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 المتخيلجالل الواقع وجمال  ليلة القدر بين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ أمجعني ٚبعد : اذتُد هلل

َّ ُٜبهسِٜ ٚأنسَٗا  بعظِٝ املٓٔاهلل ع٢ً ٖرٙ األ١َ  يكد َ ع٢ً  ُِ٘ضٔفاإلحطإ ، ٚأفاض عًٝٗا َٔ ايعًِ َا مل 

ٚتطتػسف األٜاّ ، س ايظٛاٖس ٚتفطّْ، س اذتكا٥ل بٔصايػٝب َا دعًٗا ُتبعض غريٖا َٔ األَِ ، ٚفتح هلا َٔ عًِ 

 صسف ايطًِٝ عٓد اغتداد األَس ٚاضتخهاَ٘ .مبا ٜطُح هلا بإٔ تتصسف ايتَّ

ُٝ –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –ٚيكد نإ ايٛحٞ ايعظِٝ ٜٓصٍ ع٢ً زضٍٛ اهلل  َٚها٥د ،ا٥ظ األعدا٤ سٙ عٔ دضدٔبف

 عٓٗا . سَّايػَّ األعدا٤ َٔ ايٌٓٝ َٓٗا ٚتدفَع فتَُٓعٖرا ايٛحٞ تعًُٝات فهاْت األ١َ تتخسى ٚفل ؛ املرتبصني 

، ف فع ايٛحٞ ٚتٛقَّفُس؛ إىل ايسفٝل األع٢ً ٚاْتكٌ –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –تٛيف زضٍٛ اهللإٔ  ز اهلل عصٚدٌٚقدَّ

َّ، ٍ َٔ ايكسإٓ املٓصَّ األ١َ تطتُدُّ فأخرت ََّٚٔ ض َّاملسضٌ َا جيعًٗا ختِّّٓ يب١ّْ اي ٔ ط يكابٌ َطتكبًٗا ، فتع

ع٢ً  زترب٠ًٚأصبخت األ١َ بريو  ،ٚدٛدٖاٚبرٍ ادتٗد يف احملافظ١ ع٢ً ، عًٝٗا برٍ ايٛضع يف االدتٗاد 

ت األ١َ بجكٌ ٖرا ادتٗد ٚأحطَّحياٍٚ املطاع بٗا نٝدا َٚهسا ،  ظ َٔ نٌ غسٍّايتخطُّ االعتُاد ع٢ً ْفطٗا يف

 .بٛفات٘ايٛحٞ  الْكّٓاع–ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –فبهت طٜٛال ع٢ً فسام زضٍٛ اهلل 

َّ ُدختِّ؛ يف األ١َ أنسَٗا اهلل تعاىل ب١ًًٝ ايكدز  ٚحت٢ تبك٢ صٛز٠ ايٛحٞ زتطد٠ً د ٚجتطّْ ايٛاقع١ٞ تازٜذ األ

َّ األ١َ َٔ  عبدٜع تتَّّٓ خٝايٍّٞ بتصٍٜٛسخ عٔ ي١ًٝ ايكدز ضٛز٠ نا١ًَ يف ايكسإٓ تتخدَّاهلل  فأْصٌٍ ، تازخيٗا املتد

َّ تسضِفتتٛاصٌ َع تازخيٗا ايعسٜل ٚ؛ إىل َطتكبًٗا خالي٘ ٌ ، ٚبني ايٛاقع ٚارتٝاٍ تتهسز ي١ًٝ تازخيٗا املتد

 داذب١األ١َ مباضٝٗا ؛ فهاْت ٖرٙ اي١ًًٝ  د٠ تسبط حاضسصٛز ظاٖس٠ ايٛحٞ يف صٛز٠ َتذدّْتايكدز نٌ عاّ ي

ِّيكًٛب املطًُني حني  تٗا ا ٚاضتعدادا ٚحسصا ع٢ً غٗٛدٖا ؛ فٗٞ ي١ًٝ َبازن١ أحبَّأخرت أقّٓاز قًٛبِٗ حتس

َّ ْفٛع املؤَٓني فعاْكت أزٚاحٗا عٓاقًا كت بٗا أف٦د٠ ، ٚتعَّ ُت بٗا قًٛب املتكني فاشدادت إيٝٗا اغتٝاقًا، ٚت

َّتعبّْامل َْ ي١ًُٝفت ضتٖٛا احرتاقا ، دٜٔ فتً َٝس أضا٤ت َٔ غري قُس ، ُٚتَخايطَّ ١ُايًٝايٞ ٚدا نس آٜات ايرّْ ات فًٝٗ

ٞ يًٛح ٚاقْع ايكدز َٚا أدزاى َا ي١ًٝ ايكدز ي١ًُٝ؛ س َُٚأمجٌ أحادٜح ايطَّ يبٝإفٝٗا زٚا٥ع ا ِٜتُِٚٚز، رب ٚقصص ائع

ٍْخَّ َّ دت٘؛ ٚحٝح نإ ٚاقع ايٛحٞ َعًًَٛادطَّيٓصٍٚ املال٥ه١  دت٘ ، ٚخٝا خٝاٍ ايٛحٞ  ٚاْكّٓع باْكّٓاع٘ ؛ فإ

َّ نإ ع ٚحدٜح ايكسإٓ عٔ ي١ًٝ ايكدز َٔ خالٍ ضٛزتٗا ٖٛ حدٜح ِٜٓص، ايكدز  ٚبكٞ خايدا َا بكٝت ي١ًُٝ زًاَتص

ُّضتٛ ايتَّ إَا أَزنُاِ في نيهة انقدر ويا أدراك يا  " قاٍ تعاىل : ؛ خ ارتٝاٍ عٔ تفاصٌٝ اي١ًًٝ فٗٞ ضٛز٠ حتدّْ؛ ٌ د
نيهة انقدر نيهة انقدر خير يٍ أنف شهر تُزل انًالئكة وانروح فيها بإذٌ ربهى يٍ كم أير سالو هي حتى يطهع 

 " .انفجر 
ُّٚاضت ّّ ي٘ ضسّّ ( َٚا أدزاى) يه١ًُ ايهسِٜ ايكسإٓ  ددا َٚا ) أال تس٣ أْ٘ اضتددّ يف َٛاضع ن١ًُ  ؛ بدٜع خٝاي

 ؟ . فُا ايفسم بُٝٓٗا( ٜدزٜو
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يهٔ َا ٜأتٞ بعد ، ٚ انً٘ َعسف١ تسان١ُٝ ٜهٕٛ املداطب غري عازف بٗ ( َٚا ٜدزٜو) ن١ًُ َا ٜأتٞ بعد 

ٚيريو مجٝع أيفاظ ايطٛز٠ تٓصع ضتٛ فٔ ارتٝاٍ ٚتأخر بآفاق٘ نٌ ، َعسف١ ف١ٝٓ  فهً٘ ( َٚا أدزاى) ن١ًُ 

تصٜٛس خٝايٞ يف  ٗٞف املساد كس١ْٚ بايعددَارتري١ٜ ٖٓا دا٤ت ( خري َٔ أيف غٗس ) فكٛي٘ تعاىل : َرٖب ، 

ٌٖٚ ٖٞ َكدز٠ ، ؟فُا ارتري َٚا األيف؛ فٝرٖب ارتٝاٍ نٌ َرٖب يف تكدٜسٖا ؛ تكدٜس ي١ًٝ َتعدد٠ ايطاعات 

إْ٘ خٝاٍ ضابح يف نٕٛ ايطٛز٠ ؛ ؟ ٚإذا ناْت خريا َٔ أيف فُا َكداز خريٜتٗا، ؟أّ أْٗا خري َٔ أيف؛ ؟باأليف

 .ارتري١ٜ  يفشادت اي١ًًٝ عظ١ُ يف ايتصٛز ٚنًُا شاد ارتٝاٍ عظ١ُ ، ٜعاْل عظ١ُ اي١ًًٝ 

ٖٓا تفعٌ ٜدٍ ع٢ً ايهجس٠ ايهاثس٠  ( ايتٓصٍ) (: َٔ نٌ أَسبإذٕ زبِٗ تٓصٍ املال٥ه١ ٚايسٚح فٝٗا ٚقٛي٘ تعاىل : ) 

            ذنس دا٤ ٚ، ٚقد ذنست بعض األحادٜح أِْٗ ميًؤٕٚ آفام األزض ٚمسا٥ٗا مبا ال خيّٓس ع٢ً باٍ ، َٔ املال٥ه١ 

ٚنأْ٘ ٜرنسٖا ، ٚتتصٛز حكٝكت٘ ، ع نٓ٘ ٖرا ايسٚح ٛفتعػل ايٓف؛ ٜصٛز اإلْصاٍ آخس ُاٍ دتٖٓا  ( ايسٚح) 

 . فٝصٓع هلا َتدٝال يٛحٞ ايٛاقع ايرٟ حدخ ع٢ً زضٍٛ اهلل؛ بايسٚح املٓصٍ بايكسإٓ 

ْهس٠ يف ضٝام ايعُّٛ تتخدخ عٔ تفصٌٝ املكادٜس ٚحتدٜد اآلداٍ ٚٚضع املٛاشٜٔ  ( َٔ نٌ أَس) قٛي٘ تعاىل :ٚ

 .اي١ًًٝ  بعظ١ُ َا حيدخ يف ٖرٙٚنٌ ذيو ٜرٖب ارتٝاٍ فٝ٘ َراٖب تصٜد ايٓفٛع اْبٗازا ، ٚاختٝاز األشَإ 

، ْفٛع املؤَٓني َا جيعًٗا تتطا٥ٌ عٔ ٚقتٗا ٜؤثس يف : خٝاٍ آخس ( ضالّ ٖٞ حت٢ ًَّٓع ايفذس) ٚقٛي٘ تعاىل : 

ٚنأْٗا تػري إىل ي١ًٝ ايطابع ، ايطٛز٠ أيفاظ   ٔ َٔ يف املستب١ ايطابع١ ٚايعػسٜٖٓا  ( ٖٞن١ًُ ) دا٤ت ٚ

ّ ثِ ختتِ ايطٛز٠ ايهسمي١ َطاز ارتٝاٍ بتعدد ايكسا٤ات يف ن١ًُ ًَّٓع ايفذس بفتح ايال ؛ٚايعػسٜٔ َٔ زَضإ

حٝح ٜدٍ ايًّٓٛع ع٢ً بًدإ املػسم ٚ، فايفتح ٜدٍ ع٢ً ايًّٓٛع ٚايهطس ٜدٍ ع٢ً َهإ ايًّٓٛع ؛ ٚنطسٖا

فتبك٢ ي١ًٝ ايكدز يف األزض َا بكٞ ، تعُِٝ يهٌ بًدإ األزض ٚأَصازٖا  َهإ ايًّٓٛع ٖٛذنس األقص٢ فإٕ 

ٖرا تأَال يف عظ١ُ ٜٚطبح ارتٝاٍ يف ٖرا املطح ادتػسايف مبا جيعً٘ ال ٜٓفو ََهإ ًّٜٓع َٓ٘ ايفذس ، 

 . ايتصٜٛس

، صٓع يف األ١َ ٚدٛدٖا تٚحٝح ٜتذطد ايٛاقع َع املتدٌٝ حتضس ايعبكس١ٜ ي،فايٛاقع ٚاملتدٌٝ َتذطدإ ٖٓا 

غاعسْا ايهبري ٖرا املصج بني ايٛاقع ٚاملتدٌٝ ملا زبط بني ذنس٣ أدبٝات ٚٚددْا يف ، ٚتسفع بٓٝاْٗا ، ٚتبين نٝاْٗا 

 :ٍ فكاٚثٛز٠ ْٛفُرب  ، بدز

 ًَّٓع فذس –ْٛفُرب  –ْٛفُرب غريت زتس٣ اذتـــــــٝا٠        ٚنٓت 

 دزـــــــــــــــفكُٓا ْضاٖٞ صخاب١ ب        دزا ــــــــــــــــــب ٚذنستٓا يف ادتصا٥س

             يف دفع اهلُِ ضتٛ اضتكالٍ ٚايسٚح١ٝ ٚال غو إٔ املصاٚد١ ٖٓا بني ايٛاقع ٚاملتدٌٝ هلا أبعادٖا ايٓفط١ٝ 

اضتعُاز دجِ َٔ زبك١  ايبالدايرٟ حتكل بفضٌ دٗاد األبّٓاٍ َٔ ايػٗدا٤ ٚاجملاٖدٜٔ ايرٜٔ حسزٚا ؛ ادتصا٥س 

، ٚإٕ َٔ مجاٍ املكازْات ٚبدٜع املصادفات إٔ تًتكٞ ٚقدَٖٛا ألبٓا٥ٗا أَا١ْ ستفٛظ١ ، ْٗا دٖسا طٜٛالاع٢ً نٝ

اضتكالٍ ادتصا٥س فًٝتكٞ تازخيإ دًٝالٕ صٓعا ٚاقعا عظُٝا يف ايتازٜذ  ٣َع ذنس بدزٖرٙ ايط١ٓ ذنس٣ 

َّ ُٔٚأضطا يتازخيني َتد ٚأَا ايجاْٞ ، حكٛقٗا ايبػس١ٜ  اإلْطا١ْٝني يهٌ غعٛب األزض فأَا األٍٚ فأهلِ ًني ًَٗ
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د٘ تّٓٛزٖا حادص فأهلُا حكٛقٗا يف إٔ تعٝؼ حس٠ َطتك١ً ال ٜكٗسٖا اضتعُاز ٚال ٜٗٝٓٗا اضتدَاز ٚال ٜكف يف ٚ

 .االضتبداد ايػاغِ 

ٚإْٓا إذ ْرنس ايصخاب١ ْٚرتض٢ عِٓٗ يف نٌ ٚقت ٚحني فإْٓا ْكف بإدالٍ عٓد ٖرٙ ايرنس٣ ْٚرتحِ ع٢ً 

 غٗدا٥ٓا األبساز ايرٟ ِٖ أحٝا٤ عٓد زبِٗ ٜسشقٕٛ ْٚطأٍ اهلل إٔ ٜهسَِٗ يف داز نسَت٘ ٜٚطهِٓٗ فطٝح دٓات٘ .

يكد قدز اهلل باضتكالهلا تدزى حكٝك١ االضتعُاز ٚتبصس ق١ُٝ اذتس١ٜ ٚاالضتكالٍ ٚ ٚادتصا٥س اييت أْعِ اهلل عًٝٗا

تتذطد فٝ٘ ق٠ٛ ايرتابط االدتُاعٞ ؛ فايػعب ؛ ثكافات٘تعدد زغِ ذا ذت١ُ ٚاحد٠ هٕٛ ادتصا٥س بًدا عصٚدٌ إٔ ت

 .اإلضالَٞ اذتٓٝف بطُاحت٘ ٚطٗازت٘ال ٜعسف إال ايدٜٔ ٖٛ زتتُع  َهْٛات٘ادتصا٥سٟ بهٌ 

يظسٚف ايتازخي١ٝ زغِ اَٚٛحدا ٚتعترب ٖرٙ املٝص٠ َٔ األضباب اييت دعًت ايػعب ادتصا٥سٟ ٜبك٢ ٚاحدا 

 اَتٛازث انٓص ٚنإ ٜعتربٖا، بٗا ؛ فكد نإ َتفاْٝا يف ايدفاع عٔ خصٛصٝات٘ االدتُاع١ٝ ايكاض١ٝ اييت َس

 أبٓا٤كد تػًب ف؛ ، قٜٛا عٓد ايػدا٥د  عصٝا ع٢ً األعدا٤ ؛ صعبا عٓد احملٔ فهإ بٗأَ َاضٝ٘ ايعسٜل ايعظِٝ 

ايتعاٜؼ املرتاحِ ، ايفسق١ فطدٖٚا ب ضبٌتػًبٛا ع٢ً ع٢ً قٓٛات ايتّٓسف فطدٖٚا باذتٛاز ٚايتعإٚ ، ٚادتصا٥س 

 .املتُدٕ ادتٛازتػًبٛا ع٢ً أضايٝب ايعٓف فأغًكٖٛا بٚ

إٕ ف، دٛد َا مياثًٗا يف ايعامل بأضسٙ يف ظسٚف تازخي١ٝ ْدز َٚظاٖس ايتعاٜؼ ٚحٝح ال صتد أزضا أخس٣ مجعت 

اجملتُع ال ٜػتفس ايتٓاشٍ عٓ٘ ؛ فٗٛ ضس بكا٤ بٗرٙ ايصف١  اٚطٓايربن١ ال ميهٔ ايتفسٜط فٝ٘ ، ٚبٗرٙ  اطٓٚ

َطتُد٠  ٚقٛت٘،  ٠ ٖرا ايٛطَٔعًك١ حبٝا ، ٚحٝات٘ ايٛطٔ ٤ ٖراَسٖٕٛ ببكا ٖرا اجملتُع ٤ادتصا٥سٟ  ؛ ألٕ بكا

ٖٞ نايسٚح َٔ ادتطد ، ٚايدّ  يهٌ أبٓا٥ٗا ، َٚٔ ٖٓا نإ ايتعاٜؼ َبٓٝا ع٢ً أزض داَع١ ٠ ٖرا ايٛطَٔٔ قٛ

 .ادتصا٥س َٔ ايعسٚم ٖٞ أزض 

بالغ١ ٚبٝاْا ؛ فأٚدص فٝ٘ ايٛصف ايفسٜد ٚقف١ عٓد ٖرا ايتعاٜؼ  -زمح١ اهلل عًٝ٘  –ٚيكد ٚقف ابٔ بادٜظ 

ّْا، ثِ دأبت تًو ايكسٕٚ متصج بِٝٓٗ ٚٓحد بِٝٓٗ  إٕ أبٓا٤ ٜعسب ٚأبٓا٤ َاشٜؼفكاٍ : "  اإلضالّ َٓر بضع١ عػس قس

َٓ٘ ادتصا٥س ٚأبٛٙ اإلضالّ ّٜا، أ ُّا دصا٥س ْٛٓت َِٓٗ َٓر أحكاب بعٝد٠ عٓصّسا َطً "  يف ايػد٠ ٚايسخا٤، حت٢ ن

 اْت٢ٗ نالّ ايػٝذ زمح٘ اهلل .

فايػعب ادتصا٥سٟ ايرٟ ٚابٔ بادٜظ َٔ خالٍ نالَ٘ ٖرا ٜٛد٘ أبٓا٤ ادتصا٥س إىل ايٛحد٠ ٚحيرِٖ َٔ ايفسق١ 

إٕ دعا٣ٚ ايّٓا٥ف١ٝ ٚايعصب١ٝ عذص االضتعُاز إٔ ٜفسم بني أبٓا٥٘ ئ ٜطتذٝب يدع٣ٛ ايفسق١ ٚاالختالف ؛ ٚ

 ، ٚيٝظ َٓا َٔ دعاال زدٛع فٝ٘  ٖٚٞ َسفٛض١ يف زتتُعٓا زفضا قاطعاٟ، يٝطت َٔ مسات اجملتُع ادتصا٥س

ألبٛاقٗا ، ٚإْٓا ْكف ٖٓا يٓكٍٛ ايعباز٠ اييت قاهلا َٔ قبٌ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ بدعٛتٗا ٚاضتذاب 

 دع٣ٛ ايتفسق١ ٚاالختالف : "  دعٖٛا فإْٗا َٓت١ٓ " .

دا ، فعًٝٗا إٔ تأخر يألَس أٖبت٘ ، ٚع٢ً األ١َ إٔ تعًِ إٔ أعدا٤ٖا ٜرتبصٕٛ بٗا ٜٚهٝدٕٚ هلا املها٥د طُعا ٚحط

ٚال تٓطام ٚزا٤ أبٛام ايفت١ٓ اييت مس٢ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، َٚا أبدع يف ٖرا ايطٝام َا قاي٘ ايعال١َ 



4 
 

أال جيعًٛا اختالف أ٥ُتِٗ يف دص٥ٝات َٔ  –ِٖٚ َطًُٕٛ  –ايػٝذ املبازى املًٝٞ زمخ٘ اهلل : فع٢ً ادتصا٥سٜني 

 حكاد ٚع١ً يًتضاد " اْت٢ٗ نالَ٘ زمح٘ اهلل .دِٜٓٗ ضببا يأل

 ٚادتصا٥س تٓفٞ ارتالف ٚتأباٙ ٚتهسٙ املهسٚٙ ٚتبعدٙ ٜٚصدم ذيو قٍٛ اإلَاّ ايجعاييب زمح٘ اهلل :

ٕٓ ادتصا٥س يف أحٛاهلا عذب   ٚال ٜدّٚ بٗا يًٓاع َهسٚٙ         إ

َُتطع  ٌٓ ُعطس بٗا أٚ ضام   َٔ ايسمحٔ ٜتًٛٙ إال ٜٚطس      َا ح

 ايهسِٜ ٚتأًَٛا يف ٖرا األصٌ، ٚحافظٛا عًٝ٘  األصٌٝ ٖرا ايٓطب حٍٛ ادتُعٛا: فٝا أبٓا٤ ادتصا٥س ٚاإلضالّ 

، ٚجتاٚشا عٔ بعضهِ بعضا جتاٚش احملطٔ ع٢ً املط٤ٞ ٚختًكٛا ب٘ ؛ فًٝظ يف اذتٝا٠ َٔ ٜعٛض ٚافتدسٚا ب٘ 

ٚدٓٛد ، َٔ ٜكٟٛ ايٛطٔ إذا ضعف ، فهْٛٛا أبٓا٤ ٚطٓهِ ال أبٓا٤ أٖٛا٥هِ يٝظ يف اذتٝا٠ ايٛطٔ إذا ذٖب ، ٚ

، ٚايتفتٛا حٍٛ ٚحدتهِ اييت َٔ اهلل بٗا عًٝهِ ؛ فًٝظ يًدالف ق٠ٛ َُٗا ناْت أطُاعهِ ٚطٓهِ ال دٓٛد 

دزٚضا  ايتازٜذ ايٌّٜٓٛتطتّٓٝع فو ٖرٙ ايٛحد٠ ٚتفتٝت زٚح ادتُاع١ يف ايػعب ادتصا٥سٟ ؛ فٗٛ قد أع٢ّٓ عرب 

يف ٚحدت٘ ٚستبت٘ َٚٛدت٘ َٚطاملت٘ تبك٢ خايد٠ َع ايصَٔ ال ميطخٗا حدخ ٚال ٜػّٓٝٗا حدٜح ؛ ألٕ ٚحد٠ 

 .ايػعب ادتصا٥سٟ صٗستٗا املصاٖس٠ ٚصٓعٗا ايٓطب املػرتى ٖٚٞ بٗرٙ ايصف١ ضتبك٢ خايد٠ شتًد٠ 

دٝاٍ ، ٚحاضسنِ فدس يهٌ  ايبالد َا جيعًهِ تتذاٚشٕ ارتالفات ، فتازخيهِ فدس يهٌ األ تازٜذٚيهِ يف 

شتًدا ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ  ،ٚإٕ َٔ املفاخس اييت أضطت دتُع ايه١ًُ ٚتٛحٝد ايصف َا قاّ ب٘ فدا١َايبًدإ 

ٝذعٌ األ١َ َٛحد٠ يكسٕٚ أخس٣ ؛ فًٝظ ٖٓاى َا ضًُتدٌٝ بإْػا٥٘ دتاَع ادتصا٥س ايرٟ ٚصاْعا يًتازٜذ ي

،  جيدٕٚ فٝ٘ َسدعٝتِٗ ايٓاع ع٢ً ن١ًُ ضٛا٤ ؛ ٜرتدِ ايتازٜذ ٜٚٛحٞ باملتدٌٝ َجٌ داَع جيُع

؛ املسابّٓني  دٓٛد بأعإىل ؛ املٛحدٜٔ  إىل عًِ فكٗا٤؛ ٔ ٖدٟ ايصخاب١ ايفاحتني َ؛ ٜٚتخططٕٛ فٝ٘ تازخيِٗ 

إىل عبكس١ٜ ؛ إىل حتدٟ زداٍ االضتكالٍ ؛ إىل غذاع١ غٗدا٤ ثٛز٠ ْٛفُرب ؛ إىل ضٝاض١ دٚي١ األَري عبد ايكادز 

ٜٚفطس عبكس١ٜ ، س ادتصا٥س اذتدٜج١ ؛ إْ٘ َطذد ٜعهظ بعد ايسؤ١ٜ ٜتّٓٛف املجايٞ يااالضتػسإىل ؛ ١ فهس٠ املصاذت

 ق٠ٛ ايتٓفٝر .عٔ  ٜدافعٚ ، ايكساز

بّٓا١ْ اي، ٚإٔ حيفظ٘ يًبالد ٚايعباد ، ٚإٔ ٧ٜٝٗ ي٘  فٓطأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜدِٜ ز٥ٝظ ادتُٗٛز١ٜ ٌّٜٚٓٝ يف عُسٙ

فايًِٗ إْو ٜٚٓصسٙ ٜٚؤٜدٙ ؛ تأَسٙ بارتري ٚتدي٘ عًٝ٘ ، ٚإٔ ٜٓعِ عًٝ٘ َٔ ايصخ١ ٚايعاف١ٝ ؛ اييت صاذت١ اي

، ايًِٗ إْا  يًُخطٓنيَٓا  املط٦ٝنيعفٛ نسِٜ حتب ايعفٛ فاعف عٓا ، ايًِٗ انف بالدْا غس املرتبصني ٖٚب 

 ْبٝٓاْٚعٛذ بو َٔ غس َا اضتعاذ بو َٓ٘  –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  –ستُد  بٝٓاْطأيو َٔ خري َا ضأيو 

ايًِٗ َٚا أعّٓٝتٓا مما ضتب فادعً٘ ق٠ٛ يٓا فُٝا حتب ، ايًِٗ َٚا شٜٚت عٓا ، -ٚضًِ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ –ستُد 

زَضإ إمياْا ٚاحتطابا ، ٚادعًٓا ممٔ ٚقاّ يٓا فُٝا حتب ؛ ايًِٗ ادعًٓا ممٔ صاّ فساغا مما ضتب فادعً٘ 

آَٓا ٦َُّٓٓا  بًدْا ادتصا٥س بًدااإلضالّ ٚأعص املطًُني ٚادعٌ ، ايًِٗ اْصس ا ٚاحتطاباٜكّٛ ي١ًٝ ايكدز إمياْ

 .ٚصٌ ايًِٗ ٚضًِ ع٢ً املبعٛخ زمح١ يًعاملني ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ أمجعني ، ٚضا٥س بالد املطًُني 
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