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إفشاء السالو كيف يكون؟

احلؼملّٓ مهلل مرب ماظضملادلني م ،ماظعملائل ميف مطؿابه ماظضملّٖؼّٖ م :م{وَإٔذَا محُؿملٓؿملؿُم مبِؿَقِؿملٖةٍم
الم
صَقَؿملٗواْ مبِفملَحِلَنَ معِؽملِؾملَا مأَوِ مرُدٗوػَا مإٔنٖ ماهللَ مطَانَ مسَػملَى مطُل ٚمذَيِءٍ محَلِؿملؾّا} ،موأَذؾملُّٓ مأنِ م َ
إظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُ م ،موأَذؾملُّٓ مأنٖ مدؿملَّٓٚغا موغؾؿملٖؽملا محمؼملّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُ م،م
اظعملائلميفمحّٓؼـهماظرملّٕؼف:م(إٔنٖماظلٖالَمَمادِمْمعِنِمأَدِؼملَاءِماظػملَّهِمتَضملَاظَىموَضَضملَهُماظػملَّهُمصِيم
اظْفملَرِضٔ م ،مصَفملَصْرملُوهُ مبَؿملَِؽملغملُمِ) ،ماظػملَّؾملُمٖ مصَل ٚمودػملخملمِ موبارٔكْ مسػملَؿمله موسػملَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِم
تَؾِضملَؾملُمِمبكملحلانٕمإظَىمؼومٔماظّٓٚؼنٔم،موبضملّٓم:مممم م
صكملن معن ماآلداب ماإلدالعؿملةماظّٕصؿملضملة ماظيتمأعّٕغامبؾملامدؼؽملؽملاماحلؽملؿملفموحثٖمسػملىم
غرملّٕػا :مإصرملاء ماظلالم م ،محؿملث مأعّٕ مبكملصرملائه موغرملّٕه مبني ماِّصّٕاد مواجملؿؼملضملات م،م
صاظلالممذضملريةمعنمذضملائّٕماظّٓؼنم،مجضملػملهماهللمهؿملةمادللػملؼملنيمظرتدؿملّْمضؿملؼملةماظلالمم
يفمحؿملاتؾملمم،موظؿملؿؼملغملؽملوامعنمأداءمعؾملاعؾملمماظّٓؼؽملؿملةمواظّٓغؿملوؼةمبفملعنمودالم.مممممم
وال مذك مأن معن مأمسى مشاؼات مادللػملم ماظيت مؼلضملى مإظؿملؾملا مبضملّٓ معّٕضاة ماهلل م(سّٖم
وجل) مدخول ماجلؽملة م ،مصؿملضملؼملل مجاػّّٓا معن مأجل مهعملؿملعملؾملا مواظظملوز مبؾملا م ،موإصرملاءم
اظلالممأحّٓمأضزملّٕماظشملّٕقمادلقملدؼةمإظؿملؾملام،مإذمبهمتضملم ماحملؾة موادلودة مبني ماظؽملاسم
ذيؿملضملّا م ،موبه متّٕص ّٝماظعملشملؿملضملة مواظرملقؽملاء معن مبؿملؽملؾملم م ،موبه مؼؽملؿرملّٕ ماِّعن مواِّعان ميفم
ال متَِّٓخُػملُونَ ماظْفَؽملٖةَ محَؿٖى متُقملِعِؽملُوا موَالَم
اجملؿؼملّٝم ،مؼعملول م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م:م( َ
تُقملِعِؽملُوا محَؿٖى متَقَابٗوا مأَوَالَ مأَدُُّظغملُمِ مسَػملَى مذَيء مإٔذَا مصَضملَػملْؿُؼملُوهُ متَقَابَؾِؿُمِ مأَصْرملُوا ماظلٖالَمَم
بَؿملَِؽملغملُمِ) .مصغملممدُصّٝمعنمذّٕدملم،موطممحلٖمعنمخريم،موطمموُصػملتمعنمأرحامم،مبلؾبم
إصرملاءماظلالمم،مويفمادلعملابلمصكملنمتّٕطهمؼرتتبمسػملؿملهمخالفموذعملاءموضشملؿملضملةمرحم .م
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واظلالم مادممعن مأمساء ماهلل متضملادي ماحللؽملى م ،موإصرملاؤه مصؿمله مذطّٕ مهللمتضملاديم،م
ؼعملول مدؾقاغه موتضملادي{:ػُوَ ماظػملَّهُ ماظَِّّٔي مظَا مإٔظَهَ مإٔظَّا مػُوَ ماظْؼملَػملِكُ ماظْعملُّٓٗوسُ ماظلٖػملَامُ م،}...
وؼعملول مغؾؿملؽملا م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م :م(إٔنٖ ماظلٖػملَامَ مادِمْ معِنِ مأَدِؼملَاءِ ماظػملَّهِ متَضملَاظَى م،م
وَضَضملَهُماظػملَّهُمصِيماظْفملَرِضٔ،مصَفملَصْرملُوهُمبَؿملَِؽملغملُمِ)م.مم م
وػوماظؿقؿملةماظيتمذّٕسؾملاماهللمتضملاديمظضملؾادهميفماظّٓغؿملام،موػومهؿملةمأػلماجلؽملةم
يفماآلخّٕةم ،مضال متضملادي:م{وَغَادَوِا مأَصِقَابَ ماظْفَؽملٖةِ مأَنِ مدَػملَامْ مسَػملَ ِؿملغملُمِ مظَمِ مؼَِّٓخُػملُوػَام
وَػُمِ مؼَشملْؼملَضملُونَ} ،موضال متضملادي{:خَاظِِّٓؼنَ مصِؿملؾملَا مبِكملٔذِنٔ مرَبٚؾملٔمِ متَقِؿملٖؿُؾملُمِ مصِؿملؾملَا مدَػملَامْ}،م
وضالمتضملادي:م{تَقِؿملٖؿُؾملُمِمؼَوِمَمؼَػملْعملَوِغَهُمدَالمْموَأَسَّٖٓمظَؾملُمِمأَجِّّٕامطَ ّٕٔميّا}.م م
وػو محق معن محعملوق مادللػملم مسػملى مأخؿمله م ،مصظملي ماحلّٓؼث مؼعملول ماظؽمليب م(صَػملَّىم
اظػملَّهُ مسػملؿمله مودػملم)م:م(حَقٗ ماظْؼملُلِػملِمٔ مسَػملَى ماظْؼملُلِػملِمٔ مدِت ٙم ،م ِضؿمللَ:معَا مػُنٖ مؼَا مرَدُولَ ماهللِ؟،م
ضَالَ:مإٔذَا مظَعملِؿملؿَهُ مصَلَػملخملمِ مسَػملَؿملِهِ م ،موَإٔذَا مدَسَاكَ مصَفملَجِؾِهُ م ،موَإٔذَا مادِؿَؽملِزملَقَكَ مصَاغِزملَِّّ مظَهُ ،موَإٔذَام
سَشملََّٗمصَقَؼملَِّٓماهللَمصَرملَؼملٚؿِهُ،موَإٔذَامعَّٕٔضَمصَضملُِّٓهُم،موَإٔذَامعَاتَمصَاتٖؾِضملِهُ).مم م
وإصرملاء ماظلالم مظؿملّٗ متعملػملؿملّّٓا ماجؿؼملاسؿمل٘ا مخيسمل ّٝمظػملؼمللؿفّٓات موادلؿطملرياتم
واِّػواءماظؾرملّٕؼةم،موإمنامػومأدبمثابتمعنمآدابماإلدالممأعّٕماهلل (سّٖموجل) بهم
سؾادهم ،ووضّّمغؾؿملؽملا (صػملى ماهللمسػملؿملهمودػملم) مأحغملاعهموآدابه م،مصظمليماظعملّٕآنماظغملّٕؼمم
أعّٕ ماهلل متضملادي مادلقملعؽملني مبكملظعملاء ماظلالم مهؿملة مهلم م ،مصعملال متضملادي{:ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظَِّّٔؼنَم
ال متَِّٓخُػملُوا مبُؿملُوتّا مشَؿملَِّٕ مبُؿملُوِتغملُمِ محَؿٖى متَلِؿَفملْغِلُوا موَتُلَػملخملؼملُوا مسَػملَى مأَػِػملِؾملَا مذَِظغملُمِ مخَؿملِّْٕم
آعَؽملُوا م َ
َظذملغملُمِمظَضملَ َّػملغملُمِمتَذملّٖٔطَُّّٕونَ}،موزطىمربؽملذملامػذملّٔهماظؿقؿملذملة وزؼؽملؾملذملامباخلريمواظذملربطةم ،حذملؿىم م
محناصّٜمسػملؿملؾملاموالمغضملّٓلمسؽملؾملامإديمشريػام،مصعملالمتضملادي:م{صَكملٔذَامدَخَػملْؿُمِمبُؿملُوتّا م
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صَلَػملخملؼملُوامسَػملَىمأَغِظملُ ِلغملُمِمتَقِؿملٖةًمعِنِمسِؽملِِّٓماظػملَّهِمعُؾَا َرطَةًمرَؿملٚؾَةًم.}...م م
طّٔظكمأعّٕماهللم-متضملادي-مبّٕدٓماظؿقؿملةمبفملحلنمعؽملؾملامأوممبـػملؾملام،معّٕاساةمظػملؼملرملاسّٕ م
اإلغلاغؿملة موحظملازًا مسػملى مأواصّٕ ماظود مواالحرتام م ،صعملال متضملادي{:وَإٔذَا محُؿملٓؿملؿُم مبِؿَقِؿملٖةٍم
صَقَؿملٗواْمبِفملَحِلَنَمعِؽملِؾملَامأَوِمرُدٗوػَامإٔنٖماهللَمطَانَمسَػملَىمطُلٚمذَيِءٍمحَلِؿملؾّا}.م م
سػملى مأن معظملؾملوم مإصرملاء ماظلالم مأسم معن مجمّٕد مإظعملاء ماظؿقؿملة م ،مصؾملو معضملؽملى مذاعلم
ظغملل معضملاغي مضؿملم ماظلالعة مواِّعن مواظشملؼملفملغؿملؽملة مسػملى ماظؽملظملّٗ م ،موادلال ،مواِّرض،م
واظضملّٕض ،مظّٔظك مطاغت مظه معصملاػّٕ معؿضملّٓدة محّٕص ماإلدالم مسػملى مإضاعؿؾملا م ،موذّٓدم
سػملىمضّٕورةماحملاصصملةمسػملؿملؾملام،ممىهام:
إفشاء السالم قىلا  :صعملّٓ محـٖؽملا مسػملؿمله ماظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم)م
وجضملػملهمعنمأصسمللماِّسؼملالموأعّٕغامبكملظعملائهمسػملىمعنمسّٕصؽملاموعنمملمغضملّٕفم،مصضملَنِمسَؾِِّٓم
اظػملَّهِ مبِنٔ مسَؼملِّٕٕو م(رَضِيَ ماظػملَّهُ مسَؽملِؾملُؼملَا)مأَنٖ مرَجُػملًا مدَفملَلَ ماظؽملٖؾِيٖ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م:م
أَيٗ ماإلٔدِالَمٔ مخَؿملِّْٕ؟ مضَالَ م:م(تُشملْضملِمُ ماظشملَّضملَامَ م ،موَتَعملَّْٕأُ ماظلٖالَمَ مسَػملَى معَنِ مسََّٕصْتَ موَعَنِ مظَمِم
تَضملِّٕٔفِ) ،موػّٔا معا مأدّٗ مظه م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) ميف مادلّٓؼؽملة مادلؽملورة م ،مصغملانم
إصرملاء ماظلالم معن مأول متوجؿملؾملاته م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مِّػل مادلّٓؼؽملة مسػملىم
اخؿالف معضملؿعملّٓاتؾملم محؿملث مأدّٗ مظؾؽملاء مجمؿؼمل ّٝمعرتاب ّٛمعؿؼملادك م ،متلوده ماحملؾةم
واِّظظملةم ،مضالمسَؾُِّٓماظػملَّهِ مبِنُمدَػملَامٕم(رضيماهللمسؽمله):مَظؼملٖامضَِّٓمَماظؽملٖؾِيٗ م(صَػملَّى ماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ) ماظْؼملَِّٓؼؽملَةَ ماغِفَظملَلَ ماظؽملٖاسُ مضِؾَػملَهُ م ،موَضِؿمللَ :مضَِّٓمَ مرَدُولُ ماظػملَّهِ م(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ) ،مضَِّٓمَ مرَدُولُ ماظػملَّهِ م ،مضَِّٓمَ مرَدُولُ ماظػملَّهِ ،مثَػملَاثّا ،م َصفِؽِتُ مصِي ماظؽملٖاسٔ مظِفملَغِصملَُّٕ م ،مصَػملَؼملٖام
تَؾَؿملٖؽملِتُموَجِؾملَهُمسََّٕصْتُمأَنٖموَجِؾملَهُمظَؿملَِّٗمبِوَجِهِمطَّٖٔابٍم،م َصغملَانَ مأَوٖلُمذَيِءٍمدَؼملِضملِؿُهُمَتغملَػملَّمَم
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بِهِ مأَنِ مضَالَ :م(ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظؽملٖاسُ ،مأَصْرملُوا ماظلٖػملَامَ ،موَأَرْضملِؼملُوا ماظشملَّضملَامَ م ،موَصِػملُوا ماظْفملَرِحَامَ م،م
وَصَػملُّوامبِاظػملَّؿملِلٔموَاظؽملٖاسُمغِؿملَامْم،متَِّٓخُػملُواماظْفَؽملٖةَمبِلَػملَامٕ)م،مبلمإنماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهم
ودػملم)مبنيمأنمإصرملاءماظلالممؼعملّٕبماإلغلانمعنمربهم(مسّٖموجل)م،مصعملالم(صَػملَّىماهللُم
سَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م:م(إٔنٖمأَوِظَىماظؽملٖاسٔمبِاظػملَّهِمعَنِمبََّٓأَػُمِمبِاظلٖػملَامٔ).ممم م
وضّٓ مجضملل ماظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم)مإصرملاء ماظلالم مبابّا مسصملؿملؼملّا معن مأبوابم
احللؽملات م ،مورص ّٝماظّٓرجات م ،مصضملَنِ مسِؼملَِّٕان مبِنٔ محُزملَؿملِنٕ م(رضي ماهلل مسؽمله)مضَالَ:مجَاءَم
رَجُلْ مإٔظَى ماظؽملٖؾِي ٚم(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)مصَعملَالَ م:ماظلٖػملَامُ مسَػملَ ِؿملغملُمِ ،مصََّٕدٖ مسَػملَؿملِهِ ماظلٖػملَامَ،م
ثُمٖ مجَػملََّٗ ،مصَعملَالَ ماظؽملٖؾِيٗ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م :م(سَرملِّْٕ) م ،مثُمٖ مجَاءَ مآخَُّٕ مصَعملَالَ:م
اظلٖػملَامُمسَػملَ ِؿملغملُمِموَرَحِؼملَةُماظػملَّهِ،مصََّٕدٖمسَػملَؿملِهِ،مصَفَػملََّٗ،مصَعملَالَ:م(سِرملُِّٕونَ)مثُمٖمجَاءَمآخَُّٕمصَعملَالَ:م
اظلٖػملَامُمسَػملَ ِؿملغملُمِموَرَحِؼملَةُماظػملَّهِموَبَ َّٕطَاتُهُ،مصََّٕدٖمسَػملَؿملِهِ،مصَفَػملََّٗ،مصَعملَالَ:م(ثَػملَاثُونَ).مم م
صػملؿملقّٕص ماإلغلان مسػملى مإصرملاء ماظلالم موغرملّٕه محؿى مؼؽملال ماِّجّٕ ماظضملصملؿملم،م
صفملخبل ماظؽملاس معن مخبل مباظلالم م ،مؼعملول مأبو مػّٕؼّٕة م(رضي ماهلل مسؽمله)م:م(إٔنٖ مأَبِكَلَم
اظؽملٖاسٔمعَنِمبَكِلَمبِاظلٖػملَامٔ،موَأَسِفََّٖماظؽملٖاسٔمعَنِمسَفََّٖمسَنٔماظّٓٗسَاءِ).م م
فعال م :موػّٔا مال مؼؿفملتى مإال مبّٕساؼة ماحلعملوقم
ّ
ومىها م:مإفشاء السالم
واظواجؾات موطف ماِّذى مسن ماظؽملاس مطاصة مبطمل ّٚماظؽملصملّٕ مسن مأجؽملادؾملم موأظواغؾملمم
وأدؼاغؾملم م ،موسّٓم ماظؿضملّٕض مهلم مبفملي مظون معن مأظوان ماالسؿّٓاء م ،مؼعملول م(صػملى ماهللم
سػملؿمله مودػملم) :م(اظْؼملُلِػملِمُ معَنِ مدَػملِمَ ماظؽملٖاسُ معِنِ مظِلَاغِهِ موَؼَِّٓهِ م ،موَاظْؼملُؾملَاجُِّٕ معَنِ مػَفََّٕ معَام
غَؾملَىماهللمسَؽملِهُ).مم م
وعنمأجلمإصرملاءماظلالممسؼملَػملؿمل٘امحّٕٖمماإلدالمماظعملؿلموشػملَّّٜميفمسعملوبؿهم،محؿىم م
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ؼؽملضملمماظؽملذملاسمباظلذملذملالممواِّعذملانمسػملىمأغظمللؾملممودعائذملؾملذملمم،مضالمتضملذملاديم{:وَظَامتَعملْؿُذملذملػملُوا م
اظؽملٖظملَّْٗ ماظَّؿِي محَّٕٖمَ ماظػملَّهُ مإٔظَّا مبِاظْقَق ٚمذَِظغملُمِ موَصٖاطُمِ مبِهِ مظَضملَ َّػملغملُمِ متَضملِعملِػملُونَ} ،موضال متضملادي م:م
{وَعَنِمؼَعملْؿُلِمعُقملِعِؽملّامعُؿَضملَؼملّّٓٚامصَفََّٖاؤُهُمجَؾملَؽملٖمُمخَاظِّّٓامصِؿملؾملَاموَشَسملِبَماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَظَضملَؽملَهُموَأَسَّٖٓم
ال مؼََّٖالُ ماظْؼملُقملِعِنُ مصِيم
ظَهُ مسََّٔابّا مسَصملِؿملؼملّا} ،موؼعملول ماظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) :م( َ
صُلِقَةٍمعِنِمدِؼؽملِهِمعَامظَمِمؼُزملِبِ مدَعّامحََّٕاعّا)م،مطّٔظكمحّٕمماإلدالممإزػاقمأرواحمشريم
ادللػملؼملني مممن مهلم مسؾملّٓ موذعة م ،مؼعملول ماظؽمليب م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم):م(عَنِ مضَؿَلَم
نمعَلِريَةِمأَرِبَضملِنيَمسَاعّا) .م
عُضملَاػَّّٓامظَمِمؼََّٕحِمرَائِقَةَماظْفَؽملٖةِموَإٔنٖمرٔحيَؾملَامتُوجَُّٓمعِ ِ
مومىها :مإفشاء السالم في العالميه م :مصعملّٓ موجه ماإلدالمم
اظّٓسوة مجلؼملؿمل ّٝماخلػملق مظػملؿضملارف مواظؿـملظف مصؿملؼملا مبؿملؽملؾملم ،مغرملّّٕا مظػمللالم ماظضملادلي ،مضالم
تضملادي :م{ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظؽملٖاسُ مإٔغٖا مخَػملَعملْؽملَاطُمِ معِنِ م َذطَّٕٕ موَأُغِـَى موَجَضملَػملْؽملَاطُمِ مذُضملُوبّا موَضَؾَائِلَم
ظِؿَضملَارَصُوا مإٔنٖ م َأطَّْٕ َعغملُمِ مسِؽملَِّٓ ماظػملَّهِ مأَتِعملَاطُمِ مإٔنٖ ماظػملَّهَ مسَِػملؿملمْ مخَؾِريْ} ،موضالمسؼملارمبنمؼادّٕم
(رضيماهللمسؽمله):م(ثَالَثْمعَنِمجَؼملَضملَؾملُنٖمصَعملَِّٓمجَؼملََّٝماظْٔكملميَانَ م:ماظْكملٔغِزملَافُمعِنِمغَظملْلِكَ م،م
وَبَِّٔلُ ماظلٖالَمٔ مظِػملْضملَاظَمٔ م ،موَاظْكملٔغِظملَاقُ معِنَ ماإلٔضْؿَارٔ) م ،مصكملصرملاء ماظلالم مسادلؿمل٘ا مأصل ميفم
اظضملالضات ماظّٓوظؿملة مويف مسالضة ماظؽملاس مبضملسملؾملم مبؾضمل ،ّٚموظّٔظك منّٓ ماظؽمليب م(صػملىم
اهللمسػملؿملهمودػملم)مؼؾّٓأمذيؿملّٝمردائػملهموعغملاتؾاتهمإديمادلػملوكمواِّعّٕاءمباظلالمم.م م
ممجّٓؼّٕ مباظّٔطّٕ مأن مإصرملاء ماظلالم مسادلؿمل٘ا مػو مصؼملام مأعان مظػملؼملفؿؼملضملات م ،متّٕتظملّٝم
به مدسائؼملؾملا موتضملػملو مبه مراؼؿؾملا م ،موؼضملؿملّ٘ مأبؽملاؤػا ميف مأعن موأعان مودػملم موادؿعملّٕار،م
صؿملعملوىماضؿزملادػمم،موؼضملؿملرملونميفمدضملةمعنماظضملؿملّ٘مورشّٓمورصاػؿملة.مم م
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م

وػغملّٔا مأعّٕ ماإلدالم مبكملذاسة ماظلالم محؿى مؼضملم ماِّعن موؼغملـّٕ ماخلري موتظملؿملّٚم
اظربطة.م

أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه م

احلؼملّٓمهللمربماظضملادلنيم،موأذؾملّٓمأنمالمإظهمإالماهللموحّٓهمالمذّٕؼكمظه،موأذؾملّٓم
أن مدؿملّٓغا موغؾؿملؽملا محمؼملّّٓا مسؾّٓه موردوظه ،ماظػملؾملم مصلٓ مودػملم موبارك مسػملؿمله ،موسػملى مآظهم
وصقؾهمأذيضملني.ممم م
ممإخوةماإلدالمم :م
إن إفشاء السالم مطلب إوساوي مجلؼملؿمل ّٝماخلػملق م ،موال مشؽملىم
ظػملؾرملّٕؼة مسؽمله ،موضّٕورة ماظلالم ميف ماإلدالم متؽملؾ ّٝمعن مأغه مدؼن مؼلوي مبني ماظؽملاسم
ذيؿملضملّاميفماحلعملوقمواظواجؾات،مصؾّٓوغهمظنمتلؿعملؿملمماحلؿملاةم،موظنمؼؿؼملغملنماإلغلانم
عنمأداءماظضملؾاداتمواظؿغملػملؿملظملاتماظرملّٕسؿملة،موظنمؼؿقعملقماظؿعملّٓممواظّٕخاءم،موظنمؼفملعنم
اظؽملاس مسػملى مأرواحؾملم موأعواهلم موأسّٕاضؾملم م ،مبل محؿى ميف معؿملّٓان ماحلّٕبِم
واظعملؿالٔ؛ مضّٕر ماإلدالم مأغه مإذا مأظعملى ماظضملّٓوٗ ماظلالم موجبَ ماظغملفٗ مسؽمله مواسؿؾارُهم
عُؿؼملؿٚضملّامباظلالم؛مسؼملالًمبعملوظهمتضملادي:م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظَِّّٔؼنَمآعَؽملُوامإٔذَامضََّٕبِؿُمِمصِيمدَِؾؿمللٔماظػملَّهِم
صَؿَؾَؿملٖؽملُواموَظَامتَعملُوظُوامظِؼملَنِمأَظْعملَىمإٔظَ ِؿملغملُمُماظلٖػملَامَمظَلِتَمعُقملِعِؽملّا} .م
وضّٓ موض ّٝماإلدالم معؾّٓأ مساع٘ا مظػملؿضملاؼّ٘ مبني مادللػملؼملني موشريػم مسػملى مأداسم
اظلػملممواظلالمم،مػّٔامادلؾّٓأ مؼؿػملك ّٙميفمضّٕورةماظؿضملاؼّ٘ماإلجيابيمع ّٝماآلخّٕؼنم
أؼا مطاغوا م ،موضّٕورة معضملاعػملؿؾملم مباظضملّٓل مواإلغزملاف مواظؿلاعّّ ،مرادلا ممل مؼزملّٓر معؽملؾملمم
أي مسّٓوان م ،مضال ماهلل متضملادي:م{ظَا مؼَؽملِؾملَاطُمُ ماظػملَّهُ مسَنٔ ماظَِّّٔؼنَ مظَمِ مؼُعملَاتِػملُوطُمِ مصِي ماظّٓٚؼنٔم
وَظَمِ مؼُكِّٕٔجُوطُمِ معِنِ مدِؼَا ٔرطُمِ مأَنِ متَؾَّٕٗوػُمِ موَتُعملْلِشملُوا مإَٔظؿملِؾملٔمِ مإٔنٖ ماظػملَّهَ مؼُقِبٗ ماظْؼملُعملْلِشملِنيَم
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* مإٔغٖؼملَا مؼَؽملِؾملَاطُمُ ماظػملَّهُ مسَنٔ ماظَِّّٔؼنَ مضَاتَػملُوطُمِ مصِي ماظّٓٚؼنٔ موَأَخَِّٕجُوطُمِ معِنِ مدِؼَا ٔرطُمِم
جغملُمِمأَنِمتَوَظَّوِػُمِموَعَنِمؼَؿَوَظَّؾملُمِمصَفملُوظَؽِكَمػُمُماظصملَّاظِؼملُونَ} .م
وَزَاػَُّٕوامسَػملَىمإٔخَِّٕا ِ
مإنماظؿضملاؼّ٘ماظلػملؼمليمبنيماظؽملاسمذيؿملضملّامحعملؿملعملةمتارخيؿملة،موضّٕورةمجمؿؼملضملؿملةم،م م
وأعّٕ محؿؼملي مؼظملّٕضه ماظواض ّٝماظّٔي مؼضملؿملرمله ماإلغلان م ،موظن مؼؿقعملق مذظك مإال مإذا مذضملّٕم
اجلؼملؿملّٝمبفملغؾملممأبؽملاءمورنمواحّٓم،موسؼملػملوامسػملىمرصضملؿهمورضؿملهموتشملوؼّٕه.م م
مأال مصؽملضملػملم مسػملم ماظؿملعملني مأن مإصرملاء ماظلالم ممبضملؽملاه ماظواد ّٝمضوالً موصضملالً مبني ماِّصّٕادم
بضملسملؾملم ماظؾضمل ّٚم،موبني ماظرملضملوب مواجملؿؼملضملات مدؿملقعملق مظػملفؼملؿمل ّٝممثّٕات مسصملؿملؼملة م،م
وصوائّٓ مسّٓؼّٓة مذمل مدؿملادؿملة م ،مواجؿؼملاسؿملة م ،مواضؿزملادؼة مذمل مصقني ممؼػملعملي ماإلغلان ماظلالمم
سػملى مأخؿمله مطفملغه مؼعملول مظه م :مسّ٘ مآعؽملّا معشملؼملؽؽمل٘ا م ،وال مخترملى مسػملى مغظمللك موسّٕضكم
وعاظكم ،وػّٔامبّٓورهمحيعملقماِّعنمواِّعانمبنيمأصّٕادماجملؿؼملّٝموؼزملؽملّٝمجو٘امعنم
اظؿلاعّّ مواظؿقاب ماظّٔي مػو مأحوج معا متغملون مإظؿمله ماظؾرملّٕؼة ماآلن م ،مإضاصة مإديم
وصولماظطملاؼةماظضملصملؼملىماظيتمؼلضملىمإظؿملؾملامطلمعلػملمموػيماجلؽملة.مم م
صػملو مأن ماِّعة ماظؿّٖعت مبكملصرملاء ماظلالم موغرملّٕه مبؿملؽملؾملم ميف ماظرملّٓة مواظّٕخاء م ،ميفم
اظلظملّٕمأوماحلسملّٕم،مظضملمماظلالمم ،واغؿرملّٕماِّعنمواِّعانم ،وهلّٔامملمؼُقلّٓمادللػملؼملونم
سػملى مذيء معـػملؼملا محُلّٓوا مسػملى ماظلالم  ،مؼعملول مغؾؿملؽملا م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م:م(عَام
حَلََّٓ ِتغملُمُماظْؿملَؾملُودُمسَػملَىمذَيِءٍم،معَامحَلََّٓ ِتغملُمِمسَػملَىماظلٖػملَامٔموَاظؿٖفملْعِنئ).مم م
اظػملؾملممأظفمبنيمضػملوبؽملام،موأصػملّّمذاتمبؿملؽملؽملام،مواػّٓغامدؾلماظلالمم.

