
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

اذلس هلل واًصالة واًسالم ؿىل رسوهل وؾحسٍ وؿىل آ هل وحصحَ ٔآما 

:تـس    

دذرصهتا ًَحصي اًيفؽ  واًحَان ا وكفات مؽ آحٔصاب ادلـَاتفِشٍ 

و شَِس  وهللا واملس خـان وؿَََ   اًخالكن .ملن ٔآًلى اًسمؽ ُو

اًوكفة ألوىل : من معي معال ًُس ؿَََ ٔآمصان فِو رد  مذفق 
شا ًفغ مسمل  , اثحـوا وال ثخذسؾوا فلس نفِمت  ؿَََ ؾن ؿائشة ُو

( ورخاهل رخال اًصحَح ؾن 8770رواٍ اًعرباين يف اًىدري) . 

اجن مسـود , وكال الامام ماكل : مفا مل ٍىن ًومئٍش دًيًا فال 

ٍىون اًَوم دًياً  .)الاؾخصام 65(.وكدي ذكل لكَ : كول احلق : 

ومن ٌشاكق  ):وكوهل  (.3)اًَوم ٔآهكَت ًنك دًينك ( )املائسة 

ددؽ كري سخِي املؤمٌني .. (   اًصسول من تـس ما ثحني هل اًِسى ًو

من اًيصوص املخلسمة ,  : مل ًـمَوا تبٔيٍّ   ؾصض ادلـَات ؿَهيا

ا كري مىرتزني ؾواكة ذكل  ,وٕاذا دُ  ومصوا هبا خادًوا ردُو

َ  ؤآحسزوا ادلـَات اًيت مل وا ذكل لكِّ وحصفوا مسًوالهتا , شاك  

س حلوا اٍهيا .ٌُ   

ىزل ٍن اذلي آ  : هخئوان تـمل ُي ٕاوشاء ادلـَات من الِّ    املياكشة

فبٍٔن يه مل ًـمي هبا :   كَيا: هـم .  فٕان كَمتؿىل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   ؟ 

ل : ٔآمل ًعـم اًصسو فٕان كَمت ٔآحصاتَ ؟اًصسول وال ٔآحس من 

ؿىل نفاةل اًَخاىم وتياء املساخس  ومعوم اًخـاون  املسانني وحر  

: تىل ًوُس ذالفٌا مـنك ُشا ًوىن حول كَياؿىل اًرب واًخلوى 

ت ؿَهيا ثكل اًيصوص مل ًـمي هبا اًسَف ؾحادة زائسة ؿىل ما دً  

اخة  ووحود املال مؽ حاحهتم ذلكل وثوفص دواؾهيا من اًفلص واحل

ؤآُهل وحصصِم اًحاًف يف ٕاًصال اخلري ٌَياس  انَُم ؾام ثضميخَ 

 .: تىلكًووا ؟  نك ما وسـِمٔآال ٌسـُ مما س َبئت كًصحا 

اًوكفة اًثاهَة : احلة   يف هللا واًحلض يف هللا ٔآوزق ؾصى اإلميان : 

(  ؾن اجن ؾحاس  11537ٔآدصخَ اًعرباين يف اًىدري " ) 

, (. و306/  4ؾهنام )اًصحَحة ريض هللا  ِ }َمْن َآَحة  ّلِِل 

ميَاَن"{ 
ِ
َخوْكََي ااْل ِ فََلِس اس ْ , َوَمٌََؽ ّلِِل  ِ , َوَآْؾَعى ّلِِل  ِ َؾْن َوَآتَْلَض ّلِِل 

ؤآن و)  ( 5965( حصَح اجلامؽ رمق : 4681َآِِب آ َماَمَة )د( )

ؾيَ  مذفق ؿَََ ؾن ٔآوس ريض هللا ( حية املصء ال حيحَ ٕاال هلل 

  

    

: من املؤسف خسا ٔآن ادلـَات نلريمه ؾصض ادلـَات ؿَهيا 

ة حمحهتم ذلواهتم من ألحزاب ال حّض هلم من ُشٍ اًيصوص ٕاْذ ؿام  

ومصاحلِم , وسِي ؿَهيم ثفًصق اًصف الؾوي حفاػا ؿىل يشء 

من الهَا وثـصحا ًحـض ألفصاد مهنم , فألصي ٔآهنم ال ًـعون ٕاال 

 احملسوب ؿَهيم ًوو ٔآؾعوا خشصا شُئا فَمصَحة ٍصوهنا  

:  ًلس اكن ٌَجمـَات املوكف املضعصب يف ٔآصي اًوالء  املياكشة

وضَلوا اًرباء   ؾيسمهـوا اًوالء حسة املصَحة واًرباء حِر وس  

ذلا جتسمه ًواًون نثريا من ٔآُي اًًزف والاحنصاف ابدذالف 

لوا اًرباء ـسمه ؾن احلق وابمللاتي ضَ  ثوهجاهتم وؿىل ثفاوت يف تُ 

 َ وذاًفِم من ٔآُي  مُهْ سَ لَ فال ٍاكدون ًـادون وحيارتون ٕاال من ه

ؽ اٌََوهة مـِم ٔآحِاان . اًس ية وادلاؿة ٔآو حامؿات حمصورة م  

اًوكفة اًثاًثة : ومن ٌس خـفف ًـفَ هللا . مذفق ؿَََ ؾن ٔآِب 
سـَس اخلسري  ويف اًحزاري ؾن حىمي ؤآِب ٍُصصة ريض هللا 

مذفق ؿَََ ؾن حىمي ( واًَس اًـََا ذري من اًَس اًسفىل ).  ؾهنم

ال ٌسبًٔون اًياس ٕاحلافا . وكول هللا : ) ؤآِب ٍُصصة ريض هللا ؾهنام 

  (273اًحلصة )... (

: ًلس اؾخاد ٔآحصاب ادلـَات سؤال اًياس ؾصض ادلـَات ؿَهيا 

ٔآمواهلم  تي واإلحلاح ؿَهيم  وصارت ثكل ؾحادة ًخلصتون ٕاىل هللا 

 ُ  ًون ؿىلنَِّ هبا ٍوصحون اًثواب ؿَهيا حبجة ٔآهنم ٌسبًٔون ًلريمه ًو

ؿسًسة    ى وصارت هلم ظصقذكل ٔآدةل اًخـاون ؿىل اًرب واًخلو 

 ؤآكصهبم مهنم ٔآشسمه همارة يف ذكل  َحبس ح وهمارات مذفاوثة كٌ 

املياكشة : ًلائي مهنم ٔآن ًـرتض كائال :هَف ثُّنِل ؿََيا ٔآدةل ذمِّ  

ف وحنن ال وسبٔل ٔلهفس يا وٕامنا وسبٔل ٌَمحخاخني ف  املسبةٔل ًوزوم اًخـ

ًووحٍو اخلري ؤآتواب اًرب ؟ ٔآكول ٔآوال : ال هـمل ٔآحسا ٌسبٔل ًلرٍي 

ـمي يف ادلـَة ٕاال وهل حغٌ وافٌص مما سبهٔل ًلرٍي حبجة  مٌنك ًو

)واًـامَني ؿَهيا ( )اًخوتة 60(. اثهَا : من ٔآٍن املال اذلي ًخلاضاٍ 

 ؤآرؾمت ؿىل املياجص ُت اًيت ٔآزتسْ ٔآحسمك من ادلـَة ٕاال من ثكل ألموال 

صَاحا وثفجـا ؿىل اًفلصاء واملسانني وامليىوتني وكريمه . اثًثا : من 

ون ؿىل ألقيَاء نام ٔآابح ًنك ٔآن جسبًٔوا ًلريمك هبشٍ اًعًصلة وثَح  

   س َبئت يف موضـَ

  

ة وال كريمه من ًخزش مسبةٔل ف  ومل ٍىن من اًصحاتة ال ٔآُي اًص  ) 

سًة  واًشحاذة ال ابًزهخِي وال املسبةٔل ابًىُ  اًياس وال الاحلاف يف

كاهل ... ( كرٍي صياؿة وحصفة حبَر ال ًخذلي اًصزق ٕاال تشكل 

.  11/46ش َخ الاسالم رمحَ هللا مجموع اًفذاوى )  

اًوكفة اًصاتـة : احصص ؿىل ما ًيفـم واس خـن ابهلل . رواٍ 

مسمل ٔآِب ٍُصصة ريض هللا ؾيَ وال ًًدلي لٔحس ؾيسٍ يشء من 

اًـمل آٔن ًضَؽ هفسَ . ٔآدصخَ اًحزاري مـَلا ووصهل اخلعَة يف 

 اجلامؽ واًحهيلي يف املسذي نام ذهص احلافغ ؾن رتَـة من كوهل

 -صم نثري من ٔآحصاب ادلـَات : ًلس حُ ؾصض ادلـَات ؿَهيا 

ثال ًِشا  اًخوحَِ ذـ من الام  –ٕان حص ٔآن وس خثين مهنم ٔآحسا 

مما من اًياس يف ن ًيفؽ هللا تَ آ  سا لٔ ـَ اًيحوي ونثري مهنم اكن مُ 

الت ذلكل ففصط شُئا  ًِام ثوفصت فَِ من املُؤ اًـمل والؾوة 

فشُئا يف سخِي حعام الهَا تشرائؽ وش حَ رصفذَ فامضحي لكَا ٔآو 

   حزئَا 

املياكشة : ًلائي آٔن ًلول : ؾفى هللا ؾيم هَف دفي ؿََم 
نثري من امليافؽ اًيت وسـى ٕاىل حتلِلِا من ذالل ادلـَة من تياء 

املساخس وحفص الآبر ونفاةل الؿاة واًَخاىم وكري ذكل ؟! ٔآكول 

ٔآوال : مل خيف ؿيّل ذكل ًوىين كس ٔآرشت آٓهفا ٔآن ُشٍ اًعًصلة 

كري رشؾَة ٕاذ ًو اكهت ذريا ًس حلٌا ٕاٍهيا اًصحاتة     اثهَا : ُي 

ًـين ٔآهَ ال ميىن ٔآن هصيؽ ما ٔآرشت اًََ من اخلري ٕاال ؾن ظًصق 

ادلـَة ؟ فٕان كَمت هـم وال ٔآػينك فلس دُ صِ ممت ابًواكؽ وٕان كَمت 

 ومن خاهة آٓدص فال ٌشم   , ًنك اًخحجح حِيئشٍ  ميىن فال ًصح  

ة عَ مي اذلي وصي اًََ, فاخلُ َْ ؿاكي مٌنك ملسار الاحنعاط اًـِ 

َِّ جلوال واحملارضات حاكد حىون حَ من ا . ةًو  

ُُ ًلس ُزُ  .ُا وحىت ساهما ك مفَسُُك  .. زاهلًت حىت تسا من   

اًوكفة اخلامسة : ما هنَخنك ؾيَ فاحذيحٍو . مذفق ؿَََ ؾن ٔآِب 

حسود هللا فلس  ومن ًخـسّ وكول احلق : ) ٍُصصة ريض هللا ؾيَ  

ا )  (1اًعالق )( ) ػمل هفسَ ( وثكل حسود هللا فال ثلصتُو

  ...(وما ٔآاتمك اًصسول خفشٍو وما هنامك ؾيَ فاىهتوا )( 187اًحلصة )

  

  

: ًلس وكؽ ٔآحصاب ادلـَات يف ؾصض ادلـَات ؿَهيا   

ؿسد من احملصمات اًلعـَة اًيت ال خيخَفون مـيا فهيا  

وا ومن ثكل تي حصدصوا مبا ال ردصة هلم فَِ  فهيا  وثبًٔو

ص ذوات ألرواح ,  احملصمات وضؽ املال يف اًحيوك , ثصٍو

الميلصاظَة ل, الاهخزاابت , اخلضوع ٌَلواهني و  سَ اًد  

ق اًخحزب واًوالء واًرباء اًضَِّ  انَُم ٔآن مصري ذكل اىل

ملا : ٔآوال ٔآكول نام كال ألًحاين رمحَ هللا : املياكشة  

سبٔل ٔآٍن  هل تـض ادلـَات وما ثلوم تَ فاكن ٔآنْ ت صَ نِ ذُ 

ثضؽ املال؟ كال احملاور : يف اًحيم.  كال اًش َخ : تعي 

املرشوع . فىِف ٍىون تعالهَ ٕاذا احمتـن ؟. وكئن 

تلائي ًلول : حنن ىصحىة ُشٍ املفاسس من ٔآخي حتلِق 

مصاحل ٔآدصى ىصى ٔآهنا ؾؼمية ٔآكول : من ٔآٍن كل حواز 

ٕاثَان املفسسة ٔلخي املصَحة تي اًلاؿسة ؿىل اًـىس من 

: دفؽ املفسسة ٔآوىل من خَة املصَحة , ذكل متاما 

. وحتلِق  تـسًا ؾن ألدصىوارحاكب ٔآدف املفسسثني 

املصَحة ُيا اًحـس ؾام حصم هللا ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص  . ولٓدص 

) وؾيس اًرضورات ثحاح ٔآن ًلول : ُشٍ رضورات

( ٔآكول : من ُيا آ ثُمت ومن اضعصمك اىل ذكل  احملؼورات

وال ًُيرص  (16)اًخلاجن ( فاثلوا هللا ما اس خعـمت ؟ )

ٕاهم ًن ثسع شُئا هلل ٕاال ٔآتسكل و دٍن هللا ابملـايص  )

رواٍ ٔآمحس ؾن رخي من اًصحاتة ثس يس ( . هللا ذريا مٌَ

ِب جن وـة من كوهل ٔآدصخَ ُياد يف حصَح  وخاء ؾن آ  

س) (.201اًُز  

اًوكفة اًسادسة : اثلول هللا وهوهوا مؽ اًصادكني . 
ٕان اًصسق هيسي ٕاىل اًرب وٕان اًرب هيسي ) (119)اًخوتة 

مذفق ؿَََ ؾن اجن مسـود ريض هللا ؾيَ ...(  ٕاىل اجلية

بٔمصان ابًصالة واًصسق واًـفاف واًصةل )  مذفق ... ( ًو

شا  ؿَََ ؾن اجن ؾحاس يف كصة ٔآِب سفِان مؽ ُصكي ُو

: ٕان من املؤسف ؾصض ادلـَات ؿَهيا  ًفغ اًحزاري

ٔآن ٔآحصاب ادلـَات كس فاهتم هصُة ًُس ابًُسري من 

يف خاهة الؿاًة ُشٍ اًيصوص , واًدساُي ذاصة 

  .دلـَاهتم نام س َبئت تَاهَ والاؿالم 

1 2 3 4 
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واحلزتَة ٔآراكهنا زالزة اًخَحُس ًوصمبا اؾخربوا ذكل مصَحة راحجة ) 

)رحالت ( كاهل الامام اًواؾي رمحَ هللا , واًىشب ,واخلساع 

ة ٌَش َخ ملدي ثبًَٔف ٔآِب رمزي .(11 )دؾًو  

: ٕان مما اس خفاض ؾن ادلـَات ٔآهنا ال ثخحصى اًصسق  املياكشة

ِم ؤآدصى فامي ثلسم يف نثري من ثـامالهتا فذارة يف ؿسد من حىفَُ 

صمه واًخبٔك هبم فلط ويف  هلم من اًعـام واٌَحاس حىت ًمت ثصٍو

ا ال ًخحصون  يف ذكل حاكًَف املشاًرؽ اخلرًية من املساخس وكرُي

 ؤآدةل ذكل مس خفِضة لكَ 

ًُس تبٔماهَنك وال ٔآماين ٔآُي اًىذاب من :  ) اًساتـة اًوكفة

ًو ًـعى اًياس تسؾوامه الدؾى ٔآانس ) و ( ًـمي سوءا جيز تَ

 . .مذفق ؿَََ ؾن اجن ؾحاس ريض هللا ؾهنام ...( دماء كوم ؤآمواهلم  

: جنس ٔآن ادلـَات س امي املسمى ابخلرًية  ؾصض ادلـَات ؿَهيا

 واًصواب وتـضِا ثسؾي ٔآننلريمه ًّسؾون ٔآهنم ؿىل احلق 

ًوعاملا  هلم وداثرٌ  شـارٌ  –املـخسةل  –احللة اًصافِة اًسَفِة 

ا وجسموا هبا    (   اًؼن ال ًلين من احلق شُئاَػي ا و )ثلمصُو

ًُس مبلىن شُئا اهدساتَ ن الاوسان ٌرشحَ معهل و : إ   املياكشة

وما ك تَضاء حشمة وال ك سوداء ) ؿاًرة من الًَي  ٔآو دؾواٍ

هَف ثصح ثكل الؾوى مؽ (. 2/226مجِصة ألمثال )(متصة 

احلصب الؤوب ًَال وهنارا وجلك اًوسائي ؿىل الؾوة ومشاخيِا 

 وظالهبا وحماوةل ختعفِم ابًش هبات واًشِوات .

  اًوكفة اًثامٌة : )وال جتادل ؾن اذلٍن خيخاهون ٔآهفسِم(  

 ثـارف مهنا اثَف وما ثياهص مهنا جميسة ماوألرواح حٌود )

رواٍ اًحزاري ؾن ؿائشة ومسمل ؾن ٔآِب ٍُصصة ريض هللا ؾهنم ( ادذَف 

  ) واًياس ٔآحٌاس ٔكحٌاس اًعري ...( ماكل جن دًيار من كوهل 

  (.2/480اإلابهة الجن تعة )

: من املـَوم ًلِيا دفاع ادلـَات ؾن  ؾصض ادلـَات ؿَهيا

حامؿات ؤآفصاد  , واٌََوهة ؿىل ألكي مؽ من ٔآُي اًحاظي من 

َق مهنج ,وثضَِ  نثريةٌ  جية اًرباءة مهنم  وجماًس هتم خلصوم احلّقِ 

 اًرباء حىت ال ٍاكد ًـمي ٕاال يف ٔآُي اًس ية وكريمه كََي .

  

 

: ٕان من املسائي املِمة اًيت ثخٌاُا ٔآحصاب ادلـَات ونرث  املياكشة

اخلالف مـِم من ٔآخَِا الفاع ؾن هحار احلزتَني وامليؼٍصن اذلٍن 

حنك ؿَهيم اًـَامء ابًحسؿة تي وصي هبم احلال ٕاىل ٔآن حلكموا يف 

ؿَامء اًس ية  وكسحوا فهيم ٍميسحوا ٔآُي الاحنصاف واًًزف فاكن من 

ومن جياًس ٔآُي اًحسع ٔآشس سوء ظصكهتم . )  ألدةل اًواحضة ؿىل

          ( 2/273كاهل اجن ؾون )الاابهة (ؿََيا من ٔآُي اًحسع 

اًفضَي)الاابهة  كاهلاحلوكة(  ـطَومن خَس مؽ صاحة تسؿة مل ًُ )

ومن ٔآحة صاحة تسؿة ٔآحدط هللا معهل ؤآدصج هور )( 2/459

وال )  (2/459كاهل اًفضَي ٔآًضا ) الاابهة ( اإلسالم من كَحَ 

كاهل ميىن ًصاحة س ية ٔآن مياًئ صاحة تسؿة ٕاال من اًيفاق( 

كال اجن تعة تـسٍ صسق اًفضَي فٕاان  (2/456اًفضَي الاابهة 

َ  ومن ُو وٕامنا ميايش اًصخي ًوصاحة من حيح  ىصى ذكل ؾَاان  . )

شا .  (2/476كاهل اجن مسـود ريض هللا ؾيَ.) الاابهة (  .مثهل ُو

 .  م وهلم ملاالت ونخة يف ُشا واحض من ظًصلهت

رواٍ .  ة فذية وفذية ٔآميت املالمّ ًلك آ  :  اًوكفة اًخاسـة

 .  ( ؾن وـة ؾَاض ألشـصي ريض هللا ؾي2336َاًرتمشي)

ًوىن ٔآدىش ؿََنك ٔآن ثخسط ؿََنك الهَا نام ثسعت ؿىل ) ... 

ا وهتَىنك نام ٔآَُىهتم  ا نام ثيافسُو ( من اكن كدَنك, فذيافسُو

  ؿَََ ؾن معصو جن ؾوف ريض هللا ؾيَ مذفق

 : ًلس اكن ٔلحصاب ادلـَات احلض   ؾصض ادلـَات ؿَهيا 

ألوفص من اًخيافس ؿىل الهَا ابًًس حة ٔلُي الٍن وامليدس حني 

ٌَـمل والؾوة حفصي هلم تشكل اًفذية اًـؼمية واًَِىة اًيت دش هيا 

 ؿََيا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

س ُ  تَ من املؤسف خسا ٔآن جتس اإلوسان تـس ٔآن اكن ًَ  : املياكشة

والاحهتاد يف اًخـمل ًوخَ هللا ال  سِّ ويف اًوكت هفسَ آًٓة يف اجلِ 

ة ٕاذْ  َ ؤآذدل ٕاىل الهَا حيَهبا  خُ فرتت هّ  ٍصتعَ تبٔي مصَحة دهًَو

وٕان واصي اًعَة فَخحلِق اًشِادات وهََِا ُشا يف حق من 

ث وال حصج ًوو مل ٍىن من هل فَِ حفسِّ ػاٍُص اًـمل ٔآما من ال شبٔن 

ُائي من الؿاة وضَـهتم وفصكهتم  ؤم ادلـَات ٕاال ٔآهنا فذىت جنكٍ شُ 

ًيفؽ آ ّمة   ـس  َهتم وحٌسهتم ملصاحلِا تـس ٔآن اكن اًواحس مهنم ًُ ونخ  

ياك وخَس مؽ اًخجار ؤآُي اخلري ؾيسان  .ًوصمبا ذُة ُيا ُو

ىشا يف جماًس اًـزاء  والٔ وؾيسان     ؾصاس ؤآي مٌاس حة ُو

 

وؿىل مس خوى ي من ذالًِا رسائي )حشاذٍ اسالمِة ! ( ًوصِّ  

ىشا يف الاذي واخلارج وؾيس اًسفص ٌَحج جماًس اًلات  ُو

خامؽ ٕاال ووافامه  ح رشنة وال حميٌ فذَ وما ثُ واًـمصة ًـمي ُمِجّسا 

 .تصيسوق اًخربؿات ؿىل اًفور

)آ ل .  وا ؿىل ما فـَوا ومه ًـَمونومل ًرّصِ :   اًوكفة اًـارشة 

 (135معصان 

: هبٔمي ملن ٔآراد هللا هل اخلري مهنم ٔآن  ؾصض ادلـَات ؿَهيا

ما ٍصاحؽ هفسَ وحيؼى مبسًول الًٓة اًساتلة , س امي ومه ًَمسون 

هبم الهَا وهَف اهتؾت زلة نثري من اًياس هبم وهَف  صيـْت 

آٓثت هجود املصَحني اًثاتخني ؿىل اًس ية اذلٍن مل ثخرعفِم 

ا ايهـة ومن ذري إ  ىل ذري ؿىل ألُواء واًفنت جفِودمه آٓثت مثاُر

 مغ مما متص تَ من ػصوف مفؽ احملية ٍُصى اًيرص واٍمتىني اًص  

اًيوهَة (  واحلق مٌصور وممخحن فال  ثـجة فِشي س ية اًصمحن)

 ( 17الجن اًلمي)

وٕان ٔآؾصضوا   (74)اًخوتة ( فٕان ًخوتوا ًم ذريا هلم :)  املياكشة

( فال ثشُة هفسم ؿَهيم حرساتفلس مضت س ية ألًوني  )

ٕان نيت فٕان كال كائي تـس ُشا : مم هخوب ؟ ٔآكول : )( 8)فاظص 

كاهل اجن ( ال ثسري فذكل مصَحة وٕان نيت ثسري فاملصَحة ٔآؾؼم 

    اًلمي رمحَ هللا يف كصَسثَ املميَة (

ُياك مجـَات ثيصرًية  ؤآدصى ؿَامهَة , واثًثة :  مالحؼة

ياك   واحضةوظيَة , وراتـة ماسوهَة , ونشا ٕادواهَة حزتَة   ُو

ؾن  ابًصهة ؤآؿَيْت  ة من حللْت ًمن ادلـَات املسمى ابخلري 

ياك من ال حزال)  كاهل  الامام (  احلزتَة ملَفة فهياحزهبا ُو

  (23-2/19 ( اًوادؾي رمحَ هللا  راحؽ نخاب كارة الرٔشظة

ـَات كس اختشُا ٔآحصاهبا وس َةل : ُشٍ ادل  مالحؼة ٔآدصى

وٕاوشاء املشاًرؽ اخلرًية املسانني و إلكامة ٔآفاكرمه ابمس دمع اًفلصاء 

 .ًُشرتوا من ذالًِا والء اًـامة س امي مؽ حاخة اًياس وفلصمه 

ـمل ٔآن ادلـَات ال ختسم املسَمني : مما ًًدلي ٔآن ًُ  مالحؼة اثًثة

من حِر معوهمم مبثي ما ختسم هجات مـَية وختضؽ ًخوهجات 

ِا  وُك من وشاظِا  يَِا اًرسِّ س َاساهتا  اخلاصة وحىذ  حمسودة ًو

 ية وُمَسُّسة .الؾوي واملادي ذاضؽ ملصاحل مـَ  

 .وسبٔل هللا اًسالمة واًـافِة 
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 وقفات

مع أصحاب 

 اجلمعيات

 

إن اهلل جيزي 

 املتصدقني


