
Date: Mon, 3 Oct 2005 14:51:59 -0700 (PDT)

From:
 "Aby Hamzah Al Ahwazy" <sonnaalahwaz@yahoo.com>  View Contact Details   Add Mobile Alert  

Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject: آل عام أنتم بألف خير

To:

arabistan@arabistan.org, arabistan@yahoo.com, alahwaz@hotmail.com,  a_karun@yahoo.com, adel@arabistan
ahmad64@hotmail.com,  ahmad_alkhazreji@yahoo.com,  ahwaz_arabian@yahoo.com,  ahwazna@yahoo.c

 ahwzy@yahoo.com,  alahwaz1925@yahoo.com,  alahwaztv@yahoo.co.uk, almousawi17@hotmail.com, 
 arab_al_ahwaz@yahoo.com, arabi_ahwazi@hotmail.com, atv@almustakillah.com,  awaser25@yahoo.com, 

dsunnah_supp@hotmail.com, lionhurt89@hotmail.com,  meckdad@yahoo.com, aso@ahwazstudies.org, al-moh
mohamra.nu, mlaifi@maktoob.com,  r_elh@yahoo.com,  nazari1941@yahoo.com,  sgsa2000@yahoo.com,
alahwaztv@gmail.com,  shama6565@yahoo.com,  shams1925@yahoo.com, talib@arabistan.org, eljbha@aol

 ahwazarab@yahoo.com, alkarkha@alkarkha.com, markaz@alahwaz.com

 

  

  
  

تربكات ألبناء شعبنا العريب األحـوازي اجملاهد و لألمتني العربية و اإلسـالمية مبناسبة حلول
 شهر رمضان املبارك و يف ذكر فضـل الصـيام يف هذا الشهر الكرمي و خطاب ألبناء شعبنا

 يف هذه املناسبة الكرمية
  

التابعة للمنظمة اإلسالمية السنية األحـوازية التابعة ملنظمة ميعاد  اللجنة الدعوية  
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 بسـم اهللا الرمحن الرحيم

   

 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
 منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد اهللا بكم اليسر و اليريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على

  ماهداكم ولعلكم تشكرون

 صدق اهللا العظيم

185البقرة آية     

   

   

نبارك ألبناء شعبنا اجملاهد الصامد و فصائل الثورة األحـوازية البطلة حـلول شهر رمضان املبارك ، و نسأل اهللا أن 
يعيده على شعبنا العريب األحـوازي و األمتني العربية و اإلسالمية باخلري و اليـمن و الربكات و أن جيعله هناية ملعانات 

فيه القرآن الكرمي و جعل فيه ليلة القدر و هي خري من ألف شهر) عز و جل(شعبنا و إن رمضان شهر فضيل ، أنزل اهللا 
و يف الصيام حكم و آيات كثرية قد ال يتسع املقال لذكرها كلها و قد أبدع العلماء يف ذكر فضل الصيام و احلكمة منه 
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حديثا يف هذا :  منهاو اخلضوع له و قد ورد يف فضل الصوم أحاديث كثرية   و فوائده و منها توحيد اهللا سبحانه
و يف معىن هذا االستثناء قال احلافظ ابن حجر " ...كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل: "و فيها قوله تعاىل , الباب 

  " :الفتح"العسقالين يف كتابه 

…مع أن األعمال كلها له و هو جيزي هبا أقوال "  و أنا أجزى به, الصيام يل " و قد اختلف العلماء يف املراد بقوله تعاىل"

."  

 :و عّد احلافظ للعلماء يف ذلك عشرة أقوال هي

   

  .أن الصوم ال يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه-1

  .أن اهللا سبحانه و تعاىل ينفرد بعلم مقدار ثوابه و تضعيف حسناته-2

  .أن الصوم أحب العبادات إليه و املقدم عنده-3

  .و البيوت كلها هللا, بيت اهللا : أن اإلضافة إضافة تشريف و تعظيم كما يقال-4

فلم تقرب الصائم إليه مبا يوافق صفاته , أن االستغناء عن الطعام و غريه من الشهوات من صفات الرب جل جالله -5
  .أضافه إليه

  .ألن ذلك من صفاهتم, لكن بالنسبة إىل املالئكة , أن املعىن كذلك -6

  .و ليس للعبد منه حظ, أنه خالص هللا -7

  .أن الصوم مل يعبد به غري اهللا خبالف الصالة و الصدقة و الطواف و حنو ذلك-8

  .أن مجيع العبادات توىف منها مظامل العباد إال الصيام-9

  .أن الصوم ال يظهر فتكتبه احلفظة كما تكتب سائر األعمال-10

  .إىل ترجيح األول و الثاين, و فند األدلة أصحاهبا , و قد ناقش احلافظ هذه األقوال 

قال : "و قال احلافظ ابن حجر بعد أن ذكر القول الثاين منها و هو أن اهللا انفرد بعلم ثواب الصوم و تضعيف حسناته
إال , إىل ما شاء اهللا , و أهنا تضاعف من عشرة إىل سبعمائة , معناه أن األعمال قد كشف مقادير ثواهبا للناس : القرطيب
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كل عمل: قال, و كذلك رواية األعمش عن أيب صاحل ,و يشهد هلذا رواية املوطأ ,الصيام فإن اهللا يثيب عليه بغري تقدير 
و أنا أجزى ,إال الصوم فإنه يل : قال اهللا, إىل ما شاء اهللا ,إىل سبعمائة ضعف , احلسنة بعشر أمثاهلا , ابن آدم يضاعف 

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين : (( و هذا كقوله تعاىل, أي أجازي عليه جزاء كثرياً من غري تعيني ملقداره , به 
    . )10:الزمر( ))أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة و أرض اهللا واسعة إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب 

و هو نص, أن صوم اليوم بعشرة أيام , غري أنه تقدم و يأيت يف غري ما حديث , هذا القول ظاهر احلسن : مث قال القرطيب
بل بطل, فبعد هذا اجلواب , إظهار التضعيف  ".

و أما , أن الصيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام : بل املراد مبا أورده, ال يلزم من الذي ذكر بطالنه ": قال ابن حجر
أنا: ألن الكرمي إذا قال, أنا أجزى به : و يؤيده أيضاً العرف املستفاد من قوله, مقدار ثواب ذلك فال يعلمه إال اهللا تعاىل 

     ".كان ذلك إشارة إىل تعظيم ذلك العطاء و تفخيمه, أتوىل اإلعطاء بنفسي 

 . ما أجاب به احلافظ ابن حجر هو الصواب :قلت

لئبوت أن املراد باستثناء الصوم منه , أن القول الثاين من األقوال العشرة اليت عدها هو األوىل بالصواب على أين أرى 
أن القول الثاين من األقوال العشرة اليت عدهاو تضعيف احلسنات كما يدل عليه قول , بيان مقدار ثواب األعمال : هو 

و تضعيف احلسنات كما , بيان مقدار ثواب األعمال : لئبوت أن املراد باستثناء الصوم منه هو , هو األوىل بالصواب 
  :النيب صلى اهللا عليه و سلميدل عليه قول 

إال الصوم فإنه يل و أنا أجزى : قال اهللا عز وجل, احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف , كل عمل ابن آدم يضاعف "
  "…به

.)164/صيام-2ج(رواه مسلم

 

إال الصيام : قال اهللا عز وجل, ما من حسنة عملها ابن آدم إال و كتب له عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف : "و قوله 
    "فإنه يل و أنا أجزى به

).  162ص4ج(رواه النسائي

,إمنا هو يف انفراده عز وجل بعلم مقدار ثوابه  –يف هذه األحاديث  –فصح أن املراد باستثناء اهللا سبحانه و تعاىل الصوم 
فم الصائم أطيب عند اهللا  –أو خللفة  –خللوف : "و قوله صلى اهللا عليه و سلم. و اهللا تعاىل أعلم. و تضعيف حسناته 
لكن , و هو غري حممود عند الناس , هو تغري رائحة فم الصائم بسبب الصيام  –أو خللفة  –اخللوف ". من ريح املسك
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  .و تفخيم أجر الصائم, و يف ذلك داللة بالغة على تعظيم فريضة الصوم , اهللا قد جعله ممدوحاً و حمموداً عنده 
  

و من األحاديث القدسية الصحيحة الواردة يف فضل الصيام و اليت أعدها األستاذ عصام الدين الصبابطي يف كتابه 
  :عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة رضى اهللا عنه:  صحيح األحاديث القدسية

  ".و خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك, و أنا أجزى به , إال الصوم فإنه يل , كل عمل ابن آدم له "

خللفه فم : و فيه )(161/صيام-2ج(مسلم , ) 14/7775ج(و أمحد , ) 10/5927ج(أخرجه البخاري ) صحيح(
  .) …الصائم

 و ليس كذلك و إمنا هو من, ظاهر سياقه أنه من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم : "و قال احلافظ ابن حجر يف الفتح
 ". كالم اهللا عز وجل و هو من رواية النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ربه عز وجل

  

و أنا , إال الصيام هو يل , كل عمل ابن آدم له : " عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول عن أيب هريرة رضى اهللا عنه
 ". و الذي نفس حممد بيده خللفة فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك, أجزى به 

)164ص4ج(أخرجه النسائي  –) صحيح(

 
:شرح الغريب 

 .يقال خلف فوه خيلف و أخلف خيلف إذا تغري, خلوف و خلفته يف الصائم هو تغيري رائحة الفم ": )خلوف(
و يف الشرع إمساك املكلف بالنية عن تناول الطعام و الشراب و االستمناء و , اإلمساك : الصوم و الصيام يف اللغة  :تعليق

 .االستسقاء من طلوع الفجر إىل غياب الشمس

يـا أيـها الذين آمنوا كتب : ((و قوله تعاىل أما الكتاب, و الصوم فريضة حمكمة بنص الكتاب و السنة و بإمجاع األمة 
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى و : ((و قوله تعاىل )183:البقرة())  عليكم الصيام

و أما السنة فقد روى البخاري يف صحيحه من احلديث طلحة بن )185:البقرة()) الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
يا رسول اهللا أخربين مبا فرض اهللا : أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثائر الرأس فقال ) رض(عبيد اهللا 

أخربين مبا فرض اهللا علي من الصيام ؟ فقال : فقال " إال أن تطوع شيئا, الصلوات اخلمس :"علي من الصالة ؟ فقال 
: بىن اإلسالم على مخس : "و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم, احلديث " …شهر رمضان إال أن تطوع شيئا"
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رواه " و حج البيت, و الصيام رمضان , و إقام الصالة و إيتاء الزكاة , و أن حممداً رسول اهللا , شهادة أن ال إله إال اهللا 
و أنه أحد أركان, على وجوب صوم رمضان  –مل يشذ منها طائفة  –و أما اإلمجاع فقد اتفقت األمة , البخاري و مسلم 

 . و أن منكره كافر مرتد عن اإلسالم, اإلسالم اليت علمت من الدين بالضرورة 

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم , و الصوم املقبول الذي يؤجر عليه صاحبه شرطه اإلميان و النية الصاحلة 
  .رواه البخاري و مسلم" صام رمضان إمياناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

يا أبناء شعبنا األيب ، أن يف هذه الشهر لفضائل و ألطاف ال حتصى و ال تعد ، فمن فضل اهللا سبحانه أنه جعل هذا الشهر
الكرمي ، شهر رمحة و مغفرة و صلح و سالم و عبادة و غفران ، و إن تارخينا اإلسالمي حافل بالنصر علي األعداء و 

الفتوحات اإلسالمية و إمخاد الفنت يف هذا الشهر العظيم ، أن الصائم املخلص هللا أقـوى من اجلبال عزماً و إرادة و أن 
أعدائنا اإليرانيون يعلمون أن إميان شعبنا باهللا يعطيه قوة كبرية تساعده علي دحرهم من أرضنا ، فسعى العدو إلـى 

و وسائل االتصاالت السريعة  التخلف عن املسلمني لتشويش علي شعبنا و خاصة يف السنني اليت مل يكن فيها الفضائيات
ليعلم شعبنا احلق و باطل إيران الصفوية ، يا أبناء شعبنا أننا حبمد هللا متكنا من معرفة احلـق و إن إيران اليت ال تعطي إال 

و تكثر علي شعبنا املشاغل و اهلموم فترفع مجيع ! عيداً ) األضحى(يوم واحد لعيد الفطر املبارك و ال تعترب العيد الكبري
أسعار السلع االستهالكية و غريها علي أبناء شعبنا املظلومني و هبذا تضيق علي فقراء شعبنا احلياة كما ال يستطيع أغلب 

شراء مالبس العيد و إمتام فرحة العيد عليهم و تضع مواعيد االمتحانات يف يوم العيد و : أبناء شعبنا علي سبيل املثال 
كما أسلفنا بالذكر و جيرب العمال و املوظفني أن يعملوا يف يوم العيد بدون حىت حساب ذلك اليوم ، يوم إضايف هلم 

عن املسلمني يف العيد و خاصة اململكة العربية السعودية الشقيقة و بالد اخلليج )! اإلسالمية(تتخلف إيران . لعملهم
العريب و ال يسمحون ألبناء شعبنا من إقامة صالة العيد يف موعدها أو يتعمدون أن يضعون العيد يوم اجلمعة حىت لو مل 

أيام على األقل  3ويف حني إن بقية البالد العربية و اإلسالمية تعطي لشعبها .. يكن اجلمعة و ال يضيفون عليه يوم واحد
كعطلة رمسية و نرى أن إيران تعطي شهراً العيادها اخلاصة بطغوسها و بالكاد تطعي يوم واحد لعيد الفطر و ذلك بعد 

يا أبناء شعبنا اصربوا فالنصر قادم ال حمالة و إن اهللا سبحانه مع احلق و أنتم احلق و . أن تتخلف عن مجاعة املسلمني
فارس هي الباطل و أن النصر اليوم صار أقرب من أي وقت مضى و إن هذا الشهر لشهر املغفرة و اإلميان ، فكثروا من 

خاصة و أن يف   ، الصالة و النوافل و قراءة القرآن الكرمي و األدعية و التصدق و اكسوا فقراء شعبنا و ادعموهم
نسـأل اهللا جمدداً أن جيعل هذا الشهر الكرمي آخر   .أكثروا من األعمال اخلريية ، ف رمضان تتضاعف األجور أضعافاً

ندعو شعبنا إلـى التذكر بأن   شهر لالحتالل اإليراين و أن يعيد علينا هذا الشهر و دولتنا حرة مستقلة عن إيران و
  العـدو زائل و شعبنا باقي علي أرضه و كما قال الشاعر اجلاهلي زهري بن أيب ُسلمى

   

  يبدو هلم ما بدا ليا؟  من األمر أو                     هل يرى الناس ما أرى: أال ليت شعري 
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  إيل احلق تقوى اهللا ما كان باديا                       بدا يل أن اهللا حـق فـزادنــــي

  و أهلك لقـمان بن عاٍد و عاديا                       أمل تر أن اهللا أهلـك ُتّبعــــــاً

 و فرعون ،جباراً طغى ،و النجاشيا                        و أهلك ذا القرنني من قبل ما تــرى

يا أبناء شعبنا أن اهللا عّز و جل حرم الظلم على نفسه و أنه سبحانه سن ، سنن إهلية ال تتغري مبرور الزمان و تغيري 
و من سنن اهللا عز و جل أنه جعل احلق يظهر على الباطل و البد للباطل من أن يزهق ولو بعد حني و أن الظلم . املكان 

عن أيب ذر : و قوله ) الصحيح(البد أن ينتهي و كما قال رب العاملني سبحانه و تعاىل يف احلديث القدسي الشريف 
إين حرمت الظلم ! يا عبـادي : (( عن النيب صلي اهللا عليه و سلم ، فيما روى عن اهللا تبارك و تعايل أنه قال ) رض(

 ، يا عبادي كلكم ضال إال من هديته ، فاسـتهدوين أهدكم ، يا عبادي كلكم على نفسي و جعلته حمرماً فال تظاملوا
قال رسـول ) رض(إلـى آخر احلديث القدسي و عن خزمية بن ثابت ..  جائع إال من أطعمته ، فاستطعموين أطعمكم

و : ((  اتقوا دعــوة املظلوم ، فإهنـا جتعل علي الغــمام ، يقــول اهللا جل ثناؤه: اهللا صلي اهللا عليه و سلم 
 )) .  عــزيت و جاليل ألنصـــرنك و لو بعد حني

   

يا أبناء شعبنا أن اهللا مع املظلوم ضد الظامل و أنكم مظلومون و إن إيران ظاملة ، أيقنوا أن اهللا سبحانه سينصركم على 
  عدوكم و عدوه و اصربوا فإن النصر قادم بإذن اهللا

يا أبناء شعبنا ، نوصيكم يف هذا الشهر الكرمي ، بتقوى اهللا سبحانه و تعاىل و بتوبة النصوحة إلـى اهللا و بصلة الرحم و 
التعلم و الزهد و احللم و التراحم بينكم و زيارة املريض ، يا أبناء شعبنا ، إن هذه الدار ، دار سفر و أنكم ال حتلون 

اتقوا اهللا يكفكم ما أمهلكم و يصلح لكم حالكم   عقد الرحال إال يف غريها و من أرحتل عن الدنيا ، ليس براجع إليها و
فاتقوا اهللا يف و إياكم و معصيته فيحل بكم الدمار و يوحش منكم الديار ، كونوا مجيعاً و ال تفرقوا فتكونوا شيعاً ، 

عاجل أمركم و آجله يف السر والعالنية فإنه من يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق اهللا فقد فاز فوزا 
عظيما وإن يقوي اهللا يوقيه مقته ويوقيه عقوبته ويوقيه سخطه وإن تقوى اهللا يبيض الوجوه ويرضى الرب ويرفع الدرجة 

قد علمكم اهللا كتابه وهنج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبني . خذوا حبظكم وال تفرطوا يف جنب اهللا 
فأحسنوا كما أحسن اهللا إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا يف سبيل اهللا حق جهاده هو اجتباكم ومساكم املسلمني ليهلك 

من يصلح ما بينه من هلك عن بينة و حييا من حي عن بينة وال قوة إال باهللا فأكثروا ذكر اهللا واعملوا ملا بعد اليوم فإنه 
 اهللاوبني اهللا يكفه اهللا ما بينه وبني الناس ذلك بأن اهللا يقضى على الناس وال يقضون عليه ميلك من الناس وال ميلكون منه

يا أبناء شعبنا ، يا أشقائنا العرب ، يا أيها املسلمون نوصيكم مبا أوصى اهللا يف كتابه من .. أكرب وال قوة إال باهللا العظيم
العمل بطاعته والتناهي عن حمارمه مث إنكم مبرتل أجر وذخر ملن ذكر الذي عليه مث وطن نفسه على الصرب واليقني واجلد 
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والنشاط فإن جهاد العدو شديد كربه قليل من يصرب عليه إال من عزم له على رشده إن اهللا مع من أطاعه وإن الشيطان 
مع من عصاه فاستفتحوا أعمالكم بالصرب على اجلهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم اهللا وعليكم بالذي أمركم به ، يا أبناء 

شعبنا ، جاهدوا عدوكم اإليراين و اصربوا فإن النصر قادم و اهللا وعد الذين ظلموا بالنصر األكيد ، يا أبناء شعبنا ، 
فليكن هذا الشهر ، شهر طاعة اهللا و شهر صرب و عزم و قوة و جماهدة النفس و جماهدة عدوكم الفارسي الغاصب ، إن 
هذا الشهر شهر كرمي فضله اهللا على الكثري من أشهره و أيامه فأصربوا و أثبتوا و توحدوا يقويكم اهللا و ينصركم و حيرر
أرضكم و يهديكم إلـى الصراط املستقيم ، يا أبناء شعبنا ال ختشوا عدوكم و عدو اهللا فاهللا ال حيب من خيشى غريه و 

 و التاريخ مليء بأيام اهللا اليت و اهللا مع الصابرين  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللاتذكروا قول اهللا تعاىل ، 
  سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون و العاقبة للمتقنينصر فيها املتقني على الظاملني ، و 

   

   

***    ***    ***  

يا أبناء شعبنا العريب األحـوازي األيب هنا نذكر بعض األدعية النبوية القيمة و ندعوكم إلـى حفظها و تكرارها سائلني
  :املوىل عز و جل أن يستجيب دعوات شعبنا و األمتني العربية و اإلسالمية و أن يكشف هذه الغمة عن شعبنا 

إنا نعوذ بك من فتنة النار و عذاب النار و فتنة اللهم آتنا يف الدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة ، و قنا عذاب النار اللهم ،
قلوبنا مباء الثلج و الربد ، و نق قلوبنا من اخلطايا  اللهم اغسل  القرب ، و عذاب القرب و شر فتنة الغىن و شر فتنة الفقر ،

كما نقيت الثوب األبيض من الدنس ، و باعد بيننا و بني خطايانا كما باعدت بني املشرق و املغرب ، اللهم إنا نعوذ بك
اللهم إنا نعوذ بك من العجز و الكسل ، و اجلنب و اهلرم و البخل ، و نعوذ بك من عذاب من الكسل و املأمث و املغرم ،

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البالء ، و درك الشقاء و سوء القضاء و مشاتة األعداء  القرب ، و من فتنة احمليا و املمات ،
لنا آخرتنا اليت فيها معادنا ،  لنا دنيانا اليت فيها معاشنا ، و أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، و أصلح اللهم أصلح

لنا من كل شر اللهم إنا نسألك اهلدى و التقي و العفاف و  لنا يف كل خري ، و أجعل املوت راحة و أجعل احلياة زيادة
الغىن اللهم اهدنا و سددنا ، اللهم إنا نسألك اهلدي و السداد ، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ، و حتول عافيتك و

فجـأة نقمتك و مجيع سخطك ، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا و من شر ما مل نعمل ، اللهم إنا نعوذ بك من 
نفوسنا تقواها و زكها أنت خري من زكاها ، أنت  العجز و الكسل و اجلنب و البخل و اهلرم و عذاب القرب ، اللهم آت

وليها و موالها ، اللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع ، و من قلب ال خيشع و من نفس ال تشبع و من دعوة ال يستجاب 
لنا و ال متكر علينا و أهدنا و يسر اهلدي  ، رب أعنا و ال تعن علينا و انصــرنا و ال تنصــر علينا و أمـكر  هلا

طائعني إليك و خمبتني أواهني منيبني ، رب  إلينا و انصرنا على من بغي علينا ، رب اجعلنا لك شاكرين ، لك ذكارين ،
قلوبنا اللهم  ألسنتنا و أسلل سخيمة قلوبنا و سدد تقبل توبتنا ، و أغسل حوبتنا و أجب دعوتنا و ثبت حجتنا و أهد
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لنا ، آمني يا رب  لنا فيما أعطيتنا و أطل حياتنا على طاعتك و أحسن عملنا و أغفر أوالدنا و بارك أموالنا و أكثر
  العاملني

اللهم قونا و أعنا علي عدوك و عدونا ، و أهدنا إلـى سبل اهلداية و اخلالص من ما ابتلينا به و سدد رمينا و قوي 
عزمنا و حرر بالدنا و دمر أعدائنا و امجع مشلنا على احلق و على طاعتك و شتت أعدائنا و أمنن علينا بنصر على أعدائنا

و   احملتلني و داوي مرضانا و فك قيد أسرانا و ارمحنا برمحتك الواسعة و استجب دعواتنا و أجعل بالدنا بالد لطاعتك
انصرنا علي إيران عاجالً غري آجال يا رب العاملني و أنصر اإلسالم و املسلمني يف كل مكان و آخر دعوانا أن احلمد هللا 

  رب العاملني

   

 اللجنة الدعوية التابعة للمنظمة اإلسالمية السنية األحـوازية

  

 هـ1426من شهر رمضان املبارك  1الثالثاء ال

 م2005من تشرين األول  4ال

  لألتصال بنا

  منظمة ميعاد األم

  للعودة للصفحة الرئيسية
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