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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الشييييييف ارحييييي ش رحمييييية اهلل شوحييييييد ديييييمبرو لعحيييييبطب  طالحيييييبطب   يييييم م  يييييطم ديييييمم يسييييي ب ن 
 ليييييييبي ش طالف يييييييمذش  ذ يييييييط  يييييييب دبييييييير بوسيييييييب  طرطحيييييييةالمع يييييييا الواراذيييييييش طالمييييييي  بش طال يييييييطمش طا

ييييييران ط راييييييم طالوعيييييي  ط  العيييييرا  الواراذييييييد العرا ييييييد  مشيييييرا تو حيييييد السييييي م طال سيييييمم  ذيييييش تويييييطا  ا 
امييييم دبيييير برطحيييية با ييييرو ال م  يييييد ال ييييي د  طمحيييير طاير ييييم ميييين الييييبطأ ال ييييش ت ييييمم ب ييييم تط  ار ييييم 

ذم حيييييم تذ يييييم ب سيييييم يم ل بيييييطأ اقوييييير طاا يييييبممع بيييييةف طمييييي   شييييير  د الييييي ا  م   حيييييم دعيييييا الف مذيييييد 
العملمييييييييد محيييييييمطرا طمحيييييييايم دبييييييير ذعسييييييي د حيييييييطار م   ديييييييد مييييييين الييييييي   ال ر  يييييييشف محييييييي را مييييييين 

 و لع عف طال رطب من الطا ع  اا ا   دمبا بيم  بممر 

 امييييييم ت يييييية   ييييييا حيم يييييية طا ييييييعم ا ييييييم دعييييييا ر ط  الي ييييييمما طا ييييييم تويييييير   ويييييي أ الع ييييييم  
ميييييييين العييييييييرا يين  الم وييييييييرين طال ييييييييم حين الشييييييييريف حييييييييبر  نطيح  يييييييي فينلعمعييييييييط ين طالمحييييييييرطم

 طاير العرا يين  

 مم مسيييييي طدبم الميييييي ا ب ا سيييييي ميد ارويييييير  طمسيييييي ع حييييييبطب ال م  ييييييد بييييييرط  الميييييي  بف ر  ب ييييييد  
السييييييومأ ال ييييييم  ش تحييييييمل  م ا سيييييي ميد  مطيييييييم اشييييييحم ديييييين تسييييييمليب اا  ييييييمم ال ييييييش ح ييييييأ ب ييييييم 

 يييييي اأ يف يييييأ ام يييييأ ال   ييييييد العربييييييد عيييييا ميييييب   يييييرطنف السيييييومأ اا  يييييممش طال ا يييييير  الييييي   اد
طيم ع يييييم مييييين الويييييرطع مييييين شييييير  د ال  عييييييب طمطرفيييييم  اقبيييييم  طديييييمبا  م بليييييا رحيييييمب  طا سييييي ميد

حيييييييب ا  سيييييييم يد ذيييييييش حيييييييب اهلل طدبييييييير حيييييييب اهلل سيييييييبحم ة ط عيييييييملاف طويييييييير شيييييييم ب دعيييييييا  ييييييي ا 
ن   يييي  ديييي ذييييش و مب ييييم ااو مييييمدش ر ال ييييش دب يييي ا مبم يييية ل  عيييييب ال ييييم  شال حييييرر ميييين شيييير  د ا

براايييييييية ل فابيييييييييرو طمسيييييييي طلد تمييييييييمم اهلل سيييييييي مد ليد الو ييييييييمب ااو مييييييييمدش الييييييييبي ش ديييييييين مسيييييييي ط طا 
ر الشييييييف اقحييييي ش دييييين ال ر يييييد ال موييييييد ذيييييش دب ييييي ف ذبييييي    ابييييييروالحييييييمو ااو ممدييييييد طا سيييييومم م

ابييييييم  م ال  سييييييييد ربا دعييييييا الييييييي ين يح اييييييرطن الح ي ييييييد طال ويييييييمو يييييييطم ال يممييييييد طذ يييييييم لر  فا سيييييي م
طذ ييييييم  ابو اهلل ا  سيييييييربرابو تويييييير  طمع ييييييا  وييييييرف طاييييييمذعين ديييييين تن بر  م  مسييييييين تن ياييييييطن هلل

ف طا  مييييييم  ويييييير  طذ ييييييم ل يييييييببير  ط ال م  يييييييد ط ال  طيييييييدلرابييييييم  ا  سييييييمن طمحييييييملحة الشوحيييييييد ت
 طدعمة الم ع   

كتلم مسااااا  ككهااالكتل   اااا  ككتلنالجياااا  ككلمااااال تكوك ااااقةكتل   اااا  ك :رحمييية اهلل ي يييطأ الشييييف اقحيييي ش
بالع بااااال ككتلنالجياااا  ككتلساااان كهاااا كتل   اااا  كقكمااااةكتل ااااي  ككاللا اااااللكقتلساااان لكقبالل ااااالللكياااااقةكااااا ب
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ةكت    اااا طي سييييم أ  مصااااالل كتلساااان كينيالنااااالكباااايةكتل اااا ي ية  كت مساااااا كباللا اااااللكقتلساااان لكقت 
أ يحيييييييي  ب ا او ع  ييييييييم ذييييييييش ذ ييييييييم الا ييييييييمب طالسيييييييي د تن يرمييييييييش بع يييييييي م بع ييييييييم رحميييييييية اهلل:  ذ يييييييي

 بماب باع طال  أ طال  ك 

طالسيييييي د دعييييييا ت  طلمييييييم ا ا ياييييييطن الم حييييييطب بمل ر ييييييد ال مويييييييد اييييييأ ميييييين  مسييييييك بملا ييييييمب 
او  ييييييييمبف طالم حيييييييييطب بماب ييييييييباع طال ييييييييي أ طال ييييييييي ك الوييييييييرطع دييييييييين ب بييييييييمع الا يييييييييمب طالسييييييييي د 

   1طا دراض د  مم 

ال ر ييييد ال مويييييد ذييييش ذ ييييد اليييي   يح ايييير  فل حييييري  ا شيييياملش لعشيييييف ال ر ييييمط طذييييش م مبييييأ ا
ال ييييييش تبيييييي  تن  سيييييي   ذييييييش شييييييرك الوبدييييييد تط  لعشيييييييف اقحيييييي ش  بيييييير  اليييييي    الابيييييييرو معي ييييييدف

 بن ايييييأ مييييين يع ميييييب الا يييييمب طالسييييي د  حييييييم   يييييم   ا دعيييييا  ليييييكرب    يييييعع م الا عيييييد حيييييين ي يييييرر 
طاو  يييييمبا ذ يييييط مييييين ال ر يييييد ال موييييييدف طمييييين يويييييرع دييييين با يييييرو الا يييييمب طالسييييي دف طيعيييييرض د  ميييييم 

الييييي    الابييييييرو بييييي ن  م   ييييية  يييييش  ب  ليييييم  ييييير    2و  ييييييم تط اعييييييم ذ يييييط ال ر يييييد ال يييييملد طال ملايييييد    
ال ر يييييد الطحييييييبو ال موييييييد طتن ت يييييأ ال طحييييييب مييييين مييييي ا ب المسيييييعمين اروييييير   يييييش ال يييييملدف ليييييم 
 سييييم  ليييية او  يييية ال ر  يييييدف طلييييم يسييييم  ليييية حسيييية بملمسيييي طليد  وييييم  ارمييييد تن يوييييب  دم    ييييم 

ين لبييييييية  البي يييييييد طالم  بيييييييد بمو  ييييييمب تط   مدييييييد شوحيييييييد تط ذ طيييييييدف م مييييييم بعايييييي  بروييييييد الي يييييي
 ال ر د ال مويد طان او ع   ذش او  مب م   ش طا  مم ذ   تم  تممم ارمد ب   م

طي ييييييع الشيييييييف شيييييير م ل و  ييييييمب   ييييييم ط ييييييط تن ا ياييييييطن ااو  ييييييمب الم حييييييطب   بعييييييم ل  ييييييطا ف 
طالظييييييرطف السيمسييييييييدف اميييييييم يو  يييييييب الويييييييطارع طال ا يرييييييييطن ذيييييييش ب يييييييبار بميييييييم  المسيييييييعمينف ذيييييييش 

 ا اهلل دعيييييييية ط لييييييية طسيييييييعم بحرميييييييد بميييييييم بيث رسيييييييطأ اهلل حيييييييعم مبعيييييييد طا يييييييحد طحيييييييريحد لحييييييي
   3 م معرطف ذش الشريعد المسعمينف با بح  مف طح   

ا شييييك تن وع يييييم  مو ع ييييد طم  ييييمربد  عييييك ال ييييش بذعيييي  الشيييييوين بلييييا او  ييييمبين م  م  ييييين 
تحييييب مم م  ييييرفف طاقويييير ت ييييأ مييييم   ييييطأ بح يييية ت يييية مع ييييبأ  اقحيييي ش ذييييش و مبيييية ااو مييييمدش 

اعمييييد تط  عبييييير  ميييين ت    اييييأ الحيييي ر   ر  ملمسيييي طليد تمييييمم  يييي   ارمييييد طتمييييمم اهللف ط ييييط حيييي   يشييييعر ب
ي سيييييبب ذيييييش وعييييي  ت ميييييد او ممدييييييد لمويييييرب او  يييييمب ويييييم   م حيييييطب تط  حيييييري  ا  عيييييملشف بن 
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ذيييييش  حييييي  المسييييي طليد  يييييط المعييييييمر الييييي   ي يييييع ب سيييييم يد ا  سيييييمن دعيييييا المحيييييك  ط يييييب سيييييم م
دييييبم ا  مييييم  الشيييييف اقحيييي ش بلييييا السييييع دف ت  سييييع د  ارمييييد   ميييييد الشييييعطر بملمسيييي طليد  وييييم 

بلي ييييييييم  طن ييييييييش ار ظمييييييييد السييييييييع طيد ال ييييييييش ير ا يييييييي فام يييييييي ف طان مييييييييم طر  اييييييييير  ميييييييين المشييييييييمي
بلي يييييييم طوطبييييييييم طمعمشييييييييمف طبمل يييييييملش ذمل حيييييييري  يويييييييب تن يايييييييطن  طنم سيييييييطر  مت  ييييييي طنطيشيييييييعر 

  ييييي مر ن  ايييييطن محيييييملح م ميييييع ااد يييييباأم سيييييومم ميييييع رابيييييم   عيييييك السيييييع د طمحيييييملح مف ذحيييييي
ر ييييييييين ال  يييييييييرف طا ر يييييييييمب  يييييييييبدم الو يييييييييمب  متبطا  يييييييييم بماد يييييييييباأ طحيييييييييين  حيييييييييب  محيييييييييملح 
وييييييد يويييييب تن  عي يييييم ط سييييي طدب دبر يييييم  ط يييييب الم  يييييرف طالو يييييمب ا ر يييييمبش   ييييي   ح ي يييييد  مري

  لعشيف اقح ش  ومط   م ال    الابيرو

 بط  ر الشييييييييف اقحييييييي ش رحمييييييية اهلل الحيييييييبطب الف مذييييييييد ال يييييييش  حيييييييب  المييييييير  ذيييييييش حيييييييب يييييييط يييييييب د  
 لييييك بليييييأ  ييييعف ط ييييرطب  طم مبييييأ اا ايييي   دعييييا اليييي ا  ي ييييبم الشيييييف م  ييييطم  اليييي ا ف طدييييب  

مييييييين سيييييييطرو ال ميييييييرف ب  ي يييييييطأ  عيييييييملا:  11-11الم  ييييييي ع مييييييين اقي يييييييين الايييييييريم ين   اا   يييييييم  
فب ااا كعبااااللكتلااا يةكيسااا م قةكتل اااق كفي ب اااقةكينسااانهللكيقللاااهكتلااا يةكهااالته كت كقيقللاااهكهااا ك 

ككيقلقتكتأللبالل".

ف طرذيييييض ذسييييير الشييييييف ااسييييي ممع ب  ييييية  ا    يييييم   ط يييييط ذيييييش م مبيييييأ اا اييييي   دعيييييا الييييي ا ط يييييب 
اليييييييرت  اقويييييييرف طيحيييييييف اا   يييييييم  ب  ييييييية     حمليييييييد حيييييييحيد ذيييييييش ال حيييييييمطر الععميييييييش طالف ييييييييمذش 

د بيييييمل     طاا اييييي   بميييييمرو ذ يييييبان الف يييييد بيييييمل   ف     طاا   يييييم  بميييييمرو ال يييييطو طالف يييييطالح يييييمر 
طب ميييييين مطاو ييييييد وحييييييطمة الععميييييييين طالف ييييييمذيين طالح ييييييمريينف طاا ا ييييييم  دعييييييا اليييييي ا  طال يييييير 

  4ط ط بممرو  عف طدو  دعا اأ حمأ 

ذ ييييط  اا   ييييم   اليييي   ي ييييطم دعييييا  ميييين اقيييييد تمييييم الم  ييييطم اقويييير اليييي   ي   ديييية الشيييييف رحميييية اهلل
طال  يييييب يع يييييش تن ا ي وييييي  ا  سيييييمن بايييييأ ال مييييييي  بيييييين الحييييي  طالبم يييييأ طاو ييييييمر  ا   يييييم   الحييييي   

ي م عييييييييطن  نمع ذياييييييييطن وبمعييييييييداف طا يييييييييرذض اا   ييييييييم  دعييييييييا اقويييييييير  ط يييييييي ا  اليييييييي يمييييييييم يسيييييييي
بومحيييييي ش اا   ييييييم  طاا   ييييييم  وال  ييييييبا رذع ييييييم اهلل م  لييييييد ططحيييييي  م بطحييييييف ا ير ييييييا بلييييييية با 

د بيييييي   م  م  ييييييبطن طتطلييييييطا تلبييييييمب   مييييييي الحييييييملحينف ذطحيييييي   م اقيييييييد الار ال عيييييييأ ميييييين دبييييييمب اهلل
لييييب  الشييييييف رحمييييية اهلل  ييييط ال  يييييبف طااو يييييمر الع   يييييشف ط يييييب  ط يييي ا يع يييييش تن معيييييمر الع   ييييييد
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ن مييييييين  اا   يييييييم   ط  اا   يييييييم   الم  ييييييي ديدبييييييير د ييييييية الشييييييييف رحمييييييية اهلل مييييييين وييييييي أ م  يييييييطمش 
 اقي ين المبمرا ين السمب  ين 

طسييييطا  ا ييييم تمييييم مشيييياعد  وييييمط  سييييون ال م  ييييد تط تمييييمم  وييييمط  سييييون اليييي ا  طمحييييمطرو اقوييييرف 
ب ييييم  الييييطدش ا سيييي مش ذ  يييية يشيييير   لييييك ب ييييطذر ال وبييييد ال ييييش ي عيييي  دعي ييييم تط ا ييييم تمييييمم بدييييمبو 

دف  ال عيعييييد ا سيييي ميد  ال ييييش  و ييييب   سيييي م ل يييي   الم مييييد المع ييييبوف مسيييي طليد بدييييمبو  طحيييييب ارميييي
ط    يييييييف طو يييييييم لطوييييييية تميييييييمم ا حراذيييييييم  ال يييييييمريف  ال يييييييش م    يييييييم ف طتميييييييمم الرايييييييمم ال م يييييييأ مييييييين 

  دعييييييا ام ييييييباب ال ييييييمريف ا سيييييي مشف ط اط يييييي  بعيييييييبا الم ييييييم يم ال ييييييش  رسييييييب  ذييييييش   ييييييط  ال ييييييم
  5دن ف مذد الطحش 

طمسيييييي طليد  يييييي   ال وبييييييد  ييييييش بدييييييمبو الب ييييييم  ااو مييييييمدش  ب ييييييم لم  عبييييييم  الييييييطحشف طا  ا اييييييمن 
دممييييييد ال ييييييم  ي  ييييييطن ميييييين البي ييييييد ااو ممديييييييد مط ييييييف اا  عييييييمأف ذيييييي ن ال وبييييييد ال عيعيييييييد   ييييييف 

دييييمبو  الب ييييم ف طالعمعيييييد ا حيييي حيد  بييييبت بمل ييييبم ط    ييييش مط ييييف الم ع ييييأ ال ييييمبف بلييييا ال ييييبم طا 
   ط ش ب ن  وبد  عيعيد  م بوف طل م ر يد لعمس  بأ ما سبد من ف مذد الطحش  6بملب م 

طايييييأ مف يييييف مسيييييعم مسييييي طأ تميييييمم اهلل تن يايييييطن د يييييطا مييييين تد يييييم   ييييي ا  ال وبيييييد ال عيعييييييدف 
شييييييريدف ذيطظييييييف دعميييييية طر ي يييييية ال وبييييييد الحممعييييييد لعر يييييييد ا ل يييييييد طالم   حييييييد دعييييييا ال وربييييييد الب

ال عسيييييي يد  ا  ارحييييييطأ الطحيم يييييييد ذييييييش سييييييبيأ بدييييييمبو ب ييييييم  المو مييييييع طذ ييييييم لشييييييرط  طمعييييييميير 
دبييييييير البراسيييييييم  ا سييييييي م  طي  بييييييي   ييييييي ا دعيييييييا معملويييييييد المشيييييييا   ااو ممدييييييييد الو  ييييييييدف 

الميبا يييييييدف بمسيييييي وبام م ييييييم   دعييييييم ااو مييييييمع طدعييييييم اليييييي    طاير ييييييم ميييييين الععييييييطم ااو ممديييييييد 
ا  اييييييطن البراسييييييد ذم ييييييبو طا   سييييييم يد طذ ييييييم لر يييييييد ذعسيييييي يد  شيييييياأ الوع يييييييد الف مذيييييييد لعمو مييييييعف طا 

 ل بر  م دعا ال  فير ذش الطدش ااو ممدش 

تطا  حييييييحي  الييييييطدش ااو مييييييمدش  م  ييييييم طليييييي لك ذ مييييييمم ال وبييييييد ال عيعيييييييد  يييييي   م ييييييمم حييييييعبدف
م ييييية طذ يييييم لمعيييييميير ط وعيحييييية مميييييم دعييييي  بييييية مييييين الم يييييم يم الوم  يييييد دبييييير ال يييييمريفف ط بديييييمبو ب 

ف رن الييييييييطدش ااو مييييييييمدش ا يمايييييييين تن يشيييييييي اأ بشيييييييياأ حييييييييحي   يييييييييد ال عسيييييييي يد الطا عيييييييييدالر 
ط ييييييمبف مييييييين بطن ر يييييييد دعيييييييا ا  يييييي  ف تط بر ييييييييد  ييييييبمبيد ما سيييييييبد ميييييين الويييييييمرع  طفم ييييييييم 
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معملوييييييد المشييييييا   ااو ممديييييييد معملوييييييد دعميييييييد طذ ييييييم ل عييييييك الر يييييييد ل اييييييطن تافيييييير  يييييي فيرا ذييييييش 
 و ميييييمدشج طميييييطع  ا رن ارفييييير الععميييييش طال عسييييي ش الييييي   ا يايييييطن لييييية  ييييي فير   اليييييطدش ااو ميييييمدشف

دعييييا الحيييييمو ااو ممديييييد  مبمشيييير   دمعييييش   يحييييرك الب ييييا ااو ممديييييد ا يمايييين تن ياييييطن ليييية تفيييير  
 طيب ا حبي  ال   يد ال ربيد 

رحييييييييم اهلل شيييييييييو م اقحيييييييي ش طتسييييييييا ة ذسييييييييي  و م يييييييية طتل م ييييييييم   ويييييييية ال ايييييييير  طرطحيييييييية الابيييييييييرو 
 طالس م دعيام طرحمد اهلل طبرام ة  السمحد 


