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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نيدلا موي  ىلإ  هيدهب  ىدتهاو  هبرد  ىلع  راس  نمو  نيدهاجملا  دئاق  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  نيملاعلا ، بر  هللدمحلا 

" صوصرم ناينب  مهنأك  افص  هليبس  يف  نولتاقي  نيذلا  بحي  نإ هللا  "

ةلتقلا عم  مالس  الو  ةكرعملا  دوقو  مدلا 

 

طبارملا ينييطسلفلا  انبعش  ءانبأ  اي 

، ءانبجلا نيبصتغملا  صاصر  مهداسجأ  قرتخا  دـقو  نيطـسلف ، ءاحنأ  لك  يف  ةريزغ  قفدـتت  ةـيكزلا  ءادهـشلا  ءاـمد  يه  اـه 
نيب ددـجتت  ىـصقألاو  ضرـألاو  نطولا  ةـكرعم  يه  اـهو  نيدـقاحلا ، ةنياهـصلا  يدـيأ  ىلع  قهزت  ةرهاـطلا  مهحاورأ  يه  اـهو 

يغبلاو رــشلا  حالــسب  نيججدـملا  لـالتحالا  دوـنج  نـيبو  هتيــضق  ةـلادعب  ناـميإ  نـم  هـب  حلــستي  اـمب  ـالإ  لزعـألا  انبعــش  ءاـنبأ 
فلـصلاب ةدوسملا  انودـع  بولق  يف  نماـكلا  ةوقلا  قحو  اـنئانبأ  رودـص  يف  ةرمتعملا  قـحلا  ةوـق  نيب  ةـهجاوم  يف  ناودـعلاو 

نم لـكلو  ةنياهــصلا  نييزاـنلل  راـعلاو  يزخلاو  مهئراـب  دـنع  ةــعيفرلا  مـهتلزنم  ءادهــشلل  اـئينهف  داـقحألاو ، ةنيغــضلاو  رورغلاو 
مهفلخ فقيو  مهدناسي 

ميظعلا انبعش  ريهامج  اي 

هل رطخي  الو  هيف  ركفي  وه ال  لب  مالـس ، ىلإ  ىعـسي  انودع ال  نأ  ىلع  حوضولا  دشأ  ةحـضاو  ةـلالد  لدـيل  مويلا  يرجي  ام  نإ 
هلــالتحا سيركت  ىلإ  يمرت  ةــمثآ  تاــططخمو  هـضرفي ، عــقاو  رمــأل  انمالــستسا  وــه  انودــع  وــه  هــب  مــلحي  اــم  نإ  لاــب ، ىلع 

ةدـحو ضيوـقتو  انلمــش  قـيرفتو  تاسدـقملا  ريمدـت  نطوـلا و  دـيوهتو  هتانطوتــسم  عرزو  انــضرأل  هـبهن  تاـيلمع  رارمتــساو 
انبعـش ءانبأ  مه  اهف  مهلأف ، باخ  نكلو  دوجولا ، اذه  نم  هلاصئتسا  يلاتلابو  هيف  ةمواقملاو  داهجلا  حور  ةتامإل  انبعـش  ءانبأ 
لذـبل نيبهأـتم  مـهفكأ  ىلع  مـهحاورأ  نوـلمحي  تاسدـقملاو  ضرـألا  نـع  اـعافد  دـحاو  قدـنخ  يف  نوسرتـمتي  هتاـهجوت  لـكب 

نودــهاجملا لاـطبألا  اـهيأ  ماـمألا  ىلإـف  اــهنود  نوـكلهي  وأ  مهتاــياغ  قـقحتت  ىتـح  ةلــصاوتم  ةــهجاوم  يف  ةــصيخر  مهئاــمد 
امهب مكل  دهـشتو  خيراتلا  مكل  اهلجـسي  ةماركلاو  ةزعلا  امإو  نيهم ، لذـم  مالـستسا  امإف  هدـعب ، ام  هل  موي  اذـهف  نولـضانملاو ،

ةرخآلا ايندلا و  يف  زوفلا  امهب  مكل  ققحتيو  لايجألا 

داـهجلا تاـيار  عـفرنلف  هتــسرطغو  انودـع  فلــص  ىلع  يلمعلا  درلا  وـه  ةدــقتم  ةــمواقملاو  داـهجلا  ةوذــج  ءاـقبو  انتدــحو  نإ 
صوصرم ناينب  مهنأك  ادحاو  افـص  ةمحالتم  ةـصارتم  ةدـحاو  ةـهبج  يف  ميظعلا  انبعـش  ءانبأ  اهلظ  يف  ريـسي  ةـقافخ  ةـيلاع 

ليبس هللا يف  لاتقلاو  ةمواقملا  حور  ةتامإو  لمشلا  قيرفتو  دوهجلا  تيتفت  تالواحم  لك  مهتدحو  ةرخص  ىلع  مطحتت 

بلطل متــضهن  نإو  اوملــستساو ، اوـنبج  مـتنبج  نإو  اوناـه ، مـتنه  نإـف  مـكبقرت ، ةيمالــسإلاو  ةــيبرعلا  اـنتمأ  ءاــنبأ  نوـيع  نإ 



اهتمرب ةـمألا  ةــكرعم  يه  ءارــسإلا  ضرأ  يف  يف  اـنه  مـكتكرعمف  سيفنلاو ، يلاـغلاب  مكترــصنل  اوـبه  ةــماركلاو  ةزعلاو  قـحلا 
نيبملا رصنلا  قيرط  ىلع  ةمألا  ةدحول  قلطنم  مكتدحوو 

امب ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  نحنو  ناودعلاو ، مالسلا  نيب  لطابلاو ، قحلا  نيب  عارـصلا  روحم  يه  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  نإ 
لطاــبلا دــض  اهعارــص  يف  ةــمألا  ةداــيقل  لــهأ  هرــسأب ، ملاــعلا  مـعي  ريخ  نـم  انــسوفن  هـيلع  يوـطنت  اــمو  قـح  نـم  هـب  حلــستن 

ددؤسلاو ةزعلاب  اهلمأ  قيقحتو  باصتغالاو  ناودعلاو 

نيلتحملا هجو  يف  ةعرشم  ةينيطسلفلا  ةيقدنبلا  قبتلف  -

لساوبلا نيلقتعملاو  ىحرجلل  رابكإلاو  ةيحتلا  لك  -

راربألا انئادهشل  دولخلاو  دجملا  -

ةيرحلا قحلل و  ةيماح  انبعش  ءانبأ  ةدحو  قبتلو  -

اهلاكشأ لكب  ةمواقملا  لامعأ  دعاصتتلو  - 

نيلتحملل توملاو  ربكأ  هللاو 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف
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