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مساحة اإلسالم ونبذه نكم أنوان انعنف

احلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز{:صَؾِؿَامرَحِؿَةٍمعِنَماظؾَّهِمظِـِتَمظَفُمِموَظَوِم
طُـِتَمصَظٛامشَؾِقظَماظْؼَؾْبِمظَاغػَضٗوامعِنِمحَوِظِكَمصَاسِفُمسَـِفُمِموَادِؿَغِػِرِمظَفُمِموَذَاؤرِػُمِمصِيماظْلَعِرٔم
صَنٔذَا مسَزَعِتَ مصَؿَوَطَّلِ مسَؾَى ماظؾَّهِ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مؼُقِبٗ ماظْؿُؿَوَطخملؾِنيَ} ،موأذفد مأن مال مإظه مإال مآم
وحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغاموغؾقـامحمؿدّامسؾدهموردوظهم،ماظؾفممصلٓمودؾمم
وباركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقابهم،موعنمتؾعفممبنحلانمإديمؼومماظدؼنم،موبعد:مم م
صننماظدؼنماإلدالعيمدؼنمؼؿؿقزمباظلؿاحةمواظقلرميفمطلمذؽونماحلقاةم،موادلؿلعلم
يفمطؿابمآمودـة مردوظه م(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)مجيد مأن ماظقلر مواظلؿاحة معن مأبرزم
خصائص مػذا ماظدؼن م،محقث مإغهمال محرج مصقه موال معشؼة م ،موال مذدٓة مصقه موال مسُ ِلر،مؼؼولم
احلق مدؾقاغه{:وَعَا مجَعَلَ مسَؾَ ِقؽُمِ مصِي ماظدٚؼنٔ معِنِ محَرَجٕ}،موؼؼول متعادي:م{ؼُرٔؼدُ ماظؾَّهُ مبِؽُمُم
اظْقُلِرَ موَال مؼُرٔؼدُ مِبؽُمُ ماظْعُلِرَ}،موؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(إٔنٖ ماظدٚؼنَ مؼُلِرْ موَظَنِم
ؼُشَادٖماظدٚؼنَمأَحَدْمإٔالَّمشَؾَؾَهُ،مصَلَدٚدُواموَضَارٔبُواموَأَبِشِرُوام،موَادِؿَعِقـُوامبِاظْغَدِوَةِموَاظرٖوِحَةِموَذَيِءٍم
عِنَماظدٗظْفَةِ) .م
وضدمردٖخماإلدالممضقؿةماظؿلاعحميفمضؾوبمأتؾاسهم،مصدساػممإديماظلؿاحةممبػفوعفام
اظوادع ماظشاعل مظؽل مععاغي ماظلفوظة مواظقلر ميف ماظعؾادات موادلعاعالت م ،معع ماظؿقؾيم
مبؽارم ماألخالق م،طاظعػو مسـد مادلؼدرة م ،مواظصػح مسن مادلليء م ،موطظم ماظغقظ ،مودعةم
اظصدر م ،مواظؿعاؼش ماظلؾؿي مبني ماظـاس ،واظررية ،مواظؿعارف موشري مذظك ممما محيؿؾهم
اظؿلاعحمعنمععانٕمراضقة.ممم م
وظذظك ماغؿشر ماإلدالم مبؿعاظقؿه ماظلؿقة م ،موأخالضه ماظؽرمية م ،موضقؿه ماظـؾقؾة م ،مطؿام
اغؿشر مبلخالقمغؾقه م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،موأصقابهم(رضيمآمسـفم)م،مممامؼربػنم
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سؾىمأغه مبريءمعنماظعـفمواإلرػاب مواظؿطرف م ،موأغه مدؼن ماظقلر مواظلؿاحة م،موضدمأطدم
غؾقـا م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) مسؾىمذظك ميفمدـؿهماظشرؼػةمصؼالم:م( مؼَلٚرُوامموَالَمتُعَلٚرُوا،م
وَبَشٚرُوا موَالَ متُـَػخملرُوا) م ،مصؿعاظقم ماإلدالم مطؾفا متدسو مإدي ماظقلر مواظلؿاحة موغؾذ ماظعـفم
واظؿشددميفماظؼولمواظعؿل،مؼؼولم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(بُعِـِتُمبِاظْقَـِقػِقٖةِماظلٖؿِقَةِ).ممم م
سؾىمأنماظلؿاحةمظقلتمطؾؿةمتؼالم،مأومذعارّامؼرصعم،موإمنامػيمعـفجمحقاةم،موعؾدأم
عن معؾادئ ماإلدالم م ،مصفي متؿفؾى ميف مأحؽاعه م ،موتشرؼعاته م ،موسؾاداته ،موععاعالته،م
وضقؿه،موأخالضهم،موعنمثمٖمطانمهلامأطربماألثرميف مدرسة ماغؿشار اإلدالم موارتػاع مراؼؿه م،م
ودواممبؼائهمبنيماألعممواظشعوبماظيتماسؿـؼؿهم،مظذظكماعنتمآمتعاديمسؾىمغؾقهم(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) مبنرداظه مررية مظؾعادلني م ،مصؼال مدؾقاغه :م{وَعَك مأَرِدَؾْـَاكَ مإٔالَّ مرَحِؿَةًم
ظخملؾْعَاظَؿِنيَ} ،موضال متعادي {:صَؾِؿَا مرَحِؿَةٍ معِنَ ماظؾَّهِ مظِـِتَ مظَفُمِ موَظَوِ مطُـِتَ مصَظٛا مشَؾِقظَ ماظْؼَ ْؾبِم
ظَاغِػَضٗوا معِنِ محَوِظِكَ مصَاسِفُ مسَـِفُمِ موَادِؿَغِػِرِ مظَفُمِ موَذَاؤرِػُمِ مصِي ماظْلَعِرٔ مصَنٔذَا مسَزَعِتَ مصَؿَوَطَّلِم
سَؾَىماظؾَّهِمإٔنٖماظؾَّهَمؼُقِبٗماظْؿُؿَوَطخملؾِنيَ}،موسـدعامدُؽِلَماظـٖؾِيٗم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:مأَيٗم
اظْلَدِؼَانٔمأَحَبٗمإٔظَىماظؾَّهِمسَزٖموَجَلٖ؟مضَالَ:م(اظْقَـِقػِقٖةُماظلٖؿِقَةُ).م م
وتؿفؾىممساحةماإلدالمميفمعظاػرمطـريةم،معـفا:مم م
السماحة يف العكيدة ،مصاإلدالم مملمجيربمأحدّامسؾىماسؿـاضه م ،مبلمطػل محرؼةم
االسؿؼادمظؾفؿقعم،مضالمتعادي{:ظَام ٔإطْرَاهَمصِيماظدٚؼنٔمضَدِ متَؾَقٖنَ ماظرٗذِدُمعِنَماظْغَي،}...ٚموضالم
تعاديَ{:ظؽُمِ مدِؼ ُـؽُمِ موَظِيَ مدِؼنٔ} ،مبل مجعل ماإلميانَ مباألغؾقاء مذيقعّا مجزءّا معن مسؼقدةم
ادلمعن ماظيت مال مؼؽؿؿل مإمياغه مإال مبه م،مصؼال متعادي:م{آعَنَ ماظرٖدُولُ مبِؿَا مأُغِزٔلَ مإٔظَقِهِ معِنِم
رَبٚهِ موَاظْؿُمِعِـُونَ مطُل ٙمآعَنَ مبِاظؾَّهِ موَعَؾَائِؽَؿِهِ م َوطُؿُؾِهِ موَرُدُؾِهِ مظَا مغُػَرٚقُ مبَقِنَ مأَحَدٍ معِنِ مرُدُؾِهِ موَضَاظُوام
دَؿِعِـَا موَأَرَعِـَا مشُػْرَاغَكَ مرَبٖـَا موَإٔظَقِكَ ماظْؿَصِريُ}،موؼؿفؾى مػذا ماظؿلاعح ميف مخمارؾة مأػلم
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اظؽؿاب مباألدؾوب ماظؾني ماظلؿح م ،مضال متعادي{:ضُلِ مؼَا مأَػِلَ ماْظؽِؿَابِ متَعَاظَوِا مإٔظَى مطَؾِؿَةٍم
دَوَاءٍمبَقِـَـَاموَبَقَِـؽُمِمأَظَّامغَعِؾُدَمإٔظَّاماظؾَّهَموَالمغُشِرٔكَمبِهِمذَقِؽّاموَالمؼَؿٖكِذَمبَعِضُـَامبَعِضّامأَرِبَابّامعِنِمدُونٔم
اظؾَّهِ مصَنٔنِ متَوَظَّوِا مصَؼُوظُوا ماذِفَدُوا مبِلَغٖا معُلِؾِؿُونَ}،مواألعر محبؿاؼة معؼدداتفم مودور مسؾادتفم م،م
ضال متعادي{:وَظَوِظَا مدَصْعُ ماظؾَّهِ ماظـٖاسَ مبَعِضَفُمِ مبِؾَعِضٕ مظَفُدٚعَتِ مصَوَاعِعُ موَبِقَعْ موَصَؾَوَاتْم
ذطَرُ مصِقفَا مادِمُ ماظؾَّهِ مطَـِريّا موَظَقَـِصُرَنٖ ماظؾَّهُ معَنِ م َؼـِصُرُهُ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مظَؼَؤي ٙمسَزٔؼزْ}،موإديم
وَعَلَاجِدُ مؼُ ِ
ال مَؼؽُونُ ميفم
ػذا ماظـفج مرشَّب ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مأصقابه مبؼوظه م:م(إٔنٖ ماظرٚصْقَ م َ
يءٍمإٔالَّمذَاغَهُ).مممم م
يءٍمإٔالَّمزَاغَهُموَالَمؼُـِزَعُمعِنِمذَ ِ
ذَ ِ
السماحة يف العباداتماظيتمتؼويماظعالضةمبنيماإلغلانموربهم،معنمصالةم،موصقامم
وزطاة م ،موحج م ،مصؼد ممتقزت متؾك ماظعؾادات مباظلؿاحة مواظقُلِرٔ ميف مأحؽاعفا موتشرؼعاتفام
وررق ماظؼقام مبفا م ،عُراساةً مظؾطَّؾقعة ماظؾشرؼٖة م ،مصال مؼؽؾف مآ مغػلا مصوق مراضؿفا م ،مؼؼولم
ت موسؾقفا معَا ماطؿَلَؾَتِ}،موؼؼولم(سزم
دؾقاغه :م{ال مؼُؽؾخملفُ مآُ مغَػْلّا مإالَّ موُدِعَفا مهلا معا مطَلَؾَ ِ
وجل) م :م{ؼرٔؼدُماظؾَّهُمأَنِمؼُكَػخملفَمسَ ِـؽُمِ موَخُؾِقَماظْنٔغِلَانُمضَعِقػًا}،مصصالةمادللاصرمشريمصالةم
ادلؼقمميفمسددمرطعاتفام؛موصالةماحلربمواخلوفمشريمصالةماظلؾممواألعنميفمطقػقؿفا .م
وضد مغفى ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسن ماإلراظة ميف ماظصالة معراساة مظؾؿرؼض،م
واظشقخ ماظؽؾري م ،مواظطػل ماظصغري م ،مصؼال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(إٔغٚي مألَدِخُلُ مصِيم
اظصٖالَةِ موَأَغَا مأُرٔؼدُ مإٔرَاظَؿَفَا مصَلَدِؿَعُ مبُؽَاءَ ماظصٖؾِي ٚمصَلَتَفَوٖزُ مصِي مصَالَتِي معِؿٖا مأَسِؾَمُ معِنِ مذِدٖةِم
وَجِدِمأُعٚهِمعِنِم ُبؽَائِه)،موطذظكمرخصماإلدالممظؾؿلاصرموادلرؼضموشريػؿاميفماإلصطارم
وأومجبمسؾقفم ماظؼضاءمأوماظػدؼةم ،موغؾقـا م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼؼول:م(إٔنٖمآَمؼُقِبٗم
أَنِمتُمِتَىمرُخَصُهُ م،مطَؿَا مؼُقِبٗ مأَنِ متُمِتَى مسَزَائِؿُهُ) ،موملمتػرضماظزطاةمإالمسؾىمعنمعؾكم
اظـصاب موحال مسؾقه ماحلول م ،مواطؿؿؾت مصقه مذروط موجوبفا م ،مواحلج ممل مؼػرضه مآم
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تعادي مإال مسؾى مادللؿطقع ماظذي مميؾك مزاد ماحلج موراحؾؿه م ،مضال متعادي{:وَظِؾَّهِ مسَؾَىم
اظـٖاسٔمحِجٗماظْؾَقِتِمعَنٔمادِؿَطَاعَمإٔظَقِهِمدَؾِقؾًا} .م
السـماحة يف اععـام ت بــا السـاسم،مصؼددمجدداءماإلددالمممبؿـظدقمممادلعداعالتممبددنيم
اظـاس،مألغفممأحوجُمإديماظلٖؿاحةِمواظقلرمصقؿامبقـفمم،مظقعقشواميفمأعنموسددلممورخداءمم،م
ظذامحثٖماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مسؾىماظلؿاحةمورصعمادلشؼةمواحلرجمسدنمماظـداسمم
يفماظؾقعمواظشراءم،مواالضؿضاءم،مصؼَدالَم:م(رَحِدمَماظؾَّدهُمرَجُؾًدامدَدؿِقّامإٔذَامبَداعَ،موَإٔذَاماذِدؿَرَىمم،م
وَإٔذَاماضْؿَضَى).م م
صاظلددؿاحةميفماظؾقددعم:مأالمؼؽددونماظؾددائعمذددقققّمامبلددؾعؿهم،معغاظقّ داميفمرحب دهم،محمؿؽ درّام
ظلؾعؿهم،مواظلؿاحةميفماظشراءم:مأنمؼؽونمادلشرتيمددفالًممعدعماظؾدائعمصدالمؼدمؾكسماظـداسم
أذددقاءػمم،مواظلددؿاحةميفماالضؿضدداءم:مأنمؼطؾددبماظرجددلمحؼددهمأومدؼـددهمبؾددنيمورصددقم
ومساحة م ،ضالمتعاديم{:وَإٔنِمطَانَمذُومسُلِرَةٍمصَـَظِرَةٌمإٔظَىمعَقِلَرَةٍموَأَنِمتَصَدٖضُوامخَقِرْمَظؽُدمِممإٔنِم
طُـِؿُمِمتَعِؾَؿُونَ}،طذظك حثٖماإلدالممسؾىماظلدؿاحةمميفماظؼدرضم م،مورشَّدبمماظدـيبمم(صدؾىمم
آمسؾقهمودؾم)ميفماظؿفاوزمسنمادلعلرم ،محقثمضال:م(حُودِبَمرَجُلْمعِؿٖدنِممطَدانَممضَدؾِ َؾؽُمِمم
يءْمإٔالَّمأَغٖدهُممطَدانَممؼُكَداظِطُمماظـٖداسَمم،م َوطَدانَممعُودِدرّامم،م َصؽَدانَممؼَدلْعُرُمم
صَؾَمِمؼُوجَدِمظَهُمعِنَماظْكَقِدرٔممذَدم ِ
شِؾْؿَاغَهُمأَنِمؼَؿَفَاوَزُوامسَنٔماظْؿُعِلِدرٔمم،مضَدالَم:مضَدالَمماظؾَّدهُممسَدزٖمموَجَدلٖمم:مغَقِدنُممأَحَدقٗممبِدذَظِكَممعِـِدهُمم،م
لم م
تَفَاوَزُوامسَـِهُ)م،موضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(طَانَمرَجُدلْمؼُددَاؼِنُماظـٖاسَم َصؽَانَمؼَؼُدو ُ
ظِػَؿَداهُم:مإٔذَامأَتَقِتَمعُعِلِرّامصَؿَفَداوَزِمسَـِهُمظَعَدلٖماظؾَّهَمؼَؿَفَاوَزُمسَـٖام،مصَؾَؼِىَماظؾَّهَمصَؿَفَاوَزَمسَـِهُ).م م
ومل تكتصر السماحة يف اإلس م علـ اعسـلما حسسـ

،مبدلممشؾدتمشريمػدم،مم

حؿددىميفمحاظددةماحلددربم،مصؼدددمغفددىماظددـيبم(صددؾىمآمسؾقددهمودددؾم)مسددنمضؿددلمشددريم
احملاربنيمعنماألرػال،مواظـلاءم،مواظشقوخم،مواظعفدزةمم،موطَدانَم(صَدؾَّىمآُمسَؾَقِدهِموَدَدؾَّمَ)م

( )5م

إٔذَامأَعٖ درَمأَعِ دريّامسَؾَددىمجَ دقِشٕم،مأَوِمدَ درٔؼٖةٍ،مأَوِصَدداهُمصِدديمخَاصٖ دؿِهِمبِؿَؼْ دوَىمآِم،موَعَ دنِمعَعَ دهُمعِ دنَم
اظْؿُلِؾِؿِنيَمخَقِرّا،مثُمٖمضَالَ:م(ظَدامتَغُؾودوام،موَظَدامتَغِددمرُوا،موَظَدامتَؿِـُؾُدوام،موَظَدامتَؼْؿُؾُدواموَظِقددّام،)...مويفم
رواؼةم:م(...موالمتؼؿؾوامذقكّامصاغقّام،موالمصغريّاموالماعرأةً) .م
وضدمحاصظماإلدالممسؾىمدعاءمشريمادللؾؿنيموأعواهلمموأسراضفمم،موملمجيعدلممسددممم
المؼَـِفَداطُمُمماظؾَّدهُمم
دخوهلمميفماإلدالممددؾؾّماميفمزؾؿفدمم مواالسؿدداءمسؾدقفممم،مضدالممتعداديمَ {:
سَنٔماظَّذِؼنَمظَمِمؼُؼَاتِؾُوطُمِمصِديمماظددٚؼنٔمموَظَدمِممؼُكِرٔجُدوطُمِممعِدنِممدِؼَدا ٔرطُمِممأَنِمتَؾَدرٗوػُمِمموَتُؼْلِدطُوامم
إٔظَقِفٔمِمإٔنٖماظؾَّهَمؼُقِدبٗمماظْؿُؼْلِدطِنيَم}،مواألعدرممبداظربمميفماآلؼدةممدظقدلممسؾدىممممساحدةمماإلددالممم
وسظؿؿهم،محقدثم مإغده محدرٓممماإلدداءةممواظؿعدرضممبداألذىممظؽدلممععاػددممأومعلدؿلعنمم،مصؼدالمم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عَنِمضَؿَلَمعُعَاػَدّامظَمِمؼَرٔحِمرَائِقَةَماظْفَـَٓةِم،موَإٔنَٓمرٔحيَفَامتُوجَددُممعِدنِمم
عَلِريَةِمأَرِبَعِنيَمسَاعّا).م م
وظومتؿؾعـامدريتهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مظوجدغامصقفامضروبّامعنماظؿلاعحموادلوادسدةمم،م
صؽانم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معـاالًمظؾؽؿالماظؾشريميفمحقاتهمطؾفام ،وعامأسظدممماظؿلداعحم
يفمضوظهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مؼومماظػؿحمدلنمغاصؾوهماظعداءموضدمعألماظرسبمضؾدوبفمم:م
(اذػؾددوامصددلغؿمماظطؾؼدداء).موػؽددذامح دثٖماإلدددالممسؾددىماظلددؿاحةمواظقلددرم،موغفددىمسددنم
اظؿطرفمواظغؾومواظعـفمبؽاصةمأذؽاظهموصوره .م
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ونكم

احلؿدددمٓمربماظعددادلني،مواظصددالةمواظلددالممسؾددىمخددابمأغؾقائددهموردددؾهمدددقدغام
حمؿدم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني .م
إخوة اإلس مم:ممم م

( )6م

إن ماإلدالم مبشرؼعؿه ماظلؿقة م -معـذ مغزول ماظوحي مسؾى مدقدغا محمؿد م(صؾى مآم
سؾقهمودؾم)-مميـعمأيماسؿداءمأومزؾممسؾىمأيمأحدم،مطؿامؼؿربأمممنمحيؿؾونماظلالحم
سؾى ماألعة موخيرجون مسؾى ماجملؿؿع؛ مظؼوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(عَنِ محَؿَلَ مسَؾَقِـَام
اظلٚالحَمصَؾَقِسَمعِـٖا).م م
أعا معا محيدث معن متؽػري موتطرف موشؾو ميف مجمؿؿعـا م ،موعا مؼـشل مسـه معن متروؼعم
وإرػاب مودػك مظؾدعاء ماظربؼؽة م ،موتػفري مظؾؿلاطن موادلرطؾات موادلـشؽات ماظعاعةم
واخلاصة م ،مصؽؾفا مأسؿال مإجراعقة مدخقؾة مسؾى مبالدغا موسؾى مساداتـا موتؼاظقدغا م ،مواإلدالمم
بريء معـفا م ،موطذظك مطل معلؾم مؼمعن مباظؾّه مواظقوم ماآلخر مبريء معـفا م ،مصدؼــا ماحلـقفم
حذٓر معن مإرػاب ماآلخرؼن م ،موغفى مسن متروؼع ماآلعـني موختوؼػفم م ،موحرٓم ماظؿعديم
سؾقفم؛ مألغه مإجرام متلْباه ماظػطرة موترصضهماظشرؼعة م ،مؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م(عَنِم
أَذَارَ مإٔظَى مأَخِقهِ مبِقَدِؼدَةٍ مصَنٔنٖ ماظْؿَالَ ِئؽَةَ متَؾْعَـُهُ محَؿٖى موَإٔنِ مطَانَ مأَخَاهُ مألَبِقهِ موَأُعٚهِ) م،موؼؼولم
المؼَقِلٗمظِؿُلِؾِمٕمأَنِمؼُرَوٚعَمعُلِؾِؿّا).مم م
(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م( َ
ظؼد مجَلٖدَ ماظـيب م(صؾَّى مآ مسؾقه مودؾَّمَ) ماظلؿاحة ميف محقاته مسؿؾق٘ا م ،مصلصؾقتم
صورةمعضقؽةمتشفدمبعظؿةماإلدالمم ،مصعـدعامأشؾظمأسرابيمظردولمآم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ) مضابل م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مػذه ماظغؾظة مباظؿلاعح مال مباظعـف م ،مصعن مأَغَسٔ مبِنٔم
عَاظِكٍم(رضيمآمسـه)مضَالَ:م(طُـِتُمأَعِشِيمعَعَمرَدُولٔمآِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)موَسَؾَقِهِم
بُرِدْمغَفِرَاغِيٙمشَؾِقظُماظْقَاذِقَةِم،مصَلَدِرَطَهُمأَسِرَابِيٙمصَفَؾَذَهُمجَؾِذَةً م،محَؿٖىمرَأَؼِتُمصَػْحَ م -مأَوِم
صَػْقَةَم -مسُـُقٔمرَدُولٔمآِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مضَدِمأَثٖرَتِمبِفَامحَاذِقَةُماظْؾُرِدِمعِنِمذِدٖةِم
جَؾِذَتِهِم،مصَؼَالَ:مؼَامعُقَؿٖدُمأَسِطِـِيمعِنِمعَالٔمآِماظَّذِيمسِـِدَكَم،مصَاظْؿَػَتَمإٔظَقِهِم،مصَضَقِكَمثُمٖم
أَعَرَمظَهُمبِعَطَاءٍ).

( )7م

مممموطذظكمدارماظصقابةمسؾىمغفجمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مصفلٖدواماظلدؿاحةم
واضعّامسؿؾق٘ام،مصفامػومأبومبؽرماظصدؼقم(رضيمآمتعاديمسـه)مطانمؼـػقمسؾىمعلطحممبدنم
أثاثةمظؼرابؿهمعـهموَصَؼْرٔهِم،مصَؾَؿٖاموَضَعَمادلُـَاصِؼُونَميفمسِرضٔمابـَؿِهِمسَائِشَةَماظصٚدٚؼؼَةِم(رَضِديَممآُم
المأُغِػِدقُممسَؾَدىممعِلِدطَحٕممذَدقِؽّاممأَبَددّامم
سَـفَام)م َوطَانَمعِلطَحْمصِقؿَنموَضَعُوام،مضَالَماظصٚدٚؼقُم:موَاظؾَّدهِمم َ
بَعِدَماظَّذِيمضَالَمظِعَائِشَةَمعَامضَالَم،مصَلَغزَلَمآُمتَعَاظَى{:وَظَامؼَلْتَلٔمأُوظُوماظْػَضِلٔمعِ ِـؽُمِموَاظلٖعَةِمأَنِم
ؼُمِتُددوامأُوظِدديماظْؼُرِبَددىموَاظْؿَلَدداطِنيَموَاظْؿُفَدداجِرٔؼنَمصِدديمدَ دؾِقلٔماظؾَّ دهِموَظْقَعِػُددواموَظْقَصِ دػَقُوامأَظَددام
تُقِؾٗونَمأَنِمؼَغِػِرَماظؾَّهُمَظؽُمِموَاظؾَّهُمشَػُورْمرَحِقمْم}[اظـور]22:مصَؼَدالَممأَبُدوممبَؽدرٕمماظصٚددٚؼقُم:م"مبَؾَدىمم
وَآِم،مإٔغٚيمألُحِبٗمأَنِمؼَغِػِرَماظؾَّهُمظِيم،مصَرَجَعَمإٔظَدىممعِلِدطَحٕمماظـٖػَؼَدةَمماظَّؿِديممطَدانَممؼُـِػِدقُممسَؾَقِدهِمم،م
المأَغِزٔسُفَامعِـِهُمأَبَدّام".م م
وَضَالَم:موَاظؾَّهِم َ
إنماظواضعمادلعاصرمؼؿطؾبمعنمطلمإغلانمتطؾققمتعاظقمماإلدالمموأخالضهموضقؿهمم
ردّامسؾىمعنمزسؿوامأنماإلدالممدؼنمؼدسومإديماظعـفمواظؼلوةميفمسؾاداتهم،موععاعالتهم
وتشرؼعاته،موتصقققّامظؾؿػاػقمماخلارؽةمحولمػذاماظدؼنم،موبقاغّامظعظؿؿهمصلرسةماغؿشارم
اإلدالممطاغتمبلؿاحؿهموغؾذهمظؽلمأظوانماظعـف م،موؼلرمأحؽاعه م،موضوةمحفؿه م،مصؾمم
تؽنماظؼوةمؼوعّامساعالًميفمغشرهم،موإمناماغؿشرمبلخالق مدساتهموأتؾاسه م،مصؿامأحوجـا مإديم
غشرمػذاماخلؾقمتطفريّامظـػودـام،مورياؼةًمألوراغـام،موإدعادّامجملؿؿعاتـام.

وصؾىمآمسؾىمدقدغامحمؿدموسؾىمآظهموصقؾهمودؾم

