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 :اخلػتث األوىل

َٕ ّٜ صَ ٘ا وَ ٌَ َْ ي خَ اّلِ  للِ  احلٕدُ     ٘ا رمغانَ نَ ّْ بَ و اٗا،ٌَ ٘ا وشَ اٗا، وأؼك
ّٜ أاعَٗ  وىلع الطيامِ  ،واعواٗا ْٖ ٘ا وً  أقؽاٗا/ يشءٍ  ِك  اٗا، ؤ

 
ُ
 ارَ ـْا واألرَض واىربَّ وابلحوأكػارَ       اــــالسٍ لَم احلٍُد محداً غيتاً يٍل

 رىــيف األخولَم احلٍُد يف األوىل   اً ــــَك دائٍلَم احلٍُد ٌلروُاً بشهرِ 
ًٍ أحتػخَ    ا    ــلَم احلٍُد ٌا أوالَك ةاحلٍِد واثلِ ِ ىلع ُػ  رتىـــــــػٍاً حٓا ُ

    َْ َْ يك  االشهرَ َز أحرَ  ا شهٍر فلدْ َك ذَ حبٍدِ  لَم احلٍُد ياذا الهربياءِ وٌ

ْكرَبُ    
َ
ْكرَبُ  اهلُل أ

َ
ْكرَبُ  ،اَل إََِلَ إاِلَّ اهللُ  اهلُل أ

َ
ْكرَبُ  َواهلُل أ

َ
َوهللِ  ،اهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
ْكََبُ ىلَعَ    

َ
ْخَؽاَٗا، َوالُل أ

َ
ا أ َٔ ْكََبُ ىلَعَ 

َ
َداَٗا، َوالُل أ َٚ ا  َٔ ْكََبُ ىلَعَ 

َ
الُل أ

ِريً  ََ ُد ََحًْدا  ْٕ ْوََلَٗا، احْلَ
َ
ا أ ا ُِحِبر َربرَ٘ا َورَْرَى، َٔ َٕ ََ  ِٙ تَاَر ًا ِذي ُٔ ا َؼيًبتًا 

نَي * َوََلُ  ٍِ َ ْرِض َربِّ اىَْػال
َ
اَواِت َوَربِّ اأْل ٍَ ُد َربِّ السَّ ٍْ َ ِ احلْ َّ }لِلََفِ



} ًُ َِهي َٔ اىَْػِزيُز احلْ ُْ ْرِض َو
َ
اَواِت َواأْل ٍَ  .اىِْهرْبِيَاُء يِف السَّ

 املجخىب، وىلع آَِل  املصػىف، والرسٔلِ  ىلع انلبِّ  والسًلمُ  والصًلةُ    
 ِ َِ وأصحاة ا ةػد: ّ وٌ ٌَّ  اكخىف، أ

ِِ  أيٓا الهرام! َِ  ،ابلٛيز ٚذا احلٜمِ  يف ٔر ْٖ  ًت ، اًرًٗ  قشَ  أربكثِ  أرىب ٔ
ِِ ويف  َِ  ،إيٕانّ  ةيٍج  أمج  ٙاةنخِ  ضشرةَ  ٙق٘ اللُ  رضَ  الطديُي  دخ

ْٖ  جباررتيِ ا وإذَ ؛ قٕ٘ٛا اللُ  رضَ  اعئشثَ  ّ٘  ،ٗطاري األسٜارِ  ٔ  يانِ حن
 رشٜلِ  يف ةيِج  الشيؽانِ  ٕا الطديي/ أمزٔارُ ُٚ و٘ٛرَ  األٗطارِ  ةأٚازرِز 

ِٙ  ضًل اللُ  اللِ  ا ا أةَ يَ "لْكابمي/  رَحثً   ابمتكُٜث َل  وٌاَل  !ٓ؟وشّْ  قْي
ٔمٍ  لكِ  إنّ  ةكرٍ  ذَ غيدً  ك  !"ُاا غيدُ ا ْو

ْٓ  !الل أكَب    ْٓ ! ٛا ابمصْٕٜنٗا أيّ قيدُ  اذَ َٚ  ٗك  ،٘اورضخِ  ا يٜمُ ٚذَ  ٗك
ُٔ ٚذَ  ةَ )/ ٗاقيدِ  ٙ شكارِ كل  الُٜنَ  فِ ِٕ صْ ْنُ ٘ا وَ ةٛشخِ  دا يٜ ٔا اىِْػدَّ يُ ٍِ َوِِلُْه

ًْ تَْشُهُروَن  ًْ َوىََػيَُّك َداُك َْ ا  ٌَ َ ىلَعَ  وا اَّللَّ ُ  .(َوِِلَُهربِّ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل  ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
ُد.اهلُل أ ٍْ َ ْكرَبُ َوهللِ احلْ

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
 َواهلُل أ

 املخػيدون الهرام!  ٓاأي     
 ٓ اللَ قتدحر  يٙ ةٌاعٌ ٓ ذِ كُ تشاؼرُ  ٛذا اّكيد،ةِ  كٓ احلٜمَ ورضخَ  إنّ    



 َِ وحٌتّ ، كٓ ٔتارككيدُ ؛ وكٓويٛا أقٕاُّ  حطكدُ  ْج اكَٗ  ويٛا، وشٕاءٌ 
ِِ  اٌّٜلِ  ٓ ضاّصَ كُ ا ؤْ٘ ّٔ٘  اللُ   .واّكٕ

ْٓ ٚ٘يئً       ْٓ  ا ّك  اإلضصان، وتاألمِس  يف ٔدارِج  حطكدون وأٗخ
 احلٜمَ  ُٓ وأٗخُ  ،(ٔنلُ خّ تَ  ًْ كُ يّ ػَ ىَ ) اتلٌٜى/ يف ٔدرشثِ  الطيامِ  ٔفَ  ْٓ َ٘خُ 

َ يّ ػَ ىَ )الشُر/  ٔدرشثِ إىل  ٚذا اّكيدِ  ٔفَ  ٓارحٌيخُ  ا ذَ بِ وَ  ،(ونرُ هُ ْش كً ت
ُِ يكْ  رُ  ْٓ ّكُ  خٕ ُٓ  ،اإليٕان سٜٚ  وقتادةٌ  ،ضَبو ٜىوحٌ/ األةدان وٗكي

  .شُرو
ْكرَبُ َوهللِ      

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
 : الهرام ٓا اإلخٔةُ أيّ    
ُٖ ٗا ُٗ قيدُ  احلٜمُ      ٗخكتدُ  األحراح، يٜمٌ  ووأدَ  ،األضزان ؼَٕس ويٙ  كْ
ُِ  ٙ يٜمٌ ةاخلشٜع، إّٗ  يف رمغانَ  اهُ َٗ َٕا حكتدّ  ويٙ ةاّىرِح  اللَ  ا جلَ  حخاكم

ٜديثُ   ،وداعء ًٌٜ٘ت  جلا يف رمغانَ  اكنَ  والرضاء، وإنْ  يف الرساءِ  اّكت
٘اء، رسورٌ  ٘ا يف اّكيدِ َْ وَ  ُّ  ٚو وٌر حُْدِخيُ ِ ُُسُ اِل إََِل اَّللَّ ٍَ ْخ

َ
َحب  اأْل

َ
وَأ

 .ىلَعَ ُمْسيًِ



، اَل      ْكرَبُ
َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
ْكرَبُ َوهللِ اهلُل أ

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
ٜدَ  إنّ      ِٓ  اّكيدِ  ٌٔط ُٚ كً تشهرونىػيّ )/ ٛا اّىغالءأيّ  األقـ  ) َٜ 

 ُِ ْٖ  اجلشاةِ  ضت ٜضيد ٔ ارٌ ) /ؼٜوان ال ٌٔم َنفَّ نَساَن ىََظيُ  ُٓ ّْ وشُ  ،(إِنَّ اإْلِ
ْٖ  أٔانِ  لَِم َجَزيْ ) /ويغان ٔ

َٰ
ًَذ ُْ ا َكَفُروا  َِا ٍَ ِ ْو ة َْ  إاِلَّ  ُُنَازِي َو

َٕ اىَْهُفٔرَ  يف  ٛا جتدُ وإّٗ  ،ٙورصووِ  ادلٚرِ  ٘ا يف ٜٗائِب أٔخُ  ْج تَ ا حٌّْ ( وٕٛ
ّٓ   كل ٌلًب ُيْ  ٔا ا ةاٌّرآنِ َٛ قْيْ  اللِ  ٗكٕثِ  ّٓ  كل  ُِ ر، ورزٚ  اٌّرآنِ  ةركثُ  ،م

 َِ  اسخٕاقيث، وبركثٌ  ةركثٌ  /ٛاكًب  األٔثِ  ألورادِ  شامْثٌ  ةركثٌ  اٌّرآنِ  يا أٚ
ِدي لِيَِِّت ) قْٕيث وبركثٌ  شياشيث، اًخطاديث، وبركثٌ  ْٓ َذا اىُْلْرآَن َح ََْٰ إِنَّ 

َٔمُ  ْك
َ
َ )، (..ِِهَ أ ٌِّ  ًِٓ ُِزَل إََِلْ

ُ
ا أ ٌَ ُِنيَو َو َراَة َواإْلِ ْٔ ٔا اِلَّ َكاُم

َ
ًْ أ ُٓ جَّ

َ
ْٔ أ َ َول

ٌَِ ََتِْج  ًْ َو ِٓ كِ ْٔ ٌَِ َف ٔا  َكيُ
َ
ًْ أَل ِٓ بِّ ًِٓرَّ رُْجيِ

َ
  .(أ

ْٖ  حلايل رمغانَ  عياءَ  اللِ  يا قتدَ  اٌّرآنُ  اكنَ  ّئْ و     ٍَ  وْيك  َذل
َٔ ) ٛاك كًب دٚرِ  أيامِ  عياءَ  ُْ ٔا  لَِم َفيَْيْفرَُح

َٰ
ِّ َفتَِذ ِ َوبِرمَْحَخِ كُْو ةَِفْظِو اَّللَّ

ُػٔنَ  ٍَ ا ََيْ ٍَّ َٜ  ٘ا احلٜمَ وورضخُ ( َخْْيٌ مِّ ِِ  ورحٌ  ٚ  وإنّ ٙ، وبرَحخِ  اللِ  ةىغ
ٛا كُّ  احلياةُ  اٌْٗتِج  ْت واشخٌرّ  ،يف اٌّْب ا حُْٕ٘ج إذَ  ٚذه اّىرضثَ 



  .اوأوراضً  اأقيادً 
ْكرَبُ َوهللِ      

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
َٜ ؛ اجلٜائز اّكـيٓ، يٜمَ  ٜمَ ا احلذَ َٚ  إنّ      ِٖ  حٜؼئثٌ  هل  ةاّىرِح  لْٕؤٔ

 ٌُ ُٖ اّيت يدُ  اّىرضثُ  ٚذهأةدا،  ٙ ضزنٌ تُ الي َل يك ٙ يف يف ًْتِ  ٚا ابمؤٔ
ِٓ  ٚذا احلٜمِ  ِٓ ويٙ شًًٜ  حتكُد  اّكـي  اللَ  نصأُل - الرسٔديًب  ا إىل اجلكي

 َٓ ِْ  الُرر َٓ  وإنّ  -ٖٙٔ وغ ِٓ  يف ٚذا احلٜمِ  الطيامِ  حترر رُ  اّكـي  حلَذ
 ُٖ ِٓ  ابمؤٔ ًْ يِف ) /يف اجل٘ث الغياوثِ  ةكـي ْسيَْفُخ

َ
ا أ ٍَ ِ ِِيًئا ة َْ ٔا  ُب ٔا َواْْشَ ُُكُ

َاَِلَثِ 
ْ
يَّاِم اخل

َ
َِ ، (اأْل ْٖ أساةُ  ضيَ  كْٕاءِ اّ ّىخثَ  ؤا أمج  اجلهِ  ثِ قّْ  ٜا ق

 ْٖ ُ  واجلٜائزِ  اّكيدِ  يٜمِ  ضيامِ  ق َْ ُٓ وجُ "ٜا/ وٌال ٌِ  ٔا غ ًَ  ألنّ  ًٓصيا  الهري
َّ أن  ال رَ َٕا  "ّأطيافَ  َييعَ يييُق ة ُٖ  هَذ   .حكاىل ٙ اللُ رَحَ  رسٍب  اة

ْكرَبُ َوهللِ     
َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
 !املسيٍني ٌػاْشَ    



ٖل ةربًب أضِصُ٘    ْٖ ٜا اّـ  اكْٗج  كٓ، وَل يرى اجلٕاَل إَل اجلٕيِ، ؤ
ْٖ  مجالٍ  ٗىُصٙ ةنيِ  ٜدِ يرَ  وْ ٜس شيئًا مجياًل، وشىًبه دَٔكٍ،  ى يف ال

ُِ  -ٍ اللرَحَ -ٍ ٗىصَ  رأَشٍ؛ واضرِتمْ  َرَسك، واروفْ  واسَُبْ  وه أمج
ٜد. ، وأقزر خمْٜق ٜس                  م

ٍٖ يكِؽُه ىلع أرمْثٍ      ٜرِسٍ يزرُع ابلَٛشث، وُُمص ُٕ  ومصُيٍ  ٚ٘يئًا ل
ُٜد مررًغا، وًررٍب يزوُر ًررتًا،  ٘اشتٌث ورتيٓ، وضطيٍص يك ُٔ اّكيُد 

ٖ اّكداّثِ  وإزاّثِ ، اجلىٜس َررٌٕث تلطايِف اٌّْٜب، وُمطاحَلثِ  ِٔ  َٜا
ِٖ  وإدخالِ  وابلنغاء، ور، وُضص خاةكث، احلديد، وّؽيِه  الرسر ُٕ  ال

ؤال، وحتاُدلِ  ورًيِي  ابمكامْث، وأدِب  تا ابمرِح  قتاراِت  الصر ُٕ  .حال
ْكرَبُ َوهللِ     

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
ْٖ  َل يصَكُد ةاّكيدِ        قيل وادَليْٙ، وُضِرم الرعا يف ٚذا احلٜمِ  ٔ

ْٖ  الصكيد، وَل يصكُد ةاّكيدِ  ٙ ٙ وسياَٗ رَحَ  ورٌؽفُ  ِحُصد اجلاس، ٔ
اٍش  وّيس اّكيدُ ٙ، وأضتاةَ  ٍٖ مشل األٗام،  ةيَ  يصىع ةاّىصادِ  خلائ



 ُِ َٓ ، ٚٓعكىاءَ  ٓ، وَل ِحرتمُ أمٜاهلَ  ورأك ِ اّكتاد،  اّكيُد بمٖ احلىق ٔـال
 .اتل٘اد وخاَف يٜمَ 

      َٔ ّٕ اّكيُد قيُد  َٚ ٖ قىا ق َٖ ىَ ٖ  ْٖ  ا، وأضص أشاء، اّكيُد قيُد ٖٔ  بم
ويشُُر  ،ضِىَؾ اجلىَس وكهل قٖ ٜٗاِزِع اهلٜى، يْبُس اجلديد

 .احلٕيد
ٓ، ؤٖ ُٛ وْيُصاُِمَ  اّكيُد ورضٌث وبٛشث، وٕٖ أضبل أن يُصاُِمَٙ اجلاُس 

ّىثُ  َرُه اجلاِس  ٙ ازدادَ ضترٙ جلىصِ  زادَ 
ُ
ُِ  ل، واأل ِٖ  دحل ي، ُْ اخلُ  ُضص

ٜءِ  واجلُىرةُ  ِتِ بمٖ ًَ  واَلةخٛاُج احلُي  ئُث الطادًثُ اخلُْي، اتلٛ٘ قالُٔث ش
ٙ اللُ  َٔ ٙ وًيا َٔ َٖ ، وج ٗيلخُٙ وضُْص قُْٕٙوضُصَ٘  ،ضيا ٌُ  ضُص ٙ ُخُْ

 .وؼاةَج رسررحُٙ
ْكرَبُ َوهللِ     

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

دُ  ٍْ َ  .احلْ
ٜستاِت اّىرِح ةاّكيدِ وَ  اهلل! غتادَ     ِٓ م ْٖ أقـ ُدهُ  /ٔ ِٚ ا نَُشا ٚذه  َٔ

ْٖ  األيام ْٓ  اٗتشارِٔ ِٛ ًِ َي َوَتَىرر ِٕ ِْ ْص ُٕ َٓ َعْكِه ال  وشدةِ  اإْلِْشاَلِم َرْد



ُٙ وٜٛ  قْيٙ؛ احلْٕثِ  ٗل
َ
ٌِ ىلَعَ أ ُٖ  َدحِل  الطدق، وقتيُ  ، ؤ٘ٛاجُ احْلَير  دي

 احلياة.

      ْٖ ِٔ ُدُه  ِٚ ا نَُشا َٔ َٓ ََحَاَلِت  َو َِْي يِف اإْلِْشاَلِم َرْد اِخ ِة ادلل ْْثَ ََ

 ُٙ ٗل
َ
ٌِ ىلَعَ أ رلِث ِعدل اإْلِْشاَلِم َدحِل ِٜ

ٌَ ِٙ اّْ ر ِٜ دايثٌ  ضٜاٌب اّتلْش  وضي، ٚو
اَلُم/ وٜٗر ِٙ الصل ِٙ َقَْيْ ا ًَاَل الُل َتَكاىَل جِلَِبيًب ِي )؛ َوِلَ ِسْم ةِاَّلَّ ٍْ َفاْسَخ

 ِ وِِحَ إََِلَْم إ
ُ
ًٍ أ ِ )/ وًال حكاىل، (ََُّم ىلَعَ ِِصَاٍط ُمْسَخِلي ْ ىلَعَ اَّللَّ َّكَّ َٔ َفَخ

تنِيِ  ٍُ ْ َقِّ ال ِٙ  يزتقزعُ َوََل ، (إََُِّم ىلَعَ احلْ ر ِٜ ٍِ َواّتلْش ي ُِ يِف ََحَاَلِت اّتلْش
ْجيَا، ُِ ادلر ْٚ َ

ا إَِلل أ َٛ ُٙ ِذي اَٗ َٕ اِن، َوََل يَِبيُف إِي َٕ ي ٜ اقُ وبيّ  إَِلل ِعَكاُف اإْلِ
ُِ  األًالم، ْٚ َ

ا أ ٔل َ
ْقَداِء إَِلل  وابمكروثِ  احلٌيِ  َوأ

َ
ْٓ ََحَاَلُت اأْل ُٚ واََل حَِزرُد

ٌِيِ  ًة يِف احْلَ ٜل اِن، َوًُ َٕ ي ، َوَثتَاحًا ىلَعَ اإْلِ ًٜخا يِف احْلَيًب ُٜا رُُش ، وخَٕصل
ْٓ رَحَ  ِ٘ك ُٓ الل، وإنل اثلتاَت قزرز، وإيّ ةدي ّٜ ك ْٓ واتلْ َن وإنل اك

 َٖ  الِل واضد.دي

ٔذ ةاهلل ٌَ الشيػان الرجيً:  ْمِر ) أغ
َ
ََ اأْل ٌِّ يَػٍث  َٰ َْشِ َِاَك ىلَعَ ًَّ َجَػيْ ُث

َٔن ) ٍُ ََ اَل َحْػيَ ِي َٔاَء اَّلَّ ْْ َ
ا َواَل حَتَّتِْع أ َٓ ٔا َغَِم 91َفاحَّتِْػ ُِ ًْ ىََ ُحْغ ُٓ ( إِجَّ



ِ َشيًْئا   ََ اَّللَّ ٍِنيَ  َوإِنَّ ٌِ ِ ال ًْ  اىظَّ ُٓ ْوَِلَاءُ  َبْػُظ
َ
ُ   َبْػٍض  أ  َوِل   َواَّللَّ

خَِّلنيَ  ٍُ ْ  .(ال

ْكرَبُ َوهللِ    
َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
اهلُل أ

دُ  ٍْ َ  .احلْ
ْٓ  اللُ  ةاركَ      وإياكٓ ةٕا ويٕٛا ِن والص٘ث، وٗىكَ  يف اٌّرآنِ  يل وّك
 َٖ  اّكـيٓ.. اللَ  ٓ واشخنىرُ ٔا شٕكخُ  واحلُٕث، أًُٜل  اآلياِت  ٔ

  



 /اثلاُيثُ  اخلػتثُ 
ٔل   ..ا ةكدُ أ

ُد. ٍْ َ ْكرَبُ َوهللِ احلْ
َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
  اهلُل أ

  !املسيٍات ٓا اىنساءُ خُ أحّ    
 حبديٍد  اّنصاءَ  وشْٓ أن خيصل ٙ ضًل الل قْيٙ ٖٔ شنخِ  اكنَ  ٌّدْ    
ٍِ  يل طُ وَ  ،اّكيد يٜمَ  ِٓ ل أداءً  ،ٍ ةاخلؽابأن خنطل  ل ًٌب  ُرر  ،ٍض

ِٓ وأخ٘اًٗ  ٍِ ، كدورِ  ا ةكـي  .ٔتاركًث ؼيتث اللُ  سكْ
 الهريٍث! ٓاخُ أحّ    

َٓ  إنّ       يف ؿاللِ  اكنَ  ،اّبشرث ُٙ قروخْ  ابمرأةِ  حلٌٜقِ  ٔيراقٍ  أقـ
 ) اإلشالمِ 

ُ
 حّٜل  (، وًدْ واَلتيً الظػيفني: املرأةُ  حَق  جُ رِّ حَ امهلل إين أ

يَْسَخْفُخََُٔم يِف وَ ) /ٍ وٌاليف شأِٗ   اإلوخاءَ وحكاىَل  ٙ حتاركَ ة٘ىصِ  اللُ 
ُ  كُوِ  اىنَِّساءِ  ًْ  اَّللَّ ََّ  ُحْفخِيُك ِٓ ّٕ (، فِي   اللُ ضًّل  اجلِب  نصاءَ  اللُ  َب ا أدّ ول

 ِٙ هلٖ يف ذلٍ،  حتفٌ  األٔثِ  اّكْٕاء/ ونصاءُ  ًاَل  يف األضزاِب  وشّْٓ قْي
ِِ  شٜريت/ اّنصاءِ  ٍ ٗزّْج ضًٌِٜ  ولغٕانِ   الَُبى والطنرى، وألس

 اّىاروُق  ٔاَت  ابمشادّث، وًدْ  شٜرةِ  وشُٜاٚا ٗزّْج  امرأةٍ  ربثِ َُ 



ًٕب ضامً  ََ )/ ٍال ٚ ِو اىِػَراِق الَ ََيَْخْج ْْ َ
َراِمَو أ

َ
ََّ أ َدَخ

َ
، أَل ُ ِِن اَّللَّ ٍَ ىَِِئْ َسيَّ

ةًَداإََِل رَُجٍو 
َ
ْٖ َت ؤْ حُ  أنْ  ىلع األٔثِ  (، وكزرزٌ !َبْػِدي أ  ُظ ٌَ ْ٘ ٍ وتُ ِْ تَ ًِ   ٔ

ٛا  ك ٖٔ شيحِ وأسيُ  ضؽٍب  َحاّثُ  دٚرٍ  لِك  ٍ،  إنّ خِ اةَ ّٜ ةَ  ََبَ اٚا خَ رَ قُ 
ِْج )/ خديث دٚرٍ  لِك  ، وإنّ ّٜق خَ حِلُ  ُٓ َْ كْ حُ  الشل  أنْ  ةيدَ   كفرَ  يب إذّ  ٌآ

ٌَ ةٍالِ  ِِن انلاس، وواستْ  ِِن  إذ نذةَ ِِن يب انلاس، وصدكخْ   ِِن ا إذ حر
َِ  واضثَ  ( وُٜينانلاس  ويع. ذتات، ؤ٘ارةَ  أمِ، وست

 ٓا املسيٍث: خُ أحّ     
ِ ّكؽائِ  ُمخاجٌ  ٍدلخٕكُ     َٓ ٍ وبذل ِٖ  ٖٔ أاعنَ  اللُ  ٍ، ورض  ىلع ادلي

ْٖ  وُيَه  كٕثٍ  بشؽرِ   !؟ أسياًَل رّب حُ  ةٕ
َٔ ىَل إِ  ضـَٜظ ٗىِصٍك جترر  أنْ  إياكِ  وإياكِ      ٌَ  َل ينتيغ، وٌدْ  ا   ٍِ خْ
ُِ  ضرةً  اللُ  وَل ٖٔ  ٙٙ وَل أَْٚ ٗىصَ  يؤذيَ  َل ينتيغ أنْ  اعًْث، واّكاً

 ضٜل.
ُِ  الشيعل  الْتاَس   أنّ ِق ذِ وَ  ِٕ  ةُ أٔار، وٍوقيِ  ابمطتشٓ؛ دحل ٍ، قْ

ٛا حٕيش ةٜٛرخِ  ٍ، والٜاذٌثُ قْيٍ، وَل حتشًيا حلررخِ  وضايثً  وّيَس 
   !مُْث



ـَ     ْٖ  ٍ اللُ ضى ٜءٍ  ِك  ٔ ٍِ  ومُروه، وأشتلَ  ش َٕ  قْي  ٙ ؿاٚرةً ٗك
 وباؼ٘ث.

ْكرَبُ َوهللِ اهلل    
َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
أ

ُد. ٍْ َ  احلْ
ٔل  ٚشرَ  وًدْ  ،٘ا اآلنةيَ٘ سالٌس  مصٌُي ٖٔ ٜٚ: أخْية ٍْسثٌ       ٙ أ
ٍ ك وسياَٗ ٔديرَ  حُكيًبدُ  إن ََ٘ج  اّكٕرِ  يا عيكثَ  ،ٙ وأخاهأو أخخَ  ،وأةاه

ٔل  َت ك، وًد ٚشرْ وزمالءَ   ٍ وأخاك.ٍ وأةاك، وأخخَ أ
ِِ   َل يىرحُ ِن ضدًْ     الْئيٓ،  الرسيٓ، واّكدور  ٚذا إَل الشيؽانُ  ةٕر

ِ اّكيدُ  ْٖ  ٚو  رْ وتادِ ، ونَس  رَ ودىع، وبادَ  وقىا، وأساَب  ضىصَ  إَل بم
 اإلٔامُ  أخرجَ  وًدْ ، رُٕ واّكُ  الرزقِ ووالرسور،  ْث، واجلٜرِ والّط  إىل اَّبًب 

ْٖ  ٙ ضطيطِ يِف  ابلخاريُ  نٍَس  ضديد ٔ
َ
ٍٍ  أ ِ ال َٔ نل الل ق٘ٙ ضر ةْٖ 

َ
، أ

َٓ ًَاَل/  ِٙ وََشْل ُ َقَْيْ ِ َضًلل اَّللل ْن يُبَْسَع ََلُ يِف رَُشَٜل اَّللل
َ
َحبَّ أ

َ
َْ أ ٌَ "

 ِ ثَرِه
َ
 ََلُ يِف أ

َ
، َويُنَْسأ ِّ "؛ رِْزكِ ُّ ٚذه  ابمتادرِ  ِِ وٛ٘يئًا لْٜاِض ، َفيَْيِصْو رمَِحَ

 الُتية. اّكـيٕث، واألسٜرِ  اّبشائرِ 
ْكرَبُ َوهللِ اهلل    

َ
، اهلُل أ ْكرَبُ

َ
، اَل إََِلَ إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ ْكرَبُ

َ
ْكرَبُ اهلُل أ

َ
أ



ُد. ٍْ َ  احلْ
ًِب وشًْٓب وبارِك ىلع قتِدك ورشٜلٍِ ٗبيًب٘ا ُمٕد، وىلع آِل        امهلل ض

الراشديٖ األربكث/ أيب  ٙ، وارَض امهلل قٖ اخلْىاءِ رلخِ ٙ وُذرًب وأزواسِ 
، وقٖ شائرِ  الططاةِث أمجكي، واتلاةكي  ةكٍر، وُقٕر، وُقرٕان، ويلعٍّ

ْٓ  ؤٖ حِتَكٛٓ ةإضصاٍن إىل يٜمِ  ٘لا ٔكٛ ِٜ  ادليٖ، وق ٜدِ ةكى ك ك وُس
 األكرٔي. ٍ يا أكرمَ وإضصاِٗ 

ِٓ  وابمصْٕي، وأِذلل الشكَ  امهلل أِقزل اإلشالمَ      وابمشكي، واض
 .ك ابمؤٔ٘يقتادَ  ضٜزَة ادليٖ، واٗصْ 

ِٙ   اللُ ضًّل  -ٗبيًبٍ ُمٍٕد  ٍ وش٘ثَ ٍ وكخاةَ ديَ٘  امهلل اٗصْ      قْي
 ك الطاحلي.وقتادَ  -ٓ وشّْ 
٘لا يف أوؼاِٗ      ِٔ ٘ا وويلل أمرِ  ةاحليًب  أيًبدْ و٘ا، امهلل آ َٔ ٌْ إٔا  ٙ بماٗا، ووذًب

ٌْ  ٙ لَْبًب واتلٌٜى،ة٘اضيخِ  حتبر وحرى، وُخذْ  ا ويٙ ضالُح بمٙ ووذًب
 وابلالد. اّكتادِ 

ُِ اّؽاقث، وُرَٛدى ويٙ  امهلل أةِرم هلذه األٔثِ      أمَر رُشد، يُكزر ويٙ أٚ
 ِٖ ُِ ابمكطيث، وُرؤمُر ويٙ ةابمكروف، وُرََ٘ه ويٙ ق ر، إّٗ  أٚ َُ ٘ ُٕ ىلع  ٍَ ال



 ًدير. يشءٍ  كًب 
ـْ      ْٖ امهلل اضَى ْٖ  ٘ا ٔ ار، ورشًب ؼٜاِرق  َيدِ  رشًب األرشار، ؤ اُّىشل

 ِِ  واجلٛار. الْي
َٖ ٘ا، واسكْْ ٘ا وقٌيدحَ ٘ا وأَٔ٘ قْي٘ا إيٕاَٗ  اضىْؾ امهلل      ٘ا شاَرر

 ِٕ ُٔ جلك ٍَ ةِ  يَ نِ رْ ٍ،   اّكابمي. يا ربل  ٛا قْي
 والص٘ث. ٛا ىلع الُخاِب وامجكْ  ث قٖ ٚذه األٔثِ ّٕ اّنُ  امهلل اَشِه    
ُٕصْٕي يف كًب    ِْص أضٜاَل ال ٌِٖ دٔاَءٚٓ،  امهلل وأض ماكن، امهلل اض

َٖ واّكدَل يف  ارَٚٓ، وابُصِػ وولًب قْيٛٓ خيارَٚٓ، واَِىٛٓ رِش  األٔ
 ديارِ 

َ
ورِ ُٚ ِقذْ ٚٓ، وأ  ٔ٘ٛا ؤا ةَؽٖ. ٔا ؿٛرَ  واّىتِ  ٓ ٖٔ الشر

ًَِث َويِف )   ْجَيا َحَس َِا يِف ادل  ِ َِا آح َِا َغَذاَب انلَّارِ َربَّ ًَِث َوكِ  .(اْْلِخَرةِ َحَس
ُٕرشْي،  اّكزةِ  ٍ ربًب ربًب  شتطانَ    قٕا يِطىٜن، وشالٌم ىلع ال

ْٓ  اعمٍ  ا ؤ٘كٓ، وكر ّٔ٘  اللُ  َِ ، وحٌتّ اّكابمي ربًب  واحلُٕد للِ  إىل  وأٗخ
 أًرب. اللِ 


