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يسدقملا خيشلا ةبتكم

ةنسلا جاھنم

ةـنـجـلا لـــھأ ةدــيــقـع
ةـبـئاــغــلا ةــضــيرــفــلا
ثاــــحـــــبأو بــــتــــك
ت(اــــــــــــــقـــــــــــــم
ةــيــھــقــف اـــياـــضــــق
رـــيــــــسلا و خــيراـــتلا
تاراوــــــــــــــــــــــــــح
دــيــحوــتــلا لاــــبـــشأ
تاــــــــيوــــــــطـــــــــم
بــــــھاذـــــمو قرــــــف
ت5ــــــــــــــــــــــــــــجم
ةيــــجيــتارتسإ تاــسارد
ةــمجرتملا داوــملا مــسـق
رــبــنــــملا تاـــــــناــيــب

ديحوتلا توص

تاـــــــــــــيــــــئرـــــــم
تارـــــضاـــحــمو بـطـخ
دـــھاــجــمـــلا ءادـــــــح

ملكلا نويع

ةـــيـــعرــش تاراــتـخــم
ةداـــھــشــلاو داــھـجــلا
قـــئاــقرـــلاو ق5ــــخCا
رـــصاــعــمــلا عــقاوـــلا
ةـعوـنـتــم تاـعوــضوــم

ربنملا ديدج

عمتجم وحن
ديسل يم�سإ
هللا همحر بطق

لفاغلا هيبنت
ماكح$ مئانلاو
مئانغلاو داھجلا

قحلا لواعم
ناينب مدھت
لطابلا

دھاجملا داز
ةزمح يب1
رجاھملا

نوفلخملا حرف
مھدعقمب

ديزملا

يف ابيرق
ربنملا

دجاسلا ريذحت
عنم ةعدب نم
نم نايبصلا
.. دجاسملا
دمحم يب1
يسدقملا

دحاسلا ريذحت
زجح ةعدب نم
يف ناكملا
يب1 ..دجاسملا
يسقملا دمحم

انعم كراش

يف انعم كراش
تارادصإ رشن
. . .نيدھاجملا
لك ىلإ ةلاسر
وأ ًاباتك كلمي نم
ًاطيرش وأ ةلجم
ةمتت . . .

ـھ 1430 /نابعش /5 نينث�ا موي ناك ديدجت رخآ

ثوعبملا ىربكلا ةمحلملا يبن ىلع م�سلاو ة�صلاو .. L دمحلا
دعبو نيملاعلل ةمحر

عقوملا حاتتفا نع ن�ع$ا داھجلاو ديحوتلا ربنم يف مكناوخإ رسيف
نم انناوخ$ ةعفانلا داوملا نم ديدعلا يوحي يذلاو .. ربنملل مجرتملا
.. ةيبرعلاب نيقطانلا ريغ
جاتحت ةريغص ةسرغ Sإ نSا وھ ام مجرتملا ربنملا نأ دكؤنل اننإو اذھ
،عيمجلا ىلع هتاريخو هل�ظ معتو تبني ىتح اھيقسيو اھاعري نم
هناونع رشنب امإ .. هتياعرو بابلا اذھ يف نواعتلا ىلع اعيمج صرحنلف
لمعلابو لب هل ةعفانلا داوملا لاسرإ يف ةمھاسملاب وأ لفحم لك يف
لجو زع هللا نيلئاس .. اھنقتي يتلا ةغللا ىلإ لك داوملا ةمجرت ىلع
. انسفن1 اراذعإو انناوخ$ ةرصن اذھ انلمع لعجيو مكنمو انم لبقتي نأ

:مجرتملا داھجلاو ديحوتلا ربنم ناونع
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هيوشتو فثكم ءارتفاو لصاوتم موجھ نم كئلوأو ءSؤھ هسرامي ام نأ نظي نمو
ءيطخم هرظتنيو كلذ نظي نم ؛ريسملا ةلصاوم نع اندعقيس وأ انفرحيس ،مومحم
،انؤادعأ هب انديكيو انداك ام ةقيقح فرعي Sو ،انخيرات فرعي ملو انجھن لمأتي مل ،مھاو
.. بيغرتو بيھرت نم هب انوھجاو ام وأ ،تاطوغض نم انيلع هوطّلس ام ىلع علطي ملو
.. ماتخلا نسحب انيلع ّنمي نأ ىلاعت هلأسنف ،هدحو L هلك كلذ يف تابثلاب لضفلاو
،لبق نم نوينابرلا انؤاملع اھلمح امك ةوعدلا هذھ ىلع ةظفاحملا ةنامأ انَلمح دقل
اھبراغمو ضر1ا قراشم يف نوصلخملا هتاعدو رايتلا اذھ خياشم انناوخإ اھلمحيو
هيوشتلا نمو ،لَطخلاو لغزلا نمو ،شغلاو شبغلا نم اھتيقنتو اھتياعر اننوكراشيو
) ٌمِيَلع ٌعِيَمسَل َهَّللا َِّنإَو ٍَةنَِّيب ْنَع َّيَح ْنَم ىَْيحَيَو ٍَةنَِّيب َْنع َكََلھ ْنَم َِكْلھَِيل ( فارحنSاو
]ةمتت[..
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ديرجتب هللا ىلإ ةرـجھلا ىـلا ةوـعد
،ديدنتلاو كرشلا نم ةءاربلاو ،ديحوتلا
هيلع هللا ىلص هلوسر ىـلإ ةرجھلاو
]ةمتت[ . . . هل ةعباتملا دـيرجتب ملسو
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هب هللا نيدنو ،هدقتعن امل رصتخم اذھف
يف هتبتك ..نيدلا باوبأ مھأ يف
نوبسني ًاسانأ نأ ينغلب نأ دعب ينجس
نم موي يف هلقن مل ام اننولّوقيو ،انيلإ
]ةمتت[ . . . ماي1ا
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مھسفنأ نم اودقف - راعلاو لذلا ةشيع - نوملسملا هشيعي يذلا تقولا اذھ يف
قرفلاو تاعامجلا تعادتو ،هيلع مھعمج يذلا هللا لبح عطقناو ،دشرلاو ىدھلا ملاعم
هللا باتك - رونلاو ىدھلا ردصم نع ًاديعب مھتاداھتجاو لاجرلا راكفأ ىلإ ةيم�س$ا
يدھلا اذھب نيكسمتملا ىلع ةبرغلا تدتشاو - ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو
تقولا اذھ يف - ةداھشلا وأ رصنلا - مداقلا يھل$ا دعولا ىلإ مھسوفن تقاتشاو
رصبتل ملسملا اھيأ كوعدت ؛هذھ انتلاسر نيملسملا ىلع يقلن ... ةمئاق ةبرغلاو
]ةمتت[ . . . ليبسلا ءاوس ىلإ كدشرتو ،اھل�خ نم قحلا
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يرئازجلا صفح وبأ / يريفكتلا جھنمب نودصقت اذام »
ديشر نسحلا وبأ / ةبسحلا ةلئسأ ىلع ديشر نسحلا وبأ ةباجإ »
ناسح ميكحلا دبع / جراوخ و ة�غ نيدھاجملا نا ةھبش »
يرھاوظلا نميأ / ةئربتلا »
ةرذقلا برحلا. »
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ام لك رشن ىلع صرحن - داھجلا و ديحوتلا ربنم يف - اننإ *
S ، " ام " بتاكل " ام " ةدام رشن نأ Sإ ، تاباتك نم اعفان هارن
S و ، لوقن ام لك يف انقفاوي بتاكلا كلذ نأ ؛ لاحب ينعي
هللا و ، ىرخ1ا هتاباتك يف لوقي ام لك يف هقفاون اننأ ؛ ينعي
. ريخ لكل قفوملا

ناونع راوجب " ام " عوضوم بتاك مسا روھظ مدع لاح يف *
انيدل فورعم ريغ فلؤملا مسا نوكل امإ كلذ نإف .. هعوضوم
! عوضوملا ةياھن يف ليذم هنأ وأ ..
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