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 الزمحة نيب( وسلم عليٌ اهلل صلى) حممد
  هحمل رمحتٌ للعاملنيفل

ماظعادلنيمممممممممممممممممم مرب مٓ ماظعزؼزماحلؿد مطؿابف ميف ماظؼائؾ مَرِحَؿًةم}:، مٔإظَّا مَأِرَدْؾـَاَك َوَعا

م{ِظْؾَعاَظِؿنَي مدقَِّد، مأٖن موَأذفُد م، مَظُف مَذرؼَؽ مال موحَدُه ُٓ ما مٔإالَّ مإظَف ماَل مأِن موغؾٖقـاموَأذفُد غا

ـِم حمؿّدامَسؾُدهموردقُظُفم،ماظؾَُّفٖؿمَصؾِّمودؾِِّؿموبأرْكمسَؾقفموسَؾكمآِظِفموصقِؾِفمأسنعنيم،موَع

 مم:موبعــدَتِؾَعُفِؿمبنحلإنمإَظكمؼقٔمماظدِّؼـم،م

مصمم ماخلؾَؼؾؼد مآ معـفؿمخؾؼ مواألغؾقاءمواصطػك معـماظردؾ مواصطػك مفؿ،

م)غقّح مأوظلماظعزم موإمااخلؿلة موحمؿّد، موسقلكم، موعقدكم، م، ماظصالةمسؾقفؿما،براػقؿ

مو ماظلالم( ممعـفؿمواصطػك، مودؾؿ)حمؿّدا موأسؾكصم(صؾكمآمسؾقف م، مصدره مشرحمظف

َؤإٖغَؽمَظَعَؾكم}م:صؼالمدؾقاغفم،سنعمظفمعؽارمماألخالقمواآلدابموورصعمذطرهم،مم،ذلغف

م.{ُخُؾٕؼمَسِظقٕؿ

ؾقفمودؾؿ(مُخُؾَؼمقلمآم)صؾكمآمسوإنمعـمسظقؿماألخالقماظيتمحتؾَّكمبفامرد

َصِؾَؿامَرِحَؿٍةم}:مضالمتعازنم،م؛مألغفامرشنةمرباغقةمصظفرتمآثارػامسؾلماظؾشرؼةمطؾفااظرشنةم

ـَِتمَصظًّامَشِؾقَظماْظَؼْؾِبمَظاِغَػٗضقام ـَِتمَظُفِؿمَوَظِقمُط ـَماظؾَِّفمِظ مم.{ـِمَحِقِظَؽِعِع

مآموضدمطاغتم ماظيتمأودسفا ممضؾبزنمتعااظرشنة مودؾؿ(مردقظف )صؾكمآمسؾقف

مظؼقظم،ماعؾةذومرشنةمساعة مَأِرَدْؾـَاَك}تعازن:فمعصداًضا مِظْؾَعاَظِؿنَيمَوَعا مَرِحَؿًة ملمؼؼؾمم،{ٔإظَّا

مظؾؿ مظؾؿمعـنيموال مرشنة ماظعزة مظؾعادلنيملؾؿنيرب مرشنة مضال موإمنا مبؾغتموم،م، ضد

مباظؾش مودؾؿ( م)صؾكمآمسؾقف مؼػققمطؾرشنؿف مح٘دا مصؼدمطانممتصقراتماظعؼقلمرؼة ،

م مودؾؿ( مسؾقف مآ مزؾؿف)صؾك مسؿـ محرعفمؼعػق معـ موؼعطل مضطعفم، معـ موؼصؾ ،مم،

)رضلمآمسـفا(مم،مذفدتمظفمبذظؽمأممادلمعـنيمخددنُةموذنلـمإزنمعـمأداءمإظقف
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مَأَبّدامضائؾةم: مُؼِكٔزؼَؽماظؾَُّف مَعا مَواظؾَِّف مَوَتم)َطؾَّا م، مٔإٖغَؽمَظَؿِصُؾماظٖرِحَؿ مَوَتْؽِلُبم، ِقِؿُؾماظَؽٖؾم،

مَوُتِع مَوَتْؼٔريماظٖضِقَػ، م، ماحَلٓؼ...(ادَلِعُدوَم مَسَؾكمَغَقاِئِب منُي مَضاَل:مو، مَؼَلإر ـٔ مِب مَسَطاِء ـِ َس

م ماظؾَِّف مَرُدقٔل مِصَػِة ـِ مَأِخِؾِرِغلمَس ماْظَعأصمَصُؼْؾُت: ـٔ مِب مَسِؿٔرو ـَ مِب ماظؾَِّف مَسِؾَد ُٓم)َظِؼقُت َصؾَّكما

ِصلماظٖؿِقَراِة،مَضاَل:مَصَؼاَل:مَأَجِؾمَواظؾَِّف،مٔإٖغُفمَظَؿِقُصقْفمِصلماظٖؿِقَراِةمِبَؾِعٔضمِصَػِؿِفمم(ِفمَوَدؾََّؿَسَؾِق

م مَوَغِذؼّرا}ِصلماْظُؼِرآٔن: مَوُعَؾشِّّرا مَذاِػّدا مَأِرَدْؾـَاَك مٔإٖغا ماظـِٖؾٗل مَأٗؼَفا مَأِغَتم{َؼا مِظْؾُلعِّقِّنَي، مَوِحِرّزا ،

مَوَظامِديمَوَرُدقِظل،مَدٖؿِقُؿَؽمَسِؾ مَوَظامَشِؾقٍظ،مَوَظامَصٖكاٍبمِصلماْظَلِدَقأق، اْظُؿَؿَقطَِّؾ،مَظِقَسمِبَػظٍّ

م ـَِؼِدَصُع مَوَظِؽ ماظٖلقَِّؽَة، ماْظِؿؾََّةممِباظٖلقَِّؽِة مِبِف مُؼِؼقَؿ مَحٖؿك مَتَعاَظك ماظؾَُّف مَؼْؼِؾَضُف ـِ مَوَظ مَوَؼِغِػُر، َؼِعُػق

مَوآَذاْظَعِقَجا مُسِؿّقا، مَأِسُقـّا مِبَفا مَوَؼْػَؿُققا ماظؾَُّف، مٔإظَّا مٔإَظَف مَظا مِبَلِنمَؼُؼقُظقا: مُشْؾًػاَء، مَوُضُؾقّبا مُص٘ؿا، (؛ماّغا

متـقستم مظذا ماظرشنة موعـموتعددتمعظاػر مودؾؿ(، ماظـيبم)صؾكمآمسؾقف يفمحقاة

مذظؽم:

شفكتٌ عليًم ، ورغبتٌ يف رمحتٌ )صلى اهلل عليٌ وسلم( بغري املسلمني ، و *        

عـمأذدماألؼاممماظذيمطان،موالمأدلمسؾكمذظؽمممامحدثمؼقمماظطائػم،مو ميدايتً

ممإزنماحلدماظذيمصؼدمطذبفمأػؾماظطائػم،صعقبةمسؾكماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(

دؾقاغفموتعازن(م)أنمؼـزلمبلعرمعـمربفمحدامبلعنيموحلماظلؿاءمجربؼؾم)سؾقفماظلالم(م

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)لؿلعّرامردقلمآمؾالمُعوععفمعؾؽماجل ماظعذابنمُؼقضعمبفؿمأيفمم(َصؾَّكما

ـِم)م:ممضائًؾا)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مودنقبماظرشنةمادلفداةم مِع َبِؾمَأِرُجقمَأِنمُؼِكٔرَجماظؾَُّف

م مَذِقّؽا مِبِف مُؼِشٔرُك ماَل مَوِحَدُه، ماظؾََّف مَؼِعُؾُد ـِ مَع مَأِصاَلِبٔفِؿ مودلبؾم،( مضقؾمظف صؾكمآمسؾقفم)ا

ـُِتمَرِحَؿًةملٔإغِّم)م:اِدُعمَسَؾكماْظُؿِشٔرِطنَيمَضاَلمم:(ودؾؿ م .(مَظِؿمُأِبَعِثمَظٖعاّغامَؤإٖغَؿامُبِع

مممممممممم مؼلخذم: ني والعصاة مو أمتٌاجلايلبرمحتٌ )صلى اهلل عليٌ وسلم( * صؽان

مصعؾفمؿوؼؾنيمهلمؿفؼبلؼد موعقمؿدقء موحؽؿة مالمتؼؾؾمعـمذلغفبرصؼموظنيم، أوممؿسظة
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ـَِؿِؼُصمعـم َأٖنمَأِسَراِب٘قامَباَلمِصلمادَلِلِفِد،مَصـَاَرمٔإَظِقِفماظـٖاُسمظَقَؼُعقامِبِف،ممصٓح،مصؼدممؿرػاضدأَت

مَظُفِؿ ُٓمَصَؼاَل م)َصؾَّكما ماظؾَِّف مَوَأِػرمَرُدقُل م)َدُسقُه، مَوَدؾََّؿ(: ـَِسَؾِقِف مِع مَذُغقّبا مَسَؾكمَبِقِظِف مؼُؼقا

ـَ( ـَمَوَظِؿمُتِؾَعـُقامُعَعلِّٔرؼ ـُِؿِؿمُعَقلِّٔرؼ ـِمَعاٍء،مَصٔنٖغَؿامُبِع ـٔماْظَقَؽٔؿمو،مَعاٍء،مَأِومَدِفًؾامِع ـِمُعَعأوَؼَةمِب َس

م م،مَضاَلم:مَبِقـََؿامَأَغامُأَصؾِّلمَعَعماظـِٖؾلِّ ـَمٔإِذمَسَطَسمَرُجْؾمِعم(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)اظٗلَؾِؿلِّ

ِؿماْظَؼِقٔممَصُؼْؾُتم:مَؼِرَحُؿَؽماظؾَُّفم،مَصَرَعاِغلماْظَؼِقُممِبَلِبَصأرِػِؿم،مَصُؼْؾُتم:مَواُثْؽَؾمُأٖعاُهم،مَعامَذْلُغُؽ

ـُِظُروَنمٔإَظٖلم؟مَصَفَعُؾقامَؼِضٔرُبقَنمِبَلِؼِدؼٔفِؿمَسَؾكمَأْصَكاِذِػِؿمَصَؾٖؿامَرَأِؼُؿُفِؿمُؼِصِؿُؿقِغلمَدَؽٗتم،م َت

مَص ِٓ مَوَدؾََّؿ)َؾٖؿامَصؾَّكمَرُدقُلما مَسَؾِقِف مَضِؾَؾُفمم(َصؾَّكماظؾَُّف مَرَأِؼُتمُعَعؾِّّؿا مَوُأعِّلم،مَعا ،مَصِؾَلِبلمُػَق

مَبِع ـُِفَواَل مِع مَتِعِؾقّؿا ـَ مَأِحَل مَضَفَرِغلمَوَدُه مَعا مَواظؾَِّف مَذَؿَؿـِل، مَواَل مَضَرَبـِلم، مَػِذِهماَل مٔإٖن م: مَضاَل ،

مِصقَفاظٖصاَل مَؼِصُؾُح ماَل ماظـٖأسَة مَطاَلٔم ـِ مِع مَذِلْء مَواظٖؿِفِؾقُؾما مَواظٖؿْؽِؾرُي ماظٖؿِلِؾقُح مِػَل مٔإٖغَؿا ،

م(.َوِضَراَءُةماْظُؼِرآٔن

مَوَدؾََّؿ)بؾغتمرشنؿفموممممممممم مَسَؾِقِف ُٓ مبرجٕؾمعداػامععماظعصاةمحنيمجلءمإظقفمم(َصؾَّكما

ِٓم،مَصَؼاَلمَرُجْؾمؾكؿرظمٍباذٖر ـُِف،مَعامَأْطـََرمَعامُؼِمَتكمِبِفمٔإَظكمَرُدقٔلما ُٓم):ماظؾُفٖؿماْظَع َصؾَّكما

ِٓم(َسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)،مَصَؼاَلمَرُدقُلما ُٓ ،مَصَقاظؾَِّفمَعامَسِؾِؿُتمٔإظَّاممَظامَتْؾَعـُقُه)م:م(َصؾَّكما

مَوَرُدقَظُف ماظؾََّف مُؼِقٗب م( َأٖغُف مأّظ، مرشنٌة مإغفا مودؾؿ(ػتمحقظف مسؾقف مآ ،مماظؼؾقبم)صؾك

معـ مصقفا مضغائـموأذابتمعا مصؼد م، مَوَدؾََّؿ)صبمرشنؿف مَسَؾِقِف ُٓ ما أوضارممسؾكم(َصؾَّك

م مؼؼقلاظعظقؿموصدقمآماظؼؾقب، مَصظًّام}:إذ مُطـَِت مَوَظِق مَظُفِؿ ـَِت مِظ ماظؾَِّف ـَ مِع مَرِحَؿٍة َصِؾَؿا

ـِمَحِقِظَؽَػٗضقامَشِؾقَظماْظَؼْؾِبمَظاِغ م.م{ِع

مَسَؾِقِفم)ظؼدماتلعتمرشنؿفممفطفا::األبرمحتٌ )صلى اهلل عليٌ وسلم( *مممممممممم ُٓ َصؾَّكما

مإذمم(َوَدؾََّؿ ـُمُأَداَعُةؼؼقلمظؿشؿؾماألرػالم؛ ممِب ـُِفَؿا)َزِؼٍد مَس ماظؾَُّف ِٓمم(َرِضَل ما مَرُدقُل َطاَن

مودؾؿ) مسؾقف مآ مَصُقْؼِعم(صؾك مَصِكِذِهمَؼْلُخُذِغل مَسَؾك ـَ ماْظَقَل مَوُؼْؼِعُد مَصِكِذِه مَسَؾك ُدِغل
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وطانم)صؾكمآمسؾقفمم.(ُثٖؿمَؼُضٗؿُفَؿامُثٖؿمَؼُؼقُلماظؾَُّفٖؿماِرَحِؿُفَؿامَصٔنغِّلمَأِرَحُؿُفَؿام،اأُلِخَرى

مم.سؾكماظصؾقانم،موميلحمسؾكموجقػفؿؼلؾؿمودؾؿ(م

مومممممممممم مطاَن مودؾؿ( ـِِتمردقٔلمموػقمحاعْؾملؼَصؾ)صؾكمآمسؾقف مِب مزؼـَب مبـَت ُأعاعَة

ِٓ ،موعامأروعمعاممسؾكمساتِؼفم،مصنذامدفَدموَضَعفا،موإذامضاَممشَنَؾفام(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ا

ـُضاظفم ـِمَرُدقٔلماظؾَِّفممَأَغُسمِب َعاِظٍؽم)رضلمآمسـف(:م)َعامَرَأِؼُتمَأَحّدامَطاَنمَأِرَحَؿمِباْظِعَقألمِع

ـُمدلامو ـٔمِب ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(،مَصَؼاَلمَظُفمَسِؾُدماظٖرِحَؿ عاتموظدهمإبراػقؿمدععتمسقـاهم)َصؾَّكما

ـَمَسِقٍفمٔإٖغَفامَرِحَؿٌة(،مُثٖؿمَأِتَؾَعَفا ـُِف(:مَوَأِغَتمَؼامَرُدقَلماظؾَِّف؟مَصَؼاَل:)َؼاماِب مَسِقٍفم)َرِضَلماظؾَُّفمَس

ُٓ ـَمَتِدَعُع،مَواظَؼْؾَبمَؼِقَزِبُلِخَرى،مَصَؼاَلم)َصؾَّكما ُن،مَواَلمَغُؼقُلمٔإظَّامَعاممَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(:)ٔإٖنماظَعِق

م،مَؤإٖغامِبِػَراِضَؽمَؼامٔإِبَراِػقُؿمَظَؿِقُزوُغقَن(م.مـَاِرَضكمَرٖبُؼ

صؼدمأخذتمادلرأةمحظفام:  والضعيف زأةاملبرمحتٌ )صلى اهلل عليٌ وسلم( *ممممممممممم

مَوَدؾََّؿ(ردقلمآمعـمرشنةم مَسَؾِقِف ُٓ مصؽـرّيا)َصؾَّكما مم، ؼقصلمحبلـمععاعؾؿفا،مطانمعا

صَؼاَلمم،مصادلرأةميفمذرؼعؿفمجلْدمُؼرحؿموسرْضمُؼصانم،واظرصؼمبفا،موإطراعفا،موشناؼؿفا

مَخِقَرًا( مِباظَِّلاِء مَوَدؾََّؿ(:)اِدَؿِقُصقا مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك م، مؼشػؼمسؾكمادلرأةوبؾ حنيممطان

بؾمبؾغمم،(باظؼقارؼرامرصًؼ)ؼلرعماحلاديميفمضقادةماإلبؾماظيتمترطؾفاماظـلاء،مصقؼقلمظف:م

م مؼؿفعـمرشنؿف مطان مَوَدؾََّؿ(أغف مَسَؾِقِف ُٓ ماظصيبم)َصؾَّكما مبؽاء ممسع مإذا ميفمصالتف قز

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مبلعفمرشنًة اَلِةمَوَأَغامُأٔرؼُدمَأِنمُأَرقَِّلمٔإغِّلمَظَلُضقُممٔإَظكماظٖصم)م:م،مَضاَلم)َصؾَّكما

سؾكمموذظؽِصقَفا،مَصَلِدَؿُعمُبَؽاَءماظٖصِؾلِّ،مَصَلَتَفٖقُزمِصلمَصاَلِتلمَطَراِػَقَةمَأِنمَأُذٖؼمَسَؾكمُأعِِّف(،م

معـمطؿالمذػؼؿفم موػذا م، ميفماظصالة مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف ُٓ م)َصؾَّكما مسقـف اظرشؿمعـمأنمضرة

        .مُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مبادلرأة)َصؾَّكماورشنؿفم
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أعظم األمثلة يف رمحتٌ باليتيم،  (صلى اهلل عليٌ وسلم)ولكد ضزب الهيب     مم

حنيمجاءهم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَرُجْؾمَؼِشَؿِؽلمَضَلاَوَةمَضْؾِؾِف،مَصَؼاَلمم،واملسكني، واألرملة

مودؾؿ( م)صؾكمآمسؾقف ِٓ ما مَرُدقُل مَضاَل)َأُتم:مَظُف مَغَعِؿ، مَصَؼاَل: مَضْؾُؾَؽ؟( مَؼِؾنَي مَأِن م:مِقٗب

مَضْؾَؾَؽ،مَوَتْؼِدُرمَسَؾكم) ـُ مَرَعاِعَؽ،مَصٔنٖنمَذِظَؽمُؼَؾقِّ ـِ اِرَحٔؿماْظَقِؿقَؿم،مَواِعَلِحمَرأَدُف،مَوَأْرِعِؿُفمِع

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ( َعَؾِةمَواْظِؿِلِؽنٔي،مَطاْظُؿَفاِػِدم)اظٖلاِسلمَسَؾكماْظَلِرم:مَحاَجِؿَؽ(،موضقظفم)َصؾَّكما

ِٓم"َوَأِحِلُؾُفمَضاَلم م،مَوَطاظٖصاِئٔؿمَظامُؼْػِطُر(.ممممم"َوَطاْظَؼاِئٔؿمَظامَؼْػُؿُر:مِصلمَدِؾقٔؾما

ُٓم)َصغؾقفممضؾبم)مسزموجؾم(مػذهماظصقرماظعظقؿةمظؾرشنةماظيتمأدؽـفامآممممممممم ؾَّكما

مأطربمدظق مَوَدؾََّؿ( مَسَؾِقِف موؼلره مورشنؿف م، ماإلدالم مؾمسؾكممساحة ماإلدالممػلم، صشرؼعة

مبقــامبؽؾمععاغقفاواظقلرمم،ماظرشنةو،ماظلالممذرؼعةم مم،مصْؾـرتاحؿمصقؿا ظـرحؿمعـميفمو،

م ماظلؿاءظاألرض ميف معـ ممريشنـا مص، م)ؼد م: مودؾؿ(ضال مسؾقف مآ )اظٖراِحُؿقَنمم:صؾك

ـِمِص ـُ،ماِرَحُؿقامَع ـِمِصلماظٖلَؿاِءلماْظَلِرٔضمَؼَؼِرَحُؿُفِؿماظٖرِحَؿ م(م.ِرَحِؿُؽِؿمَع

 أقو: قولي يذا وأستغفز اهلل لي ولكم
**** 

ماظعادلنيمم مرب مٓ مواظلاحلؿد مواظصالة موادلردؾني، ماألغؾقاء مخامت مسؾك ،مالم

م،موسؾكمآظفموصقؾفمأسنعني.ممكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(دقدغامحمؿدم)َصؾَّ

م:ممممممإخوة اإلسالم

زب الهيب )صلى اهلل عليٌ وسلم( لإلنسانية على مز التاريخ أعظم لكد ض

مماألمثلة يف الزمحة مضال مطؿا مؼؽقن مأن مبفا مادؿقؼ مَأِوَظكم}:مسـفآمحبقث اظـِٖؾٗل

ـِمَأِغُػِلٔفِؿ ،مصؼالمادلعـكمتصرذًنا،موأطدم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مسؾكمػذام{ِباْظُؿِمِعـِنَيمِع

ـٕمٔإظَّامَوَأَغامَأِوَظكمِبِفمِصلماظٗدِغَقامَواْظكِخَرِةم،ماْضَرُءوامٔإِنم:م)َعم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( ـِمُعِمِع امِع

مَأِغُػِلٔفِؿ}ِذِؽُؿِؿ: ـِ مِع مَأِوَظكمِباْظُؿِمِعـِنَي ـِٖؾٗل م{اظ مودؾؿ( مصؽانم)صؾكمآمسؾقف م، تركمرمبا
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مُع مأنمؼػرضمسؾقفؿمرصًؼامقـّاَعسؿًؾا مخشقة مبلعؿف مَساِئ ،مورشنًة ـِ ـَِفا(مصَع مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل َشَة

ِٓم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مَظَقَدُعماْظَعَؿَؾمَوِػَقمُؼِقٗبمَأِنمَؼِعَؿَؾمم:مَضاَظِت )مٔإِنمَطاَنمَرُدقُلما

اظرشنةمظؿشؿؾمأعؿفماُسمَصُقْػَرَضمَسَؾِقٔفِؿ...(م،موضدماعؿدتمتؾؽمِبِفمَخِشَقَةمَأِنمَؼِعَؿَؾمِبِفماظـٖ

ِظُؽؾِّمَغِؾلٍّمَدِسَقٌةمَضِدمَدَسامِبَفامَصاِدُؿِفقَب،م)م(م:مودؾؿ)صؾكمآمسؾقفممؼقلإذمؼؼقمماظؼقاعة،م

م.م(َصَفَعْؾُتمَدِسَقِتلمَذَػاَسًةمِظُلٖعِؿلمَؼِقَمماظِؼَقاَعِة

مسـدمحدودماظؾشرمصقلبمرشنؿفم)صؾكمآعظاػرمملمتؼػموممممممممممم مبؾمسؾقفمودؾؿ( ،

ممواجلماد، لتشمل الطري ، واحليواى ماتلعت رشنؿفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مصعـم،

:مطـٖامععمردقٔلمآم)صؾكمآمسؾقفممآمبـمعلعقدم)رضلمآمسـف(مضالمسؾد،ممباظطري

،مصفاءِتممِرَخِقَفا،مصلخذغامَصم،مصرأؼـامُحٖؿَرًةمععفامَصِرَخأنم،مصاغطؾَؼمِظقاَجِؿفمودؾؿ(ميفمَدَػٕر

ـِمَصَفَعمػذِهمم)م:مفاءماظـيٖبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،مصؼال،مصمصفعؾتمُتَعرُِّشاحُلٖؿَرُة،م َع

  .بقظِدػا؟مُرٗدواموظَدػامإظقفا(

م مووسـ ماظـيبم)صؾكمآمسؾقف مأن م)رضلمآمسـفؿا( مآمبـمجعػر دؾؿ(مسؾد

مظرجؾمعـماألغصار مصقفمسنؾمدخؾمحائًطا مصنذا م، مرأىماظـيبم)صؾكمآمسؾقفم، صؾؿا

مَح موذرصتمسقـاهودؾؿ( ممـٓ مصؿلحمذصراهمصلؽتصلتاهم)صؾكم، مصؼالمآمسؾقفمودؾؿ( ،

مَرٗبمَػَذاماْظَفَؿٔؾ؟(،مصفاءمصؿكمعـماألغصارمصؼال:مظلمؼام ـِ م)َع )صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م:

َؽامردقلمآ،مصؼالمظف:م)َأَصَؾامَتٖؿِؼلماظؾََّفمِصلمَػِذِهماْظَؾٔفقَؿِةماظَِّؿلمَعؾََّؽَؽماظؾَُّفمٔإٖؼاَػامَصٔنٖغُفمَذ

م.َوُتِدِئُؾُف(ممٔإَظٖلمَأٖغَؽمُتِفقُعُفم

ؾؿ(مأغفم)صؾكمآمسؾقفمودمباجلؿاد وعـمعظاػرمرشنؿفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(،

صقـماجلزعمظػراقممطانمرنطبماظـاسمسؾكمجزعمخنٕؾ،مصؾؿامطـرماظـاسماختذمعـرّبام،

ـَ،مَصَؼاَلردقلمآم،م)َصَلَتاُهم)َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مَصاِح ـٖمم:مَؿَضـَُفمَصَلَؽ )َظِقمَظِؿمَأِحَؿِضـُِفمَظَق
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م ماْظِؼَقاَعِة(. مٔإَظكمَؼِقٔم م»حنيمضالماحللـماظؾصريوٓمدر مادللؾؿنيماخلشؾُةم: مععشر مؼا

صلغؿؿمأحؼمأنمتشؿاضقام،مذقًضامإزنمظؼائفمم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)إزنمردقلمآممـِٗقَت

م.«؟إظقف

،مدلؾقطـامأنمغؼؿديمبلخالقمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ميفممإزنمعامأحقجـامممممممم

وأنمغعاعلؾماظـلاسممم،ممخالضـا،موععاعالتـام،مصـؿقؾكمباظرشنلةمواظرأصلةمواظؾلنيمواظللؿاحةممممأو

ظردللاظؿفم،موبقاّغللامهلدؼللفمودللـؿفم،مممم،مغشللّرا)صللؾكمآمسؾقللفمودللؾؿ(مممبللامطللانمؼعاعؾللفؿمبللفممم

،موحنؿؾلفامإزنماظؾشلرؼةمطؾلفامطؿلامشنؾلفامممممماميفمحقاتـلمسؿؾلممصؿؿققلماظرشنةمإزنمدؾقك

اضقػامإظلقفؿمدلقًضامسنقًؾلام،ممممإزنماظـلاسمودلممم)صلؾكمآمسؾقلفمودلؾؿ(مممأصقابمردقلمآم

علـمجفلةم،موطلدلؾقبمممممدؼـطلممواحرتاعفلؿمظسدلالممماظـلاسمممإجلاللمدؾّؾاميفممصؽانمذظؽ

مراقمظؾؿعاعؾماإلغلاغلمعـمجفةمأخرىم.

مغتأحلـفامإالماظؾفؿماػدغامألحلـماألخالقمالمؼفديمأل

ممغتأالمؼصرفمسـامدقؽفامإالمدقؽفامواصرفمسـام

م


