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 رمضاٌ شَز املزاقبة الذاتية 

 وصياعة الضنري احلي
 

ٔإٖنماظَِّذؼَنمَؼِكَشِوَنمَرٖبُفِممِباْظَغِقِبم}ايؿُدمهلِلمربِّماظعاٌنيم،ماظؼائٔلميفمطؿابهماظعزؼزم:م

مَعِنمَؼِعَؾُممَأَظام*ماظٗصُدؤرمِبَذاِتمَسِؾقْممٔإٖغُهمِبِهماِجَفُروامَأٔومَضِوَظُؽِممَوَأِدٗروا*ممَظُفِممَعِغِػَرٌةمَوَأِجْرمَطِؾرْي

مٔإالَّم،{اْظَكِؾرُيماظؾَِّطقُفمَوُػَومَخَؾَق مإظَه ماَل مأِن مأٖنمموَأذفُد موَأذفُد م، مَظُه مَذرؼَك مال موحَدُه اهلُل

دقَِّدغاموغؾٖقـامحمؿّدامَسؾُدهموردوُظُهم،ماظؾَُّفٖممَصلِّمودؾِِّمموبأرْكمسَؾقهموسَؾىمآِظِهموصقِؾِهم،موَعِنم

م:ممممموبعـد َتِؾَعُفِممبإحلإنمإَظىمؼؤمماظدِّؼٔنم،م

موُض معنمسؾاداٍت متضٖؿـَه مرعضانماٌؾاركممبا معدردٌةمصإنمذفر موأسؿالمصاية ُرباٍت

تَؼوِّمماظلؾوكموُتفذبماألخالقم،مووعلماٌلؾمميفمأسؾىمعامؼؽونمعنماألخالقماظُػضَؾىم

م: مدؾقاغه مؼؼولمرٗبـا م، ٌُـُلماظُعؾقا مُطِؿَبم}وا مَطَؿا ماظصَِّقاُم مَسَؾِقُؽُم مُطِؿَب مآَعـُوا ماظَِّذؼَن مَأٗؼَفا َؼا

م.م{ؾَُّؽِممَتٖؿُؼوَنَسَؾىماظَِّذؼَنمِعِنمَضِؾِؾُؽِممَظَع

صاظصقاممؼربيماظـػسمسؾىمعراضؾةماهللم)سزموجل(ميفماظلرمواظعؾنم،محقثمؼغرسميفم

غػسماظصائمماظصربمسؾىمراسةماهللمدؾقاغهموتعاديم،موؼعؾؿهمضوةماإلرادةم،موضؾطماظـػسم،م

صػيمطـريمعنماألوضاتمؼؽونماظطعاممواظشرابمبنيمؼديماظصائممبعقّدامسنمأغظارماظـاسم،م

وععمذظكمميؿـعمسنمتـاوهلؿامخوًصامعنماهللم)سزموجل(موخشقةمعـهمدؾقاغهم،موسؾؿهمبأنم

عنمػـامضالمايقماهللمتعاديمؼراهم،مصقزدادمإمياغهمصالمخيافمشريماهللم،موالمخيشىمدواهم،مو

مِبِه،مَأِجٔزيماَوَأَغمِظيمَصٔإٖغُهماظٖصِوَممٔإظَّامَظُهمآَدَمماِبٔنمَسَؿٔلمُطٗل:م)دؾقاغهميفمايدؼثماظؼدديم

م.(مَأِجِؾيمِعِنمَوَذِفَوَتُهمَواظٖشَراَب،ماظطََّعاَم،مَؼَدُع

مرعضـائممحنيمؼؼضيمغفـصاظص مسؿـانمممؿـعـّـار معنماظطعـا ماهللمظه مأحؾه مواظشرابـا مام

م مؼصاحبمذظكماعؿـاعمسنمطلمعاواىؿاع مصفـحمجيبمأن ماهللم، مؼـرم مدائؿـشلؿو امـعر
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مارمب م، ماهللمتعاديمظه مإمياّغامحيوضؾة ماهللمتعاديم) مأراده مطؿا مصوعه مؼؽون مأن ر مسؾى

ؼؼولمغؾقـام)َصؾَّىماهلُلمموالمؼضقعمسؾقهمأجرم،مواحؿلاّبام(مصالمؼرؼدمأنمؼـؼصمإمياغهممبعصقةم،

مَأِعـَأل مِبَقَلـَاٍت ماْظِؼَقاَعِة مَؼِوَم مُأٖعِؿيمَؼْأُتوَن مِعِن مَأْضَواّعا مَظَأِسَؾَؿٖن م) م: مَوَدؾََّم( مِتَفاَعَةممَسَؾِقِه ِجَؾأل

ـُوّرا(م،م ـِ :مَؼامَرُدوَلماظؾَِّهمِصْػُفِممَظـَام،مَجؾِّٔفِممَظـَامَأِنمَظاممَضاُظواِبقّضام،مَصَقِفَعُؾَفاماظؾَُّهمَسٖزمَوَجٖلمَػَؾاّءمَع

مِجْؾَدِتُؽ مَوِعِن م، مٔإِخَواُغُؽِم مٔإٖغُفِم م)َأَعا مَضاَل: مَغِعَؾُم، مَظا مَوَغِقُن م، ـُِفِم مِع مِعَنمَغُؽوَن مَوَؼْأُخُذوَن م، ِم

م(.،مَوَظِؽـُٖفِممَأْضَواْممٔإَذامَخَؾِوامِبَؿَقأرٔمماظؾَِّهماِغَؿَفُؽوَػاماظؾَِّقٔلمَطَؿامَتْأُخُذوَن

،محقثمإنماظصقـامماظـاسمععممتعاعؾهودؾوطهمصقاعهميفمإنماظصائممايقمؼظفرمأثرم

مواظؼوةمُؼَعوِّد م، مسؾقفا مواظلقطرة مسؾىمضؾطماظـػسم، محؿىممصاحؾه مبزعاعفا سؾىماإلعلاك

ؼؿؿؽنمعنماظؿقؽممصقفاموؼؼودػامإديمعامصقهمخريػامودعادتفام،مصإنماظـػسمأعارةمباظلوءم

معؾكمأعرػام موإذا مأوضعؿهميفماٌفاظكم، مسـاغفا مظـػله مأرؾقماٌرء مصإذا مرحممربي، إالمعا

قؼقمإالمودقطرمسؾقفاممتؽنمعنمضقادتفامإديمأسؾىماٌراتبموأدـىماٌطاظبم،موػذامالمؼؿ

موظلاغهم موصرجه مصاعتمبطـه موضد مبذظكم، مربه مسظؿة معلؿشعّرا م، محؼقؼ٘قا مصوّعا ٌنمصام

م.ممممموذيقعمجوارحهمسنمطلمعامحرمماهللم)سزموجل(

مإظقفاممإن ماظيتمدسا ماظػاضؾة مواألخالق ماظلاعقة ماظؼقم مأػم متعاديمعن ماهلل عراضؾة

م م، مبااإلدالم ماظعؾدموتقؼـه مسؾم مدوام متعينم: موتعاديمسؾىمواٌراضؾة رالعمايقمدؾقاغه

مِعِنمم}م:مزاػرهموبارـهم،معلؿقضّرامضولماهللم)سزموجل( ـُِه مَتِؿُؾومِع مَتُؽوُنمِصيمَذْإٔنمَوَعا َوَعا

مَسَؾِقُؽِممُذُفوّدامٔإِذمُتِػقُضوَنمِصقِهمَوَعامَؼِعُزُبمَسِنمَربَِّكمِعِن مَتِعَؿُؾوَنمِعِنمَسَؿٕلمٔإظَّامُطـٖا مُضِرإٓنمَوَظا

ـِ م.{مَؼألمَذٖرٍةمِصيماْظَأِرٔضمَوَظامِصيماظٖلَؿاِءمَوَظامَأِصَغَرمِعِنمَذِظَكمَوَظامَأْطَؾَرمٔإظَّامِصيمِطَؿاٍبمُعِؾنٕيِع

ررؼقماإلخال ماظذيمػومأداسمضؾولماظعؿلمسـدماهللم)سزموجل(م،موضدممواٌراضؾة

َأَظِممَتَرمَأٖنماظؾََّهمم}هم:محــاماهللمتعاديمسؾىمعراضؾؿهميفمطلمأحواظـاموتصرصاتـام،مصؼالمدؾقاغ
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ظَّامَؼِعَؾُممَعامِصيماظٖلَؿَواِتمَوَعامِصيماْظَأِرٔضمَعامَؼُؽوُنمِعِنمَغِفَوىمَثَؾاَثٍةمٔإظَّامُػَومَراِبُعُفِممَوَظامَخِؿَلٍةمٔإ

مَطا مَأِؼَنمَعا مَعَعُفِم مُػَو مٔإظَّا مَأْطـََر مَأِدَغىمِعِنمَذِظَكمَوَظا مَوَظا مَداِدُدُفِم مَسِؿُؾوامُػَو مِبَؿا مُؼـَؾُِّؽُفِم مُثٖم ُغوا

م.{مٔإٖنماظؾََّهمَطاَنمَسَؾِقُؽِممَرِضقّؾا}،موضالمتعاديم:{َذِيٍءمَسِؾقْمَؼِوَمماْظِؼَقاَعِةمٔإٖنماظؾََّهمِبُؽلِّم

مسؿؾهم موحلن م، موتصرصه مدؾوطه ماغضؾط مأحواظه ميفمطل مربه مراضبماإلغلان صإذا

ملمؼروهم،مودواءمأثـوامسؾقهمأممالم،مصالمؼظؾممغػلهموادؿؼاعتمحقاتهم،مدواءمرآهماظـاسمأمم

والمؼظؾممشريهم،محؿىموإنمشابتمسـهمرضابةماظؾشرم،مألغهمؼدركمأنماهللمتعاديمععهمحقثم

طانميفماظلػرمأومايضرم،ميفماًؾوةمأوميفماىؾوةم،مالمخيػىمسؾقهمخاصقةم،موالمؼغقبمسـهم

واجملؿؿعمعنماظزظلم،موػذهمػيماظؿؼوىممدرموالمسالغقةم،مصؿراضؾةماهللمتعاديمتعصمماظػرد

يفمأبفىمصورػاماظيتمػيممثرةماظصقامم،مواظيتمأوصىمبفاماظـيبماظؽرؼمم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهم

ممِدرِّمَأِعٔرَكمَوَسَؾاِغَقِؿِه(.ميَوَدؾََّم(مدقدغامأبامذٓرمحنيمضالمظهم:م)ُأوِصقَكمِبَؿْؼَوىماظؾَِّهمَص

همودؾم(مسنماٌراضؾةمباإلحلانمطؿاموردميفمحدؼثموضدمسربماظـيبم)صؾىماهللمسؾق

جربؼلم)سؾقهماظلالم(محنيمدأظهمضائاًلم:م)صأخربغيمَسٔنماإٔلِحَلأن؟م،مصَؼاَلم)صؾىماهللمسؾقهم

مَؼَراَك(م،م مَطَأٖغَكمَتَراُهمَصٔإِنمَظِممَتُؽِنمَتَراُهمَصٔإٖغُه ؿنمسؾممأنماهللمؼراهمصودؾم(م:م)مَأِنمَتِعُؾَدماظؾََّه

مذظكميفممحقث موادؿقضر م، موسالغقؿه مودره م، موزاػره مبارـه مسؾى معطؾع موأغه م، طان

مذظكمتركماٌعاصيميفماظل مأوجبمظه م، مسؾممـخؾواته ماهللمتعاديمػيممثرة مصؿراضؾة م، ر

اإلغلانمبأنماهللم)سزموجل(مغازرمإظقهم،مرضقبمسؾقهم،معطؾعمسؾىمسؿؾهم،مداععمظؼوظهميفم

م،موهللمدٗرماظشاسرمحقثمضال:{َؼِعَؾِممِبَأٖنماظؾََّهمَؼَرىَأَظِمم}طلموضتموحنيم،مضالمتعاديم:م

مإذامعامخؾــــوتماظدػرمؼوّعامصالمتؼلممممممممخؾـــــوُتموظؽنمضلمسؾٖيمرضقُب

مهمؼغــقُبـــــــــــُلمدــاســـًةمممممممموالمأٖنمعامختـــػقهمسوالمهلــنٖبماهللمؼغُػ

موأٖنمشــــّدامظؾــــازرؼنمضـــرؼُبممممممممممأملمتـرمأنماظقـــوممأدــــرُعمذاػــٍب
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َؼِعَؾُمم}:مامم،مضالمتعاديـةميفمذفرماظصقـانماظعظؿىم،مومثرةماٌراضؾـوتؾكمعـزظةماإلحل

م.{َخاِئـََةماْظَأِسُقٔنمَوَعامُتِكِػيماظٗصُدوُر

م،مَظُهمَأِصَقاُبمَعَعُهَوماْظَؿِدؼـَِةمَغَواِحيمَبِعٔضمِصي)رضيماهللمسـفؿا(ممُسَؿَرماِبُنمَخَرَجوضدم

ممُسَؿَرماِبُنمَصَؼاَلم،مَصَلؾََّمم،مَشـَٕممَراِسيمِبٔفِممَصَؿٖرم،مَظُهمدْػَرًةمَوَوَضُعوا م،مَػُؾٖمم،مَراِسيمَؼامَػُؾٖم:

،مموتؼواهمأعاغؿهمخيؿربمأنمُسَؿَرماِبُنمصأرادم،مَصاِئْممٔإغِّي:ممَظُهمَصَؼاَلم،ماظٗلْػَرِةمَػِذِهمِعِنمَصَأِصِب

ممصؼالمظه ـِٔلمِصيمَأَتُصوُم: م؟ماْظَغـََممَػَذامَتِرَسىماْظِفَؾألمَػِذِهمِصيمَوَأِغَتماْظَقارِّماْظَقِؤممَػَذامِع

مَذاًةمَتِؾقَعـَامَأِنمَظَكمَصَفِل:ممَوَرَسُهمَؼِكَؿِؾرأنممُؼٔرؼُدمَوُػَومُسَؿَرماِبُنمَظُهمَصَؼاَلمم،مَواظؾَِّهمَأِي:ممَظُهمَصَؼاَل

ممَصَؼاَلم؟مَسَؾِقِهمَصُؿْػِطَرمَظِقِؿَفامِعِنمَوُغِعِطقَكمَثَؿـََفامَصـُِعِطقَكمَػِذِهمَشـَِؿَكمِعِن مِظيمَظِقَلِتمٔإٖغَفا:

ممُسَؿَرماِبُنمَظُهمَصَؼاَلم،مَدقِِّديمَشـَُممٔإٖغَفام،مِبَغـَٕم :ممَصُؼْؾَتم،مَدَػاَصؼمٔإَذامَصاِسالمَدقُِّدَكمَسَلىمَصَؿا:

ـُِهماظٖراِسيمَصَوظَّىم،مِئُباظذِّمَؾَفاَأَط ممَؼُؼوُلمَوُػَوم،ماظٖلَؿاِءمٔإَظىمُأِصُؾَعُهمَراِصْعمَوُػَومَس م؟ماظؾَُّهمَأِؼَن:

ممَوَؼُؼوُلماظٖراِسي،مَضِوَلمُؼَردُِّدمُسَؿَرماِبُنمَصَفَعَل مٔإَظىمَبَعَثماْظَؿِدؼـََةمَضِدَممَصَؾٖؿام؟ماظؾَُّهمَصَأِؼَن:

ـُِهمَصاِذَؿَرىمَعِوالُه م"م.ماْظَغـََممظُهمَوَوَػَبم،ماظٖراِسَيمَصَأِسَؿَقمَواظٖراِسيماْظَغـََممِع

ماًاظقم مصؿراضؾة ماٌكؾوقم، ماًاظقموعراضؾة مبنيمعراضؾة مصرًضا ػيمسؾىمأنمػـاك

وطممحيؿاجممعراضؾةمعنمالمؼغػلموالمؼـامم،موالمؼعفزهمذيءميفماألرضموالميفماظلؿاءم،

مواظعارصونمؼؼوظونم:م)المحيلنمسؾدماٌلؾممإديمأنمؼربيمغػلهمس م، ؾىمعراضؾةماهللمدائؿا

مصقؿامبقـهموبنيماهللمإالمأحلنماهللمصقؿامبقـهموبنيماظـاس(.

مودفودهمجيبمأنم مورطوسه موضقاعه موصقاعه واظصائمماظذيمؼراضبمربهميفمصالته

مسؿؾه ماظـاسمؼؿؼن معن مصؽـري م، متصرصاته مودائر موإغؿاجه ميفمسؿؾه ماٌراضؾة ممتام مؼراضؾه

أومدعىمإديماظلؿعةم،موجيٓودهمإنمطانمعراضّؾامعنمرئقسمظهم،مأومضصدمبهمهؼققمشاؼاتمظهم

مانميفمطلماياالتمـةماظداخؾقةماظيتموعؾهمؼؤديمسؿؾهمبإتؼــدماٌراضؾألغهمؼػؿؼ،مواظشفرةم
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مدونماظـظرمإديماالسؿؾاراتماظيتماسؿادمبعضفممسؾقفام.

م ماظذاتقة ماٌراضؾة مؼعؾؿـا مرعضان مذفر مأن مظؾـػسموطؿا معنمررقماإلصالح ططرؼق

م مطذظكمؼلاسدمسؾىمصـاسة خيافمعنماهللم)سزماظذيمقؼظماظيمايضؿريماظواجملؿؿعم،

مبايرامم موػٖؿتمغػله ماظؾشر مرضابة مشابتمسـه محؿىمإذا م، موؼلعىمظؿقؼققمعرضاته وجل(

واإلصلادميفماألرضمهركمضؿريهم؛مصقصدهمسنمطلمذظكموؼذطرهمبأنمػـاكمعنمالمؼغػلم

مم،مموالمؼـا مِطَراّع}ضالمدؾقاغه: م* مَظَقاِصِظنَي مَسَؾِقُؽِم مَطاِتِؾنَيؤإٖن مَتْػَعُؾوَنما مَعا مَؼِعَؾُؿوَن ،م{*

م متعادي: ماْظِؼَقاَع}وضال مَؼِوَم مَظُه مَوُغِكٔرُج مُسـُِؼِه مِصي مَراِئَرُه مَأْظَزِعـَاُه مٔإِغَلإن مَؼْؾَؼاُهمَوُطٖل مِطَؿاّبا ِة

ـُِشوّرا م.م{ماَطػيمِبـَْػِلَكماْظَقِوَممَسَؾِقَكمَحِلقّؾ*ماْضَرْأمِطَؿاَبَكممَع

اظوجهماألطؿل،مبفذاماظضؿريماإلغلاغيماظقؼظمؼلؿطقعماإلغلانمتأدؼةماظعؾاداتمسؾىم

مسؾىماظعؾاداتمواظطاساتممصؿفدمصاحؾهمحماصًظا م، مواظذطر ماظؼرآن، موبهمؼـضؾطمموضراءة ،

م،موُتقػظمايؼوقموُتؤدىماظواجؾات.ماظلؾوكمواظؿصرصات

مأتؾاسهمسؾىمؼؼظةماظضؿريموعراضؾةماهللممىماظـيٗبرٖبوظؼدم سزم))صؾىماهللمسؾقهمودؾم(

رجالنمإديماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مخيؿصؿانميفمضطعةمأرضمظقسممؼدمأتى،مص(وجل

مسؾقهماهللمصؾى)م،مصؼالموارتػعتمأصواتفؿا،موطلمعـفؿامؼدسيمأغفامظهمم،مألحٍدمعـفؿامبقـة

مَتِكم(ودؾم م)ٔإٖغُؽِم مَظُهم: مَضَضِقُت مَصَؿِن مَبِعٕض، مِعِن مِبُقٖفِؿِه مَأْظَقُن مَبِعَضُؽِم مَوَظَعٖل مٔإَظٖي َؿِصُؿوَن

مَؼْأُخِذَػا(م،مسـدمذظكمتـازلمطلم مَصاَل مِعَنماظـٖأر مِضْطَعًة مَأْضَطُعمَظُه مَصٔإٖغَؿا مِبَؼِوِظِه مَذِقّؽا مَأِخقِه ِبَققِّ

م مسؾقه ماهلل ماظـيبم)صؾى مألن مدسواه؛ مسن ماإلميان،معـفؿا ميفمغػودفؿا محرك مضد ودؾم(

امحاجّزمذظك،مصؽانمماظضؿريمواظؿفذؼبماًؾؼيعنمؼؼظةموارتػعمبفؿامإديمعلؿوىمسإلم

مايرام.أطلمهلؿامسنماظظؾممو

ممادميفــجمسنمذظكمصلـةمهللم)سزموجل(مغؿـــراضؾـدعتماٌــريمواغعـاتماظضؿـإذامعامـأع
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امأنمغراضبماهللمـقاةم،مظذاموجبمسؾقـامذيقّعطـريمعنمجواغبماي،مواألخالقمواٌعاعالتم

اهللمتعاديمماتتعاديم،موظـقذرمأنمغؽونمأجلاّدامبالمضؿائرمحقةم،محؿىمتؿـزلمسؾقـامرري

موعغػرتهميفمػذاماظشفرماظؽرؼم.

مأقول قولي ٍذا وأستغفز اهلل لي ولكه

م*ممممممممم*مممممممممم*ممممممممممم

سؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدممالماظلصالةمواظايؿدمهللمربماظعاٌنيم،مو

م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.

م:إخوة اإلسالم        

م ماظيتمتدلمسؾىمعوتماظضؿريموسدم ماظلؾؾقة مهللماٌعنماظصور م:مراضؾة موجل( )سز

ماظػردمسؾىمخطرػامؼؼؿصرمالم،مخطريةموآصةمسضالمداءمصفوصورهموأغواسهم،ممجبؿقعاظغشم

م،ماظؽذبمعظاػرمعنمعظفرماظغشمألنم،مطؾهماجملؿؿعمإديمرػاخطمميؿدمبلم،مبصقل

م،مبونماونماظؽذاظغشمصـاسةمالمحيلـفامإالماٌـاصؼألنم،مماظـػاقمأعاراتمعنمأعارةمواظؽذب

،موصاحؾهمظقسمسؾىمررؼقماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مموػومحمرممبإذياعماٌلؾؿني

مم.مم)َعِنمَشٖشـَامَصَؾِقَسمِعـٖا(م:اهلُلمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مؾَّىم)َصمحقثمؼؼول،مموالمسؾىمػدؼه

مؼؽونم،مةلؾعاظميفماٌوجودماظعقببإخػاءممواىودةماظـوعميفماظغشمؼؽونموطؿا

ماظوزنمبإضاعةصؼدمأعرغامايقمدؾقاغهموتعاديمم،مواٌقزانماظؽقلموتطػقفماٌؼدارميفمأؼضا

مَخِقْرمَذِظَكماْظُؿِلَؿِؼقٔممِباْظِؼِلَطأسمَؤزُغوامِطْؾُؿِممٔإَذامَؽِقَلاْظمَوَأِوُصوا}:م)سزموجل(ممؼالص،ممباظؼلط

مؼالصم،مواًلرانمباظوؼلصؿنمتالسبمباظؽقلمواظوزنمتوسدهماهللمتعاديم،م{َتْأٔوؼالمَوَأِحَلُن

مدؾقاغه مَأِومَطاُظوُػِممَؤإَذا*ممَؼِلَؿِوُصوَنماظـٖأسمَسَؾىماْطَؿاُظوامٔإَذاماظَِّذؼَن*ممظِّْؾُؿَطػِِّػنَيمَوِؼْل}:

مؼغٖشموالمخيَدعمالموأنم،مبقعهميفمقُدِصَؼمأنماظؾائعمسؾىمظواجَب،مصا{مُؼِكِلُروَنمَوَزُغوُػِم
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ماألجرمغالموذرائهمبقعهميفمصدقمصؿنم،مِصدًضامصققّقامإخؾاُرهمؼؽونمبلم،مخيونموال

م–متعاديم-ماهللمبػضلماىـةمؼـالمأنموصكّرامذرًصاموؼؽػقهماىزؼل،مواظـوابماظعظقم

ـِٖؾقِّنَيمَعَعماأَلِعنُيماظٖصُدوُقماظٖؿاِجُرم(م:م)ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ورريؿهم،محقثمؼؼولمغؾقـام مم،ماظ

م(.َواظٗشَفَداِءمَواظصِّدِّؼِؼنَي،

م مألبـائـا ماظعام ماعؿقاغاتمغفاؼة مبؿذطريماظوحننمبصدد معادة محباجة مأغـا طالبمغؤطد

،مؿعؾقؿقةمبػضلماظعؾمموآدابمهصقؾهظؼائؿنيمسؾىماظعؿؾقةماظوا،مأبـائـاموبـاتـامرالبماظعؾمم

موأ مصوره ماظغشمبؽل محرعة موتزوؼرممذؽاظهوبقان م، مطؾري مصلاد مصاظغشميفماالعؿقاغات ،

مضقؿةمٌنمالمؼلؿققمسؾىمحلابمعنمؼلؿ مأو مذفادة موإسطاء موػوممماموتدظقسم، ققم،

اظؽػاءاتموتؼدؼممشريػامسؾقفا،مامالمضقؿةمظهم،موؼدعرماجملؿؿعاتمبؼؿلمجيعلمبـاءماظػردمػ٘ش

وغؤطدمأنماظعوارفم،مموؼػؿحمأبواّبامطـريةمعنماظػلادم،مواظضغائنمطؿامأغهمؼورثماألحؼاد

موالمهؼقمتؽاصؤماظػر م،مبلمػيموبالمسؾىماألدرةموسؾىماجملؿؿع.،ميفماظعؾممتػلدهم

لم،مصإغهمعنماظصعبمبماٌكرجمممامؼعاغقهماجملؿؿعمعراضؾةماهللم)سزموجل(مػيإنم

محيرده محارّدا ماٌلؿققلمأنمنعلمظؽلمإغلإن مأو مطانمعنماٌلؿؾعد معراضّؾاممرمبا مأو ،

،مواٌراضبمضدمحيؿاجمم،موحؿىمظومصعؾـامذظكمصايارسمضدمحيؿاجمإديمعنمحيردهمؼراضؾه

امؼـؾضمبايقموؼدصعمنمُغربَيميفمطلمإغلإنمضؿرّيامح٘ق،مظؽنمعنماظلفلمأمإديمعنمؼراضؾه

ممم.ماضبمعنمالمتأخذهمدـةموالمغومإديماًريمألغهمؼر

مذيقعا ظذا مموجبمسؾقـا مبؿؼوىموحننموخاصة مرعضانمأنمحنقيمضؿائرغا يفمذفر

موعغػرته. ،محؿىمتؿـزلمسؾقـامرريةماهللموعراضؾؿهتعاديم،ماهللم

 خشيتك يف الغيب والشَادةوارسقيا فالمَه حسً أخالقيا 
  واجعميا مً عبادك السعداء املكبولني


