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وسارة األوقاف
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فزيضت انشكاة وأثزها يف انتكافم
وانتىاسٌ اجملتًعي

احلؿُّٓمِٓمربِّماظعادلنيم،ماظؼائلٔميفمطؿابهماظعّٖؼّٖ:م{إٔغٖؿَاماظصَّٖٓضَاتُمظِؾْػُؼََّٕاءِموَاظْؿَلَاطِنئم
ل ماظؾَّهِ موَابِنٔ ماظلٖؾِقلٔم
وَاظْعَاعِؾِنيَ مسَؾَقِفَا موَاظْؿُمَظَّػَةِ مضُؾُوبُفُمِ موَصِي ماظِّّٕضَابِ موَاظْغَارٔعِنيَ موَصِي مدَؾِق ٔ
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُم ،موأَذفُّٓم
حؽِقمْ} م ،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
صَّٕٔؼضَةً معِنَ ماظؾَّهِ موَاظؾَّهُ مسَؾِقمْ م َ
أنٖ مدقَِّّٓغا موغؾقٖـا محمؿّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُم ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبارٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ،م
وعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم،موبعد :م

صفا محنن مسؾى مأبواب مذفّٕ مطّٕؼم م ،مؼـؾغي مظـا مأن مغلؿؼؾؾه مباظؿوبة ماظصادضة م ،مواظعؿلم

اظصاحل م ،موعن مأػم مأظوان ماظعؿل ماظصاحل ماظؿؽاصل م ،مواظرتاحم م ،مواظشعور مباآلخّٕؼنم

وعواداتفم م ،مصعن مأبي مػّٕؼّٕة م(رضي مآ مسـه) م ،مأن مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م

ضال:م(أَحَبٗماظـٖاسٔمإٔظَىماظؾَّهِمأَغِػَعَفُمِمظِؾـٖاسٔ،موَأَحَبٗماظْلَسِؿَالٔمإٔظَىماظؾَّهِمدُُّٕورٕمتُِّٓخِؾُهُمسَؾَىم
عُلِؾِمٕم،مأَوِمَتؽْشِفُمسَـِهُمطُِّٕبَةً،مأَوِمتَؼْضِيمسَـِهُمدِؼـّا،مأَوِمتُطَّْٕدُمسَـِهُمجُوسّا،موَظِلَنِمأَعِشِيَمعَعَمأَخٕمظِيم

صِي محَاجَةٍ مأَحَبٗ مإٔظَيٖ معِنِ مأَنِ مأَسِؿَؽِفَ مصِي مػََّٔا ماظْؿَلِفِِّٓ ،مؼَعِـِي معَلِفَِّٓ ماظْؿَِّٓؼـَةِ ،مذَفِّّٕا،م
وَعَنِمطَفٖمشَضَؾَهُمدَؿََّٕماظؾَّهُمسَوِرَتَهُ،موَعَنِمطَظَمَمشَقِظَهُ،موَظَوِمذَاءَمأَنِمؼُؿِضِقَهُمأَعِضَاهُ،معَؾَلَماظؾَّهُم(سَّٖٖم

وَجَلٖ) م ضَؾْؾَهُمأَعِـّامؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِ،موَعَنِمعَشَىمعَعَمأَخِقهِمصِيمحَاجَةٍمحَؿٖىمأَثِؾَؿَفَامظَهُمأَثِؾَتَماظؾَّهُمسَّٖٖم
وَجَلٖمضََّٓعَهُمسَؾَىماظصَِّّٕاطِمؼَوِمَمتَّٖٔلٗمصِقهِماظْلَضَّْٓامُ)م .م

وممامالمذكَّ مصقه مأنٖمادلالَمغعؿةمسظقؿةمعن مغعممآم(سّٖموجل) م،مصفومسصبماحلقاة،م

ورطقّٖةمتطورػا،موأحّٓمذِؼيمزؼـؿفام،ماػؿؿتماظشّٕؼعةماظغّٕاءمبلحؽاعهم،موتـظقممحّٕطؿهميفم

اجملؿؿع ،مبلنمؼُمخّٔ معن محِؾّه ،موؼُوضع ميف معَقؾِه ،موٕ مال م؟موسؾقه مؼؿوضف مأداءُماظؽـري معنم

اظعؾادات،موبهمؼؿقؼقمإسؿارماِّرض،موتقلريمأعورماخلؾق،موجؾبماظلعادةمهلم،مودصعماظضّٕم

( )2م

سـفم ،موِّػؿقةمادلال ماظؾاظغة مطان محػظه معؼصّٓاً معن معؼاصّٓ ماظشّٕؼعة ماإلدالعقةم ،ماظيتمٕم
ترتكمرّٕؼؼاًمحيػظمعوارده،موؼصونمحّٕعؿهمإالمدؾؽؿه .م

وإذامطانمدؼــاماحلـقفمضّٓماسؿـىمباجملؿؿعمطؽلمسـاؼةمصائؼةمصنغهمضّٓمأوىلمأصقابم

احلاجات معن ماظػؼّٕاء موادللاطني مواظضعػاء مسـاؼة مخاصة م ،موحّٕص مسؾى مأن متؽون مػّٔهم
اظػؽاتمدعقّٓةميفمحقاتفام،مآعـةميفمدّٕبفام،معؽػوظةماحلؼوقم،محمػوزةماظؽّٕاعةم،موعنمثمم
صؼّٓ مصّٕض مآ م(سّٖٓ موجلٓ) ماظّٖطاة متمخّٔ معن ماِّشـقاء م ،موتّٕد مسؾى ماظػؼّٕاء م ،ميف مصورةم
إغلاغقةمراضقةمعنمصورماظؿؽاصلماجملؿؿعيم،مبلموجعؾفامرطـّامعنمأرطانماإلدالمماخلؿلةم،م
المؼؽؿؿلمبّٓوغفا ،مضالمتعاىل{:خُِّٔ معِنِ مأَعِوَاظِفٔمِ مصََّٓضَةً متُطَفُِّّٕػُمِ موَتَُّٖطخملقفٔمِ مبِفَا موَصَلِّ م َسؾَقِفٔمِم
دؽَنْمظَفُمِموَاظؾَّهُمدَؿِقعْمسَؾِقمْ}م .م
إٔنٖمصَؾَاتَكَم َ
وسَنٔ مابِنٔ مسُؿََّٕ م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِفُؿَا)م،مأنمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مضال م :م(بُـِيَم
ال مإٔظَهَ مإٔظَّا ماظؾَّهُ موَأَنٖ معُقَؿّّٖٓا مرَدُولُ ماظؾَّهِ ،موَإٔضَامٔ ماظصٖالَةِ،م
اإلٔدِالَمُ مسَؾَى مخَؿِّٕٗ م :مذَفَادَةِ مأَنِ م َ
وَإٔؼؿَاءِ ماظ ّٖٖطَاةِ ،موَاحلَجِّ ،موَصَوِمٔ مرَعَضَانَ) م ،موسن مابن مسؾاس م(رضي مآ مسـفؿا) مأن ماظـيبم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مبعث مععاذاً م(رضي مآ مسـه)مإىل ماظقؿن ،مصؼال مظه:م(إٔغٖكَ متَلْتِي مضَوِعّام
أَػِلَمطِؿَابٍمصَادِسُفُمِمإٔظَىمذَفَادَةِمأَنِمظَامإٔظَهَمإٔظَّاماظؾَّهُموَأَغِّيم َردُولُماظؾَّهِ،مصَنٔنِمػُمِمأَرَاسُوكَمظَِّٔظِكَم
صَلَسِؾِؿِفُمِمأَنٖماظؾَّهَم(سَّٖٖموَجَلٖ)ماصْؿََّٕضَمسَؾَقِفٔمِمخَؿَِّٗمصَؾَوَاتٍمصِيمطُلِّمؼَوِمٕموَظَقِؾَةٍم،مصَنٔنِمأَرَاسُوام
ظَِّٔظِكَ مصَلَسِؾِؿِفُمِ مأَنٖ ماظؾَّهَ م(سَّٖٖ موَجَلٖ) ماصْؿََّٕضَ مسَؾَقِفٔمِ مصََّٓضَةً مصِي مأَعِوَاظِفٔمِ متُمِخَُّٔ معِنِ مأَشْـِقَائِفٔمِم
وَتَُّٕدٗ مصِي مصُؼََّٕائِفٔمِ م،مصَنٔنِ مػُمِ مأَرَاسُوكَ مظَِّٔظِكَ مصَنٔؼٖاكَ م َوطََّٕائِمَ مأَعِوَاظِفٔمِ ،موَاتٖقٔ مدَسِوَةَ ماظْؿَظْؾُومٔم
صَنٔغٖفَامظَقَِّٗمبَقِـَفَاموَبَقِنَماظؾَّهِمحِفَابْ)م.م م
ظؼّٓمأوجبمآم(سّٖموجل)ماظّٖطاةمسؾىمسؾاده م ،موِّػؿقؿفا مضّٕغفامدؾقاغه ميفمطـريمعنم
عواضعماظؼّٕآنماظؽّٕؼم مبلسظمماظػّٕائّٚموأجؾفاموأسالػامعؽاغةم،مأالموػيماظصالة متعظقؿّام
ظشلغفا ،موتـوؼفّا مبّٔطّٕػا ،موتّٕشقؾّا ميف مأدائفا ،موتّٕػقؾّا معن معـعفا ،مأو ماظؿلاػل مصقفا م ،مؼؼولم
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دؾقاغه{:اظَِّّٔؼنَ مؼُمِعِـُونَ مبِاظْغَقِبِ موَؼُؼِقؿُونَ ماظصٖالةَ موَعِؿٖا مرَزَضْـَاػُمِ مؼُـِػِؼُونَ} ،مويف معوضعم
آخَّٕمؼؼولمجلمذلغه {:وَأَضِقؿُواْماظصٖالَةَموَآتُواْماظ ّٖٖطَاةَموَعَامتُؼَِّّٓعُواْمَِّغػُ ِلؽُممعِّنِمخَقِّٕٕمتَفُِّٓوهُم
سِـَّٓماظؾّهِمإٔنٖماظؾّهَمبِؿَامتَعِؿَؾُونَمبَصِريْ}.م م
ثممذّٖٓد مدؾقاغه مشاؼةماظؿشّٓؼّٓمسؾىمعنمتفاونميفمأدائفا،مصؼالمدؾقاغه:م{وَاظَِّّٔؼنَم
َؼؽْـُِّٖونَ ماظّٖٔػَبَ موَاظْػِضٖةَ موَظَا مؼُـِػِؼُوغَفَا مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ م َصؾَشِِّّٕػُمِ مبِعََّٔابٍ مأَظِقمٕ م* مؼَوِمَ مؼُقِؿَىم
سَؾَقِفَا مصِي مغَارٔ مجَفَـٖمَ مصَؿُؽْوَى مبِفَا مجِؾَاػُفُمِ موَجُـُوبُفُمِ موَزُفُورُػُمِ مػََّٔا معَا مطَـَِّٖتُمِ مظِلَغِػُ ِلؽُمِم
َصُّٔوضُوا معَا مطُـِؿُمِ م َتؽْـُِّٖونَ}،موضالمجلمذلغه م{:وَظَا مؼَقِلَؾَنٖ ماظَِّّٔؼنَ مؼَؾِكَؾُونَ مبِؿَا مآتَاػُمُ ماظؾَّهُم
عِنِ مصَضِؾِهِ مػُوَ مخَقِّّٕا مظَفُمِ مبَلِ مػُوَ مذٌَّّٕ مظَفُمِ مدَقُطَوٖضُونَ معَا مبَكِؾُوا مبِهِ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ موَظِؾَّهِ معِريَاثُم
اظلٖؿَاوَاتِموَاظْلَرِضٔموَاظؾَّهُمبِؿَامتَعِؿَؾُونَمخَؾِريْ} .م
ظؼّٓ مذّٕست ماظّٖطاة ميف ماإلدالم محلؽم مساظقة موأشّٕاض مداعقة متعود مسؾى ماِّصّٕادم
واجملؿؿعاتمباظػضلماظعظقم،مواخلريماظعؿقممم،موضّٓمحّٓدماظؼّٕآنماظؽّٕؼممعصارصفاميفمضوظهم
اظّٕضَابِم
ني موَاظْعَاعِؾِنيَ مسَؾَقِفَا موَاظْؿُمَظَّػَةِ مضُؾُوبُفُمِ موَصِي م ِّ
تعاىل:م{إٔغٖؿَا ماظصَّٖٓضَاتُ مظِؾْػُؼََّٕاءِ موَاظْؿَلَاطِ ٔ
حؽِقمْ}صػي مػّٔام
وَاظْغَارٔعِنيَ موَصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ موَابِنٔ ماظلٖؾِقلٔ مصَّٕٔؼضَةً معِنَ ماظؾَّهِ موَاظؾَّهُ مسَؾِقمْ م َ
اظؿوزؼعماإلهليمسؾىمػّٔهماِّصـافماظـؿاغقةماِّطـّٕماحؿقاجّاميفماجملؿؿع محتؼققمظؾعّٓلم
االجؿؿاسيم،موضؿانمظؼوة ماجملؿؿع مومتادؽه موادؿؼّٕارهموأعـهموأعاغهم،موتّٕدقّْ مأمسىم
صورماظؿؽاصلم .م
صؼّٓ ممشؾت ماآلؼة ماظػؼّٕاء موادللاطني م؛ موجعؾت مطػاؼؿفم م ،مودّٓ محاجؿفم معن مأػمم
اِّبواب ماظيت متصّٕف مصقفا ماظّٖطاة م ،محقث مبّٓأت مبّٔطّٕػم مظؾؿلطقّٓ مسؾى مأوظوؼؿفم ميفم
ادؿقؼاقماظّٖطاةم .م
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صؾو مأن مأػل ماِّعوال ممجقعفم مأخّٕجوا مزطاة مأعواهلم م ،موصّٕصوػا مدللؿقؼقفا م ،م مدلام
بؼيميفمادللؾؿنيمصؼريم،مصعنمأغّٗم(رضيمآمسـه)مأنمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
ضال:م(وَؼِلْ مظِؾْلَشْـِقَاءِ معِنَ ماظْػُؼََّٕاءِ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ مؼَؼُوظُونَ:مرَبٖـَا م،مزَؾَؿُوغَا محُؼُوضَـَا ماظَّؿِي مصََّٕضِتَ مظَـَام
سَؾَقِفٔمِ م،مصَقَؼُولُ:موَسِّٖٖتِي موَجَؾَاظِي مظَلُدِغِقَ ٖـؽُمِ موَظَلُبَاسَِّٓغٖفُمِ م)مثم متال مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)مضولمآمتعاىل{:وَاظَِّّٔؼنَمصِيمأَعِوَاظِفٔمِمحَقٌّمعَعِؾُومْمظِؾلٖائِلٔموَاظْؿَقُِّٕومٔ}،موؼؼولمسؾىم
بنمأبيمراظبم(رضيمآ مسـه):م"مإن مآم(سّٖموجل)مصّٕض ميفمأعوال ماِّشـقاءمأضواتم
اظػؼّٕاءم،مصؿامجاعمصؼريمإالممبامعُؿٓعمبهمشين".م م
طؿاممشؾتماآلؼة ماظغارعني م،موػممأصقابماظّٓؼونماظّٔؼن مادؿّٓاغوا محلاجة مأدادقةم،م
أو مضؿـوا مدؼـاً مصؾّٖعفم مدصع ماظّٓؼن م ،مأو محتؿؾوا ماظّٓؼن معن مأجل مدرء مصؿـة م ،مصفمالءم
ؼلخّٔون معن معال ماظّٖطاة معا مؼػي مبّٓؼوغفم ،مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(ظَا متَقِلٗم
اظْؿَلِلَظَةُمإٔظَّامظِـَؾَاثَةٍ:مرَجُلٕمأَصَابَتِمعَاظَهُمحَاظِؼَةٌم،مصَقَلِلَلُمحَؿٖىمؼُصِقبَمدَِّٓادّامعِنِمسَقِّٕ٘م،مثُمٖم
ؼُؿِلِكُ مسَنٔ ماظْؿَلِلَظَةِ م ،موَرَجُلٕ متَقَؿٖلَ مسَنِ مضَوِمٕ مبِقَؿَاظَةٍ م ،مصَقَلِلَلُ محَؿٖى مؼُمَدِّيَ محَؿَاظَؿَهُ ،مثُمٖم
ؼُؿِلِكُمسَنٔماظْؿَلِلَظَةِم،موَرَجُلٕمؼُؼْلِمُمثَؾَاثَةٌمعِنِمذَؤيماظْقِفَامعِنِمضَوِعِهِمبِاظؾَّهِ:مظَؼَِّٓمحَؾَّتِمظِػُؾَانٕم
اظْؿَلِلَظَةُ،مصَقَلِلَلُمحَؿٖىمؼُصِقبَمضِوَاعّامعِنِمعَعِقشَةٍم،مثُمٖمؼُؿِلِكُمسَنٔماظْؿَلِلَظَةِ،مصَؿَامدِوَىمذَظِكَم
صَفُوَمدُقِتْم،مظَامؼَ ْلطُلُمإٔظَّامدُقِؿّا) م،موبّٔظك مؼؿقؼق ماظؿؽاصل ماالجؿؿاسي ماظّٔي محيػظ مسؾىم
اجملؿؿع مأعـهموادؿؼّٕاره م ،موتلّٕي مبنيمأصّٕادهمروح ماحملؾة موادلودة مواإلخاء م ،موؼؿقؼقم
صقه موصف ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(عَـَلُ ماظْؿُمِعِـِنيَ مصِي متَوَادِّػِمِ ،مَتََّٕاحُؿِفٔمِ،م
وَتَعَارُػِفٔمِمعَـَلُماظْفَلَِّٓمإٔذَاماذِؿَؽَىمعِـِهُمسُضِوْمتََّٓاسَىمظَهُمدَائُِّٕماظْفَلَِّٓمبِاظلٖفَّٕٔموَاظْقُؿٖى)م .م
وعن مبني مادلصارف ماظيت مذُطّٕت ميف ماآلؼة م(صِي مدؾِقل مآ) موؼشؿل مذظك مإسّٓادم
اجلقوش موجتفقّٖػا مظؾّٓصاع مسن ماِّوران مواحلػاز مسؾقفا م ،مورد ماسؿّٓاء مادلعؿّٓؼن مسـفا م،م
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وضّٓمتودعمبعّٚماظعؾؿاء ميفمععـىمضوظهم{وَصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ} مظقشؿلمطلموجوهماخلريماظيتم
تصؾّّمبفامأحوالماظؾالدمواظعؾادموذظكمطؾـاءمادللؿشػقاتم،موادلّٓارس،موتوصقل مادلقاهم
وتوصريػا مظؾؼّٕى ماظػؼرية م،موحػّٕ ماآلبار م ،موإغشاءمحمطات متـؼقة مادلقاه مظؾؿـارق مادلعّٓوعةم
اظيت مال مؼوجّٓ مبفا معاء مصاحل مظؾشّٕب ،مإىلمشريمذظكمعنماخلّٓعات ماظعاعةم؛مِّنمذظكمممام
ؼعودمباإلجيابمسؾىماجملؿؿعمطؾه .م
أقىل قىيل هذا  ،وأستغفز اهلل يل ونكى م
* *

*

ال مإظهَم
احلؿّٓ مٓ مرب ماظعادلني م ،موأذفّٓ مأن مال مإظه مإال مآ موظي ماظصاحلني م ،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
إٔالَّمآُموحَّٓهُمالمذَّٕؼكَمظَهُم،موأَذفُّٓمأنٖمدقَِّّٓغاموغؾقٖـا محمؿّّٓامسَؾُّٓهموردوظُهُم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم م
إخىة اإلسالو :

إنٖ مإخّٕاج ماظّٖطاة مباب مسظقم مظؾػالح ميف ماظّٓغقا مواآلخّٕة م ،موغقل مرضوان مآ متعاىلم
وحمؾؿهموبّٕطؿهم،مووراثةمجـةماظػّٕدوس،مواخلؾودمصقفام،مصػيمصّٓرمدورةمادلمعـون:م{ضَِّٓم
أَصْؾََّّ ماظْؿُمِعِـُونَ م* ماظَِّّٔؼنَ مػُمِ مصِي مصَؾَاتِفٔمِ مخَاذِعُونَ م* موَاظَِّّٔؼنَ مػُمِ مسَنٔ ماظؾَّغِؤ معُعِّٕٔضُونَ م*م
وَاظَِّّٔؼنَ مػُمِ مظِؾ ّٖٖطَاةِ مصَاسِؾُونَ}،ثم مضال مدؾقاغه مواصػًا مثوابفم :م{أُوظَؽِكَ مػُمُ ماظْوَارٔثُونَ م*م
اظَِّّٔؼنَمؼَّٕٔثُونَماظْػِِّٕدَوِسَمػُمِمصِقفَامخَاظُِّٓونَ} .م
وعن ماحلؼائق ماظيت مؼـؾغي ماظؿلطقّٓ مسؾقفا م:مأن ماظّٖطاة محق مأصقل ميف مادلال م ،موضّٓ مضالم
دقّٓغا مسؾّٓ مآ مبن مسؾاس م(رضي مآ مسـفؿا) م :مثالث ميف ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼم مغّٖظت معؼّٕوغةم
بـالث مال متؼؾل مواحّٓة معـفا مدون ماِّخّٕى م ،موػى مضوظه متعاىل{:وَأَرِقعُواْ ماظؾّهَ موَأَرِقعُواْم
اظَّٕٓدُولَ} ،مإذ مال متؼؾل مراسة مآ معع مععصقة مردوظه(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) ،موضوظه متعاىل:م
{وَأَضِقؿُواماظصَٓالةَموَآتُواماظ َّٖٓطَاةَ}م،مصؿنمضقٓعماظّٖطاةمععموجوبفامسؾقهمٕمتغنمسـهمصالتهمعنم
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ذؽُِّٕ مظِي موَظِوَاظَِّٓؼِكَ مإٔظَيَٓ ماظْؿَصِريُ} ،مصؿن مٕ مؼشؽّٕ مظواظّٓؼهم
آ مذقؽّا م ،موضوظه متعاىل :م{أَنٔ ما ِ
مجقؾفؿاموصـقعفؿامٕمؼشؽّٕمآم(سّٖموجل)م .م
وممامالذك مصقهمأن ماظّٖطاة مإذا موُزِٓػت متوزقػًا مصقققّا ميف معصارصفا ماظشّٕسقة متلّٓ مثغّٕةم
طؾرية ميف ماحؿقاجات ماظػؼّٕاء مواظؽادحني موادلصاحل ماظعاعة مظؾورن م ،موإذا مدَكَت مغػّٗم
اِّشـقاء مواظؼادرؼن مباظصّٓضات مواظؼقام مبواجؾفم ميف مباب مصّٕوض ماظؽػاؼات معن مإرعامم
اجلائع م ،موطلاء ماظعاري م ،موعّٓاواة مادلّٕؼ ّٚم ،موإساغة ماحملؿاج م ،مواإلدفام ماجلاد مصقؿام
حيؿاج مإظقه ماظورن معن مإصالح مودالح موسؿاد مصنن موجه ماحلقاة مِّي مورن مدقؿغري م ،موظنم
ؼؽونمبنيمأبـائهمحمؿاجموالمعؿلول .م
ممممممموممامؼـؾغيماإلذارةمإظقهميفمػّٔامادلؼام،مأنمػـاكمتّٓابريمأخّٕىمجاءتمعؿوازؼةمععم
صّٕؼضة ماظّٖطاة م ،مظؾؿلطقّٓ مسؾى ممتادك ماجملؿؿع م ،موجعؾه مطاظؾـقان مادلّٕصوص مؼشّٓ مبعضهم
بعضاًم،مصؼّٓمجاءميفماظشّٕؼعةماظغّٕاءماحلثمسؾىمأغواعمعنماظؿصّٓقمواإلغػاقماظّٔيمؼّٓسمم
دور ماظّٖطاة مظؿقؼقق مٔارػا مادلـشودة ميف مادؿؼّٕار ماجملؿؿع م ،موعن مذظك مضول ماظـيبم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(إٔنٖمصِيماظْؿَالٔمظَقَؼًّامدِوَىماظ ّٖٖطَاةِم)،مثُمٖمتَالَمضولمآمتعاىل{:ظَقَِّٗم
ػؽُمِ مضِؾَلَ ماظْؿَشِّٕٔقٔ موَاظْؿَغِّٕٔبِ موََظؽِنٖ ماظْؾِّٕٖ معَنِ مآعَنَ مبِاظؾَّهِ موَاظْقَوِمٔ ماظْكخِّٕٔم
اظْؾِّٕٖ مأَنِ متُوَظُّوا موُجُو َ
وَاظْؿَؾَا ِئؽَةِ موَاظْؽِؿَابِ موَاظـٖؾِقِّنيَ موَآتَى ماظْؿَالَ مسَؾَى محُؾِّهِ مذَؤي ماظْؼُِّٕبَى موَاظْقَؿَاعَى موَاظْؿَلَاطِنيَم
وَابِنَماظلٖؾِقلٔموَاظلٖائِؾِنيَموَصِيماظِّّٕضَابِم..ماآلؼة} .م
ممممممص نذامٕمتفماظّٖطاةمحباجةماظػؼّٕاءموادللاطني،مظؽـّٕةمسّٓدػم،مأومحلّٓوثمغازظةميفم
اجملؿؿع ،مأو محنو مذظك مصنغه معن ماظواجب مسؾى مأصقاب ماِّعوال مأن مؼؼوعوا محباجاتم
ذويماظػؼّٕ،مواظػاضةم،موسـّٓعامجاءمضوممؼظفّٕمسؾقفممأثّٕماحلاجةمإىلمجمؾّٗماظـيبم(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) متغري موَجِفهُ مرَدُولٔ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ) مظِؿَا مرَأَى مبِفٔمِ معِنَ ماظْػَاضَةِ،م
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صَلَعََّٕمبِؾَاظًامصَلَذٖنَموَأَضَامَ،مصَصَؾَّىمثُمٖمخَطَبَمصَؼَالَ:م{ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُماتٖؼُوامرَ ٖبؽُمُماظَِّّٔيمخَؾَ َؼؽُمِم
عِنِمغَػّْٕٗموَاحَِّٓةٍ م..ماآلؼة}ثممضّٕأمضولمآمتعاىلم:م{ مؼَاأَؼٗفَاماظَِّّٔؼنَمآعَـُواماتٖؼُواماظؾَّهَموَظْؿَـِظُِّٕم
غَػّْْٗمعَامضَّٖٓعَتِمظِغٍَّٓموَاتٖؼُواماظؾَّهَ..ماآلؼةم}،مثممضالم:م(تَصَّٖٓقَمرَجُلْمعِنِمدِؼـَارٔهِ،معِنِمدِرِػَؿِهِ،م
عِنِمثَوِبِهِ،معِنِمصَاعٔمبُِّّٕهِ،معِنِمصَاعٔمتَؿِّٕٔهِم -محَؿٖىمضَالَم -موَظَوِمبِشِقِّمتَؿَِّٕةٍ) م ،مصَفَاءَمرَجُلْمعِنَم
اظْلَغِصَارٔمبِصُّٕٖةٍمطَادَتِمطَػُّهُمتَعِفُِّٖمسَـِفَا،مبَلِمضَِّٓمسَفََّٖتِ،مثُمٖمتَؿَابَعَماظـٖاسُ،محَؿٖىماجؿؿعمهلمم
طَوِعَقِنٔمعِنِمرَعَامٕموَثِقَابٍ،مصؿفؾل موَجِهَماظـيب م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م،مطَلَغٖهُمعُِّٔػَؾَةٌ،مصَؼَالَم
(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(عَنِمدَنٖمصِيماظْنٔدِؾَامٔمدُـٖةًمحَلَـَةً،مصَؾَهُمأَجُِّٕػَا،موَأَجُِّٕمعَنِمسَؿِلَمبِفَام
بَعَِّٓهُ،معِنِمشَ قِّٕٔمأَنِمؼَـِؼَُّٙمعِنِمأُجُورٔػِمِمذَيِءْ،موَعَنِمدَنٖمصِيماظْنٔدِؾَامٔمدُـٖةًمدَقِّؽَةً،مطَانَمسَؾَقِهِم
ؤزِرُػَاموَؤزِرُمعَنِمسَؿِلَمبِفَامعِنِمبَعِِّٓهِ،معِنِمشَقِّٕٔمأَنِمؼَـِؼَُّٙمعِنِمأَوِزَارٔػِمِمذَيِءْ)م .م
ممممممصؿامأحّٕىماِّشـقاءمأنمؼؼػوامجباغبماظػؼّٕاء،موأنمميّٓوامإظقفممؼّٓماظّٕمحةموادلعوغةم
واظعطفمواإلحلانم،موعامأمجلماجملؿؿعاتماظيتمتؿؿادكموتؿؽاتفمظؿصلمبلؼّٓيمأبـائفام
ودواسّٓػم،موتعاوغفممإىلمبّٕماحلقاةماظؽّٕميةماظطقؾة .م
انههى اكفنا حبالنك عٍ حزايك ،

م م

وبطاعتك عٍ يعصيتك  ،وبفضهك عًٍ سىاك

