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مجًوزية مصس العسبية
وشازة األوقاف
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شًادةمالهيب (صلى اهلل عليٌ وسلم) ألصحابٌ م
وبياى فضلًم  ،والدزوس املستفادة مو ذلك.
احلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،ماظؼوئؾ ميف مطؿوبف ماظؽرؼؿ م{:وَاظلٖوبِؼُقنَ ماألَوٖظُقنَ معِـَم
اظْؿُفَوجِرٔؼـَموَاألَغصَورٔموَاظَّذِؼـَماتٖؾَعُقػُؿمبِنٔحِلَونٕمرٖضِلَماظؾّفُمسَـِفُؿِموَرَضُقاْمسَـِفُموَأَسَدٖمظَفُؿِم
المإظفَمإٔالَّم
جَـٖوتٍمتَفِرٔيمتَقِؿَفَوماألَغِفَورُمخَوظِدِؼـَمصِقفَومأَبَدّامذَظِؽَماْظػَقِزُماظْعَظِقؿُ}،موأَذفدُمأنِم َ
آُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقدَغو موغؾقٖـو معُقَؿٓدّا مسَؾدُه موَرَدُقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾِّم
ودؾخملؿِموبورٔكْمسؾَقفِموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلونٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم .م
وبعــد :

صنن مآ م(سز موجؾ) مطؿو مؼصطػل مظردوالتف معـ مؼشوء معـ مسؾوده م -موصؼ معو مصطرػؿم

سؾقف معـ مرفورة ماظؼؾى م ،موصػوء ماظذػـ م ،موطرؼؿ ماظطؾوع م ،موسظقؿ ماألخالق م -مصنغفم
(دؾقوغفموتعوىل) مخيؿورمألغؾقوئفمعـمؼصؾ مظصقؾؿفؿم،مواظدصوعمسـمردوظؿفؿم،مواظؼقومم
بلداءمػذهماظردوظيمبلعوغيموصدقموتضققيمعـمبعدػؿم؛محقٌمؼؼقلماحلؼمدؾقوغفم:م
{اظؾَّفُمؼَصِطَػِلمعِـَماظْؿَؾَوئِؽَيِمرُدُؾًوموَعِـَماظـٖوسٔمإٔنٖماظؾَّفَمدَؿِقعْمبَصِريْ} م؛مظذا مطونمأصقوبم
اظـيب م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) مخريمػذهماألعيمضؾقبّو م،موأسؿؼفومسؾؿّو م،موأضؾفومتؽؾػًو م،موالم
سفى ميف مذظؽ م ،مصفؿ مضقم ماخؿورػؿ مآ م(سز موجؾ) مظصقؾي مغؾقف م(صؾك مآ مسؾقفم
ودؾؿ)،موإضوعيمدؼـفم،موتؾؾقغفمظؾعودلنيم .م
إنماحلدؼٌمسـمأصقوبمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)محدؼٌمسـماظصػقةم
عـ ماظؾشر مبعد ماألغؾقوء موادلردؾني م ،مصعـ مابـ مسؾوس م(رضل مآ مسـفؿو) مأن مأػؾم
د مظِؾَّفِ موَدَالمْ مسَؾَك مسِؾَودِهِ ماظَّذِؼـَم
االصطػوء ميف مضقل مآ م(سز موجؾ) :م{ضُؾٔ ماظْقَؿِ ُ
اصِطَػَك}،مػؿمأصقوبمردقلمآ م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م،موسـمابـمعلعقدم(رضلم
آمسـف)م،مضول م:م"إٔنٖمآَمغَظَرَمصِلمضُؾُقبِماظْعِؾَودِ م،مصَقَجَدَمضَؾْىَمعُقَؿٖدٍم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِم
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وَدَؾَّؿَ) مخَقِرَمضُؾُقبِماظْعِؾَودِ م،مصَوصِطَػَوهُمظِـَػْلِفِ م،موابِؿَعَـَفُمبِرٔدَوظَؿِفِ م،مثُؿٖمغَظَرَمصِلمضُؾُقبِماظْعِؾَودِم
بَعِدَ مضَؾْىِ معُقَؿٖدٍ م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م ،مصَقَجَدَ مضُؾُقبَ مأَصِقَوبِفِ مخَقِرَ مضُؾُقبِ ماظْعِؾَودِ م،م
صَفَعَؾَفُؿِموُزَرَاءَمغَؾِقِّفِم،مؼُداصعقنَمسَـمدِؼـِفِم،مصَؿَومرَأَىماظْ ُؿلِؾِؿُقنَمحَلَـّومصَفُقَمسِـِدَمآِمحَلَـْ،م
وَعَومرَأَوِامدَقِّؽّومصَفُقَمسِـِدَمآِمدَقِّهْ"م.م(علـدمأمحد) م
والمذؽمأن مادلؿدبرمظؽؿوبمآم(سزموجؾ)مؼدركمرصعيمعؽوغيمأصقوبماظـيبم(صؾكم
آ مسؾقف مودؾؿ) م ،موسؾق معـزظؿفؿ م ،موسظقؿ مصضؾفؿ م ،مصفؿ ماظذؼـ مرضل مآ م(سز موجؾ)م
سـفؿم،موذفدمهلؿ مبصدقماإلميونم،محقٌمؼؼقلماحلؼمدؾقوغف:م{ظَّؼَدِ مرَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـٔم
اظْؿُمِعِـِنيَمإٔذِمؼُؾَوؼِعُقغَؽَمتَقًَِماظشٖفَرَةِمصَعَؾِؿَمعَومصِلمضُؾُقبِفٔؿِمصَلَغزَلَماظ ٖلؽِقـَيَمسَؾَقِفٔؿِموَأَثَوبَفُؿِم
صَؿِقّومضَرٔؼؾّو}،مضولمأػؾماظؿػلريم:م{صَعَؾِؿَمعَومصِلمضُؾُقبِفٔؿِ}أيم،معـماظصربمواظصدقمواظقصوءم
واظلؿعمواظطوسيم،موحُلـمبصريتفؿمبوحلؼٓماظذيمػداػؿمآمإظقفم .م

وظؼدمزطك ماحلؼمدؾقوغف مأصقوبمردقلمآ م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) ميف معقارـم

سدؼدةمعـمطؿوبفماجلؾقؾم؛ معـفوم:مضقظفمدؾقوغفم:م{اظَّذِؼـَمادِؿَفَوبُقامظِؾَّفِموَاظرٖدُقلٔمعِـِم
بَعِدِمعَومأَصَوبَفُؿُماظْؼَرِحُمظِؾَّذِؼـَمأَحِلَـُقامعِـِفُؿِموَاتٖؼَقِامأَجِرْمسَظِقؿْم* ماظَّذِؼـَمضَولَمظَفُؿُماظـٖوسُم
إٔنٖماظـٖوسَمضَدِمجَؿَعُقامَظؽُؿِمصَوخِشَقِػُؿِمصَزَادَػُؿِم ٔإميَوغّوموَضَوظُقامحَلِؾُـَوماظؾَّفُموَغِعِؿَماظْقَطِقؾُم*م

صَوغؼَؾَؾُقا مبِـِعِؿَيٍ معِّـَ ماظؾَّفِ موَصَضِؾٕ مظَّؿِ مؼَؿِلَلِفُؿِ مدُقءْ موَاتٖؾَعُقا مرٔضِقَانَ ماظؾَّفِ موَاظؾَّفُ مذُو مصَضِؾٕم

سَظِقؿٕ}،موضقظفمجؾمذلغفميفمذلنمادلفوجرؼـمواألغصورم:م{ظِؾْػُؼَرَاءِماظْؿُفَوجِرٔؼـَماظَّذِؼـَم
أُخِرٔجُقا معِـِ مدِؼَورٔػِؿِ موَأَعِقَاظِفٔؿِ مؼَؾِؿَغُقنَ مصَضِؾًو معِـَ ماظؾَّفِ موَرٔضِقَاغّو موَؼَـِصُرُونَ ماظؾَّفَ موَرَدُقظَفُم

أُوظَؽِؽَ مػُؿُ ماظصٖودِضُقنَ م* موَاظَّذِؼـَ متَؾَقٖءُوا ماظدٖارَ موَاظْٔنميَونَ معِـِ مضَؾِؾِفٔؿِ مؼُقِؾٗقنَ معَـِ مػَوجَرَم
إٔظَقِفٔؿِموَظَومؼَفِدُونَمصِلمصُدُورٔػِؿِمحَوجَيًمعِؿٖومأُوتُقاموَؼُمِثِرُونَمسَؾَكمأَغِػُلِفٔؿِموَظَقِمطَونَمبِفٔؿِم

خَصَوصَيٌموَعَـِمؼُققَمذُ ٖمغَػْلِفِمصَلُوظَؽِؽَمػُؿُماظْؿُػْؾِقُقنَ} .م

مممممموطؿومجوءتمآؼوتماظذطرماحلؽقؿمظؿكؾدمذطرمأصقوبماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م
بلبؾغماظــوءموأسطرهم،موأسظؿماظؿؼدؼرموأمجؾف،مصؼدمجوءتماألحودؼٌماظـؾقؼيماظصقققيم
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ذوػدةمسؾكمعؽوغؿفؿمسـدمردقلمآ م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،موعقضقيمتضققوتفؿم،م
وعظفرة م صدق مسزائؿفؿ م ،مصفؿ ماظذؼـ مسزروه موغصروه مواتؾعقا ماظـقر ماظذي مأغزل مععف م،م
وضدعقامحمؾؿفمسؾكمحمؾيمأغػلفؿم،موأػؾقفؿم،مواظـوسمأمجعنيم،مصؿـقفؿماظـيبم(صؾكم
آمسؾقفمودؾؿ)مأرصعماألومسيم،موتقجفؿ مبلسؾكمادلـوضىم؛محقٌمذفدمهلؿميفماظؽـريم
عـمادلقاضػماجلؾقؾيم ،مصؼولم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(خَقِرُماظـٖوسٔمضَرِغِل م،مثُؿٖماظَّذِؼـَم
ؼَؾُقغَفُؿِم،مثُؿٖماظَّذِؼـَمؼَؾُقغَفُؿِ)م(عؿػؼمسؾقف)م،موؼؼقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(اظـٗفُقمُمأَعَـَيٌم
ظِؾلٖؿَوءِ م،مصَنٔذَامذَػَؾًَِماظـٗفُقمُمأَتَكماظلٖؿَوءَمعَومتُقسَدُ م،موَأَغَومأَعَـَيٌمظِلَصِقَوبِل م،مصَنٔذَامذَػَؾًُِم
أَتَكمأَصِقَوبِلمعَومؼُقسَدُونَ م،موَأَصِقَوبِلمأَعَـَيٌمظِلُعٖؿِل م،مصَنٔذَامذَػَىَمأَصِقَوبِلمأَتَكمأُعٖؿِلمعَوم
ؼُقسَدُونَ) م(صقق معلؾؿ) م ،موؼؼقل م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م :م(ظَو متَزَاظُقنَ مبِكَقِرٕ معَو مدَامَم
صِقؽُؿِ معَـِ مرَآغِل موَصَوحَؾَـِل م  ،موَآِ مظَو متَزَاظُقنَ مبِكَقِرٕ معَو مدَامَ مصِقؽُؿِ معَـِ مرَأَى معَـِ مرَآغِل م،م
وَصَوحَىَمعَـِمصَوحَؾَـِلم،موَآِمظَومتَزَاظُقنَمبِكَقِرٕمعَومدَامَمصِقؽُؿِمعَـِمرَأَىمعَـِمرَأَىمعَـِمرَآغِل،م
وَصَوحَىَمعَـِمصَوحَىَمعَـِمصَوحَؾَـِل)م(عصـػ مبـمأبلمذقؾي)م،موعومصُضِّؾمبعدػؿمممـم
جوءميفمػذاماحلدؼٌمإالمبشرفمصقؾؿفؿمألصقوبمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) .م
وظؼدماخؿصماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مبعضماظصقوبيمبوظــوءمسؾقفؿمظؾقونممدؾؼفؿم
وتؼدعفؿميفماظػضؾ م،مال مدقؿوماظلوبؼقنماألوظقن معـفؿ م،مصؼولم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م
(أَرِحَؿُ مأُعٖؿِل مبِلُعٖؿِل مأَبُق مبَؽْرٕ م ،موَأَضْقَاػُؿِ مصِل مأَعِرٔ ماظؾَّفِ مسُؿَرُ م ،موَأَصِدَضُفُؿِ محَقَوءّ مسُـِؿَونُ م،م
وَأَضْضَوػُؿِ مسَؾِلٗ مبِـُ مأَبِل مرَوظِىٍ م ،موَأَعِنيُ مأُعٖؿِل مأَبُق م ُسؾَقِدَةَ مبِـُ ماظْفَرٖاحٔ م ،موَأَسِؾَؿُ مأُعٖؿِلم
بِوظْقَؾَولٔموَاظْقَرَامٔمعُعَوذْ،موَأَضْرَؤُػُؿِمأُبَلٌّم،موَأَصْرَضُفُؿِمزَؼِدْ)م،موؼقممأنمصعدماظـيبم(صؾكمآم
سؾقفمودؾؿ)مأُحُدّا،موععفمأَبُقمَبؽْرٕ،موَسُؿَرُ،موَسُـِؿَونُم(رضلمآمسـفؿ)م،مصَرَجَػَماجلؾؾمبِفٔؿِم
ل مظفماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م
صرحّومبوظـٖؾِلِّ م(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) موأصقوبفم،م مصَؼَو َ
(اثِؾًُِمأُحُدُم،مصَنٔغٖؿَومسَؾَقِؽَمغَؾِلٌّ م،موَصِدِّؼؼْ م،موَذَفٔقدَانٔ) م(صقق مماظؾكوري)،موضولم(صؾكم
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آمسؾقفمودؾؿ)معقضِّقّومعؽوغيمأبلمبؽرموسؿرم(رضلمآمسـفؿو)م:م(إٔنٖ مأَػِؾَماظدٖرَجَوتِم
اظْعُؾَكمؼَرَاػُؿمعَـِمأَدِػَؾُ معِـِفُؿِمطَؿَومؼُرَىما ْظؽَ ِقطَىُ ماظطَّوظِعُ مصِلماظْلُصُؼٔ معِـِمآصَوقٔماظلٖؿَوءِ،م
وَإٔنٖمأَبَومبَؽْرٕموَسُؿَرَمعِـِفُؿَوموَأَغِعؿَو)م.م(دــمابـمعوجف) م
ممممممممظؼدمطونم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) محرؼصّومسؾكمإزفورمعؽوغيمأصقوبفم،موبقونمذرصفؿم
وضدرػؿم؛ متشفقعّومهلؿم،موادؿـفوضّو مظؾفؿؿ محؿكمؼؽقغقامضدوةمظغريػؿمعـمأبـوءماألعي م،م
صقؼقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسـمأبلمبؽرم(رضلمآمسـف)م:م(ظَومتُمِذُوغِلمصِلمصَوحِؾِل،م
صَنٔنٖمآَمسَزٖموَجَؾٖمبَعَـَـِلمبِوظْفُدَىموَدِؼـٔماظْقَؼِّمصَؼُؾْؿُؿِم:مطَذَبًَِم،موَضَولَمأَبُقمبَؽْرٕم:مصَدَضًَْم،م
وَظَقِظَومأَنٖمآَم(سَزٖموَجَؾٖ) مدَؿٖوهُمصَوحِؾّومظَوتٖكَذِتُفُمخَؾِقؾًو م،موََظؽِـِمأُخُقٖةُمآِم)..م(اظؾكوريم
وشريهم،مواظؾػظمظؾطرباغل)م ،موؼؼقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسـمسؿرم(رضلمآمسـف)م:م
(إٔنٖمآَمتَعَوظَكمجَعَؾَماظْقَؼٖمسَؾَكمظِلَونٔمسُؿَرَموَضَؾْؾِفِ)م(علـدمأمحد) م،م موؼؼقلم(صؾكمآم
سؾقفمودؾؿمسـمسـؿونم(رضلمآمسـف)م:م(أَظَومأَدِؿَقِلمعِـِمرَجُؾٕمتَلِؿَقِلمعِـِفُماظْؿَؾَو ِئؽَيُ)م
(صقق معلؾؿ) م،موضولم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسـمسؾلم(رضلمآمسـف)م:م(أغًَ معِـِّلم
وَأَغَومعِـؽ)م.م(عؿػؼمسؾقف) م
إنمادلؿؿؾعمألحو دؼٌ ماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) مسـمأصقوبفم،موذفودتفمهلؿم،م
ؼدركمأغفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مضدمضربمأروعماألعـؾيميفماظقصوءمواحملؾيماظصودضي،م
وحلـمادلعوعؾيمألصقوبفم،مبصقرةمملمؼشفدماظؿورؼخمهلومعـقالًم،مصؼدمطونم(صؾكمآمسؾقفم
ودؾؿ)مؼشعرمبكالعفؿم،موؼشػؼمسؾقفؿم،موؼؿػؼدمشوئؾفؿم،موؼزورمعرؼضفؿم،موؼشفدمجـوئزػؿ،م
وجيقىمدسقتفؿ م،موؼشوورػؿميفماألعرم،موخيػضمجـوحفمهلؿم،موؼؼضلمسـفؿمدؼـفؿم،م
وؼدسقامهلؿموألبـوئفؿم ،مصعـِمسَوئِشَيَم(رضلمآمسـفو)م،مضوظًم:مدخؾ مرَدُقلُ ماظؾَّفِم(صَؾَّكم
آُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مسَؾَك مسُـِؿَونَ مبِـٔ معَظْعُقنٕ م(رضل مآ مسـف) موَػُقَ معَقًِّْ م ،مصَ َلطَىٖ مسَؾَقِفِ م،م
صَؼَؾٖؾَفُ م،مثُؿٖمبَؽَكمحَؿٖكمرَأَؼًُِماظدٗعُقعَمتَلِقؾُمسَؾَكموَجِـَؿَقِفِ م(عصـػمسؾدماظرزاق) م،موتػؼدم
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اظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مأصقوبف مؼقعّو مبعد ماغؿفوء مإحدى مادلقاضع ماظيت مطوغًم
بقـفؿموبنيمادلشرطنيم،مصؼولمهلؿ:م(ػَؾِمتَػْؼِدُونَمعِـِم َأحَدٍ؟)م،مضَوظُقام:مغَعَؿِم،مصُؾَوغّوم،موَصُؾَوغّو،م
وَصُؾَوغّوم،مثُؿٖمضَولَم:م(ػَؾِمتَػْؼِدُونَمعِـِمأَحَدٍ؟)م،مضَوظُقام:مغَعَؿِم،مصُؾَوغّوم،موَصُؾَوغّوم،موَصُؾَوغّوم،مثُؿٖمضَولَم:م
(ػَؾِمتَػْؼِدُونَمعِـِمأَحَدٍ؟)م ،مضَوظُقا:مظَو،مضَولَ م:م(ظَؽِـِّلمأَصْؼِدُمجُؾَقِؾِقؾّو م،مصَورْؾُؾُقهُ)م ،مصَطُؾِىَمصِلم
اظْؼَؿِؾَك م،مصَقَجَدُوهُمإٔظَكمجَـِىِمدَؾِعَيٍمضَدِمضَؿَؾَفُؿِ م،مثُؿٖمضَؿَؾُقهُ م،مصَلَتَكماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ)م،مصَقَضَػَمسَؾَقِفِم،مصَؼَولَم:م(ضَؿَؾَمدَؾِعَيًم،مثُؿٖمضَؿَؾُقهُم،مػَذَامعِـِّلموَأَغَومعِـِفُم،مػَذَامعِـِّلموَأَغَوم
عِـِفُ) م،مثؿ موَضَعَفُم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسَؾَكمدَوسِدَؼِفِم،مظَقِسَمظَفُمإٔظَّومدَوسِدَاماظـٖؾِلِّم(صَؾَّكم
آُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م،محؿكموُضِعَمصِلمضَؾِرٔهِ م(صقق معلؾؿ) ،موؼؼقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ) م:م
(أَغَومأَوِظَكمِبؽُؾِّمعُمِعِـٕمعِـِمغَػْلِفِ م،معَـِمتَرَكَمعَوظًومصَؾِلَػِؾِفِ م،موَعَـِمتَرَكَمدَؼِـّوم،مأَوِمضَقَوسّوم،مصَنٔظَلٖم
وَسَؾَلٖ)(.صقق معلؾؿ)م م
أقول قولي يرا  ،وأستغفس اهلل لي ولكم .
مم*مممممم*مممممم* م

مممممماحلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،موأذفد مأن مال مإظف مإال مآ موحده مال مذرؼؽ مظف م ،موأذفد مأنم
دقدغو موغؾقـو محمؿدّا مسؾده موردقظف م ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبورك مسؾقف م ،موسؾك مآظف موصقؾفمم
أمجعنيم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلونٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم.م م
إخوة اإلسالم :
ظؼد مأوصك ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) ماألعي مطؾفو مبلصقوبف ممجقعو م ،موحذر معـم
اإلدوءةمإظقفؿم،مأوماالغؿؼوصمعـمحؼفؿم،موبقٓـمأنمحمؾؿفؿمدظقؾمحمؾؿفم(صؾكمآمسؾقفم
ودؾؿ)م،موأنمبغضفؿمدظقؾمبغضفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،مصؼولم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م
(اظؾَّفَ ماظؾَّفَ مصِل مأَصِقَوبِلم ،مظَو متَؿٖكِذُوػُؿِ مشَرَضّو مبَعِدِيم ،مصَؿَـِ مأَحَؾٖفُؿِ مصَؾِقُؾِّل مأَحَؾٖفُؿِم ،موَعَـِم
أَبِغَضَفُؿِ مصَؾِؾُغِضِل مأَبِغَضَفُؿِ م ،موَعَـِ مآذَاػُؿِ مصَؼَدِ مآذَاغِل م ،موَعَـِ مآذَاغِل مصَؼَدِ مآذَى ماظؾَّفَ م(سَزٖم
وَجَؾٖ)م ،موَعَـِ مآذَى ماظؾَّفَ مؼُقذِؽُ مأَنِ مؼَلْخُذَهُ)م(أمحدمواظرتعذي) م،موضولم(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِم
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دطُؿِمأَغِػَؼَمعِـِؾَمأُحُدٍ مذَػَؾّومعَومبَؾَغَمعُدٖمأَحَدِػِؿِ م،م
وَدَؾَّؿَ) م:م(الَمتَلُؾٗقامأَصِقَوبِل م،مصَؾَقِمأَنٖمأَحَ َ
وَالَمغَصِقػَفُ)م(اظؾكوري)م،موؼؼقلم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(إٔنٖماظؾَّفَمتَؾَورَكَموَتَعَوظَكماخِؿَورَغِلم
وَاخِؿَورَ مظل مأَصِقَوبّو م ،مصَفَعَؾَ مظِل معِـِفُؿِ موُزَرَاءَ موَأَغِصَورّا موَأَصِفَورّا م ،مصَؿَـِ مدَؾٖفُؿِ مصَعَؾَقِفِ مظَعِـَيُم
اظؾَّفِموَاظْؿَؾَوئِؽَيِموَاظـٖوسٔمأَجِؿَعِنيَم،مظَومؼُؼْؾَؾُمعِـِفُمؼَقِمَماظْؼِقَوعَيِمصَرِفْموَظَومسَدِلْ)م.م(ادللؿدركم
سؾكماظصقققني)م .م
إنماظـوزرميفمدريةمأصقوبمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مؼدركمأغفؿمعومبؾغقام
ػذهماظدرجيماظعوظقيم،موادلؽوغيماظلوعقيمإالمبنخالصفؿمٓم(سزموجؾ)م،موصدقمحمؾؿفؿم
ظردقظف م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،موجفودػؿمألغػلفؿم،مواغؿصورػؿمظؾقؼمواظدصوعمسـفم،م
وإؼـورػؿ مظؾؿصؾقي ماظعوعي م ،موتؼدميفو مسؾك مادلصؾقي ماخلوصي م ،موحلـ مأخالضفؿم
ومجقؾ مععوعؾؿفؿ معع ماظـوس ممجقعو م ،مصودؿقؼقا مثـوء مآ م(سز موجؾ) مسؾقفؿ م ،موعدحفم
هلؿ،موطوغقامأػالمحملؾيماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م،موحمالمظـؼؿفم،موٓمدرماظؼوئؾم:م م
ػؿمصػقةُماألضقامٔمصوسرفمضدرػؿممممممممموسؾكمػداػؿمؼومعقصؼمصوػؿدِ م
ظؼدمطونمجلقؾماظصقوبيم(رضلمآمتعوىلمسـفؿ)مضصىماظلؾؼميفمتغقريموجفماحلقوةم ،م
وتؾدؼد مزؾؿوت ماظؾورؾ مواجلقر مواظظؾؿ ماظذي ماعؿألت مبف مأرجوء مادلعؿقرة مضؾؾ مبعـيم
اظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م ،مصققظقػو مبـقر ماظقحل ماإلهلل مإىل ماحلؼ مواظعدلم
وادللوواةم؛مظذامطوغً محمؾيمأصقوبمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مدـي م،مواظدسوءم
هلؿمضربيم،مواالضؿداءمبفؿمودقؾي م ،مواألخذمبكثورػؿمصضقؾي م،مؼؼقلماحلؼمدؾقوغف مبعدعوم
ذطر موصػ مادلفوجرؼـ مواألغصور م :م{وَاظَّذِؼـَ مجَوءُوا معِـِ مبَعِدِػِؿِ مؼَؼُقظُقنَ مرَبٖـَو ماشْػِرِ مظَـَوم
وَظِنٔخِقَاغِـَوماظَّذِؼـَمدَؾَؼُقغَومبِوظْٔنميَونٔموَظَومتَفِعَؾِمصِلمضُؾُقبِـَومشِؾًّومظِؾَّذِؼـَمآعَـُقامرَبٖـَومإٔغٖؽَمرَءُوفْم
رَحِقؿْ} م،مضولماإلعومماظرازيم(رمحفمآ)م:مإنٖمعِـِمذلنمعَـِمجوءمعِـِمبعدمادلفوجرؼـم
واألغصورمأنمؼذطرػؿمبوظدسوءمواظرمحي .م
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ممسؾكمأغـومغمطدمأنماحلدؼٌمسـمعؽوغيمأصقوبمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م
وبقونمصضؾفؿمؼعززمدورماظؼدوةماحللـيماظيتمالمشـكمألبـوئـوموذؾوبـومسـفوم،مصنن مظؾرتبقيم
بوظؼدوة مأثرّا مبوظغّو ميف متردقخ معـظقعي ماظؼقؿ ماظـؾقؾي مواألخالق ماظعوظقي مواظلؾقطقوتم
اإلجيوبقٓي ميفماجملؿؿعمبصػيمسوعيم،موظدىماظـشءمواظشؾوبمبصػيمخوصيم،موسؾكمذؾوبـوم
أن مؼؿؿلؽ مبوظػؽر ماظقدطل مادلعؿدل ماظـوبع معـ مصفؿ مأصقوب مردقل مآ م(صؾك مآم
سؾقفمودؾؿ) ماظصقق مظإلدالمم،موأنمتؽقنمظفمذكصقؿفمادلؿؿقزةم،محؿكمؼؽقنمعمػالم
حلؿؾ ماظردوظي م ،موتلدؼي ماألعوغي م ،موضقودة مدػقـي ماظـفوة م ،مإلغؼوذ ماألعي معـ محريتفوم
وختؾطفوم،مواظقصقلمبفومإىلمررؼؼماظرذودمواألعـمواظلعودةمواالدؿؼرارمواظؿؼدمم .م
مممممصقو مظقؿـو مغدرك مضدر مأصقوب ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) موعؽوغؿفؿ م ،موغؼؿديم
بلخالضفؿم،موغؼؿػلمأثرػؿم،موغلؿؾفؿمعـمدريتفؿمروحماظؿضققيم،مواظؾذلم،مواظعطوءم،م
واظػداء مبوظـػس موادلول مواظقظد م ،موغلري مسؾك مدربفؿ معـ مأجؾ مإسؿور مػذا ماظؽقن م،م
وصـوسيماحلضورةم،موغػعماظؾالدمواظعؾودممبومؼظفرمحؼقؼيماإلدالممومسوحؿفم .م

م

زبها اغفس لها وإلخوانها الريو سبكونا باإلمياى
وال جتعل يف قلوبها غال للريو آمهوا زبها إنك زءوف زحيم

