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بسمماهلل، وهللل،الةممالهللل،السممارهللول هلل  مم  هللهللهللهللهلل

هلل:، وهلللول هللآالههلللصحبههلللمنهللل،الهوهلللبعد

يفهللوامههللهلليفهللخضاهلل،ألحد،ثهلل،اليتهللتعةفهللبااليمنهللهلل

ل،اليتهللأدتهللبدل هاهللإىلهللتر،جعهلل،ال ضممممممممممممممممممعهللهلل،الر،بع

معظمهاهللهللهللأصممممب ل،القتةمممماديهلل اليهلل،اليم ييهلل

هلل،الحتيممممماجممممماتهللهللهلل هللت حت هللول  هلل،القمممممد ل هللميلك ن ال

،أل مممما مممميأهللألحر،دهللأ ممممرهاوهلللباالر اهللمنهلل  مممما هلل

،  ظماتهلل،إل سممممممممما يأهللل،نتلأهللإالهللأنهلل،ال ضمممممممممعهلل

،القتةمممماديهللالهللل ممممهدهللرسمممم الهللبا  ،لهلليفهلل،ال ضممممعهللهللهللهلل

هللفيدلن.اللكثتهللمنهلل، ستهلل، عي ي

 ،منهللذالممموهللم جمممأهلل يلةهللجمممدلمممدلهللخا هلل،العمممارهللهللهلل

رهللبسمممبلهلل،الةمممر،مهلل، سمممتمرهللل،ال يهللت   هلليفهللهللهللهلل

،العدلدهللمنهلل،  اطقهللمسممممممممببالهلل يلةهللآال هلل،أل ممممممممرهلل

لت مممممممممممممممممممرلدهاوهلللب الوهلل، د،دتهلل، اجأهللألود،دهلل

كبتلهللأخرىهللمنهلل،جملتمعهلل،اليمينوهللباإلضمممممممممممماحأهلل

إىلهللتده  هللوملهلل،الكثتهللمنهلل، ؤ مممممسممممماتهلل،نتلأهلل

سمممممممما يأهللديقهللدهللتعدهللقاد لهللول هللل،  ظماتهلل،إل 

هللتأميهلل،الحتياجاتهللجلميعهلل، تضر لن.

ل،صمممملسهللمؤ ممممسممممأهلل، سمممم يهللهللهللذالوهلليفهللخضمممما

،الت م لأهللجبه دهللمضمممم يأهلل،العدلدهللمنهلل،  مممما لعهلل

هللهللل،التحدلاتهللرهلل  اهلل،الةممع باتهللخا هلل،العارهلل

،اليتهللل،جهسهلل، ؤ مسمأهلليفهلل،العاميهلل، اضميوهلللقدهللهللهللهلل

عهللم رلوالهلليفهللأ بهللهللرهللبممممممممممممممممهللمتخضهلل،العارهلل

حماحظاتهللمي يأهلل)صمممم عاعوهللتعيوهللإحلوهلل، دلدل هللهلل

يفهلل،جملا هلل،إل اثيوهلل،الةممممممممممممممممممممممممممممحيوهلل،التعليميوهلل

هللل تهاهللمنهلل،جملاالت.هللل،إلوما 

،العدلدهللمنهلل،  مممممممما لعهللهللهلل ف تهلل، ؤ ممممممممسممممممممأهللهلل

م مممما لعوهللهللمثا يأهلل،إل اثيأوهلللقدهللبلغهللوددها

هللمتمثلأهلليفهلل،آلتي:

 ف تهلل، ؤ ممممسممممأهلل سممممأهللهلل: مممما هلل  ، يأ

 ممممممملأهللهللم ممممممما لعهللإ اثيأوهللل وسهللخا هلل

هللأ رلوهلل، تفادهللم هاهللهللالمممممممممممهللهلل  ، يأ

حردهللمنهلل،أل ممممممرهلل، سممممممتهدحأوهللل، ممممممتهدحسهللهللهلل

، تضممممممممممممممممممممممممممر لنهللل،ال ا حيهللمنهلل، دلدلهلل

باالد جأهلل،أللىلهلللحقهللمسمممممممممممم حاتهللميد، يأهلل

قارهللبهاهللحرلقهلل، ؤ ممممممسممممممأهلل ةممممممرهللم اطقهللهللهللهلل

هلل،ال يلةهللد،خلهلل،العاصمأهللص عاع.

هلل

، ؤ مممسمممأهللقر،بأهللطنهللهللهللهللل وسهلل:ت  لعهلل،التم  

ال احلهلل، د، سوهلل، ممممممممتفادهللم هاهللمنهلل،التم  هلل

هللحرد،لهللمنهلل،ال احلهلللأ رها.هلل

هلل
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هلل–قامسهلل، ؤ مممممممممسمممممممممأهللهلل:،ال مممممممممتاعهلل،الد،ح 

باالتعالنهللمعهلل،العدلدهللمنهلل، ؤ مممممممممممممسممممممممممممماتهللهللهلل

يفهللت في هللم ممممممرلمهللهلل–،نتلأهللل،إل سمممممما يأهلل

هللل وسهللخاالههللحيقهلل،ال مممممممممممممتاعهلل،الد،ح وهلل

هللق عأهللمنهلللوددهللشمممممممممممممممممممت لأهللب ا يأهلل

هللهلل،البجاماتهللل،جل ،كس)هللمابسهلل،ال مممممممممممممتاع

هللهللل،جل ، حل  هللمنهللهللالعمممممدد هللأ لبها حردو

هلل،ال ا حيهللل، تضممممممممممممممممممممممممممر لنهللمنهلل،ألحد،ث

باإلضمممممممممممممممماحأهللإىلهلل،ألطفا هللمنهلل،أل ممممممممممممممممرهلل

هلل، ستفيدل.

هلل

هللبت  لعهلل، ؤ مممممممسمممممممأهللقامسهللت  لعهلل،اللح ر:

قر،بأهلل ةفهللطنهللمنهلل  رهلل،الضأنهللل،العجلهللهللهللهلل

ول هلل،العدلدهللمنهلل،أل ممممرهلل،الفقتلهللل، تعففأوهللهلل

هلل.حرد،لهلل، تفادهللم هاهلل

هلل

قامسهلل، ؤ سأهللهللهللهللهللإجر،عهللوملياتهللجر،حيأ:

هللكبتلهللبإجر،عهلل مممممممممممممممممممسهللوملياتهللجر،حيأ

وهللم هاهلل  ،وأهللق قعاتهللهللهللهللهللال ليهللأمر،ضهللميم أهللهللهلل

هللأذنهللل تها.

ت  لعهللأدللأهللهللقامسهلل، ؤ سأهللبهللهللهللهللت  لعهللأدللأ:

وهللهللمرلضالهللمنهللذليهلل،ألمر،ضهلل، يم أهللالممممممممممممهلل

هللمساهمأهلليفهللختفيفهلل، رضهللو ها.

هلل

قامسهلل، ؤ ممممممممسممممممممأهللهللهلل، قيبأهلل، د  ممممممميأ:هلل

حقيبأهللمد  ممممممميأهلليفهللوددهللمنهللهللبت  لعهلل

لتعيوهللهلليفهللصممممممممممم عاعهلللإحلهلل، ك ميأهلل، د، س

هلل، تفادهللم هاهللأالفهللطاالل.

هلل
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أقامسهلل، ؤ مممممممممسمممممممممأهللهللهللهلل:ترحيهيأهللأ  ممممممممم أ

لباالتعالنهللمعهللمؤ ممممممممسمممممممماتهللت م لأهللأخرىهللهلل

لتيمالهللختللههللهللهللب  ممممممممممممممممما هللترحيهيهللالعددهلل

  ممممممممممممما هلل لاضممممممممممممميهللللجبأهلل د،عهلللأالعاحلهللهلل

هللترحيهيأهلليفهللحدلقأهللحنهلل ييت.

هلل

قدمسهلل، ؤ ممممممممسممممممممأهللهللمسمممممممماود،تهلل قدلأ:

مسمممممممممممممممماود،تهلل قدلأهللاللعدلدهللمنهلل، علميهللهلل

وهللمسمممماهمأهللحرد،لهللل،ال احلهلل، ممممتفادهللم هاهلل

هلليفهللرسيهللألضامهلل،ال احلهللل، تعلمي.

هلل
هلل

 مماهمسهلل، ؤ ممسممأهلليفهلل،العدلدهللمنهلل،  مما لعهللهللهللهللهلل

،الةممم،تلوهللمثلهللتعميقهللبإلرهللإلحدىهللهلل،ألخرى

،القرىوهللباإلضممممماحأهللإىلهللت حتهللمك هللصممممم تهللهللهللهلل

هللإلحدىهلل، ساجدهلليفهلل،العاصمأهللص عاع.

هلل

هللهللرهللبت في هللقامسهلل، ؤ ممسممأهللخا هلل،العارهلل

م مممممممممممممرلوالهلليفهللأ بعأهلل االت:هلل،إل اثأوهللهلل

وهلللقدهلل،جملا هلل،الةمممممحيوهلل،التعلياوهلل،إل  ممممما يهلل

حرد،لهلليفهللأ بعهللهللهلل,بلغهللوددهلل، سممممممتفيدلنهلل

هللحماحظات:هللص عاعوهلل، دلدلوهللإحلوهللتعي.

تسممممممتمرهللمؤ ممممممسممممممأهلل، سمممممم يهلل،الت م لأهللهللهللهللهللهلل

،نتلأهلليفهللم مممممممممممما لعهاهللد،ويأهللأهلهلل،نتهلل

ل جا هلل،ألوما هللإىلهلل، سمممممممممممماهمأهلليفهللتقدلاهلل

، ع  اتهللالل ا حيهللل، تضمممممممممممممممممممممر لنهللجر،عهللهللهلل

،الةمممممممممممر،مهلل،الد، روهلللالنهلللتأت هللذالوهللإالهللمنهلل

،القيارهللبا سممممممممممممممممممممؤلاليأهلل،الجتماويأهللهللخا 

ل،ال ،جلهلل،إلميا يهلليفهللمسممممممممممممممممماودلهللمنهلله هلل

هللداجأهللإىلهلل، ساودل.

لقفهللول هللوممماتقهلل،جملتمعهللبكممماحمممأهللحإلممماتمممههللهللهللهللهلل

، سمممماهمأهللهللهلل–أحر،ًدهلللمؤ ممممسمممماتهللهلل–لأطياحههلل

،الفاولأهلليفهللرسمممممميهلل،أللضممممممامهلل، عي ممممممميأهللهللهللهلل

ل،القتةمممممممادلأهللال  مممممممرهلل،اليتهللتفتقدهلل،الق تهللهلل

هلل،الي ميهلل،الضمممممرل يوهللللقفهللوا ليهاهللمكت يف

،أللديهللأمارهللت حتهلل، ت لباتهلل،أل مممممما مممممميأهللهللهلل

ألحر،دهللأ رهاوهللخاصأهلليفهللظلهلل، عد،رهللحرصهللهللهلل

هلل،العملهلللضعفهلل،الدخلهلل،الي مي.
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هلل 


