 8رجب  1440هـ
 15مارس 2019و

مجهورية مصز العزبية
وسارة األوقاف
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بز األُو سبيل الربكة يف الدىيا
والزمحة يف اآلخزة

م

احلؿدمهللمربماظعادلنيَم،ماظؼائلٔميفمطؿابهماظؽرؼم:م{وَوَصٖقِـَاماظْنٔغِلَانَمبِوَاظِدَؼِهِمحَ َؿؾَؿِهُم
أُعٗهُموَػِـّامسَؾَىموَػِنٕموَصِصَاظُهُمصِيمسَاعَقِنٔمأَنٔماذِؽُرِمظِيموَظِوَاظِدَؼِكَمإٔظَيٖماظْؿَصِريُ}،موأَذفدُم
ال مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م،موأَذفدُ مأنٖ مدقدَغا موغؾقٖـا معُقَؿٓدّا مسَؾدُه موَرَدُوظُهُ م،م
أنِ م َ
اظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾخملمِموبارٔكْمسؾَقهم،موَسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنمتَؾِعَفُمِمبِنحلانٕمإظَىمؼَ ِو ٔمماظدِّؼنٔم.م م
وبعــد  :م

صننماظربٖمادمْمجاععْمظؽلماخلصالماحلؿقدةم،مواظصِّػاتِماظطقؾةم،مواألخالقماحللـةم،م
اظيتمتورث ماظطؿلغقـة ميف ماظـػوس م ،موتـشر ماحملؾة مبني ماظـاس م ،موهؼق ماالدؿؼرار ميفم
اجملؿؿعات م ،موسـدعا مدُؽل ماظـيب م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مسن ماظرب مأجاب مضائؾًا م :م(اظْؾِرٗم
حُلِنُماظْكُؾُقٔ)م .م
ومما مال مذك مصقه مأن ماظواظدؼن مػؿا مأَودي ماظـاس مبربِّ ماإلغلانٔ م ،مصؾؼد مأعرغا ماهلل م(سزم
وجل)مباإلحلانمإظقفؿام،مواظربمبفؿام،مواظؿؾطفمععفؿام،موخػضماجلـاحمهلؿام .م
موسـدعامغـظرميفمطؿابماهللم(سزموجل)مويفمدـةمغؾقـا م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مغرىم
طقفمتؽونماظعالضةمادلـؾىمبنيماألبـاءمواآلباءم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهموتعاديم:م
{وَضَضَىمرَبٗكَمأَظَّامتَعِؾُدُوامإٔظَّامإٔؼٖاهُموَبِاظْوَاظِدَؼِنٔمإٔحِلَاغّامإٔعٖامؼَؾِؾُغَنٖمسِـِدَكَماظْؽِؾَرَمأَحَدُػُؿَامأَوِم
طِؾَاػُؿَامصَؾَامتَؼُلِمظَفُؿَامأُفدملموَظَامتَـِفَرِػُؿَاموَضُلِمظَفُؿَامضَوِظًامطَرٔميّام*موَاخِػِضِمظَفُؿَامجَـَاحَماظذٗلِّم
عِنَ ماظرٖحِؿَةِ موَضُلِ مرَبِّ مارِحَؿِفُؿَا مطَؿَا مرَبٖقَاغِي مصَغِريّا} ،موضد بقٓن ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم) مأنٓ مبرٓ ماظواظدؼن مواظوصاء محبؼفؿا مأصضل ماألسؿال مبعد ماظصٓالة ماظيت مػي مسؿادم
اظدؼن موأسظم مدسائم ماإلدالم م،مصعـدعامدُؽل م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م:مأيماظعؿلمأحبم
إديماهللم؟مضالم:م(اظصٖالةُ مسَ َؾىموَضْؿفَا)م،مضقلم:مثممأيم؟مضال:م(ثُمٖمبِرٗماظْوَاظِدَؼِنٔ)م،مضقل:مثمم
أيم؟مضالم:م(اظْفِفَادُمصِيمدَؾِقلٔماهللِ) .م
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وضدمأسؾىماإلدالممعنمضقؿةمبرِّماظواظدؼنمواإلحلانمإظقفؿام،مواظعـاؼةمبفؿام،مثممخصٖم
األمممبزؼدمعنماظربٓمواظعـاؼةمواظرساؼةمواالػؿؿامم،مصؼدمجَاءَمرَجُلْمإٔظَىمرَدُولٔماظؾَّهِم(صَؾَّىم
اهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)موضَالَ:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِم،معَنِمأَحَقٗماظـٖاسٔمبِقُلِنٔمصَقَابَؿِي؟م،مضَالَم:م(أُعٗكَ)م
ضَالَ:مثُمٖمعَنِ؟م،مضَالَ:م(ثُمٖمأُعٗكَ)م،مضَالَ:مثُمٖمعَنِ؟مضَالَ:م(ثُمٖمأُعٗكَ)،مضَالَ:مثُمٖمعَنِ؟مضَالَ:م(ثُمٖم
أَبُوكَ) .موسن ماظلقدةمسائشة م(رضي ماهلل مسـفا)مضاظت:مدلظت ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م
أي ماظـاس مأسظم محؼا مسؾى مادلرأةم؟ مضال:م(زَوِجُفَا).مضؾت:مصلي ماظـاس مأسظم محؼا مسؾىم
اظرجل؟مضالم:م(أُعٗهُ).م م
مممممموالمسفبميفمذظكم،مصننمملمتؽنماألممأحقمباظوصاءمصؿنمؼؽونمإذّا؟معَنمؼؽونم
أحق مباظوصاء مممن محَؿؾؿك مصِي مبَطـفَا متِلِعَة مأذفر مطَلَغٖفَا متلع محفج م ،موطابدت مسِـِدم
وضعك معَا مؼذؼب مادلفج م ،موأرضعؿك معن مثدؼفا مظَؾَـّا م ،موشلؾت مبِقَؿِقـِفَا مسَـِك ماظْلَذَى م،م
وآثرتك مسؾى مغَػلفَا مباظغذاء م ،م ٔوإن مأَصَابَك معرض مأَو مذؽاؼة مأزفرت معن ماألدف مصَوقم
اظـِّفَاؼَةم،موَظَومخُريتمبَنيمحقاتكموعوتفام،مالخؿارتمحقاتكمبِلَسِؾَىمصَوتفَام،معنمأحقم
باظرب مممن مأوصى مربـا مدؾقاغه موتعادي مبفا ميف مضوظه م(سز موجل) م :م{وَوَصٖقِـَا ماظْنٔغِلَانَم
بِوَاظِدَؼِهِمإٔحِلَاغّامحَؿَؾَؿِهُمأُعٗهُمطُرِػّاموَوَضَعَؿِهُمطُرِػّاموَحَؿِؾُ ُهموَصِصَاظُهُمثَؾَاثُونَمذَفِرّا} .م
إنمعنمصضلماهللم(سزموجل)مسؾىماظعؾدمأنمؼُوصقمإديماظربمباظواظدؼنموخاصةماألمم،م
صؿنمػُديمإديمذظكمصؼدمداق ماهلل م(سزموجل)مإظقهمخريّامسظقؿّا م،موصضؾًامطؾريّام؛مؼرىم
أثرهمبرطةًموتوصقؼًاموددادّا مصِي ماظدٗغقَا م،موؼرجومثوابهمرريةً موعغػرةً موناةً مصِي ماآلخرة.م
وإنمظؾربمباألممصضائلمومثراتٍمجيـقفاماظؾارٓميفمدغقاهموأخراهم،معـفام :م
* قضاء احلاجات ،وتفزيج الكزبات  ،واستجابة الدعوات ،مصعَنٔ مابِنٔ مسُؿَرَ م(رضيم
اهلل مسـفؿا)م ،مسَنِ مرَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م،مضَالَم:م(بَقِـَؿَا مثَالَثَةُ مغَػَرٕ مؼَؿِشُونَم،م
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َطتِ مسَؾَى مصَمٔ مشَارٔػِمِ مصَكِرَةٌ معِنَم
أَخَذَػُمُ مادلَطَرُ م ،مصَلَوَوِا مإٔظَى مشَارٕ مصِي مجَؾَلٕ م ،مصَاغِق َّ
اجلَؾَلٔ ،مصَاغِطَؾَؼَتِ مسَؾَقِفٔمِ م ،مصَؼَالَ مبَعِضُفُمِ مظِؾَعِضٕ م :ماغِظُرُوا مأَسِؿَاظًا مسَؿِؾْؿُؿُوػَا مصَاظِقَةً مظِؾَّهِ،م
صَادِسُوا ماظؾَّهَ مبِفَا مظَعَؾَّهُ مؼُػَرِّجُفَا مسَ ِـؽُمِم ،مضَالَ مأَحَدُػُمِم:ماظؾَّفُمٖ مإٔغٖهُ مطَانَ مظِي موَاظِدَانٔ مذَقِكَانٔم
طَؾِريَانٔ م ،موَظِي مصِؾِقَةٌ مصِغَارْ م ،مطُـِتُ مأَرِسَى مسَؾَقِفٔمِ م ،مصَنٔذَا مرُحِتُ مسَؾَقِفٔمِ محَؾَؾِتُ م ،مصَؾَدَأْتُم
ت مؼَوِمٕ م ،مصَؾَمِ مآتِ محَؿٖى مأَعِلَقِتُ م،م
بِوَاظِدَيٖ مأَدِؼِقفٔؿَا مضَؾِلَ مبَـِيٖ م ،موَإٔغِّي مادِؿَلْخَرِتُ مذَا َ
صَوَجَدِتُفُؿَا مغَاعَام ،مصَقَؾَؾِتُ مطَؿَا مطُـِتُ مأَحِؾُبُم ،مصَؼُؿِتُ مسِـِدَ مرُءُودِفٔؿَا م َأطْرَهُ مأَنِ مأُوضِظَفُؿَام،م
وَ َأطْرَهُ مأَنِ مأَدِؼِيَ ماظصِّؾِقَةَم ،موَاظصِّؾِقَةُ مؼَؿَضَاشَوِنَ مسِـِدَ مضَدَعَيٖ محَؿٖى مرَؾَعَ ماظػَفِرُم ،مصَنٔنِ مطُـِتَم
تَعِؾَمُ مأَغِّي مصَعَؾْؿُهُ مابِؿِغَاءَ موَجِفٔكَم ،مصَاصْرُجِ مظَـَا مصَرِجَةً مغَرَى معِـِفَا ماظلٖؿَاءَم ،مصَػَرَجَ ماظؾَّهُم ،مصَرَأَوُام
اظلٖؿَاءَ م )...م،مثممتضرعمطلمواحد معنمصاحؾقهمبعؿلمأخؾصمصقهمهللم(سزموجل)مصػرجم
اهللمسـفممعامطاغوامصقهمعنمضققموذدة .م
مووصدمأغاسمعنمأػلماظقؿنمسؾىمدقدغامسؿرمبنماخلطابم(رضيماهللمسـه)مصللهلمم:م
أصقؽم مأوؼس مبن مساعرٕ م؟ محؿى مأتى مسؾى مأوؼسٕ م ،مصؼال م:مأغت مأوؼس مبن مساعرٕ م؟ مضال م:م
غعم ،مضال م:معن معرادٍ م،مثم معن مضرنٕ م؟ مضال م:مغعم م ،مضال م:مصؽان مبك مبرص مصربأت معـه مإالم
عوضع مدرػمٕ؟ مضال م :مغعم م ،مضال م :مظك مواظدة؟ مضال م :مغعم م ،مضال م :ممسعت مردول ماهللم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،مؼؼولم:م(ؼَلْتِيمسَؾَ ِقؽُمِمأُوَؼِسُمبِنُمسَاعِرٕمعَعَمأَعِدَادِمأَػِلٔماظْقَؿَنٔمعِنِم
عُرَادٍ م،مثُمٖمعِنِمضَرَنٕ م،مطَانَمبِهِمبَرَصْمصَؾَرَأَمعِـِهُ م،مإٔظَّامعَوِضِعَمدِرِػَمٕمظَهُموَاظِدَةٌمػُوَمبِفَامبَرٌّ م،مظَوِم
أَضْلَمَمسَؾَىماهللِمظَلَبَرٖهُ م،مصَنٔنٔمادِؿَطَعِتَمأَنِمؼَلِؿَغِػِرَمظَكَمصَاصْعَلِ) م ،مصادؿغػِرِ مظي ،مصادؿغػر مظه م،م
صؼال مظه مدقدغا مسؿر م(رضي ماهلل مسـه) م:مأؼن مترؼد؟ مضال م:ماظؽوصة م ،مضال م:مأال مأطؿب مظكم
إديمساعؾفا؟مضالم:مأطونميفمشرباءماظـاسمأحبٗمإظيٖم،مصػيمطالمماظـيبم(صؾىماهللمسؾقه م
ودؾم)مإذارةمإديمأنمادؿفابةماهللم(سزموجل)مظدسائهمطانمبلؾبمبرهمأعهم .م
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* عظه األجز والثوابم:مصعَنِمعُعَاؤؼَةَماظلٗؾَؿِيِّمضَالَ:مأَتَقِتُمرَدُولَماظؾَّهِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ) مصَؼُؾْتُ م:مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ م ،مإٔغِّي مطُـِتُ مأَرَدِتُ ماظْفِفَادَ معَعَكَ مأَبِؿَغِي مبِذَظِكَ موَجِهَ ماظؾَّهِم
وَاظدٖارَ ماظْكخِرَةَ ،مضَالَ:م(وَؼِقَكَ م ،مأَحَقٖةٌ مأُعٗكَ؟) مضُؾْتُ:مغَعَمِ م ،مضَالَ:م(ارِجِعِ مصَؾِرٖػَا) مثُمٖ مأَتَقِؿُهُم
عِنَ ماظْفَاغِبِ ماظْكخَرٔ ،مصَؼُؾْتُ:مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مإٔغِّي مطُـِتُ مأَرَدِتُ ماظْفِفَادَ معَعَكَ ،مأَبِؿَغِي مبِذَظِكَم
وَجِهَ ماظؾَّهِ موَاظدٖارَ ماظْكخِرَةَ ،مضَالَ:م(موَؼِقَكَ ،مأَحَقٖةٌ مأُعٗكَ؟) مضُؾْتُ:مغَعَمِ ،مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مضَالَ:م
(صَارِجِعِمإٔظَقِفَامصَؾِرٖػَا)،مثُمٖمأَتَقِؿُهُمعِنِمأَعَاعِهِ،مصَؼُؾْتُ:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِ،مإٔغِّيمطُـِتُمأَرَدِتُماظْفِفَادَم
عَعَكَ،مأَبِؿَغِيمبِذَظِكَموَجِهَماظؾَّهِموَاظدٖارَماظْكخِرَةَ،مضَالَ:م(موَؼِقَكَ،مأَحَقٖةٌمأُعٗكَ؟)مضُؾْتُ:مغَعَمِ،مؼَام
رَدُولَماظؾَّهِ،مضَالَ:م(وَؼِقَكَ،ماظْزَمِمرٔجِؾَفَا،مصَـَمٖماظْفَـٖةُ) .م
وسَنِ مطَعِبِ مبِنٔ مسُفِرَةَ م (رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِهُ) مأَنٖ مرَجُالً معَرٖ مسَؾَى ماظـٖؾِيِّ م(صَؾَّى ماهللُ م َسؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)مصَرَأَىمأَصِقَابُمرَدُولٔماهللِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)معِنِمجَؾَدِهِموَغَشَارِهِمعَامأَسِفَؾَفُمِ،م
صَؼَاظُوا:مؼَامرَدُولَماهللِ :مظَوِمطَانَمػَذَامصِيمدَؾِقلٔماهللِم!!مصَؼَالَمرَدُولُماهللِم(صَؾَّىماهللُم َسؾَقِهِم
دؾِقلٔ ماهللِ ،موَإٔنِ مطَانَ مخَرَجَ مؼَلِعَىم
وَدَؾَّمَ) :م(إٔنِ مطَانَ مؼَلِعَى مسَؾَى موَظَدِهِ مصِغَارّا مصَفُوَ مصِي م َ
سَؾَىمأَبَوَؼِنٔمذَقِكَقِنٔمطَؾِريَؼِنٔمصَػِيمدَؾِقلٔماهللِم .)...م
* تكفري الذىوبِ والسيئات  ،مصعَنِ مابِنٔ مسُؿَرَ م(رضي ماهلل مسـفؿا) ،مأَنٖ مرَجُالً مأَتَىم
اظـٖؾِيٖ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مصَؼَالَ:مؼَا مرَدُولَ ماهللِ م ،مإٔغِّي مأَصَؾِتُ مذَغِؾّا مسَظِقؿّا مصَفَلِ مظِيم
ال م ،مضَالَ م:م(ػَلِ مظَكَ معِنِ مخَاظَةٍ؟)م،مضَالَ م:مغَعَمِ م،م
تَوِبَةٌ؟ مضَالَ م:م(ػَلِ مظَكَ معِنِ مأُمدمل؟)م،مضَالَ م:م َ
ضَالَ:م(صَؾِرٖػَا)م.م م
ن مسَؾِدِ ماهللِ مبِنٔ معَلِعُودٍ م(رضي ماهللم
مممممم* الفوس باجليات  ،والزفعة يف الدرجات م ،مصعَ ِ
سـه) ،مضَالَ م :مضُؾْتُ م :مؼَا مغَؾِيٖ ماهللِ ،مأَيٗ ماظْلَسِؿَالٔ مأَضْرَبُ مإٔظَى ماظْفَـٖةِ م؟ مضَالَ م :م(اظصٖؾَاةُ م َسؾَىم
عَوَاضِقؿِفَا) مضُؾْتُ م:موَعَاذَامؼَامغَؾِيٖماهللِ؟مضَالَ:م(بِرٗماظْوَاظِدَؼِنٔ م )...م،موسنماظلقدةمسَائِشَةَ م(رضيم
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اهللمسـفا)مضَاظَتِ م:مضَالَمرَدُولُماهللِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(غِؿِتُم،مصَرَأَؼِؿُـِيمصِيماظْفَـٖةِم،م
صَلَؿِعِتُ مصَوِتَ مضَارٔئٕ مؼَؼْرَأُ ،مصَؼُؾْتُ م :معَنِ مػَذَا؟ مضَاظُوا م :مػَذَا محَارٔثَةُ مبِنُ ماظـٗعِؿَانٔ م ،مصَؼَالَمم
رَدُولُ ماهللِ مصَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ م :م(طَذَاكَ ماظْؾِرٗ ،مطَذَاكَ ماظْؾِرٗ) م ،م َوطَانَ محارثةُ مأَبَرٖ ماظـٖاسٔم
بِلُعِّهِ .م
ممممصؾـؽنمبارؼنمبكبائـاموأعفاتـام،مأوصقاءمهلمم،موظـوضنمبلنماظربٖمدَ ِؼنْ مواظعؼوقَ مطذظك م،م
وطؿامتدؼنمتدان م ،مصننمسؼوقماظواظدؼنمممامؼعفلماهلل م(تعادي) مبه ماظعؼوبةميفماظدغقام
ضؾلماآلخرةم،معصداضًامظؼولماظـيبم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(اثِـَانٔمؼُعَفِّؾُفُؿَاماظؾَّهُم:ماظْؾَغِيُم
وَسُؼُوقُماظْوَاظِدَؼِنٔ)م،مويفماحلدؼثماظشرؼفم:م(ظَا مؼَدِخُلُ ماظْفَـٖةَ مسَاقٌّ موَظَا معَـٖانْ موَظَا معُدِعِنُم
خَؿِرٕم) .م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
م*مممممم*ممممممم* م

احلؿد مهلل مرب ماظعادلنيَ م ،مواظصالةمواظلالممسؾىمدقدماخلؾقمأذيعني م ،مصَؾىماهللم
ودؾمِموباركَمسؾقهِم،موسَؾىمآظهِموصقِؾهِم َأذيعنيَم،موعنمتؾعفُممبنحلانٕمإديمؼومٔماظدِّؼنم .م
مإخوةَ اإلِسالو :مم م

إن ماظربٖ مباظواظدؼن م -موخاصة ماألم م -محملُ ماتػاق مبني مذيقع ماظشرائِع ماظلٖؿاوؼةِ م،م
حقث مؼؼولمدؾقاغه:م{وَإٔذِ مأَخَذِغَا معِقـَاقَ مبَـِي مإٔدِرَائِقلَ مظَا متَعِؾُدُونَ مإٔظَّا ماظؾَّهَ موَبِاظْوَاظِدَؼِنٔم
إٔحِلَاغّا م ،}...موؼؼولمدؾقاغهمخمارؾّاماظـاسمذيقعّا م:م{وَوَصٖقِـَا ماظْنٔغِلَانَمبِوَاظِدَؼِهِمحَؿَؾَؿِهُم
ذؽُرِمظِيموَظِوَاظِدَؼِكَمإٔظَيٖماظْؿَصِريُ}م .م
أُعٗهُموَػِـّامسَؾَىموَػِنٕموَصِصَاظُهُمصِيمسَاعَقِنٔمأَنٔما ِ
و ظؼد مضطع ماإلدالم مررؼق ماظعؼوق مسؾى مطل معن متلول مظه مغػله مذظك م ،مصؼد مؼرىم
بعضماظشؾابمأغهمأطـرمتدؼـّامعنمواظدؼهم،مصقغؾظمهلؿاماظؼولمأومؼليءمععاعؾؿفؿام،مصـؼولم
ألعـالمػمالءم:مإنماظشرعماحلـقفمؼلعرغامباإلحلانمإديماظواظدؼنم،مواظربمبفؿامحؿىموظوم
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طاغا مطاصرؼن؛موذظكمحؿىمالمؼؿعؾلمساقمبعدممصالحمواظدؼه  ،ويفمذظك مؼؼولماحلقم
دؾقاغه م{:وَإٔنِ مجَاػَدَاكَ مسَؾَى مأَنِ متُشِرٔكَ مبِي معَا مظَقِسَ مَظكَ مبِهِ مسِؾْمْ مصَؾَا متُطِعِفُؿَا موَصَاحِؾِفُؿَام
صِي ماظدٗغِقَا معَعِرُوصًا موَاتٖؾِعِ مدَؾِقلَ معَنِ مأَغَابَ مإٔظَيٖ مثُمٖ مإٔظَيٖ معَرِجِ ُعؽُمِ مصَلُغَؾِّ ُؽؽُمِ مبِؿَا مطُـِؿُمِم
تَعِؿَؾُونَ} ،موسَنِ مأَدِؿَاءَ مبِـِتِ مأَبِي مبَؽْرٕ م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِفُؿَا) م ،مضَاظَتِ م :مضَدِعَتِ مسَؾَيٖ مأُعِّيم
وَػِيَ معُشِ ٔرطَةٌ مصِي مسَفِدِ مرَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) موَػِيَ مرَاشِؾَةٌ م(أي ميف مأنم
أصؾفا) م ،مصَادِؿَػْؿَقِتُ مرَدُولَ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م ،مضُؾْتُ م :مأَصَلَصِلُ مأُعِّي؟ مضَالَ م:م
(غَعَمِ؛مصِؾِيمأُعٖكِ) .
صاظواظدانمحؿىمععمطػرػؿامأومحؿىمحالمحماوظؿفؿامأنمحيؿالكمسؾىمععصقةماهللم
أومحؿىمسؾىماظؽػرمصالمتطعفؿاميفمذظكم،مشريمأنمذظكمالمخيولمظكمدوءمععاعؾةمأيم
عـفؿا م  ،مإمنا مجيب مأن متؽون ميف مذيقع مأحواظك مطؿا مأعرك ماحلق مدؾقاغه موتعاديم
صؼال{:وَصَاحِؾِفُؿَا مصِي ماظدٗغِقَا معَعِرُوصًا} م ،موؼـؾغي مسؾقك مأن متدرك مأن مذظك مظقس متػضؾًام
عـكمإمنامػومحقموواجبمسؾقكمتلثممإنمضصرتمصقهمأومملمتؼممبه .م
صطُوبَىمدلَنِمأحلَنمإديَمأعِّهِمواجؿفدَميفمبرػامودعىمإديمرَضَاػام،مصعَنِمسَؾِدِماظؾَّهِمبِنٔم
سَؿِرٕو م(رضي ماهلل مسـفؿا)مضَالَم:مضَالَ مرَدُولُ ماظؾَّهِم(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م:م(رٔضَا ماظؾَّهِ مصِيم
رٔضَاماظْوَاظِدَؼِنٔم،موَدَكَطُماظؾَّهِمصِيمدَكَطِماظْوَاظِدَؼِنٔ).م
اللهُهّ أعيا على الرب بآبائيا وأمهاتيا  ،واغفز هلنا وارمحهنا كنا ربوىا صغارًا
م

