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ُ٘ سمٌْك  ٌٖ ّاليظاف ٌٕحضار  إىساى
ـَِّٓممَؼا}احلؿّٓمٓمربِّماظعادلنيم،ماظؼائٔلميفمطؿابِهماظؽّٕؼم:مممممممم َبـِيمآَدَممُخُّٔوامٔزؼـََؿُؽِممِس

مَعِلِفٍّٓ موغؾٖقـامم،{ُطلِّ مدٖقَّٓغا مأٖن موَأذفُّٓ مَظُه، مَذّٕؼَك مال موحَُّٓه ُٓ ما مٔإالَّ مإظَه ماَل مأِن وَأذفُّٓ

مورد مَسؾُّٓه مَتِؾَعُفِممحمؿّّٓا موَعِن موصقِؾِه، مآِظِه موسَؾى مسَؾقه، موبأرْك مودؾخملِم مَصلِّ ماظؾَُّفٖم وُظُه،

مبإحلإنمإَظىمؼؤمماظِّّٓؼٔنم.

  :ّبعد 

أػؿقؿفامطلؾوكمإغلاغي،مععمـادبمؿصؾؼّٓماػؿمماإلدالممبأعّٕماظـظاصةماػؿؿاّعامباظّغامؼممممممم

ػازمسؾىماظؾقؽةماظيتمخؾؼفامآموضقؿةمحضارؼة،موضّٕورةمذّٕسقة،مورطقّٖةمأدادقةميفماحل

موتعادي:م محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه موتـؿقؿفا، ماإلغلانمباحلػازمسؾقفا موأعّٕ موجل( )سّٖ

مٔإِصَؾاِحَفا} مَبِعَّٓ ماْظَأِرٔض مِصي مُتْػِلُّٓوا م{َوَظا مدؾقاغه: موؼؼول ماْظَأِرٔضم}، مِعَن مَأِغَشَأُطِم ُػَو

م.م{َواِدَؿِعَؿَُّٕطِممِصقَفا

ماظـوممممممم مذكمأن مال ماحلضارةظاصة ماظـُم،ماظّٕاضقةمسـوان موادلودظقل مؾل م،دعقةاآلّٕوةة

ممرضيمعنمؼعقّ٘مبفامىظؾقؽةماظـظقػةمدظقلمسؾوا مصؼّٓ؛ ،مباظـٓظاصةتؾاسهمأماإلدالممأعّٕمظّٔا

صؼّٓماعؿّٓحماحلقمحمؾةمآم)سّٖموجل(،مإديموحـٖفممسؾقفا،مورّشؾفممصقفا،موجعؾفامدؾقًؾام

موتعاديمأػلمعلفّٓمضؾاة مواظـظاصةم،حلّٕصفمدؾقاغه مصؼالمجلمذأغه:مممسؾىماظطفارة

م} مِصقِه مَأنمَتُؼوَم مَأَحٗق مَؼِوٕم مَأٖؤل مَسَؾىماظٖؿْؼَوىمِعِن مُأدَِّّٗ مَأنمُؼِقٗؾوَنمٔرَجاْلمِصقِهدَلِلِفّْٓ

م{اْظُؿطَّفِّّٕٔؼَنمُؼِقٗبمَواظؾَُّهمَؼَؿَطٖفُّٕوا م، مبٓقن ماظطفورممغؾقـاوضّٓ مأن مودؾم( )صؾىمآمسؾقه

م(.اظطُُّفوُرمَذْطُّٕماْظٔإمَيأن)مأيمغصفماظّٓؼن،مصؼالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:،مانغصفماإلمي

مظوممممممم مواظـوبموادلؽان مظؾفلّٓ ماظؽاعؾة مواظـظاصة ماظطفارة ماإلدالم مجعل مالمؼّٓ جّّٖةا

ظؼؾولمأػممسؾادةميفمحقاةمالمخيػىمسؾىمأحّٓمأنماظطفارةمذّٕطمصؼؿفّٖأمعنمذّٕائعه،م

ماِّوم،ادللؾم ماظعؿؾي ماظشفادتنيمواظّٕطن مبعّٓ ملميفماإلدالم مأال م، ماظصالة ضالموػي
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م مٔإَظىم}تعادي: مَوَأِؼَِّٓؼُؽِم مُوُجوَػُؽِم مَصاْشِلُؾوا ماظٖصَؾاِة مٔإَظى مُضِؿُؿِم مٔإَذا مَآَعـُوا ماظَِّّٔؼَن مَأٗؼَفا َؼا

مُج ـُِؿِم مُط مَؤإِن مٔإَظىماْظَؽِعَؾِقٔن مَوَأِرُجَؾُؽِم مِبُُّٕةوِدُؽِم مَواِعَلُقوا مَصارَّٖفُّٕوااْظَؿَّٕاِصٔق مو{ـُّؾا ضالم،

مودؾم(: مِعِنم)م)صؾىمآمسؾقه مَصََّٓضًة مَوَظا مُرُفوٕر، مِبَغِقّٕٔ مَصَؾاًة مَؼْؼَؾُل مَظا مَوَجٖل مآمَسّٖٖ ٔإٖن

م(.ُشُؾوٕل

مممممممم محقث م، متعادي مآ محملؾة مدؾّؾا ماظـظاصة ماإلدالعقة ماظشّٕؼعة ماسؿربت ضالموطؿا

م ماظمٔإٖن}دؾقاغه: مُؼِقٗب ماْظُؿَؿَطفِّّٕٔؼَناظؾََّه مَوُؼِقٗب م{ٖؿٖواِبنَي مأص، اظـيبم)صؾىمآممخربؼّٓ

مودؾم( معنماظؾولموحلنماالدؿرباةمسؾقه ماظطفارة ماظصققّّمأنمسّٓم منِعميفمحّٓؼـه

مَضاَلم:،م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مِبَؼِؾَِّٕؼٔنماظـيبممامعّٕٖـققـؿص،ممأدؾابمدكطمآم)سّٖموجل(

مَوَأٖعام،ماظَؾِؤلمِعَنمَؼِلَؿِؿُّٕماَلمَصَؽاَنمَأَحُُّٓػَؿامَأٖعام،مَطِؾرٕيمِصيمُؼَعَّٖٔبأنمَوَعام،مَظُقَعَّٖٔبأنم)ٔإٖغُفَؿا

ـِٖؿقَؿِة(م،مويفمرواؼةمَؼِؿِشيمَصَؽاَنماآلَخُّٕ ،مَأٖعامم،مَوَعامُؼَعَّٖٔبأنمِصيمَطِؾرٕيمٔإٖغُفَؿامُؼَعَّٖٔبأن:م)مِباظ

ـُِّٖٔهمِعَن م(م.،مَوَأٖعامَػَّٔامَصَؽاَنمَؼِؿِشيمِباظـِٖؿقَؿِةماْظَؾِؤلمَػَّٔامَصَؽاَنمَظامَؼِلَؿ

ممضّّوؼؿممممممم مباظـظاصة ماإلدالم ميفماػؿؿام متػاصقلمأعّٕه ميفمطل مبفا مباظؼقام ظؾؿلؾم

موذظكمِّنمحلنمادلظفّٕمحقاته مسؾىمحلنمم؛ متؽونمدظقًؾا معا مشاظّؾا ماظظاػّٕ مورفارة ،

م:موعنمذظك،ممادلكربمورفارةماظؾارن

ممم مب يف ىظاف٘ املمبسالرتغٔ* مآمص، ردوظهم)صؾىمآمم)سّٖموجل(ؾعّٓمأنمأعّٕ

،مصؼالمتعاديم:ممثوبههمبؿطفريمأعّٕمفقّٓهّٔطّٕهمومتإغّٔارمضوعه،موأعّٕهمببسؾقهمودؾم(م

َؼامَأٗؼَفاماْظُؿّٖٓثُِّّٕم*مُضِممَصَأغِِّٔرُمم*مَوَرٖبَكمَصَؽؾُِِّّٕمم*مَوِثَقاَبَكمَصَطفِِّّٕ(موطانمػّٔامعنمأولمعام)

سؾىماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م،مصؼّٓمضّٕنمآم)سّٖموجل(ماِّعّٕمبطفارةمغّٖلم

مآمم؛ِّػؿقةماظطفارةمواظـظاصةماظعظقؿةماظـوبمبفّٔهماِّواعّٕم مصػةمحيؾفا وِّغفا

مم،مةـشريمغظقػاْبمــهمثقـاًلمسؾقـرُجم(صؾىمآمسؾقهمودؾماظـيبم)رأىمامـّٓعـسـو،مم(سّٖموجل)
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م.(امجيُّٓمعامَؼغِلُلمبهمثوَبُه؟َأعامطانمػّٔعلؿـؽّّٕا:م)مضال

ماظؿودعميفماالشؿلاالتمم،ماحلث عمٙ االغتسال ْٓو اجلنع٘ ّيف العٔدًٓ *ممم عع

،مصؼّٓمحـتماظشّٕؼعةماظغّٕاةمسؾىماظطفارةمواظـظاصةمالمدقؿاميفمأوضاتماجؿؿاعممادللـوغة

مَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)مؼؼولمغؾقـاماظـاسميفمعـادؾاتفمم، ُٓ َؼِؤمماجُلُؿَعِةمَواِجْبممُشِلُل):مم(َصؾَّىما

مُعِقَؿِؾٕم مم(َسَؾىمُطلِّ ـَِفا)مسنمَساِئَشَةو، مَس ماظؾَُّه ممَضاَظِتم(َرِضَي م): مَأِغُػِلٔفِم ماظـٖاُسمَعَفـََة -َطاَن

معنمحاظؿفممسؾىم-،مَوَطاُغوامٔإَذامَراُحوامٔإَظىماجُلُؿَعِةم،مَراُحوامِصيمَػِقَؽِؿٔفِممم-أغػلفممخّٓم

م(م.ِؼقَلمَظُفِم:مَظٔوماْشَؿَلْؾُؿمَصم-وشريهماظؿعّٕق

موماليظاف٘ الشخصٔ٘*ممم مطؿؼؾقمماِّزاصّٕ مصاإلتقانمبلـنماظػطّٕةم، مَعاِظٍكمِبٔنمَأَغّٗٔمَعِن،

مَوَحْؾٔقماْظٔإِبِط،مَوَغِؿِفماْظَأْزَػأر،مَوَتْؼِؾقٔمماظٖشأرِب،مَضِّّٙمِصيمَظـَامُوضخملَت)م:مَضاَل)رضيمآمسـه(م

م.(مَظِقَؾًةمَأِرَبِعنَيمِعِنمَأْطـََّٕمَغِؿَُّٕكمَظامَأِنماْظَعاَغِة،

مممم مادللؾمم، األمز بالسْاك* مسؾىمِرقبمرائقة موحّّٕصا مظألدـانم، ّٓمضالمصؼم،متـظقًػا

م(.ِظْؾَػٔمم،مَعَِّٕضاٌةمِظؾّٕٖبِّماظلَِّواُكمَعْطَفٌَّٕة:م)م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)

نمحمادنمعامدستمإظقهموػّٔامع،مماٍتناو اإلىساٌ بَٔئتُ ّمظَزِعمٙ احلث م*ممم

مبٔنمسؾِّٓمآصاظشّٕؼعةماإلدالعقةم،م مردوُلمم)رضيمآمسـفؿا(معنمجابّٕٔ مأتاغا مضال: آم،

َؼفُّٓمعامأعامطانمػّٔام)امضّٓمتػَّٕٖقمَذعُُّٕهم،مصؼال:مصّٕأىمرُجاًلمذِعـّم(صؾَّىمآمسؾقهمودؾم)

مم.(ُؼَلؽخملُنمبهمَذِعََّٕه؟

مَسَؾِقِهمَوَدؾََّم)اظـيبممصؼّٓمضال:ماألمز بالتطٔبم*مم ُٓ َسَؾىمُطلِّمُعِقَؿِؾٕمماْظُغِلُلم):مم(َصؾَّىما

ـُِه مِع مِرقْبمَعّٖٗ مَظُه مَطاَن مَؤإِن مِثَقاِبِه، مَصاِظّّٔ مَوَؼْؾَؾُّٗمِعِن ماْظُفُؿَعِة، موضالمَؼِوَم صؾىمآم)(،

مُثٖممَؼَؿّٗٗمِعِنمُدِػ:م)(مسؾقهمودؾم مَؼِغَؿِلُلمَرُجْلمَؼِوَمماْظُفُؿَعِة مُثٖممَؼْأِتيمَظا مِرقِبمَأِػِؾِه مَأِو ـِِه

ـِِصُتمٔإَذامَتَؽؾََّمماْظٔإَعاُممٔإظَّامُشِػَّٕمَظُهمَعامَبِقـَُهمَوَبِق َنماْظُفُؿَعِةماْظَؿِلِفَّٓمَوَظامُؼَػُِّّٕقمَبِقَنماِثـَِقٔنمُثٖممُؼ

م،مبلموغفىم(اْظُأِخَّٕى قةم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مسنمإزساجماإلغلانمشريهمبأيمرائغؾقـا



م(4)

نمأطلمثوّعامأومبصًؾامسنمحضورمصالةمَعمغفىمحقثطّٕؼفةمعنمذأغفامأنمتـػّٕماظـاسمعـه،م

ِنم:م)عماجلؿاسةمسؾىماظّٕشممعنمسظممأجّٕػا،موطؾريمثوابفا،مصؼالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

م(م.ِّٓمِصيمَبِقِؿِهَوْظَقْؼُعم-َأِومَضاَل:مَصْؾَقِعَؿِّٖٔلمَعِلِفََّٓغا-َأَطَلمُثوّعامَأِومَبَصًؾا،مَصْؾَقِعَؿّْٖٔظـَام

متوجقهممممممم معن ماظـظاصة مبأعّٕ ماإلدالم ماػؿؿام مسؾقهم)اظـيبمموطّٔظكمؼؿضّّ مآ صؾى

مم(ودؾم ماظؾقوتمادللاجّٓمومؿـظقفبأعؿه م)رضيمآمسـفا(مصَعِنموتطفريػا،أصـقة مَساِئَشَة

م: مأيميف)ماظّٓٗؤرمِصيماْظَؿَلاِجِّٓمِبِؾـَاِةمَوَدؾََّم(مَسَؾِقِهماظؾَُّهم)َصؾَّىماظؾَِّهمَرُدوُلمَأَعَّٕمَضاَظِت

،موطاغتممم(َرفُِّّٕوامَأْصـَِقَؿُؽِم)م:م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مضالومَوُتَطٖقَبم،مُتـَظََّفمَوَأِن(ماِّحقاة

ِٓمَرُدوُلمَصَػَؼََّٓػاماْظَؿِلِفَّٓمَتُؼٗمماِعََّٕأًة ُٓمَصؾَّى)ما ـَِفامَصَلَأَلم(َوَدؾََّممَسَؾِقِهما ممَس :مَصَؼاُظوا،

ـُِؿِمم)َأَصَؾا:مصَؼاَلم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ممَعاتت، مَصَصؾَّىسؾىمضربػاممَصَّٓظُّوُهمآَذِغُؿُؿوِغي(م،مُط

م.َسَؾِقَفاماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

مباظـظاصةممممممم مبمحّٓمسـّٓموملمؼؼفماِّعّٕ ماِّعّٕ م، ماظشكصقة مادللاجّٓمموأاظـظاصة غظاصة

اإلغلانمفامصقاظؾقؽةماظيتمؼعقّ٘ممؿـظقفؿوجقهمباظم،مبلموصلماِّعّٕمإديمصقلبواظؾقوتم

ػّٔهماظؾقؽةمرّٕؼؼهماظّٔيمؼلريمصقه،مأومعّٓردؿهموجاععؿهماظيتمضّٓمتؽونمو،مموؼؿػاسلمععفا

م مصقه مؼؿـّٖه مأو معصاحله، مؼؼضيمعنمخالظه مسا٘عا معؽاّغا مأو مبفا، مؼؿعؾم م، سينماإلدالمموضّٓ

عنموادّعامباّباموجعؾفامسـفاموإزاظةماِّذىممواِّعاطنماظعاعةاظطّٕقممؿـظقفبمسـاؼةمخاصة

ماظعاعةماِّعاطنمسنماِّذىموإعارةم،مصّٓضةماظطّٕؼقمسنماِّذىم،مصإعارةمأبوابماخلري

ِٓمُعِِّٕغيمِبمصّٓضة َعَؿٕلمَأِسَؿُؾُهم؟م،مصعِنمَأِبيمَبَِّٕزَةم)رضيمآمسـه(مَضاَلم:مُضْؾُتم:مَؼامَرُدوَلما

ويفمرواؼةمضال:مُضْؾُت:مَؼامَرُدوَلماظؾَِّهمَظَكمَصََّٓضٌة(م،ممِعِطماََِّذىمَسٔنماظطَّّٕٔؼٔقمَصُفَوَأَضاَلم:م)

ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم( :م)َأِعِطماْظَأَذىمَسِنمَرّٕٔؼٔقممُدظَّـِيمَسَؾىمَسَؿٕلمُؼِِّٓخُؾـِيماْظَفـَٖةم؟مَضاَلم)َصؾَّىما

م.اظـٖأس(م
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يفمماِّذىمدؾبأخربماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأنمتـظقفماظطّٕقمعنمظؼّٓمبلمممممممم

ممدخولماجلـة معنمدؾبميفمظعنماظعاعةمأعاطـفمميفمأومرّٕضاتفمميفماظـاسمصأذى،

َظَؼِّٓمَرَأِؼُتم):مم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مصؼالم،سؾقهم(موجلمسّٖ)مآمظغضبمؼػعؾه،موعّٓساة

موضالُتِؤِذىماظـٖاَس(م،ممَذَفٍَّٕةمَضَطَعَفامِعِنمَزِفّٕٔماظطَّّٕٔؼٔقمَطاَغِتمياْظَفـِٖةمِصميَرُجاًلمَؼَؿَؼؾَُّبمِص

مودؾم( مسؾقه مآ مَوَضأرَسِةمم)صؾى ماْظَؿَوأرِد مِصي ماْظَؾَّٕاَز ماظـٖاَلَث: ماْظَؿاَلِسَن م)اٖتُؼوا :

م م، مَواظظخمللِّ( دالظةمواضقةمسؾىمأنمتؾوثماظطّٕقممؼنماحلّٓؼـنيويفمػّٔاظطَّّٕٔؼٔق

همصاحؾهم،موأنمبإظؼاةماظؼؿاعةموحنوػامعنمدائّٕمادلؾوثاتمواظؼاذوراتمؼعاضبمسؾق

منمأسؿالماظربماظيتمتّٓخلماظعؾّٓماجلـة.إزاظةماِّذىمسنماظطّٕؼقمع

مغّٕبقفمموأنم،مسؾقهمأبـاةغامغعودموأنمبهمأغػلـامغأخّٔمأنمؼـؾغيمضوؼممدؾوكمصاظـظاصةمممممم

مؼـؾغيمطؿام،مغؾقلموسؿلمطؾريمذّٕفمصكّٓعؿفؿام،ماجملؿؿعموخّٓعةماظورنمخّٓعةمسؾى

مواآلدابماظعامماظّٔوقمعّٕاساةموسؾىم،ماظصغّٕمعـّٔممواظـظاماظـظاصةمسؾىمغعودػممأن

موأنم،ماِّذىمأظوانمعنمظونمبأيمإؼّٔائفمموسّٓمم،ماآلخّٕؼنمحؼوقمواحرتامم،ماظعاعة

مأومصقؿفمميفماظـاسمؼصقبمأنمميؽنمعامػومذظكميفماِّذىمأغواعموأذّٓمأخطّٕ

ممادلائقةماجملاريمأوماظـفّٕميفمدائؾةمأومطاغتممصؾؾةمادلكؾػاتمصإظؼاةم،معقاػفممؼؾوث

مماظوضوعموسّٓممسـهماظؾعّٓمؼـؾغيماظّٔيماظعامماِّذىمأظوانمأذّٓمعن اظشعبموصقه،

ماظلؾوك مبفّٔا مباظؿؿلك ماِّرض مذعوب مأودي اظؿعاظقممموػّٔهماحلضاريمادلصّٕي

تّٓسومإديماِّغاضةمواجلؿالم،مماظيتمسّٕؼقميفماحلضارةذعبماإلدالعقةماظعظقؿةم،مِّغـام

،مصقضارةماإلدالممػيممهماظّٔوقموالماظطؾعماظلؾقمواظؾعّٓمسنمطلمعامؼؤذيموؼـػّٕموالمؼؼّٕ

مودؾم( مآمسؾقه م)صؾى مغؾقـا محقثمؼؼول م، مععاغقه مبؽل ماجلؿال م)محضارة مآم: ٔإٖن

مم(م.َجِؿقْلمُؼِقٗبماْظَفَؿاَل
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ضائؿةمسؾىماظـظاصةموسّٓممتؾوؼثمادلقاهمعـّٔماجملؿؿعمادلصّٕيمموظؼّٓمطاغتمثؼاصةممممممم

سؾىمغعؿةمعقاهمغفّٕماظـقل،ممرؼّْمأنمحػازمادلصّٕيماظؼّٓؼمضّٓؼمماِّزلم،مصؼّٓمأثؾتماظؿا

متؾوؼـف متؾوؼـفاوسّٓم مواسؿؾار مؼؽؿبمعنمضؿنمما، موطان ماظؽربى، معنماجلّٕائم جّٕمية

وصاؼاهميفمغفاؼةمحقاتهمأغهمملمؼػعلمطّٔاموطّٔامعنماجلّٕائمم،موأغهمملمؼؾوثمعاةماظـفّٕم،م

همسنمتؾكماجلّٕميةماظـؽّٕاةم،مبفّٔهماظػضقؾةم،موابؿعادم)سّٖموجل(موطأغهمؼؿؼّٕبمإديمآ

مم.مجّٕميةمتؾوؼثمعقاهماظـفّٕ

 أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
م*مممم*ممم*ممم

احلؿّٓمٓمربماظعادلني،موأذفّٓمأنمالمإظهمإالمآموحّٓهمالمذّٕؼكمظه،موأذفّٓمأنمممممممم

موصقؾ موسؾىمآظه مسؾقه، موبارك مودؾم مصٓل ماظؾفم موردوظه، مسؾّٓه محمؿّّٓا موغؾقـا همدقّٓغا

مأذيعني.مم

  : إخْٗ اإلسالو     

ماممممممم مأسؾى محؿىممإلدالمظؼّٓ مرإق مودؾوك محضاري، مطؿظفّٕ ماظـظاصة مذأن عن

ماظـيبممسّٓػا مصَؼاَلم)َصؾَّىماظؾَُّهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( ذعؾةمعنمذعبماإلميانم،

ِعَؾًةمَصَأْصَضُؾَفامَضِوُلمَظامٔإَظَهمٔإظَّام:م)اْظٔإمَياُنمِبِضْعمَوَدِؾُعوَنمَأِومِبِضْعمَوِدٗؿوَنمُذمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(

اظؾَُّهمَوَأِدَغاَػامٔإَعاَرُةماْظَأَذىمَسِنماظطَّّٕٔؼٔقمَواْظَقَقاُةمُذِعَؾٌةمِعِنماْظٔإمَيأن(م،موظؼّٓمتوارثم

اظصقابةم)رضوانمآمسؾقفم(مػّٔامادلـفجماظـؾوي،موأصؾّّمثؼاصةمإغلاغقةمإدالعقةم

ماظـاسم موحيـون مبفا، مؼؿعاعؾون مبفا موؼّٕشؾوغفمميفماظؼقام مأبوموم،سؾقفا، مَضَِّٓم َظٖؿا

مَظُفِم:م)رضيمآمسـه(معودىماْظَأِذَعّٕٔٗي مَضاَل مَبَعـَـِيم)ماْظَؾِصََّٕة، ماْظُؿِؤِعـِنَي مَأِعرَي ٔإٖن

م(م.ٔإَظِقُؽِممِظُأَسؾخملَؿُؽِممُدـَٖؿُؽِمم،مَؤإِغَظاَصُؽِممُرَُّٕضُؽِم
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مباإلغلانممحّٕصماإلدالممسؾىمغظاصةموالمذكمأن مأنماظؾقؽةماحملقطة ػّٓصه

خاظقةمعنماِّعّٕاضماظيتمتؤثّٕمسؾىمصقؿهممتؽونماظؾقؽةماظيتمؼعقّ٘ماإلغلانمصقفا

ماغؿشّٕتميفم مِّنماِّعّٕاضمإذا معنمأجلمغعممآمسؾىماظعؾّٓ؛ اظيتمػيمغعؿة

مآخّٕ مسؾىمذكّٙمدون مضّٕرػا مؼؼؿصّٕ مال مسؾىمحقاةممجمؿؿع مدؾّؾا متؤثّٕ موإمنا ،

عؾوممأنمأضّٕارماظؿؾوثمظقلتمضاصّٕةمسؾىماإلغلانموحّٓهم،مبلمصؿنمادلماظـاسمذيقّعام،

تؿعّٓاهمإديمذيقعمادلكؾوضاتم؛مظّٔامصؼّٓمجاةماظـفيمسنماظؿؾوثمجبؿقعمصورهمحػاًزام

م.مسؾىماظػّٕدمواجملؿؿعمودائّٕمادلكؾوضات

مممم مطان محّٕؼّصوطؿا ماإلدالم مبؽلمصورػاماظطفارةمسؾىا مسؾىمماحللقة محّٕؼّصا مطان ،

مادلعـوؼة ماظعؼقّٓةمعنمطلماخلّٕاصاتطم،مبؽلمععاغقفاماظطفارة ،ماظيتمتؾصقمبفامطفارة

مو رفارةماظؾلانمعنمطلماظؼؾائّّمواآلثامم،مورفارةماِّخالقمعنماظّٕذائلموادلـؽّٕاتم،

مواحلؼّٓمو ماظغل معن ماظؼؾوب مرفارة موطّٔظك م، مواالحنّٕاف ماظؿطّٕف معن ماظػؽّٕ رفارة

مِّن م؛ متؾققمبادللؾماظمػّٔهمطلمواحللّٓمواظؽّٕاػقة ماظـفاةميفممصػاتمال اظّٔيمؼّٕؼّٓ

دغقاهموسؼؾاهم،مصقفبمسؾىماظعؾّٓماظعؿلمسؾىمرفارةمزاػّٕهم،موإصالحمبارـهم،مصقـؿػعم

م.ميفمدؼـهمودغقاهموآخّٕته

 ب ألسيتيا ، احفظ مصزىا ، ّطَز قمْبيا ، ٍّذ المَه
 ّارض عيا رضا ال تسخط عمٔيا بعدِ أبدا .

 

 

 


