 01مجادى اآلخزة 0441هـ
01فربايز ً9102

مجهورية وصز العزبية
وسارة األوقاف
( )1م

م

الٍظافة واجلىاه
وَ مسات اجملتىع املتحضز
احلؼملدمٓمربماظضملادلنيم،ماظعملائلميفمطؿابهماظغملرؼمم:م{ؼَامأَؼٗؾملَاماظْؼملُدٖثِّرُم*مضُمِمصَأَغِذِرِم*م

ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذؾملدُ مأنٖم
وَرَبٖكَ م َصغملَؾِّرِ م*موَثِؿملَابَكَ مصَشملَؾملِّرِ}،موأَذؾملدُ مأنِ م َ
دؿملدَغا موغؾؿملٖؽملا محمؼملدّا مسَؾدُه موَرَدُوظُهُ ماظعملائل ميف محدؼـه ماظرملرؼف م :م(إٔذَا متَوَضٖأَ ماظْضملَؾِدُم
صَؼملَسملِؼملَضَ مخَرَجَتِ ماظْكَشملَاؼَا معِنِ مأَغِظملِهِ م ،مصَإٔذَا مشَلَلَ موَجِؾملَهُ مخَرَجَتِ ماظْكَشملَاؼَا معِنِ موَجِؾملٔهِم
حَؿٖىمتَكِرُجَمعِنِمتَقِتِمأَذِظملَارٔمسَؿملِؽملَؿملِهِ م،مصَإٔذَامشَلَلَمؼَدَؼِهِ مخَرَجَتِمخَشملَاؼَاهُمعِنِمؼَدَؼِهِمحَؿٖىم
تَكِرُجَمعِنِمتَقِتِمأَزْظملَارٔمؼَدَؼِهِ م،مصَإٔذَامعَلََّّمرَأْدَهُمخَرَجَتِماظْكَشملَاؼَامعِنِمرَأْدِهِمحَؿٖىمتَكِرُجَم
زظملَارٔم
عِنِمأُذُغَؿملِهِم،م وَإٔذَامشَلَلَمرٔجِػملَؿملِهِمخَرَجَتِماظْكَشملَاؼَامعِنِمرٔجِػملَؿملِهِمحَؿٖىمتَكِرُجَمعِنِمتَقِتِمأَ ْ
رٔجِػملَؿملِهِ م،مثُمٖمطَانَمعَرملِؿملُهُمإٔظَىماظْؼملَلِفِدِموَصَػملَاتُهُمغَاصِػملَةًمظَهُ)م،ماظػملَّؾملُمٖ مصَلِّ مودػملخملمِ موبارٔكْ مسػملَؿمله م،م
وَسػملَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبِإحلانٕمإظَىمؼَ ِو ٔمماظدِّؼنٔم.م م
وبعــد :

صؼملؼملا مالمذك مصؿمله مأنماظؽملصملاصةمعنمأعورماظظملشملرةماظيتمجؾػملتمسػملؿملؾملا ماظشملؾاعماظلػملؿملؼملةم،م

ومسة معن ممسات ماِّعم مواجملؿؼملضملات مادلؿقسملرة م ،مودظؿملل ماظؽملُؾل موادلروةة ماآلدعؿملة م،م
طؿملفمال م؟ مواظدؼنمواحلسملارةمواظرضيمواإلغلاغؿملةمطػملؾملامتدسومإىلمغصملاصةماجللد موادلغملانم
واظـوبموادلؽملؿدؼاتماظضملاعةم،مالغضملغملاسمذظكمسػملىماظزملقةماظضملاعةمعنمجؾملةم،موسػملىمدضملادةم
اإلغلاغؿملة موبث مروح ماجلؼملال مواظؾؾملاة معن مجؾملة مأخرى م ،موال مخالف مأن ماظؾؿملؽة ماظؽملصملؿملظملةم
دظؿمللمسػملىمرضيمعنمؼضملؿملشمبؾملام .م
مممموظعملد ماػؿم ماإلدالم مبأعر ماظؽملٓصملاصة ماػؿؼملاعّا مباظطملّا م ،مصأعر مأتؾاسه مبؾملا م ،موحـٖؾملم مسػملؿملؾملا م،م
ورشّؾؾملممصؿملؾملا م،موجضملػملؾملامدؾؿملػملًا موررؼعملًامعوصػملًا مإىلمحمؾةمآم(سزموجل) م،مواعؿدحماحلقم
دؾقاغه موتضملاىل مأػل معلفد مضؾاة محلرصؾملم مسػملى ماظشملؾملارة مواظؽملصملاصة م ،مصعملال مجل مذأغه:م
{دلَلِفِدْ مأُدِّسَ مسَػملَى ماظؿٖعملْوَى معِنِ مأَوٖلٔ مؼَوِمٕ مأَحَقٗ مأَن متَعملُومَ مصِؿملهِ مصِؿملهِ مرٔجَالْ مؼُقِؾٗونَ مأَنم

( )2م

ؼَؿَشملَؾملٖرُوا موَاظػملَّهُ مؼُقِبٗ ماظْؼملُشملَّؾملِّرٔؼنَ}،موبؿملٓنمغؾؿملؽملا م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مأنماظشملؾملورمغزملفم
اإلميان م ،مأيمغزملف ماظدؼن م،مصعملالم(صػملى مآمسػملؿملهمودػملم) م :م(اظشملُّؾملُورُمذَشملْرُماظْٔإميَانٔ) م،م
وضال م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(ظَوِالَ مأَنِ مأَذُقٖ مسَػملَى مأُعٖؿِي م ،مأَوِ مسَػملَى ماظؽملٖاسٔ مظَأَعَرِ ُتؾملُمِم
بِاظلِّوَاكِ معَعَ مطُلِّ مصَالَةٍ) ،م موضال م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(ظَوِالَ مأَنِ مأَذُقٖ مسَػملَى مأُعٖؿِيم
ظَأَعَرِتُؾملُمِمبِاظلِّوَاكِمسِؽملِدَمطُلِّموُضُوةٍ)م؛ موذظكمحرصّامعؽملهم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مسػملىمرؿملبم
رائقةماظظملمموسدممإؼذاةماإلغلانمِّخؿملهماإلغلانمبأيمرائقةمطرؼؾملةمعنمذأغؾملامأنمتؽملظملرم
اظؽملاسمعؽمله.ممم م
ممممومل مؼُضملنَ ماإلدالم ممبفرد ماظؽملصملاصة مظذاتؾملا م ،مبلمجضمللَ ماظشملؾملارةَ مواظؽملصملاصةَ ماظغملاعػملةَ مظػملفلدِم
واظـٖوبِ موادلغملانٔ مذررًا مظعملَؾُولٔ مأػَمِّ مسِؾادةٍ ميف محؿملاةِ مادللػملمٔ م ،موػِي ماظزملٓالةُ م ،مصرملَرعَم
اظوُضوةَمظػملزملٓالةِم،موأوجَبَماظطملُللَمعنماجلؽملابةِم،موأعرَغَامأنمغُشملَؾملِّرَموغُؽملَصملخملفَمأجلَادَغاموثؿملابَؽملَا،م
ػغملُمِ موَأَؼِدِؼَغملُمِم
صعملالَ مدُؾقاغه م:م{ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظَّذِؼنَ مآعَؽملُوا مإٔذَا مضُؼملِؿُمِ مإٔظَى ماظزملٖػملَاةِ مصَاشْلِػملُوا موُجُو َ
غملضملِؾَؿملِنٔ موَإٔنِ مطُؽملِؿُمِ مجُؽملُؾّا مصَارَّؾملٖرُوا}،م
دغملُمِ موَأَرِجُ َػملغملُمِ مإٔظَى ما ْظ َ
إٔظَى ماظْؼملَرَاصِقٔ موَاعِلَقُوا مبِرُةُو ِ
وضالَ م(صَػملّىَ مآُ مسَػملؿملهِ موَدَػملّمَ)م :م(إٔنٖ ماظػملَّهَ مسَزٖ موَجَلٖ مظَا مؼَعملْؾَلُ مصَػملَاةً مبِطملَؿملِرٔ مرُؾملُورٕ م ،موَظَا مصَدَضَةًم
عِنِمشُػملُولٕ)م،مطؼملامحثمغؾؿملؽملام(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)مسػملىماظغملؼملالميفماظؽملصملاصةمواظشملؾملارةم،م
صضملدٖ مإدؾاغ ماظوضوة ممما مؼرصع مآ مبه ماظدرجات م ،موحيط مبه ماظلؿملؽات م،مصَعملَالَ م(صَػملّىَ مآُم
سَػملؿملهِ موَدَػملّمَ) م :م(أظَا مأَدُُّظغملُمِ مسَػملَى معَا مؼَؼملِقُو ماظػملَّهُ مبِهِ ماظْكَشملَاؼَا موَؼَرِصَعُ مبِهِ ماظدٖرَجَاتِ م؛ مإٔدِؾَاغُم
اظْوُضُوةِمسَػملَىماظْ َؼملغملَارٔهِم،موَطَـِرَةُماظْكُشملَىمإٔظَىماظْؼملَلَاجِدِم،موَاغِؿِصملَارُماظزملٖػملَاةِمبَضملِدَماظزملٖػملَاةِ) .م
ظعملدماتلمماظدؼنماإلدالعيمباحلرصمسػملىم مػَذَا ماظلٗػملُوكِ ماحلَسملَارٔيِّ مواسؿؾارهمجزةّام
ال مؼؿفزأ معن متضملاظؿملؼمله م ،مصغملان م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) مؼأعر مأصقابه مباحملاصصملة مسػملىم
اظوضوة مواظشملؾملارة م ،موؼُؾؿملٓن مهلم مأن مادلداوعة مسػملى مذظك مصظملة معن مصظملات مادلؤعؽملني م،م
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حؿملثمضالم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم) م:م(ادِؿَعملِؿملؼملُواموَظَنِمتُقِزملُوا،موَاسِػملَؼملُوامأَنٖمخَؿملِرَمأَسِؼملَاِظغملُمُم
اظزملٖػملَاةُ،موَظَنِمؼُقَاصِظَمسَػملَىماظْوُضُوةِمإٔظَّامعُؤِعِنْ)م ،مطؼملامحـٖؽملا ماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)م
سػملىماالشؿلالميفمعوارنمسدؼدةم،موخباصةمسؽملدماجلُؼملعمواجلؼملاساتم،مططملللماجلؼملضملة،م
وشلل ماظضملؿملدؼن م ،مواظطمللل مظدخول معغملة م ،متأطؿملدّا مسػملى مغصملاصة ماجللد مورؾملارته مرؾملارةم
تاعة،مودظؿملػملًامسػملىمأنماإلدالممدؼنمضائمْمسػملىماظؽملصملاصةِمواظشملؾملارةِم.مم م
وِّنماظؽملٓصملَاصةَ مسُؽملوانْ مظػملؼملُلػملِمٔ مصِي مبَدغِهِ م ،موَثَوبِهِ م ،موحؿىميفمعغملانمغوعه م ،مصعملدمحثٖم
اإلدالم مسػملى متؽملصملؿملف معغملان ماظؽملوم م ،مواظؿأطد معن مخُػملؤٓهِ ممما مميغملن مأن مؼلؾب ماِّذىم
دطُمِ مإٔظَى مصِرَاذِهِ م،م
ظإلغلان م ،محؿملث مؼعملول مغؾؿملؽملا م(صَػملّىَ مآُ مسَػملؿملهِ موَدَػملّمَ) م :م(إٔذَا مأَوَى مأَحَ ُ
المؼَضملِػملَمُمعَامخَػملَظملَهُمبَضملِدَهُمسَػملَىم
صَػملْؿملَأْخُذِمدَاخِػملَةَمإٔزَارٔهِ م،مصَػملْؿملَؽملِظملُضِمبِؾملَامصِرَاذَهُ م،موَظْؿملُلَمِّماظػملَّهَم،مصَإٔغٖهُم َ
صِرَاذِهِ م ،مصَإٔذَا مأَرَادَ مأَنِ مؼَسملِشملَفِعَ مصَػملْؿملَسملِشملَفِعِ مسَػملَى مذِعملخملهِ ماَِّؼِؼملَنٔ م ،موَظْؿملَعملُلِ م:مدُؾِقَاغَكَ ماظػملَّؾملُمٖم
رَبِّى م ،مبِكَ موَضَضملِتُ مجَؽملِؾِي م ،موَبِكَ مأَرِصَضملُهُ م ،مإٔنِ مأَعِلَغملْتَ مغَظملْلِي مصَاشْظملِرِ مظَؾملَا م ،موَإٔنِ مأَرِدَػملْؿَؾملَام
صَاحِظملَصملْؾملَامبِؼملَامتَقِظملَظُمبِهِمسِؾَادَكَماظزملٖاظِقِنيَ)م.م م
وطؼملامسُينَماإلدالمُمباظؽملصملاصةِماخلاصةِم-مأوماظرملكزملؿملةِم-مسُؽملِيَمطذظكَمباظؽملصملاصةِماظضملاعةِ،م
صعملالَم(صَػملّىَمآُمسَػملؿملهِموَدَػملّمَ)م:م(رَؾملِّرُوامأَصْؽملِؿملََؿغملُمِ)م،مواِّصؽملؿملةمترملؼمللمصؽملاةماظؾؿملتم،موادلدردةمم
وادلزملؽملع م ،موادلؽملؿدؼات م ،موادلؿؽملزػات ماظضملاعة م ،مطؼملا متؿلع مظؿرملؼملل ماظشملرق موادلؿملادؼنم
وشريػا م ،موضد مسدَٓ مغؾؿملؽملا م(صَػملّىَ مآُ مسَػملؿملهِ موَدَػملّمَ) مرصع ماِّذى مسن ماظشملرؼق معن مذضملبم
اإلميان م ،مصعملال م(صَػملّىَ مآُ مسَػملؿملهِ موَدَػملّمَ)م:م(اإلٔؼِؼملَانُ مبِسملِعْ موَدَؾِضملُونَ م -مأَوِ مبِسملِعْ موَدِؿٗونَ م-م
المإٔظهَمإٔالَّمآُم،موَأَدِغَاػَامإٔعَارَةُماَِّذَىمسَنٔماظشملَّرؼقٔم،موَاحلَؿملاةُمذُضملِؾَةٌم
ذُضملِؾَةًم،مصَأَصْسملَػملُؾملَامضَوِلُم:م َ
عِنَ ماإلٔؼِؼملَانٔ)م ،موضال م(صَػملّىَ مآُ مسَػملؿملهِ موَدَػملّمَ)م:م(إٔعَارَةُ ماَِّذَى مسَنٔ ماظشملَّرٔؼقٔ مصَدَضَةٌ)م ،مطؼملام
أعرماظرملرعماحلؽملؿملفمبَؽملصملَا َصذملذملةِ ماظشملّرؼقٔ موَاِّعَاطنٔ ماظضملاعٖةِ معن مطُلِّ مدَغَسٕ مأوِ مأذَى م ،مبلِ مجضملَلم
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ظػملشملرؼقٔ محعملًّا مؼؽملؾطملي مأن متُؤَدى مإظؿملؾملَا م ،موسدٓ مإؼذاة ماظؽملاس ميف مررضاتؾملم معن معلؿفػملؾاتم
اظػملضملنم .م
مممموطانمعنمػدؼهم(صػملىمآمسػملؿملهمودػملم)متغملرؼممعنمؼعملوممخبدعةماجملؿؼملعم-موالمدؿملؼملام
يف مجمال ماظؽملصملاصة م -مصعملد مطاغت ماعرأة متَعملم ماظْؼمللفد مسػملىمسؾملدماظؽمليبم(صػملىمآمسػملؿملهم
ودػملم)م،مصظملعملدػا مردول مآ م(صَػملّىَمآُمسَػملؿملهِموَدَػملّمَ)م،مصلأل مسؽملؾملا م ،مصعملاظوا م:معاتت م ،مصعملالم
(صَػملّىَمآُمسَػملؿملهِموَدَػملّمَ)م:م(أصالمطؽملؿممآذغؿؼملوغي)م،مصدظوهمسػملىمضربػام،مصزملػملىمسػملؿملؾملاماظؽمليبم
(صَػملّىَمآُمسَػملؿملهِموَدَػملّمَ)مإطراعّامهلام،مودلامطاغتمتعملوممبهمعنمغصملاصةمادللفدمادلؾاركم.م م
إن معظملؾملوم ماظؽملصملاصة مواظشملؾملارة ميف ماإلدالم مظؿملس مضاصرّا مصعملط مسػملى مغصملاصة مأو مرؾملارةم
اظصملاػرم،مبلمؼؿضملداػامإىلمعضملؽملىمآخرموػومرؾملارةماظؾارنم،مصغملؼملامطانماإلدالممحرؼزملّام
سػملىماظشملؾملارةما حللؿملةمبغمللمصورػام،مطانمحرؼزملّامسػملىماظشملؾملارةمادلضملؽملوؼةمبغمللمعضملاغؿملؾملام،م
طشملؾملارة ماظضملعملؿملدة معن مطل ماخلراصات ماظيت متػملزملق مبؾملا م ،مورؾملارة ماِّخالق معن ماظرذائلم
وادلؽملغملرات م ،مورؾملارة ماظػمللان معن مطل ماظعملؾائّّ مواآلثام م ،مورؾملارة ماظظملغملر معن ماظؿشملرفم
واالحنراف م ،موطذظك مرؾملارة ماظعملػملوب معن ماظطملل مواحلعملد مواحللد مواظغملراػؿملة م؛ مِّن مطلم
ػذهماظزملظملاتمالمتػملؿملقمبادللػملمماظذيمؼرؼدماظؽملفاةميفمدغؿملاهموآخرتهم،مصؿملفبمسػملىماظضملؾدم
اظضملؼمللمسػملىمرؾملارةمزاػرهم،موإصالحمبارؽملهم،مصؿملؽملؿظملعميفمدؼؽملهمودغؿملاهموآخرتهم .م
إن مدؼؽملؽملا ماحلؽملؿملف مؼدسُو مإىلَ مأطؼملَل موأمجَل معصملَاػِرٔ ماظؽملصملاصَةِ مواظشملَّؾملَارَةِ مواجلَؼملَالٔم
اظصملاػرة مواظؾارؽملة م ،موؼؽملِؾملَى مسن مطلِّ مأظوانٔ ماظعملُؾّّٔ موَاِّذَى ماحللِّي موادلضملؽملوي م ،معِؼملٖام
ؼؿشملَػملبُ مأنمغغملونمسػملىمضدرمادللؽوظؿملة ميفماحلظملازمسػملى معوارٔدِغامادلائؿملة مدواة مأطاغتم
غؾملرّام،مأممحبرّام،مأممبؽرّام،مأممأيٖمعزملدرٕمآخرَمعنمعزملادِرٔمادلؿملاهِم،محؿىمالمغُؤذِيَمأغظملُلؽملَامأوم
شريَغَا م ،مصإن مظَّمِ مغَعملُمِ مباإلدؾملامٔ ميف مغصملاصةِ مبؿملؽَؿِؽملَا موعُفِؿَؼملَضملِؽملَا موعُقِؿملشملِؽملَا م ،مصضملػملى مأضلِّ متعملدؼرٕم
جيبمأنمالمغغملونَمدؾؾّاميفمأذىَماظؽملاسٔم،مأومأذىَمأغظملُلِؽملَامبإظعملاةِماظظملسملالتِم،مأومادلُكَػملَّظملَاتِم
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يف ماظشملُّرُقٔ م،مأو ماِّعاطنٔ ماظضملاعٖةِ م ،مصدؼؽملُؽملَا مدؼنُ ماظؽملٖصملاصَةِ م ،مدؼنُ ماظشملَّؾملارَةِ م ،مدؼنُ ماجلؼملَالٔ م،م
صَضملَػملىَ مطُلدمل معؽملٖا مأنِ مؼَضملِؼملَلَ مسَػملَى مغَصملَاصَةِ مجَلَدِهِ م ،موثَوبِهِ م ،موعغملاغِهِ م ،موعدَِرَدَؿِهِ م ،موعغملانٔ مسؼملَػملِهِ م،م
َسملرّا،م
صملؿملظملًامعُؿَق ِّ
وأنمؼُلِؾملٔمَمضَدِرَمادؿِشملَاسَؿِهِميفمغَصملَاصَةِمجمْؿَؼملَضملِهِم،محؿىمؼَغملُونَمعُفؿَؼملَضملّامراضِؿملّامغَ ِ
ؼُؿَرجِمُ مإميَاغَهُ مبدِؼؽملِهِ موضِؿملَؼملِهِ مإىل مدُػملوكٍ مسَؼملَػمليدمل موواضعٕمعػملؼملوسم ،موأن مؼَؾِدَأَ مطلٗ مواحِدٍ معِؽملٖام
بؽملظملْلِهِم،موظَْؿملغملُنِمذِضملَارُغَام:م"معضملّامدلُفِؿَؼملَعٕمغَصملؿملفٍمعُؿَقَسملِّرٕم" .م
أقوه قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكي
* * *
احلؼملد مٓ مرب ماظضملادلنيم ،موأذؾملدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذؾملدمأنم
دؿملدغا موغؾؿملؽملامحمؼملدّا مسؾدهموردوظهم ،ماظػملؾملممصلٓمودػملمموباركمسػملؿملهم،موسػملى مآظه موصقؾهم
أمجضملنيم،موعنمتؾضملؾملممبإحلانمإىلمؼومماظدؼن.مم م
إخوة اإلسالً :
إنٓ ماظدؼن ماإلدالعي مدؼن ماحلسملارة مواظرضي م ،مدؼن ماظغملؼملال مواجلؼملال م ،مدؼنم
اظؾؾملفةمواظلضملادةم،موطلمغزملوصهموتوجؿملؾملاتهموررضهموعلاظغملهمتؤديمإىلمذظكم،مسػملىمأنم
اجلؼملال مغوسان م :محلِّي م ،موعضملؽملوي م؛ مأعا ماحللِّي مصؾملو مطل معا مؼـري ماظؾؾملفة موؼؤدي مإىلم
اغرملراح ماظؽملظملس م،محؿملثمؼعملولماحلقمدؾقاغه م:م{وَاظْأَغِضملَامَمخَػملَعملَؾملَامَظغملُمِمصِؿملؾملَامدِفِةْموَعَؽملَاصِعُم
وَعِؽملِؾملَامتَ ْأطُػملُونَم*موََظغملُمِمصِؿملؾملَامجَؼملَالْمحِنيَ متُرٔحيُونَموَحِنيَمتَلِرَحُونَ}،موؼعملولمجلمذأغهم:م
{وَأَغِؾَؿِؽملَامصِؿملؾملَامعِنِمطُلِّمزَوِجٕمبَ ٔؾملؿملجٕ}،موؼعملولمدؾقاغه:م{وَأَغِزَلَمَظغملُمِمعِنَماظلٖؼملَاةِمعَاةّمصَأَغِؾَؿِؽملَام
بِهِ محَدَائِقَ مذَاتَ مبَؾملِفَةٍ معَا مطَانَ مَظغملُمِ مأَنِ متُؽملِؾِؿُوا مذَفَرَػَا مأَإظَهْ معَعَ ماظػملَّهِ مبَلِ مػُمِ مضَوِمْم
ؼَضملِدِظُونَ}،موؼعملولمتضملاىل م:م{أَصَػملَامؼَؽملِصملُرُونَمإٔظَىماظْإٔبِلٔم َطؿملِفَمخُػملِعملَتِم*موَإٔظَىماظلٖؼملَاةِمطَؿملِفَم
رُصِضملَتِ م* موَإٔظَى ماظْفِؾَالٔ مطَؿملِفَ مغُزملِؾَتِ م* موَ ٔإظَى ماظْأَرِضٔ مطَؿملِفَ مدُشملِقَتِ} ،موؼعملول مدؾقاغهم
يفمذأنماظلؼملاواتماظضملالم:م{وَزَؼٖؽملٖاػَامظِػملؽملٖازِرٔؼنَ}،م{وَزَؼٖؽملٖاماظلٖؼملَاةَماظدٗغِؿملَامبِؼملَزملَاِبؿملَّّ}.مم م
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ممممموأعا ماجلؼملال مادلضملؽملوي م ،مصؾملو ممجال ماجلوػر م ،ممجال ماظعملػملوب م ،محؿملث مؼعملول مغؾؿملؽملام
ال مؼَؽملِصملُرُ مإٔظَى مصُوَرٔطُمِ موَأَعِوَاِظغملُمِ م ،موََظغملِنِ مؼَؽملِصملُرُ مإٔظَىم
(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(إٔنٖ ماظػملَّهَ م َ
ضُػملُوِبغملُمِ موَأَسِؼملَاِظغملُمِ)م ،مصاجلؼملالماحلعملؿملعمليمالمؼعملفمسؽملدمحدودماظرملغمللمإمنامؼؿفاوزهمإىلم
مجالماجلوػرم،مومجالماِّخالقم،مومجالماظشملؾاعم .م
صؿملفب مسػملؿملؽملا ممجؿملضملّا مأن مغؿفؼملل مجبؼملال ماإلدالم ميفممسؿؽملا م ،مويف معصملؾملرغا م ،مويفم
بؿملؽؿؽملا م ،مويف معداردؽملا م ،مويف معضملاػدغا م ،مويف محدائعملؽملا م ،مويف معؿؽملزػاتؽملا م ،مويف مأعاطؽملؽملام
اظضملاعةم،موأالمغُرملَوِّهمعضملاملماجلؼملالمواظؾؾملفةممبامؼؽملظملرماظشملؾعماظلػملؿملممواظذوقماظراضي،محؿملثم
ؼعملول مغؾؿملؽملا م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) م :م(إٔنٖ ماظػملَّهَ مجَ ِؼملؿمللْ مؼُقِبٗ ماظْفَؼملَالَ) ،موسن مجابرٔ مبنٔم
سؾدِمآ م(رضيمآمسؽملؾملؼملا)مضال م:مأتاغامردولُمآم(صػملَّىمآمسػملؿملهمودػملم) مصرأىمرجُالًم
ذضملِـّا مضد متظملرٖقَ مذَضملرُهُ م ،مصعملال :م(أعا مطان مػذا مؼَفدُ معا مؼُلَغملخملنُ مبه مذَضملِرَهَ؟) م ،موسؽملدعا مضدِمم
اظؽمليب م(صػملى مآ مسػملؿمله مودػملم) معن مدظملر موعضمله مأصقابه مضال مهلم :م(إٔ ٖغغملُمِ مضَادِعُونَ مسَػملَىم
دغملُمِموَأَصِػملِقُوامرٔحَاَظغملُمِمحَؿٖى متَغملُوغُوامطَأَ ٖغغملُمِمذَاعَةٌمصِي ماظؽملٖاسٔ،م
إٔخِوَا ِغغملُمِ،مصَأَصِػملِقُوامظِؾَا َ
إٔنٖماظػملَّهَمظَامؼُقِبٗماظْظملُقِشَموَاظؿٖظملَقٗشَ)م.م م
صؼملامأمجلمأنمؼلودماجلؼملالمبؽملوسؿملهمبنيماظؽملاسم؛مصرتىمأسؿملؽملؾملمممجاالمحلؿمل٘امعؽملؾضملـّام
عن مغصملاصة مخارجؿملة مؼعملوم مبؾملا ماظؽملاس ميف مأحواهلم موعالبلؾملم موررضؾملم موحؿملاتؾملم مطػملؾملا،م
ومجاظًا معضملؽملوؼّا مؼروغه ميف مادلودة مواحملؾة مواإلؼـار م ،موتعملدؼم مؼد ماظضملون مظػملطملري موحلنم
اظصملنمباظؽملاسم،مومسدمماخلوضميفماِّسراضم،مويفمحلنماظؿضملاعلمععماظؽملاسممجؿملضملّا.م م
المهُيّ طَهِّزِ ُقمُوبٍََا وََِ الٍِّفَاقِ  ،وأعِىَالٍََا وََِ الزِّيَاءِ ،
وألسٍَِتٍََا وََ الكَ ِذبِ  ،وأعِيٍٍََُا وََ اخلِيَاٌَةِ ،
ك الصّاحلنيَ .
ك ِفي عِبادِ َ
وارسقٍَا الصدقَ ِفي الكوهِ والعىنِ  ،وأدخمٍَا بزمحَ ِت َ

