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ئات أظامفـا، مـ ه، وكعقذ باهلل مـ رشور أنػًـا، وشق  ف، وكًتغػرُ ه وكًتعقـُ احلؿد هلل، كحؿدُ  إن  

، وأصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل، وحده ٓ ًا مرصداً ضؾؾ ؾؾـ جتد فف وفق  فف، ومـ يُ  ؾ  ِض هيده اهلل، ؾال مُ 

تف، ٌع شـ  ف وظذ أخف وصحٌف، ومـ ات   اهلل ظؾقف، صذ  اهلل ورشقفُ  دًا ظٌدُ حمؿ   أن   فف، وأصفدُ  رشيَؽ 

 بنحًان إػ يقم افديـ.

 ا بعد،أم  

إمقر   اهلل ظؾقف وشؾؿ، ورش  حمؿد، صذ   اهلدي، هدُي  اهلل، وخرَ  احلديث، ـتاُب  أصدَق  ؾنن  

 .والفة بدظةٍ  بدظة، وـؾ   حمدثةٍ  ا، وـؾ  ثاُت حمد

 ٓ ﴿ :يف ظاله ، ؿال جؾ  ، ٓ ُُتىصة تعاػ ظذ ظٌاده ـيرعؿ اهللكِ  ظٌاد اهلل، إن  
ِ
وا كِْعَؿَة اَّلل  وإن َتُعد 

، ٓ ظرٍق  ضِ ، وكٌظغٍ  ، وحلظِ سٍ كػَ  ؿع ـؾ  ؾ، مًاءَ  صٌاَح  ظذ ظٌاده ىتس فعؿُ ، ؾـِ (6)﴾ُُتُْصقَها

 اءً حيص ثـ، ٓ كُ ـيراً ـيراً  ، ؾؾف احلؿدُ صؽراً  اهلل تعاػ، تًتقجُب  مـ كعؿِ  ظـ كعؿةٍ  اخلؾُؼ  يـػؽ  

 .ثـك ظذ كػًفأظؾقف، هق ـام 
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 :بغ يدي اهلل تعاػ، ـام ؿالًلل ظـفا، عؿ، تقجب حؼقؿًا، كُ هذه افـ   ظٌاد اهلل، إن   ،أهيا ادممـقن

ـِ افـ ِعقؿِ ﴿ ـ  َيْقَمِئٍذ َظ َلُخ ًْ ؾام مـ  ،"ظؾقف  أنعؿَ ، ظام  ذي كعؿةٍ  اهلل يًلل ـؾ   إن  "، ؿال ؿتادة: (6)﴾َفُت

ؾ اهلل تعاػ بف ظذ ظٌادهف صامؾشُقًلل ظـفا صاحٌفا، وهذا كعؿٍة إٓ و   .مـ افـعقؿ ؽؾ  ما تػض 

ا افـاس، ـِ  كعؿةَ ، هاهلل تعاػ، ظذ ظٌاد عؿِ مـ أظظؿ كِ  إن   أهي  ظٌد اهلل بـ مًعقد،  وؿد ؾن  ، إم

ـِ افـ ِعقؿِ ) :ؿقفف تعاػيف  افـ عقؿ ـ  َيْقَمئٍِذ َظ َلُخ ًْ ية فم ة، وهذا تػًرح  : إمـ وافص  لؼاؾ، (5)(َفُت

 .بٌعض صقرها

ا افـّاُس، إن  كعؿة إمـ، تـ ًُ و ختتؾ   ؿعَ ، ؾجؿقع افـ  وتصؾح وتًتؼقؿ ؿعَ ـ  اف ـؾ   هبا تظؿأهي  د، إذا تػ

ـُ   ـاً مـؽؿ آمِ  مـ أصٌَح » :ؿخف وشؾ  آ اهلل ظؾقف وظذ صذ   ٌل  ؿال افـ   ؾإمـ ِِجاع افـ عؿ؛، ؽاب إم

 .(4) «كقاقزت فف افد  ام حِ ؾؽلن   ،يقمفِ  ظـده ؿقُت  ،يف جًدهِ  معافً  ،فِ بِ يف ِه 

 ، ـُ ا ادممـقن، إذا ؽاب إم إٓ  ،ديـ يؼقموٓ  ،دكقاب ظقٌش، ؾال تصؾح مل تًتؼؿ حقاٌة، ومل يطأهي 

ُل ادطافب، وأشاس ـؾ  خرٍ  بإمـ، ً  ، ؾإمـ أو  ذيـ ٕهؾف اف   المفذفؽ حا دظا إبراهقؿ ظؾقف اف

ِهقُؿ َرب  اْجَعْؾ ﴿ :ؽر ذي زرع، دظا أول ما دظا بإمـ، ؿال اهلل تعاػ ترـفؿ، يف وادٍ  وإْذ َؿاَل إْبَرا
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 1شقرة افتؽاثر، أية ( 5)

 ؿال إفٌاين: حًـ. (،5431باب يف افتقـؾ ظذ اهلل، حديث رؿؿ) شــ افسمذي:( 4)
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َػَر ؾَ  ـَ  واْفَقْقِم أِخِر َؿاَل وَمـ 
ِ
ـَ ِمـُْفؿ بِاَّلل  ـْ آَم ِت َم ـَ افي َؿَرا ُف َؿِؾقاًل ُلَمت عُ َهَذا َبَؾًدا آِمـًا واْرُزْق َأْهَؾُف ِم

ُه إَػ َظَذاِب افـ اِر وبِْئَس اَدِصرُ   .(6) ﴾ُثؿ  َأْوَطر 

ا افـاس، إك ف ٓ يعرف ؿدَر إمـ إٓ مـ ؾؼده، وؿد أؿام اهلل تعاػ فؽؿ، ؾقؿـ حقَفؽؿ ظظًة  أهي 

عقد مـ ُوِظظ بغره!، وظزةً   ً  واف

ا ادممـقن،   ؾاختاللإمـ،  كعؿةَ  زظزعُ مـ أظظؿ ما يُ  ،ؽراختالَل افػؽر، واوطراَب افت ػ إن  أهي 

باضاًل، ويرى  احلؼ   دى، ؾرىفا يف افر  ، ويقؿعُ عؿل افٌصرةَ يُ  ؽشاء ػؽر،افت   افػؽر، واوطراُب 

 .اً حؼ   افٌاضَؾ 

ا ادممـقن، إّن  ، ؾٌف ، افُغؾق  يف افت ؽػرصقر آختالل افػؽري  ِ وآكحراف افعؼدي  مـ أظظؿ أهي 

صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل، يف بقان  ؿالوتدمر افٌؾدان، إمقال،  ًتحؾ  تُ ماء، وافد   ًتٌاُح تُ 

ب وافًقئات، ويستب ظذ تؽػرهؿ قكرون بافذّ ؽػ  ؿ يُ إّن  "افتؽػر:خطقرة ما يست ب ظذ 

 ."هؿ دار إشالمرُ دار اإلشالم، دار ـػر، ودا وأن   دماء ادًؾؿغ وأمقاهلؿ، كقب، اشتحالُل بافذ  

بة ـؾ  ؾتـٍة ورشٍّ وؾًاٍد وبالء، ؿال ظز افتاريخ ؾافّتؽػر بافٌاضؾ ا جيب " :ظقاض رمحف اهلل بق 
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ثؿ ؿال رمحف ، "ديـ، خطلغ ادقح  اشتٌاحة دماء ادصؾ   لويؾ، ؾنن  ؽػر يف أهؾ افت  مـ افت   آحساز

  ."مًؾؿ حرام مـ دمٍ  ةٍ ؿخلطل يف شػؽ حمجمـ ا تؽػر أخػ ـاؾر، أهقنُ  اخلطل يف ترك" :اهلل

ا ادممـقن،  وؿد ذم  افـٌّل  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، مًؾؽ اخلقارُج أظظؿ مـ اصتفر بافت ؽػر، أهي 

يؼتؾقن  ،هؿاوز حـاجرَ ون افؼرآن ٓ جُي ءُ يؼر»كحراؾفؿ، يف ـالٍم مقجٍز، ؾؼال: همٓء، وبغ  شٌب ا

  .(6)«وثانإ ظقن أهَؾ اإلشالم ويدَ  أهَؾ 

 !فؿ ٓ يػؼفقن معاكقفون افؼرآن فؽـ  ءُ إّنؿ يؼر كعؿ،

، ظٌد اهلل بـ ظؿرـزفقكف يف ؽر مقاوعف، ـام ؿال ، ؾقُ ظذ والهلؿ بافؼرآن قنؿ يًتدف  إّن   كعؿ،

 ."كزفت يف افؽػار، ؾجعؾقها ظذ ادممـغ ياٍت آ إّنؿ اكطؾؼقا إػ" :ريض اهلل ظـف

ا ادممـقن، ٌاب يف افت ؽػر باهلقى طَ إن  تقر   أهي  مِ  دٍى؛ محؾفؿمـ ؽر هُ  ،ؾئاٍم مـ افش  يف  ظذ اإلجرا

 صاهدوًؾ، احلرث وافـ   يف إرض، وإهالكِ  اإلؾًادِ محؾفؿ ظذ حؼ  أنػًفؿ وأهؾقفؿ وبؾداّنؿ، 

ه ما هذا بًٌب ، ورشٍّ مًتطرظريض ا جيري ظذ اإلشالم وادًؾؿغ مـ ؾًاٍد م   وكًؿعف، كرا

 ، ، زورًا وهبتاكاً ، يف رشق إرض وؽرهبا، باشِؿ اجلفادافغالة افت ؽػري غ مٓءه
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ما أصدق  وأي مظؾقم كرصوا اشتـؼذوا، وا، وأي  بؾدٍ أي  حؼٍّ كرصوا، وأي  خٍر كُؼ فقت صعري 

َقاضِغِ »:ظؾقفؿ حغ ؿال وصػ افـٌّل  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يِف ُجْياَمِن  ِرَجاٌل ُؿُؾقهُبُْؿ ُؿُؾقُب افش 

 .(6)«إِْكسٍ 

ا ادممـقن جفادًا،  ، وصـقع إؾًادهؿأؾعاهلؿ قا ؿٌقَح ًؿ  قطان هلمٓء، أن يُ افش   ـتزي  ـ مِ  ، إن  أهي 

 فؽؾؿة اهلل تعاػ، خابقا وخنوا. ًا، واظالءً وإصالح

عة، وظذ هدي يذروة شـام اإلشالم، وهق إلظالء ـؾؿة اهلل، وٓ يؽقن إٓ وؾؼ كقر افؼ   اجلفادُ 

ؿقفف  حقـام ُشئؾ ظـبـ أيب ضافب، ريض اهلل ظـف،  افـٌل، صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، صدق ظع  

ـَ َأْظاَمًٓ )﴿:تعاػ ي ٌ ُئُؽؿ بِإَْخَنِ ٌُقَن 664ُؿْؾ َهْؾ ُكـَ ًَ ْكَقا وُهْؿ ََيْ ـَ َوؾ  َشْعُقُفْؿ يِف احلََقاِة افد  ِذي ( اف 

ـُقَن ُصـْعً  ًِ ُْؿ َُيْ اخلقارج، افذيـ خرجقا يف هذه افٌؾدة،  :ؿال: هؿ أهؾ حروراء، أي، (5) ﴾ا َأّن 

بـ أيب ضافب،  ظع   يف مدح ؿاتؾهؿ، صاظرُ  ؿالهؿ، حتك ءَ قا دماروا أهؾ اإلشالم، واشتحؾ  ـػ  و

ـُ رابع اخلؾػاء افراصديـ، ِص    :فظؿ   فر رشقل اهلل واب

كاً مـ ذي افعرش رِ  غَ إٓ فقٌؾُ  * ، ما أراد هبامـ تؼلٍّ  يا رضبةً   وقا

كًا ف قـًا ؾلحًٌُ ه حِ  ٕذـرُ إين    * أوف افزي ة ظـد اهلل ِمقزا
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كًا ظـد اهلل اخلؾِؼ  ثؼَؾ ، أبـ أيب ضافب ظع   ؾجعؾ ؿاتَؾ   !مقزا

 خرجت بلصحاهبا إػول، ؾؼدت وظقفا، ؽػر، إذا اشتقػ ظذ افعؼقيف افت   افغؾق   ا ادممـقن، إن  أهي  

ػقس ادعصقمة ؽػر، وؿتؾ افـ  ػجر وافت  دمر وافت  مـ افت   ة، يف مًؾًؾ دامٍ قش وافعٌيق  متاهات افط  

يف  ٌقنٓ يرؿُ ؿ إّن  صدًا ظـ شٌقؾ اهلل، تشقهيًا فإلشالم، ظقكًا ٕظداء اهلل،  ،افزيئة ؽدرًا، وخقاكةً 

 ً  ٓ ً، ة، إٓ ـاكقا رش  قا ؿضق  تٌـ   ، وٓؾًدوهاأفمٓء ما دخؾقا بؾدًا، إٓ ؾة، وٓ ذم   بالد ادًؾؿغ، إ ا

أصٌح همٓء افغالة وافػًاد ـنوا، بؾ  ، وٓ فؾؽػر وافؼ   واال فإلشالم كرصؾظذ إمة ؾقفا، 

ر بٌالد اإلشالم، وافـ  قج  يـ، يُ ٕظداء افد   ةً مطق   افت ؽػري قن قؾ فقّنؿ بؿؽرهؿ، ودشائًفؿ، فإلرضا

ادؿؾؽة افعربّقة  قا بالد احلرمغشفامفؿ، إػ بالد ادًؾؿغ، وخص   فقا شٌقؾ، وج   مـفؿ بؽؾ  

ٌ  ، بافـ  افًعقدّية فؿ، ؾاشتفدؾقا بعض أبـائـا، ِص فؿ، وترب  فؿ، وذم  صقب إوف، مـ ـقدهؿ، وش

 ةروهؿ فؼتؾ أبـاء بالدهؿ، وزظزظؾة، شخ  ى مضؾ  دظاوَ وـاذبة،  روا هبؿ ُتت صعاراٍت ؽر  و

فا؟ ومل يعرف إٓ بالد ادًؾؿغ، كقا ـؾ  ذي ترك افد  هذا اف   جفادٍ  أمـفؿ، خابقا وخنوا، أي  

ئة، وإؾًادًا وتدمراً ط ظؾقفؿ ؿتاًل، وذبحًا، وأذي  فقتًؾ   خرها، ما جرى آفؿ متالحؼة، ومـ ؿ؟ جرا

ؽة، يف ظرظر، ؾاظتَدوا يف صامل ادؿؾ ة، فـؼطة حدودي  ادجرمغ لال  افض  مـ  ةٍ مـ اشتفداف رشذم

روا أنػًفؿ  .ظذ رجال إمـ، وؾج 
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ا ادممـقن، إن  هذه افعؿؾّقات افقائًة افعٌيق ة وتٌّغ  افت ؽػري غ، ، تػضح شٌقؾ همٓء افغالةأهي 

 حػاطاً وأبـائـا وجمتؿعـا مـ والهلؿ واكحراؾفؿ؛  أنػًـا، ُتصغإػ  ـا بحاجةٍ خطقرة ؾؽرهؿ، وأن  

أمــا،  ة تػريؼ ـؾؿتـا، وزظزظشٌقؾ، يًعك إػ ًا إؽالق ـؾ  افـعؿة، وؿدرًا هلا، ويمـد أجضظذ هذه 

، وافتلمت ؿؾقهبؿ، ظذ ة، ؾنذا اجتؿع ادممـقن، ظذ ـؾؿة حؼٍّ ظق  اظل وافر  وإجياد افػرؿة، بغ افر  

 ادـحرؾة. ادًاظل ، وتؾؽادُِضؾ ة ظقاتافؽير، وخابت تؾؽ افد   ؼ بذفؽ اخلرُ ـؾؿة هدى، ُتؼ  

مـ  بالدكا ـقدهؿ يف كحقرهؿ، وأن َيؿَل  د  افعرش افؽريؿ، أن يرُ  شال اهلل افعظقؿ، رب  أ

شقء، إكف  ديؿ أمــا، وأن َيػظ بالدكا مـ ـؾ  واهلدى، وأن يُ  ـؾؿتـا ظذ احلؼ   رشورهؿ، وأن جيؿعَ 

ؾاشتغػروه، إكف هق افغػقر  شتغػر اهلل افعظقؿ، يل وفؽؿ،أظذ ذفؽ ؿدير، أؿقل هذا افؼقل، و

 افرحقؿ.
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 اخلطٌة افياكقة:

ثـك ظذ أظؾقف، هق ـام  حيص ثـاءً أمحده، ٓ  ه حؼ  احلؿد هلل، محدًا ـيراً، ضقًٌا مٌارـًا ؾقف، أمحدُ 

ورشقفف، صذ اهلل ظؾقف  هحمؿدًا ظٌد أن  فف، و إٓ اهلل، وحده ٓ رشيَؽ كػًف، وأصفد أن ٓ إهل 

 خف وصحٌف.آوظذ 

 ما بعد،أ

ة جقع إػ ـتاب اهلل تعاػ، وشـ  فؾخؾؼ، إٓ بافر   ٓ كجاةَ  فا ادممـقن، واظؾؿقا أن  هي  أؼقا اهلل ؾات  

هذا افؼرآن  شؾؿ، إن   اهلل ظؾقف وافؽالم ـالم اهلل، وخر اهلدي هدي حمؿد، صذ   صدُق لرشقفف، ؾ

يؽقن فؾؿًتطقع افؼادر، ظذ ؾفؿف  افرجقع إػ ـتاب اهلل ظز وجؾ، ، وإن  هيدي فؾتل هل أؿقمُ 

وإَذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ﴿ :ؿال اهلل تعاػ إن ــتؿ ٓ تعؾؿقن، ،خقا أهؾ افذـرلبـػًف، ؾنن مل يًتطع، ؾاش

ِذي ُشقِل وإَػ ُأْويِل إَْمِر ِمـُْفْؿ َفَعؾَِؿُف اف  وُه إَػ افر  ـِ َأِو اخلَْقِف َأَذاُظقا بِِف وَفْق َرد  ـَ إَْم َتـٌُِطقَكُف م  ًْ ـَ َي

يف ظاله،  درـقن مؼاصد ـالمف، جؾ  وهؿ افعؾامء، افذيـ يػفؿقن ـالم اهلل تعاػ، ويُ  ،(6) ﴾ِمـُْفؿ

ط ادًتؼقؿؾقٌق    .ـقن ذفؽ، وهيدون افـاس إػ افطريؼ افؼقيؿ، وافرصا
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ؼ بف ظظؿِ أمـ  إن   جقن بفرهبؿ، آن مقؽػري  افغالة افت   ما َُيؼ  ؿقن بف، باضؾفؿ وُيرو  هؿ، رش   وُيًق 

ـَ افط   صفؿ، إثٌات يف أهؾ افعؾؿ ع ، ؾظـفؿ، ف د  ، وافص  وتـؼ  ، شاً وافـاس رؤ هؿذخِ قت  قخؾَق هلؿ اجلق 

 .ضؾقنقن ويُ ؾ  ِض ؾقَ 

ا ادممـقن،   ـُ ؾمشفقر،  معروٌف هذا مًؾؽفؿ  إن  أهي  بـ أيب  ظٌاس، ترِجان افؼرآن، بعيف ظع   اب

ة، حتك رجع مـفؿ أخػان، ف، فؾخقارج حتك يـاؿشفؿ، ؾلؿام ظؾقفؿ احلج  ضافب، ريض اهلل ظـ

،ٓف، آة وـاكقا شت   ابـ  يؼصدون- ؿقا ؿريشاً اِص خُت ٓ  :ؿال بعضفؿ فٌعض ؾؾاّم أبان هلؿ احلؼ 

  ٌ ة، قا فُ ـز  ؾ ،(6)﴾َبْؾ ُهْؿ َؿْقٌم َخِصُؿقنَ ﴿ :ؿد ؿالاهلل  ؾنن   -اسظ ليب ـ ما ؿافف اهلل يف صـاديد مؽ 

روى اإلمام مًؾؿ، يف  :وإفقؽ هذا اخلز .بـ خؾػ، ظذ ترِجان افؼرآن يب  جفؾ، وأيب هلب، وأُ 

خذ بؼؾٌل ي أ، أ"مـ رأي اخلقارج رأٌي صغػـل " :يؼقل، ػؼراف حديث يزيدٍ  ، مـ"صحقحف"

 ،قمَ ث افؼد  مـ أؿقال اخلقارج، ؾؿرركا ظذ ادديـة، ؾنذا جابر بـ ظٌد اهلل، َُي  وأظجٌـل، ؿقٌل 

 ؾؼافقا مـ شقاري مًجد رشقل اهلل، صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، بخالف ما يعرؾقكف،  إػ شاريةٍ  اً جافً

، مـ ـتاب اهلل وشـة رشقفف،  هلؿ احلؼ  ٌغ  ؾثقكا بف؟ د  رشقل اهلل، ما هذا افذي ُُت  فف: يا صاحَب 

 ظذ رشق يؽذُب  قَخ أترون افش  وَيؽؿ،  :ؾؾاّم رجعقا مـ جمؾس جابٍر ؿافقا 
ِ
ما خرج  ل اهلل، ؾال واهلل

                                                             

 21شقرة افزخرف، أية ( 6)
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ار يف ًبصرتف، ؾ قت، ظؿاً واحد إٓ رجالً  ،ؿفؿ اهلل بقظظ وبقان جابرواحد، شؾ   رجؾٍ  ا ؽرُ مـ  

 .هذا ادًؾؽ ادظؾؿ

وهل فؽؿ ما جرى يف ؾتـة ابـ إصعث،  ص  ؿُ أافرجقع إػ أهؾ افعؾؿ ؽـقؿة، و ا ادممـقن، إن  أهي   

ود  طؾؿ ، ، مع ابـ إصعث، مـارصيـ ففبعُض أهؾ افعؾؿام ؾقفا ؿيف زمـ احلجاج،  حدثتؾتـة 

اج   تدؾعقا ظؼقبةَ  "ٓهلؿ:  وظصؿف، ؾؼال احلًـ افٌرصّي اهلُل  َؼ قؾ  ؾ، وبطشف احلج 
ِ
ً   اهلل قػ، باف

ً  ي  ظؾقؽؿ بافت   ، حتك وؿعت ادؼتؾة َمـ مشك امذا جرى؟ مشك مع ابـ إصعثؾ "،!ؽقـةع واف

ابـ إصعث،  يف ؾتـةِ دخؾ  واحٌد مـ رح ـير مـفؿ، ؾؼال تؾ وُج ؾ افشام، ؾؼُ هأبقـفؿ، وبغ 

يا فقتـا أضعـاه، يا فقتـا  :ميؾ احلًـ، ثؿ ؿال ، ومل أرَ افػؼفاء وافـاَس  فؼقُت  ،وصفد معف ادشاهد ـؾفا

ظة ادًؾؿغ، ، يا فقتـا أضعـاه يف فزوم ِجاا فقتـا أضعـاه يف ظدم محؾ افًقػأضعـاه يف ظدم اخلروج، ي

 .ـلنف كادم ظذ ؿتال احلجاج

ا ادممـقن،  أهي 

ـِ افـ ِعقؿِ ﴿ :ة اجلؿقعإمـ مًئقفق   إن   ـ  َيْقَمِئٍذ َظ َلُخ ًْ ً ظـ كعؿة إمـ ٌل وـا مًمؽؾ  ؾ ،(6)﴾َفُت ، صؽرا

اً  وحػظاً  ل ، ويًعك إػ إؾًادها، هذه مًئقفقتـا ِجقعًا، ويف افصػ إوا يزظزظفام ؽؾ  ف وصد 
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ة فؿ ظذ بؼق  ظاء، واجٌفؿ ظظقؿ، وحؼ  ـاء وافد  ا افي  ـؾقا بحػظ أمــا، ؾؾفؿ مـ  رجال إمـ، افذيـ وُ 

، ودظاء، ؾـحـ ِجقعًا يف شػقـة واحدة، إذا ، وادـارصة بام يًتطقعقن، مـ إظاكةٍ إمة ادمازرةُ 

 !أحد ؾؾـ يـجقَ ؽرؿت 

ؼاك واتٌع جعؾ وٓيتـا ؾقؿـ خاؾؽ وات  اووٓة أمقركا، وتـا، كـا، وأصؾح أئؿ  اا يف أوضمـ  آ هللا  

كعؿؽ،  ارزؿـا صؽرَ  فؿ  ، افؾ  صاد وافغـكإكا كًلخؽ اهلدى وافتؼك وافعػاف، وافر   رواك، هللا  

ً  آ تم دم ظؾقـا ؾضؾؽ وإحًاكؽ، هللا  أو اِجع ـؾؿتـا ظذ احلؼ  ا، هللا  ػفاء مـ  خذكا بام ؾعؾ اف

ب وترى، اِجع ـؾؿتفؿ ظذ ؼ وٓة أمقركا إػ ما ُُت وؾ   فؿ  اجلالل واإلـرام، افؾ   يا ذا ،واهلدى

أمركا  ويل   اصِػ  افعادغ، هللا   رب   رائفؿ وأظامهلؿ، ياآدهؿ يف أؿقاهلؿ وشد   احلؼ واهلدى، هللا  

كف، وظاجالً  ظٌد اهلل بـ ظٌد افعزيز، هللا اصػف صػاءً   ـفؿ ظذ ما ؾقف خرُ ظِ أ، وبارك ؾقف ويف إخقا

ـ  رب افعادغ، رب   يا ،افعٌاد وافٌالد مـ اخلاهيـ،  ـا طؾؿـا أنػًـا، وإن مل تغػر فـا وترمحـا فـؽقك

كـا اف   هللا   ً ذيـ شٌؼقكا باإليامن، وٓ جتعؾ يف ؿؾقبـا ؽِ اؽػر فـا وإلخقا ، رب  فؾذي ال  ؽ ـا إك  ـ امـقا

ل إبراهقؿ، آقت ظذ إبراهقؿ، وظذ ل حمؿد، ـام صؾ  آؿد وظذ ظذ حم صؾ   فؿ  ف رحقؿ، افؾ  ورؤ

 إكؽ محقد جمقد.


