
  201بصائر العدد 

 شكر اهلل على النصر
والصالة والسالم على  يىيدنا محمىد , وهزم األحزاب وحده, وأعز جنده, نصر عبده, الحمد هلل رب العالمين

 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله

صىى ارت   وصىى  ,  فعلىىر راتاتنىىا مىىي الراتىىا , بنصىىره وأعزنىىا, هللا تعىىال  بالادىىاد فىىه يىىبيلهفقىىد أمرمنىىا 

وأضىحر معلمىام مىن , بأطفالدا ونسىائدا, بشيبدا وشبابدا, وانتصر  غزة المحاصرة, مي األص ا  قاومتنام

وأصبح العىدو الصىدي نه الماىرم القاتىي تسىتناد بىال رب , أبنائدا الصابرتنالذي ُعبّد بدماء معالم االنتصار 

, لبايىلة التىه ت حىد  عليدىا الفصىائيثىم بفضىي المقاومىة ا, لإلفال  من الدزتمة الته طالته بفضي هللا تعىال 

منىة هللا  وأمىام,  وبفضىي أمتنىا التىه و فىر فىه م اندىا األيىاج التىه جعلىر لىه, والتف ح لدا شعبنا المىراب 

المىىنعم  ,المعىىز المىىذ , مىىاال ال بىىد مىىن شىى ر هللا عىىز وجىىيّ , بنا وأمتنىىا بدىىذا االنتصىىار ال بيىىرتعىىال  علىى  شىىع

 .نعم الم ل  ونعم النصير, المتفضي

والشى ر مىىن , هىىه الماىا اة علىى  ا،حسىاال, واللنىاء الاميىىي على  مىىن تقىدم ال يىر وا،حسىىاال وحقيقىة الشى ر

لهىىْم تهىىُش ِمىىنه اْلُمْشىىِرِمينه  }:  ىىا  تعىىال , صىفا  األنبيىىاء نِيفىىام وه ِ حه ىىااله أُّمىىةم  هانِتىام هلِلّ اِهيمه مه ىىاِمرام ألْنُعِمىىِه * إاِّل إِْبىىره شه

اهُ إِله  ههده اٍط ّمْستهقِيمٍ اْجتهبهاهُ وه ا }: و ا  (212-210 :النحي){   ه ِصره ىُ  رم ا شه ْبىدم ىااله عه عه نُ حٍ إِنَّهُ مه ْلنها مه مه ْن حه تَّةه مه  ُذرِّ

: ,  ىا  تعىال والتحىد  بدىا ,نعمىهب االعترافو ,باللبا  عل  طاعته تعال  وتتحقق ش ر هللا, (3:ا،يراء){ 

ََ ثََ اا ف َ  } َِ َكنفاا ااب نِعَِمَةاا التحىىد   بنعمىىة هللا  : ]و ىىا  ريىى   هللا صىىل  هللا عليىىه ويىىلم, (22:الضىىح ) { َوأَمَّ

, (رواه البيدقه[ ) ش ر, وترمدا مفر, ومن ال تش ر القليي ال تش ر ال لير, ومن ال تش ر الناج ال تش ر هللا

إِْذ } : القائىي, يه  ب ابة المزتد بإذال هللا عز وجى –ومندا هذا النصر ال بير  –وش ر هللا تعال  عل  نعمائه  وه

ىِدتد   ابِه لهشه ىذه فهىىْرتُْم إاِلَّ عه لهىِْْن مه نَُّ ْم وه هِ تىده ْرتُْم أله ىى ه ب ُ ىْم لهىِْْن شه ملمىا شىى ر ه : و ىىا  الحسىن, (7:إبىراهيم){  تهىأهذَّاله ره

ده لش بالش ر أعظم دَّ  .مندا نعمة, تهاه

له } : فقا ,   المؤمنين لش ره بعد االنتصارو د أرشد هللا تعال ُمُم هللاُ وه ره أهْنتُْم أهِذلَّة  فهىقهْد نهصه لَُّ ىْم اتَّقُ ا هللاه  بِبهْدٍر وه  لهعه

لَّ  }: و ىىا  تعىىال , (213: عمىىراال آ ){  تهْشىىُ ُرواله  ره ه هُ ىىْم ِمىىنه الَِّيِّبهىىاِ  لهعه ُمْم بِنهْصىىِرِه وه أهتَّىىده {  ُ ىىْم تهْشىىُ ُرواله وه

 .(12:األنفا )

, نقىف أمامدىا مت اضىعين لىه, تفضىي بىه علينىا مىن نصىر وعىزة ومرامىةوجزتي الشى ر لمىا , فلله تمام الحمد

 .متذللين متضرعين بين تدته أال تتمم فضله ومرمه بتحرتر المساد األ ص  ومي فلسِين, مقرتن بفضله

لهِ نَّ أهْملهره النَّاِج اله تهْعلهُم اله  } له  أهْمِرِه وه الِب  عه هللاُ غه   ( 12:ت يف){  وه

 

 


