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الرتشًد يف حًاتيا
مىضىعا املًاه ،واإلىفام يف زمضاٌ أمنىذجّا

مممممماحلؿدمٓمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز:م{وَظَامتَفِعَلِمؼَدَكَمعَغِؾُوظَةًمإٔظَىمسُـُؼِكَم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَم
وَظَا متَؾِلُطْفَا مطُلٖ ماظْؾَلِطِ مصَؿَؼْعُدَ معَؾُوعّا معَقِلُورّا} م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
ظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِم
وصقؾِهِ،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم ،وبعد:
ممممممممممصنن ماظدؼن ماإلدالعي مػو مدؼن ماظودطقة مواالسؿدال ميف مطل مذيء م ،موظؼد مدستم
اظشرؼعة ماإلدالعقة مأتؾاسفا مإدي ماظرتذقد موسدم ماإلدراف ميف مادؿكدام مغعم مآ م(سز موجل)م
يف مذؿى معـاحي ماحلقاة م ،مضال متعادي مممؿـ٘ا مسؾى مخؾؼه م ،معوضقّا مأثر مغعؿؿه مسؾقفم م ،موآعرّام
هلم مبعدم ماإلدراف ميف مادؿكداعفا :م{وَػُوَ ماظَّذِي مأَغِشَلَ مجَـٖاتٍ معَعِرُوذَاتٍ موَشَقِرَ معَعِرُوذَاتٍم
وَاظـٖكِلَ موَاظزٖرِعَ معُكِؿَؾِػًا م ُأطُؾُهُ موَاظزٖؼِؿُونَ موَاظرٗعٖانَ معُؿَشَابِفّا موَشَقِرَ معُؿَشَابِهٍ مطُؾُوا معِنِ مثَؿَرٔهِ مإٔذَام
أَثِؿَرَ موَآتُوا محَؼَّهُ مؼَوِمَ محَصَادِهِ موَظَا متُلِرٔصُوا مإٔغٖهُ مظَا مؼُقِبٗ ماظْؿُلِرٔصِنيَ} ،مصاظـفي مسن ماإلدرافم
يفمػذهماآلؼةمساممميفماإلدرافميفمطلمذيءم.م م
مممممممموظؼد مأطد ماظؼرآن ماظؽرؼم مواظلـة ماظـؾوؼة مادلشرصة ميف مأطـر معن معوضع مسؾى موجوبم
اظؿقؾي مباظودطقة مواالسؿدال مواظرتذقد م ،موجعال مذظك معن ماآلداب مواظؼقم ماظيت مؼـؾغي مأنم
ؼؿؿلك مبفا ماظعؾد م ،موأن مؼؿؼرب مبفا مإدي مآ م(سز موجل) م ،مضال متعادي :م{وَآتِ مذَا ماظْؼُرِبَىم
حَؼَّهُ موَاظْؿِ ِلؽِنيَ موَابِنَ ماظلٖؾِقلٔ موَظَا متُؾَذِّرِ متَؾِذِؼرّا م* مإٔنٖ ماظْؿُؾَذِّرٔؼنَ مطَاغُوا مإٔخِوَانَ ماظشٖقَارِنئم
َوطَانَماظشٖقِطَانُمظِرَبِّهِمطَػُورّا}،موضالمتعادي:م{وَاظَّذِؼنَمإٔذَامأَغِػَؼُوامظَمِمؼُلِرٔصُواموَظَمِمؼَؼْؿُرُواموَطَانَم
بَقِنَمذَظِكَمضَوَاعّا} .م
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مممممممموضال مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم م):م(مإنٖ مآَ متعادي مؼَرِضَى مَظؽُمِ مثَالَثّا م ،موؼَؽْرَهُ مَظؽُمِم
ثَالَثّا:مصَقَرِضَى مَظؽُمِ مأنِ متَعِؾُدُوهُ م ،موَالَ متُشِرٔطُوا مبِهِ مذَقؽّا م ،موَ َأنِ متَعِؿَصِؿُوا مبِقَؾِلٔ مآِ مجَؿِقعّا موَالَم
تَػَرٖضُوام،موََؼؽْرَهُمَظؽُمِ:مضِقلَموَضَالَم،م َوطَـِرَةَماظلٗمَالٔم،موإضَاسَةَمادلَالٔ)م .م
ممممممممإن ماظـازر مإدي مأحوال ماظـاس ماآلن مال مخيػى مسؾقه معظاػر ماإلدراف مواظؿؾذؼر ماظيتم
ابؿُؾي مبفا مطـري معن ماظـاس م ،ميف مادللطل موادلشرب م ،موادلؾؾس مواظزؼـة م ،ميف ماِّصراح مبلم
ويف ماِّتراح مطذظك م ،محؿى مإن مذظك ممل مؼعد مضاصرّا مسؾى معن مميؾك مادلال مصؼط م ،مبلم
أصؾّّ مبعض ماظػؼراء مؼشارطون ماِّشـقاء ميف مذظك م ،موتعاظوا مبـا مظـؼف معع مأمنوذجني معنم
اظـؿاذج ماظيت مؼـؾغي مظـا مأن مغؿعاعل مععفا مباسؿدال م ،موأن مغلؾك م ميف مادؿكداعفا مدؾقلم
اظرتذقدم،موحلنماالدؿعؿالم :م
األمنىذج األول :ىعنة املاء  ،مصادلاء مغعؿة معن مأجل مغعم مآ مسؾقـا م ،مجعؾه مآ مدؾؾّا ميفم
حقاة مذيقع مادلكؾوضات م ،مضال متعادي{:وَجَعَؾْـَا معِنَ ماظْؿَاءِ مطُلٖ مذَيِءٍ محَيٍّ مأَصَؾَا مؼُمِعِـُونَ}،م
وؼؼول مدؾقاغه مممؿـ٘ا مبهمسؾى مخؾؼه:م{أَصَرَأَؼِؿُمِ ماظْؿَاءَ ماظَّذِي متَشِرَبُونَ*أَأَغِؿُمِ مأَغزَظْؿُؿُوهُ معِنِم
اظْؿُزِنٔ مأَمِ مغَقِنُ ماظْؿُـزٔظُونَ*ظَوِ مغَشَاءُ مجَعَؾْـَاهُ مأُجَاجاً مصَؾَوِال متَ ِشؽُرُونَ} ،موؼؼول مجل مذلغه:م
{وَأَغزَظْـَا معِنِ ماظلٖؿَاءِ معَاءّ مرَفُورّا م* مظِـُقِقِيَ مبِهِ مبَؾْدَةً معَقِؿّا موَغُلِؼِقَهُ معِؿٖا مخَؾَؼْـَا مأَغِعَاعّا موَأَغَادِيٖم
طَـِريّا} ،موؼؼول مدؾقاغه:م{ػُوَ ماظَّذِي مأَغزَلَ معِنِ ماظلٖؿَاءِ معَاءّ مَظؽُمِ معِـِهُ مذَرَابْ موَعِـِهُ مذَفَرْ مصِقهِم
تُلِقؿُونَ*ؼُـِؾِتُ مَظؽُمِ مبِهِ ماظزٖرِعَ موَاظزٖؼِؿُونَ موَاظـٖكِقلَ موَاَِّسِـَابَ موَعِنِ مطُلِّ ماظـٖؿَرَاتِ مإٔنٖ مصِيم
ذَظِكَمآلؼَةًمظِؼَوِمٕمؼَؿَػَؽَّرُونَ}.م م
ممممممموضد مأغزل مآ م(سزٓ موجلٓ) مادلاء مظعؾاده معن ماظلؿاء مبؼدر مععؾوم م؛ مظؿقؼقق مععاؼشفمم
دؽَـٖاهُ مصِي ماظْلَرِضٔ موَإٔغٖا مسَؾَىم
وعصاحلفم م ،مضال متعادي{:وَأَغِزَظْـَا معِنَ ماظلٖؿَاءِ معَاءّ مبِؼَدَرٕ مصَلَ ِ
ذَػَابٍ مبِهِ مظَؼَادِرُونَ} ،موضال متعادي{:وَإٔنِ معِنِ مذَيِءٍ مإٔظَّا مسِـِدَغَا مخَزَائِـُهُ موَعَا مغُـَزِّظُهُ مإٔظَّا مبِؼَدَرٕم
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عَعِؾُومٕ} م،مواظذيمؼُػفممعنمطالمماظـيبم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مأنمخؾقمادلاءمطانمضؾلم
خؾقماظلؿواتمواِّرضم،محقثمضالم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(طَانَماظؾَّهُموَظَمِمَؼؽُنِمذَيِءْم
شَقِرُهُ،م َوطَانَمسَرِذُهُمسَؾَىمادلَاءِ،موَطَؿَبَمصِيماظذِّطْرٔمطُلٖمذَيِءٍ،موَخَؾَقَماظلٖؿَوَاتِموَاَِّرِضَ)،م
وضد مأثؾت ماظعؾمماحلدؼث مادؿقاظة ماحلقاة مسؾى موجه ماِّرض مدون مادلاء م؛مِّغه مادلؽونم
اظرئقس ميف مترطقب ماخلؾقة ماحلقة م ،محقث مؼدخل ميف متؽوؼن مذيقع مخالؼا ماظؽائـاتم
احلقةممبكؿؾفمصورػاموأذؽاهلاموأحفاعفاموأغواسفام .م
ممممممظذا مصنن ماإلدالم مؼـظر مإدي مغعؿة مادلاء مسؾى مأغفا مثروة مضوعقة مظؽل ماظـاس محق مصقفا م،م
وسؾى مطل ماظـاس مجتاػفا مواجب م ،موجعل ماإلدالم محق ماالغؿػاع مبفا معؽػول مجلؿقعم
اخلؾق ،مصال مجيوز مِّحد مأن محيؿؽر معصادر مادلاء م ،مأو مميـع معـفا مأحدّا م ،مضال م(صؾى مآم
سؾقهمودؾم):م(اظـٖاسُمذُ َرطَاءُمصِيماظْؿَاءِموَاظْؽَؾَلِمواظـٖارٔ)،موضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ثَالَثَةٌم
ال م ُؼؽَؾِّؿُفُمُ ماظؾَّهُ مؼَوِمَ ماظؼِقَاعَةِ ،موَالَ مؼَـِظُرُ مإٔظَقِفٔمِ:مرَجُلْ محَؾَفَ مسَؾَى مدِؾْعَةٍ مظَؼَدِ مأَسِطَى مبِفَا م َأطْـَرَم
َ
عِؿٖا مأَسِطَى موَػُوَ مطَاذِبْ م ،موَرَجُلْ محَؾَفَ مسَؾَى مؼَؿِنيٕ مطَاذِبَةٍ مبَعِدَ ماظعَصِرٔ م ،مظِقَؼْؿَطِعَ مبِفَا معَالَم
رَجُلٕمعُلِؾِمٕم،موَرَجُلْمعَـَعَمصَضِلَمعَاءٍم،مصَقَؼُولُماظؾَّهُ:ماظقَوِمَمأَعِـَعُكَمصَضِؾِيمطَؿَامعَـَعِتَمصَضِلَمعَام
ظَمِمتَعِؿَلِمؼَدَاكَ) .م
مممممممصادلاء معـػعة مساعة مجلؿقع مادلكؾوضات مؼـؾغي ماظؿعاعل مععفا مبرتذقد مدون مإدراف موالم
إصلاد موال ماحؿؽار م؛ مظذا مصؿن مأداء مادؿكدام مادلاء مظظـه مأن مادلاء مطـري مصفو مؼعؿدي مسؾىم
حؼوقماآلخرؼنموؼعؿديمسؾىمغصقؾفممبنػدارهمهلذهماظـعؿةم،مصعَنٔمابِنٔمسَؾٖاسٕ(رضيمآم
سـفؿا) م ،مأَنٖ مأَسِرَابِق٘ا مأَتَى ماظـٖؾِيٖ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مصَؼَالَ :مؼَا مرَدُولَ مآِ م ،مطَقِفَم
اظْوُضُوءُ؟ مصَدَسَا مرَدُولُ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مبِوَضُوءٍ مصَغَلَلَ مؼَدَهُ ماظْقُؿِـَى مثَؾَاثّا م ،مثُمٖم
أَدِخَلَمؼَدَهُمصِيماظْنٔغَاءِم،مثُمٖمعَضِؿَضَموَادِؿَـِشَقَمثَؾَاثّامثَؾَاثّام،مثُمٖمعَلََّّمبِرَأْدِهِموَزَاػِرٔمأُذُغَقِهِ معَعَم
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ػؽَذَا ماظْوُضُوءُ م،مصَؿَنِ مزَادَ مسَؾَى مػَذَا مصَؼَدِ متَعَدٖىم
رَأْدِهِ م ،مثُمٖ مشَلَلَ مرٔجِؾَقِهِ مثَؾَاثّا م ،مثُمٖ مضَالَ:م( َ
وَزَؾَمَ) م ،مصفعل ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)ماظزؼادة مسؾى مضدر ماالحؿقاج ميف ماالدؿكدامم
زؾؿّاموإداءةميفمادؿعؿالمػذهماظـعؿةماظيتمأغعممآمبفامسؾقـا .م
ممممموضدمسؾؿـا ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)ماظرتذقد موسدم ماإلدراف ميف مادؿكدام مػذهم
اظـعؿة م ،موذظكمحني معرٓ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مبلقدغا مدعد مبن مأبي موضاص م(رضي مآم
سـه) موػو مؼؿوضل م ،مورأى مأغه مأدرف ميف مادؿكدام مادلاء م ،مصؼال م :م(عَا مػَذَا ماظلٖرَفُ مؼَام
دَعِدُ؟) .مصؼال مدقدغا مدعد م(رضي مآ مسـه) :مأيف ماظوضوء مدرف؟ .مصؼال م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم):م(غَعَمِ،موَإٔنِمطُـِتَمسَؾَىمغَفِرٕمجَارٕ) .م
مممممممصفذامػومػديماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ميفمادؿكداممغعؿةمادلاءم،موظومطانميفم
اظوضوء م ،موظو مطان مسؾى مغفر مجار م؛ مِّن ماإلدراف مال مسالضة مظه مباظؼؾة مأو ماظؽـرة م ،موإال مظؽانم
اِّعر مباظرتذقد معؼؿصرّا مسؾى ماظػؼري موتُرك ماظغين مؼػعل معا مؼشاء م ،مشري مأن ماِّعر مباظرتذقدم
واظـفي مسن ماإلدراف مجاء مساع٘ا مظؾػؼري مواظغين مسؾى محد مدواء م ،ميف ماظـدرة مواظوصرة مبالم
تػصقلموالمادؿــاءم .م
مممممممممم وغمطد مأن مغؼطة معقاه متلاوي محقاة م ،مصؿوصري مغؼطة معاء مميؽن مأن مؼؽون مدؾؾّا ميفم
حقاةمإغلانمأومحقوانمأومرائرمأومغؾاتم،موإػدارمغؼطةمعاءمضدمؼعينمإػدارمحقاةم،مطؿام
أنمطلمغؼطةمعاءمتلاويمعاالًمعؼوعّام،موصؼدػامأومإػدارػامؼعينمعاظًامعؼوعّامؼذػبمػدرّام،م
طؿا مأن ماحلػاز مسؾقفا مغؼقة مبال متؾوث مؼُعد محػازًا مسؾى مثروة معاظقة م ،موأن متؾوؼـفا مؼعينم
إػدارّامعائق٘اموعاظق٘امععّام؛مِّنمتـؼقؿفامترتجممإديمعالموأثرػامسؾىماظصقةمالمؼؼومممبالم .م
ممممممممظؼدمابؿُؾقتمجمؿؿعاتـامبؾعضماظـاسماظذؼنمالمؼدرطونمعامظؾؿاءمعنمأػؿقة،مصرتاػمم
ؼفدروغه ميف ماظطرضات مواظشوارع م ،مأو ميف متـظقف ماحلقواغات مواظلقارات م ،مأو مبرتكم
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عصادرهمعػؿوحة...إخل،موسؾىمػمالءمأنمؼدرطوامأنمادلاءماظذيمؼصؾّّمظؾشربمالمؼـؾغيم
أنمجيعلميفماظغلل م،موعامؼصؾّّمظؾغللمالمؼـؾغيمأنمجيعلميفمإزاظةماظؼاذورات م،موظـعؾمم
ذيقعّامأغهمالمحيرصمسؾى مغعؿة مادلاء م،موؼؼدرمضدرػا مإالمعمعنمخيشىمآمتعادي م؛ مِّنم
ادلاءمغعؿةمطربىمجيبماحلػازمسؾقفامحؿىمالمؼعاضبماإلغلانمبزواهلام؛مضالمتعاديم:م{ ضُلِم
أَرَأَؼِؿُمِمإٔنِمأَصِؾََّّمعا ُؤطُمِمشَوِراًمصَؿَنِمؼَلْتِقؽُمِمبِؿاءٍمعَعِنيٕ}،موضالمدؾقاغه:م{ذَظِكَمبِلَنٖماظؾَّهَمظَمِم
ؼَكُ معُغَقِّرّا مغِعِؿَةً مأَغِعَؿَفَا مسَؾَى مضَوِمٕ محَؿٖى مؼُغَقِّرُوا معَا مبِلَغِػُلِفٔمِ موَأَنٖ ماظؾَّهَ مدَؿِقعْ مسَؾِقمْ} ،موضالم
ذؽَرِتُمِمظَلَزٔؼدَ ٖغؽُمِموَظَؽِنِمطَػَرِتُمِمإٔنٖمسَذَابِيمظَشَدِؼدْ} .م
دؾقاغه:م{وَإٔذِمتَلَذٖنَمرَ ٗبؽُمِمظَؽِنِم َ
أقىل قىلٌ ٍرا وأستغفس اهلل لٌ ولهه
***
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖم
ممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،موأَذفدُ مأنِ م َ
دقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،مصؾىمآمودؾممسؾقهم،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعنيم .م
إخىة اإلسالو :

ممممممممموطؿـا مدســت مذرؼعــة ماإلدـالم مإظـى ماظرتذقـد ميف مادؿكدام مادلقاه م ،مدست مطــذظكم
إدي مترذقـد ماإلغػاق م ،موسـدم ماإلدـراف ميف مادللطل موادلشرب م ،مضال متعادي :م{ َوطُؾُوام
وَاذِرَبُوا موَظَا متُلِرٔصُوا مإٔغٖهُ مظَا مؼُقِبٗ ماظْؿُلِرٔصِنيَ} م ،موسؾى ماظرشم معن مدسوة ماإلدالم مإديم
اظرتذقد مواظـفي مسن ماإلدراف مواظؿؾذؼر مإال مأغـا مند ماظعدؼد معن مصور ماإلدراف مواظؿؾذؼرم
زاػرة مجؾقة م؛ موخاصةميفمذفرمرعضانمادلؾارك ماظذيمؼوذكمأنمتظؾـامغػقاتهم،موتغؿرغام
برطاتهم،موػذا ٍى األمنىذج الثاىٌ يفمحدؼــامسنماظرتذقدميفمحقاتـا .م
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ممممممموإذمحننمعؼؾؾونمسؾى مذفرمرعضانمغمطدمأغهمذفرمراسةموسؾادةموسؿلم،موإذامطانم
اإلدرافمعذعوعّامسؾىمطلمحالم،مصننماظـفيمسـهمؼؽونمأذدميفمذفرماظطاسةمواظعؾادةم
واالدؿفابةمِّعرمآم(سزموجل)م .م
ممممممممموظؼدمسدٓمأػلماظعؾمماظرتذقدميفماظطعاممواظشرابمعنمحمادنمأخالقماظرجلم؛مِّنم
يف ماظرتذقد مصقة ماجللد م ،موخػة ماظـػس م ،موجودة ماظذػن م ،موصػاء ماظؼؾبِ موإغػاذم
اظؾصرية ،م ويفمػديمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معامحيثمسؾىمذظك م ،مؼؼولم(صؾىمآم
سؾقهمودؾم)م:م(عا معَأل مآدعيٓ موساء مذَرٓا معن مبَطْن م ،مبِقَلِب مابن مآدم مظُؼَقِؿَات مؼُؼِؿنَ مصُؾْؾَه م،م
صنن مطان مال معَقَاظةَ م:مصَـُؾُث مظطَعَاعِه م ،موثُؾث مظشرابِهِ م ،موثُؾُث مظـَػَلِه) م،موضدمحـٓـام(صؾىمآم
سؾقهمودؾم)مسؾىماظؿؼؾقلمعنماظطعاممضـاسةًموزػدّام،موسؾىمسدممإػدارهماعؿـاغّاموذؽرّام،م
صؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(إٔنٖمادلُمِعِنَمؼَ ْلطُلُمصِيمعِعّىموَاحِدٍم،موَاظؽَاصِرَمؼَ ْلطُلُمصِيمدَؾِعَةِم
أَعِعَاءٍ) .م
ممممممممموسَنِ مجَابِرٕ م(رضيمآمسـه)م،مضَالَ مدَؿِعِتُ ماظـٖؾِيٖ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مؼَؼُولُ :م(إٔنٖم
دطُمِ مسِـِدَ مطُلِّ مذَيِءٍ معِنِ مذَلْغِهِ م ،محَؿٖى مؼَقِضُرَهُ مسِـِدَ مرَعَاعِهِ م ،مصَنٔذَام
اظشٖقِطَانَ مؼَقِضُرُ مأَحَ َ
دطُمِ ماظؾُّؼْؿَةُ مصَؾْقُؿِطْ معَا مطَانَ مبِفَا معِنِ مأَذّى مثُمٖ مظِقَلْطُؾْفَا موَظَا مؼَدَسِفَا مظِؾشٖقِطَانٔ م،م
دَؼَطَتِ معِنِ مأَحَ ِ
صَنٔذَامصَرَغَمصَؾْقَؾْعَقِمأَصَابِعَهُم،مصَنٔغٖهُمظَامؼَدِرٔيمصِيمأَيِّمرَعَاعِهِمتَؽُونُماظْؾَ َرطَةُ) .م
ممممممم صؾـللل مأغػلـا مطم مغفدر معن مادللطوالت موادلشروبات مبندراصـا مودوء مادؿكداعـا م؟مم
أػؽذا مؼؽون مذؽر مغعؿة مآ م(سز موجل) مسؾقـا م ،مأصقـعم مسؾقـا مربـا مدؾقاغه مبـعؿه مثمم
غفدرػا؟موػـاكمعنمػومأحوجمإديمػذاماظذيمؼفدرم؛مظقلدمبهمجوسؿهم،مأومؼؼضي مبـؿـفام
حاجؿهم،م ظقلتمػذهمأخالقمسؾادمآماظذؼنمؼرجونمرريؿهم،موخياصونمسذابهم،مصؾققذرم
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عن مطان مذظك محاظه م عن مسؼوبة مآ ميف ماظدغقا مواآلخرة م ،محقث مؼؼول مربـا مدؾقاغه:م
{ َوطَذَظِكَمغَفِزٔيمعَنِمأَدِرَفَموَظَمِمؼُمِعِنِمبِكؼَاتِمرَبِّهِموَظَعَذَابُماآلخِرَةِمأَذَدٗموَأَبِؼَى}م .م
ممممممإن ماإلدراف ميف ماظطعام مواظشراب ميف مػذا ماظشفر ماظؽرؼم مرمبا مؼػوت مسؾى مادللؾمم
طـريّامعنمأبوابماخلريمواظطاسةم؛ مِّن معن مأطل مطـريّا مذرب مطـريّا م ،موعن مطـر مذربُه مطـرم
غوعه م ،مويف مطـرة ماظـوم مضقاعُ ماظعؿر م،مضال مظؼؿان مالبـه:مؼا مبين مال متلطل مذؾعّا مصوق مذؾع م،م
صنغك مأن متـؾذه مظؾؽؾب مخري معن مأن متلطؾه م،موسن مابن مسؾاس م(رضي مآ مسـفؿا) مأغه مضال:م
(طُلِمعامذؽتَم،مواظْؾَسِمعامذؽتَم،معامأخطلَتِكَماثـؿانٔ:مدَرفْمأومعَكِقؾَةٌ)م.مممممممم م
ممممممسؾىمأغـامغمطدمأنماإلدرافمساعةمصؿـةموضررمؼـؾغيماحلذرمواظؿقذؼرمعـهم،مصؽم معنم
شينماصؿؼرمحقـؿامأدرفميفماإلغػاقمسؾىمظذاتهموذفواتهم،موظؼدمطانماظصقابةم(رضوانم
آ مسؾقفم) معن مذدة مورسفم مؼرون مأن محصول ماإلغلان مسؾى مطل معا مؼشؿفقه مصورة معنم
صور ماظلرفم،مصعن مجابرمبنمسؾدمآ م(رضيمآمسـفؿا) مضال:م"رأىمسؿرمبنماخلطّابم
(رضي مآ مسـه) ميف مؼدي محلؿّا م ،مضال :م"عا مػذا مؼا مجابر؟" م ،مضؾت :ماذؿفقت محل ّؿا م،م
صاذرتؼؿه.مصؼالمسؿر:م"طؾّؿاماذؿفقتماذرتؼت م،مأعامختافمػذهماآلؼة :م{أَذِػَؾِؿُمِمرَقِّؾاِتؽُمِم
صِيمحَقا ِتؽُمُماظدٗغِقا} .م

َل فٌِ الِغَضَبِ وَالسِّضَا ،
نةَ الِخ ِّ
اللَُه إىّا ىسِأَلُوَ الِ َكصِدَ فٌِ الِفَكِسِ وَالِغِيَى  ،و َنلِ َ
و ىَعًِنّا لَا يَيِفَدُ ،وقُسَّةَ عًًٍَِ لَا َتيِكَطِعُم .م
سأَلُ َ
َوى ِ
م

