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 تقريظ

 شنقيطيالعالمة الكبري حممد ولد بتار العلوي ال

 ملكت من النظم البديع النواصيا

 وقربت من أسنى العلوم األقاصيا

 هو اللؤلؤ املنثور حيسن إن بدا

 ويزداد حسنا إذ يزين الرتاقيا

 وأوىل علوم الرشع أول واجب

 فال تك عنه لألعنة ثانيا

 أفضت من األصلني والفقه سلسال

 بديواننا ال زال فيضك جاريا

 ودمت حلجاج املكارم كعبة

 عيل ولإلسالم ركنا يامنيا
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  تقريظ

 العالمة اجلليل حممد االمني بن فتى )عرفات( الشنقيطي

 عقد عقيدة الطحاوي عال

 زلت يا عيل تزداد عال ال

 عن النظر فيه علمي أغنى

 ن النظمسناظم فيد وح يف

 ربنا عظيم الفضل فاهلل

 صلألينفع به كا واملن

 



295ٌّ

 

 

 تقريظ

 حممدن احلسن  مةالعال

 التكوين بمركز املدرس

 شيخنا القديمى نظام أحسن

 معناه وراق وسام إذراق

 فيه أيام إبداع أبدع

 بالقلوب واألسامع أخذ

 الطحاوى عقدمانثره

 به من حمتوى وحاوى أحسن

 قدرا وعلوت شاوا رفعت

 وال أصابت اجلناب بلوى
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 تقريظ

 احلسني بن حمنض الشيخ

 ؛ عليكم ورمحة اهلل وبركاته السالم

 هذا النظم الرائق فكتبت عليه معلقا طالعت

 الطحاوية للشيخ عيل نظم

 إسامعيل ذي الفضل اجليل سليل

 واألدب واألخالق والعلم

 بديع رائق وراق نظم

 لألصل منها جامع مطابق

 حوت ولسواها مانع ملا

 خباياها بأمثال الآل أبدى



297ٌّ

 

 

 وقرب الذي منها نآ لئ

 النسج وقدما قيل من وأتقن

 نسجا فهو من أهل اليمن أتقن

 اهلل تعاىل عمله تقبل

 ونال منه ما قد أمله هذا

 العباد بالذي له ونفع

 مما مل نجد مثيله أنجز

 يزل كحال هذا املنجز ومل

 األقىص بلفظ منجز يقرب
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 لمدددددددددوٌّيلمنددددددددداٌّت حيددددددددد  ٌّحمددددددددد   ٌّ

 

ٌّ خصددددددددددددددناٌّ ك نندددددددددددددداٌّي يدددددددددددددد   

   عددددددددددددد  ٌّ لصددددددددددددد  ٌّ  ل ددددددددددددد م 

 

ٌّيلدددددد ٌّ لدددددداألٌّ متدددددد  ٌّ دددددد ٌّ  نددددددام 

  آلددددددددددددددد ٌّ صدددددددددددددددح  ٌّ تدددددددددددددددا ع 

 

ٌّ دددددددددنلٌّخيدددددددددرٌّمر ددددددددد ٌّ  دددددددددا ع 

ٌّ  عددددددد ٌّمدددددددا ٌّ ل دددددددم ٌّلل حا ي دددددددل 

 

ٌّت حيددددد ٌّر ٌّحا يدددددل  ٌّيحددددد ألٌّ ودددددب 

ٌّ ن دددددد وٌّ ل ددددددر  ٌّ ددددددبٌّ لم صددددددد   

 

ٌّ  عددددددددددد وٌّر ٌّ  حددددددددددد ٌٌّّمع ددددددددددد  

ٌّن ددددددددد  ٌّ دددددددددبٌّت حيددددددددد  ٌّ يت دددددددددا   

ٌّ

  أنددددددددددددددد ٌّ لمن دددددددددددددددر ٌٌّّ ن دددددددددددددددر    

ٌّ مدددددددددداٌّلدددددددددد ٌّ ددددددددددري ٌّ  ٌّم يدددددددددد  

ٌّ

ٌّالٌّ ددددددددبهٌّمعجدددددددد ٌّلدددددددد ٌّ لجليدددددددد  

ٌّ ٌّ الٌّإلدددددددددددددد ٌّغيددددددددددددددر ٌّ دددددددددددددد حان 

ٌّ

ٌّ مددددددددددداٌّوجددددددددددد ٌّ ددددددددددد ر ٌّ  دددددددددددان  

ٌّ ٌّمدددددددددد ٌّ ل دددددددددد يمٌّ  نمدددددددددداٌّ   يدددددددددددل

ٌّ

ٌّ   ئددددددددددددمٌّلددددددددددددي ٌّلدددددددددددد ٌّنوايددددددددددددل 

ٌّ ٌّ هللاٌّالٌّي نددددددددددددددددددددد ٌّ الٌّي يددددددددددددددددددددد 

ٌّ

ٌّ الٌّيكددددددددد وٌّغيدددددددددرٌّمددددددددداٌّيريددددددددد  

ٌّ ٌّ الكنوددددددددددد ٌّالٌّت لددددددددددد ٌّ   مدددددددددددامٌّ

ٌّ

ٌّ ٌّ   ودددددددددامٌّجددددددددد ٌّ يددددددددد ت ركددددددددد 

ٌّ ٌّر ندددددددددداٌّ دددددددددد ٌّ  نددددددددددامٌّي دددددددددد  الٌّ

ٌّ

ٌّم يلدددددددد ٌّ ددددددددبهٌّتعددددددددال ٌّ  يددددددددت  

ٌّ ٌّ دددددددددد حان ٌّحددددددددددبٌّ  يدددددددددد مٌّ دددددددددد 

ٌّ

ٌّيمددددددددد  ٌّ  ٌّيندددددددددامٌّخدددددددددال ٌّ ددددددددد  

ٌّ ٌّ دددددددددددد ٌّم  نددددددددددددل ٌّ ٌّحددددددددددددا  ٌّ ر    

ٌّ

دددددددددد ٌّ دددددددددد ٌّمخا ددددددددددل ٌّ  ٌّخل   ٌٌّّمميدددددددددد  

ٌّ ٌّ  ايددددددددددشٌّلودددددددددددمٌّ دددددددددد ٌّم ددددددددددد ل ٌّ

ٌّ

ٌّ لدددددددددددمٌّيددددددددددد  ٌّإلونددددددددددداٌّ صددددددددددد ل ٌّ 

ٌّ ٌّخل ت ددددددد  ددددددد ٌّمدددددددوٌّ  ددددددد ٌّخلددددددد   ٌّ  م 

ٌّ

ٌّمددداٌّلدددمٌّيكدددوٌّمدددوٌّصددد ت ٌّ لدددمٌّيددد   

ٌّ ٌّ ودددد ٌّكمدددداٌّكددددداوٌّ  صدددد ٌّ   لدددددب

ٌّ

ٌّ نعتدددددددددد ٌٌّّلددددددددددمٌّيدددددددددد    ٌّ    دددددددددد أل 

ٌّ ٌّ خددددددال ٌّمددددددوٌّ  دددددد ٌّخل دددددد ٌّيددددددر   ٌّ

ٌّ

ٌّ لددددددي ٌّ ال ريددددددلٌّ ل ددددددارألٌّ  ددددددت ا  ٌّ 

ٌّ ٌّرٌ ٌّ خدددددددددددددددددالٌ ٌّ الٌّمر ددددددددددددددددد   ٌّ

ٌّ

ٌّ  ددددددددددمٌّ مخلدددددددددد ٌ ٌّلدددددددددد ٌّيدددددددددد    

ٌّ ٌّ عددددددد ٌّمددددددداٌّو حيدددددددا  ددددددد   ٌّمحدددددددب ٌّلمي 

ٌّ

ٌّلددددددد ٌّ  دددددددتح ٌّ  دددددددد ٌّمددددددداٌّإ حيددددددددا  

ٌّ
ٌٌٌٌٌّّّّّ 
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ٌّكدددددددال ٌّ  ددددددددتح ٌّ  دددددددمٌّ لخددددددددال  ٌّ

ٌّ

ٌّمددددددوٌّ  ددددددد ٌّ ن دددددداهٌّ ددددددد يعٌّ دددددددا   ٌّ 

ٌّ ٌّا  ٌّ أندددددددد ٌّيلدددددددد ٌّ لكدددددددد ٌّ  تدددددددد ر

ٌّ

ٌّ كددددددددد ٌّ دددددددددبهٌّلع ائددددددددد ٌّ  ت دددددددددر 

ٌّ ٌّ كددددددددددددددد ٌّمددددددددددددددداٌّور   ٌّي دددددددددددددددير

ٌّ

ٌّ مددددددددددداٌّإلدددددددددددد ٌّي ددددددددددددا  ٌّي ددددددددددددير 

ٌّ ٌّلدددددددددددي ٌّكم لددددددددددد ٌّ دددددددددددا ٌّت دددددددددددير

ٌّ

ٌّ مدددددددد ٌّ ل ددددددددميعٌّ مدددددددد ٌّ ل صددددددددير 

ٌّ ٌّخل ندددددددددداٌّ علمددددددددددد ٌّ  دددددددددد ٌّكتددددددددددد 

ٌّ

ٌّ ددددددددد رناٌّ وجددددددددد ٌٌّّلنددددددددداٌّضدددددددددر  

ٌّ ٌّلدددددمٌّيخددددد ٌّ دددددبهٌّ  ددددد ٌّمددددداٌّخل ندددددا

ٌّ

ل ٌّ  ٌّندددددددددا يدددددددددالمٌّمدددددددددوٌّ  ددددددددد ٌّا ٌّيم 

ٌّ ٌّومرنددددددددددددداٌّ ددددددددددددد حان ٌّ  ايتدددددددددددددد 

ٌّ

ٌّنواندددددداٌّيدددددد ٌّيددددددوٌّمعصدددددديت ٌّكمددددددا 

ٌّ ٌّ لددددددي ٌّيجددددددرألٌّغيددددددرٌّمدددددداٌّي دددددد ر

ٌّ

ٌّتحدددددددد ٌّيصدددددددد ر  ٌّ يددددددددوٌّم دددددددديئل 

ٌّ ٌّكددددددد ٌّم ددددددديئلٌّتجدددددددبٌّمدددددددوٌّينددددددد    ٌّ

ٌّ

ٌّ لددددددمٌّيكددددددوٌّمدددددداٌّلددددددمٌّي دددددداٌّلع دددددد   ٌّ 

ٌّ ٌّيوددددددد ألٌّ يعصدددددددمٌّيعدددددددا بٌّ ضددددددد 

ٌّ

لدددددددددبٌّيددددددددد ال  ٌّي ضددددددددد ٌّي خدددددددددا ٌّ ي   

ٌّ ٌّت لددددددددد ٌّ لجميدددددددددعٌّ دددددددددبٌّم ددددددددديئت 

ٌّ

ٌّرحمتدددددددد   ٌّ  ددددددديوٌّي لدددددددد ٌّ  ضددددددد  

ٌّ ٌّ ضددددددد   ٌّ  الندددددددد   يددددددد ٌّيدددددددوٌّ 

ٌّ

ٌّ مدددددددداٌّ ضددددددددا ٌّلددددددددي ٌّا ٌّ رتدددددددد    

ٌّ ٌّ ددددددددد ٌّمع ددددددددد ٌّ لدددددددددي ٌّغالددددددددد  ٌّ

ٌّ

ٌّلحكمدددددددددددد ٌّ ومددددددددددددر ٌّ  ل  جدددددددددددد  ٌّ 

ٌّ ٌّإيمان نددددددددددددددددداٌّي ين نددددددددددددددددداٌّ دددددددددددددددددال 

ٌّ

ٌّجدددددددداهٌّمددددددددوٌّمنالدددددددد ٌّ ٌّووٌّكدددددددد  ٌّ 

ٌّ ٌّ لر ددددددددد   ٌٌّّنددددددددداٌّمحمددددددددد ٌّمددددددددد ن ي ٌّ

ٌّ

ٌّ ي دددد  ٌّ  لمرتضدددد ٌّ دددد ٌّ ل صدددد   ٌّ 

ٌّ ٌّ  لمصددددددددد   ٌّ مجت ددددددددد ٌّإلودددددددددب

ٌّ

ٌّ  ددددددددددددي  ٌّ لر دددددددددددد ٌّح يدددددددددددد ٌّهللا ٌّ 

ٌّ ٌّخدددددددددداتم ٌٌّّإمدددددددددامٌّ ال ت يدددددددددداهٌّ مدددددددددد 

ٌّ

ٌّن ددددددددد   ٌّصدددددددددل ٌّيليددددددددد ٌّ لدددددددددر حم ٌّ 

ٌّ ٌّ كددددددددد ٌّ يدددددددددد  ٌّ عدددددددددد  ٌّ لن دددددددددد   ٌّ

ٌّ

ٌّمددددددددد  ٌّ غدددددددددٌبٌّ م يددددددددد  ٌّمددددددددد   ٌّ 

ٌّ ٌّ  ع   دددددددد  ٌّللجددددددددوٌّ  لدددددددد ر ٌّ حدددددددد  ٌّ

ٌّ

ٌّ ددددددأح  ٌّ  ٌّ  لودددددد  ٌّضددددددياه  ٌّ  لندددددد ر 

ٌّ ٌّك مدددددددددد ٌّ ل ددددددددددرآوٌّمندددددددددد ٌّ دددددددددددا  ٌّ

ٌّ

ٌّإلددددددد ٌّ لع دددددددا  ٌّ  ٌّ ددددددد ال ٌّ ددددددد ٌّكيددددددد  

ٌّ ٌّون لدددددددد ٌّ حيددددددددا ٌّيلدددددددد ٌّ لر دددددددد   ٌّ

ٌّ

ٌّ ددددددددددددالم    ٌّ  ٌّ لمددددددددددد مو  ٌّ صددددددددددد    

ٌّ
ٌٌّّ      
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ٌّمددددددددددددددددد ٌّح ي دددددددددددددددددل ٌّي ينددددددددددددددددداك 

ٌّ

ٌّيددددددددددوٌّ دددددددددد لومٌّ خل دددددددددد ٌّي يندددددددددددا 

ٌّ ٌّيك دددددددرٌّمدددددددوٌّ دددددددا ٌّكددددددد مٌّلل  دددددددر ٌّ

ٌّ

ٌّإاٌّ ددددددددا ٌّر ندددددددداٌّ أصددددددددلي ٌّ دددددددد ر ٌّ 

ٌّ ددددددددددددددد  ٌّ ٌّ امددددددددددددددد ٌّ ييددددددددددددددد  ٌٌّّم م 

ٌّ

ددددددددددددددددد  ٌّ  ٌّيلمنددددددددددددددددداٌّ أنددددددددددددددددد ٌٌّّك م 

ٌّ ٌّ   صدددددد ٌّهللاٌّ معندددددد ٌّمددددددوٌّمعددددددا

ٌّ

 ٌّ ٌّ ك دددددددر ٌّلدددددددوٌّيمنعددددددداندددددددبٌّ  دددددددر 

ٌّ ٌّ م صددددددددرٌّلم دددددددد ٌّالدددددددد ٌّ يت ددددددددر ٌّ

ٌّ

ٌّ يددددددوٌّم ددددددا ٌّكددددددا رٌّ دددددد ٌّ ن جددددددر ٌّ 

ٌّ ٌّنددددددددددل ٌّر يتددددددددد ٌّحدددددددددد ٌّ مددددددددد ٌّ لج

ٌّ

ٌّ الٌّكي يدددددددددددددددل ٌّ  ٌّ دددددددددددددد ٌّإحا دددددددددددددددل 

ٌّ ٌّ   لددددددددد ٌّ دددددددددبٌّ ددددددددد ر ٌّ ل يامدددددددددل ٌّ

ٌّ

ٌّت  ددددددددددير ٌّكمدددددددددداٌّ  لدددددددددد ٌّر مدددددددددد  ٌّ 

ٌّ ٌّ كدددددد ٌّمدددددداٌّجدددددداهٌّيددددددوٌّ لر دددددد   ٌّ

ٌّ

ٌّ ح ددددددددددددد ٌّم دددددددددددددتعج ٌّ ل  دددددددددددددد   ٌّ 

ٌّ ٌّمعندددددددددا ٌّمددددددددداٌّ لن دددددددددبٌّ ددددددددد ٌّور    ٌّ

ٌّ

ٌّ ددددددددددد ٌّنخدددددددددددال ٌّلددددددددددد ٌّمدددددددددددر    ٌّ 

ٌّ ا ٌّ  دددددددالمٌّ دددددددبٌّ ينددددددد ٌّمدددددددوٌّ دددددددلم 

ٌّ

ا  ٌّهللٌّ  لر ددددددددددد  ٌّصدددددددددددل ٌّ دددددددددددلم 

ٌّ ٌّمدددددددداٌّيليدددددددد ٌّي ددددددددت   ٌٌّّيلددددددددم ٌٌّّ  ٌّر ٌٌّّ 

ٌّ

ٌّيعلمدددددددددد ٌّ ينت دددددددددد  ٌٌّّإلدددددددددد ٌّ لدددددددددداأل 

ٌّ ٌّ لددددددددي ٌّير دددددددد ٌّ دددددددد مٌّ   دددددددد م

ٌّ

ٌّإالٌّيلدددددددددد ٌّ لت ددددددددددليمٌّ   ت دددددددددد م 

ٌّ ٌّمريدددددد ٌّمدددددداٌّيح ددددددرٌّيندددددد ٌّيلمدددددد 

ٌّ

ٌّ لددددددددي ٌّ الت ددددددددليمٌّيك دددددددد ٌّ ومدددددددد  

ٌّ ٌّيحجدددد ٌّيددددوٌّصددددا ٌّمددددوٌّ لعر دددداو

ٌّ

ٌّ خددددددددددالصٌّ لت حيدددددددددد ٌّ   يمدددددددددداو 

ٌّ ٌّ  ددددددديوٌّتصددددددد ي ٌّ تكددددددداي ٌّو دددددددر

ٌّ

ٌّ لدددددي ٌّمنكدددددر ٌّ لدددددي ٌّمدددددوٌّو دددددر 

ٌّ ٌّم    دددددددداٌّ تائودددددددداٌّمدددددددداٌّصدددددددد  ا

ٌّ

ٌّ   ٌّ كدددددا ٌّمددددداٌّ ت ددددد  يدددددوٌّحجددددد 

ٌّ ٌّ اليمددددددداوٌّ الر يدددددددلٌّممدددددددوٌّ يت دددددددر

ٌّ

ٌّ دددددددددال ممٌّو ٌّمددددددددد  الٌّ دددددددددال ومٌّار 

ٌّ ٌّلر يدددددددددددلٌّ كددددددددددد ٌّإاٌّووٌّتدددددددددددأ ي  ٌّ

ٌّ

ٌّ ددددد ٌّحصددددد يضددددا ٌّلر نددددداٌّمعندددد ٌّ 

ٌّ ٌّ تدددددددددر ٌّتأ يددددددددد ٌّ ت دددددددددليمٌّلددددددددد م

ٌّ

ٌّيليدددددددد ٌّ يددددددددوٌّ لم ددددددددلميوٌّينددددددددت م 

ٌّ ٌّمددددوٌّلددددمٌّيدددد  ٌّت دددد يو ٌّ  لن ددددبٌّ  

ٌّ

ٌّ لدددددمٌّيصددددد ٌّتن يوددددد ٌّيددددد ٌّ جددددد  

ٌّ ٌّ دددددددر ٌّ لصدددددددم   ل ل  حددددددد ٌٌّّر ندددددددا 

ٌّ

ٌّ لددددددي ٌّ ددددددبٌّمعندددددد ٌّإلوندددددداٌّوحدددددد  

ٌّ
ٌٌٌٌٌٌّّّّّّ



301ٌّ

 

 

7 
ٌّ 

ٌّغايدددددددا   ٌّ ٌّ ليددددددد ٌّيدددددددوٌّ لحددددددد 

ٌّ

ٌّ  لددددددددددددركوٌّ   يضدددددددددددداهٌّ   ال  

ٌّ ٌّ دددددددمٌّ لجودددددددا ٌّ ل ددددددد ٌّالٌّتح يددددددد 

ٌّ

ٌّ   ٌّم ددددددددددا ٌّ لمعتدددددددددد ألٌّ ل دددددددددد ي  

ٌّ ٌّ ددددد معدددددر  ٌٌّّحددددد ٌّ  ال دددددر ٌّ ددددد ٌّ

ٌّ

ٌّ  خصددددددددد ٌّ دددددددددبٌّي  دددددددددلٌّلر ددددددددد  

ٌّ ٌّإلدددددد ٌّ ل ددددددماهٌّ ددددددمٌّحيددددددشٌّ دددددداه 

ٌّ

ٌّ هــــــــــــــــــددددـيٌّ عدددد ٌّلدددد ٌّ  لدددد  

ٌّ ٌّ مدددددداٌّي دددددداٌّو حدددددد ٌّإليدددددد ٌّ كرمدددددد 

ٌّ

ٌّصدددددددد  ٌّر ددددددددبٌّ  دددددددد م ٌّيليدددددددد  

ٌّ ٌّ ددددددددالح مٌّ دددددددد ٌّوكرمدددددددد ٌّ منتدددددددد 

ٌّ

ٌّ كددددددددددد ٌّمدددددددددددا ٌّلغيددددددددددداشٌّومتددددددددددد  

ٌّ ٌّ لل ددددددددددددددد ايلٌّ ددددددددددددددد ٌّ  خددددددددددددددددار

ٌّ

ٌّح دددددددداٌّكمدددددددداٌّ خ ددددددددر ٌّ الخ ددددددددار 

ٌّ ٌّإلونددددددددددداٌّ دددددددددددد ٌّوخدددددددددددداٌّ لمي ا ددددددددددددا

ٌّ

ٌّمددددددددددددوٌّآ مٌّ  ل لدددددددددددد ٌّ  ددددددددددددتح ا ا 

ٌّ ٌّإلوندددددددداٌّيعلددددددددمٌّ يمدددددددداٌّلددددددددمٌّيدددددددد  

ٌّ

ٌّيدددد ٌّ لدددداألٌّ ددددبٌّ لنددددارٌّ  لجنددددلٌّحدددد  

ٌّ ٌّيدددددددددددد  العددددددددددد ٌٌّّالٌّيددددددددددددن صٌّو ٌّي 

ٌّ

ٌّيعلدددددددددددمٌّمددددددددددداٌّ دددددددددددي ع ٌّ لع يددددددددددد  

ٌّ ٌّ كلنددددددددددداٌّمي دددددددددددرٌّلمددددددددددداٌّخلددددددددددد 

ٌّ

ٌّويمالنددددددددددددداٌّ خاتماتوددددددددددددداٌّتحددددددددددددد  

ٌّ ٌّ  ددددبٌّ ضدددداهٌّهللاٌّمددددوٌّي ددددع ٌّ ددددع 

ٌّ

ٌّ مدددددوٌّ ددددد بٌّ   ددددد  ٌّ ندددددارٌّتت ددددد  

ٌّ ٌّو ددددددد  ر ٌّ دددددددرٌّ لدددددددمٌّي لدددددددعٌّيددددددد 

ٌّ

ٌّمددداٌّو دددر ٌّ  مددد  ٌّو ٌّمدددوٌّ ر ددد  

ٌّ ٌّ ددددددد ٌّتعمددددددد ٌّندددددددا ر ٌّ دددددددبٌّالددددددد 

ٌّ

ٌّ تجتندددددددددبٌّ لخ دددددددددر وٌّ  لموالددددددددد  

ٌّ ٌّ ترت ددددددددبٌّ ددددددددبٌّ ددددددددلمٌّ لحرمدددددددداو

ٌّ

ٌّملتم ددددددددددددداٌّ رجدددددددددددددلٌّ ل غيددددددددددددداو 

ٌّ ٌّ كدددددددر ٌّ دددددددبٌّ ددددددد رٌّ حدددددددار ٌّمدددددددو

ٌّ

ٌٌٌٌٌّّّّّ ددددددددد ٌّ ن دددددددددرٌّ ا  دددددددددمدددددددددوٌّ   

ٌّ ٌّ  دددددددددد ٌّ دددددددددد   ٌّهللاٌّيددددددددددوٌّ نامدددددددددد 

ٌّ

ٌّ  دددددد ٌّنودددددداممٌّجدددددد ٌّيددددددوٌّمر مدددددد  

ٌّ ٌّل  لددددددددددددد ٌّ ددددددددددددد حان ٌّالٌّي دددددددددددددئ 

ٌّ

ٌّ ددددد وٌّمدددددمٌّيدددددوٌّا  ٌّي مددددداٌّ دددددأل   

ٌّ ٌّ عددددددددددد ٌّ  لددددددددددد ٌّ وددددددددددد ٌّر  دددددددددددم  ٌّل 

ٌّ

ٌّحكدددددددددددددمٌّكتدددددددددددددا ٌّر  ٌّ لمرتددددددددددددد  

ٌّ ٌّ مدددددددا ٌّجملدددددددلٌّمددددددداٌّيحتدددددددا ٌّلددددددد 

ٌّ

ٌّلدددددددددد مندددددددددد رٌّ ل لدددددددددد ٌّ لددددددددددبٌّن  

ٌّ ٌّ لوددددددددددددد ٌٌّّ رجدددددددددددددلٌٌّّ لر ددددددددددددد  

ٌّ

ٌّ ددددددبٌّ لعلددددددمٌّ ودددددد ٌّ ددددددال ٌّ ل ددددددم   

ٌّ
ٌٌٌٌٌٌّّّّّّ
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ٌّ  لعلددددددمٌّيلمدددددداوٌّ علددددددمٌّ دددددد ٌّ جدددددد 

ٌّ

ٌّ دددبٌّ لخلددد ٌّ   خدددرٌّمدددنومٌّ ددد ٌّ  ددد  

ٌّ ددددددد ٌّ مندددددددع ٌّرٌّ  منكدددددددرٌّ لم جددددددد  ٌّك   

ٌّ

دددددٌّإيمددددداو ٌّ  ٌّلل دددددانبٌّكددددداوٌّيددددد يبٌّو ٌّم 

ٌّ ٌّالٌّي  دددددددددد ٌّ  يمدددددددددداوٌّإالٌّ   دددددددددد  

ٌّ

ٌّم جدددد  ٌّيلددددمٌّمدددد ٌّ ددددلمٌّ ل صدددد   

ٌّ ٌّ تركندددددددددددددداٌّل لدددددددددددددد ٌّ لم  دددددددددددددد  

ٌّ

ٌّ لعلددددددددد مٌّ غيدددددددددلٌّ ل دددددددددع  مدددددددددوٌّ 

ٌّ ٌّ نحدددددددددوٌّنددددددددد موٌّ لددددددددد  ٌّ  ل لدددددددددم

ٌّ

ٌّ كدددددد ٌّمدددددداٌّ يدددددد ٌّ  لدددددد ٌّ دددددد ٌّر ددددددم 

ٌّ ٌّ ال ددددددددوٌّي ددددددددا ٌّ  دددددددد  ٌّ ددددددددايلم

ٌّ

ٌّتصدددددددد ي  ٌّمددددددددوٌّ لن ددددددددبٌّ اليلددددددددم 

ٌّ ٌّوخ ددددأ ٌّ مدددداٌّوصددددا ٌّ لع دددد ٌّ ددددبه

ٌّ

ٌّ مدددددداٌّوصددددددا ٌّلددددددمٌّيكددددددوٌّليخ ئدددددد  

ٌّ ٌّ   جدددددددد ٌّ لع دددددددد ٌّ ددددددددأوٌّيعلددددددددمٌّوو

ٌّ

ٌّوٌّيلمدددد ٌّ ل ددددا  ٌّ ددددبٌّ لكددددائوٌّيددددو 

ٌّ ٌّا  ٌّمحكمددددددددددداٌّ م رمددددددددددداٌّر ٌّ ددددددددددد  ٌّ

ٌّ

ٌّكدددددد ٌّن ددددددصٌّ مع دددددد ٌّ ددددددمايددددددوٌّ 

ٌّ ٌّ ددددددددددددددد ٌّمغيدددددددددددددددرٌّ الٌّم يددددددددددددددد 

ٌّ

ٌّ لددددددددي ٌّ ددددددددبٌّمخل  دددددددد ٌّتعدددددددد ي  

ٌّ ٌّ ا  ٌّمدددددددوٌّي ددددددد ٌّ يمددددددداوٌّيدددددددر 

ٌّ

ٌّ كددددددددداوٌّومدددددددددرٌّهللاٌّجددددددددد ٌّ ددددددددد ر  

ٌّ ٌّ  يددددد ٌّمدددددوٌّصدددددارٌّلودددددا ٌّخصدددددما

ٌّ

ٌّ آ ٌّ ل ددددددددددددددد ٌّمليئددددددددددددددداٌّ ددددددددددددددد ما 

ٌّ ٌّ  ندددددددددددددددد ٌّملددددددددددددددددتم ٌّ ددددددددددددددددال مم

ٌّ

ٌّ حصدددددداٌّل ددددددرٌّ ددددددال ٌّ ددددددبٌّ لكددددددتم 

ٌّ ٌّ يددددددددا ٌّ ا  دددددددد ٌّ لع دددددددديمٌّ   ددددددددم

ٌّ

ٌّ لددددددددددمٌّيعدددددددددد ٌّم ددددددددددتم ٌّ ال ددددددددددلم 

ٌّ ٌّ لكر ددددددبٌّح دددددداٌّينددددددا عددددددر ٌّ ل 

ٌّ

ٌّغن  لوددددبٌّ  ددددتٌّعددددر  ليددددوٌّ مدددد ٌّ 

ٌّ ٌّ ددددددد ٌّمحدددددددي  ٌّ  ددددددد  ٌّكددددددد ٌّ دددددددب 

ٌّ

ٌّ ويجددددددد ٌّ لخلددددددد ٌّ لدددددددمٌّيحي ددددددد   

ٌّ ٌّ  تخدددددددددددداٌّ لددددددددددددرحموٌّ  ر ميمددددددددددددا

ٌّ

ٌّخليلدددددددددددددد ٌّ م  دددددددددددددد ٌّ لكليمددددددددددددددا 

ٌّ ٌّ كددددددددد ٌّتصددددددددد ي ٌّ ت دددددددددليمٌّكمدددددددددا

ٌّ

ٌّنددددددد موٌّ دددددددا م  ٌّإاٌّمدددددددمٌّكرمدددددددا 

ٌّ ٌّ  ددددددددددالن ييوٌّ كتدددددددددد ٌّ لمر ددددددددددليو ٌّ

ٌّ

ٌّ ونوددددمٌّكددددان  ٌّيلدددد ٌّ لحدددد ٌّ لم دددديو ٌّ 

ٌّ ٌّ لددددددددلٌّن ددددددددمبٌّمدددددددد منيو ٌّ ومدددددددد ٌّ 

ٌّ

ٌّ م دددددددددلميوٌّم ددددددددددلميوٌّم ددددددددددلميو ٌّ 

ٌّ ٌّإاٌّلددددددمٌّي  لدددددد  ٌّ ددددددالن بٌّمعتددددددر يو

ٌّ

ٌّ كددددددد ٌّمددددددداٌّ ددددددد ٌّ الددددددد ٌّمصددددددد  يو 

ٌّ
ٌّ
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ٌّ دددددددبٌّهللاٌّالٌّنخددددددد مٌّو ٌّنجدددددددارأل

ٌّ

ٌّ ددددددبٌّ لدددددد يوٌّ  ل ددددددرآوٌّالٌّنمددددددارأل 

ٌّ ٌّر ٌّ لعددددددددالميوٌّندددددددد موٌّ وٌّ دددددددد  

ٌّ

ٌّيليددددد ٌّندددددا  ٌّ ددددد ٌّ لدددددر  ٌّ  مددددديو 

ٌّ ٌّ ددددددددد ٌّي دددددددددا ي ٌّكددددددددد مٌّ لخلددددددددد 

ٌّ

ٌّ ٌّ دددددددالخل  لدددددددمٌّن ددددددد ٌّ دددددددبٌّ دددددددأن 

ٌّ ٌّ الٌّنخددددددددددددددددددددددال ٌّلم ددددددددددددددددددددددلمينا

ٌّ

ٌّجمايدددددددددددددددددددددددلٌّ الٌّمك ريندددددددددددددددددددددددا 

ٌّ ٌّمددددددددوٌّومدددددددد ٌّ  لددددددددلٌّ ددددددددان ٌّو دددددددد  

ٌّ

ٌّإالٌّإا ٌّ  ددددددددددددددددددددددتحل ٌّتعمدددددددددددددددددددددد   

ٌّ ٌّ الٌّن ددددددد  ٌّالٌّيضدددددددرٌّ لع ددددددد ٌّمدددددددع

ٌّ

ٌّإيمانددددددددد ٌّانددددددددد ٌّ ا ٌّمنددددددددد ٌّ  دددددددددع 

ٌّ ٌّنرجدددددددد ٌّلمح ددددددددنبٌّا ألٌّ  يمدددددددداو

ٌّ

ٌّي دددددددد  ٌّ جنددددددددلٌّمددددددددوٌّ لرحمدددددددداو 

ٌّ ٌّيدددددددددددددد خلومٌّإلوندددددددددددددداٌّ رحمتدددددددددددددد 

ٌّ

ٌّ لددددددددددي ٌّن ددددددددددو ٌّلوددددددددددمٌّ جنتدددددددددد  

ٌّ ٌّموٌّ دددددددد ٌّن لدددددددد  الٌّيلدددددددديومٌّنددددددددا

ٌّ

ٌّغ ر ندددددددد ٌّلمددددددددوٌّي ددددددددبٌّ يددددددددان  

ٌّ ٌّمددددددعٌّخ  ندددددداٌّيليدددددد ٌّمددددددوٌّي ددددددا 

ٌّ

ٌّ الٌّن دددددددددددددددن ٌّمدددددددددددددددوٌّ لمتدددددددددددددددا  

ٌّ ٌّ   مددددددددددددوٌّ  اليددددددددددددا ٌّيددددددددددددن  و

ٌّ

ٌّيددددددددوٌّملددددددددلٌّ   دددددددد مٌّ   يمدددددددداو 

ٌّ ٌّ  دددددددددديوٌّومددددددددددوٌّ  يددددددددددا ٌّحدددددددددد  ٌّ

ٌّ

ٌّ مدددددددددددد ٌّ  لددددددددددددلٌّلوددددددددددددمٌّيحدددددددددددد  ٌّ 

ٌّ ٌّ  لع ددددد ٌّيدددددوٌّإيمانددددد ٌّمددددداٌّوخرجددددد 

ٌّ

ٌّ الٌّجحددددددددد   ٌّلمددددددددداٌّ ددددددددد ٌّو لجددددددددد  

ٌّ ٌّإيماننددددددددددددداٌّ   دددددددددددددر رٌّ الل ددددددددددددداو

ٌّ

ٌّ ددددددددددالح ٌّ  لتصدددددددددد ي ٌّ الجندددددددددداو 

ٌّ ٌّمختددددددار لمدددددداٌّصدددددد ٌّيددددددوٌّ كدددددد ٌّ

ٌّ

ٌّ ددددددددددر ٌّلددددددددددر ٌّ  حدددددددددد ٌّ وددددددددددار 

ٌّ ٌّ مددددددددداٌّحدددددددد ٌّكلدددددددد ٌّ يدددددددداو ددددددددمٌّ ل

ٌّ

ٌٌّّوصددددددددددددد   ٌّر ددددددددددددد لناٌّ ويلمدددددددددددددا 

ٌّ ٌّ اليمدددددددددداوٌّ  حدددددددددد ٌّلدددددددددد ٌّ ددددددددددناه

ٌّ

ٌّ  ملدددددددددد ٌّ ددددددددددبٌّوصددددددددددل ٌّ دددددددددد  ه 

ٌّ ٌّت اضددددددددددددددد  ٌّ  نمددددددددددددددداٌّ يدددددددددددددددنومٌّ ل

ٌّ

ٌّتددددددر ٌّمدددددداٌّيودددددد   ٌّ لددددددٌ ٌّغا دددددد  ٌّ  

ٌّ ٌّ  ددددددددددددددالت  ٌّ خ دددددددددددددديلٌّلدددددددددددددد  م

ٌّ

ٌّو لددددددددد ٌّ دددددددددنو ٌّ لمالددددددددد ٌّ ل يددددددددد مٌّ 

ٌّ ٌّ  لم منددددددددددد وٌّو ليددددددددددداٌّ لدددددددددددرحمو

ٌّ

ٌّ مددددددمٌّمددددددوٌّ  حدددددد  وٌّ ددددددبٌّومدددددداو 

ٌّ ٌّ كدددددددرمومٌّينددددددد ٌّ  لددددددد ٌّ ال ددددددد  

ٌّ

ٌّ مددددددددددوٌّل ددددددددددرآوٌّي دددددددددديمٌّوت ددددددددددع 

ٌّ
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ٌّ دددددددددددددداهللٌّ   مدددددددددددددد   ٌّإيمانندددددددددددددداٌّ

ٌّ

دددددددددددددا  ٌٌّّ لر ددددددددددددد  ٌّ ٌّ  ددددددددددددد كت ٌّ  ٌّ لن   

ٌّ ٌّمكتددددددد  ٌّ ل ددددددد ر يددددددد مٌّ  خدددددددرٌّ 

ٌّ

ٌٌٌّّّمدددوٌّخيدددرٌّ  ٌّ دددرٌّ مددداٌّحددد ٌّ مدددر 

ٌّ ٌّ نحددددددددددوٌّندددددددددد موٌّ ددددددددددا  ٌّكلدددددددددد 

ٌّ

ٌّ ددددددددديوٌّوألٌّر ددددددددد  ٌّل  ددددددددد ٌّي   دددددددددر  

ٌّ ٌّمصدددددددد  يوٌّ الدددددددداألٌّجددددددددا   ٌّ دددددددد 

ٌّ

ٌّخ  ددددددددداٌّمدددددددددوٌّهللاٌّ مدددددددددوٌّي ا ددددددددد  

ٌّ ٌّمدددددددددددا ٌّ ا ٌّ لك دددددددددددائرٌّالٌّيخلددددددددددد 

ٌّ

ٌّم حددددد ٌّ إوٌّمدددددا ٌّ مددددد ددددبٌّ لندددددارٌّ 

ٌّ ٌّكدددوٌّا ٌّت  دددلٌّمدددوٌّ عددد ٌّمدددالددد ٌّلدددمٌّي

ٌّ

ٌّ اللدددددددد ٌّيار دددددددداٌّم ت ددددددددلما  ٌٌٌٌٌٌّّّّّّل ددددددددب 

ٌّ ٌّ مددددددد ٌّتحددددددد ٌّ لحكدددددددمٌّ  لم ددددددديئل

ٌّ

ٌّ خ لددددد ٌّ دددددبٌّ لندددددارٌّو ٌّ دددددبٌّجنددددددل 

ٌّ ٌّ ضدددددد ٌّ يغ ددددددرٌّلمددددددوٌّلددددددمٌّي ددددددر 

ٌّ

ٌٌّّ العددددددا  ٌّ لمولدددددد و ٌّ دددددداهٌّيدددددد ال 

ٌّ ٌّ ددددمٌّ لخدددددر  ٌّمددددوٌّل ددددد ٌّ رحمتددددد 

ٌّ

ٌّ  ال ددددددد ايلٌّمدددددددوٌّومددددددد ٌّ ايتددددددد  

ٌّ ٌّ  عدددددددددددددد ماٌّي عددددددددددددددد ومٌّلجنتددددددددددددددد 

ٌّ

ٌّ  دددددددددددد ٌّتدددددددددددد ل ٌّهللاٌّا ٌّمعر تدددددددددددد  

ٌّ ٌّ لدددددددددمٌّيك نددددددددد  ٌّكدددددددددا ألٌّنكرتددددددددد 

ٌّ

ٌّ لخدددددددددائ يوٌّمدددددددددوٌّ دددددددددناٌّم  يتددددددددد  

ٌّ ٌّ لدددددددددددمٌّيدددددددددددنلومٌّر ودددددددددددمٌّ اليددددددددددد 

ٌّ

ٌّ ن دددددددددددددددأ ٌّهللاٌّلنددددددددددددددداٌّ لو  يدددددددددددددددل 

ٌّ ٌّ ددددددددددددت امل  وٌّي  دددددددددددد ٌّيلدددددددددددد ٌّ 

ٌّ

ٌّليامددددددددحتدددددددد ٌّ ددددددددايلٌّ ل ٌّ ل لدددددددد  

ٌّ ٌّ خلددددددد ٌّومددددددد ٌّ  لدددددددلٌّمدددددددوٌّ دددددددر

ٌّ

ٌّ  دددددددداجرٌّنددددددددر ٌّ لصدددددددد  ٌّ ددددددددا ر 

ٌّ ٌّكدددددددا ٌّيلددددددد ٌّمدددددددوٌّل لددددددد ٌّ دددددددار 

ٌّ

ٌّ لددددددددي ٌّنع ددددددددبٌّجنددددددددلٌّو ٌّنددددددددار  

ٌّ ٌّ لددددددددي ٌّن ددددددددو ٌّ ك ددددددددرٌّو ٌّن ددددددددا  ٌّ

ٌّ

ٌّو ٌّ دددددر ٌّمخلددددد  ٌّ  نددددد ٌّ خدددددت   ٌّ 

ٌّ ٌّمددددددالمٌّيكددددددوٌّ ددددددبهٌّ ددددددال ٌّن دددددد 

ٌّ

ٌّ نددددددارٌّ ل ددددددرٌّإلدددددد ٌّ لدددددداألٌّخلدددددد  

ٌّ ٌّ الٌّنددر ٌّ ل ددي ٌّيلدد ٌّيندد ٌّ جدد 

ٌّ

ٌّجدددد إالٌّ لدددداألٌّ ل ددددي ٌّيليدددد ٌّ دددد ٌّ  

ٌّ ٌّخر جندددددداٌّيلدددددد ٌّ لددددددبٌّ  مددددددرٌّال

ٌّ

ٌّندددر ٌّ لددد ٌّجددددار  ٌّ الٌّنددد ي ٌّيدددد  

ٌّ ٌّمددددددددددمٌّ الٌّنندددددددددد  ٌّمددددددددددنومٌّيدددددددددد  

ٌّ

ٌّ دددددددأمرممٌّمدددددددوٌّومدددددددرٌّر نددددددداٌّ ددددددد   

ٌّ ٌّ ريضدددددلٌّمددددداٌّلدددددمٌّيك نددددد  ٌّومدددددر  

ٌّ

ٌّ منكدددددددددرٌّينددددددددد ٌّ  لددددددددد ٌّي جدددددددددر 

ٌّ
ٌّ
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ٌّ نت دددددددددددددعٌّ ل دددددددددددددنلٌّ  لجمايدددددددددددددل

ٌّ

ٌّ مدددددددداٌّ دددددددد   ٌّن جدددددددد ٌّ متنايدددددددد  

ٌّ ٌّنحدددددددد ٌّومدددددددد ٌّ لعدددددددد  ٌّ   مانددددددددل

ٌّ

ٌّ لخيانددددددلندددددد غمٌّومدددددد ٌّ لجدددددد رٌّ  

ٌّ ٌّي دددددددددددددد  ٌّ لمنت دددددددددددددد هللاٌّ يلددددددددددددددمٌّ

ٌّ

ٌّمدددددددوٌّ لعلدددددددمٌّيليددددددد ٌّي دددددددت  ٌٌّّا يمدددددد 

ٌّ ٌّ م ددددد ٌّخ ددددديوٌّندددددر  ٌّ دددددبٌّ ل ددددد ر

ٌّ

ٌّ حضدددددرٌّ اٌٌّّجددددداهٌّا  ٌّ دددددبٌّ   دددددر 

ٌّ ٌّ  لحددددددددددد ٌّ  لجودددددددددددا ٌّماضدددددددددددياو

ٌّ

ٌّمددددددعٌّو لددددددبٌّ  مددددددرٌّا ألٌّ  يمدددددداو 

ٌّ ٌّإلددددددد ٌّ يدددددددامٌّ دددددددايلٌّلدددددددوٌّيددددددد   

ٌّ

ٌّ  لدددددن صٌّ يومددددداٌّو ددددد ٌّووٌّيحصددددد  

ٌّ ٌّ  ددددددددددددالكر مٌّ لكددددددددددددات يوٌّندددددددددددد مو

ٌّ

ٌّحددددددددا   وٌّويدددددددديو وددددددددمٌّيليندددددددداٌّ 

ٌّ ٌّ لددددداألٌّ ددددد ٌّ كددددد ٌّ ملددددد ٌّ لمددددد  

ٌّ

ٌّ  ددددددددد مٌّور   ٌّ  ندددددددددامٌّم دددددددددج ٌّ 

ٌّ ٌّمدددددددددوٌّاألٌّ  رٌّعدددددددددا  ٌّ ل  دددددددددر  

ٌّ

ٌّيجددددددددرأل  دددددددد  ٌّمنكددددددددرٌّنكيددددددددرٌّ 

ٌّ ٌّيددددددوٌّر دددددد ٌّ  لمصدددددد   ٌّ  لدددددد يو

ٌّ

ٌّكمدددددداٌّوتدددددد ٌّيددددددوٌّ ددددددي ألٌّ المدددددديوٌّ 

ٌّ ٌّ  ل  ددددددددرٌّر ضددددددددلٌّمددددددددوٌّ لجندددددددداو

ٌّ

ٌّو ٌّح ددددددددر ٌّمددددددددوٌّح ددددددددرٌّ لنيددددددددر و 

ٌّ ٌّنددددددددددد موٌّ ال عدددددددددددشٌّ  الح دددددددددددا 

ٌّ

ٌّتددددددددددددا  لكٌّ  ددددددددددددا تر   ددددددددددددالج  ٌّ 

ٌّ ٌّ  لعددددددددرمٌّ  لميدددددددد  وٌّ  ل دددددددد   

ٌّ

ٌّ الصدددددددددر  ٌّ  لع دددددددددا  ٌّ ضددددددددد  

ٌّ ٌّ جنددددددددددددددلٌّهللاٌّ نددددددددددددددارٌّمخلدددددددددددددد 

ٌّ

ٌّتخلدددددددد ٌّ  يدددددددد ٌّ ندددددددداٌّ تدددددددداوٌّيددددددددو 

ٌّ ٌّ  ٌّل ددددددخ ٌّ ٌّخلدددددد  ٌٌّّ  دددددد  ٌّخل تدددددداٌّمددددددوٌّ

ٌّ

ٌّللكددددد ٌّمنومددددداٌّ لددددداألٌّا  ٌّ  دددددتح  ٌّ 

ٌّ ٌّ ضدددددد ٌّاو لجنددددددإلدددددد ٌّ مددددددوٌّي دددددداٌّ

ٌّ

ٌّيددددددد اللندددددددارٌّ مدددددددوٌّي ددددددداٌّمنددددددد ٌّ 

ٌّ ٌّ  لكدددددد ٌّيعمدددددد ٌّلمدددددداٌّ دددددد ٌّ ن لدددددد 

ٌّ

ٌّخلدددددد  صدددددائرٌّلمدددددداٌّلددددد ٌّ ل ددددددارألٌّ 

ٌّ ٌّ  لخيدددددددددددددرٌّ  ل دددددددددددددرٌّم ددددددددددددد ر و

ٌّ

ٌّيلددددددددد ٌّي دددددددددا ٌّ لملددددددددد ٌّ لددددددددد ياو 

ٌّ ٌّ  ال ددددددت ايلٌّ لتددددددبٌّ ودددددداٌّ جدددددد 

ٌّ

ٌّ عددددددد ٌّكت  يددددددد ٌّإلددددددد ٌّهللاٌّ نت ددددددد  

ٌّ ٌّ مددددددبٌّمددددددعٌّ ل عدددددد ٌّ لكددددددوٌّ لتددددددب

ٌّ

ٌّمدددددددوٌّجودددددددلٌّ لصدددددددحلٌّ  ل ددددددد مل 

ٌّ ٌّمدددداٌّ  دددد وددددبٌّ   ل  ددددعٌّ  لتمكدددديوٌّ

ٌّ

ٌّ عددددددددد ٌّ كدددددددددوٌّهللٌّجددددددددد ٌّم دددددددددلما 

ٌّ
ٌّ
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ٌّ ودددددددداٌّتعلدددددددد ٌّ لخ ددددددددا ٌّيعددددددددر 

ٌّ

ٌّيكلددددددددددددد ٌّلددددددددددددنصٌّ دددددددددددد  ٌّهللاٌّال 

ٌّ ٌّ  ل عدددد ٌّخلددددد ٌّهللاٌّ  لع ددددد ٌّ كت ددددد 

ٌّ

ٌّ لددددمٌّيكلدددد ٌّ دددد  ٌّ دددد  ٌّيحت دددد  

ٌّ ٌّ الٌّي ي ددددددد وٌّ ددددددد  ٌّمددددددداٌّكل ددددددد  

ٌّ

ٌّ  لحدددددد  ٌّ  ل دددددد  ٌّمندددددد ٌّتصددددددر  

ٌّ ٌّ كددددددد ٌّ دددددددبهٌّ الم ددددددديئلٌّجدددددددر 

ٌّ

ٌّ يلمدددددددددد ٌّ ضددددددددددائ ٌّمدددددددددداٌّ دددددددددد ر  

ٌّ ٌّ غل ددددددددددددددد ٌّم ددددددددددددددديئلٌّ  لددددددددددددددد 

ٌّ

ٌّكددددددددد ٌّ لم ددددددددديئا ٌّ ددددددددد ٌّ  دددددددددت ا  

ٌّ ٌّ غلدددددددد ٌّ ل ضدددددددداهٌّمندددددددد ٌّ لحددددددددي 

ٌّ

ٌّي عددددددد ٌّمددددددداٌّي ددددددداهٌّجددددددد ٌّ يددددددد  

ٌّ ٌّغيدددددددددرٌّ دددددددددالمٌّ ددددددددد حان ٌّ مددددددددد 

ٌّ

ٌّم ددددددددددد  ٌّ مددددددددددداٌّوجددددددددددد ٌّ دددددددددددان  

ٌّ ٌّيدددددددوٌّكددددددد ٌّ دددددددبهٌّ كددددددد ٌّحددددددديو

ٌّ

ٌّ كدددددددد ٌّمدددددددداٌّيعددددددددا ٌّكدددددددد ٌّ دددددددديو 

ٌّ ٌّ  نت ددددددددددددعٌّ  مدددددددددددد   ٌّ الدددددددددددد ياه

ٌّ

ٌّ ٌّ التصدددددددددددد  ٌّمددددددددددددوٌّ  حيدددددددددددداه 

ٌّ ٌّللدددددددددددددد ي   ٌّر ندددددددددددددداٌّيجيدددددددددددددد 

ٌّ

ٌّ مدددددوٌّ يددددداٌّمدددددوٌّ ضدددددل ٌّيصدددددي  

ٌّ ٌّ يملدددددددددد ٌّ   ددددددددددياهٌّ مددددددددددبٌّالٌّال

ٌّ

ٌّتملكددددددددددددددد ٌّ ددددددددددددددد حان ٌّتعدددددددددددددددال  

ٌّ ٌّ الٌّغندددد ٌّيددددوٌّر ندددداٌّ ر ددددلٌّيدددديو

ٌّ

ٌّن ٌّلددد ٌّ لك ددرٌّ حددديو مددوٌّيددد ٌّ  ددتغ 

ٌّ ٌّكأحددددد ٌّ  دددددبٌّ لرضددددداٌّ غضددددد ٌّال

ٌّ

ٌّمدددوٌّ لدددد ر ٌّجدددد ٌّيدددوٌّ ل دددد  ٌّ ندددد  

ٌّ ٌّنحدددددد ٌّوصدددددددحا ٌّ لر دددددد  ٌّكددددددد 

ٌّ

ٌّ   مددددددددمٌّ  دددددددد ٌّ ل لدددددددد  ٌّحدددددددد  

ٌّ ٌّ ددددددددددددبٌّحدددددددددددد ومٌّ هللاٌّالٌّن دددددددددددددر 

ٌّ

ٌّ كددددددد ٌّمدددددددوٌّي دددددددخ ومٌّ ن دددددددخ  

ٌّ ٌّنددددد غمٌّمدددددوٌّي غضدددددومٌّ كيددددد ٌّال

ٌّ

ٌّ مددددمٌّحمددددا ٌّ ل ددددر ٌّ  ل دددد مٌّ  لدددد  

ٌّ ٌّ ددددددددا   ٌّلدددددددد يوٌّهللاٌّ ددددددددبٌّ   ددددددددا 

ٌّ

ٌّلبٌّ لمر  دددددددددددددب  لغددددددددددددد  ٌّمعدددددددددددددا 

ٌّ ٌّنددددددددداكرممٌّ كددددددددد ٌّخيدددددددددرٌّ كدددددددددرم

ٌّ

ٌّ الٌّندددر ٌّ ددديومٌّ ددد  ٌّح دددوٌّ ل ددديم 

ٌّ ٌّ حددددددددددددددد ومٌّ   مدددددددددددددددمٌّإيمددددددددددددددداو

ٌّ

ٌّ مدددددددددددد ٌّ يددددددددددددوٌّهللاٌّ   ح دددددددددددداو 

ٌّ ٌّ  غضدددددددومٌّك دددددددرٌّ لددددددد مٌّ ن ددددددددا 

ٌّ

ٌّ مددددددد ٌّ غيددددددداوٌّ كيددددددد ٌّ دددددددي ا  

ٌّ ٌّ و ضدددددد ٌّ  مددددددلٌّ عدددددد ٌّ لمصدددددد   

ٌّ

ٌّالكددددددددمٌّ لصدددددددد ي ٌّمعلدددددددد مٌّ ل  ددددددددا 

ٌّ
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ٌّ  عددددددد  ٌّ لخ دددددددا ٌّ دددددددي ألٌّيمدددددددر

ٌّ

ٌّ ريوٌّ ددددددر  عدددددد  ٌّي مدددددداوٌّا ٌّ لندددددد 

ٌّ ٌّ  عدددددددددددددددد  ٌّيلددددددددددددددددبٌّ لمكددددددددددددددددرم

ٌّ

ٌّمدددددوٌّ ضدددددل ٌّ ددددديوٌّ النا دددددبٌّيعلدددددم 

ٌّ ٌّ ي دددددددددر ٌّ جندددددددددلٌّ ددددددددد ٌّ  دددددددددر  

ٌّ

ٌّ دددددددددددددماممٌّر ددددددددددددد لناٌّ لم  دددددددددددددر 

ٌّ ٌّ  نندددددددددداٌّن ددددددددددو ٌّ الدددددددددداألٌّ ددددددددددو 

ٌّ

ٌّ دددددددددددد ٌّ لن ددددددددددددبٌّلوددددددددددددمٌّ نعت دددددددددددد  

ٌّ ٌّ الخل دددددددداهٌّ لر  دددددددد  وٌّصدددددددد رمم

ٌّ

ٌّ مددددددمٌّيلدددددد ٌّمضددددددمارممٌّ  عدددددد مم 

ٌّ ٌّ لحدددددددلٌّ  ل  يدددددددرٌّ دددددددع ٌّ  دددددددعي 

ٌّ

ٌّ لعتيددد  نجددد ٌّيددد  ٌّ   دددوٌّجدددر  ٌّ 

ٌّ ٌّألٌّ  مددددددددلٌّ لرضدددددددديل مدددددددديوٌّمددددددددا

ٌّ

ٌّ   حددددددددددد ٌّمدددددددددددوٌّ لدددددددددددلٌّصددددددددددد يل 

ٌّ ٌّمدددوٌّيح دددوٌّ ل ددد  ٌّ صدددح ٌّوحمددد  

ٌّ

ٌّ   موددددددا ٌّ ل ددددددامر  ٌّمددددددوٌّر   

ٌّ ٌّ اريددددددددا ٌّ وددددددددر  ٌّمددددددددوٌّ ندددددددد 

ٌّ

ٌّ  ددددددرٌّ ددددددرٌّ لمصدددددد   ٌّ لم دددددد   

ٌّ ٌّ  ندددددددددددد ٌّي ددددددددددددر ٌّمددددددددددددوٌّن ددددددددددددا 

ٌّ

ٌّ مددددددددوٌّ  ددددددددي ٌّ لح دددددددد ٌّ  ل دددددددد ا  

ٌّ ٌّ  ل ددددددا   وٌّ لعلمدددددداٌّممددددددوٌّ ددددددل 

ٌّ

ٌّ مددددوٌّت مددددمٌّمددددوٌّمعا ددددرٌّ لخلدددد  

ٌّ ٌّرور ددددددا ٌّخيدددددددرٌّ صدددددددحا ٌّ   ددددددد

ٌّ

ٌّ ومدددددد ٌّ  دددددد ٌّ لدددددد يوٌّومدددددد ٌّ لن ددددددر 

ٌّ ٌّالٌّيدددددددددداكر وٌّ  دددددددددد  ٌّ لجميدددددددددد 

ٌّ

ٌّ مدددوٌّي دددبهٌّ ددد ٌّضددد ٌّيدددوٌّ ددد ي  

ٌّ ٌّ الٌّن ضددددددددددددددد ٌّ ليددددددددددددددداٌّ  ددددددددددددددد  

ٌّ

ٌّيلددددد ٌّن دددددبٌّلددددد ٌّ ددددد  ٌّمددددداٌّ ددددد ٌّ ددددد   

ٌّ ٌّن يددددددددداه الٌّجمدددددددددع   حددددددددد ٌّمدددددددددوٌّ

ٌّ

ٌّو ضدددددددد ٌّمددددددددوٌّجميددددددددعٌّ   ليدددددددداه 

ٌّ ٌّ  الكر مددددددددددا ٌّ ا ٌّمدددددددددداٌّصددددددددددح 

ٌّ

ٌّإيماننددددددددددداٌّلن لوددددددددددداٌّيدددددددددددوٌّ  دددددددددددل 

ٌّ ٌّ ددر  ٌّيددوٌّنددصٌّصددري ندد موٌّ ا 

ٌّ

ٌّ جدددددددا ٌّنددددددد   ٌّللم دددددددي خدددددددر  ٌّ 

ٌّ ٌّ   لدددد  ٌّ ل ددددم ٌّمددددوٌّمغددددر  ٌّ  

ٌّ

ٌّخددر  ٌّمدداٌّ  ٌّيلدد ٌّ  رمٌّحكدد   

ٌّ ٌّ الٌّتصدددددددددددد  ٌّكامندددددددددددداٌّير  ددددددددددددا

ٌّ

ٌّ مددددددددد  ٌّمددددددددداٌّي تضدددددددددبٌّخ  دددددددددا 

ٌّ ٌّل ددددددد  ٌّر نددددددداٌّ  ددددددد  ٌّ لمصددددددد   

ٌّ

ٌّ مجمدددددعٌّيليدددددد ٌّمددددددوٌّومدددددد ٌّ ل  ددددددا 

ٌّ ٌّ  ددددددبٌّ لجمايددددددلٌّنددددددر ٌّ لصدددددد   ا

ٌّ

ٌّ  ددددددددبٌّ لت ددددددددر ٌّنددددددددر ٌّ لعددددددددا  ا 

ٌّ
ٌّ
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ٌّ  لددددددد يوٌّ  حددددددد ٌّ دددددددأرمٌّ  دددددددما

ٌّ

ٌّ ال دددددد مٌّ دددددد ٌّ ل لدددددد ٌّ ددددددما ا  ٌّ 

ٌّ ٌّ دددددددديوٌّ لغلدددددددد ٌّجدددددددداهٌّ  لت صددددددددير

ٌّ

ٌّ  ددددددددددد رٌّ  لج دددددددددددرٌّاألٌّ لنكيدددددددددددر 

ٌّ ٌّ  دددددددديوٌّت دددددددد ي ٌّ تع يدددددددد ٌّوتدددددددد 

ٌّ

ٌّ  ددددددددديوٌّومددددددددددوٌّ  اليدددددددددا ٌّ  تددددددددددا 

ٌّ ٌّ ددددددددددددددد ينناٌّمدددددددددددددددا ٌّ  اليت دددددددددددددددا 

ٌّ

ٌّمددددددددددوٌّ ددددددددددامرٌّ  ددددددددددا وٌّيددددددددددر   

ٌّ ٌّ نحدددددوٌّن دددددروٌّإلددددد ٌّ لدددددرحموٌّمدددددو

ٌّ

ٌّ كدددوٌّ دددبٌّ لدددن ممخدددال ٌّمددداٌّ  ددد ٌّ 

ٌّ ٌّ ن ددددددددددددأ ٌّهللاٌّيلدددددددددددد ٌّ  يمدددددددددددداو

ٌّ

ٌّ لجنددددددددددددداوت  يتددددددددددددد ٌّ يصدددددددددددددملٌّ 

ٌّ ٌّمددددددوٌّكدددددد ٌّمدددددداٌّيخددددددال ٌّ لجمايددددددل

ٌّ

ٌّ  دددددددددنلٌّتوددددددددد ألٌّلخيدددددددددرٌّ ايدددددددددل 

ٌّ ٌّ ودددددددددددددا ٌّ لع يددددددددددددد  ٌّ ل حا يدددددددددددددل

ٌّ

ٌّ دددبٌّمغدددر ٌّ لجمعدددلٌّجددداه ٌّ   يدددل 

ٌّ (1)مددددوٌّرمضدددداوٌّ ددددبٌّ يددددارٌّتدددد تب
ٌّ

ٌّ

ٌّ ي دددددددددددددلٌّ الندددددددددددددا ٌّ  ل يددددددددددددد   

ٌّ ٌّ دددددددبٌّيدددددددامٌّ ددددددد عٌّ    ددددددديوٌّتددددددد 

ٌّ

ٌّول ددددددددداٌّ ور دددددددددعٌّ لمئدددددددددا ٌّكمددددددددد  

ٌّ ٌّ ختمنددددددددددداٌّ لصددددددددددد  ٌّ  ل ددددددددددد ما

ٌّ

ٌّيلدددددددد ٌّ لن ددددددددبٌّ لمعتلددددددددبٌّم امددددددددا 

ٌّ ٌّ آلددددددددددددددد ٌّ صدددددددددددددددح لٌّ لكدددددددددددددددر م

ٌّ

ٌّمدددددددداٌّغددددددددر  ٌّ دددددددد  جعٌّ لحمددددددددام 

ٌّمـٌّ ب1437ٌٌّّرمضاوٌّموٌّ ور5ٌٌّّ نتو ٌّ   ٌّوا وٌّ لمغر ٌّي مٌّ لجمعلٌّ

يمار ٌّ لحدا ٌٌّّ– لخر  مٌّ  اليلٌّج ير ٌّت تبٌٌّّجمو ريلٌّ ل    وٌّ ل  ي لٌّ ب

ٌّ.جما 

 

                                     
 لنيد ٌّ ال ر ٌّمبٌّج ير ٌّ بٌّ اليلٌّ لخر  مٌّيحي ٌّ واٌّ لني ٌّموٌّك ٌّ لجوا ٌّ يلت بٌّيند ماٌٌّّ(1)
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