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 املسئولية  
مىساىيةدييية ووطيية وجمتنعية وإ

 

...َوَتضمَلاَوُغوامَسػمَلىماْظِؾرِّمَواظٖؿعمْلَوىم}احلؼملدمهللمربماظضملادلنيم،ماظعملائلميفمطؿابهماظضملزؼزم:

م... مَواْظضمُلِدَوأن مَسػمَلىماْظٔإِثٔم مَتضمَلاَوُغوا م{َوَظا م،م، مَظُه مالمَذرؼَك ماهلُلموحَدُه مٔإالَّ مإظَه ماَل مأِن وَأذؾملُد

ؾملُدمأٖنمدؿمّلَدغاموغؾؿمٖلؽملامحمؼملّدامَسؾُدهموردوُظُهم،ماظػملَّؾمُلٖممَصلِّمودػملخملِمموبأرْكمسػمَلؿملهموسػمَلىمآِظِهموَأذ

 :مممممموبعد وصقِؾِهم،موَعِنمَتِؾضمَلؾمُلِممبإحلإنمإَظىمؼؤمماظدِّؼٔنم،

موتضملاديمحددمصعملدم ماظضملؾادةاحلقمدؾقاغه م،مظإلغلانمعؾملؼملةمسصملؿملؼملةمجباغبمعؾملؼملة

م مػذا مإسؼملار معؾملؼملة متضملادي:ماظغملونوػي مضال مَواِدَؿضمِلؼمَلَرُطِمم}، ماِِّرٔض معَِّن مَأغرمَلَأُطِم ُػَو

،مواظؽملصملرمصؿملؼملامأودعمصؿملؾملامعنمخرياتموعامضدرممأي:مرػملبمعؽملغملممسؼملارتؾملاموإصالحؾملا{ِصؿملؾمَلا

 مصؿملؾملامعنمأضوات.

مأومإو نماإلغلانمعدغيمبشملؾضملهمالمؼلؿشملؿملعمأنمؼضملؿملشموحدهمعؽملعملشملضمّلاميفمصقراءم،

عمشريهميفمجمؿؼملعمعؿؼملادكماظؾؽملؿملانم،مؼؿأثرمبهموؼؤثرمصؿملهم،ممعؽملضملزاًلميفمطؾملفم،مبلمؼضملؿملشمع

َؼامَأٗؼؾمَلاماظؽمٖلاُسمٔإٖغامَخػمَلعمْلؽمَلاُطِممِعِنمَذَطٕرمَوُأِغـَىمَوَجضمَلػمْلؽمَلاُطِممُذضمُلوّبامَوَضَؾاِئَلمِظَؿضمَلاَرُصوام}ضالمتضملادي:م

مَخِؾرْي مَسػمِلؿملْم ماظػملََّه مٔإٖن مَأِتعمَلاُطِم ماظػملَِّه مِسؽمِلَد مَأْطَرَعغمُلِم م{ٔإٖن ماحلسملارةموإغرملاءماحلؿملاةمإضاعةص،

مالبدمعنمغرملرمضؿملممادللؽوظؿملةظذامطانم؛مماظؽملاسمبنيواظؿضملاونمماظؿضملاؼشمؼؿشملػملبمواظضملؼملران

م.عؾدأمإسؼملارماظغملذملونماظذيمدسامإظؿملهماإلدالممبؾملامؼؿقعملقمماجملؿؼملضملؿملةماظيت

مإدالعيمأصؿمللم مصادللؽوظؿملةمعؾدأ ؼرتبىمسػملؿملهمادلؤعنمعنمخاللمعضملرصؿهمبدؼؽملهم،

مسػملؿملهمعنموعاظهمعنمحعملوقماإلغلانممصؿملدركصةم،محقمادلضملر مصؿملػملؿزممباظوصاءعا مواجؾاتم،

م مؼضملؿديمسػملىمحعملوقماآلخرؼنممزملؾّّؿملصبؾملا، مال م، مظورؽمله مغاصضمّلا ميفمجمؿؼملضمله مإجيابؿم٘لا المو،

م.ؽملضملهمأحْدمذؿملّؽامعنمحعملهممي
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مبغمللمةذملادللؽوظؿملةمذملامضؿملؼملذملانمإالموتؿفلدمصؿملؾملذملاةماإلغلذملاتمحؿملذملوعامعنمحلصملةمعنمحلصمل

صردؼةمأممجمؿؼملضملؿملةم،مضالم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(م:م)ُطػملُّغمُلِمممعلؽوظؿملةواءمأطاغتمصورػام،مد

مَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسؿمٖلِؿِه،مَواظٖرُجُلمَرإعمَسػمَلىمَأِػػمِلِهم َرإعمَوَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسؿمٖلِؿِه،مَصاإٔلَعاُممَرإعمَوُػَو

م مَراِسؿمَلٌة مَواْظؼمَلِرَأُة مَرِسؿمٖلِؿِه، مَسِن مَعِلُؽوْل مَرِسؿمٖلِؿؾمَلا،مَوُػَو مَسِن مَعِلُؽوَظٌة مَوِػَي مَزِوِجؾمَلا مَبؿمِلِت َسػمَلى

مصؾنيماحلدؼثماظرملرؼفمأنم م، مَرِسؿمٖلِؿِه( مَسِن مَعِلُؽوْل مَوُػَو مَرإع مَدؿملِِّدِه مَعأل مِصي َواْظَكاِدُم

مميفماإلدالمممتؿازمباظرملؼملوظؿملةم،مصؿضملممطلمأصرادماجملؿؼملعم.مادللؽوظؿملة

ممواملسئولية يف اإلسالو ىوعاٌ ماِّصرادم،موػؽملاكمعلؽوظؿملةمموظؿملةعلؽ، صردؼةمعضملينمبؾملا

مص م، مطػمله ماجملؿؼملع مبؾملا معضملين موإغلاغؿملة مؼغملونممادللؽوظؿملةجمؿؼملضملؿملة مأن متضملين: اظظملردؼة

موسؾاداتهم موأدرته، موسؼملػمله موسػملؼمله م، موسعملػمله م، موبدغه موجوارحه مسنمغظملله اإلغلانمعلؽواًل

موجل م)سز ماهلل مأعام محبعملؾملا مووصَّى مأحلن مصإن م، موعلؽوظؿملاته مغظمللهموعضملاعالته موأعام )

مادللؽوظؿملةوجمؿؼملضملهمحتعملقمظهماظـوابم،موغالماِّجرمواظضملشملاءم،موإنمأداءموصرطميفمػذهم

أذارم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(ممادللؽوظؿملةصعملدمباءمبؽملظمللهمإديماخللرانمادلؾنيم،موإديمػذهم

،مَوَسِنمِسػمْلؼمِلِهمِصؿملَمممؿملؼمَلامَأْصؽمَلاُهبعملوظه:م)اَلمَتُزوُلمَضَدَعامَسِؾٍدمَؼِوَمماظعمِلؿمَلاَعِةمَحٖؿىمُؼِلَأَلمَسِنمُسؼمُلٔرِهمِص

م،مَوَسِنمَعاِظِهمِعِنمَأِؼَنماْطَؿَلَؾُهمَوِصؿملَممَأِغظمَلعمَلُه،مَوَسِنمِجِلؼمِلِهمِصؿملَممَأِباَلُه(.مَصضمَلَل

م،م ماظؿملد مراػر مأنمؼغملونماإلغلانمسظملؿملفماظػمللانم، ماظظملردؼة مادللؽوظؿملة وعنمظوازم

ودػملم(م:م)ماْظؼمُلِلػمِلُممَعِنمَدػمِلَمماظؽمٖلاُسممعأعونماجلاغبمععمطلماظؾرملرم؛مضالم)صػملىماهللمسػملؿمله

.ِعِنمِظَلاِغِهمَوَؼِدِهم،مَواْظؼمُلِؤِعُنمَعِنمَأِعؽمَلُهماظؽمٖلاُسمَسػمَلىمِدَعاِئؾمٔلِممَوَأِعَواِظؾمٔلِم(
 م

موعؤدلاتممأما املسئولية اجملتنعية واإلىساىية مأصراّدا ماجلؼملؿملع مضؿملام صؿضملين:

مواحملا مأوراغؾملمموجمؿؼملضملاتؾملمم، مواظضملؼمللمبواجؾاتؾملممجتاه مسػملىمثرواتماجملؿؼملعم، صصملة

مسػملىم ماظعملائؼملة موادلوارؽملة مواظشملؼملأغؿملؽملة مضؿملمماِّعنمواِّعانمواظلالعة موغرملر م، سػملىمتؽملؼملؿملؿؾملا
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مذظك موشري م، ماظؿضملاؼشماظلػملؼملي مثعملاصة موغرملر ماظدؼينم، مواظؿلاعّّ مواإلغزملاف مبامماظضملدل

مواظؾرملرؼةمطػملؾملا.محيعملقمغؾملسملةماِّعةمواجملؿؼملعم

داسمصروضماظغملظملاؼاتماظيتمإنمضاممبؾملاماظؾضملضموتعملوممادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمسػملىمأ

دعملطماإلثممسنماظؾاضنيم،موإنمملمؼعملممبؾملامأحدمأثمماجلؼملؿملعم؛مِّنمصرضماظغملظملاؼةمالمؼؿضملػملقم

مصإرضملامماجلائعم مبلمؼؿضملػملقمجبؼملؿملعمأصرادماجملؿؼملعم، موطلاءماظضملاريمبرملكصمبضملؿملؽملهم، ،م،

مذظكمؼدخلميف مطل ماجلاػل موتضملػملؿملم مادلػملؾملوفم، موإشاثة مادلرؼضم، صروضمموعداوة

مِعؽمِلؾمُلِممِصِرَضٍةمُطلِّمِعِنمَغظمَلَرمَصػمَلِوَظامَطاصًَّةمِظؿمَلؽمِلظمِلُرواماْظؼمُلِؤِعؽمُلوَنمَطاَنمَوَعا}:اظغملظملاؼاتم،مؼعملولمدؾقاغهم

م.م{َؼِقَذُروَنمَظضمَلػملَّؾمُلِممٔإَظؿمِلؾمٔلِممَرَجضمُلوامٔإَذامَضِوَعؾمُلِممَوِظؿمُلؽمِلِذُرواماظدِّؼٔنمِصيمِظؿمَلَؿظمَلعملَّؾمُلوامَراِئظمَلٌة

اجملؿؼملعممطربميفمحتعملؿملقماظؿوازنمادلشملػملوبميفجملؿؼملضملؿملةمهلاماظدورماِّوادللؽوظؿملةما

مبنيمةذملاإلغلاغؿملماتذملالضذملطمواظضملذملةماظروابذملؼملىمظؿعملوؼذمللماِّدذملذملاغؿملةمػيماظلؾؿملذملاإلغلمةذملادللؽوظؿملو

مم:ماظؾرملرم،موعنمصورػا

مممممم مورصعماِّعؿملةمبغمللمصورػا متضملػملؿملمماجلاػلم، مواظدؼؽملؿملةم،مصغمللم: مواظـعملاصؿملةم، اظؿضملػملؿملؼملؿملةم،

بمضػملمموصغملرم،موطلمساملموعـعملفم،موطلمصاحبمعؽملربمدسويموإسالعيمعلؽولمسنمصاح

صاجلؼملؿملعميفمدظملؿملؽملةمواحدةم،مرصعماجلؾمللم،مورياؼةماِّعنماظظملغملريمِّصرادماجملؿؼملعم،م

 .وظغمليمتزمللمإديمبرِّماِّعانمالبدمعنمتغملاتفماجلؼملؿملعموإالمػػملغملوامذيؿملضمّلام

،مملذملائهمودوائذملهمموذذملرابهموطميفمرضملاعذملهممحتعملؿملقمطظملاؼةماظذملورنمم:مم-أؼسمّلامم-وعنمصورػامم

وحتعملؿملذملذملقماظعملذملذملوةميفمذيؿملذملذملعماجملذملذملاالتماظضملػملؼملؿملذملذملةم،مواظظملغملرؼذملذملةم،ممممموتذملذملوصريمدذملذملالحهموسؿذملذملادهم،ممم

،موملمحيددم{َوَأِسٗدوامَظؾمُلِممَعاماِدَؿشمَلضمِلُؿِممِعِنمُضٖوٍةم}واالضؿزملادؼةم،مواإلغؿاجؿملةم،مؼعملولمتضملادي:

موةذملذملواءمطاغتمضذملةم،مدذملاِّعّّمذملوةمتزملػملذملاعػملةمظغمللمضذملوةم،مصؾمليمذذملذهماظعملذملذملوعمػذملاديمغذملذملاهللمتضمل

مأممشريمذظك.ممأمماضؿزملادؼةم،مأممسلغملرؼةم،م،مم،مأممسػملؼملؿملةم،مأممجلدؼةروحؿملة
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مرساؼذملةمو،ممضسملذملاءمحذملوائجماحملؿذملاجنيممموعنمصذملورمادللذملؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملذملةمواإلغلذملاغؿملةم:مممممممممممم

،ممادلؽملغملذملوبنيمادلػملذملؾملوصنيموممشاثذملةمإلماجلؾملذملدمموبذملذلمم،مىادلرضموسالجم،مطنياوادللمىعااظؿملؿ

محيؿذملذملاجموالم،مؼؿذملذملؿملممؼسملذملذملؿملعموالم،مصعملذملذملريمجيذملذملوع،محؿذملذملىمالممادلغملذملذملروبنيمسذملذملنمظغملذملذملربامإزاظذملذملةو

ممم.علغملني

مُأٖعذملةٍممَخؿمِلذملرَممُطؽمِلذملُؿمِم}:تضملذملاديممضوظذملهممعذملنممتعملذملوؼمماظلذملػملوكمادلضملذملوٓجم،ماغشملالضذملامممم:موعنمصورػاممممممممم

،مواعؿـذملذملااًلم{ِباظػملَّذملذملِهمَوُتِؤِعؽمُلذملذملذملوَنماْظؼمُلؽمِلغمَلذملذملذملٔرمَسذملذملٔنمَوَتؽمِلؾمَلذملذملِوَنمِبذملذملاْظؼمَلضمِلُروِفمَتذملذملْأُعُروَنمِظػملؽمٖلذملذملأسمُأِخٔرَجذملذملِت

َعنمَرأىمِعؽملغمُلممُعؽملغمَلَرًامَصػملؿمُلطمَلؿملِّذملِرُهمِبؿمَلذملِدِه،مممظػملؿوجؿملهماظؽملؾويميفمضوظهم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(م:م)م

(م،مصذملاظؿطملؿملريمباظؿملذملدمممَصٔإِنمَظِممَؼلَؿشملِعمَصِؾػمِلَلاِغِه،مَصٔإِنمَظِممَؼلذملَؿشملِعمَصِؾعمَلػملِؾذملهمَوَذِظذملَكمَأِضذملضمَلُفماإلمَيذملانٔممممم

لانمظػملضملػملؼملاءم،موباظعملػملبمظضملاعةماظؽملاسم؛مِّنماجملذملرممإذامادؿرملذملضملرمأنمممؼغملونمظػمللػملشملانم،موباظػمل

اجملؿؼملعمطػملهمدؿملغملونمالصصمًلذملامظذملهم،مراصسمّلذملامظلذملػملوطهم،معؿفؽملّؾذملاماظؿضملاعذمللمعضملذملهم،مصإغذملهمدذملرياجعمممممممممم

مفمعرةموعرةمضؾلمأنمؼعملذملدممسػملىمسؼملذمللمإجراعيم،موإعامإذامادؿرملذملضملذملرمسغملسمذظكذملهمأظذملغظملل

أممسػملذملىمعلذملؿوىممم،مسػملذملىمعلذملؿوىماِّصذملرادممممكمأطانمذظدواءم،مصإغهمدؿملؿؼملادىميفمإجراعهم

ماظدول.

عنمصورمادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمواإلغلاغؿملةم:مضؿملامماظؿاجرمبواجؾهمجتاهمورؽملهم،مصالموممممممممم

موعنماظؽملؼملاذجماظيتم ماظؽملاسم، معنمذأغهمادؿطملاللمحاجة موالمؼظملضمللمعا م، ؼطملشموالمحيؿغملر

معامؼؽملؾطمليمأنمؼعملؿدىمبؾملاميفمادلرملارطةماجملؿؼملضملؿملةموحتؼمللمادللؽوظؿمل ةمجتاهماجملؿؼملعم،

صضملػملهمدؿملدغامسـؼملانمبنمسظملانم)َرِضَيماظػملَُّهمَسؽمِلُه(م،محؿملثماذرتىمِبِؽَرمُروَعَةمحلاجةمادللػملؼملنيم

وظذامأطدماظؽمليبم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(مأنماظؿاجرماظزملدوقمععمم؛مإظؿملهم،مثممأوضظملهمسػملؿملؾملم

مماظؽملؾؿملنيمواظزملدؼعملنيمواظرملؾملداء م، ماظضملاعل مطلمعن موطذظكمضؿملام م، مواظزملاغع واظشملؾؿملبم،

ورجلماِّسؼملالمبواجؾؾملممجتاهمورؽملؾملمم،موطذظكمضؿملامماِّشؽملؿملاءم،موادلضملػملمم،موادلؾملؽملدسم
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م)ص محؿملثمؼعملولمغؾؿملؽملا ماظظملعملراءمواحملؿاجنيم، مودػملممىػملبواجؾؾملممجتاه ماهللمسػملؿمله م: َعام)(

 .م(آَعَنمِبيمَعِنمَباَتمَذِؾضمَلاّغامَوَجاُرُهمَجاِئْعمٔإَظىمَجؽمِلِؾِهمَوُػَومَؼضمِلػمَلُممِبِه

مضؿملام مإديماهللممإن مبؾملا مؼؿوجه مسؾادة مجمؿؼملضمله مجتاه مبواجؾاتمعلؽوظؿملؿه اإلغلان

وحذرم،م،مصؾمليمصورةمعنمصورماِّعاغةماظيتمأعرمبؾملاماظرملرعماظرملرؼفممتضملاديمضؾلمطلمذيء

م م، مبؾملا ماالخالل مأو مخؿملاغؿؾملا مخشملر معن موادلودة ماِّظظملة مروح متلوده محؿى واظرريةم،

خلػملعملؿملةمواإلغلاغؿملةماظيتمحتعملقماخلريمواظؿغملاتفمواظؿغملاصلموشريػامعنماظعملؿملمما،مواظؿضملاونم

مَوَدػملََّم(ظػملظملردمواجملؿؼملعم،موػذامعنمصظملاتماجملؿؼملعمادللػملمم،م :ممضالم)مَصػملَّىماهلُلمَسػمَلؿمِلِه

م.ٔإٖنمادُلِؤِعَنمِظػمْلؼمُلِؤِعٔنمَطاْظُؾؽمِلؿمَلأنمَؼرمُلٗدمَبضمِلسمُلُهمَبضمِلسمّلا(مَوَذٖؾَكمَأَصاِبضمَلُه)

ماظعمِلؿمَلمماِّ بادللؽوظؿملةواإلخاللم م،ُؼزسٔزُع ماظلػملؾؿمٖلة موؼؽملرمُلر مُؼؤدِّيمإديم خالضؿمٖلة، مما

حاالٍتمعنماالحِؿعملأنمواحِلعملِدمواظؿوٗترمواإلحؾاطمواظؿملأٔسمعنماإلصالحم،موؼسملضمُلُفماظوالءم

ممادُلفؿؼملعماحلؼملؿملدةمادُللؿعملٖرة،ماظزملادقمظألعةموظػملدوظةم،موُؼؾملدُِّدماظرتاُبطماِّخالضيم،موِضؿمَل

مَوَدػملَّمؼعملول مَسػمَلؿمِلِه ماهلُل مَؼَرِواممَم()َصػملَّى محٖؿى ماْظَكاٖصة، مِبضمَلؼمَلٔل ماْظضمَلاٖعَة مُؼضمَلذُِّب مَظا ماهلَل م)ٔإٖن :

مَذِظك،م مَصضمَلػمُلوا مَصٔإَذا مُؼؽمِلغمِلُروه، مَصػمَلا مُؼؽمِلغمِلُروُه مَأِن مَسػمَلى مَضاِدُروَن موُػِم مَزؾمِلَراَغؿمِلؾمٔلم، مَبؿمِلَن اْظؼمُلؽمِلغمَلَر

مسٖذَبماهلُلماْظَكاٖصَةمَواْظضمَلاٖعَة(.

أعةموالمػػملكمجمؿؼملعمإالمحؿملؽملؼملامتطملاصلماظؽملاسموترطوامعؾدأمموظؽملضملػملممأغهمعامضاست

معاماظعملؿملاممبادللؽوظؿملاتم موضدمضاظوا موتضملاظتمصؿملؾملممغزساتماظؽملعملؿملزملةمواِّغاغؿملةم، اجملؿؼملضملؿملةم،

م:م م)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم( موؼعملولمغؾؿملؽملا خريماظؽملاسم)ادؿققمأنمؼوظدمعنمساشمظؽملظمللهم،

م.(أغظملضملؾملممظػملؽملاس

 لكهأقول قولي ٍرا وأستغفس اهلل لي و

م*مممممممم*مممممممم*
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،موصالةمودالّعامسػملىمخامتمأغؾؿملائذملهموردذملػملهمدذملؿملدغامحمؼملذملدمممممماحلؼملدمهللمربماظضملادلني

م،موسػملىمآظهموصقؾهمأذيضملني.ممم)صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم(

م:مممممإخوة اإلسالو

ورنمذملرارماظذملنموادؿعملذملظماِّعذملحظملميفعنمأػممجواغبمادللؽوظؿملةمعلؽوظؿملؿؽملاماظورؽملؿملةم

م موعؿملداغه معوضضمله مصذملي ميفمذيؿملعمطل مطظملاؼؿه موحتعملؿملق مورخائذمله متعملدعذمله مسػملى مواظضملؼملذملل ،

مواظضملؼمللمسػملىمردِّام،مامعؿؼملادغمًلوبؽملائؾملامضوؼامصػملّؾسػملىمطؿملانماظدوظةمجواغبماحلؿملاةم،محظملازام

مطؿملدمأسدائؾملامادلرتبزملنيمبؾملاميفمدمورػمم.

مإ ميفمذظكمػو ماظذؼنمؼضملؼملػملونمسػملىممجؾملاضوأولمواجؾاتؽملا خمشملشملاتماِّسداء

إديمطؿملاغاتمالمتؽملظملعموالمتسملرم،ممدوظؽملامإدعملارؾملام،مأوممتزؼقموأصؾملام،مإضضملاموأؽملام،مؿإصرملالمدوظ

م.صإضضملافمدوظؽملاموإدعملارؾملامؼزملبميفمعزملػملقةمأسدائؽملام،موالمخيدممضسملؿملؿؽملام،موالمضسملاؼامأعؿؽملام

دوظؽملامصإغهمخيدممذيؿملعمضسملاؼاغاموضسملاؼامأعؿؽملاماظضملادظةم،موعنمورؽملؽملاموأعاماظضملؼمللمسػملىمضوةمممم

مضسملؿملةماِّضزملىم مأػؼملؾملا مسؽملؾملاموتداصعم،محوهلاموتػملؿٓفم،مبؾملامتضملؿٓزمععملدداتمأعةمظغمللمصإن،

مؿهوعؽملزظمؿهعغملاغموظهماِّعةمععملدداتمأػممأحدماِّضزملىموادللفدم،مغظملؿملسومشإلمبغملل

مَأِبىمصضملنم،ماِّرضموجهمسػملىمأدلتماظيتمادللاجدمثاغيمصؾملوم،ماإلدالمميفمضملصملؿملؼملةاظ

:ممَضاَلم؟مَأٖوُلماَِِّرٔضميفمُوِضَعمَعِلِفٍدمَأٗي:مماظػملَِّهمَرُدوَلمَؼامُضػمْلُت:مَضاَل(مسؽملهماهللمرضي)مَذردمل

:مَضاَلم؟مَبؿمِلؽمَلؾمُلؼمَلامَطِم:ممُضػمْلُتم،(اَِّْضزمَلىماْظؼمَلِلِفُد:م)مَضاَلم؟مَأْيمُثٖم:ممُضػمْلُتم،(اْظَقَراُمماْظؼمَلِلِفُد)

ماظرملرؼظملني،ماحلرعنيمثاظثموػو(.مَعِلِفْدمَصؾمُلَومَصزمَللِّماظزمٖلاَلُةمَأِدَرَطِؿَكمَوَأِؼؽمَلؼمَلامَدؽمَلًة،مَأِرَبضمُلوَن)

م،ماْظَقَرأمماْظؼمَلِلِفِدمَعَلاِجَدمَثاَلَثِةمٔإَظىمٔإالَّماظرَِّحاُلمُترمَلٗدماَل:م)م(ودػملممسػملؿملهماهللمصػملى)ؼعملولم

مودػملممسػملؿملهماهللمصػملى)ماظٖرُدؤلمَوَعِلِفِد ماَِّْضزمَلىمَوَعِلِفِدم،( ماحملرملرمأرضموػوم،(

ماظػملَِّه،مَرُدوَلمَؼا:مُضػمْلُت:مَضاَظِت(مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)مِؾيِّاظؽمٖلمَعِوَظاِةمَعؿمِلؼمُلوَغَةمصضمَلِنم،موادلؽملرملر
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مِصؿملِهمَصػمَلاًةمَصٔإٖنمِصؿملِه،مَصزمَلػملُّواماِئُؿوُهم،مَواْظؼمَلؽمِلرمَلٔرماْظؼمَلِقرمَلٔرمَأِرُض:م)َضاَل!ماْظؼمَلعمْلِدٔسمَبؿمِلِتمِصيمَأْصِؿؽمَلا

مَشؿمِلٔرِهمِصيمَصػمَلاٍةمَطَأْظِف مُضػمْلُت( م)َضاَلمٔإَظؿمِلِه؟مَأَتَقؼمٖلَلمَأِنمَأِدَؿشمِلِعمَظِممِنٔإمَأَرَأِؼَت: مَظُهمَصُؿؾمِلِدي:

مصػملى)محمؼملدمدؿملدغامإدراءمعؽملؿؾملىموػوم،(مَأَتاُهمَطؼمَلِنمَصؾمُلَومَذِظَكمَصضمَلَلمَصؼمَلِنمِصؿملِه،مُؼِلَرُجمَزِؼّؿا

مبهماحملؿملشملةماظؾعملضملةماهللمذرفموضدم،ماِّسػملىمادلألمإديمهعضملراجموبداؼة(مودػملممسػملؿملهماهلل

ماْظَقَرأمماْظؼمَلِلِفِدمِعَنمَظؿمِلػمًلامِبضمَلِؾِدِهمَأِدَرىماظَِّذيمُدِؾَقاَن}:دؾقاغهمصعملالم،مباظربطةماوحظملؾمل

م.{اْظَؾزمِلرُيماظٖلؼمِلؿملُعمُػَومٔإٖغُهمآَؼاِتؽمَلامِعِنمِظؽمُلٔرَؼُهمَحِوَظُهمَباَرْطؽمَلاماظَِّذيماْظَأْضزمَلىماْظؼمَلِلِفِدمٔإَظى

م،مدموهمعلؽوظؿملؿؾملمموؼلؿرملضملروامؿه،عؽملزظمؼضملرصوامبأنمظػملؼمللػملؼملنيمتوجؿملهمذظكمويف

مإديمذيؿملضمّلامادللػملؼملنيمأسؽملاقميفمأعاغةمصؾملوم،مصؿملهماظؿظملرؼطموسدمم،مرياؼؿهمجتبمثمموعن

م.مممسػملؿملؾملاموعنماِّرضماهللمؼرثمأن

(موجلمسز)ماهللمسػملىمباالسؿؼملادمإالمععملدداتؾملامسػملىمحتاصظمأنماِّعةمتلؿشملؿملعموظن

م.مواظضملؼمللمباظضملػملمماظعملوةمؾابأدموباعؿالكم،مصظملخملؾملامبوحدةمثمم،مأواًلموتعملواه

موأنمساضؾةماظصملػملممواالسؿداءمسػملىمحعملوقماآلخرؼنم وغؤطدمأغهمالمأعانمبالمسدلم،

م مسػملىمعلؿوىماِّعمم، مأم مسػملىمعلؿوىماِّصراد مدواء م، مغؼملطوخؿملؼملة أػؼملؿملةمؤطدمسػملىما

؛مظدسمماحلعملوقمادلرملروسةمظػملرملضملبماظظملػمللشملؿملينم؛موحلؼملاؼةماظؿقركمسػملىمادللؿوىماظدوظي

ماظضملؾا مدور ماحلروبمذيؿملع مدائرة متؿلع مال محؿى ماِّضزملى مادللفد مععملدعؿؾملا مويف دة

م.ماظدؼؽملؿملةم،موؼزدادماظضملاملمصراسامصوقمصراساته

م مإن معؽملاثم ماهللممطال مأعام موجل)علؽول موسؼملارةمم(سز م، موورؽمله مظدؼؽمله مضدم سؼملا

مماظغملونم،موصاحلماإلغلاغؿملةم.

مومتضملاديماهللمغلأل ؼؤعؽملؽملاميفممأنأنمجيضملػملؽملامعنمادلؿضملاوغنيمسػملىماظربمواظؿعملوىم،

م.رذّدامأعرغامعنمظؽملامؼؾملؿملئموأنموأنمحيظملظمأضزملاغام،م،مأوراغؽملاموحيظملظمبالدغامعنمطلمدوء


