 25ربيع أول ٍ1441ـ
 22ىوفنرب 2019و

مجَورية مصز العزبية
وسارة األوقاف
( )1م

محاية الصأٌ العاو واملصلخة العامة

ممممماحلؿدمهللمربماظعودلنيم،ماظؼوئؾميفمطؿوبفماظؽرؼؿم:م{وَتَعَووَغُقامسَؾَكماظْؾِرٚموَاظؿٖؼْقَى وَظَوم
ال مإظفَ مإٔالَّم
تَعَووَغُقا مسَؾَك ماظْنٔثِؿٔ موَاظْعُدِوَانٔ موَاتٖؼُقا ماظؾَّفَ مإٔنٖ ماظؾَّفَ مذَدِؼدُ ماظْعِؼَوبِ} م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
اهللُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأََذفدُ مأنٖ مدقدَغو موغؾقٖـو معُقَؿٓدّا مسَؾدُه موَرَدُقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾٚم
ودؾخملؿِموبورٔكْمسؾَقفِموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلونٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔم .م
وبعــد :

مممممممممصؼد مبـك ماإلدالم مدوظي محؼقؼقيً م ،مأردك مضقاسدَػو م ،موجعؾ مهلو معؼقعوتفو م ،موحٌم

سؾك ماحلػوز مسؾقفو م ،مواظذود مسـفو م ،موجعؾ مريوؼي مذلغفو ماظعوم مواالػؿؿوم مبف معلؽقظقيم
عشرتطي مبني مذيقعمأصرادػو م،موطؾؿو مزاد ماظقسل مبني مأبـوء ماجملؿؿع مبؼقؿي ماظشلن ماظعومم
وخطقرتف م ،مطؾؿو مزاد ماظؿعوون مواظؿؽوتػ مواظرتابط معـ مأجؾ ماحلػوز مسؾقف م ،مصؿؿقؼؼم
ظؾؿفؿؿعمضقةماظؾـقونماظقاحدم،موذعقرماجللدماظقاحدماظذيمحٌمسؾقفمغؾقـوم(صؾكماهللم
سؾقف مودؾؿ)م ،محقٌ مضول م:م(اظْؿُمِعِـُ مظِؾْؿُمِعِـٔ مطَوظْؾُـِقَونٔ م ،مؼَشُدٗ مبَعِضُفُ مبَعِضّو م ،موَذَؾٖؽَ مبَقِـَم
أَصَوبِعِفِ) م ،موضول م(صَؾَٓك ماظؾَٓفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَٓؿَ) م :م( معَـَؾُ ماظْؿُمِعِـِنيَ مصِل متَقَادِٓػِؿِ موَتَرَاحُؿِفٔؿِم
وَتَعَورُػِفٔؿِمعَـَؾُماظْفَلَدِم؛مإٔذَاماذِؿَؽَكمعِـِفُمسُضِقْمتَدَاسَكمظَفُمدَوئِرُماظْفَلَدِمبِوظلَٓفَرٔموَاظْقُؿَٓك)م .م
مممممموممو مال مذؽ مصقف مأن مأحد مأػؿ معؼقعوت ماحلػوز مسؾك ماظشلن ماظعوم م:متكديه املصلخة
العامة الواصعة اليت يعود ىفعَا على مجيع الياس على املصلخة اخلاصة الضيكة

اليت يعود ىفعَا على أصخابَا فكطم،مدبؾقصومظؾـػسماظؾشرؼيمعـمذرورماِّغوغقيم،مذظؽم
أنمادلصؾقيماظعوعيمتشؿؾمطؾمعومحيؼؼمإضوعي ماحلقوةمظؾؿفؿؿعمبلدرهمعـمأعقرمعودؼيم،م
وععـقؼي م ،مجتؾى ماخلري مواظـػع مظؾـوس ،موتدصع مسـفؿ ماظشرورموادلػودد م ،موحتؼؼ مريوؼيم
اظقرـ م ،موادؿؼراره م ،مودالعي مأراضقف م ،موال مذؽ مأن محتؼقؼ مصالح ماِّعي موسؿقمم
اجملؿؿعمػقمعومؼؼؿضقفمصؼفماِّوظقؼوت .م

( )2م

ممممممظؼدمأطدماظؼرآنماظؽرؼؿمأنماحلفاظ على املصلخة العامة  ،وتكدميَا علـى املصـا
اخلاصة ٍو ميَاج الزصل واألىبياء مجيعّام،مصؾؿمؼردؾماهللم(سزموجؾ)مغؾق٘اومموالمرداقظًومم

إالمإلدعودمضقعفم،موحتؼقؼماخلريمهلؿم،مدونمعؼوبؾمعوديم،مأومعـػعيمدغققؼيم،مضولمتعاوديمم
سؾكمظلونمغؾقفمغقحم(سؾقفماظلالم)م:م{وَؼَومضَقِمٔمظَومأَدِلَ ُظؽُؿِمسَؾَقِفِمعَوظًومإٔنِمأَجِرٔيَمإٔظَّومسَؾَكماظؾَّفِم

وَعَااومأَغَااومبِطَااورٔدِماظَّ اذِؼـَمآعَـُااقامإٔغٖفُ اؿِمعُؾَااوضُقمرَبٚفٔ اؿِموََظؽِـٚاالمأَرَاطُ اؿِمضَقِعّااومتَفِفَؾُااقنَ}م،موضااولم
دؾقوغفمسؾكمظلونمغؾقفمػقدم(سؾقفماظلالم)م:م{ؼَومضَقِمٔمظَومأَدِلَ ُظؽُؿِمسَؾَقِفِمأَجِرّامإٔنِمأَجِارٔيَممإٔظَّاومم
سَؾَكماظَّذِيمصَطَرَغِلمأَصَؾَومتَعِؼِؾُقنَ}م،موضولمتعوديمسؾكمظلونمدقدغومذاعقىمم(سؾقافمماظلاالمم)م:م
{إٔنِمأُرٔؼدُمإٔظَّوماظْنٔصِؾَوحَمعَومادِؿَطَعًُِموَعَومتَقِصِقؼِلمإٔظَّومبِوظؾَّفِمسَؾَقِفِمتَقَطَّؾًُْ موَإٔظَقِفِمأُغِقىُ}م .م
مممموظؼدمجوءماظشرعماحلـقػممبومؼؿقاصؼمععماظعؼؾم،موؼؿـودىمععفم،مصرشىميفمأعقرمعاـمم
ذلغفومأنمحتؼؼمادلصؾقيماظعوعيمجلؿقعمأبـوءماظقرـم،معـفوم:متلبيـة حاجـا

اجملتنـع

الضزورية  ،ومزاعاة فكُ الواقع ،مصننمطوغًمحوجيماجملؿؿعمإديمبـوءمادللؿشػقوتم،م

وجتفقزػومظعالجماظػؼراءمورسوؼؿفؿم،مصوِّوظقؼيمظذظؽم،موإنمطوغًمحوجيماجملؿؿاعممظؾـاوءمم
ادلدارسموادلعوػادمم،موصاقوغؿفومم،موجتفقزػاومم،مواإلغػاو ممسؾاكممراالبمماظعؾاؿ،ممورساوؼؿفؿمم،م
صوِّوظقؼيمظذظؽم،موإنمطوغًماحلوجيمعوديمظؿقلريمزواجمادلعلرؼـم،مودداد ماظادٖؼـممساـمم
ادلدؼـنيم،موتػرؼٍمطروبماظغورعنيم،مصوِّوظقؼايممظاذظؽمم،مصؼضاوءممحاقائٍمماظـاوسممواظؼقاوممم
مبؿطؾؾوتمحقوتفؿمعـماظقاجؾوتماظشرسقيمواظقرـقيم،مؼؼقلم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(عَاومم
آعَـَمبِلمعَـِمبَوتَمذَؾِعَونَم،موَجَورُهُمجَوئِعْمإٔظَكمجَـِؾِفِم،موَػُقَمؼَعِؾَؿُ)م .م
ممممممموعـفوم:ماحلفاظ على املال العاوم،مصفقمممومؼشارتكممصقافممادلقارـاقنممذيقعّاومم،موحرعايمم

ادلولماظعوممأذدمعـمحرعيمادلولماخلوصم؛مظؽـرةماحلؼق مادلؿعؾؼيمبافمم،موتعاددمماظاذعؿمم
ادلوظؽيمظفم،موظذظؽمحذرماإلدالممعـمإتالصافمم،مأومدارضؿفمم،مأوماإلضارارممبافمم،مضاولممتعاوديمم:م
المؼُظْؾَؿُاقنَم}،م
{وَعَـِمؼَغِؾُؾِمؼَلْتِمبِؿَومشَؾَٓمؼَقِمَماظْؼِقَوعَيِمثُؿَٓمتُقَيفمطُاؾُٓممغَػْاسٕممعَاوممطَلَاؾًَِمموَػُاؿِمم َ

( )3م

صودلولماظعوممعِؾْؽٌمظؾـوسمذيقعّوم،موظقسمعِ ْؾؽًومظػِؽَيمععقٖـيمعـفؿم،مواظؼوئؿقنمسؾقفمإغٖؿومػؿم
أُعَـوءميفمحِػْظفم،موحتصقؾفم،موصَرِصفمِّػِؾفم،مصالمحيؾٗمِّحدٍمأنمؼعؿاديَممسؾقافمم،مأومؼلخُاذَمم
عـفمعومالمؼلؿقؼٗم،مِّنمذظؽمؼعدمخقوغيموزُؾؿّوم؛موأطؾًومِّعقالماظـوسمبوظؾورؾم .م
ممممطؿااومأعاارماإلدااالممباحلفــاظ علــى املزافــل العامــةم،مطاادورماظعؾااودةم،موادلاادارسم،م
وادللؿشااػقوتم،مواحلاادائؼم،موشريػااوم،محقااٌمإغفااومعؾااؽمظؾفؿقااعم،موغػعفااومؼعااقدمسؾااكم
اجلؿقعم،موحذٖرمأذدماظؿقذؼرمعـماالسؿداءمسؾقفوم،مأومتضققعفوم،مأومإصلاودػوممباليممصاقرةمم
عـماظصقرم،مؼؼاقلمماحلاؼممداؾقوغفمم:م{وَظَاوممتُػْلِادُواممصِالمماظْالَرِ ٔممبَعِادَممإٔصِاؾَوحِفَوم}م؛محؿاكممالم
ؼؿقػؿمبعضماظـوسمأغفمجيقزمظفمأنمؼلؿغؾمادلِؾاؽمماظعاومممبوظطرؼؼايمماظا ممؼرؼادمم،موطقػؿاومم
ذوءم،مبدسقىمأنمظافممحؼاوممذاوئعوممصقافمم،موػاذاممصفاؿممخاورهمم،مصوظقاجاىممسؾقـاومماحملوصظايمم
سؾكمادلراصؼماظعوعيم،موريوؼؿفومواظؼقوممسؾكمتـؿقؿفوموتطقؼرػوم؛مِّغفاوممظقلاًممظػاردممدونم
صردم،موالمجلؿوسيميفمزعـمععنيم؛مبؾمػلمظـومذيقعّوم،موظألجقولماظؼودعيم .م
ممممموعـفاومم:ماحلفـاظ علـى الطزيـل  ،ومزاعـاة حكَـام،مصؼاولمم(صاؾكمماهللمسؾقافمموداؾؿم)م:مم
(إٔؼٖوطُؿِموَاظْفُؾُقسَميفماظطُّرُضَوتِ)م،مضَوظُقام:مؼَومرَدُقلَماظؾَّفِم،معَومظَـَومبُدٙمعِـِمعَفَوظِلِـَوم،مغَؿَقَادٖثُمم
صِقفَااوم،ممضَااولَمرَدُااقلُماظؾَّ افِم(صااؾكماهللمسؾقاافمودااؾؿ)م:م(صَ انٔذَامأَبَقِ اؿُؿِمإٔالَّماظْؿَفِؾِ اسَم،مصَ الَسِطُقام
اظطَّرٔؼ اؼَمحَؼَّ افُ)م،مضَااوظُقام:موَعَااومحَؼُّ افُم؟مضَااولَم:م(شَ اضٗماظْؾَصَ ارٔم،م َوطَ اػٗماَِّذَىم،موَرَدٗماظلٖ االَمٔم،م
وَاَِّعِرُمبِاوظْؿَعِرُو ِمم،موَاظـٖفِاكُممسَاـٔمماظْؿُ ِـؽَارٔم)م،مموضاولممردُاقلُمماظؾَّافِمم(صاؾكمماهللمسؾقافمموداؾؿم)م:م
المإٔظَاافَمإٔالَّماظؾَّاافُم،م
إلميَااونُمبِضِااعْموَدَااؾِعُقنَم-مأَوِمبِضِااعْموَدِااؿٗقنَم-مذُااعِؾَيًم،مصَلَصْضَااؾُفَومضَااقِلُم َ
(ا ٔ
إلميَونٔم)م .م
وَأَدِغَوػَومإٔعَورَيُماَِّذَىمسَـٔماظطَّرٔؼؼٔم،موَاظْقَقَوءُمذُعِؾَيٌمعِـَما ٔ
ممممممموعـفوم:مأداء اخلدمة الوطييةماظ

متعدمعـمأػؿماظقاجؾوتماظ

مؼؼقممبفاومماإلغلاونمم

سبقمدؼـفموورـفم،موػالممدظقاؾممسؾاكمموالئافممظؾؾادهمم،موصاد مماغؿؿوئافممظافمم،موربؾؿافممإؼاوهمم،م
صؾقسماظقرـمواظعر

مأضؾمخطرّامأومعؽوغيمسـدمادللؾؿمعـمغػلفم،مأومدؼـفم،مأومعوظافمم،مأوم

( )4م

عؿوسفم،مطؿومأغفومتغرسميفمأبـوءماظقرـمععوغلماظرجقظيم،مواظشافوعيمم،موادلاروءةمم،مواظؼاقؿمم
اظـؾقؾيماظ

مجوءمبفومدؼــوماإلدالعلماحلـقػم،مؼؼقلم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(سَقِـَاونٔممظَاومم

تَؿَلٗفُؿَوماظـٖورُم؛مسَقِـْمَبؽًَِمعِـِمخَشِقَيِماهللم،موَسَقِـْمبَوتًَِمتَقِرُسُمصِلمدَؾِقؾٔماهلل)م .م
ممممممموعـمادلصؾقيماظعوعيماظ مجيىمعراسوتفوم-محػوزومسؾكماظشالنمماظعاوممم-ممـا يهـوٌ
بني الدولة وغريٍا مً الدول  ،أو امليظنا  ،أو املؤصضا اخلارجية مً معاٍدا م
:مصااننمأيمإجااراءمصؼفاالم،مأومإصؿااوئلم،مأومصؽااريم،مأومدسااقيم،مالباادمأنمؼؽااقنمإجااراءّم

عمدلقومصودرامساـمموظالمماِّعارمم،مأومعاـممؼـقؾافمميفمذظاؽمم،موسؾاكممعاـممؼؿقادثمميفمعـاؾمم
ػااذهماِّعااقرمأنمؼضااعميفماسؿؾااورهمطااؾمادلالبلااوتماجملؿؿعقاايم،مواظقرـقاايم،مواظدوظقاايم
ادلؿصااؾيمبااوِّعرماظااذيمؼؿقاادثمسـاافم،محؿااكمالمتصاادرمبعااضماآلراءمواظػؿااووىماظػردؼاايم
ادلؿلرسيميفماظشلنماظعومم،ممبومؼصاودممماظقاضاعمم،مأومؼؿصاودمممعاعمماظؼاقاغنيمموادلعوػاداتمم
واالتػوضقوتماظدوظقيم،موضدمأعرغوماحلؼمدؾقوغفموتعوديمبوظقصوءمباوظعفقدمم،مصؼاولممداؾقوغفمم:م
{ؼَومأَؼُٓفَوماظَٓذِؼـَمءَاعَـُقامأَوِصُقامبِوظْعُؼُقدِ}م،مصفذهماآلؼايمماظؽرميايممسوعايمم،متشاؿؾممطاؾمماظعؼاقدمم،م
واظعفقدم،مواالظؿزاعوتماظ

مؼؾؿزممبفوماإلغلاونممعاعممشاريهمم،موؼؼاقلممغؾقـاومم(صاؾكمماهللمسؾقافمم

ودؾؿ)م:م(اظْؿُلِؾِؿُقنَ مسِـِدَمذُرُورِفٔؿِم،مإٔالَّمذَرِرًومحَرٖمَمحَالَالًم،مأَوِمذَرِرًومأَحَؾٖمحَرَاعّو)م .م
ممممممموػذامردقلماهللم(صؾكماهللمسؾقفموداؾؿم)مؼاردممأباوممبصاريمم(رضالمماهللمسـافم)مبعادممصاؾّّمم
احلدؼؾيم،موصؼًومظؾؿعوػادةمماظا ممطوغاًممبقـافمم(صاؾكمماهللمسؾقافمموداؾؿم)موبانيممضارؼشمم،معاعمم
احؿؿولمتعر

مػذاماظصقوبلمظاألذىمم؛محػوزًاوممسؾاكمماظعفادمماظاذيممسوػادممسؾقافممضرؼشّاومم،م

وػذامعـمبوبماظقصوءمبوظعفدمعـمجفيم،موعـمبوبمتؼادؼؿمموتغؾقاىممادلصاؾقيمماظعوعايممعاـمم
جفيمأخرىم .م
مممممإنمظؾقاادؼٌميفماظشاالنماظعااومم-مدونموساالم،مأومصفااؿم-مزبااوررهماظ ا

متضااربميفم

بـقونماظدوظيموسضدػوم؛مِّغفمجيعؾمأعـماظقرـموادؿؼرارهمطألًمعؾوحّوم،موعودةمظؾلكرؼيم،م
صقؽـرماظؾغطم،موؼؿقدثمعـمالمؼعؾؿمصقؿومالمؼدريم،موعومأطـرمادلرجػنيماظاذؼـممؼػلادونمم

( )5م

يفماِّر

موالمؼصااؾققنم،موضاادمأعرغااوماحلااؼمدااؾقوغفمأنمغااردماِّعاارمإديمأػؾاافم،مصؼااولم

دؾقوغفم:م{وَإٔذَامجَاوءَػُؿِممأَعِارْممعِٓاـَمماظْالَعِـٔممأَؤماظْكَاقِ ِممأَذَاسُاقاممبِافِمموَظَاقِممرَدُٓوهُمإٔظَاكمماظرَٓدُاقلٔمم
وَإٔظَكمأُوظِلماظْلَعِرٔمعِـِفُؿِمظَعَؾِؿَفُماظَٓاذِؼـَممؼَلِاؿَـؾِطُقغَفُممعِاـِفُؿِمموَظَقِظَاوممصَضِاؾُمماظؾَٓافِممسَؾَا ِقؽُؿِمموَرَحِ َؿؿُافُمم
ظَوتَٓؾَعِؿُؿُماظشَٓقِطَونَمإٔظَٓومضَؾِقؾًو}م.
ه.
ل قولِي ٍذَا  ،وأصتػفزُ اهللَ لِي ولهُ ِ
أقو ُ
***

ممممماحلؿدُمهللِمربٚماظعودلنيَم،موأذافدُمأنمالمإظافَمإالَّماهللُموحادَهُمالَمذارؼؽَمظَافُم،موأذافدُمأنٖمم

دقدَغَوموَغَؾِقٖـَومعُقَؿٖدّامسؾدُهموردُقظُفم،ماظؾفُؿٖمصَاؾٓموداؾؿِموَباوركمسؾقافِم،موَسؾاكممآظافِمموصاقؾفِمم
أذيعنيَم،موَعـمتَؾعَفُؿِمبنحلونٕمإٔديَمؼقمٔماظدٚؼِـم .م
إخوةَ اإلصالو :

ممممممإنٖممفَــووَ الصــأٌ العــاومؼؿفااووزماػؿؿوعااوتماظػااردماحملاادودةمإديماػؿؿوعااوتم

ذيقعماِّصرادم،موعـمأجاؾممذظاؽممصالعرهممظاقسممعشاوسّوممِّصارادمماظـاوسمم؛موإمناوممؼؼاقمممسؾقافمم
عؿكصصقنم،مؼدرطقنمضقؿايممعاوممأداـدممإظاقفؿممعاـممعفاومممتؿعؾاؼممباوِّعـمماظؼاقعلمم،موحقاوةمم

اظـااوسمم،موعصاااوحلفؿم،موعؼااادراتماِّوراااونم،مووضااعفومماإلضؾقؿااالمواظااادوظلم،موذاااؽقغفوم

اظلقوداااقيمواالجؿؿوسقااايم،مواِّعـقااايم،مواظعؾؿقااايم،موشاااريمذظاااؽم،موأػاااؾماظعؾاااؿمسؾاااكمأنم
اجملؿفدمأػاؾمماالجؿفاودممواظـظارمم،مإذاماجؿفادمميفمذباولمماخؿصوصافممصلخطالممصؾافممأجارمم،م

وإنماجؿفدمصلصوبمصؾفمأجرانم،موعػفقممادلكوظػيمؼؼؿضلمأنمعـماجؿفدمعـمشاريممأػاؾمم

اظعؾؿمواالخؿصوصميفمشريماخؿصوصفم،موصقؿومالمسؾؿمظافممبافمم ،مصاننماجؿفادمصلصاوبمصعؾقافم
وزرمجلرأتاافمسؾااكماحلاادؼٌمواظػؿااقىمصقؿااومالمسؾااؿمظاافمباافم،مموإنماجؿفاادمصلخطاالم،مصعؾقاافم

وزران،موزرمخلطؽفم،موآخارممجلرأتافممسؾاكمماظػؿاقىممبادونممسؾاؿمم؛موذظاؽممحلارصمماإلداالممم

سؾكماحرتاممأػؾماظعؾؿمواالخؿصوصم،محقاٌممؼؼاقلمماحلاؼممداؾقوغفمموتعاوديمم:م{صَودِالَظُقامم
ذطْرٔمإٔنمطُـؿُؿِمظَومتَعِؾَؿُقنَ}م،موأػؾماظاذطرممػاؿممأػاؾمماظعؾاؿممواالخؿصاوصمميفمطاؾمم
أَػِؾَماظ ٚ

سؾؿمعـماظعؾقممحبلىمادللؽقلمسـفم .م
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ممممموعـمثؿمطونماليََّيُ عً التضزع يف الفتيا بدوٌ عله  ،أو صيد شزعيّم،مضولمتعوديم

:م{صَؿَـِمأَزْؾَؿُمعِؿٖـٔماصْؿَرَىمسَؾَكماظؾَّفِمطَذِبّومظِقُضِؾٖماظـٖوسَمبِغَقِرٔمسِؾْؿٕمإٔنٖماظؾَّفَمالمؼَفِدِيماظْؼَاقِمَمم
اظظَّوظِؿِنيَ}م،موضولمدؾقوغفم:م{وَظَومتَؼُقظُقامظِؿَاوممتَصِاػُممأَظْلِاـَ ُؿؽُؿُمماْظؽَاذِبَممػَاذَاممحَؾَاولْمموَػَاذَامم

حَرَامْمظخملؿَػْؿَرُوامسَؾَكماظؾَّفِماْظؽَذِبَمإٔنٖماظَّذِؼـَمؼَػْؿَرُونَمسَؾَكماظؾَّفِماْظؽَاذِبَممظَاوممؼُػْؾِقُاقنَمم*معَؿَاوعْمم

ضَؾِقؾْموَظَفُؿِمسَذَابْمأَظِقؿْ}م،موؼؼقلمغؾقـوم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(عَـِمأُصْؿِلَمبِغَقِرٔمسِؾْاؿٕممطَاونَمم

إٔثِؿُفُمسَؾَكمعَـِمأَصْؿَوهُ)م،موضدمطونمأطوبرماظصقوبيمواظؿاوبعنيمم(رضالمماهللمساـفؿم)مؼؿقرجاقنمم

عـماظػؿقوم،مظعؾؿفؿمخبطقرتفوم؛مصفاوممػاقمماظصادؼؼمم(رضالمماهللمسـافم)م،مؼؼاقلمم:م"أَيٗمدَاؿَوءٍمم

تُظِؾُّـِلم؟موَأَيٗمأَرِ ٕمتُؼِؾُّـِل؟مإٔذَامضُؾًُْمصِلمطِؿَوبِماظؾَّفِمبِ َغقِارٔممسِؾْاؿٕم"م،موداؽؾمماظشاع مم(رضالمم
اهللمسـف)مسـمعللظيم،مصؼولم:مالمأحلـفوم،مصؼاولممظافممأصاقوبفمم:مضادمماداؿقققـوممظاؽمم،مصؼاولمم:م

ظؽـمادلالئؽيمملمتلؿّّمحنيمضوظًم:مم{ظَومسِؾْؿمظَـَومإظَٓومعَومسَؾَٓؿِؿـَو}م،موضولمسؾدماظارريـممباـمم

أبلمظقؾاكمم:مأدرطاًممسشارؼـمموعوئايممعاـمماِّغصاورمم،معاـممأصاقوبممرداقلمماهللم(صاؾكمماهللم

سؾقفمودؾؿ)م،مؼُلللُمأحادػؿممساـممادللالظيمم،مصريدػاوممإديمػاذامم،موػاذاممإديمػاذامم،محؿاكمم
ترجعمإديماِّولم .م
مممم

ومحاية الصأٌ العاو مضئولية مصرتنةم،مطؾمحلىمعقضعافمم،موضدراتافمم،مؼؼاقلمم

غؾقـااوم(صااؾكماهللمسؾقاافمودااؾؿ)م:م(ط ُُّؾؽُ اؿِمرَاعٕم،م َوط ُُّؾؽُ اؿِمعَلِ اؽُقلْمسَ اـِمرَسِقٖؿِ افِم؛ماإلٔعَااومُمرَاعٕم
وَعَلِؽُقلْمسَـِمرَسِقٖؿِفِم،موَاظرٖجُؾُمرَاعٕمصِلمأَػِؾِفِموَػُقَمعَلِؽُقلْمسَـِمرَسِقٖؿِفِم،موَادلَرِأَةُمرَاسِقَايٌممصِالمم

بَقًِِمزَوِجِفَوموَعَلِؽُقظَيٌمسَـِمرَسِقٖؿِفَوم،موَاخلَودِمُمرَاعٕمصِلمعَولٔمدَقٚدِهِموَعَلِؽُقلْمسَـِمرَسِقٖؿِفِ)م .م

ممممإنمطـريّامعـماظـوسمرمبومؼلؿفقـقنممبومؼؿقدثقنمبفم،مأوممباوممؼؽؿؾقغاف،ممأومعاوممؼؼقعاقنمم

مبشورطؿفمسؾكمصاػقوتمماظؿقاصاؾمماالجؿؿاوسلمم،مباؾممضادممؼاراهممبعاضمماظـاوسممصاقرةممعاـمم

صااقرماظؿلااؾقيم،موالمؼاادرطقنمأنمصااـوسيماظشااوئعوتم،موتروجيفااومباانيماظـااوسمودااقؾيمعااـم
ودوئؾماهلدمماظ

مؼلؿكدعفومأػاؾمماظؾوراؾمميفمصاراسفؿممعاعممأػاؾمماحلاؼمم،مصارتىممأعايمم

اجللدماظقاحدمؼشؽؽمبعضفوميفمبعضم،موخياقَٚنممبعضافوممبعضّاومم؛مظاذاممضاولمماظاـ مم(صَاؾَّكمم
اهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(طَػَكمبِوظْؿَرِءِمطَذِبّومأَنِمؼُقَدٚثَمِبؽُؾٚمعَومدَؿِعَ)م .م
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ممممممصنذامطونمحتدث اإلىضاٌ بهل ما يضنعُ ىوعّا مً أىواع الهذبم،مؼُعوضَىمسؾقفمضوئؾفم

سؼقبيمذدؼدةميفماآلخرةم،ممصؽقػممبَـِمؼؿقدثممبومملمؼرهم،مأومؼلؿعفم،موالمسؾؿمظفمبفم،م

زورّام،موبفؿوغوم،مواصارتاءّ؟مموطاؿممعاـممطؾؿايممطوذبايممتؾؾاغمماآلصاو مم،مصؿؽاقنممداؾؾومميفمساذابمم

صااوحؾفومؼااقمماظؼقوعاايم،محقااٌمؼؼااقلمغؾقـااوم(صااؾكماهللمسؾقاافمودااؾؿ)م:م(مإٔنٖماظعَؾِ ادَمظَقَ اَؿؽَؾَّؿُم

المؼُؾْؼِلمظَفَومبَوظًوم،مؼَرِصَعُافُمماظؾَّافُممبِفَاوممدَرَجَاوتٍمم،موَإٔنٖماظعَؾِادَممظَقَاَؿؽَؾَّؿُمم
بِوظؽَؾِؿَيِمعِـِمرٔضِقَانٔماظؾَّفِم،م َ

المؼُؾْؼِاالمظَفَااومبَوظًااوم،مؼَفِاقٔيمبِفَااومصِاالمجَفَاـٖؿَ)م،مممااومؼؿطؾااىمعـااوم
بِوظؽَؾِؿَايِمعِاـِمدَاكَطِماظؾَّافِم،م َ
احلقطيم،مواحلذرم،مواظؿعؼؾم،موسدمماخلق

مصقؿومالمغعؾؿم،مأوماظػؿقىمبدونمسؾؿم .م

ممممممظؼدمأعرغوماحلؼمدؾقوغفمبوظؿـؾاًمم،موسادممماالغلاقو مموراءمادلكاربنيمم،مواظؿقؼاؼممعاـمم

طؾماِّخؾورماظا ممتاردممإظقـاومم،محقاٌممؼؼاقلممداؾقوغفمم:م{ؼَاوممأَؼٗفَاومماظَّاذِؼـَممآعَـُاقاممإٔنِمجَاو َءطُؿِمم

صَودِاؼْمبِـَؾَانٕمصَؿَؾَقٖـُااقامأَنِمتُصِااقؾُقامضَقِعّااومبِفَفَوظَايٍمصَؿُصِاؾِقُقامسَؾَااكمعَااومصَعَؾْاؿُؿِمغَااودِعِنيَ}م،موضااولم

(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِافِمموَدَاؾَّؿَم)م:م(اظؿٖالَغٚلممعِاـَمماهللِم،موَاظْعَفَؾَايُممعِاـَمماظشٖاقِطَونٔم)م،موضاولمم(صَاؾَّكمماهللُم

سَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(اظؿٗمَدَةُمصِلمطُؾٚمذَلِءٍمإٔظَّومصِلمسَؿَؾٔماظْكخِرَةِ)م .م

ممممممأالمعومأحقجـومإديماظاقسلممبؼقؿايمماظشالنمماظعاوممم،موتغؾقاىممادلصاؾقيمماظعوعايمم،موإدراكم

ادلكوررماظ

محتقطمبـوم،موؼرادمظـوماالغزال مصقفومطغريغاومم،مصؾـاؿعظممبغريغاومم،موغػاقتممتؾاؽمم

اظػرصمسؾكمأسداءماظدؼـمواظقرـم،موظــؾًمعؿقدؼـمسؾكماحلؼم،محؿاكممالمغلاؼطمميفم

عؽوئدمأسدائـومادلرتبصنيمبـوم،موظــشارمماظـؼايممبقــاومم،موظـؿعاوونممسؾاكممطاؾممخاريممؼعاقدممأثارهمم

سؾكماظـوسمذيقعّوم .م
اللَه وفكيا ألداء حكوم وطييا علييا  ،واحفظ شعبيا  ،ووالة أمورىا  ،وجيصيا،
وشزطتيا  ،واجعل مصزىا العشيشة أميا أماىا  ،صخاء  ،رخاء  ،وصائز بالد العاملني.

