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دُْ هللا ثٌٌفّجْ ثٌٌف١ُ ٍٟٚٙ هللا عٍٟ ِٓ ٨ ٔذٟ دعوٖ ، عٛٔه ٠ج ِعي١ٓ ٚديه 

ثٌّٕـ ثٌّْى١ز ـيٟ }ْٔضع١ٓ ٨ٚ فٛي ٨ٚ لٛر إ٨ دجهلل ثٌعٍٟ ثٌعظ١ُ أِج دعو ـٙيث 

 {ثٌنٛثًق ثٌذى١ز

ؽّعش ـ١ٙج ِيج ٙيققش ِيٓ ميٛثًق ٕي١نٕج ثٌنيو٠ُ ًٝيٟ هللا صعيجٌٟ ٚأًٝيجٖ 

وث ٌٟ أٔج دٕفْٟ ِٕٙج ِٚج دٍؽٕٟ عٓ عمز صجًوج ِج عٕج دٗ ٚوٖٛـجصٗ ٚوٌثِجصٗ ِج د

ٌييُ أٙييقـ ٚإْ ثٕييضٌٙ ٚأِىييٓ ًثؽ١ييج ِييٓ هللا صذييجًن ٚصعييجٌٟ أْ ٠ؾعٍٙييج عّيي٩ 

مجٌٚيج ٌٛؽٙييٗ ثٌىيي٠ٌُ ٚأْ صىييْٛ ّيذذج ٌّييٛهر ٕيي١نٕج ٌىييً ِيٓ ؽٍٙييٛث أِييٌٖ ِييٓ 

ٍِّْٟ ٍِجٕٔيج ٚث٢صي١ٓ دعيؤج ٚأْ صيَهثه دٙيج ِقذيز ِقذ١يٗ فذيج ٠ىْيذُٙ عٕيو هللا 

ٗ ث٤وذٌ ٚأْ صىْٛ ّذذج ٌٌٝجةٗ عٕٟ ـيٟ ؽ١ّيأ أعٌثٝيٟ ٚأؼٌثٝيٟ ًٝٛثٔ

ٚأٔفجّٟ ًٚٝجةٟ عٕٗ ٚأْ أوْٛ دٙج ِّٓ ًٟٝ هللا صعجٌٟ عُٕٙ ًٚٝٛث عٕيٗ 

إٌييٟ همييٌٟٛ ثٌؾٕييز ثٌضييٟ ٚعييو ثٌّضمييْٛ ٚـ١ٙييج ديي٩ وـييز ٨ٚ وييوً ٨ٚ ؼييًٌٚ ٨ٚ 

 ثّضوًثػ أدوث

 عٛٔه ٠ج ِع١ٓ ٚده ْٔضع١ٓ ، ٠ج ـضجؿ ٠ج ع١ٍُ

ٗ أٔٗ ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ أًًّ إٌٟ ىثس ٠يَٛ دع١يو ٙي٩ر ثٌٚيذـ ِٚٓ وٖٛـجص

ٚوجْ ِٓ عجهصٗ وغ١ٌث أْ ٠ْضمٌأٟٔ دعيٜ لٚيجةوٖ ـيٟ ىٌيه ثٌٛليش ـ ص١ضيٗ عٍيٟ 

فجٌز ٨ ص١ٍك ٨ٚ صٕجّخ ثٌّمجَ ـٍّج عٍُ دئص١يجٟٔ ٚويجْ ِيٓ ًٚثل ثٌقؾيجح ٕيٌ  

ٌٕيجُ ٠ضقٌن فضٝ ظٓ ثٌٕيجُ أٔيٗ وس ٚ٘يٛ ؼ١يٌ وس إٌيٟ أْ ٟيجي ث٤ِيٌ ٚويجه ث

٠ٍّْٛ لجي ثٌٔٚـٛث ٙوًٚ ث٤فٌثً لذًٛ ث٤ٌّثً ـجٌٔٚـش مؾي٩ ٚؽي٩ ٌّيج 

عٍّييش ٚأٔييج أّييضؽفٌ هللا عٍييٟ صٍييه ثٌقجٌييز ٚٔظّييش صٍييه ثٌقييٌٚؾ ـييٟ لٚيي١ور 

 ِطٍعٙج

 ٙـــ٩ؿ وٍـه ِـأ ث٦ٙـــ٩ؿ                      لـو ف١ّــج فذـه عــٓ ٟــــ٩ؿ

 لـجه إ١ٌـه فـخ ِذؽٞـٟ ـْـجه            هًؤن عٓ ىٚٞ ثٌّفجّو ثٌفْجه          

إٌٟ ومٌ ثٌقٌٚؾ ٚأ٠ًضٗ إ٠ج٘ج ـضعؾخ وغ١ٌث عُ ٌِٝش دعو ىٌه ٌِٝج ٕيو٠وث 

عييُ ٌّييج عٛـ١ييش ٌٚم١ضييٗ لييجي ٌييٟ إْ ثٌّييٌٛ دْييذخ صٍييه ثٌمٚيي١ور ـييجٍهثه ٠م١ٕييٟ 

ٚثٌقّو هلل ع١ٍٗ ، ِٕٚٙج أٟٔ ؽٍْيش ـيٟ ثٌّىضذيز ىثس ٠يَٛ أٔيج ٚأٙيقجدٟ ّيجعز 

ـٟ أفٛثي ثٌمذٌ ٚؽٛثح ثٌّٕى٠ٌٓ إٌٟ أْ لٍيش ـيٟ ٔفْيٟ أد١جصيج  ِطٌ ٚأٔج أصفىٌ

أىوٌّ٘ج ـ١ٙج ـذ١ّٕج أٔج ويٌه إى ألذً ٕين٘ ِيٓ ؽٙيز ثٌٖي١ل ِْيٌعج ـيٟ أعٕيجل 

ثٌّطٌ ٚلجي ٌٕج ث١ٌٖل ٠ٌ٠و ِٕىُ ٚثفوث ـمجَ ثٌيٞ ١ٍ٠ٗ ـٍّج ًٚٙ إٌيٟ ثٌٖي١ل ِيو 
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ْ ٌىيُ ؽيٛثح ٌٗ ل١ٚور ِىضٛدز ـٟ ثٌق١ٓ ٚلجي ٌٗ ثى٘خ دٙيج إٌيٟ أٙيقجده صىيٛ

 ثٌّٕى٠ٌٓ ٚٔ٘ ثٌم١ٚور ٌِصذز ِٓ فٌٚؾ ِٓ ثٌٍٛؿ ثٌّقفٛظ

دْييُ هللا ثٌٌفّييجْ ثٌييٌف١ُ ٚٙييٍٟ هللا صعييجٌٟ عٍييٟ ّيي١ؤج ٨ِٛٚٔييج ِقّييو ٚوٌييٗ 

 ٚٙقذٗ ٍُّٚ ص١ٍّْج

 {ِٓ ثٌٍٛؿ ثٌّقفٛظ}

 ِٕٟ ٌّـٓ ٌـٗ ثٌٛؽـــٛه ٚثٌمـــوَ                    فّــو ٕٚىـــٌ ٚصمذـــً ثٌنـــوَ

 ـأ ىٚ ثٌذمــــجل ٚثٌّنجٌفـــــٗ                    ثٌعذــو ىث ثٌنو٠ــــُ ٨ ِنجٌفــــٗٔفــ

 إٌٟ ثٌـيٞ ثٌم١ـجَ دجٌٕفـِ ٚؽـخ                     ٍٚٙش إم٩ٟٙ ٚؽـجه دعؾخ

 ٌٍــــــٗ ًح ثٌعج١ٌّــٓ ثٌٛفــوٖ                      ٚلـو وفجٔــٟ وــً ٝـٌ ٚفــوٖ

 ثٌو٘ــٌ دجٌٕف١ْـٗ                     ٚوــجْ ٌـٟ دجٌذٖــٌ ث١ٌٌّٝــٗ ٌــٗ ٕىــًٛٞ

 ٍٚٙــــش ثٌمـــــــوًر ٚث٦ًثهٖ                     ٌــٟ ِــج أفـــخ ٚثٌعٍــٟ أًثهٖ

 فىـــُ ىٚ ثٌعٍـــُ ٚىٚ ثٌق١ــــجر                     دّــج ٠ٚفـــٟ أدـــــوث ف١جصــــٟ

 ــأ ٚثٌذٚـٌ ِــج                    ًِش ِٓ ثٌّٕٝ ٌٚٝٞ ٌِٙجإٌـٟ لــجه ثٌّْ

 ٌٟ لـجه ىٚ ثٌىـ٩َ ىوـٌٖ ثٌقى١ُ                  ٚٙجْ ٌٟ ِج ؼجح عٓ وً فى١ُ

 ِــو ٌٕقـــٛٞ لـــــجهً ٠ٌِــــو                      ّــٌث دـــٗ ٌـُ ٠ٕقٕــٟ ث٠ٌٌّــو

 ِــٓ ثٌّىــــــجًٖ ٚؽــــُ ل١ٍـــج                   ففــــع عجٌــــُ ٚفــــٟ و١ٍـــج   

 ـــوٜ ١ّّــأ ٚد١ٚــٌ ٔفْــٟ                      دىــً ِــٓ لذــً ٠قـخ عفْـٟ

 ٌٚـٟ ثٌىضـــجح ِضىٍــــُ ؽــيح                      ١ٌٚــوٞ ٌٚفـــــؤثهٞ ثٔؾــــيح

 دجٌّع٠ٕٛــــــــز ٚدجٌّعـجٔــــــٟ               ظٍـــٟ هثةـــــُ دـــ٩ ِعــــــجْ        

 .ٚأِج أد١جصٟ ـٍُ ٠قٌٟٞٔ ِٕٙج إ٨ ِقً ثٌٖج٘و ٚوفٝ دٗ ٚ٘ٛ

 ١ٌش ٕعٌٞ ِج ىث ٠ىْٛ ؽٛثدٟ                      إْ أصجٔـٟ ــٟ صٌدضـٟ ثٌٍّىــجْ

ٗ ِٕٚٙج أٟٔ وضذش إ١ٌٗ ًلعز ـ١ٙج ىوٌ فجؽز ًٚفج١ٔز وذ١ٌر ٌُٚ ٠ّىٕٟ هـعٙج إ١ٌ

١٘ذييز ـ ِْييىضٙج عٕييوٞ ًثٙييوث ـٌٙييز فضييٝ ْٔيي١ضٙج ٚدعييو أ٠ييجَ هعييجٟٔ ٚأًثٔييٟ 

ِىضٛدز ٠عٍُ هللا أٔٗ ٌُ ٠ضٌن ِّج ـٟ ًٚلضٟ ١ٕتج ـضييوٌس ثٌٌلعيز ٚـضٖيش عٕٙيج 

ـئىث ٟ٘ ـٟ ثٌّقً ثٌيٞ ٚٝعضٙج ـ١ٗ ـجٍههس ٠م١ٕج ٚعٍّش أْ ٕ٘جٌيه ِيج ٕ٘جٌيه 

ًأّيٟ ٌغميً ِيج صقٍّيش ٚثٌقّو هلل ع١ٍٗ ، ِٕٚٙج أٟٔ ٝجق ٙوًٞ ٌِر ٚثًصذ٠ 

ِٓ فٛثةؼ ثٌٕجُ إ١ٌٗ ٨ ألوً عٍٟ صذ١ٍؽٙج ٨ٚ عٍٟ عوِيٗ ٌفنجِيز أِيٌ ثٌّىٍفي١ٓ 

عٕييوٞ ـمٍييش ـييٟ ٔفْييٟ د١ضييج ٚوٕييش أ٠ًييو لٚيي١ور أّييضفٌػ هللا دٙييج ثٌّٙييَٛ ثٌضييٟ 

 أٙجدضٕٟ ٌُٚ صضُ ٚثٌذ١ش

 صقٍّش أٌِث ٌْش أٍِه فطٗ                          د فْـٓ ٚؽـٗ ٨ ٠ٌٞ ٠ٕٚفأ
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ٚفّش فٛي ث١ٌٖل ٤ٌمجٖ ـٟ دعٞٙج ـئىث ٘يٛ ٠قضيجػ إٌيٟ ـٍّيج ؽغيٛس دي١ٓ ٠و٠يٗ 

لوِش ٚثفور ٔف١ْز ـّج أصّّضٙج فضٝ لجي أ٠ًو أْ أًٍّه إٌٟ ثٌف١ٔ٩ي١ٓ دىييث وييث 

ٚىوٌ ثٌّىٍف١ٓ ـضؾٌأس ع١ٍٗ ٚلٍش ـ٩ْ ٠مٛي ويث ـميجي ٘ييث ٘يٛ ثٌييٞ لٍيش دي٩ 

ٚٙييجً ثٌٕييجُ وٍٙييُ  ثّييضغٕجل ـطييجًس ثٌّٙييَٛ و ٔٙييج ٕييعٌر َٔعييش ِييٓ عؾيي١ٓ

و مؿ ًؽً عٕوٞ ـٖجـٙضُٙ دٌّجٌز ث١ٌٖل ٌُٚ أدجي ـىجْ ىٌه ِذوأ ثفضؾجدٗ ـيٟ 

 .مّْز عٌٖ ٠ِٛج 9331ٕعذجْ ٍْٟٔ

ِٕٚٙييج أْ دعييٜ ؼٍّييجٟٔ ثّييضٌّ عٍييٟ ِنييجٌفضٟ ٚأوغييٌس ثٌٍييَٛ ع١ٍييٗ ٌٚييُ ٠ذييجي 

دى٩ِٟ ٕٚىٛصٗ إٌٟ ث١ٌٖل ٚوجْ ثٌؽ٩َ أصجٟٔ ِٓ عٕوٖ ٚلجي ٌٟ ثهـأ دجٌضٟ ٘يٟ 

ْٓ ـْىضش ٚلٍذٟ ٠ْضفُٙ عٓ ِعٕٝ ث٠٢ٗ ٕ٘ج ـمجي ٌيٟ ثؽضٙيو ـيٟ أِيٌٖ فضيٝ أف

صٌهٖ إٌٟ أٍ٘ٗ ٨ ٠ٍقميه ِيٓ أِيٌٖ ٩ِِيز ٚ٘ييث لذ١يً ثٌؽيٌٚح ٚويجْ د١ٕٕيج ٚدي١ٓ 

أٍ٘ييٗ عّج١ٔييز أٚ ّييذعز أ٠ييجَ دييٌث ـٍّييج ٙيي١ٍٕج ثٌّؽييٌح أصضٕييٟ دٌثٚصييجْ ٚثفييور إٌييٟ 

عيجؽ٩ ٚأمذيٌس ثٌٖي١ل  ث١ٌٖل ٚأمٌٜ إٌٟ ٚوٍضجّ٘ج صطٍخ ثٌؽ٩َ ٚلوِٚٗ إٌي١ُٙ

ـضعؾخ وغ١ٌث ٚلجي أمذٌصه ـٍّج أٙذقش ٠ٌْ ٌيٟ هللا ؽٙيجٍٖ عٍيٟ أفْيٓ فيجي 

 ـي٘خ ِٓ ٠ِٕٛج ىٌه ٚثٌقّو هلل

ٌّييج ديييي { ؽ١ييٛي}ِٚييٓ مٛثًلييٗ أْ ثٌٕٚييٌثٟٔ ثٌّضْييذخ ـييٟ صؽ٠ٌذييٗ ٙييجفخ 

ؽٙوٖ ٚف١ٍضٗ ـٟ فٚٛي ثٌؽٌدز هثـعٗ دعٞيُٙ عيٓ ٌِِٚيٗ ـضؾيٌأ أٚ فٍيؿ أْ 

ٚ ١ٌنٌؽٓ ِٓ ثٌوٌٚز ـطجٚعٖٛ ٌْذك ثٌموً دج٤ٌِ ٌٚي١ّىٓ هللا ١ٌىٛٔٓ ِج ٠ٌَٚ أ

١ٌٍٖل ِٓ ثٌيٞ مٚٗ دٗ ِّج ٨ ٠نطٌ دذجي ؼ١يٌٖ ٚؼيجدٛث ديٗ إٌيٟ ثٌيذ٩ه ثٌٕجة١يز 

ٚوجْ ِٓ لٞيجل هللا ثٌقىي١ُ أْ ّينطٛث ع١ٍيٗ دعيو ّينطج ؽيٌ إٌيٟ { وذه}ٔقٛ 

١ٌىيْٛ  صؽ٠ٌذٗ فْذّج أٍّؿ ٌؽ١ٌٖ ؽَثل ٚـجليج ـ ٕي١ٌ ٌٙيُ دضٛؽ١ٙيٗ ٔقيٛ ثٌٖي١ل

أؽيٌٜ { وذيه}ث٤ٌِ أٔى  ٚأٚؽأ ـفعٍٛث ىٌه لجي ث١ٌٖل ٌّج ًٚٙ إٌيٟ ٚأٔيج ـيٟ 

هللا ِقٛ ثٌٖوثةو د١وٖ وّج أؽيٌٜ ثٌضؽ٠ٌيخ د١يوٖ ٚهللا فىي١ُ عٍي١ُ ٤ٔيٗ ٌّيج ٚٙيً 

لييجي ٤٘ييً ثٌٍّّىييز ـ١ٙييج ٨ ٠ىييٓ د١ييٕىُ ٚديي١ٓ ٘يييث ثٌٖيي١ل إ٨ ثٌن١ييٌ ثٌّقييٜ ٚإ٨ 

ـىجْ ث٤ٌِ ويٌه ٌُ ٠ذك ُِٕٙ د ّج دعيو  ث٨ؽضٙجه ـٟ إلجِز ١ٚٔذٗ ِٓ د١ش ثٌّجي

 ـجٌقّو هلل 9331إٌٟ أْ ِٓ هللا دجٌٌؽٛ  عجَ ؤْ

ِٕٚٙج أًٔذ١ز ٚلٚضٙج أْ ٠ٌِوث ٌٗ ٠ّْٝ ِقّو دٓ ١ِِْ ثٌقجـع مٌػ ٝيقٛر 

إٌييٟ دعييٜ فٛثةؾييٗ ـضعييٌٛ ٌييٗ أًٔييخ دمييٌح دعييٜ ثٌؾييوً ـٛعييخ أِجِييٗ ٚعذييز 

ِٕيٟ ـيؤٛس ِٕيٗ ـٍيُ ٠ذيٌؿ  ٚٚلؿ وجٌّضق١ٌ لجي ث٠ٌٌّو ِج ٌٙييث ث٤ًٔيخ ٨ ٠فيٌ

ـ ٌم١ش ع١ٍٗ ًهثةٟ ـ ميصٗ ٚصٛؽٙش ديٗ ٔقيٛ ثٌٖي١ل ٨ عيٓ ؼيٌٛ إ٨ أْ لٍذيٟ 

ًثٚهٔييٟ دييٗ ـ ص١ضييٗ ـييٟ فٍمييز عظ١ّييز وعجهصييٗ ٠عظٙييُ ـمٍييش ثٌْيي٩َ عٍيي١ىُ ـمييجي 
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ٚع١ٍىُ ث٩ٌَْ ـمٍش ٠ج ١ٕل ٘يث أًٔخ ـضعؾخ ٚلجي ّذقجْ هللا أصيوًْٚ ِيج أصيٝ 

جًٟ إّٔج أصٝ ٌقىّز ٔجـعيز ّي مذٌوُ ٚويجْ ِْيضمذ٩ دٗ لجٌٛث ٨ لجي ِج أصٝ عٓ د

ـجّضودٌ ل٩١ٍ ٚلجي إّٔج أصيٝ ١ٌييوٌ د١يَٛ ثٌؽٌديز ٚثِقجةيٗ دٙييث ث١ٌيَٛ ٚويجْ ٠يَٛ 

ٚوييجْ ّييذضج ٚوييجْ ٠ييَٛ ث٤ًٔييخ ٠ييَٛ  9393ثٌؽٌدييز عييجِٓ عٖييٌ ٙييفٌ ؽ١ْيئ

ٌٚيي١عٍُ دييذعٜ ِييج ل١ييوس إ١ٌٕييج ِييٓ ثٌّٛث٘ييخ  9331ثٌنّيي١ِ عييجِٓ ٙييفٌ ِْيئ

ٌٚؾ ثّييّٗ ـييج٤ٌؿ إٕييجًر إٌييٟ ث٦ؽجدييز ٚثٌييٌثل إٌييٟ ًٝييجةٗ ثٌّٖييجًر إ١ٌٙييج دقيي

صعييجٌٟ عٕييٟ ٚثٌٕييْٛ ٌٍٕفييأ ثٌىجِييً ثٌييوثةُ فييج٨ ِٚييب٨ ٚثٌذييجل إٌييٟ ثٌذٌوييز ثٌىجٍِييز 

ثٌٖجٍِز ث٩ٌٍِّز ظجٌ٘ث ٚدجٟٕيج فيج٨ ِٚيب٨ عيُ ٌّيج أظٙيٌ ِيٓ ثٌقىيُ ِيج أظٙيٌ 

وثلن ٌيٛ دْذخ ث٤ًٔخ لجي ٠ٌٌٍّيو أِيج أٔيش ـعجٍِيٗ دّيج صقيخ أْ ٠عجٍِيه ديٗ أعي

صّىٕٛث ِٕه لجي ث٠ٌٌّو ـٌؽعش دٗ ٚثٌٕيجُ ٠ٞيٌدْٛ أ٠يو٠ُٙ عٍيٟ ٚؽٙيٗ صذٌويج 

ًٚأّييٗ ٠ٚضّْييقْٛ ـييوثمٍضٕٟ ِٕييٗ ًفّييز عظ١ّييز ٚأهمٍضييٗ هثًٞ ٤وٌِييٗ لذييً 

ثٌض٠ٌْـ ٚعٌٝش ع١ٍيٗ ثٌّيجل ـٍيُ ٠ٖيٌح ِٚٞي١ش ديٗ إٌيٟ ف١يظ لذٞيضٗ ٚأٔيج 

ٌق مييجةؿ ع١ٍييٗ ٚٚٝييعضٗ ٚٝييأ ٌِـييك ِٖييفك ـٍييُ ٠َث٠ييً ٠ييوٞ فضييٝ ِييٌ وييجٌذ

ثٌنجٟؿ ٚث٠ٌٌـ ثٌعجٙؿ ـذم١ش ِضعؾذيج ٝيجفىج ِيٓ ّيٌعضٗ ِضفىيٌث ـيٟ فجٌيٗ 

لٍش ٚلٚز ٘يث ث٤ًٔخ صٕذٗ ثٌّٕٛجْ ٚصييوٌ ثٌؽفي٩ْ عٍيٟ ًليز ليوًر هللا صعيجٌٟ 

ٚإًثهصٗ ٚعٍٟ أْ ث٤ِجْ ِٓ ِىٌٖ ِٓ ثٌؾًٙ دٗ ٚثٌمٕٟٛ ِيٓ ًفّضيٗ ِيٓ ّيٛل 

ِيٓ فيَْ ٕيو٠و ِيج ٕيجل ظٓ ثٌعذو دٗ صعيجٌٟ ّيذقجْ هللا ثٌميجهً ثٌّضفٞيً ثٌّٕميي 

ٚـ١ٙييج ِييٓ ث٦ٕييجًثس إٌييٟ مٚييجة٘ ثٌؽ١ذييز ثٌذق٠ٌييز ِييج ٨ ٠ىييجه ٠ييومً صقييش 

ثٌقٌٚ ٚأًؽٛ ِٓ هللا أْ ٠فّٕٙيٟ ِٕٙيج ِيج ٨ ٠فّٙيٗ ؼ١يٌٞ ِّيج ٠ٖيجل ـيٟ أِيٌ 

 ١ٕنٕج ٚـ١ٗ صعجٌٟ ٠ٚع١ٕٕٟ عٍٟ إعذجصٗ

ِٕٚٙييج ِييج فىييٝ ع١ٍٕييج ِٖييجـٙز أٔييٗ ثفضييذِ ىثس ٠ييَٛ عييٓ ثٌنوِييز أ٠ييجَ موِضييٗ 

هللا ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ ـٟ ثٌؽ١ذز ثٌؽٌثل ثٌذق٠ٌيز ٌٛؽيأ عيُ دؤيٗ ـميجي  ٌٌّٛي

ُٙ إٟٔ وٕش أموَ ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ وّيج عٍّيش ـٙيج ٍـٟ ِٕجؽجصٗ ثٌ

أٔج فذْٕٟ عٕٙج ٘يث ثٌٌّٛ ـجٌٙـٗ عٕٟ إٌٟ ِٓ ٠وعٛث ِأ هللا إٌٙيج وميٌ ِٚيج 

ٌق ـييٟ ثٌٞييقه ِييأ ىٌييه ِعٕييجٖ لييجي ٚوييجْ دؾييٛثًٞ ٚثفييو ِييٓ ًٍٚثةٙييُ ٠ْييضؽ

أٙقجدٗ ـّْعضٗ ـٟ ثٌق١ٓ ٠تٓ أ١ٕٔج لجي ث١ٌٖل ـى ّٔج ٖٔيطش ِيٓ عميجي ـعٍّيش 

 أْ ثٌٌّٛ ٔمً إ١ٌٗ ـمّش إٌٟ ثٌنوِز وّج ٕتش ـٍٍٗ ثٌقّو

ِٚٓ مٛثًق مطٗ وّج فىٝ عٍٟ ِٖجـٙز أٔٗ فٌٞ ىثس ٠َٛ دعٜ ث٤ٕنجٗ 

١ُ ٚإٔييٟ ثٌظٍّج١ٔييز ـٖييٌ  دقٞييٌصٗ ٠ىضييخ ـىضييخ أعييٛى دييجهلل ِييٓ ثٌٖيي١طجْ ثٌييٌؽ

أع١ي٘ج ده ٚى٠ًضٙج ِيٓ ثٌٖي١طجْ ثٌيٌؽ١ُ ًح أعيٛى ديه ِيٓ ّ٘يَثس ثٌٖي١ج١ٟٓ 
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ٚأعٛى ده ًح ـجفضذِ ثٌمٍُ ٚأدٟ أْ ٠ؾٌٞ ٚعجٌؾضٗ وغ١يٌث ـٍيُ ٠ؾيٌ فضيٝ ليجَ 

 ثٌٖن٘ ـىضخ أْ ٠قٌْٞٚ

ِٕٚٙج أٔٗ وجْ ٠ىضخ دٌثٚر إٌٟ ع١ْٝ ؽٓ ـىضخ ٌفظز ع١ْٝ ـٍّج ُ٘ دىضخ صٍٖٛ 

ع دٍفظيٗ ـي عٌٛ عيٓ وضذيٗ مٛـيج عٍيٟ ث٠ٌٌّيو ِيٓ مطٌ دذجٌيٗ ثٌؾيٓ ٌٖيذٗ ثٌٍفي

ًٌٝ ثٌؾٓ ٚوجْ ث٤ٌِ أْ ظٌٙ ٠ٌٌٍّو ـٟ صٍه ث١ٌٍٍز ثٌؾٓ ّٚ٘ٛث دًٌٖٞ ـٍيُ 

٠مييوًٚث ع١ٍييٗ ٚأٙييذـ صٍييه ث١ٌٍٍييز ٚأًّييً إٌييٟ ثٌٖيي١ل ٠ٖييىٛث إ١ٌييٗ ظٙييًٛ ثٌؾييٓ 

ثٌذجًفز ٚوجْ د١ّٕٙيج ِْيجـز ٠يَٛ ـيٟ ثٌْيىز ثٌقو٠و٠يز ليجي ثٌٖي١ل ٌيٛ وضذيش صٍيه 

ٖٚ ، ِٚٓ ٕ٘ج صفُٙ لٌُٛٙ ًدّج ثّضؽٕٝ دعٜ أ٘يً ثٌّمجِيجس دجٌّٙيز ثٌٍفظز ٌٌٞ

 عٓ ثٌوعجل ـ١ٕفعً ٌِثهٖ ص ًِ

ٚىٌه أْ ثٌؽ٩َ ثّضىضذٕٟ { ١ٕل ٍٙٗ دٓ ِنضجً ٠ٌُِ ٍٙٗ}ِٕٚٙج لٚز ثٌؽ٩َ 

دٌثٚر إٌٟ ث١ٌٖل ٠ٌٚؿ ـ١ٙج دض١ٍُْ أًِٖٛ إ١ٌٗ ٚصٌوٗ ثمض١جًٖ دجمض١جًٖ ٠ٚطٍخ 

ٚأح ٚأٞ ل٠ٌخ ِٓ ِٕجٍعضيٗ ـ١يٗ ٚٔقيٛ ىٌيه ِيٓ ِٕٗ أْ ٨ ٠ّىٓ ؼ١ٌٖ ِٓ أك 

أفٛثي ث٠ٌٌّو٠ٓ ثٌٚجهل١ٓ ٚصمذٍٙج ِٕٗ ٚوجْ ِٓ أٌِ هللا أْ ِىغيش ثٌذيٌثٚر عٕيو 

ث١ٌٖل ٔقٛ ّٕز عٍٟ مفجل ٨ ٠عٍُ ٌٙج ِىجٔج ـٍّج وجْ ٠َٛ ٚـيجر ثٌؽي٩َ ٚأمذيٌ ديٗ 

ث١ٌٖل لجي ث١ٌٖل ـمّش ٤ٌميٝ ثٌٕيجُ ـيٟ أِيٌٖ صعٌٝيش ٌيٟ ًٚليز ٙيؽ١ٌر ـيٟ 

٠ك ـمٍش إْ ٌٙيٖ ثًٌٛلز ٌٖ ٔج ـٕظٌس ـيئىث ٘يٟ ديٌثٚر ثٌؽي٩َ ـْي ٌش ًديٟ ثٌطٌ

عٓ فجي ثٌؽ٩َ دعو ٚـجصٗ ـمجي ٌٟ ِٓ أفجح ثٌؾٕز ـىضخ ثٌىٍّجس ؽٛثدج ٌٍذيٌثٚر 

ٚٔ٘ ِج وضخ أ٠ٙج ثٌٍّىجْ ثٌْيجة٩ْ ٘ييث ِيٓ أٙيقجح ثٌؾٕيز أٚ ٔقيٛ ىٌيه ـٍّيج 

دً وضذٗ دقٞيٌصٟ ٚليجي وضخ ث١ٌٖل ثٌىٍّجس أًًّ إٌٟ ٚأص١ضٗ ـ ًثٟٔ ثٌّىضٛح 

ٌٟ لُ د ٌِٖ ٚأهميً ثٌّىضيٛح دي١ٓ أوفجٔيٗ ٚثهـٕيٗ ِعيٗ ـفعٍيش وّيج ليجي ٌيٟ لٍيش 

٠ٚؤميي ِييٓ أِييٌ ٘يييث ث٦ِيجَ ؽييٛثٍ هـييٓ ِىضٛدييز ِيأ ١ِييش ّييٛثل وييجْ لٌلثٔييج أٚ 

ؼ١ٌٖ ٚليو أٌِٔيٟ لذيً ٘ييث ثٌؽي٩َ ديوـٓ ِيج ١ٕ٠يؿ عٍيٟ عٖي٠ٌٓ ًٚليز ِيٓ مي٠ 

ٚصٍه { دٓ ثٌقجػ ؽجك ١ِّ ث٤ٔوًٞ ِقّو دٓ ثٌذ١ٌٖ}١ّ٠ٕٗ ثٌّذجًوز ِأ أمٟ 

{ ِفيجُٟ}ثًٌٛلجس ِٓ لٚجةوٖ ثٌّٖض٩ّس ٠٣ٌجس ثٌمٌو١ٔز ٚـعٍش ىٌه ِأ ث٤ك 

ٚهثـعٕٟ دعٜ ث٤ٙقجح ٚىوٌس ٌٗ فؾضٟ ـمجي ثٌٖي١ل ليوٚر ٚلٌٛيٗ فؾيز ٘ييث 

 ٘ٛ ثٌيٞ ٚإْ أٔىٌٖ دعُٞٙ مٛؾ صٍطل دمجىًٚثس ث١ٌّش ٚهللا أعٍُ

ثٌيٞ ٌمذيٗ ثٌٖي١ل ديًَٚق { فّوٞ ثٌو٠ّجِٟٔقّو دٓ أفّو دجح ث٤}ِٕٚٙج لٚز 

ٚدٗ ثٕضٌٙ عٕو ثٌْٛثه٠ٓ ٚدقطيجح ٚويجْ ثٌٖي١ل ٠ذجّيطٗ وغ١يٌث ٠ٚ ميي د ٔفيٗ أٚ 

د ىٔٗ ٠ٚمٛي ٌٗ أٔش ًٍٚق صجًر ٚصجًر فطجح ٌمذٗ ث١ٌٖل دّٙج ٌىضذٗ ٌٗ ص ١ٌف١ّٙيج 

أصجٖ ـٟ ٌٕٙ دّٚقؿ وضذيٗ ٌيٗ دئىٔيٗ { ِقّو دٓ أفّو}أٚي صعجًـّٙج ٚىٌه أْ 

١ٌٖل فضٝ ٟجدش ٔفْٗ ٚلٌس ع١ٕٗ أٚي ِج ـعيً ٌيٗ ثٌٖي١ل دعيو ثٌْي٩َ ـعٛٝٗ ث
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أْ همً ٌُٚ ٠ٍذظ ٚأصٝ دوً  ّجدػ م١ٚؿ فْٓ ثٌٚذػ أّٛه ٠ٍّأ ِٓ ٙذؽز 

ثٌْييٛثه٠ٓ ثٌّعٌٚـييز دذٍّييجْ ِطييٌٍ ٚلييجَ ديي١ٓ ٠و٠ييٗ ١ٙ٠ييب ـييُ ثٌمّيي١٘ ٠ٚٞييقه 

ٗ ٚث١ٌٖل ًٍٚق ؽجٌِ ٠ٞقه ـٍّج صيُ ص١ٙتيٗ أٌذْيٗ إ٠يجٖ د١يوٖ ثٌى٠ٌّيز ٚويجْ ـّي

ٚثّعج ـ مي ٌٗ إدٌر ١ٝٚمٗ عٍٟ عٕمٗ ٚدٍؽٕٟ أٔٗ ٌُ ٠َٕعٗ إٌيٟ أْ ِيجس ًفّيٗ 

هللا ًفّييز ٚثّييعز ٚـييٟ ٘يييث ثٌمّيي١٘ ٚفْييٕٗ ٚإٌذييجُ ٘يييث ثٌييٌٟٛ إ٠ييجٖ دييٗ عٍييٟ 

ثٖٔيٌثؿ ٚٝييقه دي٩ ٍٟييخ ٨ٚ صعي٠ٌٜ لذٍييٗ إٕيجًر إٌييٟ فْيٓ مضجِييٗ ٚإّييذجي 

إوٌثِٗ عجهصٗ ِعيٗ  ّضٌ هللا صعجٌٟ ثٌؾ١ًّ ع١ٍٗ ـٍّج ثّٟ ْ َٚٔي دجٌػ ث١ٌٖل ـٟ

إٌٟ أْ ثٌضفش دٗ إٌٟ ثٌض٠ٌْـ أمٌػ ٌٗ ِٓ ثٌىجؼو ِٚقفج ٚأٌِٖ دىضذيٗ ٚفيو ٌيٗ 

ـٟ أّطجًٖ صْعز عٌٖ ٚدٌٖٖ د ٔٗ ٠ىْٛ ٌٗ فؾجدج عٓ ثٌَدج١ٔز صْيعز عٖيٌ عيُ 

إْ ًٍٚق ثّيض ىٔٗ ٠ٌَييجًر لٚيٌٖ ٟييٛدٝ ّٚييىجٔٗ ِيٓ ث٦مييٛثْ ٚث٨ٚ٤ه ٚوذييجً 

ـٍّج أمذيٌس ديٗ ثٌٖي١ل ـيٌؿ ديٗ ؼج٠يز ٚليجي ِيج ثٌض٩ِير ٚوٕش أٔج ث١ٌٍّٛز د١ّٕٙج 

وٕش أظٓ أْ ٌٗ ِغً ٘يث ث٨عضٕجل عُ أىْ ٌيٗ ـيي٘خ ٚٔيَي عٍيٟ ثٌٖي١ل ِٚيّخ 

أمٟ ث١ٌٖل ٚلجَ دٗ ث١ٌٖل ؽوث ٌِٚٛ عٕوٖ ِٚيجس ًفّيز هللا صعيجٌٟ ع١ٍيٗ عيجَ 

عُ دعو إٌٔٙ ًأٞ ث١ٌٖل ًٚلز ِىضٛدز ثٌٛؽ١ٙٓ صقٌوّٙيج ث٠ٌٌيجؿ  9331ٍْٟٔ

ٛ ـ١ٗ ّجعز ِطٌ د٩ ٠ًـ ـمجَ إ١ٌٙج ٚأمي٘ج ٚٔظيٌ ـ١ٙيج ـيئىث ٠ّٚ ثٌذ١ش ثٌيٞ ٘

ٟ٘ ِىضٛدز ـٟ مذٌ ِٚقؿ وجْ ٠ىضذٗ ١ٌٍٖل ـٟ أًُٝٙ ٚأًٍّٗ ٠ٚعضيً ٌعوَ 

ث٦ص١جْ دٗ ٠ٚطٍخ ثٌوعجل ثٌٚجٌـ ِٕيٗ ليجي ثٌٖي١ل ـٍّيج لٌأصٙيج ٕيٌعش أهعيٛ ٌيٗ 

ٚأٌِس ِٓ دمٌديٟ ِيٓ ثٌع١يجي أْ ٠ميٌأ ويً ِيُٕٙ أًدعي١ٓ ِيٓ ّيًٛر ث٦مي٩ٗ 

ـٌٖعٛث ٠وعْٛ ٌٗ ـٍّج أصٝ ث١ٌٖل ٌذجح ثٌٍمجل أًًّ ٌٟ ٠ٌ١ٌٕٟ ثًٌٛلز ٚوجْ ٌيُ 

٠ٌ ِج ـٟ ثٌؾجٔخ ث٢مٌ ـٍّج أص١ضٗ أمي ثًٌٛلز ـئىث ِج ـٟ ثٌؾجٔخ ثٌغيجٟٔ ِىضيٛح 

إٌييٟ ٚثٍهثه صعؾذييج ٚوييجْ ِييٌثه ثٌىجصييخ أْ صْييذك ثٌذييٌثٚر ٌييوٞ ـيي وْٛ ٚثّييطز 

ٌٚيُ ٠ميٜ هللا ىٌيه إى ّيذمش ثٌّٚقؿ ٚإ٠مجؾ ث١ٌٖل عٍٟ ِىضٛدٗ ٌي١عٍُ عييًٖ 

ـييٟ ثٌٖيي١ل ٚٝييٍش عٕييٗ ٌقىّييز إ١ٌٙييز عييُ دعييو ىٌييه أمذٌٔييج ديي ْ ًٍٚق ٌّييج أصييجٖ 

 ثٌٍّىجْ ـٟ لذٌٖ ٌٍْؤثي أؽجدّٙج ًدٗ عٕٗ دٙيث عذوٞ ـجٌٔٚـج

د ٔيٗ ويجْ ـيٟ دعيٜ ث٠٤يجَ ـيٟ د١ضيٗ { ّع١و دٓ ٌٟ ٌٛؿ}ِٕٚٙج ِج أمذٌٟٔ أمٟ 

لٗ ٍِضٚمج دجٌْمؿ ـٍيُ ٠يضّىٓ ٠مٌأ ـٟ ِٚقفٗ ٝقٛر إى ظٌٙ ٌٗ ٍٚغ وذ١ٌ ـٛ

ٌمضٍٗ ـطٍخ ِٓ هللا أْ ٠ ص١ٗ دذٌوز ث١ٌٖل دٌْ فٌؾ ِٓ ٘ييث ثٌّٚيقؿ ـٛٝيأ 

أٙذعٗ عٍٟ أٌؿ ِٓ دعٜ ثٌىٍّجس ًٚـعٗ ٚإٔجً دٗ إٌٟ ثٌٍٛغ د١ٕز ثٌظفيٌ ديٗ 

ـضْضٌ ـٟ ثٌق١ٓ لجي ـٍّج ويجْ دي١ٓ ثٌظٙيٌ ٚثٌعٚيٌ ٚأٔيج ـيٟ ِؾٍْيٟ إى ثٔميٜ 

ضٍضييٗ ٚفّييوس هللا عٍييٟ ث٦ؽجدييز دذٌوييز ثٌٖيي١ل ّٚييم٠ ديي١ٓ ٠ييوٞ ٚٝييٌدضٗ دبٌييز ـم

 ٚعٍٟ ثٌضظف١ٌ دعوٚٞ
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عيٓ { ِقّو ثٌىذ١ٌ دٓ ث١ٌٖل ِّٚخ ؽٛح}ِٕٚٙج ِج أمذٌٟٔ دٗ ثٌغمز ثٌٚجٌـ 

أٔييٗ وييجْ ىثس ٠ييَٛ ؽجٌْييج ِييأ ثٌٖيي١ل ثٌنييو٠ُ ًٝييٟ هللا { ِٚييّخ ؽييٛح}أد١ييٗ 

مجصُ ؽو٠و فْٓ ـَٕعيٗ ِيٓ ٠يوٖ ٌٚيذِ ميجصُ { ث١ٌٖل ِّٚخ}صعجٌٟ عٕٗ ٚد١و 

١ٖل ِّٚخ ِٚىظ ّجعز عُ إٔٗ وٕٛؿ ٌٗ عّج ـٟ لٍخ ث٠ٌٌّو ١ٕل ِٚيّخ ثٌ

ِييٓ فييخ مجصّييٗ ٘ييٛ ـمييجي ٠ييج ِٚييّخ مجصّييه ٘يييث أفْييٓ ٌٚىييٓ مييجصّٟ ٘يييث ٌييٗ 

أّييٌثً صنيي٘ دييٗ ِٚييٓ دعٞييٙج أٔييٗ ٠ظٙييٌ ثٌنفج٠ييج ثٌّنف١ييجس عييُ إٔييٗ همييً ع١ٍييٗ 

دعٜ ؽٛث٠ًٗ ٚٚلفش لٌدٗ ٚلجٌش ـ٩ْ ٠مٛي وييث ـميجي ٌٙيج ثٌٖي١ل ثِٖيٟ ـ ديش 

 ٚليأِج٘ج ث١ٌٖل دٕعيً وجٔيش دؾجٔذيٗ ـٌٙديش ٚليجَ ثٌٖي١ل إٌيٟ ثٌٕعيً ـيئىث ٘يٟ ـٌ

عٍٟ ففٌر ففٌصٙيج ثٌؾج٠ًيز ٥ِٚصٙيج ِيٓ ـٞيز ثٌٖي١ل ّيٌلز ـ مٌؽٙيج ٚفٍّٙيج 

٠ٞقه إٌٟ ث١ٌٖل ِّٚخ ٠ٚمٛي ٌٗ وٕش أمذٌصه ث٢ْ ٚلو عج٠ٕش ٌي١ِ ثٌنذيٌ 

صنٍييٛث ِييٓ  وجٌّعج٠ٕييز ـييجعٍُ ٠ييج ِٚييّخ إْ ألييٛثٌٟ ٚأـعييجٌٟ ٨ صييي٘خ دييج٩ٟ ٨ٚ

ـجةور ِف١ور أِج صٌٜ إٌٟ ًِٟ ث١ٌٙٛفز دجٌٕعً ِج وٕش صظٓ أْ ٕي١تج صقضيٗ ٘ىييث 

 ِج ٌُ صٌ

دييْٛ دييٓ ٟجٌييخ ثٌىٌوييٟ }ِٕٚٙييج ِييج أمذييٌ دييٗ ٠ييَٛ ٚـييجر م١ٍٍٕييج لييجًا ثٌمٚييجةو 

ِٓ أْ هللا صذيجًن ٚصعيجٌٟ أعطيجٖ ِيٓ ث٤ؽيًٛ ِيج ٠فيٌؿ دٙيج أ٘يً صٍيه { ثٌىٕجًٞ

٠ضموَ ٌٙيُ ٨ٚ ٠ٕمطيأ عيُٕٙ دعيو دْيذخ لوِٚيٗ  ثٌّمجدٌ ًؽجٌُٙ ْٚٔجؤُ٘ ـٌفج ٌُ

إ١ٌُٙ وفٌؿ لَٛ لوَ ع١ٍُٙ ١ٝؿ و٠ٌُ ١٘ب ٌٗ ِيٓ أٔيٛث  ثٌميٌٜ ِيج ٨ ٠قٚيٝ 

أصٌْٚ أٔٗ ٚفوٖ ٘ٛ ثٌيٞ ٠فٌؿ ٚأمٌػ ٌٗ ل١ّٚيج أدي١ٜ ٚأمذيٌ أْ ًّيٛي هللا 

ٍٟٙ هللا صعجٌٟ ع١ٍٗ ٍُّٚ ٘ٛ ثٌيٞ وْجٖ إ٠جٖ ٚد ٔٗ ّ ي ًدٗ عيٓ ىٌيه ٘يً ٘يٛ 

ٚإْ ٌىيُ ـيٟ }ٕ٘جٌيه أَ ٘يٛ ميجٗ دع١يجٌٟ ـميجي صعيجٌٟ ـيٟ ؽٛثديٗ عجَ ٠عيُ ِيٓ 

ث٤ٔعييجَ ٌعذييٌر ْٔييم١ىُ ِّييج ـييٟ دطٛٔييٗ ِييٓ ديي١ٓ ـييٌط ٚهَ ٌذٕييج مجٌٚييج ّييجةؽج 

٠عٕٟ أٔٗ ميجٗ دع١جٌيٗ ثٌيي٠ٓ ٘يجؽٌٚث إ١ٌيٗ ِيٓ دي٩ه ٕيضٝ ٌٛؽيٗ هللا { ٌٍٖجًد١ٓ

١ُٙ ِٚىغييٛث ِعييٗ إٌييٟ أْ صٛـييٛث أْ هللا صذييجًن ٚصعييجٌٟ ٠ضضييذعُٙ ِييٓ ديي١ٓ ِنييجٌط

٠ٚنٌؽُٙ وّج أمٌػ ثٌٍذٓ ثٌنيجٌ٘ ِيٓ دي١ٓ ـيٌط ٚهَ ِٚيٓ عٍيُ ِيج ٕ٘جٌيه ِيج 

ث٨مييض٩ٟ ثّييضعيح ويي٩َ ثٌٖيي١ل ٚثّييضعظُ ٘يييٖ ثٌىٌثِييز ٤ْ ثٌٖيي١ل إى ىثن ـييٟ 

ٚثٌّقيييً ِقيييً وفيييٌ ٚث٤عيييٛثَ أعيييٛثَ ثٌٛديييجل ٚثٌقىيييجَ ثٌٕٚيييجًٜ { ثٔؾٌديييً}

ٚثٌّيٛس ـقٌٚٚث ث١ٌٍّّْٓ ٚثٌىفيجً ـيٟ دمعيز ٚثفيور ِطعّٙيُ ٕٚيٌثدُٙ ٚثفيو 

٠قٚوُ٘ وجٌى٧ ٠عؾَ ثٌّٛوٍْٛ عٓ هـُٕٙ ٚعٌَُٙ وّج ٠ٕذؽٟ دً ٌُ ٠ٙضّيٛث ديٗ 

ٚإّٔج ٠قفيٌْٚ فف١يٌث ع١ّميج ٚثّيعج ٠عوٚٔيٗ ٌٍّيٛصٝ ـٌدّيج ٠ّيٛس ـيٟ ٠يَٛ ٔقيٛ 

عٖييٌر ِييج ديي١ٓ دييٌ ٚـييجؽٌ ـ١ٌدطييْٛ ثٌؾذييجي ـييٟ أًؽييً ثٌّييٛصٝ ٠ٚؾييٌْٚ إٌييٟ 
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٨ ٠ضيٛثًْٚ عيُ ٠ضٌويْٛ ثٌقف١ٌ ـ١ٌِْٛ دٗ عُ ٠قغْٛ عٍي١ُٙ ثٌضيٌثح لٍي٩١ ًدّيج 

دم١ز ثٌقف١ٌ إٌٟ ؼو عُ ويٌه فضٝ ٠ّض٥ ثٌؽجً دعو أ٠جَ ِٓ ؽ١ؿ ث٤دٌثً ٚثٌفؾجً 

ٚهثَ ٘يث ثٌقجي أعٛثِج أٔظٌ ًفّه هللا ٚص ًِ صَهه ٠م١ٕج ٚثعضمجهث ـٟ أ١ٌٚجل هللا 

صعجٌٟ ؽعٍٕج هللا ِّٓ فْٓ ثعضمجهُ٘ ٚظُٕٛٔٙ ـ١ُٙ فضٝ ٠ٍمٖٛ ؼ١ٌ ِٕىي٠ٌٓ ٨ٚ 

{ ِقّو ثٌن١ٌ ثٌو٠ّجٟٔ}١ُٙ ، ٠ٚؤ٠و ٘يٖ ثٌىٌثِز ِج لجي ـٟ أم١ٕج ِضع١ٌٝٓ عٍ

ًفّز هللا صعجٌٟ ع١ٍٗ عُ إٔج ٌّيج ًؽعٕيج ِيٓ هـٕيٗ ّي ٌٕٟ ثٌٖي١ل عيٓ ؽ١ٌثٔيٗ ـيٟ 

ـجّضقْيٓ ىٌيه ّٚي ي { ثٌّنضجً ؽجْ}ٚ { ثٌذ١ٌٖ}ٚ { ِفجُٟ}ثٌّمجدٌ ـمٍش ٌٗ 

ٌٕييًٖٛ ِييٓ  ٔييًٛ عٍييٟ ٔييًٛ ٠ٙييوٞ هللا}ًدييٗ عييٓ فييجٌُٙ ث٢ْ ـيي صٝ عٍييٟ ؽٛثدييٗ 

ٚـضـ ثٌّٚقؿ ٚأًثٔيٟ ثٌؾيٛثح ـقّيوس هللا ٕٚيىٌصٗ ٚويجْ ٚـجصيٗ ١ٌٍيز { ٠ٖجل

{ ثٔؾٌديييً}ـيييٟ ثٌّذجًويييز  9331ثٌؾّعيييز ّيييجدأ ؽّيييجهٜ ث٤ٌٚيييٝ عيييجَ ِْييئ

 دجمضٚجً

ِٕٚٙج ِج أمذٌٔيٟ ديٗ ًٝيٟ هللا صعيجٌٟ عٕيٗ ١ٌٍيز ثٌقيجهٞ ٚثٌعٖي٠ٌٓ ِيٓ ٕيٛثي 

{ ث هللا ٠ٚعٍّىييُ هللاٚثصمييٛ}د ٔييٗ دعييو ٙيي٩ر ثٌعٚييٌ وييجْ ٠مييٌأ و٠ييز  9331ِْيئ

دئهثِز ٨ٚ ٠موً عٍٟ صٌوٙج لٌٙث ِيٓ هللا صذيجًن ٚصعيجٌٟ إٌيٟ ثٌؽيٌٚح ـٍّيج ويجْ 

دعو ٩ٙر ثٌّؽٌح ل١ً ٌٗ ٨دو ِٓ صع١ٍُ عؾ١خ صٛؽٗ إٌٟ ثٌّىجْ ثٌف٩ٔيٟ ٚويجْ 

ثٌّىجْ ـٟ ألٚٝ هثًٖ ؼٌدج دّعَي عٓ ثٌٕجُ ـضٛؽٗ ًٚٚٙ ٚل١ً ٌيٗ ٔيُ عٍيٟ 

ٙيً ؽٕذيٟ فضيٝ ًـعيش ِيٓ ـٛليٗ ـى ّٔيج ًـعيش ىٌه ثٌفٌثٓ لجي ثٌٖي١ل ِٚيج ٚ

عٍييٟ أًق ميي٠١ أٚ أًق عييٛه ٚثٔضٙييٝ ثٌٌـييأ إٌييٟ ِىييجْ ٨ ٠عٍّييٗ إ٨ هللا ٚوٕييش 

أًٜ ِج عٍٟ ٚؽٗ ث٤ًٛ ٚأمذٌ د ٔٗ ّّأ ث٤ىثْ ِٓ ٕ٘جٌه عُ ص مٌس ث٩ٌٚر 

صٍه ث١ٌٍٍز فضٝ ٍٟأ ثٌمٌّ عُ إٔٗ أمذٌ دعو ِج ّ ي عٓ ِٕضٙجٖ ـم١ً ٌٗ د١ٕه ٚد١ٓ 

ّجل عٌْٖٚ ىًثعج ٘يث ِج لجي ـٟ ثٌعجِز عُ أمذٌ ٌذعٜ ثٌنٛثٗ د ٔٗ ؽٌَ ثٌْ

عّج١ٔز أىً  لٍش ٚ٘يث ٠وي عٍٟ أٔٗ مجٟخ ثٌؾ١ّأ عٍٟ لوً عميٌُٛٙ ٚإ٨ ـّغيً 

٘يٖ ثٌٛثلعز ٨ ٠نٍٛ ِٓ أٌّثً ٠ٞٓ دٙج أٍ٘ٙج عيٓ ؼ١يٌ أٍ٘ٙيج ١ٌيش ٕيعٌٞ ِيج 

٦ّييٌثل د ٔييٗ ليجي ٌنجٙييز ثٌنجٙيز ِٚغييً ىٌيه لٌٛييٗ ٙييٍٟ هللا ع١ٍيٗ ّٚييٍُ ١ٌٍيز ث

ى٘خ إٌٟ د١ش ثٌّموُ عُ لجي ٌمَٛ إٌٟ ّوًر ثٌّٕضٙٝ عُ إٌٟ ِج ًٚثلٖ ٌىً ـٌلز 

ِمجي ٠ٕجّذٙج ِٕٗ ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ عُ لجي ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ أمذيٌس دعيو 

أٌيُ ٠يٌٚث }ىٌه د ْ ِج ًـعش ع١ٍٗ ١ٌِ دقذً ٨ٚ دعٛه إْ ٘ٛ إ٨ ثٌموًر عيُ صي٩ 

لٍش ٌٚعً ٘يث ِٓ ىٌيه { ّجل ِج ٠ّْىٙٓ إ٨ هللاإٌٟ ثٌط١ٌ ِْنٌثس ـٟ ؽٛ ثٌْ

ثٌضع١ٍُ ثٌعؾ١خ ثٌّٛعٛه دٗ ٚوفٝ دٗ عؾذج ، ٚصموِش ِغً ٘يٖ ثٌٛثلعز ـيٟ ث١ٌٍٍيز 

ث٤ٌٚٝ ِٓ إفوٜ ثٌؾّجه١٠ٓ ٚؼجٌخ ظٕٟ أٔٙج ثٌغج١ٔز ـٟ صٍيه ثٌْيٕز فجٙيٍٙج أْ 

ث١ٌٖل ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ ص مٌ عٓ ٩ٙر ثٌٚيذـ ـيٟ صٍيه ث١ٌٍٍيز فضيٝ ويجهس 
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ثٌِّٖ صطٍأ ـجمضٍفش ثٌؾّجعز ِج دي١ٓ ِٚيً ِٕٚضظيٌ ٟٚجٌيخ ٙي٩ر ثٌؾّجعيز 

دئِجَ ومٌ ٚٔجٖ عٓ ىٌيه ـذ١ّٕيجُ٘ ـيٟ ىٌيه إى ألذيً ثٌٖي١ل ٚأل١ّيش ثٌٚي٩ر ـٍّيج 

ٍُّ فّو هللا ٚأٌِ دٗ ثٌؾّجعز ـقّوٚث ٚلجي إْ ّذخ ص مٌٖ أْ ًدٗ ٚعوٖ دٌـيأ 

ٚأٔٗ ٠ؽ١يخ  9331إٌٟ ِْٔ 9319ِىجص١ذٗ إٌٟ ثٌعٌٓ ٚثٌىٌّٟ ِٓ عجَ أّٔ

ٚلش ًـعٙج إٌٟ ثٌضّجَ ـٍّيج ويجْ دعيو ثٌعٖيجل ثٌذجًفيز ٕيٌ  ـيٟ ىٌيه ـّيج صيُ إ٨ 

 أٚثْ فًٞٛٞ

ِٕٚٙج أ٠ٞج ِج أمذٌ دٗ ِٕجّذج ٌٙيٖ ثٌٛثلعز ث٦ٌّثة١ز ثٌٖٛث١ٌز ٚىٌه أٔيٗ ًٝيٟ 

هللا صعيييجٌٟ عٕيييٗ صييي مٌ عيييٓ ٙييي٩ر ثٌعٖيييجل ١ٌٍيييز ث٤ًدعيييجل عجٌيييظ عٖيييٌ ٙيييفٌ 

إ٨ ٔٚييؿ ّييجعز دعييو ثٔضظييجً ثٌؾّجعييز وغ١ييٌث إٌييٟ ثٌغٍييظ ث٤ٚي  9339أِْيئ

ٚأىٔٛث ٌِص١ٓ ٚدع١و ثٌغجٟٔ ألذً ٌِْعج ٚأل١ّيش ثٌٚي٩ر عيُ ٌّيج ـيٌغ ِٕٙيج أليجَ 

دٌ٘ز ـٟ ِقٌثدٗ ٠ٕظٌ ـٟ دعٜ ثٌمٚجةو عُ ـضـ دعو ٚهعج إ١ٌٗ ـيجؽضّعٛث ع١ٍيٗ 

وعجهصٗ ـّو ٌٛفج ِٓ صٍه ث٤ٌيٛثؿ ٚوجٔيش ثٌمٚيجةو ٠ىضيخ ٌيٗ ـيٟ ٌيٛؿ ِيٓ وجؼيو 

ٙج دذعٜ فضٝ ٠ؽٍع ؼٍع ٌٛؿ عٛه عُ ٠ىيؿ فٛثـ١يٗ دؾٍيو ِٚيذٛغ ٠ٍٚك دعٞ

ٙذؽج ِقىّج عُ ٠ن٠ ٠َٚمٌؾ و فْٓ ِج ٠ىْٛ ثٌٖٟل عُ ٠ىضخ ع١ٍٗ ِج ّٚيأ 

ِٓ لٚجةوٖ ٚوجْ ـٟ إفوٜ ٙق١فضٟ ثٌٍٛؿ ثٌّّوٚه ل١ٚور ٌِصذز عٍٟ فٌٚؾ 

ـ ٌِ دمٌثلصٙيج ٚليجي صؾيوْٚ ـ١ٙيج ِيج ٠ٕذيتىُ عيٓ ّيذخ { ِق١ٟ ٙفٌ ثٌنٌٚػ}

٩ٚر ٕج٘وث عٍٟ ِج ّ مذٌوُ دٗ دعو ثٌمٌثلر ـجّضفضـ ثٌمجًا إٌٟ أْ دٍػ ص مٌ ثٌ

 فٌؾ ثٌنجل ٚد١ضٗ

 موِـز ؼ١ٌ ثٌعج١ٌّٓ لو ِقش          عٕٟ هٚثعٟ ثٌقْجح ـجِقش

ـجّييضىفٗ ـييجٔىؿ ٚأِييٌٖ دجٌٛؽييٗ ثٌغييجٟٔ ٚوييجْ ـ١ييٗ لٚيي١ور ٌِصذييز عٍييٟ فييٌٚؾ 

 ٗـجّضفضـ ثٌمجًا ٚدٍػ فٌؾ ثٌذجل ٚد١ض{ ٟجح ٙفٌ ثٌنٌثػ}

 دــجْ ٌـىـً ِــٓ ٌــٗ ّـعـجهٖ                            أْ ثٌٕذٟ ٌٟ لجه مٌق ثٌعجهٖ

ـجّييضٛلفٗ ـٛلييؿ ٚلييجي إٔييٗ دعييو ٙيي٩ر ثٌّؽييٌح أِييٌ دضٛؽييٗ إٌييٟ ثٌذ١ييش ثٌف٩ٔييٟ 

ـضٛؽٗ ٚأٌِ دج٨ّضٌثفز ـّج صُ ٌٗ ث٨صىجل فضٝ ؼ١يخ عيٓ فْيٗ ٔقيٛ صٍيه ث١ٌٍٍيز 

جةك ٨ٚ فؾيجح ديً فٚيً ث٨صٚيجي دنيٛثًق لجي أ٨ إْ ٘يٖ ث١ٌٍٍز ٌُ ٠ذك ٌٟ عي

{ ىٌييه ـٞييً هللا ٠ؤص١ييٗ ِييٓ ٠ٖييجل ٚهللا ىٚ ثٌفٞييً ثٌعظيي١ُ}ث٤ٔذ١ييجل ٚثٌٌّّيي١ٍٓ 

ِٕٚٙج لو صموَ لذً ٘يٖ ث١ٌٍٍز ٙذـ صي مٌس ٙي٩صٗ إٌيٟ ليٌح ٍٟيٛ  ـٍّيج أه٠يش 

ثٌٚيي٩ر أمذييٌ ديي ْ ِييج فذْييٗ عييٓ ثٌٚيي٩ر إٌييٟ ىٌييه ثٌٛلييش ٘ييٛ ٙييجفخ ث٤ٌف١ييز 

ثةٌث ٌٛؽٗ هللا ـٍّج ّ ي عيٓ فم١ميز دجعغيٗ إٌيٟ ث٠ٌَيجًر ل١يً ِقّو دٓ ِجٌه أصجٖ ٍ

أٔييٗ ٔذٙييٗ د١ييش ًوٖ ـييٟ دعييٜ ثٌمٚييجةو د١ٍييػ صٞييّٓ ِعٕييٝ ٨ إٌييٗ إ٨ هللا ِقّييو 

 ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا صعجٌٟ ع١ٍٗ ٍُّٚ ٚ٘ٛ
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 م١ٌ ؽ١ّأ ثٌعج١ٌّٓ أفّو                                    لـوِٗ عٍٟ ثٌذٌث٠ج ثٌّٚو

 ن ِٕٗ ِج وجْ ّجوٕج ٚىٌه ٌّ لٌٛٗـٍّج ًوٖ صقٌ

 ٍِىضٗ ٙفضٗ ثٌضذ١ٍؽج                                                 ٚلـجه ٌٟ ِٕذٙج د١ٍؽج

ِٕٚٙج لوَٚ أً٘ دوً ع١ٍيٗ ـيٟ هثًٖ ِيٌثًث صىيٌثًث ىويٌ ـيٟ دعيٜ ١ٌيجٌٟ ٙيفٌ 

 أٔٗ ِج وجه ٠ٕجَ صٍه ث١ٌٍٍز ٌىغٌر ًٚٚه أً٘ دوً ع١ٍُٙ ًٝيٛثْ هللا 9339أِْٔ

صعجٌٟ ًدّج ٠مجي ٌٗ صٍه ث١ٌٍٍز صٛؽٗ إٌٟ ثٌّىجْ ثٌف٩ٟٔ ـضٛؽٗ إ١ٌٗ ـ١ صٛٔٗ ٕ٘جٌه 

عُ ٠مجي ٌٗ ثٔضمً إٌٟ ثٌّىجْ ثٌف٩ٟٔ ـ١ٕضمً عُ ٠ صٛٔٗ عُ ويٌه إٌٟ ِج ٕجل هللا ليجي 

ٚصٍه ثًٌٛٚهثس صٍه ث١ٌٍٍز ثّضذٖجًث دمٌٟٛ ـ١ُٙ ١ٌِٖث دجٌمجـيجس ثٌغ٩عيز ٚديجٌؾ١ُ 

 ٌٟ عوهُ٘ ثٌٚق١ـ ثًٌّٖٙٛٚث١ٌجل ـٟ دذٌٖٞ إ

 لوِٕٟ لوَٚ ِٓ لو ؽجلٚث                                    دـذٌٖٞ ٚفـمـك ثٌـٌؽجل

ًٝيٟ { ثٌٖي١ل ّي١و ِنضيجً ثٌىٕضيٟ}ٚىوٌ ِأ أٌِٖ ٘يث ٌٟـج ِٓ دعٜ أِيًٛ 

هللا صعيييجٌٟ عٕيييٗ و ٔيييٗ ٠ْضٖيييٙو ديييٗ ثّضٖيييٙجهث ٌط١فيييج ٚىٌيييه أٔيييٗ ىويييٌ ِقجؽجصيييٗ 

 {ثدٓ دْٛ}ٟ د١ش ـ{ ثدٓ دْٛ}ثًٌّٖٙٛر ِأ 

 ٚلـطعٕج دـّج دـٗ ثٌـٌٟٛ                                         أمذٌ وفٌ عىْٗ ثٌٕذٟ

إٌٟ أْ لجي وجْ ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ عظ١ُ ثٌٖ ْ ِأ ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ 

ّي١و }ٍُّٚ وجْ ٠ ص١ٗ ِأ دعٜ ٙقجدضٗ ـٟ د١ضٗ ًٟٝ هللا عٕٗ لجي ثدٕٗ ث١ٌٖل 

 صعجٌٟ عٕٗ ـٟ ىٌه ًٟٝ هللا{ ِقّو

 

 وجْ ٚدعٜ ٙقذٗ عٍٟ أدٟ                          ىٚٞ ًٚٚه ٚ٘ٛ عم٩ ِج أدٟ

لٍش ٌٚعً ـٟ ىوٌ ٘يث ثٌذ١ش ِّٚٞٛٔٗ إٕجًر إٌيٟ أْ ًٚٚه٘يُ ويجْ ِيأ ثٌٕذيٟ 

ٙييٍٟ هللا ع١ٍييٗ ّٚييٍُ ٠ٚؤ٠ييو ٘يييث ث٨فضّييجي صٚيي٠ٌقٗ ـييٟ دعييٜ ثٌقىج٠ييجس ديي ْ 

جٟٔ ٚلش وضيجدضٟ ٌٙييٖ ثًٌٛليز إٌيٟ ؼ١يٌ ىٌيه ثٌٕذٟ ٍٟٙ هللا صعجٌٟ ع١ٍٗ ٍُّٚ أص

 ِّج ٠قمك ٨ٚ ٠ٕىٌ ثٌقّو هلل عٍٟ ِج ٕ٘جٌه

فذيً }ِٕٚٙج ِج أمذٌٟٔ دٗ أمٟ ـٟ هللا ٚـٟ ث١ٌٖل ثٌن١ًٍ ثٌقذ١خ ث١ٌْو ثٌؾ١ٍيً 

عج١ٔج عُ ٙجفخ ثٌمٚز عجٌغيج { عُ ١ّو ِقّو دٓ لثـٍٛثٟ}أ٨ٚ { دٓ د١ٟ ثٌو٠ّجٟٔ

ٚىٌه أْ ث١ٌٖل وجْ ـٟ دعٜ ث٠٤جَ ـيٟ { عذو ثٌٛهٚه دٓ ١ّو ِقّٛه ثٌقجؽٟ}

وٖ ثٌٚييؽجًفٛي ثٌمٚييٌ ٠ْييضذٕٟ ِْييؾوث ِييٓ دعييٜ ِْييجؽ{ ثٔؾٌدييً}ثٌّذجًوييز 

{ ّي١و ِقّيو}د ْ ٠مَٛ ٌُٙ أٞ ثٌذج١ٔٓ ثٌّقيٌثح ليجي { ث١ٌْو عذو ثٌٛهٚه}ـ ٌِ 

أٌّ  ٩ٌِضغجي ـمٍش ـٟ ٔفْٟ ٠ج ١ٌضٗ ثعضيً ٠ٚىيً ث٤ِيٌ { عذو ثٌٛهٚه}ـٌأ٠ش 

إٌٟ ث١ٌٖل مٛـج ِٕٗ أْ ٠نط  ـٟ دٕجل ث١ٌٖل ليجي ـّيج ٌذيظ أْ مطيٗ ًٚؽيأ إٌيٟ 
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ـٟ ١ٌّٝٞ ٚأٔج أّيضق١ٟ ِيٓ أْ أليٛي ٌيٗ ٕي١تج ٠ٚضعؾخ ـى ّٔج وٕٛؿ ٌٗ عّج 

ـمجي ٌٟ ٠ج أمٟ ٌّج ٚلفش ِنضذٌث ٩ٌؽضٙجه  ٤مي٠ ثٌّقيٌثح وٖيؿ هللا ثٌقؾيخ 

د١ٕٟ ٚد١ٓ ثٌذ١ش ـعج٠ٕش ثٌذ١ش ٔفْٗ ـنططش وّج ٕيتش ِٛثؽٙيج ٌيٗ عيُ ثفضؾيخ 

ليو { عذيو ثٌيٛهٚه}٘يث ِٓ ـًٞ هللا وٌثِز ٌٙيث ثٌيٌٟٛ ٠ٌٌّٚيوٖ ثٌٚيجهق ٚويجْ 

 فؼ

 9333ٌييٗ ١ٌٍييز ثٌْييجهُ ٚثٌعٖيي٠ٌٓ ِييٓ ؽّييجهٜ ثٌغج١ٔييز عييجَ ؽّْيئِٕٚٙييج لٛ

ٚوجٔش ١ٌٍز م١ِّ ٚ٘ٛ ؽجٌِ ٠ ٌِ دٕمً ِقٌثدٗ إٌيٟ ثٌٖيّجي لٍي٩١ ٘ييث ثٌّقيً 

ثٌيٞ ٔمً إ١ٌيٗ ٘يٛ ثٌّمجديً ٌّٛي٠ ثٌىعذيز ٚثٌّقيٌثح ث٤ٚي ِمجديً ٌيٗ ٌٚىيٓ ٘ييث 

 أ٠ّٚ ٘يث دٍفظٗ د٩ ٚثّطز دً ّّجعز ِٕٗ دعو ثٌعٖجل ث٤م١ٌ

ج وجْ ًٟٝ هللا عٕٗ ٠قىٟ ٌٕج ِٓ ظًٙٛ أً٘ دوً ٌٍعْيىٌ ثٌيي٠ٓ ويجٔٛث ِٕٚٙج ِ

ِعٗ ـٟ د١ش ٚثفو ُٚ٘ ِجةضجْ ّٚذعْٛ ًؽ٩ ٚىٌه أُٔٙ وجٔٛث ٠مِْٛٛ وً ١ٌٍيز 

عٕو ثٔٚوث  ثٌفؾيٌ إٌيٟ ِٛٝيأ ثؽضّيجعُٙ ٌٍضيوًح وعيجهر ثٌعْيجوٌ ٚلٞيٟ هللا 

ث ظٌٙ ٌُٙ ؽٕو ىثس ١ٌٍز أُٔٙ مٌؽٛث لذً ثٌفؾٌ ـٍّج فٍٚٛث ـٟ ثٌذمعز ٚثٙطفٛ

عظ١ُ عٍٟ م١ٌُٛٙ ٚأًِجفُٙ ١ّٚٛـُٙ ٚوً ٚثفيو ِيُٕٙ عّجِضيٗ ِْيوٌٚز عٍيٟ 

وضف١ٗ ٚع١ٌٕٔٗ و ٙذأ ـٍّج عج٠ُٕٛ٘ ٟجٕيش عميٌُٛٙ ٚويجهٚث ٠ط١يٌْٚ مٛـيج إ٨ 

أْ لجةوُ٘ صغذش ٚصؾٍيو ٚإٔيجً إٌي١ُٙ دجٌْيىْٛ ٚثٌضي ٟٔ ٚثٌْيىٛس ٚٙيجً ٠ٌؽيأ 

عٍيٟ فيجٌُٙ ِٛثؽٙيز ثٌعيوٚ ؼ١يٌ  دُٙ لٙمٌٜ إٌٟ أْ دٍػ دُٙ أٚي ثٌم٠ٌيز ٚثٌؾٕيو

ىث٘ذ١ٓ ٨ٚ وصي١ٓ ـطٍيأ ثٌفؾيٌ ـؽيجح ثٌؾٕيو ـٙيوه ثٌمجةيو ؽ١ٖيٗ ٚأٚعيو ِيٓ أـٖيٝ 

ثٌٌْ دجٌمضً ٚـٖٟ ثٌنذٌ دي١ٓ أ٘يً ثٌوٌٚيز إ٨ أٔٙيُ وضّيٖٛ عيٓ ثٌعجِيز مٛـيج ِيٓ 

{ وذيه}ـٟ  9393أٌِ ث١ٌٖل ٚثٌّظْٕٛ أْ ٘يٖ ثٌٛثلعز أٚثمٌ ًِٞجْ ؽ١ْٔ

جْ ِضٌثهـييجْ ٌٚيييٌه أمٌؽييٖٛ ِييٓ ثٌم٠ٌييز ٠ييَٛ ثّييّ{ ٌذييٌٚي}ٚ { وذييه}ٌٚعييً 

 ٍٙٝ دٌٖىِز ل١ٍ١ٍٓ ِٓ ثٌٕجُ ٚـٟ ٘يٖ ثٌٛثلعز ٠مٛي ث١ٌٖل*****ثٌفطٌ 

 إٌٟ ٔقٛٔج لو ّجًعٛث ِـأ مـ١ـٌٛٙـُ         ٚمجؾ ثٌعوٞ ُِٕٙ ِٚجٌٛث إٌٟ ثٌٍُْ

ٚ٘يٖ ثٌمٚز ٌُ ٠قىٙج ث١ٌٖل إٌٟ أْ أصجٖ ًؽً ِٓ ٠ٌِو٠يٗ ِيٓ ثٌذق٠ٌيز ٠ميجي ٌيٗ 

ؼجح إٌٟ ثٌذقٌ دعو ًؽٛ  ث١ٌٖل ِٕٗ ٚدٍيػ صٍيه ثٌؾ٠َيٌر *****{ ج١ًّو ٙ}

ـقىج٘ج ٌٗ ٔٚيٌثٟٔ ِيٓ أ٘يً صٍيه ثٌؾ٠َيٌر دْيذخ أّٔٙيج صقجهعيج ـيٟ أِيٌ ثٌٖي١ل 

دي١ٓ { ّي١و ٙيجً}ٚعؾجةذٗ ٚثٌٌٕٚثٟٔ ٠ضعؾخ إٌٟ أْ لٚٙج ع١ٍٗ ـٍّيج فىج٘يج 

ٙيج لذيً ٠وٞ ث١ٌٖل ٚثٌؾّجعز ِقولْٛ دٗ ٚأٔج ِٓ ؽٍّضُٙ هعج ث١ٌٖل دمٚي١ور لجٌ

ىوييٌ ـ١ٙييج ِٛثٝييأ { إْ عذييجهٞ ٌيي١ِ ٌييه عٍيي١ُٙ ّييٍطجْ}ٌِصذييز ِييٓ فييٌٚؾ 

٠ميجي ٌٙيج { ؽٍيؿ ّيٕؽجي}ثٌٛلجةأ ثٌضٟ د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌٕٚجًٜ ِٕٙج ل٠ٌز ـٟ أًٛ 

ثٌْيييف١ٕز ثٌىذيييٌٜ }ِٕٚٙيييج { ثٔيييووجً}ِٕٚٙيييج { ثٔيييوً}ِٕٚٙيييج ؽ٠َيييٌر { ؽ١يييٛي}
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{ ِج٠ّذييج}ِٕٚٙييج { هثَٚ}ِٕٚٙييج { ؤٌذٚييج}ِٕٚٙييج { وٕييجوٌ}ِٕٚٙييج { ثٌذق٠ٌييز

 ٚفٌـٙج ث١ٌجل ثٌضٟ دعو ثٌوثي ِٕٙج{ ىثس ثٌمٚز ٌذٌٚي}ِٕٚٙج { وٍٜٛ}ِٕٚٙج 

 ٠ـْـٌ ٌـٟ ثٌـّـٕـٝ ٌـوٜ ٌـذـٌٚي                   ِٓ لجه ٌٟ ِج ؼجح عٓ وً ٌٟٚ

ـٍّييج وضييخ ٘يييث ثٌذ١ييش ٚلييش إٖٔييجةٙج ّييمطش ِٕٙييج ٨َ ٌيي١ِ ٠ٚييجؤٖ فىّييز إ١ٌٙييز 

ز ٚـٟ ْٔنز ث١ٌٖل ١ّٕٓ ـٍّج ويجْ ّيجعز ٚهثِضج ّجلطض١ٓ ـٟ وً ثٌْٕل ثٌّضوثٌٚ

ثٌقىج٠ز ٚثٌوعجل دجٌم١ٚور ٔذٗ عٍٟ ّمّٟٛٙج ِٕٗ أ٩ٙ ٚثٌقىّيز ـيٟ ّيمّٟٛٙج 

أْ وً ِىجص١ذيٗ ٠ىضذٙيج ديئىْ ِيٓ هللا دٚي٠ٌـ ثوضيخ ـيئىث وضيخ ـيٟ أِيٌ ـ١يٗ دم١يز 

ِْضمذٍز ِٓ إؽجدز أٚ ٔقٛ٘ج ًدّج ٠ْم٠ ِٕٙج ١ٕتج إٌٟ ّجعز فًٞٛ ث٤ِيٌ وّيج 

ٗ ع١ٍٗ ٠ٍجهر ١ٌم١ٕٗ دج٨عضٕجل ٚوضخ ثٌذ١ضي١ٓ ّٚ٘يج صفْي١ٌثْ ٌمٌٛيٗ ِيج ٘ٛ ٕ٘ج ـ١ٕذ

 ؼـجح عـٓ وـً ٌٟٚ ٚثٌـذ١ضجْ

 ٌٟ لــجه أ٘ــً دــوً ث٤ّــٛهث                         ِٓ ٍفَؿ ثٌٛثٕٟ ٚثٌقْٛهث

  هللا٠ـمــٛه ٌـٟ فـ١ـظ أوــْٛ هللا                           صــذــٖــ١ــــٌ ٨ إٌــــٗ إ٨

٠عٕٟ ٠ٌْ ٌٗ ـٟ صٍه ثٌؾ٠ٌَر ثٌّظٍّز ثٌمذ١قز ثٌظجٌُ أٍ٘ٙج ظٙيًٛ أويجدٌ أ١ٌٚيجل 

هللا ث٤دٌثً أً٘ دوً ٦ً٘جح أعوثةٗ ٚف١ٍيٌٛضُٙ د١يُٕٙ ٚد١ٕيٗ ٚويجْ ث٤ِيٌ وييٌه 

مجـٛث ِٕٗ دْذذُٙ ٠ٍجهر عٍٟ ِج وجٔٛث ِٓ مٛـٗ دٕفْٗ ِٚجٌٛث إٌٟ ِْجٌّضٗ ِٚيٓ 

ؽٛ  دٗ دجٌضو٠ًؼ عجِج ـعجِج إٌٟ أْ ًؽأ عجَ عُ ٌٕعٛث ـٟ ثٌضنف١ؿ ع١ٍٗ ٚثٌٌ

ـ٨ٍٛ ِج أًثه هللا دٗ ِيٓ ث٦ويٌثَ ِٕجٌيٗ ٌٌؽيأ ِيٓ عجِيٗ ، ٚظٙيًٛ  9331ؤْ

 أً٘ دوً ٘ىيث ؼجح عٓ وً ٌٟٚ

ظًٙٛ أً٘ ديوً ٌيٗ ٕ٘جٌيه ٨ ٌمضيً ث٤عيوثل ٨ٚ ٌمضيجٌُٙ ديً ( ث٤ٌٚٝ){ صٕذ١ٙجس}

ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ  ٦ً٘جدُٙ ٚصن٠ٛفُٙ ١ٌٕضٙٛث عٕٗ فضٝ ٠ضّىٓ ِٓ موِز

ٍُّٚ ثٌضٟ ٟ٘ ٌّ ثٌؽ١ذز ٌٚض ١ْٔٗ ٤ٚهثل أِجٔز ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا ع١ٍيٗ ّٚيٍُ 

ٚىٌيه أْ هللا صذيجًن ٚصعيجٌٟ { ؽ١يٛي}ٚأِجٔز هللا صعيجٌٟ ثٌضيٟ عميو٘ج عٍي١ُٙ ٠يَٛ 

لييجي ٤٘ييً دييوً إْ عذييوٞ ٘يييث ٚمييو٠ُ ًّييٌٟٛ أمٌؽييٗ ثٌفؾييجً ـٚييجً ِٕفييٌهث 

ـمجٌٛث لذٍٕج ١ًٕٝٚج ـجٕٙو ٌٕج ٠ج ِنيَٞ ثٌىفي٠ٌٓ د ٔيٗ  ـجٕٙوٚث د ٟٔ ؽعٍضٗ ِٕىُ

٨ ٠ضٛؽٗ إ١ٌٗ عوٚ دّج ٨ ١ٍ٠يك إ٨ ٚأم٠َٕيجٖ ديه عيُ ٚثهعيٗ ًّيٛي هللا ٙيٍٟ هللا 

ع١ٍٗ ٍُّٚ ٌٚٝح ع١ٍٗ فؾجدج ِجٔعج ٚليجي ٌيٗ ثِئ ٨ صنئ ٝيًٌث ِيج ٚويجْ 

 ٠َٛ ثٌْذش ٚـٟ ؼوٖ ٠َٛ ث٤فو ٌٕ  ـٟ موِز أ٘يً ديوً ديٕظُ وج١ٌٛثل١يش ٚ٘يٛ

صجّيييأ عٖيييٌ ٙيييفٌ { ويييه}٘ييييث ـيييٟ ل٠ٌيييز { ثٌفٍيييه ثٌّٖيييقْٛ}ـيييٟ وضجديييٗ 

ـٟ ًد١أ ث٤ٚي عجِٗ لذً مٌٚؽٗ عُ ٌٕ  ـيٟ { ثٔوً}ٚأصّٗ ـٟ  9393ؽ١ْٔ

 ل١ٚور

 أ١ٌّ ِأ ث٤دـٌثً ف١ٓ أ١ٌّ                            ٚظٓ ثٌعوٜ أٟٔ ٕ٘جن أ١ٌّ
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دييوً ٚ٘ييُ ٠ٖيي١ٌ ًٝييٟ هللا عٕييٗ ـييٟ ٘يييٖ ثٌمٚيي١ور إٌييٟ أٔييٗ ٠ؽ١ييخ ِييأ أ٘ييً 

ثٌّمٚٛهْٚ دمٌٛٗ ِأ ث٤دٌثً ـٟ ثٌذ١ش عٍٟ ًؼُ ِٓ ث٤عوثل ثٌي٠ٓ ظٕيٛث أٔٙيُ 

أٌّٖٚ ٚإٕجًصٗ ٘يٖ ِٓ أٌٙؿ ثٌنٛثًق إى ٌُ ٠عٍُ ديٗ أفيو لذيً ىٌيه ٚـيٟ صٍيه 

 ث٤ِجٔز ٠مٛي

 عـؤٟ هللا ِــٓ أ٘ــً دــوً                               ع١ٍُٙ ًٝٛثْ ِعٍٟ ثٌموً

 هث  ٠مٛي ث١ٌٖلٚـٟ ثٌقؾجح ٚثٌٛ

 ٚؽعً ثٌّنضجً ٍٟٙ هللا                                     ع١ٍٗ ـٟ ث٢ي ِٚٓ ٚث٨ٖ

ويً ٘ييث أـجه١ٔيٗ * عُ لجي ٌٗ ثِٔ ٨ صنئ ثٌٞيًٌ* ٌٗ فؾجدج ِجٔعج ِٓ ثًٌٌٞ

أًًّ إٌٟ عجٌُ ٙجٌـ ِيٓ أٍ٘ٙيج ِيٓ { وه}ث١ٌٖل ٘يٖ دٖجًر ٚف١ٓ ًٚٙ إٌٟ 

ٚ٘ٛ ِٓ أمٛثي ثد١ٕيٗ { ِٕٚخ إِٔز}ٚ٘ٛأدٛ { وِٕٚخ و}أدٕجل ثٌٌٟٛ ٠مجي ٌٗ 

ًٝيٟ هللا صعيجٌٟ عّٕٙيج ـ صيجٖ ٘يٛ ٚأِيٗ { ثٌْي١و ثٌذٖي١ٌ}ٚ { ث١ٌْو ثٌّٚطفٟ}

دي ْ ٠ ص١يٗ دٍيٛؿ ٠ىضيخ ع١ٍيٗ ـيي٘خ { ثٌٖي١ل ِٚيٕخ}٠ذى١جْ أٚ صذىٟ ٟ٘ ـي ٌِ 

ٚدعيو ًؽٛعيٗ ِيٓ { أً٘ ديوً}ٌِْعج ٚأصٟ دٍٛؿ ٚعٍٟ ىٌه ثٌٍٛؿ ثدضوأ موِز 

ف١يج ٚدٖيٌ أٍ٘يٗ دذٖيجًر ِعٕج٘يج أْ هللا صذيجًن { ث١ٌٖل ِٚيٕخ}ثٌذقٌ ٌُ ٠وًن 

 ٚصعجٌٟ ٕىٌ ٌٗ ٚأً٘ د١ضٗ ديٌه ثٌٍٛؿ ٚؽَثُ٘ دٗ م١ٌث دل دل

ثٌظجٌ٘ ِٓ أً٘ دوً ٕ٘جٌه ٥ٌعوثل ُ٘ ث٩ٌّةىز ثٌيي٠ٓ ٕيٙوٚث ديوًث ٨ ( ثٌغجٟٔ) 

ٟ عٕٗ لٌٛٗ صذ١ٌٖ ٨ إٌٗ إ٨ هللا وجْ ًٟٝ هللا صعجٌ( ثٌغجٌظ)ثٌٚقجدز لجٌٗ ث١ٌٖل 

ٚإْ ٠ّْْيه هللا دٞيٌ ـي٩ }٠مٛي إْ ٨ إٌٗ إ٨ هللا ٌٙج صقي٠َٓ ٚصذٖي١ٌ صق٠َٕٙيج 

( ثٔعطييجؾ){ ٚإْ ٠ييٌهن دن١ييٌ ـيي٩ ًثه ٌفٞييٍٗ}ٚصذٖيي١ٌ٘ج { وجٕييؿ ٌييٗ إ٨ ٘ييٛ

٠عٕٟ أْ هللا صذجًن ٚصعجٌٟ أًثه ٌٗ موِز ًّٛي هللا ٍٟٙ هللا صعيجٌٟ ع١ٍيٗ ّٚيٍُ 

ظٓ دجّضوًثؽٗ أٔٗ ٠ّٕعٗ ِٕٙيج  ف١ظ وجْ دٌث ٚدقٌث ؼ١ذز ٚفًٞٛث ٌٚيٌه ـّٓ

 لجَ ٨ إٌٗ إ٨ هللا ٚأً٘ ٨ إٌٗ إ٨ هللا

ث٠ٌٌّيو ثٌٚيجهق ثٌّؾييٚح أٔيٗ ـيٟ دعيٜ { أديٛ دىيٌ ؽيٛؾ}ِٕٚٙج ِج فىجٖ ٌٟ 

ثٌٖييي١ل }هثً { ثٔؾٌديييً}ّييي١جفجصٗ صٛؽيييٗ ِيييٓ ثٌمطيييٌ ثٌؾٕيييٛدٟ ثٌْيييجٌّٟ ٠ٌ٠يييو 

دْيذأ دٍيػ  ـْجً ـٟ دعٜ ث٠٤يجَ دي١ٓ لي٠ٌض١ٓ ِضذجعيو٠ٓ عٖي١ز ـيئىث ٘يٛ{ ثٌنو٠ُ

ؼج٠ز ـٟ ثٌعظُ ٚٚعخ ع١ٍٗ ـٌٚك دًّل ـ١يٗ ٠يج ٕي١ل ليجي ـّيج صيُ و٩ِيٟ فضيٝ 

ّييّعش ٝييٌدز ٌِٙٛييز هدييُٛ ِييٓ فو٠ييو أعٍّييٗ لييٛٞ ثٌْييجعو ـٛٙييٍش ٠ييوٖ إٌييٟ 

ٝييع١فز ثٌٞييٌح ِييٓ إٙييجدز ثٌٞييٌح ثٌّيييوًٛر إ٠ج٘ييج ـْييّعش لييجة٩ ٌٚييُ أً 

ٟ هِيٗ أِيج ٕنٚٗ هٚٔه وجْ ٠ٌ٠و ده لض٩ ـمضً ـجٌضفش ـئىث ٘ٛ ّجل٠ ٠ضٖق٠ ـي
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ٝيعفش ِٕىذيٟ ٚأهِضيٗ ـعٍّيش أْ ٘ييٖ أأٔج ـّيج أٙيجدٕٟ  وذ١يٌ أِيٌ إ٨ ٝي٠ٌذز 

 إؼجعز ِٓ هللا دج١ٌٖل

ِقّيو ديٓ أديٟ دىيٌ ديٓ }ِٕٚٙج ِج أمذٌٟٔ دٗ ثٌعجٌُ ثٌع٩ِز ثٌفجًٝ ثٌغمز ثٌغذش 

ّٙٛر }ألذً ٠ٌَجًر ث١ٌٖل أ٠جِٗ ـٟ { عذو هللا دٓ أد١ٗ}أْ مجٌٗ { أف١ّو ثٌو٠ّجٟٔ

ـٍّيج ويجْ وميٌ ١ٌٍضيٗ ـيٟ ثٌط٠ٌيك ًأٜ ـيٟ ثٌّٕيجَ أْ ثٌٖي١ل { لّيجن} أٞ{ ثٌّجل

٠يييوعٛث دٙيييج { ٚويييجْ فميييج ع١ٍٕيييج ٔٚيييٌ ثٌّيييؤ١ِٕٓ}٠ٕٖيييب لٚييي١ور ِيييٓ فيييٌٚؾ 

ثٌّْيي١ٍّٓ ـٍّييج أٙييذـ ليي٘ عٍيي١ُٙ ثٌٌؤ٠ييج ّٚييجًٚث إٌييٟ أْ ٚٙييٍٛث إٌييٟ لٚييٌ 

ثٌٖيي١ل ٝييقٛر ـّييج ٌذغييٛث أْ ٌمييٛث ثٌٖيي١ل ـيي ٌَُٔٙ ًٚفييخ دٙييُ ـٍّييج ثّييضمٌ دٙييُ 

ثٌٌؤ٠ج ـمجَ ث١ٌٖل ٚلجي ِىيجٔىُ ـّيج ٌذيظ إ٨ لٍي٩١ { عذو هللا}ل٘ ع١ٍٗ ثٌّؾٍِ 

٨ ٠ّىٓ وضخ ثٌم١ٚور ـ١ٙج عجهر ـ صٟ دٙج صجِز ِذٌٍٛز وٍٙج ّّٚعش ث١ٌٖل ٔفْيٗ 

٠قى١ٙييج ٠ٚمييٛي إْ ّييذذٙج أْ ثٌقييجوُ ثٌٕٚييٌثٟٔ ؼٞييخ عٍييٟ ثٌذ١جٝيي١ٓ إى ىثن 

ث٨ؽضّيج  ـيٟ ىٌيه  ٚأٌُِ٘ دجٌٌف١ً إ١ٌٗ و٩ ـٟ لٌٖٚ ـفعٍٛث لٙيٌث ٚٝيٌ دٙيُ

ثٌّٛٝييأ ٚٝييجق دجٌّٛثٕييٟ ـييجؽضّأ ًؤّييجل ثٌّْيي١ٍّٓ وييجْ ثٌٖيي١ل ٠يييوٌ ِييُٕٙ 

أع١جٔج ِٓ ثٌع١٠ٍٛٓ ١ْٔضُٙ ث٢ْ ـٖىٛث ثًٌٌٞ إٌٟ ث١ٌٖل ـطٍيخ ٌٙيُ ثٌفيٌػ دٙيج 

لٍيش  9333ـفٌػ هللا ع١ٍُٙ ٚىٌه ـٟ ثٌعٌٖ ث٤ٚثمٌ ِٓ ًِٞيجْ عيجَ ؽىْئ

ٕيج ِعيج ـيٟ دمعيز ٨ صْي ي عيٓ ـىّج فٌٖ ثٌذ١ج١ٝٓ ويٌه فٖيٌ ثٌٖي١ل ِعٙيُ ٚو

دعٛٝييٙج ٚدٌؼٛعٙييج ٚلٍييز ِعجٕييٙج ٚوييوًٚ ِجل٘ييج ٚثٌييوٚثح ثٌّؤى٠ييجس وج٤هدييجل 

ٚثٌٞييذج  ٚوغييٌر ثٌٖييٛن ٌٚىييٓ ثٌٖيي١ل ًٝييٟ هللا عٕييٗ ٙييذٌ دؾّجعضييٗ إٌييٟ أْ 

مٌػ ِٓ صٍه ثٌذمعز ٚصٍه ث٤ًثٟٝ ١ٌٍز ثٌنّي١ِ صجّيأ عٖيٌ ًد١يأ ث٤ٚي عيجَ 

{ هثً ثٌٌفّيجْ}ٚدٕيجٞ لٚيٌ  {ؽٍؿ}ٚوجْ عجَ لوِٚٗ ٤ًٛ  9331٘ىْٔ

 ـٟ ًد١أ ثٌغجٟٔ

ثٌْيي١و ثٌقييجػ }ِٕٚٙييج ِييج أمذٌٔييٟ دييٗ أمييٟ ـييٟ هللا ٚـييٟ ثٌٖيي١ل ثٌن١ٍييً ثٌقذ١ييخ 

أٔٗ أصٝ ث١ٌٖل ٍثةٌث ـٟ ّٙٛر ثٌّيجل ٚٚليأ ـيٟ { ثٌقجؽٟ ١ّو ِقّو دٓ لثـٍٛثٟ

دعٜ ث٠٤جَ ؼ١ُ عظ١ُ ٌُ صٌ ٌٍِّٖ ع٩ِز ٠عٌؾ دٙيج ثٌٛليش ـميجي ثٌٖي١ل ٌٙيُ 

َ ٨ دو ٌٗ ِٓ ٕٟل ٠عٌؾ دٗ ـظٓ دعٜ ثٌؾ٩ُ أْ ث١ٌٖل ٠عٕٟ ديٗ ثٌٛلش ث١ٌٛ

ِىجْ أٞ ّجعز ـٕفجٖ دعُٞٙ ٚؽٍْٛث ِضق٠ٌ١ٓ ـٟ ثٌٛلش ـيئىث دجٌٖي١ل ليو ميٌػ 

ٚأٌِ دج٤ىثْ ٚث٦لجِز ـٍٚٛث ثٌظٙيٌ ًٚؽيأ إٌيٟ ثٌعٚيٌ ٚميٌػ ٚأِيٌ ديج٤ىثْ 

 ٚث٦لجِز عُ إٌٟ ثٌّؽٌح ـنيٌػ ٚٚليؿ هْٚ ثٌّْيؾو صقيش ّيمؿ ٌيٗ ّي٠ٛعز عيُ

صموَ إٌٟ ثٌّْؾو ـ ٌِ ثٌّؤىْ أْ ٠مٌأ و٠ز ثٌىٌّٟ عٌٖ ِيٌثس ٚأْ ٠يؤىْ عٕيو 

هثمٍٕيٟ ٕيه ـيٟ ثٌٛليش ٨ٚ { ١ّو ِقّو}صّجِٙج ـفعً ـٍّج ٍُّ ِٓ ث٩ٌٚر لجي 
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ألوً أْ أوضّٗ عٓ ث١ٌٖل ـمّش ٚصذعضٗ ـمٍش ٌٗ ـٟ لٍذيٟ ِيٓ ثٌٛليش ٕيٟل ـميجي 

 إٌٟ ـ ص١ضٗ ـمجي ٌٟ ِج ـٟ ٔفْه إ٨ ثٌن١ٌ ـٌؽعش ِٟٚٞ ـّج ٌذظ أْ أًًّ 

أ ًأ٠ضٕييٟ فيي١ٓ ٚلفييش أ٨ٚ صقييش ثٌْييمؿ ـمٍييش ٔعييُ لييجي وييجْ إى ىثن د١ٕٕييج ٚديي١ٓ 

ثٌؽٌٚح ع٩عْٛ ٌِر ِٓ و٠ز ثٌىٌّٟ ـمٌأس ع٠ٌٖٓ صقش ثٌْمؿ ـميٌأ ثٌّيؤىْ 

عٌٖر أِج ثٌٞٛل ثٌيٞ ًأ٠ش دعو ث٩ٌٚر ٕٚىه ـٍي١ِ ِيٓ ٝيٛل ثٌٖيِّ إّٔيج 

ٔٛث ٠ٕمٍيْٛ ًؽيج٨ ثّيضؽجعٛث دٙيُ ٘ٛ ٝٛل أً٘ ديوً ألذٍيٛث ِيٓ ٔقيٛ ثٌّؽيٌح ويج

ِٚييٌٚث دٕييج ٍثةيي٠ٌٓ فييجي ًؽييٛعُٙ ـجّٟيي ْ لٍذييٟ ٚثٍهثه ٠م١ٕييٟ ثٌقّييو هلل ًح 

 ثٌعج١ٌّٓ

{ ّيٙٛر ثٌّيجل}أٔيٗ ويجْ ميٌػ إٌيٟ ث٠ٌَيجًر ٌٍٖي١ل ـيٟ { ١ّو ِقّو}ِٕٚٙج عٓ 

{ ثٌْي١و عذيو هللا ديٓ ّي١و ِقّيٛه ثٌقيجؽٟ}أ٠ٞج ـ ًًّ ِعٗ ث٩ٌَْ إٌٟ ثٌٖي١ل 

إٌٟ ث١ٌٖل لجي ٌٗ أعٌـٗ أ١ٌِ ٘يٛ ٙيجفخ ثٌقيَح ثٌف٩ٔيٟ ليجي ـٍّج دٍػ ث٩ٌَْ 

ِٚج وجْ ٌٟ عٍُ دجٌقَح ـ ؽذضٗ د٩ أهًٞ ـٍّج ًؽعش إٌيٟ ثٌْي١و { ١ّو ِقّو}

ٚأمذٌصييٗ دييجٌقَح ه٘يئ ٚلييجي ّييذقجْ هللا ٘يييث ثٌقييَح ٌيي١ِ عٕييو ؼ١ييٌٞ ـييٟ 

 ِٛٝعٕج ٘يث ٌُٚ أمذٌ دٗ أفوث ل٠ ٚوجْ ٌُ ٠ٍك ث١ٌٖل ل٠

عييٓ ٙييجفخ ثٌقييَح أ٠ٞييج أٔييٗ أٞ ٙييجفخ ثٌقييَح { ّيي١و ِقّييو}ِٕٚٙييج عييٓ 

أمذٌٖ د ٔٗ ًأٞ ث١ٌٖل ـٟ دعٜ ث١ٌٍجٌٟ ـٟ ثٌّٕجَ و ٔٗ ٠ٛثوٍٗ ٠ّٚ ثٌن١ّز ثٌضٟ 

دجس ـ١ٙج ـ ٙذقش ثٌن١ّز ٠فٛؿ ِٕٙج ثٌّْه ـٛفج ٌُ ٠عٙو ـ١ٙج لذً ىٌه ـ ٙذـ 

 أٍ٘ٙج ٠ضعؾذْٛ ٚأً٘ ثٌقٟ ويٌه ٚهثَ ٍِٕج 

أًًّ ِعٗ ًٚلز { عذو هللا دٓ ِنضجًٔج ث١ٌْو}أْ { ١ّو ِقّو}ِٕٚٙج أ٠ٞج عٓ 

ِّٞٛٔٙج عور أّتٍز ؽٍٙج ـٟ ِج د١ُٕٙ ٚد١ٓ ثٌٕٚجًٜ وجٌٙؾٌر عُٕٙ ٚوجٌَوٛر 

ـٖيك عٍيٟ { ١ّو ِقّيو}ثٌضٟ ٌُٙ ٚو مي ث٩ٌْؿ ٚووـأ ثٌٚجةً ٚٔقٛ ىٌه لجي 

ؽوث فًّ ثًٌٛلز إٌٟ ثٌٖي١ل ٌّيج دي١ٓ ثٌٖي١ل ٚث٠ٌٌّيو ِيٓ ث١ٌٙذيز ٚثٌق١يجل ِيأ ِيج 

جً ثٌذ١ج١ٝٓ ع١ٍٗ ث٤ّيتٍز ٨ٚ أفيخ أْ أويْٛ وؽ١يٌٞ ِيٓ أؽجٔيخ دٍؽٕٟ ِٓ إوغ

ؽ١ًٍ عٕوٞ ِٚيٓ إٔي١جمٟ { ث١ٌْو عذو هللا}ثٌطٍذز ٜٚ ِق١و ٌٟ عٓ فٍّٙج ٤ْ 

أ٠ٞييج ـضٛوٍييش عٍييٟ هللا ٚفٍّضٙييج عٍييٟ ١ٔييز إْ ًأ٠ييش ٌٙييج ـٌٙييز ثٔضَٙصٙييج ٚإ٨ 

لٍذيٟ  ًههصٙج وقجٌٙج ـٍّج ويجْ ٠يَٛ ليوِٕٚج عٍيٟ ثٌٖي١ل أميٌػ صييوٌ ثًٌٛليز ِيٓ

إمٌثػ ١ْٔجْ وجًِ ـّىغش ِج ٕجل هللا ٌُٚ أصيوٌ٘ج إٌٟ أْ ديوأٟٔ ثٌٖي١ل دْيؤثي 

صفْيي١ٌ }٘ييً ِعييه وضييجح لٍييش ٔعييُ ظٕييج ِٕييٟ أْ ِييٌثهٖ وضييجح عٍييُ ٚوييجْ ِعييٟ 

ٚوضجح ِؾّيٛ  ِيٓ ويً ِيج ًأ٠يش ٚ٘يٛ ثٌييٞ ـ١يٗ { صجة١ز ثٌٍْٛن}ٚ { ثٌؾ١ٌ٩ٓ

٘ييجس دٙييج ـ ص١ييش ثًٌٛلييز ٙييؽ١ٌر ِييج وييوس أًث٘ييج ٚلييش ثٌطٍييخ إ٨ دؾٙييو ـمييجي 

ٍِىج ـمٍش ٘ٓ ٘و٠ز ٌيه ـميجي ٔعيُ ٌٚىيٓ ****دجٌغ٩عز ظٕج ِٕٟ أْ ث١ٌٖل ٠طٍذٙج



 16 

{ ١ّوٞ ِقّيو}أدمٙج عٕون صٕظٌ ـ١ٙج ـعٕؤج ِغٍٙج إّٔج أًهصٙج ث٢ْ ٌؽٌٛ لجي 

٠ٚضعؾيخ ٠ٚميٛي وي٩َ { صجة١يز ثٌْيٍٛن}وً ىٌه ٌُ أصيوٌ ثًٌٛلز ـفضـ ٠ٕظٌ ـٟ 

ـ ؽذييش دجٌييومٛي ـمييجي ثِيئ ٚأىْ ـييي٘ذش  ثٌمييَٛ ـٍييُ ٠ٍذييظ أْ ّيي ي عييٓ ثٌٛلييش

ٚأىٔييش ـٖييٌعش أٙييٍٟ ًٚثصييخ ثٌعٚييٌ ث٤ًدييأ ـييئىث دٌّييٌٛٗ ٠ييوعٟٛٔ ـ ص١ضييٗ 

ٚٚؽوصٗ ٠ىضخ ٠ٚٞقه ٠ٚمٛي ثًٌٛلز ٌّٓ ـٕظٌس ـئىث ٟ٘ د١يوٖ ث١ٌْيٌٜ ٚ٘يٛ 

٠ىضخ ثٌؾٛثح ـ هٖٕٟ٘ ِج ًأ٠ش ـمٍيش عذيو هللا ٚصّيُ ثٌؾيٛثح ٚأًث١ٔيٗ ـيئىث ٘يٛ 

ّٚىٛصٗ عٓ ىٌه ثٌْؤثي أعؾخ { ١ّو ِقّو}فوث لجي أؽجح ث٤ّتٍز وٍٙج إ٨ ٚث

عٕوٞ ِّج ٚليأ ٚىٌيه أْ ثٌْيجةً وضيخ ـ١ٙيج ِيج ٚليأ د١ٕٕيج ٚدي١ٓ ثديٓ عيُ ٌٕيج ِيٓ 

دعٜ َٔث  ـٟ ِجي ٚوٕش ٕجًٚس ثٌْجةً ـٟ أِيٌ ثديٓ ثٌعيُ ـميجي ثٔظٌٔيٟ ٨ٚ 

صقوط ـ١ٗ ١ٕتج أٚ ٔقٛ ىٌه ّوث ِٕٗ ٌي٠ًعز ثٌفْجه ٚوضخ ـ١يٗ ٌٍٖي١ل ٠ْي ي عيٓ 

ًؽً أمي ٌٗ ١ٕتج ِٓ ثٌّجي ً٘ ث٤ـٞيً ٌٍّي مٛى ٌيٗ أميي ِجٌيٗ ٌٚيٛ دّيج  ثدٓ عُ

٠ىٌٖ أٚ صٌويٗ ًع١يج ٌقيك ثٌمٌثديز مٛـيج ٦ـْيجه٘ج ٚويجْ ِيٓ لٞيجل هللا أٔيٟ ٌّيج 

مٌؽش ِٓ عٕو ثٌّٖجًٚ ٟجٌذش ثٌٌؽً دجٌّجي دعٜ ثٌّطجٌذز ـي٩ْ ٚهـعيٗ دي٩ 

ٌٚيُ ٠ضعيٌٛ ٌيٗ وٌٖ ٨ٚ ٕٟل ٌُٚ ٠عٍُ ثٌْجةً ديٌه ـٍّج ٔظيٌس أؽٛديز ثٌٖي١ل 

ٍٟذييش ِييٓ هللا صذييجًن ٚصعييجٌٟ ٌىييُ : ثٍهثه صعؾذييٟ ٚٔيي٘ ؽييٛثح ثٌٖيي١ل ٘يييثؤٖ 

 ثٌعجـ١ز ثٌعجؽٍز ، أِج ثٌؾٛثح ـٟ ّؤثٌه ً٘ ٠ؾٍٛ ٌىُ ثٌّمجَ ِعُٙ ـ١ٙج أَ ٨ ؛

ٚأِج ّؤثٌه { ـضٛدٛث إٌٟ هللا صذجًن ٚصعجٌٟ ؽ١ّعج أ٠ٙج ثٌّؤِْٕٛ ٌعٍىُ صفٍقْٛ}

ـجٌؾٛثح عيوَ ث٨ٌضفيجس دجٌمٍيخ دج٦لذيجي إٌيٟ هللا ً٘ ِٓ ٠موً عٍٟ ثٌٙؾٌر إٌل ؛ 

صذجًن ٚصعجٌٟ ، ٚأِج ٕ ْ ثٌَوٛر ـجٔٛٚث ـٟ إمٌثؽٙج ٚؽٗ هللا صعجٌٟ ثٌى٠ٌُ ـئْ 

وً ِٓ لٚو دٗ ٚؽٙٗ ثٌى٠ٌُ ـئٔٗ ٨ ١ٞ٠عٗ ، ٚأِيج ٕي ْ ثٌٍٚيٛٗ ـٙيٛ أميؿ 

ِييٓ ٕيي ْ ِييٓ ىوييٌس ـييئْ ثٌٍٚييٛٗ ٠ ميييْٚ ثٌّييجي ِييٓ ث١ٌييو ٚأٌٚتييه ٠ ميييْٚ 

ٓ ثٌمٍخ ٚثٌع١جى دجهلل صعجٌٟ ، ٚأِج أمي ث٩ٌْؿ ـيٟ ٘ييث ثٌيَِٓ ـٛثؽيخ ثٌضٛف١و ِ

عٍٟ ث١ٌٍّّْٓ دجٌوعجل ـئٔيٗ ّي٩ؿ ثٌّيؤِٓ ٚعٍيٟ ؼ١يٌُ٘ دجٌّيوثـأ ، ٚأِيج ليٛي 

ث١ٌٖل م١ًٍ ًٟٝ هللا عٕٗ ٚؽجٍ هـأ ثٌٚجةً إٌل ، ـجٌؾٛثح ـ١ٗ أْ ثٌّؤِٓ إىث 

 ٚث٩ٌَْ{ ٠ٓ وِٕٛثإْ هللا ٠وثـأ عٓ ثٌي}ثٌضؾ  إٌٟ هللا ـئٔٗ ٠وـأ عٕٗ 

ثٌّضميوَ ث٢ْ { ثٌٖي١ل عذيو هللا ديٓ ِنضجًٔيج}أ٠ٞيج أْ { ّي١و ِقّيو}ِٕٚٙج عيٓ 

عٌٝش ٌٗ ًٚلز ـ١ٙيج وي٩َ دعيٜ ثٌفمٙيجل ٠ٚظيٓ ٘يٛ أٔيٗ ثديٓ عٌٝيْٛ ٠يضىٍُ 

ـ١ّٓ أًثه ثٌضٛدز ثٌٕٚٛؿ ٍّٚٛن ّيذ١ً ثٌٌٕيجه دعذيجًر ٔقيٛ إْ ث٤ـٞيً ٌيٗ أْ 

ضيوٞ دٙيُ ٨ٚ ٠ضٛؽيٗ إٌيٟ ثٌّٖيج٠ل ثٌيي٠ٓ ٠ضٛؽٗ إٌٟ ِٖج٠ل ثٌضع١ٍُ ٠ مي ُِٕٙ ٠ٚم

٠ٕضْذْٛ إٌٟ ثٌضٚٛؾ ٚثٌضٌد١ز ـئْ ثٌضٌد١ز ـٟ ٘يث ثٌيَِٓ ٌيُ صىيٓ أٚ ٔقيٛ ىٌيه 

وّج ـٟ عذجًر ثٌٌثةٟ ثٌّنذٌ ٌٟ لجي ٍٟٚيخ ِٕيٟ أْ أفٍّٙيج إٌيٟ ثٌٖي١ل ١ٌعٍّٕيج 
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٘ييً ىٌييه ِطٍمييج أَ ٨ ـجعضييييًس ٌييٗ ف١ييجل ِييٓ ثٌٖييي١ل ـ لييجٌٕٟ ٚصٌوضٙييج عٕيييوٖ 

ٟ ؼييجًح ٠ٌٟييك ث٠ٌَييجًر ـٍّييج ٚٙييٍش إٌييٟ ثٌٖيي١ل ًٍٚس ِٚٞيي١ش ٚوٕييش عٍيي

ِٚىغييش ِييج ٕييجل هللا أًّييً ٌييٟ ثٌٖيي١ل ىثس ٠ييَٛ ـ ص١ضييٗ ِٚىٕٕييٟ ِييٓ ًٚلييز دنيي٠ 

١ّ٠ٕٗ ِؾجٚدج ـ١ٙج صٍه ثًٌٛلز ثٌفم١ٙز ثٌّضٌٚويز ـ١ٙيج ٟذيك ِيج ـٙيج فٌـيج دقيٌؾ 

ِييٓ ؼ١ييٌ ّييذك ويي٩َ ـ١ٙييج ِٕييٟ ٨ٚ ّييؤثي ـضعؾذييش وغ١ييٌث ِٚٞيي١ش دٙييج ٔقييٛ 

دعو صّجَ ث٠ٌَيجًر ـْيٍّش ع١ٍيٗ ٚلٍيش ٘يجس دجًٌٛليز ـي صٝ دٙيج { ث١ٌٖل عذو هللا}

{ ثٌٖي١ل عذيو هللا}ـ مٌؽش ٌٗ ًٚلز ث١ٌٖل ٚلجدٍٕجّ٘ج ـئىث ّ٘ج وّج ّ٘ج ـضعؾيخ 

 وغ١ٌث ٚثٍهثه ثعضمجهث ـٟ ث١ٌٖل ٚٔ٘ ًٚلز ث١ٌٖل ٘ىيث ٌفظٗ

 ِٓ ًثَ دج١ٌٖل ٚٙـ٨ٛ ٌٍف٠ٌو          ٔجي ثٌٛٙٛي ١ٌِ ٠ٕقٖٛ ٠ٌِو

ع١ٍٗ ًٝيٛثْ هللا صعيجٌٟ ِيٓ ٌيُ ٠ ميي ث٤هح ِيٓ { أدٟ ِو٠ٓ}َ ثٌؽٛط ٚـٟ و٩

ثٌّض هد١ٓ أـْو ِٓ صذعٗ ٚـٟ و٩َ دعيٜ ث١ٌٚ٤يجل ث٤ٙيف١جل عٍي١ُٙ ًٝيٛثْ هللا 

إّٔييج ٠ىييْٛ ث٦لضييوثل دييٌٟٛ هٌييه هللا صعييجٌٟ ع١ٍييٗ ٚأٍٟعييه عٍييٟ ِييج أٚهعييٗ ِييٓ 

ٗ ثٌنٚٛٙيي١ز ٌو٠ييٗ ٟٚييٜٛ ٕييٙٛه دٖيي٠ٌضٗ ـييٟ ٚؽييٛه مٚٛٙيي١ضٗ ـ ٌم١ييش ع١ٍيي

 ثٌم١جه ـٍْه ده ّذ١ً ثٌٌٕجه

 ــٚقذـز ث٤م١جً عـ١ـٓ ث٨ٔضفج                   ِٓ ٌُ ٠ٛثٍُٙٙ فٜٛ وً ثٔوـج 

ٚـٟ و٩َ دعُٞٙ ًٝٛثْ هللا صعجٌٟ ع١ٍٗ ٙيقذز أ١ٌٚيجل هللا صعيجٌٟ ٠قٚيً دٙيج 

 ث٨ٔضفج  ٌٚجفخ هْٚ ِٓ عجهثُ٘ ِٓ ثٌّْٕٛد١ٓ إٌٟ ثٌعٍُ

ٚلييو أصييجٖ أمييٖٛ { ّييو ٠ٍييٓ ثٌييو٠ّجٟٔ ث١ٌييوثٌٟأفّييو دييٓ أف}ِٕٚٙييج ِييج أمذٌٔييٟ دييٗ 

ِأ ًؽجي ُِٕٙ ٠ٌَجًر ث١ٌٖل ِٚعيٗ ِٚيقؿ ٚؽيَوْ ِيٓ { أفّو ّجٌُ}ثٌٖم١ك 

ثٌذنييجًٞ ٚظفييٌٚث دٍمييجل ثٌٖيي١ل دعييو ٙيي٩ر ثٌعٚييٌ ٚوييجْ ٠ييَٛ ث٤ًدعييجل ثٌغييجٟٔ 

ٚوييجْ أفّييو ّٚيي١ٍضّٙج إٌييٟ  9339ٚثٌعٖيي٠ٌٓ ِييٓ ؽّييجهٜ ث٤ٌٚييٟ عييجَ أِْيئ

ثٌم٠ٌييز لذٍّٙييج ـضعؾييخ ثٌٖيي١ل وغ١ييٌث ِييٓ ٚٙييٛي ثٌٖيي١ل إى ىثن ـىييجْ ِعييٗ ـييٟ 

ثٌّٚقؿ ٚثٌذنجًٞ ٚلجي ٚوجْ ـٟ ِقفيً عظي١ُ ٚوٕيش أٔيج دّيٌأٜ ِيٓ ثٌٕيجُ 

ٚأّييّأ ِييٓ ثٌٖيي١ل ٚأعييٌؾ ٙييٛصٗ ِييٓ أٙييٛثس ثٌٕييجُ ٚوييجْ دٚييٛصٗ دعييٜ 

إ٠ًٍَ ِٕٚعٕيٟ ِيٓ ثٌيومٛي ع١ٍيٗ ففيع ث٤هح ِعيٗ إى ٌي١ِ ِيٓ ث٤هح ثٌيومٛي 

ث٩ٌٚر ِأ ًّٛي هللا ٙيٍٟ هللا ع١ٍيٗ ّٚيٍُ  ع١ٍٗ د٩ إىْ ِٕٗ ِج ٌفظٗ وٕش دعو

ـميييجي إٔيييٟ ٍٟذيييش ٌيييه ِيييٓ ًديييٟ ًح ثٌعيييَر صذيييجًن ٚصعيييجٌٟ أْ ٠ؾعيييً ثٌميييٌوْ 

ٚثٌقو٠ظ ٚه٠عز ٌه ، ـ عؾخ دٗ ٚدّج لجي دل دل ـجًصؼ ثٌٕجُ ٚعٍش ث٤ٙٛثس 

 عؾذج ٚفك ٌٗ ٌُٚٙ عُ ـٟ ؼوٖ أص١ضٗ دٗ ـمجي ٌٟ إٔٗ صٛو١و ٌضٍه ثٌٖٙجهر أِِ
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دييٗ ًٝييٟ هللا صعييجٌٟ عٕييٗ ِييٓ أْ ًّييٛي هللا ٙييٍٟ هللا ع١ٍييٗ ِٕٚٙييج ِييج أمذٌٔييٟ 

ٍُّٚ أصجٖ ىثس ١ٌٍز ٚأٌِٖ دضؽ١١ٌ د١ش لجٌٗ ـٟ ِوفٗ لجي ث١ٌٖل ٚويجْ ثٌذ١يش ِيٓ 

 أفْٓ ِج لٍش ٚثٌذ١ش ثٌّؽ١ٌ

 فجٍ ٔذٟ هللا ِج ٨ ٠عٍّٗ                                      إ٨ ثٌيٞ ثٌٍٛؿ ٌـٗ ٚلٍّٗ

 ٚد١ش ثٌضؽ١١ٌ

 ّٛي هللا ِج ٌُ ٠عٍُ                                   إ٨ ثٌـيٞ مـجٟـذـٗ دـىـٍـُفجٍ ً

ّٚييىش عييٓ فىّييز ثٌضؽ١١ييٌ لٍييش ٚـييٟ ٘يييث ثٌضؽ١١ييٌ ص٠ٕٛييٗ عظيي١ُ ِييٓ ًّييٛي هللا 

ٍٟٙ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ دنو٠ّٗ ٚدنوِٗ ف١ظ ألٌ ٌٗ د ْ هللا صذجًن ٚصعيجٌٟ مجٟذيٗ 

جٌيه ِيج ٨ ٠عٍّيٗ ٨ٚ ٠فّٙيٗ إ٨ ِيٓ دىٍُ ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ ٚأًٝيجٖ عٕيج ٕٚ٘

 ـّٙٗ هللا إ٠جٖ ٚعٍّٗ ِٓ ٌؤٗ عٍّج

ِٕٚٙج ِج أمذٌٟٔ دٗ ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕيٗ ـيٟ ٕي ْ د١ضيٗ ثٌييٞ ويجْ ٠ٖيضؽً ـ١يٗ 

ٌٌّييٛي هللا ٙييٍٟ هللا ع١ٍييٗ ّٚييٍُ ٚىٌييه أٔييٗ ـييٟ ومييٌ ثٌؽ١ذييز ثٌذق٠ٌييز ِىييظ ـييٟ 

 ٙييٍٟ هللا دعيٜ ثٌؾَثةييٌ ٟيي٩٠ٛ ـيٟ د١ييش ٚفييوٖ ٟٚجدييش ـ١يٗ موِييز ًّييٛي هللا

صعجٌٟ ع١ٍٗ ٍُّٚ ِج ٌُ صطخ ـيٟ ؼ١يٌٖ ٚفٚيً وغ١يٌث ِٕٙيج ـيٟ صٍيه ثٌّيور ـٍّيج 

ّ٘ٛث دجٌٌؽٛ  دٗ إٌٟ أٍ٘ٗ دئًثهر هللا صعجٌٟ ثٌمو٠ّز ٌُٚ ٠ذك إ٨ أ٠جَ ل٩ةً هثمٍٗ 

ُ٘ وذ١ٌ ِٓ أؽً د١ضٗ ٘يث و١ؿ ٠فجًلٗ ٠ْٚىٕٗ دعيوٖ ـؾيجً ٠عٚيْٛ هللا ـ١يٗ ِيأ 

عييجٌٟ ًّٚييٌٛٗ ـّييج ٌذييظ ثٌقييجوُ أْ أىْ دجٌٌف١ييً ِييج ّييذك ـ١ييٗ ِييٓ إًٝييجل هللا ص

َِٚث٠ٍز ثٌّىجْ ـجًصقٍٛث ٚفٍٛث ه٠جًث فٌٛٗ ؼٚذٛ٘ج ِٓ أٍ٘ٙج ظٍّج ـٍّج ى٘ذش 

عُٕٙ فضٝ ًأ٠ش ثٌّقً ٙع١وث ٨ أ١ِٔ دٗ ٨ٚ ِٛؽخ ٌٌٍف١ً إ٨ عٕج٠يز هللا دٕيج 

 دفٍٞٗ ىٌه ـًٞ هللا ٠ؤص١ٗ ِٓ ٠ٖجل

ًفـيأ صٍيه  9333قؾيز عيجَ دّْئِٕٚٙج ِج فىٝ ١ٌٍز ثٌغ٩عجل ميجِِ ىٞ ثٌ أٔيٗ ر

ث١ٌٍٍز إٌٟ ِقً ث٤ًٚثؿ ثٌضيٟ ٨ صذٍيٝ وي ًٚثؿ ث٤ٔذ١يجل ٚدعيٜ ث١ٌٚ٤يجل ٕٚيج٘و 

ٕ٘جٌيه ِيج ٕيج٘و ًٚؽيأ ١ٌٍضييٗ ٚـيٟ ١ٌٍيز ؼيو٘ج ١ٌٍييز ث٤ًدعيجل فىيٝ أْ ٍّٔيز أصضييٗ 

ييٗ أىثْ ثٌفؾييٌ ٚوييجْ ـييٟ صٍييه ث١ٌٍٍييز لييجَ ـييٟ  ِر ٚٔذٙضييٗ دجٌٚيي٩ر ٚلييجَ ٚٙييجهؾ فل١ج

صٟ إٌٟ ثٌّْؾو ٌُٚ ٠ؾو ثٌٕجُ ّٚ ي عٓ لٌح ثٌٛلش ٚدعيوٖ ل١يً ؽٛؾ ث١ًٌٍ ٚأ

 ٌٗ ثٔظٌ ـٟ ل١ٚوصه ثٌف١ٔ٩ز ـٟ ثٌىضجح ثٌف٩ٟٔ ـٟ ثٌذ١ش ثٌف٩ٟٔ ـٕظٌ ـئىث

 ّــ١ــؤــج ِــقــّـو ٚث٢ي                                  ٚٙقذٗ ـٟ ثٌقجي ٚثٌّبي

ل٠ٌذج أٚ فجٌٝث ٌم١يً ٌيٗ ـيٟ  ـم١ً ٌٗ ثٌؾٛثح ـٟ ٌفع ثٌّبي ٠عٕٟ ٌٛ وجْ ثٌٛلش

 ثٌقجي ـجـُٙ ـٍّج ٔجَ دعوٖ أصضٗ ثٌٍّٕز
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ٚىٌه أٔٗ ٌيُ ٠نيٌػ ٌٍٚي٩ر  9333ِٕٚٙج ِج ٚلأ ١ٌٍز ثٌغ٩عجل صجّأ عٌٖ دّْٔ

إٌٟ فً ثٌٕفً ٚثٌٕجُ ـٟ ثٔضظجً ٌُ ٠ذٌفيٛث ـيئىث ٘يٛ ميٌػ ـيٟ ديجح وميٌ ٚهعيج 

إْ }٩ ثٌٕييجُ ٚؽّعٙييُ ـييٟ دمعييز ِٚييطف١ٓ ِْييضمذ١ٍٓ ـطييجؾ دٙييُ ٕيي١ٟٛٓ ٚصيي

ٚفظ وً ِٓ ًأٞ عٍٟ ثٌومٛي ـٟ ثٌٚؿ لذً { عذجهٞ ١ٌِ ٌه ع١ٍُٙ ٍّطجْ

صّجَ ثٌطٛثؾ ـّٓ ـجصيٗ ثٌطيٛثؾ عيٓ ؼفٍيز ـئٔيٗ ٠ىيْٛ ويجٌِأر ٌيٟٛ ِعيجى هللا عيُ 

ؽّأ ١ٕتج ِٓ ثٌضٌثح ٚدٚك ع١ٍٗ ٚأٌِ ديًٖ عٍٟ ويً ِيٓ فٞيٌ ثٌطيٛثؾ عيُ 

ٍؽٛٔييٗ ٠عٕييٟ صٍييه إٔييٗ لييجي ثمض١ييٌ ٌييٟ ث١ٌييَٛ ثٌٚيي٩رر ِييأ ؼ١ييٌوُ ـييٟ ِٛٝييأ ٨ صذ

٩ٙر ثٌٚذـ مجٙز ٚأْ ٘يث م١ٌ ٌىُ ـ١ٍٕٚج دعو ىٌه أـيثىث ٚصٛـٟ ٌٗ ـٟ صٍيه 

مييٌ دٕييو ـييجي دٕييش }ِييٓ إِٔييج { عذييو ثٌٛ٘ييجح}ث١ٌٍٍييز ىثس ثٌقىج٠ييز ثدييٓ ٌييٗ ثّييّٗ 

ٚىوييٌ ثٌٖيي١ل ِييٓ عظييُ ٕيي ٔٗ أٞ ثٌٌّٛييٛه أٔييٗ ٠ٖييفأ ـييٟ { ثٌٖيي١ل دييٛدىٌ ثٌذييٌٞ

 أؽوثهٖ ثٌمٞجر ثٌغ٩عز 

{ ّي١وٞ ِقّيو ثٌفجٝيً ديٓ ٕي١نٕج ثٌنيو٠ُ}ديٗ ثٌغميز ثٌفجٝيً  ِٕٚٙج ِج أمذٌٔيٟ

ًٝييٟ هللا عٕييٗ ٚأًٝييجٖ ٚٔفعٕييج دييٗ وِيي١ٓ ٚىٌييه أْ ثٌّطييٌ ثفضييذِ ـييٟ ىٌييه 

ثٌن٠ٌييؿ ثفضذجّييج ـجهفييج فضييٝ وييجهس ثٌٕييجُ أْ ٠مٕطييٛث ِييٓ ٚؽييٛهٖ دعييو ٚأ٠مٕييٛث 

أفّيو ديٓ }د٩ٙن ثًٌَ  ٚثٌٌٞ  لجي ث١ٌْو ثٌّيوًٛ ـعٕو ىٌه أًّيً ٌيٟ ثٌعيُ 

٠ضقٍّٕيٟ ثٌٖيىٜٛ إٌيٟ ثٌٖيي١ل ـجعضييًس ٌيٗ ديي ْ { ّعيٌٚؾ د فّيو هِييخّيع١و ثٌ

ثٌٖيي١ل ل٠ٌييخ ثٌعٙييو دجٌمييوَٚ ـْييىش عييُ ٌّييج ثٕييضو ثٌقييجي ٚع١ييً ٙييذٌٖ عييجٚهٟٔ 

دجٌى٩َ ٚأٌـ ـي٘ذش ٔقٛ ث٠ٌٌٞـ ث٠ٌٌٖؿ ًٍٚس ٚلٍش أ٠ٙيج ثٌٖي١ل أٔيش ثٌييٞ 

ِيٓ ٌٔؽٛن دٌده ٌىً فجي ٚٔعون ٌىً ٍِّز ٚأٔش ث٢ْ صعٍُ ِج دٕج أٚ ٔقٛ ىٌه 

ثٌعذجًثس ٌُٚ ٠َه ليجي ـيٛهللا ِيج أصّّيش و٩ِيٟ ٚمٌؽيش فضيٝ ٚؽيوس ثٌْيقخ 

ِضٌثوّز ـجٔقً ٚوجل٘ج و ٔٙج أـٛثٖ لٌح ـٟ ثٌقجي ٚهثِش ث٤ِطجً ٌي٩١ ٚٔٙيجًث 

ِضضجدعيز أّيذٛعج عٍيٟ أّيذٛ  فضيٝ ثٕيضو دجٌٕيجُ ثٌقٚيجً ٚـيجصُٙ ثٌنيٌٚػ إٌيٟ 

ٔفْييُٙ ٚصضجدعييش ث٤ٕييؽجي ٚأ٠مٕييٛث دٙيي٩ن ثٌييًَ  ِييٓ ثٌّييجل دييً مييجـٛث عٍييٟ أ

ثٌٖييىج٠جس دييج٦ل٩  وّييج صضجدعييش دج٨ّييضٛلج  ـعٕييو ىٌييه ى٘ذييش ٔقييٛ ثٌٞيي٠ٌـ 

ث٠ٌٌٖؿ ًٍٚس ٚلٍش أ٠ٙج ث١ٌٖل أٔش ثٌيٞ ٌٔؽٛن دٌده ٌىً فيجي ٚأٔيش أٔيش 

دعذجًثس ًثةمز ٨ ٟٛي ـ١ٙج ـٛهللا وجٔش ثٌّْجل ٚلش هميٌٟٛ ِضٌثوّيز ثٌْيقجح 

ٜ ثٌٚجٌق١ٓ ثٌَثة٠ٌٓ فيذِ عٍٟ فجٌٙج ٌُٚ ٠ٖه ثٌٕجُ ـٟ ثٌّطٌ فضٝ أْ دع

ٌِوذٗ مٛـج ِٓ ٌقٛق ثٌّطٌ ـجٔىٖؿ ِٓ ف١ٕٗ ٚٙقش ثٌّْجل ٚثٔمطأ ثٌّطٌ 

ٚعجٓ ثٌيًَ  ٚثٌٞيٌ  ٚفّيو ثٌٕيجُ ٚويجْ عيجَ مٚيخ دذٌويز ثٌٖي١ل ثٌىي٠ٌُ 
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ًٟٝ هللا صعجٌٟ عٕٗ لٍش ِج إٔذٙٙج دّعؾَر ثٌٕذٟ ٙيٍٟ هللا صعيجٌٟ ع١ٍيٗ ّٚيٍُ 

 ج ثٌضٟ لجي ـ١ٙج ثٌٍُٙ فٛث١ٌٕج ٨ ع١ٍٕ

ٚ٘ييٛ أْ ثٌٖيي١ل { ِقّييو فييٛثل دييٓ ِقّييو ِنضييجً ثٔؾييجٞ}ِٕٚٙييج ِييج أمذٌٔييٟ دييٗ 

د ْ عٌّٖ عٍٟ عوه وٞ ًّٛر ثٌَِيٌ ثعٕضيجْ ّٚيذعْٛ  9333أمذٌٖ ّٕز دّْٔ

ٚع٩ِييز ٙييوق ىٌييه ِييٛس ٙييجٌـ وذ١ييٌ د١ٞييجٟٔ ـّييجس ثٌٖيي١ل ّيي١وٞ ـييٟ صٍييه 

 .ث٠٤جَ

ـيٟ  9331ِٕٔٚٙج ِج أمذٌٔج دٗ ظٌٙ ٠يَٛ ث٤ًدعيجل عيجٟٔ ىٞ ثٌمعيور عيجَ ّْ٘ي

ثٌّذجًوز أْ ِٓ ثدضوثل ّىٕٝ دمعضٕج ٘يٖ إٌٟ ٠ِٕٛج ٘يث ِجةيز ليٌْ ويً ليٌْ ِجةيز 

ذو هللار ـ١ٙج ـعذجهصىُ ٘يٖ ٟ٘ أٚي عذجهر عذو هللا دٙج ـٟ ٘ييٖ  ّٕز ِٚج ـ١ٙج لٌْ رعف

ثٌذمعز ـجفّيوٚث هللا عٍيٟ صّى١ٕيٗ إ٠يجوُ ِيٓ عذجهصيٗ ـ١ٙيج، ٚليجي ًٝيٟ هللا صعيجٌٟ 

أْ ثٌٕجُ ٠ىٛٔيْٛ ٠يَٛ ثٌم١جِيز ٙيفٛـج ٠ٚؤميي ِيٓ ويً  عٕٗ ـذٙيث صفّْٙٛ ِعٕٝ

 أٌؿ ٕن٘ ٚثفو إٌٟ ثٌؾٕز ٚثٌذجلْٛ إٌٟ ثٌٕجً

ٚثهعٕٟ ٠َٛ ثٌؾّعيز ٚٚٙيجٟٔ دي ٟٔ ٨ أ١ِيً إٌيٟ  9333ِٕٚٙج لٌٛٗ عجَ دّْٔ

ِفْييور ِييج ـئٔييٗ ى٘ييخ دجٌّفجّييو ٚأْ ٨ أصييٌن ثٌّٚييجٌـ ـئٔييٗ ٌييُ ٠ذييك ِٚييٍقز إ٨ 

 ؽٍذٙج 

 ِٚج وٕج ٌٕٙضوٞ ٨ٌٛ أْ ٘و٠ٕج هللا ثٌقّو هلل ثٌيٞ ٘و٠ٕج ٌٙيث

ث١ٍٙ٤ز ثٌمو٠ّز إٌٟ  هللا ٚفْٓ صٛـ١مٗ صُ ٘يث ثٌىضجح ثٌيٞ وضذٗ ِٓ ْٔنضٗ دعْٛ

ثٌْٕنز ثٌع٠ٌٚز ثٌقو٠غز ث٠ٌٌّو ثٌقم١ٌ عذو ثٌمجهً ِذىيٟ ثديٓ ثٌْي١و ٕي١ل أفّيو 

١ِّٛٔز ثٌىذٌٜ ِْيجل ث٤فيو ثٌْيجهُ عٖيٌ ِيٓ ٕيٌٙ ًد١يأ ثٌغيجٟٔ عيجَ ٍويضٔ 

٩١ِه٠يز  3112ثٌّٛثـك ٌٌٍثدأ عٌٖ ِيٓ ِيج٠ٛ ّيٕز أٌفي١ٓ ّٚيش  ٘ؾ٠ٌز 9333

 ٟجٌذج ِٓ هللا صذجًن صعجٌٟ أْ ٠ضمذٍٗ ِٕج

    ـىً  ِٓ  ٔظٌ  ـ١ٍو    ٌٕج          دن١ٌ ِج ٠وعٝ ٌعذو أفْٕج

 

www.jazbu.com                               

 

http://www.jazbu.com

