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مجَْرٓ٘ مصز العزبٔ٘
ّسارٗ األّقاف
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ك حضارٌٖ ّإىساىٌٕ
اليظاف ُ٘ سمْ ٌ

ممممممماحلؿّٓمٓمربِّماظعادلنيم،ماظؼائلٔميفمطؿابهِماظؽّٕؼم:م{ؼَامبَـِيمآدَمَمخُُّٔوامزٔؼـََؿؽُمِمسِـَِّٓم
طُلِّ معَلِفٍِّٓ} ،موأَذفُّٓ مأنِ مالَ مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُ ،موأَذفُّٓ مأنٖ مدقَّٖٓغا موغؾقٖـام
حمؿّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُ ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِ موبارٔكْ مسؾَقه ،موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ ،موعَنِ متَؾِعَفُمِم
بإحلانٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم .م
ّبعد:

مممممممصؾؼّٓماػؿمماإلدالممبأعّٕماظـظاصةماػؿؿاعّامباظغّامؼؿـادبمععمأػؿقؿفامطلؾوكمإغلاغي،م
وضقؿةمحضارؼة،موضّٕورةمذّٕسقة،مورطقّٖةمأدادقةميفماحلػازمسؾىماظؾقؽةماظيتمخؾؼفامآم
(سّٖ موجل) موأعّٕ ماإلغلان مباحلػاز مسؾقفا موتـؿقؿفا ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه موتعادي:م

{وَظَا متُػْلُِّٓوا مصِي ماظْأَرِضٔ مبَعَِّٓ مإٔصِؾَاحِفَا} ،موؼؼول مدؾقاغه :م{ػُوَ مأَغِشَ َأطُمِ معِنَ ماظْأَرِضٔم
وَادِؿَعِؿَ َّٕطُمِمصِقفَا}.م م
ممممممموال مذك مأن ماظـظاصة مسـوان ماحلضارة ماظّٕاضقة م ،مودظقل ماظـُؾل موادلّٕوةة ماآلدعقة،م
واظؾقؽةماظـظقػةمدظقلمسؾى مرضيمعنمؼعقّ٘مبفا م؛مظّٔامصؼّٓ مأعّٕ ماإلدالم مأتؾاسهمباظـٓظاصة،م
وحـٖفممسؾقفا،مورشّؾفممصقفا،موجعؾفامدؾقؾًامإديمحمؾةمآم(سّٖموجل)،مصؼّٓماعؿّٓحماحلقم
دؾقاغه موتعادي مأػل معلفّٓ مضؾاة محلّٕصفم مسؾى ماظطفارة مواظـظاصة م ،مصؼال مجل مذأغه:م
{دلَلِفِّْٓ مأُدَِّّٗ مسَؾَى ماظؿٖؼْوَى معِنِ مأَوٖلٔ مؼَوِمٕ مأَحَقٗ مأَن متَؼُومَ مصِقهِ مصِقهِ مرٔجَالْ مؼُقِؾٗونَ مأَنم
ؼَؿَطَفُّٖٕوا موَاظؾَّهُ مؼُقِبٗ ماظْؿُطَّفِّّٕٔؼنَ} ،موضّٓ مبقٓن مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مأن ماظطفورم
غصفماإلميان،مأيمغصفماظّٓؼن،مصؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(اظطُّفُورُمذَطُّْٕماظْٔإميَانٔ) .م
ممممممموظؼّٓ مجعل ماإلدالم ماظطفارة مواظـظاصة ماظؽاعؾة مظؾفلّٓ مواظـوب موادلؽان مجّٖةّا مالم
ؼؿفّٖأمعنمذّٕائعه،مصالمخيػىمسؾىمأحّٓمأنماظطفارةمذّٕطمظؼؾولمأػممسؾادةميفمحقاةم
ادللؾم ،مواظّٕطن ماظعؿؾي ماِّول ميف ماإلدالم مبعّٓ ماظشفادتني مأال موػي ماظصالة م ،مضالم

( )2م

ػؽُمِ موَأَؼَِِّٓؼؽُمِ مإٔظَىم
تعادي :م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظَِّّٔؼنَ مآَعَـُوا مإٔذَا مضُؿِؿُمِ مإٔظَى ماظصٖؾَاةِ مصَاشْلِؾُوا موُجُو َ
دؽُمِ موَأَرِجُ َؾؽُمِ مإٔظَى ماْظؽَعِؾَقِنٔ موَإٔنِ مطُـِؿُمِ مجُـُؾّا مصَارَّفُّٖٕوا} ،موضالم
اظْؿََّٕاصِقٔ موَاعِلَقُوا مبُِّٕةُو ِ
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(إٔنٖ مآ مسَّٖٖ موَجَلٖ مظَا مؼَؼْؾَلُ مصَؾَاةً مبِغَقِّٕٔ مرُفُورٕ ،موَظَا مصََّٓضَةً معِنِم
شُؾُولٕ) .م
ممممممموطؿا ماسؿربت ماظشّٕؼعة ماإلدالعقة ماظـظاصة مدؾؾّا محملؾة مآ متعادي م ،محقث مضالم
دؾقاغه :م{إٔنٖ ماظؾَّهَ مؼُقِبٗ ماظؿٖوٖابِنيَ موَؼُقِبٗ ماظْؿُؿَطَفِّّٕٔؼنَ} ،مصؼّٓ مأخرب ماظـيب م(صؾى مآم
سؾقه مودؾم) ميف محّٓؼـه ماظصققّّ مأن مسّٓم ماظطفارة معن ماظؾول موحلن ماالدؿرباة معِنم
أدؾابمدكطمآم(سّٖموجل) م،مصققـؿـامعّٕٖ ماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مبِؼَؾَِّٕؼِنٔم،مضَالَم:م
ال مؼَلِؿَؿُِّٕ معِنَ ماظؾَوِلٔ م ،موَأَعٖام
(إٔغٖفُؿَا مظَقُعَّٖٔبَانٔ م ،موَعَا مؼُعَّٖٔبَانٔ مصِي مطَؾِريٕ م ،مأَعٖا مأَحَُّٓػُؿَا م َصؽَانَ م َ
اآلخَُّٕ م َصؽَانَ مؼَؿِشِي مبِاظـٖؿِقؿَةِ)م،مويفمرواؼة م:م(إٔغٖفُؿَامؼُعَّٖٔبَانٔ م،موَعَامؼُعَّٖٔبَانٔمصِيمطَؾِريٕ م،مأَعٖام
ػََّٔام َصؽَانَمظَامؼَلِؿَـِّٖٔهُمعِنَماظْؾَوِلٔم،موَأَعٖامػََّٔام َصؽَانَمؼَؿِشِيمبِاظـٖؿِقؿَةِ)م .م
ممممممموؼؿضّّ ماػؿؿام ماإلدالم مباظـظاصة ميف مأعّٕه مظؾؿلؾم مباظؼقام مبفا ميف مطل متػاصقلم
حقاته م؛ موذظك مِّن محلن مادلظفّٕ م ،مورفارة ماظظاػّٕ مشاظؾّا معا متؽون مدظقؾًا مسؾى محلنم
ادلكربمورفارةماظؾارنم،موعنمذظكم :م

مم* مالرتغٔب يف ىظاف٘ املمبس ،مصؾعّٓ مأن مأعّٕ مآ م(سّٖ موجل) مردوظه م(صؾى مآم

سؾقهمودؾم)مبإغّٔارمضوعه،موأعّٕهمبّٔطّٕهمومتفقّٓهمأعّٕهمبؿطفريمثوبهم،مصؼالمتعاديم:م
(ؼَامأَؼٗفَاماظْؿُّٖٓثُِّّٕم*مضُمِم َصأَغِّٔرِمُم*موَرَبٖكَمصَؽَؾِِّّٕمُم*موَثِقَابَكَمصَطَفِِّّٕ)موطانمػّٔامعنمأولمعام
غّٖلمسؾىماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،مصؼّٓمضّٕنمآم(سّٖموجل)ماِّعّٕمبطفارةم
اظـوبمبفّٔهماِّواعّٕماظعظقؿةمِّػؿقةماظطفارة مواظـظاصةم؛ موِّغفامصػةمحيؾفامآم
(سّٖموجل)م،موســّٓعـامرأىماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مرجُـالًمسؾقـهمثقــابْمشريمغظقػـةم،م م
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ضالمعلؿـؽّّٕا:م(أَعامطانمػّٔامجيُّٓمعامؼَغلِلُمبهمثوبَهُ؟) .م
ممم* احلث عم ٙاالغتسال ْٓو اجلنع٘ ّيف العٔدًٓ م ،معع ماظؿودع ميف ماالشؿلاالتم
ادللـوغةم ،مصؼّٓمحـتماظشّٕؼعةماظغّٕاةمسؾىماظطفارةمواظـظاصةمالمدقؿاميفمأوضاتماجؿؿاعم
اظـاسميفمعـادؾاتفمم ،مؼؼولمغؾقـا م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(شُلِلُ مؼَوِمٔماجلُؿُعَةِموَاجِبْم
سَؾَىمطُلِّمعُقِؿَؾِمٕ) م،موسنمسَائِشَةَ م(رَضِيَماظؾَّهُمسَـِفَا) مضَاظَتِ م:م(طَانَماظـٖاسُمعَفَـَةَمأَغِػُلِفٔمِم-
خّٓممأغػلفم-م،م َوطَاغُوامإٔذَامرَاحُوامإٔظَىماجلُؿُعَةِم،مرَاحُوامصِيمػَقِؽَؿِفٔمِم-مسؾىمحاظؿفممعنم
اظؿعّٕقموشريه-م َصؼِقلَمظَفُمِ:مظَؤماشْؿَلَؾْؿُم)م .م
ممممم*ماألمز بالسْاك  ،متـظقػًامظألدـانم،موحّٕصّامسؾى مرِقبمرائقةمادللؾم م ،مصؼّٓمضالم

(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(اظلِّوَاكُمعَطْفََّٕةٌمظِؾْػَمٔم،معَِّٕضَاةٌمظِؾّٕٖبِّ) .م

ممم* ماحلث عم ٙاٍتناو اإلىساٌ بَٔئتُ ّمظَزِ م،موػّٔامعنمحمادنمعامدستمإظقهم
اظشّٕؼعةماإلدالعقةم،مصعنمجابّٕٔمبنٔمسؾِّٓمآ م(رضيمآمسـفؿا) م،مضال:مأتاغامردولُمآم
(صؾَّىمآمسؾقهمودؾم) مصّٕأىمرجُالًمذعِـّامضّٓمتػّٕٖقَمذَعُّٕهُم،مصؼال:م(أعامطانمػّٔامؼَفُّٓمعام
ؼُلَؽخملنُمبهمذَعَِّٕهَ؟).م م

مم* ماألمز بالتطٔب:مصؼّٓمضال ماظـيبم(صَؾَّىمآُ مسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(سَؾَىمطُلِّمعُقِؿَؾِمٕماظْغُلِلُم
ؼَوِمَ ماظْفُؿُعَةِ ،موَؼَؾْؾَُّٗ معِنِ مصَاظِّّٔ مثِقَابِهِ ،موَإٔنِ مطَانَ مظَهُ مرِقبْ معَّٖٗ معِـِهُ) ،موضال م(صؾى مآم

سؾقهمودؾم)م:م(ظَامؼَغِؿَلِلُمرَجُلْمؼَوِمَماظْفُؿُعَةِمثُمٖمؼَؿَّٗٗمعِنِمدُػِـِهِمأَوِمرِقبِمأَػِؾِهِمثُمٖمؼَ ْأتِيم
اظْؿَلِفَِّٓموَظَامؼُػَِّّٕقُمبَقِنَماثِـَقِنٔمثُمٖمؼُـِصِتُمإٔذَامَتؽَؾَّمَماظْإٔعَامُمإٔظَّامشُػَِّٕمظَهُمعَامبَقِـَهُموَبَقِنَماظْفُؿُعَةِم

اظْأُخَِّٕى)،مبلموغفىمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مسنمإزساجماإلغلانمشريهمبأيمرائقةم
طّٕؼفةمعنمذأغفامأنمتـػّٕماظـاسمعـه،محقثمغفىمعَنمأطلمثوعّامأومبصؾًامسنمحضورمصالةم
اجلؿاسةمسؾىماظّٕشممعنمسظممأجّٕػا،موطؾريمثوابفا،مصؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عنِم

َأطَلَمثُوعّامأَوِمبَصَؾًا،مصَؾْقَعِؿَّٖٔظْـَام-أَوِمضَالَ:مصَؾْقَعِؿَّٖٔلِمعَلِفَِّٓغَا-موَظْقَؼْعُِّٓمصِيمبَقِؿِهِ)م .م
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ممممممموطّٔظك مؼؿضّّ ماػؿؿام ماإلدالم مبأعّٕ ماظـظاصة معن متوجقه ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مأعؿه مبؿـظقف مادللاجّٓ موأصـقة ماظؾقوت موتطفريػا ،مصعَنِ مسَائِشَةَ م(رضي مآ مسـفا)م
ضَاظَتِ م :مأَعََّٕ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مبِؾِـَاةِ ماظْؿَلَاجِِّٓ مصِي ماظّٓٗورٔ م(أي ميفم
اِّحقاة)موَأَنِمتُـَظَّفَموَتُطَقٖبَم،موضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(رَفُِّّٕوامأَصْـِقََؿؽُمِ)م،موطاغتمم
اعَِّٕأَةً متَؼُمٗ ماظْؿَلِفَِّٓ مصَػَؼََّٓػَا مرَدُولُ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مصَلَأَلَ مسَـِفَا م ،مصَؼَاظُوا:م
عَاتت ،مصؼَالَم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(أَصَؾَا مطُـِؿُمِ مآذَغِؿُؿُوغِي)م ،مصََّٓظُّوهُ مسؾىمضربػامصَصَؾَّىم
سَؾَقِفَاماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م .م
مممممممومل مؼؼف ماِّعّٕ مباظـظاصة مسـّٓ محّٓ ماِّعّٕ مباظـظاصة ماظشكصقة م ،مأو مغظاصة مادللاجّٓم
واظؾقوتمصقلب م،مبلموصلماِّعّٕمإديماظؿوجقهمبؿـظقف ماظؾقؽةماظيتمؼعقّ٘مصقفاماإلغلانم
وؼؿػاسلمععفا م،موضّٓمتؽونم ػّٔهماظؾقؽةمرّٕؼؼهماظّٔيمؼلريمصقه،مأومعّٓردؿهموجاععؿهماظيتم
ؼؿعؾم مبفا ،مأو معؽاغّا مساع٘ا مؼؼضي معن مخالظه معصاحله ،مأو مؼؿـّٖه مصقه م ،موضّٓ مسين ماإلدالمم
سـاؼةمخاصة مبؿـظقف ماظطّٕقمواِّعاطنماظعاعة موإزاظةماِّذىمسـفاموجعؾفامبابّاموادعّامعنم
أبوابماخلري م،مصإعارة ماِّذى مسن ماظطّٕؼق مصّٓضة م ،موإعارة ماِّذى مسن ماِّعاطن ماظعاعةم
صّٓضةم ،مصعنِمأَبِيمبَِّٕزَةَم(رضيمآمسـه)مضَالَم:مضُؾْتُم:مؼَامرَدُولَمآِمعُِّٕغِيمبِعَؿَلٕمأَسِؿَؾُهُم؟م
ضَالَم:م( َأعِطِماَِّذَىمسَنٔماظطَّّٕٔؼقٔمصَفُوَمظَكَمصََّٓضَةٌ)م،مويفمرواؼةمضال:مضُؾْتُ:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِم
دُظَّـِيمسَؾَىمسَؿَلٕمؼُِّٓخِؾُـِيماظْفَـٖةَم؟مضَالَم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(أَعِطِماظْأَذَىمسَنِمرَّٕٔؼقٔم
اظـٖاسٔ)م .م
مممممممبلمظؼّٓمأخربماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأنمتـظقفماظطّٕقمعنماِّذىمدؾبميفم
دخول ماجلـة م ،مصأذى ماظـاس ميف مرّٕضاتفم مأو ميف مأعاطـفم ماظعاعة مدؾب ميف مظعن معنم
ؼػعؾه،موعّٓساة مظغضب مآ م(سّٖ موجل)مسؾقهم ،مصؼال م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(ظَؼَِّٓمرَأَؼِتُم
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ٔماظطّٕٔؼقٔمطَاغَتِمتُؤِذِىماظـٖاسَ)م،موضالم
رَجُالًمؼَؿَؼَؾَّبُمصِيماظْفَـٖةِمصِي مذَفََّٕةٍمضَطَعَفَامعِنِمزَفِّٕ َّ
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(اتٖؼُوا ماظْؿَالَ ِسنَ ماظـٖالَثَ :ماظْؾََّٕازَ مصِي ماظْؿَوَارٔدِ موَضَارٔ َسةِم
اظطَّّٕٔؼقٔ موَاظظخمللِّ) م ،مويف مػّٔؼن ماحلّٓؼـني مدالظة مواضقة مسؾى مأن متؾوث ماظطّٕقم
بإظؼاةماظؼؿاعةموحنوػامعنمدائّٕمادلؾوثاتمواظؼاذوراتمؼعاضبمسؾقه مصاحؾهم،موأنم
إزاظةماِّذىمسنماظطّٕؼقمعنمأسؿالماظربماظيتمتّٓخلماظعؾّٓماجلـة .م
ممممممصاظـظاصة مدؾوك مضوؼم مؼـؾغي مأن مغأخّٔ مأغػلـا مبه موأن مغعود مأبـاةغا مسؾقه م ،موأن مغّٕبقفمم
سؾى مخّٓعة ماظورن موخّٓعة ماجملؿؿع م ،مصكّٓعؿفؿا مذّٕف مطؾري موسؿل مغؾقل م ،مطؿا مؼـؾغيم
أن مغعودػم مسؾى ماظـظاصة مواظـظام معـّٔ ماظصغّٕ م ،موسؾى معّٕاساة ماظّٔوق ماظعام مواآلدابم
اظعاعة م ،مواحرتام محؼوق ماآلخّٕؼن م ،موسّٓم مإؼّٔائفم مبأي مظون معن مأظوان ماِّذى م ،موأنم
أخطّٕ موأذّٓ مأغواع ماِّذى ميف مذظك مػو معا مميؽن مأن مؼصقب ماظـاس ميف مصقؿفم مأوم
ؼؾوث معقاػفم م ،مصإظؼاة مادلكؾػات مصؾؾة ممطاغت مأو مدائؾة ميف ماظـفّٕ مأو ماجملاري مادلائقةمم
عن مأذّٓ مأظوان ماِّذى ماظعام ماظّٔي مؼـؾغي ماظؾعّٓ مسـه موسّٓم ماظوضوع مصقه ،مواظشعبم
ادلصّٕي مأودي مذعوب ماِّرض مباظؿؿلك مبفّٔا ماظلؾوك ماحلضاري موػّٔه ماظؿعاظقمم
اإلدالعقةماظعظقؿةم،مِّغـامذعبمسّٕؼقميفماحلضارة ماظيت متّٓسومإديماِّغاضةمواجلؿالم،م
واظؾعّٓمسنمطلمعامؼؤذيموؼـػّٕموالمؼؼّٕهماظّٔوقموالماظطؾعماظلؾقمم،مصقضارةماإلدالممػيم
حضارة ماجلؿال مبؽل مععاغقه م ،محقث مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(إٔنٖ مآم
جَؿِقلْمؼُقِبٗماظْفَؿَالَ)م.م م
ممممممموظؼّٓمطاغتمثؼاصة ماجملؿؿعمادلصّٕيمضائؿةمسؾىماظـظاصةموسّٓممتؾوؼثمادلقاهمعـّٔم
ضّٓؼمماِّزلم،مصؼّٓمأثؾتماظؿارؼّْمأنمحػازمادلصّٕيماظؼّٓؼم مسؾىمغعؿةمعقاهمغفّٕماظـقل،م
وسّٓم متؾوؼـفا ،مواسؿؾار متؾوؼـفا مجّٕمية معن ماجلّٕائم ماظؽربى ،موطان مؼؽؿب معن مضؿنم
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وصاؼاهميفمغفاؼةمحقاتهمأغهمملمؼػعلمطّٔاموطّٔامعنماجلّٕائمم،موأغهمملمؼؾوثمعاةماظـفّٕم،م
وطأغهمؼؿؼّٕبمإديمآ م(سّٖموجل) مبفّٔهماظػضقؾةم،موابؿعاده مسنمتؾكماجلّٕميةماظـؽّٕاةم،م
جّٕميةمتؾوؼثمعقاهماظـفّٕم.م م
أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
*ممممم*ممممم* م

ممممممماحلؿّٓمٓمربماظعادلني،موأذفّٓمأنمالمإظهمإالمآموحّٓهمالمذّٕؼكمظه،موأذفّٓمأنم
دقّٓغا موغؾقـا محمؿّّٓا مسؾّٓه موردوظه ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أذيعني.مم م
إخْٗ اإلسالو :

مممممممظؼّٓ مأسؾى ماإلدالم معن مذأن ماظـظاصة مطؿظفّٕ محضاري ،مودؾوك مراقٕ محؿىم
َّىماظؾهُم
َّ
سّٓػا ماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مذعؾةمعنمذعبماإلميانم،مصؼَالَم(صَؾ
سَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)م:م(اْظإٔميَانُمبِضِعْموَدَؾِعُونَمأَوِمبِضِعْموَدِؿٗونَمذُعِ َؾةًم َصأَصْضَؾُفَامضَوِلُمظَامإَٔظهَمإٔظَّام
ذعِؾَةٌم ِعنِماْظإٔميَانٔ)م،موظؼّٓمتوارثم
رةُماظْأَذَىم َسنِماظطَّّٕٔؼقٔموَاظْقَقَاةُم ُ
اظؾهُموَأَدِغَاػَامإٔعَا َ
َّ
اظصقابةم(رضوانمآمسؾقفم)مػّٔامادلـفجماظـؾوي،موأصؾّّمثؼاصةمإغلاغقةمإدالعقةم
ؼؿعاعؾون مبفا ،موحيـون ماظـاس مسؾقفا ،موؼّٕشؾوغفم ميف ماظؼقام مبفا م ،موظَؿٖا مضَِّٓمَ مأبوم
عودى ماْظأَذِعَّٕٔيٗ م(رضي مآ مسـه) ماظْؾَصَِّٕةَ ،مضَالَ مظَفُمِ :م( ٔإنٖ مأَعِريَ ماظْؿُؤِعِـِنيَ مبَعَـَـِيم
إٔظَقِؽُمِمِظأُسَؾخملؿَؽُمِمدُـٖؿَؽُمِم،موَإٔغِظَاصَؽُمِمرُُّٕضَؽُمِ)م .م
وال مذك مأن محّٕص ماإلدالم مسؾى مغظاصة ماظؾقؽة ماحملقطة مباإلغلان مػّٓصه مأنم
تؽونماظؾقؽةماظيتمؼعقّ٘ماإلغلانمصقفا مخاظقةمعنماِّعّٕاضماظيتمتؤثّٕمسؾىمصقؿهم
اظيت مػي مغعؿة معن مأجل مغعم مآ مسؾى ماظعؾّٓ؛ مِّن ماِّعّٕاض مإذا ماغؿشّٕت ميفم
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جمؿؿع مال مؼؼؿصّٕ مضّٕرػا مسؾى مذك ّٙمدون مآخّٕ م ،موإمنا متؤثّٕ مدؾؾّا مسؾى محقاةم
اظـاسمذيقعّام،مصؿنمادلعؾوممأنمأضّٕارماظؿؾوثمظقلتمضاصّٕةمسؾىماإلغلانموحّٓهم،مبلم
تؿعّٓاهمإديمذيقعمادلكؾوضاتم؛مظّٔامصؼّٓمجاةماظـفيمسنماظؿؾوثمجبؿقعمصورهمحػازًام
سؾىماظػّٕدمواجملؿؿعمودائّٕمادلكؾوضاتم .م
ممموطؿا مطان ماإلدالم محّٕؼصّا مسؾى ماظطفارة ماحللقة مبؽل مصورػا م ،مطان محّٕؼصّا مسؾىم
اظطفارة مادلعـوؼة مبؽل مععاغقفا م ،مططفارة ماظعؼقّٓة معن مطل ماخلّٕاصات ماظيت متؾصق مبفا،م
ورفارةماِّخالقمعنماظّٕذائلموادلـؽّٕاتم،مورفارةماظؾلانمعنمطلماظؼؾائّّمواآلثامم،م
و رفارة ماظػؽّٕ معن ماظؿطّٕف مواالحنّٕاف م ،موطّٔظك مرفارة ماظؼؾوب معن ماظغل مواحلؼّٓم
واحللّٓ مواظؽّٕاػقة م؛ مِّن مطل مػّٔه ماظصػات مال متؾقق مبادللؾم ماظّٔي مؼّٕؼّٓ ماظـفاة ميفم
دغقاهموسؼؾاهم،مصقفبمسؾىماظعؾّٓماظعؿلمسؾىمرفارةمزاػّٕهم،موإصالحمبارـهم،مصقـؿػعم
يفمدؼـهمودغقاهموآخّٕتهم .م
المَه احفظ مصزىا ّ ،طَز قمْبيا ٍّ ،ذب ألسيتيا ،
ّارض عيا رضا ال تسخط عمٔيا بعدِ أبدا .

