








القدط

وصحبهآله وعل اض، رسول عل واللام والصلاة ف،، الحمد 
يعدتأما 

ii؛aJL  منأنتي وهي قصة، الصميمة هذه خمعهتا التي اكالأت
الرحل العالية الثيكة عل الثخمي موقعي لإؤللاق أرتب كنت 

لهمالذين الإحوة يعفى استشرت ، ٥١٤٣٤عام من الأول 
مقالهناك يكون أن عل فأثاروا المواغ، إدارة ق اختصاص 

لدعمرافدأ وليكون الموقع؛ زوار عل خلاله من تهز أبرعي 
ؤيركهاتموت، تتجدد لا التي فالواقع المتنورة، المواد جديد 

هدااتخاذ ق وترددت الأسبوعي، التوقيت فاستكثرت زوارها، 
لكثثم الموقع، لزائر حى وهو الالتزام، يعني الذي القرار 

قالأسبوعية المقالة هده كتابة ق الانطلاق ثم باض، الاستعانة 
أوراقمن يديك ؛؛ن ما منها اجتمع والتي الأسيؤع؛؛، *مرفأ زاؤية 

-أيضآ - مطثوعه إخراجها كان والتي الأول، موعتها حمق 
خيّأ.اف جزاهم الأحبة، بعض من بمشورة 



متنوعة،ومواقف نحتلفة، مناسان ق القالأت هده جاءت لقد 

يتعلقوبعضها الأسطر، هده لكام، فنمبما موقفا يثكل بعضها 

والتهجي.والدعوى، العالمي، الواغ يمس ما وفيها عام، بشأن 
أولبتن تفاوتا القارئ يلحظ ففد المسيل هد ق نحربتي ولحداثة 

وآخرها.اكالأت 

القولق السداد يرزقا وأن -يا، ينفع أن تعال افه أسأل 
العالين.وب قه والحمد والعمل، 

بزسدالقيلمعربزميداض وئتبم/ 

دا/¥/هماإاه

@dr_almuqbil

(٦)



اصةنياسمس

^Mn/r/yr

رددناها،وربإ نسمعها فقط من حمله امانهء الكلمة ١٠

كرة.معان طياما ل نحمل لكنها 

قريبة،متهلقه تتجاوز تكاد لا مضى زمن ق الكلمة كاك ولئن 
اليومقاما بعيدة! متاطق إل لتصل زمانا احتاجت نحاوزت ؤإذا 

شبكةحلال من الثانية من جزء غضون ق كله العالم إل تصل 

(juالتواصل من ألوان قيام ي ظهورها ساهم التي الإنترنت! 
التواصلومواغ واليونان، المنتديات، حلال من الماس 

الاجتام•

ميزجرأ متعارة الومحاوبأسإء هدم أمثال ق الدخول ؤإن 
إلذللث، تعدى رما ل ييريدون، يشاءون بإ والحديث الكتابة عل 
تمنها محادير، عدة 

هذءق الحدين، حلال س والأحلاقي؛ العقدي الماد نثر ١( 
قمحسا محتوى تتضمن المي الروابط نقل أو الموضوعات، 

الموصوعاتءهده 

(٧)





الاف، رضوان من بالكلمة ليتكلم العيد إن ١٠وحدسث،ت 
ليتكلمالعيد ؤإن درحات، حا اف يرفعه بالأ"'؛ لها يلقي 

ق ١٠٠بموي بالا؛ لها يلقي لا الله، سخط من بالكلمة 
جهنمء'".

مريا،مقطعا أو صورة، تنر أو كلمة، كب كاب من كم 
راحثم التواصل، مواقع ق صمحته أو معزفه، بواسطة نثره 

الشخص-يدا فإذا الشر؛ من بلغت، ما بلغ أن يتوقع ولر وتركها، 
قرصدت التي السيئات لكثرة هش فيد القيامة يوم كتابه يفح 

أوكل،ات من نشأ الذي الثر تسلسل نتيجة هكب فإذا إ صحيفته 
بالأ!له يلق إ مله، أورابعل كيها، تغريده 

منالتخلص يعني لا المستعارة بالأسإء التخفي نايات 
صحفق محفوفل ويسهلره الإنسان يكسه فإ الكلمة® 

الذيتعال، اممه اطلاع ذللث، وفوق يتوب، أن إلا الملأتكة 
]ق:حميد،• ^^٠ إب مي؛ ثن ماممل ؤ كتابه؛ ق أنزل 

١٨.]

تولهنحو من وص شتثأ، توثر آنبما يظن ولا عانتها، ي يفكر ولا بخاطرء يتأملها )لا أي•  ٢١)
.١٢٣١ ا/ حجر)١ لأبن ازري( )كع كاي عظم{ متاوهوصدافم }رتحبرم ممال: 

)آ(اساريح)عب،'ا(.

(٩)



وربإسنوات يبقى ند يسطره ما أن الكاتب ليتذكر ثالثآت 
بتوبةنفته العبد يتدارك لر إن الخرم لطول فيا عقودآ! 

القلمأمانة رعوا من حال الكلمة أمانة صح من ليتأمل رابعا؛ 
نللأ،إلا العالم من يطك لا شخص فكم انا والال

أالله إل داعية وأصبح الخّر، لنثر التقنية هدْ سحر لكنه 
الخرالعظيم.يده عل الثه فكتب 

منعقدين لنحو التقنية لهده معايشة واح ومن ~ ولعل 
الموهقيزتهؤلاء همم من ناذج أذم الزمان" 

أممكتوبة كانت سواء الافحة؛ وا،لواد المواقع عل لدلالة ا ٠
أوروايهلها.عناؤيتها ونشر مسموعة، أم مرئية 

مواقعل ونثرها والدعا؛ العلمإء لتوافيع الخيد لتصميم ا ٠
بوك.والفي-كتويتر الاجتإعي التواصل 

تفريغها،أو والخطسر، والمحاضرات الدروس لخيص ت• 
بعدنشرها نم تحريرها، لإعادة أصحاحا؛ عل وعرضها 

الوسائل.س أوغرهما أومهلوية كتاب ق ذللث، 

ممرهذا .وغر المتشحبة.. المواد لبعض الزهنية الخراممل مل ع٠ 

جدأ.

(V)



سيئاتهتابعت لن ؤل ثم رؤيل للخم، مفتاحا كان لن فهشا 
وفاته.يعد عليه 

يمآرميثإ دي؛ وثم^ال، بممل فن ؤ ت قول بختر ولنختم 
٨[.٧، ]الزلزلة: بتته ديزثغ ي£مثاد مثل ثن وه 

٠٠٠

(١١)



ههسادر،،طثةا.هو . ياثايئاثلأسأ. 

-٠١٤٣٤;م ٢٩

دائرتهاتعن، قد بالكفار التشبه موصؤع أن اثنان يستريب لا 
نحفى،لا التي أسابه ^؛، jjjنشر، له بق يلر بشكل مرنا عق 

القاتمة؛رأس عل واتله-ياق -بشتى الإعلامي الانفتاح ولعل 
)رلتتبعنتبقوله اممص رمول عنها أحثر الض تعال اف منة لتمضى 

لحلوالو حتى يدرنع، وذراعا نثرا شبرا قبلكم، كان من محنن 
والنصارى؟اليهود الله، رسول يا قلنات تيعتموهم®! ص—، جحر 
اافن«؟"<قال: 

فالكلالحكيم، بشرعه الله قدر ْع نتعامل بأن مأمورون ونحن 
وميه.أمئْ 

هدهانتشار أسابؤ تلمس الأسعلر هده من المراد وليس 

ألاالظاهرة، لهده عقلتم رباف علاج إل التنته اطلراد بل الفلاهرْ، 
العفليموالقرآن المثاق، السع هي التي الفاتحة، محورة تدبر وهو 
نبيناأؤتيه الذي 

ساومح)هآا■؛(.)١( 

١٢١)



الاستقلال،مسألة تقرير ق ذهب السورة هذه نصف أن ذلك 
~اللتتنالكتابثتئن التنبه من والحذر الدين، 7اذا والعزة 

الأمممن هم\ _uj؛J فكيف، — الذكر الأنفح حييته ق . الحم، ذكرهما 
الأممبما مميزُت، الض الأحكام من لها وليس لها، محاب، لا اض 

محلمأص؛0خلممحملأمال:ب الكابةإوذللث،في 
٧[.٦. ]الuتح^; ، آلةقاد0 قيذ٠٢١آمنءثكمنيأدتشثء؛س 

علمرة عثرة مع والالياأة اليوم ق أمرنا كتف ترى فأنت، 
الذيالمشم، للصراط الهداية وهو العغليم، الدعاء حذا الأمل 

آسن؛٢^؛؛، ح  ٠٧٠٠١٠وأؤثوثء  ٥١٢محج وش ؤز عليه؛ سار 
وتأكد[، ٦٩ه]الا،; ءألق>؛دوتي ءألأ«أداه وألوأنيتيان آلم5؛0 ثن 

العمللركها علتها غضا التي اليهودية الأمة طريق من بالراءة 
تعالالله عبدمحت، الش المحرانية الأمة طريق من وبالراءة بالعلم، 

مثر.كتاب، ولا هدى غثر عل 

هللكن أصلها، من التشبه ئجرة ليجتث، السورة هذه تدبر إن 
ايقرأون؟ ما ويندبرون يلءركون تعال النه بأعداء يتنبهون الذين 
وأوليائهءباد0 حلص صراط بتنكب، رضوا لما كللان، كانوا لو 

الصليب،ناد التشبه إل دركاّي، ليزلوا والرسل، الأنياء من 
العفلائم.تحال اممه إل بوا نالذين التثليث،، ومعتقدي 

أبماأنيئاالإنلمأصإ| الآيةاسة;ؤ ومنبااءعهذْ

(١٣)



وتفصيلا،حمله الأنبياء طريق إل ربه هديه أن المد موال نقمتن 
الإسلام،دين لزوم وهو الصراط، إل الهداية ينمل الدعاء فهدا 

وفق~إذا الصراط نص ق والهداية الأديان، من سواه ما وترك 
وعملا،ءل،\ الدينية التفاصيل لخمح ;هدى أن أي الوكه~ لالعبد 
وأنفعهاالأدعية أجع من الدعاء فهذا العال،اءت بعض قال ولهذا 

منركعة كل ل به اش يدعو أن الإنسان عل وحب ولهدا للعبد، 
ذلك."*إل لضرورته صلأت4، 
العفليمة،السورة هذه أسرار من مز للمتدبر ينفتح تقدم، وبإ 

حمعا،حياتنا عل أثرها نرى فهل ركعة، كل ل بقراءتما أمرنا التي 
حننبالدون هم لأنفرفوا الدين من وأحواتنا إحواننا وعل 

بات5فار؟إتنبهوا 
تقلقالتي الثكلة هذه لعلاج الهلرق أقصر لن السورة، هده إن 
المتشبهونبه ثدكز ما حم من وهي أمته، عل والغيور المؤمن 

بالكفار.

جيدا؟الرسالة هده فهمث هل ؟٠ الفاتحة سورة قارئ فيا 
منتكره بمن التنبه من وأطنا بديننا، الاعتزاز ارزقنا اللهم 

العال؛ن.رب يا والدين الملة أعداء 

)ا(ّ>:-فياسي)هم(.

)٤١(



ادقهوةد؛قاض،وانحب

utSlTi/i/A

الله~رحمة الصالح لف المز ق القارئ عخن نحطئ تكاد لا 
العارات;هده أمثال فتقرأ الشهرة، كراهية عن الخدث عليهم— 

فلأن#كان و الشهرة٠٠، محافة إلا محالتكم من يمتعتي يكن ®لر 
فإوالشهرة؛ ارإياك أحاهت يعقل الأئمة أحد وقال ااشهرةاا يتوقى 
علملثف،،اث آخر• ونال الشيره®، عن نياق وند إلا أحدأ اتين، 

بمدق®لر واحل•؛ ضر عن هل.0 الخملة ورؤين، الشهرةاا، واحذر 

ممر.وأمثالها الشهرة*، أحب من الله 

أثرول،ركون وهم إلا كلعاتهم تتوارد لر الأئمة هؤلاء أن ريب ولا 
التبعةصارت شهرته، زادت كلمإ الإنسان وأن القاو_،، عل الشهرة 

للهوالتجرد الإخلاص، عل المجاهل،ة حهة من أكر؛ فلبه عل 

حظوظه.من نحليمه عل القاو_ا ومكابدة تعال، 

القوممثرة عرف من ياباه ولا وظاهر، حق المعنى وهلءا 
وبحضالعلم، طلاب بعض واقع ل رأيته الذي أن إلا ومرادهم، 

أنبممتعال؛ اليه إل الل.ءوة ق يه الانطلاق يمكنه ما لديه من 



علعرض لكإ معنى— أو —حقيقة الاثار هدم أمثال يستحضرون 
هذهوكأن تعال، اف إل الدعوق أو العلم، نثر ق المئاركة أحدهم 

اغرمنسوخة محكمة قطعية نبوية نموصى الاثار 

؛الاثار— هده بمثل محتجون —الدين الإخوة هؤلاء مثل ولو 
هدهالآ'ار؟إلما ئ، كيف،وذال

؛،•٦٠يقتدي أئمة صاروا كيم، بل الأئمة؟ هؤلاء عرفتا ، وكيف
بالمان؟وشارإليه»إ 

الخمولايروا أنمم ولو وعطائهم، ببذلهم إلا كدللث، يكونوا لآ 
حيرهميكن ل؛ فقههم- -لعغليم فهم بعلمهم، الناس انتفع لما التام 
العل،؛،من اض وهبهم مما الإنفاق من لهم مانعا الشهرة تطلب، من 

عرفاهم؟!ؤإلأكتفح 
الحدين،وطلب، يالعل♦؛ الشهرة أن العلم♦؛ طلاب عل نحفى ولا 

صحةق يقدح مما ذلك، كان ؤإلأ الراوي، رواية قبول ثروط أحد 
الحال.ومنوري المجاهيل عداد ق لدخوله يرويه؛ ما 

يكرهونكانوا الذين الأئمة أشهر أحد ه أحمد الإمام وهذا 
بمكةثعبؤ ل أكون أن أريد ت قال حتى منها، وتير؛ون الشهرة، 

اء.ومصباحآ المويتؤ أتمنى إق بالشهرة، بلحت، قد اعرفح، لا حتى 
لخرجت،الميل، ولووحديتح شيئا، بالفقر أعدل ما مرة• وقال 

ذكر.ل يكون لا حتى 

(١٦)



فدفإق ذكرك، أخمل الو لعبد قل المروذي؛ لتلميدْ وقال، 
ُالثهرة'".يت، 

سذلك يته ل؛ قال- U الشهرة عن قال -الدي الأم هذا 

بلالماس، ومخالطة العلم، بلاغ من عله اممه أوجه ما أداء 
القالةإل دعي حين السوء وعل،اء لْلان الوجه ق والوقوف 

القرآن!!القول؛•خلق الsكفريةت الدعية 

كانواالذين الأئمة من —وضره الإمام هذا سرة ق والمفلر 
هووالثوري" الخناق وأيوب مثرين كابن الشهرة يكرهون 

الماسس كثير فيها صار المي المسألة هذه ق الوازن محدُث، الذي 
نقيض•طريا بثت 

لقال حيث، هم المؤوي الإمام من الديع المص هذا ودونلث، 
—يملح وأماس (؛ ٩٢/ ا الءلال؛ن®)١ ®روضة القفاءس كتائب، 

عليهفيجب، للقضاء؛ يتعين أن أحدهما؛ حالان، فله للقضاء— أي 
خاملا،كان إن الإمام عند ه نفؤيشهر يْللبه أن ؤيلرمه القبول، 

ومحرز،يقبل أن يلزمه بل وخيانتها، ه نفميل نحاف بأن يعذر ولا 
فانامتغ،صا«.

الآُاب٢(. ٢ ٦ ٢. ١ ٦ / ١ )١ الرّالأ ط التلأ، اعلأم سر ص الفول ي يطر ( ١١ 
(.TV/If)الترب 

١٧)



لكنفإن الطلب، *وألك (-: ١٩٣; -)١ بقليل ذلك بعد وقال 
لهاسحب بعلمه؛ الناس وانتفع اشتهر تول ولو الدكر، حامل 

انتهى. ١١المحح عل الطلب 

ازدادوقد الأدلة، به نحتمع الذي الفقه هو اللة- لعمر - وهدا 
زاهد.عابد ءالم من صادر أنه حماله 

أنالواقع؛ أرض ق ويشاهد المر، ق ؤيلاحفل يفلهر والدي 
صررهامن وأصابه إليها، وكل 'للبها من لكلإمارة، الشهرة 
أعينوركض، طلم، دون أتته ومن الطاوّ_،، من قالبه ق ما بب 
عليها.

والركضالشهرة، ءلل_، من محذر العاقل فإن هذا، تبين إذا 
بينوالشهرة الل،كر بقصد المواحلن بحض ل القيام أو بريقها، حلف 

يالشواذالتراويح ق يقرأ *ولكن أحدهم: ترحمة ل يكز كإ الناس، 
أحدهم:عن قيل كإ يكون أن الحال به يثير أو الشهرهء، ق رغبة 

أقربهذا مثل فإن ا للعلو١١ومشقة يالشهرة، شغفة نمس *له 
باض!—والعياذ العمل وحبومحل بل العلم، بركة وحرمان للخذلأن، 

الإشارة،القصد لأن عمدأ، نحنثته أكثر، بط إل تحتاج والمسألة 
الإخلاص،كثيرتين: بمالتثن الصلة وثيقة المسألة فهنْ ؤإلأ 

الأحرعل أحدهما تفضيل ق والثحث، العزلة؟ أم الخلطة ومسألة 
الصنفاءت<.فيه صنمت، مما 

(١٨)



اضصدقه صدق ومن نيته، وتفقد قلبه، تعاهد من والموقق 

شرورمن أعدنا اللهم افه• شانه فيه ليس بإ تلبس ومن وأعانه، 
وترضاه.تحثه ووفقنالما نا، أنف

هثإث*ه

(١٩)



\/y(ساممميواممىممحاموا^،ض) 

٠١٤٣٤/٤/١٣

ونت~في القرآن أن السالمينت عامة ي؛ن الثتهرة العلوم من 
٧٢٠محنها الفرق وأما ومدف، مكي، نسمينت إل م ينقنزوله" 
العلم•طلبة عامة يدركه فما والضامين التعرض حث 

مواطنهق مبسوط —نهو ذلك استعراض ها الغرض وليس 

ألامهم؛ معنى إل الإشارة الغرض: لكن القرآن- علوم كب من 
والذيالتقسيم، لهذا والآربوي الدعوى البعد ل النظر وهو؛ 

ندبل ممرآ، حثرأ العالم— وطالب الداعية —عل تأمله عدم يفوت 
واؤعوما كثثرة! وعملية علمية إشكالات ق التأمل هذا ترك يوقعه 
بأنواع؛،الخهاد ميادين ق والعاملن والدعاة، العلم طلاب بعض 

ذللث،•عل دليل أكر إلا والسلاح— تان الل—جهاد المختلفة 
والحواراتوالعلمية، الدعوية الساحة عل متابعة أدنى ل؛، ومذ 

منهج؛نرؤية ق يتعبا لا المختلفة؛ الإعلام وصائل ل الإعلامية 

منهجه!أن يعلمن منها كلأ أن مع التهلثيق، ل ير تفاوت بينها 
الخلل؟فأين والمنة، الكتاب من الانطلاق 

(T.)



يل!ما خلال من للجواب نبتيي لعلنا 

قاختلاف من فيه ما -بكل ومدق مكي إل الشم هذا أدلأت 
افهحكمة آثار من أثر هو إنا واكامين— الأساليب 

حكمق ليتامل يتوقف أن لومن يا فخليق وعليه وعلمه، 
الحياةق منه الاستفادة وكيفية الضيم، هذا وأسرار 
والتربوية.الدعوية العلمية 

الأسلوبق التفاوت هذا بان أيقنا -وقد يمكن لا ثاتيات 
قجيدآ نتأمل أن إلا وأمرار— جكم له والضمون 
موامحلتهق مبسوط —وهو مرحلة كل خؤناب حمانص 

المام؛هدا ق ذلك من تأمنا الذي ولكن أصلفت،— كإ 
أسمىل التنريع حكمة ®ظهور وهوت معنى إل الإشارة 
ماعل الأهم، ؛حسّت، فشيئا شيئآ يتدرج حينا غاياته، 
والتتفيذاا'ا'،للقبول واستعدادهم الخاطب؛ن حال تقتضيه 

®تربيةوهى! عملية، لمرة الحكمة هذه عل ويزني، 

سلكهما يتبعوا أن إل وتوحيههم تعال، افه إل الدعاة 
الخاطبان؛حين، من والوضع الأسلوب ل القرآن 

(.)ص٩١ولوثٍمين الضر أصول )١( 

(٢١)



موصعهاق الشدة وستعمل فالأهم، بالأهم يدأ بحتث 
موصعها«ءا'.ق والسهولة 

فقههمل المعنى هذا عل نصوا الذين اذتمار الأئمة ومن 
قوالنكاية الخهاد آيايت، وفقه والصر، الصفح لأيايتؤ التطسقي 
منكان *فمن حيث، هر تيمية ابن الإسلام شيخ الأعداءت 
تفعف؛مهوفيه ونتا أوق مستضعف،، هوفيها بأرض المومنأن 
الدين~من ورموله الله يؤذي عمن والمنح الصر بآية فليعمل 

قتالبآية يعملون فانإ القوة أهل وأما والمنركن— الكتاب، أوتوا 
أوتواالذين قتال، وبآية الدين، ق يطعنون الذين الكفر، أئمة 

صاغرون®'".وهم يد عن الحرية يعطوا حتى الكتاب، 
الحدإقامة من ثقافه ظهور للمنافق كان ما حيث، أيمات وهال، 

ئؤعملإ ؤز [، ٤٨زالأحزاب: ياية صلنا بقائه من أك،ر فتنه عليه 
^١أنه ك،ا [، ٤٨]الأحزاب: لذمتهم رغ وأأثتتستن ألكغيخن 

وحيثإوالصفح، عنهم الكفا باية عملنا الكفار جهاد عن عجزنا 
؛؛تهدألهكمارلألثن؛هؤاإن ؤ- •' والعزحوطبناباية القوة حمل 

]اضة:ما«>ر

؛وصوحتالمعنى هذا قرروا الذين الكبار العصر أئمة ومن 

الضسيمين)صآا(.أصول )١( 
(.١٢٢ )ص: الرّرل تام ض اشول انمادم )٢( 
(.٣٠٩)ص: الوّرل م عر ص انمارم )٣( 

)٢٢(



آياتبنح القول صعق قرر U فإنه هع باز ابن شيخنا سإحة 
;Jliالعفووالصفح، 
السلطةلم وصارت، المسالمون قوي فإذا ، نحتلف®والأحوال 

معناها،...فإنق جاء وما السيمؤ أية استعملوا والهيبة والقوة 
منا،لكية الأياتؤ ق لما ا،لكية، الأياتؤ اسنملإئ.تا لمون المصعفؤ 
ؤإذاالضعف،، عند القتال عن والكف، والإرشاد والبيان الدعوة 

بالقتالبدأهم من فيقاتلون القدرة، حسم، قاتلوا الملمون قوى 
قفينفلرون عنهم، كف، عمن ؤيكفون بلائهم، ل وقصدهم 
الرحمةوتقضيها الإملأم قواعل- تقتفيها اش الملحة 

وقمكة ق . الك، فعل كا العوام، ق والفلر للمسلمين، 
هاجرار"'.ما أول المدينة 

ء1,دمصمص
٠٠%

(١١٢باز)٣; ض ناوي مرع ( ١١

(٢٣)



(١y/y والدني الكي للقرآن وال،وبوي اسلاللهوي 

-٠١٤٣٤،Y/؛/

الكيللقرآن والربوي الدعوي البعل ق أشرت أن سق 
مهمتتزتأكن مإل ٢( / والمدق)١ 

قتظهر حكمة ومدن أنكي إل القرآن تقيم ق أن الأول: 
والمرُينالدعاة عل وأن الخطاين، ومضامن أساليب 

تربيتهمل التفاوت هدا ثمرة من يستفيدوا أن 

ودعوrم•

التفاوت■لهذا وعمليآ علميأ الأئمة تهلبيقات الثانية: 

التربويةوالأبعاد المعالر بقية الثان الخزء هدا ق نكمل وّ
التقسيم:لهذا والدعوية 

-التحلميس حقله ق والمعلم والمربط، اش، إل الداعية عل ثالقا: 
أحواليراعي أن القناة" أو المدرسة أو لمجد اق 

المتعثراتومراعاة فالأهم، بالأهم والبداءة الخاط؛^ن، 
الانفتاحهذا بسبب الماس واغ ق أزن التي 

فتحوالذي الأسفار، ق النقل وسهولة الإعلامي، 
ر«(



الأفلكرمن ألوان عل والأفكار الأعص 
وJعالوحكمة، أسلوب إل محتاج الناس قياد جعلت 

نغلر.

عبدالزيزبن عمر بن عبداللك ين المشهورة القصة هذا وق 

تمضيأن منعك ما أبت؛ يا الخلافة—ت تول أن ~بعد لوالدْ قال حن 
قالقدور وباك ي لوعلغ أبال كنت ما فواض العدل؟ من تريد لما 

لأؤيدإف الصعب، رياصة الناس أروض أنا إنإ إ بني يا مالت ذللدا 
سمحلمعا معه احرج حتى ذللئ، فاوحر العدل؛ س الأمر أحيي أن 

مقولةإل فانفلر لهده،ا"٠، ؤيسكتوا هده س فيفروا الدنيا؛ طمع 
والعقل!العلم س فيها وما هد0 عمر 

سبقايا فيه زال ما الذي الأول، القرن ق وهو هذا يقول 
والغالبالتابعين، ساداُت، وجود عن فضالآ ه، الض أصحاب 

ياقبمن فكيف، الناس، عامة وصلاح القوة، الإسلامية لأمة اق 
والطاعةمع الله الذي الأمر، ول وهو هذا عمئ ؤيقول بعده؟ 

كذلك؟ليس بمن فكيف بالمعروف، 

وعدمالواقع، ق الطر ق الفقه هذا إل أحوجنا ما ألا 
فالقدحى! رأيه بان الإنسان لمناعة النتائج تحصيل ق الاستعجال 

(.٣٠٤تا(حدأالأدب.)ْ/ 



همأظهرهم ، ju. اف ورسول الكي— العهد —ق المسلمون لكن 
امرواهذا وْع سواهم، طائفة توجد ولا ريس،، بلا الحق أهل 

بضعيعد الإسلام دولة هامت، حتى الاستعجال، وعدم بالصر 
سنة.عشرة 

العلومة؛إل الوصول وسهولة الفتوى، برامج انتشار رابما- 
غثرعدد ق فقيهة أقوال عل الاطلاع من الماص مكنتء 

للمائدمحالفة تكون قد المي الشرعية، ائل المص قليل 
أنورأوا الإنسان، فيه يعيش الذي البلد ق لفتوى اص 

العلم،اءأحد يه أوقال الفقهية، المذاهب ل أقوال وجود 
الأحذلهم يؤخ ثاذآ— أو مرجوحا قولأ لكن —ؤإن 
ه

قصد-بحن والأراء الأقوال بتاللث، الأحذ غرض لكن ومهإ 
علالاحتساب، باب ق المعنى هذا مراعاة المهم من فان ب|وى~ أو 

،.الخالق

مكانيآ؛أو زمانيآ ظرفا الفتي فيها يراعي قد الفتوى لكست، فإذا 
الستفتين.مع المعامل فكاوللمثج 

وعلالميل؛ بحففل يبدأ من القرآن تحفينل حلقاُتج ق حامات 
الأنعامإلا مدنية -فكلها الخلوال المع رأسه 

الذينالمسلف، منهج قنالف، حلل وهذا والأعراف— 

٢٦١)



لأولادهم،الفصل وحفظ تعليم عل محرصون كانوا 
وابنوال؛راء، عمر، عن ممرة، هذا ق عنهم والأثار 
لمزتإلا ذاك عنهم-وما اش -رصي عباس 
المخوندرة وأحكامه، الفضل، آيايت، _< أءاللوضوح 

له.

اف،تعظيم الكبارت الأصول عل القالب، تربية عل لتركيزه ٢— 
•عالأحلاق بجاj.-، والعناية يالاحرق، القلم، وتعليق 
وْعالآحر!ن•النفس 

انمرجهذا هن الاستفادة الخلق ومعلمي القرآن بأهل فخليق 
لحكمة.إلا يقع ر الذي 

يدهتحت، من يري أن أراد من إن ؛ا٠لمئنانت القول أستهلح بل 
قال-ك،ا القرآن قبل فالإبجان الدن، قبل بالكي فليبدأ قرآنية؛ تربية 

فمنالأحكام، معرفة ق التوسع ثم الإيإن بناء أي! الصحابة— 
.،ورسوله اف لأمر الانقياد عليه مهل قلبه ق الإيإن امتقن 
برهان.أير والواخ مككة، النتيجة فتكون عكس ومن 

العملوارزقنا رموللئح.، وكلام كلأملئؤ بمعاق فقهنا اللهم 
•let:

(٢٧)



دلات|هاذاثقرار>

YA /٠١٤٣٤/؛-

العاطفةمعها تتحرك حزن، أو فرح ، مواقفباحدنا تمر ما ممرأ 
إذاحض ؤ، ا،لوقفذلك، ل بما مررنا التي اللحظه يرجم بقرار 

ذلك،ق حساباته يعيد الشخص يدأ اللحظة؛ تلك، نورة هدأيت، 
أطلقها.التي ال،كا1مة أو انحده، الذي القرار 
طلأيقرار أو نفته! حا ، كلفثاقآ نذرآ الكلمة تلكؤ تكون قد 

رصيأو صاحبها، يتأملها إ عمل مهمة عل مجوافقه أو يدرس، لر 
القراراُنؤس وصور ألوان ق الزواج، ل العمر بشريك بالارتاط 

حياتنا.تتكررق التي 
التيالحالة هذْ علاج س صورأ محي النبوية السنة ق والملاحفل 

وهاواالحاصرةاا، اللحظة ق ررالاستغراق الفضلاءت بعض يسميها 

وسنفسه، الشخص وبحمِإ الموصؤع بحسب محتلفإ العلاج 
ذلكؤ:

وسهوالطر، التأمل يعد لي بدا ثم ١^٢٢، رثلاثة ت الوتع ق نثر حنن القال عنوان كان  ٢١١
أزكارء،بمص صياغة تضرت ققد عليه لبناء اعلأْ، تراء كما عنوانه يكون آن الآ"مة بمص 
الوفق.واف 

(٢٨)



هذابضبط للمائة، الواق الشباب حاسة معالخة أولا: 

القلة،مع الاستمرار معنى يلحظ الشرع لأن الحإس؛ 
وإنارأدومه مالها التي الكثرة من خر فهو 

قل(("،.

حننالعاص، بن عمرو بن عبداف مع و. قصته ق هذا ينلهر 
له؛قال، حيث، تعتده، ثان ق عنه ثقل مما لتاكد الني. اّتاوءاه 

كلقال: نحتم؟،ا، )روكم، قال: يوم، كل قال: تصوم؟« ))كيف 
قال:فهر®، كل j القرآن واقرإ ثلاثة، شهر كل j ارصم قال: ليلة، 

قلت،:الحمعت<ا، ق أيام ثلاثة ))صم قال: ذلك، من أكثر أْليق قلن؛،: 
قلت،:قال: يوما* وصم يومي ®أفطر قال: ذللثح، من أكثر أطق 
يومصام يائي صوم الصوم أفضل *صم نال: ذلك، من أكثر أطق 

رحصةقلته فلينني مرة® ليال سع كل ز واقرأ يوم، ؤإفطار 
الحديث،"'... وصعقت،يرمحت، أق وذاك ه، اينه رسول 

ألوذاك اش.، رسول رخصه هبلتح ارفليتتي قوله: والشاهد 
وصعمت،®.كثريتف 

الملوميكون ففد القرار، انحاذ قبل العذر عن السؤال ثانيا: 

ك.راللاط ح)آهلأ( سلم اوخاريح)؛أ؛آ( )١( 
ح)ا<ها١(.ملم >،(. اوخ،ريح)أ)ه• )٢( 

(٢٩)



وانصرمتصداقات، عرى تفصمت، وكم معذورا، 
Vعلاقات حال   J فاموقما رانحاذ الاستعجال,

علصغ ما شدة ْع ~ فإنه عظيمة، برف حاطب قصة وق 
الّكاأن إلا ~ وأسرارها الدولة معلومات تسريب ق اللمن 

يالثبت،إلا عنقه صزت وطله ه الفاروق غم، يقابل لر 
٠٠صنعت ما عل حمالك، ررما له؛ فقال صغ، في،ا عيره عن والسوال 

أردتورسوله.، باش مؤمنا أكون لا أن بى ما واض ت حاطب، قال 

أحدوليس ومال، أهل عن  ١٦٢اش يدفع يد القوم عند ل يكون أن 
أهلهعن به افه يدغ من عشرته من هناك له إلا أصحايلث، من 

عمرتفقال ح؛رأ،ا إلا له مولوا ولا ررصدق، .؛ الّم، فقال وماله، 
فقال؛عنقه، فلأضرب فيعنى إ والمؤمنين ورسوله اش حان قد إنه 

فقال؛يدر أهل إل اطغ اف رالعل فقال؛ بدر؟؛، أهل من ررأليس 
لكم،؛عفرت فقد أو؛ الختة، لكم وجثت فقد سثتم، ما اعملوا 

أءاومُا'.ورسوله اش وقال؛ عمر، عينا فدمعت، 

القرار؛انحاذ ق التعجل عدم عل الشرع ؛تربية صور من ثالثا؛ 

سلمح)،ا<؛مأ(.الخارىح)سما'ا(، ( ١١

)٣•(



معس نمته ق كإ القابل، للطرقح الفرصة إعطاء 
التخيمّ،آية نزلت، حين المومتين، أمهات وبقية عائشة 

لكذم »إن فقال: امرأة، أول بى قيأ عائشة: قالت 
ا؛أبؤيك... تتأمري حتى مجل لا أن ^٠^، ولا أمرأ، 

الحاويث،ُ".

تنهلها،ه المي أرسل لما جحش بنت زيب قول منه: وقريب 
مجدها...إل فقامت، ربير، أوامر حتى شيئآ بصانعة أنا ،اما تقالت، 

ءالحديث،"'.

خرهو فالزوج فورأ، تقبل أن المتوقع يكون قد سبحان 
المساائ،ذاك ، ilLiجعلتها التي التربية لكنها الإطلاق،، عل زوج 

منهالخيرة والتاس القرار، هدا قبول ل تعال افه إل للجأ اق 

سبحانه.

بالحلميتمن، رحلا بكونه عثدالقيس أشج عل الثناء رابعا: 
وتركالتثبّت، هي والأناةت العقل، والحللمت والأناة''*، 
ينبغي،فلا نرض، دافعه التعجل كان ؤإن حتى العجلة، 

المتأريح)\اآ-،آ(،امح)ْ¥؛ا()١( 
مالمح)همأ،ا(.)٢( 
.ساومح)لأأ(.)٣( 

(٣١)



أبوابق هدا ؤيتأكد السابقة، وحاطب، عمر نمة ق كإ 
فانوالدمم؛ الأعراض يمس ما وخصوصا الاحتساب، 

حطرة.وآثاره كرة، فيها التعجل تبعة 
موجةتغثى أو الغضث،، نورة تشتد حينإ أته والقمري 

فرارانحاذ أو كالمة طرح ل الإنسان تعجل يأن سغي فلا الفرح، 
النقاشومحتد الزوجان، محتلفح فقد والنظر، التاق فبل يالفاصالة 

قرارانحاذ والعقل الحكمة من فهل عارضة، مسألة ق بينهإ 
أججة؟ متا والساعر مشحونة، والنفوس العللاق، 

ويكثرالأصوايث،، فترتفع ما؛ مسألة ق صديقان يتناقش وق. 
مثرؤعودفن والقاطعة، الفاصالة قرار انحاذ أحدهما فيفرر اللخل، 

والحمام؛الحدال( مضرة ق الصداقة 

أوالعمل، وصاحب، العامل نقاش؛،ن يسر قد الُمل! محال، وق 
فيقررالغضب،، لغة وتعلو اللهجة، فترتفعر ومديره؛ الوفلفإ ؛،ن 

سالعامل بفصل إما آنيا؛ قرارأ المجلس" نفس ~في أحدهما 
موقع،إل الانتقال، أو الاستقالة الوخلف، أويطلب، العمل، صاحبح 

الهلرفن.أحد يندم الغضسمه، نورة هدوء عند نم آخر، 
ليفعالىشاقآ ندرأ يندر أو أحدهم محالف، قد ت الفرح مقام وق 

أبوابيهلرق بدأ الفكرة؛ وحفريته الكرة، ذهبت، فإذا وكدا، كدا 
وقدفرح، لحغلة ق عقده الذي النذر هذا من محرجا ليجد الفت؛ن 
اغمته أوانكثاف، مرصه، شفاء هن يأس لحفلة ق — أيضا — يعقده 

(٣٢)





سإنمبخديا

-٠١٤٣٤!/م/ 

بنخالد وبينا وقاص ابى بن سعد من وح أنه الستر كتب ثذكئ 
يسبأن رحل فأراد عادة، الإخوة 3؛ن مثله يير كلام، ؤجآ الوليد 
وفعله—:يقوله واعفلآ — سعد له فقال معدا عند  wLJالوبن خالد 

دسا(('".يبالغ لر سنا ما إن 

قيمطاد أن لأحد تمح لا التي الكبار، نفوس إما أكثرا الله 
ترضىولا الأخaلاء، بتفخيم —أيضا— مح تولا العكرا الماء 

دينية.خصومه وجعلها الثّءاءمية الخصومة بنقل 

للأماموقع مشابه ؛موقف، يدكرنا . معد من الوقف وهذا 
العلاءبن محمل. —وهو الحدث؛ن أحد كان ففد •ؤ؛مح، حنبل بن أحمد 

علالهدين، ؤللبة بعض مرة فدخل فيه، يقع كرب— بأيير المشهور 
كرب،أيي( محلى س قلنا؛ أقبلتم؟ أين من فقال: أحمد؛ الإمام 
قال:عليك! يهلعن إنه فقلنا: صالح، شخ فانه عنه؛ اكتبوا فقال: 

أمكؤت،.هنات بها والمراد زجر، كالمة هي )١( 
)ا(ص،ةانمنو؛)ا/ْ"اا(.

٤٣()



تل؛-،إ'"قد صالح شخ -ملنى؟إ ثيء ناي 
لرأحمد فالإمام عته، اش رصي معد احتطه الذي الدأ نفس إنه 
عليهيوال لينتا خلافا وجعله الثخمي الخلاف بنقل يرض 

لغيرأو نفلر، وجهة مرده الذي الاختلاف يجعل بل عليه، ويعادي 
دينيسه الذي والاختلاف خانة، ل يجعله الأساب؛ من ذللثح 

أحرى•حانة محا وشرعي 
منالفضلاء بعض عند الأوراق فيها نحتلهل مما المسالة وهذْ 

عدموهو مواهم~، عمن ~فضالآ والدعوف العالم عل المحوبحن 

منصورة وهو الديني، والخلاف الثخحي، الخلاف بجن التفريق 

والعدل.الإنصاف ميزان ممد صور 

ذيتلث،يستثمرا أن اف~ ~رحمهءا وأحمد معد بإمكان كان لفر 

للدين؛الانتصار مقام ل ووضعه فيها، تكلم ممن للنيل الموقفين 
منذلك.وحاناهما الشرعية! ليكنمحصفه 

حفلوفلعن تعاليها وسموها؛ النفوس كم علامة من إن 

سهالذي الاختلاف عن الشخصية الخصومات، وفرز النفس، 

وعقدي.ديني 

اولأء)اا/لإا-ا(.تا(ّياءلأم 

٠٣()



وهو:الواقف، هذه أمثال j مهم ملحظ ونمه 

ايصنبعض عل الطرض قطع ل الأم الدور له الُالم أن 
نارإذكاء ق قصد— بغير أو —بقصد يساهمون الذين والأآباع، 

اام4اا!وقال: الطريق ^ ٥٥بائر فعد والدعاة، العنإء ض الفرقة 
منه،اجتهاد أحد ق رأيه وأن كريِا، أبي( صلاح ببيان بائر وأحمد 

كيففتامل  ١٠٠٧٠بل صالح، ®رجل العجيبة: الكلمة هده قال بل 
به.ثل ابتلاء هذا بأن ، UPاعتدر كيف، ثم بالصلأحا وصفه 

الأعلعبد بن يونس كلمة الباب: هذا ل الئرئة الأمثلة ومن 
ولقينيافرقنا، نم مسألة، ق يوما الشافعي نافنرت قال: حيث 
إحوانانكون أن يستقيم ألا موسى! أبا يا ل: قال نم بيدي فأحد 

ألة؟إ"'مق نتفق لر ؤإن 

معيتفق إ ؤإن الأحوة عقد عل الشافعي يؤكد كيف فتأمل 
أنالأحرين من يريد بمن فكيفح واحدة! مسالة ل الأحر العانر 

التيالمسائل غالب ق يعظمه- الذي شيخه مع -أو معه يتفقوا 
الاجتهاد!فيها يسوغ 

XT-yلا(تار،خد.ثقلأبنءام)اه/ 

)٦٣(



و-وثديا العالة الب5ة ل ويكتب يقال ئا اكابع إن 
ليمتاالكبار بين االصطنعة الفجوة محن كشرا أن سيجد الأمرءلة~ 

قوساهموا الأتبلع، صحمها ثرة يفجوة هي وإن،ا حقيقية، 
والاحترام،الود إلا ينهم كن لر التبوعون لوالتقى ينإ توسيعها، 

الشرعي.بالأسلوب، النصيحة وتبادل 

لهوصار والدعوة، العلم ي مكانه اطه بوأه ممن ممرآ إن 
—منهم يفر لكن الحقيقة، هده يدركون لأقواله؛ وأنصار مؤيدون 

عن—قفلا المحبان عل الهلريق لقفر المسارعة ق ء بعل — أحيانا 

أصع—،الردم ق المهمة كون ثم الموهومة، الهوة فتزداد المتروم.؛ن— 
وأشد.

أهلس، صموفبين الصنع لرأب الحاجة فيه اشتد'ت، زمن ق إننا 
ق—سواء للمثلاغ هم أنفندروا الدين أولثلثج حاصه الإسلام، 

وأنالإعلامية- منابرهم أو حطبهم، أو محاصرامم، أو دروسهم، 
وبضبتنهم واحتها المنة ض يلقى التي الثقاب لأعواد ينتهوا 

والشر،القرفة لمائة حسا البادرة ق فإن العلم؛ أهل، محن إ-خوامم 
للرحمن،ؤإرصاء للشيطان، ؤإرغاما الصم،، وحدة ^، وحفاظ 

(٣٧)



الأفهامق خلاف العلعاء يئن الخلاف أن للناس ولمرمحنوا 
والقوس.القلوب ق حلافآ وليس والعقول، 

ماوقع إذا عنهم افه رصي أتم القابل" "ق يؤكد كله سبق دما 
المما وهذا إليها، بادروا شرعية؛ مسألة ل لغلهل الصيحة يو-بمب، 

لشهرته.به ولا له التمثيل إل محتاج 

٠٠٠

(٣٨)



هوىهمابمساصي

_iriي/0إ 

الشيمحلى ق معأ الأن أننا نتصور الكريم— القارئ دعنا"أتيا 
تفعل!لا أوت افعل، فأجابه• ما، مسألة عن يسأله سائل وجاءه .، 

أمواجب هذا هل اض! رسول يا يستهصلت السائل هذا أثرى 
الذنبهذا هل مكروه؟ أم محرم أهو أ الله رسول يا مستحب؟ 

صيرا؟أم كبثرة 
أسئلةتاريح ق محفوظ هذا نحل لن اءلمئتانأ وبكل أفول 

يكونقد مجا يكثف الذي السؤال منهم واجل أنت بل الصحابة، 
قصةولعل االهللوب، موقعه الامتثال منهم يقع حتى فقعل؛ غامضأ 

لكلاممه. رسول رسول قال -من حلفوا،الذين للثلاثة أمر؛ 
قال، ٠١٠امرأتكء تعتزل أن يأمرك اش رسول ))إن منهم! واحد 

 Iفلااعتزلها بل لا، قال؛ أفعل؟ ماذا أم أشقها فقلتح؛ أحدهم
ماعل الدلالة أوضح القصة هذه ق لعل الخديث،! تقربنها،... 

سق•

المح)ه1¥أل(.م(، ٤٤اوخاريح)ها( ١١

٩٣()



تؤكدالتي الأمثلة مئات ثمة بل الوحيد، الموقف هو هدا وليس 
والأعجبالأعل المثل فيها المحابه صرب الدقيقة، الحقيقة هده 

حدين،استوقفتنيI التي الأحاديث أكثر ومن والطاعة، لتسليم اق 
عهدعل الأرض'" نحاقل كنا قال: عنه، اف رصي خديج بن رافع 

فجاءناالمسمى، والطعام والرع، يالثالثا فنكر-را ه، اممه رمول 
أمرعن افه رسول نمانا فقال؛ عمومتي"، من رجل يوم ذات 
نحاقلأن رانيانا لنا، أنفع ورسوله اض وؤلواعية نافعا، لنا كان 

بالأرض..®الحدث.'"

أرصه'"،يكرى كان عمر بن ءبل.اف أن الحدين، لهدا رواية ول 

كراءعن، ينهى لكن الأنماري حدج بن رائح أن بلغه حتمح، 
رسولعن تحيط، ماذا حدج! ابن يا فقال: عبداممه فلقيه الأرض، 

صلهى ققأ الي اث المررة؛ *دء ي سلة اباُع العني لكن امحانلة، تقو ي اختلم، )١( 
ربوض،صشن ي؛ن ياكادؤا الخيل لوجود رمك،* يع ، ilاد لأن 'ليدع س ّدع 

الصائل.كاسم يالماوي الخيل ان اريا: ايواب ف، >>.؛ ٥١وال؛اءد؛ 
صرعذا ينهه الخاتلة، صو; مع ص الهي نهم وتد _، اس رصي راتع بن ضر عو  ٢٢١

الجيلنيل ينع صور؛ ال ترجه اثما النيئ ان ٠^، ^j، الآ-ءادبمث، سبمرع صمح؛ 
صبى—.—كا باكاري 

ررمرأ4.اف،. لأم اسبماية به؛ رفتا ف ان امحتد تجأ ترى ل محا والمرء 
ح)ار،0ا(قسالم )٣( 

)،(اي:يو-ءر»اّ

)،•(





الضعف.عليها غلب اش الأتمحادية 

علعليهم— اش -رصوان الصحابة أن للفلرت اللافت إن 
—فيإعنهم ينقل الص«حبة؛لم وطول العلم ي متوياتمم محلف 
-والويعصرنا أهل عند نجده الذي الامتفصال ذلك أءلم~ 
—وهذا م؛اثر0ا ينفذون كانوا ~بل المقالة هذْ صدر ل إليه أشرت 

فهمقلءرهم، وجلالة وعلوشأنمم تميزهم أمرار من مر اض~ لعمر 
منالتخفف يريد الذي موال يألون لا الامتثال— مقام ق — 

والامتثال.العمل ق الراغب مزال يسارن بل العمل، 

واختلافالتواصل، دائرة فيه اسحت زمن ق "ونحن إننا 
الأصلهذا غرس إل بحاجة الناص" عل والفتتن الفتاوى 
المعنىهذا عل الأجيال وتربية افه، شعاتر تعظيم وهو• العفليم، 
وتومحلينهالقلب صلاح ق السبل س ممرآ كنتمر الذي العنليم، 

المعصية.وترك الهلاءة فعل عل 

محرفةق التفقه ترك إل يعوم ليس ءلا٠ر- هو -كإ كلمه وهذا 
اافهذْوالنهي، الأمر تعْليم إل دعوه هو بل التكلميفية! الأحكام 

قتعال الرب تعقلتم يكون المعرفة قدر فعل للمعرفة، تابعة النزلة 
تعغلياوإجلألأا"ّ.له أشدهم به! الناس وأعرف القلب، 

،(.٦٣سلكين)مآ/س )١( 

)٢٤(



الثنتجهة من للسائل محمد كان ~وإن الحكم عن الموال إن 
والهي،الأمر تثم عدم جهة من يدم أنه~ إلا الحكم، عرفة مل 

لر-إن تركه أو محزمآ— يكن لر -إن بفعله إثم عليه يترتب لر ؤإن 
ثكزواجا•

افالإنيوطن أن ت شرعه وتعقلتم تعال اف إجلال من ؤإن 
اسطاعما وفعل والكروهة~ "المحرمة الناهي حمح ترك عل نفثه 

>نشتعال: والمتمة-فال -الواحة الأواص من 
ظمؤؤمن بحانه: وتال [، ٣٢]١^: ،• اشو< مرق ثن ؛قها 

بحانه:وقال [، ٣٠،]١^: ق>بمثرندع •ح-مثؤاتحيوءد 
;(لااض:ي[.صسمسإتتأمحا

أتراهماالخ؛روةا التقوى، الوصفين: هدين الموفق— ~أتها فتأمل 
علالالتفاف، محاول أو الامتثال؟ من يتهرب، لن محملان 

يتخفف،فتوى أو رخصة محي لعله الرخص؛ تتبع أو المحوص؟ 
وعلباستمرار المنن وترك الموْ فحل ه نفل نزر من أو حا؟ 

الديمومة؟!سبيل 

إلانازلة— أو —نديمة شرعية مسألة من ما أنه اليدهيايت، ومن 
الوجوب،،الخمسة: اككليفية الأحكام عن نحرج لا حكم ولها 
منالمائل هدْ ومعرفة والتحريم، والكراهة، والإباحة، نية، وال

لرد التي الأحكام منازل معرفة يريد من عل الأعيان فروض 

(٤٣)



هدهعن  Laالحديث وليس للفتيا- اضدي -بله النصوص 
منلكن— —أيا المسالم مؤنق الة! معن الحديث ؤإنإ المسالة؛ 

والتهلبيق،الطاعة وسرعة التسليم وأنه الثرءيينأ والنهي الأمر 
أهلمن الحواب يتلثون الذين الناس عموم عن الحديث ؤإنا 

واستفتاءاتبمم.أسئلتهم عن العلم 
لأمرين!بالتنبيه الأحرف هد0 وأحتم 
أوواجب الأمر هدا أن المسلم معرفة هده فائدة أن الأول! 
أوالعمل عند نيته يعقد حتى —مثلا— محرم أو مكروه أو مستحب 

الحكم.الزكءلذلك 
علالشرعي الحكم توصيف س يمكننا ذلك معرفة أن الثانر! 

علالمترتبة الشرعية الأوصاف لحوق جهة س والترك الفاعل 
لا؟أم فاض، هو هل ذلك، 

وارزقناطاعتالثح، كا وينر ونييلث،، أمرك تعقلتم ارزقنا اللهم 
بما.التلميذ 

العالمن.رب ف والحمل 

{٤٤١



اهاتينيامموم>'<

-٠١٤٣٤؟ا/ه/

العباداتأجو ْن اه'" عل التوكل أن عل اثنان محلف لا 
الدين*فإن الإنابة، الثال والنصف، الدين، نصم، هو بل القلبية، 

ااعيادة،'"آُ.هي والإنابة هوالاستعانة، فالتوكل وعبادة، استعانة 

فيهافالكلام التوكل، منزلة بيان الأسطر هدْ من ا،لراد وليس 
هذهل دقشن إل الإشارة الغرض بل ومحل، ومبمشهور 

ااناستمض عنهإ يغفل قد العفليمة، الحثالة 

بترهأمور ل التوكل يستحضر من الناص من أن الأول،: المنى 
دنياهأمر ق يتحفره من ومنهم كثيرة، أمور ق يركه أو اْ وين

ومنهمالأخرة، أمور دون والولد، والزواج والشفاء كالرزق فقتل 
الخلق.نفع دون ه، نفخاصة عل مقممرآ توكله يكون 

القص.بالخز: )ا(اأاراد 

وينعاسرب. حمرل j تعال اض يلي الامماد 'م ل: اكعرينات ارمح وعن )٢( 
التوحيدكتاب على الغيل. النول يطر؛ فيها، المأذون الأعباب وفعل به، الثنة •ع المكروه، 

(AY/ir.)

(.١١٣)T/ الأمن عدارج )٣( 

(٤٠)



نال:حث ه القيم ابى الدقيقة العال هذه عل نته وقد 
حقيقةتوكل وقد توكله! و مغبونآ يكون التوكلن من "وممن 
اممغجزية حاجة إل توكله صرف كمن إ مغول وهو التوكل 

قللتوم قلبه وتفريغ ثيء، بأيسر نيلها ؤيمكنه توكله، قوة فيها 
فهذاحثرآ، العالم ق والتاثم الدين، ونصرة والعلم، الإيإن زيادة 
وتوكلههمته بعضهم يصرف كإ الهمة، القاصر العاجز توكل 

زوالهيمكن جؤع أو ثيء، بالني مداواته يمكن وجع إل ودءاةْ 
الدين،نصرة إل صرفه ؤييع درهم، نصم، أو رغيف، بنمغح 
الملميناا'اُ.ومصالح الإيإن، وزيادة المبتدعين، وقمع 

قعلميه يتوكلون وخاصته اافاولياؤ٥ آخر: موصع ق وقال 
محابهوق أعيانه، وجهاد كلمته، ؤإعلأء دينه، ونمرة الإيإن، 
أوامره.وتفيد 

وحفظه، نفل استقامته ق عليه يتوكل من هؤلاء: ودون 
الناس.عن فارغا اممه، ْع حاله 

أورزق من منه، يناله معلوم ق عليه يتوكل من هؤلاء: ودون 
ذللئ،.ونحو ولد، أو زوجة أو عدو، عل نمر أو عافية، 

الحق،واجب، -ض الواجب، ق الوكل التوكل، فاضل 

(.١٢٥)ا(ظرجالالكين)آ/ 

)٦٤(



التأمل التوكل وأنفعه وأوسعه النفس— وواجب الخلق، وواجب 
توكلوهو دينتة، مفسدة يقع ل أو دينية، مملحة ل لخارج اق 

وهذاالأرض، ق اشدين فاد ودير اف، دين إقامة ل الأنبياء 
هممهمص، عل، التوكل ل بعد الناس ثم ورنتهم، توكل 

متوكل،وس الملك، حصول ل اممه عل متوكل فمن ومقاصدهم، 
رغيف®"؛.صول حق 

لاغ عل التوكل بأهمية الملمس أكثر عف؛ مت، الثاف: المعنى 
العبادة؛هذه استحضار بعضهم بال عن عزب ربا أنه إلا حياته، 
الحياةق انغاسه لشدة أو ؤإمحلراء، مديح من يسمع ما كثرة بسبب 
ولذاوالدنيا؛ الدين ل النعم ترادف، ص يرى ما لكثرة أو المائية، 

محلوقيقوله أن لالمسلم ينبغي الذي الماثور النبوي الدعاء س كان 
ولاكله سال ل أصلح ، أستغيث، قيوم؛رحمتلث، يا حي ُيا النهار• 
اف،——رخمها وماللث، مكحول وكان ^،**'"، محلوقة نفي إل تكلض 

باق.'"إلا قوة ولا حول لا يقولان حتى يفتيان لا 

يبخقد الدعاة بحض فان قليلا، الحديث، نخصص أن أردنا ؤإذا 
نشاٍلآثبي أو ودمه، لحمه نحالهل حتى منتهاه الأة إل الدعوة حلما به 

(.١١٤)ا(دارجاوالكين)آ/ 
.ما٩( ٠ ح) حان ابن وصححي (. ٥٠٩٠داودح) آم صتن )٢١( 
 )TI( :(.٣٠٦)١; للغوي الة نرح طر

(٤٧)



أوالخيالة، العبادة هده هذؤ ذلك فينسه والعبادة، للطاعن قويآ 
الدعوة،حبا من نلبه ل قام ما عل اعتإدأ لها، استحضاره يفعمح 
للْلاءةنشاط من تبده ما أو الماس، س فلأن هداية ق والرغبة 

قكان لو كإ به، الحيطة المكانية أو الزمانية الأحوال بسبب 
أنينغي مما وهدا الشرشن! الحرمين ق كان أو الحج، أو رمضان 

العفلميمةالعبادة هده تكون وأن تعال، الله إل والداعية العابد يتوقاه 
وحين،ومنا كل وق وألماءهما، ودعوته عبادته قبل قالبه ق حاصرة 

وأنهبتثيحه، ينطق أن امتهلاع ما له الله توفيق لولا أنه بعلم وأن 
أحل.اهتدى لما اف توفيق لولا 

مواصعتق أتباعها بةالوب المعنى هذا الشريعة ربعل ق وتامل 
حيالصلاة، عل حي المنادي: ينادى عندما الحوقلة قول منها: 

نولىح؛ن السجد ق حالما كان ولو حتى فيقولها الفلأم! عل 

لالصلأةا

المعنىهدا عن تحدثت المي الفرقان سورة آيات ق ومنها: 
فقالافه، إل الدعوة سياق ق جاءت آيات وهي بوضوح، 
•J؛؟آنثالطترءفيددئمحا مثَإ ؤرتآىتأثك،إلأ س٠حانه: 

نأء؛1لوآلمةآقبمتدءشث. يقغذإق أن  ٠١٥من 
،•لالخرئن:ا"ْهامحم"يك ي،إكمحأآ نبمتخةتمحأثمحْ؛كمح، لأبممحت 

الكريم،القرآن ق بالدعرة التوكل ارتباط عن والحديث [، ٠٨~
كثروعجيب.

(٤٨)



إلاتوفيق ولا قوة ولا حول لا أنه والداعية العابد يتيقن فهذا 
ؤيتعلقونوته، حوله من فترأ كلهم، الخلق نواصي بيده الذي ياف 

يي*والالوقر محواهب 

إلالدعاة ، juمشترك قدر الملإتا عند افه عل التوكل قيام إن 
الخليلإلقاء قصه وما والمرسلون، الأنبياء رأسهم وعل تعال، افه 
—احل ؛عل. الصحابة وقصة البحر، أمام مومى ووقوف، لمار، اق 

والعتادالدعاة لكن كشرة، لواقف، ناذج إلا ىثر~ وغيرها 
الميللامحبامح الرخاء، حال ق العبادة هذ0 استحضار ق يتفاوتون 

العبادةبذه معمورا قلبها لكون افه وفقه من والموفق انفا، ذكرتها 
منأعدنا فاللهم داعيا، أم عابدآ وجهه؛ يمم وحيتا حل، أينا 

وعبادتك.ونكرك ذكرك ل الغض 

.٠.

(٤٩)



ضداسقالقوو 

١r٠١٤٣٤>،// ٧-

له،تنصت أك تجد فعفليم؛ ْع قصته عن أحد محيثلث، حين 
آدم!ولد سيد هو عنه محدثك الذي العفليم هذا لكن إذا فكيف 
النبيهذا أخلاق عفلمة صور من صورة حديثه ق للثا لنجل 

الكريم.؟إفلأبدأننم،ا
سين~عتر الني. خدم ~الذى اش رصي لأني لنتمع 
سابآ،ولا لعانآ، ولا فاحشا، اممه. رسول، يكن لر وهويقول* 

ئرن،لة ءرما —ت اللوم عند أي! ~ العتبة عند لأحدنا يقول لكن 
حثينها«ء".

أف،ل: قال فإ سن، عثر النبي. خدمث، -أيضا-: ؤيقول 
_،؟>-<ألا ولا: صنعثه؟ ل؛ ولا: 

حينالنبي خدمة بدأ فقد السن، وصغثر خادم، هذا ءتأ٠لا 
الخؤلآمقلته والخدمة— السن —صغر وكلاهما سن، عشر عمره لكن 

)ا(افمحاديح)ا'ا'أ<.
حص«ا■(.الخاوي )٢( 

٠٠١)



ولاالعشر الموات طيلة أنس منه يسمع فلا هدا ومع التكرر، 
لةءما العتب—ت يوجب ما وجد —إذا يقول كان بل أ )أفح( كلمة 
اللعنعن يكون ما أبعد قهو كيلك، كان ومن جبيته!®، ثرب 

عليه.وسلامه الله صلوات والمب 

r»(تربطنا من مع التعامل محا ومنهج عظتم سوي هدي إنه 
امتهلحنا،ما العتاب توقي ي قوية؛ وصداقات اجتإعية، علاقات 

ومح،•برفمحا فلثكن سه وجد فإن 

وسابهعيبه ظلإ فتزق  ٠٠أحسه امرئ عل عبتإ ؤإذا 
تتعال اممه لقول منه. عملية هوترحمة إنإ ه أنس حكاه وما 

ؤتعال؛ ولقوله [، ٥٣اؤ*لالإماء؛ؤىبمؤلمحإأؤأيىلسر، ٠١٧لوؤ 
سبعية!قراءة وق !! ٨٣ه حصنتا ممئابمى ؤ؛لوؤأ 

وعثرةاللسان، جرح من للسلامة الضإنات هوأول النهلق ثحنن 
يقدرولا بوادره، استر-^٤ يمكن *لا حرج إذا فالكلام الكلام، 

شوارده*''ر.رد عل 

منبه من ما يصف -( ٥٥٩٧)ت؛ الحوزي ابن الإمام وهذا 
فيقول؛شخصية، نحربة 

الحفاءمن منهم فرأيت بمم، أعتتد ؤإحوان قاء أصل. لنا ®كان 
ثمأءت>ِ_ا، ذأحن.ت عجاب! والأخوة المداقة شروط وترك 

بمرق.،( ٤٢واووين)اس ائب ( ١ل 

(٥١)



صيحواإن فانم العتاب؟! ينفع وما فمك• لنمي، انتبهت 
فرأيتتفكرت؛ ثم بمقا٠لعتهمإ فهممت للصفاءا لا فللعتاب 

الفقلت؛ ماطين، ؤإحوة الظاهر، ق واصدقاء معارف، بين الناس 

ديوانإل الأحوه ديوان س تنقلهم أن ب~غيا إيا مقاطعتهم؛ تملح 
المعارف،،حلة إل نقلتهم لها يصالحوا لر فان الظاهرة، المدانة 

تعابهماُ''.أن الغلمعل وس العارف،، معاملة وعاملتهم 
تنثرفهل زمانه، أصدقاء ٥(  ٩٧الحوزي)ت؛ ابن يصف هكذا 
الأمر؟!

الزمانيغيرها لا الأمور هدم مثل ق المثرية الطيعة أن الحقيقة 
الأفرادل افه سنن فهم عل نحرص ما بقدر الموس أن يد ممرا، 

النبيهدي تلمس عل أكثر نحرص أنه إلا الأرزاق،؛ نسمة ول 
الناسمن عاثر الذي وهو وحلقه، حلقه ل اممه كمله الذي 

القربمن هؤ لقي ما ولقي ألوانا، العلباع س وواجه أصنافا، 
والبعيد.

احتلأفذ-عل الاحتاعية العلاقات أن العلوم وس 
صفةهو الذي الحقنا فيها يع مواقف، من نحلو لا مستوياتها" 

علىلمت تعاتبهما أن الغلط ءومن الآح؛أوة ابوزي ابن وكلمة ج ( ٣٩١)الخاملر يق صا 
قليل.يعد مسغح كما امللاتها 

(٠٢)



عننحلف أو حق، ل تسمر أو موعد، —لكحلأف للبشر ملازمة 
مفهومالقدر وهذا ذلك،— ونحو تركها، مثله من ينبغى لا منامة 

الخهلآ!هذا ْع التعامل ق'؛ريقة الإسكال لكن ومعلوم، 
أوتعبثر، سوء هدمها ءلوJلة؛ وعثرة قديمة، ءلأثا'ت، من فكم 

ؤإنصعبآ، ذللئ،— بعد — العلاقة ترميم حعاJت، أ جارحة كلمة 
النبويالهدي تلمنا لو تفاديه يمكن كان ثرخ الخيار ففي عادين، 

المواقف،،من النؤع هذا مع التعامل لكتفتة الامتباقية لمعالخة اق 
ه؟هديه كان فكيف، 

أمورأتنتذكر أن الخميل فمن العتابج، قصة تبدأ أن وقبل 
الوالقوة— العمق ق يلغت، ~مهءا الصداقة ق الكال، أن أولهان 

لهفوةصديمه الصديق هجر فلو العتاب،، يوحتإ ثيء من نحو 
صديق!له يبقى فلن منه؛ بدرُت، 
ذبألالا،لهاياأرجااث، سقءدالإتند اخبستنق دست 

فقال،!برد، بن بشار المعنى هذا عن عآر وفد 
صديةا؛،لأ(ئاليلإصسه1 الآم-ورنءاو،ة_و م إذامه 

1رذذسطءونيس'نةإنه ه،سوامحوأأوض—سبم،— 
ارن4وسو،قاس اشزاي فسه تقرب؛رارأعلى ن إذاانت 

فأحقالحمد؛ حصال أفضل من الزلأيت، عن الصفح كان ®ؤإذا 

٠٣)



يقمول؛ المودة، منهم عوقن رحاو محفوامم عن تتغامحى بان الماس 
عنهاء"'.م.؛؟ صرفوا أمم عل شاهد لديكه 

شثممن مفسدة— عليه يرتب لا —فيإ الغافل زال، وما 
والمنافقيناتكفار حماقات، عن يتغافل . كان فلقد الكرام، 

أوصديق عن قفلا السالم، مع هذا تْلبق بأن فخليق وسفاهامم، 
وفيهإلا نحالط من تحد ولن عزيز، فالكإل، صلتلث،، به توثمتا من 

العافيةأحمدت للأمام قلت، زائدة؛ بن ءث،\ذ( نال، يكدر، يصفووما ما 
أجزاء،عثرة ءالعافية ت فمال( الغافل، ق منها تسعة أحزاء، عثرة 

كلهاوالغافلاا>".

بدءفبل الأسئلة بعض عن الإجابة نحاول أن ثانيهات 
العتاب،؟بعد وماذا وكيفح؟ أعاتب؟ متى العتاب،! 

وأنالدوائر، أضيق ق يكون أن ينبغي فالعتاب متى؟ أما 
علقال كإ مقصوده، عكس محصل لا حتى معقول؛ بقدر يكون 

الضغينةيورث العتاب فان العتاب؛ ئكثر ®لا عته؛ افه رصي 
سست،العتاب كثرة ١١ولأن ، ٢٣٠الأدب(، سوء س وكثرته والبغضة، 

(١٨٠٧)؛/حسين الخضر محي العلامة ُؤلغاءت4 محوموعة صمن الصيانة، ( ١ ) 
٢(.)أ/• القرمة )،أ(الآداب 

(.١٨٢)العملاء روضة )٣( 

ر،ْ(



الصديق"'"،بأمر الاكتراث قلة عل دليل حسعه واطراح للقهليعة، 
شاهد.١؛^ الني. مع السائقة أنس قصة وق 

بجوابها دماكإئا ء١uوابمواوذجذ1طافاذنوودء 

 Uقوص الخاب، ق اس1، أجل فا أعاتب؟ تف ك
إليه.الإشارة سق كإ العبارة! 

اللومإلقاء قبل تأمله بجب مهم موال وهو العتاب؟ بعد وماذا 
فيه؛علة عل الفضائل ممر الصدوق، الصديق بقاء فان وانمية، 

ضرعل يفهمه أو بمتمله، لا قد عتاب بسبب خسارته من خر 

ودهم.للث، يدم الإخوان؛ مساوئ تناس قيلت وقد وجهه، 

تالصديق من يصدر ما أن هدات ق الفصل ٠روالقول 

قخهلآ أو غفلة، حال ق تقع التي العثرة قبيل من كان إن 
أنينبغي ولا والتجاوز، الصفح موضع فذللثج الرأي؛ اجتهاد 

أوقليل.ممر أثر الصداقة نقفس ق له يكون 

فللتؤالصداقة؛ عن وانمرافآ الصحبة، ق زهد عن كان إن أما 
صداقه«ا".عن الطر وتقطع صحبته، ق نزهل. أن 

(.١٧٨اسراك،ن)ائب )١( 
رأ/مهما(.محمدالخضرحسين العلامة مولعات *وصرعة صمن المدانة، )٢( 

(٠٠)



بلالحياة، عند تتوقف لا الصالحين الأصدهاء فغتيمة وبالحملة! 

عدوإثأُؤ الديزت يوم إل ممتدة هي 
[.٦٧،]الزخرف: \صوك< 

٠٠٠

(٥٦)



آلأمسنوعآم

jr م١٤٣٤/٦

الواقفبعض ق ثظر ض لكن للمموس، محبب غم مض الأل؛ 
نمصوبعض التراحم وكتب الثنة كب حفظتها التي 

وحالةشريف، مض إل ينتقل أن يمكن الأي أن وحل العاصرين؛ 
مولاه.عند العالية الكانة لصاحبها يرجى 

أوعة، ١١٠فوات عل الحرة إل مرده الألر لهذا الخاْع وانهمر 
وقوععل الأم 

القلوبيعتصر الذي الألآ مشاهد من مشهدا القران لنا يصور 
ساعةل جاءوا الدين إثم معذورون، فيها أهلها طاعة فوات عل 

دابة!أي أو راحلة أي عل المير. محملهم أن ق راغب؛ن العسرة، 
الدمؤع؛دور ياق هنا ذلك.. من ء بثي لتعف تكن، لر الحال لكن 

علحرم من الصدور ل محنتردد النفوس، ق نحتلح ع،ا لتعم 
آيكهمك ألدتع ي0 ميص ؤمجثنهتر ؤمإزأ الغرصة: هذه فوات 

موقفإهو بل فيه، تصنع لا موقفإ [! ٩٢]اكوبة; ه مايتؤتؤن محليا 
وماالضإئر، ق ما عل الطلع الغيوب، علام مجاله ؤإيإن، صدق 

الأفئدة!تكنه 

(٥٧)



مابعد الخندق يوم جاء عنه— الله —رضي الخطاب بن عمر وهدا 
ماالله! رسول يا قالت قريش، كفار يسب فجعل الثمس، غربت 

ه•الّكا قال تغرب، الشمس كاديت، حتى العصر، أصل كدت 
»وافماصفها...«الجث'''

اعتصرالذي والحزن الألر لك يوصح الذي الشهد هذا ق تأمل 
قنسوا الذين الكمار ي، ء. الفاروق ترجه والذي قلبه، 

شاغل،مغل ق إلا يكن لر عمر أن مع وةتها"ُ، عن الصلاة تامحر 
بقوله;أهالها حال الغيوب علام وصف معركة ل وجهاد وجهد 

[،١ • لالأ>زاب: ؛• رغلثؤ،أمثألئلمإر أمحص )يمي ؤ نؤ 
والشغلوقتها عن الصلاة يوحرون لمن محديثج الذي ما ترى، فنا 

اشرعي محذور من ملم إن هذا ؛مراحل! هذادون لهم الشاغل 
ترحةق ال3لاءة، فوات عل ؛التحسر صلة له آحر ومشهد 

إذاكان الذي — زمانهُم ق الشام أهل ~إمجام همدالعزيز بن معيد 
بكى.الحاعة صلاة فاتته 

المغربحتى المم من محكي، ظو من العاصرين،، التألع، ومن 
فاتته.حماعه الفجر صلاة لأن 

ملمح)امآ1(.الخاريح)أ*هه( )١( 
•حيتثد.شرهمت، الخوف صلاة تكن ب )٢( 
(.٣٢/ الرمالة)٨ ط الشلأء أعلام مي ترجته: تطر )٣( 

(٥٨)



الغاية،شرف ألإ فثمة أحرى، صورة والتحسر الألر ؤيأحد 
علوالتحسر انممحية، ق الوقؤع عل التالر وهو العافية، حن 

ذلائ،اعل ناصع نموذج ه؛ الغامدية نمة وق الذنب، ارتكاب 

مدةالغامدية فلب ق الألر جذوة استمرار من لتعجث، إك 
أنتعلم وهمح، والفطام" الحمل مدة ~وهي سواُت، ثلاث تقارب 

رحما؛ا،لوت الاعتراف هذا عاقبة 

قدإل اف، رسول يا ت فقالت، النادمة، التائبة المرأة هذه حاءُت، 

لراش، رسول يا فالتات الغد، كان فلمإ ردها، ؤإنه فطهرنر، زنيت 
®إماقال! لحبل! إل فواف ماعزأ، رددت، ك،ا تردل أن لعللث، تريق؟ 

تفالت، حرقة، ق يالمحبي أتته ولديت، فلمإ حتى فاذهبي لا، 
فطمتهفلمإ تفطميه*، حتى فارصعيه *اذهبي قال! ولدته، قد هذا 
فطمته،قد اف نبي يا هذا فقالت،؛ حبز، كسرة يده ق بالصبي أتته 
٠١٠الهديث،.. السلمان.. من رحل إل المحبي فدفع الطعام، أكل وقد 

يوجج،الذي وما نحن؟ ننكي ماذا عل هنات تتثادر أسلة وثمة 
اش~رحم من ~إلأ الإيإنية الحال هذه نجد لا ولماذا الحال؟ هذه 

ممرا؟نخش الذين ونحن 

)ا(سالمح)هاأا(.

(٠١)



لملالأساباسصفصضاب:
ْنهلكن أعرف باق لكن من قيل: وقد باض: العلم صعق . ١ 

أكثر:بربما ■>فا ام الأبواب أعظم من ؤإن أحرف، 
قوالطر وصفاته، أسإته معاق ل والتأمل كتابه، ق التدبر 

الصالةوهووثيق الثاف، السب هذا يوصح الكوق، ملكوته 
السبب:حدا 

منالمال_ا بملء كفيل تدبره فان ٧^٠^، التدبر صعق، ٢. 
اش،كلام محاق من وأمرار أسرار عل والاحللاع اف، خشية 

القالِحتقود التي العبودية، ودلائل وصفاته، أمإته وحقائق 
هذهأمثال تدبر من المزمن يتوقعه الذي ف،ا الانكسار، إل 

يقمإل أؤم تلا ئمحبمم ءامأ آ يمحؤه ه ؤ الآيات،؟ 
شمحن،•ه محثم ي -قلأة محإى 0 محمة 

إذتئنتؤنثميم ءدارو» من م ةق؛با ؤ [، ٦١■٦، ]الزمرذت 
حكتاند^ ٠١٠ؤ [، ٢٨، ٢٧]العارج: دغمغ؛رنأمررؤ ْذا)أ، 

•إهٌتالطوو*ا"آآء ؤآهميتامشؤؤحن 
عليهتتراكم حتى عنه، الاقلاع وعدم الذنب، عل الإصرار ٣. 

اءسرضالصحح: ول المعاصي، وتبعايتج ؛ئارتا، الأوضار 
أثرحاقالب، فاي عودآ، عودآ لكلخصر القلوب عل الفتن 
نكتةفيه ُكت، أنكرها، قلب وأي موداء، نكتة فيه ثكت، 

فلاالصفا، مثل أبيض عل قلمن، عل تمتر حتى بيضاء، 

ا>(



أسودوالأحر والأرض، السإوات دامت ما فتة تضره 
إلامتكرآ، ينكر ولا معروفا، يعرف لا •مححيآ، كالكوز مربادأ 

هوا0اا.٠"من أشرب ما 
الهي،،حياة عل دليل الحاسة فان الحاسة! صعق . ٤ 

وبقاياالذنب، أوصار من به علق مما لتمحيصه وقائية 
ذنوبالت غنادم قلب من سالت، دمعة من فكم العصية، 

داودأبو يقول ا'ليومإ حلق كانإ ممقولأ القلب فعاد ممرة! 
فقلتمحكي، ص فإذا محته وبرة بن كرز عل دخلت، الحفري■' 

بل،لمرى ؤإن مغلق، إن قاوت يبكيك؟ ما له! 
ذنبمن إلا هو وما البارحة، أقرأه أن حزن ومتعت 

أحدته."'

زرأتهفيها؛ افه قال التي الصلاة، أثر استحضار عن الغفلة . ٥ 
٤ا،٥ ]١نمكبوتت ذهؤ؛ ققنتهه خمي ثنل آلككلؤ؟ ألككلؤة 

لبكينااش، يريل.ه الذي الوحه عل صلاتنا لنا حك ص فلو 
التعان.واش وخثرها، بركتها من يفوتتا ما عل 

ءإو.مح

را(ساومح)ا'اآ(.
(.٧٩)ْ/ الأوس حلة )٢( 

(٦١



سيىماسدادي

!٦/\\

منالبوسة.. من اكسة.. الكنغو من أحي؟ أنت بلد أي من 

سمضسمةا--منالأ/دن"ساس-ستمإ
الكلمةوأجنامحه~ بالياته ~في المع الحضور هذا مع تذكرت 

عز،به أحذ من دين ارهذا الزهري! الإمام أطلقها التي اكهبرة 
وذاكعربي وهذا أمول، وذاك أبيض هذا ذو،ااا تركه ومن 

بلادمن الكتاب، صاحس، ؤإمامتا كبثر، وذاك صغثر هذا أعجمي، 
أباالحديث،، فقه وق الحففل ق الدنيا إمام أحرجت التي، بمءارىإ 

اسمهوارتيعل ؟ه(  ٥٦)ت! البخاري إمإعيل بن محمد عبداض 
الأبررالكتاب، وليكون القرآن! بعد الأرض وجه عل كتاب، بأصح 

أنمنذ وصإعه، ومرحه، حففله، ق العلم وطلأيؤ العلياء ناية عق 
الأرصساممه يرث أن ؤإل هذا، يومنا ؤإل مصنفه عمر ؤ، انتشر 

ومزعليها•

تثرفتح—الذي البخاري صحح عل التعليق محالس وتاق 

(٦٢١



البارك،الكتاب -؛ذا الحفاوة هده صور من صوره — فيه'" بالمشاركة 

هدهق تقييدها أحببت والمعاق، انمر ببعض منها حرجت والتي 
-ها؛ينفع أن اض لعل القليلة؛ الأمهلر 
الصمّ،إنه النزلة؟ هده ينال حتى البخاري صغ ماذا أرلأ؛ 

نمارتعال، اف عل والاعتإد الهمة، وعلو والصدق، 

كتابه.صف، أن مند الأة، بتوت ق يقرأ علمه 

علوصره بدله يقدر وأنه ؛دللث،، يعتر الوثق العلم ومحلللث، 
—جيعا اشتراكنا نتدكر وحينإ اممه، بإذن ؤيهلفر يفلح الءرّيق هذا 

سورةمى ن"التي النحل سورة ي تعال قوله ل والأئمة" نحن 

بذلمع والتو_ءتق العون اممه لسؤال يدغ مما هدا فان [، ٧٨]الحل: 
افه.بتوفيق وسندرك سيخ، ال

والعلمأنينة،السكينة عن القلق— عصر —ق الناس يثححح ثانيا؛ 
أوبكلامه، تترنم حننا تعال، اش بيولتا ل تتنزل وهاهي 

هالبي ذكرها التي الكينة رسوله.إ حدث تقرأ 

وشاركيرد؛، ل الراجحي جا*ع ي واست، بمنية، الويو؛ عب نعلمها •يلة ضمن )١( 
a٦/ الخمس يوم ايالس _• عن نمي ثان وتل، الملم، وطلاب، الثاخ ٌن مدد ؛؛٠١ 
/٠١٤٣٤.
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اتفقثيء '"، السكينة® عليهم تنزلت ءإلأ قوله; ق
منوسيجده ما، وشعورهم لها، ذونهم عل الحاصرون 

وأمثالها.الجالس هده محقر 

عثرةثنتى من نحوأ تمتد التي المجالس هده طول، هع ثالثات 
علاتفق الحمع أن إلا التوقف، بعض محللها ساعة، 

التيوالركة نعال، اف عون إنه الر؟ ف،ا عدم 
بيتفالمكان الدرس، وموضع المكان جراء من تمسهم 

القرمول حديث، والحديث، اض، 

اللهومحالس عل وصرهم الناس بعض جلد عن الواقع محدثنا 
الحدثمحالس وهاهي، الهلوال،، الساعايتؤ وصرهم واللب،، 

التحدثكان ولئن طولها، عل . محمل. سنة محم، بصر تنهلؤ، 
يتكئلا طالبا محعل الذي فإ بالحديث،، ل محن لأنه للمصر مضهلرآ 

يواصل؟غثرْ ولا جدار عل 

قيوجد وأنه الأمة، هن0 ق الحيمية بقاء لل ليوكله المعنى هذا إن 
العللباعل للصر الاستعداد لا-يه من ؛الصوارف، الملء العمر هدا 

التنائم؛ن،!أعين، نامت، فلا والتحصيل، 

المح)هآأ-آ(.)ا(م

)٤١(



المجالسلهدم الحاصر -يا ؛نرج اش الغنائم أعظم من رابعا• 
نبيناعل لام والالصلاة كثرة هي; حرفآ— يفهم لر ولو 

صلامن مولهت سهاه التي الغيمة تلكم محمد.، 
هذال إنه قلمت ولو ءشرأ(ا"'،  ١٠٠عليه اض صل صلاة عل 

عليهواللام الصلاة سمعنا به تثرفت الذي المجالس 
يقولنرق! من وياله مبالغا، أكن 1| مرة ألف من نحوأ 

الحديثلصاحّت، يكن لر ررلو •ءقرت الثوري سفيان الإمام 
ماعليه يصل فانه الله رسول عل الصلاة إلا فائدة 

دامفيالكتاب«'•'.

صححمن التشبع ت المجالس هذه بركات( أعفلم من حامات 
بعدالأرض وجه عل كتاب أصح من بل السنة، 

صحيحقراءة أدمن إذا الإنسان أن المعلوم ومن القرأن. 
حصيلةعنده تتكون فالصحيحان" السنة—وتاجه 

—والفقه الوقت، —مع وتبدأ النوى، البيان من مباركة 
الذيالعاق ومنكر الألفاظ ركيلث، من تنفر نفثه 

رسولعل الكذوبة الموصوعة الأحاديث، به امتلأت( 

)ا(ساومح)،ه-ا(.
،*٣٦رص' العدائي للخيب الحدث، أصحاب قرف )٢( 
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نحصفيإ الصورة عنده متتفح النفلرس إدمان ~ْع أته كإ 
هو—كإ المر كتب ففي .، عنه المححة المرة محريات 
ذكرهاق يتسامح قد التي الأحبار إيراد ق نونع محمل ٌعلوم~ 

قالثابت نحالف ما فيها يكون وقد المر، ق المنضن بعض 
حلول~ْع عنده فتتكون الأسانيد، بأصح رويت التي ثرة ال

حيدة.نقدية مازكة وا.لدارسة~ العارمة 

أنالجالس! هده لأمثال، التربوية الفوائد أهم من سادسا! 
هؤلاءبدله اليتم( الحهد عقلتم العلم ؤنالب يدرك 
يعرفوأن وتمحيصها، المنة •مر ق الأكابر الأئمة 

ه،نفقدر يحرف أن وكدك عليهم، ؤيترحم قدرهم، 
لدك.وفق من الله ورحم 

لحجj، حاض من الجالس هده ؤلعم يدوق، لن سابعا! 
الشريعة،مصائر j شمحه التي الفكرية اناهات 
الشك.وسرادم، الخثرة، دوامة ؤ، وأدحلته 

الجالس،هل.ه دوك محمد.! ستة ومحب، العلم، ءلالّ_، فيا 
وثراب،.بارئ مغتسل -وافه- فهي 

٠٠٠

(٦٦)



كتابصلى دلني 

 /\A !٦jtMYl

ماالضر؟ j كتاب أضل ما المسن؟ أحفظ أن أريد 
قيه تنممحنى الذي الكتابا ما النبوية؟ برة الل كتائب أحن 

أضلما المرام؟ وبلؤخ الأحكام عمدة ثرح كتاب أجود ما الفقه؟ 
العالمردرس بحفرر تنصحني هل الفقه؟ أصول لدرامة الكتب 

العالمق فلأن الشخ دروس أسميع أن يناسب هل الفلانر؟ 
الفلأف؟

صفحاتوق الخوال، رمائل ق وأمثالها الأسئلة هدْ ثرد 
منغثرها ول الإلكتروف، البحيد ول الاجتاعي، التواصل 
الوسائل!

حالخفاء ~ْع السؤال هذا مثل عن الجواب أن والحقيقة 
ممرةالكتب أن ذلك بمكان؛ الصعوبة من المائل" عل ا،لمثول 

ليستوالذكاء العالمي التحصيل ق المائلن ومستويات حدأ، 
الممؤعالتقرير ل ءدتالفة ومنابتهم العلإء وأساليب واحدة، 

■والك^ومب 
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الس،حث من حاله؛ يخن أن بالمائل بمن فإنه هنا ومن 
وغثروتبمواْ، إليه يميل الذي والتخصص العلمي، والتحصيل 

الخوابج.ق توثر قد التي الأمور من ذلك 
قبلالمائل حال عن يال أن بالموول بمن فانه وكانلاكا 

عكسقد بل المائل، حال ينامحب، لا قد الذي الخواب طرح 
اجلراد!

أفضلعن الوه الذين للمحابة الض. إجابات موع وو 
علالمجيب ويرثي هذا، عل يدل ما خثر؟ الأع،ال وأي الأع،ال؟ 

الأمهذه أمثال 

الصلاة ٠٠قال! افه؟ إل أحب العمل أي ت ياله حوي مابن فهذا 
قال:أي؟ ثم ئل: الوالدين،، بر ررئم قال: أي؟ ثم قال: وقتها،،، عل 

'لزادق.' استزدته ولو بس، حدثني قال: اف،، ميل ق ارالحهاد 

الطعام،قال: محر؟ الإسلام أي و:. الهم، رجل، ل وبأ 
تحرف*•'"إ من وعل، عرث من عذ الملام وتقرأ 

قهم وهلم - أحمع؛ن علميهم افه -رضوان الصحابة كان فإذا 
منMكفاحا الأول اسم عن صم ونمنهم والإيان، الفضل 

والعمل،الفهم ق واحدة درجة عل لموا أتيم إلا واسطة؛ غر 

سالمح)ا<-اا(. AofW^)الخاوي )١( 
^٣٦(.ملم ح)آ-اآا■(، الخاوي )٢( 
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وطق.وزماثه، وحاجتي، المائل، حال يراعي ه كان ولهذا 
منهميطلم، أومن لتلاميذهم الصالح المالمر إحاداات^ ق وتقرأ 
مننابعة وهى والوصايا، الإحابارتح ق ومائتا تنوعا الوصية؛ 

إليهآنفا.أثرت الذي الأصل 
قعبدالر ابن رواها التي القصة ؛تللئ، الاستشهاد ووى>ثني 

بنمحنون •أحار ق حارث، بن محمد ؤلريق من *الخامع* 
قال!أنه معيدا؛، 

بنومحمد سلمة، أي بن وعدالعزيز أنس، بن ماللئ، كان 
سألهإذا وكان هرمز"*، ابن إل خلفون وضرهم دمار بن إبراهيم 

—أقرانه ~أي وذووه دينار ابن ماله ؤإذا أجابها، وعدالعزيز ماللئج 
تستحلإ بكرإ أيا يا له؛ ٠قالا يوما دينار ابى له فتعرض  ١٣٠^٤ب 

يساللثؤقال: ذاك؟ وما أحي! ابن يا له: قال لك؟ محل لا U مني 
فقال!نحيبنا؟ فلا وذوي أنا وأساللئ، فتجيبهإ، وعدالعزيز مالك، 

كبرقد إق قال'. نعم؛ قال؛ قلبلأج؟اا ق أحي ابن يا ذلك ارأوسر 
مثلعقل ق حالْلني يكون أن أحاف وأنا عفلمي، ورق مني، 
إذافقيهان، عالمان وعدالعزيز ومالك، بدل، ق حالهلني الذي 
ماوذووك وأنت، تركاه، خطأ متى سمعا ؤإذا قبلأ0، حقا متى سمعا 

قبلتموه.به أحبتكم 

.٩٣٧ l/ ي ترجة ل ا هالك الإمام شيوخ أحد *رمز ين عداس هر ( ١ أ 
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والعقلالكامل، الدين هو واش هذا ت حارث بن محمد محال 

منزلةالقلوب من ينزل أن ؤيريد بالهديان ياق كمن لا الراجح، 
القرآن!"'

هذايجل ما التْلبيقية المعاصرين وعالعاتنا أعلامنا متر وق 
العلامةالشح وقته؛ ق السعودية الديار مضر كان قلقل المعنى، 

الدروسيرب، ( ٥١٣٨٩)تاأ هم الشخ آل إبراهيم بن محمد 
شيخمنه وقريا منته؛نر، متوسطين،، ميتدئينر، مراحل؛ ثلاث عل، 

بحصثصس، حيث، ه( ١  ٣٧٦)دت،ت هُ حدي، الالعلامة متاثننا 

حلمته.يدخلوا أن قبل الميتدئين( الهللأب لتدريس تلاميذه كبار 
محقنه،ؤ، والمرب محصله، ؤ، المعلم لمل المحتى هذ.ا ؤيمتد 
المنشود،الغرصى ليتحقؤ، المعنى؛ هذا يراعوا أن بيتهإ؛ ؤ، والوالدان 

الخهودوتتبدل ّدىا، الأوقاُت، تضح لا وحتى المقصود، والهدقط 
الموفق-واش لغثرطائل،• 

(.٩٩٤)Y/ وفضله العلم يان جائع )١( 

)٧■(





)ت!باز ابن الكرام; أشياخنا رأسهم وعل أكابر، ٣•، 
الناساختط اممه؛ رخمهم ه(  ١٤٢١رن; عثيمن وابن ه(،  ١٤٢٠

شتى،وءلراس محتلفة، مناهج التاصيلية العالمية اياهج مم رق 
الفنون،شتى ق النون من حملة عل نحتمع الحملة— —ق لكنها 

أنوالمهم موليها، هو وجهة ولكل التدكرة، باب من إلتها محاثتر 
الذيالبلد ل التأصيل، j العناء حادة عن العلم طان مج لا 

.دزمأي■
المذكورةالكتب، هذه وهوأن عليه، التوكيد يتبعى اخر أمر وثمة 

*الدقيق.' التخصص لا والتاصيل، التأسيس لرحلة هي إنا 
وارالقواعدوأدلتها،ا، الأصول، ؛رثلاثة العبادة; توحيد ففي 

أر؛عتهاالتوحيد®؛ ٠كتاب ثم الشبهامتح®، اكشفج ثم الأرع®، 
٠الوهارأثج.عبد بن محمد 

يمالوامطيه®، ^٥^٠؛ ١٠والصفايت،; الأسماء توحيد وق 
تيميه.لأبن ثلاثتها وارالتدمرية®؛ ®الحموية®، 

الأحكام®®عمدة ثم النوؤية®، رُالأر؛عين الهديث،; وق 
ثمللمجد، ®المنتقى® ثم حجر، لابن المرام" ُبلوغ ثم للمقدس، 

اكفكالأناُت، الكار؛ والأصول الحواح لقراءة الانتقال 
وعفرها.

./ lutp://www؛.iltcbiy.in.coinالتان: يفلر.رتع.رم اصل س رأبيو ( ١ل 
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أنولع*معرفة ثم حجر، لأبن الفكر* *نخبة ا،لصطلح: وق 
خاويالثرح من الإفادة مع الصلاح، لابن الحديث* عالوم 

\م\و.لألقيه 
ثمقيامة، لابن الفقه* *عمدة أو عيي، لل*المنهج* الفقه؛ وق 

•بلبان لابن الختصرايت،® أو*أحصر للمحجاوي، المسشغ* *زاد 
ثمالفوران، شرح ْع للجوض، *الورمان® الفقه؛ أصول وق 

لأبنالماظر® ارروصة ثم لاعثيْين، الأصول* علم من *الأصول 
قدامة.

ثمعيي، للالفقيهة* القواعد *مظومة الفقيهة؛ القواعد وق 
له.شرحها مع اأعثي٠ان منظومة 
ْع*الرمانية® أو؛ شروحها، مع *الرحثية* الفرانص؛ وق 
للعشمن.شرحها 
لابنالطيم'' القرآن بر *تقثم عيي، البر تقبر؛ التفوق 

t

يمثر، التفأصول ق السيوطي رمالة ثر؛ التفأصول وق 
تيمية.ابن الإسلام لشيخ *المقدمة® 

لأبنالمعاد* *زاد ثم ممر، لأبن *الفصول* النوبة؛ وق!لمرة 
القيم.

*ألفيةثم هشام، لأبن *المطر* ثم *الأحرومية*، المحو؛ وق 
الفوران.شرح لعمرنا شروحها أيسر ومن ماللث،* ابن 

(٧٣)



الع،ك-ااالعالقات بأشعارها، يعتتي أن ينبض المي؛ة• ول 
فانآبادي، للضروز *القاموس* ل والقراءة للزوزف، وشرحها 
والسنة،القرآن بغريس، العناية من حظ له قاليكن همته؛ صرت 

غريبق وءالنهاية قتيبة، لأبن القرآن* *غريب الكتب! أشهر ؤمن 
الأم•"'لأبن والأر؛ا الحديث 

بدروسبالعناية أوصى فإنني الصوتية! بالدروس يتعلق ما وأما 
الموصل،العالم ففيها عثيم؛ن ابن محمد العلامة شيخنا 

الواصحة.والعبارة والرسوخ، 

هدال محزب إمام يولع دبجته القول،، س بجميل وأحتم 
حديث،!عل سمعاإقا يقول، حيث عيي الالعلامة وهو ألا الياب، 

*"'!*احرصعلمابمفعالئ،... 

مننحتمر حفظ ق العالم ءلال_ا محتهد أن التقريبية! *والخالة 
حففلهعليه تعمر أو تعدر فان فيه، يشتغل الذي الفن محتصرات 

يمل؛للبه، معانيه ترسخ حتى لمعانيه، متدبرأ ممرآ، فليكرره لففلآ؛ 
لذللئ،والتقريع والتوصيح كالضر الفن هدا كتب ؛اُمح، تكون 

وصارالأصولي حفظ إذا الإنسان فان وأدركه؛ عرفه الذي الأصل 

تبوحذفت وآصمث، هع، نيئ أبو بكر الثخ كلام من المرد هذا أصل ي امتنيت ، ١١
العلم.الخامل ل الذولت ابهري رائع j ننلر؛ ض المة الطلر وجهات، امحلأف 

الأبرار'ئوب ُبهج؛ كتاب* ف، الثخ. شرحها الي الأحاديث، من الثاني الخديث، *و ( ٢١
وعهم.نمص فكلامه (-بمسلي- ٥٥-  ٤٨)ص: ي وفوالد• فاننلر؛__، 

(V،)



"صغارهاكلها الفن كتب عليه هانت معرفتها ق تامة ملكة له 

الوصول.حرم الأصول صح ومن — وكبارها 
النه،أعانه باض؛ واستعان ذكرناْ، الذي هذا عل حرص فمن 

سلكه.الل.ى وؤلريقه علمه ق وبارك 

عليهفاتت النافعة؛ الهلريقة هذه ضر العلم طالب ق سلك ومن 
والواقع؛التجربة، معروف هو كإ العناء، إلا يدرك ولر الأوقات، 

ومساللئ،اكعليم، طريقة نحن ^ ٠٠له اف ير فان به، يشهد 
انتهى.العلم« إل الموصل السا له تم التفهيم؛ 
والهادي.الموفق واش 

(٧٠)



الأمملجب 

-٠١٤٣٤/Uم 

منجله الناس يتداول عام، كل من رجمإ شهر دخول عند 
الأسطرهذه تكون أن فأحست النهر، -هازا التعالقة ائل الم

يل*فيا وذلل-، ائل، المتللت، أهم من لحملة ملحصه 
فيهمع تلا لأنه الأصم؛ برجب النهر هدا العرب محمى أولا• 

للقتال.السلاح قعقعة 

تبقوله اش حرمها التي الأربعة الشهور أحد رحب محير محانيات 
حؤش،>مئإؤ، أقواثناعقل ألشبئوهث هدء ن إؤ 

غ"حمم أربمثه محأمحرييآ آلكثلأب خأة بجم أس 
لاكرة:سالآة\•■؛[.

و؛آنالإسلام؛ فأقرها الخاهلية، ق معروفة كانت، وحرمتها 
حرم،أربعة منها ثبرا، عثر اثنا ءالنة بقولهت الّكا ذللث، 
مفر،ورحب، والمحرم، الحجة وذو القعدة ذو متواليارتحت ثلاثة 
كانت،لأما مضر؛ إل رحب، ية ونوشعبان®' حمالي ؛،ن الذي 
العلم.أهل قال كعا تعفليمه، ق تالغ 

ا(مالمح)ا<يا*الخاويح)يبمام. )١( 

٦٧()



لصح وهل حتح؟ ص حدث رحب غفل ل ورد هل ثالثا؛ 
حديث؟ذلك عن أوالهي بصومه الأمر 

ابنللحافظ نفيسأ كلامآ أسوق الأمرين هدين عل وجوابا 
تيقول حيث حجر؛ 

ثيءصيام ق ولا صيامه، j ولا رجب، شهر قفل ل رد ي٢ 
بملحصحيح حديث فيه محصوصة ليلة نيام ق ولا مع؛ن، منه 

الهروىإسإعل أبو الإمام بذلك الحزم إل بفني وند للحجة، 
صحح.باساد عنه —رؤيناه الخاظ 

~وإنالقفاتل إيراد ل يتسمحون العلم أهل أن اشتهر ولكن 
أناثاراءل ذلك مع وينبغي — موصوعة تكن لر ما ضعف فيها كان 

لئلاذلك، يثبر لا وأن ضعيفا، الخلي>شا ذلك كون العامل يعتقد 
بعفسيراه أو ؛نرع، ليس ما فين/ٍع ا، ضعيفبحديثا المرء يعمل 

صحيحة.منة أنه فيظن الخبال، 

وغثره،عبداللأم بن محمد أبو الأستاذ ذلك بمعنى مرح وقد 
عني؛حديث،حد"نج ررمن قوله محن، لحوله من المرء وليحنر 

٠الكاذبينا٠ أحد فهو كذب، أنه يرى  ولابه؟ عمل بمن فكيف، ٠ 

بمؤعصر رال—تدرك ، ٢٩ْآ/•ااكارى< ءسرع ، a/٩٣سلم ض النووي شرح )١( 
/r،(.٢٢٨اسرذ،«)(،»لأاوف ٩٧اكف)الهار ،١٧٨اكارى

(٧٧)



الكلإل الفضائل، ق أو الأحكام، ق بالحدث العمل ق فرق 
شئ«ا.ه.

ولانيا لا رجب صوم ل شمتا لا أنه العالءاء بعض ذكر وقد 
وابنالقيم، وابن تيمية، وابن النووي، ٌنهمت صحيح، حديثا ندبا 

رجب•'''

لالقاري عل العلامة نونا صعفح يتب؛ن العلياء هؤلاء قرره وبئا 
فقائلق حاء اوقد ص:)؛؟،هآ(: رح_ج" ق *الأدب كتابه 

الأحاديثاأن مع قوية، '؛؛;*ها بكثرة مجر صعيفة، أحاديثه صومه 
الأعءالااا.ه.فقائل ق م،ترة الأحوال، الضعيفة 

شهرإفراد ق هو إئ،ا صح- -لو الهي j تقدم ما كل رابعآ: 
الأشهركصيام لغجره تبعا صومه أما بالصوم، وحده رجسا 
بموممن أو جوازْ~ يرى من ~عند ال-هر صيام أو الخرم 

به،بأس فلا البيفس، أو والخميس، كالاثتين بعينه يوما 
عمر،ابن عنهم افّ رصي الصحابة من بدللثا قال وممن 
لرجمتا ابن ذللثح نقل هأر، أحمد الإمام ت بعدهم وممن 

أعالم.وافه »اللهلائفح«'" 

يسير-يتمرف ( ١٥٧)العلم لب  ٧٠حلية ( ١ ) 
الإّلأميشخ ، ٣٩Mملم شرح ق أوووي كلام ءّر رم (، ٢٣)•، ؛؛،UJJIيطلر: )٢( 

•افن،و حجر را؛ن ■ ٢٩١ْآ/ اشادى ي -بمية اين 

)٨٧(



أنالحرم الأشهر من كونه أن حطأ الناس بعض فهم حامأ؛ 
الحكإتالأمور فمن غلط، وهذا فه، تضاعف السيئة 

حيثمن تتضاعف لا السيئة أن النريعة ق الواضحات 
ؤإناالفاصل، المكان ي ولا الفاصل الزمن j لا العدد 
قيثة الحجم أن محور لو بحيث كيفيتها، حهة من تعفلمم 

فقدمثلأ~ — الواة بحجم الفاصل والمكان الزمان غم 
الصخرةبحجم الفاصل والمكان الزمان ق حجمها يكون 

ومكانزمان أي ~في والمؤمن الصغثر، الحبل أو الكبثرة 
منذلان> فان وحرماته، اممه، شعائر يعظم أن ينبغي كان" 
محريتها.علامة ومن القلوب، تقوى 

نأيس حديسج هر الهدا ق المتهرة الأحاديت من ا؛ ائمس
اممهمهر ر؛رجي، .؛ اممة رمول قال قال؛ . ماللث، 

عنتغفلوا ولا أمي... نهر ورمضان شهري وشعبان 
... الرغائبح، الملأتكة تسميها ليلة فإما رجكج، ل ليلة أول 

بجونلا ه النبي عل موضع حديث وهو الحدث* 
منه.والتحذير البيان سبيل عل إلا نثره 

ققيل وفا عجبا®، تن رحبا ررعش الساترة؛ الأمثال من سابعا؛ 

للجوطيالمنومة٠ ءاللألء ؤيتظرت {، ١٢٤/ )٢ •الوصوماتء ي الحوذي اين أخرجه )١( 
.(،A/T)

(٧٩)



بنقتس بن صيعة بن عاد بن الحارث إن وروده؛ ب
عليهاقخلف وحرف، أمحي يعدما نسائه بعض طلق ثعلبة 

تكنلر ما به الوحي من له تفلهر كانت رحل بعده من 
عبادبن الحارُث، زوجها فلقي عباد، بن للحارث تفلهرْ 
نزرحبا عش الحارث! له فقال منها، بمنزلته فاخرم 

ؤإتيانوتقله، الدهر نحول *ثلأي يضربه فصار عجبا، 
كليوم؛،ايتعجآ،مها''

الموفق.واف 

٠٠٠

الآطل(، ٠٣)آ/الآطل حبر؛ (، ١٤•)ص: الغي لسضل الرب اثال طر: ١( 
ص:)ا-أا<.للهاشم: 

)٨•(



أد1هميح

،/U/٠١٤٣٤ا-

علبدا وقد الرجل، لداك قاسيا حهلاثما يوجه وهو رأيته 
ذلكوأن خاصه سمع! ما هول من وذهول وجوم الخاطب 

الناس!من بمحضر كان التقرع 

والرجلأخفيه! ثيء عندي ليس صريح! أنا فقال فعاتيته؛ 
به!واجهته التوبيخ يستحق ومن وكدا، كدا ق أحهلأ قد 

مثلهشاهدت وقد المجالس، يعص ق أحيانا يتكرر الوقف هدا 
خاطبه!من فوق نفثه يرى يفعله من أن والغالمح مرارآ، 

سلطةله من أو أباه، أن لو ماذا ت ررالصريح« لدلك والمنال 
السكين؟!بيذا فعل ك،ا ~وهومحهلئ~ يكرم بإ واجهه عليه؛ 

الوقفحذللش خاطري إل تداعى الواقفط هذه مثل عل مز كلمإ 

علاستأذن أنه ءكIٍ عائشة عته وحدثتنا لنبينا.، وغ الذي 
أخوبئس ~أو العشيرة ابن فبثس له، ^^١ ١١٠فقالت رجل س النح، 

قلغاش! رسول يا له; فقلت الكلام، له ألاف دخل فليا العشيرة® 
الماسشر إن عائشة! رءأي فقال! القول؟ ق له ألمت، ثم قلن،، ما 

١٨()



<<''/فحشه اتقاء الناس ودعه— —\ن تركه من افه عند منزلة 

يالعتاب(الناس يواجه لر من )باب قائلا؛ البخاري عليه بوب 
أييرعن ؤيدكر الناس، ْع المداراة )باب آخر؛ موصع ل وقال 

ؤإنشتم~، ~يعني أقوام وجوم ي لكبر رُإنا الدرداء؛ 
تبغضهم-،،(؛".-أي لتلعنهم 

هذاواللام الصلاة عليه النبي فيه بجد آخر؛ سوي وموقف 
مزورةدساج'م، من أقية غ للنى أهديت -ض الطب، الخلمح، 

لمخرمةواحدأ منها وعزل أصحابه، س ناس ق قممها بالذهب، 

رروكاناراوي؛ قال لك" هذا خبات ررقد قال؛ جاء فل،ا نوفل، بن 
ثدةاا؛ًأ.حلمه ق راوكان رواية؛ وق تيءا،؛" لقه خق 

بفحشه؟الناس آذى قد الرجل وذاك يكرم، بإ يواجهه لر لماذا 

)ا(الخاريح)ام1اا-(،طمحراه0آ(.
المخاريح)ا'ااا■(.)٢( 

فؤإثما كلام. ي دلا محرم صلى •رانئآ ف لمي مدا الدرداء ايي اوثول ابرزي: ابن نال 
٥(.الشرعية)\ا٠ كمال!؟داب لأمماحة<، خاصة الوجه طلأتة 

(.٢٩٥)ص: الفقهي القاموص القميص. أر الثياب، فوق دس ثوب رناء،ت م الأنية )٣( 
ادّرلس ين الرجال ه التي نيئ نل كان مدا ان حجل ابن لذكر ارر■ دالدياج: 

(.٢٧•١/ )٠ -صم لأبن اباري يح 
المرد.ص ١( • سالمحره0 ك، واسط ح)آ-ااا■( المنادي )٤( 

)ْ(الخاريح)¥آا'ا(ء

٨٢١)



الإمام—وهو قادرأ يكن الز العسر؟ من ثيء حلمه ق الاتر وهذا 
ليسإذ العثليم، ا-قلق عه بل! ويودبيإ؟ يويخهإ أن الأعظم- 

بالمواجهتهم الخص توبخ الشجاعة من ولا الروءة من 
الناس!أمام كومم عن قفلا وحدهم، وهم يكرهون 

فليسالشر ليزول الشيح مقابلة ق والخن الخميل أظهر ررومن 
١٠ؤوتعال• بحانه قوله إل تسمع ألا يستصلح، مه بمنافق، 

لس،صهاأ همهقن؛تنت'ةهلإةب 
واستنإءالحقائد، كران ؤإطفاء عداوة، ودفع استيالة، اكتساب، 

الرجال(('''.واكتساب، ا،لودايتط طب، فهدا العقائد، ؤإصلاح الود 
المافايت،وتقليل القلوب،، لكٌثه وقرصة _، التاءس مداراة إن 

معهابمتاج لا أحد! كل تجنها مهله الناس فخارة ؤإلأ بينها، 
إلاعليه يقدر لا الذي أما بلىء، وحلق فاحش، لسان إل إلا المرء 

المستهلاع،قدر كسبهم ومحاولة أذاهم، عل الحبر فهو الناس• كرام 
نزقهم.واحتال 

الصحة،والثباب،؛ العافية، )رالدنيات قتيبة؛ ن لم مقال 
الرحال؟عل الصر ما فثئل'. الوحالء، عل الصر والمروءة: 
المداراة.'"فوصف 

)ا(الآدابااث.رءة)\/اْ(.

)(آ(شم،الإ؛ان)اا/ْأ(.

(٨٣)



صدقهالداراة يعدون الناس ررأدركت هلال؛ بن حميد ويقول 
بإفاكه تكره ما أحيك عن بالغك إذا يقال؛ وكان بينهم، ءي،ا مج 
يشعرا؛"/وهولا حمرته تقضمه فإنك محب، 

يوجبما يبدر قد الدعوية؛ وصلاتنا الاجتإعية، لاقاتنا عق 

معقول،بقدر كان إذا مقبول وهدا الخْلآ، عل التنبيه أو العتاب، 
عليه:محرص أن ينبغي الذي لكن النصيحة، س المقصود ومحقق 

القلوب،وتأليم، الخطأ، بتصحح الراد؛ محقق الذي الأسلوب 
الفي،ا خاصة الهفوايت،، عن استهuع ما الطرف، الإنسان يغض وأن 

عام.صرر عليه يترتبح 

لنيهافه قال ولهذا الأمحاس، هذا عل الناس صحثة س بد ولا 

،y مكة- i، هو ل. 
[.١٩٩]الأعراف: 

قالشريعة قواعد تضمنن، ^^،، ثلاث س الأية ءوهذه 
والتهياتا1المامورارت، 

عنوالعفو اكاطعين، صلة فيه لحل العفوآ }خذ فقوله؛ 
.أخلاقس ذلك، وغير يالمومنغأ، والرفق الذنين، 

قاممه وتقوى الأرحام، صلة ،{ بالعرف}وأمر قوله؛ ل ولحل 

(.٤٨الديا)ص: ام لاين ائاص داداة )١( 

٤٨()



القرار.لدار والأسعل.اد الأبصار، وغص والحرام، الحلال 

التعلقعل الخص الحاهلن{ عن }وأعرض قوله؛ ل ودخل 
السفهاء،منازعة عن والتنزه الفللم، أهل عن والإعراض بالعلم، 

الحميةالأخلاق من ذلك وغر الأغبياء، الحهلة ومساواة 
الرشتدة«'''.والأفعال 

بكلامالمبالاة امحلراح ق كلها والراحة العقل باب حرم؛ ابن قال 
وحل.>"عز الخالق بكلام المبالاة واستمال الاس، 

إليقصن. أو الناس محالفه الإنسان يتعمد أن هنا الراد وليس 
الهلريق،بنات عند التوقف عدم المراد بل كلأ! محاشتهم؛ 
يتغاضىبل مثله، حق ق العتاد الممصر أو العابرة، والكاليات 

استهلاع.ما ؤيتغافل 

4إ-ثثمحآيث ؤِويدءءيى قوله؛ معنى j هماس ابن قال 
واللاراة.'مباللام والأذى الفحش أي [ ٢٢]ارعي: 

عرىوتفصم المدور، توغر التي واُلواجهة الصراحة إن 
إلوص من.مومة، صراحة الصلات؛ وتقهلع الإحن، وتريد المودة، 

(.٣٤٤)ا(تفدامني)؟/ 
(.١٧)ص: واله )آ(الآ.محلأق 

)م(إحٍا،ءاي_ماكين)أ/ي'آ(.

ءح(



علالداهنة مقابل ق كانت إذا الصراحة محمد ؤإنإ أقرب، الحاثة 
والصلاتالعلاثات شأن ق أما الحق، وبيان الدين، حاب، 

الماسإل بالمؤيد اسدامتها عل حرص من فالعاقل الاحتاعية؛ 

نمضالماس إل ارالمودد هرت البصري الهن يقول مبق، كا 
را"'.العقل 

قال؛هذا؟ ملكك ق افدت ما مروازت بن الالك لعبد وقيل 
الموفق.واض الرحال*''، مودة 

.٠.

•>،(لأينشانمنا)ص; )ا(.دارا؛اكاس 
(.١٨١)ص: راكّن اس اءب )مأ( 

)٦٨(



ههم*'لإاددقةم1طرا^(

lU/\U

بأمروالهتمين \ذشودأوا ونحل إلا الصيفية الإجازة تقبل إن ما 
سيبدأالذي الغرلغ هدا مثل آثار من وقلق هم ق وبمامم أبنائهم 

العام!نياية اختبارات من انتهائهم فور 

وقتهى دقيقة  ٠,١٣٠ ٠ ٠ من نحو ذهاب من قلق إنه 

تقريبا.الصيفية الإجازة 

ركنايبحث أن عل حمل إل إيجابا جانب له القلق ووجود 
قالفرلغ هذا امتثإر عل يمن ما عل وأب— أم —من الأسرة 

كانإن أط وكبثرآ، خطثرأ اس أوه أصبح ربا ؤإلأ اشد، المافع 
فهذاذلك— عل القدرة —مع عمل غم من فقهل القلق لمجرد القلق 

يوحرإولا يقدم لا ميي وهوقلق العاجزين، قلق 
علالومح ْع يتعامل زال لا —وللأسف— الناس من كشرا إن 

أنعن قفلا يه، والعبث إهدار0، س يتحرج ولا ثانوي، ثيء أنه 
بعضعند الإجازة تنقلب أن الحزن ومن علبه، النمة فيه تتحرك 
واللأمبالأة،والدعة الخفلة عل والتربية لمل، محقن إل الاس 

ومضمونه!وقته ق المنفبهل غم الترفيه ق والاستغراق 

(٨٧)



انوالإنالهمة، المسية الحاحامحت، من ال^رذه أن ريب ولا 
يكونلا الرفه لكن والراحة، الامتجإم إل بحاحة والأسرة 

أنكإ الهدفذ، وغياب الكل، نعى لا والراحة بالحرمات، 
الفاعليةصعق، أو الدين، وصيلع العبث، يعني لا الامتجإم 

وانمناء.

وتربية،ثقافة فهو وتعبد— ديانة أته ك،ا — ؛الوقت، العناية إن 

الهمم.وبعّثح الصحيح، هوبداية الوقت، بقيمة والإحساس 
قوحبنا ومتنعث،، حدأ، ؤلويل الوضع هدا ق الحديث، إن 

صالاستفادة عل يعينان حدأ؛ مهم،ن بأمرين نذكر أن القام هدا 
الإحازةتهنْ 

—السنة أوقات حميع ق الأسرة عليه تربى ما أهم س أولا• 
الحياة هدفط؛ بلا الحياة أن الإجازة— فترة عن 

لها!قيمة 

-قيعيثون أنبمم يجد فالاس؛ س كثتر واقع ي تأمل من إن 
يوقرأن الأكئريزت فغاية ؤلموح، أو يذكر هدنح بلا الحياة— هذه 

فقمل!ولأولاده له عينة لقمة 

الذيالعائد وما هدفح؟ ل يكون لماذا ممرون! يتساءل وقد 

(aa)



عنمميرأ الطموح وهل الدف؟ ذك من مأجنيه 
ومحيالحياة هدْ j يعيش الناس س الكثتر نرى وئاذا الآحرين؟ 
علوالإجابة لهدف؟ يعيش ولا طامح غبر ان إنوهو النجاحات 

هالتيكثر من مائع لا ولكن معروفة، التساؤلات هده 

أهمها!من عظيمة، أمورآ للئ، محقق الحياة ق الهدف، محييي إن 

مباشرة،هدفاك نحو فتتوجه والوقت،! الحهد للقا نحتمحر ~ ١ 

كحقيقه.قوتلث، بكل ونعى 

يقف،وهو صديمه يوما رجل مال طريقلثإ! عل تتعرف، ٢" 

احتار؟طريق وأي أذهب؟ أين الطرق؛ مفترق عل 
فاذهب،له! فقال أدري! لا قال؛ وجهتلث،؟ وأين فقال! 

هدفللت، يكن لر إن حياتلئح؛ هي وهكذا طريق! ي أل 
الذيالطريق هو ما يم ولا تناء، حيثإ فاذهب، 

متختاره.

هناكيكون فعندما بالإنجاز! يشعرك الهدف تحديد ٣" 

إليه؛للوصول عى نوطموح لتحقيقه، نعى هدف 
لرإذا ولكن يذكر، ميتا حققت، وأنلثح ؛الإنجاز، تشعر 
حولاكامن فكل متكررة؛ وأيامك يذكر، هدف للئح يكن 

إعيابك ؤيعوصن يمثالك أن تهلح ي

(٨٩)



انمىهدا عل الارة لتربية فرصة الإجازة تكون أن أخمل ذ،ا 
الطم!

الأمرة~أفراد بقية ْع "بالثاورة الأسرة رب محدد أن وحميل 
بحبالهدف هذا وليكن الإجازة، هذه ق محقيقه يريدون هدفا 

والقدرات.العمرية، ا،لرحلة 

حفظهسق ما صبط أو القرآن، من أجزاء يعص حفظ إن 
هدف؟

هدف!الأل الحاسب مع العامل ؤاتقاف 
هدف!الإجازة هده ق اكتدة الكتب، من محموعق ؤإتياء 

هدف!أوأكثر تدريبية بدورة والالتحاق 

هل.فاالأقارب ببعض الصالة وتقويه 

اللائمةالمنزل مسؤوليات يعص نحمل عل الأبناء وتعويد 
هدف!وندرات٠م لسنهم 

للوقتالمناصبة الأهداف من محموعة وصع يمكن وهكذا، 
الأسرةأفراد من فرد كل فسجد الإجازة تنتهي وحينا والقدرات، 

مرحلةمن وانتقال ذاق، بتطور وسيشحر أوأكثر، هدفآ حقق قد أنه 
هكذا.إلا الذات بناء وئ أحرى، إل 

(V)





.»م^اددقمحقادلأ)س{

>٥١٤٣٤/U;٢٤

بالتربيةالعناية ضرورة اكالة هذْ من الأول الحزء ق ذكرت 
أنهإل وأشرت ا،لعنى، هذا عل الأسرة وتنشئة الوقت، أهمية عل 

امرين؛مراعاة من بد لا الإجازة؛ من نسمميد حتى 

لتحقيقه،الإجازة ق أكثر أو هدف، تحديد أهمية أحدهما! 
ا،لقالة!خاتمة ق وقالت١ الأهداف، تحديد فوائد من يعفا وذكرت 

توافرهمن بد لا أهدافنا تحقيق ق ننجح لكي آخر أمر وثمة 
الأخرالحزء هدا محور سيكون الذي الثاق الأمر وهو ووجوده، 

وهو!ان، الهمهده من 

يةالنقالناحية من مهيثا الييتؤ يكون أن مح، أنه ثانيهإ! 

ينتلا الإ؛داع فإن الأسرة؛ أفراد بقية و؛ين الأبوين ب؛ن والعاؤلفية 
يظهرلا والنمير الأبوين•• ينتهي؛غ، لا الذي بالصراخ ملثة تثة بل 
البعض.بعضهم احترام عل أفراده يقوم لا يتر بق 

وريعشجار ق والد-رم رون شابة أو شاب من تتوخ ماذا 
مقتلق شخصا تتصور وكيف أحدهما؟ أو الهترفن من وصراخ 

)٢١(



ببمايطثر الابن بدأ التي الإبدلع أحنحة والده فيه محطم ثبابه 
اؤإهانة؟ نحريح بكلمات 

قالابن يرغب الذي ما وااربون~ الاباء ~أتا-ا واقُيين لنكن 
إلالابن محدب الذي وما أحواله؟! يعفى هده بت ق الخلوس 

برامجفلا الصيف؟ وحرارة العوامحلف، جفاف ين جع بيت 
حدأاولاحوأسري ولاعواؤلف، البيت، ق مناسبة 
س،ساواسدؤ،إننمي،سداماولال مولإ قهديي تدك لاخبل 

بأحرىأو بطريقة تربى الجتبمع أفراد من ممرآ أن الملاحظ إن 
محيأن يود صار حتى الغير؟ له بمنع ماذا وانتطار العجز، عل 

تعالاممه أن هع بنفسه، ذلك معاناة من بدلا أيتاءه له يربون أناما 
كأجاؤ فقالت الأمور هده من أمرأ ولاه من لكل الخطاب وجه 
يتأي؛ان؛ بمك؛!؛؛ أك 

(صقأمحtيمنءةuقءلأ 
رنع،"كلكم عمر؛ ابن حديثا من المحيحن وق ٦[، ]اكحريم: 
'١٠!رعيته عن مؤول وكلكم 

الخهاتأو الحكومية المومحات من يتتنلر صار الناس يعفى 

سالمح)أ'أأها(.الخاريح)-آآا/(، )١( 

(٩٣)



بعضبدأ ة؛ الدرّانتهت فإذا وبناته، أبنائه تربية تتول أن الخيمنة 
حلقأو الصيفية، أوالمراكز السياحي! التنثيهل برامج يترف الأباء 

يدرىلا المناشعل، هازه انقضاء بعد محتارا تحده ولذا القرآن؛ تحفيذل 
يفعلاماذا 

علالملقاة الأمانة عظم يدركون الدين حال، يكون هكذا وما 
عواتقهم.

تردد—لا بجد نفكر أن عليتا ولكن ييب، بلا كبثرة المشكلة 
السنة،أيام رع قرابة زمنها يكون الش المشكلة هده حل ل فيه— 
-إنوالمملمحن المربض من ببمم نثق من مع المسألة نتدارس وأن 
ؤإمحادالمشكلة تشخيص عل قدرة ه نفمن محي لا أحدنا كان 

الحل•

منيبدأ التغيثر فإن الفشل، أول، فهذا التمر بإمكانية نقتع لر ما 
الخارج.من لا الفص، فهويبدأمن الذات، 

فهوونظم، ورئب وتب الإنسان اجتهد ذمه،ا كله، هذا وبعد 
قيديه بض ؤينهلرح ؤيساله، يدعوه بربه، يتعلق أن إل مضعلر 
وري،أثؤيأ؛ت والصالحون الأنبياء كان ك،ا الدرية، صلاح سؤال، 

ونفصتيكا م وأن >لدى رمق ءه أست أق ١^^٥٠ 

(M)



زالأحقاف:ه ينأصإزا محق ^ ٠٧ق ليه ؤ، د إحتؤخ 
ئثآقمخش، أدنيثا ين تا ثب محكا ؤ بصدق؛ ولثردد ء، ١ ٥ 

دعاءكنحل ولا [، ٧٤]الفرقان: ،• إماك رأبمثكائصث> محفذ 
،•دعء ومثل ربمتثا دبمق، محمحن ثمح-م-آصده ؛*^، ■٢وني _• 

•؛[.]إبرامم:

مايعل مع الدعوات، هذه بمثل اض عل يلح رجلا ؤإن 
الرحمنوربنا افا ثاء إن اض نحدله لا أسباب؛ من يستطيعه 
المستعان.

(٩٠)



تتدبراثمآناندوسط 

fSTi  ا/إj^Mri

قالكريم القرآن نحفيظ حالمات انتثار ت الملم من به ثمر مما 
قالمسابقات تقليم عل الكبتر والحرص الإسلامي، العالم حلول 

وعجمهم•~عر-رم المسلمين بين ذلك ونثر ونحويده، حففله 

معالملمذن علاقة ق ااءإالوب هوالقدر ليس هذا أن ريب ولا 
نرول،من الأير اصد إل الأمة تنتقل أن نحب بل رببمم، كتاب 

سئأااثق؛؛؛٢^ أرقت لإث y به: والعمل وهوتدبرْ ااقرآن، 
ي]ص:بمأا،>مح؛امملأأصتمحَحولإآص 

[.١٢١لاوقرة| ه حىءلآوخي؛ل 

الأربعاء—يوم انمللق النبيل؛ اصد هذا تحقيق سبيل وق 
وأربعةوأربعانة ألف عام من رحب شهر من عشر الثامن 

-علالقرآن بتدبر الهتم؛ن من عدد من مآكزن ومحي وثلانن- 
إلوآخرون- الأمعلر، هذه وكاب العمر، أ.د.ناصر رأسهم 

حبثامن الإسلامية البلاد أكبمر حب امحسا، محرق حنوت \ق3سما 
أندونيياإل مة، ن مليار رع عددهم قارب الذين السكان، تحداد 

تحددأ.

(٩٦١



بعضبعناية علمنا حث نمل، أن قبل البشائر سبقتنا لقد 
جهودل عاليها، الناس وتربية التدبر، عبادة بنشر هناك الدعاذ 

آخر.حينا وتفتر حينا تنثعل متفرقة، 

بلغ~مهءا الفردي العمل أن والأيام التجاريث، علمتنا وقد 
وهدهالتوقف،! وربإ والفتور، للضعف عرصة له~ صاحبه حماس 

بكتائب،يتعلق بمنرؤع فكيف، العادية، تاليق؛المشارع لا مالامت، 
عباداته!أخص من وبماله اممه، 

خمالةإطلاق أحل من البلل•؛ هدا لزيارة الترتيب، كان هنا ومن 
منعدد ونحتها القرآن(، تتدبر )أندونبيا شعار! لها اختر 

اثنتان:أهمها الفعابُت،، 

—رئيسالعمر سليإن بن أ.د.ناصر لفضيلة محاصرة الأول! 
جامعق ألقائ مابقا- القرآن لتدبر العالمية الهيثة 

أكرومن أندؤيسيا، جوامع أكر وهو الاستقلال،، 
وبحفورألفا، ٢ ٥ حفرى وقد العال؛، ق الحواهع 
ير•وإعلأٌي، رمي، 

الهيئةل) أندونييا ق الدينية الشؤون ونير افتتاح اكانية: 
محمدالشيخ برئاسة الكريم( القرآن لتيبر الأندونيسية 

هداوكان بختيار، يومنا الشيح ونيابة زيتون، 
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آنفآ.إليها الثار اصر الvكور محاصرة مل الأفتاح 
وسمعترأيت هناك، القرآن أهل أيام من محيدآ يوما كان لقد 

ة،يالأندونالهيثة انهللاق عن أعلن جمن الحضور ْن بكى من 
منهاتلأسباب، البكاء؛ هدا لهم وحق الفرح، هذا لهم وحق 

وفيهالسكانية، التركيبة حيث، من ثقله له بالي أندونييا أن ( ١ 

والشعوبالأمم من —كغرهم وهم متباينة، ولغامت، كثرة، أعراق 
تلرحم،وتقريب جعهم ل مْ القرآن من أكثر نحد لن الإسلامية- 

نمشأ الصالح، لفح الؤلريقة عل آياته وفرت معانيه، بينتط إذا 
الإسلامية.والشعوب الأمم من عرهم ثان لاّثج دق 

فالنصارىللعمل، يبق من لكل مفتوح البلال أن ومنهات ٢( 
وكذلكوحاجثهم، فقرهم متغلن الناس؛ تتمجر عل يعملون 
اكورة؛وتصدير الباطل، مدهبهم نثر ق محتهد.ون الرافضة 

مثرؤعأي بقيام ني اليفرح أملأ النصارى، استغله ما مستغلين 
المثرؤعهناا كان إذا ، فكيفبدينهم؟! المسالمين ارتباط يقوي 

أهل—من الحملة ل المثدولة الحهود ضعف، مع الله! بكتاب متعلقا 
والفلألأتا،البيع عن البعيد الصحيح النهج لشر السنة— 

الالي الرافضة بجهود مقارنة والعمالية، العلمية والأنحرافارتإ 

المستعان.واف تفتر، ولا تكل 

)٨٩(



يلحظ-ك،ا القرآن بتحفيظ عناية لها البلاد هده أن ومنها: ٣( 

محقمن أكثر وفيها الدولية~، السابقات ق المثارين نوعية من 
الحهاتعند الجلة عثر الماحي عن قفلا ريمي، محي مليون 

والعلمي-،الإي،ان( -بمفهومها التدبر عبادة فانتنار الرسمية، 
العالمن،كثثرآمنهلريقإصلاحالقلوب،ونميدهالرب محيختم 

هذانلموب نحماله وما الخثر، عل إقبال من ماهوملموس ْع خاصة 
للقرآن،وحب الإسلام، نحام صادقة عاؤلمة من الكبثر الشعب 
به.عامحلفى وتعنق 

-لولكنني طويل، والمشوار كبترة، التحديات أن أدرك إنني 
مننملك ما باقصى بالعمل مأمورون بأننا موقن ذاته— الوقت، 
ميدانهق كل ج^، نبينا وسنة ربنا، كتاب لخدمة وطاقات قدرات 

الله،عل التوكل صدق مع فيه، مبدعا ه نفومحي محنه، الذي 
يعهليالذي الرب فإن النه، بحول المأمول فوق النتائج وستكون 

العملعل ميعهلي ممرة؛ أصعاف، إل أمثالها عثر الحسة عل 
بفضلإلا نحن وما ذللئح، مثل والمجاح القبول شروط حقق الذي 

وتوفيقه.وكرمه اض 

أنخاصة— أندونييا —ول عامة اض إل الدعاة عل حقا إن 
تبمدموا،ولا يثنوا يتفرقوا، ولا محتمعوا يتمارعوا، ولا يتعاونوا 

(٩٩)



الالخلل، وتديي التفاصح، لا التناصح روح بينهم تود وأن 
أكثربين يوحد الذي الاختلاف، حجم أن يدركوا وأن البناء، نفض 

والحواربالتثاور، حله يمكن لفخ؛ المنهج إل المنتبه الخإعامحتح 

نمرةلا الحق إل الوصول منه يراد والذي الهوى، عن التجرد 

سائغ،اجتهاد عل المبني للرأي التعصسبا وعدم الشخص، القول 
بدألت،خهليرة وبدعا التنصير، وهو أكثر عدوأ أمامنا وأن خاصة 
الرفض•رأسها وعل المجتمع، ق تري 

لوصولخثر فاتحة ويجعله المثرؤع، ب؛ذا يضر أن تعال اتله أسأل 
محاك.لإخواننا القرآن هدوات 

(١••)



الباديؤن

-٠١٤٣٤/A ;٩

أبرزبن أن ستجد الُالم ق والموئرين الُظإء مثر ل المتأمل إن 
البائرة.روح هو; محتمعام ق نارهم ومفاتيح محإتمم، 
ارعي،المالقرأن—; عنه عم —ما باحممار إما الميادرة؟ وما 

الخال.يقتضيه بعمل القيام أو مؤولة، نحمل إل بق وال
مسارعةكانت إذا ممدوحئ المبادرة هاوه تكون العفليم، ديننا وق 

،قملأب •؛زهنيمأ الشاملون بمفهوئ الخيرِ فعل إل ومادرة 
،لالؤمرن:اا■[،■ؤؤنجأىتمءرن ا؛ا، ]اوئرة:خأ 

إلالآحر:ن تل من يدعى أو ينادى، أن الإنسان ينتفلر أن غم من 
وحافزآ.دافعآ ه نفمن كبد بل أوذالئب، الأمر هدا فعل 

المحنىحذا القرآن حفاوة له لاح وتأمل بتدبر القرآن قرأ ومن 
لبق القفل له ~والني كوق متيقن يكتنفه أن قبل الثريف، 

السا؛قتانالأيتتن ق ولعل للناحء>ين— المشهورة الصفات تلمك جع 
أحرى;أمثله وإليك، المعنى، هدا عل ؛ JJjbما 

الصلاةعلميهم والرسل الأنبياء عموم تعال اض وصفح ١( 
■ءايتمبفيله• واللام 





ءء>مااواحد فانك نييتاؤإمامتامحمد سرة أماإذاقنت 

مبادراتبعدة قام النبوية؛ الدية أرض قدماه وطئت أن فمني 
منهاتمهمة، 

والأنصار.المهاجرين بين الأخوة عقد ~ أ 

وهمناشئة، زالتر ما فالدولة اليهود، مع الصلح عقد " "ب 
معجبهات فتح ~حينها~ شرعا ولا عقلا يمح ولا غدر، أهل 

المدينة.ق كبير وحفور قدم لهم أناس 
ويعلمهمأصحابه، فيه يري مكانا ليكون المجل،؛ بناء — ج 

صذلك غير إل والقضاء، للفتوى ومكانآ والخكمه، الكتاب 
البارك.المسجد ذلك بما حفل التي العظيمة ااوس 

الأكثرالأ/ ئ كان التي الهمة، المبادرات من ى؛رة يالة مي 
جدآ.صعبة روق ق قوية ناشئة دولة كوين تق 

الأئمةمن بعدهم عنهم-ومن الله -رضي الصحابة حياة وأما 
لهإكان مبادرتين بذكر وأكفي الكثير، الثيء العجائب من ففيها 
يومؤإل هدا يومنا إل نميتا أن مند الأمة هنءه عل الكبير الأثر 

وهماتالقيامة، 

جعإل قها الفاروق من بمشورة الصل،يق مبادرة ~ ١ 

•٣)







السمن

ح/إ0\إ 

يكتنفيعصها وكبيرة، كثيرة طائامحت، الاحتإعى اقعنا وق 

أسبابق تامث ؤإذا طاقته، معه وتموُت، يمو'ّثؤ ويعضها مبكرأ، 
الان؛نالناس يعص من النمى واكحطتم التشيط، وجدت ذللث،؛ 
تاثيرأ.الأسباب أكثر من الثخص بينهمذلك، يعيش 

صفحتيل ؛متايعتهم أثئ»ووا من عل سوالأ طرحت، لقد 
منفسمعت، \غ[اوا,أ لعمل المادرة حاولت، أن سبق هل ي)توير(ت 

مبادرتك،؟ق مضست، أم يكلامه، تاثرُت، وهل يث؛طلأإ؟ 
غيرفعدد ذاته الوقت، وق إقبايية، كامتؤ الإجا؛ات، س كثير 

يعصق الخميل أن إلا ا،لثبملة، الكلمة يأثر يوحي منها قليل 
يهينطالقون وقودآ التثبيط كلمة جعلوا أتهم ااتا؛ع،ن، إحا؛ارت، 
لريعضهمت قال، حتى وساء، ناغ عمل من عليه عزموا ما لتحقيق 

ناجحة،فكرق أن لهم لأثبت، القي؛ عل إصرارا إلا الكلمة تزدق 
تحقيقها.يمكن ومادرق 

عباساين للحير راع بموقف، الوثقة الإجاياُت، هده ذكرتني 

(١٠٦)



له،صا-ى من تثبيهلآ لقي الذي النكر، صباه ق كان حين .
افرسول تول *لما صاحبهI مع خرم وهذا إليه، يلتفت ب لكنه 
أصحابفلنسأل هلم فلأن! يا الأنمارت من لرجل نلت، .، 

عاسإابن يا لك داعجبا فقال؛ ممر*، اليوم فإنمم الني.؛ 
ضالض. أصحاب من الناس ول إليلثج، محاجون الناس أترى 

الحاJيث،ليبلغني كان فإن المسألة، عل وأنلتإ ذللئ،ُ"، فترك ترى؟ 
فتسفيبابه، عل رئاتي فأتوسد قاتل'"، وهو فاتيه الرجل عن 

رسولعم ابن يا فقول■' فراق، فيخرج التراب،، وجهي عل الرخ 
أنأحق أ1 لا، فأقول: فآتيك؟ إل أرسالث، ألا بك؟ جاء U اه! 

الحديثه.عن فأسأله اتيلئج. 

فقال:عل، الناس اجتمع وقد رآق، حتى الرجل فقي قالت 
أعقلالفتى هذا *لكن 

قدمايثبطا س «ع الموقف، هذا يتكرر أن راع هو كم 
ذللث،عن يثنينا لا وأن عملية، أو علمية مثاؤع س إليه نقصد فيإ 

موقف.أو كلمة 

,.OJIطلب ترك را(اي: 
المازلأ.نالمم0 )آ(1ي: 

)■ا(ضالوارمح)-آْ<.

.٧(



افهإل الدعاة سد ْع مكرآ الثبيط الدين أعداء مارس لقد 
سورةق عنهم اف حكاها الش الأساليب هده ل فتأمل 

مماأعسلم نأس ؛؛^ ١٠ءهءك\دنك> ؛،؛؛ ١٠نإدا؛دلنا ؤ المحل؛ 
ا.ا[يلاكءل:

ثتعال اف فأمر ١؛!، ٣' بمثر،ل'دءءل• تنهء ؤزإشا مره• وقالوا 
إليلتفت ولا دعوته، ل ستمر أن السورة" نفس ~في 
ثثثنتيميخي' سفيظىألإثؤ إق أنع ؤ قاتلا: دعاو:ام، 
يث^،ص ئو >^، إ0 أنس بجآ نثندثهم 

هذْبجعل أن الؤْن أحرى فا [، ١٢٠]انمل: غ وئومأ'صدبم 
كل،ات ١٦٢ؤيئد اكطن، قالأت -٦١ يدفع له، مهجا الآياُت، 

الكسالوالعاجزين.

عالميمشرؤع عل يقتصر لا الإنسان، يسمعه الذي المشيهل إن 

ليشمليمتد بل اذئ-اراع؛ من ذلك غثر أو نجاري، أو أودعوى، 
منها:أمورآ، 

ثاب،تردد فكم العمر، وظيفة هي المي الموبة، عن المثيعل ١( 
منيسمعه تشيهل بب، يالموبة قرار ذ بالمعاصي ه نفعل أمرق 
مضماقلبه، ق -٠١ يقذف شيطانه، وسوسة أومن سوء، صديق 

توبته!قبول متعظا ذنوبه، 

(VA)



كالحج،عامة، الطاعة ميادين ق الحهاد عن القس تشيط ٢( 
عنوالهي ايروف والأمر الثرعي-، ب وجد -إذا والحياد 
الكر.

محسنهاالتي المادين ق الكتابة ق المثاركه بالبيازت الحهاد ومن 
حتىالكتابة j يتعجل لا أن ان الإنيطالب أنه فكا الإنسان، 

منيعانيه فيا العلم من وقدرأ البيان، ناصية من شيئا يمللثح 
ذلكعن يتاحر بحسثح يتباطأ، لا أن —أيضأ— فهومطالم_، الكتابة؛ 

ارد•بورع علف ربا تآحرأ 
أماوتلميدْ، ع\ب ؛ن وغ الذي العمل، الوقف ببمدا واحتم 

فهواللميد ول م(  ١٣٣٨)ت: الحزاري طاهر الشيح فهو العالم 
يهول،حيث، اض~ رحمها — —( ٥١٣٧٢)لتات عل -كرد محم،الأستاذ 

فيااماوكراته«"';

ومحن،نصيحه الحزانري طاهر الشيخ أستاذي نصحني ولقد 
بتحرير^١^، لما ذلل؛، وكان البليلة، من وفكرى الضيلمع، من أوقاق 
٠ثا)الشام( جريدة  J فلا؛[لقالبلد؛ هذا ق الجاح أحبستا إذا ت
الهدف،إل شل ببصرك وارم ومر، حم من فيلن، يقال، لما ؛أذنلث، 

اض.رى اف، صد (، ١ ٢ ٦ )T/ ■خواطر• محاب ص مملا ( ١ر 

•٩(





'ط،اهةماهماءنيرلأ،ابي .(١)

A /YY /٠١٤٣٤-

مننزل كتاب بأشرف زمانه شرف ارتبط الذي رمضان يقبل 
كتابهوأحبت رما، أحثت التي ١^٠^ القوس معه وئقبل الياء، 

العظم.

أثرهوتحقيق بالقرآن، التأثر ق الرغبة الإيال! هذا صور ومن 
الدية،الأصوات ذوى الأئمة عل والإقبال والحوارح، القس عل 

ذلك.تحقيق عل - تلأوتم -يحن يعينون الذين 
مبارك،نبوي هدي الحنة الأصوات ذوي بالقراء الحفاوة ؤإن 

البارحة،لقراءتك أستمع وأنا ألورأيتني مومى! لأيي( ه قال كيا 
داويا؛'".مزامثرآل من مزمارأ أوتيت لقد 

-الذينلإحوانر الأسطر هذه أرقم فانئي المناسبق، وحذْ 
عليهاخمل وغثرها— الآراؤيح صلاة ق عندهم الماس محتمع 

تفيئايل ألحمها بالحر، والموامحى ايحثه، 

ياصتساله وغلب العلم، طلاب به شمحد الظوم؛ن اللف كلام ق مصعللح )١( 
العالة.بهد* العتيون وهم ونجؤيد•، القرآن بمراءة ■ءر٠و١ من على اياحرت العصور 

له.واللفظ ومارمح)يي(، 0( ٠ ح)خإ الخاوي )٢( 



أنريب ولا الشكر، تستحق النه من نعمة الحس الصوت أولا؛ 
بالأداءالقرآن أداء ق نخرها نكرها صور أعظم من 

ويقويرحم، كلام حأ للناس بحب الذي الحس، 
تعال،اف من نعمة الحسنة *والأصوات فيهم، تأثيره 

النقيةالخلة هذه لبت ما وأحق ومنة، الخلق ق وزيادة 

لصرفت إذا اض فغم اض؛ كتاب الكريمة والوهبة 
/النم٠ةاا' حق -با قفي فقد الطاعة 

مظنةالسن؛ صغر مع خاصة الإنسان، عند الناس احت،إع ثانيات 
يالإخلاص،نفسه فجاهد اض، وفقه لن إلا الفتنة، 

للخلق•التزين فل ف التزين عل والحرص 

حشيةخلفهم؛ الأقدام قؤع من نحشون لف، الكان وقد 
غبارعن معزل ل أنه يرى لا الموفق والقارئ العجب،، أو الافتتان، 

هذهمثل ق خاصة الجاهدة، عبادة عنده تتوقف، ولا الأدواء، هذه 
مسجده.إل مشيآ الأقدام مغ فيها يتتابع التي الليال 

إلالوعرة صروب من صرب وتلاوته؛ القرآن، إمإع ثالثات 
ؤتعال• قال يا .، الرمحول مهام ؤإحدى الد، 

لأبنالم؛ي)؛/ْ(.أا(ايمالندان 

١١٢١)



^^قاذمحصمح.مأت؛همتنءسمحث
^سهص0;أذأئوأمح،ةمص

بيترشظمح)ئآ0محأّق؛زالمل:لإقا،ميى 
اا'،آا'[.

آيةالناص من فلأن هداية سبب أن وسمعوا الناس قرأ وكم 
حينإالفلأنية العصية من تاب فلأنا وأن الفلاق! القارئ تلاها 
يدري،لا وهو بيه حمالناس تاب لمن فهنيئا الفلأل، القارئ سمع 

؛،،iJJbف تتعبد وأنن، القرآن؛ محتحبر القارئ— —أخي اممه قاف 
الثمي.حن عل لثه لنفمحاهدأ محه، الدعوة ماصدأ 

اشرسول عن مامحورة سنة محالتجويد القرآن أداء رامحعآت 
السأ محه القراءة فاداء المتصلة، بالأسانيد الاس أخدها 
الدىوالتعس التقعر س الخدر مع فيها، التقصر ينبغي 
الأكثرالممد عن محه القارئ ؤيثغل القراءة، -ياء يدم، 

بجعلررولأ • هّ تيمية ابن قال وفهمها، المعاق تدبر وهو 
حقامحقعن العلوم من الناس أكثر به حجب فيإ همته 

وترقيقهاحروفه، خروج ق محالوسوسة إما القرآن؛ 
والقصرالطويل بالي وانملق ؤإمالتها، وتفخيمها 
لهاما٠ني للقلوب، حائل هدا فان ذلك،؛ وعثر والتوسط، 



كلأمهااا.ه\"من الرب مراد فهم عن 

معخاصة يقرأ، ما بفهم عناية النامري أول هو القارئ حاما• 
خفيلا الرحؤع عل وقدرته إمامته، سنواُتا تقادم 

سادءاف•

ومدالكريم، النهر 3، القارئ عل يضين، الوقت أن أعلم إش 
وهذامحفوظه، مراجعة ق القراء يحضى عل قليل عثر وقت يذهب 

مرحلةكائني الغريب،، معاق تلص عل الحرص من يعفيه لا كله 

والأكملفالأول ؤإلأ مبذولة، متوفرة الغريب، وكتب، يمقامه، تليق 
فوائدهذا ق فإن الصلاة، ق قراءته يريد لما محتصرأ تقرأ يقرأ أن 

أهمهاتممره، 

يتلو.بإ وتأيره قالبه، حفور عل إيجابا يوئر ما يقرأْ، ما دبر ت~ 
ثمالمعنى، قرأ لأنه ه؛ نفق أكثرها— —أو المعاق هذه بات ن— 

المعاق.من وعى لما ستحضرآ م الأيات تلا 
بمنالذي القارئ من سيتأثر الذي السامع عل تأثثرها وة ق- 
يفهمالمرتبطة القرآن ءالوم من ذلك، ونحو والابتداء، ، الوقف

القارئ.

عنالمأثورة السنن من كاملا افه لكتاب الناس إمحملع سائسا! 

/•ْ(١٦اكاوى)رع با 

(١١٤)



دونولكن ءنهم~ اض ~رصى الصالح لف ال
تكونبحث إملال، ودون بأناة بل عجالة، أو هذرمة 
منالتلو وضوح معها يتحقق واضحة، القراءة 

الآاُت،.

نقنتعدم عل "وحرصا الأمحرة الستوايت، ق أته الحزن ومن 
قعغليم وتقصر شديد، إحلال حصل بعضهم- عند الاس 
ينتهيأيهم الأئمةت بعض J؛j، انتقل المساق وكأن الراؤيح، صلاة 

قصثرة!وبركعايث، ا سنوات، عل تقتم الختان وأصحت، أولا؟! 
الركعةق أمهلر ثلاثة عل يزيد لا الأئمة بعض أن عندي سن، بل 

الواجدة!

قوادحمن — ذكر ما عليه الخامل كان —إن هدا أن ريب ولا 
الإخلاص!

بلمعه، صل من لعدد يلتفت، لر من الأئمة- -من والموقق 
إحلالدون القليل، إلا حلمه يصل نر ولو ذللث،، ق المنة يراعي 

الموفق.واطه إملال. ولا 

(١١٠)



حطءيهمان 

٦٩ ! /A٠١٤٣٤-

وكر0لرفكلنا محبتها، عل النفوس جباك حملة، كلمة الحياة 

—عندكمين عند تنحصر ما غالبآ الكلمة هذه لكن الوُن،®، 
والسنة،القرآن نصوص أن بيد ونعيمها، الأبدان بحياة مإعها— 

التل—،بحياة عتايتهإ أن إلا البدن؛ حياة ؛مقوماُت، عنياتيإ ْع 
وأشدتأعظم 
ريتارلإه•سه i_>، اماني ألواح رمحح وذايه

الشريعة،ق العالية مكانتها القلبية العبادامحننح تثوأُت، هنا ومن 
فضلاقلبية، عبادات كلها تة، الالإيان وأركان الإحسان، ركن 

اغ.إلا تفاصيلها يعلم لا الكي، القلوب أع،ال بقية عن 
نفحاتس نفحة إلا رمضان— أجلها —وس الحر مواسم وما 
مرصها،بعد ونتعاق موتبما، بعد القلوُب، لتحيا الكريم؛ الرب 

يبحثونس اش1 عيال س الوسن فإن لذا حياتبما؛ ْع حياة وتزداد 
حياة،(؟#رمضان يكون كم، الؤال،ت هذا جواب عن بجد 

إالحياة فكانت، يرمقان؛ والقرآن بالقرآن، رمضان ارتعن لقد 

(١١٦)



1مأو القرآن! من آيات خمس أول نزلت منذ كلها الدنيا حياة 
ءمثقفم0وةبمأمح'©أمح

وًظعْ[، - ١ !؛_: { و؛أ0 هءألإذثن، ءآم 
النعمة.به وتمت الهيابة، به اكتملت حتى الوحي، 

وجع1نامممكؤأومن؛ان القلوب: حياة و'كانت 
؛ثتبمأ بمامحج ؛؛H، ق٢^٠^٠ ثثأت فآقابج،َةن يمح، بمثى 

ودياجثرالفللأم، رحم من وحرجت، بالنور، ت فاهتي [ ١٢٢زالأنمام; 
الحياة.فكانت، الحهل؛ 

بأصلالقلس، بارتياط إلا حيا يكون ولن ل؛ فرمضان ١. إذآ 
علهذا يتم ولن وحفوعه، ؤإحباته ربه، عل اقياله وهو حياته: 
وتدبرأ•تلاوة القرآن: -بدا التعلق بدون الأكمل الوجه 

النّهرهن،ا ق الحياة مشاهد من مشهد ق مل نتأ أن ولك 
ابنعبداض المبيل والحاحبإ الحالتل، الفقيه لحمه الذي العظيم، 

أحولوكان بالحم، الناس أجود الخم،. رركان بقوله• ق عباس 
اللامعليه جريل ولكن جمنل، يلقاه حن رمضان ي يكون ما 

الثي.عليه يعرض ينسلخ، حتى رمضان ل ليلة كل يلقاه 
الربحمن بالخثر أجود لكن لام العليه جبمل لقنه فإذا القرآن، 
.٠١٠٠المرسلة؛

)ا(اوغاريح)آ.ا'ا(،تمح)'آ'\>ا(.

(١٧



بشري؛رسول أقفل مع ملكي رمول أفضل تلاقى هكذا.. 
ولكلالعظيمة، الثمرات فكانت العظيم، القرآن هذا ليتدارمحوا 

شاء١من يؤتيه الله فضل وذللث، الأير، هن.ا من نميب، "هإ متاس 

يديبين وقوفنا معنى تثعر نحينإ حياهء ءرمفان سيكون 

مفتوحو؛فل_، الله، لكلام نستمع ونحن الراؤيح، صلاة ق رينا 
اذنه.تهمع آية بكل ايحاطب، هو أنه ؤيثعر رسالاته، يتلقى 

وتغيث،محتاجآ، لتساعد أيدينا تمتد حينإ حياة® ءرمضان سيكون 
منوجهه لماء حفظا المحتاج؛ يسال أن نبل يذللث، ونادر ملهوفآ، 

اليد.مد ومرارة السؤال، ذل 

بينكحبال س ١^^ ما يصل حينا حياة® ءارمفان ٌميكون 
لتحيىالهجر؛ لغبار مامحة هدية أو طيبة، بكلمة نرايتلث،؛ وبذن 

الن.يالشيطان وتغض والمودة، الصالة معاق من اندرس ما يذللئج 

نمبادىبموؤاأفييًنإنؤ المومشزت بتن بالتحريس يفرح 
(يتالإ-/اءتلإمتيعد>لفيثا لن بجم لإع ألسةن 

٠٣.]

ولينالصفاء، ساعات تهتبل حينا حياة® ءارمفان سيكون 

والدمن ءاليل؛ح حق له ولن لث،، لنفبالدعاع يديلث، لترغ القلب،؛ 
كلق المسلمين ولإحوانلث، إحسانه، إليلث، مبق ومحن ومعلم 
وقتل،ونمجم وجور ظلم من يعاف ما يعاف كان مذ خاصة مكان، 

(١١٨)



حياةمعانر من معنى معها ؤيدوق الإنسان، يجدها لذة فلذللث، 

3،ساع هو بل شكورآ، ولا جزاء ينتفلر ولا يدعو فهو القلب، 
ق~ قوله عاليه دل ما وتحقيق يالدعاء، فه العبودية تحقيق 

وتوادهمتراحمهم ق الومنض ®ترتح( عليه: المتفق الحديث 
حدهصائر له تداعى عضوا اشتكى إدا الحد، كمثل وتعاؤلمهم؛ 

والحمى*'".بالسهر 

تغتنلر إن شرة قلوبنا بان نشعر حينإ حياة* ®رمضان سيكون 
متدل؛ إن وضالة بالقرآن، تتثف لر إن مريقة وأتيا بالقرآن، 
بالقرآن.تحق لر إن وميتة بالقرآن، 

مواءاالأشهر من وغيره رمضان يكون أن البيرأ، الغض من، ؤإن 
حياة!ن رمضان يكون لا حض 

٠٠.

اامح)أهْآآ(.،له، واممظ •٦( ١ اسارؤاح)ا )١( 

(١٩



وخطرامحواةالندمب؛تيد1لهاسمدةه 

 /U/،٥٠١٤٣٤ا

الأمة؛هده ق أكثرها— —وما الفأل عل تبعث التي المبشرات من 
يالحفظالاهتإم إل تضيف عودة ربيا بكتاب التمسك إل ءودت٠ا 
القرآن،تدبر وهو ألا التنزيل، مقاصد أعفلم من يمقصد العنايه 

محإح ه ثئوأ وئق  ٥٥١وقت,مح4 > نحاد: ت،ل 
[.١١،]ص: !لأي 

منفصوص التدبر؛ قفل عن حديث، مقام المقام وليس 
علوالعي الدبر، عل الحض ل ومتنوعة كشره الوحتن 

؛التفكربالأمر حتمت، آية كل إن ! ٠٢١٥قال لو بل عنه، المعرصن 
البابهدا من هي بالمثات— —وهي والاعتبار والعقل والتدكر 

مصيبا.لكان 

بما المبشرة، العودة هده أن هنات عليه التنبيه المقصود لكن 
حللبمبها يقع أن نجئك، فإنه الزلل؛ من تحوطها بضوابهل تحجط 

كتاباتمن بوادره تلمحفل كإ تعال، اطه كتاب عل وجرأة كبير، 
بعضمن أو وأحهلأوا، فاغربوا تكلموا الذين الصحفي؛ن بعض 

(١٢•)



خاصةللحم، ما بطرح للجرأة التدبر حب دفعهم الذين الناسثة 
راالفيسوك'اق الاجت،اعي التواصل مواير عثر ذلك نير مع 

وغثرها.و»تووتر« 

هدا،تحتمل لا فاكالة ذللث،، صوابط ذكر بمدد هنا ولت، 
علالتنبيه منها يقصد التي الهمة المسائل بعض إل أسر لعل، لكن، 

فأقولمهلولة، ورقة محمل اليتم، الموضع هدا ؤ، أقلام رووس 
الاختصارتوجه عل، 

يمكنلا إذ العني،، فهم عن، فرغ الصحح التدبر إن أولا: 
خاطئ.فهم من، مطلقا صحيح تدبر نمور 

كشلزث،اهء ؤز تعال: قوله من، معنؤ، تنبهل يأن أراد فلو 
ه]الأماف:ئهث، ئمحكة ؤ ئهث محي تيذ ألءقنو،إن 

أنهءإ، الحمل ئهم فلو عليه( )محمل، معنى،: يفهم أن بد فلا [ ١٧٦
أنالضرورتم، فمن، العني،، فهم ي خطا فهدا شيئا طهره عل، تحمل، 
أنه:الحمل، معني، فهم ؤإن الفهم، هذا عل، الني، التدبر ق ينطئ 

فيبقى،للمعنى،، صحيح فهم فهو عليه، الهجوم أو الكلِ، طرد 
واستنباطه.تدثره ؤ، النظر 

ليستوخفائه— معناها وسمح جهة ~مزإ القرآن آيات، ثانيا: 
معانيهوصؤح حيث، منر فالقرآن واحدة، درجة عل، 

مإن:وخفائها 

(١٢١١



عنالغرابة انتفاء حث من العاق؛ واصح الأول! القسم 
التيأو الأحر، واليوم التوحيد، معاق تقرر التي كالآيااتv مفرداته، 

الأخلاقل ترعب التي أو الإسلام، وأركان الإيإن أصول تسن 
ليقع وقد ذللثج، ونحو السيئة، الأخلاق من وترهب الفاصالة، 

)عمالأخثران واإءرءان بيان، إل تحتاج غريبة مفردات ذللث، أثناء 
لدللث،.واضح نموذج وتبارك( 

وهيالغرس،، فتها كثر التي الآات الأقل، وهو اكاق: المم 
أنعلم~ بغتر اف عل القول خهلورة عرف ~لن يمكن لا التي 

فهمعن مع التدبر إذ معناها؛ فهم دون تدبرها من ء بثي يتكلم 
انمي.

العلم'"'أهل هم نعال افه كلام تدبر من نميبآ الناس أحظ ثاكا! 
بأحكاموعلما الثلأدث،~ —بأنواعها لدلألاته فها بالقرآن، 

العمليةالرحمة هي ~التي الجوية ترة بالوعلما الشريعة، 
كانومن وصفاته، وأسإئه يافه كان من للقرآن—وهكذا! 

نصبيأأكثر كان أعلم؛ ومثرته افه رسول تة ب
مراتبهم-تفاوت، -عل وهم للتدبر، والتوفيق للاصابة 

العلم.وءلد< الطلمام وهم ( ١ 

(١٢٢)



علومهمن ؤيغرفون الكتاب، هدا معاق من يمثحون'" 

ؤماكوالمهم العلم محن تعال اض ماآتاهم قدر عل 
[.١٧]الوعد: ^ محإ؛4إأووياوا 

لهايفعلن لا قد وقفايث، لبعضهم أن ينكر فلا العامةت وأما 
عندكلامهم ينوش بل البابإ فح هدا يعني لا لكن العناء، 

الحكم.البق الواضح 

قما ثعلم العلم أهل يشاركون العلم" أهل غثر ~أعز، وهم 
؛tipالعلم ت بقوله ص البصري الحسن عناه الذي القلب، 

اللهحجة فتاللث، اللسان؛ عل وعللم المانع، العلم فداك لقلب؛ ال 
ءلحلقه٠

عنيتح الذي القلبي الإيان الفهم القيبح: j ما بعلم ومراده 
معانيها،يعرف كريمة، آيات من به يمز لما القرآن قارئ تأمل 

فيتوقفالمفامثر، يرابح أن معها محتاج لا بحيث دلالاتها، ؤيفهم 
فإنعليها، وعمله نفسه ؤيعرض قلته، -٦١ ليحرك متاملأ؛ عندها 

هنفحاب أهلها من يكن لر ؤإن اف، حمد أهلها من كان 
القصود.توضح واقعية قصه أذكر ولعل وامتعتب، 
يقرأالإمام سمع حينا — متهلقتنا'" ~في عاميا رجلا أن وهي• 

(.٢١٣)ه/ اممغة ظ؛_ى المخ: )١( 
النمم.)آ<دِ، 

٠٢٣)



ألممقنين ثيد، نإد ؤ الآحزاب-ت سورة ~في تعال اض نول 
س<بج،محءبمقد،ما

عيا،ذمملجن عنهنههإؤأعل هث،ثأ،١١^٨^، نثثاملفثا 
ياالمجد! لخإعة يقول الصلاة يعد فزعآ قام  ٧٤٨' زالأحزاب؛ ه فيا 

فإذاصدفهم، عن مثالون الرسل حثرة هؤلاء خافوا حاعة؛ 
.ه وأيكي فبكى ا نحن؟ نقول 

الطريدمن أن فعلمه اللم؛ للتدبر يوثق أن أحب من رابعا• 
الحمقينالعالم أهل كلام بقراءة يعتني وأن اش، تاب كق 
ه^،محمد أصحاب رأصهم وعل الباب، ل"ا هل 

ثمرةهي ياليغة، اشارامتح تفاميرهم فمي وتلامتدهم؛ 

التدبر.صور من وصورة تامل، 

قالسلف عباراُت، تنؤغ العالم! ءلال-s به يفرح مما فإن ولهل>ا 
قالفلر من مزيدأ الفكر ؤيمح للتدبر، بابا يفتح لأنه الأية؛ بر تق

بر!تقل البحري الخن قول ذللث،! أمثلة ومن الآياءتج، معاق 

الالدين »هم نال! [ ١٩٨محران: ]آو ،• بمأمحإؤ ق أقو بمد ؤJما 
—وحقارتبما صغرها ~ءل الدر يزذون لا كانوا فإذا الدرُ؛ يؤذون 

المسلمن.إخوانبمم عن فضلا إ آد-م؟ بني يوذون أتراهم 

(١٢٤)



لمايعوم هي بل التدبر، باب لإغلاق دعوة هده لسست، ختامات 

قولكن معانيه، ق والتفكر كتابه، تدبر من إليه؛ اغ دعا 

القولوهو المحذور، يقع لا حتى الرعية، القواعد صوء 
بتحصيلأمئ بالثيء الأمر لأن علم؛ بغثر النه عل 

فيهاكتب وقد ممرة، وهي تحقيقه عل نمهم، الهم، الومائل 
الموفق.والله العلمُا'، محللأب من إحواننا بعض 

وكلاما1مآن( يهم سالب اكان )الراحل و ، الضم( القرآن ق )ين ،؛،: ٥٥)١( 
■الميل صالح بن عمام الشح لآخيتا 



الفرقاناثرالقرآزديؤؤب 

-٠١٤٣٤؛ا/٩; 

الكثرى،بدر غزوة ل القتال ساحة لاحت الفرقان يوم ذكر إذا 

الثانيةالسنة من رمضان من عثر السابع يوم أحيائها دارت التي 
الهجرة.من 

السنةودواوين اف كتاب ق هلورة م الغزوة هدم وأحل.اث 
المز.وكتب 

وحديثآ،نديا أوجه عدة من وأحداثها الغزوة طرقت لقد 
منآخر وجه عل الضوء فيها ألقي أن أحاول ا،لقالة هده ولكن 
العروة.هده أوجه 

مم.تعال،ينيكونوا لر عنهم— الله ~رصى الصحابة أن العلوم من 
المكرية،للمواجية كارها أفرادها بعص كان بل الغزوة، لتلك 

تصويرق الأنفال آيات عليها نصت حكم ذللن، وراء من فه ولكن 
المشهدتلذللث، عجيب 

0بجهؤةاقهاليبمتاوه,ش'ص'جم' 

١٢٦١)



٨[.- ٥ ]الأنفال: حيثت،• أمللثوي* 
لذلك؛لكرهأ بعضهم وكون بل لها، نعيين مغثر كونم ومع 

وثان،وتضحيات بهلولان من فيها ظهر ما للطر اللافت أن إلا 
الر؟فا 

التيبالقرآن، النبوية التربية ت مي ~~ ياحتمار — ذللئ، ق المز 
ستة!عثرة الخمس قاربت طويلة، توات ب الغزوة هده سبقت 

هذا؟تنأ فكيف مكة، ق منها عشرة ثلاث 

بتوصيفعنهم~ اف ~رصي الصحابة من عدد ذلك، عن محيب 
عجيب!

ذلك:ومن 

ررلقدبقوله: هٍا عمر ابن عن الشيثاق عوف بن القامحم رواه ما 
وتنزل،القرآن، قبل الإيان يزنى أحدنا ؤإن دهرنا، من برهة عشنا 

يوقفأن ينبغي وما وحرامها، حلالها فيتعلم محمد. عل المورم 
رحالأرأيت ررص قالي: نم القرآن®، أنتم تعلمون كا فيها عنده 
آمرهما يدري ما حاتمتته إل فانحته بين ما فيقرأ القران، أحدهم يوثى 

١٢٧)





وبيانالرسول ؤإجلأل وصفاته، وأمإئه وألوهيته 

مكانته.

والكام.كومن أسهاش وما الأحر، م ٢— 
رسالةنحمل كانت التي الحسنة، الأخلاق عل التربية ٣" 

يستجيبفلن حن؛ خلق صاح-، يكن 1؛ من مفادهات 
لدعوته.النامن 

منكثثرة، يأسالسِ، العظام الأصول مده التربية تحقيق تم وقد 
أعظمها:

خصومهم،ومواقف وأتباعهم الأنبياء من الساشن نمص 
النيمبرة ق عنهم— افه —رفي المحابة يرام كان ما إل يالإصافة 

قدوةل والعار، الدروس منها يستلهمون عملية، ترحمة ن م. 

بكلمةؤقفأ عائشة ا،لؤمتين أم أوجزته تطبيقا القرآن تطبق يروتيا 
القرآناا؛ه.حلقه رركان عظيمة: 

العمليةوالرة المكه، السور تضمنتها التي الأصول هذه ان 

الذيالنراص هي المدق؛ العهد وأوائل المكي العهد ق ه للنبي 
-قالنبوي المنهاج عل جيلا يري أن يريد من كل يضعه أن ينبغي 

٧(.٤ ^٦ ملم رواء ( ١ ر 

(١٢٩)



النبوي،اكرش الهدى هذا عل فليسر وحلقته~، مدرسته ق أو بيته 
القرآن.قبل الإبان الصحابة: ثه الذي الأصل عل يرتكز الذي 

تضحياتمن فيها وقع وما بدر، غزوة مشاهد ل تامك ؤإذا 
الوالقالة الهاج، هذا عل التربية أثر أدركث وثبات، وبملولأت 

ولعلعنه، الخديث، بمدد نحن با ارتباكله وبيان ذللئح ترح تحتمل 
ذللئ،■لبيان قائمة مقاله يبر أن تعال افه 

(١٣•)



حفؤنرس

-٠١٤٣٤؟/; ٢١

قالاعتلكف آية وأنرأ الاعتكاف، عن أسمع صباي ق كنث، 
يالعلومةأشبه فكان \كير0أ بالدق محط ل أراه ولا البقرة، سورة 

الطرية.

الناسرأى حتى معدودة سنوات، سوى ذلأئج عل يمض ولر 
الحوامع،ق تعال اض بنولت، يعمرون وصغارأ~ ~كبارآ 

عاليهاأجع ~التي السنة هده ءلهرا،تتإ حتى الصغثرة، الماجد وف 
والمة.الحمد ولله الملموزس 

لحلهاأنه يلحفل العظيمة؛ الثع2رة هذه لتطبيق المتاع أن بيد 
الذيومقصدها رونقها بعص وأذهب، صفاءها، كدر ما يعص 

باض،والخلوة الخلاتق، عن الأنقطاع وهو أجله؛ من شرعن، 
عليه.والإقبال 

يكونأن ب فلا الحادة؛ عل ربانيا الاعتكاف يكون ولكي 
أمورآ،العتكم، يراعي بأن وذللئ، وياطنآ، ظاهرآ للنريعة موافقا 

يل:ما أهمها من 

-قصد فلا الاعتكاف، ينوي عندما تعال ف الإخلاص أولا: 

١٣١)



اضوجه إلا أشغاله- من ويمخ يته من نحرج حن 
وتريهمناجاته، ق والرغبه به، بالخالوة والأس تعال، 

قيزهد اكمد هدا فاستحقار مراقبته، عل النفس 

قالوقت، ؤإصاعة وفلان، فلأن مع الحديث، ق الرغبة 
ؤيقويأجاله، من شؤع الذي ، الاعتكافمقصود غثر 

العبادة.س|ده التلدذ 

—الوقت، حيث، من الاعتكاف،، ق النبوي الهدي مراعاة ثانيات 

بمعرفةإلا يتأتى لا وهدا وتعاملا، وأدبا وانتهاء— بدءأ 
العلمأهل كلام ق مبثولث، وهو وأدبه، الاعتكافح فقه 
فيه.التملة اكنفاُت، عن قفلا الأءتتكافإ، اب، بق 

وقراءةصلاة، من الخاصة; الحثادايتط هي ا،لعتكف، زاد ثالثا; 
يالدعامولهح لالنفس، ومحاسبة ومناجاة، وذكر، قرآن، 

والثناء.الحمل. متحى عل والثناء 

بالأعالللانثغال مفضلا وقتا ليس ، الاعتكاففوقّت، وعليه؛ 
فهواالنامي— حوائج وقضاء العلم، ءللّ_إ —من نفعها المتعل،ي 

وت٠ازيبهااوتصفيتها، التقى، عل الأكفاء زمان 

انشغالهفلعل عنه؛ يستغنون ولا بحاجته، الناس أن نحفق ومن 
اعتكافه.س أحن حوائجهم بقفاء 

(١٣٢)



أنمولاه— بيت ل نفه حبس —وقد بالعتكف حري رابعا؛ 

وخاكهسيده وبان بينه سلفت التي ذنوبه يتذكر 

ولرفستره جانبه؛ ل ونصر عماه، فكم ورازقه، 
يأحده!ولر أحطا وكم الخلائق! بمعصيته؛؛ن يفضحه 

محملايمحاق هذه ندكر فان ا يعاجله ولر تمادى وكم 
—لعمرونالك اض، من والحياء الانكسار عل النفي 

•ومولاه سيده يدي بين العبد حالامت أحن من القه— 

وقيالتوبة، ونحاوياو الحمل، ق الخد عل يبعث، تذكرها أن ك،ا 
أتقىعنادأ هناك أن يتدكر حنن خاصة بالنفس، العجب علائق 

اطهتوفيق لولا أنه يوقن بل منه، تفصثرأ وأفل إخلاصا، وأكثر منه، 
الاعتكاف،.هذا له تيسر لما وفضله 

الاعتكافليحقق مهم؛ مطلي، النفس "ع التوازن خامسا؛ 
الاليالأول ه نفيرهق المعتكفن فبعضن مقصوده، 

أوالمعتاد، عن النوم فتفلل السنة، طيلة يعتده لر إرهاقآ 
ليالتانمض، إذا حتى ه، نفتألفه لر جوعأ ه نفمحؤع 

،!وضعففر ثلاين، أو 
ء

تال.رجمن والوفق يملحها، الذي وما ه، نفيعرفا ان إنوكل 
الاعتكاف.من الله مراد محقق حتى معها 

(١٣٣)



أنيجوز فلا سة، العلم" أهل "باماق الاعتكاف سادسات 
أوواجب، ق التفري3ل الستة هذه تطبيق عل يرتب 

والزوجةكالوالدين حق، ذي حق ل الشبر 

علسة يقدم أن العاقل بالسلم يليق فلا والأولاد، 
واجب.

معهوعثت للاعتكاف، انمتكف— ~أتاا وفقت إذا سابعا؛ 

ودمعات^، Ipما اض فتح ولحذلات قلبية، أحوالا 
منذللثج ومر لقاته، إل وثوقآ فه، حشية جرت 

حا،التحديث، من واحذر فاكمها، الإيإنية، الأحوال 

له،والتعبد اض، عل الإقثال النعم: ®أعغلم فإن 
علحاسد نعمة ولكل إليه، والتبتل إليه، والأمaلاع 

هذهمن أعظم نعمة ولا جلت،— أو —دئت، فدرها 
وليسحا، متحالقه المنمهلعين الحاسدين فأنمس النعمة، 

الوأن الحاسد، عن نعمته إحماء مجن أملم للمحود 
ؤ،اث،ايوّف،: يعقوب فال وقد له، إفلهارها يقصد 

إنلأء،َكدا ثممدا ميق، -لعق رت،ق لأهثص ثثحت 
،•لم،ف:ها.

ما،نحدُث، فو الله، مع وحال وحعية ئل—،، صاحبإ من وكم 

(١٣٤)



يوصيولهدا كفيه، يقلب فأصبح الأغيار، لياها ،، JLtما؛ وأحثر 
ؤيتكتمونأحدأ، عليه يتليعوا لا وأن اض، هع الر بحففل الشيوخ 

التكتم.غاية يه 

لهمافه وهب وما الله، مع لأحوالهم كت،انا ثيء أعفلم والقرم"' 
للمبتديءسيإ ولا عاليه، القلب، وحمعية به، والأس محبته من 

الشجرةتللث، أصول، وبت وقوى أحدهم تمكن فإذا والساللثج، 
البحسنا قلبه، ق السإء— ق وفرعها ثابت، أصلها ~التي الهليبة 
الله؛مع وشأنه حاله أبدى إذا فانه العواصف،، من عليه نحشى 

يعرفهؤإنا الممع، عنليم بابا وهدا يبال،، لر به؛ ؤيوتم به لبمدى 
أهاله«'".

فهالإخلاص وهي أير: مملحة العمل كت،ان وراء ومن 
■ذللئ، عل القلب، وتربية تعال، 

والنجب،:إياك ثامأ: 
امابيسبماسمأوه|أء4سبهضزنإذاسuشرذ 

وكل- —وضرها العبادة هده ق قضيتها لحفلة كل أن وتذكر 

فضع^^،، تعال اطه فضل محض هو إنا إليه، توفق صالح عمل 

المالح.لف الت يم ( ١ ) 
؛A(.U/ir))آ(دالعال؛رايد 

١٣٠١



هدهأمثال دوما وتذكر بالك، عن يعب ولا عينيلث،، نصب هذا 
اس:

<>ثؤث-قلمجسسصإبهه 
[.٨٣ناس: 

>نسأمحصممقِظ؛قموانظه
ممر.وغثرها ٢[، ١ ]النور: رآسٌهيعهلر،• يءر،ندثلء 

(١٣٦)



اسبج(هبودستي

YA / ;٩٨١٤٣٤-

اءونوسوريا؟! بورما ز يملون ؤإخواننا بالعيد أفرح قف 
أنتريدنر كيف والجرم؛ز،؟ا الكفرة يبل من يغتصبن المسلمين( 

مليثة؟!والقدس بالعيد أفرح 
حرقهفلوحم امتلأت أفاصل من — —أحيانا نسمعها أسلة 

الأعيادص وءحْ العيد هذا يتقبلون وهم الأمة، واير عل وحرنا 
حطا؟كلامهم ق فهل جراح، من، فتها الأمة نحلوا أن ز التي، 

هىحية، قلوب من نابعة الأسئلة هدْ أن فيه سلن، لا مما إن 
-jأنه يعلم أن، للمومنر سغي، م، الشعور، هذا عل مأجورة 
لهكإ السراء ق عبودية فله لولاه، المودية يبس كلها~ أحواله 
الخزن،j( عبودية له يا الفرح ق همودية وله الضراء، ذ همودية 

حانبخ.عل حانبؤ يطغى فلا والغض،، الرصى، ل ذلك ومنلر 

فهوالمعنى، هدا تصور عليه سهلي و. المي، مثرة 3، تاملر ومن، 
إذاعبنه تدمع اليتم، الرحيم الأب وهو التبتل، محراب ق العابد 

بتقبيليثرح الذي —أيضا— وهو يكدر، ما وأحفاده أولاده أصاب 
زوجكأي الزوجية حياته يعيش، الذي وهموالزوج وأحفاده، أولاده 

١٣٧)



قالحهاد عبودية يعيش الذي وهو واجبات، وعليه حقوق له 
ورسالاتهاش عن البلاغ همودية يعيش الذي وهو القتال، ميادين 

حرأ.وهلم والقضاء، الفتوى قام مق 
بالمد،الغرح عبودية يعيش . كان فلقد الحيي، نحص وفي،ا 

لهذاالهيابة عل والشكر العدة، إكإل عل بالشكر مقرنا فرحآ 
اممه.إلا يعلمهم لا فثام مه حرم الذي الدين 

المباح،اللهو من ثيء مإع عل العيد- يوم -ى أزواخه ؤمر 
منجاريتان وعندي بكر، أبو عل دخل عاتثة قالت، كإ 

تفالت، بعايثح، يوم الأنصار تقاولت، بإ تغنيان الأنصار جواري 
رسولبيت ق الشيهنان أمزامير بكر• أبو فقال يطبين، وليستا 

بكر،أيا اريا اممه.ت رسول فقال عيد— يوم ق —وذللث، اممه.؟! 
هذاعل البخاري بويتإ وقد ، ٠١عيدناء'وهذا عيدا قوم لكل إن 

عليهوبوب الأسلأمء، لأهل العيدين منة رباب بقوله• الحديث 
أيامق فيه معصية لا الذي اللب، ق الرخصة اا؛اب، بقوله؛ النووي 
الع؛د«.

عليهتتجدد والحراح الصاب، تزل لر الذي وهو هذا فتل 
بقيأحد* اغزوة ق الصاب، فصنع المدينة، ق العيد ثئ مذ 

(.٢٠ ٩٨حرملم (، ٩٥٢ح)لممحارى ا ا

(١٣٨)



شلق مصائب من له نحدد عإ قفلا حياته، ؤليلة له ملازما 

حمزةرأسهم وعل أحبابه، بعض ممد أو أصحابه، من حاعة 
•أحمض عنهم اف رصي إبراهيم' وابنه وجعفر 

الحزنهمودية انميت j انموديمح، ض الحمع له سغي والومن 
الفرحمعه ستشعر الذي بالعيد، الفرح وهمودية إحواته، كاب 
البحيث لكن سبق~ ~كإ الدين لذا الهداية ونعمة العدة، ياكإل 

الفرحعبودية ظهور هو هنا• الأصل لأن الخزن؛ عبودية تهلغى 
بالعيد.

يتمل-الذين العتاد بحص عن نقروْ ما أن  ijLjالمعنى وهذا 
الفرحعدم موداها: كفات؛ من الوعظ- كتب، بعض ل أقوالهم 
يوامقلا غلعل بحززأ بالعيس الأمر منها• يفهم يعفها بل بالعيد، 

قومارأى -لما بعضهم كقول له؛ الاعتذار ْع قاتله، عليه 
هذافيا صيامهم منهم تقبل هؤلاء كان إن عيد—ت يوم ق يضحكون 

فعلهذا ما صيامهم مهم يقبل ب كان ؤإن الناكرين، فعل 
الخاضزإ

فمتىالعيد يوم ان الأتيضحلثج لر فإذا كر، نفلر هذا وق 
يضحالثإ؟إ

أهلمن توما رأى أنه محمل العابد هذا بأن الاعتذار يصح ولا 

١٣٩)



هبتهمأن عل يدل الشاكرين( فعل هذا )فإ فوله; فان ايياصي، 
الخثروالصلاح.أهل من أتم عل تدل 

به،وربطهم ونشره الناس ل إشاعته ينبغي الذي أن والمحول؛ 
قوله•ق مطلقا، به بالتأمى تعال اممه أمرنا من وهدي منهج هو 

محاآهتأللإ.ت3ةإيثمإ؛مآئظنِمكة )كءة 
مٌمئ'ذلك إل اليل وأن [، ٢١]١^١^: ،■ آصز 
ومرها.حلوها كلها، الأحوال ل . محنته 

العتادمن الفضلاء بعض عن تروى الش والأقوال المواقف أما 

النيمحنة وهو السابق، الميزان عل محعرض أن فيجبا والصالحض؛ 
صاحبه.عن واعتذر زد ؤإلأ بل، وافقها ا م. 

(١،•)



(ا/؟ دقاضاسر) 

^\إ'\إاى\م

بعضعند اليأس لغه نرز الأمة؛ بما تمر التي الأحداث ل ظق 
آخر.حينا الخزن ولغة حثنآ، أفرادها 

وفدكيف النفوس، عنه تنفلئ، لا العارض الحزن أن ؤيب ولا 
العالض.إرب من بالوحي الود المرّين، بسند مر 

سرعةمحي المعنى؛ هذا حول، تدور اش الأيات ق المتأمل لكن 
ذكروليس متنوعة، بأماليبج والمشاعر الخواطر هد0 دسر ق ظاهرة 
هوالمراد بل الأمعلر، هذه 3، لنا مرادآ المعنى هذا 3، الأياتر 

الفأل(،روح بث 3( السوي والمنهج القرآف، المنهج من، الاستفادة 
علسيطرت إذا التي الحزن، ومشاعر اليأس، غوائل ولغ 

الثمر.الإمحابير للعمل تدفعه ولر أقعدته، ان الأت
ممرة،بشائر واقعها 3، أن إلا آلأم~ من تعيشه ما ~مع الأمة إن 

المانحي.القرن 3، ■^١٠ كانتا بإ مقارنة 

ولاالرمان، عقدمن من أكثر مند أرصدها كنت، الثران وهذه 
النفومحىتنعش علها يعصها؛ ومأمو3، كثرة، إلا الوقت، يريدها 

(١٤١



نمرةعل العمل من فلزيل القائلة بالنفوس وتدغ المحطمة، 
تايشرات هذه فمن الإسلام• 

الإلهية:المنن أولا: 

إييشمحك ثهل، ؤ بحانه: قال تحول، ولا تدل لا فهي 
يلُا>:

الأثرعظيم شريف، عانإ الإلهية المن ^ أن ريب ولا [، ٤٣
رسولهومنة تعال الفة وكتاب منه، الاستفادة أحن لن والنفع 
كتبالموصؤع هذا ق الفت، وقد المن، من ممر بتقرير ليئان م. 

منهجية.علمية ودراسات 

الميشراتمجن رصيلءا هدا~ —لموضوعنا الله بحمد نملك ونحن 

نحابيرلا المن هذه كاست، ؤإن والتفاؤل، الأمل عل تبعث التي 
والكافر.الملم عل تحرى أما خصائصها مجن إن إذ أحدا؛ 

للإسلام:التمر بان تشر الي ثن الهذه فمن 

يودواولر اممه، نعمة كفروا الذين الطرين- المرنئن إهلاك ~ ١ 
نيث٠^ أق؛ ؤبممث ؤ تعال: قال شكرها، 

متزم ؛^١ يذء ي مميثت :رثة 
يألخري،ألمغ دتاش آقئ •أدائها أش أسمه قمحقمت 

(١٤٢)



تعال;وقال [، ١١٢]الحل: ،■ بمتميى ءقامأ يما 
هكث>عقثلمؤ̂ ؤ

[،٠٨قتلكئسيلبيلأثطنامحاءمحك،•]القصص: 
ققك/أختمت دزأ آلذ إق ر أم ؤ وجز•' عز ومال 
وماخآ[...الآيا>ت،، ]إيرا،وم: ي• أأ؛وإفي دار مبمهم هئإ 
يعيد.عنا سبأ نمة 

مها-خاصة الأرض أمم من كشر إل نظرت إذا وأنت 
المويةتتأخر قد لكن عليها، تماما منطبقا هن-ا وحدت — الغربية 
أيضاأخرى ستة لتمفى العقوبة تتأخر ريعا بل نعلمها، لا لحكمة 

اة،مهءئتومطاسرلج:>نلآصهصا 
مهه؛لآلءم١ن;وثم ثم عم ح( يكيهر 

البخارى-مح-في موسى أير حديث إليها ضر التي وهي [، ١٧٨
ثميفك« لر أخدم إذا خى أالظالم ليمل اف »إن قال: السمي. أن 

^٥؛^٢٥٤٩مأ.مل،-طل:>ةقبمئهاآ 
١['''٠.• ٢ لئد*ثلإ>ِشديد،•]هود: إة 

وقؤ تعال: يقول الغلاالين; إهلاك السنن: هده ومن ٢— 

ح)ا-خأئ(.أا(اوخاري 

(١٤٣



بمض:^[،,_ضل
تأنمآظريوهم'ةمحطلإث ين ئسنا ؤ وءلأت جذ 

انمىهذا ل والايات [ ١١؛•]الأنا،: ^،٠^٥ ثتدثا 
ومايطول، لن أمد أن السلم سنر وهى كثثرة، 

الفللمْع جع إذا فكيف هذا! عصرنا ق الفللم صور أكثر 
باق!الكمر 

لهلونعظيم، ظلم من العظمى الدول بعص تمارمه ما إن 
يامحممنها~ الإسلامية ~حاصة المتفعقة الشعوب عل مقيت 

فيموتالشامل، الدمار أسلحة تطويق وباسم الإرهاب، مكافحة 
عثراتوتقصف، حوعآ، الأبرياء ملأيتن الدعاوى هذه بب 
فتكيم<الناس، من الدج عل يتهلل لا ظنأ؛ الدنية والقرى الدن 

عتؤلأآه ثنتنجى وث* ؤ فيقول: وحل عز ربنا أما ا ؛عقلائهم 
يم]إيراهم:آ؛ا.عثائدآصشى 

منسنة وأمثالهم الغللمة هؤلاء عل محق أن يرم، والمؤمن 
وهى:الثابتة الإلهية المن 

قجاءت الإلهية نة الوهذه المدين، عمل يصلح لا اف أن 
ؤما:؛ئثدبجآيرإنت بقوله الحرة عل ردموص. معرض 

[.٨١ءنيآممسدتي آثسءلقإنآقلأءع 
(١٤٤]





تموتوعندما مبالن، وعثر الاهتإم عديمي نكون عندما ستزول 
الرجال«ا.م'".غلوب ل والأخلاق الترف إماء عل العزيمة 

٢(.، -• ٢٢٩)^ LUiيلوب!لوتن()رنين ص ملأ )١( 
و،وا1تإلثلأءا،ور:

ءلهملمر رالدرل الحضارات اعمار بمتياص لكنه به، أملم اف نمى أمامه الدول صتومد أن ■ ١ 
تاليخحاب ي يدكر شينا ليت منة، خمسان حش أو منة فإن اس~ شاء ~إن 

رغمالآرضا *ذ• كلى عاشت الي ااالا*ب انمر من الشيوعية تعمر ولهذا الحضارات، 
مئة.صمن ٧ * يقين أنها 

ولذاا أيضا عليهم تمضي اف صنة فإن سلمون؛ أعالها بلد ي مري إذا وليه، الشار الماد أن . ٢ 
سكل عر تمم يإنها اض ط. ينع ل بمي لا الإملأم  J1الاشاب برئ فإن 

•كافرين أم كانوا ملمين المدين، عمل بملح لا واف اصيابها، فيها تحتتت 
الماد،ل موغل فهو أمريكي أو غريي كل أن هدا يعي لا ينال: أن الإماف، من أن ٣. 

هد•أن العلوم ومجن يعقله، ذلك يمتت من فيهم بل كلأ..، الخلعة، انواعه ومتليس 
إلالماد ل عارتون كلهم أناس أيدي على تقوم أن يمكن لا الظلمة اكوعة المناعات 

آذانهم!

(١٤٦)



(T/Yبقايراصر) 

'\إ!١٨

والثائرالفآو ث أن إل القالة هدْ من الأول الحزء ذ أشرت 
وكانتحدآ، كشرة عصرنا ل الثران وأن ونبوي، قرآف منهج 

الإلهية،السنن حلال من لم الميقروها التي بالمشرات البداية 
افليثرات!بقية الحرء هذا ق وتواصل 

الوابأرض من مبشرات ثانيا؛ 
~نتصحب أن الهم من أنه أجد الثران؛ هده أذكر أن وقبل 

j القرنل الإسلامية الأمة نمشها كانت اض لحالة ا
المسلمينأحوال فيهإ بلغت، والك، الماصمحن، القرنتن فا بل الماصي، 

والعسكري،واليامحي، والعالمي، العقدي، الفعف، من 
يقولك،ا مفى، زمن ؤ، يعرف لر مبلغا والاحتإعي؛ والاقتصادي، 

د.علالواقعية: بالأمثالة يثبته وكإ "٠، ه اكووي الحسن أبو 
قوالعلية العقدية ارالانحرافات القيمة: أمحلروحته ق الزهرال 

حياةق وأثرهما الهجريين عثر والرابع عشر الثالث، القرنين 
قلمة.رمالة وهى الأمة«'"، 

اييض(؟.انحطاط العام خر )ّاذا النم; محايه بمطر )١( 
مهم.نهو ٢(، • ٧ ١. ١ ٠ )آ/ الثالث اياب س الأول النمل ييظر (، ١ ا/"اأ،ا ) طلر: )٢( 

(١٤٧)



علنويأ موشرأ لكن الإسلأمة الخلافة سقوط أن الزكي من إن 
فإنالضعف هذا نياية ومع الأمة، هذه أصاب الذي الضعف نبماية 
حتىثمنها نجارة ق اشتغل الأمة أبناء بعض أن المحزن من 

منها!حدوثه، عل قؤية موشرا'تا سقوطها صاح_، وئد سقطت،! 

الإسلام.بلاد الأستعإر حول ي— 

الإسلامية؛القوانين.الشريعة استبدال و— 

البلاد.بعض ق بقيمتها ولومه حجا-٦١ المسالمة المرأة ننع و~ 
حدأ؛ضعيفة القرنين ذينالث، ل العلمية الحركة صارت و— 

قالعلم دروس تكن ولر الفأرة، هذه ق الحيدة المولفاُت، قلة بدليل! 
بعضصار حتى الساحة، ق المؤثر القوي الحضور بذاك احي الم

الغرب!بلاد ق العربية واللغة الثريعة يدرص المسلمان 

الماصيقن؛القرنان ق الأمة لواغ حدا سريعة إسارة أسرمحتح 
ولسينمفرحة، بئائر ص ساذكره ما كون وجه حلالها ص ليتضح 

يبقأن بد لا الفجر طلؤغ وأن الألأم، رحم ص تولد الأمال أن 
سديدة.يفللمة 

بلادل بل فحسسب،؛ الإسلام بلاد ق ليس الحجاب! انتثار ( ١ 

المتحجبة،المسلمة المرأة فيها ترى أن مستغربا يعد لر التي الكفر، 

(١٤٨)



ننعائنا لنزينتم ْن أنتم فتقول.' حالها يان عليهم ثرد وكآنبما 
قبلادكم!فهاهوالحجاب؟! 

همفكم العام* يمعناه التدين عل لم المالشباب إثبال ٢( 
الدنيانعيم من أحدهم الذين؛فرج عقود~ ثلاثة ~مند الثباب 
عنتمن فيها وما الحياد، هماة ليعيش مغرياما؛ وكل ونهرتما 
رأىومن الدين؟ هدا عن دفاعا مظانه، ق الموت يطلب ومشقة، 
النص،يبهج ما رأى رمضان~ ق —خاصة الثريفين الحرمين 
أيصا.ذلك دلأتل من الاعتكاف منة عل الناس س فئام وإناو 
وإنالقرن، هدا بداية مع الأمة عرفتها التي ااظاهر بحص هده 

الماضيين.القرنين ق غائثة مذلاهركانت فقلت ثئن، 

العقدية:البقرات ثالثا: 

منتشرةالفاسدة العقائد ص ممر كانت الذي الوقت ففي ١( 
اف—؛حمل. اليوم نجد كالتموف، الإسلامي العالم ق ومطبقه 
معتقدتمثل التي الصحيحة السلفية للعقيدة واسعا انتثارأ تعال— 

أهلبعض من إيالأ يوم كل نسمع إننا بل والحكاعي، السنة أهل 
مذهباعتناق عل — والصوفية والإسإعيلية -كالرافضة البيع 
أصقاعق تتثر السنة أهل وأشرطة كب وهاهي الة، أهل 

الإنترنت.عر وينثر لغات، ة عن. إل وئترحم الأرض، 
(١٤١)



ها،أمحق للإسلام ايحالمة الدعوات يعص منوط ٢( 
العربية،القومية ند وانحار الشيوعية، كسقوط إفلاسها، ؤإعلأن 

ليكتبوااليوم؛ يراجعون بالأمس القومية دعاة بعضي صار بل 
للإسلام.الصر من نؤع ~وهذا إسلامية كتابات 

أشدلينتقدوها يعودون العلمنة يعيثون كانوا من بعضي وهاهم 
كشفj غثرهم مع ليساهموا ؤلريقها؛ ق لرير من بعض نقد من 

الغربيرالفكر أمحامحلين بعض كلعات هده بل ا،لنافقين، هؤلاء أننعة 
الإسلام.عن اثمفاع ق - اليهودي حتى -بل المران( 
اسة:الشرات رابعا: 

نحفيفلحالق انتشار ن، التمثل العظيم الخير هذا ق يظهر ١( 
اروانتث،ومرحآ، ونثرآ حففلآ نة: بالوالعناية وتدبره، القرآن 
التنوءةّالعلم دروس 
المدينةق إن يقال،: بالعيد ليس زمان الاس عل أتى لقد 

أماعلمي، درس العلانية الال.ينة وؤ، اممه، لكتاب حافظا العلانية 
صغيرةمدينة نحلو تكاد ولا حاففل، س قرية نحلو لكاد فلا اليوم 

مندرساعلس•

القرآندور فانتشرت الماء، حلقات إل الأمر ثعدتم( بل 
بحفيصارت بل الحافظات، عشرات عن تمع وصرت الكريم، 

منهنالكثير عناية عن ناهيالئ، العلعاء، دروس محفرن الماء 
العلمية.الدروس بأثرطة 

)٥١•(





بشانراصورما^(

-٥١٤٣٤•ا/ءآ/

حلةإل — القال هذا ْن — الساشن الحزأين ل أثرت أن سبق 
منومبئرات الإلهية، السنن من مبثرات وهي؛ الثران، من 

يذكرالحزء هذا ق وأحتم وعلميه، عقدية ومبثرات ١^١^، 
أحرى1مبثرات 

منهات^؛^٥، وهي الدعؤية، اليشرات خامات 

الإسلام:عل ا(الإذالالكبثر 

الألوكة'"،موقع نثره الذي الدقيق العلمي التقرير ذحسا 
٢٠١٠عامي)بين توقعات الُالم ق المسالمثن السكان متقبل عن 

الخلاصة:هذه منه أقت3ني فاق ٢(  ٠٠٣ و
بمعدلالعالم ق الملمين السكان عدد يزداد أن المتوغ من 

لمممليار ١ , ٦ من بذلك مرتفعا القادمة، سنة العشرين ق / Xه 
.٢٢٠٣•عام بحلول لم مماليار ٢ , ٢ إل ٢ ٠ ١ ٠ ام عل 

صعق،لمين المالسكان ئعداد يزداد أن الوير من عاليإ، 

.١littp://wvw.alukahjiet/translatioiis/\'TTA/،U يطر: )١( 

(١٠٢)



بواقع— ااقادمين المدين ق المسلمين غير المكان نمو معدل 
يمعدلمقارنة للمالخين، ./ ١ , ٥ مقداره متوسط منوي معدل 

نوفالحالثة؛ الأتحاuت اثمنت U ؤإذا الملمين، لخر ./■ ٠ , ٧ 
٨. بنحو٣ الموقع الذكان عدد إحمال من Y/■ ٦ , ٤ الملمون بمثل 
عامالقدرة المسة عن بدلك مرتفعا ، ٢٠٣٠عام ل ثخمى مليار 

٢٠١ ,٩٦ تحو المقدر العال؛ مكان تعداد من ./■ ١Yr ٤ البالتة ٠ 
نخص.مليار 

مالوكيآ،أو فكريا المنحرفين الملين إقبال توى معل أما ٢( 
احرج ولا هذا عن فحدث الور؛ طرض إل منهم كثتر وعودة 
بلالآفاو٠، تو؛تهءإ أحبار طثقتج فقد والرياصة الفن مشاهير أما 
منالألأف عثرات عن فضلا اممه، إل الدعاة من بعصهم أصح 

والمة.الحمد فلله يثتهروا، ل؛ الدين والمابات المبايج 
منها؛الاقتصادية، المبشرات مادماث 

المجال،هذا ق حيدآ تقدما الإسلامية الدول بعض تحقيق ١( 
مماالمبعة، الإميوية المور من هما اللتان وماليزيا، لكندونبيا 

المشهورةياحركته»أ قاموا الدين اليهود~ ~وحاصة الغريب، أزعج 
أحدكاjتا البنوك، من ضخمة أرصدة سحب تمثلت، ، ٣٩٨عام 
الاقتصادية'".الأ3مة أمباب، أهم 

^١١١٠٢إل بالعودة يأت والشرقية، الغربية الدول بعض أن ٢( 

بوالمحم.لعام الآّمة( اكور )افتراس موان; .نال (، ١٢٦مدد)اليان، )ا(طلر:بلأ 

(١٠٣)



غرتتالذي الربا عن والبعد ا،لصرفية، العاملات ق الإسلامية 

•الخط^مه الديون نفع مل ييه ب
فروعهالبعض المصارف )أسلمة( نحو سابق من نراه ما ٣( 

العريضةالإسلامية الثرمحة تفرصه الدى الوا؛غ، بالأمر نثولأمجنها 
الحرمة.الطرق من وضرْ الربا، ترفض التي 

متهاثالسكرية، الميشرات مابعات 
اسرادإلا تحرف لا الأمة فيه كانت الذي الوقت ق ١( 

~يحمدالنوم الإسلامية الدول بعفس صارت أعدائها، مجن السلاح 
التيالصوارخ ذ٧ئ،ت ومن والثقيل، الخفيف السلاح تصغ افه— 

ماإذا امحلتها برغم وعل فلطن، ق الأبعلمال الجاهدون صنعها 
نفوسق العنوي أثرها أن إلا العسكرية؛ اليهود دولة بقوة هورنن، 
عفليم.اليهود 
الدى،؛عيل.ة الصواريخ إل والثميل الخفيف السلاح ومن ٢( 

الغرب،مضاجع أقصت، الي باكستان ق الوؤية القنبلة وأمحرآ 
أنمإلا النووية، التجارب بدأت التي هي )الند( حارتيا أن رغم 

الرحمن.وعباد الثمر عتاد لن الفرق يعرفون 
تبقوله الحدث، هذا عل ارالهند، ق ابق يأمريكي مفر علق وقد 
أنيمكن القنثلة إسلامية...وهذْ نووية قنبلة نواحه الأن ءنحن 
دمالّرايلُ، فناء أن؛عنمح، يمكن صاروخ، رأس عل الأن توصع 
أمريكاإل ذهس، الذي الثاكتاق الوفد رئيس به رد ما أجل 

®إنهال؛ حين، الأخرة، نحاربما ل باكستان نغلر وجهة ليوضح 
(١٠٤)



دينأي إل القنابل نب أن العال( يتعود وم لها، دين لا القنابل 
باكان)إسلامه(؟«."<قبالة نص فال،اذا الأن، حتى 

قسببا تكون لعلها باختصار، لكرما المشرات من جلة هده 
هذهتكون وأن الدانمة، الحزن نبرة واختفاء الياص، لغة وأد 

الذيالفأل ق الموي النهج عل والسير للهمم، شاحذة المينرات 
العبداق حتى وا،لجتمعات، النفوس إصلاح عل العمل إل يينع 

عييبل حياته، ق النتائج تحقق متتفلر ضر ذلك، عل وهو اممه أمر 
اللبتايتؤ.من ممكن عدد بأكر عفليم بتاء ق لساهم 

عكسعل متكون البشرارث٠ هذه أن عل أؤكد أنتي كإ 
تعينهما تنامي أو ونسى الثخهى! فيها غال إذا منها اكصود 

يناءمن -يدي واف لتصحيحه، حهدأعظيأ يستلزم واقع من الأمة 
مستقيم.صراط إل 

ملةخناجي، لبامم الإصلامية( التوؤية والقتيلة )الغرب ؛عنوان منال عن الماقة التتول )١( 
رأيناص - تحال اف بممد - الأن اما التال، ث كناية تارخ ي رسا (• ١٢٨)عدد التان 
صداستخدموها الي *عار يدلن والالاتر١ت الدى، يعيد؛ المام صراؤخ العالر ورأى 

ام(. ٤٣٥عام الأمحرة حريهم ق انمهاينة 





بمزايامميزت أما سيجد العلمية؛ عباس ابن سرة ق التأمل إن 
ذلكتومن فدة، علميه شخصيه منه كوث 

وعلالعالياء، من وقربه مكرأ، الطلبا عل حرصه أولأت 
عباسابن حدث ففد .، الأول ومعلمه نبيه رامحهم 

وصوءآ،له فوصعتح الخلاء، يحل . الخم، إن قائلا• 
لممهه *اللهم فقال: فامحر، هدا؟* وضع *من فقال: 

الدين*"'.

منالعلم وتلقي . الني من القرب، عل الحرص هدا 
—وهوبعثه فقررا والديه، حاصه حوله، من ظر لمتا مصدره؛ 

إلاعليها يْللع لا قد أمور ل علمه. من لينهل المغثر- الغلام 
أهله.حاصة 

والدا0أرسله عمملأ المؤمنين —أم ميمونة حالته ليله كانت، فل،ا 
وامحهلهءوبلا مثامحرة التبوي العلم من وليقتس هنال، ليبينن، 

بمديلثإوهو ه نفعبامحي لابن تمع تأن من أحن نحد ولن 
عنالليله اا؛تا يقول: حيث، حياته، ق ينساها لا التي الليلة تلك عن 

غلثم حاجته، فاني الليل، من المي. فقام ممونة، حالتي 

(.١٤٣^)ا(اوغاري 

(١٥٧)







٠١٠مني،ا!أعقل الفتى هذا رالكن فقال: عل، الناس 
منها؛العقبات، س ألوانأ ؤلريقك ق العالم— طالب —يا سرى 

يشعرون،لا حيث س وقندلون يشعلون الذين العللبة، كال 

فلأنالناس وق لعلمك بحاجة الناس أن أنقلن للئ،: وسيقولون 

وامضهماس" ابن فعل "كا فدعهم العلياء؟! من وفلأل 
—بلسانيقول حتى حياة، وبه بك تعلول أن فيوشك لعلريقك، 

طالباعندك حلس وربيا مني! أعقل الفتى هذا مقاله—ت أو حاله 
•ا،.ا  -

(٠٩٠رنم) الدائم صن ( ١ ل 

(١٦٠)



(٣ Y/ اثطم) طلاب يائي عهاس ابق 

عباسابن شخصية من الإفادة أهمية إل الأول الحزء ل أنرت 
هاكوذكرت العلم، طلب 3، الحدية عل النشء تربية ق ءك■ 

الثخصيةتهذه ق بارزين معلم؛ن 

وعلالعل،اء، من وقربه مكرأ، الطلب عل حرصه الأول؛ 
ه-الأول معلمه رأسهم 

وفاةبعد ذلك ق همته وعلو العلم، طلب عل صره الثاق؛ 

النيه•

المعالرنهذه عن الحديث نواصل الحرء هذا وي 
الفرص،اهتباله الحلل؛ الح؛ر هذا سره ق النفلر يلمت، ثالثا؛ 

لهلاحت ما متى العلهاء من ليقترب لها، واغتنامه 

الفرصةنحن حتى وتريثا صبر نحى، لم فإن فرصة، 
الناسبة.

قصةإل الإشارة المقالات— هذه من الأول الحزء ~في سبق وقد 
بركهبذلك، فنال الخلاء، يحل عندما للنثى. الوضوء وضعه 

(١٦١)



 •M,الدين«>".و فقهه »اللهم دعويه

أنأريد سنه مكثت قال! فق عباس ابن أن الصحيح؛ن وق 
له،هيبة أسأله أن أستهلح فإ آية، عن ؤ. الخهناب بن عمر أسأل، 
الهلريق؛ببعض وكنا رجعنا فليأ معه، فخرجنإ حاجا حرج حتى 
سريت،ثم مغ، حتى له فوقفت، ئال،ت له، لحاجة الأراك إل عدل، 
منه الخم، عل تفلاهرتا اللتان من ا،لومنين! أمتر يا ت فقلت، معه، 

كنتؤإن واه فقلتؤ: قال: وعايثة، حفصة تليثح فقال: أزواجه؟ 
فلاقال: لكؤ، هيثه أستطع فإ سنة، مند هدا عن أساللتؤ أن لأييد 
علمل كان فان فاسألي، علم من عندي أن ظننت، ما تفحل! 

الحديث،.٠"أح١رتانجبه••• 

فرصهيتمن الطويلة المدة هدْ عباس ابن بقى كيفؤ فتأمل 
أثكالتؤالش المسألة هده عن عنه~ النه ~رنحى عمر شيخه لموال 

إالملائمة الفرصة وجد حتى يفعل فلم عليه، 

فرصهالوقف، هدا ق عنه- الله -رصي عمر ثيحه وجد لقد 
علوتربته هيبته، حنية السؤال ترك عدم عل، وحئه كشجيعه، 

به®!علم ل كان ارفإن العفليم: الأصل هدا 

)ا(الخاريحر'ا؛ا(.
)آ(اوخاريح)ملا،(.طمح)ا<ي،ا

(١٦٢)



قلمن عليه الصر مع العلم، عل والحرص الأدب اجتاع إن 
وتثحععنه، يتلقى الذي ق الولع صفة ووجود العنالجا، 
الذيالرباف، العلم تتمثل أجيالا ستخزج السؤال؛ عل التلاميذ 

الأمة.وسادة العلإء، شامة هم وهؤلاء والعمل، العلم بين بجمع 
-رصيمات، لما أنه الحلل؛ الحثر هذا سمرة و يذكر ما جيل ومن 

الحنفية-تبابن -المعرون، تلماليه أيير بن عل بن محمد قال هه- اممه 
الأمة؛؛!'"هذه رباي مات؛ رراليوم 

منوتعلم فالزمه، كهذا شيخا العلم— ءلال1ا -يا وجدت فمتى 
ولاوالاستعجال، والملل، ؤإياك علمه، من تنهل كا وديانته سمته 

تركمن أخلاقه؛ من ثيء ق القص بعض وجود أو هيبته، تمنعنلث، 
منكر0 فيا يتأمل الذي هو المؤنق الطالج، ز منه! الاستفادة 

واحتاجكر إذا فيها يقع لا حتى لجنبها؛ فيسعى شيخه، أخلاق 
علمه•"'إل اكاز 

مانعاه اممه رسول من كم ثيء ^١^;، يكن لر رابعا. 
منه.سمعه تمن وماعه حمعه، عل الحرصى من 

فات،قد عباس ابن كان عتة: بن اش عبد بن افه عيد يقول 

رأيه،من إليه احتج فيا وفقه سق، ما بعالم بخصال; الاس 
حديث،مجن سبقه با أعلم أحدأ رأين، وما ونائل، بح، ونوحالم، 

(.٢٨١س)آ/ لأر المحيى )ا(است 
(.٢٨١)آ/ لأينّعد المحيى الطعان )٢( 

(١٦٣)





(U/Tاممم)طلاب ييادي ابذهداس 

٥١٤٣٤/١١; ١٨،

ابنشخصية ق التميز معالر بعفى إل ^^ ١١الحزء ي أشرت 
الث*نميةثهذه ق بارزين هناك وذكرت عباس، 

مامتى ااعالءاء من بالقرب إياها واغتنامه الفرص هتباله ا —

فرصة.له لاحت 

ه،افه رسول حديث من فاته ما استدراك عل رصه ح— 

منه.سمعه ثمن وسإعه 

قالتميز معالر من فيا إل بالاشارة نختم الخزء هذا ول 
وهماتالعالمية، الخاليل الخثر هدا حياة 

رسولحديث جع عل إليه~ أشرت —الذي حرصه حامأ; 
والأول،الأثمر الأصل عن سله يكن ب اض.، 

وعملا.وتدبرا، وفهأ، حفظآ، اتكريم: القرآن وهو 
يتحينكاملة ستة يقي أته السائقة— القالة —ق لما سبق وفد 

كتابل آية عن عنه- اف —رصي عمر المؤمنين أمبمر ليسأل فرصه 
تعال!اض 

؛١٦;



عمرقريس ألكبر فيه عاقب موقفا لتا نحكى عبامن ابن هو وها 
أقرانهإدخال وعدم معهم، عباس ابن إدخال عل عنه- الله -رصي 

عباس؛ابن قال ءلمتم،ا قد ممن ءإته عمر؛ لم فقال أ؛نارهم! من 
لربممإلا يومئذ لعاف رأيته وما — معهم ودعاف يوم ذات فدعاهم 

وألمح*؛كاءمبمرآس ^^١ ي؛ ماتقولون فقال؛ متى— 
لهلاومر:لأآ[حتىآمأ؛<ا ؤبأاآم ؤا دمحلى ودأتكآقاس 

إذاونستغفره اممه نحمد أن أمرنا بعضهمI فقال السورة؟ محتم 
بعضهميقل م أو إ ندرى لا بعضهم؛ وقال علينا، وفتح نصرنا 
فإقال؛ لا، قلت؛ تقول؟ أكداك عباس! !بن L ل: فةال شيئآ، 

^،٠إلا ؤ له افه أعلمه افه. رمول أجل هو قلت،؛ تقول؟ 
مخؤز أجلائ،ت علامة فداك مكة، فتح غ وألمح مبمرآس 

عمر؛قال ٣[ ]\سم: ه راما يكاث وآنتئتنءإس عمتيرممك 
■طم«''/ما إلا منها أعلم »ما 

اسنه وعشرين خمسا يتجاوز لا يومها عباس ابن عمر وقدلكن 

علوالحرص الحد أسبابه؛ من لكن الدي العميق، الفهم هدا وأوق 
وتدبره.تعال افه كلام محاق تفهم 

ح)؛هآأ(.المنادي )١( 

(m)



تعليه عزيزة مناسبة أرخ أنه صغرْت من بالقرآن تملقه آثار ومن 
منالبخاري ل —كإ فقال الحكم، له; ؤيقال المفنل، حففل وهي 

عهدل المحكم »حعت ق: عباس ابن عن بن-صر، سعيد طريق 
»اكثل«'''.الحكم؟  Ujله: مملت، اف.«، رسول 
عنبمعزل يكن لر وتدبرأ~ ~ذهأ بالقرآن العغليم التعلق هدا 
ابنصحسنإ فال: مجاليكة، آبى ابن رواه ما ذللمثإ يوصح به؛ العمل 
منزلأنزل إذا فكان مكة، إل المدينة ومن المدينة، إل مكة من عباس 

قال:الشج؟ وما ءاوأ،: الشج، ذلك ق فاكثر الليل شعلمر قام 
متهد؛هىمأّتمتا جاق>£،حزآتوتيتأتي ؤ ويقرأ؛ البكاء، اكب_ا 

تجاو'هلق:ها[.""

الطإءُيري وكم مليكة! ش ابن ل الموقف هدا أثر كم فتامل 
بهمتصنعه لا ما ، المواقفهده بامثال تلاميدهم نفوس ق العامالون 
والخطب،!الكلمات ءنراُن، 

كاعامل، ؛ IImjيرزق أن العلم؛ لهلال_ا اض توفيق من وهدا 
الراشدين،والخلفاء العاملين.، العلمام بسيد عباس ابى افه رزق 
ق.عباس بابن ملميكة أف ابن ئزق وكا 

(.٠٠٣٦^)ا(اساري 
؛؛1(رثمر>1لإه"آ(.)V/ ب اينا؛ي سف )٢( 

١٦٧)



منلفى ميله لكن —مهإ العلم طالب عل أن والقصود؛ 
وعملاوتدبرأ وفها تلاوة وجل، عر الله بكتاب أن الفنون" 

منسواها عإ فضلا الشريعة علوم من علم ق ا"ءءاكه وأن به، 
يتجاوزالذي الكتاب فهو بالقرآن، الاهتإم من يعفيه لا العلوم؛ 

كزاكيصصأت.

وصارواالأمة، -هم الله نفع الذين الأئمة تراحم ق وجدت لقد 
درجامم،تفاوت، عل بالقرآن، الاهتإم ق اشتراكا القبول؛ محل 

منحزب أو ورد له ليس من الأئمة هؤلاء من تحد لن لكلث، 
القرآن.

-ك،ابالقرآن العلم طالب، علاقة كون أن ان الأنتحزن تما إن 
و؛ينبينه الفرق فإ رمضان!! إل رمقان من أحدهم— حدثني 
منه.محر العامة بعمى بل العامة؟ 

منحق ق وهو لم، مكل عل حق الله بكتاب الملة توثيق إن 

النقاءفيه وكفى! الله كلام فهو وأوجب، آكل العلم من شيئا أوق 
الدواعيمن ذللئؤ غر إل الأول، التشريع مصدر وهو والنور، 

الهتالبيوتاْ الذي العلم إن بل به، العناية لم العل تحتم التي 
بالعمل.إلا للعلم بركة ولا بالقرآن، الصلة توثيق عل أصلا محمى 

(١٦٨)







جهاتمن أهميه ينيبجا أن بالومن لخليق الترلة؛ حده رحله إن 
عديدة:

مدارعل -ولو  Jlilمن حمعه يمأكن ما جع عل الحرص أولها: 
فريضةالعمر؛ رحلة أداء من ايلم ليتمكن سنوات~ 

الحج•

رحلهبعد للحج وصل هندي، حاج خبر ستوايت، ئبل قرأت 
قيإطل هنا الناس ويعص عاما؛ ثلاث؛ن قرابة استمرت للمإل جع 

قيمتهاأصعاف ينفق وهو الحملات، أمعار بغلاء ؤيتعدر الحج، 
!٥١٢٤مور أق 

فإنهعيره طال ولئن الأجل، يفجوه متى يدري لا الأناف إن 
منالحج؛ يبتن محنه فتحول له، مرص التي العوارض ما يدري لا 

ذلك.غم أو عجز، أو مرض، 
الإنساندام ما المريقة لأداء البادرة افه: شعائر تعفليم من ؤإن 

افُعلقميزض قد ١^١ »أيا ١^، قال وبدنه، باله قادرأ 
سوا"ّ.١^، 

قالتفقه عل تحرصس أن لهده اممه ويقه من عل ثانيا: 

(.١٣٣٩)ا(.طم 

(١٧١)







محارمعن صره عل العاقة محمد ثم أيام، إلا هي وما اسطع، ما 
بسله.والامممزاز الخيال مقابلة عن نفسه وزم اممه، 

رحلةقبل نفته الأناف يدرب أن الجربوزت به يوصي ومما 
وصلإذا ذلك عليه ليسهل إليه؛ الإشارة مقتا ما عل بمدة الجج 

رحلةبقية ق بعل. فيإ أبدا ديدنه ذلك وليكون البهلاح؛ تلك إل 
الأجرة.والدار اممه إل فيها يم التي حياته 

أعالمن مواء المشاعر، ل صالح لعمل وققتإ إذا رائعات 
كتمه،عل فاحرص المال؛ أوبذل الخوايح، أو القلوب، 

وأقرببالقبول، أحرى فهدا افه؛ وين بيثلثإ وجعله 
الماسيعلم أن ينفعلا، وماذا والأجل، العاجل لمفعها 

أوالحجب، داء إليلث، يرى جنن يفرك، قد بل بذلك؟ 
الإخلاص،افه موال كثرة الحاج عل محتم وهذا الرياء، 

الممتة.ؤإصابه 

غيمة:وأكر أجر، بأوفر لبلادهم وأرجعهم الحجيج، الله وفق 
أمه(ا.ولدته اركإ 

(١٧٤)



واثعفرالعقم د؛تي 

بالتإمشهران رمضان من الأواخر العثر انسلاخ عل مضى 
منحمله فضلها ق ورد التي الحجة ذي عثز ودخلت وازكإل، 

النيعن عباس، ابن عن حديئ أشهرها وهن والأثار، الأحاديث 
ولاقالوا! هده،ا ق منها أقفل أيام ق العمل ارما قال! نه أه 

فلموماله، ه ينفنحاؤلر خرج رجل إلا الحهاد، ارولأ قال؛ الحهاد؟ 
مجعبنىء«'"•

الحجةذي عشر هل وهي؛ شهبرة، اله م—كالعادة" ونيرز 
العكس؟أم رمضان، عفر من أفضل 

منحماعة فيها ننوثع —فقد المسالة هدم بحث، هنا المراد وليس 
الالحجة ذي عشر أن الشاهد أن إلا اض'"- رحمهم العلم أهل 

قعارمضان، من الأواخر العثز تشهدها التي الحفاوة تلك، ثشهد 
ترى؟يا ت، بال

)ر(المغاويح)آأا'(•
ي( ٤٦٧)ص؛ العارف( رلaل١ف ال1ع كايه ي رجب ابن عليه: ونقت من اوّع ومن )٢( 

الحجة.ذي عشر جالس من اكاني الفصل 

(Wc



لل.نأمالأّاب:

هذه.يخلاف رممان مومم مائة ق تأق العشر تلل ون ك~ 
شهر.ألف عل فصلت التي الليلة فيها العشر تلك لكون و- 

الموصى٠إاAر —الش العفليمة العشر لهذه يكون كيف ولكن 
أرهارمضان— من الأواخر العشر عل مهللقا تفضيلها عل يدل 

\فصفيس

ذلك:عل تعين اكي الأمور بعض ههنا أذكر 
ةالحلحلال من إما الحشر؛ هذه بمقل الأهل تذكير ١( 

ويمكنصغرة، مهلوية توزيع أو صوق، مةّني ملغ أو العائلية، 
عليها.مسابقة إقامة 

القدوةفإن الأمر، هذا ق عملية قدوة الوالدان يكون أن ٢( 
تغترمن يرونه ما خلال من حين؛ ولوبعد توثر الأولاد أمام الماثلة 

بالوتر.وانتهاء الفجر، صلاة من يدءأ اليومي، البيت برنامج ف، 
فكيفمباحة، كانت، ولو واللهيايت، المشغلات من التخفف ٣( 

قالواصح أرها الالكترونية للأحهزة أن الملاحفل فإن ؛المحرمة! 
تثتن،ق السلبي أرها ؤلهر بل فائدة، بدون الوقت من كثثر صنيع 

الواحد.البيت داخل كانوا ونفرنهاؤإن الأسرة 

(١٧٦)





الأيامهذه ق الفرصة بانتهاز الغنيمه ٠رالخيمه وختاما.. 
بالعمل،البائرة المبادرة قيمة، لها ولا عوض منها فإ العفليمة، 

ماعل اiفئءل بندم أن قبل الأجل، هجوم قل انمجو واكجو 
سأل،ما إل نحا;_، فلا صالحا ليعمل الرجعة يسأل أن قبل فعل، 

المرةيصر أن قبل الأمل، وبلؤغ الموئل ين الموُت، تحول أن قل 
عمل*لأ'•من محاقدم حفرته 3، مربأ 

(.٢٧٤)ص: رجب لاين ،( jjUl)للأف ( ١١

(١٧٨)



سفيسدلجة

l\y^إ 

علالحجاج يقف حيث هناك نمرة، مجد ق معه جالسا كث 
علميةذوم١كانة أنه ملامحه من ئعرف او إنالطاهر، عرفات صعيد 

عادةالأسبان كل حياته، ق ناجح عمله، ق متفوق مرموقة، 
محبوبة..ثخمية —أيما— وهو نهايات، مال،، لديه؛ متوفرة 
الدعاء،ق يلح يدعو، شخصا رأينا المجد- ؤ، -ونحن فجاة! 

طويلي،كاء ق انخر?ل ثم فقعد البكاء، ق فاجهش قائأ كان يبتهل، 
الدعوات!تحثعه 

حدأموال، حد وهال،! عينته من يتحدر ودمعه صاحي إل نظر 
ونكئ،لأ"'نكت، ثم كهدْ، روحانية لحفلة شهاداق،..وأءهلني 

والافتقارالدل، حاله يعيش العبد ترتم، يوم عظيم، لمشهد إنه 
القهاراللواحيف 

وهولا كيف، الكثثرون، وتمناه الكثيرون، فقده طالما لمشهد إنه 

والشرف!الفخر وغاية العز، غاية 

(.١٣٦)اس موان: ال-ان محلا ل نم ءاح< )محوام •قال كاب ذم. الرتق مذا ( ١١

١٧٩)







4محيي 
]نا>:ْا[.

حياةم هي والتي المودية، منازل ثن الجلتله المتزله تلك 
إلالعبد محيو حاد فالأفتقار تعال؛ ربه عل إقباله وأساس القلب، 
متلازم؛ن؛بأمرين ذلك ويتأحقق الطاعة، ومداومة التقوى ملازمة 

هما:

الخاز.عظمة ي -التأمل 

وعجزه.المخلوق صعق ق التفكر و— 

باضأعلم العبد كان فكنإ وقدرته، الخالق عظمة ق التامل أما 
قاليديه، بين وتدلالآ إليه افتقارا أعظم كان وأماته وصفاته تعال 

باق'*'".عالمه قد.ر عل اف من العبد *رهبه عياضت بن الفضل 

ه،نفقدز عرفح فئن وعجزه: المخلوق صعم، إدراك وأما 
يمالاائ،لا صعيقح عاجز فهو والمال واللهلان الخاه ق بلغ مها وائه 

وذلت،كجرياؤْ، وذهبح ه، نفتماغريتح عدلأ؛ ولا صرفآ لنفسه 
يديه.بجن وتضرعه إليه، والتجاوه لولاه، افتقاره وعظم جوارحه، 

افهفليحمد العبد لها وفق إن علامامتح، افه إل للأفتقار إن 

)ص;أ،اءلأينابياس ا(الزس 

(١٨٢)





أنعرث إذا العجب وسيزول إ مرارآ؟ بابنة ه الني ثرْ 
وحوفأللقس ازدراء ازداد ريه إل وافقارآ همودية ازداد لكإ المد 

وتعال.بحانه بربه قلبه وتعلق عليها، 

أعفلممن فهده والُالن1 ئ الق افآ حشية الرابعة! العلامة 
باسإئهتعال اممه عرف فنن بحانه، إليه والفاقة الافتقار آيات 

الذيوساله1انه وحبمرؤته، عظمته ق وتقعر العل، وصفاته الحسنى 
كانت،ومن الخوف، حق منه خاف تنام؛ لا التي وعينه يقهر، لا 

دائمؤإثفاقآ، خشيه يرنحفؤ القانس،، متيقفل رأيثه حاله هي هذْ 
الذليل.المفتقر استغاثة تغينؤ ويبه يستج،ر لريه، المناجاة 

الموفق•واف 

٠٠٠

(١٨٤)





مثلعوائد ق أتأمل اللأعبين~ الإحوة ودلخ ~بعد ممرأ توقفت 
الجتمع،فئات محتالف واين والدعوة العالم أهل بئن اللقاءات هدْ 

لاعبوالرياصة!ومنهم 

ترءا0واقعا ها نففرصت أنواءهاُا'— ~بمختالف الرياضة إن 
وتعلمتالئباب، من يرة أعداد ودخلها ٍرة، عقود مند الدول 

الحقأهل يجر أن الحل فهل وتشجيعا، ممارسه بما نفوسهم 
أنالصواب أم المجتمع؟ من العريضة الفتة هده مع التواصل 
~وهمالرياصي؛ن من العلسة الفئات هده لتوجيه معهم؛ يتواصلوا 

المعاقإيصال ق للرياضة ممارستهم لامتثإر الخميس وطه كثر 
بالثساب؟تسف التي السيئة، السلوكيات من والتحذير الحنة، 

عنيتحدثون كانوا سنوات- -قبل أقاربنا أْلفالأمن أنس لا 
الصلاة،عن المشهورين اللاعبين يعص فيه تكلم مشهد تاتثر 

صررعن آخرون فيه تحدث آخر ومثهد عليها، الحاففلة وأهمية 
رسالتهاوصالتv التي الحيدة، المشاركات من حملة ق المخدرات، 

السرعةهده بمثل إليهم لتصل تكن لر الشباب من عريض  ٤٧٥٥١

الخثالأم ح،.ت ئ م الآنر|ع بمص يل الخئ، الراصث j الأمل ان بمي دلا )١( 
منالواد الأنوئ ذ• من صوأ لخق ند ولكن والرماة- والماحأ، -كالغروب، علب 

احوال.من احف؛٠ ما حب التحريم، او الكراس اد الأصل سا من تنكها اياذير، 

(١٨٦)









العادةهده عواقب ق والفر الخامل عن "بمجموعها" تحجب 
■ويلويا يمحنا اله، 
إخوانهعل يكدر محالتيحين أنه الدحزت اسثعر لو ماذا 

انمالين؟

—ارحمن ملأتكه يؤذي محتدحيته أنه ت اخلدحن امتنعر ر وماذا 
*فانت يؤمرون— ما ؤيفعلون أمرهم ما الله يعصون لا الدين 

قالكا ' ١٠بنوآدماامنه يتأذى مما تتأذى ا،للامحكه 
ومنلأهله وأذاه ونفسه؟ صحته عل حهلإْ استشعر ر وماذا 

أمحنامحه؟تربية سوء ل وأزم حوله؟ 
شل؟منة حلال لحثها الخي الجائر عدد المدخن جع ر ماذا 

يدخنأنه يعنى فهدا مجامحر؛ خمس يوميا يدخنه ما معدل كان فلو 
١٨٠من)نحوأ  نويأ!حمسيجارة ( ٠

عندوالمحفل، القس مع للحوار المدخنين— "لاخواق دعوة إنيا 
ألاراجيا مكان، أي ق أو المجد، أو العمل، أو الست،، عتبة 

التين!يلؤخ ينتظروا 

بالحسنى.ولهم وختملي هلاءته، عل الخمح ُأع،ار الله مئع 
٠٠٠

)ل<سالمح)؛أْ(.

•(١٩)





وعشرينأرع من أكثر وليلته يومه أحد يوجد فلا واحد، ساعاته 
•منها والإفادة استئإرها، هوز الفرق لكن ساعة، 

ماؤ اعفار; توبخ ذ تعال قوله تقرأ ح؛ن إنك 
بعدمالقرع فيه كلمس [؛ ٣٧]٣: ثدؤ؛ من نه يثوحكر 

مقدماتمعاينة —عند هؤلاء من الواحد يقول ولهدا الحياة، اغتنام 

فهيه، ؤت تؤأأصدعيكا^١ ؤيشت. ني ؤ • الموت 
تهيهات ولكن للأستل،راك، حديدة زمنية فرصة إعطاء ق رغبة 

ه]الؤمون:يممىهمت-مح، 
،٩٩

بمالحتى القيامة يوم عيد قدما تزول ®لا قوله ق إن بل 
المعنىهن-ا عل يدل ما الحدث'أ'  ١١أفناه... فيإ عمره عزت 

فتى؟فيم الشأن لكن يفنى، فالعمر بوصوح.. 
فناحياته، وأيام عمره، ساعات يغتنم أن أراد لن الهم من إن 
ماأهم من وإن حيدأ، نحهليطآ لدللث، ثنطهل أن بالفع؛ علميه يحول 
يل•واستتارها..ما الأوقات اغتنام عل يعين 

عنوانيكون أن ينبه حياتك، ق كبثرأ هدفآ للئخ صع ١( 

وصمس.( ٢٤الترديح)يااروا. 

(١١٢)





ْنواحذر قدراتك، اعرف بل النفس، ق الثقة عن الحديث، ق
الثةةفيماك.

جمزها،يمكن لا اكام هذا ق صرب|ا يمكن التي والأمثلة 
ثتثكلؤ؛ياءهق ت انطلق ثم واستشار، باغ، استعان من والمومق 

يلآلءممح:ا<ْاا.ء<لإرنأقنجمحأميا 
طالممن يجعلنا وأن طاعته، ق يستعملنا أن تعال اف أسأل 

عمله.وحن عمره 

ر«ا(



سووسونآواس؟

 /U /٠١٤٣٠ا-

هوبل افتراصيأ، ليس هده مقالتي به عنونت الذي السؤال هذا 
نليير امك لاحقا~ للة ~اهتدت شيمة أخت قالته ما نهس 

موشحقيقة حول كثثرة إشكالات عندها وكان للتسة، نحولها 

اه اممه رمحول قرابة من السنة أهل 

—أننا عل مغلظة يمينا مني ء؛لالث أن الثاك من بلغث وقد 
وهتلآذاهم، ممن وضرأ وتواليهم، البت،، آل نحب نة~ المعنر 
أنصرتبابل اطماننؤ، حلفت فلها وعدوانا.. ظنا وعامتهم ادمم ٌ

أبواباكتبهم يضمنون العقاود~ ق صنفوا ~الذين المنة أئمة أن 
قالبت، آل حقوق بيان ق مستقلة كتبا ويؤلفون بل وفمولأ 
علعيناي تفتحت، مد والقه وقالت،: دهشتها! فزادت الشريعة، 

حض-يني فلا اليتؤ، لأل أعداآ السنة أهل أن محن وأظ الدنيا، 
قلبي.ق ذلك، استقر 

منكشر "وأمثالها الأحت، هذْ أن أعرف، وأنا الكالة، انتهتؤ 
عنبعيد زمان منذ حجبوا قد عوامهم" من وبعضهم الشيعة 

١٩٥)



آلمحبة أن وهى! منصف، فيها يستريب لا التي الناصعة، الحقيقة 

التيالشعائر من . وإمامهم سيدهم نج عل السائرين الت 
يناسبهلا واكال عاليها، صغارهم ؤيربون ببما، ض السنة أهل يتعبد 
لموجود فهو أراده ومن الباب، هدا ق كلامهم من ثيء سرد 

تيميةابن الإمام كلام من النص هدا عل مأقتصر ولكن مذل١نه، 
السنةأهل معتقد مبينا الواسهلية( )العقيدة ق ه[  ٧٢٨]تا1 •ؤأمح 

ؤيتولومم،ه، اممة رسول بينا أهل ررومحبون قال؛ حبنا فيهم 
حم؛غدير يوم قال حبثا .؛ افه رسول وصية فيهم وبجمغلون 
أيفأوقال بيتي«، أهل j اف أذكركم بنتي، أهل ل اممه اءأذكركم 
هاشم؛بني محفو قريش بعض أن إليه شكا وقد عمه؛ للعباس 

ولقرابتي،،طه محبوكم حتى يؤمنون لا بيده؛ نفي اروالدي فقال؛ 

ص•'"

يوحدما مكالتها؛ ق الأخت، ذكرئه ما استقرار عل اعد ورب،ا 
بدكرالحفاوة ق السنة أهل بعض من أحيانا حفاء أو تقصر من 

النصوص.حا ثثتت التي وحقوقهم الثبت، أهل 
أنوعامتهم؛ الشيعة عقلاء إل بنداء الأسهلر هده وأحتم 

التلأ،ايلأم رسي ق - اش -رمم صم الاثي 1لآئا ص الذمي الخايظ كلام طر را 
والخلان.الإسلام j ص ريان الإنماف ذ غاية مو (، ١ ٢ • / ١٣)

(١٩٦)



منوليقرأوا الأصلية، السنة أهل مصادر عل ويطالما مرأوا، 

أوبر يع فقد عنهم، ينقل عمن يأحذوا ولا السنة، أهل تحب 
-أحد لأي ديتهم أمور ي عقولهم يرهنوا وألا تحريف، أو نقص 
والسنة.الكتاب، من الدليل يهللبون بل ، — كان مهإ 

ثمحاورواأن وخاصة، عامه السنة أهل من آمل فإش القابل، ول 
عليهفالحق الحوارات،، عند خاصة والثتم، القدفح عبارات عن 

التسما وأما معه، يصلح ولا بل لدللئ،، بحاحة هو وليس نور، 
والرهان.بالحجة ، يكثففإنه الحق؛ من 

تفقالت، بقصتها، المقال صدرت الش الأخت، ل صرحن، وقد 
عإفيه أسال، السنة، أهل بعض مع جاد نقاش ؤ، دخلن، كلما 

البصر،يعمى ها ابنة...!! يا'نني الماس بعص رماق عل، أشكل 
فلاالنأهن، ويشوش الأخر، الهلرفط ملخ عن الأذن وتمم 
وأنصعها!أوصحها الأدلة ْن يملك كان ولو شيثا، يصور 

ميدؤلأل4> ؤ شعاركم■. وليكن بمخاكيكم، السنة أهل فرفقا 
تقدوالأسثنائية والحالأت [، ٤٤]طه: ا4 بخش أز وا 

الموفق.وافه بقدرها. 

ههث؛ث-

(١٩٧)



ئ1ضوااماوح

.٥١٤٣٠\ا; ٢٨

يدوهدية، جاءته ه؛ بأنفاسه العائقة الجالس من لى حمق 

عبارةكانت لقد وعزيزة، غريبة أما اراوي كلام قراءة حلال من 
حريرإثوب عن 

إِ؟إممالصحابةنالمه،ونتعجت،منه؛ يقولالراويتفجعالنأ

مثللهم أين فمن • العيس. وثأظم< الفقر ألبسه أعلبهم تدثر الدين 
وظهزاندuشه٠٢، فنط نحفوا م الماديل أبصروا لما فهم لدا هدْ؟ 
الراويصورها عفوي، بشكل تصرفامم عل الاستغراب، ذلك، 

هدا؟ا،من ®أتعجبون البي فقال نالمه،ا! ررفجعلمنا بقولهت 
معاذبن ّعد مناديل إن بيده محمد نفس ؛روالدي قال. نعم، قلتا• 

هال.ا«'".من أحن لخة اق 

الفرص،وحتبل بالأجرة، التعلق عل صحابته ه يربى هكذا 

ماوالتعلمى تذكرها يورُث، والذي حا، للمتذير الواهف، ؤيغتنم 
سربل عإرما، عن معي. لا الذي الزهد ذلك، الدنيا، ق الزهد 

ق.انس. حديث من ماومحربم1؛آ( وي الراء، حديث من ( ٣٢٤ح)بم الخاري )١( 

(١٩٨)





قال:نم بأذنه، فأخي شاوله مت، مقطوعهإ- أو الأذن؛ن صغيرّ 
ومابثيء، لنا أته نحب ما فقالوات بدرهم؟® له هذا أن محب "ايكم 
عيبآحيآكان كان لو واطه قالوات لكم؟اا أنه رءأتحبون قال،ت يه؟ نصنع 

علأهون للدنيا "فواف فقال،: وهوميت،؟إ ، فكيفأمك، لأنه فه، 
ءاوكم«ر".هدا من اف 

-وهومرة الحرير لأمته المربط. الني استعمل كش فانفلر 
تنفرثيء —وهو أحرى مرة الأملث، والحدي يكون— ما أنعم 

القيمةلغرس إيضاحية؛ وميله امنحيمها كيف، عنه—، النفوس 
هدهأثر من لاحقأ الحديثة التربية أدركته ما وذللثج التربوية، 
إالمعاق ترميح ؤ، الوسائل 

3،محقرون والأنصار الهاجرون فإذا الخندق،، إؤ، ه ومحرج 
-يمما رأى فلما لهم، ذللث، يعملون عثيإ لهم يكن فلم بارئة، غداة 

فاغفرالأحره، عيش العيش إن *اللهم قال،؛ وا"بموع، النصب من 
والمهاجره،،"'.للأنصار 

الزهدفيها ؤيزؤع بالأخرة، أصحابه قلوُب، يعلق، كان نعم 
إلبر الj( الخهلى حث، نحو دفعا ويدفعهم الزائل، المتاع هدا 3، 

)ا(.دمح)بْبم؛(.
)آ(الخارىح)؛سم؛(،.طلمح)إ>ها(.

)٢••(



الطريق؟نحوذلك الدغ مستوى عند الحكاية انتهت هل لكن اممه، 
الطريق،نحو الدغ والرغ* الدغ ه هديه من كان فقد لا، 

هناككان ه زمنه ففي مسرعا— كان —ؤإن عنه مال ،لن والرغ 
أينفقالوا! نقالوها، فكانم ه؛ الني "مائة عن مالوا نفر ثلاثة 
قالناحر! وما ذنبه من تقدم ما له اض غفر فد الني،.؟ ٌز، نحن 

الدهرأصوم أنا آخر! وقال أبدأ، الليل أصل فاق أنا أما أحدهم! 
فجاءأبدآ، أتزوج فلا النساء أعتزل أنا آحر! وقال أفطرا ولا 

أقوافه أما وكدا؟ كدا قلتم الذين ررأنتم فقال! . اض رسول 
وأرقد،وأصل وأفْلر، أصوم لكني، له، وأماكم ممه لأحئاكم 

مني«"'.فليس منتي عن رغب فمن الساء، وأتزوج 
نحت،من مع المنهج هذا لكوا ي أن والمرuزا الاياء أحير فإ 

أصحن،الذي العصر هذا ؤ، خاصة والنشء، الأبناء من أيديم 
والأفلامالرامح من تضح والحديد التقليدي الإعلام وسائل 

صارمحنحبل المتوازنة، الشرعية القيمة هذه يمادم ما والدعايايتؤ 

٠J ومحزنلأحلها، ويضحلئح فيبكي والقلب،، العم، 3، الدنيا نظلم
يتحدثاالصغم الطفل صار يل عليها، ويعادي ويوال لها، ويفرح 

الخاري،ح)ا'يلأ؛(.]ا(



نلالأربعثن ابن فيها يتحدث يكن لر بحة، دنيوية أمان عن 
الزمازامن عقدين 

مترفاتمن كثم مع حلتها ق تتعارض الروح حاجامحتا إن حما 
أرواحناؤيدر الزائل، بالنمم أجسادنا يدغلخ الذي المائي، عصرنا 
الرياح!تذروها ظامئه 

(T-T)



uULu

Y٠٥١٤٣٥/ 0ا 

منحمله فتها ذكر مطولة رسالة الشبكي الريي محر وصلتني 

الصورة؛تكتمل أن ولأجل مني، تعلما صاحثها طلب التامات، 
الروى•هذه بعص أسوقا فإف 

أفأحرى مرة ورأبت، الكعبة، عند ه الرسول رسنى د~ 
حاميةالمعركه وكانتج حواده، صهوة عل منا كل ه، معه حاربتح 

بالخثر.ل. دعا أحرى رؤيا وؤ، الوطيس، 

هدمءلإء كبار من أنتح ت ل يقول نداء أسمع أنني أبت، ر~ 
الأمة.

حنل-بن أحمل الإمام ومرة ~ عيمض ابن الشح رأث و~ 
ؤيدرسنى.الكتابح فانحآ وكان بجانبه وكنت، 

نبدة*فهدم قالت أحرى، منامان عثر من نحوأ يكر أن وبعد 
تصرفانحة بمثابة تكون أن أرجو التفاصيل، ذكر دون نحتمرة 

قاهرة،لأسباب، العلم، ولرآحد أتلى لر أنني العلم مع الأمة، لخدمة 
باحتصار.انتهت، رأيكم* ؤإعلامنا الاطلاع رسالتي من والهمود 

(T.T)



وتدكثرانصحآ فيهم ينوم من مع تواصله للسأتل حدت لقد 
يمكنوالذي التامات، هده ،ع التعامل ق الصحح ،النهج 

تالتالية الأمور ل تلخيصه 

ثرىأو الإنسان يراها ومحدرات، مبشرات فيها الرؤى أن أولأت 
مرور،الحال أو شز، من الخدر ل تبما الله نفع وكم له، 
نموذجإلا لام والالصلاة عليه يومف قمة وما 

الأمر.هذا ق متواترة فهي السنة وأما واضح، فرش 
أمثاللهم وترى يرون كانوا افه رحمهم المالح اللف، أن ثانيات 

"الروياالألدة؛ الكلمة تلك فتهللقون المنامان، هده 

ثغره،٠.ولا المؤمن ئر 

منوحرفهم بل علمهم عس عل تدل التي المواقف تلك ومن 
سفيانترحمة ق الذهبي ذكره ما الناماتت هذه أمثال ل الاستغراق 

اعرفأنا يقول؛ المنام، ق روى إنه له؛ فيل إذا كان أنه الثوري 
يمنعنيما التقمثر من عندي يقصد؛ المنامان. أصحاب من ينمّي 

المنامان.هذه بأمثال الأغرار من 

ألحثقال؛ المروذي، أن حنبل بن أحمد الإمام ترحة ول 
إنفقال؛ أحمد، الإمام عل صالحا— رجلا -وكان الحصرى إبراهيم 

(٢•،)





أنهوأخرم رحل أتام قاصا أن هذان ز الطريفة القصص ومن 
ررإنالقاصيت فقال رمضان، من إن لهأ قال الّبي. رأى 

لهم؛وقال اليقظة، ق الاس رآه المنام ل رأيته أنلث، تزعم الذي 
٠! ٠١لرويته؛وأفطروا لرؤيته، اصوموا 

السيئأثرها المنامان، لهذه يكون أن بمكان الخهلورة من خامسا؛ 
3،رأى لو تما الرائي، نفس 3، ويع التمر 3، ظن عل، 

ونحوصررأ، به يريد أنه أو بعين،، أصابه فلأنا أن المنام 
نحرىلا وطرائق أصولا للتمر فان الماماينؤ، من ذللئ، 
والأصل؛الأحيان، من ممر ل اياماتج ظواهر عل 

اداuد،.لا الواقع أرض ل كائن هو ما عل الحكم 
الخبمر؛ظاهرها التي الرؤى هذه بامثال استئثاره ْع والإنسان 

علافر— رحمة —بعد العمدة أن يوقن بل عليها، يعول لا فإنه 
وباطنا.ظاهرأ نة للمالعمل موافقة 
نفقدولكننا الصدق، من ممرأ تحمل والمنامارتف حق، الرؤيا إن 

3،محمل ما تفكرنا ستغرق جمنا والعقل الشرعي التوازن 
اليقفلة!ق امتغ.راقه من أكثر المنامايت، 

٠٠٠

(.١٠٨١ح) ملم (، ١٩٠ح)آ اتجاري 

(٢٠٦)



أتىسش«صياني

jtMro /Y /١٢

العصية!مقاومة عن عجزت .. إ منافق أنا أعودا.. ثم أتوب أنا 
الحل؟ما الخالوادت،ا ذنوب يب يديني من أنسلخ أن أحي ٠ ٠ 

قأو الشكي الرد -ي الوارد رسائل صناديى نحمل كم 
لكنبرحم، آمنوا وفتيان فتية من الكبيات هذ0 أمثال الحوال— 

أحواءهمالشيaلان يحيل المعصية، قيد فيقعون نفوسهم تغلبهم 
مغفرةفيها يب ولا الذنب،، رانحه فيها تفوح قاتمة، سوداء 

الواسعة.اممه 

بهوالاستخفاف، إيإن، علامه الذنسح استعظام أن ريب، ولا 
صعق.علامة 

ممرقلوب عل يدخل الشيطان أن هو الباب هذا ز والخطثد 
—التوبة عل ليعينهم لا اللjّ_إ، تعفليم باب من الشبيبة هؤلاء من 

عنالأنقطاع ةااوّرم ق ليعزز بل الشيطان— يريده لا ما فهذا 
وأنمنافقون! اخم بحجة المالحة؛ والصحبة الذكر، محالن 

منهايريد سي3لانية حيلة الحقيقة ق وهي نحترُم' غثر مظهرهم 

(T.U)



كريروسبا المالحين، أصدقائه لفارقة حسرآ تكون أن إبليس 
أعفلمهو ما إل ستجره بل الصغانر، عند تتوقف لن التي المعصية، 

مها.

نفوسق الشيطان يقحمها ~التي الدنوب، هده ق والتأمل 
يقالوحين الصغائر، من غالبها أن محي والفتيات— الفتية هؤلاء 

لالأمور لتوصع بل قهلعآأ ارتكا-يا من فليس هذا؛ 
ومعرفةالدنومحب،، مراب تقدير ق الخلل فإن الصحح، موصعها 

تضممجز وكم وخيمة، نتائج إل يودي الشريعة؛ و منزلتها 
عواقبإل الشريعة به جاءت الدى حجمها فوق الذنوب بعض 

ّيثةالأ/علملأءاصء!

نضعأن والربذن~ الدعاْ —معثز نحذره أن يبز والذي 
حيث-من حدشا بهلريقة فقالها الشرعي، قدرها قوى المعمية 

منكحذرنا تماما الكبائر، إل الصغائر من نشعر— لا أو نشعر 
كلأفإن الذنوب، أمحق من وكاما الكبائر، من كبيرة من التقليل 

أكرمن هو الذي علم، بغآر اممه عل القول j داخل الأمرين 
الكبائر.

بابيغلى الصغائر أمر تعفليم بان بمج الفضلاء بحص ولعل 
—معهذا أن والواقع غالثأ! الكبيرة إل تودي فالمغثرة الكبائر؛ 

(t*a)





منهالشكر وقلة إليه، إحسانه دوام وذكر وجوارحه، قلبه أعال 
الله،من الحياء منه هاج قله؛ عل الأمور هذه ذكر غلب فإذا لربه، 

أويكره، تما لثيء معتقد وهو قلبه عل يطلع أن الله من فاستحى 
كلمن قلثه فطهر يكرم، با يتحرك جوارحه، من جارحة عل 

معاصيه(ا'حمع من جوارحه دمغ معصية، 

منوتكدر الحرم، ترك علته مهل الخال؛ لهده ولق ومن 
مستحبه،كانت إذا لفواتيا محزن نجعله لدء للطاعة وحد بل الزلل، 
وصرومحاهدة، جهاد إل تحتاج لكنها أ فريضة كانت إذا فكيف 

جهدؤإيأقيى ؤ الحتمية: النتيجة فإن ذلك، فعل ومن ومهابرء، 
[.٤٦٩•لانمكبوتأّسلثاؤؤاألتن فج؟٣٦^^٠٠٢

فهداللتوبة، حطا— ذو —وكلنا الخطأ ق وقعنا إذا نبادر أن ٢( 
ؤوالأرض: الساوات عرصها جنه تعال اممه وعدهم من شأن 

6^1محتدا١٥ ان،لثتااقيا محقأ 
مح:محصلبهُءظأء<تاصاتم

ينثثتمة يتهم تن ثقير؟ مأئءj أدمحاى بممحك<. 
بلأرماذ:ا-اا[.ءنتاألآمحبجثغ؛أمحإممحه 

(.٨٢٥آ/ ) الروزي نصر بن محمد للإمام الصلاة، تدر تعظيم ، ١ ر 

(٢١٠)





اللينةممذش 

١٨ / /Y٥١٤٣٠.

المواقفمن صور ل لاحت الله رسول مدينه زرت كلنا 
توىم عل سواء الطاهر، الثرى ذلك عل ونمت الش اوكثثرة 

الهناهراتوأزواجه بيته توى م عل أم .، الكريم شخصه 
العرانينأصحابه من الميمون الركب بقية ْع أم الومنن، أمهات 

أخمعن.علميهم اممه رضوان الكرام'"، 
الدنيةالآيا'ث، أمانه فتداعى النوى المجد ى أحدنا محلمز 

تللئ،ق أم الشريف،، المجد هدا ق ههنا سواء نزلت التي 
عليهناممه امس اللاق اء، التأؤلهر تضم كانت، التي الحجرات 

آدءائنت ؤ محلآًًق0 4< بمق ما وأدءمحكي> y بقوله■ 
[.٣٤الأحزاب: زه 

حنحجرات المساحة.. صغرة .. البناء بسيطة الحجرات تلك 

بصزهوئلمب حاتم" بن عدى ~وهو الرب ملوك من نللئ، لحلها 
وسادةوعل زوجن يقم فراش من أكثز فيها ير فلم فيها، 

أنحرج حن بدأ محي فلم الثياب•• عليه لعلو ومنجبا صغثرة! 

اذلشي؛: اا>سمحكل' : ٢٣٩٠)ْم/ الروس تاج  ٢١)

(٢١٢)



•فاملم الأنبياء؛ بيوت إنبما اللوك.. بيوت هذه است 
ثاعرثمن لر ذاته؛ الوفن، ق وعظمتها اطنها ببالحجرات هذه 

فيقووتاممه رسول ~وهويرثي حسال الإسلام 

ويومدينتقاء ثور الله من ءه ونعلها يتزل كال حجزات غا 
التيعائنة االهلهرْ الطاهرة حجره الحجرات; تلك ومن 
يق.صاحبيه فترى ثم له.، الطاهر الحد صمت 

حزءنزل الش الورإ مورم فواح لدهنه وتتبادر ا،لومن تبا يمر 
•اذن بها مع تبراءة باعفلم الحجرة، تالائا صاحبه مبمرئا منها 

وقريالشرف، قزم ه الكريم الني لهدا المحب يزور وحينا 
عليغطها فإنه ق؛ وعمر بكر أي الصدق; وزيري صاحبيه 

المح—،من غرهما دون  ١٦٠افه أكرمها التي العغليمة الكرامة نالك، 
عليهاوسلم إلا عليه ؤيلمم ه قرْ أحد يزور لا إذ الكرام؛ 

الحياةق الصحاب، أحن لبيه احتار الذي ؤإن لها، ودعا 
الرزحية.الحياة ق الحوار أحن إلا له محر لر الدنيوية؛ 
الريم،،المجد ق المدنية السور لقراءة الإنسان يوقق وحين 

®الفتح®أو أو®التوبة® ®البقرة® سورة مطاغ أو ®المافقون®، رة وك 
تلملثاناظريه أمام تمر حنث أحر.. وقعا لها سيجد فانه ®الحشر®؛ أو 

وأصحابه؛أي ابن الأمة; هده ق المافقين أئمة من المخدولة الفلول 
انتهتأين موامراتم؟ ذهمت أبن الأن؟ هم أين ؤيتساءل: 

(٢١٣)





مكانتهاالموي والمجد '''، وارطارة* الطيهء ل_#طيية ويبقى 
الكريمالمي هذا اض أكرمه لم مكل نفس ل العظيمة 
التيالطاهرة، البقاغ تلمك أتى فإذا علميه، وسلامه ربير صلوايت، 

الويننؤ،ولثطل الطر مشعن الإلهي،، الوحي أرجر'ُ منها يتضوع 
للوراء؛نرنا عنر أربعة لتعيده الداكره وليثحد الدهى، وليحرك 

هداإلينا ليمل والمميس الغال وأصحابه ه بدل، كم فيتذكر 
اف.أراده كا الدين 

فيهامحدد عابرة سياحة جرد ليت مكة أو المدينة زيارة إن 
معآ.الأمرين رزى من والموثق القلب، نشاط دون البدن نثاحل 

ءإ؛"محءة؛-

وصحٍح(، ٤٥٨٩ح) (، ١٤٨١ح) البخاري صحيح عثلأ؛ انظر الني مناها عكل.ا ( ١١
(.١٣٨٤.سالمح)

الق.رابحن رانأريخ انارخ (: ٩٤)\/ الس طايبس ( ٢١





سلهند متذهب فهل بيتا، تبتي أن أردت لو الشاب• لهذ،ا قلت 
بلاالئاق  I،j_،خثرة؟ ذا مهندما تشر أم التخرج؟ حدث 
الخبمرةمن لديه حديثا التخرج المهتاءس هذا أن أتظن فقلن؛ شك، 

له؛فقلته لا! فقال؛ الكبار؟ الشارع وتقسم تقويم من يمكنه ما 
الشريعةعلوم نقد ق أقمح الهندسة علوم ق يصح لا هذا كان إذا 

االقدم؟ فيها وترمح يتقن حتى اللحى فيها تشيب التي 
كتبز مذكور بئئل الطالجؤ حكاه وما الوهم، هذا ذكرف 

الصلبة،الأرض والمازت سم( العراز ل نصه؛)إيلئ،ثني الأمثال، 
يقصل( لمن يضزب وهو الأرصذ، من الأؤلراف ل تكون ئن،ا 

نقصاه!قد أنه يظن وهو الأمر، 
للأماموقعت التي المشهورة القصه الثل هذا مزاح وذكر 
كنتهر يقول حيث، )ت؛ه'آاه، الزهري الثهثر العحدمث، 
ذكنتج(، ١٥٩٤)ت:ممعود بن ■يداض ن عبيداممه إل أحتالم، 
ثمثيابه، عليه وصح حرج وإذا لحل، إذا له يقوم وكان أحا-مه، 

ماحصلت، —أي؛ عنده ما امتنهلمتح أق فقدرت الزهري؛ قال 
منأظهره كنثنا ما له اظهر ولر له، ألم ع حرج ذل<ا ءلم~، من عنده 
زلتما أي• القراز ل بعد إنك وقال• إئ فنظر قال• قل؛ 

ومهله.'"تباغ ولر العالم طراف، أل 

را(يطر:ءسعالآطلرا/آْ^

(٢١٧)



—صديقه عن حكاه —وما الطالب  Ijij-اللقاء هذا أرجعتي ك،ا 
وتزاملناالشريعة، كلية ق كنا حين الزمان، من قرن رع بالذاكرة 

والإزراءوفلان، فلأن نقذ وهجيراهم عادتم كانت طلأيت، مع 
ؤلريقةق الفلأي العالمَ أن منهم سمع وكنا النظامية، بالدراسة 

منمللة ق ا حديثه ل اللحن كثثئ فلأن والشيح أحطاءأ تدريه 
بمنامهمحلفة، محالس j ثكرر التي والانتقادات الملاحظا،ت، 

منامة.وبغير 

الطلبعل ثت، منهم أحدأ أذكر ولا الأيام، دارن، 
النههدى محمودة، غير الك مملك بعضهم إن بل واكحصيل، 

.للصواب الخمح 

تربتالتي الشخصيات من النإذج هذه أمثال أن والقمري؛ 
عندتقف ولا حياتيا، بواكر ق بعد وهي المرتفعة النقد لغة عل 

المجتمع،نقد إل تمتد بل الخامعي، الهلاو_، هذا ذكرها التي الصورة 
علامةالنقد ممارسة أن تفهم أن بجب الماذج هذْ بأكملها، والأمة 

أهمها؛من بنروؤل، لكن صحية، 

علالصعود لا النصح، القصد يكون وأن افه، مع لصدق ا— 
يعائبقد حطر مزلق هذا فان المثاهيرا من ينتقدهم من أكتاف 

محمده.ماء إدا الختمى عله 

(١١٨)







والهوانلو^^٧ ٠٠^٤١ههوس 

٥القيمة 

..........٧................................ auiاسمة ق الكلمة 

٢١ الرسالة؟....ّؤ........ؤّ..ؤ.ؤ...ا. فهمت عل ٠. الفاتحة قارئ يا 

٥١ ١ ١ ؤ ؤ ١ ١ ١ . ١. . .٠ ..... ّ . ٠ ............... ٠ ٠ وادب الطلب ( juالشهرة 

٠٢ ٢(...........والدتي)١; الكي للخرآن والتربوي الدعوى العد 

٢.٢٤(..........والدتي)؟/ الكي للقرآن والتربوى الدعوى العد 

٢٨القرار اتحاذ نل 

٤٣ .٠ .٠ .٠ ...٠ ...٠ ...٠ ٠ ّ ٠ ّ ّ. ّ...٠ ّ......... ّ. ....١ دينناسي لر بيتنا ما 

النوى.........ّؤ.ّا....ء.؟.ء..اّ..اّ...........ه'آالحلس j فتوى 

٤٥الغ^نفياكوكل 

٥٠.....٠..ّ ٠.٠.......ء......٠.٠....٠٠.٠١ءؤ...٠. ٠٠الغنة.عتل القول 

٥٧آخر نوع س آلام 

(٢٢١١



٦٢محلس.عاوخارى 

٦٧..ب............ب........محابض

٧١الكتاب و-بموذ 

٧٦الأصم رجب 

٨١صرح انا 

٨٧..... ٠...........ّا....٠......٠. ٢( )١/ قادمة دتقة  ١٣• , ٠ • ٠

٠ ٠ ٩٢.......................ّ..ّ...ّ. ( T/Y)قادمة دقيقة  ٠,١٣٠ 

٩٦القرآن........................................... تدير اندوسيا 

١المادرون  ٠١

١التبمون  ٠٦

١١١......... ٠٠٠رمضانُ؛ّب.اؤ.لأ.ّ.ّ.............ي ١^١٠ معشر يا 

١ ١٦حياة رمضان 

١٢٠ ٠٠؟ ٠٠٠٠٠؟ّ . ٠٠.....ّ.؟.٠ ١ الخرأة وخلر العودة، تبافر يئن التدبر 

١٢٦الفرقان يوم ي القرآن اثر 

(٢٢٢١



١٣١■-■-■-■.■..■.................................ربانيون معتكفون 

١٣٧.محوُتنض نمو 

١٤١....................................بشائرالخر)ا/م......

١٤٧.-.-.-..---.--..--..--..-..-.-....-.--.-..)Y/^ المر بشائر 

١٥٢................. .........................المر بثام 

١ ٥٦- ٣( )١/ العلم ٍللأب ينادى ماص ابذ 

٣١٦١( )Y/ انمم طلاب بمادى تماس ابن 

٣١٦٥(العلم)٣; طلاب بمادي تماس ابن 

١٧٠النمر....-....-.-.-.----..-.--.......---.............-..رحله 

١٧٥والعشر السر بض 

١٧٩..--............-.--..---....-----..-.....نمرةمجد ل دمعه 

١٨٥-.-.....-....-...-...-.......-.-.- الشخ خيمة ل لدلي لاعب 

١٨٨سيجارة تهزم سنيي إرادة 

١٩١تقويم درتي ؛؛ن 

١٩٥البيت؟..----..-.--.--.-..-.--...-.......-..آل، قحيون معقول 

(٢٢٣)






