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مجَْزٓة مصس العسبٔة
ّشازة األّقاف
( )1م

ىعنة املاء ّضسّزة احملافظة علَٔا
ّتسشٔد استخدامَا م

احلؼملدمهللمربماظضملادلنيم،ماظعملائؾمسيمطؿابفماظضملزؼزم:م{موشيجشيضملشيػملْؽملشيامعِـشيماظْؼملشياءِمطُؾؼيمذشيلضيءٍم
ال مإظفشي مإغيالَّ ماهللُ موحدشيهصي مال مذشيرؼؽَ مظَفصي م ،موأَذؾملدصي مأنؼي مدؿملـيدشيغام
حشيلدمل مأَصَػملَا مؼصيؤضيعِؽملصيقنشي} ،موأَذؾملدصي مأنضي م َ
وغؾؿملؼيؽملا محمؼملدطيا مسشيؾدصيه موردقظُفصي م ،ماظػملَّؾملصيؿؼي مصشيؾـي مودػملخملؿضي موبارغيكْ مسػملَؿملف موسػملَك مآظِفِ موصقؾِفِ م ،موعشيـضيم
تشيؾِضملشيؾملصيؿضيمبإحلانػيمإظَكمؼقمغيماظدـيؼـغيم،مّبعد :مم
صإنمعـمأجؾمغضملؿماهللم(سزعيموجؾعي) مسػملكمخػملعملف م،موأسصملؼملؾملا مضدرطيا م ،مغضملؼملة مادلاء م،مصؾملقم
أصؾماحلؿملاةم،موأداسماحلسملارةمواظرضلم،موعـمأػؿمعزملادرماظرخاءموأصؾماظؽملؼملاءمودؾبم
اظؾعملاء م،موضدمجاءتماظؽملزملقصماظرملرسؿملةمتعملررمأنمادلاءمأصؾماحلؿملاة م،موعزملدرماإلغيحؿملاء م،م
ضالمتضملادي :م{وشيجشيضملشيػملْؽملشيا معِـشي ماظْؼملشياءِ مطُؾؼي مذشيلضيءٍ محشيلدمل مأَصَػملَا مؼصيؤضيعِؽملصيقنشي} ،موضال متضملادي :م{وشياظػملَّفصيمخشيػملَؼشيم
طُؾؼيمدشيابؼيةٍمعِـضيمعشياءٍم}.م م
صادلاء مأشػملك معا ممتؿػملغملف ماإلغلاغؿملة م ،مبف محؿملاة ماِّرواح م ،مورؾملارة ماِّبدان م ،مضالم
تضملادي :م{وشيأَغضيزشيظْؽملشيا معِـشيماظلؼيؼملشياءِمعشياءطيمرَؾملصيقرطيا}،موػق مرزقمؼلقضفماهللم(سزموجؾ) مخلػملعملفمؼؽملزظفم
سػملكمعـمؼرملاء،موؼزملرصفمسؼملـمؼرملاءمبعملدرتف م،مضالمتضملادي{:أَصَرشيأَؼضيؿصيؿصيماظْؼملشياءشيماظَّذِيمتشيرملضيرشيبصيقنشي م*م
شيرملغملُرصيونشي}،م
أَأَغضيؿصيؿضيمأَغضيزشيظْؿصيؼملصيقهصيمعِـشيماظْؼملصيزضينغيمأَمضيمغشيقضيـصيماظْؼملصيؽملضيزغيظُقنشي م*مظَقضي مغشيرملشياءصي مجشيضملشيػملْؽملشياهصي مأُجشياجطيا مصَػملَقضيال مت ضي
وضالمسزموجؾ{:ػصيقشيماظَّذِيمؼصيرغيؼغملُؿضيمآؼاتِفِموشيؼصيؽملشيزـيلصيمَظغملُؿضيمعِـشيماظلؼيؼملاءِمرغيزضيضًا موشيعامؼشيؿشيذشيطَّرصيمإغيالَّمعشيـضيم
ؼصيؽملِؿملبصي} ،موضال مدؾقاغف م :م{ وشيتشيرشيى ماظْأَرضيضشي مػشياعِدشيةً مصَإغيذشيا مأَغضيزشيظْؽملشيا مسشيػملَؿملضيؾملشيا ماظْؼملشياءشي ماػضيؿشيزؼيتضي موشيرشيبشيتضيم
شيؾملؿملجػي}،موطـريطيامعامؼذطرغامربماظضملزةمدؾقاغفمبؽملضملؼمليتمادلاءمواظشملضملاممم
وشيأَغضيؾشيؿشيتضيمعِـضيمطُؾـيمزشيوضيجػيمب غي
وجيؼملعمبؿملؽملؾملؼملام،مصؿملعملقلم(سزموجؾ)م:م{صَػملْؿملشيؽملضيصملُرغيماظْإغيغضيلشيانصيمإغيظَكمرَضملشياعِفِ * أَغؼيامصشيؾشيؾضيؽملشياماظْؼملشياءشيمصشيؾؾيام*م
ثصيؿؼيمذشيعملَعملْؽملشياماظْأَرضيضشيمذشيعملفيا}.م م
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وممامؼصيرملضملرغامبأػؼملؿملةموضدرمػذهماظؽملضملؼملةماػؿؼملذملامماظعملرآنماظغملرؼؿمباحلذملدؼثمسؽملؾملذملذملام،م م
صعملدمحتدثماظعملذملرآن ماظغملرؼؿ مسػملكمظلانمصرسقنموػقمؼؿؾاػكمباتلاعموسصملؼملةمعػملغملفمضائال:م
{أَظَؿملضيسشيمظِلمعصيػملْؽُمعِزملضيرشيموشيػشيذِهِماظْأَغضيؾملشيارصيمتشيفضيرغييمعِـضيمتشيقضيؿِلمأَصَػملَامتصيؾضيزملِرصيونشي}،مواظؽمليبم(صػملكماهللم
سػملؿملف مودػملؿ) مخينربغا مبعملؿملؼملة مغؾملر ماظؽملؿملؾ موؼؾرملرغا مبؾعملائف م ،مصؿملعملقل م :م(دشيؿملضيقشيانصي موشيجشيؿملضيقشيانصي م،م
وشياظْظملُرشياتصيموشياظ ـيؽملؿملؾصيمطُؾؿيمعِـضيمأَغضيؾملشيارغيماظْفشيؽملؼيةِ)م،موػذامؼظملرضمسػملؿملؽملامذيؿملضملطيامأالمغظمللدمغؾملرطيامعـمأغؾملارم
اجلؽملةمبؿػملقؼـفم،مأومإػؼملاظفم.مم م
مممممممموظعملدماسؿؽملكماإلدالممبؽملضملؼملةمادلاءمسؽملاؼةمطؾريةم،موأعرغامحبلـمادؿضملؼملاظف،مواحملاصصملةم
سػملؿملف ،موسدؼي مذظؽ مواجؾطيا مذرسؿملؾيا م؛ مظذا محذر ماإلدالم معـ ماإلدراف مسي مادؿكداعف م ،مأوم
تػملقؼـف مبإظعملاء ماظؽملفادات م ،مأو متزملرؼػ معؿملاه ماظزملرف ماظزملقل م ،مأو مخمػملظملات مادلزملاغعم
واظرملرطاتمصؿملف م ،مصضملشيـضيمعصيضملشياذِمبضيـغيمجشيؾشيؾػيم(رضلماهللمسؽملف)مضَالشي:مضَالشيمرشيدصيقلصيماظػملَّفِم(صػملكماهللم
سػملؿملفمودػملؿ) م:م(اتؼيعملُقاماظْؼملشيالَسِـشيماظـؼيالَثشيم:ماظْنربشيازشيمسيماظْؼملشيقشيارغيدِم،موشيضَارغيسشيةِماظشملَّرغيؼؼغيم،موشياظصملخملؾـي) م،م
شيدطُؿضيمصِلماظْؼملشياءِماظدؼيائِؿغيمثصيؿؼيمؼشيطملضيؿشيلِؾصيمعِؽملضيفصي) .م
وضالم(صشيػملَّكماهللُمسشيػملَؿملضيفِموشيدشيػملَّؿشي)م:م(ظَامؼشيؾصيقظَـؼيمأَح صي
وإنمعـمصقرماحملاصصملةمسػملكمادلذملاءم :تسشٔد استَالكُّ ،عدو اإلسساف ،حتى ّإٌ
كاٌ ذلك يف ممازسة العبادات ّالطاعات ،مضالمتضملادي {:شيوطُػملُقاموشياذضيذملرشيبصيقامموشيظَذملمامتصيلضيذملرغيصُقاممإغيغؼيذملفصيمم
ظَذملذملامؼصيقِذملذملبؽيماظْؼملصيلضيذملذملرغيصِنيشي}،مصادللذملذملرصقنمؼغملذملذملرػؾملؿماهللمتضملذملذملاديمصؾملذملذملؿمعؾضملذملذملدونمعذملذملـمرريذملذملةماهللم
ورضقاغفم،محمروعقنمعـمغقرهموػداؼؿفم،موضدمذذملددماظذملؽمليبم(صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ)مسيم
اظؽملؾمللمسـماإلدرافمسيمادؿكداممادلاءمواسؿنربهمتضملذملدؼطياموزػملؼملطيذملامم،مصؾملذملذامماظزملذملقابلمماظذملذيمم
جاءمإديماظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مظؿملذملؿضملػملؿممعؽملذملفمماظقضذملقءممصذملأراهممثالثطيذملاممثالثطيذملامم ،مثذملؿممضذملالم:م
(ػشيذشياماظْقصيضصيقءصي،مصَؼملشيـضيمزشيادشيمسشيػملَكمػشيذشيا،مصَعملَذملدضيممأَدشيذملاءشي،ممأَوضيمتشيضملشيذملدؼيى،ممأَوضيمزَػملَذملؿشيم)م(دذملؽملـممابذملـممعاجذملفم)م،م
صفضملؾم(صػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ) ماظزؼذملادةممسػملذملكممضذملدرمماحلاجذملةممزػملؼملطيذملامموإدذملاءةممسيمادذملؿضملؼملاملم
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اظؽملضملؿماظيتمأغضملؿماهللمتضملاديمبؾملامسػملؿملؽملام،موؼعملقلم(صػملكماهللمسػملؿملفمودذملػملؿم)م:م(إغيغؼيذملفصيممدشيذملشيؿملغملُقنصيممصِذمللمم
ػشيذِهِماظْأُعؼيةِمضَقضيمظيمؼشيضملضيؿشيدصيونشيمصِلماظشملَّؾملصيقرغيموشياظذملدؽيسشياءِم)،موطأغذملفم(صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ)مؼرملذملريمإديم
أنماإلدرافمسيمادؿكداممادلاءمتضملدٍعيمسػملكمحؼماآلخرؼـم،موملمالم؟مواإلدرافمسيمادلذملاءم
صذملقرةمعذملـمصذملقرماظظمللذملادموإػذملالكماحلذملرثمواظؽمللذملؾ،مضذملالمتضملذملادي:م{موشيإغيذشيامتشيذملقشيظَّكمدشيذملضملشيكمصِذملذمللم
اظْأَرضيضغيمظِؿملصيظملْلِدشيمصِؿملؾملشياموشيؼصيؾملضيػملِؽَماظْقشيرضيثشيموشياظؽملؼيلضيؾشيموشياظػملَّفصيمظَامؼصيقِبؽيماظْظملَلشيادشيم} .م
ممممموعـمصقرماحملاصصملةمسػملكمادلاء م :ماحلسص على االستفادة ميُ مَنا كاٌ قلٔال ،م
صعملدمطان م اظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مرمبامؼطملؿلؾمأومؼؿقضأمععمبضملضمغلائفمسيمإغاءٍم
واحد م،مصضملػملؿملؽملامأنمغعملؿديمبردقلماهللم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مودمرصمسػملكماالدؿظملادةم
عـمادلاءم بغملؾمضشملرةمعؽملفم،موسدممتػملقؼـفم،مأوماالسؿداءمسػملكمعزملابفموعزملادرهموجمارؼفم
اظيتمؼضملدماالسؿد اءمسػملؿملؾملاماسؿداءمسػملكمحؼماجملؿؼملعمطػملفم،موتسملؿملؿملضملطيامدلزملػملقةمعضملؿنربةممبام
ؼؿؽملاصكمععمضؿملؼملةمػذهماظؽملضملؼملةم ،صادلاءماظذيمغؾملدرهمدؿملقادؾؽملاماهللممسػملكمطؾمغعملشملةمعؽملف .م
وظعملذملدمضذملربماظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مأسصملؿماِّعـػملةموػقمؼضملػملؼملؽملذملامضؿملؼملذملذملةمادلذملذملاءم
وضرورةماحملاصصملةمسػملؿملف،موسدمماإلدذملرافمسيمادذملؿكداعف،محؿملذملثمطذملانم(صذملػملكماهللمسػملؿملذملفم
ودػملؿ)مؼؿقضذملأمبادلُذملدـيمم(موادلُدؽيمعؾءمطظمللماظرجؾمادلؿقدطم)م،موؼطملؿلذملذملؾمباظزملذملاعم(مأربضملذملذملةم م
أعداد)مإديمزيلةمأعدادم،موإمنامطانمػذملذاماظعملذملدرماظعملػملؿملذملؾمؼغملظمللماظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفم م
ودػملؿ)مظقضقئفمأوماشؿلاظفمعـمذدةمحرصفمسػملكمادلاءم .م
وذاتمؼقممميرعيمماظؽمليبم(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مبلضملدمبـمأبلموضاصم(رضلماهللمسؽملف)م م
وػقمؼؿقضأ،مصعملال:م(عشيامػشيذشياماظلؼيذملرشيفصيممؼشيذملاممدشيذملضملضيدصيم؟).مصعملذملالم:مأسيماظقضذملقءممدذملرف؟م.مضذملالم:م(غشيضملشيذملؿضي،مم
وشيإغينضيمطُؽملضيتشيمسشيػملَكمغشيؾملضيرػيمجشيارػي)،مودؽؾمجشيابِرغيمبضيـغيمسشيؾضيدِماهللِم(رضلماهللمسؽملؾملؼملذملا)مسشيذملـغيماظْطملصيلضيذملؾغيممصَعملَذملالشيمم
شيمؼغملْظملِذمللمعشيذملـضيمػصيذملقشيمأَوضيصَذملكم
شيامؼغملْظملِؿملؽملِل،مصَعملَالشيمجشيابِرظيم:مطَان شي
ظػمللائؾ:م(مشيؼغملْظملِؿملؽَمصشياعظيم،مصَعملَالشيمرشيجصيؾظيمع شي
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عِؽملضيؽَمذشيضملشيرطياموشيخشيؿملضيرظيمعِؽملضيؽَ)م،مصادلاءماظذيمداضفماهللم(سذملزموجذملؾ)مإظؿملؽملذملامبعملذملدرمحمذملدود،موغصملذملامم
حمغملؿم،مجيبمأنمؼلؿكدممحبذر؛مظؿملقؿملامبفماإلغلان،مواحلؿملقان،مواظشملريم،مواظؽملؾاتم،مضذملالم
َدغملَؽملؼياهصيمصِلماظْأَرضيضغيموشيإغيغؼيامسشيػملَكمذشيػشيابٍمبِفِمظَعملَادِرصيونشي}.م م
تضملادي{:وشيأَغضيزشيظْؽملشيا معِـشيماظلؼيؼملشياءِمعشياءطيمبِعملَدشيرػيمصَأ ضي
مممممإنماإلدالممؼؽملصملرمإديمغضملؼملةمادلاءمبقصظملؾملامثروةمضقعؿملة موإغلاغؿملةم،مظغملؾماظؽملاسمحؼظيمصؿملؾملذملامم
ذملرطَاءصيممصِذمللممثشيػملَذملاثٍمم:م
صالمحيرممعؽملؾملامأحدم،موعـمثؿمضالم(صشيػملَّكماظػملَّفصيمسشيػملَؿملذملفمموشيدشيذملػملَّؿم)م:م(اظؽملؼيذملاسصيممذصي شي
صِلماظْؼملشياءِم،موشياْظغملَػملَأِم،موشياظؽملؼيارغي)،موظذامحرصمدػملظملؽملاماظزملذملا ممسػملذملكممادلذملماءمحرصطيذملاممذذملدؼدطيامم،مطؼملذملامم
حرصذملذملقامسػملذملذملكمبعملائذملذملفمرذملذملاػرطيامحؿذملذملكمؼؿؼملغملؽملذملذملقامعذملذملـمذذملذملربفمواظؿشملؾملذملذملرمبذملذملفمسيمصذملذملالتؾملؿمودذملذملائرم
سؾاداتؾملؿماظيتمحتؿاجمإديمرؾملارةم .م
ممممممموظعملد مبػملغ معـ مسؽملاؼة ماظؽمليب م(صػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ) مباحلظملاز مسػملك مادلاء مأن موجفم
ادللػملؼملني مإدي متطملشملؿملة مأواغل مادلاء محلؼملذملاؼؿف معـ مادلػملقثذملات ماظيت مضد متؽملؿعملؾ مإظؿملف معـم
اهلقاء م،مأو معـماحلرملرات ماظؽملاضػملة مظػملفراثؿملؿ مواظشملظملؿملػملؿملات م ،مصضملـ مجابر م(رضل ماهلل مسؽملف)مسـم
َوطُقا ماظلـيعملَاءشيموشيأَشْػملِعملُقاماظْؾشيابشيم
ردقلماهللم(صػملك ماهللمسػملؿملفمودػملؿ)مأغفمضالم:م(مشَشملُّقاماإلغيغشياءشيموشيأ ضي
ال مؼشيقصيؾؽي مدِعملَاءطي موشيالَ مؼشيظملْؿشيّّصي مبشيابطيا موشيالَ مشيؼغملْرملِػصي مإغيغشياءطي مصَإغينضي مظَؿضي مؼشيفِدضيم
وشيأَرْظملِؽصيقا ماظلـيرشياجشي مصَإغينؼي ماظرملؼيؿملضيشملَانشي م َ
شيدطُؿضيمإغيالَّمأَنضيمؼشيضملضيرصيضشيمسشيػملَكمإغيغشيائِفِمسصيقدطياموشيؼشيذضيطُرشيمادضيؿشيماظػملَّفِمصَػملْؿملشيظملْضملشيؾضيمصَإغينؼيماظْظملُقشيؼضيلِعملَةَمتصيسملضيرغيمصيمسشيػملَكم
أَح صي
أَػضيؾغي ماظْؾشيؿملضيتِ مبشيؿملضيؿشيؾملصيؿضي) .موأوطقا ماظلعملاء مأي م :ماربشملقا مصقػات مأواغل مادلاء محلؼملاؼؿؾملا معـم
اظؿػملقثمواِّوبؽة .م
إن ماجملؿؼملع مادلزملري معؽملذ مغرملأتف متعملقم مسعملؿملدتف مسػملك ماحرتام مغضملؼملة معؿملاه مغؾملر ماظؽملؿملؾ،م
وتعملقممثعملاصةمأبؽملائفم عؽملذماظعملدممسػملكماحلرصمسػملكمغؾملرماظؽملؿملؾموسدممتػملقؼـف،مواسؿؾارمتػملقؼـفم
جرميةمعـماجلرائؿماظغملنربى،موضدمطانمادلزملريماظعملدؼؿمؼغملؿبمعـمضؼملـموصاؼاهمسيم
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غؾملاؼةمحؿملاتفمأغفمملمؼظملضملؾمطذاوطذامعـماجلرائؿم،موأغفمملمؼػملقثمعاءماظؽملؾملرم،موطأغفمؼؿعملربم
إديماهللمبؾملذهماظظملسملؿملػملةم،موابؿضملادهمسـمتػملؽماجلرميةماظؽملغملراءم،مجرميةمتػملقؼثمعؿملاهماظؽملؾملر .م
صؾملذه مثعملاصة مادلزملرؼني معؽملذ ماظعملدم م ،موسعملؿملدتؾملؿ معؽملذ ماِّزل مسي ماحرتام معؿملاه ماظؽملؾملر،م
واحلظملازمسػملكمادلؿملاهم،موسدممتػملقؼـؾملام،موػقمعامأطدتمسػملؿملفمذرؼضملؿؽملاماظطملراءم.م م
ظعملدماسؿنربماإلدالممادلاءمثروةمميغملـماظؿزملدقمبؾملامطادلال م،موأوجبمسػملكمطؾماظؽملاسم
احملاصصملة مسػملؿملؾملا م ،مصقؿملؽملؼملا مأراد ماظؿملؾملقد مأن محيؿغملروا معاء مادلدؼؽملة مبرملراء مبؽر مروعة مضَالشيم
اظؽملؼيؾِلؽي م(صشيػملَّك ماهللُ مسشيػملَؿملضيفِ موشيدشيػملَّؿشي) م :م(عشيـضي مؼشيرملضيؿشيرغيي مبِؽضيرشي مرصيوعشيةَ م ،مصَؿملشيغملُقنصي مدشيظْقصيهصي مصِؿملؾملشيا مطَدِالَءِم
ادلُلضيػملِؼملِنيشي)،موسيمرواؼةم:م(عشيـضيمؼشيؾضيؿشياعصيمبِؽضيرشيمرصيوعشيةَم؟)مصَاذضيؿشيرشياػشيامسصيـضيؼملشيانصي م(رشيضِلشي ماظػملَّفصي مسشيؽملضيفصي)،مضال:م
صَأَتشيؿملضيتصيمرشيدصيقلشيماهللِم(صشيػملَّكماهللُمسشيػملَؿملضيفِموشيدشيػملَّؿشي)مصَعملُػملْتصي:مإغيغـيلمضَدِمابضيؿشيضملضيؿصيؾملشيام،مؼشيضملضيؽملِلمبِؽضيرشيمرصيوعشيةَم،مصَعملَالشيم
( مصػملك ماهلل مسػملؿملف مودػملؿ) م :م(اجضيضملشيػملْؾملشيا مدِعملَاؼشيةً مظِػملْؼملصيلضيػملِؼملِنيشي موشيأَجضيرصيػشيا مظَؽَ) م ،موسي مذظؽ مدرسم
وافٍ مظغملؾ مادلقدرؼـ مسي مطؾ مسزملر موعزملر مأن مؼعملظملقا مجبقار مأوراغؾملؿ م ،موأن مؼؿقؼملػملقام
علؽقظؿملاتؾملؿمجتاهمبػملداغؾملؿموأػػملؿملؾملؿم.
أقْل قْلٕ ٍرا ّأستغفس اهلل لٕ ّلكه
*ممممممم*ممممممم* م

احلؼملدمهللمربماظضملادلني،م وصذملالةمودذملالعطيامسػملذملكمخذملابمأغؾؿملائذملفموردذملػملفمدذملؿملدغامحمؼملذملدم
(صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ)،موسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملني.مم م
إخْة اإلسالو:
مممممظعملد ماػؿؿ ماإلدالم مباحملاصصملة مسػملك مغضملؼملة مادلؿملاه موضرورة مترذؿملد مادؿكداعؾملا م،م
واػؿؿمطذظؽمبلؾؾمتضملزؼزموجقدػا م،موتغملـريػا،موذظؽمبإجيادمبدائؾمتلاسدمسػملكموصرةم
ادلاء،معؽملؾملام:مالرتغٔب يف حفس اآلباز ّاستخساج املٔاِ اجلْفٔةم،مصضملشيـضيمجشيابِرغيمبضيـغيمسشيؾضيدِماظػملَّفِم
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(رضلماهللمسؽملؾملؼملا) مسشيـضي مرشيدصيقلغي ماظػملَّفِ م(صشيػملَّك ماظػملَّفصي مسشيػملَؿملضيفِ موشيدشيػملَّؿشي) مضَالشي :م(عشيـضي محشيظملَرشي معشياءطي مظَؿضي مؼشيرملضيرشيبضيم
عِؽملضيفصيمطَؾِدظيمحشيرؼيىمعِـضيمجِـدملموشيالَمإغيغضيسػيموشيالَمرَائِرػيمإغيالَّ مآجشيرشيهصيماظػملَّفصي مؼشيقضيمشيماظْعملِؿملشياعشيةِ)،مبؾمجضملؾ ماإلدالمم
ذظؽ معـ مأبقاب ماظزملدضات ماجلارؼة ماظيت مال مؼؽملعملشملع مثقابؾملا م ،مصعملال م(صشيػملَّك ماظػملَّفصي مسشيػملَؿملفم
وشيدشيػملَّؿ):م(مدشيؾضيعظيمؼشيفضيرغييمظِػملْضملشيؾضيدِمأَجضيرصيػصيـؼيمعِـضيمبشيضملضيدِمعشيقضيتِفِم،موػصيقمصِلمضَؾضيرغيهِم:م(معشيـضيمسشيػملَّؿشيمسِػملْؼملطيام،مأَوضيم م
طَرشيىمغشيؾملضيرطيام،مأَوضيمحشيظملَرشيمبِؽضيرطيام،مأَوضيمشَرشيسشيمغشيكضيالم،مأَوضيمبشيؽملشيكمعشيلضيفِدطيام،مأَوضيموشيرؼيثشيمعصيزملضيقشيظملًام،مأَوضيمتشيرشيكَموشيظَدطيام م
ؼشيلضيؿشيطملضيظملِرصيمظَفصيمبشيضملضيدشيمعشيقضيتِفِ).م م
إنؼيمادلاءمػقمسزملبماحلؿملاة ماظيت مؼؿقضػمادؿؼملرارػامسػملكمبعملائف م،مصؾدوغفمؼؾملػملؽم
احلرثمواظؽمللؾ،موتزػؼماِّغظملس،موتؾملػملؽماظـؼملراتم،مصضملػملؿملؽملامأنمغؿعمللماهللم(سزموجؾ)مصؿملؼملام
بنيمأؼدؼؽملامعـمغضملؼملةمادلاءم،مإذمإنماظؿعملقىمػلمدؾؿملؾماظؽملفاةمواخلالصمعـماِّزعات م،م
ؼعملقلماهللمتضملادي{:وشيعشيـضيمؼشيؿؼيؼغيماظػملَّفشيمؼشيفضيضملشيؾضيمظَفصيمعشيكضيرشيجطيا.موشيؼشيرضيزصيضْفصيمعِـضيمحشيؿملضيثصيمظَامؼشيقضيؿشيلِبصيموشيعشيـضيم
ؼشيؿشيقشيطَّؾضي مسشيػملَك ماظػملَّفِ مصَؾملصيقشي محشيلضيؾصيفصي مإغينؼي ماظػملَّفشي مبشياظِغصي مأَعضيرغيهِ مضَدضي مجشيضملشيؾشي ماظػملَّفصي مِظغملُؾـي مذشيلضيءٍ مضَدضيرطيا} ،موأنم
غراسل مػذه ماظؽملضملؼملة ماظيت مػل مدرعي ماحلؿملاة م،موظؿملؿقؼملؾ مطؾ معؽملا معلؽقظؿملؿف مأعام ماهلل متضملاديم
سي ماحلظملاز مسػملك معا مأوالغا معـ مغؾملر مسصملؿملؿ موعاء مسذب م ،مصطملريغا مسي مأعس ماحلاجة مإديم
ضشملرةمعاءمترويمزؼملأهم،موتؽملؾتمطألهم.م م
وأخريطيامصإغؽملامغؤطدمأنمتػملقؼثمادلؿملاه م،مأو مإػدارػاموسدمماحملاصصملةمسػملؿملؾملا مصقرةم
عـ مصقر ماظظمللاد ماظذي مغؾملك ماهلل مسؽملف م ،مضال متضملادي م :م{وشيظَا متصيظملْلِدصيوا مصِل ماظْأَرضيضغي مبشيضملضيدشيم
إغيصضيػملَاحِؾملشيا}؛مظذام واجبمسػملؿملؽملامذيؿملضملطيامأنمدماصظمسػملكمػذهماظؽملضملؼملةماظيتموػؾؾملاماهللمدلزملرغام
اظطملاظؿملة،موأنمغرملغملرماهللم(سزموجؾ)مسػملؿملؾملام،مصإنمذغملرماظؽملضملؼملةمؼدميؾملا م،موؼزؼدػا م،موحيعملؼم
شيغغملُؿضي} ،مواظرملغملر مال مؼغملقنم
مذغملَرضيتصيؿضي مظَأَزغيؼد ؼي
شيبغملُؿضي مظَؽِـضي شي
اظنربطة مصؿملؾملا ،مضال متضملادي م{:وشيإغيذضي متشيأَذؼينشي مر ؽي
باظغملالمموحدهم،موإمنامؼغملقنمباالدؿكدامماِّعـؾمظػملؽملضملؿمععماظقصاءمحبعملؾملام.مممم م
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ىسأل اهلل تعاىل أٌ حيفظ مصس ّأٍلَا مً كل سْء

