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 هـ3211ذي احلجة  42 الحِ الس   لِ حَْ  ةُ ورَ طُ خُ ُحْرَمُة اْلُمْسِلِم وَ 

 و رُ كَ يُ ، وَ  ارِ هَ ى النـ  لَ عَ  لَ يْ الل   و رُ كَ ، يُ  اموَ الد  وَ  اءِ قَ بَـ الْ وَ  ةِ مَ ظَ عَ الْ ر ِد بِ فَ تَـ مُ الْ  للِ  دُ مْ احلَْ 
،  هقُ لْ ُق خَ لْ ، الَْ  و هُ ال  إِ  هَ لَ ، ال إِ  اموَ عْ الَ وَ  ورَ هُ الش   فُ ر  صَ يُ ، وَ  لِ يْ ى الل  لَ عَ  ارَ هَ النـ  
 هِ يْ لَ إِ  وبُ تُ أَ ، وَ  هرُ كُ شْ أَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ دُ حَْ ، أَ  امرَ كْ الِ وَ  اللِ و الَْ ذُ  كَ ارَ بَ تَ ، فَـ  رُهُ مْ أَ  رُ مْ الَ وَ 
 دُ هَ شْ أَ ، وَ  امعَ نْـ الِ  دُ يزِ يَ  رِ كْ الش  بِ ، وَ  ها آالءَ نَ يْـ لَ عَ  عَ ابَ تَ َعَمه، وَ ا نِ نَ يْـ لَ  عَ اَل ، وَ  هرُ فِ غْ تَـ سْ أَ وَ 
 نِ سَ حْ ى أَ لَ ا عَ اهَ رَ جْ أَ ، وَ  امكَ حْ أَ بِ  ورَ مُ الُ  رَ د  قَ  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ال  إِ  هَ لَ ن ال إِ أَ 
،  امَ نَ الَ  دَ ي  سَ وَ  لِ سُ الر   لَ ضَ فْ ، أَ  هولُ سُ رَ وَ  اللِ  دُ بْ عَ  ا  دم  ا مَُ يـ نَ بِ نَ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  امظَ نِ 

 يَ عِ ابِ الت  ، وَ  امرَ كِ الْ  هِ ابِ حَ صْ أَ وَ  ارِ هَ طْ الَ  هِ ى آلِ لَ عَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  كَ ارَ بَ وَ  مَ ل  سَ وَ  ى اللُ ل  صَ 
 ام .وَ ى الد  لَ عَ  ا  يَ ثِ كَ   ا  يمَ لِ سْ تَ  مْ ل  سَ ، وَ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ 
وا مُ لَ اعْ ه ، وَ يَ هْ وا نَـ بُ نِ تَ اجْ وَ  هُ رَ مْ وا أَ لُ ثِ تَ امْ وَ ،  وهُ بُ اقِ رَ وَ  وا اللَ قُ اتـ   :َاللَ َادَ بَ اَعَ يَ :َف َ َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 تْ اءَ جَ  دْ قَ  وَ ال  إِ  ا  ئَ يْ شَ  كْ رُ تْـ تَـ  لَْ  ، ة  لَ امِ شَ  ة  لَ امِ كَ   ة  يعَ رِ شَ ا بِ نَ يْـ لَ عَ  مَ عَ نْـ أَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللَ  ن  أَ 
 :  اَل عَ تَـ  اللُ  الَ ه ! قَ مُ لْ عِ  رَ صُ قَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  لَ فَ غَ وَ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ  هُ فَ رَ ، عَ يهجِ وْ تَـ وَ  م  كْ ِبُ  يهِ فِ 

ْساَلَم ِدين ا(  )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْلِ
 ةَ مَ رَ حُ  اءُ حَ مْ ا الس  نَ تُـ ل  مِ وَ  اءُ ر  غَ ا الْ نَ تُـ يعَ رِ شَ  هِ بِ  تْ اءَ ا جَ ِم   ن  إِ وَ  :َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أ ََ

 اَل عَ تَـ  اللُ  الَ ا ، قَ لََ  ضَ ر  عَ تَـ  نْ يمَ فِ  يمَ ظِ عَ الْ  يظَ لِ غْ التـ  ة ، وَ يئَ بَِ الْ  سِ فُ نْـ الَ  ةَ ايَ ِحَ وَ  اءِ مَ الد  
) َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمنا  ُمتَـَعم دا  َفَجزَاُؤُه َجَهن ُم َخاِلدا  ِفيَها َوَغِضَب الل ُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه 

ا ذَ ى هَ اطَ عَ تَـ  نْ مَ لِ  يد  كِ أَ  يد  عِ وَ وَ ،  يد  دِ شَ  يد  دِ هْ ا تَـ ذَ هَ َعد  َلُه َعَذابا  َعِظيما  ( فَـ َوأَ 
)َوال ِذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع الل ِه ِإَل ا آَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن  هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ يم ، وَ ظِ عَ الْ  بَ نْ الذ  

احلَْق  َواَل يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَام ا * ُيَضاَعْف النـ ْفَس ال ِِت َحر َم الل ُه ِإال  بِ 
َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِفيِه ُمَهان ا * ِإال  َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َصاحلِ ا 

ُل الل ُه َسي َئاِِتِْم َحَسَنات  وََكاَن ا  لل ُه َغُفور ا َرِحيم ا(فَُأولَِئَك يـَُبد 
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ي الذِ  اللِ بِ  كِ رْ الش  بِ  ق  حَ  ْيِ غَ بِ  سِ فُ نْـ الَ  لَ تْ قَـ  اللُ  نَ رَ قَـ  فَ يْ كَ   ونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ وا رُ ظُ انْ فَ 
!  ةِ قَ وبِ مُ الْ  ةِ كَ لِ هْ مُ الْ  وبِ نُ الذ   نَ مِ  لَ تْ قَ الْ  ن  ى أَ لَ عَ  ل  دُ ا يَ ذَ هَ ، وَ  وبِ نُ الذ   مُ ظَ عْ أَ  وَ هُ 
)َوال تـَْقتـُُلوا النـ ْفَس ال ِِت َحر َم الل ُه ِإال  بِاحلَْق  َذِلُكْم َوص اُكْم ِبِه َلَعل ُكْم  هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ وَ 

  تـَْعِقُلوَن(
 ينِ الد   نَ ا ُعِلَم مِ ن  ِم  إِ فَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  اءِ مَ  دِ ِف  وعَ قُ وُ الْ وَ  اكَ ي  إِ  ُث   مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يـ  أَ  اكَ ي  إِ فَ 
 مَ لِ سْ مُ ن  الْ إِ ؛ فَ  مِ لِ سْ مُ الْ  مِ دَ  ةَ مَ ُحرْ  ةِ ن  الس  وَ  ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ  ةُ ل  دِ الَ  هِ ْت بِ رَ اتَـ وَ تَـ وَ  ةِ ورَ رُ الض  بِ 
فَعْن َعْبِد  ، الثى ثَ دَ حْ إِ بِ  ال  إِ  ةُ مَ صْ عِ الْ  هِ ذَ هَ  هُ نْ ُع عَ فَ ، ال تـُرْ  الِ مَ الْ وَ  مِ الد   ومُ صُ عْ مَ 

قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم )اَل َيَِل   : قَالَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ ْبِن َمْسُعود   الل هِ 
 : َدُم اْمرِئ  ُمْسِلم  َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإال  الل ُه َوَأِّن  َرُسوُل الل ِه ِإال  بِِإْحَدى َثاَلث  

يِن الت ارُِك لِْلَجَماَعِة( ، َوالثـ ي ُب الز اِّن ، النـ ْفُس بِالنـ ْفِس  ه يْ لَ عَ  ق  فَ تـ  مُ  َواْلَمارُِق ِمْن الد 
. 
ا يَ نْـ الد   نَ مِ  لْ ، بَ  ةِ بَ عْ كَ الْ  ةِ مَ رْ حُ  نْ مِ  اللِ  دَ نْ عِ  مُ ظَ عْ أَ  مِ لْ سِ مَ الْ  ةُ مَ رْ حُ ، فَ  كَ لِ ا ذَ دَ ا عَ مَ وَ 
قـَْتُل اْلُمْؤِمِن َأْعَظُم ِعْنَد ) ْيِه َوَسل مَ َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعلَ  ولُ قُ يَـ  كَ لِ  ذَ ِف ع . وَ جَْ أَ 

نـَْيا  . اِّن  بَ لْ الَ  هُ حَ ح  صَ وَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ دَ يْ رَ بُـ  نْ عَ  ي  ائِ سَ الن   اهُ وَ رَ  (الل ِه ِمْن َزَواِل الد 
أَيـ َها   رْ ص  بَ تَ فَـ  ،،، مِ لِ سْ مُ الْ  مِ دَ  ةِ مَ رْ حُ  يمِ ظِ عَ  انِ يَ بَـ ي لِ فِ كْ يَ  هُ دَ حْ وَ  يثُ دِ ا احلَْ ذَ هَ وَ 

،  ام  رَ حَ  م   دَ ِف  تَ عْ قَـ وَ  تَ نْ ْن أَ إِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  اللِ  دَ نْ عِ  كَ فُ قِ وْ مَ  ونُ كُ يَ ا سَ اذَ مَ اْلُمْسِلُم 
 . ةَ المَ الس   اللَ  لُ أَ سْ نَ 

ُهَما قَالَ  َعنِ  َلْن )ِه َوَسل َم قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَليْ  : اْبِن ُعَمَر َرِضَي الل ُه َعنـْ
 الَ قَ ،  ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ ( رَ يـَزَاَل اْلُمْؤِمُن ِف ُفْسَحة  ِمْن ِديِنِه َما لَْ ُيِصْب َدم ا َحرَام ا

 عِ ْر الش  وَ  ينِ  الد  ِف  هُ لَ  انَ كَ   انُ سَ نْ الِ  يهِ فِ  عَ قَ وَ  ب  نْ ذَ  ي  أَ  ن  : إِ  يثِ دِ  احلَْ َن عْ مَ  اءُ مَ لَ عُ الْ 
 قَاَل اْبنُ  ثُ يْ حَ  يثِ دِ احلَْ  امِ  ْتََ ا ِف ا مَ ذَ هَ  حُ وضِ يُ وَ  ، ب  عْ صَ  هُ رَ مْ أَ  ن  إِ فَ  لُ تْ قَ  الْ ال  إِ  ج  رَ مَْ 

ُهَما : ِإن  ِمْن َوَرطَاِت الُموِر ال ِِت ال َمْرََج ِلَمْن أَْوَقَع نـَْفَسُه ِفيَها  ُعَمَر َرِضَي الل ُه َعنـْ
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 الُ زَ ال يَـ :  يثِ دِ  احلَْ َن عْ  مَ ِف  اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ وَ  ِه .َسْفَك الد ِم احلَْرَاِم ِبَغْيِ ِحل  
 امَ رَ احلَْ  مَ الد   ابَ صَ ا أَ ذَ إِ ، فَ  وبِ نُ الذ   نَ مِ  هُ بَ كَ تَ ا ارْ ى مَ لَ عَ  اللِ  نَ مِ  ة  حَْ رَ  اءِ جَ  رَ ِف  دُ بْ عَ الْ 

 ! كُ الِ سَ مَ الْ  هِ يْ لَ عَ  تْ اقَ ضَ 
 ِف  يدُ عِ وَ الْ وَ  ق  حَ  ْيِ غَ بِ  ةِ يمَ هِ بَ الْ  لِ تْ قَـ  نْ عَ  يُ هْ النـ   تَ بَ ثَـ  دْ قَ  هُ ن  : إِ  اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  لْ بَ 
 . حالِ الص  بِ  فَ يْ كَ فَ  مِ لِ سْ مُ الْ بِ  فَ يْ كَ فَ  ي  مِ اآلدَ  لِ تْ قَ بِ  فَ يْ كَ فَ  كَ لِ ذَ 
ا  يهَ فِ  نَ اوَ هَ تَـ  دْ قَ فَـ  فِ سَ الَ  عَ مَ ة ، وَ يَ طَ خَ  د  جِ  ة  يَ طِ خَ  ةَ لَ أَ سْ مَ الْ  ن  إِ  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

 نَ مِ  ي  ثِ كَ فَ  ثِ ادِ وَ احلَْ  ةِ رَ ثْـ كَ   عَ مَ ، وَ ا هَ وعِ قُ وُ  ابِ بَ سْ  أَ وا ِف نُ وَ اهَ تَـ اس !!! وَ الن   نَ مِ  ي  ثِ كَ 
وا ذُ خُ وَ  اللَ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتـ  فَ ،  ل  ال َيَِ وَ  وزُ ال يَُ  ر  مْ ا أَ ذَ هَ ي وَ وِ عَ رْ ال يَـ وَ  عُ دِ تَ رْ ال يَـ  اسِ الن  
 ! هِ يِْ غَ لِ  ة  رَ بْـ عِ  ارَ صَ  نْ مَ  لُ افِ غَ الْ وَ ،  هِ يِْ غَ بِ  ظَ عِ وُ  نْ مَ  يدُ عِ الس  فَ  مْ كُ لَ وْ حَ  لُ صُ ا َيَْ ِم   ةَ رَ بْـ عِ الْ 
 ا ِف نَ انِ وَ خْ إِ  ضِ عْ بَـ لِ  ا  رَ خ  ؤَ مُ  لَ صَ ا حَ مَ  مْ كُ يْ لَ ى عَ فَ ال َيَْ  هُ ل  عَ لَ  :َيَاللَ فَ َةَ وَ خَ اَالَ هَ ي َ أَ 

 ثُ يْ حَ  اء  سَ نِ وَ  ال  جَ ا رِ هَ تَـ ي  حِ ضَ  احَ رَ  ة  عَ اجِ فَ  نْ مِ  ، اردَ  عيِ  ةِ قَ طَ نْ  مَ ِف  يقْ بقِ  ةِ ظَ افَ مَُ 
،  ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ ن  إِ وَ  ا للِ ن  إِ ، فَ  ونَ رَ آخَ  ونَ الثُ ثَ  يبَ صِ أُ وَ  ا  صَ خْ شَ  ونَ رُ شُ عِ وَ  س  خَْ  ف َ وُ تُـ 
 ِف  لُ و  الَ  بُ بَ الس   انَ كَ ! َو  مْ يهِ الِ هَ أَ  اءَ زَ عَ  نَ سِ َيُْ  نْ أَ وَ  اتِ وَ مْ لَ لِ  رَ فِ غْ يَـ  نْ أَ  اللَ  لُ أَ سْ نَ وَ 
 ! يسِ رِ عَ الْ  بِ ارِ قَ أَ  ضِ عْ بَـ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ار  نَ  قَ اَل طْ إِ  يمِ لِ الَ  ثِ ادِ ا احلَْ ذَ هَ 

 لَ أَ وَ  ن  زْ  حُ َل إِ  حُ رَ فَ الْ  بَ لَ قَ انْـ فَ  حِ رَ فَ لْ ا نِ عَ  ا  يَ بِ عْ تَـ  ارَ الن   ونَ قُ لِ طْ يُ ثَ:َدَ اَحَ اذَ واَمَ رَ ظَ انَ فَ 
! 

 ِف  تْ عَ قَـ  وَ الِِت  ثِ ادِ وَ احلَْ  اتِ رَ شَ عَ  نْ مِ  د  احِ وَ  ثَ ادِ ا احلَْ ذَ هَ  ن  إِ :ََونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 اقُ هَ زْ ا إِ هَ نْـ عَ  جَ تَ ، نَـ  ة  لَ اثَـ مَُ  ثَ ادِ وَ حَ  نْ ا مِ نَ عْ سَِ  مْ كَ فَ  ، ارِ الن   القِ طْ إِ  بِ بَ سَ بِ  اتِ اجَ وَ الز  
 نِ اكِ مَ أَ  نْ ا مِ هَ لُ قْ نَـ  م  تِ  يَ الِِت  االتِ احلَْ  نَ مِ  يِ ثِ كَ لْ لِ  ة  يَ طِ خَ  ات  ابَ صَ إِ وَ  ، ة  يئَ رِ بَ  س  فُ نْـ أَ 
 االتِ حَ  نْ مِ  يدَ دِ عَ الْ  تِ لَ بَـ قْ تَـ اسْ ِم كَ ! فَ  الجِ عِ ي الْ ق  لَ تَـ لِ  اتِ يَ فَ شْ تَ سْ مُ  الْ َل إِ  حِ رَ فَ الْ 
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 سَ يْ لَ  اءُ يَ رِ بْ ا أَ هَ تَـ ي  حِ ضَ  بُ هِ ذْ  يَ الِِت  ةِ يئَ سْ مُ الْ  ةِ رَ اهِ الظ   هِ ذِ هَ  اءَ ر  جَ  ةِ يَ طِ الَْ  اتِ ابَ صَ الِ 
 . حرَ فَ  الْ وا ِف كُ اَر شَ وَ  ةَ بَ اسَ نَ مُ وا الْ رُ ضَ حَ  مْ هُ نـ  أَ ى وَ سِ  ب  نْ ذَ  مْ لَُ 

ا  اكَ هَ تِ انْ وَ  ، سِ فُ نْـ لَ لِ  ا  اقَ هَ زْ إِ وَ  ، يَ نِ ا  لآلمِ يعَ وِ رْ تَـ  د  عَ يُـ  التِ فَ  احلَْ ِف  ارِ الن   القَ طْ إِ  ن  إِ 
 ! ةِ كَ لُ هْ  التـ  َل إِ  دِ يَ الْ بِ  اء  قَ لْ إِ  لْ بَ !  الِ مَ لْ لِ  ا  ارَ دَ هْ إِ ، وَ  امِ عَ الْ  امِ ظَ لن  لِ 

 ورُ فُ غَ الْ  وَ هُ  هُ ن  إِ  وهُ رُ فِ غْ تَـ اسْ فَ  ب  نْ ذَ  ل  كُ   نْ مِ  مْ كُ لَ  وَ ِل  اللَ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ وَ  ونَ عُ مَ سْ ا تَ مَ  ولُ قُ أَ 
 .يم حِ الر  
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، َوالص الُة َوالس الُم  َماِلِك يـَْوِم الد ينِ  ،الر ْحَِن الر ِحيِم  ، احلَْْمُد لِل ِه َرب  اْلَعاَلِميَ 
 َعَلى ِإَماِم اْلُمت ِقَي َوَخاَتَِ اْلُمْرَسِلَي نَِبيـ َنا ُمَم د  َوَعَلى آلِِه َوْصَحْبِه َوالت اِبِعَي . ْ 

 ِف  نُ اوُ هَ التـ  وَ  الحِ الس   لُ ا حَْ هَ بُـ بَ سَ  ةَ عَ و  رَ مُ الْ  ةَ رَ ر  كَ تَ مُ الْ  ثَ ادِ وَ احلَْ  هِ ذِ هَ  ن  إِ فَ أ م اَب  ع د َ:َ
 نْ ِم   مْ هِ مِ كْ  حُ ِف  نْ مَ  وْ أَ  ، ان  نَ سْ أَ  اثِ دَ حْ أَ  ار  غَ صِ  اب  بَ ي شَ دِ يْ  أَ ِف  هُ وعُ قُ وُ ، وَ  كَ لِ ذَ 

 َما لَْ َيُكنْ  عُ قَ يَـ  امَ  انَ عَ رْ سُ  ُث   ة  اعَ سَ  ةُ وَ هْ شَ  يَ ا هِ ّن َ إِ وَ  بِ اقِ وَ عَ الْ  ابَ سَ حِ  ونَ بُ سِ ال َيَْ 
 !  انِ بَ سْ  احلُْ ِف 

 ! ةِ ي  ضِ قَ الْ  هِ ذِ بَِ  ق  ل  عَ تَـ  هُ لَ  نْ مَ  ل   كُ َل إِ  لَ ائِ سَ رَ  هُ ج  وَ نُـ  َبِ نْ مِ ا الْ ذَ هَ  نْ ا مِ نَ نـ  إِ وَ 

 كَ انِ وَ خْ  إِ ِف  ُث   ال  و  أَ  كَ سِ فْ  نَـ ِف  اللَ  قِ ات   ، الحَ الس   لُ مِ ي تَْ الذِ  ابَ اَالشَ هَ ي َ أ ََتَ ن َأَ 
ا بَ وَ  ، هِ اتِ وَ صْ أَ بِ  مْ هُ تَـ جْ عَ زْ أَ  دْ قَ وَ  ، الحِ لس  لِ  كَ لِ مْ ِبَ  مْ هُ تَـ عْ و  رَ  دْ قَ فَـ  ثَانِيا  ، يَ مِ لِ سْ مُ الْ 
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 نْ أَ  دَ عْ بَـ  ل  افِ ى غَ لَ عَ  تْ عَ قَـ وَ  ة  شَ ائِ طَ  ة  اصَ صَ رَ  نْ مِ  مْ كَ ، فَ  اصِ صَ الر   القِ طْ إِ  نْ عَ  جُ تُ نْ يَـ 
 لَُ الَ  هُ ابَ صَ أَ ، فَ  اتِ يَ فَ شْ تَ سْ مُ  الْ َل إِ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ قَـ وَ  نْ مَ  لَ قِ نُ وَ  ضِ رْ لَ لِ  تْ ادَ عَ وَ  تْ دَ رَ بَـ 
َعْن  ، اهُ قَ لْ تَـ  مَ وْ يَـ  اللِ  دَ نْ عِ  ب  اسَ مَُ  كَ ن  أَ  مْ لَ اعْ ! فَ  تَ بْ ب  سَ ا تَ اذَ ي بَِ رِ دْ تَ  امَ  ل  افِ غَ  تَ نْ أَ وَ 

أَو ُل َما )قَاَل الن ِب  َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم  : قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنهُ  ود  عُ سْ مَ  نِ بْ  َعْبِد الل هِ 
َماءِ بـَْيَ الن اِس يـَْوَم ايـُْقَضى   هِ يْ لَ عَ  ق  فَ تـ  ( مُ ْلِقَياَمِة ِف الد 

 ثِْ الِ  نْ مِ  ا  ءَ زْ جُ  لُ م  حَ تَ تَـ وَ  ثُ دُ ا َيَْ م  عَ  ول  ئُ سْ مَ  كَ ن  أَ  مْ لَ اعْ :ََو ل يَ و أ ي  ه اَالَ َبَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 نْ مِ  كَ دَ يَ  تَ تَْ  نْ مَ  وْ أَ  كَ نَ ابْـ  تَ نْ ك  ي مَ الذِ  كَ ن  ِلَ   مَ ظَ عْ أَ  كَ يْ لَ عَ  ثُْ الِ  ونُ كُ ا يَ ب َ رُ  لْ بَ 
سَِْعُت َرُسوَل الل ِه  قَاَل : َماَرِضَي اللُ َعنـْهُ  ُعَمرَ  الل ِه ْبنِ  َعْبدِ  نْ عَ فَـ  ، الحِ ا الس  ذَ هَ 

َماُم رَاع   ، ُكل ُكْم رَاع  وَُكل ُكْم َمْسُئول  َعْن َرِعي ِتهِ )َم يـَُقوُل َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل   اْلِ
َواْلَمْرأَُة رَاِعَية   ، َوالر ُجُل رَاع  ِف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعي ِتهِ ، َوَمْسُئول  َعْن َرِعي ِتِه 

َواْلَاِدُم رَاع  ِف َماِل َسي ِدِه َوَمْسُئول  َعْن ، ِتَها ِف بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلة  َعْن َرِعي  
  هِ يْ لَ عَ  ق  فَ تـ  ( مُ وَُكل ُكْم رَاع  َوَمْسُئول  َعْن َرِعي ِتهِ  ، َرِعي ِتهِ 

،  رِ مْ ا الَ ذَ هَ  اهَ ى ِتَ رَ بْـ كُ   ة  ي  ولِ ئُ سْ مَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ن  إِ :ََنَ مَ الَ َالَ جَ ر ََنَ مَ َونَ ولَ ئَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
وا قُ اتـ  ، فَ  آنِ رْ قُ الْ بِ  عُ زَ ا ال يَـ مَ  انِ طَ لْ الس  بِ  عُ زَ يَـ  اللَ  ن  إِ ، وَ  ةُ و  قُ الْ  مُ كُ دِ يَ بِ وَ  ةُ طَ لْ الس   مُ كُ دِ يَ بِ فَ 

 دْ قَ ، وَ  ئَ اطِ الَْ  الَ مَ عْ تِ االسْ  هُ لُ مِ عْ تَـ سْ يَ وَ  الحَ الس   لُ مِ َيَْ  نْ مَ  عِ ْد  رَ وا ِف نُ اوَ هَ تَـ ال تَـ وَ  اللَ 
 مْ كُ لَ  تْ رَ دَ صْ أَ وَ  ةَ م  هِ مُ الْ  هِ ذِ ا هَ يهَ فِ  ارُ بَ كِ الْ  ونَ ولُ ئُ سْ مَ الْ وَ  -ا اللُ هَ قَ فـ  وَ - ةُ لَ وْ الد   مُ كُ تْ لَ َح  
ا وا بَِ ومُ قُ وَ  وا اللَ قُ اتـ  ، فَ  اتِ فَ الَ خَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  رَ ابِ دَ  عُ طَ قْ ا يَـ مَ  ةِ مَ ارِ الص   ةِ مَ ظِ نْ الَ  نَ مِ 
 مْ كُ ذْ خُ أْ ال تَ وَ  كَ لِ  ذَ وا ِف نُ اوَ هَ تَـ ال تَـ وَ  ، ة  و  قُـ وَ  م  زْ ِبَ  اتِ ارَ رَ قَ الْ وَ  ةَ مَ ظِ نْ وا الَ قُ بـ  طَ وَ  مْ تُ لْ م  تََ 
 ! مْ اكُ طَ خُ  اللُ  دَ د  سَ  ة  يدَ كِ أَ  ة  مَ زْ عَ وَ  ة  قَ ادِ صَ  ة  فَ قْـ وَ  مْ كُ نْ مِ  رُ ظِ تَ نْ نَـ  نُ حْ نَ فَـ  ، م  الئِ  ةَ مَ وْ لَ 
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 ةِ رَ اهِ الظ   هِ ذِ هَ  عِ طْ  قَ ِف  نَ اوَ عَ تَـ نَـ  نْ أَ  ا  يعَ ا جَِ نَ يْـ لَ عَ  بَ اجِ وَ الْ  ن  إِ وَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
،  هِ تِ اعَ طَ تِ اسْ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  ل  كُ   مِ زْ احلَْ وَ  ةِ و  قُ الْ بِ ، وَ  ادِ شَ رْ الِ وَ  حِ صْ الن  ا ، بِ هَ قِ رُ طُ  د  سَ وَ  ةِ ئَ ي  الس  

 يه !جِ وْ التـ  وَ  حُ صْ الن   دِ يُْ  ا لَْ ذَ إِ  ةِ ص  تَ خْ مُ الْ  اتِ هَ جِ لْ لِ  يغِ لِ بْ الت  بِ وَ  لْ بَ 
ا نَ الَ وَ مْ أَ ا وَ نَ اءَ مَ دِ  ظَ فَ َيَْ  نْ أَ ا ، وَ نَ ابَـ بَ شَ  يَ دِ هْ يَـ  نْ أَ ا وَ نَ الَ وَ حْ أَ  حَ لِ صْ يُ  نْ أَ  اللَ  لُ أَ سْ أَ 
 ناَ نا ِدينَ الل ُهم  َأْصِلْح لَ  ، ا  احلِ ال  صَ مَ عَ وَ  عا  افِ نَ  ما  لْ عِ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إِ  م  هُ الل  ا ، نَ اضَ رَ عْ أَ وَ 

نا ال ِِت نا آِخرَتَ ا َوَأْصِلْح لَ نَ نا ُدنـَْيانا ال ِِت ِفيَها َمَعاشُ ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِنا َوَأْصِلْح لَ  ال ِذي
نا ِمْن ُكل  اْلَمْوَت رَاَحة  لَ  نا ِف ُكل  َخْي  َواْجَعلِ احْلََياَة زِيَاَدة  لَ  نا َواْجَعلِ ِفيَها َمَعادُ 

، الل ُهم   ِميَ وَأْعَوانـََهم يَاَرب  الَعالَـ َة أُُمورِنَا َوَأْصِلْح ِبطَانـَتَـُهمالل ُهم  َأْصِلْح ُوال، َشر  
 االل ُهم  إِن   ، ْسِلِمَي ف ُكل  َمَكان  ِبَرْحَِتَك يَا أَْرَحَم الرَاِحِيَ مُ َأْصِلْح َأْحَواَل الـ

ُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلم  اَل ن االل ُهم  إِن  ،  تَـَقب ال  ْسأَُلَك ِعْلم ا نَاِفع ا َورِْزق ا طَي ب ا َوَعَمال  مُ نَ 
َفُع َوِمْن ُدَعاء  اَل ُيْسَمُع َوِمْن قـ    ز  عِ أَ  م  هُ الل   ،  س  اَل َتْشَبعُ و َشُع َوِمْن نـَفُ تَْ ب  اَل و لُ يـَنـْ

 اَلل ُهم  زََة الْديِن ! اللهم اْحِم َحوْ ،  يَ كِ ِر شْ مُ الْ وَ  كَ رْ الش   ل  ذِ أَ وَ  يَ لمِ سْ مُ والْ  المَ سْ الِ 
َأْصِلْح َشْأَن ِباَلِد املْسِلِمَي َواْحِقْن ِدماَءُهم ، َوَول  َعَلْيِهْم ِخَياَرُهْم َواْكِفِهْم َشر  

  اْجَعْ  لل ُهم  َأْصِلْح ُواَلَة أَْمرِنَا َواْهِدِهْم ُسُبَل الس اَلِم ، ا لل ُهم  ااَلْشرَاِر وََكْيَد الُكف اِر ، 
نبيـ َنا ممد  وعلى آلِِه َوَسل ْم َعَلى  لل ُهم  َكِلَمتَـَهْم َعَلى احَلق  يَاَرب  الَعاَلِمَي . َوَصل  ا
 وصحِبِه أجعَي ، واحلمُد لِل رب  العاملَي .

 


