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ٌَ ضَ مَ  ٌَ نيَجَ ا ٌَ ا َادلةخَ ادئَتَ ػثَو
 ْ[9341ػجح غيؽ األطىح ]ػُ               

َ
َاللَ..أكبَرَاللَهَأكبَهَاللَه َإال َهلإ َأكبَهَاللَهَ..ال

َ.احلٍدَرَولل ََأكبَهَاللَه
 اللُ  الهؿيً، ودلجَو  أيٓة اجلٍعُ  كً ٌجةركٌ غيؽُ 

  ِ ًٓ، ظضَ  ضةِج ٌَ الُ  اللُ  ة وٌِكً، ودلجَو ٌ
 ٌلجٔىي. اغٍُيَ  ًْ قةمليَ ورد  

 ظٓؿْت  ذي الضحِ  مٓؿُ  صةءَ إذا  !اإلشالمَإخٔةَ 
 ٌَ وكفةِت  ووكفحٌ  ،اإلقالم ريغِ ةٌَ د صفعحٌ 
 ػجحً ػُ  ملسو هيلع هللا ىلص كًثٓة رقٔىُ  ػػَت  ،الهؿيً الؿقٔلِ 

 ٌجةدئَ  ؛غظيٍح ة ٌجةدئَ ٓوأغيَ في ،صةٌػح ثييغحً 
ًِ ِليُ حِل  ،ّأصعةثِ  ٓة يف ُفِٔس ؼَ قّ رَ  ة إىل اىػةل ْٔ 
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ٌِ  ،أمجع ًْ  ،األيةم ٌعَ ؾْْت لً دة ةلِ ٓة ومجوإلظاك  ول
 .األصيةل ٌع دػةكِت  ْخ ٍُ تَ 

ٌَ جَ هِ قُ  ػةدلة، ٌجةدئُ   َعََباُت ٓة دِ اةرَ جَ ع غِ خ 
ٔداع ٔداع ػجحَ ػُ  يْخ ٍ  قُ  ذلَم  وٌَ أصوِ  ،ال  ،ال

 واإلغالنِ  ،والٔفةءْ  الت   فيٓة منةغؿُ  ػذيػْخ ا
 .وادلاعءْ 

َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
َ.وللَاحلٍدَأكبَه

 ٌَ ٔداغيّ  ػجحِ ْؾه الُ  ػيعِ يف   ملسو هيلع هللا ىلص اجلبي  ظؾرَ  حِ ال
ََ  ُّ أٌذَ   ُم فذِ يَ  اذلي الػري ادلاءُ  ذلم ؛الرشك ٌ

 ثٍصؽرِ  ٓةصيذَ  ويلػعُ  ،ٓةرواثَػ  ًُ ػ  وُي  ،ثةإلنكةُيح
 دؽورُ  اذلي، األصيو املػىنوداع فيٓة إىل  ،الري
َِ  ظاكمُ أ غييّ ، ودػةىل دجةركَ  اللِ  وظؽاُيحُ  ْٔو ادلي

َْ  وظؾرَ  َكدَرإفلةل/ ) النيػةنِ  غةغحِ  ٌ يطان  َالظ َّ َن َّ
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َأنَر ّه َّ ِ َوى ه َأةًدا، ه  َْذ  لً َأرض  َيف َيػتد  َأن َيئ س 
َشٔىَذل م َيهَ َفيٍا ََ،طاع  رون  َحتل َّ ا َّ ٍ َم   ّ َة فلدَرِض  

ً َىلعَديِ له َإُٓاَ(ٌََأغٍاى لً،َفاحذروهه َحذنيَر،
ٔاًلَ}َمجيًػا/َةدغٔةَالرشوَ  ٍثَرَّشه ٌَّ ه

َأ ِّ َُكه ِ اَيف  ثر َب ػ  در ى ل  و 
اغهٔت َ َاىطَّ ٔا خ ن ته َو اجر َاَّللَّ  وا تهده َاعر ن 

 
 صيةُحً َ،{أ

ٔظيؽِ   ّ.ِةثِ جل ومحةيحً  ليذ

َاللَهَأكبَهَالَهلإَإالَالل،َاللَهَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
َ.وللَاحلٍدَأكبَه

 َِ ْٓ ال يَ  اللِ  ية غجةدَ  اإلنكةنُ 
ُ
 ٓؽَ وال يَ  ،هل غيل أ

ُ
 أ

ًِة ىلع  ،هل ُفف وال دػٍئي  ،وعهل رُ  إال إذا اكن ٌآ
 .غييٍٓة ال خيىش االغذؽاءَ  ِّ وبؽُِ  ِّ روظِ 

َُ  ُق يذعل   ،اإلقالم رشيػحِ  ويف ظو    وتنيعُ  األٌ
 .ٍأُيِحاىػي 



4 
 

  الؽيسحَ  الظةرةَ  إن  
َ
ٍِ  أٌةمَ  احلٔمَ  ِخ كَ يَ فْ أ ٓة كي

يبةدِ  ًَ  املضةزرَ  تنةْؽُ  وهَ ٓة ْو اىيت  واجلؿاا
ًِ  يف أحنةءِ  األثؿيةءِ  طؽ   ُت كَ ؿدَ دُ   ،احلٔم اىػةل
 الظػيفحِ  ثةلنػِٔب  ادلمِ  ٍٔن ػؿااَع ؿقُ يَ  ْةفةؤُ ظيو

َُ  ثيٍِة اإلقالمُ  ،ٌذفؿصحٌ  صةٌذحٌ  وهَ  الكالم،  دي
 َُ َُ  ودي َُ  اىػؽل، ودي ولؾا كةل  ؛اإلػٔة املعجح، ودي

ٔوالكالم  غييّ الصالةُ  يف ْؾه  اجلٍٔعَ  ُت خيةغِ  ْو
َوَ ًََركَهاءَ ٌَ دَ َنََّإ َ»ابلييغح/  ػجحِ الُ 

 
ًََرلَهاى ََٔ مَرأ

َوَ 
 
ا،َذَ َْ ًََرلَهٌَ َٔري ََثَ ٌَ رَرحَهنَ ًََرلَهيَري َغَ َامَررَ حَ ًََرلَهاضَ رَ غَرأ
َ َٓرَطَ يف 

رَ 
َذَ َْ ًََركَه َ َة َا،َيف   .«اذَ َْ ًََركَهل 

َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
 .احلٍدَولل ََأكبَه

ٔداِع  ػجحِ يف ػُ  َاللَ َنََّإ َ»/ ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  رقُٔل  يلُٔل  ال
َوَ ًََركَهاءَ ٌَ دَ ًََرلَهيَري َغَ َمَ رََّحَ 

 
َوَ ًََرلَهاى ََٔ مَرأ

 
 ..«ًَرلَهاضَ رَ غَرأ
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 ٓة ٌِٓشٌ غُ جيُ ال يَ  ،اإلنكةن للٔقِ  ػةدلةٌ  ٌجةدئُ إُٓة 
َ)/ ادلٌةءِ  فيصيةُحِ  ،برشي وال كةُٔنٌ  ،وطيع ًر ى له و 

ي اةَر َح  اص  َاىرل ص  َيف  َ)/ األمٔالِ  ولصيةُحِ (، ار قه و الصَّ
ا  ٍ ٓه ي  يرد 

 
َأ ٔا ػه َف اقرط  ار ك ثه / األغؿاِض  ولصيةُحِ  ..(و الصَّ

(َ ٌ ائ ث  َ ا  ٍ ٓه ِر ٌِّ َ ٍد َو اح  َّ َُكه وا ه ل  َف اجر َو الزَّاِن  الزَّان ي ثه
ةٍَ لر  ٍُ  ىغريِ  ْؾا (ج  ٍُ  ،ََص عْ ال  ُّ فػلٔبذُ  َُ َص عْ أٌة ال
 ًُ  وال ظصةُحَ  ،بلةغو فال نؿاٌحَ  ،ظىت املٔت الؿص

 .ىفَٔض 

ٔداِع  ػجحِ يف ػُ و َ»/ ملسو هيلع هللا ىلصكةل  ال
 
َأ َرََُكه َال  ََََرٌَ َءٍَش 

 
َرَ مَرأ

 َ َْ الر َرَثَ يََّي َا َحت  ََّدَ كَ َج  َ  ؛«ٔعَرضَهَٔرَمَ م   مجيعُ  ُع كلُ وبٓؾا ت
ٔدَ  فال أمحؿَ  ،اىفٔارق  وال نكَت  ،وال أثيض وال أق
 ،واظؽة ثليٍحٍ  واظؽٌ  ٌزيانٌ  يؿدفعُ  ،وال صةه وال ٌةَل 
َ) /اجلةُس  ِّ ىلع أقةقِ  يذفةطُو  ِد  َغ  ًر ٌ له ر  كر

 
َأ إ نَّ

ًَرََّللَّ َٱ ـٰله ترل 
 
 .(أ
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َِ  ويف أغلةِب   ِةرلدِ ٌَ ثين صِ  ينَبي أكٔامٌ  الـٌ
 مىت   ثألٔانٍ  ،هوغريِ  االصذٍةعِّ  اتلٔاصوِ  يف مٔاكعِ 

 ،فٔن ثٓةٓذِ ويَ  ،اجلةْييح اىػصجيةِت  ُيئن
 ،ُٔٓة االقذٍؿارعُ ٍَِ ويَ  ،ٓةون ىلع أقةقِ ؿُ ويذفةػَ 
َ)/ يلُٔل  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  ورقُٔل  ِد  َغ  ًر ٌ له ر  كر

 
َأ ََّللَّ َٱإ نَّ

ًَر ـٰله ترل 
 
 ٍؽحُ يُ  واظؽةٌ  آيحٌ  اللِ  يف نذةِب  ىيَف ، و(أ

ّ، وإٍُة ا ثنكجِ ؾم أظؽً ّ، وال يُ ثنكجِ  افيٓة أظؽً 
 واىفكٔقِ  ثةىكفؿِ  ؾمُ ويُ  ،واتللٔى ةإليٍةنِ ث يٍؽحُ 

ّ رمحَ  ديٍيحَ  َُ ثا إحلّ اإلٌةمُ  نٍة أمةرَ  ،واىػصيةن
 دػةىل. اللُ 

َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
 .احلٍدَولل ََأكبَه

ٔداِع  ػجحِ ويف ػُ  َوَ »/ أيًظة ملسو هيلع هللا ىلص يلُٔل  ال
 
اَبًَر ََلهَوََّأ

َ
 
ر ََعَهضَ أ

رَ َ؛ااُ َبَ 
َعَ بَ  َتََّا رََدَ تَرعَ َََ ةرََاس  ٍََهال َإ َفَ َ؛بي َطَّ

ََّهَُّ
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إال  أيٓة اإلػٔة بةالؿ   اللُ  مِ ؿ  لً ُيَ  ؛«ّكه ََٔعَرضَهَٔرمَ 
 ًِ  طٍريَ  ؽُ فكِ فٓٔ يُ  ،هؽِ فةقِ ٌَ  رثةِ وكَ  ،هرِ َضَ  ىػظي
ُ  ،اإلنكةُيح ظيةةَ  ؽُ فكِ يُ و ،اىفؿد  عَ ٍَ اىػ   نيعُ ي
 
َ
  ؛ةغحٍَ اجلَ  وحَ رُ  يُخ ٍِ يُ  ،حُةُيّ واأل

َ
 غيَ اللُ ولؾا أ

يف ادلُية/  ةؿبً ظَ  ؛يّصِ ؿو  ومُ  ِّ ىلع أصعةثِ  دػةىل الؿَب 
، ُفكيح ةأمؿاًط  ،ٌةحلح أزٌةٍت  ،يف األقػةر غالءً 

ً مللً/ فعةلُ  أٌة يف اآلػؿةِ مجةغيح،  إفالقةٍت 
ََ ٱ) ي نَ ََّلَّ  ئه كه

ر
ٰٔارَٱَي أ ب  ٔنَ َال ََلرَّ ٔمه اَإ الَََّي له  ٍ ٔمَهَن  َي له

َّهََّلَّ ىٱ تَّطه ََهٱَي خ خ  ـٰ يرط  ََ َلظَّ َٱٌَ  ٍ سَّ ر  .(ل
َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَهَاللَهَأكبَهَاللَه

 .احلٍدَهَولل ََأكبَه

ٔداِع  ػجحِ ويف ػُ  َاللَ لَهاتََّ»/ ملسو هيلع هللا ىلص يلُٔل  ال يفََٔا
َإ َفَ َ؛اءص َاىنَِّ

ًَََرلَهَُّ
 
َة ََََََّْهٍَٔهتَهذَرخَ أ

 
 غؿَف ولٔ  ،«الل ََثَ اُ ٌََ أ

 لً ثأصىل ثيةنٍ  َق ػَ جَلَ  ليٍؿأة؛ اإلقالمِ  دلؽيؿَ  اجلةُس 
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 َِ ًِ  األزؿِ  غ َِ  املؿأةُ  ُّ اذلي دؿكذْ  اىػظي  ،اجلٓظح يف زٌ
ـي  ،ثيؽ املٓؽَ حتؿ ُك  املؿأةُ  اكُِخ  فلؽْ  ًَ  ودٓ ثيؽ،  اىػةل
ََ ووزراء،  كةدةً  ئُ ننِ ٌة دُ غِؽَ   ،وغيٍةء وٌفهؿي

ًُ  دفذؼؿُ  =وأثػةاًل ٌيةٌيَ  إن  ؛ ػةصحً األوغةن ثٓ
ٌُ  وصؽت ثيبحً  ا ٓة أػؾً ودؿاع ػصٔصيذَ  ،ٓةحترت
 .اىػظيٍح املعٍؽيحِ  ثٓؾه الٔصيحِ 

َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
 .احلٍدَولل ََأكبَه

ٔداِع  ػجحِ ويف ػُ  َكَررَ دَحََّكَ وَ »/ ملسو هيلع هللا ىلص يلُٔل  ال ًَيلَهف ََجه
َى ٌَََّ َح َا َبَ ي َض ََ َخَ اعَرَنَ إ ََههَدَ ػَرٔا َة َخَهٍَرص  َن ََّ ً َخَ / َالل ََاب 
َنََّشَهوَ  ًُ  ق اإلنكةنَ يَ فةذلي ػَ  ؛«ت   ُّ عُ صيِ ثٍة يُ  أغي

ٔ االغذصةمُ  ،ّقػةددَ  ُق ل  وُي   والكِحِ  ثةلهذةِب  أال ْو
 ِٓ  ،ٌَ الػأ ففيٍٓة اىػصٍحُ  ؛ٍةواالصذٍةع غيي

 َُ  ٌق ودفؿي  غٍِٓة فنٌو  واليؽةُ  ،ٌَ الظالل واألٌ
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ٔا}و/ ٌف وختيي  ٍه خ ص  وَ َاعر
ََمج  يًػاَاَّللَّ ََِب  تر ال  ٔاَو  كه رَّ َت ف 

وا ره ََو اذرنه ج   ٍ ًَرَاَّللَّ ََُ ػر ي يرله ًَرَإ ذَرَغ  ِخه اءًََنه د  غر
 
ََأ ىَّف 

 
َف أ

 َ ًَرَب نير ب له
خهًَكهئه ت حر صر

 
َّ َف أ خ   ٍ ِ  ػر ٔ اًُاَة ًَرَإ خر ِخه كه ََٰو  َىلع  

ا ف  ةٍََط  ر  فر ََ َحه ًَانلَّار ٌََِّ كه ذ  ُل 
 
اَف أ  ٓ ِر ل م ٌََِّ

ذ ٰ َهَن  َيهب نيِّ
َه ًَرَاَّللَّ َّ َى له ًَرَآي اح  يَّله ونَ َى ػ  خ ده ٓر  {.ت 

ٔداعَ َطتثَ خَهَفإنَََّ-اإلشالمَ َإخٔةَ َ-وبػدَه  ُداءَرَال
 َق ل  عَ تِلُ  ؛الش ثٍِةقجحِ  اإلقالٌيحِ  إىل األٌحِ  ُّ ٔص  يُ 

 ،ىلع اىػؿيق واالقذلةٌحَ  ،املػئبح املؿاصػحَ 
 فٓو تكذضيُت  ،املؿقيي ؽِ قي   جلؽاءِ  واالقذضةثحَ 

و دجعُر  ؟!ءلؾا اجلؽا  ْؾه الػجحِ  يف مظةٌيِ  ْو
 !؟ٓةوكيةددِ  ٓةريةددِ غَ  اىػظيٍحِ 

َالرجيً/ َالظيطان ٌََ َةالل ٔذ َ) أغ ل  ٔر َك  ن  ََك  ا  ٍ إ نَّ
َ ًر ٓه  ِ َة ير  ً له َِل  حر ِٔل   ر شه َو  َاَّللَّ  َإ َل  ٔا غه َده َإ ذ ا ٌ ِ ني  ؤر ٍه ر ال

َ ِ ا ػر ط 
 
َو أ ِ ا ػر  ٍ َش  ٔا ه ٔل َي له ن

 
 م َأ

وَل ٰ
ه
ًَهَو أ ،َْه ٔن  ي حه فر ٍه ر َال
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َ ٌ عَ َو َ َيهط   م َاَّللَّ
وَل ٰ

ه
َف أ  ّ ت خَّلر َو  َاَّللَّ  رض  ْخ  َو  ه ِٔل  ر شه ََو 

ونَ  ائ زه َاىرف  ًه َ.(ْه
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 اثلاُيثَهَاخلطتثَه
 :أٌاَةػدَه

 وغٍٔمِ  كً ثةتلهجريِ يؽَ ٔا عِ زيُِ  ،ٓة املكئٍنأيي 
َ»/ ملسو هيلع هللا ىلصاملصػىف  يلُٔل  ،اذلنؿ

 
ََاىترشتقَ َامَهيََّأ

 
ََامَهيََّأ

 
َوٍَكَرأ

َروَ   كً ثةىػيؽِ ٔا فؿظذَ واصػيُ  ،«حػاَلَلل ََرٍَنَرذَ وَ ٍَبَشه
ٔا ِفلُ وال دُ  ،ّوػنيذِ  ثذلٔى اللِ  مصعٔبحً 

 رضَ  كةل لعي  ،م اللفيٍة ظؿ   اىػيؽِ  كً أيةمَ أمٔاىَ 
ٔمٍََُكه َ»/ غِّ اللُ   .«فيَّفَٓٔنلاَغيدَرَالَُػيصَاللَ َي

ِ ات/  ٌ ؤر ٍه ر َال ا  ٓ يَّخه
 
 َكُبي   جلؽاءِ  َ االقذضةثحِ ٌِ  إن   أ

ٔداِع  ػجحِ صىل الل غييّ وقيً يف ػُ   ثةالغذصةمِ  ال
ذلم يف ظيةدِٓة  أن ديزتَم املؿأةُ  والكِح، ثةلهذةِب 

 ٓة.وبيِذٓة ومجيِع ملوُِ 
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 أٌٓةِت  فٓٔ درُب  درٌب  اكن ليذٍزيِ  إنْ  خٓاَاملتاركث!أي َ
، وإن اكَن ليفالِح مكيم، فٓٔ مكيُم امللٌِي

 اليةِء والنٍِح واألدب.
ثيِذّ يف أثىه صٔرة،  لُك ويل أمٍؿ ُيُت أن يؿى نكةءَ 

 جُ ؿِ  أُّ ال خُي جنةح، وزِق  مكرية، وأفظوِ  وأمجوِ 
إىل  إىل اىفالح، وٌَ اىفنوِ  ٌَ الظاللِ  اجلةِس 

ْؾا  إال رصاَط  إىل اجلٔرِ  اجلضةح، وٌَ اىظيٍةِت 
َ} املٓيٍَ/ الهذةِب  ر ج 

هخر َِل  رم  َإ ِل  نلر اهه ُز 
 
َأ ن خ ابر

َ َِص  اط  ٰ َإ َل  ًر  ٓ بِّ َر  ن 
ر َة إ ذر َانلٔ  َإ َل  ات   ٍ يه َاىظ   َ  ٌ َ انلَّاس 

يدَ   ٍ ز تز َاحلر 
 {.اىرػ 
ةةتِِبَةَصةٍح إىَِل ُمَؿب   اآلن املضذٍعَ  إِن  و ٍَ ، يَةةٍت َظِهي

ْواَلدَ 
َ
َْ ثَنَِي َوبََِةت يَُؿب َي أ ٌِ َي  ٍِ ْكِي ٍُ ْ ىلَعَ اىَْػةْؽِل  ،ال

ْٔل ةةَٔى،  ، وََظةةبِْف يِف اىَْلةة َٓ ْ ةةِو َوال ْٓ َِ اجْلَ ِي َغةة
ْ
أ الةةؿ 

ِع يِف اْلُْكًَوااِلىزِْتَ  ْ  .اِم ثِةلرش 
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ًْ ىلَعَ يُةَؿب يَِ   ُٓ ُ  َ ِ َتَػةةىَل َولِؿَُقةٔهِلِ َصةةىل  ا  َِ اَلِء  َٔ الْة
ِِةة ي ًَ َودِلِ ِّ وََقةةي  ِِيَغيَيْةة ٌِ ةةْل ٍُ ْ ، ولةةِت ِّ َوِىِػجَةةةِدهِ ال

 ثرُلآًُِ وأوغةًُِٓ، والصةؽِق واإلػةالِ  يف ابلِةةءِ 
 واىػػةء.

ِت يَُؿب يَِ  َْ ُمِظال  ًْ ىلَعَ ابْلُْػِؽ َع ىََلةةِت اىِْفَت  ُٓ ْْنَ ٌُ  ، َو
َٔى، يَُؿب يَِ  َٓ ْ ًْ ىلَعَ ال ٔقػيح وُٓ ٔ   ُُمَةَنجَحِ ال َِ  اىُْغيُ ي يِف ادل 

ِو اتل َفييِخ 
َ
ِّْ أ ْو َبيْعِ ٌِ

َ
ٍَ  ، أ ٍَ َِ ثِسَ ي  .ََبْف ادل 

 َ  َ َ  فَة  َ ةءَ - ا ٌَ ِ  يَة إِ  َ ي يِف نَْلءِ  -ا ٍِ ْكةِي ٍُ ْ اد ِلةَي ، ال
َ َتَػةةةىَل ِييةةّ  َ َ  ا ةةَؽُك ْٓ ََ ُص ِّ ، َواثْةةُؾىْ يِف إِْصةةاَلِظ

ِذّ ٌَ ةِ َواْقِذَلة  ٔ ةٌح إاِل  ثُِلة  ٌ َيةْخ أُ ِٔ
ة كَ ٍَ ، َواَل ٓةمةجةثِ  ، َي

َٔاِغؽِ  ْخ يَ نِ ثُ   ًْ.إاِل  بَِك
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ْصةةيَطَ 
َ
ُ  أ  َ ، ًٓومةةةثةدِ  املكةةيٍيَ  مةةجةَب َتَػةةةىَل  ا

 ًْ ُٓ ةَ  وََصَػيَ   كُؿ 
َ
َْ جلة مجيًػة، وظفظَ  َعْيٍ أ ٔءٍ  لك   ًٓ ٌ  قة

   ومهؿوه.

َاللَهَأكبَهَاللَهَ،الَهلإَإالَاللَ،أكبَاللَهَأكبَهَاللَه
 .احلٍدَولل ََأكبَه

ْن ؿُ خَتْ  دون!أيٓاَاملخػيَِّ
َ
ًْ َبْػةَؽ أ ُك َْ ُمَصةال  ة ٌِ ُصَٔن 

ًْ فَِؿيَظحَ  ْيذُ د 
َ
ُّ  أ ةٔا َمةِػرَيدَ ٍُ ًْ تِلُِلي يِف اتل َلةؿيِب  َرب ُك

َطةِح 
َ
َو ثِةأْل ْْ َ

ْطةِعي ٌح َواِظةَؽة ، َوَيْكِِف أ
ُ
، ابْلَيْةِخ أ

ُكَو  حُ ِ  َوالكي 
ْ
ْن يَأ

َ
قأ ةِؽَي َويَذََصةؽ  ْٓ ة َوَي َٓ ِْ ْْ ، فَةٌِ ٔا بُ َِ ة

وا َوادِلِ  ، َوَبةؿي ًْ ، ثِِػيِؽُك ًْ ُك ٌَ رَْظةة
َ
، وَِصةئُا أ ًْ يُكة

 
َ
ًُ ْظِكةةَوأ َٔاَُُك ْٔا إِْػةة ، َواَل دَنَْكةة ًْ ُِٔا إىَِل ِصةةرَياُُِك

 .  املكةني
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 ُ ؛ فََهَب  ًْ َح َرب ُك ٍَ ُٔه وََقج   ٔهُ يُ ي  َْ وُه وَ َواْمُهُؿوا ُِْػ ُع
ي ةمَ َوامْحَُؽوه

َ
يق ، َواَل دَُصُٔمٔا أ ْكٍو اىت رْشِ

َ
ي ةُم أ

َ
ة أ َٓ ؛ فَإِن 

ِف  ٍْ ِ َتَػةىَل، َوبُِغُؿوِب َم  َِ مِ  َورُشٍْب وَِذْنٍؿ  ْٔ  اثل ةِىَر  يَ
ثْط َغرَشَ يَنَْذِِه َوكُْخ  ة اذل  َٓ َِْهَؿاِت فَإِن  ٍُ ْ ، َواْظَؾُروا ال

ًِ  َرافَِػحُ  ِ ا، اجل َلً َصةبِلَحُ  اجل َػ ي ير َغ  ه َاَّللَّ هه د  َع 
 
َأ

ي َ صر ٍه ر َال َو ىلع   ًر ي يرله انو غ   ٍ ي  
َو اإلر  َ

ٍر ه َة اِلر ،ٍَ ني 
تََّ ت ل  ،َو  م  ال   شر

َو اإلر ث   ٌ ال  َهَو َو الصَّ اى حَ َاَّللَّ َص  ًر ِرله  ٌ َِّاَو   ٌَ
ال  ٍ عر

 .اْلر 
 


