 12مو رمضاى 2418يـ
 21مو يونيٌ 1027م

مجًورية مصز العزبية
وسارة األوقاف
( )1م

العشز األواخز مو رمضاى
عبادة وسلوكا وتزبية

م

ايؿّٓمٓمربماظعاٌنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعّٖؼّٖم{:إٔغٖا مأَغَِّٖظْـَاهُ مصِي مظَقِؾَةِ ماظْؼَِّٓرٔ*موَعَام
أَدِرَاكَ معَا مظَقِؾَةُ ماظْؼَِّٓرٔ*مظَقِؾَةُ ماظْؼَِّٓرٔ مخَقِّْٕ معِنِ مأَظْفِ مذَفِّٕٕم*متَـَّٖٖلُ ماظْؿَؾَائِؽَةُ موَاظّٕٗوحُ مصِقفَا مبِنٔذِنٔم
رَبِّفٔمِ معِنِ مطُلِّ مأَعِّٕٕ*مدَؾَامْ مػِيَ محَؿٖى معَطْؾَعٔ ماظْػَفِّٕٔ}،موأذفّٓمأنمالمإظهمإالمآموحّٓهمالم
ذّٕؼكمظهم،موأذفّٓمأنمدقّٓغاموغؾقـامحمؿّّٓامسؾّٓهموردوظهم،ماظؾفممصلٓمودؾمموباركمسؾقهم
وسؾىمآظهموأصقابهم،موعنمتؾعفممبنحلانمإديمؼومماظّٓؼنم،موبعــد:ممم م
صنن معنمصضلمآمتعادي مورريؿهمبعؾادهمأنمجعلمهلممعوادممظؾطاساتمتؿضاسفم
صقفا مايلـات م ،موتؽـّٕ مصقفا ماظـػقات مواًريات م ،موعن مػّٔه ماٌوادم مذفّٕ مرعضان م،م
واظعشّٕ ماِّواخّٕ معـه مسؾى موجه ماًصوص ،مضال متعادي{:ذَفُِّٕ مرَعَضَانَ ماظَِّّٔي مأُغِّٖٔلَ مصِقهِم
اظْؼُِّٕآَنُ مػُّّٓى مظِؾـٖاسٔ موَبَقِّـَاتٍ معِنَ ماظْفَُّٓى موَاظْػُِّٕضَانٔ مصَؿَنِ مذَفَّٔٓ معِ ِـؽُمُ ماظشٖفَِّٕ مصَؾْقَصُؿِهُ موَعَنِم
طَانَ معَّٕٔؼضّا مأَوِ مسَؾَى مدَػَّٕٕ مصَعِّٖٓةٌ معِنِ مأَؼٖامٕ مأُخََّٕ مؼُّٕٔؼُّٓ ماظؾَّهُ مِبؽُمُ ماظْقُلَِّٕ موَظَا مؼُّٕٔؼُّٓ م ِبؽُمُ ماظْعُلَِّٕم
َؾؽُمِ متَ ِشؽُُّٕونَ} ،مصفّٔه ماِّؼام مصّٕصةم
وَظِ ُؿؽْؿِؾُوا ماظْعِّٖٓ َة موَظِ ُؿؽَؾُِّّٕوا ماظؾَّهَ مسَؾَى معَا مػََّٓاطُمِ موَظَع َّ
ظؾؿقلنمأن مؼؿّٖودمصقفامعنماًريم ،موظؾؿليء مأن مؼلؿّٓرك معا مصاتم ،موؼغؿـم مػّٔه ماِّؼامم
اظعشّٕميفماظطاساتم،محؿىمؼؽونمعنماظػائّٖؼنماٌؼؾوظنيميفمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼم.م م
صؾققّٕص ماظعؾّٓ مسؾى مأن مخيؿم مذفّٕه مبطاسة مآ متعادي م ،مواظؿؼّٕب مإظقه مبلغواعم
اظؼّٕبات م ،مصؿن مطان معؼصّّٕا مصقؿا معضى مصؾققػظ معا مبؼي معن مػّٔا ماظشفّٕ مباظطاسةم
واإلحلانم،موعنمطانمحملـّامصقؿامعضىمصؾققّٕصمسؾىمدالعةماظؼصّٓموصقةماظـقة .م
مموعن ماِّعور ماظيت مجيب مسؾى ماظعؾّٓ مأن محيّٕص مسؾقفا ميف ماظعشّٕ ماِّواخّٕ معنم
رعضان:ممم م

( )2م

إحياء الليل بالعبادة والطاعة م ،مباظصالة م ،موضّٕاءة ماظؼّٕآن م ،مواظّٔطّٕ م ،مواالدؿغػار م،م
واظلعي ميف مضضاء مايوائج م ،مواظؿعاون مسؾى ماظربٓ مواظؿؼوى م ...موشري مذظك معن مأسؿالم
اًريمواظصؾةم،مصؼّٓمطانماظـيبٓم(صؾىمآ مسؾقهمودؾم)مخيصماظعشّٕماِّواخّٕمعن مرعضانم
مبّٖؼّٓ معن ماظطاسة مواظعؾادة مواإلضؾال مسؾى مآ م(سّٖ موجل)م،محقث مطان م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)مجيؿفّٓ مصقفا معا مال مجيؿفّٓ ميف مشريػا معن ماِّؼام م ،مصعن مأم ماٌمعـني مسائشة م(رضيم
آ مسـفا) مضاظت م :م(طان مردول مآ م -مصؾى مآ مسؾقه مودؾم م -مإذا مدخل ماظعشُّٕ مذّٖٓم
عؽّٖرَه ،موأحقَا مظقؾه م ،موأؼؼظَ مأػؾَه)م ،موععـى مذّٓ ماٌؽّٖر م:مأي ماجؿفّٓ ميف ماظعؾادة م ،موضقل:م
طـاؼة مسن ماسؿّٖال ماظـلاء م ،مويف مرواؼة مضاظت م:م"مطان مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م
جيؿفُّٓميفماظعشّٕٔماِّواخّٕٔمعنمرعضانَمعامالمجيؿفُّٓميفمشرئهم" .م
وظعل مايؽؿة معن مذظك مأن مػّٔه ماِّؼام مهوي مبني مظقاظقفا مظقؾة ماظؼّٓر ماظيت مػيم
خري معن مأظف مذفّٕ م ،مواظيت مؼؿفؾى مصقفا مأسؾى معظاػّٕ ماظعطاء ماظّٕباغي مواظؽّٕم ماإلهليم
سؾى ماًؾق م ،مأو مأن ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مطان مؼؽـّٕ معن ماظعؾادة ميف ماظعشّٕم
اِّواخّٕ معن مرعضان مظؼّٕب ماغؿفاء مػّٔا ماظشفّٕ ماظؽّٕؼم م ،مواِّسؿال مخبواتقؿفا م ،مصؿن مخؿمم
ظهمخبريمصؼّٓمأصؾّّمونّّم،موعنمخؿممظهمبشّٕٓمصؼّٓمخابموخلّٕم.م م
واظعؾادةميفماظؾقلمأبعّٓمسنماظّٕؼاءماحملؾطمظألسؿالم،موػيمدأبماظصاينيمٌنم
أراد مأن مؼؾقق مبّٕطؾفم م ،مصؼّٓ مأخربغا مربـا مدؾقاغه موتعادي ميف مضّٕآغه مايؽقم مأن مدأبم
اٌمعـني ماظصايني مضقام ماظؾقل م ،مواظؿففّٓ مواظوضوف مبني مؼّٓي مآ مدؾقاغه مضال م(سّٖم
وجل)م:م{ ٔإغٖؿَامؼُمِعِنُمبِكَؼَاتِـَاماظَِّّٔؼنَمإٔذَامذُطُِّّٕوامبِفَامخَّٕٗوامدُفّّٖٓاموَدَؾٖقُوامبِقَؿِِّٓمرَبِّفٔمِموَػُمِم
ظَامؼَلِؿَؽْؾُِّٕونَم*متَؿَفَايفمجُـُوبُفُمِمسَنٔماظْؿَضَاجِعٔمؼَِّٓسُونَمرَبٖفُمِمخَوِصًاموَرَؿَعّاموَعِؿٖامرَزَضْـَاػُمِم
ؼُـِػِؼُونَم*مصَالمتَعِؾَمُمغَػّْْٗمعٖامأُخِػِيَمظَفُمِمعِنِمضُّٕٖةِمأَسِقُنٕمجََّٖاءّمبِؿَامطَاغُوامؼَعِؿَؾُونَ} .م
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وضّٓ مأذار مايقمدؾقاغه مإدي محال مسؾاده ماٌؿؼنيميف مضقام ماظؾقل موػفّٕ ماظػّٕاش م،م
وظّٔظك مادؿقق مػمالء ماٌمعـون مجـات موسقون م ،مطؿا موسّٓػم مايق مدؾقاغه موتعاديم
صؼال:م{إٔنٖ ماظْؿُؿٖؼِنيَ مصِي مجَـٖاتٍ موَسُقُونٕ م*مآَخِِّٔؼنَ معَا مآَتَاػُمِ مرَبٗفُمِ مإٔغٖفُمِ مطَاغُوا مضَؾِلَ مذَظِكَم
عُقِلِـِنيَم*مطَاغُوامضَؾِقؾًامعنماظؾَّقِلٔمعَامؼَفِفَعُونَم*موَبِاظْلَدِقَارٔمػُمِمؼَلِؿَغِػُِّٕونَ}.م م
وؼوصقـامغؾقـام(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مبؼقامماظؾقلمصقؼول:م(سؾقؽممبِؼِقَامٔماظؾَّقِلٔمصَنٔغٖهُم
دَأَبُماظصٖاظِقِنيَمضَؾِ َؾؽُمِ م،موَإٔنٖمضِقَامَماظؾَّقِلٔمضُِّٕبَةٌمإٔظَىمآِ م،موََتؽْػِريْمظِؾلٖقِّؽَاتِ م،موَعَـِفَاةٌمسَنٔم
اظْنٔثِمٔم،موَعَطَّْٕدَةٌمظِؾّٖٓاءِمسَنٔماظْفَلَِّٓ)م،مسؾىمأنمإحقاءماظؾقلموضقاعهمالمؼؿوضفمسؾىماظصالةم
وصؼطم،مصؿالوةماظؼّٕآنمضقاممظقلم،موعّٔاطّٕةمايّٓؼثمضقاممظقلم،موذطّٕمآمضقاممظقلم،م
وطلمغاصؾةمؼؿؼّٕبمبفامإديمآمبعّٓماظعشاءمصفيمضقاممظقلم.م م

ومهًا :إيكاظ األيل  :مظؾؿشارطة ميف مضقام ماظؾقل م ،موتؾؿّٗ مظقؾة ماظؼّٓر م ،مِّنم

اإلغلان معلؽول مسن مأػؾه م ،ماغطالضا معن مضوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(طُؾُّؽُمِمرَاعٕم،م
وطؾُّؽم معلؽولْ مسن مرَسِقٖؿِه م ،مصاإلعامُ مراعٕ م ،موػو معلؽولْ مسن مرسقٖؿِه ،مواظّٕٖجُل ميف مأَػؾِهِم

راعٕ،موػومعلؽولْمسنمرسقٖؿِهم)...م،موضّٓمطانماظـيبٓم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مطـريّامعامؼوضظم
أعفات ماٌمعـني مظؾعؾادة مواظطاسة م ،مصعن مأم مدؾؿة م(رضي مآ مسـفا) مضاظت :مادؿقؼظم

ردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مظقؾة مصّٖسّا م ،مؼؼول:م(دُؾِقَانَ ماظؾَّهِ م ،معَاذَا مأَغَِّٖلَ ماظؾَّهُ معِنَم
اًََّٖائِنٔ م ،موَعَاذَا مأُغِّٖٔلَ معِنَ ماظػِؿَنٔ م ،معَنِ مؼُوضِظُ مصَوَاحِبَ مايُفَُّٕاتِ مـ مؼُّٕٔؼُّٓ مأَزِوَاجَهُ مظِؽَيِم

ؼُصَؾِّنيمـمرُبٖمطَادِقَةٍمصِيماظّٓٗغِقَامسَارٔؼَةٍمصِيماآلخَِّٕةِ)م،موسنمزؼـبمابـةمأممدؾؿةم(رضيمآم
سـفا)مضاظت:م(...طَانَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مإٔذَا مبَؼِيَ معِنَ ماظشٖفِّٕٔ مسَشََّٕةُ مأَؼٖامٕم
ظَمِمؼََّٔرِمأَحَّّٓامعِنِمأَػِؾِهِمؼُطِققُماظْؼِقَامَمإٔظَّامأَضَاعَهُ).م م

صقّٕيمبـامأنمغؼؿّٓيمبػعلماظـيبٓم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مهؼقؼًامظؼوظهمتعادي:م{ؼَاأَؼٗفَام

اظَِّّٔؼنَمآعَـُوامضُوامأَغِػُ َلؽُمِموَأَػِؾِقؽُمِمغَارّاموَضُودُػَاماظـٖاسُموَاظْقِفَارَةُ}،مصنؼؼازماِّػلمظؾؿعؾّٓم
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واظطاسة مدؾب معن مأدؾاب مررية مآ م(سّٖٓ موجلٓ) ماظيت مغؿؾؿلفا ميف مػّٔا ماظشفّٕ ماظؽّٕؼم م،م
حقثمؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(رَحِمَماظؾَّهُمرَجُؾًامضَامَمعِنَماظؾَّقِلٔمصَصَؾَّى،موَأَؼِؼَظَم

اعَِّٕأَتَهُ ،مصَنٔنِ مأَبَتِ مغَضََّّ مصِي موَجِفٔفَا ماظْؿَاءَ م ،مورَحِمَ ماظؾَّهُ ماعَِّٕأَةً مضَاعَتِ معِنَ ماظؾَّقِلٔ مصَصَؾَّتِ،م
وَأَؼِؼَظَتِمزَوِجَفَا،مصَنٔنِمأَبَىمغَضَقَتِمصِيموَجِفٔهِماظْؿَاءَ).مم م

ومنهب :شد المئزر :وػو مطـاؼة مسن مذّٓة ماجؿفاده م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)ميف ماظعؾادة مزؼادة مسؾى مسادته ميف مشري مرعضان م ،موإٌّاد مبه م:ماظؿشؿري ميف ماظعؾادةم
 ،مصعن مأغّٗ م(رضي مآ مسـه) مضال :م(طَانَ ماظـٖؾِيٗ م -مصَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ -مإٔذَا مجَاءَتِم
اظْعَشُِّٕ ماظْلَوَاخُِّٕ معِنِ مرَعَضَانَ مرَوَى مصَِّٕاذَهُ م ،موَذَّٖٓ معِؽَِّٖرَ ُه موَاجِؿَـَبَ ماظـِّلَاءَ م ،موَجَعَلَ مسَشَاءَهُم
دَقُورّا)م.ممم م
وملمؼؼفماِّعّٕمسـّٓمجمّٕدمإحقاءماظؾقلم،موإؼؼازماِّػلم،موذّٓماٌؽّٖرم،مبلمتعّٓىم
ذظك مإدي مبقان ماياظة مواهلقؽة ماظيت مؼـؾغي مأن مؼؽون ماظعؾّٓ مسؾقفا معن مجٍّّٓ مواجؿفاد م،م
ظقؽونمعنماظػائّٖؼنماٌػؾقنيم،مضالمتعادي{:ؼَاأَؼٗفَاماظَِّّٔؼنَمآعَـُواماتٖؼُواماظؾَّهَمحَقٖمتُؼَاتِهِموَظَام
تَؿُوتُنٖمإٔظَّاموَأَغِؿُمِمعُلِؾِؿُونَ}.مم م

إنمإحقاءماظعشّٕماِّواخّٕمعنمرعضانمبفّٔهماظؽقػقةم،موبفّٔاماهلّٓيماظـؾويماظؽّٕؼمم

هلو متّٕذية محؼقؼة مظإلميان ماظصادق م ،مصاإلميان مػو معا موضّٕ ميف ماظؼؾب موصّٓضه ماظعؿل م،م
وعنمثممترتدّْماظؼقمماًؾؼقة،مواإلغلاغقةم،موعؽارمماِّخالقماظيتمتـظممدؾوكماإلغلان،م
ووعؾهمعلؿؼقؿاميفمطلٓمذؽونمحقاتهم،ميفماظعؼقّٓةم،مواآلدابم،موععاعؾةماظـاس.

وإذا مطاغت ماظعشّٕ ماِّواخّٕ معن مرعضان مأؼاعّا مسظقؿةً ماعنت مآ متعادي مبفا مسؾى مسؾادهم

بلنمأسطاػامغػقاتمرباغقةم،محقثمتؿضاسفمصقفامايلـات،موؼعظممصقفاماِّجّٕمواظـواب،م

وؼغػّٕ مآ متعادي مصقفا ماظّٔغوب مواظلقؽات م ،مصؼّٓ مجعل مآ متؾارك موتعادي مصقفا مظقؾة ماظؼّٓر م،م

إطّٕاعا معن مآ م(سّٖ موجل) مِّعة محؾقؾه م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) محؿى متؽـّٕ محلـاتفا،م
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وتّٕتػع مدرجاتفا م ،موال متلؾؼفا ماِّعم ماِّخّٕى م ،مضال متعادي:م{إٔغٖا مأَغَِّٖظْـَاهُ مصِي مظَقِؾَةِ ماظؼَِّٓرٔ م*م
ذفِّٕٕ م*متَـَّٖٖلُ ماٌَالَ ِئؽَةُ موَاظّٕٗوحُ مصِقفَام
وَعَا مأَدِرَاكَ معَا مظَقِؾَةُ ماظؼَِّٓرٔ م*مظَقِؾَةُ ماظؼَِّٓرٔ مخَقِّْٕ معِنِ مأَظْفِ م َ

بِنٔذِنٔمرَبِّفٔمِمعِنِمطُلِّمأَعِّٕٕم*مدَالَمْمػِيَمحَؿٖىمعَطْؾَعٔماظػَفِّٕٔ}.م م

وهلّٔا مطان معن مدُـةّ ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّم)ماالجؿفاد ميف ماظعؾادة مواظطاسةم
يف متؾك ماظعشّٕ م ،موبّٔل ماظودع ميف مهّٕي متؾك ماظؾقؾة ماظػاضؾة م-مظقؾة ماظؼّٓر م-ماظيت مػيم
خريْمعنمأظفمذفّٕم،مصقـؼطعماإلغلانمسنمطلماًالئقم،معشؿغالًمبؼقاعفاموإحقائفامباظّٔطّٕ،م
واظؿالوةم،مواظّٓساء،موؼؿكؾىمسنمذيقعمعامؼشغؾهم،موؼعؽفمبؼؾؾهمسؾىمربهموعامؼؼّٕبهمعـه،م
قّٕٖوِام
رؾؾّا مظػضؾه موثوابه ،موإدراطًا مظؾقؾة ماظؼّٓر م ،مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م(تَ َ
ظَقِؾَةَ ماظؼَِّٓرٔ ميف ماظوتِّٕٔ معِنَ ماظعَشِّٕٔ ماِّوَاخِّٕٔ معِنِ مرَعَضَانَ) م ،موضّٓ مأعّٕ ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)ماظلقّٓةمسائشةم(رضيمآمسـفا)مباظّٓساءمصقفام،محنيمضاظتم(رضيمآمسـفا)مظؾـيبم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :مأرأؼت مإن مواصؼت مظقؾة ماظؼّٓر معَاذَا مأضول مصقفا م؟ مضال :مضُوظِي:م
(اظؾَّفُمٖمإٔغٖكَمسَػُوٌّمتُقِبٗماظْعَػْوَمصَاسِفُمسَـِّي)م.م م
ومسقت مظقؾة ماظؼّٓر مبفّٔا ماالدم مظعظم مضّٓرػا مسـّٓ مآ م(سّٖ موجل)م ،موضقل:ماظؼّٓرم
مبعـى ماظضقق م ،مظضقق ماِّرض مسن ماٌالئؽة ماظيت متـّٖل مصقفا م ،مصػي مايّٓؼث م :م(إٔنٖم
اظْؿَؾَا ِئؽَةَمتِؾْكَماظؾَّقِؾَةَمصِيماظْلَرِضٔمأَطْـَُّٕمعِنِمسََّٓدِماظْقَصَى)م.م م

وظقؾة ماظؼّٓر مهلا مضّٓدقة مخاصة م ،محقث مجعل مآ مضقاعفا مدؾؾّا مٌغػّٕة ماظّٔغوب م ،مضالم

(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م(عَنِ مضَامَ مظَقِؾَةَ ماظْؼَِّٓرٔ م ٔإميَاغّا موَاحِؿِلَابّا مشُػَِّٕ مظَهُ معَا متَؼَّٖٓمَ معِنِ مذَغِؾِهِ)،م
وعن مثم مصعؾى ماٌلؾم مأن محيّٕص مسؾى مإحقاء مػّٔه ماظؾقؾة ماظعظقؿة م ،موؼلؿـؿّٕػا ميفم

راسة مآ م(سّٖ موجل) م ،مصؼّٓ مجعل مايق م(دؾقاغه موتعادي)ماظعؾادة مصقفا مخريّا معن مسؾادةم
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أظف مذفّٕ مظقّٗ مصقفا مظقؾة ماظؼّٓر م ،مصػقفا مأغّٖل مآ مطؿابّا مذا مضّٓر م ،مسؾى مغيب مذي مضّٓر م،م

بوادطةمعؾكمذيمضّٓرم،مسؾىمأعةمذاتمضّٓرم.مممم م

صؾـغؿـم مػّٔه ماِّؼام مباظّٔطّٕ مواظّٓساء موتالوةماظؼّٕآنم،موطل معا مؼؼّٕبـا مإدي مآ م(سّٖم
وجل)م ،محؿى مال مغؽون معن ماحملّٕوعني معن مرريات مآ متعادي ميف مػّٔه ماظؾقؾة م ،مصننم
ايّٕعان ميف مػّٔه ماظؾقؾة مػو مايّٕعان مايؼقؼي م ،مؼؼول مغؾقـا م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م
ّٓمحُّٕٔمَ .)..م
(...ظِؾَّهِمصِقهِمظَقِؾَةٌمخَقِّْٕمعِنِمأَظْفِمذَفِّٕٕمعَنِمحُّٕٔمَمخَقَِّٕػَامصَؼَ ِ
أقول قولي يذا وأستغفز اهلل لي ولكم
*مممممممم*مممممممم* م

ايؿّٓمٓمربماظعاٌنيم،موصالةمودالعّامسؾىمخامتمأغؾقائـهموردـؾهمدـقّٓغامحمؿـّٓم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.م م
إخوة اإلسالمم:ممم م
عا مأحوجـا موحننمغؿقّٓثمسن ماظعشّٕماِّواخّٕمعنمرعضانموإحقاء مظقؾةماظؼّٓرمأنم
غؿعؾمم عنمصقاعـامععاغيماظّٕريةم،مواظؿؽاصلم،موصؾةماظّٕحمم،موضؾطماظـػّٗم،موعنمأػمم
ػّٔه ماٌعاغي م :مععـى مإٌّاضؾة م ،مصؿّٕاضؾة مآ متعادي ميف ماظلّٕ مواظعؾن معن مأػم ماظؼقمم
اظلاعقةمواِّخالقماظػاضؾةماظيتمدسامإظقفاماإلدالمم .م
وإذا مطان مذفّٕ مرعضان معّٓردة متفّٔب ماظلؾوك موتلؿو مباِّخالق مإدي مأحلـفا م،م
صاظصقام مؼّٕبي ماظـػّٗ مسؾى معّٕاضؾة مآ م(سّٖ موجل)ميف ماظلّٕ مواظعؾن م ،محقث مؼغّٕس ميفم
غػّٗ ماظصائم ماظصربمسؾىمراسةمآمدؾقاغه م،موؼعؾؿهمضوةماإلرادةم،موضؾطماظـػّٗم،مصػيم
طـري معن ماِّوضات مؼؽون ماظطعام مواظشّٕاب مبني مؼّٓي ماظصائم مبعقّّٓا مسن مأغظار ماظـاس م،م
وععمذظكمميؿـعمسنمتـاوهلؿامخوصًامعنمآم(سّٖموجل)موخشقةمعـهمدؾقاغهم،موسؾؿهمبلنم
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آمتعاديمؼّٕاهم،موعطؾع مسؾقهميفمدّٕهموسالغقؿه م،مصقّٖدادمإمياغهمصالمخياف مشري مآم،موالم
خيشىمدواهم،موػّٔامعامصلّٕهمايّٓؼثماظشّٕؼفم:م(مطُلٗمسَؿَلٔمابِنٔمآدَمَمؼضاسَفُم،مايلـةُم
بِعَشِّٕٔ مأعِـَاظِفَا مإٔظَى مدَؾِعِؿائَةِ مضِعِفٍ م ،مضَالَ مآ متَعَاظَى:مإٔالَّ ماظصٖوِمَ مصَنغٖهُ مظِي موَأغَا مأجِّٖٔي مبِهِ م؛م
ؼََّٓعُمذَفِوَتَهُموَرَعَاعَهُمعِنِمأجِؾِي).م م
موضّٓ محــا مآ متعادي مسؾى معّٕاضؾؿه ميف مطل مأحواظـا موتصّٕصاتـا م ،مصؼال مدؾقاغه م:م
{أَظَمِ متََّٕ مأَنٖ ماظؾَّهَ مؼَعِؾَمُ معَا مصِي ماظلٖؿَوَاتِ موَعَا مصِي ماظْلَرِضٔ معَا مَؼؽُونُ معِنِ مغَفِوَى مثَؾَاثَةٍ مإٔظَّا مػُوَم
رَابِعُفُمِموَظَامخَؿِلَةٍمإٔظَّامػُوَمدَادِدُفُمِموَظَامأَدِغَىمعِنِمذَظِكَموَظَام َأطْـََّٕمإٔظَّامػُوَمعَعَفُمِمأَؼِنَمعَامطَاغُوام
ثُمٖ مؼُـَؾِّؽُفُمِ مبِؿَا مسَؿِؾُوا مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مِبؽُلِّ مذَيِءٍ مسَؾِقمْ} ،موضال متعادي{:إٔنٖ ماظؾَّهَ مطَانَم
سَؾَ ِقؽُمِ مرَضِقؾّا} ،مصنذا مراضب ماإلغلان مربه ميف مطل مأحواظه ماغضؾط مدؾوطه موتصّٕصاته م،م
وحلن مسؿؾه موادؿؼاعت محقاته م ،مدواء مرآه ماظـاس مأم ممل مؼّٕوه م ،مودواء مأثـوا مسؾقه مأم مال م،م
صال مؼظؾم مغػله موال مؼظؾم مشريه م ،محؿى موإن مشابت مسـه مرضابة ماظؾشّٕ م ،مِّغه مؼّٓرك مأن مآم
تعادي مععه محقث مطان ميف ماظلػّٕ مأو مايضّٕ م ،ميف ماًؾوة مأو ميف ماىؾوة م ،مال مخيػى مسؾقهم
خاصقة م ،موال مؼغقب مسـه مدّٕ موال مسالغقة م ،موضّٓ مسرب ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسنم
إٌّاضؾة مباإلحلان مطؿا مورد ميف محّٓؼث مجربؼل م(سؾقه ماظلالم) محني مدلظه مضائالً م:م
(صلخربغي مسَنٔ ماإلٔحِلَانٔ؟.مصؼَالَ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م(أَنِ متَعِؾَُّٓ ماظؾَّهَ مطَلَغٖكَ متََّٕاهُ مصَنٔنِم
ظَمِمَتؽُنِمتََّٕاهُمصَنٔغٖهُمؼََّٕاكَ)م .م
ظّٔا موجب مسؾقـا مذيقعّا مأن مغّٕاضب مآ متعادي م ،موظـقّٔر مأن متؽون مأجلادغا مبالم
ضؿائّٕ محقة معؿصؾة مبايق مواًري مواٌعّٕوف م ،محؿى متؿـّٖل مسؾقـا مررية مآ متعاديم
وعغػّٕته .م
م
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صؽؿامبّٓأغامذفّٕمرعضانمباظطاساتمصؾـكؿؿهمأؼضّامباظطاساتم،مصاِّسؿالمباًواتقم،مغلللم
آمتعاديمأنمؼؿؼؾلمعـاماظصقاممواظؼقام،موأنمجيعؾـامعنمسؿؼائهمعنماظـارموعنماٌؼؾوظني م

