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 هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَُر ... هللاُ أكبَرُ 
 .طََع نَْجُم َرَمَضاَن َوأَْسفَرهللاُ أكبَُر َما سَ 

 .ُر َما َصاَم المؤِمُن َوأَْفطَرهللاُ أكبَ 
 .ْسلُِم بِالِعْیِد َواْستَْبَشرهللاُ أكبَُر َما فَِرَح المُ 

 هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَرُ 
 إِالَّ هللاُ َو هللاُ أكبَُر  الَ إِلَھَ 

��ْكُر لَ��ھُ ہلل َِعلَ��ْى فَْض��لِِھ األَْكبَ��ر الَحْم��دُ   ،ِدْینِ��ِھ األَْزھَ��ر َعلَ��ىْ ، َوالشُّ
، َوأَْش���ھَُدأْن الَ إِلَ��ھَ إِالَّ هللاُ َوْح���َده الَ َش��ِریَك لَ���ھ، َونَبِیِّ��ِھ األََغ���رِّ األْطھَ��ر

دَِّكرَولَقَْد یَّسْرنَا القُْرآَن لِلذِّ القَائُِل: { ، َوأَْشھَُد أّن ُمَحَم�داً 1}ْكِر فَھَل مْن مُّ
آلِ��ِھ  َعلَ��ىْ َعْب��ُدهُ َوَرُس��ْولُھ  ُذو الَوْج��ِھ األَن��َور، َص��لَّى هللاُ َعلَْی��ِھ َوَس��لَّم وَ 

 َوَمْن تَبَِعھم بإْحَساٍن إلى یَْوِم الَعْرِض َوالَمْحَشر. َوَصْحبِھِ 
ا بَْعُد:  أمَّ

 :فَیَا أیھُّا الُمْسلُِمْونَ 
َمن.  أَْحَداُث األَُمِم یَْحفَظُھَا التَّ�اِرْیخ، َوُص�ُحُف األَیَّ�اِم یَْطِوْیھَ�ا ال�زَّ

�م َل�ھ ثَْغ�ُر الفَ�الَح َعلَىْ ّوالنَّاُس فِْیھَا  ، َوآَخ�ُر ُدْوَن  َحالَْیِن: ِم�ْنھُم َم�ْن تَبَسَّ
��الَحِ. َوبَْینَھَُم��ا ِحْكَم��ةٌ إِلَِھیَّ��ةٌ الَ  َذلِ��كَ   یَِزْی��ُدھَا تََعاقُ��ُب ِم��َن الَعَم��ِل َوالصَّ

اُت اِإلنَس����انِیةُ َم����أُخوَذةٌ بَ����ْیَن َماِدیَّ����ِة ال���� َدا. َوال����ذَّ ْنیَا الملَ����َویِن إِالَّ تََج����دُّ دُّ
���ةً َوَس���طَاً ِن. {َوَرْوَحانِیَّ���ِة ال���ّدی َوَخْی���ُر الطَّاَع���ِة  .2}َوَك���َذلَك َجَعْلنَ���اُكْم أُمَّ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا   أَْدَوُمھَ
.  َوإِْن قَلَّ

َجالَلِ��ِھ َوَمَض��ى، ُمِض��يَّ الَحَض��اَراِت َو األَُم��م . َج��اَء َرَمَض��اُن بِ 
ِحْكَمةٌ بَالَِغ�ةٌ فََم�ا تُْغ�ِن َوأْعقَبَھُ الِعْیُد السَِّعْید، َكَما تُْولَُد أَناِسيُّ َوأَْحَداث. {

الَ تَْحَسبُْوهُ ، َوِمنَّةٌ ِمَن هللاِ َوفَْضٌل. إْذ َدَواُم الَحاِل ِمَن الُمَحاِل.{ 3}النُُّذر
 . َوالِمنَُح تُْولَُد ِمْن َرِحِم  اآلالَِم َو الِمـَحن.4}اً لَُكْم بَْل ھَُو َخْیٌر لَُكمَشرَّ 

��بُُل إِلَ��ى هللاِ ُمْش��َرَعةٌ  َمْمنُْوَح��ة، الَ  أَْب��َواُب الَخْی��ِر َمْفتُْوَح��ةٌ ، َوالسُّ
ْھِر. تَظَ�لُّ  ُل الدَّ َمن، َوالَ یَُغیُِّرھَا تَبَدُّ ثَِم�اُر الَخْی�ِر فِ�ي  یَأتِي َعلَیھا بِلَى الزَّ
قُْل : إِنَّ َصالَتِْي النَّْفِس ُمْزِھَرةٌ، َوأْعالَُم الفَْضِل فِي النَّاِس ُمْستَْبِشَرةٌ. {

َونُُسِكْي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي ہللِ َربِّ الَعالَِمْین ، الَ َشِرْیَك لَھ َوبَِذلَِك أُِم�ْرُت 
ُل الُمْسلِِمْین  .5}َوأنَاَ أَوَّ
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ُق   -أَیُّھَا الُمْسلِمونَ  -ُد َوالِعیْ  ًس�ةٌ .َجنّ�ةُ أَْم�ٍن َوأََم�ان.تُعمَّ ِعبَ�اَدةٌ ُمقَدَّ
. َوتُِحْی�ُل  فِي الُوْجَداِن ِربَاطَ اِإلْنَسانِیَّة . َوتُْبِذُر فِ�ي القَْل�ِب األُْلفَ�ةَ َوالُح�بَّ

�َماِء الَ اْنِح�َداَر األَْرِض.  بَیَ�اُض قُلُ�ْوبِِھم فِ�ي الُمَجتََمَع بََشَراً ، بَِعْلیَ�اِء السَّ
إِنَّ الَِّذْیَن قَالُوا َربُّنَا َصفَاِء أَْرَواِحِھم.لَھُْم ِمَن هللاِ األَْمُن بَْعَد االْستِقَاَمِة: { 
.َولھَ�م األَْم�ُن بَْع�َد 6}هللاُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فَ�الَ َخ�ْوٌف َعلَ�ْیِھم َوالَ ھُ�ْم یَْحَزنُ�ْون

َولَ�ْم یَْلبُِس�وا إِْیَم�انَھُم بِظُْل�ٍم أُولِئ�َك لَھُ�ُم األَْم�ُن َوھُ�ْم  الَّ�ِذْیَن آَمنُ�واالَعْدِل :{
 .8}إِنَّ الُمتَّقِْیَن فِْي َمقَاٍم أَِمینٍ .َولَھُُم األَْمُن بَعَد التَّْقَوى : {7}ُمْھتَُدْون

ِھم أَفِْي قُلُْوبِ فََكاَن نَِشاَزاً َمْن یَْنُشُر ثَقَافَةَ الَخْوِف فِي َعْھِد األََماِن:{
���الِم 9}َم���َرٌض أَِم اْرتَ���ابُوا ، َوَم���ْن یَْخطُ���ُب ُودَّ الَح���ْرِب فِ���ي َزَم���ِن السَّ

أُولَئَِك الَِّذْیَن یَْعلَُم هللاُ َما فِْي قُلُْوبِِھم فَأَْعِرْض َعْنھُم َوِعْظھُ�م َوقُ�ل لَّھُ�م :{
 .    10}فِْي أَْنفُِسِھم قَْوالً بَلِْیَغاً 

 .. هللاُ أكبَرُ هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَُر.
 الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َو هللاُ أكبَرُ 

 أَیُّھَا الُمْسلُِموَن:
فِْي فَْرَح�ِة الِعْی�ِد یَتََج�ّلّ◌َ◌ى الُح�بُّ بَ�ْیَن اِإلْنَس�اِن َواِإلْنَس�اِن. بَ�ْل 

ھَُو الَِّذْي َجَعَل لَُك�ُم األَْرَض َذلُ�ْوالً فَاْمُش�ْوا فِ�ْي بَْیَن اِإلْنَساِن َواألَْرِض.{
،  فَ���ثَمَّ َوِش���ْیَجةٌ بَْی���نَھُم َوبَْینَھَ���ا .ُعلِّقَ���ْت 11} َمنَاِكبِھَ���ا َوُكلُ���ْوا ِم���ْن ِرْزقِ���ھِ 

. أَْھلُھَ�ا إِْخ�َوانُھم ،  َوقَْوُمھ�ا َوطَنَ�اً أَْرَواُحھُم فِْي ِجنَانِھَا، إِْذ َصاَرْت لَھُم  
َق فِ�ي َذلِ�َك بَ�ْیَن إِْنَس�اٍن َعِشْیَرتُھُم.فِي نَْشأٍَة ُمْمتَدٍَّة ، َوَزَم�ٍن طَِوْی�ٍل.الَ فَ�رْ 

��ُعوِر األَِص��ْیِل َواِح��ٌد. ھَ��ا ھُ��و  ال��َوطَنِ ؛  ُح��بُّ 12َوإِْنَس��ان  فِ��ْي َمْع��ِدِن الشُّ
اً،  َوِھ��َي  النَّبِ��ْي َص��لَّى هللاُ َعلَْی��ِھ َوَس��لََّم ِح��ْیَن أُْخ��ِرَج ِم��ْن َمّك��ةَ ُمْض��طَرَّ

ھَا َوُدُمْوُع الُح�ْزِن بِ�ْیَن َش�فَتَْیِھ یَقُ�وُل: ) الَحبِْیُب إِلَى قَْلبِِھ  نَظََر إِلَیْ َوطَنُھُ (
! َولْوال أَنَّ قَْوَم�ِك أَْخَرُج�ْونِي ِمْن�ِك َم�ا " َما أَْطیَبَِك ِمْن بَلٍَد َوَما أََحبَِّك إِلَيَّ

ا ھَاَجَر إِلَى الَمِدْینَِة َدَع�ا هللاَ فَقَ�اَل: 13"َسَكْنُت َغْیَركِ  " اللھُ�مَّ َحبِّ�ْب . َولَمَّ
 .14"نَا الَمِدْینَِة ، َكُحبِّنَا َمكَّةَ ، أَْو أََشدَّ إِلَیْ 

�� نَ یْ بَ�� ةً یَّ��افِ رَ غْ اً جُ َض��أرْ  أَوْ ) لَ��ْیَس بُْع��َداً َمَكانی��اً ، ال��وطن(  لِ ھْ السَّ
انٌي دَ جْ عوٌر وُ شُ ، وَ خٌ یْ ارِ تَ ةٌ وَ رَ اكِ ذَ  – كَ لِ ذَ  قَ وْ فَ – وَ ھُ  لْ ، بَ رِ حْ البَ وَ  لِ بَ الجَ وَ 

                                                 
 13األحقاف :  6
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ا ھَ ى بِ قَ تَ ارْ ھا، وَ كَ ارَ بَ وَ  اتِ رَ وُّ صَ التَّ  هِ ذِ ھَ  عَ فَ ُي رَ حْ الوَ  اءَ ا  جَ مَّ لَ .وَ بِ لْ فِْي القَ 
 َذلِ��كَ  دَّ َع��ا،  وَ ھَ��نْ عَ  اعِ فَ ال��دِّ وَ  انِ طَ��وْ ّب األَ ُح�� َعلَ��ىْ  اسَ النَّ�� رَّ قَ��أَ ا، وَ ّكاھَ��زَ وَ 
ا فِ���ْي ھَ���اتِ اعَ رَ مُ  نْ ِم��� اصَ نَ���مَ  ةً الَ رَ وْ رُ َض���، وَ ھِ تِ عَ یْ رِ اً فِ���ْي َش���َس���دَّ قَ اً مُ رَ ْم���أَ 
 .ھِ امِ كَ حْ أَ 
 :نَ وْ مُ لِ سْ المُ  ةُ وَ خْ ا األُ ھَ یُّأَ  

ّل َح� ثُ ْی�، حَ مِ الَ ْس�اإلِ  لِ الَ فِ�ْي ِظ� نطَ ل�وَ لِ  انَ َك�مَ  : الَ لُ وْ قُ�یَ  نْ ة َم�مَّ ثَ 
 صُّ ال�����نَّ  ّدهُ رُ یَ����� رٌ وُّ َص�����تَ  –قِّ ُر الَح�����ْم�����عَ لَ  –ا ذَ ھَ�����. وَ  ّم�����ةُ ھ األُ انَ�����كَ مَ 
ي التَّ�� ضِ رْ األَ بِ�� انِ َس�نْ اإلِ  اطِ بَ��تِ ارْ  نِ ؛  ِم��سِّ الِح�وَ  لِ ْق��العَ  ل�ةُ الَ دِ ،وَ خُ یْ ارِ التَّ وَ 
 ا. ھَ یْ لَ عَ  أَ شَ نَ 

�األُ ( يْ مَ وْ ھُ فْ مُ  بَْینَ  ضُ اقُ نَ التَّ   اتِ یّ�مِ وْ القَ  عِ نْ ُص� نْ ) ِم�نِ طَ ال�وَ ( ) وَ ةِ مَّ
ى دَ َم� َعلَىْ  ّمةُ األُ . فَ ھِ اثِ رَ تُ   أَوْ  مِ الَ سْ اإلِ  صِ وْ صُ نُ  نْ مِ  تْ سَ یْ لَ ، وَ  ةِ بَ صِّ عَ تَ المُ 
 ونَ مُ لِ ْس����المُ  انَ َك���، وَ  انٌ طَ���أَوْ  وَ  لٌ وَ دُ  الّ إِ  يَ ا ِھ����َم��� يِّ مِ الَ ْس���اإلِ  خِ یْ ارِ التَّ���

 ّج�ةِ حُ اٍم بِ وَ أْق� أَوْ اٍد رَ فْ أَ  وقِ قُ حُ  اءِ إلغَ ٌد بِ حَ أَ  ّكرَ ا فَ مَ ، وَ ونَ رُ تآزَ یَ وَ  نَ وْ نُ اوَ عَ تَ یَ 
 دَ ْع�بَ  ضِ رْ وا فِ�ْي األَ دُ ِس�فْ تُ  الَ وَ :{ّمةِ ى األُ نَ عْ مَ  نْ جٌ عَ وْ رُ خُ  نِ طَ الوَ  بَّ حُ  نَّ أّ 
 . 15}اھَ حِ الَ صْ إِ 

، ی���زٍ یِ مْ تَ  الَ بِ��� لّ الُك��� قَ وْ فَ���، وَ اءٍ نَ ثْ تِ اْس��� الَ بِ��� عَ ْی���مِ الجَ  عُ َس���یَ  نُ طَ ال���وَ 
نُ��ْوٌر َعلَ�ْى نُ��ْوٍر یَْھ��ِدْي هللاُ لِنُ��ْوِرِه َم��ْن {ا.ھَ ؤُ وْ َض�� قُ رِ ْش��یُ  نَ یْ ِح�� سِ مْ الشَّ�كَ 

 .16}یََشاءُ 
 نّك��رُ یتَ  أَوْ ،  أ فِْی��ھِ َش��نَ  اً نَ��طَ وَ  قُ ارِ فَ��یُ  الَ   - ةِ ادَ فِ��ْي الَع�� - ءَ رْ الَم�� نَّ إِ 

ى الَ َع�تَ  هللاُ  لُ وْ قُ�، یَ  ةٍ بَ�وْ قُ عُ وَ  ابٍ ذَ َع� عِ وْ نَ� نْ ِم� ھِ ا بِ�مَ فِْیھا، لِ  اشَ عَ  ضٍ رْ ألَ 
َعلَ�ْیِھْم أَِن اْقتُلُ�وْا أَنفَُس�ُكْم أَِو اْخُرُج�وْا  َولَْو أَنَّا َكتَْبنَ�ا : {لَ یْ ائِ رَ سْ إِ  يْ نِ فِْي بَ 

ا ْنھُمْ  ِمن ِدیَاِرُكم مَّ  .17}فََعلُوهُ إِالَّ قَلِیٌل مِّ
فِ��ْي ، وَ  سٌ دَّ قَ��مُ  بٌ اِج��وَ  ھِ ِع��وْ قُ وُ  نَ یْ ِح�� نِ طَ ال��وَ  َعلَ��ىْ  اءِ دَ االعتِ�� دُّ رَ وَ 

 مْ ھِ رِ ْص�نَ  َعلَ�ىْ  هللاَ  نَّ إِ وا وَ مُ لِ م ظُ ھُ نَّ أَ بَ  نَ وْ لُ اتَ قَ یُ  نَ یْ ذِ للَّ  نَ ذِ أُ : {مِ یْ رِ الكَ  رآنِ القُ 
 {ى: رَ ْخ�أُ  فِ�ْي آی�ةٍ ، وَ 18} قٍّ َح� رِ ْی�غَ م بِ ھِ ارِ یَ�دِ  نْ وا ِم�ُج�رِ خْ أُ  نَ یْ ذِ ر الَّ یْ دِ قَ لَ 

 .19}أُْخِرْجنَا ِمن ِدیَاِرنَا قَالُوْا َوَما لَنَا أَالَّ نُقَاتَِل فِْي َسبِیِل ّهللاِ َوقَدْ 
��ن: إِ ْی�� رَ ْم��ى أَ لَ��ا إِ ھَ��دُّ رَ مَ  رِ َش��البَ  بَ��ْینَ  ق��ةِ الَ العَ  وءُ ُس�� وَ   اءِ دَ تِ��االعْ ا بِ مَّ

 نِ عَ  هللاُ  مُ اكُ ھَ نْ یَ  {الَ  ى:الَ عَ تَ  ولُ قُ ، یَ نِ طَ الوَ  َعلَىْ  اءِ دَ تِ االعْ بِ  وْ أ َ  ینِ الدِّ  َعلَىْ 
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م ھُ وْ رُّ بَ��تَ  نْ م أَ كُ ارِ یَ��دِ  نْ م ِم��كُ وْ ُج��رِ خْ یُ  مْ لَ��وَ  ینِ م فِ��ْي ال��دِّ وكُ لُ اتِ قَ��یُ  مْ لَ�� نَ یْ ذِ الَّ��
 .20}نَ یْ طِ سِ قْ المُ  بُّ حِ یُ  هللاَ  نَّ م إِ ھِ یْ لَ وا إِ طُ سِ قْ تُ وَ 

�� رُ ْص��قَ وَ  م  تُ بْ رَ ا َض��ذَ إِ وَ : { بٌ اِج��وَ  ھِ نِ��طَ وَ  نْ َع�� جَ رَ َخ�� نْ َم��لِ  ةِ الَ الصَّ
� نَ وا مِ رُ صُ قْ تَ  نْ أَ  احٌ نَ م جُ كُ یْ لَ عَ  سَ یْ لَ فَ  ضِ رْ فِْي  األَ  �رَ . وَ 21}ةِ الَ الصَّ  صَ خَّ

 َعلَ��ىْ  أَوْ  اً یَض��رِ م مَ كُ نْ ِم� انَ َك�� نْ َم�فَ : {رَ ِط��فْ یُ  نْ أَ بَ�� ھِ نِ�طَ وَ  نْ َع�� رِ افِ َس�مُ لْ لِ  هللاُ 
أ الم��رُء دَ ْب��یَ  اةِ َك��الزَّ  الِ وَ ْم��أَ  زی��عِ وْ . وفِ��ْي تَ 22}رٍ َخ��أُ  امٍ أیَّ�� نْ ِم�� ةٌ دّ ِع��فَ  رٍ فَ َس��
ة َثـَ وَ   نَ یْ دِ ألبعَ باِ أ ُدَ بْ یَ  الَ ، فَ  فِْیھِ  یشُ عِ ي یَ ذِ الّ  نِ طَ الوَ بِ   ةٍ اجَ ھ فِْي حَ ولَ حَ  نْ مَ مَّ
 }.فِ وْ رُ عْ المَ ى بِ لَ أَوْ  نَ وْ بُ رَ قْ : {األَ  الشَّْرِعیَّةِ  ةِ دَ اعِ ى القَ لَ إِ  اً ادَ نَ تِ ا، اسْ ھَ لیْ إِ 

���ثَ وَ   انِ تَ���یّ وِ نَ عْ مَ  انِ تَ���بَ وْ قُ عُ  . بُ ْی���رِ غْ التَّ وَ  سُ بْ ا الَح���َم���ھُ  انِ تَ���بَ وْ قُ عُ  ةَ مَّ
��ي قَ ذِ الَّ� نِ طَ ال��وَ  ةِ َم�یْ قِ بِ  ءُ الم��رْ  رَ عُ ْش�یَ لِ   ھِ لِ��ھْ أَ  اقِ رَ فِ��لِ  مَ ألَّ تَ�یَ ، وَ ھِ قِّ��ر فِ�ْي حَ صَّ
 .بَ وْ ئُ یَ ه وَ دُ شْ رُ  ھِ یْ لَ إِ  ودَ عُ ى یَ تَّ حَ  ھِ ضِ ◌ْ أروَ 

 
 هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَُر... هللاُ أكبَرُ 
 الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َو هللاُ أكبَرُ 

 : ونَ مُ لِ سْ ا المُ ھَ یّ أَ 
)،  ةِ لَ���وْ الدَّ (  مِ وھُ���فْ مَ ا بِ نَ رِ ْص���) فِ���ْي عَ نِ طَ ال���وَ (  لةُ أَ َس���مَ  تْ طَ���بَ تَ ارْ 

  جْ رُ ْخ�تَ  مْ لَ�، وَ  اتٌ بَ�اجِ وَ  ھِ ْی�لَ عَ وَ  قٌ وْ قُ حُ  ھُ ذي لَ ) الَّ نِ اطِ وَ المُ ( مُ وْ ھُ فْ مَ  رَ ھَ ظَ وَ 
  قُ قَّ��حَ تَ تَ  ثُ ْی��ا حَ ھَ لِ وْ ُص��أُ  نْ َع�� – اةِ یَ��الحَ  رِ وُّ طَ��تَ  مَ ْغ��رَ  -ا ھَم��بَْینَ   ةُ قَ��الَ العَ 
 ة. الَ دَ العَ وَ  ةُ امَ رَ الكَ وَ  ةُ یَ رِّ الحُ 

فِ�ْي  ةَ كَ ارَ َش�المُ   انِ یَ ِض�تَ قْ یَ   ذْ ،  إِ بِ اِج�الوَ وَ  قِّ الَح� بَْینَ ٌم زُ الَ ة تَ مَّ ثَ وَ 
، ھِ اتِ�عَ لُّ طَ تَ وَ  عِ َم�تَ جْ المُ  الِ آَم� قِ ْی�قِ حْ تَ ، وَ  ھِ ِم�دُّ قَ ى تَ لَ إِ  يِ عْ السَّ ،  وَ نِ طَ الوَ  اءِ نَ بِ 
ُء فِ��ْي الم��رْ  ھُ قُ��قِّ حَ ، یُ  ةِ نَ��اطَ وَ المُ  ومِ ْھ��فْ فِ��ْي مَ  يُّ اعِ َم��تِ االجْ  دُ ْع��البُ  وَ ا ھُ��ذَ ھَ��وَ 
 يِ ْھ�النَّ وَ  فِ وْ رُ عْ المَ بِ� رِ ْم�األَ {  ةِ دَ اِع�قَ  رَ ْب�ةً ،عَ اَم�رَ كَ بّ�اً وَ حُ  يِّ مِ وْ الیَ  ھِ لِ امُ عَ تَ 

 . مِ الَ سْ فِْي اإلِ  ةِ یَّ اعِ مَ تِ االجْ  دِ اعِ وَ القَ  مِّ ھَ أَ  دِ حَ }؛  أَ رِ كَ نْ المُ  نِ عَ 
 يّ ِھ�لَ اإلِ  انِ سَ حْ اإلِ  دِّ رَ  نْ مِ  ءٌ زْ جُ   يِّ اعِ مَ تِ االجْ  بِ اجِ ا الوَ ذَ ھَ بِ  امُ یَ القِ وَ  

 .23}انسَ حْ اإلِ  الَّ إِ  انِ سَ حْ اإلِ  اءُ زَ جَ  لْ ھَ : {مَ لِ سْ المُ  ذّكرُ یُ  رآنُ القُ  ئَ تِ ا فَ مَ ، وَ 
 م:الَ سْ اإلِ  ةَ مَّ أُ 
 فِْیھِ  يّ رِ شَ البَ  ودِ جُ لوُ لِ  دٌ یْ دِ ھْ تَ ، وَ اةِ یَ الحَ  امِ ظَ فِْي نِ  لٌ لَ خَ   نِ طَ الوَ  انُ دَ قْ فُ 

◌َ  ارِ مَ ال��دَّ ى، وَ َض��وْ الفَ وَ  رِ طَ��الخَ  لِ وْ ُص��حُ  ةُ نَّ��ظِ مَ ، وَ  فِ��ْي ، وَ ارِ ثَ دِ االْن�� ث��مُّ
 الُ زَ تَ� الَ ا، وَ ھَ�انِ طَ أَوْ  لِ أجْ  نْ وُب مِ عُ الشُّ  ھِ بِ  تْ حَّ ا ضَ ، فِْي مَ ةٌ رَ بْ عِ  خِ یْ ارِ التَّ 
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  ھِ تِ��یّ رّ حُ وَ  نِ طَ ال��وَ  ابِ رَ ْح��فِ��ْي مِ  تْ ّدمَ قُ��، وَ احُ وَ رْ األَ  ضِ رْ فِ��ْي األَ  تْ انَ��. ھَ 
 سُ وْ دَ رْ ھم فِ����بِ وْ لُ����فِ����ْي قُ ، وَ ضِ رْ األَ  ةُ نَّ����م جَ ھِ نِ وْ یُ����فِ����ْي عُ  يَ ِھ����، فَ اً انَ����بَ رْ قُ 

 نْ َم� مْ ھُ نْ ِم�، فَ  ھِ ْی�لَ عَ  وا هللاَ دُ اھَ�ا عَ وا َم�قُ دَ َص� الٌ جَ رِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ المُ  نَ مِ .{اةِ یَ الحَ 
 .24}الً یْ دِ بْ وا َت◌َ لُ دَّ ا بَ مَ وَ  رْ ظِ تَ نْ یَ  نْ م مَ ھُ نْ مِ وَ  ھُ بَ حْ ى نَ ضَ قَ 

 نْ كُ نَ ْل��فَ  اقٌ ثَ��یْ مِ وَ  دٌ ْھ��عَ  وَ ھُ��، وَ اءَ نَ��مَ أُ  ھِ ْی��لَ عَ  نْ كُ نَ ْل��ان��ةٌ فَ مَ أَ   نَ طَ ال��وَ  نَّ إِ 
ھ ، فُ رِّ َش���یُ ا وَ نَ فُ رِّ َش���ي یُ ذِ الَّ��� جِ وْ ى األَ لَ���إِ  ھُ ْع���فَ رْ نَ لْ ، وَ اءَ یَ���فِ أَوْ اً اَس���رَّ حُ  ھِ ْی���لَ عَ 
،  اءِ یَ األْش����وَ  اسِ النَّ����، وَ  اثِ دَ األْح����وَ  الِ َم����عْ ّزه ،  فِ����ْي األَ ِع����ّزن����ا ونُ عِ ویُ 
�مِ  اتٌ جَ رَ دَ  لٍّ كُ لِ وَ ، {اءُ طَ العَ  نُ وْ كُ یَ  لِ مَ العَ  رِ دْ قَ بِ ج . وَ ائِ شَ الوَ وَ  طِ ابِ وَ الرَّ وَ  ا مَّ
 .25}نَ وْ مُ لَ ظْ یُ  الَ  مْ ھُ م ، وَ ھُ الَ مَ عْ م أَ ھَ یَ فّ وَ یَ لِ وا ، وَ لُ مِ عَ 

 :ونَ نُ مِ ؤْ ا المُ ھَ یّ أَ 
 و هللاَ ُج��رْ یَ  انَ َك�� نْ َم��لِ  ةٌ نَ َس��حَ  ةٌ وَ ْس��أُ  هللاِ  لِ وْ ُس��م فِ��ْي رَ ُك��لَ  انَ َك�� دْ قَ��لَ {

، اءِ عَ ال��دُّ وَ  رِ كْ ال��ذِّ بِ  ا هللاُ نَ��رَ مَ أَ  دْ قَ�� . 26}اً رَ ْی��ثِ كَ  هللاَ  رَ َك��ذَ وَ  رَ اآلِخ�� مَ وْ الیَ��وَ 
وا رُ ُك�وا اذْ نُ�آمَ  نَ یْ ذِ ا الّ�ھَ�یّ ا أَ یَ ، {ھِ تِ رَ ثْ كَ وَ  َذلِكَ  ةِ امَ دَ تِ اسْ  َعلَىْ  حَ الَ الفَ  قَ لّ عَ وَ 

 .27}الً یْ صِ أَ وَ  ةً رَ كْ بُ  وهُ حُ بّ سَ وَ  اً رَ یْ ثِ كَ  اً رَ كْ ذِ  هللاَ 
� تَ ْن�أَ  كَ نّ�ا إِ نَّ�مِ  لْ بّ�قَ ا تَ نَ بَّ رَ   ابُ وَ التّ� تَ أْن� كَ نّ�ا إِ نَ�یْ لَ عَ  بْ تُ�م ، وَ یْ لِ�العَ  عُ یْ مِ السَّ

 م.یْ حِ الرَّ 
 ى.نَ الغِ وَ  افَ فَ العَ ى وَ قَ التُّ ى وَ دَ الھُ  كَ ألُ سْ ا نَ نَ إِ  مَّ لھُ الَّ 

 نَ مِ  كَ بِ  رُ یْ جِ تَ سْ نَ ، وَ ھِ لّ كُ  رِ الشَّ  نَ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ نَ وَ ھ ، لَّ كُ  رَ یْ الخَ  كَ لُ أَ سْ إنا نَ  الَّلھُمَّ 
 .نَ طَ ا بَ مَ ا وَ ھَ نْ مِ  رَ ھَ ا ظَ ، مَ نِ تَ الفِ 

��� ل���ةَ الَ جَ  ظْ فَ���احْ  الَّلھُ���مَّ   كَ وفِْیقِ���تَ ه بِ رَ أْم��� دْ دِّ َس���، وَ كَ تِ���ایَ عَ رِ  نِ یْ َع���بِ  انِ طَ لْ السُّ
 .اً رَ یْ صِ نَ  كَ نْ دُ لَ  نْ مِ  ھُ ل لَ عَ جْ ا،  وَ  اً یَّ لِ وَ  كَ نْ دُ لَ  نْ ھ مِ لَ  لْ عَ اجْ ، وَ  كَ دِ شْ رُ وَ 

 نِ ْم��لألَ  اً دَ لَ��، بَ انِ طَ��وْ األَ  رِ ْی��خَ  نْ ِم�� ھُ ْل��عَ اجْ ، وَ  انَ َم��عُ ا نَ دَ لَ��بَ  ظْ فَ��احْ  الَّلھُ��مَّ 
 .ةِ یَ افِ العَ وَ  رِّ البِّ وَ  لِ ضْ الفَ ، وَ مِ الَ السَّ وَ  رِ یْ الخَ ، وَ  انِ مَ األَ وَ 

م، ِھ�اقِ زَ رْ ك فِ�ْي أَ ارِ بَ�م، وَ ھُ تَ مَ لِ كَ  الَّلھُمَّ  دِ حِّ وَ ، وَ  نَ یْ مِ لِ سْ المُ  دَ الَ بِ  ظْ فَ احْ  الَّلھُمَّ 
 .نَ یْ مِ الَ العَ  بَّ ارَ یَ  ةً نَّ ئِ مَ طْ مُ  ةً نَ م آمِ ھُ تَ وْ یُ بُ  ْل◌ْ عَ اجْ وَ 
 .28}ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ فِْي اآلخِ ، وَ  ةً نَ سَ ا حَ یَ نْ ا فِْي الدُّ نَ ا آتِ نَ بَّ رَ {
ُ ى لَّ َص��وَ  ��حَ ا مُ نَ دِ یّ َس�� َعلَ��ىْ  هللاَّ  ہللِ  دُ ْم��الحَ .وَ نَ یْ عِ مَ جْ أَ  ھِ بِ حْ َص��وَ  ھِ آلِ�� َعلَ��ىْ وَ  دٍ مَّ
 .  نَ یْ مِ الَ العَ  بِّ رَ 
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