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اإليثار  ..خلق إسالمي وقينة إىساىية
احلؿُّٓ مهللِ مربِّ ماظعودلنيَ م ،ماظؼوئلٔ ميف مطؿوبه ماظعّٖؼّٖ{:وَؼُمِثُِّٕونَ مسَؾَى مأَغػُلِفٔمِم
المإظهَ مإٔالَّماهللُموحَّٓهُ مالمذَّٕؼكَمظَهُ م،موأَذفُّٓمأنٖم
وَظَوِمطَونَمبِفٔمِمخَصَوصَيٌ}،موأَذفُّٓمأنِم َ
دقَِّّٓغو موغؾقٖـو محمؿّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبورٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِم
وصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلونٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم،موبعّٓم:م م
صنن معن معؽورم ماِّخالق ماظيت مدسو مإظقفو مدؼــو ماإلدالعي ماحلـقف موأعّٕ مبفوم
أتؾوسه:مخؾقماإلؼـورم،موععـوهم:متؼّٓؼمماإلغلونمشريَ ُهمسؾىمغػلهمصقؿومػوميفمحوجيم
إظقهمعنمأعورماظّٓغقومراجقّومثوابماآلخّٕةم،موػومخؾقمطّٕؼمم،مودؾوكمضوؼم،موضقؿيم
إغلوغقي مراضقي م ،موصػي مؼؿؿقُّٖٖ مبفو مادلمعن مسن مشريه م ،موػو مخؾق مجيؿع مصوحؾهم
سّٓدّا معِن ماِّخالق ماحللـي مواخلِالل ماحلؿقّٓة مطوظّٕٖمحي موحىِّ ماخلري مظؾغريم
واظلٖعي مظـػع ماظـٖوس م ،مبعقّّٓا مسن ماِّغوغقي موحى ماظّٔات موشري مذظك معن ماِّخالقم
اظلٖقِّؽيمواخلِاللماظّٖٔعقؿي.م م
إضوصي مإىل مأن مخؾق ماإلؼـور معن مأمسى مصور ماظّٕٗضِيِّ ماِّخالضِيِّ م ،مصؿِنِ مخالظِهِم
ؼلؿطقعُ مادلمعنُ مأَنِ مؼـؿصّٕ مسؾى مغػله موؼؿغؾَّى مسَؾَى مػواهُ مروسيً مهللِ م(سّٖ موجل)،م
وػومعّٕتؾيمسوظقيمعِنمعّٕاتىماظؾّٔلمواظلكوءم،موعـّٖظيمسظقؿيمعنمعـوزلماإلغػوق .م
وظؼّٓ مأثـى ماهلل م(سّٖ موجل) مسؾى مأصقوب مػّٔا ماخلؾق ماظـؾقل م ،موعَّٓحم
ادلؿقؾخملني مبه موبقٖن مأغٖفم مأػل ماظػالح ميف ماظّٓٗغِقو مواآلخّٕة م ،مصؼول مدؾقوغه م:م
{وَاظَِّّٔؼنَ تَؾَوٖءُوا ماظّٖٓارَ موَاظْٔنميَونَ معِنِ مضَؾِؾِفٔمِ مؼُقِؾٗونَ معَنِ ػَوجََّٕ مإٔظَقِفٔمِ موَظَو مؼَفُِّٓونَم
صِيمصُُّٓورٔػِمِمحَوجَيًمعِؿٖو أُوتُواموَؼُمِثُِّٕونَمسَؾَىمأَغِػُلِفٔمِموَظَوِمطَونَمبِفٔمِمخَصَوصَيٌ وَعَنِم م
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ؼُوقَمذُّّٖمغَػْلِهِمصَلُوظَؽِكَمػُمُماظْؿُػْؾِقُونَ} .م
إن ماإلؼـور ميف ماإلدالم مخُؾقْ مجيعل مادلمعن محيى ماخلري مظغريه م ،مصقفودُم
بـػله موعوظه مإلدعود ماآلخّٕؼن م ،موعن مثمٖ متؼوَى ماظّٕوابط م ،موتؿوثٖق ماظعالضوت م،
وتلود مادلودة مواحملؾي مبني مادللؾؿني م ،مصفو مذعور موضعه ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم)مبؼوظهم:م(المؼمعنُمأَحُّٓطممحؿٖىمحيىٖمَِّخقهِمعومحيىٗمظـػلهِ).م م
وإذا مغظّٕغو مإىل مػّٔا ماخلؾق ماظـؾقل موجّٓغو مأغه مخؾق معن مأخالق مدقّٓغوم
ردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،محقٌمضوظًماظلقّٓةمسوئشيم(رضي ماهللمسـفو):م
(ظَوِ مذِؽِـَو مأَنِ مغَشِؾَعَ مذَؾِعِـَو م ،موََظؽِنٖ معُقَؿّّٖٓا م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مطَونَ مؼُمِثُِّٕ مسَؾَىم
غَػْلِهِ) ،مصؽون م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مؼُمثُِّٕ مشريه مسؾَى مغػلِهِ موسؾَى مأػِلٔ مبقؿِهِ مععَم
ذّٓةِمحوجؿِفٔمِم .م
وػو مػو م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) متلتقه ماعّٕأة مبِؾُِّٕدَةٍ م ،مصَؼَوظًَِ مؼَو مرَدُولَ ماظؾَّهِم
َأطْلُوكَ مػَِّٔهِ.مصَلَخََّٔػَو ماظـيبٗ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)معُقِؿَوجّو مإٔظَقِفَو ،مصَؾَؾِلَفَو ،مصََّٕآػَوم
سَؾَقِهِ مرَجُلْ معِنَ ماظصٖقَوبَيِ م ،مصَؼَولَ:مؼَو مرَدُولَ ماظؾَّهِ معَو مأَحِلَنَ مػَِّٔهِ مصَلطْلُـِقفَو م ،مصَؼَولَ:م
(غَعَمِ) ،مصَؾَؿٖو مضَومَ ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)الَعَ ُه مأَصِقَوبُهُ م ،مضَوظُوا م:معَو مأَحِلَـًَِم
حِنيَمرَأَؼًَِماظـٖؾِيٖم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مأَخََّٔػَومعُقِؿَوجّومإٔظَقِفَوم،مثُمٖمدَلَظْؿَهُمإٔؼٖوػَو م،م
يم
ال مؼُلِلَلُ مذَقِؽّو مصَقَؿِـَعَهُ م ،مصَؼَولَ :مرَجَوِتُ مبَ َّٕطَؿَفَو محِنيَ مظَؾِلَفَو ماظـٖؾِ ٗ
وَضَِّٓ مسََّٕصًَْ م َأغٖهُ م َ
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مظَعَؾخملى م ُأطَػَّنُمصِقفَو).مصؽون م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼمثّٕمشريهم
سؾىمغػلهميفمطلماِّحوالم.مم م
ثممدسوم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مأصقوبـهمإىلماظؿقـؾيمخبؾـقماإلؼـــورمظقؽونم م
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واضعّو مدؾوطق٘و موسؿؾق٘و ميف محقوتفم م ،موذظك ممبكوظػي ماظـػّٗ موعؼووعي ماِّغوغقي موحىم
ن مطَونَ معَعَهُ مصَضِلُ مزَفِّٕٕ مصَؾْقَعُِّٓ مبِهِم
اظّٔات م ،محقٌ مضول م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ):م(عَ ِ
المزَادَمظَهُ)م.م م
المزَفَِّٕمظَهُم،موَعَنِمطَونَمظَهُمصَضِلْمعِنِمزَادٍمصَؾْقَعُِّٓمبِهِمسَؾَىمعَنِم َ
سَؾَىمعَنِم َ
وظؼّٓ مضّٕب ماظصقوبي م(رضوان ماهلل متعوىل مسؾقفم) مأروع ماِّعـؾي ميف محتؼققم
ػّٔا ماخلؾق ماظعظقم موبّٔل ماخلري مظؾغري مرشم ماحلوجي مإظقه م ،مصصور مػّٔا ماخلؾقم
دفقي مهلم م ،مصعن مأَبي مػَُّٕؼَِّٕة م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِهُ)مضَولَ:مجَوءَ مرَجُلْ مإٔظَى مرَدُولٔ ماهللِم
(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) ،مصَؼَولَ :مإٔغِّي معَفِفُودْ م ،مصَلَرِدَلَ مإٔظَى مبَعِضٔ مغِلَوئِهِ ،مصَؼَوظًَِ:م
وَاظَِّّٔيمبَعَـَكَمبِوظْقَقِّ،معَومسِـِِّٓيمإٔظَّومعَوءْ،مثُمٖمأَرِدَلَمإٔظَىمأُخَِّٕى،مصَؼَوظًَِمعِـِلَمذَظِكَ،م
حَؿٖى مضُؾْنَ مطُؾُّفُنٖ معِـِلَ مذَظِكَ:مظَو ،موَاظَِّّٔي مبَعَـَكَ مبِوظْقَقِّ ،معَو مسِـِِّٓي مإٔظَّو معَوءْ ،مصَؼَولَ:م
«عَنِ مؼُضِقفُ مػََّٔا ماظؾَّقِؾَيَ مرَحِؿَهُ ماهللُ؟» ،مصَؼَومَ مرَجُلْ معِنَ ماظْلَغِصَورٔ ،مصَؼَولَ :مأَغَو ،مؼَوم
رَدُولَ ماهللِ ،مصَوغِطَؾَقَ مبِهِ مإٔظَى مرَحِؾِهِ ،مصَؼَولَ مظِوعَِّٕأَتِهِ م:مػَلِ مسِـَِّٓكِ مذَيِءْ؟ مضَوظًَِ:مظَو مإٔظَّوم
ضُوتُ مصِؾِقَوغِي ،مضَولَ:مصَعَؾخملؾِقفٔمِ مبِشَيِءٍ ،مصَنٔذَا مدَخَلَ مضَقِػُـَو مصَلَرْػِهٔ ماظلَِّّٕاجَ ،موَأَرٔؼهِ مأَغٖوم
غَ ْلطُلُ ،مصَنٔذَا مأَػِوَى مظِقَ ْلطُلَ ،مصَؼُوعِي مإٔظَى ماظلَِّّٕاجٔ محَؿٖى متُطْػِؽِقهِ ،مضَولَ:مصَؼَعَُّٓوا موَ َأطَلَم
اظضٖقِفُ ،مصَؾَؿٖو مأَصِؾََّّ مشََّٓا مسَؾَى ماظـٖؾِيِّ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م ،مصَؼَولَ:م«ضَِّٓ مسَفِىَم
اهللُمعِنِمصَـِقعِؽُؿَومبِضَقِ ِػؽُؿَوماظؾَّقِؾَيَ» .م
صؼؿيماإلؼـور مأن محيى ماإلغلونمِّخقه مأطـّٕ مممو محيى مظـػله م ،موأن مؼػضل معـوصعم
اظغري موؼؼّٓعفومسؾى معـوصعه مرشؾي ميف مإرضوء ماهلل م(سّٖموجل)مورؿعّوميفمثوابهم،مسَنٔم
ابِنٔ مسُؿََّٕ م(رضيماهللمسـفؿو)مضَولَ:م(أُػِِّٓيَ مظَِّٕجُلٕ معِنِ مأَصِقَوبِ مرَدُولٔ ماهلل(صَؾَّىم
اظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مرَأْسُ مذَوةٍ م ،مصَؼَولَ :مإٔنٖ مأَخِي مصُؾَوغّو موَسِقَوظَهُ مأَحِوَجُ مإٔظَى مػََّٔا معِـٖو،م
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ضَولَ:مصَؾَعَـَه مإٔظَقِهِ م ،مصَؾَمِ مؼََّٖلِ مؼَؾِعٌَُ مبِهِ موَاحِّْٓ مإٔظَى مآخََّٕ محَؿٖى متََّٓاوَظَؿِفَو مدَؾِعَيُ مأَبِقَوتٍم
حَؿٖىمرَجَعًَِمإٔظَىماظْلَوٖلٔ .م
وظؼّٓ مدفل ماظؿورؼّْ معواضف مخوظّٓة مبلحّٕف معن مغور م ،مِّغوس مآثّٕوا مشريػمم
سؾى مأغػلفم م ،موزؼـوا مصػقوت محقوتفم مبّٖؼـي ماإلؼـور موحى ماخلري مظؾغري م ،محؿىم
طون مخؾق ماإلؼـور مذعورّا مهلم م ،مورعّّٖا مإلميوغفم م ،موعن مذظك معو محّٓث معع مدقّٓغوم
سؾّٓ ماظّٕمحن مبن مسوف م ،مودقّٓغو مدعّٓ مبن ماظّٕبقع م(رضي ماهلل مسـفؿو)محني مآخىم
ردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مبقـفؿو م ،مصؼول مدقّٓغو مدعّٓ مظلقّٓغو مسؾّٓم
اظّٕمحن :م(إٔغِّي مأَطْـَُّٕ ماظْلَغِصَورٔ معَوظًو مصَلَضْلِمُ معَوظِي مغِصِػَقِنٔ م ،موَظِي ماعَِّٕأَتَونٔ مصَوغِظُِّٕم
أَسِفَؾَفُؿَو مإٔظَقِكَ مصَلَؿِّفَو مظِي مأُرَؾخملؼْفَو مصَنٔذَا ماغِؼَضًَِ مسِّٖٓتُفَو مصَؿََّٖوٖجِفَو م ،مضَولَ مظه مدقّٓغوم
سؾّٓماظّٕمحنم:مبَورَكَماظؾَّهُمظَكَمصِيمأَػِؾِكَموَعَوظِكَ)م .م
وػّٔه مصورة معشّٕضي معن مضقؿي ماإلؼـور مبؾغً مشوؼؿفو موغفوؼؿفو م ،محني مؼمثّٕ ماِّخُم
أخوه مسؾى مغػله مبشّٕبي معوء مػو مأحوج معو مؼؽون مإظقفو ميف محلظوته ماِّخرية م ،مصعَنِم
أَبِيمجَفِمٔمبِنٔمحَُّٔؼِػَيَماظْعََّٓؤيِّم،مضَولَ:م"ماغِطَؾَؼًُْمؼَوِمَماظْقَِّٕعُوكِمأَرْؾُىُمابِنَمسَؿِّيم،م
وَعَعِيمذَـٖيٌمعِنِمعَوءٍم،مأَوِمإٔغَوءٍم،مصَؼُؾًُْ:مإٔنِمطَونَمبِهِمرَعَقْمدَؼَقِؿُهُمعِنَمماظْؿَوءِم،موَعَلَقًُِم
بِهِ موَجِفَهُ م ،مصَنٔذَا مأَغَو مبِهِ مؼَـِشَعُ ،مصَؼُؾًُْ:مأَدِؼِقكَ؟ مصَلَذَورَ:مأَيِ مغَعَمِ م ،مصَنٔذَا مرَجُلْ مؼَؼُولُ:م
آهٍ ،مصَلَذَورَ مابِنُ مسَؿِيَ مأَنِ مأَغِطَؾِقَ مبِهِ مإٔظَقِهِ ،مصَنٔذَا مػُوَ مػِشَومُ مبِنُ ماظْعَوصٔ مأَخُو مسَؿِّٕٕو،م
صَلَتَقِؿُهُ مصَؼُؾًُْ:مأَدِؼِقكَ؟ مصَلَؿِعَ مآخََّٕ مصَؼَولَ:مآهٍ م ،مصَلَذَورَ مػِشَومْ م:مأَنِ مأَغِطَؾِقَ مبِهِ مإٔظَقِهِ،م
صَفؽِؿُهُ مصَنٔذَا مػُوَ مضَِّٓ معَوتَ ،مصََّٕجَعًُِ مإٔظَى مػِشَومٕ مصَنٔذَا مػُوَ مضَِّٓ معَوتَ م ،مصََّٕجَعًُِ مإٔظَىمم
ابِنٔمسَؿِيَمصَنٔذَامػُوَمضَِّٓمعَوتَ".مصؼّٓمصضٖلمطلٗمواحّٓمعـفممأخوهمسؾىمغػلهم،موآثّٕهم م
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بشّٕبيمعوءم،محؿىمعوتماظـالثيمسؾىمخُؾُقٔماإلؼـور .م
إنماإلؼـورمخؾقمسظقمماظؼّٓرم،مسوظيمادلؽوغيم،مرصقعمادلـّٖظي ،المؼؿكؾَّقمبهمإالَّم م
أصقوب ماظؼؾوب ماظعوعّٕة مبوإلميون م ،مواظيت مسّٕصً مربفو ممتوم مادلعّٕصي م ،موصَفٔؿًم
دؼـفومحقماظػفمم،مواحرتعًمإغلوغقؿفومصؿقؼَّقمهلوماظؼّٕبمعنماهللم(سّٖموجل) .م
جّٓؼّٕ مبوظّٔطّٕ مأن مخُؾُقَ ماإلؼـور معن مأػم مأدؾوب ماظرتاحم مبني مادللؾؿني م،م
وظـؿّٔطّٕ ممجقعّو مضول ماظّٕدول م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م :م(عَـَلُ ماظْؿُمِعِـِنيَ مصِيم
تَوَادِّػِمِ ،موَتََّٕاحُؿِفٔمِ ،موَتَعَورُػِفٔمِ معَـَلُ ماظْفَلَِّٓ ،مإٔذَا ماذِؿَؽَى معِـِهُ مذَيِءْ ،متََّٓاسَى مظَهُم
دَـوئُِّٕماظْفَلَِّٓمبِوظلٖفَّٕٔموَاظْقُؿٖى).مصوجـودماإلؼـَـورميفماجملؿؿـعمدظقـلْمسؾىموجـود م
حّٗماظؿٖعوونمواظؿٖؽوصلموادلودٖة.م م
مولإليثار مثزات مسظقؿيمتعود مبوخلري مواظـػع مسؾى ماظػّٕد مواجملؿؿع م،معـفوم:م
أغهمجيؾىمظصوحؾهمحمؾٓيماظـوسم،موؼُّٔػىُمسـهمحؼّٓػمموحلّٓػمم،موؼّٖؼّٓهمرصعيم
وعـّٖظي ميف ماظّٓغقو مواآلخّٕة م ،مصنن ماظؼؾوب مجؾؾً مسؾى محى معن مأحلن مإظقفوم
وتعظقممعنمؼمثّٕػوم،مععمعومجيؾؾهماإلؼـورمعنماظربطيميفمادلولمواظوظّٓم،مصضالًمسؿوم
جيّٓهمصوحؾهمعنماظـوابماظؽؾريمواِّجّٕماظعظقممواخلريماظعَؿِقمميفماآلخّٕة ،مضولم
تعوىل:م{سَقِـّومؼَشَِّٕبُمبِفَومسِؾَودُماظؾَّهِمؼُػَفُِّّٕوغَفَومتَػْفِريّام*مؼُوصُونَمبِوظـِّٖٔرٔموَؼَكَوصُونَمؼَوِعّوم
طَونَ مذَّٕٗهُ معُلِؿَطِريّا م* موَؼُطْعِؿُونَ ماظطَّعَومَ مسَؾَى محُؾِّهِ معِ ِلؽِقـّو موَؼَؿِقؿّو موَأَدِريّا م* مإٔغٖؿَوم
ذؽُورّا} ،موؼؼول مدؾقوغه{:وَعَوم
غُطْعِ ُؿؽُمِ مظِوَجِهِ ماظؾَّهِ مال مغُّٕٔؼُّٓ معِـؽُمِ مجََّٖاء موَال م ُ
تُؼَِّّٓعُوامظِلَغػُ ِلؽُممعِّنِمخَقِّٕٕمتَفُِّٓوهُمسِـَّٓماظؾَّهِمػُوَمخَقِّٕاًموَأَسِظَمَمأَجِّّٕا}.
ومن مثزات اإليثارم:مأغهمؼلـــفمميفمحتلنيماظعــالضوتمواظـّٕوابطماإلغلـوغقي ،م
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وحيوصظ مسؾى ممتودك ماِّصّٕاد مواجملؿؿعوت م ،مصقؿقؼق ماظؿواد مواظرتاحم مواظؿكظفم
وشريػومعنمادلعوغيماظـؾقؾيماظيتمتلفمميفمتؼّٓمماظشعوبموحتضّٕػو .م
ولإليثار درجات ومزاتب :مأوهلو م ،موػي مأسالػو موأصضؾفو م :مإؼـور معّٕضوت ماهللم
تعوىلمسؾى معّٕضوت ماظعؾود ،موػّٔا معو مطون مسؾقه ماِّغؾقوء موادلّٕدؾون موادلكؾصونم
يف مطل مزعون موعؽون م ،مِّغفم مسؾؿوا موأؼؼـوا مأغه مال مصالح مظؾـػّٗ مإال مبنؼـور مرضوم
اهلل متعوىل مسؾىمرضومشريه م ،مسن مسوئشي م(رضي ماهلل مسـفو)مضوظً م:مضول مردول ماهللم
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) :م(عَنٔ ماظؿَؿََّٗ مرٔضَوءَ ماظؾَّهِ مبِلَكَطِ ماظـٖوسٔ مطَػَوهُ ماظؾَّهُ معُمِغَيَم
اظـٖوسٔ،موَعَنٔماظؿَؿََّٗمرٔضَوءَماظـٖوسٔمبِلَكَطِماظؾَّهِم َوطَؾَهُماظؾَّهُمإٔظَىماظـٖوسٔ).م م
المرتبة الثانية م :مإؼـور ماخلؾق مسؾى ماظـػّٗ مصقؿو مؼّٕضي ماهلل م(سّٖم
وجل) م،موػّٔهمػيمدرجوتمادلمعـنيمادلكؾصني م ،موأمسى مصور مػّٔه مادلّٕتؾيم
أنمغؼّٓممادلصؾقيماظعوعيمسؾىمادلصوحلماخلوصي .م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكهم م
*مممممم*مممممم* م

احلؿّٓمهللمربماظعودلنيم،موأذفّٓمأنمالمإظهمإالماهللموحّٓهمالمذّٕؼكمظه،موأذفّٓم
أن مدقّٓغو موغؾقـو محمؿّّٓا مسؾّٓه موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبورك مسؾقه موسؾى مآظهم
وصقؾهمأمجعني.مممممممإخوةماإلدالمم :م
طؿو مدسو ماإلدـالم مإىل ماظؿكؾــق مخبؾــق ماإلؼـــور مصؼّٓمحّٖٔر مأذــّٓ ماظؿقـّٔؼّٕ معنم
حى ماظّٔات مواِّغوغقي موإؼـورماظػوغقيمسؾىماظؾوضقيمحقٌمؼؼولمدؾقوغهموتعوىلميفم
طؿوبهماظعّٖؼّٖم:م{بَلِمتُمِثُِّٕونَماظْقَقَوةَماظّٓٗغِقَوم*موَاظْكخَِّٕةُمخَقِّْٕموَأَبِؼَى} .م
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وإذامطـومحنٌمسؾىماإلؼـورمواظؿؽوصلمواظرتاحمموالمدقؿوميفموضًماظشّٓائّٓم
واِّزعوت م،مصنغـومبوظؼّٓرمغػلهموزؼودةمحن ّٔرمعنماظشّّمواظؾكلمواالحؿؽورمواظغّ٘م
واظؿالسىمبلضواتماظـوسموحوجوتفمماظضّٕورؼيمواِّدودقيم،مصؼّٓمغفىماإلدالممسنم
طلمأظوانماظغّ٘مواالحؿؽورم ،مصؼولم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م...( :معَنِ مشَشٖـَو مصَؾَقَِّٗم
عِـٖو) م،موضَولَ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م:م( معَنٔ ماحِؿَؽََّٕ محُؽَّْٕةً مؼُّٕٔؼُّٓ مأَنِ مؼُغِؾِيَ مبِفَو مسَؾَىم
اظْؿُلِؾِؿِنيَ مصَفُوَ مخَورِهْ م) م ،مويف مرواؼي م:م(عَنٔ ماحِؿَؽََّٕ مرَعَوعّو مأَرِبَعِنيَ مظَقِؾَيً م ،مصَؼَِّٓ مبَّٕٔئَم
عِنَ ماهلل م ،موَاهلل مبَّٕٔئْ معِـِهُ م ،موَأَؼٗؿَو مأَػِلٔ مسَِّٕصَيٍ مزَلٖ مصِقفٔمُ ماعُِّٕؤْ مجَوئِعّو م ،مصَؼَِّٓ مبَِّٕٔئًَِم
عِـِفُمِمذِعٖيُماهلل) .م
صؿو مأحوجـو مإىل ماظؿكؾي مسن مػّٔه ماآلصوت م ،مواظؿكؾق مخبؾق ماإلؼـور م،م
واحلّٕص مسؾى متغؾقى مادلصؾقي ماظعوعي مسؾى مادلصؾقي ماخلوصي محؿى مغّٕتؼيم
مبفؿؿعـوموأعؿـوم .م
غلللماهللمتؾوركموتعوىلمأنمؼطفّٕمغػودـومعنماظشّّمواظؾكلمواِّغوغقيموحىم
اظّٔاتم،موأنمؼشّٕحفومظإلميونمواظؽّٕممواظلكوءمواإلؼـور.ممم م
م

