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 ذي الشيبة الوالديً وإكساُو بسُّ

مٔإٖؼاُهمٔإظَّامَتِعُؾُدوامَأظَّامَرٗبَؽمَوَضَضك}م:ؽرؼؿاظمطؿابفميفماظؼائؾماظعادلني،مربمهللماحلؿد       

ـٔ ـٖمٔإٖعامٔإِحَلاّغامَوِباْظَقاِظَدِؼ ـَِدَكمَؼِؾُؾَغ مَوَظامفٍُّأمَظُفَؿامَتُؼِؾمَصَؾامِطَؾاُػَؿامَأِومَأَحُدُػَؿاماْظِؽَؾَرمِس

ـَِفِرُػَؿا مأٖنموَأذفُدمَظُف،مَذرؼَؽمالموحَدُهماهلُلمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُدم،م{َطٔرمّيامَضِقًظامَظُفَؿامَوُضِؾمَت

موصقِؾِفمآِظِفموسَؾكمسَؾقفموبأرْكمودؾِِّؿمَصٚؾماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؿّداموغؾٖقـامدٚقَدغا

م : وبعدأذيعنيم

ممممم مصؾؼد مخؾؼمطرؼؿ مطؾ مإدي مداسقة مإغلاغقة مبرداظة ماإلدالعقة ماظشرؼعة ودؾقكمم،جاءت

م معلؿؼقؿم؛ وتؾـكمسؾقفماحلضارات،مألنماألخالقمػلماألداسماظذيمتؼقممسؾقفماألعؿم،

ماألعةمصلالعةوسزػام،موؼرجكمععفمتؼدعفاممػام،رػاموادؿؿراوػلماظعؿادماظذيمؼضؿـمبؼاء

مماظػاضؾةماألخالقبمؿؿلؽفاالمؼؽقنمإالمبمبـقاغفاموضقة صاألعؿماظيتمالمتؾـكمسؾكماظؼقؿم،

م:م،موهللمدرماظؼائؾؼقرفاميفمأصؾمبـائفاموأدسمضقاعفاواألخالقمحتؿؾمسقاعؾمد

مَذَػُؾقامَأِخالُضُفِؿمَذَػَؾِتمُػُؿمَصٔنِنممم***ممممَبِؼَقِتمَعاماأَلِخالُقماأُلَعُؿمٔإٖغَؿا

ممممم موإن مومساحؿعـ مورريؿف ماإلدالم مسظؿة موإغصاصفعظاػر موسدظف مبؿؽرؼؿماػؿؿمف اعف

م م، مموصقؿفواإلغلان معـفج موصؼ محقاتف معراحؾ مذيقع ميف مبرساؼؿف مؼراسلمرباغل حمؽؿ

عـموؼضؿـمظؾـاسمذيقّعامحقاًةمآعـًةمطرميًةمعلؿؼرةم،موالمذؽمأنمماحلؼققمواظقاجؾاتم،م

مأعرمكأجؾ ماظعظؿة مػذه موتعاديمموأوضحمعظاػر مععمظؾؿلؾؿنيمماهللمدؾقاغف باإلحلان

ما موتعادي: مدؾقاغف محقثمؼؼقلمربـا م، مُحِلـّ}ظـاسمذيقّعا مِظؾـٖأس موؼؿلطدمػذام{اَوُضقُظقا ،

م مساعةممبؾاألعر ماظـاس موجؾ( م)سز ماهلل مأعر مصؾؼد م، ماظقاظدؼـ محؼ ميف مبف ماظقصقة تعظؿ

مواظربمبفؿا م،موخػضماجلـاحمهلم،مباإلحلانمإديماظقاظدؼـم، يفمأطـرممؿاواظؿؾطػمععفؿا

مصؼالمدؾقام،عـمآؼةم ـٔمَذِقّؽامِبِفمُتِشٔرُطقامَوَظاماظؾََّفمَواِسُؾُدوا}غف: موضالم{ٔإِحَلاّغامَوِباْظَقاِظَدِؼ ،
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ـٔمٔإٖؼاُهمٔإظَّامَتِعُؾُدوامَأظَّامَرٗبَؽمَوَضَضك}تعادي: ـٖمٔإٖعامٔإِحَلاّغامَوِباْظَقاِظَدِؼ ـَِدَكمَؼِؾُؾَغ مَأَحُدُػَؿاماْظِؽَؾَرمِس

ـَِفِرُػَؿامَوَظامُأفٍّمَظُفَؿامَتُؼِؾمَصَؾامِطَؾاُػَؿامَأِو ماظٗذٚلمَجـَاَحمَظُفَؿامَواِخِػِضمَطٔرمّيام*مَضِقًظامَظُفَؿامَوُضِؾمَت

ـَ ماظؽرميةم{َصِغرّيامَرٖبَقاِغلمَطَؿاماِرَحِؿُفَؿامَرٚبمَوُضِؾماظٖرِحَؿِةمِع ماآلؼة ميفمػذه موادلؿدبر ،

ماإلدالمميفمحد مبفا ممتقز مواجؿؿاسقة مإغلاغقة ميفمضقظفمؼرىمظػؿة ماظقاظدؼـم، مسـمبر ؼـف

ـٖمٔإٖعام}تعاديم ـَِدَكمَؼِؾُؾَغ مأنمؼؽقنم{ِطَؾاُػَؿامَأِومَأَحُدُػَؿاماْظِؽَؾَرمِس مبضرورة مُؼشعر معا مصػقفا ،

اظقاظدانميفمطـػمأبـائفؿم،موحتتمسـاؼؿفؿمسـدماظؽربم،مالمدقؿاموأنمتؾؽمادلرحؾةمإمنام

ممسظقؿمسـاؼةمورساؼةم ػلمعرحؾةماظضعػماظيتمحيؿاجماإلغلانمصقفامإدي

مؼرىمأنممممم موجؾ( مظؽؿابماهللم)سز ماظقاظدؼـمجاءتمعؼروغةممإنمادلؿدبر اظدسقةمإديمبر

عـزظؿفؿا،موجؾقؾممظعظؿموذظؽمعـمطؿابماهللم؛مآؼاتمدتميفماهللمتقحقدمباظدسقةمإدي

م، م)َثَؾاُثمعـمابـمسؾاسم)رضلماهللمسـفؿا(صمضدرػؿا مَظِؿمِبـََؾاٍثمَعْؼُروَغًةمَغَزَظِتمآَؼاٍتمضال:

ـَِفامُتْؼَؾِؾ ماألوديمَضٔرؼـَِؿَفامِبَغِقٔرمَواِحَدٌةمِع م، م،{اظٖرُدقَلمَوَأِرقُعقاماظؾََّفمَأِرقُعقا}م:َتَعاَظكمَضِقظف:

ـِ ممَرُدقَظُفمُؼِطِعمَوَظِؿماظؾََّفمَأَراَعمَصَؿ مودؾؿ( مسؾقف ماهلل مَواظـٖاِغَقُةمُؼْؼَؾِؾمَظِؿم)صؾك ـُِف  مَضِقظفمِع

مَتَعاَظك ـِم،{اظٖزَطاَةمَوآُتقاماظٖصَؾاَةمَوَأِضقُؿقا}: مواظـٖاِظـَُةمُؼْؼَؾِؾمَظِؿمُؼَزكِّمَوَظِؿمَصؾَّكمَصَؿ ـُِف  مَضِقظفمِع

ـِم،{َوِظَقاِظَدِؼَؽمِظلمُاِذُؽِرمَأِن}م:َتَعاَظك ـُِفمُؼْؼَؾِؾمَظِؿمَواِظَدِؼِفمَؼِشُؽِرمَوَظِؿماظؾََّفمَذَؽَرمَصَؿ م {ِع

موالمأدلمسؾكمذظؽمعـمظؼدمأسؾكماإلدمممم م، ماظقاظدؼـمواإلحلانمإظقفؿا الممعـمضقؿةمبر

ماألغؾقاءم مخؾؼ مػق ماظقاظدؼـ مبر مأن مإدي معقضع معـ مأطـر ميف ماظؽرؼؿ ماظؼرآن إذارات

موػِديماألوظقاءمواظصاحلنيم موادلردؾنيم، مؼ، مغيبماهللمغقحم)سؾقفماظلالم( سقمربفمدصفذا

م مَو}ضائًؾا: مِظلمَوِظَقاِظَدٖي ماْشِػِر مَتٔزِدمَرٚب مَوَظا مَواْظُؿِمِعـَاِت مَوِظْؾُؿِمِعـِنَي مُعِمِعـّا مَبِقِؿَل مَدَخَؾ ـِ ِظَؿ

مَتَؾاّرا مٔإظَّا ماألغؾقاءم{اظظَّاِظِؿنَي موأبق ممدقدغام، مضائًؾا: مربف مؼدسق ماظلالم( َرٚبم}إبراػقؿم)سؾقف

مُدَسا مَوَتَؼٖؾِؾ مُذٚرٖؼِؿلمَرٖبـَا ـِ مَوِع ماظٖصَؾاِة مَوِظْؾُؿِمِعـِنَيم*ِءاِجَعْؾـِلمُعِؼقَؿ مِظلمَوِظَقاِظَدٖي ماْشِػِر َرٖبـَا
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ماْظِقَلاُب مَؼُؼقُم م{َؼِقَم مجُي، ماظلالم( م)سؾقف مإمساسقؾ ماالبـماظؾاٗر مبؼقظفماهقأمأبوػذا مَؼا}:

ـَ ماظٖصاِبٔرؼ ـَ مِع ماظؾَُّف مَذاَء مَدَؿِفُدِغلمٔإِن مُتِمَعُر مَعا مو{َأَبِتماْصَعِؾ مغيبماهللم، سقلكم)سؾقفمػذا

مَؼِفَعْؾـِلمَوَظِؿمِبَقاِظَدِتلمَوَب٘را}:مسـفماظؼرآنماظؽرؼؿمحؽاهصقؿامبلعفمؼؿقدثمسـمبرهملالم(ماظ

م م{َذِؼ٘قامَجٖؾاّرا

مالمذؽمصقفمأنمومممم ماظقاظدؼـمما ماظرٓبممبر مصقرةمعـمأرضكموأغؼكمصقر واإلحلانمإظقفؿا

مواظقصاءم؛موهللمدٓرماظؼائؾ:

ماإلخــالفمبـذيمعؼــرونمؾممواظمصرؼضـةماظؽرؼــؿمسؾكماظقصاءمإن

ماإلغصـافمجماغـأماظؾؽقـؿموترىمعـصًػامؼعاذرمدلـماظؽـرؼؿموترى

موؼؼقلماآلخرم:

معـمطانمؼلظػفؿميفمادلـزلماخلشـمإنماظؽراممإذامعامأؼلـــــروامذطروامم

مِتِلَعةمأذفرمـمأحؼمباظقصاءمممـم؟مَعـمأحؼمباظقصاءمعـماظقاظدؼـوَع َحؿؾؿؽمِصلمَبطـَفا

متلعمحفجممٖغَفاَطَل مؼذؼأمادلفجمؽضعودتمِسـِدموطاب، ممَعا مَظَؾـّا، ،موأرضعؿؽمعـمثدؼفا

نمَأَصاَبؽمعرضمَأومذؽاؼةمإٔوم،مءوآثرتؽمسؾكمَغػلَفامباظغذام،موشلؾتمِبَقِؿقـَِفامَسـِؽماْظَلَذى

م ماظـَٚفاَؼة مأزفرتمعـماألدػمَصقق م، مخريتمَبنيمحقاتؽموعقتفا مَوَظق حقاتؽمخؿارتمال،

مِبَلِس مَصقتَفا مَؾك م، م: موجؾ( م)سز مضقظف ميف مبفا موتعادي مدؾقاغف مربـا موصاغا مَوَوٖصِقـَا}ظذظؽ

م {َذِفّرامَثَؾاُثقَنمَوِصَصاُظُفمَوَحِؿُؾُفمُطِرّػامَوَوَضَعِؿُفمُطِرّػامُأٗعُفمَحَؿَؾِؿُفمٔإِحَلاّغامِبَقاِظَدِؼِفماْظٔنِغَلاَن

مبَعومممم مأحؼ مِعـ مُعاظقصاء مسطقٍف مأٍب ميفؿَعـ مؼشؿؽلػٚؿمٍأ مال ماظصعابمم؟ف متؽؾد طؿ

هللمدرممؼؾذلمإظقؽماظـصققةمبصدقموطؾمآعاظفمأنمترتؼلم،م؟وحتؿؾمادلشاقمعـمأجؾؽم

مممممممممممممممممممممممممممممممممماآلباءمطؿمحتؿؾقامعـمأملموتعأمعـمأجؾمأبـائفؿم،معـمأحؼمباظقصاءمواظربمعـماظقاظدؼـ؟م

برماظقاظدؼـميفمعرتؾةمساظقةم،موعؽاغةمداعقةم،ممؿ(اظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾمعؾظذامصؼدمج
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ماظصالةم)سزموجؾ(مبعدماهللمإديملاسؿاألمأحأمعـ)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ممحقثمسٖدهم

ادلؽؿقبةم،مبؾموضدمم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مذطرهمسؾكماجلفادميفمدؾقؾماهللم،مصعـدعام

م مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ُدؽؾ م)َضاَلمَتَعاَظك؟ماهلِلمٔإَظكمأَحٗأماظَعَؿٔؾمأٓي(: مَسَؾكماظٖصالُة:

مضقؾم،(َوْضِؿَفا م)َضاَلم؟أٓيمُثٖؿ: ـٔمِبٗر: مضقؾم،(اظَقاِظَدِؼ م)َضاَلم؟أٓيمُثٖؿ:  ماهلل(مدؾقٔؾميفماجِلَفاُد:

َصؾَّكماهلُلموسـدعامجاءهمرجؾمؼلؿلذغفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مميفماجلفادم،مدلظفماظـيبم)

م(م َصِػقٔفَؿامَصَفاِػِد)،مَضاَل:مَغَعِؿ،مَضاَل:م(َأَحٙلمَواِظَداَك؟):ممضائًؾا،م(َسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ

مالممممم مميفماألممحؼمصقفمأنمذؽمومما ممؿقسظاظربمجٓد ماظؾَِّفمَرُدقٔلمٔإَظكمَرُجْؾمصؼدمَجاَء؛

مَصَؼاَلم(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَصؾَّك) ـِماظؾَِّف،مَرُدقَلمَؼا: ـٔماظـٖأسمَأَحٗؼمَع :ممَضاَلمَصَقاَبِؿل؟،مِبُقِل

ـِ؟،مُثٖؿ:مَضاَل(مُأٗعَؽ) ـِ؟مُثٖؿ:مَضاَلم،(ُأٗعَؽمُثٖؿ:م)َضاَلمَع ـِ؟مُثٖؿ:مَضاَلم،(ُأٗعَؽمُثٖؿ:م)َضاَلمَع :مَضاَلمَع

مأي(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبمدلظت:مضاظت(مسـفاماهللمرضل)مسائشةموسـم (َأُبقَكمُثٖؿ)

م؟مسؾكمحؼامأسظؿماظـاس م)ضالمادلرأة مَزِوُجَفا: مضؾت(  مسؾكمحؼامأسظؿماظـاسمصلي:

ـِٖؾٚلمرجْؾمَجاَءموم( ُأٗعُف:م)ضالماظرجؾ؟ ،ممَصَؼاَل:مَؼامَرُدقَلماظؾَِّف(مَصؾَّكماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)ٔإَظكماظ

ـِمُأمٍّ؟م):مم،مَصَؼاَلمَأَرِدُتمَأِنمَأْشُزَومَوَضِدمِجِؽُتمَأِدَؿِشرُيَك َصاْظَزِعَفا،م):مَغَعِؿ،مَضاَل:مَضاَلم(َػِؾمَظَؽمِع

ممم م(َصٔنٖنماْظَفـَٖةمَتِقَتمٔرِجَؾِقَفا

مأنمؼؽقغامسؾكمشريمادلؾةالمؼـالمعـمعـمبرماظقاظدؼـموموالمؼـؿؼصمممم ضالمصؼدمم؛محؼفؿا

َوَصاِحِؾُفَؿامَؤإِنمَجاَػَداَكمَسؾكمَأِنمُتِشٔرَكمِبلمَعامَظِقَسمَظَؽمِبِفمِسْؾْؿمَصَؾامُتِطِعُفَؿام}اهللمتعادي:م

مَعِعُروًصا ماْظَفِؿقَؾُةم،{ِصلماظٗدِغَقا مَواْظِعِشَرُة مَواظٚصَؾُة ماْظِؾٗر مَوُػَق مِباْظَؿِعُروِف، ؼدمؼرىمبعضمصم،مَأِي

مػتمأغظارػؿؾـصأومؼللءمععاعؾؿف،مم،ماظشؾابمأغفمأطـرمتدؼـّامعـمواظدهم،مصقغؾظمظفماظؼقل

أنممحؿكمظقمأراداأومم،اصرؼـمطموظقمطاغاـمؼاظقاظدأعرماهللم)سزموجؾ(مباإلحلانمإديمإديم

أومحؿكمسؾكماظؽػرم،مصالمتطعفؿاميفمذظؽم،مشريمأنمذظؽمالمم،مسؾكمععصقةماهللمحيؿالك
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طؿامأعركم،مخيٓقلمظؽمدقءمععاعؾةمأٓيمعـفؿام،مإمنامجيأمأنمتؽقنميفمذيقعمأحقاظؽم

امعــؽملنمذظؽمظقسمتػضـًؾؿؽمب،مععمسؾم{َوَصاِحِؾُفَؿامِصلماظٗدِغَقامَعِعُروًصا}:ماحلؼمدؾقاغفم

ـِ،ممأومضصرتمصقفإمنـــامػقمحـؼموواجأمسؾقـؽمتلثؿمإنمملمتؼؿمبفم ـِِتمَأِدَؿاَءموَس مَأِبلمِب

ـُِفَؿا(ماظؾَُّفم)َرِضَلمَبْؽٕر م)َصؾَّكماظؾَِّفمَرُدقٔلمَسِفِدمِصلمُعِشٔرَطٌةمَوِػَلمُأٚعلمَسَؾٖلمَضِدَعِت:مَضاَظِتم،مَس

مٔإٖنمؼامردقلماهللمَصُؼْؾُتمَوَدؾََّؿ(مَسَؾِقِفماهلُلم)َصؾَّكماظؾَِّفمَرُدقَلمَصاِدَؿْػَؿِقُتمؾََّؿ(،َوَدمَسَؾِقِفماهلُل :

م(م َغَعِؿ،مِصِؾلمُأٖعِؽ)؟مَضاَل:ممُأٚعلمَضِدَعِتمَوِػَلمَراِشَؾٌة؟مَأَصَلِصُؾَفا

ـمؼلددميفماحلقاةمضؾؾمدؼمصؾـؽـمبارؼـمبكبائـاموأعفاتـام،مأوصقاءمهلؿم،موظـقضـمبلنماظرٖبممممم

ؾمظفماظعؼقبةميفماظدغقامععمعامصقفمدركمأنمسؼققماظقاظدؼـمممامؼعفأنمغمـاوسؾق،مادلؿاتم

م م  ميفماآلخرة موجؾ( ماهللم)سز مظؼقلماظـيبم)عـمشضأ مَوَدؾََّؿعصداًضا مَسَؾِقِف ماهلُل :م(َصؾَّك

ـٔ) م(م اِثـَأنمُؼَعٚفُؾُفَؿاماظؾَُّف:ماْظَؾِغُلمَوُسُؼقُقماْظَقاِظَدِؼ

ـُمويفماحلدؼثم:م) وؼؼقلم)صؾكم(م،مَخِؿٕرمَظامَؼِدُخُؾماْظَفـَٖةمَعـٖاْن،مَوَظامَساٙقمَواِظَدِؼِف،مَوَظامُعِدِع

م) مودؾؿ(: مسؾقف ماهلل ماظَؽَؾاِئٔر؟ مِبَلْطَؾٔر مُأَغٚؾُؽُؽِؿ مَأاَل مَضاَل:( ماظؾَِّف، مَرُدقَل مَؼا مَبَؾك مَضاُظقا: مَثاَلّثا،

ـٔمماإٔلِذَراُكمِباظؾَِّف،) م( َوَضِقُلماظٗزؤرمَأاَل:مَوَجَؾَسمَوَطاَنمُعٖؿِؽّؽامَصَؼاَلمم،َوُسُؼقُقماظَقاِظَدِؼ

َضاَلمم،معـمرضاماظقاظدؼـم،مودكطفمعـمدكطفؿام(رضاماهللم)سزموجؾوظـعؾؿمذيقّعامأنمممم

ـِمٔرَضاماْظَقاِظَد:م)م(َصؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)َرُدقُلماهلِلم ـِٔرَضاماهلِلمِع ـٔ،مَوَدَكُطماهلِلمِع َدَكِطممِؼ

ـٔ مم( اْظَقاِظَدِؼ

 ولله لي اهلل وأستغفس هرا قولي أقول
م*مممممم*مممممم*مممم

مأنموأذفدمظف،مذرؼؽمالموحدهماهللمإالمإظفمالمأنموأذفدماظعادلني،مربمهللماحلؿدممممممممممم

موصقؾفمآظفمكوسؾم،مسؾقفموباركمودؾؿمصٓؾماظؾفؿموردقظف،مسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغا

ـِم،مأذيعني ـٔمؼقٔممإَظكمبنحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع م ماظٚدؼ
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م: اإلسالم إخوةممم

مدؼـماظقصاءموحػظماظعفدم،مماحللـةموادلعاعؾةم،ماظػاضؾةمإنماإلدالممدؼـماألخالقمممم ،

غفمدؼـماإلغلاغقةمألم؛والماظؿطاولمسؾكماآلخرؼـموردماجلؿقؾم،مدؼـمالمؼعرفماجلققدم

م، مععاغقفا مومبؽؾ متؿفؾك مرساؼة ميف ماإلغلاغقة مػذه ماظشقؾةعظاػر موطػاظةممذي سؿقّعا،

مو محقائففحؼقضفؿ، مضضاء مؿ مواظلعل مصمؿعصاحلفمسؾك، مجاء؛ ماظشرؼعةمتؾؼد مغصقص

مصعـم،مامهلؿتؼدؼّراموإجالًظ؛متدسقمإديماالػؿؿاممبؽؾارماظلـم،مواظعطػمسؾقفؿمماإلدالعقة

ممَضاَلمسـف(،ماهللم)رضلمعقدكمَأبل م)مودؾؿ(مسؾقفماهللم)صؾكماهللمقلَرُدمَضاَل: ـِمإٖن: مِع

مَواجَلاِصلم،مِصقِفماظَغاِظلمَشِقٔرماظُؼرآٔنمَوَحاِعٔؾم،مادُلِلِؾٔؿماظٖشِقَؾِةمِذيمإْطَراَم:ممَتَعاَظكماهلِلمإِجالٔل

ـُِف مادُلْؼِلطماظٗلْؾَطأنمِذيمَوإْطَراَمم،مَس مأنم،( ممأي م،ماإلدالمميفماظؽؾريماظشقخمتعظقؿ:

وعـاداتفمبلحأماألمساءمإظقفم،موسدممم،مسؾقفمواظشػؼةم،مبفمواظرصؼم،ماجملاظسميفمبؿقضريه

اهللممتعظقؿمطؿألمِعـمػذامطؾم،مذظؽماظؿؼدممسؾقفميفماظؽالمم،مأومادلشلمأعاعفموحنق

م ماهللمتعاديمسـدموحرعةمهلذاماظؽؾريمعـمعؽاغةم)سزموجؾ(موإجالظفم،مدلا

مباظمممم ماحلـقػ ماظشرع ماػؿؿام مبؾغ ماظؿكػقػموظؼد معـ ممبزؼد مأوصك مأن موادللـ ؽؾري

مصؼدمأعرماإلدالممبؿكػقػم مبفؿم، سؾقفؿمواظؿقلريمهلؿميفمأداءماظطاساتمواظعؾاداتمرأصة

م ماظدؼـماظصالة مذرائع مصؼالماظيتمػلمأسظؿ ماظلـم، موطؾار عـمأجؾمأصقابماألسذار

م)ٔإَذا م: مودؾؿ( مسؾقف ماهلل م،َصْؾُقَكػِّمِباظـٖأسمَأَحُدُطِؿمَصؾَّكم)صؾك ماظٖضِعقَػ،مِصقٔفُؿمَصٔنٖنمِػ

ماْظَقاَجِة( مَوَذاماْظَؽِؾرَي،مَواظٖشِقَخ

نماإلدالممملمؼػرقمبنيمذيماظشقؾةمادللؾؿموشريمادللؾؿميفمأسؾكمأغفمؼـؾغلمأنمغعؾؿممممم

م مصادلعاعؾة ممفذا؛ ماظراذدؼـمدقدغا مم)رضلماهللمسـف(ماظعزؼزمسؾدمبـمسؿرخاعسماخلؾػاء

مطربتمضدماظذعةمأػؾمعـمؽِضؾَؾمـَعم"واغظرمّبامؼؼقلمصقف:اطؿمؾصرةاظميفمساعؾفمإديمؼؽؿأ
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معامادللؾؿنيمعالمبقتمعـمسؾقفمرصلِجم،مادلؽادأمسـفمووظتم،مضقتفموضعػتم،مدـف

م" مصؾقفُؼ

موممممممم مرأى مدلا مسـف(مسؿردقدغا ماهلل م)رضل ماخلطاب مُعلـ٘امبـ ؽؿابماظمأػؾمعـمرجًؾا

ممؼالصم،مؼؿؽػػماظـاس م مثؿممذقؾؿفميفمهضقعـاومذؾقؾؿفمـاؾطأمنإمػذامػـاأغصمعاواهللم: ،

م أجرىمسؾقفمعـمبقتمادلالمعامؼصؾقف

ممممم مأضره معا موػذا ماحلرية:مدقدغا مألػؾ مصؾقف ميف مسـف( ماهلل م)رضل ماظقظقد مبـ خاظد

مشـقَ٘ام مطان مأو م، معـماآلصات مآصة مأصابؿف مأو م، ماظعؿؾ مسـ مضُعػ مذقخ مأٗؼؿا مهلؿ "وجعؾُت

مؼؿصدضقنمسؾقفمررحتمجزؼؿفم،موِسقؾمعـمبقتمعالمادللؾؿني" صاصؿؼر،موصارمأػُؾمدؼـفم

ممممم مؼدسق مروحماظقئاممتحؿكممؾمواظؿقازنمبنيمأصرادماجملؿؿعؽاصظؿإديماصاإلدالم لقد

م مبنيمأبـاءماجملؿؿعمذيقّعاموؼؿقؼؼماظلالمماظـػللم،مواألعـماجملؿؿعلواظلالمم،م

مضقؿـمممم مإدي مسقدة مإدي مأحقجـا مواجملؿؿصؿا ماظدؼـقة مواإلغلاغقةا ماظقاظدؼـمعـمعقة ،مبر

م ،مواإلحلانمإديماخلؾؼمذيقّعاإطرامماظؽؾريم،موذيماظشقؾةموموحلـمععاعؾؿفؿام،

م

 فإىه ال يهدي ألحسيها إال أىت ، ، فاللهه اهدىا ألحسً األخالق        
 واصسف عيا سيئها، فإىه ال يصسف عيا سيئها إال أىت.


