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مجَورية مصز العزبية
وسارة األوقاف
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رمضاٌ شَز املزاقبة الذاتية
وصياعة الضنري احلي
ايؿدُمهللِمربِّماظعاٌنيم،ماظؼائلٔميفمطؿابهماظعزؼزم:م{إٔنٖماظَّذِؼنَمؼَكِشَوِنَمرَبٖفُمِمبِاظْغَقِبِم
ممعَنِم
ظَفُمِمعَغِػِرَةٌموَأَجِرْمطَؾِريْم*موَأَدِرٗوامضَوَِظؽُمِمأَؤماجِفَرُوامبِهِمإٔغٖ ُهمسَؾِقمْمبِذَاتِماظصٗدُورٔم*مأَظَامؼَعِؾَ ُ
خَؾَقَ موَػُوَ ماظؾَّطِقفُ ماظْكَؾِريُ} ،موأَذفدُ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖم
دقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾِّمِموبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِم
تَؾِعَفُمِمبإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعـد :ممممم م
صإن مذفر مرعضان ماٌؾارك ممبا متضؿٖـَه معن مسؾاداتٍ موضُرُباتٍ موأسؿال مصاية معدردةٌم
تؼَوِّمماظلؾوكموتُفذبماألخالقم،مووعلماٌلؾمميفمأسؾىمعامؼؽونمعنماألخالقماظػُضؾَىم
واٌُـُل ماظعُؾقا م ،مؼؼول مربٗـا مدؾقاغه م{:ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مطُؿِبَ مسَؾَ ِقؽُمُ ماظصِّقَامُ مطَؿَا مطُؿِبَم
سَؾَىماظَّذِؼنَمعِنِمضَؾِ ِؾؽُمِمظَعَ َّؾؽُمِمتَؿٖؼُونَ}.م م
صاظصقاممؼربيماظـػسمسؾىمعراضؾةماهللم(سزموجل)ميفماظلرمواظعؾنم،محقثمؼغرسميفم
غػسماظصائمماظصربمسؾىمراسةماهللمدؾقاغهموتعاديم،موؼعؾؿهمضوةماإلرادةم،موضؾطماظـػسم،م
صػيمطـريمعنماألوضاتمؼؽونماظطعاممواظشرابمبنيمؼديماظصائممبعقدّامسنمأغظارماظـاسم،م
وععمذظكمميؿـعمسنمتـاوهلؿامخوصًامعنماهللم(سزموجل)موخشقةمعـهمدؾقاغهم،موسؾؿهمبأنم
اهللمتعاديمؼراهم،مصقزدادمإمياغهمصالمخيافمشريماهللم،موالمخيشىمدواهم،موعنمػـامضالمايقم
دؾقاغهميفمايدؼثماظؼدديم:م(طُلٗ مسَؿَلٔ مابِنٔ مآدَمَ مظَهُ مإٔظَّا ماظصٖوِمَ مصَإٔغٖهُ مظِي موَأَغَا مأَجِزٔي مبِهِ،م
ؼَدَعُماظطَّعَامَ،موَاظشٖرَابَ،موَذَفِوَتَهُمعِنِمأَجِؾِيم) .م
صاظصـائم محني مؼؼضي مغفـار مرعضـان مممؿـعـّـا مسؿـا مأحؾه ماهلل مظه معن ماظطعـام مواظشرابم
واىؿاع مجيب مأن مؼصاحب مذظك ماعؿـاع مسن مطل معا محـرم ماهلل م ،مصفـو مؼلؿشـعر مدائؿـام
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مبراضؾة ماهلل متعادي مظه م ،موحير

مسؾى مأن مؼؽون مصوعه مطؿا مأراده ماهلل متعادي م( مإمياغّام

واحؿلابّام)مصالمؼرؼدمأنمؼـؼصمإمياغهممبعصقةم،موالمؼضقعمسؾقهمأجرم،مؼؼولمغؾقـام(صَؾَّىماهللُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م :م(مظَأَسِؾَؿَنٖمأَضْوَاعّامعِنِمأُعٖؿِيمؼَأْتُونَمؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِمبِقَلَـَاتٍ مأَعِـَالٔ مجِؾَالٔ متِفَاعَةَم
بِقضّام،مصَقَفِعَؾُفَاماظؾَّهُمسَزٖموَجَلٖمػَؾَاءّمعَـِـُورّا)م،مضَاظُوام:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِمصِػْفُمِمظَـَام،مجَؾِّفٔمِمظَـَامأَنِمظَام
غَؽُونَ معِـِفُمِ م ،موَغَقِنُ مظَا مغَعِؾَمُ ،مضَالَ :م(أَعَا مإٔغٖفُمِ مإٔخِوَا ُغؽُمِ م ،موَعِنِ مجِؾْدَِتؽُمِ م ،موَؼَأْخُذُونَ معِنَم
اظؾَّقِلٔمطَؿَامتَأْخُذُونَم،موَظَؽِـٖفُمِمأَضْوَامْمإٔذَامخَؾَوِامبِؿَقَارٔمٔماظؾَّهِماغِؿَ َفؽُوػَا) .م
إنماظصائممايقمؼظفرمأثرمصقاعهميفمدؾوطهموتعاعؾه مععماظـاسم،محقثمإنماظصقـامم
ؼُعَوِّد م صاحؾه مسؾى مضؾط ماظـػس م ،مواظلقطرة مسؾقفا م ،مواظؼوة مسؾى ماإلعلاك مبزعاعفا محؿىم
ؼؿؿؽنمعنماظؿقؽممصقفاموؼؼودػامإديمعامصقهمخريػامودعادتفام،مصإنماظـػسمأعارةمباظلوءم
إال معا مرحم مربي ،مصإذا مأرؾق ماٌرء مظـػله مسـاغفا مأوضعؿه ميف ماٌفاظك م ،موإذا معؾك مأعرػام
ودقطرمسؾقفاممتؽنمعنمضقادتفامإديمأسؾىماٌراتبموأدـىماٌطاظبم،موػذامالمؼؿقؼقمإالم
ٌن مصام مصوعّا محؼقؼق٘ا م ،معلؿشعرّا مسظؿة مربه مبذظك م ،موضد مصاعت مبطـه موصرجه موظلاغهم
وذيقعمجوارحهمسنمطلمعامحرمماهللم(سزموجل)م.مممم م
إن م عراضؾة ماهلل متعادي معن مأػم ماظؼقم ماظلاعقة مواألخالق ماظػاضؾة ماظيت مدسا مإظقفام
اإلدالم م ،مواٌراضؾة متعين م :مدوام مسؾم ماظعؾد موتقؼـه مبارالع مايق مدؾقاغه موتعادي مسؾىم
زاػرهموبارـهم،معلؿقضرّامضولماهللم(سزموجل) م :م{ موَعَامَتؽُونُمصِيمذَأْنٕموَعَامتَؿِؾُومعِـِهُمعِنِم
ضُرِآنٕموَظَامتَعِؿَؾُونَمعِنِمسَؿَلٕمإٔظَّامطُـٖامسَؾَ ِقؽُمِمذُفُودّامإٔذِمتُػِقضُونَمصِقهِموَعَامؼَعِزُبُمسَنِمرَبِّكَمعِنِم
عِـِ ؼَالٔمذَرٖةٍمصِيماظْأَرِضٔموَظَامصِيماظلٖؿَاءِموَظَامأَصِغَرَمعِنِمذَظِكَموَظَام َأطْؾَرَمإٔظَّامصِيمطِؿَابٍمعُؾِنيٕم} .م
واٌراضؾة مررؼقماإلخال

ماظذيمػومأداسمضؾولماظعؿلمسـدماهللم(سزموجل)م،موضدم

حــاماهللمتعاديمسؾىمعراضؾؿهميفمطلمأحواظـاموتصرصاتـام،مصؼالمدؾقاغهم:م{ مأَظَمِمتَرَمأَنٖماظؾَّهَم
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ؼَعِؾَمُمعَامصِيماظلٖؿَوَاتِموَعَامصِيماظْأَرِضٔمعَامؼَؽُونُمعِنِمغَفِوَىمثَؾَاثَةٍمإٔظَّامػُوَمرَابِعُفُمِموَظَامخَؿِلَةٍمإٔظَّام
ػُوَمدَادِدُفُمِموَظَامأَدِغَىمعِنِمذَظِكَموَظَام َأطْـَرَمإٔظَّامػُوَمعَعَفُمِمأَؼِنَمعَامطَاغُوامثُمٖمؼُـَؾِّؽُفُمِمبِؿَام َسؿِؾُوام
ؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِمإٔنٖماظؾَّهَمِبؽُلِّمذَيِءٍمسَؾِقمْ}،موضالمتعاديم{:إٔنٖماظؾَّهَمطَانَمسَؾَ ِقؽُمِمرَضِقؾّام} .م
صإذا مراضب ماإلغلان مربه ميف مطل مأحواظه ماغضؾط مدؾوطه موتصرصه م ،موحلن مسؿؾهم
وادؿؼاعتمحقاتهم،مدواءمرآهماظـاسمأممملمؼروهم،مودواءمأثـوامسؾقهمأممالم،مصالمؼظؾممغػلهم
والمؼظؾممشريهم،محؿىموإنمشابتمسـهمرضابةماظؾشرم،مألغهمؼدركمأنماهللمتعاديمععهمحقثم
طانميفماظلػرمأومايضرم،ميفماًؾوةمأوميفماىؾوةم،مالمخيػىمسؾقهمخاصقةم،موالمؼغقبمسـهم
درموالمسالغقةم،مصؿراضؾةماهللمتعاديمتعصمماظػرد مواجملؿؿعمعنماظزظلم،موػذهمػيماظؿؼوىم
يفمأبفىمصورػاماظيتمػيممثرةماظصقامم،مواظيتمأوصىمبفاماظـيبماظؽرؼمم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)مدقدغامأبامذرٓمحنيمضالمظهم:م(أُوصِقكَمبِؿَؼْوَىماظؾَّهِمصَيمدِرِّمأَعِرٔكَموَسَؾَاغِقَؿِهِ).م م
وضدمسربماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسنماٌراضؾةمباإلحلانمطؿاموردميفمحدؼثم
جربؼلم(سؾقهماظلالم)محنيمدأظهمضائالًم:م(صأخربغيمسَنٔماإلٔحِلَانٔ؟م،مصؼَالَم(صؾىماهللمسؾقهم
ودؾم)م:م(مأَنِمتَعِؾُدَماظؾَّهَمطَأَغٖكَمتَرَاهُمصَإٔنِمظَمِمَتؽُنِمتَرَاهُمصَإٔغٖهُمؼَرَاكَ)م،مصؿنمسؾممأنماهللمؼراهم
حقث م طان م ،موأغه معطؾع مسؾى مبارـه موزاػره م ،مودره موسالغقؿه م ،موادؿقضر مذظك ميفم
خؾواته م ،مأوجب مظه مذظك مترك ماٌعاصي ميف ماظلـر م ،مصؿراضؾة ماهلل متعادي مػي ممثرة مسؾمم
اإلغلانمبأنماهللم(سزموجل)مغازرمإظقهم،مرضقبمسؾقهم،معطؾعمسؾىمسؿؾهم،مداععمظؼوظهميفم
طلموضتموحنيم،مضالمتعاديم:م{أَظَمِمؼَعِؾَمِمبِأَنٖماظؾَّهَمؼَرَى}،موهللمدرٗماظشاسرمحقثمضال :م
إذامعامخؾــــوتماظدػرمؼوعّامصالمتؼلممممممممخؾـــــوتُموظؽنمضلمسؾيٖمرضقبُ م
والمهلــنبٖماهللمؼغػُــــــــلُمدــاســـةًمممممممموالمأنٖمعامختـــػقهمســـهمؼغــقبُ م
أملمتـرمأنماظقـــوممأدــــرعُمذاػــبٍمممممممممموأنٖمشــــدّامظؾــــازرؼنمضـــرؼبُ م
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وتؾكمعـزظةماإلحلـانماظعظؿىم،مومثرةماٌراضؾـةميفمذفرماظصقـامم،مضالمتعادي م{:ؼَعِؾَمُم
خَائِـَةَماظْأَسِقُنٔموَعَامتُكِػِيماظصٗدُورُ} .م
ب مظَهُ م،م
وضدمخَرَجَ مابِنُ مسُؿَرَ م(رضيماهللمسـفؿا)مصِي مبَعِضٔ مغَوَاحِي ماظْؿَدِؼـَةِ موَعَعَهُ مأَصِقَا ُ
ل مابِنُ مسُؿَرَ م:مػَؾُمٖ مؼَا مرَاسِي م ،مػَؾُمٖ م،م
وَوَضَعُوا مدػْرَةً مظَهُ م ،مصَؿَرٖ مبِفٔمِ مرَاسِي مشَـَمٕ م ،مصَلَؾَّمَ م ،مصَؼَا َ
صَأَصِبِ معِنِ مػَذِهِ ماظلٗػْرَةِ م ،مصَؼَالَ مظَهُ م:مإٔغِّي مصَائِمْ م ،مصأراد مابِنُ مسُؿَرَ مأن مخيؿرب مأعاغؿه موتؼواه م،م
صؼالمظه م:مأَتَصُومُ مصِي معِـِلٔ مػَذَا ماظْقَوِمٔ ماظْقَارِّ موَأَغِتَ مصِي مػَذِهِ ماظْفِؾَالٔ متَرِسَى مػَذَا ماظْغَـَمَ م؟م
صَؼَالَمظَهُم:مأَيِموَاظؾَّهِم،ممصَؼَالَمظَهُمابِنُمسُؿَرَموَػُوَمؼُرٔؼدُمأنمؼَكِؿَؾِرموَرَسَهُم:مصَفَلِمظَكَمأَنِمتَؾِقعَـَا مذَاةًم
عِنِ مشَـَؿِكَ مػَذِهِ مصَـُعِطِقكَ مثَؿَـَفَا موَغُعِطِقكَ معِنِ مظَقِؿِفَا مصَؿُػْطِرَ مسَؾَقِهِ م؟ مصَؼَالَ م:مإٔغٖفَا مظَقِلَتِ مظِيم
بِغَـَمٕ م ،مإٔغٖفَا مشَـَمُ مدَقِّدِي م ،مصَؼَالَ مظَهُ مابِنُ مسُؿَرَ م:مصَؿَا مسَلَى مدَقِّدُكَ مصَاسِال مإٔذَا مصَؼدَػَا م ،مصَؼُؾْتَ م:م
َأطَؾَفَا ماظذِّئِبُ م ،مصَوَظَّى ماظرٖاسِي مسَـِهُ موَػُوَ مرَاصِعْ مأُصِؾُعَهُ مإٔظَى ماظلٖؿَاءِ م ،موَػُوَ مؼَؼُولُ م:مأَؼِنَ ماظؾَّهُ م؟م
صَفَعَلَ مابِنُ مسُؿَرَ مؼُرَدِّدُ مضَوِلَ ماظرٖاسِي ،موَؼَؼُولُ م :مصَأَؼِنَ ماظؾَّهُ م؟ مصَؾَؿٖا مضَدِمَ ماظْؿَدِؼـَةَ مبَعَثَ مإٔظَىم
عَوِالهُمصَاذِؿَرَىمعِـِهُماظْغَـَمَموَاظرٖاسِيمصَأَسِؿَقَماظرٖاسِيَم،موَوَػَبَمظهُماظْغَـَمَم"م .م
سؾى مأن مػـاك مصرضًا مبني معراضؾة ماًاظق موعراضؾة ماٌكؾوق م ،مصؿراضؾة ماًاظق مػيم
عراضؾةمعنمالمؼغػلموالمؼـامم،موالمؼعفزهمذيءميفماألرضموالميفماظلؿاءم ،موطممحيؿاجم
اٌلؾممإديمأنمؼربيمغػلهمس ؾىمعراضؾةماهللمدائؿام،مواظعارصونمؼؼوظونم:م(المحيلنمسؾدم
صقؿامبقـهموبنيماهللمإالمأحلنماهللمصقؿامبقـهموبنيماظـاس) .م
واظصائم ماظذي مؼراضب مربه ميف مصالته موصقاعه موضقاعه مورطوسه مودفوده مجيب مأنم
ؼراضؾه ممتام ماٌراضؾة ميف مسؿؾه موإغؿاجه مودائر متصرصاته م ،مصؽـري معن ماظـاس مؼؿؼن مسؿؾهم
وجيوٓدهمإنمطانمعراضؾّامعنمرئقسمظهم،مأومضصدمبهمهؼققمشاؼاتمظهم،مأومدعىمإديماظلؿعةم
واظشفرةم،مألغهمؼػؿؼدماٌراضؾــةماظداخؾقةماظيتموعؾهمؼؤديمسؿؾهمبإتؼـانميفمطلماياالتم م
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دونماظـظرمإديماالسؿؾاراتماظيتماسؿادمبعضفممسؾقفام .م
وطؿا مأن مذفر مرعضان مؼعؾؿـا ماٌراضؾة ماظذاتقة مططرؼق معن مررق ماإلصالح مظؾـػسم
واجملؿؿع م ،مطذظك مؼلاسد مسؾى مصـاسة ماظضؿري مايي ماظقؼظ ماظذي مخياف معن ماهلل م(سزم
وجل) موؼلعى مظؿقؼقق معرضاته م ،محؿى مإذا مشابت مسـه مرضابة ماظؾشر موػؿٖت مغػله مبايرامم
واإلصلادميفماألرضمهركمضؿريهم؛مصقصدهمسنمطلمذظكموؼذطرهمبأنمػـاكمعنمالمؼغػلم
وال مؼـام م ،مضال مدؾقاغه :م{وإٔنٖ مسَؾَ ِقؽُمِ مظَقَاصِظِنيَ م* مطِرَاعّا مطَاتِؾِنيَ م* مؼَعِؾَؿُونَ معَا متَػْعَؾُونَ}،م
وضال متعادي :م{ َوطُلٖ مإٔغِلَانٕ مأَظْزَعِـَاهُ مرَائِرَهُ مصِي مسُـُؼِهِ موَغُكِرٔجُ مظَهُ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ مطِؿَابّا مؼَؾْؼَاهُم
عَـِشُورّام*ماضْرَأْمطِؿَابَكَمطَػيمبِـَػْلِكَماظْقَوِمَمسَؾَقِكَمحَلِقؾّام}.م م
بفذاماظضؿريماإلغلاغيماظقؼظمؼلؿطقعماإلغلانمتأدؼةماظعؾاداتمسؾىماظوجهماألطؿل،م
صؿفد مصاحؾه محماصظًا مسؾى ماظعؾادات مواظطاسات م ،مواظذطر م ،موضراءة ماظؼرآن م ،موبه مؼـضؾطم
اظلؾوكمواظؿصرصاتم،موتُقػظمايؼوقموتُؤدىماظواجؾات .م
وظؼدمربٖىماظـيبٗ م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مأتؾاسهمسؾىمؼؼظةماظضؿريموعراضؾةماهللم(سزم
وجل)،مصؼدمأتىمرجالنمإديماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مخيؿصؿانميفمضطعةمأرضمظقسم
ألحدٍمعـفؿامبقـة م ،موطلمعـفؿامؼدسيمأغفامظهم،موارتػعتمأصواتفؿا م،مصؼال م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ضؽُمِ مأَظْقَنُ مبِقُفٖؿِهِ معِنِ مبَعِضٕ ،مصَؿَنِ مضَضَقِتُ مظَهُم
ودؾم) م :م(إٔ ٖغؽُمِ متَكِ ؿَصِؿُونَ مإٔظَيٖ موَظَعَلٖ مبَعِ َ
بِقَقِّمأَخِقهِمذَقِؽّامبِؼَوِظِهِمصَإٔغٖؿَامأَضْطَعُمظَهُمضِطْعَةًمعِنَماظـٖارٔمصَالَمؼَأْخُذِػَا)م،مسـدمذظكمتـازلمطلم
عـفؿا مسن مدسواه؛ مألن ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مضد محرك ميف مغػودفؿا ماإلميان،م
وارتػعمبفؿامإديمعلؿوىمسالٕمعنمؼؼظةماظضؿريمواظؿفذؼبماًؾؼي م،مصؽانمذظك محاجزّام
هلؿامسنماظظؾمموأطلمايرام .م
أعـامإذامعـاتماظضؿـريمواغعــدعتماٌـراضؾـــةمهللم(سزموجل)مغؿـجمسنمذظكمصلــادميفم م
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األخالقمواٌعاعالتم،موطـريمعنمجواغبمايقاةم،مظذاموجبمسؾقـامذيقعّـامأنمغراضبماهللم
تعاديم،موظـقذرمأنمغؽونمأجلادّامبالمضؿائرمحقةم،محؿىمتؿـزلمسؾقـامرريات ماهللمتعاديم
وعغػرتهميفمػذاماظشفرماظؽرؼم .م
أقول قولي ٍذا وأستغفز اهلل لي ولكه

م

ممممممممممم*ممممممممم*مممممممممم* م

ايؿدمهللمربماظعاٌنيم،مواظصالةمواظلالم مسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني .م
إخوة اإلسالم  :م
عن ماظصور ماظلؾؾقة ماظيت متدل مسؾى معوت ماظضؿري موسدم ماٌراضؾة مهلل م(سز موجل) م:م
اظغشمجبؿقع مصورهموأغواسهم،مصفو مداء مسضال موآصة مخطرية م ،مال مؼؼؿصر مخطرػا مسؾى ماظػردم
صقلب م ،مبل مميؿد مخطرػا مإدي ماجملؿؿع مطؾه م ،مألن ماظغش معظفر معن معظاػر ماظؽذب م،م
واظؽذبمأعارةمعنمأعاراتماظـػاقم،مألنماظغشمصـاسةمالمحيلـفامإالماٌـاصؼونماظؽذابونم،مم
وػومحمرممبإذياعماٌلؾؿني م،موصاحؾهمظقسمسؾىمررؼقماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م
والمسؾىمػدؼهم،محقثمؼؼولم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(عَنِمشَشٖـَامصَؾَقِسَمعِـٖا)م.مم م
وطؿا مؼؽون ماظغش ميف ماظـوع مواىودة مبإخػاءماظعقب ماٌوجود ميف ماظلؾعة م ،مؼؽونم
أؼضاميفماٌؼدارموتطػقفماظؽقلمواٌقزانم،مصؼدمأعرغامايقمدؾقاغهموتعاديمبإضاعةماظوزنم
باظؼلطم،مصؼالم(سزموجل)م:م{وَأَوِصُواماظْؽَقِلَمإٔذَامطِؾْؿُمِموَزٔغُوامبِاظْؼِلِطَاسٔماظْؿُلِؿَؼِقمٔمذَظِكَمخَقِرْم
وَأَحِلَنُ متَأْؤؼال}،مصؿنمتالسبمباظؽقلمواظوزنمتوسدهماهللمتعاديمباظوؼل مواًلران م ،مصؼالم
دؾقاغه:م{وَؼِلْ مظِّؾْؿُطَػِّػِنيَ م*ماظَّذِؼنَ مإٔذَا ماطْؿَاظُوا مسَؾَى ماظـٖاسٔ مؼَلِؿَوِصُونَ م*موَإٔذَا مطَاظُوػُمِ مأَوِم
صدُق ميف مبقعه م ،موأن مال مخيدَع موال مؼغشٖم
وَزَغُوػُمِ مؼُكِلِرُونَ م}،مصاظواجبَ مسؾى ماظؾائع مأن مؼَ ِ
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وال مخيون م ،مبل مؼؽون مإخؾارُه مصقققّا مصِدضًا م ،مصؿن مصدق ميف مبقعه موذرائه مغال ماألجرم
اظعظقم مواظـواب ماىزؼل ،موؼؽػقه مذرصًا موصكرّا مأن مؼـال ماىـة مبػضل ماهلل م -متعادي م–م
ِقنيَم،م م
ورريؿهم،محقثمؼؼولمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(ماظؿٖاجِرُماظصٖدُوقُماألَعِنيُمعَعَماظـٖؾ ِّ
وَاظصِّدِّؼؼِنيَ،موَاظشٗفَدَاءِ) .م
وحنن مبصدد ماعؿقاغات مغفاؼة ماظعام مألبـائـا ماظطالب مغؤطد مأغـا محباجة معادة مبؿذطريم
أبـائـاموبـاتـامرالبماظعؾمم،مواظؼائؿنيمسؾىماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمبػضلماظعؾمموآدابمهصقؾه،م
وبقان محرعة ماظغش مبؽل مصوره موأذؽاظه م ،مصاظغش ميف ماالعؿقاغات مصلاد مطؾري م ،موتزوؼرم
وتدظقس م ،موإسطاء مذفادة مأو مضقؿة مٌن مال مؼلؿقق مسؾى محلاب معن مؼلؿقق م ،موػو مممام
جيعلمبـاءماظػردمػش٘امالمضقؿةمظهم،موؼدعرماجملؿؿعاتمبؼؿلماظؽػاءاتموتؼدؼممشريػامسؾقفا،م
طؿامأغهمؼورثماألحؼاد مواظضغائن م ،موؼػؿحمأبوابّامطـريةمعنماظػلاد م،موغؤطدمأنماظعوارفم
يفماظعؾممتػلدهم،م والمهؼقمتؽاصؤماظػر

م،مبلمػيموبالمسؾىماألدرةموسؾىماجملؿؿع .م

إنمعراضؾةماهللم(سزموجل)مػي ماٌكرجمممامؼعاغقهماجملؿؿع م،مصإغهمعنماظصعبمبلم
رمبا مطان معن ماٌلؿؾعد مأو ماٌلؿققل مأن منعل مظؽل مإغلانٕ محاردّا محيرده م ،مأو معراضؾّام
ؼراضؾه م،موحؿىمظومصعؾـامذظكمصايارسمضدمحيؿاجمإديمعنمحيرده م،مواٌراضبمضدمحيؿاجم
إديمعنمؼراضؾهم،مظؽنمعنماظلفلمأنمغُربيَميفمطلمإغلانٕمضؿريّامحق٘امؼـؾضمبايقموؼدصعم
إديماًريمألغهمؼراضبمعنمالمتأخذهمدـةموالمغومم.مم م
ظذا وجب مسؾقـا مذيقعا موخاصة موحنن ميف مذفر مرعضان مأن محنقي مضؿائرغا مبؿؼوىم
اهللمتعاديم،موعراضؾؿهم،محؿىمتؿـزلمسؾقـامرريةماهلل وعغػرته .م

فالمَه حسً أخالقيا وارسقيا خشيتك يف الغيب والشَادة
واجعميا مً عبادك السعداء املكبولني

