
 
 

 

              بسم هللا الرحمن الرحيم

َها َيا) قُوا َوَراِبُطوا َوَصابُِروا اْصبُِروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  َواتَّ
          (ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

 )صدق هللا العظيم(

 

انسًذ هلل سب انؼانًٍٛ ٔانصالج ٔانغالو ػهٗ عٛذَا يسًذ ٔػهٗ آنّ ٔصسثّ 

 يٍ ذثؼٓى تإزغاٌ إنٗ ٕٚو انذٍٚ، ٔتؼذ:، ٔ ٔانراتؼٍٛ

 تاَرفاظرّتًمأيرّ انثاعهح ٔاٚاو ػض َٔصش ٔظفش  فٙ انزكشٖ انثايُح نالزرالل،ٚؼٛش اتُاء شؼثُا انصاتش انًداْذ 

انخض٘ ٔانؼاس تؼذ اٌ ذهمٕا الغٗ انذسٔط يٍ ظشتاخ انًداْذٍٚ ارٚال ٔلذ ٔند فهٕل االزرالل ذدش  ، انًثاسكح

 ُاء خٛش سخال انطشٚمح انُمشثُذٚح ٔكم انخٛشٍٚ انصادلٍٛ يٍ اتُاء انؼشاق انغٛاسٖ انشافعٍٛ نكم ياانُشايٗ يٍ ات

ٚغًٗ )ػًهّٛ عٛاعّٛ( غائفٛح ػُصشٚح يمٛرح ، اٌ يا  َرح ػُٓى يٍ يا االزرالل يٍ انخَٕح ٔانؼًالء ٔياتّ خاء 

نغانٙ ٔانُفٛظ فٙ عثٛم َصشج انذٍٚ نٓى اتثزانشؤٔط شايخح  ذفغ تّشلذيّ يداْذٔا خٛشُا فٙ يغٛشج اندٓاد نر

ٔغغٛاٌ ٔكزب ٔصٚف ظهى فثفعم خٓادْى ٔذعسٛاذٓى كشفٕا نهؼانى اخًغ ، ٔارَاتّ يٍ االزرالل  انؼشاقٔذسشٚش 

، ٔاَرٓاكٓى نهسشياخ ٔعفكٓى نهذياء خٓاسا َٓاسا غٛش آتٍٓٛ تًا ٚشٔخٌٕ نّ فٙ إػاليٓى دػاج انذًٚمشاغٛح ٔانرسشس 

 ،  سمٕق اإلَغاٌ انرٙ تانغٕا فٙ انرشٔٚح نٓا تمذس يا تانغٕا تاَرٓاكٓاذق تانرشانًعهم يٍ 

، ٔخالل عُٕاخ يُز اٌ خٛشد ايشٚكا نغضٔا انؼشاق كاٌ خٛش سخال انطشٚمح انُمشثُذٚح نٓا تانًشصاد يٛذاَٛا 

يغ االزرالل ٔتٍٛ  اصددَا لٕج ٔػذدا سغى يسأالخ انؼذٔ نهرفشٚك تٍٛ يُٓح انشؼة فٙ ذؼايهّ االزرالل انًُصشيح

، فمذ َصش نغشض يساصشذٓا ٔػضنٓا ػٍ اعثاب لٕذٓا ٔدًٕٚيرٓا يمأيرّ انًداْذج فٙ عثٛم هللا نرسشٚش انٕغٍ 

تاَرفاظرٓى انًثاسكح ، فاصثر كم انشؼة يمأيح ، تم انٕفٙ  شؼثُأٔفك اتُاء انصادلح  جهللا ذؼانٗ انًمأيح انًداْذ

شؼثُا نٛمٕل كهًرّ  اَرفطمذ ، نٔهلل انسًذ ػهٗ َصشِ ٔخٓادِ ظذ انًسرم فٙ يُٓدّ  اَمشثُذٚ انشؼة ٔاصثر

يطانثا ترغٛٛش انٕالغ انفاعذ تؼذ اٌ اَكشف نّ صٚف ٔخذاع انًسرم تغكٕذّ ػٍ االَرٓاكاخ انخطٛشج نسكٕيح االزرالل 

تًُٛا ٚرثاكٗ االزرالل فٙ تانشصاص ،  انسمٕق االَغاَٛح  تأتغػانشؼة  ألتُاءانغهًٛح  انًطانة زٛث لاتهدانفاعذج 

 .انثائشج اػاليّ انًخادع ػهٗ انشؼٕب انؼشتٛح

تٍٛ يا كاَد انفشق انشاعغ  تٍٛ نهؼانى اخًغٌ فٙ انؼشاق تٓضًٚح االزرالل انًداْذٔ ظفش تّاٌ انُصش انؼظٛى انز٘ 

فغمٕغ ْٛثح انذٔنح  ، اللٛأاخ ػغكشٚا ٔعٛاعٛا ٔالرصادٚا ػهّٛ أيشٚكا لثم ازرالنٓا انؼشاق ٔتٍٛ يا آند إنّٛ انٕٛو

انؼظًٗ انرٙ ال ذداتٓٓى لٕج ٔآَٛاس الرصادْا ، يا ْٕ اال اَؼكاط نهٓضًٚح انؼغكشٚح يٛذاَٛا ندُٕدْى ػهٗ اسض 

هؼانى انمٕج انًْٕٛح ٔسيض ن، فأيشٚكا انٕٛو ذؼُٙ  انٕٛو ٔزانٓافشراٌ شراٌ تٍٛ أيشٚكا لثم ثًاَٙ عُٕاخ  انثطٕالخ ،

، فصاسٔا  انٕٛو يا ػادٔا ٚغرطٛؼٌٕ انًكاتشج كًا كإَا تاأليظ لادج انثٛد االعٕد، تم ٔإٌ  ذاعانكزب ٔانذخم ٔانخ

، انخٕف يٍ أيشٚكا  ْاخظ انؼانىشؼٕب َضع ػٍ كم اَرصاس انًداْذٍٚ ٔ،  ، ٔٚمشٌٔ تانٕٓاٌ ٚؼرشفٌٕ تانعؼف

تأَٓى اسذكثٕا خطأً االعٕد  تّ كهثٓى يا صشذ خٛش دنٛم ػهٗ ْضًٚرٓى ٔ ، ٔػذو االَصٛاع نٓا ٔخشأْى ػهٗ يٕاخٓرٓا

 فٙ ازرالل انؼشاق.خغًٛا 

انغهًٛح تشزٛم االزرالل ٔارَاتّ ٚؼاْذ سٛٙ فّٛ اتُاء شؼثُا فٙ اَرفاظرٓى انًثاسكح ٔيطانثرٓى َفٙ انٕلد انز٘ 

اق  ٔلذ انشؼة انؼشالٙ انثطم تًٕاصهح خٓادْى انًمذط ػهٗ اسض انؼش خٛش سخال انطشٚمح انُمشثُذٚحيداْذٔا  

خُذٔا انُطف فٙ اصالب انشخال ٔانًعغ فٙ اسزاو االيٓاخ نًماذهح انًسرم زرٗ خشٔج اخش ػهح يٍ اسض انؼشاق 

انطاْشج َٔزسٔا اَفغٓى ٔكم ايكاَاذٓى انًادٚح ٔانثششٚح ٔغٕسٔا اعانٛة لرانٓى ٔاعهسرٓى نررالئى يغ غثٛؼح انًُاصنح 

، ٔيا انُصش اال يٍ ػُذ هللا انؼضٚض سح االخٛشج يٍ انًُاصنح انًثاسكح فٓى ػهٗ اذى االعرؼذاد ٔانداْضٚح نكغة انصف

 انسكٛى.
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