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 امللهوفاغاثة و شهامة والنجدةال
م

مص نّٓ ُضواممِرج نو  مماْظُؿنممِعـِني ممِعنن م}:م،ماظؼوئلميفمطؿوبهماظعّٖؼّٖمماحلؿّٓمٓمربماظعودلني

ـمُفممغ قمؾ ُهمَضض ىمعَّنمَصِؿـمُفممس َؾقمِهماظؾَّه مس وػ ُّٓوامع و موَأذنفُّٓمم،{ت ؾمنِّٓؼ ًممب َُّّٓظوامو ع ومؼ ـؿ ِظُّٕمعَّنمو ِع

ُٓمِإالَّمإظه ماَلمأنم م،موردنوُظهُممس ؾنُّٓهممحمؿنّٓاامموغؾقَّـنوممدنقدّٓ غوممأنَّموَأذنفُّٓمم،مَظنهُممذ ّٕؼَكمالموحّٓ ُهما

م،ماظنّٓدؼنِممؼنو ِممإَظنىممبنحلنون ممت ِؾع ُفممموع نمم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبوِرْكمودؾِّمممص لدماظؾَُّفمَّ

مم:موبعد

مواِّخ ؿنمحمودنمص مدؼنمربطمبنيماظشّٕؼعي مأغه ماظؼقمم قمواإلد   م،اإلغلوغقي

اظؼقممتؾكمعنمومىمصقفوم،،موالمصضقؾيمعنماظػضوئلمإالمدسومإظقفومورشَّؾًؼومحلـاومصؾممؼرتكمُخ

َّمواظػوضؾيماظيتمدس موح م:مإظقفو ،ممادلؾفوفشوثيمواظـفّٓةموإماظشفوعيمسؾىماظؿكؾقمبفو

مبنيماوةاظعّٓم وتّٖوم،مؼؾوباظمظفكتؿمبفو،ممذّٕفماظـػّٗوماهلؿيمسؾومسنمتـؾهيمضقممصف

مممم.اظـوس

مواظصػوتماظعظقؿيمأػممعنممغاثة امللهوفإوالشهامة والنجدة و اظؼقمماظـؾقؾيم،

ماِّصقل ماإلغلون ممتقّٖ مصضً ماظيت م، مشريه ممسن معن مطوغفو م)سؾقفممسن ماظّٕدل صػوت

حنيمخّٕجمعنمعصّٕمعؿوجفاومإىلمعّٓؼنم،مم(سؾقهماظل  )عودىممغيبمآصفّٔام،ماظل  (م

م موصؾفو مصؾؿو ممجوسوجّٓ معن مؼلؼوني مماظـوس مأغعوعفم مو، موجّٓ مدوغفم معن مالاعّٕأتني

ممتلؼقون ماظّٕجو محؿىمادلوءمورودمسنمشـؿفؿومتّٔودان، مدؼيممؼػّٕغ معن اِّضوؼوء

وظومبؽؾؿيم،ممحوجؿفؿومٕمؼـؿظّٕمعـفؿومرؾؾاو(ماظل  مسؾقه)،مصؾؿومسّٕفممأغعوعفممودوابفم

م مبـػلصم،مواظّٕجوظيماظشَّفوعيمسواعلمصقهمحتََّّٕطًبل مؿؼّٓ  مه ماظل  ( مهلؿو)سؾقه ،مودؼى

مدؾقوغه ماحلق مؼؼو  مؼ لمُؼون م}:حقٌ ماظَّوِس مِعنم مُأعًَّي مس َؾقمِه مو ج ّٓ  مع ّٓمؼ ن  مع وء  مو ر د  و َظؿَّو
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ماظّٕدس وُءم مالمغ لمِؼيمح ؿَّىمُؼصمِّٓر  مَضوَظؿ و مع ومخ ْطُؾُؽؿ و مَضو   ماعمّٕ أت قمِنمت ُّٔود اِن مُدوِغِفمم مِعنم و و ج ّٓ 

مِإَظيَّمِعنممو َأُبوغ وم  ً مِإغديمِظؿ ومَأغّٖ ْظ مَصَؼو  مر بد ذ قمّْ مَطِؾري م*مَصل َؼىمَظُفؿ ومُثمَّمت و ظَّىمِإَظىماظظِّلد

،مؼقمماظـؾقؾيماظيتمأعّٕمبفوماظّٓؼنمعنماظهموإشوثؿ اإلغلونممصَّٕةوعنمثمَّمصننمُغم.{خ قمّٕ مَصِؼري 

ماظؾَِّهمر ُدو  مؼ ومر ُجل مَصَؼو  ،ممع ْظُؾوعاومَأوممَزوِظؿاومَأخ وَكماغمُصّٕم:م)م(و د ؾَّم مس َؾقمِهماظؾَُّهمص ؾَّىؼؼو م)

ً م،مع ْظُؾوعاومَطون مِإذ امَأغمُصُُّٕه مت ؿمـ ُعُهمَأوممت قمُفُُّٖه:مَضو  ؟ممَأغمُصُُّٕهمَطقمف م،َزوِظؿاومَطون مِإذ امَأَصّٕ َأؼم

ماظظَّوِظم مر َأُوامِإذ اماظَّوس مإنَّ(م:م)ودؾممهسؾقمآمصؾى)مؼؼو ،مو(غ صمُُّٕهمذ ِظَكمَصِننَّماظظُّْؾِممِعنم

ُٓمؼ ُعؿَُّفُممأنممأوذ َكمؼ ّٓ ؼمِهمس َؾىمؼلُخُّٔوامَصَؾمم ـمُهمِبِعَؼوٍبما بلمإنماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمم،(مِع

مح قُّمع ومَأت ّٓمُرون ودؾم(مسَّّٓػومعنمحؼو قماجلوارماظيتمجيىماظوصوءمبفوم،محقٌمضو م:م)

مماْظف وِر ـمؿ ُهمِبَكمادمؿ ع ون مِإِن؟ ممَأس  ممَأْضّٕ ضمؿ ُهمادمؿ ْؼّٕ ض َكمو ِإِن، ممس َؾقمِهمُسّٓمت ماْصؿ َؼّٕ مو ِإِن، مو ِإِن،

ً مع وت مو ِإنمم،مُسّٓمت ُهمع ِّٕض  ممج ـ وز ت ُهماتَّؾ عم مُعِصقؾ ٌيمَأص وب ؿمُهمو ِإنمم،مػ َّْلت ُهمخ قمّٕ مَأص وب ُهمو ِإنم،

ٌّماْظُؿلمِؾِممس َؾىماْظُؿلمِؾِممح قُّ:م)م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)م،موؼؼو م(...مس َّّٖؼمؿ ُه مع و:ممِضقل م،(مِد

م)مَضو  ماظؾَِّه؟مر ُدو  مؼ ومِػي  مادمؿ ـمص ق َكمو ِإذ امَصَلِجؾمُه،مد س وَكمو ِإذ امس َؾقمِه،مَصل ؾِّمممَظِؼقؿ ُهمِإذ ا:

مم.(َصوتَّؾ عمُهمع وت مو ِإذ ام،مَصُعّٓمُهمع ِّٕض مو ِإذ امؿمُه،َصش ؿدماظؾَّه مَصق ِؿّٓ مس َطّٗ مو ِإذ ام،مَظُهمَصوغمص ّّم

سؾىم،ممؾقاخلضّٓمضّٕبماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأسظمماِّعـؾيميفمحلنمو

م:مَطؾَّومو اظؾَِّهمع ومُؼكمِّٖؼَكحنيمضوظًمم(رضيمآمسـفو)خّٓجييممحنومعومحتّٓثًمبهماظلقّٓة

ماظَّّٕ مَظؿ ِصُل مِإغََّك مَأب ّٓاا، ماظَؽلَّاظؾَُّه مو ت قمِؿُل مادَلعمُّٓو  مِحم ، مو ت ْؽِلُى ماظضَّقمف ،مم، مو ت ْؼِّٕي ،

مبهمحيؿّٔىمعـو مخري(مودؾممسؾقهمآمصؾى)محقوتهمصؽوغً(،مو ُتِعنُيمس َؾىمغ و اِئِىماحَلقد

مميف موذفوعؿه معّٕوءته م، مواإلشوثي مواظـفّٓة ماظعون مؼطؾى معن مظؽل معنموعلوسّٓته وأّن

ممم.عنمجـّٗماظعؿلدائؿاوم،مصوجلّٖاءممههموؼعقـ همربُّبّّٓمعنمأنمؼغقـ فممالوأسوغ مأشوثماظـّوس 
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مودؾم(مؿهذفوعموتؿفؾى مآمصؾى)مطونحقٌم ،ماظشّٓائّٓمسـّٓم)صؾىمآمسؾقه

أػلممصّٖعمققـؿوصم،مرادّْموإميونمثوبًمبؼؾىموادلصوسىمادلواضفمؼؿصّٓر(مودؾممسؾقه

ماظـيبمسؾقفممأضؾلم،ماظصوتمدؾىمؼعّٕصوامأنماظـوسمأرادومسو  مصوتمعنمادلّٓؼـي

مبنمأغّٗمصعن،ممظقطؿؽـفموماِّعّٕمدلعّٕصيضؾلماظـوسممهلممخّٕجو(مودؾممسؾقهمآمصؾى)

مسـهمآمرضي)معوظك مم:مضو ( ماظؾَِّه مر ُدوُ  مو د ؾَّم )َطون  مس َؾقمِه ُٓ ماظَّوِس،مم(ص ؾَّىما َأحمل ن 

مَصِّٖ مو َضّٓم مَضو  : ماظَّوِس، مو َأذمف ع  ماظَّوِس، مَضو  :مو َأجمو د  مص ومتاو، مد ِؿُعوا مَظقمَؾًي مادَلِّٓؼـ ِي مَأػمُل ع 

ُٓمس َؾقمِهمو د ؾَّم )َصؿ َؾؼَّوُػُمماظَِّؾيُّم ،مو ُػو م(د ّٕمج مس َؾقمِهمع و)مس َؾىمَصّٕ س مِظَلِبيمَرْؾق َيمُسّٕمي (مص ؾَّىما

ممممممم.(تػّٖسواموالمختوصوامال):ممأي (،مَظمممُتّٕ اُسوامَظمممُتّٕ اُسوا)مُعؿ َؼؾِّّٓ مد قمَػُه،مَصَؼو  :

يمشفوساظميفمادلـلمعضّٕبم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمعواضفمطوغًمظؼّٓ

موإشوثيمادلؾفوفمواظـفّٓةممواظشفوعي مجعل، ممحيمإذام(سـفممآمرضي)ماظصقوبيمممو

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مبهمحيؿؿونماظؾلسمواذؿّٓماظورقّٗ مآمرضي)مسؾيمؼؼو م،(

م(سـه مِبّٕ ُدوِ ماتََّؼقمـ وم،ماْظَؼوم  ماْظَؼومُ مو َظِؼي م،م-اذؿّٓتماحلّٕبمم-ماْظؾ ْلُسمح ِؿي مِإذ امُطَّو):

ُٓمص ؾَّى)ماظؾَِّه ـمُهماْظَؼومِ مِإَظىمَأدمغ ىمِعَّومَأح ّٓ مؼ ُؽوُنمؿوَصم(و د ؾَّم مس َؾقمِهما م(.ِع

موصقفمأبصّٕموضؾؾهمبعؼؾهم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظّٕدو موصوؼوميفمتلعلموعن

مسؾقهمآمصؾى) مو،موذظكمحنيمضمععوغقفوموأرضىمدرجوتفومأمسىميفماإلد  ممسوحي

م،مَصَلِجقُؾوُهمد س وُطمممو ع نمم،مَصَلسمُطوُهمِبوظؾَِّهمد َل  مو ع نم،ممَصَلِسقُّٔوُهمِبوظؾَِّهمادمؿ ع وذ مع ِن):مم(ودؾم

مَأغَُّؽمممت ّٕ ومامح ؿَّىمَظُهمَصودمُسوامُتَؽوِصُؽوغ ُهمع ومت ِفُّٓوامممَظمَصِننمم،مَصَؽوِصُؽوُهمع عمُّٕوًصومِإَظقمُؽمممص ـ ع مو ع نم

اظؽّٕمييم،مبوِّخ  قمطقفمغؿعوعلمم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)سؾؿـومغؾقـوم،مصؼّٓم(مَطوَصْلُتُؿوُهمَضّٓم

ذكصقيمادللؾممبفومؿؿقّٖمتؼوسمبفوماظّٕجو م،موتوزنمبفوماظعؼو م،موتاظيتماظـؾقؾيمواظؼقمم

مم.ممسنمشريه
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مجو مأن مبوظّٔطّٕ مّٓؼّٕ ماظعون متؼّٓؼم مظؾـوس مإد عّي مدؾوك مرصقعسظقم موخؾق م،م،

ممؼؿـوصّٗمصقفومادلؿـوصلونؼـؾغيمأنمأسؿو ماخلريماظيتمأسظمممعناإلد  مجعؾهم صؾؿوم،

م مودؾم(دؽل مسؾقه مآ مم)صؾى م: ِٓمِإَظىمَأح ىُّماظَّوِسأي مإىلمم؟ا مأحى ماِّسؿو  وأي

ِٓمت ع وَظىمَأغمَػُعُفمممِظؾَّوِسَأ)م؟مضو م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:آ ،مو َأح ىُّممح ىُّماظَّوِسمِإَظىما

مُطّٕمب ًي ـمُه مت َؽِشُفمس  مَأوم مس َؾىمُعلمِؾم ، مُتّٓمِخُؾُه مت ع وَظىمُدُّٕور  ِٓ ـمُهمماْظَلسمؿ وِ مِإَظىما مت ْؼِضيمس  مَأوم ،

ـمُهمُجوساو ِخيمِصيمح وج ٍيمَأح ىُّمِإَظيَّمِعنممَأنممَأسمؿ ِؽف م،مو َظَلنممَأعمِشي مع ع مَأمد ؼمـاو،مَأوممت ْطُُّٕدمس 

م ماْظؿ لمِفِّٓ مم-ِصيمػ ّٔ ا مذ فمّٕاا ماْظؿ ِّٓؼـ ِي مس ومر ت ُهم-ؼ عمـِيمع لمِفّٓ  ُٓ ما مد ؿ ّٕ  مَشض ؾ ُه مَطفَّ ،ممو ع ن 

ُٓمَضْؾؾ ُهمر ج وءامؼ وم  ماْظِؼق وع ِيمو ع نممَطَظم مَشقمَظُه ،مو ع نممع ش ىمم،مو َظوممذ وء مَأنممُؼؿمِضق ُهمَأعمض وُهمع َؾَلما

مَضّٓ ع ُهمؼ وم  مت ُّٖوُ ماْظَلْضّٓ اِ  ُٓ ما  ً مَظُهمَأثمؾ  وظّٔيمؼؼضيم،مصم(ع ع مَأِخقِهمِصيمح وج ٍيمح ؿَّىمؼ ؿ ف قََّل

يفمبقوتمآم)سّٖممعنمادلعؿؽفمسظممأجّٕااأوؼلعىميفمضضوءمعصوحلفممحوائٍماظـوسم

مسؾىمدظقلماظـوسمحوائٍمضضوءميفمواظلعيماحملؿوجموإسوغيمادلؾفوفمنشوثيوجل(م؛مص

مبوٓم)سّٖموجل(.ماإلميونمضوة

مؼػّٕجمأنمادلؾفوفادلؽّٕوبموأشوثممطّٕبيمصّٕجمدلنم)سّٖموجل(مآمتؽػلموضّٓ

مماظؼقوعيمؼو مطّٕبوتمعنمطّٕبيمسـه م)...مودؾم(م)صؾىمآمسؾقهؼؼو م، مِصيمم: مَطون  و ع نم

مو ع نم مِصيمح وج ِؿِه، ماظؾَُّه مَطون  مَأِخقِه مُطّٕمب ًيمح وج ِي مُعلمِؾم  مس نم مِعنمممَصَّّٕج  مُطّٕمب ًي ـمُه مس  ماظؾَُّه َصَّّٕج 

صؾىمآم)إنماظـيبم،مبلمم(ُطُّٕب وِتمؼ ومِ ماظِؼق وع ِي،مو ع نممد ؿ ّٕ مُعلمِؾؿاومد ؿ ّٕ ُهماظؾَُّهمؼ وم  ماظِؼق وع ِي

مودؾم مسَّّٓسؾقه م( ماظصّٓضوت معن مػو مجيى ماظيت معلؾم مطل مظقـو مسؾى مإظقفو مؼلورع أن

:مم،مَصَؼوُظوام(س َؾىمُطلدمُعلمِؾم مص ّٓ َضٌي)م:م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م،مصؼو وبّٕطؿفوممأجّٕػوموبّٕػو

ـمَػُعم)،مَصؿ نممَظمممؼ ِفّٓم؟مَضو  :ممؼ ومغ ِؾيَّماظؾَِّه َضوُظوا:مَصِننممَظمممؼ ِفّٓم؟مم(غ ْػل ُهمو ؼ ؿ ص َّّٓ ُقؼ عمؿ ُلمِبق ِِّٓهمَصق 
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م مادَلْؾُفوف )َضو  : ماحَلوج ِي مذ ا ممَضوُظوام(ُؼِعنُي مَضو  : مؼ ِفّٓم؟ مَظمم مَصِننم مِبوْظؿ عمُّٕوِف): ،ممَصْؾق عمؿ لم

ممم.(،مَصِنغَّف ومَظُهمص ّٓ َضٌيمو ْظُقؿمِلْكمس ِنماظشَّّٕد

موعومتّٕبقـوموغشلغومسؾقهم(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمأعّٕغومبهمعووادلّٕوءةمماظشفوعيموعنمم

م مضّٕورة م،ماظؽؾريماحرتا عن ماظصغري موإطّٕا  موم، موادلّٕؼضرسوؼي م، مم،ماظضعقف ،مواظقؿقم

ممإرذودماظضو طّٔظكم،مواظـلوءمحلنمععوعؾيمو مظؽلماظعونموتؼّٓؼمم،مادلؾفوفمإشوثيو،

موادلم،مإظقهمحيؿوجمعن ماظطّٕضوت ميف ماظعوعي ماآلداب موودوئلموعّٕاسوة ماظعوعي ـؿّٓؼوت

موؼعينماظـوسمبوحرتا مادلّٕأةم م، مإذمؼػلّّماظصغريمظؾؽؾريموجيؾلهموؼؽّٕعه ادلواص تم،

م، مإطّٕاعفم ميف موادللوبؼي ماخلوصي ماالحؿقوجوت مذوي موعّٕاسوة م، ماظـيبمموتؼّٓؼّٕػو صنن

م مودؾم( مسؾقه مآ م)ـ حَّ)صؾى م: مصؼو  م، موتوضريه ماظؽؾري ماحرتا  مسؾى مَظمممع نممِعَّومَظقمّٗ و

مَطِؾري غ ومو ُؼو ضِّّٕمم،مص ِغري غ ومؼ ّٕمح مم م، ماظضعػوءمو( مرسوؼي مبػضل مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى أخربغو

ممصؼو  ِٓمد ِؾقِلمِصيمَطوْظُؿف وِػِّٓمو اْظِؿلمِؽنِيماَِّرمع َؾِيمس َؾىماظلَّوِسي): ماظؾَّقمل ماْظَؼوِئِممَأِوم،ما

ىمغفمصقنيإرذودماظضو معنمحؼو قماظطّٕؼقم،موفموإشوثيمادلؾفوجعلم(م،ماظَّف ور ماظصَّوِئِم

محؼفو،ماظطّٕؼقمأسطوامإذامإالماظطّٕضوتميفماجلؾوسمسنم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأصقوبه

ماظطّٕؼقمحقمعنمأنمهلممبقَّن مموإرذودماظضو م،مادلؾفوفمإشوثي: م)م:صؼو م، مو ُتِغقـُوا...

مماْظؿ ْؾُفوف  ماظضَّو َّمو ت فمُّٓوا، م، ُٓمص ؾَّى)ماظؾَِّهمر ُدوُ مع َّّٕ:مويفمرواؼيم( مِبَؼوم  م(و د ؾَّم مس َؾقمِهما

مَضو  ماظطَِّّٕؼِق،مِصيمُجُؾوس  ـمُؿمممِإنم): م،ماظلََّؾو  مو ُردُّواماظلَِّؾقل ،مَصوػمُّٓوام،مَصوِسِؾني مُبَّّٓمَظومُط

مممم(.اْظؿ ْظُؾو  مو َأِشقـُوا

اظـيبم)صؾىمآمسؾقهمماظصػوتماظعظقؿيمواظؼقمماظّٕاضقيميفمحقوةطونمهلّٔهمؼّٓمظوم

مأروعمصضّٕبوامسؾقفم(تعوىلم)رضوانمآمماظؽّٕا ميفمتّٕبقيمأصقوبهاظطقىمأثّٕػوممودؾم(

موعن ،وشريػوماظشفوعيمواظـفّٓةموإشوثيمادلؾفوصنيم،معنمماظـؾقؾيماظؼقممػّٔهماِّعـؾيميف
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مر ُدوِ مِإَظىمر ُجل مج وء :مضو مأغه(مسـهمآمرضي)مػّٕؼّٕةمأبيمسنماظشقكونمرواهمعومذظك

ِٓ ُٓمص ؾَّى)ما مو د ؾَّم مس َؾقمِهما مَصَؼو  ( ًمم،مِغل وِئِهمب عمِضمِإَظىمَصَلرمد ل م،مع فمُفود مِإغدي: :ممَصَؼوَظ

ًمم،مُأخمّٕ ىمِإَظىمَأرمد ل مُثمَّم،مع وء مِإظَّومِسـمِّٓيمع وم،مِبوْظق قدمب ع ـ َكمو اظَِّّٔي مذ ِظَك،مِعـمل مَصَؼوَظ

ممذ ِظَكمِعـمل مُفنَُّطؾُّمُضْؾن مح ؿَّى م»َصَؼو  مع وء ،مِإظَّومِسـمِّٓيمع ومِبوْظق قد،مب ع ـ َكمو اظَِّّٔيمَظو،: مع نم:

ُٓ؟مر ِحؿ ُهماظؾَّقمَؾَيمػ ّٔ امُؼِضقُف مَصَؼو  م،ماْظَلغمص وِرمِعن مر ُجل مَصَؼو  م،«ا ِٓ،مر ُدو  مؼ ومَأغ و: ما

ًممذ يمء ؟مِسـمّٓ ِكمػ لم:مموعمّٕ َأِتِهِظمَصَؼو  مر حمِؾِه،مِإَظىمِبِهمَصوغمَطَؾق  :مَضو  مِصؾمق وِغي،مُضوُتمِإظَّومَظو:مَضوَظ

مِظق ْلُطل ،مَأػمو ىمَصِنذ امغ ْلُطُل،مَأغَّومو َأِرؼِهم،ماظلدّٕ اج مَصَلْرِػِهمض قمُػـ ومد خ ل مَصِنذ ام،مِبش يمٍءمَصع ؾِِّؾقِفمم

مس َؾىمَشّٓ امَأصمؾ ّّ مَصَؾؿَّوم،ماظضَّقمُفمو َأَطل مَصَؼع ُّٓوا:ممَضو  م،مُتْطِػِؽقِهمح ؿَّىماظلدّٕ اِجمِإَظىمَصُؼوِعي

ُٓمص ؾَّى)ماظَِّؾيد ُٓمس ِفى مَضّٓم):ممَصَؼو  م(و د ؾَّم مس َؾقمِهما ممم.م(اظؾَّقمَؾَيمِبض قمِػُؽؿ ومص ـِقِعُؽؿ ومِعنمما

   أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم

م*مممم*مم*مم

وص ةمودن عاومسؾنىمخنونمأغؾقوئنهموردنؾهمدنقّٓغومحمؿنّٓممممممممم،ماظعودلنيمبرمٓماحلؿّٓ

م.ممأمجعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهمآمصؾى)

مممم:ماإلسالم إخوة

يفمحقنوةماإلغلنونم،ممممإشوثيمادلؾفوفمػيمسـنوانماالجيوبقنيمماظشفوعيمواظـفّٓةموإنم

آممةظـوسمابؿغوءمعّٕضنوماظلّٕؼعيمظؼضوءمحوائٍمامتعينماالدؿفوبيمواظؿؾؾقياظيتماإلجيوبقيم

و اْظُؿممِعـُنون مو اْظُؿممِعـ نوُتمب عمُضنُفمممَأومِظق نوُءممممم}،موعننمثنممؼؿقؼنقمضنو مآمتعنوىل:ممممم)سّٖموجل(م

ـمَؽِّٕمو ُؼِؼقُؿون ماظصَّن َةمو ُؼممُتنون ماظََّّٖطنوَةمو ُؼِطقُعنون ممممم ب عمض مؼ ْلُعُّٕون مِبوْظؿ عمُّٕوِفمو ؼ ـمف ومن مس ِنماْظُؿ

م.{وَظُهمُأوَظِؽَكمد ق ّٕمح ُؿُفُمماظؾَُّهمِإنَّماظؾَّه مس ِّٖؼّٖ مح ِؽقم اظؾَّه مو ر ُد
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مو مأن مبوظّٔطّٕ مجّٓؼّٕ مظؾشفوعي مواظـفّٓة مادلؾفوف معؿعّٓدةوإشوثي موصوائّٓ ،ممّٕٔات

رضومآمصقـو م،م)سّٖموجل(مإىلمآاظيتمؼؿؼّٕبمبفوماإلغلونممعنمأسظمماظعؾوداتصفيم

موجّل) مسّّٖ ممهلملوسّٓةمؼّٓمادلمّٓدإخواغهموع مشوثيإل( مأشوثماإلص، مأخوهمرزضهمآمغلوننذا

م.عنمطّٕبمؼو ماظؼقوعيمتـفيمصوحؾفوإضوصيمإىلمأغفوم،مممبنمؼغقـهمسـّٓمذّّٓتهم(سّّٖموجّل)

واظؿكؾيمصننمتّٕطفومم،ػومذلنماظعظؿوءمماظؽّٕمييبفّٔهماِّخ  قمإذامطونماظؿكؾقمو

مسؾىماخلوصَّيمادلصؾقيموتؼّٓؼمم،ماظَّّٔاتموحىدواِّغوغقيمماظؼؾىمؼلوةظػومسـوانمسـفوم

اخلليموموظقيؽادللمعنمطؿومأغفومتمطّٓمسؾىماظؿـصُّلم،مآالعفمماظغريماظعوعيموسّٓ معشورطي

وػّٔامعومحّٔرمعـهمغؾقـوم)صؾىمآمسؾقهماظيتمالمتؾققمبنغلونمدؾقمماظطؾعمغؼيماظلّٕؼّٕةم،م

م) مضو : محني مع ومِضع ودؾم( مِصي مُعلمِؾؿاو ماعمّٕ ًأ مؼ كمُُّٔ  ماعمِّٕئ  مِعن  مُحّٕمع ُؿُهممع و مِصقِه ـمؿ ف ُك ُت

ـمؿ َؼُصمِصقِهمِعنممِسّٕمِضِه ـمُصُّٕممو ُؼ ،مِإظَّومخ ّٔ َظُهماظؾَُّهمِصيمع ومِرن مُؼِقىُّمِصقِهمُغصمّٕ ت ُه،مو ع ومِعن ماعمِّٕئ مؼ 

ـمؿ ف ُكمِصقِهمِعنممُحّٕمع ِؿِهمِإظَّومغ ص  ـمؿ َؼُصمِصقِهمِعنممِسّٕمِضِهمو ُؼ )سّٖموجل(مّٕ ُهماظؾَُّهمُعلمِؾؿاومِصيمع ومِضع مُؼ

مم.(ِصيمع ومِرن مُؼِقىُّمُغصمّٕ ت ُه

علمجتميتاّظمياظّّٕصقعمي قماإلد عّقخ اِّمهاظقو مإىلماظؿؿّلكمبفّٔ ـوؿومأحوجص

ت محفوموتعووغفومؼّٖدادمقؼقموحّٓةماِّعيموصؿؿ،مم،مواثؼومعنماظـّصّٕمعّٕصوعماهلوعيماإلغلون

مسؾىماظربمواظؿؼوى.


