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رمطاٌ شَز الدعاء ّاإلجاب٘ ّاليصز

احلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابههماظعزؼهز م{وَإٔذَامدَهلَظَكَمسِؾَهادِيمسَـهيمصَهنٔغيم
ضَرٔؼبْم ُأجِقبُمدَسِهوَةَماظهدٖا ٔمإٔذَامدَسَهانٔمصَؾْقَلِهؿَفِقؾُوامظِهيموَظْقُمِعِـُهوامبِهيمظَعَؾَفُهمِمؼَرِذُهدُونَم}،م
المإظههَمإٔالَمآُموحهدَهُمالمذَههرؼكَمظَههُم،موأَذههفدُمأنٖمدههقدَغاموغؾقٖـههامحمؿهدّامسَؾ هدُهم
وأَذههفدُمأنِم َ
وردوظُهُم،ماظؾَفُمٖمصَلمودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَهىممؼهومٔمم
اظدؼنٔم،مّبعدم مم م
صؿنمخصائصمذفرمرعضانمادلؾاركمأغهمذفرماظدساءم،موذفرماإلجابةم،موذفرماإلغابةم
إىلمآم(سزموجل)،مألنماإلغلان مصقهمؼؽونمأضرب مإىل مآ متعاىلمعن مأي موضت مآخر م،م
صؽؾَؿهامسظُؿتمععرصةماإلغلانمبربهموضوؼتمصِؾؿُهمبهمطانمدساؤُهمظهمأسظم.م م
مصاظدساء معن مأصضل ماظعؾادات ماظيت مؼؼوم مبفا ماإلغلان مادلمعن م ،مذلغه مسظقم م ،موغػعهم
سؿقم م ،موعؽاغؿه مساظقة ميف ماظدؼن ،مصفو مضؿة ماإلميان م ،مودرٓ مادلـاجاة مبني ماظعؾد موربه م،م
وػو معن مأسظم مأدؾاب مدصع ماظؾالء م ،مطؿا مأغه مدؾب مالغشراح ماظصدر موتػرؼج ماهلم موزوالم
اظغم،مبهمتػرجماظؽروبم،موتلؿفؾبماظـعمم،موتدصعماظـؼمم،مؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م
(عا معِنِ معُلِؾِمٕ مؼَدِسُو مبِدَسِوَةٍ مظَقِسَ مصِقفَا مإٔثِمْ موَالَ مضَطِقعَةُ مرَحِمٕ مإٔالَ مأَسِطَاهُ ماظؾَهُ مبِفَا مإٔحِدَىم
ثَالَثٍ م ،مإٔعٖا مأَنِ متُعَفٖلَ مظَهُ مدَسِوَتُهُ م ،موَإٔعٖا مأَنِ مؼَدٖخِرَػَا مظَهُ ميف ماآلخِرَةِ م ،موَإٔعٖا مأَنُِ مؼَصِرٔفَ مسَـِهُم
عِنَماظلٗوءِمعِـِؾَفَام.مضَاظُوامإٔذاًم ُغؽْـِرُ.مضَالَم ماظؾَهُم َأطْـَرُم).م م
واظدساءمدالح مادلمعن ميف مطل موضت م ،موػو مأطرم مذيء مسؾى مآ م(سزموجل) ،مؼؼولم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م(ظَقِسَ مذَيِءْ م َأطْرَمَ مسَؾَى ماظؾَهِ معِنَ ماظدٗسَاءِ) ،مظذا مصنن مآ م(سزم
وجل)محيبمعنمؼدسوهم،موؼغضبمممنمالمؼدسوهم،مؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م م(عَنِ م
مظَمِمؼَلِلَلِماظؾَهَمؼَغِضَبِمسَؾَقِهِ)،موضدمأحلنماظشاسرماظعربيمحنيمضال م م
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لماظهذيمأبوابُههمالمتُقفبم .م
المتلهلظهنٖمبُينٓمآدممحاجهةممم***مموده ٔ
اظؾَهُمؼَغِضَبُمإٔنِمتَرَطْتَمدُمَاظَهُمم***مموَبُـَيٗمآدَمَمحِنيَمؼُلِلَلُمؼَغِضَبُم .م
وؼؼولمآخر م
وإغيمألدسومآَمواألعهههرُمضقهقْممم***ممسؾههيٖمصههؿهامؼـػهههكمأنمؼؿػرٓجهههها م
وربٖمصؿىمضاضتمسؾقهموجوػُهُمم***ممأصابمظهميفمدسوةمآمعَكِرَجا م
ومما مؼؾني معؽاغة ماظدساء موسؾوٖ مذلغه ميف مذفر ماظصقام مأن ماحلقمدؾقاغهموتعاىل مربطم
بني ماظصقام مواظدساء مبرباط موثقق م ،مصػي مثـاؼا محدؼث ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف مدورة ماظؾؼرةم
سن ماظصقام موصرضقؿه موبعض مأحؽاعه مؼلتي مضول مآ متعاىل {وَإٔذَا مدَلَظَكَ مسِؾَادِي مسَـيم
صَنٔغي مضَرٔؼبْ مأُجِقبُ مدَسِوَةَ ماظدٖا ٔ مإٔذَا مدَسَانٔ} ،مظقمطد مسؾى مربط ماظدساء مباظصقام مواظصقامم
باظدساء م ،موسؾى مأػؿقة ماظصقام ميف مإجابة ماظدساء ،مصاآلؼة متدل مدالظة مواضقة مسؾىم
ارتؾارفؿا مععّا م ،موتؾني مأن معن مأسظم ماألوضات ماظيت مؼُرجى مصقفا ماإلجابة مواظؼؾول مذفرم
رعضان مادلؾارك ماظذي مػو مذفر ماظدساء م،موخاصة مسـد مداسة ماظػطر م ،محقثمؼؼول م(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) م م(ظؾصائم مدسوة مال مترد) م ،موؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م م(ثَؾَاثْ مظَا متُرَدٗم
دَسِوَتُفُمِ ،ماإلٔعَامُ ماظعَادِلُ ،موَاظصٖائِمُ محِنيَ مؼُػْطِرُ ،موَدَسِوَةُ مادلَظْؾُومٔ مؼَرِصَعُفَا مصَوِقَ ماظغَؿَامٔ،م
وَتُػَؿٖحُمظَفَامأَبِوَابُماظلٖؿَاءِ،موَؼَؼُولُماظرٖبٗمسَزٖموَجَلٖ موَسِزٖتِيمظَلَغِصُرَغٖكِموَظَوِمبَعِدَمحِنيٕ) .م
وال مذك مأن ماظدساء معن مأسظم ماظطاسات م ،موأغػع ماظؼربات م ،مظذظك مدَؿٖاه ماحلقم
دؾقاغه موتعاىل مسؾادة ميف مضوظه {وَضَالَ مرَ ٗبؽُمُ مادِسُوغِي مأَدِؿَفِبِ مَظؽُمِ مإٔنٖ ماظَذِؼنَم
ؼَلَِؿؽْؾِرُونَ مسَنِ مسِؾَادَتِي مدَقَدِخُؾُونَ مجَفَـٖمَ مدَاخِرٔؼنَ} ،موؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)م م(اظدٗسَاءُمػُوَماظْعِؾَادَةُ)،مثُمٖمضَرَأَم {موَضَالَمرَ ٗبؽُمِمادِسُوغِيمأَدِؿَفِبِمَظؽُمِ)م .م
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ودلا مطان مظؾدساء مػذه مادلؽاغة ماظعظقؿة م ،موادلـزظة ماجلؾقؾة م ،مجاء مآؼات ماظؼرآنم
اظؽرؼم م،مودـة ماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) معؾقـة مصضؾه موعُـَوػة ممبؽاغؿه موسظم مذلغه م،م
وعرشِّؾة مصقه ،مألغه مأداسُ ماظعؾادة موروحُفا م ،موسـوانُ ماظؿذظُّل مواخلضو مواالغؽلار مبنيم
ؼدي مآم(سزموجل) موإزفار ماالصؿؼار مإظقه م،مؼؼولماحلقمدؾقاغه م{ادِسُوا مرَ ٖبؽُمِ متَضَرٗسّام
وَخُػْقَةً مإٔغٖهُ مال مؼُقِبٗ ماظْؿُعِؿَدِؼنَ م* موَال متُػْلِدُوا مصِي ماألرِضٔ مبَعِدَ مإٔصِالحِفَا موَادِسُوهُ مخَوِصًام
وَرَؿَعّا مإٔنٖ مرَحِؿَةَ ماظؾَهِ مضَرٔؼبْ معِنَ ماظْؿُقِلِـِنيَ} ،موؼؼول متعاىل م{ مػُوَ ماظْقَيٗ مال مإٔظَهَ مإٔال مػُوَم
صَادِسُوهُ معُكِؾِصِنيَ مظَهُ ماظدِٓؼنَ ماظْقَؿِدُ مظِؾَهِ مرَبِٓ ماظْعَاظَؿِنيَ}،موؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م
(إٔنٖ مرَ ٖبؽُمِ متَؾَارَكَ موَتَعَاظَى محَقِيٌّ مطَرٔؼمْ ،مؼَلِؿَقِقِي معِنِ مسَؾِدِهِ مإٔذَا مرَصَعَ مؼَدَؼِهِ مإٔظَقِهِ ،مأَنِ مؼَرُدٖػُؿَام
صِػْرّا)م،مصفذهماظـصوصماظشرسقةمتؾنيمسظممذلنماظدساءموصضؾه .م
وجدؼر مباظذطر مأن مظؾدساء مآدابّا مؼـؾغي ماحملاصظة مسؾقفا مواظؿلدب مبفا محؿى متؿقؼقم
ٔرتهم،مّمً ٍذِ اآلداب م م
* ماإلخالص هلل سبحاىُ ّتعاىل،مؼؼولمتعاىل م{وَعَامأُعِرُوامإٔظَامظِقَعِؾُدُواماظؾَهَمعُكِؾِصِنيَم
ظَهُ ماظدؼنَ محُـَػَاءَ موَؼُؼِقؿُوا ماظصٖؾَاةَ موَؼُمِتُوا ماظ ٖزطَاةَ موَذَظِكَ مدِؼنُ ماظْؼَقؿَةِ} ،موؼؼول مدؾقاغه م
{صَادِسُواماظؾَهَمعُكِؾِصِنيَمظَهُماظدؼنَموَظَوِمطَرٔهَما ْظؽَاصِرُونَ}.مممممم م
* محطْر الكلب ّحسً الظً باهلل عيد الدعاء م ،مضال م(صؾي مآ مسؾقه مودؾم) م م
(اظْؼُؾُوبُ مأَوِسِقَةٌ م ،موَبَعِضُفَا مأَوِسَى معِنِ مبَعِضٕ ،مصَنٔذَا مدَلَظْؿُمُ ماظؾَهَ م(سَزٖ موَجَلٖ) مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ،م
صَادِلَظُوهُموَأَغِؿُمِمعُوضِـُونَمبِاإلٔجَابَةِم،مصَنٔنٖماظؾَهَمالَمؼَلِؿَفِقبُمظِعَؾِدٍمدَسَاهُمسَنِمزَفِرٔمضَؾْبٍمشَاصِلٕ)،م
ويفماحلدؼثماظؼدديمؼؼول مربماظعزةمدؾقاغه م(...مؼَامسِؾَادِي مظَوِمأَنٖمأَوَٖظؽُمِموَآخِرَطُمِم
وَإٔغِ َلؽُمِموَجِ ٖـؽُمِمضَاعُوامصِي مصَعِقدٍموَاحِدٍمصَلَلَظُوغِي ،مصَلَسِطَقِتُمطُلٖ مإٔغِلَانٕمعَلِلَظَؿَهُ ،معَامغَؼَصَم
ذَظِكَمعِؿٖامسِـِدِيمإٔالَمطَؿَامؼَـِؼُصُماظْؿِكِقَطُمإٔذَامأُدِخِلَماظَْؾقِرَم .)...م
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*موعن مػذه ماآلداب محتزٖ احلالل يف املأكل ّاملشزب ّامللبس م،مضالم(صؾى مآم
سؾقهمودؾم) م(أَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔنٖماظؾَهَمرَقبْمالَمؼَؼْؾَلُمإٔالَمرَقؾّا ،موَإٔنٖماظؾَهَمأَعَرَماظْؿُمِعِـِنيَمبِؿَامأَعَرَم
بِهِماظْؿُرِدَؾِنيَ،مصَؼَالَ م{ؼَامأَؼٗفَاماظرٗدُلُمطُؾُوامعِنَماظطَقؾَاتِموَاسِؿَؾُوامصَاظِقّامإٔغيمبِؿَامتَعِؿَؾُونَم
سَؾِقمْ} ،مموَضَالَ م{ؼَامأَؼٗفَاماظَذِؼنَمآعَـُوامطُؾُوامعِنِمرَقؾَاتِمعَامرَزَضْـَاطُم موَاذِؽُرُوامظِؾَهِمإٔنِمطُـِؿُمِم
إٔؼٖاهُمتَعِؾُدُونَ م} ،مثُمٖم َذطَرَماظرٖجُلَمؼُطِقلُماظلٖػَرَمأَذِعَثَمأَشْؾَرَمؼَؿُدٗمؼَدَؼِهِمإٔظَىماظلٖؿَاءِمؼَامرَب مؼَام
رَبموَعَطْعَؿُهُمحَرَامْموَعَشِرَبُهُمحَرَامْموَعَؾْؾَلُهُمحَرَامْموَشُذِىَمبِاظْقَرَامٔمصَلَغٖىمؼُلِؿَفَابُمظِذَظِكَم)،م
وسَنٔمابِنٔمسَؾٖاسٕ م(رضيمآمسـفؿا) مضَالَ متُؾِقَتِمػَذِهِماظْكؼَةُمسِـِدَمرَدُولٔماظؾَهِم(صَؾَىمآُم
سَؾَقِهِموَدَؾَمَ) م{ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمطُؾُوامعِؿٖامصِيماظْلَرِضٔمحَؾَاظًامرَقؾّا}،مصَؼَامَمدَعِدُمبِنُمأَبِيموَضَاصٕ،م
صَؼَالَ مؼَامرَدُولَماظؾَهِ،مادِ ُماظؾَهَمأَنِمؼَفِعَؾَـِيمعُلِؿَفَابَماظدٖسِوَةِ،مصَؼَالَمظَهُماظـٖؾِيٗم(صَؾَىمآُم
سَؾَقِهِموَدَؾَمَ) م(مؼَامدَعِدُمأَرِبِمعَطْعَؿَكَمَتؽُنِمعُلِؿَفَابَماظدٖسِوَةِ .)ِ...م
*موعـفا مأٌ ٓكٌْ الدعاء مشتنالً علٕ شٕء مشزّع م،مظقسمصقهمجتاوزمسؾى مأحدم
عنمخؾقمآ،مععمسدممادؿعفالماإلجابةموادلداوعةمسؾى ماظدساء.مظؼولماظـيب م(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) م م(الَ مؼَزَالُ مؼُلِؿَفَابُ مظِؾْعَؾِدِ معَا مظَمِ مؼَدِ ُ مبِنٔثِمٕ مأَوِ مضَطِقعَةِ مرَحِمٕ ،معَا مظَمِم
ؼَلِؿَعِفِلِم.مضِقلَمؼَامرَدُولَماظؾَهِمعَاماالِدِؿِعِفَالُ؟.مضَالَ ممؼَؼُولُمضَدِمدَسَوِتُموَضَدِمدَسَوِتُمصَؾَمِمأَرَم
ؼَلِؿَفِقبُمظِيمصَقَلِؿَقِلِرُم(أيمؼـؼطعمسنماظدساء)سِـِدَمذَظِكَ،موَؼَدَ ُماظدٗسَاءَ) .م
* مختري األّقات الفاضل٘ كثلث اللٔل اآلخز م ،مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م(ؼَـِزٔلُم
رَبٗـَامتَؾَارَكَموَتَعَاظَىمطُلٖمظَقِؾَةٍمإٔظَىماظلٖؿَاءِماظدٗغِقَامحِنيَمؼَ ِؾؼَىمثُؾُثُماظؾَقِلٔماآلخِرُمؼَؼُولُ معَنِم
ؼَدِسُوغِي مصَلَدِؿَفِقبَمظَهُ م ،معَنِمؼَلِلَظُـِي مصَلُسِطِقَهُ ،معَنِمؼَلِؿَغِػِرُغِي مصَلَشْػِرَمظَهُ)م،مووضتماظلفودم
بني مؼدي مآ م(سز موجل) ميف ماظصالة ،مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م(أَضْرَبُ معَا مؼَؽُونُم
اظْعَؾِدُمعِنِمرَبهِموَػُوَمدَاجِدْمصَلَطْـِرُواماظدٗسَاءَ)م،موؼومماجلؿعةم،مضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م م
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(إٔنٖمصِيماظْفُؿُعَةِمظَلَاسَةًمالمؼُوَاصِؼُفَامعُلِؾِمْمؼَلِلَلُماظؾَهَمصِقفَامخَقِرّامإٔالَمأَسِطَاهُمإٔؼٖاهُ)،موؼوممسرصة،م
ضال م(صؾى مآمسؾقهمودؾم)م م(خَقِرُماظدٗسَاءِمدُسَاءُمؼَوِمٔمسَرَصَةَموَخَقِرُمعَامضُؾْتُمأَغَاموَاظـٖؾِقٗونَم
عِنِمضَؾِؾِيمظَامإٔظَهَمإٔظَاماظؾَهُموَحِدَهُمظَامذَرٔؼكَمظَهُ م ،مظَهُماظْؿُؾْكُموَظَهُماظْقَؿِدُموَػُوَمسَؾَىمطُل مذَيِءٍم
ضَدِؼرْ)،موسؼبماالغؿفاءمعنماظصالةمادلؽؿوبةم،مظؼولمأبيمأعاعةماظؾاػؾيم(مرضيمآمسـه)م
مضِقلم مؼامردولَمآمأيماظدٗساءمأدِؿَعُم؟مضالم م(جَوفُماظؾَقلٔماآلخِرُم،مودُبُرَماظصؾواتِم
ادلؽؿوباتِ) م ،موشري مذظك معن ماألوضاف ماظػاضؾة مواألحوال ماظشرؼػة ماظيت مؼـؾغي مسؾىم
ادللؾممادؿـؿارػا .م
إضاصة مإىل مذفر مرعضان مادلؾارك موعا مظه معن مخصوصقة مباظدساء م ،موعا مصقه معن معـحم
رباغقةموسطاءاتمإهلقةميفمطلمأوضاتهمظقالًمأومغفارّام،مصفومذفرْمسظقمْمعرجوٖةٌمصقهماإلجابةم،م
وحريٌّ مبعؾاد مآ مادلمعـني مأن مؼؽـروا مصقه معن ماظدساء م ،موأن مأصضل موضت مظؾصائم مؼدسوم
آ م(سزٖ مو مجلٖ)مصقه مػوموضت ماإلصطار م ،مبعد مأن مأغفى مذظك ماظصوم مٓ موعا مأصابه ميفم
ذظك ماظقوم معن مزؿل موتعب مٓ م(سزٖ مو مجلٖ) م ،محقث مؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م
(ظِؾصٖائِمٔ مسِـِدَ مإٔصْطَارٔهِ مدَسِوَةٌ معُلِؿَفَابَةٌ) ،مصعؾى ماظعؾد مأن مؼغؿـم ماظػرصة موؼطؾب معن مآ معام
ؼرؼدمصننمآمتعاىلمجيقبمظهمدساءهم،مصالمؼؾكلماظعؾدمسؾىمغػلهميفمأنمؼلللمربٓهمطلم
عامحيؿاجهم،مصاظؾكقلمعنمخبلمباظدساءم .م
م

أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
*ممممممممم*ممممممممم* م

احلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني .م
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أخْٗ اإلسالو مم م
طذظك معن مآداب ماظدساء مأن مؼؾدأ ماظعؾد مدساءه محبؿد مآ مواظــاء مسؾقه ،مواظصالةم
واظلالم مسؾى مردوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م ،مثم مؼدسو ممبا مذاء م ،محلدؼث مصضَاظَةَ مبِنَم
سُؾَقِدٍ م(رضي مآ مسـه) مضال مدَؿِعَ مرَدُولُ ماظؾَهِ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مرَجُالً مؼَدِسُو مصِيم
صَالَتِهِ،مظَمِمؼُؿَفدِماظؾَهَمتَعَاظَى،موَظَمِمؼُصَلمسَؾَىماظـٖؾِيم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،مصَؼَالَمرَدُولُم
اظؾَهِ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م م(سَفِلَ مػَذَا م .مثُمٖ مدَسَاهُ مصَؼَالَ مظَهُ مأَوِ مظِغَقِرٔهِ م مإٔذَا مصَؾَىم
دطُمِ ،مصَؾْقَؾِدَأْمبِؿَقِؿِقدِمرَبهِمسَزٖموَجَلٖ م،موَاظـٖـَاءِمسَؾَقِهِ ،مثُمٖمؼُصَؾِّي مسَؾَىماظـٖؾِي م(صؾىمآم
أَحَ ُ
سؾقهمودؾم)،مثُمٖمؼَدِسُومبَعِدُمبِؿَامذَاءَ).مم م
موطؿا مأن مرعضان مذفر ماظدساءمواإلجابةمصفو مأؼضّا مذفر ماظـصرماظذيمالمؼلتي مإالمععم
اظصربمواظعؿلمواجلدمواالجؿفادم ،مصػيمذفرمرعضان مغصر مآ مادلمعـني مبؾدر موػم مضؾةم
يف ماظعدد مواظعؿاد محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه م{وَظَؼَدِ مغَصَ َرطُمُ ماظؾّهُ مبِؾَدِرٕ موَأَغؿُمِ مأَذِظَةٌم
دطُمِ مرَ ٗبؽُم مبِـَالَثَةِم
صَاتٖؼُواْ ماظؾّهَ مظَعَ َؾؽُمِ متَشِؽُرُونَ م*مإٔذِ متَؼُولُ مظِؾْؿُمِعِـِنيَ مأَظَن مؼَؽْػِقؽُمِ مأَن مؼُؿِ ٖ
آالَفٍمعنَماظْؿًَ ِئؽَةِمعُـزَظِنيَم*مبَؾَىمإٔن متَصِؾِرُواْموَتَؿٖؼُواْموََؼلْتُوطُممعنمصَوِرٔػِمِمػَهذَامؼُؿِدِدِطُمِم
رَ ٗبؽُم مبِكَؿِلَةِ مآالفٍ معنَ ماظْؿًَ ِئؽَةِ معُلَوعِنيَ م* موَعَا مجَعَؾَهُ ماظؾّهُ مإٔالَ مبُشِرَى مَظؽُمِ موَظِؿَطْؿَؽِنٖم
قؽِقمٔ}،اغؿصرمادللؾؿونميفمذفرمرعضانم
ضُؾُو ُبؽُممبِهِموَعَاماظـٖصِرُمإٔالَمعِنِمسِـدِماظؾّهِماظْعَزٔؼزٔماظْ َ
بػضل مإمياغفم مبآ م(سز موجل) ،موحلن ماظؿوطل مسؾى مآ م ،معع ماألخذ مباألدؾابم
ادلؿاحةم.م م
ويفمذفرمرعضانمطانمصؿحمعؽةماظذيمضربمصقهماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأرو م
ادلـلميفمعؽارمماألخالقموخاصةميفماظعػومواظصػحمواظؿلاعحمواظرمحةم،محني مضالم
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ألػل معؽة م(عا متظـون مأغي مصاسل مبؽم؟ مضاظوا مأخ مطرؼم موابن مأخ مطرؼم م ،مصؼال ماظـيب م-م
صؾىمآمسؾقهمودؾم-م ماذػؾوامصلغؿمماظطؾؼاء).م م
وصقه مذفر مرعضان م– مأؼضّا -مطان متوصقق مآ م(سز موجل) مظؼواتـا مادللؾقة ماظؾادؾةم
بـلقففاماظواحدميفمحربماظعاذرمعنمرعضانماظلادسمعنمأطؿوبرم1773مم،موطانمذعارم
احملارب مآ مأطرب م ،معع ماظصقام مواظؼقام مواظؼرآن مواظدساء ماظصادق م ،مصؽان ماظـصرم
ادلؾني،مورردمادلعؿدؼنم .م
وػـا مغذطر ممبا مضدعؿه مضواتـا مادللؾقة موعصرغا ماظغاظقة معن مذفداء مسظام مرووا مأرضم
اظورن مبدعائفم مدصاسّا مسن ماظدؼن مواظورن مواألرض مواظعرض م،موعازال ماظعطاء معلؿؿرّام
يفمعواجفةماإلرػابماظغاذممحؿىمتؼؿؾعهمعنمجذورهمبنذنمآمتعاىل،مدصاسامسنمدؼــام
وورــاموأعؿـاماظعربقة .م
وغمطد مأغـا ميف محاظة محرب محؼقؼقة معع مػمالءماإلرػابقني م،ماخلوغة ماظؼؿؾة ماجلؾـاء م،مم
ذظك مأن ماإلرػاب مخطر مداػم مال مدؼن مظه موال مورن م ،مصفو مؼضرب ماألخضر مواظقابس م،م
وؼلؿفدف مذق ماظصف ماظورين موإحداث ماظػؿـة مبني مأبـاء ماظورن ماظواحد م ،مصعؾقـا مأنم
غؿؽاتفموغؿعاونمععّاميفمعواجفةمػذاماإلرػابماألدودماظغاذمم؛مظؿكؾقصماإلغلاغقةمعنم
ذرهموخطره م،مصـقنممجقعّا مذرطاء ميف ماظورن موادلصري م،موأن مػذا ماظورن مظـا ممجقعّام
وبـاممجقعّامسؾىمأدسمإغلاغقةموورـقةمرادكةموعؿؽاصؽةم.مم م
صاظؾفممتؼؾلمصقاعـاموضقاعـام،موادؿفبمؼاربمدساءغام،مواجعلمذفرمرعضانمذفرمغصرم
وصؿحموتلؼقدمظؾؿلؾؿنيميفمعشارقماألرضموعغاربفا.م

