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 جهود اململكة يف خدمة احلج واحلجيج
اململكةةالاربية ةةالاريةةبكرمال هللايوشةةهل لدمةةيحلشهلمشوةةالاوةةملدوحلةةه ي  لدمشوةةالاو ةة مل

لدحلشلاريمحن.
 لداوههللاملحتتل(3692( لداةنلحبهنلحتتلرقمل)2511 خيجلاةنلخزميالحتتلرقمل)

ل( لدقةةةه" ل 1611رقةةةمل) ةةةَلم  ََ شيلَ لَةةةْلَمةةةي َ لو ي  ةةة ٌَ ل ِي لدداحلقشةةةم اهةةةة ل لَدَلَ لُي َي ََجه  لَهةةةَ الَحةةةَشم
لَ ِبله َيمة َيَةلقَهَ" لقَهَ"لَرس ل لبهينلداألرنؤد األر ٌَلهْلاَّلله لَ َل  َهلَدَسلهَم للَ ن  ل لاَّللَه لَََاََةاي ل ك"  َدحل ةش لاَّللَه

َهجُّ لَدار م ب َتَمي  لَدار َغهزَي ل. لاو 
لفني(.ارحليميونيل)خهرملاو لدمفتخيلدالةل ويههلةلقبل

 ليفلخشوةةةاليءلاركثةةةاللداللزارةةةتل بةةة "ةدقةةةشلةةةة رتلوةةةنلالشةةةشلداربمةةة لارةةةش د لارحلةةة
ل.لاو هجلداربمهر لر ؤردالنيكشمليفل ونلد وهنل ل لْلاركجهلارحلي يلامليضيلإنلمهءل 

 لحلةةةأنل وهوةةةهل ةةةاليفلهةةة الاربةةةه دوةةةنل رارل خةةة لحلكةةةيةل هوةةةال مةةةهلٌةةة بتهلاململكةةةالاربية
لطيمقهن 

تلداألرقةهم لدميةتع الاركقةكلل لةْلذرةكلكل نلطيمقلاإلحصةهءااألد"ل ل نلمقيرلذر
اريائسةةالاربهوةةالارحلةةؤدنلاإلسةةاو ا لدلل لهللاةةكزارةوةنلخةةا"لارتقةةهرميلاريةة كمالرلةةكزاراتلذاتلارحلةة ن

لرحلؤدنلاويونيلدغالمهه.
ةةهلحل شةةهلاآلخةةي ل نلميجةةالإبلهللاتةةبلارةةيل رخةةك"لاوةةه"لشملحلةةههشةلقبةة لحاتلارةةولٌد

ل.1)ك لر تبنيلرهلارفيقلاو هزلدار هل ل شه لدةبشلذرامللكل بشاربزمزلرمحهل 
لدةضشههل تم زلاألم هء!

ل
 الذاهب إىل احلج مفقود والراجع منه مولود!= 

لز لكل بشاربزمجهءليفلجملالرارةلامل
لاوم  لرحلا لانتحليتللهللاهنت لحلقش لشملشهرك  لحمفكحلا لاريبكرما لارشدرا لأتس س قب 

                                 
الت و  ذذذ  لق ذذذفإن ك بذذذرخ   ذذذ  لقذذذكتالت    ذذذ    ذذذفه لت ( وهذذذال لق ذذذكت  ذذذح   ذذذ  لقذذذك 1)

ك  ذذ وخ ر ذذك  ك بذذب  ذذو لاتقكذذفت ث لقعف ذذبصذذف   لقك  ذذب ك  كذذ ا   ذذ  لق ذذفإن   ذذا ك ل  ذذ ل

 إ. ث  هاه لمل فه لت إال يف لق فد
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لا صهش لدهللاهن لارعيقل لْلاو هج  لرتلقعا لإالليفلمجه ا  ل حكا"لو هجلاللميحلكن يكء
األونلداضعياةه لد  شوهلهللاهنلاريج لم كيلاوملهللاهنل قيش  لد ٌشقه  لمكر كنهلدراعلارفياق ل

ل.[”منه مولود والعائد مفقود للحج الذاهب“ل دهللاهنكالمقكركن
ل؛جتتمال لْلاوهجلاملخهطيلد ت هدمهلونلهللا لجهنب

ل.اءلهللاهنلقعهعلارعيقكلس
ارةةوللاملفرتسةةاوثةة لاريةة ك"لداألوعةةهرل دلمةةشلامل ةةه ل دلاو ةةكا تلارعب ب ةةالل دلاركةةكار 

ل. قهةلهليفلرحلته
لحلكقلهللا لذركلاإلاتداتلارول شحلبشهلارقكاحل لرليمهحلهلملشمليدر.

متكجليفلارفكضْلد شملاالستقيار لحلقشلهللاهنةتل بةهرةل ةنلإوةهراتلهللاهنتلالزميةلاربية ال
دهللاهنةةةةتلقكاحلةةةة لدلمغهررهةةةةهلابلاريةةةةلبلدار شةةةةب لحلةةةة خهتلٌةةةةغالة لمتبةةةةيألوةةةةنلمقصةةةةشههل دو

او ةة ملهةةيل هللاثةةيلاملتضةةيرمنلوةةنلهةة  لارفكضةةْلاربهروةةا لحلقعةةهعلارعةةيقلاللميا ةةكنلحلةة شملذوةةا ل
ل؛ةبضلاألح هنلحىتلإهنملهللاهنكالمقتلكنلمج الونليفلقهحللالاو هجليف

هلبةةةه لوبأةةةمل دقةةةهتلرحلةةةتشم لحلكهنةةةتل حةةةكا"لاو ةةةهجلقبةةة لاربشةةةشلاريةةةبكريلخكحلةةةه لدل
لجشهرلاربشين لحىتلٌد لاريلبلدارييقالحشدرلاويم.ابلامليألداإللإضهحلا

 لامةةتبه"ل«ارتةةهرمالارقةةكةلملكةةالدة ةةتل لاركةةية»مؤهللاةةشلحممةةشلطةةههيلاركةةيريليفلهللاتهةةةهل
حةةشدرلاوةةيملخةةا"لوكسةةملاوةةمل لوحلةةالالإبل نةةهلدليفلمةةشيلل ةةشرلوةةنلارفةةقلدلارقتةةه"لراخةة 

ةه صفهلدلش لاركراعل لدلهةلامتبلتلحلت الةنيلارل1326 هملاوملونل  ل ياوةْلارعيحلةهنلشرٌي
لل.ممهلنتمل  شهلقت ل شةل نفهرلونلاربيكيلدلاملشن ني

وةةةهلذهةةةةبلإر ةةةهلحممةةةشلطةةةةههيل«لوةةةةيحلةلاوةةةيوني»دمبةةةززلإةةةةياه ملرحلبةةةةتلٌةةةهحبلهللاتةةةه ل
 لوؤهللاةةشال نلوةةنلليل ةةنل حةةكا"لاألوةةنليفلوكةةالاملكيوةةاليفلوعلةةالارقةةينلاربحلةةيمنلاملةة ارياركةةير

يةة شلاوةةياملمكجةةشلةةةهلغةةهرلحةةياءل لل نلبةة لار ةةكر لدلهةةكلجبةة لقيمةةبلوةةنلاملهللاةةهنلميمةةشلزجرةلج
حيمةةة لوبةةةهلاملةةةهءلاركةةةهيفل لدل نلمكةةةكنلاو ةةةهجل لةةةْلمةةةك لمجه ةةةهتلحيملةةةكنلاريةةةاحلحةةةىتل

لك لار منلمرتةصكنلهبملريلبل وتبتشم.مشاحلبكال نل نفيشملونلارلص
دولووة العاماةيووة   إن سوولتاذ كلووز ال مووان اللااعووة لل و يقوووإ إاووراهيع  أعووً :ي ووا   

امللفوورم مووه هووذض الفوذوو  وإيووذاا النووا  و احلجووام  وو  إةووه  وود  كاةووً فقووق مو ووق 
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 لوواإ يف مكووة  ليلووة ونوولنا مووه مووا إىل مكووة اووو ا اووراة :مووان ديوووان احلكومووة دون :ن 
ل.اهة يبالوا هبا، و د  لل يف فلز املعركة مثاةية :شخاص

لآليتل االحظل
ل!اريليبلونلار يلحش الن مهثاربككوالوكقهلرمكانلاول-
ل.هة1326حش لس اللاوهر لار يلذهللاي لحممشلطههيلهللايريل-
ليفلرحلتةةةةهلاألدبل ةةةةهمهللاهنةةةةتلارةةةةولذهللايهةةةةهلارقم ةةةةشانلإةةةةةياه ملرحلبةةةةتلشمةةةةهللهرَةةةةالاول-
ل.ويحلةلاويونيتهةهل لدهيلارولس لشهليفلهللاهة1318

لةةةةكل بةةةةشاربزمزلةةةةةنل بةةةةشاريمحنلهةةةة الهللالةةةةهلقبةةةة لزوةةةةنلرخةةةةك"لاو ةةةةهزلحتةةةةتلدالمةةةةالاملل-
لإبلار كم.ر لاربهملنيلتميةلداومشلهلللارثهرثالامليل لوؤسسلارشدرالاريبكرماارف ص لرمحهل 

ل
حممد اه :محد اه جبري الكناين ا ةدلسي، :او احلسو )امللوىف   بري= ااه ج

  يصق مشاهدافه اندما ونل إىل جدة للدخوإ إىل مكة! هو(  محه هللا.614
لقكره لل(49ل-ل48رحلالاةنلجبالل لرارلاهلا"ل)  لجهءليفل

 الاللرمةنلهلةملقةشل فيقةكال لةْلوة اهبلزمالدسكاههلحليقلدملشهتلاو هد هللاثيله  لا 
دهملمبتقشدنليفلاوةهجلوةهلاللمبتقةشليفل هة لار وةا لقةشلٌةالدهملوةنل  أةملغا ةملارةولمىت.ل

ل؛ميتغلكهنه لم تشبكهنملانتشهش لدميببكنلالست ا لوهلأبمشمشملاست اش
اللوةةةهلك ةةةهلابلدط ةةةه.لدرةةةكل يةةةيل لرجنةةةالابل نلمحلهوةةةهجلوبشةةةملاللمةةةزا"ليفلغياوةةةالدوؤدل

شهتلةصاحلارشمنلركهنكالونلارألمليفلاويلاللم ةهر لدر ةش ل اىفل لةهلامليلمنيليفله  لال
داللملنيلمةشمش .لحلهنةهلرحلةالضةياملبلاملكةكال ةنلاوةهجلدجبة ل ةكألذرةكلوةهاللدطبهوةهل وةيل

 ةهرلهة الاألوةالللملرت بةالهلةمكلاركظ فةالاةتٌك لشمهلابلوكثةيل وةاللوكةا لحلمةىتل ةعة تل ة شمل لة
ةةةل هبل يدمةةةالاوةةةهجلداظشةةةهرل ثقةةة فشملةيةةةببلاملكةةةا جةةةشة ل//لكا.لدا فةةةقلر ةةةهلوةةةنلذرةةةكل نلٌد

اوةةهجلةبضةةشملةبضةةهللمضةةمنحلةةكررل وةةي ل نللحل ويةةك هلهبةةهلخةةا"لوةةهلخكطةةبلوكثةةيلاألوةةاللاملةة هللاكر.
 لشمنلدااللحلشكلاللمرتكلوهرةهلقبةرلامله"لدارعبهملارل انلةيمسهلونلقب لٌاحلاردمشخلكالابلحيمل  لحلهنلدرل

لبَهنلوغاللاري نلدوبشهله.اوهج.له الرفأه لهللا نلحيمل لوالا لة ش لحمل لرهلاهللارتا  لونلاوهج.لحلي
دارةة يلجبةة لرةةهلٌةةاحلارةةشمن لةةةشاللوةةنلوكةةسلاوةةهج ل رفةةهلرم ةةهرلاَ ةةهنلد رفةةهلارر ل

هلاقعه ةهتل قعبشةهلةصةب شلارثمهمنهملالقف زلشرك  لاإلمةببليل  ةش  لحهمةلونلارقمش لدهكلحنك
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رةةشمنلجبشةةالارةة منلهلةةملهبةة الاريسةةملاملةة هللاكر.لدرةةكاللوغ ةةبلهةة الاريةةلعهنلاربةةهر"لٌةةاحلاوصةةيلدل
جبشالارحلهمليفلحيد لرهله هكلوالاإلحلينململهلٌشرل نله الاألواللامل هللاكرلوةهلٌةشرليفلجشةال

امليةةةفكهللااليفلسةةةب  ل لعشيهةةةهلاريةةة هلدمغيةةة ل رجهسةةةشهلد ر سةةةشهلشرةةةشوهءلحلةةة حقلةةةةارل لأبنلماوةةةهج.ل
لم.بارلاو هزمالملهلهمل ل هلونلح ل ي لاإلساملداستَا"ل وكا"لاوهجلدروهملشه  لار

حلمنلمبتقشلونلحلقشهءل ه لاألنشرسلاسقه له  لارفيمضال  شملحله تقهر لٌَ شلهلة ال
ل ةةةزلدجةةة .لحلياهللاةةةبلهةةة الاريةةةب  لراهللاةةةبلخعةةةيلاريةةةببلديةةةهلمصةةة الشوةةةهجلممةةةهلاللمي ضةةة هل 

حل ةةةهل لةةةْلغةةةاللهةةة  لاوةةةه" لحلك ةةةهلدة ةةةتل لاآلنلهلغةةةير.لد لقةةةشل دجةةةشلاريخصةةةالدوبتيةةة
حةةياملدجبلةةك لسةةببهلابلاسةةتا لاألوةةكا"لداسةةتَقهقشهلوةةنلغةةاللأبمةشيل قةةكاملقةةشلامةة د لوب حلةةال

حلههةةةهل ل ةةةنلقيمةةةبلحةةة لدوصةةةهررةلاو ةةةهجل ل شةةةهلدضةةةي لار رةةةالدامليةةةك الارشن ةةةال لةةة شم ل ا
 نصهرلارش من لدحز ل ل ديلللحشمناملكلَفال نلامليلمنيلةي كللةتعشاللميحلاله  لاربشعلاجمل

اوةةقلدارصةةشق لدارةة اةنيل ةةنلحةةيمل ل ةةزلدجةة  لدارغةةهمليمنل لةةْلحمهروةةه لدالةةهرمنليفلا ةةاءلل
ل اهةبملار صالهللالمتهلداظشهرلر ك هلدنصيلولته لانهل لْلوهلمحلهءلقشمي لدهكلنبملاملكبلدن

رحلالاةنلل)"حل قكلجلداجملهدردنل لكلاري الاو هل لةهلش لحت ل نل ويل   بمثلحتش
ل ل(89  لجبالل لرارلاهلا"ل

ةةل هلابلهةة  لاربلةةشةلاملكيوةةالحل رف  ةةهلل  لٌد دوةةنلٌةة ال لالم ةة لدحلضةةلهلاربمةة مل ل  ةةهل   
هللاةة لوةةنلهبةةهلوةةنلاو ةةهجلاجملةةهدرمنلممةةنلقةةشمل شةةش لحل شةةهلدطةةه"لوقهوةةهلهبةةهلمتَةةش ل لةةْلجشةةال

ليةنيلوةهلأبمةشمشملدارة منلهللاةهنكالحلحلةالحل شهل لْلاوهجلاملختلتلصصنيياةالاملارب بلأبو شهلونلاو
يملارحلةةيمه لاللمغفةة ل حةةشل ةةنلوته ةةهلطيحلةةال ةةنيلااللاخةةتلسلوةةنلمشمةةهل دلوةةنلدسةةعهل  ةة لاوةة

لمةةةشلارقمةةة ه لحلكفةةةْل ليفلهةةة الاربةةةهملمةةةيهملاالل    بةةةالدرعهحلةةةالغيمبةةةا لحلمةةةهلوةةة شملاالل حةةة  
يفلهة الاربةهم لدحلتةكرلهلمةيهم لدةع ةبلهكاملشةهلشملحلتكقةشمشل لة ارقل   لد ظشيل واللاربلةشلارتحلة

بشةةكرلحل شةةه لدانكيةةهرلحةةشةلمسكوشةةه.لدهللا ةةهلنب ةةتليفلسةةعشلاملكضةةالارةة يلهللا ةةهلمحةةهر ةلق أشةةهلامل
نيك ه لحلييهلمص ب هلونلةيرلهكاءلارل  لوهلحنتهجلوبهلابلراثرلمق  هلو ةه.لدذرةكل وةيلويةتغي ل

ل. اهةيكا
لاحظل لم
ملرحلبةةتلشمةةه لحلةةأنلرحلةةالاةةةنلهةة  لاألوةةكرلقبةة لةكثةةاللوةةهلقصةةهلاركةةيريلدإةةةياه ل نل-

ل.هة(579)جباللهللاهنتليفلس ال
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رفتلنأييلوهلذهللاي ل نلةبةضلحلقشةهءلاألنةشرس لدربة لهة الهةكلاريةببلارة يلو ةالل-
ل!رقشدم لرلَم لحلمهتلدَللحيمرمحهل لونلاملزلاةنلح

هللا نلحيمل لوالا لة ةش لحملة للل ل بلهلشوهجفدهللا القكرهل نل واللجشةلدوكالدوهلمل-
ل لْلٌاحلاوه"!ر لاربهملنيلللداومشلهلل لل اهةرهلاهللارتا  لونلاوهج

ةةل هلابلهة  لاربلةةشةلدهللاة القكرةهل ل ل- لٌد دوةةنلٌة ال لالم ةة لدحلضةلهلاربمةة مل ل  ةهل   
املكيوالحل رف  هلهللا لونلهبهلونلاو هجلاجملهدرمنلممنلقشمل شةش لحل شةهلدطةه"لوقهوةهلهبةهلمتَةش ل
 لْلجشالارب بلأبو شهلونلاوياةالاملتلصصنيلحل شهل لْلاوهجلاملختلينيلوهلأبمشمشملدار منلل

ه لاللمغفةة ل حةةشل ةةنلوته ةةهلطيحلةةال ةةنيلااللاخةةتلسلوةةنلمشمةةهل دلوةةنلهللاةةهنكالحلحلةةالاوةةيملارحلةةيم
األوةةةةيلا ةةةةهرقلرلبةةةةهرةل قةةةةك" لهللا نةةةةهلمةةةة هللاي لوةةةةنلش لل... ؛دسةةةةعهل  ةةةة ل   بةةةةالدرعهحلةةةةالغيمبةةةةا

ل!اريكءه"لاألويليفل)هللاياوا(لحص لهلملةفض ل  لدذركلمف شلمشةلاستفَ
 د مه  دمي؛   محه هللا يف طريق احلام موجو = وهذا احلاإ الذي ونفه ااه جبري

 لاررتمجالرقمل335ل/5حلقشل يجملاةنلاريبكيليفلهللاتهةهل)طبقهتلارحلهحلب الاركرب ل
شلةنلحم َل(؛ل546 َبههرلةنلَ مح  َ  ص كرلةنلحم َمهشلةنل بشلال 

َبههرلمل شلاة نل بشلال  مهشلةنلَجب َفيلةنلَ مح 
ََل  لار بلملارزهاَهشلار َكرعل حشل ملَلةنلار فض لةنلاري ة الةنلو يل مهالملةنل بشل لارتهَم َميلاإَلَوهملال 

َبهين . نة َ هل َة كلاملأفيلةنلاإَلَوهمل ِبلَو  ص كرلاة نلاريهم  لارشُّ
ش كرلار  هللايل حشلونلطبقلاأَلر ألذهللاي لد بقلار َكك نلاريحل الار قشرلار َبَأ ملار ل مَ لار َمحل 

يمنلَد َر ةَبَمهملَالَدمسالاوََشمِليفلٌغي لدهللارب  نحلي  لدرشليفلذَل لَد حل  ) كيفلليلاو  هالس الَست 
لهة(.489يفل همل يالدمثهننيلد رةبمهملال

الاةنلجباللةش تلونل قك" لمبينل قيمبه لقب لوحلههشاتلاةنلجبالليهملالس ا لحلأنلرحل
لهة(!579)لاربهَل

ل( 337ل-ل336ل/5قه"ليفلطبقهتلارحلهحلب الاركرب لرليبكيل)
َش لَدَستَ نَيلَد َر ةَبَمهمَلا لد ظيلهبَهلار ف َقَشهءلَدَجيتل  َدرخ ل َة كلاملأفيلةَةغ َشارليفلس الَإح 

ََهقلارحلَ الَازَي لةَ  هلَدَةنيل ِبلنصيلةنلارص بهغلو هظيةلَ َجهرلحَل َشهلار َكَاملَداج ل تمَالشرحل ال ِبلَإس 
لَده َكلَإذ لَذاكلَحَ َفي .
هزل لْلغاللارعهيَمقلار م ب َتهرلحلََأنلارعهيَمقلهللَاهَنلقشلانة َقعالَةَيَببلَبلاو  مثهلخيجلإَل
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ل َة كلاملأفيلو سكراليفل تمي  َت َاءلار َبَي لحَلقعالَ َل  َهلدَ لْلرحلقتهلارعهيَمقلد سيدالَداس  ل َمشيلاس 
ٌَهَةي الَإَبلَ نلخلصهل ل َةَبهَب. ل ي لار َبهَرمَال

َكيل َنهلمل ََ َرمَالد خ  هلار َبَي لهللَاهَنلُييجلَوَالمجَههلَهلَإَبلاريه  يلقَهَ" لَدَللهلرخ لار َبهحل
ل  يللَم  ئهلونلار بلم لحله فقلَ نلوقشملار َبَي ل َرَاَرلَ نلمتَةَزدهجلحلَةَقهر ل كا لخنيجلَإَبل ق لهَل ملَإين َ

لةبضلار َبَارلر بقشلَهَ الاربقشلةبضلار ف َقَشهء.
لالاريج لارهَ يلُييجلَوَالمجهركملَإَبلارصهَيَاءلحَلَق هلخ يَاَسهن!األسياء لَه َلحلَةَقهَ"ل حشل

ةةَ هءلحلةة جبتشملدهللالمةتشملَشر َبَيةَ هةةَالحلخ لةكالَدا  تَةةَ ر دالد قةةشتل حلهسةتش كينلدسةة ركينلَ ةنلَ م 
َوكهةاليفلدسة للربقشلحلَةَفيَح كالدس ركينلَ نل قب لَو ة ش ملَمة  ئهلحلهوت بةتلدسة رتشملحلَملةكينلَإَبلهَل ملا

َبتليفل َل َكلار مشهةلَسب شالار لزجنهين اهة.اري  الَدةق تلهبَهلجمهدرالٌد
ل

= ومل يقلصر احلاإ ال  مكة ، ال    املدينة النبوية، أمه مشاهداذ ااه 
  (161 -160ص  اهلالإ ط دا  /ااه جبري)  لة جبري اليت  صها يف   لله 

املةةة هللاكر لدهةةةكلاريةةةهةالوةةةنلحمةةةيم لمبةةةينلوةةةنل ةةةهمل)مثةةةهننيلد يةةةمهملاللالمبةةةاديفلمةةةكمل 
ل؛ لجلهلللجلرلميلمنيمههش لونل وكرلاربش ال ويالم هر لرهلاالساملله يما(

 لةْللٌةلْل ل ل ةهلدسةلم لدهةكلدذركل نلا ع بلٌد لرلخعبةا لحلصةبشلو ةربلار ةيب
 ذ نلاملؤذ نكنلقهمله الا ع ةبلاملة هللاكرلرلخعبةا للحللمهل... لْلو هبلغاللويضي للوهلم هللاي 

كية لحلقهملة  شمه لحللمهلحليغلونلا عبةالدقشل قشوتهلاريامتهنلاريكرادانلدقشلرهللازاتلجبهنيبلامل ربلار
المةاللاةتةشر ا لدلاألدب لجلسلجليالخهرهلحل شهلجليالا عبهءلاملضيد لهبهلاملثة ليفلاريةيل

لارتيةةك"لدارحلةةَهذة(لل )اركشمةةالخعةةكنلاريقةةه  لهللاشمةةاكل لدمتفوةةيرةلوةةنلا شوةةالُيرتقةةكنلارصةة
ل؛ لْلاأل هجملداوهضيمنلهل الا ع بلارقل  لارتكحل ق

لل//.حلم شملونلمعيحلارثك لار ف س
ل.يجلارحلقالارغهر الونلاويميلحل بع شه لدقشل  شههلر ركونلُيلدو شم

ل.دو شملونلُيلال مهوتهلحل  ب هه
ل.ر لحل لقيلةهدو شملونلمت يرل نلةيل

ل.ةفضلالونلا هملدو شملونلاللمتيالحهرهلر ركلحل يمش
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ل.دو شملونلمشحلالارقياضالونلار هب
ل.دو شملونلميشلمش لشرشم هرلدارشم هرمن

ل.بلغاللذركإ
ل.ار يهءلونل عيحلخلخههلهلدميجلخهمتشهلحلتلق هدونل

هلرهلونلذرك.لإ لبلوهلمعك"لارٌك
لةةةْلامل ةةةربلملَةةةظلهةةةؤالءلامليةةةت شمنلشةةةه لجةةةهرسل يفل َ ةةةهءلهةةة  لاوةةةه"لهللاللدا ع ةةةب

 لْلار هالةلَأةهتلمكي هةهلارعمةالدمب ةشههلاريغبةالداالسةتزارة لابل نلهللاةهرلاركقةتللامليتيبني
َالونلار ها لد  لةنلشرصة هحلدهةكلقه ةشل م قضي لدارصاةل فكت لدقشلضملونلرهلرمنلٌد

حلةهجتمالرةهلوةنلذرةكلاريةَتلم تأيلامتفهللٌبهةالاركشمالدقشل راقل نلدجشهلوةهءلاو ةهء ل
لْلشر ها.للاملؤرهلهللاكمل أ مل وهوه لحللمه ل رضه لقهملد هللام لا عبالٌد

دانصيلل ه لارتَص  لشهللانيل لْلارشمن لجملينيلونلحلاحلارةشن هلوتَققةنيل مةيا ل
ل اهةاآلخية.لدهلللاألويلونلقب لدونلةبش!

ل
حممةشلةةنل مةيلةةنلحممةش لحلشة اللل؛زونلاةةنلجبةالةبشلليء قضله الاوه"لاري=لدَللم 

رمحةةةهل ل لميةةة  للهةةةة(721 ةةةةكل بةةةشل  لحمةةةبلارةةةشمنلاةةةةنلرمةةة شلارفشةةةييلاريةةةبول)املتةةةكىف ل
ةةالةرةليفلرحلتةةهلارةةولامسههةةه ل)وحلةةههشا هليفلطيمةةقلاوةةملدارةةزج عةةك"لارَغ بةةاليفلوةة ءلارب بةةاليةةهلمج 

تقةةشةلدحتق ةةق لحممةةشلدطبةةالو شةةهلاجمللةةشلا ةةهوسلةل( ل شةةالإبلاوةةيونيلوكةةالدطَ بةةااركجشةةالاركج
ل1408لاألدب  لببةاارعل/رب ةهنل–ار همي لرارلارغي لاإلساوي لةةالدتل لاوب بلاةنلا كجا

لمل1988ل-لهة
ل ل(89ل-ل87  لو ءلارب بال)يفلارفشييلمقك"ل

لس ال  لد يهللاشم لإبل يحلهتلداملب تلهبه ل لكلارل لا لارتكجه ليف لالمشكر ليكاحلقا د مهر
للو ع ما خياف مه ا اراة يف :طراف النها  و:اقاة النا ، وحيذ  مه املب تليىنل

لميتصَبلم ئاةلهاهبع مبا  ل مه العدد  لانفيرلدَل لونلار هال د لدونلأتخي لونلاربشر  ه
نيل لكلارحلبه  لد كغلشمليفلالبه"ل  ِلمتب رلاإلحيهلل ل شملم  ل دلرهللاه  لانياهلملةدل

ل؛حلكقالاربزمل لْلارتكجه لدهللاهنلر جلوبهرهللاهلداومشل 
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حلقشوتلرهلراحلته لحلبزوتل ل هليفلاريهللاك  لحل ىبلإالل نلميهميينلإبل يحلهت لددضال
مس لحل هبلهكلوالٌَبهلشلغيد لارحلمشي لحليي لمج بهلإبل يحلهتلحلكاحل  هههل  لمش ليف

ل.ملكضالنزدره لدانفيرتل  لوالٌَيب لدةت هل لكلارل لالةبيحلهت
وال  إثران اةلهب  تاع العرة اعض مه أتخر مه :هل الركب، وكان منهع مله 

 ع الوكيل.داأعهع  لل وسلب، وإان هلل وإان إليه  اجعون، و سبنا هللا وةع
ل؛ربهوااةتش تهلالدر م هليفل لكلارل لال  بهلحل مه

وةةةنلاالسةةةتبشارلداالحتفةةةه"لةكقةةةشلارحلةةةمالةعةةةك"ل لةةةكلارل لةةةا لشلبةةة لارقةةةهململيفلدسةةة ل
دهةةكلجبةة لوي فةةا ليفل  ةةا لويةة ش ل  صةةبلةةةهل ل يحلةةهتلاملبةةيدلل  ةةشلاربةةي لارقةةشوهءل ال"

دوةةنلخلفةةه لحلال قةةْلإر ةةهل لةةْلطيمةةقلراجتل وةةياءلاريهللاةةب لدقةةشلٌةة الرةةهلررجلشرب ةةهءلوةةنل وهوةةهل
هلارتقةْلحليمةةقلوةةالحليمةقلحلةة غهلالبة لشرصةةه شمنلدار ةهزرني لدهةةكلمتةة جمل خةي  لدريةةدم ةز"لوةةنل

 را لدمتمةةكجلهللاةةهربَيلزخةةهرا لدارعةةيقلإر ةةهلشرحلةةمكعليفلةيةة  ل يحلةةهت لهللاهريةةعكرلاملةة هبهت ل
ا لهللاحلةبلهلداحةشة ل تص لةهلونلهللا لالشهت لد نتلإذالنأيتلإر هل لةْلةبةشلوةنلا  مةهت ل ةيل

لة لحلرت ل  به لٌلشال هرلذهبه ل دلٌهرلهلب ه.رينلوتبهضشدوهلمعك"لونلارحلمالهللا نهل 
ة لهة  لاوهرةالوةنلقبة شلاربةشع لارةوليةبل نلمزجةيل  شةهلحله لشةهلدمةيرعلدقةشلنبةهل لةْل
ذركلاإلوهملارفهض لمجه"لارشمنل ةكل ميدلةنلاوهجب لارفق هلاملهركي لدةنيلقبشله  لاوهرال

له الالب لحلقه"لرمحهل .اربهوا لدةنيلوهل خع لحل هلار هالونل ويلولاستَي شهلار
دو شةةهلإمقةةهرهملار ةةالانل ل ةةهلر لةةال يحلةةا لداهتمةةهوشملرةة ركلشستصةةَه لارحلةةمالرةةهلوةةنل

ل.ةارهم
داخةةةتا لار يةةةهءلشريجةةةه"ليفلذرةةةكلٌةةةبكرالدهبكطةةةه لشرحلةةةمكعلاملحلةةةبلالاركثةةةالة لدقةةةشل

حل شةهل هة لقةشةلهللاهمةفال ةنلدجششةه لدهة  لضةارالمةههبكالارحلةمبالاملكلل زاحملاملي ةلالم لالة ةشهه
ل.ارحليكليفلوث لذركلاملكقهلالل  

دإمنةةهل حةةشَكالذرةةكلوةةنلقيمةةبلحةةنيلانقةةيأل هللاةةهةيلاربلمةةهءلاربةةهولنيلاآلوةةيمنلشملبةةيدلل
ل.دار ههنيل نلامل كي

ةةلهْلاَّلله لَ َل  ةةَهلَدَسةةلهَمل صةةكهلملةبيل ٌَ دقةةتللحلةةهتلقبةة لرخةةك"دحةةنيل يهللاةةكالسةة الرسةةك"ل ل
ميحلةةكنليفلار ةةكملارثةةهونلوةةنلوكةةالإبل يحلةةالرحلةةالل؛ماركقةةكللشنتصةةهللهنةةهرلمةةكمل يحلةةالركةةكهن
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ٌَلهْلاَّلله لَ َل  َهلَدَسةلهَملامليةالليفلارثةهونلوةنلوكةالإبلوةىن لداملب ةتل داحشة لدإمنهلس الرسك"ل ل
لرحلمسلمكمل يحلا.شلزدا"لاإبلمكمل يحلا لدأتخاللاوصك"لةبيحلهتلإبلوهلةبللهبه

ية ل ةةةةيكلالمةةةةال لةةةةْلسةةةة تهليفلةدحيةةةة  ب ةةةةهل ل (95وةةةة ءلارب بةةةةال)  لدقةةةةه"ليفل
ونا وا يصلون إبمان يلع هلع، وال حيسه السنة :موا مو وق النوَ نىولَّلل  اعَّللل اىلىي وه  وكضبه ل

وولَّللعى، ويوواخر الإهوور إىل  ريووب العصوور، أينلإوورض كاووري مووه ااهوواإ، ويصوولي :هوول العلووع  وىسى
 اعَّللل اىلىي ه  وىسىلَّللعى. لمعون يف   اهلع مث جييئون إىل مو ق النَ نىلَّلل جم أرادى :و

والذي ظهر مه احلكمة الشراية يف مبيً النا  مبا، وإ امة الصالة مبسجد 
إاراهيع، مث اجمليا إىل املو ق :ن يصل النا  وفلز ا مكنة املتهرة طاهرة، ومل يبق إال 

اآلن ألصبح فلز العرناذ املشرأاذ، و د ملئً  مااللشاغل ابلذكر والدااا، و:
 آدمياذ وهبيمياذ، وإن شئً  ل يف ااميع هبيمياذ. أ الذ

ولقد جهدان :ن جند موذعا للصالة طاهرا أما وجدانض إال :ن يصلي ال   ائل 
 ."اهويوذع ال  ا  ض    ال  الصخراذ املبا كاذ، وال  وإ وال  وة إال ابهلل

لماحظلارتهيلل ل
حىتليفلاالنتقه"لونل؛لمقلد يل لارللصك لدقعهعلارعيمقارعيل ونل نهلذهللايل شملل-

لوكالإبل يحلا.
لب ل يحلا. لْلجذهللايلانتحلهرلاربشعل نهلل-
ل نهلذهللايلانتحلهرلارفضاتلاآلرو الداربش م ال لْلٌبشاتل يحلا.ل-

زاهملحلههللليداومشلهلللر لاربهملنيلمج اله ال زارتهلارشدرالاريب شة لحللملمبشلرهل َي ل
ل.داملثكةالخالال نلاإلساملدامليلمني لديز"لهلملاألجي

ماليفلاالهتمهمليحلبيل يحلا لحلشيل يس لشمليمشمنلرة لدزارتلاململكالاربية الاريبكل
 لر تَققلهلملَشردالرل هالوكهنلاركقكللداللُييجكال نلحشدرل يحلالطكا"لزونلاركقكللر 

لقكلليفل يحلا لحلأنلاومل يحلا.رهللانلاركل
ل
 ؛اداة املقاماذ ا  اعة  وإ الكعبة= 

ل لونلجشالوقهملإةياه م.حلللحلهحلب الوقهمل
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ل لونلجشالو زا لاركببا.درلَ ف الوقهم
ل.إمسه   .لييهللانلار مهينلدح  لوهلةنيلاردرلمهرك الوقهم
لوهلةنيلاو يلاألسكرلداريهللانلار مهين.لدرلَ هةلالوقهم

ةلةلاركاحةةةةةشةليفل دقةةةةةهتلالتلفةةةةةال لدلاللمتَةةةةةشدنلإالليفلٌةةةةةا قةةةةةهملارصةةةةةاةليفلهللاةةةةة لوقةةةةةهملرلصةةةةةا
لاملغي .

ل.هة579اةنلجباللرمحهل ليفلرحلتهلرلَمل هملاربش ال  لذهللايلوحلههشا هلهلدممنل
لل ل(72ل-70  لرحلالاةنلجبالل لرارلاهلا"ل)اةنلجباللقه"ل

ل. ...خهوسلرفيقال يمْلارزمشمادرلَيمل رةبال ملمالس  الدإوهمل 
رمحةةةةهل  لدإمنةةةةهلقةةةةش و هلذهللاةةةةي لألنةةةةهلاملقةةةةش ملوةةةةنلاإلوةةةةهمللرحلةةةةهحلبيحلةةةة د "لاألملمةةةةالاريةةةة  الا

ةا هلخلةهلوقةهملإةةياه ماربب هسي.لدهكل إاللٌةاةلاملغةي لحلةأنلاألرةبةالل... د"لونلمصةلي لٌد
لل؛األملمالمصلكهنهليفلدقتلداحشلجمتمبنيلرض قلدقتشه

للشإلقهوا لمثلمق ملوؤذ نكلسهمليلاألملما.لمبش لوؤذنلارحلهحلبي ل
ل؛جتمهعلارتكباللحل شهلونلهللا لجشايفله  لارصاةل لْلاملصلنيلسشكلدغفلالاللدريهلرخ 

ل لةيهللاكعلارحلهحلبيل دلاو في  ل.حلييهلرهللاالاملهركي 
ل؛ دلسل مل حشهملةغاللساملإوهوه

لحلرت لهللا ل ذنلوص خالرصكتلإوهوشهل دلٌكتلوؤذنهلالهحلالاريشك.ل
له الحل َش لاريشكل لْلهللاثاللونلار ها.للدوا

ل...لمحهل  لدهكلمصليلقبهرالاريهللانلار مهين رللمثلاملهركي ل
ا هلقبلالامل زا لمثلاو في ل لل... رمحهل  لٌد
ةا هلوةالٌةاةلاملةهركي ليفلحةنيلداحةش لوكضةالٌةا هلمقهةة للمثلاو بلي رمحةهل  لٌد

ل. اهةليلارأشيلداربصيلقيمبهلونلاو فيوهلةنيلاو يلاألسكرلداريهللانلار مهين.لدمص
للماحظل 

داسةتميتلإبل نللل اربش الزو ةهلطةكمالحةىتلقهوةتلارشدرةالاريةبكرماقشلةق تله  لل-
جهءلامللكل بشلاربزمزلحل"لسبكرلرمحهل ل لحل ش لاربلمهءلرل أيليفلوقهوهتلاملية شلدانقيةهمل

هةةل لمثل ٌةشرل1343ملهتلوتفيقال لدهللاهنلذركلونلاةتشاءل كر هل لْلاو هزل همجه تهللمه 
اترمةةال لم أةةيل  ةةشلالمه ةةالخلةةهلإوةةهملداحةةشللم ةةالارصةةلكات وةةي ل ةعةةه"لهةة  لاربش ةةالد كح
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ل.(233 ل)   مهرةلاملي شلاويام
ل. ةع لامللكل بشاربزمزلةش الاملقهوهتلاألرةبال لهة1345ل-هةل1344ديفلس ال

لجهرلاالختاللدارتفيقالةنيلامليلمني. نله  لاربش الهللا تلونل كاو لإمشل-
 نلامللةةكل بةةشلاربزمةةزلرمحةةهل  لشررلوةةنل د"ل كر ةةهلاو ةةهزلإبلإزارتشةةه لحلللةةهلاومةةشلل-

لدامل ا.
ل

 احململ، وما يصا به مه :مو  منكرة خمالفة للشرع.= اداة 
لداحملم ل لارحلهوي  لداحملم  ل  لاررتهللاي لاحملم  لاوم  لزون لاملكيوا لوكا لإب ل يت هللاهن

لاملصيي.
هنلحيم لوالاألرزاقلدامليه شاتلألحلقياءلاويم للدهللاهنل مهشهلاحملم لاملصييل لار يلهللا

لهللايكةلاركببا.
.لدمصَبلاملكس قْل ليفل د"لرهللابلاحملم   لْلمجهللاباللحلخمليب لهكرجلللدهللاهن

لداريقه.
ل.دهللاهنكالمشدردانلةهليفل ح هءلارقههية

ل.حلؤارامللكل ركلملنلميمشلوحلههش هلدذركليفلزونلد لْلار ك  ك لوحلههشلر
لاحملم لةش الوكجكرةلونلقب لذاكلاركقت.دل
 القشلظشيلوكقهلإنكهرلاحملم لدو الوأههي ل لملهل حلىتلةهل لمهءلارش كةلاركههةدل

)ار  شما(ليفلم نلاحملم لحلببشلرخك"لسبكرلةنل بشلاربزمزلةنلحممشلةنلسبكرل حشل جشارل
امللكل بشلاربزمزلوكالدمتك هلو شهل ل رس لهللاتهش لإبلاريلعهنلسل ملارثهرِلاربثمهينل)ل

لم(لجهءلحل هل ل1807ل–ل1789
رةةكل إينلرخلةةتلوكةةال لد و ةةتل هلشةةهل لةةْل رداحشةةملد وةةكاهلملةبةةشل نلهةةشوتلوةةهله ه

حلبل ةكل نلمت ةالدايللروحلةقلددايللارقةههيةلوةنل………لونل مبه لارَك  الد رغ ةتلارضةياملبل
ل“اجمليءلإبله الاربلشلاملقشالشحملم لدارعبك"لدارزوكرلحلأنلذركلر سلونلارشمنليفلميءل!!ل

لماحظلوهلمليل ل
األ ةاملهللاتةه لجةهءليفللل.هللاهنليفلارشدرةالاريةبكرمالاألدبرلةنل بشاربزمزللكلاإلوهملسبل-
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زمةزلسبكرلةنل بشلارب.للم(ل1814ل-ل1750هةل=لل1229ل-ل1163) ل (90ل/3رلزرهللاليل)
ةيبكرلاركبةال.لدر شةهلمةكملوقتة ل ة ةهلشرشر  ةاللحممشلةنلسبكر لإوهم لونل وياءلجنش لمبيللةن

بالال خضالةنلوبأملجزميةلاربي  لحلهوتشلولكةهلوةنل طةياللدج شلج حلهلهللال( هةل1218)س ال
لإبلاربَةيل  مهنلدجنيانلدار منلد ياللإبلمكاطئلارفياتلدشرمالارحلهم لدونلا ل ملارفهرسي 
ةكحلهلشرة هللاهء ل لةْلجهنةبلوةنلاربلةملداألر  ل األمحي.لدهللاةهنلوكحلقةهلمقأةه لَلل ةزملرةهلرامةا لوٌك

ةيا.لهللاهنةةتلإقهوتةةهليفلارشر  ةةا.لد ةةكبلة فيةةهلهللاثةةالالوش ةةبلامل أةةي لحلصةة شلارليةةهن لمةة ه ه لوةةش
ونلاملغهزي.لديفل جوهلححلشتلارشدرالاربثمهن الجكمحلةهلوةنلارةرتكلدغةالهم لةق ةهرةلحممةشل لةيل

لاة ةةهل محةةشلطكسةةكن لوةةنلل1226شمةةهل)سةة ال هةةةلحملهرةةةالحل"لسةةبكر ليفلجنةةش لد رسةة لحممةةشل لةةي 
دقةةه"لٌةةهحبلل( هةةةل1228)لدارعةةهملهلسةة ال( هةةةل1227وصةةي لحلةةشخ لاملشم ةةالدوكةةال)سةة ال

)ا ربلدارب هن(ل ل)وهتلسبكرلةبلالارييطهنلاملبكي  لداوي لار  شمالاملصيماليفلةشءلمةبكهبه ل
ل. اهةدجنشليفل مشلاوهجالإر ه(

ككوةةةةالبةةةةنيلوةنةةةةكالاتحل"لسةةةةبكرلَللمككلل"ل لةةةةْل ن نلخعهةةةةةهلرلشدرةةةةالاربثمهن ةةةةالمةةةةشل-
لتهنا.االس

ل.ةش الاحملم لقشميا نلل-
دقةةشل ةعلشةةه لةبةةشلحهرَةةالل هللاهنةةتلةش ةةالاحملمةة لوكجةةكرةلملةةهلرخةة لامللةةكل بةةشاربزمزلل-

نيلارة منلهللاةهنكالوةالاحملمة  لَةكردالحل شةهلاربةهردرلةعل  لدال ةكرلاملصيمةحصلتلوالإخةكانلوةنلطةهل
نلمةةيلارفت ةةا لد ةةه لامللةةكل بةةشاربزمزلاألوةةكرل  كتةةهل ل لةةْلإخةةكانلوةةنلطةةهعل  لدسةةلمل لوةة

لرمحهل .
ل

 = هدن ا ذر ة واملباين والقباة ال  القبو .
 لبةاة ل)وقةربةلاو ةكن(يفلٌكرلقشميالقبة لرخةك"لامللةكل بةشاربزمزلرمحةهل  لملقةربةلامل

لارقبكر. أشيلاملبهينلداألضيحا لدارقبه  لارولهللا تلوب  ال لْل
لده  لهللالشهل زملت لدهلللاومشلدامل ا.

لإظشهرلألويلارتكح ش لدإزارالملأههيلارحليك.ده ال
ل
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وإشراأه ال  ا  ادخوإ ابدالع ي  آإ سعود  محه هللا مكة املكرمة، :مه الن= 
 ؛شأن احلج واحلجيج

هنلهلهل ةلغلاألَيليفلهللاهل مةشيلارلصةك لدقعةهعلهللاارولل و كاليفلارعيق لحل قهملاوشدر ل
لارعيمق.

ةةةةنل بةةةشلةبةةةشلجمةةةيءل بةةةشاربزمزل لةةةْلمةةة كعلاألوةةةنلداسةةةتتبهةهليفل رألاوةةةيونيلدمةةةش"ل
هةةةة لملؤرفةةةهلل1354وةةةهلجةةةهءليفلهللاتةةةه ل وحلةةةههشايتليفلاو ةةةهز للل ل؛ل"لسةةةبكرلرمحةةةهحللارةةةيمحن

صةةهلحل ةةهلوةةهلمليةةهلوةةنل بةةهالوتةةكيللارةة يلهللاةةهنل سةةتهذا لرلحلةةيمباليفلجهوبةةالارقةةههية(ل لدارةة يلم
 كحليلاألونليفلطيقلاو هجل لحلقشل بعلتلهبملاري هرةليفلارعيمقلوةنلوكةالاملكيوةالابلاملشم ةال

يا لمعلبةةكنلإحيةةه   لحلتقةةشملإيلل حةةشهملمعلةةبلوةةينلٌةةشقالجةةهءلةبةةضلاأل ةة امل ةةكرةلدمقةةك" ل
ل؛حل  ع تلغال لوتأههيا لشرغىنلدارثياء

لج يب!للخ لوهل يمشلون لحلقلتلللل.  عينلجلحهجل حلقه"
ل.؟ل  يمشلقعالمشيلاللجلةكيلالل طلبلم ئه لحلقه" لحيامل ل كلدوهلج  ت

ل.حلقلتل لإن هليفل زرال  شمل)مقصشلة ركلاوككوا(
نل فةهنلرضةيل لحلشهحلتلهلة الدرررتلقةك"لسة ش ل ثمةهنلةةللريج لإٌيارا .لحلهزرارلا

ل.)إنل لر زعلشريلعهنل هللاثيلممهلمزعلشرقيحلن(لد  ع تهلوهل  يي ل  ه
درقةةةشلوكث ةةةهليفلوكهن ةةةهلإبلسةةةه الوتةةة خيةلوةةةنلارل ةةة ل ل حضةةةيدال َ هءهةةةهلاملةةةهءلدارلةةة ل

ل«.لكءد هللايوكالدحلهر  هلونلغالل نلمتبيأل حشلو شملر هلةي
او ةةهزلإاللةبةةشل  ف ةة لمةةيمبال  لدمقةةك" ل اسةةتتبه لاألوةةنلهبةة الارحلةةك لَللمكجةةشليفل

لدإقهوالحشدر  .
حةةكار لذاتلرالرةةال لةةْليفلهللاتهةةةهل)رحلةةالإبلاو ةةهز(لألرمةةبلإةةةياه ملاملةةهزينلمةةيديلادل

ل دارعيمةةةةقلإبلوكةةةةالطيمقةةةةهنل؛لداحةةةةشاسةةةةتببه لاألوةةةةنلدإقةةةةيار ل لةةةةْلمةةةةشلامللةةةةكل بةةةةشاربزمزلحل قةةةةك" ل
ليفلقكاحلةةةة ل لدلهةةةةيلحتمةةةة لةضةةةةهملالمةةةةىتليفلرليةةةة هراتلداآلخةةةةيلرل مةةةةه"لداملحلةةةةهةل لدهللاهنةةةةتلالمةةةةه"ل يةةةةال

ل.اهة لداحشلهكلهللا لحياله  لارقهحللا ارص هرمقلدلاألهللا هالدارغياملي لدلر سلوبشهلسك لطف
ل
 .فوسعة احلرمو وخدمة املشاار= 

لحلش  ل كسبالاملي شلاوياملداملي شلار بكي.
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لده الوبىنلالمياتلةعكاةقه.ل
لده الامليبْلد كسبته.

وبهميةلإبلده  لاري الةش تلةت ف  لخعال)طيمقلوكا(؛ل  ِل يتلاوهجلونلةلش ل
لاملشم ال دلوكال يبلخعته لداللمتكقهليفلاملعهرلداللمؤخي.

لددحليتلقعهرلاويونيلةنيلوكالداملشم ا.
لددحليتلقعهرلاملحله يلةنيل يحلالدوزررفالدوىن.

 لد  ئةةاليا  لداملياحلةةقلاربهوةةاةصةةَالاوةةهج لد ةةكحلاللارعبةةهملدارحلةة وةةهلوةةنلجشةةالارب همةةالة
ل؛داإلرمهرلارشمينك  الارتكحلالل دللداريكن ل وههللانلار زد"ل

نلداإلهللاةةةياملركحلةةةشلةةةة رتلحل ةةةهلاململكةةةالوهمةةةهءل لهلةةةهل نل ب رةةةهلوةةةنلاإلحيةةةهحلةةة ويلحلخةةةيل
لارحل ن!لاوهجلامل صهلمبرتللةفضلشهلدحينل بهولشهلدق هوشهلهب ايهليب للاريمحن!

 ي شر.وكفاها هللا شر كل كا هللا خري اا اا، ال  جهودها، واب ك هللا أيهع، أج اه


