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 العامة واملصلخة العاو الصأٌ محاية

مَوَظو َواظٖؿْؼَقىماْظِؾٚرمَسَؾكمَوَتَعوَوُغقا}:مماظؽرؼؿمطؿوبفميفماظؼوئؾم،ماظعودلنيمربمهللاحلؿدمممممم

مٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُدم،م{اْظِعَؼوِبمَذِدؼُدماظؾََّفمٔإٖنماظؾََّفمَواٖتُؼقامَواْظُعِدَوأنماْظٔنِثٔؿمَسَؾكمَتَعوَوُغقا

مَصٚؾماظؾَُّفٖؿم،مَوَرُدقُظُفمَسؾُدهمُعَقٓؿّداموغؾٖقـومدقَدغومأٖنموأََذفُدم،مَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُهماهلُل

ـِم،موصقِؾِفمآِظِفموسَؾكمسَؾقِفموبؤرْكمودؾخملِؿ ـٔمؼقٔممإَظكمبنحلوٕنمَتِؾَعُفِؿموَع م.ماظٚدؼ

 :وبعــد 
موحٌم،معؼقعوتفومهلوموجعؾم،مضقاسَدػومأردكم،محؼقؼقًيمدوظيماإلدالممبـكمصؼدممممممممم

معلؽقظقيمبفمواالػؿؿومماظعوممذلغفومريوؼيموجعؾم،مسـفومواظذودم،مسؾقفوماحلػوزمسؾك

ماظعومماظشلنمبؼقؿيماجملؿؿعمأبـوءمبنيماظقسلمزادموطؾؿو،ممأصرادػوذيقعممبنيمعشرتطي

مصؿؿقؼؼم،مسؾقفماحلػوزمأجؾمعـمواظرتابطمواظؿؽوتػماظؿعوونمزادمطؾؿوم،موخطقرتف

ماهللمصؾك)مغؾقـومسؾقفمحٌماظذيماظقاحدماجللدموذعقرم،ماظقاحدماظؾـقونمضقةمظؾؿفؿؿع

م)مضولمحقٌم،(مودؾؿمسؾقف ـُ: ـٔماْظُؿِمِع ـَِقؤنمِظْؾُؿِمِع ـَمَوَذٖؾَؽم،مَبِعّضومَبِعُضُفمَؼُشٗدم،مَطوْظُؾ مَبِق

مَأَصوِبِعِف مَوَدؾََٓؿمَسَؾِقِفماظؾَُٓفمَصؾَٓك)موضولم،( م) م: مَوَتَراُحِؿٔفِؿمَتَقادِِٓػِؿمِصلماْظُؿِمِعـِنَيمَعـَُؾ(

ـُِفماِذَؿَؽكمٔإَذام؛ماْظَفَلِدمَعـَُؾمَوَتَعوُرِػٔفِؿ م(م.َواْظُقؿَٓكمِبوظلََٓفٔرماْظَفَلِدمَدوِئُرمَظُفمَتَداَسكمُسِضْقمِع

 املصلخة تكديه:مماظعومماظشلنمسؾكماحلػوزمعؼقعوتمأػؿمأحدمأنمصقفمذؽمالموممومممممم
 الضيكة اخلاصة املصلخة على الياس مجيع على ىفعَا يعود اليت الواصعة العامة
مذظؽم،ماِّغوغقيمذرورمعـماظؾشرؼيمظؾـػسمدبؾقصوم،مفكط أصخابَا على ىفعَا يعود اليت

م،معودؼيمأعقرمعـمبلدرهمظؾؿفؿؿعماحلقوةمإضوعيمحيؼؼمعومطؾمتشؿؾماظعوعيمادلصؾقيمأن

مريوؼيموحتؼؼم،موادلػوددورماظشرمسـفؿموتدصعمظؾـوس،مواظـػعماخلريمجتؾىم،موععـقؼي

موسؿقمماِّعيمصالحمحتؼقؼمأنمذؽموالم،مأراضقفمودالعيم،موادؿؼرارهم،ماظقرـ

م.اِّوظقؼوتمصؼفمؼؼؿضقفمعومػقماجملؿؿع
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 املصـا   علـى  وتكدميَا ، العامة املصلخة على احلفاظمأنماظؽرؼؿماظؼرآنمأطدمظؼدمممممم

مرداقًظومموالمغؾ٘قاوم(موجؾمسز)ماهللمؼردؾمصؾؿم،ممجيّعا واألىبياء الزصل ميَاج ٍو اخلاصة

متعاوديممضولم،مدغققؼيمعـػعيمأوم،معوديمعؼوبؾمدونم،مهلؿماخلريموحتؼقؼم،مضقعفمإلدعودمإال

ماظؾَِّفمَسَؾكمٔإظَّومَأِجٔرَيمٔإِنمَعوًظومَسَؾِقِفمَأِدَلُظُؽِؿمَظومَضِقٔممَوَؼو}(م:ماظلالممسؾقف)مغقحمغؾقفمظلونمسؾك

ـَمِبَطااؤرِدمَأَغااومَوَعااو موضااولم،م{َتِفَفُؾااقَنمَضِقّعااومَأَراُطااِؿمَوَظِؽـٚاالمَرٚبٔفااِؿمُعَؾااوُضقمٔإٖغُفااِؿمآَعـُااقاماظَّااِذؼ

مٔإظَّاوممَأِجأريَممٔإِنمَأِجّرامَسَؾِقِفمَأِدَلُظُؽِؿمَظومَضِقٔممَؼو}(م:ماظلالممسؾقف)مػقدمغؾقفمظلونمسؾكمدؾقوغف

(م:ماظلاالمممسؾقافم)مذاعقىممدقدغومظلونمسؾكمتعوديموضول،مم{َتِعِؼُؾقَنمَأَصَؾومَصَطَرِغلماظَِّذيمَسَؾك

ًُمَعوماْظٔنِصَؾوَحمٔإظَّومُأٔرؼُدمٔإِن} ًُمَسَؾِقِفمِبوظؾَِّفمٔإظَّومَتِقِصقِؼلمَوَعوماِدَؿَطِع م.م{ُأِغقُىمَؤإَظِقِفمَتَقطَّْؾ

ـممأعقرميفمصرشىم،مععفموؼؿـودىم،ماظعؼؾمععمؼؿقاصؼممبوماحلـقػماظشرعمجوءموظؼدمممم معا

 اجملتنـع  حاجـا   تلبيـة :ممعـفوم،ماظقرـمأبـوءمجلؿقعماظعوعيمادلصؾقيمحتؼؼمأنمذلغفو

م،مادللؿشػقوتمبـوءمإديماجملؿؿعمحوجيمطوغًمصننم، الواقع فكُ ومزاعاة ، الضزورية

مظؾـاوءمماجملؿؿاعممحوجيمطوغًموإنم،مظذظؽمصوِّوظقؼيم،مورسوؼؿفؿماظػؼراءمظعالجموجتفقزػو

م،مورساوؼؿفؿمماظعؾاؿ،ممراالبممسؾاكممواإلغػاو مم،موجتفقزػاومم،موصاقوغؿفومم،موادلعوػادممادلدارس

مم،مادلعلرؼـمزواجمظؿقلريمعوديماحلوجيمطوغًموإنم،مظذظؽمصوِّوظقؼي ـمودداد ـمماظاٖدؼ مسا

ٍممصؼضاوءمم،مظاذظؽممصوِّوظقؼايمم،ماظغورعنيمطروبموتػرؼٍم،مادلدؼـني مواظؼقاوممماظـاوسممحاقائ

مَعاوم(م:م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مؼؼقلم،مواظقرـقيماظشرسقيماظقاجؾوتمعـمحقوتفؿممبؿطؾؾوت

ـَ ـِمِبلمآَع م(م.َؼِعَؾُؿمَوُػَقم،مَجـِِؾِفمٔإَظكمَجوِئْعمَوَجوُرُهم،مَذِؾَعوَنمَبوَتمَع

موحرعايمم،مذيقّعاوممادلقارـاقنممصقافممؼشارتكممممومصفقم،مالعاو املال على احلفاظ:مموعـفوممممممم

ماظاذعؿمموتعاددمم،مبافممادلؿعؾؼيماحلؼق مظؽـرةم؛ماخلوصمادلولمحرعيمعـمأذدماظعوممادلول

:ممتعاوديممضاولمم،مبافمماإلضارارممأوم،مدارضؿفممأوم،مإتالصافممعـماإلدالممحذرموظذظؽم،مظفمادلوظؽي

ـِ} ًِممَعاوممَغْػاسٕممُطاؾُٓممُتَقيفمُثؿَٓماْظِؼَقوَعِيمَؼِقَممَشؾَٓمِبَؿومَؼْلِتمَؼِغُؾِؾمَوَع م،{ُؼْظَؾُؿاقنَمماَلمَوُػاؿِممَطَلاَؾ
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مػؿمإٖغؿومسؾقفمواظؼوئؿقنم،معـفؿمععٖقـيمظِػَؽيمِعْؾًؽوموظقسم،مذيقّعومظؾـوسمِعْؾٌؽماظعوممصودلول

مؼلُخاذَممأوم،مسؾقافممؼعؿاديَممأنمِّحٍدمحيٗؾمصالم،مِِّػؾفموَصِرصفم،موحتصقؾفم،مِحْػظفميفمُأَعـوء

م.مبوظؾورؾماظـوسمِّعقالموأطًؾوم؛موُزؾّؿومخقوغيمؼعدمذظؽمِّنم،مؼلؿقٗؼمالمعومعـف

ــاظماإلدااالممأعاارمطؿااومممم ــى باحلف ــل عل م،موادلاادارسم،ماظعؾااودةمطاادورم،مالعامــة املزاف

مسؾااكمؼعااقدموغػعفااوم،مظؾفؿقااعمعؾااؽمإغفااومحقااٌم،موشريػااوم،مواحلاادائؼم،موادللؿشااػقوت

مصاقرةممباليممإصلاودػوممأوم،متضققعفومأوم،مسؾقفوماالسؿداءمعـماظؿقذؼرمأذدموحٖذرم،ماجلؿقع

مالمحؿاكمم؛م{ٔإِصاَؾوِحَفوممَبِعادَمماْظاَلِر ٔممِصالممُتْػِلاُدواممَوَظاوم}:ممداؾقوغفمماحلاؼممؼؼاقلمم،ماظصقرمعـ

موطقػؿاومم،مؼرؼادمماظا ممبوظطرؼؼايمماظعاومممادِلؾاؽممؼلؿغؾمأنمظفمجيقزمأغفماظـوسمبعضمؼؿقػؿ

ماحملوصظايممسؾقـاوممصوظقاجاىمم،مخاورهممصفاؿمموػاذامم،مصقافممذاوئعوممحؼاوممظافممأنمبدسقىم،مذوء

ًممِّغفاومم؛موتطقؼرػومتـؿقؿفومسؾكمواظؼقومموريوؼؿفوم،ماظعوعيمادلراصؼمسؾك مدونمظػاردممظقلا

م.ماظؼودعيموظألجقولم،مذيقّعومظـومػلمبؾم؛مععنيمزعـميفمجلؿوسيموالم،مصرد

(م:مموداؾؿممسؾقافمماهللمصاؾكم)مصؼاولمم،محكَـا  ومزاعـاة  ، الطزيـل  علـى  احلفـاظ :مموعـفاومممممم

ـِمُبٙدمَظـَومَعوم،ماظؾَِّفمَرُدقَلمَؼو:ممَضوُظقام،(ماظطُُّرَضوِتميفمَواْظُفُؾقَسمٔإٖؼوُطِؿ) مَغَؿَقاٖدثُمم،مَعَفوِظِلـَومِع

مَصااَلِسُطقام،ماْظَؿِفِؾااَسمٔإالَّمَأَبِقااُؿِؿمَصاأنَذا(م:م)ودااؾؿمسؾقاافماهللمصااؾك)ماظؾَّااِفمَرُدااقُلمَضااوَلمم،مِصقَفااو

م،ماظٖلاااَلٔممَوَرٗدم،ماََِّذىمَوَطااٗػم،ماْظَؾَصاأرمَشااٗض:م)مَضااوَلم؟مَحؼُّااُفمَوَعااو:ممَضااوُظقام،(مَحؼَّااُفماظطَّٔرؼااَؼ

ـٔممَواظـِٖفاكُمم،مِباوْظَؿِعُرو ِممَواَِِّعُر ـَِؽارٔممَسا (م:موداؾؿممسؾقافمماهللمصاؾكم)ماظؾَّافِممرُداقلُمموضاولممم،(ماْظُؿ

م،ماظؾَّااُفمٔإالَّمٔإَظااَفماَلمَضااِقُلمَصَلْصَضااُؾَفوم،مُذااِعَؾًيم-مَوِدااٗؿقَنمِبِضااْعمَأِوم-مَوَدااِؾُعقَنمِبِضااْعماإٔلمَيااوُن)

ـٔماََِّذىمٔإَعوَرُيمَوَأِدَغوَػو ـَمُذِعَؾٌيمَواْظَقَقوُءم،ماظطَّٔرؼٔؼمَس م(م.ماإٔلمَيؤنمِع

ماإلغلاونممبفاوممؼؼقمماظ ماظقاجؾوتمأػؿمعـمتعدماظ مالوطيية اخلدمة أداء:مموعـفوممممممم

م،مإؼاوهمموربؾؿافمم،مظافمماغؿؿوئافمموصاد مم،مظؾؾادهمموالئافممسؾاكممدظقاؾمموػالمم،موورـفمدؼـفمسبق

مأوم،معوظافممأوم،مدؼـفمأوم،مغػلفمعـمادللؾؿمسـدمعؽوغيمأومخطّرامأضؾمواظعر ماظقرـمصؾقس
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مواظؼاقؿمم،موادلاروءةمم،مواظشافوعيمم،ماظرجقظيمععوغلماظقرـمأبـوءميفمتغرسمأغفومطؿوم،معؿوسف

مَظاوممَسِقـَاونٔم(م:م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مؼؼقلم،ماحلـقػماإلدالعلمدؼــومبفومجوءماظ ماظـؾقؾي

ـْم؛ماظـٖوُرمَتَؿٗلُفَؿو ًِمَسِق ـِمَبَؽ ـْم،ماهللمَخِشَقِيمِع ًِمَوَسِق م(م.اهللمَدِؾقٔؾمِصلمَتِقُرُسمَبوَت

ٌ  مـا م-ماظعاوممماظشالنممسؾكمحػوزوم-معراسوتفومجيىماظ ماظعوعيمادلصؾقيموعـممممممم  يهـو
ممعاٍدا  مً اخلارجية املؤصضا  أو ، امليظنا  أو ، الدول مً وغريٍا الدولة بني

مجااراّءإمؼؽااقنمأنمالباادم،مدسااقيمأوم،مصؽااريمأوم،مإصؿااوئلمأوم،مصؼفاالمإجااراءمأيمصااننم:

ـممصودرامعمدلقو ـممأوم،ماِّعارمموظالممسا ـمموسؾاكمم،مذظاؽمميفمؼـقؾافممعا معـاؾمميفمؼؿقادثممعا

مواظدوظقاايم،مواظقرـقاايم،ماجملؿؿعقاايمادلالبلااوتمطااؾماسؿؾااورهميفمؼضااعمأنماِّعااقرمػااذه

ماظػردؼاايمواظػؿااووىماآلراءمبعااضمتصاادرمالمحؿااكم،مسـاافمؼؿقاادثماظااذيمبااوِّعرمادلؿصااؾي

موادلعوػاداتمماظؼاقاغنيممعاعممؼؿصاودمممأوم،ماظقاضاعممؼصاودممممبوم،ماظعومماظشلنميفمادلؿلرسي

:ممداؾقوغفممصؼاولمم،مباوظعفقدممبوظقصوءموتعوديمدؾقوغفماحلؼمأعرغوموضدم،ماظدوظقيمواالتػوضقوت

ـَمَأؼَُٓفومَؼو} م،ماظعؼاقدممطاؾممتشاؿؾمم،مسوعايمماظؽرميايمماآلؼايممصفذهم،م{ِبوْظُعُؼقِدمَأِوُصقامَءاَعـُقاماظَِٓذؼ

مسؾقافمماهللمصاؾكم)مغؾقـاومموؼؼاقلمم،مشاريهممعاعمماإلغلاونممبفومؼؾؿزمماظ مواالظؿزاعوتم،مواظعفقد

ـَِدماْظُؿِلِؾُؿقَن(م:م)ودؾؿ م(م.َحَراّعومَأَحٖؾمَذِرًرومَأِوم،مَحاَلاًلمَحٖرَممَذِرًرومٔإالَّم،مُذُروِرٔفِؿمِس

مصاؾّّممبعادم(مسـافمماهللمرضالم)مبصاريممأباوممؼاردم(موداؾؿممسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلموػذاممممممم

ًمماظا ممظؾؿعوػادةمموصًؼوم،ماحلدؼؾي معاعمم،مضارؼشمموبانيم(موداؾؿممسؾقافمماهللمصاؾكم)مبقـافممطوغا

م،مضرؼّشاوممسؾقافممسوػادمماظاذيمماظعفادممسؾاكممحػوًزاومم؛مظاألذىمماظصقوبلمػذامتعر ماحؿؿول

ـمماظعوعايممادلصاؾقيمموتغؾقاىممتؼادؼؿممبوبموعـم،مجفيمعـمبوظعفدماظقصوءمبوبمعـموػذا معا

م.مأخرىمجفي

ميفمتضااربماظاا مزبااوررهم-مصفااؿمأوم،موساالمدونم-ماظعااومماظشاالنميفمظؾقاادؼٌمإنممممم

م،مظؾلكرؼيموعودةم،معؾوّحومطأًلموادؿؼرارهماظقرـمأعـمجيعؾمِّغفم؛موسضدػوماظدوظيمبـقون

ـممادلرجػنيمأطـرموعوم،مؼدريمالمصقؿومؼعؾؿمالمعـموؼؿقدثم،ماظؾغطمصقؽـر مؼػلادونمماظاذؼ
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مصؼااولم،مأػؾاافمإديماِّعاارمغااردمأنمدااؾقوغفماحلااؼمأعرغااوموضاادم،مؼصااؾققنموالماِّر ميف

ـَممَأِعارْممَجاوَءُػؿِممَؤإَذا}:ممدؾقوغف ـٔممعِٓا ماظرَُٓداقلٔممٔإَظاكممَردُٓوُهمَوَظاقِممِبافِممَأَذاُساقامماْظَكاِق ِممَأٔوماْظاَلِع

ـُِفِؿماْظَلِعٔرمُأوِظلمَؤإَظك ـَممَظَعِؾَؿُفمِع ـُِفؿِممَؼِلاَؿـِؾُطقَغفُمماظَٓاِذؼ مَوَرِحَؿُؿافُممَسَؾاِقُؽؿِمماظؾَٓافِممَصِضاؾُممَوَظِقَظاوممِعا

 .م{َضِؾقًؾومٔإظَٓوماظشَِٓقَطوَنمَظوتََٓؾِعُؿُؿ

 أقوُل قوِلي ٍَذا ، وأصتػفُز اهلَل ِلي ولُهِه .
* * * 

موأذافُدمأنمالمإظاَفمإالَّماهلُلموحاَدُهماَلمذارؼَؽمَظاُفم،موأذافُدمأنٖممممممماظعودلنَيم،مرٚبمهلِلماحلؿُدممممم

موصاقؾفِممآظافِمماظؾُفٖؿمَصآؾموداؾِؿمَوباوركمسؾقاِفم،مَوسؾاكممممممسؾُدهمورُدقُظفم،مَوَغِؾٖقـَومُعَقٖؿّدامدقَدَغو

م.أذيعنَيم،مَوعـمَتؾَعُفِؿمبنحلوٕنمٔإدَيمؼقٔمماظٚدِؼـم

 : إخوَة اإلصالو  
ــاو الصــأٌ مفَــوَومإٖنمممممم ماػؿؿوعااوتمإديماحملاادودةماظػااردماػؿؿوعااوتمؼؿفااووزمالع

مسؾقافممؼؼاقممموإمناومم؛ماظـاوسممِّصارادممعشاوّسوممظاقسممصالعرهممذظاؽممأجاؾمموعـم،ماِّصرادمذيقع

ـممإظاقفؿممأداـدممعاوممضقؿايممطقنرؼدم،معؿكصصقن ـممتؿعؾاؼممعفاومممعا موحقاوةمم،ماظؼاقعلممباوِّع

موذاااؽقغفوم،مواظااادوظلماإلضؾقؿااالمووضااعفومم،ماِّوراااونموعؼااادراتم،موعصاااوحلفؿم،ماظـااوسم

مأنمسؾاااكماظعؾاااؿموأػاااؾم،مذظاااؽموشاااريم،مواظعؾؿقااايم،مواِّعـقااايم،مواالجؿؿوسقااايماظلقوداااقي

م،مأجارممصؾافممصلخطالمماخؿصوصافممذباولمميفماجؿفادممإذام،مواظـظارمماالجؿفاودممأػاؾمماجملؿفد

مأػاؾممشاريممعـماجؿفدمعـمأنمؼؼؿضلمادلكوظػيموعػفقمم،مأجرانمصؾفمصلصوبماجؿفدموإن

صاننماجؿفادمصلصاوبمصعؾقافمممممم،مبافممظافممسؾؿمالموصقؿوم،ماخؿصوصفمشريميفمواالخؿصوصماظعؾؿ

مصعؾقاافم،مصلخطاالماجؿفاادمإنومرأتاافمسؾااكماحلاادؼٌمواظػؿااقىمصقؿااومالمسؾااؿمظاافمباافم،ممجلوزرم

ماإلداالمممحلارصمموذظاؽمم؛مسؾاؿممبادونمماظػؿاقىممسؾاكممجلرأتافمموآخارمم،مخلطؽفموزرموزران،

ٌمم،مواالخؿصوصماظعؾؿمأػؾماحرتاممسؾك مَصوِداَلُظقام}م:موتعاوديممداؾقوغفمماحلاؼممؼؼاقلممحقا

مطاؾمميفمواالخؿصاوصمماظعؾاؿممأػاؾممػاؿمماظاذطرمموأػؾم،م{َتِعَؾُؿقَنمَظومُطـُؿِؿمٔإنماظٚذْطٔرمَأِػَؾ

م.مسـفمادللؽقلمحبلىماظعؾقممعـمسؾؿ
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متعوديمضولم،مشزعّي صيد أو ، عله بدوٌ الفتيا يف التضزع عً اليََُّيمطونمثؿموعـممممم

ـِ}:م ـٔمَأْزَؾُؿمَصَؿ ماْظَؼاِقمَممَؼِفِديمالماظؾََّفمٔإٖنمِسْؾٕؿمِبَغِقٔرماظـٖوَسمِظُقِضٖؾمَطِذّبوماظؾَِّفمَسَؾكماْصَؿَرىمِعٖؿ

مَوَػاَذاممَحَؾاولْممَػاَذامماْظَؽاِذبَممَأْظِلاـَُؿُؽؿُممَتِصاػُممِظَؿاوممَتُؼقُظقامَوَظو}:ممدؾقوغفموضولم،م{اظظَّوِظِؿنَي

ـَمٔإٖنماْظَؽِذَبماظؾَِّفمَسَؾكمظخملَؿْػَؿُروامَحَراْم مَعَؿاوعْم*ممُؼْػِؾُقاقنَممَظاومماْظَؽاِذبَمماظؾَِّفمَسَؾكمَؼْػَؿُروَنماظَِّذؼ

ـِ(م:م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مغؾقـومؼؼقلوم،م{َأِظقْؿمَسَذاْبمَوَظُفِؿمَضِؾقْؾ مَطاونَممِسْؾاؿٕممِبَغِقٔرمُأْصِؿَلمَع

ـِمَسَؾكمٔإِثُؿُف مؼؿقرجاقنم(مساـفؿمماهللمرضالم)مواظؿاوبعنيمماظصقوبيمأطوبرمطونموضدم،(مَأْصَؿوُهمَع

مَداَؿوءٍممَأٗي:م"مؼؼاقلمم،(مسـافمماهللمرضالم)ماظصادؼؼممػاقممصفاومم؛مخبطقرتفومظعؾؿفؿم،ماظػؿقومعـ

ًُمٔإَذامُتِؼؾُّـِل؟مَأِرٕ مَوَأٗيم؟مُتِظؾُّـِل مرضالم)ماظشاع مموداؽؾمم،"مِسْؾاؿٕممِبَغِقارٔمماظؾَِّفمِطَؿوِبمِصلمُضْؾ

:ممصؼاولمم،مظاؽمماداؿقققـوممضادم:ممأصاقوبفممظافممصؼاولمم،مأحلـفومال:ممصؼولم،معللظيمسـ(مسـفماهلل

ـممسؾدموضولم،م{َسؾَِٓؿؿـَومَعومإظَٓومَظـَومِسْؾؿمَظو}:مممضوظًمحنيمتلؿّّمملمادلالئؽيمظؽـ ـمماظارري مبا

ًم:ممظقؾاكممأبل ـممأدرطا ـمموعوئايممسشارؼ ـمم،ماِّغصاورممعا ماهللمصاؾكم)ماهللمرداقلممأصاقوبممعا

ـممأحادػؿممُؼللُلم،(مودؾؿمسؾقف محؿاكمم،مػاذاممإديموػاذامم،مػاذاممإديمصريدػاومم،مادللالظيممسا

م.ماِّولمإديمترجع

مؼؼاقلمم،موضدراتافمم،معقضعافممحلىمطؾم،ممصرتنة مضئولية العاو الصأٌ ومحاية  مممم

ـِمَعِلااُؽقْلمَوُطؾُُّؽااِؿم،مَرإعمُطؾُُّؽااِؿ(م:م)ودااؾؿمسؾقاافماهللمصااؾك)مغؾقـااو مَرإعماإٔلَعااوُمم؛مَرِسٖقِؿااِفمَساا

ـِمَوَعِلُؽقْل ـِمَعِلُؽقْلمَوُػَقمَأِػِؾِفمِصلمَرإعمَواظٖرُجُؾم،مَرِسٖقِؿِفمَس مِصالممَراِسَقايٌممَوادَلِرَأُةم،مَرِسٖقِؿِفمَس

ًِ ـِمَوَعِلُؽقَظٌيمَزِوِجَفومَبِق ـِمَوَعِلُؽقْلمَدٚقِدِهمَعؤلمِصلمَرإعمَواخَلوِدُمم،مَرِسٖقِؿَفومَس م(م.َرِسٖقِؿِفمَس

مؼؼقعاقنممعاوممأومؼؽؿؾقغاف،مممباوممأوم،مبفمؼؿقدثقنممبومؼلؿفقـقنمرمبوماظـوسمعـمطـرّيامإنمممم

ـممصاقرةمماظـاوسممبعاضممؼاراهممضادممباؾمم،ماالجؿؿاوسلمماظؿقاصاؾممصاػقوتممسؾكممبشورطؿف معا

معااـمودااقؾيماظـااوسمباانيموتروجيفااوم،ماظشااوئعوتمصااـوسيمأنمؼاادرطقنموالم،ماظؿلااؾقيمصااقر

مأعايممصارتىمم،ماحلاؼممأػاؾممعاعممصاراسفؿمميفماظؾوراؾممأػاؾممؼلؿكدعفوماظ ماهلدممودوئؾ

مَصاؾَّكم)ماظاـ ممضاولممظاذامم؛مبعّضاوممبعضافومموخياقَٚنمم،مبعضميفمبعضفومؼشؽؽماظقاحدماجللد

م(م.َدِؿَعمَعومِبُؽٚؾمُؼَقٚدَثمَأِنمَطِذّبومِبوْظَؿِرِءمَطَػك(م:م)َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُل
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مضوئؾفمسؾقفمُؼعوَضىم،مالهذب أىواع مً ىوّعا يضنعُ ما بهل اإلىضاٌ حتدثمطونمصنذاممممممم

ـِمصؽقػمم،ماآلخرةميفمذدؼدةمسؼقبي م،مبفمظفمسؾؿموالم،مؼلؿعفمأوم،مؼرهمملممبومؼؿقدثممَب

ـمموطاؿممواصارتاّء؟مم،موبفؿوغوم،مزوّرا مساذابمميفمداؾؾوممصؿؽاقنمم،ماآلصاو ممتؾؾاغممطوذبايممطؾؿايممعا

مَظَقااَؿَؽؾَُّؿماظَعِؾااَدمٔإٖن(م:م)مودااؾؿمسؾقاافماهللمصااؾك)مغؾقـااومؼؼااقلمحقااٌم،ماظؼقوعاايمؼااقممصااوحؾفو

ـِمِبوظَؽِؾَؿِي مَظَقاَؿَؽؾَّؿُمماظَعِؾادَممَؤإٖنم،مَدَرَجاوتٍممِبَفاومماظؾَّافُممَؼِرَصُعافُمم،مَبوًظومَظَفومُؼْؾِؼلماَلم،ماظؾَِّفمٔرِضَقأنمِع

ـِمِبوظَؽِؾَؿااِي ـَٖؿمِصاالمِبَفااومَؼِفاأقيم،مَبوًظااومَظَفااومُؼْؾِؼاالماَلم،ماظؾَّااِفمَدااَكِطمِعاا معـااومؼؿطؾااىمممااوم،(مَجَفاا

م.مسؾؿمبدونماظػؿقىمأوم،مغعؾؿمالمصقؿوماخلق موسدمم،مواظؿعؼؾم،مواحلذرم،ماحلقطي

ًممدؾقوغفماحلؼمأعرغومظؼدمممممم ـممواظؿقؼاؼمم،مادلكاربنيمموراءماالغلاقو مموسادممم،مبوظؿـؾا معا

ٌمم،مإظقـاوممتاردمماظا مماِّخؾورمطؾ ـَممَأٗؼَفاوممَؼاوم}:ممداؾقوغفممؼؼاقلممحقا مَجاوَءُطؿِممٔإِنمآَعـُاقامماظَّاِذؼ

ـُااقامِبـََؾاإنمَصوِدااْؼ موضااولم،م{َغااوِدِعنَيمَصَعْؾااُؿِؿمَعااومَسَؾااكمَصُؿِصااِؾُققامِبَفَفوَظااٍيمَضِقّعااومُتِصااقُؾقامَأِنمَصَؿَؾٖق

ـَمماظٖؿاَلٚغلم:م)م(َوَداؾَّؿَممَسَؾِقافِمماهلُلمَصؾَّك) ـَممَواْظَعَفَؾايُمم،ماهلِلمِعا ماهلُلمَصاؾَّكم)موضاولمم،(ماظٖشاِقَطونٔممِعا

م(م.اْظكِخَرِةمَسَؿٔؾمِصلمٔإظَّومَذِلٍءمُطٚؾمِصلماظٗؿَمَدُة(م:م)َوَدؾََّؿمَسَؾِقِف

موإدراكم،ماظعوعايممادلصاؾقيمموتغؾقاىمم،ماظعاوممماظشالنممبؼقؿايمماظاقسلممإديمأحقجـومعومأالمممممم

متؾاؽمموغػاقتمم،مبغريغاوممصؾـاؿعظمم،مطغريغاوممصقفوماالغزال مظـوموؼرادم،مـوبمحتقطماظ مادلكورر

ميفمغلاؼطممالمحؿاكمم،ماحلؼمسؾكمعؿقدؼـموظــؾًم،مواظقرـماظدؼـمأسداءمسؾكماظػرص

مأثارهممؼعاقدممخاريممطاؾممسؾاكمموظـؿعاوونمم،مبقــاومماظـؼايمموظــشارمم،مبـومادلرتبصنيمأسدائـومعؽوئد

م.مذيقّعوماظـوسمسؾك

 وجيصيا، ، أمورىا ووالة ، شعبيا واحفظ ، علييا وطييا حكوم ألداء وفكيا اللَه
 .العاملني بالد وصائز ، رخاء ، صخاء ، أماىا أميا العشيشة مصزىا واجعل ، وشزطتيا


