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ِ ماظِتدده ماِظؿ دديم}احلمددهللمرمراماظملدد القماظ   ددلمهمطؿ زددهماظمل ؼدد  م ِيْنمز ؼْلدد ُضددلممْعددنممْحدد

ِّزمق م ِْْجمظ مل ْؾ د ه مْواظِطيِّْؾ ت مع ْنماظ ًِمماظدهللنغمْي مماْظْقْيد   ممص يمآْعُلوامظ ِتذ ؼْنمػ ْيمُضلمأ خم مْؼدومنْممْخ ظ ْصد

 ِ َِماُرموحدهلْلُهمَممممقم{ْؼملمت ُمدو ْممظ   ومٍنماْظآْؼ ت مُغف صُِّلمط ْذظ ك ماْظ  ْي ْع َ ملظدْهمل  ْذدِؼك مموأ ذددهلُلمأ مم

وردوظهقماظِتُدميمْصلِّموددتمممموزد ر ْ مست يده قموست دىممممممْسؾهلُلهمُعْقّمهلًلاموغؾييل مديهلْلغ مأ يمظ ُهقموأْ ذدهلُل

مآظ ه موصقؾ ه قموْعنممْتؾ مْلُدمممزإحل ٍ ملظ ىمؼون ماظهللِّؼن قموزملهلل 

واظلفددومواظف ددلمواظّلددملِقممجدد  تمزدد   ممغددد مصددإ معددنمسامددِماظاددِؼملِما ددد عيِمأمم

أحتتمهلممطدلمريد قموحِعدتمممموأرذهللتماظل سملىلمع مؼلملهللػممهماظهللغي مواآلخِ ؛مص

ستيدممطلمخؾيثقموغدتمسدنمطدلمردِرقموذدِستمطدلمعد مؼ ديمماحليد  قمو فد مستدىممممممممممم

ِّ نُمماظطّ يّ ْؾد ت ممظ ُدددُممْوُؼق دلُّم}اظلد سمأعدلدممواددؿ ِارػمقمحيددثمؼ دو:متملد ىل مممممم مْست دديمد ُممْوُؼْقد

ٍِممعّ دنممْصد ظ ًق ممْسم ْلمْعنم}قموؼ و:مدؾق غه م{اْظْكْؾ   ْث مُهص ت ُلقمي ْيليدممُعدؤمع ن ممْوُػدوْم ُأغـْدىممأ وممْذط د

ًِمْحْي ً  ُِْػممُدممْوظ ْلفم  ْؼليمر يّ ْؾ غؾيلد م)صدتىمارمستيدهمممممقموؼ دو:م{ْؼملمْمُتوْ مط  ُغوامْع مز أ حمْلن مأ جم

ِْاْر(.ودتم( م)ظ  م ِْْرمْوظ  مر  مْر

وااؿهللزِمهمأحك نماظاِؼملِما د عيِمجيهللمأ معل حِماحل :مصيد موادملِقموعل حِم

ُضدلممْتمْلد ظ ومامأ تمدُلمممم}احلِانمري ِمحمهللود قموأ مطتيدم موارحمْزيِّن قمحيثمؼ و:مدؾق غه م

ِيْنمْرزنُكمممْست ديمُكمممم ِ ُطواممأ ِظد مْع مْح  ْدُطممعِّدنمممأ ومظ دممْتْ ُؿُتدواممْوظ د ممل حمْلد ًغ ممْواظ دهلْلؼمن مْوز  ْظممْذديمًؽ ممز ده ممُتامد

ِمُزُضُكمممغيقمُنل عمت  ٍقم ُِْزوامْوظ  مْول ؼي ُػمممْغ ِْمْع ماْظف ْواح ْشمْتْ  ماظدليْف ْممْتْ ُؿُتدواممْوظ  مْزط ْنمْوْع مع لمْد مز ْد

ِيْنماِظؿ ي قموؼ و:مغؾيل م)صدتىمارمستيدهممم{ْتملم  ُتوْ مظ مْلِتُكمممز ه مْوصي ُطممْذظ ُكمممز  ْظْققِّمل ِظ ماظِتُهمْح

ِ مع دْنممممممودتم( م ِْاْنمْزيِّن قمْوْزيمْلُدم مأعدورمُعامدْؿؾ ْد ت مَمْؼملمت ُمُددنيمط ـي د )ل ماْظْق ْ:مْزيِّن مْول يماْظْق

ِمر دده قمْوْعددنممْوض ددم ِْأ مظ هلل ؼل دده مْوس  ْومهماظانددُؾد ت مْوض ددْومهماظلدد س قمص ْمددن ماتي  ددىماظانددُؾْد ت مادمددْؿؾم

 هـ 3664شعباى 35مجهىريت هصر العربيت                   

 م4243هارس  42وزارة األوقاف                                 



م(2)

ِمْتْومص يده قمأ َمْول يمظ ُكدلِّمْعت دِكمح ًمدىقممممم ِمْسىمْحومْ:ماْظق ْمىمُؼوذ كمأ  ممْؼ ِياس يمْؼ ِْان قمط ظ اْظْق

ًِملْذامْصدت ْقتممْصدت حماْظْفْلدهلُلمُطت دُهقمممممممم ًْ َ ْلدهلل مُع مد أ َمْول يمح ْمىمارمْعْق ر ُعدهقمأ َمْول يمهما

 .تممص ْلهلْلماْظْفْلهلُلمُطت ُهقمأ َمْوػ ْيماْظ  ْت (ولْذامص ْلهلْل

َِمْؼْ ْؾدلُممَ مر يِّد  ممار مل  يوؼ و:مغؾيل م)صدتىمارمستيدهموددتم( م)ممم ِْممار مْول  يمر يًِّؾد قممل  مأ ْعد

ِْمز ْم ماُاؤمع ل يمْن ِمْدت يمْنمز ه مأ ْع ِنُدُلمأ ؼنْد مْؼ } مص    ْ:مقاُا مْصد ظ ًق ممْواسمْمُتواماظِطيِّْؾ ت مع ْنمُطُتواماظ

م{ْست يم مْتملمْمُتوْ مز ْم مل غِّي مُثدميمم{،ْرْزْضْلد ُطممممْعد ممر يِّْؾد ت ممع دنمممُطُتوامآْعُلواماِظذ ؼْنمأ ؼنْد مْؼ } مْوض  ْ:ق

ِْ ِيُجْلمْذط  ِْممُؼط يمدلُمماظ ِْقممأ ذمدمْلثْممقاظليدف  مْراِّقمْؼد ممْراِّمْؼد م مْؼُ دو:ُمماظليدْم  ق ممل ظ دىممْؼهلْلؼمده ممْؼُمدهللنممأ ْشْؾد

ِْان قممْوْعْطمْلُمدهُم ُِْزهُممْحد ِْان قممْوْعامد ِْان قمْوْعْتْؾُلدهُممْحد ِْان ممْوُشدذ يْممْحدد قم(!ظ ددُه مُؼلمدْؿْف اُممص دأ غيىممز د حل 

وحذرمدؼلل ماحلليفمعنمعًؾِماحلِانموأطلماحلِانقمؼ و:مغؾيل م)صتىمارمستيهمودتم( م

م(.ممز ه مىظ ومأ م ظّل ُرص ماحل ِان مع ْنمْغْؾْتمٍمظ قممُطّل)

م***

مددديهللغ موااِدددتلقماألغؾيدد  مخدد ممستددىمواظلدد نمواظصدد  ماظملدد القمرامرماحلمددهلل

م.أمجمللموصقؾهمآظهموستىمق(ودتممستيهمارمصتى)حممهللم

لمظملددلمأػددممصدد رقمزددلماظملتمدد  مواَددد  مػددومعددهللىمصدددممػددؤَ موأوظؽددكمظ  دد ؼ ماحل ددم

واظلددملِ؛مص ظملدد رمؼددهللر مأ ماألصددلمهماألذددي  ماحلددلموا ز حددِقموأ ممممواحلِعددِقمواظ دديقمم

مُأوح ديْممْعد ممص ديممأ ج دهللُممُضلممِظد م}اظؿقِؼممواالومػومادؿـل  معنماألصلقمحيثمؼ و:مدؾق غه م

ِيًع مل ظ يي ًِمْؼُكوْ مأ  مل ِظ مْؼْطمْلُمُهمر  س ٍممْست ىمُعْق ٍِممظ قمْممأ وممعيلمُفوًح مْدًع مأ وممْعيمْؿ مر جمد  ممص إ غيدهُممخ ل  ؼد

ِ مُأػ ليمص لمً  مأ وم ًْيم ِيمص ْمن مز ه ماظِته مظ  ِْمارمُط وؼ دو:مغؾيلد ممممق{ريح ديم ممش ُفدور ممْرزيدك ممص إ  يمْس ِدمْوظ  مْز ٍغمش يم

مصدد محددهللوًداموحددهلليمُت دديِّملوػ قمصدد مصددِا ْ مص ددِْ متملدد ىلماظِتددْهم)صددتىمارمستيددهمودددتم( م)ل 

ِيمتملْؿهللوػ ق ًِمم-مأذدي  ْممسدنمموْددك تْممتلْؿد كوػد قممصد ممأذي ْ مْنوح مص ت د مم-مغ لدي  ٍممشد ْممز ُكدمقممرمحد
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ِينْممْوْعد ممْحد : قممص ُددوْممط ْؿ ز ده ممص يماُرمأ ْحليمْسلمْد (قموؼ و:م)صتىمارمستيهمودتم( م)ْع مْتلمأ ُظوا مْحد

وؼ دو:ممْغل ديا (قمممْرزندك ممط د  ْممْوْعد ممْس ص ْيْؿدُهقممار مع دنْممص د ْضْؾُتواممْسْفدو قممص ُدْومْسلمُهمْدك ْتمْوْع مْحِان قمص ُدْو

أ ْحدهلِلمممُصُكدلنمصأعد ماظؿادهللدمممقمهمص دهماظِخصدِمملمند ماظملتدممسلدهللغ ممممدفي  ماظـدوريم)رمحدهمار( ممم

م.ُؼقمل ْلُه

صدد َد  مجيملتددو ماألصددلمهمطددلمذددي ماظؿقددِؼممواالددوقموؼطت ددو معصددطتق تمممممممم

دو موسديقمشد معدهللرطلمعد مؼعتد مستدىمذظدكمعدنمممممممممماظؿقِؼممواظؿفليقمواظؿؾهللؼومواظؿكف 

ؾوامستدىممآث رقموش معفِضلمزلماظؿقِؼممواظكِاػيدِقموَمحؿدىمعد مػدومخد ىلماألوىلقمصصدمليمممممم

قماظل سمحي تدمقموغِفدِوػممعدنمدؼدنمارم)سد موجدل(قموػدومعد محدذرغ معلدهمرزلد م)سد موجدل(مممممممممممم

وُظوامظ ْم مْتص ُفمأ ْظل دْلُؿُكُمماْظك دذ ْامممْوظ  مْتُ }وغؾيل م)صتىمارمستيهمودتم(قمحيثمؼ و:مدؾق غه م

ِْان مْوْػْذامْحت  : مْذاْػ ُِوامْح ُِو ْمماِظدذ ؼنْممل  يماْظك دذ اْمماظِتده ممْست ىمظمْؿْفْؿ مظ د مماْظك دذ اْمماظِتده ممْست دىممْؼْفْؿد

ُِوا)وؼ و:مغؾيل م)صتىمارمستيهمودتم( مقم{ُؼْفت ُقوْ  ُِوامُتمْللِِّواقمْوظ  مْؼلِّ ُِوامْوظ  مْوْزاِّ م.(ُتْلفم

 فيه، لنا وبارك اللهن ارزقنا احلالل
  .املشرق واملغرب بني باعدث كوا احلرام وبني وباعد بيننا 

 


