
كرُب ، هللُا أَ هللُا وَ  الا لَو إِ كرُب ، ال إِ كرُب هللُا أَ هللُا أَ 
 مُد ...هلِل الَ كرُب وَ هللاُ أَ 

ي َونَفسِ  -أَيُّها النااُس  -َأماا بَعُد ، فَُأوِصيُكم 
ي ا النااُس اعُبُدوا رَباكُم الاذِ ي ُّهَ " ََي أَ  هللاِ  ىبَِتقوَ 

 " َخَلَقُكم َوالاِذيَن ِمن قَبِلُكم َلَعلاُكم تَ ت اُقونَ 
وَن ، ِإن اَنا يف يَوٍم َعِظيٍم َوِعيٍد َكرمٍي مُ ا املُسلِ أَي ُّهَ 

ِم ِعنَدُه ، َوَخَتَم بِِو ، َجَعَلُو هللُا َأعظَ  َم اأَلَيا
ِم الَعاِم ، َوَبَدأَ ، اٍت ومَ َعشًرا َمعلُ  ِىَي َأفَضُل َأَيا

َم الِعيِد اأَلربَ َعَة ، الا  َشَعائَِر  ايهَ يت َجَعَل فِ بِِو َأَيا
ى َعالَمًة َعلَ  َوَجَعَلوُ ، ا َوَحثا َعَلى تَعِظيِمهَ 

َذِلَك  : " -ُسبَحانَُو  -تَقَوى الُقُلوِب ، قَاَل 
 هللِا فَِإن اَها ِمن تَقَوى الُقُلوبِ َوَمن يُ َعظِّْم َشَعاِئَر 

ُم  -َعَليِو الصاالُة َوالساالُم  -قَاَل " وَ  : " َأَيا
ُم َأكٍل َوُشرٍب َوِذكٍر هلِل " َرَواُه  التاشرِيِق َأَيا

ِم ِعنَد ُم األَ : " َأعظَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - الَ ُمسِلٌم . َوقَ  َيا
َد اُه أَبُوَداوُ الَقرِّ " َروَ  هللِا َيوُم الناحِر ، ُثُا يَومُ 

هللُا َأكرُب هللُا َأكرُب ، ال ِإلَو  َوَصحاَحُو األلباينُّ .
 هلِل الَمُد .هللاُ َأكرُب ، هللاُ َأكرُب وَ ِإالا هللاُ وَ 

اٍر اخِتبَ اٍن وَ ا يف َداِر امِتحَ وَن ، ِإن انَ ا املُسِلمُ أَي ُّهَ 
، ٍة فَ يرِ شَ ِلَغايٍَة  اِفيهَ  -تَ َعاىل  -، َأوَجَدََن هللُا 



ِمن َأجِلَها الرُُّسَل ، َوأَنَزَل َمَعُهُم ا ينَ لَ إِ َأرَسَل 
اجلَناِة َوالنااِر ،  ا ُسوقُ الُكُتَب ، َوقَاَم ِمن َأجِلهَ 

 -َوانَقَسَم النااُس هبا ِإىل ُمتاِقَُت َوُفجااٍر ، قَاَل 
ُسبَحانَُو : " َوَما َخَلقُت اجِلنا َواإِلنَس ِإالا 

: " َوَلَقد بَ َعثَنا يف   -تَ َعاىل  -لَِيعُبُدوَن " َوقَاَل 
 َواجَتِنُبوا ُكلِّ أُماٍة َرُسواًل َأِن اعُبُدوا هللاَ 

 طااُغوَت "ال
 ا املُسِلُموَن ، َما َخَلَق هللُا اخلَلقَ أَي ُّهَ  -َأَجل 

َعَلى َىِذِه اأَلرِض  ُىمدَ وجَ ِإالا ِلِعَباَدتِِو ، َوَما أَ 
ِإالا لَِتوِحيِدِه " َأال َلُو اخلَلُق َواأَلمُر تَ َباَرَك هللاُ 

،   َربُّ الَعاَلِمَُت " َوِإناُو َلماا َكاَن اأَلمُر َكَذِلكَ 
َكاَن املَُوفاُق ِمَن اخلَلِق َمن َسلاَم اأَلمَر ِللَخاِلِق 

 وُ ُُمِلًصا لَ َوحَدُه ِعَباَدتِِو ، َوَقَصَر نَفَسُو َعَلى 
يَن ، َوَجَعَل َذِلَك ُنصَب َعيَنيِو يف ُكلِّ  الدِّ
َحرََكٍة َوُسُكوٍن ، َوَداَم َعَليِو َحىت يَلَقى رَباُو 

َن " ُقْل ِإنا َصاليت َوُنُسِكي الاِذي ِإلَيِو يُرَجُعو 
َوََمَياَي َوَِمَايت هلِل َربِّ الَعاَلِمَُت . ال َشرِيَك لَُو 

نا  َأواُل املُسِلِمَُت " َوَلكِ َوِبَذِلَك أُِمرُت َوَأَنَ 
َقد َأَخَذ َعَلى نَفِسِو َعهًدا َأن  الشايطَاَن الراِجيمَ 

صرِفَ ُهم َعماا ُخِلُقوا َلُو ، َوَأن آَدَم َويَ ُيِضلا َبٍِت 



االحِنَراِف " قَاَل وَ املَيِل يُوِقَعُهم يف أَلَواٍن ِمَن 
ِبَما َأغَويَتٍِت أَلقُعَدنا ََلُم ِصَراَطَك املُسَتِقيَم . فَ 

ُثُا آلتِيَ ن اُهم ِمن َبُِت أَيِديِهم َوِمن َخلِفِهم َوَعن 
ِهم َوال َتَُِد َأكثَ َرُىم َشاِكرِيَن َأميَاِِنِم َوَعن ََشَائِلِ 

" 
َوِإنا ِمن َكيِدِه َأن يَ تاِخَذ َلُو يف ُكلِّ زََماٍن َوَمَكاٍن 

 سِ نااال جِ ا خرَ إلِ املُجرِِمَُت ، يَ َتآَمُروَن  َأعَواًَن ِمنَ 
على َويَ تَ َعاَونُوَن ، ِمن ُعُبوِدياِتِهم ِلَربِّ الَعاَلِمَُت 

ٍت َشيطَانِياٍة ُُمَتِلَفٍة ، يف  يَقاِعِهمإِ  ُعُبوِدَيا
ا الشُّبُ َهاُت ، َوََتُرُّ ِإلَيَها الشاَهَواُت ، َتكَتِنُفهَ 

َوتُغِرُق النااَس ِفيَها املُلِهَياُت ، فَ َينَصرُِفوَن َعِن 
َراِط املُسَتِقيِم ، َوََيُخُذوَن َعنُو ميَِ   َِشَاالً وَ  انً يالصِّ

 يف بُ نَ يااِت الطارِيِق املُخَتِلَفِة ُمتَ َفّرِِقَُت ، َماِضُتَ 
َوأَنُتم  .اِلِك الضاالِل املُلَتوِيَِة ، آِخِذيَن ِبَسَ 

َوتَلَحظُوَن  -أَي َُّها املُسِلُموَن  -تَ َروَن َىَذا 
تَ َراُجَع النااِس َوتَقِصَتَُىم ِحيًنا بَعَد ِحٍُت ، 
يِن ، يُ َقلُِّد  َوفُ ُتوَرُىم َوَضعَف ََتَسُِّكِهم ِِبلدِّ
بَعُضُهم بَعًضا يف الت اَفلُِّت ِماا يُرِيُدُه هللُا ، 

َساُقِط ِفيَما يُرِيُدُه الشايطَاُن َويَ تَ َتابَ ُعوَن يف التا 
َوَأعَوانُُو ، َغاِفِلَُت َأو ُمتَ َغاِفِلَُت َعن َكوِن ُكلِّ 



نَفٍس ِبَا َكَسَبت َرِىيَنٌة ، َوَأنا ُكلا ُمسِلٍم ُملَزٌم 
َبََن ََييتَ ِبَا َأَمَرُه هللُا بِِو َوَأن َيُكفا َعماا نَ َهاُه 

َوَمن َأَساَء  وِ َفِلَنفسِ  َمن َأحَسنَ َأنا َعنُو ، وَ 
ُهم َمهَما اآلَخرِيَن َوَغفَلت َ  تَفرِيطَ َأنا وَ  فَ َعَليَها ،

ُهم م َوُُمَاَلَفت َ ُهم ِبَرهبِِّ طَاَلت َأو َكثُ َرت ، َوَجهلَ 
دات ، فَ َليَس َذِلَك ا َعُظَمت َواشتَ ِللَحقِّ َمهمَ 

 يف َأن يُ َفرَِّط يف َواِجٍب َأو يَ َقَع يف َحدٍ ُعذرًا ألَ 
َمنِهيٍّ َعنُو اسِتئَناًسا هِبِم ، َوال ُمَسوًِّغا لَُو 
َراِط املُسَتِقيِم َتَشب ًُّها هِبِم ،  لَِيِحيَد َعِن الصِّ

 وُ امَ مَ أَ  دَ ن يَِ لَ ، وَ  هُ حدَ وَ  هِ ربِ يف قَ  عُ وضَ يُ سَ  ل  كُ فَ 

يًدا رِ يًدا فَ حِ وَ  ثُ بعَ يُ سَ  ل  كُ ، وَ  هُ دُ يَ  توُ لَ مِ ا عَ مَ  الا إِ 
ا  همَ مَ ، وَ  فَ رَ اقت َ وَ  بَ سَ ا اكتَ ما عَ  بُ اسَ حَ يُ سَ ، وَ 
و ، أَ  اتُ افَ رَ االحنِ  تِ بَ لَ و غَ ، أَ  اتُ هَ ب ُ الشُّ  تِ رَ ث ُ كَ 
 ةُ طَ اقِ السا  اءُ اآلرَ  تِ زَ برِ أُ وَ  ةِ لَ اطِ ى البَ اوَ تَ لفَ لِ  جَ وِّ رُ 

،  رعِ الشا  امِ حكَ ى أَ لَ عَ  دِ رُّ مَ ى التا لَ عَ  ضَ رِّ و حُ ، أَ 
،  ينِ دِّ اليف  يثِ دِ الَ ِمَن  مُ لَ عيَ ال ن مَ  نَ كِّ مُ وَ 
 امَ  كرِ الذِّ  ىلُ أَ الَقا َواِضٌح لِلُمَوفاِقَُت ، وَ  نا إِ فَ 
ن أَ  رَ مَ د أَ قَ  هللاُ ، وَ  ُتَ وفِ عرُ مَ  ينَ ودِ وجُ وا مَ الُ زَ 
ُ ب َ ت َ ي َ ، ف َ  ينِ الدِّ  امُ حكَ م أَ نهُ عَ  ذَ ؤخَ تُ وَ وا لُ سأَ يُ   ُتا
 مُ رُ ا يَ مَ وَ  ،لُِيؤَتى  وزُ ا يَُ مَ وَ ، لُِيفَعَل  بُ يَِ ا مَ 



 ُتَ لِّ ضِ املُ وَ  ُتَ مِ جرِ املُ  يلُ بِ سَ  ُتُ بِ ستَ تَ ، وَ لُِيجتَ َنَب 
 تِ يسَ لَ  - ونَ مُ سلِ ا املُ هَ ي ُّ أَ  -ل جَ . أَ لُِتحَذَر 

 ابِ كَ ارتِ  ةِ ثرَ كَ وَ  وِ وعِ يُ شُ وَ  لِ اطِ البَ  ارِ شَ نتِ ِبِ  ةُ ربَ العِ 
 لا ا دَ ِبَِ وَ  وِ اتِ يف ذَ  قِّ لَ ِبِ  ةَ ربَ العِ  نا كِ لَ ، وَ  وُ لَ  اسِ النا 
ا مَ : " وَ  - وُ انَ بحَ سُ  - الَ ، قَ  يلِ لِ الدا  يوِ لَ عَ 
 – الَ قَ " وَ  ُتَ نِ ؤمِ ِبُِ  صتَ رَ و حَ لَ وَ  اسِ النا  رُ كث َ أَ 
 رضِ ن يف األَ مَ  رَ كث َ أَ  عْ طِ ن تُ إِ : " وَ  - اىلعَ ت َ 
 وِ بِّ رَ بِ  بدِ العَ  انَ ميَ إِ  نا ُث إِ  " هللاِ  يلِ بِ ن سَ عَ  وكَ لُّ ضِ يُ 
ا يهَ فِ  بُ رِّ يَُ  ةً عبَ ت لُ يسَ ، لَ  وِ قِ الِ خلَِ  وُ تَ ي ا ودِ بُ عُ وَ 

 ةٌ بَ ىِ وَ  هللاِ  نَ مِ  ةٌ مَ عا نِ هَ ن ا كِ لَ ، وَ  ةَ ارَ سَ اخلَ  وِ أَ  بحَ الرِّ 

 انِ ميَ لِ م لِ اكُ دَ ن ىَ م أَ يكُ لَ عَ  نُّ ميَُ  هللاُ  لِ " بَ  ةٌ نا مِ وَ 
 كرَ شُ  بُ اجِ الوَ  انَ كَ   ن ُثَا مِ " وَ  ُتَ قِ ادِ م صَ نتُ ن كُ إِ 
ن ا مِ يهَ وِّ قَ ي ُ يُ ثَ بِّتُ َها وَ ا مَ  ذلَ بَ ، وَ  ةِ عمَ النِّ  هِ ذِ ىَ 
 يسَ لَ ، وَ  ى هللِ قوَ تَ وَ  حٍ الِ صَ  لٍ مَ عَ وَ  عٍ فِ َنَ  لمٍ عِ 
 اتٍ هَ ب ُ شُ ن ا مِ هَ فُ ضعِ يُ و ا أَ هَ يلُ زِ يُ ا ما عَ  حثَ البَ 
 اتٍ وَ هَ شَ و ، أَ  ونَ قُ افِ نَ املُ وَ  ونَ فُ رِ نحَ ا املُ هَ ث ُّ ب ُ ي َ 
؛  ونَ لُّ نحَ املُ وَ  اقُ سا ا الفُ يهَ لَ إِ  ولَ صُ الوُ  لُ هِّ سَ يُ 
يِن  ةِ ارَ سَ اخلَ  مَ عظَ أَ  نا إِ فَ  َفَمن يُرِِد " َخَسارَُة الدِّ

هللُا َأن َيهِديَُو َيشَرْح َصدرَُه ِلِلسالِم َوَمن يُرِْد 
َا َيصاعاُد َحَرًجا  رَُه َضيًِّقا ْل َصدعَ َأن ُيِضلاُو يَ  َكَأَّنا



يف الساَماِء َكَذِلَك َيَعُل هللُا الّرِجَس َعَلى 
 هللاِ  ادَ بَ عِ  - هللاَ  قِ تا ن َ لْ ال ف َ أَ "  ِمُنونَ الاِذيَن ال يُؤ 

 يمِ قِ ستَ املُ  اطِ رَ الصِّ  ةِ بَ ان َ ن مَُ مِ  رَ ذَ الَ  رَ ذَ الَ وَ  -
 يعٍ ميِ تَ ارًا بِ ، اغًتَِ  ينِ الدِّ  نَ مِ  يءٍ شَ  ركِ و تَ أَ 
 وِ أَ  ةِ مَ ولَ ى العَ عوَ دَ بِ  الَِ العَ  يتُ اغِ وَ طَ  وُ ضُ فرِ يَ 

 ةً سَ اكِ عَ مُ  علٍ فِ  ةَ دا و رَ ، أَ  رِ ى اآلخَ لَ عَ  احِ تَ االنفِ 
 فسِ ى النا وَ اًعا َلَِ بَ اتِّ  وِ ، أَ َتَشداَد  نمَ  وِّ لُ غُ لِ 
 طَ سُّ وَ الت ا  نا إِ  . ُتَ طِ رِّ فَ املُ وَ  ُتَ لِ اىِ سَ تَ لمُ لِ  اةً ارَ مَُ وَ 
م اكُ لنَ عَ جَ  كَ لِ ذَ كَ " وَ  طٌ سَ وَ  ةٌ ما أُ  نُ حنَ ، وَ  وبٌ طلُ مَ 
 نا كِ لَ " وَ  اسِ ى النا لَ عَ  اءَ دَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ طًا لِ سَ وَ  ةً مَ أُ 

 اءِ لقَ ن تِ مِ  رءُ املَ  وِ بِ  ذُ خُ ارًا َيَ يَ ت خِ يسَ لَ  ةَ يا طِ سَ الوَ 
 امُ قزَ أَ  وُ ا لَ ىَ ارُ تَ يَ  ةً يقَ رِ و طَ يًّا ، أَ هِّ شَ تَ  وِ فسِ نَ 

يالً بِ و سَ ، أَ  َوَساِئِل الت اَواُصلِ و جُ رِّ هَ مُ وَ  عالمِ اإلِ 
َحفَنٍة َمن َِبُعوا ِدينَ ُهم َطَمًعا يف  وُ مَ الِ عَ مَ  دُ دِّ يَُ 

نَيا أو رًضا ِبُشهَرةٍ   اعِ بَ ا يف اتِّ هَ ن ا كِ لَ ، وَ  ِمَن الدُّ
 ابِ تَ كِ الن مِ  يلِ لِ ى الدا لَ عَ  مِ ائِ ، القَ  ُتِ بِ املُ  رعِ الشا 

 لمَ وا العِ مُ لا عَ ت َ  ينَ ذِ ، الا  ُتَ خِ اسِ الرا  همِ فَ بِ  ةِ نا سُّ الوَ 
ا مَ وَ  حِ اجِ لرا ِبِ  خذِ لَ لِ  الفَ وا اخلِ فُ رَ عَ ، وَ  لِ مَ لعَ لِ 
 ةِ شيَ م ِبَ هِ سِ نفُ وا يف أَ فُ رِ عُ ، وَ  يلُ لِ الدا  يوِ لَ عَ  لا دَ 

 اءِ فتَ ى اإلِ لَ عَ  ونَ قُ لِّ سَ تَ ا املُ ما أَ ، وَ  نوُ مِ  وفِ اخلَ وَ  هللاِ 



 امَ حكَ وا األَ عُ يِّ ضَ يُ لِ  اتِ الفَ اخلِ  ونَ ضُ عرِ يَ  ينَ ذِ ، الا 
 ومَ اليَ وَ  ى هللاَ شَ يَ  مٍ سلِ مُ لِ  لُّ ال يَِ ، فَ  ةَ يا رعِ الشا 
م  هبِِ َنَ رَ خب َ د أَ قَ وَ  يفَ م ، كَ نهُ عَ  ذَ خُ ن َيَ أَ  رَ اآلخِ 

 يوِ لَ عَ  - وقُ صدُ املَ  قُ ادِ الصا  مُ نهُ  مِ َنَ رَ ذا حَ وَ 
: " َسَيُكوُن يف  الَ قَ  يثُ حَ  - المُ السا وَ  الةُ الصا 

ثُوَنُكم ِبَا ل َتسَمُعوا أَنُتم آِخِر أُ  مايِت ُأََنٌس ُيَدِّ
ُىم " َوال ُكم َوِإَيا  .  مٌ سلِ مُ  اهُ وَ رَ  آَِبؤُُكم ، فَِإَيا

 اكَ لنَ عَ : " ُث جَ  يمِ جِ الرا  انِ يطَ الشا  نَ مِ  هللِ ِبِ  وذُ عُ أَ 
 اءَ ىوَ أَ  عْ بِ تا ال ت َ ا وَ هَ عْ بِ اتا فَ  مرِ األَ  نَ مِ  ةٍ يعَ رِ ى شَ لَ عَ 
 نَ مِ  نكَ وا عَ غنُ ن يُ م لَ هُ ن ا . إِ  ونَ مُ علَ ال يَ  ينَ ذِ الا 

 عضٍ بَ  اءُ يَ ولِ م أَ هُ عضُ بَ  ُتَ مِ الِ الظا  نا إِ يًئا وَ شَ  هللاِ 
 وَ لَ ، ال إِ  كربُ أَ  هللاُ  كربُ أَ  هللاُ  " ُتَ قِ تا املُ  لُّ وَ  هللاُ وَ 
 . مدُ الَ  هللِ وَ  كربُ أَ  ، هللاُ  كربُ أَ  هللاُ وَ  هللاُ  الا إِ 

 
 انَ بحَ سُ َتًا ، وَ ثِ كَ   هللِ  مدُ الَ َتًا ، وَ بِ كَ   كربُ أَ  هللاُ 
 ياًل .صِ أَ وَ  ةً كرَ بُ  هللاِ 

 وهُ يعُ طِ أَ وَ  - هللاِ  ادَ بَ عِ  - وا هللاَ قُ ات ا ، فَ  عدُ ا بَ ما أَ 
 رٍّ بِ وَ  يدٍ عِ  مِ َيا يف أَ م كُ نا أَ وا مُ اعلَ و ،  وهُ عصُ ال تَ وَ 
وا لُ صِ وَ  بَ رُّوا َواِلِديُكم، ف َ  مٍ احُ رَ ت َ وَ  لٍ اصُ وَ ت َ وَ 

،  امَ عَ وا الطا مُ طعِ أَ وَ  المَ وا السا فشُ أَ ، وَ  امَ رحَ األَ 



ُلوا ِإخَواِنُكم َوَأحِسُنوا ِإىل ِجَتَاِنُكم وَ  ، جَِّ
 وقَ قُ وا حُ اقضُ ، وَ  واَصالَُ تَ َصاُفِح وَ لتا ِبِ م ِعيدَكُ 

ا وىَ قضُ ن تَ أَ  بلَ ، قَ  وااَمَُ سَ تَ وَ  ومَ اليَ  مُ كُ عضِ بَ 
 عُ نفَ ال يَ  ومَ م " يَ نكُ غًما عَ م رُ كُ اتِ نَ سَ ن حَ ًدا مِ غَ 

االً جَ رِ  -م " ُث َتذَكاروا هُ ت ُ رَ عذِ مَ  ُتَ مِ الِ الظا 
ن أَ  سالمِ اإلِ  تِ اَيَ ن َأَجلِّ غَ مِ  نا أَ  -اًء سَ نِ وَ 
 اتُ وَ هَ الشا  يوِ فِ  اجُ هَ ًرا ، ال ت ُ اىِ ًعا طَ مَ تَ مُ  يمَ قِ يُ 
 يمِ نظِ تَ بِ  اءَ جَ  ن ُثَا مِ ؛ وَ  زُ ائِ رَ الغَ  ارُ ثَ ست َ ال تُ وَ 
ا ، هَ تِ ينَ زِ  أنِ شَ ٌت بِ اعتَ ، وَ  ةِ رأَ ملَ ِبِ  لِ جُ الرا  ةِ القَ عِ 
ن ا عَ اىَ هَ ن َ ، وَ  ورَ فُ السُّ وَ  جَ رُّ ب َ ا الت ا يهَ لَ عَ  مَ را حَ وَ 

 نَ ا مِ ىَ رَ ذا حَ ، وَ  ةِ رَ ثِّ ؤَ املُ  يبِ الطِّ  ةِ حَ ائِ رَ  وزِ رُ ب ُ 
 وُ نا ؛ ألَ  ةِ رَ سِّ كَ تَ املُ  ةِ شيَ املِ  نَ مِ وَ  ولِ لقَ ِبِ  وعِ ضُ اخلُ 
،  اتُ وَ هَ الشا  تِ جَ يِّ ىُ وَ  زُ ائِ رَ الغَ  تِ َتَ ثِ ىت استُ مَ 
ال ي وَ وِ رتَ ال يَ  اينٍّ هوَ شَ  ارٍ عَ ىل سُ إِ  الا إِ  يَ هِ نتَ ن تَ لَ ف َ 
 يوِ لَ ا إِ هَ يلُ مَ وَ  ةِ رأَ ىل املَ إِ  لِ جُ الرُّ  يلُ مَ وَ  . ئُ فِ نطَ يَ 
ال  ر  مِ ستَ ا مُ مَ هُ ين َ بَ  ذبُ اجلَ ، وَ  ي  طرِ فِ  مرٌ أَ 
 بِ كذَ ن أَ مِ  نا إِ ا فَ ذَ لِ ، وَ ي هِ نتَ يَ ال وَ  عُ طِ نقَ يَ 

 نا ى أَ عَ دا ن يُ ، أَ  اعِ دَ اخلِ وَ  كرِ املَ  كرَبِ أَ وَ  بِ ذِ الكَ 
يف  لِ جُ لرا ا ِبِ هَ الطَ اختِ ا ، وَ هَ يتِ ن بَ مِ  ةِ رأَ املَ  وجَ رُ خُ 

 ُتِ نسَ اجلِ  ُتَ بَ  اةَ اوَ سَ املُ ، وَ  لِ مَ العَ وَ  وقِ السُّ 



 نَ مِ  قَ لُّ عَ ا الت ا ذَ ىَ  يلُ زِ ا ، يُ مَ هُ ين َ بَ  قِ ارِ وَ الفَ  ةَ الَ زَ إِ وَ 
يف الصُُّدوِر  وقِ الشا  ةَ ارَ رَ حَ  دُ رِّ ب َ ي ُ  وأَ ،  وبِ لُ القُ 
 نا وا أَ مُ اعلَ وَ الصاْلعاِء ،  ةِ دعَ اخلَ  هِ ذِ وا َلَِ هُ بِ انتَ ، فَ 
 نَ يُّ زَ الت ا  َهابِّ يف حُ  ةِ رأَ املَ  ةَ طرَ فِ  سْ اكِ عَ ل ي ُ  سالمَ اإلِ 

،  يوِ لَ إِ  اجُ تَ ا تَ ىل مَ ا إِ هَ وجِ رُ خُ  ونَ دُ  فْ قِ ل يَ ، وَ 
 ونُ كُ يَ ن مَ لِ وَ  ةِ ينَ الزِّ  نَ ى مِ بدَ ا يُ مَ  دَ دا حَ  وُ نا كِ لَ وَ 

وطًا رُ ا شُ هَ يتِ ن بَ ا مِ هَ وجِ رُ خلُِ  عَ ضَ وَ ، وَ الت اَزيُُّن 
 وطِ رُ الشُّ  هِ ذِ ن ىَ ت مِ تَ لا فَ ا ت َ ذَ إِ وًدا ، فَ يُ ق ُ وَ 
 ودَ دُ الُ وَ  ةَ يا رعِ الشا  امَ حكَ األَ  تِ دا عَ ت َ ، وَ  ودِ يُ القُ وَ 

 تِ طَ الَ خَ ، وَ  ةً رَ طِّ عَ ت َ مُ  ةً جَ رِّ ب َ ت َ مُ  ةً رَ افِ ت سَ جَ رَ خَ ، وَ 

ال ت بِ رَ اف َ سَ ا ، وَ هَ يِّ لِ ى وَ لَ ت عَ دَ را َتََ وَ  الَ جَ الرِّ 
َلا  ةِ تنَ الفِ  ابِ سبَ أَ  مِ عظَ ن أَ مِ  كَ لِ ذَ  انَ ، كَ  مٍ رَ َمَ 
 هبا .وَ 
 مِ عظَ ن أَ مِ  ةِ رأَ املَ  ةَ انَ يَ صِ  نا  أَ َنَ اؤُ عدَ أَ  ِلمَ عَ  دقَ وَ 
ن ا مِ ىَ ادَ سَ فَ  نا أَ ، وَ  عِ مَ جتَ املُ  ةِ وا ق ُ  ابِ سبَ أَ 
وا احُ رَ ، ف َ  هِ َتِ دمِ تَ وَ  وِ دمِ ىَ  لِ ائِ سَ وَ  رِ خطَ أَ 

 زعِ نَ ا ، وَ هَ خالقِ أَ  َتِ دمِ تَ ا وَ ىَ ادِ فسَ إلِ  ونَ طُ طِّ يَُ 
ا ، هَ عِ مَ تَ ى مُ لَ عَ  دَ را مَ تَ ت َ لِ  اهَ جهِ ن وَ عَ  اءِ يَ الَ 
،  لِ افِ حَ املَ وَ  لِ ائِ سَ الوَ  فَ لِ تَ ُمُ  كَ لِ ذَ وا لِ لُّ غَ است َ وَ 
ن عَ  اعِ فَ الدِّ  سمِ ، ِبِ  ةٍ اعَ دا خَ  اتٍ ارَ عَ شِ  تَ تَ 



ا اتَِ اوَ سَ مُ ا وَ هَ تِ يا رِّ ىل حُ إِ  ةِ عوَ الدا ، وَ  ةِ رأَ املَ  وقِ قُ حُ 
!   هللِ َيَ ، وَ َلا ، ارِ صَ االنتِ  وِ ا أَ ىَ صرِ نَ ، وَ  لِ جُ لرا ِبِ 
 َوَىل ُهم !اعَ دَ خِ وَ  ُهميسَ لبِ تَ وَ  ُهمب َ ذِ كَ َأعَظَم   امَ 
؟!  سالمِ اإلِ  َتِ يف غَ  ةَ يا رِّ الُ املَرأُة  تِ اقَ ذَ 
 قَ ائِ قَ شَ  اءَ سَ النِّ  لَ عَ ي جَ ذِ الا  وَ ىُ  سالمُ اإلِ فَ 

مًّا أُ ، وَ  ةً َتَ بِ كَ وَ  ةً َتَ غِ صَ  ةَ رأَ املَ  رَ دا قَ وَ ،  الِ جَ الرِّ 
 رِّ ى بِ لَ عَ  اتِ هَ ما األُ  را بِ  َقدامَ وَ ، نًتا بِ وَ  ةً وجَ زَ وَ 

َوَجَعَل َعاِئَل البَ َناِت رَِفيًقا ِللنابِّ يف ،  ءِ اآلِبَ 
 اءِ سَ لنِّ وا ِبِ وصُ ستَ : " اِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - الَ ، قَ  اجلَناةِ 

ى لا صَ  - الَ قَ وَ .  مُ سلِ مُ وَ  يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ َتًا " رَ خَ 

اًَن ميَ إِ  ُتَ نِ ؤمِ املُ  لُ كمَ : " أَ  - مَ لا سَ وَ  يوِ لَ عَ  هللاُ 
م " هِ ائِ سَ نِ م لِ كُ اُر يَ م خَ كُ اُر يَ خِ ًقا ، وَ لُ م خُ هُ ن ُ حسَ أَ 
 - الَ قَ . وَ  َأمَحُد َوَغَتُُه َوَصحاَحُو األَلَباينُّ  اهُ وَ رَ 

 اءَ ا ، جَ غَ بلُ ىت تَ حَ  ُتِ تَ ي َ ارِ جَ  الَ ن عَ " مَ  : -ملسو هيلع هللا ىلص 
 ُتَ بَ  نَ رَ ق َ ، وَ  ُتِ اتَ هَ كَ   وَ ىُ  وَ َنَ أَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ 
 . مٌ سلِ مُ  اهُ وَ ى " رَ سطَ الوُ وَ  ةِ ابَ بَ السا  يوِ عَ صب ُ أَ 
 سالمُ اإلِ  ادَ رَ ا أَ مَ  هللاِ وَ  ، سالمِ اإلِ  ىلَ ا أَ يَ ف َ 
 مَ را ال حَ ، وَ  اءَ يَ الَ وَ  ًتَ السِّ وَ  ةَ فا العِ  الا إِ  لَمرَأةِ لِ 
ا يهَ لَ عَ  ضَ رَ ف َ ، وَ  ورَ فُ السُّ وَ  جَ رُّ ب َ ا الت ا يهَ لَ عَ 

ا هَ تِ انَ يَ صِ لِ  الا ، إِ  يتِ يف البَ  ارَ رَ القَ وَ  ابَ جَ الِ 



 عُُتُ ا األَ يهَ لَ إِ  عَ لا طَ تَ ت َ  الا لِئَ وَ ، ا هَ فظِ حِ وَ  اهَ تِ ايَ مِحَ وَ 
،  ناِجَسةُ ي اليدِ ا األَ هَ رضَ عِ  سَ نِّ دَ ال تُ ، وَ  اخلَائَِنةُ 
هبا  يقُ لِ يَ ف َ ، أَ  ةٌ ونَ صُ مَ  ةٌ را دُ وَ  ةٌ ونَ كنُ مَ  ةٌ ؤَ ؤلُ لُ ِإن اَها 

َعاِمَلًة َكاِدَحًة  عِ اِر وَ الشا وَ  اتِ قَ رُ ي يف الطُّ لقَ ن تُ أَ 
ُمبَتَذَلًة ُمَهانًَة ،  رِ اجِ تَ املَ يف  الَ ما العُ  طَ الِ تَُ  و، أَ 

 الَ جَ الرِّ  مُ احِ زَ ت ُ تَِبيُع َحَياَءَىا َوِىَي الَعِفيَفُة ، وَ 
ِحفَظ بَيِتَها َوُىَو َلا  كُ ًتُ تَ ِىَي الضاِعيَفُة ، وَ وَ 
 ؟! ةٍ يفَ ظِ وَ  مُ عظَ أَ 
 نا إِ ا ، وَ هَ الحُ صَ  وَ ا ىُ هَ يتِ يف بَ  ملَرَأةِ ا ارَ رَ ق َ  نا إِ 

 جُ رُّ ب َ ا الت ا ما أَ ، وَ  عِ مَ جتَ املُ  الحُ صَ  وَ ا ىُ هَ الحَ صَ 

 بٍ ضَ غَ  ةُ المَ عَ  وَ هُ ، ف َ  دُ رُّ مَ التا وَ  نِ اتِ فَ املَ  ازُ برَ إِ وَ 
 وُ وجُ زَ وَ آَدُم ى صَ ا عَ ما لَ وَ ،  هللاِ  نَ مِ  طٍ خَ سَ وَ 
ا ، مَ هُ ات ُ وءَ ا سَ مَ ت َلَُ دَ بَ  نْ َبَِ  ماهُ ب َ اق َ عَ  َماهُ ب ا رَ 
د قَ  هللاُ ، وَ  لُ وا األَ  ورِ فُ السُّ  ةُ يَ اعِ دَ  وَ ىُ  يسُ بلِ إِ وَ 
آَدَم ال يَ ْفِتنَ ناُكُم " ََي َبٍِت  : الَ قَ ف َ  نوُ  مِ َنَ رَ ذا حَ 

ِمَن اجلَناِة يَنزُِع طَاُن َكَما َأخَرَج أَبَ َويُكم الشاي
 دا شَ ا أَ مَ وَ  َعنُهَما لَِباَسُهَما ِلَُتِيَ ُهَما َسوآِتَِما "

،  وتِ يُ الب ُ  نَ مِ  هُ اؤُ سَ نِ  جُ رُ تَ  ذْ إِ  عِ مَ جتَ املُ  ةَ ارَ سَ خَ 
،  لِ مَ عَ ال نِ اكِ مَ أَ وَ  اقِ سوَ يف األَ  الَ جَ الرِّ  نَ امِح زَ ي ُ وَ 
ى لَ عَ  لِ مَ العَ  صَ رَ ف ُ  نَ لْ لِّ قَ ي ُ ، وَ  اءَ بنَ األَ  نَ عْ ُيضِ ف َ 



 عُ طِ نقَ تَ ، وَ  مِ دَ ىل اخلَ إِ  وتُ يُ الب ُ  اجُ تَ تَ ، وَ  ابِ بَ الشا 
 ل  كُ   يشُ عِ يَ ، وَ  ةِ سرَ األُ  ادِ فرَ أَ  ُتَ بَ  لِ اصُ وَ ى الت ا رَ عُ 
 ربِ الغَ  اتُ عَ مَ تَ مُ وَ  . اهُ نيَ دُ بًدا لِ عَ  وِ فسِ نَ لِ 
ََ ِبِ  ةٌ دَ اىِ شَ  رقِ الشا وَ   اءِ سَ النِّ  وجِ رُ خلُِ  ةِ ئَ يِّ السا  رِ آل
 قِ تا ن َ لْ ، ف َ  هِ َتِ غَ بِ  ظَ عِ ن وُ مَ  يدُ عِ السا ، وَ  نا وتِِ يُ ن ب ُ مِ 

 ومِ لقَ ِبِ  لا ا حَ ا مَ نَ بِ  لا ن يَِ أَ  بلَ قَ  ظْ عِ تا ن َ لْ وَ  هللاَ 
 هللاُ  كربُ أَ  ، هللاُ  مٌ ندَ مَ  ةَ اعَ سَ  التَ وَ ،  مَ ندَ نَ ف َ 
 هللِ وَ  كربُ أَ  ، هللاُ  كربُ أَ  هللاُ وَ  هللاُ  الا إِ  وَ لَ ، ال إِ  كربُ أَ 

 . مدُ الَ 


