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  والتاجز الصانع أمانة

إغينؼيماظؾَّاهشيمؼشياُلعصيرصيُطمضيمَأنضيمؤصياماؽيوامممم}ايؿدمهللمربماظعاوٌ م ماظؼولالمسيمطؿو اهماظعزؼازم ممممم

ماُظَلعشيوغشيوِتمإغيَظىمَأػضيِؾفشيوموشيإغيذشيامحشيَؽؿضيؿصيمم شيقضينشيماظؼيوسغيمَأنضيمؤشيقضيُؽؿصيوامِ وُظعشيدضيلغيمإغينؼيماظؾَّهشيمِغِعؿؼيومؼشيِعُظُؽامضيم

موَأذافدصيمم مَظاهصيممذشيارؼكَممالموحادشيهصيمماهلُلمإغيالَّمإظاهشيمماَلمأنضيموَأذافدصيم م{هشيمَطونشيمدشيِؿقعطيوم شيِصريطياِ ِهمإغينؼيماظؾَّ

مآِظااِهموسَؾااىمسَؾقااهمو ااورغيُكمودااؾخملمضيمصشيااَلماظؾَّفصياامؼيم موردااوُظهصيمسشيؾاادصيهمحمؿاادطياموغؾقؼيـااومدااَقدشيغومأنؼي

مم موبعدم ماظَدؼنغيمؼومغيمإَظىم نحلونػيمؤشيِؾعشيفصيمضيموعشينضيموصقِؾِه 

اظضربمسيماِّرضمواٌشيمسيمدؾؾفومظؽلىممسؾىماإلدالعقيماظشرؼعيمحـًمصؼد

مَظُؽمصيمجشيعشيلشيماظَِّذيمػصيوشي} ؤعوديمضول مماظـوسمأؼديمسيمسؿواظرزقماياللم؛مظالدؿغـوءم هم

مَصنغيذشيا} هدؾقوغموضولم {اظؽيشصيورصيموشيإغيَظقضيِهمرغيزضيِضِهمِعنضيموشيُطُؾوامعشيشيوِطِؾفشيومِصيمَصوعضيشصيوامذشيُظوًظوماُظَلرضيضشي

ًِ مَظعشيؾَُّؽمضيمَطـِريطياماظؾَّهشيموشياذضيُطرصيواماظؾَِّهمَصضضيلغيمِعنضيموشيا ضيؿشيغصيواماُظَلرضيضغيمِصيمَصوغضيؿشيِشرصيواماظصؼيَؾوُةمُضِضقشي

مم(سـهماهللمرضي)معوظكم نمسراكمطونموظذام {ؤصيُػِؾقصيونشي ماغصرفماىؿعيمصؾىمإذا 

م)مصؼولم ماٌلفدم وبمسؾىمصوضف م مصرؼضؿكمصؾقًوم ماسوؤكمأجؾًماظؾفم 

ممممم(.اظرازض مخريموأغًمصضؾكمعنمصورزضينم مأعرؤينمطؿومواغؿشرت

م لمالاظسنمم فؿوماالدؿغـوءوم مواظؿفورةم وظصـوسيماالذؿغولطؿومحؼيًماظشرؼعيمسؾىمممم

مدؾقوغه ماظصـوسيمصؼول مذلن مِؽؿشيوبشياُظمعشيعشيفصيمصيموشيَأغضيزشيُظشيومِ وُظؾشيَقشيوِتمرصيدصيَؾشيومَأرضيدشيُؾشيومَظَؼدضي}م مسي

 موضولم{ِظؾؼيوسغيموشيعشيشيوِصعصيمذشيِدؼدظيم شيُلسظيمِصقِهماُظقشيِدؼدشيموشيَأغضيزشيُظشيومِ وُظِؼلضيِطماظؼيوسصيمِظقشيُؼومشيموشياُظِؿقزشيانشي

مإغيظَّومِ وُظؾشيوِرلغيم شيقضيشـيُؽمضيمَأعضيوشياَظُؽمضيمؤشيُلُطُؾوامَظومآعشيصيواماظَِّذؼنشيمؼشيوَأؼؽيفشيو} م)سزموجل(مسيمذلنماظؿفورة

ضـيُؽمضيمؤشيرشياضػيمسشينضيمِؤفشيورشيًةمؤشيُؽونشيمَأنضي ممم.{رشيِحقؿطيومِ ُؽمضيمَطونشيماظؾَّهشيمإغينؼيمَأغضيُػلشيُؽمضيمؤشيُؼؿصيُؾواموشيَظومِع

اختذػوم عضمصؼدمماِّرزاقمهصقلموودوللمأدؾوبمأػممعنٌومطوغًماظصـوسيموممممممم

ممسقياظصـومورةااٌفمسيملااٌـمعضربمؽوغواص محرصيمؾهم)سؾقفمماظلالم(ماوردمءماهللواأغؾق
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م(2)

موشياصضيشيع}م ؤعوديمؼؼولم ماورطينَّ(ماظلالممسؾقه)مغوحمصؽون مواظعؿلممواىدعيواالحرتافم

مدَقدغومطونوم {غضيرشيُضونشيعمإغيغؼيفصيممَزَؾؿصيواماظَِّذؼنشيمِصيمؤصيكشيوِرؾضيـِيموشيالموشيوشيحضيِقشيومِ َلسضيقصيـِشيوماُظُػُؾَك

مِػيشيمَضولشي*ممعصيودشيىمؼشيومِ قشيِؿقـَِكمَكِؤُؾموشيعشيو} مؤعوديمضولم ظؾغشيشيممراسقطيوم(اظلالممسؾقه)معودى

مإارؼسموطونم {ُأخضيرشيىمعشيكرغيبصيمِصقفشيوموشيِظيشيمَششيِؿيمسشيَؾىمِ فشيوموشيَأػصيشؽيمسشيَؾقضيفشيومَأؤشيوشيطَُّلمسشيصشيويشي

ماظلالممسؾقه) موم موًروخقؼي( ؼيو} ؤعوديملوؼؼم مااطياحدؼيم(اظلالممسؾقه)مااوواطون مَظهصيموشيَأَظ

م { شيِصريظيمؤشيعضيؿشيُؾونشيمِ ؿشيومإغيَغيموصشيوِظقطيموشياسضيؿشيُؾواماظلؼيرضيِامِصيموشيَضَدرضيموِ غشيوٍتدشيماسضيؿشيلضيمَأنماُظقشيِدؼدشي

م ماظلالممسؾقه)مااووا ـيبماهللموضربماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( اٌـلمواظؼدوةم(

م) مسيماظعؿلمواالجؿفوام مِعنمؼشيلُطلشيمأنمِعنماخريطيمَضطُّمورعوعطيمأحدظيمأَطلشيمعوحقٌمضول 

م ؼشيِدِهمسشيؿشيلغيمِعنمؼلُطلصيمطونشيم-ماظلالممسؾقِهم-مااوصياشيماهلِلمغيبؼيموإنؼيم مِدِهؼشيمسشيؿشيلغي صؽونمم(

م.ممصـوسيمأوموورةظؽلمغيبمعفـيمأومحرصيمعنمزراسيمأوم

شيمعشيورسيماظغـمم محقٌمضولم م) غؾقـوم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مسؿلموم مغشيِؾقؾيوماظؾَّهصيم شيعشي

شي مَأصضيقشيو صيهصيمَصَؼولشيم (ماظغشيشيمشيمرشيسشيىمإغيظَّو صيمغشيعشيمضي )م مَصَؼولشيم؟ؼومردولماهللموشيَأغضي ضي مسشيَؾىمَأرضيسشيوػشيومُط

مم.(عشيؽََّيمِظَلػضيلغيمَضرشيارغيؼَط

ؼيمورضقفوماِّعممؤؼدممسيماظصـوسيموِّػؿقي مسـوؼيم فوميشيـِوسصيماإلدالممسؾقفومح

مخرياؤفو موادؿـؿورماِّرضمطـوزمادؿكراجمديأذورمإمح مطؾريطياماػؿؿوعوموأوالػوم وظغي 

ضيهصيمجشيِؿقعطيوماَِّرضيضغيمِصيموشيعشيوماظلؼيؿشيووشياِتمِصيمعشيومَظُؽمضيموشيدشيكؼيرشي}م مدؾقوغهمصؼول مذشيِظَكمِصيمإغينؼيمِع

ماظصـوسوتمعنماظعدؼدمإديمواضقيمإذوراتماظؽرمييماآلؼيمصػيم {ؼشيؿشيَػؽَّرصيونشيمِظَؼوضيمػيمآلؼشيوٍت

مم.وععقشؿهماإلغلونمضواممسؾقفوماظيت

الم دماجملؿؿعمماظػرامورضَيؤؼدممومسيمدؾؾطيمثورػوموؤؽونماظصـوسيمؤـؿرموحؿىمم

م.جمؿؿعهمرضَيغػعمغػلهمومه موؼؾؿغيم صـوسؿوِّخالقمايؿقدةموأنمؼؿكؾقماظصوغعم 



م(3)

موِّعوغيخؾقماِّعوغيم مصماظصوغعمواظؿوجر عنماِّخالقماظيتمجيىمأنمؼؿقؾىم فومومممممممم

جواةمومظعؿلامإؤؼونمسيمهعـففلخالقماإلدالممو ماظصوغعماظؿزاممؤعينماظصـوسيمسي

مدؾقوغه)ماهللمخؾقمصؼدم مؿهصـع ماظؾَِّهمصصيضيعشي} ؼؼولحقٌمم معصيعفزم نؤؼونمذيءمطل(

م.{ؤشيُػعشيُؾونشيمِ ؿشيومخشيِؾريظيمإغيغؼيهصيمذشييضيٍءمُطلؼيمَأؤضيَؼنشيماظَِّذي

مؼعؾمم مصقهمأعقـومؼؽونموأنم دمالمسؿاًلمأومعفـيمؼزاولموػوماإلغلونعنمثمؼيمصننمو

وسيمعصـعهممعزرسؿهمسيمؼراهم مسؿؾهمسيموؼراضؾهمؼراه(موجلمسز)ماهللمضو يرمهًمأغه

مؼؼولموالتاجملمعنمجمولمأيموسيمعؿفرهوسيم مِصيمؤشيُؽونصيموشيعشيو} ايقمدؾقوغهم 

مِصقِهمونشيؤصيِػقضصيمإغيذضيمذصيفصيواطيامسشيَؾقضيُؽمضيمُطؼيومإغيظَّومسشيؿشيلػيمِعنضيمؤشيعضيؿشيُؾونشيموشيَظومُضرضيآنػيمِعنضيمِعضيهصيمؤشيؿضيُؾوموشيعشيومذشيُلنػي

ضيَؼولغيمِعنضيمرشيَ َكمسشينضيمؼشيعضيزصيبصيموشيعشيو موشيَظومذشيِظَكمِعنضيمَأصضيغشيرشيموشيَظوماظلؼيؿشيوِءمِصيموشيَظوماُظَلرضيضغيمِصيمذشيرؼيٍةمِع

موشيرشيدصيوُظهصيمسشيؿشيَؾُؽمضيماظؾَّهصيمَصلشيقشيرشيىماسضيؿشيُؾواموشيُضلغي} موؼؼولمدؾقوغهم {عصيِؾ ػيمِطؿشيوٍبمِصيمإغيظَّومَأُطؾشيرشي

ضيؿصيمضيمِ ؿشيومَصقصيشيَؾؽصيُؽمضيموشياظشؼيفشيواشيِةماُظغشيقضيِىمسشيوِظمغيمإغيَظىموشيدشيؿصيرشياؽيونشيموشياُظؿصيمضيِعصيونشي م.{ؤشيعضيؿشيُؾونشيمُط

محبقموصوءطيمؼؽونمأنمضؾلمسؾواةماظعؿلمإؤؼونمأنماظـؾوؼيماظلـيموضقًأموطذظك

مسشيؿشياًلمَأحشيدصيُطمضيمِؿلشيسشيمإغيذشيامؼصيِقىؽيماظؾَّهشيمإغينؼي(م م)وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهصيمصشيؾَّى)مصؼول مماظعؿلمصوحى

مصم(ؼصيؿضيِؼشيهصيمَأنضي م لم موجفدهمدعقهمؼضقعمظنمعفـؿهمسيم وِّعوغيمؼؿكؾقماظذيموظصوغع 

موشيسشيِؿُؾوامآعشيصيواماظَِّذؼنشيمإغينؼي} ؤعوديمضولم مواآلخرةماظدغقومسيمحلطيومجزاءطيمدقـول

مرشي ؽيفصيمضيمَظفصيمضيمَصودضيؿشيفشيوبشي} مم(وجلمسز)موضول م{سشيؿشيًؾومَأحضيلشينشيمعشينضيمَأجضيرشيمغصيِضقعصيمَظومإغيغؼيوماظصؼيوِظقشيوِت

ضـيُؽمضيمسشيوِعلػيمسشيؿشيلشيمُأِضقعصيمَظومَأَغي مؼلعىمصوظذيم { شيعضيضػيمِعنضيم شيعضيضصيُؽمضيمُأغضيشيىمَأوضيمذشيَطرػيمِعنضيمِع

مم. وظػضقؾيمععؿصممصوضلمصوحلظيمإغلونمصـعؿهمسيمواإلؤؼونماإلجواةمدمو

موسفاوؼؿضم مآثممصفومهاوعفـؿهماوحرصؿمهاصـوسؿمسيملمؼؿؼنمسؿؾهموخيؾصممعنمأعومم

مماهللمؼؿؼيمالمصـعيمصوحىمؽلصم مألعوالظمضقوعمعنمصقهمؼؿلؾىمعوم ؼادرمووزرهمإمثه



م(4)

مهلل لمإنماماًولـ  محيىمال(موجلمسز)مواهللموورـه موغػلهمظدؼـهمخولنمصفومصقفو

مسشيَؾقضيِهماظؾَّهصيمصشيؾَّى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضولشيم ماظؼقوعيمؼومماِّذفوامرؤوسمسؾىؼػضقهم(موجلمسز)

م)م(وشيدشيؾَّمشي مَصِؼقلشيمِظوشياءظيمَشوِارػيمِظُؽَلمؼصيرضيَصعصيماُظِؼقشيوعشيِيمؼشيوضيمشيموشياآلِخرغيؼنشيماَِّوؼيِظ شيماظؾَّهصيمجشيؿشيعشيمإغيذشيا 

مم(.ُصاَلنػيم ضينغيمُصاَلنغيمَشدضيرشيُةمػشيِذِه

مماػؿؿًوأعوغيماظصوغعمم وظصـوسياإلدالعقيمماظشرؼعيماػؿؿًموطؿو م وظؿفورةأؼضطيو

ماظؽونمإسؿورمققؿقؼظماٌؾوحيملىؽاظمررقمأحدصيموذراءمو قعطيموظؿفورةصموغيماظؿوجرم وأع

مدؽلمم {اظَر شيوموشيحشيرؼيمشيماُظؾشيقضيعشيماظؾَّهصيموَأحشيلؼي} ؤعوديمضولم موأعـهماجملؿؿعموادؿؼرار وٌو

مودؾم( مسؾقه ماظـيبم)صؾىماهلل م)مَضولشيم؟مَأُرقشيىصيماُظَؽلضيِىمَأيؽيم ماظؾَِّهمرشيدصيولشيمؼشيو  ملضيىصيَط 

معوموالم مخداعموالمششمصقهمظقسمعوماٌربورمواظؾقعم (عشيؾضيرصيورػيم شيقضيعػيموشيُطلؽيم مِ قشيِدِهماظرؼيجصيلغي

مم.اظشرعمخيوظف

م عقدطياماِّعوغي مأدوسمسؾىمضولؿيماإلدالممسيماظؿفورةمضضقيمأنم وظذطرموجدؼر

 مم(وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهصيمصشيؾَّى)مضولم وأضواؤفممماظـوسمحوجوتموادؿغاللمواظغررماظظؾممسن

م مواظؽلىماظؿفورةمسيماظربطيميصولماظطرؼقمػوموػذام (ؤشيرشياضػيمسشينضيماُظؾشيقضيعصيمإغيغؼيؿشيو)

ًِقشيورغيماظؾشيَقعشيونغي(م م)وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماهلُلمصشيؾَّى)محقٌمؼؼول موشي شيقؼيشيومصشيدشيَضومَصنغينضيم مؼشيؿشيَػرؼيَضومَظمضيمعشيومِ و

ضيموشيَطؿشيؿشيومَطذشي شيوموشيإغينضيم مو شيقضيِعفغيؿشيمِصيمَظفصيؿشيوم صيورغيَك ممم(.م شيقضيِعفغيؿشيوم شيرشيَطُيمعصيِقَؼ

ماظؿفورةو مسي ماظشرعؤعينماِّعوغي م ضوا ط ماظؿوجر ماظؿزام مواظشراءمم  ماظؾقع سي

م سيمدؾعؿهمؼعؾؿهمسقؾطيومؼؽؿمصالمؼغشمسيم قعهموذرالهم موالمودولرماٌعوعالتماٌوظقيم م

مؼشيدشيهصيمَصلاضيخشيلشيمَرعشيومػيمصصيؾضيرشيِةمسشيَؾىمعشيرؼي م"مغفىمسنمذظكمحمصـؾقـوم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(

ضي ممِصقفشيو مؼشيوماظلؼيؿشيوءصيمأصشيو شيؿهصي ممَضولشي(م؟ماظطَّعشيومغيمصشيوِحىشيمؼشيومػذشيامعشيو م)ممَصَؼولشيم م شيَؾاًلمأصوِ عصيهصيمَصشيوَظ

ؼـيومَصَؾقضيسشيمششؼيشيومعشينضي!مماظؼيوسصيمؼرشياهصيمحشيؿؼيىماظطَّعشيومغيمَصوقشيمجشيعشيُؾؿشيهصيمأَصاَل م)مَضولشي.مماهللمردول م م(ِع
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مَأِخقِهمِعنضيم شيوعشيمِظؿصيلضيِؾمػيمؼشيِقلؽيموشيَظوم ماُظؿصيلضيِؾمغيمَأخصيوماُظؿصيلضيِؾمصيوؼؼولم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( م)

مَظهصيم شيقؼيشيهصيمإغيظَّومسشيقضيىظيمِصقِهم شيقضيعطيو م؛ مهٌماظلؿقيم ؿعوظقؿفوماإلدالعقيماظشرؼعيمظذظكمجوءت(

ماظؽلىمصورمذيقعمصل وحًم موعشروسيمعؾوحيمرقرمعنماٌولمطلىم ضرورةمأؤؾوسفو

مَأؼؽيفشيومؼشيو} ؤعوديمضولم مخرؼناآلمسؾىمضررموالمزؾمموالماسؿداءمصقفومظقسماظيتمايالل

وؼؼولمم {ؤشيعضيؾصيدصيونشيمإغيؼؼيوهصيمُطضيؿصيمضيمإغينضيمِظؾَِّهموشياذضيُؽرصيوامرشيزشيُضشـيوُطمضيمعشيومَرَقؾشيوِتمِعنضيمُطُؾوامآعشيصيواماظَِّذؼنشي

مَأعشيرشيماظؾَّهشيموشيإغينؼيمَرَقؾطيومإغيالَّمؼشيُؼؾشيلصيماَلمَرَقىظيماظؾَّهشيمإغينؼيماظؼيوسصيمَأؼؽيفشيو م)م(ىماظؾَّهصيمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشيصشيؾَّ)مغؾقـو

موشياسضيؿشيُؾواماظطََّقؾشيوِتمِعنشيمُطُؾواماظرؽيدصيلصيمَأؼؽيفشيومؼشيو} َصَؼولشيماُظؿصيرضيدشيِؾ شي مِ ِهمَأعشيرشيمِ ؿشيوماُظؿصيمضيِعـِ شي

مِعنضيمُطُؾوامآعشيصيواماظَِّذؼنشيمَأؼؽيفشيومؼشيو} موؤعوديمدؾقوغهموَضولشيم {سشيِؾقمظيمؤشيعضيؿشيُؾونشيمِ ؿشيومَغيإغيمصشيوِظقطيو

شيماظلؼيَػرشيمؼصيِطقلصيماظرؼيجصيلشيمذشيَطرشيمثصيمؼيم {رشيزشيُضشيوُطمضيمعشيومَرَقؾشيوِت مؼشيوماظلؼيؿشيوِءمإغيَظىمؼشيدشيؼضيِهمؼشيؿصيدؽيمَأُشؾشيرشيمَأذضيعشي

مَصَلغؼيىمِ وُظقشيرشيامغي موشيُشِذىشيمحشيرشيامظي موشيعشيُؾؾشيلصيهصيمحشيرشيامظي موشيعشيشضيرشي صيهصيمحشيرشيامظي موشيعشيُطعشيؿصيهصيمرشيَبمؼشيومرشيَب

م.(ِظذشيِظَكمؼصيلضيؿشيفشيوبصي

مسيماظؾقعمواظشراءمعوغيألظمراضقطيومعـاًل(موشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهصيمصشيؾَّى)ماظـيبمسؾقـومضصموضد

 مضولحقٌمم ملؾؿ اٌم  ماحملؾيمواٌواة هممًوهؼؼ ممواِّظػيماظربطي هممحؾً

مجشيرؼيًةمسشيَؼورغيِهمِصيماُظعشيَؼورشيماذضيؿشيرشيىماظَِّذيماظرؼيجصيلصيمَصوشيجشيدشيم مَظهصيمسشيَؼورطيامرشيجصيلػيمِعنضيمرشيجصيلظيماذضيؿشيرشيى)

مماُظعشيَؼورشيماذضيؿشيرشيىماظَِّذيمَظهصيمَصَؼولشيم مذشيػشيىظيمِصقفشيو صيمإغيغؼيؿشيومِعـَي مذشيػشيؾشيَكمخذضي  ضـيَكماذضيؿشيرشيؼضي مِع

م؛مِصقفشيوموشيعشيوماَِّرضيضشيمِ عضيؿصيَكمإغيغؼيؿشيو مماَِّرضيضصيمَظهصيماظَِّذيموشيَضولشيم ماظذؼيػشيىشيمِعضيَكمَأ ضيؿشيعضيموشيَظمضيماَِّرضيضشي

ممإغيَظقضيِهمؤشيقشيوَطؿشيوماظَِّذيمَصَؼولشيمرشيجصيلػيمإغيَظىمَصؿشيقشيوَطؿشيو مَأحشيدصيػصيؿشيومَضولشيموشيَظدظيمَأَظُؽؿشيو  م مُشاَلمظيمِظي 

مماآلخشيرصيموشيَضولشي مِعضيهصيمَأغضيُػِلفغيؿشيومسشيَؾىموشيَأغضيِػُؼوام ماُظفشيورغيؼشيَيماُظغصياَلمشيمَأغضيِؽقصيوام َضولشيم؛مجشيورغيؼشيٌيمِظي 

 أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم                         م.(وشيؤشيصشيدؼيَضو

م*مممممم*مممممم*
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مسؾىمخومتمأغؾقولهموردؾهمدقدغومحمؿدمماظعوٌ  مربمهللمايؿد وصالةمودالعطيو

م.مأذيع موصقؾهمآظهموسؾىم (دؾمومسؾقهماهللمصؾى)

مم ممم اإلسالم إخوة

اظذيمؼصدقمسيم قعهمماِّع ماظؿوجرظؼدم  ماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(معـزظيم

م.(وشياظشؽيفشيدشياِءموشياظَصَدؼِؼ شيماظؼيِؾَق شيمعشيعشيماَِِّع صيماظصؼيدصيوقصيماظؿؼيوِجرصي م)وذرالهم محقٌمضول

ماظربطي ممتققمصوًقوغيماًري مظصوحؾفومؾىوماظؿفورةمسيماِّعوغيمطوغًموإذا

ماجملؿؿع مأصراام  مواظؼطقعيماظـوس م  ماٌعوعالتسيممصلوامعنمسؾقفومؼرتؤىمٌو

 مَضولشي(مسـهماهللمرضي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِ ىمصعشينضيم مواظشؼوقماظـزاعمإديمؼػضيماظذيمواظؿؾوشض

صيمَأغشيو مم-سزموجلم-ماظؾَّهشيمؼشيُؼولصي)م (وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماهلُلمصشيؾَّى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضولشي ماظشؼيرغيؼَؽقضينغيمثشيوِظ

صيمخشيوغشيهصيمَصنغيذشيام مصشيوِحؾشيهصيمَأحشيدصيػصيؿشيومؼشيكصينضيمَظمضيمعشيو م(. شيقضيـِفغيؿشيومِعنضيمخشيرشيجضي

ماظؿفورة مسي ماًقوغي مصور موعن م  مواظؿطػقف م  موادؿغاللمم اظغش م  واالحؿؽور

مأعورمحمرعي حوجوتماظـوسم  معـفٍمسؾىمظقسموصوحؾفوم م اٌلؾؿم نذيوعموطؾفو

م(ِعؼيومَصَؾقضيسشيمَششؼيشيومعشينضي)م حقٌمضولم(وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماهلُلمصشيؾَّى)اظـيبم مأنمصقهمالذكموممو 

مسيموشالٍءمزؾممعنمؼلؾؾهمٌوم؛مواظدعورماهلالكم ذورمرقوؤهمسيمحيؿلماظلؾعماحؿؽور

م مواظرزقماظعؿلم وابِّموؤضقققػيم موصـوسؿفمماٌلؾؿ مظؿفورةموإػدارػيم ماِّدعور

مماِّصراام  مواظؽراػقيمايؼدمواغؿشور مواغفقورماجملؿؿعمؤػؽكمسؾىمؼلوسدمممو 

م)ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمضولمظذظكم؛مأصرااهم  ماظعالضوت م  مإغيالَّمؼشيقضيؿشيِؽرصيماَل(

مأوم مسقوبمعنماظلؾعيمسيمعومؼؽؿمماظذيمصوظؿوجر (.اآلثممػومواًوره)م م(خشيوِرهظي

خولطيوممؼعدماظضرورؼيموحوجوؤفمماظـوسم لضواتمؼؿالسىمأوم مواظوزنماظؽقلمسيمطػفؼ

م.ظؾقراممآطاًلظألعوغيمو
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مسـفمماهللمرضي)ماظصوحلماظلؾفمأسطىموظؼد م ماِّع مظؾؿوجرمرالعطيومأمنوذجطيو(

ماِّمثون مخمؿؾػيمثقوبمسـدهمطونوم طونمؤوجرطيام(ماهللمرريه)ماهللمسؾقدم نمؼوغسمصفذا

ثو طيوممورؾىمأسرا يمصفوءم سيمعؿفرهمأخقهما نمؤركوذاتمؼومممةاظصالمإديمصذػى

مسؾىموػيم فومعضىوماذرتاػوومصودؿقلـفومولؿ ثو طيوممبمسؾقهمصعرضاؼـورم مم لر عؿولي

ممصعرفمؼوغسمصودؿؼؾؾهمؼدؼه  مظألسرا يمصؼولم ثقو ه م لر عؿوليمصؼولماذرتؼً؟م ؽم 

مسيمؤلوويمػذه مصؼولم مؤراػومحؿىمصورجعمعولؿ  معنمأطـرمؤلوويمال مصؼولم اؼـورم

معنمخريماظدؼنمسيماظـصّّمصننماغصرف مؼوغسمظهمصؼولمفو ؿرؤضقاموأغومزيلؿوليم ؾدغو

مسيمأخقهما نموخوصممارػم معوليتمسؾقهمورامعؿفرهمإديمراهمثممصقفو ممبوماظدغقو

مادؿقققًمأعوم ضولالمذظك  ماهللماؤؼقًمأعوم ؟! ماظـصّّموؤرتكماظـؿنمعـلمؤر ّّم ؟!

مؤرضوهممبومظهمرضقًمصفال مضولم فو مراضموػومإالمأخذػومعومواهلل مصؼولملؾؿ  ظؾؿ

م.ظـػلك

مغوصعيمؤعوامسؾىماجملؿؿعممرقؾيمومثراتماإنمظألعوغيمسيماظؿفورةمواظصـوسيمآثورطي

م وًريم مصؿلواهمروحماحملؾيمواٌواةم موؼعمماظرخوءموؼؿؼدمماجملؿؿعم.

عنمأعوغيمأومؼراضىماظـوسموالمؼراضىممالمؼمايمعومجيىمسؾقهاظذيمغلونماإلأعوم

م...مإغينؼيماظؾَّهشيمَظومؼصيِقىؽي} مواهللمالمحيىماًولـ  مضولمؤعودي مماهللم)سزموجل(مصفومخولن

مَأِثقؿطيو مخشيوؼياغطيو مَطونشي مسنماًقوغي{عشينضي ماهللم)سزموجل( موضدمغفوغو مصؼولمؤعودي م  مَأؼؽيفشيوم}  ؼشيو

م.{هشيموشياظرؼيدصيولشيموشيؤشيكصيوغصيوامَأعشيوغشيوِؤُؽمضيموشيَأغضيؿصيمضيمؤشيعضيَؾؿصيونشياظَِّذؼنشيمآعشيصيوامَظومؤشيكصيوغصيواماظؾَّ

مماظعظقممأنمؼؾوركمظـومسيمأعواظـواظعؾيمغلللماهللم موأنم  وأنمؼمظفم  مضؾو ـو

م.حراعكمو ػضؾكمسؿؼينمدواكماظؾفمماشــومحَبالِظكمسنم مؼصؾّّمذاتم قــو


