
















الرحيمالرض اف سم 
تممي

إلالرحؤيع كلمة الكلمة، مل الناس، ألة عل تتردد ما كيرأ 
إلوالرجؤع الوم، سعها ونحن اءك١رنا، نعومة مند سمعها كنا اه، 
ماناممحج، غتلفة، ررأ ص الناس يممرر• وتمال بارك الد، 

ضعان اه إل الرجؤع أن محرربعضهم فربما وأمزجهم، رمتؤيامم 
بعضهميتمرر وفد قواما، صواما مكون المجد زوايا مجن زاؤية ق الملم 

منيعيلث، فلا الدبا، الحياة علائق عن تتقطع ان اه إل الرجؤع أن 
بعضباداء بمحقق الد إل الرممع أن بعضهم بحمحرر ورمما ثيء، امرحا 

والأحياء.الحياة ق صلة لدلك، يكون أن دون الشعائر، 

صحيحانمررا وتعال بارك الد إل الرحؤع نتصور أن أردنا ؤإذا 
إلدعومم اّس وعن الملام، عليهم الأنياء محدثناعن الكريم فالقرآن 

وممبرناAاالكرممة الايايتؤ حده ي الطر انعمنا نحن ؤإذا وتعال، بارك الد 
إلالدعوة وان وتعال، بارك الد إل الرحؤع أن ايركنا واعيا، تدبرا 

علتقصر دعوة تكن لر اللام، عليهم الأنساء يدعوحا كان الي اه 
علكانت، بل كيلك،، الناس دنيا عن بعيدة دعوة تكن ولر الشعائر، إقامة 

قالنفوس أسوار ومحترق الذلاAرة، الحياة قضايا تستؤم، ذلكا من العكس 
كدس.اuطة القضايا 

الرحؤعحو وحدا الكريم. القرآن بيما الؤ، اءد إل الدعوة حي حاو0 



عليهمفالأنياء صحيحا، صائنا تمورأ )تصوره أن ا أردنإذا الد إل 
كانواحد كل ولكن وعبادته، اث لتوحيد الدعوة عل إخماعهم ،ع اللام 

عليهنمرح الحياة؛ نواحي من وناحية المجتمع جواب من جاب عل ؛ركز 
كانواالذي الاجتإر والتفاوت الذلرة.الطقية ليتركوا يومه ارشد الملام 
وتقدبمهنفوسهم، ق الحق صرح إتامة إل كللك وارثيمحم به، يؤمنون 

•الدم روابط من غيرْ عل 

المائيةيالقوة الاغترار عدم إل نومه أرشد لام العليه وهود 
رأىنني الملام عاليه صالح وأما والتجثر• البطش وترك باّّجاب والتمسك 

أبوإبراهيم أمجا ٠ الحق عن ليانيها وتمدهم الحياة متع تشغلهم نومه 
يبنواأن لقومه أراد نالني واللام، الملأة عليه الحنفاء وشخ الأنبياء 

ولوط• • الخم• من صحيحة وماءا• ، الحت، من ثابتة أصول عل علانامم 
عنتبمامم ذميمة، واعإل منة فواحش عن قرمجه نص الملام علميه 

علميهوشميب ونوادبمم، محتمعامم ل النكر ؤإتيان الهلرق، وتف، اللمرامحل، 
والميزان.الكيل تطفيف عن نومه نص والمذم الملأة 

ايدإل دعوتم ل خميعا واللام الملأة علميهم اض رمل كان هكذا 
إذنالد إل المرجؤع فالدنيا، هده ق الناس افد ما إصلاح عل يعملون 

انهعل نفهمه أد ثبوز ولا والأحياء، الحياة عن عزلة يكون أن يمكن لا 
•المؤولتان نحمل من وتنصل وعرب، العمل، مادين عن ابتعاد 

إلبعثوا وند والملأم، الصلاة علميهم الأناء شان هذا كان وإذا 
اميلءندعوة أل تيه ريب لا نمإ شامم، هدا كان إذا خاصة، أقوامهم 

شانانترك لا النيتن حاتم وهو عامة الناس إل بعث وتد ه اث رسول 
نجدلذا وشره، حثره بان ليميز يندف، أن الملم وتامر إلا الحياة ؤون شس 
يظنكا وليك، معا، والاحرة د'نيا اليثمل لم المعند الدين مفهوم أن 



لتتفالدنيا والدنا، الدين إس-ينث ممهومن هناك بان الاص من ممر 
والثانيةالدين، نمى إحداهما ط دائرتان هناك لت للدين، مقابلة 
ثيءعناك بل الخاصة، ومحضاياها ا شعابهلها ممإ وكل الدنيا، نص 
ؤيدعوالدنيا شؤون ينظم الدين وهدا الدين، عر واحد ومفهوم واحد 

أمالمرن، قبل ايا أعمالا كانت سواء - إذن - كلمها الملم تصرُامت، 
ينبضكلها الملم أعإل للاحرة، أم للدنيا كانت وسواء ط يعده لما أعمالا 

حرامنهر يفرم ب وما فهوحلال، الدين أمْ فا الدين هدا عن تنئق أن 
يتجنب،.أن ينبض 

الإسلامj، الدين كان محاذا الفضية، هده عن تتفرع محضية وعناك 
لأنذللث، الإسلام؛ ز دين رحال هناك والآحرة،محليس الدنيا شؤون يثمل 
أوعلم أو حرفة أى فاذ هذا وعل والأحرة، الدنيا داثرق يثمل الدين 
لالدين ورحال أص—امه، الدين يكون أن بد لا ميدانه كان أيا عمل، 
ومدهالشرعية، القفايا ة درامق نحمموا الذين هم الماس عرمح 

عامةمحنهية محضايا ءاحصة،ُحدنا>ا ننلره محيها نظرنا إذا الشرعية القضايا 
عيهده والدولة، والمجتمع والأسرة ان والياسالمال شؤون ملح 

الإسلام.تثريعامحت، 

فإنا، عصرنل المعروفة اماثها يالأشياء نمي أن ا أردنوإذا 
والأحوالوالخا؛ي المدق تعددها عل القوانين نشمل الإسلامية اكشريأدارت، 
جزءكلها فهده والأحلاف،، والأحت،اع المياسة علوم وتشمل ااش٠حمية٠ 

الإسلامي.والفقه الإسلأمة المشريعانؤ من 
منإ،عالإسلام ل دين، رحال - إذن - الإذم j، لمس 

مؤولونهم نحمصاتهم اختلاف عل فهؤلاء هدا وعل • • • متخصصون 



الييةالجالأت ق مذا ال، وتعبارك الد إل سدمرة العن 
يندرملم كل واجب فهذا الخير، إل الدعوة جرئ اما . • التخمحميأ. 

عليه.

يسنيملم كل مسدان تكون ان يتبغي - إذن - اس إل الدعوة 
ممنةآثار له كانت الحقيقة هذء ونسيان والثواب، والأجر والملاح، الموز 
مدمق الناس بعض قلن حث الإسلامية، الجتمعات س كثير عل ملبية 

غبر ١٢يقوم ان بجون لا رممية وفليمة اءذ إل الدعوة أن المجتمعات، 
العلبعيس وكان معينة، فتة إلا تناولها لا خاصة حرفة أوا"اا اصحابها، 

بينعريضة وفجوة سحيقة، هوة إل الخامحليء القصور مدا يودي أن 
•الدءوينوالدامح1 

المثةهده أن الخرق، ذلك وانسلخ الهرة هذه تعميق ف، زاد وقد 
الحياة،وواقع الناس، واير عن دءو"اا j، ابتعدت الرمحمي لعملها نتيجة 

أو، يدب أو علة، يمرتم،ء أو غله يثني ما أقوالهم j، الناس يجد فلم 
الشعور،لهدا ونتيجة . . . حولهم من المعقدة الألغاز حل عل يعيمم ما 

.. والداع؛ن. المدعوين ر\ن مرتفعة وأسوار نمية حواجز محناك امسحت، 

صحيحاإعدادأ تعد لر الداعية الفئة هذه أن بالة العلن زاد ومما 
اسالنمشكلات إل تتوجه وان الحياة، مار نحوصى أن س ممكنها وافيا، 

يصفونحينإ الماس أن دانا تسمع يأنت، لثv لخل؛ وامماماتهم وهمومهم 
بل، وعظي كلام أو ، مثاح كلام انه *ولجم عل( يزيدون لا غولأء كلام 
،وعقلي كلام بأنه يعجبه ولا يرصيه لا كلام كل يصفا الناس بعض نركا 

مافيه الماس يجد لا كلام كل عل يقال الوعغلي الكلام اصح ومكدا 
أوبممهم•بجدبمم 

ذلكيكون كيف كيف، الحم،، عن وابتعاد تنكر الحق لعمر ولهدا 
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الواعية:صفات 

وتألصالخآ وعمل اش إل دعا ممن قولأ أحن ؤوس تحال تال 
ميبالي التع الميتة ولا ة الخنتستوي ولا ادسلم-ين من إني 

إلانلماما وما حميم، كأنه عداوة ويته ينك الذي فإذا أحسن، 
نزغالشيهلا0 من ينزعنك وإما عفليم ذوحظ إلا يلقاما وما صووا الدين 

[٣٦- ٣٣]فصلت: العليم4 الميع مو إنه يافه نامتعد 
حليابيانا لنا نمن وتمال تبارك اث كتاب من الكريمة الايات هذه 

ؤإذاومكانهم، الداعبن وتمال،ومنزلة نارك الد إل ، Jpjdiالعليا القيمة 
منورثتهم الة ورٌالملام، عليهم الأنبياء وءليفة اس إل الدعوة كانتا 

ماصيععليها كي فرد لكل حافزأ يكون أن ينبض ذلك فإذ بعدهم، 
...قواده،وثمرة تلبه، وعصارة وقته، 

ضخمه،حيمة مسؤولية وتمال تبارك اش إل الدعوة هذه ولكن 
الدعو؛آية ءم_ا ذكرت، الق الكريمة الايات، هذه أن من دللث، عل أدل ولا 
فولههي الكريمة والأية لن،، كدلا قبلهذكرت، الق والاياته اث، إل 

إنيوقال صالخأ وعمل افه إل دعا ممن قولأ أحن ومن ؤ سبحانه: 
أماالأية، هده بعد ذكرت، الق اكلامث، الايات، عرفتم وتد السالمينه من 

نمافه ربنا قالوا الدين ^إن سبحانه توله فهي تبلها ذكرت، الق الايات، 
القيابمة وأبشررا نحزنوا ولا نحانوا ألا اللأتكة عليهم ممزل ا-تقاما 

فيهاووهم الأحر، وق الدنيا الحياة ل أولياؤكم نحن توعدون، ممتم 



؟4رحيم غمور من نزلأ تدعون، ما مها ولكم أنمكم تشتهي ما 
[.٣٢- ٣٠]فمالت 

يثرفأن اسحق من أن يدرك جيمها الكريمة الايات منْ من 
الخمال ل ونحتمع صمات، له تتهيأ أن بد فلا اث إل الدعوة بومام 
'نؤيمكنتا فيها، التهاون ينبغي ولا التسامحل بجون ولا فيها، التاح ممكن 
تيل يما الكريمة الايات إليه ترشد مما الممات عذ• نوجز 

ومذ•مظنيا، يكون أن يجب وتعال تارك اه إل الداعية إن - ١ 
عماالتول ومسل الراء، عل وفكر. الداعية مالك، تطلم الإ-تتامة 

.اه شاء إن يعد فيإ امية مخق 

أناه إل الداعية عليها يجرص أن يتبغي الي الصمات ومن - ٢ 
يعتريفلق والخوف يمزن، ولا يجاف فلا الثاغل شغله الدعوة نكرن 

والدعوةماصيه، أجل س يع-مئه نلق والحزن 4 حاصر. اجل من الإنسان 
تستلهاوان الخaلرين، والعرصبن الرص؛ن ندين سزع أن حري الد إل 
وفيه.الداعية ص من 

يتحلأن يجس، ما الكريمة الايات إليها ترشد الي الصفات ومجن . ٣ 
فيه.وطيعة له ديدنا يمح حبثإ المالح، العمل من الداعية به 

ومداويعرنه، عقيدته عن ياكحدمث، اعراز. المنان تاللث، ومن - ٤ 
اشذكر. وليلك، ؤيدعون، ينجحون الدين اوكك عن يجتلف، القول 

•السلمين• من إني وتال صالخأ اوعمل الصالح العمل بعد وتعال نارك 
قه نمحظ يني أن للداعية توافرها الواجب المنان من _ ٠ 

نفسه،حظ سيه ينربه عد فحغله سحانه، اه عد ما يطلر لأنه يعرنه، 
تبرلهوان اه، إل دعوته ق الملريق له تعبد أن شاما من المنة وس0 

ممءدئ كال عداوة ومحنه ينك الدي فإذا احن ر بالي 1ادفع السل 



مابعد ذكرهما يكون ان حكمته راقضت اه شاء صفان بقيت - ٦
طريقل ممبرة العنان تكون يلربما المحمر إحسداهما صمات: محن تندم 

لأنراروتلقيها ليحق تنالها ل مواء ليت والفرس اش، إل الداعية 
ندبل لجهد، وجلد ومثابرة، ممابرة إل الداهمة محاج وتد التنزيل، 
صفةالمم—ة كله«أدْ ذلك عل يتغلب ان يد فلا ومحثمة، إيداء يتحمل 
ًحروا(.الدين إلا يلقاعا اومحا المحمر 

محافهي - الممات هذه أشد محن تكون وقد - الامحرة المنة أمحا ِ ٧ 
ونزغهالشيئان ة ومحومحمن نانحة داخلية محقاومحة الداعية يقاومه أن يتبغى 

ابنةايالممات له تتهيأ قد سيحانه اش إل الداعية أق ونمشه، 
ماإل بمل أن ا-تعلاع وانه نام، انهداعية الشيهلان له حيمها،موسوس 

طريقوالغرور الغرور، ه شل ذلك فعث، وحكته، إليه؛لبانته وصل 
المنةعذْ إن تلت، لذلك الإخلاص، يمحوان والغرور والكم الكم، إل 

بارك ٥١١جعلها الخكمة ولهده وأشقها، الممات عالْ أصعب من عي 
منيتزغنلثا وإما ؤ لها، يتنبه أن الداعية عل الي الأخيرة المنة وتعال 

الخبر،نمة إل الداعية يمل ند إذ . . ناّتعذ نزغ الشبيان 
الحضيض،إل ننزل الشيهيان تزغ يقاوم أن يستملح لا ولكنه 

استمعفإذا الكريمة، الايات إليها ارثين حلقية مجنات هده 
ؤيبرعقبة، اكبر بدللئ، يتخمر فإله عليها، ه نفمحمل أن الداعية 

عقبة،اكم يتخعلى أنول ؤإتما . يريد. الذي هدفه بلؤغ ل تميرأ شوطا 
عيوعده للداعية، تتحقق أن بد لا امورأ عناك لأف شؤط، أكم ؤيقعير 

الوماتل:هذه وس وماثل، نميها أن ممكن الي 

اف:وّائلانممةإل 
فيمابمبرة همل يكون حى تامحا إعدادأ شه الداعية يعد أن أولات 
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رص—ول*ع وقفرا الذين الرتم—S سمر كنته ؛ قال صداد بن المتورد عن - ٢
هانتهذه ارأترون خق اه رصول فنال التاز، الخالان عل ه اس 
تقال الد، رسول يا ألفوما هواما من قالوا ألقوها حن أهلها عل 

أهلهارا،.عل هزه من اث عل أمون مالدنيا 

بقطلا ثجرة الشج—ر من إن ت نال ه الني عن عمر أبن عن - ٣ 
شجرj الماس ذرقعإ نال: هي.ما حدثوو المسلم مثل وإما ورقها 

ماحدشا قالوا ثم الخالة أما نمى ل فوقع عداض: قال الوادي، 
اكخالأن؟>ممي قال اه؟ رسول يا هي 

الرصيد،الموي ااكأ.ج هذا عل واكابعون الصحابة صار ولقل 
الماسأحد معر يبر كان وقد - الد رخمه - المري الحسن ا فهال 

انمنياإل يرجعر أن خئرمذا لو ترى صاحبه يسال حنارة، مم فرت 
إنهصعيد ا أبيا صاحسه له قال أيفعل؟ ثلثه أو ماله برح فيتصدق 
عنه:اس رصي الحس قال الرجؤع، صمن إذا ذلك من باكر يتصدق 

مامثل أصتحمل الخن: قال لا، الرحل: قال أيرحع؟ ترى ولكن 
فتصدقكله ذلك، س واثقا دمت ما الحسن: فقال نعم قال حمل؟ 

كله.عاللث، لتصدق ترمر أن فتتمي نحمل أن قبل اليوم 
قولهيكون لكي ملأنمة عبدها الي العلريقة انماءءة محار وهاكذا 

•بلغا 

Lu ; فالربماالحسثن، القدوة الداعية يسلكها الى الأسالمب وس

رحلعز اس عل اوني_ا الموان ل حاء ما اب بالزهل، أبراب ل الترمذي رواء )١( 
.،ج٧ص٢٣٢٢/١٣٩٧

منعندمر ا ملختثر اصحابه عل الة المُلرح باب العلم كتاب ق البخاري رواء )٢( 
.٣٤ص ه/:ا\جا العلم 
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ندرعل والأجر أحرا، أعظم كان محبرا أكر الداعية كان وكلما 
الداع.ة،يواجهها كشرة عقبات محناك أن شك ولا - يقولون كما - الشقة 
عناثث نتكون وند المائي، الرف عن اشثة نتكون ند العشان ومده 

ومنالعقل، والتحجر الحموي عن ناشئة تكون وند الفكري، الانحراف 
إلالداعن يعها الق البب الأّإل وتعال بارك اس أرثدا ذلك أجل 

.بحانه الد 

والموعظةيالحكمة ريك سل إل ءؤآدع وتعال؛ تيارك اله ؛ن
ميوالحكمة [. ١٢٥]الحل: ه أحن ص بالي وجادلهم الحسنة، 

الحكمةيون ُاؤدس والعمل القول ف، ة والإصابمحله، j، الثيء وصع 
تكونأن ممكن الحكمة وهده [ ٢٦٩ت والقرة • كبرأه حرأ أوق ثقد 

الحكمةتكون فقد الحياة رحلة ل أفكارهم انحرفت، الدين لأولألئ، أسلوبا 
النجاة،سفينة لهم 

هدانوخماهبرهم. الماس لعامة أّلوبؤ فهي الحنة الموعظة أما 
اس.إل للدعوة أملمريان 

أولالث،محع انماء؛ة سالكها ؤلريقة نهي أحن هي بالي الخيال أما 
غيرمن وهؤلاء نقومهم، ل واضحة الإملأم محوره تكن لر الدين 

قيءأي ل يرنابون الدين هنا امين البغ،ر وأعي الغالب،، ق الل٠ين 
بالضرورة٠المعلومة المثريع أحكام من حكم أي ينكرون أو اث، ين دس 

الإملأمإل ينتسبون ممن أم نملا، المسالمين غر من أولملثح كان سواء 
الحدودمححدون الثريعة، أحكام ق ولكمم،ارون ومرياتمم، بأسايهم 

القرآنأمرنا هؤلاء العقدية، القضايا بعض أوينكرون العبادات، وبعض 
تعال;قال مواء، الكتاب، واعل فهم احن، هي بالي تجادلهم أن 

ممظلموا الذين إلا أحن مي يالق إلا الكتاب، أمل تحايلوا ^ولأ 
واحدوإلهكم وإنما الكم. وأنزل إلنا أنزل باليي آثا ونولوا 
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واناس، سرى اف عل نحار لا ان التقوى ءإن وقيل؛ عظيمة، كانت 
.اه( بيد كلها الأمور ان تعلم 

عيبا،فعلك ق ولا لسانك ل الناس محي لا تعريفاتممسوىان وس 
للحقسره يزين س التقى *إن ت وقيل عيبا• مرك j، الملائكة محي لا وان 

للخلق|.كايزُننلاهره

وقيلنبمالأ!( حيث مولاك يراك لا »أن كذلك: التقوى تعريمان ومن 
ونبي— واللام الصلاة وآله عليه — المصطفى مبيل ملك *_ • المتقى إن 

.والخما1( الخرام واجتنب والونا الإحلأُس ه نفوكلف القفا، وراء الدنيا 

نلاثةامور ■حميعا التحريفات مدم ومحمع 

علالإصرار فإن وكثبرها، صغبرما الذنوب تتجنب أن أولا؛ 
الكبائر.إل يؤدى ئد الصغائر 

ليسمر كالدى ، وعمإ قول من عليه تميم ما كل من محير أن ٠ ثانيا 
جعلهما وهذا بجطوعا، حطوة كل ل حدرأ يكون الشوك بملء ُمّير، 
بنعمر إن قيل فمد عليهم. اس رضوان الصحابة بعفس للتقوى علامة 

ذاطريقا سلكت أما له; فقال النوى عن كعب بن ابير مال ا-فلاب 
فدلكقال؛ واجتهدت، ثمرت قال؛ ئ عملن، فإ قال؛ بل؟ فقال شوك؟ 

التقوى.
صيد.ن—اعرن ورد فلقد الأءور، اثر صغمن ميثا نحقر لا أن ناكا؛ 

أ١١لأكلتهاصدنة تكون ان رلولأ فقال غوؤلة مبتمرة مر انه ه اهه رسول 

الثلاثة؛الأمور عذْ ل بعضهم نال ولقد 

الحديِوثم ٤ الباب رنم الشبهات من يتتزء ما باب التؤع كتاب ل، الخارق رّوا• 
■ْاّاعآصهأ'ا•
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ممالاه من للناس أمر الئاكة الأيت وق واكتوى، ؛العباد؛ نومه يأمر كل 
بمترمح ان راج؛ن نلهم، من الذين وخلق خلتهم الذي يمدوا أن 

اكتوي.لرجه إل توصلهم وان عبادتم 
)إياكمواللام الملأ؛ وآله عليه الرسول يقول ال|لهرة المة وي 

ولاتحاملوا ولا نحسسوا ولا تحسسوا ولا الخاويث، اكذب الفلن فإن ؤالغلن 
محمر•لا الملم اخو الملم إخوانا، اهذ هماد وكونوا تدابروا، ولا تباغضوا 

كلايلم، اخاء نحقر ان اكر من امريء بس، نحدله، ولا ظلمه ولا 
صوركمإل يفلر لا الد إن وعرخه، ودمه ماله حرام الملم عل الملم 

انهشالتقوى *هنا التقوى • وأمالكم تلؤيكم إل ينظر ولكن واجسامكم 
ندركاكريف ااديث، مذا ومن صدره>ا،. إل يسر. نهتا اكتوي 

قذكرت الي حمأ الاعإل ث تحب من U بد لا اكتوي ان أولا 
ولهذاربه وبين العبد بين مر عي إكا اكتوي ان انٍا نوتدرك الخديث،، 

وممالارك تباه محاب من عذا ؤيؤيد صدره. إل الكريم. الني أشار 
[.٣٢]الجم اض4 بمن أعلم م أنمكم كوا مم 

اكتويهذه أن وبينت، اكتوي حقيقة الي؛يشت، الايات أجع ومن 
النضائل،بأمهات يتمف أن بعد إلا ونورها، وظلها بينتها الرء ينعم لا 

الأيةهذء الايات اجح من أنول وأصولها، ادات العبلأمهات ؤيوفق 
ولكنوالغرب، الشرق مل وجوعكم تولوا آن الر »ؤلس الكريمة،
المالوآق والبيين والكتاب واللأتكة الأخر واليوم باق آمن اضمن 

وقوالساتلن السيل واين والماكين والنامي القرتجا ذري ب عل 
عاهدواإذا بعهدهم والوفون الزكاة وآق الصلاة وأنام الرقاب 

صدقوا،الذين أوكالث، ايأص وجمتن وامحراء الآماء ل والصابرين 
ومرقرئب واحتتار• وخذل سلم الظلم نجربم ياب وانملة الر محاب ي ملم ودا• )١( 

. ١٩٨٦ص ٤ ج  ٢٥٦٤الحديثه وتمم ١ • اياب للم يماد 
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وإياكم.اه ارشدو - ناظروا [, ١٧٧]\وقر»': القوزه هم دأوكك 
الآكربمةالأية نذه عما نحدثت الي الحميدة والصمات الكرممة الخصال إل 

والأخلاق،والعبادات العقاتد الثلاثة; النريعة اصول فيها ذكر أما وكيف 
كإكله، ^٧؛، ثمرة التقوى جعلته ولقد خصلة، عثرة خمس فيها وفصل 

مموأولئلئح صدموا الذين ءؤأوكالثv الكريمة. الأية آخر ل حاء 
[.١٧٧اكوjهلاJقرة:

اسذكر اجلها من الي الحكمة وندرك الر، ندرك تقدم وبعدما 
فيهمنلته الذين التقبن، من أجعلنا اللهم الكريم كتابه أول ل التقوى 

ولبدا[. ٦٣]مريم: نماه كان من عبادنا من تورث الي الحة 
الكريمة.الأية ل وتعال تارك  ٠٠٥١بيما الق التهين نولأء باوصافه الأن 

يالغي>ّ_هايؤمنون رالذين الأول الصفة 
يقولكا الوالمع- يقابل ما وليس الحسوس، يقابل هوما والغيبج 

الغثبء-الم وتعال تارك والد - الهيابة نور حرموا ممن المرجضن بعمس 
علتدل لأما الشن، صفات مقدمة ل الصفة هده ذكرت وإمما ِ والشهادة 

طريقعن يشاهده بما يكون الأسان تحلق أن دللثه أصحاما، صدق 
احرامه 

اهأخمرهم مما صدفوا أتم لم مدح أول لكن التفن هؤلاء ولكن 
إيمانهمعن يقل لا عيهم غاب بما إيمانهم فكان الحواس، به تعلق لا مما به 
أنيمكن الغيب هدا كان وصواء عاليه، يتفوق بل حوامهم، نشاعد٠ بما 

كالإيمانعاليه دليل لا أم وصفاته بائد كالإيمان عقل دليل عليه يقام 
لبعضنمشاهدة كانتح الق الأمور س الغيبج هدا كان وسواء القدر، ب

رمحوانالصحابة شاهده الدى وسلم وآله عليه  ٠٥١١محل كالرسول الماس 
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عنيشاهده ولم منه، والقرب ورويته مشافهته بانوار وشرفوا عيهم الد 
يستحقغيب فهو ذاك أم هذا كان مواء الحاصرة، المشاهدة هذه يعدهم 

.الثناء به المؤمنون 
واليوماله ورموكتبه وملائكته باس الإيمان بالنبث،، الإبمان ومن 

وانتعال نال . ٢١الم٠حيحلالحدث ق حاء كإ ومره محرم والقدر الأحر 
ول[ ١٢]الللث،: مره وأحر مغفرة لهم بانمب ربمم تفشون ارذين 

هؤلاءعل وتعال تبارك اهد لثناء بيان الأرصى ق الساتحض الملائكة حديث 
حبشاالنار. من به ؤيعوذون الحنة ؤالونه رمم بحون يالذين الومنغا 

وحدوافإذا الاJكر أهل يلتمسون الهلرق ق يطوفون ملائكة لله واق ه فال 
إلباحنحنيم فيحموئبم ت قال حاجتكم إل هالموا تنادوا اه يذكرون توما 

Iتال ادي عبيقول مجا ممم وهوأعلم ر7أم لهم أ قي* تال الدنيا، المإء 
هلفيقول! نال ؤيمجدوك ومحمدونك ؤيكثروك بحونلثا يفيقولون 
لوراول؟؟وكيف ت فتقول قال'. رأوك، ما واس لا فيقولون نال رادف؟ 

واكرلكتمجيدا للث، وأشد ادة عبلك اشد كانوا لورأوك يقولون قال 
Iفيقول I تال الحنة، يالوناك قال يالوني؟؟ ف،ا فيقول ت تال بيحا، ت

لوفكيف يقول قال! رادها، ما رب يا والق لا يقولون تال؛ رادها؟؟ وهل 
حرصا،عليها اشد لكانوا راؤها لواتبمم يقولون؛ ت قال رأوها؟؟ أمم 

منيقولرن; قال.' يتعوذون؟؟ يمم ت قال رغبة، فيها وأعغلم طلبا، واشد 
رأوها،ما رب يا واس لا يقولوزت قال! راؤها؟؟ وهل ت يقول تال؛ النار، 

فرارأا مغبمأشد كانوا لورأوها يءنولرن I قال لورأوها، فكيفا يقول '' قال 
مالكيقول ت قال لم غفرت أق فأشهدكم ت فيقول وقال نحافة، لها واشد 

الاء الحيهم قال: لحاجة، جاء إى ممم، ليس فلأن فيهم الملائكة: من 

;٤٩٩الحديث رير  ٨٦٩الباب رغم لقاذ( )ّود؛ الضر كتاب ل البخارك، روا• )١( 
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،١١بمهم.م يئض 
ملأتالذين اوكك محل عل صيق برعان بالفسا الإيمان إن 
فلموسلم، وأله عليه اه صل ينسه والثقة وتعال تيارك باش الثقة أنمهم 
الملأ؛وأله عليه اه ومحمول يينه ومم—ا عنه، اه احبر مما يسيء يرتابوا 

والسلام.

أممأي الغيب! بايومنون ت قوله تفسير إل المرين بعض وذما 
الذينلموا ^^١ النا؛ق؛ن كإيمان وحسدها بألتتهم لا بقلؤحم يؤمنون 
]القرة:ه معكم  UJقالوا شيامحم إل خلوا وإذا آ،نا نالوا آمنوا 

بالغيب^أخشه ب أل ليهلم الثأا ءؤذله محيحانقوله مثل وهي [ ١٤
غيابي(حال ل أحنه ب أي ٠ اللام عليه يومحما قصة ق ٥[ ٢ ويومحف؛ 

عته.

فإذا(، j_iلأولشلث، وامتحان ار احتببالغيب الإيمان فإن وبالخملة 
الأوامرعليه تتفئ فهوأصل بعد•، يما كلفوا ومحلوه الامتحان لذا نتوا 

بقيةبالغيب الإيمان بعد وتمال تيارك اش ذكر واذللث، جيعها دالواهمح، 
انعلتهم يسترا كان فيها وصدقوا صفة أول محلوا ند داموا فإ الصفات، 

صفات.من يعدها يما يتصفوا 

الصلاة(.اويقيمون اكانية الصفان 

*ولاء—ا بمبد?!الي ة العمليالأركان أول عي الصلاة ؤانامة 
عليها،والداومة وأداما ياركاما تامة تأديتها الصلاة ؤإقامة التنون، 

دأم ٦٦الناب لنم دجل ءز اد ذكر مل باب الويوات كاب ي او>ادي، روا، )١( 
. ٢٣٥٣مسن ٥ ج ٦ • ٤ ٤ ا-يدث 
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عليهاوالإمال فيها، والخشؤع وشائجها، •ندماما ق عليها والحافظة 
أماالملأ؛ _• شان ومن كسل، ولا كور غ؛ر من ورغبة وجد ساط 
ىوتقم، ل الخثروزيادة عل وناتا الحق j، نوة صاحيا تكب 

مرمحوبالممكبر وكا موغبمله والخ-زع، والانحعلراب يا.داع، القلق 
النعم،تجيره ولا والصعاب، الحوادث ت|زه لا المر، مستقيم الحاتب، 

الشم.تضعفه ولا 

الفيصضزمرة j، تدحاله أن كذلك الصلاة محدء شان من إن ثم 
ذلكj لكان الفردوس تورثه أما مرى نمرما من يكن ولولر الفارين 

^إنوتعال تارك ربنا كتاب ص ذلك ودليل فانية، واعفلم حرغنيمة 
إلامتوعا، الخير مسه جزوعا،وإذا اكر مسه إذا هالوعا حالق الإنسان 
ؤيقول[ ٢٣-  ١٩]العارج: داتحوزه صلأءم عل مم الذين اضامح، 

ijأولثك محافظون صلامم محل مم ^والدين الصفات، عذء حر أل 
[.٣٠- ٣٤]انمارج: •كرمن4 جتات 

الرصافه ؤبمّم الكريم تحابه س اخركا سورة j( بحانه ؤيقول 
حاشعوزهصلامم ز مم الذين الومتون أفلح ند رحيم ال
محلمم ءؤوالذين الصفات، هذ• أحر ل ويمول ٢[، - ١ ت لمؤمنون ا] 

ممالمرلدم، يرثون الذين الوارثون  ١٠٠أولك محافظون صلوامم 
ثانعغلم إل — الد أرشدكم - فاننلروا [ ١ ١ — ٩ ت زآيات ه حاليون قيئ 

المعارجصررة ل الأول الموصع الد. كتاب من الوصمن محذين ز الصلاة 
ايزع،وهم، الصفات٠ محيء س الإنسان نحيس ما سحانه الد بين حين، 
محررةاكاتية ورة الول ممحرتين، الصلاة ذكرت حيث، الخير ومغ والهاع 

ولوالفوز، الفلاح صاحبها يستحق الي الصفات الد بين حيث، الومنون 
أفلحند غال: الأول الوضع ففي مرتين، الصلاة ذكرت كذلك، مذ• 
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»والذينمحال: الثاف المرصع ول خاشعون! محلاتم ل هم الدين المؤمنون 
•الوارثون* هم اولثك علٍاراهممحاظون محم 

تعال.الد شاء إن تفصيل زيادة للصلاة وصيأق 

يتمقوزا:رزقناهم رومما الثالثة: المنة 
الأنمر>ؤوأحضرت اللي وصدق الحرصن عل ان الإنطبع 

أحد،ب ينانع لا ان الأتل التمالك وحس، آ ١  ٢٨السحهلالنساء: 
تارة،المنفضن عل يثى ممرة محكيات آيات ق الكريم القرآن نجد لذلك 
•أخرى تارة الإنفاق عل ومحث 

اركتباس جعل إمساكا واكر حرصا اشد التقوس بعض كاث ولما 
تشملوعكيا عباده، عل وانرصه واجبا الإنفاق هذا بعض وتعال 
الزكاة.ريضة تشمل يا التْلؤع نفقة النفقة، 

رمما،ولا الناس يكلف لر - حكمته حلمت وتعال تبارك والد 
تحدوانلا فنفقتهم يممقوزه رزقناهم ؤر،ا الكريمة الأية نظم حاء ولدا 

البقليلة كانت، المفروضة الزكاة حق اض، اعظاهم مما قللا شينا تكون 
إذاالارسن، ق واحدأ تكون شد النش المال ياختلأف، نحتالف، نهي 

تكونوقد كالغنم، الأنعام بعض وكدلملثا وفضة، أوذهبا دراهم كانت، 
اومماالعنر نصم، تكون وند ياء البماء تسقى الق كالزرؤع عثرا 

سلواولو أكرها، أو أموالهم جح الناس الد بال فلم ينفقون! رزقناهم 
مممطلب في،ا العفليمة الحكمة وهذه فأخذوا، وبخلوا عليهم لشق ذللثظ 
ربينرخمة '؛لزام، مملكون أنتم لو ^٢، الد، من نمة حمتتها ل ر 
[.٠١٠ ]الإمراء: محورأه الإنمان وكان الإنفاق حشية لأمكم إذأ 
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تكو0ان  ٥١١مشاء عمران آل صورة ل الشن صفات أما عتايت، بمدعا مجا 
توعي ^١^ حما صغات 

والضراء.والراء ١-الإنفاق 

•الناس العفوعن - ٣ 
.الأسامار . ٤ 

الفاث.عل الإصرار 0.عدم 
ملهاوس والأرض، المإوات عرصها اش الحنة اه جعل وقد 

الشن.اولثك جزاء رببمم س اينفرة 

^1>الرك ق الإمماق الصفة 
والنثطوالسر، العسر ق أي والضراء، السراء ذ اق والإنف

هوالأجروهذا اليد، ذات، تلة س الرغم عل يتفقون فهم والمكرم، 
الاوء؛ن.الحاجة •ع المنفق يتفق أن الرمعت النزلة هي وهده العظيم، 

ألفامائة مّعم اسق عريرة أي عن الشريف الحديث، ولقدجاءل 
لهرجل • نال ألف مائة درهم بق يكما ت اه رصرل يا مالوا درهم 

مائةعرضه س فأحد ممر مال له وآخر به فتصدق أحدهما فأحد درهمان 
درهمانله كان الدرهم صاحب، أن الرسول ،ينه وكإ ذلالثv وبيان ألمرارا؛ 

القطمائة انفق الذي ولكن ماله نمقا أنفق قد مكون ضا، واحدا فانفق 
١ماله من يسرأ نزرأ إلا ليستر المر فالماثة ألوف.زلفة عممْ كانتر 

اكانة:كظمسم:الصفة 
الإنسانيكتم أن الخيفل وكظم الغظ.، كظم فهي الثانية الصفة وا،ا 

ملمثرط همل دناو إ  ١٦ص ١ ح الزكاة محاير ي المرك ي الخاكم اخرجء )١( 
الذهمي.ور.ا»ته 





عفافن *ثالها سة سنة اس ونول ذ٧ث١١؛ عل 
وأمرالعفو ؤحذ> ت ؤينول ( ٤٠)الثوري؛ اف^ عل فاجرْ وأصبح 

ذلكأحل ومن ( ١٩٩- )الأعراف الخاهلين4 عن وأعرض الرف ؛
الغيظكفلم لأن ذلك ادحسين| نحب اوالذ سحاته بقوله الأبة حتمت 
الإحسان.هوغاية الناس عن والعفو 

الاثفاروالخامة: الرائعة الصفتان 
الذنب:عل الإصرار وعدم 

قعلواإذا ^والذين وتعال؛ مجح—اه نوله نهي الرابعة المنة أما 
يغفرومن لذنوببمم نامتغفروا افه ذكروأ أشهم نللموا أو فاحشة 

اف4.إلا الذنوب 
يعلمون؟بموهم نعلوا ما عل يصروا ؤرولر نوله؛ الخامة والصفة 

أنالناس بعض يقلن فربما وسان، حكمة الكربمتن امض هات؛ن وق 
العصمةولكن زلة، منه تكون وأن حهلآ، منه يع أن عن معصوم التقي 

عنشءوند يزل ند تقواه درحة كانت، مهإ فالتقي السلام عليهم للأنبياء، 
ولخاءبكم الد لذهب تذنبوا لوإ بيده نفي اوالذي الشريف الخديث، وق 

بمجردولكنه يزل قد فالتقي  ٠٢٢١١^فيغفر افه فيستغفرون ياونثون بقوم 
ذنبه.س فيستغفر ومغفرته عفوه ؤيذكر وعنلمته، اهذ حلال يذكر زلته 

•الذنب® يغفر ربا له أن عرف ولقد عبدى أذنب اولقد الد ؤيقول 

/رنم٦ اياب رنم سلعها وتحريم الرحم صلة باب والملة الر كتاب ل لم مروا، )١( 
. ١٩٨٢ص ٤ /ج  YOO،الخديث 

الحديث/رنم ٢ رنم مرية رالاصتخنار الذنوب سقوحل باب التوبة كتاب ل مسلم رواه )٢( 
.٢١٠٦ج٤ص٢٧٤٩





أنمهمأوظلموا فاحثة سلوا إذا روالذيق والضراء( الراء ق )يتغنون 
غسغلهميكغلمون الاجتماعية الخيا؛ وي لذضم( فامتنمروا ا،د ذكروا 

مدهعن الحديث ض آن ومل صم، ؤبممون اس النإل يبمنون 
اضنماكن نشرإل المنان 
^وكاالمرة محورة ففي الكربم-ين، ايورمحن ل ذكر الإنفاق إن الأول؛ 

ق^يتممون عمران أل محورة ل ولكن يتممون^ رزكاهم 
الإنفاق،عل السالم حث من فته ما عدا ول والضراءه الراء 

الظنوى.لزلة مصعد الإنفاق عدا لأن 

الضنصفات من فيها ذكر الكرممتئن الورتتن من محورة كل إن الثانة؛ 
كانالمرة محورة ففي انيمؤع، ؤيلاثم الياق مع يتناسب ما 

الملأ؛وميمون ؛المج،، العقيد؛ قضايا عل الركتز 

أنزلوما إيلث، أنزل بما يؤمنون والذين يتفقون رزهئامحم دكا 
إقامةعل التركتز كان كما يوتئوزه  ٣٠ويالالحر؛ نلك، من 

قالايات ذكرت فمد عمران آل محورة ل أما الصلاة 
فيهافدكر للملمن ممرة لروس فيها كانت، الي احد غزوة محياق 

وذكرإليه، الجاعدين لحاجة وذللث، والضراء، الراء ق الإنفاق 
أصيسواالملمن لأن ذللث، الناس، والعفوعن الغيفد، كفلم فيها 

الغزوة،مذء ل اللمين حارب، كشركن امحالم وتد حد، اق 
فيهاوذكر منه، يد لا أمرأ الناس، والعفوعن الغيظ كفلم فكان 

ولذاكان ما احد غزوة ق مغم كان وتد الدنجإ، س الامحتغفار 
القرة،محورة ل جاء عا عنتلفا عمران آل محورة ق الحناء رأينا 
دآولقكربم س •دى عل ؤأُل؛لأ، عرفتا ما ايتر؛ مورة م، 
سمغفرة الحناء كان فتي عمران أل محورة ل أما اسمنه هم 

•مط واليال المئوي الإعجاز لجؤ مر الحمح، وائم وهذا وجنات رثأم 



لذكر بل الدنية السور به محص ب الق؛ن ذكر فإن آخرا لا واخرأ 
إذاآتقوا الدين ^إن الأعراف آة U مميت وقد كيلك، الي المور 
سورةوق (، ٢٠\ )الأعراف: تدكرواه الشيطان من طاف مسهم 
الءم،يىهتجر• الحم يلصدق وآتش أعض من الأيل 

وعملواأضوا الذين نجمل ^أم ص سورة وق ٧(، - ٥ رالابمأت: 
(٢٨رآية كالفجاره الشن نجعل أم الأرض ل كالمدين الصالحات 

عفلمعل دليل ومحذا الفجار، الشن مهابلة ق ذكر وتد مكية. صور و>د0 
نالوJللائV الضلال يقابله والهدى الكفر، يقابل فالأتمان التقوى، منزلة 

)الشمس:ومواهاه فجورعا فألهمها مواعا وما ءؤومأور سحانه الد 
.(A-U

فاللهمبالفجور، الرصف أثاغ وما بالتقوى، الوصف أحسن وما 
أصلحالمدور، بذات عليا يا الفجور، و؛؛ز، بيننا وباعد التقوى امنحنا 

النور،كامل عل اللهم وصل اشور، عداب من ونجنا الأمور، حح لنا 
ؤ،ونجتا الأجور، ولهم لنا اللهم وأعظم وصحبه، آله وعل محمد سيدنا 

غفور•يا النور، يوم 





اهئوارابمالخ،اسان:

والتانالتاء من الشهوات حب للتاس *وا ؤد' ت تعال الد نال 
رالأنمامرمة الموالخيل والفضة الذهب من اكطرة والقناطر 
أونسكمنل الآب حن ءندْ واف الدنيأ الخياة *ساع ذلك والحرث، 

الأمارنحتها من نحرى خان ربمم عند اتقوا للذين ذلكم مجن بممحبر 
الذينيانماد بصير واف اف من ورضوان مهلهرة وأزواج فيها حاليين 
الصابرينالنار عذاب ونتا ذنوبنا كا فاغفر آمنا إننا رسا يقولون 

تعمران ]آل يالأسءار؟4 والمستغفرين والنفشن والقاضن والصادقن 

الداء،من تحدر فإما ببعض، يعضها متصر الكريمة الايات هذه 
نجبس - الإممان من العقل عل أدل وليس - نالعاتل الدواء، إل وترشد 

فانهوأب شينا اشتهى ئذا وعرض، زال مر ما بكل عندع ول( المرض، 
•الغرض وسلامة القصد صحة إل وأحيه اشتهاْ فيإ ينظر 

الدواءالداء يعالج من - الإيمان من العقل عل أدل وليس - العاقل 
حر،هو فيإ به اض أكرمه الدى عقله ستعمل ل؛ الذي لنمه الفلا1إ أما 

الرض،أجل من ابرم يئترك المرض، ب يشمحل الدمحا هو إكا ف
جحدوظالر هواه، وعمل الد، عن عقل مزمن اتنتن: من واحد فاكس 

لهيكون الذي هو ت الأول فالصنف العقل، نعمة مقدمتها وق اش نعم 
وداء.مرصأ إلا القرآن يزيده فلا ت الثاف الصنف أما ، شفاء القرآن 

-٤٧-





اومتادن عمالخإل إن 

محياأورثن فب 

فيهانس ب إذا الخير جانب فيها يكون زينة فكل • ال؛ابي المم وأما 
الدأن ترى ألا والرياش، والثياب، والآثا'ث،، كالمال وذلك النرع، حدود 
^بافقال: الناص عل ب آمتن نمة والاثاثر الشاب جعل وتعال نارك 

عذهولكن أ ررشاه١١يواري،سوءاتكم ثامأ عليكم أنزلنا ند آدم بي 
اكروثرما نفعها أكرمن إثمها كان له، احل U فيها الإنسان نجاوز إذا 
ثلاثة:أصول إل كلها الزينة وترجع خثرمحا. من 

الحنةوالأخلاق كالعلم نل ص عبا تحدثنا الي وعي نفسية، زينة - ١ 
والإيمان.

محواصأ)ه.، احتلأفعل والخإل والطول، كالقوة، ت البدنية الزينة - ٢ 
ذلك.يصل وما والأل كالخاْ الخارجية: النية - ٣ 

حينإوذللا، الخير، جانب، فيهإ يغلب، أن يمكن القسإن وهذان 
وقدتحمى، لا الي اه نعم من لانإ ال، تعالد لثكر سا ان يكون

صاحب،ص فكم للهلغيان، سببا يكونان حينإ وذللئ، ووبالا، شرأ يكونان 
حمالص وكم وغبثر، تلط جاْ صاحبا من وكم وتكثر، اعرض مال 

آفة.كل صاحبه عل جلج، 
أنليض الإنسان إن وكلأ كله ذلك، عن الكريم القرآن حدئا ولقد 
ومحاالأرض، j فامتكيروا تومم رتبمم عاد هم وعا اّتغى4>آأ، رآ، 

وبدارهبه الد فخف، زينته ق نومه عل فخرج ماله، غره محونارون 
ومايتها.بدايتها محرفي، ر المح، الزينة اجل ما الأرض، 
ا-آ.الأءراف:)ا(ّورة

\-،U.العلق: مررة )٢( 

٤٩٠-



نديتارة فهو الزينة، عن حديثه ق الكريم القرآن أرثدنا ولفد 
الإيمانإليكم حب اف بحانه كقوله اث، إل الفعل هذا 

الخنشيطان كان سواء النيطان إل ندها يوتارة ل وزيته 
انواكما الشيطان لهم ؤوزين تعال ه كنولالأنس، شيطان أم 

أولادهممل الشركغ، من لكث—تر زين —ك ؤوك-ذل ؛ يعماونه١٢
الفعلبض ثالتة وتارة  4٢٣١ دبم1م عليهم وا دلتلجيريدهم شركائهم 

حبللنارس ٠اؤزين سحانه ه نولمثل وذلك — االجه_ول — للمفعول فيه 
الزينأن إل ذب فبعضهم القرون، اختلف ولذلك الشهوات؟4اإ،، 

أنإل بعضهم وذهب حيعها. المشتهيات هده خلق الذي هو لأنه ايد هو 
ليقبلواللناس ويومس عليها، محض الدي هو لأنه الشيطان هو الرين 
.الد حدها الي للحدود ،تجاوزين عليها 

ممتعإذا وذلك ، الد من يكون أن الري-ين.ممكن أن ل يظهر والذي 
المزينيكون وند اث، أحله الذي الباح داثرة ل المشتهيات بزه الإنسان 

دونحظها ه نفوأعهر الخالة عن الإنسان خرج إذا وذلك الشيaلان، هو 
حرام.أو بحلال يبال أن 

رائعة،بيانية اية لغللمجهول مبنيسا الفعل محيء يكون هذا وعل 
jبذه الاس ممت_ع إذا اض إنه الزين؟ فن لفاس، زين ياس، ولحكمه 
المزينهو اض فليس الحد الإنسان نجاوز إذا أما لهم. احل ما حدود 
اثأن ترى ألا الخارجية. والزينة البدنية، الزينة عل يصدق وهذا حينئذ. 

سمحانهفقال كذلك، خاصة ولمثة خاصة، محلروف ق إلا الزينة إبداء حرم 
W\.سم\ت: -ب)١( 
 )<r(٤١٢

.١٣٧الأنمام: -رئة )٣( 
.١٤آل ■سورة )٤( 

-٥٠-





صالخأوعمل وآس تاب هماإلاس يلهون يوف اكهوات واتبموا 
دطه)ا<.ولايظلرن الحة دخلون ءأُكك 

الرجالدون النماء ذكر سب ت اكال؛ت ا،لةاوءة 

و*اوايتبم،ينفلمه سجن الكريم القرآن أن ؤلياكم اش ساني اعلموا 
نثرفالي الكريمت والأة الأحر، عن أحدهما يضل لا والهدايت والمان 

ؤزينسحانه ينوله ايتدأت ث،ارعا، بجي وتنعم أصرارها، *ع بالوقوف 
ادنماءه،من النبوات حب لالا،س 

•حلاصته أمريكية رأة آم من موال ل وحه ثد انه أيام ثل واذكر 
حبللناس )نين اه لماذوفال الرحال؟ يذكر ولر اء، اكذكر ءلماذا 

الرأةشهوة تذكر وب للمراة الرحل شهوة عل فص الماء( س الثبوات 
أويمدقريب س تثر ولر وعواطهن؟ الماء  yVأهملت لماذا لرحل؟ 

•وجوم س الموال هذا عن والإجابة للرجال؟ الماء شهوة إل 

وكلمةللناس(، )زين فيها تعال الد يقول الكرممة الأية أن أحدعات 
المواء،عل وارجال الماء تشمل ل وحدمحم، ارجال نحص لا الناس 
ارجال،س الشهوة حب، إل جيعا، الوعتن تشثرإل الأية أن هذا ومعي 

وروعته.ؤإبجاز• بجلاغته القرآن لثة وعي• كيلك. الماء س حها ؤإل 
يردأن عكن الموال وهدا الشهوات(، حب للرجال )زين تقل لر الأية إن 

)زينناك الأية ولكن لرجال. نين عكدا جاءُت، الأية لوان ؤبمال 
للتاس(•

الإبحاروعدا القول، الإبحازل عل مي الكريم القرآن أن نابها: 

•!.را(ّور؛ميم;بمه،

-OY.







ممكنلفظها ل عامة تنلل أما وسبحاص،إلأ مض سياق ل نزلت كانت 
البشر,نضايا من ممرة تضايا عل تصدق أن 

قالرحال اق ينأن محن واللام الصلاة وآله عليه الض حذر ولقد 
كلزوجه. أجل س أمه الرجل مض الشهوات لم ذض الماء طاعة 
الرجال.عل النساء من الحرمة الزينة من وعترها هده 

القدهي طتب وأثر مثرق، وجه ذات الزينة لهدم مظاهر وهناك 
نرجعفة من ه، نفيه بممن ما الأحر ق والرأة الرجل من كل فتها بجد 

وحجةزينته، الأحر ل كل فيجد نلب، ونظانه لمال وطهارة بمر وغض 
^٢،الد; تول عليها يصدق الق الزينة هي وهدم ننبه. وطيب ه، نف

،•١^^١١زيتة حرم م، 
المتناكاتLن: الزيظن 

محيلما وذلك كذلك، غريزية محلبيعية زينة نهي البنين زينة واما 
مفلهرانلها الزينة وهده حبر، وذيؤع اثر، امتداد من فتهم ان الإن

كيلك:

ويقولشطلمآ، لك ياحبه حممجمل الذكا فهو ت الأول ااظهر أما 
ارتكابل سببا الأولاد أولتك يكون حيتا ذلك ؤيتجل وغلهلا، حطأ 

قولةمن ؤبمعونه الخهاد، وبمننا الأب بغ، يمولون الواجب، وترك الحرم 
حراممجن المال لهم فيجمع الشيهiان، مداخل ن، أجلهم من ؤيدحل الخن(، 

يعموكره، غروره 3، سا ؤئكونون آخرته، عن دنياه 3، ؤيثغلونه وحلال 
الد.حق ممنع أجلهم ومن خالقه، دون ببمم 

مماالقيامة يوم العبد يذكر وتعال تبارك الد أن الأثر j، جاء ولقل. 
منالفغر يصيبهم أن حثت أولادا ل أن *رب فيقول؛ ه، عليأنعم 

أما.الأءراف:مرر؛ )١( 

٠٥٥



أولادكأصاب لقد له: خمال •__، ق الإنفاق عن ٠؛^^، بعدي، 
سدناعن الحدث ل جاء ولقد من،عدكأ افتقروا فالقد عليهم خشيته ما 

يكونونأي وبءاة(راا. محبته ريامم الأولاد يصف انه ه اس رمول 
ممرةالخلهر هذا آفات فان وبالحملة والبخل، بالحبن الأب وصف ق مببا 

ولاصاحبها تزين الي الطمة الزينة فهومنلهر اكاي: اكلهر أما 
ليكونواالكريمة الصالحة الوجهة الأولاد هؤلاء يوجه حيتإ وذلك تثبنه، 
وأداةشكر أداة فلامم الدنيا ق أما والاخرة. الدنيا ق للاياء خير وسائل 

الالبر وهدا عليها، اض يشكرون نمة فيهم الاباء ؤمحد آباءهم يمرون بر، 
كدللتؤالوت بعد يمتد ؤإنما عليها، اثرْ يقتصر ولا الدنيا، ل محاله ينحصر 

لأباثهم.الباقة الأعال من فيكونون 

)منأن الأثار بعض ل ورد وفد بمم، آباؤهم فيكرم الأخوة ل وأما 
مناحن صوؤْ القيامة يوم تاجا والداء البس فيه يما وعمل القرأن قرأ 

عملالذي بظنكم فما فنكم لوكانت الدنيا بيوت 3، الثمى ضوء 

واجبهمالأباء يدرك حينما يتحقق إنما الخير الغلهر فهدا وبالخملة 
تولهؤممتئلون والخبب، الفضيلة عل وتنشئتهم صالحة، تربية أبنانهم بتربية 

ائاصوتولها نارا وأهلنكم أنمكم توا آمنوا الدين أبما ^يا سبحانه 
•دا"يجادةهلم 

ايابلنم - النات ال رالإحان الوالد بر باب _ الأدب كتاب ق ماجه ابن روا.  ٢١)
٣٦٦٦الحديث رقم ، ٢٣)

.١٤٤٠حديث - القرآن قراء؛ ثواب ل باب - الصلاة كتاب ل أبوداود احرجه  ٢٢)
٦.التحريم: ّررة )م(
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عن- والنون اال1ل - مذان يثغله لا م للسلم ونحذير ؤإرناد إشارة 
ثدر.مليك عند صدق ضد صاحبها نحل الق، الصالحات الاء؛ات 

فتتهمj مسا والولد المال كان أقوام عل القرآن نص وكد 
نحن^ؤوiاروا ّبحانه; فقال الحق، عن وايمعادهم وصلفهم وغرورهم 

لنالرزق يسط ري إن م سبين نحن رما وأولادأ، أموالا أم 
عزلأءعل اه ررد ا، مل٠_ونه١١لا اكاس أتمر ولكن ويقدر شاء 
منإلا ذم عندنا تقربكم بالي أولادكم ولا أموالكم ؤو.ا ت بقوله 
لومحم عملوا بما الضعف جزاء لهم >Lولتائ١ صالحأ وعمل آمن 

فهمالنعتن محاتتن عل تعال اثد شكروا الذين أما آ  ٢١^ آمنون الغرفات 
حدثلهذا ؤيثهد زلص.  ٠٥١١عند والأولاد الأموال مذه تقر«رم الذين 

إلاعط، عته انقطع الإنسان مات واللام)إذا الصلاة وآله عف الني 
يدعوصالح اوولد به ينتفع أوعلم جارية، صدفة من إلا نلاثة من 

ل،(>م.
والرسولاف نحونوا لا آمنوا الذين أبما ^يا ت سبحانه وقال 

فتنةوأولادكم أموالكم افا واعلموا تعلمون وأنتم أماناتكم ونحونوا 
أنل بيان خبر الكرعت؛ن الآيت؛ز، هاتتن ق ءذليم؟4رأا أجر عنده افه وأن 
جيعها،الأمانات وخيانة ورسوله، اش خيانة إل يوديان فد والولد ائال 

الملكة.مداخل بما الإنسان فيدخل -آ،ا، يفتن حنيا وذللث، 

.٣٦، ٣٥سأ: سور؛ )١( 
؟٣٧سأ؛ ّررت )٢٢ 

لنموناته، بعد الشراب س الإنمان يلحق ما باب الوصية: محاب، ق لم سرواء )٣( 
.٥/٢ْ١٢_ ١٦٣١ااديؤأ، م.ر؛م ازب: 
.٢٨-  ٢٧الامال: )٤(-ور؛ 
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^،١٠بامم والكازين عن الحدث ق التنزيل ق وجاء 
محمايار أصحاب أوسر لينا اف من أولادم ولا آموالحم عمم ممض 
فكم؟الرمب ما )أتدرون ه الني حديث ول ا. حالدونه١١مها 
الرقوب،كل الرنوب الرتوب، كل الوثوب ثال له، ولد لا الذي نالوا: 

المييمول ثم شينا، ممم يقدم ولر ولد له الذي الوقوب، كل الرثوب 
مال،له ليس الدي ثننا الصعلوك فيقولون: الصعلوك، ما !أتدرون .: 

كلالصعلوك الصعلوك كل الصعلوك الصعلوك، كل الصعلوك ت فينول 
ماأتدرون ت يقول تم شيثا، منه يقدم واب ف،ات مال له الذي الصعلوك 
كلالصرعة الصرعة، كل ايمرعة فقال: فينا. الصريع : قالواالصرعة؟ 
شعره،ؤيقشعر ؤنحمروجهه، مصبه، فيشتد يغضسا الرجل الصرعة. 

ءضأها)أ(,فيصرعه 

وكلهاممره، والولد المال فتنة بتن حت الي والاحادثر والايات 
حيثومشتهاه، مبتغاه إل يمل ش الثءaلان ممكن أن من الملم نحذر 
-،٠٠٥١^يقول: ما له الله مقول _^^^،، إلا ذريته ؤلآحت؛كن ثال: 
منوأمرز مونورا جراء جزاؤكم جهنم مإن ميم يمك لن 

يوشاركهم ورجلك بمتحلك عليهم ويجلب بموتك مهأم اممنمى 
ماديإن غرورا إلا الشيطان بمدهم وما وعدهم والأولاد الأهوال 

أنبتن الكرممة فالأية وكيلأه١٤، يريك لكم، سلطان عليهم لك لء"ر، 

.١٧الجادلأ: -ور؛ )١( 

,YA«Aر»م حديث صصحه، ي وملم ْ/با"ا، يع مني احمد الإمام ودا• )٢( 
انمعلوك.ب م انه!ر إلا ٢ ٠ ١ ٤ /٤ 

.٦٢الإّراء: -رئة )٣( 
٠٦٥-  ٦٢٠الإّراء: -دية )٤( 
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مووالعاتل وأولادهم، أموالهم ل اه عاد يشارك أن يتليع لا الشيطان 
أنولا وتشمخ، تثرب أن لفه يمح فلا الأية، هد* يتذكر الذي 
الولدو1واب حلالا، تنمية المال *يض وولد، مال اجل وتدنومجن تتحنل 

ممكنولا حرام، ق يتممه ولا يذره، ولا المال بيخل فلا صالخة، تريية 
يكونفلا الغم، >أذ• حمه ه يعرف بل أويغؤيه، يطغيه أن من الولد 

^LJjlفيهم قال الذين أولتك محن 
ةلمكرمحاشوا ا ومجحلموا 

حالمراا ومحلموا فكامم 
يداح مّلزموا ا ومرزقوا 

رز؛—واا ومجرزقوا فكامم 

ايوماتالخل الرابمة: النية 

،الص٠حيح١١الحديث ل ك،احاء الحم( معمول؛نواصيها و)الخيل 
عليها،اممها يدل كيا والخيلاء النخر ٠ذلاAر من مفلهرأ الخيل كانت ولمد 

حيتياوذلك محية، طيبة وزينة حيد، مللهر نهي كذلك: مفلهران يللمخيل 
^وأميرامٍيله ل والخهاد اش، كلمة إعلاء اجل مجن حيرأ غايتها تكون 

افهعدو به ترمون الخيل رباط ومن نو؛ من اّتدم ما يم 
افمملمموتمم لا دومم من دآحرثن وء-ددكم 

الأيةوهد• . ت٠ال٠ونيمل''١، لا ما ولخلق وزينة لركيوها والحمير والغال 
بمدفيما للإنسان تعال الد ميأ•  ١٠كل بالخيل يلتحق انه عل تدلثا الكرممة 

فأراممآية {رو الني ثرثم ان الشركن محوال التافب-اب كاب ي الجاري روا، )١( 
.اس-دغم  ٢٤\و\ب الخم-رغم انشقاق 

•٦.الأنفال: -ورث )٢( 
ر'ا(-ررةاكءل:م.









وسوالآع؛اب واسبمل رالزيهون الزرع به لكم يبت سمون محل 
وثالبحانهؤومنلقوميممكرو0هلا، لاين ذلك ي إن اكرات كل 

ذللثاي ورزناحستأإن مكرأ منه تخدرن والآعئاب التخٍل ثمرات 
,0مالونه)م لقوم .لاين 

ءأحرج؛اماء السإء محن أنزل الذي الخيثر•' اسق ؤبمول 
 *i ومحنمحراكا حا محم نخرج حضرأ مشه فآحرحتا ثيء كل بات

رالرمحانوارزيضن أمحابا محن وجنات دابة تتوان ءلل*4ا س النخل 
لاياتذس ي إن وينعه أثم إذا تمر، إل اننلردا •تشايه رمر مشيها 

وغيرمجعرومحات جنات أنشأ الذي ^رمحو ت ونال  ٢٣١يومتون؟ب لقوم 
*تشابماوالرمان والزيتون أكله خنلما والزرع والتخل محمحروشات 

ولاحما0 يوم حقه وآتوا أنمر إذا نمر• من كلوا متشابه وغير 
مد^وهوالذي بحانه: وقال ادرنينهر؛آ. بمب لا إنه ترنوا 
محهاجمل الثمرات كل دمن رايارأ رواس مها وجعل الأرض 
يضكردنلقوم لآ؛ات ذللثا ل إن دالمار اللبمل يغغي اتتغا زدجغا 

ونضللزرع أعنابا من ات وجنساورات قبع الأرض ول 
لبمص عل بمضها ونفضل واحد بماء يض صنوان وغير صنوان 
بمقااونه>ْ،.لقوم لأس ذلك ل إن الأكل 

المممذ. ي الزينة معلا٠ر تلح الكربمة الأيات هذْ حلال ومن 
محاسافيا ساما اه. رسول صيادjا ين ولمي اه، نعم محن المعلمة 
•ا.اا.النحل: )١(-ور؛ 

.٦٧انما،: -ود؛ )٢( 
 )T( :٩٩ب-\لأيم.
.١٤١الأنعام: صورة )٤( 
٣.٤, ارحمي: صورة )ْ( 



إسانامرمتما أنهلا حق العم بيد• عنايته جراء من كم أجر من للمسلم 
ذلكق كان إلا اياس من واحد ءلال|ا ق أوستفلل أوؤلم أوحيوان 

حم.مظاعر كلها وتلك وأجر، صدتة 
متهأكل ما كان إلا غرا يغرس مسالم س رما . اض رسول تال 

وماصدتة، تهوله منه السح أكل وما صدقة، له منه مرق وما صدقة، له 
وعنصدقةل٢ا(. له كان إلا احد يرزؤْراأ ولا صدقة، فهوله العلم أكلت 
الغيلها فقال ئ نخل ق الامارية مثر أم عل لحل ه الني أن جابر 
فقال؛لم. ميل ت فقالت، كافر؟ أم أملم الخل؟ هذا غرس س |ه 
ثيءولا دابة ولا إنان مه فياكل زرعا يزرع ولا غرا ملم يغرس |لأ 
كاتت،لهصلقة|)مإلا 

الشاغلالشغل تكون فحينا والخرث، الأنعام ل الثر مفلهر أما 
الذيؤيشى الأوقامحت، كل ^11^،حياته،فيضح كل عليه فتمللثح للإنسان 

الصلاةوآله عليه اه رسول صيدنا للٍه أثار ما وهدا الأقوات، بمنحه 
بالزؤعورصيتم القر اذناب، واح_ن.تم بالعينة نايمتم رإذا بقوله واللام 

دينكم(آا؛.إل ترجعوا حى ذلالاينزعه عليكم اش سلعل الخهاد، وتركتم 
للناسنيثت الي الأصناف، هذ« ذكر أن بعد سبحانه اه ؤيقول 

قليلالدنيا ومتاع الآب^، حن _• واف الدنيا الخياة مظع ؤذJلث٠ 
واشقليلا، إلا مما يأح_او لر إذا به فكيمؤ كلها، الدنيا الإنسان لواطي 

الآب.حسن عند• 

,ت يياخذ بمممه لا ت يرزز•  ١١)١( 
حدث; ٢ اياب رنم - دالزيع المس محل ت باب - الساتا؛ كتاب، - ملم دوار )؟"م( 

A\/T-\ooy.\\

ITiio_ح  ٢١اباب رقم الت ص الغم ي باب، - الإجارامح، كتاب، - اثوداود ردا• )٤( 
علمدا حل بالزرعأ ورمتم ال،م اذناب، أاخذتم وقوله؛ لف، المبالمكر؛ انمة 

ابلهاد.ب يتصن حق ي الاشتغال؛المريع 



يقولالرجع هذا أجل ومن بحانه، ربا عند الكريم الرجع إن 
]الذينذلكم من يخ؛ر )؛ ٠٠^الأية هدْ تل المح( الأية ل ّبحانه 

وأزواجفتها حاليين( الأيبمار تحها ص مجري جنات ربمم عند اتقوا 
بانماد؟<را،بصم واف اف من ورضوان مطهرة 

الشهوات•ب قوله معي 

لامارى(ءأنقل أن، ؤ( يعليب الرابعة الخإمسة إل( ننتقل أن ونل 
عصعلفىالأساذ الأدب والإسلام العربيان لكاتب جيدا كلاما الكريم 

—ورخوانه عله  ٠٥١ارخمة — الرافم، ادق ص
مافيهإ أر فلم الأية لهذه الألوسي وتفر عبده محمد شر ءراجعت 

بهيراد الشهوات* وحب أن عل متفقون خميعا والقرون السر، إل حدي 
وهذاالخ، • • . الماء من المشتهيات اس للتزين I قالعي المشتهيات، 

ؤإعجازالشهوات، بحبا التمر بماء ؤيذمسا نمد، مرصع الأية بجعل 
الشهواتأو المشتهيات تال فلو ، الشهوات* ءحب لفظة ؤ( هو الأية هذه 

شيئا.ذك كان ،٧ النماء، أوحب 

الأمر للناس زينت فكوما الماس، ي طيعية وظائف وللمشهوات 
هوحبها لأن الر، هو حبها* اتزيع( ولكن جديد، فيه ولمس له، معلى 
ففالمال به، ب~ني مالأ يجد كالذتم( مما والإكثار عاليها، الحرص مبيل 

ارالال«بحب يبتل الذتم( ولكن عجيب. ثيء ذلك ل وليس متفعة، ه نف
الحرصيبتليه ثم بالحرص ؤيبتن( فيبخل، صررأ، النفعة هذه فيه تتقلب، 
3،ولا المشتهيات، j( ءليى إذأ نالشان كلها. حياته بمحق المال عل 

الشهوات(.ؤ()حب< ولكن الشهوات، 
بوالإممار علتها، الحرص j( سبا كان مض الشهوات حب، أن ثم 

.١٥عمران: آل، محورة )١( 
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لوأمعن صررأ أشد كان للأتان، ذاائv |زين1 نإذا وصرر، حطأ فهو 
ثلاثاك محنفكان |زين|. إل، اسعحكمة عي وميم الخطأ. بماب 

إصانةومده الشهوة، حب ثم في، عمل وعي الشهوة درجات: 
تزيدثابتة إصافة وص الحب، هدا ترقن ثم فيها، تزيد العقل من حديدة 

الرتيب،مدا ل الشهوات تلحق عدا وعل الخملآ، وتضاعف لزيادة ال 
ذهابل يشاعد كإ الحنون، أول هو الحد وهذا العمل، عن الخارج بالحد 

لعقليض لا بحيث، محوبه« شهوة وتزقن عند حكمه وصحما العقل اثر 
.هذا •ع حكمة ولا حكم، 

فهومحمود محوب مدا بعض لأن للمجهول،، بية ازتزا وجعلتا 
أحرجالي اف زينة حرم من ^؛}، تعال فوله ثا لندخل الذ نية من 

الغرائزتزيتن فهومن مكروه، مدموم وبعضه [، ٣٢]الاعرافا: نمادْه 
الشيتنان.تزين فهومن وحنون، حمق وبعضه الفاسدة، 

فإنالدنيا، شهوات من الحقول الحد نحاوز الأية من والغرض 
٤٢٠)ذللت، فال ولذا فقط، وميالة أما مع الغاية عي الدنيا بجعل نجاوزه 
فتكونالشهوة. يقل ولر بالحمع الشهوات( )حبه فال ثم الدنيا( الحياة 

الأصنافق الخاص باعبارها واحدة كل تقدر متباينة، ءتتلفة )الشهوات( 
مجنفرها وعذ0 البن؛ن، من فرها للنساء فالشهوة الأية فا وردُتا الق 

هوك،ا القي ق حاص شان ذات واحدة فكل الخ. . . السومة. الخيل 
واحد.ثيء ا النفس فا مها - ازين ممح، كلها حا للجنون دلكن مشاهد، 

الغريزةمن شهوات النساء فالرتببه، ل العجيبة الحكمة وانظر 
القسمن الكثتر والال ، والنفس العاطفة من شهوات والنن والعاطفة، 

منأجزاء تارة الثلاثة هذه والحرمثؤ، والأنعام السومة، الخيل و، 
أوالناس، بعفس بالخيل يغرم ك،ا النفس، عاطفة من أجزاء وتارة اثال، 
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لأمارالتن، اء المسمد الأية ي جاءت _ jUjأوبالزواعا. يالامام 
والتمى.والعاا»ة بالغرين؛ لاحتة 

أولأغراضدالزية، للماعاة بمنى ما م المومة الخل j يدخل 
يؤيدخل . الخ. . واليارات. المارات ومنه لءللأi٠ا، عل الموة 

للامهمى ما كل الحرث وي والكب. لكجارة بمش كل.ا الأنعام 
مد•وحدنا عدا حصا فإذا الخ• • وانمامل. المانع وت والإخ-اد، 
الالإنالحم نوى حح س ايايثة الشهوات لكل جاس الأبواب 
والقس.

سومذا الأية، ق يدخل فلم المل، بشهوات حاصا كان ما اما 
منمحيري إلاممريق تزين( )لا والعلوم المنون أمور لأن إعجازها، أعجب 
النوابغعم عالة المريق ومدا مما، الثهوات حب يزين لا اي الناس، 

واشونالملوم س بجدون لا الختؤتة ي المغريون وهؤلاء المغريون، 
،!١١. . انمني١. الحاة مماتب ولكن انمنيا، الحاة متلع 

ص ٠٠١٣٦٩'م اّ ص ط موترمح-،سمدسلأ، رّالل )١( 
٢٣٣.
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الخ،اسلالراّاة

والت4د؛نراكاه_ين والصابرين ؤالمادقين تعال: قوله 
الآساره>ا<.واسغرين 

•ممالةالكربمة الأية ق الخإمية هال ان ؤلياكم اه أرشدل اعلموا 
الكريمالقران ثان وهذا قل. س عما نحاوثتا الي بالخإسة محكأ أمالا 

قلشيمة من باو ولا اه. شاء إن صنيه كإ آه >ين الروايهل حكام إي 
الأمرل وهوولينا التوثيق، وبالي فتقول الخإصية. هذه عن شؤدث ان 

كك.

مع،ساتهامتلألمة المورة في ا،لؤمتإن صمات 
آياتي عياص آوصبماف الحكم كناه ي وتعال تارك الد لتي؛؛ن 

أنمهم،ق الأوصاف هن• ليحققوا الناس بجائر أن اجل س وذلك ممرة، 
المياق،يقتضيه ومما القام، بمألاله مما تذكر كانت الأوصاف هل ولكن 

حمالة،عثرة خمس تلغ كثيرة حمال قها ذكر القرة محورة ق الر ثآة 
والبال؛العتية ثلاثة: أصول جول تدور جيعها الخمال هذ• وكانت، 

الشرقمل وجوهكم تولوا ان الر تمال: تال والأخلاق. 
والكابرواللأتكة الأخر والهوم باق آس ص الر ولكن دالشرب 

وآيناإواد؛ن واكاص اليريا ذُي ب مل انال دآق 

. ١٧اوصران: -رد؛ )١( 
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والموثونالزكاة وآق الصلاة وأئام الوثاب وق والماثالن السيل 
الأسوجن والضراء ايأصاء ق والصابرين عاهدوا إذا يعهدهم 

اليالكريمة الأية فهدم ،. ادقونه١١هم وأولثك صدقوا الذين أولتك 
سورةالزهراوان - الزهرايين كثرى البقرة، مورة ق العقد علة وامح*ي 

حدثمحيقها لأنه العقد، علة وامسميت ؤإنما - عمران وآل البقرة 
بعدهاوذكر ادومومة، الكثثرة لاوصافهم عرض نيه الهود عن متفيض 

آيةالأية، هذْ _J الأمة، لهده تكاليف ا،لومنون، به أمر مما كمرة تكاليف 
أحكامنم الصوم، ذآيا>ت٠ الوصية، ذايا٠تا القصاص، آية ذكريت، المر، 

العقلواسهلة الايامتؤ هذه فكانت الأمرة، وأحوال وا"ني، والقتال الأموال 
لهذهشئ ما وبتن اليهود عن الحديث بين فاصلا كانن، لأيها رأينا، ك،ا 

وحمالصمات، من الأية مذه ق ذكر ما ذكان ومحييها، يسعدها مما الأمة 
أوصافمن اليهود به اتصف وهوالنضرمما وهدفها سياقها مع متلأمأ 

الأوامروالرام اككاليف بتنفيد القيام من الومتئن تمكن لأءص.اف والإعداد 
الكريمة.الأية هده بعد ذكرت الق والنثريعان 

معيتلاءم ما فيها ذكر وقد االؤ،نين، صفات فيها ذكرت وهكدا 
الءابدون،ؤاكاتأون براءة سورة من الكريمة الأية هده ولآحد السياق، 

بالعروقالأمرون اجدون، المالراكعون الائ«ءون، الحامدون 
الؤمتإن؟ب.لموبشر اف لحدود والحافثلون النكر عن والناهون 

أوالماففن عن الحديث أساء ق ذكرت الكريمة الأية هده فإن 
بياتولذا تبوك. غزوة عن تحدثت براءة سورة لأن الحهاد، عن انتخلفن 

تناسباؤيتناب تاما، تلازما يتلاءم وهدا التاثب؛ن، صفة بذكر الأية هده 

.١٧٧الغر؛: سرر؛ )١( 
.١١٢اكوبة: مردة )٢( 
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عذءفمل وبعدها، الايات هدء قل الكرممة، السورة ل حاء ما ح دقيقأ 
مرحونؤوآحرو0 فيهم ايد تال قوم عن الكريمة السورة حدثتنا الأية 
تياركاهد نول نقرأ وبعدما ^١، عليهم يتوب وإما بمدثهم إما اش لأمر 

ياتموه الذين والأتمار دالهاجرين التي عل اش تاب وتحال 
عليهمتاب ثم ممم فريق محلوب تزيغ كاد ما بمد منا الجرة ٌاعة 

صامحتإذا حق حلموا الذين اكلأنة وعل رحيم رووف بمم إنه 
ملجالا أن وظنوا أنمهم عليهم وضامحت رحمتا بما الأرض عليهم 

التوابهو اف إن ليتوبوا عليهم اب تثم ه إليإلا اف من 
الرحيمه.)م
مدهبينت احلها من الي والحكمة الأن الر تدركون ولعلكم 

والحامدون،والساتحون العابدون ذكر ثم )التاثبون( تعال! بقوله الممات 
وحثعدر، بدون الخهاد عن نحلفوا للدين بالتؤبة ترغيب الأية لأن ذلك 
ال.كوهم إلا الصلاة يأتون لا النافق؛ن لأن العيادة عل 

خصتالأية هذه ولكن اإلؤ٠نيرنا، أوصاف عيدت ثاكة آية وهناك 
والسالإاتالسنمن ^إن الأحزاب آية بما ونعي بالذكر، الومنات 

والصادقاتوالصادفن والقاممات والماضن والومات والومنغ، 
والصدفنوالخاشعات والخافسن والصابرات والصابرين 
والحافظاتفروحهم رالحافثين والصايات والصال٠ين والصدقات 

وأجرامغفرة لهم اف أعد والذاكرات كيرا افه ذاكرين وال
أزواجعن الحديث، ساق ق ذكرت الكريمة الأية هدْ إن عغلء،اهم 

.١٠٦)ا(-ور؛الرة; 
. ١١٨-١١٧الترة: -ود؛ )٢( 

.foالأحزاب: )•آ(-ووة 
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متلائمصفات من مها جاء رما عيس، .ورمحي الوممحن، امهات المحي، 
محرتلاؤم.السياق دا عح 

ماإل واليات السالمإن ترشد جيما الايات مد• فإن ؤبالخمالة 
انإلا محر؛، صفات من ومعامجلامم وأحوايم أشهم ق أنيمحغي 
ومياقالسور؛ موصؤع مع تنتاب الي الصمات ييها ذكرت أية كل 

الأك.

محيونانأي وح؛ر، فاثادة فيها يكون نرجوأن الي القيمة حال وبمد 
مذ•عل اهريمة الأية j ا؛تمر وقد ب. تتحدث الي االخ،اصية الخلال 

والامتشارالإضاق، القنوت، الميق، الصبر، الخمة، الأوصاف 
ترى؟يا إ ولكن بالأسحار، 

نلها:بما الأية صلة 

الابمةحيضا وتد مالها، ها وثه صلة الكرممة الأية يي. إن قالت، 
الالزبمات وحد• وننوصهم، غراتزمم ق أولع ي لكاس، نين ما الكرممة 

والأيةالخيرة، يرته مسعن الإنسان محول لا حى جريتة مقاومة من يا بد 
تغديوزادأ وملاحا، وحصنا ودواء، علاجا، جاءت معنا الي الكرممة 

مد•أمام يضعفا أن من وتمنمه والقوة، الميرة وتمنحه وتعلمه، السلم، 
ذللث،:بيان ؤإلكم النيئان، 

1كماكسامد:

الكريمةالأية ل والصفات مل. من بيناها ك،ا ٠ خمس الزيات 
ولراكوبة، صورة ق كما التؤبة بصفة ندا ب الصفات شل إن ثم خمس، 

اولكمهوالأحزاب، القر؛ ّوربي ق ك-،ا الإسلام أو الإيمان بمنة بدا 
لهبد لا النيتان عي• من محل لا ما مقاومة لأن ذلك، الصبر، بصفة بيات 

٧٢٠.



الماءكشهوة ثهو؛ تناوم أن ممكن وتمف ١^ س ئيء كل ونل أولأ 
مفانمبر كان محيا احل ومن انمبر؟ بهذا متحصنا المسلم يكن لر إذا 

قالخمر يذكر وتمال بارك رينا وجدنا كذلك هدا أجل ومن الإيمان، 
أكرمنj تعال الد كتاب الخبرj ذكر لقد حى الهمة، الوامحلن جمع 

موصعا.سعين 

أنوالهمجن كثبر ل لكبر العليا الدرجة يبين هؤ الغي وجدنا ولقد 
هناومن ٢ يثكر|ا١ أن بممرؤإما إماأن حيرلأنه كله أقامرالومن وافعاله، 

جعلولقد وصبر؟ شكر إلا الإيمان وهل الإيم—ان، 1انمبرنصف ت قيل 
ؤAوصبحانه موله *يه جاء الكريم والقرآن .))الخمرصياء(رأا الني 
صياءالشمس كانت نإذا ،، نوراه١٣والقمر ضياء الثمس جعل الذي 
الخم. الغي جعل من أي سا من مهم فإننا الكواكب، أصل وهي 

فيها.مرية لا فضية وهده الفضاتل، هوأصل الخبر أن منه نفهم ضياء، 
انمبرأن وهي الحقيقة، مده إل - اه رخمه ■ الراغب نهلن ولقد 

الثرعيقتضيه ما همل القس حس هو فالخبر كثيرة، لفضائل أصل 
قلها أ حبكان ؤإن فهوصبر، بلاء ل للنفس حسا كان فإن والعقل، 

سحانهنال ولهذا خميعأ، القس فضانل وعكيا شجاعة، فهو كال 
الاياتفهذه ادأسهرأا، وحين رالخراء المأساء ل ؤوالخابرين 

منانمبر له يعب ما يينث، كإ منزلة، من لنمبر ما وييتت 'خممت، 

الذسلأم اعجمأ ٠ الني ص ■م كك امر• الزمن باب الذمي محاب j ملم ردى )١( 
ؤإدخمآله فكان شكر مراء امابته إن للمؤمن إلا لأحد ذاك محرولمي كله امر، ان 

.٢٢٩٠ص ٤ ج له، محرأ فكان صر صراء اصابمه 
.٢ ٠ /٣ ١ -  ٢٢٣حدث . الوضوء فشل باب . العلهار. محاب - لم مرواء )٢( 
٥•ييتما؛ مود؛ )٣( 
.١٧٧الفر؛: .ورآ )،(
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نوازل،من يثبهه ما وكل القمر عل بمعللق فالمامحاء كفرة، فضائل 
الماسوض ذكرهه، مما بالمص يلحق ما وكل ا،لرض عل تطلق والضراء 

.القوة ؤيتطلس، الشاتر متضر مما يثبهها ومجا الوغى ساحة عل تهللق 

معيناوأجرأ معلوما، جزاء ثيء لكل اه جعل الصم مزلة ولعفلم 
ؤإممامقدر، أوأجر معتز بجزاء الد نحهه فلم الصم إلا اللهم مقدرأ، 
سرأجرهم الخائرون يول تعال نال نحمى، لا احرم جعل 

حابه)ا(

إنماالصم أن له وبتن الصم، عل ممره آيات ق نسه الد حث ولقد 
بحانهنال ممم، العزم أول وبخاصة اللام عليهم الرمل محوصنة 

ربكه)'ا(،ؤواصا؛رلخكم ت ونال ، ^^١٢إلا صبرك وما ؤواصبح 
وقالالحوُت،هآ؛ا، احب كمحتكن ولا رباك لحكم صبر وقال 

الاباتمن ذلك عبر إل اررّلهلْآ من العزم أولوا صم ؤياصمك،ا 
أنأحدرنا فا اللام، عليهم العزم أول صمة هذه كانت فإذا برة، الكت

نعجز.ولا نجنع لا حق نا أنفق جوهرية الصم صفة تكون 

والحنعورسوله، اث يكرهها صمة والخنع الصمجالخ-زع، وصد 
الفري)الومن العجز عن ه الكريم الني مانا ولمد أحوان. والحجز 

ماهمل احرص حثر، كل وثٍ، الضعيف الومن من اث إل وأحب حبي 
وكداكذا كان كذا فعلت ت؛نل-اواني ولا تعجز، ولا واستعن؛اهد يتفحك 

•١.الزمر: صور؛ )١( 
.١٢٧الخل: مودة )٢( 
. ٤٨الطور؛ صور؛ )٣( 
. ٤٨الملم: صورة )٤{ 
0مأ.الأحناف: صور؛ )٥( 
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سل(لا،.وماشاء نيراه تل لص 
محر،كل ويين يينه نحول كله، الإنسان كيان تنخر صفة والعجز 

العبادة،حلاوة وب؛ن بينه يجول فإنه وعادة حلقا للإنسان العجز اصح فإذا 
كلهعدا والريادة، القيادة صفات ؤسلها السيادة، نعمة من الأمة ويجرم 

بقولهالؤءن؛ن به اث حص ما بحرمها الأخرة ق أما لدنيا، اق 
أ.وزيادةه١٢الخم أحشوا 

فلاالشالب، هذْ كل نتجنج، أن أردنا فإذا والخنع، العجز عو هذا 
الأية_، ؛يستح لدللثاونذر، نيع ما لكل الاصاس الصم يكون أن س بد 

مادابر يبؤتخ المقاومة، عل الغنوة عنحها عوالذي لأنه بالصم، الكرممة 
ومساومة٠وسوصة من للنصيراليهنان 

الصيق:الثانية: الصفة 

Uبد لا االز.سات س كانت، ؤإذا المدق، فهي الثانية المنة أها 
إنكذللثح، صدق من نا بد لا فإنه وشيما، تأتيرها به نقاوم صم من 

المدق.نحرمون ولكمم الزينات، *ذء مقاومة يدعون الناس س كثيمين 
تكونذللثح مع ولكمم والقساعة، واكواصع والعفة الزهد يدعون ممرون 

الممر،بعد الثانية المفة الميق كان ولذللثؤ ائءوْ،  ١٠غير حقٍقتهم 
نفلثهمع تميق أن الملق إنما فحجؤ، الخديثؤ صيق الميق وليس 

ظاهركيكون ان المدق إفا بحانه، اءد تمحدق ان بمد الناس ومع 
محواء.وصلك و؛رللث، الأحر، مم،ا كل يصدق مراء، وباطثلثا 

إليودي المحدق ان والسلام الصلاة وآله عليه الرسول بان ولقد 
ليت5ونتصل؛صاحبها مراتب، والملق الحة، إل يودي والم البح، 

ك\بؤووو.ق ملم درا• )١( 
.٢٦مس: *رو؛ )٢( 
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اصيطع ؤو،ان بصانه قال البوة، لرن مرسة واكدشة صاويتآ، 
والمدمإنالسين محن عليهم اف أنعم الذين مع رالرمول 
اكديه؛نرنة فذكرت ردقآ؟4أاا أرلتك وحسن والصالخ؛ن واكهواء 

قالمحيق تحرى أن د فلا صدما تكون أن أردت فإذا اك؛ين، رنة بعد 
مناكبرؤ النول فمحدق وظنك، وسك وعمالك قولك ق ثيء، كل 

مناكرؤ الشة وصلق والرياء، الفخر من اكرؤ انمل وصدق الكلب، 
حبمرألكان اف ؤظوصدقوا ت تعال نال الفلن. وسوء الومومة 
حعلراتعل وتغالسث، كله، ذلك ق المحلق نحربمت، فإذا ^٠١^١٢،. 

علحرج فلا واومامها، التنس ؤبمواحس الشيْلان، ووساوس السوء، 
عاليهالذ رسول سيدنا يقول الرفيعة. الربة حاك يكرمك يأن الله فمحل 
يكتبحق المحيق ؤيتحرى يميق الرجل تزال )ولا والسلام الصلاة ؤآله 
صديةأ(>ماه عد 

فإنالسامة، النيتان عذء مقاومة ق مسك محس المحبر كان ؤإذا 
ممتحكالصبر النيتان، عدء معاملة ق نفك تقؤيم عل يمتك المحيق 

الهوة.ممتعك والصدق القوة، 

اكوءت«:الثالثة: الصفة 

نحرجلا ولكبمبما عثرة، إل يضهم أوّلها كثيرة معان وللقتوت 
وسلورمرله ض ئكن يمحق، ^رمن ممال تال ٠ والخضهمع الaلاءة عن 

.٦٩الا»: -ردء )١( 
.٢١صد: -رئة )٢( 

ومن-وااه هوا امنوا الدين  ١٠٢ؤ،( سال مك ياب - الأب كاب ي الخاوي رواء )٣، 
0/اأآآ..  ٥٧٤٣يصرحييث - سمح4 مع 
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أحاديثوردت ومل الليل، حوآخر والحر وأحوال صفات من تقدمها 
ل؛عليهم اس رص—ران الصحابة عن وآتار ه اس رمول سيئا عن 

الدرمحي عمر ابن فهدا للأ،تمار، الونت، يدا نحصيص عل محاففكهم 
عمر،ابن فمل لا ت افع نفيقول الحر، الحل نافعا سأل كان عمإ 

أنبيمم شاع ولقد يستغفر، حلس الحر ق لحلنا أي تعم، له فيل فإذا 
وقتإل يوجله أن أراد ، ربي(® لكم امتنفر موف، لأبنائه قال لما يعقوب 
٠السحر 

ماالليل من محليلأ ^،١^١ كقوله الشن عل ممحاته اش اثى وغد 
منالغفرة والاصتغفار يستغفرونهلا،، عم وبالأسحار بمجعون 

فوائدللاصتغفار أن الكريم القرآن ؛،ن ولقد الر، الغفر وأصل اس، 
لهاالفوائد ومده وحائه، الذنب محو عل تقتصر لا ءلسة، ونتاج كثرة، 

إثنتان؛داثرتان 

الأفراد.دائرة الأول: 
١^^٠.دائرة والثانية: 

غبرإل القوة وزيادة الطيبة، والحياة ، الرزق، سعة الفوائد هذه ومن 
توبواثم ريكم استغفروا ^وأن تعال: قال العادة. به تكون مما ذللئ، 
محلذي كل و*وت ص أجل إل حنا مناهما بمكم إليه 

إليهتوبوا ثم ليكم استغفروا نوم ودا بحانه; وقال فضاه؟<آآ،، 
ونال^٣٢، نوتكم إل نوة وبردكم مدرارا عليكم السإء برمل 

عليكمالمإء يرمل غفارا كان إنه ريكم استغفروا وفقلت، سبحانه: 

١٨، ١٧الداريات: -رد؛ )١( 
٣.مود: مررء )٢( 
.٥٢عود: -رئة )٣( 
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لوبتالا؛ حجذموب الرك وت
امايعمنمك لوحير 

الملوكإلا دين الد انوهل 
ورمماما؟وء مار وأحج

المرمتنهذين تورث الذنوب نإن السارك، أن صدق ولقد 
بميبالذي والذل الأفراد يصيب الذي القالوب موت وهما الخهليرين، 

الأمراض.مذه س الأمة سلمتإ الامحتنفار نحقق فإذا الخإعة، 

بهيطق الذي هذا ليس الحق الاستغفار أن اه ارشال.كم اعلموا ثم 
اللسان،إل فينتقل القلب عل بجري الذي هو ؤإنما فحس،، اليان 

محوإنما وأثر، لحل فيه للقلم، يكون أن دون وحده ان ياللموالاستغفار 
أرباب.ب فال هوالذي وهذا الذنوب، محن غيره إل يضاف ذنب 

.استغفارا إل بمناج استغفارنا 1 ت القلوب 

روالمتغفرينالصفة هد0 ذكرت لماذا تدركون الأن ولعالكر 
بجلوالقلبالاستغفار محذا لأن ذلك الشهوات، حسما سياق ل بالأسحار( 

ينئلرإنما الد لأن وتعال، تارك الد لتظر بملح القلم، ناصعة محرآة فيجعله 
الحرمحة.الثهوات لحس، فيه محل لا فإنه فلمه محن.ا كان ومحن للقلوب، 

الآيت؛ز،؛ير1، اكلة 

الخ،اصيةj، الأول الشهوة كانت، I الخ،اصية هذء ق أحيرة كلمة بقيت، 
منالشهوات 1وحج، الناء من الشهوات حج، ومحي الحس سهوة اكاكة 

مدهق الأول الصفة ور المجبر إل تحتاج  ١٠اكر تحتاج وهذ0 الرحال، 
تربيتهمق الممر إل محتاحون فهم النتن اء التبؤيلحمح، الخإسية، 

عليهاواصطبر بالصلاة أمحللثؤ ؤوأ*ر ت سبحانه اه يهول ولهذا كذللثؤ، 

١٨--





الخامةالخ،اب 

ثلوحموجلت اهه ذكر إذا الذين الومتون تعال; الد يال 
الدينيتوكلون رم وعل ا إيماننائم آياته عليهم تليت وإذا 

لهمحقا الومحشون هم أولثك يتفقون رزلناهم ا و،والصلاة يقيمون 
كريمبم١ددرزق لمغفرة ربمم عتل درجات 
ا،لو4تينصفات ييان من الحكمة 

أنعبب ما لعمادء ب؛ن أن منه وحيل تمال، ايد محل عغلم من 
صادقن،>منين لكونوا عمل، من ؛< ديربوا وصف، من به يتحلوا 
أنممكمم ولا العمة، اقتحام عل يقدرون لا الماس بعض لأن ذلك 

خاصةمقاييس يفح أن احدهم قيحاول تمرقاتبمم، ممرمن ن، يتقبلوا 
لنالاوصانؤ هذه يمح أن ذللت، بعد يردد ولا والحق، والاستقامة للإيمان 

ذللثاومع الميايت، بعض يفعل أو الفراثض، بعض يرك نحده فقد شاء، 
وهوفيْ من ينال أن محاولا الومن م أنه مه عل يطلق أن إلا بأنجا 
الشبهات.رينهم ي يلقي أو دلل، دون التهم لحم يوجه 

أوالماس، لأهواء الأمر هذا يرك لر أن سبحاله ايد رحة ومن 
كتابه،س ممرة آيات ق الومن؛ن صفامتا سبحانه  UJبل؛؛ن ٠شتهياترم، 

اليالسورة موصوعات مجح منجمة آية كل ق الصفات هذء وكانتا 
فيها.ذكرت 

.٤ - ٢ الأنفال: مو» )١( 
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لهاثذكرت الى السور؛ ٌاق ح الصفات اسجام 
آمنواالذثن الرمتون  ١٤^!النور صورة ق بحانه توله إل ترى الأ 

إنستأذنو• حى دموا ب جاع أم عل معه كانوا وإذا ورموله اف 
ا،سأذنوكنإذا ورمرله ياف يؤمنون الدين أولئالث، يستأذتوك الذين 

غفورافه إن افه لم وامتغفر ممم ثتت لن فأذن أمم فلعض 
يعلممد يعضا بعضكم كدعا* بيتكم الرمول دعاء نحعلوا لا رحيم 

أنأمر• عن عنالفون الذين فليمذر لواذا منكم يتسللون الذين افه 
أليمعذاب يمسهم أو نتتة تمييهم 

الومىوصف مها حاء الكريمة الايات ءالْ أن ترى ألا أقول: 
الحديثلأن ذلك الكريمة، الايات موصؤع •ع منجأ السياق، •ع متفقا 
عليهه محلمن اللون يتالنانقون عولأء النافمين،وكان عن محاقا كان 

اليومبملل كا احد، عليهم يطلع لا أن لواذأ،ءلان؛ز، واللام الصلاة 
يتسللونالتسانقون كان يإذا واللام، الهلأة وآله عليه شرعه من ممرون 

شرعه.من يتسللون عذ• أيامنا ق التانفن نإن الجلس، من 
اشداليوم مناض أن بل الإيمان، يدعي وأوص عولأء من وكل 

الحقأنمهم بيمعلون الترع، مذا عل الوصاية يدعون لأتبمم موءأ، 
النقديين،يمحمومم فتارة الصمامث،، من شاووا بما المسالمان لصقوا 
أحرىوفثة الأصولبم؛ن، ورابعة التثنج^ن، وثالثة الرءت؛ن، وأحرى 
أوصافا.من ضرذللث، إل الرجمتن، تسميهم 

النولآية فجاءت عذا« مثل عل محررون فديمأ ايافقون كن ولر 
الصلاةوآله عليه الر،سول، مع يثنون الذين عم الهبمادفغر الومت؛ن أن سقن 

.٦٣-٦٢التوي؛ -ود؛ )١( 
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عليهست(ذووْ أن بعد وذلك قاهر، لعير إلا عيه يتركون لا واللام، 
القالفتة النشين، يئن المارتة ءذْ إل فانظر واللام، الصلاة وآله 

إلاتغادر لا الق والفة واللام، الصلاة وآله عف لواذأ محق س كش 
استثدان.وبعد لعذر 

آمنواالذي الومتون الحجرات سورة ق الأية *ذْ إل وانفلر 
افسل ق واشهم بأموالهم وجاهدوا يرتايوا لر ثم ورسوله ياف 

فولهبعد جاءت الكرممة الأية هذء فإن الصاددون؟<ااا، هم أوكلث، 
ولماأسلمتا قولوا ولكن تؤمنوا ل! تل ا آمننمالأعراب قالت ؤ سبحانه 

بألسنتهم،الإيمان ادعوا قوم وهم ، ^١٢٢تلويكم ل الإيمان يدخل 
الذينالومنون إ،ا الؤمت^ن، شان ليس هذا أن ت؛ين الكريمة الأية فجاءت 

لوالمال النفس وبذلوا ، وصك، ريب كل من فخلا قلؤبمم ؤ، الإيمان ثت 
فلها.الؤ، الأية مع متفقة متمة الحجرات أية جاءت وهكذا اس, سيل 

حلاوةالكريم القاريء يتذوق كي القيمة هذه اذكر أن أحست، 
الذيوسياقها اجله من جاءت الذي مغزاها يدرك حيتإ وذللث، الايات، 

مماذللتا كان صراء اسثلة من له بمرض عا الإجابة وليتشمع فيه، جاءت 
ابتدأتآية كل أن يدرك هذا وبمد . غثرء إليه يوجهه مما أم ، حاءلر0 ق ععول 
والسياق.والوصؤع، الغلرف، تتاّسثج جاءت الومنون، رإنما تعال بقوله 

خمسةاوصاف، عل است٠التا الي الكرممة الأية إل ولترمع 
تلوبم.وحك افه ذم إذا الأول; الخفة 

هوألةوالقال، الخوف، استشعار والوجل; النيان، صد الذكر 
عنيكون قد الأشياء إيراكنا أن ذللتح بيان والشعور، والإرادة الإدراك 

.١٥الخجرات;مودة )١( 
.١٤الخجرات؛ مرر؛ )٢( 
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إيراكايكون بل كذلك، يكون لا وهو والمر، لكلمع محسوس يلريق 

الةحو القلب فإن انمن، المر وألان الأذن، المع ألان كانت ولما ّ  '
نمال:فال القواد. ألة م ، jJliشثت< ؤإن القواد، محله الذي الإدراك 

وتالمسؤولأهرم، منه كان أوكلث، كل والقواد واليصر المع ^إن 
آذاندلهم بما محمرين لا أعئن دلهم بما لأتمقهون تلوب ^لهم ت تحال 

والأذنالقاو_ه أعي - اكلامث، >ذْ جع كيف فاننلر ^١٢٢ ١٠٠يسمعون لا 
نفهمان وءكنن_ا والقواد، والمر المع جع ايقان الم—الآي؛ن ول - والمن، 

وارناطوآله، أداته لأما بالمع الأذن ارتاط الكربمتن الأيتئن _ uس 
بالنوال،الهالم، وارتامحل ووسيلته، ؤلريمته لأما بالمر انمن 

تولهور الكريمة الأية مذْ وتميرأ توضيحا العي هذا يريد ومما 
أنلولا به لمدي كادت أن نارغا مومى أم فواد ءؤوأصبح سبحانه 

واحدة،آية ق والملك، القواد حمع كم، انظر فتالها؟بمرم، عل ربطتا 
امسكإ تلبها، عل ربط بأن الصابرة الصالحة الرأة هذه عل مته وذكر 
عليربط أن اض فال ،، تلويكمه١٤عل ؤول،<ريط بقوله: همادْ عل 

ولاالثهوة، -uJU ولا الشيطان، يزفا ولا الهوى، يضلها لا حق قلوبا 
إلالمريقات هذْ بعد ولمرجع لم، معل تغل ولا الرض، يعلها 
اكوفيق.وباث تنقرل الأول الصفة 
الذكر.عل والمنة القرآن حث، 

يبمذبمحلوالقلوب، وتمال بارك الد ذكر أن الد ارثدك اعلم 
.٣٦الإ-را»: صور؛ )١( 
.١٧٩الاراف: صورة )٢( 
.١٠الضص: صورة )٣( 
.١١الأنتال; صورة )٤( 
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ألاالشيطان حزب أولتك اف ذكر فأناهم الشيطان علء4م 
الخا»سرونهأا،.هم الشي>؛لان حزب إن 

الذم:أمام 
باركالد س الخوف عاليه محمل ذكر نإن; الذكر ان واعلم 

ذكرالخإل، وذكر الخلال ذكر والإحسان، الإنعام سه وذكر وتمال، 
كلأن ؛عضهم فهم ولقد الرجاء. وذكر الخوف ذكر الحب،، وذكر الهيبة 
ألانالوا؛ الأحر، عن محلف ما التاج من له الذكرين هذين محن واحد 
اهذكر إذا النiن اإلؤ٠شون ^إمحا الأية محدْ ل سبحانه قوله إل ترى 

تلوببممونشئن آئوا أحرى: آية ول وحلت، 
والذكرالخوف، إل يودى الوحل نتيجته الذي فالذكر افهر'آا، يذكر 
تنشأالوحل هذا لأن اكلمانينة إل يودي والإحسان الرجاء نتيجته الذي 

متشابهاكتابا الخديث، أحسن تزل تعال؛ تال التامة الطمأنينة محه 
دئوبممجلودمم ص ثم ربمم بمون الذين جلود منه تقشعر مثال 

^،^١٠^١٤من به بمدي افه مدى ذس افه ذكر إل 
القلب،يعلمئن نم الذكر يعقب الذي هو فالوحل عذا وعل 

عنتفره روى وحذا - نز س تلت كا - الخوف استشعار والوحل 
الدرداءأم عن حوثب بن شهر فعن غليهم. افه رصوان الصحابة بعض 
لهمحل أما حوثس،، بن شهر يا عفة، الكاحراق القالب ل الوحل قالتا: 

الثv.ذلعد يستجاب الدعا، فإن اش فادع قالت،: بل، قلتؤ; قشعريرة؟ 
:قالوال؟ يستجاب محق لأعلم إف ملأن تال قال: الناف: نابت وعن 

.١٩ايجادلأ: مرر؛ )١( 
٢.الأنفال: سورة )٢( 
.٢٨الويل:ءرر؛ )"ا(
.٢٣ِورةالزم: )٤( 
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عينايدفاصت تلص ووجل اتث-مجلدي، إذا قاو: ذلك؟ لك أين ومن 
•اس ثاء إن تفصيل •زيد للذكر ومحاق ل, يستجاب حين فذلك 

إمماتاهوادمم آيات4 عليهم تليت توله الثانية؛ الصفة 
بحانهاش ذكر كان فإذا نالها، اّ الصفة عن ناسة صفة و*ال0 

المذكورمن مة الخوف وامحتشعار القلوب وحل إل بالذاكرين يودى 
عاليهتليت إذا حاله عذا من فإن ثوابه، ورجاء عقابه وخوفا محبحاته، 

إممانا.الايامتذ ،ود0 زادته اش ايامتج 

القوس:عل القران تأثير 

آخر،لكتاب يوجد لا ما النفوس التأثثرعل س له الكريم والقرآن 
jبه تهدي بور سمدما فإنه صادقة، القوس تلاوته عل أنالت، فإذا 

وينالذاكر، التدبر تلاوة بن الفرق عو وعذا يقينا، به وتزداد الظلءا'تا، 
إلفلننغلر >آا، ونتمر تلأواتنا نعرف أن أردتا فإذا الغافل، اللامي تلاوة 

رشدها،إل نآ؛تا النفوس، هذء ق اثريت، هي فإذا وماياما، نتاثجها 
عليها،ما وذكرتا عقوق، من به نامت،  ١٠وذكرتا غتها، عن وأعرصتا 

فيهاما وزال حقوقها، وادتخ ا، عقوقهفاصالمحت، وللناس س حقوق من 
دليلكله وهذا وعيس،، نقص كل تصلح أن وحاولتا وريبه، لثا ثس 

الذاكر.التدبر تلاوة كانتح الإممان؛ زيادة عل وعلامة 

وهوتلاه اليقن ؟^١ السالم تلاه فإذا بحانه، اه كلام القرآن إن 
محيزيدهذللاه فإن عليه، الحجة إهامة وفيه إليه، اه خهياب انه يتثعر 

تلاوةدفعتهم الذين الأبرار اولثلثح س كفرة لكذج وهناك محالة. لا إممانا 
الرخير، كل لهم فجفن ونفعتهم والضير، الثر س التخلص إل الأيات 
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ذا^من ايد نول إل استمع حيتإ عنه ايد رصي الدحداح أي نبأ يأتكم 
انفقكٍف ، ممرةه١١أضعافأ له نماعفه حتأ نرصأ اف يقرض الذي 

لكنفبيت—،ا ، . اث رسول مجد من نرب له وعوبتان بملك خرما 
انرصتهفالقد أخرجي الدحداح أم يا لهاI قال فيه، وأولاده امرأته أمله، 

إري؟ الحائط عدا 

^١>،تمال نوله قرأ حنا عيبما، الذ رصي عمر ابن ما ياتكم الر 
عنه نفل متش وبدا نوقف تحونهل٢،، محا تئمقوا حى المر تنالوا 
تعال؟؛اه ميل ق فأنفقه إليه الأشياء أحب 

أبالحليلن انمحاسن الخالحتن الزوجخن هذين نا بماتكم الر 
تعال:قوله إل وصل فلط اش، كتاب يتلوان لكنا وقد الدرداء وأم الدرداء 

ذراعاميعون ذرعها سلسلأن ل ثم صلو، الخأءيم تم نغلوء ؤحاووْ 
اممحلمعل نحص ولا انمفلم اق بيؤمن لا ان كإنه املكوه ن

وقدجهنم، ل تغل مراجل ه إن الدرداء أم يا فقال السكإنيملم. 
مننفك فخلمي العفبير، بالي الإيمان وعو منها، من نفك خنمت 

•المكتن يلعام عل وهوالحض الأخر نصفها 

^والذينتعال اث قول سمعوا الدين الصأ>ا؛ة هؤلاء نبا ياتكم الر 
بعذابتشرعم اذه سل ز يتفقوما ولا والفضة الذعب يكثرون 

ذهبحى اه عداب خشوا لأئبمم والحزن البكاء ق فأحهشوا اايمهرأ،، 

.٢٤٠الغر؛: ّور» )ا(
.٩٢عمران: آل صورة  ٢٢)

.٣٤•م_ الخائن: ،رو؛ )٣( 
.٣٤الميه: )؛(عورة 





•يذ يحث، •زيد وصياي الإحلأص4 س للت، يكون ئ مدر الإيناس س
.اه شاء إن لاح،ة خماسة ق المنة 

.يتوكالوزا ربهم )وعل توله ت الثالثت انمفة 
علواكوكل . الكريم اكلم .ضإنم ي . غر. ض لا ض اي 

ممرة،آيات، ل التوكل اهذ ذكر ولقد ثيء، كل ي إله الأم تفوفس اث 
الرسليقول الأبرار، عادء صنات، س انه لتا يئن وتارة به، يأ»ر تارة 

كارما الؤ،تون ثيهوكل اف ؤوءل أتوامهم كذبم رند اللام علهم 
افوعل آذبمونا ما عل ولميرن ميا محيانا وتد افه محل توكل ألا 

الحكمؤإ0 لبيه؛ اللام عليه يمنوب، ليقول الوكاأو0هرا،، فيتوكل 
عليهمومحى ليقول اد؛وكلونهأآا، فليتوكل وعليه توكالت، عليه فه إلا 

؛نل*-مكم إن ركلوا تحليه ياف آمنتم كنتم إن نوم ^يا • اللام 
برحتلث،وتجا الذلاد^ن للقوم فتنة تحلتا لا ربتا توكلنا افه عل فقالوا 

واللامالصلاة وآله عليه لغيه ؤينول ، ٠٠٣٩^^^٠ ١١ال،سمم من 
 Jبذربيه وكفى سد• وّح بموت لا الذي الحي عل ؤوتوك

مابريء إي ممل عصوك ^فزن ت سحانه ؤيقول خيرأه١٤ا، عياله 
لوتقيلث، تقوم حض يراك الذي الرحيم اتحزيز عل وتوكل سلون 

الحقعل إنلث، افه عل ؤفمكل محانه: ؤيترل اداحدينهأْا، 

•)ا(ّرر؛ا؛راءءم؛آا 
.٦٧يرد; رر؛ )٢( 
.-٨٤٦٨يرس: مورث رم 
.٠٨الرغان: .روت )،(
.٢١٩-٢١٦الشعراء: .رر: )٠( 
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معبمضها ربأ متجاورة سور ل جاءت الثلاث الايات اوهده ادينه١١
تليها،الي الشراه صوره ل والثانية الرنان محوره ق الأول فالأية بمسؤر، 

.الشراء محورة بعد وص النمل محوره ف، الثالثة والأية 

اكدكل؛نمرة 

التوكلصدق لأن والتاج الثإر خثر من هي وثمرته التوكل ونتيجة 
أهمكما كل يكغيالئ، 'حسبك ٥١١فيكون عاليه، توكالت، هن برعاية خي>ا|اائ، 

،فهواف مل يتوكل صٍحانه: فال به. متم لا وها 
أر.كل j عام هو بل فحب، الرزق أر j ليي وهدا 

عنانمثع أنه فيشون التوكل فهم ق الماس من كثتر ومحعرء 
والمنةفالكتاب والخاصة، العامة الإمحلأم روح بمال أر وهدا الأمحباب، 

ؤ٠وتعال؛ فال العمل. عل نحث الق المموص تلك فيها تحمى لا 
رزلههن وكلوا مناممها ل فامشوا ذلولأ الأوض لكم جعل الذي 
فمهه)ا(،من الحرن تخثر ل ونال ، اJشوره١٣وإليه 
)اعملبيان خبر ذللثح المنة بينت ولقد كثثره. آيات ل بالعمل وأمر 

انملريرزق كا لمرذفكم توكله حق الد عل توكلون )لوأنكم دتوكل(لْا، 
يرزقهابأن سان الإنمن الملثرأحرى وكانت وتروح؛هلانا(أأا، تغدوخماصا 

.٧٩المل: -رد؛ )١( 
'ا.-ردةاسلآق;)آ(

.١٥)م(-ووتالأك: 

•٤٦ت ردم  ٧٣)٤< 
. U٢٠/ْ ، ٢٥ ١٩حديث يتوكل  ١٠١٥٠١•' محاب - العامة منة كاب - امُن-ي اّدا• )٥( 

غرب.حدبث و؛ال،؛ 
وتال: 5X/V-٣٣٤٥>،J^، - اد عل اكلم ي ياب - الزّس كاب - الردي ردا• )٦( 

ٌحح.حن حديث *ذا 

-٩٣-









دنيذم دلا الأس يراودن كال تاعرا الملأ؛ إل \ yMوإذا مال: 
إلأةاولأه>اآ.اف 

■نتائجها 

وضسه وتحول الفحثاء، عن صاح؛ها تلجم 1ن فهي نتائجها وأما 
عننمى الصلاة وإل بجانه: قال محر، عصر ليكون وسْ الكر 

فإنا والنتائج اكدعات هذه للملأة اجممت فإذا ، والكره١٢الفحشاء 
الصلاة.*ميم يكون يدلك الد كرمه أس 

ولاامحك، يلها يطهر لا كله ذلك عن عارية صلاته كانت من أما 
١^^ائو *ذا إل به تمل ولا بأا، فرح إمال عليها شل 

ذس.محي الصلاة مقيم يس فلا والاجتاعي 
كاملةأداوما ؤإمما فحسب، الصلاة ليست الصلاة فإقامة هذا وعل 

إلاالأمر معرض أوق الثناء معرض ل القرآن يذكر إ ولذا غرمنقوصة، 
فازواالذين س كنت المغة، هذه عل الصلاة أدت فإذا الصلاة، إقامة 

متيإيس لا مودتها فإن الصفة عذْ عل الصلاة ترد لر إذا أما يالشارة، 
للصلاة.

^١١٠٠ور ايلمة، الحاعة رمز فهي ا،د، دين ن، شأن وللصلأة 
الالي العبادة هي قل بل يوم، كل متمددة أوهامث، ق العلنة الاجتإعية 
كلهاأوقاتنا ا امتعرصنفلوأننا والمار الليل أوقات من ونت عنلومبا 

الوذنصوت فيها ؤيرتنع إلا اليوم لخفنات مجن نحلولخغلة لا انه لؤحدنا 
يصلونأحرى منهلقة ق أناما فإن مثلا الفجر نصل كنا فإذا الصلاة، لهدء 

.١٤٢اكاء: -ور؛ )١( 

.٤٥ايشرن؛ *سرد؛ )٢( 

.٩٧-



يملونوجاعت الغرب، يمل وغثرم انمر، يملون داخرين الظهر، 
لاف حالق وما واكبمار الليل امحلأن، ي ^إن اه وصدق اء، انمث

يتمونه)ا(ٍلقوم لايات والأرمن الموامتا 

المإء.ل نصت، الصلاة شأن ونمفلم 
نالرمولالصلاة، ترك عل لكن ك،ا ثيء عل النكير تشديد ير ولر 

»إنالصبمت الأحاديث من كثير ل سان واللام الصلاة وآله عليه 
حلمرارم،بن وابيروقارون وهامان فرعون مع القيامة تاركهامحثريوم 

أونارون نهو•ع المال أو نرعون، فهومع الملك عما شغك إن لأنه ذلك 
خلفا.بن أب نهومع والخام أوالتجارة عامان، فهومع والإدارة الوزارة 

أنتاركها، جربمة وقفناعة الصلاة، شان عفليم عل يدللن، ومما 
ماوأول الصلاة، انمي به محاسسا مجا اذه)اول بان ه اه رسول صيدنا 
أولهما - إذن - انملأة وترك القتل  ٢٣١الدماء( ل الناس بان يقض 

-اعلم والد - المقارنة هدم مر أن ؤيسدولنا القيامة، يوم صوالأ الخراتم 
النفسفقاتل تشابه، س سم،ا ومحا صلة، س الخربمإن عاتان يما ما هم، 

حرمهاحيتيا روحه تتل الصلاة وتارك الحياة، و؛ان بجما فحال نفا ازهم، 
عنصرارمحيعنصرين س اث حلقه ان الإنأن ت ذللق، بجان ياما، حس 

صارالمح، وهم، روح، وموالعلوتم، وعنصر الرابي،، الخم وهوهذا 

أ•)ا(ّرر؛منر،؛
L،JLpبمافظ ب ومن التامة يوم ونجا؛ ؤيرمانا نورا له كانت، ءلء؟ا حاففل من ئال )٢( 

وئارونمرموز مع المامة بوم وكان المامة، يوم نجاة ولا يرمانا ولا نورا له تكن ،( 
وكداعمرو، بن بواه حاويث من جمد بإساد احد درا• خلف ين رش وعامان، 

الممرؤ،.صحيحه. ب، جمان واين والاوط اليد ب، اسران رداء 
معود.اين من التام اخدجه )٣( 

٠٩٨.





اهرمول لسدنا ومسة آخر كانت ثان محن الملأ؛ س ظ،ا را"؛مرأ 
وماالامحل)الصلاة الونق إل امماف مل واللام انملأة آله وف 

اعام(>اأملكت 
.يممض}،، رزتتامحم )ومما I الخامة المحمة 

آياتالك-ربم الغرآن وق التعلؤع. وميتة الزكاة تشمل والتغفة 
به،وتأ*ر الإنفاق عل نحث كيلك كثثرة احاديث ايلهرة المنة وق كثيرة، 

منغمااعط )اللهم احدهما يقول شص سمللع كل يناديان •لكان ان حق 
مذ،عن تحيكا وتد تلمالألاد ممسكا اعط اللهم الأحر: ؤيتول حلما 
افمسل ي ؤوأسوا اه: وصدق الرابمة. الخ،اما  tiتل س الصفة 

اسينه)م.عب اف إن رأحنوا الملكة إل أيديكم تلعنوا ولا 
الومتونمم )أوكالث، الممات مال• ذكر بعد مجحانه اه يقرو 

النوميتالن - اكبرشهادة واه - اه من شهادة اعفلمهامن وما حقاا، 
الخنالإمام مثل وتد حقا. مومتا يكان الدرجة 7أد• وشرف الرنة مذ• 

أمهكانت فلقد الشوة، بلمان أرصع الذي وعر عه،  ٠٥١رمي ابمري 
ملوصعته ؛ش فإذا صغسرأ محلفلأ ^كان الومت؛ن، امهات إحدى نحدم 
وزهدا،وورعا علما صالق إمام وكان العفلمة، المركة هذ• قتال ثدتأا 

هليومأ مئل ككلامه، مؤثر كلام ير فلم الحكمة، لمانه عل اه واجرى 
الأحرواليوم ورمله وكيه باه الإيمان عن صالتي إن ت فقال مؤمن؟ انت 

يتال .  ١/٢٦٩١٢ اه. رمول ادمي عل باب الومايا، محاب ي محاجه ابن روا• )١( 
محيمامحج اعل ب عن اك.ام بن احد سور حن لّذس الزواثد: ءمع 
محرطعل رجاله 

.aYT/T-١٣٧٤ي_ءده محق ي الخاري روا. )٢( 
.١٩٠الهون: ّور؛ < ٣١



وحلتاه ذكر إذا الذين الومنرن )إثما قوله عن مألتي ؤإن موس، فأنا 
.لا؟. أم  ١٠٣٠ادرى!أنافلا .( .قلؤبمم.

والخوارح.القلوب لأمأل الصفات س شمول 
وشملتوالخوارح، التلوب أعإل شملته الخمس المفات ومن0 

كإ- القلب اعإل من الثلاثة فالاوصاف والاليبم، والدنية القلية العبادات 
عبادةوالإنفاق والروح، البدن عبادة »-؛ن نحمع والصلاة - تبل من تلما 

عتليرجان يم ؤ الوممحن مولأء حزاء ل سبحانه اه تال ولهدا مالية، 
الثلاثة!الأمور باذْ كافأمم كيف فانفلر كريمه، ورزق ومغفرة ربمم 

إلامها يعلم لا الي اس ايازل ر والدرجات أولا، الدرجات 
بانوفتإ الدرجات، محذ، بيان ق ممرة آثار وردتا ولقد وحده، اه 

الثلاثللممات جزاء الدرجات مذْ ان ؤيغلهر والدرجة، الدرجة 
علوالتوكل الاياتؤ تلاوة عند الإيمان وزيادة القلب، وجل ومي الأول، 

جزا،كانت اينفرة مده أن ؤيفلهر النقرة، هو الثاق والحناء 
النقرة،معي وهذا للذنوب، كفارات الصلوات أن ورد ففد للصلاة، 

منأنفقوا فكإ اه، رزقهم مما الإنفاق فهوجزاء الكريم الرزق وأما 
الترسهذا اعفلم فا والاخرة الدنيا ل يرزق كافامحم الدنيا ذ الد رزق 

•؛صرمامحمدأ سيدنا اه وجزى محولاه، س اث جعلنا العجز، المديع 
محمدسيدنا عل اه وصل ومجه، محمد سيدنا وآل أمته عن شيا بجزي 

وسلم•







وكرموالميرمم، وزينوه به أمروا بل الاصتحاب، مدا عند ثم الأمر 
مومحركله،الذي ؛المروق 

عنهوصدوا عنه، مرا ل الكرامة، مذه عند الأمر بم يقفا ولر 
وشحا،بخلا أيديم وقضوا الخدابة، الخميلة صورنه وشؤمحوا الناس، 

والإكرام،الخلال، ذا العم M ونوا 
لالكفار مع ؤجعلتهم النا٠قين أولئالث، جزاء الأية يينتا أن ويعد 

محقاتعما نتحدمثا الق الأية ور — يعدما الق الأية ييشتا الخواء هدا 
ميباحرم الولاية ومذء بعمى، أولياء بعضهم والمؤمنات فالمؤمنون - المؤمنين 

فعضهمالمؤمنون أما بعضن، س بعضهم والمنافقات فالمنافقون المنافقون، 
ولاية،ييمم ليي التافق؛ن أن ذللئا التعبمّين، وشتان؛؛ن بعمى، أولياء 

البخلصفتا علميهم ممنتا لأنم إلا لثا ذلوما ما، رابملمة نحمعهم فلا 
نزولهما سرعان خاصة مصلحة إلا ليي روايط س سيبمم يبدو ف،ا والخن، 

•دنياهم من أيء أالتضحية يتهلميمون لا فهم 
ممانكتفي محبرة، آيات ؤ، مده محلبيمتهم عن القرأن حدثتا ولقد 

يناصروهمأن النضير يق س اليهود وعدوا حيتا هم فها واحد، ممثال 
اثقوانالذين إؤ، تر ت كذمم القرآن ؛؛ن، معهم، ؤيقاتلرا 

معكملتخرجن أخرجتم كن الكتاب أ>ل من كفروا الذين لإخوامم 
القرآنؤيقول، ؛ كمحأرنكمه قوتلتم وإن آبدأ أحدأ فكم نهليع ولا 

الأحرجوا لئن لكاذبون أمم يشهد ءؤواف I القول، فذا عل تعقيبا 
الأدبارليولن نصروهم ولثن يمحرومم لا قوتلوا وكن معهم محرجون 

قومبمأمم ذلك اف من صدورهم ؤ، رمة اشد لأنتم يصرون لا نم 
يممهونه)أ(لا 

٠١١الحشرت سورة )١( 
٠١٣٠١١الحثر: )\(سررة



اهدأمرهم الي الولاية هد« ولاة، من بيتهم مما فأكرم الومنون أما 
الصفاتكل عما اس الق القرة والرك؛زة اكن الأساس فكانت ما، 

آياتذ القرآن عليها ركز الي مي لعض بضهم الومتين ولاة الخثرة، 
مذ0عقد انفرط فإذا الومشن الد منح الق القوة أماس أما وبض كئثرة، 
لالؤمن-؛ن الد حذر ولقد عليها، بنيت الق الممات كل تلاشت الولاة 

أولياءالؤبمنئن ء؛ر يتخذوا وان بيتجبمم فنا الولاية هذه تتلاثى أن ممره آيات 
الؤهش؛زادون هن أولياء الكافرين الومتون يتخذ لا ؤ سبحانه؛ فقال 
شاة،معم تشوا أن إلا قيء ذ اف هن فليس ذلك ينمل ومجن 

اكيّهآا،.افه وإل نقه افه ومحذركم 
وحرجراتمردوا مم إن الربال والتهديد الإيمح، الوعيد يذا إل فانفلر 

وانأولياء، الكافرين يتخذوا وهوأن عنه، موا الذي المي هذا عن 
الومننولاية ترك هن أي ذلك، ينعل فمن لعض بعضهم ولاية يتركوا 
نيامحلله تتقهل، تهديد وهو ثيء* 3، الذ من *فليس أولياء غترمم وانحذ 

أيسء( ل الد س عنه؟)يؤ، ارد نحل إن للمؤمن يض وماذا القلوت، 
و؛؛نبينه ؤيكون عنه، يرنحى ولا اس ينصره فلا وتعال بارك الد يواليه لا 

نمه(الد اومحذركم آخر تحذير ل ذلك بعد الد فال ثم العد، كل الد 
ه،نفعقامحبح محذركم اى 

ولرفره، لأحد يتركه ولر الحذير، هذا نفه اس تول كيفا فاننلر 
ولايةسياق ل إلا ه نفاهد محذركم أعي الكريمة، العبارة هذه نات 

_واهذلك، وما الحذير، هذا بنمه تعال اض تول فلقد لعارهم( الوهنغ، 
غثرهم،يوالوا أن هن تن الومجنعل أحْلر ثيء هاك ليس لأنه إلا - اعلم 

لشجرةوإصعافا لزهر0، وذبولا الدين، لور إْلفاء الوالأة هذه j، لأن 
ف،اه، نفاه ومحذركم ه، بتفالعهاب، هذا الق، تول لذللئ، الإيمان، 

.٢٨ممران: آل رر؛ )١( 

_ه



والعقاب.العذاب نمه مها الد يتول جريمة عن نمد ان احرانا 
إن4غرم مإته متكم يتولهم ؤوس ت أحرى آية ل بحانه ليقول 

نعوذالغضب، محذا انولع إل فانفلر الظا1؛ز(هرآا. القوم يهدي لا اف 
اهاكد ثم مم، يأنه االوم؛ين لم الهول عدا عل الذ حكم حيث ياذ، 

آيةوق يالظالم، وصمه وثالثا الهداية، بنور يكرمه ولا تهديه لا بأنه لنا 
الظاإلونيم)ماهم ؛أولئك متكم بمولهم ؤدس أحرى• 

عدوىتتخذوا لا آمنوا الدين أيها ^يا كفرة مذا ق والايات 
الآمنوا الدين أ؛|ا ^يا باالودة؟بلم، إليهم تلقون أولياء وعدوكم 

تتخذوالا آمنوا الذين أنها ؤايا عاإيهم؟4لا،، اف غضب تومأ تتولوا 
عليكمض نحعلوا أن أتريدون اإلؤ٠نين درن من أولياء الكافرين 

لهمووصف لالمو>بن نداء ا جيمالايات مده ق مييناهلٌ، ّلهلانا 
مراعاما،ووحرب الخهليرة القضية >أذه للامتإم كله الثv وذابالإممان، 
ذ٠راإوافإذا الموالاة هده يتركوا أن عل لهم باعثأ ليكون بالإممان والوصف 

بالرصوانعليهم ومن عدوهم، عل والتمر الغلة بالد أكرمهم ذلك، 
همافة حزب فإن آمنوا والذين ورصوله افه ثتول • اث وصدق 

اكالونيم>0.

الهكر.عن والمي بالعروق الأمر الثانية! الصمة 
الإسلام،أصول، من أصل النكر عن واض المروف بوالأمر 

٠٠١ت الائاJة صورة ، ١١
.٢٣النوة: صورة )٢( 
٠١السمحة؛ محور؛ )٣( 
٠١٣التط: مرر؛ )٤( 

٠١٤٤النساء؛ صورة ، ٠١
٠٥٦ّورةالأناوة: ، ٦١

٦-





الحثراتي ارمحون ويالكر ص ويمون المروق وامررن الامحر 
الخالخ؛نهأادمن وأوكك 

عنوالمي الأم نتيجة فيها لكنت والي معنا، الي والأية 
سحانؤأوكاJثSفتوله الدنيا رفعة أما والاخرة، الدنيا ق رفعة النكر 

والؤمنامث«الومتئن اف ؤوعاJ فقوله: الاحرة رقة سرخمهمافه،وأما 
المادونؤاكادهمن براءة مورة السورة هذه ل حاء ما ومما حتاته، 

بالعروق،الامرون الساجدون الراكعون السائحون الحامدون 
الؤأدينهلآا،ويشر اف لحدود والحافظون النكر عن والشاهون 
•مل س تلت كا كثترة الكريمة والنصوص 

الصلاةوآله عليه وموله ومنة وتمال، نارك الذ كتاب ق والناظر 
ركزإنما الكر عن والمي بالعروق الأم مدأ ايدأ سا أن والسلأم،بجد 

فيهاأمر الكية السور من سورة نجد نكاد لا فنحن الدي، العهد ق عليه 
الس_ابقينعن حكاية يدكرذللث، فد صحح البدا، هدا بتحقيق السالمون 

لابنه.لق،ان وصية ل معنا كإم 

العهدق إليها افر الي الباييء مر البدا هذا يكون >دا وعل 
السفنعل إبجابه اما الحببة، الحرة الصنامح، س اما عل المكي، 
للمفنصار حيت،ا اللي العهد ي لكن فإنما يه، ومح3لالتهم عليه وحثهم 

لأنذللثؤ والواقع، التعلق ع مشجم أمر وهذا ببمم، ابىص صعهم 
المؤعانكر• ما والنكر وانمرف،، والعمل النؤع اثر• مجا هر العروق 
فيهتوحدت محمع ق إلا تاها نحتتا يتحقق لا وذللثؤ وايعرنه، والعقل 
الم،الجتمع ق متحققا ذلل؛، يكن وب والعادات، المادات اصول 

.١١٤، ١١٣صران: آل -ورث )١( 
*١١٢•التوة صور؛ )٢( 



•عغبرمنمجمر والخاصة انماعة و\ءر\ق4 وء_المتبم ظامj 0 كان الذي 
وقواعدء.الإملأم أصول 

الأمأن داهة أنا إليها أشرت الي القضية عذْ إل يرشد ومما 
يننماما عنتلف فيه نمش الذي محمعنا ق النكر عن والس العروق ب

إذ، المرسي أد الإبْلال الجتمع j التكر عن والمي بالمريق الأمر 
تللدوبان محمما بتن كذلك الفرؤع يل والأعراف، الأصول غنملما 

الدل.العهد ق نرر ما اكر ترر الدأ عذا أن وجدنا لذلك الجتمعات، 

تركل لأحد عذر لا انه ذكرت ما عل حمأ ترب الي والثيجة 
مسلم،محمع انه يزعم الجتمع دام مجا ايكر، عن والى بالعروق الأمر 

الجتمعات.عذ• دين انه يدعي الإسلام دام وما 
أنمن بد فلا النكر عن والس بالعروق الأمر عن نتحدث كنا ؤإذا 

نموصمع واتقين ملية آئار او إمحايية نتاج من البدا لهذا ما ندرك 
مجنبد فلا اكانية واما واحدة، »ذ• مانر؛ين ولا غرمبعدين والمنة الكتاب، 

ندركبدان فلا الخاكة: وائ الدين هذا من البدا هذا مزلة تعرف ان 
أنمن بد لا ثلاثة أمور مذء النكر. عن والمي العروق بالأمر ميادين 
•امرء ٠>، بتة عل، الملم لهالكون نمض 
•تزك:أولا: 

بيانحير يا ؤيبيما عاليها يدكا نمإ الإسلام من البدا هذا منزلة امجا 
يأمرونيمض أوياء بمهم والومائ، ؤوالؤ٠تون الكرممة لأية اض 

الزكاةريوترن الصلاة وشمون النكر عن ويبون بالمررن، 
عندائم، العروق بالأمر ذكر ك؛ف فانغلر ورٍولههرأ،، اف رييعون 

.٧١الميت;صورت )١( 

•٩-



ذلكوما والزكاة، الصلاة وهما الإملأم أركان س رص أعنلم نل الكر 
ملولةأنه أعي خماعي، صل الكر عن داض بايروف الأم لأن إلا 

.عمالنيكونا أن فيمكن والزكاة الصلاة المسلمة،أما الخإعة 
قلوبق عنطر فربما الإسلام، أركان من والزكاة الصلاة إن ثم 

فعلفقد أوزكاة، صلاة من الأركان ءدْ أدى فد دام ما بأنه الناس بمص 
نركعليه بمون هذا وعل غرهما، يفعل لر إن عليه يلأ عليه، نحب ما كل 

أدىفد بانه ه، نفيقنع أن محاولا المكر، عن والمي بالمعروف الأمر 
هذاعل لترد الكريمة الأية فجاءت غرها من أهمية اكر وهي الأركان 

عنوالمي المعروف بالأمر ذكرت حيث الوهم، ولتمحوذلك الفهم، 
والزكاة،الصلاة نل المكر 

مجنفكم الكريمة، الأية 3، التركيب وبديع الننلم روائع من وهذا 
يأمرهمجن وجد لأنه المادت^ن لهاتين اهذ هداه ا إفللزكاة ومود مجمل 

للمفردثمرمما تتم لا والزكاة الصلاة إن نم مكر، عن ويماْ بمعروف 
محمعنال والأمثلة الكر. عن والمي المعروف بالأمر عهلل إذا والخاعة 

قيمل أن إلا احدهم يأن الشاس، من كنيرِين تمرق لعللئ، 
علالحل وأولاده زوجه لأهله يترك ذللأ، مع ولكه الأول،، الصف 

تنتهك،اهذ حرمات مجن حرمة نحد وربما يفعلون، وما يدعهم الغارب،، 
•هل—، له يمثز ولا حنرف، له يتحرك فلا يوصد، الميع أيواب، من وبابا 

مياجا- الكر عن والمي بالمعروف الأمر أعي - المدأ هذا كان لذللث، 
المرحومنتيجتها للممأدة يكون أن اجل من وغبرهما والزكاة للصلاة وافيا 

الصلاةمل ذكر الكريمة الأية ل المكر عن والمي بالمعروف الأمر 
الوم، وجهه، بما ؤئضرب صاحبها عل الصلاة ترد لا كي والزكاة، 



قدمالي عي وحدها الأمة هذه ولت صاحبها، عل حجت الزكاة تتكون 
صلاةس الإسلام أركان عل النكر عن والمي المعروف بالأمر فيها 

^^٠٠!تعال الذ نول نقرأ أن ليكفي الأمان، من غ—ترها فهناك وزكاة، 
المنكرعن وتجوز المعروف بتأمرون للناس أحرجت، أمة حبر 

معباه، الإيمان عل بالمعروف الأمر ندم كيف فانظر . وتؤمنون؛،(^^١١٢
ملما الأية هزه ل يقال ولكن الاعإل، لقبول هوأساس باه الإيمان أن 
 jابقة، لأية اJالوارفة،بظلاله نمظل أن أردنا إذا باه الإيمان أن ذللف ا

بدفلا ذلك أردنا إذا ت الكاشنة يأنرارء تهيء وناليافعة، ثإر0 من ونجي 
وكانهوا0، واحد كل اتبع ؤإلأ ايكر، عن والمي بالمعروف الأمر من 

بالتمي.الإيمان وليس الاس، من ممر عند امال الإيمان 
قالأول المكانة U > إذن ايكر. عن والمي الار؛المروق مزلة 

ذلكأحل ومن ه، ورسوله ام عند المكانة هد0 لها لأن لم، المنفس 
الناتجهدْ هي فإ وسلبا، إكبابا الخطثرة التاج عليهأ ترتبت كلمه 

والاثار؟

توأثاره نتائجه I ثانيا 
بيانؤ، عناء نتحمل ولن صعوبة، نلاش ولن عنتا نجد لا وسوف 

فنالعظم، المدأ هدا عل تترب الق الية الاثار أو الإبجامة، التاج 
الكتابق وافيا تفصيلا ذلك، فمل - ورسوله ف والما — الخظ حسن 

والسنة.

التائجالإبجاية:
المعروفبالأمر فه نحقق الذي للمجتمع الإنحابية التاج محن — ١ 

تأمروناس للنأحرجت امة حيرّ ^^-٠٢ الخمية النكر عن والمي 
*\\.ّور؛آلءمران:)ا(



لهذهصمن الد أن الحيؤة  ftJbkوح ال؛كريملآ،، عن ومؤن يالررف 
؛،JLaiVlوسه الأمم، أفضل تكون أن - ايد من صإنا احن ومن - الأمة 

الخام،منادين من ميدان كل ق آثارها تنجل والخيلية 
لأمةالخبيئة شحقق أن ممكن فلا والعالم القوة، ايادين: هذه ومجن 

تتحققولن نحتمعان، لا والخيمية فالضمف الخانبؤ، مرمحوبة كانت، إذا إلا 
فالخميةالخهل، يركات، ل تخط الأمة كانت، إذا كذيك الخمية 
•محمعان لا وابهل 

الاحرةالح؛يية ميادين ومن والمرء، التفوق الخيمية مادين ومن 
?|امتل، الي الشرور وأقدح ا؛ظع من والياغص التفوق أن ذلك والحس،، 

وااو،اطت،.الأمم 
الأمجمبه تماب، ما ثر فإن ، واا؟دل، الشجاعة الخمية ميادين ومن 

دحعااع،وجينخالح،
الخرعان ذللتا والإيثار، والتحمل الهبر الخلية؛ مادين ومن 

إلكحول، الخإهمة، رؤح عل ؤيقضيان الأمة بريح يذهبان انية والأن
متافرة.هزيلة فردية كياناتر 

الأمةتؤهل الي الصفامت، كل يتفلم الخلية ميدان فإن الخملة وب
ونحلصهاالغللأم، وحفر الدل، وهده من والريادة،وتتتش.لها والسيادة للقيادة 

بالأمرإلا الخيية هذء تتحقمح، ولن ، ٥١١إلا نحثى فلا الخرف، عوامل من 
النكر.عن يايروفواض، 

مسحاتهفوله ل نحدء وهدا والفلاح، الفوز الإبجايية النتاج ُن - ٢ 

*ا\.)ا(ّورةآلءما0:
.١٠٤سران: آل، مود؛ )٢( 



عنديبون بالروف د^أمدن الخ؛ر إل دعون أمة منكم ؤدككن 
القاومنه)ا(،هم وأركالث، ايكر 

وفبالعم ؤويأ»صون بحانه ثوله ق هذا ونجد الصلاح ٣- 
منوأيكك الحترات ز ارعون وبالنكر عن ليمون 

الصالخينه)آ(,
صثرحهم)أولثاك معنا الق الأية به نعلقت ما وهذا الرحمة، - ٤ 

ايد(.

الخ،ر،عنوان اس من والبشارة وتمال، تبارك الد من البشارة - ٥ 
النكرعن والناهون بالعروق ؤالآ٠ارون محبحانه نوله ق هذا ونحي 

،•الؤُت؛نهأ لبشر افه لخيول والحافظون 
الاخرةق أما الدنيا، الخياة هذه ق آثارها تفلهر جيما النتاج وهذه 

الدمن ورضوان عدن حنان ق حلبة مساكن وهي طيبة، نتيجة فهناك 
ينالومشافه ^وهمد معنا الق الأية ل نقرؤها النتيجة وهذه أكبر. 

لية وساكن فيها حاليين الآمار تحتها من نحري جنات والزمتات 
الراوإيميم)أ<الفوز هو ذلاثح أكبمر افه من ورضوان عدن جن؛ات 

•ؤإجال بإبجاز الإبجابية النتاج بمس هذه 
اوة;الآ،ارال
عنوالمي الأمر؛العروق ترك عل ترتب الق السلبية الأثار أما 

الخميةكانت، فإذا السابقة، النتاج أضداد مهدمتها كثرة،وق فهي النكر، 
النكرعن والمى بالعروق الأمر تركنا إذا أننا هذا فمعف إيجابية، نتيجة 
وصارا-فرية، ملْ عن ننتج الق النايين مح ونقدنا أمة، شر أمسينا 

.١١٤ممران; آل صورة )١( 
.١١٢التربة: )آ(مرة 

.٧٢ت اكوبة صورة )٣( 
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والخل،واين واكدابر، والغض والذلة، والناخر والخهل، الضعف 
مرءوكلها ارزة البوالصفات المإت ؤفرها والأثرة والأنانية والحنع 

فلاحفلا نل، س ذكرت الق التاج كل j التدل هدا ؤنحري . . وشر.
منالمسلم يتمناه ما أفضل نفقد ويالتال بشارة، ولا رحة ولا صلاح، ولا 

وتعال.تبارك الذ رصوان نفقد صفات، 

م،والممح، الأم؛-العروق ترك عل تترب الي اللتة الاثار ومن 
لهيشهد مجا وهاوا عدوها، عل تنتصر أن وا-؛ن الأمة بان الحيلولة النكر 

يقولالذ إن الناس أ>أا ريا . الذ ( JjfMJا سدنحديث ق كإ الذ هول، 
فلاتتتصرول أن نل من النكر عن واموا العروق بمروا لكم 

حقعدوها، عل المر من تتمكن لن الأمة أن هدا ومعي انمركم(را،، 
علشاهد حير والواج ، وعددا عدة الفترة اساب، أعظم من ممكنتؤ أما لو 

حبث،ومجن ، مضاعفة يأضعاف عدونا من أكر العدد حيث من نحن ذلك 
اكال،سل وعل اشلح، عل الكفرة اسماظة الأموال، احا تفق العدة 
منواحدة لدولة اسالحة نمن من عيه ما جميع يمر فقْل واحد بلد فهناك 
واحد،بلد هدا دولار، مليون آلافا ة مخمن يقرب ما الكمركا الدول، 
هدهلغير الديون من البلد هذا عل فكم واجدة، لدولة الديون وهذه 

دولة،وعشرين بضع محمؤع من وم، واحدة عرمحة دولة هذْ ثم الدولة؟ 
أننل )_ . اكي لمان عل حاء الذي الذ لقول( تحقيق كله وهذا 

■أتحركم( فلا نتنصروق 

أبوابتغلق حيثا الدعاء إجابة عدم كدللشر لمة الالأنار ومن 
تعالواه _ السإء مفتاح والدعاء . الدعاع ذللث، يصعد لا حق العاء 

)0ضي.



راضايروف بالأم ترك فإذا الف(أا< الكلم ؤإو4يصعد يقول 
مالهدا لعلالخير،ويثءد من الداعي لوكان الاوءاء،حى هدا رد الكر عن 

مجروالكم ينول اش إن الناس أح—ا ريا الذكر الأنف الحديث ق حاء 
فلاوتالول أجسكم فلا ندعوق أن قبل س النكر عن واموا بالعروق 

اءطكم()أ<.

سلطحيث ام حأمرر من الأمة بميب ما السلبيت الأثار ومجن 
وآلهعليه الرسول يقول والخوف، ابؤع لباس ا؛د فيدينها شرارها عليها 

الدأوليسلعلن الكر عن ولتبون العروق ب)لتأمرن واللام الصلاة 
هداأن الم ؤيعلم دم(ل"ا،، سنجاب فلا فيدعوخياركم شراركم عليكم 

تصيبنازلة أي أن ذلك الغضب، أنولع وأشد ان، العقربعظم أس 
الضرمكم إذا ^^٠٢ تمال نال الذ. إل بالحوار ترتفع أن يمكن الأمة 
هدْبمح ايكر عن والمي بالعروق الأمر ترك ولكن نحأررنب<>أ(. فإله 

الإجابة.

أهلاالداعي يكن ب إذا اه ه يتجييلا الدعاء أن نعلم نحن 
المر،يعليل الرجل عن المحح الحدث ق جاء ما هدا وس للإجابة، 

ومشربهحرام ومعلعمه رب بما رب يا ؛ الياء إل يديه يمل اغم أشعث 
امسألتنق أما لدلكرْ،. يستجاب فأق بالحرام وعدى حرام وملبسه حرام 
الخياراوكالث، فإن - الكر عن والمي بالعروق الأمر ترك وهي - مدْ 

•١.فاطر: '-ورة )ا(
مء،ءهمءبم.)٢( 
صض )٣( 
.٥٣الحل؛ صدر؛ )٤( 
.١ ٠ ١ ٥ سح ألطيب الكهب س المع.دة هيرل، باب الزكاة.٠ كتاب - لم مرئاء )٥( 
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عنوابتعدوا ثيء كل ق الحلال ونحروا ومثربم مطعمهم طاب الذين 
كلحيرأ الأمر كان ما دس لم، يتجاب لا الذين هم ثبهة، كل 

بكلمق إفا نذلك دعاء، لهم بمتجاب لا الحار كان فإذا الخطورة، 
تبيان إل بحاحة قضية وهذء بالخرب، اه إيذان صراحة 

فإذاالطياء، بمإبماع واجب الكر عن واض بالمعروف الأمر إن 
دعاء،لخيارهم يستجاب حيعها؛لا نأنمت، واجا، تركت، نقد الأمة ترى 

أومراممعروف أمروا الأمة ءذ« حيار من الاس بعض كان فإذا يقال، وتد 
أنالأمة لذء دعوا إذا لم يستجاب أفلا غيها ؤ، محادرة والأمة متكر، عن 

أنول;ذلك عن وللإحابة محوء؟ من •٦١ ما الد يغر 

ونحيخماعي، وجانسا نردي جانب جانبان؛ له الدعاء هذا 
بتمرجاحب،، ولن بالخيرلمسه، الإنسان يدعوهدا أن بالخانساالفردي 

يدعوهداأن اباعي بالجانب ونعٍ، عتب، وستر ذنب، ومغفرة كرب 
ايانباق دءا.ْ ا،د فيستجبب، واقعها وتغيير وصعها لإصلاح للأمة الغرد 

فلاالأمة بيتعلق وهوما الأخر الجانب أما خاص، جانسا لأنه الأول، 
الدلسنة غالمة الدعاء إجابة لأن الدعاء، فه وتعال نارك اث يستجيب 

ء،االقدير فيض j، اوي الثالعلامة نقاله مما لدللمثا ونتدل وتعال، نارك 
)يايا؛د.• رمول نال بمول عنه اه رمي انم، عن الحلية ق جاء 
اصتجسالمك، ايع له: اءد نقول للعامة المرء يدعوفيه الاس عل زمان 

الدعاعأن هذا من نغهمه والذي محاحدارا، علميهم فإل العامة أمجا 

شّس لي العم• ين دامحد يه تمرد مانح حديث من غرب وتال  ١٧٠آ/الخلي )١( 
ثاليمولادءتمفكمد؛زمان ٤٣٢١-  ٤٣٢•اللاحم.حديث داود.محاب 

ءءرد*ممرجتا ك الناص من حثالة تش غريلة ب الناص بل يم ياي أن هرشك 
ينالاه رمحول يا ضا كٍف هالوا أمابمه يض ومحسك مكيا عارا راحتلنوا وامحانامم 
•ءا*~|م أم ونيلين خاصتكم اِ *ل رتيلرن ماتنكرون وتنرون ماتحرلون تأخنون 
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ناسيان Lj^liفتمحثر ببعض، يعضها الأمان نلوب اش يضرب أن المنكر 
بعض،اس ببعضهم ؤيذيؤا شديدا، بجما الأمة اس بؤيصح سرداء، 
القس أشد - الد يعلم - العمؤبة ومده بعض، رتاب بعضهم ليضرب 

لذلكونشهد والمنع الئتكى ؤإليه باث، إلا نوة ولا *حول فلا نلها، 
يلضالرج)، كان إ-رامحز،  iSiعل الشم، دخل ما أدل )إن . بفيله 
سيلقاْ ثم للثا نحل لا فإنه مغ ما ولع الد اتق هذا يا نقولI الرجل 

صرب،ذللث، نعلوا قالعا ونعيده، وشريبه أكيله يكون أن ذلك بمنعه فلا الغد، 
إسرائيلبكا س كفروا الذين لعن ن نال ثم بمعءسم،، بعضهم تلوب الد 
والدكلأ ت تال، ثم رفامحقون، توله إل — *ريم ابن وًتّوا داود لسان عل 

ولتأطرتهالذلالم، يدي، عل ولتأحذن النكر عن ولتمون بالعروفا لتأمرن 
نصرأ(لأا.الحق( عل، ولتقصرنه امحنرأ الخن، عن، 

الأية،ؤ، جاء كإ اش لحنة من الأمة له تتعرض ما السيئة الاثار ومن 
لهاوتممر الوجوه، لها ترد داهية من هذا بعد وماذا الحديث، هذا ون، 

لقوميبقى وماذا اث، رحمة من طرد هي إنما اللعنة أن ذللن، ، الأنامل؟! 
رحمته.اه حرمهم 

الأنفةالنصوص ل جاء ك،ا الماكر عن والمي بالعروق الأمر إن 
القالكافرة الأمم من كثيرأ نجد ولذا والاحرة، الدنيا صلاح فيها الذكر 

نجدالخطمء، ومخامحبة والباغي، الظالم عل والأناكار الحق بقولة الرمتا 
ؤ،ونقرا الأحبار، ؤ، مع نونحن دنياها، لها صاJمحتإ فد الدول، هذه 

بقطعواحد كل فيها نحضع الق الواقف، هذه الشر،الكفرءن وسائل 
حقوالرانبة، للمحاسة كنضع وجاهه ومنصبه ومنزلته مركزه عن الفلر 

ومامناصبهم، عن الناصب أرش نمون يتمن ابعد أن الأمر وصل لقد 

.٤٣١٤الحيي رنم - والمي الأم باب اللاحم. .محاب ابوداود روا. )١( 
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بر.حليمة يوم وما >بمد، )ووترجتت( فضيحة أمر 
الأمرفيها ندم اّ الكريمة الأية أمرار من ّر هذا أن ل ؤيلوح 

أمةحبر >ؤكتتم قوله ق اض بالإيمان عن الكر عن رالمي المعروف ب
وتؤمنونالمتكر عن ونمون بالمعروف تامرون للتاص أخرجت 

صلاحفيه لم؛ن اللغبر النكر عن والمي، بالمعروف فالأمر افهرا،، د_
وهداوآح_رترم. دنياهم صلاح فيه اض بالإيمان مع وللمسدين دنياهم، 

حرىفهر الحديث نواصل أن المقام لما يمح ولا فيه، القول، يءلولا مقام 
•به حاص بكتاب 

مادُنه' ثالثا 
منواحد ميدان عل يقتمر لا النكر عن والس بالمعروف الأمر إن 

الدينيةالقضايا عل يقتصر فلا - الناس بعفس يظن كإ - الحياة ميادين 
المرتكبونمص وصيام، صلاة من الفرائص أداء بالقمر نامجر حيث 

كلها،الحياة أمور يثمل فيإ ينمل ولكنه ، المحرمات هده عن >رماات، ٠r٠لال
،ادية الاقتصالميادين والفاقة،والتعاليم،ويمل امة، ايميدان يمل 

الذيالإسلام أن ذلك الراء، عل والأمرة المرد يثمل والاجتاعية، 
فلاعلاقات، ص بيما ما ونحكم ، جيعها الميادين هذه ينئلم به اض أكرمنا 
الصلاةشؤون ل ورسوله اش أوامر ينفذ ه أنباحد يدعي أن يمكن 

3ولذلك ، ثاء ما نحتار أن فله الأحرى، الحياة نظم احتيار أما والصيام، 
يبنيولا والاحره الدنيا ت اثنتان دائرتان فللدين أبدا الإسلام يرتضيه لا 
نحكموكحى يؤمنون لا وربك الأحرى، عن إحداهما تفصل أن 

ويسلمواقضيت مما حرجا أنمهم ل بجدوا لا نم بيمم شجر فيإ 
تسالءأهلآ،.

.١١•صران: آل سورة )١( 
.٦٠الماء: صور؛ )٢( 
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ماحيخمع يطم الإسلام كان إذا اى الأمكذلك، كان ئذا 
فهوجما الحياة ميادين يثمل النكر عن والمي دف يمم الأم فإن الحياة 
أوإثبابا لآءدائه_ا معاملتها وكيفية الساسة الأمة تمايا ق بمكم الذي 
يبنيوعلام الأمم؟ »ع علاتاما تكون أن لها ينبغي كيف لها ؤي؛ن يا، 

عنافة يماكم ^لأ سحانه توله ذلك ق ننقرأ الملأتات؟ عذْ تض أن 
،بحوهمتأن دياركم من محرجوكم ولر الدين j يقاتلوكم ب الذين 

ذينالعن اف يماكم ا إنماكطن كب اف إن إلهم طوا ونق
 jإحراجكمعل وظاهروا دياركم، من وأحرجوكم لدين ا

محكمالذي ومر ؛. الذلالونيم١١هم محأولئك يتولهم ومن تولوهم، أن 
قوو؟ا<)آ(ٍمن استعكم ما يم ءاؤوأءاJوا كذلك المكرية الأمور 

كإمكم وليجدوا الكمار من يلونكم الذين ^قاتلوا 
وابنوالك؛ن حقه القرن ذا وات ؤ والأسرة الجتمع أمور ق مجكم 

يدينالأولأ مماهلْ؛، ظهر ما إلا زينتهن يدين ءؤولأ ادسلهل؛< 
يذيرا4"رميذر ءردلأ الاقتصاد أمور ومجكم يمك٠نهل٦،، إلا زيتهن 

السءل4>ص^ولأكل بطها ولا محقك إل مغلولة دك تحل زولا 
فيهاوارزنومحم قياما لكم اف جمل الق أموالكم المفهاء نونوا 

.٩ - ٨ ت المتحتة مررة )١( 

.١٢٣الندة: -ردة )٣( 
.٢٦الإم؛،: -رئة )٤( 
.٣١الود؛ ّرر؛ رْ( 
.٣١الرد. -رئة )٦( 
.٢٦الإّراء: رئة )٧( 
.٢٩الإسراء: -رئة )،/(



التعدية.الكنبرة الأمور من ذلك غبمر إل ا  ١١٠؟واكسوهم 
لالعالم لهذه نحالفة فكل لذلك، تام تفصيل المنرنة السنة وق 

الكر،عن والس بالعروق، الأم دانرة 3، تدخل فإنما المنادين *ذم جع 
عليه.الله وتلقى به الد ندين ما عدا 

ابهاريد حق كلمة ظن الدين وتسس الاٌة تدمح،ن فرية أما 
ربمسثاةاطلودااطل.اطل، 

فرئيا،مبل؛ النكر عن والمس بالمعروف الأم مبدأ فليس هذا وعل 
قلتكإ - ادات العببقضايا خاصا وليل بعضا، بعضهم الأفراد به يوصي 

بلوالأسوار، الحواجز أمامه تقم، لا عام اجت،اعي هومبدأ إنما - تبل مجن 
بدلا ولكن الكلمة، هده تعنيهم من إل الحق كلمة لتصل جيعها عنترتها 

أونحهم.عنف، دون الحكمة مع الكلمة هذ0 تولى أن 

قول،عند لم مالإمام لصحيح شرحه ق جيد كلام النووي وللإمام 
فقاممروان الصلاة قبل العيد يوم بالخطبة بدأ محن أول شهاب بن طارق 

فنال،هنالك، ما ترك قد ت فقال الخملبة، قبل الصلاة ت فقال رجل، إليه 
رمنيقول قهب اش رسول سمعت عليه، محا قمى فقد هدا أما سعيد أبو 

فيقليهتهني ي|ز فإن فثيانه بتطع لمأ فإن ، بيده فليمرْ منكرا منكم رأى 
•الإيمان( اصعق وذلك 

المعروفبللأمر اؤيجغي تمال؛ اث رخمه النووي الإمام يقول 
فائفقد المطلوب تحميل إل أقرب ليكون يرفق ان المنكر عن والناهي 

وزانه،تمحه ففد سرأ أخاه وعقل امن ت عنه اس رصمح، الثافحم، الإمام 
.وشاته! فضحه فقد علانية وعقله ومن 

0.اء; النمرر؛ )١( 



ييعانأ إنرأى إذا ما الباب مدا من فيه الناس أكر ساحل ومما 
خطأوهذا بعيبه، الشري يعرفون ولا ذلك، ينكرون فإلم تحوم أو متاعا 

علينكر أن ذلك عالم س عل محب أنه عل ال|الإ، ض وفد ظاهر، 
.أعلم، وائد يه، اكري يعلم وان الباغ 

الصحيحالحديث مذا ل ر. ثال، فند ومراتبه المي صفة وأما 
هأفقوله I فبقلبه( يكبح ب فإن فبل-انه يستقر ب فإن بيده، رفالخره 
للمنكر،منه وتغير إزالة بذلك وليس بقالبه، فاليكزهه مغاه: فمله: 

معناه;الإبمان(; اصعق )وذلك ه ونوله ومعه. ل الدي هو ولكنه 
ثمرة.أقاله اعلم واس 

التغيرصفة ل أمحل الحديث اهذا الد: رخمه عياض القاصى نال 
فيكرأوفعلأ، كان نولأ به زواله أمكنه وجه بكل يغيمْ أن النثر فض 
الغموبؤيننع يفعله، س يامر أو ه ينفالسكر ؤيريق الباطل، آلات 

جهدهالتغير j، ويرفق أمكنه إذا بامره، أو ه ينفأصحاتبا إل ؤيردها 
قوله،قبول إل ادعى ذلك إذ شره، الخوف الفلالم العزة وبذي بالحاهل 

العي،لهذا والفضل الصلاح أمل من ذلك متول يكون أن يستحب ك،ا 
إغلاظهيوثر أن أس إذا به1اإته ل والرف غيه ل التهادي عل ؤيغلغل 
ظنهعل غلب فإن ااذلالم، مهلوة عن محميا جانبه لكون غره مما أشد ُنكرأ 

يده،كف يسيبا غره فتل أو فتله س منه أشد متكرأ ثب، يبيده تغيره أن 
نولهيسبب أن خاف فإن والتخويف والوعفل باللسان القول عل واقتصر 

الدشاء إن بالحديث الراد هو وهذا سعة، ق وكان بقلبه، غر ذلك مثل 
إظهارإل ذلك يود لر ما استعان ذلك عل به تمن يس وجد وإن تعال، 
أوغره، س الكر كان إن الأمر له س إل ذلك ولرفر وحرب، ملاح 

عندفيها العمل وصواب السالة هوفقه هدا بقلبه، تغيره عل يقتصر 
نتلوإن حال بكل التصرح بالإنكار رأى لن خلافا والحققبن العلهاء 

-١٢٢-



اس|.رخمه القاصي كلام آخر هذا أذى. كل منه دنتل 
هرتيبمد أن الرعية لآ>اد »ويسوغ الق; رحمه الحرس إمام نال 

ملاح،وشهر نتال نصب إل الأمر ينته لر ما بقوله عما يندفع ر إن اليا 
الوقتوال جار وإذا قال: دالسالهلان، الأمر رط ذلك إل الأمر انتهى فإن 

خلاه—لبالقول صنيعه سوء عن زجر حض ينزجر وب و٠لهرءللمهوغثمه 
هذاالحروب، ونصب الأسلحة، ولوبنهر خلعه التوامحلوعل والعهد الحل 
•الخرمعا إمام كلام 

إذاما عل محمول نهو هذا رمع غريب، خلعه محن ذكره الذي وهذا 
أعغلمممدة إثارة منه عنفا لر 

مما.بد لا قضايا 

تعال،الد رخمه النووي الإسلام شخ المالح الإمام ذكرْ ما هذا 
بعفسعند يلثا نقف، أن ن<صا الصفة هذه عن الحديث نمى أن ونل 

تالقضايا 

وهوعنه اه رصي سعيد أبا أن إليه آنتاهك نلفتا ما وأول أولا 
قو،الرسول عن الرواية من الكمثن السبعة من وهو الخليل، المحا؛٧ 

مالك،بن وأنس عبدالد، بن وجابر هذا، وأبوسعيد أبوهريرة، وهم 
عمإ،الد رصي الصديق بكر ابير بنت، عائثة الصديقة الو٠نان وأم 

أكرمنردوا الذين هم والكريز عمر، بن وعبداث هماس، بن وعيالي 
عدعنه اض رصي سعيد ا أبن  ١٠وأقول; • ه الرمول عن حديتح ألما 

الئرعمحالفة كانت إذا فكيف منكرأ، الصلاة عل الحيي حطة تقديم 
كانتإذا كيف لواجب،، تركا أو لحرم، ا ارتكابأو الد، لحدود سليلا 

بالإنكارأول يكون ذلك أن ثك لا التأرل، محنمل لا أمر مح، الخالقة 

.٢٦/٢ٌدامديسح شرح 
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الآ؛اربعض ل جاء ك-،ا منه بمتاب الخمح يعم أن اث اوشك وإلا 
مةمما نزعت الكر عن واض بالعروق الأمر تركت إذا الأمة )إن 

الوحي(بركة وحرمت الإسلام، 

للذييكون سد متعددة، صور له الكر عن المي إن • ثابا 
ندالصورة عده ولكن اث، ممقام وتلىرْ ونميحتٌ بإرشاد، الكر يتعامحلى 

الحرفة،الفاسدة والطاع الماسة، القلوبؤ أصحاب عد كثٍرأ نحدى لا 
لدلك!•ثالأ واصرب آخر، طريق أت؛إع س يد فلا وإذا 

فإتلئحذللئ، و»ع والزان الكيال ؤيتفص وينس يسرق بائعا نحد ند 
أنمن خوفا يكون وقد عليه، شفقة هدا سكوتالث، يكون وقد عنه، تكت\ 
واكراُث،.اهتإم عدم عن ناشنا يكون وند وجواب، لوال نفك تعرمحى 

أدراجأحد ل معاملك نحني أو حاجتك قضاء ز يسوف موظفا نحد وقد 
لكيثكو وتد , القيمة للأساب عنه نحبر أن تمتغ فانتح ذللتح و*ع مكتبه 
علانتح تهللع وقد أوعرصه، ه أونفمجاله ل عاليه وقع _ الاس أحد 
أوالعامة الأموال نحتلمى محتلما نحد وقد أحد، لك يثاكو أن دون عدا 

أذنيلاحتصم كله ذللثح ومع العامة، الأداب أونحالفح الحرمات، ينتهلث، 
إلايوم ؟مي يكاد لا الجتمع صور من كثثرة صور وهده عشك، وتغمض 

بدللثاكفروا أن عليهم انحكح السائلون! يقول مرة، أكرمن عما وأسأل 
هدا؟عل الكون ممكمم أم الشأن أول 

بجونلا الي الكرات من يثبهها وما الصور هده كل أن والحق 
عنيسكتح من إن عينيه، ويغمخس أذنيه فيصم عما، يكتح أن لأحد 
والسلام،الصلاة وآله عليه رسوله وصنة الد لكان محالف هدا مثل 











رسولهطاعة دون اض طاعة يزعم من فكذلك ممحمن، ليس يزك راب صل 
افأطيمرا آضوا الذين ؤأ\أبما -بحانه: قال ممحن. ليي ف. 

يطعال ونتسممونهلا،، وأنتم عنه تولوا ولا ورموله 
،^٠١٥١١٢محقي الرسول 

ماكل تشمل ورسوله الد طاعة أن - ؤإياي الد أرشدكم - واعلموا 
دونالأوامر بعض امتثل من مطيعا فليس ونواه، أوامر من إلينا وصل 
ببضؤأف-ؤمت-دن يعص لئن ات المئيعص اجتنب أومن بعض، 

زحري إلا منكم ذلك يفعل من جراء فا ييعض وتكفرون امماب 
عإبغافل افه وما العذاب أشد إل يردون القيامة ويوم الدنيأ الخياة 

ولوالكره المنشهل ز تكون أن ينغي ورسوله الم فا؛لاءة ^١٣٢ تعملون 
والمعاملات،العبادات ول والعامة، الخاصة الأمور ول والمر، اليسر 

يقولالحدود، إثامة كدلاائ، تشمل العقود وإيماء بالعهود الوناء تشمل فكإ 
وإذاامتعلعتم ما منه فأتوا بثيء أمرتكم )فإذا واللام الصلاة علميه 

ذدءو0يمرألثيء عن منتكم 
زسوا ودكمم الظاحر، ق الطاعة ادعوا أقوام عل القران نعى ولقد 

منبرزوا فإذا طاعة، ^ويقولون سبحانه؛ نال آخر• سيثا أنفهم 
اعرصنفيبيتون ما يكتب واف تقول الذي غثر ممم طائفة ييت، عندك 

لهمؤفاول سبحانه: وقال وكيلأ باق وكفى اش عل وتوكل عتم 
•٢.الأنفال: مدر؛ )١( 
.٨٠اكاء: مور؛ )٢( 
.٨٥الم؛: عورة )٣( 
. ١٣٣٧; ٧٣العمر. j مر؛ الحج نرض باب - الحج محاب ل لم ماخرجه )٤( 

٧٩ْ/٢.
.٨١النماء; صورة )٥( 
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معروفيم)ادوقول طامأن 

تملا واللام الصلاة وآله عليه ورسوله الد  ٠١۶٧٠فإن وبالحملة 
وإنالأخر، ؛عضها دون الدين هذا جوانب بعض روعيت إذا تكمل دلا 
تتال من تول أحن وما ورسوله، الد حب عل صدق ساهد ١لعلاعة هده 

هحبغلهر توأنت ه الإلعمى ت
يعنث اس يقالل عمري لهذا 

صادتاحبك بهذا ا ينت، كإن 

عليحممحب لمن المحب إن 

;سمحانه قال العناعة •بمذه إلا يتحقق لن والاخرة الدنيا. ل والفوز 
االم١ئزونه١٢هم قاولئاك ويتقه اف ويخس ورسوله اف، يطع ^ومن 

ؤوأتسموات بحانه قال والبامحلن. الغناعر ل تكون أن د لا والعناعة 
إنمعروفة طاعة تمموا لا تل ليخرجن أمرمم كن أيمامم جهد باق 
فإنماتولوا فإن الرسول وأطيعوا افه أطيعوا ئل تعملون مما ■صر افه 

إلاالرسول عل وما متدوا ممليعوْ وإن حلتم مجا وعليكم حمل ما عليه 
ادلأغافنه^ل

تعليعوه)ؤإن يالهداية، الرسول طاعة اه.كيف أرشدك فانغلر 
ضلال.ه محالفته أن هذا من ؤبمهم متدوا( 

اتبننتيجت؛ن لها القرآن ذكر الخمس الصمات هذه 

حكيم(عزيز اث إن الد سرحهم )أولخك الأول: 

اآ.)ا(مر؛مد:

.٥٢الور: سورة )٢( 
.٠٤، ٥٣النور: لورة )٣( 

-١٣٠ ِ



اهمن ورصوان طيبة اكن ومجنات من به اث وعدمم ما الثاسة; 
العفلم.الفوز هو وذلك 

فازئقد ورسوله اف ومن؛ja^ ؤ أولئك من ثبعالنا أن اس نال 
وسلم.وصمه آله وعل محمد محيينا عل الد وصل عفل؛،أب<لا، ثوزا 

.٧١الأحزاب: ٌو_ر» )١( 
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المايذنااما،سأت 

Jli  :عله عزيز أتمسكم من رمول جاءكم تعال Uمحتم
الاض حم هل نورا فإن رحم، ^٥، يالومتى ملكم حربمس 

انمظءمه)اك-ودة؛المرش رب ومو توكلت عيه هو إلا إله 
^ا-ا،مأا(.

عئهالد رصي أي عن ليروى براءة، صورة آخر هما الايان محاتان 
وفترالتوحيد، لتام نحنق الخانة الأة وق ذزولآأ القرآن ص\->و أأ:رإ 

وند.، اش رمول "سدنا لأوصاف بجان ففيها الأول الأية أما انمردة، 
تولهأولها الكريم، للشي خمسة أوصاف عل الكريمة الأية عذ0 اسملت، 
الوصفأما ءنتمأ ما عليه اعزيز والثانة أنفكم، امن ت وتعال بحانه 
مناصإن فهإ والخامس الرابع اترصفان وأما عليكم، فهواحربمى الثالث 
امحمدا.صدنخلقه من وصفوته وعد0 ن؛يه ثهإ أكرم بحانه أماته 

ارحيم ردوف »يالومغين 

•الأوصاف _• بيان ؤإليكم 

أنمكم،.»من امحأول: ، اترص؛و
جاءكمكد أومري عفا، بمن ومو وتعال بارك ربنا ينول 

آلمحورة ي جاء حيث، بحانه مشه منة أشكمأوءد* من رسول 
هأنمهم من رمحولأ لههم مث، إذ الوممحر عل اف من ؤلهد عمران 

١٣٣.



أرللعرب م هل الخطاب; محيا ل القرون اخلف ولتي (. ١٦٤)آية 
حيعا،الناس إل أرسل الض أن محذا اخلافهم وسب معا؟ للناس محو 

بشربةإل نظر فن نتهم، لبث العرب ن يلكنه إليه، بنر؛؛وحي ومر 
الصلأةوالسلأموآله عليه انه إل ننلر ومن عام، الخهلاب إن تال. الني 

للعرب،الخطاب إن نال! عري 
للمومنبن،الخْلاب أن الكريمة الأية ق فهمه ل يلؤح الذي دلكن 

لذلك؛واستدل لغتهم، كانت وأيا جنهم كان أيا 

الومنينء1عل افة من القد عمران آل آية به تمرح بما ء ١ 
لجاء فلقد للمومبن، حطابا كان الايات محده ق السياق إن ء ٢ 

،.١٢٢)التربة! كانةه ليممروا الومتون كان ؤو4ا الكريمة الأية مائة 
منيلونكم الذين ناتلوا آمنوا الذين أبما ^يا الأية هذه بعد وجاء 

)التوبة؛التم؛نه مع افه أن اوا واءاJ٠غالظن نتكم الكفاروليجدوا 
١٢٣.)

لبعث، الذي ^هر الخمعة أية ل سحانه نال ء ٣ 
أنبح، ينتق زق و*و أنمهم* امن ولربمل ٢(• )الخمعة؛ رّوا؟ه 

٠الكريمة الأية تفسير ل حسابه له نحب 

العتليمفالرسول وم*م، ثرنهم مها لقضية الوممن ترشد صغة وهذْ 
محوإثما ٤( الغلم: ه) عشم خلق لعلى وإنك ؤ بقوله: ربه عليه ألى الذي 

وجديربهمبهذا يغخروا ان بالموم؛ينإذن نحري ١^٣٧، انفس من 
موامحا،وما وشم الغرس،ؤ أزكى المي ننس لأن انمهم، يزآكوا أن 

فإذا( ٧—٩ ه)الثمي: زكامحا من اغلح ند وتقواها، نجورها نالهمها 
فلاحهم.سام يكون ان شانه محذامن فان الوص انفس من النم كان 
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عممم:ئ عليه عزيز اكاق: الوصف 
عليهويثق نحالفتكم، عليه بمب ه انالوصف مدا ومعي 
عليهسرته ق يظهر الوصف لكن ولقد الخثر، لكم فهوبحب إءراصكم، 

وألهعليه حبه بن بمص لا ما ايلهرة المرة نفي واللام، الصلاة وآله 
اس،بثرع تلرم أن الأمة لدء واللام الصلاة 

دعوةني كل أعطى الد أن واللام الصلاة وآله عله بى وتد 
jالدعوات مذْ امتمملوا فد اللام عليهم الأنياء كان bذا بحابة، 

الأمة،عذْ أحل من القيامة، يوم إل دعوته احل الني خان دنياهم، 
أوغدمن كمثل إلا مثله ما الأمثال يضرب ييان ياءو دءا 

يردماالرحل هدا لجعل المار، هذه ل تقع والهوام الفراغات فجعلت، نارأ 
عنبمحجركم اوأناأحذ الني: يمول تحرق. أن بجمادبين ل؛*ٌرل 
فيها.-ضوا لا حى عما أردكم أي الارأااأ 

لواللام الصلاة وآله عليه توله الكريمة الصفة هده لما يوصح ومما 
حديث:ل ماكان هدا ومثل ذلك، ممليق لا القرآنأإنأمي نزول حديث 
ارتصثم ين مخالصلاة فرصت حسن، المعراج، ليلة الصلاة فرض 
خمسه.

تمرالق بالاحبار مزدحمة المشرفة والمرة الطهرة الستة كتب إن 
الكريمة.المنة هدء 

أحريصعليكم*الثالث: الوصف 
الأمة،هده إيمان عل حريص فهو قبلها، عا منثقة المنة وهده 

رقم ٢٦الماب رنم العامي، ص الانتهاء باب الر؛زاء، كتاب ي المء-ادكا امحرجه )١( 
ه/اي"اأ، ٦١١٨الخديث
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،ىراا)آ( وناله مرق الملم أساب 0ص|را؛، رتاب بعضكم يضرب 
يفخرولا أحد، عل أحد يغي لا حى تواضعوا أن إلإ أوحى اث *إن 
،أحدء١٣عل احد 

الأمةهده عل واللام الصلاة وآله عليه الض حرص فإن وبالحملة 
•حياما جواب س جاب كل ق يظهر 

رحيم!رروف والخامسة الرائعة الصفتان 
منكير يقول كإ وليمن معناه، مبإ لكل محتفلان وصفان رهما 

قولفهدا الفواصل، الراءا٠ قدمت، ؤإمما الرحمة، شدة الرأفة بأن اشرين 
رفعأو صرر بدم تبملمح، كانت ما فالرأفة محيا وعل القرآن، ل رميه لا 

وعلالخبر، ؤإيمال الإحسان حلم، وتنمل محيا تشمل والرحمة بلاء، 
عمم،الضرر يدفع رووف فالني الرأفة، من اعم فالرحمة محيا 

الإحسان.الخثروحلب بإمداء مم رحيم ومحو بلاء، فيه ما كل وبجشهم 
كانلام والالصلاة وأله عليه الرسول أن الوصفين هدين فمحي 

منجابا ولا الفتنة، أبواب من بابأ ييع لا كلها، الشريفة حواله أل 
الأنه كإ ؤيلجوه، فيه يقعوا أن من المالمين بمدر ومحو إلا الضرر جوانب 

إلاالإحان حرات، من جانبا ولا الخير، أبواب من باب أي ييع 
االو٠نون،به لينعم مصراعيه عل ؤيفتحه 

ممارأبمدؤ، ترجموا لا .أ الحم، نول مض يان باب الإيمان كتاب ب( لم ماحرجه )١( 
٨١مى ١ ج  ٦٥/حدبمثا ٢٩/باب يعخن رتاب بعضكم يضرب 

بشعربابو*ولا عله مجط ان من الدمن ّمف باب الإيمان كتاب ن، الخاوي احرجم )٢( 
»_UYحاوبث،حإ/-؛يا ، ٣٠

حديثه، ١٦باب والتوامحع الض من المراءة باب الزمد كتاب ل، ماجة ابن ا"؛مجه )٣( 
٤١٧٩،
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ثرتهمل وصدق حق نزاعي له ورحته الثي رأفة إن 
هاجناصساختلاف عل بالخلق رحيا كان JLaI  Cالكريمة وأقواله ، انملرة 

قالمائل مر أليس أجر«لا؛ رطة كبد كل *ق المائل: هو أليس وأنراعه، 
كانفمن أيديكم نحت الد جعلهم خولكم »إخوانكم والعبيد؛ الارناء 

يغلبهمما تكلفوهم ولا يلثس مما وليلبه يأكل مما فليهلعمه يد0 تحت أخو0 
كلفتموهمفإن 

قومهانتل عل لها عم وابنة منة بلال خيثرم فح ؤيرم 
الصلاةه وآلعليه الٌ؛ي رأى فليا وتلطم، تصيح أ عمهابنة فجعلتج 
تمرحق بلال يا قلبك من الرحمة اأنزعت لبلال: ال نذلك واللام 
رحمةإلا أرملماك ءؤو٠ا اه: صدق ولقد ، ٣١٠رجالهإ؟قتل عل وامرات\ن 

ونصالتوبة نى ءانا تال: حث رسوله وصدق ( ١٠٧)الأنبياء:للعالينب< 
،الرحة«١٤

أبأو أم انت قرحمت إذا ف
رحماءالما ا يدنالj هذان 

الصلاةوآله عليه اث رمول سدنا حا كرم الي الأوصاف ومده 
الالنبي، هدا منزلة الأمة تعرف أن بدكرها وتعال تبارك ا،ذ أراد واللام 

ؤلقدالكريم٠ بالنبي لتقتدي ولكن الممات، >ا—دْ نترنم أن اجل من 

١٤ اياب رنم وإطعامبما الحرمت الهائم ماش فمل باب اللام كتاب ق ملم ردا• )١( 
. ١٧٦١ص ٤ ج  ٢٢٤٤الخدث رمم 

صاحبهيكفر ولا الخاملة امر من العاصي باب الإبمان محاب ل الخ—اري ردا• )٢( 
■٢.ص ١ '٣ج الخدبث للم ٢ اياب لنم بادتكابماإلا؛الثرك 

• ١٩٧ص ٤ ممرج لأبن والمائة الدابة )٣( 
;١٠٥٠الحدث رنم  ١٠٤الباب رنم ه امه ي باب النضانل كتاب ي ملم ردا• )٤( 

. ١٨٢٩ص ٤ ج 
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دآربم ٧٧لادخو ال:إني تاليي. ان أض دعن 
أمهوجد شدة مجن ممااعلم صلاتي فأنجوزني بكاءالصبي اءلالتهاناممع 

٢١^^١ مجن 

الممبكاء متد انملأ؛ اخف من ياب انمالآة كتاب ني ااءخاري آخربيه (



اسالخإب 

إنهتطغوا ولا معك تاب رمن أمرت ك،ا ؤةا،ستقم تعال: مله 
لكموما النار ظلمواكمكم الذين إل تركتوا ولا يصير، تعملون بما 

الباررو محيالصلاة وأنم تنصرون، لا ثم أولساء من افه دون من 
سامينذكرى وس الثات دهن الحنان إن اللل من وزلفا 

(.١١٥- ١١٢)مد ال٠محت^نه أجر يضح لا افه فإن واصمر 
قواثيتيالغي هودولقدنال محورة من الكريمة الايات ملْ 

همد«لاا.

أنباءمن نبيه عل اه نمى أن بعد الكريمة الايات مذه جاءت وند 
ريكأخذ »اؤوكذلك الغاالم، أحذ ل نتخلف لا الي محنته وبثن الأولى، 

لنلأية ذس، ل إن شيبي أليم أخذ. إن ظالت ومر القرى 
ومامشهود يوم وذلك، التامٍر له محمؤع يوم ذللت، الأخر؛ عذاب خان، 

(.٤١٠ - ١ ٠ ٢ )صد معدوده إلا ندخر. 

.معالثج، تاب ومن أمرت كا )فامتقم الأود؛ الصفة 
امحقولا أمحي نزل ما I عميا الد رًكا عباس ابن عن ردي وقل 

.٣٧ص ٩ ج . ٣٢٩٣الحديث رثم ٠ اراية /محورأ النسر محاب ل الزمحذى روا، )١( 
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.واشسشتوله ان يرى؛عضهم ولذاالأية، عذْ من ه اض رسول عل 
•الكريمة الأية عنْ أجل من إلا ليس عودا 

رواياتالاسقامة معي ول الثريعن بكإل العمل ر والاسقامت 
عنوأعرض العرف بالعفووأمر ^خذ متعدية. وأقوال كئيرة 

مودىفان الاستنامة معي ل ثيل ومها ( ١٩٩)الأعراف! الخاهل؛نيم 
الذيايد ممج بلزوم الاستقامة ثر تفعن يرج لا جيمها الأنوال ءذْ 
سته.ل والسلام الصلاة وآله عله الني سه أو كتابه ق سه 

العمل؛الخاب حي الاستقامة 
عيالاستنامة أن والسنة الكتاب ل الكثيرة الصوص محن ؤيفلهر 

وقرإذا الإيمان ويو ننلريا جانا • جانين الدين لهذا أن وذلك العمل المج 
الكريمةوالابمات وميا أمرا التكاليف تنفيذ هو عماليا! وحانبا لقالج اق 

اسنول تمرأ ضلت سورة فش قلت لما شاهد حير الكثيرة والأحاديث 
ا،للائكةعليهم تتنزل استقاموا ثم افه رينا نالوا الذين سبحانه! 

أولياؤكمنحن توعدون كتتم الق بالخنة وأيثروا تحزنوا ولا تحافوا ألا 
ورةموفي ٣( ١ ٣— ٠ نصلت: ) ه الاحرْ رفي الدبما ا-دساْ ني 

الكربما قالوا الذين إن ؤ الك قول نفرا الخواميم من ا وكلتاهالاحقاف 
الجةأصحاب اوكلث يحزتون هم ولا عليهم خوف فلا استقاموا نم 

•١( —٤ ١ ٣ الايات ) ه يعملون كانوا بما جزاء فيها خالدين 
سألهوند واللام الصلاة وآله عله الهي يقول االط،رْ السنة ول 

الالإّلأم ل ثولأ ل نل اث رسول بما عليهم اس رصوان أصحابه أحد 



هوالإبمأن ن، ل استقم ثم باق آمنت قل نيغول غيرك أحدا أسأل 
العمل.الخانب هي والاستقامة الدين للوا الظري الحانب 

الكراماتأعظم هي بل الكرامة، عض الأسممامة إن قالوا وقد 
نالهما الاسقامة درحة عل ؤيدلك وأرفعها، ا،لفامات أعل وأشرفها،لآنرا 

يمنلكي متوحهة إرادتك وإن تواقة، نفسك إن العبد ررأتيا العارفغ، بعضن 
الاستقامة،منلث، وءلاو_، للث، أراد افه أن اعلم ولكن بالكرامة، عليك اظه 

إرادتك،نوجهت ا اس،وإوهمن الث، وطلبويغ.يتانا متيتلث، فالكرامة 
وهولنمك أردته ما بان وثنان متك، الض أرادها الى هى والاستقامة 

ه;سحانال قالاستقامة(( وهو ومنك لك< اينه أراده وما الكرامة 
الصلاةوآله عاليه لبيه ونال ٦( رفملت،؛ < واستغفرو0٤إليه ^فاستقيموا 

هأهواءهم تبع دلا أمرت ك،ا واستقم قالع واللام 
(.١٥)الشورى: 

١فيصفون الاستقامة أمر ؤ، يتساهلون النامي كان ولما  يشاءونمن  ٠٠
١ويصفون يستحقها لا من عل يهللقوما وريما  فمدعما، يعيد هو من  ٦٠

بأنهعليه فيحكمون صفاته بعضن تهؤحم تأو حديثه الرحل من يعجبهم 
منيكون وند الله، أوامر من كئثر تنفيذ عن يعيدأ يكون وند مستقيم، 

الكريمةالأية هذه بينت، ذلك أحل من محارمه يعفى عل يتجرأون الدين 
حىا،لرء j أزنتحقق بد لا الق والأركان والدعائم والاوصاف، الشرومحل 
بالاستقامة.يوصف 

اسالناد لاجتهترك الق الأمور من ليت إذن امة الاستق
تياركافه نول الق الأمور من مي ا إنمدأهواثهم، وآرائهم وأحكامهم 

ر ٦٣باب اضل أمور، وأي الإمحلأم تفاصل سان اب بالإيمان كتاب ف، ملم رواه )١( 
.٦٥ص ١ ج  ٣٩حديت 
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دعانما،د شاء إن لك وسبخن مهاالهرس، محلف لا حى ياما، وتعال 
ولاقوس ذ تضل ولا حكماك، ق تزد لا حى دأدكاما الاستنامة 

بمدالخهل من باض واّتعذ فالزم، ءر»ت فإذا هواك، يتحرف؛لثا 
الهدى.بعد الضلالة ومن المعرفة، 

تشوا(.)ولا اس: الصفة 

الاطامة:أركان 

وميتطغوا ولا بحانه فوله ودعاتمها الاستقامة أركان أول ومن 
ثيء،كل j الخد نحاوز والطغيان الكرممة الخ،امية _، j اكانية الصفة 

أتحوان.والضس والزيادة انمادة، ل حق ال>لالوب، عل والزيادة 

عانتهين در اشبان من تحذر كثثرة آيات الكريم الكتاب وق 
لماين أنه ومنه وكرمه اف رخمة ومن المرهبة، الخونة ونتائجه الرحيمة، 
تللم؛،لك وستبن ا، تتجنبهحق الطغيان إل نحر أن يمكن الق الامجاب 
الاياتبعض إل أولا ولمتمع وتعال نارك الد ينفعنا أن راجن الأمباب 

١،^،^رآ. أن لمطس ان الإنس\أ ^^١ _ه: بحانال ف
ربكنمل كتف تر أع ؤ ت والخبدوت ذوالعزة ونال ٧( - ٦ رالعلق: 

جايواالذين ونمود اللأي عنالق•دل٠افي لر الق الماد ذات إرم يعاد 
مهافآكروا اللأي ق شوا الذين الأوتاد ذي وفرعون يالواد، الصخر 
رالفجوتليالمرصاده ريك إن عذاب مرط راك نمهم فصي، الماد 

تطغواولا رزكاكم ما يات من ^كلوا فاثل: من حل وتال ١( ٤ - ٦ 
)طه؛س4 ص غضم، ءب بملل دس ص هملتكم حل مب 
رالمأاه مايللطاضن مرصادا كانت، جهم ت ونال ( ٨١

-١٤٨-





ومعي٧( - ٦ )العالق: امتغى؟4 رآ• إن ليطغى الأسان ^إن الكرممة، 
ربهعن بل ، فر0 عن امتني ند ه نفيرى حينإ الإنسان أن الأية 

يرىحينإ إليه، بحاجة ءارْ ؤإنما احد، إل بحاجة ليس وأنه محانه، 
منكان قارون ^إن الهلغيان ل يع الوهم، >رذا ؤيقنعها كدك ه نف

عندماالإنسان طيعة وهدْ (. ٧٦)القصص: ^ عليهم نغى مدّى توم 
نمةحولتا٠ إذا نم ا دعانضر الأسان مس  ١٥٢^الجل ه تنحرف 
يعلمونلا أكرهم ولكن نثة فش يل علم عل أوتته إمما قال ضا 

ثاهابمميكجون كانوا ما عمم أغي ئإ نالهم من الدين نالها ئد 
ماكبواسيقان صيصسهم عولأء من ظل٠وا والذين كسوا ما سيئات 

إنويقدر يشاء لن الرزق يسط افه أن يعلموا لر أو ممعجرين هم وما 
(.٥٢~  ٤٩)الزمرت يومتوزه لقوم لايات لك ذز 

قالتحرفة الطيعة نتيجة تلك ان الكريمة الايات هده سن وهكدا 
يقوملا الاعوجاج هدا وأن بمحح، لا الانحراف هذا وان الإنسان، هذا 
(.٢٧)الروم: يؤمتون4 لقوم وات ذلك ل ^إن بالإيمان إلا 

الرف.إل به تدفع بالامتغناء وشعوره صاحه عل المال هيمنة إن 
غيهاصعق الق المجتمعات من ممر ق نجده اجتاعي مفلهر والرف 

الهؤجمن نفسية حالة إل صاحبه ينقل الرف وهذا والخلقي، الديي الرانع 
سماهاالي هي الحالة وهن.ْ تسكنه، لر إن يالرصي أشبه حالة وق والهرس 

العمةاحتمال سوء من القس تعرى دهشة هو العلر وهذا بعلرأ، القرآن 
لهوالتوسع الذي الرف عن قالت ك،ا ينشأ ا وهال بحقها، القيام وعدم 

حفةلأنه الطغيان، إل يصاحبه يودى هوالذي العلر هذا أن ك،ا العمة، 
اشامجرءأء-رفورحم أعدله، المزي الح. يتجاوز أن صاحبهاعل نحمل 
تكونان الإنأععليه مال كل أن هذا معي وليس عنده. غوتف حاس. 



بعليهم اس أنعم ممن همئن إن بل والطعان، والطر الرف نتيجته 
أنلطض الإنسان ؤ\0 بحانه: اش تال ولدس شكرأ، إلا المم تزدهم 

عله نفيرى حينا بملنى أنه الأية ومعي ٧( - ٦ )العلق: ه امتني رآه 
•غثرْ عن ذ؛ها اسغك، ميئة، 

القوة..٢ 

الكريمةالأمان إليه أرشدت محا وهدا القوة ونع«ة الإنسان يغر أن 
أممعمم حدثتا وعاد ٦(• )الفجر: بعاديم ربكا قعل كيف تر 

عممالمران حدثتا رثمود ( ١٥)ضالتا: ه نوة متا أشاد ^من : نالوا
ذيؤذرء_ون وكدللأ، ٩( )الفجر: بالواده الصخر ؤحادوا انم 

فأكروااللأي ق حلنوا الذي الثلاث الأمم هدْ ١( ٠ )الفجر: الأوتاده 
ضالقوة أن مع نوة، من اض منحهم عإ اشئا نطغيامم كان الفساد فيها 

حيعا.

القوةعن الماثى، العلر فإن البطر محه ينج والترف المال كان وإذا 
سولت،فإذا نون، محا من لأنه صعيف، الإنسان أن ذلك موءا، اكر 

نس،من شعور له حدث عليه، وتغلمسر الفعفا هدا نحاوز ند أنه ه نفله 
ترله أعد الذي الخد نجاوز أن نتيجته مجن كان الدهثة ونس، الخئة 

رباإبرامم تال إذ اللك اف آناء أن ربه ل إبرامحم حاج الذي إل 
محو-ومحيا ( ٢٥٨)البقرة: وأمجيتره أحم ا أنثال محممستا بمي الذي 

مشاركةه نفتسول حينإ طغيان مجن الإنسان إليه يصل ها امرأ - ايد وائم 
تفرد؛<.اشفي،ا 

الذينوأثما أفرادأ الهلغاة أولثالث، محن كثبرة مماذج اليوم لترى إننا 
الأرصىؤ، فطغوا ، ثيء كل هي المائية القوة هذ0 أن فظنوا ، نومم غرمم 







هوالظاين إل الركون معي ان لنا بملهر جيعها الأنوال ءذْ ومن 
الدذكرمحا الصفة وءذْ لهم، ظالمهم وتنتن يعملون بما والرصا مداهنتهم 

يالعالماس أكرمهم من الأمر هذا نقه وقد اشبان، مع وتعال بارك 
»حملال نحيث محه الق رصي الصري الحس هؤلاء ومن والصلاح، 

نح(رواية وق ظلموا«، الذين إل تركوا ولا مملغوا لا لأءين: يئن الدين 
الذينس همنن لأن ذلك جند؛ صحيح ث وهذا • لأءيزا عل الدين 

اوعنفيهم، صعق عن ناثئأ ذلك يكون فد والطغيان الفللم يتجنبون 
نجدلذلك نقية، أو اجتإعية عوامل نتيجة يكون أو ممم، حوف 

•غترْ من الغللم بتمري ١٠بعضهم 
نعوذاكار، ممسيس ءلالموا الذين إل يركنون الذين اض توعد وند 

فيهمقال الذين أولئك من محعلنا أن ماتلذن وحسها، مسيمها مجن باض 
نيمم لا ميعدون عما الث، أولئالحمى متا لهم سشت، الذين ران 

٢١٠رالأنبياء ه حسي  ١,

ظلموا؟١^^٠ م حمص 
نعيانق كذلك احتلموا الركون، نمير ق القرون احتالف وكإ 

مجنالتجيرون العماة هم أم واألالمين، الإسلام اعداء أهم ! ظلمواالذين 
الأمةهذْ 

سواءشإ كل يثمل الوصف هذا أن ينزل مما اعلم واض يا ؤيظهر 
علنحرم الكرممة فالأية الضمير هذا وعل غثرهم، من أم الملمع( من كان 

ليداهنوهم وأن بوعدهم يثنوا وأن الق، أعداء إل يركوا أن الملم؛ن 
الق.دين حاب، عل الد معصية 

منلكم وعري من فكم كله ذلك عل شاهدان والوام والتاريخ 
الحديثون، خم؛عا، نقضوها ولكمم أنمهم، عل اولثك فلمها عهود 

ميبممفإنه منكم يتولهم ؤومن ت تعال تال الألباب، لأول تذكرء والنديم 
(.٥١الظالمزه القوم بمدي لا اف ■إن 



بمرمخإنه السلمين، غثر من الظافن إل الركون الإسلام محرم وكا 
بركونهفإنه الإسلام، إل الثب  ٣١إل يركن أن كذلك ايلم عل 
نال، وعناب، عدابح من يتحق فيإ يشاركه لظالمه،ويالال يشاركه إليه 

معاءJنرتS ليتي يا يمول يديه عل الفلالم يعفن ويوم ؤ سحانه 
الذكرعن أصالي لقد حليلأ فلأنا أنحذ لر ليتي ويلتا يا مجيلا الرسول 

(.٢٩:  ٢٧)فاؤلر حذولاه للإنسان الشيطان وكان جاءف إذ بعد 

مانعوأعظم دام حتر وأعالهم الأئمة أنوال ول والسنة القرآن وق 
م»ناص ن•لخرجن ت الأثر ل ردي نلني الظامح،، إل الركون لتجنب 
علمهمعن وكفوا ثم العاصي أهل داهوا مما القردة صورة عل نورهم 

.٢١١٠يسممليعونوهم 
للظلمة،أ->يءل أنا نال تعال; اس رحمه سفيان أحدهم سال ولقد 

ولكنمنؤم أنن، ا، هن. يا لا ّفيان له فقال إليهم، بركن ممن أنا فهل 
•الراكن؛ناا من هو لهم لنخيهل الإبرة بجعك الدى 

:٣١إل الركون صورة 
ممامتعددة صور له الغلالم إل والركون 

الخياةلعاعايت، من لعاعة أجا من الظالم عل الإنسان يعتمد أن - ١ 
عرشاها'ن الغاز مدح وإذا عاليه، ويثي وممدحه ظالمه، له نزين الدنيا، 
ريكمأسخطتم فمد سيدكم يلن، إن فانه سيادنا للمنافق تقولوا ■لا الرب،: 

لأداغتمبرا الذين الله أعداء إل الركون النيل هذا ومن وجل*لم، عز 
منكل ويشما يشملهم الحكم وهدا الحق، حرمامته وانتهكوا اللم،ن، 

رمموا.نمزيا >ِمموا ُم«>.  ٢٢•، ٥٢٠ الآمحج لامح، ١^،* )١( 
بريدة.ص  ٣٤٦ص.٥ حز، متد، j احمد الإمام ر.وا• )٢( 

_هه\_









-هماملأ يزور عالمِ من الد إل أبغض ئيء من ا مالأوزار: وعن 
بابعل ياريء من أحن العذرة عل الذباب مسلمة: بن محمد وعن 

قاه يعصى آن أحب فقد بالماء لظالم دعا *من الحس وتال . ٠^١٦^ 
أرصه*.

بقىهل بمرية ل الهلاك عل اشرف ظال؛ عن محنيان نثل ولقد 
مموتا(رم.دعه فقال: ممون؟ له: فقيل لا، فقال ماء شربة 

الظلم:إل الركون نتائج 
واحدةكل ثلاث نتاج له الظالن إل الركون إن القول وخلاصة 

غرها.من أسوأ 
النار،فنمكم بحانه نوله ور أحرؤية نتيجة الأول: 

يعينهوليا محي لا أنه وص معا، ودنيوية أمحرؤية نتيجة الخانية: 
الاحرة.ل ولا الدنيا ق لا عنه، ؤيداغع 

دونمن ءؤوماركم أبدأ، ينمر لا أنه وهى دنيوية، نتيجة اكالثة: 
ونعوذالملام الد أل ن(. ١١٣)هود: ه تنصرون لا نم أولياء من افه 

اللهونال والهلناة، الظالجن إل نركن أن أو ونظلم، نطغى أن س باُد 
الاللهم ببما، نعميه أن من ا جوارحنلنا محفخل وأن ديننا، علينا محففل أن 

علنوة ولا مهمتك، إلا معصيتك عن حول لا بك، إلا قوة ولا حول 
 sبتوفيقالث،.إلا ءلاءتال؛

إناللمل من وزلفأ المار >في الصلاة ]وانم الرابعة: الصفة 
ؤللذاكرين[ ذكرى ذلك المئات ذهمن الحنان 

الدعامةكانت وإذا الامحتقامجة، لعامان من اكالثة الدعامة هى هذْ 

• ٠٣م، / ٧ ح مجد بن م رولة من الشعب م ادءءتي رلأوا٠ )١( 
.؛ rr/Y/١^^، الكشاف )٢( 

-١٥٩-



دعامتنظلموا(( الدين إل تركنوا دالا تطموأ الأ واكانية: الأول 
أنذلك روحية، دعامة الصلاة إثامة وعي الثالثة الدعامة .فإن اجتاعتتتن،

لهوتتهيأ له غبمع أن بمد ولا - تبل من فالت كا - رفح مقام الاستقامة 
والروحيةواافكرية.الاجتاعية العوامل 

الالصلاة عن الحديث ولكن مل، من عما نحدسا الصلاة ؤإفامة 
عليهاث رسول، سيدنا أن ؤيكفي محلو! كرر 1كلءا فيل محركا بل يمل، 
قمحأوفال الملأة(لاأ ل عيي فرة )وجعلت قال! واللام الصلاة وآله 
فيهيعتل أحدكم باُب عل غم جال. مر كمل الخمن الصلوامت رمل 

)أرأيتموقال: الدرن(ام من يقي وما الحس فال مرات، خمس يوم كل 
يرنهس يض هل مرات خمس يرم كل ب يخل أحدكم ياب مرأ لوأن 
الخطاا(رم.الد بمحو الخمس اسلوات مثل فدلك لأل لا قالوا ثى، 

الاستقامةلأن الاستقامة، عن الهدث ساق ق الصلاة ذكرت ؤإنما 
العمليةالأمور وأعغلم أهم أن شك ولا الدين، لهذا العمل الحانب عي 

حاسمرد الاستقامة عن الحديث أثناء ق الصلاة إقامة ذكر وق الصلاة، 
ماوكثيرا قيد، دون لألسنتهم ان المنيطلقون الذين أولنالث، عل حازم 

نحدهبخث بعد ولكنك مستقيم، اته مبالناس من فلأنا يصفون سمعهم 
قالوايصل وهولا بالاستقامة فلأنا تصفون كيف سألتهم فإذا للصلاة تاركا 
حنة،ممايلة الماس ؤيئابمل يرتثن، لر مرح، الظل حفيف إنه للث، 

كدللئ،،ليس الأمر ولكن للأستنامة تومحل الأوصاف هذه أن ؤيغلنون 

مالك.بن أنس عن  ١٢٨م_ظو.ج'اص أحدj روا. )١( 
الخطايابه فص الصلاة إل الثى باب i الصلاة وعراصع الماجد كتاب ل ملم رواء )٢( 

.٤٦٢ص ١ ج  ٦٦٨الحدث رقم ه ١ الياب ريم الدرجات به وترلمع 
. ٦٦٧الحدث رنم الوصع ننس j ملم رداء ( ٣١









كونهمعي يهدا مفاربما. اسمك اين معها ؤهزل ركامها. توجهت أين 
وعوأشدومحابه، أوامره، عل وشا ه نفجمل ند أي اه، •ع صايرأ 
انمدشن*لاا•صر وعر الصثروأصعبها أنولع 

٥١٠٣١١٠قيل- فمد . الد عن البر الصابرين عل صر واثاو 
جفاء،الد وعن وناء، اس ومع بلاء، الد وق ماء، تمال وبالي عناء، 

ا.١لفرجاا١٢عنوان الحز وق الفلفر، عزان والص،؛رءلااعللس 

السكالستممان من رنا واجعلنا بالاسقامة، ا عليتمن اللهم 
التقيمانمن ا واجعلنوعملا، نولا الاعوجاج اللهم وجنبنا والتمرين 

بكنعوذ والفضل، الن ذا يا الحقيقة ينفحان اللهم وأكرما الهلريقة، عل 
مقيم،ربما اللهم واجعلنا للظالن، نركز أن وس نظلم، أو نظلم أن من 

يوموللمو*نين ولوالدسا ا لناغفر ربنا دعاء، وتقبل ربنا وذرياتتا، الصلاة 
•الدنيا عل والخنع نمتك كفران وجنبنا بالبر وأكرمنا الحساب، يقوم 

وسلم,وصحبه وآله محمد سيدنا عل وبارك وسلم اللهم وصل 

الكينأ/أا'ا.ال.دارج )١( 
؟1U/Tالمم لاين .دارج؛□لص )٢( 





اتقواالظس أيبما ي الكرممة، الأة ءذْ نل جاء فلقد ملها، مما اربماءلها 
هوحازمولود ولا رلدء، عن والد نحزى لا يوما واخشوا ريكم. 

يغرنكمولا الدنيا الخيام تغرنكم فلا حق اف وعد إن شينا والده عن 
)لقإن:ة الأيآخر إل ان^ الساهمعلم محده اف إن المرور اق ب

وعد^إن سحاته؛ لقوله •سنة الكريمة الأية محده جاءت فالقد ( ٣٤~  ٣٣

١^:^١
لها;التنبيه من بد لا ييانية حكا الأية نظم ل نلاحظ 

الكريمةIالأية هذه نظم ل ثلاث صور هناك 

,الساءة عن الحديث الأول; الصورة 
الأرحام.ل وما الغيث إنزال عن الحديث اكانيةI الصورة 
الوصومكان الغد معرفة عن اكالثة؛ الصورة 

عندْاض ءإن البديع الفلم هدا عل جاءت فلقد الأول الصورة أما 
*ومات الض يمدا وصدرت بدئت فلقد اكاكة الصورة وأما الاءةأ علم 

اؤينزلالضاؤع بالفعل وفدعبرعماالثانية، الصورة بقيت نفسأ تدري 
الأرحام!.ق ما ؤيعلم الغيث، 

نظمل اليمان وروعة البديعة الحكمة عن اءو نتأن الحق ومن 
اسإن مثلا يقل فلم واحد، نق عل الأمور هده نحيء لر ألم الكريمة الأية 
الإنسانغد ومعرفة الأرحام ل ما وعلم الغيث، وتنزيل ال،اعة علم عنده 
مت•فيها الي الأرض وعلم 

فنغلمستلمه، معجز القرآن إن نقول: التساؤل عدا عن وللاجاية 

-١٦٦-



بعضنوسنلمح — العالياء من الحقمون يقول كإ إعجاز0 أماس هو القرآن 
س.اه شاء إن الكريمة الأية j الإعجاز هذا دتائق 

علمعنده الد ران الامحمية الحملة •هذه اعة السسعن التعبير جاء 
الدنحلق ان قل اس علم j محدد اعة السقام لأن ذلك اعان(، اي

ثانأمر نهو تبديل، عليه يعلرأ ولر تغيير، عليه محدث ب الخلائق، 
اءة،ال>|علم ومحل•، الثابتة الحملة بهذه عنه ير التعبحاء لدلك مستقر، 
والثبات.والدوام النون عل تدل الاسمية والحملة 

 Uالثالثة لصورة ا j القاطعالقي -هدا جاءت نلقي الكريمة الأية
أرصنأي بشن تدري وما عدا تكبمب مادا شن أ^*ري >اؤوءا 
هذهجاءت وند فهلنة، معه علم فهمح، العلم، عثر والدراية ه تموت 

القامحير،القي حدا الصورة 
فقدالأرحام^ ل ْا ويعلم الغيب ؤيترل هي الثانية الصورة أما 

لأنذلك والحدوث، التجدد عل الدال الضائع الفصل بصيغة جاءت 
ففيوالمناخ، والمنطقة المكان بحب كلها السنة بدوام دانم الغيث إنزال 

الشهرق بعضها وق السنة، من الأول الشهر ل الطر يكون اللأي بعضن 
.أوغيرها الساع أو السادس 

دامت،ما كدللئح وسيغلل دانا، يتجدد أمجر الأرحام ق ما وكدللئ، 
البيانيةالحاكمة هدْ . الضارع. الفعل بعنه اكبر كان لدللثا الحياة، 
الكريمة.الأية ق ثانية حكمة وبقين، الأول، 

إدعاءالماص س أحد يتعليع لا والثالمة الأول الصورة أن وهي 
أنأحد يستهليع لا ي الماعة اعلم أنا يقول أن أحد يسممليع فلا معرفتها 

منيته.ستكون أين أويعلم الغد ق ما علم يعلم أنه يدعي 
لنتكون أن القه شاء فلقد الأرحام ق ما وعلم الغيث إنزال أما 

-١٦٧-



ذلكبمرق ي علاماته. له انمث فإنزال والأمارات، ال٠لأuت بض 
العلمطريق عن للناس  ٠٥١١كثف الأرحام ق ما لعلم الأرصاد، عل،اء 
الد.ثاء إن قريا المألتثن محاص j القول، ومنفصل علاماته، بض 

يمتحمما ة الخمالأمور سْ من أمر كل عن نتحدث أن وتحاول، 
.العليم الفتاح وحو الفضل وله التسير نمه ويءسر، الد 

علم!_(:افه )إن الأول: الأم 
وعغلمتؤحكت، حلت وتعال بارك اس أن الق أرشدكم اعلموا 

منبد لا وكان عملا، اجسن أيكم ليبلوكم والحياة الموت خلق، ندرته 
^١^٠٢كست ما نفس كل تول أن أحل مجن والأخرة الدنيا دارين: 
القيامةفيوم (، ١٧)غايرت ١^٠٢^ ظلم لا كسبت بما نفس كل لحري 
الظلم،فيها يكر الق الدار ر الدنيا وكأن فيه، ظلم لا الدى هو 

يندانمالمن، لرب فيه الناس يقوم الدك، اليوم ذلك عل علم والساعة 
مماوذلك والممات، الأسإء متعددة وتعال تارك الق، كتاب ل جاءت 
والماحةوالهلا٠ة، الحافة، ور الساعة نهي آية، كل سياقا مع يتناسبا 

الحمع.لنوم الفصل، ليوم القيامة، ؤيوم 
عناائ، ؤيأسالوناعة السعن ممرة تس-اؤلأت الكريم القرآن وق 

محوإلا لوثتها محليها لا رب عد علمها إنما ثل مرمامحا، أيان اعة اي
كأنكيسألونلث، بعنان، إلا تأتيكم لا والأرصن السإوات* ل مملت، 
هيعلمون لا الماس أكر ولكن اف محي علمها إنما تل عبمبما حفي 

منأنت، فيم امحا مرمأيان الماعة عن ؤيساألونك (. ١٨٧)الأعراف؛ 
إيروما يوم كامم محشامحا من منير أنت، إنما متتهامحا ربلئ، إل ذكرامحا 

الناسؤيساللث، (. ٤٦" ٤٢إلأحيةأوصطئه)اوازءاتث يل؛ئوا
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تكونالساعة لعل دريك وما اف، عد علمها إمما م الساعة، عن 
وماوالزان -الخم، الكتاب؛أنزل الذي واف ( ٦٣)الأحزاب: رياه 

والذينبما، يومتون لا الذين بما يستعجل قريب، الساءة لعل ياJريااثا 
ليمارون الذين إذ ألا الحم،، أما ويعلمون مما مشفقون آمنوا 

#إنالحديث: وق ، ١٨—  ١٧)الشررير: يعيده صلال لفي، ال—اعة 
امفقال: السامة عن اس. رسول ا سيدنأل ماللام عليه جميل 
الساتلرارا،من، بأعلم عما المؤول 

أنعل صربحة واصحة دلالة تدل حيعها الكريمة الايات وهدء 
نجدالمتواترة الأدلة هذْ ومع سواء، السامة علم ق وأنثياء ملائكة الخلق 
الأمورمن السامحة أن وهي منكرة، غريبة عر،.ئولة يتجرأ التكاسن، بعض 

صاحبوهو الكاب هذا غر لقد العدد، طريق عن معرفتها ممكن الؤ، 
فلمهذا مثل غر0 العدد، هدا حاصية من بينه ما عشرا تسعة #عليها رسالة 
ائعانهبالحد هذا نحاوز مآحذ،ولكته من عليه ما مع الحد، هذا محي يقف 
منه.والتحذير له التنبيه مجن بد لا منكر أمر وهو الحريثة الدعوتم، هذه 

الساعة:^41^، 

هذهارات أمللمسلماز، بين واللام الصلاة وآله عليه والرسول 
وآلهعلميه الني، ّثر، الصحيح الحديث ففي وأيراؤلها، وعلاماتبما السامة 

وكيفنيل: الأمانة، صيت »إذا فقال: اعة، السمى واللام الصلاة 
حدثوق الساءةءلآأ فانتغلر أهله لغبر الأمر ومد إذا نال: تضييعها 

وإذاربتها الأمة ولدت إذا أمجاراما عن أحبرك *ولكمح، ت الملام علميه حجيل 

•)ا(مقغرص 
١ج  ٥٩الحديث رنم ١ المابا رنم الملم نضل بابا العلم كتامب ل الخارتم( روا• )٢( 
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المان!ق يتطاولون الشاة رعاء العراة الخماة رأيت 
بقزتكون الي الأمور بعمى ت؛ين ماثلها وما الكرممة الأحاديث وعده 

ألوعي خهلرة، محسة حول تدور كلها الأمور وهذه الساعة، بلي 
والمجتمعاليامحة ل الناي ومذا الكون، ل التغيير محيا يسبقها الساءة 
والمةالكتاب ق كان الإنسان ق فْلرى أمر ومحي فالأمانة الخياة، وشؤون 

جذرق نزك الأمانة |لن ه الرسول حديث علميه دل ك،ا له، حافظ حير 
الأمانةمحذه نة|لا، المن علموا تم القرآن من علموا نم الرحال، قلوب 

شؤونيتول وان ا;تأا، لخر؛القوس تمحطى تضيعهاأن دكغية نمتع، 
وعنونالصادق، ؤيكذب الكاذب فيصدق للولاية، أمحلا ليسوا س الناس 
•الناس شردن ، الر٧^١٢ؤيتمدر الخائن، ويؤس الأمتن 

ربتها!الأمة تلد 1أن الأحر الخدين، بينه الكون ق الانقلاب ومحيا 
والإبنحائما، الأب ؤيكون محكوما، والكثير حاكأ، الصغير فيكون 
الهمالعراة الحفاة نرى ومحكذا امة، والأم سيدة، النن، وتكون غيوما، 

الخقيقة،عل محمل أن يمكن ومحيا البنيان، ق متطاولن الشاة رعاء العالة 
الفاسقيعز تاما انقلابا الحياة أونحلمع انقلاب عن كناية يكون أن ؤيمكن 

لنقهردنفيقمعرن والصالحون، ويقلاالخقهاء الخامل، ؤيطض ؤيود، 
ؤيضعلهدون.

ومحيكثيرة، الساعة علامات، بينتؤ الي الأحايين، فإن الحملمة وب
ممل،وبعضها محمل، نعضها ذكرت، الذي المعي هذا حول تدور 
اليوملذللث، العمل إنما الساعة، وقت، ليس الإنسان يعي أن ثبتي، والذي 

. ٢٣٨٢ص ْ هم/ام\ا-ج الأمانة رغ باب الرتاق محاب ل الخاوي روا، )١( 
ءللمبمامن رنم،• الأمور معال عن رمس الذي العاجز وعر الرابضة ممد الرييغة )٢( 

الأثيرأ/هحا(.لابن )المائة 
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صحةإلا ينظرون ءؤ*ا بغة، الساعي اسه ولا ^٠، عل يوحد لا حق 
أهلهمإل ولا توصية ستطيمون نلأ عنممون رهم لأحدمم واحدة 

فيهاواشتغل ّاعة، الدنيا عد لن فهنيثا ٥( ٠ ~ ٤ ٩ ت )ص يرجعوزب، 
قريب.آت كل فإن الحبيب، يرصي لما يصل بالْلاءة 

النيث()وينزل ت الثال الأمر 
بال،نرآن ق العلو أن مع بال3لر، اليوم الناس يسميه ما هو والغيث 

لأناينزل( الصيغة بميم القرآل النسر وحاء العياب، سياق ق إلا يرد 
الدنعمة وهو الحياة، دوام دائم فهو لاحر، بلد من عنتلف الغينا أمر 

بلدةبه لتحٍي طهورا ماء السإء من ^وأنزلتا حلقه، عل وتعال تبارك 
(٤٩-٤٨)الفرقان: كثٍرأيم وأنامي أنعاما حكا مما ونقيه متا، 

القالوبغينه فكان الماء، من الهدى لما انزل ند اث كان ؤإذا 
بدولا والأشباح، الأبدان يصي مما الخلق عل تفضل ند فانه والأرواح، 

إنزاليكون كيف، وهي الناس، كثبرمن عما اءل يتلقضية نعرض أن 
التخصصين؛الأرصادنرى ونحن يعلمه وتعال نارك اس استأثر مما الغيح، 
وقدالإذاعات س الخؤية النثرات سع فنحن الأمر، هدا بمرفون ابوية 

ائلوبنقول التساؤل مدا عن وللاحابة الأحيان؟ س ممر ق تصدق 
•التو؛تق، 

علمهمكان أيا نانس وتعالى، تجارك اش من رحمة الغيح، إنزال إن 
الدولوهذْ واحدة، ماء سلرة ينزلوا اذ يستطيعون لا ومعرفتهم وثقافتهم 

بالعلريني  ١٠حق ذللت،، عل محرشاهد الحفاف، س تعال الي الكم؛ 
يتامينيفي لا الاقتصادية، الناحية س محي ضر كونه مع الاصعلناعي، 
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س•س رخمه اكئ( هزل إمما دتحال نايك فاض الاس، حاجات 
وءبما4يشاء كف المإء ي مث محايا فضر الرياح يرمل الذي 
صادءمن يشاء س يه أصاب ؛إذا حلاله من عرج الويق قرى كسفا 

لفن،مله من عليهم يرل أن مل من كانوا وإن بمسشرون مم إذا 
ذللشيمإن هوبا يعد الأرض بمم كف اف رحة آثار إل فاتفلر 
٥(.٠ -  ٤٨)الردم: ثيء كل ض دم الدق 

يعلممحوالذي صحانه فإنه اف، من رمة النث إنزال كان يإذا 
منثيء ق يتحكموا ان ينعلون لا والناس ، ومقدار• ومكانه زمانه 
الأماراتكث؛رمن عل سد الخويةسعكوما الأرصاد فضية اما كله، ذلك 

إلفيها يملوا إن الثر بمتيع لا ظنية مسالة تض أما إلا والملامات 
الالناس ان ثم اه، عالمهم ا مثأمارات يعلمون ؤإغ—ا حامم، رأي 

يتيعونلا أمم ك،ا أوكم؛، بملة الغيث محيا عل نحكموا أن سمليعون 
محكمواأن بمتهليعرن لا فهم معية، اوتات ق إلا محيا س شٍ؛ا بمرفوا أن 

الأرصادفضية فإن واكال أوممحالة، حمية منة مسكون اما مجا منة عل 
مجتاييسذات اصبحث، باكبميم، مل س تعرف، كانت، الي ومحي الخلية، 

حدمهممدقا لا وك يومان، أو يوم مل تمرقا أن ممكن وعلامات 
كذللثه.

اهامتأنر الي الأمور س العلم ت،ندم مهإ صيغلل الغيث، إنزال إن 
رماشيءإلاعندناخزائنه محن ؤؤإن الله وصدق بملمها، ونعالك، يائك 
ماءالمإء من فاتركا نواح ايريلح وأرملنا محطوم بمدر إلا ننزله 

وتحنومت، نحم وإنالئحن يخازنين له أنتم وما فاصتيتاكمو، 
إء#اء1دؤراJزJامن اث وصيفه (. ٢٣" ٢١)الحجر: الواررزه 
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)الزمون:لقادروزه به ذحاب محل وإنا \لأوض j فامكناه يعير 
١٨.)

الأرحام(:ز ما الثالث: الأم 
مإْوقد الخأ؛ءين، تكؤين أصل فيه يكون الذي ا،لكان محو والرحم 

مكٍننوار ل فجعلنا، مه؛ن ماء من ؛خالقكم مكنا، قرارأ القرآن 
اانمكذ؛؛نهيؤمني ويل الهادرون، فنعم ا ثقدرنمعلوم ندر إل 

وماتغيصأش كل نحمل  ١٠يعلم ^اف ( ٢٤-  ٢٠)المرملات: 
الكثروالشهادة الغيب عالم ممقدار ^•٠ ئيء وكل تزداد وما الأرحام 

هومتخفومن به جهر رمن المول أمر من متكم مواء النعال، 
.١( ٠ ~ ٨ )الرعد؛ ياليياره ومارب، بالليل 

وأولهاالأحوال، وكل الصمات جيع يشمل الأرحام ل ما لعلم 
لونمن وخلفت، متمددة صمات من ذلك بعد ما تم والأنوثة، الذكورة 
يكركية وها السواء. عل والرحم بالخنئن يمحل مما ذلك غثر أو لحجم 

العالمتوصل وقد بعلمه، اش اساثر ثما محيا يكون كيف عما، التساؤل 
•أوأش؟ ذكرأ امح، مخ درقة ابيوم 

الخمحن؟نوع يرفت لملم ا ض
و.فنط،منرحل بض فهم الناس، ك؛ثرمن القضية •ذء ؤ، غال للقد 

أذكرأالحضن نؤع معرفة إل يتوصل أن امتظع العلم أن زعم من  ٣٢٤٠٠
هذامثل أن زاعما كله ذلك أنكر س وممم ، الأيل، الأيام منذ اهمر أم 

آخر،تاؤيل إل تأييلها عن الأية مبخرج من الكريمة،وممم الأية ؛ذاك 
والخلقيةالخلقية الصمات أي الأرحام( ب، ما الأية)ؤيعلم معك، أن ءثّعم 
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منان والأنوثت،إذ الذكورة قضية ولمت فيإمد، عليها الخنان ميكون الي 
فإماالتة، الأساسع مال0 بعد تتميز والأنوثة الذكورة خلايا أن العلوم 
والأنوثةللذكورة التامة العلامات أما ليوم، اوالخصية للاش اليض 

.الونن، عذا عن متأخرة تغلهر فإما 
أغشيةللجتبن فيها يكون الق الأخثرة الرحالة عي البطن ومرحله 

كلدقيقة القرآن عبارة حاءت ولقد وتعال، تبارك اه من حففلا به، نحتمل 
الأرحام(،ل ما )ويعلم الدقة 

المرحلةتشمل لا اليوم الحديث العلم ومانل إليه توصلت والذمخا 
الطنل الخن-ع، يكون عندما أي اكانية، الرحلة تشمل قد إما الأيل، 

يايعرصى لر وعد0 . والأنوثة، الدضرة علامات فيه ميزت ند التخلق، تام 
الكريم،القرآن 

نولهإل ترى ألا —ثرة. ٠٠دقيقة كليات القرآن كليات أن ذلك بيان 
إنثلايث،( خنليات ل أمهاتكم بعلون )ق نوله وإل مكان( قرار ؤ، رنملفة 

وإبماءانهدلالاته له أخر موضع ل العلن وذكر مجوصع، j( الرحم ذم 
يقلولر البعلون، ل ما ويعلم يقل لر القرآن أن ترى ألا والبانية، العلمية 
ثلامث،.فنليات j . أمهاتكم. أرحام j نحلقكم 

ومنالكريمة، للأية الرتفى والتأؤيل الخن، وجه أبتن أن وماحاول 
والهداية.الوفيق ومؤول العون، الد 

الفإنه وحده، اخذ إذا الأرحام( ق ما رؤيعلم الكريمة الحملة نظم 
يعلمفلأن تلت إذا اضارالدبعلمه، مما القضية هذه ان على يدل 

هوانه وعل يعلم، لا غبره أن عل يدل لا التركيب مدا فإن الماس، 
كانما منفردة، وحدها جاءت الحملة هده ولوأن وحده، يعلم الذي 

الكريمةالحملة هذه ولكن الأرحام، j، ما يعلم لا افه غثر أن مما يفهم 
الحملةهذه عل تقدم بعضها الأمور وهذه متعددة، امجور ومعل جاءت 
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الغيث،،ؤإنزال الساعة، )علم عليها فالتمدم عما، تأخر و،عضها 
سوم ممون( أرض بأي نفس تدرى وما غدأ تكب )ماذا عما والتأخر 

احدستطيع لا إذ بعلمه، الد استأثر مما والتاخرم المتقدمة الأمور عدْ 
j(ما علم ت ومي المسالة هدْ نض أن فينبغي هدا وعل معرفته، ادعاء 

,أولأ هذا بعدها، وما تبلها مجا حكم الأرحام 
غيثالك ا فدمنالي الكفرة الصحيحة الأحاديث فإن 1 ثانيا وأما 

الالخمسة الأمور هذه أن عل مبٍنة، صرنحة وانححة دلالة دلت، منما، 
يضولكن وحده، هولي الأرحام j ما فلم ؤإذن تعال، الد إلا يعلمها 
نجيبكيف إذ حل، إل بحاجة الأمر ؤيفلل إجابة، إل بحاجة |لسؤالا 

•الخنتنا؟ نؤع لمعرفة والطب العلم توصل عن 
بعضرأى العلمية الحقيقة هذه وأمام الملح، التس_اؤل( هذا وأمام 

مايعلم الد أن عل اممرممة الأية قاول. بعض ينازل أن العلمإء 
يعرفهالا الؤ؛ وصماته وحجمه، الخبز، لون يعلم أي لأرحام، اق 

استاثرمما فليستح والأنوثة الذكورة أما وعلم، وعقل وفطنة ذكاء من الناس 
ولانائليه، مع نتفق لا - تلت ك،ا - الأية تاؤيل ل تنازل وهذا بعلمه الد 

وتفصيل:بيان إل نحتاج أمر وذللئ، الأية، تاؤيل j نرخاه 

لردقيقا بيانا الأتان حلق أطوار يا ست القرآنية الآأات ص ممر 
بحانه؛الق قول j، هذا نقرأ الأحبرة، أيامه ق إلا العلم إليه بمل 

 Jفرارق نطفة اه جعلننم ط؛ن من سلالة من الإنسان حلقا ؤولةا
النطفةحلقتا ثم - بل من قلت ك،ا هوالرحم المكض والقرار - مكغ، 

لخإ،انمطام تكونا عظاما المضغة لخالقنا مضغة العالقة فخالقا عالقة 
ت)المؤمنون الحالمبزه أحن افه ارلث تتسآخر حالقا اه أنشاننم 
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والأنصاب،والسر الخمر •ع ونرنه الشيطان، عمل من 
الأحاديثبينت بل فاعالها، عل الإسلام ثدي الق الأمور من ومحده 

آهمإلم،نحبْل وأن متم، تقبل لا أن عباداتم عل خطرأ عناك أن والاثار 
أنه اس رسول ا سٍ—دنوب—؛ن الاستخارة، الإسلام شمع فلقد وفذا 

ينولولهذا معرفته، ان الأنعل يثكل أمر كل ق تكون الاستخارة 
كإالاستخارة يعلمنا ه الذه رسول كان عليهم الله رصوان الصا>_اية 

القران!.من الورة يعلمنا 
ليقرأ المريقة، غر ركعتين المرء يمل أن الاستخارة وكيفيه، 

ايدهو نل اكانحة بعد الثانية وق الكافرون! أءأا يا رافل الفانحة بعد الأول 
اءدعؤيدعو ه نبيه عل ؤبمل الد محمد يسلم أن وبعد أحدا( 

العغليمفضلك من وأمالك بعلمك أمحتخرك إل اللهم ت الاستخارة 
علاموأنن، أعلم ولا وتعلم أندر ولا تقدر فإنك بقدرنلثح، وأستندرك 

-يريد الذي الأمر ؤيمي - الأمر هذا أن تعلم كنت، إن اللهم - الغيوب 
سفرأكان وإن العام، هذا حجي أن تعلم كنتؤ ان قال! حجا كان فإن 

أومحارة كان إن وهكذا كذا بلد إل كذا سفرى أن تعلم ى إن نال 
خيرّالأمر هذا أن تعلم كنت، إن اللهم يريده، أمر أي أو أوثركة زواجا 

ومْل اندرْ فوآجل، وءاجJ، أمري وعاب ومعاثى ودنياي ديمح، ، 3ل 
دساثيليفا محا ل، شر ه انتحلم ين ؤإن اللهم فيه، ل —ارك ثم؛ل، 

ثمكان حيث، الخبر ل واقدر عنه واصرفي عق ناصرنه أمري وعانة 
آلهوعل محمد يدنا ّعل اللة وصل بلئؤ إلا نوة ولا حول ولا به رصي 

فإنالخثر، هو الد عنتاره قاليي وتعال، تبارك س الأمر ؤيرك وصأحهراأ. 
يرىأن له يشرمحل ولا ه نفالدعاء ودعا احريبن ركعت،ن صل يهلمتن لر 

ص٦ *ا/ههبمأ-ج عرالماير نل اث قول التوحدباب كتاب ق البخاري روا، 
•٢٦٩.
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ماحب الأمور يمرق المدور، محي وما الأعع، حائنة يعلم دالذمح، 
ؤانواختيار، كب مما للإنسان جعل أمورا عناك وإذ الخكمت. تقتضيها 

عليهايطير لا أن وتعال سمحانه الد حكمة أنتفت أخرى أمورا عناك 
منآرتض من إلأ أحدأ غيسه عل يفلهر ملأ الغيب عام ؤ أحدأ 

ندأن ليعلم رصدأ حلفه ومن يديه ي؛ن من ساللتا فإنه رمول، 
همددأهثيء كل وأحص لدبمم بما وأحاط ربمم رمالامحت، أبلغوا 

الاختيارية،الأمور من والعن اليد حركة حمل اه أن ترى 'ألا 
ومحييدك نحرك قد نانت، الإنسان، أبما لي، القالب حرئ كل لر وص 
الخكمةلأذ أنت، لك يتركها لر الملج حركة ولكن الحركة، عن تنفها 

عماغفلت، فلربما للت، تركت، لو أما ترى ألا ذللئ،، آقتمن، البالمة الربانية 
درولر يستثر، ولر حلق أنه ءك،ا مجونه j، الإنسان وعكدا الدهر، من حينا 

عنوحماعة أحد الإمام أحرج وك الوت. فكدس سيولد، أين والدا. 
ارضهمد مض اث أياد »إذا أ اث رسولر تال تال: الذل، غرة أن 

واللامالصلاة عليه قرأ ثم يقدمها، حى يته قلم حاجة، إليها له حتر 
غوت*•أرض ياي ض يدي »وما 

أرضبه تينمكانت ومن 
اواممأرض ل بموت ليس ف

بروجي كممم رلو الوت يدرككم تكونوا الد ومحيى 
(.٧٨)!_: .دءد؛؟< 

مندرجة عل و>»نام، كثتدة علوما ذكرنا• غ؛رما الأية ل فإل وبعد: 
الخاصيةهد• نختم ولكن لدكرها. التام يتسع لا الثان وعفلم الأهمية 
أنيتيم لا الإنسان هدا وهوأن الكريمة: الابمة أداب من واحد بادب 
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الخدوعن دائرته، عن نحرج أن يبني ولا له، يبني لا ما إل تحاول 
مووما اك بموحاصن ما تدرى لا الإنسان أء|ا كنت، فإذا له، أعد الذي 

رزتكعن تدري لا كتت إذا لك، نحروري مو وها غبر،، هن لك ألزم 
أرنحناي شيثا أجللثإ عن تدري لا كنت، إذا غدك، من تكس، ماذا شينا 

عنتحث Qذا هولك،؟ مما أكر إل وتدمح حدك؟! تتجاوز ئإذا ممون 
ذللث،إن لك،؟أ حاجة وأمسها بالث،، الأشياء انمق نحهل دمت، ما الساعة 

حدءعريا امجرءا اس ورحم الكربمت، منالآيه نتعلمه ان يشغي عتليم ائب، 
عندء,ووشح 

وهويشملحبيرإ عليم  ٠٥٠١رإن بحانه بقوله الكريمة السورة وتحم 
معا.والخغي الفياعر، العلم 
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العاشرةالخإسة 

وتفاخروزينة ولهو لب الر*يا الخياة أمما ؤؤآظ٠^وا تعال؛ تال 
ثمنياته الكفار أعجب غيث كمثل والأولاد الأموال ق وتكاثر ييتكم 

ومغمرةثديي عذاب الاحرة ول حطاما يكون ثم مصفرا ء؛را0 يهيج 
(.٢٠)الحديد: الغروره منيع إلا الدنيا الحياة وما ورضوان اف من 

الدنيا:حقيقة 

مثلكل من للناس نه اه صرف الذي القرآن محيا ثان أعظم ما 
سفنونا السابقة الخإميات ق رأينا وتد ذكرأ، لم محدث أو يتقون لعلهم 
فالمدالدنيا، لهدم وتفصيل شرح الكرممة الأية هدْ وق وأمجثالأ، القول 
يستعلححق الدنيا، للحياة الدقينة الحقاثق هده الكريمة الأية خمعت، 

الدنياالحياة بين ثابتة أس عل مينية صحيحة مرازنة يوازن أن الإنسان 
الاسعن بعيدأ ليس يه وصمتا وما الدنيا، عن ذكر ما أذ ومع والأجرة، 

أيامهم،س يوم كل الأوصاف هذه ؤيعيشون واقعهم، ذ عيونه نهم 
وفتكها،الدنيا فتنة س يرونه ما فع الناس، لغفلة ببما القرآن تدير ولكن 

انهيظن من حرص عليها، يمحرصون طيها، j يلهثون ذلك مع أيم الأ 
٠الخلؤد عيسه فيها يعيسى 

بإعلاموتعال بارك الحف، بدامحا للناس تدكرة الكريمة الأية ول 
ساتبممس إيقاظهم احل س سبحانه الد س الإعلام ومحيا اس، الن
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أنومن غرة، عل يوحدوا أن من ونحديرمحم غفلتهم، س وتسههم 
تغرنكمنلأ حق، اف وعد إن الناص أتيا ^يا الغفلة هذْ ل مروا تي 

أبنعن المحح الحدث وق الغروره باق يغرنكم دلا الدنيا، الحياة 
سيل،عابر أو غرب كاتك الدنيا ق !ركن ه الد رسول نال نال عمر 
الصباح،تنمملر فلا أميت ؤإذا الماء تتتنلر فلا أصبحت، إذا عمر ابن قال 

ومنلفقرك، غناك ومن لرصالخ، صحتالث، ومحن لهرملثؤ، ثبا؛لثح من وتزود 
اسيدنالومحتن أمير أقوال ومن . لموتائحأ(لا، ■حياتلئ، ومن انغلائح فراغلت، 

ومحلولالهوى آت«اع ت -حصلتان عليكم أخافه  ١٠اشد وإن اللام عليه عل 
حب،فإنه الأمل طول وأما الحمح،، عن بمد فإنه الهوى آنيع أما الأمل، 
تكونراولا الاخرة أبناء من فكونوا أبناء وللاخرة أبناء للدنيا إن ألا الدنيا، 

احب،فإذا ؤيبسى، محب، من الدنيا يعطي اه وأن ألا الدنيا، اء أبنمن 
ندالاخرة ؤإن ألا مودعة، ارتحلت، قد الدنيا و1ن ألا الإيمان، أعطاه عبدا 

وإنكمألا اب، حفيه وليس عمل فيه يوم ق ؤإنكم ألا مقبلة، ارتحلت، 
ارتحلت،الدنيا أن صحح عمل() فيه وليس حاب فيه يوم عل توشكون 

مقبلة،ارتحلت، ند الاخرة أن وصحح مودعت، 
امالمرء 
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حنولأل  ٢٣٢٤/١٥للاحرة بالمن الدنا ناس ياب، الزس محاب ي الترمذي دواه )١( 
صحيح.
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الناسحرف عل الق يمدون نرم عن القرأن حدثنا ولقد 
ئثةأصابمه وإن مه اطمأل خثر أصابه فإن حرف عل اف يمد من 

امح4الخران هر ذلك والآخرْ، الدنا حر وجهه، عل انقلب 
(•١١ت )الحج 

الدنيا;صمات 

وإذاصرت، غرت فإذا وتمث، وتضر نعر اما الدنيا صمات وس 
غارما،عليها وشنت مراريا، النفوس ق فركت ومرت، ذمت صرت 

بينالقيامة يوم يكون الذي المشهد ذلك عن وتعال نارك الد حدننا ولقد 
انغلروناآمنوا للدين والتافقات المناسون يقول ^يوم والناشز المومنض 
يتيمنقرب نورأ فالموا وراءكم ارجعوا محل نوركم من نقض 
يتادوممالعذاب، نيله من وظاهره الرجة فيه باطنه باب، له بور 

وارتسموتربصتم أشكم فتنتم ولكنكم بل، قالوا معكم نكن أل، 
الفاليوم الغرور، باق وغركم اف أمر جاء حى الأماف وغرتكم 

مولاكمهي ار النمأواكم كفروا الذين من ولا فدية منكم ثوُتحد 
(.١٥-  ١٣; رالخديد الص؛ر؟ا< وبس 

الاحرة.ل اال٠نافةين الؤمت؛ز، قول 

المؤمنونذكرها الي اف الأوصنالك عند نقف أن ا أحدرنوما 
فتنتمولكنكم بل الوا نمعكم، نكن )الر ادوهم نا حينللمناففن، 

منممثرة أنمهم؛-أن-ولع فتنوا جرائمهم من جرممة أول وتلك أنفسكم( 
والنصبالكاذب، والخام الخداعة، والمظاعر بالشهوات، فتنوما الفتن، 
والبروجالمتبرجة، والمرأة العاق، والولد الحرام، والمال يدوم، لا الذي 

الثLJة
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سوءا،بالومشتن ترموا الثاية، حربمنهم عي وهدم )وتربصتم( 
*لؤ؛ذل الخسينإن إحدى إلا عي وما :t*؛، ترموا لواء، لخرت،م وعقدوا 

افيمسكم أن بكم نتربص ونحن الحسيبن إحدى إلا ا بتتربمون 
متربصوزهمعكم أنا ثترموا بأيديتا أو عنده من بمداب 

وظننتمعمل، منكم شل أن وبان بجنكم الرما فمحال )وارشتم( 
الماءأبواب لكم تفتح ظن أمل، كل الومنتن عداوة ل مشلغون أكم 
•هيهات وهيهات الحمل، الحياط مم ل دخل إذا إلا الحة تدخلوا ولن 

وندالكاذبة، الاماق وغرتكم اس( أمجر حاء حى الآمال )وغرتكم 
منصبونوأنكم ال، الحثمنه مترول مكركم أن أنفكم لكم مولت 
)وغركمنوره، يتم أن إلا الد نأي بال، من عندكم مما ايالمن مقال 

شيهلانايكون وقد الخالة، عن باهله ينحرف ما كل والعرور الغرور( باه 
يكونوتد مالأ، يكون وقد جاها، يكون وقد والأنس، الخن شياطتن من 
الخم.أوأوصاف المائة أمور من 

قالدنيا وتزين الحق، عن تمحي الي عي الخمسة الأمور وهده 
فلمالمحادقون المؤمنون أما صرر. كل علمتهم فتجلمب ا، أصحابينمرس 

ياعدائهمخل أن تربصوا اه، امرهم ك،ا ولكن وتربصوا، بالممة، يفتنوا 
صدهمن رعذااجv اس يمسكم أن نتربمس ولحن ؤ وغمحسه، اس مخط 

باليوأمنوا ( ٥٢التربة متربصوزه معكم إنا فتربصوا ا يايدينأر 
وصدتواالغرور الي بيغرهم ولم( الأماق، تغرهم ولما يرتابوا، ب ثم ورسوله 

٠الق وعد لهم فتحقق ه، ولورممحلد ونصحوا اله، فصدقهم الد 
ملهمددكثر،دممن ذثن الامتخلما الآرض.كا ؤدء-نحلمغبممفي 

[٥٥آمثايم]اانور؛ خوفهم بعق من وليدلمم لهم ارتض الذي دثهبمم 
البشرىلهم فكان اه، إل وأنابوا بمبدوعا أن الطوامت، واجتنبوا 

إلابوا وأنيمدرهأ آن الطاغرمث، اجتبوا ^والدين الله وصدق 
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بنعمدة ا ابمبعث اث. رمرل أن عوف عمروبن وعن - ٣
أملهوصابح ه اه رمرل ولكن بجزيتها، ياو الحرين إل ا-بمراح 

منبمالء أبوعيية شيم الحضرمي، بن العلاء علهم وانر العرين 
اسرمحول *ع الصح صلاة فوافقت بقدومه، الأنصار قمعتا الحرين، 

وقال؛رآمحم "صن . اخ رسول فشم له تعرصوا انصرفا ظإ ه، 
رسوليا احل قالوات بثيء( جاء وأته هميدة، أي بقدوم سمعتم )أظنكم 

ولكنعالكم، أحثي الفقر ما فواثذ يسركم، ما وأملوا )فابشروا ت فال اه 
نالكمكان من عل بطن كإ الدنيا، عليكم سط أن علتكم أحثي 

أانمهم(را/كا وتلهكم كاتاموئ 'ضانوئ 
اكرماإن I . الد رمول فال فال! الخيري صعيد اير عن - ٤ 
بركاُت،وما قيل: الأرض، بركامح، س لكم اض نحرج U عليكم أحاف 

فصمت،بالشر؟ الخير ياق هل رجل; له فقال الدنيا( )نعرة قال الأرض؟ 
)أينفقال حيينه، بمسح جعل ثم عليه، ينرل أنه ظننت، حى الني. 

رلأقال! ^،، JJطير ح؛ن حدناه لأني أبوسعيد، قال أنا، ت قال المائل( 
الربيعانبت، ما كل ؤإن حلوة، حضرة ائال عذا إن بالخثر، إلا الخثر اق 

امجتدرت٠ا مإذا حق اكلثؤ الخضر، آكلة إلا اويلتإ، حب—aU يقتل 
عسالين،ثم الت،، وبوثالعلت، فاحسرمتؤ الثمى استقبلتؤ حاصرتاعا، 

العونهنعم حقه ق ووصعه بحقه احده من حلوة، المال محذا ؤإن فأكلتا، 
يشحأرآ،ولا يأكل لكلدي لكن حقه بضر أحد• ومن مو، 

اتابرير نها واكاض الدسا زمر؛ من بمنر ئ ياب« الرهاف، محام، ي ايخادك، لوا• )١( 
.٦٠٦١الخدست، رنم ٧، 

اتابر»م مها واكامى الدنتا زم؛ *ن بملي ما  ٠٢٠١'الرتاف، كام، ي ١^٠١^ روا• )٢( 
.«\"nr_^،وثم ٧، 
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هلسعا بايروا ت تال اش. رسول أن هريرة أب عن - ٥
•فندأ،اومحرمحأ شدأ، أوعرصأ مطغا، أوغق مشيأ، نقرأ إلا ئثظرون 

أدعىءالساءة الساعت أو ينتظر، غاب فثر أوالدجال اوموتاءدهزأ، 
وام».>ا(

ترونلا ما أرى |إز( ه الد رسول قال ت نال ذر أن عن - ٦ 
موصعفيها ما ممل، أن يا وحق السإء أطت، تسممون، لا ما واسمع 

اعلمما لوتعلمون والد ئد صاحيا جبهته واصع وملك إلا اصاع أرع 
ولخرجتمالفرش، عل يالنساء تالدذتم وما كشرأ، ولكنتم تليلأ لضحكتم 

تعضدرأ،شجرة كنت أق لوددت اش، إل نحارون انمعدات إل 

•عوقفوا الدين الركس، •ع كنت، نال شداد بن المتورد عن - ٧ 
هانتهذه )أترون الد رسول فقال المنة، الخالة عل . الد رسول 

فالدنياتال اءد، رسول يا ألقوها هوانها مجن نالوا ألقوها، حقن أهلها على 

حقالأكل ي يأ،افرطت مرمر أمات إذا ح؛طأ الداية حبطت يمال اويلم( حبطا ر ً
العشباحراو يشت الريع أن والعق القتل. من تترب اي يلم فوت،.ار تضخ 

 C•ينالواكرما الرنى الرحح اسل محياك( )*ثس، الأكل ل تترمل الاش؛ة تتكر
وسومها.الآكل كرة إل إثارة وب والملة، والمر للإبل 

الحدثللم ٣ الياب رنم بالممل المالئ؛ ل جاء ما باب الزمد كتاب ل الرمذي روا• ( ١ ) 
غريب.حن حديث وقال  ٧٢٣• 

تلملأ(لضحكتم ايلم عا 1لوتعلمون . الني قول ياب الزهد كتاب ل الرمذي روا0 )٢( 
الإبل؛وحمحن الأقتاب، موت الأقل السإء(; )ايلت غريب. حن وقال 

منكناي؛ وهذا أملت حق اثملها قد الماء j اللأتكة كرة ان اى وحشما اصواما 
اهحث—ة ومن الازدحام هذا حهة من تصح ان لها ننغي وازدحامهم الملاعن 

ومحلالأرض  ٠٥اوالتراب، بمعق الأصل معد جع الخيرق: اى )المعدات(: 
العلرناتأوإل تاتها إل بجوتكم من لحرحم الداروالعق وهوناء صعدة جع 

ترقعوناى الأمر)نحارون(: ملمه ضاق الذي المزون ك،اهرشان والصحارى 
تمطع.اي رئمضد( بالدماء أصواتكم 
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لؤمنعندي أولياثي أغبط إن ه; تال قال: أمامة أي عن - ١ ٥
وكانالر ل ؤأطامه ربه عبادة وأحن الصلاة، من حظ ذو الحاذ حفيف 

علفصبر كمانا رزقه وكان بالاصاع، إليه يشار لا اكاس ل غامجما 
تراثه،قل بواكيه، تلت متيته عجلت فقال؛ بيده ننفس تم ذلك، 

مكةطمحا، ل ليجعل ري عل عرض تال: ه الني عن ومحه 
نحوأو ثلاثا قال يوما)أو( وأجؤع يوما أشع ولكن رب يا لا قالت: ذهبا، 

شكرنكشبعت وإذا لثا وذكرنإليك تفرعتا جعت فإذا هذا، 
و'ءدتك(ارا،.

ملكانالنانم يرى فيإ أتام ه الق رسول ان عباس ابن عن -  ١٦
للذيرجليه عند الذي فقال رحليه، عند والاحر رامه عند أحدهما فقعد 
كمثلأمته ؤبمثل مثله إن فقال: أمته، ومثل هذا مثل ارب رامه: عند 
بهيقطرن مجا الزاد من معهم يكن فلم مفازة رأس إل انهرا نفر نرم 

حمْ،حلة ل رجل أتاهم إذ كذلك هم فبينإ به، يرجعون ما ولا افازة 
اتنحرل،رواء، وحيانحا معشبة، رياضا بكم وردتا إن أرأيتم فقال: 
رواءوحيانحا معثجة، رياضا فأوردهم بمم فانعللق قال: تعم، فقالوا: 
لفجعكم الخال تالكا عل القتكم الر لهم: فقال وممنوا، وشربوا فأكلوا 

أيديكمبذن فإن نال: بل، فقالوا تتعول، أن رواء حياضا وردت، ان 
لاتفةقال:فقالت١٠فاتبعوق، هده من اروى وحياضا هذه من اعثبؤ رياضا 
عليه,)٢(نقيم مذا رضنا قد طاتفة: وقالت، لبنه، والد صدق 

اكرفان:من يستفاد ما 
وتال^ TIA/To^؛4 والصر الكماف ق جاء ما ياب الزمحد كتاب ق الممذي احرجه )١( 

حن.حدث 

العيالعن النلض صعتما اى الخاذ(: حاله)خمنا مثل ينمى أن أحق أي ت )اغبمد( 
رالكناف(مشهوو غم أي )غامضا(: والعيال المال تلميل الخاذ وحمق الخال *و والحاد 

٠الخاجة( بمدر 
والزار،اليران( ورواء ( ٢٦* )ح/ الجمع  tJيناله (، ٦٦٧/را —دء ٠ j أرد روا• )٢( 

ؤإمايءحن.
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يوازنأن عليه محب السلم أن ندرك الشريفة الأحاديث هذْ ومن 
تعلمناكا أوعمل، قول j الحادة عن نحرج لا حق وأقواله أعاله 

الحياة،سْ ق غثرْ عل عالة يكون أن للمسلم نحرز لا أنه الأحاديث عازم 
الفل.اليد من خثر العليا اليد فإؤر 

والزاهدواعي اللم المأئ  vUJJlالأحادث؛هذه من ونتعلم 
معلقونله الد، رزقا من القات ه نفحرم الذي هو ليس الصادق، 
والمشرب،واللمس الآكل لذيذ من ه نفمحرم واحد من فكم بالحياة، 

وكادذنبه، فاصتمغر ولبه، عقله وملكت قلبه أصرت ا الدنيمحي ولخن 
عمرها ممساحانيينعم وب زهرة، مما يقطف وم الدنيا بئغل ربه، يني 

الفرشهء.إل الورثة »من قيل فهوكا ويهرم، 
تملكلا من الشريفة الآحادين^ هد0 علمتا كا الدنيا ق الزاهد إن 

عنؤبمنع حلبات، مجن له الذ أباحه مما ينتفع فهو حياته، الدنيا عليه 
هوام،يتح محعله ولر ومولاه خالقه عن الدنيا تشغله لر ولكه الحرمات، 

مناجاةه نفتستشعر الحق، متاحاة وهويدرك عمره، ذذلات يعيش وكانه 
يغرنكفلا لآحللئا، كلها الحياة وخلقت، لأحل، خلقتلث، إنما اعبدي ريه 

لأحله،.خلقت عمن حلى ما 
،ثيء كل ؤ، الحلال، نتحرى أن السابقة الشريفة الآحاديث^ تعلمنا 

احملفإ ونرصى، اه لحكم ذُلس وان لنا، قسم فيا القناعة نتونحى وان 
الخرممة.للأية ولرجع الرصى• 
الأية;ل الخمسة الأمور 

الالدنيا غاية أن بينت، الخربمة الأية أن ٠ اث أرثيكم . اعلموا 
وكاثروتفاخر، وزينة، ولهو، لعبا، الخمسة; الأمور هدم عن نحرج 
الحياة،حذْ الأغرار من تحذر كثرة أيان تعال الد كاب ق حاء وند 
اللعب،ذكر فيه يتقدم بعضها اللهوواللعب،، ذكر عل تقتصر الايات وهذه 
j،جاء فقد اللمجه، اللهوعف ذكر فيها يتقدم أخرتم( وآيات اللهو، ^، 















ؤوفيسبحانه ايد ينول ثم وتمر، دمحر تنر الدبا عي عده 
الدار viUj^ه، ورضوان اف من ومغفرة ثديي عذاب الآح_رة 
والعامةنايا ولا الأرض ل علوا يريدون لا للذين نجعلها الاحرة 

بجزيفلا بالسيئة حاء ومن مجبميا ح؛ر فاله بالخسنأن جاء من للمشن، 
(.٨٥-  ٨٤)القصص: يمملوزه كانوا ما إلا الميثان عملوا الذين 
ولاالدنيا، الخياة تغرئكم نلأ حق، اف رعد إن الماس أيها ريا 

فاحذرواجيوبكم، ل أردتموها فإن ، ٣٣زلقٍان: الغروره باق يغرنكم 
وقننترتمع ننومكم ل تمكن أن واحذروا تلويكم، ل تكون ا0 

عل١^٢ وأءثا آمالما، ص ولا أكرهما، الJU نجعل لأ زوّمللهم 
•٦١ليعمر يعمرها، أن استطاع من أسمل. نإ للاحرة، مزرعة نجعلها أن 

^إنبعدها، عما بما متني يعمرها، أن رصي من أشقى وما آخرته، 
هموالذين م—١ واتلمانوا الدنيا بالحياة ورضوا لقاءنا يرجون لا الذين 

يونس:ؤ يكموزه كانوا ا مبالنار مأواهم أولثلث، غافلون آياتنا عن 
.)٧-٨

-الح صأبا سممت، إدريس بن محمد حدثي الدنيا: أي ابن نال 
موعفكه:ل وعقل انه الأوزاعي عن زياد بن الهمل عن يذكر - اللين، كانب، 

الدهار نمن الهرب عل فيها أصبحتم الي النمم حذْ تفووا الناس، أبما 
ماوأنمم فليل، فيها الثواء دار ل فإنكم الأفئدة، > ممللع الي الموفدة، 

الدنيامن استقبلوا الذين الماضية القرون بعد خلانمر راحلون، عما قليل 
وأعغلمأجساما، وأمد أعمإرأ منكم امحلول كانوا ضم ا، وزهرتبمآنفها 

بالواد،الصخر وجابوا الحبال فحددوا وأولادا، أموالا واكر أحلاما، 
الأياملبثت، فما كالعماد، وأجاد شديد، ببهلس مؤيدين البلاد، ق وتنقلوا 
ذكرهم،وأنست، وديارهم، منازلهم وأحر؛1، آثارهم، ؤلوتر أن واللياؤ، 
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دنياهق اللم بملح مما الإصلأم عناية الخإسة مذه ق بينا وند 
يعيشال لكإمم، ل نمدوْ ما ان الاثنت ب٠ولأء أحد يظنن فلا وآخرته، 

.مداعن ثيء عل تدل لا الخاصة فرمم غيرهم، عل عالة الملمون 
أنوأنوال أحادث عن ذكرناه الأثمةوغءرمحمءي،ا هؤلاء إليه نمد الدين كل 

الضلالةيثروا لا أن آخرتم، ؤيركوا دباهم وراء الملمون عبرى لا 
إن. . ٠ لنا سيغمر ؤيقولرن الأدق، هذا عرض ياطوا لا وان بالهدى، 

عنالاخرة صنعوا إذا أمم وهي لمون الميدركها أن بد لا معادلة هناك 
علشاهد خير اليوم السلمين واقع ولعل معا، ميققدونهما الدنيا أجل 
دليل.وأصح ذلك 

ماوآخرنا، دنيانا نصلح أن اجل من الدين مذا اللة أكرمنا لقد 
هالف رسول سيدنا وهذا عقل ذو يرتاب وكيف احد، ذلك ل يرتاب 
هوعصمةالذي ليف، ل أصلح )اللهم ت الدعاء هذا ؤيعلممنا ربه يدعو 

فيهاالمح، اخرق ل، واصلح معاثي، فيها الي دنياك، ل، واصلح أمركا 
كلس ل راحة الموت واجعل خثر كل ق ل زيادة الحياة واجعل معادى 

شر(>ا<.

اواصتخالفنالناس عل شهداء وجعلتا - إذن . الدين حذا الق أكرمتا 
قالاخرين عل  UUكنا إذا U يتم أن ممكن لا ذلك وكل لأرض، اق 

بدلا ومحا ، وكساء وشراب طعام من اليومية الحياتية وقضايانا دنيانا، أمور 
الأرض.هذه عل للحياة وسائل من منه 

ادسالسالأخير الحديث، إل اه ارثا.كم نرجعكم أن الخير ومن 
الدرصي اس عبابن عن أخمد الإمام أخرجه الل.ى الخ،امية هذه ق عثر 

.٤ • /  ١٧^۶، بمنرح ملم صمح 

-y'Y-









عشرةالحادة الخإّية 

منالفلق يرب أموذ تل الرحيم الرحمن اف بحاته توله 
العقدومني الشاتان شر رمن وتب إذا شرغامق ومن خلق ما شر 
حسد؟4إذا حامد ثر 

اكاسملك التاس، برب أعوذ تل الرحيم الرحمن اف م ؤي-
صدورل يوسوس الدي امحاس الومراس شر من اكاس، إنه 

)المعوذتان(والتاس؟4 الح؛أت س الناص 

الأوصافلجي الت؛ين، أرص—اف الأول الخإسية تكون أن الد شاء 
الخاصيةمحده تكون وان القرآن أول ل . ورسوله اهد بحها الق الخترة 

عنتتحدث تعال اه كتاب من اخترنا٠ مما الأخيرة وعي عثرة الحادة 
القرآن.آخر j المزمتئن عباده  ١٣٠محصن أن اه أراد الق الثر همخ 

اعؤذقل هما المسالم يستجيربنا الي أي ~ الواو يكر ~ والمعوذتان 
وذعبالعال،اء، أكر عند مكيتان وهما الناس. يرب أعوذ وتل الفلق يرب 

iالصحيحت الروايات يعصى إل استنادا مدنيتثن كوثيإ إل الأئمة يعصى 
هذهعن نتحدث أن وتبل ة، حمصروْل عن الورتان هاتان تحدثت وقد 

الورتنن•هامحن محل عن شحدث أن ينا بجمل واحدأ واحدأ الشرور 

أرب أيان النيلة عل انزلت تال: اه. رسول أن الغاش أخرج 

-٢٠٧-



الخاريوأحرج الاسلا،، برب أعرذ وثل الفلق، برب أعوذ قل •ئلهن، 
ثمكفيه جع ليلة كل فراشه إل أوى إذا كان i. الّكا أن عاتشة عن 

أعوذلتل الفلق، برب أعوذ وقل أحد هراس قل فيهإ فقرأ فيها نفث 
ووجههرأمحمه عل -يا يدأ جده من استطاع ما مإ ممسح ثم الناس برب 

منران الحديث ل وجاء مرات* ثلاث ذلك يفعل يم جمن أقبل وما 
كلمن كفته يصبح وحين بمي ح؛ن تلأثا الإخلاص سورة مع قرأهما 

ثيءلأم.
فحريالورت؛ن، هات؛ن فضل ل وردت الق الأحادث بعض هده 

يندبرهما.وان الورتقن هاتتن يكرتلاوة أن بالمسلم 

الاستعاذةمعق 

الالتجاءوهذا وتعال، تبارك اس إل الالتجاء مي والاستمالة 
عدوه،من وحايته حفظه عل يقدر الذي القوى، إل الضعيف من إنمايكون 

يصاحبهأن المستعيذ عل محبا فإنه ؤنمرتبا، فاتدما الاستعاذة تعهلي ولكي 
تباركالذ بقوة ؤيقينه بضعفه، شعوره غعالية، مصاحبة استعاذته الة حق 

•عنه الشرور هذْ لغ ل إليه وحاجته وتعال، 

أنغبر من المرء يرددها كلمة تكون أن ينبغي لا الاستعاذة إن 
المستعيذ.عل والاعتقادات المشاعر هذه نستول 

Iالاستعاذة فوائد 

مهواعترافا وندرته اش بقوم منه إقرار باس« *اعوذ المستعيذ قول إن 

. ٤٢٥ / a الاصتعاذ؛ كتاب ق الساني روا0 )١، 
حديث/ ا ٤ الناب رنم ايوذات ضل باب المرأن فضساتل كتاب ق البخاري رواء )٢( 

-١٩١٦ج٤ص٤٧٢٩
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إلالخلق من عرؤج الأ،سعاذة ففي ه، نفهماين عن وتةص؛ر0 بضعفه 
مبحانهالد كتف إل ولخا ومنه، حوله من نمرا إمما والمتمال الحق، 

كتابه،تلاوة عند به نتعذ ان اس السرأمرتا ولهذا وتعال، 
وتدالرخمن بمائدة اتتفاع والتلاوة الشيطان، كيد من امن فالامتعاذة 

نتحفاكوحكا، الاصتماذة لهدء فوائد ثرء تفل اليابوري الإمام ذكر 
تال،. ببعضها 

الواجب،إل ايكن وس الحمحا، إل الخلق س عردج باه *اهمرذ 
علالقادر المرد إل إشارة ومالي التامة، الحاجة إل إثارة أعوذ لأن 

الضعفبه نمعرف ومن الأتان، كل ودفع الخثرات كل نحمحجل 
ا-محتلأر،بنفه عرف ومن مقدور، كل نادرعل بانه الد والقصورعرف 

ربهعرف الإمكان به نفعرف ومن والكيال، بالحلال ربه عرف الحال 
بالوجوب،

وقراءةالآنارتا، عنك يينع تاير إل الالتجاء الاستعاذة مر الثانية 
عنالقران قراءة شغله جاءمن ولدلالث، العناءارت،، اعفلم من القرآن 
.. بالقراءة الاستعاذة حمت تالهذأ السائل اسلي  ١٠افضل اععليته مسالي 

بستانكعل تبخل لر فليا بستانك، وجني سال قلبك عدي ايا الد تال 
لعليفة،ؤعهنا فيه، وانزلك ستال عليك أبخل ب فيه، معرفي انزلن بل 

قالعرفة ملهنان انزلت، الذي انتر للعد يقول كانه تعال الد ان ور 
كنسعليه محب، نمه حجرة ق ملعنانأ ينزل ان أراد ومن قليلثا، حجرة 

باليآعوذ وتل الومومة تلوُث، من قيالث، حجر؛ فتغلقا وتنذدم،ا الحجرة 
فدلاهمااياصحن لن انه ابؤيلث، حق ق م ان. • الرجيم الشيطان من 

فملمعك معاملته بعامة فماؤلنالته اجم*ين لاغريتهم فيلث م وانبغرور، 
الرجيم.الشء٠لان مجن بالي اعرذ 

فيتميكيد،تراء لا وآنت، هراك إنه عبدي تعال: الد يقول 
منباق أعوذ وفل اكادان يرا، ولا اكيطان يرى كن ّك فتممم،، 







وفإذا غاز انه المم عن أحم M والني وف إذا غامق اللل أن 
إذاالغاسق اسم الل؛ل عن ينب وار الخم وحوأصدق صدق حم وحدا 
لغير_0(راآ.الاسم ممول يفي لا بالذكر له ه الني وتحتص وف 

اهأمر لاجاله ذي الروالسب - اهد رحه - القيم ابن ال تثم 
محلفهو أتل إذا اللتل أن ص وف إذا الفم وشر اللل شر من بالاستعاذة 

أنالصحيح وق الثياءالين تنتثر وفيه والخبيثت الشريرة الأرواح سلطان 
تنال ولهذا الثياط؛ن انتثرت غرت إذا الشمس أن أحثر ه النبج، 

وقالعشاء( فحمة تذهب حى مواسيكم واحسوا صبيانكم رفاممتوا 
وفيهالظلام محل عر والليل يشاء، ما حلقه من يث اض رفإن آخر حديث 

نورار الغيفإن ار، العيبسالخو لا ما والخن الإنس شيافن الهل تت
الظالمة.أحل وعل انللمة، وا،لوانحع الظل،ات ق ّلطائءم إغا والثياطن 

قفقال؛ يأتيك الذي يأتيك كيف ميالة صال صائلا أن وروي 
المار،صوء مثل ق ت فقال ياتيالث، ركن، . الهي، ومال حدس نلياء 

ياقالذي ؤإن الد عند من مللت، ياتيه الذي وأن نبوته عل ثيذا فاصنيل 
حوبمالليلإنما تاثمْ وعظم الحر، ّانملان كان ولهذا صيهنان، ميالمة 

كانتولهذا التات؛ر، القوي الحر محو عندهم الليل فالحر المار، دون 
نجولوالشءاءل؛ن وماواحم، وبجوتمم الشيا٠لين محال ر االذلالة القالوب، 

كانافللم القف وكل،اكان فيه، الين صاكن كإبمحكم فيهاوتحكم 
انبتاوأمكن.وحوفيه اطؤع للشيطان 

.T\U/YX^يانع را( 
يحةتذهب، حى الشص غابت، إذا ومساعم مراسكم ترملوا ألأ الم مرواية وي )٢( 

٣محلي العشا*! قحة تلهبه حق اكصى غابت، إذا تتعد فإن الياء 
٩٨رير /يم، الابموابه يإغلاق ياء الإنءؤليكاءالضف الأم باب  ١٠٩٤/ص 

/حدبمث،)'ا«اآ(.

-٢١٢-



نإنالوصع، مدا ق الفلق برب الامتعاذة ق الر تعلم منا ومن 
الظلامجيش يعلني الذي وهر الور، ظهور محومدأ الذي الصبح الفلق 

وكللص لكل شد وكل حث كل الليل،ذأوي j الممدين وعكر 
أحج—رباإل الهوام أوي وتأوغار، أوكذ ّرب إل طريق قاطع 

أنادْ عباس نأمر ومحالها أمكنتها إل الليل بانتثرت الي والثماط؛ن 
وجيشها،عسكرها ؤيقهر ؤيزيلها الفللمة مهر الذي النور برب بتعيذوا 

الورإل الظالٍإت من مادْ يغرج أنه كتاب كل ق بحانه اث ذكر ولذا 
/١١٠كمرهمظلمات j الكفار ؤيدع 

العقد(ق النفاثات شر ءومن الثالث: الشر 

علالعلماء واكر النقل، من وهوأنل ربج،، مع محوالنفح والنفث 
الأنفسمى العقد ق نالنفاثات السحرة، الكريمة الأية القصود.رذْ أن 

•ختتة أنقم، ومحب، الحر، j، تشتغل الم، 

منانه عل العال،اء فأكر المحر، نصية ؤ، اختلفوا الناس أن وأعلم 
الشلس كثثرة بأدلة لذلك ؤيتدلون ووجود، حقيقة لها الق الأمور 

ملكهمل الشياطن تتلو ما ؤواب'وا سبحانه: نوله مما والعمل، 
السحرالناس يعلمون كفروا اكياشم، ولكن مليان كفر رما صليان 

ومما(. ١٠٢)البقرة: وماروت؟، هاروت بجابل اللكع، عل أنزل دما 
)الاعرا؛،:^١^ ٥٠بحر ^وجاءوا فرعون محرة عن سحانه فوله 
وآلهه للنم، اليهود محر عن انلهرة السنة j ورد ما ذلك ومن ( ١١٦

وصلم.

.y٢١٩/٢^('باJاتعالأواتد

-٢١٣.





بيتهالتفرقة وارادوا إيذاءْ، نمدوا من بم يعلم أن دون الثنيعآن نملتهم 
منبه ورموله اس توءال،وم ما النإمرن استحق ولذا حليله، وبان 

يتمممشاء هماو مه؛ن حلاف كل تخ ولا ؤ بحانه! نال عذاب. 
الحنةيدخل الأ ه ونال ١( ٢ ~ ١ ٠ ت )اكلم معتد للخثر منيع 

أحدهماأن قبرهما ل يارذدان الالذين عن الحديث ول  ٢١١٣١^أى نتاتأ 
الاسلآ،بتن النميمة ل يص الأخر وكان البول، من تثريء يلا كان 

إما٤( د; رالمالحهو_،؟< خمالة ؤو\*وأته توله ل اكترين بعض وقال 
والقولوالحقد، البغضاء نار بينم فتثعل الناس بتن بالنميمة نص كاستا 
الصلاةعاليه ؤلريقه ل الشوك تضع كانت، أما الكريمة الأية بر تقل اكال 

واللام.

ه(ت الفلق )سور؛ حسدأ إذا حاسد شر ومن الرابع• الثر 

سالحد أن وتعال تبارك الله ب؛ن وقد النعمة، زوال تمي والحسد 
منافه آتاهم  ١٠همل الناس محيون ^أم تعال نال اليهود، صمالت، 
أنيودون الكتاب اعل س كثيرا أن بحانه بتن ك،ا ٥( ٤ )النماء ه نمله 
الحدنار لاشتمال وذلالثا ليما، عن الأمة غذْ يردوا وأن الد نور بملمثوا 

منيردونكم لو الكتاب أمل من كثير ود ؤ سبحانه قال لؤبمم، قل 
لهمنتن ما بعد س أمسهم عند مجن دأ ح كفارأ إيمانكم بعد 

(.١٠٩)المرة: 

والإيمانأنانية عن اثيء نالحد لأن ان، الإيمينانمى والحمد 

٥ج  ٥٧• ٩ رنم حدث ٠ • ولم باب الشبة س يكر، ُا ناب كتاب ذ البخاري لئام ،  ١١

•ماص اين ص - الشد ٣، ابرئي؛ وضع ياب '١ ٦ ما - ٤ ج ملم ردا• رآآ 

-٢١٥-





بدأأعدله ما الحد دن )ث نوله: وجهه الذ كرم عل ا سدنالومض، 
العم.ابن موو العي محيا ول فقتله( بماجمه 

الحرمضض عل اصر 

الهاتقصرك إن ف د

اهفنأكل تار نالف
لهأكتا منحد لر إن 

أنعل ا يدلنحد( !إدا بحاته فوله أن — اس أرثيكم - واعلموا 
عليهندل محا مذا ايحول، لإيذاء الحامد يتوجه يكون إنما الحسد أر 

يكتمأن عل وفدر الحري، لإبداء الحاسد يتوجه لر إذا أما )إذا( كال٠ة 
ااأمحٌسدعته اهئه رصي ٠ الحسن صئل ولقد دلك، ل ميء فلا حده 
يوسف؟(أخوة من أنت أين للسائل فقال الومن 

الولكنه حد، خاهلرة له محلر ربما الومن أن لنا نضر الكريمة فالأية 
ه.نفعل ؤيتغب ؤيدفما، يكتمها ؤإنما يعلما، ولا ينميها، 

إذاالحد هدا لأن الثر، انولع من كتثر عما ينتج الحد آفة إن 
ينفيحى الأثام من كفر لاقتراف يدفعه فانه صاحه، نفى ل قوى 
.ميهاُت، وميهات علته، ؤيبرى غلته، 

بعصj، يشركان - بالع؛زا يمسب الذي أي ء والعائن والحامي 
ُرلأن نبتن أن يم، • الإنسان عل حده يقتصر لا العاتن ولكن الأمور، 

الألاء آنفهويتلوْ المرآن اث آتاه رجل اسز، j، إلا حد |لأ . الض 
الاكبمارارا، وآناء الليل أناء فهو مالأ الد أتام المارورجل وأناء 
وماتان- العناء فال ك،ا - البلة معناه إنما المذموم، الحد هذا عل بممل 

اس،النليعلم علم ذا يكون أن يتمي الذي لأن ممر، خير فيهيا الاثنتان 
باب ٢٧٣٧ص القرآن اهد آناء رجل هوا الض تول ثاب ~ التوحيد - "٢^٦ البخاري )١( 

-٢١٧.









الأتانلإغواء الشيطان أماليب 
ندالأسان، لإغراء يشعها خبيثة واساليب مممة محلرق وللشيطان 

انعلم فإذا له، سم، وله أن علم إذا وذلك، عليه؛ بالشرومحت، يأص 
شيطانه؛بمي المامور وهلةممكنأنيوةظنم؛رسا أول من بالشر أمره 
واث،إي أخرى، ؤلرثا ياللثج فإنه 

معاذولكن ا بالخثر؟ يأمر ند الشيهلان أن — اس أرشدكم - أتعلمون 
أعظم،خر وبئن بينك ليحول بخبر يأمر إمما لكم، الخبر بحب أن الد 

بابابض بيأمر الشيطان إن نالوا ولقد إليه، تجيب، يمن الشر ل دؤوخ 
أعغلمهو الخم أبواب من باب وض صاحبه بين ليحول الخم، أبواب من 
بعين.السْ مجن 

الشيطانمكايد عن القرآن حديث 

الشيهنانهذا مكايد عن كبرة مجواصع ل الكريم القرآن حدثنا لمد 
فإنهاللام، عليه آدم لأبينا منه كان ما حدين، وأول وألاعيبه، وحبائله 

أدلكمل آدم ►ريا نال حيث إليه، الأبواب هوأحب باب من إليه لحل 
الخلودبأطمعه وهكذا ( ١٢٠ت )طه يسل؟ا< لا ومللشر الخلد شجرة عل 

.الاللثv ودوام 
^واذبدر j ه الني لأعداء تزمحنه عن كيلك المران وحدثنا 

وإلالئاص من اليوم لكم غالب لا ونال أعالهم الشيطان لهم زين 
مدكمبريء إل ونال عشيه عل من الغثتان تراءت فل،ا لكم جان 
،.٤٨ال٠ماب؟٠الأمالتشديد واف اف أحاف إق ترون لا ما أرى إل 

إذااشيهلا0 يوا له امتجيب فنا الكمر، تزييته عن وحدثنا 
رباف أحاث إق متالث، بريء إي نال ممر فنإ أكفر للإنمان ئال 

(.١٦)الحشر; اكال؛نه 

-٢٢١-













الربما توككا اف عل لوا  ١٥٠^بحانه: ويال ( ٤٩)الانغاو: حكيم^ 
ت)يونس ه الكافرين القوم من يرحتك ينجنا الفناين للقوم ثطن تحيا 

٨٥.)

بالإبمان،تله يعمر وان ثأنه4 الاشتغال من القالب فراغ الخامس؛ 
•وخواطرْ وتوله عمله ق له يتنلص وتعال، تارك اه عل ؤيتل 

بذنب،انمي ميب ما كل فإن اااJنرب، من التوبة ائس: الس
حمنق ونحعله عزة، وتورنه نوة، انمد تكسبا الذنوب من فالتوبة 
حصين.

والإحسانالصدفة الخد شر م، ناو الي الاماب ومجن الماح: 
الحسود،عن النعمة زوال الحامد غاية أن ذللئ، نعمه، عل اث وشكر 

يمرقاريه انمد شكر فإذا وزيادتها، العمة بقاء ق مسبا الشكر ولكن 
حسيزيده فلا الحاصد، عل تضت ذلكر فإن اهد، يرنحي مما الد نعم 
•حرة إلا 

إلنحن أن 4 وشر، الحل. داء يدعب ما اعغلم ومن الشامن: 
عليهايد يتمر، أن إليه اء أمالمحن،لن . الّم، لعد نلقي الحاصد، 

اسمن معك يزال ولا الل مهم ننكانحا ةالأ،، كما كغت، لثن ٠ فقال: 
.ذلاكأ>اأض دئ، U طهيرأض 

له،الوحيد ؤإحلاص بحانه الد عل الاعتيإد فإن الخمالة وب
سوعبر. الحساد ثر . سه عل والملأ، 4 ذكره عل والدوام 
الثرور•

.١  ٩٨٢ص t ح ، سقم صحيح ( ١ ) 

-٢٢٧-









ا.نعم ت ؤيقول منه فيدنيه تال آمرأته ، jujبيته فن1وش 

الخن*من قرينه به وكل وند إلا أحد من منكم ما ه ونال - ٩ 
فلافأسلم عليه اعاني اث أن إلا أوإياى قال: الد رسول يا ؤإياك نالوا 

بخرأرأ،.إلا يامجرف 

رسوليا ت فقال الني. أق أنه العاص اي( بن عث،ان وعن - ١ ٠ 
فقال• حأ يها • وفراءق صلاق وبان بيي حال قد النيءلان إن الد؛ 

اليبفتعوذ أحسسته فإذا , جنزب له يقال سي3لان أذاك ؛ . اس رسول 
عي1ر"ا/الله فأذهبه ذلك ففعلت وقال ثلأ'أأ يسارك عل وائل منه، 

عنداض فذكر بيته، الرجل لحل |إذا ه اش رسول وقال - ١ ١ 
دخلؤإذا عناء، ولا لكم مبيت لا الشيطان: قال ؤلعامه، وعند لحوله 

الديذكر لر وإذا البيت. أدركتم الشيالان: قال يحوله عند الد يذكر فلم 
وااعثاء«رأ،.البيت أدركتم قال: عندؤلعامه، 

الدرسول صنع كيف حنيش ين الرحمن عبد رحل سال وقد - ١ ٢ 
منه الق رسول إل الثيافن جاءت قال: النياكن، كادته ن ح. 

أنيريد ار نمن سعلة معه سيهلان وفيهم الخبال من عليه وتحيرت الأودية 

مادا0وبعث الش؛ءلان نحريش باب وأحكامهم اياشن صنات كاب ل يم عروا• ( ١ر 
.٢١٦٧ص ٤ ج  ٢٨١٣/١٦اكاص لمنة 

مرايا•وبعث اثطان نحريش باب وأحكامهم التامن صمات كتاب ل ملم روا• ، ٢١

٢٢•٣/٢٥انملأة ذ الوّوا شسءلان من التعوذ اب بالملام محاب j سلم روا• )٣( 
.١٧٢٨ج٤ص

واحكامهإوالتراب الطعام [داب الأنربأباب كتاب ق لم مروا• ، ٤١
١٥٩٨٠٣٠.

-٢٣١-



جعلثال أحب جعفر; محال نرعب، ت محال اض.، رمحول بما بحرق 
أفول؟ما نال 4 محل محمد يا ت محقال السلام عليه جميل وجاء محال - بمأخر 

مانر من فاجر ولا بر بجاوزعن لا الي التامات اث يكل،ات أعوذ ثل ت محال 
محتها،يعرج محا شر ومن الساء، من ينزل ما شر ومن يبرأ، يذرا خلق 
اللتلثتن شر دس ، ١٣٠تنرج ما شر دس الأرض، ق ذرأ محا شر وس 

ارننعلفثت رخمن، بمفريا بملرق طارقا إلا طارق كل شر وس والبحار 
اسأأاا.ومزمهم الثياطض 

احمفيمناد»ج"اص؟اأ.)ا(ددا• 

-٢٣٢





إليهامتطاع من البيت وحج رمضان وصرم الزكاة وليت-اء الملأة 
سلأ(راا.

عاليهأجع وهوما الإسلام أركان فيه ذكرت الشريف الخدث هذا 
وهوالخاء بالإسلام شبه وقد به، إلا الثي، يم لا ما والركن ااعاو،اء. 

قو١لآريعة ا الوصْل ق يكون ما احدها خمسة أعمدة وله الشعر مجن البيت 
واحدأعظم أن إلا الخمسة، الأعمدة هذه أهمية ومع واحد، مما جهة كل 

إذاU كاله البيت انهي سقط فإذا الثبت، ومط ق يكون الدي ذاك فيها، 
بيتا،يسمى فإنه فاثعأ زال لا والومعل الباقية، الأربعة الأركان احد سقط 
هد•عل بي الإسلام كيلك إصلاح، إل ومحاج نقص، نه ولكن 

ذم،فإذا الشهادتان، وهو الأول الركن هو واساسها أهمها ولكن الأركان 
اظىإذا أما الشهاديتن بدون إسلام لا إذ الإسلام، انممى الركن هادا 
كإتاما ليس إسلام ولكنه الإسلام بقي الشهادتvن وحري مع آخر ركن 

اس.محاء إن  JUuيإ محنيسه 

الذيالركن كيلك تماما، الإسلام عليهإ ينوم إذن الشهادتان 
٠عليه البيت فيقوم البيت ومحط ل يرضع 

أنيكفيه السالم أن منه يفهم ولا يدل لا الخمسة الأركان هدْ وذكر 
وألهعليه رسوله به وأمر به، الله أمر مما غيرها يرك وان الأركان بمدْ ياي 

منيفهم ا ؤإنم، ذلك، يفهم أن الناس لبعضن محلو ك،ا واللام الصلاة 
يكونأن ينبغي الي الذلا٠رة الشعاثر هي الأمور هذه أن الثريف، الحديث، 

بجبممره أمور فهناك ؤإلأ الرعاية. حق ديرعوها عناية، فيها للمسامين 

ص/■*-١ ا/ه خمس عل الأملأم بق الني. دثول الأيمان محاب ل روا،  ٢١)
١٢

-٢٣٤-



اه،أنزل مما والحكم الحدود، ,اقامة لكلحهاد،نم\ب الين عل 
أسمن ر كشترة أمور من غبرذللتا إل الومئن غبر موالاة وعدم 

أسهم،ثانية )الإملأم جبو الد رمول نال ان. الإبموشعب الإملأم 
والصيامصهم، البستا دمج سهم، والزكاة سهم، والصلاة مهم، الإسلام 

سيلj( والخهاد سهم، الكر عن والس مهم، بالمعروف والأم سهم، 
له(راأمهم لا من حاب وتد سهم الد 

اكهادان:الأول: الركن 

إفرادكل ليس ولكن الإزار، الثهادة كلمة تعي الثهادس: معي 
مبادة،بمس أن بمكن 

والتصديقالتوحيد، بكلمة الإزار ا0 عل ندلما الشهادة كلمة إن 
لأنلت، ذلوحده، اللمان من تكون أن يكفي لا ه، الني برسالة 

اللسان.إزار نل القلب ثبات من فيها بد لا الشهادة 
موبل ماعدأ، سمى لا تلبه ل ليس بما بلمسانه يشهد الذي إن 

الشهادة،هده يزيفوا أن فأرادوا اس.ؤ رسول ايافقون حاء لقد منافق، 
جاءكإذا الرحيم ارحن اف م ؤب<بكذحم الد وشهد الد، فكذحم 
وافرموله الث، إنيعلم واف اف لرسول إنل-ا نشهد نالوا الناقمون 

أنالكرممة الأية من ونفهم ١( )ايافقون: لكاذيونيم التافمإن إن يشهد 
اليانبالإقرار أمجا اللمان، ؤإقرار القلب اعتقاد من U بد لا الشهادة 

الحانيقة.إخفاء عي ارور وشهادة شهادة، عي يفلا وحده 
إلهلا أن اشهد الكلمة احت؛رُت، ولهدا المشاهدة، معي الشهادة وؤ، 

واختيرتالإسلام، لإعلان اختيرت اه، رسول مخمدأ أن وامهد ا؛د إلا 
عرففيما الصلاة ق واختيرت والإuءة، الأذان ق الشعائر لإعلان 

يمعنهدمر• احد دمه ءطا»/ بن يزيد الزاددب ئدا• ا/ح'آ، الزوائد جمع ن، تال، )١( 
ممات.رجاله ويب جامة 
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عنشريك كل ينفي لأنه التعيد، وفرة الخرايت مدان عن الإنسان يعد 
الخالقالعليم للقادر إلا تكون ان يبغي لا ذ\لآيب■ وتعالى، يارك اش 

السماءفي ولا الأرض في ذرة مثقال من ربك عن يعرب وما ؤ ذي ال
اآُ(نهوت يوض ه) سمن كتاب ولاأكرإلافي ذلك ولاأصغرمن 

٠وحده بالعبادة إليه نتوجه أن يجب الذي 

التوحيد.مدأ ثمرات 

بإناواة ايدعائم نشيت كيلك شأنه من التوحيد مسدأ ولكن 
يضفكا الماس، ض المرنة أساب كل يلض الوحدانية أنر إن الماس• 

فمعيالاجتاعي، المقارن هذا كذلك يض فإنه اكيى الشرك الدأ هذا 
ولااحد، عل لأحد قفل ولا احد، عل عاولأحد لا اش1 إلا إله |لأ 

واكامحىوحد0،  ٠٥والعفلمة والفضل العلو ؤإمما احد، عل لأحد عغلمة 
الخلق،حيث من احد عن احد عتاز لا غلونرن، حيعا لأمم مواء 
مذأالجاهلية. نعرات كل المقوس من فيزيل اكوحيد نور يعلع وهكذا 
٠واحل.؛ 

مباديءتشملان الشهادتين هاتين ؤإن الدا مذا فإن المانية اما 
كلعن يعرض فإنه الد إلا إله لا انه علم وس عرف من فإن كله، ١نمين 
أيرأنريكل، راغر الد، يه ض فضاء كل دمحّءء، اه، ضرحكم حكم 

اقفلالكلمة هذه كانت لدلك ينه، الد ض تص، كل يبجنتب اه يه 
الإخلاص.وكلمة التوحيد كلمة وهي القوى، اقفل وكانت الذكر 

امكل بالإيمان صاحبها تلزم اه رسول محمدا ان شهاي؛ وكذلك 
لهيعرض ما كل j، ومحكيمه واللام انملأة وأله عليه الرسول عنه أحم 

ييب.سهة المغس ب، تكون ان لون والإذعان والتاليم الجاة، مور اس 
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محبميأياك٠ادتين، محاص من الإكثار عل ممرة احاديث خنت ولقد 
اس.ثاء إن يعد مما الوضهمع لهذا تغصيل مزيد 

الصلاة:إتا.ة اكال:الركن 

-تبل من ا معنمر كإ - كاملة تأديتها الصلاة ؤإتاعة 
محنضرما عن محلف فهي الثهادتين عمج ذكرت الصلاة ومذْ 

أوالمحي أو الاجتاعي وصمه كان مهما مكلف كن عل وجمؤبما حنث 
علمحب إنما والصوم الأنماءا عل محب أنما فالزكاة الاتصالي، 

jبمدر لا الصلاة لكن اكليع، عل محب إنما رالخج عليه، القادرين 
بمصإليه ذهب كما كافر وتاركها الدين، عمود كانت لذلك أحد، تركها 

الأئمة.م، 
الصلاةعذه فيها لتولى احد الس—ست ومنزلتها الصلاة ولأهمية 

معيعل يدلنا وهذا الجماعي، التشريع بهذا عبادة أي نحفر ولن حاعة 
منالصلاة وهوأن وربه، العبد صلة؛-؛ن كوما غبر للصلاة، آخر 

اسن.حاعة ما ثمان الي الاحت،اعية الشعائر 

نعبدألاك الجاعية الروح مذ، يزكي الصلاة ق الفاتحة ةرا،ْ إن 
نعلقاولكن الملم، حا ينعلق المستقيم( المراحل امدنا نت٠ين، ؤإياك 

هتنبما بمي لا اللم يقولها أاهدنا( واسسن(، انعثد( جاعيا 
هدالواء خمل ؤ، معه يشركون الذين أولتك كل بما يمي ؤإيا فحب، 

•اادين 
بالتكبم*متت،>ة وافعاو أقوال باماالصلاة ^^١ الفقهاء أن واعلموا 

إغاوهم،، وأفعالا أنوالا الصلاة ليته الخقيقة ق ولكن يالتليم، محتمة 
فكرءمحا المسلم به يتوحه وتوجه حشؤع والأفعال الأهوال مع الصلاة 
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المربنعور إتأا وتدبر4 تفكم إنأا الرصوان، ساحة إل وروحه 
•وارنعة 

علنحب بأما العبادات من غثرع—ا عن تمتاز الصلاة كانت ؤإذا 
قكاكإ - الصحي أو الاحتاعي أو الاقتصادي وضعه كان أيا مكلف، كل 
نحتلم،فإما الخإعة مها شرعت، يأما كذللث، غمما عن ونحتلفا - قبل من 

أيفيها بجون ولا العلهارة، من لها بد فلا العبادات، مجن غيمما عن كيلك 
والثراب،،والطعام والخركت كالكلأم الماحان الاعال حى الاعال من عمل 

حيثوحلهم، وروحن أنر من لها مما غ؛رما دون كدللث، واحممت 
(.٤٥)انمكبوت: وادكره الفحشاء عن محس الصلاة ^إن الد: نال 

مكتوبةصلاة تركن ءولأ واحدأ ولوفرضا ترك من عل الكم سدد لدس 
.ر١،. اذI ذمة منه يرثت فقل متعمدأ مكتوبة صلاة ترك من فإن محتعمدأ، 

العباداتعل تشتمل أنها كدك غبرها عن الصلاة به تمتاز ومما 
القرآنتدبر وفيها الذكر، انولع وفيها كدك، والفكرية والعملية، التولية 

الدأكرمه الصلاة قيام احن فمن الد، إل والتوجه الدعاء وفيها الكريم، 
الصلاةبخبر 

والمار.الليل عبادة الصلاة مي تلكم 

الزكاة.إبماء اكالث:الركن 

للفقراء،الأغنياء مال ق اه اوجبه الذي الفور الخق، مي والزكاة 
الاجتإعية وفليفة تودي أما إلا العلية الاقتصادية آثارما مع الزكاة وهدم 

حيعا.الإسلام أركان وكدك الاقتصادة، وفليفتها عن إمجاُيا اثرأ تقل 
الشحمحاء عل وتغلثأ لها، وتعلهيرأ للنفس تزكية الزكاة ذ إن 

عزمعاذ.٠ ج احمدسحبل: ردا• )١< 
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الخمروح نيه وتنثر الجت»ع ل تثيع الأنانية، لطان وم الخل، وسطوة 
منواللام الصلاة وآله عليه لميه الد تال إن عجب لا والوله، 
(.١٠٣)التوبة:بماه وتزكيهم تطهرهم صدئة أهوالهم 

أولومن اللم• تراعيها أن بد لا الي وأحكامها آداحا وللزكاة 
وأنوأذى، من من خالية ربه، وجه السلم ا ببميقصد أن الاداب: هذه 

الأحكاممجن ذلك غبر إل لمتحمها تؤدى وان ناقمة، غبر كاملة تكون 
الفقه.كب ق ذكرت الي 

ؤإيتاءالصلاة، ؤإتام التوحيد، شهادة أعي الثلاثة، الأركان وس0 
حىالماس اناتل أن )أمرت يقوله: الني. ذكرها الق هي الزكاة 

ؤيوتواالصلاة، ؤيقيموا اش، رسول محمدا وان اض إلا إله لا أن يشهدوا 
بمحقإلا وأموالهم، دماءهم مي عصموا فقد ذللتؤ فعلوا فإذا الزكاة، 

أنرذات الثلاث، الشعائر هده أن ذللئ، اس،لاا. عل وحسا>رم الإسلام، 
إخماذمحا•ممكن لا المح، الحاب الثعائر م، وهم، واجتإهم،، روحي 

ثعبرةوالصلاة ثيء، كل عليه ي؛نى الن*ى الأساس هم، الوحيد فشهادة 
المداء,السلمون فيلتي مرات، خمس يوم كل بالأذان لها ينلن اجتاعية 

العاون،روح فيها تفلهر والزكاة متعدر. أمر إذن الشعبرة ه هلل فاحفاء 
حنتها،-ا- ءنالمار زكاة فهناك المال، س واحد نؤع ل واجبة لمت، قاما 

الجارةوزكاة عدادها، عند الأنعام وزكاة حمالها، عند الزرؤع وزكاة 
ولن-االعام. أوقات كنبرس ق تنتمر الزكاة فكأن حولها، حولان عند 

بيمميفرقا ولر الزكاة، أداء امتنعواعن الذين عنه اث رصي أبويكر حارمح 
ردة.فكلتاهما كله، الإسلام عن الرتدين وب،ن 

مغلرا\د5\1 واتوا الصلاة راهاموا تابوا أذإن باب الإيمان، محاب j اJخارءا روا. )١( 
. ١٧ص ١ ج ميلهم! 
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Iرمضان صيام الراح؛ الركن 
قمعها تثرك اما إلا تبلها، ما اختلافها مع الصيام وثسرة 

)يات M الني، عن روي بما هتا دنكمممح، القلب. وتطهير النمس، مذيب 
ألفمن خبر ليلة فيه شهر مارك، عنليم شهر أظلكم قد الناس. أبما 

فهتقرب س تعلوعا، ليله ونيام فريضة، صيامه الق جعل شهر شهر، 
فيهفريضة أدى ومجن سواه، فيما فريضة أدى كمن كان الخبر س بخملة 

ثوابهوالصر الصر، شهر وهو سواه فيما فريضة سبع؛ن أدي كن كان 
صانافيه فهلر س فيه، الوس رزق ل يزاد وشهر المواساة، وشهر الخنة، 

أنغمّ س أجره مثل له وكان النار، س رتبته وعتق لذنوبه، مغفرة كان 
يفهلرما محي كلنا ليس الله، رمول، يا نالوا! . قيء أجره س ينقص 

علصانأ فطر من الثواب هذا النه يعطير ه؛ الله رسول فقال الصائم، 
علهوأومرحمة، أوله شهر وهو لن، مذفة أو ، ماء شربة عل أو تمرة، 

له،الله غفر فيه مملوكه عن خففا س المار، س عتق وآخره مغفرة، 
صاترمحون خصلبن خصال: أربع س فيه وامتكروا افار. س وأعتقه 
معاترمحون اللتان الخصلتان قاما عم—عا. بكم غناء لا وخصلتن ربكم، 

الاللتان الخصلتان وأما وتستغفروته، اهته، إلا إله لا أن ادة فشهربكم 
محانأسقى وس المار، س به وتعرذون الخنة، الد فتسالون ءنم،ا بكم غناء 
الخنة(راا.يدخل حى يظمأ لا شربة حونحي من الض سقاه 

ثاءإن التراؤيح محالى كتابنا ق الركن هذا ن، القول يضل 

إليه،سيلا:امتهللمع من الييتر م الخامس: الركن 
.نعلم يا - الصلاة فرصت، فمد فرصا، الأركان هوآخر والخح 

ابروروا• المهقي، طريق س دروا، ؛"فئ، ذال،تثم صححه، j ■تحزيمه ابن روا، )١( 
متمإ.اختمار الثواب ل مان ابن الشخ 
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الحجوفرض للهجرة، الثان؛ة الة ل والزكاة الصوم ونرض ادراج، يلة 
التاسعة.أو الثامنة أو السادسة ل يعد، في،ا 

كلوالاداب الأحكام هذه ل روعي وقد وآدابه، أحكامه وللحح 
تمعلومات أيام ل اه اصم ؤيدكروا لم منانح ليشهدوا ومنفعة مملحة 
موقولا رئث فلا الخج نهذ نرض فمن معلومات، أشهر وي 

محرفان وتزودوا، افه يعلمه خير من تفعلوا وما ا-ني، ل جدال ولا 
(.١٩٧)البقرة: أول يا واتقون القوى، الراد 

فالركنبديعا. ترتيبا عجبا، ترنيا مرنة جاءت الإسلام أركان ءذْ 
زمانله ليس القلم،، ق مستمر ابت، ئأمر النهايتان وهو الاعتمادي 

حاعة.أداثها عل محاففل أن ؤينبغي يوم، كل ل، نحب والصلاة خاص. 
المالبحب العام أيام أكر مع تدور ولكما • خاص ونت لها لمى والزكاة 
البلاداختلاف، ؛نحتلم، وهذه ٠ نحارة أو أنعاما أو زرعا أو شمرأ المنكل 
أخرى،بلاد ل ئ عنتلف البلاد بعض ى والثمر الزرع فوقت والبال. 
يزكيفبعضهم الأشخاص، باختلأفط نحلن، وغيرها التجارة زكاة وكنؤلل؛ح 

الصمامأما ان. شعبأو رجب، ل وبعضهم الحرم ؤ، وبعضهم رمضان ؤ، 
ختلمفلا شهرأ عام كل ل يكون أن القدير العل اس حكمة فانتضّتح 
مرةيكون أن اتنة مشاء ا-ني وأما أمكنتهم. ولا؛اختلاف، الا<س باحتلافح 

ومكانواحد زمان ل الحجيج محنمع وأن تطؤع، من إلا العمر j، واحدة 
•واحد 

الناسحياة عل وتوزعها الأركان ترتيب، ل البديعة الحكمة هازه إن 
والمحافنلةوالانضباط الذلام ما اسم يمملم الق الكثرة دلالاته له أمر 
العمر.لحظات س لحفلة كل عل 
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تالأركان هذ0 ي محصورأ ليس الإعلام أن ييان 
منموجزة إشارة إله أشرنا وتد إليه، ننبه أن بد لا بال ذو أمر بقي 

الفرائضمن غ؛ر،ما عن يغي لا وتأديتها الأركان باذْ الهيام أن ومي قبل، 
لهاولأن وروحيه؛ اجتإعية معاق فيها لأن بالدكر خصت ؤإنما والنرائع، 

دامما بانه يزعم وأن يدعي أن لأحد تبوز فلا خاصة وأمكنة خاصة أوتاتا 
,يعان التش '. ٠٠ها غم ك ت ان دلك !عد ٥ ضم فلا الأ١كان هدْ أدء، ند 

يتجزأ.لا كز الإسلام إن 
محبوما ، يفعله أن السلم عل محب ما والسنة الكتاب ؛؛ن ولقد 

الدرسول عن وردت الق الأحاديث بحمى ؤإليكم ، عنه يبتعد أن عليه 
ُ.فيذلك:

أتيتنال! عنه الق رصي الخصاصة ابن يعي يومي العن - ١ 
عبدهمحمدا وأن اس إلا إله أن شهادة عل ناشترمحل لابايعه قو الد رسول 

وأنالإسلام حجة أحج وان الزكاة أودي وأن الصلاة اقتم وأن ورسوله 
أمااض رمول يا فقلت الق، سبيل ل أجاهد وان رمضان شهر أصوم 
الدثرول من أن زعموا فإمم والصدقة، الخهاد أطيقها، ما فوالنه اسان 

وكرهتنفى  ٢١حثاترتلك حضنت إن فأخاف الد من بغضب باء ففد 
أهلرمل ئى ذودرم وعثر إلا ل ما قواس والصدقة الموت، 

جهادفلا قال نم يد0 حرك ثم يدْ ه الد رسول فقبض قال ، وخولثهم 

الإلف.لمراق ابنع دالجثع نزعت اي العجمة بكر جشعت، ( ١ ) 
.iiJiغنم 1ى ممرمحم ; غننعه )٢( 
عونثتواللمظت انمثر إل الثلاث بض ما ونتل التح، إل الضن ب؛ن ما الإبل من الذود )٣( 

عنأتمر الين الهملة الن يمكرن المّا، بكر )والرمل( لمغلها• من لها واحد دلا 
اثقايم.ملها محلون أي )وحمولتهم( اعل هلخام لبن ذوات 
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قالأبايعك، أنا اش رسول يا قلت  loKiإذن؟ الحة تدخل فم صدقة ولا 
ذايتمحسر١،

الدإن . اث رسول نال نال، عنه الد رصي عود مابن عن - ٢ 
يعطيوجل عر اس وإن أرزاقكم، بينكم قم ك،ا أخلانكم بينكم م ق

أعطا.ض أحب، لن إلا الدين يعطي ولا محبا، لا وس محب ص الدنيا 
قلبهسالم حى عبد لم يلا بيد. نمي والدي أحبه، فقد الدين اش 

قالاض، نبي يا بوائقه وما قالوا  ٢٢١؛وانقهجاره يأمن حى يؤمن ولا ولسانه 
فيه،له فتبارك منه فيتفق حرام من مالأ عبد يكب ولا وظلمه،  ٢٣١غثمه

الالنار إل زاده كان إلا ظهره خالف يرك ولا منه فيقبل به يتمدق ولا 
يمحولا الحث إن بالحس، الميء يمحو ولكن اليء، باليء يمحو 

الخسث،«>؛<.

منبالخيف خطته ل قال أنه ه الني عن مجهلعم بن جبر عن - ٣ 
ولاةومناصحة ث، العمل إخلاص لم: مقيبا عليهن يغل لا لأث مى 

آوراءهمأر مجن نحيط دعومم فإن السلمين، خماعة ولزوم الأمور 
قالالإيمان ما اش رسول يا نلت قال؛ العميل رزين أب وعن - ٤ 

اسيكون وان ورسوله عبده محمدا وأن له سريالث، لا وحد. أنه تشهد أن 

الربام)النتح احد ررجال، رالاوط امد ق وادلماني احمد روا• الهتثس  ١١٧ ٢١١
ا/اار(.

الداهية.ور ياممة واحدها وشرور• غوائله ت بواثته )٢( 
تمبمر.ععلف بمد• الظالم وذكر هوالظالم الغشم: )٣( 
(.ا/٠٨ارباو معودرالنخ ابن عن طرق»تعا.دة من التدرك j الخاتم اخرجه )٤( 
موننرنورجاله الكبمر ل اسراني وروا. ماجة؛تتمرا ابن روا• الزواثد، محع ل تال رْ( 

جاص^ا.



تثركأن من إليك أحب النار ق نحرق وأن سواهما مما إليك أحب ورسوله 
فقدكذلك كنت فإذا ث إلا نحبه لا نب ذي فر تحب وان شيئا باش 
القاثفل،اليوم ق للفلمآن ا،لاء حب يحل كإ قالبك ل الإيمان حب يحل 
نالأو أمي من ما نال مزمن، أف أعلم بأن ل كيفا اض رسول يا قلتا 
ولاحيرا تمسا محازيه اش وأن حنه أنبا فيعلم حنه يعمل عبد الأمة هده 

اشإلا يعفرها لا أنه ؤيعلم مبا اش ؤيتتعفر سيئة أنبا فيعلم سيئة يعمل 
إلأوصخممن-أا،

ثلاثةعل الدنيا ل المؤمنون 3الت . الني عن سعيد أب وعن - ٥ 
هموأنفُأموالهم وجاهدوا يرتابوا، ب ثم ورسوله باش آمنوا الذين أجزاء، 

إذاالذي ثم هم وأنفأموالهم عل اس النيامنه والذي اش، بيل ٌق 
وجللاآ،،ا(عز ه تركه ملمع عل أشرفا 

علدلي اش رسول بما نلتا تال: عنه اش رنحى ذر أف وعن . ٦ 
يات قلت، قال اض، بيؤمن قال الحنة، به يحل العبد به عمل إذا عمل 
كانفإن نلتا اش، رزئه مما يرصخ نال عملا؟ الإيمان *ع إن اه رسول 
يبلغلا عييا كان فإن قلت، بلسانه. معروفا يقول قال له ثيء لا معدما 

قال؛له صعيفالاقدرة كان فإن مغلوباقلتات فيعين قال لسانه عته 
لتيع أن تريد ما فقال إل فالتفت، أحرق كان فإن قلت،: لأحرق فليصغ 

إناش، رسول يا قلت،؛ اذا0، من الناس فليلع الخثر من شيئا صاحثلثا 
يريدمع|ا بحملة يعمل عبد من ما بيده نفي والذي ت قال سر كلمه هدا 

الحنة|رمفأدحلمته القيامة يوم بيده أحذت إلا اش عد ما ببا 
دمحامه•عان ابن وثنه موس بن ّدمارا اصاثم وق احد رواء الزوائد. مع ق »ال )١( 

.٥٤ص ءا آخرين• 
ص١ ج راحل. غبر ومحعغه وثق وتد لراج ونته احد روا• الزوائد: مع j تال )٢( 

٥٢.

. ١٦٣ص ٥ ند»ج مل احد روا، )٣( 



الأركاني|ذه الشام يكفيه لا اللم أن ب؛ن الي ممرة والأحاديث 
عناكأن الذكر السامة الثرمة الأحاديث من رايتا فلقال وحدعا، الخمسة 
يركهاأن للمسلم والسلام الصلاة وأله عليه الني يرض لم امورأ 

جه،الص ايع بالذي انمحاب ذلك رأينا الأول الحديث ففي 
ذلكيعلل أن محاولا وانمدفة الحهاد ترك ذ له يرخص أن طلب ولكنه 

يدهنبض واللام الصلاة وآله عليه الني ولكن عذرأ، ه لنفبجد وان 
رأىنل،ا إذن؟ الحنة ندخل فبم صدنة ولا جهاد لا ونال يايعه أن وأي 
فنحنثيء، كل عل الّكا باع ٌواء الأعال هذء أن انمحاي ذلك 
كلعل يتغلب أن عليه ؤيوحب الملم عل بمتم الحديث هذا أن نرى 

ترخمةوأوامره ونواهيه الإسلام أركان يرحم وان والخل، التح مظاهر 
يذلفيه ليس مما يقوم أن ممل،أ يكون لكي للمسلم يكفي لا وأنه عمليه، 

,وتضحية 

يبانعنه الد رصي مسعود بن عبداه رواه الذي الثال الحديث وق 
ولاوّ قله اسلم إذا إلا الرء إملأم يتم لا انه ينم الني.بل 

إلاحراما مالأ يكب لا وانه وغنمه وظلمه يواممه جاره امن إذا إلا يرمن 
إنفيه له يبارك ولا منه، بثيء تصيق إن محنه يقيل فلا اش، صيمحفه 

النار.إل كازازاد. خالفه تركه فإن منه، انفق 

بدلا اعمالأ عناك ا0 لنا سن خميعها الباقية الأحاديث نجد ومكذا 
الإملأمعليها بي الي الخمسة الإسلام أركان إن ا. -بميقي أن للهلم 

مماغيرها عن تني لا ا ولكنهوخماثصها، مزاياها ويا وخهلر ثان ذات 
•عته ينتهي أوأن له يعأن الملم على يجسما 

توالعمل الظري للجان؛؛ن الخديث شمول 

ينتظم،ف؛ءا يتتفلم الثرينا الجدينح هذا أن وهي امحرة كلمة بقيتا 

٢٤٦.



بالخابونعى الدين، لذا والعمل النظري الحانين يثمل فيإ ؤيثمل 
حركةمن الصلاة ق مما فيتمثل العمل الخاتب أما القلي التصديق الطري 

المطريالخاتب إن والحج. الزكاة وكذللث، والخء^ءة، المرد تشمل حيوية 
حبيعل المثر ل يغلهر ك،ا القلثي، التصديق ق يتمثل الأركان ده هق 

أنالوا,جب من ولكن الصوم، ركن ل يظهر الذي الشهوات، عن القس 
الخابعن ينفصل أن ممكن لا الإسلام ق الطري الخانب أن إل هنا ننبه 

المنلريالخاب إن بل واذلل، القلقات من كثير مرشان كإ العمل 
القلب3، دم ما فالإيمان همادة، كل 3، يتحققا أن من بد لا كليها والعمل 
العمل.وصدته 

يصحالإسلام أركان ق والعمل الطري الخامين هذين و؛احتاع 
نغليفالقالب، فهوطاهر حس، ؤإرهاف نفس تربية آخر، خلقا الملم 

؛_ين-محاجاتبماالحياةق يوازن أن يستعليع الفكر، عمتق الحوارح، 
عنيعيدا نحريديا منه فتجعل الطرية الصبغة تغلم،عليه فلم ومتْللثاتبما، 

ونعمةالعقل قرة من فتجرده العملية الصبغة علمه تغلبا ولر الوافي، 
التفكثر.

حواj؟*يصلح ما كل عل اشتملتا الإسلام، أركان هي تلكم 
علفيه جهة بني ولا آخر عل جانب بمْلض لا حى جيمها، الإنسان 

فيه.الق أولع ما بكل الكون لهذا فيصلح جهة، 

-٢٤٧-





مشر؛اكالة الخاب 

حولأءعي اخذ )_ الد. رسرل تال فال؛ ء-ريرةرا، أي عن 
اتانقلت: أبوعريرة: فمال بس؟ يصل من أويطم فتصل.rd الكلc١ت 

أعسلتكن الحارم آتق وقال: خمسا نمن بجدي فاخذ ايد، رصول يا 
جاركإل وأحن الناس، أغي تكن لك الد م نبما دارض الناس، 

لوسمي همامر بن شص ب ا؛ه الاه *ذ• واشهر اسه ل اختلف ابرربمر؛ )١( 
ورصولصغ سمة ق الدية تدم له، كانتا صقر؛ لهرة مريرة بابإ وكي عيداه الإمحلأم 
تال:مريرة اي عن الدية. . ؛ ٥٠١رمحول مع تدم محبرحق، ارإل، نبخيم اه. 

ومنسه بها اعلم لأنا عردجل، اش كتاب من الأية عن اصاله الرجل لامع كغت إن 
اسلاوالدتض النؤيق من قه ارالاكر س الغمة سمي إلا وماانعه عقدته، 

فاطربابه بلغ حى احدثه  iiJذات الخ>لأب بن عمر ح اُ~ي فاملت جوم، r؛ 
ارشبمالر حى آخر حدثته حدث هن فمازغت بوجهه فا-تدلق، اياب إل، يلهر• 

لاشماك،ئي، المت، ل لوائه اما ابا تغال: رقٍي س بمد كان ظا ان-للدت، 
اكنتلم أمال إلانلتهافأماأن مديه ل، عدي اكاص، احدهن ها ابدهريرة.' تال 
سبحةالق عشر؛ اتي يرم كل سح أبوهريرة كان تال؛ عكرمة وعن ال، لامح

فكانسعا، تممتاابامريرة تال؛ المهدي عنعان ابي وعن ذنوبي بندر امح ربغول؛ 
يوتغلثم مدا ؤبمل هدا يوتفل تم عذا يمل تلأثا. اللمل يتمون وخايمه وامرأته *ر 

ابائاحصرت نال: شوذب وعن دخم-غا، مع ته بالدية ابدمريرة تدب( مدا، 
ابيلكوود، الزادرعية وتله بمدالغارة، فقال مايكلئا؟ فقل؛ بش الوفاة مريرة 

"[.١٨٠ا/الصفوة ]منة اوالمار. الحف هماإل 

-٢٤٩-





اتمكوما(>ا،.اه ^,٠٢ إل حلوا توم ولنم -احدون 
طنحرب الد نمه)إن أن ط محير ة الني. نحرب ولقد 

ولدستور، الأدواب عل فيهإ سوران الصراط كنفي عل متقيأ صراظ 
ذسوءوق تمجوا، ولا الصراط عل امضوا مول: دغ الصراط رأس 

اللمحلنا ت نال الأبواب _» من شينا يفح أن عبد مم يدعوكنا دلع 
الإّ—لأم،*ر الصراط أن نأخبر فرْ ثم تلجه( تفتحه إن فإنك تفتحه 

فملكنفها فن اس حدود الرحاة والتور اش، محارم اكحة والأبواب 
القرآن،الصراط رأس عل والداعي الحارم، 3، ووثع الحدود تعدى 

>*>،(رم•كل نيا ل الد هوواعظ فرغه من والداعي 
اثنتن؛أمرين عن، ينح إنما الحارم واجتناب 

وتعال.تبارك اث من الخرف ت احدهما 
الصبر.أنولع أعظم من الحرم عن والصبر الممر، وثالها: 

نتيجةالعبادة فإن الناس، اعبد الحارم يتقي الذي كان ولهدا 
والخشية،الصبر من لها بد لا والعبودية ّبحانه، لد الصائنة العبودية 
العثودعفلمة القالب استشعار فهي والتذلل، الخمؤع غاية اقمحى والعبادة 

أمرتكم^١ فدعوْ ثيء عن خمتتكم )إذا ه النم، يقول منه، الخوف مع 
اختابهمن بد لا محه المي أن ترى ا،تطعم(،فأم، ما منه فأتوا سيء 
كانما ومن الأست_هلاءة، دائرة ضمن ل يكون فإنما به الآمور أما كله، 
الناس.اعبد فيجعله صاحبه يرغ الحارم اتقاء 
ووغال،  ١٤ ١٨ص ٢ ج ا،؟/0إمأأ الأنوب ذكر باب الزس كتاب ل، ماجة ابن درا، )١( 

٠ممات ورجاله صحيح إستادْ الرواثد محمع 
لعاد•وجل عز اهد ثل ل جاء ما ياب الأمثال كتاب ي الترمذي نحر• روى )٢( 

)مب،مثصبمآا
-yo\.









jصاحبه بجعل الحار إل الإحان كان محا ومن براثنه( حار0 أمن من 
ذومءاة أل اش. إل "ءا•* رجلا أن الرش.وروى نبمرة 
لصريكر أيا اش. نعث أذى، ل أشدهم جوارأ إل انرمم يإن 

يدخلولا جار دارا أربعان إن ]ألا اجد ايسأبواب عل يصيحون وعليا 
الدرسول يا تلت ت نالت عائشة وعن ا بواثمهآل جاره امن لا محن ابنة 

ونال.دابا)رآ، مك اقربمإ إل نال: اسى، أتبما فإل جارين ل إن 
واحد،حق له وجار حنان له وجار حقوق ثلاثة له نجار ثلاثة !الجران 

وحقالجوار حق له المريب اللم نالجر حقوق ثلاثة له الذي الجر فأما 
حقفله الملم الجار فهو حقان له الذي وابمر الإسلام، وحق القرابة 

حقل الكافر هر واحد حق له الذي والجار الحوار، وحق الإسلام 
ابُاُ.'م

مجاليأتتكن لنمك نحب *ا للناس وأحب •' الراع الأمر 
ولاويد،[رأأ لسانه من الملمون ملم من ]الملم . البي يقول 

الحبر،لم ويكرْ سوءأ لهم يضمر كان إذا ولسانه يده من الناس لم ي
أحبما لهم أحب فإذا احم، أمفنا يمخم دلا 7ام، حل ما بمجه ولا 

انيتهم،أنس نحردوا الدين س كان ه لنفيكر• ما لهم وكره لتفه، 
لم.مبانه يتمما أن فاستحق ، بازدراء لهم والنظرة بالاستعلاء والشعور 

رئاءونال بالجار اذى ل جاء ما باب والملة الر محاب الزواثد محمع ي قال، )١( 
••زيك لمل الغر بن يود دب اسران 

. ٧٨٨ص ٢ ج ٢ ١ ٤ ٠ ح/ الخواراقرب اى باب الشفة مماب ق المخاري روا. )٢( 
روا• ٨١٦٤/ الجار والرمة الجار حق باب والملة الر مماب ل الزواثد محع ل تال، )٣( 

•وصاع د*ُ الحارتي مد بن همداث شيخه ين الزار 
اشل\/r\.الإّلأم اى باب الإيمان مماب j الخاري روا. >،( 

-٢٠٠



ثبا مه لأخيمحب حى أحدكم يؤمن ]لا الصحيح الحديث ول 
النينول محه، الد رصي عود مابن حديث ق معنا مر وقئ لنفه[راأ 

ولمانه[.غله يسالم حى أحدكم لم يلا راث ]. 
إملأمؤإن والكبر والحد والغل الحقد من حلوه القلب إسلام إن 

ومخريتهوهزثه لهم وانتقاص للأخرين إيذاء فيه ما كل عن كفه اللسان 

تميتالضحلئج كرة ئإن الضحك من تكر لا الخامس: الأمر 
القلب:

وعجبمرور عن ينتج الوجه ل اساحل الضعملثا الضحك: معي 
وهوالقهقهة، درحة إل يصل وتد تس،ا، يكون فقد متعددة، مراتب وله 

يبتسم)كان الرسول أن السة ق ثبت ولقد الإنسان، ل في أم 
علمر أن يوم اللام عليه ّاي،ان عن القرآن وحدثنا نواجده، تبدو حى 

المساكنكم آدحلوا التمل أميا يا غلة ؤدالls وجنده هو النمل وادي 
حدننا( ١٨)النمل: ه يشعرون لا وهم وجنوده ٌليءان مح-هلمتكم 

(١٩)الممل: نولها؟1< مجن ماحكا يقوله: ّاليإن عن القرآن 
الملائكةبنرته حين،ا السلام علميه إبراهيم امرأة عن كيلك القران وحدثنا 

أمرالضمك إن تلنا لدلك ( ٧١)هود: نذحكت؟< نائمة ^وامرأته 
الإنسان.j في 

اثنان:أمران الضحك وإغاالحذلورفي 
يتفقلا ذلك فإن القهغهة درحة إل ليمل فيه الصوت ارتفاع أولا: 

والهيبة.والخلال الوقار .ع 

بان الإ؟ان م باب الإيان كتاب j المنادي دكذلك الإممان مماب j سلم رو!، ;١( 
.١ ٤ ص ١ آ-/'ااج لفه بمب U لآ->ءه 

-٢٥"



،LJL : كوماعن محلا المحاك، كرة لأن ذلك المحك؛ كرة
وروالهو، الغفلة عل كذلك علامة فهي والمة، الوقار عن خروج 

اللغوواللهو.دليل 

علتوجب الزمان وريب الدعر، وتقلبات حام، الحياة حوادث 
لذةقلؤبمم نحرم المحك من يكترون والذين المراقة، دوام العاقل 

سسادل،لا > ٥١١الممل؛الوقور القلب، لأن ذللث، السكينة، ونعمة العلمأنينة 
الوقار.وذللث، الهيبة بمذْ الضحك 

منأكروا أنوام عن والميكتت افيذم معرض ق القرأن حدثنا ولقد 
لأتمومذا ( ٨٢)الموبة: كثيرأه وليبكوا قليلا ^فليضحكوا المحللح 

منبه كلفوا ما امم ونللموم؛،ن معادامحم ل الصأحلإ من يكرون كاموا 
كانواأجرموا الذين ^إن ت بحانه وقال-الحق. عن وغفلتنهم واجباُت، 

عنبحانه — ؤيقول (. ٢٩)ايلففان؛ يضحكوزه أمتوا الذين من 
حىمخريا ؤ٠اتحذتموهم > ٥١١ال لعيمعاملتنهم كيفية ل الجرمتن، نولأء 

صبروامما اليوم جزيتهم إل تضحكون، ممم وكتم ذكرى أنموكم 
(.١١١— ١١٠ت الفاث-رونيم)الومنرن هم أمم 

الدينكان الن، ذلأجل ومن ت القلي، مميت، المحلث، كرة فان لدللث، 
منه،ار والإكثالفحلث، يتجنبون وزهدهم علمهم عل الناس أجع 

عبدبن وعمر عنه اه رصي الصرى الحس منلأ لهؤلاء ونضرب 
وماالحسن، س حزنا أمحلول رايت، ما عيي; بن إبراعيم تال فقد العزيز. 

الهنلورأيت، ت غبره وتال ممميبة. عهد حديث، حبتته إلا قهل رايته 
أخوفرأيت، ما حوثسي، بن يزيد وتال الخلائق، حزن عليه بث، قد ت لقلت، 

ابنوقال لها، إلا نحلق لر المار كأن العزيز عبد بن وعمر لحض اص 
ممزح.لر ستة وار؛عين يمحلث،، لر ستة ثلاث،ن الحسن مكثه اّبامحدت 
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أعإلما،بعض عل اطلع غد اش ولعل نضحك الحسن: كلام ومن 
عورةأكر تمد بيوم الخلائق سمع ما ونال: شيئا، منكم أنل لا فمال 
فكاكق عي يالدنيا ق ثر امالومن القيامة، يوم من باكية وعينا بائية، 
اش((لا،^ Ljjحق شيثا يأمحن لا رنته، 

الأمورل المغلر عن شاغل الضحك واعتياد الماوردى: ونال 
هيبة،ت أكر لن وليس السالمة، النواب ق الفكر عن مذهل الهمة، 

كرةالإسلام: حجة ونال مقدار. ولا حعلر به وسم لمن ولا ونار، ولا 
القلبمن فيخرج العروق إل برى قاتل، ّم بالدنيا والفرح الضحك 
القلبمرت هو وهدا القامة وأهوال المرن وذكر والحزن الخوف 

رالرعد:إلا الاحرة ل الدنيا الحياة رما الدنيا بالحياة ^وفرحوا 
٢(٢٦()

عدمالقلب موت علامات ءمن حكمه: ق ايد ءط\ء ابن ونال 
وجودمن فعلتا ما عل الميم وترك الواقفات، من فانالث،  ١٠عل الحزن 

الزلات.
سبهالفلم، موت ررقلتا: الحكمة: هذْ نرح ل عجيبة ابن ال ن

معاصيق الجوارح وإرسال الد ذكر عن والنقلة المنيا حب أشياء: ثلاثة 
اهف،بذكر والاشتغال انمنيا ل الزهد أشياء: ثلاثة حياته وسب، اهف، 

فاتا معل الحزن عدم • اء أشيثلاثة موته: وعلامة اهف، أولياء وصحثة 
للغانلنوصحبتلثؤ الزلات، مجن فعلت، ما عل الدم وترك الهلاءات، من 

الأءواتأ)اا

.٣٦٨/١[خمد الاط، ضد )١( 
)اآ(لضاسير-ا/أب.

ا/"ا\،.الحكم شرح المم إيماظ )٣( 
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عشرةالرائعة الخإمسة 

قدماتزول ،لا . اش رسول تال ت قال الآ»ديرا، برزة أي عن 
منماله وعن فعل، مإ علمه وعن أنام، نيا ءمْ عن ئال حى همد 
ايلأْءلمفيا جسمه وعن أممه، وفيا اكتسبه، أين 

تالخمسة الأمور محي، أهمة 
أمحبؤ سدى يتركوا ؤير الجباة، هدْ ق همثا عللقوا لر الناس إن 
همثاحالقشاكم ؤؤأفحسأتمأءا ( ٣٦ت )القيامة ه مدى يترك أن الإنسان 

هوربإلا إله لا الحق اللك افه ضاق ترجمون لا إلما وأنكم 
(١١٥)الومزن: الكريم؟^ العرش 

أنالنعم مده حق وس تحمى، لا كث؛رة وتعال سحانه الد ونعم 
جوا،عس الشريما الحديث ق الخاصية وهده سبحانه، النعم عليها يشكر 

كلها،الحياة تقوم وعليها النعم، أمهات مي الخص فهده كلمه.، 
بالذكر.الد. رسول سيدنا حمها ^^^، 

رمول■ع وشهد  Lcjiiأملم عيداهد بن نقالة ونيل بننضالة عيداه الأمحالمي برزة أبو )0 
انإل . اد يميل يغزل•ع برز؛ ابر يزل ول( عمر بن مد ئال • عكه دح . ارد 

غزاثم بمة حا وله دارا بما رش السلمون نزل ض ينلها المر• إل فتحول نص، 
جنتهبرزة لأم كانت اخما أعي حدنتف، قال؛ حكبم( بن ألخس دعن بما• مات حرامان 

(٠٣٠ / ؛ صعد ابن )•لينات اين. وايُالماعيى للارامحل عشتن وجمة غلو؛ ثريد عن 
البابرنم والقصاص الخان شان ي جاء  ١٠باب القيامة منة كتاب ير الترمذي روا، )٢( 

صحح.حن وفال  ٢٥٣٢الحديث قم ر١ 
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لكنا وإذا مما، والاخرة للدنيا الخبر أساس عي الخص وهذه 
حيثوأسابه ومقدماته وؤماثاله الإظج عن اص النفيه يتحدث عمر 

ماكل لكن محاصرات وألقيت أبحاث، وكستا مؤلفات ذلك، ل ذكرت 
هالرسولا نالها الق القليلة الكليات عدْ حول( يدور إنما ثيل وما كتب 
أمحبابور الدبا ؤ، الإنتاج وماتل ر الخمس هذ0 إن( وسلم. وآله 

الخودةفيه تشرحي عمل وأي إنتاج اى أيا لث، ذلالاخرة، ق العادة 
فمدفإذا العاملة، واليد والمال والعلم الرفت، له يتهيأ أن( بد لا والحسن 

والتجارية.الدانية قيمته ففقد العمل اختل هده من واحد 

لاعجسا- وتدبره لحدينا ا هذا بقراءة اشرفا وأ،ا الد ؤيعلم - إني 
تدمالق اظ رانع اءٍش ا دانتل ؛ Iblبل انمب، كل 

فتكونالنوتم( التوجيه هدا فيها يوتر لا فكيف، الإسلام، إل الانتساب، 
.وحياة ونحارة صناعة التمر الدانسؤ العمل ل محنذى مثلا 

أسابنحرج لا ونحارما صناعتها فأفلختj ترقت الق الدنٍا أمم إن 
•الشؤية التوجيهات هذه عن وفلاحها رفيها 

الدرسول سيدنا عليها للمحاففلة وجهنا الق الخمسة الأمور هده إن 
سحابأمانة ذلك مع فهي للإنتاج الأول الوسائل أنما عن فضلا .، 
يسير•غير حساا فيها التقصير عل 

أفتاهفيا ءمرْ ت الأول الكنز 
*يئاعمره اعن ت موله  ١٣ه الحم، بدا المح، الخمة هذه وأول 

اجلومن النعم، اس هوأسوالوقت، الرقتج، هنا بالعمر والقمري افنا٠اا 
وتحالبارك ربنا نجد به الأتفلع عل وحثهم الوقت، بنعمة الناص تدكثر 
ل^إن الرياح. وتمريف، والنمار، اللل باحتلافخ دانا الخلق يذكر 
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علينااث نعم اعظم س - ؤإياكم الد ل أرثي ةالونت- نم-إن 
والمر1غ»لااالصحة ت الناس كفرس مهعأ ممون انعمتان لحديث اض 
سمميرأ أن ذلك كسرأ، اخلأنا فرحا عن نحلف الوقت نمة ؤإن 

آخر،ونت، ق نقضيها أن ممكن - فيها رؤيا إن - عليتا وجبتا الحقوقالي 
اثرصي - اذ عطاء ابن يقول يعوض. أن ككن لا نفه الوقت ولكن 

نماؤها،ممكن لا الأوقات وحقوق قضاوحا ممكن الأوقات ق احقوق منه 
تقفيفكيف أكيد وأمر جديد حق فه عليلنأ ولد إلا يرد ونتا س ما إذ 

السمو،غاية ق كلام وهذا نيهءر^آا الد حق تقص لر وأنتا ضرْ حق فيه 
الوقتهذا فيعتر فإذا مملوْ، ما الأمال من وله إلا وقتج من ما انه ذللتا 

هذاق للعمل الث، تضييعلأن كذللته، بعدء الذي الرنتج متضيع فإنالث، 
ستنللئ، أنهذا فمعي الشاق الوقت، ق استدراكه أردت إذا الوقت، 
الوقت،،هدا ل افللوب، العمل وصتضح له، ليس عمل ل الثاق الوقتا 

-اش رحه — البنا حن الشيخ كلام ومن لعمالن يتسع لا الوقت، لأن 
ضيعفقد وقتا ضيع س لأن صحيح، وهذا الأوقات! من أكر !الواجبات 

ممكزتعؤيضهالا حنانه من نطة 
نربهعل مر ذي الامسآ 

ردْص الأرض أمل عجز ي

منلحفلة ممر أن عليهم يعز . الد رحهم . أسلأنما كان كله لدلك، 
ؤيأمروندائإ محون وكانوا وضياعا، وهملا ومدى، عيثا حياتبمم لحفيات 

.الوقت، من بالأفادة ؤينصحون 

وصحتاكه-رمائإ، قبل شبايلتؤ خمس، قبل خمسا !اغتنم ه قال 

.١ /  Aiوالمراغ انمحة ي جاء عا ب4؛، الرتاف، كتاب، ل الخاري روا، ( ١ ) 
.yaa/y^طا، لاين الخكم )٢( 
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ملوفراغك مرنك، ثبل وحاتلث، شرك، تبل ونماك مفك، مل 
سمك>ارا/

ثمنلها ما المرء عمر بقية I عنه الد رنحى طالب أف بن عل وقال، 
عنه;الد رنحى المرى الحسن وقال، امات! ما وقض فات، ما فيها يدرك 

•ودراهمكمء دنانتركم عل، منكم أشنؤ( ساعامم عل كانوا أقواما ادركت، 

محاءوؤمل{ يستدرك لا فات إذا الونتإ عنه، الد رصؤ، ابنيد وقالء 
يتوصلذلك من حام غم العمر من له محمل جز، وكل الوقت س اعز 
غايةj، لأنه ذلك، إل، وصل لما قيمة ولا يفي، لا كبثر محللث، إل به 

اضرصهم، الصالح السلفإ مراعاة عفلمت، مدا ولأحل والقامة الشرف 
يضيعواوإ وأونامم ماعامم انمتام إل وبادروا ولحذلامم، لأنفامهم عمم 

الحدبإلا رلامم أنفسهم من يقنعوا ول؛ والتقصم، البهنالة ق اعإرهم 
واكش٠ارأال٢أ.

زإحالتكالد ء-هلاء ابن حكمة مرح عند الرندي النفري قال، 
المدكان( ]اذا قال،: القس[. رعونات من الفرج وجود عل الأعمال 

بالأتمإلالعمل من بمنعه شغل فيها له وكانا دنياه، أحوال من يحال متلبسا 
]إذاونال; الأشغال تلك، من فراغه عل الممل ذالثا وأحال الص—الحة 

وخماقهالحماقة من صرب، والرعرنة نفه رّءوزة من فدلكا عملتا[ تفرغتا 
وجوم:م، 

عملاءشان من هذا وليس الأحرة، عل الدنيا إيئاره الأول: 
تونروي(تعال: الد قال منه، الله طلتا مجا وهوحلافا الومنمح،، 

(١٧)الأءز^: دأبمم،4 حثر دالاحرْ يا الق الحتاة 
 :)jلمهالة، محي لا وقد فراغه، أوان إل بالعمل نمؤيفه والتا

بإطدءنأ/أا.قال،الماني احمد الإمام ردا. )١( 
أ/أبم(السلأية الحكم نرح العلتة الداميا مث )٢( 
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بعضهايتداعى الدفا اشغال لأن شغله، يزداد أو ذلك تل الوت نحمملمه 
ال؛ضكاةل:

١٢ واث>ا؛ب احد نفى ٠ 
أرب\ل إلا أرب>آا اض دلا 

وصعقعزمه تدل من يرصيه لا الذي إل مما يمخ أن ■ والثالث 
ماالأحوال مع ل والقوة الخول ورؤية الاستقلال دعوى من ب ثم محته، 

أيعل الأع،ال إل ياير أن عليه الواجب ل هذا مع جب j ستحفر 
الموت،وحلول الموت مناجاة مل الإمكان فرصة ينتهز وأن كان، حال 
بيم—االحاثلت الموانع وصرف علميه سريا ل تعال اش عل يتوكل وان 

و؛يخ>م

وص:الفارض ابن قال 

عداب، نواحتتجب امحنترما من وعذ 
ةبمفادأ هاجتسساق العن مر وث

»شىأق القت فونت الكارما صوكن 
علةأحعلر هي فهلأ« ااماك ؤإي

غلفحيرأ كوامض ارمنا* ومر 
محةلعزما أحرت ا مة علمالبال-ك 

محيإن فاموف* عزم اليم، بوجد 
حدت،حدت إن فس نالففا ننجد 

^.Uiان الإن-م _ الحاج اللام( اليانث)بضم )١( 
الأرب:)٢( 
اسل/؛•^ءثالوام،)٣( 
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ولاالثؤيف، يترك أن ينبغي الإنسان أن الفارض ابن كلام ومعي 
محاناعإل، من بملره ما له فإن أق غدأإن لأن الغد؛ إل اليوم عمل يترك 

ؤإنالقت، فيها عمى فإن كالوفت، صارما يكون أن ينبغي ان الإنس—
محالبمل، أل حقه ما تأجيل ومي مهلا، فوللئا ل هي إنما العلل أخطر 

كلمةتترك أن ينبغي محإنك آخر، لونت، عزمه أحر إن العنالة الرء حفل 
التؤيفاترك كله مدا من والقمري اسطعت، ما نحاربما وان موف 
:شوفي يقولر الغد. إل اليوم عمل تأجيل وعدم 

هللة ائنالرء نلب ات دق
ون—واقائق دقاة الحيإن 

اذكرمحموتك بمد ك منلاحنفل ن

افثعمر ان للأنالذكر ف

اوإنمفص_ا، لدنياك لا امية، أمرثية معادلة الوقت معادلة إن 
وآلهعليه الق رسول وصية ومي ينفعك ما عل فاحرص وآخرتك، لدنياك 
اديلعب ٠٢^I تبا ونعمل عليها نحاففل أن أجدرنا مجا واللام الصلاة 
تبلمن وعلانية مرا رزئتاهم مما ريتمقوا الصلاة يقيموا آمنوا الذين 

(٣١)لبراممت حلاوه دلا ب يح لا يوم يأق أن 

الملم.اكاف: الكم 
وممك4:العلم أهمية 

عناصرمن عنصر أول هو العلم فإن الحياة هو الونت، كان إذا 
العلم،لهدا تابعة تكن لر ما أمر لها ستقيم ولا به إلا الحياة تتم لا الحياة، 

وتعالتبارك الق ذكر حيث، الرياق، والر الإلهية الحكمة ندرك منا ومن 
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مذهj إنسان كل وص مرهم، أكرمن مريلتهم تكون الخْمين 
لنالعلم عن والسوال كنبرة، وعي محلمها الي الأمور عن سال الحياة 
إلرنة من به الإنسان يرش حى الدنيا امتحانات كشأن امتحانا يكون 
السؤالإن بل وفخره، اعرازه مل تكون شهادة عل محصل وحى رنة، 

•فنافعل* علمه ادعن ه كاتال العمل التيق عن موال العلم عن 

واستياطا،حفظا ائل المكرة ل ليس العلم أن ندرك ا هنومجن 
الذيالعلم هو وهذا اس، عند العل،اء اصم يستحقون لا هؤلاء من فكثثر 

الوتلب ينفع لا علم من ؛لمثا نعوذ إنا اللهم 1 الدعا، ل جاء ولقد يتفع لا 
لهاءريستجاب لا ودعوة تع ملا وشس تدمع لا وعين محع، 

الوالفالوار إلا ينج لا صاحبه عل وبال به بمل لا عال كل إن 
علمهمل افه وأصد هوا، إلهه انحذ من ^أفرأيت تعال: تال والوبال، 

يعدمن :بمديه فمن غشاوة بصرْ عل وجعل وتله سمعه عل وحتم 
خملواالذين ؤمث-ل بحانه: وتال ( ٢٣)الحانية: تذكروزه أفلا اف 

وتال٥، رالخمعة: أسفاراه محمل الحار كمثل محملموها ل؛ ثم التوراة 
فانعهمب فاسلخ لتٍثا، الذي نأ عليهم واتل ؤ صيحاته: 
(١٧٥)الأعراف: الغاويزه من فكان الشبيان 

وتقصثر،نفسه، حق ق الإنسان تقصثر يثمل العلم عن السؤال إن 
إن• الشرمي وغبر الشرعي، جءع،ا الحياء سل( يثمل كا غبره، حذ ؤ، 

نداءه الغي جعل الإسلام ي العلم ولزلة الإنفاق،، يزكوعل العلم 
الرجلبغ، العلم هذا j( نرق، ولا المسلمين( تعليم بدر و< الأمرتم، بعم( 

بمايعملون لا الذين لأوكالث، تعنيف فيها كثر؛ احاديث، وردت ولقد والراة، 

.الخديث٣٧رغم  ٢٠٨٨ص٤ الذكرج قمماب سلم رّدا، )١( 
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الاحرة.ل معذبون الدنيا ق ممتعون فهم علموا، 

كقضيةالخهة عده من فهي النكلأت، اعظم تشكل العلم وقضية 
نفع،طير ق ثض هياء، يئذهب صدى يضح الرفت كان فإذا الرفت، 

كيلك،.العلم موئان ومحيا نحرر، فيه فيا مض محيا من الأم بل 
ر-اكهم؟اسل،ا، لاذالأ.>دي 

هوالأهم،ومحيا الدنيا، لإيثارهم إما رسالتهم، يودون لا الحلإء 
والتريةالسياسة محال ق غثرهم عل فحلال ذللث، من يمكنون لا لأنبمم وإما 

يبغيفلا محم أما ثيء، اى يقولوا أن لغثيجم حلال، والأخلاق، والإعلام 
شيئا,مولوا أن 

احدله فمال مجا، يالد ق الحمعة عنطب ان احدهم محن محللح 
ثتاقااهما غير ستكون وماذا قال حطتلثا، موصؤع محو ما ت الوولغ( 

وترؤيعهمفلمطن، ل اليهود فظاغ عن المحق، ونكته الإذاعات 
بعضنق مثرز فإنلث، هذا من دعك المؤول قال القدس، ق للملمان 

رغةولبى الخعليب واستجاب، عبا، الناس فعدمنا الفقهية الوصوعات 
٠الوول محيا 

موصؤعق يتحدثا ان وشاتيلأ صرا مداح إبان أحدهم س وءلاو_، 
لهمجد س الحمعة حية ونقلتا الوم، إياب، عن حديثم فكان ما، 

الخطةموصؤع فكان الأقهى، عل الاعتداء أثناء j، الساوين عد قدسيته 
الحق،يقولوا أن أمروا الدين العالعاء حينا محن محيا المرئية. س النحيير 
الدين.رسالة بحمل أكرموا والذين 

مجنت|اجرون أتمم عنمم، فل( الإساتية المعارف شق j( غثرهم أما 
،وميتدسين( اطاء عنمم مل الأخرى، المجتمعات بخدمة ليقوموا بلائهم 
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س.والرابع: اس الكم 
،JU1ض شنأ لمي محدمحم اعز ل كنزأ، اس الأس بمي 

ببماوليصلمحوا أمورهم -بما ليقيموا للناس جعلها الي الد نعم س والمال 
لكماف جمل الي أموالكم فهاء النونوا ^دلأ •' بحانه تال شووتبمم 
٥،الماء: زصورة تياماه 

يأمرين؟المال التي ص حب 
زاؤيتهنا لحديثنا ولكن سافة، خماسيات ق المال عن نحادثنا ولقد 

أحرى،
الخصالهده من انين بأ'رين المال ه الق رسول سيدنا خص لقد 

هذاانفق وفيم ثم واحدة، هذْ المال® هذا اكتب أين )امن وهماالخمس 
جاءومد والتأمل، والوقوف العناية تستحق مغبمإ وكل الثانية. وهذْ المال® 

وأغدوسأروح ه؛ الني بعدبعنة نال إبليس أن للمحاكم لمستدرك اف 
أهلهوحرمان ضرحض، ل ؤإنفاقه حقه يغر المال أحذ وهي يثلاث عليهم 
المتن.اخطر من المال فتة كانت ولذلك، منه®، 

تحردون جعوما ثروات جعوا الدين من كث-ترين ؤإن 
بيتكمنم اه ®إن . الغي، نول ا ملتقدم ولقد والحرام، للممحلأل 

منالدنيا يعطي وجل عز الد ؤإن أرزاقكم، بينكم م قكا اح-لأقكم 
الدتنالد أععلماه فمن أحب، لن إلا انمين يعهلي، ولا نحب، لا ومن نحب 
ولاانه ويقلبه بملم حى عبد بملم لا بيدْ نفي والذي أحبه، فقد 
هغثمال اه، ني يا بواممه وما مالوا يواثقه، جارْ ماس حى يؤمن 

ولافيه، له فيسارك منه حرام؛يتمهم، من مالأ عيد يكب، ولا وء1المه، 
ممحولا النار إل زايه كان إلا ءلهرْ خلفا يرك ولا منه، فيقبل به يتصدق، 

•بمجو لا الخبيث أن بالحز، اليء بمحو ولكن بالميء، الميء 
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توالإنفاق الكسجؤ ي؛ن ابمع حكمت 
اكبأين من المرء مزال ور الثالثة الخصلة هذه كاك ولمي 

رتلكم أ اه بحان أنقمهI |وف،ا ور الرابمة ذلك بمد تأق ثم ماله. 
ؤإنفامه،المال كسب ب؛ن المساواة اه، دين ق البديع الحكم م الفأل دقة 

يكونأن محب لماقه فإن حلالا4 يكون أن يتبمي ابه اكتكان فإذا 
اكتسابهعن افه أمام ومسوولآ ماصبا الإنسان، كان ؤإذا كيلك، صحيحا 

ركلأ لأن ذلك الإنفاق، عن كذلك ومحامب مزول فإنه مال، 
الحادةعن الإنسان فيه وحرج حده، عن حرج إذا والإنفاق الاكتساب، 
غثرمن المال اكتب، الذي أليس ذلك؟ كيفر ولكن خللعأ، كان الصحيحة 

حق،بضر به اكتوانه وذؤيه؛ أصحابه عل واعتداء ظلمأ احده فد حق 
إنفاقهإن ثم امجوالم، احلات٠ الذين لأولتك، فللمم حق بضر اب، الأكتهذا 
المالاكتسبا فالذي لهم؛ فللم الحقيقة وهول لمستحقيه مغ هو حق بضر 
كذلكظالر بضرحق المال انفق والذي المال، هذا لأصحاب ظالر حق بضر 

حرمتاعبادي؛ذي 1يا ت يقول وتعال مسحانه والد المال، هذا ستحق يلن 
افهلعنة ^ألأ ت سبحانه ؤيقول محرما1لاا. بيتكم وحعكه نفى عل الغللمم 

يأتيهميوم الاس ؤروانذر سبحانه: ؤيقول ( ١٨)هود: النلال؛ز،يم عل 
دعوتكنجب قريب أجل إل، أجرنا لبثا ظلموا الدين فتقول العذاب 

وسكنتمزوال، من مالكم مل من أممتم تكونوا لر ونتأعالرّل،أد 
وصربتابم فعلتا كيفا لكم ومحن أنمهم ظلموا الذين اكن مل 

الآ٠ثالهلكم 
(.٤٠-  ٤٤)إيرامم: 

٥ه.حدسث،  ١٩٩٤ص ٤ ج والملة الر كتاب، ي ملم الإمام ردا• )١( 
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\شفيس\ض:

يقدروالألر الخزن تدعوإل قضية الإملاعي \م\إ ق المال محيت إن 
غيرق ؤإنفاته حق، غير من المال اكنماب إن والقظة. الخراة إل تدعر ما 

ذلكل الملأء واصل اززة، بمرضية ظاعره منه الحق امحل وحرمجان حق-، 
اهحشية صعق عن ينشأ وذلك والحي ١^ وميطرة المسؤولية انعدام 
وكثيرونالنحل بعل توم حص يكتف النفوس، ق وتحال بارك 
٠ييطيد 

ة،الخمعدم حلمة من باس؛ن حص ممد ولدا حط؛ر؛ المال امحر إن 
اهجعلنا لقد أومالي. إبجابي تأثير من المجتمع عل له لما وذلك 

ياالأموال مد، نجمع يكيف نعمل، كيف لينخلر المال مدا ق مستخلأين 
ووصاثلالأحشية الصحافة مالوا الأموال؟ خذْ اثرياونا ينفق أين ثم ترى 

الشن،الخير تسكم الإعلام 
للمائلحق أموالهم j، الدين المسن عل أتى وتعال تاك اه إن 

نحروالأمم الإجابة، ل يتلجلجون لا موف الذين وغولأء والمحروم، 
وممالأمن لهم أؤأركك إنمايه ق الد رصا ونحروا جعه، ل الحلال 

)المارجتمكرمون^ -بمات، ي ( ٨٢)الأنعام: مهاJرنيم 
نارل عليها بمس ؤيوم فيه اه قال من وبتن لهؤلاء ب؛ن وشتان ( ٣٥

(٣٥)١^^: دظ٠ورممه دجتدبم جإههم  ١٣يكوى.جهنم 

إذا^*^،٠ الضعيفة النفوس أصحاب كشرس به يفتتن فتنة المال إن 
تركتفيإ صالحا أعمل لعل ارحمون رص، تال الوهمت، احدهم حاء 
يعثوزهبوم إل برزخ ودالهم ومن موتاتلها كلمة إما كلأ 

أينس ااسوالين: لهذين عل للاجابة نفك قاعد (، ٩٩)المؤمنون: 
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عشرةالخامة الخإصيت 

بنبحي أمر الد إن ت نال الني. أن ، الآثعرى١١الخارث عن 
ب،يعملوا أن لّراثءل، يي كاص بإ يعمل أن ظات بخمس زكريا 

وتأمرحا كعمل كنات بخص أعرك اث إن عسى فقال ب يعرء أن كاد 
أحثيمحي فقال آعرهم أنا ئءا تامرمحم أن نإما ما يعملوا ؛يل'ّراثتلأن 

فامتلأالمدص ستا ق الناس فجمع اعدب أو ي محسف بما سمتي إن 
أنبخص أمرق اه إن ت فمال الشرفا عل ونمدوا !المسجد، 

•.ro تعملوا أن وآمركم بس اعمل 
كمثلأثرك من مثل لأن شنتا به تثركوا ولا الد نمدوا أن أدلهن 

وهذاداري هذه فقال أوور3ا، بذمحب ماله خالص من عدأ اشترى رجل 
أنيرصمحا فأيكم سئم عثر إل ؤيودي يعمل فكان إل وأد فاعمل عمل 
اهفإذ فلاتلفتوا صليتم فإذا بالصلاة أمركم اس لأن كذلك عبده يكون 

يلتمتا.لر ما صلاته ل ءبدْ لوجه وجهه ينما 

فيهاصرة معه عصابة ق رجل كمثل ذللثا مثل فإن بالصيام وآمركم 
سايد عند امحليب الصائم ينح لأن رمحها أويعجه يعجب فكلهم محك 

الملثا.رح 

سعحى وفاته ناحرت رند مالك ابا و*ويكير الثاس الأشعري الخارث بن الحارث )١( 
بو-لأم)الإصابة\ا1مات 
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يللمالدونأوثتوا أمر• رجل كمثل ذلك •ثل فإن بالمحدثه وأعركم 
والكثيرفندىبالقليل منكم أنديه أنا نقال عنقه ليضربوا وندموه عنقه إلى 
إثر•j الدر خرج رجل كذتل ذلك •ثل فان اه تذكروا أن وآمركم مه 

الالبد كيلك •مم نفه فاحرز حء«ين حمجن عل أق إذا حى مراعا 
اه.يكر إلا الشيطان س ه نفمحرز 

والعناعةالمع أ»رني الد بخمس آمركم وأنا . الّ؛ي قال 
ةرينخ؛، فقد شر ثد الخإعة فارق س فإنه والخ،اعة، والهجرة وابهاد 
جشفإنه الخاهالإ، دعوى اض وس يراجع، أن إلا عقه س الإملأم 

فادعواوصام صل ؤإن قال وصام صل ؤإن اه رسول يا رجل فقال جهنم 
اادأ١اعباد الومتين ال«ين الّإكم الذي اه دعوى 

لماالكلم جوامع س وعوبحق خماميتان، الشريف الحديث ذا هق 
الخيرلحففلوأصول المادات، وفضائل الأخلاق روائع س عليه اشتمل 

كيلك،ترسه ق عجيب ومحوحدث والحإعة، الفرد 

وممووخلمه، ه نفؤإصلاح الفرد لتهديب جاءت الأول فالخ،امية 
وتنؤيةالحإعة، عل للمحافغلة جاءت الشانئة والخإمية وفكره، روحه 
وأسابالعزة عناصر بجمع الشريف الحديث محيا نجد ومحكدا الله، 

العزةثمح ولا الخز، محيفها باغ تنموولا لا الخاعة أن ذلكم السعادة، 
خطراتعل اس عل القدرة محوا ند أفرادئ كان إذا إلا وايعة 
أنفهمي|دبوا أن واصتطاعرا الشيعنان، ونوانع النقرس، ونوانع السوء، 

العادات.بعفليم بالتحالية ، ذلك، بعد 

YAAU/fوالميتة والهام الملأ؛ ي،تل جاء U اب الائال محاب ذ ال/آدي روا، )١( 
غريب.صحح حن حديث وتال، 

-٢٨٠





رسوليا فقال . الّ؛ي ّال وقد عنه اذ رمى ساذ ا سيدنسؤال عل 
لقالمعاذ يا فقال المار، عن ؤيبعدق الحنة من يقربي عمل عل للمح، ■ اذ 

يهتنرك لا اش تعد عليه الد يره من عل سر ولكنه عفليم عن سألت 
شٍثا>ا<.

الأمرلع، الجمع ■همعها الكريمة المموص سْ مجن نرى فنحن 
اليالميمي و>ُة الإخلاص منتهى وهذا الإشراك عن واض المائة ب

وعدمبحانه إليه الموجه صدف، فالمادة القرب، غاية إل بماحبها تمل 
سواء.ما كل عن عزوف، الإشراك 

الخلق.عل المميل من يأس الإشراك بالحق،وعدم امحمام انمادة 

صر.فيه ما نحنب الإشراك خثرلعدم كل ضل المادة 

ساكرك:
التركفهناك مسواء، ليس الشرك أن العلهرة المنة ق ب؛ن ولمي 

ينصاوأن معه، غمْ لمد وهوأن — باس نعوذ — الإسلام ّن ؛نرج الذكا 
آخرثرك وهناك والمد، والمولد كانمامة منه بريء هو مجا بحانه إليه 
فليعملربه لقاء يرجو كان تعال: تال المادة، ق الرياء وهو 

والد( ١١٠ت )الكهف أحدأه ه ربيشرك؛عبادة ولا صالحأ عملا 
الثرك٠عن الثركاء اغى وتعال سبحانه 

مداشأن ومن الممل، لمحب من اخفي الشرك فإن حال كل وعل 
الكفرةالخور هائه له دام ما لتجنبه الشرك ختلر إل دانا الملم ينبه أن 

الإيمان.محاب ق ام.دي ردا، )١( 
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الغيوب!ناب واسمتاح لالتالوب، مطهرة !الصلاة 
الامرار،ميادين نتع ييها ا،لصاناة ومعدن المناجاة، محل !الصلاة 

وعلمأعدائها، يقلل منك الضعف وجرد علم الأنوار شوارقا فيها دتنرقا 
!كرامدادعا!راأفماله إل احتياجك 

وجهوافإذا بإحسانه، الد يلنابالهم أن مجن اكر المحسنون يبتغي وماذا 
نطرلأيي لجهم، وجهت ه دجهلم وجه دجومم، إيه 

^وف(. ٧٩)الأنعام: ااكرك؛نيم من، أنا وما حمحما والأرض الماوات 
أعغلمهفإ ١( ١ ٥ )الشرة; اف<ه وجه هم تولوا والغرب؛أين،ا الشرق 

العبادة،غاية الصلاة ق الد إل توجهك منة. من احما وما جزاء، مجن 
هنسمن وإياك نمد ^إياك عادة، المنتهى بوجهه علتك الد ؤإتبال 

لتلتمت، فلا الافتقار، مقام امتعانتك وؤ، الافتخار مقام عبادتلثح نني 
لدكريهالصلاة ؤوأ٠م وصلأتالث، هلاياك L٠بايد من واهنا صلاتك، 

(١٤)طه: 

انممدي ويناديك يناجيك اش فان صلاتك، في اف ثناجي كت< ؤإذا 
الكوكان ؤ ونكري بثوابي، وتنعم ومكري، عقابي، لتامن، لذكري الصلاة 

ا(.17شاكراعاليماب)اكساء:

 ،jنولهون، وجنتلثا، مهادتالئ، الصلاة ن، ربك يدي ؛يرأ، وقوفلئا
عرصهاجنة إل للفرض، ادائلأ، ؤ، جنة فمن، وجنته، رصرانه متك 

علإلا لكبيرة وإما والصلاة بالصبر ؤوا-تعيتوا والأرض. ال،اوات 
هراجعون إيه وأنهم دبهم ملانرا أنهم يقلمون الأم، الخاشمن 

(.٤٥)الفرة: 

. ١٧١٢ص ١ يمح ي الهم لبماظ )١( 
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إذاماله ع، بمي وما لنمري، فشره يالحى وكذب راسنغى 
تمنارأ فأنذرتكم والأود للاحرة  LJوإن للهدى علبا إن تردى، 

ه-ه0.)اللل•• ١^< إلا لابملأئ 
يقولالعي ولهذا صاحبها، صدق عل دليلا اكدئن كانت لذلك 

تقيانمدقة كانت ؤإذا برءانأرا، أاوالصدذة ه  ٠٥١١رسول سدنا 
حندمن تعال اش رخمة من فإن الأكبر؛ والفنع النار، راسعما صاحبها 

ذلكيا، نر وحزاء أحرى، ثمرة الصدفة لهدم جعل أن التصدق حظ 
أءناتعالأثر j( جاء ولقد القم، ترد اللقم فإن الدنيا، ى ل كون الدي 

السوء(.مصانع تقي العروق 

لصاحبهايعجل الق الأعإل صمن من إما الصدقة، مي تكم 
هنفعل التصدق تغلب لقد الرحم، وصلة الوالدين كم الدنيا ثواب 

ونمسحاجة التصدق ذ ولقد أجر، ذلك ل له فكان وشحها، وحرصها 
فكانحاثعا، وأطعم دثارأ، وكسا عئارأ، وجمر ومكروب، محاج عن كرية 

ؤإدحالاجر، فيه له - إذن - شحه عل التغلثا آحر، أجر كله ذلك ق له 
لثواب أجران للمتمدق كان لذلك أجر، فيه له كيلك غبحْ عل السرور 

جهاتهتتعدد الدنيا اجر إن ثم أكم(. الأحرة ولأجر الأخرة ق وأجر الدنيا 
وندالدنيا، ل التصدق عل اش من توسعة يكون فقد غاياته، وتتنؤع 
المحة،ومربال العافية ثوب ه للتار>يكون وقد ، سوء من له وقاية يكون 
مجرصاكموداووا الزكاة بأموالكم أحصنوا مرض مجن شماء يكون وقد 

الدئءأ>آ<لللا، واعدوا بالصدقة 

.صُا'٢ ١ ج ، ١ رثم حديث الهلهارة كتاب ل لم مالإمام وداء)١( 
بن*رّى دب دامر الأوّط j اسداو دوام •  ٦٣ص ٣ ج الزداثد مجع ن فال )٢( 

.فئ،ا'م؛ اع  •مردك دم الكلل بد 
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لينع الذي إن للمتصدق، اليب، الثل محيا لكن ذلك أحل ومن 
ندىلقد الخبر، من رصيده معه المحدق ولكن عدوه، يرحمه لا الأمر 

والء_ءلاءبالدل نفه نهر انمل، حتس من الخزاء وهكذا ندم، مما ه نف
والقذى،الدرون منه ؤيزيل الأذى، عنه ممغ الخناء، نعم عهلاؤْ له فكان 
فلاوالأموال،، الأنفس مراء يئن اه نرن وند ه، نفبه مرى مما له فهتيثا 

الباذل،الد ثبزي الأحوال،، أحن من المحدق حالي تكون أن عجب، 
اقرصا؟ اث اقرض إذا به فكيف فرصا، بذله لكن ؤإن حمأ، 

اسدنمحاجر القبول، علامة االال بذل أن - اش أرشدكم . واعلموا 
يعصرصه اع حن كان ما ؤلريمه ق له فكان _ عنه الد رصي - صهيب، 

النيورآه وصل فلمإ مقصده، وا،را بينه ليخلوا ماله عل فدلهم مكة أمحل 
أباالتح ربح امحي أبالبمح اربح قال؛ واللام الصلاة وآله عليه 

ابمغاءنفه يشري من الماص ؤوس يتل قرآن ذللث، ق ونزل محى،>ا( 
(.٢٠٧)البقرة: بانماده رووف واف اف، مرصاة 

اليمحي الصدقة بأن شافيا بيانا لنا بين وتعال مارك اهئه إن 
يعلمولا صعق، السحإثة تربوعل كبرة اصعافا الأحر فيها يضاعفا 
^إنالخاء درحة أعظم وما العطاء، احمل فإ الد، إلا ذللت، مقدار 

ولهملهم، يضاعف حنأ فرصا اف وأنرصوا والصدقات الصدقن 
اهنول وفنه ادرك من اليد فالعيد ( ١٨)الحديد: ه أجركريم 

فيه،مستخلمدن جعلكم مما وآنفموا ورسوله ياف ؤ1متوا بحانه 
أنمل س ٧( )الحيين أجر لهم وأنفقوا منكم آمنوا ؛الذين 

ا،ناحبيفيد لا وحزن صاحبه يي لا ندم يكون 

ولرلم مشرط عل وتال . "\/a؟v المحاه معرثأ /محاب التدرك ق الحاكم اخرجم )١( 
•؛نرجا* 
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نمرتالناس أحد ومعه سر - محه اث رمحي - المري الحسن كان 
الدنياإل يرجع أن محيا لوحبر ترى صاحته الحس فأل ي جنازة مم 

يممدقإنه سعيد أبا يا صاحبه; له غال أيفعل؟ ثلثه أو ماله برع فيتصدق 
ولكن- عنه الد رمحي - الحسن نال ء الرجؤع صمن إذا ذلك س باكر 

مثلاسحمل عنه. اس رصي . الحسن تال لا، الرجل: تال ايرجع؟ ترى 
كلهذلك س واثنا دمت ما عنه اش رصي - الحس تال نعم، تال محل؟ ما 

كله.ممالك صدق ترجع أن ضى نحمل أن نل اليوم تتصدق 
قدموهفيإ الأمثلة ارؤع - عليهم الد رضوان - الصحابة نحرب ولقد 

هوومحيا بإحسان، لم والتابع؛ن التابعين، س بعدمحم وس دقات، صس 
النلم ماله، ق محومتخلغا دام فا ومكان، زمان كل ل السلم شان 

سيلز نقموا ألا ^ومالكم المال، محيا ل استخلفه الدى اث يرصي 
(,١٠)الحديد: والآرض٤< الماوات مثراث وفه افه 

الصدهة;أنواع 
تصدقما أول تصدق الصدقة أن - ؤإياى الد أرشدكم - اعلموا نم 

وسالصدقات، س اخر انولع محناك ولكن والنفقة، والبدل العطاء عل 
مننستملح ما وتقدم الإحسان، وتفعل المعرويا، تبدل أن الصدقة انولع 
قال.صدقة، المعروف وبذلك صدقة، الضال فارشادك المعونة، انولع 
تعدلءالهااش*س، يوم كل صدقة، عليه الناس س سلاص اكل 

عليهاأوترتع عليها وتحمله دابته عل الرجل وتعع، صدنة، اتتدن بض 
الصلاةإل نحهلومحا ح_3لوة وكل صدقة، الية والكلمة صدتة، متامه 

صدةة|لا،العلريق عن الأذى ومميهل صدقة الهلريمح، لدل صدنة، 

•( ٨٥/ ٦ ايادكا )لع  ١٢٨٩ الخديث رنم الخهاد كتاب ل البخاري روا• ( ١ ) 
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اتوغيعص تلكم 
Ujf : المال.يذل

مالأ.عد لر لمن المعروف يذل ثانيها؛ 
اييء.والمفرعن الميظ كظم وثالثها؛ 

ستتطيح بما فعليك كرمه، أعطم رما ا،دا فضل اوّع نإ 
صدفه.اه صدق من فإن انمدتة، 

الذم.الخامة: الوصية 

أثر0ق انمدو ■؛مج رحل كمثل ذلك ؛إن ا،د تذكروا ان أوامركم 
الالمد كذلك ممم، نمه ناحرن حمين بن عل أق إذا حى مراعا 

اه!يذكر إلا الش؛ءلان من نفه محرز 

يكونباللسان يكون كما استحضارعنلمته، وتعال نارك اءد ذكر 
أنواراصت، فتلسه ل الد المد ذكر فإذا القلب، واصل بالخوارح، 

اناللموذكر مراتبه، دوام القالب، فذكر وجوارحه، لسانه إل الذكر 
انولعمجن ذللث، يثبه ومجا والتكبيرواكعفلم وخمده وتوحيدْ تسحه 

وثمجيدأ،نميدأ الذاكرون يلغ ومهعا ، ٠٥١ءلاءت٠ا الخوارج وذكر التمجيد، 
المترإلا وتعال بارك ا،د عل الشاء س سلموا فلن وتوحتدأ، وبيحا 
أئتؤعلياJثؤ ثناء أجس 1لأ يتول؛ س الد رسول وسيدنا لا كف، المتر، 

الذكر،عن سائمة خمامية ق نحدثتا وقد نفاث،أ(راأ. عل اثتيتج كما 
الوفاء.عل  ٠٥١١يعيننا نرجوأن نياد؛ ووعدناك 

راوف!اللهم TYY/،Xسمي والاركؤع ي بمال ط باب انملأ؛ محاب ?، ملم ردا• )١( 
مائكماء احم لا منك يك دامذ عضتك من ي؟عانس -خطك ءن مءاك اءوذ 
.I٠ الث نغكماانبتاعالي انت 
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قالوامما اس أفاثابرم : تعال: الد تال رازد. بالخنة ذكره بالتوحيد ذكره 
ودعاْ)اث( أعي اكري باسمه ذكرء وعن الأتبمارإ ا نحتهس نحري جنات 

هتريب فإل عي همادى ،اللي ^^٥١ تعال: الد تال أجابه. بإخلاص 
شكرتمكن ؤ تعال الد نال يالزيد. ذكره الشكر بذكرء ومن الأية. 

نإنله. عوضا بما؛له مما ذكرء إلا بذكر ذكره عبد من وما ه< لأزيدنكم 
ا،لومنذكره ؤإن لشاعدته. الحجاب ؛كثف ذكرهممعرفته العارف ذكره 

ومغفرته.شويا ذكره بتوبته التائب ذكرء ؤإن ورضوانه برحته ذكره بإبمانه 
الفاجرذكرء وإن وأتانه. مرء ذكرء زلته اعتراف بالعاصي ذكرء ؤإن 

ذكرهوجرأته. بكفره الكانر ذكره ؤإن ولعنته بعذابه ذكرء وغفلته، ؛فجوره 
ومنايلء جيء ومن أصالحه. سحه ومن أخله هلله ومن وعقوبته. بعذابه 

أربعةكلها العبد أحوال نإن عليه. أتل إليه رجم( د*ّن له غفر استغفره 
أنوم؛fا فا، توفيقه ق النة برؤية فيدكره طاع؛ ق يكون أن مما أحوال 
فيدكرهنعمة ق يكون أن ا وميمهوالشوبة الستر بفيدكره معصيته ق يكون 

اأ ٠ بالصمرء فيذكرء صدة ل يكون أن وميمها بالكر 
بعضكان الذكر ولنزلة وغثره، الذكر بض الفروق بعض عي تلكم 

ؤيتدلونوغثرعا، الميتة من عمل، كل مجن أفضل أنه يرون الصحابة 
يعضها٠وسدكر قبل، من بعضها ذكرنا بأحاديث لذلك 

بخرأنسكم ألا نال: الني. عن محه اث رضي الدرداء أي عن 
منوخثرلكم درجاتكم ق وارفعها مليككم عند وأزكاها اع،الكم، 
ليضربواأعناقهم فتضربوا عدوكم تلقوا أن من وخثرلكم والفضة الذهب 

عزوجل«رآأ٠اث ذكر قال اث رسول يا بل نالوا: أعناقكم، 
. ٧٦-  ٧٥ص اد س لارن الجرد ال؛مد رث )١( 
والولمأ ١٢٤٥ص ضل باب الأدب محاب ل ماجن ابن روا. )٢( 

»سااآ.فيامأنجا
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القعند درجة أفضل الماد أي محئل ه الض أن صعيد أي وعن 
قالغازي ومن  ٠٥١١رسول يا ت تلت كيرأ، الد الذاكرون ت تال القيامة يوم 

ؤختضبينكر حى والمرين الكفار ق سفه صريب لو أ تال الد ميل 
درجةُا،منه أفضل افه الذاكرون لكان دما 

م'كاأنجا عن بردة أيا عن الوازع أما حدث من اتجران وحرج 
الديذكر وآخر ينمها، دراهم حجره ل رجلا أن لو تال؛ . الني عن 
الذاكراضلارآ<كان 

أنمن إل أحب مرة مائة أكم اث أقول لأن الدرداء أب وعن 
الفارمحى.سنان عن كذللث، ذلك وروي دينار، بماثة أضيق 

منللذكر U عل يدل الشريف الحديث j للداكر جاء الذي واكال 
برميةإليك يصل أن احدأ بمع حمن إنه - مل من نلت، كإ - شان 

ماحم وتعال نارك اش بالتحمن لأن كذللث، الذاكر كان ؤإمما سهم، 
ونلجأبملثا ونلوذ يلثج ونممم لئه مبنتحمن إنا اللهم المد، إليه يمل 

أعداثكثر اللهم فاكفنا حلقلئ، شرار من يلئ، ونعوذ ۶^، ونعتمد إليلثا 
واعدانا.

بحبليعتصم شديد، ركن إل يأوي اش ؤيذكره اش يذكر الذي إن 
كان- الحديث هدا ق جاء كإ ادلاكر_ إذن.نجيا الذكر كان رشيد. 
.الأعداء وموثر الشيهلان، من له حرزأ 

غريبحدس وتال عداث افضل البال اي باب الدمحوات محاب ن، الرمذي رئاء )١( 
TTUT/o  ٤٢حديث.

وثنوا.ورجال الاوط ذ روا.  ٧٤/ ١ ُ الزواند محع ل تال )٢( 
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مداكرامات من به  ٠٥١١أكر٠ااثا ما لك ي؛ن ال؛امة الحكمة ول 
زمجرةق تدخل وأنت له ذكرك كرامة، لك وذكرء كرامة له فذكرك الذكر، 

بائيزيا [ ٦٨]الزخرف: او-هممه عليكم خوف لا باد ي همادء 
الذنوبيغمر افه إن افه رحة من تقنطوا لا أنمهم عل اصرفوا الذثن 

ممولا عليهم خوف لا افه أوياء إن ^ألأ ( ٥٣)الزمر: هممأي 
وفلبما اص اكرمك، الي الشبة مذء أشرف فا ( ٦٢)يونس: محزنوزه 

محلوه،ذكرك اكاكة وادهرامجة وأصماثه. واولياثه واحابه مادء من جعللث، 
محييخلن محي أنا ربه، عن يرؤيه فيا الغي. حديث إليه أشار محا ومذا 

لذكري ؤإن نمي، ل ذكرته لءنمه ذكرق فإن ذكري، إذا معه أنا وم 
ؤإنذراعآ، إليه تآنربت شبرأ إئ تقرب ؤإن خ؛رمتهم ملأ ل ذكرته ملأ 

عروله!^١اائته بمي اتاي ؤإن باعأ، إله تننربتر ^٠١^ إئ تقرب 
يكر؛وصحو• كثيرا ذكرأ افه اذكروا آمتوا الذين أيها ^يا 

إلالظنات من ليخرجكم وملاثكته عليكم يصل الذي مو وأصيلا، 
أجرألحم وأعد ملام يلمونه يوم نحيتهم رحبما بالوممحن وكان ايوو 

(.٤٤. ٤١)الأحزاب كرمماه 

داخلهت، اناب باعنلم ذكر وال
حرامااس فالأنه لاجعل ف ه

وترمالتمس، وبمذب ال؛نلب تشير الحمى الوصايا عي تلكم 
•والذكر والميتة، والصيام، والصلاة، المحيد الحس: وترمق الريح 

)وأنا. ٠>^ وعي الحديث هادا ق الثانية بالخاصية نشرف أن كا وآن 

٦٩٧٠/  ١٦تفأ اد اؤبملدكم تعاد اه قلل ياب الدب كتاب ذ الخالي ئدا• آ )١ 
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عشرةالمادّة الخإّية 

والطاعةالمع بس؛ أمرق الد بخص آمركم ا اوأننوله.؛ 
رشةحير يقد ثمر نيئ الخ،اعة نارق من نإنه والح،اعة والهجرة وابهاد 
جشس فإنه الخاحلة دعوى ادعى ومن يراجع ان إلا عض، ُن الإسلام 

ملؤان شال وصام؟ صل  d\jاه؛ رمحول يا رجل؛ شال جهنم 
ااد1.عباد الومين ايالمين مإكم الذي الد بدعوى فادعوا , وصام 

Iالخ،اسيت؛ن ب؛ن مقارنة 

تأمل،وممة نقف أن محس، الخإسة مدم عن الخدين، تبدأ أن ومل 
متدىوان سلمسل، ء؛ن الطيمة مازه من ن تفجر أن راجين 

سبيل،أنوم إل بما 
تلناكما - للنفس مازيا كانت، الشريف، الحديث، ق الأول الخ،اسة 

ومازكريا بن محي عن الد. رسول سيدنا به احمّنا ما ومي - مل من 
حاحص الثانية والخ،اسية حميما، الد سلام عليهم عيي و؛؛ز، بينه كان 

بانالقارنة ول أمه، وصالم وآل عليه الد صل اش رسول ا سيدن
وسمو.روعة الخءاسيت؛ز، 

كانت،الأول الخماسية النغلرت وأنمموا - الد أرثيكم - تنكروا 
المائةمن فكل فردية ًبنة ذات( ومي وتُلهرما موبالنفس ناخلأفا 

الدرجامت،،اعل لتحله نمويصاحبها والذكر والصدفة والصيام والصلاة 
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الطابععليها يغالب الأمة ندم بما اختمن- الي الخانة الحاسة وص 
الذيالدين مدا طبيعة أن ليدركوا لالمسالمان تذكرة ذلك ول الح،اعي، 

شاملةطبيمة والنرائع ات الديانمجن لغره مكملا وتعال تبارك الد أراده 
الإسلامفإن المرد، يشوون عناية ذات الماشة الديانة كانت فإذا عامة، 

الةرّلأن إلا ذلك وط الخواء، عل والخاعة الفرد لر>ُة.مالح جاء 
ومدبه،بالفرد نمو عليها، ومن الأرنحن اس يرث أن إل بانية الدين محيا 

وغبرهاوالصيام الصلاة كانت، فإذا الخاعة، حقرق ترعى ذلكا مع ولكما 
محالفإن مقتدر، مليكا عند صدق مقعد النم تبويء العبادات مجن 

ه،لفيعيش لا أنه إل اللم ترثد والحاعة والحهاد والهجرة والطاعة 
هذهأياما ل اللمون يعانيه وها الحاعة حق من هي ذكاليف هاك وإن 
الحانب،هذا إهمال عن نانحة ومحفلأت وفتن ومصانبا، مشكلات من 

اياب

مجنالدين هذا نحريد كيلك، وادعياوه الدين اعداء إليه بمدن، ما إن 
أندانا محاولون نهم فرئي، إطار ل لم مكل ليبقى الح،اعية الصبغة 
سالدين وتفريغ وخالقه الإنسان يى فردية صلة بأنه الدين يصوروا 

عنوحنقا روح وجفاف وجور وجرممة وجناية جحود الخماعية محتوياته 
الخمح،.

وندبغاالدين، )تسييس ارات عبمن الأيام هذه ل نسمعه ومجا 
هذاعل للقضاء محاولة إلا ليس والتشج( والارمتا والتعصب،، ة، اا.سا،م
•نررْ يتم أن إلا افه يأن وص وتغريمه وممريقه الدين 

الإسلاميوالفقه والمة، القرآن الأول الإسلام مصائر كانت إذا 
كذللئ،أحكاما هناك فإن والحج، والصيام والصلاة الطهارة أحكام فيها 

أواصرعل والحافظة اليونة، والعلاقات والحدود، والحنايات للجهاد 
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يآركلر اهذ دين إن والهدنة، والملح لم، والالخرب واحكام الخإعة 
كلل ولرسوله وث إلا جوابها، من جانا ولا الحياة، ممرات، من صرة 
علحرام المجتمع، نثات من نثة لكل حلال السياسة بال فا حكم، ذللت، 
ولكنشريت، وحلة الد دين 

صاغبمموه صانالم عالأمحل أن و ول
ع_ذلالقرس نالل عظموه و ول

لهمبحوز لا أ"ءم إل السلمين ترشد . الذ رسول صيدنا وصية إن 
أوحرما الحياة قضايا س فضية أي أن لهم ( j^Jاس دين عل المهادنة 

نحبؤإعدادا تنمية وجهادا تربية وآقتصادأ، امرة وفكرأ، سياسة ملما، 
ئي،.كل وفل أولا اذ حكم إل فيها تطر أن 

أنالفمثر له ويألم القلب،، له ؤيتفعلمر المرء منه يعجبا ما وأشد 
سشن عل إني وأوامره، رهماته لممذ لنا نحطعل الذي محو عدونا أن نجد 

الأولالخمس بعد الخمس ا الوصايهذه ذكر ما ه الذ رمول سيدنا أن 
يبذلونإنما فإمم الدين لهذا يذلوه أن عليهم يجب، ما للمسلمن ليم، إلا 

لأنسهم.ذللت، 

الذيالدم أن عناء دون ندرك نحعلنا الأحداث إل عجل ننلمرة إن 
وصيةتدبروا السالمين أن ولو لم، مدم أخماسه اربعة العالم، ل يراقا 
اليالصاس_ا هده معشار ذلك كلمنهم ما -أا أمر الي الخمس عذ0 ل الني 
الثم أومرتعا مرة عام كل ل يفتنون أمم يرون ^أدلأ بمم، نلم، 

الخصالوصايا ييان ولجيا ( ١٢٦ت )التوبة يذكرون؟^ همم دلا يتوبون 
والجاعة.والهجرة والخيال والهنامة السمع ه: الني بما أمرنا المح( 
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المع:الأيل: ب

تقولوالا آمنوا الذين أيبما ^يا والعمل العلم مراب أول والمع 
لذكرىذلك ي ^إن بحانه: وقال واممعواه انظرنا وتولوا راعتا 

سحانه:وتال ( ٢٧)ق: وحوشهيده المع أوألش قلب له ان كش 
افهداهم الذين أرلغك أحسنه فنمعون القول تمعرن يلذين اؤ 

(١٨)الزمر: أولواالآJابه هم واولئك 
الأّتاع:أداب 

والإصغاءالبصر، وغص الحوارح، مكرن الامتمنع: أدب أومن 
محبكإ حوالأسيلع وذلك العمل عل والعزم العتل، وحضور يالمع، 

قالبهفيثتغل يشغلها)بنيء( أن جوارحه العبد يكم، أن ]وهؤآ تعال الد 
ملأ•مماله ؤنحضر يرى، بما يلهوتلبه لئلا محلونه ييغض يستمع، ع،ا )به( 

يفهمأمما فيعمل يمهم أن ؤيعزم إليه، بمتمع ما موى يثيء ه نفمحدث 
الكلام،حن تتعلم ك،ا الأصت،إع حن أتعلم الخكإء: بعض تال 

إلاكلمت، وقالة حديثه، يقفي حى الكلم إمهال الامتاع حن من فإن 
عنهيفهموا أن ل والوعي الكلم إل والطر يالوجه، والإنال الجواب،، 

ءنهأ.يفهمون بما له فيعملوا 

يبدر0حمج الباذر إن سال،: كله لذللث، مثلا الخك،اء يعضى وصرب 
انحهلأن يلبث، تلم العلريق محلهر عل ثيء منه فرتع فبذر، كنه منه فملأ 

عليه- أملس حجرأ يعي - صفا عل ثيء منه ووبع فاحمملْه، الهلثرعليه 
محدب الصفا إل عروته وصلت، إذا حى فبتر، قليل، وندى يثر، ترايج 

نابت،،فيهاشوك محليبة ارض j ثيء منه ووقع شمس، فته يتفذ اغا م
ثيءمنه ووير به٠ واحتكل فأمد• الشؤك حنقه ارتفع فلما البذر، فنبتا 
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شوك،فيها ولا صفا، عل ولا طريق، ظهر عل لمس ية أرض عل 
٠وصالح وئ فنبطا 

يكلمالكلام صواب، .ثل الدر: وثل الخكم. طل اuذر: فثل 
امملأميستمع الرحل -ثل العلريق: ظهر عل ونع ما محبمثل الخكم. به 

فنماهتالبه من عنتعلفه أن الشيطان يلمث، فلا سمعه، أن يريد وهولا 
فسمعهالكلام يستمع الرحل مثل الصفا: عل ونع الذي ومثل 

منفقح العمل، عل عزم فيه لمس تلب إل يفقئ ثم ؤيتحنه، 
يستمعالرحل مثل ت شوك فيها طمة ارض ل ونع الذي ومثل • تلمه 

موافرعند الشهواُت، له اعرصتخ فإذا به، يعمل أن وعوينوي الكلام 
الذيومثل به، يعمل أن نوى ما اسنعإل، فرك فاقدته، حنقته، 

صما:عل ولا شوك فيها ولا ظهرطريق، عل لمس محلمة ارض ل ونع 
يممتم فيفهمه، به، يعمل أن محبموينوي الكلام إل بتع الرجل مثل 
الشهوايتح.وثبالم، الآءءال( مجرافر عند به العمل عل 

اهنحب ما غائر فإ الشل، هذا ضرب، نلقي أبوعدائي: نال 
والإنمامحتحبالأستملع ادتبمم لأنه عباده، به أدبج مما عليه، يدل أن تعال، 
الشهواهمت،،ومحانية الاعإل مواع عند عليها، والممر ال3الاءة، عل والنية 

،اجوارحهمراأ|ألوعا ؤإن لها، واشية الطاعة عن ا،لزيلة والاعوا، 

الأمور:لولاه المع 
الذيالمع أن يغلهر ولكن عامة، يصفة المع آداب وهذه 

مفرناحاء حيث الأمور لولاه هوالمع ه الد رصول ا مدنيقصده 

• ٣٥الحام٣٣- للحارث الد لختوق الر>ة )١( 
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عنهنولوا ولا ورموله اف أفوا آمنوا الذين أيبما ( ٣٢عمران؛ 
هيسمعون لا وهم محمعظ نالوا كالذين تكونوا ولا تسمعون وأنتم 
الاJين الالكم الصم اف صد دواب الشر ون ( ٢٠ال: )الأنف

وهولتولوا أسمعهم ولو لأسمعهم، حيرا شهم اف علم ولو يعقلون 
السءإعأذ لما تين الكريمة الابمات وهد0 (. ٢٣رالأنفال؛ ^ معرضون 

مملعبه ا،لأمور الملع ؤإنما فحب، وتفهمه الأذن نقاله ما ليس به الآمور 
هيسمعون لا وهم سمعتا ئالوا كالذين تكونوا ^ولأ امتجابة 
افومن ؤ الْلاعة عنه نتج الذي هو المول فالماع ( ٢١)الأنفال؛ 
[٥٢]النور؛ الفائزوزه هم فأوكااثا ويتقه اف وعنس ورصوله 

نالكأما القلب. من محشثقة طاعة نكرن أن من  JLjفلا الهلاءة أما 
لأماذلك ونمال؛ تارك اش بما بمأ فلا اللمان  ١۴بفلاAر الق الطاعة 

الخمةالطاعة أن الكريم القرآن بين ولقل. ، ١٠٠٣^■الفنرأن يتدبر لر طاعة 
يبكتهم، أنرام عيا ونص ه، للنك، الطانمون محها بتجنب الي م، 

تلوحم،ل يطيعوا ولر بالنتهم، العلاءة ادعوا لأُم ذلك وعنفهم، 
يْنيمن ؤ بحانه نال غيبتهم. ل وعصوا حضورهم، ح-الة أطاعوا 

حمفاياعليهم أرملناك نإ تول ومن افه، أطبع فقد الرمول 
تقولالذي غير ممم طاثئة ستا صدك من يرزوا فإذا طاعة ليقولون 

وكسلأيافه وكفى افه عل وتوكل صبمم فأعرض بجنون ما يكتب واف 
اختلافافيه لوجدوا افه غير محي من ولوكان القرآن يتديرون أفلا 

كاذيةطاعة أولثك ادعاها الي الئاعة هذء ( ٨١، ٨٠)النساء ك؛ٍرأه 
ولوتدبرو•الئنرآن يتدبرون لا لأمم ذلك يعلنون، ما ض أصحابما بملهر 

آيةوق معرونا. وتول طاعة لهم فأول تليبمم، ولخثعتؤ نقومهم نا لأثر 
بحانهفينول الناعت يدعون الذين اولملثا عل القرآن ينكر أحرى 
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منميم مرض بميل نم وأس يارّول ياف آمنا ؤدبمواون وتحال: 
يمميحكم درّرك اف إل دعوا وإذا بالومت؛ن أرلثك وما ذاالثv يعد 
أيمدعضن إله يأتوا الحق لهم يكن وإن معرضون محبمم فريق إذا 

بلورّوله عليهم اف بحف أن عنالون أم ارتابوا أم مرض ئوحم 
الطاعةالأمان بين ثم ٠( ٠ -  ٤٧)المور; الظالوزه هم أولتاك 

ورسولهاف إل دعوا إذا الؤ.نين قول كان ؤؤإءا الموله انمّححة 
ومنالملحون، هم وآوكك وأطعتأ ممعنا يقولوا أن ييمم يحكم 

)ايور•المائروزه مم نأولثك ويتقه اف وعش ورموله اف يطع 
لفكان الخشيت مع امرحن الي تلك الخقة الطاعة عي عده (. ٠٢ء ٥ ١ 

والظاهرالباطن صلاح ذلك ل لكان التقوى ومع الباطن، صلاح ذلك 
ص.

حشيةءأ-ادتين مع امرجت الخقة الهلاءة عي تلكم 
وهماالكربمتئن الأيتتن ل يئن كا ^٠٠؛^، ٠٠'مكانأت؛ن جزاوعا فكان وتقوى، 
بخرالد فأكرمه الطاعة حق ورسوله الد أطيع لن فهنيئا والفوز، الفلاح 

بضاعة.

الأتان:عل الواجة الطاعة 

الأمراء>م الأمر الأمر،.وأولو لأول اطاعة أن ذلك بعد اعلموا نم 
١واجبة والعناء  عنبعيدة دامت وما السل_ين، مصالح ق دامت ٠ 

وأطيعوااف أطيعوا آمنوا الذين ايأا ^يا سبحانه تال، ولدللث، العصية، 
اهأرثيكم الأية فتدبروا ( ٥٩)الماء: \لأص وأوق اررّور، 

وأطيعواا)ذ أاطيعوا ه الرّول، وحان؟، اه الءلاءة؛جانب، ذكرت حيث 
)منكم(،كلمة بديا وذكر الأمر، أول بجانب الهناعق تذكر ولر الرسرل،، 

لمت،الأمر أولب طاعة أن سحانه اث لمن الكريمة الأية و ذلك، وكل 
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جهةوس جهة. س محيا ورسوله.،  ٠٥١لطاعة تع ر ياثما متتلة، 
حاعةس يكونوا ان بد لا الأية ق ذكروا الذين الأمر اول فإن أحرى 

اششعائر تنمي عل ؤنحرمون رإيمات|ما يمرون الذين من الومت-ئن، 
لهمعولا؛أتكون امرأ، ورسوله  ٠٥١١يدي بض يهدمون ولا حدويء، 

اشيعايرا لر الذين طاعتهم نحب الذين الأمر أولو محم اولثلث، مترأ، اهد 
بجونلا الهلاء٠ هذْ ان ئم واالؤمن؛ن. ورسوله اث غير يوالوا وب ورسوله، 

•الخالق معصية ل يخلوق طاعة فلا وتعال تارك  ٠٥١١ذهعصية تكون أن 

الني.يما فال،; عنه الد رنحي عل عن المنة ل حاء ولمل 
*غضبيءليعو0، ان وامرمحم الأمار، من رجلا عليهم وأمر مرية 

ندت نال بل، I قالوا تطيعرل؟ أن ه الني قدامجر المس ت وقال عليهم، 
فجمعوافيها، دخلتم ثم ارأ نوأوندتم حعلما جمتم الأ عليكم عزمتا 
قالبعض، إل بعضهم يتنلر فقام بالدخول، هموا فلط فاوفدوا حطا، 

كذللئإمحم نينإ أفندخلها؟ النار، من فرارأ .و الم، تجا إغا ت يعضهم 
خرجواما لودخلومحا فقال: للني.. فذكر غضبه وّاكن ادار خمدت، إذ 

العرون،أرا،.ل اطاعة إنما مماأبدأ، 

أوتركحرام نمل إل صاحها نحر أن ممكن طاعة كل وهكذا 
إننم آثمة، طاعة ارض، j أوالممريط عرض، أوانتهاك نرض، 

يطيعأن عليه يجرم فإنه معصية، ق بمليع أن عليه مجرم كإ - الملم 
متاعهمازثاءينمنم مهان حلا؛، كل ^ولأتطع تعال: فال العصا؛. 

)القلم؛وب؛؛نيم مال ذا كان أن زنيم ذللثا يعد عتل أثيم معتد للخيل 
منمبذا كان ؤإن صفاته مدء من تعليع أن عليلثا فيحرم ١( ٤ ~ ١ ٠ 

>،ءن للإمام واسمء-ة المع -باب  ٢٦١٣ص الأحكام محاب ٦. -ج الجاري )١( 
,عته اه رصي 
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ذكرتاعن تلمه أغفلظ من تطع ^ولأ ت بحانه وتال ؤبمسلطه. ومال 
أكرتطع ^وإل ونال ( ٢٨)الكهف: نرطأه أمر0 ولكن مواه واتح 

(١١٦)الأنعام:افه^ مسل عن يضلوك الأرض ل من 

حمعاالومنان وعل علمه نحرم ذإ"اا الحماة، طاعة عليه تحرم وكإ 
يألونلا والذين ذمة، ولا إلأ مؤمن ل يرمون لا الذين الأعداء طاعة 

أوككمذب كان أيا الخبر، لما بحون لا والذين بحالأ، ا1ومين 
دينلهم لمي أم كالكتابيان، بدين يدينون كانوا سواء الكافرين، 

منفريقا تطيعوا أن آمنوا الذين أبما ^يا تمال: تال كالشيوهمثن. 
١٠عمران: )آل لكفريزه إممانكم يعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين  ٠)

يرديكمكفردا الذين تطيعوا إن آمنوا الذين أبما ^يا بحانه: وتال 
ومحوخترالتاصريزه-ولاكم. اف بل حاّرين فتتقلوا أعقايكم عل 
(.١٤٩عمران: )آل 

القسمذب الق مي الخمة الطاعة أن - الد أرشدكم - اعلموا ثم 
١٦٠وتضمد الرؤح، بما ونمو اللب ونحلو القلب، وتطهر الحس، وترهق 

تملأالق الطاعة أما اه، إل الانقار ب LjUUيشعر الق تذكم الحروح، 
كانترمما طاعه قتالك وفخرأ، تيها صاحبها عند وتحدمث، غرورا النفس 
يقول:أمحااصءةحينا الد •يناء ابن اث ورحم منما، خيرأ العاصي بعض 

واستكبارا!.عزا أورثت طاعة من حم وافتنارأ ذلا أورثت 
مثشة،كل لجتاز يعيننا وان الحنة، للعلاءة يوفقنا أن اس سأل 

نبياكمن اللهم وأكرمنا الaلاءة، عز إل العصية ذل من أنقلنا اللهم 
المزعيوم اللهم تروعنا ولا الشفاعة، ونيل الحوض بورود ومصطفاك 

وسلم.وصحبه آله وعل ممد سيدنا عل وبارك وسلم اللهم وصل ,الأض 
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الخهاد:الثالتة: ١^٥^ 

والطاعن;المع بعد ذكر• سب 

مدهمن محبرة، دلالات له والطاعة المع بمد الحي—اد وذكر 
الدوجه يبتنون ما اول يبتغون وطامتهم سممهم ق اللمز أن الدلالات 

المحرمات.عن والدب الدين، شعاثر ؤاتامة 

ولاإمارتبمم، ل لهم هم لا الميبن أمراء أن الدلالات هد0 ومن 
يرجهممن له أرنحى وليس الذ، لإرضاء الإمارة لهدم تكون أن مجن لهم أحب 

.ه كله الدين ؤيكون فتنة تكون لا حى سيله ق للجهاد ايلم؛ن 

ولالطاعات، وارفع ان، القربأعغلم من الد سيل ل اد والخه
دتنهم،المجاهدين، عل وتثمح، الحهاد عل نحنا كشره آيات الكريم القرآن 

تامةتفميلأت المهلهرة المنة ول عنه، التقاعسبن وتنوعي تدم بل وتعنفا، 
ذلمن الخهاد عن المتقاءسين يلحق لما واف وبيان المتعددة، الخهاد لقفايا 

•ونتن وصائب 

الجهاد:مادين 
الخرب،ليشمل وميادينه مفهومه يتع الق سيل ل والجهاد 

القسجهاد ولشمل والرؤهم، والمكري، والمادي، النمي، والإعداد 
واداضينالكمار جامحي المي أبما ا موسبحانه: فال باليان. والحهاد 
وقالان. يالنالمتاففن جهاد أن ومعلوم ( ٧٣ت )التوبة ه عليهم راغلظ 

(٦٩رانمكسوتت سلتاه< كأدييأم فينا جامحدوا ووالدين سبحانه؛ 
جاثرءرا،سلطان عند عدل الخيالكلمة أعظم من وإن ه الني ؤيقول 

جاتراصلطان عند عدل كلة الحهاد أفضل جاء ما باب النتن كتاب ل الترمذي رواء 
٢١vالوجه.ط\ من غرب حن وقال  ٥/١٣
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للجهاد:الإعداد أنواع 
لحولإعداد بدون الخهاد فإن ، ١٣٠بد لا مرحالة للجهاد والإعداد 

أنولع:الإعداد ومدا وعتاد، سلاح بدون للجمهت 

المائي:الإعداد ١. 

بضيتوهم كإ ثيء كل وليس أنواعه أحد المائي فالإعداد 
رباطومن نوة من اصتطعتم ما لهم ءؤوأءدرا مجحانه: الد قال الاس. 
ملموملا دوم من وآخرين وعدوكم اف عدو به ترمون الخل 

الدكتاب ل منكرة جاءت قوة وكلمة ( ٦٠رالأنمال: ه ملخهم اف 
منبعد فيإ عرف ما كل إل ورمحز إشارة الخيل ورباط قوة، كل صل 

أنس ثد لا ما وكل وتحلم، عناية إل نحتاج ما وكل وصوارخ، طاترات 
٠الملمؤن عند مهيأ يكون 

الشي:الإعداد - ٢ 

بريدالذي الناس إل محل لا حى الأنة إعداد القي والإعداد 
الغرورفيملأ الطريق •fI ويشت0ل نتعي لا وحى إليه، نمل أن عدوما 

ثيء•كل عليها 

ماكل فإن والغرور، اليأس الأمة نحب موأن النفي الإعداد إن 
ناحدأن دون الغرور علينا أوييهلر عليتا، اليأس ؛|يمن أف عدونا ييتغيه 

•والياس الغرور اعف، المرصئن، نذين عشنا لقد بأسابه، 

نفكراذ س العدوابر أمر أن نفلن فكنا يوما، الغرور صرعة عشنا 
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لمزمه أن عل يادرون فأتنا العدويكال«ة، مزم حيتإ أننا نظن وكنا فيه، 
مركة.

أنأردنا بل الد، ثممع نتجاوز أن ا أردنيوم الغرور صرعة ا عشن
ورايةبتمثال نفاخر فكنا العدو، عل النصر طليا ق ورسوله، الق نتجاوز 
الشهوات،متتقبمات ل وغرفنا فليالة، أياما العدو لدحر وحددنا ونغم، 

وبينإوأرواحنا، أثساحه •ع محربع ق اوليل، نشوة لمحيا القداح وسكبنا 
اللعوبنغم سكارى وهم التواميئن نشوة العدو استغل القوم 

القاصية،نحربته فضرب كله العدوذلك استغل عمري(. )أنت اللروب 
عإثةوتوّ؛ين سح سنة ذلك كان جذوة، كل وانهلفأت أمل، كل فتيي 

والق.

البمأس،رض الأحر دالرض الأحرى العلة نمش النوم نحن دما 
يتفعلردمعا، وعينه حزنا وقلبه ا،لا ه نفتفيض الذي الهلور هذْ وكاتب 

فائالهابماقب محر-ة كلمة يصح الخهاد فكاد الحهاد، إل الطريق بجد لا أن 
يربيهالذي وكان أراد، العدوما بلمر لقد الخيرات، بجار عقاب اكرهن 

لنجد لمتا ما ولكننا القس، تموت حيث يأس، إل الغرور يتقلب، أن 
فلن٢( )الفجرت عشره وليال ^والفجر مسورة صدورنا وق الصحف 

العلورهذه اكتب، ا وأنالوذن هوصوت وها نفوسا، س اليأس ممكن 
داموما )والفجر( سورة نقرأ يمتا ما إننا نعم . أكبر، الد اكر ءالد يقول 

أنركابه بيرق وس العدو، فخميء اكرا الد اكر، ءاهذ رتفعا مجلجل 
بدولا سقوط، س لراية لهذه بد فلا رايتهم، تثبت ولن غايتهم، يبلغوا 

مرطس كدصأهمم 
التاهبفرة يعيش انه ملم فرد كل يشعر أن التقى الإعداد إن 
إنالناس لم تال حيتا تبل س وأحيائه آباؤ. تال ك،ا يقول وانه للجهاد، 
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الوكيل،ونعم اف، ا حبنت فمالوا فاحنوهم لكم جعوا ند الناس 
نحافوهمفلا أولياء، عنوف اكيهلان ذلكم وإثما وتدبرو، الد فول فامتوعبوا 

(.١٧٥عمران; )آل مؤمت؛نيم كنتم إن وحافون 

الغكري:الإعداد . ٣ 

تكرفومحوأن الفكري، الإعداد وهو الإءل.اد س أحر نؤع وهاك 
ببمايراد كلاذاءة ؤيتجمب إشاعة كل محارب جادة، فؤية المسالم شخصية 

ودفاعه.فوته مه تف وان الساعة قضايا أهم عن تشغله أن 
.إمعة المسلم يآكون لا أن كاJالثV الفكري الإعداد 
رح،كل مع ومميل ناعهم، كل نتح لا أن الفكري الإعداد 
الثقافة.عيدان ل -أزمنا أن عدونا ثمكن لا أن الفكري الإعداد 
لتراثنا.نتنكر لا أن الفكري !لأعداد 
حويا،يدور ماذا نعرف أن الفكري الإعداد 

معيتفق مما فنفيي كله العار التاج مضم أن الفكري الإعداد 
ونباله،نخاله ونهلرح وحلاصته، نبينه ناحد واحوالا، اوصاعنا 

مهإيشاء ما عليتا يفرض ان عدونا ثمكن لا أن الفاكري الإعداد 
كانفيذلكسأذى•

أرصنا،عل الخ-اثم-ين اعداتتا س يروما نأحد أن ا أحرانوما 
•القريعاما 

اعغبالإعداد س الشلاثة الأنوبع هد، أن - اه أرثيكم ٠ واعلموا 
إعداداك ومن• وغثرهم الملمون مها يشرك والفكري، والشي المائي 
•ارّو"كا الإعداد به ونعف، غثرهم، فيه يشاركهم لا بالمسلين خاص راع 
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•L^تل ألح—؛ن ال أبولت 
مصرميالد ل ان ك-، جنأي عل 

الكريمةالأية أنوار اللم عروق ل نرى أن الروحي الإعداد 
معالإعداد ه،ذا ميأ فإذا ( ١٧٣)الصافات: الغالوزه لهم ^وإلحنينا 

اضنمر كان المال٠ين، ات إمكانحدود ق مي الق الإعدادات من غيره 
الومتتن.عل هوحق الذي 

•ابهاد مراتب 

القسفجهاد الممس، جهاد الخهاد، مراب أول من أن اعلموا ثم 
واكبهاالخد، محمل وحلتها نفك، جاهدت فإذا يالص، الخيال تبل 

•7أا نجاهد أن استطعت والحد الولد 

جهادإنما المباحان، تحريم ولا الهليبات، »نعها ليس القس وجهاد 
تحباوأن عمله، من بد لا تعملما علمه،وان من بد لا ما تعلم أن القس 

•ذلك عل وتصم إله فتدعوهم لياس الخير 

أنأردنا إذا هذا محلي، له يتع لا الخهاد عن فالحديث ومعيرة، 
أهوال،نورد أن أردنا فإذا نعلين، دون والسنن الكتاب، ل ورد ما فيه ندكر 

صدورناتكنه يما أو وتعليق، شرح إل محتاج بما دلك عل ونعلهم، الحياء 
تجديماذا ولكي، محليات، إل مجتاج اد الخهعن الحديث، فان اكره، وما 

هثروتتحسا أن إلا همه وليس الخلد، فقد لن ار والأسفالجلدات 
منتتجتكم تجارة عل أدلكم هل آمنوا الذين ابما ^يا الاصفار، ب

بآموالكمافه سل ؤ، وتجاهدون ورسوله ساقه تؤمنون ألمم عياب، 
١(١ ~ ١ ٠ )الصفح: تعانموزه كتم إن لكم خثر ذلكم وأنمكم 
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والحرمات،الأيام عن الابتعاد رص للهجرة احر مدلول وهناك 
اثنهمر ما شجر من الهاجر ه: الرمول عن الصحح الحديث نفي 

بنعمرو بن عبدالد اعن له واللففل وضره أحد الإمام أخرج وقد ءنه«لأ، 
القسامة،يوم ءللإت الظلم يقول; اش. رمول سمعست، قال الع_اصره 
والشحؤإياكم التفحس، ولا الفحش محس، لا اس فان والفحش وإياكم 

البخلبوأمرهم ثلعوا، أمرهم؛القطيعة قبلكم كان من أهللث، الثح فإن 
أياض رسول يا فقال رحل فقام نال ففجروا بالفجور وأمرهم فخلوا، 
أوذاك فقام ؤيدك انلث، لمسمن المسلمون يسالم أن قال! أقفل؟ الإسلام 

ربلثا،كره ما تبجر أن قال اقفل، الهجرة أي افد رسول يا ت فقال آخر 
دعىإذا ثبسجإ أن البادي ضجرة والبادي الحاصر هجرة هجرتان والهجرة 

،٢١أجرأ((وافضلهإ بلية أعفلمهإ والحاصر أمر، وJطعإذا 
قاماالومحلن، بترك تفر كإ الهجرة أن إل إشارة الخدين، هدا وق 

الهجرتتن،ءات؛ز، أفضل هي العاصي ترك ؤإن العاصي، بترك تفر كدللث، 
الرسولنال ولدللثإ محمله، بقدر يؤجر إنما الإنسان أن الرسول. بين ثم 

إذاؤيطيع دعي إذا بجب أن الادي ررمجرة واللام الصلاة وآله عليه 
فكلفيه، الإقامة ه نفألزم بناء له فليس البادية، هوساكن والبادي أمرء 

ساكنوهو الحاصر هجرة ولكن للجهاد. دعي إذا بجاهي أن عليه يجب ما 
ولأنفيه، ممكن، ببناء ه نفألزم لأنه أجرا، وأكرها بلية أعظمها الدينة 

والعريان،الفتن كرت وكل،ا أشد، الغرياتر وأنواع أكر الفتن أسباب 
الدينعل الشات كان لدللث، ؛ كدللث، أكر والقاومحة الصر كانسثإالحاحةإل 

رواء ١٣ص ١ ؤيدءج لسساته من اليرن ّالم من اللم باب — الإبمان - المخاري )١( 
عمرو.بن عداث 

. ١٥٩ص السدجآ )■ا(
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المارقه دينعن )الرند دمهم: الإملأم اح أبذين الوس 
أنعل الحرص كل حريما اث. رمحول سدنا كان ولقد لاوماءة،أاا 

واننحرقه، أن الأعداء من يندرأحد لا منيعا حصنا لمة المالخإعة تخلل 
شيالنمن كءهلان ثغرة يدعون لا متينا وبقاوهم مرصوصا صفهم يكون 

ولاسه لا واللام الصلاة وآله عله م كان لقد الخن، او الإنس 
كان• نال لخشي ا ثعلبة فعن اللم؛ن، ب؛ن تفرق أي يرى أن يرصيه 
فمالوالأودية، الشعاب ق تفرقوا منزلا اش. رسول نزل إذا الماس 
منذلكم إنما ة والأوديالشعاب هذه ق نقرتكم ]إن ه الد رسول 

يقالحق بعض إل بعضهم انضم إلا منزلا ذلك بعد ينزل فلم الشيطان، 

هذاكان إذا بالكم فا القلوب، شغاف إل يصل لا الذي التفرق هدا 
وتكرالاراء، به ونحتلفا النيان، يه اتعل ؤيتالقلوب به تتصيع التفرق 

العداء.به ؤيشتد الأعواء فيه 
امرْ،من حيرة فيه له يكون أن لملم ليس فرض الخإعة لزوم إن 

بيمميدب وان تذللللملمنحاءتهم أن عل الكريم القرآن حرص ولقد 
افهمل >ؤواصصموا تلهم س بالأمم حل مما فهومحيرهم التفرق، داء 

ي؛ننألف أعداء كممم إذ علكم افه نعمان واذكروا تفرنوا ولا حيعا 
تسحاته وتال ( ١٠٣ت عمران رال إحواناه يمممته نأصيحم تلويكم 

والعبنالتمس يالتنس ان تعال اد نول باب الديات كتاب ق الغاري اامر-بم را( 
ملماركاء بملدم لا والحديث  ٦٤٨٤ه/االاثال٠ صور؛ س  ٤٥الأية الخ . بالمن. 
والببالمس؛المس، نلاث: بإحدى إلا اه رسول وأل اث إلا إل لا ان يشهد 
ليمائ.التارك لديه واكارف، الزال 

- ٢٦٢٨حدث - المكر اممام من يؤمر ما باب - الخهاد كتاب - داود 1بي صن )٢( 
Ai/r
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عشرةالمائعة الخإمية 

)الومنه: الد رسول نال نال؛ عنه الد رصي هريرة ابٍ( عن 
احرصحبر، كل ول الضمن،، الؤس من اه إل حنواحّ_، اكوي 

لوأقتقل فلا ثيء أصابلث، ؤإن تعجز، ولا بائد وآصتعن ضالث،، ما عل 
لويإن نمل، شاء وما الد تدر ت قل ولكن وكدا، كذا كان كذا فعلت 

الويهلان(راا.عمل تفح 

الفردتشخصية يتكوين الإّلأم عناية 
علايحافظة ل اللم ينفع ما عل اشتملت، الخإممة مده 

اسأن ذلكم الأيواع، يه تنجرفا ولا البل، ُه تتحري، لا حى شخمسته 
منضرْ عن ممتاز وحده نسيج يكون أن الملم لعيدْ بحسؤ وتعال تارك 

صمةيترك لر ه الرسول وكيلك! الحياة، مظاهر من منلهر كل ل الناس 
العكسوعل ب|-ا، وأمرهم عليها المسلم؛ن وحث، إلا الملمة الصفالت، من 
وذللث،مما، المسلمين . وحدر إلا تحد لا صفة هناك تؤ فاليذلك،، من 
.الكرممة القؤية شخصيته للمسلم تكون أن أجل من كله 

مبكل يممليع الْلهرة السنة ؤيتأمل الكريم الكتاب، يتدبر والدي 
تعملأن شاما س الي الاحاديثه ومثامتؤ الايايتؤ مثات بج*ع أن وسهولة 

كلل الماومة عل تؤية تكون شخصية . الملم شخصية تكؤين عل 

•_؛ أ،ء< ص ٢ ١ ٥ ٢ ص ٤ ياض»/ج الأم ي /؛اب التبر كتاب• ي ملم ردا• )١( 
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ومقاومةالشهوة، ومقاوعة العدو، ومقاوئ النسطان، •قارعة مياديما، 
هأحكام ل كله، القرآن ق مشوية الكثيرة الصمات مده . الأموا، 

نال(، الأقوياء عبادْ من لهوثب وتشريعاته. أمثاله ل ونممه. 
افهيأق موف دينه عن منكم يرثي من آمنوا الذين أيها ^يا سبحانه: 

الكافرين،عل أعزة ١^٠^^،، عل أذلة ومحونه، محهم يقوم 
ونال،:(• ٥٤)الاثا-ةث لائم؟( لومه نحافو0 ولا افه مسل ق نحاهار*ووا 
وكافأ٤(. )الصف: صماه مسيله ل يماتلوي( الذين نحس( افه 

الإبمانثلوبمم ل بان: ورسوله اش حاد مجن يوالون لا الدين 
الهليباتمن يأكلوا أن عباده وأمر (، ٢٢)المجادلة: مننهب< بروح وائدهم 

مجد،كل عني■ زينتهم يأخذوا وان لهم، الد أحل ما بحرموا لا وان 
علالق ربتل والذين هدى، فزادهم بربيم آمنوا الدين الفتية عن وحدثنا 
بورقكمأحدكم ؤءا؛عثوا موله: عمم حدثنا الحق، عل لثتهم نلوحم 
منهبرزق فليأتكم طعاما، أنكم، أبما فلينظر المدينة، إل هذه 

إبمامممع نهم (• ١٩-(: ٥٠٤١١)احداه يكم يشعرن ولا ولتلطم،، 
ييتممونالأزش، الهلعام يتخيرون الصمات. ياحل يتممون وورعهم 

ولاؤولنلهلف بحانه: نوله إليه يثير ما وهذا والوعي. واليقفلة بالحذر 
تكونش الأمة لهذه تعليم كله لئ( ذلق أليس أحدأب(. بكم يشعرن( 

دنياهاترك لا لث( ذلمع ولكما لدنياها، آحرما ترك لا حذرة، ينغلة 
لأعدائها.

ل؛الن-ين عباده عل اء اكنمعرض ق وتعال تبارك الد حدثنا ولقد 
عليهمومن والفحشاء، السوء عمم محرفا الذين هؤلاء ثهوة، تغرهم 

بالإخلاص.

تؤجيهاتكلها العناهرة صنته كانتا واللام الصلاة عليه والرسول 
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منيرصى لا العام االفلهر محال ففي كرممة، شخصية ذا ليكون للمسلم 
السلمنؤيامر شيهنازرا،، برأس ؤيشهه الرأس، ثائر جاء الذي ذلك 

يكونواحق إحواتم، عل يقبلون ويم ورحالهم أنمهم بملحوا ان ب
ينظانةيعنون لا الذين أولئك ؤيتوعد حما ق الثامن كأمم 

يتثثهواولا واليتهم بتوتمم بإصلاح المسلمين ؤيأم ،، ٣١٢٠٦وأيد;أجامهم 
شنايفعل أن أو أصحوكت ه نفمن السالم بجعل أن ؤيض بيه—ودر؛،، 

إحدىل نملا  ٢٠٠أحدينتعل أن قس التهم، بيلوكونم الناس يجعل 
يول(فيا سما السلم يكون أن M بمس كإ الأحرى-لْ، ؤيترك رجليه 

نال؛بار بن ء_طا» من الئعر إصلاح باب الخامع، كتاب ل الوطأ ل مالك روى )١( 
اهرمول إليه *أثار واليب، اراص ثائر رجل ف-خل الجد، ل جو اد رمول كان 
شالرجع، نم الرجل سل ولحنت*، رامه شم إصلاح بمي كان أخرج، بجد• قق 

شرحصعنان(. كانه الرأس ثائر احدكم يأق ان س غم مذا )اليس قو اه رمحول 
.٣٧١ص /جْ الزوم 

'،،/١٧ ٢٧الإزار إمال ل جاء عا اب باللماس، كتاب ل صنه ل داود ابر روى )٢( 
علنائمون رإنكم يمول؛ قق الد رمرل عمعتا ت تال غنه اث ونحي انادرداء ابير عن 

الناس،ل شامه كاتكم تكونوا حق لباسكم واصالحرا رحالكم، صالحوا فأ إخوانكم، 
اصش(.ولا الفض نحب لا مال اث فإن 

TAn/ooالعلمام، الدس غل ل باب الاطسة، محاب ق ّته j ائوداود روى )٣( 
إلايلوس ملأ ّى• فأصابه يسله، ولر عنن يد» ول نام )_ تال: ه اس رسول عن 

نمه؛

بنصمد عن  ٢٨٠\أ/' ، UUajJlق جاء ما باب الأدب، محاب ق الترمذي روى )٤( 
جرادالكرم، بمب كريم التطانة، بمب ننليف اللب، بمب يب الد إن المتب: 

حلهءيثمدا ث ونال اليهردغ بتشبهوا ولا أفتيتكم، آ تال أراء فتظمرا الجرد، بمب 
يصنف.الياس بن وحالي غريب، 

واحد؛،نمل ل أحدكم بمثى )لا تال: قو الد رسول أن محه اث رنحي ريرة أب عن )٥( 
كرامةل جاء ما باب الياس/ /كتاب الرمذي جبما(. ثنغهنإ ار جبما شالتنا 

• ٨٣ص ٦ ج • الواحل■• الغل ل الثي 
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لأنمزأنبجرز ولا الممرا،، ممفلهر.رلر طهر أن لأحد يبني فلا غ؛ربم، 
ثالث.ل١،ومعهإ يتتاجيا 

ماالطاهرة مشه j بتن واللام الصلاة وآله عاله فإنه وبالخالة 
كلينهيه منيعة ونلمة حميتأ، حصنا يكون حى الانزلاق نر الملم يقي 

صدورهمز رهة أشد لأنتم ؤ عنيد. وحار أليا وحمم عدوحاني، 
(.١٣)الخثر: قه \ص 

امحسممي•اسةالأدد:
الأولالصفة مي وهنوه القوة، *ي ذلك نحقق ئا صفة أجع ؤإن 

 )j الضعيف،ٍانلومن مجن اث إل وأحج، محر الغنوى )ا،لوس الحديثات هذا

لقوة؛اس 

القس،عزبمة عنا بالقوة )والمراد الد: رخمه النووي الإمام ، JL؛-
علإثدامأ اكر الوصم، هدا صاحب، لكون ، الأحر؛ أمور ل والقرنحة 
الأمق عزممة واشد *للمه، ل وذ*ا؛ا إلته حروجا داّمؤع الحياد، العدوق 

واحتإل،لطك، كل ق الأذى عل والمر المكر، عن والمي بالمرو؛، 
وسائروالأذكار والصوم الصلاة ق وارغج، تعال، اش ذامت، ل الشاق 

هأقوله وأما ونحوذلك،. عليها ومحافظة لما 'للما وأنشط العبادامحت،، 
قلاشراكهيا حر والضعيف القوي م، كل مح، نمعناء؛ ص كل >وو، 

انمادا>ءت،،لأ،.مجن الضعيف، به يأي ما سمر الإيمان 

يئنيجلان فلابماص ثلاثة محتم )إذا قز: الم غال ى اد رمحي مياد ص )١( 
إذاياب: الأث؛وان/ /محق المنادي، بمزه( اجلان __، محيلرا حق الأخر 

. ٢٣١٩، ٣٥٤^ثلاثت. آمم، كانوا 
• ٣١٠م، •  ١٦ال>»ؤيج يهمح لم مصحح )٢( 
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الخم،شعاب من ممره شعابأ صاحبها تمح القوة أن نعلم هنا وس 
الذيمو إذن القوى وليس والآخ-رة، الدنيا ل السعادة أبواب له ومح 
كلل حاله سنك الذي هو القوي الومن إن حلفا. أو صلفا يكون 

وتولهمعاملته ق اائs وظلبه، اللحاق تتعليع أن تود عماده ففي . ّثىء 
الأتؤياءمن اللراز محذا الضعفاء. من اليل عل نوه نحمله لا الحق، 
تالاض. كتاب ق مميمة لم امثلة نجد وتعال تارك اس أحهم الدين 
امتأجرتمن حم إن ، اصشأمم، ائت يا إحداهما ؤ؛ادتا ت بحانه 
هملآجعلي ؤءال بحانه! وقال ( ٢٦)القمص! الآهيرأ،؟< اكوي 
تماثل س جل وتال (• ٥٥)يومف؛ ^٣^ حفيظ إل الألم، خزائن 

قال الفعن يمون يمة أولوا ملكم سماكرونس كان 
(.١١٦>ءود! 

-الطنيان أباب من سما تكون قد اللنوة أن اش أرشا-كم واعلموا 
خمايةق الطنيان أباب عن تحينتا حينإ وذلك تبل من قلنا كا 

مما!الذي والحدث الإيمان، عن منفصلة قوة لأما ذللث، الاستقامة، 
القوك،(.)الموس 

القوة:أنواع 
قتارة ذكرمتذ رسوله وسنة ا،د كتاب ق القوة إن القول ونتيجة 

قومحلموا وسوا الإيمان، عن تحرقوا الذين لاوكلث، وذللئ، الذم، معرض 
قومعاد عن القرآن حديث الخلراز هدا دس نفوسهم. وغرتمم الأرض، 

ذد؛همتا اشد س ^لنالوا الحقا؛ يغثر الأرض محا استكثروا حهما هود 
إلالاصحابما ننج لر لأما الضعف،، مما حم قوة تلكم (• ١٥• رقمين،:

والدمار.البوار 
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تلكما ونعي المؤع، هذا من قريب القوة س آخر نؤع اك وعن
نوةمي بل قوي، متمم منطق ولا سوي، فكر عل تعتمد لا الهم( القوة 

العدد.أوكرة العضلات ثوة ميعثه النفس، عل شعور من تتبعنا 
اراةمدم حمهم الذين الملأ عولأء سأ، مالكة مملا العلراز لذا وممثل 
كإامجرها ل وليمتوما أفكارهم، صاثب عليها ؤينروا آرانهم، من لتقيد 

الرأياصحاي، مجن ليسوا كله، ذلك مجن حلوأ كانوا القوم ولكن نالت، 
إلاللأ أيها يا ؤأال1ا الكريمة الايات إل ولنستمع الثورة، ذوى ولا 

ألاالرحم الرحن اف بمم وإنه سليان من إنه كريم مماب إل أم 
كنتما أمري ل آنتول اللأ اأيها نالت مسلمين، وأنوف عل تعلوا 

قديديأس وأولوا نوة أولوا نحن نالوا تشهدون حق امرأ تاطعة 
ذلك( ٣٤-  I٢٩ )النمل تأمرين^ ماذا فانظري إليك والأمر 

حمنحيء لر المرأة وممن والخرأة، الشجاعة عل يدل فامما ثيء عل دل إن 
عليزيدوا لر ممم؟ كان ماذا ولكن أمجرها، ل ليفتوعا جعتهم ياغا لهذا 

القوة تلك وتنغلر، وتأمر تفكر أن إلا عي عليها ما إليها الأمر رجعوا أن 
اصحاحا.عن كبيرعناء تغي 

الذينوبض الملأ، اولئلثا J؛j( الفرق ادركنا التارح قرأنا نحن ؤإذا 
أن. ورموله اش علمهم الذين النبوة مأدبة وعل القرآن مجانية عل تربوا 

فيهاالمعلهرة والمرة حولهم، يدور ما كل يفقهوا وأذ الحمح،، عن ينانحوا 
العقل،ق مجزحصانة لمون المبه يتمتع كان ما عل النواهد من ممر 

ههاالن؛ي أمام يومأ انشد باس• وشلءة نفى مذيب مع الفكر ؤ، ؤبءاد 
عنه;الد رصي الخعدي النابغة 

هلتكن لر إذا حلم، ئ، حيرّ ولا 
يكدراأن فوه صنحمى وادر ب
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لبمن !٠ إذا جبل ُلأمحمفي 
درااصر الأمأورد ا مإذا حيم 

فا.فكأذ إلٍه فطرت الراوي:  JUس، اض مضض لا ه فقال 
أ.أأ غروبه ترف اننلتؤ ولا محن له محمطت ما النهل الرد 

محبوالد المدح، معرض ومر القوة فيه ذكرت أحر معرض وهناك 
الديننزلا، ومحملهم صرهم وى نالذين الأمض القرى بائه من 

ثرتنعالذين نولأء يكامم، يرتئع ما تحال الذ نوة من بتمدون 
هؤلاءالثسعلان، ؤمحنس الفتنة، •أم ونحمي الحياة، مم وسر الدين، 

تحزنواولا مترا ^رلأ محجحانه؛ اث فول ففقهوا إبمامم، بم مإ الذين 
ذينالهؤلاء ( ١٣٩عمران: )آل ه •وبن كمحم إن الأعلون وأقم 

مضإر،كل ق حيامم عل القوة هذ• فا؛عكت، الأيمان، بقوة اه اكرمهم 
مناش إل واحم، حين القوي أالؤس اث إل أحب عم ذين الغولأء 
•خثرا كل دف الضعيف الومن 

يايالم؟يليق لا والضعف ح؛ر الضعيف ل يكون كيف 

الالذي وهونول الشريف، الحاديث، نفهم كيف هنا: تتساءلون وفد 
كلأهماوالضعيف القوي الزمن ان بجئن الحديث إن ه؟ الهوى عن يمملق 

الزمنمن اكر اه محبه القوى الزمن أن إلا اهد، نحبه وكلاهما حير فيه 
حنيقازل وهونبالسلم؟ يليق لا الضعف، ان تحلم ولحن الضعيف، 

■بالتأمل جدير بالمصثه، حري بالهدير، 

متانعص الأسان وغروب ساد ت؛رق ^٠^( )ترف من• له انثلمت، ولا اى املت،; )١( 
افاثط.ايل: والرد ومقارعا، ومانعا وحدتما وا*لراغ4ا 

•معف دعُ الاشينا ين بمل وب الزار روا• ١  ٢٦ص ٨ ج الجمع ي تال 
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الضعف؛ام أق
ليسجإليأ صعنا يكون ند الضعف أن - جيعا الد علمتا - فاعلموا 

مرضأر الهمة، ق خور عن ناشئا صعقا يكون وقد وشأن دخل ب للمرء 
ولادخل فيه ان للأنليس الذي يه ونعي الأول نالضعف لإرادة، اق 

أوالعتل ق صعق يكون كأن وذلك السالم، فيه يواخد لا سب ولا إرادة 
أماصاحه. بلام لا صعق محيا أوآفة، أوعامحة مرض نمحجة لخم اق 

الإرادةل وخور الهمة ق فتور نتيجة يكون الذي ومحو الأخر الضعف 
صاحيه.يلام صعق فدلكا 
والأنسافتاكعم< ين المرق 

افا،والامتضمالضعف، بين نفرق ان فينبغي هذا عرفتم إذا 
نتيجةيكون محوالذي والأستضعان، ب->ا، فيه لصاحبه يكن لر ما فالضعف، 

أومحلمع،أوخوفا أوشح، جبن 
نقصعل أو ممح أد مركز عل نحشون لائم يضعفون كمين إن 

القرآنلهم وجه الذين التضعفون محولأء بلوى، إل اكرم، أد ثروة 
كتمنم نالوا أشهم ظالي توفامحم الذين ^إن والذم اللوم 

وامعةافه أرض تكن ألر نالوا الأرض j( متضمحضن، كنا نالوا 
ايتضعفينإلا مصيرأ، وماءت جهنم مأواهم فأولثكا نها كهاجروا 

صبيلأء|تاوون ولا حيلة ستلليمون لا والولدان والتساء الرجال من 
اء:)السغمورأه عموا اف وكان صبمم يعفو أن اف عى ذأول؛الثا 

الذين الولدان والوالنماء الرجال س الشون ونزلا، ( ٩٩-  ٩٧
•وتعالى بارك اقه يواخدمحم لا الذين هم حيلة بمتهليعون 

دخلفيه للأنان يكن لر إذا الضعف، إن - إذن - القول خلاصة 
عليقدرون ولا حيلا بمتهليعون لا الذين أولثلثإ من أصاد إن وكان 

أماخثر، فيهم الذين ومحم وتعال نارك اه بحهم الذين مم ما، محرف 
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فآثرواالدنيا لعاعات اجل من الضعف هم احتاروا الذين الضعفاء اولثك 
بحهمممن لموا فهؤلاء أنمهم، من الذلة واععلوا الاجلة، عل العاجلة 

كلدرجة وب؛ن اصنافا، الماس جعل الد أن تروا أب وتعال. تارك الذ 
منفبل من تلوناها الي الأية مل سبحانه فوله j وذلك مجمم، صف 
الضررأول غبر متن ا،لومنمن الشاعدون يشوي ^لأ الماء سورة 

الجاهديناف فضل وأنمهم أموالهم اف مسل ز والجاهلون 
وفضلالحي اف وعد وكلأ درجة القاعدين عل وأمهم ا٠والهم 

ورحةومغفرة منه درجات عثليأ أجرأ القاعدين عل الجاهدين اف 
الأيةمن افهمه »L_ ( ٩٦-  ٩٥)الماء: رحسإ، غفورا افه وكان 
الاس.من ثلاثة أصافا ذكرت أما الكرممة 

وهؤلاءوأنمهم، أموالهم الد سبيل ل الجاهدون ت الأول الصنف 
الأصناف.أفضل 

الحهادعن أنعيهم الدين الضرر أول من القاعدون اكال! الصنف 
واحدة،درجة الصنف هذا عل الجاهدين اش فضل ولقد اعذارهم، 

بلقريب هذا أن - اس رحكم - ترون ألا الحي، درجة الد وعد وكلأ 
الرسس اس إل حيرواحب القوى رالومن معنا ١^ الحديث من سه 

إلاخثر ب انمضن وكلأ الد بحه،ا الحضن فكلا خثرا كل ومحا الحمق 
اثأن ست، الكريمة الأية ولكولك، الأحر، س اض إل أحب، أحدهما أن 

اهوعد وكلأ درجة الحرر أول من القاعدين عل الجاهدين فضل 
الحسي.

مناتم( عدر بلا القاعدون فهم الكريمة؛ الأية ق الثالث، الحنق أما 
كإواحدة درجة ليس عليهم الجاهدين اه فضل وهؤلاء الضرر أول غثر 
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نولأءعل الومتبن به اهذ فضل ما أكر ما ولكن الثال، الصنف شأن مر 
منهدرجات عقليا أجرأ القاعدين عل المجاهدين الذ )ارفضل وكدبر 
ررحة*.ومغفرة 

اكالثالصنف عل المؤمنون ح—ا فمل أربعة أمور مدم إذن 
صررتم من القاعدين 

الأجر.محيا من حرمجوا القاعدين أن هذا ومعي عقليا! اجرأ أولا! 
الدرجةبتن المرق أبعد ومجا يعالمعاJدها لا درجات ثانيا! 

•والدرجة 

عنالقاعدين فولأء أن عذا ومعي ورخمة! مغفرة ورابعا! ثالثا 
أدركتمند تكونوا ونرجوأن الرحة تغثاهم ولا المغفرة، تنالهم لا الحياد 

الضعفإنه الشريف، الحديث، ق . الني عناه الذي الضعف الأن 
الأحرالضعف، أما فيه، محبا ليس لأنه علميه؛ صاحبه يلام لا الذي 
الحديثل يندرج فلا الحياة، عل وحرص جشع، نتيجة يكون الذي 

خماصيةj، اض ثاء إن تفصيل مزيد لث، لذلوسياق معنا الذي الثريف، 
ربرلا الذي •الضعيف النار أهل لصفات هؤ الني بيان عند أحرى 
له|لا<

يممعالخ،!ما عل احرص الثانية! الصفة 

القوة.بعد الحرص 'س-،ذكر 

أوالقوة تضعف الي الأسباب، أهم من الحياة عل الحرص كان لما 

صر٤ "ج ابنة أمل الدنا ي بما يمرق الي الخنان باب - ابة كتاب . لم م( ١ر 
الجاشمماض ين  ٢١٩٨
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القوةشأن بيان بعد الحرمن وصنم وآله عليه الذ صل الني ذم حا تذعب 
__،س أحدأ مارق تكاد لا الي الآمر س وا>ص اه، بجها الق 

علالحرص اثنتان: يته وتثب آدم ابن ابموم ه الني يقول ولذلك 
احدذكرها الق صمات وس انمرأراا. عل والحرص المال، 
علعدوهم بمرص ي الوت عل بمرصون أتمم - عنه اش رصي - تادتم 
علالماص أحرص ؤوكجدئأم القرآن ل اليهود أوصاف ومن الحياة، 

]البقرة;ءس؛نه ألم، يمنر لو أحدمحم يود أشركوا الذين ومن حاة 
تحولالق والمزتات، اكبطات من ا>ص كان إن نمب لأ لذلك [، ٩٦
الفلاح.ومصاعد الرش معارج و.ين الأسان بض 

الحرص.لغريزة الإسلام مذيب 

قالفعلرية الأمور محارب لر أنه وعغلمته الإسلام روعة ومن 
منشان كل ق يظهر ومحذا يضر، ولا ^ ٠٠ف؛،ا ككون هدها بل الإنسان، 

أنالإنسان ثان من كان فإذا الحرص، الأمور هذْ ومن الحياة، شؤون 
الوالضرر والمفع ينمع، ما عل حريما يكون أن فيسغي حريما يكون 

الإنسان.لذا وتمال تيارك اش بيته لما بل ورهماته الإنسان لشهوة عنضعان 

قأترْ يفلهر الذي الحر وعمل وتقواه صلاحه الإنسان ما.هي إن 
ااحرصواللام الصلاة وآله عليه الرسول يمول حوله، وني،ا الإنسان 

التقيم،اره ومالصحيح طريقه ق للحرص نوحيه ينفعلث،(( ما عل 
انإذلأثر كان سواء وتعال تبارك اش وجه به يقصد الذي العليب فالعمل 
الدعاءومن الاحرة، ق له يدحر أم الدنيا ق الإنسان عل يعري العمل 
كذللثحاالالم^ن ووجه صلاة، كل بعد علميه حريما هؤ الّك، كان الذي 

انس.عن -  ٧٢٤ص ٢ -ج الدنا >! الحرصر كرا*؛ باب الزكاة -كتاب سلم )١( 
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ذايثل ولا متعت لما معطي ولا اعطيت لما مانع لا اللهم علميه، لحرموا 
ذلكمن ء ني ينفعه لا والغي والخام الحظ هو والخد الجدارا؛ منك الخد 

ينفعلا أي الد، مرصاة ل كله ذلك ليوجه بحانه الد يوفقه ل؛ إذا كله 
ؤإنماجاهه، منك الخا0 صاحب يّني ولا غنام، رب يا منك الغى صاحب 

ريه،يرصى ما عل حريصا الموس كان لذلك غايته، كنت إذا دلك ينفعه 
عليه،حريما صاحبه يكون أن ينبغي وتعال تارك ايد وهه الذي فالمال 

لكنلذلك ورموله، اش محب فيإ يتفقه إنما ، يبذره ولا نفقته ل يرف فلا 
الإنفاقولكن والأجر، الطع فيه الملم سغي حترأ الفقراء عل الإنفاق 

الوالدينعل بمم اش مذ الذين والأولاد كذلك، والأهل النفس عل 
تتثشةوتنتشهم صحبمجة تربية تربيتهم عل حريصتن يكونا أن ينبغكب 

منوغبرذلك والخم، والرأي والخام العلم ل ذلك منل وفل فاصلة، 
لذلك،والإسلام الإيمان نمة العم واعنلم عليك. :بما الد انعم الق العم 

فعلامةغثرها، عل الحرص أكرس يكون أن يتغي علميها الحرص كان 
بهتتفرق ولا الأهواء به تلعبا لا حق دينه عل حرصه ادق المالمسلم 
•الل 

علمها:يالحرص والأمر الخمس الك0ت 

وتمروحفغلها، عليها بالحرصر الإسلام أمر خمسا لكيات هناك إن 
والعقل،والقس، دين، المي الكليات وهذه فيها، لفربمل اص 

كانتمواء القس عل الاعتداء الإسلام حرم فلقد والمال؛ واكج،، 
السكراتمن ؤيزيله العقل يذهبا ما كل حرم ك،ا غرك، نقس أم نفلتا 

وحرماب، للانإصاعة ذللئا ل لأن ومقدماته الزنا وحرم والفرات، 

الضدأ.عن  ٢٢٣٢ص ْ -ج الملأ؛ بمد اس ياب - الدعيات ت المغالي )١( 
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لكلأصللأنه منزلة، الأمور هدم ارم الدين وكان حق، بدون المال إصاعة 
هذءبه، ونومجاله ه ونفعقاله عل محافظا كان ديته عل حانظ فن لها 

وإذاعلميها، للمحانغلة صحيحا توجيها الإسلام يوجهنا الخص الكلياتا 
الأمورهذْ عل الحرص هذا يكون ان فبغي الحرص من بل لا كان 

علحافظ مته| ثيء ل تفرط ولا ينفعالثا، ما عل حرص فا  ١١الخمسة 
علواحرص الخبر، عمل وعن البالة عن يضعفها ما كل س نمك 

واحرصإنمائك، ق وتعال بارك ايد لخط يعرضك ما كل من مالك 
نسكعل واحرص الحياة، هاوْ ق أشل عضوأ تكون لا حق ءةللث، عل 
قكله ذلك واجعل صالحا، حيرأ ننليفا المجتمع يظل حق الاس اب، وأن

لالمسبة اب الممأشال فإن رايته، ورقم وعلوشأنه الدين هدا حدمة 
•الدين 

عندكمفيه نفع مالأ عل الحرص ولع ينفعلنا، ما عل احرص 
[٩٦]الحل: ياق4 اف عند وما ينفد 

باق:واسعن الثاكة: الصقة 
لقفلاث من عون يكن ب إذا 

ادههاجتاليه عمحق ا ماول ق
وماعيالئ، لاحغلتة اينعالؤإذا 

انأملهن كالمخاوف فم ن
إلاللئا يتم لا دللث، عل للمحرص وتوجيهك( يالقرة، إمدادك إن 

مجنسورة أفضل ق سجانه توله إل ترى ألا وتعال، بارك الد من بعون 
ترىالأ الغامحة، سوره ■بميعا كبه ؤ، مثلها ينزل لر الق الرر؛ وهم، كتابه 

رإياكنمال ؤؤإياك ت السورة مذه عقال ُلة واسق سبحانه نوله إل 
أنالمؤمنون يتطاله ما غاية عي الكريمة الأية وهده ٤( )الفاتحة: ئضآه 

لابنالني. يمول يه، وللاصتمانة لعيادته وتمال تبارك اهد يوفقهم 
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ياف:إلا نوة ولا حول لا معي 

الأى الأثر ل ذلك حاء كإ ر اس مبإلا نوة ولا حول *لا معي إن 
رتوذقاك،إلا ط\ءتاك عل قوة ولا بعصمتك إلا رب يا معصيتك عن حول 
ولامنزلة إل منزلة من ان للأننحول لا اى اث محمية عن حول فلا 

ايعل ينوى لا ائه كإ منه، هو-محر حال إل حال من ينتقل أن يسطح 
والطول،الحول له من نبحان وتعال، يارك ياس كله ذلك إنا ما، عمل 
بعصمتكاللهم ذآءممنا بعصمتك إلا ُعميتالئ، عن لنا حول لا اللهم 

,ءلاعتك عل لنقوى اللهم ووفقنا معصيتك عن لنتحول 

العونمقدمتها وق كلها، الأمور ق تكون الامتعانة أن واعلموا 
وشأكركذكرك عل أعنا اللهم I الصلاة عقب الأدعية ومحن العبادة، عل 

وحيلالرنحى علامة عبادته»تالكا عل اس أعاننا فاذا ءبادتكأراأ، وحسن 
الفنضا.

Iوالتعاون الاستعانة تناق؛؛ن لا 

أوجبهالذي التعاون تنال لا وتعال نارك باذ الاستعانة أن واعلموا 
تعاونواولا واكآنوى الم عل ^وتعاونوا ت تعال تال السلمان، ض اس 

قأواس ه اش رسول سيدنا ونال ٢(. )المائدة; والعدوازه الإثم عل 
قبلمن به مأمور اكعاون لهدا ،؛ أحيها١٢عون ق كان ما المرء عون 

اركتباث بالاستعانة دائرة عن نحرج لا لأخيه المؤمن نحون الترع، 
فإمااش، من العون ْللمب تثمل ك،ا اث بالاستعانة أن ذلك، وتعال، 
إنثم للث،، احها وأباش ■با أمرك الي الأسباب بالأحد اائإ كدلتشمل 

•جل ذ؛ن  ١٠٠ص • ْ ٣ ص ٣ ج اادءا» من آخر نؤع باب - السير كتاب - اثي الن)١( 
شص -  ٢٧٤ص - ٢ ح - جل بن اعد )٢( 
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الحديثدل ما ويدا لبعض، بعضهم عول لعباده اه عون أساب 
فإأح؛ه| عون ل العبد كان ما العبد عون ل |واه آنفا بدكره شرفنا الذي 
تكونأن أردت ناذا ممعونته، ممدك اه أن فاعلم أحيك، عون ل يمت، 
علمتعاونة امة والمؤمنون الد، أمرك كا لاحيك معينا فكن الد من معانا 

وبائلشعوبا رجعياكم ؤ مبحانه; فوله ؤ، التعارف غاية وما الخبمر، 
ييمم،فيإ التعاون عدا المسلمون أهمل فإذا ( ١٣)الحجرات• كارثواه 

ما•؟؛*1، دتحال بارك ربنا إن بل لهم، وعونه اث فضل محرمون فإمم 
فٍ،االتعاون المسلين عل ممايوجب محوومحيا لمك جعله محر مجن تقدمه 
ممنممي،فلم وجعتا تعدبي، فلم امرصتا الحدين، ق جاء فالقد بيمم، 
تعد0ولر فلأن عبدي محرض فتقول نجؤع؟ وكيف رب يا ممرض كيف فيقال 
تهلعمه|را،.فلم فلأن عبدي وجلمع 

احدهماينفصل لا أمران العدوان ورد الخثر، عل اللم؛ن وتعاون 
أحيه.عون ق العبد كان ما العبد عون ق فالي الأحر، عن 

بعونكتكرمنا حى خثر، عل لع؛ز، ا توفقنأن نسألك إنا اللهم 
به.إلا ن حياة ولا به، إلا يا معادة لا الذي 

الرابمة:ولأسز:الصفة 

الحديثا؛ل الخمسة الأمور ترتسجا 

منرسول جاءكم كد ؤ سه. وصم، ق الد صدق، لقد 
رحيمرووف بالؤ٠نين عليكم حريص عنتم مجا عليه عريز أنفسكم 

ربوهر توكلت عليه هو، إلا إله لا اش جي حفقل تولوا فإن 

 >١( ■U'' ريرة-ش عن ٤ • ٤ م، - ٢ جل،ج ين



علالمي. حرص من b'، ( ١٢٩-  ١٢٨)النوة؛ السليمه الرش 
الخبرصفات ل حدد  jfأنرادمحا، س نرد كل ومحل ا/آما، هذه 

الوصيةهذ0 إل وانغلر وتيظيال، الشر منزلتان له وبين ومصاعد•، 
موما بقدر اه إل أحب االوس لكون التو؛ ق الرغيب نعد الكريمة 

ااه ببالأتانة الأمر وبعد يم، ما كل عل بالحرص الأمر وبعد توي، 
الصلاةوآله عليه الشي بحرص مذا بعد إمحابية، صمات كلها وهده 

علبحرص وصحبي، وآله أمته عن نبيا يجزى خ؛رما عنا وجزاء واللام 
صفاءعا،يدعب يما ا مؤمنعل تعكس الي السلبية الأمور نتجنب، اذ 

وهمااس؛ن صنتئن فذكر. ؤيعكريا، ؤيكدرما و؛|اءءا، رونقها ؤثزيل 
وآلهعليه قوله إحداهما الكريمة، الخإصية محالْ ق والخامة الرابعة المنة 

.تعجز! أولا واللام الصلاة 

العجز؛معك، 

مرضفالعجز وتتاشها الهمة صعق ومر الندرة، صد والعجز 
موئلكمعنه الغي تس الذي والعجز القس، نحفز الي بالهمة يتمل 
التمرف،محل القدر؛ صاحبه ؤيلب، الخير، عن شمي الدي العجز 
ولماوصرر، حهلورة من العجز ق ولما ليسعي، بمعد أن و؛؛ن بينه فيحرل 
واللامالصلاة وأله عليه اه رمول ممدنا رأينا ميتة نتاج من للعجز 
،اللهمالحديث فمي مساء صباح منه وتعال تبارك بالي فيستعيد منه يجدرنا 

وكانوااكسل1لا،، العجز من ؛لث، وأعوذ والحزن الهم من بلثا أعوذ أني 
عليهموب)، نقومهم إل العجز يترب أن من لأصحابه التحذير دائم 

ونعماث حي أدبر؛ لما علته التخي قتال رجلتن بتن ص . الغي إن 

ينأنمى من - ابهاد كتاب - ١ ٠  ٠٩ٍى ٣ ج لسعة يمم غزا س ياب الخاوي: )١( 
•الك.
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علهانمزولكن عل يالوم تمال اه \0 ه:الض شال الوكٍل. 
الوكتل*أاا•لنعم الد ص فقل أم غلك فإذا بالكنس 

مذْوأول خ—ثرة، كثار0 دلالات محمل الشريف الخدث وهدا 
اللوم،علتها صاحبها يلحق الق الممقوتة الأمور من العجز ال الدلالات 

وآلهعليه الرسول محن وكذلك وتعال، نارك اس محن إنه اللوم؟ هدا وممن 
واللام.الصلاة 

إثماوتعال ارك تبالد ذكر أن الشريف الحديث ق الثانية والدلالة 
الأكجاءوأن وتمال، تبارك اث بواثق تلب من كان إذا العلبة ثإره يودى 

الرأيل والقوة الأمور، ل الحزم معه يكون أن ينبغي متحانه اض إل 
ولكنالعجز عل ثلرم اش إن • عليه للممقفي الكريم الرسول نال ولهدا 

vuJLp  *الحزم ومو بالكيس j العمل ل الحبلة وأحد الأمر•

علامةيكون أذ ينبض لا وتعال تبارك الق ذكر إن الثاكة: الدلالة 
اثحبي فقل أنر غلك فإذا والهزيمة، الضعف عل دليلا ولا للغور 

وسعه،j مجا كل يبدل أن ينعي اللم أن هدا ومعق الوكيل، ونعم 
كلتذلل ومحاول العقثات، حيع ؤيتخش نته،  ١١٠ل ما كل ليعمل 
سبإن ؤيقال ذللث،، بعد عله فلا كلمها، الأصباب استفد فإذا صعوبة، 

ادهم،بمدين الرجلعا هذين أحد عل نفى .5 الرسول ان الحدين، هدا 
فولالدين سداد عند ه لفالاحتياحل ق قمر عليه الممضى ولكن عليه، 
الصلاةوآله علميه الني له فقال الوكيل ونعم الد حبي ينول وهو 

القدير!فيضن ل ا،ذ رخمه - اياوي يمول ك،ا هذا ومعي تال، ما واللام 
أمرغلبلئ، فإذا جازما يقفلما كن ودكن اثذ حسبي وتقول عاحزأ ذكن ألأ 

. ١٣٦ ٠ /  ٢٩حض يل محلف الرجل باب الاشة محاب j ايوداود رواه )١( 
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بلالأمور، ق الخزم ؤإغفال الأسباب ترك اكوكل من لس إذ ذلك، فقل 
بالتوجهله يعن ما ويطاو_ا فيها يتيقظ بان الأمور ق يتكيس ان العاتل عل 
١الأاو_ا تلك ارتباط عل الذ عادة جرت أمثاب إل  منؤيدحل  ٦٠

كانطريق له يتيسر ولر مطلوب عليه وعر أمر غلبه إن ثم أبوابما، 
ؤينمركبنارك يأحذ تعال اهد فإن الوكتل ونعم اش مي فليقل معذدرأ 

حصمكر)ا(عل 

لأقوياء دانا الملمون يعيش لكي الجوي، هوالتوجيه دلكم 
يكونولكي ورّوله، الق سه كا وتعال تبارك الد دين يفهمون الخذ، 
الإيمان،من الهمة علو كان ولذلك نرضتهم؛ وأساس ٠^٠٢، مثعثا الدين 
العجز.*ع تتتال الهمة وعلو 

القوة;تبديد اّباب 
اخرأساب هاك عل ولكن للنرم، *يل للقوة مبدد - إذن - العجز 

اثنان؛سبان إمإ نعم كذلك؟ القرة تثثهل 

أنوب؛ن الإنس—ان ؛؛ن ونحو)، الحركة، عن الهمة يضعف ما احدهما; 
وكيس.بصرامة الحياة وقبابه بقوة، متقبله يثي 

ماصه،ق الإنسان قامت، ما عل والحزن الأمي محو الثال؛ والسبب، 
الخامسة.الصفة *ى ومحذ؛ 

كذاوكذا:كان لوأقسكذا ولاممل الخامة: الصمة 
الصمةمذ0 فإن نل، س فلت كط الهمة صعق، العجز كان إذا 

يسلك،الهمة وصعقا الإرادة صعقا س وكل الإرادة، صعقا إل ترمع 

.القديرنص )١( 
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قطعهق المرء بحرم ل( إذا المامى ل فات ما عل الدم لأل نوته، الإنسان 
صاحبهفيميب الرء مقام يقض ال شأنه من فان عاليه، والغالب ومتعه 

أنذلك العميدة؛ فيها تضعف دركات إل به يصل ورمما ، والهلمح، بالأرق 
فهواخطاش بقدر إممانه صعق كدا كان كدا ، lioأل لو يقول الذي 

قدرنل »ولكن الرسول: تال وليلك الرنحى، صد والخط راض، بحر 
بهجرى ند أصابه ما كل أن إل للمسلم توجيه وهو ضل* ثاء وما الد 

والألر.للخط إذن معي فلا القلم، 

تفتحكانن، ؤإنما الشيهلان، عمل تفح )لى أن ه الرسول ثم؛؛ن 
فإذاونفخه، ونفثه وهمزاته، لوساوسه الطريق تفح لأنبما النشيطان، عمل 
لروحؤإماتة القوة، لأساب انآزلع ذلك فان النفس، من الشيaلان ممكن 

والرصاالق، يرنحى ما فل عنصرين: من لها بد لا العبادة فإن العبادة، 
رانحنليس وكدا كذا كان كذا فعلتر أق لو يقول: والذي اس، بفعل 
سبحانهالق يقول عليه. الد ّخهل الش عل سخمل ومن سبحانه، بفعله 

منكاب ل إلا أشكم ل ولا الأرض ل مصية من أصاب ^ما 
ولافاتكم  ١٠عل تأصوا لا لكي بثر، افه عل ذلك إن نثرأها أن نل 

(.٢٣-  ٢٢قمره)الخديل: محتال كل يمم، لا واف آتاكم مما تمرحوا 
ولنعليه، يدر ما إلا يصيبه لا انه الملم عند الشن أوليات من إن 

لنمه،العبد خرة خيرمن لجده اث خيرة ؤإن له، نتم ما إلا له يكون 
للث،قدر اث أن عل يقينالث، تركز أن فيبنى الدنيا أشياء محن ثيء فاتك فإذا 

خثروهر شينا تكرم^ا ان وعسى ؤ سبحانه الد قول فتدبرّ ٠ خيرا 
تعلمون؛4لا وأنتم يعلم واف لكم شر ومو شبما تحوا أن وهمى 
رلؤإكلمة وبين بيتنا بمول تدبرأ الأية هذء نتدبر أن يّآهم، ( ٢١٦• )البقرة 

أنيبنى لا )لهم( فكلمة الواقع*، لاحرتم اّج< عل قيلءلواطلعتم وقد 
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اعممادهعن أمحر إمما لأته فيه؛ كرامحة فلا تدر عل ب اعتراض لا متقبل 
قدرته،ل فليس ذهب ما فآما ندرته ل ص وعا اuتع لولا يفعل لكن تيإ 

ظاهرهعل المي أن الحديث مجعى ل عندي نالذي القاصي، ناله 
عملتفتح لو  ۵٢٠. نوله عليه ؤيدل تنزيه نس ولكنه وعمومه، 
هذا. الشيطان ه بؤيومحوس القدر معارصه القالب ق يلقى أي الشيطان® 

الرجلو نوله المانحي لوق اسمال حاءمن وند نلت القاصي، كلام 
أنفالظاهر ذلك وغم . الدي محقت ما استدبرت ما أمري من امحتقبلت 

تحريملا تنزيه مي فيكون فيه فانية لا ما ذلك إطلاق هوعن إنما المي 
عليهمتمذر حو مجا أو تعال، الذ طاعة من فات ما عل تأسفا ناله مجن قاما 
قالوجود الأّتعإل اكر محل وعليه به، بأسى فلا ونحوهذا دلك من 

أءالم|لا،.واس الأحاديث، 

;قضايايتعلق فيا تقال أن يأس لا )لى كالمة أن ندرك تقدم ومما 
القاصينقلها الي السابقة الأحاديث، ق رأينا كا أومتقبلا، مجاصيا الدين 

ولاضر، وتعنيفا تعليا تقال، أن س باص ولا المؤوي، والإمام عياض 
ناسفانقولها أن المحدور لكن كدللت،، معصية عل ندما مال( أن باس 

لأماالشيهيان، عمل تمح بمم، فإما اكنيا، أمور من فاتتا أمر عل وحزنا 
من;اب إما ؛قضائه، الرصاوعدم اس، قدر عل، المحمل أبواب مجن باب 

فإنالعمل من الثيهيان ممكن لا أن ا بتفحري اكيaلان، عمل أبواب 
الرب.فيغضبخ القلب، مميتؤ الحادة، عن يا انحراف، عمله 

القس،ل اوس ومحس يلقيه مما الشيطان عمل تمتح ؤ( )لإن 
ربالت، بوأعوذ اكياءل؛ز( همزامحت، من ؛الث، أعوذ ^رب ونفثات وهمزات 

.٢ ١ ٦ / ١ ٦ ج الووي، لم؛نرح مىُح )١، 

-٣٥٠-



(.٩٧)الومنون; بجضرونب^ أن 

بجدي،لا مما المانحي إل لأما الشيطان، عمل تفح )لؤ( إن 
القلمإ،ق جذوته وتطميء الإيمان، فقف يفيد، لا مما عله وحزن 
أنالمسلم أحرى وما النوى، التوجيه هدا أعظم محإ الياّثن شجرته وتذبل 
مانحنيقعده فلا الأحداث، •ع وتعامله للصعاب، محابنه ل نريا يكون 
والشات.العرم صلاحه وليكن 1تا، لممبل العمل عن فات 

.To\.







مهايحق، أما إلا كلماتما ويلة إمحازئ رغم الثرمة الخطان ث
القالكلم جوامع من بمحق ور همة، فوائد عل وصل كنثر علم 

الشريفةالخطان هذه ح بالونوف يكرمنا أن اث وسأل( ه، الك، أعطها 
ماونحب الخبر أمور من فيها ما ؛ان-اع كذلك وعملا، علعأ لتزداد النيفان 

الخطانهذه ول التسليم وانم الصلاة أفضل عليه الكريم الم، ضه حذرنا 
معها.نقف أن يمكن خماسية اكرمجن 
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عشرةالثامنة الخإصية 

الأود:الصفة 

مالءكل *ذا، يوس علمي ما جهلتم ما أعلكم أن أمرق اه ألن 
.حلال! عبدأ نحلته 

دليلمحيا وق يعلمظ، أن نسه الله أمر وتد معنأ، ه نسه الد ؛عث، 
بملمونالدين يستوي هل  ٠٢١٠ادل؛ن حياة ق العلم منزلة عل 

الملمأنبملم أن الني اه أمر لقد ٥( ١ )الزمرت ي٠لونيم لا والذين 
فهوحلال!عبئا نحلته مالء اكل فقال ، جهلوْ ما 

لديشكر أن اللم عل فيجب افه، نعم من الخياة ق ما كل إن 
والتحريم،التحليل أمر إليه ثرجع *والذي وتعال تيارك واه نعمته، 

فبعثشاءوا ما ؤنحلون شاءوا، مجا نحرمون جاهليتهم ق الناس كان ولقد 
وأنزلعليهم، حرم ما الناس لتلوعل واللام، الصلاة عليه نسه ا،د 

لكم؟<افه أحل ما طسات تحرموا لا أمتوا الذين أ؛أا ►ريأ عليه 
أحرجالق اف زينة حرم من سحانه: ونوله (. ٨٧رالماتدة: 

حالمةالدنيا الخياة للذينآئواق م تل الرزق من واليات لعيادء 
قامر، ٣٢)الأعراف; يا،لمونه لقوم الايات نفصل كاولك، ااقيا*ة يوم 

اكاس.س فيه لأحد شان لا والحرمة الحل 

_ههم_





أيامئبل المساجد أحد ق الخمعة صل أنه به أثق من حدثي 
عنه.يتكلمون ومن الخطب شخص حول تدور كلها الخطبة فكانت 

يسعلا ولماذا التكفر، بامر بالكم فإ حطم أمر والحرمة الحل أمر إن 
علكشبرة قضايا هناك إن الخلافية؟ الأمور ق يعفا بعضهم الملمون 

ستعرضوانعهم، عن ببما يشغلوا أن للمسل«ين اريد الإسلامية الساحة 
موالكتاب هدا هدف لأن الراؤيح؛ محالس كتابنا ق اش شاء إن لها 

القوس.^lJ_ محاولة 
حفاء:كلهم عادى حلقت وإل اكانيت: الصفة 

ومباللشث—اطأن مرتعا يدعه ولر الإنسان، حلق انه ايد نعم من 
فمنيكذلك، الهداية ونعمة الخلق بنعمة عاليه من ؤإنما الفاعدة، للأهواء 

أمجرأن يزعمون الدين عل رد ابلغ ذلك وو الحق، سبل له يى حلقه أن 
متعاقبة،ممرة وأزمنة متعددة، مراحل بعد الإنسان إليه وصل اًنما التوحيد 

حرافة،عهد كان الإنسان عهد أول ؤإن 
الفطري،الاستعداد فيه وأودع السلام، عليه أدم حلق الق إن 

بنوهكان وهكذا التثرع، وأمور الحز مباديء من يعرفه أن محب ما وعلمه 
اسول رسفول معي وهذا بعد، فيإ انحرف الإنسان ولكن بعده، من 
احتالتهمالشياحلبن ولكن حنفاء خميعأ عمائم حلق بأنه ربه عن يرؤيه فيإ 
وعنالقوبمة، البائي، عن فأزالوهم اّتخفوهم حينإ وذلك الحق عن 

الخالص.الدين 
يولدمولود فكل الفعلرة، عل وحلقهم حفاء، ءباح0 حلق الله إن 

فطرالي افه ^٥٥^٥ ، ٢١١أوينصرانهأوعجانه ي|ردانه وأبواه الفعلرة عل 
(٣٠ت )الروم٢ ه القيم الدين دلك اف لخلهم، تديل لا عليها، الناص 

- ٢٤٩ص ٤ ج وغيدْ، الزن من حظه آدم ابن يل تدر -باب اكدر محاب - ملم )١( 
•مريرة ابا عن 
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وذلكالبالمل، عن ماثلن الحق عل متقٍمين أي حفاء عبادء الد خلق 
وصيقوالأرض السإوات عليه نامت الذي الحق ومدأ التوحيد، هومدا 

يالحق^إلا ييعبمإ وما والأرض المإوات حلقتا ؤ*اا وتعال نارك اث 
(.٨٥)الحجر: 

طريقها،ق الحق سرة تفلل أن صاءعا والإض الحن شياؤلن ولكن 
أتب—؛٤ق مآر*م خققوا أن مجن بمعهم ذلك لأن المتممة، ا وحالته

منووجدوا غرورأ، القول نحرف بعضٍ إل مضهم ^، ٢٠الشهوات، 
ما١لا'rا عل فحرموا اعالم موء لهم يزين من الضعيفة الفرم، اصحاب 

مالطانا.به ينزل إ ما ياس يثركوا أن وامروهم لهم، الذ احل 
وصيفللالحياء، نذء اش حلؤ، اذ منذ نور، يشرق التوحيد موكب إن 

منفرات محاك كانت ؤإن عليها ومن الأرض الد يرث أن إل كذلك 
غاية،من أراد ما يبيخ لن لكنه راية، له ترتئع أن الباطل محاول الزمن 
افلمنة نحد ولن بديلا، افه لغة نحد ؤذلن اش، نة وتلك 

محلصتنولقم، الثياطتن، احتيال من الحذر فالحذر ، ٤٣)فاطر: محؤيلأب 
حنفاءالدين له غمخن افه ليمدوا إلا أمروا ^ومأ حنناء، الدين لد 

٥[زالينة: القيمة^ دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلاة ويقيموا 

الثالثة:الصفة 

محنبقايا إلا وعجمهم عرم فتتهم الأرض )، ٠٢نفلرإل الد الbن 
الكتاب!اض 

لياص:افه مقت، سب 

الونمال تارك الد ان الكريم الرمحول بجن الكريم، القول ذا *ل 
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لالريح ترح أن مدنه الإملأم عذا 1ذ ؤبمب فكري، وترف ظة 
•رذ0صلة له ما كل من الإنسان يتجرد أن وغايته الواصع، المالكون عدا 

بعيداالقعاتر مزاولة إلا ليس الإسلام مدا أن الكثيرون وءدسب الخٍاة، 
مسؤولية.أي نحمل عن 

نولهعن عقلوا كيف ادري ولا أوغهلئون، خاطئون واولثك ومولأء 
أنيتركوا أن الغاص أحب ألر، الرحيم الرحى ف ت سبحانه 
افهئينلمن نلهم من الدين قننا ولمل يفتون لا ومم آمتا يمولوا 

سبحانه:وتوله ٣( - ١ )العنكبوت: الكاذ؛ينه ولين صدقوا الدين 
هويلوأجاركم والصابرين متكم الجاهدين تحلم حمحر ^^-١٢^^٠٢ 

وليعلمالناس ي؛ن تداويا الأيام ؤؤوتاللثv سحانه: وتال ( ٣١- )محمد 
وليمحصالغلال؛ن محب لا وافه شهداء منكم ويتخذ آمتوا الدين اف 
يعلمولما الختة تدخلوا أن حيتم أم الكافرين ؤممحق آموا الدين اف 
عمران:)آل ه الصابرين ويعلم منكم جامدوا الدين اف 

مما وليمحص صدوركم م ما اش وليسلي ؤ ونال؛ •لا-آأا( 
(.١٠٤عمران: )آل الصدوره بيات عليم وافه قلوبكم 

الا،تلأءأن يينت الي تلك* تحمحى، أن اكترمن ذلك ق والأمان 
ولاوحلْ، الشر بيكون لا الابتلاء ومدا وتعال، تبارك الد سنن من ستة 

صيحاته:قال كدللث،، وبالخنة بالخبر يكون ند وإغا فحب، بالميتة 
(١٦٨)الأعراف: يرجعوزه لخلهم والميقات بالختان ووبلونامم 

(٣٠)الأنبياء: ترجعوزه والجا فتة والختل بالشر ^يبلوكم ت وتال 
ليت؛_ينتمحيصا كون ؤإنما عمؤبة، يكون لا ند الابتلاء ومدا 

الاسمن كنير عما غفل الي الخلير؛ القضية ومد• إيمانه، j الصايق، 
الناص،إل وبعثته غهوؤ النبي رسالة أن بمديء نحن الذي الخديث لتا يب؛ن 
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والسلامالصلاة وأله عليه لنيه الد يقول هكذا فيها، رئيس ميب الابتلاء 
اميقول كأنه والحصر، باللنصر يؤم الذي اكبتر بهذا بعثتك*، |إء—ا 

لهذا*.|؛عثتكإلأ 

عله، نفيوطن ان عليه محتبب لم مكل عل يبغي هذا وعل 
أنهالملم يظن أن بجون لا الإملأم هذا أن وهم، الخهلثرة، القضية، هذه 

ومصابرة،محاهدة الإسلام ؤإنما صيف، إجازة أو صيد رحلة إلا ليس 
أواؤلر؛ منمحرد ليس وترما، واستعداد وتأم،، ؤيقنلة ومثابرة، وبذل 
ثابتةحقيقة عل والحس العقل ول؛ناع النفس توطئن هو بل محاصرة، سعلع 
هداق حقق إذا إلا بالسعادة شعوره يكون لا الملم الإنسان نذا أن وهي 

الهم،ؤبجيفه الوهم، يأمره صهيفا كان إذا محققها ولن السيادة، الكون 
وذللث،صعب، كل ؤيتخش خف(، كل يقاؤع أن بد لا بل ؛i^، ؤيشله 
لابتليكبعثتك أإنما وهال: الاهتلأء، يشغله ولا الابتلاء، بمقاله حنط 
بك*.وابتل 

افهابتلاه من أول الرسول. 

وآلهعليه الد رسول هوسيدنا الدين حذا الد ابتلاه من أول إن 
حقالد ق وجاهد وتحمل وصر الابتلاء أمام تيت ولقد والسلام، الصلاة 
الدل أوذيت ولقد أحد، عناق وما الد ق احفت رالقال ه: قال جهاده. 

دللالل وما وليلة يوم بثن محا ثلاثون استاعل ولقد أحد، يؤذى وما 
بلأل*را،ا؛هل يوارى إلاثيء ذوكبد، ياكله محلمام 

أمرهاول ق اء. لأنا ماب؛عض مبالشامة صفة كتاب ل المّبم—ذك، اّمجه )١( 
الخديثاحانعدا ومعي غرما. صحح حن ونال،  ١٧٤ه'م/إيأآ،جيص 

إبطه.نحت، محمله ما العلعام من بلال، •ع ل،اكان بلال،، ومعه مكة من قو الض "مج 
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الرسالة،تلغ ل لأييك باك، وابتل لأيتليك بعثك وإنما وغال: 
عليكيثق أو تكرهه مما ذلك سيل ق تلاش وما يه، امرت مما والصيع 

الأذى،نحمل عل لتمبر لأبتليلثا . . ثميلأ؟ب. ئولأ ءاJالئV ستلقي ا نإؤ 
مدائنهم،وصعقت غوايتهم، رسخت من بك وابتل المذى، وإماطة 
لكلمةإ-اا السلاسل، بالحنة إل اوتقودهم المنازل، اشرف إل كحولهم 

باعبائنا،تذكرنا لأما وعمل، قول كل •قيمة ق نجعلها ان بنا جدير 
بلث،{.وابتل لابتليك بعثك tاإيا ونال انباثنا، اعخلم عل وتهللمعنا 

حياةيعيش ان ه لمالنم يرنحى النمل، القول هذا أفبعد 
اذه لفاللم يرنحى التار، والإنذار القاطع القول هذا انعي أ الهزل؟ 
الإلهيةالكلمة هد، أبعد إ والاستهتار؟ والاسترخاء الدعة حياة يعيش 
الدينمن نأخذ أن نرنحى الفصيحة الصارخة الصرخة، الموحهة الموية 

هذامجحاك ءغليم؟أ أمر كل ق الحياة يتصل؛جواو_، ما مهمالن بعضه، 
•عغلتم متان 

الماء:يغد لا كتايا س وأنزك الخامة: الصسن 

الأمةهذ0 عل به اه مى مجا ورحته وتعال سبحانه الذ حكم من 
ليبليهه اكي ند؛عث، الد كان فإذا العنليم، الخبر هذا من الملمة 

ااقنرTنوهوهذا الابتلاء، هذا محع يتتاٌب، مما عليها مى فلقد »ه، ؤيبل 
فانهاسم، القرآن هدا وتذكر له، اه ابتلاء لم المتذكر فإذا العتلم، 

القرآنادا بهاه فنعمة يهولون، كيا بالغرم والغنم آبتلأء، كل عليه بمهل 
والذكروالور وعوالروح كتف ثيء، كل أمامها اللم بمتهل ان بمكن 

هد•به اه احيا الذي اش، أنزل مما ناله ما كل عل المهيمن والفرنان، 
تأضتها،فهوميعن، الدم، كل فوق به ورفعها العدم، رقدة من الأمة 

منهحرف كل ففي الخ؛رايت،، أبواب، تفتح تلاوته j، انتفاصتها، واصاص 
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صيصيرْفإنه ؤإماعه، مرشده وانحذه أمامه، جعله لن ينيثا حسنات، عثر 
مننور ؤيا الختة، إل سوده القيامة يوم وامجا معلمئتة، قؤية نمى ذا 

النار،إل القيامة يوم وميوته يوار، دار دنياه نتكون خلفه، جعله 

بهقال من يينكم، ما وحكم نالكم، من نبأ فيه الذي الكتاب عدا 
مستقيم،صراط إل هدي به اعتصم ومن رثد به حكم ومن صيق، 

بإن وعم وآدايا، أحكاما، قعلعوه إريا، تنلعوه حينإ السالمون تقني 
عنتقل لا لخربمة إما اه وائم فرتا، احكاهه جعلوا لكمم ورنا، يتعلموه 

إميت،ورءهإ

بإنزالعليه تفضل الذي ريه عن يرؤيه نيما ه الشي ذكر ولقد 
تالقران لهدا عفيهجن صفت،ن القرآن 

الا،أيغسله لا كتايا يوله,وانزلت، أولاهما: 
.ريقذلانI نالما تئروْ ٠ توله؛ والثانية 

أولآ:مل4لأيفاإهالا،:
كتابةهذه أ0 - أعلم واه - مظهر ام يغسله لا بحانه قوله أما 

لممروتللث، وتغيير، تبديل كل عل يقوى حمفلآ القرأن، عدا حققي عن 
حمظهق يعتمد لا القرآن ندا ان إي المجزات، اعفلم من معجزه الحق 
القرآننزل أن فمني والطور، القلوب ق هومحفوظ ؤإمما المعلور، عل 

القرآن،هدا محفذل خماعات محاك جيل كل وق عصر، كل j الكريم 
منكغيره القرآن فليس هذا يعل عريا. لسرا من أوأكرعم وممرئبمم 

لاكرهنتتعرض ند الي الكناية عل يعتمد فيإ يعتمد كلها الدنيا كتمه 
ائاء.يغسله لا حنا إنه حألر، 

نحن ١٠٥^!المإء، وثائق من الحالي؛ الوحيدة الوثيقة ميغلل ولذا 
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اهبحفظ فهومحفوظ ٩( لخائلونه)الخج_ر: له وإنا الذكر، نرلظ 
بهكما السإء من ينزل الماء كان ؤإذا الداية، ماء نفيه رسأمانه، 
الدمحٍى وكإ القالوب، يه لتحيا نزل الذي حو القرآن كان فالقال الأرض، 

معيوهذا القرآن، >رذا القلوب نحيى فإنه ، الماء تمذا موتما بمد الارصن 
لكميئنا ند موتما بمد الآررض محي اف أن اعلموا ؤ ت تعال نوله 

فالتماء المإء من ؤأنزل [ ١٧]الحديد: تمقلوزه لعالكم الآيارتا 
كانت،فإذا للقالوب، الد صربه منل وهذا [ ١٧]الرعد: يقدرهاه اودة 

مجماكل يأخذ القلوب فاذ ، المإء ماء مجن بقدر مما كل اخذ الأرض 
الب،من نزل كل والماء القرآن كان فإذا الربانية، الهيابة هذه من بقدر 

ك؛فااله، ليغالقرأن هذا ل يوثر لن الماء هذا نال الحياة، سما ليكون 
سبأالقرآن فيكون اهد نحبسه حيي القرآن؟ ا حال السإء ماء يستمطر ؤإنما 
أوأنزلتاا،لاء، بب، بالقرآن هذا إزالة تكون فكيف، إنزاله، أمباب من 

الماء«؟أءاوك،ىاالأماه

.ريقaلاu ناي تقرر* توله ثانيا: 

الكتابهذا ير عن ثانية كتابة فهي ويقغلانأ ناي ااتقرؤْ نوله: أما 
(١٧)القمر: للذكره القرآن ا سرنؤولقد اس: وملق وسهوك، 

ماحفظه إحداهما القرآن، حذا متصلتان الأمة هذه عل نعمتان وهاتان 
مناليسر مدا أن أحد يظنن ءولأ ليره سهولته والثانثة الحسان، دامتا 
الحففل،ل يسر ئيء، كل j، بر هووالد ؤإنما فحب، الحفظ حننا 
jؤير اككاليف،، j ويسر الاداب، ق ليسر الأحكام، ق ؤئر 

أنالقرآن مدا بركه إما نعم والغاية، الهدف بلؤخ ق ؤبر السطيق، 
ليدبروامارك إليالث، أنزكاْ ^كتاب ماحيه، حتع j كله يسرأ الد جعله 
اركمبأنزكاه كتاب ^وهدا ( ٢٩)ص: الألابه أولوا وليتذكر آياته 
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ماركأوزلا0 كتاب اوا ؤو،و، ٩٢ت رالامام دي4ه ي؛ن الذي مصدق 
نزلالذي ؤبارك ( ١٥٥)الأنعام: ترخمون^ لعلكم واتقوا فابوه 
عماتيق فلس ١( )الفرقان: نذيرأه للعاين ليكون عده عل الفرهان 

ماالقرآن تكاليف ق وليس وإيراكه، نموره الفل عل بمب ما القرآن 
القوادعل يستغلق ها القرآن آداب ق وليس به، القيام الخوارح عل يثق 

•إليه وحن عليه ا؛بل لن المدور، وشماء القلوب فهوربيع والقلبه، 

عذال يبقي الرائعة، الشؤية الخطة هذه ق الأول الخ،امية تلكم 
لشيمايوفقنا ان نرجواه غزير. وأدب ومحركفر، حم، علم الحديث، 
م(•
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الكلام،ابلغ من بل الليغ، الكلام مؤمن وإنما كيلك، عنه ض إنه بل 
هالمب سمعهم أن نرثس كمحريق الحق س يغتنلهم ء-،ا كناية فهد 

أحلامهمتنئه من عاليه هم الذي اطل بالبيصرهم وان الحق، كلمة 
الحقيدعوإل وان عادامم، ممرمن عل وتعنتفهم ■ماداتمم، ويطلأن 

ثالو-أم،نحرق نارأ يكون ان كله ذللث، ثان من نان انمارأ، له بجد حى 
•جنؤبمم  ١٢تكوى الي النار اكرس 

سلبمكان كل j الحق كلمة بشر يكون إنما نرض نحريق إن 
الأرضرقعة باسبع يكون إنما قريش نحريق إن الأذهان، ونحتلب، الأذان 

اغايكهم.ذللث، ق فإن الحق كلمة نيها ترمع الق 
قريش'يتحريق افه أمر من يستفاد ما 

يجرزلا الحق، كلمة إن ؤيدركه، يعرفه أن بالمسلم جدير درس ومذا 
علاصحا-با •بما يتهللق ايامنا ق الباطل كاناتر من كسرأ إن نحنق. ان 

ممريمم ورمما ، وايتديامت، الأعلام وماثل من وغيرها المحق، صفحالت، 
واهيحججا، لذللث، متتحلين عيرثبم، ؤيغممون آذانهم عمها الملمان من 

نفوسق ننبر سرق، الباطل إغاظة ان صحيح لحجا، يتبعون انمم بعلم 
لالحياة ق الد سنة *ي وهذه الحقوا٠له، من لينتقموا العصبية اصحابه 
نشة،لعض بعضكم ءؤوجعدت--ا اطل، والبالحق لنز المربع هذا 

لكلجعلتا ءؤركللاإث، ( ٢٠)القرنان: بصيرأيم ريالث، وكان أصبرون؟ 
(٣١)الفرقان: ونحيرم محادبأ بربلثج وكفى الجرمتن من دوأ عض 

نمالء:التسليم وانم الصلاة أقمل عاليه الكريم السي إليه ارثد  ١٠وهذا 
زالخبيثالخ كإ ادحرْ يثاي حثزة، فيدعوه رامي يثلغوا إذأ ارب 

مجنعندهم ما انمي يستعملون الباطل اصحاب، ان هذا ومعي ؤيفتت،، 
معا،والتارخ الواقر به يشهد ما وهدا الجق، من يغيaلهم حينا العنف، 
وألهعليه للنبي ا-يرا الحق بالومت؛ن يثبت، الذي وتعال تبارك الد ولكن 
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ومحنيتننا حال فإن أراد، مما اياطل ممكن أن يبغي لا أنتا واللام اكلأة 
مارمذا اث، منحنا ما بكل الباطل محيا نجابه أن قيا الحق، كالمة 
الخإسية.محذه إليه ترثي 
ا-تمحرجمك:ك،ا آّتمحرحهم الأول: الأمر 

منحق أي عن وأهله للباطل نتنازل أق ينبض لا أننا هذا ومعي 
كلبمنع اذ شأنه من نحيلا كان مهما حق أي عن تنازل أي لأن حقوقنا، 
قة اكررمبنكون أن ينبغي ا أننمع هؤلاء، صدور من لما مهابة 

لهايتمع أن بد لا مدوية صرحة محده أن ايد ؤيعلم صدورهم، 
الأرضيبأ-ا ونعي قضاياهم من قضية احهلر ق وبخاصة الملمون، 

أمرإنه آّتخرحوك« كإ وأستخرجهم كيلك. وغ^رها فلطنتا، القيمة 
كإأآّتخ—رجهم الحق، عل بمجرأ أن —اطل الثممكن لا بان صربح 

ا،أهلهفيها وبقي مجم—ا، الني حرج المحا ّكة شان ل هدا آ'سخرحوكا( 
بمدونآحرون مكانم وحل أهلها، مما احرج الق بالأرض بالنا ف،ا 

عما.

ك،ا!آمتخرجهم واللام الصلاة وآله علمه لميه اش نول إن 
شرعيةبمنة التهود ممكنوا أن يريدون الدين أولئك عل رد آمتخرحرك! 

الملاحبقوة آغتمبوها الق الأرض لهم تكون أن من قانونية وبصيغة 
^٠^،.١١ذوى من كان الدى التنربمل ثب وببالباطل، والاستعانة 

دامغةحجة آمتخرجوك! كإ |اآستخرحهم الربانية الكالحة نده إن 
مماالباطل ؛تمك؛ن يكون أن ممكن الملام أن يفلتون الدين اولثك عل 

ولاتأؤيلأ، نحتمل لا هدم، ا خماسيتنق الأول القضية هي تلكم يريد، 
أرضهم.من مبرأ الملمون به يسلم، تنازل أي تقبل 

الهلريق،هدا ق نم كتف يا، تبإن الد أرشدكم بعد والخامية 
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لنمهاس فيقول استخرجوا، ي أعداءنا نمخوج وكيف القرة، ءلريمح، 
خمابوالد ومي الحامية، هذه ذ< الثاق الأم *و ذلكم نغركا ءآغزهم 

فكٍفأكإمها. ؤيفتق لثامها، ليكشف أمامها، ملم كل يقف أن مّية 
دللث،أيكون امتخرجو0؟ كإ والسلام الصلاة واله عليه الض تخرجهم ب

ولديتهوما فوصى، إلا الفاوصامت، أشبمت، فإ والوتمراُن،؟ الفاوصات ب
مؤا»راُن،.إلا الؤتمراان، 

يوما'الشكوى ولا اوكاء أجدى فا والتشاكي؟ بالتاكي ذلك أيكون 
الأندلس.ملوك لأحد نالت، الق الكلمة ظك نذكر زن ولا ما؛ 

مماعاليمأ جماء المنل جمابلت، 
رجال.الثل ماليه مبنحافنل لر 

غيره،يؤجل لا الذي الهلريق له الد ييان الثي؟ بمتخرجهم كيف 
أعصارعمهمع ف، جمعا للملم؛ن بيان وهو غيره، ياللث، أن يمح ولا 

نغزك«ءاغزمم وأمصارمم. 

نغزك:اغزهم اك1ل: الأم 
تكونلن لثا إنولكن الخهاد، من له بد لا - إذن - الاستخراج إن 

الثغرك، اغزهم I بالعون بدكم مجحانه الك إن بل اليدان، ل وحد.ك 
وفنلغزوهم حربمم ق اندفعت ٢ذا باءللهم، ق التائي من ممكمم 
يمناث،.مما ممدك أي نغزك، 

أنا،ولين أحؤج وما حروفها، قلة عل الكلمة مذء أجع ما 
بقوتهيربا أن اليوم، ا عدونيريدء ما كل إن نغزك،. راغزمم بديروها 

ماعل الظالمة حاليمته ح فهومتكالم، ذلك، رح رعيا، قلوبنا ليملأ 
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الد،لمت ه نفبمرض لا حى رعيته، يعدل؛-؛ن أن يشغي فالحاكم 
فالقدالحارين، من يكونا لا حق أولادهما، يعدلا؛؛j، أن بد لا والوالدان 

أمهأن ت حذث - عنه اث رمى يشتر- بن النعإن ان ملم الإمام أحرج 
،ةلمّبما فالتوى لابما، ماله من الوعوبةل١، بمص اباه مالت رداحة بت 

وهمتما عل . الد رسول تشهد حق أرصي لا فقالت.' ، ٢٣١٠١بدا ثم 
يات فقال الد رمحول فأق غلام، يومثد وأنا بيدي، أب فأحد لأبي، 
لابما،وبت، الذي اشهدك أن أعجبها رواجة بتت، محيا أم إن ا،ذ رسول 

تفقال نعم، ت نال محدا؟1 موى ولد الك، بنير 1يا . الد رسول فمال 
الفاق إذأ. تشهدق فلا نال لا. فال: محداأ؟أ -ثل له ومت، أكلهم 
أولادكم.ل واعدلوا اه اتقوا زاد رواية ول حوررإ،ا عل آشهد 

محب،اف ^إن موظفيه *ع يعدل أن بد فلا أورثيا مديرأ كان وإن 
(.٤٢)المائدة: المسن؟4 

متصدق.الثانية: الصفة 

وعلولاه، ا — عل اس ليشكر متصدقا يكون فأن الثانية المنة أما 
وقملهاالصدفة عن سابقة خماسية ل تكالمنا ولقاو فيه، استخلنه ما 

العمل.عل يبعثه وان المائدة، فيه تكون نرجوأن حديثا وأنواعها، 

موفق.الثالثة: الصفة 

يفعل،مجا كل ق الحكمة يلرم أي موثقا، يكون أن الثالثة الصفة 
الرب.أي الومهمة: )١( 
مطلها.ت صنة -أا التوى ^٢، 
اعرمامالريظهرارلأ.ق يلهرله أي له: ب! )٣( 
٣اب ببمص همل الأولاد مغسل؛عض كرامة اب بالهبات، كتاب ل ملم روا، )٤( 

حد.ثمأآا'اج'اصأإأا.
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الخكمةيون ومن ؤ والخطل، الخلل يجب وبهذا وبذر، يدع ما وكل 
(.٢٦٩)١^٠: صاربيحيرآمم؛رآيم 

القلب:رتيق رحم الرائعة؛ الصفة 
لام:والالصلاة عليه قفوله الخنة أمل من الثان الصنف أما 

اليالصفات أبرز من والرخمة ومسلم! ترن ذي لكل القلبا رنق ارحم 
الديكرمها القاو_ا نوة كانت فاذا المالم، بما يتصف ان الد أحب 

وصفما كثيرأ ولذا اش، بمبه ثما الرحة أن ريب فلا اصحاحا، ؤسغفس 
٠كتايه ل الرحمة حده نفه 

مجنأنر نهي الرحمة، هده عن نتج القلب رنة أن فته ريب لا ومما 
أكرملف فهوفلب يتأثر؛الوعنلة، موالذي الرفيق والقلب آنارعا، 
القلبمن عدا فأين الحق، بنور متصل هلبا فهر الران، وبإزالة بالحنان، 
يلؤك-لأ ( ٢٢)الزمر: اده ذكر من تلوبمم للقامية النامي؟ 

بومتيربمم عن إمم كلأ يكسون، كانوا ما تلوم عل ران 
(.١٥—  ١٤رالمaلفف^ن: لحجويوزه 

القلوب:أولع 
»التااربال: نه أنالني. عن الخيري سعسد أي عن للي 

علمر؛وءل أغلف وقلما يزهر، المراج مثل فته اجرد تلب • أربمة 
ا،لومنفقلم، الاحرد القلمح قاما مصفح. وقلما منكوص، وذلب ^^، 

امموسالقلب وأما الكافرين. فقلب الاغلمر القلم، وأما نورْ، له 
ونفاق.إبمان فيه فقلم، الصفح القلما وأما أنكر، ثم عرف النافق 

كمثلفيه النفاق ومثل الد؛ط، _ ممدما القلة كمثل فه الإيمان فمثل 
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غلبالأخرى عل غلب ايادنئن ناي والدم، المح بمدها المرحة 
.ءاوه>ا<اا

متجرداى »ةلبأجردا ويقوله ; - اث رخمه - الحوذية نم ابن قال 
يزهر؛امراج اونه الحق. سوى محا وملم تحري فقد ورسوله، الد سوى مما 

او_اءللثبهات من ملامته إل بتجرده قامار ت الإيمان وهوممحباح 
الطمنور وامتارته إثراته إل مه الراج وبحصول الغي، وشهوات 

غلافهق داخل لأنه الكافر، فلب إل الأغلف القلب بواشار • والإيمان 
عنحاكيا تعال، نال ك،ا والإيمان، العلم تور إليه يصل فلا وغثاته، 

وهوأغلف، وهوحع (, ٨٨غلم،؟<)الشرة: تلوينا ؤرتادوا اليهود؛ 
،V_U_غلافه، ل الداخل  « J ، صر-و1الق الأكنة هي الغشاوة وهده

علأكنة فهي • موله والتضعن الحمح، رد >، لهم عقوبة قلومم، عل اش 
عنالنور الحجاب وهي الأمار، ؤ، وص الأساع، 3، ووقر القلوب 
الالدين وبمن، بجنك -بمدنا القرآن ترأت ^داذا تحال: قول j انمون 

يمقهو•أن أكنة تلوحم عل ا وجعلنمتورأ حجابا يالاحرْ يومتون 
تحريدالقالوب لهذه ذكر فإذا ( ٤٦-  ٤٥وةرأيم)الأمراء؛ آذاّبمم وق 

نفورا.أديارهم عل أصحاحا ول التابعة، وتحريد التوحد، 

فالكإ ايافق قلب إل - الكبوب وهو - المكوس بالقلب وأشار 
)الماء:كجواه مما أركسهم واف فمن اياصن ق لكم ^فإ تعال: 

كبهمبسبب فيه، كانوا الذي الباطل ق وردهم نكسهم اى (. ٨٨
حقاالباطل يعتقد فانه واخثها، القلوب مر وهدا الاءللة، واعمألم 

المستعان.واه أهله ؤيعادى بامحللأ والحق أصحابه، ؤيوال 

.١ ٧ ص ٣ ندءج مي احد الإمام رواء )١( 
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الإمماننيه يتمكن م الذي القالب إل مادتان له الذي يالقالب وأثار 
بهالد بعث الذي ايحص للحق يتجرد ل؛ حث مراحه، مه يزمر ولر 

منهالرب للكفر يكون فتارة خلانه، من ومادة منه مادة فيه بل رسوله، 
وإلسهللغالب والحكم للكمر، منه أفرب للإممان يكون وتارة للإممان، 

يرجع»لا،•
ذوعيال:متعفما عفشه الخامة; الصئة 

تصانما أعنلم ومحن داتأ، المسالم كرامة يصون أن الإسلام أراد لقد 
الناس،مجن والسؤال الحرام عن الكف مي والعمة العفة. الكراماُت، به 

الصهرت الاستعفاف ومل إياما، اش اعهلا٠ وتكلفها العفة طالتا من فإن 
عنكفرة أحاديث وردت التعفف عل الحث، ول الثيءرآ،، عن والزامة 

ام،.أ•

أالدمال: ه الني عن محه اه رمحي حرام بن حكيم فعن - ١ 
ظهرعن الصدفة وحبر تعول ممن وابدأ إلفل، اليد من خثر العقا 
. ٢٣١٠٥١١يمنه يتمن ومن الله، يعنه يتعففا ومن غئ، 

الذيالسكين ليس نال: .  ٠٥١١رسول أن هريرة ايى وعن - ٢ 
اقراواإناكيفف، الكنز إن واللقمتان، واللقمة والتمرتان التمرة ترده 
الطنافبمذا المكهن أوس ه وقال إلحافالأ،، الاس بمالون لا ثشم 

اءأ*ةالأبمانا/ا'ا.)ا(
الآثير'ا/،ا"أ.)أ(الماةلأين 

١١٣٦ حاويث،  ١٧باب غض يلهر عن إلا _ii لا باب الزكا؛ محاب ي الخاري روا. )٣( 

 )i( .مى٢ ج ١ غض بجد لا الدك، ادك-؛ن اب بالزكا؛ كتاب ق ملم روا
٧١٩.
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فإنالوا واكرتان والتمرة واللقمتان، اللقمة ترده الناس عل بملوف الذي 
يقومعلسهولأ فصيي، له شلن ولا ينبه غئ بجد لا الذي تال، السكين 

الناس|لا،.فأل، 

الذ.٠رسول عند كنا تال; الآشجعي مالك بن عوف وعن - ٤ 
حديثيوكنا اش؟ا( رمحرل تبايعون )ألا فقال؛ أوسعة، ثإنية أو تعة 

رسولتبايعون أألأ قال؛ ثم الد، رسول يا بايعناك قد فقلنا؛ بثيعة، عهد 
اس؟رسول تبايعون *ألا قال ثم اض، رسول يا ايعناك بقد I ققلنا اث؟ 
قالنبايعك؟ فعلام اس، رسول يا بايعناك قد وقلنا أيدينا فبطنا قال 

وتعليعوا.الخمس والمالوامت، سينا، يه تثركوا ولا اش تعبدوا أن أءل 
النمرأوكك بعضن رأيت فلقد سيثا، الاس نالوا ولا حفية( لكلمة روأمر 
إياه[الآ،.يناوله احدأ يسال فإ احدعم. موط يمهل 

لوليم، الد، يلقى حق ماحيكم المالة تزال لا I ه ونال - ٥ 
وعيصمامم، عي وتللت، الختة، أهل هم هؤلاء ، ^٢٠٩- مزعة وجهه 

عليثق ما ا فيهفليس كتيرأ، تكلفنا ولا شعلهلآ، ا ترهقنلا صفات 
•النفس 

.٨٤ص 0 ج ، ٧٦؛اي، ؤك،ن الثر تنباب الزكا؛ كتاب ل اثي النروا، )١( 
.٧٢١ص ٢ ج ١ ٠ ؛ T/U>،لياص ايالة ^ باب الزكا. كتاب j سلم روا. )٢( 
١ ٧٢• ص ٢ ج ١ ٠ ٤ ٠ 0مأ/ لاكاس المألأ كراس باب الزكاة محاب j سلم روا. )٣( 

عندله وجه لا ذليلا، القيامة يوم ياي معنا. نيل ت النامي iال، هطعة، أي لخم( ر.زعة 
ضبدنه وعلامة له عتؤبة »يه، لخم لا عفلم ووجهه محثر يناعر. عل هو ويل • اه 

-وصال؛وجهه طلب 
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المرانق يدكرما ب أنه \دب/\، القضية ■اره القرآن صائن ومن 
تاركربنا أن تجد بل ميا، فتيا المسلم الجنمع كان حيتإ نحب ١^>^ 

لسنيكن لر حءت،ا كيلك، ام القرآن j كثيرأ U بيما وممال. 
يؤكدكله ذلك ومع العياب، سوء المتكثرون يدينهم قلة وكانوا دولة، 

الخطيرة.القضية *ذْ عل كيرا القرآن 

الاحتاج،ل عناء ولا تنكير، ك؛ر إل محاج لا ظاعر ذلك وسب 
وتندمهارمحها وبئن الأمة بئن محول فتاك مرض والاصتضعاف نالتعية 
الخير،عرى فتتقض البامحلل، نمرة صح الحق، صوت فيها وكنرس 

لأمما والتعلق والبخل الخض ؤبمجح الخوف، ؤيشد ويتشرابلع، 
الشهوةفميز منكرا، والمعروف معروفا، المكر فيصير الناس، حياة 

فتباحمؤولناما، من الأمة وتتجرد ، وأنصار، الحق ؤنحارب لصاحبها، 
بئنؤيشتد الأنفس ونمانب المضيتة، الكلمإت ومحرم الحرمات، 

ذأن احد يظنن ولا اليأس. ؤينتثر الأمن ُيغيب الساس، الأمة أفراد 
ادة،العبممحعل واه إنه ذللئ،، أكرس الأمر بل أوزيادة، مبالغة مدا 

العمل،إتقان الأمة س ؤووعب والسيادة، الريادة وب،ن الأمة ؛؛ن ومحولر 
فكيف،والتبعية. الاستضعاف عوداء ذلكر أمل، كل وجهها ل ؤيد 

الخهليرة؟القضية هد0 القرآن عالج 

ليفرالمواء، عل والمدن الكي القضية مذه عل القرآن ركز لقد 
قبميت نرحوأن برأ ند ال؛يت_ارت، الايامتؤ ولتيبر الداء، محيا س الأمة 

وتمال؛تبارك ربنا يقول الكي القرأن فني تغييرأ، نا أنف

المكية:اولآ:فيالور 
محن•؛ف، ند أمم ي ؤTدخارهما ال: نالأعراف سورة ق - ١ 
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أنتمفلولا إصلالنا، امحي وأمغوايتنا صيب أنتم |تكمرين للم|المستضعفون 
الهدىعن صددناكم الذين نحن لنا لا، عليهم المتكثرون فيمد لامثا، 

ولكنكم، ْ عرفنا كإ وعرفتموه سمعناه، كإ سمعتموه فلقد جاءكم إذ يعد 
الليلق مكركم ولكنه اولثك، يا لا المستضعفون لهم فيقول م٠رن، أنتم 

وأسرواالهوى، ونتح الحز، نحارب ان داث،أ، تأمروننا كنتم والم—ار، 
منيم.>ين فلامت، الندم ينفع لا دلكن العياب، رأوا لما الندامة 

الراح؛الصور المشهد هدا نقرا الملام عليه إبراهيم محوره ق - ٣ 
ت؛عا،لكم كنا إنا استكبروا للذين الضعفاء فقال حيعا، ف ^وبرزوا 

افهدانا لو نالوا ثيء؟ من اف عداب من عنا مغنون أنتم فهل 
رإبراهيم;ه محص من لتا ما صرنا ام أحزعنا عليتا سواء لهديناكم 

٢١.)

السررتإنل معنا مر ما عل زيادة الكريمة المورم هده ق ونجد 
فهلتبعا، لكم كنا ا إنللمتكيمين يقولون الضهماء أن ابقت؛ن، المس

عناتدفعون فهل كلمه، تدفعوه لر ؤإن الد؟ عذاب عنا اليوم تدفعون 
إجابةومي اكم( لهديناض ا *لوهدان•' الدنيا ق مادمم ؤبجيبهم بعضه، 

مجناك هنفليس مواء، والحزع الصر أن لهم وبينوا وحد]ع، عر فيها 
مهرب.ايد عذاب 

وماالفريفن، بين الحوار هذا لنا تنقل فهي غافر صوره ا أم- ٤ 
فيقولالنار ي يتحاجون وإذ ؤ سبحانه الد يقول نتاج، من إليه يودى 

عنامغنون أنتم فهل تبعا، لكم كتا ا إناستكبروا للذين الصماء 
حكمند اش إن فيها، كل U امحتكبروا الدين فال ادار، من محسا 

(.٤٨-  ٤٧)غافر: العاده محن 
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نولل جاءوا الذين عم ليسوا '؛سهأ الآسات مدم ل والضعفاء 
كلول الضعيف الؤس س الد إل محروأحب القوي رالومن هو الني 

الضعفؤإنما هناك، لكم اه بينكإ الضعف بونحرا الذين هم حثراا،وإ،ا 
ل،لدلنس ونتأ اّتضعافا، اكران، يميه *ا وهو إلخهف، ارضا ها 
للذينالضعماء 1ءيقول ار، الاسكبمقابل ق ذكره وتعال تبارك الد بأن 

الامضعاف.يقابله \£\ والاسكبار اضروا! 

كفرواالذين ؤوئال ت سبحانه اهد نول نقرأ فصلت سورة ون، - ٥ 
أنداهنانحت، نجعالهإ والإنس الخن من أضلانا اللذين أرنا رينا 

(.٢٩)غهالت،ت الأمفليزه من ليكونا 

يايقول يديه عل الظام بمص ؤديوم القرنان: سورة وفا - ٦ 
^JL؟،فلأنا أنحذ ل؛ لتي وبما ا ميلا، الرسول آنحذُت.ع لمي 
حدولأيمللأنان ااشي3لان وكان جاءل إذ بعد الذكر عن أصلي لمد 

(.٢٩-٢٦)القرنان: 

سورةj( جاء ك،ا الذ، كتاب، يصورها ممرة مشاهد عن ذللث، ضر إل 
قوماكانوا إمم فأطاعوه، نومه تمحق فرعون عن الزمحرفخ 
•الكب، القرآن j، كله هذا نماذج، من ذكرناه مما نكتفي ولكننا ؛اّشزب 

الدق:القرآن ل ثانيا 

انمن:موضAان بذكر فتكتفي الدق، القرآن ل أما 

منآتعوا الذين تهرأ ^إد سبحانه: قوله تقرا البقرة سورة ؤ، - ٧ 
الذينونال الأسماب، بمم وتمهلعتإ العاذابه ورأوا آث؟عوا الذين 
أعإلهماض يرتبمم كدللث، هتا تبمرأوا كإ •تم فصرأ كره كا لوأئ آسعوا 
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بالرؤحمتك الي مي والخيانة . بالأجسام. متك هوالذي الخ-وع 
اللهم1 لام والالصلاة وآله عليه الني عن الدعاء ئي والنكر، 

قاماالخيانة من بك وأعوذ الضجيع، بس نانه ابؤع من يك اعوذ إي 
ثتاو1لانة|>ا/

نحونالذي هو الفامحز إن ٠ ٠ ورموله اهد ينصر الذي هو اللم إن 
علامةمجن علامة أي الأمة، ساعة علامة من علامة والخيانة ورسوله. الد 

والساعةالاءةلآ،| فانمملر الأمانة صيمت، اناذا والموي، الرؤحي موتما 
نيهاصيمت، الي الأمة ساعة نكرن أن يممكن القيامة، يرم تكون أن ؛كن 

محاك.. نكتثلرسامحهاونهايتها. امة، لي الخيانة إذاانتثرت اي . الأمانة. 
،صمتها.عل الأكلة تتداعى ك،ا جانب، كل من الأمم عليهأ تتداعى 

سالوضوء كان وإذا . ثيء.كل ل مزولية الأمانة كانت وإذا 
فانعنه، اش رصي هريرة أي عن روي ك،ا أمانة والزكاة امجانة، والصلاة 

وإن٠ . خيانة الأرض ل التفربمل إن . ات. الخيانمجن جيمها ،ون0 انتماء 
.خيانة. الخكم من اءد ضع ممكئن عدم وإن • • العدوخيانة التوامحلو*ع 

خيانة,الحقرق إنكار وإن . خيانة؛ الحقاتق تزؤير وإن 

قللهاأممل ما حالهاا وأشد خللها وئاصل \ص']١ س أبمع وئ 
الأخر؛.j خملها وأشد لدنيا! اق 

صT -ج  ٤٢٣٥ /  ٥٣الجؤٍع س انموذ باب - الأيمن كتاب ي - ءاجه ابن ردا• ، ١ ل 
رموسعف.يم اب ين لث إصاد• ي الزوائد•' بحع في دتال  ١١١٣

ا-وويثناتم ب ي رموثفل ءال،ا' -ثل من اب - العلم محاب في اليخادي روا•  ٢٢)
.Y/؟o - اثل اناجاب تم 
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موالصفذلكم خانه، إلا لق ؤإن حلمع له عض لا الذي الخاثن 
ممللقالأضداد، من عض وكلمة ة، الخمالنار اهل أصناف من الشاق 

قالعنس؛ن عل نحملها أن ؤممكن أمنر، كلمة مثل والنلهور، الخفاء عل 
لقوإن ثيء، أي ل يلمع له بغلهر لا الذي نالخ-اثن الشريف الحاويث< 

لهليس درهمين بإحفاء ه نفنحدثه فمد فيه، الحد ونحاوز حانه إلا وفل 
بخيانةه نفتحينه وفد الدرهمين، ندين ق عنون فتجد0 حق، فيهإ 

نحراإلا يطمع، ثيء ق يع، له بملهر لا ومكدا . بيمإ. فيإ شريكه، 
واصتجاب، - بالمرء أمارة والنفس - ه نفرغبة ؤيى الثيء، *يا عل 

ينلهر.ممعق عض كلمة مرنا إذا هدا الخيانة. ق قوقع الثر لداعي 

-اعلم والد - ذلك عند ادُبى فيكون حقفنتها عل ابiنيناAا إذا أما 
أنعن يتورع لا نإنه أص، عله خهم، فإذا الحلال، يتحرى لا الخاثن أن 

•الخيانة نا يع 

بمفسرعليهم ونحهم، الأمور بمض عليهم -ل، تشكالناس من كنبر 
حىالحإنيقة، تحرى تله الد أنار فمن وغيرعا، المالية المعاملاهمت، ق القضايا 

الوبمضهم يعمل، فيا بميرة عل يكون وحك، أمرء، من بينة عل يكون 
المشتبهاتالأمور ق وع وكأنه أمره، له يتين لمآ ما ه لتفييح فتجده يبال 
أموروبييمط بتن والحرام بخن *الحلال توله: 3، مما الني. حذرنا الي 

لديتهاصتبرأ المشتبهات اتقي فمن النامس، من كثير يعلمها لا مشتبهامت، 
انيوشك الحص، حول يرعى كربع الشيهات 3، ونع ومن وعرصه، 

ألامحارمه، أرصه ق اهد حى وإن ألا ■ر، ملك لكل ؤإن ألا يواتعه، 
دففدت وإذا كله، الخد صلح ّالحت إذا مضغة، الخد ق وإن 
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ألأورس|را<.افمم،

الكنإنا اللهم النار، اعل اف أصنمن الثاق موالصف ذلكم 
كلمن بك ونعوذ ه محمد سدنا ونبيك -مدك منه خرسالك كل من 
محنبك نعوذ ا إنااللهم . محمد ا صيدنونبيك عبدك محنه اسمماذك شر 

ناماثتابلا0(رمالخيانة من بك ونعوذ الضجيع يئس فانه ابؤع 
وخاصمعمم يدافع ان ه نبيه وض الخاسغ،، غولأء الد ذم لقد 

بينكحكم بالخى الكتاب إليك أنزلنا ^١^١ بحانه فقال وبجادل، 
كاناف إن افه وآّتغفر حصيأ للخاث؛ان تكن ولا افه أراك بما التاس 

محبلا اف إن أنمهم عنتانون الدين عن تحايل ولا رحبمأ، غفورأ 
ومحواف من يتخفون ولا الناس من يتخفون أثيا، خوانا ان كس 

محي0لا،يعملون يما افه وكان القول، من يرصى لا ما بجنون إذ معهم 
يومعمم افه بجادل ؛، ٢٠٠الدبا الحياة ق ءي|م جادكم غولأء أنتم ها 

١(٠ ٩ - ١ ٠ ٥ الماء: وك؛الآه عليهم يكون من أم القيامة 
بميولا يمح لا ورجل اكالمثإ؛ الصنف 

وماللث،:اعاللت، عن وهوعنادعك إلا 
خبيثا،لغرض عنقيه، ما خلاف للأخر الواحد يبدي أن الخديع 

وندمالكه، عنيع موالدى الخالع واكلريق صب، من اخلع نالوا ولذا 
وما،ندعوزآئوا والذين افه ^عنادعون ايافقين اه وصف 

٩(.)الثمرة; يشعروزه وما أنمهم إلا 

٢٨ص ١ _ج  ot/tvابرانمي< س محل ياب الإيمان محامحاب ابغادي ئدا' ، ١١
ِدمسململصأبمم

ا ١٣ص ٢ مْ/إهمآج الخرع س اكرذ اب بالأس محاب ي اجن ابن ردا، ;٢( 
معف.وم يم اب ين ليث إساد، ي الزراثد: صع ل وتال 
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تزؤيرلأنه ما، ينمق أن بالومن يليق لا الي الصفات من والخدلع 
الخدلعالمرء يخال وفد الضعف، سبه يكون ما وكثيرأ يع، عن ينشا 
عليهالكريم النتي عناه ما وهدا اليثة، أحلاته مجن حلقا يصبح حى 

عنعنادء-كا وهو إلا عسير ولا يصح لا )ارحل والتسليم الصلاة اقفل 
وماس،.اهلك 

وعدمالمخيؤع، ق سذاجة عن تنج ما اكر تنتج الخيل؛ وآفة 
عميعأنه . للتي ذكر رجلا أن السنة ل جاء فلقد حيلة، وتلة تبصر، 

فكانحلابة لا شل بايعت إذا ت ه الد رمرل له طال( البيع. ق دانا 
حلأبة|أاأ.لا يقول باع إذا الرجل 

عمرا ميلنعن روى فلقد فهلرة وسلامة نية حن عن كانتا ورمما 
الملم\نمن فكثير لهأ أنخدعنا الد ل خدعنا امجن فوله; محه الق رنحى 

آمنوا،الذين عندعون بأمم ادافة؛ز، عن الد أحير ولقد السفهاء، ثندعيم 
وجباادأ، اكرفالزمان كان فإذا الأزمنة، نحتلف؛اختلاف، فضية وهده 

الاسعل وحكه بعيدأ، ننلره يكون وان للأمر، محتاط أن الملم عل 
متأنيا.

الخدلعولهذا الخدلع، هذا إل يرُآع الملم؛ن أصاب، مما كثيرأ إن 
وفدالصلاة ل الأول الصف، ل مكانه الخالع يأخذ قد متعددة، صور 

مالأيند؛ص،■* غجأ، يه برمى مما فنتكلم الكلام، محسنون ممن يكون 
بانالملم امحر ^، jU، مثتغاء إل يصل أن اجل من ذللئ، كل منه، لينفق 

riAT/TTخلابة لا البج محي يمول ارجل ل النجاران ممأد، ل ابوداود روا، )١( 
ايعل الحداع من يكر• ما ياب المع، كتاب، ي الخاري، ودوا، ، ٣٥٠ص ٩ -ج 
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جحرمن يلدغ أن له بجون فلا مرة، جحر من لدغ وإن حدرأ، _u يكون 
جحرممحزا•من الومن ءلأيلدغ مرتثن، 

كلمع ن زلط ولا الخداع مذا من كيرأ السلا الجتمع إن 
فتاةوتللث، ماله، ل حيع واحد فهذا الخداع، مذا عن منلة صرخات يوم 

أمررأمرمن j، وآحرحدع حفها، j ووليها ابوعا أوحدع حدعت 
لفظا،أويرين حفنا يندب مساك حدعه وراح اللمين، 

وفرغتالأمانة، هأنت، إذا وبخاصة غرأ، يكون أن ينبغي لا واللم 
ذيكل وأعجب متح، وشح مهلماع عوى الناس وحكم الخثر، من القلوب 

اللمعل بجب حينثد الموازين، وانقلمت الاوصغ وتعثرت برأيه، رأي 
.ءندءني| الغر ولا بالغر ت |لحاله لسان يكون وان ؤيتتبه، يتيقفل أن 

الخادء؛ن،موء عنا بمرق أن اااله فنال، ممرة، الخداع مامي إن 
الايدة لهم تئلهر س مض . .)٢؛ نطن كيي واين الين، وخداع 

غولأءIاحد يهول، حداعلثا. ■عن يتورعون 

ؤتمدضاه، فنعن أذود 
الخذعهمن اذري عمن توم ا ي

لذلكيأبه لا فانه ، ٧١٥ومع حايته، ل است0أاع ما وي؛ذل، عنه، يدافع إنه 
جيدةابجامتؤ من ستا وهدا والكر، بالخدلع يكافثه بل يرعوي، ولا كله، 

وأنااما، اسحق ذوق ذا يكان العروس، تاج ق الزمدي استحما 
يامهلفأمالها كذاك< امتحيا 

• ٢٢٧١ْ/سجممممح الدس يلدغ لا باب الأدب محاب j الجاري روا. )١( 
٢^^٥ب اداوك، وذال نحمد، ايوض وفال، اض عن السام الشهاب روا. )٢( 

كذاب.الخص 
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هعم

نهنر د

نننالهموم من م مهلكل 
نلاحلا والمسح وألي 

ررا،نال غللق \ذ1وبن اكرس 
داليهنبوما كع 

الخنوصل إذ يد المعوصال وصل 
نطعنإذ قريب الوأئص ل، 

هبأساك ا مدلهر المن واننل 
هننثيشب يعنا عير نمن 

Jiبجمغ د ن ll  آكدمت
نبعمذ غن اد١J نياثمل 

ولا اك نيمممه نص بمال ا حم
ورعنأنر? مذ تجأ نك 

عمايتنانجك ا مإذا 
نفجندمن لص ي" أمل 

ويدعينمه، عن 
الخاوعن)آ(من اذري عمذ وم، نبا 

الترتيبمازا إل فانظر المار، أهل محن الماك الصف هو هدا 
اكالوالصنف التفعفون، الآتباع اولمك هم الأول الصنف البديع، 

الأكروناك أولمالمالث والصنف ون، المرحلالخاتنون اوكلث، هم 
وهدهإحكامه، ل الترتٍب مد0 نحد هل بربك ل قل . - • الخادءون 

حق

آذود

تركع.ان اسر_ لامض اخرك، رواية رق )١( 
. ٤٨٦ص •٢ المدسج تاج )٢( 

٣٩٩





ولكنهإممانه، مءس الذي اجلوس انه معناه بخيلا جبانا الوُن يكون 
ولأنجهة، من الكذب لمظاعة I اثنتن لأمرين وذلك كذابا، يكون لا 

مرةكذب إن نهو كذللث، يكون لا واجلومن الكذب، تعود أي كذاب معي 
واسغفر.ندم 

رخمه- البخاري صحح ق روي ما وعقوبته الكذب ذم ل ؤيكفي 
رأيتت نال طؤيل حديث j الني.أ عن جندب بن —مرة عن الد 

رجلفإذا اا،|دسة، الأرض إل فأحرجال بيدي فأخذا أساق رجدن الليلة 
عناصحاسا بعض )نال حديد، من كلوب بيده نائم ورجل جالس، 

بثيقهيفعل ثم قفاه، يباغ حى شدته ل الكلوب ذللئ، يدخل إنه مومى( 
هيذا،ما ت نالت، مثاله، فيصغ فيعود حذا، صدته ؤيلتم ذالثv مل الأمحر 

uلأ:رأيت،. ء،ا فأخثراق _، ص قالت،: . »\س\. انطلق نالا 
عنهفتحمل بالكذبة، محديثج فكداب، شدقه ينق رايته الذي أما تحم، 
،،١١.الفنيامة. يوم إل به ؤبمغ الأفاق،، تبلغ حق 

ناعيه اه ورمول ثوما أمي دعتي تال: انه عامر بن عبدايد عن 
أرديت،وما ههؤ، اش رسول لها فقال اعهليالثؤ تعال رحاه، ها فقالت، يتنا بل 
ايدرسول لها فقال ثمرأ اععليه أن اردت، ]قالت، اععليه قالت، نمليه؟ أن 

كذيةأ>آ؛طك تحت، تجا تعطه ع لو إنلث، أأما هو: 

لثيءا إحدانفالت، إن اه رسول يا قالت،: يزيد بنتا ام،اء وعن 

ص١ _ج الثرين\\إ'ص ارلاد ب، مل U اب، مبالختم كامه ي المخاره، روا• )١( 
٤٦٠.

٠٣٣٣ص ١٣-ج ٤٩٦٨/٨٩الكذب، ي اكثدد الأدب؛اب، محاب ي ريائي ردا، )٢( 
بقول.مياد مول، الدريا؛ تال 



حىكدا يكتب الكذب ؤإن ت ال نكذا؟ ذلك يمد أشتهيه، لا تشتهيه 
كذيانل١أ.الكذية تكتب 

الفحاش.الشتظثر الخامس الصنف 

أوالبخل اصحاب هم هل الراع الصف نرمح أن لنا حاز وإذا 
الكذبمن كلأ لأن الممات، نتفق الكذب، نرجح فقد الكذب، 
متنوعانصمات عل الخدين، يشتمل وهكذا اللسان، آفات مجن والفحس 

لسانية.ءال1ا،رة أمور ومما ياطية نلبيه أمور مما متعددة 

والفحشهوالفحاش، ه الكريم الرمرل ذرْ ي والثنفلر 
الفاحشةترد مجا وكثيرأ وا،لعاصي الذنوب من قيحه يشتد مجا كل والفاحشة 

نالوالآف٧ل، الأنوال من احشة، فهي نيحة حصالة وكل الزا، بمش 
كلامهل والفحش والفاحش، التنحشأآ،[اا الفاحش يبغض اش اإن |. 

ويتم«الْلم.ذلك، يتكالف، الذي والفحش وأفعاله، 

الفحش:ذم j الني. عن كشرة احاديث، وردت وتد 

تفقال ه اض رسول عل رحل استأذن ؛ قالت، عائشة فعن . ١ 
الكلام،له ألان يحل فلعا العش،رة، ابن أو احوالعشيرة يئس له آنذنوا 
أينال: الكلام؟ له ألمت( ثم قالت،، الذي نلت، اش، رسول يا تلت،: 

حديثل الكثر ل اليراي وررا« ١ ٤ ٢ / ١ الجمع ل تال ٤  ٣٨ص ٦ ج احمد روا• )١( 
قدتلت جرح،  iSy■*-* يرد لر الزان ن، ناله محاعد، ص ابوشداد إناد، رق ءلؤيل 

•الخيالة تارتمعت ند الق الخدمث، عدا ل الأيل يزيد ين يوش منه روك، 
.١٦٢ص الثال الجز، مد، ل احمد الإمام روا، )٢( 
•٤ ١ ٥ ص ٣ الأثثدج لأبن المائة )٣( 



،فحشا٠ا١١اتقاء الناس أوودعه الناس ترى س الناس ثر إن عانثة 

شالتعليكم ام ايطالوا . الني أنوا يررد أن وعما - ٢ 
عاثثة،يا مهلا • نال عليكم، اش وعفب اش، ولعنكم عليكم عاتشة 
والفحش|لآاوالعنف ؤإياك بالرفق عليك 

ولاا، سابه الني يكن لر نال: عنه اش رصي انس وعن - ٣ 
,ترب)ماله العنة عند لأحدنا يقول كان لعانا، ولا فحاشا 

قالفحش كان ما اس.I رسول فال تال انس بن ثابت وعن - ٤ 
زانه(رأ(إلا ثيء j الحياء كان وئ شانه، إلا ثيء 

الرسرلتس ا،ذ. رسول قال قال عمر بن ■مداس وعن - ٥ 
الاويء()ْ(الفاحش ولا اللخان ولا باّعان 

ميزانj انقل ثيء من ما ت نال المب. أن الدرداء ابى وعن - ٦ 
اوذيء(را'<الفاحش ليبغض الد ؤإن حن، حلق من القيامة يوم المؤمن 

- oyv/iA/الماد اعل اغتاب من بجرز ط باب - الأدب كتاب j الخاوي روا• )١( 

OlAf/fAمتنحشا ولا ثاحثأ ه الني يكن لر باب - الأدب كتاب j الخاوي روا• )٢( 
-جْص'ا،أآ.

مماعا،صد ولا *الرب تتوقا كلمة رمي ونمق؛٠ التراب ابه امت جئنه ترب )٣( 
-الأدب كتاب ي الخاوي روا• والحديث وانملأ؛، بالطاعة له اادءا» مغاعا ت وتتل 
.AT-0٦Aiا*احثاولامتنحشا ه الني لريكن باب 

-\\ yo/ivوالضمحش الفحش j حسا، ما باب - الروانمالث كتاب j الترمذي روا• )٤( 
غريب.حن حديث وتال: . ١٩٨ص ٦ ج 

ءس_ج١' ١٩١/Aم٤A- اللمة ل جاء ا اب ب- وانحلة الم كتاب ي اليبمذي روا• )٠( 
غريب.حن حديث وتال;  ١٩٩

أأ/م**آ-جا■- الخلق جاءذحسن باب،١ - واثملة الم كتاب ق المبمذي رراا• )٦( 
١صحح حن ت وئال، '٢ ٣ ص 

-٤٠٣-





والعيرونالثانية الخإّ|ية 

(رحمخس، حى أاوءاز( عن(بيذر>ا<ءال: 
يإمحلامه ونمة جناية، بن جندب أنه والشهور مه ا،اي امحك، الغتاري، ابوغر )١( 

الاركب ; نال،النمر.إ بث اباير بمر نا ت تال، مامر اينر مر اكح؛منر، 
واسرالماء من( الخبر ياته نير اه يزعم الذي الرجل( هذا علم ل فاعلم الرائي هذا 

إؤرايرغرسالرله;رجع ثم فوله ءن وسع حيرتدم الأخ فاممللهمر امر ثم منرتوله 
ترويأردت ممسا ثنيتي ما فمالرت محويالثعر ما كلاما ؤيتول، الآنءلأ3، ممكارم يأمر رأيه 
أنوكرم يعري وعولا الني. فالتمس الجد فأو مكة قدم حمر ماء مها شة وحل 
سعهرأم فاتإ غريبا انه فعرف علإ فُآم فانحعلجع اليل يطؤر أيرى حمر عه سأل، 

المجدإن، ونائم تربته احتل ثم اصح حك، ثمرء عنر صاحه ضا واحد بمال فلم 
أمافهال،: عل به نص مضجعه أإ( امهمرفعاد حف، وؤ النمر ولايرمح( الوم ذلك وقلل( 

ثيءعن محاحيه احدهما سأل لا سه يه فدمي، فأتامه منزله، بمرق ( jtللرجل( آن 
إترتال: أقيمالث، الدك( ما تحدثفر ألا فنال: فأقامه ذللت، فعل.ثل، الثالث، النوم كان حف، 

اهرمول ؤإنه حير انه فنال: فاحبرم فغعل، فعلتا، ترشدني ان ومئاتا عهدأ اعيتفر 
لت؛، ٧٠احافه دٍتا رايت، إن فإل فاتبمفر اصحت، فإذا وملم، واله ءلٍه اه صل، 
حفرلحلفنملرفافلالؤرينتو. مدخل، تدخل( حف( فانعم( مضهت الماءفان اييث، كال 
اقاوجع . النص( ل قتال عانه ناّلمم فول ُز( وسع معه ولحل، ه ارحم( عيا 

يلهرايهمبمتن حا لآًرحرر محي• نغما والذي فقال اءُي• يأمحك حك، فأحمبمم مءك 
واترمحيأرموله،اه إلا لااله ان اشهد باعيرصوته فئادمح( المجد حقران، فخرج 

المتمؤيلكم وقال: عليه فاكسا العاصر وان( امحجعو. حق، محربو• إلمه القوم فنام 
الغدمن عاد نم ممم الشام إل نجارتكم ءلريث، مر وانه غماو مر أته تعلمون 

ايامر[كتاب الخارك،، ]صمعح ماليه العامر فاكس، ملته وثاروا محربو. لمثلها 
ادرمول يا فينولوئر سوك ن، يتحالف، المرجل، يزال لا كان قال: معود ابنر ومر 

فرذلاثؤيمر ؤإير بكم، اد يلجته فخر فٍه يكنر فإن لمحرم فغول: فلأن، نحلف، 
حرجنم يلهر. ٣، منامه فأحال مله فابملآ بعدم ض ايونر فتلرم • ت اد أراحكم فند 

اه.هنالرّول اسريتر ٢، يمثي الرجل *ذا ان قتال: اسز( دقلرا>صر .اثيا 

_ه



وأنهونوش، من إل انظر دلا هوتحمح، من إل وانظر وأجالهم الماكتن 
الانرل وان مرأ، لكن وإن بمالخق أنول وان ادبمرت، ؤإن الرحم اصل 
إلاالخص من ا فنمبقي اعلم لا عفرة مول يقول بالي، إلا نوة ولا حول 
باه[ارا،.إلا قوة ولا لاحول »وش\ سْ،

ويدنيها،ثيي|ا عمإ •|ا مرنما للنفس، مزكيا الخديث مدا اؤرم 
الملاموآله عليه الشي اثوال كذلك للضإئر، مهذبا ممزاد، مطهرا 

تثنيالنبوة فكلإت لامراصها، دواثها وق للنفوس، معالختها ق واللام 
المجتمعمدا ق احوحنا محبما رلكمها، كل عما وتزيل مقامها، من النفوس 

الحمد،به وامبد الهوى، عليه وميهلر الأنانية، فيه طنتإ الدي المائي 
طعمواحد كل فه وذاق يرايه، كل وأعجب الفردية، النزعة عليه وغلبتا 

مداق الشؤية الكالإمحت، إل المجتمع مذا ق احوجنا ما اتول ه، نف
صفاءفيه ونجد الزمر، عبيق منه وشم العلهر، رح فيه م نتتالحديث، 
.الصفاء هذا إل نفوصنا احؤج ما الحياة كدورة عنا يذما الذي الدهر، 

الخامعة،الحكمة فيها وجدنا الخمس، الخصال مد* إل نظرنا ؤإذا 
البيان:وإليكم جانب، كل س القس علاج نحكم نهي 

 m . ; يرحم: يغال ذر، ام مرراق اف يارمرل قالوا قال الغرم تاملت، ذرانااا ابا كن
وحيكاوئلامح،ط مات ويحشروحد.، وحد.، ليموت وحد.، اداباذريمش 

إ/ْا•[]الامابت 

درا.وقال؛ همرأ الطري |ارود. ءنر،بم ل وتال  ١٩٦ص  ١٩ج الوياي النع انغلر  ٢١١
اكبمةيمم غمر؛ مول همر إصغاس بر تلت: صبمه. ي حيان وابن اليران 



وأحالهمالساين أرحم ت الأول الوصية 
الصلاةانقل عليه الكريم الرسول من اث يرحكم الأول الوصية 

وبحالهم،اكن الميرحم أن عنه، الق رصي ذر لأي التسليم، وأنم 
لهويوسوس ه، نفله سول هولوته، عمن الرفع عل مْلؤع ان والإن

ؤيكبهالتفوق، بمنحه الدنيا هذه ل حظ من اعحليه ما يان شيطانه 
لأتمفرهم، من محر أمم يظنون الناس، س ممر يظن هكذا الفضل، 

وأولادا،أموالا اكر 
ماإدا الأسان >ؤدا4ا الأسان هدا نفسية لنا يصرر وهو ايد وصدق 

فقدراثلأ0 ما إذا وأما أكرمن ري فيمرل ونمه نآكرمه ربه ابتلاه 
اللهيرد هكذا (. ١٧-  ١٥)الفجر! كلاه أهانن ري فيقول، رزثه عليه 
نعمةولكما الفضل، عل تدل لا المال كرة القوى، الريع حذا هؤلاء عل 
العم.تدوم نبالنكر تدوم، حى تشكر أن محب الله نعم من 

كاعلينا الحربمي وهو والسلام، الصلاة وآله عليه الكريم والني، 
اوكيفأدراما، تدهّب حق القس أمراصى نعالع ا كيفلل يبئن ربه وصفه 

ووصاومه.الشيهلان هوى عل نتغلب 

قا وامرعهللمختر، واجعها أنجعها من العلاج، طرق أنجع ومن 
ماذلكم ومحالتهم، اكن يالمالرحة الوى، مقاومة ق وأنفعها الثناء، 

الإحسان.عل صاحبها نحمل القلبح 3، رنة فالرحة هو؛ الني ثه أوصى 
ومحالتهمIالمساكن رخمة يغ( "بم*ع ار 

ماعل نعودها وان تكره، ما عل نحملها أن للنفس علاج محر ؤإن 
مجاحم ا عنالله حرام الكريم الثي حكمة من ؤإن ٠ ؤيصمبا عليها ى م

جوانبهخميع من الخبر وعلمنا ميء كل لنا احكم أن أمته، عن نبيا بجّى 
٧-







يعد.،بما نمل سة الإملأم ل من و1س شر|، مغالق خثر طاتح 
حا|راا.عمل س اجر مثل له كتب 

والرخمةايجالة بض الخهع من ندوكها ان ممكن الق كثثرة والخكم 
حالتاCيرحما وبايبمالة التا، منمو مالرخمة لكم، ذكرته ما غثر 

اسلتؤ.ليدوم 

ارفعه ث تواصع من فان الد، يرفعالتا وبالجالسة اث بحك بالرحمة 
لياتوسلم وص1مالشا اللتا وعل الد رسول يا محييي يا عليلتؤ اث صل 
.ممرا

محالةلنا اللهم ء رمى اياكثن، يرحمون ممن أجعلنا اللهم 
اكض.الم

نحمم،م من إل الطر الثانة: الوصية 
اليالزدحرة، اuنمة التيرة، الرهٍقة الخ،امية سْ ل الثانية المفة 

ولاحونحي مجن إل أنغلر ران مثمرة نافعة نفومحنا ل تكون ان نرجواهد 
اطرإلسصمز،«

وموانكثيرة، موامع ل المغة ذم عل اطهرة المنة أكدت كد 
النيلأن ذللت، هودوننا، من إل ننفلر وإنما هونوقنا، من إل سغلر لا 

ارض،محن بالوتاية المقوس يعالج أن الملأةواللأم،يريد وآله عليه 
ننيالق المعان س الخشنة ق المنة وط• مرص، يكون أن نل 

يبمنالشركات، س كثيرّ وبتن بينه وتحول الشرور، س كثيرأ الإنّان 
•ينع أن نل بل لا يضمحل، أن نل الثر نعالج أن الحكمة 

٧١ ءحلويث ١ ٥ / ٦ اوصيثت حنة ستة صن من باب العلم كتاب ي مسلم روا• ( ر١ 



كا- الصفة س0 عل . والسلام الصلاة وآله عليه الني أكد لقد 
شدالصابر، الشاكر الصادق، السالم علامة من علامة فجعلها - فلت 

تكونالر ومن شاكرأ صابرأ اث كيه فيه كانتا من |-حصالتان الترمذي أخرج 
فاقتدىفوفه محو من إل دينه j، نفلر من محابرأ، ولا شاكرأ اس يكنيه لر فيه 
كتمهعليه بمه فصله ما عل الد فحمد محودونه من إل دنياه ق وننلر به، 
منإل دنياه ل ونغلر مودونه من إل دينه j( ننلر ومن صابرا، شاكرأ اه 

ونالًا؛رأ|را،. ولا شاكرأ اش يكتبه لر منه فاته ما عل فأسف محوفوته 
ندتكمسم)مر( إلى تنظروا ولا منكم قل هوأممن إلى انظروا ا . 
ا.٠؛ عليكم الق نعمة تردررا لا ان اجدر فإنه 

راصفإنه الد بتقوى 1أوصيك ه اش رسول فال قال ير ان وعن 
ماءالل لك ذكر فانه تعال اش وذكر الفنرآن بتلاوة وعليك كله، الأمر 
مهلردةفإنه خير، ق إلا الصمت، بهلول عليلئ، الأرض، ل للئ، ونور 

فإنهالض1حلث،، وكرة وإياك ديتالث،، أمر عل للت، وعون ، ٠٠٧^للشي>لان 
اجبأمي، رهبانية فإنه بالخهاد عليك الوجه، بنور ؤيدمحب القاو_، مميتا 

فإنهفوتلث،، من إل تتفلر ولا نحتلث، مجن إل واننلر وجالسهم، الساكن 
الحقتل قاحلعوك، وإن قرا؛تلئ، صل عندك، اض نمة تزدرى لا أن أجدر 

منتعلم ما الناس عن ليحجزك لاثم، لومة اه j، نحف لا مرأ كان ؤإن 
ثلامحث،فيه يكون أن عيبا بالرء وكفى تاق، فيما عليهم ثبد ولا ، الث، نف

محوفيه،مما لهم ؤسض ه، نفمن ثبهل  ١٠الناس س يعرفا أن خصال 

\0/أ\0^ج\*واعل لن الدين ي التلر باب الشامة منت أبراب j الرمذي ردا• )١( 
ريما.ص حديث لقال *٢ * ما 

رةالأ ٥٩/٢٥١o*وأمل لن الدبن ي الطر ياب الشامة منة أبواب ي ااربمذي ردا. )٢( 
صحح.حديث 



حبولا لكلكف، ويع ولا ير، لكلتدبعقل لا ذر ابا يا جليسه، ؤيرذى 
ا.١ ل الخلقC كنن 

الحكمةندرك الس والاثاراس الثربمة، الأحاديث سْ وس 
انماءله نحلب نوقه، من إل الإنسان فظرة المري، التوحه مدا من 

الخهلإل مذا به يمل وربما وهمه، حزنه ؤيكر الراحة، ضنعه والأرق 
٠بالي نعوذ - الذ عل 

أنأحدرما فإ صيقة، مداحل يدحاله فوثه من إل الإنسان نظر إن 
نكوندينه، أمور ق نوته م من وإل دناه ل دونه هو من إل أحدنا ينفلر 

قينفلر الهلاع-ة، من للإممار متبمدأ الد، بمحكم راصيا القس، هاديء 
هومن إل دينه أمور ل ؤيفلر سبمحانه، الد مشكر هودونه، من إل دنيا0 

شاكرأالد يكبه وهكدا يصاحسه، يلحق حى العسادة عل فبر فوته، 
العلاجا بمال . بانمامة وعليكم عالما الد مذ - أنفسكم نمالحوا صابرأ، 
ايانع.النوى 

أديرمثروإن الرحم أصل اكالة:وأن الوصية 
تكونحق الملمة، محرللجامة فيه ما ثل عل الني. حرص 

بالودةيبمازون الرحمة، فيهم ننتشر بعضا، بعضها يمل متحابة، متآلفة 
Lالماس، ب_إن  JJl I ،^ الرحمبملة الإصلأم عناية كانت، إن نعجبم، لا

مجوناذلك نجد ؤبمجرها، الرحم يقطع من عل الكير يشيد وان عنليمة، 
انمواالناص أبما ^يا سحائه; الد يتول المواء، عل والمنة لكتاب ال 

الموطئوتال الغرلوص مند ي الديلمي وروا• ض ش ص اسواثا لوا• التاوكا تال )١( 
المغبري اليداي لوا• الزواثد جمع مح، وتال ؟/UU( المدير )محض حن حديث 

وموالنير ش غبرملام المحح رجال ورجاله دء؛أ الناس امال لا وان والكيدوزاد 
الزار.هةوروا٠ 







الطهر؛.الة ق جاء ما وإلكم 
نالتحلقه من نرغ إذا حى الخلق، حلق الد إن ال.١؛ ن- ١ 
أنتوضئ أما نعم، نال؛ المْليعت، من بك العاني منام هذا ت الرحم 

فهرلك،قال رب يا بل فاك: تطعك؟ محن واتطع وصلك، من أصل 
نيدوا تفان توليتم إن يتم عنهل » تشم إن ناترادا ه ادد رسول تال 

أرحاءكمال١،ومهلعواالأرض 

أثرهق له أ ؤنرزقه ل له تعل أن أحب من ونال.. - ٢ 
،.UUJفليصل 

تاطعءمالخة يدخل رلأ وتال. - ٣ 
سشجنة الرحم ران ه اض ذال ذال•■ ب ش ءن ٤- 

قطعته(رااقهلعك ومي وصلته، وصلك من ت اش ف٠ال الر'ض، 
قرتشمهد ل مشركة وهي أمي ندت قالت: ،اء امعن - ٥ 
أميإن : فقلتره فامتمتءتالمي ابيها مع الني. عاهدوا إذ ومدتبمم 
امكاارْ،.صل نعم قال: راغبة؟ وهي قدمت 

ياال: نرجلا أن عنه الد رصي الأنمارى ايرب أبير وعن - ٦ 
• ٢٢٣٢ص ٥ ج ما/ا؛ا-ه ومداث وصل س باب الأدب كتاب ق المنادي رواء)١( 
٥٦٣٩/١٢الرحم بملة الرزق ل له ط من باب الأدب كتاب ق الممحاري رواه )٢( 

جهصأ'ااأاآ.
(ryT\/o-)٥٦٣٨/١١القاطع إثم باب كتاب j الخاوي رواء )٣( 
• ٢٢٢٢ص ٥ ج ما/:أأأْ اث وصاله ومل من باب الأدب كتاب j المخاري دوام )إ( 

النتكةالثجر عروق الأصل ق ومي والمتع والكر الضم ل بجون )نجنه( 
أنوالعض: الد صفات من صغة مو الذي الاسم مدا من اسمها اشتق الرحمن( )من 

ُسالد رحمة من مقعلعا كان قلعها فن ه مشتكن تعال رمتم آثار من اثر الرحم 
الد.رمة وصلتم وصلها 

• A٠٦٣٤/ زوج ولها أمها الرأة صلة باب الأدب كاب ق المياري روا، )٥( 





مدهيتخمر f)، عليه بجب اللم ولكن • خاصة ومصالحة شخصية، 
الماعب،مذْ أسوار يمرق وأن العواثق، نالك مجتاز وأن خميعا، العمان 

ترى؟يا كله ذلك لماذا ولكن ومرارة، وصيق حرج من يجد ند ما رغم 
الكله الدث ق،شْ ما أن يوتن الملم ولأن رمالة، لأسلم لأن ذلك 
أعدمما شبرا تعدل لا كلها الأنيا وأن اث، رصوان لخثإلات من لحظة يعدل 

وماالدنيا من خثر الحنة ل موحل المرصع الحنة ق الملم لهذا اث 
ذهاا(لا،.
ثلاثة،أو مرشحين بين ليختار الاغرنع لصندوق الملم يدب قل 

وعواملالإغراء ائل وومأوالصيانة، القرابة عوامل عليه تحم وند 
يقولأن متعددة عوامل مجن وغثرذلك كله دلك عليه مجتم ند ، التهديد 

يععلىأن يستحق لا الشخص هدا ولكن ما، شخص انتخاب ل كالمته 
محنهوأول منه خرأ هناك لأل الكلمة، هده 

وي\نبينه الشالة عوامل كل بعد يرمحن ولكنه لم، المممتحن هنا 
كلعل فيتغلب الد. رنحوان وهي الكثرى غايته ق يفرط لن أنه ه، نف

الختلعلة،الأموات كل وعل الوعيد، وعوامل الإغراء، وسائل 
عليهالني اوصاْ هكذا عرأ، كان ولو الحك، مقول الثرعة، والأصوات 

,واللام الصلاة واله 
كانتمها الحق، كلمة نول عل كثيرا الكريم القرآن ركز ولقد 

أنللمالم بد ولا الحاجة، وعيمنة الباطل، ؤسعلوة المجتمع، نوة 
اشيقول , ومدنيه مكيه الكريم القرأن شدد أقول I الزجاجة عنق يتجاوز 

ناش( ١٥٢)الأنعام: ذا ولوكان فاعدلوا نلتم ؤوإذا سبحانه: 
لأنكيلك، الخهم، يقولوا أن نمائه ويمب الخن،، يقول وتعال تارك 

دواهسإنكرنوا آمنوا الدين أيها ^^١ الدبحانه ؤيقول اش، قوة من 
غربجم.مير يند الرتاق. كتاب ذ الخارمح، روا• )١( 

-٤١٧-



)النماء:والآزي؛نه الوافرين أو أشكم عل دلو ف شهداء يالمط 
١٣٠.)

فنالثريتة، الأحاديث س ممر ل جاء كا أمانة، الحق نكلمة 
هتله آثم فانه يكتمها الحق، شهادة وكم الأمانة، كم كمها 

وسعةالسر، حال ز الحق كلمة تقال أن الفضيلة ولت 
تقالأن . .والأمن. الطمأنينة حال ز الحق كلمة تقال أن . ...الأمر. 
الفضيلة،من ليس أنول سلطته. وترهب مهلوته، نحثى لا لن الحق كلمة 

ممغ؛رها، ق ونحتفي افلواحلن، هدم ز الحق كلمة تقال أن الدين، فضيلة 
محهنحدسا الكر عن والمي بالمعروف الأمر ٠غإا٠ر من الحق كلمة إن 

ذل•من 
لحقتالي الخعلرة، ات والنكالعنيفة، الهزات من كثيرا وإن 

نتيجةمحوي لست أركانه وصدهمت بنيانه، فرلزلت الإسلامي ثالمجتمع 
الحق.ونولة الحق، كلمة ترك أعي الخيرة، الصفة س حتمية 

الإيمان،وصدق الحق، وروعة النزلة، ورفعة الدرجة، هملو إن 
تقولهأن نوئ، ل المخا> تحفلث، الحق، كلمة تقول أن الأجر، وعية 

احدبمنع فلن ١^٤، سهل حلوالمداق، الحق كان إذا أما محا، ولوكان 
نوله،عن 

نجدأن الأب ؤسعث، القلوبؤ، ؤيدمي الفاجع، يقص مما الس 
ولكنطبحيأ أمرأ السالمة ضر الأمم من ممر عند الحق( الصفة)نول عدْ 

حقأ ونلاثت،؟ الصمة مدْ فيهم صعقت الدين هم وحدمحم السلم-ين 
اصمةونالدهر، سان واه تلكم التوجيه، أزمان يملكون الدين اوكلثا 

رزقهمأن يعلمون وهم الحق نول عن الملمون بجن فل،اذا الغلهر، 
^ماسبحانه: نوله ولنتدبر نا، أنفل اف فلنتق ا وحده؟ اه بيد وأجلهم 





الذيناصحابه يعلمها والسلام الصلاة وآله عالمه الض كان وتد 
(بي|فعن لم، مالإمام صحيح ق جاء ك،ا ينولونما، مات عن بالون 
دالتكأ؛ربجهرون الماس فجعل مفرت ل ه الحم، مع كنا تال•' مرمى 
أصمتدعون ليس إنكم انمكم، أربعوا ت الماس أنها .؛ الّم، فئال 

وأناحلمه، وأنا ت تال، معكم، ومحو زيا، مميعأ تدعون إنكم غاثبأ، ولا 
علأدلك، ألا قيس بن مداه يا شال،: باه إلا قوة ولا حول لا أقول: 

قوةولا حول لا نل قال: اه رسول با بل فتلت؛ الحنة، كنوز س كنز 
باسارا<.إلا 

رسولإل أعرابا حاء قال: عنه اه رمحي وقاص ش بن معد وعن 
الوحدْ اه إلا إله لا قل قال،: ازل، كلاما علمي فقال،: اه. 
الالع١ل^ن، رب، اه ومسحان كيرأ، ه والحمد ايركسرآ اش له، شريكر 

قلنال: ل؟ ما رن، فهزلأء قال: الحكيم الزيز باث إلا قوة ولا حول 
دنياكلثا لنحمع محولا، ان فوارزقي وامحدل وارحي، ل اغمر اللهم 

وأحرتلأ،أرآأ.
النيإل دفعه أباه أن عضا اث رمحي عبادة بن معل بن قيس وعن 

أدلكألا وقال: فضربي صليت وند هق المي ن فمر نال: دمه حن. 
ياش(مإلا نوة ولا حول لا قال: بل، الحتة؟ةلتإ: أ؛واب، ص باب عل 

الحدث:ل الآ٠ور محي، ترسب حكم 
الرتيبمحوهذا - اه أرمدكم - عنده مم، أن ينبغي الذي ولكن 

جوانبهاالتعيدة الفانية، الكثيرة الفضل، العفليمة الرائعة الخ،امية ذه هق 
٤-ج  ٢٧•/٤  ١٣بااذك-ر انمون •مغض اسماب باب - الدم محاب ق سلم روا، )١( 

عقا.ملأ إذا الدق باب ; \سم\ت محاب ل والخاري ، ٢ •  ٧٦ص
. ٢٦٩٦رنم - راكك؛بموالدءاء التهلل محل باب - والدق الدر ي ملم روا، رأ( 
إلانر؛ دلا حول لا محل: ي باب -  ٣٥٧٦رقم الدمحرات كاب j الترعدي امحرجه )٣( 

حن.حديث رمو باد، 



برحةبدأت فكيف الحكم، الرتيب مذا ق عندما نقف أذ الحرة، 
الحقوقولة رخماك، وصلة هودونك، من إل والطر ومحالتهم، المساىن 

راس|.إلا قوة ولا حول لا الطيبة الكلمة مازه وحتمت، مرارته لكنت، ايأ 
سلطانوتزيل ،، الضعفشح تطرد الطيبة الكلمة هذْ لأن ذلكم 

وقعهقوة، كل اللم ممد فهي الءأس، ركام النفس من، وفم الخوف، 
إلاقوة ولا حول لا يقول حينا لم المأن دلكم هوة، أية ؤ، ينزلهم، أن من 

انولسسشاكر نلب، من ينولها لس—انه، نيا صائنا فلبه، -|ا مطمئنا باش، 
كلمن يتخفف، بقولته فانه صادق، ولسان سليم قلب من يقولها • ذاكر• 
ؤيعرناونوته، حوله مجن يترا لأنه وأحماله، أعباثه بجمح ؤيرمي أثقاله 

العزيزالي بإلا صول، ولا فرة ولا طول، ولا له حول فلا وذلته، بضعفه 
أنواله،خمح فركو باض، ومحول باض يمول فهو العنليم، العل، الخكتم، 
•أعاله خمح وتميع 

يتفاعلبل اللسان، ظاهر ل ليس قولا العليبة الكلمة هذه قول إن 
هنفؤ، ومحارب، القرة، من ؤيرنه الكر، من الملم يطهر ، القالب، معه 

فلاله، الق فم مما ويرصى ، ه♦، ومحالاين، المفرحم الطانيان، أساب، 
صلةوإنما ، مكالء صلة لا رحمه، ؤيمل فوقه، هو من إل دنياه ل ينظر 
ولاوعد، يطمعه لا الحهم(، بقولة اب، يبولا ه، ونبيه ربه لأوامر ممتثل 

اتنميهالمرة، الفيثة والسارت، الحرة، الصفالت، هده كل وعيد، يرهبه 
باس.إلا قوة ولا حول لا اسيبة، الكلمة تمم . .وتثبتها. 

والأرنبالرائع الر هدا حلاوة الحلاوة، هذه تذوقا ا ولعلن
باس.إلا قوة ولا حول .لا الوصية. هذه ل صفة آخر كانت، البدع،حيث، 

سيدناالحكم، ورواتع الكلم، حوامع الد منحه من عل اش فصل 
٠ء كيرا ليا توسلم وصحبه اله وعل، محمد 







بخس•'

عدوهم،عليهم سلط إلا العهد نوم نقض ما 
الفقر،فيهم فشا إلا اه أنزل ما تغتر حكموا وما 
١^،،نهم غثا إلا الفاحثة نهم فلهرت ولا 
ال؛ن،وأحيوا الناُت، منعوا إلا الكيال محلففوا ولا 
القطرإرا(عمم حبس إلا الزكاة متعوا ولا 

ثالخإ،اس؛ن ءذْ يدي ي؛ن 

منكفرة جوانب فيها الخإصيان هده أن - الق أرصدكم - اعلموا 
منكيلك ممرة جواب عل تشتمل كإ والإعجاز، والمعرفة الخير جواب 
محللهاما وانمغنات، بالحمر، ماليثة إما والنذير، والوعفل الخوف جواب 
العثرات،لها تسكب أن حرية 

الخعلرهذا وإل واقعهم، إل السلمين تنبه كله ذللئ، مع أما ثم 
شوعقوبته، اث غضبا من مم محيق مجا إل ■تسههم حم، محدقا الذي 

دمظأ الني تول منتن بثلاث الهجرة نل وذلك سم ت خروجهم نل ممررون 
وء؛-،انععر كان عالمه، لغزارة بحرا ؤيص الأمة، حم و51ن منة عثر؛ ثلاث ابن 

لهدعا وتد مات، أن إل عهدهما j مي وكان علهإ، نشر يدعوال عضا اث رصي 
اواثالخطاب: بن عمر له رفال ادارل( وعلمه الدين j فغهه راللهم توله ظأ الض 
ابنوص دجل،، م اه كتاب ق والمههم عقلا، واحتم وجها، شاننا لامح إنك 

نوهمركان إن منازل،: نلاث إحدك، انزكه إلا نمل مكرو، أخ عن بلغي ما ئال؛ عباس 
محي،به. احفل م دول وإن,كان علته، تغضالتؤ نعلثري كان وإن ندرء، له عرفت، 
ليلةj الغرة اقرا لأن ُنال،: واّعة. اث فارض محيا رء_، فن نمي، j ّيرو 
تإننة بالطائف عياص ابن تول مذرمة. المران اقرا ان من إل اح_، نها وأتفكر 

توتال، الأحركا عل يديه بإحدى صنهم، محاصر ابن، رقاة محياه بنر جابر بالمر وتا وصتغ،، 
اصغةلاترمرمم—ة الأمة مد• ولغداميبتأبه الماس، واحلم الناص اعلم مات 

!٧٤٦)/المقرة 
التدير'ا/أ0إ.فض ائتلر: سح، المرطي رتاو اسمأني، روا. )١( 





ماالالي، لإزالة يتصدرون الذين اكر وما ايامنا، ل العالخ؛ن اكر ما 
لملوا ولكن . . والقرارات. التوصيات أكر ومحا والتتديات الوعران أكر 

وتردي.اردت اما اوأردت؟! رفعت ومحل أجدت، ماذا - الذ رشدكم أ- 
شأكورأ،أراد او تدكرأ أراد لن الكلمات هذه ق كامن العلاج إن 

الأمة،ألأم ينحى لن ومحوشهيد، المع أوالض تلب له كان لن 
مجدهورباه مرقده، جفاه لن مثلها، من خيفة ؤيتوجى 

تدركومحن!أن باه وأعوذ ابمليم.rJ إذا خمس الهاجرين سنر أيا 

f7  المراراتهده الكريم الض بدا الروعة، الرمة البداية ذم
ولاان نحلفلا ووعيد، اف وعد لأن أبدأ، نحلف، لن الي ة، انيالرب

بكم—اطته اح بس ابتليتم ءاذا يقول، الكريم الض كاف • • • يتخلفان 
البكاءينفعكم فلا •_ ابتليتم إذا وعلة، محرض بثر وابتليتم الذلة، 

محمننحلصوا حق ربكم، غضبا بكم احاحل بس ابتليتم إذا والعؤيل، 
واللامالصلاة وآله عليه والرمول( ندركومحن أن باه وأعوذ • أنفسكم. 

بعدمحم،لن نحاوير ولكنه ة، الخممحي، يدركوا ل! الهاجرين ان يدرك 
الأمجة.محي، معشر لنا، تحدير 

لمت،اش ثئ نحالفة أن ندرك الزاجرة، الهليبة الكلمات محذه ومن 
محذهل عاجلة عقوبة هناك وإنما وحدمحا، الاخرة ل العقوبة نتيجتها 

وحدمحاالحنة فليست، احرؤيا، جراؤه ليس اش ٌّرع تنفيذ أن ك،ا الدنيا، 
عمل^محن الد وصدق معجل، دنيوي وجزاء مثوبة اك منوإنما الخزاء 
أجرممدلتجزبمم ية حياة فلئحعنه مرمن وص ض أو ذكر من صالحأ 
استقامواوالو ؤ ا،د وصدق ( ٩٧رالمحل: يعملوزه كانوا ما احن 

ربهذكر عن يعرض ومن ب لشمم عدنا ماء لامميئامحم اكلريقة عل 
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أمل1ذ ^ولو اه وصدق ( ١ —٧ ١ ٦ ت الخن ) صعدأه يسلكه 
والأدمزهايإء من ركات بعليهم لفتحنا وأتموا أمترا العرى 

وآمنواالهالخات وعملوا أ،توا ؤواادين اض: وصدق ( ٩٦)الأعراف■. 
هالهم وأصلح صبماتمم م كمر ربمم من وهوالخق ممد ءل ئزل بما 

معيشةله فإن ذكري عن اعرض ؤوس مدا -قابل وق ٢( )محمد: 
(.١٢٤)ط،: ضتكاه 

هدهعما نشا الق والخالمات والجرائم الامال ٧^٠٢ ر ذا 
ه.محمد مدنا الهوى عن يغلق لا لليي لخع الخميرة؟ الأمراض 

الفاحشةغلهور الأول التكية 
الطاعونييهم فثا إلا ما يعلنوا حق كل نوم ق الفاحثة تفلهر ألم 
مضوا*الدين أسلافهم ل تكن لر الق والأوجاع 
منع—نلم ما الفاحنة إ العجز! والإحكام ايحكم، نلاعجاز يا 
بحانه:نال ولواحل، زنا من الجنية الخرائم عل تهللق وأكرما الذنوب، 

ونال( ٣٢)الإسراء• سيلاه و،ساء فاحشة كان إنه الزنا تهربوا ؤولأ 
منكمأربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة ؤراللأق 

افبجعل أو الوت يتوقامن حق الموت ل فامكومن شهدوا فان 
أنانونلقومه نال إن ؤواوءلا ت سحانه وتال ( ١٥)التاء مسلاه لهن 

النمل(: ٥٤)ه تبصرون وأنتم الفاحثه 
ه:الني كلمة دلالات 

نمورااها معننتممور كي اليي كلمات مع أولا نقف أن ال بولا 
-ثانياوتدل وانتشارها. وشيوعها الفاحشة خليور عل أولا تدل فهي تاما، 
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ولامنه يستخفي لا معلنأ أمرأ أصحت ة الناحثهذه أن عل 
قسبا نكرن سوف الفاحشة محذْ أن عل ثالثا تدل ور ينزون، 

احطورتمل الأمراض محذه أن عل رابعا وتدل وعلل، راض أم
معروفةتكن لر لأنما علاجها، بمب بحث نتاثجها وسوء واصتثصايا، 

سءل•

اليوم،االجتمار_ات تعانيه م1 وأدركنا 'بميعا، الخقاثق محده أدركنا ؤإذا 
البري.الإعجاز مر ادركنا كله، ذلك، ادركنا إذا 

الفاحشة:ظهور نتاج 

منوالاحتملع والقس هلب العبياء ^١،، ١١لصيحامت، التتبع إن 
المرضمذا الأمر، حهلورة يتب؛ن الإيدز( )مرض القاتل الشح ذلكم مديد 
تزنريرإل استمعت، ولقد الألوف, بصحاباه وصارات٠ يزداد اصح الذي 

الروعةوالإحماءات ام ييثن؛الأرقالأجنبية الإذاءا١ت٠ بعض من أيام تبل 
الذينالأقوام واولثلاح الفواحش، سْ عن ص المرض سا ار انتث

بيتهم،فيإ واعلمنوها الفاحشة، فيهم هثت الأمرانحى، هذه فيهم ظهرت 
يطلقوناليوم هم وها قانونية، صفة احذمت، الدول بعفى ق أما حى 

هيهات،ريهاات،اولكن المرحات، 

١٩٨١عام كانوا نينإ - قلنا كإ - ضحايا0 تتضاعف المرض وهذا 
عثرةمن أكز إل الرنم هذا تضاعف المتحدة الولايامحت، ل مريضا ( ٢٥٢)

نحاوزتم مريضي آلاف عثرة عددهم ؛لغ إذ . ٣١٩٨٣عام أضعاف 
المتحدةالولايان، j مريقي ألف عشر ة مخنفه العام مائة j عددهم 
الموقعدد فاق ند الأيدز من الموق عدد أن نيويورك ق اعلن وتد وحدها، 
عنوحدها فيها امت، الإصابعدد زاد إذ مجرات،، عدة السيارات بحوادُث، 
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حالةمائي من أكر الأن فيها ؤيشخص يكتشف حنث حالة، ألاف خمسة 
نهريا-

منه »إذتنول: م  ١٩٨٥اق الثتثرين ق نثرت إحصامة وق 
جنياالشاذين من ممم ١(  ٠٦٠٢)كان أيدز، حالة ١(  ٤٧٣٩)أصل: 

بوساطةالخيرات عل ١^٣^٠ من ممم ( ٢٤٩و)؛ والمخشن( )اللوطيثن 
وأبنائهمالمماب-ين زيجات بغا فوزع ١^١^، العدد وأما الوريدية، الخمن 
مجناعملوا أو المرض، هذا بغتروص ملوث م لم نقل الذين وبحن 

يه(لا،.اللوث الدم ذس مشتقات 
إماءز_الفتها، وحملورة النبوية، الكليات س0 عظمة ندرك سق مما 

صرخاتمن ؤيخرون الأمة، بقيم يعباون لا الذين لأولئك صوم نذير 
الأمةيطبموا أن إلا ؤيأبون الحق، دعوات عن آذامم ؤبممون المملمن 

هيوما . شاكة. حهلرة وأمراض سيئة عادات من للغرب ما كل عل 
وضاءمر والللهر الأمة، محذْ إعلام —اتل وص ل االفتوحة الإعلانات 

علتهلض متمددة، باصياء سموها ءوامحر0، ق ، والرداء الخمراء اليال 
نيمها،ؤ، المريقة الأمة مذه بان مقارنة عقدنا نحن وإذا . . . ثيء كل 

الدهشة،الدعروغشيتا أصانا المنية الأمة و؛ان تراثها، 3،العظيمة 
بكؤاويأبون صرامة، بكل ؤيرضون نوة، بكل محاربون انحذن فحكام 
ناتجاونحن محمعهم، إل الغريا والفحثرا الغربا اءض ينمم-ل، ان عف 

انمهوامما لمدا بل بقهم، نحى مصاريمها  ١٣الأبواب جح نمخ أن إلا 
إليه.

الثعة،الخرائم بميم وممالحيه الغرب حكام من ممر صاق لقد 
يصمماكحدة ات الولايرص أن أيام نل نرات ولقد الخالقية، واارذائر، 

٤١ - ١ ١ ص التضا؛ الخميد ب د. الشدوذ حماد الأبمدز )١( 
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يوثرإ إذا الخيرات يتعاطون الدين لأولتك حى الإعدام ءقورة بجعل أن 
•• محتمعامم ق الناس اولثك يقرعا لا الإعدام عقوبة أن ح الريع، ؛يهم 
هدهتغلل مى وإل والضلالة؟ الغواية عده ق المسلمون بملل مى نال 
لها؟ولأمة سر الأمة 

بالفما موية، بدون م يأن الفرد عل نأي الأنغلمة من كيرا إن 
بعضا،بعضه نحر الحديث إن . . مئة. بدون نمش أن ترنحي كلها الأمة 
نكتفيأن مضعلرون ولكننا له تجد أن الصب من يكون وند 

الخعاسة.هذه ق الثانية النكبة عن لكحدث المجال لنقح بالحدث 

اكا;ٍ؛نثمصامالالكيأن 
الموونة،ونية السنين بأحدوا إلا والميزان، الكيال سقموا أولم 

عليهم!لهنان الوجور 

بخهوعدم الكيل تونة عل القرآن حث 
الكيلبتوفيه الأمر ممره مواصع ق وتعال نارك اش كتاب ل ورد 
رةالهلهة السنوق والتْلفيفا، والبخس القص عن والس والميزان، 

ومنواالصيحة، احدمم توما أن الكريم القرآن حدتنا بل كيلك، 
مدهثب بجاثم_ين ديارهم ق وأصبحوا واستمالوا، الغللمة يوم بعداب 

علميهشعيب توم هم اوكك - والميزان الكيل تعلفيف ور الجريمة، 
الكيلاولرا يؤ نيهم، لهم نال والأيكة، مدين أصحاب اللام، 

ؤأونوا(، ٨٥ت )الأعراف ه أشياءهم الماس تبخسوا ولا والميزان، 
ال--تقتمهالقطاس بوزنوا المخسرين من تكونوا ولا الكيل 

الأرضل تعثوا ولا أشياءهم الماس تبخسوا ^ولأ ( ٨٧ت )الشمراء 
نتركأن تامرك ؤ^ءلأتك متهزتم، عليه فردوا ( ٨٥- رصد ه ممدين 
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ا-زالٍملأن إنك نشاء، ما أمرالما ني نفعل اوأن أياونا يمد ا •—
المحةظ1سم\ الذين وأخذت ؤ كذبوه ومحكذا ( ٨٧)هودت ه• الوشيد 

.٩( ٩->، ٤ هود ) ب يها يغترا لم كأن جانمتن ديارهم في فأصجحوا 
تهلفيفمن السا«_ين نحذر الآ|دات من كشرا اس كتاب ل رأينا لذا 

مالب يشع لا بيوم وتذكرهم بالؤيل توعدهم اليزان، وبخس الكتل، 
علاكتالوا إذا الذين اانمءلمم؛ن، ويل ؤ سحانه قال بنون. ولا 

أدككيظن ألا عيرون، وزنوهم أو كالوهم وإذا بمتوئون، التاس 
)الطفضن;العايزب لرب اكاس يقوم يوم عفلم، لتوم بوثون أمم 

الأسان،عل منته بين أن بعل الرحمن سورة ل بحانه اس ليقول ٦، ~ ١ 
الحسابدقة أن؛ى وبعد البيان، وعلمه الإنسان، وحلق القرآن، علم يانه 

الذياليران عن حدثتا والشجر، النجم ومجود والقمر، لشمس اق 
خلقالقرآن، هلم الرحمن ؤ ه نبخولا ه ونقيم—ه تحكأن ينبغي 

والفجروالنجم بحسان والقمر الشمس ان اليعلمه الإنسان 
وأتيمواالمران ل تدنوا ألا اليران ووصع رفعها والماء يجدان 

.٩( - ١ )الرحمن؛ المزازه تحروا ولا يالشط الوزن 

بهيزن الذي ذللتؤ مجن أعم الكريمة، الآيات« j اليزان أن ؤينلهر 
يشملعام، ميزان هر إنما ييثرون، بجعون وما وسلعهم أشياءهم الناس 

يفعلمجا كل السالم يزن أن يد فلا وأتواله، السلم أعال كذلاائv يثمل فيا 
■الوزن ؤ، أول الأول بل اليومية، لحاجته يأحذه ما يزن كا ييع وما 

ك،االقيامة، ليوم الممل الوازين يضع يتعال نارك اه أن ترون ألا 
نفسثغللم ملأ المائة ليوم القط الموازين ءؤوتضع سبحانه نال 

حا|س؛نهبتا وكقى حا أتينا خردل من جمة مثقال كان وإن شيئا، 
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 Iرسول1يا تال رجلا ان عاسة عن السنة ق جاء لقد حى ( ٤٧)الأنبياء
فكتفوأشتمهم وأضربم ينعموني، { S'yy^jيكذ؛رنيمملوين ل الدإف 

وكذبوكوعصرك خانرك هما بحس؛ ه اس رمول له يقال ممم، ا أن
كانوإن لك فضلا كان ذنوبم دون إياهم عقابك كان نان إياهم عقابك 
عقابككان وإن علك، ولا لألك كفافا كان ذنؤبمم بقدر إياهم عقابث 
يءفيكمح، الرجل تجل القفل منك لهم اض ذضم نوق إياهم 

ليومالشط الوازين ؤونضع الد كتاب تقرأ أما الد. رسول يقال 
بماأتيتا خردل من حة مثمال كان وإن شيئا مس  ٢٠٧٥فلا القيامة 
شيناولهم ل أجد ما اه رسول يا الرجل." نقال حاّجازه بتا لكفى 

احرارراآ.انبمم اشهدك مقارنتهم خرامن 

بميزانتكون أن ولكن خميعها، تصرفاته يزن أن اللم عل فيجب 
مرناتل الفيصل وآدابما الثريعة أحكام تكون ان بوذلك الإسلام، 

الإنسان.هدا 

اممل؛بم، عقوبات 
ذاتفضية إل يالفتا فانه الشريف، الخدين، ق الفلر أنمنا وإذا 

منأكر عليه ي—رتب ا،ليزان وتعلفيف الكيل بخس أن وهو وحطر، شان 
تصبي،العمو؛اُت، وهلوه وصاحبتها، أختها من أشد عقوبة وكل عقوبة، 

•جيمها الأمة 

بالنتن:الأخذ - ١ 
أنبالنع، الأخذ ومعغ، الن؛ز، بالأخذ ات العقوبملء وأول 

وناله٣ ٠ • ص ٨ ج ٣ ١ ٦ ٣ رئم حدث الأنيا، سررة الضر محاب ن، المم؛-ى رواء ر١( 
IJlA  غزوان.بن الرحن ب حديث من إلا لا غرب حديث
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ماءويراق الرذيلة، وتنتثر الصائب، ونتعيد الموصى، وتثيع الذعر، 
يبدلونوالآح-لأوا، بالشم الماص يبال ولا المحرمات، وسباح الؤجوه، 

الفقرءيكاد مل ولمد . العش. لقمة عل الحصول احل من ذلك كل 
كيفالمجاعة، —١ فيه انتثرت أمة أى وصع نتهور ان ؤممكننا كمرا( يكون 

اركتبالد من ولمي القيم، فيها تتبدل وكيف ، الأشياء موازين فيها ننقلب 
كاندلقد خرف• من، وآمم جوع س أطعمهم بأنه فريس عن، وتعال 

منعرفنا كإ الحؤع من بالي ستعيد واللام الصلاة وآله عليه الرسول 
•vM

؛الاو3لان جور - ٣

جورفهي الميزان، وبخس الكيل لمطميمخ المالمة العقوبة أما 
الاللعلمان وجور ال~ا؛فتين، العقو؛ت؛ن من أشد عقوبة ونالكم الالهلان، 

الجور فهو حيعها، يشملها ل الحياة، محالات من واحد محال عل يقتصر 
الح—انبعل يقتصر لا . . . فحب والتكاليف الضرائب عل يقتصر 

الاجتإعثةالحوانب ال المالحاب مع يثمل بل ، وحد0 الاقتصادي 
كيلك.والفكرية 

فياومرافبتهم يعلقون، لا ما تكاليفهم الحور هذا مظاهر ومن 
شخصيتهملبا فتيعملون، ا وميفكرون ا فيوتقييدهم يتكلمون، 

vJوميم مقوماتما الأمة نتفقد ، المائية أمورهم ل عاليهم ويضنق المعوية، 
فتضلالوبال، سهام من سهم بكل وتصاب الضلال، أودية من واد كل 

عقدهافينفرحل المقاومة، عل تفدر فلا وتنقى 

دبيبالأمة ؤ، فيدب الحياة، برونق ندهب الملاث العقوبات هدْ 
الموت.
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ثتمبزاح امفات ممن تس ل
اءالأحيمت يت، الا إغ

كسايبش من نتن الا إغ
رجاءالفيل ه البامحف ك

الكل؟لتقمحن نتيجة الموات هذه كانت لاذا 

الكللبخس نتيجة الثلاث العقوبات هذه لكنت ،ناذا اءلنا توإذا 
تلولكن التساؤل، هذا عل الإجابة ل صعوبة نجد فلن اليزان وتهلفيف 

الكلتهلفيف أن وهو نز، من أحالناه ا منفصل أن ينبغي الأجابة هذه 
فحسبا،والشراء البيع أمور ينتظم لا الزان، ونقص 

.نصيراالمفللوم بجد لا أن اليزان ل الحور فمن 

•الحق يحنق أن الزان ل الحور دمن 
وتزينالفضاو، وتحارب الحهل، ينتثر أن الزان ق الحور ومن 

ؤيتجرأالماس، بين المودة أواصر وتنق-ني الأمانة، وتضيع العصية، 
وضرالصحيح، طريقها غم ل الأموال وتنفق ؛اءلااه، ل المامحلل صاحب، 

ممر،ممر ذلك 

وتثهاكالنة، حدود ثعنلل أن الميزان ق الحور مظاهر أسد ومن 
١[،ت ]الطلاق نقده ظلم فقد اف حدود يتعد ؛اؤد٠ن محارمه، 

الأنولربيع . [. ٢٢٩]القرة: الظالون4 هم فاوكك اف حدرد يتعد 
العقوباتهده لكنت، لماذا قل، من ءلمرحناه الذي السؤال عل الأجابة إل 

العصية،لهذه نتيجة 
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ثلاثة.جوانب له الزان ق والخور الكيل نهلفيف لأن دلكم 
له.وخيانة ، ض، حفوق عل اعتداء أولا فهو - ١ 

طففالذي وإن خاصة، ومصلحة طمع عن ناثيء دءوثانيا؛ - ٢ 
وأثرتهالخاصة، مملجته من ابعا نعمله يكون الزان، 3، وجار الكيل 

ه.لفوحبه وجشعه، 

العالن؛وب  ٠٥١محالفة - محابقتيها من أشد وتلك - ثالثا وهو - ٣ 
والقوس.القلوبؤ ق وهيبته الله 'محلطان صعقاعن ناشئة دهم، 

اليزان،3، والبخس الكيل تطفيف، عم—ا يشأ ثلاثة جوانب، تلكم 
القوس،3،  ٠٥١١سلطان ففعف، اكلاث، العموبايته نللت، ل، كان 

ولاالد يرهنا لا الذي لأن السلطان؛ جور عنه ينشا سبحانه مراقبته وعدم 
الأخذعنه ينشا الأخوين وظلم يرخمه، لا من عليه  ٠٥١١لط يبمائه، 

.الموونة. قلة عنه تنشأ والعلمع . .أنان.بالأ

عليهالمصطفى كلعامتح 3، الحكم وتللئ، الإحكام، هذا إل أرأيت، 
الكريمالني أراد الذي الهدي ذلكم إل أرأيتم . .واللام.الصلاة وآله 
العيش،و٠نغصارتح الزمن، ومحروعاتر الحياة، عرامتح الأمة خشبا أن منه 

تبغ.تما ما ذللثؤ متهون؟ أنتم وهل متجيثون؟، نحن نهل 

الكةائئ;ممكاة
يمطروا.ل؛ البهائم ولولا القطر، توا إلا أموالهم زكاة يمموا »ولم 

الدعائمأعظم ولعلها دعاتمه، وإحدى الإسلام، أركان احل الزكاة 

-٤٣٦-



وتعلق، iJlilالعبادة هي لأما ذلكم الض؛ عل مشقة واكرها رأثساها، 
قسبحال الد حق والزكاة الإنسان، عليه طبع جل، أمر بالمال، القس 
ءلبمب أمرا تارة وتعال،، نارك اث كتاب ل كثترأ ذكرت ولقد المال، 

أنلمح—،- ^٠محانه: نال أداها لن مدحا وتارة ممتثالوه، أن البن الم
اللغوم، هم والذين خاشعون، صلاتم ز هم الذين المؤمنون 

٤(.- ١ ون: )المؤمناعلموزه فللزكاة هم ذين والممرضون، 
)المزمل:حناه قرصا اف واترصوا الزكاة وآوا الصلاة ؤوأم٠وا 

٢٠)

تالآحروية الزكاة ماغ عقوبه 

أموالهم،زكاة يودون الدين عل تثي كثيرة أحادث وردت وند 
اسرمحول فال فقئ الزكاة أداء عن ممتنعون الدين أواتلنv عياب ونغ، 
لهزستانامع، شجاعا القيام يوم له منل زكاته يود فلم مالأ اس آتاه |من 

أنامالك ا أنت يقول ثم شيمه يعي يلمهزميه احد نم القيامة، يوم يهلونه 
(.١٨٠عمران: )آل ييخلموزه الذين بمسبن ^لأ تلا نم كنزك 

الدرصي عمر بن عبداس مع حرجنا نال أسلم بن حالي وعن 
الذهبيكنزون ^والذين الد نول عن احبرل اعراب فقال ءم-،ا، 

رنحىعمر أبن نال ( ٣٤)التوبة: افهه سيل ل يئفقوما دلا راكضة 

٨٥• ص ٢ -ج \ rr/s/r■الزى؛ مانع إثم باب الزكاة محاب ي ابارمح، رّدا• 
مر.يطول ص مز؛ رف عل شم لا )اقرع( أوانمان الذكر الحة )شج-اءا( 
يكونما اوحش وم عته نوق موداوان نمطان أو فه، من ءنرجان نابان )زييتان( 

النم.حاني )شدنه( كالطوق. ءد ب، محعك )بملونه( داخث لختان اس 

٤٣٧-



-نزلأن قل هذا لكن إنما له، نوبل نلكما ^ فلم كزئ س عما: اذ 
.٢١١للأ٠والهطهرأ  ٠٥١١جعلها أنزلت  ١٢١٠الزلكة 

تقفلا ولكن الزكاة، نرك ش الأخر؛ الدار 3، عفويات تلكم 
مذهس صفة كل ثان ومحيا الأخرؤية، العموبة محذء عند الزلكة عفوية 

تلحقالي اإدنٍووأن، ريعة الالعقوبات سن أما معنا _^، يقد الخاّية، 
علوالمردين حدوده، عل والمتعدين سحانه اض حدود 3، الفرءلع، 

شرعه.

الدنيوية;الزلكة ماغ عقوية 
وآلهعله الكريم الني ييما الي محي العاجلة الدنيؤية والعقوبة 

المإ،*من القهلر منعوا إلا أموالهم زكاة منعوا روما بقوله; واللام الصلاة 
بدأنولا مل، من مما ك،ا اث حق الزلكة لأن ذلكم UدJ، حزاء وذك 
الدينالأغنياء عل نحب، إنما الزلكة وهده ومستحقيها،  ١٦٠لاصحاتندى 
نصاحا،ملكوا 

-كلها ذكن لر إن - اكرها 3، ترجع الزكاة فيها نحب المح( والأصناف 
الأنعام،ونحيا الأرض، تنبت، الغسث، فبهذا ، المإء من الغسث، نزول إل 

المراثي3؛ نحبا فالزكاه التجارة، وتنموممادر العيش، موارد فتتسع 
القول؛قينا ، الغسث، من ا هلال بلا اف أصنوتلكم والثمار، والزرؤع 
3،تنمتهممأأمامحي عامل الغسحؤ الصفان ومحذان التجارة، وعروض 

ممه،3، الرحة عوامل وصعمتج سحانه الق حق مغ الزلكة وماح 
فمنمعصيته، بنؤع ويعاو_، عمله، جنس من محازى أن من بد لا فكان 

ص ١٢ج كز فلس زكاته أدى ما باب الزلكة محاب ق الخارق( يراء )١( 
٥٠٩.

٤٣٨-



تاركاش رخمة يستحق لا فانه قله، ل الناس رمة وانعدمت الزكاة، متع 
)الأعراف؛الحساشينه من ثريب اف رحمة ^١١، اهذ وصدق وتمال، 

ءفهومي الوصف، محيا شرف يستحق لا الزكاة ماغ أن شك ولا ( ٥٦
•محس غم 

بمنعأن حريا فكان ه، نفؤ، الخثر عوامل ماتت الزكاة ماغ إن 
أرملالدي وص ؤ سجانه فال الحياة، محدْ ل محوسب، الذي الشث، 
بهشحم طهورأ، ماء السإء من وأنزلتا رحمنه يدي يئن شرأ الرياح 

)الفرقان:كيرأه امئ وأنأنعاما حكا بما ونشه مٍتأ بليث 
٤٩-٤٨.)

يرحم،لا يرحم لا ومن الكريمة، الابمة بينت ك،ا رحمة الغيث إن 
جريمةع متمنية ملائمة، متمة، متفقة العائلة العقوبة محذء كانت، لذللث، 

لرالبهائم أولولأ واللام الصلاة وآله عله قوله بقي ولكن . . الزكاة. مع 
إليهترشد ما متو-صن معها نقف أن بد لا حكيمة لفتة وهذه ، ههلرواأ 

أكرمحا.وما كم، حس 

لأنبحانه؛ المطر فهوينزل الغللمم، عن مره وتعال شارك اهذ إن 
ترتكبولر موءا، تفعل ولر ذنبا، تقترف !ر عاقلة، غبر محناك.أانم 

للإنسانالتوجيه مجن محيا وق البهائم، حدْ رحمة الطر ينزل فالذ معصية، 
الكتترالكثر.

اين. وتوبغ تقريع و*و البهائم، بأدْ اٌتح رحمة لنا يبغا النبي. إن 
امحال. بال نما >أا، رحمة البهائم بىز0 اجل من الغيث ينزل فاهد الإنسان، 
فقولقلبه س الرحمة تنتنع الإنسان عذا بال ما ٠ . أحاه. يرحم لا الإنسان 

للإنسانحثر يمطروا! لر البهائم اولولا والسلام الصلاة وآله علميه السي 

-٤٣٩-







الخا،مرنيم ٢٠٠الئ، أوكالأرض j يمدون يوصل أن بمه اف 
والزلة\ب ص ؤإياكم وصي اث أرثيكم فانظروا ( ٢٧)القرة: 

فاسقون،انبم نولأء وصف حنث العهد ينقص من عل الكير كان ا كيف
بعادوهم الأرض، ل مقلون وهم يوصل، ان به الد أمر لما قاطعون 

الدعهد ينقضون ^والدين الرعد؛ سورة ل ونقرأ خامرون. كله ذلك 
الأرضل دون ؤيفيوصل أن به اس أمر ما ؤيقطحون ميثاقه بعد من 

(.٢٥: )الرعد الداره سوء ولهم اللعنة، لهم أولثلث، 

بالمهد؛الوفاء عل السفين حث 

فيهنقرأ أن فيكفي العهود بالرفاء عل الحث وهو الثالث، المم أما 
عامدت»اإذا اف يعها مكية وهي المحل سورة ل بحانه توله 
افإن كفيلا ؛ tCUاف حعايى! وند توكيدها بعد الأيمان تقضوا ولا 

أنكاثانوة بعد من غزيا نقضته كالئ تكونوا ولا معالون ما يعل»إ 
إنماأمة من أرن هي امه تكون أن يك»ا يحلا انكأا أ؛اتتخذون 

)المحل؛ثنتلفوزه ئه كتت*إ ما القيامة يوم لكم وليويس به افه يلوكم 
هوالد لأن الإيمان، نقفس وعدم العهد بوفاء امر الكريمة فالأية ( ٩٢، ٩١

اليمثل يكونوا أن عن الثانية الأية اهم ومحيانعاهدين، عل الكمل 
لكاث امرأة إما ويقال غزله، وتكمل نحكمه أن بعد غزلها تنفضي 

قالييوتشبيها، مثلا الأية تكون وفد العقل، سفيهة كاث الخايلية، 
إحكامهبعد الغزل تنقضي الي كتللث، ويمر.مه محكمه ان بعد العهد ينقفس 

ماوهر ا مائي لطمع دنيوية لعاءاُن، أجل من ذلك يفعلون وإنما وإبرامه، 
أيه، أمة من أربى هي أمة تكون ءؤأن الكريمة الأية عنه عمرت 

كانالذي الأمر ؤه غيره عل زانيا أي أري بعضهم ليكون العهد ينقضون 

٤٢



العهدهذا نقض ق مملحة له أن يرى لأنه العهد ينقض أي العهد، فيه 
المالحة.هذه لكنت أيا 

القرآنآخر من هي بل الدنية الاندة سورة ل صبحانه ؤيقرل 
بالعمودهأونوا أضوا الذين أبما يا الرحم الرحن اف ؤ؛م زولأ: 

دالُهودالعقرد ءذْ كانت ولقل الوثقة، العهود هي والعقود ١( 
الخطثة:أنثي فلقد جاهليتهم، ق حى عليه بالحافنلة الاس يفتخر مما 

■لجارهمعفدأ عقدوا إذا قوم 
الكربارا،ه وففوشدوا اج نعالشدوا 

أنيمكن كشثرة والايات محكمة كريمة آيامحت، من اه ذكرنمما ونكتفي 
تعال!افه بكتاب ينرف أن أراد مجن يتدبرها 

العهود:أنواع 
القالواثيق كتلك عاما عهدا يكون ند العهد مدا إن ثم . ١ 
ؤوإذيوحدوه، وأن شيثا، به ينركوا ولا يعبدوه أن ءباد0 عل اممه أخذها 

أنفسهمعل وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم ش من ريك أحذ 
هداعن ا كنإنا القيامة يوم تمولوا أن شهدنا ل نالوا يريكم ألت 

يمدمحممجن ذرية وكنا مل محن اؤنا آبأثرك إنما تقولوا أو غامح، 
(.١٧٣-  ١٧٢)الأعراف: العللوزه نعل أفتهمامما 

بيعل أخذت الق لكلعهود بأمة خاصا عهدأ يكون وند _ ٢ 
ولاساس العلط، عل الد أخذْ الذي ولكلناق إمراثيل، 

شدوربما ثال اوءرمتأا، ءردrا j بم• ثم الدف اطل ل يند ادصيّ ب •' )١( 
اعلإل بوثاق تشل باض س الرب اطل، j ■^ءروة ٧١ي ُتءل أذاغأا، ق؛■ءدى 
الربان س)لبمرو، ولر به نونوا مهدأ باومحم منددا توا الشامي مدح دةد التيّب، 

\ا'م.

-٤٤٣-



منالأمة  oJukعل أحدت الي ولكلمهود ( ١٨٧عمران: )آل تكتمونه^ 
ومرةالحق، لواء ورم إ الإمحلأم كلمة ونثر اس، سل ل الحهاد أجل 

ذلكغبر إل - المروق والأمر الملهوف، وإغاثة الظالم، وريع الظلوم، 
ممايقوموا لكي المراميق عليهم وأحيت ا تأالملمون أمجر كثثرة أمرر مجن 

•ممم وُللمب عليهم افرض 

ونمايامعية أمور ل نسلتين أو فحصن بين عهدأ يكون وند - ٣ 
ولقدتقضها، محل ولا بما الوفاء بجب جيعها الثلاثة الأمام وهذه حاصة، 

هرذلكم يمينا، ّببن ل الخنث، من اشد العهد تقفي إن يقولون كانوا 
وتعال.شارك اش كتاب، ق العهد 
الدنيوية:العهد هض عقوية 

 U القرينةالآىر كرة فع واللام الصلاة وآل علمه الني سة ل
يكفىمجا فيها عما تحديث، الق الصفة هده أن إلا النؤية، والأحاديثا 

كإالعهد، ينقضون لمن النامحي الأخروي الجزاء فع الأل—اب،، لأول 
ولهماللعنة قم ^^_، قوله: ل تعال ائذ كتاب، من قبل من عرفتا 
الأمةتصبس، عاجلة دنٍؤية عقوبة هناك أن إلا ( ٢٥)الرعد: الداره  ٠٠٣

والج،اعاتالأفراد بما يصابا الق العقوبات افد من ابما اش ؤيعلم كلها• 
بنوك:والسلام الملأ؛ وأله علميه بينهاالمي الم م طءالمثوبة المواء، على 
غرهممجن عدوأ عليهم الذ محيل إلا رسوله وعهد اث عهد نقضوا أوما 

ايدييمق ما يمضى فأحلءوا 
الزاجرة،الرائعة الحاسمة، الحازمة الربانية اكنؤبة هي تلكم 

الايابءأويتدكرون،لأرل، يرعوون لن ولكن 
والسلامالصلاة وآله عليه رمسوله عهد وتقمحى الد عهد ممض إن 

ؤيكسرحرمتها، فينتهاك عبا، بعيد عدو الأمة عل سلط ان جزاؤ. 



ا،أرصهنغصب ؤيزلها، ؤيذلها روصتها، ؤيذبل بيضتها، ؤيفل لأمتها، 
صلاحهفيها ليعمل أشرافها، ؤيذو أطرافها، ؤينقص عرصها ؤيعتف 
جنتا،ما ؤيخمسثا بنتا، ما وسر وخرفه، رعبه بيما ؤيشح وصيفه، 

وصنارأ.هوانا إلا ميميا نحد ولا دمارا، مدينتها فتدمر 
حال،أو الأمة، حالي هذا أليس - حمعا اش هدانا - يربكم ل محؤبموا 

صدةيوم كل عدونا من نجد نحن وها ا أءدانهم؟ مع اليوم المسلم؛ن 
.والرعب، ، الخوفإلا منا محي ولا والضرب،، البطش 

بانيمهؤلاء تظاهر أو ، الفثارتc من كثيرا فلعل،ن فضية شغلته لقد 
وءد\ءاء، والأدبالياصيون حلا، لها محي أن يريد كل مشغولون، كدللث، 

وعل،اءالتارخ بلعل،اء السكرية، والأجهزة الاجت،اع، وعناء الاتصال 
حلإمحاد عل عكفوا وغثرهم أولثلث، كل كدللثا الفنون ذوو ل النفس، 

إنياكله، الثإ ذلنتيجة كانت، ماذا ولكن مشترين، أو فرادى القضية، لهدم 
أحد.محهلها لا نتيجة 

نحنأصحا ل قبل، ذى من أكر بوم كل أركانه العدو شت 
نتجاهلهالناجع والحل عضده، ونشد وبنيانه، أركانه نثبتا الدين 
فاطرصالث< افه ا؛ؤأفي الهوى عن يتعلق لا الذي كلاُتا إما . . جيما. 

>ؤومانبيه عن يقول الذي هو والد ( ١٠)إبراهيم:دالأرض؛اء ال،ادات 
أيمي٧(. )الحشر: انتهوا^ فمحه ماكم وما فخدوه الرسول آتاكم 
الصلاةه وآلعليه الني توجيهامحت، وق الموة، كلمات ق ش-لمثؤ هناك 

اواللام؟ 

عته،بعيدا عدوا عليه ايد يملط ورسوله الق عهد ينقص من إن 
أرصه،عل ؤيتول ءنل0، ما بعض فاحد 

:٥-



ناذاوالننة، الكتاب نحالمة مماه رموله وعهد اث عهد ونقص 
الحرية،عبق وشم العار، ونزيل العدو، وندحر الأرض، نرجع أن أردنا 
UJlشهد كإ ضره، يمال لا الذي والسلاح والدواء العلاج هر نهدا  J،؛

الجري،الحديث هدا من نفهمه هوما الفتاك السلاح أنول القريب، الوانع 
الآيا١تsبه شهدُت، ما وهدا ه، رسوله وعهد الد عهد عل نحافظ أن وهو 

سعبادأ ؛ jvJu•تما فاذا كذللث،، الجرب الواقع به شهد وما والأحاديث،، 
J^نول،ينادينا والشجر، الحجر حق كله الكون هدا لنا ومأ اث، نمرنا 

فاقله.تعال ياودي هذا 

المريةنحرز فلا ترتابوا، ولا القول هذا ق نمتروا لا أن وأرجو 
والمعراج.الأمراء من نف>ارؤت، الماج كتابنا ل هذا نمالنا وند والارتياب، 

أنا هنبقي الشريف، الحديث، هذا ل الرابعة القضية هي تلكم 
،الاعاوا، العل ترسوله وعهد اس عهد نقمن عقوبة كاننإ لماذا نتاءل 

وآلهعلميه رسوله وعهد الد عهد نقض لأذ ذلك، ، الحقرق؟ لغتمبوا 
تباركاطه حدود تعدى ومن لاا|محاوود، تعديا إلا ليس والسلام الصلاة 
أنالأول الحناء ومن والعدل، الحل، فمن الحدود 7أذْ ا متهاونوتعال 

اسحدود تعدينا كان، الذي وهذا حدوده، يتعدى *ن علمه اس لط ي
الدفاعتتعلمح حدود لما تفلل لر بل حدودنا، تعدى مجن علمينا اس نسلعل 
حينإؤيتعداها يتجاوزها العدو، رخمة نحت، أصبحت، الحدود فهذه عما، 

العراق،وإل أوغندا وإل تونس إل وصل لقد وبحرأ، وبرأ جوأ يريد، 
.ا ا ممره حدود إما وتحداعا، بما ص الق الح.ود هي فكم 

يتهانمجن علميه اه يلمعل موفإ الض بحدود يأتهين الذي إن 
وألهعلميه الني احكم فإ هوالجزاء وذلكم الحكمة، هي تلمكم بحدوده، 

هديهق واللام الصلاة 



اف:يكاب الحكم عدم الخامة: الكة 
جعلإلا ايد، أنزل مما ونفروا الد، بكتاب أئمتهم نحكم لر ءوما 

ييمم<ريامهم اس 

تتحدثوص الشريف، الحديث هذا ل الأخرة القضية هي تلكم 
نلناإذا نبالغ لا يل وثيقا، اتصالأ الأمة بواقع تصل جوهرية، قضية عن 
الحديثل جاءت القضية عذْ ، بالسوء ؤيمسها الأمة يثغل ما أكر إما 

أسالم،،من الأحاديث، ل مبق عإ الثيء بعمى أ، ءنتلفباملوب الثريمه 
نيهمتفلهر ل؛ رأبما: يا كلها الأمة عن الحدث كان \و\بح لحمال اض 

العهد،ينفضوا لر الزكاة، بمعوا ولر الفاحشة، 

هداول أئمتهمء تحكم »ولم غيها جاء الأحيرة القضية هده ولكن 
الأمةا فيهتشرك الأول الأريعة فالقفايا المون، المأحا عفليمة حكمة 

وكيلكالعهد، نقض وكدللث، بعينه، واحدأ نحص لا الزكاة نمغ ■بميعيا، 
القضايامن اللة، انزل مما الحكم ولكن الكيل، وتطفيفط الفاحشة، فشو 
أنينبغي لا الأمة صحيح والمرولون، الحكام ينفذها أن ممكن الي 

القضيةهذه يتولون الذين ولكن سبحانه، الق ث/ع تطيل م، نسكتا 
الأمة،هذه أن شتولوا من هم إمما التنفيذ، واجبا عليهم ؤئقوم مباشرة، 

ليسالأمة وأن ملبي دور الأمة دور أن يقلن رمما ولكن الأمور، ولاة إنبمم 
ل؛إن ضة، ضيبها ولا عقوبة، ما تحل ولا إثم يلحقها ولا مزولة عليها 
صحيحا.ذللن، ليس لا الد، بن/ع الزولون *ولاء بمكم 

أنممكن ما أدركنا فيه، التنلر وأنعمنا النريفا الحديث، تدبرنا وإذا 
فالثيجةسبحانه، ايد شرع لتعطيل نتيجة عقباه تحمد لا مما الأمة يلحق 

أحكامعن ؤيعرصون الحمحا، عن يتولون لن العاجلة والعقوبة المريعة، 
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الفتن،مسهم ثدييا، ييبمإ الأمة مده باس اس بجعل أن سحانه اس 
بعض،اس ببعضهم ويدوق العداوة بجيبمم وتستحكم المحن، بهم ونحط 

بينافلزرية، 1ع والأوصسالمرة الخماثق سْ يجد اليوم للمسلمان والسافلمر 
ثدحى ات، ومؤا،وهيئات وفئات، وخماعات وأفرادا، دولا المسلمين 

الكريمةالأية باذْ المعنيون وكامم والحراب، التقاتل إل بيمم نمل 
أدأرجلكم تحت، من أد نوتكم من عدابأ عليكم يصث، أن عل القادر عو 

لعلهمالايات نصرف كيف انئلر يعاس يأس بعضكم ويديثا شيعا يلبكم 
بمقهون؟فهل ( ٦٥ت )الأنعام ه يفقهون 

بعضكمكدعاء بيتكم الرسول دعاء يجعلوا لا ؤ ت سحانه وقوله 
الفونعنالدين فليحدر لواذا *تكم للون يتالدين افه يعلم قد بعضا 

(.٦٣)النورت ه أليم عداب يصسهم أر فتة تصسهم أن أمره عن 
وشدةالبغضاء، بنار الأمة نماب أن س أعنلمم فتن هناك وهل 

أودولة وكم اث؟ بأعداء الأخر ؛عضها عل بعضها تعين يحى الحقل.، 
دولمن نجد لا ا فكن. . إ اس أعداء من مرمة لهجإت تعرصت، خماعات 

تمملمقما هذا . ^٠. ١٠١١ل اكاييد وعه الفلماهر، ل الصمت، إلا الأمة هذه 
معه.نقف، الذي الثريف، الحديث، هذا به ينهي وما الكريمة، الابات به 

لروس الد، انزل ا مبيمكموا أن المسلمين ممرة آيات أمرت لقد 
افأنزل بما بجكم ب الكافرون هم ذأولثالتا ايد أنزل يما بجكم 

افأنزل يما بجكم م ءؤو٠ن ( ٤٥)المائدة: الغلمالموزه هم فأولثالث، 
ولاافه أنزل بما ييعبمم فاحكم ؤ ( ٤٧)المائدة؛ الفامموزه هم فأولئك، 

بيبممأحكم ( ٤٨)الماندة: ه الحق من حاءك عإ أهواءهم تتبع 
مايعص عن يفتنوك أن واحذرهم أهواءهم تبع ولا اف أنزل بما 
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ييمنبمسهم أل اف يريد أثما ياعالم تولوا نإف إا؛ك، اف أنزل 
دمنمحغوزا الخاية ألحكم لفاسقون اكاص من ممرأ وإن ذنوبمم 
٥(.٠ -  ٤٩يول؛ونه كوم حكا اف من أحسن 

كبتاس، أنزل ما ينثر الخكم عقوية أن الكرممة الأيأت بينت ونل 
سحانهIقوله ل ذلك نقرأ والهانة، الذل ق واصنغراق الدنيا، ل وحزى 

وتدتبلهم مجن الذين كين ك،ا كبتوا ورسوله اف بمادون الذين ءؤإل 
حيعأاف يبعثهم يوم مهين عداب وللكازين ييتات آيات أنزلتا 

هشهيد ثيء كل عل واف ونسوه، اف أحصاه عملوا بما فيسثهم 
الآص4ل أولئك ورسوله اف محالون الذين ^إن ٦( -  ٥١المجادلة:

اهد.أذله اه أنزل ما شر حكم فن ( ٢٠)المجادلة؛
ولكنالمسلبن، من ممر به شغل حيزا، القضية عذْ أحذت ولقد 

أنلها يريدون ، أوأدعياؤْ الإملأم أعداء يلقيها الق والثجهات العواثق 
علينانحب لا الأحكام هذه أن إل يذهب من فمم الحقيقة، ثوب تلمس 

قلا اليهود شان ل نزك إنما ذلك، ق نزك الق الأيات لأن اليوم، 
ناكوفريق الأم، أول إل ترجع ضجة تلك ال يرى وفريق شاننا، 
ورابعبعده، وما المثرين القرن •ع تنتاب لا الأحكام هذه بأن بمرح 

فريقوهناك الأحكام، جض بتتفيذ الأم ْلامر ق ثيء يتروراء أن أراد 
إلاالأم، ءلا*ر ق بجمم محا اختلفوا وإن وفولأء وسابع، لسائس خاسير 

الأرض.هذه ل تود أن والسنة للقرآن يريدون لا أمم 

سوءامون يالثري٠اة، أحكام بتطبيق الون ينالذين واللمرن 
ثيءاى j، قرار أصحاب يكونوا أن من ممكنوا لا حمح، ينمون المذاب، 

منيقترن ما وبتن بجمم فحال مذا، أكرمن إل الأم يمل ل ض، 
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حذمن ليوف حم ثمننكل ؛^ذمن ربمال الل، علهم لمحض عمل 
قوممن كان بما يذكرنا ومدا أحد، يله أن بجون لا الذي الواطة 

اسصلوات جيعا اس وأنبياء نبينا وعل عليه لنبيهم نالوا حينإ ، ثعيب، 
أوا فريتنمن معاك آمنوا والدين شب_، يا >اؤلتخرجتلث، وملامه 
(.٨٨)الأعراف: ماكتاب< ل كودن 

ومحودنيوية عقوبتان بركه الأمة يلحق واجب اس أنزل مما الحكم إن 
أحرىهالاحرة ؤواعداب وأحرؤية والضعف، والفرق التمزق ا هاو 

(.١٦)نمي،: 

إلأرأيتم الرمح، وزجرمحا الشاق، بيانيا ق الخإمية هي هذه 
ظهورفتكا، أكرمحا ومجا أشدها ما عيا، نحدنت، الي ات العقوبهده 

الغث،ومع اسمان، وجور االوونة، ونلة الركة، وغلة الأمراض، 
ناروإذكاء ومقدماتيم، وأرصهم االسلمين حقوق مغتما العدو، وتسالط 

يغيم٠يإ النماء 

ماالشريفح، الحديث، ذلكم عبا نحدث، الي العقوبات هى هذه 
علتنوم جيدة ة درامبدرامتها أجدرنا وما محنا والفكر بالبحثج أجدرها 
ومنآفات من الأمة يميبغ  ١٠شر مجن بحق إئيا . .سليمة. ثابتة أس 
سراءبيدينا أن الق نال . وذغلانع. نكبات من ءأ_ا يلحق  ١٠أفظع 

هذهتزول حى محمد رسوله 7يدى للعمل السلمين يوفهم، وان البيل، 
آفاتوما ٠ الحوانمه. متعدد.ه آفات إما ١ محتمما, من والأمراض الأفات 
مامصداق نحد . اللم اّما فتها النظر فأنعم . وروحيه. وفكرية جسمية 

•البيل سواء *بميعا'ؤتيديتا يتولانا والد . . الحهم، يقول وافه للث، أنوله 
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1مابالرابمةراسررنا.

خصالرآصنوات ه؛ اه رسول تال I قال أما»ةرا، ٢^ ين 
محيتظلمرا لا ص: اد؟، رمرل يا من وما نالوا: اس لكم أنحمن 
شالمحي وا تحنولا أنمكم، من الماس وأمنوا محواريتكم نمة 

مفللومكم(عن ظالكم واتوا محائمكم، تغلوا ولا عدوكم، 
الخإعةأمر -ا ببمتتمم وأحكام أداب الثريف الحديث يا حمق 
إلنحتاج مما جمها وحدنامحا والأحكام، الادابه لهده نظرنا ؤإذا السالمة، 

آدابإما . . حا.يلرم حى مشمة ان الإنسمحي مقاومة وكبر جهاد 
-الرشد فان الرشد، حا ؤيكمل القس، حا مدب وأحكام اجتإعية، 

عنومرمشهور،كتٍته، الحارث، س عجلان س مدي( واسه) اياعلي أمامت ام )١( 
ياكلونرمم واناطار الهم قوم؛انشهجت اي، ءق الله رّوإ، بمثتي قال، امامة ابي 

؛؛،r>r^ljt<مغلوب وانا نمت مدا، عن انهاكم جثت إثما ؛ تلت علم، • نالوا الدم، 
رجللهم تال ثم ورويت نسعت بملي تكفلي رضته فاخذته شراب يإناءقيه 

ينفاملمرا بملي واربمهم به لي لاحاجة قومكم: صرا؛ س رجل، اتاكم ت  ٣٣
غزواه الله رسول ا انث: ولأل الدلائل في والهجهتي يعلي ام روا• آ-ء-دهم 
لأييمولاة رعن ا• وغنمهم ملمهم اللهم ننال؛ يالثبادأ، لي الله ادع •' ذص 
ااديا؛ارض لهامن ويجمع انمدقة يجب ائوامجامارجلا كان قالت؛ اُامت 

مجاإلااءادا« ماثل به ونجوماولايتف الملة حتى وماياكل والغاوس، والدد٠م 
اتين،وتت بة الله رحه مات ٠ اليملة احدهم يد ني يعثع حّك، ل، ^٠٥١ 

I. ١/٧٣٣ منة ، ١  ٧٠/ ٢ الإصاية دينأ - رّت، ثة ١٠ ٠١وءان 
 )٢(JU  الكس؛رومهل اسداي روا. تلتّتطت،الأئمة. :  ١٣٩،/\ب ءسع ل

وهرضعف.الر؛ي سلمان بن العلاء 



الغواية،وتمايله العمل، وصحة ا،وسالاك اسمامة - وإياكم ايد أرثدق 
نالرشد، فقد وعماله لكه ماستقام ومن غوى، فقد مسالكه اعؤج فمن، 

تعال؛ونال ( ١٤ت )الخن رشداه نحروا فأولثلث أسلم سحانه 
نملاالراشدون هم أولئالئ، والعصا0 والفسوق الكفر إليكم ؤوكرْ 

ذكرتالق والخمال ٨( ت رالحمحرات حكيم^ عليم واف ونعمة اف من 
القبيل.هذا من حيعها الحديث، ذا هل 

مواريثكمنسمة عند تفللموا لا الأول الخصلة 
الحق محكم كدللئ،، حكيم وهو محكم وتعال تارك الد نرع إن 

ظلمب قس وحكيم الناس، به يتعامل ذ،ا خلل( ولا ثغرة *ناك يكون 
الحياةجوانب، من حانا يترك لر شامل ذلك بعد ومحوتشرح إجحاف، ولا 
وتعددها،احتلافها عل 

قافرامث، تثريع امتاز ولقد . ادرارث<أحكام الحوانبؤ هذء ومن 
الدقةفيه والحكمة، الرحمة محمع فهوتنريع كغرْ، الإسلام 

تثريعانوئين التثريع هذا ُاز، للمقارنة عجل، نفلرة ؤإن والامتيعاب، 
تطلعنا- عجل نغلرة أن أقول والديانات. القواس س ممر ل الواريث 

فيه.العدالة وتوخي، وروعته، التثريع محيا سمر عل 

أصولي-؛ز، جع أن التشريع محيا ق والرحمة الحكمة مذلاهر وس 
الفرؤعمسج، جعل أن فيه والعدالة الدفة توحي ومن وفروعه، ايتا 

يالفرؤعونعي السنا، ولدوا س بالأصول ونعي الأصول، ميبا أكرس 
١امتاز مجيزة ودز0 البت،، لدهم وس  المرؤعلأن الث^ ذلالتتثريع هذا  ٦٠

الأصول.يتدبرها حغ( عل الحياة، يتقبلون 

جعلأن فيه، العدالة وتوخي ودنته كذللئؤ التثرع هذا حكمة وس 
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منعليه ما كره من حاجة أكر الذكر لأن ذلك الأسن، حظ مثل للذكر 
ءذْنلهور ومغ يكفلها، من له—ا لأن كذلك، الأش تج وليأعماء، 

أنحاولوا التشرح مذا عل والخافيين المغرصبن بعض أن إلا الحكمة 
ذللئ،.لهم يتم أن ءيهارت٠ ولكن ، الثبهات، بعض يثثروا 

بمحرم كان محتمع j، ظهر ما أدل ظهر أن الثرع هذا روعة وُن 
يورثونلا المرمحب، فكان الأرض من نصيبهم الحقوق أصحاب، من كثبر 
لرغبامممحالفة الكريمة ^L^، حا،ن، ولكن الأولاد س اسر ولا الرأة، 

يمامسس، ؛ؤللرجال سبحانه; قوله نزل ما أول فنزل وعادامم وأهوائهم 
والأقربونالوالدان ترك مما مسج، وللنساء والأقربون الوالدان ترك 

بعدالتفصيل حاء ثم ٧( رالنساء مفروضا؟ا< نصؤييا كر أو منه ئل مما 
)اكاء:الأشانه< حظ مثل للذكر أولادكم ل اقه >ؤيوصيكم لث، ذل

اسشهدأن الروايات تذكر كإ الأول الأية نزول ب كان ولفد 
وكان- احد معركة - البامحلل عع الحق معارك من معركة ل الربح بن سحي 

كانت،كإ وماله، تركته عل تول يأن أراد أخ له وكان وزوج، ابنتان له 
هتالرمول إل أمرأته فجاءت الوقتح ذلك، ق والأعراف العادات تقفي 

 Iأحدق مملث، أبوهما نتل الربح بن سعد ابنتا هاتان اس رسول يا فقالت
مالولهإ إلا ينكحان ولا مالأ، له،ا ييع فلم مالهإ أحد عمها ؤإن سهيدأ، 

زافه ^يوصيكم برامحث،: المأية ف—زلت، ذلكؤ ق الق يقفي ال: فق
معدابني اعهل فقال عمهإ إل ه اه رسول فأرمل الأية  ٠٤أولادكم 

فهوللث،را(ِبقي وما الثمن وأمجهإ الثلثن 
عدارغال، ٢ ٠ ُآ/"آبم النات مٍرايث، ق -بماء ما بامحبح الغرانض كتاب ؤ، الترمذي ردا• ( ١ر 

•ءم؛ل، بن همد بن •مياد حديث *ن إلا شوم لا صحح حن حديث 
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مدايقذ أن عل واللام الصلاة وأله عله الرسول حرص ولقد 
روىلني حق يعده، من صح-ابته فعل ومكذا تاما، تنفيدأ التثريع 

لمنعهنموته مرض ل أنواحه بعض بمللق أن أراد احدمم أن التاريخ 
اعطيهنفذلك فعالت إن محه اس رنحى عمر له فقال افراث، من 

خاتنأول عو عدا وأبورغال - رغال أبو رحم كا برحك ومأمحر حقوقهن، 
عدمها،أراد حيتا الكعبة إل الخبثي ابرعة •ع مار الدي فهو العرب، ؤ، 

دولةعن الشمس وغربت الفرس، ؤا الدين وازع صعقا أن وبعد 
عنينشأ تلاعبا افرامث، أمجر ق يتلاعبون الماس بعض صار الإسلام، 

فرأينابحانه، ساه أء3لاعم مما الحقوق أصحاب يعفى لحرموا الهوى، 
الهقوقاصحاب وبعض ونساءهم بنامم ممتعون الأزمنة عده ق الكمين 

ذلدتلرمم صاترهم ماتتا ونولأء لهم، اس شرءه الذي نصيبهم من 
مميتاأن من اعظم ظلم واى ظلم، بعدم ما ظلم وهر أجامهم، مولتا 

.الد وصايا س وصية وميع اث، فراتض س فريضة 

لثالذليشهد كا - صلال حقوقهم من الحقوق اصحاب منع إن 
سورةق الثلايثح ايراث أيان به ختمت ما وكدبر ء تعال اس كتاب 
الاؤكم وأبنوآباؤكم سبحانه; الد يقول الأول الأية ق : الماء 
حكياهعليا كان افه إن افه من فريضة نفعا لكم أترب ابمم تدرون 
وصيةبعد ومن سبحانه اض يقول الثانية الأية خاتمة وق ( ١١•' رالماء 

■ءلءم4عليم واف اف، من وصيه مضار بر غدين أو بما يومي 
ٌنالمبراُثافيحرمه أمر ل أحد يضار لا أن لم يالمأمر نهر ، ١٢• )الماء 
آخروص الثالمة الأية أما . الماء. صورة أول ق الأيتان وهاتان حقوقه، 

أنلكم اف وييثنا • وتعال ت—ارك اش يقول الكريمة السورة هذه ق أية 
(١٧٦راكاء ه عليم ثيء بكل واف تضلوا 



الحقوقمخ عل الترست النامي 

كشرة،مفاسد عليه تترتب حقوقهم من الحقوق أصحاب مغ إن ثم 
العداواتمن كثيرا وسعتا شاهدنا ولقد ٠ ٠ متعاقثة الا أجيتتمر ركا 

اةلمحابنتتيجة المن، عشرات دات الي والكراهية والحقد التأصلة، 
مقاميعنه تتح الوارث قمة ل العدل عدم فان وهكذا , وظالم. 
عليقبل من يفرمحل أن وصلال لتعاسة ؤإما أحرؤية، وعقوبات دنيوية، 
عنبججر0 عقل ذا كان انه ولو ، وتمال تبارك الد جانب ق الموت 

هذهعن ثرحل حمدام فإ المج، الظالم العلويق ذلك سلك لما السفاهة، 
أولتكعنه سيدير وماذا ، غ؛رْ وأوزار نفسه أوزار محمل باله فإ الحياة، 
وسدتهاشر صغعلة عنه يدفعوا لن إمم . . غترهم. حفوق أعطاهم الدين 

منؤيثقى بدنياهم، دينه يبح باله قط الد، محقت، عته ييسر ولن وظلمته، 
ولعلهم. . يسعدون. لا فلعلهم يدري ومن . سعادمم. به يتوهم ما أجل 

•جيعا فيثقون . حق. بدون به حصّهم مما ثيء ق لهم يبارك لن 

أنفأراد بنات، وبضع ذكر، ولد له جار لنا كان أنه سنن نل أذكر 
انقلأشهر وبعد . الدكر.لابنه كلها تركته مجل حقوثهن س محرمهن 

مجنوكان ينجب،، لر ولكنه . مزوجا. وكان الاحرة، الدار إل الابن 
فأكلالأولاد، وجود لعدم الربعر ومر حقها الرأة هده تاحد أن الطهمر 

مدملتاحلن حقوقهن من بناته حرم كيفا ألما قلبه وامتلأ ندما، ه نف
•أجنبية امرأة الحقوق 

الوصيةهالْ كانت، لدا ، الحوادمئ، مذه يتدبر أن العاقل أحرك، ما 
أنلكم افه >اؤسين بحانه: نال كا الملمون يخل لا حق الجوية 

الغللمإن نعم مواريثكم، نمة عند تغللمرا لا ( ١٧٦)الماء; محلواه 

-٤٥٥-



حرتإق اياعبادي القدس. الحديث لنا وتدتقام الشامة، يوم ظنات 
تظا،لوا.فلا محرما بينكم وجعلته مي عل الظلم 

أشكم:من الناص رأنصفوا الثانية: الحملة 
الصقنفكلتا ،،، Juiبما ،تعلقا الحثر، جوانب من آخر جانب مذا 

كانتفإذا فتنة تكون لا حى العدل ترخي وغايتها الظلم، منع محدفها 
الخصلةان إلا كذلك، الحمالة محذْ فان الظلم، عن مٍا الأول الحملة 

الأحر،بعضهم حاب عل الناس لعض محاباة فيها الظلم كان الأول 
عنبي ناب مدْ، أما الأخرين، حقوق، الناس بعض إعطاء فتها لأن 

•ونرواتما• وشهواتما السم، رهمات أجل من فللم ولكنه الفللم 

مصلحةمحقق الظلم هذا كان مواء الفللم، الإسلام محرم هكذا 
وأنبخط؛ه، يعزف أن الإمان عل يثق إنه لغبره، أم ه نف

انْ>ربدا ما أول القرآن بدأ هذا احل وس ه، نفس الماس ينصفا 
المهلب^١٠^٠ كونوا آمنوا الذين ا أيبم^يا سبحانه فمال القس، 
سالإنماف كان ؛، JiJii( ١٣٥)الماء; ؟4 أشكم عل ولو فه شهداء 
لأماالطاعات،، أعفلم س وطاعة الفضائل، اعغلم س فضيلة، المفس 

وجهاد،ومغالبه، قوة عل تدل 

العليبةالمبرة امتلأت، فلقد حنة، أمرة هؤ الده رسول ل ولما 
وألهعلمه الرسول كان كيف لما بيننإ الق والحوادلم، ار بالأحبالعهلرة 
رسولأن إسحاق آبن روى فقد ه، نفس الماس ينصفا واللام الصلاة 
القومبه يعدل ^ ١١قل يده وق بدر، يوم أصحابه صفوفا عدل ايد. 

الصفحس وهومتنتل>أ< الجار بن عدي بي حليف، غزية بن بمواد فر 
افهم.المدح: )١( 
طدم.متثل: )٢( 



اثرمحرل يا فمال! مواد، استويا ونال القدح، ل طنه ق فين 
رسولنكثف ، ٢١١٠فأفئ^نال! والعدل، الحق بالد بعثك وند أؤحعى 

مافقال بطنه، فقبل فاعتنقه ال فاستقي، ت ونال بطه، عن ه اس 
أنفأردت ترى ما حضر الد رسول يا ال قسواد؟ يا هدا عل خملك 

قوالد رسول له فدعا حلدك، جلدى بمس أن بك العهد آخر يكون 
خر)آ<

الأنصارممنر يا لهم: ؤيفول حبن يوم الأنصار بجمع ه م وها 
بتناث فألف وأعداء اس فأغناكم وعالة ايد، فهداكم ضلالا آتكم الر 

:ىلراالأنصار سنر ا نمون ألا اث: رسول قال بل؟ : قالواقلوبكم؟؟ 
لوواس ت ال قورسوله س اجلن نجيبك؟ اذا وبماس رسول يا نقول وماذا 
فاسيناك،وعائلا اك، فآؤينمحلويدأ جثتنا وصدقتم: قتم فمد لقلتم شئتم 

فقال:ورسوله س الحق فقالوا . فنصرناك. وئفذولأ فامناك، وحاننا 
قوماما تالمت الدنيا، من لعاعت ل الأنصار معنر يا نفوسكم ل أوجدتم 

ياترفون أفلا الإسلام؟ من لكم اش م قU إل ووكلتكم أسلموا، 
برسولوالثعتروتذهبون بالشاة رحالهم إل الناس يذهبا أن الأنصار معنر 

وسلكتسعثا سلكوا الناس أن لو بيده، نمي فوالدي رحالكم؟ إل اس 
صامرأ لكنت« الهجرة ولولا ار، الأنهشب لساكتا سما الأنصار 
•نمار ات أبناء وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار آرجم اللهم الأنصار. 

ورسولهربا باش ا رضين؛ وقالوالحاهم. أخضلوا حى القوم فبكى 
أوتفرقواأأ انمرف» ثم فمأ، 

مسك.من ل اثتص اقدف: )١( 
Y) ■_) منام ابنnYn/Y.

jrijjrأ/"ا'آ-اا'آ،واين ام مندابن ، ٧٧-  Un/Y"د غالل احمد رواء )٣( 
ابنوذكر* الخيري. مد اب عن المحح ند• بإسحاق من كلهم  ١٣٦ ~  ٠٣٦ / ٢

_به،_



كانإذا عملية دروسأ مما ثاخد أن بتا جديرة الراثعة الواتف هذه 
عاليهالد رسول نحب أننا ندعي كنا محاذا • حنة أسوة اث رسول ل لتا 

الدموعله تدرف وموثر، راتع لموص واف وإنه واللام، الصلاة وآله 
وعغلمةالمائل صدق والعفلمة، الصدق عل يدل إنه الافثدة، له ونحثع 

وسلم.وآله عليه اف الني،صل 
إلبه انتقل الدي مرصه ل واللام الصلاة وأله هوعليه وها 

منالسلم؛ن معشر يا فيقول ح-ية، أحر يالم|المين محلب الاعل الرفيق 
مالأله احدت كنت ومجن منه، فاليستقد نلهري فهذا ظهرأ له حلدت كنت 
.مه. فليتقد مال فهذا 

لمبما ؤبمترفون أنمهم، من ينمقون الذين هم الناس عفنإ•، إن 
همالناس شرار وإن اختيالأ، يتخزون ولا تمرأ، يتيهون فلا عليهم، وما 

ؤيمتعونمزيفة، حالات هم اننن فحيهل يالإنم العزة تأحذهم الذين 
مزيفة.أمحيجة لأنفهم 

والتواصعان الإيمعن ينشأ عغليم حلق النفس من الإنصاف إن 
عنينشآن الحق عن والترفع المامحلل، في التمادي ؤإن القلب، ورنة 

حدْيشرنا وهو كثيرا، التاريخ حدثنا ولقني , . والقوة، الغرور 
كيفاالمؤمنة، الفئات س يعدء وس ه، الني أصحابا عن الأحاديث، 

وقائدهمإمامهم رأوا وقد لا كيفط أنفهم، س الناس ينصفون كانوا 
أتىقال؛ هريرة آبي فعن ه، نفمجن ينصف محمدا. سيدنا وسيدهم 
•النم. نمال، اصحابه به فهم له، ناغالفل يتقاضاه اعرابي النجي. 

نمله، والساق( يكيرأسمحاق، يرض رواية س  ١٢٠٩— ٣٠٨/٤اJداية كفمم 
نحتصرا.ينحوما الخاوي ل والقصة . صحٍح ومر ممرت ابن تال 

٠٤٥٨٠



مقالآ|لا،.الخق لماحب فإن يعوم 
؛رض ٣٧ءودي كع يتقانحى لكن حينا نفه من عل أنمق لقد 

أسوف• • • • د يا لليهودي بمال وأن الخن أبا بما له بمال أن 
ذحو*اأم فشكا ّمرثند، دخلوا أن يوم أمسهم من المسلمون 

ئيومداك الإملأب الميالة وقالت طلوا، لما ئ.موا شرحق، 
الإسلام،بملنوا أن سمرتند أهل حل 

عنالتاريخ حدث ما أكثر وما منه، الميالة ععلر تفوح الذي محيا 
والأمراءواللماء الخلماء كان حيث الحرم، والمشاهد الخظيمة ا،لوانف، محد0 

حيناعنه اتل رصي عمر كلمة أعدل وما . هم. أنفمحن الناس ينصفون 
فامحيا، ا أنصفنما فقال سنه، كثر وند يتول، الكتابح أهل بعمن رأى 

النفسنزوة —ا نحملن لا وأن الوصية، هد0 نعى أن ِ اث أرشدكم ء أجدرنا 
كلهلثح ذلويمينا صنيعنا، فيعجبنا نا، أنفٌلُم فندوق الشيهلان وطانيان 

الحمحا،عن، 
هداكان وأنا ، خمملئ، كان أيا نفك، من اللم أخي فلتنصف 

أوتلووا وإف تندلوا أن الهوى تجمحوا فلا إنصاف، إل بماج الدى الأمر 
.خبيرا تعملون مما كان الذ فان تعرضوا 

عدوكم:ثاو عند تحينوا ولا الثالة: الخصلة 
كان، iUJjوالخ،اعة؛ بالفرد يفتلث، واجتاعي نمى مرض الخن 

،اء حمصاح الخبز من وتعال نارك اس بيستعيد جق الد رسول 
والمخل،الخض عليا محاقه ما ثل فان دانا، محيرا ولكن 

الإيمانصعق، الذين الماشن، صفات، س صفة حقيقته j والحز 
صمنال الحم، نم—احب باب الامنراض كتاب ل الخاري، روا• )١( 

٨٤٠.
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تدلكفرة أحاديث اولناك، عن الكريم رأن الق حدثنا ولطالا تلؤبمم، ل
جاءإذا دمحم عليهم، صيحة كل بمبون فهم ومحنمهم، جمم عل 

ندوراعيممالموت، س عليه الغثى نظر إليك ينظرون رايتهم الحرف 
إنيعورة ما دما عورة بيوتنا إن ينولون الوت، من عليه يغثى كالذي 

نقمواولكمم الأدبار، يولوا لا أن ايد عاهدوا كانوا فرارأ، إلا يريدون 
لتخرجنأحرجتم كن ؤ كفروا الذين من لإخواجم نالوا الد، عهد 

وافدهدكمركم، نوتلتم وإن أبدأ أحدأ فنكم ئطح ولا معكم 
الوكن؛—وتلوا معهم عل—رجون لا أحرجوا كن لكاذبون 1ء|م 

أشدلأنتم بصرون لا نم الأدبار لت—ولن محردهمم رلس يمحرديم 
)الخثر:بم،نهونه لا نوم اتمم بذلك اف من صدورهم ذ رمة 

الحن؛ماويء 

السواء،عل والأمة المرد مدع ونمي، اجتاعي ُرصرا والجن 
لهفان الأعداء، وأمام الخرمح، ق يكون أكرما يكون الجن مظهر كان وإذا 

كانفإذا المواء، عل والخرب اللم ل فهوآفة الئ٠، كدلميثة مظامر 
ول٠لالاوالموول، الرئيس أعام للتا كن يكون فاته العدو، أمام صعقا الجبن 
لرصعيف، واضمحار ظالي، وانتمار باطل، ار انتثل سا الجبن كان 

وصعوباما.الحياة بجابه أن ي—تْني 

لالجبن بتنر لا ول أنه، نفؤ، الجبن يستقر لا الخف، والومن 
ولكنالومن؛ن، حى النا'ما من لكم تزين ربما الحماة طبيعة لأن ه؛ نف

فلاالخوف، وعلامات الحين، أشباح ه نفمن تتبدد ما سرعان الومحن 
٠ومجوطنا مكنا مغأا يتحد ولا ه، نمق الحين يتمر 



شكفلا النرع، مما ؤيفر الني، »ما محذر رذيلة الحض لكن وإذا 
جرأةمى ؤإنما فحب، جراة ليت الشجاعة ولكن فضيلة، اائجاءة أن 
شجاعة.لا مور حكمة يدون الحرأة لأن ذلكم حكمة، *ع 

اهد،عل التو5ل صدق مع يتتال لأيه الحض، س الإسلام ونشر 
مالوأطاعونا ونمدوا لإحوائم نالوا ءؤالذين بالقدر، الإيمان ومع 

عمران:)آل مادفز،ه كتم إن ا،لوت، أشكم عن فادرءوا ئل فتلوا 
ولااهمة محرون أ يشلا أحلهم حاء فإذا ؤ أجل فلكل ( ١٦٨

ا)النحكرم عل أمثر قولة أخمل وما ( ٣٤)الأعراف: ه يتقدمون 
وجهه■•

رأفالموت من رمى يأتما 
ندروم بأم قدر بلا رم ب

اربلا غدر بلا وم ب
الحذررحى بلا قدور المومن 

تماالأرائك، عل هو محن و؛؛زا المعارك، j كان من بع، يفرق لا والأجل 
منوجهه ماء أراق من وبحنا وعمله، بقوله الماطل جابه محن بغا يفرقا لا 

محشقرغتهومم.أجل 
لحينجفى اة الحيان و ول

ااكجعاتأخيا ا لعددن
اس.هم الضالون فكان تض لا وصا 

الأحوال:خمح ق الحض من هأ الرسول تشد 
عدالحض مجن الم-لمين ينفر لر واللام الصلاة وآله عليه والرّول 

كانوأيا الجبن، هذا لكن أيا الجض مجن مر ولكنه فحكا، الأعداء لقاء 



لأنهالخبن، انوئ شن س الأعداء، لقاء عند الخض أن صحح ب، 
هذاوق وكره-وصر، ايلمغ،، صفوف اختراق لمدلس اض 

والخراثمالوفات اعظم من كان ولذا الأمة؛ وشوكة الدين لدولة إصعاف 
ملأوحفأ كفروا -؛^؛ ٧١لشتم إذا آمنوا الدين أنها ^يا ار، الأدبتولية 

أوسزألقتال تحرنا إلا د؛ر، يومئذ يولهم. وس الأدبار تدلومم 
)الأنفال:اك؛ره ويئس جهم دمآدا• اف س بغضب باء فقد فثة إل 
يا*ن وما نالوا السح، الوإتات< !اجتشوا .؛ الرسول ؤيقول ( ١٦-  ١٥

إلااث حرم الي الممس وكل والحر، اه. بالشرك محال: اه،:ومول 
وندفالزحف، يوم والنول الربا وأكل اليمحم، مال واكل ؛الحمح،، 

ا،لؤ.ناُت،أ>ا،.الغافلات، ايسات، 

الزحف،يوم الفرار لأن ذللث، بالترك؛ الزحفه يوم الفرار ثرن لقد 
وأفكارهمنفوسهم من وإنما نحسح، المسلمين ارض س للشرك،لا تمكئن 

مجعىوليس عدوكم، لقاء محي تحنوا اولأ الوصية هذ0 ق حاء لذا كدلاثح؛ 
إنبل محته، متص غجر العدو لماء غجر ق الخن أن - نلتؤ ك،ا - هذا 

بلث،نعوذ إنا اللهم 1 اليوم ق اء مصباح الخن س يتعوذ كان هق الرسول 
محالعشح رجل اشرماj اينال • والخل. والخن والحزن لهم اس 

أمنا.ص الخن ممكن أن ينغي فلا حالع|رآ، وجمن 

مرضاليوم الأمة عذ0 حم تنخر الق الفتاكة الأمراض أخْلر وس 
أنالحق صاحب، مجح الذي وما يستبد، أن للبامحلل مكن الذي وما الخن، 

إثماطال؛ التام ام؛ل ياكلدن الالس اث :ؤ تعالى تدك الوصاياياب كتاب م ايخاري ردا• )١< 
.٢٦١٥/٢٣محسروعملون نارا بملرمم ل يأكلون 

قالاينري: قال الخهاد. محاب ل  ٢٤٩٤/٢٢والخض ابرأ؛ باب ي داود ابر ردا، )٢( 
. ١٨٧؟/طامررموامخادصل محي 

-٤٦٢



الخبن،إنه . . . ستمد، ي

الخان••إنه . أمره. للباطل وأطال أره، ااو3لالم حص الذي ومن 
لكمحعوا قد اكاس إن الناص لهم ثال بجن لا اه بمثى فن 

بنعمانمحاميوا الوكيل ونعم اف حسينا وثالوا إممانأ فرادهم فاخشوهم 
محلذو وافه افه رضوان واتيعرا  ٠٠٣بمهم ب ونخل اف من 

كتمإن وحافون نحاثومم فلا أولياء• نحوف الشيطان ذلكم إمما عظم، 
(.١٧٥-  ١٧٣صران: )آل خممح؛؛نيم 

غنانمكم:تغلوا ولا الرام الخصلات 
الصفيةومده أمام الخن عن الثالنان الصفة ل نحيتا 

،عليه اهذ ينصره ، عدو. أمام مجن لا الذي لأن دلك ا بيا متصلة الرائعة 
غتاتمكم|تنالوا |لأ الوصية هذه كانت، لدللث، الغناتم، مجن اهذ ؤممكته 

قانييعلم أن دون الغنائم بعض النائل ياحل• أن الغنائم وغل 
كلمن أن صحح . . . ١٢يستخفي وان خلة، ياخدمحا أن المعركة، 

L^،يغلل ؤوس امرأمجتثكرأ، الغلول أمر يض ولكن سلبه، فلمه فتلا 
يظنموزهلا ومحم ماكست، نقص كل توق ثم الشامة يرم غل بما 

(.١٦١عمران: )آل 
لالغلول تحية عل والسلام الصلاة وأله عليه الرسول ثدي ولقد 

استشهدواالذين القاتل،ن احد عل أتوا الصحابة أن روى فلقد الغنائم، 
توله:هأ الني فمال شهيد، فلأن عنه الصحابة وتال المعارك إحدى 3، 

أوعباء»أراا.غلها بردة ق اكار ق رايته إف ركلا 
الحقاحترام ومحو عام، مبدأ عن ناثيء الإسلام ل الغلول وتحريم 

علالذ ممن أن ونرجو حقه، غم أحذ إمما طلدؤ؛يغل 
.١  ٠٧ص ١ \ج A,y/iAالغلرل تحريم غلي ياب الإ؛ان كاب j ملم روا• )١( 
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عننتحدث أن ذكن رمحاك . . . انمر, طريق فا ؤكيء الأمة هذه 
ولكنناغنائمهم، ق يعلوا أن من لم^ن االنحذر متفيضا حديا الغلول، 

ونحن. أليا. غلا علينا نلوبه وممتلء أثيا، ياما غلا عدونا يغلنا اليوم 
الدعلمتا ولقد إخواننا، عل غل من نلوبنا ل نحمل مما ذلك عل تعينه 

الذينولإخواننا ك آغمر ؤر،نا الغل هذا نعلرح أن وتعال ارك تب
رالخثرتآمنوا^ للذين غلا ثلويتا ز نحعل ولا بالإيمان سقونا 

مظلومكمعن ظالكم وامتعوا ة: الخامالخصلة 
عليهارع ذكرت صفة ثبد لا المطهرة والة العزيز للأكتاب التدبر 

أفولوالأخرؤية، الدنيوية عقوباتبما وتنوعت، موءا،  ١٢٠وجوزوا أصحاحا 
الظلم،كصفة غثرها من أكر هي وذكرت كله، ذلك لها ذكر صفة ثبد لا 

أمالضعفه، ظلم إمما بالملع والظلرم مظلوم، وإما ظالم إما والناس 
يكونوند وماله، ومنمثه وجاهه ونوته لعلته ظالمه يكون فقد الظالم 
محاككان لذللث، الظالم، هذا عله ينكر أحدأ محي ل؛ لأنه كذلك ظلمه 

ؤيرونالظالم يشاهدون الذين أولثك والفللوم، الظالم غثر ناك صنف 
أنينه،عل يرتم قد وبعضهم المظلوم، عن أعيخم ؤيغمضون ظلمه، 

وعناء.مدة من يلاقيه يما نغلره ؤممثع 
عنوبعد منأى ل الترع ثبعله لر الأمة ق اكالث، اكنف هذا 

المواء،عل والظلوم مسؤولية الإسلام خمله بل الساشن، اكشن 
نهوأنالظالر مسؤولية وأمجا عنه، الظالم يرسر أن فهو ااغلالوم مسؤولية أما 

ظله.عن يردعه 

vLUJJ  ،ظالمكم»وامنعوا مئة الخط هذه ق الأمحرة الوصية هذه كانت



الصلاةوأله عليه الني بمتن ممرة أحادث وردت وقد ع_ذلالرمكم| عن 
الالظلم عنه ترفع ولا مظلومها، تنصف لا ا|ي الأمة أن مها واللام 

يندسلا الد ااإ0 وتعال تبارك الد يقدسها ولا رحمة، نفلرة لها اض ينفلر 
حةه|لا،ممم الضعيف يعطون لا امة 

غبروهو حقه، فيها المعيق خذ يا لا أمة يميس لا اض *إن 
ذلكعل الأمة وتعينه القوى من حقه ياخذ أن بد لا فالمعين، تذغ|رآا 

وإلا• • سوء لخملة يتعرض أو صعوبة، أو مشقة أو أذى بحمل أن دون 
يعاولا وتعال، تارك النه يقدسها لا الظلم عن نكت، هذْ مثل أمة فان 
وسالإبمان، درجات أول وإن إبمامم، لولا 7ام اس يعبأ وهل بما، اس 

الفلالم.يد عل يؤخذ وأن المظلوم عن الظالم يرفع أن قضاياه أبرز 
إليهيرجع حديثا الوصؤع هدا عن ّافة خماسيات ى نحدسا ولقد 

الخطرة،القضية هذْ لعالحة ممرة أحاديث، هناك ذكرنا فقد أراد، من 
العلقم،مرارة إلا  ١٣الأمة تحمد لا الي الظالم، عن الماكوت قضية 
منيم.حين ولأن ايرم، وسوء 

أنمع الخإسيات، مع آحزناها المحا الخمن الصفات هي هد0 
الرواة،بعض من سقطت، قد السادسة إن ؤيقال ستا(( ل *اضمنوا عنوابما 

نسياناالرواة بحضن غبمرها خماسية أصلها ل أما أم ، كدللن، الأمر ندري ولا 
لءآصمنرا أحر حديث، ق ورد لأنه هذا نقول حال كل عل . وصهرأ؟!

إذاوأدوا وعدتم، إذا وأوفوا حدتم، إذا أصدئوا الحنة، لكم أصمن ّتا 
إيديكم((ل'اا.وكفوا أبصاركم وغضوا فروحكم واحفظوا اتتمتتم، 

(١٩٧الزرامم،/)محع ثقات ورجاله والأوسط الكبثر ف، اتجداف رداْ )١( 
. ١٩٧/٤المحثح رجال، ورجاله بمل، أبو رداء الزداند؛ ممع j، ؛ال، )٢( 
انإلا نمات ورجاله الأوسط، ل والل^رابي احمد روا• ١  ٤٥أ/الزواند صع ل نال، )٣( 

■مادة من عع يلر ايللب 
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مما،الي الرواة سْ ولعل 

الحدثهذا ل عبا نحدئتا الي الصفات يان أمر، من يكن ومها 
نرجوونفة، اجتاعية لأمحراض معالحة ثل من قلنا كا كانت الشريف 

الحق،طريق لوك بعلينا ممى وان والعانية، النماء مما لنا يكتم، أن اف 
وسلم.وصحبه آله وعل محمد ميدنا عل الق وصل نرب، سمح إنه 
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راسررنالخاسة الخإصية 

يعطهنلر خما أء-دت< قال: الني. أن عسداش ين جائر عن 
مجدأالأرض ل وجعلت شهر، مسير• الرعب يمرت I تبل أحد 

ولرالغانم ل وأحلت تلمل، انملأة ادركته أمي من رحل تايما وملهورأ، 
خاصةنومه إل يعث الني وكان الثماعة، وأعيت تبل، لأحد تحل 

ءامةأآآ،الاس إل وبعثت 

ورفعةفضله، ؤايلهار الني.، شرف انلهار الطم، لحدث اق 
النيامة أن شالث، ولا . وتعال. تبارك حالته عند وعلوشاته منزلته، 
اوء>أوتثرف الشرف، ذلك من ينالها والسلام، الصلاة وآله عليه الكريم 

تباركاه جعلها ولدلاإئv نبيها، رفعة من الأمة نرنمة كيلك، الخصال 
محرامة,وتعال 

اه،ب ابا يم الاماري، ثم، ين غم بن حرام ين صري ين •مداه بن ح1ير )١( 
معكان انه اسح وني المحابة من -بمماعة يشه ,روى ه المم حمن الكثربن احد 
هالتحي غزا رتال: بدر، يوم اإلا، امحابي اتع كشت< نال: وصه العمة، شهد من 

تالماجام —لم *يدرى ءزوأ، منر؛ نع *غها نهدت ه بمنغزو؛ احدكاومحنرس 
فياش، تي احدا ولا بيرأ اشهد لر غزوة، عثرة تع ٠ اه رمول مع غزؤت 

آخركان العلم، صه ،رخي اليوي، السمي ي حلته بائر وكان انحف، ل! نتل 
]الامحابهوممن اربح مة وبل وممن ثان مه يل الدية، ي موءا انمعمحايه 

 )t( ،٣٢٨الخدبث، رنم ١ اياب يمم المحم كتاب ي الخارك، درا.
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وردترثي عنه، ورصي تعال الق رخمه الخاري الإمام رواية وءذْ 
تعال.اث ثاء إن ذلك وضدكر الخمس، هذه غثر بينت أخرى روايات 

شهر.مسيرة يالرعب تصرت I الأول الخصلة 

واللامالصلاة وآله عليه نوله الرواية هذه ق حصالة وأول 
الدين،هدا طيعة عل مئة دلالة وتلكم ثهر| تره مبالرعب 1نمرت 

إلايكون لا وذلك، كله، الدين عل يظهره أن أراد إنما سبحانه اه نان 
لالرعب إلقاء يتطلب هدا وكل والخور، ال والفوالطنيان، الكفر بإزالة 
—ابهكتمن محكمة كثبرة آيات ل وتعال تيارك الد ؛ض وتد الأعداء، قلوب 

هداوأعداء الدين مازا أعداء تلوب ل الرعب بإلقاء يتكفل موالذتم، انه 
هرعب الكفروا ذين القلوب ل ؤ-الةي ه بحاننال الني، 

كفرواالذين نلوب ل، ت أحرى آية ل وتال ( ١٢ت )الأنفال 
ويئسالنار وماواهم ملطانا به ينزل ل! محا بافه أشركوا بما الرعم، 

تلوبممل ؤو؛ذذف ناشة آية وق ١( ٥ ١ عمران: )آل الظافنيم عثوى 
منبحق وهو سبحانه به الد أختص فالرعبا . (. ٢٦)الرعد: اترعب^ 

•صمه وتفر3، جيثه ومزم الكفر، شوكة تكر الي الأسلحة أعظم 
عنأعرنحت حبن اارعسا، مرارة الأمة؛إذاقتها هذه أث عافح وقد 

الومن،نشا ل ألقي حيث الخى، طريهم، ونكت هديه، 
الأمركان الأمة، هذه أمحاست، الي الياهتة الحالة هده مقابل وق 

تلوبق الرعب ناش سه.؛ الذ أكرم حث ذللث،، من العكس عل 
قاث ألقاه الرعس، أن الروايات بعض ذكرت وند شهر. سرة اعداثه 
أنذللث، بمتغرب، ليس أمر وهذا السافة، يعدت مهعا نييه أعداء للؤب 

تباركواه حونا، ممتلء حض الإنسان تصيب وهلع، انقهناع حالة الرعب، 
ازات،ايطالت مها ماء من والهلع الخوف، •أذا يميب، وتعال 

الثقة.
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أعداثهانلوب ل يلقي وتعال نارك الق فإن الأمة حال -^ ٠٥وإذا 
ترنحفالأرصى كانت فلقاي اكاريخ، له يشهد ما وهذا كيلك، الرعس، 

مالهمان مل العداء السالمين اصبوا نالذين أولثاك، أقدام نحت، 
وذلكمالوامعة، الثامعة الفتؤح تلك ذلك نتيجة فكاست، ايلمون، 

اعرضولما ومغارحا، الأرض مشارق ل آثاره فليرت الذي الوزر النمر 
ولعبا،لهوا ديمم وانحدوا ظهريا، كتابه وانحدوا اش، هدي عن الملمون 

وهنانلوبمم وملأ مهابتهم، أعدائهم صدور من نزع الدنيا إل وركنرا 
الصملأةوآله عليه الرسول وبيته إليه أرشد ما وهدا وخوفا وذلا ورعبا، 

ءاذاواللام الصلاة وآله عليه نوله مما نذكر ممرة احاديث، ق واللام 
الخيال،وتركتم الزرع، بورصيتم القر، أذناب وأخذتم بالعيه، شايعتم 

،١١٠دينكمإل ترجعوا حى ينزعه لا ذلا علمكم الد سلْل 
وصورتهالحرمة الخيل وهومن الربا، أنولع مجن نهمع بالعينة والشائع 

تبيعهاذلك بعد ثم - مؤجلة أي - نسيئة مثلا دينار ممائة سلعة تشري أن 
ؤيكونالتسن، فتأخذ معجلة، منه؛تح؛ن ^;، ٣١الذي للماتع 
بالدنيا،الانشغال عن كاية بالزرع والرضا المقر بأذناب والأخذ ماثة، 

نولههذا عل ؤيدل لأعدائهم، الدنيا الملمون يرك أن منه القصود وليس 
وجهادبدنياهم الملمون يشتغل الخبران فمن الخيال! *وتركتم .ؤ 

بجمعونوهكذا الخيال، عل لهم عونا الدنيا ل عملهم فتكون أعيانهم، 
والاخرة.الدنيا بين 

يرجعواحى الأمة هذه قلوب مجن اءد يتزعه لا والرعب الذل وهذا 
يرتابلا الذي واللام الصلاة وأله عليه الني قول هر دلكم ديمم، إل 
ذاكدري وتال المنة عن اض باب الإجارات كتاب j اُدادد ردا• )١( 

رمهبحديه، بمنح لا ممر، تزيل الخرامان مد ام اّءد بن لسٌاءا إٌُناٍُُ 
منال،٠وفيه الخراصاق عطاء أيما 
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الخاحدين.من نكون أن باض نعوذ جاحد إلا فيه 
;وطهوراجدأ م الأرض ل وجعلت الثانة! الخصاة 

«تفقةالخصالأنوهده وتعال، ارك تبالذ نكر تتوجب رحمة وهذه 
مدعوونوهم الناس، عل شهداء لمؤن فالالدين، هدا طبيعة مع 

الأرضجعلت لتا لذللد، كلها والأرض مم، الظلم درلمع لهدايتهم 
التأملءتحق تثضية وهذه الد، معاثر فيها يودي للمسلم، مجدا كلها 

حارجتكون ولا معادهم، ق جُلتا إنما السالمين غبمر عبادات إن 
غبرعبادة كانت خاذا كلها، الأرض ل لم العبادة وزكن المعابد، عذْ 

جهات؛لن جعلتالم المعبادة فان أربعة، جدران منحصرة؛؛ن اللم 
ماكانأي ففي . منة. من أكرمها وما قفل، من اعفلمه فإ الأربع، الدنيا 

 vوحلم لد صلأتلث، فا0 ربك وكاج الصلاة، هذه فلتود الصلاة، أدركتالث،
وحده.ه الأرض وإن 

يكونأن ؤينثغي مناكبها، ل لممثي ذلولأ الأرض الد جعل ولقد 
نعمةالأرض لنا مخر الدي قائد لد، شكر مجدة خ،لوة كل موضع ل لنا 

اشأن دهم، منة؛■حرى، يده ول النعمة، هده عل نشكره أن محب منه، 
هذامن ^١، ٠١١بعض فهم وفد ائv، كدلطهورا الأرض هذه جعل 

لضرراستماله عن نعجز أو الماء نفقد حينعا الأرضي بتربة التيمم مشروعية 
عليهالكريم، نبيه -؛ا الد أكرم بركات كلها وهذه إليه، لحاجة أو يصيبنا 
التسليم،وأتم الصلاة اقفل 

بن،انح فالأرضر أرجاء ل فساروا المنة هذه الملمون ضم ولقد 
نكرنحى رجس، س عليها ما ؤيزيلوا دنى، من حا لحمحا تما ليهلهروها 

ؤياحذؤيتقهقرون، يتراجعون بدأوا ولكيبمم . وطهرهم. لمادتم صالحة 
دولةفان ماعة، الباطل جولة كانتا إن . . . ولكن ايدبمم، ل مما عدوهم 

يتقلبون.تخ منقلاى ظلموا الذين وسيعلم الساعة، قيام إل الحق 
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الغانمل وأحلت اكالثة: الخصلأ 
نعممن نمة ا، يافتيهمتصلة وهده مل، لأحد نحل ولر 

الأنبياءيعص كان حيث ه، بينا ئبل محرمة الغناثم كانت لقد . ..اض،
الذيالد ولكن الغانم، له نحل لر يقال ممم أمر ومن بالحهاد، يؤمروا لر 

ممكنهأن أراد له، وطهورأ مجدأ كلها الأرض وجعل بالرعب، بيه نمر 
اليالغنائم له قاحل والعزة، الغالبة أسباب له بميء أن وأراد عدوه، من 

نظلأن عل وعونا عزة، وميعتا نوة، ممدر لتكون أعدائه، من يغنمها 
نحفضها،أن أحد تهليع يلا مرفوعة تش؛لح، لا دائمة الخهاد جرة م

الباعث،أن من الإسلام أعداء يه أرجف ما صحة أحد يظنن لا . .لكن• 
قتال،دون الله دين ل يدخل من فان الغنائم، كب، كان الحهاد عل لم 

..ماله.من تيء محل لا كدللث، الحرية أعطى ومن ماله، من ثيء محل لا 
حرؤجيكن ولر مائية، غاية المسلمسن عند يوما اد الحهغاية كن تم 

نفوسأجل من وإنما نمرونما، غارات أجل من للجهاد السلمبن 
وحقوقييونما، وأموال يكبوما، مغانم أجل من تكن ل( . • ؛غثرون،ا. 

لثيهالنة فأحل وكتبونيا، يطرونبا حق كنات أجل من وإنما يغصونبما، 
الغنائم٠هده 

فعالهما وين المن الموفعل الإصلأم، ض.تنريعان مقارنة وإن 
اطل،والبالحق ين الئامع البون عل تطلعنا الملمن بلاد j، الأسعار 

أحدنال لمد حق حقوق، من اعتصموا وكم حراتا، مجن مرنوا فكم 
ليرى الا-ي الدم إن •' بعد فيا بالإسلام عليه الذ س الذي مفكرت،م 
هوا إغأحامنّا، عف تا ينبالذي الشعر وإن الغربيعا، نحن عروقنا 
عثرنا.مجن سرقناها الق الحجرائت، تللثا من لأنه محتا، 

قبله،لأحد تحل ولر لنبيه، النه أحلها اّ الغنائم نفية تلكم 

؛٧١-



اكفاعة:وأعطستؤ الرابمة: الخصالأن 

الخصوصيةخذ؛ فإل الدنيا، ننْ ل تتحقق السامة الأمور كاث إذا 
ءاو-هالني أعهليها الق والثماعة الاحرة، j تتحقق ه خصوصياته من 

منال«ين اللعصاة تكون الق الشفاعة تكون ند واللام، الصلاة وآله 
حفذس، عل تدل، أحادث وردت حيث المار، من إحراحهم احل 
القالعنلمى الشفاعة تكون وند نله، ل الموحيد كلمة ثبتتا من ؛ترج 
يومالناس محيي ا أاذقال.؛ الماس، محاسب، أن قبل المحثر يوم تكون 

واحد،صعيد ق والاحرين الأولن اش محمع بم؟ تدرون محل القيامة، 
بعضفيقول الشمس، مجمم وتدنو الداعي، ؤيمعهم المانر فيبصرهم 
منإل تنظرون ألا بلغكم؟ ما إل فيه، أنتم مجا إل ترون ألا الناص: 

فيقولون:فيأتونه آدم، أبركم ت الماس بعض فيقول ربكم، إل لكم يثمع 
وأمرروحه، من فيلثا ونفح بيده، ايد حلمقلئا البشر، أبو أنتا آدم يا 

ترىألا ، ريالئ، إل لما تشمع ألا الخنة، واسكنالث، للثا، سجدوا فالملائكة 
ولامثاله، نباله يغم، ب غضبا غم، ري فيقول: يالغنا ا ومفيه نحن  ١٠

إلادهبوا نفى نصي ، الجرةعن وتإق ماله، يعده يغصب 
الرسلأول أث نؤح، يا فيقولون نوحا فيأتون نؤح، إل اذمحوا غثري، 

ألافيه، نحن ما إل ترى أما شكورأ، •عبدأ الد وممإك الأرض، اعل إل 
لرغضبا اليوم ءمسبا ري فيقول ريالث،، إل لما تنضر ألا بلغنا، ما إل ترى 

هالمثى ائتوا نفى، نفى مثاله، ده بعيغضبا ولا مثاله، قبله يغضبا 
تشفع،واشفع رأراثا، آرع محمد يا فيقال: العرش تحت، فاسجد فياتوي 
تحطهأ)ا(ول 

منثرماك انذر ان قومه إل نوحأ ارصلتا ^!٧ الد ؛ول الأنياء كتاب ل الحائي رواء )١( 
المهْ/ماأا'اج'اصا"اآا.مذاب اتهم نلان 

،٧٢-



هاكان هذا باق ولا ام.، ّا م الشفاعن ص هدم 
القيامةيوم ايثمع ت الحديث ل حا•، كإ الماس، لبعض خاصة شناعة 
وقدلابناثه، المالح الأب يشفع وتد الشهداء(را، ثم العال،اء ثم الأنبياء 

مؤم>ين.كانوا إذا وذلك بيته لأهل الإنسان يشفع وتد لح؛رانه، الحار يشنع 
ولاوتعال، ارك تباث بإذن إلا نكرن لا الثماعق هده أن واعلموا 

هبإذنه إلا عنده يشع الذي ذا ؤ*ن سبحانه تال ارتمى، طلن إلا تكون 
الرخمنهله أذن محن إلا الشفاعة تجع لا قوئذ وتال ( ٢٠٥)الفنرة: 

: ٢٨)ارتضه ش إلا يشفعون ^ولأ صبحانه؛ وتال ( ١٠٩ت )طه 
الأنبياء(

وّالم.وآله عليه الله صل محمد سيدنا نبيك بشناعق أكرمنا اللهم 
عامحة:الناس إل بعثه الخامسة: الخصلة 

.ءامةااالناس إل وبحثت خاصة ثومه إل يبعث الض »وكان 

خميعا،للتاس رصالته جعل وتعال تبارك اذ ائ ه نبينا به أكرم مما 
(٢٨ا: )صبلاكاسه كافة إلا أرياك ب والخن، الأنس لص بل 

(١٥٨)الأعراف: حيعاه إليكم اف رسول إق الناس أبما يا ؤ؛ل 
(.١٩)الأنعام: يبغ4 دس يه لأنذركم القرآن محذا إل 

سفيها ما بقدر للأمة وتكريم محل، من اية عذْ ل ما دمع 
اختلافعل خميحا للماس الني رسالة كانت، فإذا أمانة، وثقل مسؤولية، 
إلالناس دعوة عن يقعدوا لا أن السلين فواجب وأممارهم، أعمارهم 

عرصواوالامحرخاء، الدعة تهم وامتقرت دلك فعلرا إن فهم ، الحمح، 

الخديث.رج مهما )١( 

"-٤٧٣-



النيكان وإذا وغضبه، اه مخط نها مسهم جسيمة لموولية افهم 
"لولا،مصانمة مالحة رصساف تكون ان بمد فلا جيما، للناس ارمحل 
أنءلساوها انتضت وسنته كتابه ق الإسلام لرسالة كذلك، ور الناس، 

سجانا ممل لا تامة دائمة، مسرة، ساملة، تامة، هداية ذانت، تكون 
جيعا،للناس ص وإنما احد، دون لأحد ليت شاملة الحياة، حواب، 

ولابعقاتدمحا، العقول نرمق لا ميرة زمن، دون لزمن تصلح لا دانمة 
مدابمةالإصلامحية الداية هازه كانتا ومكدا بتكاليفها، التفرس ترهق 
فيهاليس سهلة مكان، ولكل زمان، ولكل الناس، لكل والستة، القرآن 

يرناؤولقاJ إدراكه، عليه ولأهبمم_ا تنفيذه، الإنسان عل بمقل ما 
لقد؛U،، )روايم هو نال ( ١٧)القمر• مدكره من فهل للذكر القرآن 
.ّواءارا، ونارها ليلها اليضاء مثل عل تركتكم 

كيلك،؟خميعا للناس نوح أرمحل عل 
لأمموذللت، ه، لليي الخصوصية هذه الناس يعفى استثكل وتد 

^ربنوله بدليل ، كذللث، جيعا للناس أرمل اللام عليه نوحا أن فلترا 
بعضهموأجابح ( ٢٥)نوح: دبمارأه الكارين من الأرض عل تدر لا 
الكشرةالايامتؤ إليه أرثدمت، مجا وهذا خاصة، لقومه كانت، نؤح رسالة أن 

نوحعهد كان لما ولكن ١( )نوح ه ثومه إل نوحا أرسلنا ولقد غ مثل 
سوىذلميكن٠ناك تلة، الناس كان اللام، عليه آدم عهد س قريبا 
يكنب ولكن قومه، إل أرمل وإمما معا، الناس إل يرمل لر نهو نومه، 

•الأرض ءن-ْ عل سراهم 

ولكنهلقومه، أرسل نوحا وهوان ا"م، بجواب غثرهؤلاء وأجاب 

;،<.امرئ مما رم ١ ٠ ١ الخديث رغم التيمن ق ماجن '،ن ا-م-بم 

-٤٧٤-



مانعولا دعوته، اث فأجاب كذلك، قومه غير محن الشركتن عل دعا 
ماضد إنما اللام عليه نؤح دعوة تكون أن ثاك جواب من عندي 
واثقومه أرص اللام علمه نؤح قصدها الي الأرض فتكون نرمه، 
اعلم.

مالأتت٠رارصمع فهي فانية، كثير بحثها ل لما يظهر لا قضية وسْ 
هوواللام الصلاة عاليه وحده الني فان اللام، وآله عليه الني قاله 

وحالتا.وزمانا مكانا عامة رمالته وكانت، حيعا، االخالق أرمل الذي 

الخصهذه غير بكرامامحت، هؤ الم إكرام 
واللامالصلاة وآله عاليه نبيه كرم الد أن - الله أرشدكم - واعلموا 

فدبالخمس، مذ» غير الد أعطاه هؤ النص، أن ورد وند كثثرة بكرامامت، 
وقال،الكنير، اكود وإنما له، مفهوم لا المدد أن إل العالط، بعض 

القح:j الله رخمه الحافظ نال عليه. الله طلعه عإ نحير كان إنه بعضهم 

ثانبن محمد عن الصلاة j زاد قبل( أحد يعطهن )لر »ثوله 
لرأنه ومفهومه فخرا، أقولهن *لا ماس ابن حديث وؤ، الأنبياء، *من 

همربر؛أي حدبي من لم مردى لكن المذكورة، الخمس بضر :ض 
وزادالخمس، هده من أربعا نذكر ا ن، بالأنبياء عل فضلت، مرفوعاء 

بعضعل ارلأ آطالع لعله ينال; أن الخمع وطريق بعد، سياق ك،1 ثنتغ( 
يدفعحجة العدد مفهوم يرى لا ومن الباقي. عل اطلع ثم به، اختص •ا 

أصله(.محن الإشكال هذا 

الأنبياءعل هذا هريرة أي حديثا أول ذال*)تكميل( نم 
خصكنوزاد الثفاعة، إلا جابر حيينه ق الذكورة الخمس فدكر سسنا( 

حدين،ومحن منه فتحصل البيون( بى وختم الكلم، جواُع ءوأعهلمتؤ وهما 

-٤٧٥-



الماسعل حازمة«_LJL حدث من أيضا لم ولمحمال، بر جابر 
كإالأرض حصالة وذكر ا.للأثكةا( كمفوف سموفا جعانته حمال، بثلامث، 
حزبمةابن ييما الهمة الخملة ومذه أحرى، حصلة وذكر تال.' تندم، 

تحت،كنر من المرة سورة أحر من الاياهمتا هذه اوأعهلمتا وهم، والماثى 
لمطاقة لا ما وتحميل الإصر من أمته عن اض حمله ما إل .ج؛و المرش* 

علحديث، من ولأخمد سعا، الخمال نصاريتج والميان، الأهلأ ورير به، 
الأرض،مفاتيح اععلمتح اس، أنبياء من أحد لمسلهرر أربعا »أءاطيتا 
ضارُت،المراُب حمطلة وذكر الأمم! حبر أمي وحعلت، احد، ومميت 
رفعهمريرة أب عن آخر، وحه محن الزار وعند حصلة عثرة ص الخصال 
وحعالت،ناحر، وما ذبي محن تقدم ما ل غفر بستان الأبياء عل افملت، 

يومالحمد لواء لماحبا صاحبكم وإن الكوثر، واعيتأ الأمم، حبر أمي 
ابنحدث س وله . تقدم مم—ا تنتين( وذكر دونه! فمن آدم نمه القيامة، 

اسكافرا شيهنال كان بخصلتثن، الأنبياء عل ٠فضلتا رفعه عبامى 
الأحرى.ونسيت، ت فال فأسلم! عليه 

مجنأكر يوحد أن ؤممكن حملة، عثرة سبح تآدا فينتغلم ت قلتا 
الوانه الروايايت، هده بير!ا الخهعر طريهم، نندم وتد التح. أمعن لن ذللثؤ 

الممعلفى!ا »ثرفكتاب، j اليابوري معد أبو ذكر وتد فيها. تعارض 
حمحسلة.متون الأنبياء عل ه نبينا به احتمن الدى عدد أن 

نعمتمديد مشروعية تميم ما غبر المواتي س الباب، حديثه ول 
وأنارة، الطهالأرض ق الأصل وان المزال، قبل العلم وإلقاء اث، 

لخارصلاة |لأ حديث، وأما لدللث،. الي بالمجد محص لا الصلاة صحة 
جابر،حدث س اكارة9لي أحرجه فضعيف، ، المجد! ل إلا الجد 

٤٧٦



ونالالادمى. كرامة ار إظهعل الخنمة من المسوط صاحب ٍه واستدل 

ذكففي طهور. مضا كلأ أن لمت لقد وتراب، ماء من حلق الآدُى لأن 
ا,J١١الصواباااعلم نعال والق كرامته، بيان 

.٤٥٦-الاديجاص-آهأ نح 

-٤٧٧-





والمثرونالادست الخإسة 

ردخمس! السلم عل السلم احق س ٠—ال نال مريرة أبي( عن 
وتشميتدعوآ، الؤإحاية الخنانز وأب1ع المرمى، رماية السلام، 
(أ)ا<.العاطس 

الرسولعغلمة ومن الواحد، الجد منل ومم إخوة، المومويء 
ول؛وأفكارهم، الماص أراء عل رمحا الاخموة، هن« يرك ل؛ انه هو وحكمته 
وعنالجاة أمور عن بميدة احن؛ بجملها ولر . وتوحيهامم. لارانهم يدعهم 

بالاعإلتنم لر إذا الاشفناء بين حق الأحر؛ لأل، ذللث، اليومية، الأحداث 
الشيحرص مدا احل وص أزهارها، وتذل ربمها، نميضف الزة، 

تالعلاiL كمية وذلك المالم؛ن، بين المردة أوامر تتعدد أن عل قؤ 
درحةإل تهل ند العلاغاين، هذه وبعفى الماحة، والمجاملة الاحتإعية، 

الخدين،.هدا j ه الني إليه أشار ما وهدا الأمور، من ممر ل الواجب 
الملام!رد الأول! الخن، 

تردأن ظك سلم إذا الملام، رد وآكدها الجقوف، هده اعنلم ومن 
^ووذاتعال: نال نحيته. ص احن نحنلث، تكون أن ؤيندبا عليه، 
جعلولقد ( ٨٦•' )الماء رلوماه أر مما بأحسن لحنوا بتحيت حتتتم 

والأحاديث،بعضا، بعضهم بما الملمون يكرم الم، المحٍة الملام الإسلام 

.٢ اياب يلم الجار باتاع الأم باب الجار كاب ف ابخارمح( لوا• )١( 

-٤٧٩-





؛جديرتان البحث تتحقان لامإ ندكرهما، أن اشد 

تحيةغم تحية من اليوم الناص من كثم بض جرى ما ت الأول المالة 
اللام.

ءا!يهم.والرد السلمض غم تحية الئانةت السالة 

متافنبيمإ التين أاالهاتض عن يال الناص ص كثيرا وجدنا ولقد 
ولهالتوفيق الف وبفنقول كلها، أموره ق بهام0 عل لم اليكون حق 

والة.الحمد 

الأيل:الأل؛ن 

أمرهمالق التحية وهي المسلمين( شعار هي السلام تحية أن شك لا 
وليسه الق رصرل علأوشسكمه،وس^ا الموا ؤئسحانه -٦١ الق 

كانولهذا اللام، من نولا أزكي ولا حيرأ أكر ولا نمأ أحل هاك 
عليلم فهو والاخم، الأول تشهده ق اللم صلاه أحزاء ص اللام 

الصالحين،.الله عباد وعل ه نفوعل واللام، الصلاة وآله عليه الني 

ومعصيةوالعدوان الإثم باجون يتنالدين أولئك القرآن ذم ولقد 
محابغم التحية حيوه أمم وللعقوبة الدم به استحقوا مما وكان الرسول، 

١)^^يه الث، تحيلر بما حيوك جاورك ءؤوإذا سبحانه: فقال به، النه حياه 
تقولبما افه يمدينا لولا أنفسهم ل ويقولون ؤ ؤيقول ٨( )الجائلة: 
أحذونل . . ٨( )المجادلة: المصيره نشى يملوما جهنم حثهم 

تحوز،ولا نحرم اللام تحية سوى تحية أى أن الكريمة الأنة هذْ من( الناص 
الكلماتبعض عل محالهم ل اعتادوا الذين المسلمين( عل شنعوا ولقد 
الأيةل أجد ولا والمساء، اح الصبكتحتق يعفا، بعضهم -يا محس الق 

-٤٨١-



الأيةنزول أساب j فلقدذتمرالط،ا، . .نزلأء.دلةثذمحبإليه 
عياك،السام نقالوا ه الض انرا التهود س جاهمة أن الكريمة 

إذنالأمة ل قاليي مذا، أجل من الذم فاستحقوا انيت، به ؤيقصدون 
الالمات مده أن صحح , . الكليات، عذ0 مثل السلم عل محرم دليل 

تحيةتكون قد الأحيان مجن ممر ق ولكما للسلام يدبلا تكون أن ينبغي 
الجالس،مه ؤيتقر الجلي، ق مجن عل القائم يلم أن فيمد جانية، 
كانت،فعندنا . . ^؛، ٠٧١سل؛اختلاف، قد التحية وهذه التحية ييادلونه 
كلمةوعي )مجرحا( كلمة الجالس عذْ ل الناس بان ستعملة الالكلمة 

ترحيبااللأتكة قالها وقد مجعروفة، محية ور والتأمحيل، الرحييا عل تدل 
النيبوامجرحبا جاءا الجيء نمم به امرحا المعراج للمة ه الني ب

الصالح|لا،.والأخ الصالح 

الخثر،اء ومالخثر صاح كلمة نتهم العل جرت الناس وبعض 
كلياتلأما تقال، الخثرأن س ليس الكليات هذه أن الناس بعض ليرى 

اضصبحلثا يقال أن يأس لا انه بعضهم لنرى اللعا، غر س مقتيسة 
الخبرفصساح , . كله. ذللت، صحة لأينلهرل ولكن الذ، ومناك بالخثر 
حىالعرب عرفها كليات ر ؤإنما السلين غبمر س ة مقتثكليات لمت 

التحشنبعض أشعار لمن اهليتهم، جق 
ابحنومما اممثلد الحمد 

اانومنري ا صحنالخبر ب

اءومالختل وٌباح مرحا الكليات ب|ذه ا بأسأرى فلا هذا وءإ.ا 

الياوات،إل جه اه بمرسرل الأمراء اب بالإيمان كتاب ل ملم صحح انغلر )١( 
بابر»مأم>جاص0أأ.انملوات ورض 

-٤٨٢



يديالةليت كالمة مانْ دات ما اس ؤإيندعاء فيها كلمة أوأى الحير، 
نم؟ضهإ:أن بد لا محغلوران أمران محاك نعم , , للملأم. 

تحيةمجر بحيثؤ لللأم بديلا الكالئات هدء نكرن أن الأول 
الملمة،السثة ق يستقيم لا أمر هدا ملها، الكلمات غذْ كحل اللام 

وألهعليه نبيه وكلام اث كلام ميلوا الملمون، يعتاده أن ينبغي ولا 
بعصنجد أن النفس يول؛ هذا مجن نريب هر ومما . واللام. الصلاة 

ماءؤ أو رأهلأ( فيقول عليكم، راللام اللام بتحية أخاه بحم، الناس 
اهلقول صرثمحة نحالمه لأما تحوز لا صور كلها وهذه براسه يشر أو الخثر( 
.ردوها٤< أو ممحبما احن يحيوا يتحية حييتم ؤوإذا وتعال تارك 

بميعربية غم كلمات ألنتهم عل ^< frالناس بعض أن ت الثاف 
غميستعمله مم_ا أوكلمات بعضا، بعضهم أويولع بعضا، بعضهم بما 

لدينهيستريء الم مكل يتجنبها أن بد لا ميثة فضية محده و، 
اواسبعض جعلها كلمات محاك . وعمله. نوله ل الق وبمثى وعرصه، 

مرهما،أو أوالنرسية بالانجليزية تكون وفد الصغار، لأولادهم عادات 
غانماثيء عل دل ؤإن الم-دين، جتمع ق ينتثر أن يجرز لا مما ذلك كل 

ثانية.جهة س شخصتهم وصعق جهة، س استهتارهم عل يدل 

اسن.غتر نحتة اكانة: المالة 
حاعةتكون أن ينغي الملمة الخ،اعة أن - الق أرثيكم - واعلموا 

يقطعلا التميز، هدا ولكن هوفخار، ما وبكل خثر، نه ما يكل متجزة 
أوونمى، شعورى أوإيذاء اهانة أو انتقاص فيه وليس يغثرهم، صلتهم 
لهاخماعة كأي ولكن اللين لغتر كذلك، خارجي إيذاء 

حال0نجي أن ممكن فهل لهم، شعارأ الملام كان لدللث، الخاص ^٠٥١ ٠٠
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كذلك؟-fL ا حيرتإذا عليهم نرد أن ممكن وعل ايلم؛ن؟ غر التحية 
نردباللام هم ا بدارنإذا وهل اللام، ببدأهم هل أخرى وبمارة 

٢علصمحم  ٠مءم 

ولكلمتفيفا، واّّما بحثا الفنضية هده العاناء بحث لخد 
خاصةالتحية عدْ أن إل ذهب من فممم نصيب، محتهد ولكل اجتهاده، 
استدل(وفد ابتدأونا، إذا عليهم نرد ولا غرهم، •٦١ نسديء لا ؛السلين 

بتحيةبدؤجم لا أننا إل آخرون وذما الآ"محادبثا• بعص بذلا*ر نولأء 
إلثالث نرض وذهب . . . أوعاليكما(نقول،: بداوناهم إذا لكن الإملأم، 

بدأوناإذا عليهم ونرد بداهم أن من مانع لا محاربتن يكونوا ب إن أتم 
افثهاكم لا ؤ بحانه؛ قوله بمثل الثالث الخريق محيا امتدل، ولتي • كدللث 

تبروهمأن دياركم من محرجوكم دل! الدين j يقاتلوكم ب ااذ؛>( عن، 
ونلعمم قوله: وممثل ٨( )المسة: ١^٠٢^ يسلوا 
منعل، لم اّال-ا؛مح، الحديث j، ه وبقوله ( ٨٩)الزخرنذ ّلأمه 

،ا(.تعرفلر من وعل عرفت 

اذرخمها حجر ابن والحاففل ، ايووتم، الإمام ناله ما محنا وانقل 
تحالورءك،ءةأا•

بلففلبمالم أن وكافر لم منيه ممجلى مر إذا السة الووى; أذال 
بجمعممجلمى مر إذا ومثله المري(: ابن نال، المسلم. به ؤيقمحد التعميم 

محب،فيه وممجلس وفللمة، عدول، فيه وممجالس والبدعة، الة أمحل 
•وبضر٠ 

ابتداءمح و٠وءمرعءز، الا'با، بحدبمثا ذلك عل النووك، وامتدل، 
قوالبخاري( مسلم أخرجه فيا صربما عنه المي ورد وتد باللام، الكاتر 
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رنئمرثرة أمحا عن أمحه عن صالح أبا بن مهل طريق س المرد الأدب 
٠الطريق أصتق إل واصطروهم لام البوانمارى اليهود بدءوا *لا 

بفتموهو بصرة أيير حدث من اني والنالمرد الأدب ل ولاوخ_ارى 
إلغدأ راكب *إق نال! ه الني أن الغفاري المهملة ومكرن الوحدة 
اللام،بايتدازهم ثبوز ; طانفة ونالت اللام،( تبدءوهم فلا اليهود 
لقولهباللام الكافر ابتداء ثبوز نال! عيينة ابن طريق من الطمري فأخرج 
إبراهيمونول الديزه ل يقاتلوكم ب الذين عن افه يماكم ؛^لأ تعال: 

عنعبداث بن عون ثلمريق من شسة أي ان وأخرج - علك سلام - لأبيه 
باللامالذمة أهل أبتداء عن العزيز عبد بن عمر محال أنه كب ن محمل 

أنت؟تقول يكيف له فقلت عون; نال بدوهم. ولا عليهم نرد فقال 
ءؤذاصمحتعال: لقوله قال: لر؟ قلت: نبدأهم. أن يامحا أرى ما قال: 
كانإنه امة أمأبي( حديث ماق أن بعد البيهقي وقال ملأمب< وثل عمم 
تحيةاللام حعل اتل إن فقال ذلك عن مثل لغيه من كل عل يسلم 
الميق هريرة أي( وحديث أمحامة ابي( راتم، هدا ذمتنا، لأهز، وأمائ لأمتنا 

•أول ابمدانهم عن 

لأبيهاللام علميه إبراييم نول عن وكذا الأية عن عياض وأجاب 
صرحوقد التحية. فيهإ القصد وليس والباعدة التاركة بدلك القصد بأن 

بايةنسخت يعلمون( وف فمحلأم ءونل تعال ه قولبأن اللف بعض 
عله اش ملام ق امامة حديث محن محالفة لا اممري: ونال اكال• 
عنالممحا ل هريرة أبا حديث وبتن السلم؛ن مع كانوا حيث الكمار 
خاص.أمامه وحديث عام هريرة أبي( حديث لأن الكفار، عل اللام 

مجنحاجة ولا محبب لغتر الابتداء كان إذا  ١٠هريرة أي حديث من فتخص 
باللامابتداثهم منع والمراد ذللد، نحو أو مكافأة أو محاورة أو صحبة حق 
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يمولكان عنه خروجهم يقتمي يلنتل عليهم ملم لر ناما • الشرؤع 
إلموحاتزك،اكباضه الخالحتن الذ ماد وعل علما الملام 

.الهدى! انح من عل أملام وغثره مرتل 

أملعل !اللام تال: حادة عن معمر عن الرزاق همد داحرج 
وأحرجالهدى« انح من عل اللام ت محوت،م عليهم دخلت إذا الكتاب 

ملتإذا مجالك، أي *لريق ومن مثله، صمئن بن ممد عن مب أي ابن 
فصوناكالخبن اث اد عبوعل علينا اللام فقل الثركئن عل 

عمم.اللام صرفتا وتد عليهم ملمتا 

إلنانحعلروعم >يق ثا لتيتمومحم )محاذا ت نوله محا اهمءم، نال 
وعلواحتراما لهم إكراما الضيق الْلريث، عن لهم تنحوا لا ؛ معناْ أصيقه( 

إذاايش وليس العض، ل الأول للجملة منامبة الحملة مده فتكون هدا 
ذلكلأن عليهم يضيمح، حق حرفه إل ئ:دم*م واع 'لربجا j لبمومحم 

اغيرسء_،أااا.أذامحم عن مينا وتد لهم، أذى 
أميامحرة كالمة من د لا كان وإذا الفتح. ق الحافغل ناله ما محيا 

كلمجن ل يغلهر الدي - التوفيق وبالي فأقول المسألة، محي، ق الحدبمثا  ١٣
محايل:اوجزْ - عندي يترجح ما مع تقدم ما 

مماوتاكدح، محولأء مجن احد ءليلئv ملم إذا الرد: حيث، من أولا: 
ممثلعلمه ترد أن بامأ أرى فلا باللام، بدأك ك أة وعرنتؤ لك، فاله 

أورعاليالث،ومهلا، وأهلا اللام وعالساائ، مشلأ فتقول احن أو نحيته 
والإكرام.والتحٍة اللام 

الملمونكان إن باللام بدومحم الدين البدء: حيث، من ثانيا: 
)ا(نيالاديمآا/بم\آ.
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اللامبقولك همما سدامم الحيرأن فن واحد، محلى ق وفرم 
مدافان اليوم محتمعتا ق نجد كإ ال«ين الغثر من كانوا إذا أما عليكم، 

بانوجوده بمحكم الإسلام تحية تعود ند يكون أن إما ؛التحية، تياه الذي 
فان. . وبقومه. به حاصة أخرى نجية تمد قد يكون أن وإما السدان، 

ؤممكنالإسلام بتحية نحيبه ان صرورة أرى فلا الثال الصنم، عدا من كان 
منبثيء ال يبلا لأنه الخير، اء ومالخثر صباح مثل عامة بتحية تحييه أن 

بتحيةإلا محييلثا لا لقيلث، فهوإن الأول، الصنم، مجن كان إن وأما مذا، 
انت،لثا كذ>لتحييه أن ياسأ أرى فلا نومه أبناء لقي إن وهكذا الأسلأم، 

٠التح^ة تمده 

اهذوصل . . اعلم• واث المالة هذه ل ؤيترجح يظهر الذي *ذا 
•وسلم وصحبه آله وعل، محمد سيدنا عل 

الريص•عيادة الئاف؛ الخمح، 

المريفؤرهذا كان وسواء بعيدا، أم فريثا جارا \ؤهض كان مراء 
الفضلأول محن كان إذا المريض عيادة تتأكد وقد يكن، ب أم صديقا 

بثأت|م؛يعنون ولا لم، الاّر، نأيه لا ممن كان إذا أو التقوى، واصحابح 
المجتمع.ق الخا0 وذوي اياصب، ذوكا يعودون الاس من كثيرا ان ذللمثؤ 

وينالمريضر، عيادة عل والسلام الصلاة وآله عليه الض أكد ولقل• 
أحا،uد إذا المسالم »إن ه  JUالشريفة، أحاديثه س كثير 3، حزاءئ 
الخنة؟حرفة ومجا الد رسولر يا نيل وفيه الخنةا(أا، خرفة ق يزل، لر اللم 

قخاض مريضا عاد امن توله البخاري واخرج جناهاءآم قال: 

١٣الرص مالئ محل والادابا؛ام، واكلة الم كتامب، ل ملم روا، )١( 
. ٤٢حدبثا الريص ماد، نحل ثاب الم كتاب ملم )٢( 
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ومعيومحاها، ثمرمحا الخة وحرنة ذها|لاأ. امتقر تعد إذا حى الرحمة 
كاوبموزه والأجر، الثواب س كم عل بممل الربض بمود الذي أن هذا 

خرنةومل بعيادته، ممرة ثارأ بجي المريض نعاند الثمر. جى الذي محوز 
•الحنة إل توصله ٠؛^^، ل يستر إنما المرض يعود فالذي ُلمريقها ابنة 

منالسلمبن بتن ما عل دليل نهي كشترة نواثد المرض ولعياله 
سكبرأ وتزيل محبم، ونحكم١نملأتوالرواط أواصرهم، تقوي مودة، 
المرضعيادة ول ، . . نلوبمم• من والكرامة والحقد اء الغضأنولع 
المرضطيعة من فال فلمه، عل الرور وإدحال، للمرض تألهس كذلك 

ففيواليأس، القنوط إل أقرب الضجر يصبر ورمما صاحبه، يضجر أن 
منرفح كذلك وفيها اليأس، لأشماح وبديل- له، تأنيس وزيارته عيادته 

عنيقل لا آخر أمر وفيها والثعورية، الفئة لخالته وإصلاح معنوياته 
دعوةهناك تكون فقد وعادوه، زاروه الذين إحوته دعاء وهو كله، دلك 

•• وذؤيه• المرض أض علة المرور إدخال كدللنا وفيها منجابة، 

الريفن،لعياله جاليلة وقراني طيبة، وأهداف شريفة اغراصى هذه 
وهناكوأهاله، الريفي إل ترجع الفوائد وهذه أخرى، فوائد هناك ولكن 
والعائدين.الزائرين إل ترجع أخرى فواتي 

آخرأمر وهناك عيادته، بسب أجر من الرص لعائل ما عرفنا فلقد 
معاصيه،من ممر عن له ورد لنفسه مذيبا الأمر هذا العائد، عليه يمصل 
بضعفهتذكره لأما طيبا، اثر لها يكون للمريقس، عيادته أن ذلك 

عليهتتعكس للمريض فعيادته صعيف،، فاته الإنسان قوي فمهإ البثرئ، 

وأحرجه، ٥٢٢الحديث رنم والعاتي للمريض الحديث، باب الفرد الأدب ؤ، الخارك، )١؛ 
وصححا•.حبان وابن والحاكم الرار 
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التعالشمور من ونحالمه ه، نفعنفوان وتزيل وتواصعا، ورحة موعظت 
لمائةتكون وغكذا الصدئة، وحب النفقة، أثار فيه وتبعث، والكمر، 
ماومم-ا واهاله، الريض إل ثرجع ما فمما التعدية، الفوائد هذه المريض 

الاحرة.ز نمراُتج ومما الدنيا، ق فراتد ومما العاني، إل يرمع 

لهاتكون حق س، النة فيها خالصة العيادة محده تكون أل ؤينبض 
باركاس وجه -<را يقصد لا رياء كانت، إذا أمحا والنافع، الفوائد مده 

يرمحا.تعطي ولا نما، ملب ولا حا ترهفط لا قاما وتعال، 

مننوع أي عيادته، ل المريض عل العائد يثمل لا أن ؤسم، 
الراحةإل بحاجة والمريض الزيارة، بهلول الإثقال هدا يكون قد الإثقال، 
هذايكون وقد نصرة، الزيارة هذه نكرن أن ينبغى كان لدللن، والهدوء، 

كانالمريض، عنوف بكلام الإثقال هدا يكون وند الصوُتؤ، برغ الإثقال 
أووالشقة، المنت، مجن كئيرأ ولاش مرصك مثل مرض فلأنا إن له يقول 

أنللمعاني يس الذي وإكا منه، برء ولا له شفاء لا المرض هزا له يقول أن 
الأملفيه يبعث، وأن الشفاء، له يتمى وأن علميه، حون وأن المريض يصر 

والشراب.العلعام بتناول الإثقال يكون وقل . . . والرجاء، 

الادابصمن تكون أن بجم، المريض عيادة أن النول خلاصة 
كلميها.وللمعائد للمريض وخرقتها ثارعا توق كي الشرعية، 

اتأاعا.بمائز;الثالث،: الحق 
يبنلر أيه وتثريعه، أدابه ل وعغلمته الإسلام هذا سمو من 
العلاقات(كانت، وإنما مائية، مصالح من نحقق ما عل الناس ين العلاقات، 

عثلمتهومن الضيقة، الزانلمة الفانية المادية الح المسهذه تتجاوز بيمم 
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بخاصة؛والمسلم بعاهة سان الإنبه حص الدى التكريم عذا ىJلالثS وسموه 
الخناتز.اتاع المسالم عل ايلم حقوق س كان لدلك 
الخئائزIانيع فوالد 

محققالذي الثواب اكر وئ الأجر اعفلم وما الفوائد أكر وما 
ازةجنبعضهم يبع حنثا له، يقومون الذي الحق مذا من الملمون 

بمص،

وندله، والدعاء عليه الصلاة ق سيإ ولا للميت تكريم ذلك فني 
عليهوصلاتمم للميت ايالخ؛ن ادة شهأن تبن كفرة أحادث وردت 

فلقد. . حنة. أسوة اض رسول ل ولنا له، ممر محر فيها له، ودعاءمحم 
القبور،زيارة ول الحنائز 3، يدعولشموق وتوله فعله ل الرسول كان 

ممرمحر فيه الحناثز فاسيع كيلك، ببما أمرنا بل الهليبة، المة تللث، وعلمنا 
فلقدوالاحرة، الدنيا ل الخثر وندا كدللث،، ليحئ محر فيه ولكنه للمنتؤ، 

ؤيتحيمل الذي أنا الأجر، من نرامحل له اتت عل يمحل الذي أن ست، 
امنجة اش رسول نال احد جل مثل الفرامحل وهذا ت؛راءلان، فله الحنانة 

فراهلان(اله كان تدلما حى شهد ومجن نرامحل، فله يمحل حى الحنانة شهد 
منعغليم فمحل إنه العفليمينا(لآ، الحبلين مثل I تال اكراؤنان؟ وما وتل 

وأجرممر.وتعال سارك الله 

لأنللقالب،، وتعلهيرأ للنفس صلاحا كذللث، الحنانة ات؛اع ل إن ثم 
حياةتملح وهل واعغلآ، الون بفكفى متحماكه، حيه بالغه موعنلة فيه 

قالمجد وريح حالها ن، العلمعة ريح • الثلاثة الأرواح بأذء إلا ان الإن
موعفلته.الفرق دردح ءلهارته، 

١ ١٢٦ / ٥ V *يلن حق س!طر باب الخاتن كاب ق المغاري احرجي ، ١ ر 
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بضؤينشر الرب، رخوان وبجلب القلب، نوة يدعب الخنائز 

•الحب عبق الناس 
*بلبحانه نوله ؤيعلمه مهبرْ، ان الإئيدكر الحناثز 

بمار0*نفسه عل الإنسان 

الأمر.وصعوبة الئثر، بفللمه الإنسان يذكر الحنائز اتييع 
بحانه;بقوله المسلم ؤيبمر الصدر، من الحقد يزيل الحنائز اتباع 
المالحانوعملوا آمنوا الذين إلا حر، لفي الأناذ إئ ءؤوال٠صر 

•العمر( )سورة باك-مه وتواصوا بالحق وتواصوا 

وجوههم،محاسن آثار التراب محي ممن المسلم يذكر الحائز اتاع 
ويمدْوتضرم، ب عن فرجع جباههم، أعال الأرض حثرات، واكلت، 

وصممرْ.رشده إل 

انينبض فلا الشريفة، السنة بينته لما ثنضع أن ينبض الأتباع وهذا 
القرآنوقراءة التهليل يجوز لا كإ التياحة فتحرم عوت، رم فيه يكون 

والموت؛الميت شان ق التفكثر عن الناس يشغل كله ذلك لأن الحنانة، مع 
كله.ذك، عن المْلهرة السنة تبمت، لذللئ، 

ؤيفعلواالسنة يتحدوا اذ إلا يأبون الذين الناس بعض س ونممحك، 
إمماالقرآن وكأن رتنعة، م بماصوات المسجلات يفتحون فتجدمم ذلك، 

انة،الحنيتع وهو ااتفك؛ر يشغله أذ بالمسلم حرى الموق، أجل س انرل، 
والاستجابةافه إرصاء يكون أن ينبغي الحنانة مخ عل الباعث، إن ثم 

قله كان الذي الستر لحاه الحنانة يتح من اما • • ه الله رصرل، لأمر 
فيهض ليس عمل ، ^١٧اه، قربوذوى أهله جاه اجل س أو دنياه، 
٠نصت 
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لها:أصل ولا الناس يفعلها أمور 
حىالماس من كشر اعتادعا أمرر الخناثز، باتاع تغلق أمور وهناك 

;المنة a بل عليها حانظوا ما شرعا لوكانت إما 

تالقريب ايت، عل الصلاة عدم " ١ 

ويشونالجد، لمدخلوته منتهم بمقرون الناس من يرّ كن
متاس، بنعوذ هؤلاء الخحود، وبمدا الوثاحة، بآدْ هكذا خارجه، 
جرابوأظلمت، الخز، عن وا وحجبادهم، أكبوغلغلتا تلوبم، 

يدعونذلك مع وهم هم، وأحاميمشاعرهم حيع وتدلتا نقومهم، 
فلوكانواصادقن، غم أنم اض ؤيعلم فراق، عل والامغا النتؤ، حنا 

عليه،والصلاة له الدعاء ق لتاركوا بحونه 

افه:مع بمكر من عل صلأتم . ٢ 
اه،رع س نيئا ينكر كان أنه الست، هذا حال س علمت، إن 

كانه أنكدللثح منه علمتج وان الترع، ا قضايواعفس الخدود ينكر كان 
لركعة ئد يمل م أنه كذللثؤ منه علمتؤ وإن ، االحرما'ت، بعض يتح 
كانأنه منه علمتؤ وإن ان، رمقصوم بجحي انه منه علمت وإن حياته، 
أنمجوز فلا هياكله س شيئا عنه عكتح إن والومتن، ورسوله الد بماري، 
.عليه تمل 

فلاصاحبه عن بمتلفؤ فه—ذا سيثا وأحر صالخا عملا حلهل إذا أما 
يفعلهما ويعجبي الدنيا، تغرنلثح فلا حينذالث، علمه الصلاة س باس 
فكنمالد، أعداء اغتصبها الي الإسلامية البلاد بعض ق الماص يعص 
السلبنإبداء j معه ؤيثر العدو مع يترا٠لأ س عل يمل لا مغم 
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السور،نزور أن مل الأمور، لذم غلب عليهم، والنجس وحربم 
المدور.بذات عليم والد 

الماتم:إحضار ٣. 

انتهرواأناس وعناك المآتم، j يقرأ من محضرون الماس س ممر 
معلوماجر لقاء القرآن نولأء يقرأ يالناح، الماس ويميهم الأعإل -أده 

سالي بنعوذ - ومدا الماس، حديث يكون القراءة أثناء ول تقدر أو 
لأمرونحالفة به، واستهزاء وتمال، تبارك الق لكتاب اهانة - الد غضب 

الماس،يتجنبها ان يد لا محرمة محيئت أمور تلكم . . هو. الرسول وأمر الد 
ولاذلك ل ثيء فلا الموق س هولدويه يفرأ أن الماس أحد أراد إذا أما 

ولمحرمالقرآن، ولعظم النكرة، اليثة الأمور هده فالنحدر اس، ب
اسلغضب نا، انفنعرض لا وحى إهانة، ينا تلحق لا حى المران 

صبحانه,

طعاما;للناس ااست، أهل صغ - ٤ 
الدرسول ا ووصايالد ثرع عن بعيدة أمررا الماس يحفى اعتاد 

طعاماالين، أهل يمخ الجمعان بعفى نفي واللام، الصلاة وآله عليه 
كيلك،الماس بإطعام يتكفلون وإنما فيه، هم ما يكفيهم فلا اس، للن

اليتلأعل الماس يمغ أن فيبني الصحيحة، للسنة صرمحة غالفة وهده 
أنالماس بعض واعتاد لغبرهم، طعاما الين اعل يمنع أن لا طعاما، 
ينبضنحالفة كيلك وهده آحر، مرصع أي ل أو الضر عل ذبيحة يذبحوا 

لالإمرافا الماس بعمى واعتاد . . مما. ؤيتفروا عما، الماس يقلع أن 
الماسيعفى واعتاد اليت، أهل أووصع الأيتام وصع عل يوثر مما الآتم 

أوالأمؤع بيسمونه ما أوإقامة الثالث، اليوم j، أكل عمل كيلك 
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تجبلا وأذ نحارما أل ثغي اه، ثممع عن يمدة كلها وءذْ الاريمن 
ولنتميقله،  ٥١فانمع نفعه، عل حربم؛ن كنا إذ فالنت إليها الدعوْ 
بعديمرابؤيه ان الولد أراد ياذا والأرس3لاعة، الإمك—ان حدود ق عنه، 
ؤيودانه،بحانه كانا س وبحب يود وأن الدعاءوالمدية من تلناه نبإ مومإ 
خمارله كان عة إل "مج إذا كان عما، اث رمي عم أبن أل بت فلقد 

يومامو فبينا . رامه بها يشد وعإمه ، الراحلة ركوب مل إذا ، عليه يترؤح 
تتال فلأن؟ بن فلأن آبن الست I قتال اعراب ؛ه ِ إذ الحار، ذلك عل 
رامالث،.بما اشدد نال والعإ،ة، حدا. اركب وتال الحار فأعطاه بل، 
كنتحمارأ الأعراب حدا اعطت لك، الذ غفر أصحابه: بعض له فقال 

الدرمول سمعت إق فقال: راصك، بما تند كنت، وعامة عليه، تريح 
دإفيول، أل بمد أمحه، ود اعل الرجل الرصلة أثر س رإل قول: يه 
صديقانمر)اأأكان أبا. 

وكانكدللئ،، كله وحاله ؤيبش يأض كان ه الض أن بت ولقد 
امرأةحاءمحت، فإذا عما4 الد رصي حدبحة بالسيدة صالة له كان مجن يكرم 
نياوين)آ(،أيام عد، تأتينا كانت، لقد تال: 

الث/خاباع ففي وأنراحآ، أتراحآ كلها أمورنا ي ا،د شرع فلتع 
•والاحرة الدنيا ق ونجاة ملامة 

اكحرية:صيغة . ٠ 

ثشرلهها وعمح، علتها، اكيهءليهاواصءص س ثد لا قضية بقيت 
الكممد اواحدهما اممه الدك عن انف رغم باب رانمالة الم محاب ي ملم ررا» )١( 

. ١٩٧٩ص ٤ ج ابة'ا/اهه:آ، يدخل فلم 
بملل،بمي،* ال، إذا كان. اض ص الروالملة محاب ي التدرك ي الحاكم روى )٢( 

حدبمبمةنحب يإنها فلانة يهإلى اذهموا حديحة، صديتة 'كانت، يإنهاثلانة اذموايهإلى 
.yo/iصمح الذمم رتال، 
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عباراتوهناك وسنه، إلا أمرأ لما يرك إ الشرع فإن تعريتهم، ل الماس 
ق|المة نغزيته، ل يقول، الماس بمؤر السع بينه لما محالفتها ح تقال 

ينولالماس وبعض الأحزان! احاتمة ت يقول الماس وبعض حسانكم! 
عمرك!ق زيادة يكون عمره س نقمي 1ما يقول وبعضهم رأسك! ايلم 
النوويقال ٠ عما والابتعاد اجتناعا الماّس نعلم أن ينبعي عيارات وهذه 

حصلت.عراه لفظ ناي فسه، حجر فلا اكعزية، لفظ اواما 
احرك،الذ اعهلم للمسلم؛ الملم تعزية ل يقول أن اصحابنا وامتحب 
اشاعظم الكافر: بالملم تعزية وق ئتاك، وغفر عزاءك، وأحس 
عزاءك،اهذ احن الملم: بالكافر تعزية وق عزاءك. وأحسن أحرك، 

ءاوالث،ااأ.اهذ احالف، بالكافر: الكافر تعزية وق لتك. وغفر 

ومسلم!١^١^٢، اصحيحي ق رؤينا ما به، يعزى ما وأحن 
هالمى بنات إحدى !ارمحلت فال: ءم،ا الد رّصى زيد بن اصامة عن 
إليهاارُبمر الرسول؛ فقال اقلون، ق اوأبنا لها صبتا ان وتحرء تدعوْ إليه 

باخلاو.0 عنثئء وكل ، اععر ما وله احل.، مجا تعال لنه ان احرها ف
.الحديث تمام وذكر .! ..وك>تسبرم فلتنثر لمزها ٠نص، 

علالمثتملة الإملأم، نواعد اعظم س الحدث فهذا فلت: 
كلها،الموازل عل والمجر والاداب وفروعه الدين أصول س ممره مهان 

يمر،ابن ين شيبة، ان ابن احرج الخازظ1 تال الأديار! رثرح ل ملأن ابن مال ^١، 
ماد•كاأءم_، I محالخة منى عنه امشك الممزية: ي اجماكانايمولان اللص د'ين 

حن.رماو» انمالخ؛ن، 
١ج ١ ٢  ٢٤أم/ نرح فر j الكاء عن يرخص ما باب الجار كتاب في، الخالي ردا• )٢( 

.٤٣٢ص

تعال.ا،د عند عب وانممر ص، م.اب لتدخر • اي )٣( 
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اخذ!ما تعال ث أإن رمعى: الأعراض، من ذلك وغم والأسقام داد٠رم 
لهمحر ما أخذ بل لكم، حو ما اخذ نلم تعال، ئد ملث كله !! ١٠١١ان 

ليسلكم رمه ا مأن I أعش ما أوله ومعي العارية، معي ل عندكم 
عندهميء وكل ، ء ينا ما نيه يفعل مبحانه له حو بل ملكه عن خارجا 
فمحالالسمي أجله اشض ند نبضه من فان نجزعوا، فلا مص، باجل 
نزلما بوا واحتفاصبروا كله، هذا علمتم فإذا نف، أوتقدمه تأحره 
اعلم.والد بكم، 

بنم، بن معارية عن حن، بإسناد اثي النكاب j ورئينا 
الفأصحابه، بعض نمد ه المل أأ0 عنه، الق رصي أبيه عن إياس، 

مالهالض.و قلميه هلك، رايته الذي سه اشأ رسول يا : فقالواعنه، 
أحب،كاف ابما دلأ0أ »يا نال: ثم عليه فعزاه هالك انه نأخم0 سه، عن 

ندوجدئه إلأ ا-ث اتزاب من با؛ا عدأ اق أزلا عنرك يه ممتنر أ0 إتك>؟ 
فيفتنهاالحنة إل يبق، بل الق، ض يا قال: لك؟* شحه إنه نمك 

أىوللثالكالالقال: إل، حن، ال 
أنالق، إ رخمه انعي* الثانبح ومنj، إسناده باليهغؤ، وروى 

عليهفجنع آبى له مات الله رحمه مهدى بن الرحمن عبد أن بلغه الثافعي، 
عزاخب، يا اس: رحمه الثافعم، إليه فبعث، ثديدأ، جزعا الرحمن( عبد 

فعلمن تقبحه تما ذعاكا س واستقبح ء_؛رك، به تعزى بما الئ، نم
إذافكما أجر، وحرمان مرور، نمد المانبح أمفسر أث وأعلم غبرك، 
أننل منلثا قربا إذا اخب، يا حظلئ، فتناول ورر؟ اكتساب •ع اجتمعا 

وللث،لما وأحرز صبرا، المانب، عند الد ايملئ، التؤ، عننأى وند تطله 
إليه:وكتب، بالصبياجرأ، 

'الخاط;مالياكحسن، في( لهم التخريج عل طق روات، صحيح. حديثا وعر )١( 
٠نيدْ تحن عل المخ اختصار من وعجب 
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نفهمل ال لا معزيك إل 
الدينسنه رلكس الخ—لرد مى 

مس؛ني ناق ببالمعزى ا ف
ح—؛نإل ا المهم— ولو المعري ولا 

علالولد نإن بعل أما باينه يعزيه إخوانه يعفى إل رجل وكتب 
ماعل نحزع فلا ورحه، نملأة قدمه فإذا ونته، حزن عاش ما والده 
.ورحمته صلاته من الله عوصك ما تضح ولا وفتنته، حزنه من فاتك 

وهو\حتذإ ابنه: بوعزاه ال! مبن لإبراهيم الهدى ين مومى ونال 
أورحمة؟ صلوات وهو واحزنك وفتنه، بلته 

خذيا فبه والصر، الد بتقوى عليك ت فقال رجلا رجل وعرى 
كانمن إ0 فقال: رجلا رجل وعرى • الخانع يرجع ، ١ وإليه المحتسب، 

مرورأ.الدنيا ق لك كان خثركن أجرأ، الاخره ؤ، لك 
عندوصحك له آبنا دفن انه عضل، اض رصي عمر بن عبداث وعن 

انم،ارغم أن اردت، ت ال نبر؟ القعند اتفحك له! فقيل ثره، ن
مصيبتهعند يتعز ل؛ من ال؛ فاش رحمه جربح ابن وعن الشيطازرآ،• 

-سالوالهائم.ملاكا بالأجروالاحتساب، 

ابنهؤ، يقو,ل الد رحمه جبثر بن سعيد رأيت ت نال الأعرج "هميد وعن 
بموتال: نهي؟ محا فيل: ، فيلث، حلة خبر لأعلم إل إليه: ونغلر 

٠ه فأحت

،مرور، ؤيدمحب تلوالهاثم، ملوكما ، الد؛ لطول الخانع -/جع الممّ إل( اتم، ؛ )١ 
•اجودء لخزّكه المية تلك عل دنغدم 

والاطذار.اكحضر عن كناية فهو بالاراب الصقه اى انفه اث الغم بمال )٢( 
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رسوليا أنول كيف ناك! أما أيضا عاثنة عن ملم صحيح وق 
منالديار أمل عل السلام ثول: نال: - الشور زيارة j سءا - الد؟ 

إنا وإنوالتاتحرين ومنا منكم التقيميز الض ؤئرحم واللمين الومن؛ن 
ا.للاحقون،١ بكم الد ثاء 

؛نانتشرت؛الثممع عن البعيدة ة يئالالمادات من كثيرا إن 
ماعنه أثحرجوا يمل لا ا،لبتا كان فاذا رحواصرمم، يائيتهم ق اللم؛ن 
الينعل كان إذا نعم أبدا، بجون لا أمر وهدا صلاة، إسقاحل انه يزعمون 

عنهيجرجوا أن ممكن صيام عليه كان وإذا عنه، أهله بمج أن ممكن حج 
الفدية،

وإنصوم، من عليه ما يفضوا أن ممكمم أنه الأتمة يعص ليرى 
يتجاوزلا مما أ-حرحوعا وصية كانت وإذا عنه، الوه أودين زكاة عليه كان 

ححق والدال الصواب يلهمنا أن الد نأل محال. ذا كان إن تركته ثلث 
وآلأمته عن نيا يجزى محرما ه محمدا سيدنا يجزى وأن دافالنا أنوالنا 
وصحبه.محمد محيينا 

الدعو؛;إجابة ت الراح الحث، 

سنأمور فهناك المسلمتن، ب؛زا المودة أواصر الإسلام أرمحي هكذا 
لمديقول هؤ والرسول الأعراس 3، تكون الي كالوليمة الولائم فيها 

وحيتاللمولود، تكون الي والعقيقة ولوبثاةا(لآأ )اولر عوف بن الرحمن 
الدعوة.يلبي المدعوان وعل محمر، مجن الإنسان ياق 

*T/Toلأهلها والدعاء المور لحول عند يقال ما باب ابنائر- كتاب ل ملم رواء )١( 
•ج٢ص١٧٦

.٧٩حديث - النكاح كتاب ق ملم روا• )٢( 
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•محرمة أو واجبن إما ت الدعوة إجابن 
مدْل كان إدا نعم لعذر، إلا واجبه الوليمة دعوة تكون وقد 

أوالنول، من مكر أو والماء، الرحال كاختلاط للشرع نحالفات الدعرة 
•محرمة الإجابة تكون ند بل المدعو، محيبا نلأ وإمحراف، تبذير 

يذدالإلمام، نرح j، المد دذمح، ابن ارنال الد: رخمه المعاق تال 
لأعذارما:الإجابة ترك يئ 

١أوكنعس شبهة الطعام ق يكون ان  منهناك يكون أو الأغنياء  ٦٠
للهلمع أو مره ا لخوفيدعوه أو لمجالته ياليق لا أو سه بحضورْ يتأذى 
فراشلهوأو أو خمر من منكر محاك كون أو باطل عل ليعاونه أو جاهه 
نتركهالداعي إل يعتدر أو الما ل صورة أو الم، لخيار أومر حرير 

القولعل تركها ق ونمضوها الأعذار تهذء يأق كإ اكالث، ق ن، كانأر 
ومنالشريعة من علم ممسا ماحوذ وهدا أول القول؛الدب، وعل بالوجوب، 

قفرأى صر ابن دعا، أيوب أبا أن البخاري ل ك،ا للصحابة ونمن، تفايا 
كنتامن فقال الماء علميه غلبتا صر ابن فقال الخيار عل مترا المن، 
فرجع!طعاما للث، اطعم لا واس p_،، أحثي أكن فلم عليه أحثي 
عنالطأرال( وأخرج مسنده ق ومدد أخمد ووصله تعاليقا البخاري أحرجه 

أبوفكان الماس فأذنا أي عهد j( عرمتر تال عمر بن عبداس بن مالر 
فرآهفاطلع أبوأيوب فأتبل احضر ببجاد بجي مزوا وتد أذنا فبمن ايرب 
اأبيا الماء علمه غلبنا واستحى أي فقال الخدر أترون عبداس يا ت فقال 

اصحابفأقبل رواية ول • فذكروه الماء تغلبه أن حثيت، س فقال أيوب 
عسداسفقال وفيه أبوأيوب اقبل حى فالأول الأول يدحلمون ه الك، 

مذايرم، ألمحل لا أن نفي ■عل اعزم وأنا • فقال لترجس عليلئا أقمت، 
محدذ•لا دمذا ا؛ام مد؛ بممونما بل، يوم ي بالولمة يكتغرن لا الناص __ )١( 

-••ه-



عرسإل عمر ابن دعا رجلا أن الزهد كتاب ل أخمد واحرج انصرف ثم 
قالكعبة نحوك مى يلان يا عمر ابن فمال الكرور بستر قد بيته فإذا 
يليه.ما رجل كل ليهتاك . محمد أصحاب من معه لتمر نال ثم بيتك 

,الخدران ستر نحريم عل دليل نبله وٌا والخدث 

تستروا)لا مرفوعا عاس ابن حديث من وغره داود ابر أحرج يند 
منوغثره البتهقي وأحرج سامي. وله صعق، وفيه ، بالثياب، الخدر 
محولن،أو بيتكم محموم ت فقال البيت محز أنكر أنه موقوفا سل-إن حديث 
حماعتجزم خلاف فيها ة والمسألالثا. هتحى ادخاله لا نال: نم الكعبة 

ملمأحرج لقد • مكروه انه عل الثاقب وجهور لترالخيار• بالتحريم 
المتروجذب والهلانأ الحجارة نكسو أن ا يأمرنلر اش أإن قال; ه انه 

لمحوال جواب الة رّسهدا ق ا كتبنكنا وقد معروفة قصة ل هتكه حى 

نهمرحصى لنر عمران حديث من، الأوسط ل اممرال وأحرج • قديمة مدة 
حديثمن، الماثير وأحرج المامحشن. طعام إجابة عنر ه اث رسول 

يدارمائدة علر يقعد فلا الأحر واليوم باث يؤمن لكن )من مرنرعأ جائر 
ونتهجابر عن آحر وجه هن الترمذي وأحرجه جيد• لسادْ الخمى عليها 

عمر.حديث منر أخمد وأخرجه صعق، 

نعارضعما ماغ المكر وحصول للإجابة مقتضية الدعوة وبالخملة 
لل،انع.>اآ.والحكم الأنعواكغبى 

العاطس،:تشميت الخامسر: الحق 

فثنته الممر عند رجلان عطس قال•" عته الد رصي أنم، عن 

١٨٦•آ/هح\، اللام سل )١( 

ه_



فثنتؤعطا، رجلان هما فقل؛ الآ'؛ءر، وترك احدهما - نت أوفال؛ 
عزاه خمد مدا إن فقال: الأخر؟ وتركت احدهما - متت قال: و ا- 

اش(>ا<.لرمحي محيا bن وجل، 
عنالد ابعدك اهات *عن- انمجمة )الث_ين - رالتثميت، وكلمة 

يهيراد الذي المأت من تفعيل — المه*اة المن ي— والمميت المإتة، 
تلسمته إل ارد يعيده ان للعاطس يدعو فالمن والوقار، الهينة حن 

انزعاجااسلاس في لأن الأعضاء، والوقارومحلمانسة كون المن العهلاس 
سته.عن العاطس يخرج للأعضاء واصْلرابا 

يعدهفيكون التشميت اما ه. الحمد ت يقول أن للعاطس ؤيتحب 
يدحلكم*ع هذه او بالكم، ؤبملح ا،د سديكم ;٠ ا،د، يرحمكم ألفاظ 

روىفمد الاثمة. عن تقل |كإ ولكم لما اش أويغفر لكم، عرفها الحنة 
صساحهأو احو. ل وليقل لد، الحمد فليقل أحدكم عطس )إذا ؛ الخاري 

بالكم(>آ<.ؤبملح اث هويكم ظيقل اه يرمالث، له قال فإذا اه، يرملث، 

انسحديث، شرح عند احمدأم الإمام ند مثلاثيايت، شارح ذكر وقد 
محنا:تنقلها أن الحر من فروعا. 

حمحومن فرض. ؤإجابته حمد، مسلم عاطس تشميتا الأول؛ 
المالكية،من *زين ابن به وقال مطلقا، عض فرض ونيل؛ ،. مماية١٤

٢٢٩٧ه/-  ٠٨٦٧/ ١٢٣لأنمايس: الخد باب - الأدب محاب ل المعادي ردا، )١( 
- ٠٨٧•/ ١  ٢٦يشت محق معلى إذا اب ب- الأدب اب كتي الخاري درا، )٢( 

.rrSA/o

.٣٣٦-  ٣٣٤اٍل ج )٣( 
تامإذا مماة رموزمحى ايايى، خمد إذا اسمي عل واجب المايى تثمين بمي )٤( 

م*J( من زض انه لمحل • الت المي الأنوال احد لمدا ايافن ءن ذ بمخجم ؛٠ 
المالت.تتمل ياي واحد. 

-٥٠٢<







المردالأدب ٠ ول مرات، ثلاث ه يثمتإنه نالمزكوم وممم 
ومحن،واحدة، )اشمته I نال عنه، اث رصي *ربرة أيا م، للخاركا* 

أبووأحرجه موقوفا، أحرجه *كذا زكام! فهو ذلك، بعد كان ف،ا وثلاثا، 
أاولالث،والأحاديث، واحد، غم ورفعه احاك| أثمت، ت ولفظه ، كدللت، داود 

,بالعافية الرابعة بعد له ؤيدعو متقانرة، 

فانيتان:

يكونلا انملماص الأطا،; من الرازي نال مرة، ابن نال الأول: 
امتدلالإنسان عطن فإذا نال: زكمة، يكون أن إلا ابدأ، مرنحى أول 

فينبغينوته، واستقامة محضمه، وجودة بيته، صحة عل ه نفمن بدللمثا 
تعال.اممه محمد أن ه ايد رسول أمره ولدللئ، اش، محمد أن له 

قدالر عبد ابن أن ءالفتح*: ل حجر ابن الحافظ ذكر الغانية: 
الجتال،الأشمثؤ ابن سليإن وهر داود، أبيإ عن جيد ند باخرج 
وهوصاحب،مذهبه نقالة وأحد أحمد، الإمام اصحاب من الحافظ الإمام 

قاربافاكرى حمد، الشمل عل عاطا مع فصفينة، ق كان انه ننء أال
فقال:ذللت،، عن مثل رجح ثم فشمته العاطس إل جاء حق بدرهم، 

إنفينة: الاعل j، يقول نائلا سمعوا رندوا فلمإ الدعوْ محاب يكون لعله 
آم،ن.عته ورصي النه رحمه بئرهم، الق من ابنة اشترى يائي أبا 

_ه«ه





والعشرونايايعة الخإمية 

سأحن لهن )خمس عم-ارا،■• اس رصي عاص بن همدالد نال 
الوتفة:الدمم 

الوزر.عاليك ض ولا قفل فإنه يعنيك لا فميا تتكلم لا 
أمرق متكلم رب كاثه مرصعا له نحد حى يمنيك فيإ تتكلم ولا 

فُيب.موضعه غر ق وصعه قد بعينه 

•يؤذيك القيه ؤإن يقليك الحليم فان سفيها، أو حليا ثمار ولا 
أننحب مما وأعفه به يدكرك أن تحب مما عنك تغيب إذا اخاك واذكر 

منه.يعفيك 

بالإجرام(احوذ بالإحسان محازى أنه يرى رجل عمل واعمل 

سحبر عيط اث رصي حماس ابن الأمة حبر وصفها كا بمحق إغأا 
الكرئ،الأصيلة العربية الخيل الوقفة، الدهم 

عمابن الهانس الغرثى اف منب بن محاشم بن اسب عد بن الماس بن مداه )١( 
رمليثلاث الهجر؛ نل ولد الهلالية، الحارث بتت المضللبابة ام امه ه اث رمحول، 

رندااتاويلأ وعلمه الدين ل ثنيه *اللهم نائلات ه الني له دما رند سن بخص 
تدعوألا الهاجرون ماله حيتإ عه الد رهمي عمر عنه تال وتد الأمة حبر بمص كان 
وتلب>ول لسان ل الكهول فق ذاكم تال: ماص تدعوابن يا ابماءنا جالك إل 

إنخشب اكرفمهاواعنلم تماس ابن بلى من أكرم قط رايت ما عمياء: رعن عقول، 
سكلهم بمدرهم عند. الشعر واصحاب عني* المران واصحاب عند* الممه اصحاب 

.للهجرة ومتثن ثإن منة يالياف عباص ابن مات وتد واصع واد 

٠٥٠٧٠



مكلا يإ تكلم لا الأود: اسة 
موالوزر الزيادة، هو والفضل الوزرا عليك آس ولا نفل ا)فإنه 

يعيلا فيها التكلم إن غالية. ثمينة نصيحة وهزم والمرية. والذنب الإثم 
•اوزارأ له جب توغد خر، مها ليس زيادة الإنسان 

اللغو:السانمين يتجنس، والسنة القرآن صاية 
نةوّاس كتاب س تمية معمإ، اث رصي عباس ابن ووصية 

ينجبالكريم والني العظيم، القرآن عناية كانت فلقد ه، رمرله 
هذهص ذلك عل أدل ولا عظيمة، عناية عنه، وايتعادهم اللغو، السالمين 

أظحند الرحيم الرحن اف ؤيسم بحانه اث يقول الماركة، الايات 
اللغوعن هم والذين خاشعون صلاتمم ز هم الذين الومنون 

روجهملفهم والذين اعلون، فللزكاة هم ذين والمعرضون 
ملومن،غثر نابم أيمانمم ملكت ما أو أزواجهم عل إلا حائلون، 

اتمملأمانهم والذين العادون، هم ذأوكلثv ذلك وراء ابض نمن 
هوأولثك بحانغلون صلوانمم عل هم والذين راعون وعهدهم 
)المؤمنون:خالدوزب فيها هم الفردوس يرثون الذين الوارثون 

الاياترهذه ثان ق واللام الصلاة وآله عليه الني تال ولفد 
LJytj ، عثر عل vالاياترهذه ونرأ الحتةل١،، يحل أتامهن ص آياات .•

وحده،هذا ليس اللغو، عن الإعراصى والصفات الايات هذه يى وكان 
ذكربيرأ، يفصل لا وتعال تبارك ربنا أن ذلكم ال، بذا شيثا هناك ولكن 

الزكاة،وآتوا الصلاة ؤوأم٠وا عسن، يذكرهما إظ والزكاة، الصلاة 
ص٨ ج ٣ ١ ٧ ٢ رقم حدث الومرن سرر؛ /_ الضر كتاب ق الممذى روا• ( ١ ) 

٣١٧.

٥٠٨.



تعملونا مباف إن اف محي تحدوه خبر من (اشكم تقدموا وما 
والزكاة،الصلاة فيها ذكرت الق الألأت أكر رئ ١( ١ ٠ )الغرة: يصبره 

بسجعل وتعال نارك ربنا أن ^؟^ ١١الايات هدم j نجد رلكط 
اللغوعن محم ^والذين ت نوله هي أخرى آية والزكاة الصلاة آبي 

ماةاللغول عن الإعراض أن عل يدل وهدا ٣( )المؤمنون: معرصوزه 
الركنس؟ا-دين كعنايته المسلمان، من عناية يلقى أن به جدير لم، الم

ينبغيالصلاة، يودى الذي لم الأن إل ذااثs بعد إشارة وهو العغليم؛ن، 
نإرها،من نمرة وأول المسلأة، هذه شائج من شجة أول تكون أن 

اللغو-عن الإعراض 
اللغو:ممى 

الكريمةالأيات هدْ وس نحته، طائل ولا ب لا *ا لك، واللغر 
ه،نفناوب ل؛ اياغو، عن الإعراض عن، ص تبْ لا الأى ن أس 

الذياللغو، هذا اللم نحنب إن والصلأة درّه، يستوعب وب 
الهالك.ل ؛وتع 

لرانه القرآن، هذا ل اش حكمة ومن الجالغة، القرآنية وس 
تبصرةبجما، جاءت لكما والزكاة الصلاة، بعد ١^, ءن الإءراض 

صاحبهاتؤهل الي الصفات من اللغو عن فالإعراض وتذكرة، لل-لم 
ءلمة.نتيجة س  ١٣وأي.جزاء، م، rا واتحم لدبمة، 

أصحامايتحق الق الصفات بحانه الرحمن يس أخرى آية ول 
يمشونالذين الرحمن ؤو'ماد بحانه توله ؤ، ذلك نقرا - اليودية شرف 
ستونوالذين ملاما نالوا ا-لحاهلون حامحلبهم وإذا هونأ الأرض عل 

إنجهم عذاب ها اصرف ربما مولون والدين دنامأ نجدأ لربمم 
-٥٠٩



ثم( ٦٦-  ٦٣)الفرقان ومقاماه متقرأ ماءت إما غرامأ كان عذاحا 
؛اللغومرواوإذا الزور يشهدون لا ؤواردين ذلك:  Jbuسحانه يقول 

انككف - اه أرثيكم نانغلووا. ، ٧٢)الفرقان; كرامأه مروا 
الرحن،لتشرف؛عبودية توعلك الي الصمات اللغومن عن الإعراض 

عظيم.تعلمون لو شرف ومحو 

أنلم فن اللغو، عن بالإعراض السلمتن القرآن رف ولقد 
يسعون^لأ اللغو، محن خالية تقيا، كان من الرحمن يورثها الي الخن؛ 
^لأأخرى آية وو سلأما'ه ملاما نيلا إلا تائ دلا لغوأ نها 

)النا:حا؛ايم عطاء اك ربمن جزاء كذابا ولا لغوا فيها يسعون 
٣٥٦٣-.)

بقوله؛بالقرآن آمنوا الذين الكتاب أض عل وتعال نارك اش وي؛ف، 
ولكمأعماركمآعاكا كا وقالوا محه، اللموأعرضوا سعوا ؤوإنا 
اللغوهذا لأن ذلك ( ٥٥)القمص: الخاءل؛نه نيم لا عليكم سلام 

أمرمن إلا نجواهم من مميل ل "حثر ^لأ بحانه يقول • ب خثر لا 
(.١١٤)النماء: ارتاسه صن إصلاح أو معروف أو يصدقة 

أنعليه محرص اكرما كان واللام الصلاة وآله عليه والرسول 
حنامن واللام: الصلاة وآله عاليه يقول اللغو، الملمون يتجنب 
نحولالق الأسباب اللغومحن جعل ولقد يعتيهألاا. مجالا تركه الرء إسلام 

عنية اي ص بمب لا ما تكلم نمن ماجاء باب الزمد محاب ل اار'ذى ردا• )١( 
ريرةابير عن ملمة ٢،^ حديث محن نم،ه لا غريب حديث وقال  ٢٣١٨/ ١ ١ مرير؛ اب 
اصلأمحن س ان آخررنه: •لريق ءن داحرجه الوجه، مدا ألأمن ه الني ءن 
مريرة،أب عن ملة أب حديث محن ومداعندناامح تال، ثم مالابمنيه تركه االُء 

طالب•ش بن مل ييدل؛■ سين؛( ثن لعل 



جؤالني كان بينإ أنه الحدث ل جاء يفد الحنة، وب؛ن اللم ب؛ن 
فقاليالحنة أبثر النول، شأن ي أحدهم فال جنازة تشيح ي واللمون 

الا مبأويخل يعنيه لا فيا تكلم فلعله تدرى ءاولأ هأ اث رسول 
الكشر.دون يالقليل يكتفي واللم ذلك، ي ممرة والاثار . . ينقصه|رآ،. 

فهلمس نظر كل  o\i• لنو• محوإلا ما جمر، فه لءس كلام كل إن 
وحرىس4و، إلا لمس فكر فه لمى صمت كل يإن لهو، إلا محو ما عمة 

الملمعقيدة كاث فإذا . . واللهووالسهو. اللغو يتجنب أن الملم ي
وكاناعانا الكلمة أن وعل كلمة، كل عن مسوول انه عل وتربيه تعلمه 
I)ق عيده ر؛ءب لديه إلا تول من يلفظ وما • بحانه توله تتدبر 

عنه،محاصب، هو فيا ليخرنحى العنان، للسانه يمللق فكيفا . (.١٨
عنهايد رصي مماذ سأل وحيتا جمر، إلامن لمانه بملئح ال باللم فحرى 

»الأقال: فبما له فال المار، من ؤيعدْ الحنة من يقربه عا ه المي 
كثلأل: يلمانه، فاحد اث، ني يا يل هلت، كله؟ ذللا، مملأك امحرلأؤ 
ثكلتالئ،ت فقال نتلكلم؛هأ كا لواخذون ؤإنا اش ني يا فقلتا هذا« عليلث، 
إلا- احرهم من- وجوههم عل المار ي الماس بجب، وهل معاذ يا أملنا 

محاأحسن ومجا ، ١٢ينطق أن نل كلته يزن فالملم المتهماار٢، حصائد 
مزت

الس_اوهمبعثرة من قي الممومتا 

رجلالعرة من المرء يموت ولمس 

ونال ١٢٣ ٧ / ١ ١ يعلمه لا مإ تكالم نمن جاء ما باب الزهد كتاب ق الترمذي روا• ( ١ ) 
غريب.حديث هذا 

الحادثرنم ٨ الثاب رقم الصلاة حرمة ق حي• ما باب الإيمان كتاب ل الترمذي روا• )٢( 
صحيح.حس وقال: ، ٢٦١٨

٠٥



بميكبا نذممم رلأ اكاتة: امحلت 
غبرق رصعه يد يعنيه أمر ل متكلم رب *انه مرصعا، له نحد حى 

.فعيب! مرصهه 

حكمة،أدق من إلا ما ينطق لا يديعة، حكيمة كل،\ت إما حما 
لهدعا الذي محو ؛ناثلها إن النوة، مشكاة من فهي ذلك ق عجب ولا 

عما؟الد رصي هماس ابن يقول فاذا ه، ايك، 

زيادة،لأنه يعنينا لا فيإ نتكلم لا اذ الأول الخصلة ق لنا ؛-؛٧ 
أنيعلمنا الذوق، ومائة الأدب، غاية يعلمنا محو ومحا أوزارأ، بأا نصل 
نتخيران فينبغي أمورتعنينا، ل نتكلم أن ا أردنفإذا مقالا، مقام لكل 

الولكنه صلة، ما له فضية ل احدنا يتكلم فقد فيه، نتكلم الذي الرفت 
حقه.ل عيبا دلك فيكون ا،للائم، والفلرف المناب، الوقت ينخر 

نكرنفد خاصة، حالة ق احده ولكني ان، إنمن حاجة أريد قد 
شيناتوعب يأن له يمح لا ظرفا ق يكون وند الر، أو غما حالة 
العيبافمن ■جوارحه، عليه ؤيملك مكمم عليه يشغل فيا يكون قد أحر، 

هذايكون وقد . . قضيي. ق واكلمه حاجي، له اعرص أن والرءوذة 
يراعيهاأن بد لا آداب وهذه للحياء، منافيا الأحيان من كبر ل الكلام 

المسلم.

لحديناا اثمة بعمى إل ذه_ا هم احي. أن الروايايت، يعفى تحدثنا 
يقصيحكا يمهله فلم حامة، حاجة نماء ق ووجد0 منه، ليسمع 
له:لأل أن إلا الإمام ذلكم من كان فا منه، يسمع أن إلا وأي حاجه، 

نشت،,ما فاصح تسع ب إذا آكتسمح 
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الخملأ

•يؤذيك القيه ؤإن يقليك الحليم فإن 
كانإذا إلا اللهم كلها، حالاته ل ض والحيل الحيل، هو الراء 

أنذلك الكلمة، هذْ اصدق وما . . الحق. إل التوصل بيا يقصد مناخيرة 
محلك،ليمل ؤيبغضك يمليك فانه حليأ كان إن وتحايله تماريه الذي 

وتملهالض، به ماوى والثمل نظره، ق ثقيلا وتكون حديثك، ؤيعاف 
الشاعر:الآم،اعك،ائل 

يدعاله بقذى تيل قثالكموحش 
الأس—علعه ثحدي؛ن -

ذمولقد ؤيردعك، سيوذيك فإنه سفيها، مماريه اللى كان إذا أما 
أحواله.كل ل الراء الرسول. 

وحيلمراء من يسودها وما هذه، أيامنا ق نا محالإل نفلرنا وإذا 
مماالاكرامث، وعد.م الفراغ، أن سجد فإننا ذلك، سبب عن وفتقنا عقيم، 
قالمستغرقة الأمة إن . . الحيل، هذا أساب هوأعتلم الماس، محابه 

الوالخيال فالعمل العقيم، الخيل عن تكون ما ابعد الحاد العمل 
عليهمفح شر1 بقوم الله أراد وإذا الأوزاعي: قول احن وما بجتمعان، 

ؤوماكانتمال؛ قال والعملال١، العلم باب وسدعمم الحيل، باب، 
(.١١٧)هود: ه مصالحون وأملها بظلم القرى لهلكا ريك، 

أمالمجالس، مملا الأى ذلك كان مواء أمتنا ل الحيل انوغ إن 
حقالحياتية، الأمور وعن الحياة، وافر عن بعند المحق، صفحامحت، عل 

اب-ا.ةدالماةلأينمح'ا/يا)١( 



منأمحناك ترى . . • النؤع هذا هومن الساجد ق يكون الذي الخيل ذلك 
واجاتم،س مميرّ عن الناس يشغل حى مض مار j الخيل هذا يوجه 
ؤيذكرممإحساسهم، ؤيرمف مشاعرهم، مايوتفل ومحن يمم محال وحق 

بماخاصا اويزوطي>اأ الخيل كلمة تكون وتكاد . عليهم؟؟.ي ا مب
.إضرناإ دون علينا ووشأ 

الخاثم،اكاخم، اللاصق، عدونا س إليه نمع حاد نقاش محناك 
والصحىالسامي وانمهم، مبيتمل اش نقه ولكناكتمؤ، 
ماشالثامعة؛ض المروق لري نحن نقاشنا إل وانغلر . . . والعقدي، 

إإ الوازع عدم عن يشأ نقاش وبتن بالواقع، يصل 
ومحفيفالقوة، لرحيق اممحاصى هر إنما حققه، ل الخيال هذا إن 

مهقال لذلك الأمة، ق الوثابة الشابة للرؤح وقل وابد، التشامحل لمتاع 
اسرصوان لأصحابه وبئن ياق؛خير(لآ،، لا )إنه . الد رسول صيدنا 
فلقدذللث، وع . الأمة. عل والراء الخيل هذا حهلررة بعدهم وس عليهم 

فيهاتكتب السواء عل والهزيل الهازل الراء مذا قضايا بعض أصحنا 
اًبمحتابل  ٢٣١الاشوطة فيها وتجل الكتم،، فيها ، وتؤلفالمالأت، 

الاكميانل دواثها من لس ثضايا حول محزنطآ ل سوولأ كان الذك، الخيل ذلك زاآ 
•اّميى ا:أا والدجاجة اليضة 

مر)انه هق الغي من ٤ / ٢ النذر عن العي باب النذر- كتاب - لم ممجح ل )٢( 
•عه اليي الخيل والننرمن بخثى ياي لا انه ت النيرينال عن 

1اكرةثان ففي الثياب جدل أما ٠ وصيابأ شيوخا جما الأمة أفراد ثمل الجدل ومدا )٣( 
وفرمرصمية صر؛ أمور فني مرمم جدل أما به، يشغلوا أن لخم أريد يا وفدما 

لا؟أم انحوز والهجرة، وا،لولد الإمحراء مبالاحتفال حول اختلافهم فالوسمية موسمية، 
كلذلل؛، أن اه ؤملم والأخلاق،، والميي؛ المائة ب، قضايا تشعل كمدة االوّمءة ُء؛د 

ه.ورسولا اد يرمي لا 
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مثلترنحي الي الأمة لضيبمة يا . الخمعة. حطب من متمية حطب مف٠رع 
إذكاءعل وعملت شجعتها إذا فكف لمولها، سمعها وتلقي المماعات س0 

وإليكمخرقاء، خمقاء امة لهي هدا مثل ترضى أمة إن . الخارقة. نارها 
الحديث-٦١ نختم والجدل اجلراء حْلورة ن؛ن الق الثريفة الأحاديث بعض 

وعيايل فحب، نظريا وعتا لا نعيها أن الد نال الق الوصية، هده عن 

موعدأتحده ولا ممازحه، ولا أحاك، تمار ^لأ ال ق. ١ 
ضخك|)ا<

الخدالأ>آ<.أوتوا إلا إليه كانوا هدى بعد قوم ضل U ٢-وقال: 

وإن، الراء ترك ش الجنة ربض ل زءيمبٍيت !أنا ه وقال - ٣ 
وست،مازحا، كان ؤإن الكذب، ترك ،لن الجنة وسط ق ويبست محقا، كان 

حلقهءرمحمن لن الخة عل ال 

ذرواهدا، قبلكم كان مجن ا٠الالئv إمما محمد امة يا مهلا وقال - ٤ 
بماري،لا الومن فان الراء ذروا حمْ، لقلة الراء ذروا خره، لقلة الراء 
ايياُت،بثلاثة زعيم قاف الراء ذروا حارته، ممن قد ال،ارى فان الراء ذروا 

الراءذروا وهوصادق، الراء ترك لن وأعلاها ووسطها ربضها ق لجنة اق 
افرقواإمراتيل بق فان الراء، الأوثان عبادة بعد رب عنه ماق ما اول( فان 
علكلهم قرفة، وبض اضن عل والنصارى فرقة، وببن إحدى عل 
حنحديث مدا رنال،  W^^/oAا،راء ق جماء الرما كتاب ل ال-ربمدي روا، )١( 

غرب•
• ١٩ص ١ ج  ٤٨الخديث رنم الملمة ق ماجة اين ردا• )٢( 
حديثعدا وتال  ١٩٩٤/٥٨الراء ق جاء ما باب الروالملة محاب ي الرمذي لوا، )٣( 

سن•

ه_



الأعظم؟راد الس اه: رمول بما و\ف\: الأعظم، الراد إلا 
يكفرب ومن اش، دين بماوj ل( وأصحابي(، عاليه أنا ما عل كان من تال: 

وميعودغرسا بدا الإملأم إن غفرله، بدس، التوحيد أهل من احدأ 
الذينتال اء؟ الغربومن اض: رسول يا نالوا للغرياء فلوي( غرما، 

من،أحدا يكمرون ولا اش دين، ؤ، ممارون ولا الت—اّر،، مد إذا صالحون 
أاوب<أرا،التوحيد اعن، 

محا،كان وإن الراء ييع حف، الإيمان حقيقة عبد يتاكمل لا - ٥ 
الكدبأرممحاتت الحديث من كثيرأ ؤييع 

نحاصأأرمتزال لا أن ئ بك »كنى وىل . ٦ 
علإون يثنتجعلوا جقت الحم، رأتتت ال؛ نالس—ائب وعن، - ٧ 

صدمتانلت،: - به يعف، - أعلمكم أنا ه: اث رصول فقال وuJكروبي 
٢٤١تماري!ولا تدارى لا كنت، الثريلن، فنعم شريكب، كنت، وامب، ياي 

يه.أن تحج، مما أحاك ذمك الرابمة: محالان 

نحبمما وأعفه به يدكرك أن تحب، يما عتك تغسا إذا أحاك ءواذكر 
منه.يعمك أن 

وهوضعفمو\0 ممي؛>، وب افيرام ردا•  ٢٠٩م، ٧ ج الزوائد مجع ل نال )١( 

الفت.ذم ل رير؛ ر ص روا، الدنا ش ابن أن  ٦٤٦ص ٣ المادج ممز ل م )٢< 
حديثمدا وقال ١  ٥٩٩ /  OAاالرا» ن، جاء ط باب والملة الم كتاب ل الرمذؤ، درا• )٣( 

ءر-ب•

ذموتد  ١٨١ص الراء الأدب؛ابرامة كتاب ل ابريائي ردا• )٤( 
امطرايا.محياالحديث ئم، يعمرالعياءان 
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الوصاياكانت فإذا ماس، اين كلام س الرائعة الوصية منه 
الأن والثاية بمتيه، لا محا بمكلم لا أن ياليان، هش ازبمأن 

الثالثةوكانت عناسأ، ؤئلونأ موصما له وجدنا إذا إلا يعنينا محا نتكلم 
الرانة،عل ننوم الرا؛عة، الوصية عد0 فان والخيال، االراء عن المي 
الضميرإصلاح عل تنوم الرائعة الوصية عذ، إن واليان، النمس •رانة 
بهليمحلمح السامحلن، س سدا بناء لأنه صحيحا، بناء الشخصية وبناء 

..الئلا٠ر.

الولكنه الاحرين، يعيب منا واحد كل أن ق تكمن *شكلتنا إن 
نمه؛إل ينظر 

مجهمإل الماس نظر و ل
اسنالعل ان إناب عما 

ينظرإلىولكه انجتمع، محيا في الخلل لوجود يتالم ما المرء إن 
الأننا ا مشكلتن, ٠ ه. نفق الخلل إل ينظر أن ؤيتجنب الخلل، مدا 

وانتقدك،اجرحك، أن بأس فلا لأنفسنا، به نمح مما للاخرين سح 
أحلافكس ممر ق وأممك سوءا، بك وأظن علميك، وافر منلث، وأنال 

إناسم، كل اشل ولكن . .ص.ذلك س يأس لا وأفكارك، وأمالك 
فلياذامواء، واثن أنا ترى؟ يا لماذا . . ذلك من شيثا أوفعالت، أنت فلت 

عدا.من شيئا ائت، تفعل حين واعضب، حدودك أمحلى أن لتفي اسع 

لاحهبمم، أحدكم ءؤس لا ت ؛وك. 
قضايا;س فيه وما لتقه محسا ما 

ألأت فال حين،ا توجيهاحكيأ الد. رصول سيدنا توجيه كان لقد 
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مالخق وموصاحب العلة، والأخلاق الخمي؛، الصمامت، 
بهوإذ وتتغير، تنقلب ؛انمور؛ وإذ عنه، وتفرق عتالث، ؤينرق الطق، 

نإذا. حمعها. الممات هذه من يتجرد به وإذ أخر، يميرشخما 
انبمبمز أخاك أن تش فهل كذلك، تكون ان احي لفك سمحت، 

معه،كنت، كإ *،علث، يكون 

وهولتاسواء، وباءلننا ٠لا٠رزا يكون أن - الد ارثدكم - أجيرنا ما 
،أحو* يه يدكره أن جب بما ، احا* منا واحد فليدكركل • • وعملنامواء• 

كإاحا، متا كل وليضا . . به. يعامل أن بمب بما غرء متا كل وليعال 
.. حناثلث،. قوق تحمل لا أن نحب اض كئت، إذا احرم، يعفيه أن بمب 
أءطJانفر أن أردنا وإذا . . كدللتؤ. طانتهم نوق الناس تحمل غلياذا 

الناساع،ال، نفر أن فينبغي مثرق، حن وجه عل وأتوالنا 
النفيانمرنع ذللث، نمي أن ممكن وحد* اإوألااث، ومدا . . . كيلك،، 

وحد*المأالالث، حدا اهول، والتقية، الخالب الخيانة وعد• القومي، وتلك 
العاين.رب ه والحمد . . دابره. ونقش محتمعنا، س ذكا نمي 

الأذىمجن ماليا ا نحيأن شئت، إذا 
ًيراوعرض موفور وحظك 

١ آمحريءعورة ه بتدكر لا ؛^، ١
ألناس لنولعورات فكاللث، 

ااؤنمأوئ، إليدت أبإن ت__ائ، _وء_؛
أعاناس لنلبن عا مبونل فمما 

آصتدىمن امح وسمسعرون، اشر وع
نأحمي مح، البولكن ارنا وق

ّنارءت مذا اذكر زلت ولا الملم، أحي نكون أن يشني يكذا 
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والعشرونالثامنة الخإّية 
أحفظوسخمس وجهه: وم محه اش رصي عل الؤتن أمر غال 

ذب،إلا انمد نحاف لا تدركوست أن نل لانضيتموها، الإبل لوركبتم 
لرإن عالر يتمي ولا يسأل، أن جامل يتمي ولا ربه، إلا يرجو ولا 

الخد،س الرأس بموصع الإنسان س والصم اعلم، الد يقول أن بملم 
صرلها(را،لا ش إممان ولا الخد ق ما سس الرأس تطع إذا 

الخإمسةهذه منزلة 

منالخإسة لهده عإ الحديث اللام عليه عل صيديا كفانا لقد 
كفانالقد أنول . .محاية.س تستحقه وما رعاية، س يا مح_، وما مرلة 
لانضيتمرماالإبل ركتم لو !احفظوس القيمة عده فدم حينا كله ذللنا 
اصعفوماأي وانحنوها الإبل ركبوا إن أمم هدا ومعي تدركوس، أن نل 

الوصاياهذه أدركوا ما اكمسا، س وأجهدوها السبر، ل عاليها وشقوا 
الخيروالإيمان.إحوة يا نفوسنا لها نعد أن س إذن بد فلا تاما، إدراكا 

الخنأبو اياثص الترض مناف ■ب- بن هاشم ن الطيب، ب. ين طالب، ابيأ بن ءل )١( 
Ujl،وار ف الني حجر j وربي( سن بمشر الث مل ول- اّلامجأ، اكاص دادل،  ri

نكرنان ترنحى •الأ الدينة بنأمحرء ببب، له قتال نوك غزوة إلا الثام،- معه يشهد 
اكرل دد» ل الأواء وكان ياطما . ابته وزوجه مو-ىا من ماوون بمزله ،ك، 

ورسولهالد وبحه ورمحرله اث بمب، رجلا الراية لأعين نسر يوم جق تال . الثامد 
ارسنّة شهريمان من عثر ابع المللة وجهه الد كرم عل وتتل لعل. واعطاما 

الهجرة.من 
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حم،وعلم مشرفة، رصالة الخمس الوصايا مذْ من وصية يكل 
منفهي عجب،، ولا ذللت، ل غرابة ولا الإصلاح، ل اجتاعي ومذب 

منالحكمة نحرج كانت الذي ومحو الحس، م العلم، مدينة تاب كلام 
الغس،و أثر ذا يكون أن يراد كلام كل وعكدا وجدانه، ، نواحه 
لجصائنة ترجة ^ أن لا؛د 

جهةعل تقتصر لر أما وندرما، الوصايا عذْ شأن ل يزيد ؤبما 
بلالحياة، مناحي من واحد مضص عل ولا النفس، جهاتح من واحدة 

واجتإعتها،ا نمهالرثية; الأمامية الحياة أمور من لكثثر شاملة ٠^٠ 
تذللت، بيان وإليكم 

ذنه:إلا انمي نحاف لا اص: الوصة 
الأسان:لدى الخوف لغريزة الإملأم توجيه 

الحيةالخلونامت، ق بل الإنسان، هذا ق طيعة بالخوف الشعور 
لثؤذل يكون وقد ما، لس-ا مكروء نرتع *ر الخوف أن ذلك 'كذلالثا، كلها
ولذاالفعلرة، هودين الإسلام أن نعلم ونحن اخرؤيا، أو دنيؤيا امرأ 
الوجهةؤيوجهها ينميها مو بل الإنسان، ؤ، الفلوة هلء نحارب، لا نجده 

يوجهالإسلام أذ رأينا العلبعية، الأمور من الخوف كان ولما . . اكالحة.
ينغيلا الخوف، عدا أن إل الإنسان فنيه اشدة، الوجهة شأنه ل الإنسان 

هذهفان عدوء، أو*يمنة أواجله رزمه شأن ؤ، ان الإنعل بملغى أن 
وجهمح-الأيتح عناك ولكن . • المحايق.للمسلم الد كفلها جٍعها الدواتر 

أنفهويبغي الخوف، شان ل صحيحا توجيها الإنسان فيها الإسلام 
يملأن ؤمحانح عمله، يمل لا أن ؤمحاف وتمال، ارك تياث نحاف 

-٥٢٤



فلاأولياء، محرف الشيطان دلكم ؤإء-ا ت بحانه يقول • • • سمه 
ؤيقول( ١٧٥عمران: )آل مؤمت—ينه كتتم إن وحانون نحانوهم 
(٥٥)الأعراف:  ٠٤رحيمة تضرعا شك ز ريك ؤواذكر بمحانه: 

(٥٧)الأمراء: عذايه^ رح؛هوءنامن ؤ3يرج-ون بقوله عإدْ ؤبمف 
(٥٠)الحل: قوتهم^ من ربمم ؤ؛نامن بقوله ملائكته ؤبمف 

كياحداهما وجهين: نالت مثت ؤإن للخوف، دائرتان إذن هناك 
محياعل يسلث، مما ولعل ذلك؛ من العكس عل والأخرى الخوف، مها 

يدكرمحاق اس كتاب من الايات يعفى تقرأ أن نفك ق ؤشته الفهم 
مقوليؤمنوا، أن أرادهم الذين عل أو به، آمنوا الذين اده عبعل منته 

بمدس ؤرليذ*لمم الأرض ق يتخلفهم بان لعدهم الذين عن بحانه 
عليممتن ( ٥٥)الور: شيناي ي( يشركون لا يبدلني أمتا حرفهم 

اليعنونه ؤيذكر ٤( )نرئس: ؤدآ*مممنحوفه بانه يئن مر 
لماساف فاذاثها اف بأثعم ؤفكمر'ت، ؤإعرانحهم بكفرهم امتحقوها 

وتعالبارك فالي ( ١١٢)الحل: يصنعوزه كانوا مما والخوف الخؤع 
حفنانحن إذا المائية الحياة شؤون وهو أحله، من الاس تناف ما لآ كمل 

دوزهليعجإلا والأنس الخن حلمت، ا ^ومأجله، مجن ا حلقنمن 
أرادالأشرار، يتحقها الي اكار نأاإل الق ذكر سا ( ٥٦)الذارات: 

اكارمن ظلل يوقهم من لهم ؤ تعال: فال لعباده حمنا ذللث، يكون أن 
نامموزهعيال يا ال،، عيبه افه ءنوف ذيك ظلل، نحتهم ومن 

(١٦)النم: 

حيث،اع،الم تقل ألا عنافون المومتع، أن وتعال نارك اه و؛دٍب؛ز، 
بآياتمم والذين مشفقون دبمم حشية من هم الذين ^إن نال: 
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خؤ0»ا\\تو\والذين لايشركون، يربمم هم والذين يرضون، دبمم 
الخيراتي ارعون مبأولتك راجعون ربمم إل أتم وجله وتلوبمم 

يفعلونالذين عرلأءعم ( ٦ ١ - ٠٧: الومغون ) ب اشون ميا وهم 
النيعن ذلك ورد كيا زياتمم، تقل لا أن ؤبجافون والقربان، الهناعات 

تل.س ذكرناء وتد عائثة السيئة سألته ينإ ح. 

تاف4 حو؛، من المحود 

الإنانمحادء الذي الرعب ذلك معناء ليي ريه من ايلم وخوف 
قشبح او عدوناك أو مفرص حيوان لخْلر يتمرمحن حيت،ا ه، منل 

ولكنرعبا، نمه ق الإنسان بجد أن الد، هوخوف هدا ليس قللمة، 
ؤينعلاهد، عبا تهمر الي العاصي عن يكف، أن وتمال شارك اه خوف 

للذنؤبمبيكن ل، س خانقا ثعد ألأ نيل: ولذلك، ما أم الي اللاءان، 
-اركا!

الوصيةعذء من عل ميلنا ممحد 

الرفيعةوالغاية السليم، والغزى العيد الرمي ندرك عذا عريا إذا 
.. ذنثه|. إلا البد بجاف 1لأ ملء وصيته ف علمب ميلنا تصدعا الي 

،الأخر؛ وعذابه الدنيا، لحزي الإنسان يعرض الذي عو وحده الذبح 
مت،الذي هو فالذب، رالانعام;*٦( ؤ؛أهلكتاهم تعال قال 

الله،من حرب، ولكما الخريج، ؤسبا الريؤ، ُيغخسإ القلبؤ 

أمحاسالذب، لأن - إذن . ذنه إلا عناق لا أن ان يالإنحريا كان 
ذلكمذباثإ| إلا عنفح أفلا الصائد، وامحير الوالج،، ومثمث، الصانج،، 

الخوفذللا، . . ؤيزكتها. ؤبملهرها القوس، يصقل الذي هوالخوف 
ففدالخوف انونع من غجر. أما الفضاثل، من فضيلة نعد. أن ممكن الذي 
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والآ-مال.الأحيان من كم ق رذيلة يكون 

ذنبهخاف نمن عليه، من ان وئين بيتنا محول الذنب خوف إن 
منهشر ذنبه خاف أحدهما إنت؛ن، ب؛ن الغرق أعظم وما وتركه، هجره 

•فثه وفاخر به جهر والأخر عنه، وابتعد 

•ربه ثرجوإلا ولا • الئانتة الوصيت 
الرجاء:أنوبع 

فانمكروه، توفر الخوف كان فإذا متقابلان، والرجاء الخوف إن 
١٠توقع والرجاء التنس، تكرمه ما تو؛غ الخوف . . محبوب•توم الرجاء 

ويعضهامقبول بعضها متعددة صور للخوف كان وإذا . .التنس. نحبه 
رجاءعناك . , كيلك. الرجاء فان رذيلة، وبعضها فضيلة بعضها مردود، 
مذموم،رجاء وهناك فيه، محرغب، به، مأمور إليه، مدعو مهللوب، محمود 
عليقوم لا الذي الرجاء هو الذمجوم فالرجاء . .منه.منفر عنه، ميس 

الناس:عل فيه نعتمد الذي الرجاء وعو أماس، 
لهأموتترجوه ائت، الذي إن 

ك؛ز،ءبن ييآ رية بالمن 

يتوجهحينا المالم فيه مدق الذي فهوذلك الطالوب، الرجاء أما 
عقيدته،س كلها تصرفاته تشثق فالمسلم خالقه، إل وكلثته وفاله بمه 

والرجاءالحب قبل، س قلنا ك،ا ثلاثة أس عل تقوم العقيدة وهذه 
فكيف،شبما، لأنفهم مملكون لا وازس اuس يرجو ولماذا والخوف، 

ه.لفيدبر أن يعجز س ترجو 
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رالرجاء:الخوف تلازم 

علامةإلا يرجو ولا ذنيه! إلا انمد عناق ءلأ انمفتان ومحاتان 
جوابله ؤيم،■، احسه، صسقلب ق يثرق الذي الإ؟—ان عل صدق 

ربك.رجاء ق وميلتلثا وفقرك افتقارك فليكن • • ه نف

فالذيصاحبتها، عن إحداهما تنفصل لا متلازمتان انمفتان وعاتان 
بيمإوتعال بارك اس جع ولذلك . . ربه. لايرجوإلا ذيه إلا ؛ناف لا 
ربممإل يثتيون يدعون الدين ؤأوكك سبحانه! فقال كتابه، كم حمق 

ربكعذاب إن عذابه، ونحافون رحمته ويرجون أقرب أتم الوسيلة 
(,٥٧)الأمراء: مددرأ4 كان 

وعي. ٠ الشاكة. الخفة عن نتحدمحث، أن تبل أمحرة كلمة من بد ولا 
عنبه نخرج وأن ونموره فهمه ل نخعليء لا أن بحب الخوف هذا أن 

والياصناليأس، إل بالإنسان يمل حقيزنته عن به الخريج لأن حقيقته، 
حقيقتهعن عنرج أن يجوز لا كيلك الرجاء وهذا . .بالي. والعياذ كفر 

الئنومإلا اف مكر يأمن ^فلأ اهذ مكر من أمنا يصر لا جى كذلك، 
(.٩٩)الأعراف: الخامروزه 

والرابعة:اكالظت الوصيان 

أنيعلم لر إن عاب يستحي ولا أل، يأن جاهل يستحي أولا 
أءاامأالد يقول: 

الحث،علاكطم:

والعناء،العلم شأن ورفع يتعلم، أن الملم عل الإسلام أوجبا 
أحدهمفيفلل العلم، وين بيمم الكروالحياء بحول الناس من كثترأ ولكن 
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هنفل صعقت الناص من الصف ومدا الخهل، ظل،ات ل مرتكا 
لنفسهبرصي الذي أن ذلك الهدى، عل الضلالة واسعحب، الخثر، نوانع 
اهدأوجب ولقد . . . وأفكارْ تصرناته ص ممر ل يفل أن بد لا الخهل 

٧(ت رالأنياء ه تعلمون لا كنتم إن الذكر أمحل ؤذا»سألوا السؤال 
الصلاةوآله عليه الرموو اصحاب كان ولقد العالم نصف والسؤال 
ؤيسألونإلا وحيامم بديمم يتصل شينا يدعون لا عيبمم درصى واللام 

؛شاياعن تأل المحايظ الجتيع ذلكم ق الرأة تأق كانت، لقد حق عنه، 
منالض اء نبعض وتعجبا اء، النبشؤون تتعلق ة اّح

يتفقهنأن الحياء بمنعهن ل! الأنصار نساء النماء أنعم الكريم الض فتقول 
.'ولأثر«رآ<.نحي مالعلم يمملم لا محاهد: وتال لدينءرا( اى 

و؛_؛نالإنسان بض نحول أن ينبغى لا ولكن كله، حبر الحياء أن صحيح 
الصفةعنه نحدنت، وموما يعلم لا لن السؤال وجوب عن هذا • • الخير 

الثالثة.

أعلم؛لا تول من العام بمنحي لا أن 
الإجابةل يتعجلوا لا أن العبياء ارشدمحت، فلقد الرابعأن الصفة أما 

امحمتناشأن >ذا كان ولقد يعرفون، لا عإ يعتذروا أن الحياء ممتعهم لا وان 
.. هدى. وائمة علم امامحلتن كانوا أمم فمع حيرأ، وجزاهم الد رخمهم 
افيهاحدهم يزد م الق تللئ، أجوبتهم، ص كثيرأ يا مجل التاريخ ولكن 

حدنواولقد افى، فقد ادرى لا تال من نالوا: ولقد اعلم، لا فوله عل 
فيإوقال ارع عن فأجاب مسالة أربعين عن مثل عنه الد رصي مالكا ان 

•الطّرر س أحد به نحيط لا العلم أن ذللث، . . ادرى. لا بقي 

• ٦٠ص ١ ج - ٥ ٠ العلم j الحا، باب، ترجة - العلم كتاب ل الخاوي ،٢( )١ 
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أهمصبروا بما الموم جزيتهم الدنيا j أءداؤ*م ميم يخر كان 
يماؤدجرا٠م تائوت س عز ليقول ( ١١١)الذمنون: اكامونه همم 

الاحرة.ل كله وهدا ( ١٢)الإنسان: وحريراه جنة صبروا 
أصحابههويؤمل إذ كذلك •مغليا للمبرجزاء فان الدنيا ق أما 

علالحي ربك كلمة ؤوممت بحانه يمول واصتخلافها الأرض لوراثة 
٣٣٠ؤوج*لتا ؤينول: ( ١٣٧)الأعراف: صبرواه مما إ-رايل بي 

(٢٤)الجدة: يوتتوزه آياتنا وكانوا صبروا ئا يأمرنا تأدون أشمة 
عمران:)آل شيناه كيدمم ضركم لا وتشوا تصبروا وإن ؤ ؤيمرل: 

الدصلوات جيعا اش وأنبياء نبيت—ا وعل عليه يومف سيدنا ؤيمول ( ١٢٠
الحأسينهأحر يضيع لا اف فان وبمبر يتق من وانه وسلامه 
ؤوما( ٨٠)اكصص الصايروزه إلا يلقا،،ا وولأ ونال ( ٩٠)يوث: 

(.٣٥)فصلت: صبرواه الذين إلا يكائ 

جزاءلهم ؤنأول؛؛ك سبحانه فوله نهاك كثيرة، كثيرة والأيات 
لومدا ( ٣٧)سا: آمتوزه الغرفات ق وصم عملوا مما الضعف، 

الأمورهمحزم لن ذلك إن وغمر صبر زولن ؤيقول الأحر؛. 
الدنيا.ق وعدا ( ٤٣)الثوري: 

الممر:يرجان 

(٢ الطاعة المرعلى ( ١ ثلاثا' انلكبر.راو_، اء ذكرالطولتي 
صرأ.بممى لا هدا وغير المسة والمجرعلى ٣( العصية والمجرعلى 

منتتغلت ما كثيرأ قاليي بما، أنمنا نلزم أن الهل١ءة عل فالصبر 
وتعالارك تبربنا ا وجدنلذلك بالآمورات، الالتزام ومن الواحات، سل 

العينة.بال٠لاءات كا أمر• بعد بالصبر يأمرنا ايحكمة آياته برمن كي 
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نمرأشوما. عل ذلك شق ؤإن عليها مبل أن عل انمبر 
ناثتواكان لقسم إذا أضوا الذين أتبما ^يا سحانه: توله j ذلك 

تنازعواولا ورسوله اف وأؤلموا تفلحون كلكم كيرا اف واذكروا 
)الأنفال:؟< الصابرين محع اف إن واصبروا ريمكم وتذهب فتفشلوا 

محكمة.ممرة آيات من غيرذلك إل ٤( ٦ ~ ٤ ٥ 

الشيطانولأن بالسوء، أمارة النفس فلأن العصية، عن الصبر اما 
-العصية نحب كان الغواية، عن يفتأ فلا الدم، محرى الإنسان من بجرى 

حزاءكان ولهانا الد، يصمر0 يتصبر ومن الخبر، إل يمتاج امرأ - إذن 
الشهوةتركوا الذين عولأء عنلتا، حزاء العصية عن انمابرين أولئك 
تركواإذا ببمم فكف الماحة، الشهوة ترك ق احرأ لهم إن ااا4، لأجل 
المحرمة.الشهوة 

ؤبملع،مجنع ضعيفا حلق الإنسان لأن ذلك المصيمة، عل انمثر 
منء بثي ؤولتألونكم سحاثه تال لذللمثا كله، كيانه ق المصسة نوتر وتد 

وبشروالشمرات والأنفس الأموال من ومص والخ—ؤع الخوف 
راحمونإليه ا وإنفه إنا نالوا مصيبة أصابمهم إذا الذين الخائرين 
الهتدوزههم واوكك ورخمة ربمم من صلوات عليهم أولتك 
(.١٥٧-١٥٥)البقرة: 

قالثرمة والأحاديث الكريمة الايات وردت الخبرالي انولع هنْ 
مرنحاةايتغاء اثمبر إنه سبحانه، الد يرضي  ١٠عل الخبر إنه فضلها، 

حينإواللام الخلأة علميهم الرمل عن الكريم القرآن حدثنا لقد . الد. 
آذيبمرناما عل ؤولصمجن لهم يقولوا أن عل يزيدوا لر أتوامجهم آذامم 
(•١٢)ابرامم: التوكلوزه فليتوكل اف وعل 
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ومن. صرأ. يس لا وغيرمذ، وأنواعه المحبر مراتب ر عذ، 
معيسئلوا أن وأرادوا ١الوازين قالإوا أن الأيام هدم ق السلمئن أمر عجيب 
وإذاصمرأ، الخثن ذلك ممرا الخق تول عن جنوا فإذا ومفهومه، المحبر 

حياممشؤون j الخزع اصابم وإذا صرأ، التملق ذلك عدوا _ تملتوا 
بعيدذلك أن اه ؤيعلم صابرون، إئبمم نالوا الدلة رصوا وإذا صرأ عدو، 

وارفامحا،البادات< أعظم محومن بل عيادة فالمثر اليعد، الصبركل عن 
حساماعليها الد متحاب ومعاص ذنوب فهي والهوان والجن الذل أما 

الذينا أيه^يا وبدل وتنير الأشياء حقاتق تتلب أن بجون فلا عسيرأ. 
رآلتفالح^^نيم اف راموا ورابطوا وصائروا أصبروا آ٠٠ضا 

(.٢٠٠عمران: 

رصوانالومت-ين استحقاق أن بينت فل من كربمأز آيامت، ذكرنا ولقل. 
ا،دمامحم ما وعل ه الني وأمرمحم به كلفهم ما عل محوبالمير إتما ا،د 

ءثر0و؛ين ءلاءة محو الذي الصبر ب؛ن نخالعل أن فحذار عنه، رسوله ومامحم 
إلايلقاها ما صبروا الذين إل يلقامحا ^وما والذنوب العاصي نويع اس 
(.٣٥)قملته: حظ ذو 

عليهايبى الي والأسس القواس اعغلم من المحبر كان كله لذللثه 
منالممر I وجهه ا،د كرم عل صيدنا كلمة لنا يمر ومحذا كله، الدين 

إممانولا الجد، يس الرأس ظع إذا الجد، س امّاس بممحصح الإنسان 
الخهليرالثان ذايت، والخواس اس الإحموصع *و والرام، له صن لا لن، 
بووننالإبمان والوعي، واليان والبصر المع ففيه الإنسان، ياة حق 

اجرونعم الصائرين، اجر فنعم رأس، بدون كالجمل صم، 
العجز،وجننا الممر امنحتا فاللهم • . يتوكلون• رببمم وعيا صمووا الذين 
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ل^١)، مهم محلت الذين عبادك من واجعلنا اك، ومنبك صرنا واجعل 
(.٣٣)الشورى: شكوره صار لكل لاثات ذلك 

وتتعد.دالخممه، حمال يزكووتشم، الوصية هذه •_ والكلام 
لالحمد ولد والكفاية، الغنية قيه ذكرناْ محا يكون نرجوان ولكن جوانه، 

تلياوملم وصحبه آله وعل محمد سيدنا عل اش وصل والاخرْ، الأول 
محيرأ.
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والعشرونالتاّعة الخإٌسة 

عل١^^٣، ت القلب تميت حمال خمس ت ، ١١واسع• بن ممد تال 
مرق،غي كل تال؛ الرق؟ ومن له! نيل الرق، ة ومحالالذنب، 
اءله)آأ,ومحالطة وحديمن، النساء هثاتة وكرة جاثر، ومكنان 

)فانواللام الصلاة ؤآله علمه توله محي سابقة خماسية ق نحدما 

المرة،اهل من الزماد س ردع، شه بكر: ابر الأزلي( جابر بن واع بن محمد )١( 
س، ٣٧٤١د- ١  ٢٣سة توق الخدث (مل ممات س ومر ضاؤعا»أبي ءاوا< مرض 
اعوججتإذا صاحب ت نلاث عل إلا الدبا عن آمي ما ت واسع ين محمد أقرال 
لأحدلمي الدنا س وقرت مضلها، راقون سهوما عي محل جاعت j وملأ؛ نومي، 

كماناءٍثه يكون الرجل لأبل إل دينار: ين مالك رنال، بم■ د ولا نة، مب 
اهعن ومر جامحا بمح من محيي واه منه ابل وامع: بن محي فغال، به، متنع 

كرالرض علمه صل ولما إلأ محلى احد قدر ما ريح ■نوم، jlL]ألوكان وقال: رانحى. 
مام،وقوم قعود قوم ناذا مله ندخالتح اصحايه بسى تال المادة. ل الناص عله 
بهميبمث، وتد النار؟ ق وألمت غدا وقدمي يتاصيي أحد إذا عي هؤلاء يني ما قتال 

ينمحي إل يدفع ان وامر اهلها، شراء ي ليدق المرة إل متكشرأ مالأ الخاشاء 
به،امرله ما قبل فانه دينار بن مالك رامحا شينا، منه يلتمس وع يمل، فلم منه وامع 

عليلومه وامع ين محي فجاء. شينا، منه لنمه يأخد ؤم واعظنهم أرقاء يه واشرى 
أيايا ماس: ل قتال الييان؟ جوائز نلت ماس، ا له: فقال ل،لان، الجرانز نوله 

له:فنال وامحانهم، أرتا. يه أشري له: فنالوا يه، سلت، ماذا اصحان مل مداه: 
علوحش مالك، قتام بملوك. أن قل من كان  ١٠مثل، لهم الأن ائلبم، ياي امم، 

٠حمارا مالك إثما حمار مالك إثما وامع، بن محي اه يمرق إثما وتال: الرام، رامه 
؟/آص.والمائة الدايه \، rr/vالأعلام 

ممر٩/m.لاين والمائة الداية )٢( 

_٥٣v_



القلبموت كان والأ نحي؛ه، القابوم1 مميت مميتالقاب،تما الضحك كرة 
الصالحالا_الم لذلكم الخإسة مل0 نذكر ان أثرنا ، شقاء يعده ما شقاء 

حياتممفكانت معا، والعملة الفلرية بالحكمة اش أكرمهم فهؤلاء الوؤع، 
يحلالقالس، من حرج إذا والكلام لم، الحقيقية الصورة تكون وكليانمم 
مناكل فليحرص . . الأذان. يتجاوز فلا اللسان من حرج إذا أما القلب، 

بحانه.اه يرنحي مما تله محب أن عل 
تالذب عل الذب ت الأول الحصالة 

الواسعبن محمد ذكريا الي الخمس الحمال هده من حصلة وأول 
يصدأالذنوب تراكم أن نلائا الذنسر، عل الذب، ت عنه ورصي الد رحه 

إذاانمي رإن . الّما قول ؤ، هذا ومصداق ؤيظلم، فيجف القلب، به 
وإنفلبه صقل واستفمر وننع تاب فإن سوداء، نكتة تلبه ق نكشتا أذب 

علران بل )كلأ اس ذكر الذي الران فذللث، قله يعلو حى فيها زيد زاد 
■، يكسون،' كانوا ما تلو>أم 

تلبفأي ودأ ع عودأ كالحمثر القلوب عل الفتن )تعرض . وتال 
حىبيضاء نكتة فيه نكت، أنكرعا قبؤ وأي سوداء، نكة فيه كتؤ اشربها 
الماواتدامت، ما فتة تضر0 فلا انمنا، مثل ابيض عل عل ذكون 

ولاينكرلايعرنامعروفآ والأخراسودمربادأكالكورمحخيأ والأرض 
عواْ('أا،أثرب من إلا متكرأ 

حدتوتال  ١٣٣ رنم حديث للمسن ييل سود؛ الضيرّ كتاب ل الترمذي ردا• )١( 
حسصءحجهصبما'.

٢٣١ءا"/ يارياوسمدب' الإسلام ان محاق ياب - الإيمان ذمحاب سلم ردا• )٢، 

)نكتالثراب4 مل منه يحلن والزمها تاما د"ملإ ب يحك أي اشرحا( قلب )فأي، 

-٥٣٨-



الماركبن ءأدااد ؛ول لتا تقدم ولقد 
لوبقالمميت ذيوب الرأيت 

اماإلمذل اليورث وفد 

لوبقالاة حيوب ذنالوترك 
امايعمتفك لوخبر 

اللم.حا بماب عقوة أعظم الذنب فان الذنب، من فلنحدر 

١^:محالة اكانة: املة 

فانالملم، نحدرمحا ان بد ولا القلب، مميت الذنوب كرة كانت اذا 
تعالاث رحه الوق عن مثل وحينا الوق، محالة كدس القلب مميت مما 

مغم:صشن ذكر عته ورمحي 

تمرق غي كل الأول: اكف 
كيلكلتا وتقدم البطر، عل صاحبه محمل الرف أن لنا تقدم ولقد 

الذينتعال قال والإحرام، للظلم ملازم الترف أن مل من 
للمهم،ملازم وهر ( ١١٦)مود: محرمازه وكانوا له أترفوا ّا ظلموا 

شقوامترفيها أمرنا قرة ملك أن أردنا ؤوإذا سحاته: قال كدك، 

ليسالد: رحمه ماض التامحى تال المغا( ردعا)عثل نته)انكرعا( نقط اي نه( 
محنوملائه الإيمان، مند مل لثدته احرك، منة لكن لمانحه، بجانا بانمغا تش—هه 
بهيعلق لا الذك، الأملس و*وا-دجر كالمنا ب تور ولر ب* تلمق لر النتن همإن الخلل، 

لقال باضى القاضي تال ومنكرما، عانلأ رمحما، عواد ي المانحى تسه ثيء)مربادا( 
منآخر وصف مو بل عواد• من نندم نا تنمها مخيا كالكرذ ثوي يس المراج؛ ابنا 

ربهبالكوزايبمض، ومثاله حكمة. محرولا به يعلق لا حق ونكس قلب ا؛ه اوّافه 
مئكرأ.بمكر ولا معروفا يعرف لا يتوله: 

٠٣٩



الشيالأصحاب وتحالعن نارك ايد حدثنا ولقد ( ١٦)الإسراء  ٠٤قيها
منوقلل وحميم سوم j الشإل أصحاب ما الش،ال ^وأصحاب 

(٤٥)الواقعة ذلك نل كانوا إمم كريم ولا بارد لا محموم 
عنبعضها ينفصل لا امورأ والإحرام والظلم والقز الرف كان فاذا 

•أولثك *ع حلوّه ق يأنية أو راحة نحد أن ممكن موس فأي بعض، 
شهوامم،ل متغرنون لدامم، ل غارقون ال-رفتن *ولاء إن 

الصدق،وحلاوة الإيمان طعم تدوق عن بعيدون الحمحا، نور عمم متر 
تغضبلأما القلب، تمست، بحق إتبما • • نح—الستهم. س نحى ثمرة فأي 

مرذلكم . . . اوكلث، محالة عن ه اش ول رّنران_ا ولقد . الرب. 
.اث. ثاء إن بعد في،ا لدللث، بسان مزيد وسياق للمرق. الأول الصف 

لبه بمثمح، نورأ له وجعل بالإيمان، فله الد أحيا حي يض أن ؟كن ولا 
فلاه، نفوتكدرت قاله، مات من الجالسة يشح أن يمكن لا الناس، 
عيبهذا البحران يستوي وما ، والميء والموس والطيب، الخبسثإ يستوي 

أحاج.مالح وهدا شرابه، سائغ فرات 
تحائر سلطان كل I اكاق الصتمر 

البطشيزبد ولكنه االتتد٠ة، الصفات محمع الجائر وال|الءلان 
أبوابعل العل،اء وبثس إظلأمأ، اكر قلبه فيكون والشدة، والقسوة 
السالهلان.عن ابتعد من الال3لان ؤإن الأمراء، 

الخالخ-انص كدللثؤ ايأخر الخلق بل الصالح السالم، كان ولقد 
عليهمؤيكدر انهم، عليهم يعكر ما لْلان الص القرب ل بجدون كانوا 

طرنإالأسنة—امة عن الحديث، عند لنا تقدم ولقد وقالو؟رم، أنمهم صفاء 
إليه.الرحؤع وحبذا شتم، إن إليه فارجعوا دا، مس 

؛٥-



ادوْأنما ان يينعرون لا السلطان ة محالاعجتهم الذين إن 
التعليلحاولوا مهإ ومم اخرتم، من صيعوه ما معنار يساوي لا لدنياهم 
،يج 1نه عل يزيد لا كله ذلك فان بالحجج، واكذيع الأعذار، وانتحال 

إنمامنفصلا، يميدأ منعزلأ، ماليا المسالم يكون ان نقول ما معي وليس 
يقولأن عليه الد أحذ الذي العالر وبخاصة السالم يكون أن نعتيه الذي 

علميهحزاره سيكون اء بثنانه ييدنس لا متيمذ1ا حذرا يكون أن الحق، 
ص>ااعلانيكون أن محب بل ه، نفيذل لا وأن بوارا، آخرته وبجعل وبالا، 

.الغايا'ت، غاية مي ربه ومرصاة الأتوى، هو نفسه ؤ، ربه 

عملهوتزيين يدور حينا معه والدوران اباثر، اللطان محالة إن 
.. باطاله. عن والدافعة عنده، للمحظرة وحبه حق، بغبمر به والإشادة له، 
كمنفلتكن بد لا ان كناذا ريب، أدق دون القاو_، مميت، كله لئ، ذلإن 

.. حعلرته. تكون أين يعرفا حق يجطو لا بالشوك، ملء طريق ل بمر 
وليسممتتب،، الدنيا أمر فإ العظمى النزلة نفوسنا ق اه لسلءلان وليكن 

•برشيد إله رض من 

الحق،ق والحرأة الرفعة عل الأمثلة من ^^١ اعش أكرما ومجا 
وندوأبقى، محر النة عند ما أن يعلمون لأمم أنفسهم، ذللث، كلفهم ولو 

-الأوزاعي به حدمثؤ ما هنا ونذكر نل، من الأمثلة هذه بعض لنا تقدم 
;الصالح الإمام - اس رخمه 

أحلالذي السماح عم - عل بن همداس لحل ءولما كثر: ا؛ن ءال 
نطلبدمثز . يده عل دولخهم بحانه اذه وأزال الشام، ءن اب مح( 

الأوزاعي:قال يديه. بئن حضر ثم أيام ثلاثة عنه فتغيب الأوزاهم، 
وشإله،بمنه عن والمسندة ختزرانة بدْ وقب -رير دءوض ص ؛••؛_ 
ونكت،برد فلم عليه فلمتؤ - الحديد والعمد - مصلتة لسيوف، اس 



إزالةمن صما فيا ترى ما أوزاعي يا ت تال ثم يدم ذ الي اُلزوانة يتلك 
محلت:نال: م؟ ورباطا انمادواولأد؟أجهادأ عن النللمت أولثك أيدي 
بنمحمد سمعت يقول الأنصاري د معيبن محي سمعت الأمير ابما 

بنعمر سمعت يمول وناص بن علتمة سمعت يقول المحمي إبمراهمم 
وإنمااليات بالأعإل —ا ٤١٠•' يقول ه  ٠٥١١رسول سمعت يقول الخهثاب 

اهإل فيجرته ورسوله الد إل حجرته كانت فمن نوى، ما امريء لكل 
ماإل فهجرته يآروجها اوإمراة بمسها لدمحا محجرته كانت ومن ورسوله، 

حولهمن وجعل ينكت، كان ما اشد بالخيزرانة فنكت، قال . إليه! محاجر 
لتقول  ١٠أوزاعي يا قال: نم سيوفهم، قبمات عل أيدبمم يمضون 

إلامسلم أمريء دم محل |إو:ألأ اش رمول قال ظلت: امية؟ بي دماء 
المارقلدينه والتارك الزال، والثيب بالممس، المس نلاث! بإحدى 

محلتا:أموالم؟ ق تقول  ١٠قال: نم ذللثا مجن أشد ما فتكت للجإعةأ. 
حلالالهم كانتج وإن أيضا، عبك حرام نهي حراما ايدعم ل كانت، إن 

نماائv ذلنل ينكنن، كان مما أشد فنكتؤ . شرعي بملريق إلا لك نجل فلا 
قعل يشقون يكونوا لر اسلأفالث، إن : ظلتا القضاء؟ نوليالث، ألا قال: 
تحس،كأنالث، محال: الإحسان. مجن به ابتدووق ما يتم أن أحب وإف ذلك، 

عليهنام القيإل احون محتوعم حرما ورائي إن محلتؤ؛ الأنصرافا؟ 
يسقط؛؛نأن رامجى وانتغلرت قال: ٠ بمسي مشغولة وتضن ومرعن، 

معهوإذا ورائي، من برسوله إذا حرجتا فل،ا بالأنمحرافا. فامرل يدي، 
وإنماما، ؛تصدقت، قال: أستتقق الأمير: للئ، ينول محال دينار، ماتتا 

لماالأمير إن فيقال صانإ الثلاثة ^ام طلثؤ ق وكان قال: حونا. اخدما 
أ.١ ينملرأن ناي عده اشلر عليه عرض ذللثا بلغا، 

.١١٨/١٠دالمايت الدائن )١( 

-٥٤٢



عليهلحل فنا الحجاج، إل به جيء الزيات حطتطا أن وروى 
حفل؟أنت تال: 

علالمقام عند اه عامين ياي لك، يدا عإ محل نعم، ت نال 
عوقتوإن لاصرن، ابتليت وإن لاصدتن، ّئلت، إن حمال: ثلامث، 

وتقتلالحارم، تنتهك الأرض، ل اش اعداء س إنك أنول، قال: 
يالنلة.

مروان؟بن الملك عبد المومنض أمم ل تقول نإ تال: 
خطاياه.من خطيثت انت، وإنما منلث،، جرما اعظم إنه أقول: قال: 
العدابه.عليه ضعوا إ الحجاج فقال 

لحمهعل جعلوه ثم القصب، له شقق أن إل العدابؤ له انتهى ف
نإلحمه، انتحلوا حق قصبة، قصبة ممدون جعلرا ثم ال، بالحبوشدوه 
أخرجوهفقال: رمق، آمحر 3، إنه للحجاج: فقيل شيئا. يقول سمعوه 

له،وصاحب ا أنفأتيته وهوالراوي: جعفر، قال السوق, ل به فارموا 
مات،ثم بثربة، فأتوه ، ماء ثرية قال: حاجة؟ ألك حهلي3ل له: فقالتا 
عليهايد رخمة سنة عثره ثاق ابن وكان 

عصره،علعإ•* احد طاوص ابن امتدعى المنصور جعفر أيا أن وروى 
ابنإل التفت ثم ساعة، اطرق عليه، دخلا فانإ أس، بن ومعه 

فقال:التابعي(. كيان )ابن طاوس اييك عن حدثي له: فقال طاوس 
رجلالئنيامة يوم عذابا الناس اشي. رإن قال: جه اهله رسول أن أب حدثي 
قالساعة. فأمالئ، عدله(، ق الحور عليه فأدخل حكمه 3، الد أشركه 
جعفرأبو إليه التفت ثم لمحه. من بملأق أن نحافة فضممن مالك: 

-٥٤٣-



تمالاث إن \بو يا نعم نال: طاوس. ابن يا عض فنال؛ 
عنلقل، الي العإد، ذات إرم بعاد ربك نمل كتف ر ^ ينول: 

ذيوفرعون بالواد، الصخر جابوا الذبن ونمود اللأي، ق مثلها 
عليهمفص_، الماد، فيها فاكروا اللأي، j طغوا الدين الأوتاد 

فال١( ٤ - ٦ )المجر: لاادرصاد؟ب ربك إن عذابه، سوط لثه رب
فال:ثم عنه فامسك لمحه، من يملأق أن محافة تيابي فضممن مالك: 
ابنيا قال: نم وبينه، بيننا أسود حق ماعة فأمك الدواة، ناولي 
تناولنيها؟أن ممنعلثح ما فقال: عنه، فأمالث، الدواة، عده ناولي طاوس 
ذلكصمع فال،ا سريكلث، فأكون ،  ٠٥١معمية  ١١٠تكتب أن احثى فقال؛ 
نالاليوم. مد بهم، كنا ما ذلك طاوص؛ ابن تال عي، قوما نال: 

فضّله.طاوس لأبن أعرف زلتر ف،ا مالك: 

وحديثهن:الماء ثان كرة والرابعة: الثالثت الخصلة 

تولهj الر مل مجن عرفتا وقد الماء، بشان متعالمتان وهاتان 
(١٤عمران: ر1ل اءه ا)شمن الشهوات حصا للناس سبحانه 
يصعّباوإنما نس، افتتن من تصيبا أن شأنبما من الي الفتنة عن وتحيننا 

وعوامحلمهعليها، فطر الي واستعداداته غراره مقاومة الإنسان عل 
كتابق درس وهذا ومصائره، مقاومة إل تحتاج ذلك كل لأن الثبوهة، 

الذصلوات ا نبينوعل عليه يوسف وهومن نتعلمه وتعال ارك تباش 
الخ-امحلين؟<من وأكن إليهن امحب كيدم، عنح، تصرف ^وإلأ وسلامه 

بدعوتيمما إل آحجا الجن ^رب توله يعد وهدا ( ٣٣)يوسما: 
أنتليح لن انه إلا القاومة عف فدرته فمع , .(. ٣٣)يوسف،: إلٍهيم 

ربه.عصمه ولقد سبحانه، الد بعصمة إلا عليها يثبتا 



ننهرومرالأرض محيمهد الطريق يمد ند لحديثهن اء التمثانة إن 
الشيطانعل سلوكها فيسهل الطريق يعبد ند والغراثن، العواحلف معها 

ولذلك. . . وشرا موءا إلا ان الإنبيريد لا وهو يبتغيه، ما إل ليصل 
ماولذلك المحارم، ذوات* لخر باليد والمصانحة الإ-حتلأءل الإسلام حرم 

بىشة كانت ولذلك، الناء، فتة من الرجالر عل أشد نتنة محتاك كانت، 
.اء بالتكانت، ما أولى إمراثيل 

ملعنانينمي لأنه القالب،، مميتان وحديثهن النماء مثانة كانتؤ وإمما 
أنابهالب^ مسم، كإ أنياتها، القلب، ق ب، يأمحانيا، ؤسر الهؤة، 

 ،j ،وأصحابوالعناء الفقهاء رأينا ذللمثؤ أجل محن القلب،، فيموت، فريته
الما التاء امر ق ينددون الناس من المروءة وذوي والزهد، الورع 

حلوةالدنيا |إن . . . الخديث، ل حاء ولقد . . آخر. أمر ق ينددون 
الدنيافاتقوا تعملون، كيفا فينفلر فيها، متخلمنكم اش وإن حضرة، 

اء((لا،.النكانت، إسرائيل بي فتنة أول( فان الشماء واتقوا 

نحاممنكرة الخامة: الخصلة 

اس،ذكر عن إلهاء من تحدثه لما القلب، مميت الكرة هده كانت، وإمما 
رلأدم تلهكم لا آتوا الذين اط ممال  JUالخم، ،ن رثغل؛ 
الخامروزهعم اوكك نلث، ذلينمل ومن اتل، ذكر عن أولادكم 

مبخلةالولد )إن الله رسول، سيدنا ب،ن فقد ولأللئج .  ٢٩)المنافقون 
عبادته.عليه فأفسدوا ضيقة ما.اخل أهله أيحله عابد مجن وكم محنة(أآ؛ 

الما،ايار امل رام النترا، ابة آمل ام باب - ّظء رالالالذم محاب j لم مرواء )١( 
.٢ •  ٩٨/٤-  ٢٧٤ ١/٢٦- بالماء المنة ريان 

ر»الا ٣٦٦٥*آ/- المات إل والإحسان الواك بر باب - الأدب كتاب ل ماجة ابن دواء رآ( 
ثقات.ورجاله صحح إمنادء ت الروائي و< 
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أعلهيترك أن له محرز المالم إن محا، الأهل محالطة كرة يعي ولا 
نمنالخهل، عن يشنا إنما انا ذلفان والذكر، للعبادة يتفرغ وان وشأتبمم 
المووالفلاح.نحومراني يوجههم الخثروأن عل بمهم أن انمادة 

لأمامما وحذر الواصع بن محمد ذكرها الي ال، الخصسهي تلكم 
العادةرتب ق الصمود إل نحرى عدم القلب ومرت . . القالب. تمت 

;اش رحمه القيم ابن ئال والعلهارة، القدس معارج 3، وعروجه 

نهوبه، حياة لا الذي الست، القلب وهو هذا، صد ت الثال اوالقلب 
راتهشه •ع هووانق بل ، ويرصاْ محبه ومجا بأمره يمدْ ولا ريه، يعرف لا 

بشهوتهفاز إذا يال فهولا وغضبه، ربه محخهل فيها ولوكان ولذاته، 
ورصاورحاء وخوفا حبا I افه نمر فهومتعبد صخهل، أم ربه رصي وحفله، 

،لهواه أبغض أبغض ؤإن ، لهراْ أجب أحب إن • وذلأ وتعقلنا وبخطآ 
إليهوأحب الْ عنآثر فهواه لهواه. متع مغ وإن لهواه، أعش أعمر وإن 
والغفلةائقه، >اوالخهل فانده، والشهوة إمامه، فالهوى مولاه. رصا من 

الهوىوبكرة مغمور، الدنيوية أغراصه تحصيل ل فهوبالفكر مركبه، 
بعيد،مكان س الاخرة الدار وإل الد إل ينادى محمور. ا'لخحالة وحب 

وترصيه.عخْله تالدنيا مريد. شيطان كل ؤيتح للناصح، تجيب يفلا 
•ليل 3، نتل كا الدنيا فهو3، ؤيعميه. اياطل سوى ع،ا يصمه والهوى 
االهلإهالم وسمادت، لن عدو 

أحيثل زمن 
أ.أ ملأك ومحالته مم، ومعاشرته مقم، القالب، هذا صاحب، فمخالطة 

.ا/0\ اللهفان لءامم )ا(
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الثلاثونالخإسة 

،'-٠۶الخواص١١٢ إبرامم والعارف، ذوالواهب الخليل، اليد ذ1ل 
محه:اه 

العلن،وحلأء ياكدبر، المرأن فراءة اشياء: خمسان الخلمب دواء 
انم«الحينلآآ.ومحالة المحر، عند والقمع الليل، يتيام 

أس:لها ك،ا أرباب للقلوب 
م-ّكلا- الخاب ئ، - مل ٠>، واعراصه اكلب عن محدسا 

ءنأن  jS^iJوشفائه. وعلاجه دواته عن الخإمة ده مق 
جوبلها بمف لأنه النفوس، تمله لا ودوا، ب4سمض يصل وما 

كم-ت^١ وغا؛تها« مدأها ؤبذكرها سعادما، عل ؤيدلها وحقيزنتها، 
كيةالشأن، المعلمة اكضة هذه عن الحديث ق والزلمات الكب 

انمومة.شرخ احد ( ٤٢٩٠ م-  ٢٩١)ت الخواص. اصامل ثن احمد س اب )١( 
مما.اوش آدم بي اوثق ما دتافن، لإبليس وإن بملمءّ، ب بمم ب )من أنداي•' ُن 

همز،،من اث ف  ٥١لامجر الزمن اعزاز ندد )عل ينال؛ دالدح(. اسر ■سمف 
اعلوعتامها الضان، اشد التلب )مضة وتال الوم-ض(. تلوب ي العز له ءات؛م 

تضفريدكرما الأذكار، اشرف وذكرما الكرامات، ايمل رتمراٌما 
بكب )ُن ينال؛ وانم-ب(. بالتشيه الخمرصة ور الخطاب، ومع علها، الأنوار 
.[ ١٢٢٥/ ١ ' ]الحلية له( الاخرة تضحك لر محليه الدنا 

•ا/ْْ-\(.الخرأن-)الجوعسووي ملة آداب •ا/بأ-ا، الحلية؛ )٢( 
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كنافإذا ذلك، ق عجب ولا القلوب، اب بأربسموا قوم ومناك المذبا. 
أنعجب فلا وحدْ، القالب ل غنصصات عدة لم كانت أطباء اليوم نرى 

الاطثاءكان وإذا . القلوب اب اربيسمون من العلياء من هناك يكون 
شراي؛ن،مجن سد ما يفتحون القلب، هدا ق والدم اللحم صورة يعابون 
يوديأن أجل من علاجه عل ؤيقومجون الفتحات،، بعض فيه ؤيسدون 

اهيعلم أخرى، نائية من عابوه القلوب أرباب فان خترأ، أداء رسالته 
أننقرر أن الإنصاف، من إن بل الأول. النائية هذه عن يقل لا أثرها أن 

خاصواللحم الدم مرض للقلس، المادي المرض أن ذللث، أعفلم. الأثر هدا 
أثرهممتد الأحر المرخى لكن ، غارْ إل يتجاوزه لا القال.،، هدا ما■ص، 

aالة )اره ا الجمع ق فتنتر ، ،رين الكأليصسآ، 

فهناك، طريق مجن باكر يعابون كانوا هؤلاء القلوب اب وأرب
مممالقاوّ_،، أطباء اليوم ونجد العملية، الْلريقة وهناك ، الثلرية الهلريفه 

اولئلئ،، ماسان إليهم الحاجة القلوب أرباب ، ذللث، غ\ر وممم ، الجراحون 
الغاليةالصيحة وهده . . . والأدران الأمراضسوالأءراض يعابون الذين 

عنا محدثنوالي التبيان، كتابه ق ائذ رحمه ^^١، ٠٢١١الإمام نقلها الي 

بنمحي بن ح—ثن بن حن ين مري بن نرما بن بمص ذض.ط ابر الدبن محي هو 
محنء حرران ارض ُن الحولان نائية - نوى و ولد . الدمنغي النووي حزام بن جعة 

صفر،ومحو بلد، j المقل امل بض رآء -، ٠٦٣١محرم ١( )٠ ل دسق، أء-،ال 
المران-حفظ عل وحرصه ، مه ووصاه شرنا، بائيه واجتمع ، الجاية فيه فتمرس 

حفظوهناك ، العلم لعللب دمثق إل والده به تدم سنة عثرة سح بلخ وإلا . والعلم 
إثييوم كل ق يمرأ كان وقد ، للشثر.اري ؛الهدبا وترا ونصفا، أشهر أربعت ق اكنييه 
الهدبل ودرصا ، للغرال الوسيط ل درسين ، وتصحي«حا شرحا مشانحه عل يرمحا عثر 

،ملم صحمح ل ويرمحا ، ليحميدي الص«بحان ب؛ن الخمع ق ويرصا ، للثثرازى 
لويرصا ابكيت، لابن النطق إصلاح بر ويرصا جي، لأبن الفم ل ودرسا 

•الدين أصول ق ويرصا الرجال، أصإء ل ويرصا الفقه، أصول ق ويرصا النصريم،، 

٥٤٨.



بإنحاز.عدaL سقف المو_،، دواء 

يتدبر:القرأن تلاوة الأود: 

وَممر حمم فه كتاب النووي الإمام كب الذي التان وكتاب 
الردىالإمام وكلام محمر، نهو بطوله، الإنسان يرهق لا بعد وهو جم، 

لكن.وجزأ.إذا بان ب ط، طويلا الكلام لكن مه،ا ت ممل لا 
القرآنوتدبر القرآن. تدبر الخإمية هذه ق الأول الخصلة إن 

باركالق ذم ولقد وفوائدها. مقاصدها لندرك ولكإته، آياته عند الوقوف 
هؤلاء• الكريم كتابه ل آية ص اكر ل القرآن يتدبرون لا الدين وتعال 
jمحدث ولا نراتيهم، محاوز لا ولكنه يقرؤونه، أو يسمعونه الدين 

القرآنل محيون لا هؤلاء حديثا. يفقهرن يكادون ولا أثرأ، نفوسهم 
اض:وصدق ووبالا. ارة حإلا يزيدهم لا بل ، دواء ولا شفاء 

إلاااظال؛ن يريد ولا للمومنان، ورخمة هوشفاء ما القرآن من 
وتدبروه،به أمنوا للدين وشفاء هدى ولكنه ،. ٨٢رالإسراء: حاراه 

مهفيثرون انزل، ك،\ طريا غضا يقرؤونه باياته. يسرشدون ووثقوا 
وامانةبحانه، المنزل عفلمة فيه ومحدون لهم، اش ومناجاة لف، مناجاتمم 

رغبتهمفيه محيون ه. علميه المنزل, وصدق به، نزل الدي القدس روح 
علفكان صفاته اما العالم. يطالب الاشتغال ق إلا أوقاته من ونتأ ضح لا وكان 
علدالمابرة المس، حنرنة مع رانمر والزهد والودع والعل العلم من ير جاب 
اللوكيراجه وكاد الكر. ص ناما بالعروق، آمرا المائة، المهرقي كمر الخير. انواع 

لاثم.لرمة اث ل تاحد• لا نحالمامم، ل عيهم والإنكار بالعروق، والأمر بالنصيحة 
محنماجالنرآن، حملة أداب ق الماد مسالم، صحسح شرح ممنماته: من 
علومق والتتريب الإرشاد اكالح،ن، رياصى الأذكار، ازب، الهشرح ال٠لاJ^ن، 
.الأارفين سان الخانيحا، 

-٠٦٧٦يام لجب من، والمئرينه الراع محا الأربعا•، للة نرك، ل تول، 
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روضاتj قالؤبمم ترخ لوعدْ. ييرتحدون يوعوده، يمرحون وربءم، 
jجهم، نفحات من تلؤبمم وتقشعر موسهم، دمر آياته، من ١^١^٠ 
وإحكاموعظه، نمعلم الضليع ومر الدمهمع، تبل رواجرْ 

ولففله.معاء 

يندبروماحؤار:أم، من رماثل انه عل أسلاكايمروونه كان 
محجر.س وحارة نمى ؤيا تدير، من هناء فا التدير، 

يأحذفكل سواء، الديرون فليس مراب القرآن تدبر كان وإذا 
عليه،إماله يقدر القرآن عليه ؤيمل ونيته، قله وصدق إخلاصه يقدر 

هجرمن اك فهنيعفى، من أسفل بعضها دركات كدللث، القرأن هجر فإذ 
لمغلهفرا من وممم وأديه، وحكمه ومعناه لففله هجر تاما، هجرأ القرآن 
محملهذا وعل لمغله. هجر من وممم وآدابه، وكلمه معناه هجر ولكنه 
القرأنيقرأ الذي الومجن أمثل واللام الصلاة وآله عليه الني قول 

القرأن•يقرا لا الذي ١^٠٢^٠ ومثل طب وطعمها طب ربمها كالأترجة 
كمثلالقرأن يقرا الذي النافق حلوومثل وطعمها لها رح لا التمرة كمثل 

كالخنفللانالقرأن يقرا لا الذي النافق ومثل مر، وطعمها طيب رخها الربجانة 
وطعمهامر«لا،.لهارح ليس 

عليهواضاء وآخرته، دنياه ق بكتابه اهد أنه الد تديركتابر فمن 
لهوفح التاحاة، حلاوة واذاقه الوهم، ادران من ونجاه الفهم، أنوار مجن 
القرآنلأن ذلكم الحكمة، أسرار من ومنحه والرحة، الفضل ايواب، مجن 

قامااف شعالر يعظم ؤو4ن وتعال تارك الد عظم تدبرء فمؤ، اش كتاب 
(.٣٢اكلوبه]اني: تقوى من 

ر\ذىلأ.ماثهمل المران ضل اب بالغران، ،؛)، ٠٠ص ي ١^٠١^ ردا• )١( 
/،١٩١٧.
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الوربما لمراءما، ونتا فتخمعس الناس احد س الة رمتاتيك 
وات—نلهنفك، له ناعي رك من رماثل المرأن ويدا سرايا، تشغل 
اهوأنرلك نعلتؤ ما بمثل حرزت ذلأث، فعالت، فان مما، العلسا النزلة 

النزلن.محر وائد ماركا مزلأ 

الطن:اكاق:س العلاج 
تتحملاحاما يتاك اذ نرى فنحن نحملهم، ل سراء را لم الناس 

منوهناك البرد، من القليل يولها أحرى أجسام وعناك القامحي، المرد 
يتحملمن اك هن. .تحمله.عل يندر لا من وهناك الماحن يتحمل 
له.وعيي، بمااعدله كل الأجسام نحتلف ومكدا . .الخؤع.

الصوميتيح ص فممم المادات، انولع عدد انه فضلا)د وس 
بعليلصاحبه س العكس عل هو س دممم القيام، طول عل يقدر ولا 

كانناذا مشتركة، حدود هناك تبقى ولكن الصوم، عن ؤيضعفا القيام 
امرأمجمعاعليه،هناك ان إلا الخؤع، عل القدرة حيث، س عنتلفون الناس 

علبل الرؤحي، مسلكه عل كفرة مضاعفات له البهلن امتلاء وهوان 
بطنه،من مرأ وعاء آدمي ملأ ءوما قال. كدللت، الخسمية ءلبٍعته 

وثلثلعلعامه فثلث، لامحالة كان فان صله يقمن اكلأت ادم ابن وبحسب، 
لواءالبطن حواء يكون ان إذن نعجب ولا . ..لنمهرااأ.وتلحا لشرابه 

امتلاءيكون فقد المائية، الزاؤية من كدللث، صحح وهدا . ّلالقاو_،. 
•كثترأ نام كثيرأ اكل ومن القلب، إجهاد ق سا الخم 

JUj WASfiWالأم كر. كراب ي جاء ما باب اومد كتاب ي الترذي روا. 
٠صحتح حن حديث 
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التوجيهيوجهتا ما خير هؤ اه رمرل '،،يدنا سيرة ل فان وبالحملة 
الأمر.سا ق الصحح 

نامالثاك: العلاج 

وجههأشرق الل-و ق كرثيامه دمن الصالخن، شعار الليل وقيام 
عاليهاش مون الليل، نيام محلول امن اض رحمه الأوزار ؤتقول لمار، ال 

لهفاسجد اّل ؤو،،ن بحانه قوله ؤيتدل القيامة! يوم القيام 
(.٢٦)الإنسان: طويلاه ليلا وسحه 

وتمالتبارك الد أمر وقد الليل، نيام الكتوبة بعد الصلاة وأفضل 
قليلا،إلا الليل نم النمل أحا ^يا ممرة. آيات j، الليل شام نيه. 

النمل:ترتيلاه القرآن ورتل عليه زد آو قليلا منه آنقص أو نصفه 
ا■؛(•

قال:كما قليلا! عليه بحانه!أوزد اش يقل لر الليل قيام ولفضل 
أدلتقوم أنك بملم ريك سحانه؛ ؤيقول قليلا! منه !أوأنقص 

(٢٠)النمل؛ ٠عكه الذين من وطاتئة وثلثه ومحقه الليل ثلش •>، 
ربكيعشك أن همي للث، نافلة يه فتهجد الليل ءؤومن سبحانه ؤيقول 
•( ٧٩)الإسراء• محموداه مقاما 

ثمالليل ن، التهجد لهيه اهد ذكر كيف - الد ارشالكم . اننلروا ف
الليل،ل اكهجد بعد الحموي المام ذكر فقد ايحمود، يالمام أطممه 

وعفليممنزلة، فضل من الليل لقيام ما عل - اح، أرثيكم — يال.انا وعال.ا 
١فايوة وكثير تربية، 
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حنانيستحمون الذين الفن عل وتمال نارك اد أثى وكد 
آتاعمما آخذين وعيون جتات ل ادشان ^إن بحانه فنال يعنون، 

تبمسونيم•ا الليل من مملا كانوا محمحن ذلك مل كانوا إم رم 
يافنال . الني صال حينإ معاذ حديث ول ( ١ ٨ ~ ١ ٥ • ت )الداريات 

النيفقول النار عن ؤبمدنا ابنة من يقرش عمل عل دلي اءد رسول 
ولاالد تعبد عليه، الد يره من عل لمر وإنه عظيم عن مالتي قد ل. 

ثمالمن دب رمضان وتصوم الزكاة وتوق الصلاة وتقيم شينا به تثرك 
كإالحطيثة تطفيء والمدنة حنة الصوم الخثر ايواب عل أدلك ءألأ تال 

تلااتت—ج—انىنم الليل جرف في الدجل وصلاة الماءالنار، يعلفى 
يسلون|لا،.بلغ حى المضاجع عن جنؤبمم 

ومعلردةلدنس، وت1له؛ر سصانه، لد إرضاء فيه الليل ونيام 
،كثثرْ وآثار أحاديث الليل نيام ل ورد وند • • • للذنب ومغفرة للثيهلان، 

القوس.وتزكوبه العيون، تقربه ما الد شاء إن منها لكم نذكر 

وتعالربنانارك اينزل . اه رمرل قال ث قال عريرة ابى عن - ١ 
منت يقول الأخر، الليل ثلث، يض ح؛ن الدنيا الماء إل ليلة كل 

.٢٢١٠^فاغفر يتنمرل من فاععليه؟ يالي س له؟ فامتجيب 

إلالملأ؛ أحب قق: الد رسول قال ت قال عمرو بن همدالد وعن 
الليلنصف سام كان داود: صيام الد إل الصيام وأحب داود، صلاة الد 

٢٦١٩حدت a/ باب انملأة حرية ق حاء عا اب بالإيمان كتاب ل الحمبمذؤ، ردا• )١( 
صحح.جن حديثا مدا وتال 

١ج •١  ٩٤/١٤النل آحر س والملأ؛ الدئء باب الهجد محاب j ال٠خارك، روا• )٢( 
.٣٨٤ص

_مهه_



.^١١٢ لمطر يوعا ؤبموم سدسه لينام ثلثه، ليقوم 
الليلبقيام |عل؛كم . الذ رمول ناو نال أمامة زي وعن - ٣ 

للسنانومكفره ربكم، إل لكم ثرية وهو تبلكم المالحض دأب فانه 
،٢١الإثم«عن ومماة 

منتام رجلا ايد رحم الد.: رسول قال قال محريرة أيى وعن - ٤ 
رحم، الماء وجهها ق نضح ابمتا فإن فملتج، آمرأته وايقفل نمل، الليل 

محأ،أي فان نحل، زوجها وايقنلت، نحاك الليل من تات آمراة اش 
الماءامجهه وق 

يكونما #اقرب الد. رسول قال قال;. ة عبعمروبن عن - ٥ 
اشيذكر ممن تكون أن اسمملعت، فان الأخر الليل جوف ق العبد محن الرب 

فكنأرأ،الساعة لك تق 

الحر:عك الرائع: العلاج 
٢١٨رالذاريات ستغفروزه هم #ؤوبالآ،سحار سبحانه: قال 

عندفيه، ار الاسطئوطلب وقته وكيلة الحر عن قبل مجن ا تحدثنلقد 
يالامحاره.ؤوادأتغمرين قوله 

والذيالكون، عل المخيم الكون نهدا لمهابة ردعة للسحر إن 
١٧١الملاميائييلمه صام محاجاءي اب بانمتام كتاب ل ماجن رداءاين )١( 

الهجد.كتاب j الخاري ودوا• 
شرطهمل ومحي الحاكم ووصي سلما  TUT/Yالدعوات محاب ي ١^^، رئاء )٢( 

حن.مند.  ١٠٢١ا/الأحياء رح ف الراني دءال ١^،^ 
والذمي.ابمأ الخاكم وصححه حن يإمناد. ُالماتي داود ا؛و لوا• )٣( 
غريب.صحح حن ُتال الحمبمدي روا• )٤( 

٥٠٤.



الناممن كير عتد وحثة سب قد والذي ويريه، يثرد٠ الكرز يلف 
بدلا الذي المير بذلك يذكره والخلال، الهسة السالم نمى ق يبعث 

ربه.إلا يرجو لا والأ>ياء الحياة، عن فقطع تبره ق يونحع ان يوم منه، 
وتعالتبارك الد عفلمة تنجل فيه إذ للسلم المحر ونت حبب لقد 

وماوالكان الزمان وهذا بالحركة يممؤج يمج الذي الوجود فهذا وقدرته، 
متوهمةوحركة ببعض، .بعضها محالعل. ولصواُت، وجالبة صجج من فيهإ 

النرمما المحر، وقت الأيل من الونت هدا j يتلاثى ذلك كل محلفة، 
الماسوبعض انسأ، محيون ولا وحشة الكشرون محي ورمما همسا، نمع 

الململكن وزوته، رم^إه داعي ^لط ولأ*ته، مهوته ق مستغرقا يكون قد 
يناجيالقدس، حضرة إل ومشاعره أفكاره وتصعد الأنس أنوار به محق 

وآلاماليأس، أشباح فيهلرد حسا ؤيرهف فيزكونفسا، قلبه، بحي بما ربه 
وقتهؤيذكره النفس، جاح يكح الثأس شديد عدوه عل ؤبمير البؤس، 
الرمس.؛الحفلة ومحره 

قائد؛كت، إن فااعvن فيه، نياء لا الحرتضمع ل الد إل \ذ!ضو؛أ 
ممافيها عباد. الذ ماجي ساعة من اجلها فإ بكائها، عل شاهد وحد. 
الإصراق،لحذلا'ت، الحر لحذلاهمت، فلهورهم، ويتقفر٠ نفوسهم، فيه نحتالج 

وفكره،عمله ث حالصا اجرد تليا قمح القيث، ا*راض تداوي إنما حقا 
الأن اش نأل إلهية وشحة >أا، يكرمنا أن اهد نسأل ربانية متحة إما 

ربممآتاهم ما آخذين وعنون جنامت، j النقض ^إن وفها نورعا محرمنا 
الأسحاروبيهجعون ما الأيل من قليلا محئضكانوا ذللث، تبل كانوا ايم 
.ه..يتعفرون.مم 

ومامرقعها، ل اجلها ما الأية ق هم كالمة إل  ٠٥١١ارثدكم فانغلروا 
الماكيدهذا اجل ما هم، يسغفرون! هم اوبالأصهحار موصعها ق أروعها 

_ههه



القون.أولئك إلا مها يذوق لا المم لذة لأن ضرهم، لا عم، 
انومونبورد م لذين الولا ل

ارمدنيممرد لهم رون وأخ 
حرامنحتكم من أرصكم دكدكت ل

\وىاونلا موء ثوم م تكلأن

Iالصالحين محالة الخامس العلاج 
نقال، الرء -jL يتمما أن ممكن صمة حير عن شيخه أحدهم سأل 

قال:ط؟ المائل: ثاو المالحئن، بمجالمة بي ا علك الشح: ذلكم 
لكخثر ش يا الصالح الحليس إن الزلل، نحجلث، لأما صفة خثر كانت إنما 
يأمركلا الصالح الحليس ولكن ، بالموء تأمرك قد نمالئا إن نفك، من 
ينضلا ضا المالح الحلمى عل ا>ص كان لذلك . باض. إلا 

الشاعر:قال ولقد يضيمه أن للمسلم 
هفنم الكريالحر انسا عا م

المالحالحاليس يملحه والمرء 

ولقدالقلسا، مميتا الصالحvن غبر محالة أن قبل من لما تقدم وقد 
 yu, نالالمرء. لحلمي اليء الأنر مرصع أكرمن ل الكريم الغرآن

مححأنحذت لمي بما مول يديه همل ١^١!^ بمص سبحانه: 
صأصلي لقد خالية، نلأنا أنحي ل، لمق ريالخا يا سيلا، الرسول 
)القرنان:خذولأه للإنمان اسمان وكان حاءي إذ بمد الذكر 

وماوأزواجهم ظلموا الدثن ^احشروا سبحانه: ونال ( ٢٩-  ٢٧
وإثماالماء لموا هنا الأزواج أن ييفلهر ( ٢٢انمافامتات بمدوزه كانوا 



عدولعضي يعضهم يوعئد الأخلاء ؤ بحانه؛ الد ؤيقول المرء، ؛رناء 
(.٦٧)الزخرف: الضزه إلا 

لأمتهيثن أن عل الحرص كل حرص غلقي .  ٠٥١رصول سدتا أما 
السوء.أمل يحالة اليثة والعواب المالخن، محالة من الخ2رة النتاج 
والمرء،المالح الحليس امثل واللام الصلاة وآله عليه الرسول ؤيقول 

ت؛تاعأن وإما خذيك أن إما السك: فحامل الك؛ر، ونايخ السك كحامل 
أنوإما ثيابك محرق أن إما الكثر ونافح محليبة، رمحا منه محي أن وإما منه، 
خبيثةأ)ا(رمحا مه محي 

نحنالذي ايجتمع صورة كفرت الصالح الحليس توخينا ولوأيا 
أممالمرء اء حيولأدرك وشروره، مناسده عل صلاحه فغلب فيه، 

شامامن ومحالتهم محالهلتهم ولكن أنمهم، فأصلحوا لونهم مشوذون 
وتنتقلمومهم، ينفثون ونجعلهم اطل، من مه >م ما لهم تزين أن 

•الأصحاء مجن غمعم إل أمداصهم 
ال. . محالى.من فكغلر للقلوب، حياة المالحين محالة إن 
منيكن ل؛ فن تقي. إلا طعامك .اكل ولا صالحا، إلا تصاحب 

يلدفول حاله لمان ولكن متجبم، وليتئرب عمم فلييحؤثا الصالحين 
القائل:
مجممولت طصسالحدره الب، اح

اعاغثحم ال أنأن عل ل
عاصيالمنجارته ص دأكرء 

جماعفالؤ، ا مؤيا كنوإن 

ص٥ \'آ/*ا\آْج الك رانمدباب اكا؛ح كاب ي الخاءّي ريل )١( 

_ْ٥v_



علإلا الدبا عن آمي ما واسع بن محمد تول معنا مر وند 
سهوهاعي محمل حاعة ل وصلاة نومي، أعوججت إذا صاحب ثلاث; 

وعنسعة عاليه ث ولا منه فيه لأحد ليس الدنيا من وثرت يفضلها، وأفرز 
رأيتت يقول الشبل أصحاب بعض سمعت تال الخشاب الحسن ين محمد 

محتلث،؟اصء>ما؛ك أصعد يكرمن ا اييا له; فقلت، التام ل الثمل 
اس،يحق وأقومهم الد، يذكر والهجهم الد، لحرمات( اعفلمهم فقال: 

تعفليالماوأكرمم ينقمحانه، واعرفهم اش، مرصاة ل ادرة مبوأسرعهم 
ءبادْرا،.حرمة مجن الد عظم 

وملعمله، وبالاحرة منطقه، بالحق يذكر ممن ا علينمن اللهم 
وملم.وصحبه آله وعل محمد سيدنا عل وبارك وسلم اللهم 

.YVo/S'ص 

-٥٥٨-



راكلاثرنالخادة الخاسأ 

االحارم عن مره غص امن - الد رخمه - ، ١١التكرماjرثاه نال 
الخلال،أكل نمه وعود السنة، ؛اتٍاع رءلاعرْ الراية، بدوام باطنه وعمر 
الرحلعالم صالح وإذا نراصة، له نحهرء لر الشهوات، عن نمه وكف 

للجنة|رآامتؤحا تقيا زكيا صار الحق، واتح وعمله الحق نعرف 
النتائجعغليمة نهي ولذا الخ،ر، كثيرة الفاثدة، حمة الخإمة مذه 

 ،_J^ ،عنجاء ولقد الومن، نال، ل اث يقدنه نور ة الغرامأن ذللت

ذلكل ^إن وترا ،! ٣١٥٥١بنور ينظر فانه الومن ة فرامانفوا ه الّكا 
الشهلمحاتعن ءنتاإف_، الغرامة ومذه ، ٧٥رالحجر؛ لاإ٠توس٠ينه لآياهمت، 

صدقة والغرامالف_،، عالم كادعاء ^٤ ١١مع يتنال مم—ا امسمهها ا وم
الإحساس.وصا.ق الحدس، 

ومملهرهوباطنا، ظاحرأ الومن تزين الخمس الخصال هذه أن والحق 
وتبتعددنية، كل نوق به وترتفع كلكدر، من وتصفيه يدنه، ما كل من 
كرمانمثايخ من ( ٢٨٨٣_-YV_)'تول الغوارس( )اأو الكرمان شجاع بن شا، )١( 

منالروء؛. ي عريفا النتو؛ ل ظريغا كان . الخك،اء مرآة مما مصنفات له ااالولث وأبناء 
واللومالأحرار يلع س أاكو؛ وقال، ماله، ورجا مفوء ل طمع ربه عرف من أقراله'. 

المن.إل التترب، اناطل إل الركون ملامة وقال،: الأنذال،. شم من 
. ٢٣٧'ا/نممم الحلة )٢( 
املب ُتال،  ٢٨٢محي ٨ ج ٣ ١ ٢ ٥ حديث، الحجر مررت / التفسير كتاب، ل الرهذتم، رواء )٣( 

الوجه.ماذ.ا من إلا تحرفه لا حديث 

.بمهه_ا



ولقدعليه، <ّالءلان للشيطان يكون ان وبتن ينه ونحول شجية، كل عن يه 
ربمموعل آمنوا الذين عل ّلطان له ليس ^١٠٠ بحانه الد تال 

ثركوزهيه هم والذين يتولونه الذين عل ملطانه إنما يتوكلون 
(٩٩)الحل: 

الخر.غض الأول: الخصلة 

المران ذلك ايحارم! عن بصرك تغص ران ت الخصال مده وأول 
قتوقعك وأن ، السوء لك نحلب أن ممكن خارجية وملة أعظم مر 

ينعوربما عينيك، تغمض تبرواك لا لأنك والشر، سوء المزلقات 
لدلكالثر؛ كرامن فيها ضر شك، ق الهوى نحرك ثيء عل بصرك 
وركزكتابه ل وتعال بارك الد اكدمحا الي الأمور من المر غض كان 

.ووصاياه أحاديثه ق واللام الصلاة وآله عليه الني عليها 
دلإن وهدا خاصة، بآية والومتاُت، المومنن من كلأ اش أيري ولقد 

للنغلرما وعل ووتاية، خماية من الصر لغض ما عل يدل فامما ثيء عل 
منيغمسوا للمومنإن ؤتل بيانه! تقال اويء وممهاللفا من 

يصنعونبما خم افه إن لهم أزكى ذللث، زوجهم ونحفئلوا أبمارهم 
)الور:ه فروجهن، ونحفظت، أبمارم، من، يغضفس، ليومثات، وقل 

٣٠)

إلاأمحتم ءإذا ات؛ علرنالل ا-بملوما عن، وعرض قق ال ون
المر،غض . الطريث، ض مجن ؤذكر حقها، الءلرض فآء٠لوا الخلوس 

لكأصمن متا ل !اصمنرا واللام الصلاة وآله عليه فوله تقدم وقد 
واحمفلوااسمتتم، إذا وأدوا وعدتم، إذا وأوفوا حدثتم إذا الخنة|1صدما 



أد؛كمااآ،وممرا وغضوابماركم، زوجكم، 

النظر*إن قال. فمد الخرام. النقرة من ه الني حدر ولمد 
بجدإبمانا الد ابدله الد نحافأن ترى فن سموم، مايى سهام من سهم 

عسداضبن جرير وعن اوظر|ل'آ، المن ا |زذه وتال ةده| j، حلاوته 
اصرفاأن فامرل الفجاة نظر عن .و اش رسول سالت، تال! الجل 
هالد رسول نال نال عمر ابن عن الخلية 3، نمم ابر وروى مري* 
محاسنإل ارمز نغلر تدبر، والثالثة عمد، والثانية خطآ الأول |الظرة 

اإ0ءنما ورجاء الد حشية تركه مجن إبليس سهام مجن موم مسهم اراة 
يكف،عبد أمامن عاتثة وعن اذتراالْا تبلغه عبادة بدللئ، تعال الد اثابه 

تلبهالد الحل إلا لمغلر إليها ينغلر ان ولوماء آمراة محاسن عن مره 
حلأوتماا(رم.مجد عبادة 

تالصر غض فواتي 

•تعال الد رخمه القيم ابن تال 

 j-يررجيمدبممْلوا أبمارهم مذ ينموا يلنوبتذ ^؛
(•٣٠)النور* ه يمتعون ثنا نيئ افه إن تم ارش ذلك 

■)0ضي 
الداصطيلبءا3، بن ب-ااد ب  iit/aالزرامم■ ي تال معود. ابن ص اسرام ردا• )٢( 

نحع؛ف.ومر 
/حديث ١٢باب المرج دون ابدارح زنا باب الأسدان محاب ي الخاوي روا•  ٢٨

.٢٣٠٤ص ه -ج  ٥٨٨٩
٠١٦٩٩ص ٣ ج ٤ ٥ / ١ ٠ النجأ؛ نقلو باب الأدب محاب ي ملم الإمام روا» ٢ ر٤ 

.١ ٠ /١ آ الحين ي 1؛ونمم رْإ 
دمالأيان بزي،- بن مل وفه واسدان احمد روا•  ٦٣ص ٨ الزوائدج محع ي قال )٦( 

متروك.

_0"



•الفرج وحفظ المر غض بعد الزكاة فجعل 

عنليمةفواثد ثلاث يوجب المحارم عن المر غمى كان ولهذا 
أحلعي الي ولذته، الإبمان حلاوة ] إحداها القدر؛ حليلة الخهلر، 
نشاترك من فان تعال. لد وتركه عته بمره صرف مما وألذ وأطب 

إلالتغلر بحب مولعة والنفس مته، حيرأ وحل عز الد عوصه لد 
عناك،ما كنلر رائدْ معن، القالب. رانل. والمن الخميلة، ور الم 
ماوكثيرا إليه، آشتيانا نحرك وحماله، إليه المنفلور بحسن امحرْ فاذا 

نيل!كإ ورائده، رسوله ؤيتعبا يتعب 
رابدأارسأت، نق وكنؤ 

[sijiJL  iن—اظ—رأفاو_ع-_ذن_اك أ يوم
ائرفك كئه لا اكازي رأي—ت 

ائرصأ"ش غضه بعن ولا غثب، 
كلفةمن القالب امراح والمهلالعة الكنف عن الرائد كف فاذا 

يولدالتفلر فان حسراته، دات امحللق-ففل\نه نمن والإرادة، الهلاو_، 
فتمبرتقوى ثم إليه. بالمنفلرر القاو_، ا ببميتعلق علاقة فتبدأ المحبة. 
القلب،يلزم غراما فتمر تقوى ثم بكليته. القلب إليه ينصب صبابة. 
الحبوهو ٠ عشقا فيصر يقوى ثم غريمه. يفاريا لا الزى الغريم كلزوم 

شغافإل وصل ند الذي الحب وهو شغفا. فيصبر يقوى ثم المفرمحل. 
إذاالحب تيمه ومنه اكعثد والتتيم فيمسمرثتيإ. يقوى ثم وداحله، القلب 
هويكون أن يملح لا لن عثدأ القاو_ا فيصبر عبدالد. الد وتيم عتده. 

أسيرأفيصر الأسر. ق القلب يقع فحينئذ النلر جناية كله وهذا له٠ عبدأ 
الهلرفمحن يتغللم ّ كان أن بعد ومجونا ملكا، كان أن بعد 

إمماوهذا ّ بعثتي وأنت، ، ورّوولئ، رائدك أنا ؛ يقول، والعلرف ّ ؤيشكوه 

-٥٦٢-



لهبد لا القالب فإن له، والإخلاص اطه حب س الفارغة القلوب به تتل 
بدفلا ومعبودء وإيه محؤبه وحده اه يكن لر فمن ممحبوب. التعلق من 
تاللام عليه الصديق يوصفا عن تعال نال لغيره. تليه يتعبد أن 

ادحل0بنيمالنا عيمن إنه واكحشاء السوء محه لمحرف 
(.٢٤)يوصف: 

ذات<كوما *ع فه، وقت مإ وقعت، مثركة كانت، لما الرين خامراة 
كونه*ع ذللثح من نجا تعال لد كان؛فلصا لما السلام عليه ؤيومف، زؤج، 

•مملوكا غربجا عربا شابا 

نالالمراصة. وصحة القلم، نور البصر: غض ل الثانية( )الفاثده 
المرانبة،بدوام وباطنه المنة. باتاع فناعره عمر من : الكر.L^ انج1ع أبو 

الحلالأكل واعتاد الحارم، عن بمره وغض الث،واُت،، عن نفه وكف، 
ثمبه، ابتلوا وما لوحل توم قصة مبحانه اه ذكر وقد فراسة له غنمرء لر 

(.٥٧)الحجر: للهام.أ«ينه لآJاءت، ذللته ق إن ؤ ذللئ،: بعد قال 

تعالوقال والفاحشة، منالفلرالحرم سلموا الدين المتفرصون وعم 
نور^١٥٠ فروحهم. وحفنل أبمارعم بغض للمومنتن أمره عقيما 

.( ٣٠المرر: ه) والأرض المرات 
حرمعإ بصره غض فمن انمل. حض من الحناء أن عدا: ومر 

لثاأمفكا منه، >ومحر ما حته من تعال  ٠٥٠١عوضه عليه وحل عز الهّ 
منير• ل( ما به فرأكا وتله، بمترته نور ا،د ا٠للر، الحرمامت، عن بصرم نور 

منالإنان بمسه أمر وعدا تعال، اه محارم عن يغضه ولر بصره أمللق 
منالمرآة حلممستا فإذا • فيها كالمحدأ والهوى كالمرآة، ال،نالما فان ١ نفه 

تنهلحلر صدئتا ؤإذا ٠ عليه عي كإ الحقاتق صور فيها آنطعت، الصدأ 
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والظنون.الخرص اب من وكلامه عيه فيكون العلومات. صور غيها 

بقوتهتعال الق فيعطه وشجاى، ونباته القالب قوة الثالثة: الفانية 
انبه لفيجم—ع الحجة، صالطان وره بنأعطاْ كإ النصرة، مالهلان 

هراءنحالف الذي ءان الأثر. ل كا منه، اانيهلان و-ررب الهلان\ن، ال
ظاإهأ.من الشيطان يفرق 

جعلهما ومهانتها وصعقها القس ذل من هواه ا،لتح ق يوجد ولهذا 
فالاه. عموالذل،لن أطاعه العز،لن جعل بحانه فانه عصاه، ألن الله 

تعال:وفال ٨( )اكافقون: رللموميزه ولرسوله العزة تعال: 
عمران:)آل ه مؤمنان كنتم إن الأعلون وأنمم نوا نحز ولا موا ؛^ولأ 
)فاطر:حيعاه العز؛ فلله العزة يريد كان زمن تعال: وفال ( ١٣٩

cكان م'. I أء  llaj  علالما ة المJالهلسالكلم م: اش اعلاء-ة فا،،

والعملالصالج.

نحدونهولا اللوك ابواب، العز يaلالبون الاس اااللفح: بعض وقال 
٢٠٣وطقعلمث، الرادين،  ٢٠٠٠هملجت، رروإن الخمن وفال اش(( طاعة ق إلا 

منبذل أن إلا وجل عز اهد أن ، قلوب؛ لفي العصية ذل إن البغال 
ربه،والاه من يدل ولا والاه. ففد تحال الد مجن أن وذللت، عصاه، 

ءادستج|(لا،.يعزمن ولا رالبت، من يدل لا ءإنه المنررت٠. كء١لدعاء

افهممراقية ياطته يعمر أن الثانة: الخصالة 

هوى،كل قلبه من يعلرد فانه ربه، ممراقبة قلبه امتلأ من أن ذللث، 
الصلاةوآله عليا الرمرل فيه ينول الذي وهو واحدا هوى إلا  ٢٠٠٧١

إءاممالالهمانا/هه_مأ.)>(
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به|را،حثت، لما تبعا محواه يكون حى احدكم يوس رلأ واللام 

أكروما جيعها، الأمراض تله من أزال اش ممرانة باطثه عمر ومن 
ومامما ظهر ما الغواحس تيع أن أمرنا وتعال تبارك والد القالب،، أمراض 

الإثميكسبون الذين إن وباطته الإثم ظاير يذريا ؤ وتال؛ بملن 
(١٢٠ت رالأنمام مرنوزب كانوا بما مسجزرن 
والخفيوالخل والكبر، والجسم، الخرور القلسمؤ أمراض ومجن 

لالقلسمإ، حد عند تقف لا ومرعا الأمراض وهذه . . والرياء• والحد، 
بالرامةالرء يتقيها أن ممكن كلها الأمراض سْ دلكن الجوارح، إل ننتقل 

يتقنهاأن ممكن اافلاهرة الأمراض من كشرأ أن ترى ألا . . الصائنة،. 
ماء،من يشرهمب، وما طعام من يآكل ما مراب ل اساسما، ممرانة الإنسان 

.. يلأتمه. الخوالذي ومراتبه ثياب،، من يلبس أوما 

ولقدلخالقه، مراتبته بدوام صاحبها يثرأ القالب أمراض كيلك 
يزولفانه تمال اث يرام، الدي أما هما1 مجامتج الناس راتسمح !من ت نالوا 
,نفه وتزكو علمه، ؤيزيد همه، 

طرتهوتعلهر حرابه، تفيء الد، ممرامة الثاض يعمر وحض 
,. . ومساربه، 

ومحلراُتومكنانخ، حركاتالئ، كل ق تستشعر أن الراقثة وعلامة 
عليكمالدكان إن ؤ إليلد ونفلرء علياك، الد اطلاع نغسلث وحلجات، 

للناس،وجهلك ظهور من ظهورااشد تلجلك يفلهرله ( ١ اء• الن) وقمحا^ 
كانلدللث، مقفر، منللم موحش حرب، مراتبه فيه ليس الذ>ى والباض 

ديبملسح -ء،"يث ينال وامسن اوووةس،ثااادي الارسن ي التوري ذم» )١( 
•افبمة؛إمغادصحح يمحآب 
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ائرأاعغلم الباطن طهارة أن ثم . . اياطن• ظاعر اياطن عامر دائأ الومن 
.. طاهرأ, الظاهر كان الد بمراب الباطن طهر نايا الظاعر، طهارة مجن 

كذلكلمس اطمم وبطامرهم بطهارة ئتظاهرون الناس س كمئن ولكن 
صالحتإذا مضغة، الخد ق إن |ألأ ت بقوله قق الّمحا إلته أشار مجا وعدا 
،القالب١١ور ألا كله الحد فد ندت وإذا كله الخد صلح 

المنةبات؛اع ظامرك تعمر أذ الثالة: الخصلة 
فانسبحانه، الد ممراتثة ؤيفيء ؤيثرق يعمر الباطن كان إذا 

.. . واللام انملأة وأله علمه الرسول، سنة |اتباع نمر0 أن بد لا الف1ا>ر 
ؤإئالإنسان، لهذا الخارجي الشم هر بالظاعر القمري أن نظرا ولا 

وهالْحياته، ق الإنسان س نحادُث، الق التمرفات جيع رالف]اهر القصود 
,. . الشريفة، النبؤية نة للمحاصعة تكون أن بد لا حيعا ات التصرف

وإنماوحجمك، وشكلك وعرضك، طولك هوروية لمى للناس iذلا٠رك 
الدىالرام مو المنة ;اتباع الفناهر فتعمثر لم، معاملتك للناس ظاهرك 
لوكانحق ، منالئ، الماس يراه أوما الاس، وين بينك ما كل j، النبري 
لالاداب تلمرم أن المنة اتاع ب*ر  ١١٥١١تمم؛ر فمن انت،، بنفسك خاصا 

وملبكمشيتك ل الاداب تلرم وأن • • • ومنامك ومشربك مجاكلك 
وتهاصيالئ،وثراثلئ، بيعلث، ق وآدا-أا المة أحكام تلرم وان • • • وكلامحلث، 
وتهارك.ليللت، ق الواردة الأذكار تلتزم واذ وقضاتلم، 

ااه1اهرةالنبؤية للمنة صائنة صورة كلها احوالك، تكون أن وبالخمالة 
واصدفاتك؛ج،راإالثإ أم ، واهللث، بأّرتالث، أم بنمالث،، خاصة كانت، سراء 

الناسلفر م٠ا٠التااثؤ تشمل ذلالثؤ س هوأكر ما تشمل بل . . بغرهم. أم 
.اسدالو،اهم>ُا/أ٥ من فضل باب الإبمان كتاب ي الخاري( درا• )١( 
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عنامحمدا ا سيدنالد وجزى - الخمد ولد - الث وق طير_، أو حيوان من 
لكلواف كامل شاف، كاف ييان ألة ق أنول - وصحه واله الحناء محر 
آدابوفيها وشربك، وأكلك مثيك آداب فيها لك، ذكرته الدي محيا 

ونعلركنومك وكيفية بل . . وتراثك. وبيعك ومعاملاتك حديثك 
الأذكاركب ق مى محيا كل . ... وصلأتالث،، وصلاتك، وصوم، 

وامعها،حبرالكب، من المؤوي الأذكارلملامام وكتاب . . ،اتل. والث—
وآلهعليه المي ش،ائل 7أا ؤيعي الترمذي ش،اثل ومنه الشاثل كب وحناك 

تقيا،نقيا فصار وظاعره، عمرباطه من أسعد ف،ا . ... واللام، الصلاة 
وفعله.عمله وبالأحرة وحديثه، طقه باش يذكرك 

علامةوترى منلهرمحم، ق ؤيعلرون متجهم، j محالون الذين أما 
والغلغلةأترالم، ق والحرية حديثهم، ل والتشل.ق متجهم، ق الكم 

ورسولهاش بأمر ولوانبمم الخبر، الصفا هذا محن فلهوا فعالهم أق 
وسالاكاية، يالونه الد عل اوكلن، فليقبل وعمروا، لأحتوا ائتمروا 

.وانماة.الرعاة اث 

الحلال:أكل شه رعود الرابمأن: الخصلأ 

لالحرام تنجبا أن ونعمه الد منن فمن ومنة، نُمت الحلال واكل 
فإذاالنمس، وحريان اكم، وسريان الخم قوام به يكون فالأكل مأكلك، 

حيعها،الخم حلابا تلرنت، الحرام، محن أوفرسا جراما الأكل كان 
وتصوراليء، ورمحه الماهتؤ، ولونه اليتة، بص،نته الحرام وصيمها 

هذاحال يكون كيف، كله، فلوتته الٍكرو؛ارت، فيه اثرمت، الأجسام محن جسا 
•• ابم• 

المالمن الطائل يذلون يعافينا، أن اه نال المرمحى من كثيرا إن 
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نمرقالرحل عالم صالح •وإذا ت بقوله وصيته الإمام هذا ؤمحم 
.. . لالجنة| متوجا تقيأ زكيا صار الحق واتح وعمله الخق 

الأساسان ذلكم والتذكر، والخفنل بالتدبر جدير جيد كلام وهذا 
سله بد لا وصحيحا طبولأ العمل فاليكون العلم، محو منه بد لا الذي 

امتحقواتجه، به وعمل الخق صاحبه نمرق العلم صح ناذا العلم، 
الخة.توجب يإذن تقي نهوزكى وآخرته يسام ق الخثر 

عملعل للم؛ له: فقال( المنام j اث رخمه الأوزاعي بعضيم رأتما 
العلماءدرجة من اعلي درجة الخنة ني رايت مجا فقال،: الد، إل يقرش 

الحزون؛نالا،ثم العانلن 

وعلوولفضالها الكرماق، أب المالحين أحد وصية مذْ 
شمسجليلان إمامان تناتالها كيف رأيا ولقد الأثمة، ا تنانالهتبا شأ 

-أذْللعمل يوفقنا أذ اش سأل . القيم. ابن وتلميذه تجية ابن الإسلام 
صدرهاث ثرح نمن ا، صدورنوتشرح نفوسا، مذب حى الوصية 

سثرْؤير وصينه، -حرجه وذهب ربه، من نور عل كان للإيمان، 

•ورفه 

• ١٢٠ص •١ دالمايتج الدائن )١( 
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رالثلاثونالثانة الخإسة 

خمسأصولهم أن عل العلم أمل آتفق الدرا؛: رحمه الحيي فال 
علوالإشراف العمل، ؤإحلاص اللل، ونيام الباز، صيام I حلال 
حالأ>آ؛كل ق اث عل والتوكل الرعاة، طول الاعال 

—عنه ورصي اه رحمه — الحنيي ذكرها الي ة الخمالأصول هذه 
لصاحبهازينة كانت، ذلك، اجل من والباطة، الفلاهرْ الأعإل ا؛ن جعت، 

 jرئوبالنفس، وراحة القلب رصي اللم فيها بجد وآخرته، تيا0 د
علمهيمنة ، الأوقات، لحميع متغرنة وما الطمأنينة، وصدق الشن، 

الخصلتإنمن فيغلهر الاوقايته لحميع شمولها أما والأفعال؛ الأقوال حيع 
والأفعال،الأقوال لخمع استغراقها وأما اللل؛ وقيام المار صيام الأوليئن 

الرعاية.ومحلول والتوكل الإخلاص الأخرة، الثلامث، الخصال ق فينلهر 

صول،ام( ١ • - م  ٢٩٧)ت أبوالتامحم الخزان، الغدادى الجد بن محمد الجد؛ن )١( 
منايران ما احدمعاصريه; عنه تال بغداد. ي وتول ونشأ ولد الدين، عناء من 

ان JUشانه. وانكلمون لفماحه، والشرا، لالناد محله محضرون الكب مثاله، 
مذبهلقبل التموف مدمب مخ اياياء وءاو« زمانه، ل اوويا إمام ينه: الألر 

محفظلر من ته، والبالكتاب مضبوحل طريتنا كلامه; ومن تة. والالكتاب بقواعد 
(١٤١/٢٠رالأعلأم به يتندى لا ينتقه رلر الحديث، يكتب دلر القرآن، 

لالعلم مح اليع مساكة من اه عض من للعياء امانمل شء من  ١٠كلامه: ومن 
الأتال: القناعة ما ومثل ايح،ود. بدل نمى علم وكل باب كل نح وقال صم، 
(.١/٢٦٣ • ومم،)الحالة ق موللن، ما ؛، ^١٥٠١تجاوز 

٠ ٢٨٨ءس ايلومي نمر لأن اللمع )٢( 
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المارصيام ت الأول الأصل 
وألهعله الرسول حديث من مما مر كإ  ٢١^٠١مثيل لا والصوم 

ر؛هءن بريقه محا . الني عن جاء ما نته ليكفي واللام، الملأة 
دلفد• • ،•  ١٠٠أجزى؛وأيا ل مائه الصوم إلا له آدم ابن عمل |كل 
ولمسالخثرنه، وجواب امه حموذكرتا قبل محن الصوم عن تحدثنا 
عناكوليس الصيام، مثل الأمارة القس ؤيقهر الشيءلا0، يقهر ثيء عناك 
علشاهد وتصر الصوم، مثل الماس وبين ينك الخزة آثارْ تظهر ثيء 
فليقلأوشاتمه قاتاه امرؤ وفان واللام الصلاة وآله عله المي تول ذلك 

كمثللن، ذلومثل * بالصوم، وأوصاف  ١٠ونوله؛ ، صائمءر إل ائم صال 
رمحهاينمون فامم لن، مريح ومعه ابة عمل كان إذا أحدكم 

ربحمن اتل عند أطيب المحانم فم حلوقا كان لدلك، . . . الاليب((ل؛، 
االسك«لْ،

اليل:اكاف:ذام الأصل 
هذهحماتمن من جعل الليل قيام إن . .فريا.عنه تحيتنا وقد 

عنؤبمم جنتجال الدين الماثم-؛ن عل تعال اث أئى وفد الأمة، 
الصائمؤيكون الخوارح، وتمملهر القس تزكو والقيام وبالصيام اكاجع، 

معاف إن ؤ ورعايته الد تمعية فيشرق، الحسنين، زمرة أول ل والشاتم 

•را،'ا(خمءربمه،ا 
. ٦٧٠ص ٢ ج الصومضل باب - الصوم كتاب ل الخارك، اخرج،، )٣( 
بخمسامربمص اد مايمة)إن خماسة ل الترمذي حديث، من نحريجه صق )إ( 

•(•مات،•
ؤ ٦٧٠ص ٢ ج  ١٧٩٥/٢الصوم نحل باب - الصوم كتاب ل اJخارى اخرجه )٥( 
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بنمداه انماس أبر تال والمدق. الإخلاص ق العارفن كلام من 
٠نيته قدر عل الرحل بمش إنما عما اث رنحي عباس 

لالأكياس ننلر اش رحمه التسري عبداه بن سهل محمد أبو وتال 
مرهق وسكونه حركاته تكون أن هذا غر محا-وا فلم الإخلاص مسبمر 

وفالدنيا. ولا هوى ولا نفس لا ثيء ممازجه لا وحده تعال لله وعلانيته 
ولالهم تعهل ولا ئيثأ لهم ترك ولا نيثأ للناس تعمل لا اس رخمه الري 
٠صيظ لهم مكف 

حينماله نيل إنه اه رخمه التابمي  C-jUاير بن حبيب عن ورؤيا 
•الية ء نحب، حق فقال 

عالخ|تاما قال اه رحمه الثوري معيد بن مفيان عبداه أيير رعن 
عل،ثقلب أما ّ من عل أشد شتثا 

القشريهوازن بن الكريم عبد القاسم أب الأستاذ عن ا ورؤين
بالقصداللاءة ز الحق إفراد الإخلاص نال المشهورة رسالته ل اض رحمه 
تصنعص آخر سيء دون تعال اض إل التقرب ؛ء؛لاءته يربد أن وهو 

أوسيءالخالق س مدح محبة أو الساس عند محمية اب آكتأو لمخلوق 
العقلتصفية الإخلاص يقال أن ؤيصح قال تعال. اس إل التقرب سوى 

القس.•هلال٠ة عن واكتقى والصدق الخلق ملاحنلة عن 

بمفوبأي؛، وعنؤ له، إعجاب لا والصادق له رياء لا فالمخلص 
اجاحتالإخلامر إخلاصهم ق شهدوا مق ال ناه رحمه الموسى 

علاماتس ثلاثة قال اه رحمه الون ذي وعن إخلاص، إل إخلاصهم 
الأع،الق الأع،ال روية ونيان العامة ص والدم الدح استواء الإخلاص 

الإخلاصنال اض رحمه عشإن أبير وعن الأخرة ق العمل ثواب واقتفاء 
اهرحمه المرعثي حديقة وعن الخالق، إل النلر بدوام الخلق روية نيان 
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والباطن.الظام ق المد افعال تستوي ان الإخلاص تال 

لأجلالعمل ترك نال الد رحمه عياض ابن الفضيل عل ابي( دعن 
عمماتاث يعافيك أن والإخلاص شرك الناس لأجل والعمل رياء الناس 

عنعوصا عمله عل بريد لا أن الإخلاص قال اش رحمه رؤيم وعن 
اعرنال الد رحمه الحسبن بن يوسف وعن ت الملك؛ن س حظا ولا الدارين 

يكونلا ما العوام إخلاص قال عمان ابي( وص الإخلاص! الدنيا ل ثيء 
فبدومممبمم لا عليهم بجري ما الخواص وإخلاص حظ مه للنفس 

.اعتدادرا، حا ولا عليهكأروية لهم يفر ولا ؟عزل عما وعم الهلاءات 

الرعاةبملول الأعإل عل الإشراف الرابع: الأصل 
يتربلا حى الرعاية بهلول عمله، يراقب المد أن محيا ومعي 

عملأثناء ق النفس، هوى يتدخل لا وحى ، دم ليقمنه ■يزء النيهلان 
متوقنحلما عماله العاعل يبدأ ا فلربموتعثره ليعلله الأع،ال، ده هس 

تعرضالعمل هذا اثناء ق ولكنه المحة، أركان متجمعا القبول، شروط 
يعنثم آس طريق بمثرل كالذي السوية، جادته ص فينحرف شهوة، له 
فتختلفالشعاب بعض ق يللث، أن الهلريق منتصف ل وهر ذللث، بعد له 
jالق وجه العامل يقصد فقد . .موحش.طريق إل بحرج السل، به 

الودية،العوارض بعض له تعرض العمل مدا أثناء 3، ومو ولكنه عمله، 
..عمله.فيمد ، الرياء أو العجب،، أو الغرور يصيبه فمد نيته، فيغثر 

الرمولهوأطيعوا افه أطيعوا آمنوا الدين أيبا ^يا سحانه الد هال، وقد 
سيد لا كان كله لذلك . .(. ٣٣)محمد: أء،اعمه بطلوا ولا 

فتحفغلهوهوزكل __، نتم حق الرعاية، بهلول العمل عل الإشراف 
.٣٠ا/ا<أ- الهدب شرح الجموع )١( 
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الحى أحره إل أوله من عملك تراب أن محي فالوعاية الاحبامحل، من 
تيطله.ولا ت|ماه 

ذرأح تكون وان عملك مرانة ل كلها اوناتك تستغرق أن الرعاية 
حياتك.لحظات من لحظة ل كل 

وتضر،د فلحظة اهمالته إذا دنيقا، عملا تعمل انك نفك نمور 
نفهاأمرأة ولتتمور . ..عليه،ايحافظة ق نستغرق كيف نفك تصور 
تديمإما اJار، أنينه ما لحظة اهمالته فإذا اJار عل طعاما تضع وهي 

كانتناذا سها، وأهل لضيوفها دطعامهاالوىتمد0 تفلا حى الراقبة 
نقومالق لاعإلنا مرانتنا فان بدنيانا، الخاصة اعإيا لبعض مراقبتنا هده 

.. استعدادأ. واكر مراقة، أكر تكون أن يبني الق، أجل من حا 
إتقان،يدرن العمل كان الرعاية آنشتر فإذا الرعاية، هي هده 

أحدكمعمل إذا نحب الد رإن الرعاية طول من ه لبد لا العمل فاتقان 
يتق«هارا،.أن عملا 

الخاسسمخمافتالأصل 
تتوكلؤدس ٣( انمللاق: حب^ نهو اف عل يتوكل وومن 

الخيعل ( ٤٩)الأنفال: -٠^٣^ عرير اف فإن اف عل 
راهخيعساله لذنومحإ به وكفى يحمده وّجح بموتا لا الذي 

اللام:عليه هود نال الد كفاه الد عل توكل فمن . .(.٥٨)القرنان: 
إنبماصيتها هوآخذ إلا داية من ما وريكم ري اف عف توكلت، 

►رعلاللام: عليه شعيب وفال ( ٥٦)هود: م،تقيمه صراط عل ري 

ي.ض )١( 
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وقال( ٨٩)الأعراف: الخنره بنوما وJين يئا أضح رينا توكلتا اف 
ونال( ٨٨)مود: ه أنيب وإله توكلت عله اق بإلا تدمهي ^دما 
هملثشالوا انمن مكتم إن شوكلوا اف زوعل الملام: عله م-ى 

القوممن »وحمتك ونجناالفلال؛ن للقوم كثة تحلتا لا رينا توكلنا، اف 
إلافالخكم إن ؤ الملام: عله بعنوب وتال (  ٨٦٨ْ يونس ب) الكافرين 

(.٦٧)يوسف: الوكلوزه نلمتوكل وعله توكلت عله 

ياذنإلا يساإع؛لان نأتيكم أن لنا كان ^وما لأقوامهم الرمل ونالت 
وتداف عل نتوكل لا أن ك وما الؤ-تون، فليتوكل اف وعل اف 

ادوكلونيمفليوكل اف وهمل آذبمونا ما عل وصرن ّسلتا محيانا 
الخقهمل إنك اف عل فتوكل ؤ ه لمه الد وتال ٥( ٢ ~ ٥ ١ )التوبة: 
ارحمالزي> عل ؤوتوكJ كذلك: ل ونال ( ٣٩الممل: اس 

هالعليم المح محو إنه الماجدين، ق وتقلبك تقوم حنن يراك الذي 

كانعبادء، من وصمومم خلقه، من اش خبرة هم ارمل فهؤلاء 
تانهالملام، عليهم ارمل شأن هذا كان تاذا اه، عل الموكل ملاحهم 

 jوجوبا• وأشد واكرتأكدأ، وأول احمح، غرهم ؤ، ح ••
عندايقة، خماسية،ل وممتاْ آدابه وبيتا الموكل، عن نحدثتا ولقد 

أالو>أرم؟4وجالت، اف ذكر إذا الدين الومتون ؤإ،_ا بحانه نوله 
٢(.)الأنفال: 

عنه،ورمحي ا،د رخمه الحنيد ذكرها الي الخسة الأصول هي هده 
اد،م/مع عن بمل"رون أمرهم باديء ل الصوفية كان كيف لما سن وهم، 

والمنة،الكتاب، باداب، ؤيتأدبون وانمل، القول ق الإصابة وت>رون 
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نقومهم،وأماتوا ورسوله، ه وتصحوا أعإلهم، وزكت، نفوسهم فصفت 
فاتحنوااه سيل ق احادعم وأماتوا ثهوامم، تستمدهم لا حى 
وأصبحالشهرة، عليهم طغت ممن أولتك فأين وصدتا، حقا ادة الشه

هملوالخمرل، الملم، عل الخهل واستمرا أذواقا، لا أوراقا محرفهم 
بالي.إلا قوة ولا حول قلا . . الخالة. عن بعضهم وانحرف الممل، 

الرنن(،بنعمة وأكرمنا الصدغ،، حلاوة واذقنا الجنر، ^٠ ثبتنا اللهم 
اللهموصل شانه• إلا ئمح(، من نزع وما زانه، إلا ثؤ،■، j كان ما الرفق فإن 

وصحبه.آله وعن، محمد سيدنا عل وبارك 
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داسغفردءهإله ئ'سقءمهما واحد إله إلهكم أثما إؤ ٠غلكممم 
طءأبمكم إليه تويوا ثم ريكم اسغفروا ٦( )ضلت: 
٢(,)مود: حاه 

حلمااللام, عليهم الأنبياء لسان عل والأ<سنمار الأمر جاء وتد 
غماراكان إنه ريكم استغفروا ت لقومه نؤح ناله ء،ا القرآن 
جئاتلكم وبجعل ويمحن يأموال ليمليكم مدرادأ عليكم الماء يرسل 

نومؤوبما لقومه مد يقود ١( ٢ - ١ ٠ ت )نوح أءأارأه لكم وبجعل 
وبزيكممدرارأ عليكم اء الميرمل إليه تو.را ثم ريكم استغفروا 

افاعبدوا قوم ^يا ت لقومه صالح ؤيقول ( ٥٢)صدت ه نوتكم إل نو؛ 
امهوامتسركم الأرض من محوأنثاكم همثر• إلمه من لكم ما 

(.٦١-  ٦٠>صد: محب^ إنربي٠ريب إله تويوا نم فاستغفروء 
الكيمبا ممرة، آيات ق الامحتنفار بوتعال بارك اس أمر وفل 

غفوراف إن افه )واستغفروا النمل• سورة آخر فهي الدف، ومبا 
افإلا إله لا ه أنبحانه: ونال ( ٢٠)المزمل: رحءمه 

كرممةأيان ومحا ( ١٩)محمد: ه ٠٦وااؤ٠تا»ولل٠ومتين ليناك واستغفر 
للمهنغرة,ا تكون الق الأعإل بعض لنا بينت، شربمة وأحادبمث، 
ولواأن وبعد القران، امحضعوا الذي الخن من النفر عن القرآن حدثنا 

مسبمد من أنزل كتابأ سمعتا إنا قومتا يا ؤءاروا منيرين إل؛ومهم 
تومحايا متمم، ءلريق وإل الحق إل :بمدي يديه ي؛ن لما ممدتآ 
عدابمن وبجركم ذنويكم من لكم يغفر يه وآمنوا اف داعي أجمحوا 

نذيرلكم ^١^ لقومه: اللام عليه نؤح يئقول ( ٣١)الاحقانح: ه ادم 
)نوح:ينويكم^ من لكم يغفر وأيون وانم• اف اهمدوا أن مثن 
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بحانهونال ٥( )ااكتأحة: الحكيم^ الأريز أك إنك رئتا 
الخثرمحور؛ ق والأمار الهاجرين بمد ذكروا الذين الموس عن حديثا 

الذينرلإخواننا لتا اغمر رئتا ثقولون بمدمحم من جاءوا ^والذين 
رروفإنك رينا آمتوا للذين غلا تلويتا ل نجعل ولا يالإبمان محيمونا 
والحمدالمضل وله وتمال ربناتارك وحدثنا ( ١٠)الحشرت ه رحيم 

ليئتغكردن جنؤبمم وعل ودأ ونم ماما ا،د يذكرون الذين الموس عن 
يناديمناديا سمعنا إنئا ء١ ؤريتدعاتهم ومن والأرض السإوات حلق 

محشاتناها وممر ذنوبنا لما فاغفر ربما فاها يريكم آهوا أن للإيمان 
أولئكعن بمدنا أحرى آية ول ( ١٩٣عمران: )آل الأيراره مع وتوفنا 

منوكانوا اسكانرا وما نحسوا وما أصا-رم لما وهنوا ما الذين الجامدين 
نالواأن إلا قولهم كان ^وما الصابرين بمب واش اه ناحبهم الصابرين 

ال؛نومعل وأتمرنا أقدامنا وثيث، أمرنا ل دإمرافثا ذريتا لتا اغفر ر؛تا 
بمبواف الأخر؛ ثواب وحس الدبا نواب اف ناتامحم الكافرين 
(.١٤٨-١٤٦عمران: )أل السن4 

الصلاةواله عله الخلق محيي أن فتكني المطهرة المنة ل أما 
علليغان إنه . نال 4 به أمته ؤيامر الاستغفار من يكر كان واللام 

نواهر؛كا، إل أتو؛وا رواية ول مرة مائة اليوم ل اث استغفر جى تلي 
إلأواه ونال: المومأاا، ل مرة مائة وتمال نارك رن إل لأنوب إل 

مرةأاآأسبمين اليوم ل إليه وأتوب لأستغفراه 

الأستيارذكرت الشريفة والأحاديث الكريمة الأيات نجد ويكذا 

. ٢٢٧٠ رالأّتكثادحويث الأ-تغنار امحتحاب الدم ءاب ل ٌدا لداء )١، 
والبيلأ,ال،وم ض امحسارالم^ ياب الدعيات كتاب م اسمي ئدا• )٢( 
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يكونوقد لأقوامهم، الأنساء من حديثا يكون فقد متعددة، جواب من 
لالؤ*نين عن حكاية يكون وند ، لمال. ونمال ارك تباض من امرأ 

يغمرلأن اصلأ فاعلها نجعل أن شاما مجن اإي الأعإل تدكر وقد دعائهم، 
له.

عنفرط يكون أن محاقه الصلاة، بمد الامتغفار يستحب هنا ومن 
ببغيفلا القلب، مصدره الاستغفار هذا ولكن ثيء، صلاته ؤ، الإنسان 

إلبحاجة وحده باللسان الدي فالامتغفار ، وحد. اللسان من يكون أن 
ولساناصليا، نيا له ميء أن يبغي الاستغفار . . . ذنب، لأنه استغفار 
صادقا.

اتعلمتبديعة صور واللام الصلاة وآله عليه الني أحاديث وق 
قيقوله لام والالصلاة عليه كان مجا مما ا، أسثغفارنق نمول كيف 

هعلانيتوآخر•، أوله وجله، ه دقذني ل أغفر )اللهم مجرده، 
ندمتما ل آغفر )اللهم تشهد.ت آحر ق يقول كان ما ومما ، ٢١١ومر.(

كلعل وأنت الرحر وأنتا القدم ائت، اعلنث ومحا ومااّررُت، احرت، وما 
وارحيل اغمر )اللهم الصلاة بعد يتوله كان ما ومما اوير(رآ، قثيء 

دلّراللجهل، خط؛مب ل أغمر )اللهم وارزني(رم، وآعدل واحبرف 
دج-*لايايوجدى مزل ل آغفر اللهم ٠>،، به أعلم أتت وما مرى أق 

صوالمجردآ؛/هاأ،جا الرتمؤٍع ل ماينال باب انملأء- كتاب ي سالم روا« ( )١ 

وماميت ما ل اغمر الالهم هو الني ثول باب الديوان محاب ي اليخاري روا• )٢( 
•!.ro/i*اخرت 

هذاونال  ٢٨٤ْبم/السجاات؛ن ض ينول ما باب الملأ؟ أبواب ي الرماوي روا• )٣( 
٠غريب حديث 
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ملمةأم الومنمن أم زوجه علمه ما ومنه ،، ١١عدي(ذلك وكل وعمدي، 
وأجرفهم، غيظ وأذهب ، ذنك، ل اغفر اش رب عما)اللهم اش رصي 

ونرشدكممرة، ذلك ق والأحاديث . . • أ"متتي('رآ، ما الفتن مضلات من 
لنغهنثا . .اث.رحمه النووي الإمام التقن الورع للرالم الأذكار كتاب إل 

وفرجعتوبنا، وامز ذتر!نا اغمّ اللهم وسرءسه، ذنبه، نغم ربه، أظع 
٠الغفرة وأهل التقوى أهل فانك كروبنا، 

Iللمومشن اللاثكه استغفار 

سهوتعلمئن الومجبن، نفوس له تبتهج بما القام مدا ونختم 
الدنياد*>، والورق الذهب من لم خر وهو عيونم، وممر نلؤبمم، 

العزيزالكتاب ق ذلك ثبت وند الملائكة، استغفار به ونعي فيها، وما 
يتمطرنالموايث، ^^١٥ سبحانه: نوله ذلك فمن المعلهرة، والسة 

للن يستغفرون ربمم بمحمد ببمحون والملائكة نوقهن من 
•٥( ت )الشورى الرحيم؟^ الغفور ص اف إن ألا الأرض، 
فإبدعائهم، الومن؛ن حموا فقد الملائكة، من العرش حملة أما 

أرادواالوممح، ولوأن الخثركلها، لأبؤءاب اجعه وما دعاء، س أعظمه 
المشرفالدهماء هدا همل ليزيدوا كانوا ما لأنمهم يستغفروا أن 

هذاإل بقلوبنا ولنستمع الكاق، الوال الكامل، الشامل المزمر، 
فلتعيالزلات، عن ونبتعد الخثرات، إل ايع لنربنا ذكره كإ الدعاء 
محملونؤ\دذين تحال: اث قال، الكريمة، الايات لامتاع أشنا 

رمامدت ما ي اغمر اللهم الض. قلل اب بالدعوات كتاب ل الخاوي رواء را( 
.A«n/-Vاخرت،

•لقددس رموتحمف حرب شهربن احمدرب لوا•  ٣٢٥ا"/ الإواند بمع j تال )٢( 
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ث،بويزمغون رم يجمد يبهمون ه حولومن انمرش 
رخمةثيء كل ومعت ربنا آمنوا، للدين ويستغفرون 

ربناالخحيم، وثؤم'ءذاب سيلك، واسموا تابوا للذين فاغفر 
ائهمآبمن صلح ومن وعدتم الى عدن ات حنوآدحلهم 

دنهمالحكيم- العزيز أنت، لثإ إن—امم، وذري وأزواجهم 
الفوزمو وذلك رحمته، فقد يومثد السيئات ئق ومن السيئات، 
.٩( - ٧ )غائر: الخليم؟ا< 

ولوالديناولكم، ل وغمر وإياكم، اش ارشدن - فانظروا 
هذاإل آنغلروا - وذؤيكم ا وذؤينوذرياتكم ولذرياتتا ووالديكم، 

المرل(،وحسن الأدب حن الملائكة من به نتعلم الذي الدمحا، 
تبلوتعال تبارك اث عل بالثناء بدأوا ما اول، بداوا كيف إليهم انظروا 

)ربنات ربنا عل ثنانهم ق وقالوا اش، بحمد نبحوا ، يدعو، ان 
فهواللاذكة، مجن الخاء مدا اعظم فإ وعلما(. رحمة ثيء كل وست 

كلوست )ربنا الخاء مذا وبعد الإجابة، به يتجلبون وتضرع ناء 
الأدب،مائة الحق وائم وهن-ا اسغمارمم. بداوا ( ^lfjرخمة ثيء 
تابواللدين )فاغفر الخاء: هذا بعد لألوا وال0ةة، الرعاية ك،ال وفته 

ذلكبعد دعاءهم بداوا ثم . الححم(. عذاب وتهم مثيلك واتبعوا 
حذامكيا وءا-خم( الي عدن جنات وادحلهم ا )ربنربمم تمناجاة 
الذنمءو ون*حن نتعلم ان اعثلم فإ 4 )ربنا، والداء واكنرب القمع 
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ربمارخمة ثيء كل ومعت )ربما )ربما(، الكلمة حد• نبيا ان 
كانبل مدا، عند دعاؤهم يتف ولر . عدن. جنات وادحلهم 

بمدلحم رجوا ثم • والدريات. والأزواج الاباء س صلح لن شاملا 
أتت)إنك والحكمة! بالمز؛ وصنو• أن بمد السينات، يقيهم أن ذلك 

تمولعكا>ا رحمه، فند الئات اه رنا• ومن الحكيم(، العزيز 
فوز.بمد• ما وهوفوز رخمته( يند يؤمني السينات تق )وس اللاثكت 

الاJينوالملأتكة اللأتكة، من انمرش حمالة هودعاء ذلكم 
القيامةيوم عليهم يسلمون الذين هم الدنيا، ي للومتإن استغفروا 

وأزواجهمآياتهم س صبح وس بدخلونما عدن رجنات لحنة ال 
مماعليكم ملام باب، كل من عليهم يدخلرن )واللاثكة وذرياتأم(، 

الدار(•عض يمم صرتم، 

الملهرةالسنة أما اه. كتاب ق الومتئن هواستغفار ذلك 
وتييجالتالمح، ه ؤييئن الض، به ممر الذي الك-ثد ذأك س ز٠ء٠ا 

اللاثكةإن الملم، شل 3، جاء ما ذاك ءن • • • ئ-لك، ١^٣، لأ 
يصع.بما رصا اللم دلالب أجنحتها لتضع 
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أحاديثوردت وتد . . ويولفونألأ،. يألفون الذين أكنافا ا،لوء!ثون أخلانا 
الومنميزان ل أثمل ثيء من صما تال فقد الخلق. حن ضل فل 

وتالاوذيءأ(لآآ الفاحش لمغض اش يإن حن، خلق مجن القيامة يوم 
صاحبوإن الخلق، حن من أممل الزان ل يرصع ثيء من اما ه: 
نعبدالد وعن والمحلأْارم الصوم صاحب درجة به لملغ الخلق حن 
إنيقول كان وإنه متفحشا ولا فاحشا اش. رسول يكن ،لر • تال عمر 

اخلأةاأرا(.أحانكم محياركم 

الخلقIحن 

أن١"^، حن أن الماس من كم يظن الخلق؟ حن م ما ولكن 
الخلقموء وإن الامحساب، لأتنه ينضب لا وأن عصيا، ان الأنيكون لا 

سب،لائق يغضب يقولون، كإ الإوانأحمر،اوعصيا يكون *وأن 
مرعةعد القضية، دالْ محي يقفا الخلق حن فليس ■>اطيىء فهم ومحيا 

الصفاتجيع تشمل عامة كلمة الحقيقة ق الخلق ولكن أوبمك، الغضء_ا 
مجعامالت_كاأو _الثا، لر،معاملتلث، أو الناس، معاملة ق إليها نحتاج الي 

تصفوأن بد فلا حلقه حسن وص الخلق، محو هذا . . ائ،. كد.التمسك، 
محلق،والأمانة خلق فالصدق ولفه، وللناس لربه معامالته ونحن نفه 

علاماتس وتركها الإممان، علامات ن وهذه خلق، العهد بوالوفاء 
الفاق.

)الجمعضعيف ومحو الري سر بن صالح وانمغترومه ي ^١^( ١١روا• )١( 

•٢،• r/iTالخلق حن j حاء ما باب< والملأ الر كتاب  tiالترمذي احرجه،ا ،٣( )٢ 
غريب.حدت والثام صحح الأولرحن من د؛ال، '٢ ٤* 

ص0 .ج والخاء الخق حن اب بالأدب محاب ل، القالي ئدا• )٤( 
.TYJ
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حلق،والخاء حلق، إحة وايحلهم،، والحلم حلق، والصر 
خلق.والقوة حلق، والعرة حلق، واللتن حلق، والرحمة 

وياطن;ظاهر دائرتان للإنسان 

رصاتمنحك الي الفتا الصفات ر الأخلاق إن القولط ومحمل 
أوقلانمان، شبان له الإنسان إن الضب، والراحة الناص، وحب اف 

داثرساسين:

وفذاان، للأنالثرى اعان وهومحادا ٠لا٠رة شبة الأول: 
ونمر،طول ص إحص-اؤمحا، بمبا كشرة صمات الذلامح_ري الكيان 
..اليدين. ل وغلغل الوجه، ق وسعة ونحالة، وضخامة ومواد، وبياض 

الكشرة.الصفات ص ذلك غر إل 

نالحلمكيلك، ممرة صفات وئ اuطة الدائرة نهي الثانة: أما 
الخاش،اطه وربوالهصر والفهلنة، والكياسة والتحمل، والصفح والأناة 

فمنحنا، القنامر خلقنا يكون أن نحب وكا الغلن، وحن والثجاعة 
كيلك.حنة أخلاننا نكرن أن الدعي 

يغئامحر*الإنسان نحكم عدم 

-القضية آرذ0 وأعي بديعة، لليفة دنيقة لقضية نتنبه أن بم لا ومحنا 
تتحكملا قانتا شيئا، الظاهرة صفاتنا ص غللن، لا أنا - اث أرشدكم 

اكالوبم، أذنيلث، وصغر عينيك سعة أو ، لون أو ، ونحرك بهلوللت، 
تباركالد شاء ولكن الظاهرة، الصفات هده ص قيء ل، تتحكم لا أنت 

أنذلك الغة؛ بربانية حكمة وتلك الياية، صفاتك ق ممتحن أن وتعال 
نرتبولا أوسوئها، الماملة بحن صالة يا ليس الغلا٠رة الصفات 

ولاطوله، عل لابحاكم فالإنسان ماىنون، ولايمملق فضيلة، عليها 
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اولثكعند الحضارة، يدعون من عند نراه ما إلا اللهم بثرته، للون بمم 
قنراء مجا والتاخ، اللون إل يرجع نميزأ الناص ض ممتروا أن إلا الذثنأبوا 

وأمريكايريطايا حكام من الميز لهدا الؤيد الوقف ول أفريقيا، جنوب 
يعصمحي والشأ، والولد الهوية إل يرجع تمتبمز من نراْ وما وغثرهما، 

القانية، الأنتعاسة ص محيا حال، كل عل . . . الأفراد، وبعض الدول( 
يمررفيها، مساومة لا صراحة يقرر الدي الإسلام الق، دين عن ابتعدت 

وآلهعليه نبيه ؤيقرر ( ٧٠)الإسراء* آدم^ بجا كرّثا ؤولقد الخالد كتابه 
إلايأبون الاذ*ين ال-تاسع، تقرير لا وحزم، وصرح بكل واالسلأم الصلاة 

.. ذلك. مجن أوأكر وتصربحان وتلءان، ولسانان وجهان لهم يكون أن 
ورمحراميا الحق، ثبات ثابتا تفريرأ يقرر هأ اث رمول سيدنا ولكن 

فأحباه عيال، كلهم •الخلق ذ الناس ؛ن ؛ساواة اليقرر • • • 'بمال، 
بأمهرحلا عتر وقد ذن اير ؤيموعل لعياله»را< أنفعهم الغه إل 'لخق 

إخوانكمجاهلية فيلث، امرؤ إنك بأنه )!'امرته قائلا هو الّكا يبممه 
ممافليثيمه يده غن أحوه كان فمن أيديكم نحت الد جعلهم حولكم، 

وهمكالفتمؤان فيعلبهم ا متكلفومحم ولا يلسس مما ه وليليأكل ي
أملها،وحيبة لحإقتها ؤيا ، وبؤسهاإ الإنسانية لتعاسة يا . . غأءينومحما(لم. 

إذامرتفعة، القرآن أسوار تشيد لر وإذا الارصزإ، ؤ، اس شرعة تقم لر إذا 
وأوحالالشر حماه ل والعري، والارتكاص الترمحل نفسها تقي أن أرادت 

مجنالزفرة محده بعد حدشا إل ولنرجع ■ • - الروعة الزلة والمائة الرذاتل، 
القالب.زفرات 

ومهعود مإبن عن والأوسط الير ل الطرال رواء ١ ٩ ١ / a الزواتل- محع ل، ؛-ال ( ١ ) 
••زيك ١^^، مادين دمرا؛ء. عمم 

•٣/ •T الخاملة ار من ايامحى باب الإيمان كتاب j الخادمح، روا• )٢( 
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وتناومعدومحا، باس سترد فكيف وإلا بالأمة، جوهرية اصيلة صمات 
لنأمورها، أولياء وتقوم أمورمحا، زمام وتمالك داخلها، من الطغيان ثاوة 

حياتماجنات ل ونشع الأخلاق، ءذْ أنوار مها تثع لر إذا ذلك سممليع 
الرزاقعد يومنا الشخ لخال تميدة ومن الزكية، الأخلاق محل0 راثحة 

مسهال يقرل، تعال اث رخمه الشهدى 
عربثالبق تتاء ليعالإل 

يبهمبرسا اب أهإذا با نحي

ثبتمل حية |لآخلأق ني 
رحيبخلق فغار• اج ون

ا؛حيا نليس لالأخلاق هي 
يطيبعيش ولا ذبا إذا 

المخازيمذء عل لمني ا يف
فطاخ نا ملبس ول

الحسيه ؤيعنون - الحس اروى ال،نول هذا الناس مان -L، ومما 
الحسأحن إن الحسن: حد عن الحسن أي عن اللام عليه عل اس 

الحنأراا،الخلق 

وذبليكسيالثالة: الكية 
مجنأن وعرفتا صائنة، خماصيات ل الحلال، لنمة عن تحدثنا لني 

وتتؤدكدللثح اسم طيبا نتانج ومن الدعوة، إجابة اسم طيب قاج 
اهدأبنور يتخلر فانه االو*بن فرامة أآتدوا ءس بما اه يكرم الحلأرا؛را*سة 

عداالزوص: ي رتال  iT\U/Ytدادمك، الويع ياب النعي محاب ي *اجه اين ردا• )١( 
حمن.إمتاع 
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لأندعوته، نحاب أن وبين صاحبها ب؛ن تحول الحرام الكة ان وءرف؛ا 
يوقنما خير من الخلال ونحرى الكب سليب محليا، إلا يقبل لا طيب اش 

اوالحلألبه، أول النار سحت، من نبت، الذي الخم أن دلكم المد له 
ين«.والحرام بع، 

نمىواحاديثركثيرة متعددة آيامن، ايلهرة والغ الكريم القرآن وق 
أمصغيرأ المال هذا صاحم، كان سواء بالبامحلل، ا،يال أكل عن ال«|دين 

بمونالذين ؤأ0 الصرف، عل نادرأ يئأم جاهلا، أم ءا،لا تميرأ، 
ممراهوميصلون نارا بطويم ق يآكلون إنما ؛_ اليتامى أموال 

إلبما وتدلوا اطل بالبيبكم أموالكم -اكالوا ^ولأ ١( ١ ٠ )الماء: 
)البقرة:تعالموزه وأنتم بالإثم الناس أموال س زبما لتأكلوا الحكام 

أنإلا الياطل يبكم،أموالكم -اكلوا لا آئوا الذين أنبا ؤو\ ( ١٨٨
بكمكان اف إن اشكم تقتلوا ولا منكم فراض عن نحار؛ تكون 
ذللئ،وكان نارا، نمالمه يرنه ونليإ عدوانا ذللث، يفعل ومن رحنا 

الآحادسثsمن كثير لنا تقدم وقد . ..( ١٢٥ )الماء: يسيرأه اف عل 
الكبأن مل من وذكرنا الحلال، بتحري لم المتأمر الي المريقة 

الوأهاله ه نفعل أنقمه فان أحواله، حح ق الإنسان عل وبال الحرام 
كانموته.• بعد - حلمه تركه وإن منه، يقل لا يه تملق وإن فيه، يارك 

عنهاث رصي عود مابن رواه الذي الحديث، ق ذكرنا0 وقد المار، إل نائم 
اس.رمه أحمد الإمام وأحرجه 

ترزئي بما ونتعي ت الرابعة الكلمة 
قحيمال للئ،، اش قم مما والاكمماء بالمير، الأجراء هي اكاعة 

وتنعالماس، سؤال عن ه نفوكف اث رزقه مما اكتفى إذا - الموز كر ي- 
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ملكم جعلتامحا ^^jLJO ت تعال تال الناس. ال إذا - الون بمنح -
رجتنإذا صواث مالها اف اصم فاذكروا خذ فيها لكم اف قماتر 
،فالمانع١١(I٣٦ رالحج رالسره القانع وأءلم٠وا ميها فكلوا جتوحا 

قحرى . . وروعتها• وحصاثمها، العريية س وعدا ساثل، لاص 
هنفوكف اه رزقه بما اكتفى نح • • آخر* معي عل تدل واحدة كالمة 

والخرنح، إن جر العيال 1 نالوا ولماو يكتف وب ال إذا وتع الموال، عن 
اذاعارأ >ك-*0 *از عد•، مما اكع اذا رأك،نحأ غانماو زنعأ، ان عد 

انس.لمشتأل 
وتروحالممى تريح الي انمنات خر س اكاعة ان والخسة 

حننناو اث اعالاْ مما انشع أن ذلك، وتذمه، ١^ وندب عما، 
أنممكن لا مر، والمحالشكر من اموارأ لمنه ورتع العزة، بمحصن نمه 

منذل أما الأثر وق ال-اسأرآ، أشكر تكن قنعا أكن الحا«يثا وق نحترق 
الماسموال المرء يدل الذي لأن صحح وهذا ءدعأ س عز وما يح، 

ماوالءر، امامهم، الوجه ومرخ اءتا:م، عيا والوترف إلتهم، والحاجة 
لتل•اسل>أ، يدل فهرلا كله ذللث، موونة نمه كنى فتي تغ وص ايدعم ؤ، 

أو_اوأ،يذل لا تلمه اه اغى وس فلمه اه فاغى ربه، له نم بما رمحي 
أوأنيمز أن ممكن لا فانه ا يقنع ولر ءلمح من هدا من العكس وعله 
عطلهاثالهمسد؛اللبميةاز ق فال العزة، ّلعم يلءوق 

بنزيوصاللم؛، ي• مب؛، JJا حبصرت 
البتوتتمرم ه بندهر وال

الذيالجرب والمررالنر ك واءررت يم» ءرا« ينال للزال المزض المرن )١( 
(.٣٢٨/يعريه اه، الين يعر 

ا.فنءّمءن دائن الماللأت، ي اسمرك، ردا. س ي س )٢( 
،.١٢محن 
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ةمذلومحب يين كعت مؤلوإذا 
أشعبة الذلثوب كى فالمد 

وفولغانمتن، وفراغ اليد مراغ دانا يشعر ايلمع احب صإن 
والحاجة،؛القص يشعر نهودائا القلب، 

ذفال|را،لا مال اكاعة فإن باكاعة أعليكم الحديث، j روى ولقد 
لأنمنه، لياحد لكنزه ير-؛ع فاته انفق مجهإ الكنز صاحبا أن هذا وشر 

كاولك،الناس، إل بالحاجة ينعر لا الكنز فصاحب الكشر، المال هو الكنز 
الناس،إل بالحاجة يشعر ولا عنده مما يكتفي ؛القناعة، الد أكرمه الذي 

صاحهيعف، الكنز كان فإذا يتهي، ولا ينفد لا كنزأ القناعة كانت، هنا من 
١٦٠اض أكرمه ومن صاحبها يرفع كدللث، القناعت فان الماس، موال عن 
جاءكإ العزة. نحلج، الي هي القناعة هذه . . أحد، إل يده ممد أن عن 

الصفامحت،أرنع س ور فالعزة ءدع| من عز وما تغ من ذل »ما لأثر ال 
ؤيتربلالشذي، عرلها ؤيتئم الزكي ءلعمه-ا يذوثم، إنما وأء-زها، 
ولاالشاب، بفاحر العزة ن، قالي؛القناعة، الد أكرمه س الواش، بربالها 

يقول:حيث، الشافعي الإمام عن الله ورصي المال، بكرة 
وتشرىاع بتو لاب يثعل 

أكراممن الملمس لكان ؛مالي 
الءبم-ثاما قتو لنض هز جون

واكماأءز ت، كانورى الفوس ن
والأخر؛الدنيا رحمن يا اللهم وارحمنا عنا، أغنتهم صن اللهم خاغتا 

رزكا.مما اللهم ونما مواك، س رحمة عن بما تغشنا رحمة ورحيمه،ا 
م، rrما رأى فلط س عل( رجل دخل نال: هربرة أن عن 

المنورفوضعتهاوإل الرحا إل هامت، آمراته رامت، قاليا المجية إل خرج الحاجة 
مردكومر ادءزُم، اماهمل بن خالد دب الأوصط فا ا"؛م-بم؛_i، الهتض؛ ؛ال، )١( 

)الجمم'ا/ا-هآ(.
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قال:اعتلات قد الحفنة فإذا فنظرت ارزقا اللهم قالت ثم نجرته 
شيثابعدى اصبتم فقال الزؤج هم"؛ع • تال متلثا مجدته الترر إل وذمت 

هللني ذلك فدكر فرفعها الرحا إل قام ربنا، من نعم أمرأته نالت 
قال:رواية وق القيامة. يوم إل تدور تزل لي يرفعها لأ لو انه أما ت فقال 

ملأىالحفنة فإذا وتجز نعجن ومجا نطحن ما أرزقا اللهم أمراته فقالت 
عندكمفقال زوجها فجاء ثراء جنوب ملأى والتنور طحن والرحا خزأ 
رسولفمال حولها فكنى الرحا فرغ الد رزق فد أو الد رزق نالت ثيء 

القا.ة«>0.يوم إل ست لوتركها ه الد 

أحبهولا سليبمي بي أحد حدمحي قال الشحم ين العلاء أن وعن 
ممارصي ض أعطاْ بما بدم محتل رجل عز اث أن ه الني رأى فد إلا 

يباركلر يرض لي ومن ووسعه فيه اهذ بارك له، ايد ق*ا 

اصحاحاومدح ومدحها عليها والحث القناعة ق الأنوال كرت ولقد 
الخفاء:>مكثف ق العجلون قال 

افلحقد مرفوعا عمر ابن رواه ما مما ت كثرة أحاديث القناعة وق 
تعال:قوله ق عل وعن آتاه، مما اش وقعه كفافا، ورزق أملم من 

جبربن سعيد وعن القناعة، قال ( ٩٧)النحل• طيٍةه حياة ؤ؛كحييته 
إلاالقتؤع ل يكن لولي الحاريث، بن بشر وقال احد، إل تججه لا قال! 

حرصاكمن امحي الحكإء بعض ونال احسه، صسلكفى بالعز التمتع 
اللهم•' . دعائه من وكان بالقصاص، عدوك مجن تنتقم ك،ا القناعة ب

تم.الاوط j اص ودوا. والزار احمد دوا. ا/أْأ • اّاثد بع j ذال )١( 
ممان.وهما اسداي وشخ الزار شخ غم المسح دجال درجانم 

اسمح.رجال ورجال احمد روا. •ا/لأْأ تالفيادبمع )٢( 
■)م(جآصاْا

-٥٩٦



ى:الد رنحي وللثاض ب، ل وبارك رزقي مما نمي 
تالدناعسني لنن الضِ عزيز 

اعهلنلمخلوق يكشف ولم 
عزكل الشاعه ادسي أن

الفاهمةمن أعز غى وأي 
مالرأس لممسلثج قمذمحا 

بماعةالمنوي مح وصبمثرعا 
أيضا;وله 

نمىارحت فم-هلام_ع_ى ات 
وئتبميئ ا مالممل إن ف

اتمنان وكؤع منالواحيت 
ممونعسرنحى ائه إحيفى ن

عبئالتج قينجل *؛لمع إذا 
هونوعلام انة هملته ع

الماعر:وتال 
هلؤع نقلا من غي الم طعذاق ا م

راغمجمتاش عا ما عانقترى ولن 
مغتهنحند انه س والنزف 

حجراأوليته وإن عزتنا صاع ما 
وعفةقنوعا أحلاقي سربلمتح ولخره; 

ذبالمن كنوز أحلأني ييى نعن
لأهلهكالقنؤع حنتا أر فلم 

الطلبل عاش ما الأنا0 بجبل وأن 

-٥٩٧-



ص:ه ئيء إل محيي تذم ولا الخامة: الكلمة 

وميإليها احتياجنا أشد وما أثرها، أعظم وما الكلمة، ماو0 ابلغ ما 
القالب،به يعالج ما حير ومجن التقى، ادؤية أفضل من - اس يعلم ؤ- 

منكثير لنيل موسهم وتعلمح رغبامم، تتشعب الذين أولئك وكمون 
الهمؤيلزمهم ةلر>رم، ؤيشغلون تنومهم، ؤيتمون والمئتهياتا، الرغائب 

ترسكنعن انمدْ فأحدهم عل الثيء حب ض وربما نمار، لمل 
محوزأنلا  ١٠ا0 وانحقوق، من عليه  ١٠أداء وين بينه وحال واجباته، 

الذيالثيء هدا أن السكين هذا عالم ما ولكن وأصمه، وأعاه نشى، 
اركتباش لأن ابدأ، ينالها لن فيها بملمع الي الخاحة هذه وأن فيه، بملمع 
.له يهدرها لر وتعال 

رغبةلتحقيق ا نفوسنتنزعج ما فكثيرا حياتنا، ق واقعنا هو هذا 
خميحتحقيقها دون تغلق وممن رجاء، كل ا تحقيقه3، وبذل ا، فيه

محرمالر لأنه إلا ذلك، وما الفضاء، نواحي كل عالنا وتد الأرجاء، 
وماجلفا، من حالفتا ما اللهم فال؛ حن الرسول.ؤ وصدق فضاء، 
سثتما كله، دلكا يدي بثن يمشيثتلثا فول، من أوتلت نذر، محن نذرت 

.ا)ا(.كانوالمتشألميكن.
أحد،يتكرم لا جيعا به نقر كنا وإذا ينكر، لا واقعا هذا كان وإذا 

صرنتهثيء إل قلبي نذهبا أولا وعفلمتها املمة هذء قيمة ندرك قانتا 
يكرمالي الباطنة العم من ونعمه الد، من عغليمة لرحة واث إنما عكا* 

بمدرلر ثيء ق ينشغل أن وبتن بينه فيجول تله بمرق حننا همدْ :؟ا 
يكونوأن تحميله في،الاتقدرعل تنشغل لا أن راحة ص أعنلمها ما . . له. 

ه.•  ٨٧رقم اصح إذا بمرل،  ١٠باب الأدب كتاب ب، ابريائي لوا• )١( 



تندرلر لك يقدر لر الدي إن أتش • • • عليه وندرت لك ندر فٍ،ا شغلك 
ومهإقوتك،، لكنت ومهإ عمرك، طال مهإ كيلك، عليه تقدر ولن عليه 

لنلأنه له يندر لر ما كل عن قلبه صرف اث عناية حك من إن 
مابين مميز أن يتهليع ولا الغيب، يعلم لا ان الإنولكن • • • عليه يقدر 
وحنكتهتدييرْ عل يمتمد وتد يكتب، لر وما وماكتيه يقدر لر وما له ندر 

نعلملا ا كنولما تدر، فيإ ؤيتهاون له، اه يقدره لر ا مبفيشتمل ورأيه 
ثيءكل عن تلوما مرق ان تعال اث إل نتوجه أن الخير ضن الفج،، 

تحقيقه.كا قدر يب 

وعيالأول فالكلمة والأحرة، الدنيا صلاح فيها بمم، الكايات عدْ 
كانإذا إلا الرب، مغفرة تكون ولن العادة منتهى مر الدنج، مغفرة 
الاسإرصاء الخلق، معة ور اكانية الكلمة وق بحانه الرب، رصوان 

صلاحالأول الكلمة ق . . داثا. تدرك لا غاية ذلك لكن وإن - ورمحاهم 
الدث.صلاح اكانية الكلمة وق الأحرة، 

نجيهاالأعضاء طهارة الكم، يبؤ ور اكاكة الكلمة وق 
الكلمةوق الغي، بملعم والشعور القناعة الرابعة الكلمة وق . . الحرام• 
فا، وراء• فانية ولا حيرفيه ولا تحته طاثل لا ما كل من الراحة الخامة 
,, وصايا. محن -بما وأعغلم لكانا من اعنلمها 

نجبوأن الختر تمنحنا أن متوملجن متوجه؛نا ربنا اللهم لك فنض/ع 
اثثاء الذي الدعا، حدا منا كل الد إل يضرع أن أجدرنا وما دعواتنا، 

تكونونرجوأن الذ، شاء إن حير لقال وإنه الخاسئات، هده به نختم أن 
لاغمر |اللءم الدعاء حدا اه إل »نا كل ليتوجه كدللثا تومحق علامة 

٥٩٩



دلارزمتي ا مبوتنعي كى، ل يطيب حش، ق ل روّع ذنص، 
•ءيء صرفته ثيء إل تلي تدمب 

وملم،وصمه أله وعل ممد ميدنا عل وبارك وملم وصاىاض 

اللهما واحشرتسنته، وات؛اع اللهم وأكرمنا وبعد، الدعاء هذا مل 
حوصهس مثربون الخوض، عله يردون ممن اللهم واجعلنا مرته، زق 

كلق الفضل ولك والاخرة الأول ق ربنا الحمد وك بررصه، ؤسعمون 
•العالتن رب ض والحمد . . الخلم. ذوالفضل ربنا اللهم وأنت ثيء، 

النؤيةللهجرة والق وأربعاتة سمعة عام الفرد رجب من الماثر 
منالعامر الوافق اللام. وأنش الصلاة أفضل ماجها عل الشريفة 

للميلاد.والمؤ وسعإثة وتإن؛ن مع منة آذار 







الألف؛حرف 

٢٩٣النقالة الزكاة j كبت لقد محي، شي فوالدي ابشر 
٤٥٨الحق لصاحب نإن يعره . . . يقاصاْ اعراي .و الّ؛ي أف 

-قالا

٤٢٠ ،  ١٩٣ئلكان النائم ئرى ما أتام 
٥٩فيكم الرتوب ما أتدرون 

١٩٠، ١٩ألقوحا ح؛ن أهالها عل هانت هدْ أترون 
٥٥٩ا،لومن نرامة آتقوا 
٢٤٣إلا لله لا أن شهادة عل فاشترط لابايعه . الد رسول أتيت 

اس

٤٦٢السح الوبقات اجتنوا 
٥٠٣داود صلاة الد إل الصلاة أحب 

٠.٤٤٧ . يكنزون. ادالذين الد تول عن اخثرف 
٢١١عائشة يا فقال; القمر إل فنظر يدي النص. أخد 

١٣٩أيديكم تحت، الد جعلهم حولكم !خوانكم 
١٨٠همد مض ايد أراد إذا 
٣٩٧حلابة لا فتل بايعت إذا 
٤٧١،  ٤٦٩البقر أذناب واحدتم بالعينة بايعتم إذا 
٢٣١طعامه وهمد لحوله عند الد فدكر بيته الرحل لحل إذا 
٥٠٢لد الحمد فاليقل أحدكم عطس إذا 

-٦٠٣-



مجدالجد؛ آدم أبن زا إذا 
رجلانيتنامر فلا ثلاثة كتم إذا 
عمالهعثه آمطع الإنسان مات إذا 
منهياتوا بثيء أمرتكم وإذا فدعوْ ثيء عن ميتكم إذا 

استء!لختم
أحدكمبباب مرأ أن لو أرأيتم 
بلاليا حا أرحنا 
ترمجواران وارتموا ارموا 

أسهمثإنية الاصلأم 
عبدعلكم استعمل وإن وأطيعرا اسمعرا 
المإءإل يديه بمد أغبو أشعث 
الخنهلكم أصمن حمال ت آممنوا 
الخنةلكم أصمن سنأ ل آصمنوا 

الدعوةمنجاب تكن مطعماك أطب 
لكفهو بقي ومجا الثمن وأمها الثكن سعد ابني أعط 

يتوكلاعتل 
حمالخمس رمضان ل امي اعلهت 
نلاحد يسلهن ب خما اعيت 
كناتخمس أواعلمك شاة آلاف خمة اعطباك 

كيرأحيرأ تكره مجا عل المحبر ق أن أعلم 
جاهلةفيك آمرو إنك بأمه، أعثرنه 
خمىمل خمأ آغتنم 
شافعأالتيامجة يوم يأل فاته القرآن أزوا 
الليلجوف j العبد من الرب يكون ما اقرب 

٢٣٠

٣٣٢

٠٨

,١٢٩ما 

٩٩

١٩٨

٢٣٥

٣٠٨

١١٥

٤٦٥ ،

٥٦٨

٤٥٣

٩٣

٥٨٧

٤٦٧

٥٧٩

١٦٢

٥٩٠

٢٦٤

٣٩

٥٥٤

٢٥

٥٦'

-٦



٤٢٠ولا حول لا تل الحنة• أبواب س باب عل أدلك ألا 
٢٠٥من الجنة يدحل ولا جار دارأ أربعتن إن ألا 
٣٠٢، ٢٩٦هد.يكم وأزلكمحا أعالكم خثر أم؛ ألا 

١٤٠الأاماصارتم؟ةااوالإنس 
،١٤٣ءاس مما جهلتم ما ائكر أن رل 

٣٤٢، ٢٢٨، ٢٩٩، ٣٥٧، ١٩١الأإ0اادنيا.الُو;ي 
٣٨٢شيثأ به تشركوا ولا اث *وا تمادأن عل اث رمول بائعون ألا 
٥٦٦مضغة الجد ل وإن الأ 

٥٩١خلقي محن حلقمح، احنت اللهم 
٢٠٣اللهم 
٠١ ٠ خلفا منمقا اعط اللهم 
٣٤٣عبادتك، وحن وشكرك ذ/ك عل اعنا اللهم 
٤٣٣يومنا كع بمبع عليهم أعي اللهم 

٥٨٣^جمرلطثيوجهل 
٥٨٣وحله دنه ذنبي ل اغفر اللهم 
٥٨٣أخرمت، وما تؤ ندم محا ل اغمر اللهم 
٥٨٣واسمواجمدف ل اغفر اللهم 
٢٦٩علم من ه نعوذ إنا اللهم 
٤٦٢والخزف الهم من بلد نعوذ إنا اللهم 
١٧٨ل نر أنه تعلم كنت إن اللهم 
١٤٣الثر يغضب كا يغضب بشر محمدأ إن اللهم 
١٧٨أسرك إن اللهم 
٢٩٤سخطلث، محن برصاك أعوذ إف اللهم 
٣٩٦-٣٩٤الخوع من بك أعوذ إن اللهم 



٣٤٥وارن ام س ك ^ م اللهم 
٥٨٠ذني ل اغفر م رب اللهم 
٤٢٣عل قرة ولا بعصمتك إلا معميتك عن حول لا اللهم 

إلاطاعظك 

٣٤٠أطن ث ماح لا اللهم 
٥٩٨تذر من نذرت ؤبما حالف من حلنت ما اللهم 
٣٣١ديaلان كأن الرأس ثاثر أحدكم يأم أن س حترأ هدا اليس 

٤٠١سله لر لو انك أما 
٥٩٦اكائ ص إل رلممور ع يرسها لول( إنه أُا 

١٣٥وات؛ناكم ئد أخشاكم إي أماواه 
١٠٧حلية ماثآ م، ق يمرب اث عباد من بمد أمر 

٢٤٠يشهدوا حق الناس اتاتل أن أمرت 
٥١٦تماري ولا لاتد\وي كئت به، اعلمكم أنا 
٥١٦^١^١، لن ائ رص م بجت زعيم انا 
٤٧٢م؟ تدرون عل - القيامة يوم الماص بد أنا 
٠٣٠ ذكري إذا معه وأنا يى، عبدي قلن عند أنا 
١٣٩الرخمة وني الترة ني أنا 
٢٤٤ورصرله عبده محمدا وان له ثريك لا وحده انه تشهد أن 

١٣٩تلبك من الرحة انزعن 
٢٠٧أريتلهن ل، أيان عل انزلت 
٠٠٨الخة يحل اتامهن س أيان عثر الليلة عل انزلت 

١٥٧اوطالوا ءلالآ انمراحاك 
٧٨منكم يرا-غل س إل آننلروا 

٧٨علٍك نتفق ادم ابن يا آنفق 









٠٤ ٠ اكبمرر إل :أدي الكذب والكذب؛إن ليم 
٣١الأخر والوم ورمله وكبه وملاثكته باه الإيمان 

٥٨١الراجفة جاءت اه، أذكروا الناس ابما 
٤٨٠اليام واملمموا الملام أنموا الماس ايأا 

الماءحرف 

١٩٠صٍعأ يالاعإل بايروا 
٣١١الأنمحار ص رجلا علمهم وأمر مرية ه الغي بعث 
١٤٣اه يبل ص املاثم ص اه مج أرجوان ل
٢٣٣خمس عل الإسلام بي 

الماءحرف 

٤٨٠تعرف لر س وعل عرفت س عل الملام وممرا الملعام مملمم 
٤١٦ساشلأتثركبمتجأ 

٥ ٣٨القلوب عل النتن ممرض 
٠٧٩ّ إل لازب إل ربكم؛واه إل تويوا 

الماءحرف 

١٩١فاحغغلو• حديثأ وأحدثكم علمهم، أمم ثلاثة 
٢٤٤ملم ممب علمهن ممل لا تلأتة 

الخم:حرف 
٢٣١الأودية س الرسول. إل ااثيا٠ل^ن جاءت 
'، ٩٩الصلاة ق عيي محرة جعلتا 
٢٥٥حتوق ثلاثة له يجار ثلاثة، الخيوان 



الخاء;حرف 
لأتبعتمومصب جحر لولحلوا حق 

بالصدتةمرصاكم وداووا بالزكاة أموالكم حصنوا 
خمساللم عل اللم حق 

والحرام؛نبين الحلال 
الخاءحرف 
تعلمونما العمل مجن حذوا 

فيهكانما مجن حمالتان 

خطأقق ايى خط 
لعيالهأنفعهم الش إل الخلق فأحب اس، عيال كلهم الخلق 

السالثارح من الد عند امحليب الصائر, فم حلوق 
بمجمسخمس 
سردخيل وزر وخيل أجر خيل ثلاثة؛ الختل 
وزررجل وعل سر ولرجل أجر لرجل لثلاثة الختل 
الخثرنواصيها ف معقود الخيل 

الدالحرف 

أردتوما • • يوط أر دعتي 
مجقالأالحق لصاحب فان دعوه 
الخةلحل العد به عمل إذا عمل عل دلي 
ابنةمن يقرمحا عمل عل دلي 

حضرةحلوة الدنيا 

الذالحرف 

بالأجورالدثور اعل ذهب 

٣٩٠

١٣٧

٢٨٩

٤٧٩

,٣٩٩

١٤٣

١٨٨، ١٨

٥٩٠

٥٧٢

٤٢٣

٤٥٩

٢٤٠

٥٥٣

١٨٥

٢٩٧

٢٨٢

٥١١
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الصادحرف 
٧٣الإممان نصف الصثر 

٢٨٩برعان الميتة 
١٠٠اممانكم ملكت وما الصلاة 
٥٧٢،  ٢٨٧له ثل لا الصوم 
الضادحرف 
الطهحرف 
الئلهحرف 
٣٢٠الخائ يوم مات الفللم 

المنحرف 

٧٣محر كله أم، إن اضن لاص حممأ 
١٦ عليكم مرنحن ان حشيت لكن اجتاعكم عريت 
٤٢٠شريك لا وحس اه إلا إله لا قل قال: أنول لأمأ كص 

له

الدبيأكل فإى بالح،اعة علكم 
طيلا مال اكاعة فان عليكم؛اكاعة 

المالخ؛نداب فانه الليل بقيام عليكم 
الخنحرف 
الماءحرف 

١٨٩سركم ما وأملوا فأيثروا 
٤٣٩ ساعة الفانتفلر الأمانة ضيعت فإذا 
٥٧٢صاثم إي فليقل أوشاتمه قاتله امرؤ فإذا 

١٣٩فيكلكدرطةأ-م 

٣٢١

٥٩٥

٥٥٤

,١٣-



الأنافحرف 
٢٣٢التامات اه بكل،ات عرذ ام 
١٤٧اب ثم باه أمتت، تل 

٣٧٩يزر الراج مثل نه آجري ني، اربمة، التلوب 
٠٢ احلتوا ثم فانحروا نوموا 

الكافحرف 
٢٠٨ثم كفيه خمع ليلة كل راثه إل اوى إذا الرصول. كان 

مهإنمثا 

ندونراجذءحى يسم كان. 
مرنوامنزلأ . اه رسول نزل إذا الناس كان 
فلانةإل به آذموا يقول بثيء أم إذا . الحم، دان 

نحامإلا-زال أن ^،iU كنى 
أوهماءةغلها يردة ق النار ق رأيته إي كلأ 
٢٩١عليه تعللع يوم كل صدفة عليه الناس من صلأمى كل 

الشمس

١٩٧؛اءلل كلمحء"ندوالدنءا
٥٧٢، ٢٨١الصوم إلا له آدم ابن صل كل 
١٣٧دمه حرام السلم عل اللم كل 
٣٥٧ص؛ عل يولد مولود كل 

٢٢٨احمر فأحدهما سمان ورجلان الني. مجح حالما كنت 

١٩٢٠١٨٤غرب jانمنءاكآنارث١ كن 
٥٩٤كنكاتكناشكرالاس 

٢٢٧٠٤١ءله؛ر ا،د س معك يزال ولا الل نمهم نكأغا  viJliكا كن، لثن 

٢٥٦

٣٢٢

٤٩٤

٥١٧

٤٦٣
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١٨٥

٢٢٩

٤٠٣

٢٧٦

٥٥١

j ٤٢ ٥ احزا، ثلاثة عل الدنيا
١٤ كظمها غيفل جرعة اجرأس أمحل جرعة مدس مانحرع 

ا،دوجه اتناء 

عليهكانوا محيي توم.بعد نحل ما 
إصيعهأحدكم بجعل ما مثل إلا الاحرة ل الدنيا ما 
اسثركنمل ُا 
شانهإلا وش، الفحش كان ما 
الدتتلهم قتلوء لم ما 
السائلمن اعلم عما الويل ما 
بطنهمن شرأ وعاءأ آدمي ملأ مجا 
٥٨٨حسن حلق من القيامة يوم الزمن ميزان j أثقل ثيء من ما 
٤٠٣الخلق حن من أثقل التزان j يوقع ثيء من ما 
آمرأةمحاسن عن مرء يكف تمد من  ١٠
الخنمن رينه يه وكل وتد إلا احد من منكم ما 
صدقةله مه أكل من كان إلا عرسآ يغرس مسلم من  ١٠
زايءوما مال س صدقة نقصتا ما 

النسوءوجليس الصالح الخاليس مثل 

وتراحمهمتوادهم ق الومتثن مثل 
شردتناقة له رجل مثل محيا ومثل مثل 

جاءالجيء لعم به مرحأ 
مملعميتلم وجعتا تعدي، فلم مرضتا 
ؤيدءانه ملمن الملمون ملم س الملم 

٢٣١

٦٥

١٦٢

٥٥٧

٥٥٠

١٣٧

١٤٥

٤٨٢

٣٤٤

٢٥٥

٥٨٨
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واحي؛نعل ق أحدكم يمثي لا 

محرلكالنقل نذل إن إنك آدز آ؛ن يا 
شركمن بك أعوذ اه، ربي1وريك ارض يا 
إنكمأنمكم عل أربعوا الناس ابما يا 
بايروفروا لكم يقول اه إن الناس ابما يا 

تحفونما الاعإل س حذوا الناس ابما يا 
انصقJاؤلالكمسمضميام 

عذا؟موى ولد أك ضر يا 
ارءيدعوب الناس عل زمان يأل 
■>القس مقول أحدكم الثيءلان ياي 

الخيربهذا اهد فحاءنا وشر جاملة ل كنا إنا اث رسول يا 
رأيكأما حق والخة بالنار تذكرنا عندك كون الد رمول يا 

العين

محرمجأبجنكم وجعك نمي عل الغللم حرمت إن مائي يا 
كل،اتاعلماك إل غلام يا 
إوعمرك به تمنع أن اليك أحب كان أمما فلأن يا 
اهفهداكم نحلألأ آ-كم الأمارألر معنر يا 
orابملتم إذا ض الهاجرثزن ستر يا 

الرحمل تتقر بعدما اسمة عل اللك يدخل 
الغلالد س خثر العليا اليد 

العل،اءتم الأنساء القيامة يوم يشنع 
الدثالماء إل ليلة كل وتعال نارك ربما ذزل 
ائثانمعه وتثب آدم ابن كرم 

٣٣١

!٩٢

،١٠٧

٢٦٣

٢٤١

٣٧٨

١١٦

٢٢٤

٣٢٤

٥٩

٤٥٦، ٢٧٩

٣٤٢

٤٩٦
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٤٢٣
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٢٠٧انموذتان عثرة: الحادة الخامية 
٢٠٨الإتاذة معي 
٢٠٨الإتاذة نواند 

٢١٠الفلق معي 
٢١٠نرuحاق من الشرالأول: 

١٢ ١ . ......... ٠٠٠ّّ  ٠.٠..ء٠ . ٠ .٠ ٠ ّ . وتب.٠ إذا نر ومن الثاق: اكر 
٢١٣. .........................العقد.و ثر ومن الثالث: اكر 

٢١٤. .................الحر.لفك المتعوذين إل الدuب حكم 
٢١٥. ............................حد..إذا حامد شر مجن الراح: اكر 
٢١٨. .............ا.ّ...م.... .الخناس.الوسواس ثر من الخامس: الخر 

٢١٨الررتتن ل عنليمة حكمة 
٢٢١. .............ّ....ءا..ّء.ءاّالاسّ.لإغواء اكيطان اليب أّ

٢٢١. .........................اكي>لان.مكايد عن القرأن حديث 
٢٢٣الخيطان الك م

٢٢٥الشرديمر علاج 
٢٢٠. .النفاثات.مر وتب، إذا غامق مر حلق، ما شر علاج: 
٢٢٦الحامد ثر علاج 
٢٢٨؟ ......اّ...اا؛.ا..اا.ا..ّ؛....ُ.؛.اّ.ّؤاكي0لان....شر علاج 

-٦٣١-



الشرمة:المة من 

٢٣٣........ ...........خمسأ..عل الإسلام أبي عثر؛ اس الخاسة 
٢٣٤الكن س

٢٣٥اكهاد'ان الأول: الركن 
٢٣٥الشبمادتض معق 

٢٣٦. ...ّ........٠....٠٠٠التوحيد.مدا مميت عل القران حرصى 
٢٣٧اإلدا سانمرات 

٢٣٨انملأة إقامة الثان: الركن 
٢٣٩الزكاة إظء اك1لث:الركن 
٢٤١رمضان صيام الراح: الركن 
٢٤١اس حج الخامس: الركن 

٢٤٣.ّ.ا ....قا...الأركان.j صورأ ليي الإملأم ان بيان 
٢٤٦...ّ ّّ.....لأ....والعمل...التظري لاو>انين الحديث شمول 

الكاياتمذه عي ياحد أءن ه نوله عثرة: الثالثة الخاصية 
٢٤٩ّ....ا .ّّ...............ا....«اا^لضاويخ(سيسلحن.

٢٥٠.. .٠٠٠..................الناص.اعبد تكن ااو>ارم اتق الأول: الأمر 
٢٥٢-..• ....الناب..اض -كن ك اه م قمما وأدنحى الثاق: الأمر 

٢٥٣.. ......................>ut تكن جارك إل واحص الأمرالثاك: 
٢٠٠.. ....مليأ.....تكن  s^،_Jنحب ما االناس واحب الراح: الأمر 

مميتالضحك كرة فإن الضحك تكرص لا الخامس: الأمر 
٢٥٦القلب 

٢٥٦الضحك معي 
٢٥٦الضحك ص يكر• ما 

مادآ......٠ ٠ .٠ ء.٠ ؟.ّّ .؟...؟... ٠٠..للضحك.انمتاؤب ص امثلة 

-٦٣٢.





٢٩٥............. والذم........................انماد؛ ض الغرق 
٢٩٥ا،د ذكر معي 
٢٩٨الذكر نوائد 

٣٠٣.. ....أمرق ا،د بخس آمركم ياتا •' مشرة المادست الخاصية 
٣٠٣الخاست؛ن بض مقارنة 

٣٠٦المع الأول الوصية 
٣٠٦الإمتاع آداب 

٣٠٧الأمور لولا؛ المع 
٣٠٨الطاعة الثانية: الوصية 
٣١٠ان الواج؛ةعلالإنالخاعة 
٣١٣الخهاد الثالثة: الوصية 

٣١٣. ............................والطاعة.المع بمد ذكر. سب 
٣١٣الجهاد ميادين 

٣١٤للجهاد الإعداد انرغ 
٣١٤الإعداد 
٣١٤الشي الإعداد 
٣١٦النكري.ّّ.ّّّ. الإعداد 

٣١٧اردحي الإعداد 
٣١٨الجهاد مراتب 
٣١٩الهجرة الرابمة: الوصية 

٣١٩الهجوة مدلولأت 
٣٢١الجاعة ة:الخامالوصية 

٣٢١حرصالإ'-لأمءلالخاعة 
٣٢٣................. ...........اا..الجاءة.لفارةةاللية الماثج 

-٦٣٤-



٣٢٥مك.ولنصلوصام 
٣٢٩. ........اه إل وأحؤ_ا خير القوى 1الومن عثر؛ الساباة الخإمية 

٣٢٩. ................٠.....الفرد.بمكؤينشخصن الإّلأم محاة 
٣٣٢القوي الين الأول: انمنة 

٣٣٢القؤ؛ معق 
٣٣٣الم؛ أم؛ع 
٣٣٥... باللم.....يليق لا والضعف خيرأ الضعف يكون كيف 
٣٣٦. ..........وامتقعاف.....جبل، صعق الضعف؛ أمام 
٣٣٦ّ. . ٠ .......٠٠... ٠ّّ٠٠ . .....والإستضعاف.الضعف بين الفرق 

..القاعدون. يستوي ألأ تعال يوله 
٣٣٧أصناف لثلاثت انس وصه 

٣٣٨. .............................ينفعك.ما عل آحرصى الثانيت؛ الصفة 
٣٣٨القوة بعد الخرص ذكر سب 

٣٣٩. ............................ا>ص..لغريزة الإسلام تمال.ب 
٣٤٠. .............محاالحرص الميين وأمر الخص الك0ت 

١٣٤ باهأ *واستعن الثالة: المنة 
٣٤٢الإّتعانةلأتكونإلأباه 

٣٤٣. ..ّّ..........................باه.إلا نوة ولا حول لا معي 
٣٤٣. ............................ّاوالتعاون الإستعاة بين تاق لا 

٣٤٤تعجز ولا الرابعة: الصفة 
٣٤٤. ...... ....................الحديث.ق الخمسة الأمور ترتيب 
٣٤٥العجز معي 

٣٤٧القوة تبديد اسباب 
٣٤٧. .......وكذاكدا كان كذا يعك لوم تقل ولا الخامة: الصفة 
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٣٤٧.ب. .......ب.ب..ب.الإرادة س الأم سسا 

٣٤٩.....٠ ....................... .الشيطان عمل نفع )لى سكا 
٣٥٣جهلتم....... ما اعلكم أن ايد إن عثرة: الخامة الخامة 

٣٠٥.. ....................حلال...عدأ نحاكم مال كل الأول: الصنة 
٣٥٦.. .......................مه.ساس ^ن لا وا>م الحل أم 

٣٥٧. ................خفاء...كلهم عبادي حلقت يإل الثانة: انمنة 
ءر.ءمسهم الأرض اعل إل نظر اه وإن الخالة: انمنة 

٣٠٨الأرض. ثياسأعل 
٣٥٨الإلهي المقت أمباب 

٣٥٩المنن عدا آدار 

٣٦٠به والإبملأء لش الإبملأء الرابمة: الخقة 
٠٣٦ .... .....................الكون.j اث منن من ّة الإبلاء 

٣٦٢... ....................ؤ..ا,ء.آه..ابملأْ من الرّولعوأول 
٣٦٣.... .اءءء...ءّيمّ......٠..اهّّ..اإل الدعرة ل الحكة الرام 
٣٦٣الحكة معق 

٣٦٣.. ...........٠٠...........الدين.عل القرمة الهجات هدف 
٣٦٤•••••• .الممزق.........ّ••.تغٍيرواسهم من للملمإن بد لا 

ناماتقرؤء الماء يفله لا كنايا الث، ءاو_وأنزلت ة: الخامانمقة 
٣٦٠ييقظانآ 

٣٦٦الماء ينله لا قوله اولأ 
٣٦٧ريتظااأ ناثا ثانأ 

٣٦٩...... ..تريثا! احرق أن أ*رني اه اوإن ؛ عثر؛ الخامعة الخامة 
٣٦٩ريش نحرض س

٣٧٠.. .....ةريش.......ّ..ّ.......يتحريق اه أمر مجن سمماد ما 
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٠٣٩ ..... ...............................الأحزاب....مرر؛ ق - ٨
٣٩٢خانه.. إلا ض وإن يع له بمي لا الذي الخائن اس: المتف 

٣٩٥.. ...........................................ضء..كلمة س
عنومحوعنادعاك إلا بمي ولا يمح لا ورحل ^١^،: المتف 

٣٩٦وس أمحلك 

٤٠٠ّّ.. .............................الكذب..أو الخل I الراح الصنف 
٤٠٢.ا ....ء..اا..ا.........اّ.اسمراساش...يمّ..الخاص: اكف 

٤٠٢الضحش *عى 
٤٠٥اياكئن آرحم بخس، حص أأوصاق والمثرون الثانية الخ،امية 
٤٠٧ّ. ّ.. ء. . ّّّ.. ...ّ..٠٠ّ..واحالمهم..الماين أرحم الأول؛ الوصية 

٤٠٧ّ .ّ.ّ...يم.يم..اّ.ا.م..ومحالتهم الساكن رحة بض اّبمع مر 
١٤ ٠ ؤ . ّ.ء ء ء . ..ء... ......٠ ..ّ.. .ّ.ّ محودونه. من إل الطر ت الثانية الوصية 
٤١٢. ......ّّ..ا..مء..ادبرت.اّ..وإن الرحم أصل وان ت الثالثة الوصية 

٤١٣الرحم أتام 
٤١٤الرحم يشمله ما 

٤١٦. ......................أدبرت.وإن الحق أنول وان ت الرائعة الوصية 
٤١٩.. .............باه.إلا نوة ولا حول لا أنول أن ة: الخامالوصية 

٤١٩... ............................باه.إلا نوة ولا حول لا معي 
٤٢٠.. ...........................الخديث...ق الأمور محذ• ترتيب حكمة 

٤٢٣..... ...ابتليتم...إذا الهاجرين ممثر يا والمثرون الثالثة الخإصية 
٤٢٤الخإصية  tjjkدى بين 

٤٢٧.. ......ؤ...............فلهورااغاحشةءّ......الأول: امة 
٤٢٧دلألأتكل٠ةالمي. 

٠.٤٢٨ ١ ّ .... ..٠ ٠ ّ ...٠ ١ ..٠ .٠ ..٠ ّ... ..الفاحشة.........قلهور نتاج 
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وجههاث كرم عل ؛ول ت والمثرون التامة الخإسه 
٥ ٢٣....... ..........................لآنضٍتمو>ا الإيل لويكثتم أحغغلرا 

٥٢٣الخامة _، ئزلأ 

٥٢٤. ............................ذنبه.إلا انمي نحاف لا الأول: الوصة 
٥٢٤. ...............الإنسان.لدى الخوف لغريزة الإسلام توجيه 

٥٢٦اه خوف من اضري 
٥٢٦الوصيان عذء من عل ميدنا متمي 

٥٢٧. .ا..ا...ا......يميم..ء..ء.لأ.ء.....ربه...يرجوإلأ ولا الخانة: الومطن 
٥٢٧.. ..............................ودمجوم.محمود الرجاء; أنونع 
٥٢٨والرجاء الخوف تلازم 

ولايسال ان جامل يستحيي ولا والرابعة; النالثة الوصسان 
٥٢٨اعلم اهد ي،نرل أن عام يستحيي 

٥٢٨الحثءلاسم ا-
٠٠اطم لا قول س ٣ يستحيي لا أن  ٥٢٩. ..................٠٠

٥٣٢الصثر الخامة: الومء،ن 
٥٣٣الممر درجات 

حمالخمس ت وامع بن محمد قول والمثرون التامعان الخاسئان 
٥٣٧القلب نمت 

٥٣٨الدب عل الدب الأول: الخمالة 
٥٣٩. ....................صفان.....وهم الوق محالة الثانية: الخمالة 

٥٣٩. ............................اغني;مترف كل الأول: المش 
٥٤٠. ....ّ.لأ.ا......ا.........جاثرّ..الثال:كلمالءلان الخنف 
٥٤١حكامهم مع العلياء مواتف 

٠٤٤ ٠.٠٠ّء......وحديبجن..النماء مثانة كر؛ والرابمة: الثالتة الخملة 
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