
 
 

 ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى

 اللّهَ وَاتَّقُىاْ وَرَابِطُىاْ وَصَابِزُواْ اصْبِزُواْ آمَنُىاْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا 

 صدق اهلل العظيم  تُفْلِحُىنَ لَعَلَّكُمْ

 

رقشٚخ انُبهك انشعًٙ نجٛؼ سجبل انطشٚمخ انُمؾجُذٚخ ثنٕء دذٚث 

ٍ يُبمهٙ انجؼث ٔفشعبٌ انمبئذ األػهٗ نهجٓبد ٔانزذشٚش يغ كٕكجخ ي

 انجٓبد فٙ يذبفظخ ٔاعو

 

انذًذ هلل سة انؼبنًٍٛ ٔانقالح ٔانغالو ػهٗ عٛذَب يذًذ ٔػهٗ آنّ ٔفذجّ ٔانزبثؼٍٛ ٔيٍ رجؼٓى 

 ثئدغبٌ إنٗ ٕٚو انذٍٚ ٔثؼذ:

اػزبد انؼشالٌٕٛ أٌ ٚغزهًٕٓا انذسٔط ٔانؼجش ٔٚغزجؾشٔا ثبنُقش ٔانزذشٚش يٍ خطبثبد ٔأدبدٚث 

ئذ األػهٗ نهجٓبد ٔانزذشٚش انًجبْذ ػضد إثشاْٛى انذٔس٘ )سػبِ هللا(، فٓى ٚشلجَٕٓب ثٍٛ انغٛذ انمب

انذٍٛ ٔاٜخش نزؼهٕ ًًْٓى ٔرُٓل ػضائًٓى، ٔلذ هم انغٛذ انمبئذ ػهٗ انؾؼت انؼشالٙ ثذذٚث يٓى 

ب نًب فٙ يشدهخ يًٓخ جذا، ٔلذ دًم ْزا انذذٚث يذبكبح يًٓخ نهٕمغ انذبنٙ فٙ انؼشاق ٔثُبًء يشدهٛ

أعغّ فٙ يغٛشح انجٓبد يٍ لٛى ٔيجبدا إًٚبَٛخ يُطهمب يٍ ثٕاثذ انجٓبد ٔانزذشٚش، ًٔٚكٍ أٌ ألف 

 ػهٗ ٔينبد يًٓخ فٙ ْزا انذذٚث انؼظٛى:

 

إٌ انزفبف انؾؼت انؼشالٙ دٕل لٛبدرّ انؾشػٛخ ٔيغبَذرّ نٓب ٔٔلٕفّ يؼٓب فٙ يمبسػخ انغبص٘  .1

انزٙ ثبٚؼٕا ثٓب جٛؼ سجبل انطشٚمخ انُمؾجُذٚخ رذذ  انًذزم ٔثٛؼبد انؼؾبئش انؼشالٛخ األفٛهخ

ساٚخ انمٛبدح انؼهٛب نهجٓبد ٔانزذشٚش نؾبْذ ػظٛى ػهٗ ادزنبٌ ؽؼت انؼشاق األثٙ نفشعبٌ انجٓبد 

ٔانًُبمهٍٛ ال عًٛب ٔأٌ ػذدا كجٛشا جذا يٍ ْزِ انجٛؼبد كبَذ يٍ ػؾبئش انجُٕة األفٛهخ انزٙ 

الل ٔألضايّ، نزا جبء رفمذ انمبئذ نشفبق انجٓبد ٔانُنبل فٙ جبْذد ٔعبَذد انجٓبد َٔجزد االدز

ٔاعو انؼض ٔاإلثبء دبفضا نهًضٚذ يٍ انؼطبء انجٓبد٘ ٔرؾذٚذ اننشثبد ٔاعزثًبس انُقش انًؤصس 

انز٘ الدذ ثؾبئشِ، ٔلذ دٛب انمبئذ انؾشفبء يٍ أثُبء ؽؼجّ فٙ انًذبفظبد األخشٖ يٍ يؼمم لٛبدح 

فٙ جُٕة انؼشاق ثبػثب سعبنخ نهًذزهٍٛ ٔأرَبثٓى ثأٌ فشعبٌ انجٓبد جٕٛػ انفزٕدبد اإلعاليٛخ 

 يزٕصػٌٕ ػهٗ أسك انؼشاق يٍ ؽًبنّ إنٗ جُٕثّ.

 

إٌ رٕػذ انمبئذ )سػبِ هللا( نؼشاثٙ يؾبسٚغ االدزالل نزمغٛى انؼشاق رذذ يغًٗ األلبنٛى، ٔرٕػذِ  .2

ػثشح فٙ هشٚك انزذشٚش أللضاو انؼًهٛخ انغٛبعٛخ يٍ ػًالء االدزالل فٙ دبل ٔلٕفٓى دجش 

ٔاالعزمالل انمشٚت ثئرٌ هللا إًَب ٚأرٙ يٍ لٕح ٔاَطالق يٍ لبػذح ػشٚنخ ٚغزُذ انمبئذ إنٛٓب 

يزًثهخ ثبنؾؼت انؼشالٙ األفٛم انشافل نالدزالل جًهخ ٔرفقٛال ٔفقبئم انمٛبدح انؼهٛب نهجٓبد 

جٛؼ سجبل انطشٚمخ انُمؾجُذٚخ، ٔإٌ ػًالء انًذزم ٚؼهًٌٕ جٛذا ثأط ٔانزذشٚش ٔػهٗ سأعٓب 

انؾؼت انؼشالٙ عًٛب ٔأَّ لبسع أعٛبدْى انقفٍٕٚٛ ػهٗ يذٖ ثًبَٙ عُٕاد دزٗ دمك انُقش 

انذبعى، ٔلبسع انذهف انقٕٓٛففٕ٘ أيشٚكٙ ػهٗ يذٖ أكثش يٍ ثًبَٙ عُٕاد دزٗ فبس انٕٛو 

 ٔلذ ينٗ.لشٚجب يٍ انزذشٚش انزبو أكثش يٍ أ٘ 

 



 
 

 

جبء دذٚث انمبئذ )َقشِ هللا( ػٍ انُقش انمشٚت يُطهمب يٍ ثمزّ انكبيهخ ثشجبنّ ٔٚمُّٛ ثثجبرٓى  .3

ٔيطبٔنزٓى ٔجهذْى فٙ يمبسػخ االدزالل ٔكم يٍ أرٗ يؼّ يٍ انؼًالء ٔانجٕاعٛظ انقغبس فكبٌ 

ػهٕج االدزالل انشجبل فٙ جٕٛػ ٔفقبئم انمٛبدح انؼهٛب نهجٓبد ٔانزذشٚش عجبلٍٛ نالَمنبك ػهٗ 

أًُٚب ثمفْٕى دزٗ يألد فٕالرٓى انجغٕسح ٔثطٕالرٓى انُبدسح اٜفبق فجبٔصد إفذاساد انمٛبدح 

انؼهٛب نهجٓبد ٔانزذشٚش عزخ ٔػؾشٍٚ إفذاسا يًٛضا، ٔجبٔصد إفذاساد جٛؼ سجبل انطشٚمخ 

ُـ نؼهٕج انُمؾجُذٚخ يئخ ٔعزٍٛ إفذاسا يشئٛب جبيؼخ ٜالف انؼًهٛبد انًزُٕػخ ثٍٛ ػًهٛبد ل

االدزالل ثٛذ لُبؿ انؼشاق، ٔاعزٓذاف ٜنٛبد انؼذٔ ثبنؼجٕاد ٔانذشاسٚبد ٔفٕاسٚخ انفزخ، 

ٔلقف أٔكبسِ انخبٔٚخ ثقٕاسٚخ انجُٛخ ٔانذك، ٔإعمبه انؼذٚذ يٍ هبئشارّ ثقٕاسٚخ انغذٚذ، 

خشج آخش فًٛب ؽٓذد انفزشح األخٛشح رقؼٛذا كجٛشا نهؼًهٛبد ػهٗ أٚذ٘ سجبنُب نزؼمت انًذزم دزٗ ٚ

ػهٕجّ يٍ أسك انؼشاق انطبْشح، فُذكَّ نمبئذ ٚمٕد سجبال كٓؤالء أٌ ٕٚلٍ ثبنُقش ٔٚجؾش ثّ، 

 ُْٔٛئب نّ ثٓى، ُْٔٛئب نٓى ثّ.

إَُب فٙ جٛؼ سجبل انطشٚمخ انُمؾجُذٚخ جُذَب أَفغُب ٔأْهُٛب ٔيذجُٛب ٔيٍ دٕنُب يٍ انؾشفبء، 

فٙ عجٛم هللا ٔرذشٚش ثهذَب، ٔإَُب ثبثزٌٕ ػهٗ ػٓذَب ٔجُذَب أيٕانُب ٔإيكبَبرُب ٔكم يب رقهّ أٚذُٚب 

ٔٔػذَب نمبئذَب، ٔإَُب عٛف ثزبس ثًٍٛٛ لبئذَب ٚخٕك ثّ غًبس يؼشكخ انزذشٚش ٔاالعزمالل انًمذعخ، 

ٔيبمٌٕ فٙ يغٛشح انجٓبد انؼظٛى دزٗ ٚزى هللا َقشِ ٔٚذدش أػذاء دُُٚب ٔٔهُُب، ٔفهٗ هللا ػهٗ 

 عهى.عٛذَب يذًذ ٔػهٗ آنّ ٔفذجّ ٔ
 

 انذكزٕس

 فالح انذٍٚ األٕٚثٙ
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