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مجهورية مصز العزبية
وسارة األوقاف
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م

عفو اهلل الكزيه

ممممممماحلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائؾمسيمطؿابهفمماظؽهيؼؿم{:وشيػصيهقشيمماظَّهِِيممؼشيؼْؾشيهؾصيمماظؿؼيقضيبشيهةَممسشيهـضيمم
سِؾشيادِهِموشيؼشيعضيػُقمسشيـغيماظلؼيقِّؽشياتِموشيؼشيعضيؾَؿصيمعشيامتشيػْعشيؾُهقنشيم}،موأَذهفدصيمأنضيمََمإظهفشيمإغيََّممآُموحهدشيهصيمَمذشيهيؼؽَم
ظَفصيماظعػقماظغػقر،موأَذفدصيمأنؼيمدقِّدغاموغؾقؼيـامحمؿدطيامسشيؾدصيهموردقظُفصيم،ماظِيمضهالمسـهدعامدههظؿفمم
أممادلؤعـنيمسائشةم(رضلمآمسـفا)م:مؼشيامرشيدصيهقلشيممآِم:مأَرشيأَؼضيهتشيممإغينضيموشياصَؼْهتصيممظَقضيؾَهةَمماظْؼَهدضيرغيممعشيهامم
أَدضيسصيق؟مصؼَالشيم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(ضقظلم:ماظؾفصيؿشيعيمإغيغشيعيؽَمسشيػُقظيعيمتصيقِبصيعيماظْعشيػْقشيمصَاسضيػصيمسشيـِعيل)م ،م
(رواهمأريد)ماظؾَّفصيؿؼيمصشيؾِّمودهؾمؿضيمموبهارغيكْممسؾَقهفمم،موسؾَهكممآظِهفِمموصهقؾِفِمم،موعشيهـضيممتشيهؾِعشيفصيؿضيممبإحلهانػيمم
إظَكمؼقمغيماظدِّؼـغيم.
ممممممموبعد :مم م
ممممممم صهإنمسػهقمآم(سههلموجهؾ)مسههـمسؾهادهم،موبقهانمدههعةمرريؿهفموظتػههفمبفهؿمَمتلؿؼ ههقفم
اظؽؾؿاتم،موَمت ػفماظعؾاراتم،مصلؾقاغفموتعاديمػقماظعػقم،موػقماظيءوفم،موػقماظيحقؿم،م
وػقماظقدودم،موػقماظؽيؼؿم،موػقماظشؽقرم،موػقموادعماظػضؾمواظيريهةم،مؼعػهقموؼ هػّّم،م
وجيقدموؼلؿّّم،موؼعتلموميـّّم،مطيعفمعؾِولم،مودرتهمعلؾقلم،موستاؤهمعقصقرم،مؼؼقلم
دههؾقاغف:م{إغينؼيماظؾَّههفشيمبِاظـؼيههاسغيمظَههيشيءصيوفظيمرشيحِههقؿظي}،موؼؼههقلمدههؾقاغفم:م{وشيرشيحضيؿشيؿِههلموشيدِههعشيتضيمطُههؾؼيم
غيغؽُههؿضيمتصيكضيتِؽصيههقنشيم
ذشيههلضيءٍ}،موسيماحلههدؼثماظؼددههلمؼؼههقلمآم(سههلموجههؾ):م{ؼشيههامسِؾشيههادِيمإ ؼي
بِاظؾَّقضيؾغيموشياظـؼيفشيارغي،موشيأَغشيامأَشْػِيصيماظِؽيغصيقبشيمجشيؿِقعطيا}م(رواهمعلؾؿ)م .م
ممممممموممامَمذهؽممصقهفممأنمعظهاػيمسػهقمآم(سهلموجهؾ)ممسهـمسؾهامدهمعؿهقاتيةمسيماظؽؿهابم
واظلـةموؼشفدمهلامواضهعماظـهاسموأحهقاهلؿم،موَمأدلمسؾهكمذظهؽمعهـمطقغهفمدهؾقاغفمضهدم
مسكمغػلفماظعػقم،موظؼدموردمػِاماَدؿمسيمزيلةمعقاضعمعهـمطؿهابمآم(سهلموجهؾ)م،م
ػؽُؿضيموشيأَؼضيدِؼؽُؿضيمإغينشيعيماظؾَعيفشيمطَانشيمسشيػُقطيعيامشَػُقرطيا}،موؼؼهقلم
حقثمؼؼقلمدؾقاغف:م{صَاعضيلشيقصيقامبِقصيجصيق ِ
ضيموطَانشيماظؾَعيفصيمسشيػُقطيعيامشَػُهقرطيام} ،وؼؼهقلمتعهاديم:م
(جؾمذهغف)م{ :صَهُوظَؽِؽَمسشيلشيكماظؾَعيفصيمأَنضيمؼشيعضيػُقشيمسشيـضيفصيؿ شي
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{إغينضيمتصيؾضيههدصيوامخشيقضيههيطيامأَوضيمتصيكضيػُههقهصيمأَوضيمتشيعضيػُههقامسشيههـضيمدصيههقءٍمصَههإغينشيعيماظؾَعيههفشيمطَههانشيمسشيػُههقطيعيامضَ هدِؼيطيام}،موؼؼههقلم
دؾقاغف:م{ذشيظِؽَموشيعشيـضيمسشياضَبشيمبِؿِـضيؾغيمعشيامسصيقضِبشيمبِفِمثصيؿشيعيمبصيغِلشيمسشيؾَقضيفِمظَقشيـضي صيهيشيغشيعيفصيماظؾَعيهفصيمإغينشيعيماظؾَعيهفشيمظَعشيػُهقظيعيم
شَػُقرظيم}،موؼؼقلمتعادي {:وشيإغينشيعيماظؾَعيفشيمظَعشيػُقظيعيمشَػُقرظي} .م
مواظعػقمسيمحؼمآم(سلموجؾ)مظفمععـقان :م
ممممممماألول:ماظػضؾم،مصلؾقاغفمػقماظِيمؼصيعتلماظؽـريم،موؼفبماظػضؾماجللؼؾم،موؼؾؿهدئم
سؾادهمباظـعؿمضؾؾمادؿقؼاضفام،مصؽؾمغعؿةمعـفمصضؾم،مؼؼهقلمدهؾقاغفم:م{وشيإغينضيمتشيعصيهدؽيوامغِعضيؿشيهةَم
اظؾَّفِمظَامتصيقضي صيقػشيامإغينؼيماظؾَّفشيمظَغشيػُقرظيمرشيحِهقؿظيم}،موسيماحلهدؼثماظؼددهلمؼؼهقلم(سهلموجهؾ)م:م(مؼشيهام
ِـؽُؿضيمضَاعصيقامصِلمصشيعِقدٍموشياحِدٍمصَلشيهَظُقغِلمصَهَسضيتَقضيهتصيم
ضيلؽُؿضيموشيج ؼي
ِيطُؿضيموشيإغيغ شي
سِؾشيادِيمظَقضيمأَنؼيمأَوؼيَظؽُؿضيموشيآخ شي
طُؾؼيمإغيغضيلشيانػيمعشيلضيهَظَؿشيفصي،معشيامغشيؼَصشيمذشيظِؽَمعِؿؼيامسِـضيدِيمإغيظَّامطَؿشيامؼشيهـضيؼُصصيماظْؿِكضيهقشيطُمإغيذشيامأُدضيخِهؾشيماظْؾشيقضيهيشيم)م
(رواهمعلؾؿ)م،موؼؼقلمغؾقـام(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(ؼشيدصيماظؾَّفِمعشيألَىمََمتشيغِقضصيفشيامغشيػَؼَهةٌمدشيهقؼياءصيم
اظؾَّقضيؾشيموشياظـؼيفشيارشيم ،مأَرشيأَؼضيؿصيؿضيمعشيامأَغضيػَؼشيمعصيـضيهِصيمخشيؾَهؼشيماظلؼيهؿشياءشيموشياَِّرضيضشي،مصَإغيغؼيهفصيمظَهؿضيمؼشيغِهضضيمعشيهامصِهلمؼشيهدِهِم)م
(رواهماظؾكاري)م .م
مممممممالثــاى م:ماحملههقمواازاظ هةمم،مصلههؾقاغفمػههقماظههِيمميقههقماظلههقؽاتم،موؼؿفههاوزمسههـم
ادلعاصلمم،موؼعػقمسـماظِغبم،موَمؼفؿؽماظلرتم،مؼؼؾؾماظؼؾقؾمعـماظعؿؾموؼصيـؿقفم،موؼعػهقم
سـماظؽـريمعـماظلظؾموميققهم،مؼؼقلمدؾقاغفم:م{وشيظَقضيمؼصيؤشياخِهِصيماظؾَّهفصيماظـؼيهاسشيمبِؿشيهامطَلشيهؾصيقامعشيهام
شيابؽُؿضيمعِـضيمعصي ِقؾشيةٍمصَؾِؿشيهامطَلشيهؾشيتضيم
تشييشيكَمسشيؾَكمزَفضييغيػشيامعِـضيمدشيابؼيةٍ}م،موؼؼقلم(جؾمذهغف)م:م{وشيعشيامأَص شي
أَؼضيدِؼؽُؿضيموشيؼشيعضيػُقمسشيـضيمطَـِريػي}م،موٓمدرماظؼائؾم :م
انغي
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
صيمباظلصيؽَعيهه
وشيػضيقشي اظعشيػُقصيعي صعشيػْقصيهصيموشيدِعشيماظقشيرشيى ظَقضيَهصيمشَههههارشيماَِّرضيض عي
مممممموؼؼقلماآلخي:م م
ؼشيامرشيبِعيمإغينمسشيظُؿشيتمذصيغقبلمطَـههيشيةً م صَهؾَهؼَهدمسشيؾِؿتصيمبِهَنشيعيمسشيػهقشيكَمأَسظَههؿصي
إغينمطههانشيمَمؼشيهيجهصيقكَمإغيظّامعصيقهلِههـظي م صَهؾِؿشيهـمؼشيهؾهقذصيموشيؼشيلؿشيفريصيماظهؿصيهفهيغيمصي م
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أَدسقكَمرشيبِعيمطَؿهامأَعشيهههيتشيمتشيضشييصيعيسطيهها م صَإغيذامرشيدشيدتشيمؼشيديمصَؿشيـمذامؼشييحشيؿصي م
عشيهاظهِلمإغيظَهقههؽَموشيدقؾهشيهةٌمإغيَماظيشيجهشيهها م وشيجشيهؿهقهؾصيمسشيهػهقغيكَمثصيهؿشيعيمأَغعيهلمعصيهلؾِؿ م
مممممممإنمعـمذيقؾمسػقمآم(سهلموجهؾ)ممسؾهكمسؾهادهممأنمصهؿّّمهلهؿمبهابماظؿقبهةمودسهاػؿم
ذيقعطيامإظقفمدونمادؿــاءم،مؼؼقلمدهؾقاغفم:م{ وشيػصيهقشيماظَّهِِيمؼشيؼْؾشيهؾصيماظؿؼيقضيبشيهةَمسشيهـضيمسِؾشيهادِهِموشيؼشيعضيػُهقم
سشيـغيماظلؼيقِّؽشياتِموشيؼشيعضيؾَؿصيمعشيامتشيػْعشيؾُقنشي}م،موؼؼقلمدؾقاغفم:م{ضُهؾضيمؼشيهاممسِؾشيهادِيشيماظَّهِِؼـشيمأَدضيهيشيصُقامسشيؾَهكم
أَغضيػُلِفغيؿضيمظَامتشيؼْـشيتُقامعِـضيمرشيحضيؿشيةِماظؾَّفِمإغينؼيماظؾَّفشيمؼشيغضيػِيصيماظِؽيغصيقبشيمجشيؿِقعطيامإغيغؼيهفصيمػصيهقشيماظْغشيػُهقرصيماظهيؼيحِقمؿصي}م،مم
ضالمبعضمأػهؾمام ظعؾهؿم:مػهِهمأرجهكمآؼهةمسيمطؿهابمآم(سهلموجهؾ)م مِّنمآمخارهبم
سؾادهمادلليصنيمسؾكمأغػلهفؿمبؼقظهفم:م{ؼشيهمامسِؾشيهادِيشيم}م،مصلهؿاػؿمسؾهادهمسؾهكماظهيشؿمعهـم
إدياصفؿم،مصؿفؿامطانمذغبماظعؾدم،موعفؿامطاغتمعع هقؿفم،موعفؿهامبؾهغمتؼ هريهمصإغهفمإذام
تابمتقبةمغ قحامضؾؾمآم(سلموجؾ)متقبؿفم،موسيماحلدؼثماظؼددلمأنمآم(سلموجهؾ)م
ؼؼقلم:م(ؼشيامابضيـشيمآدشيمشيمإغيغؼيؽَمعشيامدشيسشيقضيتشيـِلموشيرشيجشيقضيتشيـِلمشَػَيضيتصيمظَؽَمسشيؾَكمعشيامطَانشيمصِقهؽَموشيََمأُبشيهاظِل،م
ؼشيامابضيـشيمآدشيمشيمظَقضيمبشيؾَغشيتضيمذصيغصيقبصيؽَمسشيـشيانشيماظلؼيؿشياءِمثصيؿؼيمادضيؿشيغضيػَيضيتشيـِلمشَػَهيضيتصيمظَهؽَ،موشيََمأُبشيهامظِل،مؼشيهامابضيهـشيم
آدشيمشيمإغيغؼيؽَمظَقضيمأَتشيقضيؿشيـِلمبِؼُيشيابِماَِّرضيضغيمخشيتَاؼشيامثصيهؿؼيمظَؼِقؿشيـِهلمََمتصيشضيهيغيكُمبِهلمذشيهقضيؽطيامَِّتشيقضيؿصيهؽَمبِؼُيشيابِفشيهامم
عشيغضيػِيشيةً)م(رواهماظرتعِي)م .م
ممممممموإنمعـمدهعةمطيعهفمدهؾقاغفمأنمسػهقمهمَمؼؼهػمسـهدمحهدودمتقصقهؼماظعؾهدمظؾؿقبهةمأوم
ضؾقهلامعـفمصقلبم،مصإنماظؽيؼؿمإذاممسػامحمامآثارماظِغبموادلع قةماظيتماضرتصفاماظعؾهدم،م
صالمؼؤاخِهمبفام،موَمؼعاضؾفمسؾقفام،مبؾمإنمعـمذيقهؾمسػهقهمدهؾقاغفمأنماظعؾهدمإذامتهابم
بدؼيلمآم(سلموجؾ)مدقؽاتفمحلـاتم،مصؼدمضالمدؾقاغفم:م{إغيظَّامعشيـضيمتشيابشيموشيآعشيـشيموشيسشيؿِؾشيمسشيؿشيؾًام
ٍموطَانشيماظؾَّفصيمشَػُهقرطيامرشيحِقؿطيهام}،مصهمهيؽيمطهيمػيمػهِا؟ م
صشياظِقطيامصَهُوظَؽِؽَمؼصيؾشيدِّلصيماظؾَّفصيمدشيقِّؽشياتِفغيؿضيمحشيلشيـشيات شي
وأيؽيمسػقمػِا؟ ،موٓمدرمااعامماظشاصعلمحنيمضال :م
وشيظَّهؿشيهامضلهامضهؾْؾِهلموضشيهاضَهتضيمعهشيِشياػِؾههل م جشيعشيؾْتصيماظيؼيجشيامعِـِّههههلمظِعشيػْهههههقغيكَمدصيؾّؿشيهههها
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تشيعشيازَؿشيهـِهههلمذشيغؾِهههههلمصَهؾَّؿشيهههههامضهيغهؿههههفصي م بِهعهػهقكَمربلمطهههانشيمسػهههههقكَمأسظؿهههها م
صَؿشيامزغيظْتشيمذشيامسشيػْقػيمسشيـغيماظِؼيغضيبِمظَههؿضيمتشيلشيلضي م تشيهفصيههههههقدصيموشيتشيهعضيههػُههههههقمعِهـؼيههههةموشيتشيهؽَهيؽيعشيهههها م
ممممممموَمخيػكمأنمإدراكماظعؾدمظعظقؿمسػقمآم(سلموجؾ)مؼػؿّّمظهفمبهابماظيجهاءمواِّعهؾم
سيمدههعةمرريؿههفم،موؼؾعههثصيماظلؼيههؽقـةَمسيماظههـػط،مواظتُّؿهغقـهةَمسيماظؼؾههب،مواظـؼهةَمسيممأنم
سػههقمآم(سههلموجههؾ)مأسظههؿمعههـمذغقبههفم،موأنمآم(سههلموجههؾ)مأرحههؿمبههفمعههـماظقاظههدةم
بقظدػا،مظِامضالمبعهضماظ هاحلنيمم :مظهقمضقهؾمظهلمؼهقمماظؼقاعهةمدهـفعؾمحلهابؽمِّبقهؽم
وأعههؽمظيصضههتمذظههؽم مِّنمآم(سههلموجههؾ)مأرحههؿمبههلمعههـمأبههلموأعههلم،موٓمدرمابههـم
اجلقزيمحنيمضال :م
ؼشيامطهشيـهقهيشيماظه ؼيهػْهّّمسهؿؼيهـمطهـصيهيماظهِؼيغهههبصيمظهدؼهههفِ
جههاءكمادلِغبمؼههيجقماظههعشيػْقشيمسهـمجصييضيممؼهدؼفِ م
أَغشيهامضشيهقههػظيموجههههلاءصيماظهضعيهقهػمإحضيهههلشيهههانظيمإظهقهفِ م

ممممممموظؼدمذطيمظـاماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)معقاضػمؼؿفؾكمصقفهامسظهقؿمسػهقمآم(سهلم
وجؾ)مسؾكمسؾادهمؼقمماظؼقاعةم،موعـمذظؽ:م م

مممممممعامرواهمدقدغامسشيؾضيدصيمآِمبضيهـصيممسشيؿضيهيػيمومبضيهـغيماظْعشيهاصغيمم(رضهلمآمسـفؿها)ممأنماظهـيبمم(صشيهؾَّكمم

آُمسشيؾَقضيفِموشيدشيهؾَّؿشيم)مضهالمم:م(إ نؼيماظؾَّهفشيمدشيهقصيكشيؾمصصيمرشيجصيهالًمعِهـضيمأُعؼيؿِهلمسشيؾَهكمرصيءصيوسغيماخلَالَئِهؼغيمؼشيهقضيمشيم
صيـؽِهيصيمعِهـضيم
اظؼِقشياعشيةِمصَقشيـضيشصييصيمسشيؾَقضيفِمتِلضيعشيةًموشيتِلضيعِنيشيمدِفِؾًّامطُؾؽيمدِفِؾٍّمعِـضيؾصيمعشيهدِّماظؾشي شيهيغي،مثصيهؿؼيمؼشيؼُهقلصي:مأَت ضي

ػشيِشيامذشيقضيؽطيا؟مأَزَؾَؿشيؽَمطَؿشيؾشيؿِلماحلَاصِظُقنشي؟مصَقشيؼُقلصي:مََمؼشيامرشيبِّ،مصَقشيؼُقلصي:مأَصَؾَؽَمسصيِضيرظي؟مصَقشيؼُهقلصي:مََم
ؼشيامرشيبِّ،مصَقشيؼُقلصي:مبشيؾَكمإغينؼيمظَؽَمسِـضيدشيغشيامحشيلشيـشيةً،مصَإغيغؼيفصيمََمزُؾْؿشيمسشيؾَقضيؽَماظقشيقضيمشي،مصَؿشيكضيهيصيُصيمبِتَاضَهةٌمصِقفشيهما:م

أَذضيفشيدصيمأَنضيمََمإغيظَفشيمإغيََّماظؾَّفصيموشيأَذضيفشيدصيمأَنؼيمعصيقشيؿؼيدطيامسشيؾضيدصيهصيموشيرشيدصيقظُفصي،مصَقشيؼُقلصي:ماحضيضصييضيموشيزضيغشيؽَ،مصَقشيؼُهقلصي:م
ؼشيامرشيبِّمعشيامػشيِِهِماظؾِتَاضَةُمعشيعشيمػشيِِهِماظلِّفِالَّتِ،مصَؼَالشي:مإغيغؼيؽَمََمتصيظْؾَؿصي،مضَالشي:مصَؿصيقضشيعصيماظلِّهفِالَّتصيم

صِلمطَػَّةٍموشياظؾِتَاضَةُمصِلمطَػَّةٍ،مصَتَاذشيتِماظلِّفِالَّتصيموشيثشيؼُؾَهتِماظؾِتَاضَهةُ،مصَهالَمؼشيـضيؼُهؾصيمعشيهعشيمادضيهؿغيمآِم

ذشيلضيءظي)م(رواهمأريد)م .م
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ممممممموسـمدقدغامسؾدِمآمبضيـغيمسصيؿشييشيم(رشيضِلشيماظؾَّهفصيمسشيـضيفصيمؿهام)مضهالم:مدشيهؿِعضيتصيمرشيدصيهقلشيماظؾَّهفِم(صشيهؾَّكم
آُمسشيؾَقضيهفِموشيدشيههؾَّؿشي)مؼشيؼُههقلصي:م(إغينؼيماظؾَّههفشيمؼصيههدضيغِلمادلُههؤضيعِـشيمصَقشيضشيههعصيمسشيؾَقضي هفِمطَـشيػَههفصيموشيؼشيلضيههؿصييصيهصيمم،مصَقشيؼُههقلصيم:م
أَتشيعضييغيفصيمذشيغضيبشيمطَهِشيا،مأَتشيعضيهيغيفصيمذشيغضيهبشيمطَهِشيامم؟مصَقشيؼُهقلصيمم:مغشيعشيهؿضيمأَيضيمرشيبِّ،محشيؿؼيهكمإغيذشيامضَهيؼيرشيهصيمبِِصيغصيقبِهفِ،ممم
وشيرشيأَىمصِههلمغشيػْلِهفِمأَغؼيههفصيمػشيؾَهؽَم،مضَهالشي:مدشيههؿشييضيتصيفشيامسشيؾَقضيهؽَمصِههلماظههدؽيغضيقشيا،موشيأَغشيههامأَشْػِيصيػشيههامظَهؽَماظقشيههقضيمشي،م
صَقصيعضيتَكمطِؿشيابشيمحشيلشيـشياتِفِ)م(رواهماظؾكاري)م .م
ممممممموسـمدقدغامأبلمعلعقدماِّغ هاريم(رضهلمآمسـهفم)مضَهالشي:مضَهالشيمردهقلصيماظؾَّهفِم(صشيهؾَّكم
آُمسشيؾَقضيفِموشيدشيؾَّؿشي)م:م(حصيقدِبشيمرجؾظيمممـضيمطَانمضَؾضي َؾؽُؿ،مصَؾؿمؼصيقجشيدمظَفصيمعِـشيماخلَريغيمإغيظَّامأَغؼيهفصيمطَهانشيم
رشيجصيؾًامؼصيكشياظِطُماظـؼياسشي،موطانشيمعصيقدِياًم َصؽَانمؼشيهعصييصيمشِؾؿشياغشيفصيمأَنمؼشيؿشيفشياوزصيوامسشيهـمادلُعضيلِهي،مضَهالشيماظؾَّهفصيم
(سلموجؾ)م:مصَـشيقـصيمأَحشيؼصيمبِِظؽَمعِـفصي،مصَؿشيفشياوزصيوامسشيـضيفصي)م(رواهمعلؾؿ)م .م
مممممممسؾكمأغفمؼـؾغلمأنمَمؼغرتماظعؾدممبفِاماظعػقماظعظقؿم،موػِاماحلؾؿماجلؿقهؾم،موػهِهم
اظيريةماظقادعةم،محقثمؼؼقلمدؾقاغفم:م{وشيإغيغِّلمظَغشيػَّارظيمظِؿشيـضيمتشيابشيموشيآعشيهـشيموشيسشيؿِهؾشيمصشيهاظِقطيامثصيهؿؼيم
اػضيؿشيدشيى}م،موضهالماحللهـماظؾ هييم(رريهفمآم)م:مظهقطمااميهانمبهاظؿؿوموَمبهاظؿقؾل،م
وظؽـمعاموضيمسيماظؼؾبموصدضفماظعؿؾ،موإنمضقعطيامشهيتفؿمأعهاغلمادلغػهيةمحؿهكمخيجهقام
عـماظدغقاموَمحلـةمهلؿم،مضاظقامحنلِـصيماظظـمبآموطِبقام مظهقمأحلهـقاماظظهـمِّحلهـقام
اظعؿؾم .م
أقول قول هذا وأستغفز اهلل ل ولكه
*م*م* م

ممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلنيم ،موأذفدمأنمَمإظفمإَمآموحدهمَمذيؼؽمظفم،موأذفدمأنم

دقدغا موغؾقـامحمؿدطيا مسؾدهموردقظفم ،ماظؾفؿمصؾعيمودؾؿموباركمسؾقفم،موسؾك مآظف موصقؾفم
أذيعنيم،موعـمتؾعفؿمبإحلانمإديمؼقمماظدؼـم.مم م
إخوة اإلسالم:
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مممممممإنم عـمطيممآم(سلموجؾ)مسؾكممسؾادهمأنمسػقهمدؾؼمسؼابفم،موأنمرريؿفمدؾؼتم

شضؾفم،مصعـمأبلمػصييشيؼضييشيةَم(رشيضِلشيماظؾَّفصيمسشيـضيفصي)م،مضالم:مدشيؿِعضيتصيمرشيدصيقلشيماظؾَّفِم(صشيؾَّكمآُمسشيؾَقضيفِم
وشيدشيؾَّؿشي) مؼشيؼُقلصي:م(إغينؼيماظؾَّفشيمطَؿشيبشيمطِؿشيابطيامضَؾضيؾشيمأَنضيمؼشيكضيؾُؼشيماخلَؾْؼشي:مإغينؼيمرشيحضيؿشيؿِلمدشيؾشيؼَتضيمشَضشيؾِل،م
شيمعؽْؿصيقبظيمسِـضيدشيهصيمصَقضيقشيماظعشييضيشغي)م.م(رواهماظؾكاري) م
صَفصيق شي

ممممممموظؼدمطانماظعػقمعـمذقؿماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودهؾؿ)م،مصؼهدمطهانم(صهؾكمآمسؾقهفم
ودؾؿ)مؼعضيػُقمسشيؿؼيـضيمزَؾَؿشيف،موشيؼعضيتِلمعشيـضيمحشييشيعشيفم،موؼ ِؾصيمعشيهـضيممضَتَعشيهفمم،موحيلهـصيممإديمعهـمأدهاءم
إظقفم،مصعشيـضيمسشيتَاءِمبضيـغيمؼشيلشيارػيمضَالشيم:مظَؼِقتصيمسشيؾضيدشيماظؾَّفِمبضيـشيمسشيؿضييغيومبضيـغيماظْعشياصغيم(رضكمآمسـفؿهام)م،م
صؼُؾْتصي:مأَخضيؾِيضيغِلمسشيـضيمصِػَةِمرشيدصيقلغيماظؾَّفِم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مصِلماظؿؼيهقضيرشياةِمم،مضَهالشيمم:مأَجشيهؾضيمم،م
وشياظؾَّفِمإغيغؼيفصيمظَؿشيقضيصصيقفظيمصِلماظؿؼيقضيرشياةِمبِؾشيعضيضغيمصِهػَؿِفِممصِهلمماظْؼُهيضيآنغيمم:م(ؼشيهاممأَؼؽيفشيهامماظـؼيؾِهلؽيمم،مإغيغؼيهاممأَرضيدشيهؾْـشياكَمم
شيقطمهؾشيمم،م
ذشياػِدطيام،موشيعصيؾشيشِّيطيام،موشيغشيِِؼيطيام،موشيحِيضيزطيامظِألُعِّقِّنيشيم،مأَغضيتشيمسشيؾضيهدِىمموشيرشيدصيهقظِلمم،مدشيهؿؼيقضيؿصيؽَمماظْؿصيؿ شي
ظَقضيطشيمبِػَظٍّ،موشيََمشَؾِقظٍم،موشيََمدشيهكؼيابٍممصِهلمماَِّدضيهقشياقغيمم،موشيََمؼشيهدضيصَعصيممبِاظلؼيهقِّؽشيةِمماظلؼيهقِّؽشيةَمموشيَظؽِهـضيممؼشيعضيػُهقمم
َمإغيظَهفشيممإغيََّماظؾَّهفصيمم.موشيؼشيػْهؿشيّّصيمم
وشيؼشيغضيػِيصيم،موشيظَـضيمؼشيؼْؾِضشيفصيماظؾَّفصيمحشيؿؼيكمؼصيؼِقؿشيمبِفِماظْؿِؾَّهةَمماظْعشيقضيجشيهاءشيممبِههَنضيممؼشيؼُقظُهقامم َ
بِفشيامأَسضيقصيـطيامسصيؿضيقطيام،موشيآذشياغطيامصصيؿؾيام،موشيضُؾُقبطيامشُؾْػًا)م.م(رواهماظؾكاري) م
ممممممم صعؾك ماظعاضؾ مأن مؼلعك مادراك مسػق مآ م(سل موجؾ) مبهن مؼؿكؾؼ مخبؾؼ ماظعػق م،م
صاجللاءمعـمجـطماظعؿؾم،موظؼدمرشؾعيـاماحلؼم(دؾقاغفموتعادي)مسيماظعػقم،مودساغامإظقفم،م
وأخربمأنمسػقمااغلانمسـم شريهمدؾبمظعػقمآماظؽيؼؿمسـفم،مصؼالمجؾمذهغف:م{وشيظْقشيعضيػُقام
وشيظْقشي ضيػَقصيقامأَظَامتصيقِؾؽيقنشيمأَنضيمؼشيغضيػِيشيماظؾَّفصيمَظؽُؿضيموشياظؾَّفصيمشَػُقرظيمرشيحِقؿظي} م،موضالمدؾقاغف:م{وشيدشيارغيسصيقام
شيبؽُؿضيموشيجشيـؼيةٍمسشييضيضصيفشياماظلؼيؿشياوشياتصيموشياظْهَرضيضصيمأُسِدؼيتضيمظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشي م*ماظَِِّؼـشيمؼصيـضيػِؼُقنشيم
إغيظَكمعشيغضيػِيشيةٍمعِـضيمر ِّ
صِلماظلؼييؼياءِموشياظضؼييؼياءِموشياْظؽَازِؿِنيشيماظْغشيقضيظَموشياظْعشياصِنيشيمسشيـغيماظـؼياسغيموشياظؾَّفصيمؼصيقِبؽيماظْؿصيقضيلِـِنيشي} .م
مممممممأَمعامأحقجـامإديماظؿؼيبمإديمآم(سلموجؾ)مبفِاماخلؾؼماظـؾقؾم،مظقؽقنمدصيؾقطًام
ساعؾيا مغؿعاؼش مبف مصقؿا مبقـشيـا م ،مصـيى مأثيه مسي مدالعة مصدورغا م ،موراحة مضؾقبـا م ،مرجاء مأنم
غؽقنمممـمأسلػؿمآمبعػقػؿمسـمشريػؿمسيماظدغقام،محقثمؼؼقلمغؾقـام(صؾكمآم
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سؾقفمودؾؿ)م:م(عشيا مزشيادشي مآُ مسشيؾضيدطيا مبِعشيػْقػي مإَّ مسِلؾيا)م(رواه معلؾؿ)،م مورجاءمأنمغؽقنمعـمورثةم
جـةماظـعقؿمسيماآلخيةم،محقث مؼؼقلماحلؼمدؾقاغف:م{وشيدشيارغيسصيقا مإغيظَك معشيغضيػِيشيةٍ معِّـ مرؼيبِّؽُؿضيم
وشيجشيـؼيةٍ مسشييضيضصيفشيا ماظلؼيؿشياوشياتصي موشياظْهَرضيضصي مأُسِدؼيتضي مظِؾْؿصيؿؼيؼِنيشي م* ماظَِِّؼـشي مؼصيـػِؼُقنشي مصِل ماظلؼييؼياءِ موشياظضؼييؼياءِم
وشياْظؽَازِؿِنيشي ماظْغشيقضيظَ موشياظْعشياصِنيشي مسشيـغي ماظـؼياسغي موشياظؾَّفصي مؼصيقِبؽي ماظْؿصيقضيلِـِنيشي} ،موؼؼقل مغؾقـا م(صؾكم
آمسؾقفمودؾؿ):م(عشيـضيمطَظَؿشيمشَقضيظًا،موشيػصيقشيمضَادِرظيمسشيؾَكمأَنضيمؼصيـضيػِِشيهصي،مدشيسشياهصيمآم(تؾارك موشيتشيعشياظَك)م
سشيؾَكمرصيءصيوسغيماظْكشيؾَائِؼغيمحشيؿؼيكمؼصيكشيقِّيشيهصيمعِـضيمأَيِّماظْقصيقرغيمذشياءشي)م(رواهمأريد)م،موٓمدرماظؼائؾ :م
دشيههقصيهيدِهههؾصيمآُمأَعههالطههطيامعصيههـشيهادِؼشيههههههةً م ػشيهقههؼيامتشيهعشيهاظَهقامظِهههيشيبٍّمعصيتعِههههؿػيمطَهههاسغي
ػشيههقهؼيهامتهعهاظَهههقامإغيظَهكمصَهههقزػيموعهغهػِههههيشيةٍ م ػشيهقؼيههامتشيههعشيههاظَهقامإغيظههكمبِهشضيهيػيموشيإغيؼهـشيههههاسغي م
أَؼـشيماظِِؼـشيمسشيؾَكماظيؼيريـغيمأَجيصيػصيههؿصي؟ م صَؾَامؼشيؼُقمصيمدِقشيىماظعشياصِلمسشيههـغيماظـؼيهههاسغي م
اللهه إىك عفو كزيه حتب العفو فاعف عيا .
 .م

