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)ةيمالسإلا ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم 
أطخ ديزيلا وبأ ىفطصم خيشلا مالك مھفُي ال ىتح 

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلاليجستلا

ةيمالسإلا ةجولفلا ةيلك         حاتتفإ ةراس ىرشب

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

تاعاس 5 ذنم 

 يدادغبلا دمحم
قلأتم وضع

 
1,178 :تاكراشملا

أطخ ديزيلا وبأ ىفطصم خيشلا مالك مھفُي ال ىتح 

:سابتقا

دحاو ركف ىلع مھو نحنو انناوخإ مھو مھمعدنو مھديؤن نحنف سامح يدھاجم ىتح نيطسلف يف نيقداصلا نيدھاجملا لك ديؤن *
.دحاو جھنمو

فلأ نيقداصلا ةملك تحت عضو نيقداصلا نيدھاجملا ديؤن نحن لاق خيشلا أطخ خيشلا مالك مھفي ال ىتح
دجوي هنإف ، نيقداصلا مھيف دجوي هنأ امكف نيقداصلا نم دعي ماسقلا يف لمعي نم لك نأ اذھ ينعي الو، طخ
رتراك لايتغا ولواح نيذلا ةوخإلا اوبذعو اورسأ نيذلاو مالسإلا شيج نم انناوخإ اولتق نيذلا ةنوخلا مھنيب

.

عم داھجلا زوجي هنأ اولوأت وأ مھنم لھجل امإ ةفلتخم تاميظنت عم نولمعي نيقداصلا بابشلا نم ريثكف
ةحيحص ةيار دجوي ال املاط ةفرحنملا تاعامجلا

ءامدب نورجاتي نيذلا نيقفانملا ةنوخلا ةداقلا نع ثدحتي الو نيقداصلا نيدھاجملا نع ثدحتي خيشلاو
، سامح ةداق يف مكرجأ هللا مظعأ يرھاوظلا نميأ خيشلا لاق دقف ، قرتفم برقأ ىلع اھنوعيبيو مھئانبأ
يدادغبلا رمع وبأ خيشلا لاق كلذكو ، مھايند مھل ملست ملو مھنيد اوعاب سامح ةداق نع ةماسأ خيشلا لاقو

. ةنوخ سامح ةداق نأ
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مھجھنمو مھركف ، حتف نم نيدترملا التاق نيذلا نيسايو نامسلا مھبسحن امك نيديھشلا لاثملا ليبس ىلعو
. ةدعاقلا جھنمو ركف وھ

. كلذك حريوس وبأ يمار ديھشلاو

http://www.al-faloja.info/vb/showthread.php?t=66244
ةنوخلا عم راوح ال انتكرحل انتيصو:نيساي ديھشلا تاملك رخآ

ماسقلا نيدلا زع ديهشلا بئاتك ةداق دحأ نكمت لبانقلا راجفنا يود عامسو صاصرلا توص اهؤلم ناك ةليل يف – صاخ – نآلا نيطسلف – ةزغ
لبق نيساي دمحمو نامسلا دمحم نييماسقلا نيدئاقلا عم لاقنلا فتاهلا ربع لصاوتلا نم )ذاعم وبأ( ىعديو سامح ةكرحل يركسعلا حانجلا

.سابع اضر دومحم هتيالو ةيهتنملاو ةيعرشلا ىلع بلقنملا سيئرلل ةعباتلا ةنايخلاو ردغلا دي ىلع امهداهشتسا

همقر ىلع لصح ثيح هداهشتسا لبق نيساي دمحم ديهشلا عم لصاوتلا عاطتسا هنإ نآلا نيطسلف ةكبشـل صاخ ثيدح يف )ذاعم وبأ( لاقو
. ممهلل تبثمو تايونعملل عفار هنأب يزغلا يماسقلا دئاقلا هفصو مالكب زاجيإبو تقولا نم اليلق هملكو صاخلا

ةزغ يف انتودق متنأ " دحاولا فرحلاب اهيف لوقي ناك هداهشتسا تقبس يتلا هتاملك لوأ نيساي دمحم ديهشلا نأ بئاتكلا يف يدايقلا فاضأو
. "ةيناملعلا ةقدانز ةنوخلا ءالؤهل ملستسن نلو ملسن نل هللا وو ،اهل مكمسحبو

ءالؤه نإ " لاقف )ذاعم يبأ(ـل اهاصوأ ةيصو ،لالتحالا ءالمعو نطولا ةنوخ عم ةكرعملا طسو نيساي دمحم ديهشلا تاملك ماتخ ناكو
بلق ةرارش انمد نكيلف ةليللا هذه دهشتسنس انك نإو ،مهعم راوح ديرن الف دوهيلا نم انيلع رطخأو ةنوخ

. "ًاروف مهعم راوحلا فقوتيلو ةفضلاب ةنوخلا سأر ىلع ةلواطلا

http://www.paltimes.net/arabic/news.php?news_id=92573

حريوس وبأ يمار ثيللا ةروص هذھو
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. رشابم ريغ لكشب سامح نم أربتي وھو هتيصو هذھو

http://www.youtube.com/watch?v=G9hwMDZwWAs&feature=related

ماسقلا نايب اذھو
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  #2  

  #3  

  #4  

} ًاليِدْبَت اوُلَّدَب اَمَو ُرِظَتنَي نَّم مُهْنِمَو ُهَبْحَن ىَضَق نَّم مُهْنِمَف ِهْيَلَع َهَّللا اوُدَهاَع اَم اوُقَدَص ٌلاَجِر َنيِنِمْؤُمْلا َنِم{
:نع رداص يركسع نايب

..::ماـسقلا نيدلا زع ديهشلا بئاتك ::..
جيربلا ميخم قرش يداهجلا هبجاو هتيدأت ءانثأ ينويهص فصق يف " حريوس وبأ يمار" يماسقلا دهاجملا داهشتسا

داهجلا تايآ لكب.. ةرهاطلا ءالشألاو ّيكزلا مدلا دادمب خيراتلا اوبتكو ،خومشلاو دجملا نم تاحفص مهئامدب اورّطس نيذلا ،نيدهاجملا ءادهشلا حاورأ قناعتت ..ديدج نم
:نيمايملا اهناسرف نم ًاديدج ًاسراف العلا ىلإ -سامح ةكرحل يركسعلا حانجلا -ماسقلا نيدلا زع ديهشلا بئاتك فزت راصتنالاو ةمواقملاو

حريوس وبأ هللا دبع رازن يمار / دهاجملا يماسقلا ديهشلا
تاريصنلا ميخم يف "حريوس وبأ داهج ديهشلا" دجسم نم )ًاماع 24(

مويلا رجف جيربلا ميخم قرش روغثلا ىلع طابرلا يف يداهجلا مهبجاول مهتيدأت ءانثأ نيدهاجملا نم ةعومجمل رداغ ينويهص فصق يف -ىلاعت هللا نذإب - ًاديهش العلا ىلإ ىقترا يذلاو
ضّوعي نأو انديهش لبقتي نأ لجو زع ىلوملا لأسن و ، ًادحأ هللا ىلع يكزن الو ًاديهش هبسحن ،فّرشم يداهج راوشم دعب اندهاجم دهشتسيل ،م19/06/2008 قفاوملا سيمخلا

.ًاريخ هنع نيدهاجملا و هيوذو هلهأ

،،،داهشتسا وأ رصن داهجل هنإو
نيطسلف - ماسقلا نيدلا زع ديهشلا بئاتك
ـه1429 ةرخآلا يدامج 15 سيمخلا

م19/06/2008 قفاوملا

ماسقلا بئاتك عقوم طبار اذهو
http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=1112

حريوس وبأ يمار هبسحن امك ديھشلاب قلعتي ام هيفو

تاعاس 5 ذنم 

mousa 
قلأتم وضع

 
1,251 :تاكراشملا

 هلحم ىف حيضوت ...دمحم ىخا كيف هللا كراب

تاعاس 5 ذنم 

 يدادغبلا دمحم
قلأتم وضع

 
1,178 :تاكراشملا

انھ طغضا
عيزوتلاو رشنلل / سامح يف ملعلا لھأ لاوقأ ضعب

تاعاس 4 ذنم 
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  #6  

  #7  

  #8  

  #9  

 يرصملا رمع وبأ
زيمم وضع

 
ةلتحملا رصم :ةلودلا
2,928 :تاكراشملا

لطب اي كيف هللا كراب

تاعاس 4 ذنم 

 ةلودلا ليبحرش
ديدج وضع

 
3 :تاكراشملا

قيلعت ال

تاعاس 4 ذنم 

 باقعوبا
ديدج وضع

 
5 :تاكراشملا

ماركلا هوخإلا
؟ مكحنو ىنعملاو ظفللا هقدب فرعن ىتح خيشلا عم هلباقملل صنلاب لماك غيرفت دجوي لھ

تاعاس 4 ذنم 

 يرسودلا
كراشم وضع

 
برعلا ةريزج :ةلودلا
155 :تاكراشملا

كيف هللا كراب

تاعاس 3 ذنم 

 مالسلا قشاع
كراشم وضع

 
110 :تاكراشملا

يخأ كيف هللا كراب

تاعاس 3 ذنم 

 ليف وبأ ىسوم
ديدج وضع

 
12 :تاكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو
يدادغبلا دمحم لضافلا يخأ ,ًاريخ هللا كازج

سابتقا
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  #10  

نحنو انناوخإ مھو مھمعدنو مھديؤن نحنف سامح يدھاجم ىتح نيطسلف يف نيقداصلانيدھاجملا لك ديؤن *
.دحاو جھنمو دحاو ركف ىلع مھو

سابتقإلا ىھتنا

؟؟؟!!! نيقداصلا نيدھاجملا
اودجو امثيح

..يخأ ديج
يف تحضوأ امك ؟مھب اورمتأُي نأو ةنوخلاو نيقفانملا فوفص يف اوقبي نأ نيقداصلا نيدھاجملل زوجي لھ

كتكراشم

؟نينمؤملا ىلع ناطلس نيقفانملل نوكي ال ىتح ةعبيلا علخً اعرش بجوألا نم وھ مأ

..خيشلا مالك تلّوأ امك وأ انل هتئيترا ام ريغ مھئارمأ لاح نوري نيدھاجملا كئلوأ نأ امبرلف

كايإو انظفح -ةمألا فوفص يف ةنتفلا رشنل ةعزن دجوي تلضفت امبسح خيشلا ةملكل كترظن يف
.اھرش نم نيدھاجملاو

فيلأتو فالتخالا كرتل ةردابمو ةوعد اھيف دجن ثيح يھ امك ةدرجم خيشلا ةملك ىلإ رظنن وأ يعن ال اذامل
؟بولقلا

هدلخ يف ام نع حاصفإلا عيطتسي ال -هللا هظفح- خيشلا نأ كليلحت نم مھفن نأ انديرت لھ كلذ نم رثكألاو
؟هباطخ يف زمغلا دمعتيو

دصقلا ءارو نم هللاو ,لأسأ

ةقيقد 29 ذنم 

 يدادغبلا دمحم
قلأتم وضع

 
1,178 :تاكراشملا

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

يدادغبلا دمحم لضافلا يخأ ً,اريخ هللا كازج

لضافلا يخأ مالسلا مكيلعو
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:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

؟؟؟!!! نيقداصلا نيدھاجملا
اودجو امثيح

..يخأ ديج
نيقفانملا فوفص يف اوقبي نأ نيقداصلا نيدھاجملل زوجي لھ

كتكراشم يف تحضوأ امك ؟مھب اورمتأُي نأو ةنوخلاو

ناطلس نيقفانملل نوكي ال ىتح ةعبيلا علخً اعرش بجوألا نم وھ مأ
؟نينمؤملا ىلع

امك وأ انل هتئيترا ام ريغ مھئارمأ لاح نوري نيدھاجملا كئلوأ نأ امبرلف
..خيشلا مالك تّلوأ

رب لك ةيار تحت داھجلا زوجيو ، ملعلا لھأ هنيب امك ةفرحنملا تايارلا تحت داھجلا زوجي ال ميركلا يخأ
ىتحو نيملسم ةزغ يف اصوصخو سامح ءارمأ ناك ولو ، هترمإ تحت داھجلا زوجي الف رفاكلا امأ رجافو
لاتقلا زجُي مل هنأ املاط نكل ، مھعم لاتقلا يسدقملا دمحم يبأ دھاجملا ملاعلا زاجأل راجف وأ راربأ اوناك ول

. ادج ريطخ سامح عضو نإف مھعم
نوكي نأ كلذ يف اطرش سيل نكلو ، ةرفاك اھتموكح نأ لوقن امنإو ، مومعلاب سامح رفكأ يننأ ىنعي ال اذھ

. ريفكتلا عناوم نم عنامب سبلتم نيلماعلا دحأ نوكي دقف ، رفاك ةموكحلا يف لمعي نم لك
هتيحل صخشلا اذھ ناك ولو مكحلا تبث ، ةجحلا تميقأو عناوملا تفتناو ريفكتلا طورش هيف تتبث نم نكل

. ضرألا لصت
درف لكلف رصانعلا امأ ، ةموكحلا ءارزو كلذكو رافك يعيرشتلا سلجملا ءاضعأ نإف ساسألا اذھ ىلعو
مھعم داھجلا زوجي الو ميلس ريغ يطارقميدلا مھجھنم نإف ساسألا اذھ ىلعو ، تركذ امك صاخلا همكح

: يسدقملا ىوتف نم تافطتقم كل ركذأس

:سابتقا

يفو كانھ نيملسملا ةرصنف اھنع ليذختلا وأ ةزغ يف انناوخإ ةرصن نع دصلا لاحب رربي ال سامح تافارحنا نم لاؤسلا يف ركذ امو
هداھجو ةيقنلا ةحضاولا هتيار هل نكتلف ةفرحنملا تايارلا تحت هداھج ةرمث عيضي وأ هسفن دحوملا ثولي نأ ريغ نم ةيتأتم ناكم لك

.. اروجأم ناكل لئاصلل اعفد هدحو لتاق ول ةرورضلا دنعو نوفلاخملا هرضي الو فيظنلا زيمتملا

:سابتقا

ةملك يف اميدق هتينبتو اذھ لثم تركذ تنك دقو .. لاتقلا اذھ لثم نع اوناك نم انئاك سانلا دُصي نأ لقنلا نم الو لقعلا نم سيلف
.. ليصفتلا اذھ هقفي مل نم ضعب ّيلع باع اھمويو )نيبيطملا ةنؤج( هرسأ هللا كف ينيطسلفلا ةداتق يبأ بيبحلا انيخأ باتكل اھتمدق
يف لھاستيو ادحاو الوق ديحوتلا ةيار الإ باوجلا نوكي الف دحوملا اھتحت لتاقي يتلا ةيارلا نع لاؤسلاو مالكلا نوكي امدنع هنأ كلذو
ةعامجلاو ةنسلا لھأ دنع ررقم وھ امل اقفو دنجلا وأ ريمألا يف يصاعملا تدجو نإ ديحوتلا نع ةيارلا هذھ فرحت ال يتلا يصاعملا
.. هسفن ىلع هروجف مادام رجافلا ريمألا عم لاتقلا زاوج نم
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:سابتقا

وأً اقفانم عفدلا اذھ يف كراشملا ناك ولو مالسالا لھأ نع مھعفد وأ دوھي لاتق نع ماقملا اذھ يف سانلا ّدص ةمكحلا نم سيلف كلذلو
تحت مھ اولتاقي ال نأو ةيقنلا ةزيمتملا مھتيار ديحوتلا لھأل نوكي نأ مھملاف .. ةيبصع وأ ةيمع ةيار تحت لتاقي وأً ايلھاج وأً ايضفار

يف نوبطاخت نم متنأ :بابشلا ضعب هلوقي ام لاقي الو ، اوءاش امفيك اوءاش نإ اولتاقيلف مھاوس نم امأ ،ّةيمع وأ ةيلھاج تايار
؟ الالضوأ اراجفوأ نيفرحنم نوبطاخت ؟ ةزغ ةرصن

مھريغ وأ نودترم وأ ضفاور وأ راجف وأ قاسف انباطخ ريغل وأ انباطخل ثعبنا ولو اھراجفو اھراربأ اھلك ةمألا بطاخن نحن لوقنف
نمض بوذن وأ ةفرحنملا مھتايار تحت نحن لتاقن ال نأ مھملا ..كلذ انريضي ال نحنو هلثم نع مھدصن نلو اولعفيلف .. دوھي اولتاقو

... ةيقنلا انتيارو دحوملا انفص انل نوكي لب ؛ مھفص

http://www.tawhed.ws/r?i=gazalove

، برحلا يف نودھاجت نم عم مھتلأسو اھنع اوقشناو سامح نم اوأربت نيذلا نم ةوخإلا ضعب تلباق دقلو
لاتقلا زوجي ال مھل تلقف ، ريغتن ملو وھ امك انركفو انتديقع نكل لئاصلا عفد دھاجنل ماسقلل انعجر اولاق
ريغو ماسقلا تايناكما نم ديفتسن اولاقو كلذ زاوج ةوخإلا لوأتف ، ديحوتلا ةيار تحت لاتقلا نم دبالو مھعم

. برحلا دعب مھكرتو دواع نم مھنمو . كلذ
تويبلا يف سلجن نأ انم نوديرت لھ نوديرت اذام انل نولوقي جھنملا مھل نيبن امدنع يخأ رثك بابش كلذكو

. ليبقلا اذھ نم كلذ ريغو مھعم انلتاقل لضفأ ةعامج دجن ول ، داھج نود

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

يف ةنتفلا رشنل ةعزن دجوي تلضفت امبسح خيشلا ةملكل كترظن يف
.اھرش نم نيدھاجملاو كايإو انظفح -ةمألا فوفص

نم نيب يخأ قيرفتلا نم انل دبال ، ةنتفلل ةعزن هيف قحلا لوق لھ ءيش الو ةنتفلا رشنل ةعزن دجوي ال
ناير رازن نيب قيرفتلا نم دبال ، اھريغو ةيطارقميدلا لجأ نم لتاقي نم نيبو هللا الإ هلإ ال لجأ نم دھاجي
ناك نإ هئاطخأ ضعب ىلع يظفحت عم ـ كلذ ريغو يعيرشتلا يف اوضع نكي ملو ةموكح يف لخدي مل يذلا
ام ريغب عرشي ناكو ةرفاك ةموح يف اريزو ناك يذلا مايص ديعس نيبو _ موصعم ناسنا دجوي الو دجوي

شيج يدھاجم نم 12 لتقو نوجسلا بھايغ يف مھب جزو ديحوتلا لھأ ىلع برحلا نلعأو هللا لزنأ
. مالسالا

اھريغو سامح عم لماعتلا ةيفيك ةفرعم لجأ نم امناو ةنتفلا رشن ليبق نم سيل يخأ اي اذھف

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

اھيف دجن ثيح يھ امك ةدرجم خيشلا ةملك ىلإ رظنن وأ يعن ال اذامل
؟بولقلا فيلأتو فالتخالا كرتل ةردابمو ةوعد
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ريغو سامح عم راوحلل نيدعتسمو فالخلا كرت يف ةلكشم انيدل سيل نحنو فالخلا كرتل ةردابم يھ معن
كيدل لھف ، ديحوتلا ةملك ىلع دحوتن نأ وھ ، دحاو طرشبو نكل مھعم ةدحولل ىتح نيدعتسمو سامح
ةزغ يف ديحوتلا لھأ ىلع سرامُي يذلا طغضلا اديج ملعي وھ مالكلا اذھ ركذ امدنع خيشلاو ، ضارتعا
يدايق جرخي امدنعف ، ةزغ يف انناوخإ ىلع فيفختلا لجأ نم مالكلا اذھ لوقي هنكلو مھدض ةنلعُملا برحلاو
فخيو سامح رفكت ال ةدعاقلا نأ ينعي اذھف انناوخإ سامح نم نيصلخملا نيدھاجملا لوقيو ةدعاقلا يف

. اديج لقعاو مھفاف ، طغضلا

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

-هللا هظفح- خيشلا نأ كليلحت نم مھفن نأ انديرت لھ كلذ نم رثكألاو
؟هباطخ يف زمغلا دمعتيو هدلخ يف ام نع حاصفإلا عيطتسي ال

دصقلا ءارو نم هللاو ,لأسأ

هيف عنخو سنخ نمز يف قحلا اولاق نيذلا خياشملا نم وھو هدلخ يف امع حصفي نأ عيطتسي خيشلا ، ال
هب رھجلاو ، ءيش داقتعالا نأ ، اديج يعت نأ دبال يخأ اي نكل ، هللا ىلع هيكزن الو كلذك هبسحن نيريثكلا
، ةرثكبو ةوقب يدھاجلا يفلسلا ركفلا اھيف رشتني لاموصلا نأل ، لاقملا حضتي يخأ اي لاثملاب ، رخأ ئيش

. ةمكحلا نيع هذھو هرفك نالعال انتداق جرخي نأ فيرش دتري امدنع ادج ةلوھسلا نمف
يناملعلا ركفلاو يطارقميدلا فرحنملا يناوخالا ركفلل عقنتسم ةزغف ، امامت فلتخم عضولاف ةزغ يف نكل
لبق وأ نريخألا نيماعلا ديلو وھف ، يداھجلا يفلسلا ركفلا امأ ، بازحألا نم كلذ ريغو يسكراملا ركفلاو
هللاو هنودبعي اوداكي اھلإ ةينھ ىرت مويلا سانلاو ، يداھجلا يفلسلا ركفلا اوبرشتي مل دعب سانلاو ، ليلقب

. اھتيبعش نم ريثكلا ةدعاقلا دقفيس هب رھجلاو هرفك نالعإف ، ناعتسملا

شاقنلا امنإو ال وأ ةرفاك هتموكح وأ ، ال وأ رفاك ةينھ نأ شقانن نأ انيلع سيل هنإ لوقأ راصتخابو نذإ
ال وأ هب رھجلاو ةينھ ةموكح رفك نالعإ ةمكحلا نم لھ نوكي

ةلاسرلا لصت نأ وجرأ

حيضوتلا اذھ ىلع يخأ كركشأو

---------- am 01:04 يف تناك ةقباسلا ةكراشملا ---------- am 02:46 خيراتب اھجمد مت ةكراشملا هذھ ----------

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا
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  #11  

..يخأ ديج
نيقفانملا فوفص يف اوقبي نأ نيقداصلا نيدھاجملل زوجي لھ

كتكراشم يف تحضوأ امك ؟مھب اورمتأُي نأو ةنوخلاو

ناطلس نيقفانملل نوكي ال ىتح ةعبيلا علخً اعرش بجوألا نم وھ مأ
؟نينمؤملا ىلع

امك وأ انل هتئيترا ام ريغ مھئارمأ لاح نوري نيدھاجملا كئلوأ نأ امبرلف
..خيشلا مالك تّلوأ

عم داھجلا زوجي هنأ اولوأت وأ مھنم لھجل امإ ةفلتخم تاميظنت عم نولمعي نيقداصلا بابشلا نم ريثكف
ةحيحص ةيار دجوي ال املاط ةفرحنملا تاعامجلا

ريفكتلا عناوم نم ناعنام ليوأتلاو لھجلا

ةقيقد 20 ذنم 

 ديدجت
ديدج وضع

 
24 :تاكراشملا

:سابتقا

 ليف وبأ ىسوم ةطساوب تبتك ةيلصألا ةكراشملا

هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو

يدادغبلا دمحم لضافلا يخأ ً,اريخ هللا كازج
.........................

دصقلا ءارو نم هللاو ,لأسأ

... هعم انفلتخا نا و عوضوملا بحاص انوخا كروب و يخا تكروب
كلذ لبق و نيدھاجملا تايحضتل ءافو تايدتنملا قوف نحن اھضقون الف نتفلا ءرد نع ثحبي خيشلا ناك ناف

.نيملسملا ةملك عمجب انم امازتلا
نم و انناوخا وسيل مھنا ينعي ال اذھ و ءامسلا دبك يف سمشلا نم حضوا اھتافارحناف يخا سامح اما

.دسالا ظفاح و كرابم دي يف ةبوعلأ مھكرت مدع و ةداجلا و قحلل مھتداعا انبجاو
. نيملسملا ةملك عيمجت ديعت ةوبنلا جاھنم ىلع ةفالخ نع ابيرق سمشلا قرشت هللا ءاش نا و

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
عيرسلا لاقتنالاكتاكراشم ليدعت عيطتست ال
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