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 است پیروزی و وکرامت مندی سخاوت ماه رمضان مبارك ماه
 همان است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی ذات مخصوص ستاٌش
ْنِفقُون   الَِّذٌن  : }فرماٌد می کرٌم قرآن در که خداٌی ال ُهمْ  ٌُ لِ  أ ْمو  ٌْ ارِ  ِباللَّ ه  النَّ  و 
ا ةًّ  ِسّرًّ  ٌ ِن َل  ع  ل ُهمْ  و  ِهمْ  ِعْند   أ ْجُرُهمْ  ف  بِّ ل   ر  ْوف   و  ِهمْ  خ  ٌْ ل  ل   ع  ُنون   ُهمْ  و  ْحز   ٌ }

 انفاق آشکار و پنهان روز و شب در را خود اموال که کسانی: »ترجمه
 ترسی نه و است؛ محفوظ براٌشان پروردگارشان نزد آنها مزد کنند، می

 براٌنکه دهم می گواهی و ،«شوند می اندوهگٌن اٌشان نه و برآنهاست
 براٌنکه دهم می گواهی و بٌهمتا، و ٌکتا هللا جز برحق معبود نٌست
 و بنده وسلم علٌه هللا صلی مصطفی محمد حضرت ما پٌامبر و سردار

 هر در: »فرماٌد می حدٌثی در که پٌامبری همان است، خدا فرستادهء
 ٌکی و آٌد می فرود فرشته دو روز آن در کند می صبح انسان که روزی

 و بده، آنرا عوض کننده خٌرات و خرج برای! خداٌا بار: گوٌد می آنها
 ،«کن تلف را بخٌل و ممسک انسان مال! خداٌا بار: گوٌد می آن دوم
لِّ  اللَُّهمَّ  هِ  وباِركْ  وسلِّمْ  ص  نْ  ، وصحِبهِ  آلِهِ  وعل ى علٌ  ُهمْ  وم  ِبع   إل ى بإحسان   ت 
ٌنِ  ٌومِ   .الدِّ
 !بعد اما
 و باشد، می نٌک اخَلق و الگو و ارزشها دٌن اسَلم دٌن حقٌقت در

 برآن و دهد می دستور آن به ما حنٌف دٌن که نٌکی اخَلق اٌن از برخی
 اخَلق اخَلق اٌن چون است، بخشش و عطا اخَلق: کند می تشوٌق
 اخَلق اٌن با و باشد، می نٌکوکاران نٌک صفات و پٌامبران برگزٌده
 اخَلق چنٌن با پس شود، می حاکم مردم مٌان برادری و دوستی و محبت
 و ملی همبستگی بر مجتمع اٌن و آٌد می وجود به همبسته و قوی مجتمع
 کند، می حاکمٌت داری وفا و اخَلص آن بر و باشد، می استوار بخشش

: گردد می متحقق وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر فرمودهء مفهوم نتٌجه در و
 مانند شان عطوفت و مهربانی و محبت در مسلمانان نمونهء و مثال»
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 را جسد همه آٌد درد به جسد اٌن عضو ٌک هرگاه باشد، می جسم ٌک
 .«گٌرد می درد و تب
 حسنی اسمای از ٌکی و متعال خداوند صفات از ٌکی بخشش و کرم و

 اش دروازه هٌچگاه که است کرٌمی و سخاوتمند خداوند پس باشد، می
 را سائل و رسد، نمی پاٌان به او بخشش و عطا هٌچگاه و شود نمی بسته
 هللا صلی پٌامبر سازد، نمی مأٌوس را امٌدوار و گرداند، برنمی خالی
 را بخشش و کرم است کرٌم خداوند براستی: »فرماٌد می وسلم علٌه

 در و ،«دارد می دوست را سخاوتمندی است سخاوتمند دارد، می دوست
 مگر هستٌد گمراه شما همه! بندگانم ای: »...فرماٌد می قدسی حدٌث
 را شما تا بخواهٌد هداٌت من از پس کنم، هداٌت را او من که کسی
 من که را کسی مگر هستٌد گرسنه شما همه! من بندگان ای کنم، هداٌت
 همه بندگانم ای بدهم، غذا را شما تا بخواهٌد غذا من از پس دهم، غذا
 لباس من از پس دهم، لباس را او من که کسی مگر هستٌد برهنه شما

 اشتباه روز و شب در شما همانا بندگانم ای بدهم، لباس شما به تا بخواهٌد
 کنٌد مغفرت طلب من از پس بخشم، می را گناهان همه من و کنٌد، می
 ٌک در شما جن و انس و آخر و اول اگر بندگانم ای... ببخشم، را شما تا

 می را شما کدام هر خواهش پس بخواهٌد من از و شوٌد اٌستاد سطح
 طوری مگر شود نمی کم پرداخت اٌن با است من نزد که آنچه پردازم،

 می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر و ،«کند می کم بحر آب از ای رشته که
 روز شب در نفقه و مصرف است مملوء خداوند بَلکٌف دست: »فرماٌد
 آفرٌد را زمٌن و آسمانها که روزی از اٌد ندٌده آٌا کند، نمی کم آنرا

 «نساخت کم را او دست در موجود ملک نمود نفقه که هرآنچه
 است، پٌامبران اخَلق از بخشش و عطا که دارد می بٌان کرٌم قرآن

لْ : }فرماٌد می چنٌن سَلم علٌه ابراهٌم ی قصه پٌرامون خداوند اك   ه   أ ت 
ِدٌثُ  ٌْفِ  ح  اِهٌم   ض  ِمٌن   إِْبر  لُوا إِذْ *  اْلُمْكر  خ  هِ  د  ٌْ ل  ا ف ق الُوا ع  مًّ َل  م   ق ال   س  َل   ق ْوم   س 

ُرون   اغ  *  ُمْنك  اء   أ ْهلِهِ  إِل ى ف ر  ِمٌن   ِبِعْجل   ف ج  هُ *  س  ب  ِهمْ  ف ق رَّ ٌْ أُْكلُون   أ ل   ق ال   إِل  { ت 
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 رسٌده تو به ابراهٌم گرامی مهمانان خبر آٌا!( پٌامبر ای: »)ترجمه
( جواب در ابراهٌم) سَلم،: گفتند و شدند وارد او بر که آنگاه! * است؟
 به پنهانی پس*  هستٌد ناشناس گروهی( گفت خود با و) سَلم،: گفت
*  آورد آنها برای فربهی شده برٌان گوسالهء و رفت همسرش سوی
 کرم خاطر به و ،«خورٌد؟ نمی آٌا: گفت و کرد نزدٌک آنان به آرا سپس

 .بود داده لقب مهمان دو پدر را او اش سخاوتمندی و
 نماٌٌم احترام و اکرام را همدٌگر تا کند می تشوٌق را ما متعال خداوند و
: فرماٌد می متعال خداوند که طوری باشٌم، بوده برتری و کرم اهل که تا
ل  } لِ  و  أْت  ةِ  ِمْنُكمْ  اْلف ْضلِ  أُولُو ٌ  ع  السَّ اِكٌن   اْلقُْرب ى أُولًِ ٌُْؤُتوا أ نْ  و  س  اْلم   و 

اِجِرٌن   اْلُمه  ِبٌلِ  ِفً و  ْعفُوا هللاَِّ  س   ٌ ْل ْصف ُحوا و   ٌ ْل ْغِفر   أ نْ  ُتِحبُّون   أ ل   و   ٌ  ُ  ل ُكمْ  هللاَّ
 ُ هللاَّ فُور   و  ِحٌم   غ  ( دارای) و توانگر که شما مٌان از کسانی و: »ترجمه{ ر 

 و خوٌشاوندان به که برآن بخورند سوگند نباٌد هستند زندگی وسعت
 چشم و کنند عفو باٌد آنها ندهند، چٌزی خدا درراه مهاجران و مستمندان
 خداوند و ببخشد؟ را شما خداوند که دارٌد نمی دوست آٌا بپوشند،
ث لُ : }فرماٌد می جَلله جل خداوند و ،«است مهربان ی آمرزنده  الَِّذٌن   مَّ
ال ُهمْ  ٌُنِفقُون   ِبٌلِ  ِفً أ ْمو  لِ  هللاَِّ  س  ث  م  ة   ك  بَّ ت تْ  ح  ْبع   أ نب  اِبل   س  ن  ةُ  ُسنُبل ة   ُكلِّ  ِفً س  ائ   مِّ
ة   بَّ ُ  ح  هللاَّ اِعفُ  و  ن ٌُض  اءُ  لِم  ش   ٌ  ُ هللاَّ اِسع   و  لٌِم   و   که کسانی مثل: »ترجمه{ ع 

 هفت که است ای دانه همانند کنند، می انفاق خدا راه در را خود اموال
 هر برای خداوند و باشد، دانه ٌکصد خوشه هر در که بروٌاند خوشه
 همچنٌن ،«داناست گشاٌشگر خدا و کند می برابر چند بخواهد که کس
س  : }فرماٌد می دٌگری آٌت در ٌْ لُّوا أ ن اْلِبرَّ  لَّ ُكمْ  ُتو  ل   ُوُجوه  ْشِرقِ  ِقب   اْلم 

ْغِربِ  اْلم  ل ِكنَّ  و  نْ  اْلِبرَّ  و  ن   م  ْومِ  ِباّللَِّ  آم   ٌ اْل ةِ  اْْلِخرِ  و  ِئك  َل  اْلم  ابِ  و  اْلِكت  ٌٌِّن   و  ِب النَّ  و 
آت ى ال   و  ل ى اْلم  هِ  ع  ِوي ُحبِّ ى اْلقُْرب ى ذ  ام  ت   ٌ اْل اِكٌن   و  س  اْلم  اْبن   و  ِبٌلِ  و   السَّ

اِئلٌِن   السَّ  و مشرق سوی به را خود روی که نٌست اٌن نٌکی: »ترجمه{ و 
 و قٌامت روز و خدا به که است کسی نٌکوکار و نٌکی بلکه کنٌد، مغرب

 را خود مال و باشد، آورده اٌمان پٌامبران و آسمانی کتابهای و فرشتگان
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 واماندگان و مسکٌنان و ٌتٌمان و خوٌشاوندان به داشتنش دوست وجود با
 می دٌگری آٌت در ،«بدهد بردگان آزادی راه در و گداٌان و درراه
ٌُْطِعُمون  : }فرماٌد ام   و  ع  ل ى الطَّ ا ُحبِّهِ  ع  ا ِمْسِكٌنًّ ِتٌمًّ  ٌ ا و  أ ِسٌرًّ ا*  و  م   ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ
ْجهِ  اءًّ  ِمنُكمْ  ُنِرٌدُ  ل   هللاَِّ  لِو  ز  ل   ج  ا و  ا*  ُشُكورًّ افُ  إِنَّ خ  ا ِمن ن  ن  بِّ ا رَّ ْومًّ ا ٌ  ُبوسًّ  ع 

ا ِرٌرًّ ق اُهمُ *  ق ْمط  ُ  ف و  رَّ  هللاَّ لِك   ش  ْومِ  ذ   ٌ ل قَّاُهمْ  اْل ةًّ  و  ْضر  ا ن  ُسُرورًّ  و: »ترجمه{ و 
 بخشند می اسٌر و ٌتٌم و مسکٌن به دارند دوست و نٌاز که اٌن با را غذا
 شما از نه دهٌم، می غذا شما به هللا خاطر به فقط ما: ( گوٌند می و* )

 ترسٌم می پروردگارمان از ما همانا*  سپاسی نه و خواهٌم می پاداشی
 و سختی از را آنان هللا پس*  است دشوار و سخت و عبوس که روزی

 پٌامبر و ،«بخشٌد سرور و شادمانی را آنها و داشت نگه روز آن شر
 .«کند خرج تو بر خداوند تا کن خرج: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی

 تضامن و سخاوتمندی و بخشش ماه همٌشه رمضان مبارک ماه و
 انسان سخاوتمندترٌن وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر زٌرا باشد، می اجتماعی

 ابن از داد، می انجام رمضان مبارک ماه در را سخاوت وبٌشترٌن بود،
 هللا صلی هللا رسول: »فرمود که است رواٌت عنهما هللا رضی عباس
 مبارک ماه در را سخاوت وبٌشترٌن بود، مردم سخاوتمندترٌن وسلم علٌه

 انجام نمود می مَلقات سَلم علٌه جبرٌل حضرت با که هنگامی رمضان
 او از را قرآن و کرد می مَلقات او با رمضان شب هر در و داد، می
 از برخٌر سخاوتمندتر وسلم علٌه هللا صلی هللا رسول پس آموخت، می
 .«بود تند باد

 بر حال هر در را ما وسلم علٌه هللا صلی محمد حضرت ما پٌامبر وقتی
 را سَلم! مردم ای: »فرماٌد می که طوری است نموده تشوٌق طعام دادن
 که درحالی و بدهٌد، غذا توان قدر به دٌگران به و نماٌٌد، افشا تان مٌان
 ،«شوٌد می بهشت وارد سَلمت به نماٌٌد، ادا نماز شما خابند مردم

 نموده تشوٌق و ترغٌب نٌز مهمان احترام بر حالت همه در همچنٌن
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 و اکرام را خود مهمان دارد اٌمان جزا روز و خدا به که کسی: »است
 .«کند می عزت
 و فقرا به دادن طعام که دارد می بٌان وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر پس

 که طوری دارد، بزرگی پاداش مبارک ماه اٌن در مهمان کردن احترام
 روزهء پاداش مانند بدهد افطاری را داری روزه که کسی: »فرماٌد می
 کم اصَل دار روزه خود اجر از که درحالی شود، می نوشته براٌش او

 را داری روزه که شود می کسی هر نصٌب اجر اٌن پس ،«شود نمی
 از ثروتمند، ٌا باشد فقٌر دار روزه اٌن است برابر دهد می افطاری
 روزه" واژهء با( ص)پٌامبر چون خٌر، ٌا باشد او دوستان و نزدٌکان

 برآورده و فقرا دادن غذا ضمن در پس است، نموده ذکر عام" دار
 مقصد وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر سخن در آنها های نٌازمندی ساختن
 اجتماعی روابط تقوٌت از عبارت آن و دارد وجود نٌز دٌگری شرعی
 شود می تقوٌت وقتی روابط اٌن باشد، می مبارک ماه اٌن در مردم مٌان
 بوده خانواده سفرهء است برابر شوند جمع باهم سفره ٌک سر بر آنها که

 .خوٌشاوندان و دوستان سفرهء ٌا باشد
 شامل وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر حدٌث از شده دانسته مفهوم همچنٌن
 با واقعی صورت به را دار روزه انسان شخصی که شود می هرآنچه
 بر ٌا کند، آماده غذاٌی براٌش ٌا بدهد افطاری طعام بر او نمودن دعوت

 روزه آن توسط تا کند هدٌه براٌش ٌا نماٌد صدقه را مال از مقداری او
: نخست: است موضوع دو حدٌث اٌن از هدف پس نماٌد، افطار را خود

 گرسنه مٌان رمضان مبارک ماه در نباٌد که طوری اجتماعی همبستگی
 روابط تقوٌت و محبت اٌجاد: دوم باشد، داشته وجود محروم ٌا محتاج ٌا

 شکل به رمضان مبارک ماه در و عموم صورت به مردم مٌان اجتماعی
 .خاص

 در الگو و نمونه بهترٌن ما برای وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر اصحاب
 می جَلله جل خداوند رضای کسب برای سخاوتمندی و عطا و بخشش
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 و واقعی همبستگی که تا مشکَلت؛ و سختی اوقات در وٌژه به باشند،
 وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر پس گردد، متحقق صمٌمٌت و همکاری
 نموده توصٌف داشت وجود مٌانشان که تعاونی و هبستگی با را اشعرٌها

 بجا زنانی بٌوه خود از جنگ در اگر ها اشعری همانا: »گوٌد می
 ٌک در دارند که را هرآنچه شد کم مدٌنه در شان عٌال غذای ٌا گذاشتند
 آنها پس نماٌند، می تقسٌم مساٌانه مٌانشان آنرا سپس کنند می جمع لباس
 .«هستم آنها از من و من از
 ابو: فرمود که است رواٌت عنه هللا رضی مالک پسر انس حضرت از و

 ترٌن محبوب و داشت را مال بٌشترٌن مدٌنه اهل انصار مٌان در طلحه
 و داشت، قرار مسجد مقابل در آن و بود،( بئرحاء) خودش به نسبت مال

 انس نوشٌد، می آن شٌرٌن آب از شده وارد به وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر
الُوا ل نْ : }شد نازل آٌت اٌن که هنگامی: گوٌد می( رض) ن  تَّى اْلِبرَّ  ت   ح 

ا ُتْنِفقُوا  و رفت وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر سوی به طلحه ابو ،{ُتِحبُّون   ِممَّ
: است کرده نازل را آٌت اٌن برتو خداوند همانا! خدا رسول ای: فرمود

الُوا ل نْ } ن  تَّى اْلِبرَّ  ت  ا ُتْنِفقُوا ح   من مال ترٌن محبوب براستی و ،{ُتِحبُّون   ِممَّ
 ثواب و پاداش امٌدوارم نمودم صدقه خدا راه در آنرا و است( بئرحاء)
 که طوری آنرا خدا رسول ای پس شود، ذخٌره خداوند نزد در براٌم آن

 وسلم علٌه هللا صلی هللا رسول بده، قرار است نموده ات راهنماٌی خداوند
 که را آنچه سودمند، مال است اٌن سودمند، مال است اٌن به، به: فرمود
 قرار نزدٌکانت خدمت در آنرا است بهتر من نظر به و شنٌدم، من گفتی
 مٌان آنرا پس. کنم می چنٌن خدا رسول ای: فرمود ابوطلحه بده،

 .«نمود تقسٌم خود زادگان عمو و نزدٌکان
 های پدٌده همه از باٌد و هستٌم، بزرگ اخَلق اٌن نٌازمند ما چقدر پس

 وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر چون باشٌم، بوده دور خودخواهی و بخٌلی
 می سپری سٌر شکم به را شب که کسی نٌست من امت از: »فرماٌد می
 ،«داند می را او حال او که درحالی است گرسنه اش همساٌه و کند
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 مصرف به را اضافه مال تو اگر! آدم فرزند ای: »گوٌد می همچنٌن
 نماٌی، حفظ خود نزد آنرا اٌنکه از است بهتر کنی نفقه فقرا به و برسانی

 اول را صدقات و خٌرات و شوی، نمی کرده مَلمت کفاف قدر بر تو و
 دست از بهتر( دهنده صدقه) بلند دست و کن، آغاز نزدٌکانت از

 که کسی: »فرماٌد می دٌگری حدٌث در و ،«است( گٌرنده صدقه)پاٌٌن
 دارد را حٌوانش پشت بر( سواری بی)دٌگر کسی کردن سوار تواناٌی

 آنرا اضافی باٌد دارد بٌشتر توشهء که کسی و نماٌد، سوار برآن آنرا باٌد
 «بدهد ندارد توشه که کسی به

 ولكم لً هللا وأستغفر هذا قولً أقول
*    *   * 

 و درود و است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی مخصوص ستاٌش
 همه بر و وسلم علٌه هللا صلی محمد حضرت پٌامبران خاتم بر سَلمتی

 .باد او اصحاب و آل
 !مسلمان برادران
 اشکال بلندترٌن و ترٌن بزرگ از نفس به کرامت و سخاوتمندی درواقع

 است، خوبان خصلت و سخاوتمندان صفت آن چون است، سخاوتمندی
 شاعری است، سخاوت نوع ترٌن ظرٌف و فداکاری درجهء بلندترٌن وآن
 :گوٌد می
 نفس بخشش   گردد آن مانع بخل که هنگامی بخشد می را خود نفس

 .است سخاوتمندی هدف بزرگترٌن
 حدود در مبارز سرباز که آنست نفس بخشش اشکال بزرگترٌن از و

 صابرانه خود آبروی و اهالی و سرزمٌن و وطن از و اٌستد می کشور
 و مبارزه روز ٌک: »گوٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر کند، می دفاع

 دٌگری حدٌث در و «است دنٌا متاع و دنٌا از بهتر خدا راه در مقاومت
 خوف از که چشمی: کند نمی اصابت چشم دو به دوزخ آتش: »گوٌد می
 و حراست خدا سرزمٌن از خدا راه در که چشمی و کند، می گرٌه خدا
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 آخرت و دنٌا پٌروزی جان کردن قربانی برآن افزون ،«کند می حفاظت
ا: }فرماٌد می متعال خداوند سازد، می انسان نصٌب را ا ٌ  ه  ٌُّ ُنوا الَِّذٌن   أ   آم 

اِبُروا اْصِبُروا ص  اِبُطوا و  ر  قُوا و  اتَّ لَُّكمْ  هللاَّ   و   کسانی ای: »ترجمه{ ُتْفِلُحون   ل ع 
 فرا شکٌباٌی و صبر به را دٌگران و کنٌد، صبر! اٌد آورده اٌمان که

 .«شوٌد رستگار شاٌد بترسٌد خدا از و کنٌد، نگهبانی را مرزها و خوانٌد
 چون پٌروزٌهاست، و موفقٌتها ماه رمضان مبارک ماه تردٌد بدون

 و ابزار بودن ناقص و مسلمانان شمار بودن اندک وجود با متعال خداوند
 گردانٌد، پٌروز ماه اٌن در را آنها ولی شان دشمن با مقارنه با شان آلت

ل ق دْ : }فرماٌد می خداوند چنانچه ُكمُ  و  ر  ُ  ن ص  ْدر   هللاَّ أ ْنُتمْ  ِبب  قُوا  أ ِذلَّة   و   هللاَّ   ف اتَّ
لَُّكمْ  ْشُكُرون   ل ع  قُولُ  إِذْ *  ت  ُكمْ  أ ل نْ  لِْلُمْؤِمِنٌن   ت   ٌ ْكِف ُكمْ  أ نْ  ٌ  ُكمْ  ٌُِمدَّ بُّ ةِ  ر  ث  َل  ف   ِبث   آل 
ةِ  ِمن   ِئك  َل  لٌِن   اْلم  ل ى*  ُمْنز  ْصِبُروا إِنْ   ب  قُوا ت  تَّ ت  أُْتوُكمْ  و   ٌ ا ف ْوِرِهمْ  ِمنْ  و  ذ   ه 

ُكمْ  ٌُْمِدْدُكمْ  بُّ ةِ  ر  ْمس  ف   ِبخ  ةِ  ِمن   آل  ِئك  َل  ِمٌن   اْلم  وِّ ا*  ُمس  م  ل هُ  و  ع  ُ  ج  ى إِلَّ  هللاَّ  ُبْشر 
ِئنَّ  ل ُكمْ  ْطم  ِلت  ا  ِبهِ  قُلُوُبُكمْ  و  م  ِزٌزِ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  إِلَّ  النَّْصرُ  و  ِكٌمِ  اْلع  : ترجمه{ اْلح 
 شما که حالی در کرد ٌاری بدر جنگ در را شما خداوند گمان بی و»

 که آنگاه*  نماٌٌد سپاسگزاری که باشد بترسٌد خدا از پس بودٌد، ناتوان
 با را شما پروردگارتان که نٌست کافی را شما آٌا: گفتی می مؤمنان به
 صبر اگر آری،*  کند؟ ٌاری آٌند می فرود آسمان از که فرشته هزار سه
 شما سراغ خروش و جوش همٌن با دشمن و نماٌٌد پرهٌزگاری و کنٌد
 کرد خواهد ٌاری نشاندار فرشته هزار پنج به را شما پروردگارتان. بٌاٌد
 بدٌن تا نداد، قرار شما پٌروزی برای ای مژده جز را آن خداوند و* 

 جانب از جز پٌروزی نصر گرنه و گٌرد، آرامش بدان شما دلهای وسٌله
 .«نٌست حکٌم توانمند خداوند

 و شد، فتح مکرمه مکهء هجری هشتم سال در رمضان مبارک ماه در و
 برترٌن اخَلق مکارم پٌرامون وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر فتح اٌن در

 مهربانی، و تسامح و گذشت و بخشش و عفو مورد در وٌژه به بود الگو
 که نمود جمع باهم را کسانی تمام وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر که طوری
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 و بودند، کرده بٌرون اش کاشانه و خانه از و بودند نموده اذٌت را او
 می فکر چه: »گفت شان برای سپس بودند، نموده توطئه کشتنش برای
 چون کنی، می خوبی ما با حتما: گفتند «کرد؟ خواهم چه شما با من کنٌد
 شما همه بروٌد: »فرمود هستی، ما خوب و کرٌم برادرزادهء و برادر تو

 .«هستٌد آزاد
 اکتوبر ماه ششم با برابر هجری7931 سال رمضان مبارک ماه در و

 که طوری شد، واقع کرامت و عزت جنگ رمضان دهم جنگ م7319
 را دشمنی ارتش شوکت و گردانٌد موفق را ما ملی ارتش متعال خداوند
 ضربه برآن طوری خورد، نمی شکست هٌچگاه کرد می فکر که شکست
 و نمود، پا زٌر آنرا غرورش و داد، دست از را صوابش که کرد وارد
 و نماٌند، احترام آنرا ملی ارتش و مصر تا واداشت را جهانٌان همه
 تَلوت داری، زنده شب روزه، همراه اکبر، هللا: مبارز سرباز شعار
 نصٌب آشکار پٌروزی نتٌجه در پس بود، صادقانه دعای و کرٌم قرآن
 را شهادتی و فداٌی جان دراٌنجا و شد، رانده متجاوز دشمن و گردٌد، مان

 و وطن آزادی راه در ما عزٌز مصر و ملی ارتش که شوٌم می ٌادآور
 که شهداٌی چنان نمودند تقدٌم حٌثٌت و آبرو و سرزمٌن و دٌن از دفاع

 .نمودند آبٌاری شان پاک خون با را سرزمٌن
 ما عزٌز مصر برای قوی امنٌتی سپر ما مسلحه قهرمان قوات هنوز تا و
 در آن وفای با افسران هنوز تا و باشد، می ما عربی و اسَلمی امت و

 همه و همٌشه و دارند، قرار درجنگ شرٌر ترورٌسم گروهای برابر
 می تقدٌم قربانی وطن کرامت و عزت و امنٌت از دفاع راه در روزه
 درراه اٌنها دارند می دوست را زندگی که دٌگران همچون و کنند،

 است ارزش با هرآنچه کردن تقدٌم برای آنها و دارند، تَلش شهادت
 آمادگی همچنٌن دارند، کامل آمادگی آن خاک دفاع و وطن قربانی برای
 استقرار و امنٌت با بخواهد که نماٌند قطع را دستی هر تا دارند کامل
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 شمشٌر و سپر تارٌخ مرور در همٌشه ارتش اٌن پس نماٌد، بازی مصر
 .است واقعه اٌن گواه تارٌخ اند، بوده ملت بران
  .ومولها ولٌها أنت زكاها، من خٌر أنت وزكها تقواها، نفوسنا آت اللهم


