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الطزيل إىل الضعادة

احلؿد مٓ مرب ماظعادلني م ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظعزؼز م{:وَأَعٖا ماظَّذِؼنَ مدُعِدُوا مصَػِيم
اظْفَـٖةِ مخَاظِدِؼنَ مصِقفَا معَا مدَاعَتِ ماظلٖؿَاوَاتُ موَاظْلَرِضُ مإٔظَّا معَا مذَاءَ مرَبٗكَ مسَطَاءّ مشَقِرَم
عَفِذُوذٍ} ،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم ،موأذفدمأنمدقدغاموغؾقـام
حمؿدّامسؾدهموردوظهم،ماظؾفممصلٓمودؾمموباركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقابهم،موعنم
تؾعفممبنحلانمإىلمؼومماظدؼنم،موبعدم :م
صؼدمخؾقمآمدؾقاغهموتعاىلماإلغلانموردممظهمررؼقماظلعادةميفماظدارؼنم،م
وتؾكمغعؿةمعنمأسظممغعممآمتعاىلمسؾىمسؾادهم،مصفيمعؼصدموشاؼةمطلمإغلانم،م
اِّعرماظذيمجيعؾه مدائؿّاموأبدّامؼؾقثمسـفا م،موسنماظلؾل ماظيت متوصؾه مإظقفام،موظوم
طؾػه مذظك معا مطؾػه م ،موضد ماخؿؾػت متوجفات ماظـاس موتؾاؼـت مآراؤػم ميف مدؾلم
حتؼققماظلعادة .م
صؿـفم معن مؼظن مأن ماظلعادة ميف ماظغـى موطـرة ماِّعوال مومجعفا مبلي مررؼقم
وأي مودقؾة م،مصرتاػممؼلعدونمإذامطـرمادلالموحيزغونمإذامضَلٖ م،موػمالءمغؼولم
هلم:مصققّّمأنمادلالمؼُعدٗمأحدَمرطينمزؼـةماحلقاةماظدغقامطؿامضالمربـاميفمطؿابهم
اظؽرؼم{:اظْؿَالُ موَاظْؾَـُونَ مزٔؼـَةُ ماظْقَقَاةِ ماظدٗغِقَا موَاظْؾَاضِقَاتُ ماظصٖاظِقَاتُ مخَقِرْ مسِـِدَ مرَبِّكَم
ثَوَابّا موَخَقِرْ مأَعَؾًا} ،موضالمدؾقاغه{:زُؼِّنَ مظِؾـٖاسٔ محُبٗ ماظشٖفَوَاتِ معِنَ ماظـِّلَاءِ موَاظْؾَـِنيَم
وَاظْؼَـَارِرئ ماظْؿُؼَـِطَرَةِ معِنَ ماظذٖػَبِ موَاظْػِضٖةِ موَاظْكَقِلٔ ماظْؿُلَوٖعَةِ موَاظْلَغِعَامٔ موَاظْقَرِثِم
ذَظِكَ معَؿَاعُ ماظْقَقَاةِ ماظدٗغِقَا موَاظؾَّهُ مسِـِدَهُ محُلِنُ ماظْؿَكبِ}إال مأن مادلال موحده مظقسم
طاصقّامظؿقؼققماظلعادةمِّغهمودقؾةمال مشاؼةم،مصؽـري معن ماظـاس مظدؼفم مأعوال مطـريةم
ظؽـفم مال مؼشعرون مباظلعادة م ،مبلمرمبامؼؽونمادلالمصؿـةمووباالًمسؾىمصاحؾهميفم
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اظدغقامضؾلماآلخرةمإذامملمؼمدِّمحقمآمصقه،مظذامؼؼولماحلقمدؾقاغه ميفمذلنم
ادلـاصؼني{:صَؾَا متُعِفِؾِكَ مأَعِوَاظُفُمِ موَظَا مأَوِظَادُػُمِ مإٔغٖؿَا مؼُرٔؼدُ ماظؾَّهُ مظِقُعَذِّبَفُمِ مبِفَا مصِيم
اظْقَقَاةِ ماظدٗغِقَا موَتَزِػَقَ مأَغِػُلُفُمِ موَػُمِ مطَاصِرُونَ}،موؼؼول مسزموجل محمذرّامعنمصؿـةم
ادلال{:وَاسِؾَؿُوا مأَغٖؿَا مأَعِوَا ُظؽُمِ موَأَوِظَا ُدطُمِ مصِؿِـَةٌ موَأَنٖ ماظؾَّهَ مسِـِدَهُ مأَجِرْ مسَظِقمْ}،م
الم
وؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م( مإغٖؿَا ماظدٗغِقَا مِّرِبَعَةِ مغَػَرٕ م:مسَؾِدٍ مرَزَضَهُ مآُ معَا ً
وَسِؾؿاً م ،مصَفُوَ مؼَؿٖؼِي مصِقهِ مرَبٖهُ م ،موَؼَصِلُ مصِقهِ مرَحِؿَهُ ،موَؼَعِؾَمُ مِٓ مصِقهِ محَؼَّاً م ،مصَفذا مبلصضَلٔم
ادلَـَازٔلٔ م.موَسَؾِدٍ مرَزَضهُ مآُ مسِؾْؿاً ،موَظَمِ مؼَرِزُضْهُ معَاالً م ،مصَفُوَ مصَادِقُ ماظـِّقٖةِ م ،مؼَؼُولُ:مظَوِ مأنٖم
ظِي معَاالً مظَعَؿِؾتُ مبِعَؿَلٔ مصُالنٕ م ،مصَفُوَ مبـقٖؿِهِ م ،مصلجِرُػُؿَا مدَوَاءْ م.موَسَؾِدٍ مرَزَضَهُ مآ معَاالً م،م
ال مؼَؿٖؼِي مصِقهِ مرَبٖهُ م ،موَالَ مؼَصِلُ مصِقهِم
وَظَمَ مؼَرِزُضْهُ مسِؾْؿاً م ،مصَفُوَ مؼَكؾطُ ميف معَاظِهِ مبغَرئ مسِؾْمٕ م ،م َ
رَحِؿَهُم،موَالَمؼَعِؾَمُمِٓمصِقهِمحَؼّاًم،مصَفذَامبلَخِؾَثِمادلَـَازٔلٔم.موَسَؾِدٍمظَمِمؼَرِزُضْهُمآُمعَاالًموَالَم
سِؾْؿاً م ،مصَفُوَ مؼَؼُولُ م:مظَوِ مأنٖ مظِي معَاالً مظَعَؿِؾْتُ مصِقهِ مبعَؿَلٔ مصُالَنٕ م ،مصَفُوَ مبـِقٖؿِهِ م ،مصَؤزِرُػُؿَام
دَوَاءْ) .م
صاظـعؿةماحلؼقؼقةميفمادلالمإمنامػيميفمادلالماظصاحلم،محقثمؼؼولماظـيبم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(غِعِمَماظْؿَالُماظصٖاظِّّٔمظِؾْؿَرِءِماظصٖاظِّّٔ)م(اظؾكاريميفماِّدبم
ادلػرد)م .م
وعنماظـاسمعنمؼرىماظلعادةميفمطـرةماِّوالدم،موهلمالءمغؼولم:مععمأنماِّوالدم
ػممزػرةماحلقاةماظدغقاموزؼـؿفامطؿامأخربغاماظؼرآنماظؽرؼمميفمأطـرمعنمآؼةمإالمأنم
غعؿة ماظوظد موحدػا مال مميؽن مأن محتؼق ماظلعادة ماظؽاعؾة م ،مبل مرمبا مطان مبعضم
اِّبـاءمصؿـةمآلبائفمميفمدؼـفممودغقاػمم،مويفمذظكمؼؼولمدؾقاغه{:ؼَاأَؼٗفَاماظَّذِؼنَم
جؽُمِموَأَوِظَا ِدطُمِمسَدُو٘امَظؽُمِمصَاحِذَرُوػُمِموَإٔنِمتَعِػُـواموَتَصِػَــقُوام م
آعَـُوامإٔنٖمعِنِمأَزِوَا ِ
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وَتَغِػِرُوا مصَنٔنٖ ماظؾَّهَ مشَػُورْ مرَحِقمْ* مإٔغٖؿَا مأَعِوَا ُظؽُمِ موَأَوِظَا ُدطُمِ مصِؿِـَةٌ موَاظؾَّهُ مسِـِدَهُ مأَجِرْم
سَظِقمْ} .م
أعاماظـعؿةماحلؼقؼقةميفماظوظدمصفيميفماظوظدماظصاحلماظذيمأُحلـتمتربقؿهم،م
ؼؼول ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(إٔذَا معَاتَ ماإلغِلَانُ ماغِؼَطَعَ مسَؿَؾُهُ مإٔالَّ معِنِم
ثَالثٍ:مصَدَضةٍمجَارؼَةٍم،مأَوِمسِؾْمٕمؼُـِؿَػَعُمبِهِم،مأَوِموَظَدٍمصَاظِّّٕمؼَدِسُومظَهُ).مم م
ممموعن ماظـاسمعنمؼرىمأنماظلعادةميفماظشفرةمأو مادلـصبمأو ماجلاهم،مسؾىمأنم
ػذهمأؼضّامإنمملمؼمدِّمحقمآمصقفاموضعمادلؿطؾعمإظقفامحتتمضولمغؾقـام(صؾىم
آمسؾقهمودؾم) م:م(عَا مذِئِؾَانٔ مجَائِعَانٔ مأُرِدِال ميف مشَـَمٕ مبِلصْلَدَ مظَفَا معِنِ محِرِصٔ مادلَرِءِم
سَؾَىمادلَالٔموَاظشٖرَفِمظِدِؼـهِ) .م
أعا ماظـعؿة ماحلؼقؼقة مصفي مصقؿن مأخذ ماِّعاغة محبؼفا موأدى ماظذي مسؾقه مصقفام
صقؽونمصاحؾفاميفمعؼدعةماظلؾعةماظذؼنمؼظؾفممآميفمزلمسرذهمؼوممالمزلم
إالمزؾهم،مؼؼولمغؾقـام(صؾى مآ مسؾقه مودؾم):م(دَؾِعَةٌ مؼُظِؾُّفُمُ مآُ ميف مزِؾِّهِ مؼَوِمَ مالم
زِلٖ مإٔالَّ مزِؾُّهُ م:مإعَامْ مسَادِلْ م ،موَذَابْ مغَشَلَ مصِي مسِؾَادَةِ مآِ متَعَاظَى م ،موَرَجُلْ مضَؾْؾُهُ معُعَؾَّقْم
بِادلَلَاجِدِ م ،موَرَجُالَنٔ متَقَابٓا ميف مآ ماجِؿَؿَعَا مسَؾَقِهِ موَتػَرٖضَا مسَؾَقِهِ م ،موَرَجُلْ مدَسَؿِهُ ماعِرَأَةٌم
ذَاتُ معَـِصِبٍ موَجَؿَالٕ ،مصَؼال :مإغِّي مأَخَافُ مآ ،موَرَجُلْ متَصَدٖقَ مبِصَدَضَةٍ مصَلخِػَاػَام
المتَعِؾَمَمذِؿَاظُهمعَامتُـِػِقُمؼَؿِقـُهُم،موَرَجُلْم َذطَرَمآمخَاظِقاًمصػاضتمسَقِـَاهُ).م م
حَؿٖىم َ
وهلمالءموأوظؽكمغؼول:مإنماظلعادةمالمتؿقؼقمباظشفرةموحدػاموالمباجلاهموحدهم
والمبادلـصبموحده م،م موالمبادلالموحدهم،موالمباظوظدموحدهم،مإمنامػيميفمرضام
آمسنماإلغلـانموتوصقؼــهمظهم،مورضـاماإلغلـانممبامضلـؿهمآمظهم،مصقلــعدميف م
دغقــاهموأخراهمسؾىمحدمضولماظشاسرم:م م
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عامأمجلماظدؼنمواظدغقامإذاماجؿؿعام***موأضؾّّماظؽػرمواإلصالسمباظرجل م
وعن مصضل مآ م(سز موجل) مسؾى مسؾاده مأن مؼلر مهلم مدؾل ماظلعادة موػقل مهلمم
أدؾابفامظقلعدواميفماظدغقامواآلخرةم،مومً ٍذه الضبل:م م
اإلمياٌ باهلل عش وجل والعنل الصاحل :ماإلميانماظذيمؼزؼـه محبمآ متعاىلم
وحب مردوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) موحب مادلمعـني م ،مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآم
دطُمِمحَؿٓىمؼُقِبَٖمِّخقهِمعامؼُقِبٗمظِـَػْلِهِ) .م
سؾقهمودؾم)م:م(المؼُمِعِنُمأَحَ ُ
اإلميانماظذيمختشعمبهماظؼؾوبموختضعمبهماجلوارحم،ماإلميانماظذيمؼػفرم
يف مضؾب ماإلغلان مؼـابقع ماظلعادة مباظـؼة مصقؿا مسـد مآ م(سز موجل) مواظطؿلغقـةم
واظلؽقـةمواِّعنمواِّعلمواظرضامواظؼـاسةمععمعؾاذرةماِّخذمباِّدؾابم،مواظؿوطلم
سؾىمآم(سزموجل).م م
صاظلعادة ماحلؼقؼقة مال متؽون مإال مِّػل ماإلميان مبآ م(سز موجل) مواظعؿلم
اظصاحل ،مؼؼولمدؾقاغه:م{عَنِ مسَؿِلَ مصَاظِقّا معِنِ م َذطَرٕ مأَوِ مأُغِـَى موَػُوَ معُمِعِنْ مصَؾَـُقِقِقَـٖهُم
حَقَاةًمرَقِّؾَةًموَظَـَفِزٔؼَـٖفُمِمأَجِرَػُمِمبِلَحِلَنٔمعَامطَاغُوامؼَعِؿَؾُونَ}[اظـقل،]77:موؼؼولمسزم
وجل:م{صَؿَنٔ ماتٖؾَعَ مػُدَايَ مصَؾَا مؼَضِلٗ موَظَا مؼَشِؼَى* موَعَنِ مأَسِرَضَ مسَنِ م ِذطْرٔي مصَنٔنٖ مظَهُم
عَعِقشَةًمضَـِؽًاموَغَقِشُرُهُمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِمأَسِؿَىم*مضَالَمرَبِّمظِمَمحَشَرِتَـِيمأَسِؿَىموَضَدِمطُـِتُم
ك ماظْقَوِمَ متُـِلَى} ،موؼؼول م(صؾىم
بَصِريّا م* مضَالَ مطَذَظِكَ مأَتَؿِكَ مآؼَاتُـَا مصَـَلِقؿَفَا م َوطَذَظِ َ
آمسؾقهمودؾم) :م(ثَالثْ معَنِ مطُنٖ مصِقهِ موَجَدَ مبِفٔنٖ محَالوَةَ ماإلميانٔ :مأنِ مؼَؽُونَ مآُم
ال مؼُقِؾٗهُ مإالَّ مِٓ ،موَأَنِ م َؼؽْرَهَ مأنِم
وَرَدُوظُهُ مأحَبٖ مإٔظَقِهِ معِؿٖا مدَوَاػُؿَا ،موَأنِ مؼُقِبٓ مادلَرِءَ م َ
ؼَعُودَميفماظؽُػْرٔمبَعِدَمأنِمأغِؼَذَهُمآمعِـِهُم،مطَؿَام َؼؽْرَهُمأنِمؼُؼْذَفَميفماظـٖارٔ) .م
ومً صبل الضعادة أيضًا  :الكياعة والزضا مبا قضه اهلل  :صؼـاسةماإلغلــانم م
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بعطاء مآ م ،مواظـؼة ميف مرمحؿه م ،مورضاه ممبا مضلؿه مظه مضؿة ماظلعادة ميف ماظدغقام
واآلخرة م ،مصؿن مذاق مرعم ماإلميان مواظرضا مذاق مرعم ماظلعادة م ،مظؼوظه م(صَؾَّى مآُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(ذَاقَمرَعِمَماظْٔنميَانٔمعَنِمرَضِيَمبِآِمرَب٘ام،موَبِاظْنٔدِؾَامٔمدِؼـّام،موَبِؿُقَؿٖدٍم-م
صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ م -مرَدُوظًا) م ،موأطد ماظـيب م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مسؾى مذظكم
بؼوظه:م(عِنِمدَعَادَةِمابِنٔمآدَمَمادِؿِكَارَتُهُمآَ،موَعِنِمدَعَادَةِمابِنٔمآدَمَمرٔضَاهُمبِؿَامضَضَىم
آُ ،موَعِنِ مذِؼْوَةِ مابِنٔ مآدَمَ متَ ِرطُهُ مادِؿِكَارَةَ مآِ ،موَعِنِ مذِؼْوَةِ مابِنٔ مآدَمَ مدَكَطُهُ مبِؿَام
ضَضَى مآ) ،موؼؼو مل م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(ضد مأصؾّّ معن مأدؾم مورزق مطػاصًام
وضـعهمآممبامأتاه) .م
صؿن مرضي محباظه م ،موصرب موذؽر مربهمسؾىمغعؿهمساش مدعقدّا م ،موعات مدعقدّا،م
ودخل ماجلـة معع ماظلعداء ،موعن مدكط مصؾه ماظلكط معن مآ م ،موظن مؼلتقه ميفم
اظدغقامإالمعامطؿؾهمآمظه،مصنذامعارضيماإلغلانممبامضلؿهمآمظهم،موضـعممبامأسطاهم
إؼاهم،موغظرمإىل معن مػو مأدػل معـه مومل مؼـظر مإىل معن مػو مأسؾى معـه ميف مأعورهم
اظدغقوؼة مطؾفا مساش مدعقدّا ميف مدغقاه موأخراه م ،مؼؼول(:صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ):م
(اغِظُرُوامإٔظَىمعَنِمػُوَمأَدِػَلَمعِ ِـؽُمِم،موَظَامتَـِظُرُوامإٔظَىمعَنِمػُوَمصَوِ َضؽُمِم،مصَنٔغٖهُمأَجِدَرُمأَظَّام
تَزِدَرُوا مغِعِؿَةَ مآِ مسَؾَ ِقؽُمِ) .مصؾفذه ماظـظرة ماظيت مميؾمػا ماظرضا مبعطاء مآ مؼرىم
اإلغلان مأغه مضد متػوق ميف ماظعطاء مسؾى مطـري معن ماخلؾق م ،موداسؿفا مدقزول مػؿه،م
وؼذػبمضؾؼه،موؼؽشفمسـهمشؿه،موؼزدادمدرورهموصرحهمبـعممآم(سزموجل).م م
كنا أٌ مً صبل الضعادة :حب اخلري للياس واإلحضاٌ إلًَه،مصننمحب م
اخلريمظؾـاسموضضاءمحوائففممبطقبمغػسمابؿغاءمعرضاةمآم(سزموجل)مدونم م
غػاقمأومرؼاءمأوممسعةمػومضؿةماظلعادةمسـدمطـريمعنماظـاسم،مصاإلدالممدسامأتؾاسهم م
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إىل محبماخلريمظؾـاسموصعؾه مواظؿلابق مإظقه ،موادللارسة مصقه ،موذظكمظـشر ماِّظػةم
بني ماظـاس م،مبعقدّا مسن ماظػردؼة مأو ماِّغاغقة مأو ماظلؾؾقة م ،مضال مدؾقاغه موتعاىل{:ظَام
خَقِرَ مصِي مطَـِريٕ معِنِ مغَفِوَاػُمِ مإٔظَّا معَنِ مأَعَرَ مبِصَدَضَةٍ مأَوِ معَعِرُوفٍ مأَوِ مإٔصِؾَاحٕ مبَقِنَ ماظـٖاسٔم
وَعَنِ مؼَػْعَلِ مذَظِكَ مابِؿِغَاءَ معَرِضَاتِ ماظؾَّهِ مصَلَوِفَ مغُمِتِقهِ مأَجِرّا مسَظِقؿّا}،موضد معدح مآم
تعاىل مأػل ماخلري مواظرب مواظعطاء ،ماظلاسني مظـػع ماظـاس مواإلحلان مإظقفم مدونم
اظـظرممإىلمعؼابلمصؼالمتعاىل{:وَؼُطْعِؿُونَماظطَّعَامَمسَؾَىمحُؾِّهِمعِلِؽِقـّاموَؼَؿِقؿّاموَأَدِريّام
ذؽُورّا}.م م
*مإٔغٖؿَامغُطْعِ ُؿؽُمِمظِوَجِهِماظؾَّهِمظَامغُرٔؼدُمعِ ِـؽُمِمجَزَاءّموَظَام ُ
مموؼؼولماظشاسرماظعربي:م م
تَراهُمإٔذامعامجِؽؿَهُمعؿَ َفؾِٓالًمم***ممطَ َلغَٓكَمتُعطقهِماظَٓذيمأَغتَمدا ِئؾُه م
وؼؼولمآخرم:مم م
ؽػِقكَموَاظؿَٓلؾقمُ م
وإذامرؾؾتمإىلمطرؼممحاجةمّمم***مم َصِؾؼَاؤُهمَؼ ْ

صؿنمحيلنمإىلماظضعػاءمواحملؿاجنيموشريػممحتؼؼتمظهماظلعادةماظدائؿةم،م م
ؼؼولمغؾقـام(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(اظلٖاسِي مسَؾَى ماَِّرِعَؾَةِ موَاظْؿِ ِلؽِنئ مطَاظْؿُفَاػِدِم
صِي مدَؾِقلٔ مآِ ،مأَؤ ماظْؼَائِمٔ ماظؾَّقِلَ ماظصٖائِمٔ ماظـٖفَارَ) م ،ودلامدؽلماظـيبم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم):م(ؼَامرَدُولَماظؾَّهِمأَيٗماظـٖاسٔمأَحَبٗمإٔظَىماظؾَّهِ؟موَأَيٗماَِّسِؿَالٔمأَحَبٗمإٔظَىماظؾَّهِ؟م
صَؼَالَ مرَدُولُ ماظؾَّه مم(صؾى مآ مسؾقه مودؾم):م(أَحَبٗ ماظـٖاسٔ مإٔظَى ماظؾَّهِ متَعَاظَى مأَغِػَعُفُمِم
ظِؾـٖاسٔ ،موَأَحَبٗ ماَِّسِؿَالٔ مإٔظَى ماظؾَّهِ متَعَاظَى مدُرُورْ متُدِخِؾُهُ مسَؾَى معُلِؾِمٕ ،مأَوِ مَتؽَشِفُ مسَـِهُم
طُرِبَةً ،مأَوِ متَؼْضِي مسَـِهُ مدَؼِـّا ،مأَوِ متَطْرُدُ مسَـِهُ مجُوسّا ،موََِّنِ مأَعِشِيَ معَعَ مأَخٕ مصِي محَاجَةٍم
أَحَبٗ مإٔظَيٖ معِنِ مأَنِ مأَسِؿَؽِفَ مصِي مػَذَا ماظْؿَلِفِدِ م -مؼَعِـِي معَلِفِدَ ماظْؿَدِؼـَةِ م -مذَفِرّا،م
وَعَنَ مطَفٖ مشَضَؾَهُ مدَؿَرَ ماظؾَّهُ مسَوِرَتَهُ ،موَعَنِ مطَظَمَ مشَقِظَهُ موَظَوِ مذَاءَ مأَنِ مؼُؿِضِقَهُ مأَعِضَاهُ معَألَم
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اظؾَّهُ مضَؾْؾَهُ مرَجَاءّ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ ،موَعَنِ معَشَى معَعَ مأَخِقهِ مصِي محَاجَةٍ محَؿٖى مؼَؿَفَقٖلَ مظَهُ مأَثِؾَتَم
اظؾَّهُمضَدَعَهُمؼَوِمَمتَزُولُماَِّضْدَامٔ)(ادلعفمماظؽؾريمظؾطرباغي) .م

أقىل قىلٌ ٍذا وأصتغفز اهلل لٌ ولكه م
*ممم*مممم*

احلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،م وصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغام
حمؿدم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.م
إخىة اإلصالو :مإن مػذهماظلؾل موشريػامطاإلطـارمعنمذطرمآ متعاىلموحلنم
اظؿوطل مسؾقه ،معع ماِّخذ مباِّدؾاب م ،مودالعة ماظصدر معن ماِّحؼاد مواِّضغانم
واظؽراػقة مواظؾغضاء م ،مواظوصاء محبؼوق ماآلخرؼن موشريػا مجتعل ماإلغلان مؼعقشم
دعقدّا ميف مدغقاه موأخراه م ،معع ماظؿلطقد مأن ماظلعادة ماظشاعؾة مواظراحة ماظدائؿة مالم
ؼؿقؼؼان مإال ميف مجـة ماظرضوان م،مضال ماإلعام مزؼن ماظعابدؼن مظرجلٕ معن مجؾلائه:م
(اتَٓقٔ مآ موأمجِلِ ميف ماظطَٓؾَب ،موال متطؾب معا ممل مؼُكؾق م ،مصؼالَ ماظرَٓجلُ :موطقفم
ؼُطؾَبُ معا ممل مؼُكؾق؟ مصؼال :معَن مرَؾَبَ ماظغـى مواِّعـوال مواظلٖـعة ميف ماظدغقا مصنغٓؿام
ؼَطؾُبُ مذظك مظؾِراحة ،مواظراحة ممل مختؾق ميف ماظدغقا موال مِّػل ماظدُغقا م ،مإمنا مخُؾِؼتم
اظراحةُميفماجلـٓةموِّػلماجلـَٓة)مضالمآمتعاىلَ{:ظؼَدِمخَؾَؼْـَاماظْنٔغِلَانَمصِيمطَؾَدٍ} .م
صؿامأحوجـامإىلمتؾؿسماِّدؾابماحلؼقؼقةمظؾلعادةماظدائؿةمحؿىمغعقشمحقاةم م
آعـةمػادئةمعلؿؼرة.مم م
مماظؾفممأدعدغامبطاسؿكم،موارزضـاماظرضامواظؼـاسةمبعطائكم،موباركمظـاميفم م
غعؿكماظظاػرةمواظؾارـةم،مواجعؾفامسوغّامظـامسؾىمراسؿكم،مواجعؾـامعنماآلعـني.م م

