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 اإلهــــــــــــداء

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َهاَدِة  ۖ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن  وَن ِإََلٰ َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ َوَستُ َردُّ
 (505آية )التوبة  سورة" فَ يُ نَبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

إلهٍ ال َطُب اللُل إال بشنزك، وال َطُب النهار إال بطاػخل، وال حطُب اللذظاث إال بذمزك، وال 

 حطُب اِخزة إال بؼفىك، وال حطُب الجنت إال بزؤَخل

 هللا ػش وجل

إلً هن بلغ الزسالت، وأدي األهانت، ونصخ األهت، إلً نبٍ الزدوت، ونىر الؼالوُن هذود صلً 

  ػلُو وسلنهللا

إلً هن أدَن لهوا بفضل مبُز ال َقدر بثون، إلً هن بدػائهوا اهخدَج وبؼطائهوا خطىث فٍ 

 ردوهوا هللاالدحٍ ووالدٌ طزَق النجاح واالنجاس،، إلً و

إلىىىى  اىىىىي سىىىىمعد كل الخىىىى  اهىىىىل دىىىىا الاخىىىىوا  اسىىىى    لىىىىل  را  ال ىىىىهم   

الهخىىىمء اراىىف الوزىىىمء   ا تىىىل  اشىىمردتكل اكىىىمء الالىىا االكطىىىمإل ا تخ ىىى لبعطىىىم   إلىىى  عاىىى

اىىىي   ىىىا راهتىىىل  اهيىىى   لىىىل دىىىا سىىىاا //ارزيقىىىة  ربىىىل التىىىل اىىىم  الىىى    ىىىلل بو ت ىىىم 

 ن يهوضىىىى م ليىىىىاا ا ىىىى    هىىىىمل التفىىىىاال اااعقخىىىىمل ل ىىىىلع الاسىىىىملة اله  يىىىىة االتىىىىل اسىىىى     

 .اتمبهت م ا شطيه م لل اي ا ا إ  مم هلع الاسملة اله  ية

ؤا  اشىىىىه ة الليىىىىمة الىىىىليي  مسىىىى ت و هىىىىلع الاسىىىىملة  فىىىىولت و  إلىىىى   اا ن ابكىىىىم ل ا طىىىىة الفىىىى

 .اشمردت و زل هق و اي ا    بي و 

للظىىىة زىىىل اىىىد يىىىد   تىىىواعا لىىىو ل  اإلىىى  دىىىا شىىىان  زهكىىىل اهففعىىىل  الىىىو يإلىىى   لىىىوا ل 

 .الهون اال سمادة اي   ا إ  مم هلع الاسملة اله  ية

صىىىم وا لكىىىم ا   ىىىو هاازىىىمه  ا  وعىىىم هاازىىىمه اىىىي تهىىىد اد  ىىىم  اىىي  رر  إلىىى  اىىىيالىىىليي إلىى  

لىىىى   سىىىىم ل كم المىىىىاام  اإلىىىى  اشىىىىازل ااىىىي زمىىىىاهو اكىىىىمرة  كيىىىىا لكىىىىم سىىىىياة اله ىىىىو االكطىىىىمإل  إ

 .ز  و  فيا الشما االتقديا ااإلهتااماألستمت الددتور ام   اله ل  

 ثالباد                                                                                      

 ػبد السالم الذَاباث
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 شنز وحقدَز

عدددددود قا  ددددد أتقددددددل ادددددوالقايددددد أوقاتقدددددد أداددددد أ دددددتو  قا و ددددد قادددددد توأ

قاددد  ت  ددد ع ددد  ق دددو قايدددأقاع ددد أ دددوات ًوقاددد  ادددل تدددوق أ ددددق  تقدددد ل ددددقا دددو 

وقانصدددد ادددد اددددل  دددد هقاأأو ددددلً أددددوأنندددد أتو دددد  وايدددد أدادددد  دددد يددددال ددددو ل

واأ  وأوتقالزألاثأقء  هقاأ وال. تزو د  

 أدددددوأتو ددددد  وايددددد أداددددد قل دددددوت ققللو ددددد أع دددددوءا ندددددلقاأنو يدددددلات  ددددد  ل

 ددددواولنوأنو يددددلقاأ ددددوالًأقدددددأق   ددددود لقاأ  ددددأعن ددددو واتصددددو  وتقا ددددد دققاتدددد 

أثددددأتأددددو ددددوء أ ددددأو قاأ ددددوالًودادددد  دددد أ ددددوت ت   وأ ددددلقا ددددأقءقادددد      دددد  ل

دادددد  دددد هقاأأو ددددلًدادددد  دددد  ددددإ ءقايدددد أوقاتقددددد أًوأ ددددو  أ  وقدددد ا ددددلوصدددد ت

أ  قااوا وتقد أقاا  .
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تأو ددددد و دددددونلدددد يو دددددلقل أ ددددل ددددوءت دددد هقادأق دددددل  ددددداقاو دددددواع دددد أ

و ددددث ددددوءتأ أ ددددل دددد هقادأق ددددلنظددددأق قاتؤأ نددددوتق  تأوع ددددللدددد قاقددددونو قلأدندددد ً

و دددد  ل نتيددددو قليدددداولقاأددددإأ تؤأ نددددوتق  تأوع ددددل قتدددد  وعت ددددوأه أ ددددلنظددددولقال

صددد  أوع دددلوق  تصدددود لقاتددد  دددد ت دددأضا دددوقا دددأدً أدددوأنددد أع دد  لأددد قاأادددووأق  ت

دقهأ أددد لددد تأو ددد قاتنأ دددلق  تصدددود لوتوق ددد ق  دددتقأقأق  تصدددود وأ ولودددلقا ووادددلأ

 وألعدنتو  لقا وأ .

لتو ددد  أ  ددددوو دددد ددددلتقادأق دددلدادددد توق ددد أ أوعدددلأددد قل دددددقاًأ أ دددو

و  دددددوأنظأدددددلقاتؤأ ندددددوتتود ددددددقاأادددددووأقاتددددد تغًوقاتؤأ ندددددوتق  تأوع دددددلواصوئصددددد و

تو ددددد  ًد دددددوللداددددد أصدددددودأتأو ددددد قاتؤأ ندددددوتق  تأوع دددددل  دددددو ًأدددددعق  تأوع دددددل

قلأدندددد و دددد قاتو  قددددوتقا د دددددقا تؤأ نددددوتق  تأوع ددددللدددد  ددددونو قا ددددأو ق  تأددددوع 

تو دددد  قا دددزقءقتقاأتأت دددلع دددد ًو ددد اكقلأوأدددلًتدددؤأ  قات ودددد عددد قا أددد ()تدددؤأ  

أاوا لأو ول وقن  وأنظألقاتؤأ نوتق  تأوع ل.

ولدددد ن و ددددلقادأق ددددلتوصدددد قا ووددددثدادددد أ أوعددددلأدددد قانتددددوئجوقاتوصدددد وتً 

اأ ولودددلظدددو أققات دددأبقا دددأو ق  تأدددوع  دددونو وأ قا قو دددوتقاتددد ندددلع   ددد أ أ دددو:

قاتددؤأ ن عقو ددوتي ددأأقدعدد اأ وا ددل دد هقدلددلقاتدد ت ددددقانظددولقاتددؤأ ن   دد ًو ددثاددل

أقوقودددددقاددددلتغ ددددظل  ددددوقا قو ددددوتد  ودددددأ صدددد   ددددواجقاقددددونو  دددد هقاظددددو أقد   قدددد

(500(د ندددوأو ددددبأدددو ددددوءلددد قاأددددودقأ ددددل)2000دادددد 5000يأقأدددلأقدددددقأ وأددد )

أددد  دددونو قا دددأو ًو ددد ق ددددأأددد قاغأقأدددل  دددإثأل أنيدددؤقأت أ دددل أ دددوا تت دددووز

ثع دددد  تأندددد قا وودددد اكاددددد نددددوأ.2000عيددددأقتقد اتغددددأل  قو ددددوتوددددد وقلع دددد 



  
 

ا دددنل دددونو قا دددأو ق  تأدددوع لددد قا قو دددوتقاتددد  أأ دددوداددد تغ ددد ظقاأيدددأنقلأدنددد 

 ت ددد  دددواغأضوي دددأأقدعددد ًو دددث  ددددأددد ت دددد  ًلن دددولددد أأ قا وودددث2014

 ددد هقا قو دددوتا ددد تصددد  أددد قايددددق و دددثتدددأدن ددد قاأادددوا   لو دددول ددد ققاقدددونو ً

د دوأ وق  تأوع وق  تصود ل قاأأ  ل.و اكوت ت تو عقاأإ  لأ تإ

قاتؤأ نددددددوتق  تأوع ددددددلًقا ددددددأو ق  تأددددددوع ًتأو دددددد قاتؤأ نددددددوتالكلمااااااات المفتاحيااااااة:

 ق  تأوع ل.


