بسم اهلل الرحمن الرحيم
خطاب مفتوح من حزب التحرير /أفغانستان
إلى حكومة جمهورية أفغانستان
إن ت&&طبيق أح&&كام الش&&ري&&عة اإلس&&الم&&ية ال ي&&مكن أن ي&&كون ع&&بر ال&&دي&&مقراط&&ية ب&&ل ي&&لزم أن
ت&&طبق الش&&ري&&عة اإلس&&الم&&ية ع&&لی ط&&ري&&قة رس&&ول اهلل وح&&ده ،وال&&دي&&مقراط&&ية ن&&ظام ي&&تعارض ت&&مام&اً
م &&ع ن &&ظام ال &&حكم اإلس &&الم &&ي ف &&التش &&ري &&ع ف &&ی اإلس &&الم ه &&و هلل ال &&خال &&ق وح &&ده وأم &&ا املش &&رع ف &&ی
ال&&دي&&مقراط&&ية ف&&هو األغ&&لبية ال&&برمل&&ان&&ية .وت&&نفيذ أن&&ظمة ال&&كفر ب&&مسان&&دة ال&&كفار ق&&د ع&&رق&&ل ت&&طبيق
الش &&ري &&عة اإلس &&الم &&ية ،وال &&يوم ف &&ي أف &&غانس &&تان ك &&ذل &&ك ق &&د وض &&عت آراء ال &&ناس م &&وض &&ع ال &&قرآن
وال &&سنة وط &&بقت ال &&دي &&مقراط &&ية ب &&دالً م &&ن األدل &&ة الش &&رع &&ية األرب &&عة .ل &&ذا ن &&نصحکم أن ت &&کفوا ع &&ن
ت &&طبيق ن &&ظام ال &&كفر وأن ت &&سعوا إلع &&ادة ال &&خالف &&ة اإلس &&الم &&ية ف &&هي ن &&ظام ال &&حكم اإلس &&الم &&ي
الحقيقي وکذلك أن تسعوا إلى تحكيم ما أنزل اهلل سبحانه وتعالی.
إن &&كم ح &&ني ت &&عتبرون ال &&نظام الج &&مهوری ال &&حال &&ی ن &&ظام &&ا إس &&الم &&يا ف &&إن &&کم ف &&ی ال &&حقيقة
تنكرون جز ًء كبيرا ً من اإلسالم وقد حذر اهلل کل من يحمل هذه النظرة الخطيرة حيث يقول:
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وأن&&تم ح&&ني ت&&تجاه&&لون ج&&ز ًء ك&&بيرا ً م&&ن اإلس&&الم ح&&فاظ&&ا ع&&لی م&&صال&&ح ش&&خصية وم&&قاص&&د
ال &&رأس &&مال &&يني ال &&كفار ،ت &&تبعون ن &&ظام ال &&کفر وت &&نفذون &&ه ب &&دال م &&ن ت &&حكيم ش &&رع اهلل ،وع &&ملکم ه &&ذا
ي&&تناق&&ض م&&ع س&&نة رس&&ول اهلل ص&&لى اهلل ع&&ليه وس&&لم ،ف&&قد ق&&ال&&ت ق&&ري&&ش ل&&رس&&ول اهلل ص&&لى اهلل
ع&&ليه وس&&لم »نEEعبد إلEEهك عEEام Eا ً وتEEعبد إلEEهنا عEEام Eا ً« ول&&کن رس&&ول اهلل ص&&لى اهلل ع&&ليه وس&&لم ل&&م
ي&&خضع مل&&ا ق&&ال&&ه ال&&كفار ول&&م ي&&تعام&&ل م&&عهم ک&&ما أراد ال&&كفار ب&&ل أع&&لن ج&&واب&&ه ال&&قاط&&ع ل&&عمه ق&&ائ&&ال
»يEEا عEEم واهلل لEEو وضEEعوا الEEشمس فEEي يEEميني والEEقمر فEEي يEEساري عEEلى أن أتEEرك هEEذا األمEEر
حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه ما تركته«.
وم&&صطلح اإلس&&الم ال&&دي&&مقراط&&ی م&&صطلح أت&&ی ب&&ه أع&&داء اإلس&&الم ،واإلس&&الم ب&&ريء م&&نه
أص&الً ،وه&و ن&ظام ال&غرب وأم&ري&کا ،وه&ذا ال&نظام ي&فصل ب&ني ال&دي&ن وال&دول&ة وال ع&الق&ة ب&ني ال&دي&ن
وال&حياة ف&يه وي&قول ب&إع&طاء م&ا ل&قيصر ل&قيصر وم&ا هلل هلل ،وع&لی ه&ذا ف&إن اإلن&سان ل&ه أن ي&سن
ل&نفسه دس&تورا ً حس&ب م&ا ي&قتضيه ه&واه .واإلس&الم ب&ريء ع&ن م&ثل ه&ذه األن&ظمة ال&تی ل&يس ل&ها
س&&وی إش&&باع ن&&زوات اإلن&&سان .ف&&فی اإلس&&الم التش&&ري&&ع هلل رب ال&&عامل&&ني وح&&ده وال&&دول&&ة ج&&زء م&&ن
ال&&نظام اإلس&&الم&&ی وي&&جب ع&&ليها أن ت&&رع&&ی ش&&ؤون األم&&ة وف&&قا ً للش&&ري&&عة اإلس&&الم&&ية .ف&&لذا يح&&رم
علی املسلمني أن يأخذوا بأنظمة الكفر وأن يخضعوا لها"
وأضاف الخطاب مبينا ً املشكلة االقتصادية فقال:
"املشكلة االقتصادية من وجهة نظر اإلسالم:
إن اإلس&الم ال يح&ل امل&شكلة االق&تصادي&ة ل&لمجتمع ع&ن ط&ري&ق ن&ظام ال&طبقات ،ب&ل ي&حاول

أن يح&ل م&شاك&ل ك&ل ف&رد ف&ي امل&جتمع وي&رى ح&ل امل&شاك&ل االق&تصادي&ة ل&لمجتمع أم&را ً ش&رع&ياً،
وي&نظم ج&مع األم&وال وال&ثروات وت&وزي&عها ع&لى أس&اس الش&ري&عة .ف&امل&شكلة ف&ي ن&ظره ت&كمن ف&ي
سوء توزيع الثروة.
األصل فی ملكية املال:

امل &&ال ف &&ی األص &&ل م &&لك هلل وق &&د اس &&تخلف اهلل اإلن &&سان ف &&يه .وبه &&ذا االس &&تخالف ح &&صلت
امل &&لكية ل &&إلن &&سان ،واهلل س &&بحان &&ه وت &&عال &&ی ه &&و ال &&ذی أج &&از ل &&إلن &&سان أن ي &&حوز امل &&ال ،ق &&ال ع &&ز
م ِ
وج&ل ] َوآَتُو ُ
Eال اهللَِّ ا َّل ِEذي آَتَا ُكEمْ[ ف&فی ه&ذه اآلي&ة نس&ب امل&ال ل&نفسه وي&قولَ ] :وأَنْ ِف ُقوا
هْ Eم ِمْ Eن َ
ني ِف ِ
ُسEتَ ْ
خ َل ِف َ
Eيه[ ف&في ه&ذه اآلي&ة ج&عل اإلن&سان مس&تخلفا ً ف&ي امل&ال .وال&يوم اس&تأث&ر
جَ Eع َل ُك ْم م ْE
ِمEمَّ ا َ
ال&رأس&مال&يون ب&ثروات ع&ام&ة ال&ناس م&ن ق&بيل ال&طاق&ة وال&طعام وج&علوا ال&رب&ا وس&يلة ج&مع األم&وال
وق&د تس&بب ه&ذا ف&ی م&أس&اة ک&ل األم&م وال&شعوب .ب&ينما اإلس&الم ي&قر ب&أن امل&اء وال&نار وال&كأل م&لك
لج&&ميع ال&&ناس ،ي&&قول رس&&ول اهلل ص&&لى اهلل ع&&ليه وس&&لم» :الEناس شEركEاء فEي ثEالثEة املEاء والEكأل
والEنار« .ول&کن اآلن اس&تول&ى ال&رأس&مال&يون ع&لی ال&ثالث&ة ک&لها ف&ی ح&ني أن&ه ح&رام ول&يس ألح&د أن
يخصه لنفسه دون غيره.
ف&&على س&&بيل امل&&ثال ف&&إن ذخ&&ائ&&ر ال&&نفط وال&&غاز امل&&وج&&ودة ف&&ي ال&&عال&&م اإلس&&الم&&ي تس&&تخرج
وت&وزع ع&لي ي&د ال&رأس&مال&يني ،ف&ي ح&ني أن&ها م&لكية ل&كل األم&ة اإلس&الم&ية وي&جب أن يس&تفاد م&نها
مثالً في إعمار أفغانستان والعالم اإلسالمي".
ثم أضاف الخطاب كيف يعمل الحزب إلقامة الخالفة وأنها فرض فقال:
"إن ح&&زب التح&&ري&&ر ي&&عمل ع&&لی أس&&اس ال&&عقيدة اإلس&&الم&&ية وال&&قرآن وال&&سنة ع&&لى ط&&ري&&قة
رس& &&ول اهلل ب& &&کل إخ& &&الص وت& &&فان ف& &&ي أك& &&ثر م& &&ن  50دول& &&ة ح& &&تى يخ& &&رج األم& &&ة اإلس& &&الم& &&ية م& &&ن
االنح&&طاط ال&&ذی وق&&عت ف&&يه وي&&واص&&ل ب&&ذل أق&&صی ال&&جهود ح&&تى ت&&قام ال&&خالف&&ة اإلس&&الم&&ية ف&&ي
ربوع العالم اإلسالمی.
ح &&زب التح &&ري &&ر ي &&واص &&ل ج &&هوده س &&لميا ً ب &&عيدا ً ع &&ن ال &&عنف ،ل &&يوق &&ظ املس &&لمني وي &&وج &&ههم
س &&ياس &&يا ً واق &&تصادي &ا ً واج &&تماع &&يا ً إل &&ی واج &&بهم ،وه &&و ح &&زب مس &&تقل ول &&يس ل &&ه أي ارت &&باط ب &&أي
حكومة أو أي حزب آخر.
إن إح&ياء ال&خالف&ة اإلس&الم&ية ه&و الح&ل ال&وح&يد مل&حو ال&فساد ،وال&ظلم ،وال&عدوان والتش&تت
والفوضى والقتال وکل املصائب الراهنة فی العالم اإلسالمی.
وح &&زب التح &&ري &&ر ي &&قوم ب &&أن &&واع ش &&تى م &&ن ال &&نشاط &&ات ال &&سياس &&ية ع &&لی املس &&توی ال &&عامل &&ی
وي&&ساه&&م ف&&يها آالف م&&ن املس&&لمني م&&ن م&&ختلف ال&&بلدان ،ي&&حثون املس&&لمني ع&&لی إح&&ياء ال&&خالف&&ة
اإلسالمية .وطريقتنا فی إحياء الخالفة اإلسالمية واضحة وهی علی النحو التالی:
ت&&تبع ط&&ري&&قة رس&&ول اهلل ص&&لى اهلل ع&&ليه وس&&لم ف&&ی ال&&دع&&وة إل&&ی األح&&كام الش&&رع&&ية ألن اهلل
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وه&ناك آي&ات ق&رآن&ية وأح&ادي&ث ن&بوي&ة ک&ثيرة ت&وج&ب ات&باع ال&رس&ول ف&ی ک&ل ص&غيرة وک&بيرة وت&جعله
فرضا ً علی املسلمني.
واملس& &&لمون اآلن ي& &&عيشون ف& &&ی دار ك& &&فر ،ألن ال& &&حکم أو ال& &&قرار يتخ& &&ذ وف& &&ق أح& &&کام غ& &&ير
إس&الم&ية وه&ذا يش&به ت&مام&ا ً ال&حال&ة ال&تی ک&ان&ت ق&بل ت&أس&يس ال&دول&ة اإلس&الم&ية ف&ی زم&ن رس&ول
اهلل ص&&لی اهلل ع&&ليه وس&&لم ح&&يث ک&&ان م&&بعوث&ا ً ول&&کن ال&&حکم ك&&ان ب&&أح&&كام ال&&کفر وف&&ق أص&&ول غ&&ير
إسالمية.
ل &&و ن &&راج &&ع س &&نة ال &&نبي ص &&لى اهلل ع &&ليه وس &&لم ،س &&ندرك ک &&يف اس &&تمر ف &&ی دع &&وت &&ه وک &&يف
اس&&تطاع أن ي&&قيم دول&&ة إس&&الم&&ية ف&&ی امل&&دي&&نة امل&&نورة ،ح&&قا ً إن&&ه ق&&د م&&ر ف&&ي م&&راح&&ل ع&&دي&&دة ،وق&&ام
ب&&أع&&مال ش&&تی ح&&تی وص&&ل إل&&ی إق&&ام&&ة ال&&دول&&ة اإلس&&الم&&ية .والح&&زب اخ&&تار ط&&ري&&قة رس&&ول ص&&لى
اهلل ع&ليه وس&لم وي&تبعه خ&طوة خ&طوة ح&تی ي&صل إل&ی إق&ام&ة ال&خالف&ة اإلس&الم&ية وله&ذا ف&إن ح&زب
التحرير قد قسم دعوته إلى ثالث مراحل وهی التالية:
 .۱ال &&تثقيف ،ف &&ی ه &&ذه امل &&رح &&لة ي &&تعلم األف &&راد أف &&کار ح &&زب التح &&ري &&ر وال &&ثقاف &&ة اإلس &&الم &&ية،
وفيها تشکل کتلة حزبية.
 .۲ال &&تفاع &&ل ،ف &&ی ه &&ذه امل &&رح &&لة ت &&تفاع &&ل ال &&کتلة الح &&زب &&ية س &&لميا ً م &&ع األم &&ة ل &&توج &&يه األم &&ة
اإلس&الم&ية ن&حو اإلس&الم ،وأن ي&جعلوا اإلس&الم أس&اس ح&يات&هم وأن ي&طبقوه ف&ی ش&ؤون دن&ياه&م،
وتش&&رح ل&&هم ک&&ل األف&&کار وال&&عقائ&&د واألع&&مال ال&&تی ت&&تعارض م&&ع اإلس&&الم وتح&&ذره&&م م&&نها وک&&ذل&&ك
تکشف عن نوايا االستعمار الخبيثة فی األمة وتنبه األمة لها.
 .۳أخ&ذ ال&حكم وإق&ام&ة ال&خالف&ة اإلس&الم&ية ع&ن ط&ري&ق ب&يعة خ&ليفة ،ل&يقوم ب&تطبيق اإلس&الم
بصورة انقالبية وأن يوصله لکافة العالم عن طريق الدعوة والجهاد".
وختم حزب التحرير الخطاب بقوله:
" أيها املسلمون!
إن ان&&شاء ال&&خالف&&ة اإلس&&الم&&ية ل&&يس ف&&رض&&ية خ&&يال&&ية ب&&ل ه&&و أم&&ر ض&&روری ألن&&ه ي&&جب ع&&لی
املس&&لمني أن ي&&طبقوا ش&&رع اهلل ف&&ی األرض ،وال&&خالف&&ة ه&&ی الس&&بيل ال&&وح&&يد ل&&تنفيذ ش&&ري&&عة اهلل
وإخ&راج األم&ة اإلس&الم&ية م&ن ال&ذل والخ&ذالن ال&لذي&ن وق&عت ف&يهما .وق&د ان&عقدت ت&لك امل&ؤت&مرات
امل &&ذک &&ورة ل &&تذک &&ر املس &&لمني ب &&واج &&بهم ول &&توج &&ههم إل &&ی إص &&الح م &&صيره &&م ،وال &&خالف &&ة ف &&ري &&ضة ق &&د
اع&تبره&ا ب&عض األع&الم املس&لمني أم&ثال اإلم&ام أب&ي ح&نيفه ،وال&شاف&عي واب&ن ح&نبل واب&ن ت&يميه
أم ال &&فرائ &&ض .وه &&ذا ال &&نظام س &&يقوم ي &&وم &ا ً م &&ا وق &&د بش &&ر ب &&ه رس &&ول اهلل ف &&ی ح &&دي &&ث رواه ح &&ذي &&فة
رض&&ی اهلل ع&&نه ح&&يث ي&&قول» :تEكون الEنبوة فEيكم مEا شEاء اهلل أن تEكون ثEم يEرفEعها إذا شEاء أن
يEرفEعها ثEم تEكون خEالفEة عEلى مEنهاج الEنبوة فEتكون مEا شEاء اهلل أن تEكون ثEم يEرفEعها إذا شEاء
اهلل أن يEEرفEEعها ثEEم تEEكون مEEلكا عEEاضEEا فEEيكون مEEا شEEاء اهلل أن يEEكون ثEEم يEEرفEEعها إذا شEEاء أن
يEرفEعها ثEم تEكون مEلكا جEبريEة فEتكون مEا شEاء اهلل أن تEكون ثEم يEرفEعها إذا شEاء أن يEرفEعها ثEم

تكون خالفة على منهاج النبوة ثم سكت« رواه أحمد.
وال&يوم ف&إن اإلس&الم والش&ري&عة وال&خالف&ة ک&لها ت&واج&ه هج&مات ق&اس&ية م&ن ق&بل إع&الم ال&کفرة
ول&&کننا غ&&ير منتبه&&ني .وح&&تی ال ي&&فکر املس&&لمون ف&&ي إخ&&راج أراض&&يهم م&&ن تس&&لط وه&&يمنة ال&&کفرة
ف&قد س&لط ال&غرب ال&دک&تات&وري&ني ال&طواغ&يت ع&لى املس&لمني ل&يحاف&ظوا ع&لی م&صال&ح ال&غرب وال&کفار
ول & &&يضرب ب & &&هم األم & &&ة اإلس & &&الم & &&ية ،ف & &&هؤالء ال & &&حكام م & &&کبون ع & &&لی ال & &&حفاظ ع & &&لى ق & &&درة ال & &&غرب
ومصالحه وال يهمهم مصالح الشعب وال أمنهم وال استقرارهم.
وإن &&نا ن &&واص &&ل ج &&هودن &&ا لننش &&ر م &&فهوم &&ا ص &&حيحا ع &&ن اإلس &&الم ون &&سعی إلق &&ام &&ة ال &&خالف &&ة
اإلس&&الم&&ية وت&&طبيق الش&&ري&&عة اإلس&&الم&&ية .ون&&حن ک&&ذل&&ك ن&&واص&&ل ب&&ذل م&&ساع&&ينا ح&&تی ف&&ی ال&&دول
ال &&غرب &&ية م &&ثل ب &&ري &&طان &&يا وأم &&ري &&کا _وت &&عتبر ک &&اله &&ما مه &&د ال &&دي &&مقراط &&ية  -ل &&نوج &&ه املس &&لمني إل &&ی
واج &&بهم ون &&ذک &&ي ال &&روح اإلس &&الم &&ية ف &&يهم .وال ن &&بال &&ي ب &&أي خ &&طر وال ته &&دي &&د ف &&ی م &&سيرن &&ا .ف &&فی
أزبکس &&تان م &&ثالً اع &&تقل ال &&دک &&تات &&ور ال &&عميل ک &&ري &&موف آالف &&ا م &&ن إخ &&وان &&نا ک &&ما ق &&تل آالف &&ا ب &&طرق
م &&تنوع &&ة م &&ن ال &&تعذي &&ب واس &&تشهد آخ &&رون بس &&بب إل &&قائ &&هم ف &&ی امل &&اء امل &&غلي ،وف &&ی ال &&عراق أذي &&ب
ب&عض إخ&وان&نا ف&ی ال&حوام&ض وک&ذل&ك ي&وج&د اآلالف م&ن ش&باب&نا ف&ی غ&ياه&ب ال&زن&ازي&ن وال&سجون
وي &&تعرض &&ون ألص &&ناف م &&ن ال &&عذاب .وأم &&ا ال &&دول ال &&تی ت &&عتبر ح &&ضن ال &&دي &&قراط &&ية ف &&إن جه &&دن &&ا
وعملنا مستمر فيها كذلك ولن يستطيع أحد أن يوقف عملنا.
إن املس &&لمني ال &&ذي &&ن يس &&تعينون ب &&ال &&کفار ،ويتخ &&ذون &&هم أح &&باب &&ا وأول &&ياء ،ويس &&تغيثون ب &&هم
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غو َ
ني أَيَE Eبْتَ ُ
ن ْ
َّخE Eذُو َ
افِ E Eريَ E Eن أ َ ْولِE Eيَا َء ِمْ E Eن دُو ِ
ن ِعE Eنْ َد ُ
املُؤ ِْم Eِ Eن َ
Eميعًا
ن ا ْل Eِ Eعزَّةَ هللَِِّ َE
مEنُوا َال تَت ِ
َّخُ Eذوا ا ْلَ Eك ِ
ن ْ
افِ Eريَ Eن أ َ ْو ِلEيَا َء ِمْ Eن دُو ِ
املُؤ ِْم ِEن َ
ني أَتُِ EريEدُونَ
[ وي&قول س&بحان&ه ]يَEا أَيُّEهَا ا َّل ِEذيَ Eن آ َ َ
امل ُEنَ ِ
ني ِفEي الَّ Eد ْر ِك ْ
ن ْ
مِ Eبينًا ) (144إِ َّ
أَ ْ
اف ِEق َ
َجEدَ
سEفَ ِل ِمَ Eن الEنَّا ِر َو َلْ Eن ت ِE
األ َ ْE
عَ Eليْ ُك ْم ُE
سْ EلطَانًEا ُ
ن تَEجْ َع ُلوا هللَِِّ َ

َل ُه ْم نَ ِ
صي ًرا[.
ف&االس&تعان&ة ب&ال&دول ال&کاف&رة ع&مل مح&رم م&طلقا ً ألن ال&نبی ص&لی اهلل ع&ليه وس&لم ن&هی ع&ن
ه&&ذا وق&&ال »ال تسEEتضيئوا بEEنار املشEEرکEEني« وق&&ال »إنEEا النسEEتعني بمشEEرك« ،واآلن ح&&کام ک&&ل
ال &&عال &&م اإلس &&الم &&ي وع &&لی األخ &&ص ح &&کام أف &&غانس &&تان ق &&ام &&وا به &&ذا ال &&عمل املح &&رم وم &&ا زال &&وا
مستمرين فی فعلهم املحرم.
إن ال&کفار ال&ذي&ن اس&تعان ب&هم ال&رس&ول ،ک&لهم ک&ان&وا أف&رادا وح&ارب&وا وت&عاون&وا م&ع املس&لمني
ت&&حت راي&&ة اإلس&&الم ول&&کنه ل&&م يس&&تعن ب&&أن&&ظمة ال&&کفر أب&&دا ،وأم&&ا اآلن ف&&امل&&وض&&وع ي&&ختلف ت&&مام&&ا
فإن املسلمني يستعينون بأنظمة الکفر ويتركون دينهم الحنيف.
إن&&کم إذا س&&معتم ال&&حق وف&&همتم غ&&اي&&ته ف&&إن&&نا ن&&دع&&وك&&م أن ت&&سان&&دون&&ا وت&&لحقوا ب&&نا وت&&سعوا
إلع&&ادة ال&&خالف&&ة اإلس&&الم&&ية ألن ن&&اف&&عا ً روی ع&&ن اب&&ن ع&&مر رض&&ی اهلل ع&&نه ع&&ن رس&&ول اهلل ص&&لی
اهلل عليه وسلم أنه قال »ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«.
أيها املسلمون!

Eصا َر اهللَِّ َكEEمَ ا َق َ E
مْ E Eريََ E Eم لِْ E Eلحَ وَا ِريَِّ E E
مE Eنْ
ني َ
Eيسى ابُْ E Eن َ
Eال ِعَ E
مE Eنُوا ُكEEونُEEوا أَنَْ E
]يَ EEا أَيُّE Eهَا ا َّل Eِ Eذيَ E Eن آ َ
صا ِري إِ َلى اهللَِّ َق َ
ال ا ْلحَ وَا ِريُّو َ
صا ُر اهللَِّ[ )الصف.(14 -
ن نَحْ ُن أَنْ َ
أَنْ َ
خEالِ ِEديَ Eن ِفEEيهَا أ ُ ْو َل ِEئ َ
َاب َو ْ
)إِ َّ
هِ Eل ا ْل ِEكت ِ
ك ُ
شِ Eر ِكَ E
ن ا َّل ِEذيَ Eن َكEفَ ُروا ِمْ Eن أ َ ْ
شEرُّ
هْ Eم َ E
جَ Eهنَّ َم َE
ني ِفEEي نَEا ِر َE
امل ُ ْ E
منُوا َوع ِ
الصالِحَ ِ
ه ْم َ
ات أ ُ ْو َل ِئ َ
ا ْلبَ ِريَّ ِة * إِ َّ
ه ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم جَ نَّاتُ
خيْ ُر ا ْلبَ ِريَّ ِة * جَ زَا ُؤ ُ
ك ُ
َم ُلوا
ن ا َّل ِذي َن آ َ
َّ
خ ِ
ك ِمل َ ْن َ
عEنْ ُه َذلَِ E
َجِ Eري ِمEن تَحْ ِتهَا األَنْهَا ُر َ
عْ Eد ٍ
Eشيَ
عEنْ ُه ْم َو َر ُ E E
خEالِ ِEديَ Eن ِفEيهَا أَبَEدًا َّر ِE E
ضEوا َ
ضEيَ اهللَُّ َ
نت ْ
َ
َربَّ ُه *(

)۶-۸البينة(

ع َليْنَا إِالَّ ا ْلبَالَغُ ْ
امل ُ ِب ُ
ني[ )يس(17 :
] َومَا َ
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 17جمادى األولى  1429هـ،
اﻟﻤﻮاﻓﻖ 22/5/2008 :م

