
م(1)

 مع النبيني والصديكني األمنيالتاجز الصدوق 

َهماظػملَّذملمَؼامَأٗؼؾمَلاماظَِّذؼَنمآَعؽمُلواماٖتعمُلذملوامم}احلؼملدمٓمربماظضملادلنيم،ماظعملائلميفمطؿابهماظضملزؼز:

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذؾملُد،م{َوُطوُغوامَعَعماظزمٖلاِدِضنَي مدذملؿملدَدغاممأٖنموَأذذملؾملدُمم،مَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهما

موَعذملنِمم،موصذملقِؾهِممآِظذملهِمموسػمَلذملىممسػمَلؿملذملهمموبذملأركْممودذملػملخملمِممَصذمللدمماظػملَّؾمُلذملمٖمم،موردذملوُظهُممَسؾُدهمحمؼملّداموغؾؿمٖلؽملا

مممم:وبضملدم،ماظددؼٔنمؼؤممإَظىمبكملحلإنمَتِؾضمَلؾمُلِم

م ماظزملدق ماظيتمحٖثصكملن ماِّخالق معغملارم مورشَّمعن ماإلدالم مصؾملومسػملؿملؾملا م، بمصؿملؾملا

ماظػملََّهم}:مضالمتضملاىل،مماآلخرةاظدغؿملامومجاعمطلمخريم،مبهمؼلضملدماإلغلانميفم مَصَدُضوا َصػمَلِو

َأؼُٓؾمَلاماظَِٓذؼَنمَؼام}:دؾقاغهأػلماإلميانم،مصعملالمبهمم(سزموجل)أعرمآمظذامم،{َظغمَلاَنمَخؿمِلّرامَظؾمُلِم

ماظزملَٓاِدِضنَي مَعَع مَوُطوُغوا ماظػملََٓه ماتَٓعمُلوا موم،{َآَعؽمُلوا مسػملؿملهمطذظك مآ ماظؽمليبم)صػملى مبه أوصى

مصعملال ماظزملدِدَقودػملم(، مَصكمٔلٖن مِباظزملدِدٔق م)َسػمَلؿمِلغمُلِم ماْظِؾردم: مٔإَظى مٔإَظىممَؼؾمِلِدى مَؼؾمِلِدى ماْظِؾٖر مَؤإٖن ،

،مَؤإٖؼاُطِممماظٖرُجُلمَؼزمِلُدُقمَوَؼَؿَقٖرىماظزملدِدَقمَحٖؿىمُؼغمْلَؿَبمِسؽمِلَدماظػملَِّهمِصددؼعمًلا،مَوَعامَؼَزاُلمماْظَفؽمٖلِة

مَؼؾمِلِدىمٔإَظىماْظظمُلُفؤر ماْظغمَلِذَب مَصكمٔلٖن مَؼؾمِلِدىمٔإَظىماظؽمٖلأرمَواْظغمَلِذَب ماْظظمُلُفوَر مَؤإٖن مَؼَزاُلمم، مَوَعا ،

مم.ٖؿىمُؼغمْلَؿَبمِسؽمِلَدماظػملَِّهمَطٖذاّبا(اظٖرُجُلمَؼغمْلِذُبمَوَؼَؿَقٖرىماْظغمَلِذَبمَح

مَواظَِٓذى}ضالمتضملاىل:،مادلؿعملنيمعنمصظملاتمصظملةمطذظكمررؼقماظظملائزؼنموماظزملدقو

مُأِوَظِؽَكمَوَصدََٓقمِباظزملِِٓدٔقماَءَج م{اْظؼمُلٖؿعمُلوَنمُػُممِبِه مدؾب موػو ممظؽملفاةا، ؼومممأػوالعن

مِعنمَتِفٔرىمَجؽملَٓذملاْتمَظؾمُلِممِصِدُضؾمُلِمماظزملَٓذملاِدِضنَيمَؼؽملظمَلُعمَؼِوُممَػذملَذاماظػملَُٓهمَضاَل}ضالمتضملاىل:م،اظدؼنم

مم.{اْظضمَلصمِلؿملُمماْظظمَلِوُزمَذِظَكمَسؽمِلُهمَوَرُضواَسؽمِلؾمُلِممماظػملَُٓهمرَِٓضَىمَأَبّدامِصؿملؾمَلـملمَخذملاِظِدؼَنمِغؾمَلذملاُراِّمَتِقِؿؾمَلا

جضمللمآمتضملاىلماظزملدؼعملنيمععمم(سزموجل)سؽملدمآموبؿملانمعغملاغؿهمودلؽملزظةماظزملدقم

ماظؽمٖلِؾؿملدنَيمِعَنمَسػمَلؿمِلؾمٔلِمماظػملَُّهمَأِغضمَلَمماظَِّذؼَنمَعَعمَصفمُلوَظِؽَك...م}:متضملاىلمصعملال،ماظؽملؾؿملنيميفمادلؽملزظةم

م{اَرِصؿملعمًلمُأوَظِؽَكمَوَحُلَنمَواظزمٖلاِظِقنَيمَواظرمٗلؾمَلَداِءمَواظزملدددؼعمِلنَي مدؿ، مأعور مأحد إذاممةوػو
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م(2)

ماظؽمليبم مضالُحظملصملتمضؼملن م، ماجلؽملة مظزملاحؾؾملا مودػملم( مَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)م)صػملىمآمسػملؿمله

مَوَأِوُصوا،ممَحٖدِثُؿِممٔإَذاماِصُدُضوا،مماْظَفؽمٖلَةمَظغمُلِممَأِضؼمَلِنمَأِغظمُلِلغمُلِممِعِنمِد٘ؿامِظيماِضؼمَلؽمُلوا:م)م(َوَدػملََّم

ممَوَسِدُتِممٔإَذا مماِؤُتؼمِلؽمِلُؿِممٔإَذامَوَأٗدوا، ممُصُروَجغمُلِممَواِحظمَلصمُلوا، مَوُطظملُّوام،َأِبزمَلاَرُطِممَوُشسمٗلوا،

ممم،موٓمدرمعنمضال:(َأِؼِدَؼغمُلِم

مؼوممادلضملادموالمتوظعمبؿغملذؼبمم****ممصدقمؼرؼكمإظهماظضملرشمجؽملؿهأ

مدارماخلػملودمبالمعوتموتضملذؼبم***مإنماظزملدوقمظدىماظرمحنمعؽملزظه

ادلذعوعةماظيتمعنماظلػملوطؿملاتموطؼملامأنماظزملدقمعنماظزملظملاتماحملؼملودةمصاظغملذبم

،مؼعملولمغؾؿملؽملام)صػملىمآمسػملؿملهمماظؽملظملاقسالعةمعنمسالعاتممؾملواظغملرؼمم،مصمرمعؽملؾملاماظعملرآنحٖذ

،مم)آَؼُةماْظؼمُلؽمَلاِصٔقمَثػمَلاْثمٔإَذامَحٖدَثمَطَذَبمَؤإَذامَوَسَدمَأِخػمَلَفمَؤإَذاماِؤُتؼمِلَنمَخاَن(ودػملم(م:م

محرعؿه مدظؿمللمسػملىمذدة َصػملَّىماظػملَُّهمردولمآم)موظعملدمغظملىم،مصاضرتانماظغملذبمباخلؿملاغة

مَوَدػملََّم م(َغضمَلِم)م؟مَصعمَلاَلم:ماَأَؼغمُلوُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَجَؾاّغ"مسنمادلقملعنم،محنيمدؽل:ماظغملذبم(مَسػمَلؿمِلِه

؟مَصعمَلاَل:مماُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَطٖذاّبَصعمِلؿملَلمَظُهم:مَأَؼغمُلوم،(َغضمَلِم)َصعمِلؿملَلمَظُهم:مَأَؼغمُلوُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَبِكؿملاًلم؟مَصعمَلاَل:م

ظضملعملابمآم)سزموجل(م،مضالمماإلغلانمتضملرضموعامذاكمإالمِّنماظغملذبمصظملةمذعؿملؼملة"مم(اَل)

مُعِلٔرْفمَطٖذاْب}تضملاىل: مَؼؾمِلِديمَعِنمُػَو مَظا ماظػملََّه موضالمدؾقاغه:{ٔإٖن مَؼظمْلَؿٔريماْظغمَلِذَبم}، إٖغؼمَلا

مم.{اظَِّذؼَنمَظامُؼقمِلِعؽمُلوَنمِبـملَؼاِتماظػملَِّهمَوُأوَظِؽَكمُػُمماْظغمَلاِذُبوَن

م،مأنمباظذطرموجدؼر معؿضملددة مجماالت مظه ممعؽملؾملاماظزملدق محتري ميفم: اظزملدق

،مضالممؼورثماظربطةميفمطلمذيءصكملنماظزملدقميفماظؾؿملعمواظرملراءمادلضملاعالتمادلاظؿملةم،م

مودػملم) م)م(صػملىمآمسػملؿمله مَؼَؿظمَلٖرَضا: مَظِم مَعا مِباخِلؿمَلأر مم-ماظَؾؿملدضمَلأن مَحٖؿىمَؼَؿظمَلٖرَضا مَضاَل: َصكمٔلِنمم-َأِو

م.(مَصَدَضامَوَبؿمٖلؽمَلامُبؤرَكمَظؾمُلؼمَلامِصيمَبؿمِلضمِلؾمٔلؼمَلا،مَؤإِنمَطَؿؼمَلامَوَطَذَبامُعِقعمَلِتمَبَرَطُةمَبؿمِلضمِلؾمٔلؼمَلا



م(3)

اِّعنيمأخربماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مبضملػملومعؽملزظةمودرجةماظؿاجرماظزملدوقمضدمو

ماظزمٖلُدوُقماْظفمَلِعنُيمَعَعماظؽمٖلِؾؿملد)م،مصعملال:ميفمبؿملضملهموذرائه (م،منَيمَواظزملدددؼعمِلنَيمَواظرمٗلؾمَلَداِءاظٖؿاِجُر

مَظِممَحٖدُثوامٔإَذاماظَِّذؼَنماظٗؿٖفأرمَطِلُبماْظغمَلِلِبمَأْرؿمَلَبمٔإٖن:م)موضالم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(

مَؤإَذامَؼُذٗعوا،مَظِمماِذَؿَرِوامَؤإَذام،مُؼِكػمِلظمُلوامَظِممَوَسُدوامَؤإَذامَؼُكوُغوا،مَظِمماِئُؿؼمِلؽمُلوامَؤإَذامَؼغمْلِذُبوا،

واظؿاجرم (.ُؼضمَللدُروامَظِممَظؾمُلِممَطاَنمَؤإَذامَؼؼمِلشمُلػمُلوا،مَظِممَسػمَلؿمِلؾمٔلِممَطاَنمَؤإَذام،مُؼشمْلُروامَظِممَباُسوا

:مم،مضالم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ؼوممالمزلمإالمزػملهاظزملدوقميفمزلمسرشمآمتضملاىلم

مم(.َؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةاظٖؿاِجُرماظزمٖلُدوُقمَتِقَتمِزلدماْظضمَلِرٔشم)

أممععمامعنماظدػرم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مباظؿفارةمحؿملؽمّلماظؽمليبماظغملرؼموضدماذؿطمللم

،مصغملانمخريمعـالمظػملؿاجرماظزملادقماِّعنيميفمبؿملضملهمم)رضيمآمسؽملؾملا(خدجيةممادلقملعؽملني

مَضاَلم(مؼملاسؽملؾملمآمرضي)ماظلائبمأبيمبنصضمَلٔنماظٖلاِئِبموذرائهمودائرمأحواظهم،م َأَتؿمِلُتم):

ـِؽمُلوَنمَسػمَلٖيم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مماظؽمليب )صػملىمَوَؼِذُطُروِغي،مَصعمَلاَلمَرُدوُلماظػملَِّهممَصَفضمَلػمُلوامُؼ

َؼضمِلؽمِليمِبِه،مُضػمْلُت:مَصَدْضَتمِبفمَلِبيمَأِغَتمَوُأعدي،مُطؽمِلَتمَذٔرؼغمِليمم(َأَغامَأِسػمَلؼمُلغمُلِم)مآمسػملؿملهمودػملم(م:

مُت ماَل مُطؽمِلَت ماظرمٖلٔرؼُك، مُتؼمَلأرميَدأرَصؽمِلضمِلَم مم(يَواَل مأِي ميفمدػملضملةمسؿملّؾالمُتِكظمِليم: موالمُتفاِدلا

م مباظؾارل، موجاءميفمعغملاتؾؿه م)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( مَخاِظٍد مِبٔن ماِذَؿَرىم)ظػمْلضمَلٖداِء مَعا َػَذا

،مَواَلمم،مَواَلمِخِؾـََةمَداَء،ماَلمم،مَبؿمِلَعماْظؼمُلِلػمِلٔمماْظؼمُلِلػمِلَممُعَقؼمٖلْدمَرُدوُلماظػملَِّهمِعَنماْظضمَلٖداِءمِبٔنمَخاِظٍد

م(شائػملةمَوَظا)،مماخلؾؿملـةماْظفمَلِخػمَلاقمادُلَراد:مَوضؿملل،مماْظكؾثمَأِغَواعمعنمغوعمةؾـَواخِل،مم(َشاِئػمَلَة

مَأي ممصفورمَوَظا: موضؿملل، مماظطملائػملةمعضملؽملى: ممأيم،ماحلؿملػملة: م.اظؾؿملعمػذاميفمسػملؿملكمحؿملػملةمال:

م.ذظكمعنمذيءمطؿؼملانمصؿملهموظؿملسمسؽملؾملامداملمادلؾؿملعمبفملنمبؿملانماِّذؿملاءمػذهمغظمليو

مأسصملمماِّعـػملةضدمو مودػملم( معؿضملاضدؼنموأعاغةمظزملدقمضربماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿمله

مَضاَلمصعملدمادللػملؼملني،مبنيمحتعملؿملعملهمادلشملػملوبماظودموحتعملقمواِّظظملةمؾملؼملاماظربطةلؾؾبمصقػملت



م(4)

ماظَِّذيماظٖرُجُلمَصَوَجَدمَظُه،مَسعمَلاّرامَرُجٕلمِعِنمَرُجْلماِذَؿَرى:م)م(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)ماظؽمٖلِؾٗي

ماْظضمَلعمَلاَرماِذَؿَرىماظَِّذيمَظُهمَصعمَلاَلمَذَػْب،مِصؿملؾمَلامَجٖرًةمَسعمَلأرِهمِصيماْظضمَلعمَلاَرماِذَؿَرى مَذَػَؾَكمخِذ:

مٔإٖغؼمَلا:ماَِِّرُضمَظُهماظَِّذيمَوَضاَلماظٖذَػَب،مِعؽمِلَكمَأِبَؿِعمَوَظِمماَِِّرَضمِعؽمِلَكماِذَؿَرِؼُتمٔإٖغؼمَلامِعؽملدي،

مٔإَظؿمِلِهمَتَقاَطؼمَلاماظَِّذيمَصعمَلاَلمَرُجٕلمٔإَظىمَصَؿَقاَطؼمَلامِصؿملؾمَلا؛مَوَعاماَِِّرَضمِبضمِلُؿَك مَضاَلم؟مَوَظْدمَأَظغمُلؼمَلا:

مَأَحُدُػؼمَلا ماآلَخُرمَوَضاَلمُشاَلْم،مِظي: مَضاَلم؛مَجأرَؼٌةمِظي: مَوَأِغظمِلعمُلواماْظَفأرَؼَة،ماْظطمُلاَلَممَأِغغمِلُقوا:

م.(َوَتزمَلٖدَضامِعؽمِلُهمَأِغظمُلِلؾمٔلؼمَلامَسػمَلى

وحيذرػممعنمدوءمواِّعاغةم،مؼفملعرماظؿفارمباظزملدقم(مصػملىمآمسػملؿملهمودػملم)موطان 

مصعملدموخانماظضملاضؾةمدلنمطذبم (مآمسػملؿملهمودػملممصػملى)َخَرَجميفمعضملاعالتهمععماظؽملاسم،

م مَصعمَلاَلذاتمؼوم مَؼَؿَؾاَؼضمُلوَن مَصَرَأىماظؽمٖلاَس مَصاِدَؿَفاُبوامم:مٔإَظىماْظؼمُلزمَلػملَّى، م، ماظٗؿٖفأر( مَعضمِلرمَلَر )َؼا

م ماظٗؿٖفاَرمم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ِظَرُدؤلماظػملَِّه م)ٔإٖن مَصعمَلاَلم: مٔإَظؿمِلِه مَوَأِبزمَلاَرُػِم مَأِسؽمَلاَضؾمُلِم َوَرَصضمُلوا

مم(م.،مٔإالَّمَعٔنماٖتعمَلىماظػملََّهمَوَبٖرمَوَصَدَقماَنمَؼِوَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمُصٖفاّرُؼِؾضمَلـُو

ميفماظزملدقمحذرػممعنمخشملورةممبماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(ماظؿفاروطؼملامرشَّ

،مصعملالم)صػملىممباحلػملفماظغملاذبمبسملاسؿهؼروجم،موخاصةمعنميفماظؾؿملعمواظرملراءماظغملذبم

مودػملم( م)مآمسػملؿمله مُؼَزطخملؿمل: مَوَظا مٔإَظؿمِلؾمٔلِم مَؼؽمِلصمُلُر مَوَظا ماْظعمِلؿمَلاَعِة، مَؼِوَم ُٓ ما مُؼغمَلػملخملؼمُلؾمُلُم مَظا مَوَظؾمُلِممَثػمَلاَثٌة ؾمٔلِم

مَأِظؿملْم مَوَخِلُروام،مَسَذاْب مَخاُبوا مَذردمل: مَأُبو مَضاَلمَضاَل ِٓ؟ ما مَرُدوَل مَؼا مُػِم مَعِن ماْظؼمُلِلِؾُل،مم، :

ماْظغمَلاِذِب مِباْظَقػمِلِف مِدػمْلضمَلَؿُه مَواْظؼمُلؽمَلظملخملُق مؼعملولمَواْظؼمَلؽمٖلاُن، مودػملم( مسػملؿمله مآ م)صػملى موطان م، )

ـَِرَةم:م)مِّصقابه ممم(.اْظَقػمِلِفمِصيماْظَؾؿمِلٔع،مَصكمٔلٖغُهمُؼؽمَلظملخملُق،مُثٖممَؼؼمِلَقُقٔإٖؼاُطِممَوَط

م مأن مسػملى مؼدل موػذا ماظؿاجر مجيبمأن ممؼؿقرىادللػملم ماظزملدق مبه يفموؼؿقػملى

مؾملامادللػملؼملونبالدمصؿقم،موظعملدمحدثؽملاماظؿارؼخمسنأنمؼغملونمضدوةمحلؽملةمظطملريهموم،عضملاعالته

م مدون ماإلدالم مأػػملؾملا مصمضؿالودخل مبربطة مُصؿقت موظغملؽملؾملا ماظؿفار، ادللػملؼملنيممدق
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م م، م،طمؾملمأخالضوحلنموأعاغؿؾملم مواظظملػملؾنيممغدوغؿمللؿملافملطؾػملدانمجؽملوبمذرقمآدؿملا وعاظؿملزؼا

مصاظزملدقمماوشريػ م، مميفماظؿفارةواِّعاغة مِعِن مأػم ماظـعملَة وحتعملقماظضملواعلماظيتمَتِفػمِلُب

م،مماخلريم،موتؽملرملرماظؿواٖد عضملاولماهلدمميفمِعِنمأطربميفماظؿفارةمواخِلداعمماظغملذببؿملؽملؼملا

م، ماظورين ماالضؿزملاد مصؿملمبؽملؿملان ماظـعملة مهلالكمؾدد مذقملم مغذؼر موػو م، ماظربطة موميقق ،

م م، مأػػملكمعنمطانمضؾػملؽملا مذظكمضالماجملؿؼملضملاتمطؼملا مأِجٔل ابنمسؾاسم)رضيمآموِعِن

ممصؿملهمَػػمَلغمَلِتماِّعُمماظلاِظظملُةمَضِؾػمَلغمُلِم(.ممان:م)إغدغملممضدمُوظخملؿمِلُؿِممأِعّرِّصقابماظغملؿمللمواظوزسؽملؾملؼملا(م

 ي هذا وأستغفز اهلل لي ولكمأقول قول

م*ممم*مممم*

وصالةمودالّعامسػملىمخامتمأغؾؿملائهموردػملهمدؿملدغامحمؼملذملدممماظضملادلني،مربمٓماحلؼملد

م.ممأمجضملنيموصقؾهمآظهموسػملىم،(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)

ممم:ماإلسالم إخوةمممممم

مضؿملممأخالضؿملذملالممحتغملؼملؾملذملارةميفماإلدذملاظؿف إن طمليمسػملىمذملذملؼؽملؾةمذملذرسؿملمةموضوابطذملا

م مبؾملااظؿفار مصعملسملؿملةاظؿقػملي ماظزملدق،مأدسمسػملىمضائؼملةماإلدالمميفمواظرملراءماظؾؿملعم،

مبضملؿملّداماظؿام،مواظوضوحم،مادلؿضملاضدؼنمبنيمواظرتاضيمواظعملؾول،مواظرضام،واظضملدلمواِّعاغة،

مومسن م، ممواظطملررماظصملػملماظغملذبمواخلؿملاغة مَدضمِلؿملٍدمَأِبىمصضملنماظؽملاس،محاجاتموادؿطملالل،

مَوَجٖلمَسٖزماظػملََّهمَِّْظعمِلؿمَلٖن:م)َضاَل(مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)ماظؽمليبمَأٖن(مسؽملهمآمرضي)ماْظُكِدٔريد

م.(َتَرإضمَسِنماْظَؾؿمِلُعمٔإٖغؼمَلامَغظمْلِلِهمِرؿملِبمِبطمَلؿمِلٔرمَذؿمِلّؽامَأَحٍدمَعألمِعِنمَأَحّدامَيُأِسشمِلمَأِنمَضِؾٔلمِعِن

سؿملبم،مإذمظومطؿؼملؾملامعنميفماظلػملضملةممعاظػملؼملرملرتيممؼغملرملفمػوماظذياظؿاجرماظزملدوقمو

(معنمدمحذرماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملمظغملانمطاذباميفمبؿملضملهمزادلامظؽملظمللهموظطملريهم،موض

مَبضمِلسمُلغمُلِممَسػمَلىمذظكمضائاًلم:م مَؼِؾِع مَتَداَبُروا،مَوَظا مَتَؾاَشسمُلوا،مَوَظا مَتؽمَلاَجرمُلوا،مَوَظا )َظامَتَقاَدُدوا،مَوَظا
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مَوَظام مَؼِكُذُظُه، مَوَظا مَؼصمْلػمِلؼمُلُه مَظا ماْظؼمُلِلػمِلٔم، مَأُخو ماْظؼمُلِلػمِلُم مٔإِخَواّغا ِٓ ما مِسَؾاَد مَوُطوُغوا مَبضمِلٕض، َبؿمِلٔع

اظٖؿعمْلَوىمَػاُػؽمَلا،مَوُؼرمِلرُيمٔإَظىمَصِدٔرِهمَثػمَلاَثمَعٖراٍت،محَبِلِبماِعٔرٕئمِعَنماظرمٖلردمَأِنمَؼِقعمِلَرم،مَؼِقعمِلُرُهم

م.ػمِلَم،مُطٗلماْظؼمُلِلػمِلٔممَسػمَلىماْظؼمُلِلػمِلٔممَحَراْم،مَدُعُه،مَوَعاُظُه،مَوِسِرُضُه(َأَخاُهماْظؼمُلِل

ادلالماحلراممالمػذامأنمذبميفمبؿملضملهمظؿملقعملقمرحبامعنمحراممأالمصػملؿملضملػملممطلمتاجرمَطمممم

وظومطانمإغظملاضهميفم،م،مبلمصؿملهمػػملغملؿهموخلارتهميفماظدغؿملامواآلخرةممؼؽملؿظملعمبهمصاحؾهمأبّدا

َعٔنماْطَؿَلَبمَعاًظامِعِنمَعفمْلَثٕم،مَصَوَصَلمِبِهمَرِحؼمّلام:م)م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ضالم،موجوهماخلريم

م(.َأِومَتزمَلٖدَقمِبِهمَأِومَأِغظمَلعمَلُهمِصيمَدِؾؿملٔلماظػملَِّهمُجؼمِلَعمَذِظَكمَجؼمِلضمّلا،مَصعمُلِذَفمِبِهمِصيمَجؾمَلؽمٖلَم

عنمبضملضمماظيتمتزملدرماظطمِلٖشمواخلداعطلمصورماظغملذبموظعملدمتربأماإلدالممعنمو

م مماظؿفار محق مبطملري ممعٖرًة، ماظلػملضملِة مَسػملى مباظـؽملاء موباظؾارل مومخرىأ، مسؿملوبؾملا، مثاظـةِبغمِلِؿم

موػذاوِزِغؾملاومطؿملػملؾملامبؿشملظملؿملف ُٓمَصػملَّى)ماِّعنيماظؽمليبموضقهمعام، مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما مَعٖرمحني(

م)َصعمَلاَلمَبػمَلاًل،مَأَصاِبضمُلُهمَصؽمَلاَظِتم،مِصؿملؾمَلامَؼَدُهمَصفمَلِدَخَلمَرضمَلإممُصِؾرِةمَسػمَلى مَصاِحَبمَؼامَػَذامَعا:

مَؼَراُهمَحٖؿىماظشملَّضمَلأممَصِوَقمَجضمَلػمْلَؿُهمَأَصال:مصعمَلاَلماظػملَِّه،مَرُدوَلمَؼاماظٖلؼمَلاُءمَأَصاَبِؿُه:مَضاَل(ماظشملَّضمَلأم؟

م(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)ماظؽمليبمحتذؼرمعنمإغه ،(ِعٓنمَصػمَلؿمِلَسمؽملاَشرمٖلمَعِن)م:مَضاَلمُثٖمماظؽمٖلاُس؟

معنمظغمللمذؼرذملوحتم،مسالغؿملةموالماد٘رمربؾملامتراضبمالماظيتماظظملاددةماظسملؼملائرمِّصقاب

م.مباظؾارلمأعواهلمموأطلموخداسؾملمماساظؽملمششماخلؾؿملـةمهذملغظمللمظهمولذملتل

مواظعملؿملمماظؽملؾؿملػملةمواظلػملوكماظعملوؼممِعنماِّخالقميفماظؾؿملعماظزملدقمص اظيتماظغملرميةم،

مبؿملضملهميفماظضملؾادمحعملوقمؼراسيماظذيماحلقموػذهمأخالقمادلقملعن ،ماجملؿؼملعؼؿعملدممبؾملام

أعامم،مهاخرأومدغؿملاهميفمصؿمللضمَلدم،محالاًلمارؿملّؾموعغمللؾهم،مغاصضملةمجتارتهمصؿغملونم،موذرائه

ماِّداظؿملبموعناظلؿملؽةم،ماِّخالقمصؾمليمعنمواظطملشموشريػامواخلداعمواظؿدظؿملسماظغملذبم

مودؼؽمله،مظضملرضهموصؿملاغةمظرٓبه،مراسًةمسؽملؾملامؼرتّصعمأنماظيتمؼؽملؾطمليمسػملىمطلمتاجرماخلؾؿملـة
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حؿملثمؼعملولمغؾؿملؽملام)صػملىمآمم،ؽملاسمطؼملامحياصظمسػملىمعاظهمغظمللهماظمأعوالمسػملىموحماصصملة

 (.ممِظؽمَلظمْلِلِهمُؼِقٗبمعامِّخؿملِهَمُؼِقٖبمَحٓؿىمَأَحُدُطِممُؼقمِلِعُنمالسػملؿملهمودػملم(م:م)

ماظػملؾملمماطظملؽملامحبالظكمسنمحراعكموبشملاسؿكمسنمعضملزملؿملؿكم

 .اظرامحنيوأشؽملؽملامبظملسملػملكمسؼملنمدواكمؼامأرحمم

 


