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ممممممممأردلمآم(سزموجل)مغؾقـامحمؿدّام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مرمحةمظؾعادلنيم,مصؼالمدؾقاغهم:م"موَعَامأَرِدَؾْـَاكَمإٔظَّام
رَحِ َؿةً مظِؾْعَاظَؿِنيَ م" م,موسرفمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مغػلهم,مصؼالم:م"مؼَا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖؿَا مأَغَا مرَحِ َؿةٌ معُفِدَاةٌ م" م,م
وأطدماظؼرآنماظؽرؼممذظكم,مصؼالم:م"مظَؼَدِمجَاءَطُمِمرَدُولْم ِعنِمأَغِػُلِؽُمِمسَزٔؼزْمسَؾَ ِقهِمعَامسَـِؿٗمِمحَرٔؼصْمسَؾَقِؽُمِمبِاظْؿُؤِعِـِنيَم
رَءُوفْمرَحِقمْم"م .م
َزلُ م ِعنَ ماظْؼُرِ َآنٔ معَا مػُوَ مذِػَاءْم
ممممممممصؽؿابه م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) مطؿابمرمحةم,محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهم:م"موَغُـ ِّ
ح َؿةٌ مظِؾْؿُؤِعِـِنيَ"م,مودؼـهمدؼنماظرمحةمواألعنمواألعانمواظلالممظؾؾشرؼةممجعاءم,مدؼن مؼردخُ مأدس ماظؿعاؼشم
وَرَ ِ
اظلؾؿيمبنيماظؾشرممجقعّام,محيؼنُماظدعاءَمطلماظدعاءم,موحيػظُماألعوالمطلماألعوالم,مسؾىمأدسمإغلاغقةٍمخاظصةٍم
دون متػرضة مبني ماظـاس مسؾى مأداس ماظدؼن مأو ماظؾون مأو ماجلـس مأو ماظعرق م,مصؽل ماألغػس محرام م,موطل ماألسراضم
عصاغةم,موطلماألعوالمحمػوزةم,موطلماألعاغاتمعؤداةٌمألػؾفام,موبالمأيمادؿــاءاتم,موػذامغؾقـام(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم)مسـدمػفرتهمإىلمادلدؼـةمؼرتكمسؾيٖمبنمأبيمراظبممبؽةمظريدٖماألعاغاتِمإىلمعنمآذوهموأخرجوهموجردوام
طـريّامعنمأصقابهمعنمأعواهلمموممؿؾؽاتفمم .م
مممممممموؼومَ ماظطائفِ مسـدعا مدؾطوا مسؾقه مسؾقدػم موصؾقاغفم مؼرعوغه مباحلفارة محؿى مدال ماظدم معن مضدعقهم
اظؾهَ مضَدِ مدَؿِعَ مضَ ِولَ مضَوِعِكَ مظَكَ موَأَغَا معَؾْكُ ماظْفِؾَالٔ موَضَدِم
اظشرؼػؿني م,موجاءه معَؾْكُ ماجلؾال مؼؼول م:م"مؼَا معُقَؿٖدُ مإٔنٖ م َّ
بَعَـَـِي مآُ مإٔظَقِكَ مظَِؿأْعُرَغِي م ِبأَعِرٔكَ مصإٔنِ مذِؽِتَ مأَنِ مأُرِْؾقَ مسَؾَقِفٔمِ ماْظأَخِشَؾَ ِقنٔ"م(وػؿا مجؾالن ممبؽة)مصَؼَالَ م(صَؾَّى ماظؾَّهُم
اظؾهُم ِعنِمأَصِؾَابِفٔمِم َعنِمؼؼولم
سَؾَ ِق ِهموَدَؾَّمَ)م:م"َبلِمأضولم:ماظؾفمماػدِمضوعيمصإغفممالمؼعؾؿونم,مإغيمألَرِجُومأَنِمؼُكِ ٔرجَم َّ
المإظهمإالمآم"م,مودلّامضِقلَمظهم:مادِعُمسَؾَىماظْؿُشِرٔطِنيَم,مضَالَم:م"إٔغِّيمظَمِمأُبِعَثِمظَعٖاغّام,موَإٔغٖؿَامبُعِـِتُمرَحِ َؿةًم" .م
ممممممصاإلدالمُ مدؼن مرمحة مودالم مظؾعإ مطؾه م,موال مؼوجد ميف ماإلدالم مضؿلْ مسؾى مادلعؿؼد مضط م,مصعـدعا مرأى ماظـيبم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)ماعرأة مطاصرة معؼؿوظة ميف مداحة ماظؼؿال م,مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م"معَنِ مضؿؾفا م؟ معَام
طَاغَتِ مػَذِهِ مظِؿُؼَا ِتلَ م"م,ممبا مؼؤطد مأن ماظؼؿل مظقس معؼابال مظؾؽػر م,مإمنا مؼؽون ماظؼؿال مظدصع ماظعدوان م,مصال مإطراه ميفم
اظدؼن م,موال مصظازة ميف ماظؼول م,مؼؼول ماحلق مدؾقاغه مظـؾقـا م:م"موَظَوِ مطُـِتَ مصَظًّا مشَؾِقظَ ماظْؼَؾْبِ مظَاغِػَضٗوا م ِعنِ محَوِظِكَم
اظؾهَ مؼُقِبٗ ماظْؿُؿَوَطِّؾِنيَ"م,موسـدعام
اظؾهِ مإٔنٖ م َّ
َطلِ مسَؾَى م َّ
صَاسِفُ مسَـِفُمِ موَادِؿَغِػِرِ مظَفُمِ موَذَاؤرِػُمِ مصِي ماْظأَعِرٔ م َصإٔذَا مسَزَعِتَ مصَؿَو َّ

خارب ماظؼرآن ماظؽرؼم ماظؽػار مسؾى مظلان مغؾقـا م(صؾىمآ مسؾقه مودؾم)موظلان مأصقابه مضال م:م"موَإٔغٖا مأَوِ مإٔؼٖاطُمِ مظَعَؾَىم
ػُدّى مأَوِ مصِي مضَؾَالٕ معُؾِنيٕ م"م,موٕ مؼؼل م:محنن مسؾى مػدى موأغؿم ميف مضالل معؾني مععمحتؼقمضالهلم م,ممبا مؼعرفم
ظدىمسؾؿاءماظؾالشةمبأدؾوبماإلغصافم,مصفذهمثؼاصؿـاماظيتمتـصفماآلخرمحؿىميفماظؼولم .م
ممممممممظؼد مأعر ماإلدالم مباظؼول ماحللن م,مصؼال مدؾقاغه م:م"موَضُوظُوا مظِؾـٖاسٔ محُلِـّا م"م,مظؾـاس مطل ماظـاس م,مبل مضوظوا م:م
اظيت مػي مأحلن م,م"موَ ُضلِ مظِعِؾَادِي مؼَؼُوظُوا ماظَّؿِي مػِيَ مأَحِ َلنُ م"م,مواصعؾوا ماظيت مأحلن م,م"وَظَا متَلِؿَؤي ماظْقَلََـةُ موَظَام
اظلٖقَِّؽةُ مادِصَعِ مبِاظَّؿِي مػِيَ مأَحِ َلنُ م َصإٔذَا ماظَّذِي مبَقِـَكَ موَبَقَِـهُ مسَدَاوَةٌ م َطأَ ٖغهُ موَظِيٌّ محَؿِقمْ موَعَا مؼُؾَؼَّاػَا مإٔظَّا ماظَّذِؼنَ مصَؾَرُوا موَعَام
ؼُؾَؼَّاػَامإٔظَّامذُومحَظٍّمسَظِقمٕ"م,مػذامػومغؾقـاموػذهمػيمأخالقمعنمضالم:م"بعـتمألمتممعؽارمماألخالق"م .م
ممممممم وإذامطانمدؼــامإمنامػومدؼنماظرمحةم,موطؿابـامطؿابماظرمحةم,موغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مإمنامػومغيبم
اظرمحةم,مصؿامباظـام؟موعاماظذيمأصابـام؟موعاماظذيموصلمبؾعضماحمللوبنيمسؾىمدؼــامإىلمػذهماظؼلوةم؟موعام
ادلكرجم؟م .م
ممممممممال مذك مأن مسواعل مطـرية مطاغت موراء مذظك م ,معـفا مدقطرة مشري مادلؿكصصني مسؾى ماخلطاب ماظدسويم
واخؿطاصفممظهمظػرتاتمزعـقةمروؼؾةم,مواسؿؼادمبعضفمماسؿؼادّامخارؽّامأنمزؼادةماظؿشددمزؼادةميفماظؿدؼنم,مصؽلم
ػذهمادلػاػقمماخلارؽةمضدمصارتميفمحاجةمعؾقةمإظيمتصوؼؾفام,مععماظؿأطقدمسؾىمأنماإلدالممػومدؼنماظرمحةم
واظلؿاحةمواظقلرم,مصأػلماظعؾممسؾىمأنماظػؼهمػوماظؿقلريمبدظقلم,موٕمؼؼلمأحدمممنمؼعؿدمبعؾؿهميفماظؼدؼمموالم
اظؾهُ مبِؽُمُ ماظْقُلِرَ موَظَا مؼُرٔؼدُ مبِؽُمُم
يفماحلدؼثمإنماظػؼهمػوماظؿشددم,محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهموتعاىلم:م" مؼُرٔؼدُ م َّ
ِؾةَ مأَبِقؽُمِ مإٔبِرَاػِقمَ مػُوَ مدَؿٖاطُمُ ماظْؿُلِؾِؿِنيَم
اظْعُلِرَ م" م,موؼؼولم(سزموجل)م:م"موَعَا مجَ َعلَ مسَؾَقِؽُمِ مصِي ماظدِّؼنٔ م ِعنِ محَ َرجٕ مع َّ
ِعنِمضَ ِؾلُموَصِيمػَذَامظِقَؽُونَماظرٖدُولُمذَفٔقدّامسَؾَقِؽُمِموَتَؽُوغُوامذُفَدَاءَم"م,موؼؼولمدؾقاغهم:م"موَاسِؾَؿُوامأَنٖمصِقؽُمِمرَدُولَم
ؽنٖ ماظؾَّهَ محَؾٖبَ مإٔظَقِؽُمُ ماْظإٔميَانَ موَزَؼَٖـهُ مصِي مضُؾُوبِؽُمِ موَطَرٖهَ مإٔظَقِؽُمُ ماظْؽُػْرَم
اظؾهِ مظَوِ مؼُطِقعُؽُمِ مصِي مطَـِريٕ م ِعنَ ماْظأَعِرٔ مظَعَـِؿٗمِ موَظَ ِ
َّ
َاظؾهُمسَؾِقمْمحَؽِقمْم"م,موعامخُقٓرَمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهم
اظؾهِموَغِعِ َؿةًمو َّ
وَاظْ ُػلُوقَموَاظْعِصِقَانَمأُوظَؽِكَمػُمُماظرٖاذِدُونَمصَضِؾًام ِعنَم َّ
ودؾم)مبنيمأعرؼنمإالماخؿارمأؼلرػؿام,معامٕمؼؽنمإٔامأومضطقعةمرحمم,مصإنمطانمإٔامأومضطقعةمرحممطانم(صؾىم
آمظقهمودؾم)مأبعدماظـاسمسـهم.

