
 

 

 الحمد هلل َحدي َصلّ هللا ػلّ وثٕىا محمد َآلً َصحثً َتؼد:

فثمةح ضيةةٕح ذيتُٔةةح مٍمةةح طذةةبان ذلةةية تةةٕه اللٕىةةح َامصةةيِ ػلةةّ م ةةرُِ م ةةا   

الرؤثٕي َالقيا  فٓ المىحىّ الرؼلٕمٓ الريتُْ فٓ الثال  الؼيتٕح َاإلسةالمٕح  َلةت ذةبن 

َسةةال الييتٕةةح تةةق َال ةةيضٕح مؤس ةةاخ الرةةؤثٕي فةةٓ الرؼلةةٕت الؼةةا  َالمر  ةة  فةةٓ ام

 تاوٕح. شيػٕح  تكُوٍا َالرٓ ط ذيفغ  أساً تمىاٌج الرؼلٕت اإلسالمٕح َص ُصٕاذٍا

 

إوٍا ٔامؼ ي امصةُج ضيةٕح الحلةع َػالضرٍةا ترلقةٓ الرؼلٕت ٌَةضي القيةٕح الرةٓ أ ةحّ 

 َمئثا. تق ال لط فٍٕا ػجٕثا

الةدٔىٓ ٌَةُ المرؼلةا تالدٔاوةح الرةٓ الؼلةت فةؤَط ً:إوىا وليق تةٕه وةُػٕه مةه أوةُاع الؼلةت 

تةةٕه الؼلةةت الةةدوُْٕ ٌَةةُ المةةرؼلت تةةالؼلُ  ثاوٕةةا: ًأَ كثٕةةيا  َ صةةيٕيأرةةدٔه تٍةةا المةةرؼلت 

 الما ٔح المرؼلقح تمىاحٓ الرلُ  َالرجئة َالريكٕة الما ْ إن صح الرؼثٕي.

إلةةّ ضةةد  مرلةةاَخ مةةه الحلةةع المرؼمةةد ػلةةّ الرلقةةٕه فجةةدَن  َكةةال الىةةُػٕه ٔلرقةةيان

مةه الرلقةٕه  َضةق مثةق  لة   مثال: طتد فًٕ َطسٕما فٓ مياحق الرؼلةٕت امَلةّالييب 

 فٓ الىظئاخ الئا ٕح.

ػلّ أوً فٓ الرؼلٕت الدٔىٓ ال يػٓ كحلع القةيآن َحةدٔا الىثةٓ صةلّ هللا ػلٕةً َسةلت 

فئن الحلع فٍٕا شةيل أساسةٓ  َلئةا طتةد مىةً لللٍةت َمةه ثةت اطػرقةا  َالؼمةق.َإن 

القدة فًٕ ضدة فٓ الىثُج َالةُحٓ مةه ةٍةح ذلقٕىةً مةه هللا ػبَةةق  َمةه ةٍةح إتال ةً 

تةةق َاموثٕةةال ضثلةةً إلةةّ أممٍةةت. ٔةةدن لةةضل   ً َسةةلتللىةةام مةةه لةةدن الىثةةٓ صةةلّ هللا ػلٕةة

َصف هللا لىثًٕ َمٌق الؼلت تقُلً ذؼالّ فٓ سُ ج الؼىكثُخ) َما كىد ذرلةُا مةه ضثلةً 

تق ٌُ آٔاخ تٕىاخ فٓ صدَ  الةضٔه  .تٕمٕى  إ ا ط ذاب المثللُن ًَط ذ لمه كراب 

 تآٔاذىا إط الظالمُن( دَما ٔجحأَذُا الؼلت 

مةه تؼةدٌت َحةٓ هللا فةٓ  ال ةحاتحفٓ ذلقٕىً أصحاتً   ثةت   ػلًٕ َسلتَالىثٓ صلّ هللا

الكراب َالحدٔا ذؼُٔال ػلّ ٌضا الملكح )الحلع( َالرٓ أ حد أتةي  سةماخ حيةا ج 

وؼت لما ةيتىا ذةي  الحلةع إلةّ حةد تؼٕةد فةٓ مىةاٌج الرؼلةٕت  –الم لمٕه فٓ حلع  ٔىٍت 

  َضةيال ً  ً حكرثة مىٍةاالؼلٕةا لٕت حرّ ال يػٕح َالؼيتٕح_ صيةد مؤس اخ الرؼ -الىظئح

ةةُن  ةةفةٓ أح ةةه امحةةُان َ اب ذ ةةئج الؼلمةةال الةةضٔه حةةُخ صةةدَ ٌت الؼلةةت حلظةةاً ذؼ 

ػلًٕ اللٍت َالةدػُج َتؼةدي الىظةي َالؼمةق  فمةا أكثةي الةدكاذيج َحملةح المةؤٌالخ َضلةح 

 أػلت. الم رؼان ٌَُ سثحاوً أحكت َهللا الؼلمال َاللقٍال َهللا

 

 

 

 كرثـــــــً:                                           

 ػلٓ ته ػثدالؼبٔبته ػلٓ ال ــــــــثق                                                      

       


