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 السىد:

أقثو ػاً جذيذ ٗاىسَاء) ذثخو تَائٖا( درٚ ذذرشق األسض ظَأ إىٚ ٕزا اىَاء ، ٗدرٚ ذس٘د    

 ، فاقشؼشخ ٌٍْٖ اىجي٘د ،ألسض ػِ أُ ذخشج ىيْاط ٍا يأميُ٘، ٗػجضخ ااىشٍادأّٖا م

ٗصىضه ، تؼذ أُ ظؼعغ اىج٘ع أتذاٌّٖ ،، ٗىٌ يجذ إٔو اىقشيح ٍا يغيثٌٖذضػضع تيٌْٖ األٍِٗ

يرَسُ٘ (ػْذٓ ٍا يطؼٌَٖ ٍِ مياٌّٖ غثش أُ يٖشػ٘ا إىٚ ػَش تِ اىخطاب ـ سظي هللا ػْٔ ـ) ي

، دضًجٔ األصٍح تَا ػشف ػْٔ ٍِ دنَح ٗ، ٗ ي٘ا، ٗ يْٖط ػَش ىيقائٌٖقيٌٖ ٍِ ظَأيسج٘ع ٗ

، ٗيج٘ع قٚ مَا يشقُ٘، يشأتٚ إالّ أُ ينُ٘ ٍِ ػاٍح اىْاطثذأ تْفسٔ في ٍقاٍٗح ٕزا اىخطة ٗف

اإلٍذاد إىٚ إٔو اىثاديح في أديائٌٖ  يشسي٘ا، ثٌ أسسو إىٚ ػَاىٔ في األقاىيٌ أُ مَا يج٘ػُ٘

ميف مو أسشج غْيح أُ ذطؼٌ ٍثو ػذدٕا ٍِ اىفقشاء ، ٗاىَاه ىيَذراجيِ ٍِ اىَسيَيِفرخ تيد ٗ

، فيقذ ماُ تؼذ اىْثي ـ ، ٗاسرشادد ّف٘سٌٖ، سدٌ هللا ػَشفاغَأُ اىقً٘ ػيٚ ٍسرقثو أياٌٍٖ ،

 اىذامٌ اىؼاده .، ٗ ـ ٍثلس ىيَسيٌ اىناٍوملسو هيلع هللا ىلص
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