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اكاشرمقدمة 

اياشرمسْه 

سيثاترمن نا، أنفشرور من يالاه ونعوذ ونتانفره، ونتعينه نحمده ه، الحمد إن 
له.هادي فلا بملل ومن له، مضل فلا الاه يهده من أع٠الا؛ 

ورسوله.عياوه محمدا أن وأشهال. له، شريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد 
.هوأنتم إي ،وى ولا مائدء حى أس أقموأ *انوأ أؤث>0 ؤيئآ,ةا 

[.١٠٢عمرازت ]آل 

ؤتئتاييابَئبجايبكأأ~أاردجبمايبق قإونثق مٍيى ق ئإ>ثئ أقك، أدمإروهم ألشاس 
١[.]النماءت ؤره رنثا ءاوئم ؤأينتوأ 

^^^مأآمحأأشَنولإهشك©
م١[١،٧٠١.ه]الأحزاب؛

يعد؛أما 
الوالتي وربه، العبد بين الخفية العلاقة وهي الإيمان، جوهر هي القلوب، أعمال فإن 

الجوارحعلى أثره يظهر القلب، صلاح ؤإن حقيقتها، على يطير أن الناس من أحد يستطيع 
ئ4ُاكئ. ضاخ صنمن إذا تضنه الجند ق وإن ررألأ الني نال كط رب، بلا 

اكلي«رن؛وهز ألا ظ، الجند تولم،»ث1 ثإذا 
المالحين،مجالسة س وصلاحه؛ القالس، سلامة أساب إلن يعئ أن الم للمفلأيي 

نلأ:امفانلث،إيتؤلما، األأ;فابم،بم الأمن.: الني نال كما المقين، ومماجة 
ًه)،(.

ولقدومحاصراته، دروسه ق الموصؤع بهذا المولمه اهتمام كان المنطلق هاوا وس 
يهينير أن الكريم الرش رب العفليم اس فنسأل القلوب، أعمال أهمية فيها بين قدم؛مقال.مة 

أحمعيءن.قلوبنا يْلهر وأن وال؛معين، القارتين 

(.١٠٩٩ومسلم)الخاوي)٢٠(، أخرجه )١، 
j العلامة وينه (، ٢٢٩٠الترمذي)أخرجه )٢(  jijVi  ا"الأ(.الجاُع" ءصحتح\(



اثئزبآم^ال ،uانماUت 

ومقاولت4.الكتاب ض صط أوأدُت 
الأيت.يرغم السورة بذكراسم المصحف من مواضعها إلى القرآنية عزوالآيات ثانثات 
*الصحيحين،ق الش فالأحاديث الة، كتب من مصائرها إلئ عزوالأحادث ثالثا؛ 

إلىبعرر0 تمنا غيرهما ق كان وما الحديث،، صحة عالي الدلالة ي كفي إليهما المزو 
مصادره.

أوزلل من كان ومحا وحده، اه تهومن توفيق من كان فما المقل، جهد فهدا وختاما؛ 
المأهلان.و،ن أنفا عند فهومن خطإ 

وسألهعاليم، والهادر ذللث، ولي إنه زلاتنا، عن ؤتجاوز لنا يغفر أن مسحانه اش ؛نسأل، 
الكريم.لوجهه خالصا العمل هدا يجعل أن مسحاته 

آلهوعلى محمد نييتا على اض وصلى العالمين، رب )لة الحمن. أن دعوانا وآخر 
ك؛يئا.تسليما وملم وصحيه 



القلوبأعمال أهمية 

اهالوبأعهال أهْيمح 
الأمينورسوله عبده عاى وبارك وملم اش وصلئ العالمين، رب طه الحمد 

■'رين.الهوا الطيبين وصحبه وءا)ئآله محمد، 

ويعدن

وهوالإيمان، جواب من حدا ومهم عفليم جانب عن يكون موف موصوعنا فإن 
عنهابالغافلين أعني ولا أهميتها، عن الناس س كثير غفل التي القلوب بأعمال يتعلق ما 

السنةأهل نحن تقصيرنا أقصد ولكنني والصوفية، كالمتكلمين فيها انحرفوا الذين 
والتزكيةالدعوة ق اض.، رسول ومنهج الصالح، اللفإ لمنهج المتبعين والجماعة 

أهمس أما مع والتركيز، العناية س تتحق ما الأمور لهدم نعطي لا ند نحن والتربية، 
وتعالئ.تبارك اطه بإذن متوصح كما الأمور، 

يجدأن لأحل- ينبغي ولا يجوز لا واجب والهمة الأساسية بالأمور والتذكير 
الأساليبق وتؤع ووعفل القرآن ي ذكر ما أكثر وتعالئ تبارك اممه فإن منه، غضاصة 
يدلكآمنوا ئد قوم به الخاطب أن مع الأحر، باليوم والإيمان وتوحيده باض بالإيمان 

عليهاتنثني التي والأصلية امية والأمالهمة الأمور هي هذه لكن الغالب، ق قيل من 
،فكيفكثيرا، عنها يتحدث وأن ما، يذكر أن يجب، والتي وأعماله وعبادته المزمن حياة 

مختلفة.لأسباب أهمالت، ريما أما وجدنا إذا 

ربنامع قلوبنا موقف نرامح ما أول نرامح أن العلم~ طلية —نحن جميعا عليتا إ0 
نتعرفوأن والقاوة، والتمنية والعلهارة التزكية س القلوب هده وحال وتعالئ، تبارك 
لها،فهمنا وكيف ينقصنا، وماذا منها، لديئا ما مقدار ونعلم القلوب، أعمال علئ 

هناللث،أم الصالح، لف الكان وكما أؤة<لى اش يرضي كما أهي ما، وعلمتا ومعرفتتا 
قكما يكون الحال فإن القلوب؛ هده صلحتؤ فإذا فتدارك، فيها الخلل من شيء 

نإدائة الجند صخ صلخت، إدا ضعه الجند في وإن ررألأ الصح؛ح: الحديث، 



القلوباعمال سكلة 

ماجهواين لم ومالبخاري رواه القلب؛؛را، وهي ألا كله، الجسد قثد يتدن 
وأحمد.والدارمي 

ارأتايقول ولهذا ؤإصلاحها، القلوب لتزكية حقيقته ق نزل إنما الدين هذا إن 
أحمد.رواه إنزاهيم٠٠^٢، أيي ذغوه 

مميبمة فهم رناوأبمغ ؤ تعالئ؛ توله j ما هي إبراهيم أمحنا ودعوة 
أمحنز.i\ء>و أث آنك وزيرج ثأ-هكتأ ألكنث ومملا ي؛١؛^، 

هذهق يمث أن ررالعتيق® العظيم الهت هدا بى لما اطه دعا صإ نإبراهيم [ ١٢٩]المرة: 
إبراهيماش.ودعوة امتجاب وقد والأماض، الأهداف الرسول.وب،دْ هذا الأمة 
^وأتياءلٍءرءمتعالى؛ قوله ق كما ؟؛س 

٢[.وأ-ثةتهه 

التركيةنتقدمت ترتيبها، اختتالم، تبا المدعو الثلاثة الأمور هذه أن هنا فتلاحظ 
والسنة،الكتاب يتعلم بأن إلا يتزكئ أن يمكن لا الإنسان أن شك ولا التعليم، على 

تقديمباب من فهي التركية تتقدم عناوما لكن ه؛ اإّم، بٌ جاء الذي الهدئ فيتعلم 
الغاية.هده إلى تنئي التي الوسيلة على والغاية الغرض 

قكما العبد من اممه نقلر موص.ع هي المى القلوب هزه تزكية هي؛ فالأصل 
ئتديئمأفي قي ذممن ئزرثم ألن محي لا •أةاف' انمدث: 

لم.رواه.وآءمالكمااُّأ، 
لوالتي الأعمال ومحل والتمحيص، الابتلاء محل هي القلوب وهذه 
كيفوتعالئ، تيارك افه عند عثليما شأئا القلوب لهده أن ولعلمتم لعجسنم استنعرصتاها 

.الجسد.. ؤتت، م١١مات ؤإذا معه، يحيا الجد فإن حيا كان إذا هوالذي والقلب، لا 

(.١٥٩٩)لم وم)٢٠(، المخاري أ-محرجه )١( 
(.٢٠٩١)الجا،ع صمف ق الألباق العلامة وصعقه (، ١٢١/).؛/ أحمل. آحرجه )٢( 
؟(.OU)لم مأحرجه )٢( 



القلوباسال اهمية 

وم9ته:ااقاب حياة 

القلب.مرض والمرض القلب، موت والموت القلب، حياة فالحياة 

هذهوأعظم القلوب، آعمال عن تتحدث وكثيرة عظيمة آيات نجد ولدللث، 
 )Jتباركاش حاؤلثأ الذين ونحن كله، الدين هو الذي الإيمان هو ريب بلا الأءما

بهأوالمقصود [ vt]القرة: ه  ١٠٣٠١هى؛يتآبما ؤ ناوت حيث الإيمان باسم وتعالى 
عندفالإيمان وعملا، نولا و؛اطنا، ٠لاهزا وأذعنوا وتعالئ، تبارك ف استجابوا الذين 
وعمل(.)قول تعالمون~ ~كما هو والجماعي السنه أهل 

عملان.رالممل نولان فالقول 

وتمل.يقه،إتراره وهوت اللسان وتول وتصديقه، إتراره وهوت القلب تول فالقول! 
نهلقه.أي: 

وعملالجوارح•عملالقلب، والمملعملان؛ 

والصيامكالصلاة الجوارح عمل من لأبد أنه يجهل الملمين من أحد فلا 
)قولأي: باللسان؛ الإقرار عامة السالخين عند والأوصح ذللث،، أشبه وما والزكاة 

الملمين.من كثير علي يخفئ قد —وهوالأُم— يتعلق؛القلب، ما لكن اللسان(، 

جاءتل( فمثلا: القال_ج؛ أهمية لتا ؤيبين بذللته افه.ويخامحلبنا أن نجد ولهذا 
لتأ'محابءامةُثلل؛(مح~دأيوكنملوا١٠٠ؤعنهم-: افه حكئ -كما وقالوا الأءراب، 

حصلأنه: بمعتن أسلموا فالأعراب ]الحجرات: ه تلؤ؛كم ئ اثلمعنايثثايد"غلألإيمن 
يدخللم ولكن القلم؛،، يكون الذي والتصديق الإقرار وأصل الفناهر، الانقياد متهم 

٠لوبtم■ل الإيمان 

أنلأحد يجوز لا درحة وهازْ حما، آمن قد يكون أن إلئ بعد يمل لم فالقلم؟، 
ءؤوثىئآقجمماإقكإالإسألنال: ولهذا القلب،؛ هوإيمان الحقيقة ق فالإيمان يدعيها، 

قتزيينه يكون فهكذا المؤمنين، مخامحلبة ق وذللث، ٧[، ]الحجرات: قاإويم'ه ي ودينهُ 



اى^^ّاباعيال ||،انمعام 

فهولماالأعراب راما قلوبمم، ق فتئنيته السامون الؤمترن أما فيه، ودخوله القلب، 
انملأةي الأن نحن نكون عثلما قه، افه رسول، ح الجميع أن ح بعل، تلوببمم يدخل 

هدايين لكن واحدة، معركان وق واحد مجد ق فكلنا الجهاد، وق الجد ق —مثلا— 
منالقالوب أعمال ويقدر الإيمان يقدر والأرض، ماء البين ما مثل التفاوت من وذاك 

القلي،.أعمال من والإنايآوالإمحاتوغيرذللت، دالخشؤع الإخلاص 
عهدق حمل كما القلي، أعمال دون من تكفي لا  ١٠٠٢الجوايح أعمال أما 

الرسوليتول ذلك وُع المشركين، يلويلأءشديداصد كان الذي الرجل الرسول 
واكقوئالإيمان أهل هومجن تن وجود مع ذلك كون ربما التاراره، أهل *هومن قه: 
ولمبمل ولم واحدا مشركا يقتل ولم اليلأء ذلك بجل ولم الجيش، ق الجته أهل ومن 
أنمااض الغر و-اثرأعمال والإحسان والمدفأن الإنفاق ق وكدللث، المعركة، ق تجل 
ثبما•وتعالى بجارك  ٠٥٠١إلى ونتقرب نمد أن نريد 

كماالقلي،، تقوئ هي• ~ابما~ والتقوئ القلب، ليمان هو• الإيمان إذن؛ 
[.٣٢]اننج: منموفآلئوي-<.ه ثٍسآف؛تحا تثم رمن ثلك ؤؤ ؛ ٠٥١تال 

صذرْإلئ ؤنمث هاهتاء، التفوئ هاهنا، التئوئ ماهتا، ءالتموئ ه: ؤيقول 
وأحمد.مسالم رواْ ثلاث؛رار«تاار؟،. 

والملاح،والر الخير أعمال كل تشمل والتقوئ القلب، هو التقوئ تمحل 
محيالإيمان كتاب أول ق الإسلأآ خم؛ا السآلان هالْ بحث، وتد افردت، إذا ولاسيما 

إذاوالتي القرآن ق نأي التي الألفافل س وأمثالها اكوئ، ولفثل الثر لففل علئ كلامه 
الذلا٠رمنهاواليامحلن.الإيمان أعمال كل تشمل فهي جاءت 
القلوبتاقسام 

المرن،هي والقسوة أوتمرض، أوتقر، تسلم، التي وهي تلاته القلوب أقسام 

(.١١١)لم وم(، ٢٨٩٨)الخاري أخرجه )١( 
؟(,OU)سلم )؟(أخرجه 



UJْحءمءاكال٠د، أهمدةام،

القلوب.تناب الحالات الثلاث و*ن>ه 

وءأبمالئ: توله ي كما مالئ، اش كاب ي جاءت ص اليمة: القلوب أما 
منمتجرد خالص أي؛ [ ٨٩، ٨٨]اكما»: .ه يتثعماترلأ.لإن.

يئاء'أد أونفاق، شرك، من شالة تشويه لا الشرك، 

الخليل:إبرامم حق ي الملم-، سلامة عن آخر موضع ق وتعالى شارك اش ؤئقول 
أمرولنألك ذلك، حقق بمأس نإبرامم !٨[ |^،; U_I]مفر ثلمؤ جاء ي إؤ 

الولاءومن الخرك، من شلء ء قلمه لأن به، والأكواء بالامحاء .  ٠٥١١رمول 
شريكلا وحده  ٠٥ومملهر وتجرد، ثخلص والفاق، والرياء، المداهنة، ومجن ، ٠٥١لغير 

له.

^إمنيىؤاطايرألإقاتيك>قؤ مالئ: افه ثال قكما المربمة: القلوب آما 
القالب*رض تدكر الش والآيا٠ت، تمرض، ؛القلوب [ ١٠٠لررت ته 

[.١٠تاوتر0: فيءلهممضص١دمأمحيأه ؤ مالئ: منها؛وله كثيرة 
أمراضعن الحديث، ؤيأي الدين، هذا إلئ ومنوية محرية كيرة هن* وهناك 

مزمنهناك وهل والعامة~ العفر اش —نأل انمافقون وهم بما، مقرئا غالتا القلوب 
نخافه،أن يجج، ما وأنيلر أخثئ فهدا منافئا، يكون أن خوفه من أكثر شيء من يخافا 

وهميتفقون ولكن يتفقون الخافقين لأن الفاق، مع وعنلم كر مهما عمل يثفعنا فلا 
تالكما ولكن للجهاد ؤيخرجون كارهون، وهم يصلون ولكن ؤيملون كارهون، 

<]المة:يا[.سمأِمحثازادمللأص و تعالئ: 
قلبح تخ الأعمال هد0 تكون أن لكن تع، الأعمال أن ق الخألة فليست، 

نومنولم بأفواههم آمتا نالوا: بأمم ووصفهم اطه حاطهم ولهل.ا المرض، من سليم 
الدنيا؛ق المؤمجن؛ن ّيقا من الملامة إلا تلمه، يؤمن ولم يفيه آمن من يتع فلا تلوحم، 

مالئافه صرب ّ ولهدا ءلا٠را١ الكلمة هلْ يقول دمه عصم من دائرة ق دخل قد لأنه 
دنيمحثبمد فوهج أقمة ؛ن ويهم• قال البمرة سورة أول ق لهم المثل 



Iالقس اهمال، سالسلة ^! ٠٠ I

رتا=^=ً======ضذ=
٠٤محمل٤١^^ناش ^١٠١^؟؛،حدرالثؤيت؟ وءادنيم يمنثم بجعلكن  أي•ء ١١تادتر٠•  ٤٥

محذايضهم يل وثكن نورا رأر نتل __، نورا يروا لم الذين كالكفار لموا أثبمم 
لذملوب٠م يذعتوا لم لأقبمم لهم؛ هومخف بل مهللما، لايتقعهم الرق؟ ومذا الصيب، 

تلويمق نورا إلا ذك كان ولما لامتثارت تلوببمم وآمتتر أذعتوا ولو وتعالى، ت؛ارك 
كماكلتن، المرمحن من تلر•fم وتسلم آعمالهم، يها ؤيزكرن ، ١٠٠يهمون وحياة 

ةدثةُأيردراش: ٥١ةال 
٢٨.]

هووالموت: الموت، حصل بالقلب؛ المرض اشتاو إذا كإنب السة: القلومؤ وآما 
[.Utؤ-ممث،يرظاي؛(سريجه تعالى؛ اه تول كماق القرة 

[.٢٢النص: ] ه ؤم1>تكءهرهم أيما: تعالئ وقوله 
وموتمإ؛مرض نتائج من 

باش——والعياذ القلم، موت على تدل، بأا أوشييهة القسوة من قرية ألفاظ هناك 
إلنقأوصله الذأ بذكر يعالجه ولم له لأشه ولم مرض، حض أهمله ممن محاجمه كان إذا 

مثل:القلم، مرض نتائج 

قيقفلا؟[ ]محمد: ،ؤأذءفيةوم،سامآ.٤٠ تعالى: تال كما عليها، هل آن ١" 
القلوب.ءالئمناْ 

ا>[.]اوط،مين: .ه وج؛ل،نءيممأةاؤأةكط0 تعالى؛ تال الران، ٢" 
[.٨٨]اJقرة: وئالراةاوبثاظJاه ؤ تعالى: قال كما آواكملٍف،، ٣— 

[.١٧٩]الأءراف: ^ ةربلأس4فنةا ٢٥^تعالى؛ قال كما الفقه، عدم ا~ 
٥[.]اكف: ءؤظثاراءتأأر١غآسثيهره تعالئ؛ قال كما والزيغ، اتجع ٦" ٠، 

^كنصآهاؤؤ،آمحمحتعالى؛ قال العض، ٧" 
هذا،عثل من القلم، موت نتائج الكمحرمن وتعالى تيارك اذإه ذكر وقد ٦،[، ]الج؛ 



..B!*اهميةاسالاممالوب 

يمرمحنيتعلق مما المواضع، س0 من اممير لوجدنا ال؛ندير حق القرآن ق تدبرتا ولو 
القلوب.اعمال ممايتعلق أومثله ذس وأكثرمن ومويه، القلب 

مماتجدا كثيرة القلية والأصمال وأحوال، صفات ولها أعمال لها القلوب حياة 

الوحل:

ق؟مبم.هلإبم أجرإق ثغ دمحم ٠^٠١٧ oAfeؤوأؤ؛ة تعالى؛ قوله ق كما 
[.٦٠تالمؤم؛ون؛ 

ءاكتثُرادت4مهثؤم ثإدامحت، قلدجم د5دت، إدايكرأئه ^٤، تعالى؛ قوله وق 
]الأممال:؟[.إمحضاه 

المحيات:

منينأءذرمآىآلثا;ٍر( ؤ تعالى؛ اف يقول وادلالثا< القل.؛،؛ محلها هعلعا والمحة 
محآ|لآ؛ائئأئيروهلم،:™[.

]l؛Jه ء دشن أق ؟؛؟^٤٢ ٤^٠^٠ أق جمن إنَمحتر م ؤ ؤيقول؛ 
[.٢١يراو: 

،هذأ0[، ١٨،: jijUI]ه وأحت؛؛ؤم آس^واآس ص ألإهودوآلقتنئ؛ن ؤو٠الت، ؤيقول؛ 
يبممونورموله. اش بمصون الذئن عم الموممحن ولكن يامحللة، ودعاوئ مزاعم 

ورصا0،محته ؤإلئ اه٠، أنيقربممللئ شأنه من محا وكل والصالحين، المزمتين 
الإخلاص:

المعانقينلأن والنافقين؛ المزمنين بين الفارق يكون ويه عثليم، عمل الإحلاص 
بينتفرق أن أردنا فإذا كاذبون، رهم يشهدون فامم الحق، شهادة يشهدون وهم حمي 

أعمالأعثلم من وهما ذس، أساس هما والإخلاص فالصدق والمنافقين المزمنن 
لمعبي أثن لمثد.رأ بِ،وأللأ ؤوج تحالى؛ تال والشن، المحية إلى إضافة القلوب 

امروا،هكل.ا نعم، ٠[ لال؛؛تت لبىآلممق ددلإك ألدكوآ ويدمأ ييمموأألثني٠ 



القلوبأعمال سلسلة 

إذاسئما لا شيء، ق ذلك نقعهم ولما منهم نل لما إخلاص، غير اش همدرا فلو 
يهداشوائب؛ ذثا0 مفقود غير أي! تاتصا؛ الإخلاص كان إذا أما كله، الإخلاص فقد 

والعصاة.الوعيد أهل حكم له 
الأحيان:

ياوئحتى طأكلآ إذا أخبت، والإخباتات المنمعلة، الأرض هو ق الخست، 
؛٥[]ال>ج: ه ئد>ةوثهلم والإذعان الانقياد كمال عش دليل هدا ففي بالأرض، 

الاستكبار.من ئؤع فيها لكان فلوارتفعت الأعراض، هوعدم فالإخباتج 

اشبمنهم ما وكشرا جبارة، متكثرة قلوب إئها الكفارت قلوب ق يقولون ولهذا 
فالأستكثارلأمر0، والانقياد وءلاءته ١^ عيادة عن يستكثرون لأثيم الاستكبار؛  بوصف

الإخبات.صد 

بالأرض،التصق فكأنه والطلق، الكامل الخضؤع هوت الشرع ق والإخات 
افهقال فهوكما وتعالئ، تبارك افه عند من يأق ما على اعتراض أي لديه فليس 

آشؤممحسدوأؤآ لا سجثربم4ننم ورؤكث*محنوثخم لأ مؤ 
التيالإحان حالة هوت واكليم ه\[ : ]١^١٠.؟اآ ميثا ويثيوأ قثيث مما -محا 

فإنتراه كأنلث، افه تب. ررآن وهوت المشهور، العفليم ج؛رول حديث ق س المي ذكرها 
مقامي افه. رسول تحكم ه القيم ابن قال كما لأنه يراك«رن فإنه ترام تكن لم 

الإسلام.

أصلق يه جاء لما تبعا هواه ويجعل ه، ونققليه على الله رسول يحكم لم فمن 
^^١۶قال. هوكما الإسلام مقام ق التحكيم إذ بمسلم؛ ولا بمؤمن ليس فإنه التحكيم؛ 
وانتفاءه، نن\قثيت محدوأؤآأدذسهلم-محا لا ئئ معايحيموك 

هذهفالدرجة الإسلام، درجة من أعلى درجة فالإيمان الإيمان، مقام ق يكون الحرج 
الد.•رسول ته يحكم فيما حرج فلا تلبه من الحرج وانتفى حكم أته 
وسلم)٨(.الخاري)٠٠(، أحرجه )١( 



اتقلوثاهميةاعمال 

الظامروست4 وهديه حكمه.، من جاءنا ما أي؛ عامة، يه جاء ما والممصودهوت 
كذااعملوا »قول1 أنلهرتا، يئن نائم ه يتق.، اه رسول، كأف فتجعل والياطن، منها 

كذا.ولاتحطوا 

وحجتهأيدينا بين نهي وهديه وصنته دينه وأما بجسده، ءاد؛ا . افه فرسول 
الإيمان.مقام هداق المج اثتفاء فلأييمن علينا، قاتمة 

•اكط^^| 

معهالبال على يخهلر لا هوالذي التسليم وهذا ؤ^ه، يةولت 
ق.الصديق كماكان اعتراض أدئ 

الذيجميعا الصحابة بين من الوحطو هو ظك الصاJيق كان الحاوي؛ية صلح ففي 
ثظفهوهوعمر والدين، الإيمان ق الأمة هده ق رجل ثاي أها يعترض، ولم هدا ل سلم 

تال؛بالكافرين؟ وألموا بالمؤمنين، ألما اض، رسول يا وتالت واعترض، أبى فقد 
تسليما،سلم وما مجحفة الشرومحل فكأن ارا،، ديننا؟ ق الدنية نملي فعلام تال؛ بلى®،  ١٠

ذلكؤإنما ورسوله، افه يدي بين تقديم أو .، افه رسول لأمر رد ذلك ق ليس لكن 
علىوانتصاره وتمكينه ونلهوره الدين علو على منه وحرصا ائه، دين على منه غيرة 

ّلمفما ~ الحال ءلا٠ر هو كما ~ للمسلمين مجحقة الشرومحل هن.. أن فيرئ أعدائه، 
أومجنازءة.أومدافعة ممانعة أي لديه يكون لا بحيث ليتا ت

صرإلى تحتاج التزكية وان القلوب، أعمال أهمية عالمنا ذللث، علمتا ؤإذا 
يشمهالزكي أو المرئي من ذاي وعمل تريوية، ومحاصن ومجاهده ومثابرة ومصائره 

الإحسان(.)حالة الحالة هذه وتصلح القلوب ط. تصلح جس الأمة، أو المجتمع ومن 
أجلمن وتصدق أعتق أي؛ لذللئ،ء، وتصدقت هفآءشت، عمرثءٌت يقول ولهذا 

نهك،الصديق فعله الذي المهللق المليم دائرة عن أنزله لأنه اليوم، ذلك، ق موقفه 

(.١٧٨٥)لم وم(، ٢٧٣٠)اليخاري آحر-بم )١( 



تأء
اللألوباعمال سانملة 

رأوافلما ُءهه، عمر جرأة فيهم وليس يستقوا لم لكن عمر مع الصحابة وكان 
•ء<ءذقا المزمتين أم لمشورة عمليا أذعنوا عندها ؤيتحلل؛ يحلق اش رمول 

الإنابة:

منترب معناها والإنابة اْ[ ]الزمر: ه ؤأنلثإلق» دقدوأاقلإةم ؤ تحالى؛ تال 
ؤيرجعالإنسان يعود أن نالإنايةت ور-،ع، عاد معناه! اللغة ق وأناب الإحيات، معس 

أهراء،من لديه ما كل عن فيرجع وتعالئ، تارك ض خالصا متجردا كلثا رجوعا اش إلئ 
وتعالى•مارك اش رصا هو همه لنجعل ونوانع، ويراع، وشهوات، 

الحقية:

تعالئ؛قال كما يخشونه، الذين على وأتى الم مادح ونار عقلتم، أمرها الخشية 
افخشية إلئ يؤدى لا علم ق خير ولا [ ٢٨]فاطر: ه اثلثؤ بمائه من محشأق ؤإئا 

باركوتعالى•

يذأوهرمائيد لذأًفمآش شم ثثع ءامتوأأن للخ!بما بآن أدم  ٠۶تحالى* قال 
[JbJlpiJt ١٦؛ ] منه.قري، أو الخشية بمعنى هدا والخثؤع

والخوف،،الرجل، مثلا- - فخل. باطة، أعمال لأما تقارب؛ القالبج فأعمال 
ذلكإق متقاربة لكنها معص، منها واحل. ولكل المهنئ، متقاربة والخشؤع؛ والخشية، 

الذيالمتكبر الجبار للعزيز وذليلا خاضعا إ القاJ٣هذا كون على النهاية ق تدل وكلها 
تعيد.بما وتعبا-ْ شيع، ما له وشيع افترض، ما عليه وافترض وعدله، فسواه خلقه 

لهاالقلم-، أعمال من جملة هي والخقؤع والخشية والخوف، الوجل فإذزت 
هذْبين الإنساية النفس فتتوازن والفرح، والرضا والمح؛ة الرجاء ويقابلها دلائل، 
محنوأنواعا القلوب أعمال كل جمع قد حما الإنسان فيكون الأربعة، وتللثج الأربعة 

محنتركبعضها يحمل أو يقع أن يريد لا والتي وتعالى بارك اض بمصها التي العبرديات 
الأخر.البعض ؤيهمل 



القلوبأعمال اممية 

إلئأو الملرب إلى تب ما كل ذلك؛ ق والقاعدة كثيرة، القلوب أعمال إن 
أوالقلب إلئ تشب لا احيائا وهي القلوب، أعمال من نهي اش.وأ كتاب ق الصدور 

لأنالقالب؛ أعمال أعظم من فهو مثلا، كالتركل ذللث،، محل هي ولكن الصدر إلئ 
ال٠ثانيوالسح القرآن أم هي التي الفاتحة سورة راش.ول الاستعانة، ل يدحل التوكل 
الأيةهده ق داحل الدين وكل هء، لالفاتأحت؛ مغيث يإءك تثد ءؤإ،ك• يقول• 
ؤإثاكذ [، ٢٩تالالك: بر وهؤق\ ءامنايع، ئوألقتن مل ؤ ت٠الىت اه نال كما وهذه، 

ؤوعؤ4ثؤلآه.هي .ه وؤدإ؛كم-نبمد ^٠١^،^ 
المرادوهو والغاية المعبود هر وحده وتعالئ تارك اف يكون أن آمران* نهتاك 

والمتوكلالغاية، هد0 تحقيق على وحده به المستعان هو يكون وأن إليه، نعى الذي 
مننستخلصها أن تستقر كثيرة القلوب فأعمال وحدها، أمورنا ق وحده عليه 

اش.كتاب 

صارحالها؟وكيف آحهلأمت٠، وكيف القلوب، أعمال ق الأمة صالت، كيم، 

الذيوالخلل التقصير إلئ أهميتها بيان أحل من تعرضنا الحديث، ول أل 
التيالأحرئ المناهج إلئ تنتقل ثم هدا ل تدأ فلعلنا هذا، ل والجماعة المنة أهل محن 

وانحرنتا.صلتا 

اشكتاب فهموا الصالح، والملمإ عليهم تعالى اش رضوان الصحابة إن قتقولت 
والصدقواليقين الإحلاص أهمية وعلموا وعملا، علما وأقاموه وتعالئ، تيارك 

ق؟هأثم،ض الكاملة العبودية فيهم فتحقمتؤ القلوب، أعمال من ذللث، وغير والحية 
قلبانقاد إذا الإنسان أن وعلموا باللسان، تقال كلمة لمست، اش، إلا إله أن»لأ وعلموا 
وترحمهواقعا حياتهم كانت، ولذللث، جوارحه؛ تنقاد وأن يعمل أن فلابد وخشع، وحضع 

وأرصاهم.عنهم اش رضي تلوب،م نعيشها التي الإيمانية الحقاثق لهذه ونجيدا 
نتكلم~ولأ والجماعة المنة أهل لبعض المتآحرة العصور ق حديث، الذي أما 



القلوبأعمال سلسزت 

رانحسرالصهف، مدر، ولكن غيرهم، اعرئ ٌا اعراهم أمم عداهم عمن 
شهادةوأصيحت الأساسية، الثعاثر كأنه الدين فآص؛ح أذهامم، ق المفهوم وتضاءل 

قولشل.اثمجرد لأإلهإلأ أن 

أرالأجيال عليها كانت الش المالية اشة تاك رق القوة الة؛_ أهل مد فلم 
الدينثم يلونهم، الدين ثم الناس ءمحر تال؛ عئدما الشي. لأن الثلاثة؛ القرون 

أهلومن البيع أهل من لسرا الثلاثة، القرون مد يأتون الذين هؤلاء يلوتهم®ر١، 
الالحم، الأمور من ومحهم صعق، تفيهم أتل، ولكنهم الخد نفس على هم بل الأهواء، 

ميالش المفضلة الثلاثة القرون درجة عن وتنزلهم تخرجهم لكنها المنة، عن تخرجهم 
الدين.بل،ا والتصديق والإيمان الممل مة قق 

عنهاوتكلموا الخلماء من القلوب أعمال حقيقة لهمرا الدين أن ذللقات ودليل 
منيولا الممحن، عليهم أنكر ربما أو اصتنرثيم ثقل. الاستغراب، من بشيء قوبلرا 

هداأوكأن جديد، بشيء جاءوا كأنما ظنوا المنة أشل مض ولكن اليع، أهل بالعض 
منيألفوه لم هم بشيء جاء الأقل على أوأنه مل، من به يزنى كان ما يأمر أتى العالم 

شيوخهم•

يهجاء وما تيمية ابن الإنلأم سح به جاء ما امتئرب، كيف، —مثلا— وانثلروا 
الخيرفيه الناس فمص وتعالى، بارك افة رحمهما الوهاب عيد بن محمد الشيخ 

وقمحمل. الشيح دعوة أيام وكانوا إليهم، يركن ولا ابايع أهل يحب ولا والصلاح، 
مالأتمم جدد؛ مثالخا يجددوا ولم إليه دعا ما مثل إلى دعوا ما ذلكا و>ع ونيلها أثنائها 

فطراإلئمادلن.لله•

فهمراأحمل.، والإمام يمية ابن وتبله وتعالى— تارك افه —رحمه الشيخ لكن 
أنفلأ؛ل. وانهللق، وتحرك ح إذا القلم، وان وعمل، تول المقيدة هن؛ْ أن وعلموا 
ءقيiلاةونقرر نجلس بآن تقريرا المسألة فليست، الحياة، ق وتتهللق الجوارح تتحرك 

(.٢٠٣٢ومسالم)(، ٢٦٠٢المغاري)أ-؛ر-بم )١( 



القلوباعمال أهمية 

ثمالعلم، هذا يحفظ منا وكل الآحر، اليوم وعقيدة القدر، وعقيدة والصفات، الأسماء 
لهحمل أنه ثلث، لا والفضل، والعلم الخير له حصل قد ويكون بيته إلئ راشدا يتصرف 

ذللث،.من أير الأمر لكن عثليم، شيء وهدا فه والحمد وقمل وعلم حير 
القرآن،نل الإيمان الصحابة يعلم كان كما تعلموا نقد الأئمة هؤلاء أما 

ودعرةعمل إلى العلم هدا يتحول( أن لأبد أنه علموا العلم هدا ورثوا الدين وهؤلاء 
احمديقرالإمام أن يمكن فلا الحياة، واغ ن، انهللقوا لدللئ، وصرومصائره، وحهاد 

أوذي،ؤإف نامية، عقيدة إلى الصحيحة العقيدة عن وتنحرف تتصرف وهى الأمة 
أنأراد الإنلأم مخ وكذللث، تعلمون—، —كما حصل ما له حصل ؤإن وجلد، وصربا، 

التتارءلواءيت( فيجاهد الصفوف، أول ق وهو الجهاد ق الأمة هده يحرك 
الكلام.بأتوئ ؤيحاطبهم ه يتقويدهب 

المليبيين،لمقاتلة الأمة ؤيدعو يالجدال، ويجاسهم محللابه فيأحد البامحلنية أما 
ولكنالقلسما، وعمل القلبا، حياة هع الجواؤح أعمال حياة فيها الشتا حقيقية حياة إتيا 

هذا.ل المنة أهل محي حصل فالتقصير ذللث،، فيها الأمة كل لمست، 

والأنكل.لل؛،، الأمر كان نهقأفاب الوهاب، عيد ين م«ءمل. المخ دعوة أتت فعندما 
منفينا نجد الدعوق، هل.ْ بقايا وعلى العقيدة هزه على نعيش ف— —والحمد ونحن 

القلوبؤأعمال نحقق لم أنتا علئ يدل والدي الجلي، والواضح الين، النلاهر المعف، 
ليسولكن والبيع، الأهواء لأهل مجايين الجملة ق — فه والحمد — كنا ؤإن يبني، كما 

واليقينالإيمان درحات ق ترتقي أن ولكن الأهواء، أهل تجانب، أن فقعل الأمر 
والدعرة.والإخلاص 

اطه،إلا إله لا شروط يعلم لا من العلم محللابؤ ومن لمين الممن كم ولدللن، 
رجعناولو والانقياد، والمحبة والقبول والصدق واليقين والإخلاص العلم هي: والي 

هيوالتي المروط، هده تقتضي افه؛؛ إلا إله ®لا ذ: عنها، نتحدث التي القلب، لأعمال 
هدْيتعلم لم الذي فالثخمى القضية، هن<ه إلئ رجعتا فتحن الإيمان، أماميات 



|،طنمسام

•علكن أصلا، أوأركائا شروطا لها أن يتخيل لا ربما بل لها، اش يونقه ولم الشروط 
ولكنبالبيع، يأي حيرولا ونه والسنان الإيمان على وتعالى تيارك افه شاء ضرإن ذللت، 
الواضح.والقص الخلل لديهامدا الأ-ان أن نمالم تكفي الإشارة هدْ 

أملمن غيرعم آما المنة أمل يع؛تقدء موما القلوب، أعمال أممية من ذكرنا،  ١٠
أحرئ.مواقف ئلهم البيع 

الكلام:أمل الأولى: ااْل1ئفأت 
والعاميالجامعات ق الأن و،تامجهم كيهم تمرر الدين هم الكلام؛ أعل إن 

بعضق متا قررت ريما بل اه، رحم ما إلا اللأي عذْ حادج الإسلامية والمدارس 
الماجلو.بعض ق وندرس الجامعات 

أئمةأكير س وهو ادائلأبي يقول كما ~ قيها يقولون الم الكلام أهل عقاثد 
أعمالسائر دون التصديق مو الإيمان ءإن —؛ والجؤيم الم؛ثقدمين الأشعري الدم، 

والجوايح،القلب مائرأعمال دون الممديق مجرد عندهم فالإيمان والجوارحُ الئلما 
بالقيبجالعرثة مو ،الإيمان جهم؛ فال قيقول؛ يأي؛الخلاف، الإرشاد ق والجويتي 

موالإيمان أن مو؛ دينا نرتضيه والدي يقول؛ تم وعمل قول الإيمان السلف، وقال؛ 
يالمحالأيق.وجاء العرفة، مي والي جهم غيرمارة أي؛ سل' بالقلب الثصد>يق 

٠ؤلأءكون فكيفا وذكر،، وأورد. نقله أن بعد اللف، هب، من. مويرفض إذن؛ 
يدكرونهوعم ١^١^ ، السلفلختهج منيعين كوتون كيفا والجمامة الستة مل أس 

يإنجهم، رأي عن بجعتي لمى رأي إلى ا يخالف،؟ رأي أي ؤإلى مخالك، ؤينعمدون 
تصديئا.وجعلوما العرفة غيروا 

قيصح والجوارحأفإنه القي؛، أعمال بقية وعن العمل، عن المحديق ؛إذاتجرد 
—بينبيتهما الاخثلأن، فكأن أتل، ولا أك؛ر لا مجردة أومعرفة مجردا علما الحقيقة 

فقْلبلفثلي ~ دالجهمت؟ الأشاعرة 
بالهندمرورا إندونيسيا أقصى س الباطلة عقاثدمم تدرس أن نتيجة عي ما إذن؛ 



القلوباعمال اممية 

هيهذْ وتكون إنريئا إلى تركيا إلئ الريية الدول إل وغيرها وباكتان وينجلادثى 
نيهيدخل ولا الصديق مو نقط الإيمان إن لهم* فيقال الناس، يتعلمها الش المنامج 

الجوارح.ولأأعمال القالب أعمال 
اليوم؛اوساإمين أحوال ق الواتع وهو عفليم، خطر الكلام هذا علمن يترتب إنه 

اضأن اعتقد فمن هوالصديق، الإيمان أن دام محا هوالتكذيب، الكفر أن اعتقدوا حيث 
اضأن يعتقد الذي هو فالكافر مزمن، وهو صدق فقد صادق؛ الرسول. وأن حق، 

يعتقدمن المسلمين من وكم صادئا، ليس محمدا. وأن حما ليس وتعالئ بارك 
جدا.فليل ذلان،؟ا 

أعمالس ذلالثا وغير والإخلاص••• واليقين والاستعانة التوكل أهملوا فلما 
فامتلأتاش؛ غير وعبد اض، غير ودعي النه، بمنير واسقنيث افه، بغير استعن القلوب،؛ 

الناسوأصح والمزارات، والمشاهد، والأصرحة، بالقبور، الإسلام العالم بلاد 
إلئؤيتضرعون إليها، ويبتهلون أصحابما، ويدعون حولها، ؤبملونون إليها، يتهربون 

قيقعون وهؤلاء شرك، هذا قلت؛ فإذا إليهم، ويهد'ون لهم، ؤيدبحون أصحاحا، 
الرسولكدب الذي هو الكافر أن تعئرا لأبمم أوكفر؛ بثرك هذا ليس نالوا: الشرك، 

وتهمةالخوارجا طم_، على وأنتم ميتدعة، أنتم فإذن مصدق، وهذا به، يوص ولم س، 
هيهذ0 أن فاعلموا أهلها، من ليس لمن تقال وابما سمعتموها إذا هن«ْ الخوارج 

وكما[، ٠٣.ه ممُثاءوي، هم دل أماصنإمآ ؤ قال؛ كما وتعالى تيارك اض سنة 
منللثّثلي نل؛ ثن. إلاما لق، يماد ما ؤ لمحمد:٠ وتعالى تارك افه قال 

وهووبصيرة، علم علئ وتعالى تارك افه إلى دعا س لكل خوارج فيقال؛ ٣•؛[، ل،صلت: 
والأرض.ماء البين ما مثل الخوارج لمازه.ب، مجاتب أنه واضح 

٠٥يخلصه وأن التوحيد يجرد أن أراد س الإفلث، وأهل الباطل أهل يتهم فهكن-ا 
•ومكان زمان كل ول والحديث، القديم ل وتعالئ، تارك 

لوتأملتاها،حدا العجيية الظاهرة هذه إلئ أدئ هوالذي القلوب أعمال إغفال إن 



Iأع^ال ساا||اه 

قجامث أستادا فتجد العجب، كل تعجب ورآها، البلاد هان0 من حرج من أن وربما 
الئسخصريح عند ذهيت، ت يقول العلم من ك؛يرة درجة على غيرهما ل أو الشريعة كلية 

وتعالئتبارك اض دعوت ولكن دعوته ما أنا لا فيقول! دعوته، أنت، فيقال! أدعو، فلأن 
التوسل،فغرصه يدعوه من حتى يقول• يال'ءوْا فيمن رأيك فما له• فلت فإذا بواصهلته، 

ءامنوأآثقوأيتآدهاآفيمك> ؤ يقول! وتعالئ تبارك افه يقول• الدليل؟ وأين قلت• فإذا 
أعمالل الش الايات هذه كل <؛ ٥١سبحان [ ٣٥_: LJI]ه آلنس_يلأ اقت 

معارضةويجعلوت٠ا وجهها، غير علئ ويتأولوما الأية، هن.ْ بمثل ويزتئ تبمل، القلوب 
القلوبلرب تتجرد أن لأبد القلوب أ0 على الواضحة الدلالة المريحة الايات لكل 

تاركوت٠الءن•

|لثأنية:ارطأئقة 

أعماليهملوا لم القلوب،فهم أعمال ق عظيما انحرائا الموفية انحرفت، ولقد 
الكلامأهل وأما الضالين، جنس من فالموفية المتكلمين، من أغفلوها كالذين القلب 

عليهم•المغضوب جض من فهم 

المغضوبجض من فهو صلأل- أهل كلهم -وهمم الكلام أهل من ضل فمن 
قعلم فعندهم به، يعملوا ولم مخالفته تعمدوا ولكنهم الحق عرفوا الذين عليهم 

يعلمونلأتبمم الضالين، جض من فهم الموفية أما ذللت،، يتركون ولكنهم أهوالهم، 
اليقينعلئ ويركزون القلوب أعمال عن ويتكلمون يدعون ما فأكثر التوكل، أهمية 

وأحوالا.مقامات ويجعلوما والإنابة، والإخبات والإخلاص 

الألقابمن ذللث، غتر إلئ الثريعة، أو الظاهر، أهل أو الفقه، أهل يعادون وهم 
فيجلسالقلوب، أعمال عن يغفلون العلماء هؤلاء يرون لأثبم العلماء  ١٢٠ينيزون الش 

والحيضوالصلاة والوضوء والعلهارة المياه كتاب عن يتكلم المسجد ق أحدهم 
أوالرجاء أو الخوف أو أوالإخلاص الإنابة أو التقين عن يتكلم ولا والزكاة، والغل 
أهلهزلأء فيقولون! غيرها، أو الشكوك أو الوساوس أو الخهلرات أو المحبة 



٠، المم|اعماو1 امصات  ١٥١^..

^^ن=====س==لآ1=
مملأن ذكرتا كما تقصير عدا نعم الأماس، ؤيتركون فقط، ظاعرة أحكام أي؛ فقط، 
آحر.انحراف إلى انحراف من لايفر |كن الجوانب، ،دالْ 

يالغزالي يأي عندما ولهدا التواكل، فهو الصوفية عند -مثأد- التوكل أما 
منهمدرحات، ءالناس يقول؛ العظيم، العمل هدا ق الناس درحات فيجعل ،رالإحياء( 

الحصولأحل من يكدحون أي؛ الأساب،،، ؤيتخدون يعملون و،دؤلأء الناس عامة 
اشؤيدكر المجد ق بمنزل الذي التوكل مقامات ارومجن فال؛ ثم العيس. لقمة عالئ 

يرمما،والأخر دينارا سليه هذا أي؛ لهء، يقدم  ١٠برجاء اض على يئتوكل اش ويسح 
الهجد،ق وتعالئ تيارك اش بمبد وعوجالس عندي، العشاء اليوم تعال يقول؛ وآخر 

التوكل.مقامات س مقام هدا يكون انظرواكيف 

الن.يوعو الموفية أئمة من وأمثاله الخواص كمقام منه أعلى ءومجقام تال؛ ثم 
فإذايالأسابء، الأحئ؛ وترك تعالى، افة على توكلا زاد، بغير المنة ق ؤيمشي يممللق 

عترمن المنة ي مخرج مكة، إلى خراسان، أومن بمداد، من -ءثي-ت الحج يريد كان 
الصحراء...ق يهيم ومذا شيء، أي يأخذ ولا عليه، وتوكلا اه، ي ثقة وذك زاد، 

الصوفية.عنلد التوكل من العليا الدرجة م وعده 

لركت،يذلك؛ أخدن لو الإسلامية الأمة حال صيكرن كيف اش! سيحان 
-وفعلأ-وأمثالهما، والهييون التتار فيفنيها تماما، ولأفتيت ولتواكلته، الأصباب، 

اهل• من والمقصود مشاركة، اي له يكن ولم الدنيا الغزالي اعتزل المليييون جاء فلما 
القلوبكالتوكل.فهماعمال ي الصرفية خلل بيان النموذج 

يترئ ما يكل ترضى أن الرضا الصوفية: ءت4 فقالت عقليم، وعوعمل الرضا أمجا 
به،ترضى وتعالى ثارك  ٠٥١١فدره ما فكل الكونية، الحقيقة تشهد أن أي؛ الكون، هاوا 

لأماوالإفك،ترصئبما والفساد،والرقة،وامملم، والزنا، والحر، ق\صوالشرك، 
الكونية.فتشهدالحقيقة وتعالى تيارك اطه عند من 

شيوخأحد أتن بمداد إلئ عولأكو دخل فلما الأعاجيب، فعل بمضهم أن حى 



ائلوباع^,ال ،طنمطلت 

منلعير الفرسان وتقود شيح الناس؛ فقال لهولأكو، الفرس يقود وأخذ الطريقة 
فدفهذا الكونية، الحقيقة شهود س هذا يآن أجاب؛ الشيح لكن ١^١ سحان اش، أعداء 
بماأجاب هو الأصل وق عملاء، هؤلاء مثل أن شك ولا الحقيقة، ق منافئا يكون 

فيدخل،عوننو-رم، الملمين عالئ  ٠٥١من عقوبة هذه بأن الصوفية، ، uLc-اصطلحن، 
الفهم!هذا علئ  ٠٥١سحان فيا وتعالى نبارك  ٠٥١أعداء 

داهمناكلما لكان المال، الشخ هذا كمهم فهم المملين س واحد كل ولوأن 
يحاربونمكان كل ق المجرمين، أو الأمريكان، أو الصرب، أو اليهود، •ع ذبا عدو، 

الذاسبحان اللين، فيه أويهاجمون قيه 

يؤاخذهولم عته رصي ؛المحبوب؛ الحج، تعلق إذا المحبة فقالوا؛ الحية، أما 
المحبة،يثير بما إليه تقربوا بثيء إليه تقربوا إن - عيادبم ق -حتئ فأصبحوا بشيء، 

ؤوعالت،فال؛ لما وتعالئ بارك اش لأن شيء، ق يؤاخذنا فلا أحببناه نحن يقولون؛ 
■ّأقآثدثره بمدئئ؛دبلإبل ثلم مل دأجمتوم أش ؤء؟ ص و١لةثنرك، آلإهود 

افهؤيحثنا افه نمصته نحن إذن بذنوبه، يعذبه لا العبد افه أحب فإذا نالوا؛ [ ١٨ند؛؛ ١٠١١]ج٤٠ 
يعذبنا.فلا وتعالى بارك 

كبارااء، ونرجالا ؤيجتمعون فيجلسون فقط، المحبة هومسج يعمالوئه ما فكل 
نصبيهومنها والغرام، والهيام والعشق المحبة, ق الأناشطد وينشدون ومردائا، وصغارا 

تغيير،فيها وليس بما يأتون ليلئ ق المجنون نالها الثني والقصائد حا، فيأتون القيس امرؤ 
إلئجثنا فإذا نحبج، وتجعلنا المحثة بمج هذه ليقولرن؛ عليها ؤيتمايلون ؤيتتاغمون، 

قحتى الأدب سوء إلئ فاتفلر لليي.، عثؤ، أنما يرون فهم اض. رمول مب 
لماالانحراف من فه ما على المعرى هجاهم وتد المي، عمق هو المسق يرون التعيبمر، 

تال:

الحلولبون وأهم لهفمل جيل شر اكموف جيل أرئ 
وارقصواليالبهائم أكل كلوا ثشموه عين حافه ال آم



القلوباعمال اهمية 

التيالموفية حفلات يعص تكاليف المصادر— يعص أوردت —كما يلغت لقد 
والروائحوالمومات الدنانير آلاف وغيرهم المماليك ملامحلين يحضرها كان 

ميلادبعيد يحتفلون فعندما والبدخ، الترف من العجيب الشيء فترئ والأؤلياب، 
يرقمونيقومون ثم البدخ هدا من فيأكلون حدا، هاثأد بدحا ترئ المقنع الرسول. 

عليهم•ثنْلوا الزندقة من فته ما على هنا المعري فقول الفجر، للئ ؤيتمايلون 

ليوارقصوا البهائم أكل كلوا شقتموْ عين حاف ال أق
تستغربفلا الرسول.، يحب لا هدا قالوا! متكر، عليهم الدعة هذه أنكر فإن 

يحيهكان فلو س، الله رسول يحب لا هذا أو وهابي، أو حارجي، هذا يقول،• أن منه 
العفووتعالئ مارك الله نسأل يرتمون، كما ولرتمى يأكلون كما لأكل اممه ؤيحيح 

للمحية.فهمهم هذا إذن والعافية، 

الذينالخوارج بعكس الخوف، الناس أنوا المحية فهم ق غلوهم س ولدللث، 
الهروى•نال كما الرجاء أهملوا فالموفية الرجاء، وأغفلوا فقعل، الخوف أحدوا 

والخرف،الرجاء، ق وصلوا أحطتوا هم إذن المريدين،، مقامات أصعق االرجاء 
القين•ى وحس والسمة، والرضا، 

متهمالواحد أن عندهم فاليقين جدا، ءجسج، شيء فهو الصوفية عند اليقين أما 
الحالوصل بل الليلة، تللئ، ق ^^، التثي فترئ ايتدعوْ معين يدعوبادعاء أن بعد ينام 
وهميكلمهم تعالئ النه أن ؤيدعون بل يقنلة، يزعمون- -كما يرونه أمم إلئ حم 

٠يسمعونه 

إلىانصرفوا أناس الأولئ فالهلاتفة الحال، من ترون ما إلئ الأمة وصالتر إذن: 
وهوالأكبر الفقه منه الذي العغليم الشريف العلم هو حقيقته ق الفقه أن ،ع مجرد، فقه 

والمناصب،الدرجات فيها ييلغون اثل ومأحكام مجرد إلئ انصرفوا ولكنهم التوحيد، 
تباركفه والإجلال وتنقيته، ومملهيره القلب تزكية عن وشديد كامل بعد ق ولكنهم 
وتعالئ.تيارك اله أم كما وتوحيده له والإنابة والخضؤع والخشؤع، وتعالئ 



اك^سمباعهال سيئازت ئ.

تجدهمالذكر، وأهل انمادة آمل هم أمم علئ الشكفلرإليهم الأحرئ واكياهة 
ارانماتمت القديم ق مل كما والمثلاهرولكن انماتم وتجد الأصرحت، وعند لموالي اق 

أصحابفهم هوحالهم، هذا وتعالزا، تارك اش عند والعلم أخراج، والأكمام أبراج، 
كالممةالدين أصل من *ي أمرر عن ؤيتكلمون واحتمالات، ومنامئات، موائد، 

اثولاية إلئ الإنسان يصل وكف والولاية والكرامات ذلك، أثب وما والشن والرصا 
وبيعبجهل، ب يكلمون لكنهم عثليم موصؤع ه نفوالموصؤع وتحالى، تارك 

وذاك.هدا بين الأمن فضاعت وضلال؛ 

الحديثي امحر كما الأمان هده ملف عليه كان  ١٠وهو الومْل هو والم، 
وأصحايي،الاا.أناعليه  ١٠مثل على كان اا.ن ^ ١٥الافتراق حديث، المعلوم، 

مجسج،.سميع إنه التاغ العلم يرزقتا اه.؛وأن نسأل 
وقسإدْ؛.، lIaJIصلاع 

الموال؛

الشرايينبها نتصل عضلق عن عيارة اكشريحيأر التاحيأن من القلب أن تهلم نحن 
مثلمختلفان لأعمال موصتا العضلق هذه تكون فكم، الدم، تضخ وأنها والأوردة، 

القدمإنه،ع وآخريمول؛ الدم؟ تضخ إلاعضعات هي وما والجسدوغيرها، والكره الصي، 
١٠القلم،، بتغيير المرء أحوال نتغير فهل قليه، عضايأت للإنسان يغير ريما القلم، لمؤ هق 

الجواب؛

فلأن،هن.ا يقال عندما نحن فحس اتمهادة، وعالم انمب بتن'ءالم نخلط لا نحن 
والشعرواللون و١لأرماع، والعرض الملول هر الن.ى مجرد، شهادة كعاي أحدته فإنلث، 

شيءعن تتكلم فأنتح الذوي؛ن، اللاتي؛ن حقيقته بفلان أردت إن لكن واللحم، والعم، 
الأمرين.بين نخلهل فلا تماما، غيرذللث، آحر 

سنرصعن، اصحيح ق الألؤاق العلامت وحنه الترمذي)\اأأ(، ا-محرجم )١( 



القلوباهمية!عمال 

العضلةهده أته تشريحا يه يقصد ما مجرد هر ليس بالقلب شرعا والمقصود 
نجهلفتحن الغيب، عالم من هر الذي المعنوي الجانب عن الحديث، إنما وغيره، 
وهدم[ ٨٥تالإّراءت ه لأج ؤ تعالىت ئال كما الروح 

المجار،وأفجر الأتقياء، أنمى عند وتوجد والجيوان، والحي الميت عند توجد العضالة 
قالمقصود هو ولى المحومحى، الماهد المادي الكل يهدا القيمة ليت ولكن 
المعنوية،يكيفيته القلم، المقصود ؤإنما المحسوسة، المائية بيانه ورسوله اممه كلام 
الملم،عن يضع وما الأعمال سائر وهكذا الظر، تحت، ولا الحمى نحست، تدخل لا التي 
الإخوةوكلام الشهادة، عالم ومحن الغيب عالم بين يخلعل ألا الأخ فارجوس ذلك، من 

الناحيةمن نتكلم ونحن بحتة، عضوية كتاحية موضعه له وأمثالهما والخشرحين الأمحلباء 
ليحتة.١ عتوية مل١ 

منافق،:انه وأء، *، Jflحكم 

ة
إذاولكني وملتزم، يس، النامي أمام الثلا٠ر ي إي حسثؤ متافئا نفي أعد إي 

هلأفعل ماذا تذكرتها، إذا أتركها أن آمتهليع ولا العاصي، ارتكبتؤ بنمي خلويت، 
العاصي؟أرتكس، أنتي الناس أخر 

الجواب

يعصىكان إذا أخي، يا كذلك، لمى متا ومن جميتا، عنا يعفو أن افه نسأل 
منوهر هكذاء وتجمعتم تكاليتم ما بائي عليه أعلق ما تعلون أُلو يقول* الصحابة 
~المقصود ولكن الحرمايت،، يتتهلث، أنه •^، jbيقصا لا وهو ق^، افه رسول أصحاب 

ونحنالخلوة، ،ع حالهم غير . الله رسول •ع حالهم أن ~ حنثللة حديثإ ق كما 
حالةق كحالما العلمين، الإخوة وْع الذكر حلقات، وق الله يئون، ق حالما لمى كدللثف 

حاكين،بين نكون أن لأبد أننا ذللئ، يعني همل ولكن الش؛هلان، وغلبة والخلوة الضعف، 
رمنواحدة وتيرة علئ حاكا فيكون حتفللة، تخيل كما واحدة حال على نكون أن إما 

يفر،ولا يضعمؤ ولا يقل لا واحدة حالة علئ يقي الإيمان أن ونتخيل الإيمان ازدياد 



امموبأعهال سانماة 

وتشرفهاالنفس إتيال حال ق ولا الأجت٠اع، حالة ق ولا والانفراد، الوحدة حالة ق لا 
يدغقد الذي والقوط النفاق نتصور أن ؤإما وعنائها حرمها حال ق ولا ال٠لاءة، إلئ 
باه—؟—والعياذ القنوط إلى 

ؤإنأنا للناس• أنول بل الثناهرة، الأعمال هذه أترك أن الأكل نقولت ذلك نمد 
وإ4اهذه إما هكذا، الأمر ليس كذا، أفعل يإق ظاهزا اتمت، ولو كدا، افعل فإل صليت 

النفسأن فاعلم صعقت،، فإذا أمكن، ما الحالة هده نتديم أن على ئحرصى بل تلك،، 
أنمنك يريد وتعالئ سارك واه والجهل، الفللم هي الإنسان وطيعة الضعف، طيعتها 

وتزكيها.القس لممرم الجهل وهذا الغللم هذا تقاوم 

قبلأي! ارسنامّت،،ا؛ حص ستة اريعين نفي ®حاهدت، ت لف البمفى قال ولهذا 
بليقنط لم لكنه الحالة هده مثل ق كان أنه ومع بعد، تستقم لم أنبا يملن كان الأربعين 
قدأُيا س تعجب أ؛٠ استقامتا؟ ند ®أو تال؛ آحر المقولة ببذه سمع ولما جاهدها، 

حالهمكان وهكذا تستقم، ولما تجاهدها زلنا وما سنموت نحن Jقولت لأنه اسقامت،، 
تباركاف نحمد يل بذنوينا، الناس نحدُثا وألا عنا القنوط نبعد أن يجّثا ولهذا ؛محكا 

•يعلمون لا التي ذنوبنا عتا متر أن وتعالى 
الخللوهدا والرياء، النفاق هدا نحارب، وأن أنفثا نجاهد أن عليتا يججا وأيقات 

قالكما راحة، يجد ولا سلاحه يضع لا مجاهد حال فالحال اسمملعتا، ما والتقصير 
اهلقيت، إذا إلا راحة تجد فلا ريهء لقاء دون راحة المؤمن يجد ءلأ أحمد الإمام 

قنحن وهكذا الجنة، ق كلتيهما قدميلث، وصمت، إذا إلا تطمس ولا وتعالئ—، -تبارك 
فمانقنهل، ولا نيأس ولا ونماير، ونصر نجاهد وأن ذلك، عاى ضر أن فلابد ابتلاء دار 

أمته®ما الفاق؛ عن جآفه البصري الحسن قال كما فأنت، أحي، يا الحالة هذه على دمت، 
بهففعل أنفه علئ وقع كذباب ذنبه يرئ المنافق لأن مؤمنا<، إلا حاقه وما منافق، إلا 

يقعأن يوثلث، العفليم كالجبل ذنبه فيرئ المزمن أما بذنبه، يالي فلا نذهب، ^كدا 
يئايامنه.



ئ:|رإإاوي،أميال امميات 
يكافلادفع المحالة وتسثعر،uJ• — ٠٥١والمحمد— التتاق محن تخاف يادمت 

تخالفالم أعمالك من '؛طي بماوحادثهم التاس آمحو يمول؛ اكزءل، إلى الثيءلان 
مرائرناونلواعرتاوآنيمالح آن  ٠٥١١ونأل يامحلتك، محالح أن عالي احرص يل ءلا٠رك، 

مجب.سميع إنه ايص يمحتتاعلى 
ذكراش؛عن بعراسم اتقغل من حكم 

ايوال:

ار2اوإ،،ي هوة تيمري العلم عاوا دوامة ي والإعراق اللب، كلة ي ءل١لب أنا 
الشرعي؟راسم الق دوامة ين آج،ع وكف بماذاءسءم 

ال؛مابت

المحدكان أماإن القلب، ي مرة إلى تؤءي اللب درامة اه ي الدح أناأحالف 
أوأوالمهه المسر ي لوكان حس علم، أي ي توجع، علْ للاحمار؛إن المذاكرة حال 

٠٥١١حلق عجالب وعويرئ العلب، كمجال مجال ي الإنسان كان إن لكن المحاوهتح، 
مجنكرير يسيه ام، الأي اليشري الجم هذا ق  ٥٥١أولع ما وأّرار وتطلى، تيارلث 
يجئ،الذي يالمومن بالك ئما ف، وتنكروا رأوء لما الكفر عالمة من وكانوا التامى 

وقئافوعن الض تثريح عن لوجدثنا الأخ عل*ا أن وأعهتاد ولآدبر، بمكر آن علمه 
اه.آيات، مسا لوأمما كما اق، إبمانا لأندينا أوالكرياس، الكلتة أو الكد 

 sالرسولوأحاقي•ث

والمتاهجاسوم ولوأصلحتاهذ0 أويتاللث،، •أذ0 الإبمان يحمل أن والمحول؛ 
كماالتوحيدالمساعدة، علوم اسوم عذْ مي نأن قبمكن والهدف؛ وأحلصتاقيهاالت؛ة 

واسومالتخصصية اسوم الخوم؛ بمص تمجي حيث الأكاديمي لاصعللاح اي 
التوحيدعلم لكن هوالأساس، نجعله نعله الذي المحقيتى التوحيد ؛علم المساعدة، 

وديروالكيمياءوالفءJياءوعيرذلالث،الأماكلهاتأمل والتشريح العلي، المساعدهوعلم 
تعالى؛قال الأنفس، وق والأرض، المسوات، وي وتعالى مارك اه لكوت، مق 



اتئسمباسال أ4،انمثت 

=}ج———
مجب[، ٠٣]يمك: ه دآظ مترعربهر سؤ 
والشجر،بل ام ري والمال، والأرض موات الق ونتدبر ونتأمل ينتظر عئ نأن 

يتكونوكيف النهلفة، تتكون وكيف، الإنسان، حلق م؛دأ وق الألوان، ي وحص والماء، 
الإيمان.تقوي كلها عديدة وأمور كدللث،، كن لم آن بعد الإنسان يتعلم وكيف الجنين، 

بعدما مي للي، بالب فالمثكلة التخرج، بعد ما إلن يننلر الأخ كان ان أما 
أنستهليع لا وربما متكرات، كله مجال وق محماعات لمان تعمل ند لأنلث، اكمج، 

وبمعالجات،بعمليات دائنا مشغول لأنلث، ينبض؛ كما وتعالي، تيارك الله إلار تدعو 
ولاأهلياء، كلها تكون لأن ميسرة الأمة ءا]أ،« تليست، له، حلق لما ميسر كل لقول؛ 
للوعفد،نهاوايمالح ليها، نؤع وتعالي، تارك الله ولكن ولاوعاظا، محدثتن، ولا فقهاء، 

والقرآنالفقه وت٠انى تيارك الله أءعلاْ الذي وهذا غيره، إلي، عته يتمرن، أن له يتيغي( ولا 
مهندثامثلا لمح يدم، أن له يتيم، لا الدين، ق والتفقه العلم وحن والتلاوة 

لهحلمت، ما ويع نقسالثؤ أرغم له؛ نقول فلا ذللثه، إلا يون لم الذي لكن، ميكانيكئا، 
فيمايحن،،يعمل كل بل تتقنه ولا تحنه لا الذي المجال هدا إلا، واذم، ؤيثرللثج، 

وكلتاعليه، وفءلرْ وجيله الله حلثة ما •ع ينتامسج ما عمل ند متا كلأ لأن الأمة فتتكامحل 
جهة،من، وذاك جهة، من، الهلس_، وهذا جهة، من، يدعو الواعفل فهدا الله، إلا، ندعو 
يحدثونعالم طلام، من، عدد يد ءر، يهتدي لا ما يديه عليه ؤيهتاوي لم يسقيح ورب 

الماجد.ق ؤيملمون ؤيمثلون 

المنة:ااتقصووسلالخة مشامدة ساثربين الصد ان مض: 
تالموال 

التقصيرمثاهدة سائر؛ين، ءالعيد هم،؛ المالكين، مال.ارج كتاب ؤ، عياره هناك 
الخيارة؟هناْ ارجوتوضيح المنة،، وم3لالخة 

الجواب:

منوم، ومالة، عظيمة مارات وأهثالها، وتعالى تيارك القيم. اين مارات 



اثيوباعيال اهبمية 

يعياراتيأتون القلوب، أعمال عن يكلمون عتدمحا آمم العلماء أيدعه ما وأرؤع أجود 
المعاصرين،القي علماء يجهلها وبمصطلحات 

أوجه،عشرة على يأي الصبر إن مولت أن لكن إنسان، أي عته يكلم اكجر" عثلأ 
؛كلهاوممسلأرتاا، معان له الشن وكدللث، يقولها، أن أحد يتعليع لا كدا، على أو 

نمإذا يكيف أعمال، إلئ القي؟، عمل نمت، إذا يكيف قيية، ياطتية حفية أعمال 
أويعلمهمنه يتمكن أن يمكن لا عفليم علم لهذا وأنوإعإ درجات إلى الواحد العمل 

بلغوايد هذا ق تكلموا الدين اللف أن شالث، ولا العلم، ق الراسخون إلا ؤيدركه 
افرحمهما تيمية وابن القيم ابن يع ما مثل هذا ق خ أحدا أثلن ولا الغاية، 

أنيقليك تستطيع لا ولكن العيارة فهم ، iLJLpيسهل قد وربما عنهما، اض ورصي 
•منها المراد تستوعب 

لكنلغيرك، أوتفرها سرحها أن تسممليع لا الايات يعصي تسمع ءتدم١ يمثلان 
القرآنمشكاة من مأحوذ العلم هاوا آ0 وبما جدا، عثليمة معاي هناك أن يللث، ق يفلهر 

تت.والالقرآن ق جاء  ١٠محدود•ثل حو إلى فهويشيه والتة، 

أنأي والمنة، القصير ييثين؛ مطالعة بين وتعالى تيارك اف إلى سيره ي فالعيي. 
هداكالذي فهو وفصاله، وكرمه ومنه، يجوده ريك تعرف ريه، ؤيعرف ه نفيعرف 
وحال،ه.وله فالفضل واطعته لوء؛لى، حئ فأنت وعلمك، وأعطاك عليك وأنعم 

كلكفآتت ومعصسها، ونسيائرا وتقصيرها وعجزها وجهلها الي؛ضعفها نغوتعرف 
لهلكت.عين طرفة نفك إلئ ركلت فلو تقصير 

نفكتعلم أن الأمريزت ترام آن لابد وتمالث مارك الئه إلى صيرك ي فأنت، 
هدايتلث،ق حس كله الفضل له الذي عليلتؤ وتعالى يارك الثه منة تْلادإ وأن وتقصيرها، 
الجراءذللث، على وللث، وهدايته، فضله فيمحفس واتقيته أطعته إن فإتالث، وعيوديتلتؤ 

معنالبغير وتعالى ومحوبارك طاعتلته، إلئ محتاج غير وهوL الجنة، ل الأوق 
يكما الأبواب، للت، وفتح الرحمة ه نقعلى كتب سبحانه ولكنه ومجازاتلتؤ، ؛إثايتالث، 



القليساعمال سلسلة ^! ٠٠■

=و!تا=^======^=ضذ
اليابلك شع فهو*سحانه مادي،را، ا مادي... ايإ الشام أهل رواء الذي الحديث 

سيءليتوب يالتهار يده ؤيسط الئهار، سيء لسوب ياللٍل يده ورأييسط ؤيدعوك، 
وتعاد.تارك إل اسطرداك اJحتاج ئآك الاول،لئ 
يخلقولم يجازهم، ولم ي؛عثهم لم لو شاء، ما يخك فعل لو ذللث، بعل. هو ثم 

.ه_jJ عنا تعالئ: Jliيسآله، الذي فمن اكار، ولا الجة 
ولارأمت،، عض لا ما فيه الذي العتليم، الجزاء اكتوئ لأهل جعل ذلك وح [، ٢٣تالأنيا»ت 

تاركاااو4 تأل الن.ي الأليم العياب، ولأوكلث، يشر، قلي، على حهلر ولا سممتؤ، آذن 
منه.يحفقلنا أن وتعالى 

لمكرنتآمل دلكن إدراكها عن المتأخرين نحن مصرتميرنا ند نيين ٠*،^ فهذه 
مااوسالكين، ^ ١١١٠٠كتابا انصح وأنا نفهمها، وأن أن.نشرحها ونحاول فيها، 
كلماطانمت، فكلما الع؛ارار.ت،، بعض عليلث، شمت، ؤإن ، السلف، كتجذ من وغيره أمكن 

منالشروحامت، أو العصريان، الكتج، ومعنالة المختصرامحت، قراءة أما وامترمتج، فهمت، 
عنالعلم طالجؤ يغتي لا فإنه المتندمين- كلام من مأحودا كان -ؤإن المعاصرين كلام 

الله.رحمهم المظند.م؛ن كلام نفس إلى الرحؤع 
وامحاسي؛»اارءأ|ة« كتاب حول الأقلام 

الموال:

مراءته؟تصح وهل للمحاسم، اف؛، لحقوق ارالرءايأن كابف ي رأيكم ما 

الجواب؛
الوساوسعن حديث، فيها كان ؤإن اللف، منها حل>ر فقاو المحاسي كنسا أما 

قالهاحسيئاما فقالوا: وأبوزرعة، الرازي، أبوحاتم كمامر ولكن والخهلراتا، 
اللف،«.

(.WUVلم)م0(لام.بم 
(,٢٧٠٩سالم)اخرج، )٢( 



امصاتاصا|1اممإ«س

——محآ=سضض—
اافت9ر:امابم ثم الأتوم من حكم 

الموال:

كثيرا،رإيمان يشي يالاعثثاء أقوم كثت التزاؤي يداية ون ستقيم، شاب إني 
عادات،إلى الأعمال من كثير واملمت، التكامل ي يأت الطريق، ؤلول ع ولكن 

تلييهم،ي بمرة شردا اكزامهم من كية بمد أنهم من الشكوئ يشي ليشكرآحرون 
ولياقض؟لي محيخة توجه نرجو 

الجواب:

هتثعأن ^٠لأمإي«يقةاش مة ءذْ ؤإياكم، شتتا أن اش نسأل 

ولهذاذلك،، إلئ يودي انه نسي هو كان ؤإن الأمد محلول آن شلث، لا [ ١٦الحديين ]ه 
كماأحدكم جو؛، ق ليخلق الإيهان 'إن تحديث ق كما الإيمان، تجديد إلى نحتاج 
فالإيماناليد، ق يممتت، فإنه بالي وير إل؛ه جثت إذا كالثوب محلئ أي؛ ارثوب٠ل١، يخلق 

نجددإيماننا.أن جميثا كمحتاج تجديد، إلئ فيحتاج القالوب ي ييلى 
أيانمرة كل ق وسماعه المجد إلئ مرات حمى الإنسان قدوم كان عنا ومن 

فيمايندبر الإنسان تجمل مواعثل من يلقى وما العشاء، ق ثم الخنرب ق الإمام يقروها 
القد اكاس أكثر ولكن واكهار، الليل موعثلة يوم: كل يكرر مجا ومثل عليه، يتكرر 

ولمرة كل ق يحتاج المؤمن لكن واحدة، مرة يذكرها وبعضهم واحدة، مرة يتذكرها 
وألنهار-ءأمتءهوأنيك،جملأس ؤ وتعالى؛ محارك اطه تال يتذكرؤيفكركما أن يوم كل 
حكممن فيه وما الليل فيفلرإلئ [، ٦٢]الغرتأن: ه . ع

مول،الأيام من يوم يأت فلم غروبما، إلى الشمس محللؤع من النهار ؤإر أوعجائب، 
فهن.0أنمهم، ول الليل ق كذلك اش! صيحان اليوم، الشمس ت3الالح لم فيه: الناس 

آنالإنسان فعلى يتكرر، لا فتما باللث، فما يتكرر، مما الإيمان ومقومات مجد.دات 

(.١٠٩٠الجاح()اصحيح ق العلامة وصححه الحاكم)\/ا(، )١(أحرجه 



القلوباعمال سلسلة 

ايماثه.تجديد على يحرص 

ماأصدق يكون ~ التائب ~وءاتا التزامه وأول أمر0 بداية ق الإنسان أن شك ولا 
اشإلى مدق بقليه توجه عندما نفس، ماتة هل الذي الرجل حديث ق جاء كما يكون، 

الغفالةتيدأ نرة، الإيمان غمار ي ؤيدحل ؤييس يتوب أن يعد اش! سحان هوألكن 
ولكنجميعا، القالوب حال وهدا ذلك، أشبه وما الشيألان، من محياتما ه لتلهورؤيماي 

المقابر،ونيارة القؤآن، وقراءة اظه، بدكر الإيمان تجديد ومن المصابرة من لأبد 
ماوكل والأموات(، الأحياء بمصير والاعتبار والأرض، السموات، ملكوت، ق والتفكر 

افه.شاء إن القيبج لي٠ان يحيا أن شأنه محن 

اسل:م؛9و علامات صحة 

تالموال 

وعاليصحيحان الحسانC الحسنة لت؛اع العمل؛ تنول علامات )مجن عيارة؛ ُل 
لقامالمعاصي بعض ارتكست، رمضان صيام انتهاء ويعد العام هدا لأم إمحللاتها، 

شوال؟من المت، صيام 

الجواب:

افهأؤيع من وليس اسشاء، ناعية لكل لكن صحيحة، عامة العيارةكقاعدة هده 
لا.معصية، ق فلايثغ يعهم قاليه من خالصة قراتضه من فريضة وأدئ وتعالى تارك 

الخالا؛ينوحير خطاء آدم ابن وكل والتقصير، والذنوب للضعف، معرفة فالنفس 
الذنبذللثا أنع أذو_، فإن حسنات، الحسئة ينع أن القبول علامة من ولكن التوابون، 

وليسافه— شاء —إن حنة لالحسنة متبعا يزال ما فإنه تاب، أذنب، كالما أنه دام فما توبة، 
قليهأن على يدل فهدا يرب أنه دام ما لكن الذنوب، وٍ، يع فلا يعهم أن المقصود 

ي

اللهءاتق الجامعة: وصيته ق التي. يقول ولهدا القلوب، هوحياة والمقصود 



^امملوباعمال اه4يات 
اضتعمى ولا ت يقول أن ل*كاته ق ؛كان تمحهاءرا، الخسة السة وأنح كنت، حضا 

يخاطبالذي والوانعي العمالي الإرشاد مقام ق لكن م9لالوة، أما شك لا وءذ0 مجهللما، 
وتعالئتيارك اش يعمي فلا الإنسان يعيش أن يمكن لا وحقيقتها واقعها عاى التمس 

تكلاينآدمحْلاء.

كلماأنالث، الأرسقا*ة من فهذا تمحها، حس انمتة اليتة يتح أن عليه إذزت 
يتمرئأي؛ بالكالة، العلريق عن فهوالخرؤج الانحراف أما يحتة، الذكمرما ءمست، 
إليه.وير-؛ع أويتيب وتعالى شارك افه أويستغفر توب محارأن ولا المعصية الإنسان 
لامردتيوي:اش ار التهرب 

الموال:

فهلالدنيا( يعمله الإنسان إرادة الشرك من )ياب ءالتوحيدء: كناي، ماحس، بوي، 
أمري ليالان؛١^٠١٠ تام آوف المحرصه، دفع وأراد مثلايالتمدق، الإنسان إذاتام 
وتوضيحه؟أرجوتفسيرعدا الشرك، من هذا هل دنيوي 

ذمثم [ ١٦ص ^ ١١ق ذم 
رالم^دفتااهطٍةة،ر، مد تعس الديتار، نمد تمس الدرهم، تمد حديث•'تمس 

مالهق له اظه بجارك أن إلا أوالصدقة الزكاة من يرد لم إذا الإنسان وهوأن الأية يرصح 
الفلأنية،اليضاعة ق أريح ألا حشيت فيقول: الناس، من لكثير تع حالة وهد.ْ شذ، 

أنيرئ الناس من وكشر الصفقة، ي ريحته ثم ألفين أو يألم، اليوم ذللث، فتمدنته 
بذللث،يرد لم ولكن البلاء، به وتعالا بجاره اش فيدغ بركة لٌ الإحسان وأن الميتة 

الدنياحريث، يريدون ممن عدا فأصح وتعالا، بجارك اش عند ما ولا ١لآحرة الدار 
فهذ0ينجومنه، من قل الذي الخفي، الشرك ق وقع فهاوا معللما، الاحرت دون وحدها، 

الجامع،)٧٩(.اصحح ي الألماي العلامة وحمته (، ١٩٨٧الترمذي)أخرجه )١( 
(.٢٨٨٦الممحاري)أخرجه 0( 



القلوباعبمال سلسلة 

ماوايتغاء ض الإخلاص ينال وعذا يشعرون، لا وهم الناس من كشر مها يع الخالة 
أيامبمالي الذي أما سء، ش نج وان تصلي وأن محرم أن مجب ءندْ، 

ليت«؛حتالاختيارات 

ولاصامالاصالي الأمر نلماانقضى يمصدْ لأمركان المملي صالي 
الشرك،أنولع من النؤع هذا ق ينب بلا يدخل نهدا يرح، أن أجل *ن أويصدق 

وجاJاله.دقيقه يحفثلتامنه أن وتعالى تارك الله سأل، 

العالمين.رب )له والخمل. 

انمستظمطتتالفوائد 

ؤإصلاحها.الةالورسا لتزكيه حتيتته ق نزل إنما الدين هدا ن أ٠ 

بجاني،يهنتموا أن الخالصين الملم ومحللأب الوعاة من الخير أهل عالي شغي ي٠ 
ؤإصلاحها.القالوب تزكيه 

المجالهدا ق وانحرافهم اليتيمة فلهور إلئ أدئ القالوب أعمال غفال إ٠ 
والصوفية.كالخوايج 

قالمزمنين سيف من السلامة إلا تليه يزمن ولم بلسانه آمن من إيمان ينع لا ٠ 
الدنيا.

—الحية - الوجل أحوالهات من وأحوال صفات ولها أعمال لها القالوب ياة ح٠ 
الخوف.— الخشؤع — الخشية — الإنابة ~ الإتمات ~ الإخلاص 

وعمل.هوتول والجماعة الستة أهل بمد لإيمان ا٠ 

ميتر.وقيب، حي وتلي، مريص تلب أمام ثلاثة إلى تتمم لقلوب ا٠ 

كله.هوالدين الذي هوالإيمان القلوب أعمال س عمل عفلم أ٠ 
٠ ٠ ٠



الإخلاص

الإخلاص

كفرواالذين ثم والنور الظلمات وجعل والأرض الموات حلق الذي ض الحمد 
وأصحابهأله وعلى محمد، ورسوله عبده على وبارك وسلم اف وصلى يعدلون، برببمم 

وعملا،نولا واليقين والمحسن والإحلامن التوحيد حققوا الذين أجمعين، 
الدين•يرم إلى يإحسان اتعهم من وعلى أجمعين، عليهم وسلامه اه فصلوات 

الكافرون،كرْ ولو الدين له مخلصين له سريك لا وحده اف إلا إنه لا أن وأثسهد 
رأسوجعلها أجمعين، حلقه إليها ودعا رسله، ما وتعالئ تارك الثه بعث الي الشهادة 

كله.الدين 

بعال.تآما 

هوالمحاصرة تسمية وأصل القلوب، أعمال من عمل عن الدرس مذا ق فحديستا 
العلماءيعفى يميه ما نمى هي أما لوجدنا تأملناها لو لكنتا القلوب؛ أعمال عن أما 

افهء.شروط»لأللهللأ 

قلييةأعمال هي: أحرئ جهة ومن اش،، إلا إله و»لأ شروط جهة: من فهي 
وذاك،هدا بين تعارفي ولا أوالجوارح، القلب أعمال من عمل كل عليها يص عتلمى، 

واحد.شيء فالكل 

أمركلها القالب أعمال إن إذ ونتشابك؛ نتداخل — تقدم كما — الأعمال وهال.ه 
قفآنت، الذلاAرة، الأعمال بين كالتفريق بيتها التفريق يصعب الياطة والأعمال بامحلن، 

أداءوبين -مثلا- الصوم وبين الج بين بوضوح تفرق أن يمكن الئلا٠رة الأعمال 
الصلاة.أداء وبين الزكاة 

والرصا،والتوكل، والمح؛ة، والإحلاهى، اليمين، فإن القليية: الأعمال ق آما 
الشبة،بتقى بيتها فصل فلا وتتداحل، ببعغى يعصها يقرن ذللن، أشيه وما والصدق، 

لكنهاواقعة، الفروق هلْ أن تجد حقائقها وعرنتؤ أثارها، تآمالت، إذا كانت، ؤإن 



ااعّهال 

•لذلك • Jl،_jمما ص الإحلاصى مرصؤع عن وحديثنا *تد>احالة، 

وأجلىبأا، إلا إخلاصا يكون ولا آخرئ، تليآ بأعمال يقرن الإخلاص إن 
الالإخلاص ؛إن محوالصال.ق، الإخلاص بما يقرن أن لازو التي القلية الأعمال وأيلهر 
الصا-ق،عرقرين الإخلاص يل ولاشرعا، ولاعرقا لالغأ الكذب، ح كون أن يمكن 

والدينت الشريف الحديث ي توله. هي شرعية كلمة بيتهما يجمع الذي والجاح 
ولأثمةولر»سوله، ولكتابه، وفه، تالت ائه؟ رسول يا لمن نالوا! ثلاثا، قالها ء النصيحة 

وعاءتهم،را،.انملمين 
حتىوالإخلاص، الصدق مميي بين تجمع لوجدما النصيحة معنى فلوتأملت 

وهذاشالة، تشويه لا الاJى هوالخالمى الناصح الشيء ؛إن الناس، عرف وق للغة اق 
أيما.الصدق فيه كون 

لوله، ناصح إنك وتقول! يتقعم شسا أو موعثلة أو كلمة له تقدم من كل إن ثم 
كذبتفلو له، قلت وفيما مح؛ته ق صادق أنلث، نشت أن تريد أنك لوحدمحت، ذللث، تآملت، 

أيصا——له قلت فيما فلوعششته مخلص، أنك الأخر والأمر نصيحة، كاك لما عليه 
العمالين!هذين لكن ذكرئا~ —كما تقرن الأعمال هذ>ْ فلذلك نصيحة، كانت لما 

الأحاديثأن لجد ولهذا وتداخلا، تقاربا الأعمال أكثر من عما والإخلاص الصدق 
وقل.روايابما، بعص ق متا العملين ذكرت قاد اش إلا إله لا فيها.شرومحد ذكرت ادي 

تعالى.افه شاء أونوردهاإن نن.كرها 

أهميتهعن وأما القليا، أعمال من بغيره القلي العمل هذا علاقة جهة من هذا 
علمرموله.، ومنة وتعالى محارك اش كتاب تأمل من أن شك فلا للمؤمن، وصرورته 

إنهثم والإيمان، العقيدة أمر ق يشرمحل ما أول وذللث، منه، لأبد الإخلاص أن اليقين علم 
بماؤيريد افه، وجه بما يريد الإنسان يعملها التي الأعمال محن عمل كل ق يدخل أن لابد 

اش.هد من والأجر الثواب 

)٥٠(.ملم احرجه )١( 



^____=^==لآآٍ
المقروضةالطاعات من وليس المجردة الباحات من عملا عملت لوأنك حس 
يطسعتهمالناس معلها الي الأعمال مجن عمل أوأي أوامتحياتا، رجونا المشروعي 

الأجرويريد ذلك نمل من كل ذلك، أشيه أوما أمله المرء أوإتيان أوالشرب كالأكل 
لأنوتعالى؛ سارك فه الإحلاص نه يحقق أن بد فلا اطه، عند يه يحنؤيريدأن افه، من 

والإخلاص.التابعة  ١٠٠الأعمال من عمل أي مول شرطي 
المتابعة:الأول: الفوط 

صوتعالئ، تارك لما والمواممة التابعة الأول: الشرط أولا: 
كمامردودة، فالبيع نثلرهم، ي وأخلصوا وتعبدوا اجتهدوا فمهما أهلها، على مردودة 

آمرنانهوردءر؟،،عليه عملاليس عمل ومن وقال: هلالهءرا، بدعة »كل تال 
يقبل.لا مردود أي: فهوره،رّأ، منه ليس ما هدا آمرنا ي آحديئ، ءمن وقال: 

علئعزموا الدين الممر اكلأتة خمل كما وتعالئ، تارك اش لوجه نمله أنه قلن ؤإن 
الاكاك: وقال الماء، أتزوج لا اكاي: وقال أنام، ولا الليل أقوم الأول: فقال أنمهم، 

لنبه، ؤ؛تحبد مخلص أنه ؤيقلن العبد يعمله عمل ؛كل ذلك، أشبه وما اللحم، آكل 
والتصارئاليهود رمان من عيادة أكثر يكون ولن الخوارج، من عيادة أكثر فيه *كون 

منهم•رئب ممن والهندرس 
إلىصلاتكم ءتحقرون قال: وعيادمم الخوارج ذكر أن بعد الني. وليلك؛إن 

منالمهم يمرق كما الدين من ®يمرقون ^ ٧٠ثم عيادتهمء إلى وعبادتكم صلاتهم، 
مخرتهالمهم فيدخل أونحوه، كظي الصيد من يرمئ  ١٠هي والرمية: الرميهءرا، 

ويخرجونالدين، يأتون أمم ذلك ومجعس أثر، من شيئا فيه راميه يرئ يكاد فلا ؤيخرج، 

(.٨٦٧لم)مأخرج، )١( 
(.١٧١٨لم)م)؟(أخرج، 

(.١٧١٨وملم)(، ٢١٩٧المخاري)أخرج، )٣( 
(.١٠٦٦ومسلم)(، ٣٦١الئخاري)•أخرجه )ا( 



القلوباعمال سلسلة 

يكادثرئ.لا يما أو شيء، بلا منه 

مّطلديهم يتوفر لم لأنه ولكن الإخلاص؛ شرط لديهم يتوفر لم لأمم لتس 
ؤمكا0فوله* ل وتحالى بارك اش ذكر الذي وهذا ^^، اش لرسول والمتابعة الوافتة 

١^١^فالعمل [، ١١٠]اتكهف: ^^لملأضكاهضئمادترنملمدا 
الّم،..لماجاءيه *رالموافمح، 

الإخلاص:اليائي: الشرط 

افهلوجه حالفا فاليجعله أي؛ [ ١١٠]الكرغ.هت لمدا ري بمائة ثانثا؛
افهقول ق ةأ؛مح عياض بن الفضيل تال ولهذا الإخلاص، شرط *و ومذا الكريم، 

وآحلصه،*آصوبه قال؛ v[، ]عود: ه ئث؛!* قئثن ٣' ؤتتأؤ»ءفلم وت٠ءالىت تارك 
كماتقدم.الئاي هوالشرط والاخلاص؛ هوالوافقة، والصواب 

الدين،أصل ي سئما ولا تخفى، لا أهميته فإن المثابة يرذْ الإخلاص( كان فإذا 
الحديثي كما — يتول وتعالى تارك افه لأن الْروعأ ي منه اشر.اطا أعفلم فهو 

رواية؛وي ^١٢، ٥٥٠٢٤١لليي تهو صري مه مص أشرك عملا عمل ءمن المدّى-؛ 
كانما إلا العمل من يمل لا وممالئ تارك اه أن ذلك؛ وسن وشريءرى ءترممه 
وتعالى.سارك فهوغتؤرعته وأماغيرذلك الكريم، لوجهه خالصا 

التوحيدأصل لديه أن إلا الطاعات من طاعه العيد من تعالى اظه يمل لم فإذا 
الإخلاصكان إذا أما والتوحيد، الإيمان معه ؤيفلل الهياعات تلك يخر فإنه والدين(، 
والآءر٠بخراكنيا قد تهدا والدين،، الإيمان أصل ق الشرك وكان منقودا 

^إيأؤزناإثكآك^يتثبألمي(فاعثدآقتتثلماأموتهالي؛ بارك افه ولهدايمول 
منوتعالئ تيارك اه يقيله الدي هدا ٢[، ٢، لالز.ر: ه الخالص ألأمحأد:أت @ ألمحي 

اللمثل.-بمدا ( ٧٩٠)أ/ الآئارا امذيب 3، اسره، أحرجه )١( 
(.٢٩٨٠لم)مأحرجه )٢( 



الإخلاص

ذلك.غير متهم يقبل ولا عباده، 

Jli  :سآذوتهممئاكُممق ح©
ا\-ْا[.؛ ]١^٠٢٠ه ؤاؤا\-أا[، ]الزمر:  ٠٤ؤ(

عشيدل ما فيها اش.§ا ذكر وأيقا الزمر، سورة من الكريمات، الآيات، هذه 
بخمحيجيإث،ُذم،صكلأوقصآبجاآيجوئ ؤ ذلك: 

ومآصةنمحص©ه
~لمنأبرزها من الإيمان ق عثليمة معان على استملت، السورة وهذه آآ—٦٦[، ]الزمر؛ 
رأجلته.وأوضحته ي، ما غير ق الإحلاص اشترامحل كررت أما وأظهرها-; قرأها 

تشترطالتوحيد عن تتحدث، الش العغلمى القرآنية السرر يعفى نجد وكيلك 
تتعلقوموضوعاما معانيها أكثر فإن الأنعام، سورة ق كما نصا، عليه تنمر لم ؤإن ذللث،، 

عنه.الشرلث ونفي له، العبادة وتجريل. افه يتوحيد 

نمىولهذا ه، نفبالنص السورة ق يرد لم ؤإن الإخلاص حقيقة هي وهذه 
العبادةإحلاصر ق لأما الإحلاصى؛ محورة أحد٠٠ الله هو ررقل محورة أو ررالصمد®، محورة 

فهيوالإثبات، المعرفة جهة من التوحيد إخلاص المعرفة، توحيد جهة من لله.و 
ى^محالصثىمم؛وثثلمتحدن تبت: 

ماعته وتنفي وعالن، تبارك افه وحا-انية تثبت، —.؛[ ١ ]الإخلاص؛ او^؟اب لمحثد ك>ءكاوا 
أوسيها أو كفوا له أن أو ولدا، وتعالئ تبارك لله أن يدعون الذين المبطلون، ينعمه 
المخلصين.اممه عباد إلا يصفون عما افه تحالئ نظيرا، 

الإحلاصحقيقة تضمتت لأما الإخلاص؛ محورة الكافرون محورة نص وكذلك 
ؤؤهاو،قأبموتعالى بارك اش دون من يمد ما كل هجر والهجر، والراء الولاء جهة من 

ا-'آا،]الكانررن؛ ©ه مد  Xaولا © لآاعثاJماسيوف © آل==قنثوى 
٦[.]الكانون: ؤتؤدئمحوتدبجن©ه ووآحرها: 
كانهنا ومن المنهجين، وبين المبادتين بين كاملة ومقاطعه مفاصلة أو براءة فهد.ْ 



القلواوأعمال سلسلة 

كانواأتم رعلئ الكتاب أهل عاى رّجاله وتعالئ تارك افه وعده أحذه الذي 
-ولاذلك إن ل وتعالئ، تارك فه للإخلاص مجردين وغير للصدق، مجردين غير 

أتمدعوئ هر الجمح يئن الجامع أن وذلك المشركين، أيما يثمل الإخلاص— سئما 
إليه.يتقربون وأنم اطه يمدون 

الإخلاص:عن ااناوس ابعد المشركون 
اطه،يمدون أمم يدعون الإخلأصر^ عن اكاّس أبعد وهم ~مجثلأ~ نالمركون 

ثمإبراهتم؛صؤإ، افه ني أتيع وأمم افه؛ محت ؤيعفلمون افه، حرمات يعظمون وأنم 
ذلكوغير الأمر، وتدبير والإماته والإحياء واوزق بالخلق ونعالكن نارك طه يقرون إمم 
الهنآمذ س َهثن س ١^، خو س . حه 

[.٣٨]الزمر: ؤلمؤ،آسمُه أوت ٩[، ]الزجرف: 
ولكنوتعالمي، تارك فه يخلصون دعائهم ق حتمي إثم يل هدا، يشتون هم إذن؛ 

من—وكان البمر إليي وتعالمي تارك افه وتجاهم الرخاء ونت كان ؛إذا زقْل، الشدة ونت 
نجاهمفلما القرآن ق كثيرا المثال هذا يأق ولذللث، البحر، يركبوا أن عليهم الأمور أثق 

ّالهلاوا.عليهم ينزل لم ما يافه أشركوا الر~ إلمي 
دعواهم،ق عيادتم ؤييطل وتعالمي، تيارك اطه يكدثم أيصا المثّركون إذن. 

منشيء علكي أمم يظنون أو يزعمون كانوا ؤإن الإخلاص، يحققوا لم لأمم لماذا؟ 
درئهنأعفذؤأمت وألخيىثث> ألأ,فألن.مثألخالص ؤ الزمر؛ أول، 3، جاء كما ولذللث، الدين، 

٢[.]الزمر: ه مبجدآإث،أفرلئ 
هدهعيادتبم ان نغلنون اطه، إلئ بم ويتقربون اطه، يعيدون حذا أمم يظنون فهم 

اطه،يءباو.ون لا أخم من عليهم أويزعم يدعي ُا ينفون يكأنما بافه، يشركوا لم وأمم فه، 
نفعهم؛لا وأخا عيادخم، وتعالمي تارك اطه نأبطل وتعالكي، تارك ياطه يشركون أمم أو 

معه.شادان ولا فيه، شرك لا الذي الخالص هوالدين اطه يقبله الذي الدين لأن 
الفإنه افه— إلٍي تقرب أما القائل تصد كان —ؤإن أولياء دونه من يتخذ ان أما 



م^=^=^__س=تأت{=
ءؤويموفيكث>الأخرئ؛ الأية ق ذكر كما أو أوياء، أتم الزعم وهذا ذلك، منه شل 

جعليآن كله ذس وتعالى ت؛ارك اطه آبملل نقد [، ١٨]يوض؛ ه أقأ |ممقوثابمد كو[لآء 
يومالسماعة لتحقيق ساع لمن مثهط لابد الادين الثرطن وجمل جهيئ، ل الثثاعة 

له.المثفؤع عن يرضى وأن للشانع، وتعالى تارك القه يأذن أن همات القيامة 
فيهميشيع آن يرضى ولا عنهم، وتعالى نارك اظه يرضى لا المشركون ومولأم 

وهوواصح.المشركين حق ي هذا وتعالى، تيارك الكفر لمياده يرضى لا لأنه أحد؛ 
|اكت|ب؛

تاركاش ذكر كما وأتمم الإيمان، أهل هم أتمم يزعمون قإنمم امماب أهل وأئا 
[١٨]1_؛: ديقولأ^ آم ^١ ص دامحيت ال؛ث>د ٠^■< محهم: وتعالى 

آونمبمارئ.كانواهودا والأصياط ؤيعقوب ؤإسحاق ؤإمماعيل إبراهيم أن ليزعمون 

تياركاطه يعيدون الذين وأقيم المستقيم، الصراط أصحاب أقيم يرون هم إذن• 
الذيمن آونصراق؛ يهودى أي الاحظن هذ0 إلئ سألت ولو له، شريلث، لا وحده وتعالى 

اليهود،إثهم اليهودي؛ للأل الدنيا؟ الحياة سه ق له خالصة البدة حق تحالى اهه يبل 
باحلل•وهدا التصارئ، إثم ^^١^؛ ١١وقال 

^1؛,الهة■ ■ررة ي كما كنا٧<، *ن عواضع ق وتعالي تيارك اه ابملله وتل، 
محأأوئ©ثئةتئه.ءامماأوس.ةضص 

سممحمحاصمحمحتاءءءي@ه
ا-ا[.ي: 

ث؛هتتيئواأقم؛نقؤار؛ينئس؛الث 
إنؤ قيه؛ اش قال وهوالذي القيمأن دين هذا ْ[، ]افة: .ه ود'إاأى آلرنح؟ء 

*أنبمألدمنمحيغوألإسثءادبم١ ؤ ونادت [ ١١ممران: ]TJ ه آلن؛ثهنطومآلإظث 
[.٨٠ممران: ]آل ينهو٠وفيأوهرةؤآئجمن 

باهيشركوا آن إلا أبوا ولكنهم الدين، له مخلصين اه يعيدوا أن أمروا فهزلأم 



ال ١سيسا^، 

رتعالئ-تارك ولدا له أن دعواهم منها: الشرك، من وألوان بأنولع وتعالى تارك 
الأنعامق كما موضع من أكثر ق تعالى اف أيعلله ند الزعم وهدا ذلك— عن وتقدس 

ؤظ ت قوله ق وكما ذلك، امتكار ق العظيمة الآيارت، من وغيرها ومريم والكهف 
١[.^_: l] i0قط آس 

يجردونولا باق يتركون إئبمم ثم فيها، ؤإفكهم يهللاتبما واضح الدعوى وهده 
توحيدق اكثريع-والحريم، -ل باكمحلل يتعلق فيما وتعالى تارك لد الإخلاص 

لتبتاتحرآعكثذوأ ؤ قوله: ق وتعالى تارك اف ذكره أيما وهدا والأتJاع، الطاعة 
للأِبمثلموارثاختزوأ وآيستح دسم>آش تن أردتا، ورلإكن4م 

بهوأشركوا أخرئ، آلهه لوته من نمدوا واحدا، إلها يعيدوا أن هؤأأمرهم فاش 
أوالرهبان.أوالأحبار — يزعمون —كما الأولياء واكحريم اكمحليل ق وتعالى تارك 

علهاءأهلالكتاب،.والأحبارمم: 
عبادهم.والرمانهم: 

أحدسبب نهو الملل فيه ونمتا ضلال فكل هدين، عن يخرج لا والضلال 
الصفتين.بيانين اتمفظ من أحد الناس يثرك بأن الأمرين، هدين 

يجردونلا أو وتعالى، تبارك باق يشركوا أن إما الأمة، هده ق واغ وهذا 
العفليمالقلي العمل وهاوا المبدأ، هذا يجردون لا الشرك— دون كان —ؤإن الإخلاص 

الكثيرة،العلمية المسائل يجمعون الذين العالم، أهل واتيع طاعة ل وتعالى تارك فه 
وتعالىتارك افص وصمهم الدين العلماء هم فليسوا الإيمان، حق مؤمنين غير ولكنهم 

اطةيخشون الذين هم أي: [، ٢٨]ف\خم: ه الثل؛ؤأ بمائه س آقت ءئش راثا بقوله•■ 
آلهة،وجُالهم فآشركوا الأتياع فجاء أحعلثوا ولكن كدللث،، العلماء كان أو وينقونه، 
فهزلأءق^، رسوله وسنة اش كتاب س يعلمون ما على فيه أحملئوا ما بتقديم وألهوهم 

٠١٠١٠١١ ؛٠٠٠



الإخلاص

أعمالهمنقدمون كانت، ملة أي ق يفتنون؛الماد الناس من كيرا فإن المادت وآما 
اضرّمول محنة ق ما رعلئ اش، كتاب ل ما عش يه يتقربون أو يمدون وعا وآراءهم 

مشركض-بدلك ليجعلهم إخلاصهم j بمدح لهدا .، 
الكتابأهل من طلب أنه وذكر ذلك،، اشترط وتعالى مارك اش فإن هنا ومن 
ماأؤاإق٠٠ؤتآذلآصم، عمران: آل آية ق جاء وهوالذي وتعالي، تٍارك ه الإخلاص 

بممحتاشتاأييابايهءكثثاو؛٦يتخئ ولائثمق بيسادبيمحألأتجدإلأآس ْقإمتر 
u[.عمران: زآل ه دونآس ين 

تتخذأن أما وتعالي، مارك ض الكامل والإخلاص العمل هرتجريد ~أيقا~ لهذا 
أوالأحبار أو الملوك بعصا يعفنا يعبد أو بعصا، يعضكم يمد أن الأية— —مفهوم 
ونطلبنشترط يل موحدين، ولا مئين مؤ نكون لا فإننا؛ذللث، ذلكر، أشبه أوما الرهبان 

الكتاب.لأهل جة يالتلهذا منهم، ذللت، 
المنأقةين:إخلاص 

أحصس نالمتافقرن وأجلي، أوصح حقهم ق الأمر فإن للمتانقين يالمة أما 
—بالرسالة الشهادة ق كاذبون الإيمان، دعوئ ق كاذبون الكذب، وصفامم أعمالهم 

تباركاس ذكر كما الحقيقة ق وهم عثادمم، ق كاذبون المنافقون— سورة أول ق كما 
٢^[.►; ]IJLسؤلأثمحوىأقإلأيأ.ه •كنهم؛ وتعالى 

اسذكر كما وأمم كذللثه، ولموا منون مؤ أمم دعواهم ل والكذب الرياء لهذا 
و٢لياءانتواومابمدعوثإلاآقث الإقرْ• أول ل صفامم من وتعالي مارك 

ذللث،.وغير ٩[، ]القرة: 

تياركاض طلبه الأي الإخلاص معني وصالوا جاسوا  ١٠الصفالتا حذْ هم 
الصدق.معني وكذلاائ٠ عباده، س واشترطه وتعالي 

هذانفيها يأي أعمالهم وعن المنافقين، عن تتحاويثج التي الآياُنن، أن نجد ولذللثف 
ؤفحتالم، المخزية المشقشقة الفاصحة النوبة، محورة مثلا: العفليمان، الأمران 



القلوب١ع٠ال رتّتّآ 
تياركاه يقول العظيمة السورة هده وكشفتها، يواطنهم وأظهرت وأغٌزمم المتافقين، 

وسلوا،ؤمولون، ومنهم، ومنهم، ومنهم، اعالهم ومحن كحهم، ان بمد وتعالى 
وكأة؛االخطاب موجها آخرمحا ق قال وتعالى، محارك اه ذكر مما وفعلوا 
حقق تقدم ما لأن [؛ ١١٩]التوية: .ه محمحأ أقة ءامؤإآقئوأ أؤ؛بى 

الصادقين.كوتوامن فلم كاذبون أمم يشمله المتاقهين 

محاركفوله ل ذممث، ذم  ٠٠اه فإن ونحالئ، محارك ه الدين إخلاص وأما 
محنألنافيودتجدأهمما/اقأ١لنيؤءنقاألدرلبيتعالى؛ 

ْاا،ا*اا[.])_: .ه ^^١ ؟٢^١٤
ممراالناص أشد فهم النار، من الأمثل الدرك ق وتعالى محارك اش جعلهم فقد 

الإيمانأبدادعوئ يفعهم فلا اظه، لرمل وكدسا اش، عتل من جاء ما لمعاندء ؤإهلهارا 
تياركباش والاعتصام والإصلاح، اكويه وص الشروط، هده يحققوا بأن إلا وزعمه 

وتعالى•

١٠اعنلم من أن على للتو دمذا لد.٤١، الدين إخلاص عوت الرائع والشرط 
كانتؤإن درجايت، الفاق كان ~ولن وهوالشرك الإخلاص، هوترك أعمالهم يشوب 

الدركل بأمم الموصوفين هولأم مثل لكن هدا، ق درجاتر واكاس درجات" الأعمال 
^مر،فشركهمأوتركهمالإحلأص؛لأثمملمعؤلأء،وما،ل الأّملسالار، 

الدين.أصل وق الإيمان أصل ق وتعالى محارك ه يخلصوا 

منعمل ق له يخلص ولا وتعالى محاره ياش يشرك دعومن ذللث،، عدا ما أما 
آغتىءأنا القدّي؛ الءديث< ق تقدم كما لأنه ؤييطل؛ يحبمل العمل ذللث، فإن الأعمال، 
عملاكييزاالدين أصل ي مواءكان معللق، وهت.ا عملا(، عمل من الشرك، ص الشركاء 



الإخلاص

وشركها(را،,تركته غ؛ري نه مم ®أشرك أوأيالكن عظيما، 
منيحذر وأن وجليله، دقيقه الشرك من يحذر أن الإنسان على فيجب هذا وعلى 

اضنأل الأصغر، الشرك أنولع من نؤع هو الرياء ولأن الإخلاص، صد لأنه الرياء؛ 
نعلم.لم ومحا منه علمنا ما الشرك من ؤإياكم يحفغلنا أن تعالى 

مناض أولياء وعمل والستة، الكتاب ولوتأملنا جدا، عنليمة ثمراته الإخلاص إن 
لهمشهدت أو عليهم، وتعاد تارك الذ أثى الذين والصالحين والمقرمحن الميمين 

وأتبمايه، يتصفون ما وأحلى أوصح من هى الإخلاص صفة أن لوجدنا بالخير الأمة 
نته•روح لا وما روح فيه ما محن الفارق، 

الخشج،من تمثال وبين أماملئ،، ويتحرك ينهلق حؤ سوي إنسان بين الغرق، أرأيتم 
هذابين العنليم الفرق شيء، أي أومحن الفحار أومن المعللون— أوكلي يمنعه —لكلذي 

ومنوتعار، تارك اطه لوجه خالصا العمل يعمل من بين الفرق ذللث، هو هذا وين 
العملفروح رمحح، بلا فهويعمل إخلاص، بلا لكن ما لكتئا الأعمال من عمل أي بممل 

فيه.هوالإخلاص 

أيماأمم كما الإخلاص، ق تفاومم بمقدار العلهاعات ق الناس ؤيتفاوت 
الخوية.ق والصدق الإخلاص لحقيقة يمقدارتحقيقهم العاصي من اكوبة ق يتفاوتون 

كماالصلوات يودون الماس فإن للجمع، معلوم فهذا العللعة ي المفاوت فأما 
مثلا،الإمام خلف يكونان وند واحد، صف ق هذا بجوار هذا يصلون ونشاهد، نرئ 

صهذا نلب ق بما وطا والأرض، ماء البين ما مثل هذا وأحر هذا أحر بين ولكن 
لكنإذا شيء منه ينل لا فقد الأخر وأما المائة، يرنْ ق وتعار تارك ض الإخلاص 

لكنؤإن هذين، بين الفرق فانفلروا شيء، منها له يقبل لا فإنه محلاته؛ ق مرائيا أو متافما 
الإخلاص.بتحقيق لكن إنما الفرق ولكن سواء، الفلاهران انملأن 

تخريجه.تقدم )١( 



القلوباع^ال سانماة 

الإسماق:في الإخلاص نمران 
ونالواIللمزوْ، المناسرن لورآها سيرة نفقه يتفق ند المزمن البد أر المرء إن 

حالمةلأما جدا؛ عفليمة وتعالئ تارك اض عند ولكنها أ هدا؟ إلا يجد ألم هدا؟ ما 
^Jcيمول• تُالى واش بمحب، مما أنفق التقي المزمن همذا لأن أهن، اش لوجه 

[,٩٢لTj(يمران: ه حئتغتوأمتانحبؤيكئ 

تتفقؤنمنه ألخيث ؤاؤولأتينمؤأ تعالى• تال كما منه، فينفق الخبيث يتيمم ولم 
وهووأنفق مأحتاج، وهو وأنفق يحب، مما أنفق فهو [، ٢٦٧تال؛رة• ه بماحديد ولسم 

دليل—وهي الأمور هده نبه اجتمعت، فلما الغي، ويرجو الفقر يخثى شحح صحح 
عندالخلق— أعين ق صغرُت، —ؤإن النفقة هده كانت نقمته— ق تعالئ ش الإخلاص على 

هدهؤيرثي أجرها، يعظم أهظ واف جدا، عظيم وتدر وزن لها وتعالئ تارك الخالق 
منوهدا يعلم، لا وهو الجبال مثل القيامة يوم وجدها وربما لصاحبها، الميتة 

له؛هى•توجهه 3، اش صدق لن وكرمه وجوده وتعالئ تارك اش محل 
|احماد:قي الإخلاص ثمرات 

يخرجلم أحدا أن فالو اش سبيل ق الجهاد ق الأعمال، بقية ق وهكذا 
اشعند عظيم أجر له نهدا يخرج، لم تم ذلك، يريد مخلصا صاديا كان ولكنه للجهاد 

 ،ii. ؤوس؛ثجالهجرة: ق أيما وتعالئ تبارك اش ذكر فكما ؤ؟ؤ؛ئ، ش ؤإخلاصه بنيته
بنيتهت أي [ ١٠٠ا»:لالنه وآئه لمءُ ممدؤ ألو>ت، يدهه ثم ديبميمحء آم مهاجإ.إل، بييمء ثئ 
انممل.له يتحقق لم ؤإن خلاصه ؤإ 

ممنمعدويين، تخلفوا الا"ين قصة ق . اش رسول قال الجهاد ق وكما 
قطعتم»ما قال كما يإنم العسرة جيش عن سوك يرم ق وتعالئ تبارك اف عذرهم 

الأجرمن لهم أن ذللت،: معش الدر«را، حسهم معكم وهم إلا نمقة أنفقتم ولا واديا 
قحمثهنأمنلآ„ عآ عقآكتجنتت>إدا وبإخلاصهم:بنيتهم الكثير الثيء اف بإذن 

(.١٩١١لم)وم(، ٢٨١٠٩اليخاري)أخرحه )١( 
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V[.]اكوية: ثغدون.ه 
اللأغبمم حزئا؛ سكون رأحازوا وتعالى، تبارك ض وصدقوا أحلموا عندما قهم 

لهمكان عليه، يحملهم ما اممه. رسول لهم يجد ولم يحملهم، ما الفتة من يجدرن 
حملومن حرج من بدرجة وجعلهم عنهم، الحرج رمالئ شارك اش ورفع الأجر، هذا 

الشمة،وبعد العفليمة، المثانة _، وتحمل الشديد، الحر يدللت، ركب ومن السيف 

كثير.ذس وأمثال آئس، اممه عند له أجر من كان ما كان ثم القوم ونازل 
التوبة:ثمرات 

فإنالمالحة— بالأعمال الخوسل أيما ذللئ، ق —ؤيدحل للتوبة بالشبة وأما 
وتعالئ.تيارك اطه بإذن ذللث، يحقق ما أعظم هومن الإخلاص 

تتلالذي الرجل حديثا وأعثلمها أشهرها ومن جدا، كثيرة هدا على والأمثلة 
علئفدل التوبة، يعلمه عاب عن أل فيتوب، أن وأراد ذهب ثم نقنا، وتعين سعة 
المائة.به فأكمل توبة لك لاأجد له: فقال لديه، فقه لا رام، 

أجدلا ^ ١٠بأن ذللئ، فأغضبه عارمة، غفيية وقرة ؤ وعتفشدة لديه الرجل فهذا 
أأتت؟ تغلقها فكيف عياد0، مجن يشاء لمن التوبة باب يمح وتعالى شارك وافه توبة، لل—، 

لمإذا ألفج أوألف ألما أوتتل واحدا قتل العبد يكون أن بين فرق لا إذ المائة؛ يه فأكمل 
المائة.به فأكمل وهذا، هذا بين فرق فلا توبة، له يكن 

يمنعلث،ومن نسأله؛ الدين، ق تعالئ اطه فقهه ممن عاب على فدل ذهب نم 
إخلاصهرائ لما أثر~ من للثيثة ما يعلمون الحكماء المربون —وهكذا دله تم هذا؟ من 

علنودله القرية، هذه من اخيج فقال• كاملا، ذللن، له يتحقق أن أراد التوبة، ل وصدقه 
يعريولا فيها، يتوب أن يتهلح صالحة بيئة وتعالن، تبارك اطه يعبدون قوم فيها فرية 
الهلريق.ق المرن( فأدركه الذنوب، من فيه كان ما إلئ 

فتقولتالعاjااب ملائكة فأما العذاب(، وملائكة الرحمة ملاثكة فيه فاحتممت، 
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لملكه القرية، إلئ توجه أنه مجرد إلا شسا، يعمل لم الأن و\>و1 نمى مائة تل الرجل 
شتتا.يعمل أر محمر أر يهم أو يتملق ولم يتمي، 

انسلخقد وأته تاب، ند أنه فحجتها تاب، ند إنه تمولت فإنها الرحمة ملائكة وأما 
مخلصا.صادئا تابا وتعالئ بارك افه ملي أتل قد وأنه الماصي، ذلك من 

الذينبأن ونمل ونمى الحاكمين أحكم ومو وتعالئ بارك اض فحكم 
وماأرؤلق، وجوده اش فضل من وهذا الرحمة، ملاثكة هم يتلقونه والذين يستقبلونه 

ذلكفقل ه؛؛ الكريم التواب الرحيم، الرحمن، الودود، الغفور هو لأنه قفله؛ أعظم 
منه.

أويفرصه، أن يمكن عمل أي عن كافتا قلبه ق الذي الإحلاصى هذا فكان 
حدثأوكما الرحمة، لملأتكة حدث كما ناصح، أو مرب أو أوواعني عابد يشرؤله 
تثبتأعمال من بد فلا حياته، ق تغيير له يشرط أن لأيد التائب لأن العياب؛ لملأتكة 

آية:آإيأق؛ىق ه سا ى ذلك واشترط ذلك، طلب وتعالي ماره واه ذللث،، 
أعمالمن لأيد أي* ٦^١آ -اءت تالناؤهه ولحلصوادبتهر ياش واعتصثموأ وأصيمرأ تابوأ 

وبإخلاصهالقّلبي هذا بعمله وتعالي بارك اف لكن تاب، ق- أنه نعلم حتن مهينة 
للتربة.عمل من يشترط ما كل عمل ند كأنه ذللث، وعد ورحمه، عنه عفّا ويمينه 

وتعالي.بارك اش مع والصدق الإحلامحى نمز علئ يدل هذا إذزت 

المرأةمثال هوت جدا— كشرة —والأمثلة ثانيا نجعله أن يمكن الذي اكاي والمثال 
يلهثكلتا فرأت نمرت - صحح أيما —والحديث، إمرايل يني من كانت، التي الغي 

الأعجمالحيوان لدئ وليي يثرب، أن يستطيع لا وهو الععلس، من اكرئ لنأكل 
له،زسلمج حاله رأت فلما أجر؛ارن، رطبة كبد ذات كل ®ق ه؛ قال كما ولكن حيلة، 

به،صعدت ثم بالماء، فملأته حفها، أو جوربها أي• مونها؛ وأخذت يثر إلي فجاءت 

وملم)tt؟؟(.(، ٦٠٠٩البخاري)أ'؛مجه )١( 
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لها.فغفر لها، اض فثكر مشه 

يرحمونه،لا الكلب هدا مثل لورأوا الناس س وكثير لورأيناه، جدا عادي عمل 
تياركافه لمت، قد المرأة هده أن ربما بل شيئا، العمل هدا يعدرن لا فربما رحموه ؤان 

وربماأجله، س لها وغفر لها افه شكره عظيما عملا عنده لها أن تعلم لا رمي وتعالى 
الزينالغار أصحاب الثلاثة حق ق ~كما الأعمال س عملا افه عند احتسبي لهات لو؛نيل 
حقيقةولكن شيئا، تراه لا ناو لأما العمل؛ هدا ذكرت لما اقه— شاء إن نمتهم سنذ.كر 

لها؛فنفر ذللئؤ لها افه شكر رتعالئ تارك افه بفضل العمل، هذا فا الذي الإخلاص 
لأ>اساباتالرياء، عن شيء أبعد أما تجد القمة ولوتأملنا 

إمالقيل؛ آدم بتي س كان ولو له، صنعت، بما الناس يحدمث، لا الكل.-، أن أولا؛ 
علئدليل نهدا أعجم، حيوان هدا لكن أءطاق، نلأن ويقول! الناس، يختر لكي سقته 

رياء•دلا ذكرا دلا شهرة تريد وهي ذلك فعلت ما أما 
لكيرآها أحدا أن يدكر ولم أحد، يرها ولم عابرة وهي خلاء ق كان إنما أنه ثانيا؛ 

يذكرهاؤ

إلىالنزول أن شلئ، ولا وهوحيوان، له التواضع هوهن*ا إخلاصها دليل أن ثالثا• 
أحا.ايخرجه فلا فيها يع قد إذ للخهلر؛ الإنسان يعرض البتر 

لمحين وذللئ، البتر، من معد أن أرادت عندما فمها ق موتها وصمت، أما رابعا؛ 
حاوارق يصعد لمن مجرب —وهدا الأخرئ باليد وتصعد يد ي الماء تحمل أن تستني 

ق— اخ الأت—موضع الثوم هو الأساس محله الذي موتها فجعلت، ذلل؛،— نحو أو 
فلماوالإخلاص، التواضع حالات س يكون مجا أشد ق إلا أحد يفعله لا وهذ الفم، 

تباركالله قفل س فهدا ثناء، ولا أحزا منه تهللج، ولم ومضتا، له مقتا سدت 
الأخرئالمرأه ، يخلانحالها وكان ذلل؛،، ل تعالئ فه أخلصت، لما عليها، وتعالى 

دخلمتاالمر وهي ،، الكسوفخهلية ق . افه رسول عنها حديث، التي قومها، تي بس 
سأي؛ الأرض، خشاش س تأكل تركتها هي ولا أ٠لءمتها، هي فلا حبستها هرة 3، النار 
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الذنوببيه بؤيغفر درحات، المد به رتعالئ مارك اش يرير نالإحلاص 
-المار لحول ق مستا يكون قد إليه، يتفعلن لا قد الذي والمفرط والقصير والإهمال 

نليتسههرة، يحبس فهلكت تلك أما كلب، بقي نجت نهده العفووالعانة— الله نأل 
الذيالمستقيم الصراط على الاستقامة من لأيد وأنه مهلكة، العلريق أن وليعلم المد 

قوتقصيره أحواله وليتفقد ذنوبه، وليا>در السيف، من وأحد الشعرة من أدق هو 
اضساركوتعالى•"م،

عانته؛من يحمد وما الإحلاص أثر ق للجمح واضح وهومثال اكالثت المثال 
وتعالئتيارك افه فأرسل غار، إلئ فألجأهم المطر، عليهم هطل الدين الملاثة وهومثال 

ومنيذهبون؟ أين إليه، إلا الله من ملجأ يجدوا فلم الغار، فم فدت صخرة عليهم 
المعلر.من والهرب اللجوء إلا شيء الغار ق يجمعهم ولم ويخاطون؟ ينالون 

وأنوتعالئ، تيارك افه إلئ يتصرعوا أن إلا منها ينجيهم لا حالة ق أنبمم فرأوا 
ولاالعمل، يكثرة لا يالإحلاص، إليه فتوسلوا عملوْ، صالح عمل يأرجى إليه ينوملوا 

فيه.وتعالئ بارك فه يالإحلاص إنما مثلا— — بك؛ره 

نعلتاكنتا إن رراللهم بوالديه؛ يفعل ماذا ذكر أن يعد قال الوالدين صاحب فإن 
إلاقليلا، الصخرة كشفت، نرنمث،« فيه، نحن ما صا نامج الكريم لوجهك حالمبما ذللئؤ 
الخرؤج.يستطيعون لا أمم 

وحصلفيه يقع أن كاد أن س الزنا من ومنعه وتعالئ بارك افه حجزه الذي وقال 
اطهحجر يكون، ما أشد قضاتها من والممكن أشد، الشهوة تكون حيثما يهلال_ا، ما له 

لماالكريم، افه لوحه حالصا ذللثج فترك الإحلاص، ورزقه الشاب، وهذا وتعالئ بارك 
حالماةللث، نعلت، كغت، إن ءاللهم فقال: فقام، فاتقاه افه تذكر اطه، اتق له: قالتج 

قليلاا،.نرفعت، فيه نحن ما عتا نانرج وحهالثا أوابتغاء الكريم لوحهلث، 
كلول الزمان هذا ق حقوقهم مدر ما كثيرا الذين الأجير، صاحب اكالت، وجاء 
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اض،عند إليهم الإحسان يحتسب ولا طلمهم، ولا بمم ييالي لا الناس س وكثير زمان، 
أوالعمال هزلأ-ء حق ق الأجر يإن كلبا؛ ولوكاث أجر رطة كيد ذات كل ل كان ؤإذا 

Jذللمهم.أن لأحد يجوز ولا أعقلم، المتاجرين 

أجرتهيْللب جاءه لما الأجير فإن الزمان، هدا ق مثله يوجد أن قل الرجل، هذا 
آتهرأييءأتسخرذ٠الت ^١، ٧١٠هدا والمر؟ والغنم الإبل من الوادي هذا ق ما ُرأترئ قال• 

مرعفلما إياه؛ فأعهلاه منه، نماه منه مملوعا الرجل ولكن هل*ا، يبغ لا ديته لأن مني؟ 
أنسقا فه فيه أخلص أي! وجهه، ابتغاء ذللئ، فعل كان إن بأنه وتعالئ بارك افه إلى 

يمشوزرن.وخرجوا كرب، من بمم ما وفرج له، افه فاستجاب عنهم يفرج 
أحؤجوما التقين، أحؤج وما المسلمين، أحؤج وما الإخلاص، شمرات أعفلم مجا 

أنالدنيا، الحياة هده وتفاهة حقارة ؤيعلمون الأخرة، والدار اطه يريدون الذين العباد 
أنيمكن لا أمورا ؤيروا البركات، ويروا الثمرات فتروا :؟هت، فه أعمالهم يخلصوا 
الناس.عند العادي والوافر المائي، الخفلور حدود ق أحد يصدقها 

تباركافه جعل بإخلاص؛ العلم و٠iلبوا فه.إؤأ، كتبوا الذين العلماء أن ذللث، وس 
كمحرا•وبع:م وعلومهم، وأعمارهم أونامم ق الركة من لهم وتعالى 

هدالكن وألفت؟! كتبت الكتب( س فكم البخاري،؛، ررصحيح -مثلا- ذللئ( وس 
ؤيصالييتوضأ أن يعد إلا الحديث، يكتبا لا وكان فه، صاحبه أخلص لما الكتاب 
سيرةْن معلوم هر ما الدنيا، ق والزهد العيادة من فيه وكان افه، ؤيستحير ركعتين 
هؤ•الخاري الإمام 

•هدهالكتاب هذا وجعل علمه، ق له وبارك وفته، ق له الأه بارك كذلك( كان لما 
إلئوحديثا نديما المسلمون وتلقاه افه، كتاب بعد كتايت، فهوأصح والنزلة، الدرجة 

لهاليس لكن كتب(، س ألف، وكم فكم، ؤإلأ عقليمة، كرامة وهده بالقبول، القيامة يوم 

_(.لم وم(، ٢٢٧٢الخاري)أخرجه )١( 
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مالهذاالكتاب.

منوتعالئ تارك اش أعطاه وما وأرصاه، عنه اش رصي أحماو الإمام حياة كذلك 
أوينعم، أن لرجل ييده أشار رسا؛بجإذا أحمد الإمام كان حيث مدهش، شيء *إنه المول، 

ذلك،أشيه أوما الرجل، أوننم تحم، يأته عليه أثس تحم، هطت تحم، وقال؛ إذاذكرفلأن 
خراسانبغدادإلى من التزكية ءذْ وتقل الرجل، عذا *ةرتني تاطإز، الأمة عند اه رنعه 
الرجلنعم له: يال أحمد أن وتكب، وتسجل مكان، كل ؤإلى الأندلس مصرإلى إلى 
لعميدته.وتصحيحا وعالمه، لرواته ويولأ له تزكية لتكون بممر، أوذكره عليه آثتى آد 

قيمته،كانت، ومجهما علمه كان مهما سقط ذلك،، نحو أو لا، أحدت ي قال ؤإن 
زكاهؤإن حس ومله إلا أحد عند تجد. أن كاد لا حس الأقل3، ق المح محذا ؤيتتشر 

كد.ا.قيه تال أحمد ولكن مولث لابدأن غيره 

كلق الحكام كعادة الأمة لدئ يزمر أن علهمر حرصه شده منر المتتوكل والخليفة 
الأحمد الإمام أن يعلمون التامر لأن إليه؛ يأي أن أحمد الإمام منر محللب ومكان، زمان 
^١١؛.<،التاسر ؛يتحدمث، طعامه، من، ؤيهلعم إليه يأي أن ؛يريد حلال، طعام منر إلا يأكل 

ولاعليه يتن ولولم فقط، طعامه من أكل أحمد الإمام بآن الأمة عند المتوكل متزم 
بكلمة.

المتهبه افه احيا الازى وعرالمتوكل الخليفة، عليه ألح لما ثم أحمد، فأبيرالإمام 
بد.اير فلم الملمينر، وعوإمام والجماعة، الستة أهل على قفل وله اليدعة، به وتمع 

صالح؛وابنه الد عيد ابنه يقول حس الصيام، واصل ولكته إليه فذما يهليعه، أن من( 
إلايثرب لا وكان وال0لي، الأيام واصل الموُت،، من الإمام علطر وخشيتا أشفقتا 
يقابلهلم لأنه طعامه، من بملعم أنه يشر والمتوكل فضل، فيه لأحد ليسر الماء لأن الماء؛ 

تاركفه بإخلاصهم مي إنما ا المنزلة؟ منب، لهم كائنا فلم ماتده، علهمر يجالسه ولم 
وتحالى-

؛^؟١^،تيميةابن الإنلأم ئيح مؤلفاته انثلر الومت،؛ ي ايركة ناحية مر نم 
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هلْترئ محدما عجتا، تر النووي ومؤلفات كير، ابن ومؤلفات الذمي، ومولفات 
والجنالقي من - محمية. ابن مثل ميما ولا - له تعرضوا ما ْع المولفايته 

بالمائة،ذلك والاشتغال،ع يه، يكتنما ما وحس الكتجا، وحرق والمحاكمات والأذئ 
وعلم،جهاد التتار، وجاهد الباطتيض، جاهد جآفؤ الإسلام ثيح بالجهاد، حتى بل 

ذلك،؟!كان كيف الكتب،، هذه يرلم، ثم وعيادة، الكتب،، ق وتتقيك، للعلم تحصيل 

الإخلاصيرزقا وأن وأعمارئ، أوقاتا أله.تمالركةق نترون كما الأن نحن 
قرآنيإذا كتانا يخؤج ثم الدكوراْ ق متوامت، حس يظل الْلالب، الركة، تحل به الذي 

قلجمعها السلمه من ولوكان أشهر، ق لجمعها فيها جد لو فصبا، مول أنه وجدتا 
منلديتا ما بقدر هدا إن العمر؟ هذا يقن ولم فصبا، نقول مجرد فإتبما وأمابح؛ أيام 

كانأنه لوحدت كيه على عمره نمتا لو بعضهم• فال حتى هذه؟ ا فكيفإخلاصي، 
ومتنهدْ، يكشبذ أن لأحد يماكن فهل لوحة، عشرين من كراسة يوم كل ق يكتبؤ 

يحررها؟ومتئ يحققها؟ 

اليومق ؤيراحعها الليلة سيكتبها فإنه واحدة صفحة ق مقالا أخ من ٠لليتا ؤإذا 
كيف،ا ! ٠٥١سبحان بيا، يأت ولم الأسبؤع يمضي وقد ذللث،، بعد ويتقحها بعدم، الذي 

وأمانةأصحابها، إلئ معزوة بأتوال منقحة محررة لوحة عشرين كتبا إذا هؤلاء، يكتبا 
قوتعالئ محارك افه من بثركة إلا هذا يكون أن يمكن لا الأستنياؤل، ل ودقة لقل، اق 

قهى-ممه إخلاصهم سبا وذللئا عملهم، 

مامليلتلأميلهت جآفؤ الهلبري الإمام قال فعندما العليا، الهمة أوتوا ولذللئ، 
يسنهليعوتهاسلا كثير "ثلاثماتة كثير هدا قالوات مجلد، ثلاثمائة ق التفسير عليكم 

الثلاثونفهده الثلاثمائة، من بدلا ثلاشمن ق فجعله الهمم، صعمتر ا أكبرا اممه فقال؛ 
والأمايد،الأقوال من فيه وما الملبري، تفسير فسعة الهمم، قدر على كانت، جزءا، 

نقول؛الأن ونحن الهمم، لضعيفي جإبجؤ كيه فهذا معا، ودراية رواية اللغة ي له وأهوال 
كانت،ما عشر هي الأن الهمة عليه ما لأن يختمر؛ وبالفعل تختصره، أن يحتاج العلبري 



القلوباعمال سلسلة 

؛JLajالهمة تضعف الهمة؟ تضعف نالماذا رهكدا، الهلرى تلاميد أيام ق عليه 
للإنساناجتمع محإذا أكثر، الشن ويكون أعلئ، تكون الإخلاص وعع الإخلاص، 
قيكون نإنه القلب، أعمال من سنذكر وما ذكرنا، ما وسائر والمحبت واليقين الإخلاصى 

الهمة.غاية 

الإطلاقعالئ يفكررا لم ذلك لهم تحقق لما عليهم تحالى الذ رصران والصحابة 
يبالون،ولا وبحنا ٠^١ وغرتا، قرئا الجثوش ترمل ل كانت،، مهما كلها الدمحا توئ 3، 

منيكون ما كأدق أموره ؤيتطلعون تماما— العدة يعدون العدو~نعم ألن ينثلرون ولا 
قيقاتلون إنما أئبمم يعلمون لكن العسكرية، أوالاستخبارات الإستراتيجية الدراسات 

وبإخلاصهمويممواهم بإيمائبمم انتصروا هم إنما نوة، أية أمامهم تمم فلم اض، سيل 
•وتعالى تارك اش مع ويمدقهم 

منيكون يآن العبد يوريث، الإخلاص آن دهي؛ بها نختم مالة بميت، ثم 
تباركافه وصدق«ع العبد احلص ؛إذا العمل، حض من الجزاء لأن وهدا المخلصين؛ 

وحيرةصفوة هم والمخلصون المخلصين، من وتعالن تارك اش يجعله فإنه وتعالى، 
كمحرة-صفاتمم-وهي أهم ومحن اش، يعرفون الذين وهم وتعالئ، تارك اض خلق من 

حال;؟؛ئ§لثا اش ذكر أن بعد المنان، سررة ق كما وتعالئ، تبارك افه يعرفون أتمم 
تالنستا، الجنة وبين بينه وجعلوا الولد، تعالئ افه إلئ بوا نالذين وأمثالهم المشركين 

ا.هآلثثثبثن أثم عتاد إلا .ا يصمنيز حما أثم نبمى ؤ الآياتت تللث، عقب 
IJU[ :١٦٠، ١٥٩فات.]

محيمدرونهيعرفونه من به يصفه ما إلا عنه، متزه فهو الواصفون به يصفه ما فكل 
المرضية.والمحامد واكتاء الكمال بصفات ؤيصفونه تدرْ، حق 

المخلصينمن ؤإياكم يجعلني أن العفليم العرش رب الكريم افه أل ن
ّمحإنه غيره لأحد سيئا فيها يجعل وألا جميعا، أءمالنا منا يتقبل وأن المخلصين، 

ا.مج



=قمح__=^_^=_:تآت{ 
الستذكىهأالقواثد 

الأعمالبغلاف ييتها، التفريق ؤبمعج، ونتشايك نتداخل القلوب عمال أ٠ 
الذلا*ر0.

*رالمدق.الإخلاص نها يقترن لأيدآن التي القلية ظهرالأعمال أ٠ 
والإخلاص.انمابمة الأعمال نول رطي ش* 
مها.محوالإخلاص الصالحت يالأعمال التوصل يحقق ما أعئلم ن م٠ 

فيهمابمجلئ الكلب، سقت التي إسرائيل بتي من الني وتوبة الماتة، قاتل وبة ت٠ 
الإخلاص.فضل 

عملهمي تمراته ظهرت الإخلاص حققوا عندما الله رصوان عليهم للف ا٠ 
فيها.والركة القبول يوضع واعمارمم 

غايةي كون الإنسان فإن القلوب أعمال بقية ع الإخلاص ]اجت،ع[ ذا إ٠ 
الصحابة.حال كماكان الهمة، 



القانوبأعمال سالسانة 

الشن
رمنأنمتا شرور من باق ونعوذ ونتهديه، ونتغقره ونسمميته تحمد0 ف الحمل 

إلهلا أن وأشهد له، هائي غلا يضلل ومن له مضل فلا افه يهد من أعمالنا، ميتات 
عاليهوبارك وملم الثه صلؤي ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريلثا لا وحده افه إلا 

أجممن•وصمه وءاىآله 
يعد!أما 

وبرئالإيمان بحلاوة عالينا يمي أن العفليم العرش رب الكريم افه من أل ن
الدنياق عانتتا يحن وأن أحنه، نيتيعون القول يستمعون ممن يجعلنا وأن النقض، 

محسبا.سمح إنه والأخر؛ 

بأعمالمصلق اخر موصؤع ق نتكلم القلي،، عمل أهمية عن تكلمنا أن فيعد 
غايةوهو الدض، ق وتعالئ تبارك افه فقهه لمن جدا عظيم موضع وهو القلوب 
بماوالتي السنافرن، فيها وتنافس اJجتهدون، لها ثمر التي العباد، وغاية المتقين 
اليقين.وهوت ألا أجمعون، الخلق يتفاوت 

القلب؟أعمال من غيره قل بالقض بدأتم يم يسأل وقئ 
الدرسل عنها تحدثتا الش والمثابة بالأهمية وهي القلب أعمال إن فتقول؛ 

قوهي وأهميتها، شأبما، وعفليم وقدرها فضلها وبيتا القلوب أعمال سلسلة من ألسابق 
وهوالعلم.ألا واحد بعمل جميعا بدأ حقيقتها 

هوالعلم.حميتا القلوب أعمال به تبدأ الذي فالعمل 
القولتبل العلم راياب ®صحيحه®؛ ق ترجمة جعل ظه اليخاري الإمام ولدللث، 

أممثهأءا؛نأةثُلآإكثإلأ ءؤ وتعالئ تبارك ~ اممه وفول والعمل 
هوبه والإيمان وتمالئ تبارك الرب معرفة من ال٠ؤمن نلب يْلرق ما فأول [؛؛ ١٩]محمد؛ 
السلف،بعض بما فر التي المحق شهادة ص وهده افه، إلا إله لا أنه يعلم أن وهو الملم، 



وهي:[ ٨٦]الزخرف: .ه بمدرك و>ئلم ^٣، ؤإثا*شثءث وتعالى مارك اف قول 
بالصدقو؛لوىجاء ؤ وتعالئ: تارك اش نول أيما لف اليعص مربه الذي الصدق 

وتعالئ:تبارك اف تول بما ر يفالتي الباب الكلمة أيما وص [ ٣٣تالزم• ه ويمذفىِهء 
[.٢٨]الزخرف: ر.اه ؤنبملهآ؛عهcفةيىعتيوءتلهممجمون 

وأنحق، النار وأن حق، وتعالى تارك اش بأن والعلم افه، إلا إله لا يأنه العلم 
ماركاش أمحر ما وكل حق، الرسل وأن حق، الموت بعد البعث وأن حق، الجنة 

حق.الغيب أمر من رسوله. به أوأحثر به وتعالى 

اعممدهاإذا الإنسان تخرج وتعالى، مارك باض المعرنة هده أو العلم هدا لكن 
واتتوتعالى: بارك الذ تال كما الريب، وعن الثانا عن جازما اعتمادا 

والفلزوالشك الريب حد عن الإنسان تخؤج فهده ١—٢[ ]القرة: تقشي ندى لآر-ِانه 
وتعالى•بارك تارذّ مومئا لمح 
ب1اشن:اسر علامة 

هوالمعرنة ولهذه العالم لهذا ونماء واستمرار زيادة هو الذي القلي العمل إن 
موقن"عالم كل ليس أنه وهي: نتيجة تتتج نأن نممليع فإذن اليمين، 

الذيالقدر لال>يهم بل ذلك، ق عندهم ردسا ولا اض إلا إله لا أنه يحلمرن فالذين 
التياليقين يصفان منهم المؤمنين لكن كثير، هم والريب، الشكوك حل- من يخرجهم 

نليل،هم الموصؤع هذا ق والغرض المقصرد هي والتي عنها، شحدث أن نريل" 
كثير.اللمين آن الذلاهرة الأعمال ق ذلك ؤيقابل تليل، فالوقتون 

الأركانمن وتعالئ بارك اف افترضه ما بأداء الخلتزمين بالملمين ونعني 
ويصلون،افه، إلا إله لا بآن يثبدون فهم ٠^؛^؛، جبريل حديث ل جاء كما الغلا٠رة، 

الإيمان،درجة إلئ يرتقوا لم ولكنهم ذلك، آحر إلي محيزكون، ويحجون ؤيصومون، 
صظذلق(رسواومحموالأعراب: عن وتعالئ بارك افه تال كما 

آا[.]الحجرات: أستناطثايدحفيألأبمنفيض>يمإه 



القلوبأعمال سلسلة 

الإحساناعشاره اليقين، عن نتكلم هنا ننحن الإحسان، درجة ذللت، من وأعلى 
-جبمريلحديث فره الذي الإحسان أن كما الاعتقادات، باب وق العلميات ات بي 

قوهذا يراكءرا، فإنه ترا، تكن لم فإن تراه كأنك اف تمد ءآن .ت قوله ق هة؛ 
اليقينلكن العماليات، وبين العلميات بين انفصال ولا انفكاك لا كان ؤإن العمليات، 

الجوارحأعمال وتكون الأولئ، بالدرجة القلب عمل حصائص من هو ما على يْللق 
تياركاش شاء إن ونوصح سنبين كما يزيدها، وهو ؤيزيده يصدقه مما وتكون له، ثمرة 

دتحالئ•

يقولولهدا والريب، فهوالثالث، ونقيضه صده وأما اليقين، هوأساس العلم فإذن؛ 
أىت[ ٣٢]الجاثية: شنتى.ه يالساءةت إيمامم ق المشركون 

•الربمبا بمعنى الشلئ، حالهله الفلز وهدا فلن، ل هم ؤإنما يمين على ليسوا 

ساذثوثا<أيم تحالئ: قوله j كما العالم بح يأق الفلز لأن 
أصحابهم شلن،،,فهؤلاء فيه كان ما هنات المقصود لكن ذللث،، أشبه وما [ ٠٣]الكهف: 

ثمنمنها هم بق تن؛آُ ثؤ، آ'ؤحنأ ي ٠،^^ أدآيف بل ءؤ الأخرة؛ ي ، ٧٠٧١
ثلدهأقه وؤر قال؛ الذي وتعالئ تارك اش من ثلث، ل أو [ ٦٦]النمل: .ه 

الغلنوهدا الثلث، فهدا الغيسخ، أمور من أمر أي ق .ق ذللث، عن تحالئ [، ١٠]إبرامم: 
الملم.درجة عن بل اليقين درجة عن. أصحابه ينزل 

إبراهيمهبقإ:الخليل ض 9تجايه1 اليهين منزلة 
عيالهس ؤيريد وتعالى، تارك الله يحبها منزلة الفهم وببمذا المثابة بأذْ واليقين 

محأ'لأيقل(آلك٠نJلت ئذئخ نبم،إبزهين وكيلاكن ؤ اممه يقول ولهذا يصلوها، أن 
ققال أته بدليل مزمنأ كان ه فإبراهيم [ ٧٠]الأنعام: .٤٠٠ ألتوتية يى دو؛ؤث 
قإؤ،أرثك ءالهه محّنآما ^١^ لأيه هالاإ؛رهي-ثّ ثإد وه ملها: الآيات٠ 
وقد>،>،، فهو اليقين، قل التي الدرجة ل الأية فهذه ا٧[، ]الأنعام؛ ين.ه م، 

لم)٨(.ومالبخاري)•٠(، أ-؛محه )١( 



اليقثن

اشلكن وتعالئ، سارك اش غير يمدون لكوتبمم بالضلال؛ يومه رء-لى أبيه عيا حكم 
الموقنين.من يجماله وأن ٠^١، إيمائا يزيده أن أراد 

ملكوتيريه أن ذلك وميالة بحانه اش يجمل عثلمئ، ومرتبه عليا درجة وص 
يومهأن قاطنا جزما جزم وامله، ورآه به واصتيقن أيقن أن معد والأرض، الموات 

وأيقنشهاتمم، ويحص عليهم، حجته وتعالى تارك افه ورنع وترأمنهم، صلألة عش 
المشركين.من لأحو فيهما حظ ولا للمرمتين، إلا يكون لا والاهتداء الأمن أن 

ؤوإذ3الوتعالئ; تبارك افه من طاو_،  L».upهقإ الخليل تول أيما يشابه وهدا 
•٦٢[]ابقرق: ه ^كاكثلممر،مميى ءالأولموين ءامحنمح—ثّ

أثراملنا ؤإذا اليقين، حقيقة هي وهذه والاطمئنان، اليقين ق ودرجة زيادة أيقا فهي 
وتعالمي،تبارك اممه أمر امتثال ق يقينا لديه أثمر ه؛قأ له حمل الذي اليقين أن نجد ذللث، 
وأوليائهرسله من ذلك لمثل وتعالى بارك الله وفقه من إلا أحد، عند يوجد يكاد لا يقينا 

الأحيار.الممهلمن 

وهو-بذهالخليل به أمر الذي الأمر وما الخليل؟ عند كان الذي اليقين هوهاذ*ا فما 
ولمبل اتنه، يذبح أمر به~؟ أمر إذا الأمر لهذا يتجنب من الناس س ~قليل الحالة 

فيآلتثاءّأرئ وق امرْت جاء ولكن اينلئ،، تن>بح أن ييلغلث، افه إن بقرله؛ جثريل يأمره 
الليلةأوأنام أوكن.ا، الث.يهلان س لعلها يقل يلم رؤيا، مجرد [ ١٠٢زالمافات: ه أذعثلث، أييآ 

ؤدادكأتتاأسليمتثل كدللث، ابنه وجعل يمتثل، جعله اليقين ولكن فعلت، تكررت فإن 
الابن،عنلؤ اليقين حمل وكيلك الأب،، عند اليقين حمل نقد ؟•١[ ]اكا؛ات; مانؤمره 

الموقنين.س وتعالى تبارك الله فجعله 

وأولياؤهأنيياوه يكون أن ؤيحج، وتعالن تباره الله يريدها التي الدرجة هى وهد>ه 
عليها.

بالإيمان:المهين علاقة 

يطرراالص١ّر البخاري; علقه فيما ثهمحؤ عود مبن افه عبد قال كما اليقين إن 







القلوباعمال سلسلة 

منؤإعام الحق، دعاة من داعية تجد ولن صمتهم، وهده شأمم هذا الهدئ نآئمة 
الصرلولا والقين، الصر .د: يشاء ما الصفتين هاتين من اف أعطاه إلا الهدئ، أئمة 
اشإلن دعا من كل لها يتعرض أن لأيد الش والفتن، الأيتلأء تاوم ولما حمل، تّ 

علؤيالاستقامة سيرته كانت ولما ناع، ولما استمر لما أيما اليمين ولولا وتعالى، تيارك 
منالصفتان فهاتان العميان كانت ومهما العوائق كانت مهما والثبات، الدين هدا 

الدين•ل الإمامة أوق جمعهما 

أئمةالناس علئ روماء فجعلهم الأمر برأس ءأحدوا ظس•' سفيان يقول يلهيا 
لهم،،•

الصر،ومعه اليقين هو القلب،~ أعمال ق ~أى أعلاه أو وأفضله الأمر ورأس 
روهاءوتعالن بارك اف جعلهم برأسها، الطاعات ومن القلب أعمال من أخذوا فلما 
الهدئ•إلئ يدعون أئمة الناص علئ 

تياركالد سيل ق جاهد من وعل اض، إلئ دعا من مل هذين اقتران من بد فلا 
وكمارصي وكما أراد كما اض يعيد وأن ٠ اش إلئ يقرب أن أراد من وعل وتعالئ، 

نعيده.أن لنا سؤع 
هما:حالين ش ثون اليقين 

اض.خر ل اليقين يكون آن ١- 

اض.أمر ي اليقين يكون آن ٢- 

الاعتماديةالعلمية الأمور س كان ما أي؛ العالميات، س كان ما اش؛ بخبر والمراد 
منه.مطالوث١ عملثأ أمنا وليست، يوتن، وأن يصدق وأن بما، يوص أن المزمن حب الش 

تياركاش بآمر . العثالنيوتن ■، الثانس الخهللوب الممل هو ؛ ٠٥١آمر ل واليقين 
وتعالئتيارك اض انترصه الذي الممل هذا بأداء ؤيقرم اش، أمجر على فيستقيم وتعالى 

عله.









القلوبأعمال سلسلة 

وهذااض، محر ق أيقا نوتن مثلما يه نوتن أن يأمر وتعالى نبارك اش أمر فاذا 
منلأبد نكذلك -محرم، ق شك لا الأرلئ الحالة ق أته فكما العملية، الأمور ل يكون 

ونعبده،اض ينرحد اه، وعبادة اش توحيد —مثل— الأعمال من به أمر فيما اليقين 
العيادايتح.أنولع وكل والصيام، والزكاة، بالصلاة، 

وفبد فلا ذللت،، حرم تعالئ اش أن علم إذا ؛حيث، اليقين من العيد يكون وأن 
عظيميدي عذاب رق عممت أح\ذاإن تلإلآ ؤ ه• نفق نائلا وميعنا ممتثلا 

لالأتحام:بما.

افأمر ما وكل يتتهكها، أن ولا اش محارم عش العبد يقدم أن يمكن لا فهكذا 
اشأن وموقنا وشرعه، به أمر اض أن موقنا ؤيفعله عليه يقدم فإنه أمر من به وتعالى يارك 
وموقنابالوعد موقنا فيكون به، وعد الذي بالجزاء فعاله من يجازي وتعالى تيارك 

ومافعله يه مأمورا كان فما والوعيد، الوعد عليها يرتب التي للأعمال ممتثلا بالوعيد، 
التقوئ.حقيقة وهده تركه، عنه كان،نهئا 

افأن أيقنوا عندما المتقين، من حالمة ءلاJفة هم الدرجة هده ق الموقنون فإذن؛ 
الرشوة،وحرم الرقة، وحرم الخمر، وحرم الربا، وحرم الزنا، فحرم حرم، ما .وحرم 

وحرمالوالدين، عقوق وحرم الجار، إلن الإساءة وحرم المميمة، وحرم الغية، وحرم 
تياركاض حرمه ما فكل العدوان، وحرم البغي، وحرم الفللم، وحرم بالناس، الإصرار 

أبدا.يأتوه ولم عنه، وائزحروا فاجتتبوْ وتعالى 
والعدل،والصدقة والصيام، والج، والزكاة، بالمائة، الذ.وأمر أن وأيقنوا 

أيقنواوتعالي شارك اف يه أمر ما فكل عموما الخيراُت، وفعل وبرالوالدين، والإحسان، 
وعملوه.امتثلوه فالذللئ، الجزاء، بخير فعله من يجازي اش وأن به، أمر اش أن 

اJمنوJةتهده سقعق قى ضربحا اهثه 

اليقين،ل الأعلئ المثل صربتا أمة وأروع حيل وأعظم جيل أفضل تأملنا ولو 
حالق المحالين، ق العجاب العجب لرأيتم اش.؛ رسول رياه الذي الجيل ويم 







اليقثن

.همؤن مثنا ب بل مننا ثه جذهمI، يوذرن• لا الذين الكفار حال فهذا 
[.٦٦]المل: 

9ااأصوة:الإيمان بعين يرى المؤمن 

أيعل.نظرات فله العين، تللئ، غير بعين والمناظر المظاهر هذْ يرئ فإنه المؤمن أما 
وهمالناس ألى وينظر يقف أن إلا المؤمن حال ل يكن فلولم بكمحر، ذلك من وأعمق 
وأعشهذا أعش الذي هر اش.ق؛ أن كيف ويتعجب فيرئ ~متلأ— الصاح ق ذاهبون 

فاختلافوألوائم، تتهم ألاختلاف ق وتعالي؛ تارك له الآيات جعل كيف هذا، 
جدا.عجيب والألوان الألسنة 

ا[؛: ]١٣أثئ.٤٠ حنذلأ ؤإف أبما: سعيهم اختلاف بحانه افه عجاب ومن؛ 
وهذااهتوئ، الأن وهذا سوض,( وهذا مدبر، وهذا فاجر، وهذا بار، وهذا ءاء؛سا فهذا 

غيريعين؛ ولكن، الأشياء فهويرئ وهذا وطا الغواية، ق متعمن؛ وطا الإيمان، ق متعمني 
العين،.تاللث، 

منظارافاخذ نعمن؛ آخر وبين، أمامه أخشابا يرى من، بين، كالفرق، بيتهما فالفرق، 
فيظنهاأبدا يراها لا والأخر جدا، عجيبة مخلوقات عن، عبارة الأخشاب هذه فإذا مكثرا 

لها.قيمة لا أشياء أو أخشابا أو حجارة 

قفتأمل الميرة، ويعين، اليقين، بعين أحداث من، يجرى ما يرى نالمزمن 
والأرفمر.موات الملكوت 

دواحه أنعبي، دل تة آيه شي،ءلل، وذك

وعظيمة،عجيبة ايات فقيه عليه عيتلتج وتعت الكون ن، أو نفسك ؤ، شي،ء فأي 
وفكرهؤيقيته دائم باض وارتباطه حي،، وتلبه حب،، فهذا والذاكر، الغافل بين، ففرق 

الأقلون.فيه يفكر عما مرغ فهو ولذلك كذلك؛ 
من،لأن أصابه، ما كل، علي، يصبر المزمن العبد أن هذا؛ علؤر يترتب مما ولذلكر 

اضمت، ذلك، وكل، عليه، مقدر والشر الخير أن ويعلم يصيبه، ما كل، علي، يصبر أنه يقينه 



كاسمٍبI آص^ال 

مط.ولا يجنع محلا وتعاد تارك 

الذاكرهدا عن أوكارثة، ممسة وقمت إذا الناس بين المجير الفرق يوجد ولذللث، 
ذللث،.من الدنيا الحياة ، ق،lJللإنسان يعرض ما أكثر وما الغانل، ذاك أر 

هى:امواش ض الشن عش الأمثلة 
زءإهفيّعذبوا لما وغيرهم وعمار بلال —مآل— الأمر امتثال ق اليقين من أمثلة هناك 

ءاحدقول: وهو صدره وعر بلال عن الرمضاء ق مكة حر ق الصخرة يرصع 
•نمحك يقينه من نهذا وتعار، بارك الاله يوحد أحدءرا، 

أوأباه، أو أخاه، منهم الرجل يقتل عندما هزا، من عجمة أحرئ أمثلة وهناك 
اشبأن وموقن لذ، عدو هذا آن ق موتن لأنه إلا ذللن، فعل نما اش، ذات ل تريه، 

وبينالملمين بين صلة ولا ولاية لا بأنه ومومحن الكافرين، من يثرأ بأن أمره بحانه 
نتيجةأيصا نهل.ا الجنة، جزاءه محإن الم سبيل ق وتتل قاتل من أن وموقن الكافرين، 

الشن•

نمحكعمر حتى وارتجفتر، القلوُب، اهتز'ته افه رسول محيص حين وكناللن، 
اياعمر،أبويكرهٌ.' محتال تجهه، أمره الذإليهءغاصعلرب رفعه بل امامات؛ محال؛ 

منثث ق ومامحتدإلأرئول ؤ الأية: عليه وتلا الإسلام، ق خوار الجاهلية ل أجار 
بمزآسش عذيم  ٠١٤۶يقين ومن، عإآ آؤهثسل,آنملإم ما٠ت، ١^١؛^< ألقثثأ ملم 

عمررئ.محأيقن، الأ[ا، محمران: ]آي، .ه ثبما 
ويعصتمحك عمر من علمنا كما الموقف وكان قامحلبة العرب، ارتدت ولما 

جيشأنفاذ كيم، تتعجب، إنلث، حتى جدا، عجيبا يقينا بكر أم، عند اليقين، نجد الصحابة، 
يبعثها،لواء عشر أحد وجيش حوله، س العرب، أكثر ارتد وقد الروم أناصي، إر أسامة 

ماجه•.ابن سن وصعق اصحح في، ١^^، العلامة وحسنه (، ١٠٠ماجه)ابن أخرجه )١، 
(.٣٦٦٨، ٣٦٦٧)اJخارتم، أخرجه )٢( 





ادظلوبأعمال سيسلة 

يستجبلم لأنه القرار، هذا وألموا سنة، عثر اثتي أو عثر ثلاثة يعد القرار هدا عن 
وكلهرديثة، أنولع وثريت مرية، مماع إلئ وتحوك المصاغ زادتا يل لهم، الثعب، 
والدمار،والقتل، الأمراض، انتشرت، فقالوا! معينة، لمواصفات، يخضع لا لأنه رديء، 

يثربياأن وللشعس، كانت،، كما فعادت، بعودتيا، سمحنا أن إلا منا كان فما والخاثر، 
.هحالها لها يقين لا فأمة - ياه -والعياذ كالماء 

حياته.مكيا له يقين لا فمن [ tt]الفرقان: 

الحقلي:الأسناع ولمس أاقلبي الإيمان هو اليقين 
لأنالعقلي؛ الأفتتيع هر اليقين ليس ولدللث، أمرهم، هدا كان زقفم انمحاية 

القلي.هوالإيمان اليقين ولكن ذللث،، يكفها ولم العفر الأكاع عندها أمريكا 
الالدخان أصرار كل عن وأخبمرته إليه أتيت، فإن الدخان، يثرب، محلبسبج من فكم 

لأنهإلا ذس فما فه، والحمد وتاب، عنه أتغ موثرْ، بليغة موعثلة سمع فإذا يتويإ، 
فقي.والتأثير، الأضرار عن والكلام المجرد العقلي الخطاب، أما القلي، اليقين خافر 

أيدا.الأثرين بين ية نفلا يعود، ثم يرك وتد يرك، لا وتد أثرا يرك 
السلم،مرب، لما ئكأك الوليد ين خالد قصة وص رعمحة عظيمة تمة وهناك 

فهومات، إن وأنه اش، وينصر اف وعد يما مؤنثا ويقاتل المعركة يقتحم أمحقه فكونه 
سيءفداك ليفحمهم الم يشربؤ أن لكن انححاية، على غريبا ليس أمر نهدا شهيد، 

لا،نال؛ فلو الم، هدا فامرب، الحق عر وديته نبيلثإ كان إن تالوات لما وذلك آخر، 
ذللئ،.من ارأه فحففله فشريه، اليقين، فأين 

-تياركاطه من عفليمة كرامة اليقين أن وهو؛ حدا عظيم مدحل إر يدحلنا وهذا 
خفيه،معنوية كرامة تكون وقل الموقنون، هم الحقيقيون الكرامات، وأصحاب، وتعالى— 

فإذاالفراسة، اض يععليه كأن أو يذللئ،، الناس يحدُث، ولا دعاؤه يستجاب، كأن 
لأصحابه.الكراماتؤ من أنواعا يثمر فاليقين يقول،، كما كان أمرا توبع 

نل.التي وأوامره أحكامه ذكر أن يعد وتعار تبارك افه نول، وهي، الأية ب،ذْ ونختم 











اثيقتن

الإسلام:9لأمة الأم نصر ض الشك حكم 
المزال:

له،والعزة الغلة وأن الإسلام، ينصر الثقة من اليقين معي يحققون لا أناس *ناك 
لهزلأء؟هوتوجيهكم نما للكفار، متكون والعزة الغلة إن يئقووت 

الجواب:

سحاتهالله أن وهوت الجاهلية، وظن المرء، ظن اممه ل يظنون الحقيقة ق هؤلاء 
فاق-يم مرض ومحيا ايذسمى•' على يتنصرون موف الكافرين إن بل ديته، ينمر لن 

زمانكل وق الزمان هدا ق والأن الني.، أيام ف، به وابتلوا المنافقون يه مرض الأمة، 
به.ابتلي ممن الكثير يوجد 

منأصدى ؤوس به: وعده ما ه لرسوله يحقق لن وتعالئ تارك اممه أن فيفلن 
[.١٢٢]النماء: محلا.ه أش 

رروميةالفكلينية، تفتح بأن والنهار، الليل بلمر ما سلمر الدين هذا أن وعده فقد 
يلغما ورأئ الأرض له وزوئ والأموي، الأحمر الكنزين أعظام وتد - روما هي ~التي 

فإنهالكرام، أصحابه به وأيقن ج^، الحم، يه وطمأن بثر مما ذلك وغير منها، أمته مللئ، 
وقلوالخندق يحفرون وهم المدة، حال وق الضنلث، حال ق وهم وأحبرهم، حدثهم آني 

viiJl،ميفتحون أمم احثرمحم مديدا، زلزالا وزلزلوا ناحة كل من الأحزاب مم أحاط 
يعده،قيصر فلا قيصر هلأثا ؤإدا يعده، كسرئ محلا كسرئ هلك ءإذا وقيصرت كسرئ 

وتحققوزمنوا بدلك( فأيقنوا آ؛أهثماارا،، افه مسل ق كنوزهما لتنفقن ييده نشي والذي 
وتوفيقه.الله يحمد ذللث، 

بالهزيمةإيمامم صعم( الدين وأما المسلمين، من يعقد0 أن لأحد يجوز لا فهذا 
ذلك،ق الفاق وأهل الجاهلة أهل ووافقوا الظن، هدا بافه وظنوا والفئة الفكرية 
وثقتهم،ؤإيمامم يقينهم يرفع أن شأنه من ما يكل يعالجوا أن فيجب، مرصى، فهؤلاء 

(.٢٩١٨لم)وم(، ٣١٢الخاوي)•أخرجه )١( 





،j؛؛_{l

يعتدي،أن يمكن لا أحدا أن ؤإثات الدولي، رالنثلام والعدل والحق الدولية، والشرعية 
كلهذهب ا ذللث،؟ أين معهم، الحالم ليرلبوا الخلج أزمة ق به جعجعوا وما تالرْ وما 

مصالحتيمتكون ما حيث، يعملون وأتم وكذبه، هراء كله أنه واتضح الرياح، أدراج 
ذللثؤ.من أكثر وليس 

أناش أل —ونجبهة شكلوا الملمين أن الجهاد هدا ق البشائر ف والحمد 
خريجيمن ؤإنما ذلل؛،، غير ولا البوصة حكومة تمثل لا مستقلة جهادية ذها~ بجارك 

سليمة،صحيحة عقيدة علئ رله~ —والحمد الملكة ق هنا درسوا الذين الجامعاُتج 
معهميكون تتمن ؤيتزمحلون الله، صبيل ل يجاهدون وول.ءوا جهادية معكرامحت، شكلوا 

وعلئتربيتهم علئ وحربمون العاصي، ويتجنب والالتزام، الصلاة أهل من يكون أن 
ه.والح٠ال ذللث، وغير التدريج، أساء وق العكران، حلال من تعليمهم 

الخمفرار منهم يمرون إئم ليقولون؛ الصرب، مع معارك يخوضون هؤلاء وبدأ 
الشكلةولكن حدا، عجنتا جسا فتهم رأينا ؤيقولون؛ العظيم" الله "ستحان الذيسمه من 

الملاح.نقمي 

واحد،يس معالئ المثاب، من عشرة كل يقول؛ الإحوة أحد حدثني ولقل. 
قيبارك أن الله أسأل كثينا، ليسوا وُم عددهم، قلة ح ذللئؤ يكون كيف فتصوروا 
اللهبإذن كثير حير ذلل؛، ق فسيكون الخال وأععلوا الملاح هؤلاء أعهلوا فلو عددهم 

أسؤعكل تقريا يسافر ؤلريقنا عن لله والحمد ذللئإ، منكم يظلون وهم وتعالى، بارك 
لهذاوتحمسوا الدرس يحضرون الذين الإحوة وس اكقايته، الإخوة من مجموعة 

ويقومونبيد، يدا نقدية مجالمر ويسلمون يذمون فهم هناللتج، الله إلى للدعوة الموصؤع 
إجازاتم.بمجإ اض إلئ يالدعرة 

اهنأل بجقئ، أن الله شاء ما آ؛>هثم الله إلى يدعوهم هناك بجقى أن قرر من ومنهم 
لهم.للتمع مفتوح فالبابج الجمح، يوفق أن 

واضحتصرر لدي وليس ومزلم، قاتم الحقيقة ق فالوضع لأفغانتان بالنية أما 



القلوبأعمال سلسلة 

أعتمدولا أتابعها لا قد يل كثيزا، أتابعها ولا العامة الأتمار إلا يجرى عما بالضبط 
إنتقول,' رساتل؛الفاكس يقط الأمحلراف بعض من وصكي قد الخاصة والأخبار عليها، 
الجهادولكن الجهاد، مراحل من مرحلة هو إنما تحقق ما وأن مستما يزال لا الجهاد 

الفرقة،ومع والإسماعيلية، الباطنية ومع الشيعة ومع المليشيات، مع مستمرا يزال لا 
هناك.المجاهدون منها يعاق الص المشاكل أنولع أشد وهي 

يجمعأن إليه وتفرعوا اض فادعوا بينهم، فيما الشيطان أرقعها الش الفرقة 
الشيوعيينعلئ مرهم يكلل وأن والسنة، الكتاب وعلق المحق علئ حمينا كلمتهم 

الشركأدران من وتتخلص هة ض ومملهر وتزكو فتصفو أشهم، علق بانتمارهم 
~تباركاف ولينمرهم مجاهدين، حما ليكونوا والبدعة، والخرافة والنفاق والرياء 

جداكبيرة المولية والمؤامرات الراية، هده وتتمر الجهاد، هلوا فيستمر وتعالى" 

عليهم•

منتجعل وأن الدولة، لثة ق منيرة يد لها يكون أن تستهلح لم لأنبما وأمريكا 
تخربأن الأن تريد فهي ذلك، علق وغب، دينية، مسحة عليها علمانية دولة أفغانستان 

الاجتميع.من حمل محا 

معتدلينإلئ القادة تصنيف، يحاول أنه الخربي، الإعلام عن يسمع ما أحْلر ومن 
الغربيفالإعلأم بينهم، فيما الوفاق لحفنات ق حص بمولأء هزلأء ويقرب ومتهلرفين، 

يقربلكي ذللث،؛ آخر إلئ بالاعتدال وهدا والنشيد، بالتطرف، هدا وصف عن ، يكفلا 
يجمعأن افه ونسأل لهم، الدعاء إلا عليتا فما فيهم، الثقة الأمة تفقد ولكي بينهم فيما 

محجييإ.ممح إنه الحق على صفوفنا 

أن9اعاايةين:
المزال:

نستطيعوهل الفرد، على علاماته وما هواليقين، الظن وهل اليقين، أنولع هي ما 
حيزا؟اطه وحراكم تحسمه'كيلك،، من على باليقين الحكم 



اليقثن

الجواب:

الحدنتكون القلب، ق وحقيقته وجرده جهة من ؛ ٤١٠٢١إلئ الشن يقم أن يمكن 
اليقين.وغاية حقيقة محي: العليا والدرجة العلم، هرت الأدنى 

قمينا فيكون وبالعلميات، بالاعتقاد متعلما يكون أن فإما موضوعه: جهة رمن 
اض.أمر ل يقينا فيكون والنواهي ربالأوامر بالعمليات أومتعلما اض، *محر 

وإندنئق١لأظن١رماالمشركون: يقول ولهذا يجتمعان، ولا اليقين من ليس والظن 
البلأمةمن وهو تأكيد، إلاظناه ينلن ون فقوله: [، ٣٢مثيبمى يص 

لمأمم تأكيد لكنه ظن، فهو يفلتون داموا فما ظنا، إلا نفلن كنا إن فالمقصود: القرآنية، 
كماالآ-حرة، ق وتعالن- "تبارك الله وعد ؤ، يقين عن يكونوا ولم إيمان، عر يكونوا 

هبماعمؤن. بزهم نمآ ثه بل٥^٠؛!، آ'لأحرمح ؤ، علثهم ادايك بل ؤ افه.٥؛ فال 
[.٦٦]المل: 

كدس؟نحبه من على باليقين الحكم نستطيع رهل 

ورأيتذك علمت، فإن باليقين، أو بالإيمان له تشهد كمن الشهادة، من جزء هذا 
وافهأحبه الموقنين، من أو المتقين من أحبه تقول أن بآس فاد وعلاماته، أماراته 
اطهيجعل وقد الأولين مير ق مرأ عندما ولأسما أحدا، افه عر أنش ولا حستآه 
بمللقأن يمآكن الإطلاق ناحية من لكن المؤمنين، من المتأحرين ق أيما وتعار نارك 

تعار.افه ثاء إن ذك ق حرج ولا الوقتين، مجن هدا أن 

مثمأ٢٠٣١بملوف ؤؤأةني0 تعار؛ توله ومنه واليقين، العلم بمعنى يأق ند والفلز 
٢٠٣١ءقنوأ آلثنيوزآتار ننءا ءؤ الأحرئ؛ الأية ق نعار ونوله ٦^، ،؛ ٠١٧١]ر؛أ»اه 

وتيقنوا.علموا يمعى: هنا فظوا وأءيته%ا، فرأوها [ ٠٣]الكهف،;  ٠٤مواضوها 

العرب،لغة ق واسع وهدا فعل، مقام ي يأق اللغة حيث فمن لغوي، معص فهدا 
والكفر.هوالثالث، يقابله اذزي فالفلن ذكره، سق القالب، هوعمل الذي اليقين لكن 



اللازبأعهال سلساله 

وحقوعين اليقين علم معش 
السؤالت

اص؟لحق الشن دمن الشن علم عن بمال الأخ 
الجواب:

ص•اليقين فٌلم ~مثلأ~ والنار الجتة من به تحالى اش أحثر لما بالب اليقين علم 
يقين.هوعلم العلم فهوا أوصافها، هكذا والنار الجتة أن اض كتاب ل نقرأ ما 

ورأتالجة رأيت، أي: وءالمتبم، به أمحرتؤ الذي ذلك، رأيتنا إذا الشن: حق وأما 
اليقين•حمح، إلى اليقين علم كحول اليقين، حمح، نهدا أمامك، اض وعد ما النارورأيت 
عينفهدا الجة أهل من اه جعلما فيها، ونعمت لخالتها فإذا اليقين عين وأما 

اليقين•

اامدا1ثورةالبث وسا5موون ا1ذ1ن نحيلة 

الموال:

يشرائه؟هنهم كثير وىس المياشر اليث ستسلون للدين نصيحتك ما 

الجواب:

يأرقأنه شاك لا الث، هدا ينتجه الذي الهائل الدمار منا الواحد يتصور حنن 
الخملرهذا إبلاغ ق وتقصير صعق من يرئ ولما يتصور، ما لشدة ويألم ؤيحزن 

والت^حاJيرمثه.

لتتهيأستوامت، ثلاث المياشر المث، تأخير أمريكا من ءلاو.تا أوربا أن أخي يا أتعلم 
المياشرالمث، من خوئا القرني والمجتمع القرنية الصحافة وصجت ونامتا له، 

تقريتا،شيء كل ويجمعهم واحد، ؤإلحاد واحدة، ؤإباحية واحدة، حفارة أ الأمريكي! 
هذاالأمريكية الثقافة فتغزونا مختلفة، الخادايت، وبعض محتلمة، اللغة يقولوزت لكن 

اف،!سبحان منه وخافوا به وأنذروا عْليم! خهلر 















اليقتن

الجواب:

حتىلوتابعنا وحص تقيد، نماذا تابعتا إذا فاحتصار، الأحيار لمتابعة بالنية أما 
الثمرة؟لورأ؛ناطهي 

ذكرنا،كما بالإحسان وعلاقته القاو_،، أعمال من نهو اليقين، ناحية من أما 
بامحلتة،أعمال هي التي القلب أعمال أحد هدا لكن محن، والمرتن موتن فالمحسن 
منفهي الصالحة الفلاهرة الأعمال أما والقلاهرة، الباطة الأعمال يثمل والإحسان 

وثمراته.اليقين، لوازم 

مثلل لوكنا كيف نول، رفيه ففانل وفيه حر فيه ض- -الحمد مجتمع ل فشحن 
رمخالاصعلهاد من فرنسا مع حالهم كانت كيف -مثلا- الجزاتر ق إحوانئا فيه ما 

وان*ءعلاطوانحلال وصعية، قوانين كلها وأحكام الدينية، المناهج ؤإلغاء العربية، اللغة 
عليهربوا ما فهدا مثله، الأستعمار حلفها التي الحكومة وكانت المدارس، ق واحتلاط 

الدعاةاستيأس فلو المساحد، و إلا للإسلام، فيه مكان لا بواح صراح كفر الناس، 
باذْؤإذا ووعغلرا وتكلموا وحهلوا وتحركوا ناموا ولكنهم شيئا، حققوا ما افه، إلئ 

الخطاءمكامم فيأي المساحي، أئمة وحمح الأول الصف يعتمل الئة سبحان الأمة 
ذللومع ألئا، متين من أكثر فيهم الجتاء، أكثر هم بل حهلباء، فيآق الختلياء، ؤيعتقل 

فه.والحمد والدعاة الخطباء فيها المساحي 

منودعا قام، س قام ض الحمد القرة وهذه الإيمان هدا تفجر كيف افه! سحان 
إلمحانحتاج فنحن فّ، والحمد أمة حلقه فكانت الأذئ، وتحمل وصمد وصر دعا، 

يدعونوالذين لأتم، لومة اش ؤ، يخشون لا الدين الأقوياء، المؤمنين الرحال هؤلاء 
هداإقامة سبيل ق والمميس بالغالي ؤيضحون بصيرة، وعلى هدئ على سعحاته اش إلئ 

لم:ؤإن سهزلأء نكرن لا الدين، 

لاحنالكرام بشبه التإن ثلهم موا تكونلم إن فتشهوا 
أوعات، فلتآكن أو داعية، فلتكن أو مجاهدا، فلتكن الأن، من طريما لشك احتر 



Iاص^ال سانم^^نم 

—وسجد ايدأ الأن من الخير، محبل من يكون أن يمكن وما بالمعروف، آمرا للتكن 
قمسارك سحانه اف وأن الكثير تنتج وأن الكثتر، تحقهم، أن يإمكانلث، أن اش~ بإذن 

التيالأمة وحاJرت، الجمح وتعاون والأخر، أنت كنت ؤإذا اه، بإذن وينصرك جهودك 
المنصورة الحق على أمتي من طائفة تزال ®لا اش.ت رسول أخثر كما اش، ينصرها 
اممهءر؟،،أمجر يأتي حص اف سيل ق ®يقاتلون تال؛ رواية وق ءالفهماار١،، من يضرهم 

الماعة.يدي بين تخرج اش والريح الماعة ومونام 
اكسوذلصهت

اه،إلا إله لا أنه علم فمن والسل للقول سابق دهر الأساس، هر العلم ن إ٠ 
عملهمول يكون الذي المزمن نهو المانية الكلمة وأما صدق وأيها حق أيها وسهد 

مرهونابما.

كانوق كايزا، كان والفلز الثاك العلم قابل فإن اليقين، منازل أتل العلم ن إ* 
اليقين.قيتفاوتر العلم نوق 

ثمرات،من الصر لأن إلا ذاك وما نمنه، والصر كله الدين يشمل النقض ن إ* 
الشن•

هائيايكون لا ندوتها واليقين المثر الهدي الهادي صفاتر أهم من ن إ٠ 
مهدئا.

عنأحدهما يغني ولا بالعمليات، أو بالعلميات متعلما يكون أن إما اليقين ن إ٠ 
الأنم.

بمنيراها المزمن وغير الصرة وبين القين بمن الأشياء يرئ لمزمن ا* 
البهيمة.

(.الخارك،)١٧أخرجه )١( 
(.١٩٨لم)مأخرجه 0( 





القلوبأعمال سلسلة 

رصا

ناأنفشرور من اش ونعوذ ونستهدبم، ونستغفره ونستمنه نحمده ف، الحمد إن 
الأن وأشهد له، هادى فلا يفلل ومن له، مضل فلا افه يهد من أعمالنا، سان ومن 

عليهوسلم افه صالئ ورموله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله 
•أجم،بن وصمه آله وعال 

بعد.'أما 

هربدأناها التي القلوب أءمال^ مراضح سلسلة من الأخير المرصؤع هدا فإن 
الفائزينق عنده يتقبلنا وأن برصاه وأعمارنا أعمالما يختم أن الاه أل ~ذالرضا 

مجيب.سمح إنه المتهين، 

فيهسيرج الذي وهر عغليم، قلبي عمل لكنه قليأد، عنه الحديث كان ؤإن الرضا.' 
منلتحققها لابد التي التوحيد، كلمة شرومحل من وهما والانقياد، القبول، شرمحلي 

قنالها من كل لكان باللسان، يقال لففل مجرد أو كلمة مجرد كانت، لو لأنبما شرومحل؛ 
الجاهأيل من النار- من الأممل الدرك ل هم الذين المنافقين -حص اش رسول زمن 

ذكرهسبق ما منها ثقال، وقيود عظام، شرومحل لها ولكن وتعالى، تارك اش عند والفوز 
الذيالرضا -وهو يلة الهذه ق ستاوله وما والإخلاص، واليقين، الحية، من 

محمداوأن الله إلا إله لا بأنه واكليم، الإذعان أو والقبول، الانقياد، بين يجمع 
تالكما الإيمان وقاعدة الدين، هوأساس كان المثابة، ببمذه الرضا كان فإذا افه، رسول 

ظيخؤ•القيم ابن 
اكلاثة:الأصول 

افه.معرفة ١— 

•رسوله معرئة ٢— 

الإسلام.دين معرفة ٣- 



الرضا

طعمراذاق المحح: الحديث ق يقول. ولذلك الرصا، تحت تندرج كلها 
رسولاءرا،.ويمحمد دينا، ويالإمحلأم رئا، ياف رصي من الإيمان 

ريا،ياض رصسثؤ ~الأذانس: النداء مع يحين مال ررمن الآخرت الحديث ق ونال 
ءمناحرئ؛ رواية ق وحاء ذنويهءر؟، له عفريت، رسولا ويمحمد. ليثا، ويالإملأم 

لحلرسولا، ويمحمد. ليثا، وبالإسلام ريا، باق رصيت، يصح: أو يمي حض قال 
الجة«ص.

كانؤإذا جمنا، الثلاثة الأصول عش اشتمل نقد الرصا، قيمة إش ئنفلروا 
-محها يخرج الدين أمور من شيء لا التي الثلاثة الأصول ببمده يرخى أن لابد المؤمن 

وأنالرصا، ودرحاتا الرصا، حقيقة يعلم أن فلابد الرضا~ أهمية عش يدل وهدا 
الرصا*صد هو ما يتجنب 

وعناض عن حاء فيما المنازعة أو الممانعة، أو الاعتراض، هو: الرصا صد 
افإلا إله لا أن شهادة معي هو وقاعدته، وأساسه، الدض أمحل كان فإذا رموله.، 

وتوحيدالربوبية، ®توحيد الثلاثة التوحيد؛أنواعه هي التي افه، رسول محمدا وأن 
ؤيثتملالثلاثة، الأنولع هده يثمل الرضا فإن والصفات،، الأسماء وتوحيد الألرهية، 

أيما.والأحكام الفرؤع عش 
قكتب من حير من وهو تعار" اه ~رحمه القيم ابن الإمام أن نجد ولدللت، 

الثلاثةهده واستخرج اشتق السالكين،، ®مدارج القيم النفيس كتابه ق الرضا، موضؤع 
الألا آنيده وول؛صمآآلخم الأية: هدْ من التوحيد أقام هي التي للرضا، الأقسام 

الأتعاموسورة [ ١١٣]الأنعام: .ه مقلمّمث ثائم يلحثأ*محرمحديمو، 
فيهاذكر ما حى توحيد، إرآخرها أولها من السورة نهذه الحفلمئ، التوحيد سورة هي 

(.).١٢لم مأحرجه )١( 
(.٣٨٦لم)م)؟(أخرجء 

(.٠٧٣١),الجامع،٠ عش ض ١٠ق الألباق العائمة وضعفه (، ٣٣٧)ا/ أحمد أحرجه )٣( 



القلوبأعمال سلسلة 

وتعالئ.تارك اض ؤإزاد التوحيد، قضية أماتا فهومرتبط تشرع، من 

هوشءآشأتيرةوهورب^،سئ ت تال( وتعالئ تارك اض أن( ذللث، رمن 
[,niزالأنمام: 

وهره ؤؤأء؛وآشآتيىر، تال، لأنه الربويية، توحيد على وهودليل آخرها، ل وهدا 
معتقداوتعالى تيارك افه بربوبية يرصى أن للعيد يد تلا حيد، اكو أنولع من الأول، الؤع 

الأمر،يدبر والدي والمميت(، والخحيى، والرازق،، الخالق، هو وتعالى تارك افه أن 
يشاء،من ويفقر يشاء، من ؤيغنى يشاء، من ويدل يشاء، من ؤيعز الكون، هدا ؤبمرنإ 

قالصرف وتعالي سارك اض غير أحدا يملك ولا شيء، كل ملكويت، بيده الذي وهو 
هوالرصاتهدا وتعالي، تبارك منه وتدبير وتدره افه بإذن إلا الكون، هدا ل ذره مثقال 

رثا.تعالي باض 

جاءنقد ووليا، ومعبودا، إلها وتعالي تباره باض وهوالرصا الألوAيةت توحيد وأما 
هبملعمِ ولأ بملمم وهو وأ/؛ما ألثثوب !^ ٠١٠وث آ1بم و 1ثر ؤءز تعالي؛ توله ق، 

بيناكما العبادة" أصل لأن المحبوب، المعبود الإله به المقصود والولي؛ ^[، ]الأنعام؛ 
بشيءقلبه تعلق ومن القيتإ، وتعلق والوله اكأله وهي المحبة هي ~ المحبة وصؤع مق 

تباركاممه هو تولهه، وأن تعفلمه، وأن القلوب، يه تتعلق أن يستحق والدي عبده، فقد 
وتحالئ•

واليوتعالي، تيارك افه إلي والقرب واكأله العبادة، محا بما الخمود والولاية 
إلايحبه لا المرء الإنسان يحب أن وهي افه، ل وانماداة الغ، ق الموالاة لوازمها، من 
ومنالغ، ل وكرها وحبا وعداء ولاء قلبه فيكون لغ، إلا يبغضه لا المرء يبغض وأن فه، 

الولاية.لوازم من فهدا وتعالت تبارك اطه أحل 

أرثاأشسم،هثاؤتعالت؛ قوله ي ١^٢ ابن ذكر ثم 
الرضا.أنولع من اكالث، هواكؤع وهدا تال؛ ^١[ ]الأنعام؛ إلتبمكلمآلكتiثامجمصلاه 

شأنكل ق إليه، ويحاكم فيتحاكم حكما، له شريلئ، لا وحد0 ياطه يرضن أن وهو 



امصا

رسولهبه جاء ما ؤإلئ كتابه، ق تارك اض أنزل ما إلئ يحتكم فتراه شترته، من 
ومقاماته.الرضا درجات كانت هذا وعلى ج^، 

عنجاء ولما النه، أنزل لما انمي تحكيم بحسب هر الرضا، مراتب وتقيم 
منثان كل وق الناس مع معاملاته وي فروعه، وق الدين أصول ل الله.ؤ رسول 
هووالرجؤع التحاكم يكون أن بد فلا أفرادا، أم دولة، أم امة، أكانت سواء حياته، شئون 

ملأؤ وتعالئ: شارك اف نال كما أنزل، ما ؤإلئ لتعاد تارك اف إل 
^^شومذ؛زا

[.٦٥: ٠٧١].ه ثلث 
والخنازعأ،والدافعت، والاعتراض، والعارضة، المنافاة، هو! الرضا صل إن ثم 

التيودرجاته الرضا، مراتب تبين أنبما لوجدنا الكريمة الأية هذه ق فلواملنا والمائعة، 
بالتسليم.وتتتهي باكذيم، أولا تبدأ فهي ومعارضة، منازعة كل ينتقي ببما 

ااتحكيْأ:الرضا: مراتب من الأود المرتبة 

سواه،ما كل عد الحاكم هو الرسول. به جاء ما بأن الإقرار اكحكم! أصل 
التقديرالخلماء: فال رداءرا، نهو أمرنا عليه ليس عملا عمل ارمن الحديث: ق جاء كما 

يقضيالذي هو رسوله وأمر ادلٌ فأمر ردٌ فهو أمرنا عليه وقاضيا حاكما ُرليس 
والأعراف،والخدات، والقوانين، والشهوات والرغبات، الأهواء، عر ويحكم 

يعارضه،أن يمكن أو به.، جاء ما يعارض مما بجالك يخطر ما وكل والأوض؛ع، 
كان.مهما شيء ذللئ، عر يقدم ولا ه به ماجاء هو عليه الحاكم يكون أن فيجب 

وحققالإسلام، درجة حقق فقد به وأفر نليه ق وتر وس وقع من التحكيم فهذا 
وبمحمددينا، وبالإسلام ربا، بالله الرضا وهي الرضا، مراب من الأود المرتبة 
تعاراطه تال الذين الأعراب كحال وحاله الأود، الدرجة ق يزال لا لكن رسولا، 

لآا:ننييِذتلوهفيهم: 
لم)uw<.مأحرجه )١( 





الرضا

ترجيلا يحث المطالق، والانقياد الكامل، التسليم درجة هي الدرجة فهذه ، ٤٦٠اءت ]النس
والتصديقوالرغبة، الأتدفاع، يكون فهنا يالعكس بل معارصة، ولا متازية أدتئ 

يولسمع أن عاليه يجب كما عته، وأحثر ج^، محمدا يه جاء ما لكل والمحبة المطلق، 
ولاشلث،، ولا ريبة أدنئ يداحله لا تصدما بدللث، يصدق ثم شيء كل ق . الرسول 

الإحسان.هومقام نهن.ا قل، مهما اعتراض، أدئ بباله يخطر أن يمكن 
واوص؛رعإيمأ:الأه بأهلكم اورض1 

ثمالإيمان ثم الإسلام كالتالي: الدين مراني، إجمال يمكن مق ما حلال من 
وأعقلمها,مرتبة وهوأعلاها الإحسان 

منالجهاد نظير القلوب، أعمال من الرضا ررإن جإبمب: القيم ابن يقول ولذللئ، 
فيهيخرج الذي الجهاد، هو الجوالح اكمال وأشد وأعلى فأفضل الجوارح® أعمال 

للموت،متعرصا تعالئ، افه أعداء يقاتل أن أجل من افه سبيل ق ه ونفبماله الإنسان 
الجوارح.عمل ق فهدا مخلوق، كل عند ما أغلئ هي التي الردح ولفقد 

هوالرضا.الإحسان يقابل الذي فالعمل درجات، فهي القلوب أعمال وأما 
الدين،ي منزلته وعفليم حكمته، تعلمون من وهو ؛محك الدرداء أبو يقول لن.للئ، 

والرضا؛القا،را،.الصرللحكم، الإيمان سنام ارذروة س: اف رسول أصحاب وبين 
به،افه  JujCjوأن عليه تصر أن يد فلا شرعه أو يه وتعالئ تبارك الته حكم ما فكل 

الصرهو فهذا اممه، وشؤع افه أمر كما اممه تعبد لكي وتصهل؛ر وتماير تصر وأن 
أنولعق اطه شاء إن سنبين —كما الرضا أنولع من نؤع فهو بالقدر الرضا وأما للحكم، 

ماأكثر الخ.لق فعامة افه، أقدار على يكون العامة اعتراض أكثر إن حيث، الاعتراض— 
ؤإلأياسر؛ جاء فالخثال — باض —والعياذ وأقا-اره وأحكامه، الله، أفعال علئ يعترضون 

مطلوبة،وهي منها، لأيل. وكلها ذللن،، من أعظم ويالأمر ويالثمئ، بالدين، فالرصا 
العقليم،القلبي العمل هدا أهمية لما يتبين و؛ل.لائ، الإيمان، سنام ذروة الرضا فجعل 
أرفيه حاطثنا والإيمان، الدين إكمال لما يين حاطبنا، عندما وتعالئ تبارك افه أن ونعلم 



ال عها ١ سانم،اانح 

نميط ٣ ص ص تحالئ: نال ى الرصا باسم لط ذكرْ 
كتببما نرصى أن المقابل ق يستلزم هذا فإن ٣[،  ٠٤دما ألأتلم لكم وؤبميت 

رسولهلسان علئ أو كتابه، ق إما وتعالئ شارك الله به نفى ويما ^S، وشمع رأنزل 
لممن بما يعترض الش الاعتراضات أنو١٤ معرفة أهمية إلئ ويدلنا ينا يودي فهدا .، 

الرضا.يحقق 

وأنولع.، الله رمحول به حاء أو الله، أنزله ما علئ يعترض من الناس من جاء 
القليالحمل هذا ق وهي الرضا، ق تقدح راش اض، عند من جاء ما علئ الاعتراضي 

منهاتمتماوتة كثيرة العفليم 

وصفانه:9أسم1ئه رش توحيد ض الاعتراض ~ ١ 
الدين،من أنزل وقتما دينه، ي تعالئ الله علئ الاعتراض الاعتراض: أنولع أعظم 

كافةحلقه علئ وفرضه أجمعين، هزلأء به وبعنا والمرسلين، الأنبياء جمح يه ووصى 
الأسف~مع الأمة هذه ق هلهر ولذللث، وصفاته، بأسمائه ومعرفته ;؟^٧، توحيده من 

يعترضونس فيها فنلهر الدين، أصل ل مالئ افه أنزل ما علئ يعترض من الثديي- 
الأسماءوله الجمال، ونعوت الكمال، صفات له ^( ٠٧١وهو وصفاته، الله أسماء علئ 

وهىإلا كمال صفات من وط والأرض، موات الل الأعش الخل وله ه انمن 
الكمالفيها له وتعالن تبارك فالله الوجوه من بوجه فيها نقص لا كمال صفة فأي له، 

المطلق.

وأولواعليها، واعترضوا اممه صفات فنفوا هذا علن المعترصون جاء ثم 
فبعضهمالإيمان، وأصل الدين أمجل يمس وهذا ه، رسوله عن جاء ما وردرا كلامه، 

انحرفواممن وأمثالهم والباطنية فة، والخفلكالجهمية، كلها، وصفاته الله أسماء أنكر 
عنالعلماء من كثير أحرجهم ولهذا مهللما، فيهم حير لا فهزلأء المستقيم، الصراط عن 

آ؛ِوإتبالله حقيقة يومئون لا لأبمم — الضلالة من ياممه نعوذ — مطلقا وطوائفها الأمة فرق 
نعبدهفكيف نعبد، من نحرف لا كنا فإذا وصفاته، ياسمائه إلا ;؟^ق افه نحرف لا لأنتا 



الرضا

رتعالئ؟امارك 

ريهأن يعرف ولا اف، يعرف لا لكنه اض؛ خلق أهمد من كان أحدا أن نلنفرصى 
منمواضع سعة ق أخثر -كما العرش على امترئ مموده.ئ وأن وتعار تارك 

فهواه علو يعرف لا وهو الأعلى، ربي سبحان ويقول؛ ويتعبد يجد فعندما كتابه— 
إذاالله يعبد أن يمكن فلا بخائنه، ويقول نيئا يعتقد فكيف ه، نفمع متناقض 

الحقيقان.عر وتعار تارك اف عرف 

وجعلوهاالأسماء، وأيبتوا الصفات، جميع أنكروا الدين المعتزلة ويليهم* 
معناهاالأسماء وكل والمتكار والجبار والحكيم فالعزيز الذات، عر للدلالة مرادفان 

—مثلا—؛يقولون فهم صفات، منها يشتق ولا الذات، عر تدل أسماء مجرد فهي واحل، 
تعارله يأن نومن فلا أوالعزيز الحكمة، منه نشتق لا ولكن الحكيم، اسمه تعار اممه إن 

عرالدلالة ق المآراد.فة كالأعلام وجعلوها جميعا، ذلك فنفوا وهكدا، العزة.., صفة 
الذات.

فهيشتوا لم ولكنهم علوهؤلاء، من شيئا وهذبوا خففوا الذين دهم: الأثحرية ثم 
ولاتمثيل، ولا تعهليل، غير من رسوله.، له أتته أو وتعار تارك لتفه أتته ما 

تأويل•ولا تحريف، 
يضرناما ويكل دينا، ويالإسلأم ربا، ياطه رصينا الذين نحن أننا القول؛ فخلاصه 

.٠اض رسول يه 

ذلككل وأن رسوله به وصمه ربما تمسه، به ائته وصما وبما يكر بما نومن 
منالأخير الثلث ل ه بنزوله ونومن بعلوم، فنؤمن منه، شيء بين نفرمحا ولا حق، 

بأنهينومن الحساب، لفصل القيامة يوم ؤيجيء يآق وتعار تارك بأنه ونومن الليل، 
ضوالصفات الأسماء هده آخر إر شاء، وكيفما شاء متى ثاء، من ويخاطب، يكلم 
وتعار•تارك 

الدين.أصل ق اعترضوا الذين من الأول النؤع هم ذكرهم ّبق الذين فأوكلثح 



أعمالسلم،لة 

الفرعي:اش أمر ض الاعتراض ٢- 
آحر،ياب من اعتراضهم جاء ؤإنما ذلك، عن يعترصوا لم آحر نؤع هناك 

تياركاش قفي ما وعر الشؤع، 'همر اعترضوا الدين وهم هدا، رمانثا ق ولاميما 
والحرمة،الحل، من لعياله جعلها التي اض أحكام وعلى شرعيا، تفاء يه وتعار 

ومعاملأت؛مالناس، أحوال يثمل مما ذلك، وغير والندب، واكحريم، والوجوب، 
•الدنا الحياة هده ق وسثومم 

Jالقوانينالشريعة هده وعر الأحكام هده عر واعترضوا القوم هولأم فجاء 
البواديأهل ~كحال الجاهلية والعادات بالأزاء عليه اعترضوا وربما الوضعية، 
اش،شيع عر اعترافي هذا فكل ذلك، أشيه ما أو الهلواغيت فحكموا وأمثالهاس 

يلحقأو الاعتراض ق أيقا يدخل وهو جدا، حعلير وهدا ؛^_، الشرعي وحكمه 
تباركباض كفر أنه جهة من يالا«رجة ؤيليه به ؤيلحق اض، معرفة أصل عر بالاعتراض 

وتحار•

كانإن للزاق الرجم ~وهو الزنا حد ق هى اض شيع ما عر يعترض كمن 
ويجعلؤينسخه، ذلك، —فيلغي المعروفة يشروؤله ذلك، غير كان إن أوالجلد محصنا، 

كلهذللتا مكان ؤيجعل أيقا، الجلد يلغي أو اليهود، فعل كما اكحميم، الجلل• مكان 
ولااليوم الإسلامي العالم أكثر تحكم اكي الوضعية القوانين ي كما الغرامة، أو الحبس 

باق.إلا قوة ولا حول 

ؤحئمأثلآلثنع فيه؛تال الذي وتعالا تارك اض حكم عر ويعترصون 
الهلويلة،الأحكام له ؤيضعون ؤيستحلونه حلالا، الريا فيجعلون [، ٢٧٠]القرة: ^ 'اتيوأ 

وأشكالأألوائا له ؤيجعلون لها، معينة وآجالا ثتته ئفيحاسدون إباحته، كيفية ؤيثرعون 
وتقوموتعار، تيارك اض لدين والاستحلال يل والاحتيال، والا-غ، وانمناء، لأحد اس 

وأعمدةصرؤح رسوله وستة اش لكتاب المنافية الوضعية التشريعات هن.ْ عر 
الأن.هوملاحفل كما أوالعالمي الوطني للاقتصاد 



امضا

يشكولا أحكام، من شيع مما وتعالى مارك اش على اعتراض ~أبما~ لهذا 
®الريايقوله! اليي ذلك ين كما الذنوب، من يرتكب، ما أخطر من الريا أن عاثل 

منأشد رنا ®درهم الآخر؛ الأءالسث، وق أمهاار١،، الرجل ينكح كأن أسرها باتا سعون 
ياض,والعياذ زنٍ؛نا،ر؟،، ثلاثين وت 

هنئ>ثوإي، أم ثى بحزم، ؤةدم_أ يالحرب! عليهم تأذن غد وتعالمي بارك واه 
افتوعد وند نزل، ما أخر من الريا ®إن جأفب• يمتة ابن الإّئلأم ئخ يقول [، ٢٧٩• ٠٠٨١١]

فكانتالريا، تحرم ألا أرادت، لما المائل من وغيرها تقيما بالحرب وتعالى يارك 
معترضنهو تحليله، وثميع أحله، من أن فالممصود اض؛؛ رسول يحاربها أن الحقوية 

ذللث،.ق اشتعالئ علئ 

للحياةيكون أن يملح لا اف شرعه الذ.ى ويقول! يجاهر الذي منه وأسوأ 
المنافية،يالتثريعامتؤ نأخذ أن لابد الأيام هذه فٍ، إننا أو الحديث،، للاقتماد أو الحديثة، 

وتعالئبارك اه على معترض ؛اف~ "والعياذ فهذا القرآن، ق جاء لما والمخالفة 
درحاتم،ذكرنا الذين ق داخلا وليس الإيمان ق له حظ فلا جليا، ينا واضحا اعتراصا 

سهن>يمقجثر مما يحكعوك لأيو.منوثحئ وره، ئلأ ؤ تعالى• اف ذكر كما لأنه 
0\■[.]اكء; 

مؤمنفهوغير ولذللثج أوالتسليم، الحرج، نفى عن فضلا أصلا، يح،كم لم فهذا 
وحدمثلا، الرقة كحد كثيرة، أشياء ذللئ، على ؤيقاس والعافية" العفو اش "نسأل 

وغيرذللثج.الردة 

الك9ن:ض عما اش إخبار على الاعتراض ٣" 

الدينأصل وق الإيمان ق يندح أيصا وهو الاعتراض، أنو١٤ من آخر ئؤع هناك 
يماأوامره أو أخباره علئ الاعتراض وهو منافاةا أيما للرصا منافظ وهو والإيمان، 

(.١٨٠٣الزغب«)ءصحح ل  i^uViالعلامة ومس. (، ٣٦١.الإيمان،)U/ اثعب، j المهقي أحرجه )١( 
؟(.٨٢٥الالمشكاةأا)ق الألباي العلامة وصححه (، ٢٢٥أحمد)ه/ أخرجه )٢( 







القلوبأعمال سالسالة 

الدكرحلق وتعالى نبارك اغ أن آخر• بمعنى أو الأمانة، حمل وق الواجبات، ق الرجل 
ْعونتناب عليها، ونهلمره خلقه ما هع تنتاب عبادة منهما لكل وجعل رالأنص، 

قيجعلوهما أن وأرادوا هؤلاء جاء وبالتالي عليه، وتعالى نبارك اف كونه الذي تكوينه 
علىالاعتراض ق يدخل مما وهذا متاومحن، والميراث والحقوق والواجب، العمل، 

للذكرفرض حنث وتحالئ تبارك اض ذكر لاكما واحدا، المراث ليكن نقالوا: الأحكام، 
قحق غللمرأ؛ شيء، كل ق واحدا يجعلرهما أن ويريدون الأشين، حفل مثل 

ماكل تفعل أن أو للدولة، رتبة تكون أوأن الوزارة، إلى الوصول، وق الانتخابات، 
قالحق هدا ومنها الحقوق، من له ما مثل لها وكيلك الأعمال، من الرجل يفعله 

فكانوااض، تميع ما على واضحا جليا اعتراصا يعترضون الذين من فهؤلاء الميراث، 
رسامح(•محارك اض بدين يرض لم ممن 

والأهو|ء:اافأسدة بالاقيسة الاعتراض - ٤ 

ولاجدا كثير الشديد الأسمر مع الأمة هدم ق واير ~وهذا الناس من ئؤع هناك 
وتراهمالأحكام، ومعرفة الاستدلال، ق آخر بثؤع يعترضرن باه" إلا نوة ولا حول 

عنالصحيح الحديث يبلغهم وتراهم . اف رسول عن صح ما علئ يعترصون 
يمي،كما أوبقياس المذاهب ألمة ص فلأن بكلام أويتأولونه فيردونه، اض رسول 

هالني به أمحر ما علئ ؤيعترصون الحديث، فيردون آخره، إل أوبالعقل، أوبالنفلر، 
بالقواعديسمونه ما أو بالهوئ، أو بالرأي، أو بالقياس، الدين من شؤع ما وعلن 

عنجاء لما مخالفة وهي المسميات، من ذلك أشيه أوما الكلية، أوالقواعد المنهلقية، 
هديه.عن متلقاة ولا عته، مأخوذة وليست، س، افه رسول 

يخالف،حديث، ®أي ئانلهم؛ ئال حتى الأمة هدْ بهم ايتليت، ئد القوم نهولأء 
حديث،فأي الحكم؛ هو المذمتإ جعل الله؛ سبحان أومتسوخاا ، ضعيفإما فهو مدهبتا 
منسوخ،أو به، يعتد ولا به، يؤخذ فلا موضؤع، أو ضعيفإ، إما فهو المدهت، ، يخالف

الذيلمذهبه كل المقلدون هؤلاء فتعم، المدمر، عش يكون أن يجب الممل وأن 
سوكم الدماء، وأريقتر القتال، و؛غ حتى وفرقوها الأمة، هده ومزقوا إليه، يتتب 



الحضا

ماإلئ والإذعان الحق مول علئ الجمع اتفق نلر فرعي، حكم أجل من أريقت دماء 
ولاجميعا آس وأعمبمنوأإت!لي ؤ اش: أمر كما واحد أمر عش جميعا لكانوا اش، شؤع 

ولكنباجتهاده، الأحر يعدر منهم فكل نهمه؛ ق اختلفوا ؤإن "؟•ا[ عمران؛]آل 
بينالهر وراء وما خراسان، ق قتال مجن ونع فكم يتقاتلون، جعلهم والعصب الهرئ 

الزيدي--أي: الهادوى الفقه إش يتمي من محن اليمن ى ونع وكم والخفية، الشافعية 
أنلوجدوا قليلا هرلأء لوتأمل الذي المقيت، اكعصحتج على دليل فهدا الشافعية، وين 
بينكما الحق، يريد مجتهدا كان منهم وكل يقرونه، ولا هذا، ينكرون المدام، أئمة 

الأعلام،.الأئمة عن الملام ررغ الجليل كتابه ق جآفه الإسلام سيخ 
والأحلام:9اار9ى بااكث9مات الاعتراض ٥" 

اطه،شرعه الذي والشيع والمائة الدين، عش الاعتراض من آخر نؤع يوجد 
وهذاذلك، أسبه وما وبالأحلأم، وبالروئ، وبالمنامامتح، وبالكشوفات، يالخيالأيت، 

أوهذا، حرم تعار اض إن لهم• تقول الفقهاء، من المتعصبة حال هو كما الموفية حال 
وقالالمنام ق الخضر ورأئ نام الفلأي الشيح فيقول؛ كن*ا، س اض رسول فيه نال 
مامعارضة ق  ١٦٠يعمل والمتامايت، الاحادم بآن للت، قال ومن ا القه سبحان حلال، هذا 
اللماذا هوالخضر، المنام ق الذي هذا إن للن،ت قال ومن اممه؟! كتاب ق الرحى من جاء 

اهرسول به جاء ما غير يشئع أن كان محن أوكائنا للخضر يحق وهل الشيْلان؟أ يكون 
أمنه؟ ليس ما الدين ق يحلُثإ أوأن ه^، 

يقفلة،اش. رسول يرئ بأنه القول إر بالله- -عيادا الجرأة يعضهم تمل يل 
أمحنايعلمه حرام، وهذا حلال هذا ويقول؛ يقغله، ؤيقول؛ يتدرج ثم مناما يقول؛ فبعضهم 

ادخرأنه ه^، الله لرسول سنح عغليم امام وهدا والسنة، الكتاب ق تحن نعلمه ما عير 
آخرق المفالين الضالين هؤلاء يه واختص للعالمين، يعلمه لم أنه أو الدين، من سيئا 

الزمان.

أنيريدون ؤإنما يد*عرن، يما كاذبون فهم ؤإلأ جاءه، إن سئمنان هذا أن ريّت، ولا 



القلوبأعمال سلسلة 

أحلاما،أكاك مواء وافراء، إغالث، وهذا برذْ الدين من بت ما على ؛عترصوا 
يسموما.كما كشوفات، أم حيالأت، أم منامان، أم 

تعالناض أن الصونية أئمة من يعتقدون الذين كله ذللئ، من أشد إن بل 
منلأن للشرة! مدعون أم هؤلاء فحقيقة ؤيتاديهم معهم، ؤيتكلم بنمه، يخاحلبهم 

وحقيقةالنبوة، يدعون فهؤلاء رس_،، بلا سا أصح فقد وامعلة، بلا تعالى اش كلمه 
—بالذ —والعياذ مأحمد بنبوة يومئون ولا انثياء، بأمم القول يريدون أئبمم أمرهم 
ولاتجوز لا التي الأعمال من يعمل كان الفلاق الشيح أن كبهم 3، تقرا كم نلدلك 
وفعله!فاسحله حلال، هدا فلأن عبدي يا فقال: ناداه المنادى أن سب وذللت، تحل، 

بالكلية،الدين من ليخرجه الثميع، يخالمإ بأمر وأمره وناداه له، عبدا اتخذ. شيطان فهذا 
الذهو له المخاطب، أن ومضلا— مفشيا كان -وربما الضال المخدؤع هن.ا ويتوهم 

وتعالئ!تبارك 

الحمدوش كان ؤإن الإسلامي، العالم أنحاء أكثر ق المنتثر الدجل من وهذا 
منهجواتباع والسنة، الخير، نور بدأ وقد اش— شاء ~إن الطتثة البلاد هذه ل فليلا 

الكتب،،ق موجود مرض ^ا ولكن مكان، كل ق ينتثر المحمي وش المالح، السلف، 
اشرسول وعن اش، عن جاء ما علئ الاعتراض أنولع أموأ من وهر الحياة، واقع ول 

ورسولا.تبثا ويمحمد دينا، وبالإسلام ربا، باش للرصا وهومنان، 
الجاهلية:9الأه9اء والعادات بالاعواف اش مع ما على الاعتراض ٦' 

اشدين وردوا الأنبياء، كذبوا الذين عن اش ذكرها مذمومة عادة وهذه 
[.١٧٠]القر٥: ه ؤبلىبيماآكث١ظيءاآ٠آ وقالوا! 

الاستعدادلديه من الناس من وقليل اش~ رحم من ~للأ الأمة ق متتشر النؤع نهدا 
هذاله! فتقول منهم الكثير وأما ^^، اش رسول يه أمر لما اتياعا القبيلة عادايتخ يترك أن 

وهواه.حكمه عن يتراجع ولا ينزجر فلا اش. رسول عن المحدث وهدا حرام 
والجماعةكذا، عتل.نا العادة يقولت ذللته، أشيه وما والموسيقى العلرب ق فمثلا 



ايهمضا

العادات،، ٤٠٣٧١وعلئ الدين، على نعترض كدا! والناص كذا، رالقسلة كذا، 
ولافيها، نطيل فلا كثيرة هذا عاى والأمثلة الجاهلية، والأوصاع والأهواء، والأعراف، 

باض.إلا نوة ولا حولي 

وقدره:الأم حكمة على الاعتراض ٧- 

افأفعال وعش اف، ندر وعلئ اض، حكمة علئ الأعراض الاعتراض: أنولع من 
وتحالئ•تارك 

وأكثرالرمحا— ولحقيقة للرضا اف وفقه من إلا — الناس بين ومنتشر قديم وهذا 
الاختيار،وأصل القدر، وأصل الدين، أصل عن اعرصوا الذين رهم كفار المعرضين 

بالجودله وتعار سارك اض أمر عر اعرض الذي اللعين، إبليس ذللث، ق وقدرمم 
الطين:من أفضل النار أن يرئ لأنه للحكمة، ومنافيا مجخالما به اف أمره ما فجعل لأدم، 

فمعنئأفضل، المار عنصر أن فيرئ [، ١٢]الأعراف: .ه 
العكس!وليس للنار العلين يسجد أن الحكمة محن إن قوله؛ 

يعلمون،لا أو يعلمون وهم منه أشد هو وفيما هذا فا يقعون الناس من وكثير 
لالكفر رأس وأصح الدين، يوم إن لعنته عليه وجعل رحمته، س النه طرده وبمدا 

بثر:الرسول يكون أن على فاعرضوا التيع، هذا منه تعلموا والمشركون الدنيا، 
[.tvلالؤ.نون: تاعيدون.ه ٠قإتثايرثهثا ؤثالرا 

•[ ١٠]ص؛ ماأئنإلأحمحثاه ؤ الأحرئ الأية وف 
واشفلا، رحلا كان إذا أما ملكا، إليهم الرمل الرسول يكون أن يريدون نهم 

ثاعدهم وللسن١ رجة لحعدنه »قٍكا ذللث، ق العظيمة لحكمة ١ له تعار 
بشرا،هن.ا فيكون الأسوة، ونكرن القدوة، تكون حتى ٩[، ]الأنعام؛ 

جنسهم،س يكون حتى الصورة، ق بشرا لجعلناه الحقيقة ق ملكا كان فلو بشرا، وهذا 
تملي«l!^،، أنت، لقالوا: مللث، حاءهم لو أما حشهم، س وهو به ليقتدوا ؤيخاطهم، 

فيشرنحن أما مللث،، فلأنلث، الشهوات ترك ؤإن نستطح، لا فبشر نحن أما ملك لأنلن، 





اثرثا
==^^=========^=^======ق

يريدونهلا نهم واحدة، جملة نزل لوأنه نق1لرا1 القرآن، عش حى اعرصرا كما 
واحدة،جمالة ينزل أن يريدونه بل الوقاغ، بحسب ومناحما الأحدايثإ، بحسب ينزل أن 

ولكيلاالشين، ذس من الحكمة أن وبين الأعراض، هدا عر وتعاش بارك الد فرد 
الأعراضأنولع من كثيرة أنولع وهناك نميرا، وأحن بالحهم، جاءهم إلا بمثل يأتوا 
والمشركون.الجاهلون ببما اعرض اش 

؛همالآ-حرة، عش الدنيا الحياة يوثرون الذين المنافقون، اعرض قد وأيفا 
أنلابد زمان، كل وق مكان، كل ق الئهوات، فأصحاب اه، أوامر على دائما يعرصون 

تعسالدينار، عيد ءتص يقول.ؤ•' فلذلك ذلك، يرضيهم ولا اغ، دين عر يعترضوا 
رضيأعهلي إن انتقس، فلا شيالث، ؤإذا وانتكس نص القطيفة، عبئ نص الدرهم، عيد 
مخهدءرن.يعط لم ؤإن 

المنافقون،فعاله ما وهزا سخط، يعمل لم ؤإن رضي، أعطي إن موليته• فهزم 
خإبمأواقم دصواوإن محقوا.؛م منيممزممزققألصدقت؛ن ثؤ 

آ. ٠٨ت التوبة ل ه 

أحنت،قالوات ورغبابم، شهوامم تحققت، إذا الشهوايتج وأصحاب المنافق فترئ 
القاضيهزا ةالواأ له فحكم قاضتا كان ؤإن اممه، رسول حما وأنته طيب، حكم وهدا 

لخصمهحكم فإن وا[، ]النور؛ من-ءنإن.اه إثه يأترا آلي لم بج، ؤإن ؤ بالحق• يمضي 
فأهمكذاب، أو مرتش، أو مخطئ، هدا قال؛ بالحق الماضي وحكم المطل، هو وكان 
أنوعلموا الحق لهم كان فإذا للحق، تينا وليس لأهواتهم، بنا يكون أن ءتل-هم شيء 

وقتناق أما اممه، رسول إلا بيتنا يحكم أن نريد لا ونالوات جاءوا لهم، سيكون الحكم 
بأنيثق لأنه بيتنا؛ بمحكم حتى ونقى ؤإيمان، دين، صاحب نريد فيقولون• الحالي 
فلأثا،نريد لا يقول! الأور الحالة ق لوكان لكنه له؛ الحكم ستجعل ءند0 التي البيناُنتط 

ولمثرالأشرف؛ بن كعب أوإر جهينة كاهن إلى نذهب ت مل من المجرمون تال كما 

(.٢٨٨٧)البخاري أحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

أنيثءاَكموأإقيٍيتددا ٥^^١ يمآأفيل،إمموجهمدين  ١٠٣١٠آمهم ءئآؤنجك>ةئثوة 
.4بجيدا صئؤ بجأهم أن ألشظن دثيُد ء يم أن روأ ويد المكنون 

الرشوة.يأحل لأنه كب إلمي ندهب يل محمده، نذهبإلئ لا يقالوات •٦[، لاكا»: 

وأنعمعاليهم روّع اض أعهياهم إن اش، قدر على يعرصون منهم كث؛را أن كما 
ذسوجعلوا يحب، من إلا يعملي لا وربكم اف، وأعهل-انا اف أكرمنا فيقولون! عليهم، 

مالمن يأتيهم ما بوا ونوطيبت، صالحة أعمالهم وأن يحبهم، اض أن علئ وعلامة دليلا 
استدراج!انه علموا رما ونفقامم، وصدتاتم، ؤإخلاصهم، همادتم، إلى 

إذاأو ؛، llaPبعد كان ؤإن أومنعهم عليهم، وصيق أرناتهم، عليهم تدر إذا وأما 
كف،نالوا: [ ١٦]الفجر: ؤرئاآهما.ه نالوا: وعافية شفاء بعد كان ؤإن أمرصهم 
فيعترصون.ا كدا؟ تفعل ولم كدا فعين، أولماذا صنمتت،؟ وماذا فعلت؟! ماذا ا تعديتي؟ 

أهلغير أنه وبملن افه.ى، أقدار علئ وحديثا قديما الخلق يعترض ما وأكثر 
الصلاحأهل من أنه يرئ لأنه حبيبا، بفقد أو مال، يفقد أر بمصيبة، اه يبنليه لأن 

أحقهدا لكان يفعلون ما يفعلون الدين من غيره أوق الفجار، ق هدا ولوكان والدين، 
يمتحنL اض وأن والشر، بالخير يتلى رتحالئ تارك اف أن يعلمون ولا رأجدرا بمم 
أمأبمتر اض ليرئ يه ترصي لا بما يأمحه من ويمتحن يكفر أم أيشكر ليرئ علته ينعم من 

الدرداءأبو نال كما وتعالن تارك  ٠١٥١بأقدار الرصا من لابد هتا ومحن ريمنْل، يجنع 

الرسول:حكمة على الاصراص 

اعتراضفيه يكن لم ؤإن س، اف رمول حكمة علن الاعتراض أينا: ذللث، مجن 
عندما— صئفثه من خرجوا الذي الخوارج —أصل الخارجي فعل كما الذ حكمة على 
ناعترضذللئا، من ياض نعوذ محمدا'؛ يا اراعدل فقال: الغنائم ونم اش رسول حكم 

هذال أصوب عقله وان رأيه وأن هواه أن ررأئ السوية، الحكمة على الخارجي هذا 
إيمائم،يحسس_، الناس يععلئ أن أو اواة يالم القسمة تكون أن يجب، وانه الشأن، 



امضا

إيمائاوالأقل المئات، يأحدون دوئم ومن الألوف، ياخدون العظماء فالمؤمنون 
بوحي"وهم، . اشّ رّول حكمة من ولكن والأنعام، الإبل من الأقل يأخذون 

العهدحديثي يعطي وأن تلوبمم، المؤلمة يعطي وأن الأهماب، يعطي، أن افّ" من 
ورغبتهمهؤلاءمزمتون، إومانهما<را، إلى آريكلهم .ت فكمانال، وأماأولئلث، بالإسلام، 

لمافما فقالوات الشة يوم اش رسول بايعوا أن منذ الجنة، ق ورغبتهم اه، عند ما إلئ 
ولانقيل لا البح، ريح قالوا• الجتهءا، ررلكم تال؛ فعلنا؟ تحن إن اف رسول يا 

نستةيلرئ.
يبالونولا ومتاعها، الدنيا يريدون لا هولأء ذللت،، من أعظم الهاجرون وهزلأء 

يعهلوالم ؤإن وأمم، قبائل يعدهم فامنت، آمنوا أعهلوا فإذا أوللث، أما يعطوا، لم أم اعملوا 
مائلوأمم•بكفرهم فكفر كفروا 

ويجيجهدا، ق اممه رسول على اعرصوا ذللث، وح جلية، واصحة فالحكمة 
قمحاؤية وأمثالها الاعتراصات ررهذه القيم ابن يقول كما الاعتراض أن نحلم أن 

أواش، دين أوعلكي اض، علن الاعتراض أنولع من نؤع من، ينجو من قل الخلؤا، جميع 
ذللث،من نجا ومن، ذللنا، من ينجو من قل أحكامها< علن أو أ-محاره، علن أو شرعه، علن 

هذا،على اه يحمد أن فعليه ممانعة، ولا معارضة، بلا المهللق، المليم درجة وحقق 
فداءؤإلأ إشارات، هي إنما ذكرناها التي فالأمثلة لإيمانه، واختبارا امتحائا ؤيجعله 

قال:كا الإيمان، ْلعم ذاقوا س فا هم اش خلق س وقليل عظيم، داء الاعتراض 
وبمحمد.ؤرسولأ،،ر"ا،.ديثا، وبالإسلام ربا، باق رصي من الإيمان طٌم ُُذاق، 

سميعإنه الأخيار، المصطفين هؤلاء ومن الراضين، من والمسلمين افه جعلني 
العالين.رب طه والحمد مجيب، 

(.٢٢٣٦الجامع،)•رصحبح ق الألٍاي العلامة وصححه (، ٣٣٦أحمد)ا/ أحرجه )١( 
الاوءسبحة«)٣٦(.ل الألازٍا العلامة وصححه (، ٣٢٢)r/ أحمد أحرجه )٢( 
تخريجه.تقدم )٣( 



القلوبأعمال طساة 

اش:1رى دع9وهم أجل من اان،س !رضاء 
الزاو:

الاسرصا طلب ومن ئهؤ، الناس بخط اض رصا طلب س حديث ت يقول 
س.الني قال أوكما عليه افه مخط اف يخط 

نكسبحتى إرصائهم، |لئ أحيانا نضهلر قد ودعوتم، الناس مع تعاملنا ق ؤإننا 
الحديث؟تحت، داخل هذا فهل فلوبم، 

الجواب•■
ينطقفلا اض، رصا ينالوا وأن باض، يؤمنوا أن امرضاتهم س غرصلد دام ما 

الحقيقةففي الث،، لنفلا فه تكسبهم أن تريد لأنلث، اطه- شاء -إن الحديث، هذا عبك 
لكيافه، رصا هي غايته ؤإنما اطه، بخط الناس رصا يبتغي لا فهو حاله هذا ان كس 

لناافه يرصا0 ومما هؤلاء، بدعوته عنه ويرضى بإيمامم، عنهم اه فيرضى هؤلاء، يؤمن 
باطه،ويؤمنوا قلوببمم، نكب لم، داللتن؛ بالحكمة نخاٌيهم وأن قلوبم، تميل نأن 

شرعه.مما وهو اض يرضاه ما مما فهذا 

تتحقق:حش شروطها من لابد اش رسول محمدا وأن اش إلا إك لا أن شمادة 
الموال:

تقبلمحئ شروط إلى محتاجة ائه إلا إله لا أن شهادة إن ئوللن،ت ي الشيخ محيلة 
بمداحتضاره عند نالها الذين اليهودي الغلام حديث، وبين بينها نجمع فكيف ئاتلها، من 
بها؟التهلق على أبوه رافقه أن 

الجواب:

إلهلا ررئل ه: له تال، الذي اليهودي، الغلام بحديث، وينيل يأل المائل هذا 
إنيقول: كما ^١، ٠٥١إلا إله لا فقال: القاسم، أبا أطع أبوه: فقال أبيه فنثلرإلن اف،ا، إلا 
افهإلا إله لا تال وهدا الشروط، تتحقق أن لابد تلت، وأنستؤ بالشروط، يأمت، لم هذا 

(.١٣٠٦الخاري)احرجه )١( 



الرضا

فقط.النار من ونجا 

المساومينأن العامة، القاعدة عن نتحدث فعندما ها نفللقاعدة نعود أولا. فتقول 
معناهاحققوا لهم• نقول لهزلأم ويعملون، ويمشون، أحياء، وهم ، ٥١إلا إله لا يقولون! 

تثئاة.م حالة فهي الاحتقار حالة ق أما ومقتضاها، وثروؤلها 

ؤإحلاص،يقين، يقلها لم الغلام أن عرذت، كف، الكريم؛ أحي يا نقول؛ ثم 
ؤإننقوله، الذي وهدا الشروط، هي هده نلنا كدللث،، قالها ءلث،ث فإن إ ورصا؟ ومحبة 

قليه،ض ممللع لم لأنلث، هدا يجوز ولا ذللئ،؟! للخ، أين من قلتا: كدللئج، يقل لم قلت، 
القاسم،أبا أطع أيه• تول بعد يتتفلر لم ولدللث، حائما، إلا أيه نظرإلئ ما أنه فالأصل 

•٥١لرسول وامتجاب الحال، هوظاهر كما صدر بانشراح فقالها صدره لها انثّرح حص 
الشروط.بمده إلا قالها ما أنه بد لا ف. 

القاْتس:بحكم الرضا عدم سأأاة 
الموال؛

أنهفشعر عليه، القاصي يحكم ثم المحكمة، ي قاض إلى شخص يحتكم عندما 
اش،؟بحكم الرضا عدم من يعسر الشعور هن-ا فهل مفللوم، 

.الجواب: 
هوالذي ، ٠٥١بحكم فيلئ، يحكم ولم ظللث،، القاصي أن تشعر أنلث، بين فرق 

عاىالحالة هده ق فتعترض ورصيت،، ^L،.;، اش، بحكم فيلثإ حكم ولو والحق العد.ل 
باض،والعياذ يثللم وقئ• يرتشي، وقد فعلا، يخْلئ فقد بشر، هو الن'ى القاصي، عمل 
لوحكمكما ذاته، الحكم على الاعتراضي يكون أن وين هن"ا ين نرق بمر، قد وهن.ا 

أحيمثل آحن. أن لأبد ذللث،، كيف فتقول: الرحل، ميراث نمق، لها أن لامرأة 
القاصي،فعل علئ وليس ذاته، الشيع وعلق الحكم، علق اءةِاض فهدا بالمساواة، 

له.يتنبه أن لأبد فهوا 

لمما القاصي، بحكم يرضى وأن يصر، أن المزمن حق ق والأفضل الأرلئ ثم 



الإهطّبأع^ال 

ولكنمحق؛ أته يتوهم لكن فريما ذلك، يحتسب وأن له، ظالم أنه اليقين علم يعلم يكن 
القاصي.ذلك له حكم الذي لخصمه، الحق أن لحقيقة اق 

الشرعية:اامحاكْأ إلى الرجوع وعدم روسائحا، عند القبائل تحاكم 

واحتكمواالمعادل وصموا ثم الآحرين، إلى ذميوا القبائل بين مشكلة حدثت إذا 
الشبابدور وما البدل؟ هو وما ذلك؟ حكم نما وياليمين، يالذح ويحكمون لديهم، 

والدئْ؟

الجواب:

المالوأحوال عنها، الأسلة نأي مجا وممينا نير، محا كشرا مشكلة هدْ حقيقة 
وبعضهمعريضةحدا، طويلة أحكام وعيوهم هذا، ق يغالي بضهم تختلف والمناطق 

إلئفيها يحتاج الأمور هدم أنول ولدللئ، يملحوا، أوأن مثلا، يجتمعوا أن يتجاوز لا 
معينة.قضايا تأصل 

اف،حكم يعرفوا حس الشرعي، العلم الناس بين ونشح ندح أن الأول؛ فالأصل 
افه،أحكام يعرفوا وحص ^^، افه برسول الرضا ومعس باض، الرضا معص يعرفوا وحتى 

القوانينإلئ التحاكم كفر لهم نبين وأن يتعدوها، ولا يتجاوزوها، فلا اض، وحدود 
الوضعية.الشراع س وأتبما الجاهلية، والأعرافج الوضعية، 
ووالحالم ق المشكلات لكل حل وهو والدعوق، التوعية فهو الثاي: الأصل آما 

الأمة.

بواحبها.العدل أووزارة الشرعية الحاكم تقوم أن الثالث،؛ الأصل وأما 
أقربإلئ المسافة يتكبد أن يريد لا الاس فبعض الشرعية، الحاكم ينشر أولا: 

يذهبفلا كيلومتر، ثلالماتة وأحيانا كيلومتر مامحي عنه تبعد إما حيث شرعية، محكمة 
فيجبالقضاء؟ا يرفضون الذين الجامعات ق طلابكم أين الوزارة: تقول وند إليها 

طلبكان ؤإن ذلك، عن يمتع ألا للقضاء أهلا منكم لكن س الشباب، معشر عليكم 





سلساةأسواسسبمئًص| 

صمي=====د====ض=
ولابه أرمحس لا أنا نفي جهة ومن الشيطان، جهة من لكن به، نرصى أمر الله جهة 

أمله.

الكفرأليس متآ>ا، أّطلم وثر آما، كلامه ذكرنا الذي رمحك الدرداء بو أم 
كانماذا لكن كث؛تا؛ شيئا عليه فوت، قد إسلامه و التأحر أن يرئ فهو الذنوبر؟ أعثلم 
اشإن فقالات له، اف امحار0 بما رصي حيث، الصحابة من كثير كحال كان تمحك؟ حاله 

ويرنت>إلأطدي(أن ذئنير ءاؤومآكارتث> أسلمت،: عندما إلا أسلم أن لي احتار ما تعالى 
الأولين،السابقين من يجعله لم أته اطه، بقدر ورصي بذللث،، فقبل [، ١٠٠]يوض؛ ه آلئي 
يلومأن عليه منا إنسان فأي ه، نقيلوم أن فعلته ه، نفجهة من لكن الرضا؛ من هذا 

وهياللوامة، النفس حقيقة وهذه حق، فهذا أبائر؟! لم ولماذا أتعجل؟! لم لماذا ه، نف
منكاJا يفعل العصية،ولم من كذا فعل أنه تلومه المزمن نقس 

لوكما به، نرصص لا العد فعل أنه جهة ومن به، نرضى افه فدر أنه جهة فهومن 
ولكنافه، قل.ر أنه جهة من فرصى وكلفلث،، بيارتلث، وصدم الإثارة، وئْلح أحد جاء 
نحاسه،وأن تخاصمه، أن الحق فللث، جك,( وأحهلآ واعتدئ صدملث، الذي جهة من 

جهتان•له فعل وكل عمل وكل الأحرئ، عن نتفك منهما كل جهتان فيها فالمسألة 
الإيمان:على اJكفاردايل بغض 

المزال:

اللهمحة على أكيل• دليل والا-ين الد•نيا أمور ل والتماري الكفر أهل بغص هل 
اللهيحب أنه على دليل هذ"ا هل ويعاديهم، الكفار ينغص كان إذا أي• ورسوله.؟ 

س؟ورسوله 

الجواي،:

أحدايحب أن الحبي ملب ل يجتمع لا لأنه الله، ماء إن الأدلة أحل- هو نعم، 
حبهيكون أي الله، أعداء أبغمى فإذا الله، أعداء يحسبا فلن الله أحب فإذا أعداءه، ويحب 

افه.بإذن الإيمان طعم ويل«وق الإيمان، أهل من يكون فإنه لله، وبغمه لله، 



الرضا
^=======^^^========ص===لأ

ام9راادين:نعلم عن الإعراض حكم 
الزاو:

راكدرات،الحاضرات، طريق محن دبمهم أمور تعلم ص يعرضون الذين حكم ما 
ذلكا؟شلون لا إليها دعوا إذا لكن الملمين، مع يملون أنهم مع ليكرهونها والمواعظ، 

الجوايات

نهناكشالون٠ا فلا يحبوما لا ولذلاك عليها؛ ؤيعرضون يرضرتما لا إنمم نمولت 
لدك.تفصل 

^ضءندينافسسس،لأس،رلأسولأ
رسولهولا دينه، ولا ربه، يعرف لن صاحه لأن الكفر، أنولع أحد فهذا ب يتفقه 

فلافيه، يتفقه أن أر دينه يتعلم أن له تعالى اض تدر ما يمقدار لإنسان أتح فإذا 
ينؤععليه معترصا هذا، عن راض غير -فعلا- كان ؤإلأ ذللث،، عن يعرض أن له يجرز 

ؤإذاالجنة، برياض يفرح أن الإنسان على فالواجب •حفيا، أر كان جليا الاعتراض، من 
ذلك،عاى يشكره وأن وجودها، على وتعالى ئارك الله يحمد وأن تيها، يرغ أن ببما مر 

العلمية؛الحلمات يحضروا أن العاملين نكلف لا يحبه، وكل اسممليع ما يجتهد وأن 
معذور،فهذا ومتواْ، طاقته فوق أو يفقهها لا ؤإنما ونفور، إعراض عن يكن لم إذا 

عليها.إحوانه ويتيه يدعوإليها، وأن عليها، يحرص وأن بممها، أن عليه ولكن 

الرسولكيمج محالفة دعوية مناهج اتخاذ حكم 
المزال:

حكمهعلئ الاعتراض من الرسول. منهاج غٍر دعوية مناهج اتخاذ يكون هل 
لا؟أم 

الجواب

آدألمي،لجينؤ عل آم ماه-محمحءّهزاأدعوا.لئ ؤ يقول• ولذلك ذللث،، ق لاشلث، 
منهجعلى نرم فن [، VAتير»-م،ت او^اه أذئمكمك\ ير< أئا وما أش وبم-بمد، ابمى 









الرضا

هدهيجتاز أن يريد الذي المعلن، الخبيث الغزو على دليل وهدا الماجد، ق أحيائا 
قوما والمارئ، اليهود من اعاب لأهل ذليل تابع المحا ؤيحولها يمسخها وأن الأمة، 

الختعان.واف هدا، من أمثلة هوإلا ما الملابس ل وما اليارايت، 

العالين.رب ف والحمد 

|ومستذك|ة؛|وقواثد 

وهوالرصا.القلب لعمل اللازمان الشرءلان هما والانقياد القبول ن إ٠ 

هوالرصا.الإيمان وقاعدة الدين أماس إن ؛بم■ 

رسولمحمدا وأن اش إلا إله لا أن شهادة وهو• الإسلام أركان من ركن أهم ؛٠ 
والانقياد.القبول وهي: الرضا شرطي إلى محتاج اف 

تمكنبحسب والإحسان والإيمان والإسلام والنفاق الكفر بين يتنقل الإنسان ؛٠ 
تلبه.س الرضا 

القلوب.عمل هوأعفلم الرضا فإن الجوايح عمل هوأعظم الجهاد ذاكان إ٠ 
منها:كثيرة الرضا مضادات إن ؛٠ 

وصفاته.وأممائه اش توحيد على الاعتراضي أ~ 

وشرعه.اش أمر علئ الاعتراض ب- 

الكون.ق عما إحيارْ علمحز الاعتراض ج~ 

لأنالنبوة، ادعاء يدللئ، يريدون وهم بنفسه يخامحلبهم اش أن الصوفية ألمة يعتقد ؛٠ 
اشذهونك،■منحاُب'

وهواف، علمحز الاعتراض أنولع أندم وهر وندره حكمته ق اف على الاعتراض ؛٠ 
لأدم.بالجود أمره عندما اف على إبليس به اعترض ما 

٠٠  ٠٠،







القلوبأعمال سلسلة 

ودعاهماض( إلا إله )لا لقومه! منهم واحد كل محال الذين الرسل نإن ولذلك 
منامأوإهماتؤو n[ ]هود: ه لاثثدولألأآس ^١٥لأئوامهم ئالوا الذين هم إليها، 

وشمبوهود كنؤح الأمناء، نصص ق ذللئ، ورد كما [ ٣٢]المؤمنون: ه صر7ْ ؤند قى 
أجمعين.عليهم رملامه الله صلوات وغيرهم وصالح 

إنآحر: أويمعى التأله، غاية هي المحبة فإن التأله، هي العبادة حقيقة كانت فإذا 
فإتبماوارتقت صاحبها عند ءفلمّتا أو صاحبها، فيها وغلا اشتدت إذا اللغة ق المحبة 
ولهانا،شديد وشوق شغف عفليمة محبة يحب الذي المحب ويصح ولها، تصح 
تباركلله والتأله السحبة، شدة هو؛ الوله فإن هنا من وولهان( وواله، )ؤله، له! ويقال 

وتعالئ.تيارك افه عند من حاء ما ومحبة امحه، محبة شدة هو! وتعالئ 

وتعالى،تبارك امحه إلى يتحبب أته ذللث، معنى فإن يتأله؛ فلأن اللغة! ل محيل فإذا 
عظيمه.محبه وتعالى مارك اش ؤبمصإ 

محمين:بأْرين يك9ن اكادة تحقق 
لأبدوالتأله التعبد أن وذللئ، أحرئ، جهة من بالعبادة علاقة لها الشرعية المحية 

امحهيعيل. الذي فالعابد والخضؤع، الذل كمال مع المحثة كمال هما! أمران فيه يجتمع أن 
الأمرين.هذين بين يجمع أن لأبد وتعالي مارك 

لها،قيمة لا دعوي العيادة أصثحت< والذل الخضؤع عن المحبة تجردت ؤإذا 
افه،يأمر يآتمروا لم ولكنهم امحه ممحبة اداءوا ممن وأمثالهم الصوفية فيه أحطأ ما وهذا 
وعيادامم.وأعمالهم، أنوالهم، ق يحكموها ولم ه، محمد لمنة يخضعوا ولم 

وهولامعبوده يعبد العائل. أصبح المحبة، عن وتجردت ذلا العيادة أصيحت، ؤإذا 
ففي،مكرها، هذا العابم ؤيصثح وكراهية، يغضي إلى المحبة تتحول فعنل.ها يحبه، 

العبادة.هذْ وتعالي تيارك افه يقيل لا الحالتين 

منوالذل والخضؤع حهة، من المحثة العيادة! ق الأمرين اجتماع س إذن بد فلا 
أخرئ.جهة 





القلوبأعهال سلسلة 

أعظمينسيه ما والمتعة والالل0 الحلاوة من قراءته ل ويجد القرآن يقرأ أن ويحب 
عنهتيسر للملأة حبه أن وكما حاطره، ويثلج صدره، ويشرح أحزانه، ؤيجلي الهموم، 

منحديث ق حاء كما يالماحد، معلما قلبه تجل ولدللنا وأله، وغمه، همه، 
معلققلبه ®ورحل ظلهت إلا ظل لا يوم ظله تحت وتعالئ بارك اف يظلهم 

أوسافرإلئالمؤمن هذا ذهب فإذا الله، لطاعة الخومنن محبة من وذلك يالساحد«راا 
والعالمالجد مكان عن سؤاله هو• عنه، يسأل شيء وأهم سيء، أول فإن مكان، أي 

معلققليه فهدا وتعالى، تيارك أفه من يقربه علما منها يستفيد لكي والمكتبة؛ 
فإنهكاس فحيثما تعالئ، الثه ولرصا افه، ولعبودية اممه، لعنامة تايعة ومحبته بالمساحي، 

إليها•ؤيتجه يبلها 

أنولو ولأماكنها، واللعب باللهو تنشرح صدورهم فإن المنافقون أولتك أما 
له:قيل فإذا تألم، ولا تعب لما ؤيرقص ؤيهتر، ويطربا، يغني كله الليل ظل أحدهم 
تكونما أشد ظهرْ على يحمل وكأنه عليه ثقلت ركعتين كانت ولو الصلاة الصلاة 
الصلاة.ق حالهم فهذا الخفووالعافية، افه أل نوالأحمال، الأثقال 

تعالىعنهم:افه قال كما فالهم النفقة ي حالهم وأما 
مقاومةوق والفجور، الشر ق يدلمر أن ويستلد منهم الواحد فتدير اْء لال-وة• 

ذلككلفهم فقد الفرار، مجد ه المي عهد ق بتوا لما وليلك الكثير؛ الشيء الختر 
ولكهموتكاليف، نفقة من الأعمال من عمل أي ق لأيد لأنه وجهدا، نفقة البناء 

غضاضة.ولا فيه حرج لا أنه ووحار-وا العمل، هذا استحثوا 
علىينفق ما يتفق بالأره~ "والعياذ اليوم الناص من كثير كحال فحالهم 

لكنوتعالن، تبارك افه طاعة عن مبعد هو ما كل وعن والكرة، واللعب اللهو، نوادي 
بعضيعلم كتاب لطباعت ينفق أو كتابا، يْنيأ كأن حتريا عملا يفعل أن له قيل إذا 

أكثر~وما الإمحلامي العالم أنحاء ق الفقراء على يتصدق أن أو دينهم، المسلمين 

(.vtOوملم البخاري)•٦٦(، احرحه )١( 







ائ|صة

ؤيقولون;اكامة يوم ذلك علئ وسندمون التسوية، ووقعّث العدل، 
[.٩٨٠٩٧]الثعراء: .ه ين 

-»؛؛؛،ش ؤأ-دنئ قوله; ق وتعالئ تبارك اطه ذكره الذي العدل وهو 
١[]الأمأم: أواه بمدلومى ث>ّألذتيممئوأةبمإ وآلآرآس الث-ثنوثت 

الأمر.هذا ق غيره به يساوون أي؛ 

حقهو ما ناما للمخلومن، حق هو ما ومنها ض حالهس حق هو ما منها والعبادامحتإ 

فيهاباض يثرك أن ؤيحرم اف،، ْع أحد فيها يشترك لا نؤع فهي وتعالئ تبارك ض خالص 
عملالي عمل فمن الشرك، عن الشركاء أغسن ررأنا المدمي: الحديث، ق هى قال كما 

وشركهءار؟،ررتركته الأحرى: الرواية ول أدرك،<را، للذي فهو غيري؛ فيه مم أشرك 
المادايت،.من فه حما كان ما هذا 

للجار،والإحسان الوالدين، بر فمنها المادات( من للمخلوقين حق هو ما وأما 
المسلمحق من وهير المحبة، تدحلها فهذه المسلم حقوق من ذللث،، أشيم وما والفقراء 

الكافرين.تبغض عليلث،أن فيجؤث، المؤمنين أنتحب، عليلث، يجب وكما الملم، على 

الخالصالنؤع علئ ومتركن العبادات،، أنولع كل ل تدخل المحبة أن تجد فإذزت 
وكلماأرقى، ذلائإ كان فيه العيد كمل كلما التؤع فهذا وتعالى، بارك بافه والخاص 

تباركلأ4 محبة الناس أعثلم من فإن ولذللئ، درحة، وأعفلم أكمل كان تحقيقه ق اجتهد 
؟؛هى.فه العبودية من العليا الدرجة بغ حتى المحثة ق كمل الذي هو وتعالى 
الهحبة:ض [_ lllأكمل 

إبراهيمالخليلان: ذلك، ل الأنبياء وأفضل الأنب؛اء هم ه طه محبة الخاص وأكمل 
حليلأمتخئبا كنت( ررلو يقول ولذلك، عليهما، وسلامه افه صلوات، ومحمل. 

الاثارا0ا•٩٧(.؛--، v» jالطبري أ-ترجه )١( 
(.٢٩٨٠ملم)أحرجه )٢( 





الحية

u[.]اكرة: .با ألمسقمى 
أكثرحال وهدا تلك أو أحب هذه تكون أن فإما اومأبين، يئن اش قارن نهتا 

والدنياوالمساكن والأموال والعشيرة والأزواج الأبناء محبة الثديي الأسف •ع الناس 
الدنيا.الحياة نية هومن ما وكل والمؤسسات، والشركات والأراصي 

اضخصه والجهاد! سييله، ق وجهاد ورسوله اش س إليك أحب هذْ كانت فإن 
فإنه ؤمححهاؤفيسبيله، تال؛ الغاية وهر العبادات، أثق لأنه العبادات ساتر بين من 

تباركاف مجن وعيد وهدا ا؟[ ه دأ>تِ،مء أش جئ؛^^١ ؤهزش«ءوأ عنها حدتم 
تيايعتم#إدا الحديث ق جاء كما المزمنين، على الذل اض لط يأن فإما وتعالى، 
الذب عليكم اف سلط الجهاد؛ وتركتم المقر، أذناب وأحازتم بالزيع، راسلتم يالعنة، 

أنؤإما الماؤية، عقوباته علينا ينزل أن ؤإما ديتكماار١، إلى ترجعوا حتى عنكم يرنعه 
يشاء.ا وكيفيثاء كما يعاقب فهو عليه، حلقه بعض ليط بتذللث، فعل من يعاقبا 

ممنمأئث _؛،J،ق ^٥ ٠٥عن يزق.؛،^٢ »امنوأ*0 يتلإأااآقما ؤ ونعالي• مارك اه تال 
عقآذلإ ^٥؛^وتحتونمآ ذكر ما أول العفليمة الصفة فهن.ْ اء[ ]المائدة: ه محبموتحرثم7 

الحبةبين فجمع ه لإلم ثومه بجامن ولا ّهلآش بتجدوث.ف، ■.^>، ٥٥٦ءدآعرر آئثد،؛مح؛ن 
فهاواه متبادلة الخحبة هذه افه جعل ولذللث، اض، سبيل ق الجهاد وبين 
فأكليشاء، ما يخلق تعالئ فهو ؤإلأ حلقه، بين من واختارهم اصهلفاهم أنه عن دليل 
فهيحلاتق من أعيننا ترئ ما وكل هة، سلطانه وق ملكه ق والكل بيده، الكون هن-ا 

ممهؤثلا ؤإغنر بجدوء يق إلا سء تن ؤوإ0 بقوله• افه به أحتر كما بحمده مسبحة 
إ؛أهتا.وليحبوه لمحبهم هؤلاء اختار فقد ذللث، ومع اة[، ]الإسراء: ^ دسايءحهم 

يجوزلا الذي القول ~وهو ؤيح—V يجبا هو يولونه، والخزمنون الودود، فهو 
غلاظس ذللث، أنكر س بخلاف والجماعن الستة أهل قول وهذا سواه— إلئر 

افهأن ينكرون الذين كالأثعرية المزولين س وأمثالهم الجهمية من والأكباد القلوب 

مننأييداودء.الألبايلااصأححوصعيف الملامة وصححه أبوداود)١(أحرجه 









المة

وتعالئتارك اف إن الماء: أعل ي رطادي ه -صريل س نأب، فلأن أحب 
الأرضءرا،أهل لمحبه الأرض؛ ي الشول له يوصع ثم لمحيونه، فلائافأحبوه، يحب 

افهبمحبه لمن افه من القمل فهذا 

كافرلكل فتمكن افه، نحب أنتا دعوانا أما لنا، اش محبة إلئ محاجون فنحن 
ادلالته؟ رما ذلك حقيقة ما لكن يدعيها، أوناحرأن بر من إنسان وملحدوأي وزنديق 
الأتياع:ض تكون ورسوله لته المحية 

^٧١٤إن نقول: ولا ؛؛، JUIق هي الحقيقة ق الحبة أن الإنسان يعلم أن بد لا 
افمحبة نما الأساع، مجن هي القلبية الحية لأن القلبي، يمعناها الحبة عن يتجرد 
الحبةلهدم وظا> لأزم أثر ه بثه والألترام العام، الأتاع ي رسوله.إلا ومب 

وأعمالجوارح سلوك ق يظهر هذا فإن صادقة المحثة كانتا فإن نلي، عمل ص اض 
الخصا.

أبنمهما كل ؤيبغمى الثه رسول أحثه ما كل العبد بمحب بأن وذللث، 
محهستج مجا كل ول عمل، كل ق به ؤيتتأمى اه.، رسول 

الكبمرئ، ونعمة عفليمة ثمرة للعبد يثمر غيره علئ رسوله ممة وتقديم 
٠^١^٠الحديث، ق جاء الإيمان، حلاوة وهي ألا ملذاتما، ولا جميعا الدنيا كنوز تعادلها 

تجدفكونك آحر، شيء وحلاوته شيء فالإيمان الإيمان® حلاوة بهي وجد فيه كن من 
جنةهي هدْ بأن وتشعر شيء، كل اماملثظ يهون فإنه نعيمها، وتعلم الإيمان حلاوة 
جنةيدحل لم يدخلها لم من جنة الدنيا ق ®إن جإ؛بج: الإسلام سح تال كما الدنيا، 

افه.بإذن بالجنة تنعمكا يكون تلثلث، ل الإيمان بحلاوة تنعمك فبقدر الأحرة® 

قوالشبهات والشهوات بالكفر وحلمتا وحجثت،، تلوببمم أغلقت، الدين أما 
الإيمان:حلاوة ق تال. بافه، والخياذ النار أهل هم فهؤلاء ومبه الد ذكر عن الدنيا 

(.٢٦٣٧لم)وم(، ٣٢٠٩الخاري)أخرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

ؤإنشيء، أي المب ي عليهما يقدم فلا سواهما،، مما إله أحب ورسوله اف يكون ®أن 
أوالزوجة أو التقى أو الأهل محبة مقتفى ْع اض محبة مقتفى ين تعارض حدث 

تباركاف محبة مقتضى يقدم أن يجب فإنه والأصدقاء، والأخلاء الأحباب من ذس غير 
لأنالأول، عن مع وهذا له« إلا يحبه لا المرء يحسمخ ءوأن تال. ذللث،، عش وتعالئ 
منيةالخلق ين العلاقات هذه تكون أن على بجنهم، فيما علاقات من لهم لأيد الناس 

عزيزآ آثثؤتن عل آذثت ؤمحتيت|وتحيممو الآية عب دلت ما وهدا اف، ق المحبة علن 
اْ[.لاJائدة: ه ُالكفلأى 

والجماعةالسنة أهل منهج ق وتُليقاما مدلولأما ق والأحاديث، الأيات نكل 
واحدة.وحقيقة معس على وتدل دائما ترايعل 

محبتهماوقدم ورسوله، اه وأحب حلاوته، وذاق الإيمان، محلعم ذاق نمن 
تنمرأن لأبد فإنه الكريم، لوجهه خالصا ه إلا يحثه ولم أخاه المرء وأحبا شيء، كل 

التار((را،ي يلض أن كمايكره منه افه الكفريعدإذأنقده يعودإلى أن يكره رروأن ت عنده 
اشرسول أصحاب، وطب الأخدود، لأصحاب جرئ قد وكما اكاكة، الحالة هي نهذ.ه 
ذاقوالأتم أبدا، ديتهم عن يرجعون ولا ومكان، زمان كل ق المؤمنون يمتن كما و. 

الإيمان.حلاوة 

قلللا يوم عرشه خلل نحتا افه يفللهم الدين س وتعالئ تبارك اه يجعل دلهدا 
عنتجردت محبتهما لأن عليهءر؟، وانترقا عليه اجتمعا افه ي تحابا *رجلان ت ظله إلا 
التيالمحبة هي وطe الناس، عليه يجتمع مما لغرمحى أو لثهوة أو لهرئ تكون أن 

وتعالئ.تبارك افه عند تدوم 

ضت، ليالقيامة يوم محبة وكل صلة، وكل علاقة، وكل نسيط، فكل عداها؛ ما أما 
بعضهمويعادى بعصا، بعضهم ويلعن يعفى، من يعضهم دبمرأ مقْلوعة، نهي .٤، 

)vt(.لم وم)٦١(، البخاري أحرجه )١( 
ومسلم(، ٦٦٠)الحائي أحرجه )٢( 



الحيات

بنقيرتنضعدوإلأقيٌكييمن؛ آلآء-لأء ؤ الدنيا الحياة ق مودتم عش يعشا 
الآحرْ.ق وأحياء الدنيا ق أحياء نالمتقون [ ٦٧]الرحرف; ر.(ه 

منأرجى المحالة عند يكن لم قال• أنه الصحح ق أنس ث حل• ق كما ولهذا 
افرمول نحب فنحن ممعنا، ما أرجى هذا تالرات أحبءرا، من ح ارالمرء توله 

معهم.نكون أن ونرجوا وعمر، بكر أبا .ونحب 
لهم.بمحبما بمم نلحق أن نرجو فإننا بأعمالنا ببمم نلحق لم إن كلامهم؛ فمعنى 

المحية:9أورتحقيق الأه اثرمحبة 
لمالدرجة، ق ورفعه علوا لصاحثها تثمر أنها؛ المحبت تحقيق وأثر اف محبة أثر 

كجهادهم،تجاهد أن من الجوارح عمل بك نمر إن المحثة، هذه لولا إليها ليمل يكن 
وأنيهالثلئ،، تحبهم أن فيجب كبادتبمم، تتمي أو كأمرهم، بالمعروف تأمر أن أو 

عاداهم،من وت٠رادي أبغضهم، من تغض وأن مرافقتهم، وتعار شارك اض أل ت
أنأد قربمم إر تصل وأن المجير، الخير من دتحارِ تارك اث ~باذن تمل وبدلك 

الدهروالماعون العالد١ون ه لوممر وغاية ونخركبير، عظيم، مرق وطا تل*نومتهم، 
لدلكا.تحقة م لكانت كله 

إنحيث، والعيادة بالأيمان، علاتتها حنث من تدمنا ما هى إذن المحثة فحقيقة 
تياركاف وهو يحبه من وض أمر عش نطا، ولا أمنا يقدم لا الحقيقة عر الحب 
الحياة،شئون من شأن كل وق والخلائية، الر ق الامتقامة لديه ذللث، يثمر مما وتعار، 

وامتثالها.الحية لحقيقة امتحائا اتثاعه جعل الذي ه اف رمرل سنة و١تاع 

وممنويحيونه، اف، يحثهم ممن يجعلنا أن العثليم العرش رب الكريم اض أسأل 
إرويدعو ومجتمعه، وأهله ه نفق الإيمانية القلثية الحقائق وهذه الأعمال طْ يقيم 

مجييج.ممح إنه ذللث،، 

(.لم)•tnوم(، ٦١٦٨الخارك،)أحرجه )١( 





المة

وكيفمولده، عن عنه تتحدث أن محبته •ن أن فزعموا محبته عن وصلوا 
جهاده،يذكر لا ثم صححها، أر مرصومها أو صعيفها ذللئ، ق والعجاف، كال،، 

مولدهعن يتحدتوا أن معد ه؛ وسدنه يتعلق،شخصه كله ؤإنما إليه، دعا رما ودعوته، 
بت،ما ذللث، ق ؤيتكالمرن بافه— "والعياذ عشما أحياثا يسمونه بل حيا، ذللث، ؤيعدون 

ويقتصرونعليه، وسلامه الاه صلوامت، وعيثيه، وسعره، لونه، عن يثبت، لم وما أيصا عنه 
والمرصؤع.يالضعيمؤ الصحيح ؤيخلعلرن الجانب، هذا على 

فمحبتهموالجماعة السنة أهل المزمنرن أما عندهم، اطه رسول محبة نهده 
كماألمحناآنفا.

العد9وة:رابعاة عن نبذة 

الموال:

نبذةنريد العدؤية رائعة تذكر الصونية عتد الحبة تذكر عندما الميح• محيلة 
هتها؟موئقتا وما عتها موجزة 

الجواب؛
العشقشهيدة أو الإلهي، الحس، شهيدة البعض يسميها التي رابعة تذكر عندما 

الأفلام_lJ^، حديثا تم نيل، ما فيها وفيل كتب، صثج القديم ي هذا وكان الإلهي، 
بالاثه.والعياذ العدؤية رابعة باسم 

إنحيسثإ والتعديل، الجرح أئمة قاله ما فيها نقول أن العدؤية رابعة ل أراه فالذي 
عنها؛يقول والتعديل— الجؤح وق الحديث، ق أحمل. الإمام وهوتلمين. وؤهلؤ — داود أبا 

الدينالعباد، صلال من كانتؤ العا.وية رابعة أن أي: الزندقة، على رابعتهم ®ورائعة 
كلهوشأتبا أمرها أن تزعم كانت، فهي نيهم.، سنة عن وحرجوا همادتمم ؤ، صلوا 
عماوامتنعت، بالمحبة، ها نفوعلقتخ بالكلية، والرجاء الخوف، فأّقهلت، محية، 

انمارئ،ترما وترهثنتإ وستلتإ وغيره، الزواج من اء للنوتعالى تارك افه شمع 
وماثثتإ فما ئئبج؛بم، تال كما فهي لعباده، وتعالئ تارك الله شرعه الذي يالتبتل وليس 







القلوبأعمال سلسلة 

التيالأمور، من ذس وغير العمل، إتقان ق والاجتهاد الحسنة المعاملة لكن 
حن.أمر نهدا ليهتديا بعضهم تلوب بما الذ بمنع أن يمكن 

الطريق،اصيق إلئ واصعلرارهم عليهم، باللام الدء ترك مجن اف شرعه ما أما 
لكنكاب أهل أوكانوا الكتاب، أمل س يكونوا لم إن خاصة أوذبائحهم أكلهم وترك 

أهلق الأصل ل مشروعة كانت ؤإن نهدم العملية، الأمور من وغيرها يدبحرها لم 
تريالأحكام هذه أن إلا وأمثالهما ومصر الثام بلاد موخعهم الذمة ~وأهل الذمة، 

عليهمينْلبق ولا ذمة بأهل ليسوا هنا الدين كان محان هنا، إلى جاءوا ند أبمم دام ما هنا 
العقد.ذللت، 

سو0رإ المحبم ممن ناتج الص؛ر 
المزال:

لمنأنه نفسه ي يثقل ويحسن الصلاة إلى يقوم الذي أن ذكرتم المخ، فضيلة 
علىصر أنونع: ثلاثة الصير أن ونعلم المنافقين، صقامت، من صفة فيه ويكون ^٠٢؛،، 

إلئيقوم الذي فهذا المؤلمة اش أقدار علئ وصبر اض، معصية عن وصر افه، طاعة 
يقووتافه.؛؛؛ إن ثم الله، طاعة على الصبر من يكون ألا ثقيلة ؤيجدها الصلأ؛ 

هوذللث، وأع وعيادة، ف طاعة القتال فهذا [ ٢١٦لالمر؛ت ه لكم ءلمبمىم١أ٠ث١لو٠وكر٠ 
انميادة؟ق شرطا الحبة تكون فكيف، المزمنين، نفوس على كارها 

الجواب:

كماالم،.، إلمح، رجل جاء فئد ونتيجته، العمل مقدمة ذهنه ق اختلهل الأخ هذا 
ولوءآملم تال: كارها. أحدي تال: >>أطلم،< له فقال ءالمند، ق أحمد الإمام رواه 

إللا أن أشهد وتل: الحق عن لق نففأرغم كارها ص لو حتئ كاريءرا، كتت، 
بمص،وأن الإيمان، يحب أن فيجب ذلك، فعل فإذا الله، رسول محمدا أن واشهد اه إلا 

الالصح؛أحة،)اْاا(.ق الأل-اي العلاعة وصححه (، ١٠٦احمد)xj )١(أحرجه 



المة

الصدر،متشرح وهورانحن يقوم فإنه يحيها، وهو مجهدا متعتا كان إذا نالإنسان الصلاة، 
١^١^،لأن وهذا، هذا بين تعارض نلأ وهومتعب، يقومه الذي القيام هذا على ويمثر 

ؤإنعليه ضر وأن العمل لهذا مح؛تلن، عن يتج والصبر المحبة، هي للعمل والمقدمة 
ضريجعلك العمل لهذا *حبك لكن كره، فالقتال بقلبك، وتريده تحبه لأنلث، مولنا كان 

افه.أمر امتثلت، ند بدللث، فتكون اش.إقأشرءه أن من ناع وحبك عليه، 

أوالقيام، كراهية من نفوسنا ق جاي خلقي هو ما نجث أن المقمحود فليس 
المقمودليس فمثلا الإنفاق، كراهية من أو الجهاد، كراهية أومن ، التعب، يع النهوض 

عنذلك،— افه ذكر —كما جما حثا المال نمحبح فنحن الخال، نحثح ونحن تنفق ألا 
ؤيجاهدفيتفق( وتعالى، تبارك اض محبة يداغ الءألاءة علهم، يمر المزمن( ~لكن الجميع 

كل،•عن( ولتم( رب م( 

محرمات:يتضْتما تطويؤية دورات حضور حكم 
الموال:

مهاراتلطؤير دورات لتا تحض وأحيائا جدة مطار ؤ( تحمل نحن الشيخ: فضيلة 
 jوصورموسيقى الفيلم هذا وداخل غيره فيديوأد أفلام الديران هده ييتخلل لعمل(، ا

علناورسوله اف لايحبه مما بداحالها التي، الدورات نحضرهذه آن يجوزلتا فهل نساء، 
الترفيان؟ي مهمة الدورات هذه بأن 

الجواب:

الراجح:ما فيه والقاعدة ية، والخفالملحة بين دائر الأمور هذه مثل( ن، الأمر 
هؤلاءعلوم من نستفيد بأن ارُثح المصلحة كانت، فإن الممدة؟ أم الصيحة هل 

وتعلممدرنا ضح ذللئ، بعد أنلث، تحلم ثم منهم، واحد محل( لتحل، ترقى لكي الكفار، 
عنالتفلر وت٠نص تحضر أن للث، فيجوز ذللث،، أشيه وما النكر هذا تبعد وأن الملمين 

الكلام أو موسيقى من الحرم المؤع عن سمعلث، تقفل وأيثا الحرمة، الصورة 



القلوبأعمال سلسلة 

أنالإنسان عاى يجب مما فهذا وأعظم، أرجح فيها الممدة كانت إن وأما 
وتعالئ.تٍارك الذ عند ذلك يحتسب وأن يتركه، 

اارواقض:م،يايثة 

التقيةالكلية و طية نحن وبركاته، اش ورحمة وحمليكم الملام الشخ: فضيلة 
قمعنا يصلون وهم وإمامية رافضة معنا ويكن الداخلي، الكن ق دنسكن يجدة 

افوحراكم كفار، عم وهل جائزة، المجد هدا ز معنا صلاتهم فهل الكلية، مسجد 
خيرا؟

الجواب:

نهداذباتحنا وأكلوا قبلتنا، واسشارا صلاتنا، وصالوا الدين شعاتر أظهروا إذا 
عقاتدهميظهروا لم ؤإن بواطتهم، ل وتعالئ تارك اض إلئ نكلهم ونحن حن، 

منهم.نريده الذي وهذا مهللوب، أمر فهذا العمل، هذا وعملوا 
بعدنعاليتا اش، عند فهي وبواطنهم نلوببمم أما الدنيا، ل نحن نريده ما غاية هذا 

التحذيروق الشرك، من يتملق؛التحذير فيما العموم سيل على ونتمح نذكر أن ذللث، 
أنهنعلم مما ذلك وأمثال - عليهم نمالئ افه رصوان - الصحابة من والنيل العلعن من 
حمليهم.الحجة أنمنا قد نكون ؤإلأ قلو-رم، بملح أن اممه فلعل عقائدهم، من 

الدين:ض اا1جدبم، يدص من حكم 
الموال:

الدينمعالم تغيير بدللث، ويريد الدين، تجديد بدم من هناك السيخ• فضيلة 
يريدوهكذا الإسلامي الفقه وتجديد الإسلامي الفكر تجا-يد مثل كتابات وله الإسلامي، 

لا؟أم زنديئا نسميه فهل هذا بت فإن الترائي الُ-كتور كأمثال الدين، معالم طس 
الجواب:

بتجديديأيٍا أن يمكن أنه ويحب الباب، هن*ا ل وصل انحرف من أن لأصل اق 





القلوبأعمال سلسلة 

الأسرة،طلاب ومن المركز من أتضايق وأصحت، كشرا، نأحسهم فاشن وليسوا ملتزمض 
وأصحت،اف، ق حئا ئلم ويحلوا أحسنهم، من إلى لأذم، المركز ترك ي أفكر دأصحت، 

خزا؟اف وحزاكم افه أفادكم أميونا الحل؟ فا جدا، محتارا 
الجواب:

ملتزمينليسوا يكونون فكيف الاصعلراب؛ عليه فيخثئ كحالك حاله كان من 

منفيه بما المركز محة اوي نأر تفوق محة تجهم راحل يوم وي اش، ق دسمهم 
حيررسابصامحدهمرذس•

قالكما حالك يكون أن وأرجو التتقل، ل مريع هر ممن تكون أن فأحثى 
الشاعر:

االخبإلأسي،الأولمنقلذؤادكصث،ستمنالهوتى 

—فيلث، الإ4 —بارك التنقل ذكثر فلا فيه، والمشاركون المركز، هو الأول فالحسب 
يربيه،من إلئ بحاجة الشاب أن وهو: وأكرره دانتا أتوله أمر على يدل وهدا لمحبة، اق 

الاندفاعفمجرد شيء، أي ق المصلحة يعلم لا فإنه يقومه، من ؤإلئ يوجهه، من 
شاباؤيجد قرآن، تحفينل حلقة ق يكون فربما المحبة، ق متنقلا تجعله والمحبة والرغبة 

فيتركهحير، نافر مكان ق يكون وربما معه للعب ويدهمثا التحفيفل فيترك الكرة يلمس، 
أنذللت( يترك أن تبل فعليه نفعا؛ أقل فهو صارا يكن لم لأن آخر مكان إلئ ؤيدهبإ 
بمشورته.يعمل ثم وتزكيته، تربيته، وحسن وفهمه، بعلمه، يوثق من يستشير 

؛:Luilllاانذارإلى بحب 'بس من 
الموال:

العصيان_« من وينجيتي بجعلي بما وصحي فيه، ونمت، ما على الإجابة الرجاء 
مرضهذا فأصح اء، التإلئ اكلر يحج، ايتلست، فقد جميعا- والمسلمين اطه -عافاكم 

وأرجوالدعاءالخلاص، فكف، كثيرا؛ أنبي مما ورموله" افه أجمبا "■ولكتي ي شق 
افهحيزا؟ليوحزاكم 



الحبة

الجواب؛

الضلال.من ؤيعصمنا الحق عالئ ؤشتنا ياياك، يهدينا أن اش أل ن
إلئلك وسلة المحة طْ واجعل بخير، فأبشر ورسوله افه تحب أنك دمت ما 

حرمه!وفد افه حرمه ما تحب فكيف اش، حرمه لما المحبة وترك افه، إلا تحب ألا 
٠^يقوله: المزمين افه أمر وقد الأجشيات الماء الظرإلؤي المحرمات هذْ بين ومجن  ٠٢

يريمابمنمن- 1>؛^ لم دالكأق< مثتبمهر وبجمْلوأ أبمتممم مى لتثمحبجن<دفقؤأ 
وتعالئ.تيارك افه أمر كما الفرج وحفظ المنلر غض من يد فلا •٣[ ]النور؛ ا.ه 

منذنب إلا هدا وما لرسوله.، ومحيا فه محيا تكون فإنك ذلك فعلت فإن 
بالمويةالذنوب، سائر يه تعالج يما بعلاجه فعليك العبي.، على تطرأ الش الذنوب 

تياركيافه والاستعانة أيدا، إليه تر-؛ع ألا علئ والعزم والاستغفار، عنه، والإقلاع 
أنكتعلم وأن والمغريات، المثيرات وترك الذكر، رجلت، الخير بمجالس ثم وتعالى، 

المظر.شأن فهدا هلبلئ،، إلئ توجه سهام هي فإنما نفلرت مهما 
المرأةلك يزين إنه حيث الثيهلان، تزيين من إلا هي ما المظرات هده أن واعلم 

لكانت،بالحلال تزوجتها لو ولكنك معلما، ، UJLiؤيجعل حراما، المظرة كانت، إن التي 
حرام.وهي عليه تراها كنتا عما عيتلثج ق بكثير أفل 

وأز0الئيaلان تزيين أن المقصود لكن فيها، للتفصيل المقام يسع لا حالة وهذه 
هذافإن وتعالى تيارك بافه اعتصم العبد ولوأن لهذا، الثماب يدفر الذتم، هو ؤإغراءْ، 

قذللئ، ورد كما الإيمان حلاوة تلبه ق وسيجد ذلك(، عن عوصا له سيكون الاعتصام 
الكافيا٠بكتاب،رالجراب بقراءة وأنمحلئ، الحديث(، 

افه.ثاء إن يردك ما فيهما فلعل الجوزتمر، لأبن الهوئ، ءذم وكتاب 

المراكزالصيقية؛ض اوسب1ب يتفر من حكم 
الموال:

هذهمن المماب يتمر من هناك فإن الصيفية المراكز ن هورأيكم ما الشيخ: فضيلة 
فيرةاالث(؟فمارأيكم فيها، ويرمهم الشباب يحث( من هناك القابل وق المراكز، 



القالوبأعمال طسلة 

الجواب:

قياح،يعضها ق أن كما المحاسن من المراكز ففي الآحر، عن يختلف مركز كل 
الخرمها يكون التي افراكز فهاك الأحرئ، الأمور س أم وكأي كالمدارس، نهي 

والحق,والستة النافر والعلم 

أزكىولا المركز، زرنا عندما وشاهدناه لاحظناه الذي هر ض— —والحمد وهدا 
أشبهما أو معاص أو أ-محمناء أو انحراف المراكز بعض ق يكون وقد ، ٠٥١على أحدا 

نأتول:المراكز كل نر ولم نعلم لم لأئا لكن المراكز، هده بعض ق يكون ند نهدا ذللت،؛ 
يعتليلا الأمم فمجرد الأمم، بمجرد مهللما أويمدح سيئا أحدنا يدم ألا العدل س إن 

مركز؛دعةأو وفائدة، و٠لاءة وحق منة مركز هو هل لكن مركز، اسمه لأن معنى 
التفريق.يكون مهدا وصياع؟ وضلالة 

ؤإنودنياك، ديتالث، ق يقيدك وما والaلاءة، والخير الحق تختار أن إلا ءليلئ، فما 
الكثيرةوماثله المنكر فلإنكار أمرا عته علمتؤ أو رأست، أو غيرك على لحفلت، 

مهللئاتدم أن أما ذللث،، أشبه أوما عليهم يوثر س طريق أوعن فأنكر؛تفسلث، المعروفة، 
الإجحاف.وس الغللم س نهدا 

اش:إلى الدعاق بين انتقارالشحناء 

الموال:

ومنالعالم، طلية بعض هناك وبركاته، اش ورحمة عليكم الملام الشيخ: فضيلة 
العلم—طلية ~آىت الشباب هؤلاء أن المشكلة ولكن الشباب، بين القيادة لهم الدين 
حميما،كا توجيهية كلمة من فهل الرأس، له يشيب، ما والشحناء اليغضاء س بيتهم 

افهحيزا؟وجزاكم 
الجواب:

الدين«رنتحلق وممن الشعر تحلق ررلأ عنها أمحر كما الحالمة هي هده 
الترمذي،.سنن وصعيف اصحح ق الألباي العلامة وصححم (، ٢٠٠٩الترمذي)أخرج* )١( 





كازبا آع^^ال سااساه 

تردولا يرد أنه يرئ عندما ؤيحسك ؤيتأث، يندم أن إلئ الأمر هذا يه ميولي 
قكان إن يرمح أن بد فلا فيه، تتكلم ولا ننك ويتكلم تبماجمه، ولا ؤيهاجمك عليه، 

وتحالى•بارك ش إخلاص نله 

وجوهق نمق حثالة من زمان كل ق لابد أنه فاعلم كيلك يكن لم من وأما 
معهاحيلة ولا دواء لا الحثالة نهدم الخير، أهل من الشباب، بين المرنة وسثا الدعاْ، 

الشاعر:قال كما أيا، 

هحيلذاب الكي يس ولم م بيمن فة حيلي ل
ههتاويللفحياك-يفيو ايقمق يخلان كن م

حيلةفلا شيء، أي يختلق الذي الكذاب لكن وتركه، عنه أذنيك تقفل تل فالممام 
شامافتة هناك يظل أن لابد أنه علمنا فإذا اش، عند ذلك تصروتجنب أن إلا فيه 

فلاباياطل، ومهاجمتهم الهدئ ولأهل الحق لأهل والبديع والتضليل والتثهير القطع 
الشبابق يكون أن فأرجو يكن، لم وكأنه عته، الملرف نغص وأن نحتمل أن بد 

وعنالبغضاء عن يرفعون يجعلهم ما العالية السامية الرفيعة الأخلاق من الصالحين 
الدعوةشياب بين فيما والبغضاء الشحناء هده يثير من ٌأماع أو بيتهم، فيما الشحناء 
والهدي.والخير 

__:llلأمل نصحة 

الموال:

يالصمحوأ هده نهضة ي كا نصيحة فأرجو اليمن أهل محن ولحن افه، ي نمك 
حيزا؟افه وجزاكم الوقت هدا 

الجواب:

ولايعمر ألا لم المعلى أنه أبه أن أؤيد ثم افه، ق أحكم فأنا ارثه.حيرا، جزاكم 
الاستعمار،من بتأييد لحن أنشأناها أو الاستعمار، أنشأها الي الفواصل بءذْ يعرفئ 

الإيمان،ق واحدة أمة كلتا فتحن وهذا، وهدا سعودي وهدا مصري وهذا يمني فهذا 



الحية

الد:رسول الأتي؛ وق المموئ، وق 

الشلةيه أنمي فإنما الشام أهل أر مصر أهل أر اليمن أهل نقول؛ نمدما 
يكنكان من نيعتون اليمن أهل يقورن؛ المالح الملف كان كما الجغرافية 

مىعندنا الإنسان وحشية بما، نعرف لا فنحن هؤلاء رصعها الذي الحدود أما 
أءقر«كنوة وٌواطتهم بلادهم يحسب لا عقائدهم بحب الناس فنصنف عقيدته، 

ت]الحجرات عن\آشأمأءكزه 
أهلنحب أن حمينا عليتا يجب ذلك يعد ثم أوصحها، أن أحب حقيقة هده 

إلئدسهم القلب برقة ووصمهم عليهم، وانس اجهم ه اض رسول لأن اليمن؛ 
بالعناية،جدير الشعبم، فهدا هتا وس وملموس مشاهد وهو فيه ثلثا لا وهذا الحكمة، 
العلمبطلب يهتموا أن البلاد؛ هد0 إلى وجاءوا البلاد تلك، أهل س هم ممن وحاصة 
ينثروهوأن هنا، مساكهم ول تجمعهم أماكن ق ينشروه وأن الصحيح، النافع الشرعي 

وبالداعيةوبالموعنلة، وبالشريهل، بالكتاب، إليهم بجعثوا وأن أهليهم، إلى رجعوا إذا 
وهناك.هنا رالجمامة المنة أهل بين اقه، بإذن التواصل ليكون 

انمدخاتJش^بتصيحه 

المزال:

لهم،كلمة توجيه منكم يطلون الصديق مركز شباب الشيح؛ فضيلة يقول؛ 
اطهحيزا؟وحزاكم 

الجواب:

لهذهاطه.لظ نتقي أن هو؛ أولا ونفي إحواف، يه وأوجه أنوله أن أريد الذي 
تباركاف تال كما تكررها- أن ق حرج -ولا الأحرين ؤإلئ الأولين إل النه وصية 

[.١٣١ساء: تاكاقتأه ^\uy\ يجتيزمحطم أدم-أ أمحا وتعالى؛ 
تحقيقق تجتهدوا وأن الدين، هلءا وحمل الدعرة أمانة تقدررا بأن أوصيكم ثم 



اأمم^ال سانم^اه 

السلفومنهج س، اش رمول لمة واتاع ش بإخلاص وتعالى بارك اش إلى الدعوة 
وأنبيتكم، نما تتحابوا وأن والأهواء، الفتن، مضلات وعن اليع عن والعد الصالح 
الطيبالزاكي الشباب هدا الشيهلان يجمل وألا تشاوروا، وأن تعاونوا، وأن تآخوا، 
وؤلوقرئا أحزاتا يجعلهم ألا والشبهات، الشهوات شباب من الأمواج هده ق الغض، 

أويتكلمأويغتابه، هدا، ي يطعن منهم وكل [ ٠٣]المزمنرن: خءءلأاقء*افيميا.٤٠ 
ماالفتن من يإياكم يحفظنا أن اش سأل الفتن، من يبث، أن يريد ما بيتهم يو؛ع أد ب، 

ظهرمنهاومابملن•

ومتابعةوالأناة، والتحمل بالصر وأمثالها، المراكز هذه علئ القائمين أوصي ثم 
وأعمقأشمل تربيتهم تكون أن أجل من ذهابمم؛ بعد بيوتم 3، أمكن ما الشباب هؤلاء 
اممه.بإذن الطرية الغضة القلوب لهذه وأنش 

وتعالى،تارك الثم طاعة ق والموحهين المربين يطح أن لم المالشباب وأوصي 
يعودواوأن يه، يوجهومم ما يمتثلون بحيث الظام ومن الانضباط من يكونوا وأن 

وأكثر.أكثر التربية من والفائدة للضر وحصول لهم خير هدا ُفي ذلك، على هم أنق
بالهدئحميتا علينا يمي أن العفليم العرش رب الكريم اض وأسأل هذا، 

إنهومولاها، وهووليها زكاها، من خير فإنه تقواها وقلوبنا نفوسنا يزق وأن والاستقامة، 
العالمين.رب ف والحمد مجيبا، سميعر 

اومستحنمهةت

تفصل.لا وثيقة علاقة والعبادة والإيمان الحبة بين العلاقة ن أه 

الذلكمال مع المحبة كمال هما أّاسيين بأمرين إلا تحقق لا لعبادة ا* 
والخضؤع.

والمشرك.والكافر والمنافق المؤمن بين ;، ^iJالتي هي لمحبة ا٠ 

عفليم.وهوشرك المحبة ق المتحرقة الفرق بعمى من الشرك ونع نه أ٠ 



ائحة

ومحمدإبراهيم والخليلأن عمونا الأنبياء هم أأةمح)ئ ض المحبة حقق من عظم أ٠ 
حصوصا.أجمعين عليهم وسلامه اف صلوات 
أهواءلأن الحق كلمة يقول لا أنه الخلق حاف من كل ل الواصحة لمة ا٠ 

الحق.ذلك تخالف الناس 

ولرسولهف الاتثيع الحبة نمار من ن أ٠ 
أأ§لةا•اش ويحبون فظي الاه بممهم أئبمم الرحمن هماي صفات من ن أ٠ 
عليهمحمد نبينا محبة هي عفلمى محبة عتها يممرع وتعالى تارك ف الحبة ن أ* 

واللام.الصلاة 



ااعهال سالسان، 

الرسول.محيه 

آلهوعلى محمد سنا على وتارك وملم افه وصلى العالمين، رب لذ الحمد 
أجمعين.وصحبه 

ويعدن

الميلمجرد على زائد أمر التميع• ق وهي معروف، اللغة ل الحبة معس 
مارمحية المؤمنين، ومحبة .، رسوله رمحية تعالئ اض فمحبة للمحبوب؛ الهلثيعي 

لابدإذ ذلك؛ من شيء إلئ الملمعي الميل مجرد علئ زائد أمر هي - الدين من اف مع 
تكليمي.اختياري جالبا من مها 

متعلمةعامحلمة مجرد لمت الشرعية الحية إن أنول؛ العاصرة رياصطلاحاتنا 
والعمل!والإرداة، والمقل والخامحلمة، يالوحران متعلقة هي ؤإنما وحده، يالوجدان 

الإيمان،من مهم حزء إئيا إذ الجوارح؛ وعمل القلب، عمل 

أي؛وعمل، قول للجمح~ معلوم هو سكما والجماعة التة أهل عند والإيمان 
مواصعه.ق مبين هو كما والجواؤح، القلب وعمل واللسان، القلب تول 

والوحدايالهلمعي الميل مجرد هي اض. رسول محة أن ظن فمن هدا وعلى 
التفريطق الأمة من محلواف أو؛غ هوالذي الفلز هدا لأن ييثا؛ غلطا غالعل فهو ~ ه ل 
قوأوقعهم معه، التأدب وترك تحكيمه، وترك شريعته، ونبذ سنته، وترك تباعه.، اق 

يشماناله،وتغنيهم بذاته، انماؤلفي تعلمهم مع هذا وحكمه، هديه يدي يين التقديم 
عليهواللام بالصلاة ولهجهم كزكره، بكائهم وريما بكماله، وإءجا>رم 

والتمسك،أمره، وامتثال طاعته، هي اليي. محبة معنى إن قال• من وكذلكا 
؛اللازملها نمير هو هذا إن إذ هذا؛ ق الحقيقة كبد إصابة عن مقصر نهو نته، ب

والممتضن.

لوالتحقيق ومعناها، حقيقتها لا ومقتضاها العحبة لازم هو والامتثال غالهلاءة 



الرسول.محبة 

أمرالأعشار بيدا نالمب آما، ذكرنا ما ويشمل يجمع ذلك على زاني أمر أما ذلك؛ 
الإيمان.أمور من عفليم 

الحبكان ءإذا يقولت ، تعالئ— اش ~رحمه تنمية اين الإنلأم ثخ ذلك بين وقد 
الأعمالوأصل وغيرها، الدينية الأعمال أصل وهو باؤلل، أو حق من عمل كل أصل 

،العملانورسوله، افه تصلويق الويتية الأنوال أصل أن كما ورموله افه حب الدينية 
الأعمال،جمع أصل هي المحية والتصديق، المحية هما إذن العغليمان القلبيان 

الإيمانيةا،.الأهوال جمح هوأصل والتصديق 

ورسولهسالمي اطه حب هو العملي الإيمان *أمحل آحر؛ موصع ل ويقول 
الوحده افه هوعيادة الأي التأليه وهوأصل العمالي، التوحيد هوأصل اش وحب ه، 

هووهذا الخفؤع، أنولع أكمل مع المحتة أنويع أكمل أصلها العبادة فإن له، شريك 
الإسلام((.

-صاد:قال كما الجية، j الإشراك واف انمالي الإشراك *أصل وقال: 
هآثد.ثثاق، ^١^١ ذقآ نحؤبأكمؤسأش د١ ١Jآناأش دون ينخلس ودبثألشا;ترامن 

١٦٠.]

نيل؛اش، إلا إله لا بأنه أواكهادة وسار— —تارك افه تأليه أن هو*علوم وكما 
هوثاِلهتائ الأية j كما العيادة، هو: فالأله الوله، أومن الأله من مشتقة إما 

درجاتمن عليا درحة هو: بالرله فالمقصود الوله من كان إن وأما [، ١٢٧]الأعراف: 
له.ثريك؛ لا وحده المعبود اطه.قأ، هو الل.ى المألوه حذا القلسم، تعلق ومي المحثة، 

ذلكعن ونتج ُه، تلوبمم وتعلقت اش، غير أحوا حين المشركين شرك وقع هنا ومن 
شالخالص الحق لهم وصرفوا سبحانه، الله دون من وعثدوهم حم، واستغاثوا دعوهم، أن 

محنتهميميز هوالذي والجماعة السنة أهل عند للمحية العميق الواسع المعي وهنبا آأ؟هئا، 
الشؤع.من أماس أي دون الصوفية يدعيها التي الهاثمة '؛^^ ١٠١١الحبة عن 

أوالشعر من قميدة تقيغ أن يمكن عاؤلفية شحنه هي يدعوما التي الممة وهده 



القلوبأعمال سلسلة 

مفعولها،وينتهي العاطفية، المتفرغات أنولع من نؤع بأي أو حضرة أو ذكر أو حفلة 
ترتعنالي اِ.رارح وعمل القال، عمل تشمل حيث والجماعة؛ المسنة أهل عند بخلافها 

يالمحبوب.القلب ومتعلق وذاكنا معليعا الحالة شذ0 ق المحست، فيكون القالي،، بحمل 

عنهاعبر التي المحبة تللث، فهي الهائمة، المدعية المحبة أو الموفية المحبة وأما 
ومنفهوزنديق، وحاوْ يالحت، اش عبد ءمن فالوات حسثح زندقة، يأتر-ا المالح لف، ال

ومنمرجئ، نهو وحدْ بالرجاء اغ عبد ومن حروري، فهو وحده بالخوف الذ همد 
عنعبر وقد المح^^، هوالقول وهن.ا فهوالمؤمناآ. والرجاء والخوف بالحستا الله عبد 
المشهورالموق الشاعر — المأتور القديم القول لهدا تمديما ~ الزنديقية المحية هذْ 
الله-؛-قاتله قال حنن عربي ابن 

يايدس إلى ديتي يكن لم إذا صاحبي أنكر اليوم قبل كنشر لقد 
ودبرالرمانلغزلأن، ئمرعئ صورة قابلاكل تلبي ار لشدص
ترموممحف، توراة، وألواح اتف، طة وكعبان، لأونوبيتا 
يإبمافديني مايحب ركايثه يوجهن أئى الحب بدين أدين 

هياش. رسول ومحبة افه محبة وأصبحتإ المعس، بمدا المحية أصبصتإ فلما 
اعتنمتهالش أوالعلوانف، الأمة وقت قيد ولا صابعل يحده لا الذي العاطفي الهيام هذا 
المنامثةالفقرة ق اض— ثاء إن — نوصحه سوقط ما عالئ العظيم، الغالو ق المحبة هده 

المحبةلهذه لجهلهم إلا ذللت، وما وحقيقتها، الشرعية، المحبة حل عن ^، Jijوحرج له، 
هي.إلا وتعالئ- تبارك - اش مبل لا والتي اممه، شرعها التي 

اأثأتات،اأخام ي9مقنا أن ممال7ا نرجوالله جدا، كثيوْ محيتم. ومهتضات ل9ا3م 
يماثااحدلث 

ك^ L_J|تحقيق 

ركنهي التي الشهادة هذ.ْ اض، رسول بأنه لهالشهادة تحقيق هو ذللث، وأعْلم 
كذللئ،وتعني أمر، ما كل ق س طاعته نعتي التي يالرسالة له. والشهاد١ة التوحيد، 





اتملوبأعمال سا!سوة 

حاورْ،،راآ.حوارمن وليحسن إذاائتمن، ولودأمانته ا، إذاحد حديثه نليصدق 
أمانه،الناس أعظم رأته لهجه، الناس أصدق أته لوحدنا الني ■حلق ولوتأملنا 

يهالاقتداء يجس، الُظمى. شمائله من وحزء نؤع نهدا جوارا، الناس أحس وأنه. 
رمقتماها.ولازمها ه^، محته هوتحقيق وهذاا فيها، 

نزاع:م9ضع كل ض تحكيمه 

ولاأحد تول، يقدم فلا نزيع، موصع كل ي مجته.تحكيمه لوازم أعفلم وس 
—تاركائته يقول وحكمه، التي. نول على حكمه ولا نظره، ولا اجتهاده ولا رأيه 

السجثزسهلحثئ معا يح>ةيق ورؤثثُيدطوثحئ هلا ؤ هدا؛ ق وتعالى" 
[.٦٠لاو_اء: .ه نملز\ييثا 

ثملت،الأية الهدْ —ت المنازل؛، ررشؤح ق جهفأب القيم ابن ذكر —كما الأية وهن>ه 
ومقامالإيمان، ومقام الإسلام، مقام اكلاثة؛ المقامايت، ففيها اكلأيث،، الدين مراتس، 

ب،ثذكزق. حئ يوينوث ثُ وره، ثلأ ؤ الإسلام: مقام ق فالتحكيم الإحسان، 
![٦٥: ٠٧.]

المج؛نفي مقام ق والإيمان لما، ميكونا لا فإنه الرسول. بمحكم لم فمن 
فمن[ ٦٠]الشاء: شجثرسهلح^ ؤمما 

بهحكم يما الحرج عته وانض افه.، رسول حئم -أي؛ فهومزمن الحرج عنه انتفى 
هوالمزمن-نهدا النم،.، 

المهللقالتسليم وهي، الإحسان متآة تحقيق هو وأجل ذللث، من وأعلى 
يهحكم لما مطلما تليما الموس فيسلم [، ٦٠تاو؛سا»؛ يعيما ؤومشوأ 

رأيهعلئ ولا عقاله علن لا يعرصه فلا محر، س به أمحر ولما أم ولما ه، افه رسول 
بشرتم،<،.فكر أي أو مخلوق أي علن ولا شيخه، قول علن ولا مذهبه علن ولا 

زٍا»اوشلكة«^، IJVالملامة،وحث (، ١١٠الإبمانء)r/ فب»فب اليهقي أحرجه )١( 



هالرسوو محبة 

وقعتالذي العظيم المنكر ذلك ه ~ المقام هذا ق عليه تنبه أن يجب مما ؤإل 
يعفىإظهار وُع الّ؛ي ضمة دعوئ ح منها كتيرة طواثف أر الإسلامية الأمة فيه 

هوتوذلك وزعمرها، مصته، وأظهروا حقه، أدوا قد أمم بما يظنون التي الشكليامتا 
وحكمهوهديه ج^، النثي منة ومعارصة حيابمم، شئون ل الوضعية القوانين تحكيم 

الأحكام.سلك وشريعته 

مقاممن وحط إهدار هي بل النبوة، مقام على وجرأة اش، على جرأة نهده 
ئدافأن العبد يشهد أن هو افه.ؤ رسول محمدا يأن الشهادة معنى لأن الرسالة؛ 

رسولهوإلا فما به، يأمرنا ما يكل ونلتزم أوامره، ونتح لنهليعه إلينا الرسول هذا أرمل 
ء.اش عند س مبلغ 

قولا أنمهم، ق وديته الله شمع يقيمون ولا ورسوله، الله حكم يرفقون فالذين 
التعليم،أومناهج أوالأجت٠اع أوالاقتصاد أوالحكم السياسة شئون ل ولا مجتمعامم 

لهينشدون أو الموالي، له يقيمون أمم ينفعهم فلا الحياة، نواحي من ناحية أي أو 
بعدويزعمون أشبهها، وما والمعراج الإسراء ليلة ق بيعيه ذكريات، أويحيرذ الأناشيد، 

•الله.ؤ رسول يعظمون وأمم مؤمتوق، أمم ذلك 
ه^،الله رسول سنة يطبق من ثعادوا هذا من أبعد إلئ الشيهنان حم ذهّ_|ا وريما 

هديه،عن حايج أنه أو للرسول، مبغفى أنه بحجة ه^، حديه ويقتدي بما، لن، ؤيتم
والألقاب.التهم يأثغ ويخزونه 

الئه.ؤ،رسول محبة تركوا الناس هؤلاء أن على الدالة المنكرات، أعفلم من فهذا 
افهفضله ايثه.والذي عند لمنزلته ولا نبوته لمقام ولا لرسالته ولا وزئا، له يقيمون فلا 

أجمعتن•العالمين على بما تعالي، 
—والصحابة الكرام لمؤ الس المؤمنين لحال ، مخالفهذا أن شلثؤ ولا 

مل(ءؤإثاَكاث وتعالى"' "تبارك افه تال كما حالهم الذين عليهم" تعالى اممه رخوان 
١^١ض،فلا [ ٠١]الور: سمتاالعنأه آلمحءيراإدا 



ال^اسمبأع^ال سانم^اتم 

[.٠١]الرر: وه ؤدأذكقدثاامممث قال; ولهدا تردد؛ ولا مدافعة، ولا منازعة، ولا 

وحركاتم،أعمالهم جميع ق سه. حكموا الدين لهؤلأء إلا الفلاح يكون فلا 
إداويُمؤ؛ثت ؤوماَثانإثوين تعالئ; قال كما يه.، يقضي فيما الخيرة لهم تكن ولم 
.[ ٢٦لأحزاب; ١ ل ه أميهم من ائإرآ .ألهم يجن أ0 أمإ ومح؛بوكآ أش ثنى 

هووهذا محبته، لوازم مي هد0 والامتثال، التتفيد بل ^^، أمره ْع اختيار فار 
تال!حين ه الرسول إلؤي بالرد لدللث، تبعا وتعالى~ ~تيارلث افه أمر وفد تحقيقها، 

والرد•ا،  ٠٩تاان~اء؛ ملإآقمولجثإيوأمحيجألآحي فيسمئ 
هو:الرسول. إلن والرد الحكيم، الذكر هذا إل ص، مم؛ه إلئ الرد هو: افه إل 
دينهإلئ يرجمر مماته ويعد الأمور، ق إليه ؤيربع حياته، ق تال بأن سنته، إلئ الرد 

وال؛وه_ُاش تومنول ءؤإزكم قال؛ كما بذلك،، إلا إيمانا لأحد يكون فلا وهديه، وسنته، 
آلآمه]اسم:هْ[.

النزلعمواضع ق ورسوله اف إلئ الرد عدم *ع والمحبة الإيمان ادعى فمن 
ولمدعواها، ق وهوكاذب، المحبة تلك، نقفس فقد الأحوال من حال أي ق والاشتباه 

ومقتضياما.بلوازمها، يامحت، 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ُرمن الثابت،؛ الحديث، ق عته هومعلوم وكما 
الجارفيها أمرنا® الالفذلةت هذه أن إلئ اف— —رحمهم الثراح أصار وقل ردءرا،. 

حاكماأمرنا ليس عملا عمل من أوقاصيا(، حاكما ئ) يقدر بمحذوفإ متعلق والمجرور 
تكود،أن يجبؤ العباد أعمال أن ذلكؤ؛ فمعنى رد، فهر عليه حاتما أو عليه قاصيا أو عليه 

وشرعه.وهديه سنته وتحمتا افه.، رسول أمر نحتا 

سنيعن رغب، ررفمن المح؛ح! الحديث، ق يقول الأحر الحديث، ق وكذلك، 
منه.فليس سنته عن وهوراغب، ه محبته مدعي من اض فمهما منىاار٢،. فليس 

تخريجه.تقدم )١( 
وملم)ا*لأ(.)r^®(، الخاري أخرجه )٢( 







الرسول.محبة 

ويممآل؛ءك^\ءؤ المنافقين شأن هي أذيته أن بثن سحاته اه إن بل الاستهزاء؛ سالة مق 
[.٦١لاكوُة: ه موأس وذونآيرنج_زث\ 

أوالأذيةقيمته، من الخل أو لليي.، القليل أو التحقير، من نؤع ب تول ناي 
العفرافه أل ~نأكر نفاق هو النفاق وهن.ا المتانقين، عمل من فإنه تته لأو له 

صاحبهؤيكون أوكراهيته النص. مض من شيء ءاءأ، بمسد تلب من وما والعافية- 
ظ.منا مر 

الالمسلم المزمن ولكن عظيئا، تفاوتا البي. مصة ي يتفاوتون الناس نعم، 
بشيءالبشر س أحد قلب، يشتمل أن أما قل، ؤإن ه مصته س شيء ص أبدا يخلوقله 

ومنأبدا، س بغفه ْع الإيمان يجتمع ولا باض، عيادا الكفر هو فهدا كراهيته.ؤ من 
الكرام.صحابته ق إيذائه. وعدم زوجاته، 3، إيذانه. عدم ذلل-ج 

الواحدشخصه.، وق ه تفي آذاه فكأنما صحايته أوق زوجاته ق آذاه من فإن 
أنهشك فلا حبيبه أوق صديقه، ق أو زوجته ق آذاه س البشر من أوالواحد لناس اس 
منمعلوم هو مما وطا ا ذلك؟ من بشيء الله رمول ادئ بمن فكيفا هو، اذاه 

ذلك،بعد يأق ولعله لأهميته، فيه ننبه أن أحببنا ؤإنما الحمدس —وفه لمين المجميع 
سئ•الله بعون ييزيدهإيضاحا 

اوغلوسالضه;

سو؛غ ما لكثرة إلا ذلك وما أكثر، مقام إلئ يحتاج الموصؤع هل.ا بعل إن 
محبةق والناس والعافية، والعصمة الهداية اف أل نالباب هدا ن، والضلال الخثهل 
أهلالماجية، والفرقة المنصورة الطاتقة فهم الوسهل أما وومعل، طرفان افه. رسول 

والجماعة.السنة 

رسولهومنة اطه كتاب مقتضن عاى ساروا الذين فهم عنهم، الحديث تقدم وقد 
والعملية.الاعتقادية الدين أمور سالف ق عليه ساروا كما الحبة، هده مر أق 

حقه.-أيما- ينقصوْ ولم قدره، لليي. يجاوزوا لم أمم ذلك ومن 



اأعهال ساد^اانج 

النينِم يقواء الذي الصامت بن عبادة حدث عليه المتفق الحدث سثآمث 
ورسولهافه مد عسى وأن ورسوله، تمدْ محمدا وأن اطه إلا إله لا أن شهد رامن 

ماعلى الجته القه أيحله — حق والنار حق، الجنة وأن منه، ررؤح مريم إلى ألقاها وكلمته 
كانمنانممل((رن.

نندوحقيقته، لمدلوله غهمهم ح والجماعة السنة أهل به يعمل الحديث، هذا 
ورسوله.تمده محمدا بان الشهادة على نْس 

منزلة~وهي منزلته علتا مهما فهو الألوهية، مقام إلى يرغ ألا ت تقتضي نعيده 
إلىبمل لا نهو بلغ مهما المنزلة، ق الخلق من أحد منه أعلى وليس شلئ،- بلا عليا 
أل؛ئولقا•لربه العبودية لكمال، بتحقيقه هو إنما وكماله تمد، فهو أيدا الألوهية مقام 

الكاملالعيل. نهو النه رسوئا حققه مثلما البشر من أحد ذللث، يحقق فلم 
نالكم>ا التكريم، درحات، أعش ق يدلك يوصف أن استحق الأي المجتس المصعلفؤي 

الjىإقآتنيي^لآصا المنجد تحي مندهءقثآ آسن آدوئ بيئئ تع١ائت 
\[,ثثكتامشه]الإصاء:

كسائريعامل لا فكدللقؤ ه^، قد.ره عن يزاد لا أنه فكما رسوله، وهو تمده، فهو 
أذآبثريثدؤنؤتعالئ'. اممه تال كما عفلمى، ميزة وهذه رموله لأنه البشر؛ 

وبانْالوحي ؟١^٠١ فصله وتعالمي تبارك قافه •١١[، ]الكهف،; ه وجد إنه وحإ1ا 
اوسالة.

والطاعة،الأت؛اع، من اللوازم; من ذكرنا ما كل يقتضي ه افه رسول فكونه 
يقدموألا به.، جاء بما إلا افه يعبد وألا ثؤع، ما حدود عند ، والومحوفالأمر، وامتثال 

محوله:يقتضيه فهدا ذكرنا ما آحر إلئ كان من كائنا أحد محول محوله عش 

(.٢٨لم)وم(، rwالخاري)اخرحه )١( 



هالرسول ممة 

_:jUJIعند !!ض. 

الديننهم ورموله، اض لهوعبد ذلك يثبتون الحمدس ~وض رالجماعت الستة أهل 
ينقصونهفلا والدين، \ذشوع من به جاء ما يتبعون الدين رهم العبادة، ل ببديه يتمكون 

المحايةمحبة ق سمعنا كما ؤاجلألأ، وتمييزا حثا له الناس أعظم هم يل ه؛ قدر0 
لمالوقت، نمس ل أيما وهم السلف، من بعدهم رمن عليهم- افه -رخوان الكرام 

حده.عن يخرجو© 

لهما،أثرنا اسان الء؛لرنان وهما غيرهم، فيه رغ مما عنه مى نيما يقعوا فلم 
تعرضعندما —، تعالئ افه —رحمه تيمية ابن الإسلام ثخ قال، كما هما الهلرقان وهذان 

فطرفءلرنان، فيه الناس رسوله ومحثة انثه محبة ياب، ررأن فذكرت الموضؤع، لهذا 
وكل.بواجحدوها العلم إلئ والمنتسبين والكلام النظر أهل أما اليهود، أشباه وهم أول( 

الاعتماداتحمن فيها أد-محلوا والزهد والتصوف، التعبد أهل من وفريق بتحميمها، 
وهؤلاءالمتكبمؤين يشبهون فالأولون المشركين، ببا خاهوا ما الماسية والإرادات، 

أشباهق الثاق ويكون اليهود أشباه ق الأول، يكون ولهذا المشركين؛ يشبهون 
القوم.هؤلاء حقيقة عالئ تدل، التي الألفافل وأدق جامع من وهذا النمارئ®. 

غلامحدالقالوبs، قاة فهؤلاء اليهود، شجه فيهم الذين وهم الأولين الطائفة أما 
قلوببموتر تنعم ولم شغافها، تخالعل ولم iلوء٦م، . النم، مُب تتخلل لم الأكال، 
س،معه تعاملهم ق عليهم بائية ظاهرة وة والقوالجموة الغلغلة تلك، يل ه، لمحبته 

لمون.يولا عليه يملون لا ذكروه ؤإذا قليلا إلا يذكرونه يكادون فلا 

إلنالداعين أتباعه وحارب، محنته، عن تخلئ س ذللث، ق وأشدهم ذللث، من وأشل. 
رسالته،ؤيجحدون يكذبونه الذين أعداءه وواليي شريعته، إلٍي والتحاكم بدينه لثؤ التم

ومناهجهم،وآرائهم، قوانينهم ؤيتع والمشركين، والنمارئ اليهود يوالمح، كمن 
وتقاليدهم•وأحوالهم، 

الأمةببذه كان اللي الأول، الهلرف وهم ج^، النك، محبة عن الناس أبعد هؤلاء 







القلوباعمال سلمية 

بشريته،لمفي اكيد فهو ه شزإظؤ' أنأ إئتآ ض ؤ ت نقول أن لها الصححة القراءة فإن 
وأمثالالبشر، نوق، نهر أي؛ مثلكم( بشر أنا )ما الض توكيد )إن( تؤكد الأية يقولوزت 

التصارئأطرُت، كما تهلررني لا  ١١قول.ؤ•' ومثلا بحانه، الله كتاب به يحدثنا مما ذلك 
عمر.حديث، من تقدم كما ورسونهءارا، النه مد فقولوا• مد أنا ؤإنما مريم امحا 

عظيماغلوا س فيه فغلوا الحاتط، عرض به صربوا منه. الهي وهل-ا القول هذا 
المااة.من وحرجوا يدلك فجاروا الألوهيه، خصاثص من إليه نسبوا ما أكثر وما فاحشا، 

يقْلحأن له وأن والأرض، موات! المقاليد بيدْ أن الجي إلى بجون مثلا؛ 
الروح،وحقيقة الروح مر بملم ؤإنه الغيب، بمُلم إنه وقالوا• يشاء، كما الجنة أرض من 

وهركتابه ق سبحانه الله ذكرها الش الخمس يعلم وأنه الساعة، تقوم متى يعلم ؤإنه 
بعلمها•مختهم،هث 

نائلهم؛نال وقل. كيف فيه، يما وعالم ذللئ، على مسر . المي إن يقولون• 
والقلماللمح علم علوملثا ومن وصرتها الدنيا حولك من فان 

وهم.، فيه غلوا فهكذا الضلال؟ من باليه نعوذ غلو من الغلو هزا بعد فماذا 
ويعظمونه.يحثونه أنم ويغلون يزعمون 

.•هديه يه حالفوا ما من أيثا ذللتج ومن الثالث!؛ السب، 

الصحح؛الحديث ق قال وقد القبور، نيارة ق عنه ثيت، ما مثلا؛ 
الحديثق وقال احدارأ^. مأنبياتهم ئيور اتخذوا والتمارئ اليهود الُه ١للءن 

ومجدي،الحرام، المسجد احي؛ مثلاثة إلى إلا الرحال تشد ررلأ الأحر؛ الصحيح 
الأقصى(٠^٣،.والمسجد هدا، 

(.البخاري)om)١(أخرجه 
(.٠٢٩لم)وما"اا(، .؛، الخاوي)٥٣أخرجه )٢( 
(.١٣٩٧لم)وم(، ١١٨٩الخاري)أخرجه )٣( 



الرسول.محبة 

رفرصوْنره لزيارة الرحل ثد وشرعوا المناهضة، أعظم وناتموْ أمرْ فخالفوا 
وشدألبره زيارة فإن مسجده زار فن الفقهاء محي شأ كان ؤإن إنه وقالوا؛ فرصا، 
Mالض علئ كثيرة أحاديث وانتردا كتا وأنردوا فرص، الصوفة هد قبره إلئ الرحل 

وجمعهاالعلماء، ذكرها وفد الأحاديث، هده أكثر وما يقل، لم ما علمه وتقولوا 
ولغيرزاره لن شرعوا يل بمدا يكتفوا ولم الموصرمة، الأحادث ق عنهم المؤلفون 

منوهدا أمورا، لذلك ورتبوا به، يستجير وأن يدعوْ، وأن يه، يتغيث أن فبره زاتر 
L،اض غير يدعون لأمم كان إنحا وشركهم الجاهلمن كفر لأن الشرك؛ أعظم 

يه.ويتجيرون به ؤيتغيثون 

أنهوهو التوحيد. رسول إليه دعا ما نقيض ق المحمدية الأمة هده فأوقعوا 
حدا،كثيرة وأحزانا وصلرات أورادا لدلك، وجعلوا به.، ويتجار ويتغاث يدعئ 

تلكمن صلاة أي فيه تجد تكاد فلا النيهاق، جمعه الذي الصلوات جامع مثل 
وحدةوفيها الاتحاد، وفيها الحلول، وفيها الصرح، الشرك وفيها إلا الصلوات 

•الوحرد 

وتجلص،مظهر وأنه مرجرد، كل ق والب الوجود، عين ان إنه إنه كقولهم؛ 
أ؛لهلاحممن ~وهو البكري وصع وكما وضعوه، مما ذللث، وغير سبحانه، اطه لصفات 

التياللامية كقصيدة وغيرها، الوالد ق وتنشد تردد أشعارا ذلك اف~ تبحه التأحرين 
فيهاتتال الش التركيان، ق الردة نحاهت 

زلأوتنمعد تة رحمن مأويرمل رحمن الل أيّا م
آويثمليختص ا مكل من ه أوملكاف وت لكمز 

المرملاره مخته نبيده عبصعلفى اله وطإلا 

ل،يعقن مكل ذا هم يعلا لهل، وأصا فيهْلة وام
لتايقبدائموشفيع فهاتثتكي مكل من ه يبفال
لوالعقآمن المه فاناترتجي مكل من ه بن ول









ممنوأمثالهم غنام طلعت الدكتور ذلك نقل كما أنساثهم ق والمجوس الزرادشتية 
التصوف.أصول ق يحتوا 

النبيلأجل ظق الكون أن 
حلقإنما الكون أن الّ؛ي ف غليهم من ~أيت زعمهم أبما ذلك ومن 
الموالوتحفر روحه أن ويزعمون القدر، ليلة من أفضل هي مولده ليلة وان لأحله.، 
حفروأنه كاملة، حياة باستمرار حي .ؤ أته نيزعمون بمولوما، التي، والمحانل 

يكلمهم.وأنه الأولياء، يخاطب، وأنه الموالي، 

مننثرعوا الأمور، هده أمثال من الرسول. وعلن اف. على افتروا وكم 
السودانق الذي المهدي ومثل التيجاني، أحمد شيع ما مثل اض، به يأمر لم ما الدين 
أناوأما شخ، لها طريقة كل إن يقول• الذي والثاذلي الكذب، اف على يفترون ممن 

ينعمونه.الغلوالذي من هزا وأمثال مياشرة، اليقثلة ق عته و^آحذ اف رسول فشيخي 
هوالعجب،! ولكن بميرة؛ ذي لكل فه— —والحمد ذللت، يعللان ق شلثح ولا 

لتعاونأو لإقرار وربما الحق، دعاة من غفلة ق الأمة لهذه وفتكها العلرق، هذه انتثار 
ه؛الثي ست يحاربون الذين اليهود أشجاه الأول القسم أصحاب من الباطل دعاه من 

أعفلمؤيعطومم ؤيثجعرنمم، ؤيويدوتمم، هؤلاء أمثال عن النظر يغضون فإنبم 
النهي اش دين عن حارحة أثبما يعلمون لأت،م أيما؛ احتقالامم ويحضرون المتاصب،، 

العفووالعافية.اطه نسأل آخر، باب من ولكن اش دين عن همم حرجوا وند تضرهم، 

ئنات:جميع رءوص على ه النبي نعل ان 
للسيافتعلوا بعضهم إن حص والكذب، الافتراء حد عند يقف لا والغلوهذا 

له.بعضهامنقصه ق ربمايكون بل تدره ق أشياءلاتزيل 

منأقفل وأتبما الكاسايت،، حمح رءوس علن علتح س النمب نعل أن افتعلوا مثلان 
نائلهم:قال حتى الشي. معل متعلق الأم وجعلوا المخلوقات،، حميع 



ظلالهتحت تجميع >ّت محمد نمل الكرز هذا رأس ملي 
نعالهخلمع بمومر م لانمرش إلى وأحمد احلع نودي مومى ايلود ^٥ 

منقرب وأنه نعاله، يخلع ولم لربه به أمري الإسراء ليلة الني. إن ويقولون؛ 
فوقفمتا نعاله يخير لم وهو راء، ت يهولون وأحيائا وكلمه، ريه وحاطه الأنس ساط 
هذاوأمثال الأرض، ق وهو الطور ق النعال يخل أمر مومس أن ،ع الكائنات، حميع 

عله.١لانيلأدJل الكلام 

الشيإن يقولون: كما الني.، قيمة من هذا عثل إسات يريد لا الوقت نمى وق 
الذيالمختلق الكذب من كونه نوق فهذا عليه، يير لا والذباب يزذيه لا القمل .كان 

اللكن تمل مه كان أنه النص. حق من ونقص غص فته مما وهمذا علته، دليل لا 
يؤذيه,لا لكنه أصحايه وعند عتدْ القمل أوأن يؤذيه، 

يملهقد سبحانه وافه الإنك هذا واختلاق الأقوال هذه أمثال يدعوإلئ الذي فما 
العفليمةبالرسالة الدنيا هذه ق العتليم يالشرف فضله وقد ألأحرة، ق المحمود بالمقام 
داعيمن سالك ليس العالمين، حميع علئ سبحانه افه وأظهرها أعلاها الخي الخالدة 

لأ.ثالهذْالأ.رر.ءلئالإطلأق 

٠:الض يكومون اوسة اهل ان يدعي من علحا 'لرد 
مناسب،يأمر هذا أحتم أن أحب لكن يتشعب، والحدث يهلرل، هذا ل الأمر إن 

السنةأهل يتهمون البيع أهل أن من المشهورة نونيته ل القيم ابن ذكره ما ويو 
زمانكل ل هوالواع وهدا قدره، من ينقمون أو .، النك، يكرهون بأتبمم والجماعة 

عفليمة،بأييات عليهم يرد القيم؛^٢١٥١ وابن نديم، الإفك وهذا الأفراء وهذا ومكان، 
عليكمأظJت، إذا فمعذرة الهلاJ٠تين، يئن الخلاف وحقيقة التوحيد حقيقة فيها يبين 

نتقأخب؛يقول الأبيات، هده من سيئا وقرأت قليلا، 
انوالبهتالهذاالغي عجتوا افه ول رسمتم الواتتئق

شاناليم العثلالثه م؛العالي ه يقولهل ئيحننج آن وه عرل
انذاكتميس عزلالذاك عن رسوله م نافه واكلام عزل



الرسول.ملية 

قال!أن غيرهاإلئ وي الصمات ق كلامهم بيان ق واستمر 
اننه اإللنيس اولحقدْ فعبول والرّرب رب ال

المادة مقل نعبده لم الاك ٠ال
اسرنماسنغل كلأولم 

رملغون يكلا ق حف 

واحداا حقالحقين لاتجعلوا 

الن-صرابيالمشرك فعل حمن ر — 

الكفرانة مخافول الرسه عن

ان_احقهمحق ده ولعب

انئرت ولا ز تميير غين م

يقول:وهكذا، س للمني اض حق فجعلوا الحقين بين حلمْلوا هم 
انالقربذي وذبح الصلاة وكدا رم_وك دون رحمن للالحج ف

ويهنناونيرنا الحود وكدا 

اواكئنركلاالمكلرالإنا؛

هبنعانتنا وامادة العبوكذا 

توحدان;هذان بمي 
الوجودبأسرهام قا وعليهم

والتكسروالتثح التوكيلك 

يقول:ثم 

حزوالتوتير التعري—ر ا لكنم
الوالتصديق ان والإيموالحب 

عصيانمن العبد اب متوكذا 

الرحمنوحشية الرجاء وكذا 

توحدانذاك د نعياك إي

انالركبذا حبوأحرئ ا دني

دياناالإلهنح—ثا هليل 

رأنالقبمقتضى ول لمرصلى 

مشتركانان حقبل يختص 

:اض وبين الني. بين مشتركان والتصديق والإيمان فالحب 
العدوانأولمي ا يا لاتجهلوهة ئلأنوق الحقتفاصيل هذه 
يقول؛أن إلى 

الصاليانعابدي التماري من .يح المس أعداء قول هذا ونفلير 



القلوبأعهال سلسلة 

ايقولنالسميح تنقصنا ا إن
حالق4 إأد ولتم قلو ل

غلوامد المعمارئ أشباه وكذاك 

هودينول الرمحادين اروامعص

دهتوحيبديلهم إلى انثلر ف
اكوحيدمنتجربمدْ وانظرإلى 

هنالئد ا وممماكهم راجع 
رنم لليمة الاث وفطرتعقل 

هوالا حنيتأي م تعلنهن—اك 
المحيينتقص الذي من تعرف أي؛ 

إ:.

معجبعجيب ركم أمواف 

النقصانة غايوذلساك د عب

رزانبحقه وه وئيتم

والطعانل بالجهنهم بلذ 
والإخواناب الأحبوره صل 
اممفرانبان والإيمشرك بال

الرحمنبالشرك كل باب أم
ورانوالاد بالشتيع وام
وذالأتط_حفيالب_زانذا ه

ذوالعدوانالمتقوصن متتقصى 

يقولأن إلئ أولظك، أو ة الأهل أهم 

انيتفقيس ليكم فان دص 

تأمرين جمعتم المحي. ل تعلون أنتم أنكم الأول: أمران نيكم يقول: 
انيجتمعوفكيش هداالغالمع ه عليال اراءالرجديم تق

انالإيمائق نكم؛حممه حه الوحيد جرد من كفرتم 
الشيطانرضا ل المضلة سيع وال الشرك كمر تجردتم لكن 

النيعش والمذاهب والشيوخ الرحال آراء تقدمون أنتم أنكم رالثاي؛ يقول: 
بعضحص يولهون بل ويولهونه، نته، يغلون ذلك ومع حالهم، من معروف هذا .، 
هذاين تجمعون كيف فيقول! ذلك، وأمثال الحذاء عن الكلام ق سمعنا كما آثاره 

يقول؛وهذا، 

رحمنالوصية ذاك توحيد -لد اكجريد وئ ّنقصد لم واف 
انالأوناده عبأصل شرك الو لاعلا مناف ورصارسول 





القلوبأعمال سلسلة 

إلالخفمع 

ؤألئبإءص|اآث1ع لاثمدآ ومآ ؤ ت القائل اش الحمد 
 i. :^١[ ،]U:رالقاتل

اضوصلى *اآ، ]عاقرت دايذرتدس^^ جهم سيدطؤن همادمحا ينتتكمةّذاُعن أقأخحح 
أنيستحم كريم رحيم حم اش ررإن القائل• محمد ورسوله مده على دثارك وسلم 

صحبهعلئ وبارك وسلم اش وصش حيزا،ارا،. مها يضع لا ثم إليه يد، انمي يرتع 
الرخاء،ق وتعالئ" -تبارك اض إلئ تعرفوا الذ*ين بإحسان، لهم واكابعين الكرام، 
ولاعنه، نغفل ولا اه، إلئ نتضرع كيف لنا سنوا الدين الشدة، ق إليهم افه فتعرف 

حال.أي وعلى ونت، أي ل ذكره نني 

',Jjuأما 

هدهحين كل ي ويستشعر ؤيرئ ؤيجالس، سمع وهر إلا اليوم أجد منا فما 
أهل،كان الدي خاصة، البلد هدا ول البلاد، كل ل الإسلام بأمة تمر التي الأحدائ،، 

حاءتمم.حتى والأحداث،، الفتن عن منأئ ق سيفللون أتبمم يحسبون 
وقد،، تتحالفلا ثابتة سنن نله أحدا، يحابي ولا سنته ق يجامل هولا اض أن مع 

—والضراء البأمحاء محللاتع ؛يأت، قد هاهي ثم وبالراء، ؛اكاماء ذللث،.تبل ابتلأنا 
أريقآربؤ، العلاب١ أن أو تخ، البلايا أن ق المشكلة ولست، — العافية العفو اض أل ون
به.حافل الإسلامي تاؤنخنا فهذا تمرج، والمحن الفتن أن 

الرحؤععن بعدتا وق الوقاية، أّثااس|، عن غفلتنا ق والمشكلة المصيبة ولكن 
العياب،،به ه افه ياوغر الذي والإيمان، التقرئ ؛موجس، والأخد .وأ، افه إلئ 

،،-jiرحمته ومحن الحميد، انمي وهو وكريم رحيم سثم وافه البلاء، به عنا ؤيكشف 
لهابين أن ه— الرحمة نبي إليها ويعث، رحمة الكتاب إليها انزل الذي ~وهو الأمة 

(.١٧٦٨)الجاعع، اصحح ق الألباق العلام، وصححه ٧^(، )\إ الحاكم أحرجه )١( 





القلوبأعمال سلسلة 

بالبأ-اءأحدهم الأس أول ففي ي للأمم 'g§ اف إمهال إلئ فانظروا 
عليهمووقعت حلت قلوبيم وفت يتفرعوا، لم فلما يتضرعون، لعلهم والفراء 
اضمن استدراجا قهتوآلأبءكؤسنطه، ؤ العقوية، 
.لهم.

]آل.ه يثيب١^^^^وللمومشن: لضيه ةال محا ومن 
ونالنهاية ق ثم شيء؛ كل أبواب عليهم اض يفح اض؛ من فتح هدا لأن [؛ ١٩٦صرازت 

فيلهممن وقدحلت( قدأندرهم، لأنه بغة؛ فيأحذهم أ*\[، ]هودت لْدءثألادسديدر.ه 
يقعلذللث( فعند به، ذكروا ما ونسوا أعرضوا ولكنهم النذر، حاءتبمم وقد المثلات، 

العفووالعافية.اض أل نعقابه، يأليم دابرهم 
9حالالمتضؤع حال 

لكشف،اض إلئ مرءوا أمم فنو ى[، ]١^٢: 
تعالئ:افه يقول يوض، قوم الأمم من - وتعالئ -مارك اف امتثى ولهذا السوء، عنهم 

يعدام،آل>زى Jتآتامؤأكشمناعنئم بجئس ضهاإظآالأرم ءامثت( منة 
[.٩٨]يرض؛ حس تجزؤ 

حرجوايونس قوم أن الأية هذه ق افه— —رحمهم اللف، من المقرون نذكر 
لنأمرق؛لت ودرابمم، لنسائهم بأؤلفالهم دحرجوا اف. إر وجأروا المعدات، إلي( 

ويبكونؤيدعرن ويضرعون، يتغيثون وهم ليله أربعتن المحالة هده على ظلوا 
منوهدا الدنيا، الحياة ^٥ ق العاواب عنهم وتُالو،~ "بارك اش ، فكشفويستغفرون؛ 

رحمته.اه.اوومنمعة فضل 

ييرنولا إليه يضرعون ولا اش، علئ ويستك،رون ؤيعاندون يمرون الذين أما 
آياتق أيما بينه وكما الأنعام محورة ق بينه ما وهدا مقتدر، عزيز أحن. يأط٠م إنه ف— 

كننثاممتانن؛راوأدعن١ آكينئ أنل أ0 فيهات .وأ اض ويقول السامة، الأعرانج 
ؤةئثاموأثاذءكثوأمِءأت،م ذكر فهناك [، ٩٦]\سم■ ئأكبتثآه؛3ءن\'لأيوه 



ادأهت،والىاثتصرعإش 

١٣١.؛،؛؛، IjJ؟1نل هنات وتال ااء، ]الأسام؛ ه شح حكؤ عاتهزآدواب ثثحنا 
شيء؛م ^١١-، وليس ا؟[، وأمحره،ه ^قمامحآمحأ؛ سثاش( وأثموأ 
ؤإنب، ختر فلا ب بركة لا الذي أما حير، فهي حلت أمر أي ل والثركة بركات، ولكن 

[.٩٦زالاراف: بماطارأدلكيون.ه كثترا، كان 
اش:مكر من الأمن عقوبة 

ؤخ0مذ. هر؟ساثاومحإيو0 ^٥؛ تال ثم 
وماالماغ ما أي! [ ٩٨، ٩٧]الأءرافت ر.اه بمبون د؛ُم يأبيهمآأئاصم أن آلقرئ 

.واف إلئ اللجوم وعدم القلس، ونسوة والإعراض للعملة المقتضي وما الموجب 
اقوي؟ وتعالئ— —تبارك واف واف.ونادر؟ يأمنون ا،كيف، أهوالأمن؟ إليه، واكضؤع 

وكمنائمون؟! وهم بيايا اف يأس يأتيهم أن يأمنون كيف انتقام؟! ذو عزيز تعالى واف 
بهنلومحل قوم اف احد كما مصبحين، اف.له فأحدهم البأس ذللئ، حاءها مة أس 

أو[، ٨٣تالءجر؛ ممسح؛ن آلخيحة ثلندمم ؤ [، ٨١ت٠رد؛ يقري—، ألقح 
آوينؤ الإشراق، مع أو بيايا أحدهم الأمم، س كثيرا اش.وأ أحذ هكذا رمنرنيزآ 

[.٩٨لالأءراذج: .ه 
وسالعدابؤ، ترئ وهي وعذبما وأهلكها، أحري أمما أيقا اش أحذ وقد 

ثذاعامذى،انأ أؤديه؛ متثمق عايبما يأوه عاد؛ نرم عن اف ذكر ما ذللئ، 
قالواتالااوادسإ رأوا لما حتى — الغفلة وس القسوة ص باق تعوذ — ا؟[ ]الأحقاف: محطثأه 

وماوالعمة، للعطاء واستمرارا الخير ق لهم استمرارا إلا محلنوه فما ممطرنا، عارض هذ>ا 
سنجنمهءر»ححاسلبنيماستدراحا، يحبونه لا وهم سيستمر، إلا فلتوه 
ذللئ،بعد ^١^١ [، ٢٠،: j^-Vl]ه لأدتئإلأمكيز أزر؛بماحنبحأ ئدبرؤاسم .ا 

•؟[.]\ي: ومحامحارم'هم©ه 
>أزؤييممالئ: ئال كما افgf، مكر س ألا-أس عليها حب، أمة كل وهكدا 

ىل1عؤيهلمظ1وؤدشا.ث سمهآأن 





تعالىالله ات٣عإش 

اض،إلئ يضراعي إلا القدر— لتا يخمي ما ندرى لا ~إذ منها أعظم هو ما ولا المصائب، 
دءؤ مومأ منا؛للوثا يريد اه. فإن اش. الئ ورجؤع وأوبة وتوبة ه وبإخلاص 

:الني  Jliوكما [، ٣٧]١^: ه آلمئ؛؟Cp ماك لاه، IajiCjؤلإ لؤمها أئم بماث( 
-طوبكم،إلئ يطر ولكن آحادكم، إلن دلا صوركم، إلئ يفلر لا »لناش 

قليله،المادة كانت، ؤإن ميه، مخبته خاثعه متة مؤ تلوثا متا اش فيريد ر وأعمالكمااأ 
عيادة.أعفلم ذاتبما و الأمور هد0 لآكن 

السائقةالأمم آثار يرئ وأن باض، مصلا القلي، هذا يكون أن عبادة كل وأماص 
^٠^١أن ويدعواش عليها، ويشكرْ اض فيحمد افه نعم آثار يرئ وأن ببما، فيعنثر 
عليه.

هومنإنما تهمه ق القرآن وعامة الكثيرة، الأمثلة لنا تعالئ بحانه صرب وقد 
حكدبمتاسد يإن ؤ اض. ذكر كما ذس،، أجل 
ئرثامثث، نيى وى مد؛ى نبنكب قؤ. ص إمحم بمرم د. 

ئهنإطؤه ثق آئذنا محق من ئه< و زكم ءقان محما ندي 
لمئةتؤ_ن أأت؛نج، أثارقثشإؤ، . مشيد ع،-ؤ-4كاثيمومظلؤةس ؤ ■ماؤية 
ئص'أصثافييلإrث-الأص٦ضvتروونج٠ قا يسعون غآأؤءاداة بمهأؤن ئؤث 

نسرتما.ومحن القلوب، عمى من بافه فتعوذ ٦^١[، ٢•؛، تالءج؛ ألمبميئو.اه 
محورةق كما الهالب، نسوة تعالن— —بحانه افه ذكر المواضع ُدْ مثل ففي 

تعضبمالم عميتح، ؤإذا قستإ، إذا فالقلوب الحج، محورة ق كما القلي، وعمى الأنعام، 
التفميع،كان واتعفلوا اعتبمروا قإذا ويتعفلون، يعتثرون فإنمم المؤمنون وأما ترئ، 

تكونعنلمتج مهما الصيية تللث، إن حتى لهم، خيرا والاتعاظ- والاعتار، والد-عاء، 
كانت،المصيية تللث، أن ؤيحالخون إيمان، من نلوبام ل نزل بما المزمتون ويفرح خيرا، 
الممييةفتتقلب، بأيامه، وذكرنمم به، الإيمان إلئ وأرحعتهم اف، إلئ ردبم إذ خيرا؛ 

تخريجه.م تقل. )١( 





التضرع|شاسممش

وتطله.ونرجوْ رناوعو0 إليه أن ويحب مواله، تركنا يغض، ناف 

قصصفي  Illاش بين كما لهم فاستجاب دءو0 ممن أمثله  11هو اش ذكر مد 
أنبيائم:

٠يونص م1اه ا1دء1ءما ان9اع أعظلم 
وقالبحر ظلمايت، ق وهر عقلتم، يدعاء تعالئ اف دعن لما يونس.ؤ ة منل 

مدرل أى مغنتيثأثهلى ءأاالشؤ,ءذأهب ؤ الظلمات؛ ق ونادئ اف دعا الحوت، بملن 
.اهآشيعى .ioسءذلث>إيىءظن>ث، ءثزهنت١دكاؤ،آلقلثت،أنلأإلنهإلاأّت 

[.٨٧]الأنياء: 

أنت(إلا إله )لا اف توحد علن أولا: لأنماله الدعاء؛ أنو؛ع أعظم من وهذا 
وقرة.وأعظم طاعة وأعغلم تمالن، اش إلى وسلة وهوأعظم 

ماوكل يفعل، ما نكل :^^٤؛، له لا؛؛^٨، عما اف تنزيه )سبحانلاح( يالتنزيه ثى ثم 
شأنه.وعظيم وكمالهبجلاله يليق لا عما نهومنزه البالغة، الحكمة نيه فله يقدر 

اهإلئ بالنية عبد كل وهكذا ه، لتفوظله وفقره وصعقه عجزه يبتان ثلث، تم 
[.٨٧]الأن~اء: .ه وإدادظت>ئ< كذلائ<، يكون أن له هاوينغي 

قس:أيوب دعاء 
^ث7أفيسهقآلأثئتأبجمبمه؛ؤ: أيوب،  ٠١٠٥ق وكذلكه 

افه،إلئ أحثعه وما أرئه، وما الدعاء، هذا ألطف لما [، ٨٢]الأنيا،: ®4 آلقثث 
قلتؤإن ؤإحلاص، صدق، عن ه اش دعتج إذا القلوت ولكن أ قليلة الجمل أن مع 

4صر ين م، ما ةكثمث.ا لم> 4ة،سجسنا لأوس: يتجسي، اف.و فإن المثاران، 
غيرهم.وهكذا [ Aiتالأن-ياء! 

كماجإبنؤ القيم ابن يقول ولهذا إليه؛ تفرعوا إذا الكفار يغيثؤ أنه ج؛ءى اف بين وند 
أولياؤه،إليه يلجأ التوحيد أي؛ أعيانه؛؛ ومقنع أولياته، مقنع ررالتوحيد الفوائد: تاب كق 



القلوبأعمال سسالة 

التجاة.ومعتصم متح نهوحصن اض، أعداء إليه يلجأ وكذلك إليه، ؤيفزعون 
ب1وكفار:اش رحمة 

فكذلكليتجيهم، يالتوحيد إليه يتوسلون ويدعونه، اش يوحدون الذين أن كما 
الشدائد>رم وأحاطت مكان، كل من المؤج وجاءهم الفلك، ل رتمرا إذا المشركون 

ؤآسبجث(لمشمثزإدادعاُوي،كشفؤهلثم« يقول دلهدا الدين؛ له مخلصين الاله دعوا 
واش.لا ذلك؟ يفعل اض غير إله هل غيره؟ أحد هل [ ٦٢]انمل: ه الثتء 

'ادن9ب:من الأم إش الد9بة 

يرا-؛عأن والبلايا—، والمحن والفتن الأحداث هذه —مع مؤمن يكل لجدير ؤإنه 
قيل،من الأمم يه وتعالئ— تيارك — اه ابتلئ فيما يتقلر وأن اه، كتاب ْع ه نق

اش.ومن مقنع ولا إلاإليه، اه من ملجأ لا أنه جميعا تحلم وأن حولنا، من والشعوب 
ولذكن٠[، ]الفاتحة: ئنثعثث.ه ثإ؛ك تثن ؤإ،ك قولتا: ق صادقين فلنكن إليه، إلا 

صائنينولتكن باق.و، اعممامتا j صادقين ولكن ه، اف علن توكلنا ل صادقين 
متمكونوأنثا المالح، السلم، منهج وعلى لفإ، العقيدة على نير أنتا عوئ دق 

ماولجعل اض، إلئ ولتتب اض..، يصدقنا اه ولمدق الحق، وشريعة الحق بعقيدة 
عمانتوب وأن اه، حزم عما ، نكفلأن محسنا الفتن من استجد أو استشرف أو جاء 

هدهأن نعلم أن حميعا واحبتا فهذا وحماعامته، وأفرادا دولا أسلفتا وعما أجرمنا، 
—اه دفعه وأصلحنا، واستغفرتا تينا فإن تعالئ، اه من ئدير والمحن والفتن المائي، 

يشاء.بما عتا وتعالى" مارك 

ريمايل مثلنا، اض حلق من حلق إلى وركنا المائية، الأسباب على اعتمدنا ؤإن 
اشينصرهم لأن أهل عير وهم ملتتا، أهل عير من عليتا محلهل فلربما — متا أقل كانوا 
حميعا،يخنو-ام بعصا الثلالين يعمى ويولي ياليعمي، الثعض يبلي ولكنه .اؤ، 

[.١٢٩]الأنعام: بمصآلقثبينبممتاثا؛ازأ3ت§سثون.اه لو,ل جههؤية تعالن؛ ١^ فيقول 
ولمومعرنتهم، نصرتم على واعتمدنا الكفار، هؤلأء على اعتمدنا إذا فتقول. 



تعالىالله التمّمعإرى 

ستكونالعانة فإن - وحده عليه ونعتمد وحده، عليه ونتوكل باق.، الملة نرثق 
—وأعفلم أكثر ذنب ل نوغ الذئب، عقوبة من يفر أن أراد كمن ونكرن وختمه، 

الأساب،من سج، أي إلئ محعلر وتد تحتاج، ند فالأمة والعافية- العفو افه نسأل 
أنمحن فرق لكن ينانته، دلا التوكل لهوس ال-ين، س دهر واجب، بالأياب والأخذ 

ايثه،صائنة،ع توبة وعلي ض.و، ؤإخلاصى ؤيقين إيمان علئ ونحن يالأساب، نأخذ 
افهنسأل الأسباب، بمده آمافا ونعلق اممه. عن ونغفل الأباب، إلئ نركن أن وين 

العفووالعافية.

وفقتجرى فكلها ء، اض منن إلى يالب جديد فيها ليس الأحداث هذه ؤإن 
افه،كتاب نتأمل ولا مرادها، إلئ ننفلر ولا نغفل، ولكننا اممه.ؤ؛، ذكر كما دائمة، منن 

نحبهأو صديما نراه لمن بذاك، أو برذ.ا الابتلاء أيكون ندري فلا واتعنا، إلئ ننخلر تم 
والعاصيالذنوب هذه ق دمنا ما والمميية والعذاب الابتلاء نتوغ أن فيجب عدرا، 

أحدعلئ تخفئ ولا والمر، المع ملء فهكب وأذكرها، أعددها لأن حاجه أرئ لا التي 
أسبابأن كما بتوبة، إلا رى ولا بذنب، إلا بلاء وغ شما المب، ص فذنوبنا منا؛ 

غابةغير - الحمد -وف بالخرمين وتعالئ- -تبارك اف رحمة وأن أيدينا، بين النجاة 
آلهوعلن محمد علن وبارك وملم اش وصلئ الأسباب، باذْ نأخذ أن عليتا ولكن عنا، 

أجمعين.وصحته 

وأسيابم:اش إلى ااتضرع مض 
المزال:

الله؟إلئ الضيع أمجاب هي ما 
الجواب:

لوولملنا إليه، يتضؤع وأن اش، يا.ءو أن إلئ محتاج ونتج كل ق ان الأنأن ذكرنا 
كلمة: فا!^٢٠٤الشرعي، الخعنئ معرفة ق لأفادنا للتفرع اللغوي المعنئ إلن رجعنا 

التيوالمر كالإبل الحيوان، من الخف لذواُت، معروف، واكمئ الضميع، من استمت، 



القلوباعمال سلمملة 

صئ.فيها يكون 

عندفتراه قدي، هذ؛ ويلتئم فيرتفع الحيوان هده صغير بأي أن ر١لتضرع 
يعيشأن يمكن لا الذي اللض هذا يجذب أن قوته بكل ويحاول رثرتبع يلح ارتفاعه 

أصلأن جهة من الهمئ، هذا مثل البيانية الصورة هذه ففي وقفلا، اف من نعمة يه، إلا 
هذهعن ناشئ تعالئ~ الته بإذن — نموه أصل أن كما الأم، هذه من هو المولود حرمحج 

أبدايعيش أن أمحكن لما اللض عنه تطع فلو عنها؛ تغني يأن يمكن لا هولهذا ثم الأم، 
الثكل.■هزا 

لذللث،هو نم وفضله، اش رحمة من هو وجوده، الأسان أصل أيما وكذللث، 
ماعلئ بحرص ويجتهد الدعاء، ل ويلح اممه إلى يتضيع وأن يديه يرتع أن يحتاج 

سماالحيوان ذلك ؤيحرص ويلح يجتهد كما والسوء، الشر عنه ؤيدغ حياته يقيم 
اض؛عن فتغني لا نحن لحفلة، كل ول ونت، كل ففي الفرع، أو الثدي من يرتفع 
عين«رن.ٍدتة نقم إلئ تممي »ولأ يدعوبقوله: الني. كان ولهذا 

وحدثا--نديتا أنمهم إلن افه وكلهم الذين الكفار هؤلاء إلئ فاتغلر 
فيفقدون;؟؛؟^٤،، افه يخذلهم فعندها يكونون، ما أتوئ أتيم فغلنوا بالنعم، واستدرجهم 

نوةكل وتذهب شيء، لا ببمم ؤإذا فيشلون إليه، يكونون ما أحوج ويكونون نواهم، 
حركاتالث،،من حركة كل ق كامنة التفميع فأسباب بقوته، وحفغله افه عممه من إلا 

الصحةيعهليلث، وأن يرزنلث، وأن البلاء، ، ii^؛اممه يرنع أن إلى تحتاج يوم كل ق فأنت، 
ولوالحفله؛ عنه تتمني وألا بديته، لث، تتمأن فعليك عته، يوفقلث، وأن والعافية، 
قانمة.والدعاء التض.رع فأسباب 
اليلأيا:رقع أسباب من انمدمة 

الزاو:

إلئتدم، أموال هناك تعد ولم الفقراء، علئ التملق ئلة الأيام هذه ل تلاحظ 
تخريجه.تميم )١( 





القلوبأعمال سلسلة 

ينصرف؛وكيف الأزمات ض اامسااْ| الشاب دور 
الزال:

يفعل؟رماذا الأحداث، هال0 ز المالم الشباب *ودور ما 
الجواب:

ذنوبناسبب نهو بمسنا داء كل إن الداء، أصل هو ما نعلم أن يجب أولا* 
حقيقةنعرن، وأن إليه، الأمة نرتد وأن ذللث،، نعلم أن فيجب الله، حق ق وتقصيرنا 

الإعلاموسائل 3، عام كلام مجرد من عنهم يإ-محارنا نكممهم، ولا الرابع، على أعدائنا 
جاءوا؟ولماذا يريدون؟ ماذا الإمكان بحسبج تفصيليه معرفة نعرف ل وغيرها، 

والخدر،الخيهلة أحدنا ند لكنا ينشر ما ونقرأ ندرس لوكنا أتنا الأمر نحقيقة 
أوالرامين يبعض نأق قادم درس ق ولعلنا منه، تريبا أو ميع، وير ما أن نعلم ولكنا 

الوايعلى واممر وامحللاع قراءة عندنا يكون أن فيجب، اش~ شاء ~لن ذللئ، على اليينامتج 
الشرقق —أيما— المجرمة الدول( وواي الكافرة، الأحزاب هذه وواي يحقيمته، 
لكونبلادنا؟ ق كحميقه يخهلطون وماذا الكفار؛ يفعل، وماذا لما؟ تريد وماذا والغرب، 

نقول،ل لائم، لومة اش ق تاحدنا ولا للناس، الخق نبين وأن ذللئ، من بصيرة على 
للكل،.ذللث، ونوصح 

وعقل،إذا أوالواعفل حعلبا، إذا الجمعة يوم الخيب، أن اليوم الملمين ومشكلة 
كلأن والمعاصي،، الذنوب عن وتكلم ذكر، إذا المذكر أو حاصر، إذا أوالمحاصر 

المجرموننيل؛ فإذا مشكلة وهذه الخهلاب، -<اذا المعني، هو غيره أن يقلن ان إن
غيره،المقصود أن يتصور الماس فأكثر الثم، ءلاءة ق المقصرون الهسل.ون الفلالخون 
أوالواعفل بمع أو اض كتاب يقرأ عندما متا ان إنكل، أن الفرومحم، أن والحقيقة 
وأنوعيوبه، ذنوبه ويتفحهم، يتأمل، ما وأول بمذا، المخامحلبإ أنا إن يقول؛ أن المذكر، 
تمبذللئ، إنسان كل، فلوبدأ ^^، رمرله منة وعلى اممه كتاب على وأعماله ه نفيعرفمر 

تجعلأن أما اض، بإذن ينتشر الخير لوحدنا وأقربائه إحوانه من يتهلح بمن، م، 





الحربأيام حش ه اض إر و؛تفرع يلجأ أن القي من نإنه مأربا أو أملأ يحقق 
هتلرمن حافرا عندما الأمريكان من وحلفاؤهم الإنجليز يضعلر كان الثانية، العالمية 

،عفن— —الالبوارج ظهر على يمرما— —كما النداسايت، يقيموا أن إلئ شديدا حوئا 
الكنائس,ل إلا يدعون ولا يتمدون لا أصلا أمم 

رروجعلتس• بقوله محمد نبينا به خص عليتا تعالى الله فبفضل نحن وأما 
قالواتذس ومع كنائسهم، ق إلا يصلون فاد هم أما وطهوراا٠ر١،• مجدا الأرض لي 

عذابعنا يكثف، حتى الثم، وتدعو ونتفميع، والبواحر، البوارج ظهور علن نصلي 
منايجب الذي الغريب بل يستغرب، ولا ذلك متهم وفر —أيما— الأزمة هذه فمي هتلر، 

اض.ؤ.إلن نتمرع ولم نتب، لم نحن أنتا حما تستغربه أن 
ما®لع قال،ت المسيح أن يزعمون- —كما الدين من عندهم ما غاية نهم 

إلئالذهاب أو العبادة أو الدعاء هو هذا فه ما أن يرون فهم ض،ا. فه وما لقيصر لقيصر 
هوالدين.هذا أن فيقلنون لقيصر، والثاني الأحد، يوم الكنية 

؛عبوديتناإلا تنتصر ولن مكان، كل وق وقت، كل ق طه عبيد أننا فتعلم نحن أما 
قمفتوحة والخساحد فه، بالحثردية إلا النعم نتديم ولن فه، بموديتئا إلا نوفق للن طه، 
لجتوامن عاما- نما نتفي لا -حى التاس من كم انفلروا ذس و،عا والنهار، الليل آناء 
يكونوالم أن يعد الأحدامحث،، هذه بعد الجماعة صلاة يصلون وبدءوا الماحي إلئ 

تركت،الفتتة حاءين، فلما الأسواق، ق تتمج كاست، متبمرحة من كم ا نل؟ من يملون 
هذهجاءت فلما يأكله، كان للربا آكل من كم إ وتتحجب،؟ تصلي وبدأت وتاست، المج 

فهووجد إن ل أعلم، وافه كثير ذللث، أن أظن ما كم••• أكله؟! واقلح■عن تاب القتتة 
طريقق آحاذة افه— شاء —إن الأمة هذه لكن العذاب، عتا افه لل>لح كثترا ولوكان تليل، 

الجاة.

والعاصيالتقصير، هو والتقصير الغفلة، هي الغفلة ترون• كما فهو الوايح أما 

(•٣٣٠الخارى)أخرجه )١( 





























القلوبآعمال سلساله 

صثلق ألكذلإأو(إلأ دءآ» وز، حاسر! دعاء والنتيجة الجد، منه الجد ذا ينفع ولا مغ، 
آك;بمتثأ ^٠١٥ الآ-محرة: و عانته تفلهر ولكن والآحر٠، الدنيا ق ^[، تالرءد: .ه 

وبرأ^، ١٦٦تالترةت .ه يهمألآن1ثائ ونأيأ اتحنوأينقكأقثئوأ 
المودةوأصبحت كافرين، بعبادمم وكانوا الأت؛اع، من ^^٠٠١٠ الضعفاء، من الك؛راء 

هوداممه ين كما النار ق ؤيتلاعنون القيامة، يوم عداوة الدنيا الحياة ق بينهم كانت الم، 
ويعانهمدعرمم وراء من يرجئ فلا أولئك، مع حالهم هو فهذا موصع، من ممر او 

الثهصرب ولدللث، والآحرة، الدنيا ق والحران والحرة والندامة الخيبة ألا وهمادتبم 
أمحنا أم ملأتكه أكائوا مواة اض، عير يدعون الدين للمشركين المثل - وتحالئ -بارك 

آلنليلءقخكئه ظساصصكآئآنم فقال; حجارة، أم صالحين عبادا 
أويتمسكأوينجيه يتقيه من له فليس [، ٢١]المجت مةا>ن'جئ، ف، آلي خب أوثهؤكا 

المشركين,^_، حال هو فهدا به، 

والمعبودينالمدعوين القوم مولأء أن وهوت الجلي، ^ ٠١٥١١الزهان ببدا جاء ثم 
بنافه عبد فرها كما التفسير -وهدا صالحين أم أموائا أم جنا أم ملائكه أكانوا مواء 

شكلا فإنه كالملأتكة باقه^، مؤمنون هم الذين - وغيره عنه تعالمح، النه رصك، مسعود 
الرحالعن الحديث، ق حاء كما الصالحون، افه وعباد متوالجن، مؤ وأيفا يمامم، إل 

فهصالحا عبدا كان من فكل وتر، ؤيعوق ويغوث ومرغ ود نوح، قوم من الصالحين 
رJالث،،إلئ أنت، تتقرب كما ريه إلى ؤيتقرب افه يعبد هر لأنه يعبد؛ أن يجوز لا .فإنه 

ورحازهحضوعك، وحضوعه ذللث،، ودلة افتقارك، وافتقاره حاللثج، وحاله تعيده فكيف، 

[.٠٧]الإّرا»: ه يقوثإلرنهراوطه ؤ رجالك؟أ 

الرواففُ،من تايلت ولو النام،، من صل( من فيها ، ٢٠ند الوسيلة وهميه 
الخالقهو افه أن نعتقد نحن لقال؛ البلاد كل j( الصوفية القبور عيال أو المشركين، 

وندعووالدوتم، الحسين إلى نذهب نحن ؤإنما يضرون، ولا ينفعون لا وهزلاع الرازمحا، 
هوالته الوسيلة، يذللث، نقصد ؤيقولون: حسين، أويا حسن، أويا علي،، أويا مام،، يا 

فيقول:[، ٣٠ه آلن>يسلأ و\آو3لإآ\ه ث١ئوأآئموأه يتآ:هااك.متت> ؤ ت يقول 



تعالىالله من الخوف درجة 

اممه،كتاب فتتكرون الوهاية، أيها أنتم أما إليه، وواممله وسيله نتخذ أن أمرنا اممه إن 
افه،إلئ وسيله نتخذ لا وتقولرزت ه، افه رمول وتكرهون ؛^، ١١أولياء وتمادون 

هآلوسسئه إشد ؤأتتعوأ أقن آقفنوأ »اسوأ آؤمتتت> —١ يتآش ءؤ الله1 يقول ت فنقول 
الأشخاصييالومياله المقمود وليس وأنه الوسيلة معنى تبين الأية نهذه [، ٣٠]المائدة؛ 

أوالذواتالأشخاص هؤلاء لأن معص؛ الأية لهن0 كان لما كذلك كانت ولو والذوات، 
يمكنلا آخرين، أشخاصا يتغون الأشخاص هولأم فهل الوسيلة، ربمم إلى ييتغون 

ؤيمدون.سثون الذين هم لأتم هذا؛ 
الوسيلة:تسيرمعش 

حيث(؛ ٣٩٧)A/الفتح و ص حجر ابن الحافظ فال كما المرية هي: فالوسيلة 
وأحرجهقتادة، عن معمر عن الرزاق صد أخرجه القرية بالوسيلة *والمراد يقول؛ 

أيئاء.عباس ابن ْلريق ومن قتادة، عن أحرئ ٍلريق من اتجري 

أقنءامنوأاققوأ اكمت\ يتآشا ؤ تعارت قال القرية، هي: فالوسيلة 
توعؤيىآئ؛وا أنجك ؤ تعالئ؛ وقال القربة، إليه ابتغوا أي؛ [ ٢٠]الاتدْت ه آلومييلأ 
هوتالمراد أن توضح أترب فكلمة [، ٠٧]الإسراء؛ ه آنيا آتم رده>أأوسيلم إل .؛بنميى- 

اهإلئ أقرب أيهم ابقون ويتيتنافسون فهم القربة، يريد منهم كلأ إن حيث القرية؛ 
ورغبهوصراعه ودعاء وعبوديه وامتلأتا وانقيادا وخضوعا ذلا أكثر وأيهم ه؛ 

الصحح.هوالمعلى فهذا ولنا؛ه، ورهبه 

—عري مبن اش عيد عن المتصل تي بالجإ؛مح الخاري الإمام ذكر ولهذا 
الجن،فأسلم الجن، من ناتا يمدون الإنس مجن ناس *كان قال؛ عنه-، نمالئ اش رصي 

تشهدالقيامة ويوم الجن، يمدون كانوا الجاهلية ق فهم هزلأء وتملث، 
اشرمول نمث، فلما مؤمنون،  ٢٠٦٠وأكثرهم الجن يمدون كانوا الملأتكة؛ذللث،، عليهم 
وتعالئ-،-تبارك الله أمحر كما متذؤين، ترمهم إلئ ولوا الجن من نفر إله استمع و. 

المخاري)س(.)؛(أخرجه 



اآع^ال ،طنمطه 

ولكنالجن، فآمنت، وشهم إليهم ذم، الني. أن الأحرئ الأحاديث، ق جاء وكما 
وظلالمعبودون، فامن الإض، من المشركون يمدهم كان جى منهم آمن ممن 

أليهدمحتض اش، يبد وهو وآمن، وتاب أناب قد من يمدون شركهم على العابدون 
عياله.ويخاف اض، يرجورحمة الوسيلة 

الممنوع:التوسل 

الآيةهذه ق المقصود أن عباص ابن عن رواية أومحاك حجرت ابن الحافثل يقول، 
وعزيرا.والمح الملأتكة هم• 

عبادهؤلاء أن وهو واضح، الأية هده ق والخعص ضعيفة، إما ئال،ث ولكن 
—عود مبن الذ عبد ذكرهم من وكذلك منهم، وعوير والمح الملأتكة صالحون 

راضغير وهو ه اض دون من ثنيي فيمن وأنولع أمثلة فهذه عته-، تعاد افه رصي 
العبادة.حذه 

منوأمثاله والحسين والحسن عته— تعالى افه ~رضي عليا يمد من الأن وهناك 
ويرجونه.ويخافونه اض يعبدون لكنوا فهؤلاء الجيلاق، القادر وعبد كجعفر الصالحين 

كلعالا قائمة القرآنية الحجة وهذه بعبادمم، قاموا الحاصر ل الناس ولكن 
أممعد يدل، أحوالهم س جاء وما صائح عنهم يعرف لم وأمثاله البدوي فمثلا هؤلاء، 
بعضلكن كما باق، يؤمن لا بمن افه إلى يتوسلون الناس أن على يل"ل، مما زنادقة، 
الصوفية.الطرق سيؤح 

الهلرقات،ق العورة بائي وهو ويمثي والجماعات الجمعة يترك يرونه فالناس 
فهؤلاءوبثا، حيا ويدعونه ويمدونه، ولايته يعتقدون ذللث، ومع القبائح، انبح ويفعل 

ممه اض إلئ يتقرب أنه ؤيظن يتقرب نمن افه.ة، عند مكانة ولا ولاية لهم ليس 
رأي•ولا فكر ولا عقل لديه وليس والحية، الغارة فهوواصح 

اشملائكة هزلأء ويقول بالملأتكة، وتعار تبارك الله إر ينومل الذي وأما 
وأوليائهافه بحبال أو بأنبيائه الثه إر يتوسل أو المكرين، يبادْ الله إر نتقرب 





القلوباعمال سلسلة 

ذلكيظن وأنه وسك مرب م1مة أما محيته وسب له، سلطان لا فهذا اليدوي، أو 
دينا.

غيرق مهلاع أو متبؤع أو ممود من حده العبد به تجاوز ما كل هو والطاغوُت،.' 
ورسوله.ؤ'افه طاعة 

منالأماس الركن لأما انمحية؛ صنامم أول الذ ذكرهم الذين فهزلأء 
تكونوالمحية والتقدير نبالإحلأل الثاق، هوالركن والرجاء أوالمودية، العبادة أركان 

عبادة.تصح لم هذ.ين أحد انتش ؤإذا عبادة، أصبحت هدان اجتمع نإذا العبادة، 

ويال[ ١٧٥ءمران: ]آل .4 محق أزم وحامة قامثم ^٠؛؛* تعالى؛ وقال 
©<س س تحالئ: وتال ااا، تامحة:©ه ذأمحن س تحالئت 
محثنب؛^ثلأ أو لاسممة:ااآ ألكثاس قخثزأ 'ا[، ]اوقرة;

والخثية.والرهبة الخوف، ق كلها الأيات ؛هن>ْ [، ١٠٠]او؛رةت ^ وآ"خثوؤ< 

ؤأ0أؤ؛0ئمؤ0تعالئ؛ فقال عليهم، وأثس الخوف، أهل تحالى اثّ ®ومدح تال؛ 
لايثتؤثرمٍغم وأنين © ^؛؛٢، ليم ئهمثايشتا © مثفئين تغم -صيؤ 

^^د(فيآلإ؛تبجلميتآيإإقءلمثجم0 
عظيمةآيات المؤمنون محورة من الأيات هده —١٦[؛؛؛ ٥٧]المؤمنون؛ ممن سق 

صحيحة.ودلالته حق نمير وأنه تسمرها، ق حاء ما يبين وسياقها افه.و، ذكرها 

وؤلتكآحرهات ق ذكر كما المايقين المحستين بيان ل هده الأيات وّياثم، 
ؤيابقالخيرات ق يايع قاليي [ ٦١]المومزن: ر©ه سئمن ه ؤبمم ؤاتاهءيبحا ■جخمجؤبآ 

ءؤءدربمنفيعتتته[رتعالا; فقال الأحر المريق حال وأما والتقوئ، الإحسان درحة ق هو 
تياركاض يعم فيما واعتقادهم ونظرمم شعورهم وبين اْ[ ]المومزن: ©ه حؤت *ءئ 

هق،لم قائ © ؤيتثن ماي ثن يب، محدمّ آثما آبجثثمحي ؤ • عليهم به وتعالى 
فهوبه، مزمن وغير ه اش عن معرض صنف صنمين؛ ذكر .ا§ فاه، [ ٠٦، ٠٠]المؤمنون: 

بالخيراتله وتعالا بارك اش من مسارعة أنه يثلن ؤيعش يرز3، وعندما ولهو، مرة غل 





القلوبأعمال سكالة 

منكثتر من الرابع لكن المزمن، عليها يكون أن يبُي الش الدرجة هي ذهنْ 
يخانونولا قلوبيم، توجل ولا المحرمات ؤيرتكبون المعاصي، يعملون أمم الناس 

إذاان نالإن[، ٢٨١]المرة: ه رحامثسإلأف ؤو\مح\_ؤ'، يةولت تعالئ واش اه، من 
عملهما كان فإن اش، إلئ را-؛ع أنه ؤيثعر اش، يتقي أن نعليه معميه أو »لاعه عمل 
وأجدرنهوأحرئ أوفاحشه، أومنكزا معميه عمله ما كان ؤإن تقل ألا فيخاف طاعأ 

وتعالئ.تارك اف معصية ويتزجرعن نليتب اف، يخاف أن 
واJخثية:بين الخرق 

شرحاذكر ( )٢٠٠صفحة المالكين* من،رمدارج الأول الجزء ق القيم وابن 
ؤ)وإلمآت ذكرآية حيثا القيم ابن كلام من مأخوذ الصنف وكلام الخوف، لخنزلة 

ال[،]المائدة: ه وآخشوي الكثاس دحشوأ ٠^٧؛ وآية؛ •ا[، ]القرة: ؤاه 
الخوف.أهل مدح اش أن وذكر 

جأفؤش ثم آما، ذكرناه الذي والحديث المؤمنون، صورة من الأيات ذكر ثم 
والخوفوالخشية والوجل الرمة مثل• الألفاظ، هذه بين الفرق بيان ل نفيس بكلام 

كانكما اغ، وئته من إلا إليها يتفملن لا التي العلم دنائق من بيتها واكفريق والإشفاق، 
غيرمتقاربة ألفاظ والرئة والخشية والخوف ®الوجل فيقول؛ جإبجؤ القيم ابن حال 

وفيلامتثعارْ، عتل المكروه حلول من القلم، هربا الخوف إن ءرقيل•' قال؛ مرادفة®. 
المخوف*.تذكر من وحركته القلم، اصعلرابح 

معروف،فالخوف المشكلات، من الواضح ؤإيضاح واصحة، الخوف وحقيقة 
الخثمةفإن الخوف؛ من أحص ®الخشية جإإىبمأ ؤيقول الفرق، ليتضح بعده ما نآحن. لكن 

هالتلثؤأ بمائه يى آس محش واثا تعالئ؛ اش نول من هذا وأخذ باش* للعلماء 
العالمالأول؛ فالنؤع أنويع؛ هذا ق الماس لأن اش؛ يخشون الذين هم فالعلماء [ ٢٨]غاؤلر: 

اش.يخس من فهم اش، بدين والعالم باش، 

فهوالعيال، س كثير فيه وغ الن"ي وهذا اش، يدين عالم غير باش عالم الئالم،■ الخمع 



تعالىاف من الخوف درجة 

عالمغير رممه والخوف؛ والرغبة والرجاء والإخلاص والشن الإيمان حقاثق لديه 
الإيمانؤلريق عن يحرج الدعة ق وتع وربما الحرام، من الحلال يعرف فلا اض، بدين 

باض.عالنا يعد ولم والعلم، 

الخالق،أكثر حال وهدا اش، يدين عالما ولا باق ءالة.ا ليس من الثالث،ت النؤع 
والعافية.العفر اض أل ن

ُلفالحم،. ء.؛ذال بمعرنة، مقرون خوف الخشية- -أي: *نهي ١^٣؛ ابن يقول 
لهوأشدكم باض، ررإي أخرئ؛ رواية ون، خث"يةاالاآ له وأشدكم ف، أتقاكم 

ابنوبين ^ؤأ، بالمعبود والمعرفة العلم نيادة نفيها بالعلم، مقترنة فالخشية خشية،١ر، 
يرئالذي فإن وانقباض، انأجماع والخشية حركة، أفالخوف فقال؛ بينهما الفرق القيم 

الخوف.حالة وهي منه للهرب، حركة إحداهما؛ حالتان؛ له ونحوذللث، العدووالسيل 
وأماقال؛ ثم الخشية وهي؛ فيه إليه يمل لا مكان ؤ، وفراره مكونه والثانية؛ 

قإمعان زيادة فيها ولكن خوف؛ -فالرمة المكروه من الهربإ 3، الإمعان فهي الرمة 
فيه،ال٠رءوبا طلبا ق القلب، مفر هي التي الرغبة محي وهي منه المخوف من الهرب، 
وأماوالهللبذ، الحرص  ١٦٠يقترن لا رغبة بلا فالمحبة المعحبة، مجرد عن نياده فالرغ؛ة 

ااو؛ينجإبلؤ؛ يقول تم المراد، المحبرُبا هدا وطلب، والحرص العمل  ١١٠فيقترن الرغبة 
والمعي،.اللففل ق تناسب، والهرب، الرهب، 

العربية.واللنة القرآن لغة عادة وهد.ْ 

والحيبة:الوجل وبين و"رّءباة الرصة بين الموقا 

ملهلائهيخاف من )اوكر وانصداعه القلب،، فرحفان الوحل ءوأمجا قال؛ ثم 
الإنسانلشعور ية بالنخاص نؤع من ولكنه خوف؛ فالوجل لرنيتهء• أو وعقوبته، 

الهيبةاروأما نال،؛ ثم يخافه، من عنده ذكر إذا أو منه يخاف من أو يجل من يرئ عندما 

(.١١٠٨ملم)أحر-بم )١( 
(.١١١٠لم)مأخرجه )٢( 



ال ١

حرفإنما مجردا، حوئا ليس ولكنه خوف؛ نالهيبة والإجلال،، للتعثلم مقارن نخوف 
الرب:ياك كما والإجلال، اسم به .قترن 

صهاملءمن دلكن علي قدرة ابك إجلالاوماهايلث، 
—بالحب، مقرون تعنليم والإجلال؛ والمعرفة، المحية مع تكون ما ®وأكثر محال؛ 

الذيفهذا ه، افه يخاف أن لأبد مؤمن فكل المؤ.شن،ا لعامة فالخوف تال- تم 
وأنلمين، المإخوانه وعلى ه نفعاى يخاف أن مطالب مؤمن وكل نعتمده، 
للعلماء،والخشية \دؤ»وين لعامة الخوف أن فالمقصرد وتعالى—، —تارك افه يخاف 

منكانوا مراء للمحبين والهيبة خشيه، فتصح عالم مع خوف نيادة عندمحم فالعلماء 
صمة،تزيد قد مشترك، قدر بينها يوجد بل متعارصة، ليست وهدْ غيرهم، من أم العلماء 

اض—رخوان الصحابة كان كما فردآخر، ق يزيد وجانب فرد ل الجوانب من أوجانب 
الخوف،جانب وبعضهم تليلأ، الرجاء جانب عنده يزيد فبعضهم واللف، عليهم— 

جإ؛؛بجالداراي <اليمان أبو فمثلا الخشية، جانب وبعضهم الهيبة، جانسا وبعضهم 
~الثوري وسفيان عياض، بن والفضيل المارك، بن اش وهمد القيس، صد بن وعامر 

جانباعليهم يغلب العلماء وبعفى الخوف، جانبا عليهم غلب غيرمم اش~ رحمهم 
التعبداُت،؛ق التنؤع للنفوس جهل وت"اليى~ ~سارك وافه والمحبة، والإجلال الهية 

جمحمحن مشترك أصل ولها مشتركة، الأصل j وهي المرئيات،، أنولع ثمد.ةأ؛كل 
للمحبين،والهيبة العارفين، للعلهاء والخشية المزمنين، لعامة ®الخوف فيقول؛ الناس، 

ه؛تال كما والخشية، الخوف يكون والمعرفة العلم قدر وعلى للمقرمحن، والإجلال 
ما®لوتعلمون وقال: اخوياء. رواية وق خشيهءرا،. له وأتيكم باطه لأعلمكم ®إي 

إلئولخرجتم الفرض، علئ بالماء طدذتم وس ^١، ولمكًتم قليلا لضحكتم أعلم 
بربهمعرفته علن تدل الني. علم فزيادة تعالئءر؟،، افه إلئ نجارين المعداتج 

تخريجه.تقدم )١( 
الرمذيء.سنن وصعيف ارمجح ق الأو1ق العلامة رحنه (، ٢٣١٢)الرملي أخرجه )٢( 





أعمالسلميلة 

يكونرالم اهوال القيامة يوم يفاجترن نإئم طرين فرحتن دنياهم ل كانوا الذين 
سوقعرتبما.

ؤإداظف؛ندثاعثه؟.' فقال الخوف، ق حالهم تعالى اش ذكر نقد المؤمنون وأما 
نهدا[، ١١•١، ئثن»رنتحغ.ه نزأهٌيههتإ ^٧^١٥ عزتاسممإ. ؛وتا 

انكأذمتاعثاآ-ثزدا ^^١١^آ-ثماوقآئئ تعالئ! نال ولهدا والحزن، الخوف جراء 
ؤلأبمئناجاءم-إنجءلابمثنافهاُتب بن ليادارألمثامة ١^٥ . لثمرسؤي_ ذه 

والخماب؛والأحزان والألم التعج، الدنيا ق يعانون فكانوا [ ٣،٣٠، ]iاطر; لميب 
حاتفح-دائما— فالجون الكافرءرى. وجنة المزمن مجن الالJني١ يقول دلهدا 

الإنلأمسيخ كان كما معلمتنا يكون من الناس من ولكن مجون، لأنه حرين؛ ومشفق 
ب-إمحبن وءليمْل آلرتئ فه ؛اب؛١^٠ تالت جن الق رصع لما جهلؤ 

العذاب،ق الخارج ق يقفون الدين والملأمحلين فالخنود [، ١٣]الحيي: آلمداب.ه 
ْعالدنيا ق مجون فالزمن الأحرة، ق اض أعده لما Jالقارنة الرحمة ق وهو 

ح—ارهو فاتع-رتمأ ثياؤى بقءثألآس قل ءؤ تعالئ: قال الذ، مقل وفرحه محلمأنيتنه 
مجون؛النه بذكر وسعادته ومحلمأنيتته فرحته ْع فهو [، ٠٨]يونس: .اه عنثم0 ينا 
الخزسينبإحوانه يلتق ولم المن، الخور ولا ه، اض وجه ير ولم الجنة، يدحل لم لأنه 

ءليى'ررمتقامح

جنتههدْ ولكن والتلدد، والتنعم الرفاهية متتهن ق الدنيا ق يكون فقد الكافر وأما 
تعالئيقول حيث جنة؛ له ليس الاحرة ففي العذاب، من هنالك ين؛فلرْ لما بالمقارنة 

أل;أثأوقإى ؤ •٢[، ]الأحقاف: ه ه نآّتنتم للكافرين: 
والكدالشقاء من فيها ما مع الدنيا ق فجثهم [ ١٦]مود: لإؤ،محةالأآقاره 

الدنيا.ق جنتهم فإن المار إلا الأحرة ق لهم ليس لأمم ولكن والمنغيص، 
حكمالماصر الرحمن عبد فالخاكم بالدنيا، الممح لقاوار راغ مثل ويقرب 

(.٢٩٠٦لم)مأحرجه )١( 



تعالىاس من اثخوف درجة 

آخرق اجتمع الأيام من يوم نفي الدنيا، جنة مى نوالأندلس سة، حمين الأندلس 
المدةهده حكم أحدا أن سبق رهل العفليم، الأمر هذا نتداكروا ونياته، يعص هع ملكه 
أخذواومكان زمان كل ق السلاطين جلساء من المنافقين وكعادة الجنة، وهذه 

قالمللث، هذا ل السرور أيام كم أتدرون لهم؛ تال، ولكنه عليه، ويثتون يمدحونه، 
للموسلأبد أنه uلقمود يوتا! عشر أربعة هي فإذا عديما فال: لا، نالوا: الأندلس؟؛ 

والوجل.والرهمة والرمة والإشفاق والرجاء لخرف اس 

9اامت1هق:المؤمن عند 9ألرح1ء الخوف 

وافه»ءملوا الحز: فال قال: القيم ابن عنه نقله فيما الخن. مال وكما 
ؤإنوخشية، إحسانا جمع المؤمن إن عليهم، ترد أن وخافوا فيها، واجتهدوا بالهناعات، 

فتجدافه، عذاب س المشفق الوجل الخانق وجدت فإذا وأمناء. اءة إسجمع المنافق 
النفاقفيه فتجد المطمس وأما والفضل، والإحسان الخير س الكثير فيها أعماله أن 

الرجاء،أحسن ولذلك العمل؛ يحسن فالموس بالعكس، والعكس والعصية، والبعد 
اطمأنفلذلك اض؛ بعقوبة يبال ولم افه، يخف ولم اش، مكر س أس فإنه المنافق وأما 

أعماله،قبول عدم ص وخاف ذنوبه، شكا المؤمن رأيت إذا ولذلك عمل؛ ما وعمل 
وأماعليه، يع أن يخشى كالخل ذنوبه يرئ ®الموص الحديث،: ق جاء كما ذنوبه ورأئ 

قوتبماون ؤإعراض ولهو وفجور وخمور شرور من "جمينا الذنوب محرئ المنافق 
ؤإذافaلار®ر١،، هكذا به نقال أنفه، على وغ كن.بارء، الناس~ لحقرق وأكل افه طاعة 
يذكرفلا المرص أما حناته، يدكر ثم غيرنا، ص حالا أحسن نحن مال: وجالته سألته 

,عليه خهلر هذا أن يعلم لأنه حناته؛ 

فيتنلرالدين أمور ق وأما النعمة، هنْ شكر مع لكن عليك؛ اف نعمة بذكر بأس لا 
هوص إلئ العبي. فيتغلر ال>نيا أمور ق وأما والإحسان، العبادة ق فوقه هر ص إلئ العبد 
عليه.اض نعمة يزدرى لئلا دونه؛ 

(.٦٣٠٨الخاري)احرجه )١( 



ال اسانمط^^ 

اا>ض9ان:إش وسلة اارحمن من 

مقصوداليس والخوف ١١يقول! حيث هقله القيم ابن ذكرها عظيمة فائدة وهتا 
رالمحية٠ نون يحو هم ولا عليهم خوف لا الجنة نأهل لغيره، مقصود هو بل لذاته، 

تعالئافه أدخل ؤإذا الدنيا، ق وتعالى" ~مارك اش نحب ولهذا لذاما؛ مقموده 
الخوفوأما لداتبما، مهللوبة لأما له؛ حثا يزدادون بل افه، يحيون يثلالرن الجنة المؤمنين 

وبثرممالعباد، أمن فإذا عنه، ومي الثه حرم عما للانرجار وسيلة هو بل لداته، فليس 
توعدون.كنتم الش بالجنة وأيشروا تحزنوا ولا تخافوا ألا الملأتكة 

محزمنولاهم مز ؤثلأ"-مذا الجتة; ]أهل[ ل تعالن نال ولهذا الخوف، زال 
ممايخافون فلا والحزن، الخوف عنهم وتعالى" "تيارك افه فنمى ؟آآ، تيونس؛ ر.اه 

والمتقينالمزمتض يتولى تعالى اه لأن وراءهم؛ ما علن يحزنون ولا أمامهم، 
فالخوف[، ٦٢]يرض: محتمون.بٌ ول*ئم ■هنجم ^٤١موف يقول• فلهذا والصالحين؛ 

ووعيده،الله وعد ومعرفة اض، معرفة من عليه يرب لما ؤإنما لذاته، مقصودا ليس 

بالأفعال،يتعلق والخوف  ١١نال؛ ثم عنه، وتعالئ" "تبارك افه مى عما والانزجار 
منيخاف . العب،.فتجد بالأفعال، يتعلق فالخوف والصفات،(, باليات تتعلق والمحية 

صفتهوالمغفرة الرحمة وأن نعاله، العذاب أن لنا بين وتعالى" "تيارك وافه افه، عذاب 
ن\وصع\ثو\ث@ آقآطآلوئئاتي:ل تعالن: نال الذاتية، 
الفاتحةق نجد ولذللث، .وأ؛ اممه رحمة كمال من وهذا [، ١٠٠،، ]الحجرت الألر 

٣[،٢، ]الناتح0: .ه أتيم الأنتن لو آصث ني ف تعالئ: نوله 
الخوفوأما والصفات، بالذات تتعلق المحية جعل ولهذا غميه؛ سبمت، افه ورحمة 

غفورلأنه لذاته.؟؛؛ فهويحب محيته وأما نعلمه، هومن عذابه لأن بالأفعال؛ متعالق فإنه 
جدا.خاصة دمأحية يشعر الودود اش فاسم كريم، ردود رحيم 

وعرفواالمعرفة، حق عرفوه ؤإذا اض، لعرفوا افه.قأ صفات ق الناس ولوتأمل 
يومثون"لأمم معصيته عن انزجروا ؤإذا يعصوه، فلم أحبوه ورحيم، وغفور ودود أنه 

منأفضل وهذا والإجلال، الهيبة أهل من لكانوا الودود" الغفور الرحيم الرحمن بأنه 





القلوبأعمال سلسلة 

السلفخوف من نماذج 
الذينالمالح اللف حياة من يعص تعالى— اض ثاء إن — الأن تذكر 

جانبعليهم غلب من ببعض اش— شاء —إن نش ثم أولا، الخوف جانب عليهم غلب 
الرجاء.

والمقصودومختصرة، موجزة ُماذج وهي الطرفن، كلأ عند ذلك أمجاب نذكر 
والرجاء،والخوف، المحية، وهمب؛ عتها، تحدثتا التي العيادة أركان أن نعلم هوأن منها• 
علئالأحرئ تغلب وقد الناس، بعض على أحدها يغلب قد الثلاثة الأركان هد0 

الثلاثة،هده احتماع من القلب أو الإيمان يخلو أن يصح ولا يمكن لا لكن آحرين، 
الخوفلأجت٠.اع نموذجا عليهم- تعالن النه —رصوان المالح الملقح حياة فكانت 

المرملين،من الصالحين عباده علن وتحالى~ ~تبارلث الله أثى كما والمحبة، والرجاء 
آلنت.عورىؤقك ؤ وتعالى"• "بارك كقوله الله، ذكرها التي الآياتا ق اتبعهم ومن 

عدابعدابئ5ُإل مكن  ١٥٧ربمثثمح< ؤيمف أهمث أغم رنهرألوسة إل يعوى 
ف،قسمتسمزك ءًقامإ ءؤإقهم وتعالئ—؛ —تارك وتوله [ ٠٧]الإسراء؛ ؤاه ■محذليإ 

ونحوذلك.[، ٩٠]الأساء: كاخنثعت.ه ^^؛كاطكاطيكاوحٍقامأ 
ففيهه،؛ اممه هماي من الخلص الكمل الإيمان لأهل هوسمة —عموما— والخوف، 

الراشدين.الخلفاء سير ق ركنأللث، لدللث،، التماذج أعثلم الله.ؤ رسول سيرة 
الحطاب:بن عمر 

—اليمان بن حديقة سأل عته— تعالئ افه —رصي الخ3لاب بن عمر أن ذللث، ومن 
الخافقين—،أسماء علئ افه رسول أطلعه والدي ه، الله رسول ّر أمتن هو الذي 

.متهم؟!٠ اش رسول سم-تي ألم باض! سدك 
أتبلعمن المديق بكر أيي بعد الأمة هال.ْ ق رجل ثاق هو الخهلاب بن عمر 

أيةولمست، فيدحلها، يموت، أن إلا الجتة وبين بينه ما بالجنة، مبشر وهو ج^، محمد 





القلوبأعمال سلسلة 

مسلول:بن اش عيد 

بناه عيد الصحابة: من ذلك محه اشتهر وممن الخوف ل الكثيرة ال؛ماذج ومن 
منأكون أن أحب ما منهم• رجل فقال تلاميل•،، بعض مع حالنا كان فقي- ئمحف4؛ عود م

صاثعةأمنية وليت أمنية —وهذه المقريين من أكون أن أحب ؤإنما اليمين، أصحاب 
إنإذ الوافر— من له أساس لا التي والأحلام للاماي جآفة الشارح ميمثل —كما حاسرة 
الرحلهدا من وتشوق تهلفر وهذا حيتثد، الأمة حيار من كانوا حهق اءْ وحلتادميده 

يتمسممن يكون أن من يمنعه مانعر يه يقم ولم ذلك، ؤيرجو المقربين، من يكون أن 
الخوف،كيفية يعلمهم أن عنه— تعالئ افه رصي — عود مبن افه عبد وأراد ~، ذللث، 
ماتإذا أنه يتمى رحلا هاهنا إن ®أما نقال: والحذر، الخوف حاب يغلب الإنسان وأن 

تعضدا؛.شجرة لوأي وددت وقال: ه— نفييعث،—أي: لم 

—أعماله أن من خونه مدة ومن اض، لقاء ومن اه، حان من حوله سدة من 
إلئأمم وحلة ونلوبمم آتوا ما يرنون الذين من وهو تقل، لا نل صالحة- كانت، مهما 
يتمنونوصلاح حير من فيها ما مع ولأعمالهم لأنفسهم اتبمامهم ومن راجعون، رببمم 
عليهم•ولا لهم فلا يبعثوا، لم ماتوا إذا أمم 

وكل،الأمة، حيار منها تحرج عفليمة حامعة كانتؤ الش مدرسته ق بمي الأثر وهل*ا 
jعلمها انتثر ذلك بعد ثم الكوفة، ق عنه- تعالئ اطه -رصي يده غرس من ذللث، 

الدنيا.أكلمار 

—دالما نتتيعها أن بنا —وحدير تتثعناها لو التي العلماء سير ق الملاحفل ومن 
مقارئاأمره أول ق والزهاد المالحين العباد س أو العلماء س كان س أن لوحدنا 

تأملتونل أكثر، عنده الخوف حاني، نجد بعد، فيما اهتاّئ ثم والمعاصي، للذنوب 
سنشآ الذي لأن يخقئ،؛ لا ذلك ق والسبجؤ السر أن وأظن هذا، فوجدت السير بعض 
كالذيوالمعاصي، الذنوب حطر يستشعر ولا يحس لا الم طاعة وق افه تقوئ ق أصله 

حطرها.عرف ثم وقارنها واتحها 



السلفخوف من فاذج 

تلكعني؛ وأنت مت لو كيف له؛ ؤيقول تلبه، ق الإيمان وانج يأتيه حين كل ففي 
والموبقاتوالفواحش المعاصي، تلك تفعل وأنت خاتمتك كاك لو كيف الذنوب؟! 
الذنوبمن أنقمهم عخما وخشية محوئا اشد هولأم أن نجد فلذلك والكبار؟! 
كذلك.يكونوا لم ممن غيرهم من والمعاصي 

ءتد0برزت ممن غيرهم لدى مما أكثر الخ9ف سمات اافأخصيات بعض ص وبرزت 
الرجاء:سمات 

حيان؛بن هرم 

وارحليةمذيب وهو الصفوة؛؛ راصفوة ق جإللب الجوزي ابن ذكره *ا ذلك ومن 
الأوبء،؛.

أعناقنجعلت الأحجاز يومان عامر بن اف وعبد حيان بن، هرم ®خرج يقول• 
الشجر؟هذه من، شجرة أنك أتحب ١٠عامر؛ لأبن هرم فقال الشجر تتخالجان رواحلهما 

هرم؛له نقال ذللث،، منر هواومع ما افه رحمة لنرجومنر إنا واش؛ لا عامر• ابن فقال 
ولميعرا، تنفسي، ثم الراحلة هده أكلتتير الشجر هل.ا من، شجرة أي لوددت واش لكني 
حميضرب الزاهدين، العابدين ق وكانا مخرجا أمما أي؛ القيامة؛؛. يوم المحاب أكابالإ٠ 
الشجر،من، وتأخذ ترعل، رواحلهما نآخدت الحجاز يريدان نخرجا ذلك، ن، المثل، 
أحدهمافقال أمامهم، يرونه حدث كل، ومن تضية من،كل، يعتبرون دانتا المومتيني ولكن، 

إيواش! لا عليه؛ فرد تعضل.؟ شجرة ويتتهي، الدابة تأكله نيات مجرد أنلث، لو للأخر؛ 
١ومنزلة خير اش عند ر يكون لأرجوأن 

بينيالوقوف ذهنه ن، يتحضر كان فقد العباد، ، ٠٢۵٠عند؛الخوف كان فهكذ•ا 
ترجمان.وبينه بينه ليّرا ريه يكلمه ءند.ما اشيل"ي 

الداهيةأخاف إق عامر اين، يا ؤيحلئ، المار؛ إر ؤإما الجنة إر ءإما يقول؛ 
لكنمصيره، أين، يدرى ولا به، يفعل، ما يدرى لا المار! إر يإما الجنة إر إما الكثرئ® 

يخافما وراءه فلسر، الأمر، وانتهئ، المصير، هو هل.ا أن لعرف واكلت شجره كان لو 







القلوبأعمال سلسلة 

ؤينألهاثحانب، أن نل آأُهثم ش منه يحاسب ه نقهملى ُوام المؤمن ءإن تال! أنه 
حاسبواتوم على القيامة يوم الحساب حف ؤإنما ه~ نف•ع حاله —هذا بمأل أن نل 

ثقؤإنما القيامة، يرم الحساب عليه حمح الدنيا ق حاسبها فمن الدنيا، ق هم أنف
الدينهذا وتلقوا محامية،. غير من الأمر هاوا أخذوا ترم علئ القيامة يوم الحساب 
استشعارمن محاك وليس ؤيصلي، يصوم فأخذ ويملي، يصوم ناله من فوجد عادات، 

أنتاالمهم يقبل؟ لم أم قبل العمل هذا هل تفكر ولا للنفس، محاسبة ولا للخوف، 
الأمر،وانتتهئ الناس يفعل كما فعلنا حجا، أو صياما، أو صلاة كانت إن وانتهنا، أدماها 

والوك،المال، ق وهموما، الدنيا، ق وترحاله ؤإقامته وشأنه حياته ق والهم والتفكير 
كثير.وأمور والعمة، والرف، والوخليقة، 

تقيئهفإما لها يستسلم من أما تطارده، فإما منها يهرب من ملهية، مشغلة فالدنيا 
فلأن،يا له: أويقال اه، إلا إله لا أن أشهد يقول: أن الموت حاء إذا يسممليع لا ؛حيث، 

توقفه؟وقف لديلث، وهل _!؟ يتمدى وهل يشيء؟ ماللث، من توصي هل توصي؟ بم 
والذنوب،والمعاصي الثهوات ق يتكلم فإنه أوالأصلح، بالأفضل يتكلم أن من فبدلا 

واشترواالقلأنية، العمارة بتاء من وانتهوا الفلاق، الدين اطالثوا يقول: الذي منه وأخف 
وحديثا،قديما كثير وهذا وافعلوا. فلأن، عند من مالأ وخذوا كذا، وافعلوا كذا، 

تللث،ق فاستحضره الدنيا ق همه كان الذي هو هذا لأن والعافية! العفو اض نسأل 
الأخره،يخافون وكانوا الدنيا، ق هم أنقحاسبوا فالذين حالهم؛ هذا فلن.لاثا اللمحفلة، 

فإنهذللئج، ونسوا غفلوا الذين وأما وتعالى"؛ —تبارك الله عند الحساب عليهم خف، 
بون.يحتيكونوا لم بما يفاحثون لأتمم القيامة؛ يوم الحساب علهم يثقل 

لمنؤإنلث، لأشتهيلث،، إي وافه فيقول: ؤيعجثه، الثيء يفجوْ المزمن ®إن وتال: 
منهديفرؤل و؛يتكإ بيتي حل هيهات؛ هيهامت، إليلث،، صلة من ما وافه ولكن حاجتتي 
هذاإلي أعود لا وافه ولهذا؟ مالي هذا؟ أردت ما فيقول: ه، نفإلئ فير-»ع الثسء، 

هلكتهم®.وبين بيتهم وحال القرآن تفقهوا قوم المزمنين إن أبدا؛ 



السالفحوف من ضاذج 

دمايشتهي ما كل ولا يأكل، يتمص ما كل فلتس المزمن، مجن الدنيا كانت ولهذا 
ربمانتتدكر، له ؤيحلو يشتهيه الأمور من أمر إلى ه نفتدعوه ربما يريده، إليه يتْللع 

منلكن ربل-ؤ، رحم ما إلا يرتدعون فلا بالحرام يدكرون اليوم والناس ثثهة، فيه كان 
منوهو يتركه عنه، ؤيتزجر يتوقف فإنه شبهة فيه فما الأحرة يخاف ومن افم، يخاف 
إليه،حاجه يكون ما أشد هو الأمر ؤيقوته به، وتعلما شهوة أشد وهو إليه، الأمور أحب 

إليه،ه نفتتطلع ولا قدر(، ما وعلى قضى ما علن ض فالحمل خير ذللئ، )لعل ت فيقول 
معميةأو ذنتا كان همإن أصاحا، قد ذنوبه منه حرم قد أنه يعلم فإنه خيرا كان فإن 

يجمحالمحامية حال هو المزس حال وهكذا منه، عافاه الذي افه فليحمد 
الأحوال.

سبه؛l_^llوؤصيه !!حسن 

اضيلقن حتى شيئا يأس لا رنته فكاك ي يسعى الدنيا ل أمير المزس ٌإن وقال• 
قالممتن رحلي وصعت، ءالو عليه— الله —رضوان الصحابة يعص عن حاء كما آ؛ئهةا® 
رقثته،فكاك ق يعن الدنيا هذه ق أمير فالمؤس المسرئ،. أضع حتن أمنث، لما الجنة 
همهفكل لعتقه، وكذا كذا له يدير أن علن سيده كاتبؤ الذي المكاتبؤ العيد كمثل فمثله 

سرقبته ليعتق هوالاجتهاد الدنيا ق همه كل حاله، ^ا فالموس رقيته، ليعتق يجتهد أن 
ص:القيم ابن قال كما فيه؟ا أمرط الذي وس الأمر، هذا س ليخرج المار، 

لمأوطانناوئئ إلود نعترئ ا-وفهل العأمرئ ا ولكنن
دعاعندما اللعينإبليس، هوعدونا التراب، هذا وأحرجناإلن وأنزلما أمرنا فالذي 

قالإنسان فجاء جووقدره، اطه به قفئ مما كان ما فكان المعصية، ؤإلن الشهوة إلن 
ُطهنين آلامس .كئنا وياتعالزت قال كما وليمتحن، وليختبمر لستنلن الأرض هذه 

وهوإماكموث١ شاكرا إما آلكايل سييعابمي-؛را.إد١هديثه نجعلثث منيه أمثإج 
هذابسبب، فيه وقعنا إنما الأسر وهزا ه؛ؤأ، اف س وابتلاء امتحان فهانا ٣[، ٢، ان: ]الأت

دارق ويجعله ويكتفه ويوثقه عدوه يأسره الدنيا هذه ل عاقل هناك هل فباممه العدو، 
ؤيصدقهالعدو هذا إلن يهلمئن ثم وكرامة، نعمة دار س أحرجه أن يعد ومذلة، هوان 



ال اساوسا^نح 

نأكترالخلق، أكثر حال فهذا ذلك ويع أ؛دا! عاقل ذلك يفعل لا واش إ ويواليه؟ وبممه 
يأيالذي غروره وراء يزينها، التي شهواته وراء العدو، هدا وراء منقادون اليوم الناس 

[.١٢٠تاو_اء: ه ؤثيد.لإوس.ألم ووعودْا أمانيه وراء به، 
عنالإنسان ليمرف فيها؛ خير لا التي الزائالة الما-ة بالأمأي يأي ف١لشيaلان 

—تياركاض حرمه مما شيء ق لتوقعه أو عليه، وتعالى~ ""بارك اض افرصه مما واجمي، 
معليه. — لئ وتعا 

التواضع:وعخنمة المزش بكر 

هال.0وأعجيتني بمدا، مليثان عليهم— تعالئ اف —رخوان لف والالصحابة سير إن 
ااإذات يقول — حالثين ٠٠الالملماء مشاهير من وهو — زمحئ4 المزق اش عبد ين•؛ لكر الفقرة 
ؤإذامني، نهوحير الصالح؛ والعمل بالإيمان سبقني هذا فقل• مجنك، هوأكثر من رأيت، 
•مني؛ فهوخير والمعاصي؛ الذنوب إلئ سقته فقل: منلئ،، هوأصغر من رأيت 

والغفلةوالعاصي الذنوب غليتتي ند وأنا اف، تقوئ وق اش محتاعق ق ينشأ ^ا 
جمعوتد العلؤي، الدرجات نال ند إلا الأن العمر من أنا أبمغ ما مثل يبغ فلا والتقصير، 

أكبرإما والناس داتنا وهكنأا جمعته تل. أنا ياليتتي ما الأحر ومن الغنائم ومن الكنوز من 
أنؤيعلمها نقه، الإنسان يردب حص هل.ا؛ وتوفر هل.ا فتوغ منلث،، أصغر أو منلئ، 

الْلاءات.س كان ؤإن تعمل ما تحقر 

؛هء.أخذوافضل هذا ت فقل ويعظمونك يكرمرك إخواك رأيت ؛اؤإذا قال•' 
وأخذواله، علي من ه اه س قفل هزا أو منهم، قفل هزا أن مقصوده ولعل 

استحقه.ولا محه 

الشيطان،يغرك فلا ويقدروك ويعغلموك يحبونك إحوانك رأيت إذا أي• 
سفهذا واض، لا واجتهادي! وهمادق وعلمي منزلتي يعرفوا تدري، عرفوا الأن فتقولت 

العفووالعافية.اغ أل نالغرورأإ 

وماوكذا كذا أنول: رأوي أبم مني غرهم ئل: به، أخذوا فضل هذا ئل: لكن 



السلفحوف من نماذج 

يقول؛عنه- تعالئ اممه -رصي عود مبن اض عبد لكن كما بابي، عليه أغلق ما علموا 
كذاه.فعلتم ما بابي عليه أغلق ما تدرون ررلوأنكم 

تقوئوعلئ حير علئ إلا يائه يغلق لا عنه تعالئ اض رصي أنه نعلم إننا واف 
حلفه،ليسيروا تجمعرا لما لهم زامرا ذك قال لكن عبادة، وعلق ترآن قراءة وعش 
لل٠تبوعاأrفتنة للتاع ذلة ررإتها لهم؛ وقال 

منكمتي حالما راتحة للدنوب، أن ®لو يقول• رةءأ؛بج كلامه مأثور من وأبقا 
أحد؛ا.

الرسل،يعد وأفضلهم الأسياء بعد الخلق أطهر هم الناس هؤلاء اف! سبحان 
المعصهذا ومن تنتشر رائحتها أحدا، منكم تي حالما راتجة للدنوب أن ®لو يقولت 

فقال:الشاعرأيوالعتاهية، أحذ 

لأنف—————ؤح—.—^ا الخهلابم ن أن ا يناف أحس 
ضؤحئه ثوبيين بها منتور إذاالمف

كنستاتتؤحإن كين ام لثايتفئ علنح 

وحرناعثمزت موعن ولوتن لتم
سبحانرائحة! للدتوبؤ أن لو المحنى، هذا منا كل فليتأمل يشعرون! لكنوا هكذا 

وقفله،رحمته، محعة ومن ورحمته، عفوه، ص باغ الذي الحليم! سبحان الكريم! 
الذينيالتار أولياءْ أحرفوا الذين حق ق يقول— —أته الحليم الودود الغفور وأنه وكرمه، 

الروج؛سورة ل أحياء- وهم فيها وألقوهم المومين، بمولأم وجاءوا الأخاديد، حدوا 
شلالتوبة! باب لهم نفتح •١[، ]١^: 4 لنثوهمأ دآلممحثتم ؤإثال!نثوأ

نويتهلهذه أحناء! وهم النار ق ؤيلقيهم إيمانبمم، يسبب المزمنين يمتن ممن التوبة 
فمنالمخكين؟! مع وكيفا المائتين؟! مع وكيفا المحبين؟! ْع فكيف للمجرمين 

يسعدالناس يعص لكان رائحة؟! للذنوبا لكن لو فكيف تفرح، لا الخانايا أن رحمته 
ولذللث،واسعة؛ اطه رحمة لكن ذهبوا، أيتما تبلغهم ورائحته الأميال، آلاف اض حلق عن 



٢٣٢

والقبائحاأخها.اوا أحدمم يعمل الدين المجاهمين، اض عند منزلة الناس ثر من فإن 
)عملت،رمولت ، -١١الناس ويحدث يأق ثم عليه، وتعالمي" "تبارك النه وسر يالليل، 

ويفتحويسرها يخفيها وتعالئ" "تبارك والئه الروائح، يظهرون الذين هؤلاء وعملتا( 
بما•أعلن لن اكوبة باب 

بذنبهدا ت نقل وانقثاصا جفاء منهم رأيت، ررؤإن المزللأ■ اش عيد بن بكر يقول 
افهأطلعهم أحدثته( ب، ذن)هذا نل; يل حير، فيهم ليس تقل• ولا منافق، اتهم ٠ أحدتته 

الإعراضعني،هدا وكان الجفوة، هذه فكانت، يشعرون، لا أو يشعرون وهم عليه، .ئ 
هذههو التكريم وعند الإعراصى عند الكبير، و،ع المغير سمر الأحوال كل ق فالمتهم 
التقى*

الحائقين:علامات من 

اانفأس:بعي9ب الاشتغال 

أثرلأرئ ءاي ئائلهمأ مال فلهذا الناس! عيويج عن عيوبه شغلته لعيد طوين 
العاصي؛أثر يرون فهؤلاء اممه! متحان ودابتي®• امرألما حلهم، ل ذنم؛،~ ~أد معصيتي 

هذهمثل متهم لواحد ونعتا لو ولذلك، أتوا؛ أين س علموا ذنو-ام تلتؤ لما القوم لأن 
أينس يعلم فإنه بنان، ؤإما فرية، ؤإما مشكلة، ؤإما ظلم، ؤإما إعراض، إما الأمور؛ 

بمار،لتل الذنوب ؤيحمد يجك، انذي لكن وياُرفٌ، ذلل—، يثبإ هادا نيقول؛ أق، 
النميمة؟س أم الغيبة؟ من هي هل يدرى؛ لا أق؛ أين من يدرى لا فإنه نازلة، له ووتعت، 

التعلقمن أم الحرام؟! أكل س أم الله.و، كتاب هجر س أم الصلوايت،، تمييع س أم 
إلاأحطآ ما أنه يعلم الذي لكن أي، أين من يدري لا فهو ا الأحرة؟ عن والغفلة بالدنيا 

ندفيكون ؤيستغفر، فيتوب أق، أين س يعلم الذئب، ذلك، إلا أذنب، وما الخلي؛نة، تلك، 
والخطاط.الأدران ص القلب، هذا غل اف4.وقد فيلقن ازب، هذا أقفل 
سلمة:بن حماد 

وهوالمشهورين الُلاء أحد Jلأمين. س "وهو إمحماعيل بن موسى يقول 



السلفحوم من نماذج 
٢٣٣

سالمةبن حماد رأيت ما إي لكم قلت ألو تال؛ عنه— تعالئ افه رصي سلمة بن حماد 
نال:-قط ضاحكا رأيته نما أكدبكم ما ذلك لكم قلت لو ت -أي صدقتم قط ضاحكا 

المث«هورينالرواة من كان -لأنه افه. رمرل عن يحدث أن إما بنمه مشغولا كان 
أنؤإما سح، أن ؤإما الناغ، العلم يقرأ أو يقرأالقرآن أن -ؤإما معلوم هو كما 
منانفلت ؤإن للصلاة، فهر القراءة ترك إن هدم بين النهار قم قد كان 

إنهكذا حيامم فكل وللعلم؛ فللحديث التنمح من انتهى ؤإن للتبح، فهو الصلاة 
الجهادمن انصرفوا ؤإن الرحال، يكون ما كأقرئ ومنازلة فجهاد الجهاد، ق كانوا 

الصلاة،أدوا وقد المجد، من حرجوا ؤإن القرآن، وقراءة والصيام والعمرة فللجح 
وللدعرةافه ق فللزيارة أحد، بيت دخلوا ؤإن المنكر، عن والنهي بالمعروف فللامر 

عليه؛يوحرون فبما تكلموا ؤإن ينفعهم، ففيما قرءوا ؤإن باه، والتدكير والصيحة 
منءوثُعنه ؤكاث،كاى س يآيثرنألمواد ^٠٤ ١١ؤإة تعالى• فوله يعيثون كانوا فهؤلاء 
[.٣٦]الإسراء: .ه 

اللغو:عن  boiiijJIابتعاد 

حلسانه،بعض معه وكان ألعب، أن أريد أبتاه! يا تقول؛ إليه، أحدهم ابنة جاءت 
لها؛قل أحدهم؛ قال ألب! أن أؤند أبتاه! يا ماهتا؛ ومن هاهنا محن فأتت، عنها، فأعرض 

أنيرئ اللف بعض لأن لعبا. ديواف ل أجد أن - لا قال؛ عنك، وتدهب العي، 
عنهم-؛تعالئ النه —رضي لف البين المسألة طْ ق حلاف وهناك يكتب! ذلك 

إلالويدينبمل ين ماإلفظ ؤ عليه يكتب الإنسان يقوله ثيء كل أن يرئ كان فبعضهم 
لا،يقول؛ وبعضهم كان، أيا مكتوب عمل ركل مكتوبة، كلمة فكل [، ١٨]ق: او^ه نيد 
الحياة،فضول أو اللغو أو الخباح ق يدخل ما أما الميثان، أو الحنان، ككتس، إنما 

علاقةلا التي اليومية أعمالنا من أمراض أوأي أواذهس، العمج قولما؛ مثل نكتب، لا فهذه 
فكانيكتب،. لا المعتاد والتصرف يكبؤ، لا العتاد فالكلام بالحسنة، ولا بالإثم لها 

قلت،؛فإذا يكتب،؛ ثيء كل يقول؛ فبعضهم رجسا لف، العتل• قديم من المدهبان هذان 
يذللثؤ يكون أن أريل وما ررالعي®■ مكتوب ديوانا ق القيامة يوم وحدت، ررالعبي®• 



القلوباعمال سلسلة 

ولصحاتفهم،ولقلوبم لأنواههم إليه وصلوا الدي التتزيه مدئ ندرك هنا رمن ديراق، 
قال•سيل، فإذا وصحائفه، ونله لسانه يلطح بمن فكيف الخوف من عليه هم ما مع 

فيها•لتس بما ليذكرها ه نفءلء1، بمي وأحذ ^•١؛ ونحن خيرإ إلن ونحن لدإ الحمد 
الأه:من اوذ9ف لصادة حبمم 

الملأنيقيس بن عمرو ت الخوف عليهم غلب الذين المالح لف الومن 
علامأصحابه! له نقال يكن، نيس عمروبن احتقر *لما عياث! بن حفص بن عمر تال 

ماواف فقال! تبكي؟! فكيف حياتلث، أيام العيش تبغض كنت، لقد فواف الدنيا من سكي 
أنعلى حرصه شدة فمن الآ-حرة،<. خوف أحرم أن خوئا أيكي ؤإنما الدنيا على أبكي 
الآخرْ،من الخوف يفارقه ربما الدنيا فارق إذا لأنه يزكي منه بالخوف اض.§ يتعبد 

عته،انقعلمر قد العيادة أنولع من نوعا فكأن الخوف، -يدا وتعالمي" "تبارك اف وهريتعبد 
قدأكون فأعمالي، وقل عنى، ورصي حنته، وادحلنى ه؟ اف أمش إن مولت 

هأوأاش من الخوف وهي عليها، وأحرص أحبها كنت، العبادامحت، مجن عبادة عن انقطعت، 
عندخوف وهو فواته من حوئا يكون إمم حتى عندهم محبوبا الخوف أصبح لقد 

وأماالخوف، علن الرجاء نبها اللف من كئ؛ئ يعلن، التي الساعة وهي الاحتقار، 
افتضحنا®الصالحون يكز ررإذا العالماء! يعص قال كما وحليلة؛ عفليمة فهي مارهم 

•هولأء ذكر إذا ه نقان الإنيعرف إنما لأنه العفووالعافية؛ اف نأل 

ااد1راش:سليمان 'ب9 السام عابد 

ُ'المدارجُ'•محب قال العيادة ق المثل القيم ابن يه صرب الذي الداراي يمان أبو 
المرةق البصري الحسن كان ما مثل الشام أهل من الحثالة ؤب المثل مقرب أكان 
فمنثبذا، الناس من عدد فيها يشتهر مدينة كل وهكذا الكوفةا؛ ق مميان كان ما ومثل 
منقرية وهي داريا إلن نسبة جآفه الداراي سليمان أبر الشام أهل أعلام وأرز أعظم 

كلوأصل الجؤع، الأخرة ومفتاح الشح، الدنيا ®مفتاح يقول! كان دمشق قرئ 
"سيرته ل الخوف مظاهر كانت، ولهدا اف®. من الخوف والأخرة الدنيا ق خير 

ذللثج.غيرهامن منهاق اوصح عنه" تعالى اف رصي 



٢٣٥
السلفخوف من نماذج 

لشقيقالدنيا ق الماء أحب رما الدنيا، ق البناء أحيت ما الليل ءلولأ يقول؛ 
الأماررلأ!غرسالأشجار«.

٠يه١ااما أمحلتب ذاقوا رما منها حرجوا الدنيال أهل ®مساكين الاحرت مال مثلما 
والنعيم،القصرر أعهناف ق يمملبون كانوا الدين الدنيا أثرياء أترئ مات فلو إ اكين م

لموهم ماتوا ~لو المساكين خلد ق يدور ولا الفقراء، أذهان عش يخطر لا ما وكل 
الدنيامن حرحوا مساكين— نهولاع أهؤج، اش من اض.ووالقرب مناجاة لذة يذوقوا 

لكانجمع -لو عفليم كلام الصالح للسلم، كان ولهذا فيها، ما وألذ أحلئ ذاقوا وما 
الخلوةوقت، لأنه باليل؛ وتملقهم الليل علكن والثناء الليل ممة ول الليل 3، جزءا~ 

أحل.يراهم لا حيث الخاجاة ووقت بالميب، 
الوالخفية— والعفو افه —نسأل والنهار الليل ل الأن نحن ليلنا، غير ليلهم كان 

كانكما ليلا، -فعلا- الليل فيها كان الأول الصدور ق الحياة لكن نأنس•' ولا نخلو 
يخلوفعندتذ فناموا، ذهبوا العشاء الناس صلى إذا عمرنا- من قربجون ~وهم آباؤنا 

الليل®لولا فيقول؛ الليل، فيحب ونجحا، وصلاة وقياما وذكرا ثراءة ه؛ بربه الإنسان 
منالتي اللذة فيه أحد الذي الرنت، هذا إلؤر الأوقات فأحّح الدنيا، و البقاء أحببتؤ ما 
يمحولم فيها، ما وأجلئ ألذ يذق ولم منها وحرج الدنتا لحل مكتزإ فهو يذقها لم 

®لوعنه نمالئ افه رصي أدهم بن إبرامم الآحر القائل فيه تال الذي هر وهذا ؛ذللث،، 
والمرقونالأغنياء يوف،. يالعليه لجالدونا فيه نحن ما الموك وأبناء الموك يعلم 

؛،.Ujkjمليء والتاريخ إليهاا ذهبوا تبلغهم شهوة أيما اللءنيا وأهل والكثراء 
كاذالها فيعلرب تغني بخراسان حاؤية إن يغداد؛ ي وهو له يقال بعضهم كان 

دينارألف، مائن ادفعوا فيقول! دينار. ألفج يماتة  ١٣؛فيقولون؛ لي. اشتروها فيقول؛ وكذ١ا، 
وحيلاّل، علئ تمامرت فإن ؤيثتروئبا، يأ-حدوما عنها يسمعون لذة أية بما. واتولم، 

ماأيا أو شهوة أو مللث، لذة كائثإ مراء لينالوها؛ الميوفج جرئوا ياّل، وبينها بيتهم 
قعمله يكن لم من يعلم لو ا اكين ملكنهم لينالوها، يجالدون؛الميوفج الأمر، كان 



القلوباسال سالسالة 

ومناض كتاب علئ يجتمعون من عند ما اض طاعة ل ومجالدته وجهاده اف، طاعة 

الأثمةهؤلاء وكلام اض رمول حديث يقرءون ومن افه رمرل سيرة يقرءون 
أحدهمبيوت من بيت ق أو اش بيوت من ييت ق هؤلاء بمجده ما يعلمون لو وحيابم، 
الشهرانق محمورة عندهم اللذات لأن يعلمون؛ لا لكن بالسيوف، عليه لجالدوا 

الحقيقيةاللذة أن ولوعلموا وراءها، فيما أويفكروا يتهللعوا أن يمكن لا ولذلالث، نقعل، 
الإنسانعلئ به اف أنعم وما اض عند بما ئؤوالفرح باش والأنس النجوئ لذة هي 
نلمذللئ، يعلموا لم لأبم لكهم إليه، لابقوا ذلك،- علموا -لو والتقوئ الإيمان من 

عليه.يزاحموا ولم ابقوا ي

اش:ض للموان سبب المعصية 

وحكمحكمه أكثر —وما حكمه من عفليمه حكمه الداراق صاليمان أبو يقول 
لحجزهمعليه ولوكرموا عليه، لهوائبمم عماه من اف؛قهئ عصى رإنما يقول• أمثاله— 

معاصيه®.عن 

الشهوات،ق وينغمس النه حرمات أوينتهلثط مأجرما يقترف أحدا نرئ ءندأما أي• 
اضءتد> يساوي لا لأته كان؛ من كاثنا ذللئؤ ق أوقعه اف على هوانه من أنه نعلم فإننا 

الجرام،ل فرتعوا أشمهم، إلئ ووكلهم فتركهم عليه هانوا فلذللئ، يمنعه، أن سإ 
اففإن اض علئ كرموا من أما وتعالئ- -تيارك اغ حرمها التي الشهوات ل ووقعوا 

فيها.يقعون فلا ؤيحميهم ؤيحجزهم يمنعهم هو 

قوتعالئ~ —تبارك اش ذكره ما الكلام هدا صدق علئ الدالة الأمثلة أعظم ومن 
وهووعممه، ومتعه اض.وحجزه ولكن الأسباب، كل له أتيحت، الذي عن القرآن 

ِي>سهءوقّيتهاءن ف م رتعالئ~ت ~تارك اش يقول يومسهقإ، 
أحد،يعرفه لا وغريب الشباب، منتهن ق هن■ا [، ٢٣]يرشط: ه للكئ صق آvبجثبوثادت، 

وأهلهقومه بين يكون ممن وأكثر يشاء ما يفعل أن إلى ألعن يكون أنه الغريب وعادة 
التيهي بل ءلل_ح، الذي هو وليس ا كذا؟ فلأن يا فعلت، لم له: يقولرن فقد وذويه، 



٢٣٧
السلفخوف من ماذج 

تملكهبنتها، ي ص اش وص [، ٢٦تمش؛ ه صمحأ س زودلي ضأ قال،• كما رائدته 
هووالزير الزز، امرأة لأّبما البلد؛ سيدة هي بل البيت، سيدة فهي الييتح، وتمللثه 

وفورةوالعناهة الشباب متتهئ؛ ل وهو تملكه، التي وهي راودته، التي فهي مصر، مللئ، 
قدإما ثم أيدا، بدلك، يدري أحد ولا والإغراء، والفتة الجمال متتهئ j وهي الشهوة، 

مجالهناللث، يبق فلم الأبواب، غلقت، الشهوة؛ عن منها محيص لا التي الوسائل تإ عمل 
بمعصأو للثف، مياُتح بمعتى إما للثج• هيت، ونالت،؛ ادهب. أو أفز أو أحرج يقول• أن 

متوفزا،كان الفاحشة ق الرتؤع دواعي من دلع فكل تفعل؛ ألا أو تفر، أن للث، هيهاينن، 
ؤءءىئ؛للئ،فحجزه، اف عصمه من إلا إنسان لأي ملجأ أو ملاذ أي هناك يبق ولم 

ا؟[.]يوسف: هائناآمحالهمى.ه من 
فلكرمهؤيمنعه، يحجزه فإنه بث، تقؤ صادي عباده من عبدا أن علم افه.قآإذا 

ابنالكريم ابن ءالكريم تال كما كيلك،، هإ يومف وكان يفعل، لا افه علن 
اللامءرا،.عليهم لبراهءم بن إسحاق، بن يعقوب بن يوسف الكريم ابن الكريم 

السيرلهم كانت، اف علن كرمهم من الدين الأساء أوكلثج علن وملم اطه وصلن 
اطهعلن كرماء لأمم المعاصي؛ عن ويمنعون يحجزون وكانوا الزاكية، العية المسلرة 

متيسرة،الشهوات، يشاءون؛ فكما بعوضة، جناح افه عند يساوون لا الل-ين أما ه، 
تعالن:تال كما اش، علن هان لأنه ه؛ نفإلن فهوموكول يشاء، ما فيفعل مهيأ، ال والف

فيفعلذهب، أو ->اء أو كتب، أو تكلم أو فكر فإن [، ١٩]المحشر؛ ^ ثأذس«تهمأسيم 
•ه نقإلا شيء كل ق ويخوض شيء كل ي ؤيتكلم 

وأماملأؤآحره، وأماملثؤ تبزا، رأماملث، موثا، أماملث، أن علمته أما مكين، يا 
علان،وق فادن ق يفكر بل الأشياء هده ل يفكر لا لكنه ونارا، وجنه وحسانا صراطا 

اف.حرم ما إلن بقلمه يدعو ربما بل الفلأل، الموصؤع وق الفلأنية القضية وق 

فكرمضطهدة! والمرأة مظلومة! والمرأة مكينة! والمرأة المرأة! تحرير يقول؛ 

!(.٦٨٨)المخاري أخرجه )١( 



٢٣٨
القلوبآعبمال سالسلة 

أنتالمحروئ، هي المرأة وليس المحروم، المسكين أنت إ سكين يا ك شل 
اض،عبادة من محروم وأنت القرآن، قراءة من محروم وأتت اش، ْلاعة من محروم 

ومفللومة!محرومة المرأة وتقول; اف، أولياء مع الجلوس مجن محروم وأنت 
منأمامه الذي الأمر فترك [، ١٩]الحشر؛ ه ثأتهثرأسم ؛ؤئ-وأألثت يقول• إذ اض وصل-ق 

عليه،هان لأنه ربه؛ يحجزه لم فيه، بمكر فلم فيه، والمر هو والذي •ّمزع مخوف طريق 
يشاء.ما يفعل تركه عليه هان فلما 

افهيتقي ممن ى فإذا للإيمان، هدانا أن اممه نعمة مدر أن علينا ولهذا 
اممه،علي كريم لأنك ربك؛ فاحمد الأخرة، عن ولا افه ذكر عن يغفل ولا افه، ؤبمليع 

فاحمدعنها، فكففت المعاصي، من معصبه للث، أوهيت معصية إلي لثج نفدعتك فإذا 
عليهكريما كان من إلا والفحشاء الموء عن يمرق ولا يحجز ولا يمع لا لأنه ربلثج 

عينه.من تسقءل ولا المنزلة هده علئ الذ فاحمد لديه، وحسا 

اإسإق،:عند الأخوة ْتواة 

لكننيبالخوف علاتة لها ليس -وهذه وقآهؤ كادمه درر مجن سليمان أبو يقول 
كلهاالدنيا أن الو انمر-يقول: هده مثل ؤار إليها حاجتنا لشدة أذكرها أن أبت 
جاءقثم لقمة— ق جمعر فيها ما وكل، ومتاعيا وثهواتبما أموالها —أي• لقمة ل جمعتا 

.٠١فمه ق أضعها أن لأحيت الله 3، إحواف من لمح، أخ 
جمحت،فلو الدنيا، كل من سى حير الله 3، فالأخوة شيئا، اوي نلا كلها فالدنيا 

نملقمة، 3( منها إليه يتسابقون وما الناس يمللبه وما ومتاعها وملذاما شهواتما بكل الل.نيا 
والمحبةالأخوة كانت، الدين، هم فهؤلاء فه؛ 3 أضعها أن لأحيبتا الله 3، أخ جاءف 

سنهدا لكش، هدا إلا الجنة يدخلهم لم لو ولدللث، الخلية؛ الخزلة ؟^٥ عندهم افه 3، 
الجنة.الإنسان به يرجو ما أعفلم 

المرءيحشر ١١يقول; الله رسول سمع ءنل«ما عته— تعالئ، الله —رضي، أنس، تال 
وأرجوأنوعمر، بكر وأيا الله. رسول أحسا والله فأنا فال• القيامة؛؛، يوم أحج، من، مع 



الطفخوف من نماذج 

يخالل،من ولينظر يحب، من الإنسان »اليفلر عظيمة، نعمة فهزه ممهمر١،. أكون 
إذااتينا عواطف، أو مشاعر مجرد ليست، اممه ق والأحوه اض، ق الأخوة تيمة ولنعرف 

قصادئا ناصحا له، وموثرا محبا تكون أن الصائنة الأخوة بل وأتيتا، وذهبنا التقينا 
امتطعتج.ما له وتبذل امتهلعت،، ما تنجيه نإنلث، إليلئ، احتاج إذا ووقتا، معاملته 

ض،الحمد نالواث افه؟ ق محبتكم وكيف ت تلاميال، يعفى التابعين يعض سأل 
ماوييع يشاء ما منه فأخذ أخيه، كلم إلئ يده أحاكم أيمد نال; اش، ل ونتآخؤي نتحابؤ 
الممة؟«.أين إذن نال: لا. قالوا: يشاء؟ 

أخوهيمللث، وما لأخيه، نهو يمللث، ما أن الإنسان فيشعر المحية، بم تثير هكذا 
افه،ق لإخوانه الإنسان يقدمها أن يمكن خدمة من أو مساعدة من أو محال من له نهو 

الأخوة.حقيقة هي فهذه 
الدنيا،عن العزوف ق سيرته كانت، ، كيف—لنعرف الاّاراني مليمان أبو يقول 

الدنياحاءيت، القلس، ق الأخرة كانت، ررإذا قال: الته.و من والخوف بالأخرة، والتعلق 
والدنياكريمة، الأخرة لأن الأخرة؛ تزحمها لم القلب،، ق الدنيا كانت، ؤإذا تزحمها، 

فة،رلأ.زامإلأاس^ؤ

التيهي الل.نيا كانت، إذا أما الأخرة، هو قلبه ق يجعله أن للإنسان يتثغي الذي إذن 
نأيأن تتوي فلا عمل، من يد ولا عزيمة، من بد ولا يقفلة، من بد فلا نلتتتبه، لقيب، اق 

الأخرةكانت، فإن قلبه، ق يضع الذي ما يعلم أن لابد ان فالإنأبدا، فترحمها الأخرة 
تخرج؛فلن ؤإلأ فليهلردها اللثيمة، كانت ؤإن اللثيمة، مزاحمة من عليها ففحافظ 
ولنتدخل•تزحمها لن والكريمة 

كاذبةأماني أم الخلن حسن 
عليهب، الغالهو الخوف وكان داثما، للمحامئة ملازما كان حاله هذا كان ومن 

(.٢٦٣٩ومسلم)(، ٣٦٨٨الخاري)أحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

افيخاف لا ثم باض ظنه حثي امن —ت تعالئ اف —رحمه قال ولهذا صرفاته، تق 
ولوالظزإ نحن وقالوا؛ العمل، أساءوا قوتا ءإن ؛ الحسن قال كما مخدؤع* نهو 

العمل،١.لأحنوا الفلز أحنوا 

لوالناس العمل، أحسنوا الفلز أحنوا إذا حياتم؛ ق العقلاء الكرام قاعدة هده 
هذاتقول؛ فإنلث، ؤيحنه شيء ق يجتهد اثا إنوحدت فإذا مكيا، يتعامالون دنياهم 
الهدا تقول؛ فإنلئ، بشيء يهتم لا واحدا وحدت ؤإذا ساعدنا، اش شاء ؤإن إنسان 

العمل.أحسن الفلز أحن نمن حقيقة، فهدم معه، عملت مهما ينع 
الفجورأهل نجد -فسوف الأعالئ الخل -وف باق.لإ يممالق U إل أتيتا فإذا 

أنهأحدهم وحقيقة باق. الفلز نحسن ؤيقولون؛ النار، ق يشحمون والذنوب والمعاصي 
الباطلة،والأماي الدنيا وحدعته والشهوات، ر النفسرؤعته وحن. الشيهلان، حدعه مخدؤع 
النتيجة،هي هده فكانت الدنيا، إلئ وركز فأمن والخدلع، الغرور من أنولع وخدعته 

قفيإذا مخدؤع أنه يكتشف فالمخدؤع شيئاأ يجد لا الحان عتله هنالك أنه وهو 
•وانتهى الأمر قضي وتد صالحا! فنعمل نرد ياليتتا أحرجتاإ ربنا فيقول؛ وانتهى، الأمر 

الطاممة:س الاودياد 

الإنسانيتعلق حتى الجانب؛ هذا ي أيقا عنه— تعالمي اف —رصي كلامه درر ومن 
أرجو•أنا يقول؛ ولا عمله، إلى يركن ولا يهلمثن ولا الزيادة، إلئ ويتعللع دائنا، 

نقصانء.فهوق ه أممثل يومه كان ءمن قال؛ محوضعه، غير ل الغلن ؤيحن 

قالربح به نكانت إذا وغيرها،  ٠٠• والشركات التجار، الدنيا ق حتى القاءالاة هذه 
وماحسرنا، أنتا ءأكيد يقولون؛ فإنم الماضية السنة ق كائن التي السٍة مثل السنة هذه 
الماضية؟؛؛الستة ريح مثل المنة هذه ورح الفائدة هي 

منالناس س قليل الأحرة ق لكن دنيانا، ق هن.ا ترضرا أن المسة يريدون فدائما 
يفكركذس.

1ُنل~هأد غداُ تقوم القيامة يوم ءإن له؛ قيل لو أنه لف، البعض عن حاء ولقد 



السلفخوف من ذ4اذج 

القاعدة، sJlj-أنمهم أحذرا قوم قهولأء سيئا.,.! عمله ق زاد ما الليلهء تمرن، ، مون
أوالأن تموت، له: لوقيل أنه إلئ النهاة ق وصل نله، مما فهوأضل عليه يأق يوم ركل 

جواب،لكل مستكمل لأنه مجال،؛ يوجد لا الهلاءادت،ا ق يزيد نما الJلة تموُت، 
تمرن،أسوف، له: لوقيل امثالما: من اللامين الغافلين إلل لوتنلرنا لكن الط١ءا٠ت،، 

تمرنالأيام أجاهداا وأل، أتصدق، وأن أصوم، وأن أصلي، أن أريد لقال: أوغدا®. الليلة 
منهايتسلل المكشونة الثغراُت، وهده مكشوفة، ثغرايت، فهي صالح بعمل ندها ولم 

لكنذللث،، من شيء نله يحل وقد الإنسان فيفاجأ والدنيا، والشهواات٠ العدووالشيهلان 
وأكثرلن4، ذكرا أكثر سيكون فإنه منه، خيرا بعده ما يكون أن على يوم كل يحرص الذي 

بانمرونح\ 'دوأكثر جهادا، وأكثر الافع، للخلم تجا وأكثر اه، ٍلاعة ئئ حرئا 
عملهنقمي لو حش ارستهلاع، ما محة وأكثر رجاء، وأكثر حرئا، وأكثر المنكر، عن وميا 

يعوضه.فانه أحيانا المالح 
القلوب،:معالية 

يعصقال كما كالدواب،® الةالو>ّ_إ ا ا١إj٠واحدة، حال على داتما ليست، والقلوب، 

يوميا،يعيشونها كانوا لأتهم يالدوايح؛ يمثلرن وهم ءنه~، تعالئ افه ~رصي لمؤ ال
وتقفتتمي وأحيانا وتهملج وتيرول فتمشي البغلة هده على الإنسان يركب، أحيانا 

منيوم ق ^JJ^،، والقلوبج الأمثاب،، من ما يهبف يتمشي فلا ويحركها، فيضربها 
بانشراحالقرآن تقرأ لث، نفتجد الساءاات، من وساعة اللحفلاا.تؤ، من ولحظة الأيام، 

الهلاءا>.تإ،من لهلاءة أو العيادات،، من لعبادة منشرحه الث، نفوتجد وءلمأنيتة، وانفتاح 
منشرحةفالض منه؛ استكثرت مهما الختر، أعمال من لعمل أو الأذكار، من لن>كر أو 

احلاوته عن لاأمقر لينني ويا ا العمل هن>ا على أستمر لينني يا • تقول 
الصخرق ينحت، كالذي أنلث، تجد الأيام من يوم أو اللحذلات من لحفلة وق 

ذللث،!من شيئا تنال أن تسمملح لا أ بقوة 
بالعزيمة،الإقبال ووقت، الرخاء ونت، تأحذف أن يد فلا القالوب، حال هدا كان إذا 







ايؤطؤآلجآع^وال ساداا^مح 

ليسأ الدنيا وهكذا وتذهب، تنتهي ما صرعان لكنها الأثمان، بأغلى ولو عليها يحصل 
النفوسأما وتنتهي تدب تم الخلب، المحاب كرق وبريق بمج يدوم؛ شيء مها 

الدنيئة.المتاعكالهمم مجرد لاتفلرإلئ مي الخالية، الهْان ذات الخالية 

ونلربالخرثى، حول تطوف قلوب نوعان؛ ااالقالوب اللف؛ يمفى محال كما 
شيءق تفكيرهم كل الدنيا أهل أف بدلك ويعنون المرحاض، أي؛ الحشاا حول تهلوف 

قيكلها كذا، شهوة أو الأكل، شهوة أو الماء، شهوة المرحاض؛ ذللت، إلئ مايته 
قتفكر هناك! دائما فهي الخرثى، حول تطوف تلوب هناك لكن حول؛ وما المرحاض 

فيمادائما تفكر الخفليمة، المعاق هدْ وق اض أسماء وق اض، صفات وق اف، آلاء 
قالماس يعيش وهكدا الرحمن، عرش سقفها التي عدن حنات ق تفكر اف، عند 

•الخالة الهمة وهمءمن<ه دئءاتأم، 

اامب1رك:9ابن "9رع 
~المبارك بن اش همد ومنهم الأحرئ، المماذج يعْس أحذنا هؤلاء ولشهرة 

الخيالةوبين الجهاد بين جمع عابدا، وكان مجاهدا، كان الذي عنه- تعالئ اش رصي 
عجيبة.وسيرته الكرم، وبين 

وكانالملوك، أولاد س أصله ق كان عنه- تعالئ الله -رصي البارك بن اطه عبد 
الزهد.وق الولع ق عجائب وءتل0 تركيه، أمه وكانت فارس، ملوك س أحا-ادْ 

قالأن نحن نرئ ~كما حمانا البارك ابن منزل ق ®رأيت تلامذه؛ أح■ يقول 
ولايتكاثر الحمام هذا أى استغرب فكأنه البيوت— ق يربق الذي الحمام س البيوت 

ونذيحفنآحن.ها الحمام، هذا بقراخ نتتقع كنا قد البارك؛ بن الله همد فقال يآحذه، أحل 
ببمااحتلعلت قال؛ لماذا؟ تال؛ اليوم، -٢١ نني نعد فلم نال؛ صيوفنا، أو أبتاءنا ونهنمم 
.ذلك® أجل س فراحها من بشيء شي أن نكره فنحن ببما، فتزاوحت غيرها، حمام 

وماالجيران عند ما يلتهم أن ل قدر لو فالواحد الزمان! هذا بخلاف افه! سبحان 
المال!تكنز أوأن تشع أن ليت المسالة أن سمر لأكل؛ الومحلفين عند وما الزملاء عني• 



السلفخوفا من نماذج 

•عنهم تعالى اف رصي وحرنهم حذرهم شدة غهن0 حاب،  LiJL،L،liنكرإ 

رأيتمعيدت بن سويد قال عظيئا، ميلئا رتقكرء خوفه شدة من بطغ وقد 
إنءراللهم الكعبة، استقيل ثم عنها، ناستمئ زمزم ش يمكة المبارك بن اض عيد 
أنهس الم، عن اض مد ين جابر عن التكدر بن محمد عن حدثنا الموالي أبي ابن 

ماترئ فحين القيامة، يوم نملس أشربه وهأنا لهءرا، شرب لما زمزم ®ماء 
فيهمترئ فإنلثا ح^، ق وهر عيادة ل هو إذ الطاعات، يمملون وهم فيه، يفكرون 
.همبجمدز ر؛إم ءد أئم محنخ محبممحم ءامإ *آ ثؤبجن ؤواك!أت تعالى؛ توله مصداق 

[.٦٠لالرمنو0ت 

أي~والمقمود الرثاق كتاب قرأ إذا البارك ابن ،؛كان حمادت بن نعيم ئال، 
أويدنومنه أن منا أحد يجرؤ لا البكاء، من منحورة بقرة فكأثه الرثاق— باب ق حديث 

شيء،ا.عن يسأله 
الميارك:ابن عند التواضع 

اكوامحع؟ما ال؛اركت لابن ®نيل حبيبا بن اف تمد عته نقله ما كلامه عجييؤ ومن 
اكك^رضالأءنياءJقال: 

واصحةالحكمة إنما متهم، اقفل أته ينظر أو يهللهم الإنسان أن يعني ولا 
نهدههزلأء، حيرمن وعبادة وتقوئ إيمان من بماعندك تشعرانك وهرأن ومقصوده، 

يتواضع،أن له ينبغي فإنه هؤلاء من أحدا رائ إذا الإنسان أن وليس التواضع، حقيقة 
بلشرعا، فته مرغوتأ أمنا الحق كلمة ق الكبمراء أمام أو الأغنياء أمام التواضع فليس 

سمةباب ق أو افه غير من الخوف باب بابآحرل ق داحلأ التواضع هدا يكون ند 
فيمايطمع هذا لقالوا: أمامهم تتواضع فيهم حير لا ومن الدنيا أهل رآك فلو الدنيا؛ 
تتكثروأنتح الدنيا وأهل الأغنياء لورآك لكن شيئاأ يريد وهذا المال، يريد وهدا عندنا، 

(.٥٠٠٢اوجا«عآا)اصحح ل ^ juViالعلامت وصححه (، ٣٠٧احمد)م/ أحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

حطاممن شتى بمالك لا مكين، طالب شر دعاك فإذا ندهب، فلا يدعوك بأن عليهم 
وليسالمقمود، هو فهذا عليه، متكبمر أتلت، لملم ليسمع، يرئ وذاك وأجيته، الدنيا 

إلئولا جاهه إلئ تنفلر لا أنك يعلم أن بل حقه، أو فضله تغمهله أنلث، هنا التكبر 
واليوماش يريدون لا الدين الدنيا أهل من كان إذا خاصة شيء، أي إلئ ولا مضيه 

والأخر.

أنالمقصود إنما هوالمقصود، هدا ليس فهوكدلك،، مالأ اض آتاْ من كل وليس 
الصفة.هده ف؛ائ، الناس يرئ 

والخلافةالملكة عهد لولي ابنته والخطبة ، الخسيب بن سعطو إلئ جيء 
ذللث،س وروحها وأبئ، فرنض الوليد لابنه حملها الللث، فعبد المللتج، عبد بن الوليد 

كانالذي مروان بن الللث، عبد لأبن يعْليها أن ورفقن الحديث،، طالم، المكين 
غربما.إلئ شرقها من الدنيا يحكم 

التواضع.هو وهدا الدنيا، أهل ضا النكر هو فهدا إذزت 
والخلماءالأحلة هؤلاء سير س الناس يعفى يفهم لا حتى التواضع حقيقة رهذأ0 

الواحدراح لو فهؤلاء والاستحياء، الأستخزاء س الصوفية فهمه ما هو التواضع أن 
لوأرادواحتى الكبار؛ بيويتج ويْلرق بالأغنياء، يبدأ ما فأول، دعوة، يعمل أن يريد منهم 
إلىإلا يذمون لا فإمم مجد ن، تالرينا أو موعظة كان ولو الخير أعمال، من عملا 

الصوفيةفهم وهذا والخافية، الخفو الله نسأل المرقين! مجالس ؤإلمي الأغنياء مساحد 
أمااه، أهل س أمم يدعون الونت، نقى وق الدنيا، حسإ س تلوبمم تتقطع الذين 

بمولأء،يبالون لا فإمم الدنيا على الأخرة حقيقة يوثرون الذين الصائنون المؤمنون 
فيهؤيوالون فه فيحبون وتقواه، إيمانه جهة من الإنسان إلي ينظرون ؤإنما 

[.٢٢]المجادلة: .ه جم_،أشجآئلم0 
محمدورسوله عبده على وبارك وملم افه وصلى الخالين، رب، فم الحمد 

أجمعير،توصمه آله وعلمن 



السلفخوف من نماذج 

أش:ض انموان 

المزال:

يتوبثم الله، محلى هث وكان والذنوب، المعاصي ق غارقا كان الذي الشخهس 
عكسيكون أحياثا ثم هذا؟ هوأماس فا الئص؛ على همن غير نبمثح ويمحيح، ذللث، عن 

المعاصي؟إلئ الصلاح ظاهم من يتحول كالذي ذللث، 

الجواب:

المعاصيمن ه نفوليحففل اش، اش.ونليتق يكرمه أن أراد فان انمد، يد الخيار 
والهدايةالخير إرادته ق الله مع صدق فإذا ذلكا، ق اض مع وليميق الذنوب، ومن 

والذنوب.المعاصي عن وحجزه الل.رجة، ورفر والإيمان الفضل الله.|أبمزيد أكرمه 
اممهوعصى مدحولأ، أوكان صعيثا أو قليلا إيمانه وكان ذللث،، عن تخلى إذا أما 

منزلةذلالث، له كانت ولو [، ١٨]١^: من؛ويأه ؤو،نيتي(للةهثالهد يهان، فإنه .و، 
ؤإحانخير وعلئ طاعة على ذللث، نل كان ولو ه، نفمن يرئ فيما الله عند 

فيهلوعلم ه وافه ه، نفأهان ند فهذا وانتكس! ارتد لكه ه، نفظاهر ق ؤإحلاص 
اطه.؛قأ،يقبله لا ما الأعمال تللث، ق أن لابد لكن له، مبق ئد بما ولعممه لججزه خيزا 

نملييجعلها لم ما اقترن«؛ا أو المحأهلارت،، أو المفسدات، من نعلمه لا ما فيها أو 
الطاعة.^٥ مثل س والمهللوب المراد الإنسان 

حإكآإما اّبذ ءؤإداهد.يثع و.اهيقولت وافه الإنسان، بيد الأمر أن فالمقصود 
فن[ ٢٩ه هاوكمج ؤمزساء هلثؤين قاء ٣[، ان؛ ]الإنؤاه ولماَآكمورا 

قالوكما أراد، كما فهو ذللت، غير أراد ومن أمامه، الكرامة فهلريق اطه كرامة أراد 
اااعملوافكل،مرلمخلقّرني

أهلمن كان ؤإن ذللئ،، له ميسر فهو والنجاح والفوز الكرامة أهل من كان إن 
هذا.ق تناقص فلا ذلاائ،، له ييسر فإنه والغواية الثمارة 

لمومالخاوي)ْابما(، أخرجه )١( 



القلوبأعمال سانماة 

ااتة9ى:علامة ااري،ءمن حشية 

الوال:

ُعصرل؟ ق أكدن الناس أمام تكون اض رحاصة بمائتي، نيام j آحتاثا إض 
الرياء؟كفارة دمحاء أحياى وأذكر لا؟ أم أئ،راء هل نمي، 

الجواب:

لأنهالتقوئ، علامة من ذلك يكون ونرجوأن العيال، لأكثر ي؛ع ما جملة من هذا 
مؤمن«.إلا خانه ولا منافق، إلا أمنه »U الفاق عن المري. الخن قال كما 

رتهءبمادة ؤملأ0متبموأدآءرهء٠شنلملأصنلكا الأعمال، يحبذ والرياء 
أغنىءأنا اكحح: القدسي الخوسث، ق كما يقول تعالى واض •١١[، ]الكهف؛ ا.ه ئدا 

أونال:أشرك«را،, نهوللذي غيري نيه مم عملاأشرك عمل من الشرك، الشركاءعن 
»تركتهودركه«ر؟،.

الشرك، يخافتقي عيد كل فإن لذلك الشرك؛ عن الشركاء أض تحالئ فاض 
أي•المنافقين، كرياء أكثر شركا الرياء يكون وقد الأعمال، يحأْل الذي ®الرياء، الأصغر 

الإيمان.الراءوأصل كان إذا 

أنالمزمن للعيد ينبغي ولا المالخين، المتقين سمامحت، من الرياء من فالخوف 
أوالخير أعمال من عمل عن إليه يظرون الناس أن أر الرياء من الخوف شبهة يمتعه 

الصلاح.

سعمل أي تعمل أو تتصدق، أو تصلي، أو تصوم، أو القرآن، تقرا كنت، إن 
"تباركافه إلئ وتقرب الهلاءة، لهذ0 محبة وعن إيمان عن أنت تفعله الخير، أعمال 

الفتقول: الرياء، ق تغ أن فتخشى الناس، كلام حشية ذلك س يمتعتلث، فلا وتعالئ—، 

تخريجه.تقدم )١( 
تخريجه.تقدم )٢( 



اسقخوف من تاذج 

ثدولهذا الإنسان؛ على ببما يحل ند الش الشيعيان أبواب من باب فهذا الطاعة، أعمل 
الماسلأجل العمل وترك لياء، الماس لأجل ررالعمل تالوات أتبمم لف البعض عن درئ 

كمرا.

الماصأجل ص تركها فإن راء، نهدا الماس أجل ص الطاعة ممل الإنسان كان إذا 
منه.باض نعوذ كفرأ فهزا الأسباب من سب لأي 

جهةس الرياء ويةّاوم جهة، من الطاعة يعمل إنما الطاعة، يترك لا الإنسان إذزت 
شيء.منه له ونع قد كان إن اف ويثنفر أحرئ، 

طلبةنبعض هدا، ق الشاب س كتير علئ يلثس فالث.يءلان ؤإلأ الواجب، هو هذا 
فلوجميلة، وتراءته جيا>، حفظه بأن أوهم,، الشيطان لأن القرآن، حفثل ترك الملم 

لأنتتثت.القرآن حفظت 

سأصر لا القرآن سمعت إذا إش يقول• المجد، ق الصلاة ترك وبعضهم 
الميت!ق الصلاة فجعل الرياء، س فخفت حاسعة، صلاة وأصلي الخثؤع، س البكاء 
المعاملهو هدا فليس محقق؛ وحهلآ مزكي ذنب ي فوير محتمل، شيء س هرب وهدا 

أنيتبغي ما الأعمال س بل الكرام، صحابته ولا اض رسول لما سه الذي الصحح 
أنيحسن فيهات العلماء قال مثلا؛ كالزكاة الرياء، س الحذر محمر الإنسان -٦١ يجهر 

الرت الحالين اض.و ذكر ولهزا المصلحة؛ من ذلالإث، ق لما أحياثا علانية يخرجها 
أيعي.ليكون يمينه؛ أنفقت ما شماله تعلم لا فحتى ر الأما حاصة، الإنفاق ق والعلانية 

به.لمقتيي لغيره أسوة يكون أن منهات عطيمة فواتي ففيها العلانية وأما الرياء، عن 

يقالكأن ه، نفعن الغيبة دفع ءنه-ت نغفل ند كنا ؤإن شرعي مقصد -وهو ومنها 
الغيبة،بسبب الإثم ق حل ويل حير. فيه ليس مكينا! يْلعم لم أمواله كثرة •ع هزا فيه؛ 

يفعلكما وليس علانية، فتنفق تراني، ألا بشرط لكن لثج، نفعن ذللث، ندي فأتت 
يعلمأن يكفي فلأن! بن فلأن وتف ٠الا عليه يكتون ثم ضياعا يقفرن أمم محن المعفى 
بأنالحي ق الجيران يعلم أو فلأن هو الوقف بتي الذي أن المحكمة ل الماس 



القلوبأعمال سلسلة 

لأنمدعاْ ذلك يكون وربما بأس، فلا ذللث، علموا فلو فلأن، هو المسجد بص الذي 
الرياء.س نفك على أنن، تأمن أن بشرط الختر، 3، بمانوا 

-لف، النجد لهدا ه، سفوأعلم بقيه أدرئ ركل للقلوب،، حالأيت، هذه 
لأنّذا؛ منا، يعمل كان من رمتهم علنا، يعمل كان من متهم عليهم■" اش رصوان 
أوصزا يشاء ما فيفعل الناس، كلام يهمه لا وأنه يراش، لن أنه ه نفمن يعلم كان بعضهم 
علانية.

سأكثر مره فكان ذللئ،، ق تل ربما ه نفأن يعلم لأنه يخاف؛ كان والعمى 
تثلهرأن بأس فلا حم يقتدئ ممن والعلم الدعرة أهل أما له، علانية لا أوربما علانيته 

الرياء.س الحدر لكن،ع الاقتداء، أهمها؛ من كثيرة لمصالح الهل١ءااته هذه بعض متهم 
غيرمن بما اكحدر.ثظ يكون فلا المن،، 3، الهنامة أعمال كعمل الخفية انمادة أما 

كذللث،.يكون أن بأس فلا علانيه أصله من كان ما أما ؤياء، إلا دلع 
اش؛صفات التفكوش 

كلأملث،ق حهلآ أي وحدنا إذا هودورنا وما صحح؟ الله صفاتر ق التمكر هل 
الصواب؟ؤ يخالف

الجواب؛

موضعق يتكلم نقد للغلهل، معرض والإنسان إليه، فردونا تجدونه حهلأ أي 
هتاس ويج.هع يستتبهل بمن فكيمؤ يخهلئون، المنة أو القرآن حفاظ كان فإذا ويني، 
حيزا.اف حزاكم فوحهونا حهلآ منه يقع أن لأبد أ وهناك؟ 

نتفكرنقل؛ لم فنحن حعلآ، فلمت، الله( وأسماء الله صمالت، ل مقولة؛)نتفكر أما 
ومذلاهرالكريم، اممه اسم ق التفاكر فمثلا الله، صفات، ق التفكر تلنا؛ ؤإنما الله، ذامحت، 3، 

قأتفكر كنت، يهلة؛ بتجربة وأذكر تلبلثج، على برئه تجد ومما الإنسان، على كرمه 
الإخوان،يعفى ْع وتحدثت، أمريكا، إلن ذمت، فلما وعفوه، افه حلم وق الله كرم 



السلفخوف من نماذج 

رحمته!أرصع ما اض بحان وكريم، اف.وحليم أن يقينا يرئ هنا الإنسان لهم• نلت 
ومنوأرذل، أحهل رهم حتاتبم، الإنسان يرئ عندما غهولأء اش! حلم وأعفلم أوسع وما 

الدنيافجتان نعيم، ل يعيشون ذللث، وسمر الوحوش، وأحس المعروفة الهائم أحس 
يئمثونؤيمرحون ويرحون ويشربون يأكلون لهم، بر يريدونه ما وكل عندهم، 
ؤإنأسقطوها، دولة إمماءل أرادوا إن ميهلرمم، سحت يكون أن يكاد كله العالم دالد«نيا، 
عجينا،شيئا الدنيا مللثج من اش آتاهم سبحانه، اض إذن يعد أقاموها دولة إقامة أرادوا 
اضعباد نةولت لا عنها يرغ التي الذليلة الدنيئة الحياة من، يمكن ما أحهل يعيثون وهم 

مهلهمجإإدن>ممى يأمل ؤ ه' اش قول علئ يدللن، وهذا الهائم، بل المكرمون، 
إلي،[، ١٨٢]١^١^ لابمثثزن.ه نذ-صث، ؤثثتثدفيلإم ونوله: ْاآ، ٧^٣؛ .4 

حتجد فش، عنه، حدنت، ومهما عتنتلثإ، أمام تجده والامتدراج فالإمجهال الاياتر، آحر 
ماترئ.

ش؛عز0^٤ ؤ تعالى؛ نوله ق تفكرت إذا ثم ذللئ،، ق فتفكر 
اض.وهذاحلق وكيف والكراكس-،، الجوم هده إلى تنظر وحض ص، .ه 

لالدنيا، الحياة هلْ ل سكلمون وهم عن،إدراكه، العقول تعجز الذي والأتلع الخلق، 
الأصلا، ماء العني يتكلمون ولا دوتبما، نما الدنيا ماء الأي؛ الدنيوي، الوجود حدود 

الكبارالفلكيون يه يتكلم ما لكن، نرلغ، مجرد أما ؤيفلنون يذكروما، ولا الماء يعرفون 
افهأن ، فتعرقالعقل،أ يحير حدا مذهل، شيء المجوم هذْ بين ما أيعاد عن المتخصصون 

منهوالرهبة والخوف، والرغبة فه الخشؤع عندك فيزداد الصفات، حذْ هوالمتصف، .ؤ؛ 

قأو العمل، ق يوم كل، تراه كنت، ان إنالأعارا—؛ المثل، ~وطه مثالا لكم أصري، 
هنالثفقال؛ واحد، رحل حاءلث تم عادية، بطريقة ليروح ين-شب لك جار أو الشائع، 

عجيثه،مخترعالت، راحترع الأموال، لديه وكانت، وزيرا كان فلأن، بن فلأن اسمه؛ رجل 
مرةتراه عندما ثم جاري، فلأن هذا فتقول؛ هتا، وهوساكن، الكثيرون، يفعله لم ما وفعل 
لووترجو يلقاته، عد وتالئثلر، وتكرر عنه، مملوماتلثج تغيريت، وقد إليه، تنظر أحرئ 



القلوبأعمال ساساإة 

عندك,تيمته فارتفعت منجزاته، علمت، أن يعد هدا كان تستضيفه، 

الإلههدا وتذكرت اف، صفات عرفت إذا الأعش! المثل وفه باطه.؟ا فكتف 
كمالمع رحمته ومن رحيما، كان ذلك ومع وقدرته، عثلمته هده الذي المغلتم الكريم 

آلحمث.ههرآلي ناثه أش ,١^٠٠ أئئتن\، أتتر آلطاش كلثا ه ؤ تال' ~كما غناه 
إذاينزل ذلك ومع أؤتامه، من طاعة نفعه ولا عصاه، من معصية تضره لا -أنه [ ١٠]ناطر: 

ررهلالفقراء؛ المحتاجين المساكين نحن يخاطستا الدنيا، ماء الإلئ الأخير الثلث كان 
فكلماله؟ا((راا. فأستجيب دلع من اهل مستغفرفآغفرله؟ من هل نآعهليه؟ا سائل من 

-تزداد فإنك المنة، أو الكتاب ق افه صفات من صفة تعرف أو اطه، عن حدثا تقرأ 
ه.وخشوعا اطه، محي فيما ورغبة ه، فه وحثا ؤيقينا إيمايا تعالمل- اطه بإذن 

[٢٨]ياطر: بمائه مى ألدق ؤؤإثابمش تعالى؛ قوله ي انملماء قال ولهذا 
وبماسلطانه وعظيم وجهه لجلال يمغي وما وصفاته وبأسمائه بافه العلماء هم أتبمم 
لأ-لامح، وما ٩ يليهم، 

وتقديه.اطه.اقأوسيحه تنزيه الأذكار أفضل من كان ولهذا 

امرأالأ4 ورحم للخطأ، عرضة كلتا وأقول؛ فأكرر الخهلآ وأما قصدناه، ما فهذا 
عيوبنا!إلنا أهدئ 

اش:لأعداء 9اا؛غص الأه في اليآض 
الموال؛

واغباك؟اوبهتاك فيك، فقدتكلمنا سامحا نرجوأن 

مسلمأى علئ غز أي قلوبنا ق وليس افه، نلقمي نرجوافه.أن لكم! الأز غفر 
أنافه.و ونرجو ^_؟، عرصة كلتا ونحن إلينا، أساء ومهما كان، أيا افه ثاء إن 

(.٨١٦٧العلامةالألبانرقءصححالجائع،)(،وصححه ١١٣٣)؟/أحمد )١(أحرحه 



السلفخوف من تبماذج 

يكونالقيامة يوم اش لقيتا إذا حتى اه، أعداء ق وكلامنا ويغضتا عداوتنا تكون 
عداوتنانجعل أن جميعا ومنكم نفى أرجومن وأنا مؤمنا، رجلا لا اض، عير خصمك 
الشركوأهل اش لأعداء هو دائما كراهية أو غضب أو مقت من تلوينا ق وما ويغمنا 

المزمنأما ولرسوله. ض المحاريين المجاهرين المعاصي ولأهل البدع وأهل 
إنوسيرمع اش، بإذن إيمانه إليك وميرده الإيمان، ق لك أخ فهو عليك أخْلأ فمهما 

منبعضنا الشيطان يشكك أن ولمحير حين، بعد ولو ؤإيمان، ؤإخلاص خير فيه كان 
محليمه،القلوب ولمكن ببما، الشيهتان نعين ولا ونحوها يالمقولأت بيننا يفرق وأن بعض، 

■سليمة متمانية، نقية، مناخية، تلوب إلئ يكون ما أحوج من لأننا 
عرضعن ذب ررمن قال( عقلتم عمل فهذا أخيك، عرض عن تدب أن أما 

فلأنذكرك وتقول: الأخر، إل -ن.هب لا لكن القيامة«لا،. يوم المار صه اف ذب أخيه، 
براجمكتقوم وأنت لهم، يظهر ونما "تحابين، دعهمابل العداوة، بيتهما نتزيع وء، ب

أخوك.يعلم أن دون 
وتكفيرالمصن:تكفيواافكوة بين واJفوق اككانية 

المزال:

العلمانية؟هي ما 

الجواب:

الدينوأن الحياة، عن مفصول الرين أن الإنسان امحقاد بمعى كانت إذا العلمانية 
قونرم نلجآ ل الحياة، شئون يتغلم لا ولكنه وافه، الإنسان بين معينة علاقة يتثلم 

والأراءوالعادات والمماليل■ الوضعية، القوانين ؤإلئ اض، غير إلئ الحياة شئون تتفليم 
ذلك،أشبه وما والعليم والتربية واليامة والاقتصادية الاجتماعية الأمور ق البشرية، 

فيه.شك لا كفر الاتحقاد فهذا 

الذينالمشركين الجاهليين كفر من وأشد أشغ وهو هو، اف مع ند اتخاذ وهو 
الترمذي"•سن وضعيف صحح  ١٠ق الألباق العلامة وصححه (، ١٩٣١الترمذي)أحرجه )١( 











القلوبأعمال سانمد1ة 

اوغ)وس:عند معد، 

ص:

نرجوحطورة لهم ليسوا العرب زاروا الغرسن إن يقول•' خر جاء 
ئي4؟التعليق 

الجواب:

الخ؛ر.هدا تكملة هدم وانك! بدائها رمتني 

هدهيخهلورة الكامل الإلمام زاررهم من عند وجدوا ما المرذستين الغربيين إن 
ؤيقولون؛الجماعات، هده حهلورة يعلمونمم باريس من هناك من فجاءوا الجماعات، 

العديداسفاك الأوروبية الدول أن وذكروا المستعان؛! اف الاهتمام؛دللت،، من لأبد 
الجماعات.هؤلاء قادة من 

للجزاترأعطيت دولار، مليون ^٠٠٣ وبلها دولار، مليون ^٠٠٦ أن سمعنا أيام دبل 
وهيالجماعات، هده مع يتعاون الغرب إن لا، يقولون: فأصبحوا المكانأة! هي هده و، 

rمةءنكلحال.

علىالأمور ومعرفة هوالعدل فواجبتا الملمين، نحن هوواحينا يهمنا ما عموما 
هأم؛ههلم من آلسة دن ج اض ذكر كما هؤلاء أن نعلم وأن حقاتقها، 

بإ؛تفال(ءلاو_، من أن وعندهم التهلرفين، حطر من ؤيحدرون يوصون [ ١١٨محمران; ]آل 
هدابلدنا يعتثرون صحفهم— ق —كما الغرب ق ولدللئا متهلرفؤ! لهو للخمور مصغ 

أناكتشف ؤإذا ممنؤع، والخمر ممنؤع، الزنا لأن متطرف! بلد ويقولون: متهلرف، كله 
عندهملأن ط!، يصدقون يكادون ولا لا، أم الزوجية بيت ؤ، سواء تعام،، زنت امرأة 

ماالجريمة أن قوانينهم، استوردت التي والدول الغربيون به عمل الدي نابليون قانون 
شاكرأحمد الشخ وذكرها ممر، ق حدك قمة هنا وأذكر الزوجية! فراش على كانت 

الزالولكن يقتله، أن الزوج فأراد بأهله، يزق رجلا فوجد بنته، لحل أحدهم أن 
٤١٥٥حالة ق كان وأنه مضطر الرجل ذلك بأن الحكمة فحكمّتا الزوج، وتتل سق 



السالفخوف من ضاذج 

أمروهذا الزنا، يرقص الذي هر المتهلرف آحرإ فموصؤع الزنا أما ه، نقعن شرعي 
بلادوق الملمين أبناء بعض هذا فول أن رانمجمب، الغرب إنما متهم، بالغرب لمى 

هيهذه الإسلام، 

اوذ1دم1ت:مشلكة 

السؤال؛

حطرهن؟إلى التس نرجو ا مشكلة أصبحن الخادمايت، 

الجواب؛

منبالنار. وعذبتهم أبنائي، صريت الخادمة تقول؛ البيوت ربات ويعص تحم، 
تقتلنيكادت خادمتي تقول؛ وأحرئ النار؟ على خازنة جعلها الذي من وكلها؟ الذي 

رعدةالمقلعة، الأعمال من وغيرها تتل، حوادث وهناك العشاء. دعوة انتهاء بعد 
قحق معه والطفل الخادمة. وأنا الأم هي جعلها بالخادمة، طفلي تعلق يقلن. أمهات 

وقالوظيفة، وق العمل ق وأمه وتربيه، وترضعه تحمله التي هي نالخادمة ذللن،، 
الأسواق.ق المساء 

تلومتلماذا الحقيقي بدورهما الأبوان يقم لم إذا تقول؛ الاجتماعية والأحماثية 
والخيحيات؛الوثنيات واستقدام الخادمة، على الكلي الاعتماد هو الخطر الخادمة؟! 

الخطيرة.الغلّاهرة هذه عن صفحة؛)هووهي( ق عكاخل صحيفة نثرته كلام وهذا 

الأنه ~ُع وثنية كوما عن النظر ويغمى الخادمة، استقد.ام هو الخهلر أساس 
ولوملمة،حتن معلوم" وهذا العرب جزيرة 3، يقيم أن كان دين أي من للكافر يجوز 

نق،من بعضهن 3، يكون ند ما وأين وأبنائه، بالرجل وحلوتما محرم؟ سفرها؛لا أين 
كثيرة.وأشياء تكثفها؟ وأين بلائها؟ من تنقله نجور أو 

كاسفةوهي القهوة لهم الخادمة ندمت عنده الضيوف لحل إذا الناس بعض 
كانحفي وما أهله، مع الخادم حلوة ق يسر وما حائمة. هي ويقول؛ والشعر، الماقين 

أوصرورة نميه كان س إلا يتقدم لا أنه فالأصل والبلايا، انمواAي من ظهر مما أعنلم 
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مالك.هذا ،؛ Jliزمن يعد عاد نلما له، نئاه حقه، يأخذ ولم وذب أجيزا، استأجر 
مني؟أنخر بي؟ أتبموأ اف، عبد يا الأجيرت قال، والغنم، والإبل القر من أوليه وكان 
كانإن أنه إليه وتوسل افه دعا فلما فيه. لك افه بارك خذْ نمتته، مالالثج وممه لا، تال،: 
عنهمالله غكثم، فيه، هم ما عنهم يكشف، أن الكريم، افه لوجه خالصا العمل هذا عمل 

الدنيا؟ق أوتشرع أوقانون، نغنام، أي إليها يرقى أن يمكن هل العائقة• هذْ فيه! هم ما 
والرحمة.الأخوة علاقة لأما أبدا؛ يمكن لا 

التقي،لم الميل لم، مأي وليس بالمسلم، إلا يأي لا أنه الأصل نقول: ولهذا 
نمالئ:قال الأتقياء، بالمسلمين تليق لا المعاملة نهذه تما، لما موكان به جثت، فإذا 

يرحمءرن.لا يرحم لا •رمن وقال. W[، ]اللي.: .ه 
الماء«ر؟،.ل من يرحمكم الأرض ل من ررارحموا ونال 

المازلمن الرقان، كثرة منها: مآسي للمكفولين المعاماله سوء ق كان لقد 
وتعهليلللأمن، تعكير فيه وهذا مجهول، صد تقيد تم والإجازات المج، أيام خاصة 

السحت،.أماط'ب هم جب واللرجاله، 

تعلملم ؤإن وحكن، إثمها، صاجمه وعلكن( نعليه جرائم منا الجاف يرتكه ما كل إن 
العمال،ق اض نتقي أن يجتؤ لهذا شيء، كل على وهوالمعللمر هوالعليم، قافه الشرؤلة 

تآل،،ه ٥٥١ئداٌأهثا؛هن ٢لآثام افه: نال كما دول، فهي بالأيام، نغر وألا 
ونصيرعمالاعندهم.يوم فربمايأق "؛اء، ممران؛ 

هذاوما له: فقالت، الظالم؟ عن تتكلمون لا لماذا لي: وقال أحدهم، جاءق ولقد 
ذلك،كل ول الحنة، والمعاملة بالخير التواصي س لأبد لهذا العمال! فقال: الظلم؟ 

قويها.من لضعيفها يتنمر لا أمة ثتتصز لا أنه كما أجر، 

(.٢٣١٨ومطلم)(، ٠٩٩٧)اJخارتم، أخرجه )١( 
(.٣٥٢٢)الجاّع، ءإصحح ي الألياق العلاعة وصححه )ا؟م(، الترمذي أحرجه )٢( 



السلفخوف من نماذج 
٢٦٣

يهاض أمر عما اسعدوا إذا الناس يعيشها اش المآسي أنولع من ونؤع لون وهذا 
مالأكل الذي س الكادحين: للناس يقول الشيوعي يأي ولهذا والرحمة؛ التقوئ من 

المجرملهم قال وكما هم؟ إلا الناس سحق الذي وس الأغتياء؟ا هؤلاء إلا الكادحين 
هيالكم مال لا وأنتم العمال؟ أيها تخافون ماذا على ماركس؛ كارل الؤس اليهودي 

سنتا.ونوزعها أموالكم، أكلوا الذين الأغنياء صد الثورة إلي 
الثرواتيتوزع يهيالبون وأحذوا الياب، هذا س الشيوعيون حاء وهكذا 

الأصلهذا المسلمين نحن وتركنا الدولة، ق فرد كل ويكفالة الماس، على ويانملف 
الإيمانيعقيدة اه.و كتاب ق مقرون هم فهل نحن، ديتنا أصول من وهو العظيم، 

ؤفد;ضقال; تم ١[ : oy>u]\قكدثألتيت> آدذى ووزنت الأخر باليوم 
,؟،٣[ تالماءرن؛ آفتكم طمي ؤ ولأضن ؤ( أليد ثيغ ى م 

ءؤفي.؛متدتاتؤنتعالى؛ يقول المتقون؟ المؤمنون يتساءل ماذا عن 
ؤ٠الرأزنقيثالجحيم؟ هذا إلي حثتم لماذا •ا-؟ا[ ]المدثر: @ناثشةمحفيوىه 

[،ti i>هنكمثإآس.قالوا؛ بقي؟ وuذا ٣^، ]ص- آئن@ه 
ءؤو•٤ًن١عوصكذلك، المار ق ءما-بمم فاكان الدنيا ق يهلحموا لم جزاؤهم، كان وهكذا 

ا-ا[,ْا، ]الدر: 

الالدين عمل فعمله يرحمه، ولا والمسكين الفقير علئ يعهلف لا الذي إذن؛ 
عملهفهذا والضعفاء، والأرامل والمساكين الفقراء على يشقق والذي بالأحرْ، يؤمنون 

بالأحرة.الؤمتين عمل 

إنسان،كل وكفالة والشفقة نهنالب؛الرأفة أن الماس اولئ ونحن ديننا، س وهذا 
منة.أية وبدون مقابل أي وبدون الحياة، صروريات من يحتاج ما ان إنكل يعطى وأن 

يحاولونآحر شيء أوأي جمعية يعملوا أن — الحي أو القرية ~ المجتمع فعلئ 
لمؤإذا عانى، فتاة أو أعزب شاب أو فقير كجار الحي مشاكل حلالها س يحلوا أن 

ولاأحد، يجؤع ولا أحد يفع فلا المال، بت س تعهليه أن الدولة علئ فتجب يفعلوا، 
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تاة.تمض ولا أحد، يعزب ولا أحد، يفتقر 

•عنها أونغفل ننساها أن يجوز لا التي بدهياته رمن لينتا، من نهدا 
'ارب9ية:البنوك س ارحساد، قتح حكم 

الموال:

حرصمن انطلاقا وقولها: اكركامث،، أحد عن صدر فيما الشيخ فضيلة مولكم ما 
دبمرجبدياتهم، صرف لنهل العامين راحة على الغربجة اكونيع؛المنطقة قطاع 

فإنناللعاملين، حدمامحت، من يقدمه وما الأمريكي المعودي السلث، •ع المسمرمة الاتفاقية 
الملم،ع الأمريكي، المودي الئلثا لدئ شخصية حايامحتإ شع الماملين يجمح هيب 

شخصي،حاب قع ي الراغبين من نأمل لدا البنك، إلى الرواتج، صرف، يتم سوف بأنه 
إلىآحره؟الممل••• رموغ التلث، نرع مراجعة 

الجواب:

وافهالربا، على التعاون باب هومن ؤإنما هيلأ؛ تولا تيسيرا ولا خدمة ليس هذا 
٢[.: ioUJ]؛ه وث'ماومأوألإبوآددثن ؤوثماوم_أعز١لإوأتهمئ تعالئيقول؛ 

وأعهليناهاوأمددتاهرا ماعدناها فإذا .، ورسوله دله محاربة الربوية واينوك 
ولاحرام وهدا لوجودها، وتنينا وترسخ لها إعانة فهذا ~ حابايتإ فيها وفتحتا 
اطه.شاء القرارإن هذا عن الإدارة هذه تراجمر ونرجوأن يجرز، 

(،٣١٩٣٠)عام لأمريكا حدث كما يفلس يعضها فإن البنوك، علئ الريا صرر أما 
قليلا،أكثر أو سنة حوالي وتبل الثنوك، أصحاب أكثر وانتحر أمريكا، كل أفلت، فقل 

أوصاعهم.تحنت، لكن الجميع، ينتحر أن وكاد المشكلة نفس تخ أن كادت 
هيالربا نتيجة [، ٢٧٦]١^: ه تيزلآمحدك< ؤ يقووت تعالى ناف 

يعطونالم القروض متا أحدوا الذين وتقول: نشتكي، الترك والأن الكامل، الحق 
هاJلةاأعدادا يبالغون أوأناسا عليهم، نقدر لا نشكوأناسا أن فإما شكوناهم، ؤإن شيئا، 
كأنالمريبة، وتعاملأتبا البنوك يحتس فيما بعضهم من كثيرة أمثلة تأل أصبحثؤ ولهذا 
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اممسمجاهوة عر اكبر 

محمدورسوله ءبدْ على وبارك وسلم اف وصلى العالمين، رب ف الحمد 
نلحنلهاأن يجب وأمورا وآلاما هموما نعيش فنحن واعل-؛ أجمعين، وصحيه آله وعلئ 

ذلك،ق القاعدة تكون أن فيججا المراجعة، وبعين أحيايا، النقد وبعين الميرة، يعين 
جديدة.تكون أن شرطا وليس التذكير، هي 

وأهمهاالعمل، زحمة ق اها نئأو جميعا، عنها نغفل ند اض، بالأمور اكذكير 
كماوالأحرين الأولين بما أوصى اف.د فإن وتعالى"، "تارك اف تقوئ وأعظمها 

أيرأ1دأؤإكآآلإ ثلآٍ=قلم ألكمم1ت،من 1وؤأ ومتاآٌ؛ المتن• تابه كل 
قلوبنا،وخلجان أJداننا حركاتر ق ونذر، نأي ما كل ل تعالى اش نتقي أن  ٤١٣١تال-اءت 
نلنتثعرعلينا، ورتيبا مهللعا "وهوكذللئ،;آهئ~ تعالى اغ يكون وأن تتنا، ألوألفاظ 

ررأننال كما الإحسان بدرجة استهينا ما نحامله وأن دائما، الرقابة هده نحن 
يراإ،وا)ا(فإنه ^١٠ تكن لم فإن ترا0، كأنك تعيداف 

باذ0اض يمد أن الله، إلئ والداعية العلم، بإ طالهو الدرجة بمده والأولئ 
هذهنحم أن نيجي، ؛الفسا، %؛؛^٥ به آمنا فنحن تراه®، كأنلئ، تبده ®أن ال٠رتيةت 
ونرضرمو نأننا نجد قلوبنا، ق بالغيب، الإيمان ورسوخ ؤإيماننا يقيننا ويقد'ر الحالة، 

منازلولكنها والألن، والعيارايتج الألفاظ وصفها عن تعجز عفليمة، إيمانية فاق آق 
درجالت،•إليها ؤيرنعهم عاده من ثاء من وتعالئ" "تارك اف يلغها 

طلبةهم العلئ الدرجامت، هذه ق ؤيرتقعوا المنازل هاذه يرتقوا بأن الناس فأولى 
سالناس يستفيد أن لغيره، لتضيء تحترق سمعة أحدنا يكون أن بافه ونعوذ العلم، 

أنعلينا الواجب، إنما منها، يستفيد س آخر نحن ونكون ونا.واتنا، ومحاصراتنا مواعظنا 
قلوبنانهحففل أمورنا، كل وق حياتنا ق لتا نبمراسا وتعالى" "يارك اض تقوئ نجعل 

)،/(.لم وم)٠٠(، الخاري آحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

.iالثنغ وة -مالئ: تال كط رجوارحا 
العلمنطالب [، ١٨]ق: .ه ثاظمنربيللأتيتح،ياو أيما: ونال [، ٣٦]الإ.راء; 

ننفلرْظر ؤإذا مرة، فصمته صمت، ؤإذا ذكرا، نطقه يكون أن نطق إذا بمدا، الناس أولى 
هذا.س المزمن نحلوحال ولا فكر، 

الإحلاص:ممئ ل فقال عليهم- اض -رضوان السلم، بعض ذللث، عن تمر وقال 
هيوهده شيءء، يخالطه ولا شيء يمازجه لا تعالئ، ض ومكناته حركاته تكون ءأن 

®وماالقدسي؛ الحديث، ق كما وآعالئ~ —تيارك طه ولثا الإنسان تجعل اض الدرجة 
أح؛ه«.حتئ بالنوافل إلي يتقربا مدى يزال 

وصارت،ومثاعرْ، أعضائه عالئ والحصانة الرتابان هده الإنسان جعل فإذا 
-تياركاض تال كما صار كدللث، كان فإذا ١^، هذْ امتحق فه، ومكانه حركاته 

ويدهيه، يبصر الذي وصره يه، يس،ع الذي سمعه اركتت، القدسي! الحديث.، ق وتعالى" 
استعاذئوكن لأعطته، ّألني وكن بها، يمشي الم ورجله بها، يبلس التي 

اممه،بإذن ذللث، نال دماها، وما وزكاها جميعا، الأمور هذه جففل فلما لأتملانها،را،. 
إحراننا.يه ونذكر نوصي ما أول هر والعمل القول ل تعالى طه الإخلاص *ع اطه فتقوئ 

الالمحثة وهده والمحية، الله ق الأحوة نذكر؛واجب، أن أيئا اكاوكير باب ومن 
وأنيجالسه، بأن ؤيقرح أحيه، برؤية يسر أنه من الثبابؤ بعض عند يكون ند ما -٦١ نعنى 
المحبةنعتي ؤإنما حير، هذا ق كان ؤإن يكفى لا هذا مجرد معه، يذهبا وأن معه، يمهر 

الشرعية.وموجاما ولوازمه>1 الإيمانية 

العيب،وتسديد التناصح مقتضاها نالمحية التتاصح، وموجباته! ذلك لوازم ومن 
فكلتعتريلثج، أو أحيلث، تعتري ند التي الةالوب لأمراض الانتباه ودوام التقصير، وبيان 

تجاملولا العيوب، من شيئا تدخر لا تعلمون- —كما والمرآة لأحيه، مرآة يكون منا 
الميزة.هي هدْ تشهر، لا لكنها تحايي، ولا 

)0أخرجهالخارى0لإ(.
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مسيلعلئ يرئ يما ويمرْ يريه له، مرآة لأخيه يالب يكون أن يجب فالإنسان 
عنتتجرد أخويه أر عاطفية علاقاتنا كانت، إن أما بينتا، واجبه فالنصيحة التتاصح، 
الزمنمع فإننا - اض إلئ الدعوة ق الواحب، بيان وعن الأخطاء، تديل وعن التتاصح، 

الإنسانيجدها نفسية راحة إلا العلاقة هده من نستفيد ولا الأخطاء، لدينا تضخم 
اطه،ثاء إن الإيمان دليل وأتبما مهللوبة، الراحة هده أن شلث، ولا إخوانه، يرئ عندما 

بعصابعضنا يقابل عندما نجده الذي الارتياح هذا أعزو وأنا وحدها، تكفي لا يلكنها 
الشرأهل عن دائما يسمع عندما فالإنسان نعيشه، الذي والألم الغربة وطأة شدة إل 
معه،وتحدرثؤ يه، وأنس قيح له أحا رأئ فإذا والضلالات، والبدعة، والمنكر، ال والف

الشاعر:عنه عثر ما وهذا 

أوبميمليلئ، أوييائ، يوا-مروءة ذى إلى شكوئ ص ولا.ط 
محادثةالدنيا لذامحت، من وبقي كلها، الدنيا لذات ارذهستؤ اللف: بعض قال حتئ 

أيماالمال ولذة الشباب، يعد تذم، النساء فلذة الإمخوان®. رامناحاة أو: الإمحرانءا 
الإخوان.محادثة منها بقي ؤإنما شسا، ليست، للعاقل 

العمر،ق تقدم ومهما السن، ق الإنسان كر مهما نقى التي الدنيا لذات من وهذه 
الراحه ووحد استمع معه، وحلس يحثه النه ل له أحا وحد فإذا الدنيا، من افتقد ومهما 
وتذهبؤ.تضمحل التي الأحرئ اللذات من أي ق يجدها 

ونرمخينسترسل أن يعني لا ذللث، ولكن أحيائا، الغربة وطأة إلئ يعود هذا إن 
علاقةمجرد تإ ولسإيمائية، محية هي ولرسوله فه ~حتيى محبتنا ؤإنما لعواطقتا، 

أعمالامتا وتتهللس، ولوازم، مقتفيامت، لها إيمانية محبة هي ؤإنما عاطفية، محبه أو 
أذهانعن يغيس، أن ينبغي لا الشيء هذا انفسنا، وق واقعنا ق نحققها أن لأيا وأمورا 
نعيشه.الني الخضم هل>ا مثل ق ضرورية العلاقة وطْ الدعاة، الإخوة 

سألحس الشباب، بين والعلاقة الأخوة وضعف التفكلث، آثار ئري الأن نحن 
يدخلأن لأخيه أحالكم محبة من بغ ءاهل لهم• فقال طلابه، من بعصا السلم، يعص 



القلوبأعمال سلسلة 

لا.قالوات ثاء؟ *ا ؤييع شاء ما نياخد جيبه، ق يده 

وأروعبج، المالح الك كان كيف انفلر إذن؟!، محدكم المجة فا قال: 
الأمةهن.ه تلاحمت وكيف والأنمبمار، المهاجرين ين النصمراخاة ذلك على مثال 

الإيمانجمعهم ولكن والحال، والومحلن القتيلة اختلاف واحوة«ع لحمة قأصيحت 
افدين ونمرة ورسوله، اش إلئ الهجرة وجمعتهم افه.، رسول ومعمة والشدة، 
الأخوةس نكاك ذلك؛ علئ اجتمعوا ه اش وجه والغاية الهدف كان ما ئ. 

منالمحايي هدا حال تعرف أولا القبائل تعرف تكن لم إن أحيائا إنك يحسن، العميقة، 
ذهبأنه خبرا ترأُتؤ أنك فبمجرد الأنصار، أومن المهاجرين من اسمه قرأت إذا تبل، 
كلذهبت الأنصار، أو المهاجرين من هو هل تعرف أن إلئ تحتاج فلأن، وجاء فلأن 

منها.لابد الص المحبة هي نهده واحدة، أمة وأصبحوا تماما، الفوارق 
منJ،• فلا المثر، وهر ذللت، ق نمل لا به الوصية نكرر أن يجس، ثالث، أمر ثم 

صرنا،نلة — العلم وطلبة اطه إلئ الدعاة ق ونفقده الأن نراه ما أءج>با ومن المهر، 
افهكتاب من شيء له يكون نل منا الواحد فيها، نستمر ءلاعة على تصحر لا اشإ سبحان 

أينهذا الهلريق، نمق ق فيتقير عاليه، يصر لا ولكنه ياو.رسه، السنة من أو 
وفتورالهمم، بمعفإ عرفته قال: ريلثا؟ عرفتا اربم له: نيل لما اللف، يعص المر؟ 

ربهفيعرف وصعقه؛ ه نفحقيقة الإنسان فيعرف تضعف، والهمم العزائم لأن العزاتمء 
لكنالناس، تعرى حالة فهده والثناء الكمال بمفاتر ، المتصفوتعالى" "تيارك 

تضعق—،أن ويبن عنها، فتمعف، العلى الدرجاتا تريد وأنت، ، تضعفأن ين فرق هناك 
العلريق•أول ي وأنت، 

يافقال: مثله؟ تكون أن تريد من بتىا رريا لأبنه: قال العظماء أحي. أن يدكر ومما 
أناجتهديت، لأنتي تكون؛ نلن كدللئ، كان إذا إ بني يا تال• مثللث،، أكون أن أؤيد أيت، 

تكون،،فلن مثلي تكون أن أردُت، فإذا تراق، كما فكنت، الخهلاب، ين عمر مثل أكون 
—واشتصل لن ذللث، ومع وتماير وتصر أعلى، همتلث، تكون أن لابد أنت، له: يقول 



التضسمجاهدة على الصبر 

تأمل.مما أوالرح النصف إلئ — أعلم 
واسر:الدعوة الصبرض 

بالمعروفالأمر على والصر العلم، ، ٣٧٠على الصر لدينا يكون أن بد فلا 
الأمرل المشاريع بعض عن تعلن الأسف- -ومع ونحن المكر، عن والنهى 

ندت يقول أحل.زا نصر، غلا الخيرة المادرات بعض أو المكر، عن والنهي بالمعروف 
ومعهالغي ءرأيت، يقول؛ الغى. ١^؛ سحان تفد، نولم مرايت، الرق إلئ ذمتا 

بعضلأن الدعوة؛ من نمل اليوم ونحن أحد،ارن. معه ولمن والغي والرجلان، الرحل 
إلاسنة ألم، قومه يدعو نؤح ظل لقد يتج--ؤا لم وبعضهم استجابوا الناص 

"^١،اش إلئ ودعاهم قومه، جاهد والغي. يكل، ولم يمل لم عاما حمستن 
ء١ديشوياجيمثآ عك ؤولكّهميك> الأذئ; عش الصر طريق هو الدعوْ فْلريق 

الابتلاء.أوعلن العصية، عن أو الطاعة، عش إما والصر [، ١٢]إبرامم: 

المواطيلقي الإحوة بضن العلمية، بالدروس حتى ذرعا صقنا فقد نحن أما 
العددينقص ثم طالتا، ثلاثين أو عشرين عدد ءندْ يحفر الأمر أول وق والدروس، 

يستمرونكبار عالخام هناك أن علم وما يرك، ثم حمسة أو أربعة صاروا لقد فتقول،؛ 
يعرفوالذين يملون، ولا عثرة أوعلى أح؛اثا طلاب ة حمعش سنة وأربعين ثلاثين 

لمإن والخلم علمه، يتفق أنه زاوية س أحرئ، زاوية س القضية لهده ينظر الملم قيمة 
أن_Ji، يجب، أنه إلك انفلر لكن واستفاد؛ حفر س كثرة إلك تتثلر فلا ظع، تتفقه 
لتلم.

صلاةبعد المنة، س وميتا افه، كتاب ص نير ما أقرأ أنا اليوم؛ ملت، لو ولهدا 
قّيثبتإ اللم هذا فإن المسجد، ق الناس به فأعفل الصر، صلاة بعد أقوم ثم الفجر، 
يثست،نمما أوبعضه، كله ]سماه[ فإنلث، قرأتر بما فيها تعقل لا التي الأيام ق لكن ذهئلثج، 

منه،الإنفاق بكثرة يزيد الذي الشيء هو واللم وتعليمه، به، الوعفل يحفظه ومما الخلم 

لم)•٢٢(.وم(، ٠٧٠٥الممحاري)أحرجه )١( 



القلوبأسال ^سلة 

كره.علئ البحر ولولكن Jالإنماق منقص غيره وأما 

فبعضالأسف، ومع هذا أكنر وما التعلم، علئ حتى صر عندنا يوحد لا أيثا 
يتركحص يلبث فلا جاء إذا ثم المملم على شهورا وتلاحقهم منهم نطيب، الإخوة 
أنيريد الءلاو_، وكأن ذلك،، غير أو يْليل الشخ أن أو يعجبه، لم الكتاب، بأن محتجا 

نءلاو_،العلم، يعلل، تخل التي الثرومحل من شرؤد أول وهذا هو، يشاء كما الشيح يفعل 
الأئمةبعض لكن وند الشخ، يريد كما يتعلم أن على ه نقيوطن أن عليه يجب العلم 

والحديثين.الحاJيث أحل من بعيدة آفاق إلى يرحلرن الكبار المحدثين 

س•الم، تال وكما لكه~ حير والحياء — الأمر أول الحياء ه يجلالناس بعض 
أنيريد لا فالذي هته«راآ اض فاستحيافاستحيا الثاق وأما اش فآواه فآرئ الأول ررأما 

الحياء.ياب، ص فليآب، يستفيد، 

بخيرإلا يتكلم ولن فضي، له أن وتعرف يعلمنا، أن يريد س يأتينا وعندما 
وكبمحاصرات س وكم منه، نتقيد لن أننا ظننا أو أعمال، لا.ينا ولولكن فلتحضر 
ليتناونلنا؛ ندمنا  ١٢•يوأنا فإذا فانية، وأعقلم أهم هو ما لديتا أن نفلن تركناها وأشرطة 

زاس-ن؛ل■

العلمهذاي هر عن يدمرات يحاصرداأر آن إذاأرادوا هتهم ئقول أناس س كم 
ستخلو ولن، للزائر، وتقدير احترام فيه وهذا امتفدت، له حضرت فإذا والمعرفة؟ 

الصبر.نهناق ق داحلة كلها فهذه وتعالى" تارك الله شاء ~إن فانية 

اونقإس؛مجاهدة |اصدرءلى 

أنولعله الصبر لكن نؤع، وهذا صبر، أوأهله أوماله، ه نفؤ، ابتلى إذا الإنسان إن 
اض.الصبرعنمرض ومنها: 

الاسعاداك ولو القس، هذه هو للث، عدو أعدئ أن الملم- ~أخي، واعلم 

(.٢١٧٦لم)ومالخاري،)٦٦(، أخرجه )١( 



النمسم|جااسة على الصبر 
٢٧٣

هي!المشكلة لكن أبدا؛ يضروك ولن اض، بإذن آمن نأيك ترها؛ من وملت كلهم 
الداخلي،العدو هي والمشكلة أصلعي؟ بين عدوي كان إدا عدوي، من أحترس كيف 
اض.وطاعة عن واككامل الدنيا، إلئ الإخلاد وحب والشهوة، والهوئ التقى هده 

طثتوهكدا العاجل، إيثار من وهدا يحد، فيما متعبا كان ؤإن يريحها ما إلى والميل 
ذلك.علئ تصر أن فيجب التقى، هده 

إلىيهديه أن دائما الله يسال أن عليه يجب فهدا غضوبة، نفى ءندْ الناس بعفى 
فأصرغضوتا اثا إنأكون أن الابتلاء من —أيما- لكن إليه، وأحنها الأخلاق أحب 
الحلمؤإنما بالتحلم، العلم فإنما وأجاهدها؛ عليها أصر أن وأحاول غضي، على 

تستقيم.حتى الصر النفوس نعود بالتصر، الصر ؤإنما يالتحلم، 

ويعفىفطانة، عنده وليي متساهل، أنه أي حدا، ليي أنه مشكلته الناس بعمى 
العيب،هذا فيك أن واعرف الحياة، مارس له! فتقول فعلنة، عندي ليس يقول! الناس 
أوكيه محلله س كل يعْلي فلا ؤيفكر، ؤيتأنى يتأكد إنما أحد، بكل يثق ألا عليه وهذا 
حاجته.س يتأكو حتى ماله 

الفهو يصر، فلا الدنيا مفلهر من شيء إلى تتوق ه نقأن من يشكو والعمى 
يعودأن عليه فهن.ا المحفور، عن اعتذر ؤإلأ المعين، والشكل والغترة بالثوب إلا يخرج 

حتىفليلا قليلا هذا، س أتل عادي بشكل أحياثا يذم، أن علئ رويدا— —رؤيدا ه نف
وهكذا.الأمر هذا ينتهي 

ومطتقف، ومرة تمشى، مرة الدابة؛ مثل حرون أما مشكلتها النفس وهذْ 
ْعالتعامل ق الصالح اللقط إياها علمتا الك، القاعدة ولذللث، تتحرك، لا الملريق، 
قهلعّثطقد تكون حرنّثط، إذا حتى بسرعة حركها القياد للت، أملست، إذا أما التقى، 

الأندفاعاوئاُت، جاءت، فإذا والخير، الفتور ه نقق يجد إنسان وكل كبيرة، افة م
ؤإنماكليا فتورا ليس أنه نتجد الفتور ونتج جاء فإذا نحركها، تعالئ افه علئ والإقبال 

إلزحدما.



القلوباعمال سالمين 

ماتكمل لم الإحرة باس جنينا، بين الش النقرس هده عليه بمبر ما أهم ؛من 
ؤيتأئ.يصر ولا رعت بفيحكم سريعا رأيه يعطيك حس به أمحرته 

وقثمرة، رتلة كلام كثرة فيها نا مجالفأصحتؤ الكلام، كثرة مشكلته والبعض 
)قالوا(أنباء وكالة ونترك سءع،(را،. ما يكل يحدث، أن إثما يالمرء اركفى الحاوهثأ،! 

~النمر. تال يند ونصبر' نتركها ولكن وقالوا، نتحدث؛-)سمعنا ولا عتا، ونرفعها 
ولكنياكرعت، الشديد ليس ١٠والقوس—ث القلوب، معالجة ق حدا عفليم حديث، وهدا 

٠تغضب،.ولا افه اتق لهأ هلت، إذا هوالدي الغضبؤءر؟،. صد ه نق، الذي؛«LUالشديد 

وض،.

علميومحلنتها فإذا القس، هده حياتلق، ق تعالجه شيء أهم تجعل أنر فيجب، 
الفتصبح عليلثؤ، اليه فضل من ذكرنا أن مبق بما فأبشر له، مواطثه تصبح حتى الله أمر 

الحديث،ق تعالئ افه بين كما إلا تخهلو ولا تعمل، ولا تعزم، ولا مم، ولا تئكر، 
يعدإلا إليها تمل لا الحال هدْ آحر0(،ر'ُأ،. إلئ يبصر ريي يسمع ^٠ ١١القدسي: 

•والمتقين الأحيار من الله عمم من إلا الأمر ا هل• فيها ركب نقس كل أن ح المجاهدة، 
والصبر:ااحأحاوة 

يحصكان تعلمون~ —كما عجيج، هدا ق عليهم— الله —رضوان الصحابة وسير 
حاره،يشكومنه يعضهم وكان زوجته، تشكومنه ويعضهم غلامه، منه يشكو الصحابة 

الونت،نفس وق والأوبة، والتوبة الا"م سريعي كانوا لكنهم ْليع لديهم الدا سبحان 
ماكدا، حشية إلا أتكلم أن متعتي ما يقول: أحياثا فتجد أمر، من ه نفق  ١٠يعلم أحدهم 

فيصرمسألة على يقدر لم عالما أن النير ق تجد كثيرا كن-ا، حشية إلا أمشي أن منعتي 
يفهمها.حتئ يتجاوزها ولا عندها 

لم)٥(.مأحرجه )١( 
وسلم)AV؟(.المنادي)m(، أحرجه )٢( 
 )T( تترب.تقدم



النفسمجاهدة على الصبر 

اوص؛ر:مظاهرترك من 

تصرفاتمن فكثير بعجلة، يتصرف أحدنا أن حياتنا ق الصر ترك مذل١هر من 
ياوالقه الثبات؛ يعفى قول وهو واحدث بمثال ولو وأمشهد الصثر، ينقصها الثياب 

فأدخلتعجل لكن المنكرفه، أوإنكاره فه، غضبه افه ثاء وهوإن باز ابن عدل ما شخ 
هسئم ثؤيعت(  ٢٠۶١^^يقول• تعالى ذال؛ه تليلأ اصبر له• فنقول حرج، ي الناس 

لكنبأس، فلا فيها فتعجلم؛؛، أنت، ذاتلث، ق تخصلث، تفيه كانت، إذا ناور، [ ٣٨لااشررى: 
تثقوس إليلثف، الماس أقرب تستشير جتئ واصبر فيه، تعجل لا الأمة وصع يعالج شيء 

وتعالئ—؛—تبارك اطه يقول ولهدا كثيرة؛ حوانج، له الصبر أن بمدا وأقصد وهكذا، فيه 
وواصوأآكيئث ؤبميلوأ ءامتإ آئ!!ن إلا .ا حسر ني، ألأنس إة ؤا ؤوآلعممّ 

ليالعظيم افه وأستغفر هذا هذا، س يد ولا \-م[، ]العصر: ر.ه إلثهي وراصزأ ألو 
العالمين.رب فه والحمد مجسثإ ممح إنه العفووالعافية ولكم لي افه وأسأل ولكم، 

فأتت،عماله، ق قاعدة له يكون وأن ويتمناه، يهواه ما بين الإنسان يفرق أن يسغي 
حاءلما ولهدا تتعجل، ألا ذللئج ق فالقاعدة الجهاد، أو الدعوة ؤلريقر ق تعمل عندما 

—إليه وشكوا افه! رسول يا قالوا؛ الكعبة، ظل ق متوسد وهو الني إلى الصحابة 
هدااطه ليتمي ®وافه قال؛ الدعاء، وسألوه قريش، منهم نالمه ما — الحد.يثإ تعلمون كما 

~ئإنأألإذ0ي0ؤ تعالى؛ ونال حضرموتا،را،. صنعاءإلى من يسيرالراكسؤ حص الدين 
المفسلكن الممرة، وقهلف، العجاإة، هي الدعوة ق القاعدة فليتؤ [، ٣٧لالأنساء: عأحز،يم 

■وتتضاه ذلك تبموئ 

العدووملاقاته،قتال عالي وتقدم تجاهد فآنت، به، ^١■؛^ لا أعلم— —وافه وهدا 
يعوقلث،لا هد.ا، عماللثإ ثمرة تدرك لا أنلث، تعلم وأتت، الدعوة، سبيل ق وتقدم تدعو أو 

أنوللإنسان أمنية وطْ تمرته، ترئ حتى افه يميتلث، ألا تتمي لكتلث، يزحرك، ولا ذللئ، 
عالئتنثر أن هذه للاماق يسغهم، لا ولكن الخ؛ر، نتمى أن اطة تيانا وما الخير، يتمنى 

(.٣٦١٢الخاوي))ا(أ-؛مج< 



القلوبأعمال سانمالة 

هذْق ر يبدو الذي هذا نحققه، الذي المقصود وهي الهدف، هي نتصثح العمل؛ 
أعلم.تعالئ وافه المسألة 

عىست كما له فينبغي امه، أممن الأمر هذا يقطع أن وأراد الحيطة أراد من أما 
غنيانبن دعب وقاص أي بن وسعد عوف بن الرحمن همد منهم الصحابة من كثير 

معتعالئ اطه ولقوا ماتوا أمم تمنوا ممن أجمعين- عليهم افه -رصوان وغيرهم 
أنيخثرن فكانوا ثهك، عرف بن الرحمن لعيد -ث حلكما وأمثاله، عمير بن مصعب 

أمترعو من إلا الثوم منا ®وما غروان• بن هبة هال كما إليهم، عجلت حنامم تكون 
نحن.نتمجله الذي من خافوا الأمصار(( من ممر عؤأ 

دعاكما الا.ين، هذا نصرة اممه يريه أن يتمى أنه على مجيول الإنسان أن شلثه ولا 
فهذهأراه، فمل. لأ4 والحمد يمرن،، أن قيل قريظة بتي ق يوما افه يريه أن معاذ بن معد 

يإلىالمنهج إلى تدحل ولم القاعدة، علئ تنثر لم فإذا النفس، ق تعرض حالات 
تعالئ.افه ماء إن يوثر لا هذا فإن الغاية، 

وعوائقماثالدمموة فقه 

السؤالت
يفعلهئد ما وبعض الدعوة، فقه عن تحاJثنا أن نريد ممر الشيخ فضيلة 
الدعوة؟عواتق من يكون قد وربما المجتهدون، 

الجواب

الا«ءوةطريق فكل السائل، يريدها عقية أي أدري ولا هذا، ق جدا طويل الكلام 
كيدوعميه والسيهلان، والهوئ النفس عقبه العقيات، من هو تحدثتا ما وكل عقبات، 

-وهمالكرام افه رسل من ولهذا واسع، ياب، الدعوة وفقه كثيرة، عقيات فهي الكائدين، 
يونسمثل بالعمل الدعوْ فقه تعالى اطه يعلمه أن احتاج من — وخيرمم خلقه صفوة 
أنيعلمه أن يريد تعالى نافه '■؛١[، ]المانات:ؤاه آل1ش>ون أخص إل آبى وإل بمه؛• 

وهكن.ا.يعجل ولا ؤيصابر ؤيمر وتعالى- -تيارك اطه يدعوإلئ الداعية، ان الإن



النفسمحاسة على الصبر 
٢٧٧

راشهذا من شيء لهم يعرض — عليهم وسلامه اش —صلوات الأنساء كان فإذا 
صرواالذين وهم العزم، أولي منهم اختار تعالئ واش جدا، عثليمة حكم له تعالى 

منكثترة أمحور لنا تعرض أن لأيد نحن؟ بنا بالك فما باذا غيرهم عن امتازوا وثابروا 
هيالشات وأكثر منها، نعاي أكثرما نا بأنفنحن التي العقيات ومن والفتور، الضعف 
]أله ثتئا لأثبث»ءكلمآثم وثتقوأ ةنّاروأ ؤوإن تعالى؛ تال الداخلية، العقبات 

تباركاش اتقينا أتنا لو المؤمن يلاقي ما أهون هي الخارجية والعقبات [، ١٢٠ممران: 
•إلميآخرْ أوله من بالمتاعب محفوف كله فالهلريق يصيبنا، ما علئ وصرنا وتعالئ 

عليهأثس حتى والإيمان، والعلم الدعرة ق تعلمون من —وهو احمل الإمام يقول 
®لاوالتابعين-: اش. رسول صحابة يعد آخر عالم أي عالي يه يثنوا لم بما العلماء 

•ريهُ لقاء دون راحه المزمن يجد 

حزنولا عليك خوف لا أن وبشرتك الملائكة، جاءتك إذا الكبمرئ فالراحة 
فتة،تأمن لا فإنه ذلك قبل أما ترتاح، اللحفلة هده j هتا توعد؛ كنت الخي بالجنة وأبشر 

—اش ذكرها التي الحالات ق إلا تأمن لا العداوة، ولا الضعف، تأمن ولا ابتلاء، ولا 
لث،نورسحؤيهبداآلإنإى>إنا الجنة: ق وتعالئ— تارك 

n[.©هلنا>: 
الأيةل ونالوا ®الجتهء، بالنعيم اش فأبدلهم حزن، حالة ق الدنيا ق كانوا أمم مجعئاه: 

الدنياق مشققين كانوا فلما [، ٢٦]الطور؛ أشنا،ئغق\بم.ه ؤ٠الرأإدا»=ظبنلؤآ الأخرئ؛ 
ولهداهدا؛ ينالوا فلن ومنعمين مرفهين الدنيا ف كانوا لو لكن الجنة، هده أورثوا صابرين 

همءنمحآطمآمآبما آليتا آاًتومح وهوأ لماءيا لأيتبجى أفيث ؤإة تعالر،ت اش تال 
٨[.٧، ]يوص؛ لآفي؛ودى.ه مأو)أهث_ألثاريثايكامأ أريئث> ءايننناقفلوئ. 

وأهلالحمل، وأهل والعلم التقوئ، أهل من نكون أن علئ نا أنفنومحلن أن فعلينا 
رالمنءالصبر 

علأش؛ هندؤءسمه ثل ؤ تعالى: قوله ق كما الدعوة ق ضابط وأهم 



٢٧٨
القلوباعمال سلسلة 

رالآية[، ١٠٨ليوّف: .ه آلسركمى يى أئأ وتآ أش وثيمتن؛ آبتؤر وني، آنأ بنيسثرم 
لأني(نهر محكي لسنق -آؤآلمؤبملؤ إ،ؤ1ه .أميزرش إق آيغ ؤ ت تعالئ قو!ه الأحرئ 

أنياإما دعرة؛ منها تخلو لا التي الثلاث الحالات ست وهذه [، ١٢٠]الحل: أحمنءه نجا 
الحنة،الموعنلة إلئ فيحتاج الغافل ْع أئبما ؤإما حكمة، إلئ فتجتاج الموافقين ْع 

توله■الأولى الأية 3، فالصابط أحن، هي بالش جدال إلئ فيحتاج ، الخالقْع ؤإما 
انتماءاتإلئ ندعو ولا نحبهم، مثاخ إلؤا ولا أنمنا، إلئ ندعو لا اف( إن )أدعر 
آيةالأية فهذه له، تع فهو بعده وما اش، إن إلا شيء أي إن ندعو لا إJهاا نمس 

ءؤمهنذؤءسحيلإالدعوة ق الوسائل، وأعظم الدعوْ ق الغاية أعظم احتوت الدعوة 
[١٠٨]يوف: .ه آلمثغؤى أئأهك ووما وحتمت، [ ١٠٨]يوش: هق، 1دعوأإق 

3،المار ثم باق، الشرك منه العالم نحدر ما وأعظم اش، توحيد إليه ندعو ما فأعظم 
العملومحن النانع العلم بين يجمع أمر والميرة؛ البصيرة، وهدا: هدا بين العمل هدا 

أهلمن بأنه يوصف فلا صائب، عمل له وليس ناقع علم لديه كان إذا فالإنسان انماتب، 
منليس فإنه علم بلا لكنه الموامحبا فيه يتحرئ كان ؤإن عمل لديه كان ومن البصيرة، 

العالين.رب ف والحمد البصيرة، أهل 

اومسدذلصاهثاك^ائأأ 

ننساهاأو جميعا عنها نغفل ند التي الأمور وأعظم أهم من اممه.ة 3( لخحبة ا٠ 
العمل.زحمة 3، 

الأتتاهودوام التمصير، وبيان البسا، وتسديد التناصح مقتضاها لحية ا٠ 
؛،.i_jأوأحاك تعترى ند التي القلوب لأمراض 
النكر.عن النهي عر والصر الملم، طلجإ على الصر الصر: أنولع ن م٠ 
عنوالصور الطاعة، عن والصر الأذئ، عن الصر طريق هي الدعوة ريق ط* 

الأتداروءشالأيتلأءات.

يالتصر.والصر يالتحلم، والحلم بالتعلم، نملم ا٠ 



الابتلاءعلى الصبر 

منياض ونعوذ إليه، رنتوب ونتهديه، ونتانفرْ، ونمميته، نحمده، ف، الحمل. إن 
له،هادى فلا بملل ومن له، مضل فلا اش يهد من أعمالنا، ميئات ومن نا أنفثررر 

صلاللهم ورموله، هميه محمدا أن وأشهد له، شريلث، لا وحده اه إلا لاإله أن واشهد 
عنرالناهين يالمعروف، رالآمرين الدعاْ، ميل محمد حلقلئا خير على وبارك وملم 

إلئبإحسان نمهم ومن التابعين وعش الaلاهرين، الملمين وصمه آل وعش النكر، 
يرمال-؛ن•

ويعد:

بالمعرو؛،الحسبة)الأمر رجال الحمدس ~وف وأنتم الإخوة أيها إليكم أتحدث 
همهاوغفالت، الأمة، تركتها التي الفريضة على القائمون الرحال النكر( عن والهي 

وبعداه.و، بعد وفتكم والهوان، والضعف الذل من اعتراها ما فاعتراها ونسيتها، 
للتعاونؤيونقه الذ يتر من -مع الأمة هذه بإعادة اض- شاء -إن الأمل وتأييده توفيقه 

بهالذي النكر عن والمهي بالعروق الأمر ؤإعادة رشدها، إر واكقوئ- الم عش 
المالين.على أنفليتها هومر والذي ■حياتها، ؛وام 

علىجهاد وهذا الحرام، اض بلد ق ابمسا الممل ٠اذا تقومون أنكم ف والحمد 
مهخية حقه! ق ونال وعتلمه، تعار اش مرنه الذي الملي هذا ق جهاد 

فقطيريد الذي عقاب هذا كان فإذا [؛ ٢٠]الحج: يإنهمثامبمنيمحمثةظانم،لبي.ه 
بالفاعل؟!فكيف 

قبالنكرات والجاهرة الوبقات فعل دون الحمل.- وش - تحولون وأنتم 
نلةرغم به تضعللعون دككم لم، مكل عش واجتا كان ؤإن وهذا الحرام، اف بلد 

يغبطونكمالذين إخوانكم من لكم غيعله اف— شاء —إن هذا ففي والجهود؛ الإمكانيات 
تعار،ف الاحتساب بواجب أبما لكم تذكير وفيه الجليل، الممل هذا عر 



مقرصى.غير لكملا أجركم بذلك لتنالوا الكريم، لوجهه والإخلاص 
Lبعدم -كذلك ونشكر اللقاء، هذا مثل لما م1 الذي ه اه نشكر نمحن 

فضيلةالهيثالت،، رئامة ق سواء الميارك الهلس_، الاجتملع هذا ق السب لكنوا الذين 
الجامعة،هذه ق المسئولون أو الفراج، الشيخ فضيلة مكة ق أو العام، الرئيس نائب، 

ليالجليل العتليم اه وأسأل جميعا، افه وحياكم الدورة، هذه إقامة على حرصوا الذين 
والعمل.القول ق والمداد التوفيق ولكم 

اش—رصي أحمد الإمام قال كما جدا فيه يْلول والكلام الصر عن الموصؤع 
أكثرق ذكره فقد الصر؛ عظم كما يائه ق شيئا عظم ما افه ءإن وأرخاه-: عنه تعالئ 

موصناء.تعين من 

ودرجاتهم:ااص1ورون فضل 

الأجرمضاعفة من افه ذكره ما نمها: الصابرين ودرجااث، الصابرين فضل وأما 
ؤبمثالألنسنقآفثه وادرادذ< يثا منهن لمهم محق قوله:ق كما لهم 

اْ[.]الأمّص: ^مهمطوث.ه 
ؤإةتائريىأقؤمحقتعالى: قال كما حسادبا، بغير أجرهم نونيتهم من يكر ما دمثهات 

•١[.]الزم: .ه 
.هتع أق قوله: ي كما لهم صأ ممته وذكر بيان ومنهات 

قكما الإنسان، يواجه U علئ بالصر الاستعانة ل آس ذكره U وهنها [، ١٠٢]القرة: 

قوكما ْاآ، ^٠؛ ]١٧ىنةللأؤأئ؛ثع؛ن ؤوآمتي؛توأإكمئمحالوء نوله• 
م١بلص لمخر صمحدأ اين ولمتث ياي عندآس وم١ تنمد ^دؤ 

تصموأ»ثاتحأ \لإط ؤإلأ تعالئ: قوله ي وكما [، ٩٦]١^،؛ .ه حقامإبمثوى 
قكما به الوصية ق وكما [، ١١]هري: مشئأريرحقائ.ه ^، j1ألمتلحنت 

آلمنذأضت،تانن؛وأوشلوأ ق نيرحني.^١^٠ لؤرإن ءؤوألسني تعالئ؛ توله 
ا-'ا[.]المر؛ إلثار.ه ووصوأ وواصوأألؤ 



اسبرع1ىالأسلأء

وقلم، مكل حق ق مذا بالصر، إلا والإيمان اليقين حقيقة للإنان يتم فلا 
المكر،عن والماهين بالمعروف الأس عن شحدث عندما ولكن مزمن، كل حق 

ذلك،.من الصرأعفلم إلى الحاجة وتكون ذلك،، من أحص الكلام يكون 
الصبر:إلى  oLcul)حاجة 

الثمقن ؤآنن لأبنه: كان ب ق ص اش ذكرْ نما لمل 
عنوالنهي بالمعروف الأمر يعد بالصر التعقيب إف w[، ]لفان: ه أص1بلئ، ة عك ؤآصر 
إلىءيرْ س أحوج هو النكر عن والتاهي بالمعروف الأمر أن إلك إشارة فيه المكر 
يعادئأن بد ولا يمتحن، وأن مش أن لأبد باه وآمن اف إلى دعا من كل وان الصر؛ 

لؤاهلابمثنئا وئم يقؤلرأءاكثا يثرثراأن أ-صمماآئاسأن ؤادّ س؛حانم؛ ، Jliك٠ا 
منعدتا يإ لبخ، ءؤغئإاثةتئ1 اش؛ ؤيقول ذلك،، يمكن لا أي؛ ا-أ[؛ ]انمك-وت: 

[.٣١^تت>هادثاونجارإ.ه 

ونا؛بالمعروف آمر وكل المجرمين، من أعداء له دعوة صاحب وكل نص نكل 
الاسيصادم المكر عن والنامي بالمعروف نالأم المجرمين، من أعداء له المكر عن 
عليهاوالناس؛تهانتون وملن.اتا-م؛ مارحم وق مهلام٠هم، ول شهواتبمم، وق همامم، رل 

ولكنهوالذباب، الفراش يتهافت، كما النار ق يتهافتون ؛أمم ذللث، الّم، *ٌّل كما 
العلهاءإلا بعده. من به يقوم لا الممل وهدا النارلأرا،. عن بحجزكم آخذ رانأنا قال؛ 

ماعلك يتهافتون الناس لأن المكر، عن والناهون بالمعروف والأمرون والدعاة 
يضرهم.

القاذورات،علك الذباب يتهافت، كما عليه لتهافتوا - باش -عيادا الزنا أبيح فلو 
ادالمأنولع من ئؤع أي ولوأبيح الناس، س ترئ ص أكثر لشربما الخمر ولوأبيحت 

ضيؤ،عن محلول محب، تعالى؛ تال علته، بتهانتون لرأيتهم 
[.١١٦]الأنمام: ه اثه 

لم)_(.ومالخاري)سأ(، أخرجه )١( 



ال ١

ذاالرجل يكون كأن أحرئ؛ شهوات والرب الشهرة هذْ •ع اجتمعت إذا وأما 
عنوالنهي بالمعروف للأمر رذه فإن الناس؛ عند وجاه مال ذا يكون أوكأن منصب، 
صاحبوهو عليه ؛نتقد كذا مرتية ق رجلا أن و؛~ممذلح فتعظم أكر، يكون النكر 

عنهمتعالى اممه أحتل من حال نهذا افه، اتق لهت ؤيقرل والساعلان والجاه والمرتبة الرتبة 
آلمهتادوبش جهم ئحسجهل كويه آظة أي أم ^ ^١٥٠ؤ وقرل4ت 
الأن.الناس أكثر حال أصح هذا ولكن ذللث،، من باه تعوذ [، ٢٠٦]اJمر٥: 

وصعقترون- -كما الدين غربة واشتدت ، ال الففه كثر زس ق هدا كان فإذا 

أشد،يكون الأمر فإن ذلة، أو تلة من حالهم يخلو لا وأصبحوا المحق، أهل سلطان فيه 
المتر.أنولع من الكلمة هده تحتمله ما الLJ ل يكون ما أحوج يكون المتر ؤإن 

الأفعس|دى اك^^رعإى 

تقولوالتي بالسوء، الأمارة النفس هده هرئ وعلى النفس، أذئ عش المتر نعم، 
ويشربون،يأكلون الناس اش، حلق يعادون لا الناس مرتاحون، الناس اه، عيد يا للثج. 

ماذاالمجال، هدا ق وأنت، عالية، أجور ق الناس منعمة، مرنهة وظاتف، ق الناس 
ءائل.تلث،؟وما تقصد، 

ولااحثي النفس، أيتها لهات تقول وأن تقمعها، وأن تردها أن لأبد صهوة فهذه 
الأنبياء.عمل أعمل ؛إنك، تتكلمي،؛ 

—كمالقومهم نالوا الكرام اف رسل فإن أجر أي عليه نتقاض لولم الممل وهذا 
،٦١[،لاكعرا»! ر.اه —؛ سبحانه ذكر 

حير.نهر اض عند س حاء ما ولكن 

أنالنكر؛ عن والنهي بالمعروف الأمر أو الدعوة حال يثير ص عناد شلث، ولا 
لمإذا لكن الحسبة؛ رجال هم الجزيل بالمهناء الناس أحق وس عليه يتفق ما أولى 

المتر.س لأبد فهتا ذللث، يحصل 

ه،نفيقاوم وقد يمتر ند الناس بعض لأن الأهل؛ لع كذللث، يكون والصبر 



٢٨٣
الابتلاءعلى اسبر 

أصعتنا،لني يقولرزت الذين الأيتاء" أر الزوجات أر "الزوجة أهله أمام يتهزم ند ولكنه 
ماذا؟نحن إذزت يكذا؟ تأق أو كذا تفعل لا لم دوامين، ق رالمهار دوريات، ق نالليل 
إلخ.. محلا.. واقع منه، أرحنا العمل، هذا اترك العمل، هذا من دعك 

بامرأتهنوحا وتعالى— —سحانه اظه ابتلى فقد والابتلاء، الفتنه من وهذا 
كليه ابتلى فقد هذا، نتغربه فلا بأييه، إبراهيم رايتلئ بامرأته، لوطا وايتلئ وابنه، 

الأنبياء.

عللالصر يكون وكذللث، يقولونه، ما وعلى الأهل ابتلاء على الصثر من بد فلا 
ه.نفالعمل ق الحاصل الابتلاء 

واص:9الأختلأف بأومس الأمة ضْ ابتلاء 

عقويتهاتأحز أن لأبد لكنها مفضلة، مكرمة أمة نهي الأمة، هده كرم .٥ اث، إن 
لمحمد.،وتشرما لها تكرينا غيرها، من أحف، عفويتها كانت، ؤإن اه، عصتج إذا 

هعدابأتن ؟^؛ ٤٤أنيبمث« هوآلمادرعق ؤء سحاته: نال لثا لوماثه: وامتجاية 
ه^٠٤٢ محت من وو ُاو: بوجهلث،ا »أعود ه: اف رنول ثاو [ ٦٠]الأنمام: 
هبمي بمصءآس وبنييء ثيعا ينسكم وؤ افه• فقال بوخهلث،®، ءآعوذ فمال: [ ٦٠]الأنعام; 

رواهأبمي«لا، ررهدا : نال أز أضن«ؤ »ها-ان ١^ زثرل فماو لالأن«ام:ْآ[ 
وأحمد.والترمذي البخاري 

إداحص العالتة، مى يوم دان أمل س افه رثرل، أف أبيه: عى معد بن عامر وعن 
م٠^؛^، زثه وئعا تنه، وصلنا ركعثن، نته ثزكع يحو، ثنائيه بني يئنجد تث 

رشمأنتؤ واحد.0، ومنعني اثنتين يأعطايي ثلاثا رش ررتأنت، ه: سال إلينا، اص.زنتا 
ألأؤثآلتi ُ4أغطانيها، إالذز3، محم ^LJ،، الأ زه نأغطانٍها، بجذأض أي 

وأحمد.لم مرواه يمنتيهاءر،• بنتهم بأنهم يجنل 

الخاري)_.أخرجه )١( 
(.٢٨٩الم)•مأخرجه )٢( 



القلوبأسال ساساة 

ومنعهأرحلهم؛ تحت من ولا نوقهم، من يعذاب أمته يهللئ، ألا أعطاه أي؛ 
الاجتهادات.وق الرأي، و والاخلأن، الفرقة مشكلا 

ورئيسكالهلريهة، برذْ يكون المنكر إنكار أن ترئ فأنت للعمل؛ يالنية أةولت 
لهفالمفتش ذللث،، حلاف يرئ ند منه أعن الذي والرئيس ذلك، غير يرئ قد المباشر 

وهكذا.رأي... له يكون ~أحيادا~ العام والرئيس رأي، 
يجعلهاثم تدب<، الفرقة لكن النكر، إنكار إلا غرض لكم ليس كلكم وأنتم 

أنالشيطان عليه يحرص ما وأحرص وحمومات أحزاتا يجعلها تم مشكلة، الشي3لان 
وبينالعلماء وبين الملاكر، عن والنامين بالمعروف الآمرين محن والعداوة الفتنة يوقع 

الشي3لان.مكب هو وهلوا الدعاْ، 

الخمرثرب أن ""•ع الخمر يثربون من بين العداوة ؛، Jiأن يريد لا الشيْلان إن 
إلخ.. والمجر.. القمار يلعبون أومن العداوة— حصول صروراته من 

العوامين الزير عن حاء كما الحالمة؛ هدْ عالا يكون ما أحرص الث.يهلان لكن 
أمول:لا _، هؤ نالبم١ئ، _ قمحي: الآتم ئائ أيي «ئُث، :  Jliتال: 

دلاهؤةئر.ا، حس الجنه مم.حلوا لا س شي والذي الدين، ثغلن دلكن الد-ر• ثخلهم، 
رواْتمحم«را،. الثلأم آئثوا محم، ذا'قلم ثئت بما أنمحم محي تخائوا، ض تزمتوا 

الأمرمجال ق العاملين الإخوة بين والزاءاات، والخصومة فالفرقة وأحمد، الترمذي 
النفسمشكلة من الإنسان فلوتخلص حدا؛ كبيرة النكرمثكلة عن والنهي بالمعروف 

وسيرهالعمل مشكلة من يسلم أن فقل الأهل؛ ومشكلة حشها، رهوئ وهواها 
فيه.والخالنات، 

عنكلتا الرئاسة" ق أو الإدارة ل أو المركز ق - الممل ل نحن اتفقتا لو إننا 
إلىولا نقاش إلا تحتاج ولا واضحة المالأ وكانت، الخير، وأردنا واتحدنا ما منكر 

(.٣٣٦١الجاُع،)اصحح ل الأناق العلامت رحت (، ١٦١.)A أحمد أخرجه )١( 





٢٨٦
ألقلوبأعمال سلميلة 

الحاضر:الوقت ض الدعاة ابتلاء 

لكنإذا ارمنكرت ى ■ والنههمر يالمعروف الأمر احب، لم وئال جاء إذا الشيطان إن 
هذالا، حل؟ هذا وهل الحال؟ يكون فاذا المدان، هذا من فانحب لكلك الأمر 
أجرأهموما والفجور، والفق الثر لأهل الفتنة تكون رهنا الخطر، فهنا حلا، ليس 
ماصرعان الهيثات ق ف—، عنصر برز لكما أنه رأوا أمم إلا المحرمات؛ ارتكاب على 

عزيمةق وحورا إمقاطا أيما ويكون الماد، لأهل ثتتة ذللث، مكون ينتقل، أو ينسحب، 
يلتحقأن يريد لمن وتخذيلأ تشيطا أيما ويكون الجهاز، داخل ل الداهمين المجتهدين 

يتركونه.الفضل وأهل الخير أهل أن يرئ وهر الجهاز، حذ\ 

الملأمت؛وآثر الراحة أثر لأنه ه؛ افه عند 1ثم ان الأنهذا أن ذللث،: من أهم ثم 
يقولواأن آن.يهآ ا-ْبجاأتاس ُؤ يقول؛ تعالئ واطه الابتلاء، ق ينجح لم ياحتمار أنه أي 

الابتلاء،من يد ولا الفتنة، من لأيد أنه أي: ٢[؛ ]\كووت: ؤآه لابمزن jCjuآاثكتا 
فإنالأذئ ؤيتحمل ؤستلئ يزد لم من ®إن العلماء: يعص قال حس ربانية سنة فهذه 

قبلمات إن حير، وعلى اف~ ثاء —إن لم مفهو الحقيقةُ• ق إيماثا يعد لا إيمانه 
ويكونإيمانه فيرتقى يصر أن إما المحلثج، يكون فهنا الابتلاء حصل إذا لكن الابتلاء؛ 

فيفقدالابتلاء، ق يخفق أن ؤإما المؤمنين؛ بين الدرجات ق تفاوت علمي حما مؤمنا 
حرمائا.يه وكفئ — العفووالعافية اض —نسأل إيمانه 

هذانقيم بأن واصتعيدنا وسيرنا حالمتا افه.و، عبيد فنحن ان، للإئخيار ولا 
هذاعلى متا خروج أد انحراف وأي أبدا، ذللث، ق لنا اختيار دون ندعوإليه وأن الدين، 

لما.لا عليتا ذللث، فإن - الابتلاء هذا عن الابتعاد ي أومحاولة الابتلاء، 

ؤثبمزآشآدأومتياسني شخن} ؤاف.إ؛أيقولت 
اش،إلى دلع فهو الشى. انع من كل أن أي؛ [ ١٠٨ليوّمط: .ه رثاّأُكمت، 

آمرينجميعا الكرام المحاية لكن ولهذا المنكر؛ عن وناه بالخروف، آمن وهو 
المنكرعن ؤيتهى بالمعروف يأمر كان من وأعفلم وأول، المنكر، عن ناهين بالمعروف، 



٢٨٧
الابتلاءعلى الصبر 

ئمحك.وعمر بكر كأبي والتقوئ، الإيمان ل الصحابة أكابر أعظم هم 
عن9ونص عمريامربالمعرؤف 

ؤإذاؤيممقد، ؤيرئ، ليسمع، الليل ل يذهب تمحك عمر كان كيف كم عندما 
ولانائمة، وهي بشعر رحل ل نغزك فاشرما، حمر إلن سيل من ءهل مرل،: امرأة 
يسمعها،أحدا أن تظن 

حجاجنصربن l^!، سيل هر< أم حمرفأيربها إلئ سيل من هل 
منعمرت سأو< الثاف اليوم ول الكلام، هذا عنه— تعالى اش ~رصي عمر نسمع 

بميبأن فأم إبماتبما• صعق من به ويعجب جمال نه رحل هو قيلت حجاج؟ بن نمر 
الكوفة.إلئ الدية من 

الشهواتمثيرات من الإعلام وماثل ق يعرض نما اليوم وأما اممه! مبحان 
الخامسالقرن ق ونحن والنور، الإيمان عمر ق وذاك الشعر! هذا أصعافر ؤ أصعاف
عسمر،

كانوابل المنكر؛ عن والنهي بالمعروف بالأمر القاثمين أعغلم هم كانوا فهكذا 
هم.بانفييدءون 

أحوالؤيسممللع يتفقد الإبل سوق إلئ يرما عنه- تعالئ اف "رمحي عمر لحل 
غيره،متكزا رأئ ؤإن أءهلا٥، محروما رأئ ؤإن أعطاه، عاحزا أو صحيثا رأئ إن الناس، 

لكنمنكر؛ فيهم ليس الصحابة وأهله افه رسول فبلد — ه ~والحمل منكزا رأئ فما 
سواءترعى الإبل وكل ذلك كيف ففكر غيرها، من أسمن إبلا أن اليوم ذلك نفلره لمت، 

بناف يعيد جيء تم عمر. ين اف لمد هده نالوات الإبل؟ هذه لن أل فالمدينة؟! من 
أميريا وافه ^ ١٥غيرها؟ من أصمن الإبل هده عمر بن اممه عبد يا لما عمرت ومأله عمر، 

رعاةلها واسرعيت المسلمين، مع ورعيتها مالي، من اشميتها الإبل هذه إن المؤمنين 
ابنإبل اٌز( يقولون• الناس كان لا، عمر' فقال أبيعها. أن أريد وهأندا لمسالمين، اس 

ورعتأكثر، إبلك شربت عمر ابن المزمنين؛ أمير ابن إبل أورد المزمنين، أمير 



٢٨٨
القالوباعمال سلساله 

مالبيت ق والربح مالك، رأس لك اف، عبد يا لا غيرها، من أسمن فكاث أكثر، 
*المومتن أمر يا رحلاعة سمعا يال* الملمن 

انظرواا عنه-؟ تعالئ اض -رصي عمر مع غيرْ أو عمر بن اف عبد يصنع فماذا 
ولهذاوالتقوئ؛ الر على والتعاون المنكر، إنكار ق ه بننبدأ وكيف، الحساميه، إلئ 

•ووقفهم اه نصرهم 

اامانكو:عن والنص الأمرباومموقأ عاقبة 

إلىأر الأندلس أطراف إلئ يمل وقر الجهاد، إلى يدهب، منهم الواحد كان 
يرتكبونتجعلهم مثيرات، أو مغريات توجد لا لأنه أهله؛ يفح فلمن مهلمثن، وهر ند ال

وكلف، والحمد حير ؤإلئ حير ق فالناس أبنارء، يضح ولن باق—، —والعياذ الفواحش 
الجميع.لم لمه 

—المدينة نمور يرئ أن يريد متطلعا المدينة إلئ كرى رسول جاء لما ولدللث، 
عمر؟عند الأبيص البيت، أين أل؛ يوكأنه الأبيض— -الثيت، الإيوان عند س حاء وقد 
ؤإذاالرسول فيحل المدينة، ق أبيقى له؛يح، ليكون كان ما كلها الدنيا هز لما عمر لكن 

قعنه ابحنج نالوا؛ عمر؟ أين المؤمنين، أمير أين حدا، عاديه بيوئا إلا يز لم به 
أنهصدق فما ح٠ما، متوسدا الشجرة، ظل ق ناتئا وحل0 ووحد0 فدهبإ المجد، 

ياالعالمين قلوبج ل هيته افه أوقع فلماذا وقيصر؟ كسرئ أرهبؤ الدي عمر أهدا عمرا 
لأمخؤتعالى؛ تال المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر لأجل إنه المومتتن؟ معشر 

هأش ومحزف ألتنهثر م وتهوي .لقابج،أمجت،أثن حثر 
•١١[.صران: زال 

ؤوث0أوفتحال،•■ قال ينصرهم، أن عله حثا فكان ه. عمالوا فاولئلث، 
شنقا،حروا ما فوافه الخالمين، على ورفعهم فتمرهم [، ١١١ت التوبة ت ه ؟هزوء 

منيعدهم جاء فقد الدنيا أموال جمعوا أمم ولنفترض الأكثر، الربح ربحوا إمم بل 
ص؟أين ولكن جمعها، 



الابتلاءعلى اسبر 

محاتبنون أراكم لي ما دمثق، أهل يا دمشق، أهل ُيا يقول• كان تمحك أبوالدرداء 
لينةينوا قد عادا أن بلغنا قد إنه دمشق، أهل يا ا تأكالون؟ لا ما وتجمعون تسكنون، لا 

يدفعهالن بدرهمض؟ء. عاد آل تركة مني يشري منكم فمن قفة، من ولبنة ذهب من 
وانتهت.ذهبت عاد؟ فأين أحد، 

انإنأير تركة يشرى أن أحد على عرض لو ترون، بعد ونحن الأن وكازللن، 
اللهعند ولكنه لهبت، لأما أحل؛ يتطريها نلن "" بدرهمين وبنوكه الرم العالم ق يري 
•وكيرة صغترة كل على يحاسب، قرف مر هظق 

علميفانصر .و، اف أحياها الأمة ق أحييناها كالما العظمؤي الشعيرة هدْ إن 
ماوكل محن، من تلاقيه ما وكل الأذئ؛ من يصيبنا ما ووكل افه عند به ولمحتذلك، 

الأمرتقر لا بيثة ق أننا ولنفترض دانما، الأحوال أسرأ ولنفترض ض، من يحرضنا 
المنكر.عن والنهي بالمعروف 

أنهنجد فبغيرنا؛ نا أنفقارنا ما إذا أننا وذلك ندعو؛ أن نطح نلأنتا حير ق إننا 
هن.ْإلا المنكر عن والنهي بالمعروف للأمر هيئة فيها دولة العالم هذ.ا ق يوحد لا 

ؤيتاعؤيوذئ ؤيمتحن الإنسان، يعديتح البلاد تاللث، ق أنه ذلالئ، من وأسرا البلاد، 
وهن■،ما، مسجد ق أيام عدة الفجر يصر وهر وصبهل. سوهل لأنه التفاؤير؛ عليه وتكتما 

أنفعليه والأعداء والمعوقايت، والفساد الثر كثرة رأئ إذا متا فالواحد جدا، كبيرة مصيبة 
الأقل"~ءاى فأنا صلى، لأنه توبع الذي المكين ذللث، إلئ ية بالنبخير أنا يقول؛ 

صلوا.الناس، أيها أقول؛ أن اسمملح 

ينظرفلا عليها، تحافظوا أن عليكم العفليمة الشعيرة وهذه العظيم الركن فهل.ا 
ومياأمرا منه أنل هو من إلى فينظر دونه، هو بمن ه نفيقارن بل الشر؛ كثرة إلئ أحدنا 

ذللي.يتهلح وأنه قحة، ق أنه القه فيحمد المنكر عن 

أنشك ولا ليها، ويؤيعزيها، ه، نفيصبر الأمور هائه مثل ق فالإنسان إذن؛ 
^دءكةثث١في٢فيمينيقول؛ تعالى قافه قصر، أو الرمان طال للمتقين، العاقبة 



القاإوبأعمال سلسال؛ت 

[.١٠٠]الأسا»ت ر.اه ؛نيأإئئلكاهز(ِوهاعبكادىآلضنهمرك> 
حصوغرتا ثرئا العالم تحكم وهي — الثمانية الدولة أيام يظن كان أحد فلا 

ءليه~اش ~رحمة الوهاب عبد ين محمد المكين الشيح هذا أن "" بولندا إلئ وصك 
أنوحيدا رحلا وكان يهلردونه وكلهم القرية أهالي ؤإلى الناس إلى يدهب كان الذي 
الحسن.الان.كر هدا له يكون 

وكاثالمملكة تلك ق معه ويتحالف عليه— اش رحمة — سعود بن محمد فيقبله 
وللعالمكابليون يالمبة أو العثمانية للدولة يالمبة ص فما ثل، الدرعية فرية كلها 

وبالأمرف، الخالص يالموحيد بدأت لما ولكنها أوروبا؟ ق ذلك بعد كان الذي 
ترون--كما له وأبقئ ونشرها، وأظهرها ه اض مدها - المنكر عن والهي المعروف 

ه•اض من نضل وهذا اليوم، هذا إلئ العالين ل الحسن الذكر 

فاستبشريحارب الحق رأيت فإذا النللمة، اشتداد عند الفجر انبلاج يكون وعادة 
الصرأن فاعلم يومحوح والباطل الحق بين المعركة داريت، ؤإذا قريب؛ الصر بأن 

أبدا،الصالحين ءثاد0 يقّع ولن به، متكئل وهو هؤ؛ اممه دين هو الحق لأن ترب؛ 
نقدذلك فعلوا فإن وتخاذلهم، مصيرهم وس أنمهم تبل من يأتون أمم المشكلة لكن 
[٣٨]محي: .(ه أ،كلكر ' ٢٨لأ^^ئح غثرهم م_ما ت1ثدد تعالى• تال 
بغيرهم.أنهميأق أي: 

يقملم ؤإن غيرك، يدي فعلى يديك على يقم لم إن سيقوم، الدين هذا أن المهم• 
المرقينأبناء س اش يخرج فالهيئات؛ يد عاى النكر عن والهي بالمعروف الأمر 
بالمعروفيأمر وابنه والخيرات، الخمر يونع الأب فتجد يقيمه، من المجرمين وأبناء 

المكر•عن لينهى 

علئالحجة يقيم من له النه وّيخرج أبدا، يسده أن أحل. يستطع ولا اف دين فهذا 
تمر.أن لأيد وامتحان ابتلاء فرات طْ لم، العالين، 



الابتلاءض الصبر 

الآم9ر:عزم من ه9 اادعأة صبر 
ساف محي وأحش m اف ض أس أر أكرم أحد وهل M الني ابملي كم 

الشجرأوراق أكلوا أمم درجة إلمي هاشم، وبتر هو الثمب ق حوصر فقئ محمد.؟ 
-والعياذالكمر علئ فيها قريش تعاقدت الخي الصحيفة كتت لما ذلك وكان الجؤع، من 

الأيتلأء.لأبد«ن فكان المطيعة؛ وعاى — باش 

زلركالتي والأهوال الفتن من الأحزاب يوم كان وكم أحد؟ يوم كان وماذا 
ش.والحمد الخبين، النصر كان المهاية ق ولكن المؤمنين؟ قلوب 

سئلوند الأحر، واليوم بالله يزمن لا من ئد حتى التمر أساس هو فالصبر 
يارزمم؟إذا الخصوم تغلب كيف له؛ فقيل شداد، بن محترة المشهور الجاهلي الفارس 

وماملي، بمر لعله نليلأ اصبري لهات نك سيقتلك، واهرب فر نفي: قاك كلما قال: 
اطهلعل نليلأ فليمبر ايتادء افه آتاه كلما الإنسان هكذا افه! سبحان يقر. حتى ببما أزال 

يقول:تعالئ والنه الصر، يحمل الطريقة وبمدْ يذهب؛ الذي هو ولعله شره، يكفيه أن 
أذك^١ ٢٠١^^ وثق مإاًم ٦^١  ٧١ثن ؤءوثثى 

أنأي: [ ١٨٦ممران؛ ]أل ر.اه ينىرمح-آلأمور دثؤلك فإذ وتثموأ نضبروأ ؤإن 'ّاكؤيرإ 
الأفرادهزلأم لكن معدودون، العزائم وأهل الأمور، عزم من والمموئ الصبر 

الهلريق،عش العلامة يضع القرد هد.ا لأن كلها؛ الخيرة يعيدون الذي هم المعدودين 
علىعلامة يضع لكي الأعداء من الرصاص س وابل تحت يتقدم الذي مثل وهو 

هوالابتلاءنهدا الماس، عليهأ يمشي حتى عالأمة ويضع الأحر، يأق ثم ؤيموت، الطريق 
طريقيرسمون لأتمم المنكر؛ عن والماهون بالمعروف والأمجرون الدعاة يلاقيه الذي 

وقتكان فالذي المفاق، برز الخير، إلن الماس تحول فإذا كلها، الأمة لهده العودة 
يقول:حاءك لك ومكن انته أظهرك إذا محك، ونخلن بل تعرفه، ولا يعرفك لا الشدة 
هؤالّكا عيد ل حتى وهكذا احتجتني؟ يوم أمحنك كيف أتذكر ساعدتك؟ يوم أتذكر 

زمن.كل ق وهوكذلك الصورة، هذه على المقاق كان 



القلوبأعمال سلسلة 

منشتى يرون لا وند ويؤذو0، يمتحنون حين الأمر أول ل يمثرون والمؤمنون 
المدينةإلئ ذهب مكة ي مرثا كان الذي الفص زكمحق، ءم؛ر بن مصعب فهذا الممر؛ 

وثرئالإيلام، ودخله إلا المدينة ق بيت بقي ما حص فأسلموا افه، إلئ الأنصار ودعا 
بهعطي إن رداء إلا له وليس الكرام الصحابة فيأق تمحك، أحد يوم يقتل القرآن، نته 

لكنالصر؛ من شيئا ير ولم ومات رأسه، يدا رجلاه به غطيت ؤإن رجلاه، يلت رأسه 
رناص،أبي ين وسعر عوف بن الرحمن وهمد غزوان بن كعتة بعده من عاشوا الذين 

منلكن العالم؛ وفتحوا وقيصر كسرئ علئ افه أخلهرهم ك؛فج رأوا فهؤلاء وأمثالهم، 
ونالوا•التقدم، ذللئج غيطوا هؤلاء أدركه؛ ولا ذلك محن شيئا يز لم الملريق يداية ق مات 

العمة،ومن الخير من أدركوْ ما أن من فخافوا إليتاءا. عجلت حناتتا تكون أن انخثص 
'ظفمحرفإمموأمثالهم رواحه ين اطه وهمد مصعب أما إليهم، عجلت، حنامم تكون أن 

المم.تللثج تكون أن ونبل البلاد، هده تقنح أن قبل ماتوا 
لهايرس لن وتحتاج انحراف، ق الأمة كائت؛ كلما الصبر إلئ الحاجة وتشتد 

معرف.شيء فإنه الأن، الأمة هن.ْ اذكر؛وا؛غ أن إلى يحتاج قد الأمر أن أرئ ولا الخير، 
استجابةومن الخير بقايا من عندنا ما رغم آخر، شيء من نعاي البلد هدا ل نحن 

يشكلمحارية مستهدفة العالم ق أمه أن أظن وما منهيفج، يلد أننا وهي■ لاس، اق 
لوكانحص يقال، وما يثار ما وتسمعون أحدا، نؤذ لم أنثا رغم مثلنا العالم من واصح 

أويثقصوا، أو فيه يزيدوا أو مزورا، إلا يروه أن يمكن فلا الشمس مثل واضح خثر عندنا 
يقولواتأن يمكن لا وأعهليناهم أكرمناهم من حص له، حقيقة لا بشيء يريطوه 
مستهدفون؟نحن لماذا نفكر؛ يجعلتا وهدا اللوم، عن أويسكتوا خيرا. افه جزاهم 

يقرءونوالذين والدعاة والمثمفون المحولون يه Jصرح مهم الموال هذا 
يببذلك إن يمولت من الناس من العالمة، الإذاعات ؤممعون العالمة، الصحف 

لكنكثير، حير عندنا يكون ند منا، أمحرئ هي من العالم دول من هناك أن ؤع الثروة، 
فلاالغريية \ّ أو اuبان أر أمريكا يثروة فارك يح'\ نمرئ، يالمية يا ثني لا ذلك 



الابتلاءعلى اصبر 

مناطقتزال لا نإنه المال من علينا اف نح وكوننا ثروة، من عندهم مما تصدق تكاد 
ومستشمياتطرق من الأساسية الأمور يعفى إلئ بحاحة بلادنا ق جدا كثيرة 

إلح•ومدارس••• 
شرعا؛يجوز لا وهدا ~ بلادنا إلئ بم أتينا أننا ورغم المال، قضية لمت، غالقضية 

ذلكوأنى ^^، النتي أجر كما دينان فيها يجتمع أن يجوز لا الٌرب جزيرة لأن 
سكتوا.وما الثروة من أحدوا ذللت، ْع لكن ~ غ والحمد العلماء 

جاءناما الأمن لكن عليها، نحد عثليمة نعمة والأمن الأمن، يسجب قل• ؤإن 
عازا،مثل الموت ل عندما يوجد ولا بتت، كل ل العلقة الإلكترونية الإذار أجهزة من 
سنة.أربعين تبل منه أتل الأمني واقعنا أصح الكمبيوتر ملكثا عندما بل 

الإسلام،وهدا الال.ين، هدا هوت به تميزنا آحر لشيء وهونتيجة مر، له الأمن إذن• 
كئائسنبني أن ^؛1 يريدون •٢١[ ،_؛: ]lJه بثمءأ ليع أقثمكا"ْمحا ولا ةنلت>أرةود ئجقب ق وؤ 
شيوعيينمنا يجعلوا أن يريدون بل والنصرانية، اليهودية يدحلوا أن يريدون لادنا، بق 

الملل.من ملة أوأي ماركسيين، 

تنوعت،ومهما احتلمت، مهما الحروب، فكل ملين، نقى أن يريدوننا لا المهم• 
—وضأما وبالذات الإيمان، هذا أجل من العقيدة، هازه أجل من كلها نهي المعارك 
هد0عش تالمحاسلة ولدللث، ببج؛ الهو هدا صحيحة، سلفية نقية عقيدة الحمد- 

الواجبات،أوجب، هو والضلالات اليع من بما تحيهل التي المنكرات وذب، العقيدة، 
هووالإيمان العقيدة، هدْ علن المحانهلة هو الدين وأصل الدين بيضة حماية أن أي• 

نحنولن.للثح ثبه، الهو هدا لأن البلاد، هذه ق أحد كل عاى واجيج أوجب، 
ماسليمة تربية هنا الشباب، ربينا فلو نقرؤها، مفزعة كثيرة أحبار وهناك متهدفون، 

الأمور.هذه مثل حاJنتإ 

شواطئق بانكوك، ق شاطئ ق قتلوا السعوديين من نفرا عشر أربعة فترة متن• 
منإبما لقلنا؛ نحن بنا جراى.ق أنبما لولا جنائزهم، مانيلا من أتت، الدين هم كم الماد، 



ال ١

علميالتهاغت هذا J؛؛ تعيشه، الذي الخواء عئ يدلما وهذا المعدين، الحاقدين هزلاع 
قالخارج؟الذي U الخارج؟! 

الأمن،أجل من الال،، أجل من يقولرن"" "كما يبكا كله العالم الذين نحن 
إليه؟افر نإليه، تهافته نحن فلماذا 

إليالإنسان ذهب إذا ثم إليه، نذم، تجعلنا ة الدنالشهوة الرحيمة الشهوة إن 
الإجرامرأيت المنكرات رأيت يقول• يرمع هل افه. اتقوا يقول! إلينا ير"؛ع هل هناك 
أصلا،يرم لا ند بعضهم إن بل يتحل•^٠، فإنما رأئ مهما أبدا، ورأيت،...؟ رأيت، 

هذهحرية أي الحرية، يلاد إما يقول! وهر هنا إلو؛ا يرجع ثم ويذهب، يرق وبعضهم 
شيء؟كل سلوك وند 

والعافية-،العمر افه -نأل ودينه عقله أذمت الإنسان نادت إذا الشهوة لأن 
والخقيل.ةالإيمان يتأسى تثدأ فإنما تبدأ ما أول الشهوة هذه مقاومة >وب فإن ولذللئ، 

تلوب،اله.إ؛في وحوف، التقوئ وبناء الضلالات، ومحارية البيع، ومحاربة الصحيحة 
أمرهذا وجردهم، أماكن ق وترميهم وملاحقتهم، المجرمين عش والقبمى الناس، 
وأمنه.المجتمع حياة قوام ويه ذللثف، ق شلئ، لا منه، لأيد وعمل 
اومسجد;رس[وة 9إحي1ء الصحيحة 1اعةيدة اهمية 

اف،، وحوفوالتقوئ الصحيحة العقيدة على الناس بتربية الونايه من بد لا 
والمرثيةالموعة الإعلام وسائل حلال س الشهوات، عن والزجر الأحرة، ق والرغبة 

يعودوأن الساحل.، ل الخدارّة إحياء ومن الجمعة، حطي، حلال ومن والقروءة، 
يدريلا تاب إذا الناس ويعفى ؛الجان■، تاب إذا الإنسان يرتيهل حص قيمته للمسجد 

الهيثةإن أتي ؤإذا ؛هللابمم، منشغلين أهله يجل> المسجد إلئ أتي إذا يذهب،، أين إر 
الصحيح!الطريق لهإلئ يiJس يجد ولا أينياوهسم،، يدري فلا مشغولينأيما، وحدهم 

■المسجل إلئ اذهم، له! ونل يالجد، اريهله ذللثؤ »ع لكن شريطا، تعهليه أن يأس لا 
سسيعهلرئلث، الخير فأهل محتاجا كنته ؤإن الثه، كتاب وتعلم اه، ذكر واسمع وصل، 



الابتلاءعلى الصبر 

فقطللصلاة جعلناه فلما نور، كله بركة، كله حير، كله المجد وتعالئ، تيارك اممه فضل 

مقرهر والصحابة الص، حياة ق المسجد كان لقد الناس، حياة ق أثره انتهى 
وعمر،يكر أبي عهد ق كان وكذا الفتيا، مقر العلم، مقر هو القضاء، هومقر الثورئ، 

الهلوال،الساعايتج فيها تفح التي والملاعب والملاهي المقاهي فمقرنا الأن نحن أما 
إليه.يأق لمن وهذا اللحظات؛ تللئ، إلا له ليس والمجد 

وتعاون:صبر 1ش نحتاج اكثوالمشاكل 
كلأن واعلموا هوأ، لله العمل وأحلموا واحتبوا، اصروا وآحرا• أولا أنول 

الخيرإلى يدعوهم من وكل، ، ٠٥١كتاب الناس بملم من وكل اه.٤٠، يدعوإلل من 
ولانتعارف؛، ولا نتزاور، لا فإننا نا، أنفمن هو وتقصيرنا حطونا ؤإنما معكم، نهو 

عللتعمى تقد الأمور بعض أن واعلموا بعض، أزر من بعضنا يشد ولا نتعاون، 
قمعرفة من له لما أحرئ بهلريقة آخر ان إنيحلها أن تهلح يبينما الهيئة عضو 

العفليم،الأحر ؤيكب القضية، فتحل أحرئ، إدارة أتم؛ 3، أو الإمارة، j، أو الشرؤلة، 
صاحبها.عليها يرجر التي الحنة الشفاعة وتكون 

فهمفيها، يدور ما ندرتم، لا المحاكم البعض، بعضنا بمشكلات تشعر لا ئد إننا 
لكثرةأعمالنا تغطي أن نقدر لا تقول؛ التمييز وهيئات والمشاكل، بالادعاءات متخمون 

وتدريسالليل، 3، تحقير مزدحمة، جداولنا تحن يقول؛ الما.رس مصاب. من لأينا ما 
ويدلالتنسيق من شيء لووجد بينما واؤ، 3، متا واحد كل جعلت الأعمال فهده بالنهار• 

وهذاكلمة، يلقي هنءا هلو، الله بإذن الكثير الشيء نحقق أن لامحتْلعتا المجهود بعض 
الحل.فيجد إخوانه علئ مشكلته يضح وهذا موعنلة، 

أقربوهي شرعية، محكمة باعتبارها ~ المحكمة واغ س مثالا لكم وأرب 
تعايما أعلم أنا أهول؛ — منكرا يراه القاصي أن شلث، لا منكنا أست، تراه وما للهيئة، شيء 

الأوامحارج ولقاءات تنسيق وجود لعد-م ذللئ،، لكن المتعجلة، المحاكم من الهيئات 
سمشورة أخذ بدون يعمل منا واحد كل ولكن المشاكل، هذه على نأق حى بيتنا، فيما 



القرنل أكثر~ أو شروط —عنرة الفقهاء شروط يطبق أن يريد القضاة وبعض الآحر، 
\ذث\ني\و\س.

غيروهذا ووأءت ند يقوون أو الشروط، وجرئ لعدم يعزرْ لا نمثلأ؛ 
لائق•

شربقد شخص أتاي يقولت الجامعة— خريجي من —وهو يأتيي القضاة أحد 
ثاكالو0ءره.الرا؛مة شرب »إذا يقول: س الر,رو فوانكله: سة، عثرة ص \دسم 

Jli لأنهالخمر؛ لشرب رادعه عقوبة مع أن لأيد إذزت ذس. يفعل لم الأعلئ القضاء ،؛
يحدرالتي -الزنا-، الكبمرئ الفاحشة إلا بعدها يقئ لا الخي الخلوة الخمر ومثل انتشر، 

شربمن  ٠٢نُل كما والزجر التوبيخ فيها يكني لا فهذه الإباحي، الغرب حتن منها 
•الحمر 

صعقمن هدا أنول: لكن لذات،ا، المشاكل هذه ق أتكلم أن أريد لا أنول: 
قالمسئولين وبين ذللئ،— ق تؤاحدوبي ~ولأ الهيتة ل المسثولين بين والتنسيق التعاون 

لوالدين، بtدا يهتم ما كل وبين والدعاة، أيما المسئولين وبين المتعجلة، المحاكم 
إلئيرفع أنت،، تفعل لا ما يفعل أن يستطيع غيرك لكان التعاون من شيء هاك كان 

غرصاللث، لأن شيء عن تتكلم أنلث، تتهم ند فأنت، ترغأ، أن تستطع لا ما العليا الخهات 
أنول؛لكن الأمور؛ تصلح فإما قدرة له ممن غيرك من الأمر يأي عندما لكن لت،، فنق 
محتبح،الهيثة فرجل خطأ، وهدا خصم، كأنه الهيتة رجل أصح حتى نتهاون زلنا ما 

الله؛أهثدين هدا أجران، نله أصاب ؤإن أجر، نله أحطآ إن يواحذ؛ لا والمحتسبح 
هذهعليه- افه —رحمة إبراهيم بن محمد الشخ سماحة وحتى قديما، الله ثؤع وهذا 
الكذابرنأشاعه وما الهيثات،، وجمح المحاكم حمح على ومعممة •^، Ajفتواه 

يخرجأن امرأة ح واحد كل من وطلبوا المرور، حركة أوقفوا الخسية أن والمجرمون 
،،الإرجافلكن حدمثح، أن يسبق لم الأمر وهذا تشويه، نهذا زوجته أنها الصلث، 

(.٦٠٣الجاسرا)ءصحح ق الأناق العلامة وصححه ,؛,؛(، أبوداود)٦٨أحرجه )١( 



الابتلاءعلى الصبر 

راشتيهتحصل أنه ولمرم، القضايا، هده يهولرن تجعلهم والكدب والإشاعة 
بينمرددون نهم ذلك، ل حرج فلا لا؟ أم زوجتك هده ومثل: أحدهم ق بة المح

عنينمل فهنا آخر أص ينمد أنه وظهر المحب، اتبمم إذا لكن والأجرين، الأجر 
يالمعروفالأمر جهاز يعمل أن الهم لكن الفن، من غيره أناس عن ييحث العمل، 
وليسمحب المنكر عن والتاهي بالمعروف الأمر الرجل وأن النكر، عن والنهي 
وأجابهالهيثة، رجل العن فلا الحكمة، أمام ولا العام، الدعي أمام لا حمنا، 
ينظر•والكل الهنة، رجل يضرب أن إلل الأمر ُيصل فلأن، بن فلأن عليه المدعئ 

المرزمن ل لأنتا عليها، لتصروا أفونات بل المشاكل، هذه لإثارة هدا أهول، ولا 
وهوالنصر، وأساس الفوز، أساس الأيتلأء وهذا الصر هدا بل نفوز، فلن نصر لم ؤإن 
وهداأقول(ت التيثيس، مسل على لا التفازيا محبيل على هدا أتولط وأنا الخير، طريق أول، 

وموفبه، يقوم من لدينه مسخر وافه افه— —بإذن قريجا الفجر أن على دليل 
المتكر•عن ؤيتهمح، بالمعروف يأمر من المجرمين أصلاب من يخرج 

فالمج من، نشكوا الأن نحن الأخرمح(، الأمم j عترا لتا جعل ه واف 
تطالب،؛دأيت، الغربيةالدول( ق المرأة عترا، يعطينا بدأ حولنا من والعالم الأمرا3،، 

—جيلها اد لإنالامتعمار عليها ركز إسلامية دولة ~أكثر ممر ق المن،، إلئ بالعودة 
يتحجبنبدأن تدعمهم، هيئات ولا دعاة ولا علمام يوجد ولا بدأن؛التحجب، الفتيات 

قالثانوية ءلالات س البنات يخرج الشيوعية عدن ق الجامعة، ق أنفسهن ات ذس 
تخرجامرأة مليرن الجزائر ق والطالبات، الهللأب بين بالفصل لالم»لاوة مظاهرات 

الحجاب.وعوده الاختلاط، ومنع البنات، مدارس ق الرياضة بمنع للمطالية 

عنوالنهي بالمعروف الأمر تعرف لا وهي بل• كل j( ل-يتها الأمة تعود بدأت 
به،يقوم أن عليه يجب ممن المكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك لما لكن المكر، 
إلاعلينا ما لكن الءين، بأدا فقاموا أمثالهم، يكونوا لم ثم آخرين نوما بمم اف اٌسدو( 
أنهو يهمتا الل"تم( يهمتا، لا وذللت، سنة، مائتين أو مائة يتمر قد الأمر هدا الصم، 



القلوباممال سلسلة 

المجر.نرتقب الفللمة اشتدت ما كل وأن وشر، نجتهد 

وقمرالدين غلبة 

السؤالت

خرا؟اض وحراكم له، كانيا شرحا منكم نريد الرجال"، وقهر الدين، ررغية 
الجواب:

يافهرنتعيد ه^، التي متهما امحتم.اذ اللذان هما هلءان الرحال وقهر الدين غليه 
الهممن بك رءأعوذ والحزن: الهم الإنسان، به يصان أن يمكن ما أشد ^ا حمينا، منها 

ولاأمره، من الإنسان يستمله قهولما الهم أما وقهرالرحال«ره. الدين وغلمأ والحزن، 
كختروقع، ند شيء عش حزين قهو أمر، من قات لما والحزن ستواجهه، كيف يدرى 
لقمانإن ؤيثال: منه، أشل. هناك ليس الدين وغلة ذللث،، غير أو نزل ثر أو فات، 

فلاالدين". من أثقل شيئا وحدت فما كلها الأثقال ®وحملت وصاياه: ق قال الحكيم 
يأتيهأن من والكرامة النالة أهل الثمفاء الرحال قلوت عالي أسوأ ولا الدين، من أشد 

ولكندين، أى وليس نملتي؟ مس يقرل؛ تم أووحده الماس ين وهو الدين صاحب 
يقدرلا أكثر، يورمحل فإنه والفضل والخير الكرم أهل من الإنسان كان ؤإذا الدين، غلبة 

ذلك.من ؤإياكم ياُيدنا أن اض فتسأل التزاماته، يترك أن يقدر ولا بيته، يترك أن 
شخصيواجهك كأن والقهر، التللم الأشياء أم من مر، الفللم لأن الرجال: وقهر 

تتصرفأن تسمملح لا مقهور، ولكنكر كالعيان، لك واضح بشيء ويذلللئ، ويقهرك 
ذللئ،.من ؤإياكم يعيل.نا أن انثه نسأل تجاهه، 
الدعوق:س 9اارئق الشدة 

الموال:

أماكاس ْع القوة المتكر عن والمهي بالمعرونح الأمر ي الإنسان يستخدم هل 
الرثق؟يستخدم 

دارئا.أيي منن رصعيف ءاصحح ق الأياق العلامة وصعقه (، ١٥٠٥أبوداود)أخرجه )١( 



الابملأءعلى الصبر 

الجواب:

الأمرعن يتكلم يأق حين الناس يعص من أتعجب وأنا مشكلة، هذه نعم، 
بالمعروفالأمر يقولون: كدا مجالس ق مرة س وأكثر المكر عن والنهي، بالمعروف 

تقول:حين ولكن منلث،، ينقرون يإمم صلوا. تقول: نمدما المكر؛الرغن،، عن والنهي، 
المسجد.يأيإلؤي فإنه وتكلمه؛الر3وإ يهديك. اف أو خيرا، اف جراك 

المكر—عن والنهي، بالمعروف الأمر هيثة ~مركز المركز كان إذا لأحدهم: هلت، 
عثرة،أو مرع مر كيلو خمسة سعته حير ق وهم خمسة، أو أربعة أو أعضاء ثلاثة فيه 
ويرضرمسالم، كل ^^، افه فرصها التي، الملأة وهذه دكان، مائة من، أكثر سوق كل ول 

يحتاجثم وحوباا، يعرف واحل كل والعجاتز المغار والأطفال أفنر، مر 3، بما الأذان 
قبماي، أن تتوبع *كم صْ، كل ذلك له يتكرر أن ورمح،، مداراة إل( زد كل 

الرد؟يكون أن تتوغ وكيف، المجد؟ 

وهتايهليؤر، لا ما الأسان نحمل ألا عليتا لكن، جفاة؛ نكون أن لأبد إنه أدولت لا 
هذْعاير المفرومر ومن، عليه، تقوم إدارة له الرق هذا إنسان، كل، علمي واجب يأق 

فتأطالهيثة تمر أن أو الهيثة حفرر بدون الدكاكين، ^إءالآق الناس تأمر أن الإدارة 
لا.المخلف،، 

عليناواجب الرق إلي، يذهب، الاJى الخرق صلوا. للناس: نقول أن لأبد 
عرالضغط س حققنا قد نكون وحذا للصلاة، نحركه وأن صل. له: نقول أن جميعا 
الحزم.فيه الناس يرئ أن واجثه الهيئة وصاحّيط الهيثة، 

الو؛ءلؤ.ها ثادئا أو مرتين، العهد عليه يوحل. الإنسان أن المثكلة، أسباب ضن، 
الأنه يعرف لأنه يبار؛ ولا يتعهد، ثم يالنه. م تقيقول: يدحل ما أول ململة، له يكون 
كمالاهتم، مسئولية هناك وأن حسانا هناك أن يعرف لوكان الدفتر، هذ١ا غير عندنا يوجد 

وندالصلاة، س أغني، الإقامة صبحتؤ فأ مشكلة، فلا الصلاة صيحت، إذا بالإتامة، يهتم 
أفنرفه،وما أعقله، ما لالرجل: اريقال فتنة—: بكل أخبمرنا ~وتد نال كما الأن صرنا 



١اءى^ال 

اللكن •، دب•• ختر دب كريم رجل إيمانءرن. من ذرة مثمال ئب و دلس أحلد،<ا رما 
اليصلي لا الذي الخير، من ذرة ب ليس هذا بملي؟ لا الذي هذا ق خير »أي بملي، 

إيمان.من ذرة عندْ يكون 

وثْلالمحراب، ق المجومحي محنمه لما ثهئؤ وعمر الصلاة، يأمر اسهتا لقد 
كانلأنه الملمون؟ أصلي وقال؛ الحالة، هذه وهوق أفاق منه ينزف والدم عليه مغنيا 

نقولتالأساميه، القضية هذه السالخون؟ صلئ هل عمر؛ فيها فكر فضية فأهم الإمام، 
الهيثة؛عضو يمرور الناس بمبأ بمد لم شكلية مسألة وأصحتر الصلاة، يأمر م-اونا لما 

تركت،والتي الأسواق ق المنتشرة كالدوريامحت، .! Xaأ؛لولث نحن، واجبنا تركتا لأنتا 
هناكتكون أن نريد لا يقول؛ يصلوا؟ أن الناس تأمر لا لماذا له؛ تقول وعنل.ما واجيها، 
أمرلو العسكري يخر ماذا نقول؛ ضل، الأمنية بالنواحي مختصون نحن مشاكل، 

ولنيوثر، لا مكان؟ كل ل منتشرون وهم عملهم علن ذللث، يوثر هل يالصلاة؟ الناس 
أصحوكةأصبحتا فقد الشكل >إاوا أما الهيثة، أعضاء تعاون،ع فيه هدا يل شيئا، يخسروا 

إلئشخص كل ؤبمرد الأمر. انتهئ قالوا: أمامهم س عضوالهيثة مر فإذا الناس، أمام 
منيوجد ولا إليه، بمود لن أنه لألم لأنه شيء؛ يحدثا لم وكأنه وشراء ييع س عمله 
الهيثةيرجال تختص لا السخرية وهاوه للسخرية، لينتا عرصنا >رارا فنحن وينهاه، يأمرْ 

كلها.الأمة وق كله، المجتمع j يتكلم بل وحدها، الهيثة ق يتكلم لا يتكلم فالذي 
أنوعليكم جهدكم، تبذلوا أن ءاليكم استْلتعنم، ما افه اتقوا الهيثة؛ لرجال أنول 

أوالهيثة رئيس علئ للاخرين، مرة ليكونوا أكثر؛ أو منهم ثلاثة أو اثنين تأخذوا 
الأخرون؛به يسمع يثكل الحكمة إلن يحولهم أو يسجنهم أو يزجرهم أن متوليها 

للرقكان إذا وق الؤإدارة المتسوقين، وعلئ الدوريار>ت.ا على فالواجب، هذا وسمر 
قليلة،فيه الصلاة الحي هذا فيقولوا؛ يأتوا، أن الدعاة ذس وس إنسان، كل وعلن إدارة، 

تقومحتى الصلاة أهمية عن المسجد هذا وق الحي، هذا ق محاصرة عمل س لابد إذن 

الم)٣^(.وس(، البخاري)U،*Uأخرجه )١( 



الابتلاءاسبوعلى 

همتهتتحرك أن يصلون الناس رأى إذا ولعله افه، ذكر يسح غافلا ولعل الحجة، 
وبمايعالاس

أاحيأات:مع اأثلأون 

الزال:

الهينة؟واعضام لرجال نياراتكم عدم سب ما 
الجواب:

أكتمكملا أنا نتلامي، أو أونتزاور دائما نجلس أننا إليها نحتاج التي لأشياء اس 
نائمونلأمم ؛ ١٠١٥٥٠١١س هذ>ا أنول: الهيئات، ق حاصة يدرر ما يعفى أدرك كنت، ما أق 

ونرىالعام الأس إلئ مثلا ندهي، أن يمكن لكن كثيرة، ياعمال يقومحون رهم بجيهة، 
الهيثاتنظام قرأت لما لكن البعض، يعفنا حال نعرف أن والمفرومحي يعملون، كيف 
حلدء،عشرة حمى أو نونيف، أيام ثلاثة فيه وحدت الملكي الأمر فيه صدر الأي 

انهمع ئفل•، ما الأمر ببمدا فإذا أسأله أنست، نلما ذللثج، وغير اممه إلى العفويقوم؛الدعوة 
عليه.متموصى 

المكر:٣^ 

الموال:

الصادر؟الأمر وتهلمث، الفكر، حرية من يقال ما حول نصيحتكم ما 
الجواب:

لتركحرية عندنا ليي للكفر، حرية هنا عندنا فليس الرأي، حرية يقول: من أما 
يحاكمفلا يظلم، يوحد لا فالإنسان —والحمد إسلامية حرية عندنا ولكن الصلاة، 

أنيستهليع ولا كله، العالم يفتقدها التي الحرية هي وهنءء شرعية، محكمة ق إلا 
اض،ثميع فعندنا — ض —والحمد سحن أما وضعية، وشرائعها وضعية أحكامه لأن يجدها؛ 
ْعذلاثح علق مصر وهو يصلي لا إنسان ووجود افه، طاعة هي للأمة الحقيقية فالحرية 

يجبهل"ا أن شلثؤ ولا حهلآ، هدا الهيثة رجل ييد الرائعة والقوة الملهلة وجود عدم 



القلوبأعمال سلسلة 

موقعه.بحب كل الجمح، قبل من إليه التنبه 

دواممشكلة 

الوال:

لزيارةنرصة توجد ولا فترتن، على لوامين يوجد إنه حيث مشكلات؛ هناك إن 
فماتوجيهكم؟أوالأصدقاء الأمراء 

الجواب:

لوأنه معكم وأنا منه، لابد والاحتساب الصبمر أن ذكرنا نحن الدوامين موصؤع 
هممن فيها جعل افه أن - ض -الحمد لكن لوامين، عالئ فدر ما مثلي صعيف رجل كان 
منيستدعي أيصا هدا أن ثالث، ولا الأجر، بوا واحتناصروا وأصر، وأمير أكفأ 

نوبات،تكون يحيث، العدد، وتكثير الوظاثف تكثير ؤإمكانية الوصع، درامة المستولين 
أماشالث، لا ومده شئونه، ببعض يقوم أو قريتا، يزور أو مريقا، يعود أن للإنسان فتتاح 
ولكنهدا، يصح ولا روح، بلا جثة يكون أن يمكن لا الإنسان لأن عمله، هملى توثر 
الفإنه مثدود وهو جاء إذا أما التمسي، والأّتعل.اد الإمكانية ولديه راصبج، وهو يأي 
خاصةرقابة، هناك تكن لم إن ميما ولا اكسيسم، إلئ ذللث، أدئ وريما يعمل، ولا يفع 

المائية.الحوافز صعق، مع 

1^:الوقت 

المؤال،؛

العلم؟طب ي منها الاستقالة وعدم الأوقات لخضيص نصيحتكم هي ما 
الجواب:

فنآقعموما— فولغ ~دأي الصلاة أوقات بين وقتنا فرلغ فرصة نستغل أن عليتا 
وتعرفتاإيماننا، يدلالث، فتقوي حديثين أو حديئا أو باتا أو صفحة يوم كل ونقرأ يكتاب 

محتسبون.مخلصون وتحن العمل هدا على نقدم وتجعلنا ديننا، ق وتفقهتا ج^ت، باق 

لوحتى الله.ؤ، رسول سنة مجن أم الله كتاب من كان مواء نور العلم هدا إن 





القلوباعمال سلسلة 

منالخطأ كان ؤإن الدعوة، ق البانون ؤيتمر وحلم، عوقب اء أمأو يليق، لا بكلام 
صوتلث،رنمت، لأنلئ، أكثر؛ تستحق أنت، له! وقيل حوسب التاجر أو الدكان صاحج، 

لكنالرسمي، عمله وذللئ، المنكر، عن ؤيتهاك بالمعروف، يأمرك وهو ان إنعلئ 
شيئايقررا لن الناس فإن هذا وبعد كاأها الباب نقفل هذه مثل قضية على بماء للأسف 

تفضل،للنه! يقال أن تتوقع فهل الخمر؛ مصغ متداهم أنلث، علم واحد إذا الخير! من 
لشيءالتعرصى من بد ولا يكون، أن يمكن لا هذا إن البمراميل؟ وهذه القوارير، هذه 
كلوهكذا المنكر، عن ننهئ فلا المكاره يعص يحدُث، دام ما قلنات فإذا الابتلاء، من 

انتثرذللن، لأجل المنكر تركنا فإذا المكاره، لبعض إزالته ق نتعرض أن لأبد متكر 
فهوبه إلا الواحب، يتم لا )ما فإن جدا واضحة الشرعية الناحية من والمسألة اد، الم

العفلمىالمصلحة تحقيق عالئ فنعمل والمضمدة، الصالحة مقادر ؤيراعئ واجب( 
الأمرأن أردنا إذا أما لها، وجرد لا كأن فتلقى الصغرئ وأما الكبمرئ الممدة ودرء 

مضمدةيوجل ولا )♦،د/( مصلحة علئ إلا يسير لا المكر عن والمهي بالمعروف 
٠شيئا نعمل فلن متوقمة 

يسيءفإنه الهيثة، عضو سمر التنسيق يجمتها أنه وهوت ذلانs، عن أهم شيء وهناك 
بالمعروف،الأمر من متضاما ه هونفويكون وسمعتها، عملها إلئ ويسيء الهيثة، إلئ 
بعدثم الصلاة، إلئ ليدعوالناس معلن، يمشي أن يهمهم لا بل الصلاة، تنممه لا ه نقهر 

أومال؟أوصبي عنده ونفت، إذا امرأة علئ يرمن هذاكيف 

مكان،أي ق مجرم والجرم الشرطة ق يحدُث، هذا يقولوات أن يمكن نعم، 
بقيةسمعة عير سمعتها الهيثة لكن مكان؛ أي ق كذللت، فهو اممه يخاف لا والذي 

أحدولا شيثا عنها يعرف أحد فلا الشرطة ق المشاكل بعتس ونمت، لو بل الأجهزة، 
تملأالميطة فالقطة الهيثة أما ذلك،، علئ يلومها 

لليلث^.وأتوب أستغفرك أنتؤ، إلا إله لا أن أشهد ويحميك، اللهم وسحانلثؤ 





القالوباعمال سانمالة 

الختموىنمرات 

إماممحمد ورسوله عبده عاى وبارك وسلم اف وصلى العالمين، رب ض الحمد 
بعدتأما الطاهرين، العلمين وصمه آله وعلى التقين، 

العلمةالليالأن هده ق ولكم لي ~ وتعالى مارك ~ افه أسال الكرام• إحوتي 
تفرئابعده من تفرقنا يجعل وأن مرحوما، اجتماعا هدا اجتماعنا يجعل أن الباركة، 
هاض رمول كان بما منا كل وتنج ... محروما ولا شما نيتا يجعل وألا معصوما، 

ومولاها،وليها أنت، زكاها، من حير أنت، وزثها تقواها، مي آيت، ٠لاللهم به؛ يدعو 
علمومن ندح، لا عين ومن يخئع، لا ئليإ ومن تشع، لا نفس من بم، أعوذ إل اللهم 

يحثرىأن وكرمه وجوده يمنه آأهلئ اض أل ون ٠،١لهاااأنتجاب لا دعوة ومن يبع، لا 
ه،ؤإحلاصا ويقينا، إيمائا قلوبتا، ق التقوئ حلاوة دوق وان المتقين، زمره ل ؤإياكم 
وبينبيننا اه يحول أن باش ونعوذ اش، نلقئ حتى اه إلئ ودعوْ اش، سبيل ق وجهادا 

عض•محلزفة ولو نا أنفإلى نوكل وأن تلوبنا 
اضرسول إلا حقها التقوئ يوق الذي ذا ومن حقه، أوفيه لن الذي المرصؤع هذا 

باقواعلمهم فه الخالق أتقى فكان يفعله، وتمثلها بقوله، عليها دلنا الذي ه^، 
يمنأن اش نرجو الش لمراما، من شيء علي نأق أن لابد ولكن له، واحشاهم 

مجيب*سمح إنه ببما، علينا 

والتوحيد:التقوى 

هوبه وتعالى" "تبارك اله أمر ما وأعفلم التوحيد، كلمة هي التقوئ كلمة إن 
كلمةالكريم كتابه ق — وتعالى تبارك " اله سماها وند اله، إلا إله لا هو اله، توحيد 
كلمةفهي [ ٢٦]١^: دأتذها4 بثا قمح، قاثأ اقوئ حقدة المموئ 

فادثدييا، تعلما هبما ولتعلمها لأهميتتها، إليها واصيمت التقوئ، وكلمة الإخلاصن، 

ملم



التقوىتمرات 

ل'ينغزآنقنقؤإزاقث به،  ٠٥١عمي أيرذق ارتكب لمن تقوى ولا لمشرك، تقرئ 
فلاوالواق1ت ف وأهلك اف عمص شمن ٨■؛[، ]التاء؛ ه يثاء يمءييئنرمايوفد"هف.لعن 

ربعبادة ق أثرك من التقين من يكون فكيف التوحيد؛ أهل من كان ؤإن له تقرئ 
العاJينالالىلأإلهإلأهو؟!

—اض عصي شما اش، دين ق الأبتدلع تم :قئس، باض الشرك التموئ! يناق ما نآعظم 
لعلىتميع، ما غير على يبد أن الدعة، من أعغلم بدس الشرك بعد وتعالى" تارك 

يعده.اش رسول كان ما غير 

اش-رضوان الصالح المالمح نرها كما التقوئ، كلمة هي اض إلا إله فلا 
اش«،إلا إله »لأ أن شهادة ل مجمؤغ كله دسا لأن التقوئ؛ دين دسا فهذا عليهم-، 

الذيللتوحيد محقما يكون التقوئ، من العيد يحقق ما ويقدر اض، رسول محمدا وأن 
قنقرؤها سورة أول ل وتعالى" "تارك واه والأحرة، الدنيا ق النجاة منامحل هو 

ئدىهثق؛ن.هنم ؤ( ٠^١^ يةولت الكتاب فاتحة يعد اش كتاب 
وتعالي—-تيارك اش أنزله الذي الكتاب هذا للمتقين، هدئ تعالي جعله ٢[، ١، ]القرة؛ 

الوصف،جعل وما ٢[ - ١ ]القرة؛ روابٌ ؤس،،بمةت؛ذ يقول! وضياء وبرهانا وهدئ نورا 
يقال!كثيرة، للمؤمنين الدح فأوصاف، ؤإلأ التقوئ، وصف لأهمية إلا كذللثج 

والاJاكرون،والمتذكرون، والختييون، والخخيتون، والمحسنون، المؤمنون، 
للتقوئ،هنا الإضافة حاءينن، ولكن تعلمون، كما ذللي وغير والقائمون، والصائمون، 

ميه، اش بمدئ محامها ينتفع التي هى التقوئ لأن ٢[؛ ]القرة: واه ؤن،؛يىبمغص 
كتابعن يزيغ وألا اف، منهج علي الاستقامة له وتتمر اض، بإذن صاحبا تعمم التي 

اشرسول سنة وعن اش 

ردكمنمئا؛ا  ٢١٤٥كعل ثأثرأآ؛ةت ءائنوأإن أكأ؛بث\ بمآئ؛ا ؤ يجهم؛ ئال دلهدا 
وبينالحق بين المرء به يفرق فرنانا لكم يجعل [، ٢٩]الأنفال؛ سنثائؤه •ثنه^كم 

المستقيم.الصراط علي فيستقيم الباطل، 









التقوىضرات 

-تباركاض ذكر كما ريهزمرن، الأعداء يغلب ويالصر بالمموئ أته ءالموا 
أنعلموا [، ١٢٠عمران: ]آل قنقاه لأيهيت>ءىمَةدم وئتقوأ ثممعروأ ووإن يتعالى"* 

جلياض اتقوا نلذلك العدة؛ قلت ومهما العدد، تل مهما وأولياءْ عباده ينصر اش 
بالنهار.فرماثا بالليل رمائا كانوا الخاصة حياتبمم وق الأمور، من تولوا فيما 

بيت،اماكان أج٠هينت 'متهم اف رصي هريرة تلميدأبي النهري أبوعثمان يهول، 
الثلث،وامرأته ثلثه، يقوم هريرة أبو كان أبدا، ينام — عنه تعالى افه —رصي هريرة أبي 

يهدأ.اف، كان ما الأنمء. الثلث والجارة الثان، 

ويشؤيحفغل يقرأ هذا فأصح بعلمهم، اض التمموئ، ^٥ آثار انفلروا وليلك 
آدمابن محاتف العلم،»إذا هدا ق ابعهم من أحور مثل الأجور من ولهم الساعة، قيام إلئ 

ذللث،نلهم بعلومهم، اف نتئع بهءرا،. يني علم ومنهات ثلامث،، من إلا عمله انقي 
العجاب،.العجج، منذللث، وحدث ولاياتبم، افه.وق اتقوا لما وذللث، الأحر، 

قيوم ذات، ماستا وساداتم— المتقين أئمة من —وهو تقك الأحطابإ بن عمر كان 
سمائاإبلا ووحد الإبل، يبيعوا أن يريدون الناس فوحي. الإبل، سوق ق المدينة سوق 

شاش عبد يا فقال: فدعاْ، عمر. ين اه لعيد قالوا: هذه؟ لمن فسأل: غيرها، من أكثر 
أميريا واف قال: اللمين، س غيرك إبل من أسمن إبللت، أرئ لي ما هدا؟ا للئ، 

فقال:لمين، الممع يرعاها راعتا  ١٦٠وكلمت، مالي، من اشقيتها لإبلي، إنبما المرمتتن 
قيل:الخمئ ورديت، إذا كانثه ولكن — ُؤٌ يكذب ولن — صدقت، أكد؛لث،، لا إق أما 

أمترابن لإبل افجرا نتل' الماء إلى دنت ثاذا المومتثن• أمير ابن لإبل انحوا 
كدا.قال: مالها؟ رأس كم لمين، المبقية عن بثي؛ إ؛للن، استأثرت؛ وهكذا المؤمنين. 

لمين.الممال ييتؤ ق الزيادة وجعل وباعها، المال، رأس له فدغ 

افحرمه شيء أحدهم بعلن يدحل فلم المال، أكل ق آةج)ثم اف يتقون كانوا نعم، 
 I. ، ٩١لاسة: ءؤملآمنت؛ون وقال: الخمر، تحريم سلى اف انزل عندما،]

.)ص ؛ JLأحرجه.)١( 







القالوبأعمال سلسلة 

وسأل، - العالم ق ملك وهوأعظم - هرقل هإلئ اض رسول كتاب وصل إن ما 
ملكهليصٍرن هاتين، قدمي تحت، ما  ijlJaJءاواشه قال؛ حتى المعرونة الأسئلة سنيان أبا 

_،وئتحت حصل، قد رهكدا اض.، رسول مللئه يعني هاتين٠٠، ندمي تحت ما إلئ 
ض*والحمد للمسنمن، غنمه وكانت اليلاد، 

شهر،ارا،.مسيرة بالرصج، وكماتال.ؤ•' 
ذلك،على يدل كما عامة، لأمته فه— —والحمد هو بل خاصة؛ هؤ له ليس وهدا 

كانواالفاتحين ومن المؤمنين من بعدهم ومن الصحابة فإن المناهدة؛ والتجربة الواغ 
ولإعلأءافه، مسل ق للجهاد اليوف، وتتجرد وتقوم تنهض أن فما بالدهمب، ينمرون 

الأرض،أقاصي ل كانوا ولو أعدائهم قلوب ل الرعب L اش يلقي حص اش، كلمة 
الأمةوض ه الرسول ض اش فضل من وهدا 

اضرسول أوصى كما والعلن، الر ي اش يتقوئ إحواي وأوصي شي أوصي 
الحنةالسيئة وأتع كشت،، حيثما افه اتق افه، ق أح؛الئ، ®إي له؛ قال حين تمحك عادا م. 

ألينؤيتلة؛ا وتعالئ؛ تبارك افه قال كما هكذا حن،،ر؟،. بخلق الناس وحالق، تمحها، 
؟V[.صران: ]أل مائدءولأضىإبوأتتمكدين.ه حى أقن »امنوأاداو\ 
فلايهلاع أن تقاته حق اتقواه عته—؛ تعالى النه —رصي عود مبن افه عيد قال 

بأنإ-حواني وأوصي نفي، فأوصي يكمرأ• فلا ينكر وأن ينس، فلا يذكر وأن يعمى، 
الذاكرينومن المعليعين، من له نكون وأن كنا، حيثما وتعالئ- —تبارك افه نتقي 

يرسلكما هءفا افه يرسلها التقوئ تمراُت لجدن فواطه كذلك، تما فإذا الشاكرن؛ 
ه.اممه بإذن بييج زوج كل س فننمووتجن، المجدبة، الأرض إلن المدرار المهلر 

هذال ؤإ-حوال نفى بما أوصي اض.، رسول بما أوصى جامعة وصية هذه 

(.٥٢١(،وسلم)٣٣٥المخاري))١(أخرجه 
الرuJياا.سن رصعيف راصحيح ق الأوازأ العلامة وحسنه (، ١٩٨٧)الترمذي أخرجه )٢( 





UI^UsJlأعمال سلسلة 

لمولمن إليها، ترجعون لملكم أذكركم ولكن مراوا، ذلك عن وتحدثت رآه، أو نرأه 
البار،التلميد عند ييغداد الحزب متظر ااميثيل هاللث، عندما حاصزات منكم يكن 

يسالم،أن يريد أوأته اصالم، أته أشح مما أشح المجرم، الخسث، العلم ذللث، رمات 
—نحن التي المقيدة حلال من ؛رإنه ملت،ت مما وقالتإ طويلا، تعليما للث، على، نعلقت 

هؤلاءأن جزما نعتقد ونعلها، وتعلمتاها و؛نرأناها، -با، متمسكون ~ ض والحمد 
عزيز•طارق أو ءفلر(اا راميشيل مثل المارئ من انتقل من وأنه كفرة، مرتدون البعمحن 

العهدنقض وئد ذللث،، عن مر لا فإنه اليعتية إلئ النمرانية من انتقل من أمثالهم، أو 
الخلميزا.ح الني والذمة 

منأو الدهرية من أو الجومئة من الإنسان انتقل إذا الخلماء" نص ~كما لأنه 
أقرالكتاب أهل أديان من دين إلئ البوذية أو كالهندومية الشرك مبادئ من مدأ أي 

كانالدى دينه من هوحير دين إلى دين من انتقل لأنه يقل؛ لا كفرا كان ؤإن ذلك علكن 
يقرلا فإنه أومجوصيا زنديئا يكون أن إلئ أواليهودية النصرانية من انتقل إذا أما • • عليه. 
يقرونلا البحثية؟! اعتناق عش ~ كفار نصارئ أتيم ح — يقرون لا نهولأم ذللث،؛ عر 
أينا ملم؟ أته يدعي الذي اللم يقر فكيف للبعثية، واعتناقهم النصرانية تركهم على 

قاض حدود مجن حد يقام لا اض! أنزل يما يحكمون لا نرم القوم؟! هؤلاء من الإسلام 
الدعرةيحاربون نوم الإسلام؟ من هم أين اض؟! كتاب من هم أين أبدا! حكمهم ظل 

اسمه.فيها يذكر أن افه احي ميمنعون والدعاة! 

ورأيناالمراق، إئ علمية رحلة ل الجامعة من الإخوان من عدد مع ذهبتا وقد 
هازاأيام ق جدا ذلك؛  JLajالأمر اشتد وقد البكر أيام قبل سين منذ المجيب، الشيء 

صدام.العاصر الهلماغوت الخجرم 

جامعيسمى منها واحدا أن وأذكر مصلين، فيها نجد فلا الخساجد معغلم ندخل 
فإذاالثالثة، نحن فصليتا وانتفلر، أذن المن كبير مرذثا إلا فيه وجدنا فا دخانا0 الخلفاء، 

نفسمن ولينينية ماركسية شحارات عليها ومكتوب معلقة، أقمشة شعارات... البلد كل 



التقوىتمرات 

ألماناأو روسا، ز يعلق كان فيما إلا نظيرها يوجد لا التي الشتوعية الشعارات 
بأنهيتهم الذي كان ا هؤلأء؟ لدئ إسلام أي ا الشيوعية الدول من أشبهها أوما الشرقية، 

وماثتل! مجن أكثر وما المريد، بالجن عليه أويحكم يقتل إسلامية جماعة إلى ينتسب 
الاطه.ق؛ إلى يدعون دعاة أتبمم بتهمة سجنه ق يزالون دلا سجنه، ل هم من أكثر 

ذللث،,إلا لهم ذنب ولا لهم جريمة 

نقول؛كنا ما فأكدت الأخيرة، الأحداث وجاءت ف، والحمد ذللث، نقول كنا نعم 
ولاآأ؟قةا، افّ بإذن يخطئ ولا يفل لا الصحيحة العقيدة معيار الواضح المعيار لأن 

كان.مهما أبدا خير أي واJرت١ين المجرمين من وافه يزجئ 

كانلأنه له؛ تقدم كانت، التي اعيان للممرتاحا كنت، نمي(ت رعن أنول أنا 
الأخضريلتهم أن يريد كان الذي الرافضي(( )المد الجومي؛ المد وجه ق يقفا 

والباعله يعهبي، التي المساعدات ترتجل أن وأتمتى وأدعو أريد كنت، لكن دالتا؛r،؛ 
ؤيشهدذللئخ، أريد كتؤ اطه، شمع تحكيم ؤإلئ( اطه إل( يدعي( بأن له تعش( التي امميرة 

ثمبغواد، يزورون الملمين( علماء ؛عقم( أجد عندما وأحزن أتألم كنتا أنتي، افُ 
ؤإلحائم.وزندقته وضلاله كفره نحلم ونحن والملح، الثناء مقام ق عنه يتكلمرن 

ويزمرونؤيطبلون ويغتون ينشدون كانوا الذين( والحلمانيون الحداثيون أما 
اممهفيشهد مكان، أي أو3، هنا الصحافة أوي وغيره المربد مهرجان ؤ، صدام تجلولأت 
أزال.ولا افهمنهم، أبرأإلئ( أمقتهموأبغضهم، أنتي(كنت، 

الطابورهم وأتمم الأرصي،، وجه على التام، أبح من هرلأء أن أعلم محانتي 
هؤلأ.بأمثال علن القضاء يجب، وانه ؤإلخاد، وزندتة زغ ولكل، ضلالة، لكل( الخامم( 

أمئفهذا يعرفكفره، لا الذي الإنسان بخلاف بالكلية، العقيدة معيار عن( حرجوا لأتمم 
موقفناهذا عنه، أويلأافعون له ويزمرون يْلثلون كانوا الذين( لكن الإنسان، به يعير قد 

الوأنه فيهم، خير لا بأنه وتأكيدا ويقينا إيمايا فزادتتا الأحداث فجاءيت، ساما، متهم 
بدعاوئخدعهم الناس بعض كان إن وأما يعيد، ولا ترما من( بالإسلام لهم صلة 



قامراأو أيدره ند الناص يعص أن أما جاهد؟! رأين جهاد، رأي اف سبحان الجهاد 
ذلك.من أكثر أتل لم إن قادح عظيم حطأ أنه شك لا مهدا يتأييدْ، 

أوأوشجعه نمرء ذبم.ن — ياطه والعياذ — الرئة باب ق يدخل هدا أن بدلك وأعني 
—الردة عليه يخس فإنه — وزندقته ويعثيته ؤالحاده كفره يعالم وهو عليه، أوأثى أيده 

العفوافه أل نمثلهم، كان من إلا والمرتدين الملحدين يوالي لا لأنه باض—؛ والعياذ 
والعانة.

عجتاعلم.. وبغير ائته من هدئ بغير ؤيزمرون يهلبلون الدين أولثلث، افه فلتق 
يجوزناد الأمر كان ومهما فيها، ما على آمنة بلدة اجتاح إ الظلم إلا منه يكن لم لو إ واف 

النفلربغض فعل، ما يقحل وأن الا.ماء، يمك وأن الأعراض، ينتهك وأن يعتدي، أنه له 
يجوزلا واف هدا ؤينمر يعان ثم أح■ ذللث، يفعل أن ولكن كانت، التي الخلافات عن 
لجيشهيمح لا وهو كيفا إ باق؟ والعياذ مرتد ملحد وهوكافر فكيم، بمسالم! يليق ولا 
أنلإنسان الجيش ذللئ، ق يمح لا تجهلون... كنتم إن واسألوا الصلاة؟' يودي بأن 

الصلاة.يودي وأن يلتحي 
يسمونهالذين المحربي الحرس أصح أن بحد وخاصة الأخيرة الأيام ل بل 
علئالخيهلر هو أصح — الحزب بأفكار متشبعون وهم ~ الجمهوري الحرس 

الأيامهده ق جاءوا الدين الثقات وامحرنا هنالك، الناس علئ الومحتأة اشتدت الكويت.. 
ينتقواأن فإما الملتحي، الشاب رأوا فإذا الشباب، يفتثّون أمم حتئ اشتدت الوطأة أن 

أي' الثقات!أحبمرنا هكذا بالولاعات!! يحرقها بعضهم بل بحلقها، يأروا أو لحيته 
ملةعن خاأّج ومر كمرا، منه أتل كان من يل واف، لا الإسلام؟! ق هازا لثل حظ 

الإسلامق له حفل لا فإنه الكفرة، الثناتع هده يرتكب لم ؤإن يعثيا كان من الإسلام، 
المرتد.اللحد الكافر الحزب هدا س ويتبرأ اش إلئ يتوب بأن إلا 

إلئينتجون أتيم الأمف وْع الدعاة، من كثير فيه وغ ما جدا يير فخهلآ 
تقوملا التي الأعوان أن جهة من أدري كنت ؤإن ضوعوا؟ كيف، أدري وما الاعرة، 





القلوبأعهال سلسلة 

أماكنق البعث يوجد ألا نقط؟ العراق ق البعث عن يت•٩دثوا أن للعالماء يالنسمة 
ممح؟ا

تالجواب 

منهمتاب من إلا فلهر وأينما وجد، مكان أي ق البعث هر ^، aJ؛حال كل علؤي 
سبمحصل لم ما البعث من جاب من حصل الأخيرة الأحداث ق لكن اض، اتقئ رمن 

فيماراJعثيون فرنهم، .١؛ افه لكن واحد، رالمدأ واحدة، فهي العقيدة أما الأخر، 
أيلأبد هى، اه تقوئ غير علن اجتمعوا قوم كل شأن وهدا الأعداء، أعدئ من بينهم 

وهذهالصراعات وهده المتغيرات ظل نقي شديدا، بيتهم بآمهم يجعل وأن اض، فرقهم 
يبعض.بعضهم يضرب أن أمكن الثلروف 

1االااص:اامؤوموالإسلأس ض المادرة اليوصات حول الرأي 
المزاو:

حولالعالس الإّلأم المؤتمر من صدرت الم التوصيات ق فضيلتكم رأى ما 
العريي؟الخلج ق الراهة الأوضاع 

الجواب:

وجيدةإيجابية توصيات كانت حقيقة صدرت التي فالتوصيات قرأتموها، كلكم 
التتقيد،مرصع يجعلها ما الأمة من تنال وأن تآخي أن جهق الذ نسأل بل ومثمره، 

الامتثال.ؤإلن التمميد إلن الأمة من تحتاج ولكن رلأست، قبمة وهي كثيرة، ئلقرارات 

الحقيقةل هي وردت التي الفقرات كل عظيمة... أمور على ونموا بيتوا فقد 
ثمالمجرم، ط؛ حكم بيتوا إذ وقرأما؛ سمعتها أن بعد ببما أعجبت وتد جيدة، فقرات 

بواجبتتعلق التي الفقرات المهم، الجاب هر وهذا الأمة، عاي يجب ما أيما بيتوا 
١غيره أو الخهلر هذ.ا دع مثيل ق عليها يتعين وما الإسلامية، الأمة 

لكيأفرادا أو علّماء أو حكومات، واجبنا هو يه تهتم أن داثما يجب شيء وأهم 



التقوىتمرات 

أناذاتيا ق هذه الكسر، الج،ع هدا من صدرت أتيا ض والحمد الراحب، بيدا نقوم 
مسلق الجهاد ق هو الحل أن امتشعرت، كلها لإه~ ~والحمد الأمة لأن ميزه؛ اعتمرتيا 

مسيلق مجاهدة لتكون والفيس الغالي تبدل وأن جهدها الأمة تبدل وأن هلي، اه 
مننهده بالكفار... والاستعانة افة بآعداء الاستعانة عن بدلك وتستغني اه، 

حميعا.الملمين عند قبول لها يكون ه»ؤأن اش أل نالتي الإيجابية القرارات 
1وذليج:أحداث حول الدائمة اللجية فتوى 

الموال:

العراقنظام من الغاشم الاعتداء جراء من الخليج فير المؤلمة الأحداث بمتامجة 
الموصؤع،هاوأا حول شرعية فتوئ العلماء كبار هيثة من صدرت الكؤيت على الظالم 

لذلكم.إيضاح مزيد أرجومنكم 
الجواب:

قأتمسهم العلماء أوصعحه ولد ساثا أبمدرت ند الهيثة أن شك لا ه، الحمد 
أوصح إن تلميذهم أنا أوصح، أن إلمي يحتاج لا يما لاحقة ومحاصرات بيانات 

هذاق قلت وقد الخامسة، هذه ي أقول أن وأحب لهم، تلميدا أكون أن امتحققت 
زلتوما داثما أقولها وكنت عبارة، المعدة ذي شهر ق ه نفالمسجد هذا وق المكان 
لهممعايشتي خلال من ه والحمد ولخها أخذتيا قاءاّ.ْ أو حقيقة وهي أنولها، 
لفالسير علق ١^•^، ْع سترهم وعلئ أحوالهم علئ وا٠للأءي، متهم، وترمح، 

هذاق :هلي اه ادحرهم الملم،، من بقية الربانيين العلماء هؤلاء إن أنول: الصالح، 
الله؛ةق؛ثم•من وبنعمة الله من بفضل الخلف نحن لنا الرمان 

فهومنهجالخهج أما تاؤلبه، الأرض علماء ق لهم نفلير لا ف— —والحمد علمارنا 
دليلهمض، والحمد أحد ذلك ق يتانع لا رموله.، ومنة اض كتاب المالح، 

الصحح.والقياّرر العلماء وإحم.اع الصحيحة والمنة الله كتاب دامم.ا 

قلها نظير لا فكرية منهجية بوحدة بالذات البادئ هذه علن ;؟؛ُئةأ النه أنعم وبذلك 











٣٢٦

قرآت——كما الصحاف- تكون أن وأحنى هذا، أستوعب لم إنني ت أقول حقيقة آنا 
فوسعواالشهوات، يتح ومن الشهوات، يريد من فينا يكون أن أو الموصؤع، وتعت 

الفتتةقبل كانت التي المارب يه يريدون وأحيوا حقيقته، من أير وحعالوْ الموصؤع، 
نخشاه.الن.ي هدا بيتها، من المرأة لإحراج الأحداثر؛ ومل 

سعو0آفهوتويربيهع عضتكم يتوب أن ؤواق؛'مٍدد. يقول؛ تعالى راش 
وأنالتائٍين، من يجعلنا أن اش فنسأل [، ٢٧]اكاء: عظيثا.ه تلا ئيلوأ أن 

قأنتي اض~ شاء ~إن وعدت وتد الميلين، المائلين المجرمين أولئك ثر يكفينا 
نقولتم الموصؤع، عن كاملة فكرة وآ-حن. المستشفيات، بعض أزور قد القادم الأسبؤع 

به،يريدون ماذا أتصور لم الأن إلى إي الحق، نكتم لن عنه، ذهتتا يثرئ ما الله— ثاء -إن 
نتكونالمدي، الخفاع مثل التمريفى تعرف أما الدن على الهجوم حالة ق يريدون هل 
ثمفراغ، لديهن من بعض تتعلم أن منفعة هناك يكون وربما المتثنيان، ق فقعل هنا 

حتىحال أية على هدا... من شيء أو الموت، على قنابل وتعت لو بالحالجة تقوم 
إلابه، اه.§ أدين الذي بالجواب اش شاء إن أتيكم بوضوح، القضية وأعرف أستفصل 

يكونأن أحثص والتفخيم، والتهويل الصحافة ق الذي الانفتاح هذا أن أحثي أنتي 
نكونما أحوج نحن الذي ~ القلرف هن>ا استغلال يريدون الشهوات، أصحاب منه لحل 

هذْتل إليها يدعون كان التي الشهوات إلئ الدعوة ق - والإنابة التقوئ إلئ فيه 
والعافية.العفو افه نأل الأحداث، 

الأمة:كلمة توحيد حول كلمة 

ب,ئ:

حولالتفافها وق البلاد، هل.ْ ق الأمة كلمة توحيل. وحوب حول كلمة نرجوإلقاء 
البلادومقدساتها.لهل.ه العراق حاكم المستمرمن راكهديد الخلرالداهم، رء قيادتهالد 

الجواب؛

ثق;١^١١^١أشَ ص: ق قرأس ١^، الآات اه.sيعل قال 







التقوىتبمرات 

اليونان.عند كانت نديمة جاهلية شريعة أر شرعة هد0 به، يعمل الأكثرية 

الإقط1ع،عصور ق والظالم والطغيان الامتداد، من عانت ما أوروبا عانت فلما 
ترونوهي لهم، بالنبة مفللمة الرسطئ والقرون ~ حما مغللمة ترون هي التي والقرون 

أولالأفكار، عندها بدأت عانى، ما ذلك من أوروبا عانت لما ~ لتا يالشبة والنور المر 
ثمالحرية، أو العناق أو التحرر أو التق ت تعني التي باللمرالية مي يما بدأت ما 

الاركتهلاو_، كانت الخي اللمرالية فكرة دعاما، ق ليممصيل داعي ولا تللورت< 
حقوقهم-ينلنونه مما -أو حقوقهم من شيء عن بالتنازل والإتطاعتتن والأياطرة 
أوكلية، مشاركة أو الحكم، ق كاملة مشاركة أصبحت التي الفكرة مملورت للشعب، 

بالكلية.للثعب حكما 

فيهانشأت بلد أول تعلمون- -كما وهى لدللئ،، معيارا بريْلانيا أحدنا إذا مثلا 
ييائا ٢١٢١٠عام ق لها مطالبة أول كانت، الإنجليزية، الثورة نامت، أوعندما الديمقراطية، 

منشيء عن بالتنازل الإمبراطور فيه يطالب، مرة أول كان الذي العفليم® اراJيان يسمونه 
الحقرق.

منالأمر تجول ذللت، يعد نم ُكرميلُ، تائها التي الثورة إلى ذللث، بعد تْلور 
هيما الملكة أن من الأن ترونه محا إلى بريطانيا مللث، يملكه كان الذي المطلق الاستبداد 

أوعموما، الواب، مجلس بيد كله والتشرح التتفّين.ية، لهلة للكله الحكم وأن رمز، إلا 
أخرئ،جهة من آحره إلى الانتخاب طريمح، عن تكون التي الأحزاب ومحن جهة من ينه 
أوالملكة فأصبحت، ذللث،، غير إلى العمال من أو المحاففلين من إما الوزراء، يكون ثم 

تاريخيةلمحة هدْ شيء، كل يده ق كان أن بعد فقهل رمزا — مللت، هناك كان إذا — الللث، 
سريعة.

لماذا؟شرك، الدبمقراطية كفر، الدبمقراطية الإسلام: دين ي نحن لنا باشة 

اآ[،]!_؛: .ه هم عأول؛ملتم، أذم آُزل يثا عذكر دتِ ووثن لأنه 
هئلإ•'ؤيقول لالنا»؛ْا"[، يا لأدر؛ثث*يدَندثخم( مو 



القلوبأعمال سلسلة 

i.يوأونلأممون^
أمايعلمون، لا الذين لأهواء اتبيع هو الديمقرانيب فالتحكيم يعلمون، لا هؤلاء [، ١٨

—»ديتنا ٩ا[، ]الاودْ: ه ولاثى ائد 1رد بتآ يغرم ١^٤٢ وآي ؤ أمرنا فإنما نحن 
كفرفهي الديمقرامحلية هذْ أما رموله.^•١ وسنة اف كتاي، تحكيم هر ض~ والحمد 

للتفصيل.يتسع لا والمجال، لينا، كما وثرك 

هيالثورئ إن والقول،ت — البعض يلبس كما — بالثورئ يتعلق ما وأما 
بمانزلت، فإذا الشؤع، تفيد وق فيها، نص لا الش الشوروية الأمور ق فهي الديمقراطة. 

يكونهنا النازلة؟ هده عاى ينهلق نص أي المازلة؟ هذه ق اف حكم نقيم كيف، نازلة، 
ز\ذائآ'ثهلمأنتؤ بالأستباط، ؤإق نئ1آية'أوحدثا، كان بالصإذا إق الثوري، أهل 

[،٨٣]السا»; ردوهإقأؤسولوإكؤؤ،آلآزنأمه يراألأنيفآلحوز،أذسمأبجء 
يج»عمثلا حربية نازلة أو مشكله كانت، إذا أهاله، من الرأي ونأحد ونجتمع، فنتتيط 

كيف،هدا؟ ق رأيكم ما لهم ؤيقال الثقة، فيهم يكون من ْع العلماء مع العسكريون 
نقاومهم؟، كيفنواحههم؟ 

قنقاش ولا ولقيمها، بما نمل إلا احسا ما نحن والأحاديث، الايات، أما 
وصلبل نحرم؟ لا أو الخمر نحرم نحن يقولون! يجتمعون الديمقراؤلية لكن ذللث،، 
أنأي! زواجا؛ اللوامحل أياحت، الديمقراؤلية مجالهم بعض أن إلئ باق— —والعياذ الأمر 
العفووالعافية.اش نسأل الل.يمقراطة هده باض، والعياذ الرجل على للرجل يعقد 
اJتكفJلتقضعه قى ^_، SUطلب 

السؤال:

اليمنيين،الإخوة من كثير من رءللمٍ، هورجاء ؤإنما سؤالا، ليس الحقيقة وهوق 
يقولون:قذللثؤ، كلمة قول فضيلتكم ويرجون معاناتهم، يرفعون العلم هللأيه ولاميما 

الذينسئما ولا — اليمنيين تخص أوامر من صدر لما بالنسة خاصة العلم، طلاب نحن 
ولملمشكلتتا حي نجد ولن سعاي — الجامعة وق المتوسهد وق الئانؤية ق لمدارس اق 



التقوىثران 

البلادهذه أحسنا ئد لأنتا بلادنا؛ إلى ندم أن نريد لا الوثن نمس وز يكفلنا، من نجد 
الموحهتكلمتكم أو نصيحتكم محي نما اف، شيع تطيق لا وبلادنا وحكامها، وأهلها 
باليات؟العلم طلاب يخص لما بالنية 

الجواب:

إيأقول: أن أستملح يمكن ما أو أفهمه ما فكل مخرجا، له يجعل افه يتتا من إنه 
حاجةإلئق يكن لم التي الدول، من غيرها أومن اليمن من الأخ أو الإنسان أن فهمته. 

كونوالم أمم وهو مل، من عليهم كانت فنعمة يأق.خض}اا أن كمل له يكون أن 
أنأظن لا وأنا بكفيل، يأي فالأن الحال، حدْ وهم ض، والحمد ستين الكفلأء يطالبون 

غيرهأوعلى للعلم طلهم علئ يوثر أن يمكن شيء أي تشكل ذاتبما محا اواتبمم;غيرهم م
وءالإيمانكذس-، هم ض -والحمد والمخلص والعلب منهم الأمين لأن اش؛ ثاء إن 

يربطتاوالجوار والدين واحدة، أمة فه— —والحمل. ونحن ي٠انيةاار١،. والحكمة يمان 
تشملالكفالة هل أعرف ولا يكفله، ممن المممي - اطه ثاء -إن يعدم لن نقول•' جميعا، 
الدعاء.إلا لكم أملك لا ؤإئثي لا؟ أم الخلاب 

جميعا،لمين المؤإحواننا يرحمنا أن العفليم العرش رب الكريم افه أمال 
العالمين.رب طه والحمد 

اJسءتذكدةJالقواثد 

التموئ.تحقيق ي الأمثلة أرؤع لتا صربوا الكرام وصحابته ينا. س* 
والمحرمات.المنكرات ق والوقؤع التقوى ترك الصر على يوثر ما م٠ 

العغليم.باض هوالشرك القرى يناقكلمة ما عفلم أ* 
تميع.ما بغير اطه دين ق هوالأسداع الشرك بعد القوئ كلمة ينال ما عفلم أ٠ 

وسلم)٢٠(.، Cnالخاري)،"،•أخرحه )١( 













نحياكيف 

مادةعر مشتمل الكريم القرآن إن أقول! أن ذلك من وقصدي الملية، الحياة هذه بيان 
المؤمنبالعامل يؤدي أن يمكن الإيمان هع الصالح العمل أن بين وقد الملمة، الحياة 

والآحرة.الدنيا ق الطيبة الحياة من ديته وأهل وعشيرته ولأهله لتمسه يريده ما إلئ 

اسة:ساة ضق القرآن أن على الأدلة 
منبموصعين له أستدل أن يمكن الحياة مادة علئ الكريم القرآن اشتمال إن 

ذللث،؛ق أطيل لا وأرجوأن الأيات، من له يشهد يما موضع كل وأتع اض؛أس، كتاب 
معقلهلم 53■ةاءمد ءؤكأ.لإ؛اآلشاس نمالئ! هوقوله عين ١لوض أول الدليل؛لأول! 

نيينالآية هده [، ٠٧]يونص: وأبمةإمحتي؛لا.ه القدورثئدى رق؛ؤآوثئآءياي تن 
تكونكيم، بيتت وهل تفسيرها؟؛ ق العلماء نال فماذا الحياة، مادة علن القرآن اشتمال 

هيئآ ممحْلةتن جاءدم هد آلشاس ءؤكلإ؛ا عليها؟ الأية هده دلت، كمآ طيبة، الحياة 
المقتضيةنمالئ الله لخهل الوجبة الأعمال عن وتتدركم تعقلكم أي! [ ٠٧]يونس: 
الكتابق الخواعفل وهده العزيز، الكتاب هدا ق ريكم من موعْلة جاءتكم لعقابه، 
والتذكير،والوعيد، والوعد والترهيب، الترغيب ْع الحياة مادة عناصر من العزيز 
اممه،لخمل الموجبة الأعمال عن تتذركم بيانه، ميأي مما ذللث، إلن وما اليميى، والعلم 

التيكرامتكم لكم وءادُت، وفزتم؛ والأخرة، الدنيا ق طيبة حياة حييتم اجتتبتموها فإذا 
والتابعة؛؛5^^ فه والإخلاص الخير قرون ي الصالح لفتا لتكون ما أرفر كانت، 

لرسول

-حءة5مآثارها، لكم وتبين ومفاسدها، العاصي من تحذركم الوعقلة هذه 
منالصدور ق لما شفاء القرآن هذا أن أي! ألصدور٤٠ ؤثداء ثذنهآ موبم،لةش 

تلوتاكانت، إذا يشفيها القرآن فهذا ^٤، ٠٧الانقياد عدم عن الصائرة الشهوا١تؤ أمراض 
علنعازمة مصدقه يه، مومته يه،  ٤٣٧١إلن ساعية الكلام، بيذا راضيه واعية قابله 

الانقيادعدم عن الصادرة الشهواتر أمراض من الصدور هذه ق لما شان، فهو العمل، 
للشرع.



٣٣٨
اأع^ال 

اليقيتيالعلم ل القادحة الشبهات أمراض من الصدور ق لما شفاء رنه 
وأنله عباده بعبادة واس1>قاقه وأفعاله، وصفانه وأمماثه وربوبيته، اطة، بألومة 
هدهمن الصدور ق لما شفاء فالقرآن ذلك،، غير غيره.وإلئ دون بذلك وحده يفردوه 

عبوديةه نفل يحقق أن وبين العبد بين تحولي الخي الشبهات أمراض الأمراض؛ 
يوجبما والترهب والترغيب المواعظ من القرآن هذا ق فإن .ق، ش صحيحه 

وترغيبمواعظ، الحياة: مائة عناصر هدْ الشر، عن ورغبة الخير، ل رغبة للعيد 

فيرغب الشر؛ عن والرغبة الخير ؤ، الرغبة فته وحدت ؤإذا ووعيد، ووعد وترهيب، 
•~أمحا ونما الرغبتان هاتان فيع وحدت إذا يفعله، فلا الشر نعل عن ؤيرغب، الخير، فعل 

تقديمللعبد ذلك أوجب القرآن؛ معاق من إليها يرد ما تكرر عش وعقلتا- زادتا 
شهوةنفسه.من العبد أحبإإلئ افع يرضي ما وصار القس، عاىمراد افه مراد 

أحسنوبينها اكصريف، غاية اض صنفها التي والأدلة الراهن من فيه ما و'كدلالن، 
التيوعفلمته ق.رته علئ والأدلة ؛.(؛ ٩١١عش قدرته وعالئ وحدانيته، عش براهين بيان، 
العلمق القادحة الشبهة يزيل مما بيان، أحن وبينها التصرف، غاية القرآن ق ^٠٠١ 

اش.ء•أمر تخالف شهوة كل ويزيل اليميتي، 
فإماكلها؛ الجوارح تبعته العافية بأثواب ورفل مرضه، من القالب، صح ؤإذا 

القلب،؟!هذا يصلح الذي وما فائه، د ونفبصلاحه، تصلح 

الشفاءوهدا [، ov]يرس; ؤثثبتذإ»تاؤاآكا.وره القرآن: هن.ا ق ما إلا يصلحه لا 
الفاسدة،والأراء والجهالة، الشبه، من القلوب لشفاء عام القرآن هذا تضمنه الالي 

كلبه تزولط الذي اليقيني العلم على مشتمل فإنه الرديثة، والقاصد اليئ، والائحرانج 
تخافشهوة كل به تزول( الذي والتذكير الوعغل علئ ومشتمل جهالة، وكل شبهة 

منللخلوب شفاء القرآن ففي الأبدان، لشفاء عام أيضا الشفاء وهذا ه اض أمر 
بالرقئ.وأسقامها الألأم من للأبدان وشفاء والشبهات، الشهران 

العلمهو: الهدئ؟ هو فما هدئ، الحياة مادة عناصر من القرآن ق ٠ؤوهدىيم 



بالقؤأن؟نحيا كيف 

لأ.والعمل يالحق، 

وهي:الحياة، مادة محاصر من هي والرحمة [ ٥٧]يوص: .ه 
أحلفالهدئ القرآن، ^١ ٦٠اهتدئ لمن العاجل والثواب، والإحسان الخير من بمحصل ما 

والرغامب،.المقاصد أكمل والرحمة الوسائل، 

فازالعبد نعلها ما مس عليها يحث التي والرسائل الأماب من القرآن هذا ق وما 
الرحمةوهدْ الهدئ هذا ولكن والأجل، العاجل والثواب الأبدية، عادة والبالرحمة، 

اشنال كما بما؛ والعامالين المصدقين الآيارت،، حذْ للمؤمنين إلا تحمل ولا تكون لا 
٢[،لاوةرْ: ه ٥١نه ؤ القرة• سورة أول 3، وتعالى يارك 

ُدئ.ازكتابؤ هدا ل له يكن لم متما يكن لم من أن ذللثج فمفهوم 
تزره^^التtممآ١زلايخ المائدة: مورة من مرصعين و نمالئ وقال 

قتحالئ ؤيقول وكفنا، محلنياثا القرآن المؤمنين غير فيزيد ،٦[، ]العانية؛ ه ،ثمل ءلثس١ 
ثأكأئ"ركتامآؤولت،محآسيرشبمولاأبهظمرادم١٥٧^التوبة؛ سورة 

رحثاإقوادتأم فرينبهرمتصل وآمااؤ؛ى إبمتناورمتثزون. ءامنواوادتبمم 
الإسراء:ررة م ي تعالئ ونال اأ؛،ْأ؛ا، ]التوبة: .ه ^ىؤأوب؛طتغثوث> 

.اهارإ "ئسإلأ الْانامان وقل/؛و؛و للثؤمنثن هوثما؟ورخمت ما آك-رءاتي ين يمثل، وؤ 
إلاالقرآن آياتر الذلالين تزيد لا  ١٢العمل ولعدم الأيات، تصديق فلعدم [، ٨٢]الإمراء: 
خلأتءانؤأ 'ظلتا: نم سورة ي تعالئ وقال الحجة، عليهم تقوم بما إذ خسارا؛ 

ءادايهمويروهوشإرعسؤكدف^١^^^هدكذومخاؤدهكلإُيفيتخىؤا 
-محه اكاسة الرحمة وحصلت، الهدئ، حصل ؤإذا ا■؛[، ]نمك؛ ينثُؤاُ؛لميىت.ه 

والمرور.والفرح والنجاح والريح والفلاح المعادة حملت، 

ص:الدليل 

ثلصيننهمنتا ؤأوس؛اق الأنعام: سورة ق تعالى توله فهر اكاي الموضع وأما 
ننتاَكئ؛لإكثرينمحانجج ول قآقتتت ظ ز>آنايداكن مخ، بمثى زرأ ئدُ 





نحيا9كيف 

الكونالجوارح عش آثارها وتظهر القالب، تداخل اش من خشية والخشوعت 
وئمحأكالذJنت يكونوا وألا كدس، يكونوا أن لالمو*شن حان والطمأنينة، والانخفاض 

[.١٦]الحدي: ^موىتبم؛رئودتث.ه 
[،١٧]الحديد: ه بمدمَتا ماأينجأ أق ئ، ؤأعتوأ الآية1 وهاو0 تعالى اف سه ثم 

وسورالقرآن، -؛ذا القلوب بمحص كدك بالمطر، موتما بعد الأرض يحص كما أنه علئ 
أعلم.واه مهتثدين، ؤإياكم اه جعلتا والهيامة، والإيمان العلم 

بالقرآن،أسلافنا حئ كيف رص بعدها، التي الشلة إلئ نتتتقل الإخوة أيها والأن 
الحوالي*سفر الدكتور* لفضيلة 

ّثر!الشيخ يقول 

منالناس ليخرج محمد. خلقه خير علئ الكتاب أنزل ١^^؛ ه الحمد 
علىربارك وسلم اه وصلى الحميد، العزيز صرامحل رحمإلئ بإذن الرر الفللماتإلئ 

للعالمين،رحمه رسالته نكانت جهاده، حق اش ق جاهد ^٠^، ١١محمد، ورسوله عبده 
كشرواوالقرآن، بالإيمان تلوبمم حثتا الدين الطامرين العلمين وصمه آله وعلئ 
ونعمتابالنور، ناستفاءت مغللمة، وص فيها النور ونثروا غنالمة، وص الدنيا ل العدل 

نعادمتاالأولى، الجاهلية شيه إلئ الأحفاد يعود أن وتعالى بارك اف ثاء حتى بالعدل، 
أولها.أصلح ما إلا الأمة هده آخر بملح ولن الفللم، وعاد الظلمات، 

الإسلام:مبل اكرب حال 

وبعدت

إبمايمءولاعوى حؤ أق، ءامتواأيموا أليث ؤيت١خ٦١ يقول• وتحالى بارك اه فإن 
■؛نميعساولأمئضأوادٍواشسثآشعيملدَقمثآعمسوأِبمبمي،آش . وأأتمتطنزن 

-^١^موئاصوينافارآصع نثتهءلضه١ يدآك 
■ lUf]آلء،مران: محآثلشءصتلإتدون.ه 



أنتل حالهم ومحن عليهم، به أنعم بما المزممحن علئ يمتن وتعالى تارك ناش 
يعد،من صاروا ماذا ثم كانوا، كيف رتتتور، ةالوبرم يه نحيا أن وتل القرآن، عليهم ينزل 
رييتهالتجاضر، عند ؤمحؤ ءلاو_ا أبي بن جعفر بيته النم، أصحاب ذلك بين وقد 

ئابلهلما والموادعق الجزية كتاب أول ق البخاري صحيح ق كما نقمك شعبة بن الغيرة 
ثالالذي تتادة؛محك التابعي الإمام وصفه ل وأكثر ذلك ق أوصح وقد كرئ، رمول 

وأبينهمعيشة، وأنماهم ذلا، الناس أذل العرب س الحي هدا ®كان ت الأية هده مير نق 
الأميينبين حجر رأس علئ معكومون بملونا، وأجوعهم جلدا، وأعراهم ضلالة، 

الدولتينمحن حجر رأس علئ كأمم مضعلهدين، محومحن كانوا أي: والرومء، فارس 
قما واش »لأ يقول الغرب، ي والروم الشرق، ق فارس الأميين؛ الكثريين 

قردى مات وس شقيا، عاش منهم عاش من عليه، يحسدون شيء من يومئد بلادهم 
لكرئ،عملاء وهم الناذرة، اللوك تحكمهم كانت يأكلون، ولا ينكلون النار، 
متهلاحتة،متحاربة القبائل وشتات، صيلغ عداهم وما لقيصر، عملاء وهم اصة والغ

فلج.غلّا وس بز عز من شعارهم 

المنكر،عن ينهون ولا بالمعروف، يأرون ولا الأحر، اليوم ولا اش يعرفون لا 
أوظالما أحاك انصر أقوالهم! من كان يل مكروبا، ينجدون ولا معللونا، يتمرون ولا 

نائلهم؛قال كما قليتهبه، أحاْ إلا يئهّا س يجد لم ؤإن مفللوما، 
اأحاننجدإلا م لا مإذا ا أحيتر بكى علا وأحيائ

متهمعاش س عليه، يحدون شيء س يومثد بلادهم ق ما واه ررلأ ويقول؛ 
سيومئد ميلا نعلم ما واش يأكلون، ولا يوكلون الثار، ي ردي مات وس شقيا، عاش 

الأمم؛وأنفه أصأل أي؛ منهمء، شأئا فيها وأدق حظا أصغر فيها كانوا الأرض حاصر 
وأحلالكتاب، يه فأورثكم بالإسلام الله حاء ®حتى يقول؛ متصارعة، مال كانوا 
الناس،رقاب على ملوكا به وجعلكم الرفق، س يه لكم ووضع الجهاد، دار به لكم 

ؤإنالشاكرين، يحب، منعم ربكم إن ربكم، نعم ناشكروا رأيتم، ما اش أععلئ وبالإسلام 
وتبارك،.رينا فتعالئ اش، مزيل ق الشكر أهل 



بالقران؟فحيا ضث 
٣٤٣

فارسعن —فضلا الأمة هدم كانت فكيف العرب، ديوان الثعر ءٍل• وكما 
نورعليهم يشرق أن تل الحياة من يمكن ما أحط ق يمشون ممن شابمها دما والروم 
الأممأترب وهم الرب كان كتف العفليم؟ الكتاب ببمذا اف يحييهم أن وتل القرآن، 

.الكتاب® من تتبثق ارأمجة قطب سيد عثر كما القرآن؟ حولهم كيف ثم المهلرة؟ إلل 
دأمرْالاثتمار من الكتاب هدا يأحكام العالم وقاديتج الأمة، هذه اسةتا كيف 

دامتالتي ؤس البكحرب الطاحنة الحروب أحوالهم؟ كانت كيف أ بنهيه؟ والانتهاء 
ناقة،أحل س معفلمهم هللث، حن وتقاتلوا، ونطاحنوا وإكر، تغلب ت ربيعة بني بين 

الناستفتيت ل قديم ماص وللرياصة تسابقا، فرسان وهما والغراء داحس وكحرب 
الغراء،والأحرئ داحس، إحداهمات تسابقا؛ فرسان القرآن عن ؤإبعادهم تجهيلهم وق 

بادتحن سا قتالا الشيالتان فتقاتلت، الأسبق، أيهما ونجاحدا صاحباهما، فتثاكر 
يدعلن بيتهم فيما وتعالى~ "تارك اته أصلح أن إلن معغلمهم وهللت، حضراوهم، 

قال؛حين سلمن أبي بن زهير الشاعر لهما ذللثح حلل اللذين من رجلين 
عطرمنئمتهم تفانواودئوابيبعدما ان تداركتماعبتاوذبي

العربمن يأمن كان الذي من حرج، ولا فحدث، والنهجا الميؤ أما حالهم! هدا 
منكان فلذللت، ا أحد؟ يسلبها ألا ؤيأمن أمه، أو زوجته أو أحته ومعه يمشي أن 

يثاعشرة بضع وأد عاصم بن قيس تميم وبتي غثلفان مادة ومن الكبار عغلمائهم 
فاحتارتوالأب، المائي بين فخيرت سيت،، بناته إحدئ لأن ا وادهن؟ لماذا بناته، من 
حكموتعلمون الراب، ق ويتيها إلا بنتح له تولد ألا أبوها م فأقأبيها، على ابيها ّ

باض.عيادا ذللت،، 

المشهورالشاعر القص امرؤ حيامم، كانتا وهكدا وسادمم، قادتهم كان هكذا 
الخمريعاقر محكينا عربيدا كان ~ والحديث، القديم ق الأمثال بٌ تفرب الذي 

أمر.وغدا حمر اليوم فقال؛ تتل؛ قد أيام أن فبلغه مجعلقته، ق ذكر كما والفجور، 





حياكيف 

يهالذي الكتاب هذا وأورثها اصطفاها [، ٣٢]ناطر: ه مائيا من آءءطث_نا \أليخذ،\ؤة 
شهداءيالمط قوامون لأمم إمرائيل؛ بني أنيياء مقام ءالماوها يقوم التي الأمة حيتا 

العالميمنع التي الأمة القرآن، ق حاء كما المنكر، عن وينهون يالمعروف،، يامرون ه، 
والجور.الظلم وJلأتا من بظلاله ليتفيأ عدلها، إلئ 

العهد،ينقضون وهم مرارا صالحهم أن بعد ممرني بلاد لم مبن نية لحل 
يفدمتهم فذهب السابقة، غدرتيم من انتقاما المدينة ولحل ، ٢٠٦٠وغ،ور مرة نمالحهم 

تائدكمذا وهاهو والعدل، الحق أمة أنكم يلغنا وثالوا؛ تههه، العزيز همد بن عمر إلئ 
لأممالمدينة؛ من الجيش يخرج بان العادو الإمام تفقه عمر فأمر يغدر، ثم يصالحنا 
نخرج،الجيش العزيز همد بن عمر فأمر بمم، غدروا ثم ورسوله، اه عهد أعطوهم 

أبدا.بعدها يغدروا ولم ؤيقين حق عن حميعا اه دين ق لحلوا ذللث، وصد 
9بسْ:الإسلام معل الأمم سائر حال 

أدلثكإ الفرس؟ ق مول، وماذا الروم ي نقول وماذا الحرب، حال إلئ بالنية هذا 
تنقصهمأكانت والجهل، الكفر ظلمات، ق يمشون وكانوا النيران، يعيدون كانوا الذين 

بالقصص؛ؤيأتون بالأمثال ؤيأتون بالحكم يأتون اليوم؟! الناس يفعل كما الحكمة 
الذيالهندي وف الفيلييدبا كان واف! لا وتمصا؟! أوعتزا حكما الحالم ينقص أكان 
عندوكان لديهم، معروئا الفرس" ، فيلسوفوهو - بزرزمهر وكان ودمنهء، اكليلة ألف، 

سأخرجوهم ولا شيئا، صنعوا ما فواض وأمثالهم؛ وصقراط وأفلاطرن أرمعلو الروم 
اضأنزله الذي اض وبيدئ الذ بكتاب المؤمنون أحرجهم ؤإنما النور؛ إلئر الفللمات 

اهأحرجهم تاس:ْاآ، الخالص الوحي بمذا سث 
لمالذين الذمة أهل إن حتى به؛ ورضوا إليه فاحتكموا القرآن، «ردا وتعالئ تيارك 

سمحرومين كانوا ؤإن الدنيا، ق المهلمتنة الهليثة بالحياة نعموا الإسلام ق يدحلوا 
الأحرة.ق وتعالئ مارك افه مد الجنة 

أبدانغليزا لها يجدوا ولن ننليزا، لها يجدوا لم الدنيا ي عاشوها التي الحياة ذكن 





باثقرآن؟نحيا كيف 

اتٍاءي،ارا،إلا ومعه ما حثا موصى كان لو راق محمر، لأيا نال؛ التوراة، من صحيفة د0 
رالرنمة،والنصرة العزة وجماع كله، الخير هو وهذا الهدئ، هو وهذا النور، هو هذا 
الآأأةيقرءون كانوا .El،  ٠٥١أمرهم كما عليهم" اف، -رصوان المالح السلم، يه آمن 

الشاعرلبيد كان كما شعراؤهم، هؤلاء تلومم، أعماق ي وتتمر نقع منه، الواحدة 
محتاإلا يقل لم إنه ثيل؛ حص شعرا، يقل ولم نرتق القرآن ترا لما المشهور الجاهلي 

توهوقوله الجاهلية ق المعلقات شعراء من كان أن يعد الإسلام ق واحدا 
سربالأالإملأم من اكتسث، حتى أحلي آتتي مبم لإذ لد الحمد 

ومنالشعر من نليه ق ما نأحرج تله، رملا أبمرء، القرآن لأن ذللث،؛ غير يقل لم 
•السهر حهب 

المعاصرة:الهآزق من هوالصخج القوآن 
قرآنؤالى التح~ كلام عن صد ما بالشعر "ونعتي الشعر إلى الأمة عادت إذا 
إلئالأمة عادت إذا وفرتتها، ونمها لهوها إن الأمة عادت إذا الخاء،، إلئ الشيaلان 
القرآنإلئ العودة هو وحده فالحل حيرا، ترئ فلن وحاهليتها وظلماما ضلالها 

أحرئ،مرة ]يحيوا ذلك، ق وأصحابه بالني. والاقتداء الماق، معينه من والارتواء 
يحياأن إلى أحوج مبعثه. يعد الأيام من يوما يكن لم فإن الخلم، هذا وشموا 
الدولتان.، محمد وميعشا كهيتته استدار ند الزمان وكأن الزمن، هدا ل منه بالقرآن 

تنتسبالتي والأمة اJمغربا، ق والأحرئ المشرق ل إحداهما تسميان كما العتلميان 
بمايحيط سحيقة هوة ل معكرمون بل حجر، رأس على معكومون الإسلام دين إلئ 

•١[.]١^:  ٠٤لأطونيىتيتيِإيويؤئت ؤؤ اللذان الجانيان الأسدان هذان 
الليلM نتلوْ افه! كتاب إن العودة الإيمان! إخوة ؤيا الإسلام، أمة يا افه قافه 

التيالنتي صمة ونقرأ والخى، الكفاية وافه فغيه ومواعثله آياته ونتدير والنهار، وآناء 
حلقهاءكان الماع؛ الجا*ع الوصف وهو اءأسقا عاتشة المؤمنين أم بيا وصمته 

(.)UWل العلامت رن (، ٢٣٨)م/ أحمد أحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

براكانوا الذين والتوحد، الإيمان جد الكرام، الصحابة سر ونقرأ القرآن،ارن. 
صحته.شرن، فنالوا بسنته واهتدوا يه تنبهرا ومقتدين، سين متأ الرسول 

قلوبنايحيي وأن بمم، ؤإياكم يلحقني أن العظيم، العرش رب الكريم ام وأسأل 
العالمين.رب ه والحمد مجسبا، سمح إنه بالإيمان، غفلأتتا يوقظ وأن بالقرآن، 

الشيخقال الكريم؟ بالقرآن للانتفاع أهلا تكون كيف هي: إليها نتقل الم الضلة 
اشتمالذكرنا أن سق اممه، رسول على واللام والصلاة ه، الحمد ثعلأن: معيد 

فلماذاأيدينا، بين والقرآن بالقرآن، أسلافنا حى كيف وعرفتا الحياة، مائة إلى القرآن 
،عزفهل ا الورب؟ وعاى بالأثر نكون أن وبين بتننا حاك الحم، الأمور هذه وجدت؛ينا 

ذللث،؟عن وأعرصوا القرآن قراءة عن لمون الم

رلتدبر9اثرْ:
قراءةأن فيه ثلث، لا مما ولكن القرآن؛ يقرءون زالوا ما لمين المأن الوافر 

فلابه، نحيا لأن أهلا نكون وبأن به، للأنتفاع أهلا نكون بآن كفيلة ت، ليوحدها القرآن 
ابنيقول بياتها، سيآي أحرئ وبأمور والعقل والدبر بالقهم واللأوة القراءة نتبع أن بد 

التيالشروط أعظم من هو ١^^( الدبر هو محا القرآن، تدبر ل تعالى اش رحمه القيم 
عنالفكر وحمع معانيه، إلئ القلب، نظر يق ®هوتحي. قال: بالقرآن؟— للأنتفاع ترهلنا 
اشقال تدبر، ولا فهم بلا تلاوته مجرد لا بإنزاله، المقصود هو وهذا وتعمله، تديره 
آحنكملفيجدوأفه مراعندغ؛رأممه وآوكأن ألهمءاف سدبثو0 أ،لأ ؤ الساءث سورة ق تعالى 

ءؤأدأردمحإالموو<هالمؤمنون: سورة ق تعالئ اممه وقال [، ٨٢]النماء: .ه يكشر؟ 
ترقِوقةآصَووآزقتِاقلك س ص: سورة وتال.iJ [، ٦٨لال>ضن: 

صبياؤءة جعلثق إة ءؤ النحرف،: سورة ق تعالى وقال [، ٢٩]ص؛ ؤاه 
ؤ٣[وقالتعارت تالز-؛همف؛ ص=ظمسلوث.ه 

اأ[،<.]_uj; أدثالهآه4 

طنمس.أخرجه )١( 



نمياكيف 

ناتخذوايه، رليعمل ليتيبر القرآن اانرل تعالىI اف رحمه اليصري الحسن وقال 
عملاء.تلاوته 

أحنوجزاه افه أثابه القيم لابن يزال ما والكلام تعالى" الله "رحمه يقول ثم 
تدبرمن نجاته ق وأترب ومعاده، معاشه ق للعبد أضر شيء اافليس ت وأجمله" الجزاء 
معايعلى العيد تطلحر فإتيا آياته، معاي على الفكر وجمع فيه، التأمل ؤإطالة القرآن، 

هيداI أهالهماه ومآل ويمراتها وغاياما وأميا-يا طرتاتيا وعلؤي فيرها، ١ يحن. والهثهّر الخير 
وأنالقرآن، يتدبر أن نجاته؛ إلٍإر شيء وهوأقرب ومعاده، معاشه ق للعيد شيء هوأنفع 

آياته.معاي على الفكر يجمع وأن فيه، التأمل يْليل 
هدهالمعاي؟ علئ الفكر وجمعر التأمل، وأطال تدا؛ر، إذا العبد يتقيد وماذا 

يحدافيرها،والشر الخير معاق على العد ٠^^ ُفإنبما يقول• المد، فعلها إذا الأمور 
ماوالشر، الخير أهل مآل أي• أهلهما®. ومآل وثمراتبما وغاياتبما وأمباببما ءلرةاتأا وعلى 
معاقعلق الفكر وجمع فيه، التأمل ؤإطالة القرآن، تدبر إنه ذللث،؟ على طلعلئا الن*ي 
واته.

يدهق رروتتل، يقولت الفكر؟ وحممر والتعقل، التل.؛ر ْعر التأمل إطالة تفيدك وماذا 
—يده ق نوصعر يالمْ، ق يلقى يدْ(ت ذ )تتل "ومعي النافعة والعلوم عادة الكنوز مفاتيح 

بنيانه،وتشيد تلبه، ق الإيمان قواعد ونشت، الفكر، وجمع والتعقل ؛اك؛ر كله ^ا 
الأمم،بين وتحفره تلبه، ل والنار والجنة والأحره اأد'نيا صورة وتريه أركانه، وتوطد 

ذاته،وتعرفه وفضله، افه عدل وتشهده العثر، بمواير وتمره فيهم، اش أيام وتريه 
لمالكيهوما إليه، الموصل وصراطه ييغفه، وما يحبه وما وأفعاله، وصفاته وأسماءه 

وصفانياالنفس وتعرفه وآفاما، العلريق وقواني سيحانه، عليه والقدوم الوصول يعد 
وأعمالهم،والنار، الجنة أهل طريق وتعرفه ومصححاما، الأعمال ا-ات< ومق

واجتماعهمالخلق، ام وأنالشقاوة، وأهل العادة أهل ومراتب، وميماهم، وأحوالهم 
الربتعرفه أشياءت ستة فه تم ويالجملة فيه، يفترقون فيما وافتراقهم فيه، يجتمعون فيما 



القلوبأعمال سلم4الة 

يكونألا ينبغي مما ذلك إلئ وما إليه والإمال بحاته ماا'-ته إلى المدعو إليه المدعو 
الكرامةمن له •؛ - س رؤيته ؤإلئ حنته، ؤإلئ رصاه، إلئ إليه، الوصول وءلريق فه، إلا 
وطريقإليه يدعو ما أحرنزت ثلاثة ذلك مقابل ق وتعرنه عليه، ندم إذا 

أمورستة فهذه عليه، قدم إذا والعداب الإهاتة من لل.ءووبم للمتجيب وما إليه، الوصول 
ومطالعتها®.ومثاهدتيا، معرفتها، من للعبد لابد 

القلوب:9مفسدات باام)آن الانتفاع 
الخمسة،القلب شمدات نتجنب أن بالقرآن للأنت٠اع أهلا نكون لكي ينبغي 

والتعلقالخلطة، كثرة ١٠ومنها؛ السالكينء ا؛مدارج كتابه ق أيقا القيم ابن وذكرها 
غيرمن والصالحين، الأخيار عير مع الخاهلة كثرة النوم؛؛. وكثرة والشبع، 1^^؛؛، اطه بنير 

بأحوالهموالرضا عليهم، الإسلام محاسن وعرض لهم، الحق دعومم، 
الميثة،والأحوال المنكرات هده تغيير إلئ معي غير من فيه هم ما على ومجالتهم 

بثيء.تنضر فلا قرأت فمهما للقلب، مضمدة هده 
ولاحركة غير من يقفلة وأحلام ونتمى... نتمص الأمنيات، تمني أي؛ التمني! 

يفد، ؛^١٤افه بغير التعلق وكذلك نتمنئ؛ فقهي دعوة، ولا عمل ولا نشاط ولا فعل 
اد.إنأيما القلم، 

بالقوآن:الانتفاع فى الذنوب أثر 
القلوبعلئ السيئة الأثار من لها فإن ومعاصينا؛ ذنوبنا نخاف أن وينبغي 

لمب•عاقل أي علئ يخفى لا ما والتأثر والتدبر والوعي والفهم القلوب، بين والحيلولة 
الذنوب:من الخوف ص السلف من نماذج 

كلمته—ق الشيح فضيلة ذكرها ~التي الزنوب، ذكر أعيد أن إلى بي حاحة ولا 
تأخير.أيما وأخرتنا سيقتا، بمن اللحاق عن وءطالتنا ندرتا، من حهلت، التي الذنوب 

منينبغي ما على الدلأل'ن 3، ويكفي الخوف أسر نخافها أن يجهيط الذنوب هده 
ذكروالذي آمحمحق عود مبن افه عبد وهو؛ ذللت،، على مثالا أذكر أن الذنوب خوف 



والةر1ن؟محيا كيف 

ببمداانتفعوا لما ألتهم وعلى قلوببمم، ق الحكمة يتابح تفجرت ممن أنه الشخ فضيلة 
العفليم.القرآن 

إلىالممتن من وكان الإسلام، إلئ السامين من تمحك عود مبن اف عبد كان 
اشرسول 

عنءصحيحهء ق لم مرواه ما اف رسول عند ومكانته نضاله ز وأذكر 
أؤ؛ب—حهث وس ؤ المائدة؛ سررة ل تعالئ توله نزل لما تال؛ ه نفعود مبن اض عيد 

آدزأو»امنوأمم وعياوأأثدىت>  ١٣١٠فاطعي_أإداماأقموأ^ثملح رء_ياو^ثإحس ؛١٠^١ 
نيلمسعود؛ لأبن افه. رسول نال [ ٩٣]الماثلة: .اه ؤآممت ويصتنإ م؛ -م 

عنأيصا ا؛ لم مررصحيح وق لم® مررصحيح ق هذا ،. منهمءار أنت منهم، ررأنت لي؛ 
أحدهمافقال جلسا، تمحك مسعود ابن وفاة يعد الأتاما موسى دأبي، الدري عود مأبي 

الآحرثفقال وفاننه- بعد عود مابن مثل يقي هل ~أى؛ مثله؟ بعده رك أراه للأخر؛ 
غبنا،ا.إذا ؤيثهد حجبننا، إذا له يؤذن كان لقد ذاك، تلت، لأن 

إذااض. رسول علؤن، الدخول ق له يؤذن كان عود، مابن مثل منا ومن أي؛ 
الثدييمرصه بعد ه افه رمول عر عود مابن دخل ولقد غينا، إذا ؤيشهد حجبنا، 

لمبينما له، وأذن ه، وفاته وقبل الخميس، يوم ق للملمين الخروج من وامتاعه 
الونتؤ.ذللن، ؤ، المأءا؛ة من لكثير يؤذن 

®ندمتنال؛ تمحك موسى أبي عن لم® موررصعحح البخارى« ارصحح ي رأيئا 
النيييت، آل من إلا وأمه عود مابن نرة|، لا زمنا فمكثنا الأثعريين، قدوم ؤ، وأخي، أنا 

المكانةهذه وق عود، مابن مكانة ق هذا ه®. عليه وخروجهم دخولهم لكثرة .، 
أماالخهلابv، بن وعمر عود مابن عن وغيره، أحمد الإمام أخرجه اخر حديث، 

ظهرعن الماحق، يملي بالكوفة رجلا أن تقك بعرفة وهر بلغه فلما الخءلاُس، بن عمر 

)٩٥!؟(.ملم أخرجه )١( 



القلوبأعمال سسلة 

الذيهر عود مان أن عرف لما إلا عنه ير ولم ئرامحه، وارتعدت غضب قلب، 
هذاق منه حق ومر أي؛ بعد. منه أحق ومن نال• تلب، ؛لير عن ا الصاحفيملي 

اضرمول وعنده صمر ي بكر أبي عند كنا لقد عود، مابن من أحق أحد فليس الوقت؟ 
كدنانشما إليه، فاسمعنا بمالي، قاتما رجلا فوجدنا المسجد، فأسنا وحرجنا أنا، وه 

القرآنيقرأ أن أراد لأمن وعمرت بكر لأبى ه نال ■" عود مابن أنه "وعرفوا تعرفه أن 
ء؛د،،أاآ.أم ابن بقراءة فليقرأ، عفاكماأنزل 

عودموابن والسلام" الملأ، "عليه فقال الدعاء، ل وسلع لسعود ابن انتهى تم 
الونعيم■' يرتد، لا إيمائا أمأللئج إي اللهم وئالت عري مابن فرعا تعهلهء. لأمل يسعر؛ لا 

نميق فقلت، ء؛ههت عمر تال الخلد. جنان أعلى ي محمد نين—، ومرافقة ينفد، 
لماقإنلث، له؛ فقلت، مبقنى، بكر أبا وجدت لأبثره أتيته ذلخا عليه.' 'غدوت إذا لأبشرنه 

الختر•

وففاله.عود مابن مكانة ق يروئ أن يمكن ما بعض هذا 

هذاكان ، كيفنرئ إذن فتعالوا عليه، ووقفتم منه، وتأكدتم هذا، إلق ابمهتم إذا 
وأينهم أين لتعرف الذنوب، ويخاف ويهضمها، ه نقعلئ يزري الجليل الصحابي 

ماض ونحن نامل ولا لا؟ا حراك ولا وقفا ولماذا هم؟ا وصلوا أين م نحن؟إ 
الذنوبهذه عن نق،لح حتى الركم، هذا ندرك أن الميثة الأحوال هده من عليه نحن 

القرآن.ق التي الرحمة وهذه الهدئ، -بمذا قلوبنا نحتي وحتى والعاصي، 

ابنسيرة 3، الدمي أخرجه ~كما صحح باساح أبته عن المحمي ابرامم عن 
ماذنوبي تعلون ،رلو زءإفهأ عود مبن افه عيد قال قال؛ الأول" الجلد ق عود م

وأيذنوبي، من ذبا غفر افه أن ولوددت رأسي، فوق، الراب ولحثتتم اثنان، عمي وض 
القربانكانت، ؤإن حتى ذنوبي من ذنيا لي يغفر الله أن وددت روثة®• بن اطه عد دعيتإ 

(.٥٩٦١)الجا*عُ ءصحتح ل الأيامحإ العلامة وصححه ٧(، )ا/ أحمد أخرجه )١( 



ضفنمياب1يأن؟
٣٥٣

ررثة؛بن اض عد يا أدعئ أن الذنوب من ذنبا ليغفر يقدم الذي والشيء ذلك إلى 
السابقونالسابقون نهم ؤإلأ وتواصع، القس علئ إزراآ هذا ؛ ٧١معتئ رت٠رمن 

وأرضاهم.عنهم اف رصي 

هذهبما أحتم يكلمة سيرين لاين كلام على معلما الداران( مليمان أيو ؤيقول 
اضرحمه ميرين اين ننرئا منها، الخوف عدم ومن الذنوب، من التحدض ل الفقرة 

®إلنقال،: ه، نفسيرين ابن فحاسب سه، حس حدا عملتم كير بدين تدين تعالن، 
حذاوجزاثي عقابي أوان هو وهدا مقلص، يا له• نقلت ستة، ثلاُين من رجلا عثرت 

أتوا،أين من فعرفوا ذنوبمم قلت نال،: اثماراق؟ سليمان أبو علق فبماذا الذنبء، 
محتد،إُ•أين( من، ندر فلم ذنوبنا وكثرت 

مممبمَوباوثاآت؛ءءطممن ؤ نمالئيقول؛ والذ مصسة لأحدهم حصلت، إذا 
الونبأن عرف وبلاء ذنب أصابه إذا •٣[ ]الشورئ: 'كميقؤبأكلوبعموأعنّيو 

أمابحث، كثير إلئ يحتاج فلا قليلة، ذنوبمم لأن يعرفه؛ البلاء؛ حذا تسبب الذي هو 
كثيرةذنوب لأبما معين؛ ذنب إلئ البك، نرد أن نملح لا ببلاء أصبنا فإذا نحن 

وعثليمة.

*إنكماكابم>،ت من، أديكهم لمن، ايخاديء *صحح j كما ق أنس، ئال دلقد 
منه النبي عهد علئ لنعدها كا إن الشعر، من أدف، أعينكم 3 هي أعمالا لتعملون 

نظركمق تحمروتما أعمالا تعملون رأنتم قوله: ومعنن المهلكات، يعني؛ الموبقات،. 
بماتتهيتون التي الذنوب هذه نعد أي؛ نعدها،؛ كا ونحن كالشعر، دقيقه وحسبانكم 

فلمذنوبنا وكثرت أتوا، أين من( فرنوا ذئوبمم *ئك الموبقات من المي. عهد ءائ، 
نرتمح!،®•أين، من، ندر 

التيالشروط هذه تحقيق إلئ ؤإياكم يوفقنا أن وتعالو،~ "تارك افه فنسأل 
حولولا المستعان واض بالقرآن، نحيا لأن تؤيرلتا والتي بالقرآن، للأنتفاع أهلا تجعلنا 

وصحبه.وءالئآله محمد، نبينا علن وبارك وسلم اش وصلئ بالذ، إلا نوة ولا 



القالوبأعمال سالسلة 

شوامأتدئ المنهجية 

اوسؤالث

تويتييداية ي تمحش فهل جدد، تاب أنا السائل! يقول محقر، الشخ فضيالأن 
طيةمن سممت، كما التئستح عوامل من إنه حسنا وتفسيره؛ القرآن قراءة على بالتركيز 

وحديثا؟وعقيدة نقه من العلوم مختلفح ق القراءة أنؤع آم العلم، 
الجوايط:

وبعد؛ف، الحمد 

التايينمن يجعلنا أن افه ونسأل للتوية، نحتاج — اممه ق الإحوه ~أيها كلنا 
الأوامحن•

شيءأي على تابوا، لما جميعا والعرب تايتا، عندما الأمة حال ذكرنا رثي 
يوالأمحاس الركين، الركن هو القرآن ساروا؟! وكيف نلوببمم؟! حيت، وكيف تربوا؟! 
لمجمله،وبيان له، وتفسير شرح نة فالعنه؛ مع العلوم وكل والتربية، التزكية 

ذسإ.غير إن نمللقه، ^قييد 

علتهم"نعالي اش ~رصوان الكرام الصحابة وعمل له، ترجمة اض. وعمل 
وكلفيه، حير فلا الكتاب، هدا ه يخالفعلم فكل هوالأماس، فالقرآن له، وتفيذ ممليى 

بهيبدأ ما أوحب، فإن ولدللث، منه؛ لأستمداده الكتاب، هدا من فأصله آخر علم ق خير 
رفيهالتدبر، فيه اقيالأ اف.أ؛ كتاب علئ الإمال هو: تائب، غير أو تاتا ان الأن

التفكر.

مهماجزءا حصص فإذا النه، كتاب يه يزاحم لا بقدر العلوم من يّوع ذللثه بعد تم 
ذللث،بعد يجعل أن بأس فلا التفسير، كتب على والامحللاع وتدبره القرآن لميففل أساسئا 

تعلممثل• للقرآن، وتنفيذ تهلييق هي ما سئما ولا له، والمكملة منه، المشتقة لعلوم اس 
قاض أمر ويمتثل القرآن، يْلبق لأنه؛دللثؤ وصيام؛ وزكاة صلاة من العثادايت، أحكام 
وهكذا.الزكاة، ؤإيتاء الصلاة بإتامة القرآن، 



نحيا3^_ 

ؤإنالقرآن ز والعمل التدبر عن سعده ذلك، من أبعد بعلوم ه نفيشغل ولا 
والتقدبالرجال بالاشتغال توبتهم عقب فييدءون الشباب ؛مضى يشتغل كما حما، كانت 
وبعضالملم، لهلال_، الصحيحة البداية هذه ليت والتعديل، والجرح الرجال( )نقد 

يبدأوبعضهم العلماء، يي٠ث والخلاف، الفقهية، الفرؤع من بالإكثار يشتغل الإخوة 
منكله وهدا ذلك،، أشبه ما أو المنهلق، أو القلقة بقراءة سدأ وبعضهم الفقه، بأصول 
رجلاأن المالحين بعض عن جاء فقد الأساس، هو فالقرآن العلم، محيريق ل الخنأ 

وليتعلمالقرآن، ليحففل له ابنا فأرمل عنه، لشغله القرآن يحفظ أن يستقر لم صالحا 
أرئسورة حفظت، أبت،، يا قال؛ رجت؟ لماذا بتي، يا أبوه• فقال الولد، فر-ح القرآن، 

آ'لأزضص 0 ^١۵ ألأني زلزي، >إذا فال: هي؟ وم، ٠ال: كفتني، فد أما 
ىلنا ^١؛^< ى1ن أحتاتئا ق،!، ى @نتالآلإضنتاتا أَثنالثا 
نتنة,يا درة مثمتال هنثل ثمن أع1نلهلم. لذ1\،أثتوأ يثدرأفاس هرمذ 
]الزلزلة:س-رإ مثكتتاددرآ ممل ش و. 

معانيها،وتدبر حفظها إذا الواحدة السورة أن الإنسان يجد التدبر هذا بمثل أفول: 
القاو_،،ل جفاء أو القرآن، عن جفاء فيه مما كثير علم عن .تغنيه أمافيها، وتفقه 

المتعمانينالمجتهدين العلماء شأن هو مما ذللث،، أشبه وما الخلافيان ق كالدخول 
العلم،ق وتوسعوا تفقهوا ثم الإيمان، من وافرا حظا اممه~ شاء ~إن استكملرا الذين 
العلم،محللثة نحن أما علومهم، إلئ بحاجة الأمة لأن عليهم؛ متعينا فرصا ذللتج وكان 
القرآن،حذا وتزكيتها قلوبنا إصلاح إلئ بدء ذي وبادئ أولا نكون ما أحوج فنحن 

مفضرل.حق لكنه حما، كان ؤإن عته يشغلنا عما والعد 

عمرق لأننا ذللئ، وأفول افه، أثابمم الكرام ؤإخوق أولا، نفى أنصح حذا 
~وأصح ولمعرفته، العلم لطالب، المحيحة جل الفيه الإخوة على واختلطت، اشتبكتإ 

وحفظاتلما بالقرآن والإجحاف، الهضم كذللثج— أكون أن وأرجو ميالعا أكون ربما 
ه.افه كتاب هومن فإنما محير س فيها كان ما أخرئ، علوم مقابل وتعلما 



٣٥٦
التلويأعمال سلسلة 

الإسلاص:اك1وم قي ك؛ار11^1، احطاء __ 
السؤال؛

العالمق اشتهروا الذين القراء كيار س مجمومة شعلأن؛ سمد الشيخ فضيلة 
واستطاعيالقرآن، يحيون لا وكأنهم الإعلام وسائل ل أحارهم ظهرت الإسلام 

يامتضيف من ومنهم مرحي، حمل ل امتضيف من قمتهم استغلالهم، الإعلاميون 
واكئيلياتالتالفان يرئ أنه ف، يذكر صحفي لقاء ق احت«ع من ومنهم كرة، مياراة افتتاح 

الإعلاميينمن لهم يحاك ما حهلورة إلى القراء يشه أن الشح يرجومن الغئاء، ؤيبع 
الصدئ؟بهيا 

الجواب:

إلنالماص لهداية المارك كتابه أنزل اف أن حمنا تحلمون ض، الحمد 
قأو القبور، عش أر المآتم، ق ليقرأ الكتاب هذا ينزل ولم والآحرْ، الدنيا مصالح 

الثمن،الغالية الأصناف من عفليمتين دفتين بين مهجورا ليرصع أد الحفلات، افتتاح 
الحياة،مادة ص فيه محا علن الكلام مضى وما هداية، هوكتاب بل لا، ذللتا، إلئ وما 

أحلهمن الذي الهدف عن الكلام إعادة عن يغض يتدبر وكيف أسلافنا، به حي ا وكيف
—العمل هذا أرد أن ويكفيني المارك، العزيز الكتاب هذا وتعالى" "تارك افه أنزل 
القرآنقراءة ل سبقهم من بكلام المشاهير- من كانوا ولو القراء من به تام من علن 

الفعالهذْ عاى حجة سهرتمم بلغت مهما القراء هؤلاء يكون ولن ونمليمه، وتعلمه 
علىالفكر جامعي الخعقلين، المدبرين، الفاهمين، المفكرين، الأولين القراء بإزاء 
بأولأءالاحتجاج ؤيرك بمم يحج ولن مثلهم، يكونوا لن الكريم، القرآن آيامتؤ معال 

الآمحص
عنآثارا القرآن، حملة آداب ق ءالتيان ق تحلئ— الله —رحمه المؤوي ذكر لقد 

بذكرها،أكتفي ح-.( الله -رحمهم عياض بن والفضيل والخن ه عود مابن 
ررينبغينمحف4؛ عود مابن يقول الملوك، هذا وعلن الأعمال، هذ0 على كافج رد وفيها 

الماسإذ وبنهاره هو— تام الماص نام —إذا نائمون الماص إذا بليله يعرف أن القرآن لخامل 





٣٥٨
القلوبأعمال سلسلة 

الجواب:

أقول:ف، الحمد 

ق١^١٠!، فيكر الشخ تفضل —كما رللابدان للقلوب شفاء القرآن أن ريب لا 
اهرسول فعل وكما ، ٥٥١ميع كما به تداوئ رس حق، بالقرآن رالتداري ذلك— 

وتعالئ——و؛ارلث النه بإذن شفي — القرآبي للعلاج قابلا محله وكان ييتيع، ولم يغل ولم 
هوما إلئ أنبه أن أريد أق غير لوقوعه، شرط أيفا المحل قابلية ولكن ُرجود نالثفاء 

واقعنا.ومن حالتا من العبرة لنأخد أهم؛ 
أحالنا،به لتداوئ القرآن تحتاج أصبحنا الآحرة ونيتا الدنيا، عفلمنا عندما 

قلوبناتعالج لأن نجتهد؛ ولا عى نلا ولكننا والجهد، المالي وسذل ذلك، إلئ ونسعى 
—اض كتاب من بشيء الليلة ميعظنا واعظا عالما أو شيحا إن لنا: قيل: نلو بالقرآن، 

كمالمهجور• الكتاب ؤيربطنا:بمدا باش.٤،، ويل-كرنا القلوب، به يرتق وزعاليى~ تارك 
ايحضركيه؟ كم له؟! يجتمع 

ؤيحؤجبالقرآن، الناس يعالج بعيدة نايه منهلقة ق ظهر ند ما رجلا إن لوقتل• اما 
وخربترالرحال، إليه لثدتر العامة. به يتلذذ مما ذلك، وأمثال المسحور، ويفلث، الجان، 

الآحرة؟أونسيتا الديا عظمنا أظ علق دليلا هدا أليس اش! مثحان اليارات،أ أكباد إليه 

هدا®إن جأللي: قال اه— حفظه الشيح س سمحتم —كما البمري الحسن كان إذا 
جعلواالذين يلوم  ١٠٥١بحان عملا*. قراءته فجعلوا به، وليعملوا ليقرءرْ أنزل القرآن 

وكيف،للدنيا؟! نكستا القرآن جعلوا بالذين ، نكيفيه، العمل دون علتا القرآن قراءة 
اشمعصية ق امتخد.م وتعاق الجسد صح فإذا أجادهم؟! لعلاج شل جعلوه بالذين 
اف،حرم فيما وتأمل فتفكر المقل وقفى اض، حرم ما إلئ فنفلرت الين ئفت آس 

ربتا،كتاب س حظنا هاذا يكون أن كارثة! واف هدْ اف، حرم بما فنطق اللسان وشفى 
فيه.رسب، لا حما به الخلاج كان ؤإن 

يقيمما جعل أنه ه رحمته ومن كريم رحيم وتعالئ تارك اش إن اف، 3، إحوق 



نحياكيف 

أرالحاجة يقدر نهر لهم؛ صرورته بقدر لهم متيسرا جعله لضروراتبمم، الناس حياة 
الأمر.ذللث، ئيثر يكون الضرورة 

نفسإذا إلا يعيش أن الإنسان لا.طح الهواء إلئ بحاجة الماس كان نلما 
ولاحتكرفقراء لأمم الماس؛ أكثر لاختنق ^؛٤ الهواء كان ولو مجادا، اطه جعله الهواء 
ذلك.منعت اض رحمة ولكن الهواء، المجار 

تاركاض جعله أحد عنه يتغص ولا يحتاجونه، الماس لأن الماء؛ وكذلك 
والمة.الحمد وض أيديهم، بين موقنا وتعالئ 

كلي الأسواق ق بجاع ما أرحمي من هو به إلا للْلعام توام لا لأنه والملح؛ 
العليم-وهو علم لما أنه ذك وس ه، المالغة الحكمة وله الفضل، ولذ *أكان، 

ماكرعدونا وأن ١لثيهلان، س به تحصننا وصرورة القرآن، إلئ حاجتنا شدة شيء— بكل 
مجائا.العلاج أه؛ق الذ أءهلانا الا«م مجرئ متا ويجرى فينا، له ممكن حبيث 

آيةؤيقرأ المعوذتين، يقرأ أن يتهلح ض- -والحمد مرس كل إنسان، نكل 
لهله، شريلئ، لا وحده افه، إلا إله لا ؤيقول؛ البقرة، سورة س آحرآيتين ويقرأ الكرسي، 

فلامجاثا، ذللت، غير إلئ اليوم ق مّة ماتة قدير• شيء كل وهوعلى الحمد، وله الخللتؤ، 
كثر.أم قل مالأ تبدل أن ولا عالما، عتها أوتسال شيخ إلئ تذهب أن تحتاج 

ولاتمميع، فلا الله، بإذن الشيطان س ما ونعالكن تارك الذ حفغلك قلتها إن فإنك 
ماإلا وتعالئ؛ تبارك افه بإذن الحر يوذيلشر ولا بك، يتلس ولا الجان، يأتيك 

اضهثمكائن؛اش،وودث فيرم 

تلكأم أ أحد؟ عش تثق هل حالقءرا، ما شر س المامات افه يكلماُت، ءآعوذ 
تردلم أما فيها؛ يقال ما أفل الباطل س ؤيصحبها العلويلة، والقراءات البدعية الرقكن 

بلالسلم،؛ س أحد أو الصحابة يعملها لم أكثرها كان ؤإن ه، المي عن مرفوعة 

؟(.u'A)سلم مأحرجه )١( 





نحياكيف 

الألأممن للايدان وشفاء والشبهات، الشهران من للقلوب شفاء لقرآن ا٠ 
والأسقام.

يالكونالجراؤح على آثارها وتنلهر القلب، تداحل اض من خشية لخشؤع ا٠ 
والطمأنينة.والانخفاض 

شهداءيالفل توامون لأتم إصرايل. يني أنبياء مقام يقومون الإسلام لماء ع٠ 
المنكر.عن ؤيتهون بالمعروف، يأمرون ض، 

قمنه بالقرآن بمحيا أن إلئ أحوج . معثه بعد الأيام من يوم ق العالم يكن م ل٠ 
الزمان.هدا 

*  **



٣٦٢
القلوبأعمال سنمالة 

الولاةآة هع وقفات 
آلهرعاى محمل، رسوله علئ وبارك وملم اش وصلى العالمين، رب فه الحمد 

أحممن.وصحبه 

بعدتأما 

الشارحالإمام ذكرْ الذي العظيم الحديث شرح نكمل وتوفيقه تعالى افه نمفل 
والحكممنه طرثا ذكرنا الذي الولي حدث وهو الولاية، عن حديثه صمن رحب ابن 

ماآحر وكان تعالي، افه رحمه رحب ابن الحاففل الإمام تمح من طاتفة وقرأنا فته، 
الذينأوصاف من هقؤلؤ رجب ابن الحاففل عنه يتحديثا كان ما هو عنده، وقفنا 

الإية،وذكر تعالي، اطه إلي تقرب التي الفرائص عن تحدث أن بعد ؤيحبونه، اطه يحبهم 
محبيمدتحبوصمميم أفه ديبجءذثودق ش يرثديعم ءامتدأمن ؤ تعالى• قوله وهي 

اْ[.]ال٠ائدة: يىسلآشلأبخامنوهلآطهب ١^ءأمحيبج، 
مغبوJ١اا.لكان بحذافيرها الجنة له حصلتر فلو افه، فاته ررمن وئآفؤ! ^ ١٠٧١قال، 

حقاطه وعظم اطه، قدر وعرف اطه.ى، عرف من إلا قدره يقدر لا عظيم كلام وهذا 
قدره.حق وقدره تعظيمه 

فرض~ءائ مموئا لكان بحذافيرها، الجنة له حصلت فلو اطه، فاته ررمن ت يقول 
جناحتعدل لا كلها دار من يسير حقير نزر إلا له يحمل لم إذا ا فكيفالجنة~ أنبا 

بعوصة،،,

بعوضةجتيح اطه عند تساوي الدنيا ررلوكانت، المي فيها قال التي الدار هذه 
منالكفار فيها ويتمع بعوضة، جناح تعدل لا فكلها ماءاءرا،، شربة منها كافرا مقئ ما 

الالتي كلها الدنيا، هذه من الواحد الكافر نصيبا فكم الدنيا، هذه مائة إلي الرمان قديم 

(.٠٢٩٢)ل،صحح الألباق العلامة وصححه (، ٢٣٢٠الرمدى)أحرحه )١( 





المرة،ميراث وحمل اكين، هذا مرة ق وميثاقه اف، يعهد والوفاء انمءوة، هده يحمل 

الجهادذلك وذروة المنكر، عن والنهي يالمعروف، والأمر س، رسوله منة لواء وربع 
وسلاشس

 ،_|c الصفأت;هدم قيم[ تختأف، أم الأمة

دعوزإدأثن ؤولء،ئم قوله! ق بها افه أمر الم الؤمتة الأمة تكون أن فإما 
اش،ميل ي الجهاد لواء ترفع ا'ا[، صرازت ]آو 

اضفإن ذلك، تدعي كانت ءلادقة ارتدت كما أوترتد توحد، أولا مرحودة الحق وتنصر 
مثيلتعالئ؛ تال كما آحرين، يقوم يأي وموف دينه، يصح لن تعالى 

هدهبقوم وتعالئ مارك ^ ٥١فيآق [، ٣٨]محمد: .ب لايئُرأأتناتؤد تئ مما٠^٠٣١٢ 
تمم•صفا 

متروكةأمة هي - الصمات هذه قيها نتخلف التي الأمة أن علئ دليل وهذا 
عليهالط ؤييشاء، يما ويعانيها عنها افه يتخلى يل افه، أولياء من لمت، مخذولة 
عبادهمن يثاء يمن ؤيدلها حمعها، فيثتت، بيتها، فيما الفرقة عليها لط ؤيأعداءها، 

المصابمن ذكر وبما يالجؤع، ويتلهم يالخوف، فيتليهم الكافرين، أو المؤمنين 
هذهالن>ين القوم وهم باليديل، ويأق يشاء، أوكما المايقة، بالأمم حل اللدي وانمذات 

تمم,صفا 

انمومتين:على صفة 

موالاةعن والتحن.ير الأهمية، >رلْ الولاية— —موصؤع الموصؤع هذا كان لما 
تعالىاطه بم يأي الذين الخؤمنن صفامحتا من يكر المنزلة وبهذه المثابة بهذه الكفار 
الشيحعلل كما المؤمنين، على أذلة أتمم صفاتمم من فن«كر ديته، عن ارتد عمن عوصا 

أهلمن كان فمن انمين، ويحبون افه.، رمرل ؤيحبون الذ، يحبون هؤلاء بأن 
افهرسول اساع أهل ومن الصالحين، اش عباد من افه، محبة أهل من والإيمان، انمين 
ينظرونلأتمم الجناح؛ وحفص والشفقة والرحمة باللين يعاملونه معه، أذلة فإثمم — . 



٣٦٥
الولايةآية مع وقفات 

اف:إرمول راسيع اف ومر ومراده وهمه غايته ؤإلئ محويه، ؤإلمن ديته، إلى 
أحطألو محئ وقريهم، وخليلهم وحبيبهم، أخوهم فهو ذلك، بمقتضى نعاملونه 

ومنله، ومحته ياممه صالته لقرة عليه يغلفلون ولا ويتجاوزن، عنه يعفون فإمم عليهم 
الأموات.أومن الأحياء من اممه أحب من كل يحب أن لأيد فإنه حما اممه أحب 

عالمرحل سيرة فوجدت كتاب— —أي التاؤخ كتب من كتابا فتحت لوأنك حص 
صل،،،أي وبينه بينك وليس أحبسه — المنكر عن ناْ بالمعروف، آمر الله، إلئ دلع عابد 
الحالحذ0 سيرته وجدت ن لكن الدنيا، أطراف أو الترك، أو الهند، بلاد من يكون وفد 

ءن.ْق أمثاله من كثر أن تعالئ الله وتأل عته، وتترصى عليه، وتترحم تحبه، فإنلئ، 
الأفن.

أواّصين عن يقرأ المؤمن الإنسان أن إلا رابهلة أي هناك يكن لم لو وكدلكر 
أوالله عن البعد من وشأنه حاله هدا متهم رجلا أن الدنيا، أقاصي ق العاصرين 

يبغضه.فإنه — الله حرم ما وارتكاب ورسوله الله محالة 

إيمانبمقدار كون ومقداره ودرجته *زمن، كل فلب ل يكون أمر هذا إذن• 
محبةعقلمت، المزمن العبد قلبا ق تعالى اطه محبة عفلمتا فكلما فه، ومحبته الإنسان 

)ذلة(كلمة ولاحفلوا أمامهم، ذليلا للجناح خافصا فيكون اطه، وأحباب اطه أولياء 
أحديوجل فلا مكروهة إنيا مكروهة؟ أو الإنسان عند محبوبة صفة هو هل والذل 

ذلكوهع يحب، ممن أحدا بما يصف ولا إخوانه، حا يصف ولا يتمناها، أو .ها، يريا.
عندماالأخرئ الأية ق تال وتد رحماء، يقل ولم هؤلاء، وصف ق الصفة هده جاءت 
هزلأءشروط ذكر عندما لخن [، ٢٩]١^: ه ءؤر؛ءآءتيم بيتهم؛ فيما الصحابة وصف 

أنلخن إنسائا، ترحم قد لأنلئا الدلة؛ وهو الرحمة مجرد من أبلغ بوصف جاء القوم 
ودقيق،مهم، الشرط هذا أن عاى دليل فهدا ذللئ،، من أعفلم مرحلة فهده له ذليلا كون 

القوم.هؤلاء من يكون أن يريد لن منه بد ولا وصروري، 
عنيماالصالحين، علي شديدا الخزمتين، علئ غليظا إزساوا وجدت فإذا وعليه؛ 



٣٦٦
القلوبأعمال سلسلة 

فتتاأر رأى، قا أوخالفوْ دنياه، ق ظلموه أمم لويرئ حتى سب،؛ باي المتقين على 
ضالما>وان أو الولاية توجد أن يمكن ولا الصفات، هذه من أساسية صفة فقد أنه ؛اعالم 

بمائها.ما ترك من بد ولا وجودها، مع سئإلأ 

عسماالكامين؛المْ 

فقد~ علتهم غليظا عزيزا الكافرين ْع المقابل ول لامؤمتتن، ذليلا الإنسان كان إذا 
للكافر،ظالم أنه الكافر علئ الغلظة يعني ولا العدل، يتعارض،ع لا وهدا الشرطين، حقق 

وتجاهدهمعدل، الجهاد لأن نجاهدهم فإننا نجاهدهم عندما نحن وكلك العدل؛ هو بل 
جهدأو؛ءئمارراكقتنألنى جخ؟ فقال: رسوله. تعالى اه أمر كما عليهم ونغلظ 

[.١٢٣]1^: وبملمرأِطإبملأه وقال: ٩[، ]اكم؛م: ناغلطئيإه 
نعتيولا الظلم، نعتي لا حق هي بل اعتداء، فيها وليس العدل، مجن الغلظة فهل.ْ 

النيتبمانا من نقتل ولا يقتله، افه أمرنا من إلا نقتل لا فإننا نجاهدهم ونحن حس الغير، 
•وبالحق وبالمْل بالعدل مقيدون نحن أمورنا كل، فقير فتله، نر ع. 

يغيظه،ما منلثا تعالملر اطه عدو يرئ أن والغلظة العدل، »ع يتعارض لا هدا إذن: 
ؤإنماأويشتم، يسب الإنسان أن غليقلة بكلمة نعنى ولا غليغلة، بكلمة إما أمره، ويكدر 
وتجعلالكافر، هذا يبني، ما تما«م كأن إليه، يسي،ء عملا ؤإما والموقف، الحؤ، ق بالقوة 
سعيه.ؤإفشال كيد.ْ، رد j، وتجتهد عماله، 

فتحاربهحرثا، والمسلمين بالإسلام يريد كمن، ذس محن، أض، كان إن وأما 
الجزية؛ؤيدنع الثه، لحكم يخضع لم ؤإذا ،، ILJJlإلا؛شره يكف لم إذا وتقتله وتقاتله، 

يقتل•حص يقاتل فإنه 

هاتينوحشق اس 1لذال 

منكثير فيه يخطئ -حهلآ أكثر كان وليلك مقترنتين، تكونا أن لأيد الصفتان هاتان 
أنإل، الأمر يه يودى فإنه المؤمنين علن أغلفل من المؤمنين، علئ يغلثلون أتم الناس 

نفسق جعل، فالله ه، نفمن، ان إنكل يجا-ْ أمر وهذا الكافرين، مع يتساهل 



الولايةآية مع وقفات 
٣٦٧

العاملان؛هذان الإنسان 

والذلة.والرحمة، والرأفه، اللين، وممتضاه! الصب، أحدهما؛ 

إلخ.والمقاتلة.,. والشدة، والقوة، العنف،، ومقتضاه؛ البغض، والأخر؛ 
منيعص نتجد محالة، لا الأخر ل يخطئ فإنه أحدهما 3، أخهتأ الإنسان أن فلو 

وأحبهم،ووادهم، الكفار، •ع تعامل فإذا المسلم، عش يغلغل الكفار مع القول يلين 
-اه أعداء أمم وبين منهم، وحدر الكفار، ق وتكلم إنسان جاء ■إذا بحيث وخالطهم 

عليه.وأنكر أغلغل 

قسهلهدا فإن عليهم، شديدا وكان المزمنين، إخوانه علئ أغلغل أنه لو وكدللثف 
إخوانهإلى وحوله صرفه للكانرين عداوته من 

تجدهولا وقتا، يجد لا للمنمتين والعداوة والعيب، يالعلعن اض شغله من فتجد 
أنالمزمن عاى يجب ولذللث، الكافرين؛ اه لأعداء والعداوة والحرب، للطعن يضغ 

تعالئ.اض أمر كما ه نقيجعل وأن الدقيق، الميزان هذا يحقغل 

مايكل الكلمة هذه نأخذ أن يجب اْ[ ]المائدة؛ ه خم،أمحمحيرا تعالى• فقوله 
افعند له عز لم الملأخيه لم المذل فإن غضاصة، ذللن، ي وليس معس، من تحمله 
تفلرلا فأنت، اف.٥، يمطفيهم ممن يكون أن وهي العليا، الدرجة يورثه وهن>ا هد، 

إليه؛انفلر بل فيه، خالفلن، أنه ترئ اجتهاد ق أوأخهلآ عليكر، أخهلآ لم المأخاك أن إلئ 
لا؟أم اش محبة ق فتجتمعان ورسوله النه يحب هوممن هل 

يستشفعفإنه أحدا يحم، منهم أحد كان إذا أُبمم دنياهم أمور ل الناس عادة ومن 
منله تشفع لأنه فيعفوعه، مشكلة أي الرجل وبين بينه ولوكان حص يحب، بمن إليه 

الرجل•ذلك يمه 

محية:كل فوق ؤرسوله الأم محبة 

فيجب،تحثه الدنيا هذه ل مأءبوب فكل ^^٤؛، افه من أعغلم يحب س هناك وهل 



القلوبأعمال سلسلة 

الراللحلق الذي نمن الوالد، أحببت إن لأنك لماذا؟ منه، إليك أحب افه يكون أن 
الذيومن ريياك؟ حس لك حفغلهما الذي ومن للث،؟ سخرهما الذي ومن والوالدة؟ 

افه.إنه بك؟ والشفقة والحنان الرأفة تليهما ق أريع 
أحببتهاالتي الصفات أعaلاها الذي رمن حالتها؟ الذي فمن الزوجة، لوأحببت، 

اممه.إنه لك؟ سخرها الذي ومن حلمها؟ أوق حلقها ل أحلها من 

الذيرمن العلم؟ اءعلاْ الذي فمن أستاذك، أو معلمك، أو سيخك، تحب وقد 
افه.إنه الحبة؟ هذه وبينه ييئلثإ عقد الذي ومن ليعلملثا؟ سخره 

تعالى،فه وآحرا أولا فالفضل وتعقله، وتقدره، الدنيا، هذه ق تحبه من كل إذزت 
يحبهاأن بمبمجإ محبة اشد ولهذا حميعا؛ لهؤلاء محبتك أكثرمن اطه تحب أن فوجب 

ه.ورموله افه محبة هي الإنسان 

مإلؤ،سملكثك،ءإلأ^انك والأيجيار-رل وuتالعمرمحكللنبي.: 
كلمن إلك أحب أكون حص عمر، يا الأ تال: لا، الني.؟ أنره -هل نفي من 

منحص شيء كل من إلي أحب أنت اطه؛ رسول، يا الأن تال: ملث،®، من حص شيء 
أنبد فلا عمر، درحة مثل ق يكون أن يريد كان من لأن الإيمان؛ حقيقة وهذه نقسيأا، 

أيورسوله افه محة على يوثر وألا بمحب، ألا المستوي، هذا إلي الحال يه يمل 
والهديوالصلاح الخير حاءها إنما القس هذه لأن جنبيه؛ بين التي نقه حتن شيء؛ 

بمامل التي الوسيلة أين من والهدي؟ والصلاح الخير حاءنا أين فمن ؤإلأ غيرها، من 
افه.ئداش.قد؟لنذس،كانمن>سرّول 

اش.محبة ا9ا3م من 
الدرجةأهل من نكون أن أردنا إن تا أنقمن إليتا أحب، أأؤإةأ افه يكون أن بمبمبج 

لشرمحل الكافرين علن والغلغلة للمزمتين والذلة تعالئ، افه محبة هي وهكذا العليا، 

(.٦٦٢٢البخاري)أخرجه )١( 



الولايةآية مع وقفات 

يالجهاد،الغالظة على عقب ولذلك تعالئ—، اش —رحمه الشح ذكر كما ذلك، حصول 
اْ[.]الماتدة: ه سفيآشدلأبجامنؤسلآخ قال كما 

المحبوب(.أعداء مجاهدة المحبة تمام من 'افإو يقول؛ 

ولد؟وتعالئ سارك ض إن يقول• عمن ونكت نرضى ا فكيفاش، نصتا كنا إذا 
عنهم:اض حكئ كما اليهود تول عن نرضى وكيفا والنصارئ، اليهود ذللتا تال كما 

اليهود؛يقول وعندما ،٦[، ]المادة؛ ه مارا غلتمءموفوأبما مثلؤلت يرأش ؤدبملتآأ؛اود 
يدعيوعندما اش، رسل يكن*رون وعندما [، ١٨١محمران؛ ]آل ه لما، ؤش عتيد أتة ؤإن 

تكادالوي العظيم، الغرئ المنكر القول هدا عن وتنزه اف تعالى ولدا، ش أن التمارئ 
المحارئيقول نهكدا هدا، الممال وتخر الأرض، وتنشق منه، يتفهلرن المواُتا 
والمهود•

وأمااه، من تقربمم أما ويفلنون وأصئاتا، حجارة اش مع يمدون والمشركون 
الحجارة،هذه إلئ يصرفونه ورزقهم حلقهم الن-ى اض فحق الد، ومحن يتهم واسعلة 
اه،عرق فمن عثليم، أمر وهن-ا ذللت،، وغير والمور، والأشجار الأوثان وهذه 

تردراالذين - ٠٥١-أعداء هؤلاء بقتال اف إلئ يتقرب أن عليه يججؤ فإنه اض، وأحجح 
لمؤوتآبِ،وأإلأثداأثن^^؛٠٤قالتعالى؛ كما يه، أمحرمحم الن'ى له والإخلاص همادته 

^Ui،،فتركو١ ه[، ؛ CjJl]آلثنت دين ود'إك ^هطيثوأأئو،وؤؤأأؤكوء 
له.ليس ما تعالئ فه وادعوا افه، على والافتراء افه، غير همادة إلى وذموا 

أحثهأنا وتقول؛ الناس س أحدا تحمج أن يعقل محل الأعلى" المثل "وفه وأقول• 
مستحيل،البهتان؟ أعظم ؤسهته الافتراء، أعفلم عليه يفتري س تعادى ولا المحبة، غاية 
حبيبيهو نعم، فتقول• "مننك؟ فلأن يكن ألم ل• يقال الناس من الواحد إن حص 

يقول؛حاله ان قلمكرهته. وكاوا وكذا عليه، وافترئ فلائا، ابغض رأيته لما لكن وأخي، 
منوامم أحب، من علئ وكدب أحب، من ابغض لكنه شيء، أي ويته محتي ليس 

ومحته•محتي ما أتبع أن العاب فكانت عغليمة؛ محبة أحبه س حق وأبطل أحب، 



أشدالكافرين لعادوا الم1مة حق تعالؤي اش أحيوا لو المؤمتون؛ هكذا إذزت 
الماجاهالةيعد باليد يجاهدوا أن العداوة ومتتهئ المحثة، أشد المؤمين وأحبوا العداوة، 

منمعهم ؤيتممالون والثرهان، يالدموة عليهم الحجة إقامة عع نان ياليجاهدوا يالبيان، 
صفةكأما الصفة هده نأي ولدللث، منه؛ لأيد وهدا المجالدة، حال إلئ المجادلة حال 

لازمة.

أولازمة صفة المحية فهل آم[، لالمائدْ: ه ءؤمحتبلموءديJمآ ادٍاقت لوتآْالت، فإنالث، 
هودلإوآهمٍسآعزآء؛'هتين قوله: وكذلك لازمة، أنيا شلث، لا للمؤمن؟ عارصة 
انثهسبيل ق يجاهدون إذن وثابتة، لازمة أيفا عارصة؟ أم لازمة هي هل اْا، لالماممة؛ 
تجاهدولا افه، إلى تدعو وأن الدرجة، بيذه تكون أن المستحيل من لأنه لماذا؟ لازمة، 

المجاهدة.من فلأيي اض؛ بيل مق 

أحدقام ما أنه تعالئ الله منة من لأن تجاهد؛ أن لها لأيد مجموعها ق الأمة هذه 
عليهنزل ما فأول نوفل، ين ورقة من ه الميي علمه ما وهذا عودي، إلا الدين هذا بأمر 
يه،ابتلوا ما عرف ولا علم ولا قيل، من الأنياء أحار عن قرأ ئد يكن لم لوحي، ا. 

ذللت،،له ^j^^، أسى، قد كبيرا رجال وكان نوفل، بن ورنة إلى تمحك خديجة يه فأتت، 
لمثم مززرا، نمرا فأنصرك قوملث، يخرحك إذ حذعا فيها أكون لينني يا س؛ للمٍ، فقال 

ارأوفقالت ذللث، ميع عندما الني فتعجب، ومات؛، الوحي وفر توق أن ورنة يشج، 
فيهاهل ١[، ]العلق؛ رؤاه •نأق أئك، ؤآرأإاسحر؛ث يخرجرنتي؟ لماذا هم؟،ارا،ا مخرجي 

عودي.إلا يه جئت، ما يمثل أحد جاء ما ورقة؛ له فقال أوالأذئ؟ الإحراج يتطب شيء 
لأهليقرأ لأنه قبل؛ من للرمل ماصية ومنة قاعدة أئبما يعلم ولكنه الغسج،، يعلم لا وهر 

منفمنهم وأوذي؛ وحورب، عودي إلا اش إلئ ودعا الأنياء، من ني جاء ما أنه اتكتاب، 
إلنآخره•• ■ أو• حبس، أو أوأوذي، "لرد، من ومنهم تتل، 

تعالئافه يقول ولهذا افه؛ إلئ الداعية يصيسم، والأيتلأء الأذئ من ئؤع من فلابد 

(.١٦)*ومسلم )٣(، الخاري أحرجه )١( 



الولايةآية مع وقفات 

نيهفليس ى[، ]نمك: ه ؤ ورسوله. لمدْ 
نفس[ ٠٢الداريات: ] إؤ^اه ءالمحأّايراومن لثُ يبمؤلخ ين يهم ين أنين أف ما ُؤكثإش جديد 

بعثإن عاد، يا وتالوات وثيقة نؤح قوم كتب هل ؛ ٠٣]الداريات• ؤأماصؤإيمءه العبارة 
إذاثمود إلئ عاد كتت وهل تلنا؟ كما له نقولوا اش• اعثدوا لكم• يقول رسول إليكم 

أبدا.مما؟ كما له فقولوا هود إليه دعانا ما مثل إل ودعاكم رجل فيكم وبعث جاءكم، 
والردواحد، والإعراض واحد، الهلغيان واحدة، سنة هي إنما به، يتواصوا لم 

ضنوققةإكت>هادبماتعالويت قال( ك٠ا لأنه واحي.؛ 
أنلأيد الدين لهذا تصدئ من فكل كذلك الأمر دام ما إذن(: n[، ]القرنان: ؤنجيل.ه 

يجاهد.

انمنحأورةة

ؤيقاتلونيجاهدون، أنم صماترا من تعالى افه بنصر الموعودة المتصورة الطاثفة 
 )j كما افه، سيل )j حالفهماار١،.من ولا حيلهم من يضرهم لا ٠ الصحيحة الروايات

|ومنم،ورْ؛اوط1دقة تحام اانا1س امسام 
يمين!على المتصورة الطائفة تجاه والناس 

يقاتلون.نهولأء أع،داء؛ الأول؛ 

ولايخدبلوغإ.م لكنهم المنصورة، الع؛لاتفة ؤيوانقون يقرون أحرئ ٠لاتفة ^؛ ١٠١١
المنصورة،الطائفة من لمتا فهاتان يعاونومم، 

اامذمأورهثصفات من والجهاد الدعوه 

ومنمتهم، نليس خيلهم فمن وتجاهد، وتنهئ، وتآمر، تدعو، المصورة الهلاتفة 
منهم.يكون أن المستحيل ومن عدوهم، نهدا قاتلهم 

المراغمة،عقية المابعة: العقبة جآهؤ القيم ابن ذكرها الي المح العشان وس 

تخريجه.تقدم )١( 



٣٧٢
القلوبأعمال سانماة 

وعشةالشرك، عقية مثل: العميان ذكر نمدما منه، يد فلا الجهاد، يي والمراغمة 
أنأحد يستملح لا التي العقبة لكن الكبائر، يرتكبون لا عباد شٌ يوجد فإنه الكبائر 

منأويخر عيرا عليه تعاشر اض يالط أن لابد المراغمت، مر أويتجاوزها يتداركها 
يؤذيه-ومن يعاديه 

قالعندما الفارسي، سلمان قصة ارالفواJداا ق ه نفعن ئٍأإ؛أاب القيم ابن ذم رلهذ-ا 
الأممنالته الذي الخمناب هو ررهدا فقال: القيد. أو ديتتا إلا تعود أن إما أبوه- له 

عندماأحمد الإمام به حرف الذي الخaلاب ءومو الإمام: تال تديم، من لأنثيائهم 
مخسيخنا تيمية لابن ثيل الاذ-ي الخهلاب وهو مخلوفر، القرآن بأن القول رفض 

لاا<.نل الذي الخناب وهو الإنلأم 

من،يناله ؤإما ملتهم ؤ( يعود أن إما الأحير- الجراب ْر وهذا منه، لابد فهذا 
ثملكما الحال وصل وربما أوأذئ، أوإحراجا، أومحلردا، رجما، يتمليعون: ما الأذئ 

يحرقأن إلا الأمر يصل أن نادرة وحالة عجيسا، شيء ء-ال-ا الأحدود، بأصحاب 
تعالااش حكمة ولكن، مستمرة، الأمور وتبقى ملكه، إلا المللث، ؤيرمع المؤمنون، 

هلائم لومه بجامن ولا ٌيزاأش ؤا ؤبجهديك فال• كما هذا، من، لأبد أنه اقتضت، 
اه[.تاوات،لة: 

القرآنوكل وعجيبة، حكيمة معاي قيه اْ[ ،: Ju'lji]ؤدلأ؛ثامنلزسلآحه موله: 
بأنممووصمهم اْ[، لالماJدةت ؤبجث؛لموثموئدآه توله: لكن، وتأمله، تدبره لمن ذللت، فيه 

نسممليعصفات كلها اف، سبيل ق يجاهدون الكافرين،، عش أعزة المؤ»تين،، عيب أذلة 
أنيريد الذي المتخلف، للإنسان صروؤية وص منها لأبد لكن معروفة، إم-ا نقول- أن 

ديته.يتمر؛4 وأن تعالا اض يمكنه 

الحق:ه9ل من الخ9ف 

تولمن، بمنعه لا ااتاّر، من، كثير اْ[، ه لأخ قوله:لكن، 
أومريتا كان فإن اللائمين،، لوم إلا فيه والاستمرار الدعوة محلريق ق السير أو الحق، 
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ولاتوذئ، أن أريد ولا عليك، وأشفق وأعزك، أحبك، أنا فلأن يا قال؛ محبا أو صدما 
يحيه،كون ند وقملا محرما. تقعد أن أؤيدك يخازل، أن أريدك ولا ماز، أن أريدك 
اللائمين.لرم من هل.ا ولكن 

لنا؟يقئ فمن تموت أن عليك أحاف الجهاد، تريد آمه؛ أر أيو0 له يقول ئد وآحر 
٠إلخ ١ ؤ. يعدك؟ من نذهب أين 

وحربالنفسية، الحرب اليوم؛ الناس مصهللحات ي نمى أحرئ حرب وهد، 
إلايوجد ألا لك• يقال وئد يتجتب، أن جدا المهم من اللوم محذا أن والمهم الأعصاب، 

وندعو،ونقاتل، ١^٠^١ نريد كلنا الجنة، تريد وأنتج وتجاهد؟ الكفار تقاتل حس أستن، 
اللوم.يأتيلث، أن ق هي المشكلة لكن لصرن أوعذيتإ ولوأوذيتج وننهئ، ونأمر، 

لكنيوثر، فلن العدو من كان لو لأنه العدو؛ من يكون أن شرطا ليس واللوم 
الحنونالمشفق الناصح صورة وق الموافق، ومن المحب، من حاءك إذا المشكلة 
لالجهاد وترك-؛؛، تعالئ، افه أمر لركت؛، أطعته لو لكنلث، مصالحتك، علئ الدءوب 

هؤلاءيصطفي تعالى فاطه للتج؛ تعالئ افه يريدها التي الدرجة عن ونزلت، افه، سيل 
مقامؤيقومون يقفون بحيشج الأنيياء، كمقام المقام، عنليمة عالية يدرحة الأصناف 

نعمعنها، ينزللت، العظيمة الدرجة هده افه، إلئ ؤيدعون النبرة، ميراث ؤيرثون الأنيياء، 
عنيتزلك لكن والخير، الحق ترك أن يريدك ولا الدين، من يخرجلث، أن يريد لا هو 
ومنالأحتار، وُن المؤمنين، من كنتإ ؤإن لهذا، بالنسبة بعيد مقام إلى المقام هدا 

أنتجالذي الغرض هر هدا ليس لكن الجنة، ؤيدحلرن حير عاى هم الذين المالحين 
يستحلفه،وأن يمكنه أن يريل. فيمن أقج؛ةا افه يريدها التي المنة أو الشرط هو ولا تريده، 

ويظهرْ.ديته به ينصر وآن 

لائم؟:ل9مة الأم ض الإنسان يخاف لا لماذا 
ولااْ[، ندة؛ ]lJUه ؤوية\جوةؤنثلائم الجاسبؤ؛ بهيا دائما الإنسان يهتم أن يد لا 

والمنة.الكتاب وبميران حما، أعماله دامتتج ما أيدا يحاف 
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الأمورق حس الحق يتحررن دائما كانوا عليهم— تعالئ اه —رصوان فالمحابة 
لأتم.لومة اله ق أحاف لا بأق ذلك أحدمم ويعلل المستحبة، المنن وق النووية، 

ابنيقول يتادبروءا، أن العالم لطلبة جدا الهم من الأية من الجملة هده أنول؛ 
قفالجهاد وائما الأحبوب،، أعداء مجاهدة المحبة تمام من ارنإن رحجا 
إليهالدعاء بعد والمنان، بالميمؤ إليه الرجؤع إلئ افه عن للمعرصين دعوة اطه مييل 

بعمّهم!نال كما يا؛هاا، كلهمإلئ الخلق اجتلاب يحب فه فالمحب والرهان، بالحجة 
اطه:ق؟ؤ؛ئ•يعص لم أحدا وأن قرض؛القاريص، لحمي لوأن وددت 

ف،تعظيمه ومن اطه، حرمات تتهالث، أن وغيرته اطه، دين علئ غيرته من وهذا 
يقرضأن بذؤ افه، حدود يتعدئ أو افه يغضب أحدا أن يريد لا فه محبته ومن 

سؤ•افه يعصى ولا يالمتا;ئض 

أحداأن يرصى ولا له، طائعين فه ميدا كلهم الخلمح، يكون ان يحب فه فالحب 
والرمح،ياللتن إليه الدعوة يجب لم >( ٠٠١٠تالت حدوده، يتجاوز أو اطه يعمي منهم 

الجنةإلى يقادون توم من ريلث، عج.؟،  ١٠ت والعنف، بالثدة الدعو؛ إلن احتاج 
بالملأسلءرن.

رصيحبيبه، يرضي ما غير للمحب، هم لا اْ[، ه لائمو لومه ؤرلأبمثامن 
سخطء•من، ومخط لصي،، من، 

اليجؤ؛أ،فيأي وبثنانية، يروحانية يتكلم القيم ابن كعادة عادته رجب، وابن، 
اللأما الموصل أو الفقيه بكلام يتكلم لا وكأنه بالشعر، يستشهد ثم أدبية، وعبارات 

الجميلة،الأدبية التعبيرات هده يُثر ؤييدأ والأدب، الشعر واحة إلئ فينتقل تكفي، 
فمنّخ0ل، من وسخهن رصي، من رصي حبيبه يرضي ما غير للمحب، هأ ءلأ ويقرلت 

الأبيات؛برنْ أتؤ، ثم المحبة، ؤ، يصادق فليس يحيه من هوئ ق الملامة حاف 

)*ام(.الخارؤ، أحرحه )١( 
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دممتقولا نكم عمت—أحر فليس أنت حث بي الهرئ وقف 
وماللفليالمني ذكرك لا حثلذيذة هواك ي ة الملامأحد 

الحب،ق العرب قالتها أيان أبمغ إئبما الناس• يعفى فيها يقول الأبتات ®وهده 
أرالأبيات هذْ حق ق يقال لكن أبغ، هذا غير أن أنت ترئ رقد ذرتتة، الأمور وهن-ْ 
الأحر!البيت ل تال ثم المحب! وق المحبة ق نيل ما أبغ إما القصيدة! هذْ 

يكرمممن لديك ان المهأين حاهدا نفي فأهئت وأهنتني 
تال!ثم مي، أهنت، أحللثج من أي! 

ذكركسنيا0ومااحثلذيذة هواك ق ة أجداللأم
يقول!كما بلئ،، يدكروم نهم حبلت،، ق يلومون( لأنه أفرح؛ يلومومحء< *0 م، 

ك،ببالرت محلآي لقدسرق اءة يمنلتني أن اءم، مئن ل
ألرحأنا تحبني، لا أنلث، عنلثا يقولون كلما يقول! الهوئ، شعراء أحد قالها وهذه 

العميق،العظيم الم، هدا إلئ فاتغلر يبالك،، محنرت أزٍإ عندي المهم لأن يه؛ 
كمايذكره، اض أن يستشعر فإنه اف ذكر إذا المؤمن شعور يكون كتف لكن  ١٥١بحان 

فإنيذكري، حين معه وأنا بي، عندي ظن عد ءأنا القدسي! الحا-يث، 3، آأهة افه يقول 
الغنيسبحانه والأرض موات الجار أكرا الله نضي؛ا. ق ذكرته ه تفق ذكرق 

ه. *مئ لي أئن حمما؛ى قاآمح؛ب، وم، أنم هث؟' ون • يقول الذي الحميد 
.هأشيث ئرآ'نيّ ؤأثه آئو ح أثرقرأ؟ ثلإل،اآلناس ه ؤ ؤيقرل! ٨[، 

كهذا،الدنيا ق حثيب، أي! مسيا. ق ذكرته ه تفق ذكرق ءإن يقول؛ ~ [ ١٠]ناطرت 
ملأحيرْطه((را،ي ملأذكرته ق ذكرق ررؤإن قال؛ ثم هذاذكره، أن يعلم واسْلة وبدون 
منحير هم نمالئ— افه عند ~المقر؛ون الأعلئ فالملأ الديا، ق ملأ من تخيلت، نمهما 
قال!عليلث،، أقرأ أن أمرق افه ®إن كعب،ت بن أبي للصحابي الشي. نال لما ولهذا هدا؛ 

(.٢٦٧٠)وسالم (، ٧٢٠)الخاوي أ-؛م-بم )١( 
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باسي،ىل:ص(ن.اش.ثمدذ/بي سام أوئد 
المحبوب.حق ق نيقولها الهوئ أهل أٌا الحقيقية، المجيه المحب يكون هكذا 

ولذلكمنها؛ لأبد والمشقة والتعب والتعلق واحدة، واحدة،والتضحية فالعملية 

إلاالغزل، وعلئ مرنه- ي-كما الحب علئ مململأ الناس أكثر من حتئ أحدا تجد لا 
فلاعذابا دام فما كتاباته، رعلئ أدرانه، وعلى سيارته، علئ عزاب الحسا ريكتسا; 

سثى يلنكن أجله، من وتمت شيئا، أمت إذا سم( بل شي،ء، أي اجل، من، نتعذب 
دالأءومن، افه.و، إلا الحقيقة علئ يحبا أن يستحق سي،ء ولا الحجا، ذللئج يستحق 
التيالأسان( هذه مثل إن افه يعرفون ومن الربانيون، العلماء يقول فلهذا أرهم؛ 

■؟؛ثهم•افه لغير تقال أن يلين، لا افه— —لغير الممويين، حم، 3، تقال 

يقول؛الحسم،، ق حدا عفليمة أييايت، له أبوفراس مثلا؛ 
حرابالمين، العوبم، و؛ينم، عامر وبثلث، بيني قليتاالذي 

ترابالتراب نوق الذي وكل هين الودفالكل لثا مشصح إذا 

ؤسيفإلى الرسالة كتب( فراس؟ أبا يا هدا تقول لمن، لكن، جدا، عفليم كلام فهذا 
لهفكتما تقاتلا، ال٠لااث( علئ احتلما لما لكن بمجيه؛ وكان عمه ابن الدولة وسيما اكولة، 

أحديتحق لا إذن والدنيا، الملك( علئ وأبناء وآباء مت،إحوة تقاتل، وكم الرسالة، هلْ 
وتراعيترافسما وأن العالمين، وبين بيتلثا ما ولوحرب عامر وبينه يينلثا الذي يكون أن 

أماشذ، ؤأهق اف، إلا تراب التراب فوق ما فكل، ذللثا عدا وما ورمته، ومحته، رخاء، 
الالتي الحالغة سبيل علئ يقال اعلأم هذا أن تجد فإنلئ، الفلر ولودققت، فلا، ءداْ ما 

الحقيقان.درجة إلى تمل 

لحقيقة.١ على يوجد وأن يكون أن يمكن، فه ية لنيا لكن، 

ؤدلأبجاؤ0وثلآخه.تعالو،ت فوله مفهوم j( الانحرافه 

(.٧٩٩)لم وم(، ٣٨٠٩)البخاري أحرجه )١( 
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فإنالوعاوئ، هده رمن الأشعار، هذه من تكثرون الذين للصرفية مدخل رهنا 
الحقيقةعلى المحة هذه حققوا الصالحين من يعدهم ومن والتابعين أقمحفيِ الصحابة 

عنالنظر يغض ~فقهل~ دعوئ نادعرها الصرفية أما وأحوالهم، قلر«رم ل عملا 
برذْيتكلم من إلئ نفلرنا ولو إيماب، ليت التي الخعمة ودعوئ والكذب، الزندقة، 
عندويكئ ونتشي تقرأ وأشعار دعاوئ، كلها لوجدناها والنوق والهيام والوجد الحبة 

اضرضوان الصحابة عاشها فقد والأوجاد والأذواق الأشعار هذه حقيقة أما سماعها، 
شعنا.-ها يتمثلرا لم ؤإن الصالحون، العباد اف، وأولياء والتابعون، حقيقة، عليهم 

حصلالذي مثل والأخر بمحبوت، ويتغزل يتكلم الذي مثل الصوفية فهؤلاء 
محكيابالفعل، أحله من وصحئ صه، وأكرم وأنفق، دأعطئ، لبدل، يحبا، ما على 

يقللم ؤإن ويضحي ؤمحذل ؤيدفع يحب الدي وبين بعيد، من المتمني هذا بتن الفرق 
المحعرءب٠هذا ق السعر من ييتا 

فقوله;أحياثا، العبارات بعض تعديل على تعالى، باش تليق الأيياُتإإنما فهذه 
متاأنسثا حيبي الهوئ وئفا 

فلاس، ورموله اض أمر كان حيثما وميوللث، ومحيتك رغبتك تقف أن يجب 
قعندك من فتزيد يغل لا تكون، أن يلث، يليق الذي هذا متأخرا، ولا عنه متهدما تكون 
عنهاالجال بين اروسط الحسن—; تال —كما السنة لأن تقصر؛ ولا منه ليس ما الدين 

•رسوله وسنة اش كتاب ق حاء ما عن تتأخر ولا تتقدم فلا فيهاُ والغالي 
توله;نم 

دةلديهواك ق ة الملامأحد 

لديدة.افد ؤئامة وق اش، محبة ق الملامة يجد أن المزمن الإنسان علئ يجب نقول; 

وقوله;

الاومفليلمني ذكرك الحث
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زوايامن زاؤية ق اثا إنوحدرا نإذا ه، أولياء يمومم من يعظمون إنما فقيها، لكونه 
ونالوا؛وأجلوه، وأكرموه، عفلمره، رثت وثيابه القرأن، ؤيقرأ ويسح، اف، يذكر المجد 

الأمرأن كان إذا فقالوا؛ شعرته، ذهب وأينما يه، وتثركرا به، وتمحوا لنا. اف ايع 
منؤيتركونا الناس، يحتقرها أفعالا ففعل الناس، مراد ، نخالفأنتا فالحل كدلانا 
~منه الناس ليصرف وسيلة وحد نما السوق ل يمشي كان بعضهم إن حص أحالها، 
فكرههيأكلها وأحل. السوق س حوزا صرق أن إلا — ؤيعفلمونه وراءه يمشون كانوا لأمم 

عنه،وتئرنوا فتركوْ وليا، ليس هذا ونالوا• الناس، 

الضلال،يعالجون الدين الضال،، المنهج أصحاب الملامتين، أصحاب فيقول، 
يعملوأن عليه، يلام لما يتعرض أن الإنسان عش يجب بالخطأ؛ والخطأ ؛الضلال، 

ذللت،.إش والغروروما والرياء العجب، ص لم فيعليها، يلام أعمالا 
ؤلأبجامنمحسلآدمه.تعالا؛ لقوله مح 

؛— والحكمة الفقه س افه أعهلاْ س وهو — جإ؛ئؤ تيمية ابن الإنلأم ئخ تقول 
يلوملث،حتى اش تعمي أنلث، تحتاج لا أؤ،ث يلوملت،٠. س تجد افه أمحير لهزلاع، اعجتأ 
عليلثاكلها الدنيا تجتمع المنكر؛ عن وانه يالمعروف،، وأمر الله، واتق افه، أًلح الناس، 

لونا.

وئذبنأوذي تيمية، ابن الإشلأم مخ أيما للوم وتعرض أحمان، الإمام لتم فقد 
استقام.لأنه له؛ تعزمحى هذا كل ونتع، وصلل وممر به، وشهر ونجن 

فسوفاللوم تهللب، أن غير ومن الته، دين على استقم بل حما، هدا ليس ئقول،ت 
فتحتسإتلام أن أجل، ُن اش شمع تخالف أن أما تمر، أن عليلئط يجب، وعندها تلام، 
هالئك، لمنهج مخالف فهزا والعجسإ، الغرور عنلئح يدغ حتى أوتخالفه اللوم، هدا 

واصعلهدوا،وأوذوا، وعدبوا، الخلق ولامهم الله، دين عض استقاموا فإم وأصحابه؛ 
توملئ،إن مأءما-، يا : للنبي يقول، ءلاو_ح أبو فهدا لامهم، إليهم الناس أقرب حتى 

المبينلمأيهيذللث،وقالواكذا، وعرضواكذا. فعلواكذا، 
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المنكرعن و\نٌ المعروف، وأمر الخير، وافعل الدين، على استقم أنتا إذن؛ 
افقال كما هي المنة، هذء لأن لائم؛ لرمة اف ق احدك لا وحينثذ اللوم، وسيأتيالتؤ 

اْ[.ندة: هلائم رؤبجهقدثفيسوآمدلأبخامنلنمث تعالى• 

أي؛اْ[، ]المائدة؛ ؤد'إكمحلممؤسمسدثاثه ثال،ت الصفات،، هدْ ذكر أن ويعد 
ؤيختارهم.يمهلفيهم من عر إلا بما تعالى اش يمس لا الصمات، هدْ 

يريدلا والذي منهم، ليكون يسابق؛ وأن ينافس أن لم مبكل وجدير حري إذن؛ 
وهذاالكرم وهذا الاصطفاء وهذا الدرجة هذه ينال نلن التضحيات،، هذه يقدم أن 

يملؤزك■ؤجم بمعل حما لايسل ؛ؤ يشاء، من برحمته يختمر ال،ه نضل هذا لأن الفضل؛ 
[.٢٢لالأنأ؛اء: .ه 

الشيحيقول ولذللث، ؤيمطفيهم؛ افه يختنارهم ممن لتكون تجتهد أن فعليلن، 
درجةيعتى• اْء، ]المائدة؛ عيُ ثاكح يآش يثاء" من يدنو محلآش ؤذ'إلئ، راوJوله؛ 

اْآ،]المائدة؛ ر ك^أليقيش الذكورة، بأوصافهم ؤيحيونه يحيهم الذأين 
ؤيروئنال؛ فيمنعه، يستحقه لا ومن فيمنحه، الفضل يستحق يمن عليم الخطاء، وامحع 

ذنيهغفرت، عبئا أحثبت، إذا فإنلث، ،؛ iljأحبامن اجعلني اللهم يقول؛ كان داود أن 
إقاللهم دعائه؛ ل يقول داود.ه وكان يسيرا• ؤإنكان عمله وتينن، عظيما، ؤإنكان 

اجعل-ملنااللهم ■ملن،، يلختى الذي الخمل وحبا يحيلنا، من وحبا حبلن،، أسأللئ، 
البارئ.الماء ومن ومالي وأهلي نقي من إلي أحبا 

اللهمنل؛ محمد، يا لي؛ فقال انمام- ي -يعتي ريي ررأتاي ه؛ المى وتال 
منوكان حيائ،(ارا،. ييالاو؛ي الن.ي الخمل وحج، يحبك،، من وحج، حيلثؤ، أسألك، إي 

اللهمعدك، حيه ينقعني من وحسا حيلثؤ، ارزمتى ءاللهم واللام؛ الصلاة عليه دعائه 
فاجعلهأحبا مما عني زويت، ما اللهم تحجإ، فيما لي قوة فاجعله أحج، مما رزقتني ما 

الترمديء.سنن رصعيف صحح ١٠ق الألبابير العلامة وصححه (، ٣٢٣٥)الترمذي أحرجه ( ١١





٣٨٢
القلوباعمال سلسلة 

منمحبوك بمام نلن بطالهم من البطالون منم إذا مقيم: كلام ارمز قال: 
وذكرك،.مناجاتك 

آثرشيء ءناإْ يكن لم اش أحب من الكتب؛ بعض ل اترأت المخي؛ ترقد محال 
تعالئض والمحب ه، تفهوئ من آثر شيء عنده يكن لم الدنيا أحب رمن هواه، من 

يومالرم أدل ذِت* الأمراء- عش مزمنا اميزا يجعله تعالئ -اض الأمراء عش مؤثر أمير 
هنالك.فيما الجالس أترب ومجلسه القيامة، 

ف،اجتهادهم طول من المحبون يسأم ولن والاجتهاد، القربة منتهئ والمحثة 
ويحبونه!يحبهم أته كيفا لاحظ حلته، ئ إ ويحبثرنه ذكره ويحيون يحثونه تعالئ، 
الحلق:إلى اش تحبيب ضرورة 

وكثيرحلقه، إلئ اؤيحثبونه وهي• جدا، عفليمة عبارة هناك الشيح وندأصاف 
اللكن ويكتفي، اض. أحب أنا يقول؛ المعي، هدا نى العالم وطلاب الدعاْ من 

إلئاف يصون كيف الخلق، أنى تعالئ اض وحبب الخلق، إلن تعالى الد تغص 
مداالناس أحب ؤإذا الخلق، مع العاملة وبحن والنصح، واللين بالرفق، الخلق؟ 

عنديتهى بالمعروف يأمر أوأنه أومفتي، عالم، أنه أو افه، يدعوإلى درأدْ المخلوق 
المنكر.

اش،إلئ تقرب التي الأعمال عمل لأنه اف؛ أولياء صفات، س صفة فيه أن فاعلم 
قمداهنة أو تبماون أو تنازل غير من يحيوضا، التي الخسنة اللينة بالمعاملة وعاملهم 

الحلوق.ذللئ، وأحبوا اه فأحبوا إليهم، افه فيجب الدين، 
أوموضوعاتبما س نكرن أن ت الواعظ وق الجمعة حطبه ق إحوانتا نوصي ولهن*ا 

اللهبنعم وتذكيرهم الله، نعم وبيان افه، إلى الخلق تحبيسج هو موعنلتلتج به تستفتح مما 
الوأنه والتفريهل، التقصير واستشعروا افه، أحبوا عليهم؛ افه بتعم ذكرتبمم فإذا علتهم، 

قالحكمة من وهذا واذزنوب، العاصي يتلك، النعم هذه يقابل أن ان يالإنيليق 
سكثيزا لأن عنه؛ يغفل قد جانب، هازا لكن والوعيد، أيقا اكخويفإ مع الخناية، 





^^٧===^==^=================تالقلم أعمال سلسلة ^^! ٠٠٦
_:a^JIراحة 

درنلهم راحة لا الذين رأولثك صفرته، وأهل وأحباؤ، افه أولياء ®أولثلث، يقول؛ 
رنه"•لقاء دون راحة المزمن يجئ ررلأ اةءإأ؛ااآت أحمد الإمام تال كما لقائها؛ 

نقدشاق، نهو به تعالى اض أمرك ما تحم؛ افّ، تلقى أن ثل شيء أي من فرتاح 
يالجهاد،وأمرك الض، عالئ وعظيما وصعتا منا هدا يكون وند المحق، بقول أمرك 
تنثركنت، ؤإن الفجر، لصلاة تقوم بالصلاة، وأمرك U؛،، ومجهد p_،، شاق وهدا 
مشقةفيها كان ؤإن تعالئ، افه داعي لتلي الصلاة إلى فتقوم ،ء، والدفوالفراش النوم 
iLlp ،، والمالكالميقايتخ، الزكاة غير الواحبارتح أو الواحية، الزكاة مالالث، من وتنفق
فلاوهكذا افه، محتاعق عن أعرض لأنه نرسك،؛ أو أحاك أو ايتلث، وتقاني إليلثؤ، أحعب، 
الدنيا.ق راحة 

الراحةالمؤمن يجد لا ترتاح؟ مس حيا، دمت، ما يركونلئ، لا افه أعداء إن ثم 
محامأنلأصمأسأممالئ: نال كما الملائكة، علته تثزلت، إذا إلا الحقيقية 

أنالإنسان يستهلح لا افه لقاء فدون [ ٣٠]•صيت،: .اه لأإققآفيكت،ومكدئى 
فيخافالخاتمة، حسن ه لتفيممن لا فإنه فرصا، شيء كل من ملم لو حس يرتاح، 
أمامه.مما والخوف اطه، من الخوف فهودائم السوء، بخاتمة له يختم أن يافه والخياذ 

عنهم؛افه حكئ كما كانوا ولهدا احلمأن؛ عليها  ٠٥١ولقي البشرئ، بهده بشر فإذا 
ذلك،يعد فأصبحوا مشفقين، كانوا [، ٢٦]الطور: .ه ؛ a_.L»أنلنا و■ نل ؤإقا»=ظنا 

ئدهنصيا بمسنافما ولا هى. والتتجة ثبدا هذا ههم تعالئ افه يت.ل مطمسقن، امتن 
ام[»؛^_: li]ه عقاآ-لمأ أدمن، لأئتثهألخئ ^^١٧ [، ٣٠]»اءرت .ه مب بم.قناحا 

حزنلا الجنة فجاءرؤت١ وحائفين، وجلين وكانوا مشفقين، حزينين الدنيا ي كانوا إذن! 
افهبنعم ؤيبثرون وسلاما، تحية فيها يلقون الطمأنينة، ؤإنما رجل، ولا حوف ولا فيها 

كانواالذين افه، أحياب، مجالسة أو لقاء ؤإلئ اممه، وجه إلئ بالتْلر ويتمتعرن تعالى، 
يرومم•والأن يروهم، ولم ال-نتا ل بمصومم 







١^^آية مع وقفات 
٣٨٧

اش؟:ولاية تنال كيف 

كثرةالوا»لت من ه اف إلئ انمد به يتقرب ما أعظم ارومن الئ-خت قال ثم 
عنالكلام لأن جدا؛ عظيم أمر هذا إذن؛ وتفهم®• وتفكر ير بتي رمماعه كتابه، تلارة 
.٠٥١إلئ نتقرب وكيف محبته؛؛5^_، تنال وكتم، اغ، ولاية تنال كيف 

البدننراممى اروأعظم ئجإإإ؛بمت قوله ق سبق ند وهذا بالصلاة، اش إلئ ،التقرب 
انملاهء.إليه تقرب، التي 

القرآن،ثراءة النوافل وأعفلم الصلاة، هي اغ إلن للقرب البدنية الفراتض فأعظم 
النوافلوأعفلم الصلاة، الفرائض أعظم جعل أنه جلبمي رجب ابن الإمام فقه من وهدا 
القرآن.ثراءة 

واعلماصتهلخت،، ما تعالئ افه إلى تقرب لرجل؛ الأرتر ين ■محاب ءانال يقول؛ 
كلامه،؛.من إليه أحب هو بشيء إليه تتقرب لن أنلن، 

مابمثل تعالى افه إلى انمد تقرب ررما قال؛ مرقوعا أمامة أبي عن الترمذي وي 
رجعنائذا مجوبمم، كلام من أحلئ الممتن عند شيء لا القرآن، يعني؛ منها،را،. حمج 

له،تقرأ أن وتحب كلامه، تحب، تحكح، من فكل الل*ديوية~ المحية ~قاءدة للقاعدة 
نفية.حقيقة وهده مكتوتا، كلامه تقرأ أو يخاءلثان،، أن وتحك، رسائله، وتبمصكح 

يتغنى،بل به، ونته يشغل القرآن، هو العيد إلئ شيء أحب يكون أن فالواجب 
الأشعارتعجبهم الدنيا أهل أن كما به؛ يتغنى أو سواه، عما به يغتني يتغنى؛ ومعنى 

لسانه،علن يكون يحيتا كذللئا، هو فيكون ؤيتن.كروما بما، ؤيترنمون بما، نيتغنون 
يه.ؤيتلدذ ويتلوء، يقرأه، 

وغايةقلوحم، لذة فهو محبوحم، كلام من أحلن المحبين عند شيء ®لا توله؛ 
كلاممن شبعتم ما قلوكم ءلهرا.تا ؛الو ءنهت تعالئ النه رصي عثمان قال معللوحم، 

.؛(.٩٩٣اأجاأع،ا)، رلصع-فل الألبان^ العلامة وصعقه (، ٢٩١١الترمذي)أحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

الناس.وقلوب قلبك، به احم عجسثا معيار وهلءا ربكم®®. 

ولوآيات، عشر أو مث\لآ صفحة إلئ يستمع أن يتهلح لا الناس س كثير ؤيوجد 
يقنله،أن إما أبدا، يهليق لا فإنه الثّريهل، لهدا أواستمع آيات عشر نقرأ احلس له؛ قلت، 
عنه)افه نال كما مطموس قله لأن باش— —والعياذ مشغول. أنا لائ،ت يقول أن ؤإما 

■١١[..ه ^^اماماؤاممسو0 
منشيء إليه يقذ لا بحث وأغلق عليه، مختوم مطثؤع أي؛ ومع؛يىت 

بالنه.نتعوذ الحق 

الخاليةوالأشعار الأغاق، محميع عاى يدمن أن كدلائإ، العجد يجعل ما أعقلم ومن 
حيريريه حئ قيحا أحدكم جوف يمتلئ ررلأن الحدين،: ي حاء كما الش اممه، ذكر عن 

سالخالية الأشعار هده أو الأغاي، سملع علئ طمنا أن فلو شراءرا،. يمتلئ أن من له 
يتحملفإنه أقل ذنوبه ؤإنكانت، ذللت،، يتهلح لا الأيات هده استمع له قلت، اض ذكر 

وهكدا.أقل بقدر 

ربكم®.كلام س شبعتم ما قلوبكم محليرت ءالو لهم: يقول الصالحون افه فعيال 
المعيار،هو فهن.أ قلبه، ق لشيء يصحفإ؟ أو ويمل يتمبإ ثم ويقرأ، يقرأ الإنسان لماذا 

حبيثاومرصا داء أن فاعلم إليه تستمع لا أو القرآن تهليق لا وحدما فإذا لث، لففانقلر 
•إليه وبادر الُلأج' إلى ارع وٌفاحتنبه، يداحللئ، 

إننيفيها؛ ويقول يشكو رسالة إلي أرسل الشباب أحد أن أذكر المناسية ويهده 
الوالأن القرآن، وقراءة احي، الموأحب، العلم، وأطلب، العلم، ءلاJة أحب، كنت، 

إلئيرده أن افه نأل كدا؟ وأصبمبحت، الجماعة، عن أتخلف، أصمت، حتى أسنطح، 
والصواب.الحق 

سكم انغلر الداء، يتفحل أن قبل الحلاج إلئ نبادر أن حمينا عليتا فأقول: 

(.٢٢٠٧الم)وس(، ٦١٠١الخاوي)أخرجه )١( 





اJقلوباعهال سانمالة 

الأحرارهذه رمن اء، رالمالمباح ق قرءرما وأوراد بأدعية يأتون أثم عندهم المحال 
المناة،ا،وراال،صون الممحمين،؛، وارالحمن الصغير(،، وراالجوثن الكبير،،، ارالجوثن 
بءالْليس لكن أصل، له ما ومنها له، أصل لا ما منها كثيرة وأشياء السعة،،، وااالعهود 

لملكن الحرز، صاحب اختارها الأيأتر من جماله يكون ما ومنها الهيثة، و7،ذْ الكيفية 
اف،فقاله عما أو القرأن بقية عن الآياُت، ترذْ فيثتغل الآيااؤتv، هذْ بتحديد اكنع يرد 
غيرمن شيء علئ القرآن من شيئا يفضل أن أحد يتهلح هل لكن القرآن، هومن نعم 

أنسيتهاف.

اضهو ررنل وأن الأيات، أقمل الكرسي آية أن أمحرتا الذي هر ;أأوا!ق اش نمثلأ! 
تبتيع،ولا نتح هانْ ق حى فنحن السور، أفضل الفاتحة وأن القرآن، ئلث، تعدل أحدا، 
كله.يه ونتلدذ القرآن، نقرأ ولكن 

بينفيحول وشهوة، فجور صاحب إما الخير وبين الناس بين يحول ما أكثر من ؤإن 
فيه،حير لا وما والقصص والأشعار، والمرسيقئ، والمزامير، بالغناء، القرآن، وبين الناس 

والأشعارالغزل فيها تجد الأخير، الثالث فرب إذا الليل، آخر j الإذاعات تشاهدون كا 
جاءوافهم الساعات، تلك، ق ترق، الناس، تلوب لأن العظcمأ اض سحان والمصح والهوئ 

الأول.هوالمحاب ط؛ وفتنة، شهوة لكنه رنيق، بشيء يرتقرها إليها 
الجاغيهلعم الحق،كالدى بغير لكن المحاجة ليد يأق الذي اكاي؛ الجانج، أما 

يشع.ولا لايغني ما أويطعمه المحثب، نشارة 
أعطوهمالمناجاة ؤيريدون الذكر، إلئ محتاجين الناس وجدوا الذين فهؤلاء 

المباح،ق افرءوها لهم: وقالوا المثروعة، غير والأذكار البدعية، الأوراد هذْ 
إلخ،٠. تناموا. أن تبل واترءوها الليل، 3، قمتم إذا واقرءوها اء، المj، واترءوها 

يغذي.لا ما فأطعموهم 
ورياحان١ا،وروحها، وحياتها، وترنمها، غذازها يكون إنما القلوب أن والحق: 

إ؛)هيأؤاش كلام بقراءة وشفاؤها 







الشيطانوأولياء افه أولياء 
٣٩٣

الإنلأمثح ذكر كما علم طلبة أر علماء يكونوا أن نيهم يشترط لا وتعاد" نارك 

الزولع،ومنهم ومنهم الخجار، ت قمتهم الأمة، هذْ عموم من هم نالأولياء 
وتقوئإيمان هي ٠الولأيةت العلماء، ومنهم القراء، ومنهم المجاهدون، ومنهم 

والتقرئالإيمان حمق من فكل [، ٦٣]يرض: .ه ثتمح■ وحقارأ لك<تاعأ آؤ 
ضفهوولي ورسوله. باض آمن من وكل الخاص، بالمعص وتعالئ شارك ض ولي نهو 

لماارتكاب أو تقصير من نيه يكون ما يمقدار ولايته تنقص لكن العام؛ بالممس 
وتعار.تبارك افه أوجب فيما أوتفريهن اض، حرم 

ورسولهاف عن جاء ما يعلمون بأمم العوام بعض 'ٌر يقفلون إنما والعلماء 
 Mوالإخلاصوالمدق الإيمان قوة من العوام مص ل يرجد نقد ؤإلأ التضل، ي

عندكما اuطة أو اص- الإيمانية الأعمال وكل والإنابة والرمة والرمة واليمن 
ماحدود يعلمون العلماء أن المزية! لكن الُلماء، يعص من أكثر هو ما أو العلماء، 

التقوئمن العلم لوتجرد ولكن مزية، أنبما سلث، لا وهده تفصياد، رسوله على اض أنزل 
صاحبه.يي لم 

عنأل يولم جهالة، عر بل علم، يغير وتعار شارك اف لوتمد الحامي ركدللث، 
ولوالعلم مجن للعامي يد فلا ذلك، ينقعه لا فإنه — بما يتعبد لكي الدين صرورات ل ليّه 
أنلآلآJإعلأءن.i>قظثأ تُانى: iال ك٠ا او>ال >يق عن كان 

كماهو بل فيه، خير فلا بحلمه يعمل لم ؤإن يعمل، أن لأبد والعالم ٣■؛[، ]الحل؛ 
^ضمممحوهالكنلييقوله: له المثل وتمانى شارك اف صرب 

الأمثلة.أسرأ من وهدا ْ[، لالجمأ>ةت آوحمافيءسق1ذاأه 
آزبمهث عقي محيل آل==قفإن َةثفي جظ؛ أحرئ؛ آية ل أحر مثل دو 

إرعلمه يه يود ولم بعلمه، العالم يعمل لم إذا هدا [، ١٧٦الأعراف؛ ]ه 
اتتؤأiبمادْ مل اشَ محش وانم، وتعار: اض-تبارك تال كما اطه.ق، تقوئ 



القلوبأعمال سلساة 

[.٢٨]فاطر; 

ويعرفونيعلمون لأمم غيرهم؛ من خشية أكثر القه يخشون الذين هم فالعلماء 
همرم•به يحط م اض.ما عن 

يشكلهذا نوصح أن ونستطح الأولياء، من هم والجماعت نة الأهل عوام إذن■ 
تلما:فإذا الشرعية؛ الألفاظ من الولاية وكلمة الأولياء، هم المزيشن إن فقول: أكثر 

السنةأت؛اع أو الجنة أهل أر المستقيمون أو المهتدون أو الممون أو الأبرار أر الأولياء 
واحد.♦المعي الشرعية الأوصاف، أو الأمماء هذه من اسم أى أو 

والمهتدونوالصالحون والمتقون الخاصة، وفيهم العامة، فيهم فالأولياء إذزت 
يكونذللث، فعلمي تترادفه، الشرعية الأوصاف هد0 وهكذا الخاصة، ومنهم انمامة منهم 
~أىتوالجمامة المنة أهل وعلماء الأولياء، عوام من والجماعة المنة أهل عوام 

إنهذا ق إشكال ولا الأولياء، علماء أومن الأولياء خاصة من هم الخاملون— اللخاء 
اه.شاء 

بالجنون:بالدين لمز 

المزال:

إنهيقولون؛ شأحءس رهناك يستسقون ذهيوا آناتسا آن الدعاءا كتاب،ركنز ق جاء 
لهمودعا سماوية، قلوب أم أرصية قلوب آتيتم لهم' فقال لنا، ايع له• فقالوا مجنون• 

علنالتعليق فما المطرأ يزل 

الجواب:

الروايةصحة عن الفلر -يغص القاتل يجرم لم إذن مجنون[ إنه تيةولونت همارة: 
يلالخلق، أعقل من يكون قد مجنون• إنه له• يقال ومن مجنوئا، كان بأنه ءد-مها~ محن 
المملث،التدين الشباب عاى يهللقون الناس مجن كثيرا أن والمشاهد الأن الملاحفل إف 

ق؟هةا،الثه ويخاف والشهوايت،، الثسهاُت، عن ويبتعد الحرام، يترك الذ*ى المستقيم 
وحصللأنبياء ذللث، نالوا فقد غراية، ولا مجتوئا، يسمونه — حدودْ عند ويقف 





القلوبأعمال سلسلة 

عليهمممن لا فهزلأء - للة المغالغض علن الشاء مقام بين نرق فهناك المخالفض، 
عندخير ®كل وءإإت؛بم؛ نال أنه الكلام هذا ويثرح المفاصلة، مقام ربين يمدحون— ولا 
منأو الأمة هذه ق شر ركل أكثر، منه الأمة هذه نفي الأديان بقية أو الكتاب أهل 

الأمةهذه إلئ نأي ثم أكثرء. منه الأخرئ والملل الكتاب أهل ففي الأمة لهذه المنسمين 
أكثرغيرهم j نهو المنة أهل j يكون قد شر فأي اليلع، أهل ومنها المنة أهل منها 

يقالولهذا الأمة؛ امق السم وهما الثيعة والرافضة المة أهل محن فلوقارنا منهم، 
قمةهي ؤإنما هكذا، لمث، الحقيقة ق القمة ولكن أوشيعي• ستي المسلمون الأن؛ 

والصوفية،والمرحثة الخوارج منها كثيرة، فرق اللع وأهل البلع، وأهل المنة ين 
تخصيصلأن وذللث، أوشيعي؟ مني يقال؛ فلماذا فرقة، والمعوز الاثنتان هي والفرق 
أنعلئ العرف فجرئ الأمة، علئ وبلائهم وفتتهم شرهم لكثرة الوصف ثبدا الشيعة 
الشيعي،مقابل ق سني كلمة تصلح لا ولهذا الوصفين؛ هذين أحد عن تخرج لا الأٌة 

نديكونوكذللث، أحرئ، بدعة علئ وزكنه شيعثا، لايكون ند لأنه مدحا؛ ;بذا ولاتكون 
المنة.لأهل منتسثا كان ؤإن وفجور معاص صاحب 

وقالكتس، ق اصعللاح هذا )شيعي(؛ كلمة مقابل )مني( كلمة أن ناصعللاح 
منؤ الملواتفعند ما كل الشيعة عند فإن الشيعة؛ وبين المنة أهل ين قارنا فإذا الواقع، 

وكذلك،آخره، إلئ العيال وفيهم الصرفية، وفيهم المكلمون، فيهم فالشيعة الأوصاف 
منحير همادهم أن نجد ~ شيعة لمرا الذين بمعتئ — المنة فأهل المفهرم، بمدا المنة 
منالكلام أهل كان ؤإن الشيعة، متكالمي من خير المنة أهل ّتكلي، وأن الشيعة، هماد 
م؛تدعة.يعدون المنة أهل 

فهو— العام بالفهوم - مني متكلم هو ؤإنما شيعيا، متكلما ليس أنه بما لكن 
—ييع أو انحراف أو خْتأ من فيها ما فيها كان ؤإن المنة أهل من ءل١ثفة فكل أفضل، 

هوالمقصود,فهذا ابتدعوا، ومهما زعموا مهما والتثيع الرفض أهل من حتر فهي، 



الشيطانواويياء اك أولياء 
٣٩٧

يمعتي؛نتيطلق المنن أمل ن«مطالح 
ليسمن أينا مقابل ق أحياثا يقال رقد رانضثا، ليس من كل وهو العام؛ المعص 

عشكان نمن بالكلية، باليدعق المتمحص يمي؛ت محصا، خارجنا أر محصا، معتزليا 
ببدعة.متاوث,ا كان ؤإن السنة أهل من إنه يقال؛ هذلأء أومقابل البدمة من شيء 

الفرقةوهم والمففالون، الممدوحون ومم الخاص بالمعنى المنة أهل أما 
منهجعش يكونوا ولم البيع، يمذْ يتلبوا لم الذين نهم المنصورة؛ والطاتفة الماحية 

سيلعر لا الخلآ سيل عش نينع ذلك من شيء منهم وتع ؤإن بدعي، امحقادي 
أنالمنة أهل من الرجل ليكون شرطا ليس لأنه حطأ؛ منهم يير ؤإنما التح، النهج 

البيع،لأهل كلاما نيوافق يخعلئ من بين نرق هناك لكن يخش، فقد معصوما، يكون 
المنة.أهل لمنهج مخالف أنه يعلم الذي منهجهم ق البيع أهل يتح من وبين 

فيهمالمنة أهل أن يعفهم منه يفهم أن أما القول، ا هن. مثل عليه يحمل الذي هذا 
المرنةمن وهم ممدوحون وهم ذلك عر يقرون وهم المتكلمون، وفيهم الصوفية 

وليسواحد كل بل جإدفؤ، الإنلأم وقيح حاض، فهم فهذا المنصورة والطاقة الماحية 
أيكلام من جانبا أحدت فلو بعض، إر كلامه بعض تضم أن لابد الإنلأم ثيح فقعد 

ئهميعفه إش الكلام صم إذا لكن ي١لخaلأ، عليه أوتحكم حهلآ أنه لك يظهر فقد واحو 
المهصرد.

عنفيها يتكلم أحرئ مواضع ل الإنلأم شيخ كلام إر جثت فلو 
لنعيهم،لندمهم، ينتقدهم فإنه والمع الصلأل من فيهم وما الصوفية وعن المكلمين 

أمميدعون بعضهم كان ؤإن الميعة، من ليسوا كانوا ؤإن وانحرافهم ضلالهم، ؤييين 
تردوأن بعض، إر بعضه كلامه تقم أن ان إنأي عش للحكم  Jbفلا المحة، أهل من 

ئلكلأمأوالمنة، القرآن غير ل حش عام وهذا المحكم، إش احد أي كلام من المشابه 
تأحدأن أمجا عليك، يشتبه ند ما إليه تحاكم الممى وهو القطعي ؛معنى الجلي المحكم 
—به يضل أن ويمكن ياممه، والعياذ الممهارئ ضل فبهذا أحال، أي كلام من الخشايه 



٣٩٨

إليه.أويتمع يقرأكلامه من على حكمه أريجورق ان إنأي أيثا 
الواردات:وتحمل الصو ش وااصحابة نحن 

الزال:

افهمن لديهم كان كما الواردات، تحمل ل نوة عندهم كان المحاية أن ذكرتم 
مغشئاالخهياب بن عمر وضع تمة تعلمون كما ولكن يعدهم، كان لمن يكن لم ما فع 

٥^،؟توجهون نكيف الصلاة ق يقروها كان الش الايات إحدئ من عليه 

الجواب:

وقرأوتعالئ تارك الله إلمتر تقرب من أن المقصود ؤإنما فه، إشكال لا هذا 
الإيمان،معان عليه شع افه فإن ~ أهوق اش ذكر من وأكثر تلاوته، من وأكثر القرآن، 
لهوقع ؤيميتا، إيمايا ازداد القران من الإيات ممم فإذا إيمانية، حقاتق تلبه على وتجد 
ه.نفق يجدها لكنه الناس، أكثر عتها يمر أن يتهلح لا ند أوحقاتق أمورا 

الآ-حرةتذكر وكالما افه، ذكر وكالما افه، حلق ق لم المتفكر كلما وهكذا 
منالناس نمن عفليمة، ومعان حقائق له وتجلت إيمائا، ازداد ~ اض أعل. وما والموت 
قكانوا الدين عنهم"" تعالى الله ~رصي الصحابة وهم ليا0 افه أءهلاها لقوة يحتملها 

تلوحمالله أحيا للإيمان تعالئ الله هداهم فلما شيئا؛ يعدون ولا يذكرون، لا جاهليتهم 
أنوالهمق ذللث، ويظهر تلوببمم، ل تتفجر الحكمة ينايح نأصحت، القرآن، بهذا 

أثروس النبوة أثر من هذا أن عانل يثلث، لا بما ودلهم، .يهم وهالإوسمتهم وأعمالهم 
القرآن.

هزلا■،أ0 نشهد قالوا: وغيرها وممر دمشق ق الكتاب أهل رآهم لما ولهذا 
نن،كانأن عليهم، اممه.|أ من فضل وهن.ا عنهم، يقرءون الذين الأنبياء بآخلاق يتخلقون 

مثلنايصالوترا الخارجي مفلهرها ق —مثلا- فالصلاة الحقائق، وهذه ال٠عاني هذْ لهم 
لكنحروفه، أداء مجرد كان إن نحن نقرؤْ كما يقرءونه والقرآن وسجودا، ركوعا 

عندهم.ؤ تختلفالأساس هي ادي الإيمانية الحقائق 



الشيطانوأولياء الله أولياء 

وردتإذا فكانوا التايعين، من يعدهم من وجاء التحمل، قوة ذلك مع أوتوا فإذن 
أحدنلب على ورد لو ه نفالمعص أن فتجد يتحملون، لا الواردات هدْ بعض عليهم 

يعصلأن بشيء؛ يعضهم يصاب ند أو اثر، أو عليه، مغشثا —مثلا— قط لالتابعين 
مالكنه مجنون، لأنه ليس يتحمل، أن يستمحلح لا أو الجنون، يشبه يما يصاب قد الناس 

المعي.لهدا استشعاره ثدة من صوابه يفقده ما يعميه وقد ذلك، ار..تطاع 

وهذااليوم هدا يتدكر فيقف، منة ألف، حمين افه يدي بين الوقوف فملأ: 
القد الناس يعص أن الخالي واقعنا ل نشاهد كما يتحمل، أن ستهليع فما الهول، 
ويعضهمفيضل، الجمعة يوم يقام قصاص حد أو قتل منغلر —مثلا— يرئ أن يتحمل 

التحمل.ق مختلفة كرات النقرس أعش فاض يتأثر، فلا يرام 

ولايعدهم؛ س جاء ومن الصحابة هم الجملة ق تحملا الناس أكمل أن فالمهم 
عليهم،الصحابة علئ يرد مما شيء لوورد ولكن للواردات، تحملا أكملهم إمم نقول: 

اف~رصي عمر عن نقل ما المثال سبيل وعلى تحملا، أكمل يكونوا أن امتهياعوا لما 
—غيرها أو الطور محورة مجن آيات سمع لأنه أياما م أو مرض أنه ثت إن — عته تعالئ 
كلامناكان ؤإنما عارفة، عابرة حالة هدا لأن لا، نقول: ذلك؟ يناقص ^ا شل م؛لأ— 
ذللث،ولأيناق أحيائا يضعف وقد أحياثا، يغلب، قد الشدب القوي فالإنسان الخموم، عش 

والتحمل.والشدة بالقوة وصفه 

قرأإذا س كان فقد الصحابة، وئ^ الشي. ظيه كان ما ذلك ي الأصل لكن 
اضيفح ما شدة من يغلي، الذي القدر كأنه الرجل، كأزيز أنين لصدره يطع القران 

ستخدمها،التي بالألفاؤل عنها نعثر أن تْلح نلا نحن وأسرار، وعلوم معارف من عليه 
وْعالأمور، هذه مثل الإنسان تعطي وتدبرها وتفكرها وتأملها الأيات قراءة شمرة إنما 

وتعفقد الصحابة أما الآياتا، س آية أجل س عليه يغم ولم يضل، لم س فانه ذللت، 
منؤ، تم ذللث،، فكثر التابعين ق أما الخامة، الحالة يتاق ولا —أحياثا— لبعضهم ذللئج 

بعدهم.



القانوباعمال سالمطة 

آية،— —مثلا ّسع إذا يمط منهم الواحد أصح فقد المرنة، ق المشاهد وهذا 
إذاحسه، ورنة احتماله صعق شدة من يعضهم صار حى بل عاما، كلاما سجع إذا أو 

أناويةولت أوكدا، الأوطان أو الأحباب، يندكر عليه، مغمتا يسقط الشعر من ييتا سجع 
•نمط هناك دارالمقام أو الجنة الست، ثمدا ينوى أر الجنة، تدكرهمت، 

نتهلح،ما بقدر الصحابة عليه كان وما افه.ؤ، رمحرل تة يتقتدي أن لنا وينبغي 
أوملأ ق افه.ا ذكر من ونكثر والأرض، السموامت، ملكويت، وق افه آيات، ق فتفكر 
مننهدا عيتاهءر نفاصت، حالتا اف ذكر ®ورجل الحديثات وق نا، أنف•ع حالين 
وحدنا،افه نذكر أن عظم ففضل ظله، إلا ظل لا يوم ظله ق اف ينللهم الدين السبعة 

حيرملأ ي ذكرته ملأ ي ذكري ؤإن مم، ي ذكرته نفسه ي ذكري ارإن الحديث،؛ وق 
ْته«ر؟،.

ايامت،قرأيت، فإذا التحمل، نوة ق ببمم نقتدي ذللتإ و؛ع 7ءؤلأء، نقتدى أن فيجب 
ولاواثبتا، اف فاحمد الإيمانية، المعاي هذه للت، وحملت، ؛و؟هئ، افه كتاب، من 

يابج؛من كل.للئ، تكون أن واجتهد تضهفج 

فلاحالكرام بشبه التإن تكونوا م لإن ؤتشيهوا 

ولنالعغليمة، الإيمائية المعاي من  ٢٠٦٠٠٣علئ يرد ما علئ نحصل فلن ؤإلأ 
أتباعايحشرنا اش.وأن نسأل الأين فدوتتا هم فليكونوا لكن التحمل، ق مثلهم نكون 
فدير.ذللث، علئ إنه زمرتبمم، وق لهم، 

المسلمين:بلاد الكفارإلى دح9ل 

الواو؛

الكفرشعارائت، تحمل وصور آلعايف من موحزا الأسواق ق ظهر فيما رأيكم ما 
وعيرها؟السداسي؛ن والنجمة والصلبان 

(.١٠٣١ومسلم)المنادي)•٦٦(، )١(أخرجه 
(.٢٦٧٥)لم وم)<_ المخاري أ-؛مج4 )٢( 



الشيْرانواولياء أولياء)س 

الجواب:

عفاض كتب من إلا كله انمالم لأمالم يبني يا هى اض إلئ ندعو مما لو 
المسألةهده مثل اش أيداء بعمل يذكرنا من دائما يأتينا ترون كما ذلك وح الثقارة، 
الشعر،يكلان ق تأق حمراء يعضها ملونة سياسة نجمة هده الكثير~ ~ءند المهلة 

اض،نحهم الكفار فهؤلاء يالكفر، نجاهر لم إن يغزونا، أن يريدون الملابس، وق 
ونحوه،صلبان من الكفر أهل شعار نلبس وأن الكفر، أهل يزي نتزيا أن منا يرضيهم 

الفلاهرة.الشعائر ق حص الكفار هزلأء من مستهدفين وأصبحتا مغزوون، الأن فنحن 

يدريلا الذي يجعلها أن المكن محن وجميلة ملونة صوره علئ ألعاب وهذه 
تدخلذلك وح فيها، واضح والمحليّا كنيسة، صورة وهي أما •ع ليعلمها، بروارا، 

وتنتشر.البلاد 

فهزلأءفمهل، أوالرثاية فمهل، الجمارك هم الؤاطون نقول( لا وأةول،ت أكرر وأنا 
جميعا.ذللث، نعلم أن ؤيجب فالتقصيرعام، متا، جزء 

أمةلأمم الكتابة؛ حص يخفوا فلم النريية، الألمانية للكنيسة واضحة دعاية وهناك 
مقمردشعار لها ضاعة فهي ذلك، وكتبوا الكنية، شعارهم جعلوا الدين، مذا تدين، 

ينثرأن يريد الذي الدين صاحب، على اللوم فهل كنسية، لدعوه رمزا يكون أن ومتعمد 
وجعلوهمالعنامعوز، فيهم محلمع الذين التوحيد يأمل الإيمان أهل علئ اللوم أم ديته 

وتوضعالملابس علئ نأي التي الع.امية الجوم هزه ومثل وملتهم؟ ديتهم لتشر هدئا 
ثميالثعار، يثاا.ءون لأمم منها؛ نحذر أن فيجب شيء، أي ي وتوضع الشعر، كلان يق 

ذللث،.بعد الثمائر إلي ينتقلون 

الصورةوهذؤْ رسالة، وعلئ صورة، على وتحتوي الرسالة، هن.. جاءتني كن.للث، 
يخفنلا —كما أحيائا منه نقرأ الذي الكلام من بكلام وأتوا بمءقإ، للمسح آما يزعمون 
الأتت( الملام، مللئ، أنا مني، ملام الغالي، الخبيب بتي يا الرسالة: تقول، عليكم— 

الرب.آنا الملام، رتبي أبدي قديرأب إله مشير عجيبا هواسمي: هذا اسمي، تعرف 



القلوبأعمال سلسلة 

مثيرايدعى الذي هو أنه لوجدتم الأناجيل ق . الض بشائر نتعتم ولو 
وعجيتا.

وقدير(ورب )إله كالمات معها وأدحلوا للمسح، الصفات هده جعلرا لكنهم 
يصفونعما اض تعالئ المسح، يسوع الرب أنا المجير بالخط الترنح وآحر آخره، إلى 
وأثهءمإمآلثنل من -طغ ئن إلارسوت منين بنث ٠ؤئاآتسيح تعاأىت تال كما 

الطعامأكل ومن يأكل الإله [ ٧٠]المائ-ةت أله!مامه دٍكادااحتكلأن صذيمة 
ؤإي^الات اض أنهلته ما أول ولدللث، أيدا، للاله ذلك، يمكن لا الخلأءإ إلئ يحتاج فإنه 

وممهم٥^١، ل١ ثن تعان زالن4 ألوهية لا [ ٣٠]•ريم: بجفيما.ه 
ذللث،.يزعمون 

تشتملمنها صفحات فالأرع بقراءتها، نطيل ولا الرسالة ق مما ذللث، أن والهم 
مللت،المح، يسوع هو الرب يأن العبد يزمن أن آحرها ي مفادها تعاليمات، عن 

النصارئءقولا أصل ما يشركون، عما اممه تعار الكل خالق الأرباب، ورب الملوك، 
إنقاوت الهند مالوك أحد أن الالهفاناا ااإءاثة جإيؤق القيم ابن وذكر أحلامهم! اسقه وما 

دينعن كان وما الهند حكماء من أنه مع عموما. الإنسانية على وعار سبة التمارئ 
ثموالرب، اش هو إنه يقولون فكيف دخرافات،م، أباُلتلهم يرفض العقل لكن كتابي،؛ 

لعلونيتأعداءه أن ويرصى وتتل، صلب النهاية ؤ، ثم ؤلفلأ، ونشأ ولد إنه يقولوزت 
وبمدونم.علمه 

مبقثي؟لماذا إيلي، إيلي تال- انميب على وهو إنه يقولون* ذلك ويعد 
إلهييقول،: مخلوق؛ عيد ^ا إذن عى؟ تخليت، لم تركتتى، لم إلهي، إلهي ومعناها: 

ق،تعار: نال كما بمف، لم ء نعير ؤإلأ كلامهم عر تركتني؟ لماذا إلهي، 
أنهلهم سيه رجل هو صلم، والذي [، ١٠٧اء: ]الته لتأ سنه وثكث صلوه وما مثلوء 

عليهشبهه وألقى المح، افه رغر فلما يعرفونه، كانوا ما الرومان جند لأن المسح؛ 
وعندالصالمب،، عر وهويتأوه لثه، عبد كأي فهوعبئ به، فذهبوا المسيح هو هذا نالوا: 
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لكنزالكن لر حن لنسان كأي اض يدعوا تركتني؟ لماذا إلهي، يا يقول: كان تتله أرادوا ما 
الكل،وحالق الأربابج رب إنه يقولون؛ تركتني؟ لم إلهي إلهي يقول: الذي فهذا يدعو، 

افٌعمابمفونأمالئ وأءلاؤ٠ّلْلواعليهوقتالوْأ 

اه!بحان حرج، أيام ثلاثة وبعد أيام، ثلاثة الشر ي وصعوه يقول: ذلك وبعد 
منؤيدل يشاء، من ؤيعز ؤيمغ، ؤيعهلي ؤيرزق والأرض، الموات أمر يدبر كان من 

اشبحان يشكو، الصليب فوق وهو القثر وهول الأيام، الثلاثة هده خلال ق يشاء، 
إلئالأوراق هد0 ويرملون يتورعون، لا التمارئ هؤلاء أن نالخقصود ا أ يمنون عما 
يقعونلكتوا عندما الالحفلات آخر صورة الصورة هده مع —أيصا— وأرسلوا أحد، أي 

ظهرها.ق الإنجيل من بكلام وجاءوا ليملوه، الصليب 

كلمن إلهلث، الرب تحب ت المسيح تال الوقاء ق أنه كيف أنيقة طٍاعة وءلاءته1 
ذكرك.كل ومن ندرتك، كل ومن نفسك، كل ومن قدلث<، 

أتتهل الكهنةI رئيس نال الزور، شهود وأحضروا سألوه لما أبم وكيف 
قجانية تفرت فيقولت بالموت، عليه فحكموا نعم* فأجابه؛ افه؟ ابن المسيح 
مرات.ثلاث يسرع فأنكر بهلرس، فخاف يّوع. مع إنلثا فقالت بهلرص، 

التماري،طوائم، جمح باتفاق الجواري؛ن كبير يهلرس ~ العقول سخافة فانغلر 
تلاثبه معرفته نبكر - بم.إ المسيح من ونرتا التصائا وأكثرهم الحراريين ورض 

ثلاثتتكرق مرتين الديك يصح أن نبل له قال المسح إن ؤيقولوزت له، ؤيتتكر مرات 
مايعلم أو يعرف أن يستملح المسح أن على يدللث، يستدلون فهم ذللث،، فوفر مرات 

يقول:ونع؟ هدا أن فرض علئ ونع الذي هو ما ولكن فوبع، بثيء أخثر أو سيكون 
الط؛ أن فالنتيجة متي، وتتثرأ تنكري ١^^ يصح أن قبل وأصحابه حواؤييه لكبير 

بغضعيس.؛؛، لدئ المقربين من يكون أن بملح ولا حوا0ا، يكون أن بملح 
الألوهية.دعوي قضية عن الفلر 

الوقال؛ يملس،، أن من خوئا به علاتته أنكر لأنه الجوايئين؛ ق إذن ْلعن فهدا 
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لأننظرهم، ق النور عاصمة باؤيس الغربيون يمي ؤإنما الغرب، من جاء الإءللأق 
يعصوألغت، اؤية، متحقوثا لهم وأن سواء، الناس بأن ونادرت( هامت،، القرنية الثورة 
عندنا.معلوم أمر وهدا الموجود، الفللم 

كانتالش كتلك المظالم، من صررة عتلءهم يكن لم جاهليتهم ؤ، الرب فحص 
عنويقاتل يدله، أو أحء، يستعبده أن يأنف العربي كان يل أوروبا، ق الإقْلاع يام أق 

يمظالمهالفظح البغيض الإتهلاعي نالتظام أمره، على مغالوب( نهدا أسر إذا إلا حريته 
علينااش من أن يعد ؛اللت، غما جاهليتنا، ق نعرفه لم أورويا ق كانت، الص وظالخاته 

ض.والحمد بالإسلام، العالم وحررنا قلوبنا، وأنار بالإسلام، 
منوقليل ستة  ٢٠٠إلا عليها يمر لم التي القرنية الثورة أن لخلمرا أنصفوا ولو 

تأثرهممن جزء فهي عدالة، أوإلئ مساواة إلئ أو حير إلئ دعتا كانت، إن نوامتؤ، ال
ؤيجحدونينكرون لكنهم ذللث،، علموهم واللون ذللث،، غير سيء ولا بالإسلام، 

الشنيعة.الصورة بمده ؤيصورونا فضل، كل 

اللمالإنسان صورة الشنيعة الصورة •بيه يقصدون نهل نظالخهم، لا وحص 
الإسلامعلى يه بمحتجون شيء أترب يهمدون لكنهم تجرم، ولا نددي لا وأبدا؟ دائما 

ب1ذْيريدون إّام نقول• فلا الأن، العاصرين المطمئن واغ وهو المسلمين على أو 
الخاصرالجيل لكن لجزم، أن تستملح ولا الئاني أو الأول الجيل أو المحاية الصورة 

وجعلوها.صوروها التي الملابس عليه وتتهلبق اللاهح عليه تتهلبق هوالذي الأن 
الثاعرتتال وكما ديتنا، ؤإلمي أنفستا إلئ الإساءة ق جدا، كبير دور ولتا 

لوبالباطالحق بوه ذمه ذمإلئ اس االندعن وم

ذمه،إلن الماس دعا لأنه ويالماطل؛ بالحق ذموه حكمتها: ي الرب قالت هكدا 
الماسذكروا تلنا: وق- الأيام، هازْ ق حاصة كثير ~وهم البلاد تللث، إلى يدهت، فمن 

بلائه،يدموا وأن يدمره، أن إلئ الماس يدعو فإنه الكفر~ بلاد إلى الفر من وعفلوم 
موبقاتا.من يفعل بما وتاريخه وحضارته دينه 
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ذهبلا أحيائا، الغريي زنا ؤإن أصعافه، هذا مكر تلياد الغربي سكر إن 
-محدود شرص لغرض يذمون الذين الأخيار عن نتكلم دلا باض~، "والعياذ لينف إلا 

عنيخرجون نقول! يل يفتون؛ غهم حاله وهذا ذهب من أنمي ولكن تليل، وهذا 
مهمواحد كل ولدئ والكفر. والقز، ال، والفالفجور ل حتى المألوفة الحدود 

شاء،كما ويتلاعب ؤيذر وينفق الدولارات، من حزمة أو الشيكات من مجموعة 
تلوبم■تتحر هؤلاء يرئ حين التحضر والعالم 

يأ-محووعندما تبمدر، أموالنا يرئ عندما الغربي الضمير أين مولت لا ولدللث، 
نحنأخي~ ~يا لأنتا صماترهم؟ أين نقول! لا مقوماتنا، كل على وييهلر حيراتثا، 

الذهبيرمى عابثأ أو محلفلأ أو مجتوئا رأيت، لر عنده؟ صمير فأي صميره، سلبتاْ 
١٦٠أعمل أو منها، وأستفيد آحذها أنا لقلتج؛ ويرميها الريالات ,طخ أو ؤيكسره، 
هتالك،وتصرفاتنا فآعمالنا اللاعس،، العابث، هذا من أحن شيء أوأي خيريا، مشروعا 
*عتها يتخلوا وأن صمائرهم يشوا بأن تعريهم 

وأيوغبمارا؟ ليلا الإعلام وسائل توججه الذي الحقد مع يقي صمير أي ثم 
ثوبجريمة كل تلس الش العريضة والمليثية المهيونية الدعاية •ع يقي ضمير 

إسلامي.متهلرف قالوا: مكان أي أوف نيويورك ف مجرم على مض فإذا الإسلام؟ 
يعفىعلئ مضوا دينه؟ إلئ بوه ونعليه تيضوا سمعتموهم مجرما فكم 
ماجملة من وكان حيينا، تنصيري عمل ق مصر إلن جاءوا أتأم ْع ممر، ل المجرمين 

وغيره،المح فيها التي الأيات تغيير فيها محرفة مصاحف يوزعون أّبمم يعملون، 
مقروهمثم القضية واكتشفوا مصر، ل الجهال بين ؤيوزعوتبما النمارئ دين ليوافمح، 
شيء.يحدث لم وكأنه الأمر؛ وانتهئ 

منمجموعق ؤإنما: كدا، أو نمارئ أو بروتستانتا كفار إئبمم يقولوا: ولم 
الخرهذا نشرت التي الجرائد حتى اض؛ سبحان الأمر، وانتتهئ كذا. وكانوا الأمريكان، 

وسموب~*~كما المعارصة الجرائد إحدئ هى إنما الرسمية الجراثد من ليست 
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ذلك.فلس نحن أما 

شيءعثد0 وكان هدا، انتقد الإملامية المجلات احدئ ق منهم واحدا إن حتى 
~جمحالعالمي التجاري المركز تفجير لحادث المسالمين تحميل إن وقالت العدل، من 
لماذاوتال! عمله، ما حميعا النمارئ حمل كوروش أن لو كما يثب ذلكا لمين" الم

الحيل.من ليس الإسلام؟ تحمل 

هل0أرسل الذي الأخ ونشكر ذللت،، مثل إلئ دعوناهم الذين ونحن هم، نهكدا 
نعرفأن حاحة ق لأنتا الأكثر؛ يالمعلومات يوافينا أن اش شاء إن ونرجو الرسالة، 

هنالك؛يقوم أن عليه فرض من حاصة نجاء٠هم، وكيف نقاومهم، كيف ونعرف هؤلاء 
علينايجب ونحن هذ١ا؟ نقاوم أن يمكن وكيف، نعمل؟ كيم، يقولوزت هنالك، الإخوة لأن 

الإنسانصورة وليروهم متايعه، ق هناك الشر لياJرءوا نتهليعه، شيء بأي نمدهم أن 
وقماله، وق نفقته، ق يسرف لا الذي الحكيم الولع العقيم، التقي الهناهر المسالم 
كثيرمنهم فيسلم لم، المللإنسان الحسّنة الصورة يروا أن نريد يقآر، ولا مثلهرْ 

هذ0رأوا إن الإسلام، افه— —بإذن متهم كثير يتقبل أن جدا طبي شيء وهذا افه، بإذن 
التعاون.وهذا الصالة هدْ بيتنا يكون أن الراحج، فمن النيوة"، "أحلاق، الأخلاق 

أطفالنا:إلى تسلل الصليب، 
يتسللررالمبملبس، بعنوان مقالا ا\اام / ١ ه؟/ الخميس يوم المدينة جريدة نشرت 

يتركوالم والأعداء عتما، تزداد والمسلمين الإسلام ضد الحرب، ونقول! أءلفالا،ا، إلئ 
يسلموالم الأطفال حتى مكان، كل ؤ، لمين المعقول لهدم واستخدموها إلا وميالة 

أسواقنا.ق الأطفال لعس، علئ إقحامه تم هوواضح كما المالبب، فثعار الغرو، هذا من 
كماوهو التهاون، هدا عن المسثول لمعرفة صائنة وتفة إلئ يحتاج الأمر إن 
مهمةأن نعلم أن ويجسإ بيدا، اهتم الذي المحرر والأخ الجريدة ونشكر ذكرت، 
بعدأيقا الناس مصالح كل وحماية الخلق حماية ثم أولا، العقيدة حماية هي الإعلام 

هوالعقيدة.الأساس لكن ذللث،، 
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9اوسرات:اام9اهب أصحاب تنمية 
الموال؛

وتنميهاوالقدرات المواهب اصحاب تهتم دٌراكز *حاصن متاك يكون لا لماذا 
الغرب؟عند محوالحال كما 

الجواب:

الإحرازيعص إن حص أوآراء ياتراحات يتقدمون الذين الإخوان كل أشكر أنا 
اقراحمحناك يكون ند لمثلا؛ أستهليمها، ولا فيها يحل لي لمس ياقراحات يتقدم أحيانا 
ويهتميفكر الذي أن فالهم أحرئ، إدارة أي أو الحرمن شئون -مثلا- يه تعس 

حير.ب هذا بالإصلاح 

كانؤإن يه، اه فينئع الأمر، يهمه من إلى يصل اش— شاء —إن الأتراح هذا ولعل 
ايله،ثاء إن يكتب قراه من وأيقا قدمه من فأحر فعله يمكن لا أو صلي غير —مثلا— 

بأصحابتعتني محامحن تخصيص ل حيرا- افه —حزام اقراحا اقترح الأخ هذا فمثل 
الكافرالغرب ق هناك أن وكيف والقدرات، الواهب أصحاب تنمية ؤيريد المواهب، 

وتحنالمواهب، وأصحاب القدرات لأصحاب تكريمهم ؤيرئ الد، على التمرد 
يقزحفهو ببما، أحق فهو وجدها فأنى المسلم ضالة والحكمة منهم، يالتكريم أولى 

الواهب.هذه من تفيد نكيفا قصية حول أحرئ صور هناك تكون وقد معينة، صورة 

الأمة،هذه لدئ ما العقلية والaلاةات المواهّب من لديها العالم ق أمة توحل. ولا 
العنصرية~أقصد ~~ولأ محوأء وهم أئنا فلنفرمحى ذللث،، على مثلا أضرب أن محثتم ؤإن 
والزناالخمر لأن تا للأننا عليهم سمين يإتنا والتكويتية، الجدية الناحية من 

بلاينشأ عندهم فالعلفل حدا، كثيزا وأفكارهم عقولهم من تأخذ والأب الأم وفقدان 
باض—،—والعياذ الزنا على يدمن تم قويمة، اجتماعية تريية ويلا ليمة ّأمرية تريية 

منلم يمن منهم وقليل سايه، من لمنوات والخمور والخيرات، ال، والفوالقز، 
عقاله.له أويلم هذا، 
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الغيرك يعقل ونكر الماس، س رلغيرْ له صدرك وافتح اسمعه، منكلة، توحد فلا 
الإدارة.كل عليه نير أن تريد واحد يعقل 

لأتبماغيرعا، على مونت أمريكا ويالذات ال،ارد، الكافر الخسث الغرب ولاJلك 
تجدوموساتؤم، متشهياتؤم إلى ادهب يلد، أي من العقل هدا يأي أن يهمها لا 

حنسوكل والألمان، واليايان، والتركي، والمصري، والأفريمي، والهندي، الصيني 
المواهبينم لم اممه؛ سيحان العميقة، القوية الحساسة المهمة الأمور ل أمريكا ق تجده 

طالبوأي الإغراءات، بأعظم ؤيغريه مكان، أي من العقل يشتري بل فقعن، ءنالْ المي 
عندهمويبقى الدائمة، الإقامة يأحذ أن له فيحق الامتياز، بدورة ويتخرج الامتياز، يآحد 

الامتياز.أحن. لأنه 

وعندهاالامتياز، علئ وتحرص تتفوق، أن تريد الأمة تاللث، محن تغرب نوتحن 
توفلفأن تريد لأتبا ايفا؛ أبنائها لقير المجال أءطلإت، ذللث، وُع يكفي من أبنائها من 

لمحناف، عباد علئ لعلها توق كريائها وق كفرها وق باطلها ق لها الخثرات هدم 
بدلك.أولن 

ؤيحركالدعرة، ليهلور يقرح أن يحاول أخ كل ونشكر حيد اقتراح أنه فالمهم 
المجالاتوق العلمية، المواحي وق المنكر، عن والهي بالمعروف الأمر ق التطوير 

هوداعية فكل فيدعونه، مدرسا يكن لم إن التربوية بالأمور علاقة له وأكثرنا التربوية، 
أفضل•يعمل لكي فكره بملور أن إلئ مرب 

منوكم بأمر، ءليائا وتعالى مارك اش يفتح أن فعي المزمن صالة والحكمة 
حداعادي ان إنفكرة من أصلها انبثق قيادية أو عليا مجالس تتيناها عفليمة أفكار 

ونائية.قيمة لها صار حس فيها عدل أو إليها أصاف من إلئ قدمها ثم ونقحها، طورها 

ميح9ر:حون 9ثيْة 
مؤجري،الإنجليزي فالتمحي مقص، فيما عليها تكلمنا ميجور لجون الوثيقة هنْ 

كتبأنه نجادل أن يهمتا لا فنحن مزورة، الوثيقة إن نقول" أن ؤيمكن بالنص، نجزم ولا 
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يهمئا.الذي هذا لا؟ أو راتع الحماس لهده هل لكن لا، أم الكلام هدا 
هدانشرت وغيرها المجتمع مجلة وهذه واقعية حقاثق هو الوثيقة هده ق قيل ما 

مصادرمي إليها بت نالتي والمصادر المنوية®، اليليان صحيفة ق أصلا وهومنثور 
عنهتحلثنا مما جزء هدا حال أية فعلى الوثيقة، هده إلئ تمل أن اصتْناعت إملامية 

تله.العدوعدوولا أن ل آما 

قال؛عندما أبوؤيثة عمر وهذا 

نمدوالغعالراعي بك إن ه عدوانل ا.ثب اللام لاي
ومطا1عها;آواكك؛ة الكة يسمونها الش الهزيمة يعد معروفة قصيدة وص 

مسيفآوللقلرال.بم أمتيهلسسنالأم
والمحاقالأنياب تلك له وكاك افه، حلقه إنما الذئب لأن الأتب؛ تلم فلا 
أوقالبوسنة ق لهزلأم فرية أمتنا وجعلنا فرطنا، أنتا نحن فينا المشكلة ؤإنما لتمرس، 

مكان.أي 
والكيل1ادواية اJقوارات 

وتالليلعيديد تأديب ١١نقرأ؛ ®المجتمع® مجلة من الأحرئ الصفحة وق 
كراديتش®؛

قال؛مهما ءال٠اني واعيديدا ®، Jb^p®ح نتعامحلف أن جدا عجيب شيء وهدا 
هم،معيارهم عش حفا ولكن نفعية، هي له ية بالنفالمصلحة الجهاد. أو الإسلام .

وهويه يفعل وأن ؤيودب عليه يقبض أن يجب فهدا المتوازنة؟ غير المعاملة هده لماذا 
الدوليوالإج٠اع الدولية والشرعية ١للاولية، القرارات فيخاف ذللث، وأما اا.ْ، ُق 

ونملينبلها، مما وأضعف أفسد حملة تأق مرة فكل ؤيدلل، الجمع، ويتحدي 
الفرصة.

نشرةأي تأملت، ولو العجيه، تثير والهرسلثج نة البوّق المسلمين قضية لكن 



الشيطانواولياء اطه أولياء 

الكلامفحوئ لوحدن معلونه، موف ما علئ كلام أي أو غربي، مرح أو أمحار 
نعقدمرق انتهوا مسا، فعلتم ما عجلوا، عجلوا الصرب، أيها مولت كالذي دائما 

ونقرر.كدا، ونجمع كدا، نجعل موتمزا، 

ليسفيقولون: الملمين؟؟ من انتهتتم محل سرب؛ مولون وكأنهم هدا كل 
ثمومؤتمرات، أحرئ خهلط إلئ الملمين ويدعون الخهلة، نغير حنا فيقولون: بحد. 

فيدعوناالقليل، سمحن فيقولون: الصرب، أيها منهم انتبمتم هل حالهم: بلمان يقولون 
الالملمين ونحن وهكذا، أحرئ وحعلة وحلول، مؤتمرات إلى حديد من الغرب 
إيجاسا.ميتا نحمل 

عنهم:تعالئ اش رصي الصحابة عن قال، تعالن واش أنسنا، من مشكلتنا إن 
]آله أشتمحآ بمد بي هو هندأُءل أق هلم يثوبما يتيم ئد مني،به محتلإ 

١نا أنفعند من والهرس.اث البومة ق يمشكلتنا ، ٤١٦٠عمرازت 

وفتحتحفاتحة، التركية الجيوش دحلتs فعندما الأن، وليدة المشكلة وليست 
وتدحلقديم، والترك الصرب بين فالحرب الأيام، تللثج من الخنأ بدأ البلاد، تللئ، 

ماؤإن كله، العجب، فسنجد البومة نائح قرأنا ولو تديم، فيه والأوربيين الإنجليز 
منهجوعلئ واحد، متوال وعلئ واحدة، وتيرة علئ ماض، من صفحة هو الأن يدور 

أصلا.هونحن فيه والسبا واحد، 

إنماالمحح، الكامل يالممتئ ملين فاتحين والأتراك العثمانيون يا«حل فلم 
عليهمميهلرين بقوا ؤإلأ الإسلام، إلئ الجملة ل دعوهم غلوهم فإذا يهاز؛لرنمم، كانوا 

علئدينهم.وسقئأوكلئ، بالقوة، 
منكثير وحزء حولها وما الجمهوريات هذه ؤيوغلافيا والبلقان فاليونان ؤإلأ 

الصحيحةالعقيدة نشروا فلو فاتحين، العثمانيون لحلها كلها ورومانيا الشرقية الدول 
جميعا.ملين لكانوا — الإسلام دين ق الناس وأدحلوا العربية، واللغة 

نحنأنلية! بالمسلمين فإذا عنهم، تخرج ثم منة، )**ا( تحكمهم منلمة حكومة 



القلوبأعهال سانم،لة 

يرعي.رسالة حملة ولا عقيدة، حملة كنا ما أصلا 
٠۵والحمد احد، ذلك ينكر لا وجهاد قوة دولة كانت العثمانة الدولة أن صحح 

قالمعركة صارت أن إلى وممر، الشام بلاد من المعركة نحولت أوروبا نر ينمن أما 
كسر.عمل شك، لا وهدا نفسها، أوروبا قلب 

حىولا للأمم لا يملح، لا فقه ولا علم ولا عقيدة بلا الجهاد أن المشكلة لكن 
للأفراد.

اضأنزل يما تفصيلية معرفة وعلئ علم، وعلل عملْ عش يكون أن لأبد فالجهاد 
البلدبمذا ؤإذا البلاد فيفتحون أصحابه، وجاهد ه الحم، جاهد كما وتعالى، مارك 

الرجالهؤلاء إلئ ؤياتون أفواجا، اف دين ق فيدخلون أهله، تلوبج افه يفتح المفتوح، 
نوةولكن مجاهدين ؤبمبحون الدين، هم ينثرون ثم الدي>ن، منهم يتعلمون الأخيار 
ال.ولةفيه ونمت، ما وهدا الأيد، إلئ تدوم لا وحدها العسكرية واليهلرة والنار الحديد 

كبير.جهلآ من العثمانية 

الحرُباتمن أص.دتاؤه من وانثلروا ا العرب، تيتوصديق وجاء الشيوعية جاءت فلما 
اض.أهلكه ويعضهم باق يعضهم ممن وأمثالهم البعثه، وحزب الماصر، عبد جمال 

أيمها.الإسلام معالم ومحا يوغسلافيا، ق لمين المقتل الذي هو وتثتو 
روميا•3، فلوا ما بالمسلمين خملوا الدين وامتالين وحرياتشوف، كوشيجين 

وماالهند فا لمين يالمفل ومروالذي زتجار، فا لمين المنتل الذي ونيريي 
جميعاالإسلام وأعداء نترص، فا لمين المتتل الذي ومكاريوس خمل، ما حولها 

العربية.للقومية أصدقاء كلهم كانوا 
القوميونصادق فئد خملا، نا أنفعند من فهو بما ما أن الحل.يث، من فالمقصود 

ويكلبالمال وأمحدوهم لمين، المإحوامم قتل على وأعانوا الإسلام، أءا-اء العرب 
العلاقات.أنولع 







الشيطانالألهواولياء أولياء 

علئلأتم اوصانهم؛ ؤيدلي عليبم يتكلم أن اسر الطفل هذا من !خاضن لظلوا 
منيخافون فإنم صعقنا؛ كان مهما نحن فلذلك حق؛ علق الطفل وذلك وباطل، فجور 

كانتؤإن فكرة أي ومن كتاب، أي ومحن يدعو، داعية أي من ويخافون نمله، صل أي 
باطل.علي أنمم يعلمون وهم حق، لأما منها؛ يخافون صغيرة، 

العقيدةهذه ريع هوأن إليه عى نأن يجب غرض وأهم أول أن تعرف، هنا نمن 
ونظرياتمجردا كلاما ت، ليفالعقيدة الأمة، هذْ نفوس ق والراء والولاء والإيمان 
افوالئ من توالي بأن والراء، الولاء صورة ق عملثا العقيدة تظهر أن لأبد بل مجردة. 

فيه.وتجتهد ذلك، وتعلن ورسوله، افه عادي من وتعادي ورسوله، 

أنيمح لا لمين المبلاد محن يلد أي ق يغ حا-ُث، أي أن نعلم أن يجب هنا ومن 
والمعصية.والهلاءة العقيدبة أصل علمي إلا يتتني ولا ير، نفبأي يفر 

أنالله.ؤ رسول وعلمناها كتابه ق إياها وتعالى سارك الله علمتا التي والقاعدة 
لر-حلله يمعمستنا إلا ر تنلا علينا، الله أعداء وسليْل. المحن وهل.ه المصاب؛، هذه 
بأذنابرأحذتم يالزيع، واستغالتم يالعية، تبايعتم االذا س؛ الني نال كما اش، إلى 

ديئكم«.إلئ ترجعوا حتى عنكم يرس لا ذب عيكم الله ملط - الجهاد وتركتم القر، 
افه.تناء إن لديتا معلوما يكون أن يجب الذي هوالأساس هذا 

الذأيأث،:9اوثروْل اوحم1ص النقل 

الموال:

أوعمالا توظف، الش الجماعي القل لشركامت، نصيحة توجيه فضيلتكم نرجومن 
يحملتسجيلات، عدة ي ي«اع ثريهل موحرا وجد وتد التماري، من ياصامت، ساتقي 
واحد؟بريال ؤييع الخيث، من الكثتر 

الجواب:

فضيتان:هاتان 

يكونقد الحافلات من بعصا أن يلغنا وند الجماعي، النقل بثركة تتعلق الأولى. 



اتملوباعمال سالسلة 

تتصيريا.شريطا فه ؤيضع المجل، ؤيفح تصرانثا، فتها الماس 
غيرأفلانا وتعرض فيديو أو تلفزيون فيها الطويل العلريق ءل5أ، الحافادت وبعض 

منواكت منها التأكد نرجو الجماعي، النقل علئ الخلأحظاتا بعض فهذه لاممة، 
وبيتهم.بيننا واجب التتاصح أن فالهم حال أية وعلئ ذلك، 

النقلشركة أن لها، الفرصة أتحيز وأنا زمن منذ وهده أحرئ بنصيحة وأنصحهم 
بعضهمأن ذللف من وأسوأ النمارئ، منها كثير j أو ورشها، بعض ل توظف الجماعي 

اض،شاء إن إليهم يمل الموت هذا فلعل اللاتقة، العاملة يعامل لا فإنه أسلم، إذا 
الموصؤع.-بمدا يهتم أن اض- شاء إن كثيرين كونوا -ونرجوأن منهم غيرة فيه من ولمل 

مغلفشريط وهو ترون كما الثريط هدا إن الأخ؛ يقول الأخر دالموصؤع 
سيعالثريط وهذا يقول! — أعلم —واض التركية ؛اللغة أنه يبدو جميل، بشكل وملون 

لمحاربةوهووسيلة الأشرطة، أقبح من وهو اسمها— —ذكر تسجيلات ق واحد بريال 
اف.دين 

تكلفتهأن يعقل كيف المر، ببمدا تبح إملامية تسجيلات أي توجد لا بأنه علما 
ماوراءها أو حييثة، أغراض ولها مدعومة، الأشرطة إذن واحد؟! ريال ونجيله 
يثاء.بما يحللها واحد كل لاغير؟ واحد بريال يكون ؤإلأكيف وراءها، 

للمفرد،ينال هذا وبريال، والتنصير والفجور، والخلاعآ، الخبث، هذا والخقمود 
مدمأن تريد حبيثة أياد هناك أن ذللئ، معنئ سيكون؟ مكم بالجملة، يآحذ والذي 

اللغةهذ0 يفهم من إلا يسمعه لا أو يشتريه لا أته ولنفرض الصحيحة، والعقيدة الإسلام 
أن— ظهرانتنا بين وهؤلاء عليتا— الواجّب، من أليس لغة— أي أو تركية كانت، —إن 

افه.وندعوهمإلئ الصحيحة العقيدة نعلهم 

قالأتراك أن مع درتا، أعرف لا جدة؟، ق التركية باللغة الدروس من عندنا كم 
واحددرس يوحد ولا وغيرها كثيرة شركات وهناك الْلاءم، فانفلروا بالألأف، جدة 
الفيديووأشرطة الأشرطة، بهذه هزلأء فيأي لهؤلأء، ة فريتركناهم قلب فتحن إذن إ لهم 



اتشيطانوأولياء الل4 أولياء 

وهناكفصب، مثال هذا وحدها، تركيا ولت أخث، تركيا من نأي ومجلات أخبث، 
اضنأل الواجب، هذا ق المقصرون ونحن أند، هم من وعندك وتايلاند الفلين أيقا 

أويعضنانا أنفنلؤم أن سيل عاى دائما حديثنا يجعل وألا ذللئ،، لتلاق يونقنا ^^أن 
الأقلعلئ حميعا نلنفكر للعمل، الأمور هذه من يأي ما كل يدفعنا أن نريد بعصا، يلوم 
■نما 

الحي،ق بجواري الذي الخهلعم صاحب وأعطي التركية، باللغة كتيبان آخذ أنا 
.١٢٠أكلمه أيصا العربية اللغة يفهم كان إن منه، واشترى 

علناندهمأو الرافضة عن الكثميح بعخى عندكم كان لو أيصا"" — وبالمناسبة 
يعملونوالذين العربية، باللغة المتكلين الأتراك من كثيرا لأن إياها؛ فاعطوهم 
المحيريةحنس من الرافضة أنولع أقح من نهم علوية، نميرية هم والمالخ ؛الطاعم 

موريا•ل الذين 

ذبيحتهمحرمت، ؤإلأ المحيحة، العقيد.ة ونعرفهم اش إلئ ندعوهم أن لأبد إذن 
منشينا علما يفدوا أن يتعمل.ون -أيما- فهم ندري ولا وطخهم، وأكلهم علينا 

ذللث،.

نغلرْ،ق متميزون أمم فيهمه كانوا، أيا بالعمال يأي متا المرء أن وللأمف، 
منالزباتن وأيفا عقيدمم، عن ولا ديتهم عن يسأل ولا الشغل، فٍ، بالواجب ؤيقومون 

نحننصبح وهكن.ا يدعوهم، كيفإ يفكر ولا ويمشي، يشتري أن يهمه أمثالنا، 
حال.بأي مسئولون ونحن حال، بكل القصرين 

هوواحيناآها 

مننراه ما أم الحلي، أم؛الواغ الخالي، بالوالخر منها يتعلق ما سراء انمر هذه 
عقيدتناأن تذكرنا هذه وكل والمائع، والدعايات والأشرمحلة النشرات هذه مثل 

نحنش— —الحمل نقول أن يكفي ولا علتها، نحاقفل أن علينا الواجب وأن مستهدفة، 
وتضيعه،هدا نني قل- لكن مشركون، إننا قلنات ما ونحن وموحدون وطيون ملمون 



القلوبل اعما سدسفت 

ثنجىيمحيل(شفوتح؟ وما ؤ تعادت اف ذكريا كما حالة، إلئ نمير رند 
يثعر.شعرأرلم ]يوش؛ 

النامحشننفوس إلى ريحيب دعاياته، وتتتثر معالمه، وتنتشر الكفر، شعائر تتتشر 

ماوغير الصحف ق ما وغير الدثرش ومصائب المياشر السثج ق ما غير الأجيال، من 
ولاالمجل، ق لا بالواجب ثمنا ما وتحن كله، للعالم مفتوحا أصح الذي لإعلام اق 
فيه.نعمل الذي العمل 3، ولا لإدارة، اق 

لأنالكلام، هذا علكم كرر أن مملوا ولا هذا، و اجتهدوا فيكم اض نارك 
ناأنفنذكر أن فيجب، حين، كل يعمل عدونا والثيءلان حين، كل يتفزونتا الأءا,.اء 

أويعقل..يتكلم أن يسمملح لا إنه متات الواحد يقول ولا نستهلح، ما كل ونعمل أيصا، 
منه.يتقيد من وأعهله شريطا أو نثرة أو كتانا حذ فمثلا 

إليهالدعاة من يجعلنا وان ؤيرصى، يحب ما إل ؤإياكم يوفقنا اش.وأأن نسأل 
العالمين.رب ف والحمد مجيب،، سميع إنه س رسوله منهج على 

اوم114دذاصة؛

والزرلع،والص.ناع، التجار، فمنهم الأمة هذه عموم ق هم لأولياء ا ٠
والعلماءؤوالقراء، والمجاهدون، 

المعاصربواقعنا الدين؛ هدا إلى والدعوة ديتنا ؤإلى نا أنفإلى يسيء من حن نص 
اممه.رحم من إلا الإسلام لتعاليم المخالف 

تعالئ!قال وكما ف، بمعصيتنا إلا ر تقلا والمحن الممابؤ ذه ه٠ 
[.١٦٠]آلسران:ه ءثلأصمح٢ 

الصرفيةذللن، يزعم كما ف وليا يكون لا الجنون يعشيه رمن لمجنون ا٠ 
وأمثالهم.

السنةوهو العام؛ المعس الأول معنيين! أحد بيا ويراد تْللق السنة أهل ففلة ل٠ 



الشيطانوأولياء الله أولياء 

يدعن.بأية يتلسرا لم الذين هم الخاص! المعى والثاق؛ الشيعة صد 
•تلبها إلؤي المعركة وحولت أوروبا، شر تدغ أن العثمانية الدولة سطاهمت، ا٠ 
صغيزا.ولوكان الحق عن يخافون دائما الباؤلل هل أ٠ 

منهم العاملون المنة أهل وعلهاء الأولياء، عوام من هم المنة أهل لوم ع٠ 
الأولياء.خاصة 

ل'؛ماّأ'اتتل على وأعانرهم الإسلام، أعداء الخرب القوميرن ادق ص٠ 
الخلاقات.انولع وبكل بالمال وأميرهم الملين، 



القلوبأممال ساساة 

الرحمنعباد صفات 

الحمدلك اللهم ؤيرصى، ربنا يحب كما فيه ماركا طبا كثيرا حمدا ض الحمد 
عشالحمد لك اللهم بالقرآن، الحمد لك اللهم بالإيمان، الحمد لك اللهم بالإسلام، 

هدهوله يه حمعت، ما علؤي الحمد رللتا التقوئ، ومحبة الإيمان أحوة من يه أنعمت، ما 
الحمدولك ترصي، حتى الحمد رلك وآحرا، أولا الحمد ولك العليبة، الخيرة الوجوه 

منوحيرتك وصمرتلث، ورسولك،، عبدك علن وبارك وملم اللهم وصل الرضا، بعد 
الأحوهسنة وسنوا نرصوا الدين أجمعين، وأصحابه آله وعلى ^^، م1حمد حالقك، 

حيريكانوا وتعالئ، تبارك اض جلال ق والتزاور والمحبة اض، ذات، ق والتاحي اض، ؤ، 
أثرهم،يقممي ممن واجعلنا عليهم، وبارك وملم اللهم نصل للناس، أحرحت، أمة 

تدير-شي،ء كل علن إنك -محطاهم، علئ وسير بجهم، وينتهج 
بعد.'أما 

"المغيرأجمعين الكرام ؤإحوال الكرام، القبائل شيهمخ وآبائي العلماء، شيوحئا 
ليعجزاللسان إن — عامة المنطقة هده وق كنانة، بني العليثة القبيلة شذ0 ق والكبير متهم 

نقولماذا المؤنق، هدا مثل المؤنق، يكون عندما ؤيتردد ليتلعثم البيان ؤإن اكعبير، عن 
أرادواهكذا ولكن نتحقها، لا منزله أنزلونا الذين الكرام، والإحوة الاياء لهؤلاء 
يعلمون،لا ما لما اغفر اللهم نقول: أن إلا إمكاننا ق وليس صحبتهم دفعتهم وهكذا 

يظنون.مما حيرا واجعلنا 

لهيسعئ ما حير هو — لذكره والأجتماع فيه، والمحبة افه، ق اللقاء إ0 نعم، 
ولونرضى، لا ما وكل يقال ما كل مثيله— وق ذللث، أجل ~من فاغتفرنا المزمن، العبد 

نقره.لا فإنا رأينا أحذ أو أقررنا 
اللقاءثمرة حيزا— اش وجزاهم انثه —أكرمهم الإحراز ومن جمح من نريد ؤإنما 
الإخوةمن ونريد :إ اض إلئ يدعو من لكل الغيب بغلهر الدعوة وهي وحلاصته؛ 



الرحمنعباد صفات 

رتعالئ،تارك اض دين يتمررا أن اش بإذن والمتقون والصالحون الأولياء وفيهم الكرام 
بأفرادإلا الدين يقوم ألا اف سة من كان -ؤإن منهم وأجل الأشخاص من أعظم فهو 

وأثخاص-.

صحابةمن النقية الطاهرة النخبة تلك سلالة رهم ~ ؤإخوانا آبائنا من ونريد 
كلل والمجددين بإحسان، لهم والخابعين وخيارها، الأمة وعلماء ه اش رسول 
قرةالفياض الشعور وهدا الجياشة، العوامحلف هذه — اض ~بإذن يجعلوا أن ~ القرون 

يأمرومن افه، إلئ يدعو من ولمزازرة اش، دين ولإعلأء اف، كلمة لرغ يانعة 
أرجاءمن مكان كل ول، نيلة كل ول ترية كل ل المنكر عن ؤيئهئ بالمعروف 
اض.بإذن لدلك لأهل ؤإمم المعمورة، 

وجوهكمل محنرون وحدي~ مشاعري عن أعثر لا -وأنا يشكرونكم الجمع إل 
اض—بإذن يريدون والجمع الخالصة، والحبة والأخوة الصدق مشاعر وملامحكم 

ولاجاها ولا دسا نريد فلا اض، كلمة إعلاء أجل من واحدة يدا ذكون أن وتعالئ- آبارك 
ونريدوتعالئ، تيارك اش وجه جميعا نريد ؤإنما مباهاة، ولا خيلاء ولا فخرا ولا مالأ 

diifiُؤوؤا ت الصالحين وأوليائه التقين لعبادة وتعالى تارك افّ أعد وما الأخرة الدار 
وجزاكمآخنا، لكم وشكر أولا، لكم اش فشكر [ ٢٦]المْلففينت قتافيائبثوفوايم 

ءناكلخًر.

-المزين عبد الشيح القبيلة هذه ابن الكريم أخانا والشكر بالذكر ونخص 
القبيلةهده لأهل أقول كنت ونل الفضل، له كان فقد خير- كل عنا وجزاه اف حففله 
عنبل خاصة كنانة يني قبيلة عن لا ويتوب يكفي خيرا اش جزاه - يه نام ما إن ءامةت 

اه<فجراكم لقاء، لكم ويكون لقاء ل يكون أن إلا وألح أصر كرمكم ولكن كافة؛ نهران 
الجزاء•دإياْختر 

هوواللقيا الأجتماع غرض إنما الإخوة- تفضل كما - الكرام الإخوة أيها ثم 
بالصر.والتواصي بالحق التواصي اض• بذكر التواصي 





الرحمنعباد صفات 

تصن\ثث ؤضتا;ئ وقوله: اه[، ]الأمراف: أصئ.ه رب أده تعالى؛ توله 
ه٠١فيد وزخززلإ ^'؛٣^٢^,؛يمحئآلم٤ك يتوله•  ٤١٤^]المؤمنون؛ 'اث؛لمءن.ه 

ثنيإل1ظوره ييمن عني؛، ؤ  uUyj؛ ٢Jyؤى ^٠^ وتوله؛ ١[ 
كافية.تلت— —كما يذاتبما وص وتقدس، تعالى أي؛ اف، فتارك ١؛ ]القرنان؛ 

لارحمن:إنكارهم وكفارس اض 

الكفارعلئ يرد أن يريد العظيمة— الأيات ءذْ أواخر ق — وتعالى بارك اطه إل 
الرحمن،اسم أسمائه وأجل أعنلم من وتعالى بارك وأنه افه، يعبدوا بأن أمروا الذين 
 :،J،_ أي:•١١[ ]الإ««راءأ ه للسئ \إ)كا.إُ هر ثءوإ ثا أنا أؤمن آدعإ ر أس آدعؤإ تل ؤ
ؤؤ*الوإوبماالمشركون؛ قال ماذا لكن هظإلأ افه أسماء أعظم وهما الرحمن، أو اض اسم 

نعرفءلأ بعضهم: وقال •٦[، ]الغرغان: .ه ٠ ص! نؤإدهم يأمثيا ,بنا آسي ألثتتن 
هذهق وتعالى بارك اش فذكر وسخرية؛ واستهزاء مكنا اليمامة® رحمان إلا رحمائا 
وتعالى.بارك الرحمن دلاثلكونه العظيمة الايات 

ن9ءين:على ناش المعبودالحق انا؛« وعلى الرحمن أنه على والدلائل 

الكونية:والآJات الدلائل الأول: التوع 

ل.آمثسوزجأشfوم ثاث ه ؤ تعالى: تال عحية، باهرة عظيمة آيات ومي 
الكونهذا ق عجيبة ايات فنجد ٦^١[، ْما، ]الواهعة: ه عظيسمر مؤن ؤإقدولمرلوتثل

حير،وهو خامئا المر -، ٧١يرتد شيء أي ق تتأمل عندما ولللائ، أمامنا؛ الممدود 
منترئ uذا واسا السحاب إلن وانظر الخال! وانظرإلن أماملث،! الآئق فانظرإلن 

هىالتي والمنازل والنجوم فالكواك.—، عظيمة، كونية آيات ترئ وتعالى! تبارك افّ آيات 
والمقرباتالمكثرات عصر ق —حتى رمكان زمان كل ق العلمام عجز الثروج، 

الكواكبوهذه الكون هزا وتهايات أبعاد يعرفوا أن عن الضخمة— والمراصد 
لهاأن نعلم ونحن لها، مائة لا إما تيئولون؛ العظيمة، المجرات وهزه والشموس؛ 

أبعاده.شدة من له، مائة لا عنه: يقولون إدراكه يتهليعون لا ما كل أن غير مائة، 



القلوباعمال سلسلت 

بالك Uiالع؟أ بالموات بالك نما الدب؛ اتء حدود ق ذلك كل نقول: 
العالمضرب العرش ونوق المخلوقات؟! وهوأعظم يالعرش بالك لما بالكرمحي؟! 

وكمالهندرته عش المة الدلائل أعظم وما افه! أعفلم ما افه! نبحان وتعالئ تارك 
•_ دلائل هي الروج نهدم وتحالئا تارك دنهرْ وعلوم 

الحقيقةق وهما كسرتين، نحن نراهما صغيرتين آيتين وتعالى تارك اض ذكر ثم 
والقمر،الثمي وهما: افه، ومالك افه، حلق ؤإلى العظيم، الكون إلئ صغيرتان؛النسبة 

الحتى اه تنفإما شيء، عليها تكرر إذا البشرية العقول أن ولولا عفليمتان، آيتان نهما 
لكانيوم؛ كل تتكرر أما ولولا الشمس؛ هر الدنيا هده ق شيء اعفلم لكان ندكره؛ تكاد 

الكمحرأصبح نقد منهاا محثتيمون تظهر متى ينطروتما محومم محا يجلرن يرم كل الناس 
لكنا العمالة من هدا أن شلث، ولا غربت،، أومص أشرنت، مص يدري ولا إليها يننلر لا منا 
الأشعة؟هده مجا الوهاج؟! الراج هدا ما عجبأ! لرأئ الثمس هده ل الإنسان تأمل لو 

حياتنالتستقيم المواعيد؛ وحده الدقة، حده هاتلة مسافات من الضوء هدا يأق أين ومن 
وعمليةالتبخر، عمالية وتكون الحياة، وتكون الصغار، ؤيكم الثمار فتنضج ومعاشنا، 

والورود,والزهور والأمطار الممال، الحاب إنشاء 

الما ومنها والهلبيعة، الأحياء علماء عته يتكلم ما منها جدا، كثيرة عمليات 
العالميدركها ما ومنها الفلاح، يدركها ما ومنها العامي، يراها ما ومنها عته، يتكلون 

افه،آيات من العفليمة الأية هده عن الحالم هدا ق توسعا والليالي الأيام وتزداد المجير، 
المراج.فهي وص: الشمس فهده أبدا تتهب، ولا 

نورا،للقمر إن أي: [ ٦١]القرنان: ؤودقئإض؛آ.٤٠ تعالى: ئال فكما الممر أمجا 
أي:سراجا ليس فهو نورا، القمر وجعل وسراجا، محياة الشص جعل قد تعالئ نالذ 

الثمس.ضوء وتعالن" تارك اش ~قلرة يعكس هونور ؤإنما مشتعلا؛ 

منتقويم وأمامه إلا عامل أو لموظف الدنيا مكاتبج س مكنتا تدخل لا وأنتا 
نينالعدد نعرف، أن إلئ حاجتنا يعرفا تعالى اض لأن الأيام؛ ومعرفة المواعيد، أجل 



الرحمنمياد صفات 

جعلسل ْآ، ]يرض؛  ٠١٤ؤألحثاب ألت_نتي عدد ؤإنأنذو\ سبحانه! تال كما اب والمح
—الأسف عع ولكن لمين، الميه اختص جدا عجيبا تقويما — ~القمر العلامة هذه لما 

ثموالفضيلة، الخير ومن الدين من وهي الأصالة من تركناها كثيرة أمور جملة من وهذا 
الكفار.انهر نحب وأخنأنا تقويمنا تركنا بالكفار، نتشبه أحدنا 

أوالبادية ق كان إن فلاحا، كان أو عاميا كان إن فالإنسان عفليمة، ذية ط، فتقول! 
اللهجعل وكاJلاك أوآحرْ؛ الشهر تصم، هدا أن يعرف أن يستهلح فإنه مكان، أي ل كان 

وبأن.ابالشمس، أيقا مرسهلة والصلاة كالصيام العباداُت، وجعل الحج، وتعالى تارك 
فيعرفونالناس كل يراه فهو عجيب، جلي واصح الماء، كيد ل تقويم هو الذي 
مددؤملثد!وإ فقال! كتابه، و ه افه ذكر كما عليهم، رتعالئ مارك اف نعمة 

تللث،لما فنل .و ، ojlj[، ١٢]الإّراء: .ه مصيلأ مثدنه ثىو ؤؤد ولوت{تح ألنه 
إفأي! ءكذا«رن؛ أر ءهكدا . المي فال كما فالشهر بما، علما وامن \لآ1ص 
ذللن،،غير آخر بشيء لا للقمر والروية النفلر بحب يرما وعشرون أوتسعة يوما ثلاثون 

أننريد لأننا تعدادها؛ ق ولا فيها نعليل ولا وتعالن، تارك اض نحم أعفلم من فهده 
إليه.ظمأئ وتلوينا نحتاجه نحن الذي الأمر ل ندخل 

بعبادالاستدلال الذ9ع 

بعبادالرحمن علن الامتدلأل فهو! الكونية الدلار عير الأخر الدليل وأئ 
أيعلن يستدل أن يسمملح البصير العاقل إن هنا؟أ يكون كيف اض؛ سبحان الرحمن، 

بأتباعهأتباع؛ أو جماعة أو أوفئة صحبة له كان ومن الأشياء، من لشيء أوماللئ، مللت، 
إليه.ؤيتتسب ينتمي بمن أو وصحيته 

سيرةنرئ وعنلءما الأنبياء، يحل. الصحابة هم الخلق أقفل أن نعلم عندما ولذللئأا 
ثمالأرض، عاى نتحرك اض آياُت، من آية أحدهم نجد فإننا الصحابة س واحد صحابي 

وأنهق^، اش رسول على بذللثا فتمتدل ا رباهم؟ الذي ومن الصحابة، بمجمؤع كيف 

لمومالبخاري أحرجه )١( 



_ULrf،JL >، القلوبأعمال

الحكمبن معاينة نال كما دالعلمين، المربض، وأفضل أجممن، المحلق أفضل 
أفضلمعلما بعدم رلأ مل رأيت ما وأمي هر ُبأبي عنه"■ تحالى اش رصي ~ لمي ال

س.محمد مثل أو أنفل للخير معلم ك هنا يكون أن يمكن لا أي؛ ر منهءر 
إلىداظردا الرحمزإ هماي إلى انفلروا بالرحمن، المكذبون الكفار أيها فكذلك 

حقا.الرحمن أنه لتعلموا صفامم؛ هي ما وانقلروا الرحمن همودية إلى منيتتب 
يعدها،لما بة بالنشأئا اقل تكون ند التي الصفات تدأ عندما تعجبون وك 

وهد0فه، موحدون لأمم آحر؛ الها اش مع يدعون لا أمم هي' المزمنين صفات فأعفلم 
الإيمانهو شيء كل فأصل ذللت،، نعلم وكلنا المزمتن، صفات من محفة أعفلم 

ثمأحيائا الأقل تقديم ل عفليمة حكم هتاللث، لكن وتعالن، تبارك فه اكوحيد ؤإحلاص 
الأءلن•اكدرجإد،

وجعلتهمنفورا، ويزيدهم بالرحمن يكفرون الكفار جعلتا اكي والصفة 
رسولقول، ولا اطه قول شالون فلا افه؛ حتامة عن ؤيستكثرون اش، أوامر علمي يتمردون 

يتكمفالتكثر باطه- -والمياذ الكثر صفة هي: ذللث،- ق تع لهم والمصاة -. 
يمالؤيستكثر يسلهلائه، فهويستكثر والدض، والم،، الإيمان، على ويسكثر افه، على 

وأحالادْ.بآبائه ؤيفتخر اكاس، عند ويمقامه وأولاده 

منوكان واستكثر أين الذي إبليس هو منها من أول كان الكثر أنوج وكل 
طيتؤ.هثن ثثأقثم) قار من قفأ منه ثر آئأ ؤ٠١د ^١^ عندما وذللت، الكافرين، 
[.١٢]الأعراف: 

لمولماذا ه؟ محمد علن القرآن ينزل كيف قالوات ءئد.ما ئريثى كفار وكدللت، 
~هشام بن( الحكم ~أو الغيرة ين الوليد وهما؛ عفليم؟ القريتين، من، رجل، ^1، ينزل 

القاارب٠تجل. وكلل^، دائما؛ ءنا.هم الكثر معايير لوجود الaلائم٠؛ من عود مبن وعروة 

(.٠٣٧)لم س)\(احرحه 



اترحصعباد صفات 

محيكير من كم أنه: الحقيقة وو بالكسر؛ متم دائنا اض دين j تممته لم التي أو العادية 
وتعالئ.تبارك افه محي وهوصغير الناس 

كانما وتذكر وحطب وتف هدما هه، تعالئ افه رصي غزوان ين عب ولهذا 
تال:وتعالئ؛ سارك اش أعطاهم ما تذكر ثم لاقوا، وما عانوا وما نبل س الصحابة عليه 
لأكون أن باض أعوذ ؤإل قال: الأمصار، من مصر علئ هوأمير من إلا النوم متا أرما 

هه.تعالئ اض رصي وهوالصحابي ذلك يتقعه لا أي: صغيرااا. الته ومحي كبيرا نفي 
الحق.عن ماغ وأكثر حائل أكثر باض— والعياذ —الكثر الصفة فهد، 

التواضع:

تعالئ:قال التواضع، هي: الرحمن عباد صفات من صفة أول كاك لذلك 
ءؤأئت>بم1وكوفقوله: [ ٦٣قان: هبمقؤنءنإمحلأ؛ي،مثا ألدتنيآلض> ؛^١؛ ^ؤ 

كلماأنلث، شرطا ليس ~لأنه يكلمك؛ ولا يقابلك قد فالإنسان [، ٦٢ثان: هآمح؛نيهونا 
تحكمأن تتهلح مشيته؛ ومن ميره كيفية نمن ذللت، و*ع يكلمان،~ أو تكلمه أن قابلته 
قدأنلث، كما ومشيته صيره ومن تراه، ما أول س الرحمن عيال صفات تعرف لأنلث، عليه، 
وليسبافه- -عيادا الرحمن محاد س ليس فهو مستكثر، أنه الناس بعض مشية س ترئ 
أوخاطبته سواء والملاح، الخير أهل س ولا الإيمان، أهل س ولا الطاعة هل أس 

لأجد كل يراه الأى الذلاهر الوصف، هدا حاء ولهدا متكثر، أنه ترئ فإنلث، فقط؛ رأيته 
[.٦٣لالغرتان: ^ ؤأسك>بمثركءلإمح<مبما سثحانه: قوله 

الحاملين:عن الأعراض 

.هثثنما عاؤأ أنمحتبمزث ثاطبم4لم ^٥١ نهي: الأحرئ الصفة وآما 
ؤيخاطبهالأخيار يخاطبه الناس بعض الأسفح~ "•ع الأن أكثرا اش ؛؛ ٦٣تالغرنان؛ 

الرحمنعباد أن ،ع محلانا، يقول: ولا والهدئ، والحق الخير دعاة ؤيخاطبه الأفاضل 
حنفهناللث، والأخيار؛ الفضلاء خاطبهم إذا أما محلانا؛ قالوا: الجاهلون خاطبهم إذا 

وقتمرقامم، ق جاهلون هم الجاهلون: لكن والمحبة؛ والأخوة والاستقبال البشاشة 



اع^السيطلت 

معامحرمحمق وجاهلون الجهل، أعظم وعر بربمم.ئ رجاهلون رتعاملأتمم، ألفاظهم 
يقوله:المواقف، بما يقدرون أو الأشخاص حا يقدرون الي تيمهم وق مؤانسهم وق 

جوابجوابمم كان يض،ت [، ٦٣لالفرتا0: .ه ئاؤأسقثا ألحثبمؤرن< ؤوإبما.غادهلم 
شاش ^١٥^ تعاليرت قال كما يالحنة، الميتة ؤيدرأ الميتة غ يل الذي المسالم، 

حدؤ مسحانهت وقال وتعالمي، تيارك ائله يعلنا وهكذا [، ٩٦ل١لمرمتون؛ أ-محنأكتثهه 
جاهلكل عند توتقت فلو [ ١٩٩.ه أيهلهمى ءيت يأ-مغن آدتدءأمحأأمز، 

لربماأو حياتلئ،، ق عملا صك لما كلامه؛ ق مخهلئ أنه له كين عليه؛ لترد أو لتخاطبه 
بلونوهذا بلون، يخاطبلن! هذا لأن واحدا؛ عملا تتجر ولم والايالي، الأيام بك مْلعت، 

وكل• • وهذا. زائغة، ظراُت، ينهلر وهذا ؤيتم، يغتاب وذاك ؤيخر، يستهزئ وهن.ا آخر، 
لأنكمتللما؛ الجاهل عن فأعرض عنهم، وأعرض بمم، سال فلا الجهل؛ ل داخل ذلك 
همباممه الجاهلون وهؤلاء الله؛ أعد ما وتريد الله، عند ما الئ وتتفلر الله، بتور تنفلر 

بشأبمم؛تعيا ولا حم تبال فلا وتعالئ؛ تيارك افه أنزل ولما افه، لدين بهلبيعتهم أعداء 
أنأي. العمل~ بمعنى* العرب لغة ل يأي "والقول سلاما لهم. تقول أن عليلثف ؤإنما 
علتكملأجخم،آثج-هإ؛نبني تعالى• فقوله هؤلاء، •ع سلام هو تمرئا أو عملا تعمل 

[.٠٠]القصص; 

ؤلأبمضأمح-هيبمتعالى• فقوله بالعمل، يكون وتد ياللفغل، يكون وند 
لمعهم ندخل ولا مشاكل، ق معهم ندخل لا حتى نريدهم لا نحن أي؛ ْْ[، ]القصص: 
وأنتتجاوز أن عن يردوك فلا عتره، حجر العلريق ق أماملث، وقفوا لو حتى معارك، 

عليهم،تعالئسيعينلث، والله عنهم، وتجاوز وامش بصرك غض بل وتدعو؛ وتبدى تعمل 
[،٦٣]القرنان: .(ه ساتنما قالؤأ اقكؤضى حاطتهم ورإدا توله وتدكر 
غيرها.ومن هؤلاء صفايت، من وانمركثيرة والدلائل كثيرة، اممه وآيات 

الأيل:قام 

؛٦[،]١لنرتان: .ه وذم1 نجدا ر[كينسديى ءؤ تعالزت يقول ثم 
أنأؤإد دى ؤألنهار-غلمة أيل جمل ؤ ت أنه افه، حكمة فمن خاص؛ معنى له والليل 



الرحمنعباد صفات 

الشوالرمة والكون الهدوء بمي: فاللل [، ٦٢]١^^ دحقنآزأ،دضظرئإ.ه 
محاحلإلى ذيت ولو والأضواء؛ الكهرياء هدم تبل ميما ولا الناس، بما يشعر كان 

تشعرفإنك الأضواء؛ عن وابتعدت وحدك الجبال من جبل رأس إن ذمت أو الحر 
اللٍل؟ق المؤمنون يفعل فماذا اض! سبحان الليل، ق هامنا وأث أبدا تجده لا بشعور 

مثلالنهار j لأبمم الجنة؛ إلئ المتمين ومطية الأحرة، الدار إلئ المرمتتن مطية الليل إن 
وعلاقاتخاص أمر له الليل هدا ولكن ؤبمملون، يكدحون الغالب- -ق الناس 

هماههمق بن ألمحاثم ثحم، ٌدلم ملأ ؤ فقال: به، اختصهم ند اض.§ ولهدا خاصة؛ 
سالجنات ق أعده ما لما وتعار تبارك اض بين لقد أ تعلم؟ لا فلماذا [، ١٧]الجدة: 

ترون،موهم خفية اض بمدون أناس هناك لكن واضح، وهدا والخير، والنعيم الحور 
أي:[ ١٨]الداريات: مثثفثية.ه عنهم: اف نال استغفار، الذ وبين بينهم 
الوحيث الليل ق اض خاصة»ع العلأتة تكون ما بقدر فهؤلاء وركوعا، وسجودا نياما 

أينا.الجزاء يكون ما بقدر أحد، يراهم 
أوغار،-بجبل، أعجبه بمكان منا أحد مر إذا فائه اليوم نحن واتعنا إر وانفلروا 

فهدهالمتحان! افه هاهنا نجت،ع أو هاهنا نأكل لوأننا يقول: ظل- لها مثمرة شجرة أو 
حياتا.

هدهأحر ما تال: أعجبه، بمكان مر إذا متهم الرجل كان فقد أسلافنا وأما 
متعلقةقلوحم لأن لماذا؟ ركعتين، فيه وأصلي أدخل لمتني الغار هدا أحض وما الشجرة 

وعبادته؛وطاعته اطه تقوئ ل هي حيابمم وطمأنينة ولدبمم وراحتهم نهمهم الله، بمائة 
كلوهدأ الكون، ومكن الماس نام فإذا الليل، ق يتمامها تتم والراحة الهلمأئينة وطْ 
يفلهرونويدلك ويدعونه؛ ؤيستغقرونه ؤيسالونه وتعار تبارك افه يتاجرن قاموا شيء؛ 

عليها،اجتمعوا مهما جميعا اللذة أهل يجدها لا لذة يجدون فهم العظيمة؛ المنزلة يتللث، 
لمس جنة الدنيا ق *إن عليه: افه رحمه الإسلام شخ قال وكما جنتهم، هي وهده 

لألم*لو بعضهم: فيها قال ء0ربةآ جنة — —وافه نعم الأمحرهء جنة يدخل لم يدخلها 
يعلمهلا نعيم ؛السيوفء. عليهالجالدونا عادة الص فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك 



القلوباعمال سلسيلة 

—رالعياذيكر أن أر ورته، يلب أن أحدهم عند ما غاية ا اكين مالدنيا وأهل الكثير، 
الغناءأو والفجور والفسق والخاية العيث يمي فيما يتفرج أو عمله، فيْلير باش" 

راحةوأي نمم وأي شيء أي: اف نسبحان محدهم؛ المفضلة الاJالة هي يهذْ والطرب، 
تكدرؤإما القلب، ق حسرة ؤإما الوجه، ق وظلة نكد إما وافه ا الأعمال؟ لك تق 

وأماوأحهنار، أصرار من العاصي ق مما وهكدا أيما، الرزق ل الركة وتمحق العلم 
وراحته.لذته والعبادة مطيته، الليل نإن المزمن 

نقال:وتعالئ، تيارك افه سأل أنه ججهي الناف ثابت، عن تنثر الم، الكرامايت، شمن 
قالملأة تعطيتي أن رب يا نأسألك قرْ، ق يملي أن أحدا أععليت كنت إن اراللهم 
.هؤتيآني*محي> تال.قأ؛ كما أهله إلئ الرجؤع يريد منا الواحد  ١٥١سبحان قري* 

٩٩.]

أتمرب يقول؛ فإنه الجتة~ أهل من ؤإياكم اف "جعلتا الجنة أهل من كان إذا وأما 
مقعدكهدا ؤيقال: النار، من مقعاو.ْ فيرئ له يفح لأنه الجنه؛ ق أهلي أرئ حتى الماجة 

الماعانأقم يارب! فيةولت الجنة ق أهله ويرئ الجنة، من مقعدا يه افه أيدللث، النار من 
يخافاض! مثحان الشر ق حس يملي أن يتمنى هدا لكن ؤيراهم، أهله إلف يرجع حص 

كأنهالجنة، نعيم ق وهو حس العبادة لمرة وأن الصلاة، لدة تتقي أن مات لو 
-عته تعان افه رصي توق فلما أصلي، أن الرزخ ل - القرنين بين -ما أؤيد أنا يقول؛ 
ذهبالخرافات- إن نحتاج ولا ض، والحمد كثيرة وهي اكابتة، الكرامات من وهذه 

الكرامة،تتحق أن الله -أراد الشر ق عمامتي فانهلت، أحدهم: قال ليدفئوه، أصحابه 
بهؤإذا النور، من البصر مد بالشر ؤإذا لأحدها، ودنا يده وأدخل قليلا قرقر شمقعلتإ— 

وقيمتها.الميادة ^ة هرفوا أوكلث، نعم،  ١٥١سبحان إ يملي قاتم الناف ثابت، 

أينأبتاه، يا تقول: لجارء —جاريت— يايتة ؤإذا عته تعالى  ٥١رصي أحدهم توق 
حشثةقالت: ا حشية؟ أي بنية، يا فقال: ّهلحهم؟ فوق جيراننا ينصها كان الش الخشبة 

فيقرأيقف، الثيت، صاحم، كان يل حشثة لمت، ما ؤإذ المطح، فرق ليلة كل أراها كشت، 



الرحمنعباد صفات 
٤٣٣

وأينالخشبة فأين ■>ثبةا أته فتظن تراه والطفلة ليلة، كل الأيات من والمئات الماسين 
لعلكإ بني يا ت أمه فتقول الليل، من ؤيملي محكي وأحدهم أكرا اش الخشبة؟ ذهبت 
الأنه نفلن كانت ~ للن، يغفر اف لعل نقنا قتلت ؤإذا رحيم، غفور اض فإن نقنا فتلت 
بالذنوبنفي فتلت أمام! يا نعم — نمى قتل ارتكب، إذا إلا ؤيتعبد محكي 

النفسالمقتولة.فهدههى والعاصي، 

النهارهموم من تحملرا ومهما ومعادمم، وراحتهم حلوتمم هو الليل كان لقد 
أعزق نشيطا الثاق اليوم ل الواحد ؤيقرم والطمأنينة، واللذة المناجاة اق الليل ففي 

والذكروالاستغفار الصلاة ُتلاث، والتعب،، والأدران الهموم كل غل لأنه ونعمة؛ راحة 
اللتل•جح 3، وتعالى ارك حمف 

جيفةبالنهار، ®حمار الخديثج: ق حاء نهوكما للدنيا يكدح الذي الإنسان وأما 
عشرين،صارت، فيجدها الصياح ق ويقوم هموم، عشرة وعنده ينام أنه أي؛ بالليل؛ررا،• 

لأنهمقاومتها؛ يسمملح فلا هنا؛ ومن هنا من الأمراصى تأتيه تم وكذا؛ بكذا ؤينشغل 
وهذْتتحمل، لا والأعصاب تتحمل، لا والعل.ة يتحمل، لا فالمخ يتحمل، لا مكين 

والراسب،،والومحليفة، والزوجة، والأولاد، والتجارة، الدكان، من! كلها المشاكل 
أبدا.عنها يغفل لا يوم، كل ومشاكل والترفع والترقية، والتقاعد، 

له،بالمسة شيء لا فهي عليه اجتمعت، ند كلها الدنيا أن يلغه فلو المؤمن: وأما 
إ؛مثكاو^اإوأ ٢٥ءدجممأ١لن١ش ثادثهمآفاسإن تُالىت قال 

الكلمةهي الوكيل ونعم افه فحسينا [، ١٧٢]آلسران: آثيثيق.ه حندثا
بمايدعو اطه ذكر من واحدة كلمة وهي النار، ق ألقي حين هقن إبراهيم نالها التي 

كأعثلمانقمن، ربما بل والأحزان؛ الهموم تللئج كل فتذهب، الليل، جوف، ق الإنسان 
أجمعين.افه.قفدمرمحؤم أءا-اء على الدنيا ق صاروخ 

الصحوةلهذه يكون أن نريد الدعوة، ثياب يا الصحوة، ثياب يا أقول: ولهن.ا 

(.١٨٧٨)الجا،عء ٠لص٠حح ق الألباي العلامة رصححه (، ١٩٠٧)حيان اين أحرجه )١( 





اثرحمنعيال صمات 

كلها،الجيوش هذه من حير هي دعوة ياق وممه أحد، عنه يدري لا حفي تقي هزلأء 
رافعاوامع بن محمد إلا فيه وحدنا ما قالوا؛ كلها— الجيوش لهذه ادة ومرديفة أو 

فارس.ألف ثلاثين من إلي أحب تلك إصعه تال؛ واحدة— يدعوبإصح —أي! إصجعه 
لرببمممحتتون لأتم وتعالى؛ تبارك اش بإذن له استجسبه رب. يا مال،؛ إذا لأنه وذللث، 

دعوته،والدعوْ دينه، والدين جنده، فهم وتعالى، تارك إليه ويفزعون وقياما، مجدا 
أعداؤه.والأعداء عبيده، والعباد حنده والجند 

إليه.يتضرعوا وأن ينادوه أن بد ولا إليه، ينزعوا أن لأبد إذن؛ 

نكيمؤالضيع، نعرنون وكالكم الدعاء، آداب، من عظيم ائب، إلي ننبه وهنا 
يرصع!ه كيفشيء، أي من أو الإبل من أو البقر من المغير العجل ارأتتم التضرع؟ 

ؤيحاولويحاول< وينزل، يرتفر وكيفا الحالة؟ تلك أرأيتم يرصع! لم إذا يفعل ه وكيف
اغفراللهم يده يرغ لا فالواحد منذللت،؛ مأحوذة فالضراعة وهكذا، ؤيحرص ويمتص 

والتمسوتفمئ صراعة دعاء اجعله بل تقمع، بدون الناس، كعفس منها ؤيمر لى، 
الشالقلبية والشدة والرعية الحرصي وبنفس ءليلثا، ينرل، أن لعله افه عند من الخير 

أممطنا أكان مراء ذللث، واءلد٠إ الفمئ، من يأحذ وهو الحيوان محن المغير هذا يفعلها 
شيء.أي أم توفيئا أم رزما أم نصرا أم رحمة أم غيثا، 

مسحاته؛يهول، ولهذا العياب،؛ وتعالئ تارك الله يدغ فيالمراعة افه؛ إلمي تضيع 
أنلو أي. -ا ٧٦تالمؤمنون. ومايمحزيؤن ئاأسسكازألنيم ُالاداي، أحدثهم ؤولتدّ 
يناممبالذ.ي الكامل والخضؤع الهلمأنينة هي —والاستكانة لربم استكانوا الناس 

سة؛افه إلئ وتضرعوا مستكنين- أي؛ ه ءلُالآزنج،لأا بمثؤن الهون، 
كان.ما كاتنا العذايح عنهم تعالى افه لكشف 

منوانتقلنا الأمثابج، وراء جريتا العذاب، نزل( إذا اليوم؛ كحاكا الحال وليس 
والاتصالسهل والعلريق لها، تبماية لا أودية ل نضح حش سسبج، إلئ ّببج إلي ّس_إ 

منوتعالى نارك اف بإذن نريد ما كل فتكون إليه ونتضؤع ميسور؛ وتعالى تارك بالله 



رفضاله.خيره 

القلوباعهال سيطة 

وهاتانأي: ا،"[ .ه رمتما شبمدا إننهتِ مشى إكية ؤؤ 
الهياموأما ساجد؛ وهر ربه إلى انمد يكون ما فأقرب الجود أما الصلاة؛ ق الحالتان 

البتتنالك رأت مثلما الإنسان يجعل وهوالذي والقيام، القنوت محلول الصلاة فأفضل 
حشة.كأنه الرجل ذلك أوالجايية 

العجب،ترئ القيام ل فيها والتفكر الإيات ويتدبر وبالدعام ويالقيام جود فيال 
بعضعن جاء ولهدا العثليم! اض مسحان الآحر، العجس، ترئ الجود ق ويالكاء 
وكيف،جدا عجيبة مراتف، اف كتامحيج من واحدة آية قراءة وق الإيات تدبر ق الملفج 

أنيريد بعمهم كان حص الإيات، من المئات قرأ إذا بلثج فكم، القالور_،؛ ق الأن تفعل 
يزالوهوما الفجر فإلى الفجر، عليه ًلني يند يثعرإلأ ولا أوثلثه، الليل يعص بملي 
معانيها.وق الإيات هدْ ق يعمق يستغرق لأنه بالونّتج؛ يشعر لا واتق، 

أساعهمَةتاقيل مايممحف ضأ بيثم يبل ؤ ت مالي افه تول قرأ؛عضهم وكما 
يشتهون.ما وبين بينهم حيل ، فكيفاْ[ نسأت سمأا.ه j،_^، منملإ٢كمأ 

التعس،هذا وهوق والبيت، والزوجة والراحة المال اللنيا، هدْ ق الإنسان فيثتهي 
كيم،الواحد فكر ولو يشتهرن، ما ربين بينهم يحال نم لحغلة فتأي فيه، ؤيعمل كله 

لهنان،والوالمنصب،، والمال، الماللثج، كله ا هن. يسيبإ واحدة لحنلة ق بينهم يحال 
ندمت،ماذا تفكر؛ و؛ال.أت تشتهي ما وبين ييتلئ، حيل فإذا شيء، وكل والبيت، والزوجة، 

ماوبين بينه يحال أنه ، كيفوتأمل، الإنسان فكر لو انمرة، هي فهذْ أمامك،؟ وماذا 
نم_ؤ.ما وبين يشتهي 

قتتفنن وأتت تفته كله وماللث الخمارة، هذه ترين وأنت عمرك من نوات ف
لماذافيه، أترفت، ما إلى ارمع لك،ت يقال نم المنزل، هذا اخيار وق الحديقة، هذه 

وبنزولالموت بنزول أي؛ يشتهون، ما وبين بيتهم لحيل تلهج،؟ ولماذا تركض؟ 
حتىالأنل~ ~ءلى منها ملم أنه ويتمس عليها يحامجا ثم شيء؛ كل ينتهي العذاب، 



الرحصمياد صفات 

الدنياصيق من وهذا غيره؛ بما ؤيتمع عليها، يحاب لكنه الحساب؛ عليه يخفف 
والآحرْ.تورست، وحقاربماإذا وحسنها 

اوساقه؛عند اودند| حصقة 

وإنثمأ'ضل،ت٠دالىت قوله ل تأمل مهدي بن الرحمن همد الإمام وهدا 
.إلأشدح-مأقمم/ئكت> ^ئهزأمحرك< 

'ا-؟ا[.إقعءهمأمزآمثد.ه 
إنكيف شل! نيفكر كلها، الليلة ذهنه واستغرنم، امتجمعت، كأبما الإية هنْ إن 

مخلوقآخر إلى ®إ، آدم من والآخرين، الأولين اجمعتن، الناس ميقات الممل يوم 
وتدنومهمأمحهابمم، ولدمم كيوم ببمما غرلأ عراة حفاة حمينا فيأتون :سء، اش يخلقه 

والفصل،الحساب يكون تم أجمعين، وميقابمم موعدهم ندلك ميل، مقدار الشمس 
هداوتأمل السن، ي ٠ل١ءنا كيرا صار وتد جده أو أباه رائ إذا منا الواحد ١^١ بحان 

وهوجده يرئ وكان صغيزا محلفلأ كان الحلم، مثل أيام يه مرمحتا الثلهر المنحني الكبمتر 
هائلةمجموعان ترئ وكأنك الذا سبحان كدللث،، الجد وذللث، مثله، المن ق طاعن كبير 

لحفياتولكنها ه، والحمد شباب أنت، لكن بمائة؛ لا ما إلى شيبة كلهم لها بمائة لا 
الحالة.نفس ؤإلن الثيء، نفس بلث، ؤإذا معدودة، أيام فتمر كالحلم، 

والذيأحفادى، هؤلاء يقول؛ كان الذي حميتا، هولأم يجتمع الفصل يوم ولهذا 
-بعدهم س والذين وثمري عاد الد، حلقها ترون من وكم أحيادي، هزلأم يقولت كان 

فكلهم[، ٣٨]الارغان: .ه دإلكث^حميل ه( ؤوبمروث١ تعالئ؛ قال اش~ إلا يعلمهم لا 
.هآجوثأك< يثئهر ألسصل يوم ؤإة سبحانه؛ ذكر كما .٤، افه يجمعهم 
•■؛[.]الدحازت 

إلاهناك الإنسان يض، ولا ١؛[، ]الدخان؛ ؤيوميذيىط،شمث،سءاه وهناك؛ 
ؤميذلأماءنيك\ابإييشهن أد.فإد١نؤخفيآدت٦ويولأ ؤ تعالى؛ فال الصالح، العمل 
شيءفكل حاه، ولا منصب، ولا سلطان، ولا مال يي لا أي• آ  ١٠١]المؤمنون؛ .اه 





الرحمنعباد صفات 

أرل سواء بحضوره الأسان على الحديث حقيقة أكر0 رأنا اف، حفظه يعرنه لا حضر 
عمره،ق يارك وأن يحفظه اش.وأن من ونسأل الشخ، -بمذا نعرفكم لكن يري، غق 

وهوالحمد— —وش الكسر الجمع والستة الكتاب حفاظ من يديه على تخؤج نقد 
هلْأبناء نحن لما وشرف عادة لحقيقة ؤإما حولها، وما القصيم ق اف حفظه معروف 
العبرهد0 نكمل اش شاء إن ولعلنا إليه نستمع أن بد ولا به، عد نوأن نراه أن المنطقة 

نسألهولكن نهليل، فلا الأسئلة من هائل كم وأمامنا اف، بإذن آخر لقاء ق والدلائل 
الرحمن•ماد من ؤإياكم يجعلنا أن وتعالئ مارك 

اللهمالصالحين، اوليائلئ، من اجعلنا اللهم المتقين، مائك من اجعلنا اللهم 
اللهمالصالتين، من اجعلنا اللهم المنيين، من اجعلنا اللهم المحبين، من اجعلنا 
مجيب.ممعر إنك المخلصين، من اجعلنا 

ورسوله.تما.0 علئ وبارك وسلم اش وصلئ 

لكمةالثءممح؛
آلهوعلئ محمد سينا علن وبارك وملم اش وصلئ الرحيم، الرحمن اض م ب

أجمعين.وأصحابه 

بعد!أما 

هان0ق مشاركا لدعوتكم، ملبيا زائرا أتيتكم ؤإنما مذكرا، ولا متحديا آتكم فلم 
اللقاءمضمونه اجتماعا هناك بأن ّممتؤ أن وما حسنة، سنة أتبما اش أدين التي المنة 
الميل،كل الجلوس إلئ تجل وشي هم، وجدت حتئ الإسلام، أعلام من بعلم 

البرعلن معينا اكون أن لعلي الماركة، الأراضي هذه ؤإلئ البلاد هده إلئ ندما فمضيت، 
ههقآلإنجوآتدن0 ولأثاوم؛ عزالإ_وألنئنئ ءؤوت١ومأ يقول؛ تعالئ واش والتقوى، 

والتقوئ.البر علئ تعاون فهلتا قعلعا فهلتا الاجتميع ^ا ؤإن ٢[، ]المائدة: 

الأكة،الدفاتق تللث، ل ولدت انولها الش كلماق إن الملأء: الفضلاء أيها 
هذاتحضر أن إلا الإباء كل ابتؤ التي الهليبة، النيرة الوجوم يرذْ رأيت ّ ولدت، 



القلوبأعمال سلسلة 

وآذانكم،آذاننا تشنمث، ولقد خيرهم، ق الخير أهل لتثارك المكان وهذا 
للإيمان،تجديد هو الكلام هدا ومثل الأجتماع، هدا ق وأرواحكم أرواحنا وأءلردتأا 

وأناالإيمان، يتجدد المجالس هدْ مثل ففي بيده، نفي والدي إي إيماننا، تجدد فلقد 
تعالئ•ياض ؤإحائه ؤإيمائه شه ازداد وقد ينه إلى الكيرمثوب الكير أن يقين علئ 

اهرسول تول تدكرمحت، الهلمج، الجمع وهدا الأحتماع هدا رأت ولما 
أمحرقتال: - عروة محلريق من لم ومالخاري ذلك روئ كما - حزام بن لحكيم 
قكنت، أمورا أرأيت، اه، رمول يا فقالت ق^، اه رسول سأل أنه حزام بن حكيم 

فقالأحر؟ أفيها رحم، صلة أو وعتاقة— ~أيت عتاقة أو صدقة من ببما، أتحشث، الجاهلية 
حيرا<را،.من ماأملفت، على ®آملمتج :٠ الني 

هدهندمت، ولقد حير، من أسلفتم ما علئ أسلمتم لقد ت نهران معاشر يا أنول وأنا 
فقد،، ji*yV؛بل أقول ولا بل الحديث، رحال من ^، ١٠٣•^؛أقول لا القبيلة، 
الذينالرحال بيان يصدئ ولست افه رسول لحديث رجالا القبيلة هدا قدمت 

منالمال العين هدا الأمة لهده قدموا حتئ هم وأنفوأرواحهم بمهجهم صحوا 
مراثضادتح

تعالئ.اه رحمهم لم ومليخاري شيوحا القبيلة هذه رحال من كان ولقد 

الخالدةالنيوية الدعوة تلك، ظلال تتقيتون زلتم لا نهران، معاشر يا إنكم 
ايعاف، رسول يا وقيلت الرسول إلئ أق لما س الرسول بما لففل الي المستمرة، 

أبوحاف بهاءر؟،. وأمت، دونا، اهد ر١اللهم  ٠:المي فقال أبو، لأتبمم درس، على 
لهدهريه دعا اش. رسول لكن عليهم، يدعوالرسول. أن الهلفيل، وحاف هريرة، 
بهاءعظموقد رحيمان رءوثا افه سماه الذي الرءوف، ذاك س نصيجؤ فلكم القبيلة، 

المؤذك<عث،==ظم حر_>؛ر عنتم ما عقه عإ،در آف=ظلم ين رثوح 

(.١٢٣لم)مأخرجه )١( 
0؟ْ؟(.لم وم(، ٢٩٣٧الخاري)أخرجه )٢( 



الرحمنعباد صمات 

[.١٢٨ل\هو>ة.' ل«وفق>مر.ه 

دوتازالت ولا ، ١٦٠وأتى دوتا، اش نهدئ يهاء. وأن درثا اهد ®اللهم نةالت 
قالعريهة، اشيلة ءدْ من كبيرا حمنا أرئ أنا وها ترن، بعد ونرئا ستة، بعد ستة تمتدى 
رجالاالمة النسك إنه المطر؟ هوسا U واه، إي نظري شت، ،نظر الزمن، شعاب 

الثوبه، وتمر شاربه، وأحفى لحيته، أعش ممن الجل أرئ إنني وعامه، خاصة وصغارا 
أحملة من أعظمها ما ه فيا ثوبه، ينطيل لحيته، يحلق الذي ذاك بيتكم غرب إنه تكاد، 

قدسة تحيون وأنتم تتثروا وأن تفرحوا أن لكم ؤيحق تعتزوا، أن لكم يحق إنه 
امجتت.٠أمتت 

ماعش أسلمتم لقد ت غربلة فيه الناس يغربل زمان ل الشعور، هدا تعيشون وأنتم 
الهدايةق المزيد ق اش، فاض حسنة، ستة تسجلون اليوم إنكم حير' من تيه أسلفتم 

الأمر.بدء j أقوله أن أؤيد هوالذي هدا والسداد، 

ولامعروف، وأمر شيء وهدا الشجعان، أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها فأقول، 
الدينالإسلام، ؛رحالأيت، والاحتفاء بالعلماء، الاحتفاء ينبغي هكذا ت أنول، فيه، حلاف 
وأمةمرحومة، أمة يعلمالها، تحتفي أمة إن يتبغي، هكل.ا راحتهم، عش أرواحهم رصعوا 

مباركة.حيرة 

الدعاة،قيمة من وترغ العلماء، قيمة س ترغ زالت ولا كانت محمد. وأمة 
أونتيكلما وتضحي أعراصهم، وعن عنهم، الدود احل س والنفيس بالغالي وتضحي 

الملمونكان كيفا بالأمس، سجلت التي الصفحات اقرءوا التاريخ، صفحات انشروا 
مرحومةأمة الأمة أن فعلا تجد الأمس، عالم إلئ سريعة وبنظرة علماتهم؟ *ع يقفون 
حيرة•مباركة 

كيفطالكلام، ^ا مثل أتكلم لكي وجوب أمر مأمور أق أشعر إنني الإخوة; أيها 
اشلأن واجب،، لي بالنسبة أراه علمه،إق وق فيه اش بارك ّفر الشخ فضيلة أمرق وند 

[.٠٩►: ]1Uؤ يقول،: تعالئ 



الأمراءهم الأمر أولي أن إل المقرين جمهور ذهب الأمر؟ أولو هم فن 
الذ،يخشون الذي والعلماء الرسول، ؤيطيعون اض، بمليعون الذين الأمراء والعلماء، 

الناس.يعلمون بما ربانيون وهم 

أنأجل من جاهدين سجى أن نيشغي بالعلماء، تحتمي أتنا كما الإخوة؛ أيها 
الإسلام،صريبة تينعون وهأنتم خرجتم، — ه والحمد — وأنتم ودعاة، علماء نخرج 

لنمعا أصح أولادكم، من وولد أبنائكم، من ابن هر وهذا إسلامكم، تزكون وهأنتم 
بضعإلا وبينه بيتكم وما والعيد، القريب وسمعها دوت وكلماته فتها، ينزل أرض كل 

منكواكيا هناك أن ذ،ع ض، والحمد الجهود، تواصلوا أن أيصا نالجدير كيلومرايتح، 
أرضنهاوْ الزيادة، نريد ولكن وجدوا، اجتهدوا قد الطريق، هذا 3، هم العلم، ؤللة 

بلعثرات،، نريد بل بخمسة، أو يأريءة أو بثلاثة أو باثنين أو بواحد نقغ لا خصبة 
مايحيوا وأن العثليم، الدين هذا عن للذود أولادهم يجتدوا أن الأولياء *عش مئات، 

بحفثلبدءا الشرعي، العلم ءلال_، على أولادهم يشجعوا أن تحليهم أسلافهم، عليه كان 
المنتظروهو المفلتون هو وهلأا وهكذا، الكريم، التيي ستة يحفثل وتثنيه الكريم، القران 

الإسلام.دين ي مالها لها مدينة أو أرض، ل أو أوإنليم رية ثق 
ومتطفل و\ني كلامي، من سئمتم ند إنكم يقين علن وأنا أنول إف الأ-ماب أيها 

إليهأعنانكم اسرأبتح وند سفر، الئيح فضيلة إلئ تتغلرون الأن إنكم هذه، كلمتي 
لكيالمجال نأترك ألومكم، ولا معكم، وأنا النافعة، أجوبته من مزيد إلن للأست٠اع 

قومر، جنات ق يجمعنا أن تعالئ افه أسأل انملر، حديثه س أنتم وتتقدون أستفيد 
هن.اإلن مارت التي الأقدام هذْ يجعل ألا افه أسأل مةتل.ر، مليلث، عند صدق مقعي■ 

النار.إلئ واحدة خهلوة نير المكان، 

إلنونواصيكم بئواصينا يأخذ وأن وأحوالكم، أحوالما يملح أن تعالن اله أسأل 
وأنالإسلام، علن يتوفانا وأن الإسلام، علن يحيينا وأن المستقيم، المراحل ؤإلن الخير 
والمالحين.والشهال.اء والصديقين النبيين مع الجنة يا.حلنا وأن الإسلام، علن يميتنا 









القلوبأسال سلسلة 

ساه.فإما يوميا الشيء عليها تكرر إذا البشرية لعقول ا٠ 

والجمسابا.نن امحعدد فة مم وانممر المسي فواثمد ن م٠ 

نظير.له يرجد ولن والميلمن \درين أكل لرسول. ا* 

الحق.مواغ أتوئ من هر لاستكبار ا٠ 
إليه.تتحدث ولم تعرفه لا ولوكنت بمشيته تعرفه من الرحمن عباد ن م٠ 

اسينإنىاسوإئانمارالآحرة.ثت

الآخرةا<.جنة يدخل لم يدخلها لم من جنة الدنيا ق ءإن إئءلإ.' تيمية ابن ال فج 
بآية،الليل يقوم من لمنهم عجيبا؛ آياته وتدبر القرآن »ع لف الحال ان ك٠ 

وآياته.القرآن من تأرا يسقط. من ومنهم 
أوارا.اءت؛انا وأكثرهم جنانا، وأثبتهم تجا، الماس ان.أتوئ ك* 



SjuUIسؤية من آيات شرح 

ائاندةسورة من آيات شرح 
®عمدةكتاب وهو بائه، ق عظتم نتم كتاب ل اش~ شاء ~إن الدرس هذا ق تبدأ 
أحمدالشيخ عليه وعلق رحققه امحمره كثير، ابن ير لمم اختمار وهو النمير®، 

المائدة.محورة من نفيرآيات، ي موضوعنا يكون ومحونا شاكر، محمل. 

وعنالمائدة محورة ص الكلام هو الأيات ط0 يدي بين له نقدم شيء وأولى 
كلها.

®إنقالت،: يزيد ست، أصماء عن روئ أحمد الإمام أن كثير ابن ذكر ومد 
ثقلهامن وكادت كلها، المائدة عليه ت؛، نزلإذ س افه رمحول ناقة العمياء بزمام لآحذة 

عضدالاقة«راا.تدق 

النهرسول، علي ®أنزلت، قال: عمرو بن اف عبد عن أحمد الإمام -أيما- وروئ 
عنها((ر؟،.نزل تحمله أن تستطع نلم راحلته، علئ وهوراكب، المائدة ورة حم. 

قوقال، صحح، إمحنادْ يزيد بنتا أسماء حديثا إن شاكر؛ أحمد الشيح يقول، 
صحح.ؤإسنادْ الثاق: الحدين، 

كاملة:نزك أخرسورة المائدة سورة 

محورةانزلت،: محورة "آحر مال• عمرو بن اض عبي• عن الارمذ>ى ®وروئ مال• 
ّالازماJى® نحورواية الحاكم روئ وقد واكحأل'أ،. المائدة 

وعنعمرو بن اه همد عن رويا وعترهما والترمذي أحمد الإمام أن ذكر ثم 
يهمناولا المائدة، سورة هي القرTن من نزل ما آخر أن عنهما تعالى اش رصي عاتثة 

نزل،ما آخر لكونيا أتيا يهمنا الذي بل القرآن، من نزل ما هوآخر ما تفاصيل ق الدخول 

٠٢١٠٩رص ١؟^؛^ للعلائ البويةاا السترة ®صحح وانفلر* (، ١٠٠٠رآ"/ أحمد أخرجه )١( 
٠٢١٠٩رص الألبال ٧،^^ النبوية٠ المرة ءصحح وانظرت (، ١٧٦أحمد)؟/ أخرجه ر؟( 
سننرصعيف ءرصحح ق العلامة وصعقه (، ٣٠٦٣)الارمذى أخرجه )٣( 



ات:

ألقلوبأعمال سانميكت 

المقصود*هر نهدا مت-يرحن؛ عير محكمة آياما أن 

وأنالنص، جاء كما كاملة ور المن نزل ما آحر المائي٠ إن نقرلت أن نيمكن 
هؤوأققوأبجمامحتوث^سإلأف فتهاآية؛ التي القرة وأما بعدها، نزلت الآي١ت بعض 
قنزل ما أول فيكون المدية، ق نزل ما أول القرة مورة أن ثبت فد فإنه [ ٢٨١لالقرْ؛ 

أواخرمن ١لآاJات هذه هو محطلما القرآن من نزل مجا وآخر القرة، سورة أول هو المدينة 
القرة.سورة 

الفتح،ذكر ذلك وفرية المائدة، محورة هو كاملة محورة بشكل نزل ما آخر ولكن 
بعدهانزل فد إنه نقول؛ فقعلعا المحديسة، صلح ل نزلت اكبح صورة أن نجزم ونحن 
كاملة.نزلت التي المرر و المقصود لكن شلث،، ويلا آيات، 

كلاممن فالمقصود نزل، ما آخر المر محورة أن ماس ابن عن ورد ما وأما 
العلوال.الور القمري وأيئا الأحكام، ق أتبما عاتثة 

تقرأجبير، يا لي؛ فقالت، عاثشة عاى فدخلتر ارحججت، قالا نفير بن جسر فإن 
حلالمن فيها وجدتم فما نزلتإ، محورة اخر إئيا أما فقالتإ؛ نعم. فقلتا؛ المائدة؟ 

فحرموْارا،.حرام من وماوجدتم فامحتحلوه، 
وممامزاياها من السورة وهالْ محورة، وعال.ها ينخها لم محكمة، محورة هي إذن؛ 

آوفوأءامنوا أررك ؤكأ)ها يقوله* افتتاحها — تشريع من فيها ورد ما على يدل 
نعتيولا بالقرآن! الناص أجهل وما جدا، عفليمة قاعدة فهدم ١[، تالماممءت ^ ألمقود 
نعتيؤإنما حدوده، ولا حروفه يقيمون لا الدين ولا القرآن، يقرءون لا الذ*ين الماس 

لأمحسابانجهله ذللتا ومع رممان، غير وق رممان ق ومارا ليلا نقرؤء الدين نحن 
شرحها.يهلول 

وجهلتاالعرب، يلغة جهلنا كثيزا— الملم طلبة نحن يهمتا الذي ~وهو منها؛ 

الأرناروط.رصححء (، ١٨٨أحمد)ا*/أحرجه )١( 





القالوبأعمال سانملة 

يأقأن يمكن لا الأسثناء أن و1حيثا والأسلوب، الجمال غاية ق استثناء ففيها اللغوية، 
أننعلم ولا ركاكة، أسلويه ق ويكون ؤيخطئ، إلا أديب أو ثاعر يقوله أو لسان يه 

كانوكوللث، ركيكا، الأسلوب وكان إلا اسشاء من ياصشاء جاء العرب من أحدا 
حرمما فنستئني آخر، امتثناء نيه قوله; ق الوب، الأّ

^وإداالسورة؛ أول ق ذكر كما وهذا الصيد، حالة منه تثتي نأحل رما أحل، ما نيبقمي 
كلهامحورة لهذه ذك، نعل من كفارة ذكر آخرها وق ٢[ لالطتدْ: ة٠ثادو١ء٤4 تلام 

والدلالة.انمر هدْ مثل من وفيها أحكام، 
منحا:الأحكام 9احد ااماود0، سورة من آية مع 9همة 

تعالى•توله دهر حديثنا، موضع فيها التي الآJات إلئ ننتقل رالأن 
^١^١ث\لتأ ألرنت< من ئلم ق سثنتيءون لا ألرموث، يتآدتا ه ؤ 

بقوله؛يفتتح ما أول فهنا ١■؛[، ]المائدة: ه هادوا ارن ومؤى هلوبهر ولتِةؤمن أمرههنِ 
قضيةالقفية ؛ن أي؛  ٠١٤ي ممعون أربركث. ةنمئ}وآ لا أؤثود يتأ؛ها ه ؤ 

والكفرالأم، الكفر أي؛ المذكور، العهود دائنا لهو القرآن ق حاء إذا واذكفر الكفر، 
اربثهوذ ولا فقوله؛ الأم، الكفر ضر كاله، الإيمان محي هو؛ لقرآن اق 

بلالهوئ، ق أو الخالقة، ق أو المعمية، ق بمي؛ لا ه ألكمر ؤا مشمعون 
اش،أنزل بما والتكن.س_، الله أمر عن الخروج هو والذي يعينه، العهود الكفر بمي 

ومنودتِ ئالواءامقاإأموههتِ أررنح ضآ قال؛ ولدينه، اش لحكم الامحتلأم وعدم 
أص.كفاركفزاأضأثا،ضذا ضزلأء قوثتأه، 

—رهمهادوا الذين ضولأء آخر، أمر وهذا ؟؛٠ هادوا أرن ُؤوبرنى تعالى• وموله 
ألثسول،لأيتآة-ا ه ؤ مالن؛ فقوله فيه، محاق، لا أض كفنا كفار اليهود- 
الحاففليقول كما واليهود، المنافقون ءلاJفتانث أتبمم بين ألكمر ق يسبحعون ألدمك^\ 

عنالخارجين الكفر، ق المسارعين ق الكريمات الأيات هذه ارنزلتا جأفب؛ كثير ابن 
ألدمن^من ؛أؤلن؛ افه ثراغ على وأهواءهم آراءهم المقدمين ورسوله، افه محناعق 
خرابوتلوببمم بألسنتهم، الإيمان أظهروا أي؛ ه هشهم دأذيوين ءاثثاإأمأهؤ-تّ هالدأ 



سورةمن أبات شهمح 

وأهله،الإمادم أعداء ه هادوأ ١^؛£ ؤومرنث> المنانقوزت هم رهولأء منه، خاوية 
اا[،ا.]الماثدة: ه ؤسقعومك^تيءكذف واليهود—ت —المنانقون كلهم وهؤلاء 

ورسوله،افه ٠لاعة عن الخارجين الكفر، ق ارعين الم ١٠يقول• كثتر فاين 
•آأسُ افه شرائع على وأهواءهم آراءهم المقدمين 

يقل:قلم يعدها، الخي ١لآJات، وين المقدمة هده ين يربط الحانفل أن ونلاحفل 
مسألةهو هتا ود المقم لأن بالقدر؛ يكذبون يقل: ولم الأحر. باليوم يرمنون لا الذين 

افه،أنزل ما بغير والحكم التحاكم عن للحديث النه.ووقدم لمها والتحاكم، الحكم 
هؤلاءأن ويبين المناسة، هذه ويظهر ذلك، يراعي نجآيفة كثير ابن الحانفل أن قناب 

التوبة:سورة ز الاه قال كما الكفر، ق يسارعون صفتهم: هن.ه الدين هم المسارعين 
وكانزاباض، كانزا الأسان يكون فقد [، ٣٧]التوبة: ه الخقم ي، زبثاد؟ ألئيء ؤإثما 
يبدلأن وهو الكفر، ق زيادة أو الكفر، ق مسارعة هناك يكون وند كفر، وهذا بآياته، 
أوسه.، يذكر أو افه. رمول ق فيظعن اغ، أحكام عش يعترض أو الله، أحكام 

والمنافقونكفار، اليهود الأصل: ق أنه مع الكفر، ق مسارعة فهذه الله، بآيات يستهزئ 
فإممذللت، رُع الحقيقة، ل أيما كفار منه حاؤية وثلوبمم الإيمان يظهرون الذين 

لبعض.ؤينهد بعصا، يوضح بعمها والأيات فيه، ومستمرون الكفر، ل يسارعون 

أي:١؛[، ]الماتدة: ه فتتقذف تقعونى هادوأ الإن ؤابوئك مالت 
عتهء,منفعلون له، سمتجيبون 

للكذب.سماعون أنهم صفتهم فهن.ء 
لم،الفعله ما وهل.ا للكان.ب، ساعين يكونوا أن المؤمنين نمالئ افه ر يحن. إذن: 

ولايقول: كلمة. يقول: يكلمه، أن يريد مثتيع إلته ررأمي أيوب فهذا وطبقوه، المالح 
<،.كلمة ، نمق

اللأنه فيه؛ حير لا الذي الكلام ولا القن.فا ولا الكذب إلئ يتمع لا فالمؤمن 
واللغو:الكذب عن يعرض دائما والمؤمن منه، شيء تلبه ق يسأ أو يمدنه أن يأمن 



القلوبأعمال سيسلة 

حصهذا كل الماطل، عن ؤيعرض ْْآ، تاسست ه عته أللعرآمصؤأ سجعمحإ إدا ثؤ 
نفاقتلبه ق كان ومن الإيمان، رصعاف واليهود، المنافقون أما سلما، نصا القلب يبقى 
؟٠.تال:وكما ه، سعوث^بمطذس حالهم: فهذا 

آخرين،لأتوام يتجمون أي؛ بمول،ت ثم 
س.محمد يا مجالك يأتون لا 

عندكيحضر لا ممن آخرين ترم إلئ ؤيتهونه الكلام معون يت أنم المراد ونيل؛ 
ْنأءالائك«.

يحضرلم من إلئ ينقلونه هم أو عندك، يحفر لم ممن يسمعون إما إنم أي: 
واكهموالإفلث، والأصاليل الكذب نيروجون الكذب، ضاعتهم أن والمقصود عندك، 

أنيريد محمد كذا، يقول محمد كذا، نعل محمد كلامهم: نهذا داتما، لمزمنين اق 
وهذاكذا، نعل وعمر كذا، فعل يكر وأبو الصحة، من له أماس لا وهو كذا، يفعل 

أمعلئ الإفك حادث من وفريه إفكا أعتلم ولا إليهم، يتمع من ويجدون حالهم، 
ولوالماس، وتناقلها ومرت انتشرت ذلك وْع عنها، تعالى اض رصي عائشة المومتين 

قالمزمتون لكان ~ له يسمعرا ولم ينثروه، ولم أوتفوه، بامحللأ سمعوا إذا الماس أن 
التيالكوك هذه من موحدا صفهم ولكان وملامة، أمن ق ثلوبم ولكانت، راحة، 

•سسم^م لما ليدر 

علنياولونه أي: اا;ا، ]الماتدة: تناصجم؟ءه ثني ئ الكز ١رؤعيوف يقول: 
يعلمرن®.وهم عقلوْ ما يعد س ؤسدلونه تأويله، غير 

أيصا.إليهم يستمع ومن القاعين، هؤلاء حال سبحانه الله يين فهنا 

وقدموجود، آخر أمر وهذا المحض، الافتراء من نهمع هر عملهم أن وهو 
يقل،لم ما رسوله. وعلى تعالى اض على يهولون ضم أخرئ، آية ؤ، تعالى اض ذكرْ 

وحديثا.قديما معروف وهذا لميقولوا، ما المزمنين أو"ُلى 





الئوبأعمال سلسلة 

هذهل الحكم مناط هي لأما معناها؛ نتأمل أن ؤيجب جدا، مهمة العبارة وهذه 
الفهم.وهذا العبارة، هذه وعلى ه، تفالمصطلح هذا على مبني فالحكم المسألة، 

بأيديهم؛١.الذي الله كتاب بدلوا ند رروكاتوا ة١لت 
•شرعه وتبديل كتابه، .يل وتثا.اض، دين تبديل التبديل■ م الحكم فمناط 

نحزفوْ«.منهم أحصن من برجم الأمر من بأيديهم ®الذي تال: 
وهوالتبد.يل.الحكم، بمناط متعلق هام أمر فهذا 

عللوالإركاب والتحميم جاود.ة مائة الجدو عاى بينهم فيما راواصسحوا ءالت ثم 
مقلربتن®•حمالين 

وعندجمءوأودلث، وئت، ؤ تعالى• قال رف- الرجم، التوراة ق أنزل ند فاض 
اصطلحوابيتهم، وانتشر وشاع فيهم الزنا كثر فلما ٣.؛[، ه أقي نا ف أ

•الشريف على إقامته ويتركون الضعيف، على إلا يقيمونه لا أتهم بيتهم فيما 
منلعرك\آصيكئروأ ؤ تعالى• نال كما الحد، هادا عند الانحدار ض ولم 

يماعصوأوءكاوأبمثددُكذتلك، منين؛ وعمقم داورد لسثايا ءق ل تؤت 
منفيهم يقم فلم ~^[، UA]المائدْت ^ هملوه ننؤمحير عن ييناهوئ^ لا حكامرا 

إنيمول: من فيهم جاء بل الأصل، إلئ ويردهم المكر عن ؤينهاهم بالمعروف، يأمرهم 
ورجعواآحر، حل على فاتفقوا ا الشريف،؟ وتترك الضعيف، نرجم كيف يجوز، لا هن-ا 
العدلولكن فمهل، الضعفاء على نقيمه أن الحا.ل من ليس فقالوا؛ الإصلاح، باسم إليه 
الأشراف،وبين بيتهم نعال حتى الرجم، حد عليهم نقيم ولا الضعفاء، حتى نترك أننا 

فقههو وطا اف! كتاب نخالف، لا حص لا، قالوا؛ الزنا؟! نحلل هل يعضهم؛ فقال 
بأننعيله أن عليتا فقالوات أعوج، نقه وهو مرض، قلربمم ق والن>ين والخافقين، اليهود 

جهة.من والمجتمع والناس العمر يناي، ومحل، شيء على نتفنا 

لأصبحتابقوة اللءين أمكنا لو لأننا اش؛ لحكم موافقة فيه أن جهة.ثانية ومن 





ائائدةسؤية من آيات '٣ح 

كلألة؛عا الكثب ؤ>وأ ق؛ بمثق آثع لثل ؤتإلأ اف: قال ولذلك 
مابمد ين ؤأنثدئ أكتت مى ويا مآ ةمحتو0 أؤي0 إة ؤ [ ١٨٧صران: ]آن، ثكق!رنثره 

ماآحر إلئ [ ١٠٩تاوقرْت ١لثعؤإ وبممم أق، آزكشإئتلمثز آلكثسا ق بيكفاتممن\ي 
ايض•عن وسكت كتم من وعيد من جاء 

فرجما®.)لفأمر.برما 3الت 

صحيحة.وهي ملم روايات من أحرئ رواية وهده 
اك^هدسعف 

 ٠٠  ٠٠ ٠٠٠٠ ٠

التوراةأنزل الذي باق #أنشدكم قال: الني. أن الروايات ص »وفي قال: 
ؤيجيهيحمم نالوا: أحمى؟ إذا زنن من علئ التوراة ق تجدون ما ءوّئ، علئ 

ويجالد««.

رمكتتال: ا مرسن علن التوراة أنزل الذي باش أنشدهم أنه •ع باه! نعوذ 
لأنهبه ~شدد ة النش. اش رسول به ألفل سكت،، اش.ؤ رسول راء فلما متهم، شاب 

ماأول #فما النم، فقال الرجم■ التوراة ؤ( نجد فإنا نثدتنا إذ اللهم فقال؛ سكت— 
اش®.ارننخمتمأمر 

تال:عنه، وتعرصوا وتركوء اض أمر ترحمرن حيث هذا؛ عندكم .؟ Jbكيف أي: 
النام،""من إثره j رجل زنن ثم الرجم، عته فأحر ملركنا، من ملك من قرابة ذو أزنن 

دونهنومه فحال يرحمه— أن إمحراتيل بني من الماللث، فأراد — رحمه فأراد العامة— من 
فرجمه®.بماحثلث، تجيء حتن صاحبنا، نرجم لا وقالوا: 

ؤإماالناس، من العامي، معه ويرجم المللتا، قريب يرجم أن إما مشكلة، فصارت 
هل،ا.ولا ^ا يرجم ألا 

٠،١سنهم®رالعقوبة هذه #فامطالحوا فقال: 

داود••أبي سنن وضعيف رصحيح ل العلامة وضعنه (، أيوداود)•،.itأحرجه )١( 



القلوبأعمال سلسلة 

موصؤعمنها يهمتا الرواية وهذه هذا، ولا هذا نرجم ألا شيء أحس نقالوا! 
اصطلحوووكيف ارتخموا، كيف التاريخ، 

jدهي عازب بن الثراء عن أحمد الإمام رواية من ذكرها أحرئ رواية ومحا 
أهكذامورس، على التوراة أنزل، يالذي ٠أنثيك الحم، فقال قال،• ®الصبحينء، 

نجدأمحرك، لم بمذا نشدتي أنلث، ولولا واض، لا نقال: كتابكم؟«. ي النش حد تجدون 
ؤإذاتركناه، الشريف، أخذنا إذا نكتا أشرافنا، ق كثر ولكنه الرجم، كتابنا ق الزان، حد 

الشريفعلى نقيمه شيئا نجعل حتى تعالوا فقالتا: الحد، عليه أنمنا المعيق، أخذنا 
أمركأحيا من أول إي *راللهم س: الني فقال والجلد، اكحميم علن فاجتمعنا والوضيع 

ه،؛^٠١ؤ اض: فأنزل قال: فرجم، به فأمر فال: منانه.، من وهذا أماتو٠اا. إذ 
مه]اسممة;\ا[إلنمالآيات«رن.

بينهم،فيما وتكاتموه بينهم، فيما واصْللحوا اض، كتاُبإبدلوا هم إذن 
وهوالتكفير، منامحل هو وهذا التحميم، على واجتمعوا العقوبة، هذه على واصطلحوا 
فحلهمن أما ورسوله:< افّ حكم غير حكم على والاماق، والاجتملع الاصهللاح 

نحكمأن يجوز ولا الأتٌا حكم بما إلا أحكم لم أنا ويقول: به، يعرفؤ ولا وجهلا حْلأ 
يتكاتمولم يصطلح لم وهذا هذا، ق يدخل لم فهدا اض؛ استغفر وأنا ^! ٥١أنزل يما إلا 
غيره.،ع 

الحكم،مناط ، نعرفحتى نفهم أن المهمة الدقيقة العبارات هذه محن نريد إذن: 
وضعيةلقوانين والمتع الثه، شيع غير لشرع المتع افه، أنزل ما بغير الحاكم كان ولماذا 
الملة.من بىرجا كافنا يكون بما عاملا 

النزول:سبب فى الأول القول 

أحمدالإمام ®وروئ يقول: ةئإ؛بج كثير ابن الحاففد كلام استعراض إلى ونرجع 
فدعاهم،مجلودا محمئا بيهودؤ، افه رسول على مر تال: عازبؤ بن الزاء عن 

ماجه،.ابن سن وضعيف، اصحح ل الألبال العلامة وصححه (، ٢٥٠٨ماجه)ابن أحرجه )١( 



سويةمن آيات شؤح 

كتاكم؟««.j الزام حد تجدرن ءأهكذا نقال: 
■مليهأتيم مأحممااا بيهودي عليه ءص الرواية! هذه حسب الض. أن هنا ونجد 

ه،الني إلئ جاءوا أتبمم فيها وليس وعلماتهم، اليهود أحار نل س الحد هن-ا 
*المحيثاشيدث، عمل غير الفقيه عمل أن ننبه ولهن-ا تختلف، دائما والروايات 

عملولكن نقيها يكون وتد يتفقه، ثم ، الضيف، من الصحيح يسن تم الروايات يجمع 
فقدالروايات، بين ويوازن يقارن ذللث، بعد غيره، أو ه نفهر المحيثر كان ؤإن الفقيه 
نابتةكانت، ؤإن الروايات بعض يرد وربما ألفاظا، ؤيترك رواية ل بألفاظ يآحذ 

يتعلقجليل دقيق عفليم علم وهدا بعض، علئ الروايات، هده بعض فيرجح وصحيحة، 
ذلك.يتقن أحد كل وليس الأدلة، يتعارض 

علىبناء س محمد منة ينكروا أن يريدون اللءين من ائل مق يتخعلون فالدين 
الكريم.ظايرالقرأن تخاف أما 

والأظهرالأرجح أن نعلم الروايات ٌن ض ما حلال، من أنه هنا والمهم 
الأحرئالروايات j كما التي. إلئ جاءوا هوأمم الكريم القرآن لنص والهنابق 

تقمحب•الثراء حديث، غير 

التوراةأنزل ؛الن-ى أنشدك فقال؛ علماتهم من رجلا افدعا الحديث،! ق قال تم 
حدانشدتني أنلئ، ولولا واطه، لا فقال! كتابكم؟ ق الزاي حل■ تجا-ون أهكنءا مرمى علئ 

الشريفأحدا إذا فكنا أثرافتا ي كثر ولكنه الرجم، كتابنا j الزاف حد نجد أمحرك، لم 
علئنقيمه شيئا نجعل حتن تعالوا فقلنا! الحد، عليه أثمنا الضعيف، أحدنا ؤإذا تركتا0، 

منأول إف اراللهم .! الّم، فقال والجلد، التحميم على فاجتمعتا والوضيع، الشريف، 
كأدبماأؤزده ؤ هث؛ اش فأنزل تال؛ فرجم، به فأمر فقال؛ أماتوهءا، إذا أمرك أحيا 

ثداأوثن ^١^٠ ؤموأو0 ! ؛^١١٠إلئ 4 دثنيعوف لا 
فخذوه،والجلد بالتحميم أفتاكم فإن مأحمدا ائتوا يقولرن! أى! اة[ ]المائدة: ه قخذوْ 

توله!اش فأنزل فاحدروا. بالرجم أفتاكم ؤإن 



القلوباعمال سلسلة 

ؤJشمحنحظمئآأرثممت توله إلئ اليهود، j تال: ا-اآ ]المائدة: .ه ألكغثو0 
أسأزو _t محطم ؤ وش ؤ اليهود، ق ،: Jliْا[ ]ادادلْ: iأؤقيلفلإآمحمل.ه 

يإخراجهانفرد كلهاءرا،, الكفار ق قال: ٧.؛[ ]الاتاJة: .ه أكوث ئز ثؤ_كق، 
ماجه.وابن اني والنوأبوداود البخاري دون لم م

قوالثانية اليهود، j الأولئ الأية فبمل كلها، الكفار j الآياُت، أن در فهو 
ققهه.ءاز>r-، بن الراء تفسير وط؛ كلها الكفار ق فقال: أيقا، والثالثة اليهود، 

كفرأكر.اض أنزل ما بغير فالحكم الأكر، الكفر يه المراد هنا والكفر 
التوراةمن افه أزل ما بغير حكموا إذا قامم اليهود، ق عال>ا نائل؛ يقول، وتد 

دسلت-^ضألإتييز،بمآمحلعط ؤ آ-حرهاث ق لأن الصارئ؛ ولكJاالث، كفروا، 
أويحكم؛الترراة لم فمن ٧■؛[ ]الاثدةت .ه 

ال>د|يث.عليه ؤل ياؤالذ.ى وهذا كافنا، يكون الكتاب أهل من بالإنجيل 
افه.أنزل ما بغير الحاكم المسلم يتناول أنه منه يلزم لا الحكم وهذا 

الأمركذللث،~~كان اليهود لكم عم أبناء ارنعم حديقة: بقول هولا■* على وتجيمخ 
لهمُ•غهي، مرة من كان وما لكم فهي حلوة من كان لما 

التوراةق تعالئ اه أنزل ما بغير حكم من إن فنقول؛ عضين، القرآن نجمل فلا 
لأنهلم مفهو القرآن ق اطه أنزل ما بغير حكم كان إن وأما اليهود، مجن لأنه فهولكفر؛ 

غيرعلى أواصعللح التوراة يدل الذي الغير لكن إذا لأنه يجوز؛ لا فهن.ا الملمين، من 
منذلك فعل فمن بالتوراة، لكفنا الممل بمدا يكون وغيره فيها ما على تكاتم أو فيها ما 

فمنقبله، ما على ومهيمن ناسخ القران لأن أشد؛ هو بل بالقرآن لكفر فإنه القرآن أهل 
معينبزمن مخصوصة موقوتة أتبما ،ع بالتوراةكفر محمن كفرا أشد فهو بالقرآن كفر 

و؛أنوامممتين•

(.١٧٠٠لم)مأحرجه )١( 



سؤيةمن آيات شرح 

رسالأرض اش يرث أن إلئ سالمن أنزله الذي اف يهوكلام الكريم القرآن أما 
مع،الكافرين إن ينل• للم واحدا، نوعا لكلها وجعلها ^، ١١نثر فالصحايي عليها، 

رمن؛، يهو؛UJكدا فعل ومن فهوكافر، كذا فعل ومن نؤع، والفاسقين نؤع، والذلالمن 
واحد.الوصف يل لهوفاسق، كدا فعل 

يكونأن يجب الخد فإن إليه المسند اوحد> إذا فإنه اللغة؛ جهة من صحح وهدا 
الثلاثص كل ل واحد ْا[ لاسة: فقوله: واحدا، 

المحدنئم ؤمح؟بم ■١^ ]المالئة: اممتوك نء ^٥^٠ فقوله 
7اآ.]!_؛: .ه ،1[]|_،: 

واحد؛لموصوف متعددة أوصائا نكرن الثلاثة الأوصاف هده أن لغة فالمحح 
إله.الند مغر لم لأنه 

لكتب،وفلان شاعر فلأن كقوللث،: وطا عنه، تعددت والأحبار واحد، فالمتدأ 
واحد.هنا والؤع الكفار ق أتبما التمرح ورد أنه هنا والمقصود حطيب، وفلان 

التوراة:بمواهقة النيئ. حكم سبب 
حل.ثنانيه: مق الحميدي الزير بن الله عبد بكر أبو الإمام ا١وتال يقول: ثم 

الله،عبد بن جابر عن الثعثي، عن الهمدال، سعيد بن مجالي! حدثتا عنة، ين سفيان 
سلواأن اليهود؛المدينة من ناس إلن فدك أهل فكتب فدك، أهل من رجل زنن قال: 

عنه،تأحن.وه فلا بالرحم أمركم ؤإن عته، فخدوه بالجلد أمركم فإن ذللئ،، عن محمدا 
له:يقال أعور يرجل فجاءوا فيكم®. رجلين أعلم إلي الأر--لوا فقال: ذللت،، عن فسألوه 

نومنالحانا ند فقالا: تلكما؟ء. من أعلم *أنتما الني لهما فقال وآخر، صوريا ابن 
عندكماأليس ١١الني لهما فقال فيهم~، من أفضل يعدوننا نومنا ~أى• كدللثج. 
لميالحر فالق يالدي رأنفدكم س: المي فقال بلن. نالا: اف؟ُ حكم فيها التوراة 

ضعلئ والملوئ المس وأنزل فرعون، منآل< وأجاكم الغمام، عليكم وظلل إسرائيل، 
الرجم؟،؛.ثان ي التوراة ي تجدون ما إسرائيل، 



ائائدةسؤية من آيات سؤج 

سبيلا،ذلك يئن تبتغي فقالوا؛ يصلح. لا فإنه بالكلية تركناه ؤإن وأصوليتن، متهترفين 
عنانحرف من ركل المنافقون، قاله ما مثل فهن.ا رنوفيما، إحساثا إلا أردتا إن ونقول؛ 

اضرمحول محنة وعن اش كتاب 

علئونحملهم والفحم~ التسويد —والتحميم؛ نحممهم الحل إذن قالوا؛ 
فنثهرالثان، إلئ واحل كل ظهر فنجعل ونقلبهم، الأسواق، ق بيما ونمحلوف حمارين، 

ثيما.

نتحاكمحص تعالوا يينهم؛ فيما قالوا الهجرة، يعد الكائنة تلك ونمت، لا٤الما قال؛ 
ويكوناش، ويين يبنكم حجة واجعلوه عته، فخذوا والتحميم يالجلد حكم فان إليه، 

بدللث،؛،.بينكم حكم قل اف أنبياء من نبي 
يقول.ما كل ق يتبعوه ولم النبي، بمدا يؤمنوا لم أبمم مع الله، على يتحايلون فهم 
ذالئاا.ق تتبعوه فلا يالرجم حكم ررؤإن قال؛ 

كانوافهكذا حكملث،، نريد ولا نريدك ولا إليها، نحتكم أحكام لدينا قولوا؛ آي 
بنافه عبد عن ناسر عن مالك، فروئ بذلكؤ، الأحاديِث، وودت وقد ه قال؛ ثم ا يقولون! 

منهمرجلا آن له ندكروا ه^، الثه يمول إلى جاءوا اليهود ررإن قال؛ أنه ئءمحمحاث عمر 
قالتوراة ل تجدون ما افه رمول لهم فقال الكلام— ذلك، قالوا —ومد،ما زنيا وامرأة 

فقالوا؛شأنهم؟ ق ءظ،كم التوراة ق ورد ماذا يسألهم؛ افه. فرسول الرجم؟ شأن 
ويجلدون،،.نقضحهم 

،وحالفهواه انع من كل ودائما اقه، على ب الكن. ثم اممه، حكم مخالفة فأولا؛ 
يقولأن إلئ ذللا، يه يردى أن يد فلا الأحرة، علئ الل.نيا وأثر شهوته، واتبع افه، أمر 

الفاتحة،محورة الناس يحقفل ما مثل الآياتا يعرف كان لو حتى علم، ياُير اض عاى 
افهعلى يقول أن بد فلا لدنياه، مؤثر لهواه، متبع لكنه الحكم ويعرف الآيا٠.ت، فيحففل 

بغترعلم•



القلوباعمال ^سالة 

متتةنلوب لكنها حياة، رنتها نلوتا هناك أن نلو المناشدة! هذه أعظم ما واتفلر 
زنية،النظر ترداد نجد قالأت ثم قهل، يمثاله نشدت ما للاحرت أحدهما ررفقال ت مغلفة 

قالميل يدخل كما ؤيعيد يبدئ رأوه أتم أريعة شهد فإذا زنية، رالقل زنتة، والاعتناق 
فنزلت،تفرحم، به فأمر هوذاك'؛، ١١النص فقال الرجم، وجب فقد المكحلة 

ُنتثيءآُوإ0 بمرة ثثش عنهن مز وإن عنم مز آو بلملإ محا»ةجم 
أا[((را،..ه ث،آدمطيرن د\حتي 

هدهذكر ;ينس كثير ابن الحاففل لكن كلاما، سنده ق أن عالي الحديث وهدا 
حكمالنص أن على دالة أحاديث هده أن وهي معينة، نتيجة إلى ليمل الأحاديث 

رواياتيا.بعمى ق وصعق بعضها ثبوت ق احتلاف على التوراة، حكم بموافقة 

التوراة،حكم يموافقة حكم ه الحم، أن على، متفقة دالة أحاديث ارفهدْ يقول• 
الشرع؛ات؛اع مأمورون لأتم ص-حتبم؛ يعتقدون بما لهم الإلزام باب من هن*ا وليس 

بدللن،،.إليه اف من خاص يوحي هذا ولكن محالة، لا المحمدي 

لهمومحين ه، اغ يفضحهم أن ومنهات لحكم، الأمر بمذا س عبده الله أمر فقد 
ؤعتعوثم»ت عنهم .و اف ذكر كما فإمم فيه؛ وحرفوا يدلوا وما بكتاحم صنعوه ما 

ويخفونيعفه، فيفلهرون الحق، يكتمون فهم [، ٩١]الأنعام: ه تروما م_اإير، 
يبعض.ؤيكفرون ، الكتاب، يبعفى ؤيومنرن يعفه، 

بأيديهم®.ما علئ ليقزرهم ذللث، عن إياهم ارومزاله يقول: 

رسولأنه على عفليمة بينة وآية ه^، افه رسول صدق على دلالة أيما هدا ون، 
وسلامهافه —صلوات إليه أوحئ الذي هو موسئ إلئ أوحى الذي وأن افه، عند من 

أتهعلى دليل فهذا به، جاء أيفا وأنه الته، حكم وأراهم ذللث،، متهم طلجا لأنه عليهم—؛ 
أيما.الله س من إليه ثوحئ صادق نبي 

؟اْ(.ا)؟/ ني، امل الحميدى أحرجه )١( 



ائائدةسورة من شرح؛بات 

العملوعدم وجحيم كتمانه علئ تواطثوا مما بأيديهم، ما على ®وليقررهم يقول• 
وعتادهمنيغهم بأن خلانه علئ عملهم عع به اعترفوا نلما الهلويلة، الدهور تلك به 

تحكيمإلن وعدولهم بأيديهم، الذي الكتاب، من صحته يمقدون لما وتكدسهم 
ماصحة لاعتقادهم لا آرائهم لخوافقة وشهوة منهم هوئ عن كان إنما ه اف رمول 
يحكم

والتصديق،والإيمان والانقياد الإذعان سبيل علن الني. إلئ يأتوا لم ضم 
وشهرة.هرئ إليه جاءوا ؤإنما 

والتحميم:الجلد أي: تاسة:^[ ثداه وبم. ون نالوا: »اولهدا قال: 
تبولهمن أي: ٢[  ٠١٤هأئدرمحأ ؤرلنلثّدؤاؤء ائبلوه: أي: ١ا[ راؤثحدوْ'؟١٠ 

رانياعه((.

وليسالحقيقة، علن افه حكم يريدون كانوا ما القوم ٠ؤلأء أن علئ تدل فالأية 
الهوئيوافق بما حكم إن قالوا: ؤإنما اف، أنزل يما والعمل اف دين اتاع هو غرصهم 

بخلافحكم ؤإن وييكم، سنا حجة وجعلناْ اممه. أنبياء من نبي هذا وقلنا: به، عملنا 
وماءاليه، اتفقتم بما اعملوا بل تأخذوه، لا فاحذروا هوأءذإم فيما كدبناه قد فنحن ذلك 
مل•س نملؤه كنتم 

بأشدمحمد لكلام ترككم ليس يقول: ربما مقالهم أو حالهم لسان نممهوم 
يديهبين الذي كفر؛الكتاب، فمن إليها، تنتسبون التي التوراة لكلام ترككم من وأعثلم 

ذلك.وراء بما يكفر أن 'م.ا؛ة فلا 

قتكاجآئي متى لمح> يدثك ه؛ى ذتد؛ثد آئه برد تعالئ؛ الله قال يقول•' 
محتايلآحفيمحء

\ا[,_: LJI]ءدا>ث_.عظيث.با 

هذهمثل منه نتصدر الإيمان، ق تكون فتثة وأعفلم مطهرة، غير مفتونة قلوب ضذْ 
علنوالجرأة النه.و، علن والافتراء والاحتيال، والالتواء، التكذسح، س الحالات 





سؤيةمن أيان شؤح 

تحكمألا عليك فلا أي؛ ٢.؛[ ه شيقا نلنيصنوك عتهي ةملآس وإن عمم 
تال!أعراءهم، يوافق ما بل الحق، اساع إليك تحاكمهم يقصدون لا لأمم بينهم؛ 

■T.؛[.؛: xUJl] ؤ

قالزائغة، ومقاصدهم الفاسدة، آرائهم ق عليهم متكزا تعالئ تال أثم يقووت 
مأمورونأمم يزعمون الذي بأيديهم، الذي الكتاب من صحته يعتقدون ما تركهم 

الأمرنفس ق يعتقدون مما عيره، إلى وعدلوا حكمه عن حرجوا ثم أبدا، به بالتمسك 
لهم،<.لزومه وعدم بمللأنه 

ابنالحاففل فيشير باتباعها، مأمورون وأمم كتاحم' التوراة أن يعتقدون أمم أي' 
انزلما أن معتقدين . محمد الة وبرّالكريم، بالقرآن كفروا أمم إلئ جإبجؤ كثير 

ماإلئ عنه عدلوا فإمم ذلك، ومع لهم، لازما ذللت، ؤيرون عقيدمم فهذه كاف، عليهم 
مزمن.يفعله لا وهدا لزومه، وعدم بْللأنه أئقسهم فرارة وق الأمر، نفى ق يعتقدون 

بجامُأشاق:يؤثمح؛تال: 
طلبمرادهم كان فلو ٣-؛[، لالمائدة: .ه إمحيذث وما تمد 
آخر،شاهد إلى ونأي به® ويدينون يه يؤمنون الذي كتامم بتحكيم لاكتفوا افه حكم 
الأياتافتح ما فأول [ VT• ;_U1I].ه ألثؤ؛نيرى يجوآ تعالى؛ قوله وهو 

فذكر\ا[ ه ك>مجعوليىآمحز ٠ ؤ بقوله؛ 
ولتِأقمت>ءالوأءامثاإأم؟ههثِ قآ ذلك،! يحد تال ثم واللام، يالألم، المعرف الكفر 

غايةوهذا قلرحم، عن الإيمان ض لأنه كفار؛ أمم ثالث، فلا ا[ ؛ ه
ذوكذم،صفامم؛ بعض ذكر تم أحرئ، صيغة فهذ0 الكفر، من يكون ما 

اؤلملشا^ومحا قال؛ ثم افه، حكم على يتحايلون وأمم ٢•؛[ ]المائدة؛ ه لاتحت آءكنلو0 
كفار.أمم فاتضح ٣■؛[ ]المائدة؛ ).اه إدؤءأييب^ا 

فقال؛عمران، بن موسى ورسوله عبده على أنزلها الحم، التوراة مدح ُُنم تال؛ 
هادواهق؛بم أنثتوأ \ؤثآ قا ءث٠محأ ودورُ مهائدتم، الحميم أردا دا إؤ 



القلوبأعمال سلسلة 

ؤوألثئئنغ_نيحرنومات ولا يدلوما ولا حكمها عن يخرجون لا أي؛ ■؛■؛[ ]اداتدْ: 
وهم؛والأحبار والعباد، العلماء وهم• الربانيون وكذلك أي• اِاء ]الماتدة؛ ^ وألآضار 
العالخاء؛ا.

يثاَةئردكتى ؤدم('ؤؤا ت٠اليىت ئال كما ومادة هملم ميزة له الرباف وكأن 
وبينالعلم بين يجمع نالرباق [ ٧٩ممران؛ وآل ءشاديعاك-حثرمن تبجدن 
العلمجمعوا الذين وهم ص[ ممران؛ ]آل ه يتيون معه> قنتنل قم نن لجت ؤ العبادة! 

العمل،ل نقص أو حلل مهم كان ؤإن به ويحكمون العلماء، هم والأحبار والعمل، 
بماحكموا ولو التوراة ل علياء وأمثاله صوئيا كابن علخاء لكنهم يعملوا لم ولو 

غيرأشهم ق كانوا ؤإن منهم، طلب، لما وموانئا للحق موافا ذللث، لكان افه أنزل، 
عادين.غير أو ملتزمين 
والإنجيل:دحرثأ 

منامتودعوا بما أي: اة[ ،: JJLJI]ه آش ياكيؤ آسث«حطوأ ررءؤمثا قال: 
تخشوأثمدا\نلأ عقه ؤوءءقا)وأ به؛ ويعملوا يظهروه أن أمروا الذ"ي اممه كتاب، 

^١؛؛؛،ولاثئمدأ ؤ مني! وخانرا منهم تخافوا لا أي؛ ا-أآ تالماثدة؛ ^ دآخثون ألكثاّرا 
نولانفيه آا[ ]المالدْ: ؤاه ألكغرو0 هم أنزليئث يما تذكر ل،و قنامحلأومت 

ييامماء.أي م

الخلماءبعض مها استبهل U[ ]1_؛: ه ضنا وقوله: 
إناؤ إليه: حفظه وكل ند فإنه القرآن أما إليهم، والإنجيل التوراة حققي اض.ووكل أن 

الولهذا اطه؛ بجففل محفوظ فالقرآن ٩[ ]الحجر: ا.ه ■ثنبففيت لم> زناآفأؤؤإيا ثق 
أهلهاعليها امتحففل فقد وعيرهما والإنجيل التوراة أما يغتر، أو يد>ل، أن يمكن 

التحريف،.فيها ووقع فضيعوها، 

دين،يتدين لا زنا-يثا كان رجلا أن وغيرء؛ ابيهقي، م.داها الم المصة لهذا ليشهد 
سحاوكتب، والملل الأديان توجد حيث، بغداد إلى لذم، الملل، أهل يختأر أن فأراد 



المائدةسوية من آيات حسمح 

علمائهميدي محن ورأيتها إلا زمن مضى فما قالت اليهود، إلئ وألقاها التوراة من 
كماوبدل فيها غير وفل وأتاريه أهله ؤيعطي يقررها الواحد أصبح حس فيها يقرءون 

نلماوبدل، فيها فغير القرآن، من نحا فكب القرآن. تغير تلتح؛ ثم قال؛ يشاء. 
نيتهيعلمون لا وهم أخطاء. نيه هذا ونالوا؛ ردوه، نظروه تكلما الوراتين، إلئ ذهبتح 

مببإعن سل نلما إسلامه، وأعلن فجاء أحل. مض يقبل فلم نال؛ يبيعونه، فلا الخبيثة 
أحد،يبدله أن يمكن لا وأنه محفوفل، الكتاب هذا أن علمتؤ وتال؛ القمة، ذكر إسلامه 

الناس.يشاء كما أويغير يبدل أن لأمكن افه غير عند من ولوكان 

الإنجيلطبعامتح من طبعة آخر ل تغير أن إسراتيل أرادت الحاصر الونتح وق 
قطبع وتد نسخة، ألفح من بأكثر مكان كل وق وبيت،، وكية فدق كل ق تونع التي 

تآمرواوأمم باليهود، علاقة له مما كلمة ماثة خمفيها وغير الأربعة الأناجيل إسرائيل 
وطبعوهفغيروه اليهود علئ صر فيه مما آخره، إلئ قتله أرادوا وأتمم المح، علئ 

تجمعت وأخل. ~ اليسيرية نفسها تمي التي، التنميرية ~ المقلمات وجاءت وامنشر، 
يدققوا.أو يحققوا أو يقرءوا أن دون العالم ق وتنشر وتونع الهلع وتعيد الكتيإ هده من 

اونز9ل:سبب س الياش الق9ل 

الكريمات.الأيات ^ه نزول ق آخر 'رسببح كثير؛ةأ؛ار؛بمثابن الحافظ يقول 

الزناد،أبي بن الرحمن عبد حل.ثنا العباس، بن إبراهيم حدثنا أحمد؛ الإمام وتال 
مثا4ئمحّ لتَ دش ؤ أنزل؛ اض إن تال؛ عباس ابن عن اش، عبد ين اف عبد عن أبيه، عن 
ءة[]الماتد.ة; ه الظلئون نم وءؤ٠أوكك [ itبة: لالمائا..ه ألكفثون حأ أقم أزد 

الءلاتفتينق اض ءأنزلها عباس؛ ابن قال قال؛ ٧.؛[ ه ؤث1ولنيلك> 
الجاهليةق الأخرئ قهرت قد إحداهما وكانت، اليهود- من قتيلتين -أي؛ اليهود من 

وسما،خمون فديته الدليلهن من العزيزة قتلته قتيل كل أن علن واصعللحوا ارتقوا حتن 
وّقااء.مائة نديته العزيزة س الذليلة قتلته قتيل وكل 

وهذاالدا سبحان القوية، س نقرا يعادل الضعيفة س فالقرين الثمهلهل، فحمل 



القلوباعمال سلسلة 

الجاهلين.ق اليهود سلرة حس السليمة الفْلرة وأنكرته هه، افه أنكره الوي 

بحقوقيسمى ما ظل فا المعاصر، العالم ق الآن به المعمول إلؤي نفلرنا ولو 
وظائفإلئ ينؤنرون فإمم ونحيت محتاترة حادث حصل فلو الحجب، لوحا.نا الإنسان 

كانؤإن أمريكي، دولار ملايض عثرة إلئ تمل قد فاديته دبلوماسا كان فإن الركاب، 
عاملاكان ؤإن دولار، الق حمون فنثا كان ؤإن دولار، ألف مائة — —مثلا مهندسا 

وهكل.ا.دولار.,. آلاف عشرة 

فالن.ىالإنسانية، ق الخاواة إلى فيه ؤيدعون التحضر، العالم يسمونه ما فهن١ا 
سواسية،ظله ق فالماس محمله.، ودين اطه هوكتاب بينهم ومحاوئ حما آدم بتي م كث 

والمسلمينواحدة، ديتهم كلهم اممار أن إلا الملم، دية غير ديته الكافر كان ؤإن 
واحدة.ديتهم كلهم 

قتلا،العزيزة من الدليلة فمتلت، المي.، تدم حتى ذللث، على ررفكانوا قالا 
قكان وهل الذليلة! فقالت وسق، بمائة إلينا ابعثوا أن الذليلة إلئ العزيزة فأرملي 

يعص®.دية نصف بعضهم دية واحد، وبلدهما واحد، ونسبهما واحد، دينهما حيين 

حعلوالد.ى تختلف؟! الا.ية فلماذا شيء، كل ق متساؤين نحن دمنا ما أي! 
الحق،الدين ونزول س، محمد تدوم هو المساواة وتهللب رأسها، ترغ الذليلة الميلة 
علقحتى العدل علمهم الذي عليه، وسلامه الته صلوات الخير الإنسانية معلم وبعثة 

افهدعا بل عليه، وسلامه الله صلوات إليه الناس وأترب وقومه، ديته بني وعلئ ه، نق
فلأجل[؛ ١٠]\سم: i أثز اق إن ه ؤ نمالئ! قال كما نيته، إلئ 
إذافأف منكم-، حوئا -أي! منكم وقرئا لنا، مكم ضيئا هدا أيهلماكم *إنما قالوا! هذا 
تععليكم®٠فلا محمد قدم 

ومقهوروعزيز ذليل يوجد فلا الإنسانية، محرر وجاءنا افه، أنمل.نا فقد آي! 
ومذكر.

.افه رسول يجعلوا أن على ارتموا ثم بينهما، ضج الحرب *فكادت قال! 







المائدةسؤية من آيات شهمح 

عليناُرءي المري الخن وزاد الكتاب®• أهل ق ءنزك وغيرهم• المري والخن 
قنزلت أحد! يقول لا حص إليه نبه أو حن؛يةة إليه تنبه لما تنبه محالخن واجبة، 

الكتاب،أهل ق ®نزلت الخن! نال لذا بم؛ خاصا حكما هذا فيكون الكتاب أهل 
واجبة،.علنا ويي 

وفيهم.فينا واحل• حكم أما أي! 

الرشوة،عن عود مابن سألا أمما ومروق! علقمة عن جرير ابن ®وروئ قال• 
الكفر،.ذاك قال: الخكم؟ وق فقالا! محال! الست• من فقال! 

كانإذا لكن ست، فهر معاملة له أويمضي الوظيفة، أجل من رشوة أعش فإذا 
تلا!ثم — باه —نعوذ الكفر ®ذاك عود! مابن محال اه، أنزل ما بخلاف له ليحكم أءْلاْ 

.ه]اواتل.ة:اا[،.هلمألكتي0 قوت؛وذوأ اقم 1نزل يثا عذكر لتَ ش وؤ 
ارتثىفيمن هنا الخكم أن وهو نل، من ذكرناْ الذي الكلام ئفحر نقول وهنا 

قضيةق ارتثى لكن اف، بثرع وملرم اض، أنزل يما ؤيحكم اش، لدين مقيم وهو 
)الكفر(ققيفه عود مابن نال كما فيه فالخكم وحالفه، اه حكم عن رجرج *ّبة، 

قيل.من أوصحنا كما ^١ سميت، معصية فهل.ء الأصغر، الكفر به والمقصود 

.ههم هأومق، أنزلأقم يمآ ءذ؛ثد لتَ ؤو*0 ل.ي! ال®وقال محال! 
عمدا،.فركه أنزك بما يحكم لم ومن يقول! اا؛ا ]المائدة؛ 

ملتزمأنه اض.ومع حكم حالف إذا فإنه جهل، أو يان نقضية لبت فالقضية 
عمدلكنه الأصل؛ حبنا من اه حكم ؤيهلثق شرعية، محكمة ق اض و؛شرع اه، بحكم 

•الكافرين® نهومن وهويعلم جار ررأو فترى؛ الد أحكام من حكم إلئ 
مقصودكان إذا إلا كفرا مى نمعمية عمى قد فيكون عود، مابن قال كما 

الشيح،ذكرها التي الستة الأنولع من فتكرن يجحدْ أن أو اش حكم يرك أنه لم■ي ال
أكر.كفنا فيكون 









Si^UIسؤرة من آيات شرح 

زه|ئمح•ناكر محمود أحيه عن مله وما هثهص، شاكر أحمد كلام إلى نرجع وهتا 
رءيرْا<.عباس ابن عن الآدار راوهدْ ت يقول 

كفر.دون كفر فها ورد ما يقصد 

منغيرهم ومن للعلم المنسين محن هذا عمرنا ق المضللون به يلعب أمما 
صرتالتي الموصوعن الوئية للقراين إباحة أو عذرا ؤيجعلوتبما الدين، على الجراء 

كانمما إياْ الخوارج الإباصتة جدال j مجلز أبي عن أثر وهناك الإسلام، بلاد علكن 
عمداالشريعة يخالف يما فضانهم بعض ق فيحكمون الجور، من الأمراء بعض يمتع 

بام.جهلا أو الهوئ، إل 

أبىمن يريدون يجادلون فهم كافر، اذتحيرة مرتكب أن ميمهم من والخوارج 
الأمراء،،.هؤلاء كفر من يرون ما عش يوافقهم أن مجلر 

لهمءذو\ ذللث، راJكون قال: كفار، أمية بني أمراء أن ق يوافقهم أن يريدون أي؛ 
بالميف،،.عليهم الخروج من يرون فيما 

كانؤإن المنكر لتغيير بالسيف الخروج يرون أتبمم الخوارج مدهب هو وهدا 
الأصولموصّرع شرحنا عندما إيضاحه سبق الذي وهزا فقْل، نثلرهم ل متكرا 

المعتزلةعند المن\كر- عن والنهي بالمعروف، -الأمر الأصل هزا معنى وذكرنا الخمسة، 
الأثرانراوهاوان قال؛ باليف، الأنمة على الخروج هو الأصل هذا ومعي والخوارج 

شاكرمحمد محمود . اليايأخي عليهما وكب و)آ"؟ه؟ا( ( ١٢٠٢٥برتم؛)المنبري، رواهما 
تحليقثم الْلري، روايتي أولى نص هنا أثب أن فرأيت، صريحا، هويا جدا، نفينا تعليما 

أخيىعمحالروايتينء•
مجلوللحوارج:أبى منايقلوة 

ناسمجلز أبا ءش تال؛ جدير بن عمران عن ( ١٢٠٢٠)برقم؛ اتجري نروئ 
يثآيذمحر لم ؤدم، اش؛ قول أرأيت مجلز، أبا يا فقالوا؛ سدوس، بن عمرو بتي من 







القلوبأعمال ساسلت 

ذتاه.اصايوا ند أمم عرفوا مته شيئا كرا ت هم فإن يدعون، 
هودينهممعهم— ومن أمتة —بتي هؤلاء  ٧۶١٠٢٠^يالنسة اش أنزل بما الحكم قال.' 

الرومتانون ولا الإنجيل ولا بالتوراة يأتوا ولم آخر، بقانون يأتوا ولم به، يدينون الذي 
الكتابإى -أي؛ يدعون ؤإليه يقولون وبه اث، أنزل بما المحكم فديتهم الفرس، أو 

وهمذنتا، أصابوا قد أمم عرفوا شيء ل روا نم أو ت شيئا تركوا هم فإن والسنة— 
أتهمفلو حدا، وينتق مليم معيار المعيار وهدا فيه، خالفوا فيما بمخالأتهم مقرون 
مختلما.الحكم لكان آخر أوبقانون أخرئ بشريحة جاءوا 

الإ مني بمدا أولى أنتم تال؛ تخاف— ~أي• ولكنك وافه لا *فقالوا؛ قال؛ 
تتحرجونلا وأنتم التفكير، ببمدا أولى أنتم ~أي■ تحرجون ولا هدا ترون ؤإنكم أرئ، 
ذلك®.من أونحوا الشرك وأهل وانمارئ اليهود ل أنزلت ولكنها فيه- 

ق*أنها أومرفوعا! كلامه من الراء حديث ز جاء الذي مثل هنا مجلز أبي فكلام 
فإنهخالفه ؤإذا يدعو، ؤإليه يقول، وبه هوديته، افه أنزل بما الحكم يكون أن أما الكفارء 
افه.أنزل ما بغير حكم ممن ليس فهذا افه، أمر خالفا ند ؤيثعرأنه يتمحرج 

صحيحازا.ؤإضاداه نحومعناه، ( ١٢٠٢٦الأثر)الهلمري روئ *نم قال؛ 
محلو:بخيرأبى وأعلْأ اومن،س؛ين بعض تعلق 

ماالأثرين هدين يمنامئة شاكر محمد محمود اليد أَ، *فكتجج تال؛ 
تصدرواممن والفتن الرم، أهل فإن وبعد؛ الضلالة، من إليلث، أبرا إل اللهم نمه؛ 

افه،أنزل بما المحكم ترك ق السلطان لأهل المعاورة تلمس ند هذا، زماننا ق للكلام 
ولكتابه، ق أنزلها التي اطه شريعة بغير والأموال والأعراض الدماء ي القضاء وق 

الحرين،هذين على وئفا فلما الإسلام، بلاد ق شريعة الكفر أهل قانون اتخاذهم 
اطه،أنزل ما بغير والدماء والأعراض الأموال ق القضاء صواب يه يرئ رأيا اتخذهما 

عليهاه.والعامل -بما، الراضي نكفر لا العام القضاء ق افه شريعة مخالفة وان 
مأساهوهده العلم، إلى ينتسبون ممن كر نه ويى^ ما إلى محمود لخ ام 



اتائدةسيئة من آيات سرح 

بماباشا علي محمد دولة أيام من رأعواته الاصتعمار ايتدأها مصر ق وخاصة ونعت، 
أجنسة،ومحاكم أهلية، محاكم نأنثئت القانون نومع ثم القناصل( )قانون يمونه 

عبده،محمد الشخ وحاء كرومر وجاء الإنجل؛ر جاء لما الأمر ل ونوّع ملتة، ومحاكم 
—بلة العلين نزال المراعي ممطفئ تلميذه وجاء القرني، القانرن لتنفليفا يمهد فاحد 

أيصعرا القوانين: وصع للجنة تال الذي هو والمراغي والعافية- العفو اض أل ن
مذبأي من لكم وأنا واكتبوه وللعمر للمصلحة متاسا ترونه قانون أو تثرع 

عاىإما يخرجه المحي هذا إلمي افه على الجرأة أصحت نهكدا الفقهية. المذاهب من 
أنوالمن نول ءاس حتى أو خطأ، منهجا على لكنه راجح قول على أو نحعتقا، قول 

ولذللث،عشرية، الائى كالإمامية خلانهم يمد لا من أقوال من قول أو الشاذة، العلماء 
بالمذهبيعترفون لا كانوا أمم زهرة أبو محمد الشيخ ذكرها التي الْلريفة الأشياء من 

ممر،تاريخ ل كتاب، أشهر وهو ممر تاليخ ل الميت؛؛( كتاب إلى ولورجعنا الحنبلي، 
وعلئالوهاب عد بن محمد الشح دعوة علئ كتابه ق يثني وكان حنبليا، صاحبه وكان 

هذامن فوائد فيه فالكناب والمشركين، الخرافيين قصص ويذكر الأئمة، ائل رّ
ويقولون:يذكرونه، لا له كراهيتهم من لكن موجودا كان الحنبلي فالمذهب، الجانج،، 

ابنوكن.لان، م*حدثا، هو ؤإنما فقيها، ليس حنبل بن أحمد وأمثاله: الهلمري نال كما إنه 
الحديثأهل مذهجا إلا ين.كرون ولا الثلاثة الفقهاء يذكر وغيره المجتهد بداية 3، رشد 
لموموالبخاري راهويه ين ؤإسحاق أحمد الإمام فيجعلون ذكروه، إن عامة 

ولاالجملة ق الحديث، أهل من ؤإما الثلاثة، المذاهب، أحد أتبلع من إما وأمثالهم، 
الحنبلي.المذهب ^كرون 

القانونفرض يريدون وهم الرواج، موضع 3، جاء أنه ذللئإ من والشاهد 
للامتعمار،عفليم هدف وهذا زوجة، من أكثر يتزوج أن للرجل محتح لا الذي القرني 

المزمنين،نل تقليل هو آخر: وأمر آمنوا الذين 3، الفاحشة إشاعة إلئ يعئ فهر 
يقولون.كما إفريقيا ق وخاصة 

بلادق الخبيث القانون يفرصوا أن وأرادوا أخذوها المحرفة فالتصرانية 



ال ١

الزوجيتزوج ألا تشترط أن للزوجة يجيز الحنبلي المذهب أن فرجدوا المسلمين، 
إلئأيفا ورجعنا قالوات الثخصية، الأحوال قانون ق وجعلوها يه نآحذوا عليها، 

الذم،أن على دليل وهدا عليها، يتزؤج ألا اشتراط منه وأحدنا الحنبلي المدمر 
منه.يستفاد أن ؤملح العصر ينابر وأنه مرونة، فيه الحنبلي 

حيثهؤلاء؛ عن شاكر محمود الشيح ؤيتكلم حبثاء، الناس هؤلاء أن فالمقمود 
تريدونهل ت فيقولون الشريعة، لمملبيق آمر فيه يعرض أمر فأي مولتا، واقعا يرئ كان إنه 
لا.وأمث١لهمت والمشايخ الدعاة فيقول رئينا، .را مما.الشريعة تكون أن 

هلالل.هر، طوال المشاكل ذللت، علئ وقامتر الرئيس، المملور تكون أن نريد بل 
.٠المودة. تلغي ولجنة المسودة، نصع فلجتة ارثيسى، المصدر أو رسمن مصا..ر هو 

أيافه أحكام من يطبق ولم شيء، فيه يتغير لم والأمر أكثر، أو سنة أربعين وهكذا 
قطعاوالقضية *أل®، نكبر لا أو »ألء نكب واللام، الألف قضية القضية وكأن شيء، 

ولاالإيمان، حق بافه نومن ولا فه تل.ءن أن تريد لا قلوب هده ؤإنما كذلك، ت، لي
,معايعموك لأيؤ.منو>ىحئ ورنلث، تلا ؤ افه؛ ذكر كما اظه لحكم تستسلم أن تريد 

وملسأملما.همناهثيك، -محا محسدوأؤآآشهترلا نئ حكت
كمابه، يكفروا أن أمروا وقد الْلاغوات،، إلئ يتحاكموا أن يريدون فهم [ ٦٠لاك.اء: 

وعندماتكمل، لم المودة أن اللجنة— —قضية القضية يجعلون ولذللئ، جهى، اطه ذكر 
المجلسعلى عرض فإذا الجلي، علئ يعرض نالوات ستين، بعد المودة أكملت، 

•اليه• صيحان الرسسى، المهمدر ولمست را سسدر\ المرم^ لممل ٧^١٠ 

فمثلا—،— ثانوية مصادر هناك أن ذاالث،ت فمعنئ ارئيسى، الصدر أما ولوفرضنا 
أمورأربعة أو ثلاثة إلا فيه اطة وتعلع فيه افه نعبد شيء وكل فه، شيء كل إن لتات فر 

منأو الإنجيل من أر التوراة من ونتمال.ها افه، شمع عير ونأحذ فيها، اطه تعصي 
الكل،ترك قد نكون اليعضى، وترك الثعضن أحد من حكم فيها فحكمنا ال؛اسق، 

قاراتاطه، ودين افه حكم بإقامة يهلالج«ا من جاء فإذا الأمور، حذه الأمة أشغلوا لكنهم 
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التحكم((.

تعالئاض رصي عباس بن اه عبد فتها ناظروا الش ائل المس المسألة وهذه 
ؤ£وآؤأم،دواالمايوة: صررة ق التحكيم لنا اضهءشئ أن يه جادلهم مما وكان عنه، 

لمين.الممن عظيمتين ءلائفتين بين بصلح فكيف [ ٩٠المائدة؛ ]ه 
الخوارج.تزعم كما كمرا التحكيم ليس إذن• 

بمشرك،ليس كافر الخوارج حالف من إن قال• إياض، ين اف عد إن اثم قال• 
ثمحالفهم، من علن تجري المشركين أحكام أن عش الخوارج وأقام أصحابه، فخالف 
هذينأمر ق معه ندري لا اقتراعا الإمام إباض ين افه عث،- الإياصية اقترنت 

دورإن تةولأ كلها الإياصية أن إذ السائلون، هزلأء كان الفرق أي من الحيين، 
عندهم((.كفر دار فإنه الملهاتان، معكر إلا توحيد، دور مخالفيهم 

اليوم.إلى الإباصية عقاتلء ق بقيتأ مما وهدا 

تمالأزارتة غلوا أشدهم — الغلو ق درحات —ثلايث، محلبقات ثلايئ، الخوارج 
الإباصية.ثم الجدان، 

يكفرونلا لكنهم والهدئ، السنة علئ أنبمم هذا معص وليس أحفهم، فالإياصية 
شل،وحندْ اوسالهلان علن ينطلق الكفر يمولون•' لأمم أوكلثا، فعل كما حالفهم من كل 

كافرة.j^، الرعية وأما 

مماالكلام وهذا إيمان، حلقه على سبحانه اف افترضه ما حمح إن ئالوات ثم 
الخوارج.مذهب علي إنكم فتقولون• الستة، أهل على وأمثالهم المرجئة يه يشغ 

إيمان،والزكاة إيمان، فالصلاة إيمان، الإيمان شعب كل أن —أيما— نعتني فنحن 
إيمان.العلريق عن الأذئ إم١ءلة حص إيمان والصوم 

منشيئا ترك محن نالوا! لكن نة، الأهل فيه يوافقون الخوارج القول هل.ا وق 
نقصأو عمى الإيمان شعب، من شيئا ترك من نالوا! السنة وأهل كفر، الواجبات 
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تركأو ولوازمها، اش إلا إله لا أن شهادة هي التي اكب، أعالئ ترك س إلا إيمانه، 
الفرق.فهنا الإنسان، به يكفر مما إلح، • • عامدا• الأركان أحد 

هييه— اف أمر ما أوكل — الإيمان شعب من معية كل بأن تولهم إن مولت فنحن 
الواجبءأن.ا يآت، ولم يفعله لم من أن الخواؤج عليه ربتإ لكن حق، القول هدا إيمان، 

تاليلأ،نخففخ نحن فقالوا: الإباصية أما الأزارفة، ومحي الجدان، محي وهذا فهوكافر، 
النعمة فهوكفر فقالوا: الملة، عن يقل كفنا وليس العمة، كفر لكن كافر، هو فنقول: 

عقيدةهي فهد.ْ فيها، مخلدون حاليون النار ق الكبائر مرتكيي وأن الشرك، كفر 
•غيرها والجزاروق عمان ق اليوم موجودون دْم الإباصية، 

مخلل،حالي كافر فهوئدهم الأحرة، ق يرئ تعالئ الغ إن ئال: من أن كيهم وق 
إلىديتهم فهدا النار، ق مخلد حالي كافر —أيما— هدهم الكبيرة ومحاحج، لنار، اق 

الدم•

إنماالإباصية، من مجلز أيا سألوا اللءين أن الين ررومن محمود: الشخ فيقول 
—معكرلهلان المعكر ق لأتهم الأمراء؛ تكفر ق الحجة يلزموه أن يريدون كانوا 

ارتكابه.عن الغ ثهاهم ما يعص وارتكبوا عموا ربا ولأمم الخلافة— 

أصابواقد أيم عرفوا منه شيئا تركوا هم فإن الأول: الخبر ق لهم مال ولن.للث، 
ذتا«.

معاصي.أما يعلمون لكن معاصي متهم تقع إتبمم يقول: 

ذب((,أئها ؤيعلمون يعملون بما يعملون إمم اكاق: الخبر ق لهم ررومال 
يفعلفشخص المعرفة، يل المعرفة مجرد هو المقصود وليس ويعقدون، أى: 

فلاحرام وأنه ذنب، أنه امحقي إذا إلا يكفي لا فهذا ذبر، أنه أعرفح أنا ويقول: ذبا، 
يكونكافنا.فإنه حرام، أنه معرفته ْع حلال، أنه وامحقد لواستحله، أما يكفر، 

يتيله،لكن حرام، أنه أعرفا فيقول: المعرفة، مع الاستحلال يجتمع ند إذن: 



ائائدةسؤية من أيان شرح 

يعممدونأي: هرالاعتقاد، يالعلم المقصرد لكن المعرنة، مجرد بالعلم المقصرد نليس 
نكفرهم؟!فكيف، حرام، أنه 

اش:عن اعراص "شدلل كون توضيح 
زماتنا،ا.•ستاوءة يه احتخ عما سؤالهم يكن فلم ُوإدا ئال■ 

قالقضاء امن زماسا؛ بدعة به يحتج عما ليس آحر مصوٍع ل سؤالهم يل 
ملزمقانون إصدار ق ولا افه، لشريمه مخالف، بقانون والدماء والأعراض الأموال، 

انميه.ا<.لغيرحكماضفيكتابهرض لأحكامشحكم 

قونلاحظ الم؛تدعة، هؤلاء يقوله عما تماما مختلفة تقية القضية يقول،: نهو 
والدماءوالأعراض الأمرال( ق القضاء أنه شيء: أول، أشياء: عدة وٍإ؛قب الشيخ همارة 

إليه,يحتكم الإسلام، أهل لشريعة مخالف ءام~ "قانون بقانون 

عاوزم«,قانون إصدار ق اولأ أخرئ: همارة تال، ثانيا؛ 

قلمأخطأوا الدنين، من غيرهم أو الماس، بني أو أمة بني خلفاء إن أمح،ت 
موجود،الشرعي الحكم لكن لشهوة، أو لهوئ إما فتها ونصروا الأحكام بعض ضرا 

الحالةبين جدا كير فرق، فيوجد ذللثج وعلى للشريعة، مخالفج ملزم بقانون يأتوا ولم 
الحالة.وهده الأولئ 

ؤيحاساؤيعحاكم عليها، ؤيهلق الأمة، يه تلزم إلزامي، تشريع حالة عندنا فهنا 
عليه.اعترض س ويعامإ الفه، خس 

بحضبآن أويعتذر ينكر، قد سئل ؤإذا إنسان، س وير ذنب، فهوت الثانية الحالة أما 
بلللناس، به وملزما معتقدا فهوليس كدا، مدم، علئ حكم أوأنه يدللث،، أفتاه العلماء 
الماس.به يلزم أن عن فضلا لفه حلال أنه يرئ لا ه نفهوؤ، 

رسولهوسنة اممه، كتاب، بغير للناس ملزم قانون إصدار ~أتم،ت الفعل( ُُفهنا قال؛ 
اللهحكم علن الكفر أهل لأحآكام ؤإيثار دينه، عن ورغبة الله، حأكم عن إعراض - . 
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يه،القاتل تكفير ق امحلأيهم— ~ءاأى القبلة أهل من أحل فته يشك لا كفر وهذا .ه، 
رالد١عيللته'٠•

عمنيتكلمون كانوا بل القضية، هذه عن تتكلم تكن لم القديمة الفرق أي! 
فلمالإسلام، دين غير بدين الناس إلزام أما ُعينة~ ~كايا أفراد قضايا ق يخالف 
لما.ميزال، لا إنه ؤيقولرن• الأن زماننا مبتدعة يأق حص أحد، هذا ق يخالف 

القوانين:هذه لواقع توضيح 

أحكامؤإيثار استثناء، بلا عامة اش لأحكام هجر هر اليوم فته تحن أوالذي يقول' 
اش؛ا.شريعة ق ما لكل وتعطيل نبيه ومنة كتابه ق حكمه غير 

الأحوالقانون عندهم فإن جهة، من صحح استثناء بلا محمود؛ الشيخ وفول 
يعت؛رلا فنقول؛ المع١ملأاءت،، باب ي قليلا نيد الدول ويعفى الشريعة، وفق الشخصية 

إقامةأنه يعمر لا الشخصّية الأحوال قانون جص الله، لحكم إقامة أنه ذللث، من شيء 
منزلأنه على يْلبقونه لا الشخصية، الأحوال قانون يهلبقون الدين القوم لأن الله، لحكم 

والحرج،الإثم ل ولونما لألمنا، حالفناْ ولو يه ملزمون نحن يقولون• ولا الله، عند من 
يعتقدونلا فهم افه، أنزله الذي الشيع بهذا إلا والعباد المخلوقين حياة تملح لا وأنه 

للاقتصادوصعرا كما تشريحات له وصعرا الحياة، جوانب س جانب ^ا إنما ذللث،، 
ؤإداؤية،وعمالية، تجارية، محاكم نرصعوا الجزائية، وللاحوال وللأجتم.اع، ولليامة 

سالجانب هذا فقالوا؛ الجاني،، هذا فبقي قوانين، له وضعوا شيء وكل 
والحنابلةوالإباصية، والزياJية، الإمامية، من — ذكرنا ما —مثل نقتثس الشريعة، 

الحياة.جوانب، س جانتا نكمل حتى شيء على شيئا فنركب والشافعية، 

الماسعش الصمت، من لأنه الدين؛ عن بعيدا كليا يجعلوه لم الجانب، هذا لكن 
المجرمفعله وقد حصل، قد وهذا البلدية، ق الزواج عقد افعلوا اذهبوا لهم• تقول أن 

أومأذون عند زواج عقد يفعل ولا "بماتيا، يلغى الدين وقال• أتاتورك، كمال الخيث، 
المألةفأس آحر، عقد أي مثل العقد، يكتب، مدق موفلفإ فهناك البلدية، ل بل شيح، 
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ذللف.الناس يقبل لم ها نفتركيا ق أن وجدرا المسألة ءذْ ق لكن تماما، 
يملونلا الناس فإن الناس، عند س أحرحتاها لو للغاية شخصية أشياء هذه لأن 

أنيريدون نهم الوصعي، القاتون يكملوا حس الإسلامية يالشريعة جاءوا نهم ببمذا، 
تكملهقالوا; الشخصية، الأحوال اسمه; باتا لهم وبقي متكاملة، أبوانا القانون يجعلوا 

شيء.نهدا ١^١٠,؛،، وكئلوا بغتره وخلعلوْ الشريعة، س يع،جهم فأحذوما لشريعة، اس 
قانونا.واعتياره له الدولة إصدار س عندهم شرعيته يأحذ إنما أنه الأحر; والشيء 

الكتاب،ونشر بنتاج دراسته من وحرج الْللاق، أحكام درس نخص نمئلأ; 
الطلاق،مساتل س مسألة علق فيه واضعنا الدليل يجد المسلمين س يقروه فمن 

أنورأئ البحشر، هذا القضاة س قاضي قرأ فإذا رأسا، به ويعمل يسعه أن عليه فالواجب 
الحكميطق فإنه الذهب، علئ به يحكم كان الذي الحكم س أحن الحكم هذا 

اض،حكم عن الكشف هي العلهاء وخليفة لأن الحق؛ وهو الواحبإ هو وهذا مباشرة، 
اض.عند س لأنه الناس؛ فيلتزمه الد، من فإنه به الإلزام أما اش، حكم هو هدا أن ومحتن 

علىيجب ذللث، ويعد دوره، ينتهي ثم ويثينه، الله حكم أدلة عن يكشف فالعالم 
القانونق لكن والكبير- والصغير والأمير والحاكم -القاضي به تعمل أن الأمة 

شيءكل وضبهل الشخصية، للأحوال مودة وضع شخصا أن افترضتا لو الوضعي 
أنتميقولون; لا حش وهذا كذا، ومادة كذا مادة الشرعية، الأحكام فيها ورتب فيها، 

يظنون.هكذا غيرمرتبهلة الفقه وأبواب أحكام عندكم 

مادةالقانونية، اللريقة عش الشرعية الأحاكام لكم أضع أنا قال; شخص فهذا 
به،وعمل القانونية، الحكمة ق يعمل شخهس حاء فإذا الناس، بين نشره ثم مائه، وراء 

عليه،يضحكون فإبم فلأن، س القدم الشخصية الأحوال بمشرؤع عملتا إق وتال؛ 
رئيسيقره ولم العدل وزير يعتمده لم المشرؤع هذا لأن مجنون؛ إنه ؤيقولون; 

يلأرجح، بأدلة وأتيتا الحق، عن أبتت منكوتلثا ليي عندهم الإلزام لأن ١^٠-؛>^ 
الأخلاقية،البادئ وبين القانون بين يفرقون فهم ولهذا لهلة، الس عندهم الإلزام 
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غيرها.وتضع أرادت، إذا وتلغيها لحفلة أي ل تغيرها رممكن الشريعة، 
الؤضص:رلقان9ن احكام تفضل على او3ن1دمة احيجاج 9جم 

علئالمرصؤع القانون أحكام تفضيل علئ الاحتجاج ميع الأمر بلغ ابل يقول؛ 
غيرلزمان أنزلت إنما الشريعة، أحكام بأن لذلك المحتجين وادعاء المنزلة، اش أحكام 

زماننا،.

إنماالت>لرنرن، إليه يدعو ما أو الثريعة، أحكام إن آميزت مصطقئ كتب وتد 
أ-محومن يد فلا والهلاتر٠ المارؤخ عمر ق أما وكدا...، والحمار الجمل، أيام ق نزلت، 

يقيمهاأن عليه الأقل نعلئ القديمة القوانين إلئ يذهب أن شاء رمن الوصعية، القرانين 
أحدتإذا يقول؛ يهو حمارا، راكيا كان ولر إليها، الأمة يدعو ولا ؤيآحدها ه، فنق 

كنت،إن ؤإما الوصعي، القانون معها تأحل. فإنلث، والخلوم والكيمياء والماروخ الهليارة 
هكوا.ربملوه فهدا الحمار، أوركوب الجمل ركوب معها فتأحد اش تريدأحكام 

نقمت{.وأسابر ولعلل زماننا، غير لزمان نزلت، قإنما ءيقولت 

هزلأءيقول الشريعة-كما أحلها من نزلتا التي والملل الأسيابا يقولون؛ نهم 
—محمدا افه يعنا أحيائا؛ التاريح ق يقولرن مثلما وهدا انتهتا، — المرتدون اليهللون 

يالكرونولا وهكذا.، محمدا، افه أرسل يقولون؛ يل الرسول، يقولوا* لا وأحيائا 
البنات،ؤيتدون الأصنام، ؤيقدسرن الأوثان، يعيدون كانوا المريتذ لأن عليه— الملأة 

جن،كلام هذا يقول؛ تمدهم يعرنج لا والدي عليها، للقضاء الني.، افه نمثؤ 
البنت،.يثد أحد ولا الحجارة، يعبد احد لا الأن أنه الكلام ببمذا يقمحل.ون ولكنهم 

انتهت،٠القضية هاوْ إذن؛ 

الضخم،ومشكلة الإسكان، ق مشكلة نعتيهم احرئ، مشاكل عندهم والأن 
البنات،وواد الحجارة، عيادة مسألة أما التمية، ومشاكل الماس— أعداد —نيادة واكل 

قوفئانون مهرة لأمم لالنا'س؛ يزينونه الذي هوالكفر فهذا و١تتهتا، ةدأيما كائتؤ فهن.ه 
ذلمثؤ.
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أرصحيح، غير غهئا الدليل ففهم متأولأ، اض أنزل ما بض حكم يكون أن ؤإما 
العياء.أقوال من تول عش تأول 

يحكملا رّالهلان قلل وق اف، أنزل بما إلا تحكم لا محكمة ق يحكم أته والمهم 
بلمعصومين، القضاة كل فليس مسألة، ق سر حالفلكن اه، أنزل بما إلا الناس يأمر ولا 

عنيخؤج لا الخ3لأ فهذا ؤيحكمون شرعية، محاكم ق وهم يخطثون القفاة 
؛،،JJ>jbوأقر الخمر، شرب، أنه شختس ءنا«0 اعترف جاهل! إما أولا؛ حالأيتج! ثلاث 
يكونوقد أوجاهلا، أومكرها، معذورا، يكون قد قال! لماذا؟ شيء، عليلثا ليس فقال! 
لمالذي الجاهل حكم حكمه يكون فهدا الناس، بعض يفعل كما الإقرار، عن رجع 

والأدلة.الشرومحل يمحص 

لمأو نسي أو يالصاب منه جهلا أحد، على يقمه فلم الرقة حد ترك أوحاكم 
يعرف.

هذا؟!الحاكم يجهل ، كيف يتغرب،! قد الماس ويعص كثيرة، صرره والجهل 
أموراتجد فإنلثؤ الصحابة، يعص عن تقرأ عندما الحقيقة وق ا هذا؟ عليه يخفى وكيف 
عباسبن افه عبد فمثلا! يجهلوتبا، كيف وتقول• منها، فتتعجتا عليهم، خفيت 
البخاري،صحيح ق وهذا رئة، الالصلاة ق القراءة يرئ لا كان عنه، تعالئ افه رمحي 

الصلاةق واجبة القراءة أن يدري لا الأمة، حثر وهو عباس، ابن أن يعقل هل فتقول! 
بعضعليه يخفمي قلل وأيصا منها، الإنسان يستغرب، قد كثيرة، أشياء وغيرها السرية، 

الحاكم.هذا تبلغ لا وقد الأحكام، 
القضاةمن يسر وهذا الجهل، ياي، — أعم يمعنى الحكم ~حفاء أن والمقصود 

الراشدة.الخلافة عصر وق المبوة، عصر ق حتى 

ومعصية.هوئ يحكم أن ثانيا! 

منه،يخدمه قد مكان ق يعمل أو قربجه، أو عمه ولد السكران هذا يكون مثلا! 
إلامتفعة س نجد لم له! يقولون وأهله فضيحة، تكون ف ٠٣الحد عليه أقمنا لوٍ فيةوٍل! 







القلوباعمال سانمدت 

النريعةق ءوحكمه اض! شمع على الاحتيال تصده أو السيئان نصرة تصده الذي أن 
اض،حكم وجحد وكابر أصر فإن مستتاب؛ أ0 اض، أحكام من لحكم الجاحد حكم 

الدين،هذا لأهل معروف كفرْ عاى المصر اعانر فحكم الأحكام، يتديل ورصي 
انتهزكلامه.

عاليهتقام وأن متتاب أن يجب الناس من الصنف وهدا النؤع هذا إن يقول• 
علنيمر من نحكم الله، أنزل ما بغير الحكم ترخ عش وأصر يب لم ؤإن الحجة، 

ندوهوانه الدين، هدا عندأهل أومعلوم معروف محله، غيره ؤإحلأل الله، جحدحكم 
العفووالعافية.افه أل نالملة محن خرج 

مابغير بالحكم التع.لقة المائدة محورة من الكريمات الأيات نفير وتواصل 
ولكنمنها، الفقهية الأحكام وامحتتياط الأيات، ير نفليس هنا والغرض افه، أنزل 

وأنواعه.الته، أنزل ما بغير الحكم درحة هومعرفة الغرض 
تياركاليه فقول بالعقيدة، تعلقه جهة من الحكم موصؤع هو هنا والقمري 

ا'لأذفوآ'لآعا ألم_يرا والممن^•• ألئئيى ألنمس آل غإتا عإنجم وتحثا ؤ وتعالى• 
د=كمارآيهو ةصتد.رت>\ِمء ةصثاصُفن نآلجر؛وح ألسى وألسى ألأذن وألأد 

ميوهال.ْ ْا[، ]اواثدْ: آلْلتلموث.٤٠ هم هأولمق، اثث أرد يثآ محتتفم ؤ ومن هم 
التفسير.عمدة س ( ١٥٨صزت )ءا/ الأية 

مماأيصا ٠رو٠دا شاكرت أحمد الشيح اختصره كما جآفؤ كثير ابن الحافظ يقول 
وهمبالنفس، القس أن التوراة نمى ل عندهم فإن عليه، وقرعوا اليهود به وبختا 

القرءلييقيدون ولا القرظي، س الضري ؤيقيدون وعتادا، عمدا ذلك حكم يخالفون 
الوية!،.إن يعدلون بل النضري من 

هوالأول النزول ومحسب محيق، كما الثاني النزول يب بيتعلق الكلام وهذ-ا 
رجمل ءنا*هم المنصوصى التوراة حكم حالفوا ®كما فقال؛ عملفا وليلك الزانيين، 

ولهذاوالإشهارا والتحميم الجلد س عليه اصطلحوا ما إلئ وعدلوا المحمن، الزاف 



اثائدةسؤؤة من ايات سرح 

لأمماا[ -،: ٥٧١].اه ١^^٥^٤٠٤ هم ثأؤنجك أنزلأقن بما ممذكر ثتِ وش ؤ هناكت تال 
ألهلطأونهئم ؤث\وكك هاهنات وقال وعمدا، وعتادا منهم تصدا اض حكم جحدوا 
والتسويةبالعدل الم أمر الذي الأمر ق الظالم من المظلوم يتمنوا لم لأمم ْا[ ]الماندة: 

يعقا؛،.بعضهم علئ وتعدوا وفللموا فخالفوا فيه، الجمح بين 
jحميما الأيات يجعل فهو ممر.، ابن الحافظ من نفيس كلام الكلام وهذا 

قيعمها أن العلماء يعص ذكر كما لا معينين، أناس ق نزلت وأما واحد، نق 
يدونالأصغر الكفر ق كلها أو اليهود، ق وبعضها التمارئ ق وبعضها لمين الم

تفصيل.

فالكفركلها؛؛ الكفار لاق الراء; حديث، ق كما الأكثر، الكفر ق حميعا فهويجعلها 
فاعله.عن الفلر بغض أكثر كله 

فيهاتقال الأولئ الأية تنزيل إن ت فقول 
سببأي؛ الزانتين، رجم تمة موضع الموصؤع لأن [ it]العاتية: ر.اه الكمويز 

التيالأية وهذه الث١ني، وأما رواياته، وذكر ممر ابن الحافظ ذكره الذي الأول النزول 
قّكازت تبديلها فان الأعضاء وق الأنفس بين والمساواة القصاص، أحكام فيها 

لكنهواحد، فالموصوف، ءا[ ]العانية; |.(ه دأولملث،همآءلمون أش أنزل يما ث،دآ=كم 
والتنحميم.الجلد من عليه اصعللحوا ما إلي عدلوا لأمم نذلتا كافر، بأنه تارة ه وصف

يدلواأو اصعللحوا هو؛ المكفر المناط حعلوا اه رحمهم العلماء أن ذكرنا ومد 
إلح.أو... أوتكاتموا 

إليافه حكم عن العدول أن فواضح عبارامم، ق المالح السلف، فقه نجد وحذا 
فيهالحق كون إلى يالتنلر لكن الكفر؛ ذللث، مع تتاق لا وهنا كفر، الناس عليه اصعللح ما 

قحاء كما ذللئ، ودليل متراصيان، الزانيين لأن ش؛ حق فالأول للماس، حما 



القلوبأعمال سلساة 

الحجارة.أي؛ وقٍهاارا، يجتآعليها الرجل ُءرأت الصحيحين• 
الديات،ل الضير ومي قريظة بمي قمة ق لكن ض، فيه فالحق بتراض، محا فالزنا 

دينأبماء ما وقالوا؛ افه رسول إلى العزيزة تشتكي الذليلة جاءت حيث 
تلقالحق كان فلما ا/؟'■؛_، دية نصف أحدهما دية يكون واحد، وب واحد، 

مناسبةومي كثير ابن الحافغل يرئ مكيا بالظالم، الوصف يكون أن ناسج، يالمخالوقين، 
لطيفة.

ؤقساحبمترهآه؛ؤ تعالى؛ قوله ي القراءات 
كثيزا.انمن ق نوتر لا ومي الأية، ق القراءات الثلا،ث، ذلك بمد ذكر ثم 

هإلتجتى آلننس  ٧١ذ؛آ عثبم ^^!١ الكساتيث قراءة الأولئ؛ اكراءة 
ؤوالدمك>،؛ يتأنقثم متصربج، وأحواما إن اسم أن ومعلوم محالمجه، ْاا ]المائدة: 
كهًآئ يآيمؤخ أنتي محآليس ألأذن وألأذرنت؛> الأنف دا*لأم، إض 

[JbUl :؛.]ْا

بمدهاوما اوالعين* يتمإ؛ عامر وابن كثير عمرووابن أبي قراءة الثانية؛ القراءة 
يتأنق)الجروح، لكن منهوبة، فتكون عليها يمهلم، كله فالمعهلرفج الجروح، إلئ 
نفستماثل؛ فيها السامة الأعضاء أن ومي؛ المعس، حيث، من مناسة ولها ؛، o^Ijفيها 

وأئفج...إلخ.أئم، وعين، عين ونفى، 

فيهاونحوذللئ، أوالرأس الرجل ل صرية فأي آخر، شيء عمونا الجروح لكن 
يارقع.ها اصتآنفج الاستئناف فكأن اللففل، حيث، محن فتأحتالفج قصاص، 

أمرالتوراة ق عليهم يكتس، لم افه إن الأستمحاف؛ ط؛ علئ قائل يقول رقد 
منهيلزم ولا مْللئا، هوالحكم هن.ا أي• متأنقة، جديدة عبارة أما على فتفهم الجرمحح، 

التنرراة.ق صا هوالمكتوي، انه 

!(.٠٠٦)المخاري أخرجه )١( 



ائاتدةسؤية 4ن آيات 'سمح 

جميعا•لنصبها عاصم قراءة وهي• بيا، نقرأ الش المشهورة وهي الظل؛ة• القراءة 
هزأ يهويكمار؟ غع،  ١٠٥يصثديجنى ت تعالى قوله ي ذلك يعد ذكر نم 

[jb'Ul :؛.]ءا

؟QJمع  IILloمن مع مل 

دهساعيرؤ التوراة: ق اه. أنزل الذي الحكم هل وص: سؤال يأتي ومنا 
عنه اف من إخار مجرد ص أر يلزمنا؟ نيا من شمع ق وص ْا[ تاس؛: ه ن؟ 

منذهب ممن كثير امتدل اوقد لجنإإ؛لأب: كثير ابن الحانقل يقول ملتا؟ من ثِع 
صكما يشخ، ولم مقزرا حكي إذا لل شمع نيا من شمع أن إلن والفقهاء الأصوليتن 

الجمهررُ•عن المشهور 

أي:ذكرْاهه§أوذكرْاكي.ضسلص

تياركاه ذكر لما أنه العشماء ٢^٠٠ نظر توجهة يشخ( )ولم الأحر: والأمر 
ماالم،. ذكره أو عليهم، والمحكم وجمرهم وتهمهم إمرامحل بم، حديث وت١رار، 

ناصخلجاءنا منسوحا كان »الو بذلك، —أيقا— نحن ونعمل ونمثر لشقي إلا ذكرْ 
اف.ؤرمول ذكره أو افه ذكره إنما فإنه تامخ، يأت لم ما لكن منفصل، أو متصل 
يأتلم ما الثراتع وكيلك واحد، الأنيياء دين أن فالأصل لنا، مالزتا —أيما— ليكون 

كتبهم،ن، وحيتاه أنتا لمجرد لا كتابنا ق ذكر وتد ميما ولا ذللث،، بخلان، دليل 
•ايصا لنا فهوملزم لما، شرعا يعد هدا أن علن فالجمهور 

أيعامة، الماس وعلن عليهم اهي ت١لت أته البصري. الخن عن وذكر 
الإجماعنقل س وذكر عامة، الماص علئ -أيما- وهي إسراتتل، بني علئ افه كنمها 

ءلئذلك.

الأيههده بعموم بالرأة يقتل الرجل أن علم، لكلهم الأئمة احتج ®وتد قال،: ثم 
الكريمة®.



مخنث.الجض كان ؤإن نمى، وهذه نفى فهذه 

كبالق رسول ُأ0 وغيرْ• ائي النرواه الذي الحديث، ق ورد اوكذا 
الال«اسامون^; ١١المحدث ول ^١، ٠٠١يالمريقتل الرجل أن  ١٠حرم• ثن عمري تاب، كز 

العلماء،ا.جمهور تول وهذا تتكافأدماوهمءار، 
اكسلمبقتل حنيقة ابى مول 

وعلىبالكافر، الملم يقتل أنه على الأية هذه بعموم أبوحنيفة احتج ر١وكذا قال؛ 
بالنفي،التقى فإن هعاهدا أو ذمثا لم مقتل فإذا عامة، الأية فقال: يالعطد، الجر تتل 

وقد•مدا، هذا يقتل فإنه الدنيا ق أما اض، عند ينقعه هذا ؤإمحلامه بالكافر، الملم فيقتل 
تال؛تهفه علي عن المحيحين ففي أحقا— بالمد الحر —وتتل فيهما الجمهور حالفه 

يكائر«رص.سلم يقتل »لأ س: اش رمول قال 
بكافر،لم ميقتل لا أنه موت غيره إلى بمار أن يجوز لا الذي الصحيح والهول 
حصكماهل محدمامثل: تمحك نملهاعالي التي الصحيفة كماق ه، الشي هذامماكتيه 

أوالغيج، علم أءعلاهم أنه يوعمون الرافضة لأن — العالم؟ من بشيء اممه.ؤ رسول 
اض،كتاب؛ ل ما إلا الممة وبرأ الحبة، فالق والذي لا فقال: - قديمة دعوة وهي الجفر 

ماحمالة من فكان سيفه قراب، من فآحرحها الصحيفة، هذه ل أوما رحل يعهلاْ أوفهما 
علىوالأمة وغيرهما، عدة روايات( ق الصممحيحين ق وهذا بكافرا، لم ميقتل وألا فيهات 

ذللئ،.

علىالزيادة إن قولهم؛ مي مدهيه على ومن حنيفة. أبي الإمام سهة يإنما 
الالمنة أن وهي أصولية: قاعدة حمدهم فإن الأصول، حملم ق الشبهة وهذه القرآننح، 

مرونهفلا الخة ق ما أما اض، كتاب ق هذا بالشى فالشن ذلك، وعالئ القرآن، سخ 

(.٢٣٣٣الجاح،)امحعف j الألباو العلامة وصعق  idMvالنماثي)أ-محرجه )١( 
(.٦٧١٢الجا،ع،)ق،اصحح  jLiViالعلامة رحنه (، ٢٧٠٣داود)أبر أحرجه )٢( 
(.١١١البخاري)أحرجه )٣( 



ائائدةسو|رة من آيات سرح 

اضكتاب ق ذكر قد الجلد إن قالوا؛ فإمم للزاق، سة التغريب مسألة ق فعلوا كما 
نسخ،والزيادة القرآن، ق ما علؤي نيادة السنة به جاءت التغريب لكن الني وفعله 

حاطة.قاعدة وهي بيا، نعمل فلا القرآن؛ تنخ لا والستة 
اكدوسةأمواء 

العلماء؛فيها قال كما مدرمحة وهده العصرية، المدرسة أدعياء يه فؤح قد وهدا 
تزندق؛؛.العلماء رحص تتح ررمن 

العفوافه أل —نشيء لا النتيجة ننصح هنا ومن هنا من محسيأحد لأنه وذلك 
يحترمالذي المرن الحديث، والإسلام العصري الاتجاه دعاة بعض وحد فلما والعافية— 

—النفسسواء والكافر المسالم نجعل أن بد فلا الإسلام، هو هدا قالوا؛ الأمريكان، 
فهوهدا يمأحدنا الأمريكان أو الغرب نعفلم أننا لمجرد متدعة نا لوقالوا؛ بالنفس— 

حأوفق وهو معمر، قول وهدا الأربعة، الأتمة - أح وهو حنيفة، أي للإمام قديم مدهب، 
حقوقصد أنتا الغرب يتهمتا لا وحتى الإنسان، حقوق هع ويتفق الإنسانية، العدالة 

الكافر.فوق الملم الإنسان فنجعل الإنسان؛ 

الوهم فقعد، الآلة بهده لكن حنيفة أبو الإمام قاله ما يكل يآحدون لا وهم 
فتكونللدليل ترجيحا بها لوأحذ.وا لأتهم رجحها، الذي هو الدليل لأن ثها يأحدون 
العمر.يمقتضص يرجحوتها لكنهم الخاؤلئ، الاجتهاد باب من المسألة 

أنلو ررالملمون؛؛؛ جريدة ق كلامه بمعئى وإيا0— افه —هدانا الغزالي الشخ قال 
أنلو نقول؛ ونحن النسبة؟ تكون كيف، أمريكثا، حييزا نتل غنم أوراعي لما مفلاحا 

فهذابالكافر، المسلم نقتل لا فإننا العالم ق كافرة دولة أكبر رتيس تتل الة.ا معبدا 
الظلتا يقتله وكونه إليه، إلا يمار ولا يغيره، يحكم أن يجوز لا والذي ■^؛®٤١ الله دين 

المقصودلكن حق، بغير القس أوإزهاق الثللم نقر أنثا أو الفللم، إلئ الدعرة ذللث، يعني 
-الكتاي ودية الدية، ؤإنما القصاص، هو ليس الحالة هذه ق الق، ودين الله شؤع هوأن 
واحد،والقصاص واحدة الل.ية يجعلوا أن يريدون وهم الملم، دية غير — أيما 



القلوبأعمال سلسلة 

أنيريدون هم يل تال كما دماؤهم؛آرا، تتكانآ ررالملمين أن ليست فالمسألة 
ؤكلإآاألئاسإدايقول• تعالئ اه إن ؤيقولون• دمارهم، تكانآ جميعا الناس إن يقولوا■ 

الكليةفالمسألة [ ١٣]\}حجو\ت.' ه كمال ئميا ؤجعلنم هئ دئِ نن ■ءلئكئِ 
ذلك.إلى الغرب سمتا قد فنكون الإنسان، حقوق تل القرآن بما جاء المهللقة 

^قتؤساعل. ، ٥١تول لأن المةصود؛ ق صريحة الأية لا، مولت 
يالأنابالتفاخر مجرد عن بمي تعالئ ناش التفاخر، حا المراد [ ١٣]الحجرات: لعايماه 

والقبائلوالشعوب يالتهوئ، هو التفاخر وجعل الجاهالية، أهل شأن ص هو الذي 
^ل،س وطا —مثلا— قريش س هذا أن فنعرف، [ ١٣]الحجرات; ^^١٥١^٦^ I معللة 
سواسيةالناس أن يستتيهل أن أما للتتعارف، فهو جهينة، س وهذا حرب س وهذا 

يعيل..فهواستدلال وكافرهم مسلمهم 

ثمالحر، ص العبد يقدوون يكونوا لم السالم، وأن العبد، ق الكلام ذكر أن يعي. تم 
سشؤع أن عالئ أي: ذلك،، علئ الإجماع نقل من قاله ما على به يستشهد حديثا ذكر 
تعالىاش —رمحي الم وموالبخاري أحمد الإمام رواه الذي ؛الحدين، لنا، شيع ملتا 

حاؤية،ثنية كرت أنس عمة الريح ُأن ماللث،: بن أنس حل.ين، س اجمعين~ عنهم 
الأمرأول فحكم القصاصى® فقال: اش رسول فأتوا فأبوا، العفو القوم إلى فُليوا 

الشي.لأن لنا؛ شيع ملتا س أسرع الأية، ق المذكور هو الحكم وهذا بالقصاص، 
تعالئالقه رصي أنس أخاها أن القصة بمائة وق مقررا، ذكر أنه مجرد وليس بذللثإ، حكم 

اطهكتاب أنس، رايا افه رسول فقال فلانة؟ ثنية تكسر اش، رسول يا قال؛ عنه 
تكسر،لا أبما فأقم فلانة. ثنية تكر لا يالمحق، يعثلث، والن.ي لا فقال: القصاصى®، 

ومهمايد.لئا مهما يح، لن ذللث، يقول• لكن اض، حكم على الاعتراضي المقصود وليس 
فقالالقصاص؛ وتركوا فحفوا القوم، فرصي قال: تكسر، لن افه شاء إن حاولتا 

تخريجه.تميم )١( 



ائائدةسؤدة من آيات سؤح 

عظيمة.كرامة رطْ لأيرءارا،. اف على لوأمم من اش عياه من ءإن اض:٠ رمول 
غلاماءأن حصين: بن عمران اعن وءأإ؛بجت ناو كما إشكاو ب آخر حديثا ذكر ثم 

إثااف، رسول يا وئالوات النم. أمحله فأتن أغتياء، لأناس غلام أذن تحبع فقراء لأناس 
حديثومر قوي، نادْ وإّاتئ النرواه وكدا شساءر؟،. عليه يجمل فلم فقراء، أناس 

تحملولمله عليه، نماص فلا اللوغ قل كان الجان إن يقال: أن إلا اللهم ثكل!! 
محهء.أوامتعفاهم الفقراء عن الأغنياء غلام س نقص ما أرش 

وقبالنقر؟ الدية واسقط الملام، عن القود س الني أسقط كٍف موت نالإسكال 
عنهعفوا فعلا أمم أعلم— مالئ ِواش لي يفلهر الذي لأن إشكال؛ مناك ليس الحقيقة 

سالنثي. فطلب، الدية، أو الأرش يريدون كانوا ؤإنما أصلا، القصاص بمللوا فلم 
عنتنازلوا ند كانوا لأمم فآسقعل؛ شيء. لع.يتا ليس نقالوا؛ الفقير، الجان أهل 

قاتماممشيء محدمم يوحد فلا الأرش ومي نممب، ند القصاص فأمر القصاص، 
أوذمته، ق وتظل ولودينا تلزم الدية فإن الأرش؛ علن لوأصروا ؤإلأ فعقرا، الني. 
أممعالئ دليل فهدا ذللت، محه يقعن كونه لكن ذللث،، غير أو آخر شخص عنه يتحملها 

تالوهوكما ذللث،، أوتحمل. استعفامم الهي. لعل فال• كما أد وعفوا، نلوا قد 
أأناوليكلمؤمن«رص.

هيكمارآ ئهئ يدء ةصثدرثs وي تعالزت توله ن ذللث، يعد ذكر ثم 
أبيح،ويثؤ س جروح، س له وتع المقوعما فضل ل وردتا التي الأحاديث، ْاآ ]الماتل•؛•■ 
أسانيدهفيعضها عنهم مالن افه رصي هريرة وأيمح، الصامت، بن وصاية الدرداء 

أنالأية عليه تإ م ما علن تدل لهذه محونوفا، أنه الشخ رجمح لبعضها صحيحة، 
أوالجراحات س القصاص يستدعي ما يه فكان عليه أواعتدي ثصربج ظلم إذا الإنسان 

(.١٦٧٠لم)وس(، ٢٧٠٣اليخاري)أخرجه )١( 
•يائي" أيي سن رصعتن—٠ ُصحح ل ي الأب العلامة وصححه أيوداود)•هْا(، أخرجه )٢( 
(.١٧٠٠الأل؛اي)للعلامة رالمب( واننلر: (، ٣١٠الكثرى•)U/ اته ل المالي أخرجه )٣( 



القلوبأعمال سلسلة 

ماجملة رمن تعالى اش قفل من وهذا له، فهوكفارة به نصدق الأعضاء عضومن أي 
^^انساننءناواس،قال:»إلأكايىممارةلخ«.أعد 

هذاوتقرير الشو، هو الملمين محن الأصل أن على الحكيم الثاؤع حرص وص 
رقالمرصؤع، هذا ق كثير وكله عغليم، وأجره إليه، ومندوب فالعفومحب الأصل، 

منوهؤلاء ا^[ صران: ]TJ ه النايين عير ، Jftjلماؤآ آكنءل ءؤوالخكنفإ0 غيره• 
الجة.أهل من وهم عليهم، ١^.^ أش 

ءر<آل؛ددبمقيثبج بتن لعا ثن،يمممي»ا ءاكرهم عق تعالى؛ يال، نم 
ليمتقنوموؤظة وهدى آلوة،_دثق ين يديم ومصدقافيا؛؛ن وزر هدى فيه آلإنجل وءازبمه 

[.tv-n؛: jijUli].ه ^^وآسؤي،مأكلخث 
بنيأنبياء أي؛ ^ ءؤءإ؛أ»اثثردم أتبعتا، أي؛ ءؤيعمناه تمالزت ورفقوله الشأخت فيقول 

فيها((,يما حاكما  ١٢مؤمنا.أي! ه ءؤسىنيَيممصيتالإابيرثي-دبجبج(آتيرم إمرائيل؛ 

^4١٠ ؤدر'ثولأءاق يتعالى؛ محارك عنه ئال هوكما بم.؛ عبس لأن 
واآءعمرازت 

ولذلكاليوم، إلى يزالون وما التوراة، هي وشريعتهم كتابمم إمرامحل ومحو 
إلنمحلية دعوة من نقالها أنه هو الممارئ دين ق يولى أحدته الذي الكبير التحريف 

جميع3، اليوم إلى النمارئ عند الشيع نقي التحريف، أنولع أحد وهذا عالمي، دين 
أسفارعلى ؤيشتمل يمونه~ ~كما المقدس الكتاب هو كثرتمم على العالم أنحاء 

والعهدالقديم العهد اسمين؛ ق يختصروما وهم والرسائل، الأناجيل ثم التوراة 
خلافوبينهم وأسفار رسائل من يتبعها وما التوراة به يعنون القديم والعهد الجديد، 
ومنالجديال، العهل يسموتها تبعها وما الأربعة الأناجيل نم عددها، ق الْلوائف يمسا 

القدس.الكتاب يمونهت الذي الكتاب يتكون والجديدس سالقاءيم العهدين 

يزمنونالأن ناليهود لليهود، تعالئ اف أنزلها كما التوراة تكون أن فالمقروصى 
الأناجيلتكون أن ~أيفا~ والخفروصى الجل.يا_، العهد إلئ يلتفتون ولا فقط، بالتوراة 



ائائدةسؤية من آيات شؤح 

الكتابسينزل أنه علمه سابق ق .و واف حرنت، ولو حص إسرائيل سي حاصه 
المقصودلكن عليه، وسلامه اش صلوات كافة للناس العام الرسول ؤسمث المهيمن، 

همالأربعة يالأناجيل الأن المؤمنون يكون أن المروض فكان التحريف مع حص 
ذللئ،،ق ينازعون ولا كتابهم لأنها بالتوراة؛ مؤمنين اليهود يكون فقط، النصارئ 
هؤدر'ثولأإق إلمهم• اف بعثه رمول على أنرك لأنها بالأناجتل؛ ؤيومنون 

الذيوالتحريف فالخلل إليهم، وبعثه متهم، فهو ست، عيسئ ومو ٩![ صران: ]آل 
تاريخه،ل ذكروا كما النصرانية يعتنق أن قبل من داعية كان بولس أن هو حدث 

للناس،عامة شريعة يجعلوما الأن إلئ الصارئ لأن عامة، شريعة التوراة فآصحت، 
لنيالأصل ل هي التي التوراة إلئ كلهم يتحاكمون كانوا بلد أي س فالصارئ 

بأنالتصريح الأناجيل نمى وق لهم، إلا تكن -أيصا-لم الأناجيل أن مع شل، إسرائيل 
وحدهم.إسرائيل يني بعث،إلئ إنما عييآءت 

عييإلى جاءت امرأة وهي المولية، أو الفينيقية المرأة قصة ق واضح وطا 
عالجنياف! نص يا اف! روح يا شريرة، روحا -ها إن وتقول: أناجيلهم-، ق -كما وس 

منوهدا سورية—. أنا فالت،: —أو فينيقية أنا قالت: أنته؟ أين س فقال: معكر، واهدق 
•الأناجيل بين الموجود الخلاف 

وتألمت،وحزنت، فيكن، الضالة إسرائيل بني حراف إلئ ؛عشت، ءإنما فقال: 
إيماثا،مملوءة أنلث، أرئ امرأة! يا فقال: للخهلاة؟ فمن للاصحاء كنتؤ وةالته:إذا 

يدلالث،اااواحتصها فأدحلها 

جميعا.للبشر بعث، أنه الأن الموجودة الأناجيل وق 

الجوابكتابه ق عفليمة استتباطات جآفأب تيمية ابن الإسلام سيخ اّتشعل وفد 
لكنهفبل من الأنبياء يه بشرت الذي الموعود أنا ءلمستح نال: بشر، أنه على الصحيح 

بمدي"•من ميأق 

آسمه7بمدى من آق مثؤي ؤوبن/ا وتعالى: بارك اف بين كما ه^، اف رمول وهو 



القلوبأعمال سلمطة 

.١٦٠يحكم عيصهصقإ فكان التوراة، شريعة مي ءند.هم فالشريعة ٦[ ]انمف: محل٢ 

ونورالحق، إلى هدئ أي؛ أ-ا[ لاJاىJ،: ه ومد هدى مي ألإغمل هال؛ 
الور>نوهين يديم ب؛و؛ نما ؤومم.نتا ت المشكلات رحل الشبهات إزالة ق يه يستضاء 
إّّرامحللني محن مما القليل ق إلا فيها، لما مخالف، غير لها، مشعا اي؛ ا"ا[ ]العاتية: 

كما[" ٦٢]الزحرف؛ ه ب يختلفون كانوا ما يعفى 
>زدفيئئمبجآثىلإلمإمرائل: لبي قال ك المح عن إخازا تعالئ تال 

بعصنح الإنجيل أن العلماءت فول من المشهور كان ولهدا [ ٥٠ععران: ]آل ٥^٠٥^١^ 
عقوبةكان مما التوراة أحكام يعص نح فقد الصحيح، هوالقول وطا التوراة، أحكام 

التفصيلمقام هذا وليس الأخرئ، الأحكام وق والهلهارة الدباتح ق إسرائيل بتي علئ 
مها■

فميمهم، أمر إلى يبهرا أن يمومم لا العلماء كعادة كثير. ابن الحاظ لكن 
بجمحليزمنرا ءأي! يقولت [ iU]الماتد؛: ودثؤ1ضألإجيليد1آمحلممه ؤ تعالى؛ فوله 

؛اتباعه،والأمر ه^، محمل ببعثة البشارة فيه ومما فيه، يه أمروا ما وليقيمرا فيه ما 
تعالئ؛ائه قال كما يقيموه— أن عليهم بمبمتا ومما فيه مما —فهدا وجد إذا وتصديقه 

^^،دحأفل1ص(محدأؤمهأورُنه لسميمكسءخمسدأ ،كأنلآونف، مؤ 
بجع-وذه»كك؛وداألدمويآلبيىآلأبجك> أفيرايد؛عوث ؤ تعالى• وتال، [، ٦٨تالماتد؛ت 

ثلأدت؛نهمنيآكمومحل اتنزوب، أنئئم نآلأي؛بفي بمد-ئمفيآمحرء 
عثهتأآقفيَكانئ> لنرئم عنهم دبمخ علتإ->آلمث ومحزم آلْلشي، 

نت\لثأوإلجكممة7 رو وهثتثثيث مءوعرروه ^١ ٠١٠^؛؛^ ١٠
v«[«.لالأءراف: .ه 

الأن،المجرمون المصرون يفشيه مما — الله شاء —إن >تالكر ما على رد فهدا 
ألؤرُنعميثوأ حئ سء ءإ>، لتم \ليمتب ،ئنو ئو ؤ الآيةت هذه محثل زن ؤيقولون؛ 

القرآنبأن يعترفون لا لأمم افه؛ يقولون —لا محمدا أن تحني• [ ٦٨لالماىد•ةت وألأيبده 





اتقلوبأعمال سانمالة 

الالذي بالصدق أي: U[ ]المائدة: ه ^أرلاإJلىأمحت، ؤ »سال: قال: ثم 
أي:،/ا[ ]الماتدة: ه من يديد أمك لتا اض: عتد من أته فيه ريب 

ورسولهءجدْ على اف عند من سينزل رأته ومدحه، ذكره المتضمنة المتقدمة الكتب، 
الصائر،ذوي من حامليها عند صدئا زادها مما يه أمحرمت، كما نزوله فكان ه^، محمد 
اض،.رسل وصدنوا اف، سراع واتٍعوا اف، لأمر انقادوا الذين 

وجاءاْ[ ]\سص.' ه ^^مس؛نيثامحرقإ تعالى•اف وصفهم وند 
أجرهيزنى فهزا آمن نم سه آمن أررجل اكحح: الحديث ق أيقا ذللئ، 

والكتابالخاتم الرسول زمن أدرك أو ب،غ فلما الأول، بالرسول آمن لأنه مرتين؛ 
الأحر.الإيمان أجر وأخذ الأول الإيمان أجر فأخذ أيقا، به آمن المهيمن 

تديل،ولا تحريف غير من الحق بالتوراة حما آمنوا الذين المؤمنين حال وهكذا 
افهنال كما بالقرآن، فعلا آمنوا أمم صفتهم— وهذه صأمم —هذا الحق بالإنجيل وآمنوا 
سجدا.ؤيقولأتضلاهثءان ءلإأمغث0ِ ئق إدا يوق ثن رّؤأألملم آؤ؛ث ؤإن تعالى• 

[.١٠٨، ١٠٧لالإص١ء؛ .آه ئاةئدإئاسأ، 
الرسلنة ألعلى اض وعدنا محا كان إن ®أي: جآفه: كثير ابن الحافظ يقول 
بد،ا.ولا محالة لا لكائنا أي: لمفعولا، محمده مجيء من المتقدمين، 

قعندنا مكتوب، وهو اساعه، عالينا واوجب، أمئا نبثا فينا ييعثح أن رينا وعدنا 
تعالئ:اش وعدنا U هذا اه! سحان قالوا: الني.، بث فلما والإنجيل، التوراة 

وكلمة:واتبعوا، وآمنوا فصدتوا ٩[ يمران: ]آل، .ه آلمعثثاد يحلم، لا آس ءؤإركث> 
ابنءتال قال: ئ[ ]الاندة: ه ثثي ووم٠تعثا توله: ق ، ١١٩-مهمة هتا ؤوتهتعثاه 

عكرمةعن وروي قبلهء، كتاب كل علن أمين ®القرآن ونال: عليهء، مزتمنا »أي: هماس: 
تعالئاض رصي هماس ابن مدرسة كلها —وط» ذللئؤ نحو ومجاهد جبير بن وسعيد 

وماحق، فهو منها وافقه فما المتقدمة الكتب، ع،ى أمين ®القرآن جرج: ابن وقال همه— 

(.١٨١ل»التكير«)•A اسراي أخرجه )١( 







ائائدةسؤية من أيان شحج 

يدعن الحزين شلوا جط هجلة• افه بقول واحج بميمه، أن وعلثه افه، حل ي جاءه 
حكمعليهم يجري أن أعلم- -واف الصغار فكان قال: [ ٢٩تاكوة: .ه 

إلىذهب من تول القرآن أحكام ي المربي بن بكر أبو رد *وتد الشخ: نال الإسلام، 
التآريحمعرفة منها: أربعة، النسخ ثرومحل فإن عريقة، دعرئ وهذْ فقال: الشح، 

واحدةأن يدعئ أن فامتغ الآيتين، هاتين من مجهول وهذا والمتأحر، المتقدم بتحصيل 
•حاله، الأمرعلئ وبقي للاحرئ، ناسخة منهما 

أساهو والإشكال محرره غير عواهنه علئ ملقئ كلام *وهدا الشيخ: قال ولهذا 
نقول:فكيم، واحدة، دفعة نزك كانت فإن محكمة، كاملة نزلت، المائدة محورة أن قررنا 
لأنالصحف؛ ل الرس_ج ق موجودة كانت، ؤإن متقدمة، الأية وهدم متأحرة الأية هذه 

المتأحرةالأية وتكون الماسخان، الأية هي فيها التقدمة الأية نكرن الأحكام يعفى عندنا 
أنزلثآ يغيم آ-ذم ياي ؤ المائدة: محورة ق وهتا قول، علئ الأقل علن المنوحة هي 
٢![.ه ^إثلمآومسعنإتلم وتعالى• تارك نوله لكن ا'؛•؛ لال٠اتدةت ه آثم 

لكن)؟ا( الأية نخث، وقد الأية)اة( هي الماسخ إن نقول: أنا التوخ إذن: 
الميالأوجه أحد وهدا نسخ، فيها فليس واحدة دفعة نزك السورة إن قلتا: إذا القضية 

نسخ.لا تر-حأنه 
بيننخ لا —قال: بالمسخ القول أبن فإنه الطثرى *وأما ثاكر: أحمد الشيخ وقال 

بالمسخالقول يصارإلن لا أنه وهي؛ الصحيحة، الأصولية القاعدة إلن تتدا م الأيتين- 
يينهماء.الجمع يمكن لا تاما؛حين، تعارصا الأيتان تعارصتتج إذا إلا 

قالولدللث، محمل، علن آية كل فنحمل الجمع يمكن لم ؤإذا الصحح، هو هذا 
إماانه علن حرجه نخ إنه قيل• ما وكل مطلعا، القرآن ق نخ لا العلماء: بعمى 

••••إلخ للمجمل أوبيان أوتقييد للعام تخصيص 
المعفىيتصوره كما ليس لكن قائم المخ أن الصحيح: لكن الأنوال أحد نهن«ا 

الإشكال.انتهز الر هدا عرفنا ولو نخ، كلمة معتز ؤ، مر يوجد لأنه كاثرة؛ بكثرة 







القلويأعمال سلسلة 

٠مسوحه التوراة ق التي يعتنا فثم المتقدئ، الشريعة 

نحننات لأنفقلتا التوراة حكم يوافق بما حكم ؤإن اش، أمر نخالف لم نحن إذزت 
عتالْ؟من نمله فكيف كتابنا وهوق تركناه نل 

حالان.فهذ>ه به، نعمل فلا 

أحكامعليهم يقام فهزلأء الإسلام، بلاد ق الذمآن أهل أن الأحرئ: الحالان 
إقامةيعتمر الملم حس أنه. شك ولا عليهم، يضرب الذي الصغار من وهذا الإسلام، 

أهلمن اف احكام عن حرج محن يعاقب أن أولئ فكذللثا له، وريع عقوبة عله الحد 
الأمر.اسمر ذلك و.ءاى الكتاب، 

يكادبل ءالأم® ق الشافعي اكلأم من: بكلام الرأي محذا شاكر أحمد الشح ؤيؤيد 
نزللما س الأل4 رمول أن بالير العالم أهل من مخالثا أعلم لم تال; فقد صريحا، يكون 

حزية،غير من الموادعة وثيقة معهم عقد ~أي؛ حزية غير علئ كافة يهود وايع بالمدينة 
آدبيبم جثا»وكةعإ رؤ؛ن سللإ-' اش تول ؤإن بعد~ يومثد الجزية تشؤع لم لأنه 

ولمجزية، يعطوا لم الذين المرادعتن اليهود ي نزك إنما ى[، تاسممة: ه م مش 
•الحكم® عليهم يجري بأن يقروا 

هيؤإئما علينا، يجرى حكمك أن الوثيقة ق نكتب لم محمد، يا يقولون؛ رئي 
الأعداء.من المدينة على الحفاظ ق نعيئلث، أن علئ 

نالوا:والذي الشافعي؛ تال زنيا. اللذين اليهوديين ق نزلتا بعضهم؛ لأوتال تال؛ 
]المائدة:ه أقم حم نيا ءو.وعك،وئق ؤ اش؛أؤ؛ةات لقول نالوا ما يشيه 
آندآحدرهم ثؤع ولأ أثم أرن يتآ سأم وآي ؤ تعالئت وتوله ٣■؛[، 

وهذارضاهم، بغير حكملث، عن تولوا إن أءلم~؛ ~واش أي ٩■؛[ ]الاتد؛ث ه يثتولن 
اشرمرل إلئ حاكموا والذين الحكم، علئ مقهور غير حاكما أتئ ممن يكون أن يثبه 
حمافجاءوا الرحم، التوراة ق وكان موادعون، زنيا- ورحل منهم امرأة ق -. 

أنيشترط ولم الشرك أهل من قوما الإمام وايع ؤإذا قال؛ افه.، رصرل فرحمهما 







سؤرةمن أيان ٣^ 

نقمي؟

يمعىأوالسنة وعلمه الحديث بمعص أوالسنة المندوب بمعتمي الستة تقصد هل 
والطريقة؟الهدى 

فيضعالسالف، كلام يفهم لم من علئ هدا يلتس وليلك تحديد؛ من لأبد إذن; 
الكلام.ق والاصهلراب اكافص فتكون الألفاظ، من أوغيره النص من هدا موضع هذا 

التيآراءهم أي: [ iAندة: IJI]همآةهلمه >آثئع يجوأ تعالئ: ®وقوله قاو؛ 
وتركواتعالئ- اض -رحمه كثير ابن كلام ق متكرر المناط -فنفى عليها اصطلحوا 

اؤوث٠ئئغفال؛ ولهدا علىرسله؛ اه أنزل ما سها 
.[ iA]المالئة: ه وجدة آمه لجثث=ظلم ومنهاحاجووش١ءآئم  ٠٢٤^-جعلنا 
المائدة:س9رة ض الحكم لايات كثير ابن تفسير تتْة 

اشرحمه كثير ابن الحانثل يقول [ iAلالاندة: :؛!^ ^٥٦١٤٥ؤولأثقغ تعالى؛ فقوله 
رمطله،ا.علئ اض أنزل ما سها وتركوا عليها اصعللحوا التتى آراءهم ®أي؛ تعالئ؛ 

عليهاصهللح هوما وهواممر النهى متاط أن ق كثير ابن الحافغل من تأكيد وهدا 
أتبممصحبه هوئ هدا ص عنه، متهئا الهوئ كان وإن أهواء، مجرد ليست، فهي اليهود، 

الثه.حكم محل وأحلو٠ واتفقوا عليه وتعارفوا اصمليحوا 

يفقهونولا التوراة، يعلمون لا لأمم لا أشقياء، وأمم جهلة بأمم وصفهم وقئ 
أهلعلياء من العالم هو؛ والحم أحار، بأمم وصفهم قد ه اض فإن أحكامها، 
فولهق ستآق أحرئ جهة من جهلة لأمم وضعهم لكنه علماء، إذن فهولأء الكتاب، 

مهمافهوحاهل اممه شيع حالف من أن أي؛ [ ٠٠]الخاتلة: رؤ١نجممح٢آئيلتتبمونه تعالى' 
لمأنه جهالة ويكفيه وقصد، عمد عن حالفه لأنه الحالة؛ هذه مثل ميما لا عالما كان 

حالفما ولكتابه لحرماته ومعقلنا له وموقنا ومعفلما يافه عالما ولوكان افه.؛، يوفر 
آحر.أومرعا أوشهوة هوئ محله وأحل افه ميع 



اع^السيسده 

ثس:^٥^^٤ 
هتثمالئ؛ قوله وهي هذا، نل عندهما ونفتا اللتين الرواسن ذكر ثم 
تال;منهاجا، أر ،سلا تال! ه عباس! ابن ®عن تال! ٨■؛[ ]المائدة: ه ومنهاجا 

أبماهماس ابن وعن وغيرهم البمرى والحسن وعكرمة مجاهد عن روي وكدا سنة، 
رمييلأ®.سنه أي! ها ديلهاجا ؤث/بمت تال! عكه، ومجاهد 

الشريعة~وهي الشرعة نإن أب، ®والأول نقال! الأول كثير ابن الحاففل ورج^ 
وكدانيه، ايتندأ أي! كذا، ق فلأن شرع يقال! ومنه الشيء، إلئ فيه يٍتدأ ما هي أيقا~ 

الماءء.إلي فيها هئ ما وهي الشريعة 

منه،يشرب الذي المورد الماء إلئ فيه يشؤع ما يي العرب! لغة ق الشريعة آي! 
الدين.وهوهذا الماس يردم افههسالخير ألزماأنزل فنقلت، 

الهلء,الواصح الملريق لهو! المنهاج ®وأما قال! 

وواضح•رحب سهل وحط طريق أي؛ منهاج، هدا بمال،ت 
العلرائقء.اللغة—! —ق ®والسنن فيقول! 

•وستة سييلأ ه ومنهاجا نؤسرعة هوالمنة التهاج يكون آن إذن نناسب 
منالخناسية ق أفلهر والمنة الميل ه وممهاجا قوله! ®فتقر يقول. 

أءالم'ا.وافه العكس 
هين.فيها الأمر حال كل علئ مسألة وهذ0 

[VA]الماثلة: ه ومنهاجا ثمعة ؤهلحأتايكم الأية! هذْ ق إحيار ُن>ا ®إن نال! 
قالمختنلمة الشراغ س الكرام رسله يه افه يعن، ياعتتبارما الأديان، المخلمة الأمم عن 

الموحيد®.ق المتممة الأحكام، 

أمةلم؛ أي! محذوفة، كلمة م، الحوضم، تتوين، يسمئ موله؛ ل والتنوين 
هذهوعن تبلما، الأمم ص هوأ الته س إخبار فهذا يقول! فهو ومنهاجا، ثرعة جعلتا 





القلوباعمال سلسلة 

وهكذا.المريقة الفاحشة هدم ارتكبوا 

نواحييعص ل يختلف مها الانحراف مفلهر يكون ند الأمم من أمة كل أن ننجد 
الانحرافيكون الأمم ويعص أوالأخلاقية، المالية أوالنواحي أوالاثتصاد المعاملات 

وهويعوما، ي واحد الجوهر لكن تختلف، أمة فكل والتعبد، التنك نواحي ق فيها 
اض..توخي لم أنما 

تركزثم أولا، اض توحيد إلئ تكون أن يجب هظ اش إلئ الدعوة ت مول، ولهذا 
قفنحن أسف، يكل هذا نقول كنا ؤإن والخلل، الانحراف فيه وغ الذي الجاف، عالئ 
يخلومنهايكاد لا والقبور الموتى فعبادة الانحرافات، كل عليتا احتمع،ت، ند الممر هذا 
حمينا.ولأستهلكها لأرستفذها وحده الجهود ل نلووحهت الإسلامي، الخالم ق بلد 

هاوتقديواتباعها الوصعية القوانين شرك وهو ~أيما~ الجدن. الشرك وحاف، 
•الأرض ل وانتشر الأرض عم افه كتاب، على وتقديمها 

المومتتن،لئن من أولياء واتخاذهم الكافرين موالاة من والراء الولاء وحافا 
وهكذا.

أنوذللث، والل.ن، والمناطق والبيتان الدول يحسب، لكن كبير؛ الأن فالواحص، 
الوجودالانحراف مظاهر على يركز ولكن الأساس، هو عنده التوحيد يعبر الإنان 

يفعلون.عليهم وسلامه الله صلوات الكرام الرمل كان كما فيها، يعيش التي يثته يل 
إلىأي• الموجودة، الفلاهرة تعالج التوحيد »ع لكن شيء، كل هو فالتوحيد 

يفعلون،بما يذكرهم [ ٠٩]الأعراف: ماأاةإنر(إتجمرمه أست ؤضيآ■ءثرو١ قوله: جافا 
مص^اغوئتأخذويا ؤ [ ١٢٨لالثاُراء! ر.ايم شمن اتتخزكلييجءابة رؤ عاد: فتنة ولذللث، 
[١٣•]الشعراء: .ه ■ءثائ؛ذ، دئثثتّ بطلنثمِ ^ؤإدا [ ١٢٩]اكأراء: .ه تلم 
وتعالجتخاطب، أنت، فهنا قوة؟ متا أشد س ونالوا: الأرض، ق استك؛روا عادا إن حيث، 
هيومميبتهم ذنبهم كان لوْل كقوم أحرئ أمة لكن الأمة، هالْ ق موجودا معينا جاننا 
متلحد ين ما سبقكم ما آكجثة ءؤآتأ>ون باستقياحها: فخاطبهم الفاحشة، فعل 





القلوبأعمال سلسلة 

القرنإلى اليربيين والقادة والزعماء والكتاب المفكرين كل صور ق كما اللحى، 
يحلقأن لأيد انمكرى فقالوات الجيوش، ق وانتثر هذا شاع ؤإنما عشر، التامع 
يالجوستشيه من إلا هدا يعرفون لا المسلمون وكان المسلمين، إلئ فجاءيت، لحيته، 

أو؛أشباههم.
شريعةهاوأ افه ونسخ اليهود، فيه حالفنا ما أعظم من فهي القبلة، مثل وكدس 

البقرة،محورة ق موجودة القبلة تحويل عن تحدتتؤ الش والآيات ببما، وجاء الكتاب أهل 
مععاشوراء يوم وصيام للصيام، ياكية والحور يالحال، والصلاة الصغ، وكدك 

ؤإنفيها، وصلوا لها افه —هدانا الجمعة يوم وكدك الحاثفى، ومعاشره تامحوعاء، 
الخاتم.لنا وأحلت، والأذان، لهم~ عقوية تكون قد هذه كانت، 

قكانتذ أنها أو مشرحة، تكون أن إما فهي فتها، حالفتاهم كثيرة أمور إذن• 
أماأو الإياحة، إلئ الحظر من عليه كانوا عما تغيير لأما المسخ؛ ق فتدخل شرائعهم 

علينا،منهوتفضلا تكرما التوسعة من لنا اض شؤع مما يكون أن أر النوعية، ل تغيير 
البحق إلا يصلون لا نيلنا من وكان وطهورا® ا مجت• الأرض لي ®وجعلت كقوله.ت 
ررفأيماوطهورا؛ مجدا الأرض لنا فجعل الأمة، هال.ْ على افه فتفصل والكناس، 

تال.)١(.كما فليصل® الصلاة أدركته أمي من رحل 
عيرهافه يقبل لا الذي واكين يعصيه، ممن يْليعه من ررليعلم قتادة وقال 

كماوهدا الرسل® يه حاءمث، الذ"ي لأثس، —والإحلاصى حميعا عليه —لاماتهم التوحيد هو؛ 
س،سثل.ءنالإرجاءدرك

ؤميثزأحتدآء ألذن ثد أق تثدوأ بِ،واإلأ ؤ؟ ؤ يهول،؛ تعالئ اطه إن ئال،؛ العمل، 
]انية:ْ[.ألزكوآ؟٠ وبونوأ آلصلوه 

ومنهاحأ'ه.'محمبمه ءاؤئ٤لجملثاةةم تعالى؛ قوله نمير ي الثاف الوجه 

(.٠٢١لم)وم(، ٣٣٠المغاري)أحرجه )١( 





القلوباعمال سلسلة 

يهملأنه ذلك يعني ولا تختلف، واتجاهامم الناس رمحناقات كثيرة، الخير فطرق 
جاءنلو أحد، عن أحد يتغنى لا ولذك فيه؛ هو مما يتقيد لكن الأحرئ الجواب 

مول،الجهاد إلئ سيذما إنه ونالت علمهم، إلئ الأمة تحتاج الذين العلماء س عالم 
يذهبمن القوة ل مثلك، تجل بينما نتلتج؟ إذا بالعالم لما أين نمن تذهب، لا له؛ 

وسوهكذا•.. العلم، ق نحتاجلث، وأنت، منالث، أشد العير ق نكايته وتكون فيجاهد 
ولاالإفتاء ي يملح س الماس وس الإفتاء، ق بملح ولا القضاء ق بملح س الماس 
المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر j بملح ص الماس ومن القضاء، ل بملح 

ءير0.ق ولابملح 

افلكن ذلكا، ق ؤيجتهدون النه، دين يقيمون لمين المكل أن مع فالمقصود 
زؤهاالكرام الصحابة حال( هذا وكان الخير، إلئ توصل مختلفة ؤلراثق جعل تعالئ 
وهذابعبادته، ، معروفهذا لكن معركة، كل ق افه. رمول حلفؤ واحدا حيقا فكانوا 

الا'را،أعين تزدريه مما شيء علئ يحرص ند بعضهم أن حتى بحرصه، وهدا بمدفته، 
عليكمرريقدم الني فقال، تقهلر، ولخيته افه. رمول، على لحل الذي كالرجل 

تعدلا وند الماس، س كثير عنها يغفل جدا، عفليمة ميزته لأن أهل س رجل 
ملمض شه ول ليلة تام لا الرجل محنا ^كن حفية، لأئبما والفضائل المامه تج، كل 

شيء.

الصائمدرجة ُرليلح تال كما الإنسان إن هذا؟ا عش يقدر س اممه! فسبحان 
لمفكأنه كلام يلغه ؤإن ويصفح، يعفو الناس مع تعامل فإذا ءار؟، الخلق بحن القائم 

لهم.الله استغفر إليه أساءوا ؤإن يمحه، 

لوالتي العئليمة، تعالئ قدرته عن ؤإحبار الأمم، لجمح ^؛، ^١١هدا لأولكن قادت 
شيءيتسخ لا واحدة، وشريعة واحد، دين علئ كلهم الناس لجمع الآية~ j( "كما شاء 

(.١٧٢٨الترب)•صعق ق العلامة وصمنه (، ١٦٦)t/ أحمد احرجه )١( 
داود،.أبي منن وصعيف اصحح ل الألباي العلامة وصححه .؛(، ٧١٨أبوداود)أحرجه )٢( 



الأئLJةسؤرة من أيان شمح 
٥٢٣

الأتمبرسالة بعضها أر نسخها ثم حدة، على شرمة رّول، لكل تميع تحالى ولكنه منها، 
إلئايتعثه الذي محمدا ورسوله عبده به بعثا بما الجمح نخ حتى بعدم، الذي 
آثمطتق ^١^ ت٠رالئت قال ولهدا كلهم، الأيياء حاتم وجعله قاطة، الأرض أهل 

حا[ء.تاسة: كلإإإفية:ظه 
ذكر.ما آخر إلئ إليها... أوحئ بما أمة كل ويمتحن ليختمر آي؛ 

ها[،<.ندة: هأهم1ءهدلم ءؤئاوت 
عنوالهي اض، أنزل بما بالحكم الأمر من تقدم لما تأكيد قيها إن قلنا." الذي مدا 

هأردآسإللئ< تآ بتمن عن يمتنوق آن ءاؤوأ-ءثرهم ت ودينه افه همع يخالف بما الحكم 
راكن.يةنمالئ؛ اض رحمه الحاففل تال كما فإتيم اليهود؛ هزلأم احدر أي؛ ٩؛[ ]المائدة؛ 

حونة،اؤكفرة الصمات،اكذبة الثلاث  eJuنيهم،اليهود فهؤلاء حوذةُ كفرة 

وصفهم.ي الحق هر هذا مكان، كل ول الأزمان حميع ل الأحرين ومع بيتهم 
الحق.من بينهم به تحكم عما أي؛ ه ُوؤنممحأ قال• 

أنؤغ١علمآمامحثآس جدا؛ عفليمة تربوية لفتة —أيفا— وهنا اض، شؤع وحالفوا 
اه[®.]الماتغب؛؛ ه م.داموتتمىذزى 

إليه؛تدعوهم وما افه حكم وتركوا وأعرصوا تولوا فإن أي؛ 
الزكية،ونقه التربوي الفقه من الأية هذه من نتاحذ ٩.؛[ ؛: uLJ]؛ه صتبمستندزلأا 

فيزدادافه.ة تعمى الأمم من فأمة المعاصى؟ علئ العقوبة أين يقول؛ الماس نعص 
تيه.عليه افه ويفتح ماله فيزداد افه يعصي أوفرد رزقها 

أحدما يوما صيوحن. أته ومع والامتدراج الإمهال تحت داخل هدا أن مع أقول؛ 
وهو؛هؤلاء، أكثر عنه يهنفل عفليم، وسر عفليمة، أخرئ حكمة هناك لكن مقتدر، عزيز 

أوأكبمرمثله بشرك الشرك وعلئ منها، سر بمعصية المعمية على يعاقب قد الإنسان أن 
يقادوأن يذعن، وأن افه، يتقى أن الإنسان عاى يجِح ولدللئ، باطه- -والعياذ منه 





ا1ائدةسؤية من آيات شرح 

مته.يأشد يعاقب أن الإنسان يأمن لا الذنوب من ذنب كل ق وهكذا نعونوا، وطست 

اكاني،ثم رجلا يخاب بدأ نهو والنميمة الغيبة ذنبه باض" ~نعوذ الناس ويعفى 
أولفهوق سالي، لا ولكنه الملمين، أعراض ق اض اتق ينتاب، ولا اف اتق له؛ ويقال 

بآنذللن، بعد فيعافر أ-محناء فيهم الذين الناس بعض أويذكر العاق، يغتاب كان أمره 
ندحال أي إلئ يدر ولم النية، ق توغل لأنه يدرى، لا وهو والأولياء الأبرياء يغتاب 
اهتال كما النتيجة فتكون المالحين، اض أولياء يغتاب أن إلئ يمل به ؤإذا إليه؛ وصل 
افهيحارب فيصبح بالحربا<را، آذنته فقد ولثا لي عادئ ®_ القدسي: الحديث، .وق 

ومنوالمعاصي الذنوب هذه ص عاقل كل فليحذر عابر، وحديثا كلام مجرد وهويظنه 
اشالشووالعافية.نسأل وآثارها أصرارئ 

رلأم9اء:'تباع عن النص 
ببمذا.الأية فاختتم \i[ ]اسة; ؤتإنوتاسصسن.i ئال: نم 

للحقمخالفون رحم، طاعة عن خارجون الناس أكثر ءأي: جآفؤ: كثير ابن يقول 
هر. دمرإ0د، وو->ربمستا آمحفرألناين وتآ ؤ تعالئ: قال كما عنه، ناكبون 

ءمهضني( عن بجرث ؤس،آمحرم، ش أمحقر ثإزيع ؤ تعالئ؛ وتال ■أب[ تيو'مح: 
الأية.[<( ١١٦]الأنمام: 

الناسفأكثر هذا زمننا ق سئما لا عظيمة حكمة وهنا بالأكترية، انمره ت، فالي
افهوشريعة افه دين نحرض هل ولذللث، الجاهلية، حكم يريدون الناس وأكثر فاسقون، 

ولذللثهالفرنسي؟! بالقانون أم بالقرآن تحكمهم وهل الثاس-إ؟ رأي ونأخذ للتصويت،، 
يريدونأكثرهم أن اهءأي• ]اأماتدة؛ ^ن،ئ؟ينأتابجامحيمدف.ه تعالى؛ اض يقول 

الفينة، الل الشي.٠ وصفهم الذين كمثل الحرمايتج، انتهاك ؤيريدون الثهراُتج، 
ليشربوايخرتوا أن يريدون بل الماء، ويتقي نوتهم س إلئ أحدهم بمعد أن يريدون 

الناس.الكثيرس حال وهذا يليهم، مما 

(.٦٠٠٢المخاري)أخرجه )١( 
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يجعلواأن يريدون نهم امقوا، رلما صلحوا لما الناس أهواء إلئ الأمر رد لر لأنه .قؤ، 
وهكذاعالم، عندنا يكون لن رب|ذا تختلف، والرهمات رغباتم، *ع متوافما العالم 

الخ.الأسواق... وأشكال والدرس الحاكم 
9ااديمماطدة:الفوري بين الفرق 

حقيقةإلئ نظرت لو ولذللث، أيدا؛ الناس أهواء على الأمور تستقيم أن يمكن فلا 
يحكمالشم، أن أيرت أ للشم،؟ اكعّثح حكم فعلا هي هل بالمي٠.قراءلية، يسمى ما 
القرئأهل أن تجد ولذ١للث، أ كله؟ التاريخ ق بق ه نفالشم، حكم وهل نعلا، ه نف
إيaلالياق ذللثج س أوجزء الكوميوند، حكومات وق الصغيرة، اليونانية لمجتمعات اق 

علمكتحإ ق هذا أنفسهم، ويحكمون يتشاورون أربعين أو ثلاثين يجتمعون كانوا 
ديمقراطيحكم يوجد لم فيهات يقولون إلخ الناسي... بالفقه يسمونه وما المياسة، 

فلا.ذللث، ماعدا أما القديمة، الإغريقية القرئ ق مباشرإلأ حقيقي 

لهيحق س منهم اتجار أي• شخصا، ثلاثين أقرائها عل>د التي نالفردية ت هلت، 
تحركإذا القرية، ق شخ من لأبد أنه أم بأنفسهم، هم أنقحكموا فعاد هل الانتخاب،، 

وسكتوا.رءوسهم وحقضوا نئرا، ءشرون حوله ا التف

يمتلحولا الناس، س وجهاء أربعة أو ثلاثة فيها الحاكم المغيرة القرية حتى 
أوجدية قوة إما فهي إذن الطش، من يخافون لأتبمم وذس يرقمن؛ أن الناس من أحل• 
باكلاثينمثال له يقربون الذي المباشر الحكم حتى منمب، نوة أو مالية نوة 

نوتهيشغل حيث الهوئ؛ هوصاحب يحكم الذي النهاية ففي أبدا، يوجد لا والخمسين 
ممثلينس لأبد وقالوا؛ ؛الملايين، الأمة صارت ما إذا فكيفح يثاء، كما واه هق 

المتاهات.ودخلته ؤيرصاهم الشعب، ينتخهم 

حيارلا وجمهوري، ديمقراض فمط•؛ حريين الناص أن أمريكا محا تردن كما 
أي؛الحزبية، تتوارثر أن لأيد انه إلئ الولايات يعص ق الأمر بمم وصل حتى غيرهما، 

ولهذاالقيامة؛ يوم إلئ ديمقراطي والحفيد ديمقراطي والابن ديمقراطي الأب أن 







القلوبأعمال سلمطة 

النصوص.ق العلماء من اجتهاد تضمة ليت القضية إن أي؛ 

رالجهالأت،.الضلالات عن به يحكمون الجاهلية أهل كان أكما قال؛ 

ثمعليه، متفق يمثال تدم حيث كلامه، ق حكيم تعالئ- اممه -رحمه كثير نالن 
يحكمونالجائية أمل كان »كما قال: jL  Uتأول ءصرْ، و الواتع المثال إل انتقل 

وأهوائهمء.يآرائهم يضعوتها مما والجهالأت الضلالات من يه 
الجازرذي رمجتة القديم" الجاهر "المرق عكافل ق الجاهلية ق نالمرب 

ؤيمونه:وبيايا بلأمة افه آتاه مما يكون قد ويعضهم كهان إما غالبا حكماء عندهم 
ولايرهاندليل بلا يشاء فيما يشاء كما ؤيحكم إليه، ؤيتحاكمون الناص يأق الحاكم، 

يدعيوالتكاهن المتفرقين، بين ؤيماثل المتماثلين بين فيفرق رسله، من أحد ولا افه من 
يوحونوالثياطن سيهلاته، أي: هدا، أحثري ويقول* فتنعلق رائيه، من جاءه العلم أن 

ؤيقولون;ّرا، مون وبمتقالأزلام، إلى يتحاكمون وكانوا بينهم، فيحكم أوليائهم، إلى 
سماع.ولا بينة بلا كدا، فعليلث، كدا انقلب، ؤإذا كدا، فعليلث، كذا كان فإذا القدح، اضرب 

متطررا،متحررا أي: رسكيتا، عربيدا كان أبوه ئتل لما القيس امرز مثالآحر• وهذا 
حمراليوم وقال؛ رمع، أبوه فتل فلما يقولون" ~كما عمرية حياة يعيش أنه يظن وكان 
يوصيلاد ق الذي الحلمة... ذي إلئ ناوب فقالوا: أبي؟ يقتلة أفعل ماذا أمر، وغدا 

ذكركما الخلصة ذي إلمي القيص امرؤ وذهب، لا؟ أم أييلثح قتلة تقتل أن ؤ، تستشيره 
مرةكل وق الحلمة ذي عند بالأزلام م وامتقغيره" "وذكره الأصنام كتابه ق الكلبي 

فقال:الثأر، عندهم دائما والرب لاتفعل، نصه يكون 
الموتوراالخالصة ذا يا لوكنت، 

المشوراصيخالث، ان وكيوما 

زوراانمداة تتل عن ه تنم ل

•كنية على يه يتعين أن يريد يه، يستنجد قيصر إلى ورحل الأزلام، ورمى 
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إلالهم يشيع لن الرحمة وهوباذْ يسرع فالذي ءندْاارا،. رحمة وتسعين نستا وادخر 
ومصلحهم.خيرهم فيه ما 

كلو العائل ثيء، كل عش القادر شيء، يكل العالم م تعالئ ءرفإنه تال: 
شيء«.

الشخيكلأم يان.كرنا وطا يثأرع، الذي فهو الصمات هذه فيه كانت من أن آي• 
كتبهاقيمة، ولكنها صغيرة لهليفة ورسالة تعالئ—، اف رحمه — الشتقيهلي الأمين محمد 
علمهمق يبارك أن اش نأل الذين الدعاة وهومن ناصرالجليل، بن الهزثز ب" الثيح 

إنماقل مثل: غيرها، وله ءليم«، حكيم ربلئ، »إن عنواتبما: الرياض، محا جهدهم وفا 
بالحاكمية،اه انفراد تحتم وصفاته الد أسماء مقتفس أن كيفا وذكر بواحدة، أعقلكم 

يرجدولا شيء، كل 3، والعادل شيء، كل على القادر شيء، بكل هوالعالم تعالمن( فإنه 
يثميع.أن له يجوز حص افه غير الصمات الثلاث باذْ يتمفج أحد 

رممت،هكذا ءالياسق، فقال: الياسق، كلمة على جأ؛ئبم شاكر أحمد الشخ وعلق 
كلمةوهي والمطوعة، عليهما اطغ "اللتين المخلوطين ي الكلمة هذه 

وأصلها®.رسمها ق المرا-؛ع احتلفت، ولدللث، أعجمية، 

المعلقأن تيمية ابن الإسلام لثيح الفتاوئ مجمؤع ذ الوجود أن على رأب 
وتكتب،الياسق، أحيائا تكتب، هده والكلمة يعرفها، لم أي: لففلها، أنين لم كلمة نال: 

١^٠٠.وأحيان١: اوياّا، وأحياU: ان-ة، وأحيان١: الميامة، أحيانا 
الألفافلمذه وجدت ما فحيث العرب، فيها يتصرف الأعجمية الكلمة أن أي: 
حكيزحان.وهوكتاب واحد، فالمقصرد 

لاوصع(: ١١٧التارخ)fy/ ق كثير ابن الحافظ عن نقلا شاكر أحمد الشيخ ويقول 
وكتبه،اش لشراع مخالفا وأكثرها ببما ؤيحكمون إليها يتحاكمون التي السياسة لهم 

(.٢٧٠٢مالم)أحرجه )١( 









٥٣٨
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الفقهية،الماحية من الأمر محاق لما لكن المنة، حد إلئ تمل معينة كقرائن بالمراثن، 
جهلةالأمور يضبطون الذين وكان أمورهم، تفبهل أن للتاس ولابد القضاء ناحية ومن 

إممنقول! أن عالئ فضلا فيهم، متوفرة ليت الاجتهاد وشروط ويمقاصده، بالشرع 
اجتهاد.ولا فقه فلا بالفقه، جهلة 

تربيتهممن أخذوها المي الوسائل -رذْ فضبهلوه الأمر، يضبهلرا أن لأيد ولكن 
قبليةتربية متربون قوم لأمم يعدهم، من ثم لاجقة الالترك وخاصة المكرية، 
عكرية.

هن.هفأخذ.وا تطيقها، ونفلم وأحكام وسوالف ملوم لها اليوم إلئ والقبائل 
القاصيإلى أحيل فإذا سياسة، وط٥ شريعة فقالوا! الئ«رع، مع ووضعوها الأنقلمة 
شريعة.هده قالوا! بالمعزير، ولو الأءالود من بحد عليه وحكم 

أومياسة، فتل هدا قالوا! ذلك،، أشبه U أو الشرطة مدير أو الوالي كان إذا أما 
فالأمةالمياسة، باب من أموالهم أخد يعلقون أو سياسية، صلب أو مياسة، صري، 

الوضع.هدا اّتمرأت، 

كلبإلغاء وأمر جأبجؤ، محمود الدين نور مثل الخدلون الحكام جاء لما ولهذا 
منمجلنا وجعل القضاة، بأمر إلا أوكبير صغير ق يحكم ولا ائمآ,( تخالف مياسة 
الأمورانتقلت يفتونه، وهم ينزل ما كل 3، يتشيرهم فكان والخلماء، والفقهاء القضاة 
أقدواند الطريق وiطاع والدعارة الضاد أهل إن قالوا! الماس، بعض إليه فكتب 

نهمحب•الدين نور إليهم فكتب المياسة، من نهمع إلا الماس يضبط ولا وفعلوا وفعلوا 

وتدبمصالحهم، أعلم وهو بملحهم وما ينفعهم ما للخلق ثئ ند ه اه إن 
يه،أمر عما يربع ولم باطل، فهو محمد شريعة يخالفإ شيء فكل الدين أكمل 

الماسيحتج لم يحكم اكى الخدل الحاكم جاء إذا فكان متاتبه، ي يعد وذللئ، 
أرادؤإذا يشاء، كما يستبد أخJ أوجائر أوظالم جاهل حاكم جاء ؤإن المياّة، هذْ إلئ 
مياسة.وهذه شريعة هذه وتال! القفاة، إلئ أحاله أمنا يحيل أن 









القلوباعمال سلطة 

هداالناست لقال نابليون مثل الشي بأن أوروبا زعماء أحد وصح هذا زماننا ق كان 
فاصل.رجل وهذا منمقا، 

لمانيا،م؛الل.ين. لك المتمقيمون معينه، أنام إلى التاّى يقسمون كاموا وقد 
بلغتهم،بعضها كثيرة وأسماء ونلنل.ري، عكري ت يسمونه شيء كل ياير والذي 

العوام.يلغة ويعضها 

مافغاية صحيحة، غير نفلرة والدين الناس إلئ ينظرون كانوا أتبمم والمقصود 
ثيغأفتى ولذلك وهكذا، حان جتكيز مثل عنليم رجل أنه س الض، تحغلتم من عندهم 

يتحاكمونلا أتم وهو الياسق، هو الفتوئ وأصل حقهم، ل ةقاق0 سب ابن الإنلأم 
وذكرالياس، إلئ يتحاكمون ولكن اض.، رسول سنة ؤإلئ افه كتاب إلئ بينهم فيما 

بالنسبةلهم.الأحرئالشأشرلإليها الأشياء -أيما- 
الماسق:فى اصرس الأحكام 

ابنتاريخ 3، كما يعفها، إلئ ونتعرض الياس، 3، الأحكام يعفى ذكر والشيخ 
سنةحان جتكيز الأعيان من فيها توق رروممن يقولت ( ١١٧الجزءظقه، كثير 

إليها،يتحاكمون التي الممدودة— —يالألف، اليان لهم وصع الذي وهو )ا؟آ'ه(، 
عندمن اقترحه شيء وهو وكتبه، تعالى افه لشراتع مخالف، وأكثرها ويحكمون«را، 

لهيعرف لا فلهن.ا الشمس، س حملتته أما أمه تزعم وكانتإ ذللث،، ق وتعو0 ه، نق
النس،اا.مجهول أنه والظاهر أب، 

أعظمحان حنكيز إن قالوات لما التتتار عن نتثوا، ق جإإال؛بم تيمية ابن الإسلام وسيح 
ابنتيميةتالإسلام سيخ فقال الثمس، منشعاع يه حملت، أمه ^ا نالوا• الأنبياء، من 
منفالرات حملّتح؟ فكيف، زوج، لها يكن لم لأما زنا؛ ابن أنه على يدل فانه بت إن هذا 
زيجلها وليس به حملت، عاهرة زانية هذه إذن امرأة؛ تحبل لا والشمس الشمس؟ ^،٧٤ 

نلمن الإمراطور أن الكويئض وبعض اليابالرن يعتقد اليوم ؤإلن به، فجاءت 
3،أن يعتقدون فلهذا ذريتها، س والأمواطور الشمس، عندهم والإله الشمس، 
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•كبيرا علوا ذلك عن اش تعالئ الألوهيه من جزءا الامثراطور 

ترجمته،ل الجويتي الدين علاء ببغداد الوزير جمعه مجلدا رأيت الوقد ئال; 
ذدكرذهسرتها<.

وربطوْحديد، من تابومتا ل فجعلوه -( )اأا"همنة ق وفاته اوكان ئاو: ثم 
وعلقوه،فربملوه الأرض ل يدفن لا هدا قالوا: هالاك« جبلين بين رعالقوه بسلاسل 

معهيدفنون والتتار والكررمحن الياباسن وعند يحرقونه، الهند فمي حرافاتمم، من وهده 
تطعه( ٢٥٠معه)دفنوا هيروهيتو ولما.ائت، والقلم، والكاميرا النظارات حص أدواته كل 
أنيمكنه تام إذا أنه أجل من قري، محكم تابوتر ل يضحوما كانوا ولكن يقولون، كما 

شكلاآخر.كان خان جنكيز وهدا الدنيا، ق ستخدمها كان التي أدرانه يستخدم 
بعيرعش ؤيحمل غليفل، بخط مجلدين ق يكتب، فإنه الياما كتابه ءوأما محال: 

حصمرارا يتزل ثم بمعد، ثم ينزل، ثم جبلا، بمعد كان أنه بعضهم ذكر وقد عندهم، 
حيتثد،ا.لمانه على يلقى ما يكتب أن عنده من ؤيأمر عليه، مغشيا ويع يمي 

العافية.اممه نسأل الجن من مس به كان ارجل إن أي: 
ذللت،:من الكتابح- -منأح،كام الياط من الجوييكثا الدين علاء ذكر ءرثم قال: 

قتلء.لأحل من وكدللث، محصن، غير أو كان محصنا قتل، زنا من أنه 

والإنجليزيةالأمريكية للأنفلمة ية بالنولكن فيه، ثالث، لا حاهالثا نظاما فكان 
الحصنبين فرق ولا القتل، عقوبتها جريمة واللواطة الزنا يعتبر لأنه راقيا، نذلاما يعتبر 
الأمريكية،الأنفلمة يخلافج حريمه، واللواؤلة الزنا يعتبرون كانوا فقد المحصن، وغير 

وأنعلانية، اللواط ل؛احة يعللبون ريجن الرئيس إلئ مليوئا عشرين تقدم أمريكا ففي 
دلنتورليانز 3، كيره ؛مظاهرايت، فقامواالكونجرس، ق بيم خاص تمثل لهم يصبح 
يدعيهاالتي والديمقراطية الحرية أين وقالوا: ال؛اني، وحطموا وغيرها، أنجلوس لوس 

العفوالله من أل نشعبها، من مليوئا عشرين حقوق تبمدر وهي أمريكا، وتدعيها ريجن 
الشأن.هدا ق الأمريكان من أرني خان فجنكيز والعافية؟ 



القلوبأعمال سلسلة 

أيقاء.قتل الكدب "'مد رءومن يقود•' تم 
المعاصرةالأوروبية للقوانين يالمبة لكنها رادعة، ونامية جاهلية عقوبة فهي 

وخاصةالعالم، ق كله الإعلام يوانين على ييهلرون الأن الغربر أن وتجل راقية، تعتمر 
الكذبعلئ وقاتم للغرب، صدئ هو الغرب غير إعلام لأن المياس؛ الإعلام 

والاختلامحد.والتلفيق 

تعمدمن نجعل الهمجية، القيائل هده يضيهل أن يريد خان حنكين أن فالناهد 
قتل®.سحر و®من قتل الكذب 

علىالوصعي الجاهلي القانون هذا به يترقى —أيما— وهذا لالشرع، مرانق وهذا 
قبلملعلتها أيام الكنيسة وكاك عليه، عقوبة لا الغرب ق الحر لأن الغرب؛ قوانين 
منأكثر وكان بالقتل، عليهم ؤيحكمون المحرة، يهناردون أوروبا ق الفرنسية الثورة 
لوغيره لتكسير القصص ول تقتل، عليها نص من فكل الماء، هن السحر يمتهن 
منجزءا كان لأنه يقحلن، وكيف الساحرات عن الكلام من الكثير الأوروبي الأدب 

الصحيحة،بالعقيدة ولا بالتوحيد يدين لا مجتمع أي حياة من فهوجزءا الغربيين، حياة 
اشتدكلما العقيد.ة صعقت ؛كلما الحر، قيه تجد أن فلأبم الصالح لف اليعقيد.ة 
الأسماء.هالبْ أتم إلئ والعرافة والخرافة وانمجل والكهانه الحر 

وألغت،الحديثة القوانين نلهرت حص الإعدام هي أوروبا ق العقوبة فكانت، 
الأنالحالم ق للسحرة مقر أكبمر ولذللث، هواية، مجرد المحر واعتمروا انميتية القوانين 

التحد|ة،الأمم مبتى من قريب جدا صخم منى وق نيويورك، ومط ق هو رمحميا 
أمريكاومن العالم أنحاء جمح من يجتمعون الذين للحرة جدا كبير مركز فيه ويؤجل. 
ومجلداتونشرات كتمثج ولهم ويتتبثون، والمستقبل الغيب، باخبار ويتكهنون خاصة 

تجل.ثم والمجلات، الجرائد من كثير ق هل.ا وتنشر و؛اريس لدن تأق ثم واشتراكات؛ 
يتأثرأن لابد والموصوعية العلمية يدعون الذين الغرب زعماء من زعيم أي أن 

كتبتاريجن وكاهنه كاهنة، عنده يوجد — نقرتا — لأمريكا رئيس وكل ؛الساحرات، 









القلوبأعمال سلسلة 

التيم الأي ووسائل والريا والخنا الخمر، تآلف حديدة تقاليد ؤإنثاء الحلال، وتحريم 
يستحله.أو بارتكابما يتهتن 

القضاةجمهور عاى حكنا سواعثها العلم أحب كت الآن أحكيها الش والقصة 
قالممال أن نآدركت، والفلاحين، العمال لدئ معروفه بآما نوحثت، حتى والمحامين، 

الأستاذإلي بما بعث التي القصة وأذكر الملح، لوث ما بعد القيع ق رب ند مجتمعنا 
فلأن.

—مديرالبدوي اليد العميد تلش تقول؛ القصة الأحبار، جريدة عن متقول محال؛ 
فاطمةصبْل تم انه غمر، مركزست، نرية النور كوم أهالي من بلاعا ~ الدنهلة مباحثإ 

لشريكها لهرب جاموسة، سرنة تحاول وهي سنة، عشرين عمرها حس علي 
أنورومحمل ثعينع محمد العقيدين وأمام جاموسة، يسرقا أن يريدان وكانا الحقول، 
»عسعيدا وقتا الحقول بين نقمي كانت، بأبما أولأت حسن• علي فاطمة المتهمة اعرفتإ 
عليهاالتستر الباحث، رجال من وتهلال_ا الرقة، تحاول تكن ولم الزيية، ق صديقها 

هريت،؟لماذا لهات فقالوا والأولاد، الأسرة عش حفاظا ؤيهللقها زوجها، يعلم لا حتى 
تعرف،لا حتى فهربت، باق— والعياذ بالفاحشة اعترنتح —حتى رجل معي كان قالتؤأ 

يقيمأنه فيمكن الزوج اطلمر لو لأته عليها؛ وترجوالتستر زنا، قصية فالقضية جريمتها 
المت،.فينهدم دعوئ 

جيدين،رائدين وهما الدين وجابر قولة، رشدى الرائدين تحريامت، ولكن يقولا 
أنأستا حتى يالتحرياُتج فقاما أهم، القضية لأن القضية، هو ليس فالزنا لا، قالوا! 

ومهنتهّتة، وعشرين اثنان وعمره العاطي عبد محمد زوجها هو رقة الق شريكها 
اعترفجى الن. ارؤج صبهل وتم الغريبة، القمة حده عله التستر تريد وهى فلاح، 

أيام.أربعة التحقيق ذمة عش حبسهما اليابة وكيل ُميب ١لزي٠ز همد فقرر رقة، بال
زنامجرد هذا وتقولا صال>يق، *ع بالزنا ها نفنمق شابة لاحفلت، هل يقولت ثم 

محاولتهاتنكشف أن حشية عليها التستر الخباحئ، من وتْللثؤ جريمة، هناك وليس 





ااع^ال 

القانون.تطبيق ق فهوحطأ قرأت ما صح إن 
جزاءجلدة ثمانين متهم بجلد المحاكم إحدئ به تفت ما محميع الرجل وهذا 

مخمورا.العام الطريق ق وسيره مكره 

علئإجابة نأقول الحكم؛ هذا أساب عن المحق ق قرآت ما صح إن يقول• 
منرالعوار الخهلآ آصابه ند جنائية، وهي الحكمة تلك من الحكم هدا إن مؤؤالائ،ت 

عديدة.نواحي 

ولالم، مبلدنا بآن ه نفق أحس لم منافي يإيجاز! لكم أوضحها والقضية 
قكما القاهرة جنوب ق —أظنها الأيتداتية المحاكم بإحدئ وهو مسالمين، نكرن أن بان 

إنتقول! الدسنور، ق مادة وعندنا بلادنا، ق الإسلام يطبق لا لماذا نقال! — الجريدة 
تقضيعندهم هده الدستورية فالمادة التشرع؟! مصادر من ر ممل الإسلامية الثّريعة 

تمالقائون ثم مرتبة أعلى فالدستور عندهم، معروف وهوا التفصيلية، اللوائح على 
علئأحكم لا أنا فلماذا الصادر، من مصدرا الشريعة يجعل الدستور فقال! اللواتح، 

الدستور؟!من الثانية الخا'دة إلمي الحكم وأسند الشريعة، بحسسته بالجلد الكران هذا 
بمقتضىحكمؤت، وأنا الدستور، عن خالج بثي،ء أنتن ما أنا تلت• سألوف فإذا 

فيجعلهمالشؤع، بحكم حكمتر وأنا المهنرر، هي الشريعة يجعل سنور والي. الدستور، 
بجلدفحكم العمل، ^١ على فأتدم اض؟ا بحكم سيلتثزمون فعلا هل ؤيرئ رج، حق 

جلدة.ثمانين الشخص 

حْلأ،الحكم هدا يقول! الختثشار هن.ا وكب البلد، ق كبيرة صجة فحدتت، 
القضائي،يمبنه j حشث، يه ونملق به وتضئ كتبه من أن أولا! وجوه! عدة من وباطل 

سلمأول ل كان مواء مه، يقأن القضاء وفليفة يتولئ من كل على يتمن يمتن وهو 
التهمى،محكمة رئيس وهو القضاء مناصّت، أعلى أوق نيابة، كمعاون القضائي العمل 
باهارأنم ونمه! القضائية، الملهلة قانون من ( )١٧المائة ق عليها نمى اليمين وهده 

واحترامالعدل، وحكم القوانين، أحترم وأن بالعدل، الناس بين احكم أن العفليم، 



اياتدةسؤرة من أيان شمح 

القانونحدود ق الملائمة يالمقوبة المعروض الواقع ق أقضي أن يضن القوانض 
الطبزه.

يهليقذهب ثم القانرن يطبق أنه حلف نهو اليمين، ل حث الرجل فهذا قال• 
يمينه.ق نهوحانث الشريعه 

الدمحتور،ق نصا خالف فقد ذلك، فعل أنه وصح الحكم، ب،ذا تخص من أن ثانيا؛ 
إنهذلك؛ ق يقال، ولا قانون، عاص بناء إلا عقوبة ولا جريمة لا أنه )٦٦( المائة نص وهو 
ذللئ،؛يقال لا فيقول؛ بالتْليق، الأولى هي الإسلامية الشريعة وأن شرعا، الكر حد 
مهمالدنه من غيرها يعمل أن للقاصي وليس ومقررة، مكتوبة نوانتن بملق المع لأن 

قال.ما آخر إلى الكفر~ من باض ~نعوذ أوالسياسي الديني معتقا-ْ مع اختلفت 

المدق،التقنين مجن الأولئ المائة ؤ، صراحه ذلك عن المشمع وأفصح يقول؛ ثم 
العرف،طبق الواقعة علن يتْلبق ما نصوصه ق يجد لم فإن القانون، يهلبق القاصي بأن 
وقراعدالْلبيعي القانون طبق يجد لم ؤإن الإسلامية، الشريعة أحكام طبق يجد لم ؤإن 

ينصلا فعلا بمحرم أن جناتيا القاصي من يقبل ولا يجوز، لا هدا تال• فحينثب■ العدالة، 
إلئالقانون..٠ عليها ينمى لم بعقوبة يقضي أن منه يقبل فلا جريمة، اعتباره على القانون 

ؤآخره 

منهاتوالذكم، القضاء مجال ق أخهناء عدة أخهلآ الحكم ا -بال القاثل هدا إن ثالثا؛ 
فتحناولو والسياسية، الدينية العتهدات، عن للتعبير مجالا الحكم أساب، من جعل أنه 

ضيخعنه ينتج مما للشريعة، موافق هدا ويقول؛ سيئا يْلثق إنسان كل ي قيأ البابا هدا 
لأدئالللئ، بازللت، مح يالقانون ولوكان يقول؛ نم الحل.لأن- من باه -نعوذ الدولة 
لمعممده،طبعا بغيره يحكم وذاك لمعتقده، طبعا بالجلد يحكم فهل.ا فوصى؛ إلى الأمر 

بالقانون؟يكون أن لأبد المحكم أن وهويرئ 
كاتبهأن علن يدل المحكم هدا أن المحكم؛ هل.ا بطلان ومثررايتج اّباب، من رابعا؛ 

عنسيئا يعرف لا جاهل قاض هذا ~فهويقول؛ المقابح علم عن ثبئا يعرف لا قائله أو 





سؤيةمن آيات شهمح 

ؤيعلموهيتعلموْ *ولم ت يالأمت يندعج لم التتار تانون إن أحمد الشيخ يقول 
أثره،.زال ما أمؤع نما أJتاءهم، 

وأنامالاثمادية، العالوم ام وأقالقانون، أنام أماتا: له جمالوا ص الأن أما 
شرائعه.كل وندرس وصعي، تانون الحقيقة ق ومحي أحرئ، كثيرة وأمام الأنتلمة 

لذللئ،الثاس— القرن ق — كثير ابن الحانفل من القوى الوصف هذا *أفرأيتم يقول: 
حاليصف ترونه ألتم حان حنكين الإسلام عدو صنعه الذي الوصعي، القانون 

نافهعثر، الخامس لحلنا ~وئحن صث.ر؟ الراح القرن ق العصر، ^ا ي لمين الم
كانذللث، أن اليوم—; قوانين وبين خان جتكيز قوانتن ~بين واحد فرق ق إلا المستعان" 

الإسلامية،الأمة ي فاندمأبمت، سريعا، الزمن عليها أتى الحكام، من خاصة لقة ءل 
لأنظالماوظلامامنهم، أسوأحالاواشد الأن لمون المكان ثم اثرماصنعت.،، وزال 

ميوالتي للشريعة، المخالفة القوانين هدْ ق تندمج تكاد ~الآن~ الإسلامية أكثرالأمم 
التيالقوانين هذ0 الكفر، ظامر كافر رحل اصعلتعه الذي الياس بذاك شيء أثب 

آباءيذللئج ؤيفخرون لمين، المأبناء يتعلمها ثم للإسلام، يتنسمون ناس يصهلنعها 
وأبناء®.

—كان إذا أما ورفح؛ عال منم، فهدا متثارا وكء أصح إذا منهم فالواحد 
رئيسأر النقض، محكمة رئيس أو أعلى، فهذا التقغى محكمة ق عموا مثلا" 

قاانواب^ مجلس رتيس ؤيعادل الجمهورية، رئيس يعادل فهذا بالجلد العليا المحكمة 
بالقوانينتحكم ادي المجتمعات لجمح عندهم حدا عفليمة منزلة فهغ.ْ المرتبة، 

الوصعية.

معتقيإلئ امجرهم مرح يجعلون نم ناس، يصهلتعها التي القوانين أهذْ يقولت 
إلىيدعومحم من ليمون ذلك، ق يخالفهم من ييحقررن ال٠مرياا اليامق عذات 

بلاJنيثة، الألفاظ س ذللث، مثل إلئ وحامدا! رحعئا، وشريعتهم بدينهم الاستمساك 
إلى؛تحويله يريدون الإسلامي، التشريع من الحكم ق بقي فيما أيديهم أدخلوا إمم 



اتظوباعمال سلسلة 

الأحوالتانون ~مثل تارة والخديعة رJ١لمكر تارة، واللين Jالهوينا الخديد، يامقهم 
نيهأدحلوا أما، الفردية الأحوال صلب ق كان ما وحتى الروحان، وتمدد الشخصية 

~ولأؤصرحون تارايتؤ، السلطارت، من أيديهم ملكت ويما الوضعية— القوانين هذه 
لأحدهذا— —مع إذن أثيجوز ا الدين! عن الدولة فصل 'كلى يعملون بأمم — يستحيون 

أنلأب يجوز أو الجديد؟! التشريع أعني الجديد، الدين هدا يعتق أن لمين الممن 
جاهلا؟!«.أو الأب كان عالثا به، والعمل واعتماده وامحتاته شذا لتعلم أساءه يرسل 

اثرئمن الوضعي والقاضي المحامي أن الثديي الأمم، وُع يجوزأبدا، لا 
دولحميع ق ثراء أشدها ومن العلبقامتح، أهم من العلقة وهذه المجتمع، ءلقا>ت، 
العالم.

كمبو|حتا!ومموة القوانين 

وأنالعصري، الياس هذات ظل ق المضاء يلي أن لم ملرجل يجوز ُأو يقول• 
بهؤيومن دينه يعرنا لثا م رحلا أن أظن ما السنة؟! شريعته عن ؤيعرضى به يعمل 
يأتيهلا محكما، كتابا رموله.ؤ على افه أنزله القرآن هذا بأن ويزمن وتفصيلا، حملة 

واجبةبه. جاء الذي الرسول وطاعق طاءته وبأن حلفه، من ولا يديه بين من الباطل 
بأنعتأرل؛ ولا متردد غير يجزم أن إلا يستطيع أظنه ما حال، كل ق الوجوب قهلعية 
الإجازة!!٠.ولا التصحح يلحقه لا أصلثا، بطلانا ياطلة اسل هده ق القضاء ولاية 

هذهق المضاء يتولن أن لم لميجوز ولا باطلة، وأحكامه باطل، والقضاء 
الطاغوتية.الأنظمة 

براح،كفر م، الشمس، وضوح واضح الوضعية القوانين هزه ل الأمر ازن يقول؛ 
العملق — كان من —كانتا للإسلام يتتب، ممن لأحد عل*ر ولا مداراة، ولا فيه حفاء لا 

ألاه، نفحسبا امرئ وكل ه، لتفامرؤ فليحذر إقرارها، أو لها الحخؤع أو ببما، 
مقمرين®ولا موانين غتر بتليغه أمروا ما وليلغوا مامحن، غر بالحق العلماء فليْدع 

١^^١٤الجريء المفش عن ممعنا لكن ظن؛العلماء، هكذا أحمد الشخ اش رحم 



ا1اددةسؤية ءس آيات سهمح 

والعافي،ن.العفو اش أل نحرام شيء كل وأحل الربا، نوائل أحل الذي 
رحعي،وأي حامد، أي وناصروه، العصري الياسق هدات هميد عني ®سيقول ئال؛ 

ولكنمحي يقال بما يوما صشت، فا شاءوا محا قليقولوا ألا الأقاؤيل، من ذللث، إلى وما 
أتولء.أن يجب، ما  v^Ju؛

ممدوالقوانين، الأحكام حقيقة لأمته ربين منه، يثرا انه عليه يجبا ما بين؛^٥ يقد 
ؤمداهتأن! ولا فيه مداراة لا الشمس، وصرح واضح براح، كفر بأما ذكر 

حكمهعدا ما محمى قافهء  ٠٠اتد0ت ]ال^نوسدسنمنآمثىافوًلأنون 
القانونوأحكام جاهالية، قريش وأحكام جاهلية، اليامق نأحكام كان، أيا جاهلثا 

جاهلية.الأمريكي والقانون جاهلية، الفرنسي 
يشاء،ما الإنسان وليختر الجاهلية، حكم ؤإما الله، حكم إما حكمان: فالحكم 

بأنشاهدة مطعة موحدة لمة ممومتة أمة كانتؤ اممه حكم احتارُت، فإن الأمة، ولتختر 
ؤإناض، شؤع غير إلئ تحتكم التي والأمة س، افه رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا 

غيرإلئ وتصلي وتحج تصوم دأتبما حمحا، الدين موجود، اه إن تقول؛ أنما ظنت 
كانت،مهما جاهلية، أمة نمى أن وتستحق الجاهلية، شرائع إلى تحتكم أمة فهي ذللت،، 

ولاثناتية مة فالقيزعمون، كما المادي التقدم من أو الرقي، أومن الحضارة، من بما 
لها.ثالث، 

نملثون،كانوا ؤإن الله، دين ومجن افه حكم من أحكامهم الناس يتقي أن إما 
اممه،دين س متمي لكنه ط يقهم وقد بمحكم قد لم المفالقاضي يخش، قد فالكل 

فهوجاهلي.اتثه حكم غير من يتمي أن وأما 
قمحروق متداول شرعي مصعللح الجاهلية فكلمة شرعية، كلمة الكلمة وهذه 

قالبأمه، رجلا عثر لما همه- تعالئ الله ~رضي ذر لأيي قال والني(. والستة، الكتاب، 
كانت،شمن المعيار، هو فهانا اJةاار١،. ج١٠قيلت، امرؤ ®لنلث١ فقالالسوداء! ابن يا له: 

(.١٦٦١وملم))•٢(، اJخارتم، أحرجه )١( 



القالوباسال سلسلة 

—.العفووالعانية اف أل —نحا٠الي رجل إنه تلنا• الجاهلية، أحكام عنده 
9اانص1رى:اليمود م9الأة عن اليص 

محكمة،مرابعلة والسررة الولاية، آيات نأي مياشرة والتشريع الحكم آيات ويعل• 
للكافرين،والوالأة الولاية ص المهي 1ق الوضعية القوانين ءش الإنكار محي 

أؤزثبمئبلمآوتآ1آؤود لأثةخئوأ  ١٣١؛^٠^١١^؛ وآعالمإ٠-; ^ Ijj-^ ١١فيقول 
مرضثلويهم ي، ٢^■؛؛، ءرى ئلتخذة ألمم يهزتم، لا أّت إن يمم ؤقٌ' َتثم ثق-ئم دٌن بمني،' 

منبحوأعنروء آوآمرتن أكج اي، أن أض شى ننيتتادايرآ أن عنى يقولون مشيبموثآِذرم 
اليهودولاية من اش. فيحدر سم-؟ْ[ ]1_؛: .ه ثدميى آننير ي، أثردأ عق،آ 

^لأفيقول! العداوة، هذْ حقيقة وتعالئ" "تارك اه ؤمحين أءد.اء، لأمم والنمارئ 
القديمق متعاونون نهم [، ٠١ت ]انأئد؛ ه بعض أول؟ء بمممم لنتآت والنمرة آلأود قفذدأ 

ومكان.زمان كل ول والحديث 

أربعةوفيها لهم، يجري لما أحد يتألم لم لم ممليون أربعرن فيها أمحوبيا مثلا 
نتممحن أبايا، أديس لحول من الثوار لإيقاف بوش الريس يتدخل يهودي ألف عثر 

الدينالحر والعالم إسرابل، إلي أبابا أديس من اليهود نقل عملية وهي مومس، عملية 
البه يفتخرون الذي يويورك ق الحرية ومثعل والحرية، الديمقرامحلية راية يحملون 

ثماليامم.، الشيوعي الحكم أيام نم هيلاميلامي، أيام من يسحقون مليوئا أربعون يهمه 
اسة،الأكثرية تحق فكلها الخبيثة، اضرانية الاشتراكية الجهات -الأن- 
للمسلمين؟فدموا وماذا لليهود قدمجوا ماذا فلنننلر حوعا، وتقتلها وتدمرها 

فائاتراتالبشة، من - -فقط الصليبية الأجزاء بإغاثة اهتموا الإغاثة أيام أولا: 
فلماالجؤع، محن تموت الملمة والقرئ النصرانية، الناعلق ق الغل.اية المعونات تنزل 

حملطوالذ.ي المميري، الهالك أيام مومص وعملية للملأشا إمرابل واحتاجت جاءت 
موصىلعملية حهلهل وهوالذي الاستخبارات، رثيس كان حين بوش عليها وأشرف لها 

حاملةالعالم، ق دولة أكثر ريس فتدخل الثاية، الدفعة رحلوا ثم الأولى الدفعة فرحلوا 



اتاتدةسورة من محآيات 
٠٠٧

منالعاصمة يدحالوا لا حتى الثوار لتأخير تدخل الكبير العالم وشرْلي الحرية، لواء 
ويعدحمينا، وتقلهم إسرائيل من تأق والْلائرات يهودى، ألف، )آا( يرحل أن أجل 
جبهةاJالد تقتحم التي الحة الموالجبهة عاش، أو ماتا الذي عن يالون لا ذللت، 

أولياءفبعضهم ذلك، ق إشكال ولا لمين، الممن سيكونون والضحايا نصرانية، 
الجديدالدولي والنفلام والمساواة والعدالة الإنسان حقوق دعاوئ نصدق فهل بحص، 

مايخالف، أن يمكن ولا لحفلة؟ كل يتطق الذي الواير نصدق ثم اف؛ أرنصدق ونحوه، 
.هيحىألومآضه سرأوشمم ^؛ ٠٠٥١ذكر 

هذا.من أكثر عفوية ولا زجر فلا [ ٠١اتدْ؛ لال

والنصارى;اليهود تولي خطر 

*رىؤ الكانرين؛ المسلمين يعص ينولن أحك من الذي المب ه اف بجن ثم 
فهذا[ ٠٢امم؛: ]التح-سنا آن عنثغ بموثوق ذأ؛ا دمعوث مرص محيؤم ة ألإذ 
قتقتلهم وحام دايع تلائماتة محمد، يا قالوا: معه، ومن ملول ابن أين بن اف عبئ 

هلولكن التاريح، ل حدثت فهذْ الدوائر• أخشن امرؤ إق حلفائي، وعم واحدة غداة 
مرضفلبه ق كان فمن ا ومكان؟ زمان كل ق أم تقال التي الوحيدة والقصة الحادثة هي 
معهم،يكون أن ؤإلن وتوليهم وأنفلمتهم وحفارمم ونرجهم قوانينهم إلن الع ني

هدا.من الحذر أشد المسلمون فليحذر ومكان، زمان كل ل وهذا 

يتليرؤ تال: الأية، هذه ذكر أن بعاد وتعالى~ ~تبارك الد تال ماذا الأمة ولتتأمل 
ومنوتشريعاتمم توانينهم ينع من أي• اْا ■؛؛ ٧٧١]ديبجءه تاموأستئد هأ 

فهاداؤيحبونه، يحثهم يقوم اش ميآق ثم كالكفار، نيمٍح ديته عن ؤيرتد يتولهم 
يرتد،من ولترتد والنهار اللل ببغ ما يبغ حتى الدين هدا اض دليحمظن اض، دين 

ولهالماس، كل عن غني فاه يشاء، كما شاء من وليمعل يتولاهم، من الكفار وليتول 
أيدا.عداهم بمن يبالي ولا ؤيختارهم، يصعلفيهم جنود 

اه.وفعند والمشركين، الكفار وتابعوا ولاية، أو جيل أو امة ارتدت فإذا 



٥٥٨
القلوبأعمال سلسلة 

وممثيمت صفاتم أرل اْ[ ]العائدة: ^ ثوٍ أئع إه ديتيءمنف عن يم يرمد عن ؤ ذت البديل، 
١]ه  تل^١^ ؤبممرنه• ؤبممهم يوالوتم ولا الكفار يحبون فلا آم[ ندة:  ١١

أمولكان مواء فهويحيه حاله، كان مهما المؤمن على أذلة نهم اْ[ ]الماممْ؛ ه آلمقييثن 
هؤفيزمءلا'محن وت الفلين، أنمس ل أم الهتد أنمى ق شر، أم غني أمحص، أم 

اليوم،لمين المكحال وليس أعزاء، فنحن الكفار، من كان من كان ولو اْ[ ]الماتدة: 
اض-رحم من إلا - والهلريق الشائع j محئ ؤيجل يعفلم وازكانر ويدل، يهان لم فالم

منأو مثلا الهد من أتن الرجل أن رأوا ؤإذا لم، مأنك رأوا إذا اليوم اسين فأكثر 
حميعأن فتجد أمريكي ألرويي أر غربي رحل تال: ؤإذا له، نمة فلا لم وهومالصين 
يحبهمصفتهم قوم ق يكون هدا فهل اه— —سبحان ويقدرونه يحرمونه الناس 

وبممونه؟أ

أشتجمون إزكنتن نل ؤ غالية؛ اض محبة بالدعاوي، تنال لا اش فمحبة 
وعملا،علما ودعوة، جهادا وبامحلنا ظاهنا س الّم، ٌاتآإع ^ ٣١عمران• ]آل ي*نيبةآآهه 

ه-ي>اآةت 4 بمهدوث عدإؤرذ أعزم ءأهمبجث آذلإ ذلائ،ت تورث 
الذيوهذا اه[ اند•: ]اله لوث؛؛ُدم ؤولأءتاءون الجهاد؛ راية يرفعون ضم اْآ ]المائدة؛ 
الشاعر؛قاله ما فيه بملح 

وماللفليلمشي دكرك لحثا ذة لديهواك ل ة الملامأجد 
أوملتزم،الستة، يهلبق إنسان هدا ويقال؛ افه، ق الناص فاللملث، فه تعمل كنت إذا 
الكلمة وكل وأصولي، ومتهلرف أومتشدد أويكرههم، الخواجات، أويعادي 

سالونكانوا لو لأنه ببمم تبال فلا افه.وأ، وجه ومرادك غرصلث، مادام اللوم فليلملخ، 
افهبمصث، لمن فه، محبين يكونوا لم لائم، لومة اش ق تأحدهم كانوا ولو اللائم، بلومة 

أيدا.بالخالق يبال لا 

أصدنائكس آو زملائك س أحدا أحببت إذا فأنتج ه، نفق يتفلر منا واحد وكل 
فوافهفيه، حير ولا اتركه، نيل؛ ولو فيه، يقال ما تسمع لا فإنالثج إنان أوأي أوزوجتلث، 



سؤيةمن آيات شرح 

أولياته.من كان ومن العالمين^د، رب أى يمن فكف أحسته، لأنك سالي لا إنك 
هافه فإن الماس، ص كثير فلن أمركما مجرد الحبة هذ0 يجعل لم ه وافه 

اف.وجه يئرون الجنة، يدخلهم ثم ويكرمهم ومنزلة ممة لهم يجعل بممهم عندما 
الحديثق يقول تعالى وافه اطه، أولياء من صار ريه وأحبه ربه أحب إذا العبد فإن 

بالحربءرا،.آذنته وليانمد لي عادئ ررمن ت القدمي 
سيعادي س وكل الجالس، وأصحاب والدجالون الصحفيون هؤلاء اطه فلينق 

^^٠اطه رسول ومنة اطه كتاب يدعوإلئ 

انمالمين.رب طه والحمد 

|وسثثاصة:^1^ 11

منوحة.غير محكمة وآياتبا المائدة، سورة هى كاملة نزك محورة خر آ٠ 

يستمعملس، أسلوب ق Jعرصل الكريم القرآن ل تعرض المي لأحكام ا٠ 
القواد.أعماق إلئ فيشل إليه القلب 

فلاالرشوة يأكل ذلك فوق نم إليه، يلقى ما ولكل للكذب سماعا كان س ٠ 
أيا.عدل منه ينتظر 

أزدأدهيثا عكر لتِ رؤوس تعالئ؛ توله ير نفق الأهوال س لغة لصحح ا٠ 
.هآلْلتلثوف ٥^٢ وتوله؛ اه[• .ه أدكفثوف هم ذهيق 
معذرةأوصاف أما [ lU؛: jgLJI].ه أكسؤ_ث خإ وقوله؛ ْا[ ]المائدة: 

واحد.لموصوف 

والمبادة.الملم يين جمع من هو لربابي ا٠ 

همأقم،؛؟؛؛٢^، أزد يما عدكر لتّ ءؤوس تعالى؛ قوله أن جرير ابن ختنار ا٠ 

تخريجه.تقدم )١( 











القلوبأعمال سالسلة 

٧٢الهس اسءشصjأم 
٧٤

٧٠الإنسان: تردعلى التي الوساوس حكم 
٧٧القلب: ق الإيمان تقوية رمائل 

٧٨والمعصية:..........,٠............اليقض اجت٠Lع عدم 
٧٩الإسلام: ولأمة لدينه اطه نصر ق الشك حكم 
٨* المجاهدد',: الملمس'. أخار 

٨٢أنوإعالشن: 
٨٤دحقاص المن امحزدمن علم معنى 

٨٤.............................................٠٠الماثر:.....البث للن.ينيستعملون نصيحة 

٨٧الإسلام:.............................. أركان من لركن وهوتارك بالشهادة أيقن من حال 
٨٨الإنكار.زيدالإبمانوالخن: 

٨٩الشباب: تواجه مشكلة 

٠٩ به: اليقين وعدم النفس علم تعلم حكم 
٩• والتنين• الإحسان بين العلاقة 
٩٢الختنخلمة: الفوائد 

٩٤الرضا 

٩٧الحكيم: الرضا: س،راتب الأولن المرنة 
٩٨المج: انتفاء الرضا: مراتب من اكانية المرية 
٩٨الحلم: الرضا: من.راتب اكاكة المرية 
٩٩ عليها• والصبر اش بأحكام الرضا 

١٠وصفاته: وأسمائه اش توحيد على الاعتراض  ٠
١• ٢ الشرعي: اه أمر على الاعتراض ٢" 









٥٦٨
القلوبأعمال سلمملة 

٩٥اكمرعاسمدصسص: سلوازم 
٥٩ الصلاة: ل الشرت القمع من 

٩٦الفردي:...الإنكار من يمغ ولا لأستتمهأل جاووره عن باليحث يكون المنكر إنكار 
٩٧الصحوة: على الخلج أحداث آثار 

٩٨يوالطلوب:.. ل الأحداث، يكل الامحمام س بمغ لا الخليج احداث الأس اهمام 
٢.ؤؤ...ا.....ب..اب.ه.................. انمحنف: نزك من على والإرشاد النصح تركيز 
٠٢الدعاء: طاو_، 

٠٣التايم،ا: ق للنساء صور على تعليما 
٠المتخلصة:..............ب...ا..ب......ب...........ب.؟ا........ا.....ا............٤ الموالأو 

٦٠ تعال اش من الخوف درجاي 
٧٠ المشركين:.٠ عند التومل 
٩.................................ا...........ا.ا.ا.........ب........... ٠ لة لوما ممى ممر 

٠المأوع: الترمل 
١١انمادةفيآةالوّيلة: أركان 
٤والخثيان: الخوف بين الفرق 
٥دالية؛ الرجل لمحن وارمة ارية ين الفرق 
١٧بالخوف: الإشفاق علانان 

١٩.......ب............ا...ا..ا......................الخوفوارحاءعنل.المؤمنوالمنافق: 
٠الرضوان: إلئ ومسلة ارحمن من الخوف 
١الختخلمة: الفوائد 

٢٢ الملم، خوف من نماذج 
٢٢ الخناب: بن عمر 

٢٣مليكة؛ أبي ابن مقولة 
٤٢ عود: مبن اش عيار 





اعهال ١ سال،،اامح 

٥٢ ٠ اف: صفات ق التفكر 
٢٥٢اه: لأعداء واسى اه ذ التاخي 

٢٠٣.....................................تالمعين وتكفير الفكرة تكفير بين والفرق العلمانية 
٢٥٤التفكرفيآثارالصفات: 

٢٥٥الأحداثjأريشا: 
٢٥٥معها؛............................••.•••.. التعامل وكيفية التنصيرية، النشرات من نماذج 
٢٠٦الضحك: ق الموي الهدى 

٢٠٨الحربيين: ممن١^^١ 
٢٠٩الخادuت: مشكلة 

٠٦ ...............................................................السعة:الحهود تداول حكم 
٢٦١والمكفولين: المال ومعاملة المكس 

٢٦٤....................................................الربرية:البنوك ق الحساب نتح حكم 
٢٦٠المتخلصة: الفواثد 

٢٦٧النقص................................................................ مجاهدة عل الصير 
٢٧١والحلم: الدعوق على الصر 

٢٧٢الشى: مجاهدة الصرعالئ 
٢٧٤والصر: الصحابة 

٢٧٠الصبر: سمذلاءرترك 
٢٧٦وعواتقها: الدعوة فقه 

٢٧٨المتخلصة: الفواتد 
٢٧٩يء ض الصبر 

٨٢ ٠ ردرجامم• الصابرين فضل 
٢٨١الصر: إلئ الوعاْ حاجة 

٢٨٢والأهل: الشر، أذئ الصرءائ 



الفهرس

٢ ٨٣واكازع: والأخلاق بالقرن الأمة هدم ابلأء 
٢ ٨٦الحاصر: والوك الدياة ايتلأء 
٢ ٨٧المكر: عن ؤسهئ يأمر;انمررف عمر 

٢٨٨المكر: عن رالمهي Uبالأ٠رباJمرف 
٢٩١الأمور• عزم هومن الدعاة صر 

٢٩٤المسجد: رسالة ؤإحياء الصحيحة العقيدة أهمية 
٢٩٥وتعاون: صر للى تحتاج الخثاكل أكثر 
٢٩٨الدينومرالرحال: غلبة 

٢٩٨الدعوة: j والرفق الشدة 
٣* ١ الهيثات: •ع التعاون 

٣٠١الفكر: حرية 
٣٠٢الهيثة: دوام مشكلة 
٣٠٢الضائع: الوقت 

٣٠٣الدعوة: ل الكارْ 
٣٠٥الختخنمة: الفوائد 
٠٣ ٦ الخمحوى نمرات 

٦٣٠ القوئواكوحيد:
٣* ٨ والشهوات' الشبهات من المخرج هي التقوئ 

٣١٥الكوت: مع المراق قضية 
٣١٩المراق: غير ق البعث حزب حكم 
١٣٢ الخلج: أحداث حول الدائمة اللجة فتوئ 
٣٢٥للفتيات: التمريض حكم 
٣٢٦حولتوحيدكلمةالأمة: كلمة 
٨٣٢ مها• الإسلام وحكم الديمقراطية معس 



القلوباعمال طنملة 

٣٣٠شفاعة طالب، 
٣٣١المتمة: الفوائد 
٣٣٣قرآنيت دراسات 

٣٣٥ممسبامآن؟ 

١٣٣٦^^: ساة >_ القرآن 
٣٣٧..١^^: القرآن>ضساة ^^٠أن ٨١

٣٤١حالالربذلالإسلأم: 
٣٤٤المبمدالإملأم: حال 
٣٤٥وبعد.: الإسلام نل ماترالأمم حال 

٣٤٦٠......٠٠..................با....اب......٠١.٠١....اللف؛عند القلوب حياة سب القرآن 
٣٤٧المعاصرة: المآزق من المخرج هر القرآن 
٣٤٨وأثرْ: التدبر 

٣٥٠القلوب: ومفدات بالقرآن الانتفاع 
٣٥٠... ٠١٠........................٠٠٠١.........................أثرالل.نوبقالأنتقاعJالقرآن: 

٠٣٥ الذ.نوب: من الخرف ق اللف من نماذج 
٤٣٥ القراءة: ق للمتدئ الخهجية 

٣٥٦الإسلامي: العالم ق القراء كار أ-محناء بعض 
٣٥٧المن: من بالقرآن التداري حكم 

٣٦٠المتمة: الفوائد 
٣٦٢ْعآةالولأث وقفات 

 s٣٦٤المنان: هاوْ نيا ءانةالأمةارجلف
٣٦٤

٣٦٦ال٠زةءنىالكاiرين: 
٣٦٦المفتين: هاتين تحقيق ل الخلل 



٥٧٣
الفهرس

٣٦٧......محبةكل نوق ورسوله النه محبة 
٣٦٨اممهه؛ مب لوازم من 

٣٧١الممررة: الطائفة 

١٣٧ المصورة: الطائفة تجاْ الأس أنام 
١٣٧ الخمورة:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الطائفة صفات من والجهاد الدعوة 

٣٧٢الخوفسةولالحق: 

٣٧٣لائم؟: لومة ّذالأيخافالإنانفياه 
٣٨٢اشهىإلئالخلقت صرررةنحيب 

٣٨٣انمعاة: عمل حقيقة 
٣٨٤...,اوؤس: راحة 

٣٨٧تالولأيةاض؟: كتف 

٣٩١الفوائدانمخلمة:

٣٩٢اشوأول؛اءاسمان اوثياء 
٣٩٢الأوبء: س هم والجماعة المنة أهل عوام 
٣٩٤بالخرز: بالدين المتزمن فز 

٣٩٥البيع: وأهل الة أهل بين اوفاصألة 
٣٩٨الواردات: وتحمل المر ق والصحابة نحن 

٠٤ ٠ الملمين: بلاد الكفارإلئ دخول 
٠٤ ٤ الغربيينللإسلام: تغلرة 

٤٠٨اكاليب-لملإنىاطفاكا: 
٤٠٩والقدرات:,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المواهب أصحاب تنمية 
٤١١متجررت جون وثيقة 

١٤ ٢ بمكيالين: والكيل الدولية ^١^ ١١
١٤ ٧ الخبث: والثريط الجماعي التقل 



القلوبأعمال سلسلة 

٩هوواجبنا؟ ما 

٠......,..,.,...المتخكة؛ الفواثد 

٢اورحْن عيال صفات 

٤يتعالى؛ تارك معنى 
ْالكفارفيصمَ: الردعني,
٥على تاق الحق المعود أنه وعلئ الرحمن أنه على والدلأتل 

٥انملأتلوالآاتاي: الوعالأول:
٧الرحمن! بعباد الاستدلال اكاق! التؤع 

٩الخواصع: 
٩الجاهلين؛ عن الإعراض 
٠^_؛ 

٤ض! الضؤع صرورة 
٧الملف: عد الدنيا حقيقة 

٨العيادة! *ع وأصحابه المى. حال 
٩اليحين: يحي للشيخ كلمة 

٣مفر: للشح تعقيب 
٤المالحوزا: اأتألكوفيتاحدث: 
 JاJ٥الختخلمة: الفرا

٧ائانوة سورة من آيات شرح 
٧كاملة: زك سورة آخر المائدة سورة 
..١.٠١٠٩.....١٠١٠الأحكام:..................ؤا.ا..ا...ؤ..ا.لأبان ذكرا أكثر المائدة مررة 
.............................٠٠٠٠٠منها: الأحكام وأخذ المائدة، سورة من آية مع وثقة 
٥٧الزنا: لحد اليهود تغيير مثب 

٥٨النزول: سبب ل الأول القول 

٥



٥٧٥

الفهرس

٤٦١التوراة؛...........................٠........................ يموانقة الني حكم سبب 
٤٦٤اف؛ أنزل ما يغير الحكام علامات من 

٤٦٦والإنجيل؛ التوراة تحريف 
٤٦٧النزول؛ سب ق الثاق القول 

٤٧٥مجلز أبي مناظرة 
٤ ٧٨مجلز• آبي بخر للعلم بين المنتبعض تعلق 

٨٤ ١ والإجاة: الموال راتع حقيقة 
٤٨٥اف؛ شيع عن إعراض الميل كون توصيح 
٤ ٨٦القوانين؛ ءذْ لواير توصح 

٤٨٩. ٠٠..................... ٠٠الومحعي؛.القانون أحكام تفضيل على الزنادقة احتجاج رجه 
٤٩٠اف؛..............................ا....ا أنزل ما يغير حكم الذي الملم الحاكم أحوال 

٤٩٧ك؟ س"بخاص ثرع هل 
٤٩٨يالكانرث اللم بقتل حنيفة أبي تول 

٤٩٩المرية؛ المورمة أهواء 
٠٥ ٧ منوخ؛ الكفار بين الحكم ل التخيير هل 

٥١٥اّىلة؛ سورة ل الحكم لأيات كثير ابن نفير تتمة 
١٥ ٦ ............................... دثن4تاحاحه؛ تعالئ؛ نفيرقوله 

٥٢٥الأهواء؛ اتخ عن المهي 
٥٢٧..... ٠١...........والديمقرامحلية؛ الشورئ بين الفرق 

٠٢٩

٥ ١١٢ اطة؛ أنزل ما بغير يحكمون التتار 
٥٣٦الوضعية؛ القوانين نشأة 

٥٤٠التتار؛ دولة نشأة كيفية 
٤٥ ١ الإسلام؛ فهم ل التتار انحراف 






