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 م72/8/7107المنعقد في غزة في 

،الحمددد ، ،ا،صال ددددالة،صال ددددال ،سمدددد ، ددددخ ان،  دددصهلل،ا ،صسمدددد ،إ صاادددد ،  ددددهلل،ا ،صسمدددد ، لدددد 
،صأ حنب ،صمن، ن ،سم ،  به ،ا،صاتبع،اهجه ،إل ،أن،امقنه،ا،صبع ،ااا

فإن،اإل ال ، خن،ال ال ،ا،ص خن،األلفة،صالمحبة،ا،إذ،إا ،المباة،األ خ ة،في،باخنن،ا ، دبحنا ،
فخمدن،أ  جد ،اإلمدن ،الب دن م، حمد ،ا ،فدي،،صتعنل ،لهذا،ال خن،كمن،قنهلل،حبخبان،الم دطف ،

،َأب ددي،  ،، ددحخح  ،َصَ ددمعَ ،َسددنأ ،َ ددمع ،المعدد  ،َسَمخأدد   ،َ   ددصهلَل،المعدد   ددَي،المعدد  ،َساأدد  ،َأنع ِإنَّ  :" َقااالَ َ خأددَ َة،َ ي 
ِضاَة َلِبَناةن  َمَماج  ِإَِّ َموأ ٍأ َساَنج  َوَأ الن َبَناْ َبيأتأاا َفَنحأ  ٍ ِماي َكَمثَاِل َر َنأِبَياِء ِمانأ َقبأ ِمانأ  َمَثِمي َوَمَثَل اْلأ

َعَل النَّا ٍَ ِِ المَِّبَناة  َقااَل َفَنَناا َزاِوَيةن َف ِضاَعتأ َواَِّ ب اوَن َلاج  َوَيق ول اوَن َواالَّ و  ٍَ اس  َيط وف اوَن ِباِج َوَيعأ
اااِتم  النَِّبي ااينَ  َِ صجعددهلل،مددن،أ كددنن،اإلخمددنن،بدد ،أق،خهدد  ،مددن،قدد ،باددنه،األابخددن ،قبددهلل،." المَِّبَنااة  َوَأَنااا 

،اآل  ،صالق  ، خ ه،صش ه،من،ا ،.،اإل ال ،ا،فنإلخمنن،بن ،صمالئكت ،صكتب ،ص  م ،صالخص 
َمةأ ل مأَعاَلِميَن :،س،سنمة،كمن،قنهلل، ب،العزة،صالجدالهلللق ،جن ،اإل ال ،لمان َسمأَناَك ِإَِّ َرحأ }َوَما َأرأ

صمددن،فيددهلل،ا ، ددبحنا ،صتعددنل ،أن،الدد سصة،ااتشدد ت،فددي،جمخددع،أ جددن ،العددنل ،،701األابخددن {
بأ ددددمصب،اإلقاددددنع،ا،صسددددن،ط خددددل،اققتاددددنع،الحدددد ،الددددذاتي،ا،صبنلحكمددددة،صالمصسظددددة،الح دددداة،ا،
صبجهص ،الصسنظ،أص،ال طبن ،صالتجن ،ا،ص سنة،اإل ال ،االذخن،التزمصا،في،مصاقفه ،صمعنمالته ،

المثهلل،العنلي،في،التحمي،بغ  ،ال  نهلل،ا،ص فخدع،األ دالل،ا،جناب،الق صة،الح اة،ا،صي بصا،
ص ددالمة،ماطددل،اقستدد اا،بصح ااخددة،ا ،تعددنل ،ا،صمعجددزات،القدد  ن،ا،صابددي،اإل ددال ،صكصاددد ،

، نت ،الابخخن،.
صلددد ،خعددد ا،التدددن خع،سمددد ،ال دددعخ خن،الجمدددنسي،صالفددد  م،ا،أم،حن ثدددة،إكددد اه،أص،إجبدددن ،سمددد ،

امن،كنن،غخ ،ال م م ،ح ًا،ح خة،تنمة،في،البقن ،سم ، خاد ،ا، صن،إسادنت،استانل،اإل ال ،ا،صا 
،صق،مينخقة،صق،ق  ،سم ،تغخخ ،سقخ ت ،.

ن،المجتمددع،اإل ددالمي،لدد ،خ ددهلل،قددط،مددن،غخدد ،الم ددممخن،فددي،أم،س دد ،مددن،الع ددص ،ا،صق، صا 
سجب،في، ذا،ا،فإن،اإل ال ،ق،خك ه،الانس،حت ،خكصاصا،م ممخن،..،صق،خمادع،الم دممخن،مدن،

فخه ،فددي،العقخدد ة،صالدد خن،ا،فهدد ،جمخعددًن،سبددن ،ا ،ا،صلددخس،مددن،لددصاز ،اإلخمددنن،العددخش،مددع،م ددنل
بهذا،ال خن،القطخعة،مع،غخ ،الم ممخن،ص فض،العخش،المشت ك،معهد ،فدي،ظدهلل، صلدة،اإل دال ،

،،.،



،صااق  ،الانس،تجنه، دذا،الد خن،ال دنت ،إلد ،ق دمخن،:،ق د ، مدن،بمدن،جدن ،بد ،  دصلان،محمد ،
ال  هلل،الك ا ، مصات، بي،صت مخمنت ،سمخ ،ا،صمهخماًن،سمخ ،.،صق  ،،متممًن،لمن،جن ،ب ،أ صاا 

ل ،خؤماصا،.،ص ؤق ،ااق مصا،إلد ،ثالثدة،أق دن ،:،ق د ،حدن به ،ا،صان دبه ،العد ا ،ا،ص دؤق ، د ،
،المحن بصن،.

صق  ،سن    ،ص نلمه ،ا،ص  ، افنن،:، اا،سن  ،الم ممخن،سم ،ت ك،القتنهلل،فتد ة،زماخدة،
غخ ،أن،خ يعصا،لحك ،اإل ال ،ا،ص صن،أن،ت خ ،بال  د ،جدز ًا،مدن،،مؤقتة،أص،مطمقة،ا،من

ا،أص،أ ددهلل،اله اددة،ا،ص دداا،  ددهلل، ا ،اإل ددال ،بأمددنن، ،اإل ددال ،ا،ص ددؤق ، دد ،المصا سددصن ا
،أ مهن،من،أف ا ،أ هلل،الح ب،ا،خقخمصن،فخهن،فت ة،زماخة،مؤقتة،ا،ص ؤق ،  ،الم تأماصن،.،

تحددددت،حكددد ،اإل ددددال ،   ،سمدددد ،أن،خكصادددصا،صق ددد ،  دددهلل،فددددي،ذمدددة،الم ددددممخن،صسهددد   ا،فعنقددد
خن،فددي،األحكددن ،ا،ص دد ،كنلم ددمم ددخ ،بال  دد ،جددز ًا،مددن، ا ،اإل ددال ا،صتص ددمطنن،الم ددممخن

،التبعخدة،لد ا ،اإل دال ،ص دؤق ، د ،ا،صخمتزمصن،بجممدة،مدن،اقلتزامدنت،التدي،تحقدل،معاد العنمة
،أ هلل،الذمة،.،

 ،الخهدددص ،لمدددن،ات دددفصا،بنلعددد اصة،صلقددد ،شددداع،ا ، دددبحنا ،صتعدددنل ،سمددد ،بعدددض،أ دددهلل،الكتدددنب،ص ددد
،َأَشد ع،لممؤماخن،ا،بخان،ذك ،الا ن ى،بمن،خمخل،به ،من، فنت،فقنهلل،سدز،مدن،قنئدهلل،:،  دَ نع }َلَتج 

خَن، دَص عًة،لِّمعدذ  ،مع ،َأقأدَ َبه  أ دَ نع دَ ك صاأ،َصَلَتج  خَن،َأشأ خَن، َما صاأ،الأَخه دصَ ،َصالعدذ  ،َسَ اَصًة،لِّمعذ  خَن،َقدنل َصاأ، َما دصاأ،العدالاعنس  ذ 
صَن،{المنئ ة ب    َتكأ ،َق،َخ أ َبناًن،َصَأاعه  أ خَن،َص   أ ،ق  ِّخ   اأه  أ ،م  ،28إ اعن،َاَ نَ ى،َذل َك،ب َأنع

ذا،تق  ،من، بل،ا،فدإن،غخد ،الم دممخن،فدي،المجتمدع،اإل دالمي،إمدن،أن،خكصادصا،أ دهلل،ذمدة،ا، صا 
مددن،أن،خكصاددصا،م ددتأماخن،ا،صأ ددنس،العالقددة،التددي،تاشددأ،بخدد اه ،صبددخن،الم ددممخن،التعنقدد ،القددنئ ،صا 

سم ،الت ايي،ا،صاقلتزامنت،المتبن لة،ا،صسق ،الذمة،أ دنس،لعالقدة،الم دممخن،مدع،أ دهلل،الذمدة،
،ا،صسق ،األمنن،أ نس،لعالقنته ،مع،الم تأماخن،.

بأ دمصب،،اممخن،صغخ   ،في،المجتمع،اإل دالميصق ،بات،الش خعة،اإل المخة،العالقة،بخن،الم 
ا،كمددن،ساددي،الفقهددن ، ددتم ة،مدن،الكتددنب،صال دداة،صاإلجمددنعخ ددتا ،إلدد ،شدد سخة،ما،قدناصاي،محكدد 

 .،ه،العالقة،في،أبصاب،صف صهلل،م تقمةبتف خهلل،أحكن ، ذ

 حرية العقيدة : 
لق ،ص  ،حفظ،حل،ح خة،العقخ ة،لكهلل،إا نن،مهمن،كنن،كمن،ذك ،أبص،خص ا،في،كتنب،ال  اج،

أل هلل،اج ان،:،"،صلاج ان،صحنشختهن،جصا ،ا ،صذمة،محم ،الابي،،من،جن ،في،سه ،ال  صهلل،
،سم ،أمصاله ،صممته ،صبخعه ،ا،صكهلل،من،تحت،أخ خه ،من،قمخهلل،أص،كثخ ،."،،  صهلل،ا ،



إل ،أ هلل،إخمخدن ، بخدت،المقد س، ،،صجن ،في،الصثخقة،التن خ خة،ص ص،سه ،سم ،بن،ال طنب،
خن،أ ددهلل،إخمخددن ،مددن،األمددنن،ا،أسطددن  ،أمناددًن،:،"، ددذا،مددن،أسطدد ،سبدد ،ا ،سمدد ،أمخدد ،المددؤما

ألاف دده ،صأمددصاله ،ا،صلكانئ دده ،ص ددمبناه ،ا،ص ددقخمهن،صب خئهددن،ص ددنئ ،ممتهددن، ،أادد ،ق،ت ددكن،
كانئ ددده ،صق،تهددد  ،ا،صق،خادددتقص،ماهدددن،صق،مدددن،حخز دددن،ا،صق،مدددن، دددمخبه ،صق،مدددن،شدددي ،مدددن،

خ دكن،بإخمخدن ،معهد ،أحد ،مدن،أمصاله ،ا،صق،خك  صن،سم ، خداه ،ا،صق،خيدن ،أحد ،مداه ،ا،صق،
،الخهص ،..."،

 حق اْلمن والحماية في السمم والحرب : 
األمدددن،فدددي،الحخدددنة،الخصمخدددة،صالحمنخدددة،فدددي،ال دددم ،صالحددد ب،.،صخق ددد ،بنلحخدددنة،الخصمخدددة،ممن  دددة،
جمخددع،الحقددصل،التددي،كفمهدددن،اإل ددال ،لقا ددنن،فددي،القدددصهلل،صالعمددهلل،ا،صحمنختدد ،مددن،أم،سددد صان،

  ،التف قدددة،أص،التمخخدددز،الم دددتا ة،إلددد ،أ دددنس،سا ددد م،أص، ا مدددي،أص، دددن جي،ا،صمدددن،مظدددن
}َخددن،قددنهلل،تعددنل ،:،،.مددن،أمدد ،ا ،تعددنل ،بنلعدد هلل،صالق ددطاجتمددنسي،أص،اقت ددن م،.،صخابددع، ددذا،

،َصا ،الأَصال دَ خأن  ،َأص  دك  أ ،َسَمد ،َأاف    ،َصَلدصأ ،ش َهَ ا ،ل مّد   خَن،ب نلأق  أط  خَن، َما صاأ،ك صا صاأ،َقصعام  قأدَ ب خَن،إ ن،ألَ،َأخَُّهن،العذ 
،ت عأ  ، ل صاأ،َصا  ن،َتمأص صاأ،َأصأ َل ،ب ه َمن،َفاَل،َتتعب ع صاأ،الأَهَصى،َأن،َتعأ   ،َفَقخ ًا،َفنلّم  ،َأصأ ،َغا ّخًن،َأصأ ،المّدَ ،َخك نأ صاأ،َفإ نع ي 

،،791َكنَن،ب َمن،َتعأَمم صَن،َ ب خ ًا،{الا ن 
مخن،بأم  دن،مدؤماخن،بهدن، خادًن،خ دأله ،صمن،تمن ،الحقدصل،أن،خكدصن،الم دؤصهلل،ساهدن،صكبدن ،القدنئ

ا ،سادد ،ا،صخحكمددصن،بددخن،الاددنس،بدد ،ا،إاهددن،سادد ،الم ددممخن، خددن،صاظددن ،حخددنة،ا،صسادد ،غخدد   ،
اظددن ،حخددنة،ا،صلخ ددت، خاددًن،خدد خاصن،بدد ،ا،فمصقددا،الم ددممخن،فددي،تطبخقهددن،صالم ددؤصلخة،ساهددن،ا،

 تعخاخن،في، ذا،بكفن ات،خ سص،إل ،أن،خقصمصا،بأم ،المجتمع،اإل المي،في،إ ا ت ،العمخن،ا،م
مدع،ا دتالا،الد خن،صتبدنخن،األصيدنع،،–كفدن ات،مخن،صأ هلل،الذمدة،ا،متخحدخن،لهدذه،المن،الم م

أن،تأ ذ،حقهن،في،الامص،الطبخعي،صالفك م،ا،صتتعنصن،جمخعدًن،فدي،،–اقجتمنسخة،صاققت ن خة،
ن،متنبعة،تطبخدل، دذه،الحقدصل،حدصا ،مت دهلل،بدخ ن،القخدن ة،  مة،ال صلة،التي،خعخشصن،فخهن،ا،صا 

صالقنس ة،ا،ص دذا، دص،اقتجدنه،ال أ دي،.،ص ادنك،اتجدنه،أفقدي،خمثمد ،الحدصا ،بدخن،الم ت دخن،فدي،
ختكدصن،ا دخا،الشدص ى،فدي،المجتمدع،.،،–ال أ ي،صاألفقي،،–مجنهلل،أص،أكث ،.،صمن،اقتجن خن،

ن،ممن  دددة،الحقدددصل،ا،صتطدددصخ ،ميدددنمخاهن،صمال متهدددن،ا،صابتكدددن ،ال دددخ ،األا دددب،لم دددن ، صا 
ي،فددي،ذاتهددن،ت  ددص،صجهدد ،مت ددهلل،تتأ ددهلل،بدد ،الثصابددت،فددي،الحقددصل،مددع،تبدد هلل،الحخددنة،ا، دد
، ص  ن،.

صق،شك،في،أن،اإل ال ،بهذا،الت نمح،خ   ، ط،المصاطاة،ا،كمن،خابغي،أن،تكصن،فدي، خدن ه،ا،
تمددك،المصاطاددة،التددي،تتددخح،ألباددن ،المجتمددع،،سالقددنت،كنماددة،فددي،األسمددنل،ا،خ تبطددصن،بهددن،مددع،



 اللهدن،خ بطدصن،المنيدي،بنلم دتقبهلل،صالاشدأة،بنلم دخ ،ا،فخادتا،،ذصاته ،ا،صمع،ال نلل،ا،صمن
سن،ذلك،بعث،لميمخ ،خح ك ،ا،صخ فع،ب ،احص،مجمصسة،مدن،األحن دخس،الفنسمدة،ا،صاألفكدن ،
اإلخجنبخددة،ا،كمددن،خاددتا،حددث،سمدد ،العمددهلل،المثمدد ،الجددن ،ا،صشددعص ،بنلطمأاخاددة،صال ددعن ة،ا،أص،

، ،.سم ،األقهلل،طمصح،احص من،مفع ،بنألمهلل،صاق تبشن
صاعتقد ،أن، دذه،المصاطادة،تقتيدي،أ  دًن،أ بعدة،ق،بد ،ماهدن،ا،حتد ،ت دتم ،ثنبتدة،قصخدة،ص دي،:،

،الم نصاة،صالح خة،صالهصخة،صالتامخة،.
"،الانس،من،أ  ،ص   ،من،،،أصًق،الم نصاة،:،ص ص،مب أ،حث،سمخ ،الق  ن،الك خ ،صأك ه،  صلان،

،ت اب،"،.
،صلمم نصاة،مظه ان،أ ن خنن،:،
،َأن،أصلهمن،:،أمن ،القين ،صالقناصن،ب صن،مجنممة،أص،محنبدنة،قدنهلل،تعدنل ،:،"،، ،المّدَ ،َخدأأم   ك  أ }إ نع

دن،خَ، مع ،المّدَ ،ا ع  ،إ نع ك م صاأ،ب نلأَعد أهلل  ،َأن،َتحأ ت  ،َبخأَن،الاعنس  ،إ َل ،َأ أم َهن،َصا  َذا،َحَكمأ ،ت ؤ ُّصاأ،اأَلَمنَانت  ظ ك د ،ب د   ع 
،المّدَ ،َكددنَن،َ دد ددخ ًا،{الا ددن إ نع خعًن،َب   خَن،.،صقددنهلل،تعدنل ،:، ،12م  خَن، َما ددصاأ،ك صا ددصاأ،َقددصعام  }َخددن،َأخَُّهددن،العددذ 

،َفَقخد ًا،فَ، ،َغا ّخدًن،َأصأ ،َصاأَلقأدَ ب خَن،إ ن،َخك دنأ ،الأَصال دَ خأن  ،َأص  دك  أ ،َسَم ،َأاف    ،َصَلصأ ،ش َهَ ا ،ل ّم   َلد ،ب نلأق  أط  نلمّد  ،َأصأ
،المّدددَ ،َكدددنَن،ب َمدددن،َتعأَمم دددصَن،َ ب خددد ًا،ب ه َمدددن،َفددداَل، دددصاأ،َفدددإ نع ،ت عأ  ي  ل صاأ،َصا  ن،َتمأدددص صاأ،َأصأ ددد   َتتعب ع دددصاأ،الأَهدددَصى،َأن،َتعأ

،.،791{الا ن 
صثناخهمن،:،أمن ،التصظخا،صالعمهلل،ا،صغخ  من،من،الفد ص،صالظد صا،التدي،تتدخح،مجدنهلل،القخدن ،،

صالتددي،خابغددي،أن،تكددصن،مخ دد ة،لمجمخددع،بددال،أم،بنلصاجبددنت،صالتكددنلخا،صاألسبددن ،صاقلتزامددنت،ا،
،تمخخز،أص،تف خدل،ا،ق،ت اسد ،فخهدن،إق،الكفدن ات،صالمدؤ الت،الالزمدة،.،صقد ،استبد ،ال  دصهلل،

 ددد صج،األمدددة،سمددد ، دددذا،المبددد أ،إخدددذااًن،بنلاهنخدددة،.،"،إذا،أ دددا ،األمددد ،إلددد ،غخددد ،أ مددد ،فدددناتظ ،
،ال نسة."

،ثناخًن،الح خة،.
،ثنلثًن،:،الهصخة،.

التامخة،:،صمعان ن،الحل،في،إثبنت،الذات،ا،صتحقخل،صجص  ن،صتطص  دن،صاز  ن  دن،سدن،، ابعًن،:
ط خددل،اإلامددن ،المتكنمددهلل،لمفدد  ،صالمجتمددع،ا،فددي،م تمددا،المجددنقت،اققت ددن خة،صاقجتمنسخددة،

،صالثقنفخة،.
إن،مصاطاددة،تقددص ،سمدد ، ددذه،األ ددس،األ بعددة،كفخمددة،تيددمنن،الصحدد ة،فددي، خددن ،اإل ددال ،سمدد ،

بم تما،أبعن ه،المن خة،صال صحخة،.،ب  ًا،من،الف  ،إل ،ال صلة،ا،مد ص ًا،بنأل د ة،،م تصى،الكخنن
،صالم   ة،صغخ  من،من،المؤ  نت،صمن،خ بطهمن،من،سالقنت،ص صابط،.



إاان،في،حنجة،إل ،أن،افه ،الصاقع،الم خ ،ا،صا  ك،المؤام ات،التي،ت ب ،لمم دممخن،ا،م دتغمة،
ينت،صالم نلح،المتين بة،ا،صالتي،ق،خ مصا،ماهن،أم،بعض،الحقنئل،صالظصا  ،ا،صكذا،التانق

شدددعب،ا،ص دددي،مدددؤام ات،ت دددع ،إلددد ،تج خددد ،الفكددد ،اإل دددالمي،مدددن،مفدددن خ ،ال صلدددة،صالصحددد ة،ا،
صاقتالع، ذه،المفن خ ،صت  خع،اإلاف نلخة،صالع قخة،صالطنئفخة،صالعشخ خة،مكناهن،ا،حتد ،خ دههلل،

ًن،صثقنفخدًن،ا،فتفقد ، صختهدن،صقد  تهن،سمد ،ف ض،الهخماة،سم ، خن ،اإل ال ،ا،س ك خًن،صاقت دن خ
التامخة،ا،صمعهن،تفق ،إح ن هن،بنلذات،صالكخدنن،ا،صتا دنل،لقمدة، دنئغة،لم دهخصاخة،المت ب دة،

،ا،صلمقصى،العنلمخة،التي،ت ع ،إل ،ال خط ة،صاقت ن ،الافصذ،.
 دالمخة،صخج  ،بان،أن،ااب ،إل ،أن،اق تعمن ،ا،خص ،كنن،خمقي،بظم ،سمد ،الد صهلل،الع بخدة،صاإل

حنصهلل،أن،خ كز،سم ،األقمخنت،ال خاخة،صالجا خة،صالمغصخة،لعزلهن،ا،صي ب،األغمبخة،بهدن،ا،إمدن،
بإثن تهددددددن،لمتحدددددد ك،صاقاف ددددددنهلل،ا،أص،بإخثن  ددددددن،فددددددي،امتخددددددنزات،سددددددن،ط خددددددل،صظددددددنئا،اإل ا ة،

،صالمؤ  نت،اققت ن خة،ا،لخ مل، صة،سمخقة،بن،الفئنت،المكصاة،لممجتمع،في، ذه،ال صهلل،.
أن،اابدد ،كددذلك،إلدد ،أن،القددصى،العنلمخددة،ا،ص ددي،تحددنصهلل،الخددص ،فدد ض، خماتهددن،سمدد ،صخجدد  ،باددن،

تمددك،الدد صهلل،ا،اتجهددت،إلدد ،إحخددن ،الازسددنت،القبمخددة،صالاعدد ات،العا دد خة،صال الفددنت،ال خاخددة،ا،
لتك خس،فكد ة،التشدتت،صالتمدزل، ا دهلل،الكخنادنت،الصطاخدة،ا،كمدن،اتجهدت،إلد ،التبشدخ ،بدصق ات،

مغصمددة،ا،أقددهلل، ددمبخنتهن،أاهددن،تبددث،التف قددة،ا،صتاشدد ،ال  ددصمة،ا،سق خددة،صااتمددن ات،مذ بخددة،م
صتحمدددهلل،اآل دددذخن،بهدددن،سمددد ،تبعخدددة،فك خدددة،  خ دددة،مثقمدددة،بنلتشدددصخ ،صالمغنلطدددة،ا،تهددد ا،إلددد ،

،التشكخك،صبث، صح،اق تالب،صاقغت اب،.
إق،أاان،في،فم طخن،سنمة،صفي،قطنع،غزة،سم ،صج ، نص،ابش ،المؤتم خن،صال نمعخن،إل ،

 صح،ا تفت،إل ،غخد ، جعدة،مدن،بدخن،أبادن ،شدعبان،العظدخ ،ا،صالدذم،ا تمطدت، مدنؤه،أن، ذه،ال
في،ال فنع،سن،ث ى،فم طخن،صق  ان،المق  ة،المبن كدة،ا،صكدنن،الا دخا،الدصطاي، دص،ال د  ة،
التددي،تحطمددت،سمخهددن،كددهلل،مددؤام ات،باددي، ددهخصن،فددي،الت ددمهلل،إلدد ،الفتاددة،صالت  خددب،ا،صالددذم،

 ة،مصقفددددًن،خشدددده ،لهددددن،فددددي،محن بددددة،األفكددددن ،اله امددددة،ا،صقفددددت،مادددد ،حكصمتاددددن،الشدددد سخة،صال شددددخ
صالمزسزسددة،لمصحدد ة،الصطاخددة،التددي،ظهدد ت،بددأبه ، ددص  ن،فددي،ااتفنيددتخان،المبددن كتخن،.،حخددث،
احتيدددات،م دددنج ان،صكانئ دددان،طالبادددن،الجدددنمعخخن،ساددد من،أغمدددل،العددد ص،ال دددهخصاي،جنمعتادددن،

هخدددهلل،جخدددهلل،كنمدددهلل،سبددد ،مادددع،اإل دددالمخة،ا،صكنادددت،الجنمعدددة،الصحخددد ة، ادددذاك،ا،صأ ا ،العددد ص،تج
التعمددخ ،.،صق،أبددخح، دد ًا،إن،أسمددن،اآلن،أن،بخددصت،المددصاطاخن،الا ددن ى،فددي،فم ددطخن،صفددي،غددزة،
 نش ،كنات،مالذًا،لبعض،قن ة،المقنصمة،ا،صقالع،قخدن ة،تجمدت،فخهدن،الد صح،الصطاخدة،بدخن،أبادن ،

اي،بكددهلل،الشددعب،الصاحدد ،بددأبه ، ددص  ن،.،لددذا،كناددت،المقنصمددة،مددن،كددهلل،أباددن ،شددعبان،الفم ددطخ



أطخنفدددد ،صتصجهنتدددد ،ص خنانتدددد ،قدددد ،اا دددده ت،فددددي،بصتقددددة،صاحدددد ة،ا،بص ددددمتهن،تشددددخ ،إلدددد ،العدددد ص،
،المشت ك،ا،صتح خ ،األ ض،ما ،أصلصخة،سا ،جمخع،أبان ،شعبان،العظخ ،.،

صل ،خ تطع،الع ص،بكهلل،من،أصتي،مدن،مكد ،أن،خفدت،فدي،سيد ،شدعبان،ا،خإثدن ة،الفدتن،ال خاخدة،ا،
 ة،مددن،الطددنئفتخن،سنلمددة،بمددن،خحخددل،لاددن،العدد ص،مددن،مددؤام ات،ا،صالازاسددنت،الطنئفخددة،لكددصن،القخددن

،ففشهلل،صالحم ، ،في،كهلل،من،كنن،خ طط،ا،ص خفشهلل،بإذن،ا ،في،الم تقبهلل،.
صمزخ ًا،من،التالح ،ا،صالعمهلل،المشت ك،لقهد ،العد ص،المحتدهلل،الدذم،ق،خفد ل،بدخن،م دم ،،

نل مخدهلل،صغخ  دن،مدن،بصم خحي،في،ماعه ،من،الص صهلل،إل ،مق  نته ،في،الق س،صبخت،لحد ،ص،
،أ يان،المق  ة،.

،صسم ، ل ،ص حب ،ص م ،ت مخمًن،كثخ ًا،.،ص هلل،المه ،سم ، خ ان،محم ،
،

،ال كتص :، نل ،أحم ،سب ،الهن م، المة
، ئخس، ابطة،سممن ،فم طخن

 


