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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 أيها المستمعون الكرام 
 السالم عليكم ورحمة هللا  وبركاته  وبعد  :  
                                  هإإإإإإإإإإو العلإإإإإإإإإإيم الحكإإإإإإإإإإيم    وأ إإإإإإإإإإلكفإإإإإإإإإإليك أحمإإإإإإإإإإد إلإإإإإإإإإإيكم هللا الإإإإإإإإإإ      إلإإإإإإإإإإه إ 

                           رهمثإإإإإإإوأسإإإإإإإلم علإإإإإإإك سإإإإإإإيديا ومو يإإإإإإإا محمإإإإإإإد وهإإإإإإإو أع إإإإإإإم الرسإإإإإإإ  الكإإإإإإإرام  إإإإإإإ يا  وأك
                              تابعإإإإإإا وأ إإإإإإدهم ع مإإإإإإا  وأرسإإإإإإ هم  عإإإإإإدما وأبإإإإإإركهم  ه إإإإإإر   وارفعهإإإإإإم   كإإإإإإرا  وأب إإإإإإاهم

                                  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  وعلإإإإإإيهم  أ معإإإإإإين     و  ع إإإإإإ  أن يكإإإإإإون هإإإإإإ ا  إإإإإإ يه أثإإإإإإرا 
                      وعإإإإإد عإإإإإاز لإإإإإه ربإإإإإه عإإإإإ  و إإإإإ  عولإإإإإه ال الإإإإإد   ومإإإإإا أرسإإإإإليا   إ  رحمإإإإإة للعإإإإإالمين       

                              مإإإإإإإن المهإإإإإإإا ر ن  وا ي إإإإإإإار  ا  يإإإإإإإار  ورضإإإإإإإك هللا عإإإإإإإن بلإإإإإإإه ا  هإإإإإإإار و إإإإإإإحبه 
                         وعمإإإإإإإن وا هإإإإإإإم بلحسإإإإإإإان إلإإإإإإإك يإإإإإإإوم الإإإإإإإدين    وعإإإإإإإن  إإإإإإإيو يا ا  إإإإإإإال  أ معإإإإإإإين    

 أيها ا حبا 
                                       إيإإإإإإك أ إإإإإإكر م لإإإإإإت إدار  ال معيإإإإإإة التعاوييإإإإإإة للبتإإإإإإروز    ف إإإإإإد أسإإإإإإعديك  بدعوتإإإإإإه   

                        هإإإإإ م  المحاضإإإإإر   فإإإإإك مياسإإإإإبة العإإإإإام اله إإإإإر  ال ديإإإإإد    ف تإإإإإا  لإإإإإكالكر مإإإإإة   ل إإإإإا
اله إإإإإإر   اليبويإإإإإإة  السإإإإإإعيد   مإإإإإإن مكإإإإإإة                                 فر إإإإإإة  ميلإإإإإإة لال تمإإإإإإا  بكإإإإإإم علإإإإإإك  كإإإإإإر  

                            م يإإإإإإإد   ت إإإإإإإد أروا  المسإإإإإإإلمين المكرمإإإإإإإة إلإإإإإإإك المدييإإإإإإإة الميإإإإإإإور     وهإإإإإإإك  كإإإإإإإر  
                     فإإإإإك كإإإإإ  عإإإإإام    بإإإإإ  علإإإإإك الإإإإإدوام    إلإإإإإك أر  اليإإإإإور مإإإإإن الحإإإإإرمين حيإإإإإ  أ إإإإإر  
يإإإإإإور ا سإإإإإإالم علإإإإإإك العإإإإإإالمين    فم إإإإإإوا بيإإإإإإورم علإإإإإإك  ال إإإإإإرا   المسإإإإإإت يم     إإإإإإرا  
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        الإإإإإإإ ين أيعإإإإإإإم هللا علإإإإإإإيهم مإإإإإإإن اليبيإإإإإإإين وال إإإإإإإدي ين وال إإإإإإإهدا  وال إإإإإإإالحين وحسإإإإإإإن                  
 أولئ  رفي ا    ل  الفض  من هللا   وكفك باهلل عليما  

 أيها ا ع ا  
إن تإإإإإإإإإار ي اله إإإإإإإإإر  يعرفإإإإإإإإإه بالتف إإإإإإإإإي  الكثيإإإإإإإإإرون ممإإإإإإإإإا فإإإإإإإإإرأوا عيإإإإإإإإإه فإإإإإإإإإك كتإإإإإإإإإ                                 

    السإإإإإإإإإإإير  اليبويإإإإإإإإإإإة   أو اسإإإإإإإإإإإتمعوم مإإإإإإإإإإإن إ اعإإإإإإإإإإإا  بالديإإإإإإإإإإإا والإإإإإإإإإإإبالد ا سإإإإإإإإإإإالمية                           
ال إإإإإإ ي ة  ادهإإإإإإا هللا عإإإإإإو  وم إإإإإإدا   بإإإإإإ  إيإإإإإإك كلمإإإإإإتكم مإإإإإإن عبإإإإإإ  بلفاضإإإإإإة فإإإإإإك تإإإإإإار ي                        
اله إإإإإإر  فإإإإإإك هإإإإإإإ م ال اعإإإإإإة المباركإإإإإإإة   وأر إإإإإإد اليإإإإإإإوم أن أكلمكإإإإإإم فإإإإإإإك  لإإإإإإ  التإإإإإإإار ي                     

                  با ت إإإإإإإإإار    حإإإإإإإإإدثكم بعإإإإإإإإإد  لإإإإإإإإإ  فإإإإإإإإإك  إإإإإإإإإوافك اله إإإإإإإإإر  والإإإإإإإإإدروت المسإإإإإإإإإتفاد              
ميهإإإإإإإا    ن  وافيهإإإإإإإا  ا  أثإإإإإإإر بإإإإإإإالف فإإإإإإإك التربيإإإإإإإة ا سإإإإإإإالمية   ويحإإإإإإإن فإإإإإإإك أ إإإإإإإد                         

الحا إإإإإإإإة إليهإإإإإإإإا فإإإإإإإإك وعتيإإإإإإإإا الحاضإإإإإإإإر الإإإإإإإإ   يتعإإإإإإإإر  فيإإإإإإإإه المسإإإإإإإإلمون لعإإإإإإإإداوا                            
                                      إإإإإإإاهر  و فيإإإإإإإة مإإإإإإإن أعإإإإإإإدائهم الإإإإإإإ ين ير إإإإإإإدون با سإإإإإإإالم كيإإإإإإإدا فإإإإإإإك ثإإإإإإإو  ب إإإإإإإر

غيإإإإإر ا ثإإإإإوا  السإإإإإإاب ة التإإإإإك م عياهإإإإإإا علإإإإإك أعإإإإإإدائيا فإإإإإك الحإإإإإإرو  ال إإإإإليبية   وتإإإإإإم                         
فإإإإإإك الماضإإإإإإك ليإإإإإإا الي إإإإإإر بعإإإإإإون هللا   واتحإإإإإإاد ال إإإإإإو    و هاديإإإإإإا الرائإإإإإإ    وعتاليإإإإإإا                     

لع  إإإإإإإإإ   علإإإإإإإإإك رغمهإإإإإإإإإم مرفوعإإإإإإإإإة الإإإإإإإإإرأت                          الباسإإإإإإإإإ    وب يإإإإإإإإإ  بالديإإإإإإإإإا ا سإإإإإإإإإالمية ا
موفإإإإإإور  الكرامإإإإإإة بإإإإإإ ل  الي إإإإإإر المبإإإإإإين الإإإإإإ   ت إإإإإإهد بإإإإإإه كتإإإإإإ  التإإإإإإار ي علإإإإإإك مإإإإإإر                       

 ال رون وا عوام  
 التار ي يعيد يفسه :

ول إإإإإإإد  إإإإإإإد  مإإإإإإإن عإإإإإإإاز : إن التإإإإإإإار ي يعيإإإإإإإد يفسإإإإإإإه   ف إإإإإإإد عإإإإإإإاد اليهإإإإإإإود ل تاليإإإإإإإا 
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وكايإإإإإإ  ليإإإإإإا فإإإإإإك تلإإإإإإ  السإإإإإإية كبإإإإإإو  وكايإإإإإإ  لهإإإإإإم غلبإإإإإإة موعوتإإإإإإة                          1967فإإإإإإك سإإإإإإية 
 يوهإإإإا دائمإإإإة ف ثبتيإإإإا لهإإإإم وللعإإإإالم أ مإإإإ  فإإإإك الحإإإإر  ا  يإإإإر  التإإإإك عامإإإإ  فإإإإك ع إإإإر                    

مإإإإإن رمضإإإإإان الفائإإإإإ  وسإإإإإتة مإإإإإن أكتإإإإإوبر الماضإإإإإك  أيهإإإإإم كإإإإإايوا فإإإإإك  إإإإإيهم واهمإإإإإين                         
 يا بفض  هللا الغالبين وكايوا هم المغلوبين المدحور ن  فك

 أيها ا ع ا  
إن موعفيإإإإإإإإإا ا  يإإإإإإإإإر مإإإإإإإإإن أعإإإإإإإإإدائيا ات إإإإإإإإإ  حإإإإإإإإإين تعاويإإإإإإإإإ  الإإإإإإإإإبالد العربيإإإإإإإإإة فإإإإإإإإإك                               

  إ إإإإإإا  إسإإإإإإالمك باثإإإإإإار اله إإإإإإر  اليبويإإإإإإة الميمويإإإإإإة إلإإإإإإك المدييإإإإإإة الميإإإإإإور  فكإإإإإإان ليإإإإإإا                          
بإإإإإإ ل  ا ت إإإإإإاز عإإإإإإو  فإإإإإإك اليضإإإإإإاز لإإإإإإم تكإإإإإإن فإإإإإإك البإإإإإإاز     عيإإإإإإد ا عإإإإإإدا  و  عيإإإإإإد                    

ا  إإإإإإإإدعا    بإإإإإإإإ  و  عيإإإإإإإإد الكثيإإإإإإإإر ن ميإإإإإإإإا فكيإإإإإإإإ  كإإإإإإإإان  لإإإإإإإإ    إلإإإإإإإإيكم التف إإإإإإإإي                               
 بعد ا  ماز  

 ال بر مفتا  الفرج 
                             ال إإإإإإإإإر   ف ال إإإإإإإإإبر مفتإإإإإإإإإا  علميإإإإإإإإإا رسإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإلم ب ولإإإإإإإإإه 

                     الفإإإإإإإرج ف أن ي إإإإإإإبر علإإإإإإإك ال إإإإإإإدائد إ ا تعرضإإإإإإإيا لهإإإإإإإا    يهإإإإإإإا مإإإإإإإن سإإإإإإإية الحيإإإإإإإا    
                      وعلميإإإإإإإا أن ييت إإإإإإإر الفإإإإإإإرج بعإإإإإإإد ال إإإإإإإد  إ ا  إإإإإإإبريا  إإإإإإإبرا  مإإإإإإإيال   وال إإإإإإإبر  ميإإإإإإإ  

                            ك علوبيإإإإإإإإإا و  علإإإإإإإإإك ألسإإإإإإإإإإيتيا    نهإإإإإإإإإو الإإإإإإإإإ      إإإإإإإإإكو  ميإإإإإإإإإه و  ضإإإإإإإإإ ر فإإإإإإإإإ
                           ال ضإإإإإإا  ييإإإإإإ ز مإإإإإإن السإإإإإإما    و  ي إإإإإإ  فإإإإإإك ملإإإإإإ  هللا إ  مإإإإإإا  إإإإإإا    رضإإإإإإك اليإإإإإإات 
                                      أو كرهإإإإإإإإإوا   وعإإإإإإإإإد يكإإإإإإإإإون فيمإإإإإإإإإا يكإإإإإإإإإرم  يإإإإإإإإإرا  يعلمإإإإإإإإإه و  يعلمإإإإإإإإإه   بإإإإإإإإإدلي  عولإإإإإإإإإه

                               الك   كتإإإإإإإإ  علإإإإإإإإيكم ال تإإإإإإإإاز وهإإإإإإإإو كإإإإإإإإرم لكإإإإإإإإم وعسإإإإإإإإك أن تكرهإإإإإإإإوا  إإإإإإإإيئا وهإإإإإإإإو تعإإإإإإإإ
 يإإإإإر لكإإإإإم   وعسإإإإإك أن تحبإإإإإوا  إإإإإيئا وهإإإإإو  إإإإإر لكإإإإإم   وهللا يعلإإإإإم وأيإإإإإتم   تعلمإإإإإون    
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                                وعإإإإإإإإإإإد  إإإإإإإإإإإبر مو يإإإإإإإإإإإا رسإإإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإإلم هإإإإإإإإإإإو وأ إإإإإإإإإإإحابه 
                             إإإإإإإإوا  علإإإإإإإإك أ   الكفإإإإإإإإار بمكإإإإإإإإة   وكإإإإإإإإان  لإإإإإإإإ  ال إإإإإإإإبر ال ميإإإإإإإإ    عإإإإإإإإن أعوامإإإإإإإإا

                               ضإإإإإإإإع  أو اسإإإإإإإإتكاية أو  لإإإإإإإإة   حا إإإإإإإإا وكإإإإإإإإال   بإإإإإإإإ  كإإإإإإإإان  معإإإإإإإإا فإإإإإإإإك أن ييإإإإإإإإو 
                                     أهإإإإإ  مكإإإإإة إلإإإإإك ر إإإإإدهم و ر عإإإإإوا عإإإإإن بإإإإإا لهم إلإإإإإك الحإإإإإ    ولكإإإإإيهم ل إإإإإوا فإإإإإك عتإإإإإو 
                         ويفإإإإإور   وفإإإإإك كبإإإإإر وغإإإإإرور   حتإإإإإك همإإإإإوا ب تإإإإإ  رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم

 دون  ي  ميه و  من المسلمين   إ  أن ي ولوا ربيا هللا  
                            وعإإإإإإإد ضإإإإإإإمن سإإإإإإإيد  العإإإإإإإالم  العإإإإإإإار  ال إإإإإإإيي أحمإإإإإإإد الحلإإإإإإإوايك    والإإإإإإإد  إإإإإإإي يا   

                             سإإإإإإإيد  ال إإإإإإإإيي عبإإإإإإإإد السإإإإإإإالم الحلإإإإإإإإوايك    رضإإإإإإإإك هللا عيهمإإإإإإإا  الحإإإإإإإإدي  ال إإإإإإإإر  
 ف ال بر مفتا  الفرج ف  ف از  : 

 وا بر   إ ا  ا تد    الحرج                            ماعضك   إإإسلم   لرب
 الفرج    تا   إإمف   ال بر                        وا كر    حدي   الم  فك   

                             وفإإإإإإإإك غ إإإإإإإإون ال إإإإإإإإد  التإإإإإإإإك ل يهإإإإإإإإا المسإإإإإإإإلمون ا ولإإإإإإإإون بمكإإإإإإإإة كإإإإإإإإان هللا يرتإإإإإإإإ  
                               لهإإإإإإإم أسإإإإإإإبا  الفإإإإإإإرج   والي إإإإإإإر علإإإإإإإك أعإإإإإإإدائهم بالسإإإإإإإي  فإإإإإإإك غإإإإإإإ وا  متواليإإإإإإإة   

                          ا ي إإإإإإار  حإإإإإإين وهإإإإإإم   ي إإإإإإعرون   ف إإإإإإد أسإإإإإإلم  مإإإإإإن أهإإإإإإ  المدييإإإإإإة ع إإإإإإرا  مإإإإإإن
                              بلغإإإإإإإإتهم دعإإإإإإإإو   ا سإإإإإإإإالم    وعإإإإإإإإد كإإإإإإإإان  إإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإه وسإإإإإإإإلم  يبلإإإإإإإإف دعوتإإإإإإإإه

 فك المواسم ل بائ  العر  وي وز لهم إ كما رو  بسيدم  ابن إسح   : 
                               ت إإإإإإإإإركواف يإإإإإإإإإا بيإإإإإإإإإك فإإإإإإإإإالن إيإإإإإإإإإك رسإإإإإإإإإوز هللا إلإإإإإإإإإيكم   بمإإإإإإإإإركم أن تعبإإإإإإإإإدوا هللا و  

                              بإإإإإه  إإإإإيئا     وأن ت لعإإإإإوا مإإإإإا تعبإإإإإدون مإإإإإن دويإإإإإه مإإإإإن هإإإإإ م ا يإإإإإداد   وأن ت ميإإإإإوا بإإإإإك
 عثيك به  ف    حتك أبين عن هللا ما ب
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                                   ي إإإإإإإإإد اليإإإإإإإإإات عيإإإإإإإإإه وي إإإإإإإإإوز لهإإإإإإإإإم : –هللا  لعيإإإإإإإإإه –وكإإإإإإإإإان عمإإإإإإإإإه أبإإإإإإإإإو لهإإإإإإإإإ  
                                ت يعإإإإإإإإإإإوم   و  تسإإإإإإإإإإإمعوا ميإإإإإإإإإإإه   فليمإإإإإإإإإإإا ير إإإإإإإإإإإد أن تتركإإإإإإإإإإإوا الإإإإإإإإإإإال  والعإإإإإإإإإإإ     
                            وفإإإإإإإإك روايإإإإإإإإة موسإإإإإإإإك بإإإإإإإإن ع بإإإإإإإإة عإإإإإإإإن ال هإإإإإإإإر  : ف كإإإإإإإإان رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا
                         عليإإإإإه وسإإإإإلم فإإإإإك تلإإإإإ  السإإإإإيين يعإإإإإر  يفسإإإإإه علإإإإإك عبائإإإإإ  العإإإإإر  فإإإإإك كإإإإإ  موسإإإإإم
                              ويكلإإإإإإإإإإم كإإإإإإإإإإ   إإإإإإإإإإر   عإإإإإإإإإإوم     يسإإإإإإإإإإ لهم مإإإإإإإإإإ   لإإإإإإإإإإ  إ  أن يإإإإإإإإإإ ووم ويميعإإإإإإإإإإوم 

 :وي وز 
                                ف   أكإإإإإإإإرم أحإإإإإإإإدا مإإإإإإإإيكم علإإإإإإإإك  إإإإإإإإ    مإإإإإإإإن رضإإإإإإإإك مإإإإإإإإيكم بالإإإإإإإإ   أدعإإإإإإإإوم إليإإإإإإإإه

                               ا يإإإإإإإراد لإإإإإإإك مإإإإإإإنفإإإإإإإ ل    ومإإإإإإإن كإإإإإإإرم لإإإإإإإم أكرهإإإإإإإه   إيمإإإإإإإا أر إإإإإإإد أن تحر ويإإإإإإإك فيمإإإإإإإ
                                   ال تإإإإإإإإإإ  حتإإإإإإإإإإك أبلإإإإإإإإإإف رسإإإإإإإإإإالة ربإإإإإإإإإإك وحتإإإإإإإإإإك ي ضإإإإإإإإإإك هللا لإإإإإإإإإإك ولمإإإإإإإإإإن  إإإإإإإإإإحبيك 

 بما  ا  ف   
                                   عإإإإإإإاز : فلإإإإإإإم ي بلإإإإإإإه أحإإإإإإإد مإإإإإإإيهم  ومإإإإإإإا يإإإإإإإ تك أحإإإإإإإدا مإإإإإإإن تلإإإإإإإ  ال بائإإإإإإإ  إ  عإإإإإإإاز :

                                        لإإإإإإإإإإإإإم بإإإإإإإإإإإإإه   أتإإإإإإإإإإإإإرون أن ر إإإإإإإإإإإإإال ي إإإإإإإإإإإإإلحيا وعإإإإإإإإإإإإإد أفسإإإإإإإإإإإإإد عإإإإإإإإإإإإإوم الر إإإإإإإإإإإإإ  أع
 عومه ولف وم  

 سعاد  ا ي ار :
                                    لكإإإإإإإإإإإن السإإإإإإإإإإإعاد  كايإإإإإإإإإإإ  م بإإإإإإإإإإإوأ  عيإإإإإإإإإإإد هللا لسإإإإإإإإإإإادتيا ا ي إإإإإإإإإإإار مإإإإإإإإإإإن أهإإإإإإإإإإإ 

                          وت   المدييإإإإإإإة   فاسإإإإإإإت ا  لإإإإإإإه فإإإإإإإإك بإإإإإإإاد  ا مإإإإإإإر سإإإإإإإإتة يفإإإإإإإر مإإإإإإإن ال إإإإإإإإ رج وا  
                           وكإإإإإإإان أوز مإإإإإإإن أسإإإإإإإلم مإإإإإإإن ال إإإإإإإر ج أسإإإإإإإعد بإإإإإإإن  رار    ومإإإإإإإن ا وت أبإإإإإإإو الهيإإإإإإإثم 

 ابن التيهان   رضوان هللا عليهم أ معين  
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 :  فتية اليهود  
                                    وكإإإإإإإإإإإإإان ا وت وال إإإإإإإإإإإإإ رج أ إإإإإإإإإإإإإوان فإإإإإإإإإإإإإك ا  إإإإإإإإإإإإإ     لكإإإإإإإإإإإإإن يهإإإإإإإإإإإإإود المدييإإإإإإإإإإإإإة 
                   فرعإإإإإإوا فإإإإإإك ال اهليإإإإإإة بييهمإإإإإإا بالإإإإإإدت والوعيعإإإإإإة  حتإإإإإإك عامإإإإإإ  بإإإإإإين الفإإإإإإرعين العإإإإإإداو 

 والبغضا     ب  وكاي  بييهما حرو  فك ال اهلية عب  ا سالم   
 كي  أفاد اليهود العر   :  

                               سإإإإإإإإإإإالم هإإإإإإإإإإإ    ا ي إإإإإإإإإإإار ا وائإإإإإإإإإإإ  رضإإإإإإإإإإإك هللاوي إإإإإإإإإإإوز ابإإإإإإإإإإإن إسإإإإإإإإإإإحا  فإإإإإإإإإإإك إ
                           عإإإيهم :  وكإإإان ممإإإا  إإإي   هللا بهإإإم  فإإإك ا سإإإالم أن اليهإإإود  كإإإايوا معهإإإم  فإإإك بالدهإإإم    
                             وكإإإإإإإايوا أهإإإإإإإ  كتإإإإإإإا  وعلإإإإإإإم     وكإإإإإإإايوا عإإإإإإإد غإإإإإإإ وهم بإإإإإإإبالدهم    وكإإإإإإإايوا  هإإإإإإإم أهإإإإإإإ  

  ر  وأ حا  أوثان   
                                كإإإإإإإإإإان بيإإإإإإإإإإيهم  إإإإإإإإإإك  عإإإإإإإإإإالوا   أ  اليهإإإإإإإإإإود    :  إن يبيإإإإإإإإإإا  مبعوثإإإإإإإإإإا فكإإإإإإإإإإايوا إ ا  

رم     اآلن عد أ    مايه يتبعه    ي تلكم معه  عت  عاد وا 
                                       عإإإإإإإاز  : فلمإإإإإإإا  كلإإإإإإإم  رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  أولئإإإإإإإ  اليفإإإإإإإر ودعإإإإإإإاهم  

                          عإإإإإاز بعضإإإإإهم لإإإإإبع   : يإإإإإاعوم    تعلمإإإإإون وهللا إيإإإإإه اليبإإإإإك الإإإإإ   توعإإإإإدكم  إلإإإإإك هللا
ف  ابوم لما دعاهم إليه   بإ ن  إدعوا وعبلإوا ميإه مإا دعإاهم به اليهود    فال  يسب يكم إليه    

  وعسإك أن مإا بيإيهم مإن العإداو  وال إر وعإالوا : إيإا عإد تركيإا عوميإا    و  عإوم بيإيهم  إليه  
فيدعوهم  إلإك أمإر  ويعإر  علإيهم الإ   أ بيإا  إليإه مإن  ي معهم هللا ب    فسي دم  عليهم 

فإإإلن ي معهإإإم  هللا عليإإإ  فإإإال ر إإإ  أعإإإ  ميإإإ     ثإإإم اي إإإرفوا را عإإإين إلإإإك  هإإإ ا الإإإدين   
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                                 بالدهإإإإإإم عإإإإإإد بميإإإإإإوا  و إإإإإإدعوا    أعإإإإإإوز  :  ف ع إإإإإإ   كيإإإإإإ  ايتفإإإإإإ   هإإإإإإ    السإإإإإإعدا  
                                    ييتفإإإإإ  اليهإإإإإود أيفسإإإإإهم مإإإإإا علمإإإإإوم مإإإإإن التإإإإإورا     لإإإإإ  لإإإإإم مإإإإإن علإإإإإم اليهإإإإإود    بييمإإإإإا 

 هد  هللا يهد  به من ي ا   ومن يضل  هللا فما له من هاد   
  بيعة الع بة ا ولك  : 

                              ان العإإإإإإإإإام عإإإإإإإإاز ابإإإإإإإإن إسإإإإإإإإحا   : وف إإإإإإإإا ا سإإإإإإإإإالم  فإإإإإإإإك المدييإإإإإإإإة  حتإإإإإإإإك إ ا  كإإإإإإإإ
                                 الم بإإإإإإإ   وافإإإإإإإك الموسإإإإإإإم مإإإإإإإن ا ي إإإإإإإار اثيإإإإإإإا ع إإإإإإإر ر إإإإإإإال    ع إإإإإإإر  مإإإإإإإن ال إإإإإإإ رج 
                       واثيإإإإإإان مإإإإإإن ا وت    وعإإإإإإد ا تمعإإإإإإوا برسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  فإإإإإإك ميإإإإإإك 

   وي وز عباد  بن ال ام  رضك هللا عيه  :وبايعوم بيعة الع بة  ا ولك  
                              كيإإإإإإإإإ  ممإإإإإإإإإن حضإإإإإإإإإر الع بإإإإإإإإإة ا ولإإإإإإإإإك    وكيإإإإإإإإإا اثيإإإإإإإإإك ع إإإإإإإإإر ر إإإإإإإإإال    فبايعيإإإإإإإإإا  

                     رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  علإإإإإإك بيعإإإإإإة اليسإإإإإإا     و لإإإإإإ  عبإإإإإإ  أن تفتإإإإإإر  
                           يسإإإإإإإإر     و  ي يإإإإإإإإك    و  ي تإإإإإإإإ  الحإإإإإإإإر   : علإإإإإإإإك أ  ي إإإإإإإإر  بإإإإإإإإاهلل  إإإإإإإإيئا    و 

                                   ه  فإإإإإإإإكبإإإإإإإإين أيإإإإإإإإدييا وأر ليإإإإإإإإا     و  يع إإإإإإإإيأو ديإإإإإإإإا    و  يإإإإإإإإ تك ببهتإإإإإإإإان يفتر إإإإإإإإه  
ن غ إإإإإيتم مإإإإإن  لإإإإإ   إإإإإيئا   فإإإإإ مركم   إلإإإإإك                         معإإإإإرو     فإإإإإلن وفيإإإإإتم فلكإإإإإم ال يإإإإإة     وا 

ن  إإإإإإإإإإإإإإا  غفإإإإإإإإإإإإإإر  ف وعإإإإإإإإإإإإإإد رو  الب إإإإإإإإإإإإإإار  ومسإإإإإإإإإإإإإإلم                                         هللا إن  إإإإإإإإإإإإإإا  عإإإإإإإإإإإإإإ   وا 
  ل  الحدي    

 أوز سفير فك ا سالم  : 
عإإإإإإإإاز ابإإإإإإإإن إسإإإإإإإإحا  : فلمإإإإإإإإا اي إإإإإإإإر  عيإإإإإإإإه ال إإإإإإإإوم بعإإإإإإإإ  رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا                                 

 عيإإإإإإه  إ وأمإإإإإإرم أن ي إإإإإإرئهم عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  م إإإإإإع  بإإإإإإن عميإإإإإإر إ رضإإإإإإك هللا
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                            ال إإإإإإإربن ويعلمهإإإإإإإم ا سإإإإإإإالم    ويف ههإإإإإإإم فإإإإإإإك الإإإإإإإدين     فيإإإإإإإ ز علإإإإإإإك أسإإإإإإإعد بإإإإإإإن
                              رار  ضإإإإإإإيفا فكإإإإإإإان يسإإإإإإإمك فإإإإإإإك المدييإإإإإإإة الم إإإإإإإر    وكإإإإإإإان ي إإإإإإإلك بهإإإإإإإم إمامإإإإإإإا   

 ايت ار ا سالم  بالمديية  :
                   بإإإإإن عميإإإإإر رضإإإإإك هللا عيإإإإإه موف إإإإإا فإإإإإك الإإإإإدعو  إلإإإإإك هللا   وعإإإإإد كإإإإإان سإإإإإيديا م إإإإإع  

                       بالحكمإإإإإة  والموع إإإإإة الحسإإإإإية    فايت إإإإإر ا سإإإإإالم  علإإإإإك يديإإإإإه  فإإإإإك المدييإإإإإة   ولمإإإإإا  
                             موسإإإإم الحإإإإى عإإإإاد إلإإإإك مكإإإإة    و إإإإرج مإإإإن  إإإإرج مإإإإن ا ي إإإإار إ مإإإإ  ح إإإإاجحإإإإان 
                         هم مإإإإإإن أهإإإإإإ  ال إإإإإإر  إ حتإإإإإإك عإإإإإإدموا مكإإإإإإة فواعإإإإإإدوا رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عإإإإإإوم

 عليه وسلم  أن ي تمعوا  به عيد الع بة فك أواسط أيام الت ر      
 

  د  ال حبة والوفا   :
 
                    ثإإإإإإم       وفيمإإإإإإا روام ا مإإإإإإام  أحمإإإإإإد عإإإإإإن  إإإإإإابر بإإإإإإن عبإإإإإإد هللا رضإإإإإإك هللا عيهمإإإإإإا  : 

                                          ائتمريإإإإإإإإا  ميعإإإإإإإإا    أ  ا ي إإإإإإإإار   ف ليإإإإإإإإا : حتإإإإإإإإك متإإإإإإإإك يتإإإإإإإإر  رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك
                                     هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  ي إإإإإإإو   وي إإإإإإإرد فإإإإإإإك  بإإإإإإإاز مكإإإإإإإة و  إإإإإإإا    فرحإإإإإإإ  إليإإإإإإإه ميإإإإإإإا

                      ديام  إإإإإإإع  الع بإإإإإإإة   سإإإإإإإبعون ر إإإإإإإال  حتإإإإإإإك عإإإإإإإدموا  عليإإإإإإإه فإإإإإإإك الموسإإإإإإإم     فواعإإإإإإإ
                            فا تمعيإإإإإإإا عيإإإإإإإدها مإإإإإإإن ر إإإإإإإ  ور لإإإإإإإين حتإإإإإإإك توافييإإإإإإإا    ف ليإإإإإإإا يإإإإإإإا رسإإإإإإإوز هللا   

 عالم يبايع    
 :   بيعة الع بة  الثايية 

عإإإإإإإاز  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  : ف تبإإإإإإإايعويك علإإإإإإإك السإإإإإإإم  وال اعإإإإإإإة فإإإإإإإك الي إإإإإإإا 
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                                                         فإإإإإإك العسإإإإإإر واليسإإإإإإر    وعلإإإإإإك ا مإإإإإإر بإإإإإإالمعرو  واليهإإإإإإك عإإإإإإن والكسإإإإإإ    واليف إإإإإإة 
                          إإإإإإإإإإافوا فإإإإإإإإإإك هللا لومإإإإإإإإإإة  ئإإإإإإإإإإم    وعلإإإإإإإإإإك أنلميكإإإإإإإإإإر    وأن ت ولإإإإإإإإإإوا فإإإإإإإإإإك هللا   تا

                        أ وا كإإإإإإإمتي إإإإإإإرويك فتميعإإإإإإإويك إ ا  عإإإإإإإدم   علإإإإإإإيكم ممإإإإإإإا تميعإإإإإإإون  ميإإإإإإإه أيفسإإإإإإإكم و 
 وأبيا كم ولكم ال ية  ف    

                      عإإإإإإإإاز  :  ف ميإإإإإإإإا إليإإإإإإإإه فبايعيإإإإإإإإام    وأ إإإإإإإإ   بيإإإإإإإإدم أسإإإإإإإإعد بإإإإإإإإن  رار   وهإإإإإإإإو مإإإإإإإإن 
                                  أ إإإإإإغرهم ف إإإإإإاز  :  رو إإإإإإدا ياأهإإإإإإ  يثإإإإإإر     المدييإإإإإإة    فليإإإإإإا لإإإإإإم يضإإإإإإر  إليإإإإإإه أكبإإإإإإاد

ن إ را إإإإإإإإإه  اليإإإإإإإإوم ميإإإإإإإإإاوأ  للعإإإإإإإإإر  ا بإإإإإإإإ  أ                                ويحإإإإإإإإإن يعلإإإإإإإإم أيإإإإإإإإإه رسإإإإإإإإوز هللا    وا 
                              كافإإإإإة    وعتإإإإإ    يإإإإإاركم    وأن تعضإإإإإكم السإإإإإيو     فلمإإإإإا أيإإإإإتم عإإإإإوم ت إإإإإبرون  علإإإإإك
مإإإإإإإا أيإإإإإإإتم عإإإإإإإوم ت إإإإإإإافون مإإإإإإإن أيفسإإإإإإإكم  يفإإإإإإإة                                لإإإإإإإ  ف إإإإإإإ وم وأ إإإإإإإركم علإإإإإإإك هللا    وا 

    ف روم     فبييوا  ل  فهو أع ر لكم عيد هللا 
                           عإإإإإالوا :  أمإإإإإط  عيإإإإإا  يإإإإإا أسإإإإإعد    فإإإإإوهللا   يإإإإإد   هإإإإإ م البعإإإإإة  و  يسإإإإإلبها  أبإإإإإدا    

                                  عإإإإاز  :  ف ميإإإإا  إليإإإإه فبايعيإإإإام    وأ إإإإ   علييإإإإا  و إإإإر   ويع ييإإإإا علإإإإك  لإإإإ  ال يإإإإة 
 اعت ا  وح   الص  : 

                            د ال إإإإإإوم أيإإإإإإديهم للبيعإإإإإإة عإإإإإإاز أبإإإإإإو الهيإإإإإإثم  بإإإإإإن التيهإإإإإإان  رضإإإإإإك هللا مإإإإإإوعبإإإإإإ  أن ي 
                       عيإإإإإإه وال إإإإإإوم متإإإإإإ هبون للبيعإإإإإإة  :  يإإإإإإا رسإإإإإإوز هللا    إن بيييإإإإإإا وبإإإإإإين الر إإإإإإاز حبإإإإإإا  

يإإإإإإإا عا عوهإإإإإإإا                            فهإإإإإإإ  عسإإإإإإإي  إن فعليإإإإإإإام  لإإإإإإإ  ثإإإإإإإم أ هإإإإإإإر  هللا أن تر إإإإإإإ  إلإإإإإإإك وا 
 عوم  وتدعيا    

عاز  : فتبسم رسوز هللا  لك هللا عليه وسلم  ثم عاز  : ف ب  الدم الدم    
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                    والهإإإإدم الهإإإإدم     أيإإإإا مإإإإيكم وأيإإإإتم ميإإإإك    أحإإإإار  مإإإإن حإإإإاربتم  وأسإإإإالم مإإإإن سإإإإالمتم  ف
                              عتإإإإإإ ا   بإإإإإإ ن يب إإإإإإك بيإإإإإإيهم فإإإإإإك المدييإإإإإإة علإإإإإإك الإإإإإإدوامبهإإإإإإم ا فإإإإإإ ي روا  كيإإإإإإ  بلإإإإإإف 

                      رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم     وكيإإإإإإإ  رأوا  فإإإإإإإك ب ائإإإإإإإه بيإإإإإإإيهم سإإإإإإإعادتهم   
                       وأي إإإإإإروا  كيإإإإإإ   وفإإإإإإك رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  لمإإإإإإن وفإإإإإإوا لإإإإإإه    ف ابإإإإإإ 

                                                           الص با  الص    ال مي  بال مي   وا 
 
 ة ا ي ار  :   اع 
 
                                وي إإإإإإوز  ابإإإإإإن ه إإإإإإام فإإإإإإك سإإإإإإيرته  :  وعإإإإإإد عإإإإإإاز  العبإإإإإإات بإإإإإإن عبإإإإإإاد  بإإإإإإن يضإإإإإإلة  

                        لبيعإإإإإة علإإإإإيهم  :  يإإإإإا رسإإإإإوز هللا     والإإإإإ   بعثإإإإإ   بإإإإإالح رضإإإإإك هللا عيإإإإإه بعإإإإإد أ إإإإإد ا
                        افيا    عإإإإإاز  : ف إإإإإاز  رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك إإإإإئ  ليمإإإإإيلن علإإإإإك أهإإإإإ  ميإإإإإك غإإإإإدا  ب سإإإإإيإن 

                                   هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  :  لإإإإإم  يإإإإإ مر بإإإإإ ل      ولكإإإإإن ار عإإإإإوا  إلإإإإإك رحإإإإإالكم     فلإإإإإم  ي إإإإإ 
                      رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  أن يحإإإإإإار   أعإإإإإإدا م  عبإإإإإإ  أن يإإإإإإ  ن هللا تعإإإإإإالك 

    ب تالهم
  
 اله ر  إلك المديية الميور   : 
  
                           عإإإإإإإإاز ابإإإإإإإإن إسإإإإإإإإح   : لمإإإإإإإإا أ ن  هللا تعإإإإإإإإالك فإإإإإإإإك الحإإإإإإإإر  ب ولإإإإإإإإه تعإإإإإإإإالك  :   إ ن 

ن هللا علإإإإإإإإك ي إإإإإإإإرهم ل إإإإإإإإدير   ي إإإإإإإإاتلون بإإإإإإإإ يهم   للإإإإإإإإ ين                                الإإإإإإإإ ين  أ ر إإإإإإإإوا لمإإإإإإإإوا وا 
                       يإإإإإإإا هللا    وتإإإإإإإاب  رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا بمإإإإإإإن ديإإإإإإإارهم  بغيإإإإإإإر حإإإإإإإ   إ  أن ي ولإإإإإإإوا  ر 

عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  هإإإإإإ ا الحإإإإإإك مإإإإإإن ا ي إإإإإإار علإإإإإإك ا سإإإإإإالم والي إإإإإإر  لإإإإإإه ولمإإإإإإن اتبعإإإإإإه 
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                          أو  إلإإإإإيهم مإإإإإن المسإإإإإلمين    أمإإإإإر رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  أ إإإإإحابه مإإإإإن و 
                       المهإإإإإإا ر ن مإإإإإإن عومإإإإإإه ومإإإإإإن معإإإإإإه بمكإإإإإإة مإإإإإإن المسإإإإإإلمين بإإإإإإال روج  إلإإإإإإك المدييإإإإإإة
                                   واله إإإإإإإإإر  إليهإإإإإإإإإا  واللحإإإإإإإإإو  بإإإإإإإإإل وايهم ا ي إإإإإإإإإار    وعإإإإإإإإإاز  : ف إن هللا عإإإإإإإإإد  عإإإإإإإإإ 
                   لكإإإإإإإإإإم إ وايإإإإإإإإإإا  ودارا  تإإإإإإإإإإ ميون بهإإإإإإإإإإا  ف ف ر إإإإإإإإإإوا  إليهإإإإإإإإإإا أرسإإإإإإإإإإا    أ   ماعإإإإإإإإإإا  
                       متتإإإإإإابعين    وأعإإإإإإام رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  بمكإإإإإإة ييت إإإإإإر أن يإإإإإإ  ن لإإإإإإه 

 ربه فك ال روج من مكة واله ر  إلك المديية   
 
 لمها ر ن  :أوز ا 
 
                                    مإإإإإإإإإإن أ إإإإإإإإإإحابه الكإإإإإإإإإإرام أبإإإإإإإإإإو سإإإإإإإإإإلمة  وكإإإإإإإإإإان أوز مإإإإإإإإإإن هإإإإإإإإإإا ر إلإإإإإإإإإإك المدييإإإإإإإإإإة 

                       ابإإإإن عبإإإإد ا سإإإإد  إ وهإإإإو مإإإإن بيإإإإك م إإإإ وم  مإإإإن عإإإإر       وعإإإإد هإإإإا ر إلإإإإك المدييإإإإة 
                       ك كإإإإإانعبإإإإإ  بيعإإإإإة الع بإإإإإة بسإإإإإية  حإإإإإين ب تإإإإإه عإإإإإر    بعإإإإإد ر وعإإإإإه مإإإإإن الحب إإإإإة التإإإإإ

                  مإإإإن السإإإإاب ين  ا ولإإإإين  مإإإإن المسإإإإلمين    وكايإإإإ   هإإإإا ر إليهإإإإا مإإإإ  أكثإإإإر مإإإإن ثمإإإإايين
                              ه إإإإإرتهم إلإإإإإك الحب إإإإإة فإإإإإك السإإإإإية ال امسإإإإإة مإإإإإن البعثإإإإإة  اليبويإإإإإة  حإإإإإين ا إإإإإتد إيإإإإإ ا 

              لك هللا عليإإإه وسإإإلم  :  ف لإإإو  إإإر تم  إلإإإك الكفإإإار لمإإإن أسإإإلموا  بمكإإإة      ف إإإاز لهإإإم  إإإ
                   أر  الحب إإإإإة فإإإإإلن بهإإإإإا ملكإإإإإا    ي لإإإإإم  عيإإإإإدم  أحإإإإإد    وهإإإإإك أر   إإإإإد     حتإإإإإك 
                        ي عإإإإ  هللا لكإإإإم فر إإإإا  ممإإإإا أيإإإإتم فيإإإإه  ف     وكإإإإان أوز  هإإإإ     السإإإإاب ين  ه إإإإر  إلإإإإإك

                             ن عفإإإإإإان  والسإإإإإإيد    و تإإإإإإه    وهإإإإإإك سإإإإإإيتيا رعيإإإإإإة بيإإإإإإ  الحب إإإإإإة سإإإإإإيديا عثمإإإإإإان بإإإإإإ
                 وعإإإإد دعإإإإا لهمإإإإا رسإإإإوز هللا  إإإإلك هللا عليإإإإه وسإإإإلم رسإإإإوز هللا  إإإإلك هللا عليإإإإه وسإإإإلم    

                             وعإإإإإاز  :  ف   إإإإإحبهما هللا    إن عثمإإإإإان بإإإإإن عفإإإإإان أوز مإإإإإن هإإإإإا ر ب هلإإإإإه بعإإإإإد لإإإإإو 
 عليه السالم  ف    
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التضحية  فك سبي   هللا  :  وكان  عار المها ر ن  إلك الحب إة الإ   تغيإك بإه حإاد  إبلهإم 
 وهم  ار ون من مكة  : 

 فإإراعهم     ع            و ان   وا    ا ه                
 ال ل       فإإإدا م            يمإإإانلكيه   ا               

 الر      فلي بإإإ             وا بدان  والرو                
 فلي ب   الإإر                                  

                                    ر ن  ألإإإإإإك المدييإإإإإإة ف إإإإإإد أف إإإإإإ  عيإإإإإإه أبإإإإإإو أحمإإإإإإد بإإإإإإن  حإإإإإإ  اعار المهإإإإإإأمإإإإإإا  إإإإإإ
                                 إلإإإإإك المدييإإإإإة بعإإإإإد وكإإإإإان ضإإإإإر را  و إإإإإاعرا  ف إإإإإد  عإإإإإاز رضإإإإإك هللا عيإإإإإه عيإإإإإد ه رتإإإإإه

 أبك سلمة رضك هللا عيه    
    ي ي    يوما  و هه    إلك  هللا              إلك هللا و هك  والرسوز  ومن  ي م  

 بدم    وتيد      تبكك     ويا حة           فكم  عد  تركيا  من  حبي   ميا       
 ي ل    ويحن  ير    أن  الرغائ              ي ييا   عن  بالديا      وترا   تر   أن 
 ف ل   و    الح    ميا   و يبوا               اليبك  محمد     عوز    إلك    ورعيا 

                               أعإإإإإإإوز  :  وعإإإإإإإد  إإإإإإإد   سإإإإإإإيديا  ا مإإإإإإإام  علإإإإإإإك كإإإإإإإرم هللا و هإإإإإإإه  حإإإإإإإين  عإإإإإإإاز  : 
                     مإإإإإإإة  إ   بفإإإإإإإرا   أ إإإإإإإر   ف و إإإإإإإد    إإإإإإإي يا  العإإإإإإإار  بإإإإإإإاهلل  سإإإإإإإيد ف   تيإإإإإإإاز  يع

 ال يي  علك ع    رضك هللا عيه  فك عوله  المرت    إلهاما  :  
 أتر د  أن  ترعك   بغير   م  ة                

 لو   الم  ة     تياز  عالم                                           
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 اعة  رسوز  هللا  وا بة  : 
 
                      ولإإإإإيت  لمإإإإإ من أن ي إإإإإال   رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  فيمإإإإإا  أمإإإإإر بإإإإإه      

                                                       ف إإإإإد  عإإإإإاز تعإإإإإالك  فإإإإإك و إإإإإو   اعتإإإإإه   إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم    مإإإإإن ي إإإإإ  الرسإإإإإوز
                            كمإإإإإإا عإإإإإإاز  تعإإإإإإالك   يإإإإإإا أيهإإإإإإا  الإإإإإإ ين  بميإإإإإإوا أ يعإإإإإإوا هللا وأ يعإإإإإإوا  ف إإإإإإد أ إإإإإإا  هللا   

                              فإإإإإإلن  تيإإإإإإا عتم  فإإإإإإك  إإإإإإ  فإإإإإإردوم إلإإإإإإك هللا والرسإإإإإإوز  مإإإإإإيكم الرسإإإإإإوز وأولإإإإإإك ا مإإإإإإر 
                                    إن كيتم ت ميون باهلل واليوم اآل ر   ل   ير وأحسن ت ويال    

 
                          ويع إإإإإإإإإإإ  العلمإإإإإإإإإإإا  علإإإإإإإإإإإك اآليإإإإإإإإإإإة ا  يإإإإإإإإإإإر   تع يبإإإإإإإإإإإا  في ولإإإإإإإإإإإون  إن هللا تعإإإإإإإإإإإالك
                                    كإإإإإإإإرر  مإإإإإإإإ  الرسإإإإإإإإوز  كلمإإإإإإإإة ف أ يعإإإإإإإإوا ف لتكإإإإإإإإون للرسإإإإإإإإوز   اعإإإإإإإإة مسإإإإإإإإت لة  إ ا

                            يكررهإإإإإإإإا  مإإإإإإإإ  و   ا مإإإإإإإإورأمريإإإإإإإإا بإإإإإإإإ مر لإإإإإإإإم يإإإإإإإإرد فإإإإإإإإك كتإإإإإإإإا  هللا تعإإإإإإإإالك   ولإإإإإإإإم 
                               لتكإإإإإإإإون  اعإإإإإإإإة المإإإإإإإإ من  لإإإإإإإإو   ا مإإإإإإإإور  فيمإإإإإإإإا يتفإإإإإإإإ   مإإإإإإإإ  أحكإإإإإإإإام  ال إإإإإإإإر     

                            فإإإإإإال  اعإإإإإإة لهإإإإإإم علييإإإإإإا    إ   فإإإإإإلن  أمرويإإإإإإا بإإإإإإ مر   يتفإإإإإإ   مإإإإإإ  الكتإإإإإإا   والسإإإإإإية 
فك مع ية ال ال      ول ل   كإان  أميإر  المإ ميين  عمإر رضإك هللا عيإه       اعة لم لو  

 ي وز  : ف أ يعويك  ما أ ع  هللا فيكم فل ا  ع يته  فال  اعة لك عليكم  ف                                
 

 الحكم بما أي ز هللا  : 
 

                                 وكإإإإإإإ ل   ي إإإإإإإوز العلمإإإإإإإإا   فإإإإإإإك تفسإإإإإإإير عولإإإإإإإإه تعإإإإإإإالك   فإإإإإإإلن تيإإإإإإإإا عتم فإإإإإإإك  إإإإإإإإ
فإإإإإإإإردوم إلإإإإإإإإك هللا والرسإإإإإإإإوز  إن كيإإإإإإإإتم ت ميإإإإإإإإون بإإإإإإإإاهلل واليإإإإإإإإوم اآل إإإإإإإإر   لإإإإإإإإ   يإإإإإإإإر                         

وأحسإإإإإإإإإإإإإن تإإإإإإإإإإإإإ ويال    : إن الإإإإإإإإإإإإإرد إلإإإإإإإإإإإإإك هللا يكإإإإإإإإإإإإإون  بإإإإإإإإإإإإإالر و  لكتإإإإإإإإإإإإإا  هللا                                  
الر و  ل   إإإإإإإإإإه الكإإإإإإإإإإر م والإإإإإإإإإإرد للرسإإإإإإإإإإوز   إإإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإلم  كإإإإإإإإإإان بإإإإإإإإإإ
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                           فإإإإإإك حياتإإإإإإه   ويكإإإإإإون بعإإإإإإد وفاتإإإإإإه  بإإإإإإالر و  لسإإإإإإيته ال إإإإإإر فة    ويضإإإإإإي  العلمإإإإإإا  
                                إلإإإإإإإك  لإإإإإإإ  عإإإإإإإولهم  : إن  إإإإإإإيغة الكإإإإإإإالم  إإإإإإإر  فإإإإإإإك سإإإإإإإيا  يكإإإإإإإرم    فإإإإإإإلن تيإإإإإإإا عتم

                               ا مإإإإإإن  إإإإإإ  تتيإإإإإإا عون فإإإإإإك  إإإإإإ     وهإإإإإإك تفيإإإإإإد ال إإإإإإموز فك يإإإإإإه تعإإإإإإالك ي إإإإإإوز  : مإإإإإإ
                    فيإإإإإه إ  و إإإإإدتم حكمإإإإإه فإإإإإك كتإإإإإا  هللا تعإإإإإالك وسإإإإإية يبيإإإإإه  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم   
                          فإإإإال تحكمإإإإوا  إ  بمإإإإا أيإإإإ ز  هللا سإإإإبحايه  فإإإإك  إإإإرعه  ال إإإإويم    و لإإإإ   يإإإإر لكإإإإم مإإإإن

                           وسإإإإإإير  إن  إإإإإإا  هللا تعإإإإإإالك  عر بإإإإإإا  يهضإإإإإإة ت إإإإإإر عية   عإإإإإإوايين الب إإإإإإر الوضإإإإإإعية 
                           أحكامهإإإإإإإا  مإإإإإإإن ال إإإإإإإر عة  ا سإإإإإإإالمية الغإإإإإإإرا     وسإإإإإإإتكون بالديإإإإإإإا الع  إإإإإإإ    تسإإإإإإإتمد 

 سلمين فك ه ا ال  ن بفض  هللا تعالك رائد  لغيرها من بالد الم
 
 مد     د   : 
 
                             أ ن هللا تعإإإإإإإإإالك لرسإإإإإإإإإوله  إإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإلم  بإإإإإإإإإاله ر  إلإإإإإإإإإك  هإإإإإإإإإ ا  وعإإإإإإإإإد 

                                                    المدييإإإإإإإإإة فإإإإإإإإإك عولإإإإإإإإإه سإإإإإإإإإبحايه   وعإإإإإإإإإ  ر  أد ليإإإإإإإإإك مإإإإإإإإإد    إإإإإإإإإد   وأ ر يإإإإإإإإإك
                   وعإإإإإد عإإإإإاز عتإإإإإاد  رضإإإإإك هللا م إإإإإرج   إإإإإد   وا عإإإإإ  لإإإإإك مإإإإإن لإإإإإدي  سإإإإإل ايا  ي إإإإإيرا   

                             أ  المدييإإإإإة   وم إإإإإرج  إإإإإد    أ  اله إإإإإر   عيإإإإإه فإإإإإك تفسإإإإإيرها  :   مإإإإإد    إإإإإد    
                      مإإإإإإإن مكإإإإإإإة   وأ عإإإإإإإ  لإإإإإإإك مإإإإإإإن لإإإإإإإدي  سإإإإإإإل ايا ي إإإإإإإيرا    أ  كتإإإإإإإا  هللا وفرائضإإإإإإإه

 وحدودم   
  

 المفاضلة بين مكة والمديية  : 
 

                               احإإإإإإإإتى مإإإإإإإإن فضإإإإإإإإلوا المدييإإإإإإإإة علإإإإإإإإك مكإإإإإإإإة بإإإإإإإإ ن هللا تعإإإإإإإإالك  عإإإإإإإإدم أعإإإإإإإإوز  : وعإإإإإإإإد
                   المدييإإإإإة فإإإإإك اآليإإإإإة المإإإإإ كور   علإإإإإك مكإإإإإة     حيإإإإإ   عإإإإإدم    مإإإإإد    إإإإإد     علإإإإإك
   م إإإإإإرج  إإإإإإد    ولإإإإإإو كإإإإإإان الترتيإإإإإإ   بيعيإإإإإإا  ل إإإإإإدم الم إإإإإإرج علإإإإإإك المإإإإإإد    حيإإإإإإ 
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                          تهإإإإإإك بالإإإإإإد وز    وكإإإإإإان أميإإإإإإر المإإإإإإ ميين عمإإإإإإر رضإإإإإإكيبإإإإإإدأ ا يسإإإإإإان بإإإإإإال روج و ي
                         هللا عيإإإإإإإه يفضإإإإإإإ  المدييإإإإإإإة علإإإإإإإك مكإإإإإإإة وتابعإإإإإإإه فإإإإإإإك  لإإإإإإإ   التفضإإإإإإإي  ا مإإإإإإإام مالإإإإإإإ  

                            غيإإإإرم مإإإإن ا ئمإإإإة  ففضإإإإلوا  مكإإإإة    ويحإإإإن يعتإإإإ  بهمإإإإا معإإإإا    رضإإإإك هللا عيإإإإه    أمإإإإا
                           ويهتإإإإإإإإ  لإإإإإإإإ كراهما    ويإإإإإإإإردد فإإإإإإإإك اعت ا يإإإإإإإإا  واهت ا يإإإإإإإإا  عإإإإإإإإوز فيلسإإإإإإإإو  المسإإإإإإإإلمين
                           ال إإإإإإاعر الباكسإإإإإإتايك  الع إإإإإإيم المغفإإإإإإور لإإإإإإه  السإإإإإإيد    محمإإإإإإد إعبإإإإإإاز  يإإإإإإ  هللا ثإإإإإإرام 

                           و  إ  ي إإإإإإوز  إ فيمإإإإإإا تر مإإإإإإه عيإإإإإإه إلإإإإإإك العربيإإإإإإة  إإإإإإدي ك العب إإإإإإر  ال إإإإإإيي ال إإإإإإا
  عالن مد هللا فك عمرم  : 

  ر عتيا          ميالد       ويا                يا   أر    اليور   من   الحرمين    
 دميا        أرض     يماها    فك                  ودوحته          ا سالم      أر  

 ليهضتيا         اآلماز      رو                     الهاد      محمد      اسم     إن  
                                                كمإإإإإإإإا يإإإإإإإإردد عإإإإإإإإوز ا ديإإإإإإإإ  الكإإإإإإإإر م الراحإإإإإإإإ   السإإإإإإإإيد   عبإإإإإإإإد هللا  عفيفإإإإإإإإك  أوسإإإإإإإإ 

 هللا له فك رضوايه  : 
  ن   حبك   وحمك  هللا  أي    مو                أي   مهبط   علبك     الوحك   مهبط  

 تيبك                حدثييك    عن    اليبك    ويبك      والدار    الحبي    يا   ديار  
 عن  إمام  ا يام   فإإرعا  وأ ال

وكإإإإإإإإ ل   يإإإإإإإإردد عإإإإإإإإوز  إمإإإإإإإإام المسإإإإإإإإلمين ا كبإإإإإإإإر فإإإإإإإإك ال إإإإإإإإرن السإإإإإإإإاب  اله إإإإإإإإر                              
  سيد  ابن دعي   العيد رضك هللا عيه  :

 ع    بالميا ز   والمياه     من   لدن            واد   عبا   إلك  حمك  أم  ال ر  
 وتوخ    بثار   اليبك     فض      بها             مت رفا    دي    فك  عفر  الثر  
 وا  ا    رأي     ميا ز    الوحك   التك            ي ر   علك  اآلفا   يورا  أيورا  

 ب ي     ما رأي         بيهه           م  كي  فك ماضك ال مان و  ير  اعلم     ف
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                                          ار  بإإإإإإإإإإاهلل سإإإإإإإإإإيد  ال إإإإإإإإإإيي علإإإإإإإإإإك ع إإإإإإإإإإ  يإإإإإإإإإإردد عإإإإإإإإإإوز  إإإإإإإإإإي ك العإإإإإإإإإإ وأ يإإإإإإإإإإرا 

                                  يإإإإإ  هللا مرعإإإإإدم حإإإإإين  عإإإإإاز  إلهامإإإإإا  لوعتإإإإإه  وارت إإإإإا  ممإإإإإا ي ليإإإإإام  عيإإإإإه    وكإإإإإان 
                               رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه مإإإإإإن أوليإإإإإإا   ع إإإإإإريا المبإإإإإإاركين    ولإإإإإإه علإإإإإإك فإإإإإإك تربيتإإإإإإك الديييإإإإإإة 

 فض    ييسك      ام هللا عيك  يرا  كثيرا  :
 بيورها   المتاللك        غفتيك        مايا  مضك  وعد بك   ر       د  

 إعباز    فك    ت تاز     و ئا          ووهاد       روع     بيدا        بين
 كالحلك  والآللك    أو    تسام          الك ت   الحبا   علك   مث      وي وم
 فك   م   ماز   الب ا     أتبغك        ه م  ا ر      ما ا   تر د   من   عي  
 من بماز   العباد      ر     بعد         مالك    أحمد     غير     وهللا    عل  

 لك     حا    ب تباعكم       فهما        ودين     دييا    رضا       يا حبيبك 
 ميكمو  ب الك      اب      وعد         ال ير    يفحة      ميكمو       يفحتيك 

  فض   ال ماز  كان  للبدر  مي            مي   من     مثله   ما      ميال    يا
 أييسك  و احبك  وعيالك    من        أح   ليفسك    الور       ير     مد  
 أ  ك  ر الك       الحيا    لحمام        مي   البرايا       ومن     وميك      ب 
 

 م امر   فا لة  :
 
                                        عإإإإإاز ابإإإإإن إسإإإإإحا   :  فلمإإإإإا  رأيإإإإإ   عإإإإإر    أن  رسإإإإإوز  هللا  إإإإإلك  هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  

                    ة  وأ إإإإإإإحا  مإإإإإإإن غيإإإإإإإرهم  بغيإإإإإإإر بلإإإإإإإدهم    ورأوا   إإإإإإإروج عإإإإإإإد  إإإإإإإار   لإإإإإإإه  إإإإإإإيع
                        أ إإإإإإإإحابه  مإإإإإإإإن المهإإإإإإإإا ر ن  إلإإإإإإإإيهم  عرفإإإإإإإإوا  أيهإإإإإإإإم  عإإإإإإإإد  ي لإإإإإإإإوا  دارا  وأ إإإإإإإإابوا  

 ميهم متعة    
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                                سإإإإإإإإإلم     وعرفإإإإإإإإإوا  أيإإإإإإإإإه عإإإإإإإإإدوا   إإإإإإإإإروج رسإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإه و ر  فحإإإإإإإإإ 
                  أ مإإإإإ  لحإإإإإربهم     فإإإإإا تمعوا  فإإإإإك دار اليإإإإإدو   يت إإإإإاورون  فيمإإإإإا ي إإإإإيعون  فإإإإإك أمإإإإإرم
                      حإإإإإين   إإإإإافوم   فت إإإإإاوروا  فإإإإإك ثالثإإإإإة برا     إمإإإإإا  أن يحبسإإإإإوم  فإإإإإك الحديإإإإإد  ويغل إإإإإوا

                    الإإإإإ ين  كإإإإإايوا  عبلإإإإإه يترب إإإإإون مإإإإإا أ إإإإإا  أ إإإإإباهه  مإإإإإن ال إإإإإعرا  عليإإإإإه  بابإإإإإا    ثإإإإإم 
مإإإإإا أن ييفإإإإإوم مإإإإإن مكإإإإإة   فإإإإإل ا   إإإإإرج                        حتإإإإإك ي إإإإإيبه  مإإإإإا أ إإإإإابهم مإإإإإن المإإإإإو     وا 
مإإإإإإا أن ي  إإإإإإ وا مإإإإإإن كإإإإإإ  عبيلإإإإإإة                                 ميهإإإإإإا لإإإإإإم يبإإإإإإالوا أيإإإإإإن  هإإإإإإ   و   حيإإإإإإ   وعإإإإإإ     وا 

                                  ا  وسإإإإإإي ا ثإإإإإإم يع إإإإإإوا  كإإإإإإ  فتإإإإإإك مإإإإإإيهم سإإإإإإيفا  إإإإإإارما   بيفتإإإإإإك  إإإإإإابا  ليإإإإإإدا يسإإإإإإ
                                 ثإإإإإإإإإم يعمإإإإإإإإإدوا إليإإإإإإإإإه فيضإإإإإإإإإربوم ضإإإإإإإإإربة ر إإإإإإإإإ  واحإإإإإإإإإد في تلإإإإإإإإإوم ويسإإإإإإإإإترحوا ميإإإإإإإإإه  

                        علإإإإإإك  فإإإإإإليهم إن فعلإإإإإإوا  لإإإإإإ  تفإإإإإإر   دمإإإإإإه فإإإإإإك ال بائإإإإإإ   ميعإإإإإإا    فلإإإإإإم ي إإإإإإدر عومإإإإإإه
 حربهم م تمعين   فرضوا بالدية فدفعوها إليهم   

                                    سإإإإإإإإإإإإو    يسإإإإإإإإإإإإمحون وعإإإإإإإإإإإإد ر حإإإإإإإإإإإإوا الإإإإإإإإإإإإرأ  ا  يإإإإإإإإإإإإر  يهإإإإإإإإإإإإم رأوا أن عومإإإإإإإإإإإإه  
                              لهإإإإإإإإم بحبسإإإإإإإإه بإإإإإإإإ  سيسإإإإإإإإعون ل ال إإإإإإإإه    ويفيإإإإإإإإه  إإإإإإإإارج مكإإإإإإإإة سإإإإإإإإيع يه فر إإإإإإإإة

                                   ر دعوتإإإإإإإإإه لحسإإإإإإإإإن حديثإإإإإإإإإه وحإإإإإإإإإالو  مي  إإإإإإإإإة     فتفرعإإإإإإإإإوا وهإإإإإإإإإم م معإإإإإإإإإون لي إإإإإإإإإ
 علك عتله   

                                     أعإإإإإإإإوز  :  وهإإإإإإإإ م المإإإإإإإإ امر  الفا إإإإإإإإلة هإإإإإإإإك التإإإإإإإإك ي إإإإإإإإير  إليهإإإإإإإإا عولإإإإإإإإه تعإإإإإإإإالك  : 
و   ويمكإإإإإإإإإرون                              بإإإإإإإإإ  الإإإإإإإإإ ين كفإإإإإإإإإروا ليثبتإإإإإإإإإو  أو ي تلإإإإإإإإإو   أو ي ر إإإإإإإإإ ا   يمكإإإإإإإإإرو   

                             هللا وهللا  يإإإإإإإإإر المإإإإإإإإإاكر ن     ومكإإإإإإإإإر هللا هيإإإإإإإإإا معيإإإإإإإإإام ايت امإإإإإإإإإه مإإإإإإإإإيهم     ويمكإإإإإإإإإر
                               ن ا إإإإإإإإال  هللا    ت إإإإإإإإبه أ إإإإإإإإال   ل إإإإإإإإه     يإإإإإإإإه سإإإإإإإإبحايه مت إإإإإإإإ  بكإإإإإإإإ  كمإإإإإإإإاز

  إله إ  هو الكبير المتعاز    وميفك عيه ك  ي ص      
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 كي  ف ل  الم امر   : 
                         أراد هللا سإإإإإإإإإإبحايه أن يحإإإإإإإإإإإبط كيإإإإإإإإإإد الكإإإإإإإإإإإافر ن  ويحمإإإإإإإإإإك مإإإإإإإإإإإن كيإإإإإإإإإإدهم رسإإإإإإإإإإإوله  

                                 ا مإإإإإين    ف رسإإإإإ  إليإإإإإه  بر إإإإإ  عليإإإإإه السإإإإإالم ف إإإإإاز لإإإإإه :   تبإإإإإ  هإإإإإ م الليلإإإإإة علإإإإإك
                         بيإإإإإ  عليإإإإإه     فلمإإإإإا كايإإإإإ  عتمإإإإإة مإإإإإن الليإإإإإ   ا تمعإإإإإوا علإإإإإك بابإإإإإه فرا إإإإإ   الإإإإإ   ت

                    ون عليإإإإإإه    عإإإإإإاز ابإإإإإإن أسإإإإإإح  :  فلمإإإإإإا  رأ  رسإإإإإإوز هللادويه حتإإإإإإك ييإإإإإإام  فيثبإإإإإإير إإإإإإ
                             إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  مكإإإإإإايهم عإإإإإإاز لعلإإإإإإك بإإإإإإن أبإإإإإإك  الإإإإإإ    كإإإإإإرم هللا و هإإإإإإه : 

                     فليإإإإإإه لإإإإإإن ف يإإإإإإم علإإإإإإك فرا إإإإإإك وتسإإإإإإى  ببإإإإإإرد   هإإإإإإ ا الحضإإإإإإرمك ا  ضإإإإإإر فإإإإإإيم فيإإإإإإه 
                         ي لإإإإإإإص إليإإإإإإإ   إإإإإإإك  تكرهإإإإإإإه مإإإإإإإيهم     وكإإإإإإإان رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم 

 ييام فك بردم  ل  إ ا يام   
                             ين عإإإإإإإإإإإإاز  : ف إإإإإإإإإإإإرج رسإإإإإإإإإإإإوز هللا عليإإإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإإإلم  مإإإإإإإإإإإإن بإإإإإإإإإإإإين أعدائإإإإإإإإإإإإه الإإإإإإإإإإإإ 

                         ا تمعإإإإإإإإإوا  إإإإإإإإإارج دارم ل تلإإإإإإإإإه     وأ إإإإإإإإإ  هللا  علإإإإإإإإإك أب إإإإإإإإإارهم فلإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإروم    وعإإإإإإإإإد
                       أ إإإإإإ  رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم حيفإإإإإإة  مإإإإإإن تإإإإإإرا  فإإإإإإك يإإإإإإدم ويثرهإإإإإإا علإإإإإإك

                           ك عولإإإإإإإه تعإإإإإإإالك  :مإإإإإإإن سإإإإإإإور  يإإإإإإإت إلإإإإإإإ ا ولإإإإإإإك  ر وسإإإإإإإهم وهإإإإإإإو يتلإإإإإإإوا  اآليإإإإإإإا 
                         و عليإإإإإا مإإإإإن بإإإإإين أيإإإإإديهم سإإإإإدا ومإإإإإن  لفهإإإإإم سإإإإإدا ف غ إإإإإيياهم  فهإإإإإم   يب إإإإإرون   
                        ولإإإإإم يبإإإإإ  مإإإإإيهم ر إإإإإ  إ  وعإإإإإد وضإإإإإ  علإإإإإك رأسإإإإإه ترابإإإإإا   ثإإإإإم اي إإإإإر  إلإإإإإك حيإإإإإ 

 أراد أن ي ه    
                       معهإإإإإإم ف إإإإإاز : مإإإإإإا تيت إإإإإرون هيإإإإإإا   عإإإإإالوا  : محمإإإإإإدا    يكإإإإإنلإإإإإإم ف تإإإإإاهم ب  ممإإإإإن  

                  عإإإإإاز  :  يإإإإإبكم هللا    عإإإإإد وهللا  إإإإإرج علإإإإإيكم محمإإإإإد    فمإإإإإا تإإإإإر  مإإإإإيكم ر إإإإإال إ  وعإإإإإد
 وض  علك رأسه ترابا واي ل  لحا ته     أفما  ترون ما بكم    
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                          أسإإإإإه     فإإإإإل ا  عليإإإإإه  تإإإإإرا      ثإإإإإم عإإإإإاز  : فوضإإإإإ   كإإإإإ   ر إإإإإ  مإإإإإيهم يإإإإإدم علإإإإإك ر 
                       رد رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللابإإإإإ علإإإإإوا  يت لعإإإإإون  فيإإإإإرون  عليإإإإإا  علإإإإإك الفإإإإإرا   متسإإإإإ يا  ب

             عليإإإإه وسإإإإلم    في ولإإإإون  :  وهللا إن هإإإإ ا  لمحمإإإإد  يائمإإإإا  عليإإإإه  بإإإإردم     فلإإإإم  يبرحإإإإوا  
أ إإإإإإبحوا    ف إإإإإإام علإإإإإإك مإإإإإإن الفإإإإإإرا   ف إإإإإإالوا   :  وهللا  ل إإإإإإد  إإإإإإدعيا                               حتإإإإإإك  كإإإإإإ ل 
                               كإإإإإإإإإان حإإإإإإإإإدثيا     ولإإإإإإإإإم يحإإإإإإإإإاولوا  أن ي تلإإإإإإإإإوا  اليإإإإإإإإإائم  ن  العإإإإإإإإإر  كإإإإإإإإإايوا الإإإإإإإإإ   

                      يسإإإإإإت بحون عتإإإإإإ  اليإإإإإإائم     وهإإإإإإ ا  مإإإإإإا يفسإإإإإإر  لكإإإإإإم كيإإإإإإ  ايت إإإإإإروا اليإإإإإإائم  حتإإإإإإك  
                           يسإإإإإإإإإتي ا   فلمإإإإإإإإإا اسإإإإإإإإإتي ا لإإإإإإإإإم ي إإإإإإإإإدوم هإإإإإإإإإدفهم    وعإإإإإإإإإد أرادوا برسإإإإإإإإإوز هللا كيإإإإإإإإإدا 

                         إإإإإإلوا في إإإإإإام هللا ووعإإإإإإام م إإإإإإداعا ل ولإإإإإإه تعإإإإإإالك :   وهللا  يع إإإإإإم  مإإإإإإن اليإإإإإإات   
 هللا وسالمه عليه   

                            هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  عإإإإإإإاز إماميإإإإإإإا علإإإإإإإك بإإإإإإإن  وفإإإإإإإك يومإإإإإإإه  مكإإإإإإإان رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك 
 أبك  ال   كرم هللا و هه  :  

 ومن  ا  بالبي  العتي   وبالح ر                فدي    بيفسك    ير   من  و    الثر  
 
     العيكبو  والغار  :عم
 
                                    ور ثإإإإإإإال وعإإإإإإإد ا تبإإإإإإإ  رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  فإإإإإإإك غإإإإإإإار ب بإإإإإإإ  ثإإإإإإإ 

                                 ليإإإالك   سإإإويا     وسإإإعد ب إإإحبته فإإإك الغإإإار  سإإإيديا أبإإإو بكإإإر  ال إإإدي  رضإإإك هللا عيإإإه 
                            رفي إإإإإإه فإإإإإإك اله إإإإإإر  المباركإإإإإإة   وعإإإإإإد تتبإإإإإإ  الكفإإإإإإار ا ثإإإإإإر حتإإإإإإك ايتهإإإإإإوا  الإإإإإإ   كإإإإإإان
                       العيكبإإإإإو  لغإإإإإار    ولكإإإإإن هللا تعإإإإإالك حمإإإإإك رسإإإإإوله و إإإإإاحبه  مإإإإإيهم فيسإإإإإىإلإإإإإك بإإإإإا  ا

ر فلإإإإإم يإإإإإد لوا ايسإإإإإ ة حتإإإإإك سإإإإإد بإإإإإا  الغإإإإإار    وباضإإإإإ  حمامتإإإإإان  علإإإإإك بإإإإإا  الغإإإإإ
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   بإإإإإ  عإإإإإالوا  :  إن عليإإإإإه عيكبوتإإإإإا  أعإإإإإدم مإإإإإن مإإإإإيالد محمإإإإإد    وهكإإإإإ ا  هإإإإإر                       الغإإإإإار 
سإإإإإإإإبحايه أكإإإإإإإإرم  ل إإإإإإإإه    ب ضإإإإإإإإع    ل إإإإإإإإه    إن أوهإإإإإإإإن البيإإإإإإإإو                             بيإإإإإإإإة هللا فحمإإإإإإإإك 

 لبي  العيكبو  لو كايوا يعلمون      
لإإإإإإك هإإإإإإ م الحمايإإإإإإة التإإإإإإك ي إإإإإإر هللا فيهإإإإإإا حبيبإإإإإإه وم إإإإإإ فام علإإإإإإك أعدائإإإإإإه  إإإإإإلك                             وا 

هللا إ  أ ر إإإإإإإإإإه                             هللا عليإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإلم  ي إإإإإإإإإإوز  تعإإإإإإإإإإالك :   إ  تي إإإإإإإإإإروم ف إإإإإإإإإإد ي إإإإإإإإإإرم
                     الإإإإإإ ين كفإإإإإإروا ثإإإإإإايك أثيإإإإإإين  إ  همإإإإإإا فإإإإإإك الغإإإإإإار إ  ي إإإإإإوز  ل إإإإإإاحبه    تحإإإإإإ ن إن هللا

ب يإإإإإود لإإإإإم تروهإإإإإا و عإإإإإ  كلمإإإإإة الإإإإإ ين كفإإإإإروا                            وأيإإإإإدم سإإإإإكيية عليإإإإإه معيإإإإإا  فإإإإإ ي ز هللا 
العليإإإا   وهللا ع  إإإ  حكإإإيم      ومإإإا أع إإإم  ال إإإر  الإإإ   يالإإإه                السإإإفلك   وكلمإإإة هللا هإإإك 

سإإإإإيديا أبإإإإإو بكإإإإإر ال إإإإإدي  رضإإإإإك هللا عيإإإإإه    ف إإإإإد ثبتإإإإإ   إإإإإحبته بإإإإإيص  إإإإإر   فإإإإإك                         
 ال ربن الكر م    فمن أيكر  حبته ف د كفر والعيا  باهلل   

                                      و إإإإإإإإإإديا سإإإإإإإإإإيديا أبإإإإإإإإإإا بكإإإإإإإإإإروا  ا دع يإإإإإإإإإإا الي إإإإإإإإإإر فإإإإإإإإإإك هإإإإإإإإإإ م اآليإإإإإإإإإإة الكر مإإإإإإإإإإة  ل
                        كإإإإر فيهإإإإا  مإإإإت مإإإإرا     و لإإإإ  ب يإإإإه ثإإإإايك أثيإإإإين    وهإإإإو أحإإإإد أثيإإإإين فإإإإك الضإإإإمير
                     همإإإإا    وم إإإإار إليإإإإه بالضإإإإمير  الإإإإوارد فإإإإك  إإإإاحبه   كمإإإإا  أيإإإإه الم  إإإإود  فإإإإك الضإإإإمير

                      ن    أ  أيإإإإ  يإإإإا أبإإإإا بكإإإإر     وأ يإإإإرا  هإإإإو دا إإإإ  فإإإإك المعيإإإإة العليإإإإةالمسإإإإتتر    تحإإإإ 
 م  رسوز هللا  لك هللا عليه وسلم  ب وله  تعالك    معيا       

 
  ثايك أثيين  : 

 
                             كمإإإإإإا أن عولإإإإإإه تعإإإإإإالك  :   ثإإإإإإايك أثإإإإإإين    أ إإإإإإ  ميهإإإإإإا أهإإإإإإ  الف يإإإإإإة أيإإإإإإه سإإإإإإي ل 

وز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  فإإإإإإك حكإإإإإإم ا مإإإإإإة ف  تإإإإإإاروم  لل الفإإإإإإة ا ولإإإإإإك    رسإإإإإإ
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                            و  تيسإإإإإإوا  أيإإإإإإه كإإإإإإان ثإإإإإإايك أثيإإإإإإين  فإإإإإإك ا سإإإإإإالم فهإإإإإإو أوز مإإإإإإن بمإإإإإإن مإإإإإإن الر إإإإإإاز
                    بعإإإإد الرسإإإإوز  إإإإلك هللا عليإإإإه وسإإإإلم    وكإإإإان ثإإإإايك أثيإإإإين فإإإإك اله إإإإر     وكإإإإان ثإإإإايك

                             ثيإإإإإإإين فإإإإإإإك إمإإإإإإإار  الحإإإإإإإى   وأوز أميإإإإإإإر للحإإإإإإإى كإإإإإإإان عتإإإإإإإا  بإإإإإإإن أسإإإإإإإيد رضإإإإإإإك هللا أ
                               يإإإإإإد فإإإإإإت  مكإإإإإإة   وب إإإإإإر  ععيإإإإإإه  الإإإإإإ   عييإإإإإإه رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  

                     الإإإديياالم إإإا  كإإإان ثإإإايك اثيإإإين  فإإإك ال بإإإر اليبإإإو  ال إإإر      فمإإإا أسإإإعد   إإإوارم  فإإإك 
                               واآل إإإإإإإر   رضإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإه  وعإإإإإإإن سإإإإإإإائر ال إإإإإإإحابة  ا عإإإإإإإالم      الإإإإإإإ ين  اهإإإإإإإدوا 
                                  فإإإإإإإك هللا حإإإإإإإ   هإإإإإإإادم وي إإإإإإإروا دعإإإإإإإو  ا سإإإإإإإالم فإإإإإإإك الم إإإإإإإار  والمغإإإإإإإار  ابتغإإإإإإإا 

 مرضا  هللا   
     ف ومإإا  إإح   اليبيإإين  والمرسإإلين  مثإإ  أبإإو بكإإر رضإإك هللا عيإإه  ف وعإإد عإإاز العلمإإا  :  ف

                                    وي إإإإإإوز سإإإإإإيديا حسإإإإإإإان بإإإإإإن ثابإإإإإإإ  رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه فإإإإإإإك فضإإإإإإ  سإإإإإإإيديا أبإإإإإإك بكإإإإإإإر
 رضك هللا عيه    

  فا كر    أ ا    أبا  بكر   بما   حمال       إ ا   ت كر      و    من   أ ك   ث ة  
 الرسال    عدما    د    اليات   وأوز        ود   سيرته إإإالمحم    التالك  الثايك  
 إ    عد   ال بال    به   العدو     ا       فك   الغار  الميي   وعد    اثيين     وثايك

لإإإإإإإك مع إإإإإإإ   العيكبإإإإإإإو   والحمإإإإإإإامتين  اللتإإإإإإإين  باضإإإإإإإتا  علإإإإإإإك بإإإإإإإا  الغإإإإإإإار ي إإإإإإإوز                                                                                                       وا 
 سيد  ا مام البو ير   رضك هللا عيه بردته  ال هير   المباركة  : 

 رام  أبالغار  من    ما     ي ولون     وهم       يرما     فك   الغار  وال دي   لم فال د
  ير   البر ة    لم   تيسى   ولم    تحم         علك  العيكبو     يوا   الحمام  و يوا  
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 وعاية   هللا   أغي    عن   مضاعفة         من  الدرو   وعن  عاز  من  ا  م  
 ومن  تكن  برسوز    هللا    ي رته          إن   تل ه  ا سد  فك  ب امها   ت م 

 معيك    تح ن   : 
                               بإإإإإإإو بكإإإإإإإر  با عإإإإإإإدا   الكإإإإإإإافر ن  وهإإإإإإإم   إإإإإإإارج  الغإإإإإإإار    وعإإإإإإإد أحإإإإإإإت  سإإإإإإإيديا  أ 

                      ف إإإإاز لإإإإه رسإإإإوز  اف إإإإاز  :  ف يإإإإا رسإإإإوز هللا  لإإإإو ي إإإإر  أحإإإإدهم تحإإإإ  عدميإإإإه  ب إإإإري
                               هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  : يإإإإإا أبإإإإإا بكإإإإإر  مإإإإإا  يإإإإإ   بإإإإإاثيين هللا ثالثهمإإإإإا      تحإإإإإ ن 

                           ه وسإإإإإإإإلم  رابإإإإإإإإط ال إإإإإإإإ   عإإإإإإإإو  يإإإإإإإإإن هللا معيإإإإإإإإا  ف فكإإإإإإإإان رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا عل
               عليإإإه وسإإإلم الي إإإين  بإإإاهلل    فلإإإم ي إإإ  مإإإن ا عإإإدا   أ  أ      وعيإإإدما عإإإاز  إإإلك هللا 

                          بكإإإإر  : ف يإإإإا رسإإإإوز هللا  : إ ا لسإإإإيديا  أبإإإإك بكإإإإر      تحإإإإ ن     عإإإإاز لإإإإه سإإإإيديا أبإإإإو 
                             مإإإإإإإ  أيإإإإإإإإا   ف يإإإإإإإإا  ر إإإإإإإإ  واحإإإإإإإإد     وا  ا  مإإإإإإإإ  أيإإإإإإإإ   هلكإإإإإإإإ  ا مإإإإإإإإة والإإإإإإإإدين  ف     

                                                  أ  أحإإإإإإإإ ن    ولكإإإإإإإإن م افإإإإإإإإة أن أر  فيإإإإإإإإ  مإإإإإإإإا علإإإإإإإإك يفسإإإإإإإإك  أثإإإإإإإإأمإإإإإإإإا وهللا 
                                ومإإإإإإن  لإإإإإإ  يتبإإإإإإين ليإإإإإإا أن ح يإإإإإإه رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه  كإإإإإإان  وفإإإإإإا علإإإإإإك      مإإإإإإا أكإإإإإإرم

                        اليبإإإإإك  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  ولإإإإإم يكإإإإإن علإإإإإك يفسإإإإإه    وهإإإإإ ا مإإإإإا يك إإإإإ  ليإإإإإا عإإإإإن
                        إإإإإإإإدعه وا  ال إإإإإإإإه وحبإإإإإإإإه ا كيإإإإإإإإد لرسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإه وسإإإإإإإإلم  ول سإإإإإإإإالم

                  ضإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإه وأرضإإإإإإإام    ومإإإإإإإن  لإإإإإإإ  يإإإإإإإدر  أيإإإإإإإه   يكمإإإإإإإ  إيمإإإإإإإانوالمسإإإإإإإلمين   ر 
                       المسإإإإإإلم حتإإإإإإك يحإإإإإإ  رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإم  أكثإإإإإإر مإإإإإإن يفسإإإإإإه  وأهلإإإإإإه 

     و د  سبحايه  وتعالك إ  ي وز    اليبك أولك بالم ميين من أيفسهم    
 سعاد   أبك بكر  :  

وفإإإإإإإك سإإإإإإإعاد   أبإإإإإإإك بكإإإإإإإر  رضإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإه ب إإإإإإإحبة رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه 
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 وسلم فك الغار      ي وز  حسان  بن  ثاب   رضك هللا عيه  :
 د  هللا يسعدم إإإإب حبته  من يسع                دم  إإليهن  أبا  بكر  سعاد      

                                    إإإإإإإإا  رضإإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإإه  : كيإإإإإإإإ  أحإإإإإإإإ وي إإإإإإإإوز أميإإإإإإإإر المإإإإإإإإ ميين عمإإإإإإإإر بإإإإإإإإن ال 
                               أن يكإإإإون لإإإإك يومإإإإان مإإإإن أيإإإإام أبإإإإك بكإإإإر  بحيإإإإاتك  كلهإإإإا    يإإإإوم  أن  إإإإح  الرسإإإإوز
                             فإإإإك الغإإإإار    و إإإإوم  أن  الفيإإإإا فإإإإك حإإإإر  أهإإإإ  الإإإإرد     وهإإإإم الإإإإ ين  امتيعإإإإوا عإإإإن أدا 

                        ليإإإإإإه وسإإإإإإلم    ف إإإإإإرر سإإإإإإيدياي دويهإإإإإإا  لرسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا ع ال كإإإإإإا  التإإإإإإك كإإإإإإايوا
                      أبإإإإإإإو بكإإإإإإإر أن يحإإإإإإإاربهم  حفا إإإإإإإا  علإإإإإإإك ركإإإإإإإن مإإإإإإإن أركإإإإإإإان الإإإإإإإدين وكإإإإإإإان ال إإإإإإإحابة

 يت وفون من حربهم ف الفهم فك رأيهم وعرر الحر  وايت ر   
 
 بكر رضك هللا عيه  :  من  رائ   أبك 

                                        وأثيإإإإإإإإا  السإإإإإإإإفر إلإإإإإإإإك المدييإإإإإإإإة  الميإإإإإإإإور   كإإإإإإإإان بعإإإإإإإإ  اليإإإإإإإإات يسإإإإإإإإ لون سإإإإإإإإيديا
                           أبإإإإإإإا بكإإإإإإإر عمإإإإإإإن معإإإإإإإه في يإإإإإإإبهم فإإإإإإإك  رافإإإإإإإة  وبراعإإإإإإإة وي إإإإإإإوز  : إن معإإإإإإإك هاديإإإإإإإا 

                               هليإإإإإهللا  وفإإإإإا عليإإإإإه  إإإإإلك هللا ع رسإإإإإوزل ر إإإإإ     و  ي إإإإإر  لهإإإإإم ب يإإإإإه ايهإإإإإدييا إلإإإإإك 
                                      وسإإإإإلم  مإإإإإن أ اهإإإإإم    وكإإإإإ ل  كإإإإإان رضإإإإإك هللا عيإإإإإه يت إإإإإدم  بياعإإإإإة رسإإإإإوز هللا  حييإإإإإا

    يإإإإإا أبإإإإإا بكإإإإإر                 و تإإإإإ  ر  بهإإإإإا  حييإإإإإا  : ف إإإإإاز  لإإإإإه رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم   :
                        أ كإإإإإإر الر إإإإإإدأرا  تت إإإإإإدميك حييإإإإإإا وتتإإإإإإ  ر  عيإإإإإإك حييإإإإإإا    ف إإإإإإاز  يإإإإإإا رسإإإإإإوز هللا  : 

 ف ت دم   فدي      وأ كر ال ل  ف ت  ر  فدي    
 
 متك كاي  اله ر   : 
عإإإإإإإاز ابإإإإإإإن إسإإإإإإإح   :  وعإإإإإإإد كايإإإإإإإ  ه رتإإإإإإإه  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  فإإإإإإإك  إإإإإإإهر  
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بعثتإإإإإه     وب إإإإإك   إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  بعإإإإإد                       ربيإإإإإ  ا وز  سإإإإإية ثإإإإإال  ع إإإإإر  مإإإإإن
اله إإإإإإإإإإر  بالمدييإإإإإإإإإإة ع إإإإإإإإإإر سإإإإإإإإإإيوا  حتإإإإإإإإإإك لحإإإإإإإإإإ  بإإإإإإإإإإالرفي  ا علإإإإإإإإإإك وسإإإإإإإإإإعد                                   

 المديية بمثوام   
وعإإإإإإإإد و إإإإإإإإ  رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإه وسإإإإإإإإلم إلإإإإإإإإك عبإإإإإإإإا     فإإإإإإإإك ضإإإإإإإإواحك                               

بيإإإإإإ  ا وز                            ر المدييإإإإإإة   فإإإإإإك ضإإإإإإحك يإإإإإإوم ا ثيإإإإإإين   ثيتإإإإإإك ع إإإإإإر  ليلإإإإإإة مإإإإإإن  إإإإإإهر 
ويإإإإ ز ضإإإإيفا علإإإإك بيإإإإك عمإإإإرو بإإإإن عإإإإو     ولبإإإإ   فإإإإيهم  بضإإإإ  ع إإإإر  ليلإإإإة وأسإإإإت                           

                     فإإإإك عبإإإإا   أوز مسإإإإ د فإإإإك ا سإإإإالم    وهإإإإو علإإإإك مإإإإا  هإإإإ   إليإإإإه  بعإإإإ  المفسإإإإر ن        
الم إإإإار إليإإإإه فإإإإك عولإإإإه تعإإإإالك  :   لمسإإإإ د أسإإإإت علإإإإك الت إإإإو   مإإإإن أوز يإإإإوم أحإإإإ                                   
ن                                  أن ت إإإإإإإإوم فيإإإإإإإإه   فيإإإإإإإإه ر إإإإإإإإاز يحبإإإإإإإإون أن يت هإإإإإإإإروا  وهللا يحإإإإإإإإ  الم هإإإإإإإإر ن    وا 

                     اليبإإإإإإو   أن اآليإإإإإإة  ت إإإإإإير إلإإإإإإك المسإإإإإإ دكإإإإإإان  ا مإإإإإإام مالإإإإإإ   رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه يإإإإإإر  
                       ليه  : أيإإإإإن  كإإإإإان  ي إإإإإوم تإإإإإك أسإإإإإتيد إليهإإإإإا هإإإإإك  أيإإإإإه عإإإإإاز لسإإإإإائبالمدييإإإإإة    وح تإإإإإه ال

 رسوز هللا  لك هللا عليه وسلم   
 
 ز  حسن  :ف  
 
                          ي  وعيإإإإإإإإدما يإإإإإإإإ ز رسإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإه وسإإإإإإإإلم  ضإإإإإإإإيفا    يإإإإإإإإاد  المضإإإإإإإإ 

                           عمإإإإرو بإإإإن عإإإإو    رضإإإإك هللا عيإإإإه     ادمإإإإه  ف إإإإاز  : يإإإإا ي إإإإي     فتفإإإإا ز  رسإإإإوز
                       هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  وعإإإإإإاز ل إإإإإإاحبه  أبإإإإإإك بكإإإإإإر  رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه  : ي حإإإإإإ 

                     وسإإإإلم  أن يتفإإإإا ز    ولإإإإم يكإإإإن مإإإإن  يإإإإا أبإإإإا بكإإإإر     وكإإإإان مإإإإن عادتإإإإه  إإإإلك هللا عليإإإإه
 عادته أن يت ا م    ويهك عن الت ا م     
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 الركو   إلك المديية الميور   :
                                        وبعإإإإإإإإإإإإد أن أسإإإإإإإإإإإإت رسإإإإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإإإلم  عبإإإإإإإإإإإإا  و إإإإإإإإإإإإلك 

                                       كإإإإإإر رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه  ليإإإإإإدلهم علإإإإإإكفيإإإإإإه    ركإإإإإإ   ياعتإإإإإإه وأرد   لفإإإإإإه سإإإإإإيديا أبإإإإإإا ب
                           مكايتإإإإإإإإه    وسإإإإإإإإار إلإإإإإإإإك المدييإإإإإإإإة  فكإإإإإإإإان ال إإإإإإإإوم يتيإإإإإإإإا عون  أيهإإإإإإإإم ييإإإإإإإإ ز عليإإإإإإإإه 
                                 ضإإإإإإيفا  فيمسإإإإإإ  كإإإإإإ  مإإإإإإيهم الياعإإإإإإة وي إإإإإإوز  : إلييإإإإإإا يإإإإإإا رسإإإإإإوز هللا  ف إإإإإإاز  إإإإإإلك هللا
                       عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  : أيإإإإإإ ز الليلإإإإإإة  علإإإإإإك  بيإإإإإإك الي إإإإإإار  أ إإإإإإواز عبإإإإإإد الم لإإإإإإ    كإإإإإإرمهم 
                         بإإإإإ ل     فمإإإإإا أر  ا  إإإإإال   اليبويإإإإإة ال إإإإإر فة  وأدعهإإإإإا    وفإإإإإك  لإإإإإ  يعلميإإإإإا   إإإإإلك

 هللا عليه وسلم   لة ا رحام  ومودتهم   
 
 ترحي  ا ي ار  : 
 
                    ال إإإإإإحيحين  عإإإإإإن أبإإإإإإك بكإإإإإإر رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه  عإإإإإإاز  :  و إإإإإإرج  اليإإإإإإات حإإإإإإين وفإإإإإإك  

                         عإإإإإإإإدميا المدييإإإإإإإإة فإإإإإإإإك ال إإإإإإإإر   وعلإإإإإإإإك البيإإإإإإإإو      والغلمإإإإإإإإان وال إإإإإإإإدم  ي ولإإإإإإإإون  : 
                        رسإإإإإإوز هللا    هللا أكبإإإإإإر   إإإإإإا  محمإإإإإإد     هللا أكبإإإإإإر  إإإإإإا  محمإإإإإإد     هللا أكبإإإإإإر   إإإإإإا 

 هللا أكبر  ا  رسوز هللا   
                       ورو   البهي إإإإإإك  بسإإإإإإيدم  : لمإإإإإإا  عإإإإإإدم  رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  المدييإإإإإإة 

  ع  اليسا  وال بيان ي لن :  
 من ثييإإإإإا   الودا                إإا   إإ ل    البإإإدر  علييإ

 ما  دعإإإا      له  دا                   علييإإإإإا إإ   ال كر و إ
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  كر اليعمة  :
 
                              أعإإإإإإإوز وفإإإإإإإك هإإإإإإإ م ا غييإإإإإإإة عإإإإإإإدر المغيإإإإإإإون  بهإإإإإإإا فضإإإإإإإ  هللا علإإإإإإإيهم فإإإإإإإك إرسإإإإإإإاز 

                               رسإإإإإإإوله بالهإإإإإإإد  وديإإإإإإإن الحإإإإإإإ     و و بإإإإإإإون علإإإإإإإك أيفسإإإإإإإهم  إإإإإإإكر هإإإإإإإ م اليعمإإإإإإإة
                          فإإإإإإإك الحإإإإإإإدي   ال دسإإإإإإإك  عإإإإإإإن ر  العإإإإإإإ    سإإإإإإإبحايه  : عبإإإإإإإد  الع مإإإإإإإك    وعإإإإإإإد ورد

                          لإإإإإم ت إإإإإكريك  مإإإإإا لإإإإإم  ت إإإإإكر  مإإإإإن أ ر إإإإإ  اليعمإإإإإة  لإإإإإ   علإإإإإك يديإإإإإه    وهللا سإإإإإبحايه
                               علييإإإإإا  فإإإإإك إرسإإإإإاز رسإإإإإوله  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم   في إإإإإوز تعإإإإإالك  يإإإإإ كريا  بيعمتإإإإإه

                                 ممتيإإإإا علييإإإإا  بإإإإه :   ل إإإإد مإإإإن هللا علإإإإك المإإإإ ميين  إ  بعإإإإ   فإإإإيهم رسإإإإو  مإإإإن أيفسإإإإهم 
ن كإإإإإإايوا مإإإإإإن عبإإإإإإ                             يتلإإإإإإو علإإإإإإيهم  بياتإإإإإإه  و إإإإإإ كيهم ويعلمهإإإإإإم  الكتإإإإإإا   والحكمإإإإإإة  وا 

                         تعإإإإإإالك علييإإإإإإا بإإإإإإه  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإهلفإإإإإإك ضإإإإإإالز مبإإإإإإين     و  تع بإإإإإإوا  أن يمإإإإإإن هللا
                         وسلم  وهو ال ائ   فك   يه الع يم  :   وما أرسليا  إ  رحمة للعالمين      

 
 :   سعاد   أبك أيوز ا ي ار  

 
                             ا  أمسإإإإإإإ   ال إإإإإإإوم ب مإإإإإإإام الياعإإإإإإإة وهإإإإإإإك سإإإإإإإائر  ليستضإإإإإإإيفوا  رسإإإإإإإوزكلمإإإإإإإ وكإإإإإإإان  

                         هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  ي إإإإإوز لهإإإإإم  : دعوهإإإإإا فليهإإإإإا مإإإإإ مور   ف أ  أيهإإإإإا سإإإإإتلهم
                            أيإإإإإإإإن تيإإإإإإإإ ز    وعإإإإإإإإد بركإإإإإإإإ  أمإإإإإإإإام دار أبإإإإإإإإك أيإإإإإإإإو  ا ي إإإإإإإإار   رضإإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإإه 

                     افة  التار  يإإإإة  الفر إإإإد      وهإإإإو مإإإإن بيإإإإك الي إإإإار    فتمإإإإ  لإإإإه السإإإإعاد   بهإإإإ م الضإإإإي
                   وعإإإد كايإإإ  السإإإيد   عائ إإإة  رضإإإك هللا  عيهإإإا ت إإإوز  لرسإإإوز هللا  إإإلك هللا عليإإإه وسإإإلم  :

فإإإإإإإإك هإإإإإإإإوا   ف  ف إإإإإإإإد أراد أن ييإإإإإإإإ ز  ضإإإإإإإإيفا  علإإإإإإإإك بيإإإإإإإإك الي إإإإإإإإار  ف إن هللا يسإإإإإإإإار 
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                       لإإإإإإإه    وكإإإإإإإان فضإإإإإإإ  هللا  فبركإإإإإإإ   الياعإإإإإإإة أمإإإإإإإام دارهإإإإإإإم  و إإإإإإإد  سإإإإإإإبحايه إ  ي إإإإإإإوز
 علي  ع يما     

 
 ترحي  بيا  بيك الي ار  : 
 
                         وعيإإإإإإد  ي ولإإإإإإه  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  ضإإإإإإيفا علإإإإإإك سإإإإإإيديا أبإإإإإإك أيإإإإإإو  ا ي إإإإإإار   

 ن  : لرضك هللا عيه      ر    وار   بيك الي ار يضربن الدفو   وهن ي 
 يا   حبإإإ ا  محمد  من    ار            من    بيك   الي ار    يحن   وار 

                              ف إإإإإإإإإإإإإرج  إلإإإإإإإإإإإإإيهم  رسإإإإإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإإإإإلم  :  ف أتحبإإإإإإإإإإإإإوييك   
                  هللا وأيإإإإإإإا  وهللا  أحإإإإإإإبكم      وأيإإإإإإإا  وف إإإإإإإالوا  :  إ   وهللا يإإإإإإإا رسإإإإإإإوز هللا     ف إإإإإإإاز  :  

                                      كم     وأيإإإإإإإا وهللا أحإإإإإإإبكم  ف  فإإإإإإإاي روا  إلإإإإإإإك تواضإإإإإإإعه  و رو إإإإإإإه  إلإإإإإإإك   إإإإإإإوارأحإإإإإإإب
                           رحإإإبن  بإإإه     وتإإإ ملوا  فإإإك  وفائإإإه الإإإ    حملإإإه  علإإإك  أن  ي سإإإم  بإإإاهلل ثإإإال   مإإإإرا 

                     يإإا   الي إإار  و إإوار بيإإك الي إإار   أيإإه  ي ابإإ   حإإبهم  بحبإإه    فمإإا أسإإعد  بيإإك الي إإار  وب
                           وفإإإإإإإك هإإإإإإإ م  المياسإإإإإإإبة  أعإإإإإإإوز  لكإإإإإإإم  إن سإإإإإإإيديا أبإإإإإإإا أيإإإإإإإو  ا ي إإإإإإإار   است إإإإإإإهد

                  الإإإإ   فإإإإك معركإإإإة ال سإإإإ ي ييية  ودفإإإإن  بهإإإإا وعبإإإإرم  هيإإإإا   ملحإإإإ   بمسإإإإ دم ال إإإإهير 
 يت لدون فيه  ال الفة  واحدا بعد واحدا    كان العثماييون ا ترا   

 
 بين  ابن  عبات  وأبك أيو   :

 
 ي إإإإإدر   بإإإإإك  أيإإإإإو  فضإإإإإله  باستضإإإإإافة                          عإإإإإد كإإإإإان  ابإإإإإن عبإإإإإات رضإإإإإك هللا عيهمإإإإإا و   

رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  بضإإإإإإعة أ إإإإإإهر  حتإإإإإإك  بيإإإإإإك  مسإإإإإإ دم  اليبإإإإإإو  
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                                ين وفإإإإإإإد أبإإإإإإإو أيإإإإإإإو  علإإإإإإإك ابإإإإإإإن عبإإإإإإإات  وهإإإإإإإو وازودارم المباركإإإإإإإة حتإإإإإإإك إيإإإإإإإه حإإإإإإإ
                          علإإإإإك الب إإإإإر   مإإإإإن عبإإإإإ  أميإإإإإر المإإإإإ ميين علإإإإإك بإإإإإن أبإإإإإك  الإإإإإ   كإإإإإرم هللا و هإإإإإه    
                           إإإرج  ابإإإن  عبإإإات   بإإإك  أيإإإو   عإإإن دارم  وأي لإإإه  فيهإإإا    بإإإ  وملكإإإه  كإإإ   مإإإا أغلإإإ  

 عليه بابها   
 
 الم ا ام بين المها ر ن وا ي ار  :   
 

                               وعإإإإإإإإإد ب إإإإإإإإإك  رسإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإإإه وسإإإإإإإإإلم  بإإإإإإإإإين المهإإإإإإإإإا ر ن وا ي إإإإإإإإإار
                      وعإإإإإإاز لهإإإإإإم  : ف تإإإإإإا وا  فإإإإإإك هللا أ إإإإإإو ن أ إإإإإإو ن  ف و إإإإإإص  ا مإإإإإإام عليإإإإإإا  كإإإإإإرم هللا 

                    إ ائإإإإه  ال   إإإإك   إإإإلك هللا عليإإإإه وسإإإإلم  وعإإإإاز  لإإإإه  : ف أيإإإإ  أ إإإإك  ف و هإإإإه ب إإإإر  
 ال ر     فما أع م

 
                                وعإإإإإإإإد علميإإإإإإإإا  هللا  فإإإإإإإإك ال إإإإإإإإربن الكإإإإإإإإر م م ايإإإإإإإإا ا  إإإإإإإإا   بإإإإإإإإين المسإإإإإإإإلمين ف إإإإإإإإاز 

                            هللا علإإإإإإإإإيكم تعإإإإإإإإإالك   واعت إإإإإإإإإموا بحبإإإإإإإإإ  هللا  ميعإإإإإإإإإا  و  تفرعإإإإإإإإإوا  وا كإإإإإإإإإروا يعمإإإإإإإإإة 
                          إ  كيإإإإإإتم أعإإإإإإدا   فإإإإإإ ل  بإإإإإإين علإإإإإإوبكم  ف  إإإإإإبحتم بيعمتإإإإإإه إ وايإإإإإإا  وكيإإإإإإتم علإإإإإإك  إإإإإإفا
                               حفإإإإإإر  مإإإإإإن اليإإإإإإار ف ي إإإإإإ كم ميهإإإإإإا  كإإإإإإ ل  يبإإإإإإين هللا لكإإإإإإم بياتإإإإإإه  لعلكإإإإإإم تهتإإإإإإدون    

                            لإإإإإإإ   فإإإإإإإك  إإإإإإإ ن  ا وت  وال إإإإإإإ رج    ولكإإإإإإإن  العبإإإإإإإر  ولإإإإإإإئن كايإإإإإإإ  هإإإإإإإ م اآليإإإإإإإة  ي
                    بعمإإإإإوم اللفإإإإإا    ب  إإإإإوص  السإإإإإب     كمإإإإإا أيإإإإإه تعإإإإإالك  ي إإإإإوز    إيمإإإإإا  الم ميإإإإإون 
                                 إ إإإإإإإإإإو   ف  إإإإإإإإإإلحوا  بإإإإإإإإإإين أ إإإإإإإإإإويكم  وات إإإإإإإإإإوا  هللا لعلكإإإإإإإإإإم  ترحمإإإإإإإإإإون    وتإإإإإإإإإإ ملوا  
فإإإإإك عولإإإإإه تعإإإإإالك    إن هللا يحإإإإإ   الإإإإإ ين ي إإإإإاتلون فإإإإإك سإإإإإبيله   إإإإإفا كإإإإإ يهم  بييإإإإإان  
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                       مر إإإإإإوص     و لإإإإإإ   البييإإإإإإان  هإإإإإإو مإإإإإإا ي إإإإإإير إليإإإإإإه الحإإإإإإدي  ال إإإإإإر    ف المإإإإإإ من 
 للم من  كالبييان  ي د بعضه بعضا  ف   

                            ة ا  إإإإإإإإا  رمضإإإإإإإإان الفائإإإإإإإإ  بركإإإإإإإإ 10وعإإإإإإإإد لمسإإإإإإإإيا فإإإإإإإإك حربيإإإإإإإإا  ا  يإإإإإإإإر   حإإإإإإإإر   
                    ا سإإإإإإالمك وكيإإإإإإا فإإإإإإك حربيإإإإإإا وسإإإإإإلميا كالبييإإإإإإان المر إإإإإإوص  ي إإإإإإد بعضإإإإإإه بعضإإإإإإا    

                     ون إلإإإإإإإإك الإإإإإإإإورا   ك  إإإإإإإإو   أولإإإإإإإإك  وسإإإإإإإإيتلو  لإإإإإإإإ وهإإإإإإإإا هإإإإإإإإم  أعإإإإإإإإدا يا  ييسإإإإإإإإحب
    ا يسحا   الكام  إن  ا  هللا بتوفي  هللا وعويه وي رم 

 
 م تمر ال مة ا سالمك  :

                             وعإإإإإد ايع إإإإإد مإإإإإ تمر ال مإإإإإة العربإإإإإك فإإإإإك ال  ائإإإإإر وكإإإإإان لإإإإإه مإإإإإن  إإإإإدام فإإإإإك العإإإإإإالم  
                                   مإإإإإا كإإإإإان    وعمإإإإإا عر إإإإإ  سإإإإإييع د  مإإإإإ تمر  ال مإإإإإة ا سإإإإإالمك  فإإإإإك  هإإإإإور بالباكسإإإإإتان

                  سإإإإالمك  عإإإإائم كإإإإ ل   بإإإإين  ميإإإإ   المسإإإإلمين  مإإإإن العإإإإر  لي كإإإإد للعإإإإالم أن ا  إإإإا   ا 
                        والع إإإإإإإإم    وليثبإإإإإإإإ   بالإإإإإإإإدلي  ال إإإإإإإإا   أن ا سإإإإإإإإالم  ديإإإإإإإإن  واحإإإإإإإإد وو إإإإإإإإن واحإإإإإإإإد
                                وان تعإإإإإإإإدد  ا  يإإإإإإإإات  واللغإإإإإإإإا     وو إإإإإإإإن  ا سإإإإإإإإالم  العإإإإإإإإالمك  يرفإإإإإإإإر   عليإإإإإإإإه

                           هللا محمإإإإإد رسإإإإإوز هللا    وي إإإإإوز فإإإإإك هإإإإإ م الوحإإإإإد  ام   هإإإإإو علإإإإإم :   إلإإإإإه إ  علإإإإإم  إإإإإ
 العالمية السيد   محمد إعباز     ي  هللا ثرام    

 والعر      ليا    والك     ليا                 هيد    ليا  لوا    ليا      ال ين
 و يا   ليا      الكون    و مي                 دييا    ليا   ا سالم     أضحك 

 كعبتيا        ا وز    والبي                 معابدها    بيي    فك  ا ر    
 و     له    سكيا ر ال   ا  أعددي               يور    يا إإهللا    ل     توحيد
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 ر     د    من همتيا  فك   الغ             له        كان      المسلم   وب ان 
 دروت  أ ر   من اله ر   وتا ك  المها ر ن  وا ي ار  : 

                           وعإإإإإإإإد ل ييإإإإإإإإا  التإإإإإإإإا ك  ا وز  الإإإإإإإإ    أعامإإإإإإإإه  بإإإإإإإإين المهإإإإإإإإا ر ن وا ي إإإإإإإإار رسإإإإإإإإوز
 هللا   لك هللا  عليه وسلم  دروسا  أ ر   عيمة ميها   :  

  ا سوام  :أو   إ  إيثار هللا تعالك علك م
ف إإد تإإر  المهإإا رون ديإإارهم وأمإإوالهم  واهلإإيهم  ي إإرا  هلل  ورسإإوله     يبغإإون  بإإ ل   إ  

 وي هد  لهم ب ل  عوله تعالك   للف إرا   المهإا ر ن  الإ ين  أ ر إوا  مإن ديإارهم رضوان هللا  
                           وأمإإإإإإإإإوالهم يبتغإإإإإإإإإون فضإإإإإإإإإال مإإإإإإإإإن هللا ورضإإإإإإإإإوايا  و ي إإإإإإإإإرون هللا ورسإإإإإإإإإوله أولئإإإإإإإإإ 
                   هإإإإإم ال إإإإإادعون    فإإإإإاي روا  كيإإإإإ   إإإإإهد هللا لهإإإإإم عإإإإإ  و إإإإإ  بال إإإإإد  فإإإإإك أعمإإإإإالهم 

 ويياتهم وتضحياتهم  فك محبة هللا    
 :   ب   والتحلك  بب ز ا مواز  فك سبي  هللاثاييا  إ   ات ا  ال

                             هإإإإم و إإإإفا  مإإإإودتهم سإإإإبحايه وتعإإإإالك  لسإإإإادتيا ا ي إإإإار  بسإإإإ ائهم وكإإإإرم أ الع وي إإإإهد
                                  إإإإإإإإإإوايهم المهإإإإإإإإإإا ر ن  في إإإإإإإإإإوز سإإإإإإإإإإبحايه   والإإإإإإإإإإ ين  تبإإإإإإإإإإوأوا الإإإإإإإإإإدار وا يمإإإإإإإإإإان
                        مإإإإإن عإإإإإبلهم  يحبإإإإإون مإإإإإن هإإإإإا ر إلإإإإإيهم و  ي إإإإإدون فإإإإإك  إإإإإدورهم حا إإإإإة ممإإإإإا أوتإإإإإوا

                           بهإإإإإم   ا إإإإإة  ومإإإإإن يإإإإإو   إإإإإ  يفسإإإإإه ف ولئإإإإإ   و إإإإإ ثرون  علإإإإإك أيفسإإإإإهم ولإإإإإو كإإإإإان
                  هإإإإم المفلحإإإإون     فتإإإإ ملوا  كيإإإإ   أثبإإإإ   لهإإإإم  الفإإإإال   ب  إإإإالهم الحميإإإإد  فإإإإك معاويإإإإة 
                        المهإإإإا ر ن حتإإإإك فضإإإإلوهم علإإإإك أيفسإإإإهم وعإإإإدموا لهإإإإم مإإإإا كإإإإايوا هإإإإم فإإإإك حا إإإإة إليإإإإه 

  لدم لهم هللا فك كتابه الكر م وسماهم المفلحين   وهو إيثار
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 :   يام  الراب ة الدائمة بين السل  وال ل ثالثا  : ع
أن ي كروا  أسالفهم  ال الحين  و   وهم بالدعا  حإين يإدعون  يفسإهم ف د علم هللا ال ل  

                                           ف إإإإإإد عإإإإإإاز تعإإإإإإالك بعإإإإإإد اآليتإإإإإإين السإإإإإإاب تين  :   والإإإإإإ ين  إإإإإإا وا  مإإإإإإن بعإإإإإإدهم ي ولإإإإإإون 
                          ربيإإإإإإإا أغفإإإإإإإر ليإإإإإإإا و  واييإإإإإإإا الإإإإإإإ ين سإإإإإإإب ويا با يمإإإإإإإان  و  ت عإإإإإإإ  فإإإإإإإك علوبيإإإإإإإا غإإإإإإإال
                                   للإإإإإ ين  بميإإإإإوا ربيإإإإإا  إيإإإإإ   ر و   رحإإإإإيم    وهإإإإإو مإإإإإا يعلميإإإإإا  التعإإإإإاون  الإإإإإدائم ب إإإإإفا  

                           مإإإإإإن المسإإإإإإلمين     وفإإإإإإك  هإإإإإإ م المياسإإإإإإبة تإإإإإإك بإإإإإإين ا حيإإإإإإا  وا مإإإإإإوااليفإإإإإإوت ح
                            سإإإإإإإإإاحة اىيإإإإإإإإإدعو بإإإإإإإإإالمغفر  والرضإإإإإإإإإوان  ل إإإإإإإإإهدائيا الإإإإإإإإإ ين   إإإإإإإإإادوا  بإإإإإإإإإ رواحهم  ف

 ل ر  وال هاد  فك الدفا  عن أو ان  المسلمين     وعديما  عالوا  :  
 وال ود  باليفت  أع ك  غاية  ال ود             مكرمة   فيه     ود   بالماز  ال ود 
                                يفسإإإإإإإإإإإإهم ر ن وا ي إإإإإإإإإإإإار  و اهإإإإإإإإإإإإدوا  أعإإإإإإإإإإإإدا هم بف إإإإإإإإإإإإد تعإإإإإإإإإإإإاون المهإإإإإإإإإإإإا      

 وأموالهم  حتك تم  الي ر وب ي  كلمة هللا عالية    
  رابعا  :  حيا   ال هدا  عيد هللا  :

 تبإار   وتعإالك  إيإه في إوز اليإات إيإه مإا     وي إوز هللا يد  عتإيال  فإك المعركإةيس ط  ال ه
ن  يه  اليإات  ميتإا    وت إدون   لإ   فإك عولإه تعإالك :   و  تحسإبن  الإ ين حك عيد   وا  

                     بتإإإإاهم  هللا   افإإإإك سإإإإبي  هللا أمواتإإإإا  بإإإإ  أحيإإإإا   عيإإإإد ربهإإإإم  ير عإإإإون    فإإإإرحين بمإإإإ عتلإإإإوا
                              مإإإإإن فضإإإإإله  ويستب إإإإإرون بالإإإإإ ين  لإإإإإم يلح إإإإإوا  بهإإإإإم مإإإإإن  لفهإإإإإم  أ    إإإإإو  علإإإإإيهم
                               و  هإإإإإإإم يح يإإإإإإإون    يستب إإإإإإإرون بيعمإإإإإإإة  مإإإإإإإن هللا وفضإإإإإإإ   وأن هللا    يضإإإإإإإي  أ إإإإإإإر

                          ر  للإإإإإإ ينالمإإإإإإ ميين    الإإإإإإ ين اسإإإإإإت ابوا هلل والرسإإإإإإوز مإإإإإإن بعإإإإإإد مإإإإإإا أ إإإإإإابهم  ال إإإإإإ
أحسإإإإإإيوا مإإإإإإيهم وات إإإإإإوا  أ إإإإإإر ع إإإإإإيم    الإإإإإإ ين  عإإإإإإاز لهإإإإإإم اليإإإإإإات  إن اليإإإإإإات عإإإإإإد 
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                                    يا هللا ويعإإإإإم الوكيإإإإإ     فإإإإإاي لبوا ب معإإإإإوا  لكإإإإإم  فا  إإإإإوهم  فإإإإإ ادهم إيمايإإإإإا وعإإإإإالوا حسإإإإإ
                        رضإإإإإإإوان هللا وهللا  و فضإإإإإإإ بيعمإإإإإإإة مإإإإإإإن هللا وفضإإإإإإإ  لإإإإإإإم يمسسإإإإإإإهم سإإإإإإإو  واتبعإإإإإإإوا  

                       ل إإإإإي ان  ي إإإإإو  أوليإإإإإا  و  فإإإإإال ت إإإإإافوهم  و إإإإإافون  إن كيإإإإإتم ع إإإإإيم    إيمإإإإإا  لكإإإإإم ا
                                     مإإإإإإ ميين    فتإإإإإإ ملوا كيإإإإإإ  بإإإإإإين هللا أيهإإإإإإم أحيإإإإإإا   عيإإإإإإد ربهإإإإإإم ير عإإإإإإون  بمإإإإإإا   تإإإإإإرام

                              وكيإإإإإ  يستب إإإإإرون  بالإإإإإ ين  يست إإإإإهدون  مإإإإإن بعإإإإإدهم     واع بإإإإإوا  مإإإإإن  عيوييإإإإإا 
                                إإإإإإ اعة الم إإإإإإاتلين  مإإإإإإن  أسإإإإإإالفكم ف إإإإإإد تحامإإإإإإ  بعإإإإإإ  ال رحإإإإإإك  فإإإإإإك غإإإإإإ و  أحإإإإإإد 
                            علإإإإإإك أيفسإإإإإإهم و ر إإإإإإوا مإإإإإإ  رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  فإإإإإإك اليإإإإإإوم الثإإإإإإايك 
                 مإإإإن المعركإإإإة  ليل إإإإوا  أهإإإإ  مكإإإإة  الإإإإ ين اي إإإإرفوا  بعإإإإد المعركإإإإة  عإإإإن المدييإإإإة    وعإإإإد 
                             سإإإإإإإإار رسإإإإإإإإوز هللا ب  إإإإإإإإحابه  حتإإإإإإإإك بلإإإإإإإإف حمإإإإإإإإرا   ا سإإإإإإإإد ولكإإإإإإإإن أعإإإإإإإإدا هم ولإإإإإإإإوا 

 مدبر ن   وفا ميهم   
                                هلل فإإإإإإإك عإإإإإإإولهم    حسإإإإإإإبيا هللا ويعإإإإإإإم الوكيإإإإإإإ    ومإإإإإإإا أرو   استي إإإإإإإار المإإإإإإإ ميين بإإإإإإإا 

                     بي إإإإين  فإإإإك هللا   ادهإإإإم   إإإإ اعة إلإإإإك  إإإإ اعة فإإإإليهم تإإإإ ودوا  بهإإإإا فإإإإك عإإإإرار  يفوسإإإإهم 
                    وعإإإإد   إلإإإإك عإإإإد    ومإإإإن أيكإإإإر  أثإإإإر  المعيويإإإإا   فإإإإك اليفإإإإوت  ف إإإإد   هإإإإ  ولإإإإو كإإإإان
                        اسإإإإتا ا  فإإإإك ال امعإإإإة     ولير إإإإ   فإإإإك  لإإإإ   إلإإإإك المت   إإإإين  مإإإإن أ بإإإإا   اليفإإإإوت

                 لي كإإإإإدوا  لإإإإإه   لإإإإإ   ا ثإإإإإر  الكبيإإإإإر    ويحإإإإإن  يإإإإإر   بالت ربإإإإإة  العمليإإإإإة  أن ت إإإإإرفا   
                          الغاضإإإإإإإإ  غيإإإإإإإإر ت إإإإإإإإرفا  الراضإإإإإإإإك  وأن أكإإإإإإإإ  الحإإإإإإإإ  ن غيإإإإإإإإر أكإإإإإإإإ  المسإإإإإإإإرور    
                          وأن عإإإإإإإإو   ال بإإإإإإإإان غيإإإإإإإإر عإإإإإإإإو   ال إإإإإإإإ ا     وعإإإإإإإإديما  عالإإإإإإإإ  العإإإإإإإإر   : و  عإإإإإإإإرار 

                    ر  لإإإإإإإإإه ام    إإإإإإإإإو   ا سإإإإإإإإإد  ي إإإإإإإإإا   و  يست إإإإإإإإإإعلإإإإإإإإك  أر مإإإإإإإإإن ا سإإإإإإإإإد     فسإإإإإإإإإ
 عرار   
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                              تعإإإإإإإإالك  :  وعإإإإإإإإد أكإإإإإإإإد  كتإإإإإإإإا  هللا للمإإإإإإإإ ميين أثإإإإإإإإر العامإإإإإإإإ  اليفسإإإإإإإإايك فإإإإإإإإك عولإإإإإإإإه 
                         السإإإإإإكيية  فإإإإإإك علإإإإإإو  المإإإإإإ ميين ليإإإإإإ دادوا  إيمايإإإإإإا  مإإإإإإ  إيمإإإإإإايهم   هإإإإإإو الإإإإإإ   أيإإإإإإ ز 

                             وهلل  يإإإإإإإإإإإود السإإإإإإإإإإإموا  وا ر  وكإإإإإإإإإإإان هللا عليمإإإإإإإإإإإا حكيمإإإإإإإإإإإا     والسإإإإإإإإإإإكيية  هإإإإإإإإإإإك 
يمايإإإإا  علإإإإك إيمإإإإان فإإإإال ي إإإإا   مإإإإن عإإإإدومال م يييإإإإة  التإإإإك ت  إإإإد المإإإإ من                        ث إإإإة بإإإإاهلل وا 

 ب  يل ام بب ولة  وثبا    
                                     أسإإإإإإإإإبا  الي إإإإإإإإإر مإإإإإإإإإن العتإإإإإإإإإاد الحربإإإإإإإإإك ات إإإإإإإإإا  و  يتيإإإإإإإإإافك  الي إإإإإإإإإين بإإإإإإإإإاهلل مإإإإإإإإإ  

 ر                                 الي إإإإإ والفيإإإإإك  فليإإإإإه تعإإإإإالك أمريإإإإإا باي إإإإإا  ا سإإإإإبا  مإإإإإ  حسإإإإإن التوكإإإإإ   عليإإإإإه فإإإإإك
                               ليكإإإإإإإون ليإإإإإإإا علإإإإإإإك عإإإإإإإدويا عوتإإإإإإإان عإإإإإإإو  السإإإإإإإال   المإإإإإإإاد  وعإإإإإإإو  الي إإإإإإإين الروحإإإإإإإك 
                        ف إإإإإاز تعإإإإإالك  :    وأعإإإإإدوا لهإإإإإم مإإإإإا أسإإإإإت عتم مإإإإإن عإإإإإو   ومإإإإإن ربإإإإإا  ال يإإإإإ   ترهبإإإإإون 

                              مإإإإإن دويهإإإإإم   تعلمإإإإإويهم هللا يعلمهإإإإإم    ومإإإإإا تيف إإإإإوا بإإإإإه عإإإإإدو هللا  وعإإإإإدوكم  وب إإإإإر ن
 من  ك  فك سبي  هللا يو  إليكم وأيتم   ت لمون       

 هللا أكبر  :  
                             ل إإإإإإإإد سإإإإإإإإريك وأثلإإإإإإإإى  إإإإإإإإدر   لإإإإإإإإ  ال إإإإإإإإعار الإإإإإإإإ   ارتفإإإإإإإإ  بإإإإإإإإه  إإإإإإإإو   يوديإإإإإإإإا

                            دا   فإإإإإإإإإك  إإإإإإإإإط بإإإإإإإإإارلي   ف إإإإإإإإإد هتفإإإإإإإإإواالبواسإإإإإإإإإ  وهإإإإإإإإإم يإإإإإإإإإدكون ح إإإإإإإإإون ا عإإإإإإإإإ
                        ب إإإإإإإإعارهم  المإإإإإإإإدو  ف هللا أكبإإإإإإإإر ف وكايإإإإإإإإ  أ إإإإإإإإواتهم تإإإإإإإإدو  دويإإإإإإإإا ع يمإإإإإإإإا غ إإإإإإإإك 

يمايإإإإإإإإا     وم إإإإإإإإاز                                     إإإإإإإإ   وأ علإإإإإإإإك دو  المإإإإإإإإداف  ال إإإإإإإإائرا       ادهإإإإإإإإم  هللا  عإإإإإإإإو   وا 
                              فإإإإإإك هإإإإإإ ا الم إإإإإإام  ولكيإإإإإإك  اكتفإإإإإإك بهإإإإإإ ا ال إإإإإإدر ال ليإإإإإإ  لث تإإإإإإك فإإإإإإك اسإإإإإإ  ال إإإإإإوز و 

                         رضإإإإإإإون  الإإإإإإإ ين ي إإإإإإإادلون بكم  وع إإإإإإإولكم     أمإإإإإإإا أولئإإإإإإإ   المعاإيمإإإإإإإايكم ويإإإإإإإور علإإإإإإإو
 فك الح  ببا لهم فيكفك أن ي وز لهم     
د               و يكإإر   الفإإم    عإإم   المإإا    مإإن عإإد  تيكإإر  العإإين  ضإإو   ال إإمت  مإإن رمإإ

 س م 
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                                          و  ي فإإإإإإإإإإإك علإإإإإإإإإإإك حضإإإإإإإإإإإراتكم أن الع إإإإإإإإإإإ  محإإإإإإإإإإإدود ا فإإإإإإإإإإإ   كالب إإإإإإإإإإإر     وأمإإإإإإإإإإإا
                               الإإإإإإإإرو  فهإإإإإإإإك أوسإإإإإإإإ  أف إإإإإإإإا    ف يإإإإإإإإ  ت إإإإإإإإتا  إلإإإإإإإإك  أ يإإإإإإإإ   أو  إإإإإإإإدي    وأيإإإإإإإإ 

                                                   كيإإإإإإ    تإإإإإإرام بعيييإإإإإإ     و إإإإإإو  الحبيإإإإإإ  لحبيبإإإإإإه مإإإإإإن أثإإإإإإر ارتبإإإإإإا بعيإإإإإإد عيإإإإإإه  ول
                          ا روا  وهإإإإإإو مإإإإإإن أمإإإإإإور الب إإإإإإير   ال فيإإإإإإة  التإإإإإإك تإإإإإإر  مإإإإإإا  تإإإإإإرام العيإإإإإإون   فليهإإإإإإا

                                إإإإد   سإإإإبحايه فإإإإك  تعمإإإإك ا ب إإإإار  ولكإإإإن تعمإإإإك  ال لإإإإو   التإإإإك فإإإإك ال إإإإدور    و 
                            يفإإإإك العلإإإإم عمإإإإن   إيمإإإإان لإإإإه ف إإإإد عإإإإاز تعإإإإالك  :   ولكإإإإن أكثإإإإر اليإإإإات   يعلمإإإإون    

 وهم عن اآل ر   هم غافلون       يعلمون  اهرا من الحيا  الدييا 
  :    امسا  :  فض  المها ر ن  علك  مي   الم ميين

ن كإإإان  مإإإيعهم  محإإإ  رضإإإوان                              ال إإإرأن الكإإإر م المهإإإا ر ن علإإإك ا ي إإإار ف إإإد عإإإدم هللا فإإإك وا 
                                   عيإإإإإإإد وفإإإإإإإا  رسإإإإإإإوز هللا   إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه  هللا سإإإإإإإبحايه    وحإإإإإإإين فكإإإإإإإر ا ي إإإإإإإار  

                       ز لهإإإإم سإإإإيديا أبإإإإو بكإإإإر بعإإإإدوسإإإإلم  فإإإإك مبايعإإإإة سإإإإعد بإإإإن عبإإإإاد  رضإإإإك هللا عيإإإإه  عإإإإا
 ا عترا  ب يوائهم وي رهم  :  ف  ولكيا  فضليا فك ال ربن عليكم  ف   

                       أمإإإإا فإإإإك ا تيإإإإار أبإإإإك بكإإإإر رضإإإإك هللا عيإإإإه لل الفإإإإة  ف إإإإد عإإإإاز سإإإإيديا عمإإإإر لليإإإإا بين  : 
                                     ل إإإإإإإإد رضإإإإإإإإيه رسإإإإإإإإوز هللاف أيكإإإإإإإإم ير إإإإإإإإد أن يت إإإإإإإإدم  عإإإإإإإإدمين عإإإإإإإإدمهما رسإإإإإإإإوز هللا  

                         لإإإإإإإديييا    أفإإإإإإإال يرضإإإإإإإام  لإإإإإإإدييايا  ف أراد سإإإإإإإيديا عمإإإإإإإر رضإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإه مإإإإإإإن كلمتإإإإإإإه 
                             هإإإإإإإ م مإإإإإإإا عالإإإإإإإه رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  حإإإإإإإين ا إإإإإإإتد عليإإإإإإإه المإإإإإإإر  

                               ج  لل إإإإال   فإإإإك المسإإإإ د    ف إإإإد عإإإإاز  إإإإلوا  هللا وسإإإإالمه  عليإإإإهولإإإإم يسإإإإت   ال إإإإرو 
                             ف مإإإإإإروا  أبإإإإإإا بكإإإإإإر فلي إإإإإإ  باليإإإإإإات  ف  فا تإإإإإإارم إمامإإإإإإا علإإإإإإك ال إإإإإإحابة ييابإإإإإإة عيإإإإإإه
                       إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم   وكإإإإإإ ل   عإإإإإإاز سإإإإإإيديا عمإإإإإإر رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه لليإإإإإإا بين  :
أيكإإإإإم لإإإإإه هإإإإإ م الإإإإإثال   : ثإإإإإايك أثيإإإإإين    إ  همإإإإإا فإإإإإك الغإإإإإار    إن هللا معيإإإإإا    فبإإإإإاي  
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                       الحاضإإإإرون با  مإإإإا   سإإإإيديا أبإإإإا بكإإإإر رضإإإإك هللا عيإإإإه وعإإإإيهم أ معإإإإين    فكإإإإان ثإإإإايك
    اثيين فك حكم ا مة ا سالمية بعد مو يا رسوز هللا  لك هللا عليه وسلم 

 :    سادسا  : اله ر   بالدين اعت ا ا با سالم  وحفا ا عليه
                            تعإإإإر  المسإإإإلم  إلإإإإك  إضإإإإعا  دييإإإإه    و إإإإ  أن يهإإإإا ر إلإإإإك أر  ي إإإإون فيهإإإإافإإإإل ا 

                           و إإإإإعائرم  بإإإإإين المسإإإإإلمين    و  ي إإإإإو   أن يعإإإإإي   لإإإإإيال  مإإإإإ  دييإإإإإه وي إإإإإيم  فرائضإإإإإه
                                 المت لفإإإإإإإين  عإإإإإإإن اله إإإإإإإر هللاأعإإإإإإإدا  الإإإإإإإدين    وعإإإإإإإد أراد هللا لإإإإإإإه العإإإإإإإ      وعإإإإإإإد  م 

                           عبإإإإإإإإ  فإإإإإإإإت  مكإإإإإإإإة حيإإإإإإإإ  كايإإإإإإإإ  اله إإإإإإإإر  للمدييإإإإإإإإة  فرضإإإإإإإإا  مفروضإإإإإإإإا بعإإإإإإإإد ه إإإإإإإإر 
                      المالئكإإإإإة  رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  ف إإإإإاز تعإإإإإالك  :     إن  الإإإإإ ين  توفإإإإإاهم 

                              إإإإإالمك أيفسإإإإإهم  عإإإإإالوا فإإإإإيم  كيإإإإإتم  عإإإإإالوا  كيإإإإإا  مستضإإإإإعفين  فإإإإإك ا ر   عإإإإإالوا  ألإإإإإم 
                    تكإإإإإإإإإن أر  هللا واسإإإإإإإإإعة  فتهإإإإإإإإإا روا فيهإإإإإإإإإا  ف ولئإإإإإإإإإ   مإإإإإإإإإ واهم   هإإإإإإإإإيم  وسإإإإإإإإإا   

                    ت لفإإإإإإوا  عهإإإإإإرا  عإإإإإإيهم  عإإإإإإن اله إإإإإإر   م إإإإإإيرا    وعإإإإإإ ر هللا أ إإإإإإحا  ا عإإإإإإ ار  ممإإإإإإن 
                                  إ  المستضإإإإإإإإإإإعفين  مإإإإإإإإإإإن الر إإإإإإإإإإإاز واليسإإإإإإإإإإإا   والولإإإإإإإإإإإدانف إإإإإإإإإإإاز بعإإإإإإإإإإإد  لإإإإإإإإإإإ   :   

                        ون حيلإإإإإإإة  و  يهتإإإإإإإدون  سإإإإإإإبيال    ف ولئإإإإإإإ  عسإإإإإإإك هللا أن يعفإإإإإإإوا عإإإإإإإيهم   يسإإإإإإإت يع
 ورا       وكان هللا غفوا غف

                             بعإإإإإد  لإإإإإ   :تعإإإإإالك وعإإإإإد وعإإإإإد هللا المهإإإإإا ر ن  فإإإإإك سإإإإإبي  هللا  بتيسإإإإإير أمإإإإإرم ف إإإإإاز  
                            ومإإإإإإإإن هإإإإإإإإا ر فإإإإإإإإك سإإإإإإإإب  هللا ي إإإإإإإإد فإإإإإإإإك ا ر   مراغمإإإإإإإإا كثيإإإإإإإإرا  وسإإإإإإإإعة ومإإإإإإإإن 

                         عإإإإإإ  أ إإإإإإرمورسإإإإإإوله ثإإإإإإم يدركإإإإإإه المإإإإإإو   ف إإإإإإد و  ي إإإإإإرج  مإإإإإإن بيتإإإإإإه مهإإإإإإا را إلإإإإإإك هللا
  ة                  ليعمإإإإإعلإإإإإك هللا وكإإإإإان هللا  غفإإإإإورا رحيمإإإإإا    والمإإإإإراغم  هإإإإإو المتحإإإإإوز  إلإإإإإك ال يإإإإإر وا

فيإإإإإإإإإإإإرغم بإإإإإإإإإإإإ ل  أيإإإإإإإإإإإإ  مإإإإإإإإإإإإن ه إإإإإإإإإإإإرهم مإإإإإإإإإإإإن أعدائإإإإإإإإإإإإه  وأعإإإإإإإإإإإإدا   دييإإإإإإإإإإإإه    
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                              وعإإإإإإإإإد ي لإإإإإإإإإ  هإإإإإإإإإ م اآليإإإإإإإإإة ا  يإإإإإإإإإر  فإإإإإإإإإك  إإإإإإإإإ ن ضإإإإإإإإإمر  بإإإإإإإإإن  يإإإإإإإإإد  ال إإإإإإإإإحابك
                    رضإإإإإك هللا عيإإإإإه   فليإإإإإه لمإإإإإا بعإإإإإ  رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  إلإإإإإك مسإإإإإإلمك 
                              مكإإإإإإإإة باآليإإإإإإإإا  السإإإإإإإإاب ة   إإإإإإإإا  أن يت لإإإإإإإإ  عإإإإإإإإن اله إإإإإإإإر  بإإإإإإإإدون عإإإإإإإإ ر فيكإإإإإإإإون 
                                                           كمإإإإن أهإإإإ   اليإإإإار    ف إإإإاز لبييإإإإه رضإإإإك هللا عيإإإإه وكإإإإان   إإإإي ا كبيإإإإرا  : أحملإإإإويك  فإإإإلي

يإإإإإإك   هتإإإإإإد  ال ر إإإإإإ     وهللا   أبيإإإإإإ  الليلإإإإإإة  بمكإإإإإإة                     لسإإإإإإ  مإإإإإإن المستضإإإإإإعفين  وا 
                      فحملإإإإإوم علإإإإإك سإإإإإر ر متو هإإإإإا إلإإإإإك المدييإإإإإة  فلمإإإإإا بلإإإإإف التيعإإإإإيم  مإإإإإن ضإإإإإواحك مكإإإإإة

                             إإف   بيمييإإه  علإإك  إإماله  ثإإم عإإاز  : اللهإإم  هإإ م  لإإ   وهإإإ م  أ إإر  علإإك المإإو      ف
               أبايعإإإإإ   علإإإإإك مإإإإإا بيعإإإإإ   رسإإإإإول     فمإإإإإا  حميإإإإإدا    فبلإإإإإف   بإإإإإرم  أ إإإإإحا لرسإإإإإول  

                 رسإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم    ف إإإإإالوا  : لإإإإإو تإإإإإوفك  بالمدييإإإإإة  لكإإإإإان  أتإإإإإم أ إإإإإرا 
                    في لإإإإإإ  اآليإإإإإإة مب إإإإإإر  بإإإإإإالمغفر   وعبإإإإإإوز ه رتإإإإإإه رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه    وي إإإإإإوز العلمإإإإإإا 

                            غإإإإإإر  دييإإإإإإك مإإإإإإن  لإإإإإإ   تف إإإإإإه فإإإإإإك الإإإإإإدين أو حإإإإإإى  أو  هإإإإإإاد أو كإإإإإإ  ه إإإإإإر  فإإإإإإك
    لك هللا ورسوله يحو  ل  فهك ه ر  إ

 
 اله ر   الميعكسة فك الوع  الحاضر  :  
 
                        ومإإإإإإإإإن أسإإإإإإإإإ   إن بعإإإإإإإإإ   إإإإإإإإإبابيا تإإإإإإإإإإيعكت ه رتإإإإإإإإإه فإإإإإإإإإك وعتيإإإإإإإإإا الحاضإإإإإإإإإإر     

                      فيهإإإإإإا رون  لكسإإإإإإ  دييإإإإإإا فاييإإإإإإة  و سإإإإإإار   ب إإإإإإر  باعيإإإإإإة     مإإإإإإ  أن  هللا علميإإإإإإا أن
                      يحإإإإإإ ر الوعإإإإإإو  فإإإإإإك هإإإإإإ م الم إإإإإإيد   ف إإإإإإاز  تعإإإإإإالك  :   بإإإإإإ  تإإإإإإ ثرون الحيإإإإإإا  الإإإإإإدييا                

                       يإإإإإإر  وأب إإإإإإك    فهإإإإإإم ي تإإإإإإارون فإإإإإإك اله إإإإإإر   دو   غيإإإإإإر إسإإإإإإالمية   ر إإإإإإا واآل إإإإإإر 
                   ورا   إيإإإإإراد مإإإإإالك  أكبإإإإإر     وهإإإإإ م  الإإإإإبالد  غيإإإإإر ا سإإإإإالمية   تسإإإإإاعدهم علإإإإإك إعامإإإإإة

 كإإإإإإر لهإإإإإإا فيرتإإإإإإدون تيعلإإإإإإك هإإإإإإدمها وا سإإإإإإتهاية بهإإإإإإا وال  حإإإإإإدود الإإإإإإدين بإإإإإإ  ت إإإإإإ عهم
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 علإإإإإإإإك ا عإإإإإإإإ  فاسإإإإإإإإ ين  تسإإإإإإإإتهو هم  إإإإإإإإهوا                            ن الع يإإإإإإإإد  أو  علإإإإإإإإك أدبإإإإإإإإارهم   اسإإإإإإإإر 
                            ال سإإإإد التإإإإك ت إإإإرهم إلإإإإك اللهإإإإو واللعإإإإ  والغفلإإإإة عإإإإن هللا تعإإإإالك   مإإإإ  أيهإإإإم لإإإإو تإإإإدبروا 

                                      اضإإإإإإإإحة أيإإإإإإإإه سإإإإإإإإبحايه  ل يإإإإإإإإإابهيإإإإإإإإا فإإإإإإإإك  إإإإإإإإراحة و يا مإإإإإإإإر علإإإإإإإإيال لإإإإإإإإرأوا أن هللا 
                                   لآل إإإإإإإإإر    للإإإإإإإإإدييا  عفإإإإإإإإإاز تعإإإإإإإإإالك :   ومإإإإإإإإإا  ل إإإإإإإإإ  ال إإإإإإإإإن وا يإإإإإإإإإت إ  ليعبإإإإإإإإإدون 
                             مإإإإإإإا أر إإإإإإإد مإإإإإإإإيهم مإإإإإإإن ر   ومإإإإإإإإا أر إإإإإإإد أن ي عمإإإإإإإإون    إن هللا هإإإإإإإو الإإإإإإإإر ا   و

 المتين       و ال 
 
 :  ال م  بين الحسييين 
 
يإإإإإإإإإإك أغإإإإإإإإإإب  ا ا سإإإإإإإإإإالمية  ال إإإإإإإإإإ ي ة                                         ط  إإإإإإإإإإبابيا الإإإإإإإإإإ ين هإإإإإإإإإإا روا إلإإإإإإإإإإك بالديإإإإإإإإإإوا 

ف معإإإإإإإوا بإإإإإإإإين الحسإإإإإإإإييين   فكسإإإإإإإإبوا مإإإإإإإا  و إإإإإإإإدموا ب بإإإإإإإإرتهم المسإإإإإإإإلمين وحإإإإإإإإاف وا                           
حسإإإإإإييين    وا سإإإإإإالم   ييهايإإإإإإا  عإإإإإإن السإإإإإإعك لكسإإإإإإ                           علإإإإإإك ديإإإإإإيهم  ف معإإإإإإوا بإإإإإإين ال

يفاعإإإإإه فإإإإإك و إإإإإوم البإإإإإر     وفإإإإإر  علييإإإإإا فإإإإإك أمواليإإإإإا ال كإإإإإا  التإإإإإك                         المإإإإإاز الحإإإإإالز وا 
ت  إإإإإإ  مإإإإإإن أغييائيإإإإإإا وتإإإإإإرد علإإإإإإك ف رائيإإإإإإا  وهإإإإإإك مواسإإإإإإا  مفروضإإإإإإة    وعإإإإإإد حإإإإإإرص                         

ا أسإإإإإإالفيا ا ولإإإإإإون  مإإإإإإإن عبإإإإإإ  أن تفإإإإإإر  ال كإإإإإإا  بمإإإإإإإا بتإإإإإإاهم هللا مإإإإإإن يإإإإإإإور                        عليهإإإإإإ
الب إإإإإإإإائر ورعإإإإإإإإة ال إإإإإإإإعور وعإإإإإإإإو  التعإإإإإإإإا   الإإإإإإإإدييك     وعإإإإإإإإد مإإإإإإإإد  هللا أبإإإإإإإإا بكإإإإإإإإر                            

         ال إإإإإإإإدي  رضإإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإإه  ف إإإإإإإإاز    وسإإإإإإإإي يها ا ت إإإإإإإإك   الإإإإإإإإ   يإإإإإإإإ تك  مالإإإإإإإإه                 
يت كإإإإإك     ومإإإإإا  حإإإإإد عيإإإإإدم مإإإإإن يعمإإإإإة ت إإإإإ      إ  ابتغإإإإإا  و إإإإإه ربإإإإإه ا علإإإإإك                           

 ولسو  يرضك      
وعإإإإإإإد ي لإإإإإإإ  هإإإإإإإ م اآليإإإإإإإة فإإإإإإإك مإإإإإإإد   سإإإإإإإيديا أبإإإإإإإك بكإإإإإإإر  يإإإإإإإه كإإإإإإإان رضإإإإإإإك هللا  
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                    عيإإإإإه عبإإإإإ  اله إإإإإر  ي إإإإإتر  بمالإإإإإه ضإإإإإعا  العبيإإإإإد المسإإإإإلمين فيحإإإإإررهم مإإإإإن سإإإإإادتهم
                     لكإإإإافر ن ابتغإإإإا  مرضإإإإا  هللا تعإإإإالك    وعإإإإد عإإإإاز ابإإإإن إسإإإإح   : كإإإإان بإإإإالز  بإإإإن ربإإإإا ا

                        عبإإإإإإدا لإإإإإإبع  بيإإإإإإك  مإإإإإإ     وكإإإإإإان  إإإإإإاد   ا سإإإإإإالم  إإإإإإاهر ال لإإإإإإ     وكإإإإإإان أميإإإإإإة 
                         ابإإإإإإإن  لإإإإإإإ  ي ر إإإإإإإه إ ا  حميإإإإإإإ  ال إإإإإإإمت  في رحإإإإإإإه علإإإإإإإك  هإإإإإإإرم  بب حإإإإإإإا  مكإإإإإإإة 
                         ويإإإإإإإ مر بال إإإإإإإ ر   الع يمإإإإإإإة فتوضإإإإإإإ  علإإإإإإإك  إإإإإإإدرم  ثإإإإإإإم ي إإإإإإإوز  :   تإإإإإإإ از هكإإإإإإإ ا 

                            تمإإإإإإو  أو تكفإإإإإإر  بمحمإإإإإإد    في إإإإإإوز  بإإإإإإالز  : أحإإإإإإد أحإإإإإإد   فمإإإإإإر اليبإإإإإإك  إإإإإإلك كحتإإإإإإ
                  م عإإإإاز  إإإإلك هللا عليإإإإههللا عليإإإإه وسإإإإلم  ف إإإإاز   : أحإإإإد يي يإإإإ    يعيإإإإك هللا تعإإإإالك    ثإإإإ

                         وسإإإإإإلم   بإإإإإإك بكإإإإإإر  : إن بإإإإإإالز يعإإإإإإ   فإإإإإإك هللا     فعإإإإإإر   أبإإإإإإو بكإإإإإإر  الإإإإإإ   ير إإإإإإدم
                 رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  فاي إإإإإإر   إلإإإإإإك مي لإإإإإإه ف  إإإإإإ  ر إإإإإإال  مإإإإإإن  هإإإإإإ  

                      فإإإإك هإإإإ ا المسإإإإكين     عإإإإاز   : ومضإإإإك إلإإإإك أميإإإإة بإإإإن  لإإإإ  ف إإإإاز لإإإإه  : أ  تت إإإإك  هللا
                       أيإإإإإ  أفسإإإإإدته فاي إإإإإ م  ممإإإإإا يإإإإإر     عإإإإإاز  أبإإإإإو بكإإإإإر  : أفعإإإإإ     عيإإإإإد  غإإإإإالم أسإإإإإود
                       أ لإإإإإإد ميإإإإإإه وأعإإإإإإو  وهإإإإإإو علإإإإإإك دييإإإإإإ  أع يكإإإإإإه     عإإإإإإاز  : عإإإإإإد فعلإإإإإإ      ف ع إإإإإإام

                             علإإإإإإك رعإإإإإإا  ف عت إإإإإإه     وكإإإإإإان عإإإإإإد أعتإإإإإإ  سإإإإإإ  أبإإإإإإو بكإإإإإإر  غالمإإإإإإه  وأ إإإإإإ  بإإإإإإالز 
                 ا سالم  عب  أن يها روا  وبالز سابعهم    وكان  ل  عب  فر  ال كا         

 
 س ا  ال دي    يبار    :

 
                و  تع بإإإإإإوا  مإإإإإإن سإإإإإإ ا  أبإإإإإإك بكإإإإإإر    ف إإإإإإد عإإإإإإدم ل هإإإإإإاد ا عإإإإإإدا  كإإإإإإ  مإإإإإإا ملكإإإإإإ             

يإإإإإدام مإإإإإن مإإإإإإاز وعإإإإإاز لرسإإإإإإوز هللا  إإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإلم  :  يإإإإإإا رسإإإإإوز هللا    هإإإإإإ ا                          
كإإإإإ  مإإإإإالك أعدمإإإإإه هلل عإإإإإ  و إإإإإ     عإإإإإاز  : ومإإإإإا الإإإإإ   أب يإإإإإ  لعيالإإإإإ  يإإإإإا أبإإإإإا بكإإإإإر                            

ين  عمإإإإإإر  : وكيإإإإإإ  عإإإإإإد عإإإإإإاز  : أب يإإإإإإ  لهإإإإإإم هللا ورسإإإإإإوله    ي إإإإإإوز  أميإإإإإإر المإإإإإإ مي
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                          أ إإإإإإ   ي إإإإإإ  مإإإإإإالك وعلإإإإإإ   : اليإإإإإإوم أسإإإإإإب  أبإإإإإإا بكإإإإإإر      فو دتإإإإإإه  عإإإإإإد عإإإإإإدم كإإإإإإ 
                                  مالإإإإإإإإإإه عبلإإإإإإإإإإك ف لإإإإإإإإإإ  لإإإإإإإإإإه  : أتعبإإإإإإإإإإ  مإإإإإإإإإإن بعإإإإإإإإإإد        أسإإإإإإإإإإاب    فإإإإإإإإإإك  إإإإإإإإإإ  

 بعدها  أبدا     
 

 من  رائ  بالز  :
 
                                رضإإإإإإإإك هللا عيإإإإإإإإه  أيإإإإإإإإه مإإإإإإإإد  مو يإإإإإإإإا رسإإإإإإإإوز هللا ومإإإإإإإإن  رائإإإإإإإإ  سإإإإإإإإيديا بإإإإإإإإالز 

 بالحب ية  وهك لغته ا  لية  :   م  يوما    ف از ل لك هللا عليه وس
 كرا  كر   ميدرم              أر    برا   كيإإإكرا                       

                        عرم  حسإإإإإإإان بإإإإإإإن ثابإإإإإإإ  ف إإإإإإإاز مو يإإإإإإإا رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم   ل إإإإإإإا
 رضك هللا عيه  : أي لها إلك العربية     ف از  حسان فك تر متها  :

 فليما  ب   فييا  يضر  المث               كر      بفاعيا  فك  المكارم  إ ا 
 

 سياد  بالز رضك هللا عيه  :
                 ا  بإإإإإبالز  رضإإإإإك هللا عيإإإإإه وكإإإإإان أميإإإإإر المإإإإإ ميين عمإإإإإر رضإإإإإك هللا عيإإإإإه  ي إإإإإوز معتإإإإإ   

                                      وبمإإإإإإن أعتإإإإإإ  بإإإإإإالز  مإإإإإإن الإإإإإإر  : رحإإإإإإم هللا أبإإإإإإا بكإإإإإإر    إيإإإإإإه كإإإإإإان سإإإإإإيديا  وأعتإإإإإإ 
                                                 سإإإإإيديا  ف وهإإإإإك لفتإإإإإه كر مإإإإإة يعلميإإإإإا بهإإإإإا أميإإإإإر المإإإإإ ميين عمإإإإإر رضإإإإإك هللا عإإإإإه  كيإإإإإ 
                                           رفإإإإإإ  هللا  با سإإإإإإالم أعإإإإإإدار الف إإإإإإرا  حتإإإإإإك عبيإإإإإإدهم وضإإإإإإعافهم    فهإإإإإإ ا عمإإإإإإر ال ر إإإإإإك
                                                             يإإإإإإإ كر بإإإإإإإالز الحب إإإإإإإك  بالسإإإإإإإياد      فإإإإإإإال يفإإإإإإإر  بإإإإإإإين عربإإإإإإإك وع مإإإإإإإك    و  بإإإإإإإين

                            بإإإإإإإ  و رفإإإإإإإ  العبإإإإإإإد الحب إإإإإإإك إلإإإإإإإك در إإإإإإإة السإإإإإإإياد     فمإإإإإإإا أرو   عر إإإإإإإك وحب إإإإإإإك 
ديإإإإإإإإن ا سإإإإإإإإالم الإإإإإإإإ   كسإإإإإإإإر الع إإإإإإإإبية مإإإإإإإإ  أيإإإإإإإإه  إإإإإإإإرج مإإإإإإإإن بإإإإإإإإالد الع إإإإإإإإبية    
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                               رون إلإإإإإإإإإك سإإإإإإإإإيديا رسإإإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإإإلك هللافليتيبإإإإإإإإإه أولئإإإإإإإإإ  الغإإإإإإإإإافلون الإإإإإإإإإ ين ي إإإإإإإإإي
                       لإإإإإإون  : محمإإإإإإد بإإإإإإن عبإإإإإإد هللا     فإإإإإإلن  لإإإإإإ  سإإإإإإو  أد عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  باسإإإإإإمه وي و 

                           ل إإإإإإدر  أع إإإإإإم المرسإإإإإإلين   إإإإإإ يا  وأب إإإإإإاهم  دعإإإإإإو     وكيإإإإإإ  ييسإإإإإإون عإإإإإإوز وايت إإإإإإاص
                                هللا تعإإإإإإالك  :     ت علإإإإإإوا  دعإإإإإإا  الرسإإإإإإوز بيإإإإإإيكم  كإإإإإإدعا  بعضإإإإإإكم لبعضإإإإإإا     ول إإإإإإد
                                    مإإإإإد  هللا أبإإإإإا بكإإإإإر وعمإإإإإر رضإإإإإك هللا عيهمإإإإإا   يهمإإإإإا كايإإإإإا ي فضإإإإإان  إإإإإوتهما عيإإإإإدما 
                        ي ا بإإإإإإإان مو يإإإإإإإا رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  ف إإإإإإإاز تعإإإإإإإالىك  :   إن الإإإإإإإ ين

                                  هم للت إإإإإإإإإإإو  يغضإإإإإإإإإإإون أ إإإإإإإإإإإواتهم عيإإإإإإإإإإإد رسإإإإإإإإإإإوز هللا أولئإإإإإإإإإإإ  امإإإإإإإإإإإتحن هللا علإإإإإإإإإإإوب
                      لهإإإإإإم مغفإإإإإإر  وأ إإإإإإر ع إإإإإإيم    إن أ إإإإإإحا  رسإإإإإإوز هللا  إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم  كإإإإإإايوا
                               إ ا سإإإإإإ لوم عإإإإإإن  إإإإإإ  عإإإإإإالوا  : بإإإإإإ بك أيإإإإإإ  وأمإإإإإإك يإإإإإإا رسإإإإإإوز هللا    مإإإإإإا كإإإإإإ ا وكإإإإإإ ا   

ن هللا هإإإإإإإإإإدد بإإإإإإإإإإالكفر  مإإإإإإإإإإن يسإإإإإإإإإإ  ا د   معإإإإإإإإإإه أ  أفإإإإإإإإإإدي  بإإإإإإإإإإ بك وأمإإإإإإإإإإك     و                                 ا 
                                       إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم ف إإإإإاز  تعإإإإإالك  :     يإإإإإا أيهإإإإإا الإإإإإ ين بميإإإإإوا   ترفعإإإإإوا أ إإإإإواتكم
                          فإإإإإإإو   إإإإإإإو  اليبإإإإإإإك  و  ت هإإإإإإإروا لإإإإإإإه بإإإإإإإال وز ك هإإإإإإإر بعضإإإإإإإكم لإإإإإإإبع   أن تحإإإإإإإبط 

                             إإإإإإلك هللا عليإإإإإإه وسإإإإإإلم   أعمإإإإإإالكم وأيإإإإإإتم    ت إإإإإإعرون    فمإإإإإإن  ا إإإإإإ  رسإإإإإإوز هللا 
                               فرفإإإإإ   إإإإإوته أسإإإإإت فافا  بإإإإإه  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  أدام  لإإإإإ  إلإإإإإك الكفإإإإإر المحإإإإإإبط

                          لإإإإإإه سإإإإإإيد ا يبيإإإإإإا  والمرسإإإإإإلين   وا  ا كإإإإإإان هللا تعإإإإإإالك عإإإإإإد  عللعمإإإإإإ  والعيإإإإإإا  بإإإإإإاهلل    
  كرم بالسياد  كما أراد هللا   عكي    ي

 
 العبر  وا عتبار  :  
 

                                       ليإإإإإإإإإإإإا بإإإإإإإإإإإإ كر  اله إإإإإإإإإإإإر  وغيرهإإإإإإإإإإإإا فإإإإإإإإإإإإك مياسإإإإإإإإإإإإباتها  ي إإإإإإإإإإإإ  أن يكإإإإإإإإإإإإون اإن احتف
 إإإإإإد كإإإإإإان فإإإإإإك ع  إإإإإإهم عبإإإإإإر   ولإإإإإإك للعبإإإإإإر  وا عتبإإإإإإار    يإإإإإإه تعإإإإإإالك ي إإإإإإوز  :   ل
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                   ا لبإإإإا     كمإإإإا ي إإإإوز  تعإإإإالك  :    فإإإإ كر إن يفعإإإإ  الإإإإ كر     سإإإإي كر مإإإإن ي  إإإإك   
               وعإإإإإد يإإإإإص علييإإإإإا هللا ال  إإإإإص وعإإإإإاز لرسإإإإإوله  إإإإإلك هللا عليإإإإإه وسإإإإإلم  :     فاع إإإإإص

                 يإإإإإإإا أولإإإإإإإك  بروا  وكإإإإإإإ ل  ي إإإإإإإوز سإإإإإإإبحايه  :    فإإإإإإإاعت ال  إإإإإإإص لعلهإإإإإإإم يتفكإإإإإإإرون 
يإإإإإإإاكم ممإإإإإإإن يسإإإإإإإتمعون ال إإإإإإإوز فيتبعإإإإإإإون أحسإإإإإإإيه   أولئإإإإإإإ                        ا ب إإإإإإإار     عليإإإإإإإا هللا وا 

 ال ين هداهم هللا وأولئ  هم أولوا ا لبا       
 
 التار ي اله ر   :   
 

                                      كإإإإإإإإإإإان العإإإإإإإإإإإر  عبإإإإإإإإإإإ  ا سإإإإإإإإإإإالم ي ر إإإإإإإإإإإون بإإإإإإإإإإإالحواد  الهامإإإإإإإإإإإة كعإإإإإإإإإإإام الفيإإإإإإإإإإإ 
                        أو حإإإإإإإر  البسإإإإإإإوت أو غيإإإإإإإر  لإإإإإإإ     واسإإإإإإإتمر  لإإإإإإإ  إلإإإإإإإك  الفإإإإإإإة أميإإإإإإإر المإإإإإإإ ميين

                         الإإإإإإ    إإإإإإكا لإإإإإإه رضإإإإإإك هللا عيإإإإإإه دائإإإإإإن  مدييإإإإإإه عمإإإإإإر بإإإإإإن ال  إإإإإإا  حيإإإإإإ  حإإإإإإد  أن
                     بان هإإإإإوتعهإإإإإد أن يإإإإإدف  لإإإإإه الإإإإإدين فإإإإإك  إإإإإهر  إإإإإعبان فلإإإإإم يفعإإإإإ     فتسإإإإإا لوا أ   إإإإإع

                       الم  إإإإإإإود   الفائإإإإإإإ  أو الحإإإإإإإالك أو اآلتإإإإإإإك    فاست إإإإإإإار أميإإإإإإإر المإإإإإإإ ميين  أ إإإإإإإحا 
                        رسإإإإإإإوز هللا  إإإإإإإلك هللا عليإإإإإإإه وسإإإإإإإلم  فإإإإإإإك ا تيإإإإإإإار حإإإإإإإاد  ي ر إإإإإإإون ميإإإإإإإه فإإإإإإإاتف وا 

                     علإإإإإإك أعإإإإإإدا  الإإإإإإدين  علإإإإإإك حادثإإإإإإة اله إإإإإإر  التإإإإإإك توالإإإإإإ  بعإإإإإإدها ايت إإإإإإارا  المسإإإإإإلمين
                                ولإإإإإإإإئن كايإإإإإإإإ  اله إإإإإإإإر  فإإإإإإإإك ربيإإإإإإإإ  ا وز فإإإإإإإإلن أوز العإإإإإإإإام اله إإإإإإإإر  يبإإإإإإإإدأ  ب إإإإإإإإهر

 محرم   وه ا هو السب  فك ا حتفاز باله ر  فيه   
 
                             ا تفإإإإإإا  علإإإإإإك التإإإإإإار ي  اله إإإإإإر  فإإإإإإك السإإإإإإية السادسإإإإإإة ع إإإإإإر أو السإإإإإإابعةن وكإإإإإإا 

 ع ر من اله ر   المباركة   
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 التغيك با  و  ا سالمية  :  
 

                                    وأ يإإإإإإري تم المحاضإإإإإإر  بمإإإإإإا تغيإإإإإإك بإإإإإإه السإإإإإإيد المفضإإإإإإاز ف دز محمإإإإإإد الباكسإإإإإإتايك  ف    
                        وعإإإإإإد كإإإإإإان عميإإإإإإدا للكليإإإإإإة ا سإإإإإإالمية  بالهإإإإإإور التإإإإإإك سإإإإإإييع د فيهإإإإإإا عر بإإإإإإا بإإإإإإل ن هللا
                       مإإإإإ تمر  ال مإإإإإة ا سإإإإإالمك  فإإإإإك إ إإإإإا   واتحإإإإإاد للتعإإإإإاون فإإإإإك عضإإإإإية ال إإإإإر  ا وسإإإإإط 

 إإإال   ا سإإإالم  والمسإإإلمين     وعإإإد  تإإإر م   إإإعرم  إلإإإك  العربيإإإة   إإإدي ك       بمإإإا يح إإإ 
 ال يي ال او   عالن مد هللا فك عمرم  :  العب ر   

 هك   ية     الم و     وغارسها  اليبك                  أ له    من   يثر  غرت   ا  و 
 الكوك           عا      يور    المديية           الدييا    أعاد        وابها   إن  ضل  

 الموك      فو     المالئ   فك   فل ا           موكبا       ال ماعة    بع    اليبك   بها
 ي ر    لم    من   الحيران   فال ام             يورم    من    كوثرا    ا  و      وس ك

                                                      
 وا و ارا      ا و ان     لفوا     عد             لحبه           ا ولون        والساب ون 

 أ هارا     و      أهال    و     و ا              و     دا ول  ي كروا   ما    و       لم
 ديارا       والديار     أهال      با ه             فبدلوا       ال المين     وار     تركوا 
 ا برارا       إليهم      ا له     أهد              عيدما    الع ائد      أحرار       يا فو 
 أي ارا     لدييه     ال مي       وتر             ل ية        مها رون    ال مي      فل ا  

                                                     
 ك بيياي    تحف وا       أن    وو يتك             بيي   إ ا كم       ل د    اليبك     عاز
 الميدان    فك     الح با         كتفر             ع دكم        تبدد      تفرعتم      فل ا 
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 الرضوان      ية    ك  التا     وحمك            ع ا    هيم     من   العداو   يار 
                                                   

 بعيدا      ل ر   من  دويها   أمسك   ا           ا  ا    عرابة   مو ولة      علوا 
 مست فيا      كك        يهين   ال ودا             عوته  ب ر   فاع    لمن  يع ي  

 ورودا  اليعيم     و ياز   من  حو             امئا    ويمو       مايا  ليرو    
  دا  إن  أرد   م     ا دياد    ل   فك              كيو   العالمين   كالهما     وتر  

                       مإإإإإإإإإإن المهإإإإإإإإإإا ر ن وا ي إإإإإإإإإإار  الإإإإإإإإإإ ين أ   رضإإإإإإإإإإك هللا عإإإإإإإإإإن السإإإإإإإإإإاب ون ا ولإإإإإإإإإإين
                               تهم ا سإإإإإإالمية  ال إإإإإإادعة  م إإإإإإاعر ال إإإإإإاعر حتإإإإإإكحركإإإإإإوا  ب  إإإإإإالهم الحميإإإإإإد   وأ إإإإإإو 

  اد  عر حته  بتل  الروائ    
يإإإإإإإاكم علإإإإإإإك يه هإإإإإإإم وألح يإإإإإإإا                           بإإإإإإإركبهم تحإإإإإإإ  رايإإإإإإإة سإإإإإإإيد المرسإإإإإإإلين   عليإإإإإإإا  هللا وا 

  لوا  هللا وسالمه عليه أبدا اآلبدين بمين   
                            اسإإإإإإإتماعكم    وكإإإإإإإ  عإإإإإإإام وأيإإإإإإإتم ب يإإإإإإإر  مإإإإإإإن الإإإإإإإدييا والإإإإإإإدين  حسإإإإإإإن وأ إإإإإإإكر لكإإإإإإإم  

  عليكم ورحمة هللا وبركاته   والسالم
 حسن  كام   المل او                                    هإ 1394من محرم  4 حد  أ 
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