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: نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  لوسر هللا ، ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  مسب هللا 

، اليصأو ةركب  هدمحبو  ناحبسو هللا  اريثك ، هلل  دمحلاو  اريبك ، ربكأ  هللا 

يف ينيطـسلفلا  انبعـش  ءاـنبأ  لـكل  ريدـقتلاو  ةـيحتلا  هـجوأ  بيبـحلا ، زيزعلا  نطوـلا  جراـخ  يل  لوـألا  دـيعلا  هـنإ 
، كراـبملا ناـضمر  رهــش  يف  مايــصلا  ةـضيرف  اـنيدأ  نأ  دـعب  كراـبملا  رطفلا  دــيعب  مـهئنهأو  جراـخلا ، يفو  نطوـلا 

نم اــنلعجي  نأو  اــنداهجو ، اــنطابرو  اـــنءاعدو  اـــنمايقو  انمايـــص  اـــنم  لـــبقتي  نأ  ىلاـــعتو  هناحبـــس  لأـــسأ هللا 
يف اـنتمأو  انبعــش  فادــهأ  قـيقحت  وـحن  مداـقلا  ماــعلا  يف  اــنل  ادــيدج  اــقلطنم  ناــضمر  نوـكي  نأو  نيلوـبقملا ،

ىلاعت نذإب هللا  ىصقألاو  انسدقو  انتاسدقمو  انضرأ  ريرحت 

يفو سدـقلا  عراوـش  يف  نـيطبارملا  صخأو  سدـقلا ، يف  انبعـش  ءاـنبأو  اـنناوخإو  اـنلهأ  ئنهأ  ةبـسانملا  هذـهب 
ثلاثو نيتلبقلا  ىلوأ  نع  مهتدارإو  مهناميإب  ةـيراعلا  مهرودـصب  نيعفادـملا  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملا  باـحر 

ملسو هيلع  ىلص هللا  لوسر هللا  ىرسمو  نيمرحلا 

اـضيأ اـهنكلو  رطخـألاو ، ربكـألا  يدـحتلا  ماـمأ  فـقت  يتـلا  ءامـشلا  ةفـضلا  يف  اـنلهأل  كراـبملا  دـيعلا  اذـهب  ةـئنهتلا 
ةينيدلا ةـيقحألا  رذـجتلو  تانطوتـسملا ، هذـه  علتقتلو  لتحملا ، اذـه  علتقتل  بهت  نأ  نكمي  يتلا  ةفـصاعلا  مامأ 

ناكم لك  يفو  ةفضلا  يف  انبعشل  ةيخيراتلاو 

ءاـبوو راــصحلاو  لــالتحالا  هجاوـت  يتـلا  ةــيبألا  ةزيزعلا  ةزغ  يف  اــنلهأو  انبعــش  ءاــنبأ  لــكل  ةــئنهتلا  ريطأ  اــمك 
وه اذـهو  اـهيف ، ساـنلا  ىلــصو  دــجاسملا ، تـحتف  ناـضمر  نـم  ةريخـألا  ةــعمجلا  نأ  لـضفب هللا  نـكلو  اـنوروك ،

هناحبس وعدأو هللا  ةزيزعلا ، ةزغ  يف  انبعـش  ءانبأل  فرـشملا  ءادألا  راصتناو  ةعاطلا ، راصتناو  ةدابعلا ، راصتنا 
ىلاعت ءاش هللا  نإ  لجاعلا  ءافشلاب  انوروك  سوريفب  بيصأ  نم  لكل  ىلاعتو 

، ثاريملاو ثرـإلاب  نوكـسمتي  ةـيوهلا ، ىلع  نوظفاـحي  نيذـلا  لـتحملا  نيطــسلف  لـخاد  يف  اـنلهأل  ةـيحتلا  اـمك 
ضرأ ىلإ  ةدوــعلاو  دومـــصلا  عــالقو  تاــميخم  يف  جراــخلا  يفو  تاتـــشلاو  يفاــنملا  يف  انبعـــش  ءاــنبأ  لـــكلو 

نيطسلف ضرأ  لك  ىلإ  ةدوعلاو  رصنلا  عم  دعوم  ىلع  ءاش هللا  نإ  نحن  ةكرابملا ، نيطسلف 

، نينئمطم اونوك  انارـسأل : لوقأو  لالتحالا ، نابـضق  فلخ  نيعباقلا  لاطبألا  انارـسأ  ىلإ  ديعلا  اذه  يف  ةـيحتلا 
ءاش هللا نإ  نمثلا  اذهب  نيعنتقمو  نمثلا ، ىلإ  نينئمطم  نوكن  امنيح  الإ  ةقفص  يأ  دقعن  نل 

كلذ ىلع  اوربصو  نيطسلف  ضرأ  مهئامدب  اوور  نيذلا  لاطبألا  ءادهشلا  يلاهأ  ىلإ  ةيحتلا   

زيزعلا نطولا  اذه  عوبر  لك  يف  نيمايملا  اناحرج  ىلإ  ةيحت 

لوقأ انـسدقلو ، انتيـضقلو  انبعـشل  امعدو  ادانـسإ  مويلا  فقت  يتلا  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  ءانبأ  ىلإ  يناهتلا 
دايعألاو لامعألا ، حـلاصو  تاعاطلا  مكنمو  انم  لبقت هللا  ريخب ، متنأو  ماع  لك  انتمأو  انبعـش  ءانبأ  اـعيمج  مكل 

كرابملا ىصقألا  اندجسم  يف  ءارسإلا  ةدجس  دجسن  ىصقألا  دجسملا  باحر  يف  ءاش هللا  نإ  ةمداقلا 

هتاكربو ةمحرو هللا  مكيلع  مالسلاو 



 

ةينه ليعامسإ 
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