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مجَوزية مصس العسبية
وشازة األوقاف
( )1م

املسئولية
دييية ووطيية وجمتنعية وإىساىية

م

احلؼملدمهللمربماظضملادلنيم،ماظعملائلميفمطؿابهماظضملزؼزم...{:وَتَضملَاوَغُوامسَػملَىماظْؾِرِّموَاظؿٖعملْوَىم
وَظَا متَضملَاوَغُوا مسَػملَى ماظْإٔثِمٔ موَاظْضملُدِوَانٔ م ،}...م وأَذؾملدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م،م
وأَذ ؾملدُمأنٖمدؿملّدَغاموغؾؿملٖؽملامحمؼملدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظػملَّؾملُمٖمصَلِّمودػملخملمِموبارٔكْمسػملَؿملهموسػملَىمآظِهِم
وصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم ،وبعدم:ممممم
صعملد محدد ماحلق مدؾقاغه موتضملادي مظإلغلان معؾملؼملة مسصملؿملؼملة مجباغب معؾملؼملة ماظضملؾادة م،م
وػي معؾملؼملة مإسؼملار مػذا ماظغملون م ،مضال متضملادي{:ػُوَ مأَغرملَ َأطُمِ معِّنَ ماِّرِضٔ موَادِؿَضملِؼملَرَطُمِم
صِؿملؾملَا}أي:مرػملبمعؽملغملممسؼملارتؾملاموإصالحؾملا م،مواظؽملصملرمصؿملؼملامأودعمصؿملؾملامعنمخرياتموعامضدرم
صؿملؾملامعنمأضوات.م
وإنماإلغلانمعدغيمبشملؾضملهمالمؼلؿشملؿملعمأنمؼضملؿملشموحدهمعؽملعملشملضملّاميفمصقراءم،مأوم
عؽملضملزالًميفمطؾملفم،مبلمؼضملؿملشمععمشريهميفمجمؿؼملعمعؿؼملادكماظؾؽملؿملانم،مؼؿأثرمبهموؼؤثرمصؿملهم،مم
ضالمتضملادي:م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظؽملٖاسُمإٔغٖامخَػملَعملْؽملَاطُمِمعِنِمذَطَرٕموَأُغِـَىموَجَضملَػملْؽملَاطُمِمذُضملُوبّاموَضَؾَائِلَمظِؿَضملَا َرصُوام
إٔنٖ م َأطْرَ َعغملُمِ مسِؽملِدَ ماظػملَّهِ مأَتِعملَاطُمِ مإٔنٖ ماظػملَّهَ مسَ ِػملؿملمْ مخَؾِريْ} ،مصإضاعة ماحلؿملاة موإغرملاء ماحلسملارةم
واظضملؼملران مؼؿشملػملب ماظؿضملاؼش مواظؿضملاونمبني ماظؽملاس م؛مظذامطانمالبدمعنمغرملرمضؿملممادللؽوظؿملةم
اجملؿؼملضملؿملةماظيتمؼؿقعملقمبؾملامعؾدأمإسؼملارماظغملذملونماظذيمدسامإظؿملهماإلدالمم .م
صادللؽوظؿملةمعؾدأمإدالعي مأصؿمللم،مؼرتبىمسػملؿملهمادلؤعنمعنمخاللمعضملرصؿه مبدؼؽملهم
حقمادلضملرصةم،مصؿملدرك ماإلغلانمعاظهمعنمحعملوقموعامسػملؿملهمعنمواجؾاتم،مصؿملػملؿزممباظوصاءم
بؾملا ،مصؿملزملؾّّ مإجيابؿمل٘ا ميف مجمؿؼملضمله مغاصضملّا مظورؽمله م ،مال مؼضملؿدي مسػملى محعملوق ماآلخرؼن م ،موالم
ميؽملضملهمأحدْمذؿملؽّامعنمحعملهم .م
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وعامعنمحلصملةمعنمحلصملذملاتمحؿملذملاةماإلغلذملانمإالموتؿفلدمصؿملؾملذملامضؿملؼملذملةمادللؽوظؿملذملة مبغمللم
صورػام،مدواءمأطاغتمعلؽوظؿملةمصردؼةمأممجمؿؼملضملؿملةم،مضالم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م:م(طُػملُّغملُمِم
رَاعٕموَعَلِؽُولْمسَنِمرَسِؿملٖؿِهِ،مصَاإلٔعَامُمرَاعٕموَػُوَمعَلِؽُولْمسَنِمرَسِؿملٖؿِهِ،موَاظرٖجُلُمرَاعٕمسَػملَىمأَػِػملِهِم
وَػُوَ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِؿملٖؿِهِ ،موَاظْؼملَرِأَةُ مرَاسِؿملَةٌ مسَػملَى مبَؿملِتِ مزَوِجِؾملَا موَػِيَ معَلِؽُوظَةٌ مسَنِ مرَسِؿملٖؿِؾملَا،م
وَاظْكَادِمُ مصِي معَالٔ مدَؿملِّدِهِ مرَاعٕ موَػُوَ معَلِؽُولْ مسَنِ مرَسِؿملٖؿِهِ) م ،مصؾني ماحلدؼث ماظرملرؼف مأنم
ادللؽوظؿملةميفماإلدالمممتؿازمباظرملؼملوظؿملةم،مصؿضملممطلمأصرادماجملؿؼملعم.م م
واملسئولية يف اإلسالو ىوعاٌ م،معلؽوظؿملة مصردؼةمعضملينمبؾملاماِّصرادم،موػؽملاكمعلؽوظؿملةم
جمؿؼملضملؿملة موإغلاغؿملة معضملين مبؾملا ماجملؿؼملع مطػمله م ،مصادللؽوظؿملة ماظظملردؼة متضملين :مأن مؼغملونم
اإلغلان معلؽوالً مسن مغظملله موجوارحه موبدغه م ،موسعملػمله م ،موسػملؼمله موسؼملػمله موأدرته ،موسؾاداتهم
وعضملاعالته موعلؽوظؿملاته م ،مصإن مأحلن مووصَّى محبعملؾملا مأعام ماهلل م(سز موجل) موأعام مغظمللهم
وجمؿؼملضملهمحتعملقمظهماظـوابم،موغالماِّجرمواظضملشملاءم،موإنمأداءموصرطميفمػذهمادللؽوظؿملةم
صعملدمباءمبؽملظمللهمإديماخللرانمادلؾنيم،موإديمػذهمادللؽوظؿملةمأذارم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م
بعملوظه:م(الَمتَزُولُمضَدَعَامسَؾِدٍمؼَوِمَماظعملِؿملَاعَةِمحَؿٖىمؼُلِأَلَمسَنِمسُؼملُرٔهِمصِؿملؼملَامأَصْؽملَاهُم،موَسَنِمسِػملْؼملِهِمصِؿملمَم
صَضملَلَم،موَسَنِمعَاظِهِمعِنِمأَؼِنَماطْؿَلَؾَهُموَ ِصؿملمَمأَغِظملَعملَهُ،موَسَنِمجِلِؼملِهِم ِصؿملمَمأَبِالَهُ) .م
وعن مظوازم مادللؽوظؿملة ماظظملردؼة مأن مؼغملون ماإلغلان مسظملؿملف ماظػمللان م ،مراػر ماظؿملد م،م
عأعونماجلاغبمععمطلماظؾرملرم؛مضالم(صػملىماهللمسػملؿمله مودػملم)م:م(ماظْؼملُلِػملِمُمعَنِمدَػملِمَماظؽملٖاسُم
عِنِمظِلَاغِهِموَؼَدِهِم،موَاظْؼملُؤِعِنُمعَنِمأَعِؽملَهُماظؽملٖاسُمسَػملَىمدِعَائِؾملٔمِموَأَعِوَاظِؾملٔمِ).

م

أما املسئولية اجملتنعية واإلىساىية مصؿضملين :مضؿملام ماجلؼملؿملع مأصرادّا موعؤدلاتم
بواجؾاتؾملم مجتاه مأوراغؾملم موجمؿؼملضملاتؾملم م ،مواحملاصصملة مسػملى مثروات ماجملؿؼملع م ،مواظضملؼمللم
سػملى متؽملؼملؿملؿؾملا م ،موغرملر مضؿملم ماِّعن مواِّعان مواظلالعة مواظشملؼملأغؿملؽملة موادلوارؽملة ماظعملائؼملة مسػملىم
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اظضملدل مواإلغزملاف مواظؿلاعّّ ماظدؼين م ،موغرملر مثعملاصة ماظؿضملاؼش ماظلػملؼملي م ،موشري مذظك ممبام
حيعملقمغؾملسملةماِّعةمواجملؿؼملعمواظؾرملرؼةمطػملؾملا.م م
وتعملوممادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمسػملىمأداسمصروضماظغملظملاؼاتماظيتمإنمضاممبؾملاماظؾضملضم
دعملطماإلثممسنماظؾاضنيم،موإنمملمؼعملممبؾملامأحدمأثمماجلؼملؿملعم؛مِّنمصرضماظغملظملاؼةمالمؼؿضملػملقم
برملكصمبضملؿملؽملهم،مبلمؼؿضملػملقمجبؼملؿملعمأصرادماجملؿؼملعم،مصإرضملامماجلائعم،موطلاءماظضملاريم،م
وعداوة مادلرؼض م ،موإشاثة مادلػملؾملوف م ،موتضملػملؿملم ماجلاػل مطل مذظك مؼدخل ميف مصروضم
اظغملظملاؼاتم،مؼعملولمدؾقاغهم{:وَعَامطَانَماظْؼملُؤِعِؽملُونَمظِؿملَؽملِظملِرُوامطَاصَّةًمصَػملَوِظَامغَظملَرَمعِنِمطُلِّمصِرِضَةٍمعِؽملِؾملُمِم
رَائِظملَةٌمظِؿملَؿَظملَعملَّؾملُوامصِيماظدِّؼنٔموَظِؿملُؽملِذِرُوامضَوِعَؾملُمِمإٔذَامرَجَضملُوامإٔظَؿملِؾملٔمِمظَضملَػملَّؾملُمِمؼَقِذَرُونَ}.م م
وادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمهلاماظدورماِّطربميفمحتعملؿملقماظؿوازنمادلشملػملوبميف ماجملؿؼملعم
وادللؽوظؿملذملةماإلغلذملاغؿملةمػيماظلؾؿملذملذمللماِّدذملؼملىمظؿعملوؼذملةماظروابذملطمواظضملذملالضذملاتماإلغلاغؿملذملةمبنيم
اظؾرملرم،موعنمصورػام:م م
مممممتضملػملؿملمماجلاػلم،مورصعماِّعؿملةمبغمللمصورػام:ماظؿضملػملؿملؼملؿملةم،مواظـعملاصؿملةم،مواظدؼؽملؿملةم،مصغمللم
صاحبمضػملمموصغملرم،موطلمساملموعـعملفم،موطلمصاحبمعؽملربمدسويموإسالعيمعلؽولمسنم
رصعماجلؾمللم،مورياؼةماِّعنماظظملغملريمِّصرادماجملؿؼملعم،مصاجلؼملؿملعميفمدظملؿملؽملةمواحدةم،م
وظغمليمتزمللمإديمبرِّماِّعانمالبدمعنمتغملاتفماجلؼملؿملعموإالمػػملغملوامذيؿملضملّام.
موعنمصورػام-مأؼسملّام-م:محتعملؿملقمطظملاؼةماظذملورنميفمرضملاعذملهموذذملرابهموطملذملائهمودوائذملهمم،م
وتذملذملوصريمدذملذملالحهموسؿذملذملادهم،موحتعملؿملذملذملقماظعملذملذملوةميفمذيؿملذملذملعماجملذملذملاالتماظضملػملؼملؿملذملذملةم،مواظظملغملرؼذملذملةم،م
واالضؿزملادؼةم،مواإلغؿاجؿملةم،مؼعملولمتضملادي{:وَأَسِدٗوامظَؾملُمِمعَامادِؿَشملَضملِؿُمِمعِنِمضُوٖةٍم}،موملمحيددم
اهللمتضملذملذملاديمغذملوعمػذملذملذهماظعملذملوةم،مصؾمليمذذملاعػملةمظغمللمضذملوةمتزملػملذملّّماِّعذملةم،مدذملواءمطاغتمضذملذملوة م
روحؿملة،مأممسػملؼملؿملةم،مأممجلدؼةم،مأمماضؿزملادؼةم،مأممسلغملرؼةم،مأممشريمذظك.م م
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ممممممموعنمصذملورمادللذملؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملذملةمواإلغلذملاغؿملةم:مضسملذملاءمحذملوائجماحملؿذملاجنيمم،مورساؼذملةمم
دمإلشاثذملةممادلػملذملؾملوصنيمومادلؽملغملذملوبنيمم،م
اظؿملؿاعىموادللاطنيم،موسالجمادلرضىم،موبذملذلمماجلؾملذمل م
وإزاظذملذملةماظغملذملذملربمسذملذملنمادلغملذملذملروبنيم،محؿذملذملىمالمجيذملذملوعمصعملذملذملريم،موالمؼسملذملذملؿملعمؼؿ ذملؿملمم،موالمحيؿذملذملاجم
علغملني.م م
مممممممموعنمصورػام:متعملذملوؼمماظلذملػملوكمادلضملذملوجٓم،ماغشملالضذملاممعذملنممضوظذملهممتضملذملاديم{:طُؽملِذملؿُمِممخَؿملِذملرَممأُعٖذملةٍمم
أُخِرٔجَ ذملتِمظِػملؽملٖذملذملاسٔمتَ ذملأْعُرُونَمبِذملذملاظْؼملَضملِرُوفِموَتَؽملِؾملَ ذملوِنَمسَ ذملنٔماظْؼملُ ِؽملغملَ ذملذملرٔموَتُؤِعِؽملُ ذملذملونَمبِاظػملَّ ذملهِ}،مواعؿـذملذملاالًم
ظػملؿوجؿملهماظؽملؾويميفمضوظهم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م:م(معَنمرَأىمعِؽملغملُممعُؽملغملَرَاًمصَػملؿملُطملَؿملِّذملرِهُمبِؿملَذملدِهِ،م
ميذملانٔم)م،مصذملاظؿطملؿملريمباظؿملذملدم
صَإٔنِمظَمِمؼَلؿَشملعِمصَؾِػملِلَاغِهِ،مصَإٔنِمظَمِمؼَلذملؿَشملعِمصَؾِعملَػملؾِذملهموَذَظِذملكَمأَضِذملضملَفُماإل َ
ؼغملونمظػمللػملشملانم،موباظػمللانمظػملضملػملؼملاءم،موباظعملػملبمظضملاعةماظؽملاسم؛مِّنماجملذملرممإذامادؿرملذملضملرمأنم
اجملؿؼملعمطػملهمدؿملغملونمالصصملًذملامظذملهم،مراصسملّذملامظلذملػملوطهم،معؿفؽملؾّذملاماظؿضملاعذمللمعضملذملهم،مصإغذملهمدذملرياجعم
غظمللذملهمأظذملفمعرةموعرةمضؾلمأنمؼعملذملدممسػملىمسؼملذمللمإجراعيم،موإعامإذامادؿرملذملضملذملرمسغملسمذظك م
صإغهمدؿملؿؼملادىميفمإجراعهم،مدواءمأطانمذظكمسػملذملىمعلذملؿوىماِّصذملرادم،مأممسػملذملىمعلذملؿوىم
اظدول .م
مممممممممو عنمصورمادللؽوظؿملةماجملؿؼملضملؿملةمواإلغلاغؿملةم:مضؿملامماظؿاجرمبواجؾهمجتاهمورؽملهم،مصالم
ؼطملش موال محيؿغملر م ،موال مؼظملضملل معا معن مذأغه مادؿطملالل محاجة ماظؽملاس م ،موعن ماظؽملؼملاذج ماظيتم
ؼؽملؾطمليمأنمؼعملؿدىمبؾملاميفمادلرملارطةماجملؿؼملضملؿملةموحتؼمللمادللؽوظؿملةمجتاهماجملؿؼملعم،معام
صضملػملهمدؿملدغامسـؼملانمبنمسظملانم(رَضِيَماظػملَّهُمسَؽملِهُ)م،محؿملثماذرتىمبِؽِرَمرُوعَةَمحلاجةمادللػملؼملنيم
إظؿملهم،مثممأوضظملهمسػملؿملؾملم م؛ موظذامأطدماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)مأنماظؿاجرماظزملدوقمععم
اظؽملؾؿملني مواظزملدؼعملني مواظرملؾملداء م ،موطذظك مضؿملام مطل معن ماظضملاعل م ،مواظزملاغع م ،مواظشملؾؿملبم
وادلؾملؽملدسم،موادلضملػملمم،مورجلماِّسؼملالمبواجؾؾملممجتاهمورؽملؾملمم،موطذظكمضؿملامماِّشؽملؿملاءم
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بواجؾؾملم مجتاه ماظظملعملراء مواحملؿاجني م ،محؿملث مؼعملول مغؾؿملؽملا م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م :م(عَام
آعَنَمبِيمعَنِمبَاتَمذَؾِضملَاغّاموَجَارُهُمجَائِعْمإٔظَىمجَؽملِؾِهِموَػُوَمَؼضملِػملَمُمبِهِ).م
إن مضؿملام ماإلغلان مبواجؾات معلؽوظؿملؿه مجتاه مجمؿؼملضمله مسؾادة مؼؿوجه مبؾملا مإدي ماهللم
تضملاديمضؾلمطلمذيءم،مصؾمليمصورةمعنمصورماِّعاغةماظيتمأعرمبؾملاماظرملرعماظرملرؼفم،موحذرم
عن مخشملر مخؿملاغؿؾملا مأو ماالخالل مبؾملا م ،محؿى متلوده مروح ماِّظظملة موادلودة م ،مواظرريةم
واظؿضملاونم،مواظؿغملاتفمواظؿغملاصلموشريػامعنماظعملؿملمماخلػملعملؿملةمواإلغلاغؿملةماظيتمحتعملقماخلريم
ظػملظملردمواجملؿؼملعم،موػذامعنمصظملاتماجملؿؼملعمادللػملمم،مضالم(مصَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) م:م
(إٔنٖمادلُؤِعِنَمظِػملْؼملُؤِعِنٔمطَاظْؾُؽملِؿملَانٔمؼَرملُدٗمبَضملِسملُهُمبَضملِسملّا)موَذَؾٖكَمأَصَابِضملَهُ .م
واإلخالل مبادللؽوظؿملة ؼُزسزٔعُ ماظعملِؿملَم ماِّخالضؿملٖة ،موؼؽملرملُر ماظلػملؾؿملٖة م ،مما مؼُؤدِّي مإديم
حاالتٍمعنماالحؿِعملانٔمواحلِعملدِمواظؿوتٗرمواإلحؾاطمواظؿملأسٔمعنماإلصالحم،موؼسملضملُفُماظوالءم
اظزملادقمظألعةموظػملدوظةم،موؼُؾملدِّدُماظرتابُطماِّخالضيم،موضِؿملَممادلُفؿؼملعماحلؼملؿملدةمادلُلؿعملرٖة،م
ؼعملول م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م :م(إٔنٖ ماهللَ مظَا مؼُضملَذِّبُ ماظْضملَاعٖةَ مبِضملَؼملَلٔ ماظْكَاصٖة ،محؿٖى م َؼرَوِام
اظْؼملُؽملِغملَرَ مبَؿملِنَ مزَؾملِرَاغَؿملِؾملٔم ،موػُمِ مضَادِرُونَ مسَػملَى مأَنِ مؼُ ِؽملغملِرُوهُ مصَػملَا مؼُؽملِغملِرُوه ،مصَإٔذَا مصَضملَػملُوا مذَظِك،م
سذٖبَماهللُماظْكَاصٖةَموَاظْضملَاعٖةَ) .م
وظؽملضملػملممأغهمعامضاستمأعةموالمػػملكمجمؿؼملعمإالمحؿملؽملؼملامتطملاصلماظؽملاسموترطوامعؾدأم
اظعملؿملاممبادللؽوظؿملاتماجملؿؼملضملؿملةم،موتضملاظتمصؿملؾملممغزساتماظؽملعملؿملزملةمواِّغاغؿملةم،موضدمضاظوامعام
ادؿققمأنمؼوظدمعنمساشمظؽملظمللهم،موؼعملولمغؾؿملؽملام(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م:م(خريماظؽملاسم
أغظملضملؾملممظػملؽملاس) .م
أقول قولي ٍرا وأستغفس اهلل لي ولكه
*مممممممم*مممممممم* م
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احلؼملدمهللمربماظضملادلنيم،موصالةمودالعّامسػملىمخامتمأغؾؿملائذملهموردذملػملهمدذملؿملدغامحمؼملذملدم
(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)م،موسػملىمآظهموصقؾهمأذيضملني.م م
إخوة اإلسالوم:مممم م
عنمأػممجواغبمادللؽوظؿملةمعلؽوظؿملؿؽملاماظورؽملؿملةميف محظملذملظماِّعذملنموادؿعملذملرارماظذملورنم
طل مصذملي معوضضمله موعؿملداغه م ،مواظضملؼملذملل مسػملى متعملدعذمله مورخائذمله موحتعملؿملق مطظملاؼؿه ميف مذيؿملعم
جواغبماحلؿملاةم،محظملازامسػملىمطؿملانماظدوظةموبؽملائؾملامضوؼامصػملؾّامعؿؼملادغملًام،مواظضملؼمللمسػملىمردِّم
طؿملدمأسدائؾملامادلرتبزملنيمبؾملاميفمدمورػمم .م
وأول مواجؾاتؽملا ميف مذظك مػو مإجؾملاض مخمشملشملات ماِّسداء ماظذؼن مؼضملؼملػملون مسػملىم
إصرملالمدوظؿؽملام،مأو مإضضملاصؾملام،مأو مإدعملارؾملام،مأوممتزؼق مدوظؽملا مإديمطؿملاغاتمالمتؽملظملعموالمتسملرم،م
صإضضملافمدوظؽملاموإدعملارؾملامؼزملبميفمعزملػملقةمأسدائؽملام،موالمخيدممضسملؿملؿؽملام،موالمضسملاؼامأعؿؽملام .م
مممأعاماظضملؼمللمسػملىمضوةمورؽملؽملامودوظؽملامصإغهمخيدممذيؿملعمضسملاؼاغاموضسملاؼامأعؿؽملاماظضملادظةم،موعنم
أػؼملؾملامضسملؿملةماِّضزملىم،مصإن مظغملل مأعة مععملددات متضملؿزٓ مبؾملا م ،موتػملؿفٓ محوهلا م ،موتداصع مسؽملؾملام
بغملل مشالٕ موغظملؿملس م ،موادللفد ماِّضزملى مأحد مأػم مععملددات ماِّعة موظه معغملاغؿه موعؽملزظؿهم
اظضملصملؿملؼملة ميف ماإلدالم م ،مصؾملو مثاغي مادللاجد ماظيت مأدلت مسػملى موجه ماِّرض م ،مصضملن مأَبِىم
ذَردملم(رضيماهللمسؽمله)مضَالَ:مضُػملْتُمؼَامرَدُولَماظػملَّهِم:مأَيٗمعَلِفِدٍموُضِعَميفماَِّرِضٔمأَوٖلُم؟مضَالَم:م
(اظْؼملَلِفِدُ ماظْقَرَامُ) ،مضُػملْتُ م:مثُمٖ مأَيْ م؟ مضَالَ م:م(اظْؼملَلِفِدُ ماَِّضْزملَى) ،مضُػملْتُ م:مطَمِ مبَؿملِؽملَؾملُؼملَا م؟ مضَالَ:م
(أَرِبَضملُونَمدَؽملَةً،موَأَؼِؽملَؼملَامأَدِ َرطَؿِكَماظزملٖالَةُمصَزملَلِّمصَؾملُوَمعَلِفِدْ).موػومثاظثماحلرعنيماظرملرؼظملني،م
ال متُرملَدٗ ماظرِّحَالُ مإٔالَّ مإٔظَى مثَالَثَةِ معَلَاجِدَ ماظْؼملَلِفِدِ ماظْقَرَامٔ م،م
ؼعملولم(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م:م( َ
وَعَلِفِدِ ماظرٖدُولٔ م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) م ،موَعَلِفِدِ ماَِّضْزملَى) م ،موػو مأرض ماحملرملرم
وادلؽملرملر م ،مصضملَنِ معَؿملِؼملُوغَةَ معَوِظَاةِ ماظؽملٖؾِيِّ م(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)مضَاظَتِ:مضُػملْتُ:مؼَا مرَدُولَ ماظػملَّهِ،م
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أَصْؿِؽملَامصِي مبَؿملِتِ ماظْؼملَعملْدِسٔ!مضَالَ:م(أَرِضُماظْؼملَقِرملَرٔموَاظْؼملَؽملِرملَرٔ م،مائِؿُوهُمصَزملَػملُّوامصِؿملهِ،مصَإٔنٖ مصَػملَاةًمصِؿملهِم
ن مظَمِ مأَدِؿَشملِعِ مأَنِ مأَتَقَؼملٖلَ مإٔظَؿملِهِ؟ مضَالَ:م(صَؿُؾملِدِي مظَهُم
طَأَظْفِ مصَػملَاةٍ مصِي مشَؿملِرٔهِ)مضُػملْتُ:مأَرَأَؼِتَ م ٔإ ِ
زَؼِؿّامؼُلِرَجُمصِؿملهِ،مصَؼملَنِمصَضملَلَمذَظِكَمصَؾملُوَمطَؼملَنِمأَتَاهُ)م،موػومعؽملؿؾملىمإدراءمدؿملدغامحمؼملدم(صػملىم
اهلل مسػملؿمله مودػملم)موبداؼة معضملراجه مإدي مادلأل ماِّسػملى م ،موضد مذرف ماهلل ماظؾعملضملة ماحملؿملشملة مبهم
وحظملؾملا مباظربطة م ،مصعملال مدؾقاغه{:دُؾِقَانَ ماظَّذِي مأَدِرَى مبِضملَؾِدِهِ مظَؿملِػملًا معِنَ ماظْؼملَلِفِدِ ماظْقَرَامٔم
إٔظَىماظْؼملَلِفِدِماظْأَضْزملَىماظَّذِيمبَا َرطْؽملَامحَوِظَهُمظِؽملُرٔؼَهُمعِنِمآؼَاتِؽملَامإٔغٖهُمػُوَماظلٖؼملِؿملعُماظْؾَزملِريُ} .م
ويف مذظك متوجؿمله مظػملؼمللػملؼملني مبأن مؼضملرصوا معؽملزظؿه ،موؼلؿرملضملروا معلؽوظؿملؿؾملم مدموه م،م
وعنمثممجتبمرياؼؿهم،موسدمماظؿظملرؼطمصؿملهم،مصؾملومأعاغةميفمأسؽملاقمادللػملؼملنيمذيؿملضملّا مإديم
أنمؼرثماهللماِّرضموعنمسػملؿملؾملا.ممم م
وظن متلؿشملؿملع ماِّعة مأن محتاصظ مسػملى مععملدداتؾملا مإال مباالسؿؼملاد مسػملى ماهلل م(سز موجل)م
وتعملواهمأوالًم،مثممبوحدةمصظملخملؾملام،موباعؿالكمأدؾابماظعملوةمباظضملػملممواظضملؼمللم .م
وغؤطدمأغهمالمأعانمبالمسدلم،موأنمساضؾةماظصملػملممواالسؿداءمسػملىمحعملوقماآلخرؼنم
وخؿملؼملة م ،مدواء مسػملى معلؿوى ماِّصراد مأم مسػملى معلؿوى ماِّعم م ،مطؼملا مغؤطد مسػملى مأػؼملؿملةم
اظؿقركمسػملىمادللؿوىماظدوظي؛مظدسمماحلعملوقمادلرملروسةمظػملرملضملبماظظملػمللشملؿملينم؛موحلؼملاؼةم
ذيؿملع مدور ماظضملؾادة مويف مععملدعؿؾملا مادللفد ماِّضزملى محؿى مال متؿلع مدائرة ماحلروبم
اظدؼؽملؿملةم،موؼزدادماظضملاملمصراسامصوقمصراساتهم .م
ثم مإن مطال معؽملا معلؽول مأعام ماهلل م(سز موجل) مسؼملا مضدم مظدؼؽمله موورؽمله م ،موسؼملارةم
اظغملونم،موصاحلماإلغلاغؿملةم.م م
غلأل ماهلل متضملادي مأنمجيضملػملؽملامعنمادلؿضملاوغنيمسػملىماظربمواظؿعملوىم،موأن مؼؤعؽملؽملاميفم
أوراغؽملاموحيظملظمبالدغامعنمطلمدوءم،موأنمحيظملظمأضزملاغام،موأنمؼؾملؿملئمظؽملامعنمأعرغامرذدّا .م

