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مجوورية مصز العزبية
وسارة األوقاف

( )1م

م

محاية األوطان بني
فزض العني وفزض الكفاية

احلؿدمهللمربماظعادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز مز{:وَضَزا ِؾُواممصِزيممدَزؾِقلٔمماظؾَّزهِمماظَّزِِؼنَمم
المإظزهَممإٔالَّماهللُموحزدَهُممالم
ؼُؼَاِؾُوَغؽُمِموَظَامَِعِؿَزدُواممإٔنٖماظؾَّزهَممظَزاممؼُقِز ٗمماظْؿُعِؿَزدِؼنَم}،موأَذزفدُممأنِم َ
ذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾخملمِموبزارٔ ْممسؾَقزهمم
وسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمَِؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعــدم:م م
صززننمعززنمواجزز ماظوض ز موصؼززهماِّوظوؼززاتمعززامحيززؿممسؾززىممجقزز مأبـززااماظززورنمم
ادلكؾصنيمادلدرطنيمظطؾقعةمادلرحؾةم،موحفمماظؿقدؼاتماظز

مِؿعزرضم زاماظزؾ ممأنم

ؼؼػززواممجقعّززامص زػدامواح زدّامظؾززدصا مسززنماظززورنمم،مومحاؼؿززهمعززنمأيمسززدوانم،مطقززالمال مم
وح ٗ ماِّورانمواظوالاُم امرؾقعةٌمصطرؼةٌم،موذزعورْممشرؼززيْمم،مصاالغؿؿزااُمإ

ماظزورنمغعؿزةم

عنمأجلمغعمماهللمسؾقـام،مصاظورنمػومعفدماإلغلانموعرِ مصؾاهم،مصقزهموظزدموغ زلمم،موسؾزىم
أرضهمِربٓى،موعنمخريهمِرسر موطز مم،موإذامأر متمأنمِعرصزوامضقؿزةمامظزورنمصادزلظوامعزنم
صؼدمورـهمسنمذظكم .م
إنمادلؿلعلميفمجوػرماظرداالتماظلؿاوؼةمظقؾقظمبوضوحمأغفزاممجزااتم اسقزةمإ م
ح ماِّورانموجعؾؿهمصرؼضةم ؼـقة،مصفامػومغيبماهللمإبراػقمم(سؾقزهماظلز م)مؼطؾز مميفم
سائهماِّعنمِّػؾهموورـهم،مصقؼولمطؿامؼؼزصٓم مسؾقـزامماظؼزرآنمماظؽزرؼمم{:وَإٔذِمضَزالَمإٔبِزرَاػِقمُم
رَبِّماجِعَلِمػََِامبَؾَدّامآعِـّاموَارِزُقِمأَػِؾَهُمعِنَماظـٖؿَرَاتِمعَنِمآعَنَمعِـِفُمِمبِاظؾَّزهِموَاظْقَزوِمٔماظْزكخِرٔم}،م
وؼوممأنمأُخرٔجماظـيبٗم(صَؾَّىماظؾَّزهُممسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَم)معزنمورـزهم،موضزالممبزاحلزورةم(ِزلمع زر م
سؾىمعؽة)موػومسؾىمغاضؿه،مؼؼول:م(وَاظؾَّهِمإٔغٖكِمظَكَقِرُمأَرِضٔماظؾَّزهِ،مموَأَحَز ٗممأَرِضٔماظؾَّزهِممإٔظَزيٖ،مم
وَاظؾَّهِمظَوِظَامأَغِّيمأُخِرٔجِ ُمعِـِكِمعَزاممخَرَجِز ُم)،موسـزدعامادزمؿؼرم(صَزؾَّىمماظؾَّزهُممسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَم)ميفم

( )2م

ادلدؼـةمِضر مإ

ماهللم اسقّام:م(اظؾَّفُمٖمحَؾِّ ِمإٔظَقِـَامادلَدِؼـَةَمطَؿَامحَؾٖؾِ َمإٔظَقِـَامعَؽَّةَمأَوِمأَذَزدٖ،مم

وَاغِؼُلِمحُؿٖاػَامإٔظَىماجلُقِػَةِم،ماظؾَّفُمٖمبَارٔ ْمظَـَامصِيمعُدِّغَاموَصَزاسِـَام)،مصزدمسااماظزـيبمم(صزؾىمماهللم
سؾقهمودؾم)مظـػلهموِّصقابهمحب مادلدؼـةم،موادلؾارطزةمميفمعزدٓمػاموصزاسفاممؼعؾؿـزاممحز ٖمم
اِّورانم،موضقؿةماالغؿؿاامإظقفا.مم م
مممممممموطؿامأنمح ٓماِّورانمصرؼضةٌم ؼـقةٌمصؽِظكممحاؼؿفامواظدصا مسـفامصرؼضزةم ؼـقزة،م
وواج ْمورينْ،موالمأ لٓمسؾىمذظكمممامضاممبهماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)معزنمإبزرامم
وثقؼةمادلدؼـةمبقـهموبنيماظطوائالمادلكؿؾػةماظ

مطاغ مِلؽنمادلدؼـةمبفد ممحاؼؿفزام

واظززدصا مسـفززام،موُِعززر مِؾززكماظوثقؼززةم عاػززدةماظززدصا مادل ز

م،مبززلمإنماجلفززا ميفم

اإلد ممعامذر مإالمظزر ٓماظظؾزممواظعزدوانمم،مومحاؼزةماِّورزمانمواِّسزراضموادلؼددزات،م
صاحلربمظقل مشاؼزةموالمػزدصًاميفماإلدز ممم،موأنماظؿضزققةممبزاظـػسمموادلزالمم صاسّزاممسزنمم
اِّورانموحرعاِفاموعؼدداِفا،موغصرِفامػومعنمصؿقمماجلفا ميفمدزؾقلماهللمم؛مظزِامصؼزدم
أسؾىماهللم(سزموجل)معنمذلنمعنمؼؾِظونمأرواحفمميفمدؾقلماهللم صاسّامسنمأورزاغفم،مم
صؼالمِعا {:إٔنٖماظؾَّهَماذِؿَرَىمعِنَماظْؿُمِعِـِنيَمأَغِػُلَزفُمِمموَ َأعِزوَاظَفُمِممبِزلَنٖممظَفُزمُمماظْفَـٖزةَممؼُؼَزا ِؾُونَمم
صِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِمصَقَؼْؿُؾُونَموَؼُؼْؿَؾُونَموَسِدّامسَؾَقِهِمحَؼدامصِيماظؿٖوِرَاةِموَاظْنٔغِفِقلٔموَاظْؼُرِآنٔ} .م
مممممممإنممحاؼزةماظزمورن،مواظزدصا مسـزهم،مواحلػزازمسؾززىمأعـزهمموادززؿؼرارهمضزدمضزومىماظ ززرم
عـفجمغؾويمأصقلم،مضاممبهماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَ)ممبـػلزهمم،موربٓزمىمسؾقزهمأصزقابهم،م
صعَنِمأَغَسٕ م(رضزيماهللمسـزه)ممضَزالَمم:مطَزانَمماظـٖؾِزيٗمم(صَزؾَّىمماظؾَّزهُممسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَم)مأَحِلَزنَمماظـٖزاسٔم،م
وَأَجِوَ َماظـٖاسٔ،موَأَذِفَ َماظـٖاسٔ،موَظَؼَدِمصَزٔ َمأَػِلُمادلَدِؼـَزةِممذَاتَمظَقِؾَزةٍممصَزاغِطَؾَ َمماظـٖزاسُممضِؾَزلَمم
اظصٖوِتِمصَادِؿَؼْؾَؾَفُمُماظـٖؾِيٗم(صَؾَّىماظؾَّزهُممسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَ)ممضَزدِممدَزؾَ َمماظـٖزاسَممإٔظَزىمماظصٖزوِتِمم،موَػُزوَمم
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نمُِرَاسُوامظَنِمُِرَاسُوا)موَػُوَمسَؾَزىممصَزرَسٕممظِزلَبِيممرَؾْقَزةَممسُزرِيٕممعَزاممسَؾَقِزهِممدَزرِجْمم،مصِزيمم
ؼَؼُولُم:م(َظ ِ
سُـُؼِهِمدَقِالْم،مصَؼَالَم:م(ظَؼَدِموَجَدُِِهُمبَقِرّا).مم م
وادلؿدبرميفمدريةماظـيبم(صَزؾَّىمماظؾَّزهُممسَؾَقِزهِمموَدَزؾَّمَ)مميزمدمأنممجقز ماظغززواتماظز

م

ذار مصقفاماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مطاغ م صاسّامسنماظورنمور ٘امظعدوانمأسدائزهمم،م
صػزززيمشززززوةمأحزززدمأرا مادل زززرطونمأنمؼلزززؿؾققوامحرعزززةمادلدؼـزززة،موأنمؼعؿزززدوامسؾزززىم
ادللززؾؿنيميفمورززـفم،مصكززرجمإظززقفمماظززـيبم(صَززؾَّىماظؾَّ زهُمسَؾَقِ زهِموَدَززؾَّمَ)موأصززقابهم،مر ٘ام
ظؾعدوانم،مو صاسّامسنماِّرضمواظورنم .م
ويفمشزززوةماخلـززززدقماجؿؿعززز ماِّحززززابمعززنمطززلمحززززدبٍموصزززوبٍمحلصزززارم
ادلدؼـزة مواإلشارةمسؾقفام،مصؽانماظؼؿزالم صزاسزّامسنماظـػس،مواظورززن،مواظعزرض،مموػزومعزام
ؼصورهماحل مدؾقاغهموِعا

مبؼوظزه:م{ؼَاأَؼٗفَزامماظَّزِِؼنَممآ َعـُزوامما ِذطُزرُواممغِعِؿَزةَمماظؾَّزهِممسَؾَزم ِقؽُمِمإٔذِم

جَااَِؽُمِمجُـُو ْمصَلَرِدَؾْـَامسَؾَقِفٔمِمرٔحيًاموَجُـُو ّامظَمِمَِرَوِػَام َوطَانَماظؾَّهُمبِؿَامَِعِؿَؾُزونَممبَصِزريّامم*مإٔذِم
جَززااُوطُمِمعِزنِمصَزوِ ِضؽُمِموَعِزنِمأَدِزػَلَمعِز ِـؽُمِموَإٔذِمزَاشَز ِماظْلَبِصَززارُموَبَؾَغَز ِماظْؼُؾُززوبُماظْقَـَززاجِرَم
وََِظُـٗونَمبِاظؾَّهِماظظُّـُوغَام*ػُـَاظِكَمابِؿُؾِيَ ماظْؿُمِعِـُونَموَزُظْزٔظُوامزٔظْزَاظًامذَدِؼدّا}.م م
ويفمشزوةم وعةماجلـدلمطاغ مضؾائلمادل رطنيمبدوعةماجلـزدلمِعزدٓم مالدزؿفدا م
ضواصلمادللؾؿنيمبادلدؼـةم ،مويفمشَزِوَةِمبَـِيماظْؿُصِطَؾِ ٔمطاغ مضؾائؾفممِعدمظؾففوممسؾزىم
ادلدؼـةمصكرجماظـيبم(صزؾىماهللمسؾقزهممودزؾم)ممإظزقفممر ٘مامظؾغزقفمموسزدواغفم،مويفمشززوةم
خق مطانمأػلمخق مػمماظِؼنمحزبواماِّحزابمضدادللزؾؿنيمم،موحرضزواممبزينممضرؼظزةمم
سؾززىماظغززدرمواخلقاغززةم،مثززممأخززِواميفماالِصززالمبادلـززاصؼنيموبؼؾائززلمشطػززانموأسززرابم
اظؾا ؼةمظؿلظقؾفممسؾىمادللؾؿنيم،موطاغوامػممأغػلفممؼلزؿعدونممظؼؿزالماظزـيبم(صزؾىماهللم
سؾقهمودؾم)موصقابؿه،مصؽانمالبدمعنمعواجفؿفمموطالٓمذرػمم .م
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مممممممسؾىمأغهمؼـؾغزيمأنمغعؾزممأنممحاؼزةماِّورزانمواظزدصا مسـفزامم،مإعزامأنمؼؽزونمصزرضم
سززنيموإعززامأنمؼؽززونمصززرضمطػاؼ زةمم،مصػززيمأوضززاتماِّعززنمواالدززؿؼرارمواظطؿلغقـززةمؼؽززونم
اظ زدصا مسززنماِّورززانموادززؿؼرارػامود ز عؿفامصززرضمطػاؼ زةمم،مصؿؼززومماظؼززوةمادلؿؿـؾززةميفم
رجالماجلقشمواظ ررةماظؾوادلمباظدصا مسنماظورنموِلعقـهم،مويز مسؾزىماظـزاسمأنم
ؼمعـززواماحؿقاجززاتماجلززقشمواظ ززررةمم،موأنمؼؼ زدعوام ززمماظززدسممادلززا يموادلعـززويم،م
إدفاعّامعـفمميفممحاؼةماظورنمواظدصا مسـهم،مأعاميفماظؾقظاتماظصعؾةمواحلرجزةماظز

م

ِؿعرضم اماِّورزانمباظػعزلمحملزاوالتماحزؿ لمم،مأومشززومم،مأومسزدوانمم،مأومأيمسؿؾقزاتم
إرػابقةم،مصننماِّعرمؼؿقولمعنمصرضماظؽػاؼةمإ

مصرضماظعنيم،مأيمأغهمي مسؾىمطلم

أبـااماظورنمأنمؼؽوغزوامسؾزىمأػؾزةماالدزؿعدا ،مصؿزنمادزؿُمدسيموجز مسؾقزهمأنمؼُمؾزيب،م
وػززومعززامؼلززؿىميفماظعلززؽرؼةماحلدؼـززةمباظؿعؾؽززةماظعاع زةمم،محقززيمؼؽززونماجلؿق ز مسؾززىم
ادؿعدا ميفمأيموض مظؿؾؾقةمغدااماظواج ماظورينم .م
وطِظكمِؼدؼم مطلمأغوا ماظدسمموادللاغدةمِّصرا ماظؼواتمادللؾقةمواظ ررةميفم
اظؿصدي مدلن مؼلؿفدصون م،مأومؼفد ون مأعن ماظورنموادؿؼراره م ،موػومصورةمعن مصورم
اظؿعاون ماظ

مأعرغا ماهللمِعا

مبفا م ،محقيمضال م:م{وََِعَا َوغُوا مسَؾَى ماظْؾِرِّ موَاظؿٖؼْوَى موَظَا مَِعَاوَغُوام

سَؾَى ماظْنٔثِمٔ موَاظْعُدِوَانٔ} ،مواظدسممإعامأنمؼؽونم سؿّامعؾاذرّا م،مباظـػسموادلالم،موإعامأنم
ؼؽونم سؿّامشريمعؾاذر م،مباظؽؾؿةماظطقؾة م،مواظدسااماظِي مػومد حمادلمعن م،موأسظمم
جـدماهلل م،موإذاسةمروحماظؿضققةمواظػداا م،موضقاممطلمإغلانمبدوره م،موعلؽوظقؿهماظ
طؾػهماهلل مِعا

مبفا م،مع محماربةمطلماظ ائعاتماظ

وِصق مادلوارـنيمباظقلسمواإلحؾاطم .م

م

محتاولماظـقلمعنممحاةماظورن،م
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مممممممممموضدم َصؼِهَماظصقابةم(رضيماهللمسـفم)مذظكمصؼدعوامطلٓمشالٕموغػقسٕمحلؿاؼةمورـفمم
و وظؿفم م ،مصفِا مأبو مبؽر ماظصدؼ م(رضي ماهلل مسـه) مؼؿصدق م اظه مطؾه ميف مدؾقل ماهلل،م
وػِامسؿرمبنماخلطابم(رضيماهللمسـه)مؼؿصدقمبـصالمعاظهم،مصقؼولم:مأعرغامردولماهللم
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مؼوعّا مأن مغؿصدق م ،مصواص مذظك معاظًا مسـدي م ،مصؼؾ :ماظقوم مأدؾ م
أبا مبؽر مإن مدؾؼؿه مؼوعّا م ،مصفؽ مبـصال معاظي ،مصؼال مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):م
(عَا مأَبِؼَقِ َ مظِلَػِؾِكَ ) مضؾ  :معـؾَه ،مضال :موأِى مأبو مبؽر م(رضي ماهلل مسـه) مبؽل معا مسـده،م
صؼال مظه مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م:م(عَا مأَبِؼَقِ َ مظِلَػِؾِكَ ) مضال م:مأبؼق م م ماهللم
وردوظهم،مضؾ م:مالمأدابؼكمإ مذيامأبدّام .م
وػِا مسـؿان مبن مسػان م(رضي ماهلل مسـه) مؼ

ي مبؽر مروعة معن مؼفو ي مطان مميـ م

ادللؾؿني معن معائهم ،مويعؾفا مسـؿانمصدضة مهلل م(سزموجل)م،محؿى مال مِؿقؽممؼفو ميفم
عصدر مذرب مادللؾؿني م ،مطؿامأغهم(رضيماهللمسـه)مجفٖز مجقش ماظعلرة ميف مشزوة مِؾو م،م
حؿىمضالماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(عامضَرٖمسُـِؿَانَمعَامسَؿِلَمبَعِدَماظْقَوِمٔ).مم م
وعا م ُسي مادلمعـون مظؾدصا مسن مورـفم مإال مظؾٓوا مغداا ماظواج
أحوجـا ماظقوم مإ

ماظورين ،مصؿام

مادؿقضار مػِه ماظروح موجتلقدػا مواضعّا مسؿؾق٘ا م؛ مظؿقؼق ماالغؿؿاام

واظوالامظؾورن؛موظقؽونمذظكمعـاظًامحيؿِىمبه .م
م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
م*ممممم*مممممم*م م

احلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،م وص ةمود عّامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدم
(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم
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إخوة اإلسالم:
مممممممإن ممحاؼة ماِّوران مال مِؼؿصر مسؾى معواجفة ماظعدوان م،مبل ممتؿدمإ
صؽر معؿطر

معـاػضة مطلم

م ،مأو محماوظة مالدؿؼطاب ماظؾعض مدلصؾقة مأصقاب ماِّػواا مادل ؾوػة،م

وطِظك ماحملاصظة مسؾى مأدرارػا ماظداخؾقة م،موسدم ماظؿعاعل مع مأسداا ماظورن م ،موعنم
ؼرؼدون مبه ماظلوا م،مأو مؼـػـون ممسوعفم ميف مأجواا ماجملؿؿعات مبغقّا موسدواغّا م ،مصواج م
أبـاا ماظورن مأن مؼؽوغوامسقوغّا مداػرة محلؿاؼة مأعن ماظورن م،موأن مؼؿضاعـوا ميف م را مأيم
خطر مؼؿفد ػم م،موأن مؼؿؽاِػوا مظر

معن مِلول مظه مغػله مأن مؼفد مػِا ماظورن م ،موأنم

ؼؽوغوامؼدّامسؾىمعنمدواػمم .م
مممممموإغـامعنمعؽاغـامػِامغوجهمرداظةم سمموِلؼقد مإ

مأبـااماظورنماظ رصاا معنمرجالم

اظؼواتمادللؾقةمواظ ررة ماظؾوادل ،موغؼولم مم:مظلؿم موحدطم م ،مصـقن ممجقعّا مععؽمم
ويفمزفورطمم،موسنمأمياغؽمموسنممشائؾؽممصػدامواحدّام،مصلطـرمعنمعائةمعؾقونمعصريم
عن مخؾػؽم م ،موطؾـا مثؼة ميف مورـقؿؽم م ،موحرصؽم مسؾى ماظ فا ة محرص مشريطم مسؾىم
احلقاةم،موضدرِؽممسؾىمحتؼق ماظـصر-مبنذنماهللمِعا م.-مم م

طوغوامسؾىمؼؼنيمبلغؽم ميفمضؾوبـا م،موبلنماظـصرمحؾقػؽم م؛ مِّغؽممِداصعونمسنم

ضضقة مسا ظة م ،موػـقؽّا مظؽم معا موسد مبه مردول ماهلل م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مادلرابطني م،م

حقيمضالم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(رٔبَاطُمؼَوِمٕمصِيمدَؾِقلٔ ماظؾَّهِمخَقِرْمعِنَماظدٗغِقَاموَعَامسَؾَقِفَا،م
دطُمِ معِنَ ماجلَـٖةِ مخَقِرْ معِنَ ماظدٗغِقَا موَعَا مسَؾَقِفَا م ،موَاظرٖوِحَةُ مؼَرُوحُفَا ماظعَؾِدُ مصِيم
وَعَوِضِ ُ مدَوِطِ مأَحَ ِ

دَؾِقلٔ ماظؾَّهِ م ،مأَؤ ماظغَدِوَةُ مخَقِرْ معِنَ ماظدٗغِقَا موَعَا مسَؾَقِفَا)،موضال م(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(رٔبَاطُم

ؼَوِمٕ موَظَقِؾَةٍ مخَقِرْ معِنِ مصِقَامٔ مذَفِرٕ موَضِقَاعِهِ م ،موَإٔنِ معَاتَ مجَرَى مسَؾَقِهِ مسَؿَؾُهُ ماظَِِّي مطَانَ مؼَعِؿَؾُهُ،م
وَأُجِرٔيَ مسَؾَقِهِ مرٔزِضُهُ ،موَأَعِنَ ماظْػَؿٖانَ) ،موضال م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :م( مسَقِـَانٔ مالَ مَِؿَلٗفُؿَام

اظـٖارُم:مسَقِنْمبَؽَ ِمعِنِمخَ ِقَةِماهللِم،موَسَقِنْمبَاَِ ِمَِقِرُسُمصِيمدَؾِقلٔماظؾَّهِ)،موضالم(صَؾَّىماهللُم
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سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(أَظَا مأُغَؾِّ ُؽؽُمِ مبِؾَقِؾَةٍمأَصْضَلَمعِنِمظَقِؾَةِ ماظْؼَدِرٔ محَارٔسْمحَرَسَمصِيمأَرِضٔمخَوِ ٍ،م
ظَعَؾَّهُمأَنِمظَامؼَرِجِ َمإٔظَىمأَػِؾِهِ)م.م م

وهللم رمذوضيمحنيمضالم:م م

بِ ْمعززاتَمصِؿقَؿُفزامظِؿَقزقززامم****ممموَزاظُوام ونَمضوعِ ٔفمُمظِقَؾؼوا

مممممممطؿا مغمطد مجلؿق مأبـاا ماظورن مأن ماظ فاسة مال مِدغي مأجؾًا مبعقدّا ،موأن ماجلنب مالم

ؼطقلمأجؾًامضدمحانموضؿهم،موطانمعنمغصققةمأبيمبؽرماظصدؼ مخلاظدمبنماظوظقدم(رضيم
اهللمسـفؿا):م"ماحِرٔصِمسَؾَىماظْؿَوِتِمُِوػَ ِمظَكَماظْقَقَاةُم"موخاضمخاظدمبنماظوظقدم(رضيم

اهلل) مبعدػاماظؽـريمعنمادلعار م،موبعدمحقاةمروؼؾة مبنيمضؿالميفماجلاػؾقةموجفا ميفم

اإلد م مغام مخاظد مبن ماظوظقد م(رضي ماهلل مسـه) مسؾى مصراش مادلوت م ،مصؾؽى مثم مضال:ممممممم
" عَامصِيمجَلَدِيمذِؾِرْمإٔظَّاموَصِقهِمضَرِبَةٌمبِلَقِالٍمأَوِمرَعِقَةٌمبِ َلفِمٕمأَوِمرَعِـَةٌمبِرُعِّّٕ م؛مصَفَامأَغَامأَعُوتُم
سَؾَى مصِرَاذِي محَؿِالَ مأَغِػِي مطَؿَا مؼَؿُوتُ ماظْعِريُ م ،مصَؾَا مغَاعَ ِ مأَسِقُنُ ماظْفُؾُـَااِ" ،موإغفا مواهللم
إلحدىماحللـقني،مإعاماظـصرموإعاماظ فا ةم .م

مممممممممصؾـلللماهللم(سزموجل)ماظ فا ةمبصدقمحؿىمؼؾؾغـامإؼاػا،مضال:م(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِم

وَدَؾَّمَ):م(عَنِمدَلَلَماهللَماظ ٖفَا َةَمبِصِدِقٕمبَؾَّغَهُماهللُمعَـَازٔلَماظ ٗفَدَااِ،موَإٔنِمعَاتَمسَؾَىمصِرَاذِهِ)،م
صؿامأجلٖمأنمميوتماإلغلانمصدااّ مظدؼـهموورـه،مو صاسّامسنمأرضهموسرضه،مصؿامباظؽمم
إذامطانمػِاماظورنمعصرماظ

مذطرػاماهللم(سزموجل)ميفمطؿابه،موغوٓهمب لغفاموعـزظةم

أػؾفا مردولُماهللم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)،موأوصىمبفا مأصقابهماظؽرام م،مصفيمحمػوزةم
حبػظماهللم،موعرسقةمبعقـهم(سزموجل).مم م

اظؾفمماجعلمعصرمآعـةمعطؿؽـةم،مدكااّمرخااّمودائرمب

م
م
م

مادللؾؿني .م

