
م(1)

 رمضاٌ شَز اإلمياٌ وصياعة الزجال

مَصَدُضوامٔرَجاْلماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِعَن}م:ماظغملرؼممطؿابهميفماظعملائٔلم،ماظضملادلنَيمربمٓماحلؼملد

موَأذؾملُدم،{َتِؾِدؼػمًلامَبدَُٓظوامَوَعا مَؼؽملَؿصمِلُرمعَٓنمَوِعؽمِلؾمُلممَغِقَؾُه َضسمَلىمعَٓنمَصؼمِلؽمِلؾمُلممَسػمَلؿمِلِهماظػملََّهمَساَػُدوامَعا

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِن موأَََظُهمَذرؼَكمالموحَدُهما م،وُظُهُدَرَومَسؾُدهمّداؼمٓلَقُعموغؾؿمٖلؽملامغادؿملَدمأٖنمذؾملُد،

م.اظٚدؼٔنمؼؤممإَظىمبكملحلإنمَتِؾضمَلؾمُلِمموَعِنموصقِؾِه،مآِظِهموسػمَلىمسػمَلؿملِهموبأرْكمودػملخملِممَصٚلماظػملَّؾمُلٖم

م:وبعــد

موجلمسز)مبآماإلميانصكملنم ممتضملاىلمآمغضملممأجلمعن( م،سػملىماظضملؾد حؿملثمؼعملولمم

ماْظغمُلظمْلَرمٔإَظؿمِلغمُلُممَوَطٖرَهمُضػمُلوِبغمُلِممِصيمَوَزٖؼؽمَلُهماْظكمٔلمَياَنمٔإَظؿمِلغمُلُممَحٖؾَبماظػملََّهمَوَظغمِلٖن..م}م:دؾقاغهماحلقم

،م{َحغمِلؿملْممَسػمِلؿملْممَواظػملَُّهمَوِغضمِلؼمَلًةماظػملَِّهمِعَنمَصسمِلػمًلام*ماظٖراِذُدوَنمُػُممُأوَظِؽَكمَواْظضمِلزمِلؿمَلاَنمَواْظظمُلُلوَق

اظزملؿملامميفمبدأتمآؼاتمامذؾملرمرعسملانمادلؾاركمذؾملرماإلميانماحلعملؿملعمليم،موظذوالمذكمأنم

مب ماظاظعملرآنماظغملرؼمم ممبوصفماإلميانؽملداء ممدؾقاغهمصعملال، مُطِؿَبمآَعؽمُلواماظَِّذؼَنمَأٗؼؾمَلامَؼا}:

مم.{َتٖؿعمُلوَنمَظضمَلػملَّغمُلِممَضِؾػمِلغمُلِممِعنماظَِّذؼَنمَسػمَلىمُطِؿَبمَطؼمَلاماظزمٚلؿمَلاُممَسػمَلؿمِلغمُلُم

،م،مواظضملؼمللممبعملؿسمليمذظكمتزملدؼقمبغمللمعامجاءمسنمآمدؾقاغهمماحلعملؿملعمليمواإلميانم

مؼؽملؾطمليماّظذيماإلميانمحعملؿملعملةبؿملانممادلرملؾملور(ماظلالممسػملؿمله)مجربؼلمحدؼثميفمجاءموضد

،ماإلميانمسن(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)ماظؽمليٖبمدفمللمحؿملؽملؼملام،مادلقملعنمضػملبميففلدمؼؿمأن

مودػملم(معمَلاَلص مم)صػملىمآمسػملؿمله مَواْظؿمَلِؤمم،مَوُرُدػمِلِهم،مَوُطُؿِؾِهم،مَوَعػمَلاِئغمَلِؿِهم،مِباظػملَِّهمُتقمِلِعَنمَأِن):

مصعملطممباظػمللانمتعملالمطػملؼملةماإلميانمػملؿملسصم،م(َوَذٚرِهمَخؿمِلٔرِهمِباْظعمَلَدٔرمَوُتقمِلِعَنم،اْظـملِخٔر موظغملن،

مٔإَذاماظَِّذؼَنماْظؼمُلقمِلِعؽمُلوَنمٔإٖغؼمَلا}:ممؼعملولمدؾقاغه،مماظضملؼمللموصدضهماظعملػملبميفموضرمعاماإلميان

مَؼَؿَوطَّػمُلوَنمَرٚبؾمٔلِممَوَسػمَلىمٔإمَياّغامَزاَدِتؾمُلِممآَؼاُتُهمَسػمَلؿمِلؾمٔلِممُتػمِلؿمَلِتمَؤإَذامُضػمُلوُبؾمُلِممَوِجػمَلِتماظػملَُّهمُذِطَر

ممُؼؽمِلظمِلعمُلوَنمَرَزْضؽمَلاُػِممَوِعؼمٖلاماظزمٖلػمَلاَةمُؼعمِلؿملؼمُلوَنماظَِّذؼَن* مؼعملولوم،{َحعمٛلاماْظؼمُلقمِلِعؽمُلوَنمُػُممُأوَظِؽَك*

ُٓمَصػملَّى) مِعِنمَواْظؼمُلقمِلِعُنمَوَؼِدِه،مِظَلاِغِهمِعِنماْظؼمُلِلػمِلؼمُلوَنمَدػمِلَممَعِنماْظؼمُلِلػمِلُم)م:م(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهما

م(.مَوَأِغظمُلِلؾمٔلِممَأِعَواِظؾمٔلِممَسػمَلىماظؽمٖلاُسمَأِعؽمَلُه
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م(2)

مآممسنموتزملرصاتهمبفملخالضهماحنرفمعنمأعا مصعملدماحنرفمسنمتضملاىلمأواعر وغواػؿمله

مَؼِزِغيمِحنَيماظٖزاِغيمَؼِزِغيمَظا(م:م)مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مؼعملولمذظكمويفم،ررؼقماإلميانم

مَوُػَومَؼِلٔرُقمِحنَيمَؼِلٔرُقمَوَظام،مُعقمِلِعْنمَوُػَومَؼرمِلَرُبمِحنَيماْظَكؼمِلَرمَؼرمِلَرُبمَوَظام،مُعقمِلِعْنمَوُػَو

م.م(ُعقمِلِعْن

اإلميانمسؼملنمؼقملذيمجارهم،مأومطؼملالمصٖرحماظؽمليبم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(مبؽملظمليمموظعملد

صعملالم)صػملىمألنماإلميانمالمبدمظهمعنمسؼمللمعنمباتمذؾضملانموجارهمجائعموػومؼضملػملمم،م

َوَعِنمَؼامَرُدوَلمم:ِضؿملَلم،مَواظػملَِّهماَلمُؼقمِلِعُنم،مَواظػملَِّهماَلمُؼقمِلِعُنمم،َواظػملَِّهماَلمُؼقمِلِعُن) :مآمسػملؿملهمودػملم(

ِٓ مَبَواِئعمَلُهاظَِّذيماَلمَؼفمْلَعُنمَجم:َضاَلم؟ا مآَعَنمِبيم:م)م(م،موؼعملولم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(اُرُه َعا

م.م(َعِنمَباَتمَذِؾضمَلاّغامَوَجاُرُهمَجاِئْعمٔإَظىمَجؽمِلِؾِهمَوُػَومَؼضمِلػمَلُم

ماظذيم ماحلعملؿملعمليمػو م،مصاإلميان ماظؿضملديمسػملىمحعملوقماآلخرؼن معن حيظملظمصاحؾه

واظطمللمواألغاغؿملةمواألثرةم،مؼؽملعمليمصدرمصاحؾهمعنماحلعملدمواحللدم،موواالسؿداءمسػملؿملؾملمم،م

ؿملصملؾملرمأثرهمسػملىم،موػوماظذيمؼؾملذبمأخالقمصاحؾهمصواظطملدرمواخلؿملاغةم،مواظظمللادمواإلصلادم

موتضملاعػملهمععمخػملقمآمأمجضملنيم،م متزملرصاتهموحرطؿهميفماظغملونمواحلؿملاةم، دػملوطهمودائر

َوُؼشمْلضمِلؼمُلوَنم}:ممآموحدهم،مضالمتضملاىلرمحةمباإلغلانمواحلؿملوانمواجلؼملادمابؿطملاءمعرضاةم

مَوَأِدرّيا مَوَؼِؿؿملؼمّلا مِعِلغمِلؿملؽمّلا مَسػمَلىمُحٚؾِه مِعؽمِلغمُلِممَجَزاّءم*مماظشملَّضمَلاَم مُغٔرؼُد مَظا ماظػملَِّه مِظَوِجِه مُغشمْلضمِلؼمُلغمُلِم ٔإٖغؼمَلا

م.{َوَظامُذغمُلوّرا

موثؾؿتم،مأصوهلامضوؼتمإذام،ماظلؼملاءميفموصرسؾملامثابتمأصػملؾملامذفرةماإلميانو

نمػذاماإلميانم،مواظزملؿملامماحلعملؿملعمليمؼؽملؾعمعطلمحنيمبكملذنمربؾملام،ممأطػملؾملامآتتم،مجذورػا

ماعراضؾةموماظلغملؿملؽملةمواظشملؼملفملغؿملؽملةصؿملؾثميفماظؽملظملسم م،  ال احلل فرتى الصائهٓم)سزموجل(

مآمعراضؾةمدرجاتمأسػملىمسػملىمضائممصاظزملؿملام،ممؼػملؿعملؿملانمالمواظغملذبماظزملؿملامألنم ؛ يكذب

ماظؽملظملاقمسالعاتمأبرزمواظغملذبم،موربهماظضملؾدمبنيمدرمصؾملوم،ماظضملػملنمضؾلماظلرميفم(وجلمسز)



م(3)

مالمصؾملؼملامظذام،ماظزملؿملاممحعملؿملعملةمععماظؿؽملاضضمشاؼةمؼؿؽملاضضمعاموػوم،مػملؼملهُدميفموأسالػا

:م(ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مممغؾؿملؽملامؼعملولموظذام،مطذابموإعامصائممصكملعام،مؼػملؿعملؿملانموالمجيؿؼملضملان

م) ماظٗزؤر مَضِوَل مَؼَدِع مَظِم مَوَذَراَبُهَعِن مَرضمَلاَعُه مَؼَدَع مِصيمَأِن مَحاَجٌة مِظػملَِّه مَصػمَلؿمِلَس مِبِه، ،مم(َواظضمَلؼمَلَل

مَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم)َرُدؤلماظػملَِّهموسؽملدعامُدؽلم ُٓ ،م(َغضمَلِم):مَأَؼغمُلوُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَجَؾاّغا؟مَصعمَلاَل:م(مَصػملَّىما

َصعمَلاَل:م،مم(َأَؼغمُلوُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَطٖذاّبا)،مَصعمِلؿملَلمَظُه:م(َغضمَلِم)َصعمِلؿملَلمَظُه:مَأَؼغمُلوُنماْظؼمُلقمِلِعُنمَبِكؿملػمًلا؟مَصعمَلاَل:م

م.(َظا)

مضػملوبؾملممممممممم ماظذؼنماعؿألتم مأػلماظرضا مإال مؼلؿرملضملرػا مال وظإلميانمبآمرضملمموحالوة

م مضال م، مَوَدػملََّم)باإلميان مَسػمَلؿمِلِه ُٓ ما مَصػملَّى م( م): مِباظػملَِّه مَرِضَي مَعِن ماْظكمٔلمَيأن مَرضمِلَم ،ممَر٘باَذاَق

:م(صػملىمآمسػملؿملهمودػملموضالم)م(م،َرُدوًظا(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)،مَوِبؼمُلَقؼمٖلٍدممَوِباْظكمٔلِدالٔممِدؼؽمّلا

مماإلميأنمَحالَوَةمِبؾمٔلٖنمَوَجَدمِصؿملِهمُطٖنمَعِنمَثالْث) ُٓمَؼغمُلوَنمأِن: مِعؼمٖلامٔإَظؿمِلِهمأَحٖبمَوَرُدوُظُهما

مأِغعمَلَذُهمأِنمَبضمِلَدماظغمُلظمْلٔرميفمَؼضمُلوَدمأِنمَؼغمْلَرَهمَوَأِنم،مِٓمإالَّمُؼِقٗؾُهماَلمادَلِرَءمُؼِقٓبمَوأِنم،مَدَواُػؼمَلا

مممم.(اظؽمٖلأرميفمُؼعمْلَذَفمأِنمَؼغمْلَرُهمَطؼمَلام،مِعؽمِلُهمآ

َأْطؼمَلُلماظؽمٖلأسمؼعملولمغؾؿملؽملام)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(م:م)مواإلمياٌ وحسً اخللل قزيياٌ ،     

،مَوَظامَخؿمِلَرمِصؿملؼمَلِنمَظامم،ماظَِّذؼَنمَؼفملَظظمُلوَنمَوُؼقمِلَظظمُلوَنم،ماْظؼمُلَورَُّؽوَنمَأْطؽمَلاًصامَأَحاِدؽمُلؾمُلِممَأِخالًضأإمَياّغام

ماظضملؾادةموظذةم،ماإلميانمحالوةمذاقمعنوم،مغورمواظضملؾادةم،غورمانميصاإل،م(مَؼفملَظُفمَوَظامُؼقمِلَظُف

والممآمخػملقؼؿغملربمسػملىممصالم،وحلنمادلضملاعػملةممواظؿمللرماظلؼملاحةمإالمؼضملرفمأنمميغملنمال

موإمنامؼضملظملوموؼزملظملحم؛م؛مباظلؿملؽةماظلؿملؽةمؼردموالم،مسػملؿملؾملممؼلؿشملؿمللموالم،مؾملموجوػميفمؼضملؾس

م:م) مَوَظامظذامؼعملولم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( مَؼِرُصِثمَؼِوَعِؽٍذ مَصػمَلا مَأَحِدُطِم، مَصِؤم مَؼِوُم مَطاَن َصكمٔلَذا

مؼدركمأغهمأنم(م،موسػملىماظضملاضلَأَحْدمَأِومَضاَتػمَلُه،مَصػمْلؿمَلعمُلِل:مٔإٚغيماِعُرْؤمَصاِئْم،مَصكمٔلِنمَداٖبُهممَؼِلَكِب

معضملاعػملؿهموحلنمومساحؿه،مبفملخالضهمؼدخػملؾملامضدمأغهمشريم،مبضملؾادتهماجلؽملةمؼدخلمالمضد

ُحوِدَبمَرُجْلمِعؼمٖلِنمَطاَنم:م)ؼعملولمغؾؿملؽملام)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم(،مويفمػذامادلضملؽملىممظػملؽملاس



م(4)

،مَصغمَلاَنمم،مَوَطاَنمُعوِدّرام،مٔإظَّامَأٖغُهمَطاَنمُؼَكاِظُطماظؽمٖلاَسم،مَصػمَلِممُؼوَجِدمَظُهمِعَنماْظَكؿمِلٔرمَذِيْءمَضِؾػمَلغمُلِم

م ماْظؼمُلضمِلِلٔر، مَسٔن مَؼَؿَفاَوُزوا مَأِن مِشػمْلؼمَلاَغُه مصَؼفمْلُعُر ُٓ ما مَوَجٖل)عمَلاَل م(َسٖز مِعؽمِلُه،م): مِبَذِظَك مَأَحٗق َغِقُن

مم.م(َتَفاَوُزوامَسؽمِلُه

مغقملطدمأنممممم مؿملورثهصم،ماظضملؾدمضػملبميفمتضملاىلمآمؼعملذصهمغورماحلعملؿملعمليماإلميانسػملىمأغؽملا

مآمرضي)مَعاِظٍكمِبٔنمَأَغٔسمصضمَلِنمم،م(وجلمسز)مآمبؽملورمؼرىموجيضملػملهم،واظؿملعملنيمماحلغملؼملة

ِٓمَرُدوَلمَأٖن(سؽمله مُؼعمَلاُلماْظفمَلِغزمَلأرمِعَنمَذاٙبمَصاِدَؿعمْلَؾػمَلُهمَؼِوّعامَخَرَج(مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)ما

مَحعمٛلا،مُعقمِلِعؽمّلامَأِصَؾِقُت:ممَضاَل(مَحأرَثُة؟مَؼامَأِصَؾِقَتمَطؿمِلَف:م)َظُهمَصعمَلاَلماظؽمٗلضمِلؼمَلأن،مِبُنمَحأرَثُة:مَظُه

ِٓمَرُدوُلمَصعمَلاَل:مَضاَل م،َحعمِلؿملعمَلًةمَحقدملمِظغمُلٚلمَصكمٔلٖنمَتعمُلوُل،مَعاماِغصمُلِر:م)م(َوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)ما

مَضاَلم،(ٔإمَياِغَك؟مَحعمِلؿملعمَلُةمَصؼمَلا مَغؾمَلأري،مَوَأْزؼمَلفمْلُتمِظؿمَلػمِليمَصفمَلِدؾمَلِرُتماظٗدِغؿمَلا،مَسٔنمَغظمْلِليمَسَزَصِت:

مِصؿملؾمَلا،مَؼَؿَزاَوُروَنمَطؿمِلَفماْظَفؽمٖلِةمَأِػٔلمٔإَظىمَأِغصمُلُرمَوَطفمَلٚغيمَبأرّزا،مَرٚبيمَسِرٔشمٔإَظىمَأِغصمُلُرمَوَطفمَلٚغي

(:مَوَدػملََّممَسػمَلؿمِلِهماظػملَُّهمَصػملَّى)ماظؽمٖلِؾٗيمَظُهمَصعمَلاَلمِصؿملؾمَلا،مَؼَؿضمَلاَدِوَنمَطؿمِلَفماظؽمٖلأرمَأِػٔلمٔإَظىمَأِغصمُلُرمَوَطفمَلٚغي

ُٓمَغٖوَرمَسِؾْدم،(مَعٖرَتؿمِلٔن)مَصاْظَزِممَأِبزمَلِرَت) م.مم(َضػمْلِؾِهمِصيماْظكمٔلمَياَنما

ؼعملولم،مأنمحيرصمسػملىماالظذملؿزاممبؾملامعقملعنممؼؽملؾطمليمسػملىمطلعؿضملددةممذضملبمإلميانوامممم

،مَصفمَلْصسمَلػمُلؾمَلامموَنمُذضمِلَؾًةذملْعمَوِدٗؿذملَأِومِبسمِل،موَنمذملْعمَوَدِؾضمُلذمل:م)اإٔلمَياُنمِبسمِلم)َصػملَّىماظػملَُّهمَسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم(مغؾؿملؽملا

،م،مَواْظَقؿمَلاُءمُذضمِلَؾٌةمِعَنماإٔلمَيأن(مماأَلَذىمَسٔنماظشملَّٔرؼٔق،مَوَأِدَغاَػامٔإَعاَرُةممَضِوُلماَلمٔإَظَهمٔإالَّماظػملَّه

مدو مماحللَنمفمللمرجْلدلا م: م"اإلميانماظؾزملريم)رضيمآمسؽمله( مصعملالمظه: أعقملعنمأغت؟

مواظؽملارممإمياغان مواجلؽملة موردػمله موطؿؾه مبآموعالئغملؿه ماإلميان مطؽملتمتلفملظينمسن مصكملن ،

معقملعن موإنمطؽملتمتلفملمواظؾضملثمواحللابمصفملغا م، ٔإٖغؼمَلام}ظينمسنمضولمآمتؾاركموتضملاىل:

مٔإمَياّغا مَزاَدِتؾمُلِم مآَؼاُتُه مَسػمَلؿمِلؾمٔلِم مُتػمِلؿمَلِت مَؤإَذا مُضػمُلوُبؾمُلِم مَوِجػمَلِت ماظػملَُّه مُذِطَر مٔإَذا ماظَِّذؼَن ماْظؼمُلقمِلِعؽمُلوَن

م مَؼَؿَوطَّػمُلوَن مَوَسػمَلىمَرٚبؾمٔلِم مَرَزْضؽمَل* مَوِعؼمٖلا ماظزمٖلػمَلاَة مُؼعمِلؿملؼمُلوَن مموَنذملُؼؽمِلظمِلعمُلماُػِمذملاظَِّذؼَن مُػُمم* ُأوَظِؽَك

م."ممأممالم،مآمعامأدريمأغامعؽملؾملممصوم{اْظؼمُلقمِلِعؽمُلوَنمَحعمٛلا
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مإالممتؿقعملقمالماظيتماظشملؿملؾةمواحلؿملاةم،مواألعانماألعنمصاحؾهمؼورثماظزملادقمواإلميان

مَحؿمَلاًةمَصػمَلؽمُلِقؿمِلؿمَلؽمٖلُهمُعقمِلِعْنمَوُػَومُأِغـَىمَأِومَذَطٕرمِعِنمَصاِظّقامَسؼمِلَلمَعِن}م:متضملاىلمؼعملولم،مبه

مَتشمْلؼمَلِؽٗنماظػملَِّهمِبِذْطٔرمَأَظاماظػملَِّهمِبِذْطٔرمُضػمُلوُبؾمُلِممَوَتشمْلؼمَلِؽٗنمآَعؽمُلواماظَِّذؼَن}م:دؾقاغهمملوعملؼوم،{َرؿمٚلَؾًة

م:اظعملائلمدرموٓم،{اْظعمُلػمُلوُب

مدؼؽملذملذملذملذملذملذملامحييمملمدلذملذملذملذملذملذملذملنمدغؿملذملذملذملذملذملذملاموال***ممممممممأعذملذملذملانمصالمضذملذملذملذملاعماإلميذملذملذملانمإذا

مضذملرؼؽملذملذملامهلذملذملذملذملاماظظملؽملذملذملذملذملذملاءمجذملذملضملذملذملذملذمللمصعملذملذملذملذملد***مممممممممدؼنمبطملذملذملذملريماحلؿملذملذملذملاةمرضيموعن

م.موأستغفُر هللاَ ِلي ولُكم   ، أقوُل قوِلي هَذا

* * * 

ُٓمإالَّمأنمالمإظَهموأذؾملُدم،ماظضملادلنَيمرٚبمِٓماحلؼملُدمممممم مأٖنم،موأذؾملُدمُهَظمذرؼَكماَلمُهوحَدما

مُعؽمَلؿمٖلِؾَغَوماَغدؿملَد مَومباركمسػملؿملِهَومٓلمودػملِمَصمٖماظػملؾمُلمهم،وُظهمورُدسؾُدمّداؼمٖلَقا موصقؾِهمآظِهمسػملى،

 .نمِؼاظٚدمؼؤممىَلٔإمبكملحلإنمِمؾمُلؾضمَلعنمَت،مَومأمجضملنَي

 مم:اإلسالمِ  إخوةَ 

معدردةماظزملؿملامصماسةماظرجالم؛ؽملذامطانمرعسملانمػومذؾملرماإلميانم،مصكملغهمأؼسمّلامذؾملرمصإ

موتفملدؼب،ممعرملروعمحرعانماظزملومؼعملولمأمحدمذوضيم:م"م،احلعملؿملعملؿملنيممظرجالتربزمامسؼملػملؿملة

ممباجلوع مموخسملوعمٓموخرملوع، ماظضملذابمزاػرهماحلغملمموػذامحغملؼملةمصرؼسملةمظغملل،

موؼلن،مماظزملربموؼضملػملم،مماظغملربمؼغمللرماظزملدضة،مسػملىموحيض،مماظرملظملعملةمؼلؿـريماظرمحة،موبارؽمله

مماظرملؾعمأظفمعنمجاعمإذامحؿىم،ماظرب ماحلرعانمسرفم،مادلؿعمأدؾابمادلرتفموحرم،

م".ظذعمإذامأدلهموطؿملف،ممؼعملعمطؿملف

متؾاركماحلقمميؽملقهمملموصفماظرجوظةمأنمؼدركماظغملرؼمماظعملرآنميفمادلؿفملعلمإٖنم

م:ممدلنمإالموتضملاىل م،مواظيتمعؽملؾملا مصدم العَد مع اهلل سبحاىُ اعؿػملكمعقملػالتؾملا دونم،

متطملؿملريم مأومتؾدؼلم، م، متضملاىلمضالأوماحنرافم، مَساَػُدوامَعامَصَدُضوامٔرَجاْلماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَيمِعَن}:

مأنماظرجالمم،{َتِؾِدؼالمَبٖدُظوامَوَعامَؼؽمِلَؿصمِلُرمَعِنمَوِعؽمِلؾمُلِممَغِقَؾُهمَضسمَلىمَعِنمَصؼمِلؽمِلؾمُلِممَسػمَلؿمِلِهماظػملََّه طؼملا
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التضحية وؼصملؾملرمذظكميفم،مٓمربماظضملادلنيمأعواهلممواحلعملؿملعملنيمػممعنمباسوامأغظمللؾملمم

،مضالمتضملاىلم:مم،مابؿطملاءمعرضاتمآمالعزضالوطً أو يف سبيل الديً أو  واملال باليفس

ماظػملَِّهمَدِؾؿملٔلمِصيمُؼعمَلاِتػمُلوَنماجَلؽمٖلَةمَظؾمُلُممِبفمَلٖنَوَأِعَواَظؾمُلِمممَأِغظمُلَلؾمُلِممادُلقمِلِعؽمِلنَيمِعَنماِذَؿَرىماظػملََّهمٔإٖن}

مِعَنمِبضمَلؾمِلِدِهمَأِوَصىمَوَعِنمَواظعمُلِرآٔنمَواإٔلِغِفؿملٔلماظٖؿِوَراِةمِصيمَحعمٛلامَسػمَلؿمِلِهمَوِسّداَوُؼعمْلَؿػمُلوَنممَصؿمَلعمْلُؿػمُلوَن

م.م{اْظضمَلصمِلؿملُمماْظظمَلِوُزمُػَومَوَذِظَك ِبِهمَباَؼضمِلُؿِمماظَِّذيمِبَؾؿمِلضمِلغمُلُممَصاِدَؿِؾرمِلُرواماظػملَِّه

إنمرعسملانمذؾملرمسؼملارةمادللاجدموضؿملامماظػملؿمللم،موػؼملامعنمأػممسواعلمبؽملاءماظرملكزملؿملةم

موصؽملاسةم م: مغؾؿملهم)صػملىمآمسػملؿملهمودػملم( مؼعملولماحلقمدؾقاغهمخمارّؾا َأٗؼؾمَلاممَؼا}اظرجالم،

م مم*اْظؼمُلٖزٚعُل مَضػمِلؿملػمًلا مٔإظَّا ماظػملَّؿمِلَل مم*ُضٔم مَضػمِلؿملػمًلا مِعؽمِلُه ماِغعمُلِص مَأٔو ماْظعمُلِرآَنمم*ِغزمِلظمَلُه مَوَرٚتٔل مَسػمَلؿمِلِه مٔزِد َأِو

مَثعمِلؿملم*َتِرِتؿملػمًلا مَضِوًظا مَسػمَلؿمِلَك مَدؽمُلػمْلعمِلي مٔإٖغا مِضؿملػمًلام*ػمًلا مَوَأْضَوُم مَوْرّؽا مَأَذٗد مِػَي ماظػملَّؿمِلٔل مَغاِذَؽَة ،مم{ٔإٖن

مِباْظطمُلُدٚومِصؿملؾمَلامَظُهمُؼَلٚؾُحماِدؼمُلُهمِصؿملؾمَلامَوُؼِذَطَرمُتِرَصَعمَأِنماظػملَُّهمَأِذَنمُبؿمُلوٍتمِصي}وؼعملولمدؾقاغهم:م

ماظٖزَطاِةمَؤإؼَؿاِءماظزمٖلػمَلاِةمَؤإَضأمماظػملَِّهمِذْطٔرمَسِنمَبؿمِلْعمَوَظامِتَفاَرٌةمُتػمْلؾمٔلؿملؾمٔلِممَظامَجاْلمرِمَواْظـملَصال

موؼعملولمجلمذفملغهميفموصفمأػلماجلؽملة:{َواْظفمَلِبزمَلاُرماْظعمُلػمُلوُبمِصؿملِهمَتَؿعمَلػملَُّبمَؼِوّعامَؼَكاُصوَن م،

مَؼؾمِلَفضمُلوَن} مَعا ماظػملَّؿمِلٔل مِعَن مَضػمِلؿملػمًلا مَؼِلَؿطمِلظمِلُروَنم*َطاُغوا مُػِم متضملاىلم،م{َوِباْظفمَلِدَقأر :موؼعملول

َصػمَلام*َتَؿَفاَصىمُجؽمُلوُبؾمُلِممَسٔنماْظؼمَلسمَلاِجٔعمَؼِدُسوَنمَرٖبؾمُلِممَخِوًصامَوَرؼمَلضمّلامَوِعؼمٖلامَرَزْضؽمَلاُػِممُؼؽمِلظمِلعمُلوَن}

م.{َتضمِلػمَلُممَغظمْلْسمَعامُأِخظمِلَيمَظؾمُلِممِعِنمُضٖرِةمَأِسؿمُلٕنمَجَزاّءمِبؼمَلامَطاُغوامَؼضمِلؼمَلػمُلوَن

حنرصمسػملؿملؾملامخاصةميفماظضملرملرماألواخرمإنمضؿملامماظػملؿمللمعنماألعورماظيتمؼؽملؾطمليمأنم

(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مطانصعملدمم،(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مباظؽمليبمعنمذؾملرمرعسملانماضؿداء

(مسؽملؾملامآمرضي)مسائرملةمصضملنم،ماألؼاممعنمشريػاميفمجيؿؾملدمالمعامػذهماظضملرملرميفمجيؿؾملد

م)مضاظت موأحؿمَلام،معؽزَرهمذٖدماظضملرملُرمدخلمإذام(ودػملممسػملؿملهمآمصػملىم)مآمردولمطان:

مأػػمَلهموأؼعملَظمظؿملػمله، ممادلؽزرمذدموعضملؽملىم،( م،مصؿملؾملامودضملهموبذلماظضملؾادةميفماجؿؾملدمأي:

ِٓم،موضاظتم)رضيمآمسؽملؾملا(م:م)مماظؽمللاءماسؿزالمسنمطؽملاؼة:موضؿملل ُٓم)َطاَنمَرُدوُلما َصػملَّىما
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مرواؼةمويف(م،مَطاَنماْظضمَلرمِلُرمَذؼمٖلَرمَوَذٖدماْظؼمِلِؽَزَر،مَصكمٔلَذاممَؼِكػمِلُطماْظضمِلرمِلٔرؼَنمِبزمَلػمَلاٍةمَوَغِوٕمم(َسػمَلؿمِلِهمَوَدػملََّم

معامرعسملاَنمعنماألواخٔرماظضملرملٔرميفمجيؿؾملُد(مودػملممسػملؿملهمآمصػملى)مآمردولمطان):ممضاظت

م.(شرٔيهميفمجيؿؾملُدمال

ممإن ماظرجال مؼزملؽملع م،ماظسملؼملريموؼعملصملةم،مواظلغملؿملؽملةم،ماظؽملظملسممجاحمبغملؾحرعسملان

ماألخالقموعغملارممواإلغلاغؿملةماخلػملعملؿملةماظعملؿملمموإسالء،مماظؿزملرفموحلنم،ماظلػملوكمواغسملؾاط

م،ماحلعملوقمصؿملقظملظ،محؿملاتهممذؽونمطٓلميفمعلؿعملؿملؼملاموجتضملػملهماإلغلانم،مدػملوكمتؽملصملمماظيت

ممظؽملظمللهمواظزملالحماخلريمأغواعمطلمظؿقعملؿملقموؼلضملىم،ماظواجؾاتموؼقملدى ،مموجملؿؼملضمله،

مروحموتؽملؿرملرم،موتعملدعهماجملؿؼملعمادؿعملرارمسػملىمذظكمؼؽملضملغملسمممثمموعنم،موألعؿه،مموظورؽمله

ممواظرمحةمواألظظملةمادلودة ماظرملضملوبمتعملدمميفمتلؾملمماظيتماظؽملؾؿملػملةمادلضملاغيمعنموشريػا،

م.موحتسملرػا

واالجؿؾملادميفمم،ماظعملرآنموتالوة،ممواظدساءمباظذطرماألؼاممػذهمغطملؿؽملممأنمسػملىمقرصصػملؽمل

مآمرمحاتمعنماحملروعنيمعنمغغملونمالمحؿىم،(موجلمسز)مآمإىلمؼعملربؽملامعامطلصضمللم

ممؼعملولحؿملثماألؼاممادلؾارطةم،مميفمتضملاىل م)ودػملممسػملؿملهمآمصػملى)غؾؿملؽملا م: مِصيمِظَرٚبغمُلِممٔإٖن(

مَبضمِلَدَػامَؼرمِلعمَلىمَظامَغظمْلَقٌةمِعؽمِلؾمَلامُؼزمِلؿملَؾُهمَأِنمَأَحَدُطِممَظضمَلٖل؛ممَظؾمَلامَصَؿضمَلٖرُضوام،مَغظمَلَقاٍتمَدِػٔرُطِممَأٖؼأم

م.مَأَبّدا(

 
 .الزحيه التواب أىت إىك اعليي وتب يه،العل السنيع أىت إىك امي تكبل يارب


