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احلالل بيي واحلرام بيي

احلمددهللمرمراماظملد القماظ ددلمهمطؿ زددهماظمل ؼد م{ضُدلممعْدنممحْدِينْمزؼلْددِماظتِددهماظِؿدديم
أخمِْجْمظملؾْ دهموْاظطِيِّؾْ تمعنْماظِِّزمقمضُلممػيْمظتِذؼنْمآعْلُوامصيماظْقْيْد مماظدهللنغميْ ممخْ ظصْدًِممؼْدومنْمم
اظْ يْ عِْمطذْظكمغُفصِّلُماظْآؼْ تمظ ومنٍمؼْملمتمُدو ْم}قموأذددهللُمأ ممَملظدهْملَِمارُموحدهللْهُمَمذْدِؼكم
ظهُقموأْذدهللُمأ يمديهللْغ موغؾييل معُقْمّهللًامسْؾهللُهموردوظهقماظتِدُميمصْلِّموددتمممموزد ر ْمستيدهقموستدىم
آظهموصقؾهقموعْنممتْؾملْدُمممزإحل ٍملظىمؼونماظهللِّؼنقموزملهلل م
صددإ معددنمسامددِماظاددِؼملِما د د عيِمأمغد د مج د تمز د

مواظلفددومواظف ددلمواظلّددملِقم

وأرذهللتماظل سملىلمع مؼلملهللػممهماظهللغي مواآلخِ ؛مصأحتتمهلممطدلمريد قموحِعدتم
ستيدممطلمخؾيثقموغدتمسدنمطدلمردِرقموذدِستمطدلمعد مؼ ديمماحليد قمو فد مستدىم
اظلد سمأعدلدممواددؿ ِارػمقمحيددثمؼ دو:متملد ىل م{وْؼُقدلُّممظدُدمُماظطّيّؾْد تمموْؼُقْدِّنُممسْتديمدمُم
اظْكْؾْ ثْ}قموؼ و:مدؾق غه م{عْنممسْملْمصْد ظقً ممعّدنممذْطدٍِممأوممأُغـْدىم وْػُدوْممعُدؤمعنممصتلُقمييْليدمهُم
حْيْ ًمريّؾًِْموْظلْفم ؼْليدُمممأجمِْػُممزأحملْنمعْ مط غُوامؼْملممْتُو ْ}قموؼ دو:ممغؾيلد م(صدتىمارمستيدهم
ودتم) م(ظ مرِْْرْموْظ مرِْارْ) .م
وااؿهللزِمهمأحك نماظاِؼملِما د عيِمجيهللمأ معل حِماحل :مصيد موادملِقموعل حِم
احلِانمري ِمحمهللود قموأ مطتيدم موارحمزْيِّنقمحيثمؼ و:مدؾق غه م{ضُدلممتْملْد ظومامأتمدلُم
عْ محِْينْمرْ نزكُمممسْتد ميكُمم مأظِد ممتُامدِطُواممزدهممذْديمؽً ممموْز ظْوْاظدهللْؼمنمملحملْد غً مموْظد ممتْ ْؿُتُدواممأومظدم ْدطُممعِّدنمم
لعمت قٍمغيقمنُمغِْمزُ ُضكُممموْلؼي ػُممموْظ متْ ِْْزُواماظْفوْاحشْمعْ مزدِْْمعلمدْ موْعْ مزْطنْموْظ متْ ْؿُتُدوامماظدليفْ ْمم
ص طُممزهمظملْ ِتكُمممتْملم تُو ْ}قموؼ و:مغؾيل م(صدتىمارمستيدهم
اظِؿيمحِْينْماظتِهُملظِ مز ظْقْقِّمذْظكُممموْ ي
ق ْ:مزْيِّنموْل يماظْقِْْانْمزْيِّنقموْزْيملْدُم مأعدورمعُامدؿْؾدْ تمَمؼْملمتمُدُدنيمطـيدِمعدنْم
ودتم) م(ل ماظْ ْ
اظلد سقمصمْددنماتي ددىماظان دؾُدْ تمادمدؿْؾمِْأمظهللؼلددهموْسِمرددهقموْعْ دنمموْضدموْمهماظان دؾُد تموْض دوْمهم
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اظْقِْْانقمط ظِياسيمؼِْمسْىمحْومْ:ماظْقمْىمؼُوذكمأ ممؼِْمتْوْمصيدهقمأَموْل يمظكُدلِّمعْتدكِمحمًدىقم
أَموْل يمحمْىمارمعْقْ رعُدهقمأَموْل يمهماَلْدهللمعُ مدًًِْملذْامصْدتقْتممصْدتحماظْفْلْدهللُمطُتدهُقم
ولذْامصلْهللْتممصلْهللْماظْفْلْهللُمطُتهُقمأَموْػيْماظْ تْ ).
وؼ و:مغؾيل م(صدتىمارمستيدهموددتم) م(مل يمارمريِّد ممَمؼْ ْؾْدلُمملَِمريِّؾًد قمموْل يمارمأعْدِْمم
ااُؤمعليمنْمزمْ مأعِْْمزهمااُِمدْتيمنْقمص  ْ:م{ؼْ مأؼندْ ماظِندُلُمطُتُوامعنْماظطِيِّؾْ تموْاسممْتُوامصْد ظقً مم
لغِّيمزمْ متْملممْتُو ْمسْتيم}ق موْض  ْ:م{ؼْ مأؼندْ ماظِذؼنْمآعْلُوامطُتُوامعدنممريِّؾْد تممعْد ممرْزْضْلْد طُمم}،مثُدميمم
ذْطِْماظِيجُلْمؼُطيمدلُمماظليدفِْمقمأذمدملْثْممأشْؾْدِْقممؼْمُدهللنممؼْهللْؼمدهمملظدىمماظليدمْ قممؼْ ُدوُ:م مؼْد ممرْاِّمؼْد ممرْاِّقم
وْعْطْملْمُدهُممحْدِْانقمموْعْامدِْزُهُممحْدِْانقمموْعْتْؾْلُدهُممحْدِْانقموْشُدذيْممزد حلِْانممصدأغيىممؼُلمدؿْفْ اُممظدهُ !)قم
وحذرمدؼلل ماحلليفمعنمعًؾِماحلِانموأطلماحلِانقمؼ و:مغؾيل م(صتىمارمستيهمودتم) م
ممغْؾْتْمعنْماحلِانمص ظلّ رُمأ موظىمزه).م م
(طُلّمظقم ٍ
احلمددهللمرمراماظمل د القمواظص د

*** م

مواظل د نمستددىمخ د مماألغؾي د موااِدددتلقمددديهللغ م

حممهللم(صتىمارمستيهمودتم)قموستىمآظهموصقؾهمأمجملل .م
ظملددلمأػددممصد رقمزددلماظملتمد مواَدد

مػددومعددهللىمصدددممػددؤَ موأوظؽددكمظ د ؼ ماحلدملم

واحلِعددِقمواظ دديقمواظلددملِ؛مص ظمل د رمؼددهللر مأ ماألصددلمهماألذددي ماحلددلموا ز حددِقموأ م
اظؿقِؼممواالومػومادؿـل معنماألصلقمحيثمؼ و:مدؾق غه م{ضُلممظِد ممأجدهللُممصديممعْد ممأُوحديْمم
لظييمعُقِْيعً مسْتىمر سمٍمؼْطْملْمُهُملظِ مأ مْؼكُو ْم ْع ميؿًِْمأوممدْعً معيلمفُوحً مأوممظقممْمخل ؼدٍِممصإغيدهُممرجمد مم
أوممصلم ً مأُػليمظ ًْيمِماظتِهمزهمصمْنمارمطُِيمشيمِْمزْ غٍموْظ مسْ دِمصإ يم ْرزيدكممشفُدورممريحديمم}قموؼ دو:مغؾيلد م
(صددتىمارمستيددهمودددتم) م(ل ماظتِ دهْمتمل د ىلمصددِ ْمصددِا

ْمص د متُ دديِّملوػ قموح دهلليمحددهللودًامص د م

تملؿْهللوػ قموحِينْمأذي ْمصد ممتلؿْدكوػد قممودْدكتْممسدنممأذدي ْمم-مرمحدًِممزكُدمقممشد ْممغلدي ٍمم-مصتد مم
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تْلمأظُوام ْسلمدْ )قموؼ و:م(صتىمارمستيهمودتم) م(عْ مأحْليمارُمصيمطْؿ زدهممصدُدوْممحْد :قمموْعْد ممحْدِينْمم
صدُوْمحِْانقموْعْ مدْكتْم ْسلمهُمصدُوْمسْفْدوقممصد ْضْؾتُواممعدنْممارمسْ صْيؿْد ُهقمموْعْد ممطد ْمم ْرزندكممغْلديا )قموؼ دو:م
دفي ماظـدوريم(رمحدهمار) ملمند ماظملتدممسلدهللغ ماظِخصدِمهمص دهمقمصأعد ماظؿادهللدم ُصكُدلنممأحْدهللِم
ؼُقمللْهُ .م
صدد َد

مجيملتددو ماألصددلمهمطددلمذددي ماظؿقددِؼممواالددوقموؼطت ددو معصددطتق تم

اظؿقِؼممواظؿفليقمواظؿؾهللؼومواظؿكف م دو موسديقمشد معدهللرطلمعد مؼعتد مستدىمذظدكمعدنم
آث رقموش معفِضلمزلماظؿقِؼممواظكِاػيدِقموَمحؿدىمعد مػدومخد ىلماألوىلقمصصدمليمؾوامستدىم
اظل سمحي تدمقموغفِدِوػممعدنمدؼدنمارم(سد موجدل)قموػدومعد محدذرغ معلدهمرزلد م(سد موجدل م)قم
وغؾيل م(صتىمارمستيهمودتم)قمحيثمؼ و:مدؾق غه م{وْظ متْ ُوظُوامظمْ متْصفُمأظْلدْل ُؿكُمُماظْكدذاْم
امظد مم
ػْذْامحْت :موْػْذْامحِْْانممظؿْ ْفؿُِْوامسْتىماظتِدهمماظْكدذاْممل يماظِدذؼنْممؼْ ْفؿْدُِو ْممسْتدىمماظتِدهمماظْكدذ ْم
ؼُفْتقُو ْ}قموؼ و:مغؾيل م(صتىمارمستيهمودتم) م(ؼْلُِِّواموْظ متُملْلِِّواقم ْوزْاُِِّواموْظ م ُتلْفمُِوا) .م

اللهن ارزقنا احلالل وبارك لنا فيه،

وباعد بيننا وبني احلرام كوا باعدث بني املشرق واملغرب.

