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مجهوزية مصس العسبية
وشازة األوقاف
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بسُّ الوالديً وإكساوُ ذي الشيبة

احلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،ماظؼائؾ ميف مطؿابف ماظؽرؼؿ :م{وَضَضَك مرَبٗؽَ مأَظَّا متَعِؾُدُوا مإٔظَّا مإٔؼٖاهُم
ف موَظَام
وَبِاظْقَاظِدَؼِـٔ مإٔحِلَاغّا مإٔعٖا مؼَؾِؾُغَـٖ مسِـِدَكَ ماظْؽِؾَرَ مأَحَدُػُؿَا مأَوِ مطِؾَاػُؿَا مصَؾَا متَؼُؾِ مظَفُؿَا مأُ ٍّ
ال مإظفَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ ،موأَذفدُ مأنٖم
تَـِفَرِػُؿَا موَضُؾِ مظَفُؿَا مضَقِظًا مطَرٔميّا} م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
دقٚدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾ ٚمودؾِّؿِ موبارٔكْ مسؾَقف موسؾَك مآظِفِ موصقؾِفِم
أذيعنيموبعد  :م
ممممصؾؼد مجاءت ماظشرؼعة ماإلدالعقة مبرداظة مإغلاغقة مداسقة مإدي مطؾ مخؾؼ مطرؼؿ م ،مودؾقكم
علؿؼقؿ م؛ مألن ماألخالق مػل ماألداس ماظذي متؼقم مسؾقف ماألعؿ م،موتؾـك مسؾقف ماحلضارات،م
وػلماظعؿادماظذيمؼضؿـمبؼاءػاموادؿؿرارػام،موؼرجكمععفمتؼدعفاموسزػام،مصلالعةماألعةم
وضقة مبـقاغفا مال مؼؽقن مإال مبؿؿلؽفا مباألخالق ماظػاضؾة م ،مصاألعؿ ماظيت مال متؾـك مسؾك ماظؼقؿم
واألخالقمحتؿؾمسقاعؾمدؼقرفاميفمأصؾمبـائفاموأدسمضقاعفا،موهللمدرماظؼائؾ:م م
إٔغٖؿَاماألُعَؿُماألَخِالقُمعَامبَؼِقَتِمممم***مممصَنٔنِمػُؿُمذَػَؾَتِمأَخِالضُفُؿِمذَػَؾُقا م
مممموإن معـ معظاػر مسظؿة ماإلدالم مورريؿف مومساحؿف موسدظف موإغصاصف ماػؿؿاعف مبؿؽرؼؿم
اإلغلان م ،مووصقؿف مبرساؼؿف ميف مذيقع معراحؾ محقاتف موصؼ معـفج مرباغل محمؽؿ مؼراسلم
احلؼققمواظقاجؾاتم،موؼضؿـمظؾـاسمذيقعّامحقاةًمآعـةًمطرميةًمعلؿؼرةم،موالمذؽمأنممعـم
أجؾك موأوضح معظاػر مػذه ماظعظؿة مأعر ماهلل مدؾقاغف موتعادي م مظؾؿلؾؿني مباإلحلان مععم
اظـاس مذيقعّا م ،محقث مؼؼقل مربـا مدؾقاغف موتعادي :م{وَضُقظُقا مظِؾـٖاسٔ محُلِـّا} ،موؼؿلطد مػذام
األعر مبؾ متعظؿ ماظقصقة مبف ميف محؼ ماظقاظدؼـ م ،مصؾؼد مأعر ماهلل م(سز موجؾ) ماظـاس مساعةم
باإلحلانمإديماظقاظدؼـم،مواظربمبفؿا م ،مواظؿؾطػمععفؿام،موخػضماجلـاحمهلؿا ميفمأطـرم
عـ مآؼة م ،مصؼال مدؾقاغف :م{وَاسِؾُدُوا ماظؾَّفَ موَظَا متُشِرٔطُقا مبِفِ مذَقِؽّا موَبِاظْقَاظِدَؼِـٔ مإٔحِلَاغّا} ،موضالم
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تعادي{:وَضَضَكمرَبٗؽَمأَظَّامتَعِؾُدُوامإٔظَّامإٔؼٖاهُموَبِاظْقَاظِدَؼِـٔمإٔحِلَاغّامإٔعٖامؼَؾِؾُغَـٖمسِـِدَكَماْظؽِؾَرَمأَحَدُػُؿَام
أَوِمطِؾَاػُؿَامصَؾَامتَؼُؾِمظَفُؿَامأُفٍّموَظَامتَـِفَرِػُؿَاموَضُؾِمظَفُؿَامضَقِظًام َط ٔرميّام*موَاخِػِضِمظَفُؿَامجَـَاحَماظذٗلٚم
عِـَ ماظرٖحِؿَةِ موَضُؾِ مرَب ٚمارِحَؿِفُؿَا مطَؿَا مرَبٖقَاغِل مصَغِريّا} ،موادلؿدبر ميف مػذه ماآلؼة ماظؽرميةم
ؼرى مظػؿة مإغلاغقة مواجؿؿاسقة ممتقز مبفا ماإلدالم ميف محدؼـف مسـ مبر ماظقاظدؼـ م ،ميف مضقظفم
تعادي م{ مإٔعٖا مؼَؾِؾُغَـٖ مسِـِدَكَ ما ْظؽِؾَرَ مأَحَدُػُؿَا مأَوِ مطِؾَاػُؿَا} ،مصػقفا معا مؼُشعر مبضرورة مأن مؼؽقنم
اظقاظدانميفمطـػمأبـائفؿم،موحتتمسـاؼؿفؿمسـدماظؽربم،مالمدقؿاموأنمتؾؽمادلرحؾةمإمنام
ػلمعرحؾةماظضعػماظيتمحيؿاجماإلغلانمصقفامإديمسظقؿمسـاؼةمورساؼةم م
ممممإن مادلؿدبر مظؽؿاب ماهلل م(سز موجؾ) مؼرى مأن ماظدسقة مإدي مبر ماظقاظدؼـ مجاءت معؼروغةمم
باظدسقةمإدي متقحقد ماهلل ميف مدت مآؼات معـمطؿابماهللم؛ موذظؽ مظعظؿ معـزظؿفؿا،موجؾقؾم
ضدرػؿام ،مصعـمابـمسؾاسم(رضلماهللمسـفؿا) مضال:م(ثَؾَاثُ مآؼَاتٍ مغَزَظَتِ معَؼْرُوغَةً مبِـَؾَاثٍ مظَؿِم
تُؼْؾَؾِ معِـِفَا موَاحِدَةٌ مبِغَقِرٔ مضَرٔؼـَؿِفَا م ،ماألودي :مضَقِظف متَعَاظَك :م{أَرِقعُقا ماظؾَّفَ موَأَرِقعُقا ماظرٖدُقلَ}،م
صَؿَـِ مأَرَاعَ ماظؾَّفَ موَظَؿِ مؼُطِعِ مرَدُقظَفُ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م مظَؿِ مؼُؼْؾَؾِ معِـِفُ موَاظـٖاغِقَةُ مضَقِظفم
تَعَاظَك:م{وَأَضِقؿُقا ماظصٖؾَاةَ موَآتُقا ماظ ٖزطَاةَ} ،مصَؿَـِ مصَؾَّك موَظَؿِ مؼُزَكِّ مظَؿِ مؼُؼْؾَؾِ معِـِفُ مواظـٖاظِـَةُ مضَقِظفم
ذؽَرَماظؾَّفَموَظَؿِمَؼ ِشؽُرِموَاظِدَؼِفِمظَؿِمؼُؼْؾَؾِمعِـِفُ} م
ذؽُرِمظِلموَظِقَاظِدَؼِؽَ}،مصَؿَـِم َ
تَعَاظَك:م{أَنِماُ ِ
ممممظؼدمأسؾكماإلدالممعـمضقؿةمبرماظقاظدؼـمواإلحلانمإظقفؿام،موالمأدلمسؾكمذظؽمعـم
إذارات ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ميف مأطـر معـ معقضع مإدي مأن مبر ماظقاظدؼـ مػق مخؾؼ ماألغؾقاءم
وادلردؾنيم،موػدِيماألوظقاءمواظصاحلنيم،مصفذامغيبماهللمغقحم(سؾقفماظلالم)مؼدسقمربفم
ضائؾًا :م{رَب ٚماشْػِرِ مظِل موَظِقَاظِدَيٖ موَظِؿَـِ مدَخَؾَ مبَقِؿِلَ معُمِعِـّا موَظِؾْؿُمِعِـِنيَ موَاظْؿُمِعِـَاتِ موَظَا متَزٔدِم
اظظَّاظِؿِنيَ مإٔظَّا متَؾَارّا} م ،موأبق ماألغؾقاء مدقدغا مإبراػقؿ م(سؾقف ماظلالم) مؼدسق مربف مضائؾًا :م{رَبٚم
اجِعَؾْـِل معُؼِقؿَ ماظصٖؾَاةِ موَعِـِ مذُرٚؼٖؿِل مرَبٖـَا موَتَؼَؾٖؾِ مدُسَاءِ*رَبٖـَا ماشْػِرِ مظِل موَظِقَاظِدَيٖ موَظِؾْؿُمِعِـِنيَم
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ؼَقِمَ مؼَؼُقمُ ماظْقِلَابُ} ،موػذا ماالبـ ماظؾارٗ مإمساسقؾ م(سؾقف ماظلالم) مجيُقأ مأباه مبؼقظف :م{ؼَام
أَبَتِماصْعَؾِمعَامتُمِعَرُمدَؿَفِدُغِلمإٔنِمذَاءَماظؾَّفُمعِـَماظصٖابِرٔؼـَ}،موػذامغيبماهللمسقلكم(سؾقفم
اظلالم)مؼؿقدثمسـمبرهمبلعفمصقؿامحؽاهمسـفماظؼرآنماظؽرؼؿ:م{وَبَر٘امبِقَاظِدَتِلموَظَؿِمؼَفِعَؾْـِلم
جَؾٖارّامذَؼِق٘ا}م م
مممموممامالمذؽمصقفمأنمبرماظقاظدؼـ مواإلحلانمإظقفؿامصقرةمعـمأرضكموأغؼكمصقرماظربٓم
واظقصاءم؛موهللمدرٓماظؼائؾ :م
إنماظقصاءمسؾكماظؽرؼــؿمصرؼضـة م واظؾمممعؼــرونمبـذيماإلخــالف م
وترىماظؽـرؼؿمدلـمؼعاذرمعـصػًا م وترىماظؾؽقـؿمجماغـأماإلغصـاف م
وؼؼقلماآلخرم :م
مإنماظؽراممإذامعامأؼلـــــروامذطروام م عـمطانمؼلظػفؿميفمادلـزلماخلشـ م
وعَـمأحؼمباظقصاءمعـماظقاظدؼـ؟معَـمأحؼمباظقصاءمممـمحَؿؾؿؽمصِلمبَطـفَامتِلِعَةمأذفرم
طَلَغٖفَا متلع محفج م ،موطابدت مسِـِد موضعؽ معَا مؼذؼأ مادلفج م ،موأرضعؿؽ معـ مثدؼفا مظَؾَـّا،م
وشلؾتمبِقَؿِقـِفَامسَـِؽماظْلَذَى م ،موآثرتؽمسؾكمغَػلفَامباظغذاء م ،م ٔوإنمأَصَابَؽمعرضمأَومذؽاؼةم
أزفرت معـ ماألدػ مصَقق ماظـٚفَاؼَة م ،موَظَق مخريت مبَني محقاتؽ موعقتفا م ،مالخؿارت محقاتؽم
بِلَسِؾَك مصَقتفَا م ،مظذظؽ موصاغا مربـا مدؾقاغف موتعادي مبفا ميف مضقظف م(سز موجؾ) م :م{وَوَصٖقِـَام
اظْنٔغِلَانَمبِقَاظِدَؼِفِمإٔحِلَاغّامحَؿَؾَؿِفُمأُعٗفُمطُرِػّاموَوَضَعَؿِفُمطُرِػّاموَحَؿِؾُفُموَصِصَاظُفُمثَؾَاثُقنَمذَفِرّا} م
مممموعَـ مأحؼ مباظقصاء معِـ مأبٍ مسطقفٍ معُؿعَأٍ ميف مػؿٚف مال مؼشؿؽل؟ مطؿ متؽؾد ماظصعابم
وحتؿؾمادلشاقمعـمأجؾؽم؟ مؼؾذلمإظقؽماظـصققةمبصدقموطؾمآعاظفمأنمترتؼلم ،مهللمدرم
اآلباءمطؿمحتؿؾقامعـمأملموتعأمعـمأجؾمأبـائفؿم،معـمأحؼمباظقصاءمواظربمعـماظقاظدؼـ؟ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ظذامصؼدمجعؾماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مبرماظقاظدؼـميفمعرتؾةمساظقةم،موعؽاغةمداعقةم،م
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حقثمسدٖهم م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)معـ مأحأ ماألسؿال مإدي ماهلل م(سزموجؾ)مبعد ماظصالةم
ادلؽؿقبةم،مبؾموضدمم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مذطرهمسؾكماجلفادميفمدؾقؾماهللم،مصعـدعام
دُؽؾ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) :مأيٓ ماظعَؿَؾٔ مأحَأٗ مإٔظَك ماهللِ متَعَاظَك؟ مضَالَ :م(اظصٖالةُ مسَؾَكم
وَضْؿِفَا) ،مضقؾ:مثُؿٖ مأيٓ؟ مضَالَ:م(بِرٗ ماظقَاظِدَؼِـٔ) ،مضقؾ:مثُؿٖ مأيٓ؟ مضَالَ:م(اجلِفَادُ ميف مدؾقؾٔ ماهلل) م
وسـدعامجاءهمرجؾمؼلؿلذغفم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مميفماجلفادم،مدلظفماظـيبم(صَؾَّكماهللُم
سَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)،مضائؾًام:م(أَحَلٙموَاظِدَاكَ؟)،مضَالَ:مغَعَؿِ،مضَالَ:م(صَػِقفٔؿَامصَفَاػِدِ)م م
ممممموممامال مذؽ مصقفمأن محؼ ماألم ميف ماظربمجدٓمسظقؿ م؛مصؼدمجَاءَ مرَجُؾْ مإٔظَك مرَدُقلٔ ماظؾَّفِم
(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مصَؼَالَ:مؼَا مرَدُقلَ ماظؾَّفِ ،معَـِ مأَحَؼٗ ماظـٖاسٔ مبِقُلِـٔ مصَقَابَؿِل؟ ،مضَالَ م:م
(أُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟،مضَالَ:م(ثُؿٖمأُعٗؽَ)،مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟مضَالَ:م(ثُؿٖمأُعٗؽَ)،مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟مضَالَ:م
(ثُؿٖ مأَبُقكَ) موسـ مسائشة م(رضل ماهلل مسـفا)مضاظت:مدلظت ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مأيم
اظـاس مأسظؿ محؼا مسؾك مادلرأة م؟ مضال :م(زَوِجُفَا) مضؾت :مصلي ماظـاس مأسظؿ محؼا مسؾكم
اظرجؾ؟مضال:م(أُعٗفُ) موجَاءَمرجؾْمإٔظَكماظـٖؾِلٚم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مصَؼَالَ:مؼَامرَدُقلَماظؾَّفِ م،م
أَرَدِتُمأَنِمأَشْزُوَموَضَدِمجِؽِتُمأَدِؿَشِريُكَم،مصَؼَالَم:م(ػَؾِمظَؽَمعِـِمأُمٍّ؟م)مضَالَ:مغَعَؿِ،مضَالَ:م(صَاظْزَعِفَا،م
صَنٔنٖماظْفَـٖةَمتَقِتَمرٔجِؾَقِفَا)م مم م
مممموالمؼـؿؼص معـمبرماظقاظدؼـموالمؼـالمعـمحؼفؿامأنمؼؽقغامسؾكمشريمادلؾة م؛ مصؼدمضالم
اهللمتعادي:م{ وَإٔنِمجَاػَدَاكَمسَؾكمأَنِمتُشِرٔكَمبِلمعَامظَقِسَمَظؽَمبِفِمسِؾْؿْمصَؾَامتُطِعِفُؿَاموَصَاحِؾِفُؿَام
صِلماظدٗغِقَامعَعِرُوصًا} ،مأَيِمبِاظْؿَعِرُوفِ،موَػُقَماظْؾِرٗموَاظصٚؾَةُموَاظْعِشِرَةُماظْفَؿِقؾَةُ م ،مصؼدمؼرىمبعضم
اظشؾابمأغفمأطـرمتدؼـّامعـمواظدهم،مصقغؾظمظفماظؼقل م ،مأومؼللءمععاعؾؿف،مصـؾػتمأغظارػؿم
إديمأعرماهللم(سزموجؾ)مباإلحلانمإديماظقاظدؼـموظقمطاغا مطاصرؼـم ،مأومحؿكمظقمأرادا مأنم
حيؿالك مسؾكمععصقةماهلل م ،م أومحؿكمسؾكماظؽػرم،مصالمتطعفؿاميفمذظؽم،مشريمأنمذظؽمالم
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خيقٓلمظؽمدقءمععاعؾةمأيٓمعـفؿام،مإمنامجيأمأنمتؽقنميفمذيقعمأحقاظؽم،مطؿامأعركم
احلؼمدؾقاغفم:م{وَصَاحِؾِفُؿَامصِلماظدٗغِقَامعَعِرُوصًا} م،مععمسؾؿؽمبلنمذظؽمظقسمتػضـؾًامعــؽم
إمنـــامػقمحـؼموواجأمسؾقـؽمتلثؿمإنمملمتؼؿمبفمأومضصرتمصقف م،موسَـِ مأَدِؿَاءَ مبِـِتِ مأَبِلم
َبؽْرٕم(رَضِلَماظؾَّفُمسَـِفُؿَا)م،مضَاظَتِ:مضَدِعَتِمسَؾَلٖمأُعٚلموَػِلَمعُشِ ٔرطَةٌمصِلمسَفِدِمرَدُقلٔماظؾَّفِم(صَؾَّكم
اهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) ،مصَادِؿَػْؿَقِتُ مرَدُقلَ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مصَؼُؾْتُ مؼامردقلماهلل:مإٔنٖم
أُعٚلمضَدِعَتِموَػِلَمرَاشِؾَةٌ؟مأَصَلَصِؾُفَام؟مضَالَ:م(غَعَؿِ،مصِؾِلمأُعٖؽِ)م م
مممممصؾـؽـمبارؼـمبكبائـاموأعفاتـام،مأوصقاءمهلؿم،موظـقضـمبلنماظربٖمدؼـمؼلددميفماحلقاةمضؾؾم
ادلؿاتم،موسؾقـا مأنمغدركمأنمسؼققماظقاظدؼـمممامؼعفؾمظفماظعؼقبةميفماظدغقامععمعامصقفم
عـ مشضأ ماهلل م(سز موجؾ) ميف ماآلخرة م معصداضًا مظؼقل ماظـيب م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م
(اثِـَانٔمؼُعَفٚؾُفُؿَاماظؾَّفُ:ماظْؾَغِلُموَسُؼُققُماظْقَاظِدَؼِـٔ)م م
ويفماحلدؼثم:م(مظَامؼَدِخُؾُماظْفَـٖةَمعَـٖانْ،موَظَامسَاقٙموَاظِدَؼِفِ،موَظَامعُدِعِـُمخَؿِرٕ)م،موؼؼقلم(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ) :م(أَالَ مأُغَؾٚؽُؽُؿِ مبَِلطْؾَرٔ ماظؽَؾَائِرٔ؟ م) مثَالَثّا ،مضَاظُقا :مبَؾَك مؼَا مرَدُقلَ ماظؾَّفِ ،مضَالَ:م
(اإلٔذِرَاكُمبِاظؾَّفِ،موَسُؼُققُماظقَاظِدَؼِـٔم،موَجَؾَسَم َوطَانَمعُ ٖؿؽِؽّامصَؼَالَم:مأَالَموَضَقِلُماظزٗورٔ) م

ممموظـعؾؿمذيقعّامأنمرضاماهللم(سزموجؾ) معـمرضاماظقاظدؼـم،مودكطفمعـمدكطفؿا م ،مضَالَم

رَدُقلُماهللِم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(رٔضَاماهللِمعِـِمرٔضَاماظْقَاظِدَؼِـٔ،موَدَكَطُماهللِمعِـِ مدَكَطِم
اظْقَاظِدَؼِـٔ) م م

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

ممممممممممماحلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،موأذفد مأن مال مإظف مإال ماهلل موحده مال مذرؼؽ مظف ،موأذفد مأنم

دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبارك مسؾقف م ،موسؾك مآظف موصقؾفم

أذيعنيم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔم م

مممإخوة اإلسالم  :م
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ممممإن ماإلدالم مدؼـ ماألخالق ماظػاضؾة م ،موادلعاعؾة ماحللـة م ،مدؼـ ماظقصاء موحػظ ماظعفد م،م
وردماجلؿقؾم،مدؼـمالمؼعرفماجلققدموالماظؿطاولمسؾكماآلخرؼـم؛ مألغفمدؼـماإلغلاغقةم
بؽؾ مععاغقفا م ،موتؿفؾك معظاػر مػذه ماإلغلاغقة ميف مرساؼة مذي ماظشقؾة مسؿقعّا ،موطػاظةم
حؼقضفؿ ،موضضاء محقائففؿ م ،مواظلعل مسؾك معصاحلفؿ م؛ مصؾؼد مجاءت مغصقص ماظشرؼعةم
اإلدالعقة متدسقمإديماالػؿؿاممبؽؾارماظلـم،مواظعطػمسؾقفؿم؛متؼدؼرّاموإجالظًامهلؿ م ،مصعـم
أَبل معقدك م(رضل ماهلل مسـف) ،مضَالَ م :مضَالَ مرَدُقل ماهلل م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(إنٖ معِـِم
إجِاللٔ ماهللِ متَعَاظَك م:مإطْرَامَ مذِي ماظشٖقِؾَةِ مادلُلِؾِؿٔ م ،موَحَاعِؾٔ ماظؼُرآنٔ مشَقِرٔ ماظغَاظِل مصِقفِ م ،موَاجلَاصِلم
سَـِفُ م ،موَإطْرَامَ مذِي ماظلٗؾْطَانٔ مادلُؼْلِط) م ،مأي مأن م :متعظقؿ ماظشقخ ماظؽؾري ميف ماإلدالم م،م
بؿقضريه ميف ماجملاظس م ،مواظرصؼ مبف م ،مواظشػؼة مسؾقف م ،موعـاداتفمبلحأماألمساءمإظقفم،موسدمم
اظؿؼدممسؾقفميفماظؽالمم،مأومادلشلمأعاعفموحنق مذظؽ م ،مطؾ مػذا معِـ مطؿالٔ متعظقؿ ماهللم
(سزموجؾ)موإجالظفم،مدلامهلذاماظؽؾريمعـمعؽاغةموحرعةمسـدماهللمتعاديم م
مممموظؼد مبؾغ ماػؿؿام ماظشرع ماحلـقػ مباظؽؾري موادللـ مأن مأوصك ممبزؼد معـ ماظؿكػقػم
سؾقفؿمواظؿقلريمهلؿميفمأداءماظطاساتمواظعؾاداتمرأصة مبفؿم،مصؼدمأعرماإلدالممبؿكػقػم
اظصالة ماظيت مػل مأسظؿ مذرائع ماظدؼـ معـ مأجؾ مأصقاب ماألسذار موطؾار ماظلـ م ،مصؼالم
دطُؿِ مبِاظـٖاسٔ مصَؾْقُكَػِّػِ م ،مصَنٔنٖ مصِقفٔؿُ ماظضٖعِقػَ،م
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(إٔذَا مصَؾَّك مأَحَ ُ
وَاظشٖقِخَماظْؽَؾِريَ،موَذَاماظْقَاجَةِ) م
ممممسؾكمأغفمؼـؾغلمأنمغعؾؿمأنماإلدالممملمؼػرقمبنيمذيماظشقؾةمادللؾؿموشريمادللؾؿميفم
ادلعاعؾة م؛ مصفذا مخاعس ماخلؾػاء ماظراذدؼـ مدقدغا مسؿر مبـ مسؾد ماظعزؼز م(رضل ماهلل مسـف)مم
ؼؽؿأمإديمساعؾفميفماظؾصرةمطؿابّامؼؼقلمصقف:م"واغظرمعَـمضِؾؾَؽمعـمأػؾماظذعةمضدمطربتم
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دـف م ،موضعػت مضقتف م ،مووظت مسـف مادلؽادأ م ،مصلجِر مسؾقف معـ مبقت معال مادللؾؿني معام
ؼُصؾقفم" م
مممممممودلا مرأى مدقدغا مسؿر مبـ ماخلطاب م(رضل ماهلل مسـف) مرجؾًا معُلـ٘ا معـ مأػؾ ماظؽؿابم
ؼؿؽػػ ماظـاس م ،مصؼال م :م مواهلل معا مأغصػـا مػذا مإن مأطؾـا مذؾقؾؿف موضقعـاه ميف مذقؾؿف م ،مثؿم
أجرىمسؾقفمعـمبقتمادلالمعامؼصؾقف م
مممموػذا معا مأضره مدقدغا مخاظد مبـ ماظقظقد م(رضل ماهلل مسـف) ميف مصؾقف مألػؾ ماحلرية:م
"وجعؾتُ مهلؿ مأؼٗؿا مذقخ مضعُػ مسـ ماظعؿؾ م ،مأو مأصابؿف مآصة معـ ماآلصات م ،مأو مطان مشـقَ٘ام
صاصؿؼر،موصارمأػؾُمدؼـفمؼؿصدضقنمسؾقفمررحتمجزؼؿفم،موسِقؾمعـمبقتمعالمادللؾؿني" م
ممممصاإلدالم مؼدسق مإدي ماظؿؽاصؾ مواظؿقازن مبني مأصراد ماجملؿؿع محؿك متلقد مروح ماظقئامم
واظلالمم،موؼؿقؼؼماظلالمماظـػللم،مواألعـماجملؿؿعلمبنيمأبـاءماجملؿؿعمذيقعّام م
ممممصؿا مأحقجـا مإدي مسقدة مإدي مضقؿـا ماظدؼـقة مواجملؿؿعقة مواإلغلاغقة معـ مبر ماظقاظدؼـ،م
وحلـمععاعؾؿفؿام،موإطرامماظؽؾريم،موذيماظشقؾةم،مواإلحلانمإديماخلؾؼمذيقعّا م
م

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

