 6من حمزم 1438هـ

مجهورية مصز العزبية

 7من أكتوبز 2016م

وسارة األوقاف
م( )1م

م

االنتماء للىطن وفضل الشهادة يف سبيله

ممممممممماحلؿدمهللمربماظعاملنيماظؼائؾميفمطؿابفماظعزؼزم {:موَظَامتَقِلَؾَـٖماظَّذِؼـَم
ضُؿِؾُقامصِلمدَؾِقؾٔماظؾَّفِمأَعِقَاتّامبَؾِمأَحِقَاءْمسِـِدَمرَبِّفٔؿِمؼُرِزَضُقنَ} ،موأذفدمأنمالمإظفم
إالماهللموحدهمالمذرؼؽمظف م،موأذفدمأنمدقدغامحمؿدّامسؾد ماهللم موردقظفم،م
اظؾفؿمصؾمودؾؿموباركمسؾقفموسؾكمآظفموأصقابف م ،موعـمتؾعفؿمبنحلانمإىلم
ؼقمماظدؼـم...مأعامبعدم:م م
مممممصننمحبماظقرـمواالغؿؿاءمإظقفمضقؿةمإدالعقةمأصقؾةم،مصفقمأشؾكمعامؼـعؿم
بفماإلغلانمبعدماإلميانمباهللموردقظف م ،مطؿامأغفمصطرةمجؾؾتمسؾقفاماظطؾاعم
اظلؾقؿةم،موأعرمؼقجؾفماظشرعماحلـقػ م ،موتػرضفماظقرـقة ماملكؾصة م ،محقثم
دقى ماهلل متعاىل مبني مضؿؾ ماظـػس مواإلخرا معـ ماظدؼار ميف مصعقبة مطؾم
عـفؿا مسؾك ماظـػس ماظؾشرؼة م ،مصؼال متعاىل :م{وَظَقِ مأَغٖا مطَؿَؾِـَا مسَؾَقِفٔؿِ مأَنٔ ماضْؿُؾُقام
أَغِػُلَؽُؿِمأَؤماخِرُجُقامعِـِمدِؼَارٔطُؿِمعَامصَعَؾُقهُمإٔظَّا ضَؾِقؾْمعِـِفُؿِ}...م م
مممموظؼد مضرب مظـا ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مأروع ماِّعـؾة ميف محبم
اظقرـ م،محقثمضَالَ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مظِؿَؽَّةَ م :م(عَا مأَرْقَؾَؽِمعِـِ مبَؾْدَةٍم
وَأَحَؾٖؽِمإٔظَلٖم،موَظَقِظَامأَنٖمضَقِعَؽِمأَخِرَجُقغِلمعَـؽمعامخرجت) .م
مممموطان م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مؼؼؾب موجفف ميف ماظلؿاء مرجاء مأن مجيعؾم
اهلل مضؾؾؿف مإىل مبقؿف ماحلرام ممبؽة ماملؽرعة معلؼط مرأدف م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ) محقث مؼؼقل ماحلؼ مدؾقاغف م {:مضَدِ مغَرَى متَؼَؾُّبَ موَجِفٔؽَ مصِل ماظلٖؿَاءِم
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صَؾَـُقَظِّقَـٖؽَمضِؾِؾَةًمتَرِضَاػَامصَقَلِّموَجِفَؽَمذَطْرَماظْؿَلِفِدِماظْقَرَامٔموَحَقِثُمعَامطُـِؿُؿِم
ػؽُؿِمذَطْرَهُم.}...م م
صَقَظُّقاموُجُق َ
ممممممإن ماالغؿؿاء مظؾقرـ مؼقجب مسؾك مأبـائف مأن مؼعؿزوا مبف م ،موأن مؼؿؽاتػقام
مجقعامظؾقػازمسؾقفم،موأنمؼُلفؿقامبؼقةمصِلمغفضؿفمباظعؾؿمواظعؿؾمواإلغؿا م،م
واملشارطةميفماِّسؿالماظؿطقسقةماظيتمختدمماجملؿؿعم،مواملرابطةمسؾكم
ثغقره مظؿلعني محدوده م ،موردع مطؾ محاضد متلقل مظف مغػلف مأن مؼعؿدي مسؾكم
اظقرـمأومعـشكتف مأو مممؿؾؽاتف م،موإنمأدىمذظؽمإىلمبذلماظـػسمواملالم
ظـقؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللممدصاسّامسـماظقرـمأومارتؼاءّمبف .م
مممممممممظذامجعؾماإلدالممحرادةماِّورانمواظدصاعمسـفامواجؾّامذرسقّاموضرورةم
ورـقةموسدٓػامعـمأصضؾماِّسؿالمسـدماهلل متعاىل م،موضدمبشرماظـيبم(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ م) محراس ماظقرـ مبلن ماظـار مظـ ممتس مأجلادػؿ م ،مبؼقظفم
(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ):م(سَقِـَانٔمظَامتَؿَلٗفُؿَاماظـٖارُم،مسَقِـْمَبؽَتِمعِـِمخَشِقَةِماهللِم،م
وَسَقِـْمبَاتَتِمتَقِرُسُمصِلمدَؾِقؾٔماهلل)م،مواظعنيمػـامعرادمبفاماجللدمطؾفم،مشريم
أغفم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مسؾٖرمباظعنيمطقغفامحترسموتراضبم .م
مممممويف مػذه ماِّؼام ماملؾارطة محتؿػؾ معصر م موذعؾفا مبذطرى معـ مأسظؿم
اظذطرؼات م ،مػل مذطرى ماغؿصار مأطؿقبر ماجملقدة م ،موصقفا مال مبد مأن مغذطرم
ذفداء معصر ماِّبرار ماظذؼـ مخاضقا مععارك ماظعزة مواظؽراعة م ،موبذظقا ماظغاظلم
واظـػقس م ،مبؾ مبذظقا مأرواحفؿ مدصاسا مسـ مأرضفؿ م ،موسرضفؿ م ،موورـفؿ م،م
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ودطروامأمسكمععاغلماظؾطقظةمواظػداءمواظؿضققةمبؽؾمعامميؾؽقنم،مصـاظقام
ذرفماظدغقاموطراعةماآلخرةم.م م
ممممممواظشفادةمتعينمبذلماظـػسمواملالمغصرةمظدؼـماهللم(سزموجؾ)م،مودصاسّام
سـ ماظقرـ مواِّرض مواظعرض مواملال م ،مصعَـِ مأَبِك مػُرَؼِرَةَ م(رضل ماهلل مسـف)م
ضَالَ م:مجَاءَ مرَجُؾْ مإٔظَك مرَدُقلٔ ماظؾَّفِ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مصَؼَالَ م:مؼَا مرَدُقلَم
اظؾَّفِ مأَرَأَؼِتَ مإٔنِ مجَاءَ مرَجُؾْ مؼُرٔؼدُ مأَخِذَ معاظل؟ مضَالَ :م( مصَالَ متُعِطِفِ معَاظَؽَ) مضَالَ م:م
أَرَأَؼِتَ مإٔنِ مضَاتَؾَـِل؟ مضَالَ م :م(ضَاتِؾْفُ) مضَالَ م :مأَرَأَؼِتَ مإٔنِ مضَؿَؾَـِل؟ مضَالَ م :م(صَلَغِتَم
ذَفٔقدْ)مضَالَم:مأَرَأَؼِتَمإٔنِمضَؿَؾْؿُفُم؟مضَالَ:م(مصَفُقَمصِلماظـٖارٔم) .م
مممممممممواظشفادةمجتعؾمصاحؾفاميفمصقؾةماِّغؾقاءمواظصدؼؼنيم ،مصؼدممجعم
اهللمتعاىلمبنيماظـؾقةمواظشفادةميفمضقظف متعاىل {:موَعَـِمؼُطِعٔماظؾَّفَموَاظرٖدُقلَم
صَلُوظَؽِؽَ معَعَ ماظَّذِؼـَ مأَغِعَؿَ ماظؾَّفُ مسَؾَقِفٔؿِ معِـَ ماظـٖؾِقِّنيَ موَاظصِّدِّؼؼِنيَ موَاظشٗفَدَاءِم
وَاظصٖاظِقِنيَ موَحَلُـَ مأُوظَؽِؽَ مرَصِقؼًا} مظقمطد مسؾك مصضؾ ماظشفادة م ،موعؽاغةم
اظشفداء مسـد ماهلل م(سز موجؾ) م ،مصفؿ مأرصع ماظـاس مدرجة مبعد ماِّغؾقاءم
واظصدؼؼني م،موػؿماملصطػقن مباصطػاءماهللمهلؿم،مضالمتعاىل:م{وَظِقَعِؾَؿَماظؾَّفُم
اظَّذِؼـَ مآعَـُقا موَؼَؿٖكِذَ معِـِؽُؿِ مذُفَدَاءَ} ،مظذا موسدػؿ ماهلل محبقاة مصقق مإدراكم
اظؾشر مالمعـقؾمهلام،مصفؿميف مذاطرة ماِّعة مخمؾدونموسـد مربفؿم(سزموجؾ)م
أحقاء مؼرزضقن مضال متعاىل{:وَظَا متَقِلَؾَـٖ ماظَّذِؼـَ مضُؿِؾُقا مصِل مدَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ مأَعِقَاتّام
بَؾِ مأَحِقَاءْ مسِـِدَ مرَبِّفٔؿِ مؼُرِزَضُقنَ} ،مأرواحفؿ ميف محقاصؾ مرققر مخضر مهلام
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ضـادؼؾ مععؾؼة مباظعرش متلرح ميف ماجلـة مطقػ مذاءت م ،مضَالَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِم
(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(ظَؿٖامأُصِقبَمإٔخِقَا ُغؽُؿِمبِلُحُدٍ م،مجَعَؾَماظؾَّفُمأَرِوَاحَفُؿِم
صِل مجَقِفِ مرَقِرٕ مخُضِرٕ م ،متَرٔدُ مأَغِفَارَ ماظْفَـٖةِ م ،متَلْطُؾُ معِـِ مثِؿَارٔػَا م ،موَتَلْؤي مإٔظَكم
ضَـَادِؼؾَ معِـِ مذَػَبٍ معُعَؾَّؼَةٍ مصِل مزِؾِّ ماظْعَرِشٔ ،م َصؾَؿٖا موَجَدُوا مرِقبَ معَلْطَؾِفٔؿِم
وَعَشِرَبِفٔؿِموَعَؼِقؾِفٔؿِ م،مضَاظُقا:معَـِمؼُؾَؾِّغُمإٔخِقَاغَـَامأَغٖام َأحِقَاءُمصِلماظْفَـٖةِمغُرِزَقُ م،مظِؽَؾَّام
ؼَزِػَدُوامصِلماظْفِفَادِ م،موَظَامؼَ ِـؽُؾُقامسَـٔماظْقَرِبِ م؟مصَؼَالَماظؾَّفُمتَؾَارَكَموَتَعَاظَك:مأَغَام
أُبَؾِّغَفُؿِمسَـِؽُؿِ،موَأَغِزَلَماظؾَّفُ{وَظَامتَقِلَؾَـٖماظَّذِؼـَمضُؿِؾُقامصِلمدَؾِقؾٔماظؾَّفِمأَعِقَاتّامبَؾِم
أَحِقَاءْمسِـِدَمرَبِّفٔؿِمؼُرِزَضُقنَ}.م م
ممممممصفـقؽا مظرجال معصر ماِّوصقاء موذفدائـا ماِّبرار مخاصة ماظذؼـ مأحققا ميفم
ذعب معصر مروحماظؽراعةمواملروءة مواظعزةم،موادؿطاسقا مأنمحيػظقامملصرم
عؽاغؿفاموػقؾؿفا مبنيماِّعؿمواظؾالدم،مواظذؼـمعامزاظقامؼؾذظقنمغػقدفؿميفم
دؾقؾ مػذا ماظقرـ مملقاجفة ماإلرػاب ماِّدقد ماظغاذؿ م ،مواجلؿاساتم
اظؿؽػريؼةماظضاظةماملضؾةم .م

مممممإنمصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللم،واظرشؾةمصقؿامسـدماهللممػقماظذيمجعؾم
اظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مؼؼقلمِّصقابفميفمشزوةمبدرم :م(ضقعقامإىلم
جـٖةٍمسرضُفاماظلٖؿَقاتُمواِّرضُ،)..طؿامجعؾمحـظؾةم(رضلماهللمسـف)مؼطؾبم
اظشفادةمظقؾةمسردفمصقـاهلامصقؾؼب مبغلقؾماملالئؽة م،موظـمؼـلك مامللؾؿقنم
عقضػمأغسمبـماظـضرم(رضلماهللمسـف)ميفمشزوةمأحدم،موخاظــدمبـماظقظقــدم م
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يفمشزوةمعمتفم،موسؿرومبـماجلؿقحموشريػؿمعـماظصقابةمواظؿابعنيم .م
مممممممإغفؿمأصقابماظصػؼةماظراحبةمعع ماهلل متعاىل {:مؼَاأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقامػَؾِم
أَدُظُّؽُؿِ مسَؾَك متِفَارَةٍ متُـِفِقؽُؿِ معِـِ مسَذَابٍ مأَظِقؿٕ م* متُمِعِـُقنَ مبِاظؾَّفِ موَرَدُقظِفِم
وَتُفَاػِدُونَمصِلمدَؾِقؾٔماظؾَّفِمبِلَعِقَاظِؽُؿِموَأَغِػُلِؽُؿِ}م،مصفؿماظذؼـمتاجروامععماهللم
بلغػلفؿ موأعقاهلؿ م ،مصقسدػؿ ماهلل مجـة مسرضفا ماظلؿقات مواِّرض مصؼالم
تعاىل{:إٔنٖ ماظؾَّفَ ماذِؿَرَى معِـَ ماظْؿُمِعِـِنيَ مأَغِػُلَفُؿِ موَأَعِقَاظَفُؿِ مبِلَنٖ مظَفُؿُ ماظْفَـٖةَ}،م
صاظلِّؾعة مأرواحفؿ مودعاؤػؿ ،مواظـؿـ مػق ماجلـة م ،مإغفا مظقلت مجـة مواحدةم
وإمنا مػل مجـان م ،محقث مضَالَ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مِّم محارثة محنيم
ادؿشفد موظدػا ميف مشزوة مبدر :م( مؼَا مأُمٖ محَارٔثَةَ م مإٔغٖفَا مجِـَانْ مصِل ماظْفَـٖةِ ،موَإٔنٖم
ابِـَؽِمأَصَابَماظْػِرِدَوِسَماظْلَسِؾَك).م م
ممممممإنمصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهلل مجعؾماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿم)م
ؼؿؿـكمأنمالمؼؿكؾػمسـمدرؼةم ،موأنِمؼُؼؿَؾميفمدؾقؾ ماهللم معراتمسدؼدةم،م
صؼال م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(وَاظَّذِي مغَػْلِل مبِقَدِهِ مظَقِالَ مأَنٖ مرٔجَاالً معِـَم
اظْؿُمِعِـِنيَمالَمتَطِقبُمأَغِػُلُفُؿِمأَنِمؼَؿَكَؾَّػُقامسَـِّلم،موَالَمأَجِدُمعَامأَحِؿِؾُفُؿِمسَؾَقِفِمعَام
تَكَؾَّػْتُ مسَـِ مدَرٔؼٖةٍ متَغِزُو مصِل مدَؾِقؾٔ ماهللِ م ،موَاظَّذِي مغَػْلِل مبِقَدِهِمظَقَدِدِتُمأَغِّلم
حقَام ،مثُؿٖمأُضْؿَؾُمثُؿٖمأُحِقَام،مثُؿٖم
أُضْؿَؾُمصِلمدَؾِقؾٔ ماهللِمثُؿٖ مأُحِقَام،مثُؿٖمأُضْؿَؾُمثُؿٖمأُ ِ
أُضْؿَؾُ)،موػقمعامجيعؾماظشفقدمؼؿؿـكمأنمؼرجعمإىلماظدغقامظقـالماظشفادةميفم
دؾقؾماهللمسدةمعراتم،مؼؼقل:م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ):م(معَامعِـِمأَحَدٍمؼَدِخُؾُم

م( )6م

م

اظْفَـٖةَ مؼُقِبٗ مأَنِ مؼَرِجِعَ مإٔظَك ماظدٗغِقَا موَأَنٖ مظَفُ معَا م َسؾَك ماَِّرِضٔ معِـِ مذَكِءٍ مشَقِرُم
اظشٖفٔقدِم،مصَنٔغٖفُمؼَؿَؿَـٖكمأَنِمؼَرِجِعَمصَقُؼْؿَؾَمسَشِرَمعَرٖاتٍمظِؿَامؼَرَىمعِـَماْظؽَرَاعَةِ)م.م م
ِّجؾمذظؽمأخربماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مأنماظشفقدمالمؼـؼطع مسؿؾفم
اظصاحل م،مبؾمؼزؼدُموؼؿضاسػ موؼلعـمعـمصؿـةماظؼربم،مضَالَ م(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ):م(طُؾٗمعَقِّتٍمؼُكِؿَؿُمسَؾَكمسَؿَؾِفِمإٔالَّماظَّذِيمعَاتَمعُرَابِطًامصِلمدَؾِقؾٔماهللِم
صَنٔغٖفُمؼُـِؿَكمظَفُمسَؿَؾُفُمإٔظَكمؼَقِمٔماظؼِقَاعَةِ،موَؼَلْعَـُمعِـِمصِؿِـَةِماظؼَؾِرٔ) .م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم .م

ممممماحلؿدمهللموطػك،مواظصالةمواظلالممسؾكماظـيبماملصطػكم،موسؾكمآظفم
وصقؾفموعـماػؿدىم.مممم م
ممممممظؼدمبشرماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ماظشفداء مبؾشاراتمسظقؿةمتمطدم
سؾكمصضؾماظشفادةميفمدؾقؾماهللموترشبمصقفا م،معـفامضقظف م(صَؾَّكماهللمسَؾقِفِم
ودَؾَّؿَ):م(مظِؾشٖفٔقدِمسِـِدَماظؾَّفِمدِتٗمخِصَالٕ:مؼُغِػَرُمظَفُمصِلمأَوٖلٔمدَصْعَةٍ،موَؼَرَىمعَؼْعَدَهُم
ِّطْؾَرٔم،موَؼُقضَعُمسَؾَكم
عِـَماجلَـٖةِم،موَؼُفَارُمعِـِمسَذَابِماظؼَؾِرٔم،موَؼَلْعَـُمعِـَماظػَزَعٔما َ
رَأْدِفِ متَا ُ ماظقَضَارٔ م ،ماظقَاضُقتَةُ معِـِفَا مخَقِرْ معِـَ ماظدٗغِقَا موَعَا مصِقفَا م ،موَؼُزَوٖ ُ ماثِـَؿَقِـٔم
وَدَؾِعِنيَمزَوِجَةًمعِـَماحلُقرٔماظعِنئم،موَؼُشَػَّعُمصِلمدَؾِعِنيَمعِـِمأَضَارٔبِفِ).م م
مممموعـفامأنماظشفداءمؼدخؾقنماجلـةمععمأولمعـمؼدخؾقغفامبغريمحلابموالم
دابؼةمسذاب م،مصعـمسَؾِدماظؾَّفِمبِـ مسَؿِرٔومبِـٔماظْعَاصٔم(رَضِلَماظؾَّفُمسَـِفُؿا) مضال:م
دَؿِعِتُمرَدُقلَماظؾَّفِم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مؼَؼُقلُ :م(...إٔنٖماظؾَّفَمتَعَاظَكمؼَدِسُقم

م( )7م

م

ؼَقِمَماظْؼِقَاعَةِماظْفَـٖةَ م،مصَؿَلْتِلمبِزُخِرُصِفَاموَرٔؼِّفَامصَقَؼُقلُم:مأَؼِـَمسِؾَادِيَماظَّذِؼـَمضَاتَؾُقام
صِل مدَؾِقؾٔ ماظؾَّفِ م ،موَضُؿِؾُقا مصِل مدَؾِقؾِل م ،موَأُوذُوا مصِل مدَؾِقؾِل م ،موَجَاػَدُوا مصِلم
دَؾِقؾِل م ،مادِخُؾُقا ماظْفَـٖةَ م ،م مصَقَدِخُؾُقغَفَا مبِغَقِرٔ محِلَابٍ م ،موَظَا مسَذَابٍ م ،مصَؿَلْتِلم
اظْؿَؾَاِئؽَةُ مصَقَؼُقظُقنَ :مرَبٖـَا مغَقِـُ مغُلَؾُِّّّ مظَؽَ ماظؾَّقِؾَ موَاظـٖفَارَ ،موَغُؼَدِّسُ مظَؽَ معَـِم
ػَمُظَاءِ ماظَّذِؼـَ مآثَرِتَفُؿِ مسَؾَقِـَا م؟ مصَقَؼُقلُ ماظرٖبٗ متَؾَارَكَ موَتَعَاظَك م :مػَمُظَاءِ ماظَّذِؼـَم
ضَاتَؾُقامصِلمدَؾِقؾِل،موَأُوذُوامصِلمدَؾِقؾِل،مصَؿَدِخُؾُم َسؾَقِفٔؿُماظْؿَؾَائِؽَةُمعِـِمطُؾِّمبَابٍم
"دَؾَامْمسَؾَ ِقؽُؿِمبِؿَامصَؾَرِتُؿِ،مصَـِعِؿَمسُؼْؾَكماظدٖارٔ"م).م م
اظؾفؿمإغامغللظؽمذفادةمصادضةميفمدؾقؾؽم،مطؿامغللظؽمأنمحتػظم
ظـامدؼــاماظذيمػقمسصؿةمأعرغام،مودغقاغا ماظيتمصقفامععاذـام،موآخرتـا ماظيتم
إظقفامععادغا م،موأنمجتعؾماحلقاةمزؼادةمظـامعـمطؾمخريمواملقتمراحةمظـام
عـمطؾمذرٍّم،موأنمحتػظمعصرغام،موأنمجتعؾفامأعـّامأعاغّامدكاءّمرخاءّمودائرم
بالدماظعاملنيم .م
م

