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 ىعنة املاء ّضسّزة احملافظة علَٔا 

مّتسشٔد استخدامَا

شيموشيجشيضملشيػمْلؽملشيام}:مم،ماظعملائؾمسيمطؿابفماظضملزؼزماحلؼملدمهللمربماظضملادلني مذشيلضيٍءمُطؾؼيماْظؼملشياِءمِع

م{ؼصيؤضيِعؽملصيقنشيمَأَصػمَلامحشيلدمل مدؿملـيدشيغامأنؼيموَأذؾملدصيم،مَظفصيمذشيرؼَؽمالموحدشيهصيماهلُلمإغيالَّمإظفشيماَلمأنضيموَأذؾملدصي،

ضيم،موصقِؾِفمآِظِفموسػمَلكمسػمَلؿملفموبارغيْكمودػملخملؿضيمصشيؾـيماظػملَّؾملصيؿؼيم،موردقُظفصيمسشيؾدصيهمحمؼملدطياماوغؾؿملؼيؽمل موعشي

غيمؼقمغيمإَظكمبإحلانػيمتشيِؾضملشيؾملصيؿضي  مم: ّبعدم،ماظدـيؼ
مصؾملق،ممادلاءمغضملؼملةم،مضدرطياموأسصملؼملؾملا،ممسػملكمخػملعملفمإنمعـمأجؾمغضملؿماهللم)سزعيموجؾعي(ص

مودؾبماظؽملؼملاءموأصؾماظرخاءمعزملادرمأػؿمـوعم،واظرضلمموأداسماحلسملارة،ممأصؾماحلؿملاة

مماظؾعملاء مأنمادلاءمأصؾماحلؿملاةوضدم، متعملرر ماإلغيحؿملاءمجاءتماظؽملزملقصماظرملرسؿملة موعزملدر ،م،

شيموشيجشيضملشيػمْلؽملشيا}م:ضالمتضملادي ؼشيموشياظػملَّفصيمخشيػمَل}متضملادي:مالوضم،{ؼصيؤضيِعؽملصيقنشيمَأَصػمَلامحشيلدملمذشيلضيٍءمُطؾؼيماْظؼملشياِءمِع

ضيمعشياٍءم مم.{ُطؾؼيمدشيابؼيٍةمِع

ممتؿػملغملمءادلاص ماِّرواحبم،ماإلغلاغؿملةمفأشػملكمعا محؿملاة مومف ماِّبدان، ممرؾملارة ضالم،

مَرؾملصيقرطياموشيَأغضيزشيْظؽملشيا}م:تضملادي معشياءطي ماظلؼيؼملشياِء شي م{ِع ؼؽملزظفمخلػملعملفمم(سزموجؾ)اهللمؼلقضفمرزقممقوػ،

م*مَأَصرشيَأؼضيؿصيؿصيماْظؼملشياءشيماظَِّذيمتشيرملضيرشيبصيقنشي}،مضالمتضملادي:موؼزملرصفمسؼملـمؼرملاءمبعملدرتف،مسػملكمعـمؼرملاء

صيماْظؼملصيؽملضيزغيُظقنشي شيماْظؼملصيزضينغيمَأمضيمغشيقضي م،{تشيرملضيغمُلرصيونشيمَصػمَلقضيالمُأجشياجطيامجشيضملشيػمْلؽملشياهصيمغشيرملشياءصيمَظقضي*ممَأَأغضيؿصيؿضيمَأغضيزشيْظؿصيؼملصيقهصيمِع

موشيؼصيؽملشيزـي}:سزموجؾوضالم مآؼاِتِف ماظَِّذيمؼصيرغيؼغمُلؿضي مرغيزضيًضػصيقشي ماظلؼيؼملاِء شي مِع مَظغمُلؿضي ضيممالصي معشي مإغيالَّ مؼشيؿشيذشيطَّرصي وشيعا

م{ؼصيؽمِلؿملبصي مضالمو، مدؾقاغف موشيرشيبشيتضيم}: ماػضيؿشيزؼيتضي ماْظؼملشياءشي مسشيػمَلؿملضيؾملشيا مَأغضيزشيْظؽملشيا مَصإغيذشيا مػشياِعدشيًة وشيتشيرشيىماْظَأرضيضشي

ضيمُطؾـيمزشيوضيجػيمبشيؾملغيؿملجػيوشيَأغضيؾشي ممبؽملضملؼمليتمادلاءمواظشملضملامدؾقاغفمامعامؼذطرغامربماظضملزةموطـريطيم،{ؿشيتضيمِع

َأغؼيامصشيؾشيؾضيؽملشياماْظؼملشياءشيمصشيؾؾيام*م * إغيَظكمَرضملشياِعِفمَصػمْلؿملشيؽملضيصمُلرغيماْظإغيغضيلشيانصي}:مم(سزموجؾ)عملقلمصؿمل،مموجيؼملعمبؿملؽملؾملؼملا

مم.{ثصيؿؼيمذشيعمَلعمْلؽملشياماْظَأرضيضشيمذشيعملفيا
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مم،ماذملذملؾملسؽملمباحلذملدؼثاظعملرآنماظغملرؼؿمماػؿؼملذملاممامؼصيرملضملرغامبأػؼملؿملةموضدرمػذهماظؽملضملؼملةممو

م:ضائالباتلاعموسصملؼملةمعػملغملفمؼؿؾاػكموػقمسػملكمظلانمصرسقنمماظغملرؼؿماظعملذملرآنحتدثمعملدمص

اظؽمليبم)صػملكماهللم،مو{ضيمتشيقضيِؿلمَأَصػمَلامتصيؾضيزمِلرصيونشيعصيػمْلُؽمِعزملضيرشيموشيػشيِذِهماْظَأغضيؾملشيارصيمتشيفضيرغييمِعَأَظؿملضيسشيمِظلم}

مخي مودػملؿ( موسػملؿملف ماظؽملؿملؾ مغؾملر مبعملؿملؼملة مبؾعملائفؼنربغا م:م،مؾرملرغا موشيجشيؿملضيقشيانصي)مصؿملعملقل ،ممدشيؿملضيقشيانصي

ضيمَأغضيؾملشيارغيماْظفشيؽملؼيِة غظمللدمغؾملرطيامعـمأغؾملارمأالمؿملضملطيامذيسػملؿملؽملاموػذامؼظملرضم،مم(وشياْظظمُلرشياتصيموشياظؽملـيؿملؾصيمُطؾؿيمِع

ممم.مإػؼملاظفأوم،ممبؿػملقؼـفاجلؽملةم

مةاصصمل،موأعرغامحبلـمادؿضملؼملاظف،مواحملمسؽملاؼةمطؾريةمظعملدماسؿؽملكماإلدالممبؽملضملؼملةمادلاءومممممممم

معـماإلدرافمسيمادؿكداعفماذرسؿملؾيماواجؾطيذظؽمموسدؼيم،سػملؿملف ماإلدالم محذر مظذا مأومم؛ ،

مب متػملقؼـف مماظؽملفاداتإظعملاء مموأ، ماظزملقلتزملرؼػ ماظزملرف ممعؿملاه مموأ، ادلزملاغعمخمػملظملات

غيمجشيؾشيؾػيم)رضلماهللمسؽملف(مَضالشي:مَضالشيمرشيدصيقلصيماظػملَِّفم)صػملكماهللمصم،مفصؿملواظرملرطاتم مبضي ضيمعصيضملشياِذ ضملشي

شيماظؼياَلثشيم:م)اتؼيعمُلمسػملؿملفمودػملؿ( ،مموشياظصملخملؾـي(،موشيَضارغيسشيِةماظشملَّرغيؼؼغيم،مازشيمسيماْظؼملشيقشيارغيِدماْظنربشي:مقاماْظؼملشياَلِس

ؼيمَأحشيدصيُطؿضيمِصلماْظؼملشياِءماظدؼياِئؿغيمثصيؿؼيمؼشيطملضيؿشيِلؾصيمِعؽملضيفصي(ػملَّكماهلُلمسشيػمَلؿملضيِفموشيدشيػملَّؿشي(م)صشيموضال م.:م)َظامؼشيؾصيقَظ

ّإٌ   ، حتىعدو اإلسسافّ تسشٔد استَالكُ، :عـمصقرماحملاصصملةمسػملكمادلذملاءمإنمو

مإغيغؼيذملفصيممتصيلضيذملرغيُصقامموشيَظذملامموشياذضيذملرشيبصيقامموشيُطػمُلقا}ضالمتضملادي:م، العبادات ّالطاعات ممازسةيف  كاٌ ذلك

عذملذملـمرريذملذملةماهللممعؾضملذملذملدونمصؾملذملذملؿمتضملذملذملاديماهللمؼغملذملذملرػؾملؿمصادللذملذملرصقن،م{اْظؼملصيلضيذملذملرغيِصنيشيمؼصيِقذملذملبؽيمَظذملذملا

)صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(مسيمممماظذملؽمليبممذذملددمممضد،موموػداؼؿفمغقرهمحمروعقنمعـورضقاغفم،م

ماظذملذيمماظزملذملقابلممصؾملذملذام،ممواسؿنربهمتضملذملدؼطياموزػملؼملطيذملاممادؿكداممادلاءماظؽملؾمللمسـماإلدرافمسيم

ممثالثطيذملاممثالثطيذملاممصذملأراهمماظقضذملقءممعؽملذملفممظؿملذملؿضملػملؿم(مودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)ماظؽمليبمإديمجاء :مضذملالممثذملؿم،

ضيماْظقصيضصيقءصي،مػشيذشيا) ـم)م(َزػمَلذملؿشيممَأوضيمتشيضملشيذملدؼيى،ممَأوضيمَأدشيذملاءشي،ممَصعمَلذملدضيممػشيذشيا،مسشيػمَلكمزشيادشيمَصؼملشي ـممدذملؽمل (م،معاجذملفممابذمل

مادذملؿضملؼملالممسيموإدذملاءةممزػملؼملطيذملامماحلاجذملةممضذملدرممسػملذملكمماظزؼذملادةم)صػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(ممممصفضملؾ
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مِصذمللممدشيذملؿملشيغمُلقنصيممإغيغؼيذملفصيم(م:م)ودذملػملؿممسػملؿملفماهللمصػملك)موؼعملقلم،مسػملؿملؽملامبؾملامتضملاديماهللمأغضملؿماظيتماظؽملضملؿ

ؼرملذملريمإديمم)صذملػملكماهللمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(مممموطأغذملفمم،م(وشياظذملدؽيسشياءِمماظشملَّؾملصيقرغيمِصلمؼشيضملضيؿشيدصيونشيمَضقضيمظيماْظُأعؼيِةمػشيِذِه

إلدرافمسيمادلذملاءمم،موملمالم؟مواخرؼـماآلسػملكمحؼممدعيادؿكداممادلاءمتضملمسياإلدرافمأنم

وشيإغيذشيامتشيذملقشيظَّكمدشيذملضملشيكمِصذملذمللمممم}صذملقرةمعذملـمصذملقرماظظمللذملادموإػذملالكماحلذملرثمواظؽمللذملؾ،مضذملالمتضملذملادي:ممممممممم

م.{اْظَأرضيضغيمِظؿملصيظمْلِلدشيمِصؿملؾملشياموشيؼصيؾملضيػمِلَؽماْظقشيرضيثشيموشياظؽملؼيلضيؾشيموشياظػملَّفصيمَظامؼصيِقبؽيماْظظمَللشيادشيم

م، اٌ قلٔالمَنا كعلى االستفادة ميُ  سصاحلم:ماحملاصصملةمسػملكمادلاءصقرمعـموممممم

مععمبضملضمغلائفمسيمإغاٍءممصعملدمطان مؼطملؿلؾمأومؼؿقضأ مرمبا اظؽمليبم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(

صضملػملؿملؽملامأنمغعملؿديمبردقلماهللم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(مودمرصمسػملكماالدؿظملادةم،ممواحد

مأوماالسؿداءمسػملكمعزملابفموعزملادرهموجمارؼفمعـمادلاءم بغملؾمضشملرةمعؽملفم،موسدممتػملقؼـفم،

مبامسػملؿملؾملاماسؿداءمسػملكمحؼماجملؿؼملعمطػملفم،موتسملؿملؿملضملطيامدلزملػملقةمعضملؿنربةمماظيتمؼضملدماالسؿداء

م.عؽملفمغعملشملةمطؾمسػملكممدؿملقادؾؽملاماهللمغؾملدرهماظذيمادلاءص ،ؼؿؽملاصكمععمضؿملؼملةمػذهماظؽملضملؼملةم

اظؽمليبم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(مأسصملؿماِّعـػملةموػقمؼضملػملؼملؽملذملامضؿملؼملذملذملةمادلذملذملاءممموظعملذملدمضذملربم

ؿكداعف،محؿملذملثمطذملانم)صذملػملكماهللمسػملؿملذملفممممموضرورةماحملاصصملةمسػملؿملف،موسدمماإلدذملرافمسيمادذملمم

م(م،موؼطملؿلذملذملؾمباظزملذملاعم)مأربضملذملذملةمممادلؿقدطماظرجؾمطظمللمعؾءموادُلدؽيودػملؿ(مؼؿقضذملأمبادُلذملدـيمم)م

مممسػملؿملفماهللمصػملك)ماظؽمليبمؼغملظمللمؾذملاظعملػملؿملمدرذملاظعملمذاذملػمطانموإمنامأعداد(مإديمزيلةمأعدادم،

م.مادلاءمسػملكمحرصفمذدةمعـماشؿلاظفمأومظقضقئف(مودػملؿ

مممميرعيمماظؽمليبم)صػملكماهللمسػملؿملفمودػملؿ(مبلضملدمبـمأبلموضاصم)رضلماهللمسؽملف(مموذاتمؼق

مغشيضملشيذملؿضي،م)م:ضذملالمم.دذملرف؟مماظقضذملقءممأسي:معملذملالم؟(.مصدشيذملضملضيدصيممؼشيذملامماظلؼيذملرشيفصيممػشيذشيامعشياوػقمؼؿقضأ،مصعملال:م)

غيماْظطملصيلضيذملؾغيمصَمممدؽؾموم(،جشيارػيمغشيؾملضيرػيمسشيػمَلكمُطؽملضيتشيموشيإغينضي غيمسشيؾضيِدماهلِلم)رضلماهللمسؽملؾملؼملذملا(مسشيذمل معمَلذملالشيمجشياِبرغيمبضي

ضيمػصيذملقشيمَأوضيَصذملكمممممم،مَصعمَلالشيمرشيجصيؾظيمعشيامؼشيغمْلظمِلؿملؽمِلل،مَصعمَلالشيمجشياِبرظيمؼشيغمْلظمِلؿملَؽمصشياعظي)مم:ظػمللائؾ :مَطانشيمؼشيغمْلظمِلذمللمعشيذمل



م(4)

صادلاءماظذيمداضفماهللم)سذملزموجذملؾ(مإظؿملؽملذملامبعملذملدرمحمذملدود،موغصملذملامممممممم(م،مِعؽملضيَؽمذشيضملشيرطياموشيخشيؿملضيرظيمِعؽملضيَؽ

حمغملؿم،مجيبمأنمؼلؿكدممحبذر؛مظؿملقؿملامبفماإلغلان،مواحلؿملقان،مواظشملريم،مواظؽملؾاتم،مضذملالمم

شيموشيَأغضيزشيْظؽملشيا}تضملادي: ممم.{َظعمَلاِدرصيونشيمِبِفمذشيػشياٍبمسشيػمَلكموشيإغيغؼياماْظَأرضيضغيمِصلمَصَأدضيغمَلؽملؼياهصيمِبعمَلدشيرػيمعشياءطيماظلؼيؼملشياِءمِع

مصؿملؾملذملاممحؼظيماظؽملاسمظغملؾم،موإغلاغؿملةمضقعؿملةمثروةمبقصظملؾملامادلاءمغضملؼملةمإديمؼؽملصملرماإلدالممإنممممم

:ممثشيػمَلذملاثٍممِصذمللممذصيذملرشيَطاءصيمماظؽملؼيذملاسصيم(م:م)وشيدشيذملػملَّؿممسشيػمَلؿملذملفمماظػملَّفصيمصشيػملَّك)مضالمثؿموعـم،مأحدمعؽملؾملامحيرممصال

مطؼملذملامم،مذذملدؼدطياممحرصطيذملامماءادلذملممسػملذملكمماظزملذملا ممدػملظملؽملامحرصموظذام،(وشياظؽملؼيارغيم،موشياْظغمَلػمَلِأم،ماْظؼملشياِءمِصل

مودذملذملائرمصذملذملالتؾملؿمسيمبذملذملفمواظؿشملؾملذملذملرمذذملذملربفمعذملذملـمؼؿؼملغملؽملذملذملقامحؿذملذملكمرذملذملاػرطيامبعملائذملذملفمسػملذملذملكمحرصذملذملقا

م.مرؾملارةمإديمحتؿاجماظيتمسؾاداتؾملؿ

موممممممم مبػملغ مودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)ماظؽمليبمسؽملاؼةمعـظعملد موجفمأنمادلاءمسػملكمباحلظملاز(

معـمإظؿملفمتؽملؿعملؾمضدمظيتاماتذملادلػملقثمعـماؼؿفذملحلؼملمادلاءمأواغلمتطملشملؿملةمإديمادللػملؼملني

مسـ(مسؽملفماهللمرضل)مجابرمصضملـم،مواظشملظملؿملػملؿملاتمظػملفراثؿملؿماظؽملاضػملةماحلرملراتعـممأو،مماهلقاء

ماْظؾشيابشيموشيَأْشػمِلعمُلقاماظلـيعمَلاءشيموشيَأوضيُطقاماإلغيغشياءشيمَششملُّقا:م)ممضالمأغف(مودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)ماهللمردقل

مؼشيِفدضيمَظؿضيمَصإغينضيمإغيغشياءطيمؼشيغمْلرمِلػصيموشياَلمبشيابطيامؼشيظمْلؿشيّّصيموشياَلمِدعمَلاءطيمقصيؾؽيؼشيماَلماظرملؼيؿملضيشمَلانشيمَصإغينؼيماظلـيرشياجشيموشيَأْرظمِلؽصيقا

مسشيػمَلكمتصيسملضيرغيمصيماْظظمُلقشيؼضيِلعمَلَةمَصإغينؼيمَصػمْلؿملشيظمْلضملشيؾضيماظػملَِّفمادضيؿشيموشيؼشيذضيُطرشيمسصيقدطيامإغيغشياِئِفمسشيػمَلكمؼشيضملضيرصيضشيمَأنضيمإغيالَّمَأحشيدصيُطؿضي

مبشيؿملضيؿشيؾملصيؿضيماْظؾشيؿملضيِتمَأػضيؾغي مميأماظلعملاءموأوطقا(. معـمحلؼملاؼؿؾملامادلاءمأواغلمصقػاتماربشملقا:

م.واِّوبؽةماظؿػملقث

ماظؽملؿملؾ معؿملاهمغؾملر م،إنماجملؿؼملعمادلزملريمعؽملذمغرملأتفمتعملقممسعملؿملدتفمسػملكماحرتاممغضملؼملة

ومتؿػملئمثعملاصةمأبؽملاءمعزملرمذيؿملضملطيامعؽملذماظعملدممسػملكماحلرصمسػملكمغؾملرماظؽملؿملؾموسدممتػملقؼـف،م

دلزملريماظعملدؼؿمؼغملؿبمعـمضؼملـمواسؿؾارمتػملقؼـفمجرميةمعـماجلرائؿماظغملنربى،موضدمطانما

وصاؼاهمسيمغؾملاؼةمحؿملاتفمأغفمملمؼظملضملؾمطذاوطذامعـماجلرائؿم،موأغفمملمؼػملقثمعاءماظؽملؾملرم،م
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وػلمجرميةم،موطأغفمؼؿعملربمإديماهللمبؾملذهماظظملسملؿملػملةموابؿضملادهمسـمػذهماجلرميةماظؽملغملراءم

احرتامموسعملؿملدتؾملؿمعؽملذماِّزلمسيم،متػملقؼثمعؿملاهماظؽملؾملرم،مصؾملذهمثعملاصةمادلزملرؼنيمعؽملذماظعملدمم

مم.مؾملام،موػقمعامأطدتمسػملؿملفمذرؼضملؿؽملاماظطملراءعؿملاهماظؽملؾملر،مواحلظملازمسػملكمادلؿملاهم،موسدممتػملقؼـ

وجبمسػملكمطؾماظؽملاسمأو،ممادلاءمثروةمميغملـماظؿزملدقمبؾملامطادلالاإلدالمماسؿنربمعملدمظ

مسػملؿملؾملا مَضالشيمروعةمبؽرمبرملراءمادلدؼؽملةمعاءمحيؿغملروامأنماظؿملؾملقدمأرادمصقؿملؽملؼملام،ماحملاصصملة

م)م(وشيدشيػملَّؿشيمسشيػمَلؿملضيِفماهلُلمػملَّكصشي)ماظؽملؼيِؾلؽي ضي: مَطِداَلِءمِصؿملؾملشيامدشيْظقصيهصيمَصؿملشيغمُلقنصيم،مرصيوعشيَةمِبؽضيرشيمؼشيرملضيؿشيرغييمعشي

ضي:م)رواؼةمموسيم،(ادُللضيػمِلؼمِلنيشي :مضالم،(سشيؽملضيفصيماظػملَّفصيمرشيِضلشي)مسصيضيؼملشيانصيمَصاذضيؿشيرشياػشيا(م؟مرصيوعشيَةمِبؽضيرشيمؼشيؾضيؿشياعصيمعشي

مَصعمَلالشيم،مرصيوعشيَةمِبؽضيرشيمؼشيضملضيؽمِللم،مابضيؿشيضملضيؿصيؾملشيامَضِدمإغيغـيل:مَصعمُلػمْلتصي(موشيدشيػملَّؿشيمسشيػمَلؿملضيِفماهلُلمصشيػملَّك)ماهلِلمرشيدصيقلشيمَصَأتشيؿملضيتصي

م مودػملؿ( مصػملكماهللمسػملؿملف م)) مدرسمذظؽموسيم،م(َظَؽموشيَأجضيرصيػشيامِظػمْلؼملصيلضيػمِلؼمِلنيشيمِدعمَلاؼشيًةماجضيضملشيػمْلؾملشيا:

مؼؿقؼملػملقاموأنم،مأوراغؾملؿمجبقارمؼعملظملقامأنموعزملرمسزملرمطؾمسيمادلقدرؼـمظغملؾمواٍف

 .وأػػملؿملؾملؿمبػملداغؾملؿمجتاهمعلؽقظؿملاتؾملؿ
 أقْل قْلٕ ٍرا ّأستغفس اهلل لٕ ّلكه

م*ممممممم*ممممممم*

وصذملالةمودذملالعطيامسػملذملكمخذملابمأغؾؿملائذملفموردذملػملفمدذملؿملدغامحمؼملذملدمممممممممماظضملادلني،مربمهللماحلؼملد

مم.ممأذيضملنيموصقؾفمآظفموسػملكم،(ودػملؿمسػملؿملفماهللمصػملك)

 :اإلسالو إخْة

مبامظعملدممممم      ماإلدالم ماػؿؿ مادلؿملاهسحملاصصملة مغضملؼملة مادؿكداعؾملامػملك مترذؿملد ،مموضرورة

وذظؽمبإجيادمبدائؾمتلاسدمسػملكموصرةم،موتغملـريػا،مماػؿؿمطذظؽمبلؾؾمتضملزؼزموجقدػاو

ضيصم،محفس اآلباز ّاستخساج املٔاِ اجلْفٔةالرتغٔب يف :ممعؽملؾملاادلاء،م غيمجشياِبرغيمضملشي ماظػملَِّفمسشيؾضيِدمبضي

ضيم)رضلماهللمسؽملؾملؼملا( ضي)م:َضالشيموشيدشيػملَّؿشي(مسشيػمَلؿملضيِفماظػملَّفصيم)صشيػملَّكماظػملَِّفمرشيدصيقلغيمسشي مؼشيرملضيرشيبضيمَظؿضيمعشياءطيمحشيظمَلرشيمعشي
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ضيمحشيرؼيىمَطِؾدظيمِعؽملضيفصي دملمِع ماإلدالممجضملؾبؾم،م(اْظعمِلؿملشياعشيِةمؼشيقضيمشيماظػملَّفصيمآجشيرشيهصيمإغيالَّمَراِئرػيموشياَلمإغيغضيسػيموشياَلمِج

مثقابؾملا مؼؽملعملشملع ماظيتمال ماجلارؼة ماظزملدضات مأبقاب ممذظؽمعـ مصعملال مسشيػمَلؿملفمفصياظػملَّم)صشيػملَّك،

ؼيمِظػمْلضملشيؾضيِدمؼشيفضيرغييمدشيؾضيعظيم)م:وشيدشيػملَّؿ( ضيمَأجضيرصيػصي ضيم):ممَضؾضيرغيِهمِصلموػصيقم،معشيقضيِتِفمبشيضملضيِدمِع ممَأوضيم،مِسػمْلؼملطيامسشيػملَّؿشيمعشي

ممَظدطياوشيمتشيرشيَكمَأوضيم،معصيزملضيقشيظمًلاموشيرؼيثشيمَأوضيم،معشيلضيِفدطيامبشيؽملشيكمَأوضيم،مغشيكضيالمَشرشيسشيمَأوضيم،مِبؽضيرطيامحشيظمَلرشيمَأوضيم،مغشيؾملضيرطيامَطرشيى

مم.(عشيقضيِتِفمبشيضملضيدشيمَظفصيمؼشيلضيؿشيطملضيظمِلرصي

مادل مؼؿقضػمميتاظماءمػقمسزملبماحلؿملاةإنؼي ممفسػملكمبعملائادؿؼملرارػا ؾدوغفمؼؾملػملؽمص،

صؿملؼملامم)سزموجؾ(غؿعمللماهللممصضملػملؿملؽملامأنم،ماظـؼملراتماِّغظملس،موتؾملػملؽماحلرثمواظؽمللؾ،موتزػؼ

،ممعـماِّزعاتبنيمأؼدؼؽملامعـمغضملؼملةمادلاءم،مإذمإنماظؿعملقىمػلمدؾؿملؾماظؽملفاةمواخلالصم

ضيم}ؼعملقلماهللمتضملادي: موشيعشي مؼشيقضيؿشيِلبصي مَظا محشيؿملضيثصي ضي مِع موشيؼشيرضيزصيْضفصي معشيكضيرشيجطيا. مَظفصي مؼشيفضيضملشيؾضي ماظػملَّفشي مؼشيؿؼيؼغي ضي وشيعشي

مَضدضيرطيا مذشيلضيٍء مِظغمُلؾـي ماظػملَّفصي مجشيضملشيؾشي مَضدضي مَأعضيرغيِه مبشياِظغصي ماظػملَّفشي مإغينؼي محشيلضيؾصيفصي مَصؾملصيقشي مسشيػمَلكماظػملَِّف م{ؼشيؿشيقشيطَّؾضي موأن،

متضملاديماهللمأعاممعلؽقظؿملؿفمعؽملامطؾموظؿملؿقؼملؾ،مماحلؿملاةمرعيدمػلماظيتماظؽملضملؼملةمػذهمغراسل

مإديماحلاجةمأعسمسيمصطملريغام،مسذبموعاءمسصملؿملؿمغؾملرمعـمأوالغامعامسػملكماحلظملازمسي

مم.مطألهموتؽملؾت،ممزؼملأهمترويمعاءمضشملرة

صقرةممإػدارػاموسدمماحملاصصملةمسػملؿملؾملاموأ،ممإغؽملامغؤطدمأنمتػملقؼثمادلؿملاهوأخريطيامص

م مصقر معـ مسؽملفاظظمللاد ماهلل مغؾملك مماظذي مضال مِص}م:متضملادي، متصيظمْلِلدصيوا مبشيضملضيدشيموشيَظا ماْظَأرضيضغي ل

واجبمسػملؿملؽملامذيؿملضملطيامأنمدماصظمسػملكمػذهماظؽملضملؼملةماظيتموػؾؾملاماهللمدلزملرغام؛مظذام{إغيصضيػمَلاِحؾملشيا

مصإنمذغملرماظؽملضملؼملةمؼدميؾملا م، مسػملؿملؾملا موأنمغرملغملرماهللم)سزموجؾ( موؼزؼدػاماظطملاظؿملة، ،موحيعملؼمم،

مض مصؿملؾملا، مَظَأزغيؼدشيغؼيغمُلؿضي}المتضملاديم:اظنربطة مذشيغمَلرضيتصيؿضي ضي مَظِؽ مرشيبؽيغمُلؿضي متشيَأذؼينشي مؼغملقنم{وشيإغيذضي مال مواظرملغملر ،

ممممم.باظغملالمموحدهم،موإمنامؼغملقنمباالدؿكدامماِّعـؾمظػملؽملضملؿمععماظقصاءمحبعملؾملام

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ىسأل اهلل تعاىل أٌ حيفظ مصس ّأٍلَا مً كل سْء


