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 التأسٌ بأخالم السسىل الهسيه 

 )صلِ اهلل علًه وسله(

ممطؿابفميفماظؼائؾم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿدمممممم ماظؾَّمفِممَرُدمق ٔممِصملممَظُؽمؿِممَطاَنمَظَؼِد}:اظؽرؼؿ

ـِمَحَلـٌَةمُأِدَقٌة ًّامماظؾَّمفَممَوَذَطمرَمماْظمَكِخرَممَواْظَقمِق َمماظؾََّفمَؼِرُجقمَطاَنمِظَؿ َّممم{َطمـِ ََملظمَفمٔل ،موَأذمفُدمأِنم

اهلُلموحَدُهمَمَذمرؼَؽمَظمُفم،موَأذمفُدمأٖنمدمقَدغاموغؾٖقـمام ؿمّدامَسؾمُدهموردمقُظُفم،ماظؾَُّفمٖؿمَ مٚؾممممممممممم

ـٔم.م ـِمَتِؾَعُفِؿمبنحلإنملَظكمؼقٔ ماظٚدؼ مودؾِِّؿموبأرْكمسَؾقفموسَؾكمآِظِفمو قِؾِفم،موَع

 : وبعد ممممم

) ؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿ(مظقكمرجماظـماسمعمـممممممم ؿّدامزموجؾ(مردقظفصؾؼدمبعثماهللم)سممممم

اظظؾؿاتملديماظـقرم،موظقؿؿؿمبرداظؿفمعؽار ماِّخمق مو ادمـفام،مصادمؿقجلمذظمؽمأنممممم

عمـممممبامحؾاهمبمفمربمفممميفمضؿةماظؽؿا ماظؾشريم(ؼؽقنمردق ماهللم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ

صؼدماجؿؿمعميفمذكهمفم) مؾكماهللمممموَمسفلميفمذظؽمطاعؾة،مةمصاضؾة،مولغلاغقمأخق 

سؾقممفمودممؾؿ(مطممٗؾمعممامتػممٓر معممـماخلممًموادلعممروبميفماِّغؾقممالماظلممابؼني،محقممثمؼؼممق ممم

ـَمُأوَظِؽَؽ}تعادي:م صفقماِّدقةمواظؼدوةماظيتمارتضماػامم،م{اْضَؿِدِهمَصِؾُفَداُػُؿماظؾَُّفمَػَدىماظَِّذؼ

م.ظؾـاسمذيقّعاممم)سزموجؾ(اهلل

ملديماظؽرؼؿماظؼرآنمتعاظقؿمبلضقاظفموأصعاظفموأحقاظفم(ودؾؿمسؾقفماهللم ؾك)محق موظؼدممممم

وعممامأحقجـمماماظقممق ملديماظؿلدمملممممم،ماِّرضمسؾممكمميشمملمضرآّغممامصؽممانمعؾؿممقس،مواضممع

واَضؿدالمبلخق ماظردمق ماظؽمرؼؿم) مؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿ(م،موععاعؾمةماظـماسممبمامطمانمممممممممم

اظؽرميمةم،مو ممػاتفمممفقضممؼعاعؾمفؿمبمفم) مؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿ(م،موػممذهمبعمضمجقاغملمأخممممممم

مونعؾمعـمػذاماظؿلدملمواضّعمامسؿؾ٘قماميفمحقاتـما.ممممؿلدكمبفام،مغاظـؾقؾةماظيتمؼـؾغلمظـامأنم

م:ـفاموع
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م،مرقؾمةمحقاتمفممصؾؼدمطانماظـيبم) ؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿ(م مااًضامأعقـّمامممممم:صدقه وأماىته *

مضؾؾمبعـؿفم،مويفمذظؽمؼؼق مذقضل:باظهاا ماِّعنيم،ممحؿكمظؼؾقهم

ممبؿَٓفٔؿم سؾكمضقٕ موعاماِّعنُيمظؼؾؿؿقُهمأعنَيماظؼقٔ ميفم غٕر

اِّثرماظقاضّّميفمأنمؼؽقنمم-أؼّضا–ظهدضفموأعاغؿفم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مطانمموضدممممم 

يفمحػممظممو ممؾمثؼممؿفؿم،ميفمسظمما ماِّعممقرماظمميتموضعمم مبقممـفؿممممضقعممفمةمشممقردلأػًؾممام

ضرؼشمبـمالماظؽعؾمةممممت،مؼق مأنمأساامعـمأا مادلقاضػمسؾكمذظؽو،مموغػائلفؿمأعاغاتفؿ

حؿمكمؼؽؿؿمؾممم يفمعؽاغمف،مماحلفمرماِّدمقامموضمعممعمـمؼـما مذمربممممؿمامبقمـفؿممماخؿؾػقامصقو

اجعؾمقامأو معمـمممثؿمغزظمقامسؾمكمرأيماظقظقمدمبمـمادلغمًةمحمنيمضما م مؿ:مممممممممم،ماظؾـالمصقضف

مبقـؽؿمصقؿامختؿؾػقنمصقف،مصػعؾقامصؽانمَأو مااخٕؾمحؽّؿامؼدخؾمعـمبابمػذامادللفد

،مبمفمحؽّؿمامممػذاماِّعنيمرضقـام:،مصؾؿامرأوهمضاظقا( ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)قفؿمردقُ ماهللمسؾ

ػؾمؿملظمٓلممم)ػذام ؿد،مصؾؿاماغؿفكملظقفؿموأخربوهماخلؾمر،مضما م مؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿ:ممممم

ظؿلخمذمطمؾمضؾقؾمةمبـاحقمةممممم)،مثمؿمضما :ممماظشمرؼػةمممصقضعفمبقدهمبف،مصلخذماحلفرملتصُلم(ثقّبا

صػعؾقا،محؿكملذامبؾغقامبفمعقضمعف،موضمعفمػمقمبقمده،مثمؿممممممم(م،ارصعقهمذيقّعاعـماظـقب،مثؿم

ػممذاماخلممقبمهؽؿؿممف،موثؼممؿفؿميفمم(وأغفممكماظممـيبم) ممؾكماهللمسؾقممفمودممؾؿم،ُبممعمسؾقممف

م دضفموأعاغؿفم.

ععاغقفميفمذكصماظـيبممبفكيفمأسؾكم قرهموأمجؾ٘قامواضّقامخؾؼماِّعاغةزفرموظؼدمممممم

مؾةما فرةمادلؾارطةم،محقثمأعرماظـيبم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ() ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مظق

ماِّعاغاِتممسؾٓل مظًا موأنمؼـؿظر م، مأنمؼـا ميفمصراذف بـمأبلمراظلم)رضلماهللمسـف(

مغا ؾقهماظعدالم،موأخرجقهموآذوهموآذوامأ قاَبفمرشؿمأغفؿادلقاسةمسـدهملديمأػؾفا،م

ماهللمسؾقفؿ( مم)رضقان موأخذوا مظفمعـفؿ مادلمعـمَمهؾ مذظؽمِّن م؛ مميؾؽقن معا طؾ

مواهللمتعاديمؼؼق : مٔلَظِقٔفِؿم}اخلقاغةمحؿكمععمأسدائف، مَصاِغِؾِذ مِخَقاَغًة مَضِقٕ  ـِ مِع ـٖ مَتَكاَص َؤلٖعا
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،موَضاَ م) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م:م)َأٚاماََِّعاَغَةمٔلَظكم{َسَؾكمَدَقاٍلمٔلٖنماظؾََّفمَظامُؼِقٗلماْظَكاِئـِنَي

ـِمَخاَغَؽ(.َع ـِمَع ََمَتُك مـٔماِئَؿَؿـََؽمَو

طمانمؼعيملمسيماَلممممأجمقاماظـماسم،موممم(صؼدمطانم) ؾكماهللمسؾقمفمودمؾؿمم : جىده ونسمه*م

ماهلِلمَرُدقُ مُدِؽَؾمَعا:م)ضا (مسـفؿاماهللمرضل)ماهللمسؾدمبـمجابرمشكماظػؼرم،مصعـَعـمَمخي

وسـمدفؾمبـمدعدم)رضلماهللمسـفؿا(مضما :مم،مم(ََمَصَؼاَ :مَضطُّمَذِقّؽا(مَوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَ ؾَّك)

مَأْطُلمقكَمماظؾَّمفِممَرُدمق َممَؼماممَصَؼاَظم ِمم،مِبُؾمِرَاةٍمملديماظـيبم) ؾكماهللمسؾقفمودمؾؿ(ممجالتماعرأةم

مَرُجمؾْممَسَؾِقمفِممَصَرآَػماممَصَؾِؾَلمَفا،ممٔلَظِقَفما،ممُعِقَؿاّجمام(مودمؾؿممسؾقفماهللم ؾك)ماظـيٗبمَصَلَخَذَػام،مَػِذِه

ـَ ـَممَعمامماظؾَّمفِممَرُدقَ مَؼا:مَصَؼاَ م،ماظٖهَقاَبِةمِع مَضما َممَصَؾٖؿمامم،(َغَعمؿِم:م)َصَؼما َمم،مْطُلمـِقَفاماَصمَػمِذهِممَأِحَلم

م مؾكم)ماظـِٖؾملٖممَرَأِؼَ مِحنَيمَأِحَلـَِ مَعا:ممَضاُظقام،مَأِ َقاُبُفمَََعُف(ودؾؿمسؾقفماهللم ؾك)ماظـيب

مَذمِقّؽاممُؼِلمَل ُممََمَأٖغمفُممَسَرْصم َممَوَضمدِمم،مٔلٖؼاَػماممَدمَلْظَؿفُممُثمؿٖممٔلَظِقَفما،ممُعِقَؿاّجامَأَخَذَػا(مودؾؿمسؾقفماهلل

ـُممَظَعؾِّمكم(مودمؾؿممسؾقمفمماهللم مؾكم)ماظـِٖؾملٗممَظِؾَلمَفاممِحمنيَممَبَرَطَؿَفماممَرَجمِقتُم:مَصَؼما َمم،مَصَقِؿـََعُف مُأَطػَّم

مم(.ممِصقَفا

،موحٖثمسؾقفمدقدمماحلؼمتؾاركموتعاديودلؽاغةمػذاماخلؾؼماظؽرؼؿموبقانمعـزظؿفمأعرمبفم

مودؾؿ(مادلردؾني مم) ؾكماهللمسؾقف م:محقثمؼؼق ، ـِمُتـِػُؼقامَوَعا}دؾقاغف مُؼَقٖبمَخِقٕرمِع

ـَمآَاَ م،مويفماحلدؼثماظؼددل:م)َضاَ ماظؾَُّفمَتَؾاَرَكمَوَتَعا{ُتْظَؾُؿقَنمَظامَوَأغُؿِؿمٔلَظِقُؽِؿ َظك:مَؼاماِب

َؼام :م)ااظؽر مصؼوماجلقامسؾك(مودؾؿمسؾقفماهللم ؾك)اظـيبممحٖثَأِغِػِؼمُأِغِػِؼمَسَؾِقَؽ(،مو

ـَمآَاَ مٔلٖغَؽمَأِنمَتِؾُذَ ماْظَػِضَؾمَخِقْرمَظَؽم مُتَقُ مَسَؾكمَطَػاٍبم،مَوَأِنمُتِؿِلَؽُفمَذٙرمَظَؽم،ماِب ََ ،مَو

م مَتُعقُ  ـِ مِبَؿ ماظٗلْػَؾكم،َواِبَدْأ ماْظَقِد ـَ مِع مَخِقْر ماْظُعْؾَقا موضَواْظَقُد (:مودؾؿمسؾقفماهللم ؾك) ما(،

ـِ) ـِمَسَؾكمِبِفمَصْؾَقُعِدمَزِفٕرمَصِضُؾمَعَعُفمَطاَنمَع ـِمَظُف،مَزِفَرمََمَع ـِمَصِضْؾمَظُفمَطاَنمَوَع مَصْؾَقُعِدمَزاٍامِع

ـِمَسَؾكمِبِف م.م(َظُفمَزاَامََمَع



م(4)

صننمادلؿلعؾميفمأحؽا ماظشرؼعةمواظعؼائدماظيتماساملظقفامردق مم:واعتدالهوسطًته * 

مؼرىمعـفجماَسؿدا مواظقديقةمواضّقاميفمطؾمجماَتم اهللم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

م) م: م)رضلماهللمسـفا( متؼق مأ مادلمعـنيمسائشة ماهلُلمَ ؾَّك)ماظؾَِّفمَرُدقُ مُخٚقَرمَعااحلقاة،

ـَم(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِف ـٔمَبِق ـِمَظِؿمَعام،مَأِؼَلَرُػَؿاماِخَؿاَرمٔلظَّامَأِعَرِؼ مَأِبَعَدمَطاَنمٔلِثّؿامَطاَنمَصٔنَذام،مٔلِثّؿامَؼُؽ

َّممضا م) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(سـف(م،موماظـٖأس ـَمَأَحْدمٔل ـِمُؼَشاٖاماظٚدؼ ـَمُؼِلْر،مَوَظ :م)ٔلٖنماظٚدؼ

ـَماظٗدْظَفِة(َشَؾَؾُف،مَصَلٚدُاوامَوَضأرُبقامَو م.مَأِبِشُروامَواِدَؿِعقـُقامِباْظَغِدَوِةمَواظٖرِوَحِةمَوَذِلٍلمِع

حذرماظـيبم) ؾكماهللموعـمأجؾماحملاصظةمسؾكمػذهماظقديقةم،موذظؽماَسؿدا مممممم

لغؽرمسؾكمعـمباظغمعـمصيفماظؿدؼـ،موخا ةماظغؾقمماظغؾقمطؾمعظاػرمسؾقفمودؾؿ(معـم

ماَسؿدا مميفماظؿعؾدمواظؿؼشػمعؾاظغًةم)رضقانماهللمسؾقفؿ(مأ قابف ،مخترجفمسـمحٓد

ـِمصؼا م) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م ـٔ،مَصٔنٖغَؿامَأِػَؾَؽمَع :م)َؼامَأٗؼَفاماظـٖاُسمٔلٖؼاُطِؿمَواْظُغُؾٖقمِصلماظٚدؼ

ـٔ( مِصلماظٚدؼ ماْظُغُؾٗق مَضِؾَؾُؽُؿ ممَطاَن ماْظَلِدَؾِؿٚلو، مُبَرِؼَدَة ـِ ممَس مَخَرِجُ مم،)رضلماهللمسـف( َضاَ :

م مِباظـِٖؾٚل مَأَغا مَصٔنَذا مِظَقاَجٍة، مَؼِقٕ  مَوَدؾََّؿ)َذاَت مَسَؾِقِف مَصاِغَيَؾْؼـَامم(َ ؾَّكماهلُل مَؼَدٖي، ـَ َؼِؿِشلمَبِق

ـٖ ماظ مَصَؼاَ  مَواظٗلُفقَا، ماظٗرُطقَع مُؼْؽـُِر مُؼَهؾِّل، مَأِؼِدؼـَا ـَ مَبِق مِبَرُجٕؾ ـُ مَغِق مَصٔنَذا ِؾٗلمَغِؿِشلمَعّعا،

َضاَ :مُضْؾُ :ماظؾَُّفمَوَرُدقُظُفمَأِسَؾُؿ،مم(َأِومَضاَ مُؼَراِئل؟م-َؼَراِغلمَأَتَراُهم):م(َ ؾَّكماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)

ـَمَؼَدِؼِف،مَوَجَعَؾمُؼَهٚقُبُفَؿامَوَؼِرَصُعُفَؿا،مَوَؼُؼقُ :م ـِمَؼِدي،مَوَجَؿَعمَبِق َسَؾِقُؽِؿم)َضاَ :مَصَؿَرَكمَؼَدُهمِع

ـَمَؼِغِؾِؾُفَػ ـِمَذاٖامَػَذاماظٚدؼ م.(ِدّؼامَضاِ ّدا،مَسَؾِقُؽِؿمَػِدّؼامَضاِ ّدا،مَسَؾِقُؽِؿمَػِدّؼامَضاِ ّدا،مَصٔنٖغُفمَع

مممممم ظقفماظـيبم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مملمؼؽـمضا ّراملوَمذؽمأنماَسؿدا ماظذيماسا

ماسقةم مظقسؿدا  مطاغ ماسقتف مبؾ م، مصقلل مبربف ماظعؾد مو ؾة ماظؿعؾدؼة ماِّعقر سؾك

ظؾَُّفٖؿمصػلماسائفموَتؾؿؾفمطانم ؾكماهللمسؾقفمودؾؿمؼؼق :م)ذاعؾةمظؽؾمعـاحلماحلقاةم،م

ِؾِّّمِظلمُاِغَقاَيماظَِّؿلمِصقَفامَعَعاِذل،مَوَأِ ِؾِّّمَأِ ِؾِّّمِظلمِاؼـِلماظَِّذيمُػَقمِسِهَؿُةمَأِعٔري،مَوَأِ 
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مَعَعاِاي موِظلمآِخَرِتلماظَِّؿلمٔلَظِقَفا م، مادِلسـم( مَدِؿِعُ مَرُدقَ م)رضلماهللمسـف(ْؼَدأ  مَضاَ : ،

ـٕ)َؼُؼقُ :مم(َ ؾَّكماظؾَُّفمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)اهلِلم مَبْي ـِ ـٔمآَاَ مِبَقم،َعامَعأَلمآَاِعٙلمٔوَساّلمَذ٘رامِع ِلِلماِب

ََمَعَقاَظَةمَصـُُؾْثمِظَيَعاِعِفمَوُثُؾْثمِظَشَراِبِفمَوُثُؾْثمِظـََػِلِف ـَمُ ْؾَؾُف،مَصٔنِنمَطاَنم م(م.ُأُطَقْتمُؼِؼِؿ

َمصر ميفمذظؽمبنيمعلؾؿموشًمعلؾؿم،مأومشعمم :اإلىصاف وإعطاء نل ذٍ حل حكهم*

ؼؼمصادللؾؿمعياظلمبلنمحي،ممظقٕنموظقٕنوصؼًم،مأومضرؼلموبعقدم،مأومحاطؿمو ؽق م،مأوم

ممعد مععمذيقعماظـاسمدقالمأطاغقامعلؾؿنيمأ مشًمعلؾؿنياظ وأَمؼظؾؿمأحّدامعـم،

ـَمَحَؽِؿُؿِؿمَؤلَذا}اظـاسمأبّدام،مضا متعادي:م مِغِعٖؿاماظؾََّفمٔلٖنمِباْظَعِدٔ مَتِقُؽُؿقامَأِنماظـٖأسمَبِق

ًّامَدِؿقّعامَطاَنماظؾََّفمٔلٖنمِبِفمَؼِعُظُؽِؿ ـَمَؼامَأٗؼَفام}،موضا متعادي:{َبِه مَضٖقاِعنَيمُطقُغقامآَعـُقاماظَِّذؼ

ـٔمَأٔومَأِغُػِلُؽِؿمَسَؾكمَوَظِقمِظؾَِّفمُذَفَداَلمِباْظِؼِلِط ـِمٔلِنمَواْظَلْضَرِبنَيماْظَقاِظَدِؼ ًّامَأِومَشـِ٘قامَؼُؽ مَصاظؾَُّفمَصِؼ

مَتِعَؿُؾقَنمِبَؿامَطاَنماظؾََّفمَصٔنٖنمُتِعٔرُضقامَأِومَتْؾُقوامَؤلِنمَتِعِدُظقامَأِنماْظَفَقىمَتٖؿِؾُعقامَصَؾامِبٔفَؿامَأِوَظك

ًّا مِظؾٖؿْؼَقىمَأْضَرُبمُػَقماِسِدُظقامَتِعِدُظقامَأظَّامَسَؾكمَضِقٕ مَذـَكُنمَؼِفٔرَعـُٖؽِؿمَوَظا}وضا متعادي:م،{َخِؾ

ًْماظؾََّفمٔلٖنماظؾََّفمَواٖتُؼقا مسؾكم{َتِعَؿُؾقَنمِبَؿامَخِؾ موبغضفؿ مضق  مَمحيؿؾـٓؽؿمطراػقة مأي: ،

مسد ماظؿعاعؾمباظعد مععفؿ.

موهللمآرماظؼائؾ:

ماإلخممقبمبمذيمعؼممرونمواظؾم مصرؼضمةماظؽرؼممؿمسؾكماظقصالملن

ماإلغهمابمجماغملماظؾؽقمؿموترىمعـهًػامؼعاذرمدلـماظؽمرؼؿموترى

ماظممممم محـٖـا موظؼد مسؾك ماظؽرؼؿ مؼرآن مػذا ميفمطـً مبف موأعر م، ماظعظقؿ مآؼاتفماخلؾؼ عـ

ظقسمأا مسؾكمذظؽمعـمأنمؼـز مجربؼؾماِّعنيم)سؾقفماظلق (مسؾكمضؾلمو،مماظؾقـات

مبكؼاتمتؿؾكمل مودؾؿ( مصقفاماظـيبم) ؾكماهللمسؾقف ديمأنمؼرثماهللماِّرضموعـمسؾقفا

ما مؼفقاي مببرالة معلؾؿ ماظتفؿف ملرضة متعادي، مصؼا  مِباْظَقٚؼم}: ماْظِؽَؿاَب مٔلَظِقَؽ مَأِغَزْظـَا ٔلٖغا

مِظْؾَكاِئـِنَيمَخِهقّؿام*َواِدَؿِغِػٔرماظؾََّفمٔلٖنم ـِ ـَماظـٖأسمِبَؿامَأَراَكماظؾَُّفمَوَظامَتُؽ اظؾََّفمَطاَنمِظَؿِقُؽَؿمَبِق
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ـَمَؼِكَؿاُغقَنمَأِغُػَلُفِؿَشُػقّرامَرِحقّؿا ـٔماظَِّذؼ ـِمَطاَنمَخٖقاّغألٖنماظؾََّفمَظامُؼِقٗلمم*مَوَظامُتَفاِاِ مَس مَع

م.{َأِثقّؿا

ؼعؾؿـاماإلغهابمحؿكمعـمغػلف،مضؾؾموصاتفم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ممػذامردق ماهللوممممم

ـَِؾٔرمٔلَظكماِغَؿَفكمَحٖؿكممصؼدمأخذمبقدماظػضؾمبـماظعؾاس مٔلٖغُفماظـٖاُس،مَأٗؼَفامَؼا):مَضاَ مُثٖؿم،ماْظِؿ

ـِمُحُؼقْ مِعـٚلمَاَغكمَضِد ـٔمِع ـِمَأْزُفٔرُطِؿ،مَبِق ـُِ مَصَؿ مَزِفٔريمَصَفَذامَزِفّرامَظُفمَجَؾِدُتمُط

ـُِف،مَصْؾَقِلَؿِؼِد ـِمِع ـُِف،مَصْؾَقِلَؿِؼِدمِسِرِضلمَصَفَذامِسِرّضامَظُفمَذَؿِؿُ مُطـُِ مَوَع ـِمِع مَأَخِذُتمُطـُِ مَوَع

ـُِفمَصْؾَقِلَؿِؼِدمَعاِظلمَصَفَذامَعاًظا،مَظُف ـٖموَظا،ممِع ـِماظٖشِقـَاَلمَأِخَشكملٔلٖغ:مَرُجْؾمَؼُؼقَظ مَرُدقٔ مِضَؾٔؾمِع

ـِمَظِقَلِ ماظٖشِقـَاَلمَؤلٖنمَأَظاماظؾَِّف، ـِمَوَظامَرِؾقَعِؿل،مِع ـِمٔلَظٖلمَأَحٖؾُؽِؿمؤلٖنمَأَظامَذْلِغل،مِع مَأَخَذمَع

مَذِظَؽمَأَرىمَظامَؤلٚغلمَأَظاماظـْٖػٔس،مَرٚقُلمَوَأَغام)سزموجؾ(ماظؾََّفمَصَؾِؼقُ مَحؾََّؾـِلمَأِومَطاَن،مٔلِنمَحٛؼا

ـٕ م(.ِعَراّرامِصقُؽِؿمَأُضقَ مَحٖؿكمَسـٚلمِبُؿِغ

مأقىل قىلٌ هرا وأستغفس اهلل لٌ ولهه

* * * 

مظفم،موأذفدمأنوأذفدمأنمَملظفملَماهللموحدهمَمذرؼؽمماظعادلنيم،مربمهللماحلؿدمممممم

مو قؾفمآظفماظؾفؿم ٓؾمودؾؿموباركمسؾقفم،موسؾكمسؾدهموردقظفم،موغؾقـام ؿّدامدقدغا

م.ممأذيعنيم،موعـمتؾعفؿمبنحلانملديمؼق ماظدؼـم

 إخوة اإلسالم:

معامأبعدمجيدػؿميفمزعاغـامػذاموععاعقتفؿمادللؾؿنيمبعضمأخق ميفماظـازرملنممممم

مومساحؿفموػدؼفمبؿعاظقؿفمصاإلدق ماإلدق ،مظؿعاظقؿماظهققّّماَعؿـا مسـمؼؽقن

موااميفموععاعقتفؿموأخقضفؿمبلؾقطفؿمنيادللؾؿبعضمومواام،ميفموبرهمووصائفموسدظف

م.خرمآ

ممذيقّعاموظـعؾؿممممم مأن موجؾ)اهلل مضدسز مم( مماتؾاعجعؾ مودؾؿ(مسؾقفماهللم) ؾكغؾقف

ماحلؼمؼؼق مػذامظربف،مويفماظعؾدم ؾةمسؾكمااظقًؾم،مواظؿلدلمبلخقضف،بلصعاظفمواَضؿدال
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ـُِؿِؿمٔلِنمُضِؾ}م:دؾقاغف مَواظؾَُٓفمُذُغقَبُؽِؿمَظُؽِؿمَوَؼِغِػِرماظؾَُٓفمُؼِقِؾِؾُؽُؿمَصاتَِٓؾُعقِغلماظؾََٓفمُتِقؾُٓقَنمُط

مم.م{َرِحقْؿمَشُػقْر

مماتؾاسفأنمماطؿممممم صؼدمضرنموراسؿفم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مػلمراسةمهللم)سزموجؾ(،

اهللم)سزموجؾ(ميفمطؿابفماظؽرؼؿمبنيمراسؿفموراسةمغؾقفم) ؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م،موجعؾم

ٖعـمُؼِئعماظٖرُدقَ مَصَؼِدمَأَراَعماظؾََّفم}صؼا مدؾقاغف:مضؾق مأحدػؿامعؼرونمبػعؾماآلخرم،م

قُعقاماظؾََٓفمَواظرَُٓدقَ مَظَعؾَُٓؽِؿمَوَأِر}،موؼؼق مدؾقاغف:مم{َوَعـمَتَقظَّكمَصَؿامَأِرَدْؾـَاَكمَسَؾِقٔفِؿمَحِػقًظا

م.م{ُتِرَحُؿقَن

م،مممممم مبفدؼف مواَضؿدال مودؾؿ( ماهللمسؾقف ماهللم) ؾك مبردق  ملديماظؿلدل مأحقجـا صؿا

واضؿػالمأثرهميفمغشرمرداظةماظـقرموا داؼةم اصقةمرائؼةمطؿامأغز اماهللمتعاديملديماخلؾؼم

ظؼؾقبم،مصرداظةماإلدق مسد مطؾفا،مرريةمأذيعنيم،مباظؾنيمواظرصؼمواظرريةموتلظقػما

مطؾفا،متلاعّّممطؾفا،مغػعمطؾفام،ملغلاغقةمطؾفا.

،  وأصلح ليا دىًاىا اليت فًها معاشيا، اللهه أصلح ليا ديييا الرٍ هى عصنُ أمسىا 
 وأصلح ليا آخستيا اليت إلًها معادىا، واحفظ مصس وأهلها مً نل سىء

م


