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صوة اهسحه
احلؼملدمٓمربماظضملمملدلنيم،ماظعملمملئلميفمطؿمملبهماظضملذملزؼزم:م{وَاظَّذِؼنَمؼَزملِػملُونَمعَمملمأَعَرَماظػملَّهُمبِهِم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مالم
أَن مؼُوصَلَ موَؼَكِرملَوِنَ مرَبٖؾملُمِ موَؼَكَمملصُونَ مدُوءَ ماحلِلَمملبِ}،موأَذؾملدُ مأنِ م َ
ذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذؾملدُ مأنٖ مدؿملٚدَغممل موغؾؿملٖؽملممل محمؼملدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظػملَّؾملُمٖ مصَل ٚمودػملخملمِ موبمملرٔكْ مسػملَؿملهم
وسػملَىمآظِهِموصقؾِهِمأمجضملنيم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبكملحلمملنٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔم،موبعـدم:مم م
صكملن معن معؾمملدئ ماإلدالم ماالجؿؼملمملسؿملهمل متورؿملد ماظضملالضمملت مبني ماظؽملمملس م ،مِّن ماإلغلمملنم
اجؿؼملمملسيمبظملشملرتهم،موعدغيمبشملؾؿملضملؿهم،مؼفملظفموؼقملظفم،مؼقملثرموؼؿفملثرم،موأوىلماظؽملمملسمبؿورؿملدم
ػذه ماظضملالضهمل مػم ماِّضربون م ،مصؾملم مأدرع ماظؽملمملس موأضربؾملم مغظملضملّممل م؛ مظذا مجمملءت ماظرملرؼضملهملم
اإلدالعؿملهملمبمملظدسوةمإىلمصػملهملماِّرحمملمم،مواظؽملؾملىمسنمضشملؿملضملؿؾملمملمغؾملؿملمملمذدؼدّام.مم م
صزملػملهملماظرحممعنمأطربماظضملواعلماظيتمحتعملقماظؿـملظفمواظرتابطموغرملرمضؿملمماظرتاحممبنيم
اظؽملمملس مطمملصهمل م،موػيمعنمدسمملئمماإلميمملنماظيتمدسمملمإظؿملؾملمملماظؽمليبم(صَػملَّىمآُ مسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)ميفم
بداؼهمل مبضملـؿه م ،مصضملن مسؼملرو مبن مسؾلهمل مضمملل م :مدخػملومل مسػملى ماظؽمليب م(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)م
ؼضملين ميف مأول ماظؽملؾوة م ،مصَعملُػملْوملُ مظَهُ :معَممل مأَغِوملَ؟ مضَممللَ :م(أََغممل مغَؾِي )ٙم ،مصَعملُػملْوملُ :موَعَممل مغَؾِيٙ؟ مضَممللَ:م
(أَرِدَػملَؽملِي مآُ) ،مصَعملُػملْوملُ :موَبِفملَي ٚمذَيِءٍ مأَرِدَػملَكَ ،مضَممللَ :م(أَرِدَػملَؽملِي مبِزملِػملَهملِ ماظْفملَرِحَمملمٔ م ،م َوطَلِرٔم
اظْفملَوِثَمملنٔم،موَأَنِمؼُوَحٖدَمآُمظَمملمؼُرملِرَكُمبِهِمذَيِءْ).
وظو متفملعػملؽملممل ميف مػذاماحلدؼىمل مظوجدغممل مأن ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم)مضدم مصػملهملم
اِّرحمملم مظػملؿؽملوؼه مبرملفملغؾملممل م ،موبؿملمملن مأػؼملؿملؿؾملممل موصسملػملؾملممل م؛ مِّن مضشملؿملضملهمل ماظرحم معن مطؾمملئر ماظذغوبم
اظيت مضد متزملل مبمملظضملؾد مإىل ماظشملرد معن مرمحهمل مآ متضملمملىل م ،محؿملىمل مؼعملول مدؾقمملغه{:صَؾملَلِم
سَلَؿملِؿُمِ مإٔنِ متَوَظَّؿملِؿُمِ مأَنِ متُظملْلِدُوا مصِي ماظْفملَرِضٔ موَتُعملَشملخملضملُوا مأَرِحَممل َعغملُمِ م*مأُوظَؽِكَ ماظَّذِؼنَ مظَضملَؽملَؾملُمُ ماظػملَّهُم
صَفملَصَؼملٖؾملُمِموَأَسِؼملَىمأَبِزملَمملرَػُمِم*مأَصَػملَمملمؼَؿَدَبٖرُونَماظْعملُرِآنَمأَمِمسَػملَىمضُػملُوبٍمأَضْظملَمملظُؾملَمملم} .م

( )2م

وسؽملدعممل مدؽل ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مأي ماِّسؼملمملل مأحنمل مإىل مآ؟ ،مضمملل:م
( ٔإميَمملنْمبِمملظػملَّهِ)،مصعملؿمللمثممأيم؟،مضمملل:م(ثُمٖمصِػملَهملُماظرٖحِمٔ)،مصعملؿملل:مؼمملمردولمآ،مأيماِّسؼملممللم
أبطملضمإىلمآ؟،مضمملل:م(اظْكملٔذِرَاكُمبِمملظػملَّهِ)م،مصعملؿملل:مثممأيم؟مضمملل:م(ثُمٖمضَشملِؿملضملَهملُماظرٖحِمٔ)م،مصعملؿملل:م
ثممأيم؟م،مضمملل:م(ثُمٖماظْفملَعِرُمبِمملظْؼملُؽملِغملَرٔموَاظؽملٖؾملِيُمسَنٔماظْؼملَضملِرُوفِ).م م
وضدمجضملػملؾملمملماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مسالعهملمعنمسالعمملتماإلميمملنم،مصعملممللم:م(وَعَنِم
طَمملنَ مؼُقملِعِنُ مبِمملظػملَّهِ موَاظؿملَوِمٔ ماآلخِرٔ مصَػملْؿملَزملِلِ مرَحِؼملَهُ) م ،موأطد مسػملى مذظك مضوظه متضملمملىل{:وَأُوِظُواْم
اَِّرِحَمملمٔمبَضملِسملُؾملُمِمأَوِظَىمبِؾَضملِضٕمصِيمطِؿَمملبِمآِ}.م م
واظرحم ماظيت مأعرغممل ماإلدالم مبزملػملؿؾملممل مترملؼملل مطل معن مطمملن مبؿملؽملك موبؿملؽملؾملم مصػملهمل مغلنمل مأوم
عزملمملػرةم،مصػملؾملممحقُٓماظؾِرٔٓمواظزملِٓػملَهملِم،موسدَٖػَمملمعنمأصولماظظملسملمملئلم،مووسدمسػملؿملؾملذملذملمملمبفملسصملذملذملمم م
ادلـوبهملم،موتوسدمضمملرضملؾملمملمبفملذدمأغواعماظضملعملوبهملم.مم م
ودلممل مطمملغومل مصػملهمل ماظرحم مضؿملؼملهمل مدؼؽملؿملهمل مسصملؼملى م ،موبمملبّممل معن مأبواب ماخلري م ،مضرن مآ م(سزم
وجل)ماإلحلمملن مإظؿملؾملممل مبمملِّعر مبضملؾمملدته موتوحؿملده م ،مصعملمملل متضملمملىل{:وَاسِؾُدُوا ماظػملَّهَ موَال متُرملِ ٔرطُوام
بِهِ مذَؿملِؽّممل موَبِمملظْوَاظِدَؼِنٔ مإٔحِلَمملغّممل موَبِذِي ماظْعملُرِبَى موَاظْؿملَؿَمملعَى موَاظْؼملَ َلمملطِنئ موَاظْفَمملرٔ مذِي ماظْعملُرِبَىم
وَاظْفَمملرٔ ماظْفُؽملُنملِ موَاظزملٖمملحِنملِ مبِمملظْفَؽملِنملِ م ،}...موجضملػملؾملممل ماحلق مدؾقمملغه موتضملمملىل معن ماظزملظملمملتم
اظغملرميهمل ماظيت معدح مبؾملممل مأصقمملب ماظضملعملول ماظلػملؿملؼملهمل م ،موررؼعملًممل متوصل مصمملحؾؾملممل مإىل ماجلؽملهمل م،م
صعملمملل متضملمملىل:م{وَاظَّذِؼنَ مؼَزملِػملُونَ معَممل مأَعَرَ ماظػملَّهُ مبِهِ مأَنِ مؼُوصَلَ موَؼَكِرملَوِنَ مرَبٖؾملُمِ موَؼَكَمملصُونَ مدُوءَم
اظْقِلَمملبِ م* موَاظَّذِؼنَ مصَؾَرُوا مابِؿِطملَمملءَ موَجِهِ مرَبٚؾملٔمِ موَأَضَمملعُوا ماظزملٖػملَمملةَ موَأَغِظملَعملُوا معِؼملٖممل مرَزَضْؽملَمملػُمِ مدِر٘ام
وَسَػملَمملغِؿملَهملًموَؼَدِرَءُونَمبِمملظْقَلَؽملَهملِماظلٖؿملٚؽَهملَمأُوظَؽِكَمظَؾملُمِمسُعملْؾَىماظدٖارٔم*مجَؽملٖمملتُمسَدِنٕمؼَدِخُػملُوغَؾملَمملموَعَنِم
خػملُونَ مسَػملَؿملِؾملٔمِ معِنِ مطُل ٚمبَمملبٍ م*مدَػملَمملمْم
صَػملََّّ معِنِ مآبَمملئِؾملٔمِ موَأَزِوَاجِؾملٔمِ موَذُرٚؼٖمملتِؾملٔمِ موَاظْؼملَػملَممل ِئغملَهملُ مؼَدِ ُ
سَػملَ ِؿملغملُمِمبِؼملَمملمصَؾَرِتُمِمصَؽملِضملِمَمسُعملْؾَىماظدٖارٔ} .م
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وجَمملءَ مرَجُلْ مإٔظَى ماظؽملٖؾِي ٚم(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) ،مصَعملَممللَ :مدُظَّؽملِي مسَػملَى مسَؼملَلٕ مأَسِؼملَػملُهُم
ؼُدِغِؿملؽملِي معِنَ ماظْفَؽملٖهملِ م ،موَؼُؾَمملسِدُغِي معِنَ ماظؽملٖمملرٔ م ،مضَممللَ :م(تَ ِضملؾُدُ مآَ مظَممل متُرملِرٔكُ مبِهِ مذَؿملِؽّممل م ،موَتُعملِؿملمُم
اظزملٖػملَمملةَ،موَتُقملِتِيماظ ٖزطَمملةَم،موَتَزملِلُمذَامرَحِؼملِكَ)مصَػملَؼملٖمملمأَدِبَرَم،مضَممللَمرَدُولُمآَم(صَػملَّىمآُمسَػملَؿملِهِم م
وَدَػملَّمَ):م(إٔنِ متَؼملَلٖكَ مبِؼملَممل مأُعِرَ مبِهِ مدَخَلَ ماظْفَؽملٖهملَ) م،موعن مثم مؼؿسملّّ مأن مظػملرحم مذفملغّممل مسصملؿملؼملّممل م،م
وأػؼملؿملهملمطؾريةم،موعؽملزظهملمسؽملدمآمسصملؿملؼملهمل .م
موؼغملظملي ماظرحم مذرصًممل موعغملمملغهمل مأن مآ م(سز موجل) مضدِ مذقٖ مهلممل مامسّممل معِن مأمسمملئِهِ م،م
ووسدَػَممل مبفملن مؼزملِلَ معَنِ موصػملَؾملَممل م ،موؼعملشملَعَ معن مضشملضملؾملممل م ،مضَممللَ م(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ)م:م(مإٔنٖم
اظػملَّهَ مخَػملَقَ ماظْكَػملْقَ محَؿٖى مإٔذَا مصَرَغَ معِؽملِؾملُمِ مضَمملعَوملِ ماظرٖحِمُ مصَعملَمملظَوملِ :مػَذَا معَعملَمملمُ ماظْضملَمملئِذِ معِنِم
اظْعملَشملِؿملضملَهملِ.مضَممللَ:مغَضملَمِ م ،مأَعَممل متَرِضَؿملِنَ مأَنِ مأَصِلَ معَنِ موَصَػملَكِ م ،موَأَضْشملَعَ معَنِ مضَشملَضملَكِ؟ مضَمملظَوملِ:مبَػملَى.م
ضَممللَ:مصَذَاكِ مظَكِ)م ،مثُمٖ مضَممللَ مرَدُولُ ماظػملَّهِ م(صَػملَّى مآُ مسَ َػملؿملِهِ موَدَػملَّمَ)ماضْرَءُوا مإٔنِ مذِؽِؿُمِ م{صَؾملَلِم
سَلَؿملِؿُمِ مإٔنِ متَوَظَّؿملِؿُمِ مأَنِ متُظملْلِدُوا مصِي ماَِّرِضٔ موَتُعملَشملخملضملُوا مأَرِحَممل َعغملُمِ م*مأُوظَؽِكَ ماظَّذِؼنَ مظَضملَؽملَؾملُمِ ماظػملَّهُم
صَفملَصَؼملٖؾملُمِموَأَسِؼملَىمأَبِزملَمملرَػُمِ}.مم م
موصػملهمل ماظذملرحم مال متضملين ممبفرد ماظغملالم مأو ماظرملضملمملرات م ،مإمنممل متضملين:مإؼزملمملل ماخلري مهلم م،م
ودصع ماظرملر مسؽملؾملم م ،محبلنمل ماظشملمملضهمل ماظؾرملرؼهمل م ،موتظملعملد مشمملئؾؾملم م ،موسؿملمملدة معرؼسملؾملم ،مورمحهملم
صطملريػمم،موتوضريمطؾريػمم،مواإلػداءمإظؿملؾملمم،مواظؿزملدُٗقمسػملىمصعملريػمم،موإجمملبهملمدسوتؾملم،م
وعرملمملرطؿؾملم ميف مأصراحؾملم م ،موعوادمملتؾملم ميف مأحزاغؾملم م ،مواظضملظملو مسن معلؿملؽؾملم مواظؿفمملوز مسؽمله م،م
وتظملرؼيمل مطرب مادلغملروبني معؽملؾملم م ،موشري مذظك معن ماِّعور ماظيت متعملَؤٓي مأواصر مادلودة مبنيم
أصرادماجملؿؼملعم،موػذامػوماظرتاحمماحلعملؿملعمليم،مؼعملولمغؾؿملؽملمملم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م:م(عَنِم
طَمملنَ ميف محَمملجَهمل مأخِؿمله م ،مطَمملنَ مآُ ميف محَمملجَؿِهِ ،موَعَنِ مصَرٖجَ مسَنِ معُلِػملِمٕ مطُرِبَهملً ،مصَرٖجَ مآُ مسَؽملِهُم
بِؾملَذملذملمملمطُرِبَهملًمعِنِمطرَبِمؼَومٔماظعملِؿملَمملعَهملِم،موَعَنِمدَؿَرَمعُلِػملِؼملمملمدَؿَرَهُمآُمؼَومَماظعملِؿملَمملعَهملِ) .م
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ممموصػملهملماِّرحمملممهلمملماظضملدؼدمعنماظظملسملمملئلمواظظملوائدمواظـؼملمملرم،مميَـــام:مم م
* اهربكة يف اهعنس واهصيادة واهسشق  ،مصزملػملهمل ماظرحم معن مأسصملم ماظواجؾمملت م،موأصسمللم
اظشملمملسمملت م ،موضشملؿملضملؿؾملممل معن مأسصملم ماظذغوب موأخشملر ماآلصمملت م ،مبلؾؾؾملممل مؼؾمملرك مآ متضملمملىلم
ظإلغلمملنميفمسؼملرهم،موؼؾلطمظهميفمرزضهم،مويفمذظكمؼعملولم(صَػملَّىمآُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م:م(عَنِم
دَرٖهُ مأَنِ مؼُؾِلَطَ مظَهُ مصِي مرٔزِضِهِ م ،مأَوِ مؼُؽملِلَفملَ مظَهُ مصِي مأَثَرٔهِ م ،مصَػملْؿملَزملِلِ مرَحِؼملَهُ) م ،موػي معن مأدؾمملبم
احملؾهمل مبني ماِّػل مواِّضمملرب م،مؼعملولم(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م:م( متَضملَػملَّؼملُوا معِنِ مأَغِلَمملِبغملُمِ معَمملم
تَزملِػملُونَ مبِهِ مأَرِحَممل َعغملُمِ م ،مصَكملٔنٖ مصِػملَهملَ ماظرٖحِمٔ معَقَؾٖهملٌ مصِي ماَِّػِلٔ م ،معَـِرَاةٌ مصِي مادلَممللٔ م ،معَؽملِلَفملَةٌ مصِيم
اَِّثَرٔ)م.مم
م* موعؽملؾملممل :ممضاعفة ثواب اهصدقة م ،مصؼملن موصل مرمحه مبمملظزملدضهمل مضمملسف مآ مظه ماِّجرم
واظـواب م ،مضمملل م(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م :م(اظزملٖدَضَهملُ مسَػملَى ماظْؼملِ ِلغملِنئ مصَدَضَهملٌ م ،موَسَػملَى مذِيم
اظْعملَرَابَهملِ ماثِؽملَؿَمملنٔ م:مصَدَضَهملٌ م،موَصِػملَهملٌ)م ،موضمملل متضملمملىل{:ؼَلِفملَظوغَكَ معَمملذَا مؼُؽملِظملِعملُونَ مضُلِ معَممل مأَغِظملَعملْؿُمِ معِنِم
خَؿملِرٕ مصَػملِػملْوَاظِدَؼِنٔ موَاظْفملَضْرَبِنيَ موَاظْؿملَؿَمملعَى موَاظْؼملَلَمملطِنئ موَابِنٔ ماظلِٖؾؿمللٔ موَعَممل متَظملْضملَػملُوا معِنِ مخَؿملِرٕ مصَكملٔنٖم
اظػملَّهَمبِهِمسَِػملؿملمْ} .م
*مطؼملمملمأنمصػملهملماظرحمممً أٍه أضباب حفظ اإلىطاٌ مً اهطوء ،موػذامعمملمأذمملرتم
إظؿملهمأممادلقملعؽملنيمخدجيهملم(رضيمآمسؽملؾملممل)محنيمغزلماظوحيمسػملىمردولمآم(صَػملَّىم
آُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) ميفمشمملرمحراءموسمملدمخمملئظملًمملمعرجتظملًمملمإىلمبؿملؿهم،مصشملؼملفملغؿهم(رضيمآمسؽملؾملممل)م
بفملغهمظنمؼػملقعملهمضؿملممأومؼزملؿملؾهمدوءم؛مِّغهمحمظملوزمعنمذظكمبضملدةمأعورم،موعؽملؾملمملم:مصػملؿهم
(صَػملَّىمآُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)مظرمحهم،مصعملمملظوملم:م(أَبِرملِرِمصَوَاظػملَّهِمظَمملمؼُكِزٔؼكَماظػملَّهُمأَبَدّامصَوَاظػملَّهِمإٔغٖكَم
ظَؿَزملِلُماظرٖحِمَموَتَزملِدُقُماظْقَدِؼىملَموَتَقِؼملِلُماْظغملَلٖموََتغملْلِنملُماظْؼملَضملِدُومَموَتَعملْرٔيماظسملٖؿملِفَموَتُضملِنيُم م
سَػملَىمغَوَائِنملِماظْقَق.)ٚم م
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*موعؽملؾملممل م :متكفري الذنوب واخلطايا  ،مصضملن مابن مسؼملرم(رضيمآمسؽملؾملؼملممل) مأن مرجػملًممل مأتىم
اظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مصعملمملل م:مؼممل مردول مآ م ،مإغي مأصؾومل مذغؾّممل مسصملؿملؼملّممل مصؾملل مظيم
توبهمل؟ .مضمملل:م(ػَلِ مظَكَ معِنِ مأُمدمل؟).مضمملل:مال .مضمملل:م(ػَلِ مظَكَ معِنِ مخَمملظَهملٍ؟) .مضمملل:مغضملم م ،مضمملل م:م
(صَؾِرٖػَممل) م ،موادلضملؽملى مأغك مإذا مبررت موأحلؽملومل مإىل مخمملظؿك موػى مإحدى ماِّضمملربم
واِّرحمملم مطمملن مػذا ماإلحلمملن موػذا ماظرب مطظملمملرة مظذغؾك ماظذي مارتغملؾومل مصدل مػذا مسػملىم
أنمصػملهملماِّرحمملممطظملمملرةمظػملذغوبمواخلشملمملؼمملم .م
*موعؽملؾملممل م :م مىشس املودة واحملبّة وقيه اهتلاتف واهرتابط بني ممجؿملع مأصراد ماجملؿؼملعم
سمملعهمل،مواِّدرةمسػملىموجهماخلزملوصم،مصزملػملهملماظرحممتضملؼمللمسػملىمتعملوٓؼهملمادلرملمملسرماإلغلمملغؿملهملم،م
صؿملزملري ماجملؿؼملع مطفملغه مظُقِؼملَهملٌ مواحدةٌ موغلؿمليمل مواحد معرتابط م ،مجتضملل ماظؾضملؿملد مضرؼؾّممل م،م
وادللمملصرمععملؿملؼملّمملم،مواظظملعملريمشؽملؿمل٘مملم،موادلرؼضمصقؿملقّمملم،معمملمأمجػملؾملمملمعنمصورةمظومحتعملعملوملم،موعمملم
أزطمملهمعنمجلدمظوممتمملدكم.ممم م
وجدؼر مبمملظذطر مأن مصػملهمل ماظرحم مال مؼعملؿزملر مخريػممل مسػملى ماظدغؿملممل مصقلنمل م ،مبل مػو مسمملجلم
وآجل م ،ميف ماظدغؿملممل مواآلخرة م ،مصزملمملحؾؾملممل مرابّّ ميف ماظدارؼن م ،مصظملي ماظدغؿملممل مؼؽملضملم مبوصلم
اظرمحن موطظملى مبه معن مصسملل م ،مويف ماآلخرة مؼرضى مإىل مأسمملظي ماجلؽملمملن م ،موؼفملغس مجبوارم
ادلؽملضملم مادلؽملمملن م ،مظذامأوصىماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مأعؿهمبؾملمملمحؿملىملمضممللم:م(ؼَممل مأَؼٗؾملَمملم
اظؽملٖمملسُ ،مأَصْرملُوا ماظلٖػملَمملمَ ،موَأَرْضملِؼملُوا ماظشملَّضملَمملمَ ،موَصِػملُوا ماظْفملَرِحَمملمَ ،موَصَػملُّوا مبِمملظػملَّؿملِلٔ موَاظؽملٖمملسُ مغِؿملَمملمْ،م
تَدِخُػملُوا ماظْفَؽملٖهملَ مبِلَػملَمملمٕ)م ،مصػملؽملؿق مآ م(سز موجل)ميف مأرحمملعؽملممل م ،موظؽملقمملصظ مسػملى مصػملؿؾملممل مرمملسهملم
ٓم،مواضؿداءّمبردوظهم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م،مورشؾهملميفمخرييماظدغؿملمملمواآلخرة .م
أقول قوهي ٍرا وأضتغفس اهلل هي وهله

*مممممممم*مممممممم* م
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احلؼملد مٓ مرب ماظضملمملدلنيم،موأذؾملدمأنمالمإظهمإالمآموحده مالمذرؼكمظهم،موأذؾملدمأنم
دؿملدغممل موغؾؿملؽملممل محمؼملدّا مسؾده موردوظه ،ماظػملؾملم مصل مودػملم موبمملرك مسػملؿمله م ،موسػملى مآظه موصقؾهم
أمجضملنيم،موعنمتؾضملؾملممبكملحلمملنمإىلمؼومماظدؼنم.مم م
إخوة اإلضالو :
إذامطمملغوملمصػملهملماظرحممبمملبّمملمسصملؿملؼملّمملمعنمأبوابماخلريم،مصكملنمضشملؿملضملؿؾملمملمبمملبمخشملريمعنم
أبوابماظرملرم،مصعملمملرعماظرحممععملشملوعمعنماخلريمطػملهم،موميققمآماظربطهملمعنمغظمللهموعمملظهم
ووظدهم،موالمتُرصعمظهمرمملسهمل،موالمتُعملؾلمظهمدسوةم،موسؼملػملهمعردودمسػملؿملهم،مضَممللَم(صػملىمآمسػملؿملهم
ودػملم)م:م(إٔنٖ مأَسِؼملَممللَمبَؽملِيمآدَمَمتُضملِرَضُمطُلٖمخَؼملِؿملسٕمظَؿملِ َػملهملَماظْفُؼملُضملَهملِ م،مصػملَمملمؼُعملْؾَلُمسَؼملَلُمضَمملرِعٔم
رَحِمٕ) ،مِّن مضشملؿملضملهمل ماظرحم معن ماظغملؾمملئر م ،موضد مرتنمل مآ متضملمملىل مسػملؿملؾملممل مسعملوبهمل ماظشملرد معنم
َشملضملُوام
رمحؿه م ،مصعملمملل مدؾقمملغه م{:صَؾملَلِ مسَلَؿملِؿُمِ مإٔن متَوَظَّؿملِؿُمِ مأَن متُظملْلِدُوا مصِي ماَِّرِضٔ موَتُعمل خمل
أَرِحَممل َعغملُمِ م*مأُوِظَؽِكَ ماظَّذِؼنَ مظَضملَؽملَؾملُمُ ماظػملَّهُ مصَفملَصَؼملٖؾملُمِ موَأَسِؼملَى مأَبِزملَمملرَػُمِ}،مصؿملضملؿملشمضمملرعماظرحمم
يفماظدغؿملمملمعػملضملوغّمملمذملذملمواظضملؿملمملذمبمملٓمذملذملمحؿىمؼزمللمرمحهم،مضممللمتضملمملىل{:وَاظَّذِؼنَمؼَؽملِعملُسملُونَمسَؾملِدَم
اظػملَّهِمعِنِمبَضملِدِم عِؿملـَمملضِهِموَؼَعملْشملَضملُونَمعَمملمأَعَرَماظػملَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼُظملْلِدُونَمصِيماظْفملَرِضٔمأُوظَؽِكَمظَؾملُمُم
اظػملَّضملِؽملَهملُموَظَؾملُمِمدُوءُماظدٖارٔ}.مم م
مسػملى مأن ماظزملػملهمل ماِّسصملم مظألرحمملم مػي ماظزملػملهمل ماخلمملظزملهمل مظوجه مآ م(سز موجل) م ،مععم
احلرص مسػملى مصػملهمل معن مضشملع م ،مصضملَنِ مسَؾِدِ ماظػملَّهِ مبِنٔ مسَؼملِرٕو م(رضي مآ مسؽملؾملؼملممل) مأن ماظؽملٖؾِيٚم
(صَػملَّى مآُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) مضَممللَ :م(ظَؿملِسَ ماظوَاصِلُ مبِمملظْؼملُغملَمملصِلملٔ م ،موََظغملِنٔ ماظوَاصِلُ ماظَّذِي مإٔذَام
ضُشملِضملَوملِ مرَحِؼملُهُ موَصَػملَؾملَممل) م ،مص زملػملهمل ماِّرحمملم محتؿمملج مإىل مصرب موحػملم معضملؾملم م ،موخمملصهمل مععم
ادلؿفمملوزؼنم وادللؿملؽنيمعؽملؾملمم،مويفمصورةمسؼملػملؿملهملمؼوجهماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م
أصقمملبهمإىلمذظكم،موؼؾرملرمواصلمرمحهماظيتمضشملضملؿهمبكملسمملغهملمآمتضملمملىلمظه،محؿملىملمجمملء
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رَجُلْ مإىل ماظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مصعملمملل :مؼَممل مرَدُولَ ماظػملَّهِ ،مإٔنٖ مظِي مضَرَابَهملً مأَصِػملُؾملُمِم
وَؼَعملْشملَضملُوغِي،موأَحِػملُمُمسَؽملِؾملُمِموَؼَفِؾملَػملُونَمسَػملَيٖ م،موأُحِلِنُمإٔظَؿملِؾملٔمِ موؼُلِؿملؽُونَمإٔظَيٖ م،مصَعملَممللَ م(صػملىم
آ مسػملؿمله مودػملم) م :م(إٔنِ مطَمملنَ مطَؼملَممل متَعملُولُ ،م َصغملَفملَغٖؼملَممل متُلِظملُّؾملُمُ ماظْؼملَلٖ ،موَظَممل مؼَزَالُ معَضملَكَ معِنَ ماظػملَّهِم
زَؾملٔريْ مسَػملَؿملِؾملٔمِ معَممل مدُعِوملَ مسَػملَى مذَظِكَ) ،مأي :مطفملمنممل متشملضملؼملؾملم ماظرعمملد ماحلمملر م ،موػو مترملؾؿمله مدلمملم
ؼػملقعملؾملم معن ماِّمل ممبممل مؼػملقق مآطل ماظرعمملد ماحلمملر معن ماِّمل م،مصرحمماإلغلمملن معؾملؼملمملمأدمملءوام
إظؿمله مػم مبمملظؽمللؾهمل مظه ممبـمملبهمل ماجلؽملمملح ماظذي مبه مؼُقػملّق م ،مواظػمللمملن ماظذي مبه مؼؽملشملق م ،موؼدهم
اظيتمبؾملمملمؼُداصعمسنمغظمللهم،مواإلغلمملنمبمملظؽمللؾهملمظرمحهمطضملسملوميفمجلدمالمؼلؿطملينمسنمبعملؿملهملم
أسسملمملئه.م م
مموسن مأبي مذر م(رضيمآمسؽمله) مضمملل:مأعرغي مخػملؿملػملي م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مبلؾع:م
(أَعَرَغِيمبِقُنملٚماظْؼملَلَمملطِنئم،موَاظدٗغُوٚمعِؽملِؾملُمِم،موَأَعَرَغِيمأَنِمأَغِصملُرَمإٔظَىمعَنِمػُوَمدُوغِيم،موَظَمملمأَغِصملُرَم
إٔظَى معَنِ مػُوَ مصَوِضِي م ،موَأَعَرَغِي مأَنِ مأَصِلَ ماظرٖحِمَ موَإٔنِ مأَ ِدبَرَتِ م ،موَأَعَرَغِي مأَنِ مظَممل مأَدِفملَلَ مأَحَدّام
ذَؿملِؽّممل م ،موَأَعَرَغِي مأَنِ مأَضُولَ مبِمملظْقَق ٚموَإٔنِ مطَمملنَ معُر٘ا م ،موَأَعَرَغِي مأَنِ مظَممل مأَخَمملفَ مصِي مآِ مظَوِعَهملَ مظَمملئِمٕ،م
وَأَعَرَغِيمأَنِم ُأطْـِرَمعِنِمضَوِلٔ:مظَمملمحَوِلَموَظَمملمضُوٖةَمإٔظَّمملمبِمملِٓم،مصَكملٔغٖؾملُنٖمعِنِمطَؽملِزٕمتَقِوملَماظْضملَرِشٔ) .م
م

فاهوَه أعيا عوى ذكسن وشلسن وحطً عبادتم
واكتبيا مً عبادن اهواصوني املوصوهني
م م

