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مجهىرية مصر العربًة
وزارة األوقاف
( )1م

مسات وسمىك الشخصًة الىطهًة
يف ضىء الشرع احلهًف

مممممممماحلؿّٓ مهلل مرب ماظعادلني م ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظؽّٕؼم م :م{وَاسِؿَصِؿُوا مبِقَؾِلٔ ماظؾَٓهِ مجَؿِقعّام
ال مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مَظهُ م ،موأَذفُّٓ مأنٖ مدقّٓٓغاموغؾقٖـا مربؿّّٓام
وَظَا متَػََّٕٓضُوا} م ،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
سَؾُّٓهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقهم،موسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىم
ؼومٔماظِّّٓؼنٔم.م م
ممممموبعد :مم م
مممممممصننماظعالضةمبنيماظّٓؼنمواظورنمسالضةمتؽاعلم،ماظدّٓؼنمواظدمورنمالمؼؿـاضضدانم،ماظدّٓؼنم
واظورنمؼّٕدكانمععّامأدّٗمادلوارـةمادلؿؽاصؽةميفماحلؼوقمواظواجؾداتم موأنمغعؿدلمععّدام
خلريمبؾّٓغاموخريماظـداسمأذيعدنيم موأنمحند ماخلدريمظغريغدامطؿدامحنؾدهمِّغػلدـام مصاِّدؼدانم
ررية ماِّدؼانممساحةم ماِّدؼانمإغلاغقةم ماِّدؼانمسطاءم.م
مممممممماظّٓؼنمواظّٓوظةمؼؿطؾؾانمعـامذيقعّاماظؿؽاصلماجملؿؿعيم موأنمالمؼؽونمبقــدامجدائلموالم
ربّٕومموالمسارٕموالمعشّٕدموالمربؿاجم.م م
مممممم اظّٓؼنمواظّٓوظدةمؼدّٓصعانمإديماظعؿدلموااغؿداجم مواظؿؿقدّٖموااتؼدانم موؼطداردانماظؾطاظدةم
واظؽللم مواارػابموااػؿالم مواظػلادموااصلادم مواظؿّٓعريمواظؿكّٕؼد م موإادارةماظؼالضدلم
واظػنتم مواظعؿاظةمواخلقاغة.م م
مممممو إن ماظورـقة ماحلؼقؼقة مظقلت مذبّٕد مذعارات متّٕصل مأو مسؾارات متّٕدد م ماظورـقة مإميانم
ودؾوكموسطاءم ماظورـقةمغظاممحقاةموإحلاسمبـؾّٚماظورنموباظؿقّٓؼاتماظيتمتواجفهم م
واظؿلمل مآلالعه م مواظػّٕح مبؿقؼقق مآعاظه م مواالدؿعّٓاد ماظّٓائم مظؾؿضققة معن مأجؾه م ،مؼؼولم
اظـيبٓ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م:م(عَن مضُؿِلَ مدونَ معاظِهِ مصَفوَ مذَفقّْٓ م ،موعن مضُؿِلَ مدونَ مأَػِؾِهِ مصَفوَم
ذَفقّْٓم،موعنمضُؿِلَمدونَمدؼـِهِمصَفوَمذَفقّْٓم،موعنمضُؿِلَمدونَمدعِهِمصَفوَمذَفقّْٓ)م.م م

( )2م

ممممممممصاظشكصقةماظورـقةمػيماظيتمسؾىمادؿعّٓادمِّنمحترتقمظؿـريمدروبماظورنم موِّنم
تػؿّٓؼهمبـػلفام وعاممتؾكم موتعّٕفمظؾورنمحؼهموضّٓرهم موتّٓركمأغفامبالمورنمطاظلؿكمبالم
عاءم موطاظطائّٕمبالمػواءم موهللمدرمذوضيمحقثمضالم :م
بِددددالدْمعددددداتَمصِؿقَؿُفددددددامظِؿَقدقدددا م

وَزاظددددددوامدونَمضَوعِفٔددددمُمظِقَؾدددؼدددوا

وَضَػؿدُددددددمِمبَقددنَمعَدوتٍمأَومحَقددداةٍ م

صَنٔنمرُع ُؿددمِمغَعقمَماظَّٓػدددّٕٔمصَاذِؼُدددوا

وَظِألَورددددانٔمصددديمدَمٔمطُددلٔٓمحُددّٕٕٓ م

ق
ؼَدّْٓمدَؾَػَددددتموَدَؼددددنْمعُلؿَقِددددددد ٗ

وَعَنمؼَلؼدددىموَؼَشدددَّٕبُمبِادلَـدداؼدا م

إٔذاماَِّحّٕارُمظَممؼُلؼددواموَؼَلدددددؼددوا

وَالمؼَؾددينمادلَؿدداظِكَمطَاظضَقاؼددا م

ق
وَالمؼُّٓغيماحلُؼددددددوقَموَالمؼُقِددددد ٗ

وَظِؾقُدّٕٔٓؼٖددددددةِماحلَؿدددددّٕاءِمبددددددابْ م

ِبؽُددددلٔٓمؼَددددٍّٓمعُضَددّٕٖجَدددددةٍمؼُدددددددَّٓقٗ م

مممممممم إنماظورينماحلقمالمؼؽّٔبمورـهم موالمخيونمأػؾهم موالمؼغشفمم موالمخيّٓسفمم موالم
ؼؿكعّٕ مسؾقفم م موال مؼؾقل مضضاؼاػم مبلي ممثن م ماظورين ماحلق مطادلـؼف ماحلق مال مؼؾاع موالم
ؼشرتى مباظّٓغقا موعا مصقفا م ،مصاظورـقة ماحلؼقؼقة مبـاء مال مػّٓم م ،مإسؿار مال مدبّٕؼ

م ،ماظورـقةم

احلؼقؼقةمػيمصنمصـاسةماحلقاةمموسؿارةماظؽونم ،محقثمؼؼولمدؾقاغهم:م{ػُوَ مأَغشَ َلطُمِ معِّنَم
اِّرِضٔ موَادِؿَعِؿََّٕطُمِ مصِقفَا} ،مصاظورين ماحلق مؼلعي موؼؽّٓ موؼعؿل م ،موؼلخّٔ مباِّدؾاب م ،موالم
ؼّٕطنمإدي ماخلؿول مواظؽلل م،مضال متعادي م{:ػُوَ ماظَِّّٔي مجَعَلَ مَظؽُمُ ماظْلَرِضَ مذَظُوظًا مصَاعِشُوا مصِيم
عَـَاطِؾِفَا موَطُؾُوا معِنِ مرٔزِضِهِ موَإٔظَقِهِ ماظـٗشُورُ} م،مصققثمتؽونمادلصؾقةم،موؼؽونماظؾـاءمواظؿعؿريم،م
صـم مذّٕع ماهلل موصققّّ ماادالم مواظورـقة ماحلؼقؼقة ،موحقث مؼؽون ماهلّٓم مواظؿكّٕؼ م
واظّٓعارمصـؿةمسؿلماظشقطانموذياساتماظػؿـةمواظّٓعارمواخلّٕابم .م
مممممممماظورـقة ماحلؼقؼقة متعين ماالرتؼاء مباظورن معن مخالل مإتؼان ماظعؿل م م ،موبّٔل ماجلفّٓم
ظؿصققّّ ماظصورةماظّٔػـقةمظؾورنميفمغػوسمأبـائهم،مويفمأسنيموغػوسماآلخّٕؼنم؛مِّنم
اظصورة ماظّٔػـقة مِّي مذك ّٙمأو مذبؿؿل متـعؽّٗ مدؾؾّا مأو مإجيابّا مسؾى مضؾوظه مأو مرصضهم

( )3م

واظؿعاعل مععه م ،موسؾى مطل معـٓا مأن مؼعؿل مسؾى مردم ماظصورة ماظّٔػـقة ماظيت متؾقق مبّٓؼـهم
وورـه مطل ميف مذباظه موعقّٓاغه م ،معن مإتؼان ماظعؿل موجتّٓؼّٓه م ،موعن ممتـقؾه ميف ماظّٓاخلم
واخلارج م ،موحلن مععاعؾة ماظلائقني مواظّٖائّٕؼن م ،مصاظلائّّ متؿؽون مظّٓؼه مصورة مذػـقة مسنم
اظورن معن مخالل مععاعؾة مأبـاء مػّٔا ماظورن مظه معن معواضف مرمبا مؼّٕاػا ماظؾع ّٚمؼلرية م،م
وظؽـفا مترتك مأإّا معرتدكا موعؿفّٔرا ميف مذاطّٕة ماظلائّّ م محيؿؾه مععه مإدي مبالده م ،مطقلنم
ادؿؼؾاظهم،مأومإغفاءمااجّٕاءاتميفمدفوظةموؼلّٕمبّٓءّامعنماحلصولمسؾىمإذنماظّٓخولم،م
وعّٕورّامبػرتةمإضاعؿهم،مووصوالمإديمحلظةمعغادرتهم.
مممممممم وضّٓ متؿؽون ماظصورة ماظّٔػـقة مظّٓى ماظلائّّ مبـظّٕته مإدي معلؿوى ماظـظاصة مواظـظامم
واظؾؿلات ماجلؿاظقة مواظطّٕاز مادلعؿاري مظّٓى ماظشع

مادلضقف م ،موشري مذظك معن معظاػّٕم

اجلؿالماظيتمدسامإظقفامدؼــاماحلـقفم .م
مممممممموممامال مذك مصقه مأن ماجلاغ

ماظلؾوطي معن مأػم ماجلواغ

مادلمإّة ميف مبـاء ماظصورم

اظّٔػـقةم،موضّٓمضاظوام:محالمرجلميفمأظفمرجلمخريمعنمطالممأظفمرجلمظّٕجلم،مصاظـاسم
ال مؼصّٓضون ماظؽاذب م ،موإن مخط

مصقفم مأظف مخطؾة موخطؾة مسن ماظصّٓق م ،موال مؼلمتـونم

ا خلائن مأو ماظغادر موإن مأسطاػم مأظف مسفّٓ موعقـاق موحّٓافم مأظف محّٓؼث موحّٓؼث مسنم
اِّعاغة مواظوصاء م ،مظّٔا مجي

مأن مؼؽون مظـا موجه مواحّٓ مزاػّٕه مطؾارـه م ،موظقّٗ مظـا موجفانم

أحّٓػؿامزاػّٕمواآلخّٕمخػيم،مإذمميؽنمظإلغلانمأنمخيّٓعمبعّٚماظـاسمظؾعّٚماظوضتم،م
ظؽن مال مميؽن مِّي مإغلان معفؿا مطان مذطاؤه موعفؿا مطاغت محصاصؿه موحقطؿه مودػاؤه مأنم
خيّٓعمطلماظـاسمطلماظوضتم .م
ممممممممإن ماظورـقة ماحلؼقؼقة متعين م– مأؼضّا م -م :ماحرتام موتؼّٓؼّٕ مطل مضقم ماظورن م م ،معن مرصلم
راؼؿه موسؾَؿه مساظقّا مربؾق٘ا مودوظق٘ا م ،مواحرتام مغشقّٓه ماظورين مادلعرب مسن مح

ماظورن م،م

وتػعقل مادلوارـة ماظيت متعين م :محلن ماظوالء مواالغؿؿاء مظؾورن م ،مواحلّٕص مسؾى مأعـهم
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وادؿؼّٕاره م ،موتؼّٓعه م ،موغفضؿه م ،مورضقه م مطؿا متعين ماالظؿّٖام ماظؽاعل مباحلؼوق مواظواجؾاتم
ادلؿؽاصؽة مبني مأبـاء ماظورن مذيقعّا م مدون مأي متػّٕضة مسؾى مأداس ماظّٓؼن مأو ماظؾون مأو ماظعّٕقم
أوماجلـّٗمأوماظؾغة .م
ممممممممواظواضل موادلشاػّٓة مؼمطّٓان مأن مأطـّٕ ماظّٓول مإمياغّا ممبؾّٓأ مادلوارـة موحّٕصّا مسؾىم
تطؾقؼهموأطـّٕػامإمياغّامحبقماظؿـوعمواالخؿالفمواسؿؾارهمإضاصةموتّٕااّام؛مػيمأطـّٕماظّٓولم
أعـّا موأعاغّا موادؿؼّٕارّا موتؼّٓعّا موازدػارّا م ،مطؿا مأن مذيقل ماظّٓول ماظيت موضعت ميف مصّْم
االحرتابمواالضؿؿالماظطائػيمأوماظعّٕضيمأومادلّٔػيبمأوماظؼؾؾيمدؼطتمومتّٖضتموػوتم
وتشّٕد مأبـاؤػا موساغوا ماِّعّٕٖؼن م موظَم متؼم مهلا موال مهلم مضائؿة م ،مظّٔا مطان معن مأػم مأدّٗم
ودسائم مبـاء ماظّٓوظة ميف مسفّٓ ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مادلماخاة مبني مادلفاجّٕؼنم
واِّغصارم،موادلعاػّٓاتمبنيمادللؾؿنيموشريػممعنمأبـاءمذبؿؿلمادلّٓؼـةمسؾىماخؿالفم
دؼاغاتفمم .م
ممممموإغـا مظـؿلاءل م :مػل معن مؼلعى مظؾؼؿل مواظػلاد مواظؿكّٕؼ

مميؽن مأن مؼؽون معؿّٓؼـّا مأوم

ورـق٘ا؟!مػلمعنمؼعطلمعلريةماظؿؼّٓممواظّٕضيميفمورـهمميؽنمأنمؼؽونمورـق٘امأومعؿّٓؼـّام؟!م
ػلمعنمؼلؿغلمعوضلمسؿؾهميفماظرتبّّمشريمادلشّٕوعمميؽنمأنمؼؽونمورـق٘امأو معؿّٓؼـّام؟!م
وا جلوابم:مالمميؽنمأنمؼؽونمعؿّٓؼـام،موالمميؽنمأنمؼؽونمورـقامصادلؿّٓؼنماحلؼقؼيم،م
واظورينماحلؼقؼيمػومعنمؼػؿّٓيمورـهمباظغاظيمواظـػقّٗم،موػلمػـاكمأشؾىمعنماظورنم،م
وعنمأرادمأنمؼّٓركمضقؿةماظورنمصؾقلللمعنمصؼّٓوامأوراغفممسنمذظكم .م
مممممممموعنمأػمممساتماظشكصقةماظورـقةمأنمتؽونمإجيابقةميفمح ماخلريمظؾـاسموغػعفم م
صعن مأبي مػّٕؼّٕة م(رضي ماهلل مسـه) مأن مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مضال:م
ريطُممعنمذِّّٕطمم؟) مضالَ:مص َلؽَؿوا،مصؼالَمذظِكَماالثَمعّٕٖاتٍ م،مصؼالَمرجلْ م:م
ربطُم خب ٔ
(أال أخ ُ
ريطُممعَنمؼُّٕجَىمخريُهُموؼُمعَنُمذّٕٗهُ،م
بؾَىمؼامردولَماظؾَّهِم،مأخؾِّٕغامخبرئغامعنمذِّّٕغام،مضالَم:م(خ ُ
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وذّٕٗطم معن مال مؼُّٕجَى مخريُهُ موال مؼُمعَنُ مذّٕٗهُ) م ،موؼؼول م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م(خَقُِّٕم
اَِّصِقَابِمسِـَِّٓماظؾَّهِمجَلٖموَسَّٖٖمخَقُِّٕػُمِمظِصَاحِؾِهِم،موَخَقُِّٕماظْفِريَانٔمسِـَِّٓماظؾَّهِمجَلٖموَسَّٖٖمخَقُِّٕػُمِم
ظِفَارٔهِ) ،موؼؼولم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(عَنِ مضَضَى مَِّحٍَّٓ معِنِ مأُعٖؿِي محَاجَةً مؼُّٕٔؼُّٓ مأَنِ مؼَلُّٕٖهُم
بِفَامصَؼَِّٓمدَّٕٖغِيم،موَعَنِمدَّٕٖغِيمصَؼَِّٓمدَّٕٖماظؾَّهَم،موَعَنِمدَّٕٖماظؾَّهَمأَدِخَؾَهُماظؾَّهُماظْفَـٖةَ)م .م

أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم
* * *
مممممممماحلؿّٓ مهلل مرب ماظعادلنيم ،موأذفّٓ مأن مال مإظه مإال ماهلل موحّٓه مال مذّٕؼك مظهم ،موأذفّٓ مأنم

دقّٓغا موغؾقـا مربؿّّٓا مسؾّٓه موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه م ،موسؾى مآظه موصقؾهمم
أذيعنيم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم .م

إخوة الإسلام :
ممممإنٖ مسؾى مطلمعـٓامواجؾّامجتاهمبـاءماظشكصقةماظورـقةمجي

مسؾقـامأنمغؼوممبهمبّٓاؼةمعنم

اِّدّٕةم،مصاِّبمواِّممتؼلمسؾقفؿامعلؽوظقةمطربىميفمتـشؽةمأبـائفؿامتـشؽةمورـقةمحؼقؼقةم،م
صقغّٕدان ميف مأبـائفؿا مح

ماظورن م ،مواحلػاز مسؾقه م ،مواظعؿل مسؾى مرضقه موتؼّٓعه ،موػؿام

علؽوالنمبلؾوطفؿامسنمأدّٕتفؿامأعامماهللم(سّٖموجل)مم،محقثمؼؼولمغؾقـا م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)م:م(ط ُُّؾؽُمِ مرَاعٕ موَعَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ م؛مصَاظْنٔعَامُ مرَاعٕ موَػُوَ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ م،موَاظّٕٖجُلُم
صِي مأَػِؾِهِ مرَاعٕ موَػُوَ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِقٖؿِهِ م،موَاظْؿَِّٕأَةُ مصِي مبَ ِقتِ مزَوِجِفَا مرَاسِقَةٌ موَػِيَ معَلِؽُوظَةٌ مسَنِم
رَسِقٖؿِفَام،موَاظْكَادِمُمصِيمعَالٔمدَقِِّّٓهِمرَاعٕموَػُوَمعَلِؽُولْمسَنِمرَسِقٖؿِهِ)م .م
ممممممممطؿامأنمظؾؿلفّٓمدورهمادلفمميفمبـاءماظشكصقةماظورـقةم؛مصػقهمؼؿعؾممادللؾممأحؽامم
دؼـهموواجؾهمجتاهمورـه م،موصقهمؼّٓركمأنمعصاحلماِّورانمالمتـػكمسنمعؼاصّٓماِّدؼانم،م
وأن ماظعؿل مسؾى متؼوؼة مذوطة ماظّٓوظة ماظورـقة موتّٕدقّْ مدسائؿفا معطؾ

مذّٕسي موورين م،م

وأنمطلمعنمؼعؿلمسؾىمتؼوؼّٚمبـقانماظّٓوظةمأومتعطقلمعلريتفام،مأومتّٓعريمبـاػاماظؿقؿقةم،م
أو متّٕوؼل ماآلعـني مبفا م ،مإمنا مػو مذبّٕم ميف محق مدؼـه موورـه مععّا م ،موعن ممثة مصنن مدورم

( )6م

ادللفّٓمطؾريميفمغشّٕمصققّّماادالمم،موتصققّّمادلػاػقمماخلارؽةمدواءمسنماظّٓؼنمأوم
اظورنم .م
ممممممممطؿا مأن مظؾؿّٓردة مدورػا ماحملوري ميف مبـاء ماظشكصقة ماظورـقة م؛ مصادلّٓردة متؿؼادمم
علماِّدّٕةماظرتبقةمواظؿعؾقمم،موػيمأعقـةمسؾىمسؼولمأبـائـام،مصقف

مأنمتؽونمسؾىمضّٓرم

عفؿؿفا ماظشّٕؼػة موشاؼؿفا ماظـؾقؾة م ،موتمدي معلؽوظقؿفا موواجؾفا مجتاه مورـفا م ،محبلن مشّٕسم
اظعؾمميفمسؼولماِّرػالم،موتّٓرؼؾفممسؿؾقامسؾىمح

ماظورنم،مسؾؿاممودؾوطاموتطؾقؼام،م

وتـشؽؿفممسؾىماظؼقمماظـؾقؾةموعؽارمماِّخالقم،موهللمدرمذوضيمحنيمضالم:م م
ضِّٓمؼـػلمااصالحُمواظؿفّٔؼ ُميفمسدفِّٓماظصِغَد ِّٕ م
المتَدعَدـَّٕٖميفماظؽِدؾَدِّٕ م
واظـدّ٘ءمإٔنِمأػِدؿَدؾْدؿَدهُمرِدػْد ً
مممممممم وطّٔظكمظؾفاععةمدورػاماظؿعؾقؿيمواظرتبويمأؼضّام،مصفيمتؾينمسؾىمعاممتمتلدقلهميفم
اِّدّٕة موادلّٓردة م ،موعّٕحؾؿفا معّٕحؾة ماظشؾاب مواظؼوة م ،موبفا مؼؾـى ماظورن م ،موصقفا متؿشؽلم
اظشكصقة ماظ ورـقة م ،محني متؼوم ماجلاععة مبّٓورػا مادلفم ميف محلن مبـاء مػّٔه ماظشكصقة م،م
وشّٕسمضقممادلوارـةم،موحلنمتلػقل ماظشؾاب مسؾؿق٘امواؼاصق٘ام،مودصعفم مإدي ماظعؿل موااغؿاجم
واالبؿؽارمم،مواالسؿؿادمسؾىمضوتفمماظعؾؿقةمواظؾّٓغقةمواظّٔػـقةم،مواالدؿػادةمعنمراضؿفمممبام
ؼعودمغػعهمسؾىمأغػلفمم،موسؾىمورـفمم .م
ممممممممطؿامأنمِّغّٓؼةماظشؾابمادلكؿؾػةمدورّامعفؿاميفمبـاءماظشكصقةماظورـقةم؛مصفيمربلم
اجؿؿاسفم م ،موعؾؿؼى مأغشطؿفم م ،مصقـؾغي مادؿـؿار مذظك مظقؽون مبـاءّ مظؾّٕوح ماظّٕؼاضقة م،م
وابؿعادّامسنماظؿعص مادلؿؼوتم،موشّٕدّامظؼقمماظؿعاونم،موبقاغّامِّػؿقةمروح ماظػّٕؼقماظواحّٓم
يفماظعؿلم،مطلمذظكماسالءمضقؿةموعؽاغةمػّٔماظورنماظّٔيمجيؿعـام،موغلؿؿؿلممبؼّٓراتهم،م
وحنقامذيقعّا ميفمرحابه م،مإديمجاغ
واظّٔيمؼمإّمدؾؾامأومإجيابّام .م

معامدؾقمصننمظؾؽؾؿةمدورػاماظـاصّٔماظّٔي مالمؼـؽّٕم،م

( )7م

مممممصعؾىمادلػؽّٕؼنمواظؽؿابموااسالعقني مدورمعفمميفمبـاء ماظشكصقةماظورـقةمااجيابقة،م
صفممؼلفؿونمبؼوةميفمتشؽقلموسيماجملؿؿلم،موتؼلمسؾقـامذيقعامطلميفمذباظهموعقّٓاغهم
علؽوظقةمطربىمأعامماهللموأعامماظورنم ،مغلللماهللماظعؾيماظعظقممأنمؼوصؼـامظؾؼقاممحبؼفام؛م
خّٓعةمظّٓؼــاموورــام .م
مممممممم م

المهم أصمح أحىالها  ،واحفظ عمًها ديهها وأوطانها ،
وأعها عمى الكًام بىاجبها جتاه ديهها ووطهها .
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