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 الرحيمِ ن الرمح اِهللا سمِ بِ

 ||| ي انِ ع الْ وا كُّ فُ |||
 حفظه اهللا الشهري سعيد - األزدي سفيان أبو / للشيخ

ِهللا احلمد وحد والصالةُ ه لَى والسالمن عال م نيب ثُ ، بعده م أم ا ب ع د : 

 ! يغمد؟ ال هند م وأي سي، ب ح ... ري ضائ بِ ليس فقلت حبست وا قَالَ

 سِ فـي الن و سِ فْ الن بِـ ه ونِ د من وا ح ض فَ الدين م ه ع ن ص جاالً رِ يا و ضبان القُ ف لْ خ ني بِ ي غ املُ اِهللا سود أُ م إليكُ
وس وا لُ ج ُأل ل تارخياً مة ج د ي اً يدف ح الرِ بِ و ر د ر وأَ ة هِ بِ اُهللا غم أُ م الطَ نوف و اغ ي يتذَا فه الع فَ رِ ص م ها و غُ ر 
 . ان و ه والْ لِ الذُّ ابِ ر ت في
كُ إن أَ م د ع م ت لُأل اِهللا و مة ي ةَ قَ الثف سِ فْ الن القُ و د لَى ةَ رع ن اعِ فَ الدع قَ واملُ ينِ الد د س املُ ات س ت ب اح ن ةـ مبلِ ق 
الي هود و الن ص ى ار املُ امِ كَ احلُ و ر ت د ين والر املُ افضة رِ ش ك ني ب ع د ن زن  ماِإل م ح ا ب ط و ي أسِ اليالَّذ هببس لماُء ع 

وِء الس أنصار شرعِ بِ نَ و فت املُ الطاغوت كَ ح ام فَ هم مةَ اُأل وا لُ ذَّ خ أَ و ر بِ وا فُ ج طَّ قَ ها و ع ـ أَ ا وهاالً وص وج وا لُـ ع 
ع ب اِهللا اد نيملاملُس خ اً م د بِ وع يد اغُ طَ ل اً ل ي وتالَّذ ي كُ ح م ه بِ م ينِ د ه قَ و ونِ ان بِ الَ ه اِهللا ينِ د و ش ر ع ه لَ و ب لَى وا سع 
 صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم اِهللا ولُ س ر ه بِ اَء ج الَّذي مِ ي ظ الع يِ ق ي ق احلَ نِ يِ الد هذَا عىن م عليها وا فُ ر ى ح ت ح ة م اُأل

َ قَ و ر ي رف ه ع ق ةَ يد الِء الو و الب ةَ اِء ريدقرِ فْ الكُ ع بِالطَاغُوت اِإل و مي واُأل باِهللا ان خوة ينِ الد ية و قُ ح وق ا ه . 

 م ه ين د ه ي لَ وا ع ام قَ أَ و فَ يكُ بِ و س كْ ايِ س م ه لَ ه د د ح الَّذي نِ طَ الو بِ ة يقَ ث الو ولِ ص اُأل و ة يم ظ الع ي انِ ع املَ هذه وا يد قَ فَ
و الء و ه م و ب اء ر ه م . 

ورهبانها سوٍء وأحبار ... امللوك إالَّ الدين أفسد وهلْ
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لِ كُ ومع انِ كَ إم ي ات ه م لْ الع م ي ة املَ و اد ي ة اِإل و الَ ع م ي املُ ة ت اح لَ ة ه ن مم ق لِ ب كُ ح وم هِ ات املُ م ر ت د اَهللا أنَّ إالَّ ة س ب ح ان ه 
الَى وعت فَ و املُ ق ج اه د أَ ين الطَ لَ ه فَ ائ املَ ة ن ص ور الظَ ة اه ر ي ةالَ الَّت ي ض ر ن ا هم فَ الَ خ ه ن الَ ا وم لَ ذَ خ كَ ا ه قَالَ ا م 

 يـومِ إِلَـى ظَاهرِين الْحق علَى يقَاتلُونَ أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ ال ( : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمَ  اِهللا رسولُ
ةاميالْق .( 

 ه بِـ عِ د ص الّ و قِ احلَ ارِ ه ظْ إِ في يِ ع ر ش الّ م هِ بِ اجِ و بِ وا م ا قَ ني ل ات قَ م و ة اد قَ و اَء م لَ ع من ني ق اد الص نِ يِ الد الُ ج رِ
 اُهللا م ر ا حـ م يلِ ل ح وت اُهللا ه لَ ح ا أَ م ميِ رِ ح ت من ه في ا م و اُهللا لَ ز ن ا أَ م ريِ غ بِ مِ كْ احلُ و اِهللا بِ ك ر ش لّ ا رِ كَ ن م رِ يِ يِ غ ت و

 م و يـ دين اهـ ج املُ اِهللا الَ ج رِ ا ي م كُ لَ ةً يم ظ ع ةً ب قَ ن م ت ان كَ فَ ، نِ م الز هذَا في ين د ت ر املُ كامِ احلُ علَى جِ و ر واخل
لْ ذَ ب ت أَ م ر اَ و كُ ح م ر خ ي ةً يصف بِيلِ اللَّهفَ س م كُ ن ن مقَ م ض ى ن ح ب ه اً يد هِ ش - ن ح س ب ه كَ م كذَل الَ و ن ز هِ يِ ك لَى مع 

 يقِ رِ طَ ل مالزم ر س اَأل نَّ أَ اِهللا الَ ج ا رِ ي م كُ ي لَ ع ى فَ خ ي الَ ه ن إِ و ، اُهللا م كُ ت ب ثَ لُ د ب ي م لَ و ر ظ ت ن ي من م كُ ن م و - اِهللا
اجل ه اد م أنْ ذُ ن رِ ش ال فَ ع هِ ت ا و ن الَ و ت ح ز لَى وا نع أَ ا م ص كُ اب ي مف بِيلِ اللَّهن وإِ ، س م أَ ل كُـ بِ ت ونُ مـجالس 
ش اً قَ ر غَ و ر اً ب ع ر ب اً و ع ج اً م 

 وأعجمِ فَصيحٍ من األعادي كالب ... ا ظَفرت إنْ لُألسد، عجب وال

و ا م ورِ م س لَ ع كُ ي ن مم ت ع يبٍ ذ و ت ن ن ، يلٍ كم ض بٍ ر و ت ع يقٍ ل و ت ريٍ هِ س و ان ت ا ه ك َأل ل ع الَّ إِ اضِ ر ل ي ر وكُ د ـن مع 
كُ ينِ د ثَ م ب كُ ت الَى قَالَ ، اُهللا معإِنْ ( ت ثْقَفُوكُموا يكُوني اًء لَكُمدطُوا أَعسبيو كُمإِلَـي مهيـدأَي مهتأَلِْسـنو 

 . ) ن تكْفُرو لَو وودوا بِالسوِء

لَ و ك ن م ع اِهللا ةَ ي س بحان ه الَى وعت ل ع ب اد املُ ه ؤ نِ م املُ ني ج اه د ين ح اض ةٌ ر ، و ه ي س ب ثَ ب ب كُ ات ي مالَّذ لُ قُ أَ لَ م وب 
 . اُهللا م كُ ظَ ف ح م كُ جِ ه ن م يلِ د ب ت و م كُ ينِ د رِ يِ يِ غ ت في اً ر و خ و اً ز ج ع َ م كُ ائ د ع أَ

 الوعلُ قَرنه وأَوهى يضرِها، فلَم ... ليفْلقَها يوماً صخرةً كناطحٍ

 في م كُ جِ ه ن م لِ ج أَ من م اكُ ي ن د بِ م ت ي ح ض م كُ ينِ د لِ ج أَ من م كُ ائ م د بِ م ت ي ح ض ا م كَ فَ ة م ُأل ا الَ ج رِ ا ي م ت ن أَ لله فَ
 ات ب ثَ الّ من لِ و َأل ا مِ الَ س اِإل اب ب ش ر طَّ ا س م كَ فَ ، ورِ غ ثُ ال في م كُ انِ و خ إِ ل اِهللا د ع ب اً ات ب ثَ م كُ ات ب ثَ بِ م ت ن كُ و م كُ رِ س أَ

منتصـرِين ه نـ وا م جـ ر خ ارٍ ص ح و يلٍ ك ن ت و شٍ طْ ب من ه و قَ الَ ا م ش ي ر قُ من ا و قَ الَ م و ي ةَ كَ م في م هِ ينِ د علَى
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 فـي رِ ب صـ الَّ و اِء طَ الع و لِ ذْ الب و ة ي ح ض ت ي الّ انِ ع م ة م اُأل في م ت ي ي ح أَ م كُ ات ب ثَ بِ م ت ن أَ ذَلك ك و ، م هِ ات ب ثَ و م ه رِ ب ص بِ
ن ص ذَا ة رالّ ه ي ينِ دالَّذ لَ ذَ خ كَ ه ث ن ريأَ م ت ب اع فَ ، ه ج آكُ ز ن اُهللا مع ا خ ي اجلَ ر اِء ز . 

وي اِهللا وإِ الَ الَّذ إالَّ له و إِ ه ن لَ ه ح كُ لَ ق م و اجِ و لَى باُأل ع م نْ أَ ة الْ وا كُ فُ ي بِ ي انِ ع الق الِ ت الِ املَ و ، قَ و د ت و ات ر ت 
ب كاَأل ذَل ةُ لَّ د ، و فَ ات لَى قع كاَأل ذَل ئ ةُ م ، أَ و ج م لَى عع كاملُ ذَل س ل ونَ م ، ذَا وه اجِـ و لَـى بع نيمـلاملُس 

ج م اع ات فْ أَ و ر لَى لٌ كُ ، اً ادقَ ع اقَ طَ رِ د ت ذَا فَ ، هبِ ه م ال ه ، ذَا وبِ ه ج اه ه ، ذَ و قُ بِ اك و ت ه و انِ طَ لْ س ه ، الَ و ي ذَ ع أَ ر ح د 
 سـبِيلِ اللَّـه فـي تقَـاتلُونَ لَـا لَكُم وما ( يقول سبحانه هللا وا األسرى هؤالَِء مناصرة عن ف لْ خ الت بِ

عضتسالْمو نين فالِ مجاِء الرسالنو انالْوِلْدو ينقُولُونَ الَّذا ينبا رنرِجن أَخم هذه ةيمِ الْقَرا الظَّاللُهأَه 
 ومـا ( تعالَى ه لُ و قَ : ( رحمه اُهللا ي بِ طُ ر القُ قَالَ ) نصريا لَدنك من لَنا واجعلْ وليا لَدنك من لَنا واجعلْ

لُونَ ال لَكُمقَاتي تف بِيلِ اللَّهس ( ح لَى ضع اجل ه اد ، و ه و ي ت ن ضم ت خ ل املُ يص س ت ض ع نين فأَ م ي فَـ الكَ ي د ر ة 
 ه تـ م ل كَ ِء الَ عـ ِإل اد ه اجل تعالَى ب ج أو فَ ، ينِ د الّ عنِ م ه ون ن ت فْ ي و ابِ ذَ الع وَء س م ه ون وم س ي الَّذين ني ك رِ ش املُ
ظْ إِ و ارِ ه ينِ د ه و اس ت قَ ن املُ اذ ؤ نِ م ني الض ن اِء فَ عم ع ب اد ه ي انَ كَ نْ إِ وف كذَل لَ ت ف وسِ فُ الن ، و ت خ ـ اُأل يصِ لس ى ار 
اجِ و لَى بع ج م اع ة نيملإِ املُس بِ ا م الق إِ وِ الِ ت اَأل بِ ا م م الِ و ( اُهللا قطب سيد قَالَ و همحر ) كَ و ي ف قْ ت ع نِ ونَ دع 

الق ي الِ تف بِيلِ اللَّهس و اس ت قَ ن ؤالَِء اذاملُ ه س ت ض ع نين فالرِ م الِ ج النِ و اِء س لْ الوِ و د ؤالَِء ؟ انه ينالَّـذ ت ـ رس م 
ص و ر ه ي مف م ش ه د م ريٍ ث ل ح م املُ ية س مِ ل ، كَ و ر ام املُ ة نِ ؤم ، و ل ع فَ اط ة الر ح م اِإل ة ن انِ س ي لَى ةؤالَِء ، قِ الَ طْ اِإل عه 

ينالَّذ ي ع أَ ونَ ان ش د امل ح ن ة و الف ت ن َأل ة ن ه م ي ع ونَ ان امل ح ي ةَ نف ع ق يد هِ ت م ، و الف ت ي ةَ نف هِ ينِ د م ، و امل ح ي ةُ نف الع ق يد ة 
 ه ع ب ت ت الَّذي ي انِ س ن اِإل ود ج الو صِ ائ ص خ صِ خ أَ في ةٌ ن ح م ها ن َأل ضِ ر الع و ضِ ر اَأل و الِ املَ في ة ن ح من امل د ش أَ

 . ) ضِ ر اَأل و الِ املَ قِ ح و ضِ ر الع و سِ فْ الن ةُ ام ر كَ

و نى أَبِي عوسم رِيعالْأَش يضر اللَّه هنلَّمَ  اهللا رسول قَالَ : قَالَ عسو هلَيع لَّى اللَّهـانِي، فُكُّوا : ( صالْع 
 رحمـه اُهللا مِ الَ الس د ب ع ن بِ ز الع قَالَ ، ي ارِ خ الب اه و ر ) الْمرِيض وعودوا ، ع الْجائ وأطْعموا األسري، يعنِي

 مسلما أَسروا إِذَا :" الْعلَماِء بعض قَالَ الْقُربات،وقَد أَفْضلِ من الْكُفَّارِ أَيدي من الْمسلمين أَسرى إِنقَاذُ (
كَثيـرا خلْقًا أَسروا إِذَا الظَّن فَما ، " نبِيدهم أَو نخلِّصه حتى قتالهِم علَى نواظب أَنْ علَينا وجب واحدا
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ن؟ منيملسالْم . ي اَء جالقَ " ف نيِ انِ و هِ قْ الف ي ة " نِ الب يزاملَ ج ال ي ك ) : جِ ي ب ا س ت ن اذُ ق ه ـ اُأل يِ أَ - مس ى ار – 
 . ) لِ ا املَ بِ اُء د الف م هِ ي لَ ع ب ج و ه عن ونَ م ل س املُ ز ج ع ا ذَ إِ ف ، الِ ت الق بِ ارِ فَّ الكُ د ي من

و ا أَ م ظَ ع م قَالَ ا م و بِ أَ ه ه اج نْ رِ قْ املُ ر قَ ت لَ ب قَ نَّ إِ فَ ( اُهللا ه ض أَ ةَ ي س ى ر نيملي املُساَأل ف لِّ كُ ضِ ر ا ه ت ؤ ر أَ ق ص ح اب 
 اُهللا م ه م ر كْـ أَ الَّـذين ، ني نِ م ؤ املُ اِء فَ ر الش ارِ ه طْ اَأل ؤالَِء هلَ ة ي م احلَ ات ع ز ن م هِ وس فُ ن في ري ث ت و ، ة ي احلَ وبِ لُ القُ
 ة طَ قَ س و رِ ش الب اذ ذَّ ش من يرِ ازِ ن اخلَ و ة د ر الق انُ و خ إِ و ، ان ب لْ الص و ان ثَ و اَأل اد ب ع م هِ ي لَ ع طَ لَّ س ت فَ ه ت اد ب ع و ه ت فَ رِ ع م بِ

وا لُ قَ ثْ أَ فَ لَـمِ، ا الع فُ ن وس ه قُ بِ م ي اِإل ود ه ان ة لِ الَ ذْ اِإل و ، و ح ب س وه ن مع هِ قِّ ح ي مف الع أَ بِ شِ ي م ي انف هذاحلَ ه ي اة 
 . ) ه يد ح و ت و اِهللا ة اع طَ بِ ا ه ل غ ش لِ ج أَ ل الَّ إِ وا قُ ل خ ا م الَّتي

ي وف الص ح ن نيِ يحي بِ أَ ع ه ر ي ةَ ر ر ض اٌهللا ي نع نَّ أَ ه الن ب ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص ) : ملسو الْممِ أَخلسالْم 
 : قَالَ ه عن اٌهللا ي ض بشريٍ ر بنِ النعمان عنِ اً ض ي أَ نيِ يح ح الص في و ) يحقره والَ ، يخذُلُه والَ ، يظْلمه الَ ،

 ، الْجسد مثَلُ ، وتعاطُفهِم وتراحمهِم توادهم في الْمؤمنِني مثَلُ ( : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اِهللا رسولُ قَالَ
 . ) والْحمى بِالسهرِ الْجسد سائر لَه تداعى ، عضو منه اشتكَى إِذَا

 ني م ل سـ لم ل ةً ر ص ن الَ و م اَأل و انَ طَ و اَأل و لَ ه وا اَأل قُ ار فَ الَّذين م ه فَ ة ر ص الن بِ اسِ الن ق ح أَ ين د اه ج املُ هؤالَِء نَّ وإِ
 . ان كَ م لِ كُ في

 ا نـ ي لَ ع م هِ وق قُـ ح لِ قَ أَ من الَّذين الِ ج الرِ هؤالَِء في اِهللا ق ح م ت ي اس ن ت و م ت لْ اذَ خ ت ن م يا م كُ ات ه م أُ م كُ لْ كَ ثْ ت لْ فَ
يلُ بِ قْ ت ر و هِ ؤس م قْ أَ و د هِ ام م اَ مل ض ح ا بِ و ه نم د م هِ ائ م أَ و م و هِ ال م ل عِ فْ د الع وِ د الص ن لِ ائم ـ يه ود و ـ نص ى ار 
و ر و اف ض م رِ ش ك ني نأُ ع م هِ ت م اخلُ و لَى وجِ ركُ احلُ ع وم ات الع يلَ م املُ ة ر ت د ي ةلَ ذَ أَ الَّت ت نيملاملُس قَ و ه ر ت ه ي مف 
هِ نِ يِ د م و د ن ي اه كَ فَ ، م يف ب ؤالَِء وقِ قُ حَأل ا ه س ي ى را الَّتهبجلَ اُهللا أَو ه م الَ و ح لَ و قُ الَ و اِهللا بِ الَّ إِ ةَ و . 

 خـزائن وبِأَيـديهِم الْعدو أَسرِ في إخوانهم تركهِم في بِالْخلْقِ حلَّ ما علَى راجِعونَ إلَيه وإِنا للَّه فَإِنا (
 ريِ س ي اَأل انِ الع ك فَ في نَ و املُسلم لَ اذَ خ ا ت م د عن فَ ) والْجلَد والْقُوةُ والْعدد، والْعدةُ الْأَحوالِ وفُضولُ الْأَموالِ

و قُ الو وف م ع ه ت ج أَ أَ ر ع ن اِهللا اُء داملُ م ر ت د ين و ع لَى و دالنِ ع اِء س ي العفَ ف ي اتف خ ورِ د ه ن ل ي أس ر و هن
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فكَي ارالقَر فكَيأُ ودهي ملسم ... اتملاملُسو عم ودي؟ العدتاملُع 

الَتإِذَا القَائ نيشخ يحةً ـ فَض ... هدـ املَقَالَ ج ا : ةنتلَي ولَ لَمـ ن د 

احلَ و يثُ د نأَ ع رِ س ه ن ه احلُ و ي نُ زالَ الَّذ ي قَ ن ط كَ ؛ ع ي ا بِ ف م أَ ر ة س م ع ت ا الطُ ه ه ر و فَ الع اف و ش ع ار ه ا الـد ين 
احلَ و اُء ي ت خذُ ؤ ع ن ةً و قَ و ه ر الَ ذْ إِ اً و قَ الً و س ر اً ت س لَ إِ اق ى م أَ لِ ح رِ س ه ا و ت ع يبِ ذ ا ه و خ شِ د ح ا ي ئ ا ه ـنم ـ قلِ ب 
م ح ق ق ني ع ت اة ز ن قَ اد ونَ ال ( ةقُبري يف ؤن مال إِلّاً مةً ومذ ( ، هِ ي أُ ونَ ين وثَ ن ت ه ن و ي ش ت م ون ه لِسـ أَ بِ ن ن ة ب يئَـ ذ ة 
يثَ بِ خ ة ، و ي طَ ت ونَ لُ او لَ ع هِ ي أَ بِ ن ي يهِ د م جِ الن س كَ ة ا فَ م قُ لَ ع د و ت ه أَ م و ب ج لَ لٍ ه نع اُهللا ه م ع س م املُ ةَ ي ؤ م ن أُ ة م ع م ار 
هِ ش يد ِإل ا ة اُألولَى مِ الَ س ر ض اُهللا ي نع ا ه ، و ا م ه ذَ و نب ه ال ن يفَ رِ ش طَ ال ات اه املُ رات ؤ م ن اِهللا بِ ات و ر س ول لَّى هص 

 سـبِيلِ في ين د اه ج املُ ات ه م أُ و ات و خ أَ و ات ن ب و ات ج و ز ن ه ن أَ الَّ إِ ن هِ ينِ د بِ ات م زِ ت لْ املُ ، اللَّه علَيه وسلَّمَ 
اللَّه و ح س ب ا اُهللا ن نِ و ع م الو فَ ؛ يلِ ك م ن ا أَ ي لَ ه ينِ الد و الغ ي ر ة و الر ولَ ج ة و الش ه ام ة بِ ي يع فْ ن س ه ر ـ خـي ةً يصف 

بِيلِ اللَّهِإل س قَ ن ؤالَِء اذه الع ِفَ ي ف املُ ات س ل م ات نقُ م ي املُ ود ر ت د الطُ ين غ اة و ه ن ي ص ر خ ن ص ب اً اح و ـ ماًء س ا و 
 . ه االَ ج رِ ا و اه م الَ س إِ

بسى ــ أَت اتملسرٍ بِكُلِّ الْمثَغ ... شيعو نيملسإِذًا الْم يبطي 

ا ــ أَم لَّهل الْإِسلَامِ ــ و ـ ح ق ... افدـ ي ع هنع بانٌ ـ ش يبشو 

 أَجِيبوا ويحكُموا اللَّه أَجِيبوا ... كَانوا حيثُ الْكَرامة لذَوِي فَقُلْ

إِ و ن ا ن هِ ش اَهللا د الع ظ ا يمنلَ إِن ن ن خ كَ لَ ذ ن ا أَ ي س ري اِإل ات ي مِ الَ سف س ج الطَ ون و اغ يت ، لَ و س وف ن ذْ إِ بِـ لُ ذُ ب ن 
 . ن كُ اجِ ر خ إِ لِ ج أَ من اع طَ ست املُ اِهللا

إِ نَّ إِ و خ و كُ ان املُ م ج اه د ي ينف زِ ج ير ة م ح م لَّمَ  دسو هلَيع لَّى اللَّهقَ ص د ا ذَ َآ اِهللا و ه م م كُ بِ لَّ ا ح ي مف ب ـ ري ةَ د 
 ه يلـ ه ( ةُ يـ اع الد ت خ اُأل م هِ نِ ي ب من و ، الٍ فَ طْ أَ و اٍء س نِ و الٍ ج رِ من ا ه ل م كْ أَ بِ لِ ائ و الع رِ س أَ من يمِ ص لقَ ا بِ لْ قَ

 ا ِهللا نـ إِ و ساكناً إِالَّ قَليالً ممنِ استنصروا بِإِخوانِهِم املُجاهدينَ  ة ير زِ اجلَ لِ ه أَ أَحد من ك رِ ح ي ْ ملَ و ) ري ص القَ
إِ و لَ إِ ا ن ي ه اجِ ر ونَ ع .
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و ن ح ن أَ : ولُ قُ ن ب ش ا و ر ال بِ اِهللا و ن ص ر فَ ة ن ح ن اِهللا و ا م ِس ن ا أَ ين س أُ ر خ ت ن اجِ ا س يِ ة الرِ د ي اوِ ش و يِ ا عـ فه ص د ي يق 
 س ن يـ لْ ه و ؛ ا ه رِ ي غَ و اقِ ر الع و ني سط لَ ف في و انَ ير ِإِ في ات ري س َأل ا ا ن ات و خ أَ اِهللا ا و ين ِس ا ن م و ، ن ه عن اُهللا ج ر فَ
 يمِ صـ القَ لَ هـ أَ ا ي م كُ ي لَ ب ع اجِ و و ه ا فَ ن ي لَ ب ع اجِ و و ا ه م كَ و ، اِهللا بِ الَّ إِ ةَ و قُ الَ و لَ و ح الَ و ه ض ر ع من ؤ املُ
خ ةً اص و ا أَ ي ِإل ا لَ ه س ي مِ الأَ ف ضِ ر ةاجلَزِير غَ و رِ ي ه ا ع ةً، ام الَ و كُ لَ ولُ قُ ن أُ : م خ ر وا ج نأَ م ر كُ ض م ـ لَ وك ن 
ا قَ ب ي ا وف ه أَ ا و ع لِّ كُ بِ ا و د م ا ت س ت ط يع ون ه نقُ م و ة ، و ا رِ ح لَى وا صع ج املَ عِ م ـ لُ عوم ات و ـ تيضِ رِ ح نيمـلاملُس 
و ج اَأل عِ م م الِ و و ت ش يلِ ك الَ خ ي ا ع م ل ي ة قُ ت بِ وم طْ خ ل ا ف ن ص ى ار اُأل و م اِء ر نلِ آ م س ع ود و ك ارِ ب ـ مس ؤ م يهِ ول 

نم و ز اَء ر و ض اطَ ب ، و ولُ قُ ن ل ج ن ود ا ن : لَ ع كُ ي طْ اخلَ بعمليات م ف فَ ل اَأل ك س ى ر كُ و قُ وا ون د ِإل ةً و خ كُ انِ و ي مف 
 الَّـذين الِ ذَ نـ اَأل يـت اغ و الطَ هؤالَِء ن ي ب و ا ن ن ي ب اُهللا م كُ ح ي نْ ى أَ لَ إِ وا ز ج ع ت الَ و اِهللا بِ ا و ين ع ت س ا و رِ م َأل ا هذَا

ت وا نِ فُ طَّ خ ائَ س ن أَ ا و س ر وه ن و ذَ ع ب وه ن ابِ ن ذ لَّ كُ ين ع ر ف و ع اد ة َآ و ل ابٍ د لح بِ ر . 

أَ و ا أَ م ن ت م ا أَ ي ه ي اَأل ال س نَّ إِ : ى ر كُ س كُ وت م اِهللا و و اس ت م كُ اء ر م طَ ل أَ قِ ر ب اغُ الطَ ابِ و وت و لَ ع م هِ ائ ـ مالِّ الض ني 
ينالَّذ ه م الس ب ي بأَ ف إِ رِ س خ ا انِ ون أَ و خ و ات فَ ا بِ ن يهِ اوِ ت م الر خ يص ة وه م س ب ب قَ ب هِ ائ م هذاملُ ه ي ةَ دالَ الَّت لَ و ن 

ت ح د بِ د م و ع د خ لَ وجٍ ر ه م ، إنَِّ لْ ب ه م م وا الُ ا ز ح ى اَآل ت أَ ي ن س بِ و َ ون ر الع ش ر ن اتالرِ م الِ ج ـ النِ واِء س ، و اِهللا و 
 من لٍ الَ ذْ إِ من ه لَ ونَ ض ر ع ت ي ا م و السجون ات اب و ب ام م أَ م كُ ال فَ طْ أَ و م كُ ائ س نِ و م كُ ال ج رِ وف قُ ا و ن م ل ؤ ي لَ ه ن إِ
ق فَ املُ لِ ب ت ش ي نيف ونجالس نأَ م زِ لِ ج ي ار كُ ات م كُ بِ ارِ قَ أَ ل م يكُ وِ ذَ و م ، كَ و م س م ع ا ن نأُ ع ورٍ م ت طَـ فَ ت ـ لَ را ه 

 اج ر خـ إِ م دتـ ر أَ نْ إِ اِهللا وا و م لَ اع فَـ ، اِهللا بِ الَّ إِ ةَ و قُ الَ و لَ و ح الَ و م كُ ائ س نِ يشِ ت فْ ت و م كُ يش ت فْ ت اَء ن ثْ أَ وب لُ القُ
 م كُ ت ت كَ سـ أَ و م كُ وس ؤ ر ت س كَ ن و م كُ ت لَ ذَ أَ الَّتي ة و القُ سِ فْ ن بِ و ونَ ج ر خ وا ي ذُ خ ا أُ م كَ فَ السجون من م يكُ وِ ذَ
ح ن ى تع ن اعِ فَ الدأَ ع ع ر كُ اض ي مالَّت ئَ لَ م ونَ تجفَ ؛ الس ه الَ م ي ا لُ لَّ إِ ونَ فُ رِ ع القُ ةَ غ و ة و ي كَ لَن أْسب إِلَّاَ ف مه 

 وا ومـ قُ فَ - اُهللا ه لَ ب قَ ت - ي ريِ ِس ع اِهللا د ب ع رِ ي و اخلَ ب أَ - ذَلك كَ ه ب س ح ن - ا ه يد هِ ش و ة م اُأل لُ طَ ب ه بِ ام قَ ما بِمثْلِ
م نا قَ ع و ةَ م ر ج لٍ و اح بِ د م ا ت س ت ط ونَ يع . 

ا ونإِن اِهللا و ن ب ش كُ ر نَّ أَ م وطَ قُ س هذكُ احلُ ه وم املُ ات ر ت د ة و لَى رأْ ع س ه كُ ا ح وم لِ َآ ة س قَ ، ود ع الَ د ح ن ور ي هف 
الس اِء م و ب أَ د ت الَ ع ا م ت ه ظْ ت ه ر و ه م لَى اِهللا وع ا فَ ش ةاوِيه ي ت قَ ر ونَ ب وطَ قُ س ه م نلِّ كُ م كَـ م ان ـ وس ي د لُ خ
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 اُهللا ه كَ ار د ت ن م اَ لَّ إِ ونَ ثُ ع ب ي م و ى ي لَ إِ يلٍ جِ د ع ب اً يلَ جِ الُ ي ج اَأل ا ه ثُ ار و ت ي ة ن ع لَ بِ يخ رِ اَ الت م ه اؤ م لَ ع و ام كَّ احلُ هؤالَِء
 . ) الرحيم التواب وأَنا علَيهِم أَتوب فَأُولَئك وبينوا وأَصلَحوا تابوا الَّذين إِلَّا ( : تعالَى قَالَ ا م كَ ته، م ح ر بِ

و خ ت اً ام : 

إِ ا ي خ ا ا وناَأل ن س ى ر : ص ب لَى اً رع م ا اب ت ل يت بِ م ه أَ و ي ق الفَ نَّ أَ وا بِ ن ر ج نم نع اِهللا د و ح د ه ) لَماعةَ أَنَّ والْأُم لَـو 
تعمتلَى اجأَنْ ع وكفَعنٍء ييبِش لَم وكفَعنٍء إِلَّا ييبِش قَد هبكَت اللَّه لَك ، لَـوـوا وعمتلَـى اجأَنْ ع 
وكرضٍء ييبِش لَم وكرضٍء إِلَّا ييبِش قَد هبكَت اللَّه كلَيع تعفر الْأَقْلَام فَّتجو فحوا فَ ) الصِسـنأَح 

وأَ الظَّن ج ي وا لُ مبِ لَ الطَ ف م نم هدبِي لَكُوتٍء كُلِّ ميش وهو جِريلَا يو ارجي هلَيع س ب ح ان ه ، و ذَ اح وا ر نم 
طُ خ و ات الش طَ ي نْ أَ ان ي ت لَ إِ لَ لَّ س فُ ى ن كُ وس فَ م ي د لَ خ لَ ع كُ ي القُ م أَ وطَ ن و الض ع أَ ف م ـ أَ امع د كُ ائ املُ م ـ رت د ين 
 اِهللا ود نـ ج م ت ن أَ فَـ ؛ ر ص ت ن ت و ةُ م اُأل ت ب ثْ ت م كُ ات ب ثَ و م كُ رِ ب ص بِ فَ - اُهللا م كُ اذَ ع أَ - م كُ ينِ د من ٍء ي ش عن وا لُ از ن ت ت فَ
 م كُ رِ سـ أَ في م كُ ح الَ وا س م ز لْ ا و ، رِ كْ الذ و ات اع الطَ من وا ر ث كْ أَ فَ ه د ن ج اُهللا لَ ذُ خ ي نْ أَ اِهللا اذَ ع م و نَ و د اه ج املُ

الد اَء ع و الق ي ام ، لَمر أنَّ وا واعصالن عرِ، مبوأنَّ الص عبِ مالكَر جوأنَّ ، الفَر عر مسراً العيس . 

ن اَهللا لُ أَ س الع ظ يم م ل لُ املُ ك وك و ل املُ ي ؤ نِ م نْ أَ ني ي م ن لَ ع كُ ي الثَ بِ م ب ات الفَ و جِ ر الً غَ اجِ ع ي لٍ جِ َآ ر ، نْ أَ و ي ج لَ ع 
 ني نِ م ؤ مـ مٍ و قَ ور د ص و م كُ ور د ص ه بِ في ش ي ، ه انِ طَ لْ س يمِ ظ ع و ه هِ ج و لِ اَ لَ ج بِ يق ل اً ي ج ر فَ م كُ رِ س أَ من م كُ ج ر فَ
و ن لُ أَ س الَى هعنْ أَ ت ي ظَ فَ ح ع ر أُ ض خ ت ن ا ه القَ ه لَ ي ص ري و ج م أَ يع خ و ات ا اَأل ن س ري ي اتلِّ كُ ف كَ م ان نْ أَ و ي ه لَ َء ي ه م 
م ن ي د اف ع نع ه م و أَ ثْ ي لَ ر ه إِ ؛ م ن ه و ل ي كذَل القَ و اد ر ع ل يه . 

 . ني م الَ الع ب ر ِهللا د م احلَ و

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

 إخوانكم يف
 مؤسسة املالحم لإلنتاج اإلعالمي
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