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 : والهدف الرزق بٌن الفرق*   

األخذ باألسباب + الرضا بالنتائج)نٌحاسب علٌه +  ٌجب فٌه التوكل على هللا  . الرزق =  بٌد هللا وحده  +  مكتوب والعبد نُطفة فً بطن أمه + ال  

 + ٌجب فٌه التوكل على هللا ) األخذ باألسباب + والرضا بالنتائج( تاره العبد بنفسه +  نُحاسب علٌه. الهدف = ٌخ    

 كعاللة العبد تكون العاللة بٌننا وبٌن هللا ) العبادة =  " ون  دُ عبُ ٌ   ل  إالّ  واإلنس   ن  الج   ا خلمتُ " .. وم   رضا هللا عز وجل :تحدٌد الهدف  -           

 ( العبد حرٌص دائما على رضا سٌده فٌما ٌمول وٌفعل ، فٌما ٌأكل وٌشرب ..الخبسٌده =                                                       

 (..نعلم  .. = وحده ٌعلم ونحن ال لنا= لو كان خٌرا ألعطاه  = الحمد هلل فً كل األحوال الرضا بما كتبه هللا) عنه ىأن ترض: تحمٌك الهدف  -          

 

خلك الكون :   *   

(.. مالئكةو وما فٌها من نجوم وكواكب مواتا+ الس ونباتات.. وبشر وحٌوانات وطٌور ومحٌطات بحار وأنهاراألرض وما علٌها من  )  الكون حولنا -      

( ..الخالعربة ، اللعبة ، الساعة  )حولنا  ًءمثل أي ش(  ) = خالك البد له من صانع        

(بدون خالك ..!!  ، أو وتُسٌّره لوانٌن الطبٌعةأ ، ٌُعمل أن ٌكون هذا الكون بما فٌه من مخلولات لد ُوجد بمحض الصدفة ) ال             

 البد أن ٌكون :  ()= هللا  هذا الخالك -    

+  " (اٌىرؽٚٔاخ + ٛاج ٔ" غؼج  ←أو جماد ، خلٌة " نواة + سٌتوبالزم"  ←حٌة  خلولاتم)أصل المخلولات كلها تدل على وحدة الخالك   ← ا. واحد         

( اٌص..غٍٛع اٌهّف ، ٔؿٚي اٌّطؽ ، زؽوح اٌىٛاوة  ) أوثؽ ِٓ ٚازع الضرٍفٛا فٟ أِٛؼ اٌطٍك ٚذك١١ؽ اٌىْٛأٔٗ واْ ٌٛ                               

        ضٍك ٌؽٚػح ٚخّاي ِا ← ابديع.         اذِٗطٍٛلٌىثؽج ٚذٕٛع  ← اعظيً.     ٘ػا اٌىْٛ ٚذٍه اٌّطٍٛلاخ  ظاؼجٚإ ١١ؽػٍٝ ذك ←   الادز.           

ع ِٓ ضٍمٗ        ٠مثً أْ ٠ُظٍُ أز ال ← عدال.               ٠ؼٍُ وً ِا ٠سعز ت١ٓ ضٍمٗ ←   اعهيً.         ٠عٚؼ ت١ٓ ضٍمٗ     ٠كّغ وً ِا ← اسًيع.            

وً ِطٍٛلاذٗ تكؤاي أٚ تعْٚ     ( ٠ؼطٟ)٠ؽؾق  ←  ازّشال.                   خ١ّغ ِطٍٛلاذٗ( ٠ٚكاِر  ٠سٕٛ ٠ٚؼفؽ)٠ؽزُ  ← ازحيً.           

           !(   اٌّٛخٛظ لثً ضٍك اٌىْٛ) =  ١ٌف لثٍٗ نٟء ←األول .                   ٠كرسك ِٓ ضٍمٗ ٠ؼطٟ ِٓ ٠كرسك ِٚٓ ال ← اكسيً.         

(و١ف ؟ أٚ ٌّاغا ؟ أٚ أ٠ٓ ؟ أٚ ِرٝ؟ : ٠ٛخع  الِغ هللا )    ... !! يءنيس كًثهّ ش ..  !(اٌثالٟ تؼع فٕاء اٌىْٛ  ) ٟء١ٌف تؼعٖ ن ←اآلخس .             

!! (ٌىٕٗ ضاٌك .. ٌٛ واْ ٌٗ ضاٌك ألصثر ِطٍٛلا .. ؟ اٌطاٌك ١ٌف ٌٗ ضاٌك ٍ خهك زبُا ي  )                         

 

:خهك اإلَساٌ *   

  )زبُا خهمُا نيّ ؟(:  فطٍك اإلٔكاْ" ض١ٍفح فٟ األؼض" أؼاظ هللا أْ ٠دؼً ٌٗ  -        

..  اٌسكاب ٠َٛ اٌم١اِح +ٌٗ اٌّطٍٛلاخ  ِؼظُ تسخٌر+  )= خؼٍٗ ٠رىٍُ( األقّاء وٍٙا ذؼ١ٍّٗ +ٔؼّح اٌؼمً  :  تأؼتغ ػٓ تالٟ اٌّطٍٛلاخ ١ِّؿٖ  -          
ٌف ٌكون خلٌفة فً األرضأرسل هللا الٌه األنبٌاء والرسل بالشرائع السماوٌة لٌخبروه ك  -         

(  اٌص..وثؽ ِٓ اٌّاي ، ٚاٌداٖ ٚاٌكٍطح أ )ٔكاْ أوثؽ ٔؼّح فٟ ٌإل . :فعٍٗ  -    : انعمم   ←ٌالحظ   

ً   " ما،  " عمل المرء محسوب علٌه من رزله") ٌُحاسب علٌه من هللا  .                                            خذ(منن .. بن أعطً وبن آ خلمت خلما أكرم عل  

   المال والنسب ..(الحفاظ على النفس والدٌن و ) + العمل  ىالشرٌعة الخمس الحفاظ عل مماصد . من                                    

بالحفاظ على حٌاده للوصول للحك .. ← )الحك والباطل ، الهدى والضالل ، الخطأ والصواب ..الخ(االختٌار بٌن البدائل وظٌفته :  -                           

وسوسة الشٌطان ، التعصب .. ←. من التلوث    بالتفكر والتدبر   ←. تشغٌله      بالعلم النافع    ←المحافظة علٌه : . تغذٌته  -                           
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  : نسسم ااألَبياء و *

 :إٌٝ اإلٔكاْ ١ٌطثؽٖٚ تثالز  تاٌهؽائغ اٌكّا٠ٚح أؼقً هللا األٔث١اء ٚاٌؽقً -   

 ِا تاٌدٕح أٚ تإٌاؼإق١ساقة ػٍٝ أفؼاٌٗ فٟ ا٢ضؽج .           غاػح أٚاِؽٖ ٚاخرٕاب ٔٛا١٘ٗ.     ألٔٗ ضاٌك ٘ػا اٌىْٛ     أْ ٠ؼثع هللا ٚزعٖ.         

 ٠كرط١غ االقرعالي ػ١ٍٗ  ألْ اٌؼمً ٚزعٖ ال ،ٔكاْ ٌالقرعالي ػٍٝ ٚخٛظٖ ٚػثاظذٗ اء ٚاٌؽقً تاٌهؽائغ اٌكّا٠ٚح واْ ؼزّح ِٓ هللا تاإلؼقاي األٔث١إ -   

سُوالً  ٠كرعي ػ١ٍٗ ف١عضً إٌاؼ" ضؽ الآٚػمً  ٕ٘ان ػمً  لع ٠كرعي ػٍٝ هللا ف١عضً اٌدٕح ،، ّغ ذفاٚخ اٌؼمٛي ف         ت ٰى ن ْبع ث  ر  ن  ح  بٌ  ا ُكن ا ُمع ذّ  م   " ..!! و 

       ..ترٍه اٌسمائك اٌثالز  طثؽ١ٌُٖ  ٠ُؽقً هللا ٔث١ا أٚ ؼقٛال خع٠عا..( أٚاِؽٖ  ٟؼص٠ؼثع غ١ؽ هللا ، ١ٚف)  ٕكٝ اإلٔكاْ ذٍه اٌسمائك٠  تّؽٚؼ اٌؿِٓ  - 

ٟ   ال= ضاذُ إٌث١١ٓ ٚاٌّؽق١ٍٓ )  " ٔث١ٕا دمحم " ، آضؽ األٔث١اء  " ق١عٔا آظَ"أٚي األٔث١اء   -   (زرٝ ل١اَ اٌكاػح تؼعٖ  ٔث

 اختالف ←هم حكم ، رسالة سماوٌةولم تصلهم نبً ، لم ٌرسل لهم  جغرافٌة أو ولتٌة معٌنةمجموعة من الناس عاشوا فً ظروف =  أً٘ اٌفرؽج  -   

 

    ( اٌص..٠كأٌٗ ، ٠هىٛ ٌٗ ، ٠عػٖٛ ) ٗ ِؼثٛظ ـ  ٔكاْ ِٓ إٌتع ٌىً إ ال= ػٕع اإلٔكاْ  اذداٖ فطؽٞ اٌؼثاظج .  يالحظ : 

 ..اٌص  )واٌٍّسع٠ٓ( لع ٠ؼثع اٌهدؽ ، اٌىٛاوة ، اٌسدؽ ، اٌؼمً ، اٌهٙٛاخ.. ِٓ ٠عً ػٓ ػثاظج هللا ٚزعٖ   .              

 ، اٌٛقطٝ؟(فالقفح اٌمؽْٚ ..ضاٌك فمػ ١ٌٚف ػثاظذٌٗٗ إ٠ٛصٍه إٌٝ ٚخٛظ = اٌؼمً )ؼتٕا ػؽفٖٛ تاٌؼمً  . ػثاظج هللا ذىْٛ تاٌهؽع ٚإٌمً ١ٌٚكد تاٌؼمً             

 ٌُ ٠ؼثعٚا هللا تاٌؼمً تً تاٌهؽائغ اٌكّا٠ٚح اٌرٟ ٔؿٌد ا١ٌُٙ ػٓ غؽ٠ك اٌٛزٟ ..زرٝ األٔث١اء ٚاٌؽقً                  

ّٟ ( نؽع خع٠ع)ؼقاٌح ِؼٗ =  اٌؽقٛي.               كاتمح ..اٌ اٌؽقاالخت ١ٌف ِؼٗ ؼقاٌح تً ٠ُػّوؽ إٌاـ = ، إٌث

 :ِٓ لُِٛٙ ٠ػاء ٚاألٔث١اء ٌّا اللٖٛ ِٓ ذىػ٠ة ٚإ ضّكح ِٓ اٌؽقً ٌُٙ ِىأح ذفٛق تالٟ اٌؽقً= ( اضرالف) أٌٚٛا اٌؼؿَ ِٓ اٌؽقً.               

 (ق١عٔا ٔٛذ  –  ق١عٔا ػ١كٝ –  ق١عٔا ِٛقٝ – تؽا١ُ٘ إق١عٔا  – ق١عٔا دمحم )                                      

 21غُوؽ ُِٕٙ فٟ اٌمؽآْ  ،أٌف ٔثٟ  521ؼقٛي ، ٚػعظ األٔث١اء  351قً ؽُ ػعظ اٌ.               

 ،   ظاٚٚظ ؾتٛؼ      ،   ِٛقٝ ذٛؼاج        ، تؽا١ُ٘ ف إسُ صُ  :اٌكّا٠ٚح غ١ؽ ِؼؽٚف ، غُوؽ ِٕٙا فٟ اٌمؽآْ ضّكح  ػعظ اٌؽقاالخ.             

 لؽآْ  ٔث١ٕا دمحم            ،  ػ١كٝ ٔد١ًإ                                                                                                            

 ألٌ انمسآٌ فيّ يها يٍ عميدة وأحكاوف ف بًعسفت ياًاويت انسابمت ، نكٍ غيس يكهانًسهى يكهف باإليًاٌ بجًيع األَبياء وانسسم وانكتب انس      

 ....  عٍ ذنك ييُغُ يا      

 

 عميدة*  شسيعت       *    ←انديٍ 

  ..(اٌصعق ، األِأح ، صٍح اٌؽزُ ) أضالل١اخ +  (األٚاِؽ ٚإٌٛاٟ٘) = أزىاَ  ←ذرىْٛ ِٓ   - :انشسيعت *     

 :قال١ِح ػٓ غ١ؽ٘ا ِٓ اٌهؽائغ ذطرٍف اٌهؽ٠ؼح اإل -        (تاضرالف األُِ) ذطرٍف ِٓ ظ٠ٓ ٢ضؽ  -                      

     قٌٙٛح اإل٠ّاْ تٙا = وضىح انعميدة ، ذدؼٍٙا صاٌسح ٌىً ؾِاْ ِٚىاْ زرٝ ل١اَ اٌكاػح اٌرٟ  انًسوَتأضؽ اٌهؽائغ اٌكّا٠ٚح  = ف١ٙا ِٓ  .           

   زرٝ ل١اَ اٌكاػح .. اظؼج ػٍٝ زفع أِٓ اٌّدرّغ ٚاٌىْٛلذعّٓ ذؽت١ح أخ١اي اٌرٟ  واألخالق ، اٌرٟ ذعّٓ ز١اج ػاظٌح ٌٍفؽظ ٚاٌّدرّغ يٍ األحكاو                             

 (اٌِؼؽض)إٌفف ، ٚاٌع٠ٓ ، ٚاٌؼمً ، ٚاٌّاي ، ٚإٌكً : اٌسفاظ ػٍٝ ضّف : ِماصع٘ا .             

ّٟ  =)ِسفٛظ تسفع هللا ٌٗ " : اٌمؽآْ"وراتٙا  .                       ْكرَ "  (زرٝ ل١اَ اٌكاػح ٌُ ٠سعز تٗ ذثع٠ً أٚ ذغ١١ؽ ِٕػ أُٔؿي ػٍٝ إٌث ْلنَا الذِّ  " َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ  ِإنَّا نَْحُن نَزَّ

ٟ   ال) ١ٓضاذُ إٌث١ّ .      ( :        )ٔث١ٙا  .               ( ٌٍٕاـ وافح)١ٓ ِّ أُؼقً ٌٍؼاٌ   .        ( تؼعٖ زرٝ ذمَٛ اٌكاػح ٔث

      ..  ِعٚٔح ذع٠ٕٚا ظل١ما( ألٛاٌٗ ٚأفؼاٌٗ ٚذمؽ٠ؽاذٗ)= ُقٕرٗ  .                     نس والجن()اإلٌن لّ م  رسل إلى الث  أ.                                          

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 اٌسكاب فٟ ا١ٌَٛ ا٢ضؽ .          ٗ ٚازع ، ضاٌك اٌىْٛـ  ػثاظج إٌ= اٌرٛز١ع  .      :ذمَٛ ػٍٝ  ، فٟ وً األظ٠اْ ٚازعج  -  :انعميدة *  

 ..!!(٠ٛ٘ح ٚأصً اٌع٠ٓ ذّثً )ماتٍح ٌٍٕمال ِٓ أصساب اٌؼم١عج اٌغ١ؽ ػٓ األِٛؼ اٌثاترح فٟ وً ظ٠ٓ ٚ ػثاؼج -                  

 ( ػٍُ اٌؼم١عج= اٌفمٗ األوثؽ = أصٛي اٌع٠ٓ = ػٍُ اٌىالَ =  ) ٠طرص تعؼاقرٙا ػٍُ اٌرٛز١ع -                  

مٍِّ  ←ٌٍؼٛاَ   .   : أ١ّ٘رٙا  -                     ُِ ُِ ٔمً اٌّكٍُ ِٓ ِؤِٓ   غِٕ مر  ع إٌٝ ِؤِٓ 

 اٌعفاع ػٓ ػم١عج اٌّك١ٍّٓ ظع زّالخ اٌرهى١ه ٚاٌؼمائع اٌفاقعج  ←ٌٍؼٍّاء .                                      

 َٔظؽ اإلقال حاٌرؼؽف ػٍٝ زمائك اٌٛخٛظ ٚتعء اٌطٍك ٚغا٠رٗ ِٓ ٚخ ←ٌغ١ؽ اٌّك١ٍّٓ .                                      

 ،  اٌرصاٌر ِغ إٌفف ٚاٌىٍْٛك ٚغا٠رٗ ٚفُٙ أقاـ اٌط ←اٌع١ٔا : اٌكؼاظج فٟ اٌعاؼ٠ٓ .                                      

 ِٓ إٌاؼ اٌفٛؾ تاٌدٕح ٚإٌداج ←ا٢ضؽج                                                              

ـ  * : زىُ ِؼؽفرٙا  -                    ّٕؿٖ ػٓ وً ٔمص ، ١ٌف وّثٍٗ نٟء ، ٙا ٚازعا ، ضاٌك وً نٟءفؽض ػ١ٓ ػٍٝ وً ِكٍُ أْ ٠ؼؽف أْ ٌٗ إٌ ُِ  .. 

 ئع اٗ ٚصفاذٗ ٌّٕالهح أصساب اٌؼمـ ٌ فؽض وفا٠ح ػٍٝ اٌؼٍّاء ِؼؽفح األظٌح ٚاٌثؽا١٘ٓ ػٍٝ ٚخٛظ ٘ػا اإل *                                       

 قعج ٚاٌٍّسع٠ٌٓفاا                                              

 :ِٛظٛػاخ ػٍُ اٌؼم١عج  -                 
 اٌص..ِا ٠كرس١ً ػ١ٍٗ ِٓ إٌمائص  –٠دٛؾ ٌٗ ِٓ األفؼاي  ِا –األقّاء ٚاٌصفاخ  ←اخ إ١ٌّٙ *                                               

 اٌص..٠دٛؾ ٌُٙ ِٓ ِؼدؿاخ  ِا –ِا ٠كرس١ً ػ١ٍُٙ  –ِا ٠دة ٌٍؽقً ِٓ صفاخ  ←اخ  ّٛ ثُ ُٔ *                                                

 واٌّالئىح ، ٚاٌدٓ ، ظؼاوٗإع ِٓ األٔث١اء ٚاٌؽقً ٠ٚكرس١ً ػٍٝ اٌؼمً اِا ُػؽف تاٌكّ ←( غ١ث١اخ)١اخ ؼِ ّْ ق  *                                               

 اٌص..ٚاٌؽٚذ ، ػاٌُ اٌثؽؾش ، ٠َٛ اٌم١اِح ، اٌدٕح ٚإٌاؼ                                                                                 

  : حدِانًسهى يعبد هللا و 

      ٚهللا ٘ٛ اٌىّاي اٌّطٍك.. ٌػاذٗ ٚصفاذٗ ٚوّاٌٗ ، ٚإٌفٛـ ِدثٌٛح ػٍٝ زة اٌىّاي .         ألٔٗ ضاٌمٕا ِٚاٌىٕا.             

            ٘عفٟ اٌػٞ أػ١م ٌٗ ..(    )ٌؽظاٖ ػ١ٍٕا .               ذُسصٝ  ذُؼع ٚال ٌٕؼّٗ اٌرٟ ال.             

  ..ٌّا فٟ ػثاظذٗ ِٓ ٌػج ٚقؼاظج ٚغّأ١ٕٔح فٟ اٌعاؼ٠ٓ ظ١ٔا ٚأضؽٜ .            

 

 لماذا أنا مسلم ؟ 

 لمة التً خلك هللا علٌها البشر := الخِ  ألن االسالم دٌن الفطرة *  

 سالم دٌنا لخٌر وكراهٌة الشر     . لبول اإل. اإلٌمان بوجود اله واحد      . حب ا                   

"  ْٓ ِِ ا   ِ  ٝ  ٍ ٌٍُٛظ إاِل  ٠ٌُٛ عُ ػ  ْٛ جِ  ِ  ٌِْفْطؽ  ْٚ ٠ُٕ ّصِ  ا ِٗ أ  ظ أِ ِ ّٛ  ٙ اُٖ ٠ُ  ٛ ِٗ ، ف أ ت  أِ ك  ّدِ  ّ ُ٠ ْٚ ِٗ أ  ؼ اء   ؽأِ ّْ حً خ   ّ ١ ِٙ حُ ت   ّ ١ ِٙ ٌْث  ْٕر ُح ا ا ذُ  ّ عْػ اء   ، و  ْٓ خ  ِِ ا   ٙ ْ  ف١ِ ًْ ذُِسكُّٛ  ٘  )اٌثطاؼٞ("، 

 

 تموا بدمحم ى خُ بعثهم هللا فً كل حٌن ، حت الذٌناتباع الرسل  له اال هللا +إ " = شهادة أن ال سالمالدٌن عند هللا اإل نَّ إ"  *  

 "ُّي   م  مب  ا فهٍ ي  يُ  سالو د  اإل غيس   غ  بت  ٍ يّ وي  "       

 بصحته ..نفس ، ولناعة للعمل لطًأَيُت في انمهب ، سعادة في ا: يعطي  اإلسالو انديٍ انىحيد انري*   

   انسًاويت انسابمت انشسائعاألَبياء وانسسم و يًاٌ بجًيعاإلٌوجب  يالدٌن الوحٌد الذ سالماال* 

ََ أ ن زاوٌة مِ  ة  نَ لبِ  وضعَ إال مَ  لهُ وأجمَ  نهُ ٌتا فأحسَ بَ  بنى   ل  جُ رَ  ثلِ األنبٌاء من لبلً كمَ  ثلَ لً ومَ ثَ مَ  إنّ  "    له  ونَ عجبُ به وٌَ  طوفونَ ٌَ  الناسُ  فجعَل

  )متفك علٌه( "  ٌنٌّ النبِ  نة وأنا خاتمُ بِ لال فأنا اللّ ، نة لبِ ت هذه الّ عَ ِض  وُ وٌمولون هالّ      
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 : اإلنحاد

 ٠دؼً صازثٗ ٠داظي فٟ..  (اٌع٘ؽ١٠ٓ)ٔىاؼا١ٌَٛ ا٢ضؽ أٚ إ (أظؼٞ  ال)أٚ اظػاء ػعَ ِؼؽفرٗ  ٔىاؼ اإل٠ّاْ تٗإٔىاؼ ٚخٛظ اٌطاٌك أٚ إ.        

 (؟  ٔٗ غ١ؽ ِٛخٛظ؟ اثثرٍٟ إٔد إ ْ ؼتٕا ِٛخٛظاثثرٍٟ إ) ..أظٌح ٚخٛظ اٌطاٌك  ذؼّٝ ف١ٗ اٌسٛاـ ػٓٚ (اٌؼم١عج)اٌثع١ٙ٠اخ ٚاٌثٛاتد          

 ..ٚاألقاـ ٘ٛ اٌع٠ٓ ، قال١ِح ػاؼض غاؼئ ٌرفهٟ اٌدًٙ تاٌع٠ٓ اإلٌساظ فٟ اٌثالظ اإل.        

 ..ٌٗ ل١ّح ػ١ٍّح ذُػوؽ  ٚخٛظ ٍِسع ػؽتٟ ٚازعٌساظ ١ٌف ٌٗ ػاللح تاٌؼٍُ ٚاٌرسعؽ وّا ٠عػٟ اٌٍّسعْٚ تع١ًٌ ػعَ اإل.        

 ١ّحوأٛا ِؤ١ِٕٓ غٚٞ ل١ّح ػٍوٍُٙ  اٌص .. ِدعٞ ٠ؼمٛب ، ٔد١ة ِسفٛظ .فاؼٚق اٌثاؾ ، ظ.أزّع ؾ٠ًٚ ، ظ.ظ         

 كٟٕفأٌسؽاف اال – ً٘ اإلٌساظ لثً ِؼؽفح اٌع٠ٓاالقرّاع ٌهثٙاخ أ –اٌدًٙ تاٌع٠ٓ : أسبابّ .       

 ٚقائً  قٌٙٛح االقرّاع  ٌرٍه اٌهثٙاخ ػٓ غؽ٠ك+ اٌدًٙ تاٌع٠ٓ ٚلٍح اٌؼٍُ  ٔر١دح -ضاصح اٌهثاب  -ذأثؽ تؼط اٌّك١ٍّٓ : خطىزتّ .       

 ..!! تال ظ١ًٌ ٚاظػاءاخ تال قٕع اٌص ؼغُ ظؼف ٚتطالْ ذٍه اٌهثٙاخ ٚوٛٔٙا ألٛاال.. عائ١اخ اٌرٛاصً االخرّاػٟ ٚاٌف                       

 ٌساظٖ إصسح  ثثاخ ضطأ اٌع٠ٓ الإِساٌٚح  –                اٌس١ؽج ٚاٌمٍك ٚاٌرطثػ لٟ ز١اذٗ - :صفاث انًهحد .       

 ٌساظٖ إٌصسح  ِٕطمٟ  ػعَ اٌمعؼج ػٍٝ غوؽ قثة ٚازع -                              

 قالَ ٌرغط١ح ٘دِٛٗ ػٍٝ اإلال ٔاظؼا األضؽٜ إ اٌرهى١ه فٟ اإلقالَ ٚػعَ االلرؽاب ِٓ األظ٠اْ -                           

  – اٌع٠ٓ تغ١ؽ ػٍُ اٌدعي فٟ –                           

 ..!!ٌساظٖ إػ١ٍٗ أْ ٠ُمعَ أٚال أظٌح زاقّح ٚتؽا١٘ٓ ػم١ٍح ػٍٝ صسح ، ٠ّاْ زاقّح ػٍٝ ٚخٛظ هللا ٚػٍٝ صسح اإلاٌٍّسع وّا ٠ؽ٠ع أظٌح              

 ..! (ِٕؼا ٌٍثٍثٍح  ذٍه اٌهثٙاخ ًٝ٘ اٌؼٍُ ػٍأا ذىْٛ تمؽاءج ؼظ اٌمؽاءج ػٕٙ) ػعَ االقرّاع ألصساب ذٍه اٌهثٙاخ لثً ذؼٍُ اٌع٠ٓ  -  :تجُب االنحاد .        

 اإلٌّاَ تأوثؽ لعؼ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌهؽػ١ح -                               
 (!٠سراج إخاتح ! = ال ٚقٛقح ن١طاْ ← ٌٓ ٔساقة ػ١ٍٗ ، جابةإٌحتاج  ← قٕساقة ػ١ٍٗ: اٌكؤاي فٟ اٌع٠ٓ )                           

 ثُ اٌعػاء تاٌٙعا٠ح ٚاٌثثاخ +++.. ثُ اٌعػاء .. اٌعػاء  -                               

 أزّع ظ٠عاخ " ػٍٝ ا١ٌٛذ١ٛب( ٔا٠ه " ٚظ"غاوؽ  ".ٌساظ ِٕاظؽاخ اٌعاػ١ح إٌٙعٞ ظ)ِٓ أفعً إٌّاظؽاخ ت١ٓ اإلقالَ ٚاٌع٠أاخ األضؽٜ ٚاإل   

 

......... 


