


أ!

اُص

صم

و.
ئءأه 

ة:؛

ة



B

I

وء

I

متع'محيىمحأتت
\لظبمقالآوئك

 ١٤٢٤،^٣

الكابذا نثر _• سح لا اه  ٤٢٤© سملأ الطع حتوق 
أيني رسيه حنطه او الأشكال من نكل باى حز»منه اي أر 

ترحتأو الكتاب ا-ترحاع س يمكن اد!لكتردني مكانثكي نطام 
الناشرس مق ■*ض ض؛ذن المحمول دون أحرى لغت أي إلى 

ل-دمحت

B
؛::؟

Iممنضرؤاسخ 
إؤ؛الأعة\لإسمةة\سمبمبف■ 

IIشتيم.ت:آ1سم5؛\ءسمسخ-آآهلأص 
Iي،:س.اويءآسظش-ا-اس 
§اصثأيمجثأئس.تٍ؟؟اسه 

!:؛\^^ TV-\■ ٦۵١٦٥٤٩حدة.ت:
1أ ٤٢٦١٢٣٩اتهيأض.ت; 

I•١• ١٦A٢٣٧٨٢دثأهء.هئ.بلث
|إ• ٢٢٥٦١٤٧٣تقآض: 



م

ة:؛

mtmwMW

7؟

^^س*«سم*(لع



مموصه

ناأنفثرور من باش وتعوذ ، تغفرْ ونتعينه وننحمده ض، الحمد إن 
وأشهدله، شرJاان٠ لا وحده اض إلا إله لا أن وأشهد أعمالنا، سنان ومن 

■وسلم وصحبه اله وعالي عليه اش صلى ورسوله، عبده محمل•آ أن 
تبعد أما 

متعاونمتعاملف متراحم متكافل مجتمع لبناء ليهدف، الإسلام فإن 
مجت«عالخير. صا عاليه ؤييهلر والمودة، والمحبة الألفة وئه نمتكاتفا 

والفرقةالفليعة عن بعيد والإحن، والأنانية والبغضاء الحقد عن بعيد 
بعضا،بعمه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن ١١الّبيا يقول والتفكك، 

توادهمفي اامؤمنين ، I٣١١ الأحر الحديث، وفي ا، اءأ أمحابعه بين وشبلث، 
ساترله تداعى عصر منه اشتكى إذا الواحد الجد مثل وتعاطفهم وتراحمهم 

والح٠ىاالبالمهر الجسد 
الأليمالأمر يجد الإسلامي الوافر إلى المعاصر لم المينظر وعندما 

يدعوناما وبين أحوالنا بين السحيق والثعد النامحمر والنون الحزين والواغ 
الدنياهم على متصارعون ؛يتهم فيما مختلفون لمين المأن يجد ديننا، إليه 

سلوكهفي الغريبا - لم الما ؤيققلدنياهم. يحزنون ما بقدر لدينهم يحزنون 
بالقرآن،نمك لأنه أهاله عن والغريب، بالإسلام، التزم لأنه الناس عن 

يجدلا وحيدأ يقف، - . الأنام سيد بسنة اعتصم لأنه أصحابه في والغريب، 
حين.بعل فقدهم وحد ؤإن الخر على أعوانا له 

منالكثير عند الشريعة شص وغايت، النبوة برمن العهد بعد لما وذللئا 

(.٢٥٨٥)ملر ٠\إ\-\ي، - )ه/٢٧ الخارى عله: ثق )١( 
(.٢٥٨٦)ملر ( ٣٦٧/١)• الممحاري عله: طق )٢( 

٥



عليهانثا التي الأخلاق من كثير راندرس الدنيا، بأمور وتشاغلوا الناس 
وفرطبها اهل ونالحقوق وأنحيت المشرفة، الأمة هذه من الأول الصدر 

يتعلقفيما خاصة منهم ونليل ربي رحم ما إلا ذلك في اللوى وعمت ذءا 
والدينمن ولأسه نحتا تن أو بالإنسان، وألصقهم وأولاهم الناس بأترب 
إلىالأمر تعدى بل لعامل، وحائم وأرملة ؤيتثم وجار رحم وذي وأولاد 
الوانعصعفح إلى يعود وذلك والهجران، والقطعة والعدوان والظلم الإيذاء 
الدنياحبا وغلبة ذكرنا من تجاه عليهم يجبا ما وجهلهم لديهم الديني 
المشاغل.وكثرة القلوب، وتتانر وباعد 

والشرابالطعام إلى الحاجة تفوق أهمية س الفاضلة للأخلاق ولما 
أسعدحياة إلى ويصير الدنيا في عيية الحياته يعيش الأخلاق بهذْ أنه ذللت، 

والفائدةالخير عديم يصح الأخلاق مكارم بدون الإنسان ؤإن الأخرة، في 
العفليم.العلي باش إلا قوة ولا حول ولا والضرر، الشر كشر 

الأديانص دين في تكن لم فريدة مكانة الإسلام في الأخلاق ولمحامحن 
•اممه رسول نال أن المكانة س الإسلام بها بغ وقد الماهج، س مثهج أو 

*إنوفال ،، الأخلأقال - صالح رواية• وفي - مكارم لأتمم بعشتط ارإنما 
أحنكمإلي أحبكم ص ®إن أيضا؛ وقال ، أخلانا® أحسنكم ياركم خس 

والصدقة؟والصلاة الصيام درحة ص بأفضل أخبركم ءألأ وقال! ، أخلاقا®أ 
الالممحالقة، هي البين ذامت، اد نفان البين، ذات، إصلاح قال! بلى، ت قالوا 
يمشيرجل ®بينما س• وقال الدينءر؛،، تحلق ولكن الشم تحلق أقول 

®مررواية وفي ، له٠١ اممه فغفر له النه فشكر فأحره صرك غصن وجل يعلريق 

•تخريجه ّيأنى )١( 
(.٢٣٢١)سلم (، ٣٣٦٦)الخاوي )٢( 
(.٣٥٤٩)المنادي )٣( 
(.O'U)•حان ابن )ا'0آ(، الترمدي (، ٤٩١٩)داود أبو )آ/؛؛؛(، أحمد )٤( 
(.١٩١٤)لم م(، ٢٤٧٢)المنادي )٥( 

٦



السالمين،عن هدا لأنحص راض  ijUsالطريق ظهر على شجرة بغصن رحل 
ربطنهاهرة في النار امرأة ®يحلن س؛ ونال ،، الجهءأ نأدحل يؤذيهم، لا 

كلب#يسما ونال الأرضاال٢،، حشاش من تأكل تدعها ولم تهلعمها فلم 
فنزعت،إسرائيل بني بغايا من بفي رأته إذ العلش يقتله كاد قد بركية يطيق 
يهألم.لها فغفر فسض به له قاسمت، مونها 

-الخلق حن منزلة تجل وقفة عندها وقف البرية الأحاديث، هده تأمل 
وتربيةالوالدين وبر الخلق حمن ولأن الأهمية، لهده نفلرأ الخلق سوء ومنزلة 

والعمالبالخدم والرفق اليتيم ورعاية الجوار وحن الرحم وصلة الأولاد 
الواحبايت،وأعفلم المهما>تإ أهم من هي - اض إلى بدعوتها الأمة ورحمة 

بالمخلوق.ثعلق الي المالحاتح الأعمال أقفل ومن القربانه، 
أقرائهيحمل قويم دين ظل في اش بحمد نمس الملمن معاشر ونحن 

الخصال.وكريم الخلال بحميله الحلي على 

والتنبيهالعظيم الواحمي، بهذا التل.كير الضروري من رأيت لدا 
علىيأحنا٥ كان بما عملا — المباركة — المثن.ة هل.ه فكمث.تا بخمموصه، 

ربايمتثالأ )جهبع اض عبد بن حرير ذكره مجا وهو البيعة، عند أصحابه 
وطمعا،، (ألم ملكل والمح الزكاة ؤإيتاء الصلاة إقام على اف. رسول 

•ألمحن ممع أؤ5مح تعالى•' فال فقد التدكتر قمح، 
وماملأءمة؛الآيا>.ت، والإيجاز، الاختمار على فيها وحرصمتإ جمعتها 

وصورونماذج والأشعار الأثار من فيها ورد ما وبحص الأحاديث، من صح 
هدهفى يحدث عما وقرأنا وسمعنا رأينا مما نعيشه الن.ى واقعنا تحكي محزنة 

(.١٩١٤ملم))١( 
(.٢٢٤٢ملم))٢( 
(.٢٢٤٥لم)م)٣( 
٢٥٦منم)( ١٢٩. ١٢٨/١الحائي)عله .فق )٤( 
(.٥٥)لاين ا ت الدانيات سررة )٥( 
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.مذكرأ راعظأ مرهبا مرهما ذلك وعلاج والعصيان، المخالفة من الأزمنة 
بحاجةنحن الإسلام دعائم من عفليمة بدعامة الرمالة هذه حتمت ثم 

عمالثر فيه الذي الزمن هدا ض حاصة إليها مالحة ضرورة ني بل ماسة 
علاجولا منها مخرج ولا والمحن، والثرور الفتن نته وظهرت طم واللأء 

الدعامت،بهده إلا للأمة رحمة ولا الدعوة، وأمة الإجابة أمة الأمة برحمة إلا 
عنونبمهم بالمعروف وأمرهم ونصحهم اش إلى الجميع دعوة دعامة إنها 

النجاة.درب، إلى أيديهم على والأحد النكر 

٨
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٠الغلق حسن ٠

منكثيرآ أن وهو حاطتا اعتقادأ أذكر الموصؤع هذا ني الكلام وتبل 
معاملةدون الخنق بمعاملة خاص الخلق حن أن إلى فهمه يذهب الناس 

معاملةفي يكون كما الحلق حن فإن قاصر، المهم هذا ولكن الخالق، 
الخالق.معاملة في أيضا يكون الخلق 

الئلقومعاملة وعلا حل الخالق معاملة إذأ; الحلق حن فموضع 
.لهاينتبه أن ينبغي مسألة وهاله أيضا 

•أمور ثلاثة يجمع الخالق معاملة في الخلق وحمن 
بالتصديق.افه أحبار تلقي — ١ 
والتهليق.لتنفيذ ١٠أحكامه تلقى _ ٢ 

واارضال١،.بالصبر أ3الاره تلقي - ٣ 
.ورسوله ه اممه لأمر امتثال فهو ، عديدا فضائل الخلق لحن إن ثم 

لميوبه القلوب، يا وثكالعيوب وتستر الأمور ير ونالدرجات توي وثه 
وطيباالبال راحة وبه والمتحبق، الواجبة بالحقوق ؤيفي الخالق ثرور س المرء 

المح؛جمن فمائل م، ذلك ء؛ر إلى المس 

الملقبههسن 

منجل لتقول .(٣)عنيمم قل ^^٠ و.•' لميه تعالى يقول 

هه.احد الإمام كلام اه بإذن ومأتي (، ١٦)ضمن ان لأعلا.ة الأحلاق مكارم )١( 
)٣(.الحمد لحد الحمية الأحلاق اب اكتنى القد؛ الأسباب )٢( 
الأة)؛(.القلم: سورة )٣( 



ؤبمول:، .^١٢ضثآمض إألثه4 رأم أتم ؤ-مح ت هائل 
.٢٦...\. Lllلقاّى ^٨٧ يقول؛ مثهلى، -أأؤ؛ف يمه نحcبيى 

أنوالني عامة شرعية ثاعدة .صّن\هأأ،، للكايى ؤو*وؤأ تعالى•' ونوله 
اتبعوهالو ومضمونا، أسلوبا ومعنى لفظا بعض *ع بعضهم كلام وفي الناس 
والآحرْ.الدنيا في وسلامة راحة بركاتها عليهم لعادت 

نقتصرتبعضها وعلى وتختمر فنوجز الأحاديث وأما كيره، والأتان 
-صالح رواية؛ وفي - مكارم لأتمم استا بءإنما يقول 

منالقيامة يوم المزمن ميزان في أثقل شيء من ®ما ونال؛ ،، الأحلأقاال 
الصائمدرجة حالته بحن ليبالغ المزمن ®إن ونال؛ ، حن® حلمق 

اض»اتق وقال: حلقااّ، أحنهم إيمانا المزمنين »أكل ونال: القائم«ص،، 
.٢٩حن٠^بخلق الناص وحالق تمحها الحسنة اليثة وأنح كنتا حيثما 

القيامةيوم مجلسا مي وأقربكم إلي أ-مكم من "إن ويقول 

(.١٩٩الأية)^١^١^ )١( 
(.٥٣)الأة الإسراء: -رئة )٢( 
)٣٨(.الأة الثرة:مودة )٣( 
)ا/اليقات ني سعد ابن (، ٣٨١)Y/ أحد (، ٤٢)المفرد الأدب في المخادي )٤( 

)٢(.الأ-نحلاق عارم ني ال>اطي (، ١١٦٥)الشهاب ند مفي التفاعي (، ١٩٢
(،٤٧٩٩)داود أبو (، ٥٦٦٤)حان ابن (، ١٦٢٨)اكرمدي صحح (، ٢٠٠٢)اكرمدي )٥( 

(.٣٩•١ )٣; اكرضب ني ١^^ مخمر 
نياسوري (، ٦٠)\ر الحاكم (، ٤٨٠)حان ابن (، ٤٧٨٩)داود أبو (، ٩٤)h احل )٦( 

.( ٣٩٠والترمب)م؛ اكرضب 
الحاكم)ا/(، ٥٢٧-  ٤٧٢. ٢٥٠أحمد)Y/( ٤١٨٢أبوداود).(، ryrfy)الدارمي )٧( 

والرشب(، ٢٢، ٢١/٨..٣.٣/٤الزوائد)يبمع (، ١٩٢٦- ١٣١١)حان ابن ٣(، 
(.٧٩١)الصحيحت وانظر: (، ٤١١/٣)

الحاكم)ا/م(.(، ٤٧٩)حان ابن أبرد\ود)1/سإ(إ احالفىمدْ)آ/.هآ(، )٨( 
(٣٢٣٨)الدارمي (، ١٧٧-  ١٥٨-  ٢٣٦-  ١٥٣/٥)أحمد (، ١٩٨٧)المرض )٩( 

الخرمب)٣;في الخازدى )\إ٦^\ه الأوسط في اليراني الحاكم)ا/؛ه(، 
٣٩٢٨.)



يحبما لأخيه يحب حتى أحدكم يرمن ارلأ ،; ٢Jlij، أحلأءأ(ار نكم أح
لنمه®،يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم يزمن ررلأ فقوله هءرأآ. لنف

ربطهاأن شأنها من بالغ لوك والللأخلاق ومعيار أخلاهية تربوية قاعدة 
القاعدةهذه وفق بالسير إلا الإنسان إيمان يكمل فلا بالإيمان، ه اكي 
حشرأي لنمه®، يحب ما لأخيه يحكا حتى أحدكم يزمن ررلأ المعيارت وهدا 
لفهيحب ها له يحب أن رص جبلي، الفعلري والمعيار لأخيه، الخير بمحب 

لتمسه.حيه على الثه جبله الذي الحتر ْن 
دروف، 

مرجعهللأخلاق أمرك صلاح 
المائل:در وش 

بفست،ما الأخلاق الأمم ؤإنما 
والماثل:

أخلاقهمفي القوم أصيب ثمإذا 
والماثل:

النفوسقبح مع الوجه حمال 

والنالل:

وحدهينفع العالم بن نحلا 

تممت؛الأخلاق النفس فقوم 

ذهبواأخلاقهم ذهثت، همو فان 

وعويلامأتما عليهم فأقم 

المجرسنر على كتندبل 

بخلاقه ربتؤج مبم لا م

الخلقحسن 4ن نماذج 

فيه:مولاه قال الذي ه المى أحلاق من نماذج على نقتصر 

(.٧٩١)الصمحت وانظر: 0/أ-إ(، اكرغيب ني والمذرى (، ٢٠١٨)الترض )١( 
(.xitirA)الترقب (، ٢٣٥)حان ابن (، ٤٥ملم)(، ١٣)الخاوي )٢( 

١٣



الصادني لأنوم ®إني يقول محرة أؤ رثؤل ؤ( ئقم َ؛ن 
أشقأن كراهية صلاتي في فأتجوز الصبي بكاء فأسمع فيها أطول أن وأريد 

لينال فما ستين عشر الرسول. )حدمت خهئع: أنس وقال على 
فعلتألا أنمله؛ لم لشيء ولا نمالخه؟ لم فك لشيء قال ولا أف، قل: 
مر)إذا هء: أنس وكان . حلقا( الماس أحن من اض رسول وكان كذا، 
•ظؤد جابر ؤبمول ، يفعله( افه رسول كان ؤيقول عليهم يسلم الصبيان على 
إذاكا ه: عش ؤيفول لأ(لْ،، فقال: نمل شيئا . ٥١رسول طز )ما 

أقربأحد يكون ضا ه، افه برسول اتقينا القوم القوم ولفي، البأّم، احمر 
العينإلى 

صبيانهمؤيداعب ؤيحادثهم ؤيخالعلهم أصحابه يمازح س وكان 
يجيبوكان يعنف، فلا حجرْ في الصبي بال وربما حجره، في ؤيفعهم 

المدينة.أنمس في المريض ؤيعود والفقير والغض والعبد الحر دعوة 

وضعها.سجد ؤإذا حملها قام فإذا امامة حامذ وهو يملي ه وكان 
منالمقامات فأعلى ، تبسم( إلا افه رسول رآني )ما ن )جهته حرير ؤيقول 

بالمهاز.بثاما بالليل بكاة كان 
نملما نمير أبا ®L لأحدهم: فيقول الأطفال )يداعب وكان 

مثلصغير طائر وهو ثغير معه وكان صغير، طفل كنية عمير وأبو المغير؟®، 
الرسول.فكان واغتم الصبي عليه فحزن الغير هذا ( iUj،العصفور، 

(.٢١)الأة الأحزاب: صورة )؛(
)ا/البخاري اكع)آ/ا«أ(، احا.)ه/ه.ما(، الماش)آ/؟ْ(، (، ١١داود)ابر )٦( 

نووي(. ٩٦-  ١٥)ملم تع(، )«ا/أْا الخارى )٣( 
(.٢١٦٨)ثر (، ٦٢٤٧)اJخائ )٤( 
(.٢٣١١)سلم اوخ1ري)أما>أ(، )>،( 
)ا/أها(.احمد )٦( 
(.٢٤٧٥)ملم (، ٦٠٨٩)التجاري )٧( 



،.النغيراا(أ فعل ما عمير أبا ®يا قائلا؛ يلاطفه 
نقال:الخالق حن علامات بعضهم حح رند 

صدوقالصلاح، كثير الأذى، نلسل الحساء، كثير يكون أن هو 
وصولابرأ الفضول، قليل الزلل، قليل العمل، كثير الكلام، قليل اللسان، 

سباباولا لعانا لا شفيقا، عفيفا رفيقا حكيما راصيا ثكورأ، صورأ رقورأ 
باشاحودأ، ولا بخيلا ولا حقودأ ولا عجولأ ولا مغتابا، ولا نماما ولا 

قوةاض، في ؤيغفب اض في ؤيرصى اض، في ؤيبغض اض في يحب محاقا، 
سعةقمح، وبذل نغقة قمح، وانتماد يقين، في ئيمان دين في وحزم لين في 

استقامة.فى وبر حق فى ؤإعطاء فاقة في وقاعة 

أحمد٠عندالإمام الخلق حسن مة م٠ 

السنةأهل لإمام ذهبيا كلاما الإيمان شعب في البيهقي الإمام ذكر 
الأرفقنحو النفس سلامة الخلق: حن )ومعتى مه: قال حبل بن أحمد 

فيمايكون وند تعالى، اش ذات في ذللت، يكون وند الأفعال، من الأحمد 
الناس•محن 

اضبأوامر الصدر منشرح العبد يكون أن - هق - اش ذات في وهو 
عماوينتهي نحرم، سلسا به، النفس طيبا عليه، فرض ما يفعل ونواهيه، 

الخير،نوافل في ؤيرغبا منه، متضجر غير صدره، به واسعا عليه، حرم 
إلىأقرب تركه أن رأى إذا تعالى، اش لوجه المباح من كثيرأ ؤيترك 

٠العيودية 

غيرهيطالب لا بحقوته سمحا يكون أن الناس بين المعاملات ني رص 
سفرمن ندم أو نعد، فلم مرض فإن منها، عليه لغيره يوجب ما ؤيوفي بها 

(.٢١٥٠)ملر(، ٦١٢٩)الخاوي )١( 



فلمتكلم أو يمكن، نلم قوم على يحل أو عليه، يرد فلم ملم أو يزر، فلم 
أويزؤج، نلم حهلب أو له، يؤذن فلم صدبق على استأذن أو له، ينصتا 

لم. . ذللئ،. أشبه وما ينقص، فلم استنقص أو يمهل، فلم الدين امتمهل 
جفيقد أنه ه نمفي يثير ولم حاله من يتنكر ولم يعاقب ولم يغضبا 

الأنه يضمر بل بمتله، إليه بيل الوحد إذا ذلك، كل يقابل وأنه وأوحش، 
البرإلى وأقرب، وأفضل أحن هو بما منه كلأ ؤيقابل ذلك،، من شيء يعتد 

فيكهو عليه يكون ما إيفاء في يكون ثم ؤيرصى، يحمد بما وأسه والتقوى 
شفاعةفي حاءه ؤإن عاده، لم المأحوه مرض فإذا له، يكون ما حفل 

أعانه،معونة إلى منه احتاج ؤإن أمهله، دين قضاء في امتمهله ؤإن شفعه، 
كانتاكيفا يعامله الل.ى إلى ينفلر ولا له، سمح يٍح في محه استؤإن 

إماماالأحسن، يتخذ إنما الناس، يعامل كيم، أو حلا فيما إياه معاملته 
يخالقهآ٠ولا نحوه فينحو ه، لتف

:٠٥١في أخي 
نحنأين بربكا لي قل نم ورابعة وثالثة ثانية مرة النص هدا قراءة أعد 

أحمد؟الإمام ذكرها التي الصّفارتا ال٥ هص 
وحدناتة الأهل إمام عن البيهقي نقله الذي النحي ا هن. تأمل من إن 

فلاالمشرقين، يعد الخلق حن عن بعيدون - ربي رحم من إلا - حميعا أننا 
للحقوق،قضاء ولا للغيفل، كثلم ولا بالوعد، وفاء ولا عفو، ولا صفح 
وتهاحر.وتقاؤلمر ونحاسي. وتدابر وتباغض، تناحر ؤإنما 

الأنبياءحاتم أمة للناس؟ أحرجت، أمة حير أنحن نحن؟! أمة فأي 
اللهمالقيامة؟ يوم الأمم على ستشهد التي الأمة أنحن المرسلين؟ وسيد 

غفرانلئ،.

وتقديمالواقب، في والنفلر نا لأنفمراجعة إلى بحاجة جميعا إننا 
وتركالأمور بمعالي والأحذ وحفلوتلها، النص مصالح على الدين مصالح 

الظلمأمواج به تشق النبوة، ميرايث، تحمل الإيمان سفينة تنهللق ح؛ى سفاسفها 
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الفسيح.اه كون ربؤع إلى والهداية تالور باعثة والضلال رالجهل 
الخلق;حمن يه يمتحن ما وأول 

غيرهحلق سوء من ثكى ومن ت الجفاء واحتمال الأذى على لصبر ا٠ 
منتمل بأن الأذى احتمال الخالق حن فإن حلقه، سوء على ذلك دل 

الرذائلمن التخلي فهو نللمك. عمن وتعفو حرمك من ونملى ثعلعك 
وجهفي التسمك< فوله منها كثيرة ذلك على والأدلة بالفضاتل، والتحلي 

ءتات((لت رواية وفي - نمام الجنة يدحل ®لا ونوله. ، ا صدقة أحيلث، 
مناممه يشكر *لا ت وقال _،،^، لا ما تركه المرء إسلام حن ®من ت ونال 

أحب،»فمن وتال: اف4ال؛،، ذكر لا يشكراكس لا ومن الاس، يشكر لا 
الأحر،واليوم بالنه يذمن وهو منيته فلتاته الجنة ويدخل النار عن يزحزح أن 

مابمثل الناس عامل أي ،، إليه''ليؤتى أن يحب الذي الناس إلى وليأت 
معاملةص إليه يتطير الذي  ١٠ينغلر أن إلا عليه فما • به يعاملوك أن تحب 
نفسهيلزم ثم بها يعاملوْ أو بها يئابلوْ أن يود الأحرين عند حنة 

جوامعمن وهدا التا'س، من ينتهلره الذي الحن الخلق Jذلك٠ الاحرين 
انالأتؤإن بها، الاعتناء فينبغي مهمة ناعية وهذه حكمه، وبديع ه كلمه 
حلي>ث،س . تال معه. يفعلوه أن يحب محا إلا الناس مع يفعل لا أن يلزم 

العرب،جزيرة في المصلون يعبده أن يئس قد الشيْلان )إن فهم• جابر 
وحسثاوبشاعأ وحهلورة شناعة على يدل فهذا ، بينهم، التحريس فى ولكن 

الملمين.بين التحرش 

المفردالأدب غي البخاري (، ٥٣)•حان ابن ( ١٩٥٦)الترمذي )ه/مأا(، أحمد )١( 

(.١٠٥)لم م(، ٦٠٥٦)البخاري )٢( 
)آ/م-ه(.مالك (، ٢٣١٧)الرذي )٣( 
)ه/احد الترغيب ني المذري (، ١٩٥٤)الترذي (، ٤٨١١)أبوداود )٤( 

ءْ<ب;;:و،.
(.٢٨١٢ملر))٦( 

١٧



لم*إدا ت وقال ،، ويدْااأ لسانه من الملمون ملم من ءالمسلم ونال.ت 
نكلمةيجد لم فمن تمرة، بثق ولو النار ®اتقوا ونال؛ ، مئت، ما فاصنع تستح 

،.٤٧دين ولا »لأإيمانونلأأمانةله، وتولهس: دة«ص، 
حواتجهم;وقضاء اياس خدمة الأخلاق من و٠ 

انإحالإنسان استعبد ذهلالما قلوبهم تعبد تالماس إلى أحن 
ؤإدخال، والمداراة^ المعاملة في والماحة الغينل وكظم والحلم 

وأحبأنفعهم، اض إلى الماص )أحب الحديث: وفى الأمخرين، على المرور 
عنهتكشف قال: ا تدخله؟ وكيف ا إ مؤمن عر تدخله مرور الله إر الأعمال 

فىالمسلم أمحي مع أمشي وكن جوعا، عنه تهلرد أو دينا عنه تقضي أر كريا، 
اللهستر غضبه كف، ومن المسجد. في شهرأ أعتكفا أن من إلي أحب حاجة 

يومرجاء قلبه النه ملأ أمضاه يمضيه أن ماء ولو غيظه كفلم ومن عورته، 
يومقدمه الله ثبت، له يشتها حتى حاجة في المسلم أخيه هع مشى ومن القيامة، 

المل(لآ"،.الخل يفسد كما الممل د يفالخلق سوء ؤإن الأقدام، فيه تزل 
يقولوالبشاشة، الابتسامة من أقل فلا الأعمال هن.ه على يستعلمر لم فإن 
،.u^(،jJl1»بوجه أخاك تلقى أن ولو شيثا المعروفح من تحقرن ألا 

.ثث:تبت
لم)•٤(.مالخارى)'ا(، )>(
(.٣٤٨٤المعادي))٢( 
(.١٠١٦)ملمر(، ٦٥٦٣المنادي))٣( 
صحيح(، ٢٨٨الشعب،)أ/ني الجيهتي ١(، ٠ ٠ البغوي)\ا يعلى)ه/مآخآ(، ابر )٤( 

(.٧١٧٩المنادي)؟/
اه.إلى الدص، ص الكلام آحر انغلرء والدا،0، المدارات ين فرق وهناك )٥( 
)<٧١١وانثلرت حن بإسناد )٦٣(، الحواتج نقاء ني الدنيا ابي ابن احرحه )٦( 

(.٩٠٦)الصحيحة 

(.٢٦٢٦ملم)دوام )٧( 
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القاتل:در وض 

الطاليزوالوجه الشر بمثل حامدوها المحامي اكتب وما 
وتبجيلهممعهم والتأدب وتقديرهم لمين الماحترام الأحلاق من و0 

ؤإحلالهم.

القائل:در وض 
ثهابافلن الرجال حفر ومن تهسوْ الرجال اب هومن 

نال:من اش ورحم 

لييرى لا للمرءما أرى ولست لايهاسي لمن بهياب ت ول
الحديثفي كما صدقة العليبة فالكلمة الكلام: حن الأحلاق من وه 

عنه

وندوالرفق، والكرم والجود الجانب ولثن التواضع الأحلاق: من و0 
آخرحديث وفي ،، ١١النار•على افٌ حرمه مهلا منا كان ُءن نال 

)ماقال: ه جابر وعن القريبءرى. السهل اللين الهين على المار ®حرمت 
نثلالمي.ءننيءظفقال:لأ^/

والشحناءوالمغفاء والعداوة والحقد الغل من الصدر سلامة منها و٠ 
)يدخلالحديث: ذلك على دل كما والغش، والضغينة والحسد والإحن 
هذاقال أن القمة آحر وفي - مراتا ثلاثا - الجنة أهل من رجل عليكم 
محيرعلى حدآ ولا غشا لمين الممن لأحد نفى في أجل لا الرجل: 

ملم(.على محاغنا أبت )لم رواية: وفي إياْ(ل؛،، اض أعطا0 

المنري(، ٨٣٢الطرانيفياعير)اآ/(، ٨١٢٣او4نىنيانم،)اسكم)ا/آ-أا(، )١( 
مح؛حاكرم،)هأم\ا(.اوهقيفيت)-ا/أبما(، (، ٢٦٠٣/٣فياكرف_،)

صححالرنم،>آ/7إياك)٢( 
٠تخريجه تقدم )٣( 
رالليلةاليوم عمل ني المائي (، ٨٧M)المجمع ني الهيثمي )"ا/أا"ا(، احمد )٤( 

(،١١٤- المة شرح ني الغوي (، ٢٢٤٧)ترغيبه ني الأصبهاني (، ٨٦٣)
(.٤٢٦•اكرغيب،)م ر الندي 



وجههوكان مريص وهو لحانة أبي على لحل ،: لملأ-بن زيد قال 
منعندي أوثق شيء عمل من )ما ممال: يتهلل؟ لوجهك ما له: مميل يتهلل 

سليما(.نلي فكان والاحر يعيي، لا فيما أتكلم لا • اثتين 
المائل:در وفه 

الغضبطعه من العلا بمال ولا الرتب ثه تعلوا من الحقد يحمل لا 

والقائل:

الحقدايمحمل من القوم كبير فليس عليهم القديم الحقل أحمل ولا 

ؤإثباتالمحبة استجلاب في الأثر عظجم فلها الهدية نني لا وه 
بببدهيت صغينة من فكم القلوب، وتاليف الضغائن ؤإدهاب المودة 

جلبتومحبة صداقة من وكم هدية؟ بب بدفعت، مشكلة من وكم ا ا هدية 
تحابوا،*تهادوا الني عن الحديث وني هدية، بسبب 

المهدييجازي أي عليهالأ،، ؤييب الهدية ®يقبل الني كان وند 
*أيضا بهدية 

كرتالتي، النام، حواؤلر تجر • وتفها الخواطر جبر • منها وه 
فاجتهدالعباد، عن المصانب وتحقيقا المواما٥ أبواب من ؤليب، ياب 

بزيارةأو هدية أو محليبة بكلمة إما كر فد حاطر كل تجبر أن في اطه عبد يا 
وجبرإحوانلث، عن الممائج، تخفيم، في سبا نراه نؤع بأي أو افه في 

وللث،الاعتذار عند الْكة العبارات واحتر الجميلة الألفاخل وانتق خواطرهم، 
الحسنين.أجر يضيع لا وافه والثواب الأجر ذلك، في 

فللناسونيرانهم، ومشاعرهم الناس أحاسيس مراعاة منها: و0 

الإرواء)h(، ١٦٩/٦)المنن ئي المهقي (، ٥٩٤)١^ آلأدب غي البخاري ررا'ْ )٢( 
ظ.ءاتثة عن •٢(، )٥٨اوخارى رواْ)٣( 



التعاملعند الاعتبار ني رتوصع تراءى أن يجب وندرات ومشاعر أحاسيس 
أحيفعليك يحصى، يكاد لا ما ذلك على الأدلة من حاء وند معهم، 
معمعاملتك رفي دنياك رفي دينك في لك النفع ففيه هذا ترام، أن الكريم 

الناسا،•

(٢)شائعحطأ 

اكتسابها.يمكن ولا فقعل فهلرية ان الأنأحلاق أن الناس بعض زعم 
اضحلمه هكذا لأنه حلمه سوء علم، بلام لا "ٌّذور الإنسان أن ذلك ومعنى 
اللهجئ ما هذا لأنه وعمل بلل، مهما تغييرها على يفدر ولا عليه وطبعه 

عليه.

يكنلم التغيير تقبل لا الأحلاق كاث فلو الوام، يرده ادعاء وهذا 
•معنى بها والأمر واكهذيب للتربية يكن ولم والوصايا للمواعفل 

بأمورفماليه ومكارمها الأخلاق محاسن اب باكتلم المدليحغلى 
أج:

الخالق،حن يرزقه أن افه أمام والتضرع الله على والإلحاح الدعاء - ١ 
الخيراتعاليه تتابعت للعبد فتح فإذا عفليم باب الدعاء لأن وذللث، 

أحنإلى اهدني ®اللهم دعائه من وكان البركات. عليه وانهالت، 
،يمرقلا سينها عنكب واصرف، أنت،، إلا لأحسنها يهدك، لا الأحلاق 

حلقينتط اح ®اللهم يدعوبول؛ الني. وكان ،• أتت،ارإلا مسها 

والأدلةالبيان ولترك، العدوتم،، لممعلمى المؤمنين مع والمعاملات الأحلاق نقه )١( 
(.١٦٥-  ١٣٥)إليه ار"أع والتفصيل 

٥(.- )٤ للرحالي الفاصلة الأحلأءا من واحتهار يتصرف )٢( 
السان.سد انميدة الأحلاق، اكتساب ز l_- الأسان ني: وانظرعا )٣( 
(.oU/nسلم)روا، )٤( 

٢١



الأحلاقمنكرات جنبني *؛ ،-٧١٠ت دعائه من وكان ،، حاJقي٠ل فأحسن 
رالأدواءال٢،.والأعمال والأمراء 

علىوجاهدها يالفضاش الت1حارى على تمسه جاهد لمن المجاهدة؛ — ٢ 
■مستهلّر سر عنه واتدف^ كسير حمر له حصل ، مل الردا عن النحلي 

نعنىبل أكثر أر مرتين أو مرة نفسه المرء يجاهد أن تعنى لا والمجاهدة 
Iيقول واض عبادة المجاهدة أن ذلك ممون، حتى نفه مجاهد أن 

آمحش؟بش حئ رق 
وسقمافالأخلاق ممماوئ عن والنعي الخلق بحسن عرفوا من مصاحبة — ٣ 

الخلق،حسن على بها يستعين مدرسه الصحية هذْ ْبن يجعل حتى الأعمال 
يخالل«ل؛،،من أحدكم فلينظر حلبله دين على ءالمرء فالنبي.فال: 

تقي«لْ،.إلا طعامك يأكل ولا مزمأ إلا ماحب «لأ وقوله.: 
ممقوت،الحلق يئ قالخلق، سوء على يترتب ماذا لم الميتأمل أن - ٤ 

المسلمعلم فإذا القمح، بالذكر مذكور الخلق سيئ مهجور، الحلق سيئ 
•عنه ييتعد فانه هذا إلى يفقئ الحلق سوء أن 

يتواضعكان وكيف النه. رسول حلق صورة دائما الملم يستحضر أن - ٥ 
استحضرفإذا أذاهم على ؤيمبر عنهم ؤيعفر عليهم ؤيحلم للخلق 

تعالىاممه عبد من وأفضل البشر حير وأنه النبي. أحلاق الإنسان 
داعياذللث، فكان فيها، الكبر صولة وانكسرت ه نفالإنسان على هانت، 

الفضلأعل سيرة وقراءة النبوية السيرة ني فالطر الخلق. حمن إلى 

•( ٦٨)آُ/الممني في أحمي• الإمام رراْ ١( 
(.٢٤٢٢)حثان اين (، ory)\إ والحاكم (، ١٣٨٤الدئء)ي الطراتي ٢( 
(.٩٩)الأة الخم: سورة ٣( 
(.٨٤٤١الإ،اماس)ه0-خ_ سند ٤( 
حانابن ■؟(، A/rثدْ)ني احمد (، ٢٣٩٥/٤)واكرض (، ٤٨٣١)؛/داود أبو ٥( 

المتدرك.ني ( ١٢٨داسكم)؛/إحان، (، ٣٨٣/١محيحم)في 
٢٢





ايدمهم! من ؤيكرهون عليهم، شي من يمول ٠

ذلكمن آيائهم في وبما وصلاح، حم من متهم بما يذكرهم من مول ي ٠
اا مترهم ؤيهتلثا عوراتهم ينتح من إ ا والصلاح المر 

يلهمسريتهم تقضيه ما على الناس مع يتعامل أن الشخص على ف ه
الخاطر،حبر إلى ؤيحتاحون راحاممس مشاعر ولهم ونيران، طاهات، 

عثراتهمؤإقالة نفوسهم، وتملييب عنهم الشكوك ينع إلى ؤيحتاحون 
عوراتهم•ومتر 

عثراتهماقالة وعليكم عليهم، بالستر وعليكم العباد برحمة __، 
٠نازلهمأ١،.بإنزالهم وءلائ، 

فىالعظيم الأثر وله اض، إلى الدعوة في عفليم تأثير الخلق فلحن 
المدعوين•نفوس 

عيوبيإل أهدى امراءأ اض رحم 

طرق:أرع ذلك في فلمه ه، نفعيب على الوقوف أراد من 
الأور:الطريقة 

هنفعيوب يعرنه النفس، بعيوب بصير عالم يدي بين يجلى أن 
•علاجها وطرق 

اكانية:الطريقة 
لينثههه نفعلى رتيبا ؤينصبه متدينا بمحيرأ صدونا صديقا يطلب أن 

وأفعاله.أحلاقه من المكروه على 

الوعدمنمقاصادق صدوق محديق بها يكن لم إذا الدنيا في حير ولا 

علىوالأدلة النماذج ولزى (، ١٣٤-  ١٣٣)اوز.نين مع والعاملأت الأ-محلاق ئقه )١( 
(.١٣٣. ١١٩)ب نانثلرها ذلك 





االهسلمينأ غر أحلاق 

تعاملهمفي منا أحلاها أحن الخرب أهل أن الناس من كثير يورد 
الكاذببالحلف السلعة ؤإنفاق والكذب الخش تجد بينما وشرانهم، وبيعهم 

*الملمين نحن صفوفنا بين متتسرا 

المدعي"على ءالبيتة البي قال نقول• الفرية هائه على وللرد 
المعاملةفي حلق حن عندهم الخرب أن من الناس بين مثهورأ كان وما 

إليهمذهب من يعرفه ما المعاملة سوء س عندهم فإن بصحيح، ليس فهذا 
الإحلالبعين إليهم نظر من دون والإنصاف الخيل بعين إليهم ونثلر 

والإتمار-

الشاعر:فال نقد 

اؤياالمتبدي خط العين أن كما كليلة عيب كل عن الرضا وعين 

أفعالعن الغرب إلى ذهبوا الل>ين الثقات الشباب س كثير حدثني ولقد 
اييعمن فيه ينمّحرن فيما نصحوا إذا هم لكنهم الأحلاق، أسوء من 

كلماوالإنسان مادة، عتاد لأنهم ؤإنما أحلاق، ذوو لأنهم فليس والشراء، 
أتبل،إليه الناس كان الدنيوية، المعاملات هده س العاملة في أنصح كان 

أمع•وترويجها سلعته شراء 
مادة،أصحاب لأنهم ولكن أحلاق، كاملو لأنهم ذاكا معالون لا فهم 

أنأحل من العاملة، يحسنوا أن أموالهم لتنمية الدعايات أكبر س ؤيرون 

(.٥٢.)•٥ ضمض اين سيئ الآحلأق .لكرم )١( 
ج■إسناد، ني الحديث شذ\ ونال: الأحكام كاب ( ١٣٤١)اكرمذي أخرجه )٢( 

مداض والسل أيما: اكرمدي ونال (، ٢٨٩٧)الجامع في وهو الأuنى وصححه 
علماواليمض المل-عير، على البتة ان وغمعم ه الم، أصحاب من العلم أعل محي 

(.nvA/r)اكرمذي سنن اُ. ض \س 
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ٌ^إن بقوله•■ هث اش وصفهم كما فهم الكبيرة، الأعداد إليهم يجذبوا 
شؤخز أركق، هآ ■كبوة جهثد ثار ق واثكن آلكف م من َئروا 
للكافرين،هق اض وصف من وصنا أصدق أحدأ أقلن ولا • .^١١٢آثمية 
يانهماض وصفهم قوم من لداته مفصود حير يرجى وكتف الرئة، ثر فإنهم 

والبيانالمدق من فيهم يوجد ما لكن أبدأ، يكون ذللث، أعتقد لا البرية، ثر 
الحصولوهو عندهم، لغيره مقصود هو إنما المعاملات، بعض ني والنصح 

الخالقعلى وا،تلالتهم وغشهم فللمهم رأى فمن ؤإلأ والكبا، المائة على 
•ألهميوه تحال؛ قوله مصداق، عرف كمحرة، ُواءلن في 

والكدبالمش من لمين الممن كثير من وقع لما بة بالنوأما 
ؤإيمانهمإسلامهم من نقصوا الملمين هزلأء فإن المعاملات، فير والخيانة 

مخالفةأن يعنى فلا المعاملات، هده من فيه الشريعة حالفوا ما بقدر 
ذللثايعني لا الأمور، هده مثل في الشريعة إءل١ر عن وحروجهم المسلمين 

مريعةإلى أمازوا الذين وهؤلاء كاملة، فالشريعة ها، تفالشريعة نقص 
غيرمن يعاملونه من إلى ثم لمين الممن إخوانهم إلى ثم الإسلام، 

إساءةيجعل لا والعامل فمهل، أنفسهم إلى أساؤوا إنما هؤلاء لمين، الم
العامل.هدا إليها يتمي التي الشريعة ني سوءأ العامل 

فيقوية حملة لديهم تكون أن لمين المجميع أرجو فإنني ولدلكا 
والغشوالخيانة الكدب من الإسلام، يقرها لا التي الأمور هذه محاربة 
.ذلك أشبه وما والخداع 

عنصح كما الخلق كمال الدين كمال من أن للناس نبين أن بد فلا 
خلقالأى.أحنهم إيمانا ال>ءنين ارأكمل نال: أنه . الني 

)٦(.الآة ادة:سورة )١( 
ربالرضاع محاب ١(،  ١٦٢)والترمذي المنة، كتاب (، ٤٦٨٢)داود آير اخرحه )٢( 

الجاهعصحيح حن، حاومنا الترمذي; ونال لنسائهم، حياركم اوحياركم زيادة؛ 
(١٢٣٢. ١٢٣٠.)
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الديننكمال الدين، نانص فهو الخلق ناقص فكل هذا وعلى 
ئيعليك زاد نما حلق كله )الدين ةةِفبت القيم ابن تال الخلق• بكمال 
غيرهعلى الحلق كامل تأثير فإن وليلك اه• الدين( في عليك زاد الخلق 

السيئالديانة ذى اثير من أكبر الدين، ؤإلى الإسلام إلى جلله من 
ذلككان الخلق كمال إلى المائة في قوا كان من وافق فإذا الخلق، 
•وأكمل أحن 

علماءمن - عبده محمد على رد الميمين محمد الشيخ كلام وفي 
يلألمين مهناك ]وحدت الخرب بلاد إلى ذهب ءنل-ما القائل - ممر 
.. مسالمين[ بلا إسلام وهتا إسلام 

.لا وألما لا ملما؟ صاحبه يعتبر الناس مع الخن الخلق مجرد فهل 
الخنبالخلق تخلق مهما الكافر أن نقول؛ أن بالذكر الجدير ومن 

يدحلهولا الأحر؛ في اش عند يلهعه لا هدا فإن الحلق ذروة من بلغ ما وباع 
الإحرةإلى أفضى إذا حش حلقه على الدنيا في يعهلى بل الإسلام، في ذلك، 

الجنةويحول العمل لثبول والركيزة الأساس هي العقيدة لأن سينا. يجد لم 
دثلأنجعتنئ عني مذ عملؤأ ما ^١^٠ ت تعالى فال النار، من والنجاة 

في— لرك فالحالل، وأمره عثليم شأنه المقيدة سلامة إن بل 
يدينوما معتقل ص يعتمده وما فكر من الإنسان يحمله لما ثمرة - الغالبا 

.ين•دس 

فإذاالمعتقل، في حلل عن ناتج هو إنما لوك الفي والانعحراف، 
علىصاحبها تحمل فالعقيدة ، لدللأ، تبعا الأحلاق حئن، العقيدة صحت! 
اللوك.ومعالي الأخلاق مكارم 

(.٢٣)الأة القرنان: مررة )١( 
(.٦٥)الأة الزم: مورة )٢( 
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٠الشرك وحهلورة اكقيدة اه4ية ٠

القيمابن نال الأسطر، هذه أحي إليك أمحرق العمدة أهمية ولبيان 
مواتوالالأرض بها نامت ]كالمة اض(ث إلا إل )لا عن تعالى اض رحمه 

كتبهوأنزل الرسل تعالى اممه أرسل ربها المخلوقات، جمح لأحلها وحلمتا 
الجنةمحرق ونام الدواوين وونحعتا الموازين نصبت ولأحلها شرائعه وشيع 

نهيوالفجار، والأبرار والكفار المؤمنين إلى الخليقة انقمن، وبها والنار، 
وعنهاالخليقة له حلقتا الذي الحق هو والعقاب، واكواي، والأمر الخالق متشأ 
نصبتاوعليها والعقاب، الثواب، يقع وعاليها والحساي، السؤال حقونها وعن 

اضحق وهي الجهاد، محيونا حرين ولأحلها الملة أسستا وعليها القبلة 
أليوعنها لام الدار ومفتاح الإسلام كلمة فهي العباد، حمح ء-ليى 

كنتمماذا ت مسألتين عن يسأل حتى العبد ندما تزول فلا والأحرون الأولون 
اهإلا إل لا بتحقيق الأولى؛ فجواي، المرسلين؟ أجبتم وماذا تعبدون؟ 

معرفةافه رمول محمدأ أن بتحقيق الثانية وحواب، وعملا، ؤإقرارآ معرفة 
وطاعة[.وانقيادا ؤإترارآ 

ب،؛جانيهتمون لا اليوم الدعاة من كئيرأ أن للأمم،؛ ؤيا أقول؛ 
الءقاJدهم على الناس اتركوا بعضهم؛ نال ربما بل ؤإصلاحها، العقيدة 

بعضناوليحذر عليه اتفقتا ما على لنجتمع تفرنوا، ولا اجمعوا لها، تتحرصوا 
اطهقول تخالفا التي العبارات ه هاو من نحوا أو فيه، احتلفنا فيما بعضا 

•• • ثألدحم؛• أم إل ردد، سء ؤ كدعم تعالى؛ 
مهمالأنه الضرورات، وأشد المهمات أهم من بالتوحيد العناية وأن 

منوأكثر والفرائص السنن على وحاففل والتقوى الصلاح من العبد بلغ 
جقافه لغير ؤيذيح افه غير يسأل صحيحة، عقياوة غير على ولكنه الخيرات 

(.٥٩)الأة الماء: صورة )١( 

٢٩



اض،لغير المادة من نوعا صرف ئد يكون بهذا فإنه هك، افه لغير لينذر ييطوف 
لأنهللخير، محبته ولا تقواْ ولا حجه لا و صومه ولا صلاته نضه لا فحينئذ 

سواه،من دون وحالْ اه إلى التوجه وهو العبادة عليه تقوم الذي الأساس هدم 
لتقريراض أرمالهم والرمل الأنبياء وكل ،، ألخالصه١١الذن ش ولا تعار: قال 

لمؤ'ً؛فإا ف،ثمنن؛ ؤولس هك: نال الأمم، جميع عند إله والدعرة التوحيد 
ثنيش آلمجد ٌ' ال ونثبمئبجأ أثه آعثدمحأ أننح محألأ 

اللهإر توجهوا علتهم وسلامه افص صلوات وكلهم ، لدا أؤ مع 
والتقربالتوجه ليبقى الوثنية وهدموا وأهله الشرك حاربوا وكلهم بالدعاء 
دماءهمواستحلوا المشركين فحاربوا ، مربك، دون وحده ض الهمم وصرف 

الصحيحةالعقيدة على البقاء أجل من وديارهم وذراييهم ونساءهم وأموالهم 
يناإى ومبجءء بجؤ إهيم ، ١١٥ؤءإد • قق نال انحراف، أو حلل دون 

عمي،ؤ، ؛،_ َلإمث ؤبمتأهأ . 'تيم،دبن لإقم أثكا أب . سذمن 
هوليس الماس فعمل الماس غالت، عليه وما بالكثرة تغتر ولا ييمن 

قال_، الصالح السالم، بفهم - والمسنة الكتاب والدليل الحكم ؤإنما الحكم 
شأنه:جل وقال يثويبجآ.لأ،، ■مصث رإؤ الت-اير، أًكر تعار؛ 

ألإهل٦،.ضز عن يتيئث الارم ؤح ش يغر تمج 
وحعلرهه ودنوحبثه الشرك ثوم من مخونا منذرأ مكررأ وأعود 

مهيقبل لا المشرك وأن الأعمال، جميع سل الأكبر الشرك إن نأقول: 
وصاماللل قام قلو الترك، عار ماّت، إن الأباد أبد المار في خالدا عمل 

بيعهفى أمينا نا محواصلا بوالديه بارا وكان لاثه وحج وزكى ض المهار 

)٣(.الأة الزم: مرر؛ )١( 
.)٦٣( الأة الحل: سورة )٢( 
(.١٨)الأة الجن: مودة )٣( 
(.٢٨.  ٢٦)الآيات الز-مف:سورة )٤( 
الآة)بما(.يرمق: سورة )٥( 
الآيأ)آاا(.الأنمام:ّورة)آ(
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يذبحولكنه كالجبال، أحرى أعمالا ؤيعمل ليلة كل القرآن يخم وشرائه، 
وأحلاقهأعماله فإن الله، لغير سجد أو ينذر أو يهلوف أو يدعو أو اه لغير 

باطلة.حابهلة وهي شيثا عنه تغي لا 
ينحميك وبمن أشجن تعالى؛ تال كما 

٤َزأقا ثنهر نبل آئثؤ! تعالى: وقوله 
ابناممه رمول يا قلت؛ ؛االت،ت هاعاتشة عن لم مصحيح رفي 

ئالتناقعه؟ ذاك فهل المكين ؤيهلعم الرحم يمل الجاهلية في كان جدعان 
كانأنه فع • الديزآء يوم حعليثتي لي اغفر رب يوما يقل لم إنه ينفعه، ®لا 

جمحوهكذا مشرك، لأنه ذللث، ينفعه لم اكين للممعلعما لرحمه واصلا 
المشرك.من تقبل لا الأعمال 

والتوحبدصالعقياوة ق أحطاء 

تالأكبر الشرك أنولع وبعض الملة، من المخرجة الشركيان! أولا؛ 
لهموالتقرب منهم، الميل وطالب، ودعاؤهم، يالأموامحت، الامتغاثة - ١ 

الملة:عن ناقل أكبر شرك وذللث، العبادات!، من نؤع بأي 
شغنوإباك نعجد ؤإباث تعالى؛ اض لقول 

كلمةعليه دلت، ما وذللي، الاحتماص، مفيد )إياك( المفعول فتقديم 
ثبت،كما العبادة هو بل الدعاء، العبادة أنواع ومن اف(، إلا إله رلأ التوحيد 

(.٦٥الأية)ت الزم محررة )١( 
)٨٨(.الآة الأثم:مودة )٢( 
)\إ0\ى.)٣( 

بنالشيح/صالح الفضيلة لماحت، الثاية، الأحْلاء من كير سان ني ال٠نذلار رمالة من )٤( 
(.١٩- )٩ الثيح آل، العزيز عبئ. 

)٤(.الأية الفاتحة؛ سورة )٥( 
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تنال . اض رسول أن - هء - بشير بن النعمان حديث من )السنن( ثي 
ءؤوست تعالى قال وكفر، شرك اش لغير العبادة وصرف العبادة(. هو رالدعاء 

قجلا يثر ثيث صت بخاُي ^^١ د، لإ ث،ش ي :ا> ( ٧١ه ح يإ 
صكها،حيز ني كان ما كل تعم العموم صغ من و)من( ، متئ.^١٢

ؤرأ0ت تعال ونال الكافرين- من فهو كان أيا حدأ أ اف مع دعا من أن فغلهر 
ي؛،أتيحح ؤد٠اد ت ونال ،، ر.هأ لدا أؤ مع دعوأ ٠؛^ ش الصجد 

ji^ifوتآوق آوجنث علي أس حثم ت. اس يثمك من لمم وتي=فلم نق أثن أء4درأ 
يى v^ui^ون، 

وطل،الاستغاثة، وهر الغوا-ث،، كْللِح ت الهلل، أنواع الدعاء رمن 
.ذلك!وغير العون، وؤللب المدد، 

أكبر:شرك الشفاعة اJونى مزال وكيلك . ٢ 

حقاماآؤإو ئل فساآ أثم يؤن من آهئدؤأ ^١،^ تعار: اش لقول وذلك، 
تقدتوقوله ألئثعه ه ءل بميأنذى. ولا سقا تدؤئ بي 

وهدربنجم ين لهر ليس ييهن- إق تنثحدأ آن نجافوث أؤ!زا يم ؤرآذذر • أم—م—اؤْ 
الآياتا.من ، وغبر،؛١٧،، .لأ تنذرن ثتلهتر تنح ولا 

ممناض دون من شفيع لأحد وليس وحد0، ض الشفاعة كانت، فلما 
الميتينمن اض غير من وموالها الشفاعة ._، JLl9أن تمرر عمله، وانة.ْلح مات 

التوحيدأهل . الممهلفى يشفاعة القيامة يوم الناس وأسعد شرك، 
اض(.إلا إله )لا نولهم: في المخلصون الشرك، أنواع عن المتنزهون 

أماأكثر: شرك الموتى أو المشاهد أو للتجور والنير والJJح _ ٣ 

ا١١٧الأية)المؤمتون؛ -ورة 
(.١٨الأية)الجن؛ ّورة 
(.الآة)٢٧اuئدة؛ررة 
الآة)"اأ(.الزمر؛ ,ررة 
(.٥١)الأيت الأنعام؛ ررة 

٣٢



.اأتتنبين وه ممو يبمماؤح يبمياى وذي ^، ١٤٠٠إن ^^٠ تعالى• فلتوله الذبح• 
وحلمه - الدح وهو - فالنسك وحده، ش الصلاة أن فكما ، يزه ثؤك لأ 
منرالنحر ،، .^١٢وآعمن نغث ^٣، وموله؛ الأية، بنص له شربك لا 

وخضوعيالعبد ذل وفيه ض، إحلاصا الدم إسالة من فيه لما العيادات أفضل 
مناض )لعن ' علي حديث وفي • وعلا جل دله بالدم بتقربه الُه عند ما وًللثه 

مرفوعا.)صحيحه(أ"آ، في مسلم رواه الله(، لغير ذح 
كثيومن ثدرثم آو ممن من أثمر تعالى؛ ملفوله الندرت وأما 

ءئ، ^ ١٤؛أم >ؤؤن اس: تبارك وقوله ، ؛^^٤٢آشَ ءى 
صاحبهويوجر طه، محوب بالنال*ر الوفاء أن على ذلك ندل .هلْ،، ث-ت?لمح؟ 
أدلتهتفصيل تقدم كما شرك، اطه لغير العبادة وصرف عبادة، فيكون عليه، 

فياوألة)ا(.

كلههدا فعل بها، والبرك بها' والمح الشولّ، على الطواف - ٤ 
ثرك:

عيرمكان حول العلواف يثّرع ولم العبادات، أجل( من( فالطواف: 
التملوفوكيلك المشرفة، Jالكعبة خاصة الهلواف فعبادة الحرام، اطه بيت، 

موضعه،غير في لالعثادة وضع فهو اطه لغير كان وما والمروة، الصفا بين( 
اممه.لغير الطواف لعبادة وصرف الحرام، يالبيتا وتشبيهها للقبور وتحغليم 

الدنيافي والتبرك يالتمح للانتفاع رجاء بها والتبرك المح وأما 
المشركونيفعله كان ما نحو لها، وتعظيم للقبور تأليه فهذا والآحرة؛ 

ماعظم نفل• الانتفاع والمح بالبرك رجف من( فكل آلهتهم، مع الجامليون 

[١٦٢الأية)الأنعام؛ مورة )١( 
الآة)آ(.)٢( 

.(\'\UA/Y') (٣)
(.٢٧)•الأيث -: ٠٨١١ّورة )1(
)٧(.الأية الأسان؛ صورة )٥( 

٣٣



قال.'الليثي وائد أبي حديث شركا كونه على والدليل تعظيمه، اض يثمع لم 
وللمشرضبكفر، عهد حدثاء ونحن حنين إلى اه. رسول مع حرجنا 
فمررناأنواط، ذات، لهات يقال أسلحتهم بها وينوطول عندها يعكفون مدرة 

أنواط،ذايت، لهم كما أنواط ذامحت، لنا أحعل افه، رسول يا إ فقلتا بسيرة، 
كما- بيدْ نفي والدي - قلتم السنن، إثما أكرإ اراض الله رسول نقال 

قومإنكم قال؛ آلهة، لهم كما إلها لتا اجعل لموسى• إسرائيل بنو نالت 
صحح.وهو والترمدىأ'ا،، ،، أحمدل رواه . تجهلون®. 

ذللئ،طلبهم . اممه رسول نمى والترك، العكوف، أرادوا إنما وهؤلاء 
الأمر. الله رسول لهم بين فلما الشرك، عين هو وهدا افه، ْع لإله طب 

مماأعفلم بها والتمسح حولها والعلوافا بالقبور والتبرك وأنابوا، رجعوا 
فعله.طلبوا 

علىقااّرثمم اعتقاد مع بهم والاستعانة الأحياء من الغانين ومناداة - ٥ 
أكبر؛شرك البعد حال الغورثا أو النفع 

خلفَآآنثهغإ ألمحَ نص دَىُ لذا اثضد تحث ؤأس تعالى: قال 
)١(.المسألة في أحرى أدلة وتقالمتا ا، ^١ ّ . ١ آثه خ ١؛^؛؛؛-، 

مننوعا نيهم يجعل بحيث - الأنبياء أو الصالحين في والغلو - ٦ 
تالملة من مخؤج شرك — والتعبد التأله من شيئا لهم أو الألوهية، حمانص 

دمحزاهثمف إلئا؛ثد، مت، ءآتت •َ،بم أئ ينؤيشم، أقه ئاد ؤنأن تعالي؛ قال 
الآية١، ١^١٤. . ^ ١٠أش  djiين 

أدء ثملدأ ولأ ديءه=ظم ق ثاوأ لأ ألخ=كشا تعالى؛ وقال 
ءَإل أكنها دْك4تتأ أف رثول ء أنث عيش ألسح لد٠ا ألص إي 

)ه/داأ(.)١( 
الفتن.مماب، ( ٢١٨٠))٢( 
(.٦٢)الآة المل:-رئة )٣( 
١: ١٦)الآة اوا'دة:سورة )٤( 

٣٤



الأية.-ه --ردمححينث
إنمامريم ابن النصارى أطرت كما تهلررني ررلأ المصيلفى وقال 

ااصح؛حهاافي البخاري رواه ورسوله؛؛، الله عبد فقولوا عبد أنا 
أنوخ-اف كأن ر(، ال)حوف الجن من أو الأولياء من الخوف - ٧ 

•أكبر ثرك فهدا وكدا كلأا يفعل لم إن بسوء الجني أو مرأ الولي يمييه 
أو،ئ يوء ءالهتنأ بمص آءميتك< إب مؤد ^إن ت تعالى قوله عاليه ؤيدل 

• ٠٦■• ئ.■ ين 0 م نئا مة; و ه همن 
فمتىفه، إخلاصها يجما التي العظيمة القلبية العبادات من والخوف 

حرجفلا الهلبيعي الخوف وأما مشرك، فهو الأ4 من كخوفه أحد من خاف 
اللمحرم مرتكبا أو الواجبات في مقصرآ المرء يجعل الذي والخوف منه، 

حيةعليه، المتعين المنكر عن والنهي يالمعروف الأمر يترك كأن يجوز، 
إيذانهم•أو الخلق كلام 

ء-الرءياالتمائم تعليق أر وثعوذة، شرك فيها التي الحرون وصع - ٨ 
ثرك!والحسد للعين دفعا أو الضرر، من خوفا 

الرقىررإن I يقول ه اض رسول سمعت قال؛ عود مابن أن ست، لما 
وروى، وغيرهما داود وأبو أحمد رواه شرك®، والئولة والتمائم 
وفيأثركااّ، فقد تميمة تعلق ®من مرفوعا: عامر بن عقبة عن أحماورئ 

(.١٧١)الأية الماء: مردة ١( 
 )(.٣٤٤٥)٢

(.٥٤)الأة هود: صورة ٣( 

)٤

 )(.٣٨٨٣)٥

_.رارد(ؤ ١٤١٢)جان ابن (، ٤١٨ aUfl)والحاكم (، ٣٥٣٠)ئح4 ابن ٦( 
 )٧(o\fi.)\

)؛/؟اآ(ءالحاكم ٨( 

٣٥



مسلملا،.رواه شرلكء، تكن لم ما بالوقى بأس ®لا نال خاصة اارفى 
اهمع فيها ؤيشرك الد، بغير فيها تعال بالتي هي التركية والرقي 

إنإلا أكبر، لا أصغر، ثرك للعين دفعا أو الضرر، ص خوفا التمائم وتعليق 
مناعتمد أر بهم، واسغاثة للجن مخاطبة أو اف، بغير استعانة على اشتميتا 

أكبر،شرك فهي ذلك نحو أو للنفع سببا وليمت ها بنفتنفع أنها علقها 
ذكر.بما أكبر مرك كونها تقييد فيجب 

كفرتتصدقهم مع والسحرة والكهئة العرافين ّؤال - ٩ 
فصدتهكاهأ أو عرافا أتى »من ه: والرحمة الهدى نبي لقول ونللث، 

والحاكمل''آ،،أحمدآآ،، رواْ محمد.٠، على أنزل بما كفر فقد يقول يما 
كاهناأتى )من موقوفات عود مابن حر وني شرطهما• على صحيح ت وقال 

رواه، محمدعلى أنزل بما كفر ففد يقول بما فصدنه ساحرأ أو 
_؛^^U،،ابن والحافغل ،، المنذري١ إسناده وجود ، يعلى وأبو الزار 

لشواهده.صحيح والحدث 
أمالملة، عن ينقل فلا كفر، دون كفر الأحاديث هذه في اممير وهل 

واكاتىقوى، الأول يخرج؟ لا ولأن الملة، عن يخرج 1 يقال فلا فيه يتوقف 
أحمد.الإمام عن المشهور هو 

لاعتقادالبيوت، في أو المدور على الذب حلد من نطع تعليق - ١ ٠ 
فيالتمائم على الكلام وتفصيل دليله تقدم شرك: الجن تدفع أنها 

)٨(.الممالة 

 )(.١٢٢•)•)١

)آ/ا<آ((.)٢( 

)\إئ.)٣( 

.(T-nU) (٤)

مونوفا.)٥( 
 )٦)٦rإ^(.)

)7(تياكح)>ا/مااأ(.

٣٦



تشرك الجن من حوفأ الباب عتبة عند الذبح - ١ ١
(.٧٧)٣(، المالأ ني الاستدلال وتقدم 

ممر:المحفوظ اللوح على الأم أو الغيب عالم ادعاء -  ١٢
^^١،،إلا ١^٠ ثأ'ني ص ذ ثن تاث لا ه تعالى: لقول 

،.٠^^١٢إب ثلثها لا ألمر ثيايح ، JL^^؛تعالى: وتال 
لهم.الغيب حجب ا)كثاف الموفية بعض ادعاء ذلك في ؤيدحل 

به؛عالما الشرك من فيها ّ راضيا الشركية القصامم. سماع -  ١٣

علاالتي ائد المصأمن ونعحوهّا للبوصيري المردة كنميد.ة ودلك 
ءّااتيالصالحين، أر بيته آل من غيره في أو ه محمل بينا في أصحابها 

العفليم.اض يه يوصف بما المخلوق وصف فيها 
تجنبهافيجب الوالل. في سد الغالية الشركية القصاند هده وبعض 

_بومظاهره الشرك المسلمين اش ونى - المرء، إسلام على حفاظا ؤإنكارها، 

وهاناالأشخاص، بعض في أو الأماكن في يحل اف أن ادعاء -  ١٤

الشرك:ووسائل مذلاهره، وبعض الأصغر الشرك ثانيا: 
بهالمحلوف تعفليم نصد غير من الله بغير والحلف الفم — ١ 
Iأصغر شرك وهذا القه، كتعظيم 

وقوله:أشركءأم، أو كفر فقد اض بغير حلف رامن ه: نوله ودليله 
ليمت٠١^٤،.أو باض فليحلف حالفا كان ®من 

(.الأية)٥٦المل؛ صورة )١( 
(.٥٩)الابن الأنعام: سررة )٢( 
تخريجه.اتي )٣( 
١٦٤٦) U/T)مّلم ( ٣٨٣٦)U/الخاري )٤( 

٣٧



القبوصنحالف تحو وذلك اه، كتعفلمم به المحلوف عظم إذا وأما 
أكبر.شرك - العظيم نمد ح - نهدا والمقبورين، بالأولياء 

داخللفظي نرك نهدا للحلف نمد درن اللسان على ■مى إذا وأما 
علىيعزم ثم اض، إلا إله لا ت يقال أن وكفارته الأصغر، الشرك أنولع ني 

.اض يغير الحالف إلى العود عدم 
أصغر:شرك وذلك الشرف، أو الذمة أو بالأمانة الحالف - ٢ 

داودأأبو رواه منا*، فليي بالأمانة حلم، امن س؛ لقوله 
الثهبغير حلفا امن نوله.ؤ•' عموم في داخل الأمور بهذْ والحلم، 

أواشرك«أآآ،.كمر فقد 
والواو،الباء، الثلاثة: القسم أحرف أحد باستخدام يكون والحلم، 

يكونفلا ونحوها انيء ى الحروف من غيرها استخدم إذا وأما والتاء، 
.نما

الشركإلى ووسيلة ومحرم، وخيمة، بدعة احال: مالقبور اتخاذ - ٣ 
:بأصعحابها

 iأنبيائهمنبور اتخذوا والنصارى اليهود اغ العن لقوله ونلك
رواهنلاان،اا، عن أنهاكم فإني اجد مالقبور تتخال.وا لا ألا احي، م

٠محيا صار الصلاة فيه نمدلت، موصع وكل بنحوه، لم ومالبخاري 
الشرك:إلى ووسيلة بدعة، : عندهاوالدعاء القثور ءناJ الصلاة . ٤ 

فذلك،اض مع القبر صاحب، دض إذا أما وحده، النه دعي إذا وذللث، 
قال:ه، البي عن القبور عند الصلاة عن المهي وحاء محقق، شرك 

 )(.٤٣٥))٣

 )(.٥٣١))٤

٣٨



أسأ)جهم الخطاب بن عمر ورأى • لم مرواء الئررُ، إلى تملوا ألا 
تتخذواالا . وتال الشر، الشر عمر' فقال يعلمه، لا نبر عند بملي 
النهيمنه فعلم دعاء أبلغ فيها الله يدعى احي والم• مساحيا القبور 

بالمغفرةالقمر لماحب الدعاء كان إذا إلا القبور، عند الدعاء عن 
أنإلى حاجة ثى والمقثور به، السنة جاءت مما فهدا والتثست، والرحمة 

له.يدعى 

التوحيد؛بأمور المتعلقة المنهيات وبعض البلع، ثالثا! 

الشجروغرس عليها، والكتابة وتجصيصها، الشور، على البناء - ١ 
جابرعن ااصححه،لم ني مسلم روى ما ذلك ودليل ومنكرات، بلع عندها؛ 

يبنىوأن عليه، يقعد وأن الشر، يجصص أن . اض رسول )نهى ذالث 
نيادةوهى عليه(، يكتب )وأن بزيادة• وغيرْ الترمذي ورواه عليه(، 

.اض رمول سمعت نال! ظى تميد بن فضالة عن أيضا وروى صحيحة. 
ليقال قال: الأمدي الهياج أبى حديث وفي الشور• يعنى بتسويتها، يأمر 
الءأن س: اض رمول عليه بعثني ما على أ؛عثلث، ألا طالب: أبى بن على 
صورةاولأ رواية: وفى مريته،، إلا مشرفا قبرأ ولا طمسته، تمثالاإلا تلع 
مسلملا،.رواه طمستها٠، إلا 

اف:إلى بذلك التقرب شمي المختلفة الاحتمالات إقامة - ٢ 

المنةورأس وبالهجرة، النبوي، بالمولد الاحتمال مثل محن وذللئإ 
.وتحوهاوالمعراج، بالأمراء والاحتفال الهجرية، 

 )(.٩٧٢))١

مدم.)٢( 
 )(.٩٧٠))٣

 )١(.٥٢))٤•

(.٣٢٢٥داود)أبو )٥( 
ر)آا-بم(.( ٩٦٨))٦( 

٣٩



التقرببها يقصد أعمال على اجتماع لأنها بدعة، الاحتمالات نهده 
نكلشؤع، بما إلا يعبد ولا شمع، بما إلا إليه يتقرب لا واض اض• إلى 

•عنها منهي واللع بدعة، الدين في محدثة 

دناس م ما ألدمن نى أثم سممحإ ئثًقتوا ث4ز ^١٢ تعالى؛ اش نال 
فهومنه ليس ما هذا أمرنا في أحدث ®من الرسول.؛ ونال ، آقأه 
عليهليس عملا عمل ءمن لمغل وفي عاسة. عن أحرحاْلآ، ردا، 
اللهرسول نال قال؛ ارية ّبن العرباض حديث وفي ردا، فهو أمرنا 

بهاتمسكوا بعدي من المهديين الراشدين الخالغاء وسنة نتي بافعليكم 
وكلبدعة محدثة كل فان الأمور ومحدثات ؤإياكم بالنواحد، عليها وعضوا 

صلالهءرأ،.بدعي 

اممه،دين في الابتداع عن النهي على الدالة الأحاديث، من ذلك، وغير 
لموهي اض، إلى بها يتقربون وأعمالا عبادات هم لأنفالماص تشريع وعن 

رسولهولا الله يشرعها 

وعيدالمنة، ورأس الميلاد، كعيد البدعية: المحتلمة الأعياد إقامة - ٣ 
تأوجه ثلاثة من عته منهي وهذا ت ذللث، ونحو الأم، 

وماوالأعياد بأهوائهم، الماص ثرعها إنما تشمع، لم يدعق أنه الأول! 
شيءإحداث يجوز فلا العادات، باب من وابتهاج فرح من فيها يحمل 

به•دالرصى إنرارْ دلا منها، 

حينالمعلر عيد غير: لا المة في عيدين الإسلام لأهل أن الثاني؛ 
وفدبعده، منى وأيام والحر الأضحى وعيد الصيام، بإتمام الماس يمرح 

(.٢١)الأة الثوري: سورة )١( 
(.U\A/T)لم م(، ٢٦٩٧)ه/الخاري )٢( 
 )٣((y\A/T.)\

ابن(، ٤٤)ماجه ابن (، ٢٦٧٦)اكرمذي (، ٤٦٠٧)داود أبو (، ١٢٧-  ١٢٦)(/احد )٤( 
(.٤٤، *١٤، ٤٢)ماجه ابن )>،(، جان 



غيرهمرجمع وال|ساويل؛،، ،، و\ذتومذي^ ،، ^ ١٥وأبو ،، أحمدل روى 
المموم ئرعرفة ايوم نال: ه المي عن عامر بن عفة عن صحح بإناد 
،إننال: انه عنه الشيخان وروى الإسلام،، أهل عيدنا منى وأيام 
دليلالإصافة فمي الإسلام، أهل يعني: عيدنا®، وهدا عيدا نوم لكل 

بالأديان.الأعياد احتصاص 

أعيادإحاوا>ثا في وغيرهم الكتاب أهل من للكفار مشابهة أنه الثالث: 
بهمالتشبه علائق وقهني مشابهتهم، بترك مأمورون أننا شك ولا تسرع، لم 
ذلك.ني 

ثعبان:من النصف ليلة إحياء - ٤ 

البيع،حملة من فكان دليل، غير من لليلة تخصيص الإحياء وطا 
عنالاهية والأدلة العلم، أهل عند تصح لا ذللث، في الواردة والأحاديث 

*مله أالبيع 

بصيام:رحب تخصيص - ٥ 
مابل رجب، صيام فصيلة في حاويث يمح فلم المحدثات، من وهو 

عمرعن روي أنه على به، الامتتاس ولا اعتماده يسوغ لا جدأ ضعيفا ورد 
شيء.إسناده وفي عنه الهي 

مثروعة:غير بعبادات شهر أو أمابح أو أيام تخصيص - ٦ 
إنماللعبادات مواسم تخصيص إن إذ البيع، من التخصيص وذلك 

تأتلم وما به، عمل بمشروعينه الأدلة أتت فما الشؤع، نبل من يكون 

 )(،١٧٣٧٩))١

 )(.٢٤٣٩))٢

 )(.٧٧٣))٣

(،١٧٣٧٩٨٨)احد الإمام سد وانظر: ر)الأاأ( ( ٢٨٢٩))٤( 
(٨٩٢٠)لم (، ٤٤•)٨ الخاوي )٥( 



وتعنمسصهب العمل ينكون يخصص، لم بمائة ونت بتخصيص الأدلة 
المحدثات.حملة من بالعادة 

شرعي:أصل غير على اض إلى بها يممرب عبادة أي عمل - ٧ 
الّبيلقول الشريعة، في مذمومة والبيع البيع، من هذا نكل 

ضلالة،نهي اشُ إلى بها يتقرب محدثة لكل عموم وهذا ضلالة®، بدءة وكل ١٠
إمحانها،يجوز لا ميحة، بلع كلها ل حسنة، بدعة الدين ني الدع في فليس 

ورثوهاالتي الميي. أصحاب مادة في خير وكل بالبدع، العمل ولا 
يتعمدهالم عبادة )كل عود; مابن نال، ه، الهدى برمول، فيها وا وأت

منوأحن محقالأ(، للاحر يترك لم الأول فإن تعبدوها فلا محمد أصحاب 
نال:

خلفمن ابتداع فك، ثر لكل طف ص اباع قمح، حير وكل 







مكارمومن 
دئن؛ؤأولا أه ؤةل£،ثلأ نقال: بحقه حقهما اض قرن اللذين الوالدين بر 

إيا•إلا نمدرأ ألا يك وذال؛ ،، ل-مثناهلرأ)ئإنتي شج يمء 
وترنالوالدين، بر بمثل الله توحيد بعد المتقربون تقرب نما رحسننأه 
لأئأءكر ظ، فقال: يشكره شكرهما 

فيوسخطه الوالدين، رض في الرب ارض ؤيقول 
مخهلهما«ل؛،.

أحبالعمل أي الض مآك ئالت )غهبُ عود مبن الله عبد وعن 
الوالديزا١ادر نال: أي؟ ثم نلت: ونتها،، على الالملأْ قال: اش؟ إلى 

ءاوهلْ،.مفق اشا سل في ااالجهاد غال: أي؟ ثم قلت: 
تنال ه الدرداء أبي فعن الوالدين، بطاعة الض. أوصى وند 

،أوحرنت، نهلعت، ؤإن شيئا باق تثرك الا بتع: اش رسول أوصاني 
ولاالذمة، منه ؛رست، متعمدأتركها ومن متحمدأ، المكتوية الصلاة تترك ولا 

منتخؤج أن أمراك ؤإن والليلثv وأطع شر، كل مفتاح فاتها الخمر تشرب 
ؤإنشيئا يافه تثرك اللا آخر: حديث، وفي • الحلين، ا . . لها. ماحؤج دنياك 

هوشيء كل ومن ، ٧١١٠من أحرحاك ؤإن والليك، أطع وحرنت،، عذبته 

(.الأية)٦٣الماء: سورة )١( 
(.٢٣)الأة الإسراء: صورة )٢( 
(.١٤الأنة)كان: ورة )٣( 
ابن)أ/ا،ا'ارا(، اكرض ص/أما(، الكبير لي اللهراني (، ٣٥٠١)الجامع صحيح )٤( 

الحاكم(، ٣٦٧٢)٣;الرمذ (، ٥١٦)الصحيحة إحسان، حبان 
(.١٥٢)؛/

(.ملم)٥٨(، ٥٢٧)البخاري )٥( 



تخلىأن أمراك ؤإن والديك تعص ولا . . ٠. آحر؛ حديث وفي •٠، • . لك 
أمراكؤإن والديك تعقن اولأ •' آحر حديث وفي ، فتخلُ ودنياك أهلك من 
إليهحاء لرحل . ونال ،• ل الحديث .٠ . ومالك،. أهلكر من تخرج أن 

نجاها.ااااففيهما قال! نعم، ت فال والداك؟® اءأحي ت الجهاد في يستأذنه 

الهجرةعلى أبايعك حنتا نقال: اه. رمول إلى رحل وحاء 
.أيكيتهماء كما فأصحكهما إليه«ا ®ارمع ت فقال يكيان، أبوي وتركت، 

عليه،أندر ولا الجهاد أشتهي إني فقال: و. افه رسول رحل وأتى 
نيافه *نابل نال؛ أمي، نال؛ أحد؟*، واوديك< من بني أهل نال.ت 

ومجاهد*ومعتمر حاج فأنتا ذلكا فعلتا فإذا برها، 
فقالته المي أتى >ةهبم جاهمة أن ت السلمي حاهمة بن معاؤية وعن 

تتال أم؟®، من للن، ءهل ت فقال أمتئيرك، وجشح، الغزو أردينؤ اض رسول يا 
رحليها®عند الجنة فان ®الزمها نعم، 

اابار>-،ةلكا فأصع مشت، فإن الجنة، أيراب، أوسط #الوالد ؤيقول.ت 
أواحفظه*^،.

باشالإشراك ءالكبائر: فقال: بالشرك عفرنهما اش. رسول وترن 
والغموس"واليمين الض وقل الوالدين وعقوق، 

(.١٠٢٦الإرواء)(، ٣٠١-  ٢٩٩)للأناتي والترس، ، ١^٠٠صحح )١( 
(.٢٥٤٩لم)وم(، ٣٠٠٤)\وخ\ري عله طق )٢( 
(.٣٦٥٠الترمط)م ش المدري ( ١٦٧١)الترمذي (، ٢٥٢٨داود)ايو )٣( 
(.٣٦٥٣)م/١^٠٠-^ في المدري ( ٢٧٦٩)يش أبو (، ١٣٨/٨)\سمع ني الهٍض )٤( 
الهتيفيأسع(، ٢٧٨١ماجه)ابن (، ١١٨)المائي (، ١٦٩/٥)اح٠LJرواء )٥( 

(.٣٦٥٦/٣الترنم،)ني المذري (، ١٣٨٨)
(،٤٢٦)حبان ابن (، ١٩٠)•الترمذي (، ٣٦٦٣.  ٢٠٨٩ماجه)ابن (، ٤٢٩/٣)احمد )٦( 

(٣٦٥٧/٣٠الترنمح)في الخيري 
(.٦٦٧٥)الخاري )٧( 





.برهماوأصح الوالدين عقوق م لقد نعم فنون، والجنون الجنون هو هدا 
بلبوالديه يبر لا متهم كيرأ وجدنا اليوم الناس أحوال قي تأملنا ؤإذا 

يجلسلو لكن معهم، الجلوس يمل ولا أصحابه إلى يحن تجلْ عاق، هو 
فهذاالجمر، على هو كأنما متململا لوجدته نهار س ساعة أمه أو أبيه إلى 

عينيهأهداب على ويخدمهما وأبيه لأمه محيره ينشرح س ايار بل بمار، ليس 
يتهليع.ما بكل رصاهما على الحرص غاية ويحرص 

العافية.اض أل نالعقوق صور بعض ؤإليل—، 

مجتهعاساق الواقعية والقمص الصور بعض 

فيهاتسميا التي المآسي تللث، على هدأ ما ليكون . منصف،. كل إلى 
الماليالت،،وراء ائوا واتالرحمة درحايت، أدنى قلوبهم من نزعتا أناس 

مهرآتتهالث، كانت، وأجسادا صغرهم، في لمرصهم تثن كانت، قلوبا وا ون
عليهم.حزنا أو لهم فرحا تتدفق كانت، ومثاعرأ راحتهم، على 

هؤلاءمصير على وليحزن بهما، برأ ليزداد • بوالديه• بار كل إلى 
مثلوالد.يه تعاسة في ت، ييتلم أنه على الله وليحمد والأمهات، الأباء 
١تابوا قد يكونوا لم إن أليم عياب ينتثلرهم الذين العاقين هؤلاء 

يعصأن قبل لوالديه ويحن ه نفليراحع . لوالديه. عاق كل إلى 
ّالندم أصابع 

عقوقفي ب إن بأنها اليقين علم تعلم • - ابن زوجة كل إلى 
أبنائهاص العقوق ينار فتكتوي مثاثرة عير أو مباثرة بهلريقة لوالديه زوجها 

ما.يوما 

^ابأن والديه يعق أن قبل ليتذكر • • الرشد ّض بلغ محلنل كل إلى 
ذلل؛،مثل ؤيذيقونه الدين هذا إليه ليردوا زواجه يعد أ؛ناؤْ وسيأتي دين، 

العقوق.

٤٨



لهمملوي والمآسي القصص مده لتكون . والأمهات. الأباء كل إلى 
أيديهمزرعته ما ^ا بأن أبنائهم من العقوق مرارة ذاقوا قد كانوا إن وليعلموا 

يكونفلربما بالعقوق، والديهم آذوا قد يكونوا لم فان أبناء، كانوا أن يوم 
تعالىاش، عند منزلة لهم فان بوا وليحتفليصبروا تعالى، الله من ابتلاء ذللئ، 

نلكا.على والاحتساب بالصبر إلا يبلغوها لن 

يحزنمما الجبين لها يندى التي الصور بعض الكريم أحي ؤإلك 
المن•ييكي القواد ؤئحرق الكبد ويدمي القلب 

أعيادمند الأمهات من والبعض وشتمها، مجها بعد أمه ْلرد العض 
.غير0 ولا عيد في يزرها ولم ابنها تر لم مديدة وسنوات ءد.يدة 

أرلم سنوات سبع يقول ؤيئن يبكي فرانه على المن كثير الأب وذاك 
أبنائي.أحد 

والبعضولده. صربه فعلا بل ليضربه العصا والل.ْ على رقع والعض 
قتله.وبالفعل بالقتل والده ها،د الأحر 

ينزللا لكي الشارع في والده •ع يمشي أن ليخجل نحي يوالعض 
ئلنه.في الاس عند قدره من 

أوالضرب أو بالمب غيره على يتعديه لوالديه الب يجلب والعض 
امنالحديث وفي الكبائر، من وهدا الماب. والد يب ثم ومن القذف، 

والديه؟الرجل يشتم وهل اممه، رسول يا ؛ قالواوالديه®، الرجل شتم الكثاتر 
،.أمه®؛ فيسب أمه ويسب، أباه فيسبا الرجل أبا يب "نعم قال؛ 

بواينأن تحيون فيعليهم الغرور استحوذ للاسم، ؤيا الأولاد وبعض 
المالمن علة وبمرموقة اجتماعية مراكز في كانوا إذا لاسيما آبائهم إلى 

منأن ثلث، ولا الرزق، في وضق وضيعة مهن ني آبادهم وكان وسعة، 
ملعون.ملعون فهو أبيه غير إلى انتسبا 

(.٩٠سلم)(، ٠٩٧٣)المخاري 



الدعوىانامة إلى فضعلرهما الفقيرين والديه على ينفق لا والعض 
.عليهماالإنفاق القاصي ليلزمه عليه 

الحضارةعليهم أثرت الذين الشباب أولئك من الشباب من والبعض 
منتكسرجع ولكنه دراسته، لإكمال الغرب دول إحدى إلى ذهب الغربية، 
أيوماستقباله والإحسان. الععلفا وتناسى والمكران بالجحود رجع اافءلرة، 

رالال0،بيت ني لزيارته أصحابه دعي يوم وذالنا ، الفرح أسد به لفرح 
يانيالذى هو الوالل. وكان نحيافتهم، حن وأ الشاب والد نامتقبلهم 

أصحابه،مع والكلام بالضحك غارق والولد والمأكولات بالمشروبات 
الذيمن الولد ذلك الحضور أحد أل فالبيت، داخل إلى الوالد ونم_ا 

!!هدا!حائم هذا الولد: فقال وكرمنا؟! استقيا 

القهلان؛أحمد الثّخ قال 
إلىتمع يلا تقول: ولدها، نعليعة مجن ثاكية باكية أم إلى أرملت، 

غابإذا تتلون وروجته لزوجته، صاغية إذن له بلواي، يرحم ولا سكواي 
الولدحاء ؤإذا والمهار، الليل وأذلتها الأم على غضها جام فتما عنها، 
ناكأمك وتقول؛ الدمؤع وذرفت وتلونت وتباكت وجهها على النقاب أرحت، 

منكان فما الأم وبين الزوجة بين الولد أ*ّام النقاش امتد حتى فعلت،، أمك 
اه.باش إلا نوة ولا حول ولا زوجته، أمام أمه وغرب عقاله رغ أن إلا الولد 

ذاتلإصلاح المصلحين بعض فقام بزوجته، ولاذ أمه، هجر وآخر 
الأمهات،أندام تمت، الجنة فإن أمك مجل اش، اتق هل،ا يا نالوا؛ البين، 

قال؛هذا؟ ا تقلعها لم ؛ قالوا. ٠ الزوجات. أقدام تحت، الجنة لا، ىل؛ 
رمحياأم 

نيغرفة لها ليجعل نزل المن أمه يخلج ان ت زوجته طب رآنم 
البردوحل الشتاء حيم وعندما نوانقها، يتردد فلم الخارجية، الملاحق 
فيمغلقة الأبواب ولكن المزل دخول حاولت، الأم؛ نس، قالت، القارص، 

وكنمتاهذا، على زيادة ابني فحملني حالتي وساءت البرد عني فلوجهى 



الرعايةدار في يي يلقي به ؤإذا المتسمات إحدى إلى بي سيدعب أنه أظن 
اد.الحين ذلك مذ عني أل يولم الاجتماعية 

رمالوْمنه تضجر الوالدين أحد كبر إذا المائلات من الأحر والبعض 
الحسين.الماهرين الربين الوالدين نهاية هده العجزة. دار إلى وأحن.وه 

الثاؤعنى رأينا0 نعرنه لا عجوز هذا المجرة! ر ك! نال والبعض 
_.والل.ه بالعجوز يعنى - الخجزة• دار في عندكم اتركوه 

المسنةوالاته يرمي أحدهم أن لدرحة والديهم يعقون الناس ص وبعض 
تقومأن تستملح لا أنها الضعف من بالغت بأنها علما . القمامة. بجوار 
٠٠ مسها عن تداح أن نفلا نمها بخدمة 

أودعهالأمه عاق ولد عن به أثق من حدثني القاسم! الملك عبد يقول 
طلبتوعندها حالتها تردت حتى إطلأنا يزرها ولم المجزة دور إحدى في 
وسبقتهتموت، أن تبل وتقبل لتراه ابنها على الاتصال اكار مؤول من 

-بالنه والمياذ - الماصى الماق ولكن يحفر أن باسمه تنادى وهي الدمؤع 
المالبالابن الاتصال تم الأم توفيت فلما الوقت، ضيق وادعى ذلك رفض 
قبرهارا،.ني وادننوها الرسمية الإجراءات أكملوا جوابه•' فكان 

حرة،لماعها النفس وتذوب أمي، القواد لها ينمهلر قمة إنها 
٠ونذرن،. الجامدة العين وتسخن . ؤيلين• القاسي القلب ؤيكلم 

]وقفة[

الح؛يبص!أخي 
نيومدة عنت من تقاسي كم )أما(، نمى التي، المخلوقة هن-ْ مسكينة 

(.٥٨)فجاس شهما )١( 

القاسم(.\1طك )لمد نجاس شهما من يامحمار )٢( 

٥١



نموْفيزداد بطنها، في انتهاته حتى رحمها في نطفة استقراره منذ ولدها سل 
ماوالكره والحب والقيء الوحام مرارة من وتمامي ثقاله، ؤيزداد الأيام مع 

ناحيةفي يتجمع ونهارأ ليلا يشها في فيجول الحركة في يبدأ ثم يوصف. لا 
أحرىناحية إلى تحول ثم أحشائها، تمزيق بمحاول كأنما عليها فيفغهل■ منه 

هدأفإذا لمحطة، تستريح يدعها لا وهكذا الأولى• في فعل كما بها فيفعل 
علىاطمأنت، فإذا أمرها تشكو القابالة إلى فأسرعت، عليه، فلقت، الحركة عن 

أحدتمليع يلا ما منه فتمامي معره ينبتا ثم . وامتبشرُت، فرحت، سلامته 
التوسع،إلى يطنها رييم جسمها، حساب على جمه وينمو وصمه، 
ييعولا بهلته، حلية مْل لو أحدنا يمامي مما أكثر توسعه ألم من فتقامي 
حزءوعه بها، عالق حزء وهو نوم، في تهدأ أو طعام في تها أمه الجنين 
الرمية،والعين المحموئ، واليد المصدؤع، لكلرأس منها فهو مضن مزعج 

ألمهاأن إلا والجلوس، والمشي واليقثلة، والنوم والكون الحركة في تولم 
)كيلوحمل قويا ثابا أن لو تدريجيا. يزيد الجنين وألم تدريجيا يخف، 

فيوالكيلر الستر في المضي يستطيع فهل يه وسار اليمنى يد-ْ في جراما( 
واقعيمثال وهذا لا! طبعات الجواب، راه؟ يإلى ينقله أن غير من يمناه 

تنقلهالا كيلواُت، عده بطنها في تحمل التي المرأة بهذه باللث، فا محسوس، 
الشأنهذا في نقامي ألمت، كتف،. إلى كتف من ولا طرف،، إلى رف، طس 
بهاحل فإذا الضعيفة؟ الواهنة الواهية وهي الرحال، أقوى يقاسيه لا ما 

براغياهو فلا الطامة حلتن، الدنيا، إلى حروحه ساعة وأزذحا الماسع، الشهر 
الشدةوهنا الفناء. دار إلى الخروج في ؛راغ_، ولا الأحشاء، في البقاء في 

يخرجلا ثم تذل. لا التي والقبة هل، يلا الذي والمأزق تطاق، لا التي 
قْلنأو الطن يبقر أو اللحم فيمزق ؤإرغاما، فسرأ إلا الأحيان أكثر في 

ثمؤ سحبه في تجهد والفابلة أمه، لحم يقطع والهلبجا الضغعل، آلة عليه 
ص،ويحكا الأم فتمولتا الروح تبق ما وكمحرأ الخروج، في وروحها يتسابق 

ماإذا حتى اللاهية، الحركة هذه بحد أقانت، الأجل في قحة لها كان ؤإذا 
)تقيرني(.له ونالت، تبسمت، جانبها إلى رأته 

٥٢



ثمتقاسي، ما منه تقاسي الإيثار؟ هذا وما الحنان؟ هذا ما اش يا 
بيديه؟يقبرها وأن حياته، حال في تموت أن تتمنى 

الورق قمص 

فيكان من أبر . المي أصحاب من رجلان كان ه• عاسة تقول 
فإنهعثمان فأما النعمان، بن والحارث عفان بن عثمان بأمهما، الأمة هده 

فانهحارثة وأما ؤإحلألأ، هيبة أسلمت منذ أمي أتأمل أن ةدرُتا ما فال• 
أنبعد عندها من أل يحتى أمرته قط كلاما سفهمها ولم بيده يهلعمها كان 

أمي.قالت ماذا يخؤج 
صوتهاعلى صوته يعلا فأحابها، نادته أمه أن عوف؛ ابن عن وروي 

ربين•فأعتق 
رحلاعمر ابن شهد أنه يحدث أبى ممعن ت بردة أبى بن سعد وقال 

تيقول ظهره وراء أمه حمل بالبيت يطوف يمانيا 

أذعر)—، ا هركابذعرت إن المذلل بعيرها ها لإني 
واحدة.بزفرة ولا قال: جزيتها، أتراني عمر ابن يا قال: ثم 

وكانطالب، أبي بن علي بن الحسن بن علي العابدين نين عن وقالوا 
بأمهالناس أبر س إنلن، له: قيل حتى بأمه الثر كثير كان التابعين: مادات من 
ماإلى يدي بق تأن أحاف إن فقال: صحفة، في معها تأكل نراك نا ول

.عققتهاقد فأكون عينها إليه سبق 

يكلمهالم أمه على لحل إذا محمد كان سيرين: ستتا حفصة تقول 
١١ . لهاتخشعا بلسانه 

مات فمل بكى، محاؤية بن إياس أم ماتت لما نال؛ حميد وعن 
أحدهما.فأغلق الجنة إلى مفتوحان بابان لى كان قال: يكيالث،؟ 

٥٣



صربه.إذا عنه والده يد ^ Jbأن للولد ينبغي لا I مجاهد نال 
يعلمحلقته في يقعد لمين المأئمة أحد وهو ت نرح بن حيوه وكان 

التعليم.ؤيترك فيقوم للدجاج، الشعير فألق حيوه يا نم ت أمه له فتقول الناس 
نهلنهارأ مثيت، ما ت قال بك؟ ابنك بر كان كيف • نيد بن لعمرو قيل 

تحته.وأنا مهلحا رقى ولا أمامي مشى إلا ليلا ولا حلفي، وهو إلا 
وكانأمه، رأس يقبل وكان والعلماء، الحياد س حبيب بن محللق وكان 

.لها إجلالا تحته وهي بت نلهر فوق يمني لا 

بهأن ظن رجل رآْ لو أمه عند كان إذا كان محمدأ أن عون ابن وعن 
ؤعندها كلامه حفص ص مرصا 

محمدشأن ما ت فقال أمه عتد محيرين بن محمد على رجل ولحل 
أمه.محي كان إذا يكون هكذا ولكنه لا ت فقالوا شيثا؟ أيشتكي 

رجلأغمز وت يملى، أحاه يعنى عمر بات ت المنكدر بن محمد قال 
؛ليلته.ليلتي أن أحب وما أمي' 

٠اكموق وكذا دين الثر سلف لثر ا٠ 

المحروقيزؤع ومن تدان، تدين وكما تحصد، تزيع كما لم المأحي 
إلاالإحسان جزاء وهل الندامة، يحمد الثر يزيع ومن الشكر، يحصد 

اممه،عبد يا ّالف، البر ذين البر الخسران، إلا الإساءة  -جوهل الإحسان، 
عاقل.يا مسكين يا محلف البر 

الباربه يحصل كونه ،ع البر فان أسلاف(، )البر العامة! قاك وكما 
كماوالحقوق فالبر الدنيا، ني به يجازى فانه الاحرق في الحثليم الثواب على 

بركوأملث، لأ؛يلث، البر قدمت، إن توق، تأقرض )أسلاف(، العوام! يقول 
الناسس كثير حكاياتر وهناك أولادك، ءقلث، العقوق مدمت، ؤإن أولادك، 



أنعلى تدل حكايات هناك العقوق ني وكذلك أولاده، فبره والديه بر من 
أولأدهل١،.عقي وأمه أباه عق إذا الأنان 

مبرحا،صريا يضربه الشاؤع ني أباه يضرب رحل على أناس مر 
هذافي أبي ضربت إني دعوه دعوه، دعوه دعوه يقول والأب يمنعونه والناس 
دعوهسلف والبر والمكان، الشاؤع نفس في يضربني ابّي، والأن السامع 

لي.يغمر أن الله عسى دعوه 
فكانالدار، ص ليخرجه الباب إلى برحله أباه يجر كان عافا أن ؤيدكر 

نال؛الباب يه بلغ ؤإذا الناؤع إلى برحله يجره وكان منه أعق ولد له 
جزاؤكهذا ولده؛ له فيقول المكان، ^ا إلى إلا أبى أحر كنت ما حبك، 

٠عليك متى صدنه والزاني 

يستنجيالأب كان الحر شديد يوم وفي جدأ به بار ابن عنده ورحل 
يدهيدحل لبانة بكل بالابن إذا الحامية الرمضاء من تحترق أنثييه كادت 

شكرذلك الأب لاحفل عندما الرمضاء، تصيبها لا حتى ذلك دون فيحول 
أبي»ع أنا عملتها معي أعمالك جمح بني يا ونال! بكى ثم له ودعا ابنه 

عياللتؤ.وحال حاللث، وأصلح الله أصلحلث، الأن، عملتا بالذي أنتا وزدت 
فعاملووفاء، دين والحياء سلف والبر تدان، تدين كما حقا أليس 

بنوك.به يعامللأؤ أن تحب كما أبويك 

بهلاءتهماالحياة ففي ميتين، أو حيين والليلثا وبر الثه عبد يا الله فاتق 
لهماوالتواضع بالمعروف، ومصاحبتهما منهما التافقط وءل.م إليهما والإحسان 

مرضاتهما.في واسع حاءلرهم١ تكدر ولا عليهما، والثفقة حوائجهما وقضاء 
كاناولو يكون، أو كان ص كانتا كان ومتى وأين وكيف مهما أمرهما وامتثل 

ومتى، كيفكان لمخالرق محناعة لا فإنه ؤيخعله افه يغضب، فيما إلا مشركين 
نلتمعصية أي في والديك تطع فلا الخالق، معصية في كان س كائنا كان 

(.٤١)الأخلأث، مكارم )١( 

٥٥
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