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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 للاُ  إ َلى اْْلَْعَمالُ  َرْفعُ  تَقاريرُ 
 

 يككااوا ،    تككك   سكك متو ملمكك اا بكك   وانككا  ،  يسكك   جاىككًاوا  مجبكك ع ى كك  لككح وامككاء  وا نككا من كك كككً  ال شككأ    
 إلخ صو  جاه  وجتيااه. ؛غبطة  سم ًمو ا  ُمفع تقميم امسئ او فيو م  واماء  وا نا  ى   ىم و

 .ط وع وا ام هامجة ىااية ت  ق بجياتجاه  ااوا وجتياًاو ا ناع  ،مفع واتقاميم واسن ية اتق يم وألاو  م ىا في  اومتو يل   ىناما 
واكذ   وامسكئ ع ىك  مفكع واتقميكم؛ ألنكو  ال  ت ون  خ ع واشيم م  تنف ذ كل ما فيو مص لة ا  مل  مض  امسكئ او فكي وا مكل

 .م  خ او س ناع تمقية  م س بق  في مكانتو وا ظيفية ا   تقام
،  ىل سكتك   ىكذه واتقكاميم ممكا  ايكا صكليفة والسكنا  ِ قكً  ع س مفع واتقميم إا  هللا ى    ّ  لا ياك  واك  م مّنا ال ُ باا

    مما س  قل صليفة س ئاتو.
،  تككم ، فقككا تككم ت  يقيككا ب نايككة شككا اافككي واتقميككم غ ككم قاب ككة ا ط كك  ف يككامككع    وألمككم شككا ا والساسككية  واخطكك ما ، فكككل ك مككة 

 ،  تم وإلشياا ى  يا م  ِقبل آخمي  غ م واكتبة.مصاىا ساىة لا  يا
  نت مت زت رت يبُّ  :م قاع قاع ى  كتبة واتقميم  صفاتي  ا   مانا وست موض وامشيا ج ًاو فنجا    هللا 

  .(1)َّ نثمث زث رث يتىت

 خي حي جي يه ىه مه جه ُّ: ىنيم  كتبة واتقاميم ال يغف    ى  صغ ما  ال كب ما إال  قا ق ا ىا فقاع هللا  

   .(2) َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي

 حس جس مخ جخ مح ُّ  :فقاع  تنف ذ وأل وممفي م ط  آخم ماى واتاوم ىؤال  واكتبة في اقة   قا بّ   

  (3) َّخفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
، غ م مباا    نتظم   الظة وإلذ  ايم بااشيااا،  ىم ب   كل صغ ما  كب ما تلاث  ماميم ما واشي ا وآلخم   فيم  موق

:     صناًفا م  ىؤال  واشي ا فقاعفي س ما فص  قا ذكم م النا   وقح لت   و   مسيم واضم م  خ ع شيااتيم باا
 حمجم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم
   .(4)َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 يفىف يث ىث نثمث زث رث يت ُّ   :كما    ىناأ صنف آخم   ماتو س ما واااااة فقاع 
   .(5)َّزن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مكلك اك يق ىق
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: فقاع مبنا  ، كذاأ   ما  انا س ما ي  م قًفا آخم م  إاال  ىؤال  واشي ا بشيااتيم  مام  لكم والاكم   مح وا اام  
  .(6)َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّ 

 َ ِبككي ُم َسكك لككا ث كمككا فككي  التقريرررلالمرر   تككرخم مفككع واتقككاميم سكك و  كككا  واوااقككة فككي وات ق كك   ىككام   قككا بككّ   وانبككي 
، َفَقكاَع:  َقاَع: َقاَم ِف َنكا َمُسك ُع هللِا   زهَُلزن َُيْنَُنَازامَُ)ِبَخْمكِ  َكِ َمكا   ز ََُّ َُنَازام ََََُ َُنْاَِ   ََ ََُ ُللَاَُعززَّ ُ(7)إ نَّ  ُ ََُنْخف ز

َيْرَفع نُ  َُقْبزَ َُعَمز(8)اْلق ْسَطََُ َُعَم  ُالمَّْن   َرَقزْتَُُن ْرَفع ُإ َلْين  ُْ زَفن َُْلَ ََ ََُل َْ َُلز اِ زن ُالاوزَر  ََ  ُ َُ ُالمَّْنز   َُقْبزَ َُعَمز   َعَمز  ُالاََّوزار  َََُ ُالاََّوزار    
نُ  و  َْ ََُ ات  َُ  ِ ْنَُخْمق نُ ُ(9)س  ََُِصر ه ُم   .(11)((10)َماُاْاَتَوىُإ َلْين 
ُف زهُ )َقاَع:  َىْ  َمُس ِع هللِا   َ ِبي ُىَمْيَماَ لا ث كما في لالتقريرلاألسب ع  كذاأ والاع في  َُيْعَمزال ُالاَّزاس   ُ ت ْعَر

اَُبْنَاز َُعْبزدا ٍنَُإ  َّ َُعْبٍدُم ْؤم  ُل ك     ََُفي ْ َفر  َمُاْلَخم يس  َْ َي ََُ ْثَاْنن  َمُا   َْ ََُن َتْنن  م َعٍةَُمرَّ  َ ُ زْنَنَُيخُ َل     ََ ُن ََُ  َ َاََُي ز َل  ََُفي َقزال تُاْتر  َاا،  ُْ ز ََ ُ يزن 
تَّىَُيف نَئا َُ ُ َاََُهَذْنن   .(13)((12)اْرَل 

تَُيززاُ )  َقككاَع:  ُ َسككاَمُة ْبككُ  َاْيككا  لككا ث مكك  كككل ىككام كمككا فككي  شكك با ف مفككع فككي شككيم  التقريرررلالورر    مككا  ُ ق ْمززت  َّّ ززََلُ َُرس 
َُعْان َُبْنَنُُ ْوٌرَُيْ ف   ُالاَّاس  ََ اَنََُقاَلتَُذل َكُ ْعَِ ََ ْنُ َم ُم  َُماَُتص  و َر  َو َنُال ْورااُم  ََ َم ُ َُلْمَُيَرَكَُتص  ََ َرَمَضاَنَََُه  ٍبََُ ََ َر

ُاْلعَُ ُاْْلَْعَمال ُإ َلىَُرب   ْوٌرُت ْرَفع ُف ين  َيَااَُصائ مٌََُ َُيْنُن ْرَفَعَُعَمم هََُ بو  ُ نَنََُفأ   . (14)(ُاَلم 
 جض  خصمص حص مس خس حس جس مخُّ  :جبم   واذ  يق عفيل لمصنا ى      تمفع وألىماع إا  هللا هلالج لج صالح وا اا  وا

 ُُ(15)َّلكخك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ  جغ جعمع مظ حط مض خض حض
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّ : قاع هللا  ،س ؤخذ بو قطً ا فرالتقريرلال هائ 

 .(16)َّ زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ :  التهُتَسدُالخاتمةَُفهُالختامُلاتأم ُمعااُهذهُالسَرة
 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
   .(17)َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك
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