
م(1)

  اخلاصة االحتياجات وذوي ، األيتام حكوق 

مَوَأٖعام*مَتْؼَفِرمَصَؾاماْظَقِؿقَؿمَصَلٖعا}:ماظؽرؼؿمطؿابفميفماظؼائؾم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿد

ـَِفِرمَصَؾاماظٖلاِئَؾ المإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽموأذفدمأنمم،{َصَقدِِّثمَربَِّؽمِبـِِعَؿِةمَوَأٖعام*مَت

ودؾؿموباركمسؾقفموسؾكمم،ماظؾفؿمصؾِّمقدغاموغؾقـامحمؿّدامسؾدهموردقظف،موأذفدمأنمدظف

م:مموبعدآظفموأصقابفم،موعـمتؾعفؿمبنحلانمإديمؼقمماظدؼـم،م

ػقمو،ممؽؾمإغلانمطراعؿفحتػظمظاظؼقؿماإلغلاغقةماظيتماِّخالقمواإلدالممدؼـمصننم

ماحلقاةماظلعقدةاظعقشماظؽرؼؿمومؼؽػؾ،مموحبماخلريمظؾـاسمذيقّعاماظرصؼمواظرريةدؼـم

،موادلرؼضممواظصغريمضؾؾماظؽؾريم،ميظضعقػمضؾؾماظؼقاممؼراسل،ممجلؿقعمصؽاتماجملؿؿع

احلققان،مممشؾمبرريؿفاإلدالممبؿقجقفاتفموأحؽاعفمحؿكممارتؼك،مبؾممضؾؾماظصققّّ

مَوَدؾََّؿ(مضال مَسَؾِقِف مَحٖؿكمَعم)َصؾَّكماهلُل مَدَفـَِؿَفا مِصلمِػٖرٍة ماِعَرَأٌة م)ُسذَِّبِت مَصَدَخَؾِتمماَتِت: ،

ماظـٖاَر مَخَشأشممِصقَفا ـِ مِع مَتْلُطُؾ مَتَرَطِؿَفا مِػَل مَواَل مَحَؾَلِؿَفا، مٔإِذ مَدَؼِؿَفا، مَواَل مَأْرَعَؿِؿَفا مِػَل ماَل ،

ممممؾؾفموروحف.ؼصاإلغلانمالمؼؿؿقزميفمإغلاغقؿفمإالمبم،اَِِّرٔض(

مؾكموتؿف ماإلدالم ماظيتمالبميفماػؿؿاعفررية تؼقىمسؾكمضضاءمماظػؽاتماظضعقػة

ممبـػلفامحقائففا ميف ماظلعل مأو م، ممعصاحلفاحتؼقؼ ماالحؿقاجاتم، موذوي طاظقؿاعك

م م، موشريػؿ محيمحؿكاخلاصة ماظؿؽاعؾ مدث مواظؿؽاصؾ مبني مذيقع م،ماجملؿؿعأصراد

مم باحملؾةموادلقدة.مهأثرمصقـعؽس

تقصريماحلقاةماظؽرميةميفمادللطؾم:موعـمحؼققماظضعػاءماظيتمطػؾفامهلؿماإلدالمم

ماظرساؼةماظصققةمواالجؿؿاسقةمهلؿموادلشربموادللؽـ موتقصريمدور مم، اظطاضاتمموتـؿقة،

م.ػفاميفمحمؾفاققزتوصقفؿماظؽاعـةم
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م(2)

ماظذؼـم"اليتامى"ممومن مجلة هؤالء الرين أوالهم اإلسالم بسعايته وعنايته     

مرضلاػؿمـ،مصؿـمأرضمرريؿفمابـامعـمأدؾودؾّؾ،ممورساؼؿفجعؾفؿماهللمتعاديمحمؾمغظرهم

ماإلدالممضؾؾمؿاعكموذويماالحؿقاجاتماخلاصةاظقمحالمإديمغظرغاموظقم.وأرضاهمسـفماهلل

مجاءمصؾؿام،مورساؼةمواػؿؿاممععاعؾةمحلـمعـ،مماحلقاةميفمحظمؿهلمؼؽـمملمأغفمظقجدغا

مم،مؿإظقفمواإلحلانمؿبنطراعفمأعرماإلدالم بغضمم،مؾقؼمبنغلاغقؿفؿؼواظؿعاعؾمععفؿممبا

ـٔدؽؾمابـمسؾاسم)رضلماهللمسـفؿا(ممودلا،ممظدؼـمأوماظؾقناظـظرمسـماظؾغةمأوما ماْظَقِؿقٔؿمَس

ـَِؼِطُعمَعَؿك ـُِفمَؼ م)مبلغفم؟مصلجابم)رضلماهللمسـف(اْظُقِؿُؿمَس ـَِؼِطُعماَل: ـُِفمَؼ مَحٖؿكماْظُقِؿٔؿماِدُؿمَس

ـُِفمَوُؼِمَغَسمَؼِؾُؾَغ ممم.(ُرِذْدمِع

ماهلاديو ممغؾقـا مودؾؿ( مطاظذيمأط)صؾكماهللمسؾقف ماهللم-ؾمؼؿقؿرم مذاءتمإرادة

ماهللمصؾك)دلسممؼدص،معـمبعدهممظقؿاعكظؼؾقبمامّؾاقتطقم-ماؼؿقّؿمظدقوحؽؿؿفمأنمؼمتعادي

مودؾؿمسؾقف ماظقؿؿ( محقثممأحزاغفساؼشمومآالم مؼؿقّؿوظم(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مإغف، امد

مطرمّي مسظقّؿوساش موعات ما ماػؿؿاّعم،ا مباظقؿقؿ ماػؿؿ مثؿ مباظّغوعـ مترماا محقث بقؿفمعـ

ِّجؾم،موميفمجمؿؿعفماامغاصّعاظعقشمظفمحؿكمؼـشلمسـصّرمؿفموععاعؾؿفموضؿانمدؾؾؼورسا

مِصلماظَقِؿقٔؿمَوَطاِصُؾمَأَغا)م:مؼالص،ممبماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ميفمطػاظةماظقؿقؿرشَّػذام

ـٔ،ماجَلـِٖة عـممسعمػذامطؾمقؼمسؾكمصم(م،كَواظُقِدَطماظٖلٖؾاَبَة:مَؼِعـِلمِبُلِصُؾَعِقِفمَوَأَذاَرمَطَفاَتِق

وأطرممبفام،ميفماجلـةم(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)احلدؼثمأنمؼعؿؾمبفمظقؽقنمرصقؼماظـيبم

مم.عـمعـزظة

،ماإلحلانمإديماظقؿقؿمسالّجامظؼلقةماظؼؾقبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)طؿامجعؾماظـيبم

مَأُتِقٗب)م:م(ودؾؿمصؾكماهللمسؾقف)صؼالمظفماظـيبمم،مفؼشؽقمضلقةمضؾؾمرجْؾمصؼدمأتكماظـيٖب

ممَضْؾُؾَؽمَؼِؾنَيمَأِن محاجؿؽ؟ مَصَؼاَلوتدرك مماْظَقِؿقَؿماِرَحٔؿ)م:َضاَلم،مَغَعِؿ: مَرأَدُف،مَواِعَلِّّ،



م(3)

ـِمَوَأْرِعِؿُف ـُمَذِظَؽمَصٔنٖنم،مَرَعاِعَؽمِع مَأَرِدَتمٔإِن):مرواؼةمويفم.(وتدركمحاجؿؽمَضْؾَؾَؽمُؼَؾقِّ

م(.اْظَقِؿقٔؿمَرأَسمَواِعَلِّّ،مماْظَؿَلاِطنَيمَصَلْرِعِؿ،ممَضْؾِؾَؽمَتْؾِقنَي

إذارةمإديمأنمصالحمم-امظالػؿؿاممباظقؿقؿمسؿؾ٘قممنقذّجاأوظؼدمذطرماظؼرآنماظؽرؼؿم

ـٔمَصَؽاَنماْظِفَداُرمَوَأٖعا}لمدؾقاغف:اؼص،مم-ماآلباءمؼـػعماِّبـاءميفمؼؿؿفؿ ـٔمِظُغَؾاَعِق مِصلمَؼِؿقَؿِق

ـِْزمَتِقَؿُفمَوَطاَنماْظَؿِدؼـَِة ـٔماهللمتعاديمْطػصؾم،{َصاِظّقامَأُبقُػَؿامَوَطاَنمَظُفَؿامَط طانممِباْظَقِؿقَؿِق

مصمَصَؾاِحِفمَسَؾكمِظَلِبقٔفَؿامَجَزاّء مماِّبـاءمؼػقدماآلباءمصالح، مَوْظَقِكَش}م:مؼؼقلم)سزموجؾ(،

ـَ ـِمَتَرُطقامَظِقماظَِّذؼ مم.{َدِدؼّدامَضِقًظامَوْظَقُؼقُظقاماظؾََّفمَصْؾَقٖؿُؼقامَسَؾِقٔفِؿمَخاُصقامِضَعاًصامُذرِّٖؼًةمَخْؾِػٔفِؿمِع

مو ممبنيماظـيٗبضد مودؾؿ( ماإلحلانمإديماظقؿقؿممتألمبقتمأنم)صؾكماهللمسؾقف برطة

م ـُمَؼِؿقْؿمِصقِفمَبِقْتماْظُؿِلِؾِؿنَيملِصمَبِقٍتمَخِقُر)مضال:حقثماحمللـمإظقفم، مَوَذٗرم،ٔإَظِقِفمُؼِقَل

،موطؾمعـمظفممأعرماإلدالمماِّوصقاءػؽذام(م،مٔإَظِقِفمُؼَلاُءمَؼِؿقْؿمِصقِفمَبِقْتمِؿنَياْظُؿِلِؾملِصمَبِقٍت

ؼةمأعقاظفمإنمطانماحؿقاجاتفمورساوصؾةمضرابةمبقؿقؿمأنمحيلـمإظقفموؼؼقممسؾكمذؽقغفم

تعفدمردقلماهللمم(رضلماهللمسـف)ودلامعاتمجعػرمبـمأبلمراظبمم،معـمذوىماِّعقال

مودؾؿ) مسؾقف ماهلل مم(صؾك مبقؿف مإدي موأخذػؿ مأوالده مؼؿؿفؿم، معـ مأعفؿ مذطرت صؾؿا

مممم.م؟!)ؼعينماظػؼرمواحلاجة(مختاصنيمسؾقفؿموأغاموظقفؿموحاجؿفؿمضال:ماظعقؾة

َوَؼِلَؿْػُؿقَغَؽم}:ؼالمتعاديصم،واػؿؿامممزؼدمرساؼةمب"ماظقؿقؿات"ماإلدالُمموظؼدمخٖص

ـٖمَوَع امُؼِؿَؾكمَسَؾِقُؽِؿمِصلماْظِؽَؿاِبمِصلمَؼَؿاَعكماظَِّلاِءماظؾَّاِتلمَظامِصلماظَِّلاِءمُضٔؾماظؾَُّفمُؼْػِؿقُؽِؿمِصقٔف

ـَماْظٔقْظَدأنمَوَأِنمَتُؼقُعقام مَواْظُؿِلَؿِضَعِػنَيمِع ـٖ ـِِؽُققُػ مَوَتِرَشُؾقَنمَأِنمَت ـٖ مَعامُطِؿَبمَظُف ـٖ ُتِمُتقَغُف

ـِمَخِقٕرمَصٔن ،موػقمم،مواظؼلطمػقماظعدل{اٖنماظؾََّفمَطاَنمِبِفمَسِؾقّؿِظْؾَقَؿاَعكمِباْظِؼِلِطمَوَعامَتْػَعُؾقامِع

صقفاموؼرساػامطؿامؼرسكم)سزموجؾ(ماهللمملممـمضاممسؾكمعصاحلماظقؿقؿمأنمؼؿؼملؼؼؿض

موضالممعاظف مُتَكاِظُطقُػِؿم}م:مدؾقاغف، مَؤإِن مَخِقْر مَظُفِؿ مٔإِصَؾاْح ماْظَقَؿاَعكمُضِؾ ـٔ مَس َوَؼِلَلُظقَغَؽ



م(4)

مَظَلِسـََؿُؽِؿمٔإٖنماظؾََّفمَسٔزؼْزمَحِؽقْؿَصٔنِخَقاُغُؽِؿمَوا ـَماْظُؿِصِؾّّٔمَوَظِقمَذاَءماظؾَُّف ،م{ظؾَُّفمَؼِعَؾُؿماْظُؿْػِلَدمِع

ماظقؿقؿموإصالحمعاظفموحاظف مبرساؼة متقجقفمعـماهللم)سزموجؾ( ممصفذا م، طانمػذامأدقاء

ظؽؾمعامحيؿاجفممةعطؾؿةمجاعمقجدغاػاظ،موظقمتلعؾـامطؾؿةم)إصالح(ممشرؼّؾامماظقؿقؿمضرؼّؾامأ

سـمأيمطؾؿةمميؽـمأنميفمععاجؿماظؾغةموعػرداتفاممحبــامـااظقؿقؿموؼصؾّّمحاظفم،موظقمأغ

معؼاع متؼقم م، موجدفا ميفممغادلا مصصاحة مأو مبالشة متؼاربفا مأو متداغقفا مأخرى مطؾؿة أي

مم.عقضعفامػذا

مويفم مواإلحلانمإظقف م، ماظقؿقؿمواظعطػمسؾقف مأنمذلنمرساؼة اظـيبمرويميفماالثر

ـِمَعَلَّّمسؾكمَرْأس):ممضالمؾكماهللمسؾقفمودؾؿ()ص َؼِؿقٕؿمَظِؿمَؼِؿَلِقُفمٔإالَّمِظؾَِّفمَطاَنمَظُفمِبُؽؾِّممَع

ـُِتمَأَغامَوُػَقمِصكممَذِعَرٍةمَعٖرِتمَسَؾِقَفامَؼُدُهمَحَلـَاْت ـَِدُهمُط ـَمٔإَظكمَؼِؿقَؿٍةمَأِومَؼِؿقٕؿمِس ـِمَأِحَل ،مَوَع

ـٔ ـَمُأِصُؾَعِقِفماظٖلٖؾاَبِةمَواْظُقِدَطكم(اْظَفـِٖةمَطَفاَتِق مم.َوَصٖرَقمَبِق

إرعامماظقؿقؿمأحدمأػؿمسقاعؾماجؿقازماظصراطمموتعاديمجعؾماحلؼمدؾقاغفموظؼد

َصالماْضَؿَقَؿماْظَعَؼَؾَةم*مَوَعامَأِدَراَكمَعاماْظَعَؼَؾُةم*مَصؽُّمَرَضَؾٍةم*مَأِوم}:مصؼالمدؾقاغف،ممبلفقظةموؼلر

)صؾكممؼمطدماظـيٗبوم،{َذامَعِؿَرَبٍةماَعْؼَرَبٍةم*مَأِومِعِلِؽقـّمَؼِقٕممِذيمَعِلَغَؾٍةم*مَؼِؿقؿًامَذأإْرَعاْممِصلم

مودؾؿ( موإصالَحمإطراَممأنماهللمسؾقف مواظعؿَؾماظقؿقؿ مدؾقؾممحاظف موذؽقغف مرساؼؿف سؾك

جزاءمم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)بنيمدللابؼؿفم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ميفماجلـةم،محقثم

وآثرتمػذام،ممزوجفامتقعبعدممورساؼؿفؿمحؾلتمغػلفامسؾكمتربقةمأوالدػااظيتمرأةمادل

ـِمَأٖوُلمَأَغا)م:م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ؼالمص،ماظعؿؾمسؾكمحظفامعـماِّزواجم مَباَبمَؼْػَؿُّّمَع

ماِعَرَأٌةمَأَغا:مَصَؿُؼقُلم؟مَأِغِتمـَِوَعم؟مَظِؽمَعا:مَظَفامَصَلُضقُلمُتَؾاِدُرِغل،ماِعَرَأٌةمَتْلِتلمَأٖغُفمٔإظَّام،ماْظَفـِٖة

مم.(ِظلمَأِؼَؿإممَسَؾكمَضَعِدُت



م(5)

رساؼةماظقؿقؿمواالػؿؿاممبفممضدمبقـتمصضؾاظؿقجقفاتماظؼرآغقةمواظـؾقؼةممتإذامطاغو

تعادي:ممضالم،زؾؿماظقؿقؿمواسؿدىمسؾكمعاظفمظؽؾمعـمماظقسقدماظشدؼدعـممحذرتصؼدم

مَأِعَق} مَؼْلُطُؾقَن ـَ ماظَِّذؼ مَوَدَقِصَؾِقَنمٔإٖن مَغاّرا مُبُطقِغٔفِؿ مِصل مَؼْلُطُؾقَن مٔإٖغَؿا مُزْؾّؿا ماْظَقَؿاَعك اَل

ـُمِػَلمباظَِّؿلمٔإالَّماظَقِؿقٔؿمَعاَلمَتْؼَرُبقامَواَل}:مدؾقاغفموضالم،{َدِعرّيا طؿامسٓدماظـيبمم،{أِحَل

مودؾؿ) م،م(صؾكماهللمسؾقف ماظؽؾائر مودؾؿ(مصؼالمذظؽمعـ م)م)صؾكماهللمسؾقف مَؿـُِؾقااِج:

مادُلقِبَؼاِتماظٖلِؾَع مضاُظقا!( ـٖمَوَعاماهلِل،مَرُدقَلمَؼا: م)َضاَلم؟مُػ مَوَضِؿُؾمواظلِِّقُر،م،مباهلِلماظشِِّرُك:

ماظٖزِحِػ،مَؼِقَممواظٖؿَقظخمللم،ماظَقِؿقٔؿمَعألموأْطُؾم،ماظرَِّباموأطُؾمباحَلؼِّ،مٔإالَّماهلُلمَحٖرَمماظَّيتماظـْٖػٔس

ماظقؿقؿمم،(اظَغاِصاَلِتمادُلِمِعـَاِتمِقَصـَاِتادُلموَضِذُف مضفر معـ مدؾقاغف ماحلؼ محيذرغا طؿا

ـَِفِرمَصَؾاماظٖلاِئَؾمَوَأٖعام*مَتْؼَفِرمَصَؾاماْظَقِؿقَؿمَصَلٖعا}صقؼقلمدؾقاغف:م،مادللؽنيمماظؼلقةمسؾكو م،{َت

دالمماظقؿاعكمؼرتكماإلمملمعـمػـاو،مإذامطانماظقؿقؿمعلؽقـّامذامصاضةمصؿامباظؽؿموعامزـؽؿ

ماظطاعع مأو مظألوصقاء معلؿغؾلمضعػفؿغفّؾا ممنيمأو موإمنا موتعفدػؿم، مسؾكمحػظفؿ ذٓدد

مم.المتضقعمحؼقضفؿموُتِفَؿؾمتربقؿفؿباظرساؼةمواظعـاؼة،مظؽ

 أقول قولي هرا وأستغفس اهلل لي ولكم

م*مممممم*مممممم*

م،دـقدغامحمؿـدممكمخامتمأغؾقائفموردؾفمسؾماظلالمصالةمواظوماظعادلني،مربمهللماحلؿد

م.مأذيعنيموصقؾفمآظفموسؾك

مممم:ماإلسالم إخوةممم

مؼعطل معـماظرساؼةمواظعـاؼةءموااِّؼؿاممواظػؼراإلدالمممحقـؿا مصننمماظضعػاءمعزؼّدا ،

إذمؼزولماحلؼدموطؾمأصرادماجملؿؿعم،مذظؽميفمعصؾقةماِّضقؼاءمواِّصقاءمواِّشـقاءم

مَدِعٍدمَضم،مممواظلالواحللدموادلرضماظـػلل،موتعٗؿمروحماظقئا ـٔ مُعِصَعِبمِب ـِ اَل:مَرَأىمصَع
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مُدوَغُفملَدِعْدمبـمأب ـِ مَسَؾكمَع مَصِضًؾا مَظُف مَأٖن ـُِف( مَس ماظؾَُّف ماظـِٖؾٗلم)َصؾَّكمموضاصم)َرِضَل مَصَؼاَل ،

ـَِصُروَنمَوُتِرماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ( مم.َزُضقَنمٔإظَّامِبُضَعَػاِئُؽِؿ(:م)َػِؾمُت

مو مطان مودؾؿ(مؽرؼؿاظـيبماظظؼد محقائجممبـػلفمؼلعكم)صؾكماهللمسؾقف يفمضضاء

ماضقزورمعرصاظضعػاء،م موؼؼضكمموؼطعؿمجائعفؿػؿم، ممشارعفؿمدؼـ، واظـيبم)صؾكماهللم،

)َصؾَّكماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(مُؼْؽـُِرممصؼدمطانؼػعؾمػذامععفؿمواظلعادةمَتِغُؿرمضؾؾفم،ممسؾقفمودؾؿ(

،مَوُؼَؼصُِّرماْظُكْطَؾَة،مَوَظامَؼْلَغُػم)ؼلؿؽرب(مَأِنمَؼِؿِشَلمَعَعمم،مَوُؼِطقُؾماظٖصَؾاَةم،مَوُؼِؼٗؾماظؾَِّغَقماظذِّْطَر

ثقابمعـمم(صؾقاتماهللمودالعفمسؾقف)نيم،مثؿمبمَصَقْؼِضَلمَظُفماْظَقاَجَة(ماْظَلِرَعَؾِة،مَواْظِؿِلِؽنٔي

ماظضعػاءموذوىماالحؿقاجاتماخلاصة مَصمدعكميفمخدعةمػمالء مَسَؾِقِفم)َصؾَّمؼال، كماهلُل

،مَأٔوماظَؼاِئٔؿماظؾَِّقَؾمم،مَطاْظُؿَفاِػِدمِصلمَدِؾقٔؾماظؾَِّفم:م)اظٖلاِسلمَسَؾكماَِِّرَعَؾِةمَوادِلِلِؽنٔيمَوَدؾََّؿ(

مماظٖصاِئٔؿماظـَٖفاَر(.

مأواعرو متلعؾـا ماحلـقػممظق اظقؿاعكموذويماالحؿقاجاتماخلاصةممجتاهمفوآدابدؼــا

محؼقًضمغاجدو مهلؿ مطـريةأن مم،ما مأػؿفا ؿ،مهلمادلصاحلموجؾبم،مؿسـفمادلضارمدصع:

ـِصوإدخالماظلرورمسؾقفؿم،مم،مؿظدؼفماظـػللماجلاغبموعراساة مَأٖنم)رضلماهللمسـف(مُسَؿَرمَع

ممَصَؼاَلم(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَصؾَّك)ماظـِٖؾلِّمٔإَظكمَجاَءمَرُجاًل مَأَحٗبماظـٖأسمَأٗيم،ماهلِلمَرُدقَلمَؼا:

ماهلِلمٔإَظك :مم(َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَصؾَّك)ماهلِلمَرُدقُلمَصَؼاَلماهلِل؟مٔإَظكمَأَحٗبماَِِّسَؿألمَوَأٗي؟

مَسَؾكمُتِدِخُؾُفمُدُروْرماهلِلمٔإَظكماَِِّسَؿألمَوَأَحٗبم،مِظؾـٖأسمَأِغَػُعُفِؿماهلِلمٔإَظكماظـٖأسمَأَحٗب)

ـِمَتْؽِشُػمَأِوم،مُعِلِؾٕؿ ـُِفمَتْؼِضلمَأِوم،مُطِرَبًةمُفَس ـُِفمَتْطُرُدمَأِوم،مَدِؼـّامَس ـِم،مُجقّسامَس مَعَعمَأِعِشلمَوَظِؽ

ـِمٔإَظٖلمَأَحٗبمَحاَجٍةمِصلمِظلمَإٔخ مَعِلِفِدمِصلمَذِفّراماْظَؿِلِفِدمَػَذامِصلمَأِسَؿِؽَػمَأِنمِع

ـِم،ماْظَؿِدؼـَِة ـِم،مُفَسِقَرَتماهلُلمَدَؿَرمَشَضَؾُفمَطٖػمَوَع م،مَأِعَضاُهمُؼِؿِضَقُفمَأِنمَذاَءمَوَظِقمَشِقَظُفمَطَظَؿمَوَع
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ـِم،ماْظِؼَقاَعِةمَؼِقَممَرَجاّءمَضْؾَؾُفماهلُلمَعأَل ماهلُلمَثٖؾَتمَظُفمُؼـَؾَِّؿَفامَحٖؿكمَحاَجٍةمِصلمَأِخقِفمَعَعمَعَشكمَوَع

     .(اَِّْضَداُممَتٔزٗلمَؼِقَممَضَدَعُف

اظضعػاءمسؾكماخؿالفمأغقاسفؿموتؾاؼـمأدؾابمضعػفؿ،محؼققمماإلدالمظؼدمراسكمم

مبنيمعرؼضم معا مأومصؼريم، مأمأومعلـٓةطاغتمأوماعرأةمصغريةمم،مأومؼؿقؿ، مأو عـمذويممي،

م،مماالحؿقاجاتماخلاصة ،مواظعؿؾمسؾكممؿـامطقػمغؿعاعؾمععفؿموغراسلمذعقرػؿسؾَّطؿا

م ماآلعـمهلؿ مادلالذ مم،تقصري ماعنتماهللمتعاديمسؾك م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مؾقؾفحوضد

ممممم.{َصكَوىمَؼِؿقّؿامَؼِفِدَكمَأَظِؿ}:بذظؽمحنيمضال

مظؽؾم مأإنماإلدالمميفماحؿقائف مأعؿف موأصراد مصقؿامبـائف ؼفدفمإديمشرسماحملؾة

ميفمجقمؼلقدهماحلبمواظؿعاونمواظرريةمواظؿلاعّّم.ؿعموؼرتؼلمؿمماجملبقـفؿم،مصقؿؼد

،مواظؿؽاصؾماالجؿؿاسلم،مواظرريةمباظػؼراءملأحقجـامإديمتـؿقةماحلسماإلغلاغمصؿا

مومواِّؼؿامموادللاطنيمواظضعػاء مسؾقـا، مأغفؿمساظة مبؾاظـا ماظعقنممأالمخيطر مػؿمدر مإمنا ،

وػؾم)م:م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ؼقلمغؾقـامحقثمؼم،م(وجؾمسز)عـماهللممواظرريةمواظربطة

مم(.ُتِرَزُضقنموُتـِصرونمإالمبضعػائؽؿ؟!م


