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التاجز الصدوق األمني مع النبيني والصديكني

احلؼملدمٓمربماظضملادلنيم،ماظعملائلميفمطؿابهماظضملزؼز{:ؼَامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼنَمآعَؽملُواماتٖعملُذملواماظػملَّذملمهَم
المإظهَمإٔالَّمآُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذذملؾملدُممأنٖمدذملؿملددَغامم
َوطُوغُوامعَعَماظزملٖادِضِنيَ}،موأَذؾملدُمأنِم َ
وغؾؿملٖؽملامحمؼملدّامسَؾدُهموردذملوظُهُمم،ماظػملَّؾملُذملمٖممصَذمللدممودذملػملخملمِمموبذملارٔكْممسػملَؿملذملهمموسػملَذملىممآظِذملهِمموصذملقؾِهِمم،موعَذملنِمم
تَؾِضملَؾملُمِمبكملحلانٕمإظَىمؼومٔماظددؼنٔم،موبضملد:ممم
صكملن ماظزملدق معن معغملارم ماِّخالق ماظيت محثٖ مسػملؿملؾملا ماإلدالم مورشَّب مصؿملؾملا م ،مصؾملوم
مجاعمطلمخريم،مبهمؼلضملدماإلغلانميفماظدغؿملامواآلخرة م،مضالمتضملاىل م{:صَػملَوِمصَدَضُواماظػملَّهَم
َظغملَانَمخَؿملِرّامظَؾملُمِ}،مظذامأعرمآم(سزموجل)مبهمأػلماإلميانم،مصعملالمدؾقاغه{:ؼَامأَؼُٓؾملَاماظَٓذِؼنَم
آَعَؽملُوا ماتَٓعملُوا ماظػملَٓهَ م َوطُوغُوا معَعَ ماظزملَٓادِضِنيَ} ،موطذظك مأوصى مبه ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿملهم
ودػملم) ،مصعملال :م(سَػملَ ِؿملغملُمِ مبِاظزملددِقٔ مصَكملٔنٖ ماظزملددِقَ مؼَؾملِدِى مإٔظَى ماظْؾِرد م ،موَإٔنٖ ماظْؾِرٖ مؼَؾملِدِى مإٔظَىم
اظْفَؽملٖةِم،موَعَامؼَزَالُماظرٖجُلُمؼَزملِدُقُموَؼَؿَقَرٖىماظزملددِقَمحَؿٖىم ُؼغملْؿَبَمسِؽملِدَماظػملَّهِمصِددؼعملًام،موَإٔؼٖاطُمِم
وَاْظغملَذِبَ مصَكملٔنٖ ماْظغملَذِبَ مؼَؾملِدِى مإٔظَى ماظْظملُفُورٔ م ،موَإٔنٖ ماظْظملُفُورَ مؼَؾملِدِى مإٔظَى ماظؽملٖارٔ م ،موَعَا مؼَزَالُم
اظرٖجُلُمَؼغملْذِبُموَؼَؿَقَرٖىماظْغملَذِبَمحَؿٖىم ُؼغملْؿَبَمسِؽملِدَماظػملَّهِمطَذٖابّا).مم
واظزملدق مطذظكمررؼقماظظملائزؼنموصظملةمعنمصظملاتمادلؿعملنيم،مضالمتضملاىل{:وَاظَٓذِىم
جَاءَ مبِاظزملِٓدِقٔ موَصَدَٓقَ مبِهِ مأُوِظَؽِكَ مػُمُ ماظْؼملُؿٖعملُونَ} ،موػو مدؾب ماظؽملفاة معن مأػوال مؼومم
اظدؼنم،مضالمتضملاىل{:ضَالَماظػملَٓهُمػَذملذَامؼَوِمُمؼَؽملظملَعُماظزملَٓذملادِضِنيَمصِدِضُؾملُمِمظَؾملُمِمجَؽملَٓذملاتْمتَفِرٔىمعِنم
صملؿملمُ}.مم
تَقِؿِؾملَاماِّغِؾملَذملارُمخَذملاظِدِؼنَمصِؿملؾملَـملمأَبَدّامرَٓضِىَماظػملَٓهُمسَؽملِؾملُمِموَرَضُوامسَؽملِهُمذَظِكَماظْظملَوِزُماظْضملَ ِ
ودلؽملزظةماظزملدقموبؿملانمعغملاغؿهمسؽملدمآم(سزموجل)مجضمللمآمتضملاىلماظزملدؼعملنيمععم
اظؽملؾؿملنيميفمادلؽملزظةم،مصعملال متضملاىل م...{:مصَفملُوظَؽِكَ معَعَ ماظَّذِؼنَ مأَغِضملَمَ ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِؾملٔمِ معِنَ ماظؽملٖؾِ دؿملنيَم
وَاظزملدددؼعملِنيَ موَاظرملٗؾملَدَاءِ موَاظزملٖاظِقِنيَ موَحَلُنَ مأُوظَؽِكَ مرَصِؿملعملًا} ،موػو مأحد مأعور مدؿة مإذام
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حُظملصملت مضؼملن ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مظزملاحؾؾملا ماجلؽملة م ،مضال م(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ) م:م(اضِؼملَؽملُوا مظِي مدِؿ٘ا معِنِ مأَغِظملُ ِلغملُمِ مأَضِؼملَنِ مَظغملُمِ ماظْفَؽملٖةَ م،ماصِدُضُوا مإٔذَا محَدٖثِؿُمِ م،موَأَوِصُوام
إٔذَا موَسَدِتُمِ م ،موَأَدٗوا مإٔذَا ماؤِتُؼملِؽملِؿُمِ م ،موَاحِظملَصملُوا مصُرُوجَغملُمِ م ،موَشُسملٗوا مأَبِزملَا َرطُمِ ،م َوطُظملُّوام
أَؼِدَِؼغملُمِ)،موٓمدرمعنمضال:ممم
أصدقمؼرؼكمإظهماظضملرشمجؽملؿهمم****ممؼوممادلضملادموالمتوظعمبؿغملذؼبم
إنماظزملدوقمظدىماظرمحنمعؽملزظهم***مدارماخلػملودمبالمعوتموتضملذؼبم
وطؼملامأنماظزملدقمعنماظزملظملاتماحملؼملودةمصاظغملذبمعنماظلػملوطؿملاتمادلذعوعةماظيتم
حذٖرمعؽملؾملاماظعملرآن ماظغملرؼمم،مصؾملو مسالعةمعنمسالعاتماظؽملظملاق م،مؼعملولمغؾؿملؽملام(صػملىمآمسػملؿملهم

ودػملم)م:م(آَؼةُماظْؼملُؽملَا ِصقٔمثَػملَاثْمإٔذَامحَدٖثَمطَذَبَموَإٔذَاموَسَدَمأَخِػملَفَموَإٔذَاماؤِتُ ِؼملنَمخَانَ)م،م
صاضرتان ماظغملذب مباخلؿملاغة مدظؿملل مسػملى مذدة محرعؿه م ،موظعملد مغظملى مردول مآ م(صَػملَّى ماظػملَّهُم
سَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)ماظغملذبمسنمادلقملعنم،محنيمدؽل:م"مأََؼغملُونُماظْؼملُقملِعِنُمجَؾَاغّا م؟مصَعملَالَم :م(غَضملَمِ)م
صَ ِعملؿمللَمظَهُم:مأََؼغملُونُماظْؼملُقملِعِنُمبَكِؿملالًم؟مصَعملَالَ:م(غَضملَمِ)،مصَ ِعملؿمللَمَظهُم:مأَؼَغملُونُماظْؼملُقملِعِنُمطَذٖابّام؟مصَعملَالَ:م
ال) م"موعامذاكمإالمِّنماظغملذبمصظملةمذعؿملؼملة متضملرض ماإلغلان مظضملعملابمآم(سزموجل)م،مضالم
(َ
تضملاىل{:إٔنٖماظػملَّهَمظَامؼَؾملِدِيمعَنِمػُوَمعُلِرٔفْمطَذٖابْ}،موضالمدؾقاغه{:إغٖؼملَامؼَظملْؿَرٔيماظْغملَذِبَم
اظَّذِؼنَمظَامؼُقملِعِؽملُونَمبِـملؼَاتِماظػملَّهِموَأُوظَؽِكَمػُمُماْظغملَاذِبُونَ}.مم
وجدؼر مباظذطر مأن ماظزملدق مظه مجماالت معؿضملددة م ،معؽملؾملا م :محتري ماظزملدق ميفم
ادلضملاعالتمادلاظؿملةم،مصكملنماظزملدقميفماظؾؿملعمواظرملراءمؼورثماظربطةميفمطلمذيء م،مضالم
(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(اظؾَؿملدضملَانٔ مبِاخلِؿملَارٔ معَا مظَمِ مؼَؿَظملَرٖضَا م -مأَوِ مضَالَ :محَؿٖى مؼَؿَظملَرٖضَا م -مصَكملٔنِم
صَدَضَاموَبَؿملٖؽملَامبُورٔكَمظَؾملُؼملَامصِيمبَؿملِضملِؾملٔؼملَا،موَإٔنِمطَؿَؼملَام َوطَذَبَامعُقِعملَتِمبَرَطَةُمبَؿملِضملِؾملٔؼملَا)م.م
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وضدمأخربماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مبضملػملومعؽملزظةمودرجةماظؿاجرماظزملدوقماِّعنيم
يفمبؿملضملهموذرائه م،مصعملال :م(اظؿٖاجِرُماظزملٖدُوقُماظْفملَعِنيُمعَعَماظؽملٖؾِؿملدنيَموَاظزملدددؼعملِنيَموَاظرملٗؾملَدَاءِ)م،م
وضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) م:م(إٔنٖ مأَرْؿملَبَ ماْظغملَلِبِ مطَلِبُ ماظؿٗفٖارٔ ماظَّذِؼنَ مإٔذَا محَدٖثُوا مظَمِم
َؼغملْذِبُوا ،موَإٔذَا مائِؿُؼملِؽملُوا مظَمِ مؼَكُوغُوا ،موَإٔذَا موَسَدُوا مظَمِ مؼُكِػملِظملُوا م ،موَإٔذَا ماذِؿَرَوِا مظَمِ مؼَذُعٗوا ،موَإٔذَام
بَاسُوا مظَمِ مؼُشملْرُوا م ،موَإٔذَا مطَانَ مسَػملَؿملِؾملٔمِ مظَمِ مؼَؼملِشملُػملُوا ،موَإٔذَا مطَانَ مظَؾملُمِ مظَمِ مؼُضملَلدرُوا) .واظؿاجرم
اظزملدوقميفمزلمسرشمآمتضملاىلمؼوممالمزلمإالمزػمله،مضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) م:م
(اظؿٖاجِرُماظزملٖدُوقُمتَقِتَمزِلدماظْضملَرِشٔمؼَوِمَماظْعملِؿملَاعَةِ).مم
وضدماذؿطمللماظؽمليبماظغملرؼم م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مباظؿفارةمحؿملؽملّامعنماظدػرمععمأمم
ادلقملعؽملني مخدجيةم(رضيمآمسؽملؾملا) م،مصغملانمخريمعـالمظػملؿاجرماظزملادقماِّعنيميفمبؿملضملهم
وذرائهمودائرمأحواظهم،مصضملَنٔماظلٖائِبِمبن مأبي ماظلائب م(رضي مآ مسؽملؾملؼملا)مضَالَم:م(أَتَؿملِتُم
اظؽمليب م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م مصَفَضملَػملُوامؼُـِؽملُونَمسَػملَيٖ موَؼَذِطُرُوغِي،مصَعملَالَمرَدُولُماظػملَّهِم(صػملىم
آمسػملؿملهمودػملم)م:م(أَغَامأَسِػملَؼملُغملُمِ)مؼَضملِؽملِيمبِهِ،مضُػملْتُ:مصَدَضْتَمبِفملَبِيمأَغِتَموَأُعدي،مطُؽملِتَمذَرٔؼغملِيم
صَؽملِضملِمَ ماظرملٖرٔؼكُ ،مطُؽملِتَ مالَ متُدَارٔي موَالَ متُؼملَارٔي) مأيِ م :مال متُكِظملِي مسؿملؾّا ميف مدػملضملة موال متُفادِلم
باظؾارل ،موجاء ميف معغملاتؾؿه م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مظػملْضملَدٖاءِ مبِنٔ مخَاظِدٍ م(ػَذَا معَا ماذِؿَرَىم
عُقَؼملٖدْمرَدُولُماظػملَّهِمعِنَماظْضملَدٖاءِمبِنٔمخَاظِدٍ م،مبَؿملِعَماظْؼملُلِػملِمٔماظْؼملُلِػملِمَ م،مالَمدَاءَ م،موَالَمخِؾِـَةَ م،موَالَم
شَائِػملَةَ) م،مواخلِؾـَة مغوع معن مأَغِوَاع ماظْكؾث م،موَضؿملل:مادلُرَاد ماظْفملَخِػملَاق ماخلؾؿملـة م،م(وَظَا مشائػملة)م
أَي :موَظَا مصفور م ،موضؿملل :معضملؽملى ماظطملائػملة م :ماحلؿملػملة م ،مأي م :مال محؿملػملة مسػملؿملك ميف مػذا ماظؾؿملع.م
وغظمليمػذهماِّذؿملاءمبؿملانمبفملنمادلؾؿملعمداملمسؽملؾملاموظؿملسمصؿملهمطؿؼملانمذيءمعنمذظك.م
وضد مضرب ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مأسصملم ماِّعـػملة مظزملدق موأعاغة معؿضملاضدؼنم
صقػملت مبلؾؾؾملؼملاماظربطة مواِّظظملة موحتعملق ماظود مادلشملػملوب محتعملؿملعمله مبني مادللػملؼملني ،مصعملد مضَالَم
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اظؽملٖؾِيٗ م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م:م(اذِؿَرَى مرَجُلْ معِنِ مرَجُلٕ مسَعملَارّا مظَهُ ،مصَوَجَدَ ماظرٖجُلُ ماظَّذِيم
اذِؿَرَى ماظْضملَعملَارَ مصِي مسَعملَارٔهِ مجَرٖةً مصِؿملؾملَا مذَػَبْ ،مصَعملَالَ مظَهُ ماظَّذِي ماذِؿَرَى ماظْضملَعملَارَ :مخذِ مذَػَؾَكَم
عِؽملدي ،مإٔغٖؼملَا ماذِؿَرَؼِتُ معِؽملِكَ ماَِّرِضَ موَظَمِ مأَبِؿَعِ معِؽملِكَ ماظذٖػَبَ ،موَضَالَ ماظَّذِي مظَهُ ماَِّرِضُ:مإٔغٖؼملَام
بِضملِؿُكَ ماَِّرِضَ موَعَا مصِؿملؾملَا؛ مصَؿَقَاطَؼملَا مإٔظَى مرَجُلٕ مصَعملَالَ ماظَّذِي متَقَاطَؼملَا مإٔظَؿملِهِ:مأَظَغملُؼملَا موَظَدْ م؟ مضَالَم
أَحَدُػُؼملَا :مظِي مشُالَمْ ،موَضَالَ ماآلخَرُ :مظِي مجَارٔؼَةٌ م؛ مضَالَ :مأَ ِغغملِقُوا ماظْطملُالَمَ ماظْفَارٔؼَةَ ،موَأَغِظملِعملُوام
سَػملَىمأَغِظملُلِؾملٔؼملَامعِؽملِهُموَتَزملَدٖضَا).م
وطان م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مؼفملعرماظؿفارمباظزملدقمواِّعاغةم،موحيذرػممعنمدوءم
اظضملاضؾةمدلنمطذبموخان ميفمعضملاعالتهمعع ماظؽملاس م،مصعملدمخَرَجَم(صػملى مآ مسػملؿملهمودػملم)م
ذات مؼوم مإٔظَى ماظْؼملُزملَػملَّى ،مصَرَأَى ماظؽملٖاسَ مؼَؿَؾَاؼَضملُونَ مصَعملَالَ م :م(ؼَا معَضملِرملَرَ ماظؿٗفٖارٔ) م ،مصَادِؿَفَابُوام
ظِرَدُولٔماظػملَّهِم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) موَرَصَضملُوامأَسِؽملَاضَؾملُمِموَأَبِزملَارَػُمِمإٔظَؿملِهِمصَعملَالَم:م(إٔنٖماظؿٗفٖارَم
ؼُؾِضملَـُونَمؼَوِمَماظْعملِؿملَاعَةِمصُفٖارّام،مإٔالَّمعَنٔماتٖعملَىماظػملَّهَموَبَرٖموَصَدَقَ)م.مم
وطؼملامرشَّبماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)ماظؿفارميفماظزملدقمحذرػممعنمخشملورةمم
اظغملذبميفماظؾؿملعمواظرملراءم،موخاصةمعنمؼروجمبسملاسؿه مباحلػملفماظغملاذب م،مصعملالم(صػملىم
آ مسػملؿمله مودػملم) م :م(ثَػملَاثَةٌ مظَا م ُؼغملَػملخملؼملُؾملُمُ مآُ مؼَوِمَ ماظْعملِؿملَاعَةِ ،موَظَا مؼَؽملِصملُرُ مإٔظَؿملِؾملٔمِ موَظَا مؼُزَطخملؿملؾملٔمِ موَظَؾملُمِم
سَذَابْ مأَِظؿملمْ م ،مضَالَ مأَبُو مذَردمل :مخَابُوا موَخَلِرُوا م ،معَنِ مػُمِ مؼَا مرَدُولَ مآِ؟ مضَالَ م :ماظْؼملُلِؾِلُ،م
وَاظْؼملَؽملٖانُ ،موَاظْؼملُؽملَظملخملقُ مدِػملْضملَؿَهُ مبِاظْقَػملِفِ ما ْظغملَاذِبِ) م ،موطان م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مؼعملولم
ِّصقابهم:م(إٔؼٖاطُمِموَطَـِرَةَماظْقَػملِفِمصِيماظْؾَؿملِعٔ،مصَكملٔغٖهُمؼُؽملَظملخملقُ،مثُمٖمؼَؼملِقَقُ).ممم
وػذا مؼدل مسػملى مأن ماظؿاجر مادللػملم مجيب مأن مؼؿقرى ماظزملدق موؼؿقػملى مبه ميفم
عضملاعالته،موأنمؼغملونمضدوةمحلؽملةمظطملريهم،موظعملدمحدثؽملاماظؿارؼخمسنمبالدمصؿقؾملامادللػملؼملونم
ودخل مأػػملؾملا ماإلدالم مدون مضؿال م ،موظغملؽملؾملا مصُؿقت مبربطة مصدق ماظؿفار مادللػملؼملنيم
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وأعاغؿؾملم م ،موحلن مأخالضؾملم م،طؾػملدان مجؽملوب مذرق مآدؿملا مطفملغدوغؿمللؿملا موعاظؿملزؼا مواظظملػملؾنيم
وشريػا م ،مصاظزملدق مواِّعاغة ميف ماظؿفارة معِنِ مأػم ماظضملواعل ماظيت متَفِػملِبُ ماظـعملةَ موحتعملقم
اظؿوادٖ م،موتؽملرملر ماخلري م،مبؿملؽملؼملاماظغملذب مواخلِداعميفماظؿفارةمعِنِمأطربمعضملاولماهلدمميفم
بؽملؿملان ماالضؿزملاد ماظورين م ،مصؿملؾدد ماظـعملة م ،موميقق ماظربطة م ،موػو مغذؼر مذقملم مهلالكم
اجملؿؼملضملات مطؼملا مأػػملك معن مطان مضؾػملؽملا م ،موعِنِ مأجِلٔ مذظك مضال مابن مسؾاس م(رضي مآم
سؽملؾملؼملا)مِّصقابماظغملؿمللمواظوزن:م(إغدغملممضدموُظخملؿملِؿُمِمأعِرّامصؿملهمػَػملَغملَتِماِّعمُماظلاظِظملةُمضَؾِ َػملغملُمِ).ممم
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
*ممم*مممم*م

احلؼملدمٓمربماظضملادلني،موصالةمودالعّامسػملىمخامتمأغؾؿملائهموردػملهمدؿملدغامحمؼملذملدم
(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)،موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني.مم
ممممممإخوة اإلسالمم:ممم
إن اظؿفذملارة ميفماإلدذملالم محتغملؼملؾملذملامضؿملممأخالضؿملذملةموضوابط مذرسؿملذملةمؼؽملؾذملذملطملي مسػملىم
اظؿفار ماظؿقػملي مبؾملا ،مصعملسملؿملة ماظؾؿملع مواظرملراء ميف ماإلدالم مضائؼملة مسػملى مأدس ماظزملدق،م
واِّعاغة،مواظضملدل،مواظرضامواظعملؾول،مواظرتاضيمبنيمادلؿضملاضدؼنم،مواظوضوحماظؿام،مبضملؿملدّام
سن ماظغملذب مواخلؿملاغة م ،مواظصملػملم مواظطملرر م ،موادؿطملالل محاجات ماظؽملاس ،مصضملن مأَبِى مدَ ِضملؿملدٍم
اظْكُدِرٔيد م(رضي مآ مسؽمله)مأَنٖ ماظؽمليب م(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)مضَالَ:م(َِّظْعملِؿملَنٖ ماظػملَّهَ مسَزٖ موَجَلٖم
عِنِمضَؾِلٔمأَنِمأُسِشملِيَمأَحَدّامعِنِمعَالٔمأَحَدٍمذَؿملِؽّامبِطملَؿملِرٔمرِؿملبِمغَظملْلِهِمإٔغٖؼملَاماظْؾَؿملِعُمسَنِمتَرَاضٕ).م
واظؿاجرماظزملدوقمػوماظذيمؼغملرملفمظػملؼملرملرتيمعاميفماظلػملضملةمعنمسؿملبم،مإذمظومطؿؼملؾملام
ظغملانمطاذباميفمبؿملضملهمزادلامظؽملظمللهموظطملريهم،موضدمحذرماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)معنم
سملغملُمِمسَػملَىم
ذظكمضائالًم:م(ظَامتَقَادَدُوا،موَظَامتَؽملَاجَرملُوا،موَظَامتَؾَاشَسملُوا،موَظَامتَدَابَرُوا،موَظَامؼَؾِعِمبَضملِ ُ
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بَؿملِعٔ مبَضملِضٕ ،م َوطُوغُوا مسِؾَادَ مآِ مإٔخِوَاغّا ماظْؼملُلِػملِمُ مأَخُو ماظْؼملُلِػملِمٔ ،مظَا مؼَصملْػملِؼملُهُ موَظَا مؼَكِذُظُهُ ،موَظَام
ؼَقِعملِرُهُم،م اظؿٖعملْوَىمػَاػُؽملَا،موَؼُرملِريُمإٔظَىمصَدِرٔهِمثَػملَاثَمعَرٖاتٍ،محبَلِبِماعِرٔئٕمعِنَماظرملٖردمأَنِمؼَقِعملِرَم
أَخَاهُماظْؼملُلِػملِمَ،مطُلٗماظْؼملُلِػملِمٔمسَػملَىماظْؼملُلِػملِمٔمحَرَامْ،مدَعُهُ،موَعَاظُهُ،موَسِرِضُهُ).م
ممممأالمصػملؿملضملػملممطلمتاجرمطَذبميفمبؿملضملهمظؿملقعملقمرحبامعنمحراممأنمػذامادلالماحلراممالم
ؼؽملؿظملعمبهمصاحؾهمأبدّام،مبلمصؿملهمػػملغملؿهموخلارتهميفماظدغؿملامواآلخرةم،موظومطانمإغظملاضهميفم
وجوهماخلريم،مضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م:م(عَنٔماطْؿَلَبَمعَاظًامعِنِمعَفملْثَمٕ،مصَوَصَلَمبِهِمرَحِؼملّام
أَوِمتَزملَدٖقَمبِهِمأَوِمأَغِظملَعملَهُمصِيمدَؾِؿمللٔماظػملَّهِمجُؼملِعَمذَظِكَمجَؼملِضملّا،مصَعملُذِفَمبِهِمصِيمجَؾملَؽملٖمَ).م
وظعملدمتربأماإلدالممعنمطلمصورماظغملذبمواظطملِشٖمواخلداع ماظيتمتزملدر معنمبضملضم
اظؿفار م مبطملري محق م ،معرٖةً مباظـؽملاء مسَػملى ماظلػملضملةِ مباظؾارل م ،موأخرى مبِغملِؿِم مسؿملوبؾملا ،موثاظـةم
بؿشملظملؿملف مطؿملػملؾملا مووزِغِؾملا،موػذا معا موضقه ماظؽمليب ماِّعني م(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)محني معَرٖم
سَػملَى مصُؾِرةِ مرَضملَامٕ مصَفملَدِخَلَ مؼَدَهُ مصِؿملؾملَا م ،مصَؽملَاظَتِ مأَصَابِضملُهُ مبَػملَالً ،مصَعملَالَ :م(عَا مػَذَا مؼَا مصَاحِبَم
اظشملَّضملَامٔ؟)مضَالَ:مأَصَابَؿِهُ ماظلٖؼملَاءُ مؼَا مرَدُولَ ماظػملَّهِ ،مصعملَالَ:مأَصَال مجَضملَػملْؿَهُ مصَوِقَ ماظشملَّضملَامٔ محَؿٖى مؼَرَاهُم
اظؽملٖاسُ؟ مثُمٖ مضَالَ م :م(عَنِ مشَرملٖؽملا مصَػملَؿملِسَ معِنٓ) ،إغه محتذؼرمعن ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم)م
ِّصقاب ماظسملؼملائر ماظظملاددة ماظيت مال متراضب مربؾملا مدر٘ا موال مسالغؿملة م ،موحتذملذؼر مظغملل معنم
تلذملولمظهمغظمللذملهماخلؾؿملـةمششماظؽملاسموخداسؾملمموأطلمأعواهلممباظؾارلم.م
صاظزملدقميفماظؾؿملعمعِنماِّخالقماظغملرميةم،مواظعملؿملمماظؽملؾؿملػملةمواظلػملوكماظعملوؼمماظيتم
ؼؿعملدممبؾملاماجملؿؼملعم ،وػذهمأخالقمادلقملعنماحلقماظذيمؼراسيمحعملوقماظضملؾادميفمبؿملضملهم
وذرائه م ،مصؿغملون مجتارته مغاصضملة م ،موعغمللؾه مرؿملؾّا محالالً م ،مصؿمللضملَد ميف مدغؿملاه موأخراه م ،مأعام
اظغملذبمواخلداعمواظؿدظؿملسمواظطملشموشريػامصؾمليمعنماِّخالقماظلؿملؽةم،موعن ماِّداظؿملبم
اخلؾؿملـة ماظيت مؼؽملؾطملي مسػملى مطل متاجر مأن مؼرتصّع مسؽملؾملا مراسةً مظربٓه ،موصؿملاغة مظضملرضه مودؼؽمله،م
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وحماصصملة مسػملى مأعوال ماظؽملاسمطؼملامحياصظمسػملىمعاظهمغظمللهم ،محؿملثمؼعملولمغؾؿملؽملام(صػملىمآم
دطُمِمحَؿٓىمؼُقِبَٖمِّخؿملهِمعامؼُقِبٗمظِؽملَظملْلِهِ).مم
سػملؿملهمودػملم)م:م(المؼُقملِعِنُمأَحَ ُ
اظػملؾملمماطظملؽملامحبالظكمسنمحراعكموبشملاسؿكمسنمعضملزملؿملؿكمم
وأشؽملؽملامبظملسملػملكمسؼملنمدواكمؼامأرحمماظرامحني.

