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وشازة األوقاف
( )1م

مفووو اهلجسة بني املاضي واحلاضس

مماحلؿدمٓمربماظعادلنيَم،ماظؼائل ٔمميفمطؿابل مماظؽلرؼ م:م{إٔظَّلاممتَـِصُلرُه ُممصَؼَلدِممغَصَلرَ ُمماظؾَّل ُممإٔذِم
أَخِرَجَ ُماظَّذِؼنَمطَػَرُهامثَاغِيَماثِـَقِنٔمإٔذِمػُؿَامصِليمماظْغَلارٔممإٔذِمؼَؼُلل ُممظِصَلاحِؾِ ِممظَلاممتَقِلزَ ِممإٔ ٖماظؾَّل َمم
دؽِقـَؿَ ُمسَؾَقِ ِمهَأَؼٖدَ ُمبِفُـُلدٍمظَ ِمتَرَهِػَامهَجَعَ َمطَؾِؿَلةَمماظَّلذِؼنَممطَػَلرُهامماظلٗلػْؾَ مم
عَعَـَامصَأَغِزَ َماظؾَّ ُم َ
المإظ َمإٔالَّمآُمهحلدَ ُممالمذَلرؼ َممظَل ُمم،م
حؽِق ْ}،مهأَذفدُمأ ِم َ
َهطَؾِؿَةُماظؾَّ ِمػِيَماظْعُؾْقَامهَاظؾَّ ُمسَزٔؼزْم َ
هأََذفدُمأ ٖمدقدَغامهغؾقٖـامعُقَؿٓدّامسَؾدُ مهردلظ م،ماظؾَّفُ ٖمصَ ِّمهدلؾخمل ِممهبلارٔ ْممسؾَقل ِممهسؾَل ممآظِل ِمم
هصقؾِ ِم،مهعَنِمتَؾِعَفُ ِمبإحلا ٕمإظَ مؼلمٔماظدِّؼنٔم .م
وبعــد  :م

مممصعـدعاماذؿدماألذىمبأصقابمردل مآم(صؾ مآمسؾقل مهدلؾ )ميفمعؽلةم،مأذ م ل م
اظـيبم(صؾ مآمسؾق مهدؾ )ميفماظلـةماخلاعللةمعلنماظؾعـلةمبلا فرةمإبماحلؾالةمضائؾلام
ٓم
:م( إٔ ٖمبِأَرِضٔماظْقَؾَاَةِمعَؾِؽامظَلامؼُظْؾَل ُمسِـِلدَ ُمأَحَلدْم،مصَلاظْقَؼُلامبِؾِؾَلادِ ِم،محَؿٖل مؼَفِعَل َما ُ
َظؽُ ِمصَرَجّامهَعَكِرَجّامعِؿٖامأَغِؿُ ِمصِق ِ)مصكلر مبعلاماظصلقابةمإظقفلام،مهغزظللامبأر لفام،مصأضلاعلام

بِكَقِرٔمدَارٕم،مهَيفمخَقِرٔمجلارٕم،مهأعـلامسَؾَ مدِؼلـمف م،مهسؾَلمدهامربفل مم،محؿل مبؾغفل مأ مأػل م
عؽةمدخؾلاميفماإلدالممصؼررهاماظعلدةمعرةمأخرى،مهدلامطا ماألعلرمسؾل مشلامعلام
ب مهغا

عللام

ماألذىمعرةمأخرى،مأذ م ل ماظلـيبم(صلؾ مآمسؾقل مهدلؾ )ميفما فلرةمإبم

احلؾاةمظؾؿرةماظـاغقة،مهطا مسؾ مرأسمادلفاجرؼنمدقدغامجعػرمبلنمأبليمراظلبم(ر ليم
آمسـ )م .م
ممممممهدلللامسؾؿللتمضللرؼ

مبللأغف ميفمعللأعنمهسللزةمهعـعللةميفمجلللارمػللذامادلؾل ماظعللاد ،م

أراداتمأ متلللهدػ معللرةمأخللرىم،مصأردللؾلامردللؾف مإبماظـفاذلليممؼطؾؾللل معـلل ممأ م
ؼلؾؿف مإظق ،مصؼا َ:مظَامهَآِمظَامأُدِلؾِ ُمضَلِعّلاممظَفَؽُللامإٔظَل مبِؾَلادِ م،مهَاخِؿَلارُهامجِللَارٔ مسَؾَل م
جِلَارٔمشَقِرٔ محَؿٖ مأَدِسُلَػُ ِمها
سـ )مظادمسؾل معلزاس مضلرؼ

عمعـف م،مث مهضل ممجَعِػَلرُمبِلنُمأَبِليمرَاظِلبٍم(ر ليمآم

مهاصهائفلا،مصؼلا م:مأَؼٗفَلاماظْؿَؾِل ُم،مطُـٖلامضَلِعّلاممغَعِؾُلدُماظْأَصِلـَامَم،م
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هَغَأطُ ُماظْؿَقِؿَةَمهَغَلِؿَقِ ٗماظْؿَقَارٔمَ،مهَغَلأتِيماظْػَللَاحِ َمهَغَؼْطَلعُماظْأَرِحَلامَم،مهَغُلِليُْماظْفِللَارَم،م
ؽـٖلامسَؾَل مذَظِل َم،محَؿٖل مبَعَلثَمآُمإٔظَقِـَلامرَدُللظامعِـٖلام،مغَعِلرٔ ُم
هَؼَأ ُط ُماظْؼَلٔ ٗمعِـٖاماظضٖعِق َم،مصَ ُ
غَلَؾَ ُم،مهَصِدِضَ ُمهَأَعَاغَؿَ ُم،مهَسَػَاصَ ُم،مصَدَسَاغَامإٔظَ مآِمظِـُلَحِّدَ ُمهَغَعِؾُلدَ ُم،مهَغَكِؾَلعَمعَلامطُـٖلامغَعِؾُلدُم
غَقِنُمهَآبَاؤُغَامعِنِمدُهغِ ِمعِنِماظْقِفَارَةِمهَاظْأَهِثَلا ٔم،مهَأَعَرَغَلامبِصِلدِأماظْقَلدِؼثِمهَأَدَاِْماظْأَعَاغَلةِم،م
هَصِؾَةِماظرٖحِ ٔم،مهَحُلِنٔماظْفِلَارٔم،مهَاْظؽَ ِّمسَنِماظْؿَقَلارٔمٔمهَاظلدِّعَاِْم،مهَغَفَاغَلامسَلنِماظْػَللَاحِ ٔم،م
هَضَلِ ٔماظزٗهرٔم،مهَ َأطْ ٔمعَا َماظْقَؿِق ٔم،مهَضَذِ ِماظْؿُقِصَـَةِم،مهَأَعَرَغَامأَ ِمغَعِؾُلدَمآَمهَحِلدَ ُمظَلامغُاِلرٔ ُمم
بِ ِمذَقِؽّام،مهَأَعَرَغَامبِاظصَؾَاةِم،مهَاظ ٖزطَاةِم،مهَاظصِّقَامٔم،مهسَدٖدَمسَ َؾقِل ِممدلقدغامجعػلرم(ر ليمآمسـل )مم
أُعُلرَماظْإٔدِلؾَامٔم–مثل مضلا :مم صَصَلدٖضْـَا ُم،مهَآعَـٖلامبِل ِم،مهَاتٖؾَعِـَلا ُمسَؾَل معَلامجَلاَْمبِل ِم،مصَعَؾَلدِغَامآَم
هَحِدَ ُم،مصَؾَ ِمغُاِرٔ ْمبِل ِمذَلقِؽّام،مهَمحَرٖعِـَلامعَلامحَلرٖمَمسَؾَقِـَلام،مهَأَحِؾَؾْـَلامعَلامأَحَل ٖمظَـَلمام،مصَعَلدَامسَؾَقِـَلام
ضَلِعُـَا ،مصَعَلذٖبُلغَام،مهَصَؿَـُلغَلامسَلنِمدِؼـِـَلام،مظِقَرُدٗهغَلامإٔظَل مسِؾَلادَةِماظْأَهِثَلا ٔمعِلنِمسِؾَلادَةِمآِم،مهَأَ ِم
غَلِؿَقِ ٖمعَامطُـٖامغَلِؿَقِ ٗمعِنِم اظْكَؾَائِثِم،مصَؾَؿٖلامضَفَرُهغَلامهَزَؾَؿُلغَلامهَذَلؼعلامسَؾَقِـَلام،مهَحَلاظُلامبَقِـَـَلام
هَبَ لقِنَمدِؼـِـَللام،مخَرَجِـَللامإٔظَ ل مبَؾَ لدِ َم،مهَاخِؿَرِغَللا َمسَؾَ ل معَ لنِمدِ للَا َم،مهَرَشِؾِـَللامصِلليمجِ للَارٔ َم،م
هَرَجَلِغَامأَؼٗفَاماظْؿَؾِ ُمأَ ِمظَامغُظْؾَ َمسِـِدَ َم،مصَؼَا َمظَ ُماظـٖفَاذِيٗ:مػَل ِمعَعَل َمعِؿٖلامجَلاَْمبِل ِمسَلنِم
آِمعِنِمذَيٍِْ؟م،مصَؼَا َمظَ ُمجَعِػَرْ:مغَعَ ِم،مصَؼَا َمظَ ُماظـٖفَاذِيٗ:ماضْلرَأ ُمسَؾَليٖم،مصَؼَلرَأَمسَؾَقِل ِمصَلدِرّامم
عِنِم{دلرةمعرؼ }م،مضَاظَتِ:مصََؾؽَ ماظـٖفَاذِيٗمحَؿٖ مأَخِضَ َمظِقِقَؿَل ُم،مهََبؽَلتِمأَدَلاضِػَؿُ ُمحِلنيَم
دَلؿِعُلامعَللامتَؾَللامسَؾَلقِفٔ ِم،مثُل ٖمضَللا َماظـٖفَاذِليٗ:مإٔ ٖمػَ لذَامهَآِمإٔ ٖمػَ لذَاماْظؽَللالمَمظَقَكِلرُ ُمعِ لنَم
اظْؿِ ِاؽَاةِماظَّؿِيمجَاَْمبِفَامسِقلَ مماغِطَؾِؼَام،مصَلَمآِمظَامأُدِؾِؿُفُ ِمإٔظَ ِقؽُ ِمأَبَدّام .م
ممممممإ مادلؿلللدبرمبعلللنيماظؾصلللاةميفما فلللرتنيمإبماحلؾالللةمؼلللدر مجقلللدامأ مػفلللرةم
ادللؾؿنيماألهائ مٕمتؽنمػفرةمعنمدارمطػرمإبمدارمإميا م،مأل ماألص مػللماظلدصا م
سنماألهرا مهسدممترطفامظظإمأهمععؿلدٍمم،مهإمنلامطاغلتمػفلرةمعلنمدارمخلل مإبمدارم
أعنم،ممذظ مأ ماظـفاذيمعؾ ماحلؾاةمٕمؼؽنمهضؿفلامسؾل مدؼلنماإلدلالم،مهظؽـل مطلا م
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حاطؿامسادالمؼأعنماظـاسميفمجلار مسؾ مدؼلـف مهأغػللف مهأعللا م،مه لذاممضقل م:م(إ ٓم
آَ م(سزمهج )مؼـصرُماظدهظةَماظعادظةَمهظلمطاغتِمطاصرة،مهتُكذَ ُماظدهظةَماظظادلةَمهظلمطاغتِم
علؾؿة)م،مصادلؾ مضدمؼدهممععماظؽػرمهالمؼدهممععماظظؾ ،مأعاماظدهظلةماظظادللةمصلالمتلدهمم
حؿ مظلمحؽؿفامعلؾ ،مهضدمجع مغؾقـام(صؾ مآمسؾق مهدؾ )ماإلعلاممماظعلاد مميفمعؽاغلةم
ساظقة،مهعـزظةمدلاعقةمؼللمماظؼقاعلةميفممعؼدعلةمماظللؾعةمماظلذؼنممؼظؾلف ممآم(سلزٓممهجل ٓم)ميفم
ز مسرذ مؼلممالمز مإالمزؾ ،مصؾعدظ مؼـصؾحماجملؿؿعمطؾ ،مهبظؾؿ مؼػلدماجملؿؿعم .م
مممممهدلامأذ مآم(سزمهج )مظـؾق م(صؾ مآمسؾق مهدؾ )مبلا فرةمإبمادلدؼـلةمادلـللرةم
خر م(صؾ مآمسؾق مهدؾ )معؤؼدّامبـصرمعنمآم(سزمهج )م،مأل ما فرةمطاغتمحتلظلام
إجيابق٘للامظؾـللاْماظدهظللةم،مهحتؼقللاماظؿعللاؼ

ماظلللؾؿيمهادلؤاخللاة،مهحتؼقللامهحللدةماظصل م

حؿ مؼؿؿؽنماظـيبم(صؾ مآمسؾق مهدؾ )معنمإبلال مردلاظةمربل م(سلزمهجل )مظؾعلادلنيم،م
هيفمذظ مؼؼل ماحلامدؾقاغ :م{ إٔالَّمتَـصُلرُه ُمصَؼَلدِمغَصَلرَ ُماظؾَّل ُمإٔذِمأَخِرَجَل ُماظَّلذِؼنَمطَػَلرُهاْم
ثَاغِيَماثِـَقِنٔمإٔذِمػُؿَامصِيماظْغَارٔمإٔذِمؼَؼُل ُمظِصَاحِؾِ ِمالَمتَقِزَ ِمإٔ ٖماظؾَّ َمعَعَـَامصَلأَغزَ َماظؾَّل ُمدَلؽِقـَؿَ ُم
سَؾَقِ ِمهَأَؼٖدَ ُمبِفُـُلدٍمظَّ ِمتَرَهِػَامهَجَعَ َمطَؾِؿَةَماظَّلذِؼنَمطَػَلرُهاْماظلٗلػْؾَ م َهطَؾِؿَلةُماظؾَّل ِمػِليَماظْ ُمعؾْقَلام
حؽِق ْ}م .م
هَاظؾَّ ُمسَزٔؼزْم َ
ممممممهيفماظلـةماظـ اعـةمعنما فرةمؼػؿحمآم(سزمهج )مظـؾق م(صؾ مآمسؾق مهدؾ )معؽةم
ادلؽرعةمصؿقّامعؾقـّا،مهؼدخ ماظـاسُميفمدؼنمآمأصلاجّامهؼؿقل معػفلمما فرةمعنم
ععـاػا ماحملدهد ماظضقا مإب مععا مرحؾة مهادعة مال محدهد م ا متاؿ ممجقع معـاحيم
احلقاة،مصؾعد مصؿحمعؽةماغؿفتما فرةمعنمدارمإب مدارمبعدمعامطا ماالغؿؼا معطؾؾّا ميفم
هضت ماظضع

م ،محقث مؼؼل ماحلا مدؾقاغ م :م{إٔ ٖ ماظَّذِؼنَ متَلَصَّاػُ ُ ماظْؿَؾَائِؽَةُ مزَاظِؿِيم

أَغِػُلِفٔ ِ مضَاظُلا مصِق َ مطُـِؿُ ِ مضَاظُلا مطُـٖا معُلِؿَضِعَػِنيَ مصِي ماظْأَرِضٔ مضَاظُلا مأَظَ ِ مَتؽُنِ مأَرِضُ ماظؾَّ ِ مهَادِعَةم
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صَؿُفَاجِرُهامصِقفَامصَأُهظَؽِ َمعَأْهَاػُ ِمجَفَـٖ ُمهَدَاَْتِمعَصِاّا}م،متغامحؽ ما فرةمبعدمصؿحمعؽة،م
بؼلظ م(صؾ مآمسؾق مهدؾ ):م(ظَامػِفِرَةَمبَعِدَماظْػَؿِحٔمهََظؽِنِمجِفَادْمهَغِقٖةٌ)م .م
مممهسـدعا مأدؾ مصػلا مبن مأعقة م ،مضِق َ مظ مهَػُلَ مبِأَسِؾَ معَؽَّةَ م:مإٔغٖ ُ مظَا مدِؼنَ مظِؿَنِ مظَ ِ مؼُفَاجِرِ م،م
صَؼَا َ م :مظَا مأَصِ ُ مإٔظَ مبَقِؿِي محَؿٖ مأَضْدُمَ ماظْؿَدِؼـَةَ م ،مصَؼَدِمَ ماظْؿَدِؼـَةَ م ،مصَـَزَ َ مسَؾَ مدقدغام
اظْعَؾٖاسٔ مبِنٔ مسَؾِدِ ماظْؿُطَّؾِبِ م(ر ي مآ مسـ ) م ،مثُ ٖ مأَتَ ماظـٖؾِيٖ م(صَؾَّ مآُ مسَؾَقِ ِ مهَدَؾَّ َ) م،م
صَؼَا َم:م(عَامجَاَْمبِ َمؼَا مأَبَامهَػِبٍ؟)م،مضَا َم:مضِق َم:مإٔغٖ ُمظَامدِؼنَمظِؿَنِمظَ ِمؼُفَاجِرِم،مصَؼَا َماظـٖؾِيٗم
(صَؾَّ مآُ مسَؾَقِ ِ مهَدَؾَّ َ) م :م(ارِجِعِ مأَبَا مهَػِبٍ مإٔظَ مأَبَارِحٔ معَؽَّةَ مصَؼَرٗها مسَؾَ معِؾَِّؿؽُ ِ م ،مصَؼَدِم
اغِؼَطَعَتِماظْفٔفِرَةُم،مهََظؽِنِمجِفَادْمهَغِقٖةٌ)م،ممهؼؼل مغؾقـام(صؾ مآمسؾق مهدؾ ):م(ادلُلِؾِ ُمعَنِم
دَؾِ َمادلُلِؾِؿُل َمعِنِمظِلَاغِ ِمهَؼَدِ ِ،مهَادلُفَاجِرُمعَنِمػَفَرَمعَامغَفَ ماظؾَّ ُمسَـِ ُ)م .م
مممممهإذا مطا مأعر ما فرة مادلؽاغقة معن معؽة مادلؽرعة مإب مادلدؼـة مادلـلرة مضد ماغؿف م
بػؿح معؽة م ،مصإ مط مععاغي ما فرة ماظـؾقؾة مال مزاظت مضائؿة مهػي ممما مجيب مسؾقـا مأ م
حنرصمسؾق م ،مصؾؼدمأص ماظـيبم(صؾ مآمسؾق مهدؾ )مأ ما فرةماحلؼقؼةمإمنا مػيم
حتل مإجيابي محنل ماألصض مهاألحلن ،مطاظؿقل معن ماظؾطاظة مهاظؽل مإب ماجلدم
هاظعؿ

مهاإلتؼا م ،مهعن ماألثرة مهاألغاغقة مهاظعصؾقة ماجلاػؾقة مإب ماإلؼـار مهاإلخاْم

اإلغلاغي ماظصادا م ،مهاإلميا مباظؿـل  ،مهحا ماإلغلا ميف ماالخؿقار ،مهحرؼة مادلعؿؼد م،م
هسالضاتمحلنماجللارم،مهاظعؿ مسؾ مبـاْماإلغلا مإمياغق٘ام،مهسؾؿق٘ام،مهصؽرؼ٘ام،مهدؾلطق٘ام،م
هأخالضق٘ام ،مهاضؿصادؼ٘ام،مهاجؿؿاسق٘اممبـاّْمدؾقؿّامرادكّام،مؼؾينماظدهظةمهؼصـعماحلضاراتم،م
هحيؼامصاحلماظؾارؼةممجعاْم،مهحيػظمطراعةماإلغلا مطإغلا  .م
ممممإ ماظػف ماظصققحمدلعـ ما فرةماحلؼقؼةمؼؼؿضيمأ ما فرةماظيتمالمتـؼطعمسؾ معرم
اظعصلر مػي ماظؿقل معن ماجلف مإب ماظعؾ  ،مهعن ماظضالظة مإب ما دى م ،مهعن مدقئم
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األخالا مإب مصاحلفا م ،مهعن ماظػلاد مإب ماظصالح مهاإلصالح م ،ممبا مؼلف ميف مبـاْم
احلضارة مهإسؿارماظؽل  ،مأل مدؼــا مدؼن ماظؾـاْ مهاظؿعؿا مظؾؽل مطؾ م ،مضا متعاب م:م{ػُلَم
أَغِاَ َأطُ ِمعِنَماظْأَرِضٔمهَادِؿَعِؿَ َرطُ ِمصِقفَا}،مصأعؿـامأعةمسؿ مالمأعةمطل ،مأعةمبـاْمالمأعةمػدمم
أهمخترؼب،مأعةمحضارة،مهٕمؼؽنماظؿكؾ مأبدّام

ةمعنم

اتفام .م

م صقر مبؽ معلؾ محيبمدؼـ مهؼعؿزمب مأ مؼعؿ معنمأج مرصعةمدؼـ مهسزةمهرـ مبعقدّام
سن مط مأظلا ماظزظ م ،مهاظاطط م ،مهاظؿطر م ،مطا فرة مإب ممجاسات ماإلرػاب مبلػ م
اجلفاد ماظؽاذب محتتماظراؼاتمادلغر ةماظزائػة،مأه مطا فرة مشا ماظارسقة ماظيت متؤد م
إب ما ال م،مأه مادلذظة مهادلفاغة م،مهاظيتمػيمجمرعةمضاغلغّامهعؤٔة مذرسام؛مأل محرعةم
األهرا مطقرعةماظؾقلتم،مهطؿامالمجيلزمدخل مبقتمأحدمإالمبإذ معـ مطذظ مالمجيلزم
دخل مأ مدهظة مإال معن مخال ماظطرا ماظؼاغلغقة مادلارهسة م ،مصؽؿا مال محيب مأحد مأ م
ؼؿلؾ مأحد مإب مدهظؿ مأه مؼدخؾفا مبغا ماظطرا ماظارسقة ماظؼاغلغقة مؼـؾغي مأال مؼػع مهالم
ؼؼؾ مػلمأؼضامذظ مجتا مأ مدهظةمأخرىم .م
أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكه
*مممممممم*مممممممم* م

مممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني م ،مهأذفد مأ مال مإظ مإال مآ مهحد مال مذرؼ

مظ م ،مهأذفد مأ م

دقدغا مهغؾقـا محمؿدّا مسؾد مهردلظ م ،ماظؾف مص ٓ مهدؾ مهبار مسؾق م ،مهسؾ مآظ مهصقؾ مم
أمجعنيم .م
إخوة اإلسالو :

مممممالمؼػلتـللامأ مغللذطرميفمػللذ مادلـادللؾةماظعطللرةمبللأ مذللفرمآماحملللرممأحللدماألذللفرم
احلرمم،ممهؼلؿقبماإلطـارمعنماظصلممصقل مساعلةم؛مضلا م(صلؾ مآمسؾقل مهدلؾ ):م(أَصْضَل ُم
اظصٖالَةِمبَعِدَماظصٖالَةِماظْ َؿؽْؿُلبَةِماظصٖالَةُمصِيمجَلِ ِماظؾَّقِ ٔم،مهَأَصْضَ ُماظصِّقَامٔمبَعِدَمذَلفِرٔمرَعَضَلا َم
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صِقَامُمذَفِرٔماظؾَّل ِماظْؿُقَلرٖمٔ)،مهصللممؼللممساذللراْمخاصلة؛مظؼلظل م(صلؾ مآمسؾقل مهدلؾ ):م
(صِقَامُمؼَلِمٔمسَاذُلرَاَْ،مأَحِؿَلِلبُمسَؾَل ماظؾّل ِمأَ ِمؼُؽَػخمللرَماظلٖلـةَماظَّؿِليمضَؾِؾَل ُ)م،مهدللاممضَلدِمَماظـٖؾِليٗم
(صَؾَّ ماظؾَّ ُمسَؾَقِ ِمهَدَؾَّ َ)ماظْؿَدِؼـَةَمرَأَىماظْقَفُلدَمتَصُلمُمؼَلِمَمسَاذُلرَاَْمصَؼَا َ:م(عَامػَذَا)م،مضَلاظُلام:م
ػَذَامؼَلِمْمصَاظِحْم،م ػَذَامؼَلِمْمغَفٖ ماظؾَّ ُمبَـِليمإٔدِلرَائِق َمعِلنِمسَلدُهِّػِ ِمصَصَلاعَ ُمعُلدَل م،مضَلا َم:م
(صَأَغَامأَحَاٗمبِؿُلدَ معِـِؽُ ِ)مصَصَاعَ ُمهَأَعَلرَمبِصِلقَاعِ ِم ،مضلا مابلنمسؾلاسم(ر ليمآمسـفؿلا):م م
حِنيَمصَامَمرَدُل ُماظؾَّ ِم(صؾ مآمسؾق مهدؾ )مؼَلِمَمسَاذُلرَاَْمهَأَعَرَمبِصِقَاعِ ِمضَلاظُلامؼَلامرَدُلل َم
اظؾَّ ِمإٔغٖ ُمؼَلِمْمتُعَظخملؿُ ُماظْقَفُلدُمهَاظـٖصَارَى،مصَؼَا َمرَدُل ُماظؾَّ ِم(صلؾ مآمسؾقل مهدلؾ )م:م(صَلإٔذَام
طَا َماظْعَامُماظْؿُؼْؾِ ُم-مإٔ ِمذَاَْماظؾَّ ُم-مصُؿِـَاماظْقَلِمَماظؿٖادِعَم)م،مأ :مصؿـاماظؿادعمععماظعاذرم،م
صؿنماظلـةمصقامماظعاذرمعنماحملرمم،مهعنممتاعفامهطؿا امصقامماظؿادعمهاظعاذرمعـ  .م
ىسأل اهلل أن يوفكيا ملا حي ب ويسض  ،وأن جيعل العاو اهلجسي اجلديد
عاو خري وبسكة وىصس وفتح ملصس وسائس بالد املسلنني.

