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W 
ــشاكرين ــد ال ــد هللا مح ــي, احلم ــىل س ــسالم ع ــصالة وال ــني ِدِّوال  األول

 :أما بعد, نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, رينِواآلخ
ــة  ــودا تربوي ــب جه ــصور اإلســالمي يتطل ــسان يف الت ــداد اإلن ــإن إع ًف

ــة ــرية ومتنوع ــع, كب ــسات املجتم ــا مؤس ــد فيه ــه , تتعاض ــروف –إال أن  يف ظ
 باعتبـــاره مؤســـسة تربويـــة مهمـــة يف – يقـــف املـــسجد –احليـــاة املعـــارصة 

,  شـاذةً سـلوكيةٍوانحرافـات,  ضـالةً وحـده ليواجـه تيـارات فكريـة–املجتمع 
 غالـب مؤسـسات املجتمـع املعـارص لتكـون  العامليـةدت قـو الـرشَّحيث جن

ــةًأداة ً طيع ــةِّ ــزرع الفتن ــة ل ــة واألخالقي ــشتيت اجل,  الفكري ــودوت ــة ه  التعليمي
فــام يكــاد يكمــل بنــاء الشخــصية اإلنــسانية حتــى تنــربي األيــدي , الرتبويــةو

ومهــام كانــت ,  لتهــدم البنــاء قبــل كاملــه– مدعومــة بــالقوة التنفيذيــة –اخلفيــة 
فإهنــا مــع ذلــك ال تــستطيع أن , ومهــام بلــغ تفوقهــا, جهــود املــسجد الرتبويــة

ـــة باملي ـــع املدعوم ـــسات املجتم ـــاقي مؤس ـــافس ب ـــوظفني تن ـــات وامل زاني
, ُحـني نـسب إىل اهللا تعـاىل, ُهُ وفـضلُهُولكـن تبقـى للمـسجد بركتـ, واملسؤولني

,  كنــف اهللا يفأن يكــونومــا انتــسب إىل اهللا فالبــد , ومــا كــان هللا, ًفكــان بيتــا هللا
 . هويف حفظه وعون
حتفــة ((:  مــن كتــاباألولم ــدي القــارئ الكــريم القــســــــــوبــني ي
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, حيــث شــمل هــذا القــسم مائــة خطبــة مجعــة, ))رتبيــة والــسلوكامللــوك يف ال
ُألقيت يف جـامع األمـرية اجلـوهرة بنـت سـعود الكبـري بحـي العزيزيـة يف مكـة 

زت هـذه َّ وقـد متيـ,هــ١٤٢٦هــ إىل ١٤٢٢ خالل الفـرتة الزمنيـة مـن ,املكرمة
حيــث , دةَّ أســلوب العنــارص واألفكــار املحــدتبــاعاو, املجموعــة باالختــصار

 ِّواملعلومـــات املطلوبـــة لكـــل,  اآليـــات واألحاديـــث واآلثـــارتـــم حـــرص
ْومـن ثـم وضـ, موضوع   ومتسلـسلة بطريقـة منطقيـة;دةَّها ضـمن نقـاط حمـدُعَّ

ــب ــد اخلطي ــث جي ــدروس , بحي ــا يف ال ــتفادة منه ــب يف االس ــة أو الراغ العام
مـع إعطائـه احلريـة يف ,  الالزمـة خلطبتـه أو درسـهَ واألفكـارَونحوها العنـارص

 .أو اإلضافة دون حرجاحلذف 
وقـــد تـــم أخـــذ األحاديـــث واآلثـــار مـــن مـــصادرها املعتـــربة دون 

 . حديث موضوع– إن شاء اهللا تعاىل –االعتامد عىل الذاكرة, فليس بينها 
ــاوال ــدة هاجــسا مؤرق ــة اجلي ــزال إعــداد اخلطب ً ي ــبًِّ ــواعظ للخطي   وال

ــىل ن ــسؤولية, واحلــرص ع ــام بامل ــن واجــب القي ــق م ــذي ينطل ــد, ال ــع اجلي ف
ــة  ــاين اإليامني ــىل املع ــربيتهم ع ــري, وت ــل اخل ــوهبم لفع ــك قل ــسلمني, وحتري امل
العالية, واألخـالق اإلسـالمية الرفيعـة, ممـا يـدفعهم إىل مزيـد اطـالع وبحـث 

َّ, يــتلمس احلــق, ويتطلــع نحــو  عاشُث, ويف الواقــع الـــميف كتــب الــرتا
ــب ــه للمــسلمني, وإين ألرجــو أن جيــد اخلطي ــضل, يقدم ــواعظاألف ــادة  وال  م

 .علمية, وفكرية جديدة يف هذه املجموعة
ــة  ــاة األم ــن حي ــة م ــة وحرج ــة مهم ــسم حقب ــذا الق ــاول ه ــد تن وق

َّوأملــت باألمــة أمــور , توالــت فيهــا األحــداث اجلــسام, اإلســالمية املعــارصة
 ِ أمــةِلــو وقــع نــصفها أو حتــى ربعهــا عــىل أمــة مــن أمــم األرض غــري, عظــام
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ــدثرت ــاوضــاعت معامل, اإلســالم هللكــت وان ــاىل , ه ــب اهللا تع ــا كت ــه مل إال أن
 ُهَورســالت,  اهللا الباقيــةَةَّباعتبــاره حجـ, لـدين اإلســالم أن يبقـى إىل آخــر الـدهر

تتجـدد كلـام هبـت عليهـا , مل يـزل يف األمـة بقيـة خـري وهـد: األخرية اخلالدة
أس مــع فــال يــ, كتهــا املــواعظ واإلرشــاداتَّوتنبعــث كلــام حر, نــسائم اإليــامن
ــا  ــة اختاره ــمأم ــائر األم ــل , اهللا عــىل س ــشعوب حلم ــني ال ــن ب واصــطفاها م

ُفـإن أمـة اإلسـالم كالغيـث ال يعـرف , ةوإقامـة حجتـه الدامغـ,  اخلالدةرسالته
 .أو يف آخره, ا يف أولهَهُخري

ل ـجعـــــوأن ي, بيـــــنفع هبــــذه اخلـطـــــاىل أن ـأل اهللا تعـــــأســـ
 .وسامعها عظيم األجر واملثوبة,  وقارئها,بهاـاتـلك

 عاىل املوفقواهللا ت
 كتبه

 إمام وخطيب جامع األمرية اجلوهرة
 عضو هيئة التدريس بقسم الرتبية وعلم النفس

مكة املكرمةيف   جامعة أم القر−كلية املعلمنيب 
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ـــات  • ـــخاص واملمتلك ـــياء واألش ـــويمهم لألش ـــاس يف تق ـــف الن خيتل
 .واملواقف وذلك بناء عىل عقائدهم وآرائهم وأهوائهم

  مـا فيهـا بنـاء عـىل خلفيتـهِّا وكـلَهـِفِفاإلنسان ينظر ألحداث احليـاة ومواق •
 .وتصوراته واعتقاده

ًاختلفــت بنــاء عــىل : وملــا كــان النــاس خيتلفــون يف عقائــدهم وتــصوراهتم •
ُذلك نظراهت  .م إىل األشياء واملواقف واألمورُ

 َّفيعتقــد أن, فمــن النــاس مــن يعطــي املــال القيمــة الكــرب يف هــذه احليــاة •
 . قيمة يف هذا الوجودُ هو أعظمَاملال

مـن ,  صـوبِّ ينطلـق جلمـع املـال مـن كـلفرت هذا الـصنف مـن النـاس •
 ينزعهـا مـن فمـه, سكنيحتـى إنـه ليبخـل باللقمـة عـىل املـ, ل وحرامحال
 .ها يف حساباتهَّ ليضم;ًنزعا

فـرتاه يـسعى بكـل قـوة , ومن الناس مـن يعطـي القيمـة الكـرب للـسلطة •
وته إال ْفــال جيــد ســعادته وســل, َّويتــسلط علــيهم, وحيلــة ليــرتأس النــاس

بـل إن بعـضهم ليـسعى يف طلـب الرئاسـة ولـو ,  عـىل النـاسُمَّحني يتحك
 .ًفأسعد أيامه حني يكون رئيسا, كانت عىل شخص واحد

فــسعادته حــني , ومــن النــاس مــن يعطــي القيمــة الكــرب للــشهرة واجلــاه •
ــ ــاسهيعرف ــه,  الن ــدثون عن ــب , ويتح ــاة يطل ــذه احلي ــق يف ه ــرتاه ينطل ف
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أو لعبـة , أو مالبـس يلبـسها,  هبـاأو أعـامل يقـوم, هـاُ يطرحٍالشهرة بأفكار
 . حرام يفحالل أويف دون أن يبايل أيكون ذلك , رياضية يتفوق هبا

ــشهوات • ــة الكــرب لل ــن يعطــي القيم ــاس م ــن الن ــ, ُوم ــرب أن ُهُّفهم  األك
ــام ــذ الطع ــل أل ــسا, َّيأك ــهر الن ــنكح أحــىل وأش ــق يف , ءوأن ي ــرتاه ينطل ف

ُاحليــاة لــيس لــه هــم إال أن يــ  شــهوته َنِّويــسك, أنواع الطعــام بطنــه بــَعِبْشٌ
 .وخمالطة اخلليالت, بنكاح النساء

فـصاحب , ًفإذا هبـؤالء مجيعـا ومـن هـم عـىل شـاكلتهم مل يـصلوا إىل يشء •
ــدينار ــدرهم وال ــه لل ــس بعبادت ــد تع ــال ق ــارون , امل ــرة ق ــان يف زم فك

 .وأشباهه
د قـ,  تعـاىلًفـإذا بـه مكتوفـا بـني يـدي اهللا, وأما صاحب السلطة والـرتأس •

َّغلت يداه إىل عنقه  . له ذلكىَّوأن, ِّال يطلقها من غلها إال العدل, ُ
ــشهرة واجلــاه • ــا صــاحب ال ــ, وأم ــد افت ــه ق ــإذا ب ــة عــىل َحِضُف ــوم القيام  ي

ــق ــمع اهللاُ, رؤوس اخلالئ ــد س ــَّق ــدنيا ب ــسه يف ال ــمع بنف ــام س ء ورا, َّه ك
 .بأعامله

إذا بـه يـوم القيامـة فـ, جـهْ وفرُهَمـَوأما صاحب الشهوات الـذي مل حيفـظ ف •
 .الصائحني من الزواين والزناةيصيح مع , ً يشتعل عليه ناراٍورُّيف تن

, وال صــاحب الــسلطة خدمتــه ســلطته, هــــفــال صــاحب املــال نفعــه مال •
ــاح ــعفوال ص ــشهوات أس ــهواتْب ال ــع , ُهُته ش ــشهرة انتف ــاحب ال وال ص

 .هبا
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ً جاء يوم القيامة مفلـسا مـن العملـة الرائجـةُّالكل • العملـة ,  يف ذلـك اليـومُ
 .إهنا اإليامن والعمل الصالح: التي ال يقبل اهللا تعاىل غريها

حتـى فـاض عـىل , َّ اإليامن الذي مـأل قلـب املـؤمن وتـشعب يف جوانبـهُهَّإن •
ُ يسلكفال, جوارحه  .وال خيطو إال يف رضاه,  إال يف مرضاة اهللا تعاىلُ

ُقـد خلـص مـن الـرشك األكـرب , َّ اإليامن الـذي ال شـك معـه وال ريـبُهَّإن •
 .ال ردة وال رياء وال نفاق: واألصغر

ِّ اإليـــامن املقتـــيض لـــذل العبوديـــة هللا وحـــدهُهَّإنـــ • مـــع عظـــيم املحبـــة , ُ
 .واإلجالل والتقديس له سبحانه وتعاىل

, الـذي يـدفع صـاحبه إىل الطاعـات واخلـريات,  الفاعـلُّ اإليـامن احلـي ٍُهَّإن •
 .وبقاتويعصمه من املعايص وامل

ــ • ــامن الــصحيحُهَّإن ــد هللا وحــده,  اإلي ــه, ِّالــذي يوجــه العب ــه ودعائ , بعبادت
 .ًفال يدعو مع اهللا أحدا, ورجائه, واستغاثته

, د أمــام فتنــة الــشهوات والــشبهاتــالــذي يــصم, ويـــــ اإليــامن القُهَّإنــ •
 .ُّفال ترضه فتنة ما دامت الساموات واألرض

 .ًأو تدفع حراما, ً املسلم من أن تأخذ حراما اإليامن الذي حيفظ يدُهَّإن •
 .فيام حرم اهللاتنظر  اإليامن الذي حيفظ عني املسلم من أن تنطلق ُهَّ إن •
 مــا فيهــا مــن الثــروات ِّ مــا قيمــة هــذه احليــاة الــدنيا بكــل:أهيــا املــسلمون •

ــوز, ــدوالكن ــدة التوحي ــام عقي ــول اهللا: أم ــد رس ــه إال اهللا حمم ــو ,  ال إل فل
 .وات واألرض حلقة واحدة لقسمتهم ال إله إال اهللاكانت السام
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ًمــا قيمــة كــل متــاع احليــاة الــدنيا حــني يــأيت اإلنــسان فقــريا مــن اإليــامن  •
 .فامذا تغني عنه هذه امللذات?, والعمل الصالح

ـ  أَفَرأَيـت ِإن   :أعوذ باهللا من الـشيطان الـرجيم • نعتمماه  ِسـِنني*  ثُـم  
 K يمتعونَ كَانوا ما ما أَغْنى عنهم* يوعدونَ  كَانوا ما همجاَء

 
        

, وحمــور املحــاور,  قــضية اإليــامن هــي قــضية القــضاياَّإن: أهيــا املــسلمون •
 . يشء يف هذا الوجودُّهي كل, وأصل األصول, ِسُ األسُّوأس

ــد اهللا َّإن • ــزن عن ــامن ال ي ــضخم العظــيم الفقــري مــن اإلي ــاح الرجــل ال َجن ََ 
ن أثقـل يف  الرجـل اهلزيـل النحيـل الغنـي بـاإليامُّوإن,  يـوم القيامـةبعوضة

 .امليزان من اجلبال
 بغــري ً ومتقنــاًاعلمــوا أهيــا املــسلمون أنــه ال ينفــع العمــل مهــام كــان كثــريا •

 .فكيف بمن جاء يوم القيامة بال عمل وال إيامن?, اإليامن
 ِفـي  وهـو  لُـه عم حـِبطَ  فَقَد يكْفُر ِباِإلمياِن ومن :يقـول اهللا تعـاىل •

 الْحيـاةَ الـدنيا   يِريـد  كَـانَ  مـن : ويقـول,  الْخاِسِرين ِمن اآلِخرِة
 ولَــِئك  أُ* يبخـسونَ  الَ ِفيهـا  وهـم  ِفيها أَعمالَهم نوف ِإلَيِهم وِزينتها
الَِّذين سلَي مِة لَهِإالَّ ِفي اآلِخر ارا النِبطَ محواْ  وعـنـا  صاِطـلٌ  ِفيهبـا  وم 
 K يعملُونَ كَانواْ 

ــه وســلم • ــول الرســول صــىل اهللا علي ــ«: يق ــدخلُهَّإن ــُ ال ي ــسَةَّ اجلن  ٌ إال نف
 .» مسلمة



–١٣– 
 

, واحــذروا الفــتن عــىل قلــوبكم, وا أهيــا املــسلمون عــىل اإليــامنفاحرصــ •
صــبعني مــن ُأفــإن القلــوب بــني , وال يــصح أن يــأمن املــسلم عــىل إيامنــه

 . يشاءا كيفَهُبِّ يقل,أصابع الرمحن
ــدنيا ويف اآلخــرة • ــاة ال ــالقول الثابــت يف احلي ــا ب ــا , اللهــم ثبتن اللهــم ارزقن

ًإيامنا صادقا ًويقينا كامال, ً ًلبا خاشعاوق, ً ً. 
وهـب لنـا مـن لـدنك رمحـة إنـك أنـت , زغ قلوبنا بعد إذ هـديتناُاللهم ال ت •

 .الوهاب
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٢–אא 

ِربِ قـد متـاد يف الكـ ًاعاملـ, ْملنيَّيتوسط اإلنـسان عـا •  قـد ًاوعاملـ,  والعظمـةَ
َّتناهى يف الصغر والدق  .ةِّ

ولئن كان عـامل الـصغر والدقـة ال يزيـد يف الغالـب يف مـشاعر اإلنـسان إال  •
ِربِ عــامل الكــَّفــإن,  واالســتغراب والدهــشةَبُّالتعجــ  والعظمــة يف ملكــوت َ

 .وف والرهبة واخلشيةُاهللا تعاىل يدخل عىل اإلنسان مشاعر اخل
ــو ذر • ــال أب ــهق ــلملرســول اهللا  ريض اهللا عن ــه وس ــة «:  صــىل اهللا علي ٍأي آي ُّ

  يــا أبــا ذر : ثــم قــال, آيــة الكــريس:  قــال?أنزهلــا اهللا عليــك أعظــم
ٍ يف الكـــريس إال كحلقـــة ملقـــاة يف أرض فـــالةُ الـــسبعُمـــا الـــسموات ٍ ,

 .» الة عىل تلك احللقةفُوفضل العرش عىل الكريس كفضل ال
  صـىل اهللا عليـه وسـلمكنـا عنـد النبـي «:  قـال ريض اهللا عنـهوعن العباس •

ــال ــا هــذا: فمــرت ســحابة فق ــسحاب م ــا ال ــال,? قلن ــزن: ق ــا? وامل  : قلن
ُ تــدرون مــا بعــد:قــال,  والعنــان: قلنــا?والعنــان: قــال, واملــزن ْ  الــسامء إىل ُ
َسـبع َّثـم عـد , كـذا وكـذا سـنة:  قـال,اهللا ورسـوله أعلـم:  قالوا?األرض

ٌساموات وفوق ذلك بحر ما بـني أعـاله إىل أسـفله مـا بـني سـامء إىل سـامء ٍ ,
مــا بــني أظالفهــن وركــبهن مــا بــني ســامء إىل , وفــوق ذلــك ثامنيــة أوعــال

واهللا تبــارك وتعــاىل فــوق ذلــك بعلمــه عــىل , والعــرش فــوق ذلــك, ســامء
 .» العرش



–١٥– 
 

 يتفكـرون َخرج مرة ً رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل أصـحابه وهـم •
: قــال, نتفكــر يف خلــق اهللا تبــارك وتعــاىل:  قــالوا? تتفكــرونَفــيم «: فقــال

ُفإنــه خلــق خلقــا قــدماه , ولكــن تفكــروا يف خلــق اهللا, ال تفكــروا يف اهللافــ ً
ــسفىل ــسابعة ال ــ, يف األرض ال ــاُورأس ــسامء العلي ــد جــاوز ال ــني , ُه ق ــا ب م

ِه إىل أمخـص قدميـه ومـا بـني كتفيـ,  ثالثامئـة عـامَكبيـه مـسريةْقدميه إىل من ُ
ــام ــسرية ثالثامئــة ع ــوق, م ــم مــن املخل بحان اهللا ـــــس, فاخلــالق أعظ

 .» العظيم
مــا بــني الــسامء الــدنيا والتــي تليهــا  «:  ريض اهللا عنــهويقــول ابــن مــسعود •

ومـا بـني الـسامء الثالثـة والتـي تليهـا وبـني األخـر , مسرية مخـسامئة عـام
ــام ــسرية مخــسامئة ع ــل, م ــني ك ــامءِّوب ــاميَ س ــسرية مخــسامئة ع ــني , ن م وب

واهللا , والعــرش فــوق املــاء, الــسامء الــسابعة وبــني الكــريس مخــسامئة عــام
 .» وهو يعلم ما أنتم عليه, عز وجل فوق العرش

ــد • ــال جماه ــام  «: وق ــرش إال ك ــن الع ــساموات واألرض م ــذت ال ــا أخ م
 .» تأخذ احللقة من األرض الفالة

واملجــد الــذي لــيس بعــده ,  صــورهاأهيــا املــسلمون إهنــا العظمــة يف أبلــغ •
 ).اهللا أكرب. (جمد

َّوال قـدره حـق قـدره مـن أرص,  بـهَ قـدره مـن كفـرَّ حـق اهللاََرَدَما قـ •
 ومــا قَــدروا,وهــو الــذي يتنــاول بيــده الــساموات واألرض, عــصيانه

اللَّه قح  ضاَألرِرِه وـ  قَـد ِميعاج  هتـضقَب  مـوـةِ  يامالِْقي   اتماوالـسو
اتطِْويِميِنِه مِبي هانحبالَى سعتا ومِركُونَ عشي K 
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ٌجــاء حــرب •   :  إىل الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال مــن أحبــار اليهــودَ
ــب « ــىل إص ــسامء ع ــضع ال ــد إن اهللا ي ــا حمم ــبع, عي ــىل إص , واألرضــني ع

وســائر اخللــق عــىل , َوالــشجر واألهنــار عــىل إصــبع, واجلبــال عــىل إصــبع
ول اهللا صــىل اهللا عليــه ـــــفــضحك رس,  » أنــا امللــك:  ثــم يقــول, إصــبع

Kقَدِرِه  حق اللَّه وما قَدروا:وسلم وقرأ 

َقـدرنعم مـا  • َ ِّ قـدره مـن مل حيكـم رشيعتـهَّ حـق اهللاََ َّقـدر اهللاَ حـق مـا , َ َ َ قـدره َ
َّمن جترب يف األرض َقدرما , َ َ  . يف األرضَّ قدره من تكربَّ حق اهللاََ

يطــوي اهللا عــز وجــل الــساموات  «: قــال الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم •
ــة ــوم القيام ــذ, ي ــم يأخ ــىَّهنث ــده اليمن ــول, ُ بي ــم يق ــن :ث ــك أي ــا املل  أن
  :ثــم يقــول, ثــم يطــوي األرض بــشامله, أيــن املتكــربون, اجلبــارون

 .» أين املتكربون,  أنا امللك أين اجلبارون
أيــن , أيــن طواغيــت األرض الظلمــة, نعــم أيــن املتكــربون أيــن اجلبــارون •

 .ٍذ?أين هم يومئ, ُهم يوم يطوي اجلبار الساموات واألرض بيده
ــ • ُإهن ــومُمَّ ــىَ الي ــائق العظم ــذه احلق ــن ه ــة ع ــشون يف غفل ــوال  , يعي واأله

 ,حتــى إذا أخــذهم مل , إهنــم ضــمن املهلــة التــي أمهلهــم اهللالكــرب
 .يفلتهم

 الـسماواتِ  ِفـي  آيـةٍ  مـن  وكَـأَين :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
 Kمعِرضونَ عنها علَيها وهم يمرونَ واَألرِض
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ــدنيا • ــات يف ال ــم العقوب ــن أعظ ــب:إن م ــرصف اهللا قل ــن  أن ي ــد ع  العب
َّفـال يوفـ, التأمل والتفكر يف أمـر اهللا تعـاىل كـام قـال , كـارِّ لالعتبـار واإلدُقُ

 اَألرِض يتكَبـرونَ ِفـي   الَّـِذين  آيـاِتي  عـن  سأَصِرفWسبحانه وتعاىل
K الْحق ِبغيِر 

فقـد كـان عامـة , ولقد أكرم اهللا سلف هـذه األمـة بحـسن النظـر والتفكـر •
ــاد ــضهمةعب ــر يف : بع ــاىل التفك ــر اهللا تع ــدرداء, أم ــال أيب ال ريض اهللا  كح
 .عنه

ــادة «: ِّيقــول ســعيد بــن املــسيب •  ولكــن , اهللا لــيس بالــصوم والــصالةُعب
 .»  والتفكر يف أمره,بالتفقه يف دينه

ــَّإن • ــه يفَرِّ املتفك ــذا التفكــر إىل النظــر يف حال ــه ه ــر اهللا حــري أن يدفع , ٌ أم
 .وكيف يقدم عىل ربه عز وجل

إن التفكــر يف أمــر اهللا تعــاىل وعظــيم شــأنه يبعــث يف نفــس املــسلم اخلــشية  •
 .التي تدفعه إىل االستقامة والطاعة

:  تعـاىلل اخلـشية مـن اهللاــ عـن فـض صـىل اهللا عليـه وسـلميقول الرسـول •
 .» عَّ اللبن يف الرضَ بكى من خشية اهللا حتى يعودٌ رجلَالنار ُال يلج «
َ ففاضـت عينـاه مـن خـشية اهللا حتـى يـصيبمـن ذكـر اهللاَ «: ًويقول أيضا • ُ 

ِّمل يعذبه اهللا تعاىل يوم القيامة:  من دموعهَاألرض ُ «. 
ــا • ــناللهــم ارزقن ــني معــصيتك م ــا وب ــه بينن ــا حتــول ب  ومــن , خــشيتك م

 . جنتكطاعتك ما تبلغنا به
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٣–אא 

َخفي  ما َّأهيا املسلمون إن • ِ  بكثـري ممـا ُعـامل الغيـب وعجائبـه أكثـرمـن علينـا َ
 .علمنا

هـا إذا اجتمـع بعـضه إىل ِّ علـم البـرشية كلَّ بـل إن; علم اإلنـسان حمـدودَّإن •
ون  حقيقـة حجـم العلـوم يف هـذا الكـًبعض فهو أيضا قليـل وحمـدود أمـام

امم ون أُوِتيتقَِليالً ِإالَّ الِْعلِْم م . 
:ىـالـــــال تعـــــ كـام قم بالغيـبَ إيامهنـ: من أعظـم صـفات املـؤمننيَّإن •
امل  *ابالِْكت الَذَِلك  بيِفيـهِ  ر   ِقنيـتى لِّلْمـده  * ـونَ  الَّـِذينِمنؤي 

Kِبالْغيِب 

 عــامل املالئكــة : هبــا املــوىل يف كتابــه ومــن حقــائق عــامل الغيــب التــي أخــرب •
 .األبرار عليهم الصالة والسالم

,  مـن أصـول الـدينٌ أصـل:يـــة عـىل مـا جـاء يف الوحـــاإليامن باملالئك •
 .االعتقاد بوجودهم عىل ما وصف اهللا تعاىل اإليامن إال بُّال يصح

, ً اإليـامن هبـم ركنـا مـن أركـان اإليـامن سـبحانه وتعـاىلوقد جعـل املـوىل •
ــوم  «: ويف احلــديث ــه ورســله والي ــه وكتب ــاهللا ومالئكت ــؤمن ب اإليــامن أن ت

 .» اآلخر والقضاء والقدر
ــب أن غا • ــديث والعجي ــديم واحل ــم يف الق ــرشية واألم ــف الب ــب الطوائ ل

 . إال أهنم خيتلفون يف أدوارهم وحقيقتهم,يؤمنون بوجود املالئكة
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 أهنـم :ومـنهم مـن يقـول, ات اهللابنـأو ,  اهللاعة مـفمنهم من يعتقد أهنـم آهلـ •
 .عتقاداهتم بغري هدا يف وهكذا خيرصون, األفالك 

َّ املنــزل مــن عنــد الغيــب هــو الــوحيواحلقيقــة أن األصــل يف معرفــة عــامل  •
 .َّ ليس هناك طريق غريه إال الظن واخلرصاهللا تعاىل,

 هلـذا و ;  يف عـامل الغيـبِّواإلنسان بطبعه متـشوق للمعرفـة املحجوبـة عنـه •
ـــ ـــستطيعَّيتكل ـــا ال ي ـــام , ف م ـــسحرة وورب ـــب إىل ال ـــشعوذين ذه امل

 .املنجمنيو
فلـو انكـشف لـه الغيـب ,  لـهً عامل الغيب عـن اإلنـسان رمحـةِبْإن يف حج •

طاقـة ال, فمـن يطيـق رؤيـة املالئكـة عـىل حقيقتهـا? فهـذا أمـر فـوق هللك
 .البرشية

ــ • ــسان من ــستقبل كــل املوجــات الــصوتية مــن َّبــل ليتخيــل اإلن ــه ت َّا أن أذن
  سوف تكون حياته?, فكيف املذياع حالحوله مثل

إال أنــه , ن نــورد خلــق اهللا عــز وجــل املالئكــة مـــــــ لق:ونـــأهيــا املــسلم •
ُال يعرف متى خلقوا  ., وإنام علم ذلك عند اهللا تعاىلُ

وقد جعـل هلـم املـوىل عـز وجـل مـن القـوة اخلارقـة واألجـسام العمالقـة  •
 .فلجربيل عليه السالم ستامئة جناح, ما ال يمكن تصوره

ِّذن أن أحــدث عــن أحــد محلــة ُأ «:  صــىل اهللا عليــه وســلميقــول الرســول •
ــه العــرش رجــاله ,العــرش ــسفىل وعــىل قرن وبــني شــحمة , يف األرض ال

ــه  ــان الطــري ســأذني ــه خفق ـــس:  يقــولبعامئة عــام,َوعاتق بحانك حيــث ــ
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ــت ــن , » كن ــنهم م ــل إن م ــساموات واألراضــني  «ب ــتقم ال ــه ال ــل ل ــو قي ل
 .»  سبحانك حيث كنت: تسبيحه, لفعل بلقمةالسبع

,  صـور قبيحـةوخلق اهللا املالئكـة يف صـور حـسنة كـام خلـق الـشياطني يف •
ــض امل الئكــة ملقــصد الفتنــة كمنكــر ونكــري, وملقــصد العــذاب إال بع
 .كخزنة جهنم

كـام قـال النـسوة عـن , ًوهلذا كثريا ما يـصف النـاس مجـال البـرش باملالئكـة •
K ملَك كَِرمي ِإالَّ هـذَا نِْإW عليه السالميوسف 

ــةو • ــةاملالئك ــذكورة وال أنوث ــذا ال يوصــفون ب ــل ه ــع ك ــل   ;ُ م ــال تناس ف
 . وحظوظ النفس,ههم اهللا عن الشهواتَّ قد نز,بينهم

ــسبحونWَ هللا تعــاىل والتقــديسحــيـــون مــن التــسبُّال يملــ • ــلَ ي اللَّي 
هالنالو ونَ اررفْتيK 

 ربـك  جنـود  يعلَـم  ومـا   ,ر هلاـــيف أعداد ال حص, ون السامءــ يسكن •
 .   هو ِإالَّ

ك ـلـــف مـــٍ يـوم سـبعون ألَّيدخلـه كـلامء ـفإن البيـت املعمـور يف الـس •
 .ًيعودون إليه أبداال 

َّوحـق هلـا أن تـئط, ,  الـسامءِتَّأطـ «: يقول الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم • ُ
 .» عليه ملك ساجد إالما فيها موضع أربع أصابع

ــسلمون  • ــا امل ــون: أهي ــور الك ــن أم ــريا م ــة كث ــل اهللا إىل املالئك ــد أوك , ًلق
ــالَّفمــنهم مــن خــصه باجل ــاملطر, ب ومــنهم , ومــنهم بالــسحاب, ومــنهم ب

  .وهكذابالوحي 
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 يف نـشأته فهـم معـه منـذ أول ,وقد أوكل املـوىل إىل املالئكـة هـذا اإلنـسان •
ــه ــا مل ي, بطــن أم ــه مم ــاة حيفظون ــه يف احلي ــدُومع ــهَّق ــه, ر علي ــون علي  ويكتب

 .أعامله الصاحلة وغريها
ن يبحثــون ونهم الــسيارومــ, ومــن املالئكــة مــن يــأتون لنــرصة املــسلمني •

 .والسؤال يف القرب, ومنهم املوكل باملوت,  العلم والذكرِقَلِعن ح
ــة يف عال • ــهفاملالئك ــن أول حيات ــسان م ــدة باإلن ــة وطي ــه إىل ق ــى دخول  حت

  ووعــي عــىل إدراكفــنيَّ املكلفهــل نحــن,  اجلنــة أو النــار:إحــد الــدارين
 بذلك?

        

 ?مـا هـو واجبنـا جتـاه هـذه املخلوقـات العظيمـة الكريمـة: أهيا املسلمون  •
 .قتداءواال, واألدب, واحلب, إنه اإليامن

ــد مــن اإليــامن عــىل مــا وصــف اهللا ورســوله • ــه وســلمالب ,  صــىل اهللا علي
 .واملؤمن حيب أولياء اهللا, ب ألهنم أولياء اهللاالبد من احلو
ــ • ــا األدب فيتجن ــَّوأم ــا ي ــل م ــسلم ك ُب امل ــايص َّ ــن املع ــة م زعج املالئك

ــرات ــيح ا, واملنك ــوالوقب ــة, ألق ــتن الرائح ــىل , ون ــصورة ع ــل امل والتامثي
 .صور األحياء

ــا اال • ــداءوأم ــة :قت ــة املالئك ــي طاع ــال فف ــك ,رهب ــي ذل ــادة, فف  ودوام العب
فهــذه  ,نــا يف عــدم امللــل مــن ذكــره ســبحانه وعبادتــه حتــى اليقــنيقــدوة ل

, أو تــرك  لنفــسها اخلــروج عــن طاعــة اهللاَرَمل تــاملخلوقــات عــىل عظمتهــا 
 .عبادته
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ورصـدها ألعاملنـا يـساعدنا عـىل  إن مراقبـة املالئكـة لنـا,  :أهيا املـسلمون •
 .ضبط سلوكنا

 األنــس عــىل دخلُيــ: هم للمــؤمننيَّكــام أن وجــودهم وقــرهبم وحــب •
 .فكيف يستوحش من يستأنس باملالئكة, املستوحشني

ْقــدر أن يعــرف : أعظــم درس خيــرج بــه اإلنــسان مــن إيامنــه باملالئكــةَّإن • َ 
 . وضآلة حجمه أمام هذه املخلوقات العظيمة,نفسه

 و تعــد الَّدرك بعــد ذلــك أن كــل هــذه العظمــة يف هــذه املخلوقــاتُثــم ليــ •
 . لهًمربوبةىل, ت اهللا تعاأن تكون خملوقة من خملوقا

 قيقــة حي فكيــف هــ يف عظمتهــا, املخلوقــاتِ بعــضَفــإذا كــان هــذا حــال •
 اخلالق جل جالله?
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٤–אא 

ــه وأن يعبــدوه : ٍ أعظــم حــق فرضــه اهللا تعــاىل عــىل عبــادهَّإن • ال يــرشكوا ب
 .فاهللا هو املستحق وحده للعبادة, ًشيئا

ًفقــد يكــون العمــل صــوابا عــىل , واإلخــالص رشط الزم لــصحة العمــل •
 .بلُ وال يقٌوب بالرياء فيحبطُالسنة ولكنه مش

 ِللّـِه رب  وممـاِتي  ومحيـاي  ونـسِكي  صالَِتي ِإنَّ قُلْ:قال اهللا تعـاىل •
الَِمنيالَ*  الْع ِريكش لَه ِبذَِلكو تاْ أُِمرأَنلُ وأَو ِلِمنيسالْم K 

 مخِلـصا  اللَّـه  فَاعبـدِ  ِبالْحق ِإلَيك الِْكتاب أَنزلْنا ِإناWً أيضاوقال تعاىل •
لَّه ينأَال ِللَِّه* الد  ينالد اِلصالْخ K 

Kحنفَاء الدين مخِلِصني لَه للَّها ِليعبدوا ِإالَّ أُِمروا وماWً أيضا ال تعاىلـوق • 

ــه وســلم • ــول الرســول صــىل اهللا علي ـــ اهللا ال يقبَّإن «: ويق ل مــن العمــل ـ
َ وابتغي,ًإال ما كان له خالصا  .» ُهُ به وجهُ

 اهللا ال ينظـــر إىل َّإن«: ً أيـــضاويقـــول الرســـول صـــىل اهللا عليـــه وســـلم •
 .» ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم,وركم وأموالكمص

 .» ٍوإنام لكل امرئ ما نو, إنام األعامل بالنية «: ًأيضاويقول  •
َّوقد رتب الـشارع احلكـيم األجـر والثـواب عـىل النيـة الـصاحلة واملقـصد  •

ــه عمــل ــى وإن مل يكــن مع ــادام العــزم صــادقا,احلــسن حت ــال ;ً م ــد ق  فق
وســلم يف حــق الــصحابة الــذين حبــسهم العــذر الرســول صــىل اهللا عليــه 
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 ,ًرياـــًإن باملدينــة لرجــاال مــا رستــم مــس «: غــزوة تبــوك  اخلــروج إىلعــن
: ً أيــضاوقــال , »  حبــسهم املــرض,مـــــ إال كــانوا معك,ًوال قطعــتم واديــا

ــه حــسنة « ــا كتبــت ل ُمــن هــم بحــسنة ومل يعمله ــال, » َّ مــن طلــب  «: وق
ُالشهادة صادقا أعطيها ولو مل  .» ْصبهُ تً

 والــرباءة ,ِّتــصفية الــرس والقــول والعمــل هللا تعــاىل: وحقيقــة اإلخــالص •
ًفـال يطلـب العامـل شـاهدا عـىل , والنظـر إليـه وحـده,  ما دون اهللاِّن كلم

 .عمله إال اهللا جل وعال
 ,وال شــك أن هــذا املقــام مــن املقامــات العاليــة الرفيعــة الــصعبة العــسرية •

ــاد ــن مح ــيم ب ــال نع ــى ق ــة  « : حت ــن الني ــا م ــون علين ــسياط أه رضب ال
فكــم مــن , فهــو أعظــم ميــدان مــن ميــادين اجلهــاد اإلنــساين . » الــصاحلة

واملقــصد القبــيح, وقــد , عمـل صــالح عظــيم ضــاع أجــره بالنيـة الفاســدة
ــرب أن ــاء يف اخل ــارئَّج ــة بق ــوم القيام ــسعر ي ــا ت ــار أول م َّ الن ُ ــد, ُ , وجماه

 . تعاىلوجه اهللابعمله ُّكلهم ما أراد , ٍومنفق
 ثـم ال يـدري أيقبـل منـه أم  فيـه,إن املسلم ليعمل العمل الـصالح وجيتهـد •

فقد سألت الـسيدة عائـشة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن , رد عليه ُي
 ربِهـم  لَـى ِإ أَنهـم  وِجلَـةٌ  وقُلُوبهم آتوا ما يؤتونَ والَِّذين:قوله تعاىل
ــونَ اِجعر،ــافون ــرسقون وخي ــر وي ــرشبون اخلم ــذين ي ــم ال ــال , ه فق
 ولكــنهم الــذين ,ال يــا بنــت الــصديق «:  صــىل اهللا عليــه وســلم الرســول

ــصدقون ــصلون ويت ــصومون وي ــلُ وهــم خيــافون أال يي ــنهمَقب أولئــك ,  م
ن الــذي يعمــل اخلــري ال يــأمن العقوبــة فــإذا كــا . » يــسارعون يف اخلــريات
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ُيعمل الرش ما حالهمنبفكيف  ُ ?. 
وهــو أن يقــصد , لقــد جــاء التحــذير الــشديد مــن الريــاء: أهيــا املــسلمون  •

ــِدمناو:م بعملــه الــصالح غــري اهللا تعــاىل, فقــد قــال اهللا تعــاىلـاملــسل  َقَ
K منثُورا فَجعلْناه هباء عمٍل ِمن عِملُوا ما ِإلَى 

ــا أغنــى الــرشكاء عــن الــرشك«: وقــال اهللا تعــاىل يف احلــديث القــديس • , أن
َمن عمل عمال أرشك فيه معي ُ غريي تركته ورشكهً ُ«. 

سنة ًإن العبــد ليعمــل أعــامال حــ «:  صــىل اهللا عليــه وســلم وقــال الرســول •
: فيقــول, ُفتلقــى بــني يــدي اهللا تعــاىل, َّفتــصعد املالئكــة يف صــحف خمتمــة

ْألقوا هذه الصحيفة فإنه مل يرد بام فيها وجهي ُ ُ «. 
ــول • ــول الرس ــلم ويق ــه وس ــىل اهللا علي ــرش «:  ص ــسناء ِّب ــة بال ــذه األم  ه

فمــن عمــل مــنهم عمــل اآلخــرة , والــدين والرفعــة والتمكــني يف األرض
 .» يف اآلخرة من نصيبللدنيا مل يكن له 

ــو  • ــسجد وه ــي يف امل ــال يبك ــه رج ــاهيل ريض اهللا عن ــة الب ــو أمام ًرأ أب
ً, أي بعيــدا عــن » لــو كــان هــذا يف البيــت «:  لــه  منــه وقــالا فــدن,ســاجد

 .ٍهم, يف خلوة بينك وبني اهللا تعاىلِعْمَأعني الناس وس
َّمــا صــدق عبــد أحــب الــشهرة «: وقــال إبــراهيم بــن أدهــم • ل أبــو وقــا, » ٌ

 .»  كام تكتم سيئاتكَكِكتم حسناتا «: حازم املديني
 فَلْيعمـلْ  ربـهِ  يرجـو ِلقَـاء   كَانَ فَمنWأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •

 K أَحدا ربِه ِبِعبادِة يشِرك وال صاِلحا عمالً
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ــاء • , لقــد عــاش الــسلف الــصالح يف جهــاد وشــدة بــني اإلخــالص والري
 .وخيافون الرياء, يريدون اإلخالص

ــه وصــدقته يف الليــل ريض اهللا عــنهام  عــيل بــن احلــسنيفهــذا  • خيــرج بنفقت
  ال يـستعني بأحـد, رغبـة يف الـرس , ,حيملهـا عـىل ظهـرهكي ال يـراه أحـد, 

نفـق عـىل مائـة أرسة ُوكـان ي,  يف ظهـره احلمـلفلام مات وجدوا أثـر ذلـك
 .باملدينة

, فلـام نزلـوا بـبعض  يف غـزوة  خيـرج مـع أصـحابهعبد اهللا بن املباركوهذا  •
لـام رمقـه أحـدهم ف,  مـن بـني أصـحابه يـصيل بالليـلانسل:  للنوم الطريق

ًحزن حزنا شديدا; إذ مل يعد عمله رسا ً ً. 
كــان الربيــع بــن خثــيم يقــرأ يف املــصحف فــإذا دخــل عليــه أحــد غطــى و •

 .املصحف حتى ال يراه يقرأ
مـن معـسكرات معـسكر  بـن حنبـل خيـتم املـصحف يف اإلمـام أمحـدوهذا  •

  . بقراءته وال بختمتهوال يعلم أحد,  أربعة أشهراجلهاد 
,  سـنةعـرشين وقـد خدمـه ,َّحممد بن أسلم مل يـره خادمـه يتنفـل قـطوهذا  •

 . » ع حيث ال يراين ملكاي لفعلتَّ لو قدرت أن أتطو«: وكان يقول 
, ويبكــي وال يــدري بــه أهلــه, بــل إن بعــضهم يــصوم وال يعلــم بــه أهلــه •

,  وإال قـام مـن املجلـسردهـابـني النـاس مـن خـشية اهللا فإذا خنقته العربة 
  . ًا زكامأو أظهر أن به 

 . ًه شيئانًكان السلف إذا أظهروا شيئا من العمل ال يعدو •
يـاء وأخبـث النـاس يف الر, ً أقرب النـاس مـن الريـاء أكثـرهم أمنـا منـهَّإن •

 .من يرائي بعمل صالح مل يعمله, نعوذ باهللا من ذلك
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٥–אאא 

 عاطفـة احلـب  :ًإن من أعظـم العواطـف عمقـا وقـوة يف الـنفس اإلنـسانية •
 .وما يرتتب عليها من الوالء والرباء, والبغض

ــ • ــد م ــيس أح ــياءفل ــبغض أش ــو حيــب وي ــاس إال وه ــا, ن الن , ًوأشخاص
 .ُويوايل يف ذلك ويعادي, ًوأعامال

 مـن ورائهـا أراد: َّواخلالق العظـيم حـني ركـب هـذه العاطفـة يف اإلنـسان  •
 .بغض ما يرضهُوي, ُفيحب ما يصلحه, إصالحه

ــا يــرضه • ــسان قــد ينجــرف وراء هــواه فيحــب م ــا , إال أن اإلن ــبغض م وي
 لَّكُـم  خيـر  وهـو  تكْرهـواْ شـيئًا   أَن وعسىWكام قـال تعـاىل, ينفعه
K لَّكُم شر وهو ئًاشي تِحبواْ أَن وعسى 

وإنـام , هـواه حيـدد لنفـسه مـا حيـب ومـا يكـرهوهلذا مل يرتك املوىل لإلنسان  •
 . ما يكرهً أيضاَّوحدد له, َّحدد له ما حيب

 مـن األقـوال صـىل اهللا عليـه وسـلم َّ كل ما حيبـه اهللا ورسـولهُّفاملؤمن حيب •
َّويــبغض كــل,  واألشــخاص واألشــياءواألعــامل   مــا يبغــضه اهللا ورســولهُ

 . من هذه األمورصىل اهللا عليه وسلم 
 والــبغض التــي أوجبهــا اهللا عــىل املــؤمنني ِّوإن مــن أعظــم مظــاهر احلــب •

 .وبغض الكافرين ومعاداهتم,  املؤمنني ومواالهتمُّحب: هي
يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا ال تتِخـذُوا عـدوي            Wيف ذلك يقـول اهللا تعـاىل •
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               ـنـاءكُم مـا جوا ِبمكَفَـر قَـدِة ودوِهم ِبالْملْقُونَ ِإلَياء تِليأَو كُمودعو
قالْح K 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخـذُواْ الْكَـاِفِرين أَوِليـاء ِمـن             :ًويقـول أيـضا •
K دوِن الْمؤِمِنني أَتِريدونَ أَن تجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانا مِبينا 

يـا أَيهـا الَّـِذين آمنـواْ الَ تتِخـذُواْ آبـاءكُمW             ً أيـضا  تعـاىلويقول •
كُمانوِإخو              ـنكُمم ملَّهـوتـن يمـاِن ولَى اِإلميع واْ الْكُفْربحتاء إَِن اسِليأَو

مه لَـِئكونَ فَأُوالظَّاِلمK 
 ِإنما ينهاكُم اللَّـه عـِن الَّـِذين قَـاتلُوكُم ِفـي الـدينِ             : ويقول تعـاىل •

وأَخرجوكُم من ِدياِركُم وظَـاهروا علَـى ِإخـراِجكُم أَن تولَّـوهم ومـن              
ملَّهوتي مه لَِئكونَفَأُوالظَّاِلم K 

 يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ تتِخـذُواْ الْيهـود والنـصارى أَوِليـاء             :ويقول •
          ِمـن ـهفَِإن ـنكُمم ملَّهوتن يمٍض وعاء بِليأَو مهضعـِدي       بهالَ ي ِإنَّ اللَّـه مه

الظَّاِلِمني مالْقَو K 
ــه وســلم • ــول الرســول صــىل اهللا علي ــى يق ــذا املعن ال جيــد أحــد  «: ويف ه

 .»  ال حيبه إال هللاَ املرءَّحالوة اإليامن حتى حيب
, » أظهــر املــرشكنيقــيم بــني ُ مــسلم يِّأنــا بــريء مــن كــل « : ًويقــول أيــضا •

ـــ «: ويقـــول أو ,  فمـــن ســـاكنهم,ساكنوا املـــرشكني وال جتـــامعوهمُال ت
: ويقـول, » َّمـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم «: ويقـول, » اـــجامعهم فليس من

 .» املرء مع من أحب «
 يف اهللا والــبغض يف اهللا َّوقــد جعــل الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم احلــب •

 واملعـاداة,املـواالة يف اهللا: ر اإليـامنُأوثـق عـ «: من شـعب اإليـامن فقـال
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ـــبغض يف اهللا, واحلـــب يف اهللا, يف اهللا ـــال, » وال ـــن أعطـــى هللا  «: وق , م
: ًاــوقـال أيـض, » فقـد اسـتكمل إيامنـه: وأبغـض هللا,  هللاَّوأحـب, ومنع هللا

 . »  والبغض يف اهللا, يف اهللاُّأفضل األعامل احلب «
ًلــو أن رجــال قــام يعبــد اهللا  «:  عنــه  ريض اهللايقــول عبــد اهللا بــن مــسعود •

 .» َّبني الركن واملقام سبعني سنة لبعثه اهللا مع من أحب يوم القيامة
ــر • ــن عم ــد اهللا ب ــول عب ــنهاميق ــرشكني  «:  ريض اهللا ع ــأرض امل ــى ب ــن بن م

ــشبه هبــم حتــى يمــوت وهــو كــذلك, فــصنع نــريوزهم ومهرجــاهنم : وت
 .»ُحرش معهم يوم القيامة

ــة ملــواالة املــؤمنني ومعــاداة الكــافرين  واآلثــارص هــذه النــصوَّإن •  املوجب
 .وجدت صداها الواضح يف حياة السلف من الصحابة الكرام

 يـوم بـدر ال يبـايل إن وجـد ولـده عبـد الـرمحن  ريض اهللا عنـهفهذا أبو بكر •
, » لــو رأيتــك مــا صــدفت عنــك «: فقــد قــال لــه بعــد إســالمه, أن يقتلــه

 .يعني مل أترك حتى أقاتلك
 .يقتل أباه يوم بدرريض اهللا عنه  وهذا أبو عبيدة عامر بن اجلراح  •
 وثـاق َّ يـويص  األنـصاري أن يـشد ريض اهللا عنـهوهذا مصعب بـن عمـري •

 .تفديه بامهلاَّأخيه املرشك لعل أمه 
ُ عليــه أمــهُّلــحُ حــني ت ريض اهللا عنــهوهــذا ســعد بــن أيب وقــاص •  أن يــرتك ُّ

ً فخرجـت نفـسا نفـسا ,كانـت لـك مائـة نفـساه لـو َّيـا أمـ «: دينه فيقـول ً  
 .» ما تركت ديني
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ــة و • ــو ســفيان ريض اهللا عنهــا هــذه أم حبيب  قبــل –يــدخل عليهــا أبوهــا أب
صــىل اهللا ول اهللا ـــــ فتطــوي عنــه فــراش رس−يف هدنــة احلديبيــةإســالمه 

 .ال جيلس عليهعليه وسلم  حتى 
ــة بالــدينَّإن • بــت الــسلف النــرص هــي التــي أعق,  هــذه املظــاهر االعتزازي

ــا يف أخــذ , والتمكــني ــن ختاذهل ــذا العــرص إال م ــة يف ه ــا هزمــت األم ُوم
 .ومعاداهتا فيام بينها, ومواالهتا للكفار, دينها بقوة

ــضع حب • ــن ت ــى تعــرف أي ــة متكــني مهــام فعلــت حت ــن يكتــب لألم َّول ــُ ا َه
 .وأين تضع بغضها وكرهها ومعاداهتا, َّدها ومواالهتاوو

 .واهدنا سبل السالم, وأصلح ذات بيننا, دنااللهم أهلمنا رش •
        

ــسلمون • ــا امل ــورا : أهي ــسلمني أم ــن امل ــستلزم م ــرباء ي ــوالء وال ــدأ ال ًإن مب
 :منهارضورية 

عنهـا أو إقرارهـا إال ديـن  الـرىض وعـدم ,مجيـع األديـاناالعتقاد بـبطالن  •
ــسلمني حق ــاء غــري امل ــع إعط ــاد َّاإلســالم, م ــم يف االعتق ــد; إذ ال وه التعب

 .إكراه يف الدين
ــصور • ــإن , حتــريم نــرصة الكــافرين عــىل املــسلمني يف أي صــورة مــن ال ف

 .ًفمن خذل مسلام خذله اهللا, املسلم ينرص املسلم
بحيــث يكــون هلــم ســلطة عــىل ,  يف بــالد املــسلمنيللكفــارعــدم التمكــني  •

 .ًفإن الكافر ال يعلو املسلم أبدا, املسلمني
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فإنـه , فلـيس دم املـسلم كـدم الكـافر, رفض املساواة بـني املـسلم والكـافر •
 .ال يقتل مسلم بكافر

فهــذا , بحيــث يعطــون أرسار املــسلمني, حتــريم التجــسس لــصالح الكفــار •
 .ال يفعله إال منافق

ــد أن يقــع بغــضهم يف القلــوب, دم امليــل القلبــي جتــاههمعــ • , بحيــث الب
ـــى وإن تعامـــل  م معهـــم يف الظـــاهر باحلـــسنى, فبغـــضهم ــاملـــسلحت

 .ال يقتيض ظلمهمومعاداهتم 
 .ينهم من ثروات املسلمني وأمواهلم بغري وجه حقحتريم متك •
وحــد و, اللهـم امجـع شـملنا, اللهـم ال متكـن للكـافرين يف بـالد املــسلمني •

 . يا رب العاملنيوانرصنا عىل عدونا وعدوك, صفنا
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٦–אאאא 

ئهم مـن األعـامل العباديـة الكـرب كـاحلج لقد درج الـصاحلون بعـد انتهـا •
 :ةجعوا أنفسهم ضمن ثالث قضايا رئيسوالصيام واجلهاد أن يرا

ــضية األوىل • ــا الق ــل: أم ــول العم ــة إىل اهللا يف قب ــي الرغب ــدم رد, فه , هِّوع
ــادة ــسلم يف أداء العب ــد امل ــد اجته ــرص, فق ــة َوح ــة وموافق ــىل املتابع  ع

وعمـل عـىل إخـالص العمـل , سمعةواجتهـد يف حماربـة الريـاء والـ, السنة
 .هللا تعاىل

ُبـل عملـه أم مل يُ هـذا ال يـدري أقِّفهو مع كل • ًوهكـذا املـسلم دائـام يف , قبـلُ
 .خوف من رد العمل وحبوطه

ــة • ــضية الثاني ــا الق ــصالح: وأم ــل ال ــق للعم ــىل التوفي ــكر اهللا ع ــي ش , فه
ل اهللا بحيث يعتقد املسلم أن ما قـام بـه مـن العمـل الـصالح إنـام هـو بفـض

 أنـه يعمـل َّومـن ظـن, وهـو الـذي أعـان عليـه, ر لهِّفهو املقد, تعاىل وحده
 .باجتهاده وقدرته فقد خاب وخرس

ــة • ــضية الثالث ــا الق ــشعر , فهــي عــدم االعــتامد عــىل العمــل: وأم بحيــث ي
فهــو دائــم الــشعور بالتقــصري يف جنــب , املــسلم أن أعاملــه ليــست بــيشء

 .ًوال ير نفسه أهال لثواب العمل, ويزدري نفسه, حيتقر عمله, اهللا
ُي أحـدا عملـهِّلـن ينجـ «: ويف احلديث • ُ  ?   وال أنـت يـا رسـول اهللا :قـالوا, ً

 .»  برمحته اهللاَُوال أنا إال أن يتغمدين: قال 
ــذا ســي • ــة برمحــة اهللا ُدِّفه ــدخل اجلن ــام ي ــسالم إن ــصالة وال ــه ال ــق علي  اخلل
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 . من األعاملوأعظمفإن رمحة اهللا أوسع , وليس بالعمل, وفضله
, وأعــامل العبــاد مهــام بلغــت ال يمكــن أن تقابــل ثــواب اهللا تعــاىل يف اجلنــة •

ــاد ــري مــن أعــامل العب ــواب اهللا أعظــم بكث ــاد ســبب ,فث ــام أعــامل العب  وإن
وليـست األعـامل مكافئـة لثـواب , لدخول اجلنـة وتفـاوت درجـاهتم فيهـا

 .اهللا يف اجلنة
وإن عــاملهم ,  ألحــد حــسنةَعدلــه مل يبــقفــإن اهللا تعــاىل لــو عامــل عبــاده ب •

 . ألحد سيئةَبفضله مل يبق
 ِّيــا داود بــرش « :  عليــه الــسالم ِّى إىل نبيــه داودحــويف اخلــرب أن اهللا أو •

ــصدقني ــذر امل ــذنبني وأن ــا داود, َّامل ــب منه ــال, فعج ــرش  : وق ــا رب أب ِّ ي
ــذر املــصدقني? قــال  ــه ال يت, نعــم: َّاملــذنبني وأن عــاظمني بــرش املــذنبني أن

دقني أين ال أضــع عــديل وحــسايب عــىل عبــد إال َّوأنــذر املــص, غفــرهأذنــب 
 .» هلك

ــسلمون  • ــا امل ــذ: أهي ــاء اهللا أن يع ــو ش ــه ِّول ــل أرض ــامواته وأه ــل س ب أه
َمحَولــو ر, هبم وهــو غــري ظــامل هلــمَّلعــذ  هلــم مــن ًام لكانــت رمحتــه خــريُهــِ

 .أعامهلم
يـست بكثـرة األعـامل وإنـام ومن هنـا نـدرك أهيـا املـسلمون أن الفـضائل ل •

ــة خ ــاىل ُلُبدرج ــاء, وصــها هللا تع ــرشك والري ــوائب ال ــن ش ــالمتها م , وس
 .وموافقتها للسنة

, ســددوا وقــاربوا «:  صــىل اهللا عليــه وســلم ويف احلــديث يقــول الرســول •
يعنــي , »  تبلغــواَ القــصدَوالقــصد, ويشء مــن الدجلــة , واغــدوا وروحــوا
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د يف أول ُّمــع يشء مــن التعبــ, دال فيهــااجتهــدوا يف ســداد األعــامل واالعتــ
 يبلــغ العبــد  يف كــل ذلــك مــع االعتــدال ,وبعــض الليــل, النهــار وآخــره

 .آماله
ــ «: ويف احلــديث • ــسـإن هــذا الدي ــ, ر ـــُن ي ــَّادـــشُولــن ي ـــ أحَنـ الدي ٌد ـ

 .» إنكم لن تنالوا هذا األمر باملغالبة «: ً أيضا ويف احلديث, » إال غلبه
بلـــغ الـــسلف مـــا بلغـــوا بكثـــرة األعـــامل وإنـــام بمتـــابعتهم وهلـــذا مل ي •

 .وبأشياء وقرت يف قلوهبم, وقصدهم
ــرية • ــصاحلة الكث ــاألعامل ال ــام ب ــيمن ق ــيس العجــب ف ــام العجــب , فل وإن

ل وســبق ا لركــب بــيشء وقــر يف قلبــه, كحــال أيب فــيمن اقتــصد يف األعــام
 .بكر ريض اهللا عنه

ــوالكمإن اهللا ال ينظــر إىل  «: ويف احلــديث • ــر إىل , صــوركم وأم ولكــن ينظ
ينظـر إىل مـا وقـر يف قلـوبكم مـن درجـات الـصدق ,  »قلوبكم وأعاملكـم

 .وينظر إىل موافقة أعاملكم للسنة وليس إىل كثرهتا, واإلخالص
ــاركW  بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم ,أعــوذ بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم • بت

 الَّـِذي خلَـق الْمـوت       *ِذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شـيٍء قَـِدير           الَّ
فُورالْغ ِزيزالْع وهالً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو K 

        

ــسلمون  • ــا امل ــوب: أهي ــسري القل ــع ب ــرة يقط ــفر اآلخ ــسري , ُإن س ــيس ب ول
ــدان ــده إال اجلــوع والتعــب, األب ــن جه ــه م ــيس ل ــائم ل ــرب صــائم ق , ف
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 .َّورب طاعم نائم قد بلغ أعىل املنازل
ــائامَألن أبيــت «: ف بــن عبــد اهللاِّيقــول مطــر • ْوأصــ, ً ن َّبح نادمــا أحــب إيل ُ ُ ًَ

ْمن أن أبيت قائام وأص ُ ْبح معً  .» ًجباَ
مـا دام , لقد رتب اهللا هلذه  األمـة خاصـة عظـيم األجـر عـىل قليـل العمـل •

فـإن مـن صـىل الفجـر والعـشاء يف مجاعـة فكـأنام , ًالعمل خالـصا هللا تعـاىل
,  شـهر فكـأنام صـام الـدهرِّن كـلمـومـن صـام ثالثـة أيـام , هَّقام الليل كل

 . الشاكر له أجر الصائم الصابرُمِوالطاع
ــر اهللاٌفحــري • ــام أم ــالفرائض ك ــوم ب ــسلم أن يق ــن , بامل ــد يف يشء م  وجيته

 . إىل إصالح قلبه بعد ذلكثم يلتفت, النوافل يف غري ابتداع
ثـم عكـف عـىل ,  عـن املحرمـات والتـزم الواجبـاتَّبارك اهللا يف عبد كـف •

 .فهذا خري له من كثري عمل,  يصلح فسادهقلبه
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٧–א 

• ــ ــؤمن يتقل ــزال امل ــريَّي ــةْب يف س ــات العبودي ــني مقام ــن : ه إىل اهللا ب م
 .والرىض ونحوها, والصرب, واملراقبة , والتوكل, اإلخالص

ــدا هللا • ــزال املــؤمن عاب ــه, ًفــال ي ــذلال ل ــراده, ًمت ال ينفــك عــن , ًخاضــعا مل
 .ذلك حتى املامت

الــذي أمــر اهللا , مقــام الــشكر: وإن مــن أعظــم مقامــات العبوديــة هللا تعــاىل •
K  ِلي والَ تكْفُروِنواشكُرواWْتعاىل عباده به فقال 

وِإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَِئن شـكَرتم َألِزيـدنكُم ولَـِئن          Wوقال سـبحانه وتعـاىل •
ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر K 

: تعــاىل كــام قــال, تدراجــــــــم باالسـد اهللا الكــافرين بالنعــــــَّوقــد توع •
     َـونلَمعثُ الَ ييح نم مهِرجدتسنس ,يف تفـسري قـال سـفيان الثـوري 

ــة ــيهم«: هــذه اآلي ــسبغ عل ُن ــنعمُ ــشكرُونمــنع,  ال ويف هــذا يقــول , » ُهم ال
ُإذا رأيـت اهللا عـز وجـل يعطـي العبـاد مـا «: الرسول صىل اهللا عليه وسـلم
 .» ٌفذلك استدراج هلم منه, يشاؤون عىل معاصيهم إياه

ُإن اهللا عـز وجـل ليمتـع بالنعمـة بـام  «:  البرصيوقال احلسن • فـإذا مل , شـاءِّ
ًيشكر قلبها عذابا  ُ«. 

ــو حــازموقــال  • ــابع نعمــه عليــك وأنــت  «: أب إذا رأيــت اهللا عــز وجــل يت
 .أي انتبه من انتقامه, » تعصيه فاحذره
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أي حـافظوا , »قيـدوا الـنعم بالـشكر « : وهلذا يقول عمـر بـن عبـد العزيـز •
 .عىل النعم بشكر املنعم

 نعمـة ُّوكـل, لن ينقطـع املزيـد مـن اهللا مـا مل ينقطـع الـشكر: أهيا املسلمون •
بــني , واملــسلم عــىل خــري مــادام بــني أمــرين, ب مــن اهللا فهــي بليــةِّرال تقــ

 .ومن شكر فإنام يشكر لنفسه, وبني ذنب يستغفر منه, نعمة يشكرها
 ُهَ الــشكر نــصفَّفــإن,  اإليــامننــصف ولــئن كــان الــصرب  :أهيــا املــسلمون •

َأعطيوأفضل ما , آلخرا  .ًا شاكرًا وقلبًا, ذاكرًالسان:  العبد ُ
َألن أعــاىف فأشــكر «: ف بــن عبــد اهللا يف فـضل الــشكروقـال مطــر • ُّأحــب , ُ

 . » بتىل فأصربُأ  أنَّإيل من
فـالعجز عـن , هـو الـشعور بـالعجز عـن شـكر النعمـة: إن حقيقة الـشكر •

 .ًفال تر نفسك أهال للنعمة, الشكر هو عني الشكر
وأصـغر نعمـة , يـا رب كيـف يل أن أشـكرك «:  عليـه الـسالم قال موسـى •

ــهوضــعت ــيل كل ــا عم ــاز هب ــك ال جي ــن نعم ــدي م َّها عن ــال  ? ُ ــاه : ق فأت
 يعنـي حـني شـعرت بـالعجز عـن ; » أن يا موسـى اآلن شـكرتني: الوحي

 .الشكر أمام نعم اهللا تعاىل فقد شكرت
,  هبـــاَثُّوالتحـــد,  نعـــم اهللا تعـــاىلَذكـــر: إن مـــن مـــستلزمات الـــشكر  •

مـا  «: ىل اهللا عليـه وسـلمفقـد قـال الرسـول صـ,  هبا إىل اهللا تعاىلَوالرجوع
 عـىل عبـد نعمـة يعلـم أهنـا مـن عنـد اهللا عـز وجـل إال َّأنعم اهللا عـز وجـل
 .» كتب اهللا له شكرها

وإال فكيـف يكـون , هـو تـرك املعـايص: إن خري ما قيـل يف حقيقـة الـشكر •
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 .وهو يعصيه بنعمه, ًالعبد شاكرا هللا
ــالتزمو • ــشكر ف ــام ال ــوا , هولقــد عــرف أهــل التقــو والــصالح مق وعمل

ًه بأنــه كــان عبــدا ُّوصــفه ربــعليــه الــسالم فهــذا نبــي اهللا نــوح , بمقتــضاه
 مل يـأت عـىل ,اعملُـوا آلَ داوود شـكْرا     :وملا قيـل آلل داود, ًشكورا

ٍالقوم ساعة إال وفيهم مصل  .هللا تعاىل ٌ
ــول • ــسالم يق ــه ال ــان داود علي ــو أن «: وك ــسانني ِّ لكــلَّإهلــي ل َّ شــعرة يف ل

ًيسبحانك بالليل والنهار ما قضيت نعمة من نعمك ُ «. 
ً فقـد كـان شـاكرا − صـىل اهللا عليـه وسـلم – وأما حبيب احلق سيد اخللـق •

 َّإن «: مـرة فقـال لـهعيـه الـسالم جـاءه جربيـل فقـد ,  أحوالـهِّهللا عىل كـل
م عليـك سـلمت َّ ومـن سـل,من صىل عليـك صـليت عليـه: يقول لك اهللا 
 . تعاىلً شكرا هللا صىل اهللا عليه وسلم فسجد رسول اهللا, » عليه

,  قــدماهَرَّ حتــى تتفطــ يف صــالة الليــلوكــان عليــه الــصالة والــسالم يقــوم •
َلمُفإذا ك ًأفال أكون عبدا شكورا «:  يف ذلك قالِّ ً «. 

ــرأ الرســول صــىل اهللا عل • ــرمحن عــىل أصــحابه ق ــرة ســورة ال ــه وســلم م ي
ُّللجــن كــانوا , ًمــايل أراكــم ســكوتا «: حتــى إذا فــرغ قــال, فاســتمعوا لــه

 ? مـا قـرأت علـيهم مـن مـرة فبـأي آالء ربكـام تكـذبان, ًأحسن مـنكم ردا
 .» بِّ نكذِّوال بيشء من نعمك يا رب: إال قالوا 

م حـديث ون حتـى الـصباح لـيس هلـــــولقد كـان بعـض الـسلف جيلـس •
 .َّ, لعلهم أن يوفقوا إىل شكرهاإال ذكر نعم اهللا تعاىل عليهم

وأمـا , َّنة اهللا علينا أن جعل نعمـه عـىل العبـاد عـىل قـدره وعظمتـهمإن من  •
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بـه فعـىل قـدرنا وحـدود اسـتطاعتنا, وهـذا مـن رمحتـه فنـا ِّلُالشكر الذي ك
 .َّجل وعال

ــاس • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــكروا رب, ف ــمَّواش ــ, ك ــنعمف ــدوم ال ــشكر ت , إن بال
 .وبالكفر تزول

        

َّوحيبـ, قيقـة حتـى خيـضع هللا تعـاىلًإن العبد ال يكون شـاكرا عـىل احل • ًه حبـا ُ
ها إال َثـم ال يـستعمل,  هبـا عليـهَثنـيُوي, ه لـه بنعمـه عليـَثم يعرتف, ًصادقا

 .يف رضاه
ــستلزم كــل • ــشكر ي ــام ال ــا كــان مق ،אَّقــل:  هــذه الــرشوطَّومل

Kوقَِليلٌ من ِعباِدي الشكُور:فقد قال اهللا تعاىل, وكثر الكافرون 
وال ينظــر , أن ينظــر العبــد يف الــنعم ملــن دونــه: ُإن ممــا يعــني عــىل الــشكر  •

كثــر ُوأن ي, فــإن الــذكر طريــق الــشكر, كثــر مــن الــذكرُوأن ي, ملــن فوقــه
, فــإن مــن كــتم النعمــة فقــد كفرهــا, ذكــر الــنعم التــي أنعــم اهللا هبــا عليــه

 .ومن ذكرها فقد شكرها
 ْجيعلــهحــني مل ,  نعمــة اإلســالم لــو أن أحــدنا استحــرض :أهيــا املــسلمون •

ــيا ــرصانيا وال جموس ــا وال ن ًاهللا هيودي ً ــن مجــوع ,ً ــاره اهللا , واصــطفاه م  اخت
,  عــن دينــهَّ ثــم استحــرض تثبيــت اهللا لــه عــىل اإلســالم فلــم يرتــداخللــق,

  هذه النعمة عليه?َّ حقَيـِّ شكر هذا الذي حيتاجه ليوفُّفأي
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٨–אא 

ــة  • ــريةحقيق ــسألة , كب ــا العقــول: عظيمــةوم ــا , حــارت فيه وطاشــت فيه
ـــدارك,,األذهـــان ـــدها امل َ وعجـــزت أمامهـــا األفهـــام, وانقطعـــت عن ََ   

 .ٌال يعرف أحد من األحياء حقيقتها
ال يعرفهــا عــىل احلقيقــة إال مــن ,  مــصيبة املــوت إهنــا,ا حقيقــة املــوتإهنــ •

ــا ــا, ذاقه ــرف الن ــك ال يع ــاة, وهيل ــذهب باحلي ــه ي ــوت إال أن ــن امل ُس م
 .األبدان

وجتربــة ,  وفتنــة وذهــول وهــول,إن املــوت خطــر عظــيم: أهيــا املــسلمون •
 ., ولكن البد هلم منها, يف يوم قادمفريدة ال يعرفها األحياء

أَينمـا  :ً أيـضا وقـال، كُلُّ نفْـٍس ذَآِئقَـةُ الْمـوتِ      :هللا تعاىلقال ا •
K تكُونواْ يدِرككُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة 

ر ِّكثـُوي,  الكثـريُلِّفقـد كـان يقلـ, لقد فعل املـوت فعلـه يف نفـوس الـسلف •
 . احلزينِّسيلُيو, ص الفرحِّوينغ, القليل

 إهنـا : فقـالوا, مـرة جنـازة فقـام هلـاصـىل اهللا عليـه وسـلم رأ رسول اهللا  •
 .» ا رأيتم اجلنازة فقوموا فإذ,إن املوت فزع «: فقال, جنازة هيودية

 ولكـن هلـول , الـدنياِّ ولـيس ذلـك حلـب,وقد كان السلف هيـابون املـوت •
 . عند السؤال وعدم الثبات, وخوف الفتنة, املطلع

ــض • ــا احت ــرةــُمل ــو هري ــه ر أب ــ,  بكــى  ريض اهللا عن ــا ي: لـفقي ـــبكيُم  ?كـ
, ة زاديَّد سـفري وقلـْعـُولكـن عـىل ب, ما أبكي عىل دنيـاكم هـذه  «: فقال
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ــهـيت يف صــعود ومهبطـــفــإين أمــس ــة أو ن فــال أدري إىل أهيــام , ارـ إىل جن
 .»ذ يبــُيؤخ

ــر  • ــن عم ــد اهللا ب ــوت عب ــرض امل ــا ح ــنهام ومل ــىريض اهللا ع ــل,بك    : فقي
َ وضغطة القرب,رت سعد بن معاذَّتذك «: فقال? ما يبكيك  َ ْ «. 

 :  قـال ? يبكيـك مـا: فقيـل,وهذا إبراهيم النخعي ملـا حـرضه املـوت بكـى •
 .»  ال أدري باجلنة يبرشين أم بالنار,انتظر ملك املوت «
باإلكثـار مـن ذكـر صـىل اهللا عليـه وسـلم  لقد أمر الرسـول  :أهيا املسلمون •

ــوت ــه, امل ــا أمام ــسان م ــسى اإلن ــى ال ين ــدنيا, حت ــاة ال ــستهلكه احلي  , فت
  ,لــذاتأكثــروا مــن ذكــر هــاذم ال «:  فكــان يقــولله عــن احلقيقــة ,َغْشَوتــ

ــره أحــد يف ضــيق إال وســ ــا ذك ــه م َّفإن ــره يف ســعة إال ضــيقها , عهَُ َّوال ذك ُ
 .» عليه

, وأحــزم ن أكــيس النــاسعــئل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ُوملــا ســ •
ــاس  ــالالن ــر «: ق ــوتُأكث ــرا للم ــوت, ًهم ذك ــتعدادا للم ــرهم اس , ًوأكث

 .»  وكرامة اآلخرة,ذهبوا برشف الدنيا, أولئك األكياس
ــلم  • ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــصيحة رس ــذون بن ــسلف يأخ ــان ال وك

ــوت ــر امل ــرون ذك ــوري,فيكث ــفيان الث ــن س ــصة ع ــال قبي ــى ق ــا «: ُ حت م
ًومـا رأيـت أحـدا كـان , ًجلست مع سفيان الثـوري جملـسا إال ذكـر املـوت

 .» ًأكثر ذكرا للموت منه
 ُلــو فــارق ذكــر املــوت قلبــي خلــشيت أن «: ُوكــان ســعيد بــن جبــري يقــول •

 .» َّيفسد عيل قلبي
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ــيهم • ــه ف ــسلف يفعــل فعل ــد ال ــال احلــسن;وكــان ذكــر املــوت عن   فقــد ق
ًيها لذي لب فرحا فلم يرتك ف, فضح املوت الدنيا  «: البرصي  ِّ«. 

َّ قـل  :مـن أكثـر مـن ذكـر املـوت «: يقـولريض اهللا عنـه  وكان أبو الدرداء  • َ
ُفرحه  ُوقل حسده, ُ ُ َّ «. 

فقـد كـان حممـد بـن , إذا ذكـر املـوت اضـطربوهلذا كان بعـض الـسلف  •
 .النرض إذا ذكر املوت اضطربت مفاصله

ْوكان احلسن بن صالح إذا قيل لـه صـف لنـا غـسل امليـت ال يـستطيع مـن  •
 .كثرة البكاء

 : وكـان يقـول, وكان اإلمام أمحـد بـن حنبـل إذا ذكـر املـوت خنقتـه العـربة •
 .» اخلوف يمنعني الطعام والرشاب «
َّمد بن املنكـدر ذات ليلـة يـصيل فمـر بآيـة فبكـى واتـصل بكـاؤه ومل قام حم •

ُوانعقد لسانه, يسكت ًه فـدعو صـديقا لـه ُ عليـه أهلـَ فخـيش عـن الكـالم,ُ ُ
مــررت :  قــال  ? مــا يبكيــك:فــسأله, ام جــاءه هــدأ لــف,  حــازماُيــسمى أبــ
، اللَِّه ما لَـم يكُونـوا يحتـِسبونَ        وبدا لَهم من  :بقوله تعـاىل
ف ِّ أتينـا بـك لتخفـ :ُهُفقـال أهلـ, وأخـذا يتجاوبـان البكـاء, أبو حازم معه

 .ْعنه فزدته
بـل مـا حالنـا مـع ,  حـال اخللـف هـوهذا حـال الـسلف فـام: أهيا اإلخوة  •

 ؟املوت واالستعداد له
ــص • ــعٌةَّق ــن الواق ــه :  م ــال أقارب ــربع بإدخ ــالح يت ــديق ص ــا ص ــان لن ك

 ,َّكثـر مـن ذلـك رغبـة يف اخلـري ورقـة القلـبُوكـان ي, مُهَوأصدقائه قبـور
ــه يف إدخــال ميــت هلــم قــربههَويف ذات يــوم شــارك فقــال لــه,  أحــد أقارب
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 ? » كم تأخذ عىل الرأس « : ِّ يف هذا املوقف املؤثر يداعبهُقريبه
ــوة  • ــا اإلخ ــز: أهي ــذي ال هت ــو ُهُّإن ال ــوت فل ــرب امل ــرآن وال خ ــات الق  آي

ــتناطحــت أمامــه اجلبــال ــه, فإن ــأثرَّ, وتراقــصت بــني يدي  ,  بــيشءَّه لــن يت
 .ُحتى حيرضه ملك املوت

حتى ِإذَا جـاء أَحـدهم الْمـوت قَـالَ       :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
  بوِن  رِجعار*               ـوـةٌ هـا كَِلمهكَـالَّ ِإن كْترا تا ِفيماِلحلُ صملِّي أَعلَع  

 Kقَاِئلُها وِمن وراِئِهم برزخ ِإلَى يوِم يبعثُونَ

 
        

َّ حــي ال مفــر ِّوأمــر الزم لكــل, املــوت حقيقــة البــد منهــا: أهيــا املــسلمون  •
 . والتنايس فلامذا الغفلة والتسويف, منه

ــام • ــسبعني ?ف ــستني وال ــاء ال ــاء األربعــني ذا ينتظــر أبن ــاذا ينتظــر أبن ــل م  ب
 .ز بني صغري وال كبريِّ املوت ال يمي فإن ? والشباب

مـا الـدنيا يف  «: قـال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمكام  زائل ٌضَرَالدنيا ع •
ُاآلخرة إال مثل ما جيعل أحد  .»  يف اليم فلينظر بم يرجعُهَعَكم إصبُ

 فقـد قـال الرسـول  , البـد مـن الـصرب عنـد نـزول املـوت :أهيا املـسلمون •
ُ تنـزع نفـس, حـالِّاملؤمن بخـري عـىل كـل «: صىل اهللا عليه وسلم ُه مـن بـني ُ

 .» ُد اهللا عز وجلَجنبيه وهو حيم
ــصدمة  • ــد ال ــصرب عن ــان ال ــه ك ــه أو أحباب ــبعض أهل ــوت ب ــزل امل وإذا ن

 . وقدرهوالرىض بقضاء اهللا, األوىل
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ُخيفــف املــصاب; : وذكــر املــصيبة بوفــاة الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم  • ِّ
 .ظم املصائب أعفإن مصيبتنا فيه

ــسخط • ــزع وال ــوب واجل ــق اجلي ــا ش ــن وأم ــك م ــإن ذل ــة ف ــر اجلاهلي   أم
 .املمنوع
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٩–אאא 

املـسلمني, حـني اختـارهم م نعمـة أنعـم اهللا هبـا عـىل القرآن الكـريم أعظـ •
 .هلذا الكتاب, واختار الكتاب هلم

َانقطـع بعـده الـوحي, فـال وحـي إىل قيـام , ن اهللا لعبـادهوهو آخر رسالة م •
 .الساعة

 , ال جيـري عليـه  إىل آخـر الـدهرًا حمفوظـًاجـزْومن فـضل اهللا أن جعلـه مع •
ِإنا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر       :قال تعـاىل تبديل, وال تغيري, وال حتريف, كام 

K وِإنا لَه لَحاِفظُونَ 
ــه  • يشء مــن العبــث الــذي طــرأ عــىل الكتــب مــن ال يمكــن أن يطــرأ علي

 .َّقبله; حني تكفل اهللا تعاىل بحفظه
 ن للبــرشية إىل آخــر الــدهر, ال يــستطيعوٌ قــائمٍدهــو حتــكــريم القــرآن الو •

 .من مثل سورهمعارضته, أو اإلتيان بمثله, أو حتى بسورة واحدة 
 ً لقـد حـو  القـرآن علومـا ومعـارف كثـرية كلهـا إعجـاز:أهيا املـسلمون •

 : منهاوعظمة
ـــدة− ـــه, صـــفات اهللا: العقي ـــب, أفعال ـــامل الغي ـــايض: ع , احلـــارض, امل

 .املستقبل
 ومـا خلـق اهللا فيـه مـن العجائـب,  وما فيه مـن العـوامل العظيمـة :الكون−

 .والغرائب
ــسان− ــه: اإلن ــشأة األوىل, وحقيقت ــت الن ــف كان ــه , وصــفاته, وكي ورحلت

 .إىل اآلخرة
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 .واألنبياء مع أممهم, وما حوته من أخبار السابقني: القصص−
 .والتحذير من الرش, واإلرشاد, والوعظ,  والرتهيبالرتغيب,−
 .سرية الرسول األعظم عليه السالم منذ بداية الدعوة وحتى الوفاة−
ــاب− ــل الكت ــاب أه ــه خط ــصار,في ــود والن ــن اليه ــ م ــة احلج ة َّ وإقام

 .عليهم
 ويف كـل زمـان,  اخللـق ِّلعنـرص اإلنـسان مـن كـل, فيه خطاب لإلنـسان−

 .ومكان
,  كـــشف عنهـــا العلـــم احلـــديث يف الفلـــك,فيـــه معجـــزات علميـــة−

 .الطب ونحوهاو, والبحار
 التـي ال يمكـن أن تقـوم بـل هـو دسـتور كامـل لألخـالق, فيه األخالق−

 .حضارة إال هبا
 .املنافقون, الكفار, الشيطان: فيه خرب األعداء−
ـــاس− ـــاة الن ـــضبط حي ـــي وضـــعها اهللا ل ـــدة الت ـــرشيعة اخلال ـــه ال , في

 .وإصالحهم
والفـالح ,  مـن معـاين اهلـدً معنـىَّ لقد حو القـرآن كـل :أهيا املسلمون •

 .واخلري ملن آمن به واتبعه
ــــ هـــذه اخلـــريات فقـــد جعـــل اهللا لقارئِّومـــع كـــل • ــــه عظــ يم ــــــ

 فإنـه يـأيت يــوم ,اقــرأوا القـرآن «:  والثـواب, ويف احلـديث رــــــــــاألج
 .» ًالقيامة شفيعا ألصحابه
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ــضا  • ــديث أي ــسنة «: ًويف احل ــه ح ــه ب ــاب اهللا فل ــن كت ــا م ــرأ حرف ــن ق  ,ًم
ــاواحلــسن ــول أمل , ة بعــرش أمثاهل حــرف , ولكــن ألــف حــرف, والم ال أق

 .» حرف, وميم حرف
أعطيتــه : مــن شــغله القــرآن وذكــري عــن مــسألتي  «: ًويف احلــديث أيــضا  •

 .» ُأفضل ما أعطي السائلني
فــإن منزلتــك عنــد , ل يف الــدنياِّل كــام كنــت ترتــِّاقــرأ ورتــ «: ويف احلــديث •

 .» آخر آية تقرأها
استــشعار : , منهــاللقــرآن آداب البــد للقــارئ أن يراعيهــا: سلمونأهيــا املــ •

ــ ــالم اهللا وخطاب ــه ك ــارةو, ُهُأن ــدثالطه ــن احل ــسواكو,  م ــتقبال و, ال اس
 . وعدم رفع الصوت,االعتدالو, التدبرو, طهارة املكانو, القبلة

 ِذين يتلُونَ ِكتـاب اللَّـِه وأَقَـاموا       ِإنَّ الَّ :أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
               ـوربةً لَّـن تـارـونَ ِتججرةً يالِنيعا وِسر ماهقْنزا رأَنفَقُوا ِممالةَ والص* 

كُورش غَفُور هِلِه ِإنن فَضم مهِزيديو مهورأُج مهفِّيوِليK 

        

 :هل استشعر املسلمون النعمة هبذا الكتاب •
ــل اس− ــاىل ه ــوىل اهللا تع ــني ت ــديل, ح ــه دون تب ــة يف حفظ ــشعروا النعم ت

 .ذلك  ?
 ?ختصاصهم به دون غريهم من األممهل استشعروا النعمة يف ا−
  عتـــدل دون إفـــراط أو تفـــريط روا النعمـــة يف هنجـــه املــهـــل استـــشع−

 أو غلو ?
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 ?ريهل استشعروا النعمة يف رمحته ورفعه للحرج حني جاء بالتيس−
 ? وتوحيد األمة,هل استشعروا النعمة يف حسمه للخالف−
غار يف الــص ههــل استــشعروا النعمــة يف وضــوحه وسالســته حتــى حفظــ−

َّالكتاب ُ? 
ــق− ــو احل ــه ه ــة يف كون ــشعروا النعم ــل است ــقَّه ــه ,  َ املطل ــل في   ال باط

 ?وال عوج
 . هبذا الكتاب العظيمةإن قارئ القرآن البد أن يستشعر النعمة •
ؤثر فينـا القـرآن كـام أثـر يف ُملـاذا ال يـ: أل أنفسنا السؤال الكبـريْنسْثم ل •

 السلف?
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١٠–אא 

أن يقـبض  عليـه الـسالم أمـر جربيـل : ًملا أراد اهللا أن خيلق بـرشا مـن طـني •
ىل شـكل هـذه فجـاء اخللـق عـ, من مجيـع أنحائهـا, قبضة من طني األرض

 .القبضة يف أشكاهلم وألواهنم وطبائع أخالقهم
, وأســجد لــه مالئكتــه, خلقــه بيــده : كرامــة اإلنــسانتعــاىل وملــا أراد اهللا  •

 .وأسكنه جنته
: ك املتعبــد بــني املالئكــةِّويف الوقــت نفــسه ملــا أراد اهللا فتنــة إبلــيس املتنــس •

 .ابتاله بالسجود آلدم
فــآثر العــصيان ,  الكــرب واحلــسد والغــريةفثــارت يف نفــس إبلــيس نــوازع •

 .الكفر عىل اإليامناختار و, عىل الطاعة
فقـال كـام حكـى اهللا , َّوقد برر إبليس امتناعـه عـن الـسجود بـرشف أصـله •

K َنا خير منه خلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍنيأ:عنه 
 وأمهلــه ,وأخرجــه مــن امللكــوت األعــىل, وعنــدها طــرده اهللا مــن رمحتــه •

 . املستخلفة يف األرض آدمةليكون فتنة لذري, إىل يوم البعث
: الفـاجرة اآلثمـة أعلـن أمـام الـرب خطتـه:اءـــــفلام ضـمن إبلـيس البق •
ِني  قَاتيا أَغْولَ فَِبم      ِقيمتسالْم اطَكِصر منَّ لَهدـن       *َألقْعم مهـنآلِتي ثُـم 

                ِجـدالَ تو آِئِلِهمـمـن شعو ـاِنِهممأَي ـنعو لِْفِهـمخ ِمنو ِديِهمِن أَييب
اِكِرينش مهأَكْثَر K 

 اخرج ِمنها مـذْؤوما مـدحورا لَّمـن تِبعـك          قَالَ :ها قال الـربوعند •
ِعنيمأَج ِمنكُم منهألنَّ جَألم مهِمن K 
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 حـني كانـا ;ه إبلـيس بكيـده لألبـوين ينـتقم مـنهامَّومن هـذا الوقـت توجـ •
 . وطرده من رمحة اهللا,ًسببا يف فتنته

ُوكــان أول مــا هي •  ,تــه بــاحللف هلــامَّفكانــت خط,  مــن اجلنــةهامَإخــراج: ُهُّمــُ
 . املمنوعةُاألكل من الشجرة: والقسم بأن الطريق للخلد

ــه أن • ــن آدم وزوج ــا ظ َّوم ُ ُ ــنَّ ــدا يمك ــا ً أح ــاهللا كاذب ــف ب ــت , ًأن حيل فكان
 .جرة والوقوع يف املعصيةالفتنة باألكل من الش

 مـن َامُهَثـم إخـراج, َامِـهِ انكـشاف عوراتـ: شؤم املعـصية علـيهامُوكان أول •
 .مع إبليس إىل األرضبعد ذلك  َامُهَثم هبوط, اجلنة

حتــى ينــزال إىل :  كافيــة لبقــائهام يف اجلنــةِهِومل تكــن توبــة آدم وزوجــ •
 . واهلم والنكدالشقاء:  من  فيها فيذوقا,األرض

هــا يف الكتــب ُإن هــذه القــصة التــي تــواترت أخبار: أهيــا املــسلمون •
مــن  − يف احلقيقــة – هلــي  :َّوجــاءت يف القــرآن الكــريم مفــصلة, الــساموية

ــرب ــصادق املع ــواقعي ال ــرآين ال ــصص الق ــم الق ــة ِّأعظ ــر الغواي ــن خط  ع
  ?فأين كان آدم وأين أصبح, الشيطانية عىل اإلنسان

 واحــد مــن ذريتــه ِّ لكــلٌحاصــل: الفتنــةإن مــا حــصل آلدم وزوجــه مــن  •
 .يف صور ومواقف خمتلفةمن بعده 

, والــرتدد يف إيامنــه, فمــن النــاس مــن يفتنــه الــشيطان بالــشك يف عقيدتــه •
 . فيقع يف الردة والضالل املضلة,حتى تتمكن منه الشبهات

ــ • ــانوا أهــلفكــم مــن أن ــام,  صــالح واســتقامةَاس ك ــشيطان ازف ل هبــم ال
 .ً من أشد الناس ضالال وفتنةحواأصببغوايته حتى 
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ــشهوات • ــشيطان بال ــنهم ال ــاس مــن يفت ــا هلــم, ومــن الن ــ, ِّفيزينه هم ِيِّويمن
 .حتى إذا وقعوا فيها مل خيرجوا منها, بالتوبة

 مـدمن ً, فـام لبـث طـويال حتـى أصـبحفكم من شـارب مخـر بـدأ بجرعـة  •
 ذلــك رصيــع  بعــد, ثــم هــووكــم مــن مــدمن خمــدرات بــدأ بحبــة, مخــر
 .ِّن, قد أرسه املخدرمدم

 ال يـصرب عـن بـهفـإذا , أو نظـرة عـابرة, ٍوكم من زان بـدأ بمكاملـة هاتفيـة •
 . ولو مع أقبح الناس وأرذهلم,الزنا

فــام لبــث أن أصــبح , وكــم مــن رشيــف صــالح هتــاون يف خمالطــة املــردان •
 .ال جيد متعته إال يف األدبار املحرمة, ًمفتونا 

 فتــدرج بــه الــشيطان حتــى , قليــل املــالوكــم مــن نزيــه زاهــد هتــاون يف •
 . وأكلة أموال اليتامى واملساكني,أصبح من أكلة الربا

ــُّفكــل • ــه, قــتىل للــشيطانـهمُ هــؤالء وأمثال ــنهم ,  قــد رصعهــم بغوايت وفت
 ومــن مــرىض ,فــانظروا إىل املــرصوعني مــن مــدمني املخــدرات, بزخرفــه
مـن الغـاوين و ,بـور ومـن عبـدة الق,اد الـدرهم والـدينارَّومن عبـ, اإليدز

 .من أهل الفن والطرب والغناء والرقص
ــة الــشيطان يف أهــل الكفــر مــن اليهــود  • وانظــروا أهيــا املــسلمون إىل غواي

ــافقني, املالحــدةووالنــصار والــوثنيني  ــه يف املن , وانظــروا إىل عظــيم فتنت
ال يـــستحون مـــن الكـــذب , الـــذين أظهـــروا اإليـــامن وأبطنـــوا الكفـــر

ولَقَد ذَرأْنا ِلجهـنم كَـِثريا مـن       : العظيم إذ يقـولوصدق اهللاواخلداع, 
  ماِإلنِس لَهو ـا              الِْجنونَ ِبهـِصربالَّ ي نـيأَع ـملَها وونَ ِبهفْقَهالَّ ي قُلُوب
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نعاِم بـلْ هـم أَضـلُّ أُولَــِئك         ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ ِبها أُولَـِئك كَاألَ      
 K هم الْغاِفلُونَ

        

ــسلمون • ــا امل ــست خ :أهي ــشيطان لي ــة ال ــافق ًاصــة إن غواي ــافر أو املن  بالك
هيــدف ألن يكونــوا معــه يف ,  واحــد مــن ذريــة آدمِّوإنــام هــي شــاملة لكــل

ــسعري ــإن ع, أصــحاب ال ــَزَجــَف ــل م ــك ريض بالقلي ــصياهنم ن عــن ذل  ع
 .وأخطائهم

نظـر كـم ا, ِهِفأين أنت أخي املـسلم مـن احلـذر مـن غوايـة إبلـيس وأعوانـ •
 .ْيدك, ورجلكرك, وونظ, ولسانك, كلبمن ق, نال إبليس منك

 ثــم عظمــت وتفاقمــت ونقلــت , ربــام بــدأت يــسرية,وإنــام هــي خطــوات •
يــا :ًوصــدق اهللا إذ يقــول حمــذرا املــؤمنني, صــاحبها إىل دركــات بعيــدة

ـ                واِت أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِبعـوا خطُـواِت الـشيطَاِن ومـن يتِبـع خطُ
 K الشيطَاِن فَِإنه يأْمر ِبالْفَحشاء والْمنكَِر

ــه لكــم باملرصــاد,فــاتقوا اهللا يف أنفــسكم واحــذروا مكائــد الــشيطان • ,  فإن
 . واحلذرًفكونوا أنتم له أيضا باملرصاد والعداوة
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١١–אא١٤٢٥ 

ِوأذن هلـــم أن يـــسكنوا هـــذه األرض, خلـــق اهللا بنـــي آدم • , ويعمروهـــا, َ
 . وينعموا بكنوزها,ويأكلوا من خرياهتا

ـــزمهم املـــوىل • َّ عـــز وجـــلوأل   , دوهِّويوحـــ, يعبـــدوه مقابـــل ذلـــك أن َّ
 . أطاعوه باملزيد من اخلري والفضل همووعدهم إن, وال يعصوه

 نويــستمتعو,  مــن خرياهتــانفــانطلق بنــو آدم يف هــذه األرض يــأكلو •
 . بحارهان وخيوضو, دواهبانِّخروسوي, َّبمدخراهتا

ــذه األرض • ــسان يف ه ــه اإلن ــأينام اجت ــه :ف ــضله أمام ــة اهللا وف ــد نعم ,  وج
 .ُهُ وجد رزق اهللا يالحق :ذهب وأينام

ويـــصنع , يطـــور ويبنـــي, َّزال اإلنـــسان يتـــنعم بمـــدخرات األرضفـــام •
,  اجلبـالوعـال, وخـاض غـامر املـاء, حتى طـار اإلنـسان يف اهلـواء, ِّشيدُوي

وازدهــرت احليــاة, بفــضل اهللا , وكثــر املــال, ديــدوالن احل,  البعيــدَبُفقــر
 .وكرمه

ــةحــ, َّفــوىف اهللا لإلنــسان مــا وعــده • ــنعم ظــاهرة وباطن ــه ال , ني أســبغ علي
َّحتى لو كلف اإلنسان عد النعم ملا استطاع ِّ  .ً إىل ذلك سبيالُ

ــسلمون • ــا امل ــنعم : أهي ــن ال ــدهم م ــا وع ــاده م ــد وىف لعب ــان اهللا ق َّإذا ك
 . والقيام بعبادته,َّفهل وىف العباد مع رهبم يف طاعته: واخلريات

فــإذا بكثــري مــن , ًرشكوا بــه شــيئاُ يــوال, ِّلقــد ألــزم اهللا عبــاده أن يوحــدوه •
 . أخرًويدعون آهلة, ويعكفون عىل القبور, العباد يعبدون األوثان
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فكفــر كثــري , ِّمــوهم ويبجلــوهمِّفيعظ, لقــد ألــزمهم اهللا أن يؤمنــوا برســله •
 .لوا هبمَّونك, وآذوهم, وقتلوهم, منهم بالرسل

ـــه • ـــيم رشيعت ـــزمهم اهللا بتحك ـــد أل ـــره, لق ـــذ أوام ـــضوها , وتنفي فرف
 .والدساتري البرشية, واستبدلوها بالقوانني الوضعية

ــث • ــيهم اخلبائ ــرم عل ــات وح ــم الطيب ــاح اهللا هل ــد أب ــن , لق ــري م ــإذا بكث ف
 .وحيرمون الطيبات, يستبيحون اخلبائث, العباد

ــا • ــا, َّوتوعــدهم بــاحلرب, لقــد حــرم اهللا علــيهم الرب إمــا , فاســتباحوا الرب
ًظاهرا وإما بطانا  .منهختلو تكاد بالد حتى ما , ً

ـــا • ـــيهم الزن ـــرم اهللا عل ـــد ح ـــ, لق ـــاألمراضَّوتوع ـــقامدهم ب ,  واألس
 . واألندية الساقطة,وأنشأوا له الدور املواخري, فاستباحوه

, فاســتباحوها, دهم بــشديد العقوبــةَّوتوعــ, ولقــد حــرم اهللا علــيهم اخلمــر •
 .ورشبوها يف املنتزهات والبالجات والفنادق, َّوصنعوها

حتــى انتــرش يف بــالد , فلــم يكرتثــوا, د حــرم اهللا علــيهم القــامرولقــ •
ٍاملسلمني رسميا أو مسترتا دون حياء أو خوف من اهللا ً ً. 

, فلـم يلتفتـوا إىل ذلـك, لقد حـرم اهللا علـيهم العقـوق وقطيعـة األرحـامو •
 . والقطائع بني الناس, العقوقفشاحتى 

ــو • ــد عم ــَّلق ــاس الي ــاة الن ــات حي ــائر واملوبق ــذه , ومت الكب ــبح هل وأص
ــة ــات أندي ــز, املوبق ــسات, ومراك ــالم, ومؤس ــدعموهنا, وأق ــال ي َورج ْ َ ,
حتـى إن الـبعض ليـشك يف حتريمهـا مـن شـدة مـسارعة , ويدافعون عنهـا

 .الناس فيها
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ُودمـار عـام هيلـك فيـه الطيـب , إن واقع البرشية اليوم ينـذر بخطـر شـديد • َ ْ َ
 قــال : عنهــا قالــتفعــن عائــشة ريض اهللا, والــصالح والطــالح, واخلبيــث

ــه وســلم ــزل اهللا «: رســول اهللا صــىل اهللا علي ــسوء يف األرض أن إذا ظهــر ال
 يـا رسـول اهللا وفـيهم أهـل طاعـة  :قلـت, عز وجـل بأهـل األرض بأسـه

 .» وجل َّ ثم يصريون إىل رمحة اهللا عز,نعم: اهللا? قال 
 ةــــــــــ مـع رجـل عـىل عائـش ريض اهللا عنـهس بـن مالـكـــــدخل أن •

ــا ــل, ريض اهللا عنه ــال الرج ــة« :فق ــن الزلزل ــدثينا ع ــؤمنني ح ــا أم امل , ي
غــار اهللا :  ورضبــوا باملغــاين, ورشبــوا اخلمــر,إذا اســتباحوا الزنــا: فقالــت

ــابوا ونزعــوا,تزلــزيل هبــم:  فقــال لــألرض ,عــز وجــل يف ســامئه  , فــإن ت
 .» وإال هدمها عليهم

ــر • ــة عم ــن خالف ــة زم ــت األرض يف املدين ــا زلزل ــه ريضُومل ــال اهللا عن   :  ق
والـذي , يا أهيـا النـاس مـا كانـت هـذه الزلزلـة إال عـن يشء أحـدثتموه «

ِئن عادت ال أساكنفيس بيده ل َ  .»ًم فيها أبدا ُكُنُ
ــني تغــري • ــامن والتقــو يربطــون ب  األحــوال وحــصول ُّوهكــذا أهــل اإلي

 .وبني املعايص واملنكرات التي يقع فيها الناس, املصائب
فَكُـال أَخـذْنا ِبذَنِبـِه فَِمـنهم مـن          :ن الـشيطان الـرجيمأعوذ باهللا م •

أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من أَخذَته الصيحةُ وِمـنهم مـن خـسفْنا ِبـِه               
      ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضاَألر        مهوا أَنفُـسلَِكـن كَـانو مهظِْلمِلي 

 Kيظِْلمونَ
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الء والنكــال واملــصائب إنــام  إن مــا ينــزل بالنــاس مــن الــب :أهيــا املــسلمون •
ــوهبم ومعاصــيهم ــسبب ذن ــر املنكــرات, هــو ب ــدما تكث  وتعــم ُال ســيام عن

ــاة النــاس إن القــوم إذا رأوا «: يقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم, حي
ــه ــم يأخــذوا عــىل يدي  عــز  اهللاُُمُهــَّعم: ِّأو املنكــر فلــم يغــريوه , الظــامل فل

 .»وجل بعقابه
ــر • ــال عم ــه وق ــامرة «:  ريض اهللا عن ــي ع ــر أن ختــرب وه  , توشــك الق

وسـاد , ُارهـا أبرارهـاَّإذا عـال فج:  قـال?كيف ختـرب وهـي عـامرة: قالوا
 .» القبيلة منافقوها

ــه وقــال ابــن مــسعود • ــة «:  ريض اهللا عن ــا يف قري ــا والرب أذن : إذا ظهــر الزن
 .» هبالكها

ــاتقوا  • ــاسف ــا الن ــأ, اهللا أهي ــيس أحــد بمن ــذابٌفل ــام,  عــن الع ــدرأ وإن َي ْ ُ 
 .العقوبات بالتوبة واإلنابة واالستغفار

, وزادت الفـتن, كثـر الـبالء: واعلموا أنـه كلـام قـرب النـاس مـن الـساعة •
ف بــن ِّيقــول مطــر, ا ذنوبــهَّ منــُّفليتــذكر كــل, وزاد ســخط اهللا عــىل النــاس

ـــد اهللا ـــالء فاستعظمت «: عب ـــزل يب ب ـــا ن ــــٌم ـــويب إال ,هــ ـــذكرت ذن  ف
 .» استصغرته
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١٢–אא 

ــل • ــع أن لك ــوس اجلمي ــتقر يف نف ــد اس ــةِّلق ــاً يشء هناي ــن بلوغه ــد م ,  الب
 . يسري عىل هنايةُّفالكون والزمان واحلياة الكل

ولكـن تكمـن , سان فإنـه يـسري يف احليـاة إىل هنايـة البـد منهـاوكذلك اإلنـ •
 .ُ يف نوع اخلامتة التي خيتم له هبا وحريتهأزمة اإلنسان

ثــم مــات عــىل دهــره ُ ولــد يف الكفــر وعــاش يف الكفــر ٍإنــسانفكــم مــن  •
ــامن ــسانوكــم مــن , اإلي ــم ُولــد يف اإليــامن وعــاش يف اإليــامن ٍإن  دهــره ث

 .اهللا تعاىلمات عىل الكفر, والعياذ ب
إن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل اجلنـة حتـى مـا يكـون بينـه  «: ويف احلديث •

, وبينها إال ذراع فيـسبق عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل النـار فيـدخلها
وإن الرجل ليعمل بعمـل أهـل النـار حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إال ذراع 

 .»فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها
ــاىل فأ • ــه رمحــة اهللا تع ــد تداركت ــا األول فق ــضله , م ــان عــىل وف ــى إذا ك حت

 .شفري اهلاوية أنقذه اهللا إىل اإليامن
حتـى إذا كـان , وكـشف مكنـون نفـسه, وأما اآلخر فقـد خذلـه اهللا بعدلـه •

فـإذا بـه ينحـرف إىل أهـل النـار ,  كـام يظهـر للنـاسعىل طريق أهـل اجلنـة
 .فيسلك طريقهم

ــاخلواتي • ــد,ماألعــامل ب ــع الرســول  فق ــارك م  أســلم رجــل يف إحــد املع
ــه وســلم ــل, صــىل اهللا علي ــى قت ــسجد هللا ســجدة, ُفقاتــل حت فقــال , ومل ي
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َ وأجرً قليال عمل«: الرسول صىل اهللا عليه وسلم ِ  .»ً كثريا ُ
ــه وســلم • ــي صــىل اهللا علي  وحفــظ بعــض ,ورجــل آخــر أســلم زمــن النب

فلــام ,  عــن دينــهارتــدثــم حلــق بــبالد الكفــار و,  وكتــب الــوحي,القــرآن
 . , وال تقبله فيها اخلارجإىلدفنوه فإذا باألرض تلفظه 

لـيس مـن , فهـي فـزع جليـل, ٌ شأن اخلامتـة شـأن عظـيمَّإن: أهيا املسلمون  •
  عندها ?وكيف يكون حاله, عاقل إال ويفكر فيها

ًلقـد ثبــت مــن خــالل العديــد مــن الوقــائع يف القــديم واحلــديث أن أناســا  •
ــذهم اهللا ــصياهنميأخ ــال ع ــن ي,  ح ــنهم م ــرُفم ــىل رشب للخم ــبض ع , ق
ــن ي ــنهم م ــه للمخــدراتُوم ــبض حــال تعاطي ــته , ق ــنهم حــال ممارس وم

قــبض وهــو يتعــاطى ُومــنهم مــن ي, ومــنهم حــال الزنــا, للغنــاء الفــاحش
 .الربا

َّ يلقـن الـشهادة فيـذهب يغنـيٍ فـاجرٍكم مـن حمتـرض • , ومـنهم مـن يردهـا, ُ
 .ِّيكذب هباومنهم من 

ــسان حــالإذا • ــه يَ كــان اإلن ــه وكــامل عقل , طيــع الــشيطان يف املعــايصُ قوت
  فـال يـصمد أمـام فتنتـه,,ر قـواهو االحتـضار حـني ختـعنـدفكيف بحالـه 

 .فيطيعه والعياذ باهللا
ُت ألـواهنَّكم مـن أنـاس تغـري • وكـأهنم يف لـون , م حـال الغـسل إىل الـسوادُ

 .الفحم
ُكم من أناس عجز أهل • َ ُهم أن يوجهوهمَ ِّ  . يف قبورهم إىل القبلةُ
ــدواب عظيمــة تنتظــرهم • ــإذا ب ــورهم ف ــاس حفــرت قب ــام , ُكــم مــن أن كل
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 . املحتومحتى إذا يئسوا أسلموه ملصريه, ًحفروا قربا وجدوا دابة
ــري : ويف اجلانــب اآلخــر • ــل والتكب ــاتوا بالتهلي ــاس صــاحلني م كــم مــن أن

 .والشهادة وقراءة القرآن
ــن  • ــم م ــاسك ــت وجــوهأن ــوتم عُهُ هتلل ــد امل ــاء  ويف ,ن ــسلأثن  ويف ,الغ

 .قة قمرْالقبور وكأهنا فل
 .كم من أناس مل تفارق البسمة شفاههم حتى دفنوا يف الرتاب •
َّكم من أناس شمت من أجسادهم ومن قبورهم رائحة املسك الطيبة • ُ. 
كــأهنم ,  ومل يأكلهــا الــدود,ل أجــسادهمَّكــم مــن أنــاس مــاتوا فلــم تتحلــ •

 . يف قبورهمٌنيام
 إن هــذه الــصور جــزء مــن احلقيقــة الغيبيــة التــي أخفاهــا  :أهيــا املــسلمون •

 .ًهر جزءا منها لالعتبار واالدكارْظُوإنام ي, اهللا تعاىل
أن مــن اعتــاد عــىل يشء  «: إن احلقيقــة الــرشعية التــي البــد أن نــوقن هبــا •

 .» ُومن مات عىل يشء بعث عليه, مات عليه
ِبـالْقَوِل   يثَبت اللَّـه الَّـِذين آمنـواْ      :مـييطان الرجــأعوذ باهللا من الش •

        ـلُ اللَّـهفْعيو الظَّـاِلِمني ِضلُّ اللَّـهيِة وِفي اآلِخرا ويناِة الديالثَّاِبِت ِفي الْح
 Kما يشاء

        

, االســتقامة عــىل الــدين: إن مــن أســباب حــسن اخلامتــة: أهيــا املــسلمون •
ــالتقو ــل ب ــاهللا, والعم ــن ب ــسن الظ ــة, وح ــن , ودوام التوب ــوف م واخل

 .النفاق
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, َوالنفــاق, َ املنكــرةَوالبــدع,  املعتقــدَســوء: خلامتــةوإن مــن أســباب ســوء ا •
 .والتهاون بالصغائر, واإلرصار عىل الكبائر

ــسلم  • ــي امل ــ: أخ ــد ك َربَلق ــصغارِ ــشباب,  ال ــب ال ــشيب, وذه ــر ال , وظه
ــرأة احلــيض ــو, وانقطــع عــن امل ــدن, وخــارت الق ــامذا , وضــعف الب ف

 ننتظر?
فمـن , ًذهب فـال يعـود أبـداليـ, ُغلـق أبوابـهُهـا هـو العـام ي: أخي املسلم  •

ا سـوف يكـون مـن أهـل العـام َّومـن منـ, ا سوف يـدخل العـام اجلديـدَّمن
 ?املايض

ــا: أخــي املــسلم  • أو أهــل , أو أهــل مــدينتنا, مــن يــضمن مــن أهــل بالدن
فقـد تكـون هـذه , ُأنه يمـيس هـذه الليلـة يف بيتـه: أو أهل مسجدنا, حارتنا

ــرب ــة يف الق ــة هــي أول ليل ــا, الليل ــإذا ك ــة ف ــا بالتوب ــذلك فعلين ــر ك ن األم
 .نستقبل هبا ما أمامنا

فَمن تاب ِمن بعِد ظُلِْمـِه وأَصـلَح فَـِإنَّ اللَّـه يتـوب          :يقول اهللا تعاىل •
ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللَّهلَيع K 

لـو أخطـأتم حتـى تبلـغ الـسامء  «: يقول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمو •
 .» ثم تبتم لتاب اهللا عليكم

أرأيـت مـن عمـل  «: جاء رجـل إىل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال •
ــذنوب كل ــاَّال ًة وال َّوهــو يف ذلــك مل يــرتك حاجــ, ًومل يــرتك منهــا شــيئا, ه
ًداجة إال أتاها ا َّأمـ:  قـال ? فهـل أسـلمت: ل قـا ? فهـل لـذلك مـن توبـة, َّ
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ــه إال اهللا ــا فأشــهد أن ال إل ــك رســول اهللا, أن ــال, وأن , تفعــل اخلــريات: ق
ــسيئات ــرتك ال ــيجعل, وت ــنُف ــريات كله ــك خ َّهن اهللا ل َّ َُّ ــال, ُ ــدرايت : ق وغ

 . » زال يكرب حتى توارفام, اهللا أكرب: قال, نعم:   قال? وفجرايت
, والراحــة عنــد املــوت, وت قبــل املــاللهــم ارزقنــا التوبــة النــصوح •

 .وال حول وال قوة إال بك, والبرش برمحتك عند الفزع
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١٣–אא 

إال أنـه جعـل لزواهلـا , يا بـالزواللقد قىض املوىل عز وجـل عـىل هـذه الـدن •
ينظُـرونَ ِإالَّ    فَهـلْ  :ناء كـام قـال عـز وجـلفٍعالمات تدل عىل قرب ال

.يعني عالماهتا،الساعةَ أَن تأِْتيهم بغتةً فَقَد جاء أَشراطُها 
  صــىل اهللا عليــه وســلم بعثــة حممــد: ومــن عالمــات الــساعة التــي ظهــرت •

ــه ــدس, وموت ــت املق ــتح بي ــان, وف ــن عف ــثامن ب ــل ع ــهوقت ,  ريض اهللا عن
 . اخلوارج فرقةوخروج,  فيام بينهموحرب الصحابة

 صـىل وقـد ارتـبط هبـذه العالمـات طـابع الفتنـة يف الغالـب كمـوت النبـي •
ــص ــرب ال ــلم , وح ــه وس ــبة, احاهللا علي ــسان ف ــة اإلن ــل يف خلق إن األص

 .هواالبتالء
ــة • هــا عــىل اإلطــالق, ُّ وأجل, هــي أعظــم هــذه العالمــاتًإال أن هنــاك فتن

ــيَّحــذ ــا النب ــه وســلم ر منه ــني صــىل اهللا علي ــَّ, وب ــا إال ال ه َّ أن ينجــو منه
 .القليل

إهنــا فتنــة املــسيح الــدجال, األعــور, الكــذاب, اليهــودي, خيــرج مــا بــني  •
 .ًث يف األرض فسادايعفيالشام والعراق, 

ً, إال أنــه خــارج قطعــا يف هــذه األمــة, هًر األنبيــاء مجيعــا مــن فتنتــَّلقــد حــذ •
 .فال بد من الثبات

مـابني خلـق آدم  «: عـن عظـيم فتنـةصـىل اهللا عليـه وسـلم يقول الرسـول  •
 ومــا ذاك إال ألنــه منبــع الكفــر ,» إىل قيــام الــساعة أمــر أكــرب مــن الــدجال

 .والضالل
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 كــام هــي واإلصــالح يــدعو إىل الــصالح همــرأ هــذا اخلبيــث يف أول خيــرج •
ــاسَّعــادة غالــب الــدج ــه الن ــوةعــى َّدا  :الني, حتــى إذا مــال إلي   ثــم,النب

 .الربوبيةعى َّدا
 جنـة ونـار, فجنتـه  مثـل خيـرج ومعـه :يـهووملا كان هنجـه التـدجيل والتم •

 . وناره جنة ,نار
ــاَّيطــوف األرض كل • ــدخل عــىل اجلام,ه ــه في ــاس فمــن آمــن ب : عــات والن

 أصـابه  ومـن خالفـه,أنزل هلـم املطـر, وأنبـت هلـم الـزرع, بـأمر اهللا تعـاىل
 ., وضاق عليه أمره القحط

 .أكثر أتباعه اليهود والنصار والنساء •
 ة طغيــاهنمَّ فيبلغـون بخروجـه قمـ وينتظرونـه,فـاليهود يعتقـدون خروجـه •

ــ,  يف األرض ــدون بخروج ــصار يعتق ــن الن ــع م ــىلهومج ــضا  ع ــه ً أي  أن
 − حـسب اعتقـادهم– وال يكـون ذلـك ,  الـسالمام علـيهبـن مـريم ىعيس

 . يف القدسإال بوجود دولة هيودية
ــسلم امل • ــستغرب امل ــذا ال ي ــسارعة الغــربوهل ــصليبيعــارص م  يف دعــم  ال

 . حسب زعمهم يف رسعة خروجه منهمالكيان الصهيوين رغبة
ــه خيــرج • ــة هــذا اخلبيــث أن ــه اجلهــل إن مــن عظــيم فتن  يف زمــن ينتــرش في

ــدين,  ــاتوبال ــات, واألزم ــه املجاع ــر في ــصاديةتكث ــني  االقت ــة ب , والفرق
 .الناس

ُخيرج يف وقت ال يذكر فيه خـربه عـىل املنـابر, فـال يعـرف حقيقتـ •  إال مجـع هُُ
 . والتقومن املؤمنني, من أهل الثبات
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,  للـصبيانًوهلذا كـان العلـامء كثـريا مـا ينـصحون بـذكر أخبـاره وتعليمهـا •
 . , وانتشار العلمفإنه ال خيرج يف زمن قوة الدين

إن الــدجال  «:  قــال,خــرج الــدجالريض اهللا عنــه وهلــذا ملــا قيــل حلذيفــة  •
ولكنـه خيـرج يف نقـص مـن , ْلو خرج يف زمـانكم لرمتـه الـصبيان باخلـذف

ــاس ــدين, الن ــة يف ال ــني, ٍوخف ــوء ذات ب ــستغل  ,» وس ــث في ــذه اخلبي ه
 .ثقافية إلضالل الناسة واالقتصادية وال االجتامعيالظروف

: ًخيـرج هـذا اخلبيـث فيمكـث يف فتنـة النـاس أربعـني يومـا: أهيا املسلمون  •
 .كأيامكم هذهوباقي أيامه , ويوم كأسبوع, ويوم كشهر, يوم كسنة

ويــربط الرجــل ,  يفــرون منــه إىل اجلبــالاملــؤمنني األخبــار أن  يفوقــد جــاء •
 .عوهزوجته وأوالده حتى ال يتب

 إال أنــه , عليــهتــانمَّ حمرامهــا إال مكــة واملدينــة فهــَّه األرض كلُوتبلــغ فتنتــ •
 .هنُ وتزلزل فيخرج املنافقون منهام يتبعو,حيارصمها

أشـهد أنـك  «: فيقـول, خـري النـاسٍيومئـذ خيرج له شاب من املدينة هـو و •
ت فيـك مـا كنـ «: ثـم يقـول الـشاب, ييـه بـأمر اهللاُثم حي, ُهُفيقتل, » الدجال

 .»  بصرية مني اآلنَّ أشدُّقط
ًومــع ثبــات هــذا الــشاب فــإن مجعــا مــن املــؤمنني يــذهبون لينكــروا عليــه  •

ــم ي ــإذا هب ــون ُف ــفتن ــاء, هب ــذا ج ــهتوهل ــاهلروب من ــصيحة ب ــدم  الن , وع
 .التعرض له

تهــا أذن اهللا بنــزول َّ هــذا اخلبيــث إىل قمنــة إذا وصــلت فت :أهيــا املــسلمون •
 دمـشق بـني َّيعنـد املنـارة البيـضاء رشقـ الـسالم امعلـيهبـن مـريم عيسى 
 . خلف املهديفيصيل ,ملكني
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فـام , دُ بـأرض فلـسطني عنـد بـاب لـَ الـدجال عليـه الـسالمفيلقى عيـسى •
 . كام يذوب امللح يف املاءَحتى يذوباخلبيث أن يراه 

ــدجال واليهــود  • ــسى ال ــل عي ــذين فيقت ــهال ــصار , مع ــهوالن ــدين ل , املؤي
 . الناس يف اإلسالم عندهاُويدخل, ويقتل اخلنزير, ويكرس الصليب

ــري األرض كل • ــيعم اخل ــاَّف ــالم,ه ــوم اإلس ــاد لعم ــي اجله ــر ,  وينته ويكث
القبيلــة لــبن شــاة يــروي و, حتــى يكفــي اجلامعــة الرمانــة الواحــدة, اخلــري
 .واحدة

ــرش • ــأمن الب ــستأنس الوحــوش, وي ْوت ــ, ُ ــى ال تط ــنمـحت ــذئاب الغ , ارد ال
ــات أ ــنهش احلي ــر وهكــذا   ,ًحــداوال ت ــاتيظه ــسبب اخلــري بعــد األزم  ب

 .اإليامن
ــذلك  • ــر مــن ســبع ســنوات كــام جــاءت ب ــدوم أكث إال أن هــذا اخلــري ال ي

 . البرشية بالتدريج نحو الضالل من جديدَعودتحتى , األخبار
        

 , إن هـذا اخلبيـث هـو أهـون مـن أن يفـتن املـؤمن الـصادق :أهيا املسلمون •
ــة ــة طافي ــه عنب ــه كــافر, فهــو أعــور كــأن عين يقرؤهــا , مكتــوب بــني عيني

 .الكاتب واألمي
ــه وســلم • ــول الرســول صــىل اهللا علي ــنكم  «: ويف احلــديث يق ــه م مــن لقي

 .» فليتفل يف وجهه
َّ الفتـان  هـذاُمن تراه هـذا الـذي يـستطيع أن يتفـل يف وجـه: لمون أهيا املس •

 .? العظيم
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  , أم هـــو الرجـــل آكـــل الربـــا, أهـــو الـــشاب العابـــث العـــب الكـــرة •
أم هـو اهلـائم يف ,  واملجـالتأم هو املفتـون بـصور النـساء عـىل الـشاشات

 .أم هي املرأة املتربجة احلائرة التائهة, الشوارع ومقاهي اإلنرتنت
ــن خإ • ــصادقون م ــتن إال ال ــذه الف ــل ه ــصمد ملث ــه ال ي ــؤمننيُن ــص امل , َّل

ــوم قريــب  وقــد كــان الــصحابة خيــافون, ٍ آت قريــبُّفكــل, فاســتعدوا لي
ٌخروجــه, وحيــذرون منــه, والرســول صــىل اهللا عليــه وســلم قــائم بيــنهم, 
ــرتق  ــات, واف ــرت األزم ــساد , وكث ــل والف ــم اجله ــد ع ــا وق ــف بن َّفكي

 .داد, والدعاء بالثباتالناس, فالبد من االستع
• ٍدِلغ تما قَدم فْسن نظُرلْتو K 
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١–אא 

فأمــا , خلقــه مــزدوج الطبيعــة, لقــد خلــق اهللا اإلنــسان مــن روح وجــسد •
 .وأما الروح فمن عامل الغيب, اجلسد فمن طني هذه األرض

  أن يقــبض قبــضة عليــه الــسالمرو أبـو داود يف ســننه أن اهللا أمــر جربيــل •
 .ثم أمره أن ينفخ فيه الروح, من طني األرض

ًخلقــه بيــده إكرامــا وتــرشيفا لــه, فخلــق اهللا آدم مــن هــذه القبــضة • وأمــا , ً
ــق اهللا أســكنها جــسد آدم ــق مــن خل ــروح فهــي خل فكــان يف أحــسن , ال

 .تقويم
ــن مــاء مهــني • ــا ذريــة آدم فخلقهــا اهللا م ــو يف أصــل تكوينــه , وأم وه

 ُّتمُ حــني يــَكَلــَمــا الــروح فــإن اهللا يبعــث املوأ, يرجــع إىل الطــنيوتركيبــه 
 .فينفخ فيه الروح: ًاجلنني مائة وعرشين يوما يف بطن أمه

وفيــه ,  فيــه الــروح مــن عــامل الغيــب,فاإلنــسان خملــوق مــزدوج الطبيعــة •
 . األرض ومكوناهتا هذهاجلسد من طني

 ًومــن هنــا كــان لزامــا عــىل مــنهج الرتبيــة أن يراعــي هــذين اجلــانبني مــن •
 . وجانبه املادي,جانبه الروحي: اإلنسان

ــن  • ــادي م ــب امل ــىل أن صــالح اجلان ــاس ع ــاق الن ــن اتف ــرغم م ــىل ال وع
اإلنــسان يف الغــذاء والــدواء والرياضــة فقــد اختلفــوا يف جانــب اإلنــسان 

ــا ــا بين ًالروحــي اختالف ــروح أصــال, ً ــر وجــود ال ــضهم أنك ــى إن بع , ًحت
 .وحرص اإلنسان يف جانبه املادي

ــاومــن أث • ــنهج تربيته ــدا يف م ــد شــطح بعي ــنهم فق ــروح م , ًبــت وجــود ال
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ــسفية ــرشية فل ــاهج ب ــة منهجــا , ضــمن من ًتتخــذ مــن الرياضــات الروحي
فـــرتاهم ينهجـــون أســـاليب غريبـــة يزعمـــون أهنـــا تـــريب , ًتربويـــا هلـــا
 .كالطبل والزمر والتجويع ونحوها, أرواحهم

, إلنــسان هــؤالء أن الــروح مــن عــامل الغيــب املحجــوب عــن اَوقــد نــيس •
 . الرباينفال يطلع عليه إال من خالل الوحي

ًوهلــذا كانــت الرتبيــة الروحيــة جــزءا أصــيال مــن وحــي اهللا املبــارك الــذي  • ً
ــرام ــله الك ــىل رس ــه ع ــده , أنزل ــريم ليج ــرآن الك ــاظر يف الق ــى إن الن حت

 .كتاب تربية روحية بالدرجة األوىل
ــ • ــنهج الرتبي ــز م ــه العزي ــا يف كتاب ــد رشع اهللا لن ــةولق ــل , ة الروحي ــام يكف ب

 .وتطهري النفس وتزكيتها, تغذية الروح
,  لإلنــسانتعتــرب أعظــم مــورد روحــي, فالــصالة التــي رشعهــا اهللا لعبــاده •

 .الصالةأداء ُال يتصور قيام املسلم يف حياته بغري 
ًوهلذا كانت الـصالة مـوردا عظـيام للنبـي  • يف إعـداده صـىل اهللا عليـه وسـلم ً

K  قُِم اللَّيلَ ِإالَّ قَِليالً*يا أَيها الْمزملُ :وإعانته عىل الدعوة 
ــ • ــسان ليتعج ــصالةَّوإن اإلن ــم بال ــة هل ــاس ال عالق ــن أن ــأكلون , ب م ي

 .ال يركعون وال يسجدون, ثم ويرشبون ويذهبون ويأتون 
  عــن وال,ال تــدري عــن وضــوئه, ًطراْضُخل أحــدهم املــسجد إال مــال يــد •

 .صحة صالته
وأي ضـيق , أي ظلمة هذه التـي حيملهـا هـذا الـصنف مـن النـاس يف قلبـه •

 .ونكد يعيش به يف حياته
ــة • ــة الروحي ــد الرتبي ــن رواف ــيم م ــد عظ ــو راف ــصيام فه ــا ال ــ, وأم يِّيزك
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 .عقلِّ, وينور الويرشح الصدر, ويضبط الشهوة, النفس
لــع َّفــال يط,  بطــابع اإلخــالص كعبــادة الــصيامُختمــتولــيس مــن عبــادة  •

ًوهلذا كان أجرها وافرا ومضمونا, عليها إال اهللا عز وجل ً. 
الـصيام «: ل اهللا تعـاىل بثـواب الـصيام فقـال يف احلـديث القـديسَّوقد تكفـ •

 .» يل وأنا أجزي به
َّوأقل الـصيام أن يـصوم املكلـ •  ُوال يتـصور مـن مـسلم, ةًف شـهرا يف الـسنُّ

 . قادر مقيم أن يفرط يف هذه العبادة العظيمةبالغ
فـإن مـن أخـرج , وأما الزكاة فهي بـاب عظـيم مـن أبـواب تزكيـة الـنفس •

ُحهُزكاة ماله فقد ذهب عنه ش  . من البخلئ وبر ,ُّ
 ثــم ال خيــرج ,حــال عليــه احلــولو ,ً نــصاباَكَلــَر مــن مــسلم مَّتــصوُوال ي •

ريةـــوقـد ربـط اهللا بـني الـصالة والزكـاة يف آيـات كث, نيزكاته للمـستحق
 ْواأَِقيمالَةَ وكَاةَ الصواْ الزآتو K 

َّوأما احلج فقد وعـد املـوىل مـن أداه عـىل الوجـه الـصحيح أن خيرجـه مـن  •
 .وطهرت روحه, هُت نفسَّقد تزك, ُهُّأمذنوبه كيوم ولدته 

ــص • ــسلم ال ــاالــوامل ـــن م ــذا الرك ــسح حــريص عــىل أداء ه , ًتطيعاــدام م
ِّوال يتصور من مسلم مستطيع يسوف يف هذا الواجب العظيم ُ. 

ــسلمون • ــا امل ــا أن إ  :أهي ــن هل ــرشية ال يمك ــنفس الب ــىن ال ــر َّتتزك  وتتطه
ــن  ــصيب م ــا ن ــون هل ــى دون أن يك ــذه الوترتق ــاداته ــى , عب ــام ادع مه

ــة  ــريقكم للرتبي ــي ط ــا, فه ــسلمون عليه ــا امل ــوا أهي ــحاهبا, فاحرص أص
 .الروحية
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ومـا   وآتـواْ الزكَـاةَ   الـصالَةَ  وأَِقيمواْ:أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
  نواْ َألنفُِسكُم ممقَدجِ  تٍر تيـ  ـخ د اللَّـِه ِإنَّ اللَّـه ِبمـا تعملُـونَ          دوه ِعن

ِصريب  K 
        

ــسلمون • ــاهجَّإن: أهيــا امل ــةَ هــذه املن ــ,  العبادي ــؤيتحت َى ت ــة َ ثامرُ ــا يف تزكي ه
 :نيية الروح البد هلا من رشطني أساسالنفس وترب

بحيــث خيلــص العمــل مــن الــرشك ,  اإلخــالص هللا تعــاىل :األولالــرشط  •
ــسمعة ــاء وال ــصا هللا تعــاىل, والري فــاهللا أغنــى الــرشكاء عــن , ًفيكــون خال

 .الرشك
بحيـث ,  وسـلم فهـو املتابعـة للرسـول صـىل اهللا عليـه :وأما الرشط الثـاين •

 .ًفيكون صوابا عىل السنة, خيلو العمل من االبتداع
وســالمة ,  جياهــد فيــه املــسلم هــو حتريــر نيتــهنايــدواعلمــوا أن أعظــم م •

 .ها عىل العبادِّومن أشد, فهو من أعظم ميادين اجلهاد, مقصده
واملجاهــدة يف متابعــة الرســول صــىل اهللا عليــه , وكــذلك حتــري الــصواب •

ــ, وســلم , ًريا مــا تعرتضــها البــدع ممــا يستحــسنه بعــض النــاسوهــذه كث
 . هلدي الرسول صىل اهللا عليه وسلمًاخمالف

وجاهــدوا يف اإلخــالص , فاحرصــوا أهيــا املــسلمون عــىل هــذه العبــادات •
 .واملتابعة تفلحوا وتؤجروا
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٢–אאא 

ــاقي املخلوقــات • : ملــا أراد اهللا أن خيلــق اإلنــسان عــىل نمــط خيتلــف عــن ب
 . أن يقبض قبضة من تراب األرض عليه السالمأمر جربيل

ــل • ــبض جربي ــسالمفق ــه ال ــب األرض علي ــع جوان ــن مجي ــضة م ــن , قب  م
 بنـي شـكالوأ عـىل ألـوان وأخـالق حتى جـاءت القبـضة ,سهلها وجبلها

 .آدم
ًوإىل هــذا احلــد فــإن اإلنــسان ال يعــدو أن يكــون خملوقــا مــن املخلوقــات  •

 .سائر احليوان حتى أمر اهللا بنفخ الروح فيهك
 التــي رست فيــه مــن امللكــوت األعــىل أعطتــه  العجيبــةفــإذا هبــذه النــسمة •

 . هذا التميز والرشف عىل باقي املخلوقاتَّكل
 مـن مـاء مهـني هـو  نـشأتهحت سـنة اهللا يف خلـق اإلنـسان أن يبـدأثم أصب •

 .ثم يأتيه امللك فينفخ فيه الروح, من مكونات األرض
ــة مزدوجــة • ــذا حيمــل طبيع ــاء عــىل ه ــسان بن ــن , فاإلن ــادي م ــا م ظاهره

 .وباطنها روحي من امللكوت األعىل, مكونات هذه األرض
فالبـدن , نـه إىل أصـله معنـرص ُّوهلذا عنـدما يمـوت اإلنـسان يـذهب كـل •

 .والروح تعود إىل بارئها فيأمر هبا حيث يشاء, يذوب يف األرض
جيمـع يف تكوينـه بـني , وبناء عىل هذا الفهـم فـإن اإلنـسان مـزدوج الكيـان •

ًبــا عليــه أن يــسعى يف صــالح جانبيــه الروحــي  فكــان واج,الــروح واملــادة
 .واملادي
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ــ • اس والرياضــة ونحوهــا ممــا فأمــا صــالح البــدن فبالغــذاء والــدواء واللب
 .عرفه الناس من رشوط الصحة البدنية

ــا • ــا وإرشاقه ــرشاحها وطهارهت ــصفائها وان ــروح ب ــالح ال ــا ص ــال وأم , ف
 . إال بالوحي من عند اهللا تعاىلطريق إىل ذلك

ــرف  • ــستطيع أن يع ــارب ي ــربات والتج ــراكم اخل ــالل ت ــن خ ــسان م فاإلن
 إال عـن طريـق إليـهل وأمـا صـالح روحـه فـال سـبي, وسائل إصالح بدنـه

 . عليهم السالمالرسل
ــل • ــاىل الرس ــف اهللا تع ــد كل ــسالمَّوق ــيهم ال ــة  عل ــاس وتربي ــة الن  بتزكي

: يف حـق النبـي حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم كام قـال تعـاىل, مــــأرواحه
  عالَِّذي ب وـه        ـنـوالً مسر نيـيثَ ِفـي اُألم    ِهملَـيلُـو عتي ماِتـِه   هآي

كِّيِهمزيو K 
ــق  • ــن طري ــة إال ع ــوس مغلق ــة النف ــالح األرواح وتزكي ــالطريق إىل إص ف

 . والرسل عليهم الصالة والسالماألنبياء
:كـام قـال تعـاىل, ة عنـد غالـب األمـمــــوملا كانت طاعة األنبيـاء غـري تام •
امو اِس أَكْثَرالن  لَـوو  ـتصرح  ِمِننيـؤِبم W ظهـر يف النـاس اجلفـاف

وال ســيام يف هــذا العــرص , ت غالــب اخللــق أزمــة روحيــةَّوعمــ, الروحــي
 .يم الروحيةوضعفت فيه الق, الذي استفحلت فيه القيم املادية

فإنـه يعـيش ,  كبـرية ه اإلنـسان اليـوم مـن انتـصارات ماديـةَقَّورغم ما حق •
 .ً وال خمرجاًال يعرف هلا عالجا, أزمات روحية قاسية

وأمــا األرواح فإهنــا, فاألبــدان قــد شــبعت مــن الرفاهيــة والتقــدم املــادي •
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 . وراحتهاتتعطش إىل غذائها, قابعة يف محأة مظلمة
ــبع • ــة يمكــن أن تغنــي عــن وقــد ظــن ال ــة املادي ــدا مــن الرفاهي ًض أن مزي

ً إال ضالال وخباال وأزمة بالرفاهية فام ازدادوا,الرتبية الروحية ً. 
 أخــذ يبحــث :وملــا أيقــن اإلنــسان املعــارص بحاجتــه إىل الرتبيــة الروحيــة •

  . ونحومهاالبوذية واهلندوسية: عنها يف الديانات املاضية الباطلة
ــ • ــع م ــاض مج ــد خ ــن وق ــا ع ــة بحث ــديانات الباطل ــذه ال ــاس يف ه ًن الن

 .فام وصلوا إىل يشء, اخلالص من أزماهتم الروحية
ــم • ــلوا إىل يشء,نع ــا وص ــالح , م ــنهج إص ــصلوا إىل يشء; ألن م ــن ي  ول

ــشعوب ــن خــالل خــربات ال ــأيت م ــن خــالل ,األرواح ال ي ــأيت م ــام ي  وإن
 .الوحي

احلة مــن وحــي اهللا ة صــــــة صادقــــة اليــوم وثيقـــس لــد البــرشيـوليــ •
 .إال ما حفظه اهللا عند املسلمني من علم الكتاب والسنة

ت بـه نفـوس الـسلف الـصالح هـو عـني املـنهج الـذي َّفاملنهج الـذي تزكـ •
ُ, ال يزال غضا طريا كام أنزل,كام هو , بني أيدينا ً  . بصفائه ونقائهً

ه بـسبب واقـع ? إهنـم ال يثقـون فيـ ه عنه احلـائرون يف هـذا العـامليفلامذا يت •
 .فهمُّ وانحرافاهتم وختل,املسلمني املعارص

وال ينبغي استغراب ذلـك فقـد تـاه عـن هـذا املـنهج احلـق مجـع كبـري مـن  •
ــسلمني ــاء امل ــوا   حــني ,أبن ــون عــن راحــة أنفــسهم−توجه  :نحــو −يبحث

عنـــدما يـــشعر أحـــدهم , واالنتحـــار, واخلمـــر, والطـــرب, املخـــدرات
 .لج روحهبضيق يف نفسه فال يعرف كيف يعا
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ــصيل يت • ــسلم امل ــن امل ــان اب ــإذا ك ــف ــاليهودي ي ــف ب ــه احلــق فكي ه عــن دين
 ? والنرصاين

, ومــا أنعــم اهللا بــه علــيكم, فــاتقوا اهللا أهيــا النــاس واعرفــوا قــدر ديــنكم •
 .مُكَ غريَمَرَوح

        

ــسلمون  • ــا امل ــت: أهي ــة حي ــتفحال املادي ــة يف ِّإن اس ــراز الروحاني ــا إب م علين
 .صفائها ونقائها من كتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم

دون الــسعادة ال يمكــن أن تتحقــق للفــرد َّتــيقن أن نإن مــن الــرضوري أن  •
 .احلياة الروحية الصحيحة

 ليـست إال صـورة مـن  واملجـونثم إن حياة الفجـور واللهـو واالنحـراف •
 .صور ضياع احلياة الروحية واضمحالهلا وضعفها

ــسلمون • ــ :أهيــا امل ــة احلق ــتم إال مــن خــالل َّ إن االســتمتاع بالروحاني ة ال ي
 . وصحة العبادة,سالمة العقيدة

ِفإذا سلمت العقيدة و •  مـن اإلكثـار  −  بعـد ذلـك– البـد: العبـادة تَّصـحَ
 .الصدقة ونحوها من العبادات, الزكاة, الصالة: فلمن النوا

  عليهـا,البـد هلـذه النوافـل مـن املداومـةإنـه فإذا اقتنع العبد هبذه النوافل ف •
ــاع ــدم االنقط ــديث ,وع ــامل إىل اهللا « : ويف احل ــب األع ــا وإن  :أح  أدومه

 .» قل
 ;فليحـذر املعـايص: ياتـهًوأصـبحت جـزءا مـن ح, فإذا داوم عليهـا العبـد •
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اســتغفر : فــإذا وقــع يف خطــأ ,  تقــع عــىل القلــب حتــى تعلــوهٌتَكــُفإهنــا ن
فـإذا كـان كـذلك فقـد نـال نـصيبه مـن الرتبيـة , صقل منهـاُوأناب حتى يـ

 .الروحية
ــكم • ــاة نفوس ــىل زك ــسلمون ع ــا امل ــوا أهي ــا ,فاحرص ــا فإهن ــشغلوا هب  وان

 . األوىلمسؤولية اجلميع
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٣–א 

صـلح سـائر : فـإذا صـلح قلبـه ,  صـالح قلبـه :إن مدار صـالح اإلنـسان •
 . فسد سائر عمله :وإذا فسد قلبه, عمله

 إذا ,إن يف اجلـــسد مـــضغة«:  وســـلم يقـــولوالرســـول صـــىل اهللا عليـــه •
 أال وهــي ,هُّ وإذا فــسدت فــسد اجلــسد كلــ ,ُّصــلحت صــلح اجلــسد كلــه

 .» القلب
ــد • ــن العب ــاىل م ــر اهللا تع ــع نظ ــو موض ــب ه ــر إىل ;والقل ــإن اهللا ال ينظ  ف

 .إنام ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم, صوركم وألوانكم 
ــد يكــون العمــل يف ظــاهره صــاحلا ولكــن خــالط  • ــةًفق ٌالقلــب ني ــة َّ  خبيث

 .األعاملفإن فساد املقاصد فساد , فأفسدته
فــإن مــن , يف حــني أن املقاصــد احلــسنة تنفــع أصــحاهبا ولــو بغــري العمــل •

 .جر عىل صدق نيتهُ أ: َّمكنُعزم عىل العمل الصالح فلم ي
ــديث • ــ «: ويف احل ــن متن ــه بلَّم ــن قلب ــادقا م ــشهادة ص َّى ال ــازل ً ــه اهللا من غ

 .» ات عىل فراشهالشهداء وإن م
   ملــا كــان القلــب هبــذه األمهيــة يف صــالح اإلنــسان  :أهيــا املــسلمون •

 .أو هالكه جاء منهج اإلسالم بإصالح القلوب والعناية هبا
يـوم ال ينفَـع مـالٌ        : وجعل اإلسالم النجاة يف اآلخرة بسالمة القلوب •

 . ِإالَّ من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم* وال بنونَ 
يـا مقلـب القلـوب  «: وهلذا كـان أكثـر دعـاء النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم •
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ـــب ــكِّث ــىل طاعت ــي ع ــني أ, » ت قلب ــوب ب ــابع ُألن القل ــن أص ــبعني م ص
 .بها كيف يشاءِّيقل, الرمحن

 :عىل أربعة أنواعالقلوب : أهيا املسلمون  •
 مفطــور عــىل اخلــري , وهــو قلــب املــؤمن, الــرساجُقلــب أجــرد فيــه مثــل •

 .وال نفاق وال كفر, د س وال حدال حق, والرب
 , احلــقَّقــد رد, نــورال وفيــه د ُ وهــو قلــب الكــافر ال هــ,وقلــب أغلــف •

 . بالباطلَوريض
 . إليهَمال غلب امُّ, أهيفيه من اإليامن وفيه من النفاق, ح َّوقلب مصف •
ــه إىل ,وقلــب منكــوس • ــم أعــرض عن ــافق عــرف احلــق ث  وهــو قلــب املن

 .الباطل
فـإذا غلـب عليـه , ًا وشـيطانًاكـَلَم: نـساناإلإن عـىل قلـب : أهيا املسلمون  •

ــَاخلــري ق ــَ وإذا غلــب عليــه الــرش ق, إهلــام امللــكَلِب   وسوســة الــشيطانَلِب
 .وخواطره

. ون فيـه مـن اليقظـة وعـدم الغفلـة يكـ :وبقدر ما يقع يف القلب مـن اخلـري •
 . , وإنام تنام عيناهوهلذا كان قلب الرسول صىل اهللا عليه وسلم ال ينام

 .ً الشيطان فأصبح خالصا هللا تعاىلِّسل قلبه الرشيف من حظُفقد غ •
ــه وســلم فقــد  • ــئن أذن اهللا للمالئكــة بغــسل قلــب حممــد صــىل اهللا علي ول

 .ن املعايص واملنكراترشع لنا ما نغسل به قلوبنا من أدرا
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فهـــذه الـــصلوات اخلمـــس والنوافـــل والقيـــام والـــصيام والـــذكر  •
 .ها وسائل لطهارة القلوب ونقائهاُّوتالوة القرآن كل

لت حياتـه إىل َّ فبـد,فكم من غافـل أيقظتـه ركعتـان مـن جـوف الليـل •
 .األفضل

وكم من تائه اسرتشـد بآيـة مـن كتـاب اهللا تعـاىل وقعـت موقعهـا مـن  •
 .قلبه

َّوكــم مــن قــاس جــاف رق قلبــه بمــسحه رأس يتــيم وإطعامــ • ٍ  هٍ
 .للمسكني

ــرية • ــوب كث ــائل إصــالح القل ــ,إن وس ــا ي ــسك م ــانظر يف نف صلح ُ ف
فكــم مــن نظــرة ,  وانظــر مــا يفــسده فتجنبــه,قلبــك فــاحرص عليــه

وكـم مـن نيـة , وكم مـن كلمـة أضـاعت احلـسنات, أفسدت القلوب
 .خبيثة أفسدت العمل

قُلْ ِإنما أَنا بـشر مـثْلُكُم يـوحى         Wالشيطان الـرجيمأعوذ باهللا من  •
ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَانَ يرجو ِلقَاء ربـِه فَلْيعمـلْ عمـالً               

 K صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا

        

ٍ إن النــاس يعيــشون اليــوم يف جــو مملــوء بــالفتن مــن  :أهيــا املــسلمون •
 .مد هلا إال موفقص ال ي,الشهوات والشبهات

ُ نكتــت فيــه :ُّ فــأي قلــب قبلهــا,ُوهــذه الفــتن تعــرض عــىل القلــوب •
 .ٌتة بيضاءْ نكتت فيه نك,ُّوأي قلب أنكرها, ٌنكتة سوداء

 مـن كثـرة املعـايص, َّسـوداحتى تتاميز القلوب عىل نـوعني, قلـب قـد  •
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 .َّبيض من كثرة الطاعاتاوقلب قد 
ُواملــؤمن يعــرف مــن نفــسه حــني حيــسن ويعــرف منهــا حــني يــيس • ُ  ,ءُ

 .ً وسوادا يف الوجه, يف النفسًفإن للمعصية ظلمة
ًوإن للطاعة نورا يف النفس وإرشاقا يف الوجه • ً. 
ــسلمون  • واملعــصية , ًة ال تنفــع اهللا شــيئا ـأن الطاعــ: واعلمــوا أهيــا امل

عـىل أتقـى قلـب رجـل مـنهم مـا زاد يف كـانوا فلو أن اخللق , ال ترضه
قلـب رجـل مـنهم مـا نقـص مـن ولـو كـانوا عـىل أفجـر , ًملكه شيئا 
 .ًملكه شيئا

ــم  • ــوا أنك ــن واعلم ــم م ــرون بمواس ــاممت ــىل و األي ــة ع ــايل املعين ُاللي
ــا ــوب ونقائه ــارة القل ــري  ,طه ــىل اخل ــا ع ــوا فيه ــل ,  فاحرص والعم

 والتعــيس مــن  والــصاحلات, فالــسعيد مــن بــادر بالطيبــات,الــصالح
 .َّسوف ومتنى عىل اهللا األماين
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٢–אא 

فهــي ركــن , ُومكانتهــا يف اإلســالم, ال ختفــى عــىل املــسلم أمهيــة الــصالة •
 .ال دين ملن ال صالة له, من األركان اخلمسة

ِوتعــ, ك عبــادة تــسبق الــصالةإال أن هنــا • , ال تــصح الــصالة إال هبــا, ُّد هلــاُ
 .إهنا عبادة الوضوء والطهارة

ــه وســلم ويف احلــديث • ــال رســول اهللا صــىل اهللا علي ــل صــالة  « :  ق ُال تقب ُ
 .» ورُهُبغري ط

, ورُهـــُمفتـــاح الـــصالة الط «: ُالوضـــوء بوابـــة الـــصالة ويف احلـــديثو •
 .» لتسليموحتليلها ا, وحتريمها التكبري

: ال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمـــــالة قـولبيان أمهيـة الوضـوء للـص •
 .يعني شطر الصالة;  » ور شطر اإليامنُهُالط «

 ; وهـو أمانـة عنـد املـسلم, والوضوء مـن القـضايا التـي ال يعلمهـا إال اهللا •
ال حيــافظ عــىل  «: ال الرســول صــىل اهللا عليــه وســلمــــــــــهلــذا ق

 . »  مؤمنالوضوء إال
وقــد امتــدح املــوىل عــز وجــل أهــل مــسجد قبــاء حلرصــهم عــىل الطهــارة  •

 ِرجــالٌ يِحبــونَ أَن يتطَهــرواْ واللَّــه يِحــب ِفيــِه : والوضـوء فقــال
ِرينطَّهالْم . 

ــا كــامة للــذنوبيف الوضــوء مغفــر •  قــال الرســول صــىل اهللا عليــه  واخلطاي
: ويرفــع بــه الــدرجات, أال أخــربكم بــام يمحــو اهللا بــه اخلطايــا  «: وســلم

 .» إسباغ الوضوء عىل املكاره
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ُطهـر مـاء الوضـوء املـسلم مـن ُ كيـف ي صىل اهللا عليه وسـلمَّوبني الرسول • ِّ
غـسل وجهـه خـرج إذا توضـأ العبـد املـسلم أو املـؤمن ف«: الذنوب فيقـول

ْمن وجهه كـل خطيئـة نظـر إليهـا بعينيـه مـع املـاء أو مـع آخـر قطـ , ر املـاءُّ
 بطـشتها يـداه مـع املـاء أو  خطيئـة كـانُّفإذا غسل يديه خرج من يديـه كـل

ــاءْمــع آخــر قطــ ــه خرجــت كــل,  ر امل ــإذا غــسل رجلي ــشتها ُّف ــة م  خطيئ
 .»من الذنوبً حتى خيرج نقيا  ,ر املاءْ أو مع آخر قط رجاله مع املاء

ــضا • ــول أي ــن  «: ًويق ــاه م ــت خطاي ــوء خرج ــسن الوض ــأ فأح ــن توض م
 .» جسده حتى خترج من حتت أظفاره

ــدخول  • ــذنوب ويكــون صــاحلا ل ــن ال ــذا الوضــوء خيــرج م ــه هب ــي أن ًيعن
 أشــهد  : ثــم قــال ,وءــــمــن توضــأ فأحــسن الوض «:  ويف احلــديث,اجلنــة

, ً حممــدا عبــده ورســوله وأشــهد أن, أال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه 
 ُتحـت لـه ثامنيـةُف: واجعلنـي مـن املتطهـرين , اللهم اجعلني مـن التـوابني 

 .» أبواب اجلنة يدخل من أهيا شاء
ــان • ــن عف ــثامن ب ــول ع ــه ويق ــول اهللا صــىل اهللا  «:  ريض اهللا عن ــت رس رأي

غفـر لـه : مـن توضـأ هكـذا : وئي هـذا ثـم قـالـــأ وضـعليه وسلم توض
 .»ه ما تقدم من ذنب

ُوء إال غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ـغ عبــد الوضـــــُال يــسب «: ويف روايــة •
 .? ُّ? وأي رمحة هذه ُّ فأي فضل هذا  ,» وما تأخر

واإلقبـال عـىل ُالوضـوء يكـسب صـاحبه االسـتعداد للخـري : أهيا اإلخـوة •
ًنــت مــن صــاحبها أورثتــه اســتعدادا لقبــول َّفــإن الطهــارة إذا متكالطاعــة ; 
 ,ُّومتثـل الطيبـات, وظهـور األنـوار,  املالئكـة واملنامـات الـصاحلةإهلامات
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 .واألشياء الصاحلة
ــه  ,ن مــن صــاحبهَّفــإن احلــدث إذا متكــ: ويف اجلانــب اآلخــر • :  وأحــاط ب

ــشيطانية ــاوس ال ــول الوس ــتعدادا لقب ــه اس ــشة ,ًأورث ــات املوح  , واملنام
 .وظهور الظلمة

 .»الوضوء ضياء «: وهلذا يقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم •
ــل • ــارة يف ك ــىل الطه ــسلمون ع ــا امل ــوالكمِّفاحرصــوا أهي ــيام يف  , أح  ال س

ــصالة ــصحف, والطــواف, ال ــوابني وحيــب ومــس امل ــإن اهللا حيــب الت  ; ف
 .املتطهرين

       

ــديدا • ــا ش ــارة حرص ــىل الطه ــصني ع ــسلف حري ــان ال ًك ــسن , ً ــول احل يق
كـان ) يعنـي املـوت(كان مـن كـان قـبلكم يقربـون هـذا األمـر «: البرصي

 ثــم يتنحــى حلاجتــه خمافــة أن يأتيــه أمــر اهللا  ,ًأحــدهم يأخــذ مــاء لوضــوئه
 .» فإذا فرغ توضأ, وهو عىل غري طهارة 

 .ول صىل اهللا عليه وسلم ال يرتك الوضوء بعد الغائطوكان الرس •
ًال ير جالسا إال طاهراريض اهللا عنهام وكان ابن عمر  • ً ُ. 
 . ال يرتك الوضوء بعد احلدث ريض اهللا عنهوكان بالل •
ٌيــشكو كثــري مــن املــسلمني مــن كثــرة األمــراض النفــسية يف : أهيــا اإلخــوة •

 .ط الشيطان عىل العبدُّلوكثري منها يرجع إىل تس, هذا الزمان
   ,ومـــن املعلـــوم أن الـــشياطني تبتعـــد عـــن أهـــل العبـــادة واالســـتقامة •

 .ال سيام أهل الصالة والوضوء والذكر
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ًفـإن مـن بـات طـاهرا بـات  ;فاحرصوا عـىل الطهـارة خاصـة عنـد النـوم  •
ــ ــك يف ش ــسعاره ـاملل ــده ومالب ــني جل ــي ب ــهه, ـــ, يعن ــإذن اهللا حيرس  ب

 . ويدعو إال استجاب اهللا لههب يف ليلَّقل ال يت ,ويدعو له
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٥–אאאאא 

واخـتالط ,  الفـتنمل يعد خيفى عىل أحـد أن األمـة املـسلمة تعـيش يف زمـن •
 .وانتشار األهواء, األمور

ًفـأينام نظـرت وجــدت ظلـام اجتامعيــا • ًأو قـتال ذريعــا, ً َّأو هـو مت, ً أو , ًبعــاً
ًنفاقا رصحيا ُوقلام جتد حقا يعمل به, ً ً ُوصدقا يقال به, َّ ً. 

فـإن : واملسلم يف هـذه األحـوال املظلمـة املختلطـة يعـيش حـرية مـن أمـره •
:  وإن اعتـزهلموقـع فـيام وقعـوا فيـه مـن املحظـور, و,خالط النـاس ضـاع

 .حزن لوحدته, وفاته كثري من أمر الدنيا
, وأخالقــه املــسلم ديــن َّفــاالختالط بالنــاس أمــر شــديد قلــام يــسلم فيــه •

 .َّوالوحدة واالعتزال أمر صعب قلام يصرب عليه املسلم
ونظـر , وعلـم وفقـه,  وقـوةٌدَلـَوالراجح للمـسلم املعـارص إن كـان فيـه ج •

 والــصرب عــىل , االخــتالط بالنــاس:بــني اخلــري والــرش بــه صــحيح يميــز 
 األفــضل  فإنــهوجمــادلتهم بــالتي هــي أحــسن, ودعــوهتم إىل اخلــري, أذاهــم

 . عليهم السالموهو عمل األنبياء, هِّواألحسن واألرجح يف حق
ــ • ــسلم ضــعف ورق ــان يف امل ــا إن ك ــهٌةَّوأم ــم ,  يف دين ــن العل ــه م ــيس ل ول

 . يميز به بني اخلري والرش فاالعتزال هو الراجح يف حقهوالفقه ما
يوشـك أن يكـون خـري مـال  «: فإن الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول •

يفــر بدينــه مــن ,  ومواقــع القطــر , اجلبــالفع هبــا شــعــــ يتبًاملــسلم غــنام
 . » الفتن

 ,وخـذ بـام تعـرف, ملـك عليـك لـسانك او, الـزم بيتـك  «: ًويقول أيـضا •
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 .» ودع عنك أمر العامة, وعليك بأمر خاصة نفسك , نكر ُ تودع ما
ــال  • ــى ق ــة حت ــرك املخالط ــة وت ــسلف العزل ــن ال ــع م ــتحب مج ــد اس ولق

ــيامن ــن ال ــة ب ــنهحذيف ــون  «:  ام ريض اهللا ع ــسانا يك ــوددت أن يل إن ًواهللا ل
ًثم أغلـق عـيل بابـا, يف مايل  َّحتـى أحلـق بـاهللا عـز, َّفـال يـدخل عـيل أحـد, َّ
 .»وجل

 :  ولـــــ يقيف العلـم والتعلـيمبالنـاس  ن اإلمـام أمحـد رغـم اختالطـهوكا •
 .» ًاشتهي مكانا ال يكون فيه أحد من الناس, اشتهي ما ال يكون «

ــي «: وكــان رمحــه اهللا يقــول • ــوة أروح لقلب ــه مــن , »اخلل ــح لقلب ــي أري يعن
 .املخالطة

 .» ُعزلتي أنيس «: وكان بعض السلف يقول •
ــول • ــضهم يق ــان بع ــن وك ــوع ــس ه ــاس ْأن  «:  األن ــل الن ــات ك ــو م   ُّل

 .» ما استوحشت
إن هذا األنـس الـذي حيكيـه بعـض الـسلف عـن العزلـة إنـام حـصل هلـم  •

 .َّباإلجيابية وليس بالسلبية كام يظن البعض
ــ • ــا عزل ــسك ةإهن ــادة والتن ــرُّ للعب ــام, ُّوالتفك ــول القي ــصيامورسد , وط , ال

ــذكر ــر وال ــصال الفك ــة ا, وات ــي عزل ــست ه ــشاهدة ولي ــىل م لعكــوف ع
ــاألوالد, والتمتــع بالزوجــات, القنــوات الفــضائية والتفــريط , واألنــس ب

 .يف الواجبات
ــاء • ــاء الفطن وإن غــابوا مل , ُالــذين إن حــرضوا مل يعرفــوا, إهنــا عزلــة األذكي

إن اهللا حيــب العبــد  «:  صــىل اهللا عليــه وســلم كــام قــال الرســول, فقــدواُي
 . » ني اخلفيالتقي الغ
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ُعزلــة التــي ينــصح هبــا زمــن انتــشار الفــتن هــي العزلــة للعبــادة التــيإن ال •
 اهلـــرجالعبـــادة يف  «: يقـــول عنهـــا رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم

َّرة إيلــكهج ٍ «. 
ــسلف • ــا ال ــى عنه ــة هن ــي قبيح ــراغ فه ــة والف ــة البطال ــا عزل ــول, أم   يق

ــسعود ــن م ــه اب ــا «:  ريض اهللا عن ــل فارغ ــره أن أر الرج يف ال , ًإين ألك
 .» وال يف عمل اآلخرة, عمل الدنيا

يـصيل يومـه ف, فيطيـل يف الـصالة: كم هو مجيـل أن يعتـزل الرجـل النـاس •
ــع ــه, أمج ــه كل ــام صــىل ليل ــصوم رسدا, َّورب ــرسد ال ــصوم في ــر , ًوي ويعتم
ــنهامُّوحيــج ــابع بي ــاس,  يت ــسبيح عــن حــديث الن ــذكر والت ــد شــغله ال , ق

 .وأيقظه القرآن عن طول النوم
ـــو مج • ـــم ه ـــساجدك ـــف يف امل ـــاس فيعتك ـــزل الن ـــل أن يعت ـــي ُوحي, ي   ي

ويـسبح مـن , ويـذكر اهللا مـن الفجـر إىل طلـوع الـشمس, ما بني العـشائني
ــشم ــروب ال ــىل وضــوء, ســــالعــرص إىل غ ــس إال ع ــذكر , ال جيل وال ي

 .إال عىل طهارة ونقاء
وتطهـري نفـسه , ف عـىل إصـالح قلبـهُكم هو مجيل أن يعتزل النـاس فيعكـ •

 . والشحِّلِق والبدعة واحلسد والغمن النفا
, كــم هــو مجيــل أن يعتــزل النــاس فيــتعلم الــصمت عــن الغيبــة والنميمــة •

 .وبذاءة اللسان,  وفاحش القول  ,والسخرية
ــم  • ــاس ث ــزل الن ــل أن يعت ــهيلتفــت إىلكــم هــو مجي ــده وأهل ,  إصــالح ول

 .واإلحسان إىل املساكني واألرامل, وصلة رمحه, وخدمة والديه
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 .وليست عزلة اجلهالء السلبية,  عزلة الفطناء اإلجيابيةإهنا •
        

ــسلمون • ــا امل ــة يف  :أهي ــن اخللط ــن يشء م ــد م ــة فالب ــار العزل ــن اخت  إن م
ــة و ــاجلمع ــات واجلن ــن اجلامع ــه م ــد من ــا الب ــا, مم ــصلة ونحوه ائز وال
 .الواجبات

ــذ • ــة هي ــن العزل ــن يشء م ــد م ــة فالب ــار اخللط ــن اخت ــسهِّوم ــا نف , ب فيه
كـم َّخـذوا حظ«:  يقـول ريض اهللا عنـه كـانفـإن عمـر, ويراجع فيها عمله

 .»من العزلة
إن أفــضل فئــات املــسلمني مــن كــان لــه علــم وفقــه وبــصرية خيــالط هبــا  •

ــاس ســاعة ــأمر, الن ــىفي ــم  وينه ــه ســاعة ,  ويعل ــا أخــر ول ــزل فيه يعت
ُّ ويتفكـر ويطيـل التفكـفيتعبد ويطيل العبادة  وهـذا حـال الكـاملني مـن ر ,َّ

 . وال يرتك خمالطة الناس ,يطيل العبادة كأشد ما يكون, السلف
فـإن , وعلـيكم بالـصرب فإنـه خـري زاد آلخـر الزمـان, فاتقوا اهللا أهيا الناس •

ــه ـــ وســلم يقالرســول صــىل اهللا علي ــالء  «: ولــ ــدنيا إال ب ــن ال ــق م مل يب
ً فأعدوا للبالء صربا,» وفتنة  .ً, وللفتنة ثباتا  ُّ
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٦–אא 

ــسانلقــد جــرت ســنة اهللا تعــاىل • ــه املــسؤولية,  بتكليــف اإلن دون , وحتميل
 .سائر املخلوقات العجاموات

, َّوبـرصه بالكتـب التـي أنزهلـا, ِّ املميـزقد أكرم اهللا تعـاىل اإلنـسان بالعقـلف •
 .وأرشده بالرسل التي أرسلها إليه

ُنـسان عـذر يقبــل بعـد نعمـة العقــلفلـيس لإل •  ,واهلدايـة إىل الـدين احلــق, ٌ
 : فاحلجة عىل اخللق قائمة السالم ,وبعث الرسل عليهم

 قَد جاءكُم بصآِئر ِمن ربكُم فَمن أَبـصر فَِلنفْـِسِه ومـن           :قال اهللا تعـاىل •
Kعِمي فَعلَيها وما أَناْ علَيكُم ِبحِفيٍظ 

 وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَآِئره ِفـي عنِقـِه ونخـِرج لَـه يـوم              :ً أيضاوقال •
  اقْرأْ كَتابك كَفَـى ِبنفْـِسك الْيـوم علَيـك          *الِْقيامِة ِكتابا يلْقَاه منشورا     

  . حِسيبا
K وِإنه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمك وسوف تسأَلُونَ:ًوقال أيضا • 
ِّة التــي كلــف هبــا اإلنــسانــومــع وضــوح املــسؤولي • ًإال أن الغفلــة كثــريا , ُ

 .فينسى ويسهو عن ربه, ليهما تسيطر ع
ــن  • ــة ع ــة كامل ــشون يف غفل ــاس يعي ــن الن ــريا م ــا كب ــاة مجع ــرت يف احلي ًف ً

واملصري املحتوم الذي ينتظرهم, احلقائق الكرب. 
 ,َّوأمـــوال مبـــذرة, وأوقـــات ضـــائعة, وقلـــوب غافلـــة, حيـــاة الهيـــة •

ْات مهــدــــوطاق , وألــسنة فاحــشة, اردةــــوعقــول ش,  وعيــون زائغــةة ,رُ
ـــ ـــاألموال, ُصلون األرحـــامال ي ـــصدقون ب وال حيـــافظون عـــىل , وال يت
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ًوكأهنم خلقوا عبثا, العبادات ُ. 
ولَقَد ذَرأْنـا ِلجهـنم كَـِثريا    W يقول اهللا تعـاىل وأشباههمويف مثل هؤالء •

      فْقَهالَّ ي قُلُوب ماِإلنِس لَهو الِْجن نونَ          مـِصربالَّ ي نـيأَع ـملَهـا وونَ ِبه
ِبها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ ِبهـا أُولَــِئك كَاَألنعـاِم بـلْ هـم أَضـلُّ                 

Kأُولَـِئك هم الْغاِفلُونَ 
إَنَّ الَِّذين الَ يرجـونَ ِلقَاءنـا ورضـواْ ِبالْحيـاِة الـدنيا             :ًويقول أيـضا •

أُولَــِئك مـأْواهم النـار      * واطْمأَنواْ ِبها والَِّذين هم عن آياِتنا غَـاِفلُونَ         
Kِبما كَانواْ يكِْسبونَ 

مـا اجتمـع  «: ىل اهللا عليـه وسـلم عـن هـؤالء الغـافلنيويقول الرسول صـ •
وكـان , قوم فتفرقـوا عـن غـري ذكـر اهللا إال كـأنام تفرقـوا عـن جيفـة محـار 

ُمثــل الــذي يــذكر  «: ًل أيــضاوقــيو, » رةــــهم حــســــذلــك املجلــس علي
ِّربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت ُ َّ َّ «. 

يـذكر اهللا فيـه كانـت عليـه مـن اهللا تـرة ًمـن قعـد مقعـدا مل  «: ًويقول أيضا •
ُجع مــضجعا ال يــذكَّ ومــن اضــط– يعنــي نقــص –  اهللا فيــه كانــت عليــه ُرً

 .» من اهللا ترة
ــل • ــن جب ــاذ ب ــال مع ــه ق ــة «:  ريض اهللا عن ــيس حتــرس أهــل اجلن ُل  عــىل  إالُّ

َّساعة مرت هبم مل يذكروا اهللا عز وجل فيها ٍ «. 
ِّالغفلــة عــن ذكــر اهللا يف حــد ذاهتــا ندامــة د َّ إذا كــان جمــر :أهيــا املــسلمون •

, أو يـشاهده, أو يـرشبه, ُهُلـُفكيـف بمـن جيتمـع عـىل احلـرام فيأك, وحرسة
ــة صــاخبة وشــواطئ , كيــف بمــن جيتمــع عــىل الفجــور والفــسق يف أندي

 .ومالهي فاسدة, فاجرة
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َّأال يتقــي اهللا أنــاس أمــد • ثــم هــم ينفقــون أمــواهلم ,  اهللا باملــال والــصحةُمُهٌ
 . صحتهم يف الباطلويفنون, احلراميف 

فيقـول , ُيـؤتى بالعبـد يـوم القيامـة «: والنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول •
ًأمل أجعــل لــك ســمعا وبــرصا ومــاال وولــدا: لــه ً رت لــك األنعــام َّوســخ, ًً

ــ, واحلــرث َوتركتــك تــرأس وترب َ أنــك مالقــي يومــُّت تظــنــــفكن, ُعُ  َكَّ
 .» م أنساك كام نسيتنياليو: فيقول له, ال: ? فيقول هذا

ــيْأال فل • ــوِقت ــشطون للباطــل والله ــاس ين ــ, ٌ اهللا أن ُسلونْويك ــنَ ــة ا  ع لطاع
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّـه وهـو خـاِدعهم         :واهللا تعـاىل يقـول, والرب

 كُسالَى يرآؤونَ النـاس والَ يـذْكُرونَ اللَّـه          وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ    
K ِإالَّ قَِليالً 

ــول • ــه وســلم يق ــم  «: والرســول صــىل اهللا علي ــوام عــن ودعه ُلينتهــني أق ٌ َِ ِ َ َّ َ
ُاجلمعات َّ أو ليختمن اهللا عىل قلوهبم ثم ليكونن من الغافلني ,ُ َُّ «. 

 –ًغــافال  يعنــي  –ًال تقطــع النهــار ســادرا  «:  عمــر ريض اهللا عنــهويقــول •
  .» فإنه حمفوظ عليك ما عملت

        

ا وملئهـــ, لقـــد رضب الـــسلف املثـــل الرائـــع يف حفـــظ األوقـــات •
, ًكنـا مـع الثـوري جلوسـا بمكـة «: فهـذا ابـن مهـدي يقـول, بالصاحلات

 .وقام لشأنه, يعني النهار يميض;  » النهار يعمل عمله:  وقال فوثب
يل يتحامـل عـىل نفـسه ألداء الـصالة وهـو مـريض ـوهذا أبـو بكـر النهـش •

ُفيعاتــب يف ذلــك , ال يــستطيع القيــام : فيقــول; لكونــه مل يأخــذ بالرخــصة َُ



–٩٣– 
 

 واخلــتم عــىل  , يعنــي يبــادر خــتم أعاملــه;» َّبــادر طــي الــصحيفةُأ «
 .صحيفته

اد األزدي ــــم بــن محـــــمــا جئــت إبراهي «: وقــال أبــو احلــسن اجلراحــي •
 .» ُإال وجدته يقرأ أو يصيل

وأن , ه عنـهُ بعـديكـونأنـه بقـدر غفلـة العبـد عـن ربـه : لقد أدرك السلف •
 .ات الباقياتيعني من الصاحل, َّمن أحب نفسه عمل هلا

س مــن دان نفــسه وعمــل ِّالكــي «: والرســول صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول •
 .»ومتنى عىل اهللا, بع نفسه هواها ْوالعاجز من أت, ملا بعد املوت 

 ,ًويقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم مــشجعا عــىل الــصلة بــاهللا تعــاىل •
 .» غافلني آيات يف ليلة مل يكتب من الْمن قرأ عرش «: ونبذ الغفلة

واعلمــوا أن فبــادروا أهيــا النــاس بــاألعامل الــصاحلة , واحــذروا الغفلــة ,  •
, ٌ قليــل يــذهب كــل إىل ســبيلهَّوعــام, ُالــدنيا ســجن املــؤمن وجنــة الكــافر

 .وال حول وال قوة إال به, واهللا املستعان
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٧–א 

, وتــرتاكم عليـه متطلبــات العــيش, تكثـر مــشاغل اإلنــسان يف هـذه احليــاة •
 .فينشغل هبا: وتتنوع حاجاته

ًفــرت كثــريا مــن النــاس يــدورون يف عجلــة احليــاة ومــشاغلها وحاجاهتــا  •
 .من شغل إىل شغل, لنفسهق أحدهم يفُال ي

فـام , إال يف املـساء لراحـة بدنـهق يـفُيل يومـه ال فمن الناس من يعمـل طـو •
 .ًيلبث إال قليال ثم يعود مرة أخر لعمله

ــه شــغل • ــاس مــن ال يكــون ل ــد ,ٌومــن الن ــام هــي اهلمــوم املرتاكمــة ق  وإن
 .ٍ إىل همٍمن هم, منهاق يفُيفال , شغلته عن نفسه

, جه والتفـرُّوالتنـز, ليةومن الناس من لـيس لـه شـغل جـاد إنـام هـي التـس •
 .ٌليس له هم إال قتل الوقت باللهو واللعب

أو مالحقـة , مـن تعـاطي املخـدرات: ومن الناس مـن مـأل وقتـه باجلريمـة •
 .أو العكوف عىل وسائل اإلعالم املفسدة, الفتيات

والغالــب ,  منــشغل بــام هــو فيــهُّوالكــل,  قــد مــأل وقتــه بــيشء مــاُّفالكــل •
 .ن الشغل ممقتنع بام هو فيه

يعيـشون , ً هـؤالء مجيعـا أهنـم يعيـشون حالـة االبـتالء واالختبـارَلقد نيس •
 .لة التي أمهلهم اهللا تعاىلْضمن امله

• حقيقــة , لقــد غفــل هــؤالء بمــشاغل احليــاة الــدنيا عــن احلقيقــة الكــرب
ِّ يشء قــد ســجل علــيهمُّكــل, أهنــم يعيــشون يف ابــتالء واختبــار  , يف ُ

 . وال كبرية صحائف ال تغادر صغرية
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ثُم جعلْناكُم خالَِئف ِفي اَألرِض ِمـن بعـِدِهم ِلننظُـر           :كام قال اهللا تعاىل •
K كَيف تعملُونَ 

لكــرام اله ـــــــــــف موقــع نظــر اهللا تعــاىل ورسـَّفأنــت أهيــا املكلــ •
يعلَـم خاِئنـةَ اَألعـيِن      ,ال خيفى عىل اهللا مـن أمـرك يشء, نيـــــالكاتب

K راما كَاِتِبنيِك* وِإنَّ علَيكُم لَحاِفِظني،  الصدور وما تخِفي 
وتـك ْينظـر اهللا تعـاىل مـاذا تـصنع يف خل, لـة ْف أنـت يف املهَّنعم أهيـا املكلـ •

 .حني تكون قد أحكمت إغالق األبواب والنوافذ
وق ـــ تعطـي احلق ,ر اهللا تعـاىل حـني تكـون يف عملـكــــــإنك حتـت نظ •

جــرك تــصدق يف بيعــك ْظــره ســبحانه وأنــت يف متإنــك حتــت ن, أم متنعهــا
 . أم ختون وتغش ,ورشائك

هـل تعمـل فـيهم , إنك حتـت نظـر اهللا تعـاىل يف بيتـك مـع أهلـك وولـدك •
 .وهتمل واجبك فيهم, بأمر اهللا أم ختوهنم 

ــشباب • ــك ال ــسان ال يغرن ــا اإلن ــام, َّأهي ــدأ َّفع ــشباب ويب ــذهب ال ــل ي  قلي
ــشيب ــا تتخطــف ا, ال ــا هــي املناي ــشبابوه ــنل ــد يف  م ــام احلدي ــني رك  ب

 . القاسية املؤملةحوادث السيارات
ــ • ــدنَكَّال تغرن ــان ,  صــحة الب ــن ك ــت بم ــد ملئ ــشفيات ق ــا هــي املست ُفه

 عــىل ثــم هــو رصيــع املــرض, ًمعافــا يف جــسده, ًصــحيحا يف بدنــه مثلــك
 .َّاألرسة البيضاء

 غَفْلَـةٍ  ِفـي  لَقَـد كُنـت   : قال لهُاحذر أخي املسلم من أن تكون ممن ي •
نذَا ما هفْنفَكَش نكع ِغطَاءك كرصفَب موالْي ِديدح . 
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 غَفْلَـةٍ  ِفـي  كُنـا  قَد ويلَنا يا : احذر من أن تكون ممن يقول يوم القيامـة •
نذَا ملْ هب ا ظَاِلِمنيكُن . 

:ني باملرصــادــــوهــو للظامل, وال ينبغــي لــه أن ينــام, واعلــم أن اهللا ال ينــام •
َالو نبسحغَاِفالً ت ا اللَّهمـلُ   عمعونَ يـا  الظَّـاِلممِإن  مهرخـؤمٍ  يـوِلي 

صخشِفيِه ت ارصاَألب *ِطِعنيهقِْنِعي  مم ُءوِسِهمالَ ر  ـدتري  ِهمِإلَـي  مفُهطَـر 
Kوأَفِْئدتهم هواء 

, ن اهللا تعــاىلإن الــشخص الغافــل هــو أبعــد مــا يكــون عــ: أخــي املــسلم  •
 .وبقدر غفلته يكون بعده من اهللا تعاىل ورمحته

 ٌبـل هـي مطلوبـة,  مـن العلـامء أو مـن املتـديننيٌ مطلوبـةُال تقل هذه اليقظة •
 ً يـر أنـه مالقـي اهللا يومـا مـا,, مـسلم يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـرِّمن كل

ــهخــرج عمــر بــن اخلطــاب ,  يف ســفر فنــزل بــبعض الطريــق ريض اهللا عن
: ? فقـال ًبعنـي شـاة مـن هـذه الغـنم «:  فقال له عمـر,  هبم راعي غنمَّفمر

ــوك ــر, إين ممل ــال عم ــسي: فق ــل ل ــذئبِّق ــا ال ــال , دك أكله ــأين اهللا: ق ?  ف
أعتقتــك : فاشــرتاه وأعتقــه وقــال, وأعجبــه شــأن اململــوك , فبكــى عمــر

 .»ُرجو أن تعتقك يف اآلخرة وأ, يف الدنيا هذه الكلمة
        

 فــإن اهللا  ;ًإن كثــرة الغــافلني ليــست عــذرا أن تكــون مــنهم: أخــي املــسلم  •
, فغالـب النـاس مـؤِمِنني وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصـت بِ      :تعاىل يقـول

عىل غري هد. 
ــسقوط • ــام أســهل ال ــيمن هلــك كيــف هلــك ف ولكــن , فلــيس العجــب ف

 .فام أصعب الصعود, العجب فيمن نجا كيف نجا
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ــسبق • ــه ي ــابع يف غفلت ــو ق ــدنا وه ــستحي أح ــا ي ــدراتهأم ــدمن املخ ,  م
 واالســتقامة, َّ مــن اهللا علــيهم باهلدايــةوالكــافر حــني, والراقــصة, واملغنــي

 .بعد أن كانوا يف الضاللة والغواية
ولقــد رأينــا يف القــديم واحلــديث مــن ســفلة النــاس ومــن أراذهلــم كيــف  •

 ومـــن , مـــن الـــضالل إىل اهلـــد ورمحتـــهانتـــشلهم اهللا تعـــاىل بفـــضله
 .الظلامت إىل النور

توبتـه إىل جنـات ُأتـرىض أخـي املـسلم أن يـسبقك مـدمن املخـدرات بعـد  •
ــيم ــات, النع ــة إىل الطاع ــصة التائب ــسبقك الراق ــرىض أن ت ــوم , أت ــأيت ي فت

ط التائــب وأنــت ِّأتــرىض أن يــسبقك املفحــ, القيامــة بــأكثر ممــا جئــت بــه
 .قابع يف مكان ال تتقدم

َّفلـو قـدر اهللا عليـك أن , َّ لتتفلـت مـن واجبـك َّال تقل هذا قـضاء اهللا عـيل •
 عـىل تعاسـتك حتـى تلقـى ألوىل لـك أن تبكـيفـاقياء ــــتكون مـن األش

 .اهللا تعاىل
ــاىل يف  • ــول اهللا تع ــديثيق ــديساحل ــم  «:  الق ــي أعاملك ــام ه ــادي إن ــا عب ي

ومــن , ًفمــن وجــد خــريا فليحمــد اهللا, أحــصيها لكــم ثــم أوفــيكم إياهــا
  . » َّوجد غري ذلك فال يومن إال نفسه

ومــن , معــصيتكاللهــم اقــسم لنــا مــن خــشيتك مــا حتــول بــه بيننــا وبــني  •
طاعتــك مــا تبلغنــا بــه جنتــك , ومــن اليقــني مــا هتــون بــه علينــا مــصائب 

 اللهـم نعـوذ , ,هينـاْلُأو صـحة ت, ًاللهم نعوذ بـك مـن غنـى يطغينـا ,الدنيا
ــافلني ــة والغ ــن الغفل ــك م ــاجرين, ب ــور والف ــن الفج ــم , وم ــن الظل وم

 .والظاملني
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٨–אאאא 

صــىل اهللا عليــه وســلم  ويف ســنة رســول اهللا  تعــاىليف كتــاب اهللاإن النــاظر  •
 .جيد الصلة يف غاية القوة بني اإليامن والعمل الصالح

ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُـواْ الـصاِلحاِت يهـِديِهم ربهـم           :قـال اهللا تعـاىل •
K ي ِمن تحِتِهم اَألنهار ِفي جناِت النِعيِمِبِإمياِنِهم تجِر 

الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الـصـاِلحاِت طُـوبى لَهـم وحـسن           :ًوقال أيضا •
K مآٍب 

وعد اللَّه الَِّذين آمنواْ وعِملُـواْ الـصاِلحاِت لَهـم مغِفـرةٌ            :ًوقال أيضا •
ِظيمع رأَجوK 

ار لِّمـن تـاب وآمـن وعِمـلَ صـاِلحا ثُـم             ـَوِإني لَغفّ :ًاـوقال أيض •
K اهتدى 

ــريا • ــول اهللا ًوكث ــربط رس ــان ي ــا ك ــلم  م ــه وس ــامن صــىل اهللا علي ــني اإلي ب
 ِفـال يـؤذ: مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر  «: والعمل الصالح فيقول

 .» جاره
 . »فليكرم ضيفه: من باهللا واليوم اآلخر من كان يؤ « :ويقول •
ــول • ــر «: ويق ــوم اآلخ ــاهللا والي ـــن ب ــان يؤمــ ــن ك ــريا أو : م ــل خ ًفليق

 .» ليصمت
ــول • ــه ُ حــسنة يعملُّم إســالمه فكــلُ أحــدكَنَسْإذا أحــ «: ويق ــب ل ــا تكت ه

ــرش ــا ْبع ــعف,  أمثاهل ــبعامئة ض ــل إىل س ــا تُّ, وك ــيئة يعمله ــُ س ــه ـك تب ل
 .» بمثلها
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ا املــسلمون الربــاط يف غايــة القــوة بــني مــا وقــر يف القلــبوهكــذا أهيــ •
 .وبني العمل الصالح, اإليامن 

ــي  • ــام الت ــاولعــل مــن أفــضل األي ــسلميغتنمه ــا  امل ــام :  وحيــرص عليه أي
ــه لها رســول اهللا ِّ التــي يفــض ,ل مــن ذي احلجــةَوُالعــرش األ صــىل اهللا علي

 فيهـا أحـب إىل مـا مـن أيـام العمـل الـصالح «: يقـول عنهـا حيـثوسلم 
يــا رســول اهللا وال اجلهــاد يف ســبيل : ذه األيــام العــرش, قــالوا ـاهللا مــن هــ

 وال اجلهــاد يف ســبيل اهللا, إال رجــل خــرج بنفــسه ومالــه ثــم مل : قــال ?اهللا
 .» بيشءيرجع من ذلك 

 يف هــذه األيــام العــرش أفــضل مــن  الــصالحيــدل هــذا احلــديث أن العمــل •
ــ ــع أي ــدنيا, العمــل يف مجي ــا ام ال ــضاعفة , واألجــور فيه ــا م ــاألعامل فيه ف

 .متوافرة
  يرتفـع املباركـة ولكنـه يف هـذه األيـام ,ًوقد يكون العمل الـصالح صـغريا •

 . ليفوق منزلة اجلهاد يف سبيل اهللاُويعظم
م, وهــو ُرُشــهر احلــ تقــع يف أفــضل وأعظــم األْوذلــك يرجــع إىل أن العــرش •

 . احلجةيذشهر 
ــةْوالعــرش • ــوم عرف ــدنيا, وتــشمل العــرش , تــشمل ي ــام ال  ْ وهــو أفــضل أي

 .ًأيضا يوم النحر وهو أعظم أيام الدنيا
كثـرية, إن أبـواب اخلـري والعمـل الـصالح يف هـذا الـدين: أهيا املـسلمون  •

ة دون نـوع آخـر, ويميـل إىل فقد ينشط املـسلم لنـوع مـن األعـامل الـصاحل
 .بعضها دون البعض اآلخر وهكذا
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اب اخلــري التــي يمكــن أن يقــوم هبــا املــسلم يف ولعــل يف تعديــد بعــض أبــو •
 : هذه العرش اغتنامعيننا عىل ُهذه األيام ما ي

جتديــد اإليــامن, احلــرص عــىل الــصالة, أداء النوافــل : بــاب العبــادة •
 خــتم القــرآن, ,والســيام يــوم عرفــة لغــري احلجــاج, والرواتــب, الــصيام 

أَيـاٍم   ويذْكُروا اسم اللَّـِه ِفـي     :فإن اهللا تعاىل يقـول  ;اإلكثار من الذكر 
ــاٍت لُومعم, ــام ــرشوهــي أي ــريالع ــذلك التكب ــح ,, وك ــدعاء, وذب  وال

. والتفكراألضاحي, والتأمل 
, توزيـع تعلـيم النـاس واحلجـاج, توزيـع الكتـب واألرشطـة: باب العلـم •

ــ ــامء, تعل ــصاحف, حــضور جمــالس العل ــامم بعــض ُّامل ــرشعية, األحك  ال
 كـام كـان يفعـل وكيـع بـن ,نييـختصيص وقت للقراءة النافعة, تعلـيم األم

 . خيصص ما بني الظهر والعرص لتعليم رعاة اإلبل; فقد كاناجلراح
ــالق • ــاب األخ ــاألخالق : ب ــام ب ــذه األي ــتحيل يف ه ــىل ال ــزم ع ــد الع عق

ــ ــع الغــضب احلــسنة, م ــان رسي ــن ك ــرم, م ــيامرس الك ــان بخــيال فل ًن ك
ــيامرس الــصمت, مــن كــان  ــيامرس احللــم, مــن كــان كثــري الكــالم فل فل
ًعبوســا فلــيامرس البــشاشة, مــن كــان عنيفــا فلــيامرس الرفــق, مــن كــان  ً

ًمبتىل الـسيئ مـن ًه, مـن كـان مـدمنا عـىل ِّ البرص فليعزم عـىل غـضبإطالق ُ
 . هذه العرش عىل األقلوسائل اإلعالم فليقلع عنها يف

ــاب االجــتامع • ــرف عــىل بعــض احلجــاج : ب ــدين, التع اإلحــسان إىل الوال
ومالطفـــتهم, مـــساعدة التائـــه, زيـــارة املستـــشفيات, اخلـــروج لألمـــر 
ــه  ــسان يف عمل ــف باإلح ــزام املوظ ــر, الت ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ب

الــرحم,واحــرتام املــراجعني, إكــرام الــضيف, الزيــارة يف اهللا تعــاىل, صــلة 
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يف هـــذه األيـــام اإلحـــسان إىل اخلـــدم, اإلحـــسان إىل اجلـــار, االلتـــزام 
 . بعدم إزعاج أحد من الناساملباركة 

 الكـف ,ختـصيص هـذه العـرش لـدفع الزكـاة, عـدم رد الـسائل: باب املال •
 التـربع للمحتـاجني, ختـصيص  ,عن الـسؤال, الـسامحة يف البيـع والـرشاء

ــسا ــسوة األوالد, م ــرشاء ك ــرش ل ــن الع ــيام م ــديون الس عدة أصــحاب ال
 .جوننياملس

االلتــزام بعــدم تلويــث الــشوارع, إماطــة األذ عــن : بــاب الــصحة •
الطريق, اإلقـالع عـن التـدخني, فطـام اجلـسم عـن سـوء التغذيـة, جتنـب 

بحــق للقيــام النــوم واحلركــة لعــادات الــصحية الــسيئة يف األكــل ومجيــع ا
 .اجلسم

        

  الـصاحلة عـن القيـام بـيشء مـن هـذه األعـاملَزَجـَمـن ع: أهيا املـسلمون  •
ِّ أن حيـسهـو  : قـوم بـهفأقل ما ي  ةالنيـفبعزيمـة اخلـري ; وأن يعـزم , ن نيتـه ُ

 . ب أعىل املرات العبد الصاحلة يبلغ
 مـن هـذه األعـامل الـصاحلة فأقـل القليـل أن بـيشءمن ال يريـد أن يقـوم و •

 . عن الناس فإهنا صدقةه رشَّيكف
ــام بالواجبــات الــرشعية, وجتنــب املحرمــات • ــد هــي : إن القي فــروض الب

 .أن يقوم هبا املسلم, وليس له خيار يف أن يقوم هبا أو يدعها
 تركهـا, إال أن املـسلم حــريص إذا أمـا النوافـل فهـو خمـري يف األخــذ هبـا أو •

 .هَتح له باب خري أن يغتنمه وال يرتكُف
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٩–אאא 

: وباملــسلمني يف مكــةصــىل اهللا عليــه وســلم  ملــا ضــاق األمــر برســول اهللا  •
 . باهلجرة إىل املدينة املنورةَّ وجلَّأذن املوىل عز

ــة للمدي • ــرة املبارك ــذه اهلج ــر هب ــن فظه ــة مل تك ــضائل عظيم ــورة ف ــة املن ن
 .هذه اهلجرةلوال لتظهر 

ــأو لرســول اهللا  • ــا م ــة أن جعله ــة املبارك ــذه املدين ــضل اهللا عــىل ه ــن ف م
 اهللا عــىل كــل مــؤمن يف َضَرَ, وفــ معــهوللمــؤمننيصــىل اهللا عليــه وســلم  

 . اهلجرة إليها يف أول األمرذلك الوقت 
ــاجر • ــان امله ــا ك ــشتاقون إىل مكــة وومل ــا الرســول  :ن ي ــه دع صــىل اهللا علي

َّحمببــةأن تكــون املدينــة وســلم  ب ِّاللهــم حبــ «: فقــالكحــال مكــة  إلــيهم ُ
 .» إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد

صـىل  وكـان الرسـول , الـبالد إىل املـؤمننيَّفكانت املدينة بعـد ذلـك أحـب •
لتــرسع ك راحلتــه َّإذا قــدم مــن ســفر فأبــرص املدينــة حــراهللا عليــه وســلم  

 .ًشوقا إليها
 واملــوت فيهــا ,اـيف سكناهــصــىل اهللا عليــه وســلم  ول ـب الرســَّوقــد رغــ •

ــو كــانوا يعلمــون «: فكــان يقــول ــة خــري هلــم ل  مــن «:  ويقــول , » ٌاملدين
 .» استطاع أن يموت باملدينة فليمت هبا فإين أشفع ملن يموت هبا

ٌأحـد مـن ال خيـرج  «: مـن يزهـد فيهـا فقـالوحذر عليه الصالة والـسالم  •
 .» ًاملدينة رغبة عنها إال أبدهلا اهللا به خريا منه

ــول اهللا • ــا رس ــهد هل ــد ش ــلموق ــه وس ــال صــىل اهللا علي ــاإليامن فق إن  «:  ب
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 .» رهاح احلية إىل ج ُِزِر إىل املدينة كام تأُزِاإليامن ليأر
ــسله ,وقــد جعلهــا اهللا تعــاىل حمفوظــة بحفظــ • َّ فــال ي ال, ــــط عليهــا الدجُ

ــة ــاعونوال الظلم ــ ;, وال الط ــال علي ــد ق ــصالة و ه فق ــسالمال ــىل «: ال ع
ــدخلها الطــاعون وال الــدجال ــة مالئكــة ال ي ودعــا عــىل   ,» أنقــاب املدين

  ,» مــن أخــاف أهــل املدينــة أخافــه اهللا «: ُيــف أهــل املدينــة فقــالُمــن خي
  .» ه كام يذوب امللح يف املاءْأراد املدينة بسوء فأذبمن اللهم  « :وقال 

 بالربكــة حتــى أصــبحتصــىل اهللا عليــه وســلم  عــا هلــا رســول اهللا وقــد د •
اللهــم  «: الــسالمو  الــصالة فيهــا ضــعفي مــا يف مكــة, وقــال عليــهالربكــة

كــام جعــل   , » نا وصــاعناِّوبــارك لنــا يف مــد, ارزقنــا مــن ثمــرات األرض 
عليــه الــصالة  املــوىل يف بعــض ثمــر املدينــة شــفاء كــالعجوة, فقــال

ــسالم ــفاءإن يف ع «: وال ــة ش ــوة العالي ــال   ,»ج ــصب «: وق ــن ت ــبع َّم ح س
 .»ٌة مل يرضه ذلك اليوم سم وال سحر مترات عجو

 الــصالة  ,يف املدينــة املــسجد الــذي أســس عــىل التقــو: أهيــا املــسلمون  •
 .وهو خاتم مساجد األنبياء,  بألف صالة فيه

ُوفيه املنرب عىل ترعة من ترع اجلنة • ُ. 
 .وضة من رياض اجلنة الروضة الرشيفة, رهوفي •
 . الصالة فيه بأجر عمرة,ويف املدينة مسجد قباء •
 .فيها من اآلثار اإلسالمية كمسجد القبلتني ومسجد اإلجابة •
جبـل «:  صـىل اهللا عليـه وسـلموفيها جبـل أحـد الـذي قـال فيـه الرسـول •

 .»هُّحيبنا ونحب
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لعـرشة آالف, الـصحابة يبلـغ امـن  ٌعدينة البقيع الـذي دفـن فيـه مجـويف امل •
 .وفيها شهداء أحد

ــسالم • ــصالة وال ــه ال ــصطفى علي ــدن امل ــا إال ب ــو مل يكــن فيه ول
K 

وقُـل رب أَدِخلِْنـي مـدخلَ ِصـدٍق         :أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
 K لَّدنك سلْطَانا نِصرياوأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعل لِّي ِمن 

        

 :لقاصد املدينة آداب البد من مراعاهتا: أهيا املسلمون  •
 .فإن العمل يفتقر إىل النية الصاحلة, النيةإخالص : منها •
 فهــي حــرام مثــل مكــة  ,ة حرمتهــاــــتحــضار عظمتهــا ومعرفـاس: ومنهــا •

ــاال صــيد ــزع شــجرهاُوال ي,   فيه ــه  ,ن ــال الرســول صــىل اهللا علي ــد ق  وق
 .»ٌ إهنا حرم آمن «: وسلم

ــا • ــات : ومنه ــىل الطاع ــرص ع ــل, احل ــرات مث ــايص واملنك ــب املع : وجتن
التــسكع يف , التلفــازالــربامج القبيحــة عــىل مــشاهدة , ءتــربج النــسا

 .واخلصام مع الناس, الشوارع
 .احلرص عىل الصالة يف املسجد النبوي ال سيام للرجال: ومنها  •
 .َّاألدب يف املسجد وعدم اللغو فيه: ا ومنه •
 .وعدم اإلساءة ألهلها, الصرب عىل األذ فيها كاحلر أو الربد : ومنها  •
ــا • ــ : ومنه ــرشيف ُّجتن ــرب ال ــارة الق ــد زي ــو عن ــدع والغل ــة ب الب وأرضح

ــا, ــصحابة , كالتمــسح هب ــدنُّال ــصاق الب ــا  وإل ــاء أهله ,  بجــدراهنا , ودع
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دي رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم , مــع استــشعار عظــيم املقــام بــني يــ
 .واألدب عند قربه

ة والـسالم عليـه ; فـإن مـن صـىل عليـه صـالاإلكثار مـن الـصالة : ومنها  •
 .ًواحدة صىل اهللا عليه هبا عرشا

ــة يف عظــيم األجــر : ومنهــا  • ــاء , رغب احلــرص عــىل الــصالة يف مــسجد قب
 . ; فإن الصالة فيه بأجر عمرةوالثواب

عــل رســول اهللا صــىل اهللا احلــرص عــىل زيــارة البقيــع كــام كــان يف: ومنهــا  •
 .عليه وسلم , والتسليم عىل أهله كام جاء يف السنة

ــا  • ــل دو: ومنه ــا دون مل ــشوق إليه ــسكن, ام ال ــي ال ــدعاء ىومتن ــا وال  فيه
 .بذلك
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١–אא 

ــسالم إىل آخــر  • ــه ال ــن آدم علي ــداء م ــد ابت ــل التوحي ــد أه ــتقر عن ــد اس ًلق
أن الغايــة العظمــى والكــرب والنهائيــة مــن وجــود :  عــىل األرض ٍدِّوحــُم

 .حتقيق العبودية اخلالصة هللا تعاىل: اإلنسان هي 
ــيس هللا  • ــق فل ــق إال حتقي ــن اخلل ــرض م ــبحانه ْغ ــده س ــه وح ــة ل العبودي

 . وما خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإالَّ ِليعبدوِن : وتعاىل
ــد  • ــدا هللا: عالهــا  أووأرشف مقامــات العب ــا, ًأن يكــون عاب  كــان ومــن هن

َّوهلـــذا كانـــت الـــصالة أحـــب , ود مـــن العبـــد أرشف مقاماتـــهالـــسج
ويكثـر ,  صـىل اهللا عليـه وسـلمهـا الرسـولُّبُفقـد كـان حي, َّبادُالعبادات للع
 .ر قدماهَّمنها حتى تتفط

 مهـام , مـا سـواه مـن املخلوقـاتِّولقد كتـب اهللا تعـاىل العبوديـة عـىل كـل •
, ألوهيــة اهللا تعــاىلهــي , فاأللوهيــة واحــدة ال تتعــدد, كــان رشف مقامهــا

 . ما سو اهللا جل جاللهِّوأما العبودية فهي يف كل
ــصغرية • ــرية أو ال ــه الكب   ,فلــيس يف هــذا الكــون الفــسيح يشء مــن أجرام

 .العظيمة أو احلقرية إال وهي عابدة طائعة خاضعة هللا
ــادة  • ــنهج عب ــداها اهللا إىل م ــد ه ــة إال وق ــن داب ــون م ــذا الك ــيس يف ه ول

 .جود والتقديس والتسبيح الس:تناسبها من
َّحــني زودهــم , َّاجلــن واإلنــس: ِّومل خيــري اهللا مــن املخلوقــات إال الثقلــني •

ــل  ــسهم, بالعق ــاروا ألنف ــة اإلدارة يف أن خيت ــمن وحري ــاءوا , ض ــا ش  م
 .مشيئة اهللا تعاىل 
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, ًفمــن اختــار العبوديــة مــنهم كــان مــن أرشف املخلوقــات وأرفعهــا قــدرا •
 .دية كان أرذل املخلوقات وأحقرهاد عىل العبوَّومن متر

 لَّـن يـستنِكف الْمـِسيح أَن يكُـونَ عبـداً لِّلّـِه والَ             :يقول اهللا تعاىل •
           مهرـشحيفَس كِْبرتـسيِتـِه وادِعب نع نِكفتسن يمونَ وبقَرآلِئكَةُ الْمالْم

  فَأَما الَِّذين آمنواْ وعِملُـواْ الـصاِلحاِت فَيـوفِّيِهم أُجـورهم           *جِميعا   ِإلَيِه
من فَضِلِه وأَما الَِّذين اسـتنكَفُواْ واسـتكْبرواْ فَيعـذِّبهم عـذَابا             ويزيدهم
K نِصرياوالَ يِجدونَ لَهم من دوِن اللَِّه وِليا والَ أَلُيما 

  , إن صـــور اخلـــروج عـــن العبوديـــة هللا تعـــاىل كثـــرية: أهيـــا املـــسلمون •
 .ًوكثريا ما تقع, ًإال أن هناك صورا قد ختفى عىل بعض الناس

ــصور • ــذه ال ــن ه ــسان : م ــاة اإلن ــن حي ــاس أن جــزءا م ــاد بعــض الن   ًاعتق
  , ال دخـــل للـــدين يف االقتـــصاد: لكـــأن يقـــو, ال دخـــل هللا تعـــاىل فيـــه

ال دخــل , ال دخــل للــدين يف االجــتامع, ال دخــل للــدين يف الــسياسة
وهـو ,  هـؤالء أن الـدين هـو الـوحيَوقـد نـيس, للدين يف الرتبيـة وهكـذا

 .إرادة اهللا من عباده
ــتامع • ــة واالج ــسياسة والرتبي ــصاد وال ــم اهللا االقت ــإذا مل حيك ــة : ف ــإن آهل ف

وعنـــدها يكـــون اخلـــروج عـــن , ون اهللاأخـــر ســـوف حتكـــم مـــن د
 .العبودية

قــيص الــدين عــن بعــض أجــزاء احليــاة فليخــرج عــن ُإن الــذي يريــد أن ي •
, رب مـن مائـه ــــــوال يـش, ه ــــــملك اهللا تعاىل فـال يتـنفس مـن هوائ

 .وال يسكن يف أرضه
,ُبمعنــى أنــه املالــك هلــا, َّإن كــل مــا يف هــذا الكــون هــو مــن خملوقــات اهللا •
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 .ذا يستلزم أن يكون وحده هو املترصف فيها دون سواهوه
•                 لَـىع ـوهو وهـدبٍء فَاعيكُلِّ ش اِلقخ وِإالَّ ه ال ِإلَـه كُمبر اللَّه ذَِلكُم

K كُلِّ شيٍء وِكيلٌ 
 يشء فلـيس للمخلوقـات خيـار سـو ِّ هـو سـبحانه خـالق كـلفإذا كـان •

 .أن تعبده بكامل اخلضوع والذل دون اعرتاض أو مترد
كــرفض آيــة , رفــض بعــض الــوحي: ومــن صــور اخلــروج عــن العبوديــة •

ــرآن ــن الق ــسنة, م ــن ال ــديث صــحيح م ــد , أو ح ــد عن ــه مل يع ــى أن بمعن
ام يـرد كـالم فـريده برأيـه كـ,  الـرشعيِّالشخص احـرتام أو تعظـيم للـنص

 .الناس
ًق بـني مـن ينظـر إىل الـنص الـرشعي وحيـاول فهمـه جمتهـدا ِّفـرنوالبد أن  •

 .ًوبني من يرده ابتداء ويعرتض عليه, يف ذلك
 يؤِمنـونَ حتـى   الَ وربـك  فَـالَ  : ويف أمثال هؤالء يقول اهللا عـز وجـل •

وككِّمحاِف ييم رجش مهنيب  واْ ِفـي   الَ ثُـمِجـدي  ـا  أَنفُـِسِهمجرـا  حمم 
تيواْ قَضلِّمسيا وِليمست . 

ــنص • ــرف أن ال ــب أن يع ــا جي َّإن مم ــن ُ ــرشعية م ــو إرادة اهللا ال ــرشعي ه  ال
ومـن رفـضه ,  هللا تعـاىلفمن آمن بـه وعمـل بـه فقـد قـام بالعبوديـة, عباده

 .أو آهلة أخر, أو هواه, فقد خرج عنها ليعبد الشيطان
        

ــاة ال دخــل : أهيــا املــسلمون • ــأن جــزءا مــن احلي ــه ًإن االعتقــاد ب  هــوهللا في
حـني حـرص النـصار سـلطان اهللا يف الكنيـسة دون بـاقي , فكرة نـرصانية

 .احلياة
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: وحــدها وكلياهتــا هللا تعــاىلــــجزئياهت, واملــسلم يعتقــد أن احليــاة بأكملهــا •
   ِكسنالَِتي والَمِ       ـقُلْ ِإنَّ صالْع بـاِتي ِللّـِه رممو اييحمـ ي و * ني  ــ
فلـيس يشء يف , الْمـسِلِمني شِريك لَـه وِبـذَِلك أُِمـرت وأَنـاْ أَولُ            الَ

ومــن زعــم غــري ذلــك فقــد خــرج عــن , الكــون إال وهــو هللا تعــاىل وحــده
Kالعبودية 

  ختــرجفــإن املعــصية ال, دة فقــطِّواملــسلم ال خيــرج عــن العبوديــة إال بــالر •
 .وخطئه عن العبودية مادام يعتقد بحرمة معصيته املسلم

, م اهللاَّويـستبيح مـا حـر, وإنام خيـرج مـن العبوديـة حـني يـستحل املعـصية •
ِّأو حير  .م ما أحل اهللاُ

ــاد بــني اثنــني ال ثالــث هلــام: أهيــا املــسلمون  • إمــا أن حيكمهــم اهللا : إن العب
فإمـا حكـم اهللا وإمـا حكـم , روإمـا أن حتكمهـم آهلـة أخـ, تعاىل برشيعته
ــاغوت ــوض, الط ــنهام مرف ــل  ; واالشــرتاك بي ــاىل ال يقب ــن اهللا تع ــإن دي  ف

ْالرش  .فهو أغنى الرشكاء عن الرشك, كةِّ
ــون  • ــذا الك ــات يف ه ــاقي املخلوق ــع ب ــتظم م ــد اهللا ين ــني يعب ــسلم ح وامل

ــا ــاغويتن ــشذ, م معه ــة ي ــن العبودي ــرج ع ــني خي ــون ُّوح ــام الك ــن نظ  ع
 . املخلوقاتويفارق باقي 

ًهذه صورة العبوديـة احلقـة هللا تعـاىل ملـن أراد أن يكـون عابـدا لـه سـبحانه  •
 .وتعاىل
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٢–אא 

ــول اهللا  • ــرب رس ــد أخ ــلم أن لق ــه وس ــة صــىل اهللا علي ــر َّأم ــالم يف آخ اإلس
يع عنــد كثــري مــن شــعوهبا وتــض, طــرأ عليهــا التفــريط والتغيــريالزمــان ي

 .املفاهيم والسلوكيات الصحيحة
  كثـري مـن وغيـاب, ُّوواقع املسلمني املعـارص يـشهد هبـذا التغـري والتفـريط •

 .والسلوكيات الرشعية القويمة, املفاهيم اإلسالمية الصحيحة
واملتأمــل يف واقــع املــسلمني جيــد أن منــازل عظيمــة مــن منــازل العبوديــة  •

, ع مفاهيمهـــا الـــصحيحة وتـــضياملـــسلمنيتكـــاد تغيـــب عـــن واقـــع 
ــرشعية ــلوكياهتا ال ــد, وس ــام الزه ــل, كمق ــا,  والتوك ــشكر,  والرض , وال

 .واإلحسان ونحوها, واليقني , والصدق , واحلياء
,  املقامــات التــي غابــت مفاهيمهــاولعــل مقــام الــورع ومنزلتــه مــن أكثــر •

 . املعارصينوتكاد تندثر سلوكياهتا يف حياة غالب املسلمني
ب الـشبهات يف ُّوجتنـ,  هو محـل الـنفس عـىل األوثـق مـن األمـور :فالورع •

ــوع يف ,  األحــوالِّكــل ــد وبــني الوق واختــاذ ســاحة مــن احلــالل بــني العب
 .احلرام

ًكـن ورعـا تكـن  «: ليـه وسـلمويف فضل الـورع قـال الرسـول صـىل اهللا ع •
ُخري دينك «:  وقال ,» أعبد الناس  .» ُم الورعُ

ال يبلغ العبد أن يكون مـن املتقـني حتـى يـدع مـاال بـأس بـه  «: ًوقال أيضا •
 .»  به البأس ملاًحذرا 
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ــرام • ــل احل ــن أك ــورع م ــول يف ال ــان يق ــا  «: وك ــدكم تراب ــذ أح ًألن يأخ ُ
 .» َّن أن جيعل يف فيه ما حرم اهللا عليهٌه خري له مـــــــُه يف فيَلَفيجع

ًإنـك لـن تـدع شـيئا اتقـاء  «:  التقـي للـورعوكان يقـول عـن تعـويض اهللا  • ً
 .» ًهللا عز وجل إال أعطاك اهللا خريا منه

لـو صـليتم حتـى تـصريوا  «:  عليـه الـسالموقال نبي اهللا عيسى بـن مـريم •
 مـن أعيـنكم وجـر, وصـمتم حتـى تكونـوا أمثـال األوتـاد, مثل احلنايـا

 .» ما أدركتم ما عند اهللا إال بورع صادق: الدموع أمثال األهنار
َمـا عبـد العاب «: ريــن البـصـوقال احلـس • َ دون بـيشء أفـضل مـن تـرك ـــَ

 .»  اهللا عنهُمُما هناه
فأخـذ حـصاة مـن األرض وقـال , عظنـي «: ري فقـالَمـُجاء رجـل إىل الع •

ٌزنة هذه من الورع يدخل قلبك خري لك  .» الة أهل األرضـ من صُ
َّمل يكـن الـورع يف حيـاة الـسلف ترفـا فكريـا يتنـدرون بـه : أهيـا املـسلمون  • ً ً

ًوإنام كان سلوكا وواقعا عمليا يعيشه الصاحلون, يف املجالس  ً ً. 
 اخللـق وحبيـب احلـق رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يـدخل ُدِّفهذا سـي •

ر لعلهـا مـن متـر الـصدقة َّفيتـذك, بيته فـري متـرة سـاقطة فريفعهـا إىل فمـه
 .فيلقي هبا

 فينزعهــا  ريض اهللا عنــه وربــام وجــد متــرة مــن متــر الــصدقة يف فــم احلــسن •
ــول ــا ويق ــالم بلعاهب ــم الغ ــن ف ــ «: م ــِك ِخ ك ــل , ْخْ ــا ال نأك ــرف أن ــا تع أم

 . »الصدقة
ــ • ــه وســلماَّوأم ــذ مدرســة حممــد صــىل اهللا علي ــصحابة مــن تالمي ,  ورع ال
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 ًبعني بابـا مـن احلـالل خمافـة أن نقـع يفـــــكنـا نـدع س «: فقد قال أحدهم
 .» احلرام

أتــاه ,   ريض اهللا عنــهاخلليفــة أبــو بكــر الــصديق,  األصــحاب ُدِّفهــذا ســي •
,  مـا يف بطنــهَفأكلـه فلـام علــم قـاء, غـالم لـه بطعــام اكتـسبه مـن الكهانــة 

 .حتى كاد هيلك
 ِّأربعــة آالف لكــلوأمــا عمــر ريض اهللا عنــه فقــد كــان يعطــي املهــاجرين  •

: ويقــول, ةة آالف ومخــسامئــــــده عبــد اهللا ثالثـــــويعطــي ول, شــخص 
 .» مل هياجر بنفسه وإنام هاجر به أبواه «

ًاسـتعار مـن رجـل بالـشام قلـام عـىل أن , وهذا التابعي عبد اهللا بـن املبـارك •
فعـاد , فلـام وصـل وجـد القلـم معـه ) وُرَمـ(َ فنـيس حتـى سـافر إىل  ,هَّيرد
 . الشام وأعطاه صاحبهإىل

, ْوهذا عمـر بـن عبـد العزيـز دخلـوا عليـه بغنـائم فيهـا طيـب مـن مـسك •
ــشم ــرض أن ي ــه ومل ي ــبَّفأخــذ بأنف ــال,  الطي ــذا  «: وق ــع مــن ه ــام ينتف ُإن

 .»  فأكره أن أجد رحيه دون املسلمني,برحيه
ــه • ْأدق قلمــك  «: وقــال مــرة لعامل ُوقــارب بــني أســطرك فــإين أكــره أن , ِ

 وكانــت خطاباتــه ,»لمني مــا ال ينتفعــون بــهــــــمــن أمــوال املــسُأخــرج 
 .ال تتجاوز الشرب

 اإلمــام حممــد ودخــل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل عــىل إســامعيل البخــاري أيب •
ال أعلـم مـن «: ح يـزوره يف مـرض موتـه فقـال إسـامعيلـصاحب الصحي

ــا ــايل درمهــا حرام ًم ــبهة, ً ــن ش ــال أمحــد, ًوال درمهــا م ــصاغرت : ق  إىلفت
 .» نفيس عند ذلك
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فقـد ,   مـن هـذاَّه بأقـلـــرعو فلـم يكـن ; اإلمـام أمحـدوهذا تواضع مـن •
ُه مــن ُ حتــى جــاءه طعامــهمطعــامًكــث أيامــا ال يأكــل يف الــسجن مــن م

 .كاد هيلكقد و, بغداد
مــن  «: فأتــاه بــاملطلوب يف ورق فقــال, ًة شخــصا يــشرتي لــه َّوأرســل مــر •

ــ :فقــال,  لاَّمــن البقــ: فقــال ? أيــن هــذا الــورق  , ال: فقــال ? ته ـ استأذن
 . » هَّرد: قال 

ُسـألت أمحـد بـن حنبـل مـاال أحـيص  «: يزوقال عنه أمحد بن حممـد املـرو •
 .أن يتكلم بغري علممنه ًورعا   , » ال أدري: عن أشياء فيقول فيها 

وقد ثبت عن مجـع مـن الـسلف أهنـم تركـوا إرثهـم مـن آبـائهم أو أبنـائهم  •
 .ُّم بالشبهةالختالط أمواهل

ــارة  • ــم اإلم ــان رغ ــد ك ــي املجاه ــدين زنك ــور ال ــري ن ــذا األم ــاه وه واجل
ــسلطان  ــاللوال ــن ح ــل إال م ــصنعن بعــض , ال يأك ــساء ي ــه ن ــت ل وكان

ًويبعنها له رسا عىل حسابه , املالبس   .ثم هو يأكل من هذا املال, ْ
َّوهذا عمـرو بـن مـرة العابـد  •  ُمـا أحـب أين بـصري «: وكـان أعمـى يقـول, ُ

ــا شــابو ِّ, يعنــي يفــضل العمــى عــىل أن ينظــر » كنــت نظــرت نظــرة وأن
 .ٍنظرة حرام واحدة

ًوهذه امرأة من الـصاحلات أتاهـا خـرب وفـاة زوجهـا وهـي تعجـن عجينـا  •
هـذا طعـام قـد صـار  «: وقالـتً ورعـا , فرفعـت يـدها عـن العجينـة , هلا

 ., يعني ورثة» لنا فيه رشيك
ثـم وجـده بعـد , ش عنـه فلـم جيـدهَّففـتوهذا أحد السلف سقط لـه دينـار  •
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 .لعله ليس ديناري الذي سقط: ذلك فرتكه وقال
ًولعل من أعجب ما يـرو يف ورع أهـل هـذا الزمـان رجـال • دعى كـامل ُ يـ ُ

ُأخذ وسـ, الدين السنانريي  مـات يف  ممـنوكـان, جن مـع بعـض أصـحابه ُ
يف يـوم جـاءه أصـحابه يف الـسجن ومعهـم شـاي , سجنه بسبب التعـذيب

 أخــذنا  :قــالوا? مــن أيــن هــذا الــشاي  «: فقــال, َ ليــرشب معهــم  فــدعوه
ــَو ــشاي وصــنعناهُق ــىل ال ــدنا ع ــرساج وأوق ــن ال ــال , ًودا م ال أرشب : فق

 . إنه الورع يف أعىل صوره,» من وقود مرسوقُصنع ًشايا 
وهـذه  األفعـال , ابنيَّإن هـذه األخبـار كأهنـا أخبـار الكـذ: أهيا املـسلمون  •

فـإن اإلسـالم شـجرة , ل املجـانني عنـد مـن مل يفهـم هـذا الـدينكأهنا أفعا
ــورع ــا ال ــه إال اهللا وثمره ــ, أصــلها ال إل ــاـوال خــري يف ش ــر هل , جرة ال ثم

 .وال خري يف دين ال ورع فيه
        

, إن مقــام الــورع ثمــرة مــن ثــامر اخلــوف مــن اهللا تعــاىل: أهيــا املــسلمون  •
فكـم ,  الـورع  مقـامم يف قلبـه وسـلوكهُ يعظـ:وبقدر خوف العبد من ربـه 

نـصيب هـو وكـم ?  هنـصيب شـبابنا وطالبنـا منـهـو كم ونصيبنا منه? هو 
 .لنا منه ?َّوعاموكم نصيب جتارنا ?  منه ومشاخيناأساتذتنا 
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٣–אאא 

ــاىل • ــوت اهللا تع ــساجد بي ــدرها, امل ــع ق ــ, رف ــأهناَّوعظ ــه , م ش ــسبها إلي ون
 .ًسبحانه وتعاىل ترشيفا هلا

 K ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه:قال اهللا تعاىل • 

د إىل اهللا مــساجدها,  الــبالُّأحــب «:  صــىل اهللا عليــه وســلم قــال الرســولو •
 .» وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها

ِباللَّـِه   آمـن  اللَّـِه مـن   مساِجد يعمر ِنماإ :  تعاىل عن عامرهتـاقال اهللاو •
 .  اآلِخِر والْيوِم

إذا رأيـتم الرجـل يعتـاد املـساجد  «:  الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلموقال •
 .» يامنفاشهدوا له باإل

ًمـن بنـى هللا مـسجدا يبتغـي «: ًأيـضا ل الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلموقا •
 .» ًبنى اهللا له بيتا يف اجلنة: وجه اهللا 

ــ • ــد كل ــاىل يف ف اهللا َّولق ــاء تع ــهبن ــساجد خــري خلق ــراهيم: امل ــد , , إب حمم
ــى  ــة , وبن ــسالم الكعب ــه ال ــراهيم علي ــى إب ــسالم , فبن ــيهام الــصالة وال عل

 . عليه وسلم مسجده باملدينةحممد صىل اهللا
ــساجد • ــه وســلم عــن فــضل الــصالة يف امل : يقــول الرســول صــىل اهللا علي

:  قـالوا ? اخلطايـا ويرفـع بـه الـدرجات بـهكم عـىل مـا يمحـو اهللا ُّأال أدل«
 إىل ُوكثــرة اخلطــا, لوضــوء عــىل املكــارهإســباغ ا: قــال, بــىل يــا رســول اهللا
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ــساجد  ــص, امل ــار ال ــصالــوانتظ ــد ال ــاط , ة الة بع ــذلكم الرب ــذلكم , ف ف
 .» الرباط

ً اهللا لــه نــزال يف اجلنــة َّأعــد: مــن غــدا إىل املــسجد أو راح «: ًويقــول أيــضا •
 .» كلام غدا أو راح

: فــذكر مــنهم,  إال ظلــهَّســبعة يظلهــم اهللا يف ظلــه يــوم ال ظــل «: ويقــول •
 .» ق يف املسجدَّرجل قلبه معل

ــة • ــت الظلم ــصالة يف وق ــن ال ــول ع ــرش «: ويق ــم إىل ِّب ــشائني يف الظل  امل
 .» املساجد بالنور التام يوم القيامة

كــان مــسجد رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يف زمــن النبــوة واخللفــاء  •
: مكـان الرتبيـة الروحيـة: فقـد كـان, هو القلـب النـابض يف جـسد األمـة 

الكـسوف , صـالة اجلنـازة, الـوعظ, القـرآن, الـذكر, االعتكـاف, الصالة
 .فواخلسو

, م فيــه الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم أصــحابهَّعلــ, كــان جامعــة للعلــم •
 .أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام: من أمثال اجلامعة   هذهج منَّتخرف

 .كان دار الفتو واألحكام والقضاء بني الناس وفض املنازعات •
 .كان جملس الشور وعقد األلوية وإعالنات سياسة الدولة •
ــت • ــان اس ــان مك ــودك ــاو, قبال الوف ــأو للمحت ــراءم ــالج , جني والفق وع

 .ُ ريض اهللا عنه حني أصيب يوم اخلندقسعد بن معاذبعض املرىض ك
وعــيل ملــا خاصــم ,  ريض اهللا عــنهامَّكــان مــأو للعــزاب مثــل ابــن عمــر •

 . ريض اهللا عنهامفاطمة
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ــن  • ــه وســلم م ــده الرســول صــىل اهللا علي ــان يعق ــل ك ــى ســباق اخلي وحت
 . آخرتم يف مسجدُمن مسجد وخيالسباق يبدأ ف, املساجد 

لقد كان املـسجد قلـب األمـة ال يتخلـف عنـه إال منـافق معلـوم النفـاق أو  •
ــ, عــاجز معــذور ُ حتــى يقــام يف اد بــن االثنــنيُؤتى بالرجــل هيــُوكــان ي

 .الصف
 عــىل املتخلفــني عــن َقِّ الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم أن حيــرَّهــموقــد  •

  النــساء والذريــة لعظــيم مكانــة املــسجد والــصالةاملــساجد بيــوهتم لــوال
 .فيها

وعظموهـــا , واحرصـــوا عـــىل املـــساجد , فـــاتقوا اهللا أهيـــا املـــسلمون  •
ذَِلـك ومـن يعظِّـم    :فإهنا مـن شـعائر اهللا واهللا يقـول, واعرفوا قدرها 

 K وى الْقُلُوِبشعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْ

        

للمــساجد آداب وســنن منهــا مــا هــو واجــب ومنهــا مــا : أهيــا املــسلمون  •
 .ها املسلمالبد أن يراعي, هو مستحب

يــدخلها , استــشعار املــصيل أهنــا بيــوت اهللا: إن أعظــم آداب املــسجد  •
ًا ذليال خاشعا يرجو رمحة ربهرسكْنُم ًً. 

 .  أو شكوكمتام الطهارة يف البدن واملالبس يف غري وسوسةرضورة  •
ــة والطيــب يف املالبــس واملكــان • َّعرضــت عــيل  « , ويف احلــديثالنظاف ُ

 .» رجها الرجل من املسجدُ خيأجور أمتي حتى القذاة
وطاعتــه يف أوامــره وعــدم , احلــرص عــىل متابعــة اإلمــام وعــدم املــسابقة •
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 .الرد عليه
, اللغـــو, صاماخلـــ, رفـــع الـــصوت بـــالقراءة: ب إزعـــاج املـــصلنيُّجتنــ •

 .اجلوال
 صـىل اهللا كـام فعـل النبـي, وف يف مـؤخرة الـصفهـملْوجع, ضبط الصبيان •

 .عليه وسلم
 :  آداب خاصة بهليوم اجلمعة •
 .ةالكرهيالغسل وقطع الرائحة  •
 .الطيب •
 .عدم ختطي الرقاب •
ىل األبــواب تكتــب مــلء الــصف األول فــاألول فــإن املالئكــة عــ, التبكــري •

 .األول فاألول
الرســول صــىل اهللا فقــد كــان , عــدم امللــل مــن ذلــكوترتيــب الــصفوف  •

بهـا, ِّعنـه يبعـث مـن يرتريض اهللا عـثامن  وكـان , بها بنفـسهِّعليه وسلم يرت
 .ِّوخيربه بسالمتها قبل أن يكرب

ــأ ِّيبــرش • ــه وســلم مــن ت ــاألدب َّدالرســول صــىل اهللا علي ــوم اجلمعــة ب ب ي
ــالزم  ــول: ال ــاألجر العظــيم فيق ــسل «:ب ــة واغت ــوم اجلمع , َّمــن غــسل ي
ـــر وابتكَّوبكــ ــه بكــل: ر ــ ـــ خطــوة خيطِّكــان ل ها ُوها أجــر ســنة صــيامـ
 .» هاُوقيام

 .كم األجرـَّوا أهيا املسلمون عىل اخلري وال يفوتنفاحرص •
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٤–אאא 

لرســوله صــىل اهللا عليــه وســلم بــاهلجرة إىل املدينــة بعــد ملــا أذن اهللا تعــاىل  •
ــه وســلم ومعــه : أن ضــاق األمــر يف مكــة  هــاجر الرســول صــىل اهللا علي

 .رفيق دعوته أبو بكر ريض اهللا عنه
ُ اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم كــان مــن أولوياتــه ثــالث وملــا وصــل رســول •

املؤاخــاة بــني املهــاجرين واألنــصار, واملعاهــدة مــع هيــود : قــضايا رئيــسة 
 .املدينة , وبناء املسجد

وقد كان بنـاء املـسجد هـو أول هـذه االهتاممـات للرسـول صـىل اهللا عليـه  •
 .وسلم , فام وطئت قدمه أرض املدينة إال عىل موقع املسجد

ــحة  • ــة واض ــذه دالل ــسلمة, : وه ــة امل ــاس رضوري للدول ــسجد أس أن امل
 .َّوالدولة التي ال تقوم عىل املسجد هشة البناء

ــه  • ــاء الراشــدين, ففي ــرز دور املــسجد بعــد اهلجــرة ويف زمــن اخللف وقــد ب
 .جيتمع املسلمون ألداء أعظم فريضة بعد الشهادتني

 افلـــة مـــن الـــرتاويحالفريـــضة والن: ُتقـــام يف املـــسجد الـــصالة حيـــث  •
 , وتقـــام فيـــه صـــالة الكـــسوف واخلـــسوف, واالعتكـــاف , ونحوهـــا

 .والذكر والقراءة
فاملــسجد أعظــم رافــد للرتبيــة الروحيــة , وهلــذا فــإن مــن قــاطع املــسجد  •

َفقد حرم الرتبية الروحية , وباء بالقسوة واجلفاف الروحي ُ. 
ــ • د ارتــبط العلــم ًولقــد كــان املــسجد يف الــزمن األول جامعــة للعلــم , فق

 .باملساجد, مما أضفى عىل العلم اخلشية واإلخالص والروحانية
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ً جــزءا َدَقــَف: وهلــذا ملــا انتقــل العلــم مــن املــساجد إىل املــدارس واملعاهــد •
وهــذا مــا نــشاهده يف الطــالب , ًكبــريا مــن الروحانيــة واإلخــالص

 . يف هذا الزمانواألساتذة
ًولقد كان املسجد أيـضا مـأو للمحتـ • مـن , اجني مـن الفقـراء واملـساكني ً

 .ًليس هلم مأو إال املسجد, ةَّمثل أهل الصف
 ريض اهللا ّوحتــى العــزاب كــانوا يــأوون إىل املــسجد مــن أمثــال ابــن عمــر •

ــنهام  ــسجد ,ع ــذهب إىل امل ــه في ــع زوجت ــصم م ــل خيت ــى الرج ــل حت  , ب
 . ريض اهللا عنهام فنام يف املسجدكحال عيل حني اختلف مع فاطمة

ًعجــب مــن هــذا فقــد اختــذ الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم جانبــا منــه وأ •
ــ ــد رضب قب ــرىض; فق ــشفى للم ــاذًةَّمست ــن مع ــسعد ب ــه ل   ريض اهللا عن

 .ُيعالج فيها بعد أن أصيب يف اخلندق
, ومكــان الــشور, َولقــد كــان املــسجد يف الــزمن األول جممــع املــسلمني •

 .لوفودواستقبال ا, وإعالن سياسة الدولة, وعقد األلوية
 يف همـن هجـر, لقد كان املـسجد أهيـا املـسلمون هـو قلـب األمـة النـابض •

 .وفاته خري الدنيا واآلخرة, ذلك الزمن هلك
ــافق • ــؤمن واملن ــسجد امل ــرض امل ــان حي ــذا ك ــا , وهل ــرضه إيامن ــاملؤمن حي ًف

 .واملنافق حيرضه ملصلحة نفسه ودنياه, ًواحتسابا
َّسجد واجبـا عـىل املكلولـئن كـان ارتيـاد املـ: أهيا املسلمون  • فـني القـادرين ً

 :َّفقد رتب املوىل عليه عظيم الثواب, من ذكور األمة
ــسبع وعــرشين درجــة • ــد عــىل صــالة الفــرد ب ــه تزي وصــالة , فالــصالة في
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 .الفجر فيه والعشاء تقوم مقام قيام الليل بأكمله
ــُوخ • ــطُط ــدامها حت ــسجد إح ــايش إىل امل ــع ُّوات امل ــر ترف ــة واألخ ً خطيئ

ًواألبعـد عـن املـسجد أعظـم أجـرا, جةدر واجلـالس يف املـسجد يف أجـر , ُ
اللهـم , اللهـم اغفـر لـه: واملالئكة تصيل عليـه وتـدعو لـه, الصالة وثواهبا

 .ارمحه
ــشارع احلكــيم بتطهــري املــساجد مــن كــل • ــِّولقــد أمــر ال ــا ي مــن , شينهاَ م

ــات ــات واملعنوي ــاذورات, املادي ــن األوســاخ والق ــا م ــر بتطهريه ــد أم  فق
 .وأمر بالطيب والنظافة وحسن الثياب, والروائح الكرهية

 , والبيــع,املــسجد عــن التجــاراتشــأن أمــر برفــع : ويف اجلانــب اآلخــر  •
 .وإنشاد الضالة ونحوها, واللغو, ورفع الصوت, والرشاء 

 ذلــك حتــى ختلــص هــذه املــساجد هللا تعــاىل بالطهــارة املاديــة ُّوكــل •
 . هللا تعاىلًصةخال, فهي بيوت اهللا, واملعنوية

ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّـه أَن ترفَـع ويـذْكَر          :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
ِرجـالٌ الَّ تلِْهـيِهم ِتجـارةٌ       * ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالْغدو واآلصـاِل         

 اللَِّه وِإقَاِم الصالِة وِإيتاء الزكَاِة يخـافُونَ يومـا تتقَلَّـب            وال بيع عن ِذكْرِ   
ارصاَألبو ِفيِه الْقُلُوبK 

        

ــة • ــة العظيم ــذه املنزل ــا هب ــا وتارخيي ــسجد رشعي ــان امل ــئن ك ًول ــدأ : ً ــد ب فق
ًاملسجد منذ زمن يفقد مكانته ودوره شيئا فشيئا ً. 

ــام • ــسلمنيف ــاة امل ــادي يف حي ــد دوره الري ــسجد يفق ــو, زال امل ل إىل َّويتح
ُيبنى وي, د رمز حضاريَّجمر َّشيد دون عامر وال عبادُ َّ. 
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ــلم • ــه وس ــال الرســول صــىل اهللا علي ــد ق ــان  «: وق ــي زم ــىل أمت ــيأيت ع س
 .» ًوال يعمروهنا إال قليال, يتباهون يف املساجد 

ومــنهم مــن ,  د إال يف اجلمعــةـــوقــد جتــد مــن النــاس مــن ال يــأيت املــسج •
ُال يأتيه أبدا إال حني حيمل عىل األعناق للصالة عليه ً. 

ــري مــن  • ــد اســتقر يف نفــوس كث ــسجدلق ــه ال حاجــة هلــم يف امل ــاس أن , الن
 .فام حاجتهم حلضور املسجد?, ُفمصاحلهم تقىض يف خارجه

فمــن أعــرض ,  ســبحانه وتعــاىلاهللا هــؤالء أن املــساجد بيــوت َلقــد نــيس •
 .عنها فقد أعرض عن ربه عز وجل

ْاملعلـم الوحيـد الــذي هــو يف عـرصنا هــذا يعتـرب املـسجد : أهيـا املـسلمون  • َ
رة ــــة املعاصــــدن اإلسالميـفغالــب املــ,  حيــاة املــسلمني مــن معــاملَبقــي
ــِّميُال ي ــذا حــني يتغل ــساجد; وهل ــسلمني إال امل ــري امل ــدن غ ــن م ــا ع  ُبَّزه

 .هيدمون مساجدها: الكفار عىل بلد من بالد املسلمني
ٌدرك كثــري ُإن أعــداء اإلســالم يــدركون خطــر املــساجد علــيهم أكثــر ممــا يــ •

 . بالنسبة هلممن املسلمني أمهية املساجد
ــاس  • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــساجد كحاجــة , ف ــوا أنكــم يف حاجــة إىل امل واعلم

ــاء أو أشــد ــسمك إىل امل ــ, ال ــد س ــن ُفق ــنهام ع ــاس ريض اهللا ع ــن عب ئل اب
ويقــوم الليــل إال أنــه ال حيــرض اجلمعــة وال اجلامعــة , رجــل يــصوم النهــار

ــال ــار«: فق ــصيل , »هــو يف الن ــصوم وال ي عــرف هللا وال يفكيــف بمــن ال ي
 .وال حول وال قوة إال باهللاًتعاىل حدودا يقف عندها , 
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٥–אא 

,  مــا حيملــه مــن خــري للفــرد واألمــةِّجــاء رمــضان بكــل: أهيــا املــسلمون  •
 .عن الفرد واألمة رش ٍَّكلبإذن اهللا تعاىل جاء ليدفع عنها 

ها ودفــع مفاســد,  وزكــاة النفــوس ,جــاء رمــضان لطهــارة القلــوب •
 .ورشورها

 .وفتح أبواب اجلنان, جاء هذا الشهر إلغالق أبواب النريان •
فـال خيلـصون ملـا كـانوا خيلـصون إليـه , د الـشياطني َّجاء هذا الشهر لتـصف •

 .من املفاسد واملنكرات
 .وتصحيح املسار, جاء هذا الشهر لتجديد التوبة واإلنابة إىل اهللا •
 ليــست بدعــة ابتــدعها هــذا الــدين بــل إن عبــادة الــصيام: أهيــا املــسلمون  •

 .عبادة ماضية يف مجيع الرساالت السابقة
• عبادة حتتاجها النفس اإلنسانية لبلوغ درجـة التقـو,      ـا الَّـِذينهـا أَيي

اميالص كُملَيع واْ كُِتبنا آمكَم لَى كُِتبع  ِمـن  الَّـِذين  قَـب لَّكُـملَع ِلكُم 
K تتقُونَ 

ــي • ــة ه ــو املطلوب ــو ال:إن التق ــاهره  التق ــصائم ظ ــىل ال ــك ع ــي متل ت
 .وباطنه, ظاهره يف سلوكه , وباطنه يف مقاصده وإراداته

ــصيام • ــو يف ال ــب التق ــى مرات ــرات: وأدن ــن املفط ــساك ع ــذه , اإلم وه
ُيتحد فيها مجيع  . الصائمنيَّ

وأما املرتبـة التـي فوقهـا فالـصيام عـن األخـالق الـسيئة بحفـظ اجلـوارح  •
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ــام ــسان: عــن اآلث ــة, ,  عــن الباطــل حفــظ الل وحفــظ العــني عــن اخليان
 .وحفظ اليد عن البطش يف احلرام

, وأمــا املرتبــة العليــا فــصيام القلــب عــن اهلمــم الدنيئــة واألفكــار الرديئــة •
 ., مع االشتغال باهللا تعاىلالرديئة  والنيات الفاسدة

ــسلمون • ــا امل ــصائم  :أهي ــا ال ــزات يناهل ــه ممي ــضان ل ــهر رم ــيام ش  إن ص
 :ومن أمههااحلريص عىل سالمة صيامه 

ــذنوب • ــري ال ــنه, تكف ــا بي ــرات مل ــضان مكف ــضان إىل رم ــت امفرم  إذا اجتنب
 .الكبائر

ــان • ـــةاختــصاص الــصائمني ببــاب الري ــاد  يف اجلن ,  دون غــريهم مــن العب
 . يدخل منه غريهمال

ة يـستجن هبـا العبـد َّالـصيام جنـ « :, ففـي احلـديثالصيام وقاية من النـار •
 .» من النار

ــدم • ــن آدم جمــر ال ــن اب ــذي جيــري م ــشيطان ال ــن ال ــصيام حــصن م , ال
 .ْجريهَدروب ق عليه ِّفالصيام يضي

.والـصرب جـزاؤه اجلنـة, فرمـضان شـهر الـصرب, اتصاف الـصائم بالـصرب •
اٍبِر ِحسيم ِبغهرونَ أَجاِبرفَّى الصوا يمِإنK 

ُخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك • ُ. 
 .ُفإن له عند فطره دعوة ما ترد, قبول دعاء الصائم •
 ويف ,إهنـــا ال حتـــصل إال للـــصائمنيف, ورُحَّالــسطعـــام حــصول بركـــة  •

 .» َّتسحروا فإن يف السحور بركة « : احلديث 
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التــي , ه اهللا هلــذه األمــة مــن بركــة ليلــة القــدرَّوأعظــم مــن هــذا مــا خــص •
 .يدركون هبا ما فاهتم

الـصيام  «: ل قولـه تعـاىل يف احلـديث القـديســـِّوأعظم من هذا كلـه وأج •
 .» يل وأنا أجزي به

ـــي ال • ـــام ه ـــصائمني ف ـــاىل لل ـــا اهللا تع ـــي خبأه ـــضائل واخلـــريات الت َّف
 . إهنا خريات وبركات ال يعلمها إال اهللا تعاىل ? والصائامت

 إن صــيام شــهر رمــضان واجــب بالكتــاب والــسنة  :أهيــا املــسلمون •
ُتوجـب رمحتـه ومزيـد فـضله , وهـو طاعـة حمبوبـة هللا تعـاىل, وإمجاع األمـة

, ل اإلنتــاجِّن مــن أن الــصيام يعطــ عــىل خــالف مــا يــراه امللحــدو,وكرمــه
 .َّويضعف قو العامل عن العمل

يف رحــاب مــن , االســتثامر يف طاعــة اهللا تعــاىل: إن االســتثامر احلقيقــي هــو  •
 .يملك خزائن الساموات واألرض

 بعــض النــاس بالــصيام فهــذا ال يعــود للــصيام ولكــن ُلَسَولــئن ارتــبط كــ •
 .ائمنيللعادات القبيحة التي يامرسها بعض الص

واحفظــوه مــن اللغــو , فــاتقوا اهللا أهيــا النــاس واحرصــوا عــىل صــيامكم •
 .فإهنا أخطر عليكم من الطعام والرشابوالباطل , والرفث 

                                   
فــإن للــصيام يف هــذا البلــد احلــرام , ولــئن كــان للــصيام فــضيلته ومكانتــه •

ًفـإن لـه يف أم القـر معنـى آخـر مـن مـضاعفة , خصوصية ليـست لغـريه
ــور ــواب, األج ــرة الث ــة الع, وكث ــةاوالروحاني ــتلي ــوار البي ــرة ,  بج وكث



–١٢٩– 
 

 .وأداء العمرة, اجلمع من كل البالد
 :بد من مراعاة آداب اجلوار هلذا البيت العظيم ومنهاومع هذا ال •
 .استحضار حرمة مكة •
 .احلرص عىل أدب اجلوار •
 ومـن    ,َّفـإن اهللا يعاقـب عـىل جمـرد نيـة الـرش, احلذر من فعل املعـايص •

ِرداٍد ِفيِه يِبظُلٍْم ِبِإلْح ِذقْهن ذَاٍب ِمنِليٍمأَ ع . 
ــام • ــاة أدب الزح ــاس مراع ــتامع الن ــد اج ــة يف ,  عن ــىل النظاف ــرص ع احل

 .أدب االختالطمع مراعاة , إلزام النساء باحلجاب, املكان واملالبس
وعــىل قــدر , فــاتقوا اهللا أهيــا النــاس واعلمــوا أن األجــر عــىل قــدر املــشقة •

 .تباعاحلرص عىل السنة واال
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٦–א 

ــسنة • ــهور ال ــيد ش ــو س ــيم ه ــريم عظ ــهر ك ــا ش ــل أظلن ــام قالئ ــل أي ُقب ِّ َّ ,
 .وأحبها عند اهللا تعاىل, وأعظمها

لـو يعلـم النـاس مـا فيـه مـن اخلـري لتمنـوا , شهر الـصرب,  شهر رمضانإنه •
 .ها رمضانُّأن تكون السنة كل

 أصـحابه بقـدوم رمـضان عنـد ِّكان رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم يبـرش •
 . الصالحُّحيثهم عىل الطاعة والعمل: ٍآخر يوم من شعبان

 .هاَّيغفر اهللا للعبد ذنوبه كل: كيف ال يبرشهم بشهر •
َّتصف: شهر −  .د فيه مردة الشياطنيُ
 .يتحصن فيه املؤمن من النار: شهر −
ــهر − ــعف: ش ــبعامئة ض ــور إىل س ــه األج ــضاعف في ــعاف  ,ُت  إىل أض

 .كثرية
 .وتغلق فيه أبواب اجلحيم, ُتفتح فيه أبواب اجلنة: شهر −
 .وآخره عتق من النار, وأوسطه مغفرة, أوله رمحة: شهر −
 .ردُيه ال تدعوة الصائم ف: شهر −
 .فيه ليلة خري من ألف شهر: شهر −
 .»الصوم يل وأنا أجزي به« :ل اهللا بثوابهَّتكف: شهر −

, بناء عىل هـذه الفـضائل فقـد كـان للـسلف مـع رمـضان مواقـف عظيمـة •
 .واستعدادات جليلة عند استقبال الشهر
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فقــد كــانوا يغــريون , مل يكــن رمــضان عنــد الــسلف كغــريه مــن األشــهر •
 .ويكثرون من الصالة والقرآن والصدقة, م فيهبراجمه

ــ • ــضهم خي ــان بع ــد ك ــرةفق ــوم م ــل ي ــصحف ك ــضهم, َّتم امل ــرتنيوبع ,  م
 .وبعضهم كان ال ينام يف ليل أو هنار, وبعضهم ثالث مرات

 . ذلك اغتنام األيام املباركةِّكان دافعهم يف كل •
ن املفاسـد إن للـصيام فوائـد عظيمـة يف حفـظ اجلـوارح مـ: أهيا املـسلمون  •

كُِتـب   آمنـواْ  الَّـِذين  أَيهـا  يـا  ,وــــــــيلة للتقــــــــفهو الوس
كُملَيع اميا الصكَم لَى كُِتبع ِمن الَِّذين لَّكُملَع ِلكُمقُونَ قَبتت K 

, وحفـظ الـنفس مـن مجـاح الـشهوات, فوائـد عـىل تربيـة اإلرادةله ن كام أ •
, ونقــاء الفكــر, وفيــه صــفاء العقــول, وفيــه صــحة األبــدان مــن األســقام

 .إىل جانب أنه يرشح الصدور ويزكي األرواح
ــسلمون فاحرصــوا  • ــا امل ــه أهي ــإن رســول اهللا صــىل اهللا علي ــصيام ف عــىل ال

ــول ــلم يق ــل «: وس ــوا اهللا وص ــسُّاتق ــهركم, كموا مخ ــوموا ش ُّوأدوا , وص
 .»  تدخلوا جنة ربكم : وأطيعوا ذا أمركم, زكاة أموالكم 

ٍمن ختم له بصيام يوم دخل اجلنة «: ًويقول أيضا • ُ « . 
برمحتـك , ل النـارـــــا مـن أهـــوال جتعلن, اللهم اجعلنـا مـن أهـل اجلنـة •

 .يا أرحم الرامحني
ــسلمني • ــدينا, وللم ــا, ولوال ــر لن ــم اغف ــنهم الله ــاء م ــسلامت, األحي  وامل

 .واألموات
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 :الناس مع رمضان أصناف •
 يف ًفمـــنهم مـــن يـــستقبله وقـــد ملـــئ فرحـــا وعزيمـــة عـــىل االجتهـــاد •

 .الطاعات
  , ملــرض بــه: قبله وهــو خــائف مــن التقــصري فيــهومــنهم مــن يــست •

 .أو سفر, أو شغل البد منه
 , إنــام يــصوم مــع الــصائمني ,  مــن يــستقبله وهــو غافــل ال يــدريهمومــن •

 .فطر مع املفطرينُوي
ومنهم من يستقبله وهو كـاره لـه مـبغض ملـا فيـه مـن اإللزامـات الـرشعية  •

 .والعادات االجتامعية
•  ــد رأ ــة اإلرساء فليحــذر هــؤالء فق ــه وســلم ليل الرســول صــىل اهللا علي

َّأناســا معل َّهم وقــد شــقبقــني مــن عــراقيً وهــم املفطــرون يف , ت أشــداقهمُ
 .رمضان

ال األمـة يف عامهـا وهـي تـستقبل فـام هـو حـ, ولئن كان هذا حال األفـراد •
 :شهرال

 وقــرآن رهبــا الــذي نــزل يف رمــضان: ا الــشهرفكيــف تــستقبل األمــة هــذ •
  ? مكان له يف دساتريهاال, ٌجور عليهحم

َّوالفرقـة واالخــتالف قــد عمــ: كيـف تــستقبل األمــة هــذا الــشهر • مجيــع ت ُ
 املستويات الدولية واملحلية ?

 ,لمنيــراء العـامل مـن املـسـوغالـب فقـ: كيف تـستقبل األمـة هـذا الـشهر •
 ويسرت العورة ?,  الرمق ُّال جيدون ما يسد



–١٣٣– 
 

ُّ شــعوهبا تــدكوبعــض: كيــف تــستقبل األمــة هــذا الــشهر •  بأبــشع أســلحة ُ
  ?الفتك احلديثة

ــشهر  • ــذا ال ــة ه ــستقبل األم ــ: كيــف ت ــصب وامل سجد األقــىص أســري املغت
 اليهودي ?

ووســائل إعالمهــا تــستعد بكــل قــوة : كيــف تــستقبل األمــة هــذا الــشهر •
 من نفوس املسلمني ?الرتبوية إلزالة آثار الشهر 

 فأين نحن من هذا الشهر ? •
 منــا واحرصــوا عــىل صــيامكم لعــل اهللا أن يتقبــل,  أهيــا النــاس فــاتقوا اهللا •

 .َويعفو عنا
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٧–א 

ِّلقد جبلت الـنفس عـىل احلـزن واألمل حـني تـودع  • ًعليهـا أو حبيبـا , ًعزيـزا ُ
 .هلا

ــةِّأن لكــل: ولقــد اســتقر بالــرشع والعقــل • ــة هناي  خملــوق ِّ لكــلَّوأن,  بداي
 .ولن يبقى إال وجه اهللا الكريم, خامتة

ًومل يلبثـوا طـويال , لقد اسـتقبل املـسلمون شـهر رمـضان بـالفرح والتهنئـة •
 . متتابعة وانقضت أيامه رسيعة, حتى ختموه

, ولـن يعـود رمـضان هـذا العـام إىل يـوم القيامـة, هِّهر إىل ربـلقد غادر الش •
 .حني يلقى العبد عمله من خري أو رش

ــر • ــني أفط ــره ح ــصائم بفط ــسلم ال ــرح امل ــد ف ــد اهللا , لق ــر وع ــو ينتظ وه
 .بالفرحة الكرب بالصيام حني يلقى ربه عز وجل

حم مــع الــصائمني دُلقـد أوشــك الــصائم أن يلقــي عنــاء الـدنيا خلفــه ليــز •
 .والصائامت عىل باب الريان

 الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل ُهَّوحثـ,  بالـصيام فـصامُهُّلقد أمره ربـ •
ًوالفحـش والباطـل فهنيئـا , حفظ صـيامه مـن اللغـو والرفـث, القيام فقام

 . األجر والثواب والقبول عند اهللا تعاىل له
اغي اخلـري يـا بـ:  لـداعي اخلـري حـني نـاداه  الـصائم الـصالحلقد استجاب •

 .ويا باغي الرش أقرص, أقبل
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ٍلقــد أيقــن أن رمــضان شــهر غنيمــة وجتــارة رابحــة • َّفــشمر عــن ســاعد , ُ
 . ينهل منها وأقبل عىل الطاعة, َّوشد املئزر, اجلد

ــة النــصوح • حــني علــم أن رمــضان أرجــى , لقــد عــزم بــصدق عــىل التوب
 .وحصول املغفرة, األيام لقبول التوبة 

 ُوبينـه وبـني اهللا أشـياء, اهـاَّ ومظـامل فأدٌني النـاس حقـوقلقد كان بينـه وبـ •
 . فتاب منهاٌوذنوب

 .ًامضوا مغفورا لكم: ُحني يقال,  العيدهنارإنه ينتظر يوم اجلائزة يف  •
ــسلمون  • ــسه : أهيــا امل ــال , املعــايص واملنكــراتبشــخص أرسف عــىل نف ف

ــام , , صــالة وال صــيام ــة مــن حتــى إذا كانــت آخــر ليوال عمــرة وال قي ل
 .تاب فقبله اهللا: رمضان 

مـن هـذا الـذي يـستطيع أن يمنـع رمحـة , ما الذي حيول بينه وبني رمحـة اهللا •
 ?عبد مرسف عىل نفسه اهللا أن تنزل عىل 

لقد كان هذا الشخص املـرسف عـىل نفـسه عـىل موعـد مـع آخـر ليلـة مـن  •
.ُالتي يعتق اهللا فيها من النار بقدر ما أعتق طوال الشهر, رمضان  

•                 ـِة اللَّـِهمحطُـوا ِمـن رقْنال ت لَى أَنفُِسِهمفُوا عرأَس الَِّذين اِديا ِعبقُلْ ي
ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِإنَّ اللَّه K 

•               ْوافَرغـتفَاس واْ اللَّـهذَكَـر مهفُـسواْ أَنظَلَم ةً أَولُواْ فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو
                ـمهلُـواْ وـا فَعلَـى مواْ عِصري لَمو ِإالَّ اللَّه وبالذُّن ِفرغن يمو وِبِهمِلذُن

لَـِئك جزآؤهم مغِفرةٌ مـن ربِهـم وجنـات تجـِري ِمـن              أُو *يعلَمونَ  
اِمِلنيالْع رأَج مِنعا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت K 
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• يِإنو فَّارن لَغلِّم و ابتنِملَ آمعا واِلحص ى ثُمدتاه K 
لـو أخطـأتم حتـى تبلـغ الـسامء ثـم  «: يقول الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم •

 .» لتاب اهللا عليكم: تبتم 
  .»وخري اخلطائني التوابون,  ابن آدم خطاء ُّكل «: ًويقول أيضا •
 .» من الذنب كمن ال ذنب لهالتائب «: ًويقول أيضا  •
ْقبــلمــن تــاب  «: ًويقــول أيــضا • تــاب اهللا :  أن تطلــع الــشمس مــن مغرهبــا َ

 .» عليه
ً املغـرب لبابـا مـسرية عرضـه أربعـون عامـا أو ِلَبـِإن مـن ق «: ًويقول أيضا • ً

 , فتحـه اهللا عـز وجـل للتوبـة يـوم خلـق الـساموات واألرض,سبعون سنة
 .» منهُفال يغلقه حتى تطلع الشمس 

ــة • ــسلمون يف التوب ــا امل ــدوا أهي ــا, فاجته ــوا عليه ــة اهللا , واحرص ــإن رمح ف
 . من مل تنله رمحة اهللا الواسعةُّوالشقي, واسعة

        

,  املــشكلة ال تكمــن يف صــدور املعــصية عــن املــسلم  إن :أهيــا املــسلمون •
 عــىل املعــايص واألخطــاء ,وإنــام تكمــن يف اإلرصار ووقــوع اخلطــأ منــه , 

 .ب القلب هلاُّوترش
 يقعــون فيــه ثــم ًب مــن أنــاس مل تعــد املعــصية خطــأَّوإن اإلنــسان ليتعجــ •

ــونُي ــون قلع ــاهتم,  ويتوب ــزءا أصــيال يف حي ــصية ج ــام أصــبحت املع ًوإن ً, 
 .مسون عليهاُوي, بحون عليها صُي
قلعــون عــن ظلــم النــاس واضــطهادهم يف رمــضان ُفكــم مــن أنــاس ال ي •

 . ال رمحة يف قلوهبم وال شفقة,ويف غري رمضان
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ــاس ال يتور • ــن أن ــم م ــا َّوك ــرسقة والرب ــن ال ــرام م ــل احل ــن أك ــون ع ع
 فــال يعنــي هلــم رمــضان  مــن القبــائح , والرشــوة واالخــتالس ونحوهــا

 .ًشيئا
ــم • ــدعارة وك ــرب ودور ال ــاملالهي والط ــم ب ــوا أرزاقه ــاس ربط ــن أن  م

ــراقص ــستحيون, وامل ــضان ال ي ــدمون احلــرام يف رم ــن ِّيق ــن اهللا , وال م  م
 .عباد اهللا 

ــر شــهر  • ــوا أث ــا أن يزيل ــائمون عليه ــا وســائل اإلعــالم فقــد عــزم الق ُوأم
ة حيــائهم َّحتــى إهنــم مــن قلــ, ًرمــضان مــن نفــوس الــصائمني أوال بــأول

الــشاشة  «: ن عــن بــراجمهم القبيحــة يف رمــضان حتــت عنــوانعلنــوُي
 .» األفضل للشهر الفضيل

ــساد • ــرشبوا بالف ــل وت ــىل الباط ــوا ع ــد عزم ــؤالء ق ــان ه ــئن ك ــأين : ول ف
 .ورفضوا الباطل, الصائمون الذين عزموا عىل احلق

 ,ُي الــصائم القــائم أن يعكــف عــىل بــرامج تلفزيونيــة وفــضائيةيأال يــستح •
ُأقل ما ي ل فيهـا أهنـا تافهـة , فكيـف بـام هـو منكـر مـن القـول والفعـل , قاُّ

ُيف صور من الفساد اخللقي والسلوكي , وال حول وال قوة إال باهللا ُ. 
ــا رب • ــالقبول ي ــعدنا ب ــه فأس ــضان وقيام ــيام رم ــا ص ــام بلغتن ــم ك  َّالله

ــاملني ــك , الع ــصا لوجه ــاحلا خال ــضان ص ــهر رم ــا ش ــسلم من ــم ت ًالله ً
 .الكريم
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٨–؟א 

ونحــن , ًنــئ بعــضنا بعــضا بقــدوم شــهر رمــضانُهيبــاألمس القريــب كنــا  •
ُاليوم نودعه ُِّ. 

 .ًبطيئة عند مبغضيه, ُه رسيعة عند حمبيهُلقد مضت أيام •
ويــشهد عــىل أهــل الــرش ,  الــشهر يــشهد ألهــل اخلــري واالجتهــادذهــب •

 .والفساد
ــصاحلني  • ــؤمل ال ــضان ي ــاب رم ــر ; إن ذه ــيم األج ــن عظ ــوهتم م ــا يف ُمل ُ

 .والثواب الذي ال يكون إال يف رمضان
قــد عــاش املــسلمون شــهر رمــضان عــىل غــري عــادهتم يف األشــهر ل •

ــر ــ, األخ ــريا م ــريوا كث ًوغ ــمَّ ــاداهتم وأعامهل ــىل أن و, ن ع ــدل ع ــذا ي ه
 .لرمضان أثره يف حياة الناس

 : ومـن أقلـع عـن خطـأ فليثبـت عـىل ذلـك,ًفمن اعتاد خريا فليستمر عليـه •
ــزام  ــصالةالت ــساجدال ــصدقة,  يف امل ــاال ــرص عليه ــذل, واحل ــام ب   الطع

 .التدخني واإلقالع عن ,لمساكنيل
ن ليـه رمـضان وخـرج دوإن املغبـون اخلـارس مـن دخـل ع: أهيا املـسلمون  •

 .ًغنيمة يكسبها, ال يعرف معنى لرمضان
 عتبـة قـال آمـني, َام رقـيَّوكلـ, صعد الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم املنـرب  •

إن جربيـل  «: ًحتى قاهلا ثالثـا , فـسأله الـصحابة عـن قولـه آمـني ? فقـال 
ــال  ــاين , فق ــسالم أت ــه ال ــه , : علي ــر ل ــم يغف ــضان فل ــن أدرك شــهر رم ُم

 .»آمني  : , قل آمني , فقلت فدخل النار فأبعده اهللا 
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بحيــث تطهــر , إن الثمــرة احلقيقيــة للــصيام هــي التقــو: أهيــا املــسلمون  •
 يف  عــىل اجلــوارح اســتقامة بعــد ذلــكثــم تــنعكس,  القلــبهــذه العبــادة

 .السلوك
ٍكيــف يــسوغ للعابــد الــصائم القــائم أن يتحــول بعــد رمــضان إىل عــاص ف •

 ط ظامل ?ِّمفر
ول مـــن الـــصالة والقيـــام إىل الفـــواحش كيـــف يـــسوغ لـــه أن يتحـــو •

ومن اإلمـساك عـن الطعـام والـرشاب إىل أكـل أمـوال النـاس , واملنكرات
ــ, بالباطــل ــاء وامل ــذكر إىل ســامع الغن ومــن , زامريومــن ســامع القــرآن وال

 املساجد إىل املالهي ?
 .االستقامة بعد رمضان:  والقيام إن عالمة قبول الصيام •
ــ • ــام وال ــشهور واألي ــع وأزإن ال ــا مواق ُدقائق واللحظــات كله ــَّ ة لطاعــة من

K ِليعبدوِن ِإالَّ واِإلنس الِْجن وما خلَقْت:اهللا تعاىل 
قـل يل يف اإلسـالم  «: فقـالصـىل اهللا عليـه وسـلم جاء رجـل إىل الرسـول  •

 .» قل آمنت باهللا فاستقم: قال, ً ال أسأل عنه أحدا بعدكًقوال
 ريض  فهــذا عكرمــة بــن أيب جهــل,وقــد كــان الــسلف إذا آمنــوا اســتقاموا •

 .عرف له خطيئة بعد إسالمهُت ال اهللا عنه
صــحبت ابــن عــون  «: وهــذا ابــن عــون قــال عنــه خارجــة بــن مــصعب •

 .»  خطيئةًأربعا وعرشين سنة فام أعلم أن املالئكة كتبت عليه
فـإن : ط يف هـذا الـشهر عـىل خطـر عظـيمِّولـئن كـان املفـر: أهيا املسلمون  •

َّبعملــه يف هــذا الــشهر عــىل خطــر أعظــم , فهــو معــرض املتعـاظم املفتخــر 
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 .حلبوط العمل , وذهاب ثوابه
K  ِمن الْمتِقنيِإنما يتقَبلُ اللَّهفليعلم أهل الطاعة أنه • 
وكـم مـن نفقـة ضـاع ثواهبـا , كم من عمل صالح أحبطه الريـاء والـسمعة •

 .بالشهرة واملفاخرة
ُومــن خــذل عــن , ِّثــم إن مــن وفــق إىل طاعــة فــإن الفــضل فيــه هللا وحــده •

 .ٌالطاعات فإنام هو مكر مكر اهللا به
ٌالنــاس واجتهــدوا يف مرضــاة ربكــم فكــل ميــرس ملــا خلــق فــاتقوا اهللا أهيــا  • َّ ُ ٌ

 .له
        

وإنـام هـي فرحـة املـؤمن حـني ,  ليس العيـد بلـبس اجلديـد  :أهيا املسلمون •
 .َّكمل العدةوأ, َّأتم الشهر 

إن فرحــة العيــد قــد تــسوق بعــض النــاس إىل أخطــاء كبــرية ال تليــق بمــن  •
 .صام رمضان وقامه

 :يف العيدالتي يقع فيها بعض الناس ومن هذه املظاهر اخلاطئة  •
 .التبذير يف اإلنفاق عىل املآكل واملالبس واملنتزهات •
 .تربج النساء وخروجهن يف الزينة, خيتلطن بالرجال •
 .حضور مواقع اللهو واالختالط واملالهي •
 .استخدام املفرقعات ورصف املبالغ فيها •
 :إن املطلوب من الصائم عىل احلقيقة •
 .احلرص عىل إخراج زكاة الفطر للمستحق •
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 .التكبري يف ليلة العيد •
ــديث • ــسالم ويف احل ــو بال ــام ول ــلة األرح ــىل ص ــرص ع ــوا«: احل  ُّبل

 .»أرحامكم ولو بالسالم
وإدخــال البهجــة علــيهم ضــمن حــد الــرشع , لتوســعة عــىل العيــال ا •

 .والعدل
 .ٍاحلرص عىل صيام ست من شوال •
ــر  • ــه ينظ ــك وقبل ــد ذل ــصائم وبع ــهال ــ: يف قلب ــل أث ــه َّه ــصيام في ر ال

 ُهل غفر له ما تقدم من ذنبه?, منههل تقبل اهللا , استقامة
 .ن األعامل أفضل بكثري م ربام كانإن التفكر يف مثل هذه املسائل •
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٩–אאא 

اســتحيوا  «:  ة فقــالَّوعــظ رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم أصــحابه مــر •
لـيس : قـال, ي واحلمـد هللاي إنـا لنـستحقلنـا يـا نبـي اهللا, من اهللا حق احليـاء

ــاء, ذاك ــق احلي ــن اهللا ح ــتحياء م ــن االس ــا :  ولك ــرأس وم ــظ ال أن حتف
ــى ــو, وع ــا ح ــبطن وم ــظ ال ــبىل, وحتف ــوت وال ــذكر ا مل ــن أراد , وت وم

فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيى مــن اهللا حــق , اآلخــرة تــرك زينــة الــدنيا
 .» احلياء

قـال الرسـول صـىل اهللا قـد ف, احلياء مـن أعظـم وأفـضل أخـالق املـؤمنني •
ــه وســلم ــامن «: علي ــاء مــن اإلي ــال,» احلي ــأيت إال بخــري «  وق ــاء ال ي , احلي

 .» ه خريُّاحلياء كل
ــنعم  • ــب امل ــصري يف جان ــسلم بالتق ــا امل ــشعر معه ــة ي ــة خلقي ــاء مرتب ُاحلي

 − مقابـل ذلـك – يـر يف نفـسهحـني يـر كثـرة نعمـه و, سبحانه وتعاىل 
 .َّقلة الشكر

ــي صــىل • ــوعظ واحلــث النب ــلوب ال ــستخدم أس ــلم ي ــه وس ــىل  اهللا علي ع
 .فكيف بمن دوهنم, حتى مع أفضل الناسالعمل الصالح 

يعنــي أهنــم يــشعرون , » ي واحلمــد هللايإنــا لنــستح «: وهلـذا قــال الــصحابة •
 .باحلياء من التقصري يف جنب اهللا تعاىل

ِّفأراد الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم أن يبـني •  املقـصود هنـا  هلـم أن احليـاءُ
,  عــن األخطــاء والتقــصري ُهــو أمــر شــامل يلــزم املــسلم حفــظ جوارحــه

 .مع ما استقر يف قلبه من احلياء
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 : من اهللا حق احلياء حفظ الرأس وما وعى يعنيفمن استحيا •
 .ه يف طاعة اهللاَّاستخدم الرأس وحواس •
 ريــاء , الإال هللا تعــاىل يف ركــوع وســجود العبــد املــسلم رأس فــال ينحنــي  •

 . سمعة وال نفاقالو
 .ًال يرفع الرأس تكربا عىل عباد اهللا تعاىليف اجلانب اآلخر و •

ــرأس  • ــوارح ال ــظ ج ــارم: وحيف ــن املح ــه ع ــيحفظ عيني ــن , ف ــه ع وأذني
 .ولسانه عن الزور, الباطل

ويــستخدمه ,  االهتاممــاتهافــتو, واخلرافــات , وحيفــظ عقلــه مــن الفــساد  •
.نظر واالعتبارالتفكر وال: من يف النافع  

• وحيفظ البطن وما حو: 
ــب • ــوي القل ــبطن حت ــر اهللا : ال ــع نظ ــو موق ــسد وه ــد واحل ــة واحلق والني

 .واإليامن , ونحوها من أعامل القلوب
مــن حــالل أو حــرام املــسلم ,  يقــذف فيهــا ذافــام:  دةـ املعــً أيــضا وحتــوي •

 الربا والرشوة والغلول ونحوها ?: من 
ُع مــــاءه يف خــــري أو رش فــــأين يــــض: وحتــــوي الفــــرج •   يف حــــالل , َ

  ?أو حرام
ــضا وحيــوي • ــبطن أي ــدمنيً ال ــدين والق ــيم:  الي ــة َفف ــستخدمهام يف الطاع    ي

يــبطش بيديــه يف حــالل أ أيتقــدم بقدميــه يف حــالل أم حــرام?, أم املعــصية
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 حرام ?يف أم 
املـوت , »ر املـوت والـبىلَّوتـذك«: ثم يقول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم •

 . البد منهٌ أمروالبىل لألبدان, ِّهو مصري كل حيالذي 
وشـغله ,  هـان عليـه مـا فاتـه مـن لـذات الـدنيا :فمن تذكر املـوت والـبىل •

 .اآلخرة الباقيةأمور ام أمامه من ب
ومـن أراد اآلخـرة تـرك زينـة  «:  ثم يقول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم •

 .ر الدنيا يعني ترك ما ال ينفع يف اآلخرة من أم,» الدنيا
 . من اهللا حق احلياءافمن فعل هذا والتزم بذلك فقد استحي •

        

ــسان • ــة اإلن ــنقص يف جبل ــدرك ال , إن املتأمــل يف هــذا احلــديث الــرشيف ي
 . والنواقصومكان املخازي, العيب وأنه معدن 

ُوحفـظ جوارحـه عـام يعيبهـا , فالعاقل مـن صـان نفـسه  •  ظهـر خمازهيـاُوي, ُ
 .ونواقصها

طلـق لعينيـه العنـان ُكيـف يـسوغ للـصائم يف رمـضان أن ي : أهيا املـسلمون •
 .تنظر إىل حمارم اهللا تعاىل

سـامع نـان يف العُطلـق ألذنيـه ُوكيف يسوغ لـه يف هـذا الـشهر الكـريم أن ي •
 الباطل وفاحش القول ?

  ? والكذبُوكيف يسوغ له أن يطلق لسانه يف الغيبة والنميمة والبهتان •
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 معاليها?وكيف يسوغ له أن هيدر طاقة عقله يف سفاسف األمور دون  •
, فطـر عـىل مـال حـرام مـن ربـاُوكيف يسوغ له أن يصوم يف رمـضان ثـم ي •

 ب ?ْأو غص, أو رشوة
لبــه احلقــد واحلــسد ه أن يبيــت يف رمــضان وقــد محــل يف قوكيــف يــسوغ لــ •

 والغش للمسلمني ?
  النظر ?نيفزنى العين, يزين بعينيهوكيف يسوغ له يف ليايل الصيام أن  •
 و بقدميه يف حرام يف شهر الصيام ?وكيف يسوغ له أن يتقدم بيديه أ •
 ُ وحطامهــا وهــو يــذكر املــوتوكيــف يــسوغ لــه أن يتكالــب عــىل الــدنيا •

 والبىل ?
فكيـف , ُإن حـال األوليـاء والـصاحلني يف رمـضان خمجـل : أهيا املـسلمون •

 .وال حول وال قوة إال باهللا, بحال غريهم
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١٠–אא 

ــع املخلوقــات أن جعــل نظــام  • لقــد جــرت ســنة املــوىل عــز وجــل يف مجي
رائـز هتتـدي هبـا, وتعـرف مـصاحلها فـال غيف شـكل , ًبـا فيهـاَّهدايتها مرك

 .تضل
ــل  • ــد جع ــسان فق ــا اإلن ــرشيعيا اهللا أم ــا ت ــه وحي ــام هدايت ًنظ ــ, ً ُينزل  عــىل ُهُ

 .ليكونوا مبرشين ومنذرين, أنبيائه الكرام
 البــرشية ُزال اهللا تعــاىل منــذ أنــزل آدم وزوجــه إىل األرض وهــو يكــألفــام •

 .ورشائعه العظيمة هداية للناس, بوحيه املبارك 
فــام زالــت الــرشائع الــساموية تواكــب تقــدم البــرشية وتطورهــا بــام  •

 .وحيفظها من االنحراف عن اجلادة املستقيمة, صلحهاُي
أنـزل : ن تكـون أمـة واحـدةوملا وصلت البرشية إىل درجـة مـن النـضج أل •

ــة اخلامتــة ــة األخــرية, املــوىل عــز وجــل الــرشيعة املحمدي  يف فكانــت اللبن
 .البناء اإلنساين الكبري

 :بجمع من املميزات منهااخلامتة باركة وقد متيزت هذه الرشيعة امل •
 . فليس فيها ضيق يدخل احلرج عىل الناس :اليرس ورفع احلرج •
وفطــرهتم الــسوية  ,مــل مــع حيــاة النــاس القائمــة بحيــث تتعا :ةـالواقعيــ •

 .فال ختالف ذلك
ًفقد سـاقت هـذه الـرشيعة اجلامعـة املـسلمة بالتـدرج شـيئا فـشيئا : التدرج  • ً

 . أعىل درجات  الكامل املمكنحتى بلغت هبم
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 شــؤون , يس يشء مــن جوانــب الشخــصية اإلنــسانية فلــ: الــشمول  •
 .احلياة إال شملته الرشيعة

فلــيس يشء مــن مــستجدات احليــاة : والعموميــة والتطــور الــذايت ملرونــة ا •
 .املستقبلية إال حوته

بــدأت , َّ مــر التــرشيع اإلســالمي بمراحــل متعــددة لقــد  : أهيــا املــسلمون •
رسـت فيهـا ,  صـىل اهللا عليـه وسـلم بنزول الوحي حتـى وفـاة رسـول اهللا

 .قواعد الرشيعة بالقرآن والسنة
ــصحابة هــذه الــرش • ــه وســلمفتلقــى ال , يعة مــن رســول اهللا صــىل اهللا علي

عـىل قـدر مـا حبـاهم , قـلُكثـر ومُبـني م, واستوعبوها عىل تفـاوت بيـنهم
 .اهللا من امللكات واألفهام

ــه  • ــاة رســول اهللا صــىل اهللا علي ــد وف ــصار بع ــصحابة يف األم ــرش ال ــم انت ث
 .فتلقى منهم العلم الترشيعي نجباء التابعني, منيِّوسلم فاحتني ومعل

ــلف • ــست يف ك ــوم ِّتأس ــل عل ــة حتم ــدارس علمي ــصار م ــن األم ــرص م ُ م
ُفتعلم, الترشيع اإلسالمي ِّ  .وتستنبط وجتتهد, ُها وتعمل هباُ

ــوال • ــرت األق ــارف وكث ــرشت املع ــى إذا انت ــوم : حت ــذه العل ــيض اهللا هل َّق َ
ِّالرشعية من جيمعها ويدوهنا ويبوهبا ويرت  .بهاِّ

لنظــر واالجتهــاد املطلــق فظهــر أئمــة الفقــه اإلســالمي مــن أهــل ا •
 .حون وجيتهدونِّينظرون يف األقوال ويرج, واملستقل

ـــعوا  • ـــرشعية ووض ـــوم ال ـــع العل ـــوابط : جلمي ـــوال وض ـــد وأص ًقواع
 .لالستنباط والرتجيح واالجتهاد والفهم
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ًال يعــرف التــاريخ هلــم مثــيال , حتــى انتهــى علــم الــرشيعة إىل أربعــة أئمــة •
اإلمـــام و, مالـــك اإلمـــام و, يفـــةاإلمـــام أيب حن: بعـــدهمفـــيمن جـــاء 

 .أمحداإلمام و, الشافعي 
جيتهـــدون ,  عـــىل هنجهـــمبعـــد هـــؤالء األربعـــةفـــسار الفقهـــاء مـــن  •

 وقواعــــدهم التــــي ويــــستنبطون للمــــستجدات يف ضــــوء أصــــوهلم
 .َّوضعوها, وضوابطهم التي أسسوها

ٌحتى إذا مر عـىل التـرشيع اإلسـالمي دهـر مـن الزمـان ظهـرت طبقـة مـن  • َّ
ــ ــع االجتهــادالفقه ــا , اء متن ــق بابــه خوف ــه اجلهلــة مــن ًوتغل أن يدخل

ــني ــصاف املتعلم ــ, وأن ــنهم أن يق ــة م ــذلك هيب ــاد ِدوك ــىل االجته موا ع
ــو ــونافيقع ــأثمون ويالم ــأ في ــأخ, ُ يف اخلط ــض َّفت ــالمي بع ــه اإلس ر الفق

 .اليشء بسبب ذلك
ــع كــل • ــيِّوم ــد بق ــاة َ هــذا فق ــيمن عــىل حي ــرشيع اإلســالمي هــو امله  الت

وعنــد بدايــة اهلجمــة االســتعامرية , ني حتــى هنايــة الدولــة العثامنيــةاملــسلم
 .األوروبية

ــن  • ــان م ــد ك ــائجولق ــنت ــتعامر األورويب املؤمل ــصاء :ة  االس ــرشيعة إق  ال
, مـع اإلسالمية عن احليـاة يف غالـب بـالد املـسلمني عـدا اجلزيـرة العربيـة

 . يف األحوال الشخصيةحرص الترشيع
ـــرشَّوهـــذا الوضـــع عطـــ • ـــدم ل ال ـــة التق ـــد عـــن مواكب يعة مـــن جدي

ــس ـــتجدات الطارئــللم ــاســ ــاة الن ــىل حي ــرشيع, ة ع ــل ــــفال ة ال تعم
 .إال بالتفاعل معها

فقــد األورويب , وخروجــه مــن بــالد املــسلمني ورغــم انــدحار املــستعمر  •
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ــع  ــب واملراج ــسة الكت ــالمية حبي ــرشيعة اإلس ــت ال ــا يف , بقي ــل هل ال دخ
هــا القــوانني الوضــعية املــستمدة َّت حملَّحلــحــني , حيــاة النــاس املعــارصة 
 .من بالد املستعمر الغريب

إن مـــن اإلجحـــاف بالـــرشيعة اإلســـالمية أن تقـــارن : أهيـــا املـــسلمون  •
 .? فكيف يكون ترشيع اخلالق كترشيع املخلوق, بالقانون الوضعي

, ال ظلـم, بري لـصالح عبـادهـومع هـذا فـإن الـرشيعة وضـعها العلـيم اخلـ •
 . خطأِّهة عن النقص واجلهل وكلَّمنز, وال هو, وال حيف

ــرشيعة صــاحلة لكــل • ــان ومكــان ولكــلِّال ــاسِّ زم ــانون حمــدود ,  الن والق
 .بالزمان واملكان والفئة

ــل • ــاول ك ــرشيعة تتن ــرةَّال ــدنيا واآلخ ــسان يف ال ــؤون اإلن ــانون ,  ش والق
 .الوضعي خاص باملعامالت املدنية للحياة الدنيا

ــرشيعة ت • ــزم أتُال ــةل ــادة وديان ــا عب ــا بالعمــل هب ــو, باعه ــانون ا َّأم ــالق إنام ف
ُتفرضه  . السلطة عىل أتباعهاُ

ــسلمون • ــا امل ــل: أهي ــه يف ك ــة اهللا ولطف ــتلمس رمح ــل لي ــسان العاق ِّإن اإلن َّ 
ــة مــن جزئيــات هــذا الكــون صــغريها وكبريهــا ُأيعقــل بعــد هــذا , جزئي

أو تفـسد , ناُّرضُأن يلزمنـا بـرشيعة تـسـبحانه وتعـاىل اللطف والرمحـة منـه 
 !! من اللطيف اخلبري ? إن هذا ال يمكن أن يكون حالنا

        

ــسلمون • ــا امل ــدل :أهي ــل اجل ــي ال تقب ــائق الت ــن احلق ــرشيعة :  إن م أن ال
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 كـان أن نًولـيس ألحـد كائنـا مـ, ٌة واجب تطبيقهـا والعمـل هبـااإلسالمي
 .خيرج عنها

 هـذا العـرص  كثـري مـن قـضاياةف الترشيع اإلسـالمي عـن جمـاراُّثم إن ختل •
 .والتفاعل معها, راجع إىل تقصري املسلمني يف التعامل مع رشيعتهم 

ــد • ــسلمون متطــورة متج ــرشيعة أهيــا امل ــمن ثوابــت , دة ِّوال ولكــن ض
 ,فمــن األحكــام مــا يقبــل االجتهــاد, يــة ال تقبــل التغيــري أو التجديــدرشع

 . االجتهاد  ال يقبلاومنها م
ــرشيعة  • ــذه ال ــة إن ه ــزاملبارك ــل جم ــا حــني تعم ــي ثامره ــام , أة َّال تعط وإن

 .تعمل وتؤيت ثامرها حني تعمل ككل
ــسلمون  • ــا امل ــاب : أهي ــن الكت ــستنبطة م ــاء امل ــة الفقه ــادات األئم إن اجته

حتــى وإن مل , نة هــي مــن الــدين البــد مــن احرتامهــا وتقــدير أهلهــاوالــس
ــصل  ــيدإىل ت ــصمة الت ــة الع ــي رج ــاداهتم  ه ــرشعي , فاجته ــنص ال لل

 واخلطــأ الــذي يقــع – يف اجلملــة –مرتبطــة بالنــصوص , ومــستنبطة منهــا 
ــشني العباالجت ــه , ال ي ــو عن ــأ معف ــاد خط ــامٌه ــدينءل  يشء, ويف  يف املجته

 . يف مسألة تبني له خطؤهااالتباعِّ للمقلد ِّالوقت نفسه ال يسوغ
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١١–אא 

عـىل احلـج يف الـسنة العـارشة مـن صـىل اهللا عليـه وسـلم ملا عزم الرسـول  •
, يريـدون احلـج معـه مـن املـسلمني , اجتمـع خلـق كثـري : اهلجرة النبويـة
 .واالقتداء به

خرج الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم بالنـاس مـن املدينـة إىل امليقـات بـذي  •
 .حتى جيتمعوا إليه ًومكث فيها يوما ينتظر الناس , احلليفة

جتــرد وتطيــب و, وبــذي احلليفــة اغتــسل  الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم  •
ثــم رفــع صــوته , ثــم ركــب ناقتــه,  إحرامــه ثيــابولــبس, عــن املخــيط 

 .بالتلبية
ــا  • ــاحلج والعمــرة معــا قارن ــه وســلم ب ًوقــد أحــرم الرســول صــىل اهللا علي ً

 .ليهدهيا هللا تعاىل عند البيت; ًوقد ساق معه مجعا من البدن , بينهام
تعظـيم هللا سـفره يف ذكـر وتلبيـة وصـىل اهللا عليـه وسـلم أمىض رسـول اهللا  •

 .َّ جل وعال وإعالن التوحيد اخلالص له, تعاىل
,  قرب مكـة نـزل عنـد بئـر ذي طـو فاغتـسل هنـاك وبـات إىلوملا وصل •

ــا  ــن أعاله ــة م ــصباح دخــل مك ــن ذي , ويف ال ــع م ــك يف الراب ــان ذل وك
 .احلجة

ــلم  • ــه وس ــىل اهللا علي ــول ص ــل الرس ــا وص ــاخ إىل ومل ــرام أن ــسجد احل امل
وتوجـــه مبـــارشة نحـــو احلجـــر األســـود , دودخـــل املـــسج, راحلتـــه 
 .فاستلمه

وقــد كــشف كتفــه , ًثــم بــدأ الطــواف مــرسعا يف األشــواط الثالثــة األوىل  •
 .ثم غطاه بعد االنتهاء من الطواف, األيمن
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َّثـم رشب مـن مـاء زمـزم وصـب , ثم صىل ركعتـني خلـف مقـام إبـراهيم •
 .ثم عاد إىل احلجر فاستلمه, عىل رأسه

ًل متوجهـا َّوهلـ, ودعـاه ,  اهللا َّ وكـرب, وصـعد عليـه,لـصفاثم توجه نحـو ا •
 .ًثم نزل وبدأ السعي متوجها نحو املروة, نحو الكعبة

َّام مــر بــني امليلــني أرسع يف املــيش َّوكــان عليــه الــصالة والــسالم كلــ •
 .وعمل عليه ما عمل يف الصفا, املروة صعده إىل وملا وصل , وهرول

أمــر أصــحابه ممــن مل يــسق :  آخرهــا املــروةن كــاَّوملــا أتــم ســبعة أشــواط •
ُيبطـل بـذلك أمـر اجلاهليـة, فقـد كـانوا , هـا عمـرةاهلدي أن يتحلل وجيعل

 .الجيمعون بني احلج والعمرة, يرون ذلك من أفجر الفجور
والرسـول صـىل اهللا عليـه , ل كثـري مـن أصـحابه ممـن مل يـسق اهلـديَّفتحل •

 .وسلم مل يتحلل لكونه قد ساق اهلدي
, رص الــصالة بمكــة دون مجــعْيقــ صــىل اهللا عليــه وســلم كــان الرســول و •

 .وكان يقرص معه املسافرون دون أهل مكة
وهــو يــوم الرتويــة أمــر أصــحابه ممــن , ويف اليــوم الثــامن مــن ذي احلجــة  •

 .ًه هبم إىل منى ضحىَّثم توج, ُحتلل أن حيرم باحلج من مكانه
ــوم التاسـًفمكــث يف منــى حتــى صــ • ـــباح الي ــة عـ  يقــرص الــصالة الرباعي

ــا ــ, وال جيمعه ــصىل الظه ــل ف ــر, ك ــشاء والفج ــرب والع ر والعــرص واملغ
 .صالة يف وقتها

, وبعــد أن أرشقــت الــشمس مــن صــباح اليــوم التاســع توجــه إىل عرفــات •
 . اجلمعةيوم عرفات من ذلك العام يوموقد صادف 



–١٥٣– 
 

 وملــا زالــت, واســتظل هنــاك بقبــة رضبــت لــه, فنــزل بنمــرة قبــل عرفــات •
َالشمس أتى وادي عرنة فخطب الناس خطبته املشهورة َ ُ. 

وأمـر , ًوأمـر بالنـساء خـريا, والربـا, وثـارات اجلاهليـة, م فيهـا الـدماءَّحر •
 .وأشهد الناس عىل التبليغ, بالكتاب والسنة

ًا ثـم أقـام فـصىل العـرص مجعـ, ثـم أقـام فـصىل الظهـر, ًثم أمر بالال فـأذن  •
ــر ــت الظه ــرصا يف وق ــصلومل , ًوق ــِّي ــدمها ش ــبلهام وال بع ــن ,ًئاي ق  ومل يك

 .ًصائام
ًوبقـي عـىل ناقتـه متوجهـا , ه نحـو املوقـف بعرفـاتَّثم ركب ناقتـه وتوجـ •

 ., يدعو ويبتهل عند جبل الرمحة, عند الصخراتنحو القبلة 
ــول • ــرك الرس ــروب حت ــد الغ ــلم  وعن ــه وس ــو  صــىل اهللا علي ــسكينة نح ب

ــة ــرب و, مزدلف ــدما وصــلها صــىل املغ ــوعن ــرصا ب ــا وق ــشاء مجع ًالع ذان أً
 .وإقامتني

ــام الرســول  • ــم ن ــلم  ث ــه وس ــى الفجــرصــىل اهللا علي ــصاله يف أول , حت ف
ــت ــش, الوق ــى امل ــه وأت ــم ركــب ناقت ــا عن, عر احلــرامــــث ــم دع ـــث ده ـــ

 .وابتهل إىل اهللا
وأمـر بعـض , وملا ظهر ضـوء النهـار قبـل رشوق الـشمس توجـه إىل منـى •

 .حصياتأصحابه أن يلتقط له سبع 
ــيال  • ــغ وادي حمــرس أرسع قل ــا بل ًومل ــه ; ِّ ــذي أهلــك اهللا في ــوادي ال ــه ال ألن

 .أصحاب الفيل
وملا وصل منى توجـه نحـو مجـرة العقبـة الكـرب فرماهـا بـسبع حـصيات  •
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 . وعندها قطع التلبية , حصاةِّ مع كلِّيكرب, يف وقت الضحى 
ريض ُّ وأكمـل عـيل ,ًثم انرصف إىل املنحـر فنحـر بيـده ثالثـا وسـتني بدنـة •

 .طبخت وأكل منهاف بدنة بقطعة حلم ِّثم أمر من كل, املائةاهللا عنه 
وأعطـى شـعره ,  منـهوبـدأ باجلانـب األيمـن, َّثم أمر احلالق فحلق رأسـه  •

 .للناس
ئل عـن يشء يف هـذا اليـوم ُوكـان مـا سـ, َّح وبـنيَّثم خطب النـاس ووضـ •

ُدم وال أُق  .ً , تسهيال عىل الناس» حرجافعل وال   :«ِّخر إال قال ِّ
, ومل يـسع, فطـاف بالبيـت عـىل ناقتـه , ه إىل احلـرم َّثم ركـب ناقتـه وتوجـ •

 .ثم رجع إىل منى, ورشب من ماء زمزم , ثم صىل الظهر
 مجـرة َّكـل, ويف اليوم احلـادي عـرش رمـى اجلمـرات الـثالث بعـد الـزوال •

 عنـد العقبـة ويـدعو عنـدها إال,  يرميهـا يبـدأ بالـصغر, بسبع حـصيات
 .الكرب, رماها ومل يقف عندها

َّحيـث تـأخر ,  واليـوم الثالـث عـرش,ثم فعـل ذلـك يف اليـوم الثـاين عـرش •
, ونـام هنـاك,  ونـزل األبطـح بقـرب احلجـون ,ًثم غادر منـى , َّومل يتعجل

 . من عمرهتاينتظر أن تفرغ عائشة ريض اهللا عنها
 .إىل املدينةوعاد , وطاف للوداع, ثم صىل الفجر بمكة  •
َّهـذه حجـة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم: أهيا املـسلمون  • فـاتقوا اهللا , ِ

فقــد قــال عليــه واحلــرص عــىل االقتــداء بــه; , مــا اســتطعتم يف األخــذ هبــا
 .»مُكَخذوا عني مناسك«: السالم
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عـىل سـنة رسـول اهللا ,  مـن أتـى هـذه املناسـك بـإخالص  :أهيا املـسلمون •
فقــد , فليبــرش برمحــة اهللا وفــضله:  مــن زاد حــالل  ,صــىل اهللا عليــه وســلم

 ومل ,فلــم يرفــث, َّمــن حــج هللا«:  صــىل اهللا عليــه وســلم  قــال رســول اهللا
ُّرجع كيوم ولدته أم: يفسق  .»ُهَُ

أو جـاء , أو جـاء للنزهـة والتـسلية, ًوأما من جاء لغري ذلـك ريـاء وسـمعة •
ـــرسقة ـــة أو ال ـــم: للفتن ـــل هل ـــاهللا, فوي ـــوة إال ب ـــول وال ق واهللا , وال ح

 .املستعان
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١–אא 

حتتــل األخــالق اإلســـالمية ســاحة كبــرية مـــن التوجيهــات القرآنيـــة  •
 .يةوالنبو

ولئن كانت العقيـدة صـورة اإلنـسان الباطنـة ; فـإن األخـالق هـي صـورة  •
 .اإلنسان الظاهرة

ني ـأكمــل املؤمنــ « : ففــي احلــديث ,العقيــدة واألخــالقال فــصل بــني إنــه  •
فــال  : مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر  «,  » ًنهم أخالقــاـًإيامنــا أحــس

ــؤذ ــو«,  » جــاره ِي ــاهللا والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك ــل : م اآلخــر  م ًخــريا أو فليق
 .» ليصمت

   : قولـــه تعـــاىل يف تعظـــيم شـــأن  األخـــالقمـــن التوجيهـــات القرآنيـــة •
 ادِعبِن والرَّْحم  ونَ  الَّـِذينْمـشلَـى  يـا  عْونِإذَا اَألْرِض هو  مهـاطَبخ 

 K سالما قَالُوا الْجاِهلُونَ

وال تصعْر خدَّك ِللنَّاِس وال تْمـِش ِفـي اَألْرِض مرحـا ِإنَّ             :ًومنها أيـضا •
واقِْصْد ِفـي مـْشِيك واغْـضْض ِمـن         * اللَّه ال يِحب كُلَّ مْختاٍل فَخوٍر       

 K ر اَألْصواِت لَصْوت الْحِمِريصْوِتك ِإنَّ أَنكَ

ِإنَّ اللَّه يـأْمر ِبالْعـْدِل واِإلْحـساِن وِإيتـاء ِذي الْقُْربـى             :ًومنها أيـضا •
 K ظُكُْم لَعلَّكُْم تذَكَّرونَويْنهى عِن الْفَْحشاء والْمنكَِر والْبْغِي يِع

ــك • ــة يف ذل ــات النبوي ــن التوجيه ــسالم وم ــصالة وال ــه ال ــه علي إن «:  قول
 .» ُاملؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
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ــة • ــات النبوي ــذه التوجيه ــن ه ــضا وم ــت  «: ً أي ــثام كن ــق اهللا حي ــع , ات وأتب
 .» وخالق الناس بخلق حسن, نة متحها السيئة احلس

ُمــا أكثــر مــا يــدخل النــاس  «: لمـ اهللا عليــه وســول صــىلــــئل الرسُوســ •
 .» تقو اهللا, وحسن اخللق: ? قال  اجلنة

ــول • ــسالم يق ــصالة وال ــه ال ــان علي ــه  «: وك ــرم علي ــن حت ــربكم عم أال أخ
 .»  قريب هني سهلِّالنار? حترم النار عىل كل

ًيئا ولــو أن تلقــى أخــاك ــــــ مــن املعــروف شَّرنــــال حتق «: ًويقــول أيــضا •
 .» قْبوجه طل

ًرافعـا شـأن األخـالق , ومعليـا مـن مكاهنـا الم ـــعلن عليه السُوي • : يقـولً
 .» متم صالح األخالقعثت ألُإنام ب «
ً صـورة كاملـة عظيمـة  لمـ اهللا عليـه وسـصـىل ولقد كان واقع حيـاة النبـي •

 .خالق القرآنية والنبويةمن التطبيق الواقعي لأل
نني ـع ســـــه تــســــواهللا لقــد خدمت «: ول ــــيقريض اهللا عنــه نــس أفهــذا  •

  : مل فعلـت كـذا وكـذا, وال لـيشء تركـت : ما علمت قـال لـيشء صـنعت
  .» هال فعلت كذا وكذا

صـىل ُه إىل النبـي ُّ حـني جـاءت بـه أمـًطفـالريض اهللا عنـه وقـد كـان أنـس  •
 .من اخلطأعن األطفال صدر عنه ما يصدر ياهللا عليه وسلم , 

ــي صــىل اهللا  • ــا مــن مواقــف أخــالق النب ــه موقف ــروي أنــس ريض اهللا عن ًي ٌ
ــول  ــه فيق ــه مع ــه وســلم يف تعامل ــه «:  علي  كــان رســول اهللا صــىل اهللا علي

ًوسلم   مـن أحـسن النـاس خلقـا , فأرسـلني يومـا حلاجـة , فقلـت  واهللا : ً
مــرين نبــي اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  , ال أذهـب ويف نفــيس أن أذهــب ملــا أ
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 عــىل الــصبيان وهــم يلعبــون يف الــسوق , فــإذا َّفخرجــت حتــى أمــر: قــال 
رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم   قـابض بقفـاي مـن ورائـي فنظـرت إليـه 

نعـم أنـا : قلـت . س اذهـب حيـث أمرتـك ييـا أنـ: وهو يـضحك,  فقـال 
 .»أذهب يا رسول اهللا 

ــ • ــان علي ــسالمهوك ــيش:  ال ــرضب ال يبخــل ب ــام, وال ي ــب الطع ء, وال يعي
بـام رهم, وُلِّم عـىل الـصغار ويقـبِّيف, ويـسلًأحدا, يصرب عـىل اجلاهـل واجلـا

ف وجهــه رصبــال عــىل ثيابــه الــصغري, وال ينــزع يــده مــن مــصافح, وال يــ
 .عن خماطب

ــشة  • ــت عائ ــام قال ــان ك ــا ك ــرآن «: ريض اهللا عنه ــه الق ــان خلق ُك ــي , » ُ يعن
ـــل ويت ــرآن , يتمثـ ــد بتوجيهــات الق ــول قي وصــدق اهللا العظــيم حيــث يق

 K وِإنَّك لَعلى خلٍُق عِظيٍم  :عنه

ولقــد كــان الــسلف الــصالح مــن الــصحابة والتــابعني وغــريهم عــىل هنــج  •
 .والعمل هبا, ل األخالق متثصىل اهللا عليه وسلم يف رسول اهللا 

ــن اخلطــاب • ــر ب ــذا عم ــه فه ــ ريض اهللا عن ــه عيين ــدخل علي ــن حــصن ةي  ب
ــول ــاب واهللا ال ت «: فيق ــن اخلط ــا ب ــي ي ــا اُه ــا  ,زلجلــعطين ــم فين  وال حتك

إن هــذا مــن «: فلــام أراد أن يــبطش بــه قــال لــه أحــد جلــسائه  , »بالعــدل 
 عـنِ  وأَْعـِرضْ  وأْمـْر ِبـالْعْرفِ   الْعفْـو  خِذ : وإن اهللا يقول, اجلاهلني
اِهِلنيالْج« . 

ًجالــست وكيعــا ســبع  «:  حيكــي عــن وكيــع قــالةوهــذا ســامل بــن جنــاد •
ــزق ــه ب ــام رأيت , ًسا فتحــركــــوال جلــس جمل, ًاةـَّوال مــس حــص, ســنني ف

 .» رأيته إال مستقبل القبلةوما 
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ِّالـذي حيـدث ل أمحـد بـن حنبـل كـان جيتمـع يف جملـسه َّوهذا اإلمام ا ملبجـ •
والبـــاقون , يكتبـــون عنـــهشـــخص مخـــسامئة , زهـــاء مخـــسة آالففيـــه 

 .حسن سمته وأدبهمنه يتعلمون 
اختلفـت إىل أيب عبـد اهللا أمحـد بـن حنبـل ثنتـي  «: وقال أبو بكـر املطـوعي •

ً, فـام كتبـت عنـه حـديثا واحـدا, هو يقرأ املـسند عـىل أوالده و, عرشة سنة  ً
 .» نظر إىل هديه وأخالقهاوإنام كنت 

وكــان عبــد اهللا بــن ,  وهــو يبتــسم إالًوكــان املوفــق احلنــبيل ال ينــاظر أحــدا •
 .»  بارك اهللا فيك « : فإذا غاضبه أحد قال, عون ال يغضب

ــفر • ــه س ــىل دابت ــدهم ع ــرج أح ــذا أن خي ــن ه ــويال وأعجــب م ًا ط ــال , ً ف
يـسافر ريض اهللا عـنهام فقـد كـان عـيل بـن احلـسني , يـرضهبا يزجرها , وال 

 .إىل مكة فال يرضب دابته
ــط  • ــرس للقط ــه يك ــسان يف منزل ــن كي ــالح ب ــان ص ــت وك ــام , ويف ُّالطع

 .للحامم
فتـنعكس عـىل واقـع , إهنا األخـالق حـني متتـزج بالعقيـدة : أهيا املسلمون  •

 .خليالُاحلياة بام يشبه ا
       

ذه تطبيقــات الــسلف فــأين وهــ, هــذه أخــالق اإلســالم: أهيــا املــسلمون  •
ــا ? ــن منه ــم األنح ــو حج ــم ه ــا  ك ــستعملة يف حياتن ــسنـة امل ــالق احل خ

 اليومية ?
ــا يــشكو ســوء خلــق النــاسُّلك • ُن ُ وال يعيــب أحــدنا نفــسه ,ُ ُوإنــام حــسن , ُ ُ
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 .هو حتمل أذ الناس: اخللق
ــود • ــاملران والتع ــب إال ب ــصل يف الغال ــالق ال حت ــدريباألخ ــم :  والت احلل

 .والعلم بالتعلم, والصرب بالتصرب, مُّبالتحل
ــنفس: واعلمــوا أن ســوء اخللــق  • فــإن يسء اخللــق مــن أشــقى , مــرض ال

 .ملا ينطوي عليه من آالم احلسد والغرية واحلقد, لناسا
ِأال أخـربكم بـأدوأ الـداء « : بـن قـيسقال األحنـف  • : قـال,  بـىل:  قـالوا  ?َ

ُّاخللق الدين ُ  .» ُّواللسان البذي, ُ
ــاس  • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــنكمَّوختل, ف ــأخالق دي ــوا ب ــىل , ق ــريوا ع ــج وس هن

 . بجنة ربكم تفوزوا وتغنموا, سلفكم 
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٢–אא 

ِّ وجـد الرمحـة عنـرصا أساسـا يف كـل :أينام نظر الباحـث يف ديـن اإلسـالم • ً ً 
 . جزئية أو كليةِّيأيف ال تنفك عنه , جانب من جوانب هذا الدين

ــات • ــادات واملعــامالت واحلــدود والعالق ال خيــرج يشء مــن ذلــك , فالعب
 ِّلتخويــف العبــاد وكفهــمإنــام خلقهــا اهللا , بــل وحتــى النــار, عــن الرمحــة
 .عن املعايص

: اء يقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلمــــــة والرمحـــــويف فــضل الرمح •
ــرمح « ــون ي ــرمحنُمُهُالرامح ــوا,  ال ـــ أهارمح ــن يف ـ ــرمحكم م ل األرض ي

 .» السامء
 .»ويعرف رشف كبرينا ,  يرحم صغريناليس منا من مل «: ًويقول أيضا •
َوال خري فيمن ال يألف وال يؤلف, ٌاملؤمن مألفة «: ًويقول أيضا • ُ ُ «. 
ِكم إيل أحاســَّإن أحــب «: ًويقــول أيــضا • , ً أكنافــاَّاملوطــؤن, ًم أخالقــاُكُنَّ

 .» ؤلفونُالذين يألفون وي
ــساة  • ــلم ق ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــد ذم رس ــر فق ــب اآلخ ويف اجلان

: فقــالاد اهللا ــــعــىل عبفقة ــالــذين ال يعرفــون الرمحــة وال الــش, القلــوب
َال يرحم اهللا من ال يرح «  .»  الناسِمُ

مـن  «: ًوقـال أيـضا, » قيــــــة إال مـن شـــُال تنـزع الرمح «: ًوقال أيـضا •
 .» ُيرحمَال يرحم ال 
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 : غار قـال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمــوملا أنكـر أحـدهم تقبيـل الـص •
َأو أملك لك «  .»َ أن نزع اهللاُ من قلبك الرمحة ُ

فقــد خلــق اخللــق مــن , ٌلــيس أحــد أرحــم مــن اهللا تعــاىل: أهيــا املــسلمون  •
, وأرسـل إلـيهم الرسـل برمحتـه, ورزقهـم وكألهـم برمحتـه, العدم برمحتـه
ُثــم هــو يــوم القيامــة يــدخلهم اجلنــة ,  دينــه ورشائعــه برمحتــهوهــداهم إىل

 .برمحته
قَالَ عذَاِبي أُِصيب ِبِه مـْن أَشـاء ورْحمِتـي وِسـعْت            :يقول اهللا تعـاىل •

 Kكُلَّ شْيٍء

إن  «:  عليــه وســلم عــن عظــيم رمحــة اهللا تعــاىلويقــول الرســول صــىل اهللا •
 رمحــة طبــاق ُّكــل,  رمحــةَةــــ مائَق الــساموات واألرضـاهللا خلــق يــوم خلــ

ــسامء واألرض ــني ال ــا ب ــة, م ــا يف األرض رمح ــل منه ــا تعطــف , فجع فبه
ُفـإذا كـان يـوم , والوحش والطـري بعـضها عـىل بعـض, الوالدة عىل ولدها

 . » القيامة أكملها هبذه الرمحة
ــه وســلم • ــق اهللا اخللــق كتــب يف  «: ويقــول الرســول صــىل اهللا علي ــا خل مل

 .»إن رمحتي تغلب غضبي: كتابه فهو عنده فوق العرش
ــن  • ــصاة م ــة اهللا للع ــن رمح ــلم ع ــه وس ــىل اهللا علي ــول ص ــول الرس ويق

ــؤمنني ــؤمن  «: امل ــدين امل ــسرت, ُإن اهللا ي ــه وي ــه كنف ــضع علي ُفي ــول, ُه ُ  :فيق
َّحتــى إذا قــرره , ْأي رب: فيقــول , ذنــب كــذاأتعــرف , أتعــرف ذنــب كــذا

 وأنــا ,ســرتهتا عليــك يف الــدنيا: قــال , ورأ يف نفــسه أنــه هلــك , بذنوبــه 
ة واســعة ــــفهــذه رمح, » هـــــُفيعطــى كتــاب حــسنات, أغفرهــا لــك اليــوم
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ــه ;  ــد ورب ــني العب ــا ب ــهال حــدود هل ــول الرســول صــىل اهللا علي ــذا يق  وهل
ْ اهللا التكلــتمْلــو تعلمــون قــدر رمحــة «: وســلم , يعنــي لرتكــتم العمــل , » َّ

 .معتمدين عىل سعة رمحة اهللا تعاىل
ــرأة  • ــذت ام ــن أخ ــسبيم ــعته  َّال ــا وأرض ــصقته ببطنه ــدا فأل ــال , ًول فق

حــني شــاهد هــذا املوقــف العــاطفي مــن الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم 
 ال وهـي تقـدر:  ? قلنـا أتـرون هـذه طارحـة ولـدها يف النـار «: هذه املرأة 

ُعىل أن ال تطرحه , فقال  َ  .»  هللاُ أرحم بعباده من هذه بولدها: َ
مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه ٌلــيس أحــد بعــد اهللا تعــاىل أرحــم بالعبــاد  •

َّفقــد قــال عنــه ربــه عــز, وســلم ُ ــةً :لـ وجــُّ ْحمِإالَّ ر اكــلْن ــا أَْرس مو

الَِمنيلِّلْع , وقـال:      ـافَظ لَـْو كُنـتـْم واللَِّه ِلنـت لَه نٍة مْحما رفَِبم

ْوِلكواْ ِمْن حغَِليظَ الْقَلِْب الَنفَض K 

ِّأنـا حممـد وأمحـد واملقفـ «: الـسالموكان يقول عـن نفـسه عليـه  • ٌ  يعنـي – يٌ
ــاء َّاملت ــع لألنبي ــذي حيــ– واحلــارش –ب ــي ال ــه ُ يعن ــاس خلف ــي –رش الن ُ ونب

 .» ُونبي الرمحة, التوبة
ًإين مل أبعـث لعانـا  «: قـال, ُ ادع عـىل املـرشكني :وملا قيـل لـه • وإنـام بعثـت , ُ

 .» رمحة
ــرية أن رســول اهللا صــىل • ــت يف مواقــف كث ــد ثب ــان وق ــه وســلم ك  اهللا علي

َّليس أحـد أرق, رقيق القلب ًمـا أن يـسمع أو يـر موقفـا مؤملـا , ً منـه قلبـاٌ ً
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وملــوت , وملرضــهم, فقــد بكــى ملــوت بعــض أصــحابه; إال تفاعــل معــه 
 .ف الصالة لبكاء الطفل وهكذاَّوربام خف, ولده

َحــني رد مالــصالة والــسالم  ت رمحتــه عليــهَّوقــد جتلــ • أن  اجلبــال عــن َكَلــَّ
 .يطبق اجلبال عىل أهل مكة بعد أن أخرجوه وآذوه

ــى  • ــل شــملت حت ــسان ب ــارصة عــىل اإلن ــسالم ق ــه ال ــه علي ًومل تكــن رمحت
ٍ يف كل ذي كبد رطبة أجر «: احليوان فكان يقول ٍ«. 

وأنكــر علــيهم حــني , وقــد أنكــر عــىل أصــحابه حــني أحرقــوا قريــة نمــل •
وأنكـر عـىل ,  للرمـيًوهنـى عـن نـصب البهـائم غرضـا, أخذوا فراخ طائر

ًوذكـر بغيـا مـن بغايـا بنــي ,  وقـسوته عليـه تعابـه للجمـلإصـاحب مجـل 
 .ًإرسائيل سقت كلبا فغفر اهللا هلا

َّ شـملت واسـتوعبت كـل , وهكذا أهيا املـسلمون إهنـا رمحـة شـاملة كاملـة •
  .يشء

واحـرشنا يف زمـرة , ِّوجنبنـا مـسلك األشـقياء, اللهم اجعلنـا مـن الرمحـاء •
 .ءاألتقيا

        

ــي • ــاىل النب ــد وصــف اهللا تع ــه وســلملق  وأصــحابه بالرمحــة  صــىل اهللا علي
 رحمـاء  الْكُفَّـارِ  علَـى  أَِشـدَّاء  معه الَِّذينو اللَِّه رَّسولُ محمَّد : فقـال

 .   بْينهْم
وكان الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم يـأمر بالرمحـة جلميـع النـاس ويقـول  •
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ٌكلنـا رحـيم يـا رسـول اهللا: قـالوا , لن تؤمنـوا حتـى ترمحـوا «: ألصحابه ُّ ,
ــال ــيس بر : ق ــه ل ــاس, محــة أحــدكم صــاحبه إن ــا رمحــة الن ُرمحــة , ُولكنه
ٍحـرم عـىل النـار كـل هـني لـني سـهل قريـب مـن  «: وكان يقـول, » العامة ٍ ٍ ُ ِّ ُ
 .» الناس

ُإن يف اجلنــة غرفــة يــر ظاهرهــا مــن باطنهــا «: ًويقــول أيــضا  • وباطنهــا , ً
: ? قـال ملـن هـي يـا رسـول اهللا: فقال أبـو موسـى األشـعري , من ظاهرها
وكــان , » ًوبــات هللا قــائام والنــاس نيــام, وأطعــم الطعــام,  الكــالمملـن أالن

 .» الكلمة اللينة صدقة «: يقول
ًال يــسرت عبــد عبــدا يف الــدنيا إال ســرته  «:  املــسلمْوكــان يقــول عــن ســرت •

 لـو أخـذت « :يقـولريض اهللا عنـه وهلـذا كـان أبـو بكـر , » اهللا يوم القيامة
ــسرت َســارقا ألحببــت أن ي ــ, ُه اهللاً ــسرته ول ُو أخــذت شــاربا ألحببــت أن ي ً

 .» اهللا عز وجل
وسـلم أحـدهم عـن قـسوة قلبـه قـال وملا شـكى للرسـول صـىل اهللا عليـه  •

َإن أردت أن تلـــني قلبـــك  « :لـــه ِّ وامـــسح رأس , م املـــسكنيــــــفأطع :ُ
 .» اليتيم

 .ِّاللهم لني قلوبنا , وأمألها رمحة وحكمة •
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٣–אאא 

يف أحكامــه وآدابــه وفروضــه وواجباتــه جيــد , إن املتأمــل يف هــذا الــدين •
 .أن حمور هذا الدين يقوم عىل األمانة

 األحكـام والفـروض َّ بـني املكلـف وبـنيفاألمانة هـي الـرابط األسـاس •
ِّالتي كلف هبا ُ. 

ــل • ــة ُّوك ــر إىل األمان ــسان يفتق ــه اإلن ــوم ب ــه , ٍ عمــل يق ــن إيامن ــداء م ًابت
ِّ وانتهاء إىل كل,واعتقاده  .عبادهبه  حكم ألزم اهللا ً

, ُويطـابق ظـاهره باطنـه, ُف مؤمتن عـىل عقيدتـه بـأن يـصدق فيهـاَّفاملكل •
 .فال نفاق وال رياء وال سمعة

ـــة عنـــد قيامـــهف َّلـــوهـــو مك •  باألحكـــام الـــرشعية لـــصحة باألمان
ــادات ــه, العب ــه, يف نيت ونحوهــا مــن , وســالمة صــيامه, وصــحة طهارت

 .األحكام التي تفتقر إىل األمانة
َّفلــيس أحــد يط • فهــي , لــع عــىل عقيــدة اإلنــسان وصــحة عبادتــه إال اهللاٌ

 .أمانة بني العبد وربه
 وهلــذا يقــول  ;شية والــصدقومــن هنــا ارتبطــت األمانــة بــالتقو واخلــ •

ــلم ــه وس ــول صــىل اهللا علي ــه « : الرس ــة ل ــن ال أمان ــن مل أي ال , » ال دي
 .تقو عنده وال صدق

ــسلمون  • ــا امل ــامن : أهي ــصدق اإلي ــصحيح ل ــار ال ــي املعي ــة ه إن األمان
املــؤمن مــن  «: وصــالح القلــب يقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم

 .» أمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم
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ــه ويقــول عمــر • , ال تنظــروا إىل صــيام أحــد وال صــالته «:  ريض اهللا عن
, منُوأمانتـــه إذا ائـــت, ثَّولكـــن انظـــروا إىل صـــدق حديثـــه إذا حـــد

 .» وورعه إذا أشفى
 مـا افرتضـه اهللا عـىل العبـد مـن العبـادات ِّفاألمانة سلوك شـامل يف كـل •

ــامالت ــسالم, واملع ــصالة وال ــه ال ــال علي ــد ق رجــل إذا حــدث ال «: فق
مــن اســتعملناه مــنكم عــىل  «: وقــال, »احلــديث ثــم التفــت فهــي أمانــة

  .» ًكان غلوال يأيت به يوم القيامة: ًيطا فام فوقه خمعمل فكتمنا 
ٍســالما مــن أخريض اهللا عنــه نقــل رجــل إىل ســلامن الفــاريس  •  لــه فقــال  ً

 .» ُعنقكأما إنك لو مل تفعل لكانت أمانة يف  «: سلامن
يـا أَيهـا    :حذير الشديد من اخليانـة فقـد قـال اهللا تعـاىلولقد ورد الت •

الَِّذين آمنواْ الَ تخـونواْ اللَّه والرَّسـولَ وتخونـواْ أَمانـاِتكُْم وأَنـتْم             
 Kتْعلَمونَ

ــط الرســول  • ــه وســلم صــىلورب ــاق اهللا علي ــة والنف فجعــل , بــني اخليان
ــال ــاق فق ــة ثلــث النف ــافق ثــالث «: اخليان ــة املن , ث كــذب َّإذا حــد: آي

  .» من خانُوإذا ائت, وإذا وعد أخلف 
ــه وســلم يــسمحومل  • ــة حتــى مــع اخلــائن ب الرســول صــىل اهللا علي اخليان

 .» ْوال ختن من خانك, ِّأد األمانة إىل من ائتمنك «: فقال
مـن يتـوىل شـؤون املـسلمني مـن صـىل اهللا عليـه وسـلم َّوحذر الرسـول  •

 , يمــوت يــوم يمــوت,مــا مــن عبــد يــسرتعيه اهللا رعيــة «: اخليانــة فقــال
  . » إال حرم اهللا عليه اجلنة: وهو غاش لرعيته 

اسـتعمل عـىل املغـرب ريض اهللا عنـه  أن معاويـة  املقـامنقل يف هـذاُومما ي •



–١٧١– 
 

دير ُاهـد ويـُ فعمـل فـيهم عـرشين سـنة جي ,نـذرحسان بن النعامن بـن امل
فقـدم مـن , فلام كـان زمـن الوليـد بـن عبـد امللـك عزلـه, البالد بالعدل

يـا أمـري املـؤمنني إنـام «: فقـال, وجـواهراملغرب بـأموال عظيمـة وحتـف 
, ثــم أعطــاه األمــوال , » ولــيس مــثيل مــن خيــون, ًخرجــت جماهــدا هللا 

 . بالشيخ األمنيىَّسمُيوكان , وأبى أن يرجع إىل الوالية 
أن عبــد اهللا بــن : وممــا ينقــل مــن أخبــار األمانــة عــن الــسلف الــصالح •

ُاملبارك استعار قلام من رجـل بالـشام عـىل أن ي فنـيس حتـى سـافر , عيـدهً
ــم يف متاعــه, إىل مــرو ــى وجــد القل ــا حت ــا أن وصــل إليه فعــاد إىل , وم

 . لصاحبهم القلمَّالشام وسل
قـصص األمانـة مـا نقلـه ابـن عقيـل احلنـبيل ُومن ألطـف مـا ينقـل مـن  •

 ,ً فوجـد يف طريقـه عقـدا مـن لؤلـؤ يف خـيط أمحـرَّعن نفـسه حـني حـج
ويكــافئ مــن يــأيت بــه بامئــة , فــإذا بــشيخ ينــشده, فالتقطــه مــن األرض

ــار ــدنانريَّفــرد, دين وبعــد أشــهر انتقــل ابــن  .  ه ابــن عقيــل ومل يقبــل ال
فـــصىل يف , ئع ودخـــل حلـــب وهـــو فقـــري وجـــا, عقيـــل إىل الـــشام 

ــسجدها فقد ــَّم ــاسهم ــالوا ,  الن ــصل: وق ــات ف ــا م ــهر ِّإمامن ــا ش  بن
, إلمامنـــا بنـــت نزوجـــك إياهـــا: وقـــالوا , عجبوا بـــهُفـــأ, رمـــضان
 يف وهــي عــىل فــراش املــوت, فأقــام معهــا ســنة ثــم وضــعت, فتزوجهــا

هـذا : فقـال هلـا ,  فتأملها فـإذا يف عنقهـا العقـد يف خيطـه األمحـرنفاسها,
لقـد كـان أيب , أنـت هـو واهللا: فبكـت وقالـت, فهـا اخلـرب َّفعر, له قـصة

ــذي رد ــل ال ــي مث ــم ارزق ابنت ــول الله ــي ويق ــدَّيبك ــيل العق ــد , َّ ع وق
ــه ــتجاب اهللا من ــت, اس ــم مات ــل, ث ــن عقي ــول اب ــد : يق ــذت العق فأخ
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وهكـذا مجــع اهللا لــه باألمانـة خــري الــدنيا  .  واملـرياث وعــدت إىل بغــداد
 .وثواب اآلخرة

ــاهللا  • ــرجيمأعــوذ ب ــشيطان ال ــؤدواْ Wمــن ال كُْم أَن ترــأْم ي ــه ِإنَّ اللَّ
 ِإنَّ  اَألماناِت ِإلَى أَْهِلها وِإذَا حكَْمتم بْين النَّـاِس أَن تْحكُمـواْ ِبالْعـْدلِ            

 K بِصريااللَّه ِنِعمَّا يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا 

        

, لقــد أخــرب الــصادق األمــني أن األمانــة ســوف تــضيع يف آخــر الزمــان •
ــشخص األمــني ــاد يوجــد ال ــى ال يك ــاس ســوف , ُحت ــوازين الن وأن م

َختتل حتى خيون األمـني َّ , هلـهَّويوسـد األمـر إىل غـري أ, ُويـؤمتن اخلـائن, ُ
 النـاس جتعـل اخليانـة يف هذا حـق إال أنـه ال يعنـي أن كثـرة اخليانـة ُّوكل

ــإن اهللا تعــاىل ســائل كــال عــام اســرتعاه, مباحــة ًف ســائل احلــاكم عــن , ٌ
, واملعلــم عــن طالبــه, دهــاواألم عــن أوال, واألب عــن أرستــه, رعيتــه

ٌفلــيس أحــد إال وهــو , واملــدير عــن مرؤوســيه, والطالــب عــن واجبــه
فهـو مـؤمتن عـىل , حتى إنه ليـسأل الرجـل عـن خاصـة نفـسه , مسؤول

ــبابه ــسمه وش ــه وج ــة , عقيدت ــذروا اخليان ــسكم واح ــاتقوا اهللا يف أنف ف
 .عتمُّوأدوا األمانة واتقوا اهللا يف ذلك ما استط, فإهنا بئس البطانة
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٤–אא 

ــاس  • ــات الن ــصاحلةإىلختتلــف طاق ــسارعة يف اخلــريات واألعــامل ال ,  امل
نهم مـن ومـ,  الـذكرمـن يميـل إىلومـنهم , فمنهم من يميـل إىل الـصالة

 .قد يميل إىل الصدقة, ومنهم من يميل إىل الصيام وهكذا
ِّوقد جاء هذا الـدين بالـشمول ليـستوعب كـل طاعـة صـاحلة عنـد كـل • َّ 

  . لينال هبا مرضاة اهللا تعاىل;نـإنسان مؤم
 بـــاب  :ومـــن األبـــواب التـــي فتحهـــا اهللا لعبـــاده لألجـــر والثـــواب •

 .اإلحسان إىل الناس
لإلحـسان إىل  صـىل اهللا عليـه وسـلم أبـواب اخلـري قد فـتح رسـول اهللاف •

 :قـال? أرأيـت إن مل جيـد : قيـل ,  مـسلم صـدقة ِّعىل كـل«: فقالالناس 
:  قـال?أرأيـت إن مل يـستطع: قـال , يعتمل بيديه فينفـع نفـسه ويتـصدق

ــستغيث(ُيعــني ذا احلاجــة امللهــوف  ــال , ) امل ــه : ق ــل ل أرأيــت إن مل : قي
ــستطع  ــال ? ي ــامل: ق ــأمر ب ــال , عروف واخلــريي ــل: ق ــت إن مل يفع  ?أرأي

 .»مسك عن الرش فإهنا صدقةُي: قال
ــولو • ــال الرس ــلم ق ــه وس ــىل اهللا علي ــا  «:  ص ــصلة أعاله ــون خ أربع

ــز ــة العن ــا , منيح ــاء ثواهب ــا رج ــصلة منه ــل بخ ــل يعم ــن عام ــا م ,  م
 .» إال أدخله اهللا هبا اجلنة :ها دوتصديق موعو

ًملعـروف شـيئا ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه َّال حتقـرن مـن ا« :ً أيضا قالو •
 .ْفيه البشاشة والبرش, يعني  » ْطلق
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ني كاملجاهـــد يف ـالـــساعي عـــىل األرملـــة واملـــسك «  :ً أيـــضا قـــالو •
 .»  أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل,بيل اهللاــــــس

 األعــامل إىل اهللا ُّوأحــب, هــمُ النــاس إىل اهللا أنفعُّأحــب   « :ً أيــضا قــالو •
ُ رسور تدخلز وجلع  .» ُه عىل مسلمٌ

َّلقد رأيـت رجـال يتقلـ  « :ً أيضا قالو • ب يف اجلنـة يف شـجرة قطعهـا مـن ً
 .» كانت تؤذي الناس, طريق املسلمني 

ــا نبــي اهللا علمنــي شــيئا   «:  ريض اهللا عنــه قــال أبــو بــرزة • ــهأًي   ,نتفــع ب
 . » عزل األذ عن طريق الناسا: قال

مـن دعـا  «:  يف شـأن الـدعوة إىل اهللا  عليـه وسـلمقال الرسول صـىل اهللا •
ــه مــن األجــر مثــل أ ُإىل هــد كــان ل ال يــنقص مــن , جــور مــن تبعــه ُ

 .» أجورهم يشء
:  يف جانـب آخــر مـن اإلحـســان قال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم •

 . وأشار بالسبابة والوسطى,»أنا وكافل اليتيم يف اجلنة «
 .»طيبة صدقة  الكلمة ال«: ًأيضا قال و •
ُأي يبـارك ( ُوينـسأ لـه يف أثـره, ُه أن يبـسط لـه يف رزقـه َّمـن رس «  :قالو •

 . »يصل رمحهل ف)له يف عمره
 هل منــــــ فيأك,ًأو يـزرع زرعـا, ًما مـن مـسلم يغـرس غرسـا  «  :قالو •

 .» إال كان به صدقة, ٌأو هبيمة , ٌ أو إنسان  , ٌطري
, ويتجـاوز عـن املعـرس, ن املـورس فيأخـذ مـ, كان رجـل يـداين النـاس  •

 .فلقيه اهللا فتجاوز عنه, َّلعل اهللا يتجاوز عنا :وكان يقول 
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 ,ًمل تكــن هــذه التوجيهــات اإلســالمية لتــذهب ســد: أهيــا املــسلمون  •
 .فقد وجدت صداها يف نفوس السلف ويف أعامهلم

 خيــرب عــن حــال الرســول صــىل اهللا  ريض اهللا عنــهقــال عــثامن بــن عفــان •
ــه ــمعلي ــلم معه ــه  «:   وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــحبنا رس ــا واهللا ص إن

ــرض  ــسفر واحل ــلم يف ال ــانا, وس ــود مرض ــان يع ــا,وك ــع جنائزن  , ويتب
 .» ويواسينا بالقليل والكثري, ويغزو معنا

ــو بكــر  • ــان أب ــه وك ــوت احلــي ريض اهللا عن ــبعض بي ــام ويل , حيلــب ل َفل ِّ ُ
 .  حتى بعد اخلالفةفام زال يفعل ذلك, لن يفعل  : اخلالفة قالوا

وكــان يــدخل عــىل , يــستقي لألرامــل بالليــلريض اهللا عنــه وكــان عمــر  •
 . يكنس هلا بيتها يف طرف املدينةعجوز عمياء مقعدة

ــه وكــان حكــيم بــن حــزام  • ــه ريض اهللا عن ــه يــوم مل خيــدم في َّإذا مــر علي
َّعــد ذلــك اليــوم مــن املــصائب التــي :  ٍأحــد ومل يقــض حاجــة , ًأحــدا 
 .ا عند اهللاحيتسبه

ــاجني  • ــىل احلــي واملحت ــرون ع ــسلف يم ــان بعــض ال ــول وك ــه , فيق في
 خيـدموهنم  , » ?هـل لكـم مـن يشء مـن حاجـة إىل الـسوق  «: م هُأحد

 .ملا يعلمون من حاجتهم , وليس هلم من خيدمهم
مـن يريـد  «: وكان إبراهيم بن أدهم يقـف بعـد العـشاء يف احلـي ينـادي  •

والرجـــل الكبـــري , ة ـ بالقفـــالعجـــوز رج لـــهـفتخـــ , »? أن يطحـــن 
 .فيطحن هلم

فَمن يْعملْ ِمثْقَـالَ ذَرٍَّة خْيـرا يـره         :أعوذ باهللا من الـشيطان الـرجيم •
 *هرا يرلْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شْعمن يمو K 
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 أبـواب اخلـري  أوسـعإن اإلحـسان إىل النـاس بـاب مـن: أهيا املـسلمون  •
 .فيغفر اهللا هلم, حيسن بعضه إىل بعض, التي فتحها املوىل لعباده 

ــز  • ــل إن اهللا ع ــرحم الرج ــل ي ــني وج ــسقيه ح ــب في ــسن إىل الكل , حي
  ?فكيف باإلحسان إىل املسلمني السيام يف هذا الزمان الصعب

َّواسـودت , ُ العجـب مـن أنـاس قـد أظلمـت قلـوهبمُّولكن العجب كل •
ــو ــال يفعل ــوهنم ف ــسعون يف الــرش والباطــل,  اخلــري نعي ــل ي  ِّ , وصــدب

 .الناس عن اخلري
, يأكــل مالــه: ذاء أخيــه املــسلم بغــري احلــقفــرت أحــدهم يــسعى يف إيــ •

 .ل معاملتهِّيعط, يؤذي نساءه,  يشتم عرضه, يرضب برشته
ــرش الباطــل  • ــسلمني بن ــسعون يف امل ــن ي ــاس م ــن الن ــار : وم ــن األفك م

 .ويسعون بالفساد يف األرض, واملذاهب الباطلة, اهلدامة 
َّن إىل النــاس أن تكــف رشإن أدنــى مراتــب الوجــوب يف اإلحــسا • ك َّ

 .عنهم, وهذا أقل ما يقوم به املسلم
, َّإن الذي ال يـستطيع أن يكـف رشه عـن النـاس فهـو يف أخبـث املنـازل •

 .وأقبح املقامات
والَِّذين يـْؤذُونَ الْمـْؤِمِنني والْمْؤِمنـاِت ِبغْيـِر مـا           :يقول اهللا تعـاىل •

 K ِد اْحتملُوا بْهتانا وِإثْما مِبينااكْتسبوا فَقَ
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٥–אא 

ُمــسلك خلقــي رضوري لالجــتامع اإلنــساين • ُ , فقــده كثــري مــن النــاس, ٌ
ُأال وهو خلق األدب ُ. 

واســتعامل اخللــق ,  ال يليــق هبــاَّعــامصــيانة الــنفس : واألدب هــو  •
 .اجلميل

ــصفاة  • ــو كامل ــ, وه ــا ِّصفُي ــائح والرزاي ــن القب ــشينه م ــا ي ــسلوك مم ُي ال
 .واملسالك الشائنة

ــا • ــأد,ٌواألدب مهــم يف حياتن ــآداب الــرشع صــار مــن أهــل َّ فمــن ت ب ب
ــاألدب عوقــب بحرمــان الــسنن, ة اهللا تعــاىلَّحمبــ ومــن , ُومــن هتــاون ب
لقبـيح وهكـذا يتـدرج مـن ا, ُون بالـسنن عوقـب بحرمـان الفـرائضهتا

 .إىل ما هو أقبح
أحـوج منـا إىل , نحـن إىل قليـل مـن األدب  «: وهلـذا يقـول ابـن املبـارك •

 .» كثري من العلم
ة أدبــه َّوقلــ, فالحــهأدب املــرء عنــوان ســعادته و «: ويقــول ابــن القــيم •

 .» عنوان شقاوته وبواره
يا أَيهـا الَّـِذين آمنـواْ       : ومن التوجيهات القرآنية يف ذلك قوله تعـاىل •

اىل أن ال ـــــتعم اهللا ـــــرهـفأم،الَ تقُولُواْ راِعنـا وقُولُـواْ انظُْرنـا       
 .يتلفظوا بلفظة حتتمل سوء األدب , ومشاهبة اليهود

يا أَيها الَّـِذين آمنـوا ال تقَـدموا بـْين يـدِي اللَّـِه                :ه تعاىلــوقول •
هللا ورسـوله صـىل اهللا عليـه وسـلم , وهـذا أدب يف طاعـة ا،ورسوِلِه  



–١٧٨– 
 

 .وعدم التقدم عليهام يف يشء

• W           ِـْوتص كُْم فَـْوقاتوا أَْصـوْرفَعوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي 
, وهـذا أدب يف النَِّبي وال تْجهروا لَه ِبالْقَْوِل كَجْهـِر بْعـِضكُْم ِلـبْعضٍ          

 .التحدث بني يدي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
، ردوهـا  أَْو ِمْنهـا  فَحيواْ ِبأَْحـسن  ِبتِحيٍَّة حيْيتم وِإذَا:وقوله تعاىل •

 . السالمِّوهذا أدب اجتامعي يف رد

ــك • ــة يف ذل ــات النبوي ــن التوجيه ــه وم ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــول رس  ق
َّإن أحبـــ «: وســـلم  : ًوأقـــربكم منـــي جملـــسا يـــوم القيامـــة , َّكم إيل ـَّ
ــس ــاـُنَأح ــ, ًكم أخالق ــاؤَّاملوط ــذين يألف, ًن أكناف ـــال ـــؤلفُون ويـ , ونـ

ـــوكَّوإن أبعـــد ـــارون: م القيامـــة ًم منـــي جملـــسا ي قون ِّدتـــشامل , الثرث
ــون ــم املتوســعون يف الكــالم امل,» املتفيهق ــِّتعم وه ــهق  املتكــربون, ون في
 .عىل عباد اهللا

فـال يتنـاجى , إذا كنـتم ثالثـة  «: ويقول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم •
 .» زنهُفإن ذلك حي; اثنان دون صاحبهام 

ــلم • ــه وس ــول صــىل اهللا علي ــول الرس ــضويق ــاهللا  «: ًا  أي ــتعاذ ب ــن اس م
ــذوه  ــأعطوه , فأعي ــاهللا ف ــأجيبوه , ومــن ســأل ب ومــن , ومــن دعــاكم ف

 .» ًصنع لكم معروفا فكافئوه
ْمـن حـسن إسـالم املـرء  «: ً أيـضا ويقول الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم • ُ

 . »  ما ال يعنيهُهُترك
 .» من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا « : ًويقول أيضا  •
ــان • ــد ك ــب األدب وق ــىل مرات ــلم يف أع ــه وس ــول اهللا صــىل اهللا علي  رس
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مـا زاغَ   :  مـواله يف ليلـة اإلرساء واملعـراجهفقـد قـال عنـ, السلوكي 
فقـد كـان عليـه الـصالة والـسالم يف غايـة األدب ،الْبصر وما طَغـى   

 . ربه يف مقام قد تزيغ فيه األبصارمع
, ًأنــه ال يواجــه أحــدا بــام يكــرهعليــه الــصالة والــسالم وكــان مــن أدبــه  •

ً وملــا رأ عــىل أحدهـــــم لونــا  ,» وامـــال أقـمــا بــ«: فقـد كــان يقــول 
 .» ُلو قلتم هلذا يزيل عنه هذه الصفرة  « : ال يعجبه قال يف املالبس 

 الــصغري فــال يتخطــاه بالــرشاب حتــى وكــان يكــون عــن يمينــه الغــالم •
 .ُيستأذنه

 .دخل الرسور عليهُي,  األسامء إليهِّوكان إذا دعا الرجل دعاه بأحب •
فهــذا إبــراهيم, وكــذلك أنبيــاء اهللا تعــاىل كــانوا يف أعــىل مراتــب األدب •

 *قَِنـي فَهـو يْهـِدينِ     الَِّذي خلَ :يقول عن فضل ربه عليهعليه السالم 
 فلـم , وِإذَا مِرْضـت فَهـو يـْشِفنيِ       *هو يطِْعمِنـي ويـْسِقِني       والَِّذي

 .ينسب املرض إىل اهللا تعاىل , يف حني نسب إليه اهلداية والرزق
رب ِإني ِلمـا أَنزلْـت ِإلَـيَّ    : يقول يـدعو عليه السالمذا موسىــوه •

ْيٍر فَِقريِمْن خ ،ومل يقل ريب أطعمني. 

وأَيـوب ِإذْ نـادى   : كـام حكـى اهللا عنـه  يقـول عليـه الـسالموأيوب •
 . اشفني :مل يقل،الرَّاِحِمني  مسَِّني الضر وأَنت أَْرحمربَّه أَني

 ِإذْ بـي  أَْحـسن  قَـدْ  :  يقول إلخوتـه ولوالديـه عليه السالمويوسف •
ْاجلـب , ومل يقـل مـن  السْجِن ِمن أَْخرجِني ًفـا منـه بإخوتـه, فـال ُّ, تلطُ

 .رهم بجريمتهمِّيذك
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ئل ُ ســفقــد,  الرفيــع ًوالــصحابة كــانوا هــم أيــضا مــن أصــحاب األدب •
ــه العبــاس هــو أكــرب  «: أنــت أكــرب أم النبــي? فقــال :مــرة  ريض اهللا عن

 .» وأنا ولدت قبله, مني 
مـا بزقـت عـن يمينـي منـذ  «:  يقـوليض اهللا عنـه روهذا معاذ بـن جبـل •

  .»أسلمت
ِمـا مسـست ذكـري بيمينـي منـذ بايعـت  «:  يقـول ريض اهللا عنـهوعثامن • َ َ

 .» هبا الرسول صىل اهللا عليه وسلم
ــال  • ــه ق ــس ريض اهللا عن ــن أن ــد اهللا  «: وع ــن عب ــر ب ــع جري خرجــت م

ــبجيل ــان خيــد,  يف ســفرال ــت , مني ِ فك ــل: فقل ــال , ال تفع ــد : فق إين ق
ًرأيت األنصار تـصنع لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم شـيئا أليـت أن 

ُال أصحب أحدا منهم إال خدمت  .» ُهً
ينـا أن ُإنـا هن«: قـال , ُوملا سـئل ابـن املبـارك بحـضور سـفيان بـن عيينـه  •

  .»عند أكابر م َّنتكل
وملا دخل إسحاق احلـريب عـىل إسـامعيل القـايض , قـام إسـامعيل فأخـذ  •

ــار, ن ــا الغب ــسح عنه ــه وم ــحاقعل ــال إس ــدنيا « : فق ــزك اهللا يف ال  أع
 .» واآلخرة

ــو زرعــة  • ــال أب ــل  «: ق ــن حنب ــد أمحــد ب ــن , كنــت عن ــراهيم ب ــذكر إب ف
ــامن ــ,طه ــن عل ــا م ــان متكئ َّ وك ــال ,ةً ــس وق ــذكر :  فجل ــي أن ي ال ينبغ

 .»تكأ ُالصاحلون في
 ْلِّدعنـي أقبـ «: قـال , وملا جاء مـسلم بـن احلجـاج إىل اإلمـام البخـاري  •

 .» وطبيــب احلــديث, ثني ِّد املحــدِّوســي, ُرجليــك يــا أســتاذ األســتاذين 
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ــسلمون ــا امل ــ: أهي ــن األنبي ــسلف م ــذا أدب ال ــامذا واء  ه ــصاحلني ف ال
  أخذنا عنهم ?

        

 نظـرة عـابرة لواقـع حياتنـا دون تأمـل يـدرك النـاظر َّإن: أهيا املـسلمون  •
 .عىل مجيع املستويات,  بال أدب يف الغالب أن األمة اليوم حتيا

. يف غالـب نـواحي حياهتـا, هنـج سـلفهاًمبتـورة عـن إن األمة اليوم حتيا  •
 .واألدب مع الناس, ياءواألدب مع األنب, فأين األدب مع اهللا

عـىل مـن جديـد إن األمة اليـوم يف حاجـة إلعـادة بنـاء هنجهـا الرتبـوي  •
 .قواعد من األدب واخللق

فــإن األدب مــن : َوال جيــوز حتميــل القــضاء والقــدر ســوء أدب النــاس •
 .والصالح من اهللا, اآلباء

 
 

 



–١٨٢– 
 

٦–אא 

ــيم • ــث, داء عظ ــرض خبي ــريا, وم ــا كث ــك خلق ًأهل ــوب, ً ــل القل , يأك
 .أال هو داء احلسد: وهيلك النفوس

َحــني حــسد إبلــيس آدم, إن أول معـصية وقعــت يف الــسامء هــي احلـسد  • ُ َ
ْنهم ْيرا خأَن K 

 ُحـسد قابيـلًأيـضا احلـسد , فقـد وأول معصية حـدثت يف األرض هـي  •
 Kقَالَ َألقْتلَنَّك:ل اهللا منه ومل يتقبل من اآلخرَّ حني تقبَهابيل

 مـنهم يريـد ٌ كـل, ختيلـوا لـو ذهـب النـاس يتحاسـدون :أهيا املـسلمون •
 . كيف سوف تكون احلياة عندها? ,زوال النعمة عن أخيه

والَ تتمنَّـْواْ مـا فَـضَّلَ       :قال اهللا تعاىل, وهلذا جاء التحذير من احلسد •
ْعضِبِه ب ْعٍضاللَّهلَى بكُْم عK 

ــلم • ــه وس ــول اهللا صــىل اهللا علي ــال رس ــاطعوا  «: وق ــدوا وال تق ال حتاس
 .»ًوال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا

 .»  كام تأكل النار احلطب ,إن احلسد يأكل احلسنات «: ًوقال أيضا •
هــي , احلــسد والبغــضاء: ُبيــنكم داء األمــم قــبلكمَّدب  «: ًوقــال أيــضا •

وإنـام احلالقـة التـي حتلـق , ال أقـول احلالقـة التـي حتلـق الـشعر , احلالقة
 .» الدين

 .»ٍال جيتمع يف جوف عبد اإليامن واحلسد «: ًويقول أيضا •
ص َّويف اجلانــب اآلخــر امتــدح الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم مــن ختلــ •

ال يــزال النــاس  «: الــسالمة للمــسلمني فقــالونــال مرتبــة , مــن احلــسد
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 .» بخري ما مل يتحاسدوا
ًذكر الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم رجـال يطلـع علـيهم هـو مـن أهـل  •

فلـم جيـد عنـده كثـري ,  ريض اهللا عـنهام فتبعـه عبـد اهللا بـن عمـرو, اجلنة
 . السالمة للمسلمنيوإنام وجد عنده, وال صيام, صالة 

 ومتنـى زواهلـا ,كراهيـة نعمـة نزلـت بـشخص: هـي وأما حقيقة احلسد ف •
 .وهذا حرام ال جيوز إال يف حق الكفار والفجار, عنه

 مــن حيــب إســاءة مــسلم بغــري ُّفكــل,  واحلــسد ال يكــون إال عــىل نعمــة •
 .حق فهو حاسد

 :وأما مراتب احلسد فهي أربع •
ــة زوال النعمــة عــن املحــسود دون أن تنتقــل إىل احلاســد –١  ودواْ  ,حمب

 . سواء فَتكُونونَ كَفَرواْ كَما لَْو تكْفُرونَ
, اســةئوالرمثــل املــال , حمبــة زوال النعمــة عــن املحــسود وانتقاهلــا إليــه –٢

 .واجلاه والعلم
  عنـهَز عنهـا متنـى زواهلـاَجـَفـإن ع,  ٌحيب أن تناله نعمة كنعمـة املحـسود –٣

 .ليستوي معه
 ,وهــذه الغبطــة, أن يتمنــى لنفــسه مثلهــا دون متنــي زواهلــا عــن اآلخــر –٤

 يف ال حــسد إال «: ويف احلــديث,  وهــذا النــوع حممــود غــري ممنــوع
َّاه اهللا مـاال فـسلـــأت ٍلـرجـ: نيــاثنت  ٍورجـل,  عـىل هلكتـه يف احلـق ُهَطً
  .»  الناسُهُمِّ ويعل,ًام فهو يعمل بهاه اهللا تعاىل علـأت

ــه نقمــة عليــه: أهيــا املــسلمون • فــال , ًإن احلاســد يــر النعمــة عــىل أخي
 .يرىض وال يسكن إال بزواهلا
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 النـاس أقـدر عـىل رضـاه إال حاسـد ُّكـل «:  ريض اهللا عنـه يقول معاوية •
 .» فإنه ال يرىض إال بزواهلا; نعمة 

 :هاِّللحسد أسباب من أمه •
ـــالع • ــضنداوـــ ــد أس, اءــــ والبغ ــذه أش ـــوه ــد , باهباــ ــيس للحاس ل

 .ًوكره اخلري للمسلمني مطلقا, عىل غريه وانإال العد
ليــه أحــد, فــال يــرىض أن يكــون فوقــه أحــد يف التعــزز بــأن ال يرتفــع ع •

 .رئاسة أو جاه أو علم 
َّ, فيحـصل مـن جـراء ذلـك تنـافس شـديد بـني الـراغبني حب الرياسـة  •

 .فيها
كالــرضائر يتــزامحن عــىل الــزوج, فيقــع , احــدالتــزاحم عــىل مطلــوب و •

 .بينهن احلسد
فأهــــل الــــصناعات املتــــشاهبة , صاتُّتــــشابه األعــــامل والتخصــــ •

ــدون واإلخــوة , وأهــل التخصــصات املتــشاهبة يتحاســدون, يتحاس
 .يتحاسدون

ــنعم واحلــديث عنهــا يث • : ويف اخلــرب, دينـــــــــري احلاســـــــإظهــار ال
  . » ذي نعمة حمسودَّ كلَّإن «
ــاس • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــسدَّوجتن, ف ــوا احل ــري, ب ــوا اخل ــدوا , وافعل وجاه

ه مل ِّفمـن جاهـد نفـسه لـرد,  نفـسه احلـسديفًفإن كال منـا يقـع , أنفسكم
الظـــن : ثـــالث ال ينجـــو مـــنهن أحـــد  «: ويف احلـــديث, يــرضه يشء
ــرية ــشاؤم( والط ــسد) الت ــأحد, واحل ــُثِّوس ــاملخرج م ــككم ب إذا : ن ذل

 .  »وإذا حسدت فال تبغ, ِت فامضَّوإذا تطري, ظننت فال تتحقق
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ــرصي • ــسن الب ــول احل ــد إال وخ «: ويق ــن آدم أح ــن اب ــا م ُم ــه ٌ ــق مع ل
 .» فمن مل يتجاوز ذلك بقول أو فعل مل يرضه يشء, احلسد

        

 فأمــا  ,بــالعلم والعمــل: فعــالج احلــسد يــتم بوســيلتني,  داء دواءِّلكــل •
 :العلم

ًنــه باحلــسد يــشارك إبلــيس يف خلقــه, الــذي كــان ســببا يف أن يعلــم أ • ُ ُ
 .هالكه , وخروجه من رمحة اهللا تعاىل

ــ • ــخط ع ــسد س ــه, احل ــرتاض علي ــدره واع ــضاء اهللا وق ــني ىل ق ح
ًاختص اهللا أناسا بنعم دون آخرين ُ. 

ــس • ــاحل ــد ي ــسود, فاحلاس ــة للمح ــد ومنفع ــىل احلاس نقص ُد رضر ع
ــه  ــسود ينال ــزن, واملح ــن األمل واحل ــده م ــا جي ــع م ــسناته , م ــن ح م

 .األجر والثواب
 , ريـدي حيـدث يف الوجـود مـا ال  يعلـم احلاسـد أنـه البـد أنالبد أن •

 .َّسواء أحب ذلك أو كرهه
 : عملالوأما  •

 .فاجتهد يف مدحه: املحسود  ِّإذا محلك احلسد عىل ذم •
 . فاجتهد يف التواضع له : عليهُّإذا محلك احلسد عىل التكرب •
ــه  • ــع خــري عن ــصال اخلــري: إذا محلــك احلــسد عــىل من  فاجتهــد يف إي

 .إليه
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مـا يكـون ًكثـريا  ولكـن  , نعم أهيا اإلخوة إن هـذا أمـر شـديد وصـعب •
 .اء املرالعالج يف الدو

ــاس يف  • ــزاحم الن ــال ي ــن أراد أن ال حيــسد أحــدا وال حيــسده أحــد ف ًوم
  ?ولكن من يقدر عىل هذا, دنياهم وحمبوباهتم
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אאאא–٧ 

ــشك • ــامال لألخــالقُّال ي ــتورا ك ــد حــو دس ــن اإلســالم ق ــان أن دي ً اثن ً ,
فــام مــن جانــب مــن جوانــب احليــاة اإلنــسانية إال , يــشمل الفــرد واجلامعــة

 .هِّوينهى عن ضد, ُّحيث عىل خلق, لقيُ خٍوقد شمله اإلسالم بتوجيه
ق وقــد تــواترت اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة واآلثــار بمــدح خلــ •

 . خلق الكربِّوذم, التواضع
فَِبما رْحمٍة من اللَّـِه ِلنـت لَهـْم ولَـْو كُنـت           :ويف هذا يقول اهللا تعاىل •

واْخِفـْض جناحـك   :  ويقـول، غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمْن حْوِلـك  فَظا

   ْؤِمِننيالْم ِمن كعِن اتَّبِلم ،ويقـول:          َّـدْرتـن يـواْ منآم ا الَّـِذينها أَيي

للَّـه ِبقَـْوٍم يِحـبهْم ويِحبونـه أَِذلَّـٍة علَـى            ِمنكُْم عن ِديِنِه فَسْوف يأِْتي ا     
     لَـى الْكَـاِفِرينأَِعزٍَّة ع ْؤِمِننيالْم،ويقـول:      ِن الَّـِذينالـرَّْحم ـادِعبو

 K ذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سالمايْمشونَ علَى اَألْرِض هْونا وِإ

 سأَْصِرف عْن آياِتي الَّـِذين يتكَبَّـرونَ ِفـي        :ربـــويقول تعاىل يف ذم الك •

   ـقْيِر الْحاَألْرِض ِبغ,ول ـــــ ويق:         بَّـاٍركُـلُّ ج ـابخواْ وحفْتاْسـتو

 K عِنيٍد

ــه وســلم • طــوبى ملــن تواضــع يف غــري  «: ويقــول رســول اهللا صــىل اهللا علي
ــص ــصية (ةمنق ــي يف غــري مع ــ) يعن ــنَّوذل يف نف ــسألةسه م ــق ,  غــري م وأنف

ـــاال مج ـــًم ـــصيةهع ـــول, » يف غـــري مع ـــضاويق َّإن اهللا أوحـــى إيل أن «: ً أي
 .»  عىل أحدوال يبغي أحد, ر أحد عىل أحد ـتواضعوا حتى ال يفخ
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مــن مــات «: وقــال, » مــا تواضــع أحــد هللا إال رفعــه اهللا «: ً أيــضاوقــال •
 .» َّبريء من الكرب والغلول والدين دخل اجلنةوهو 

ال يــدخل اجلنــة  «:  الكــربِّول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم يف ذمويقــ •
مـن كـان يف قلبـه  «: ويف روايـة, » من كـان يف قلبـه مثقـال ذرة مـن كـرب

ــار ــه يف الن ــه اهللا لوجه ــرب كب ــن ك ــن خــردل م ــة م ــال حب ُمثق ــال , » َّ وق
بيــنام رجــل يتبخــرت يمــيش يف  «: ًالرســول صــىل اهللا عليــه وســلم أيــضا

ــه ــد أع ,بردي ــه نفــس ق ــه األرض: ُه ُجبت ــو يتجلجــل  ,فخــسف اهللا ب  فه
 ,الكربيــاء ردائــي«: ويف احلــديث القــديس, » فيهــا إىل يــوم القيامــة

وقــال , » ًمــن نــازعني واحــدا مــنهام ألقيتــه يف جهــنم, والعظمــة إزاري 
ــلم ــه وس ــول صــىل اهللا علي ــس «: الرس ــذهب بنف ــل ي ــزال الرج  ,هـال ي

 .» ُيبه ما أصاهبمُحتى يص, ب من اجلبارين ـُحتى يكت
ــعا • ــاس تواض ــر الن ــلم أكث ــه وس ــىل اهللا علي ــول ص ــان الرس ــد ك , ًولق

وجيلــس مــع , فكــان ال يــرىض بقيــام النــاس لــه, وأبعــدهم عــن الكــرب
ــراء ــوهتمُوجي, الفق ــب دع ــسل, ي ــالِّوي ــساء واألطف ــىل الن ــدم , م ع وخي
وال يـأنف مـن , وخيـيط ثوبـه, وخيـصف نعلـه, تبـع اجلنـازةيو, أصحابه

ــهخدمــة أه ــام ســجد عــىل الطــني, ل ــصغرية , ورب ــة ال ــأيت اجلاري وقــد ت
وأمتنـي , ًاللهـم أحينـي مـسكينا «: وكـان يقـول, فتأخذ بيـده فيطاوعهـا

 .» واحرشين يف زمرة املساكني, ًمسكينا 
وكــان الــسلف مــن الــصحابة ومــن جــاء بعــدهم عــىل هنــج رســول اهللا  •

ا أبــو بكــر فهــذ, صــىل اهللا عليــه وســلم يف التواضــع واحلــذر مــن الكــرب
ِّوليــت علــيكم ولــس «: ريض اهللا عنــه يقــول وهــذا , »ت بخــريكمــــــُ

عـىل غنـاه ال يتميـز عـن مملوكـه يف ريض اهللا عنـه عبد الرمحن بـن عـوف 
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 .يلبس كام يلبس مملوكهريض اهللا عنه وهذا أبو ذر , مالبسه
ــد  • ــفيان ُروق ــن أيب س ــة ب ــنهام ؤي معاوي ــشق ريض اهللا ع ــوق دم يف س

ــه قمــيص  ــوعوعلي ــن اخلطــاب, مرق ــد محــل عمــر ب ــهوق   ريض اهللا عن
ــة أمــام النــاس ــرة وعبــد اهللا بــن ســالم, القرب  ريض اهللا ومحــل أبــو هري

 . احلطبامعنه
, ركــب مــرة زيــد بــن ثابــت دابتــه فأخــذ عبــد اهللا بــن عبــاس بركاهبــا « •

 :فقــال, ال تفعــل يــا بــن عــم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: فقــال 
ــل  ــا أن نفع ــذا أمرن ــاهك ــد , بعلامئن ــال زي ــدك: فق ــده ,  أرين ي ــذ ي فأخ

هكـذا أمرنـا أن نفعـل بأهـل بيـت رسـول اهللا صـىل اهللا : ثم قـال, َّفقبلها
 .» عليه وسلم

لـو أمجـع النـاس عـىل أن يـضعوين  «: وكان أبـو سـليامن الـداراين يقـول •
 ., أي من شدة تواضعه» كاتضاعي عند نفيس ملا قدروا عليه

 فلــم يلتفــت إليــه, بــارك عــىل أحــد العبــاد يــزورهدخــل عبــد اهللا بــن امل •
هــذا : ل لــه ــــــفقي,  رج عبــد اهللا مــن عنــدهـفخــ, ًاُّ تكــربذلــك العابــد

فقــال , ـــــذر إليــهفاعت, ه هيــرولـــــفخــرج الرجــل خلف,  املبــاركابــن
َّفـال يقعـن بـرصك عـىل أحـد , إذا خرجـت مـن منزلـك  «:  يعظهاهللاعبد

 .» إال رأيت أنه خري منك
ًعجبــا البــن آدم يتكــرب وقــد خــرج مــن جمــر  «: األحنــف بــن قــيسقــال  •

 .» البول مرتني
ْرأ حممــد بــن واســع ولــدا لــه خيتــال يف مــش • أتعــرف مــن  «: فقــال,  هــيتً

وأمـا أبـوك فـال أكثـر اهللا يف , ُّ? أمـا أمـك فقـد اشـرتيتها بامئتـي درهـم أنت
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 .» املسلمني مثله
أنــت : نــة عــدن نظــر إليهــا فقــال ملــا خلــق اهللا ج «: وقــال وهــب بــن منبــه •

 .»  متكربِّحرام عىل كل
َّمل أر الفقري يف جملـس أعـز منـه يف جملـس اإلمـام أمحـد«: قال املروذي • ٍ كـان , َ

 .» ًمقرصا عن أهل الدنيا, ًمائال إليهم
ــيل • ــن ع ــسن ب ــان احل ــنهاموك ــامهم  ريض اهللا ع ــصبيان إىل طع ــاه ال  إذا دع

َجلس فأكل معهم من كرس اخلبز  .ثم أخذهم إىل بيته فأكرمهم, ِ
 .» من رأ لنفسه قيمة فليس له يف التواضع نصيب «: قال الفضيل •
 .اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق •

        

ــضم • ــع تت ــة التواض ــاح: نـإن حقيق ــض اجلن ــق,  خف ــول احل وأن ال , وقب
 .ًتر لك عىل أحد فضال

 . ورد احلق ,واحتقار اخللق, فهي تعظيم النفس: وأما حقيقة الكرب •
, واجلـامل, والنـسب, والعمـل, العلـم: وأما أسباب الكـرب فتـأيت مـن جهـة •

 .وكثرة األتباع, والقوة, واملال
الكـرب مـن  ومعرفـة أن , بمعرفـة حقيقـة الـنفس: رب فيكـونأما عـالج الكـ •

ــذنوب ــائر ال ــربين, كب ــة املتك ــىل عقوب ــرف ع ــإن , والتع ــيس خــرج  ف  إبل
وممارســته والتــدريب , التعــرف عــىل فــضل التواضــعمــع , بــسبب الكــرب

ــه, و ــسليم للحــق إذا ظهــرعلي ــة و, إكــرام املــسلمنيو, ِّ وعــدم ردهالت إجاب
 ذلـك ُّضـع مـن الثيـاب, كـللـبس املتواو, خدمـة املـسلمنيو, دعوة الفقري

 .يساعد ويعني عىل انتزاع خلق الكرب من النفس
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٨–אא 

, إال أنــه خطــري يف شــأنه, صــغري يف حجمــه , ٌعــضو مــن أعــضاء اإلنــسان  •
ــىل الــدرجات ــه اإلنــسان إىل أع ــع ب ــام انحــط, يرتف ــه إىل أســفل َّورب  ب

ــدركات ــسان, ال ــه الل ــضاء , إن ــهل أع ــهأس ــسان يف حركت ــه, اإلن  فميدان
ِّفــال ينجــو مــن رشه , إال أنــه أصــعب األعــضاء يف ضــبطه, ٌواســع رحــب

 .َّإال القليل ممن قيده بالرشع
ٌوال ربــاط ٌمــا حــج  «: ة ضــبطهـــــيقــول الفــضيل بــن عيــاض عــن صعوب •

ــسان ــبس الل ــن ح ــد م ــاد أش َّوال جه ــبحت هي, ٌ ــو أص ــُول ــسانُّم : َكُك ل
ُ غـام ممـن سـجن لـسانَّأحـد أشـدفلـيس , ٍأصبحت يف غم شـديد َ ُ وهلـذا , » ُهً

 .حفظ اللسان أشد من حفظ املال: ُكان يقال
, يقوهلـا فتقـوم احلـرب, ويقوهلـا فيجلـد, إن الرجل ليقـول الكلمـة فيكفـر •

ُفتقطع األرحام, ويقوهلا فتحرم عليه زوجتهويقوهلا  ُ. 
ن الرجـل إ «: وهلذا يقـول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم يف خطـر اللـسان •

مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب اهللا , ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط اهللا 
ْعليه هبـا سـخ إن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة  «: ويقـول, » ُطه إىل يـوم القيامـةُ

َيضحك منها جلساءه هيوي هبا أبعد من الثريا َ ُ ُ «. 
ــضا • ــول أي ــن آدم  «: ًويق ــبح اب ــضاء كل, إذا أص ــبحت األع ــا تُّأص ــر ُه ِّكف

ـــس ـــول انالل ـــا:  تق ـــق اهللا فين ـــك إن اســـتقمت اســـ, ات وإن , تقمنا ـفإن
 .» أكثر خطأ ابن آدم يف لسانه «: ً ويقول أيضا,» اعوججت اعوججنا

ُأكثــر النــاس  «: عــن خطــر اللــسان ريض اهللا عنــه ويقــول ســلامن الفــاريس  •
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ًذنوبا يوم القيامة أكثرهم كالما يف معصية اهللا ً «. 
وضــعف , ُذهــاب الوقــار: ان مــن كثــرة الكــالمَّإن أقــل مــا يــصيب اإلنــس •

 .ُوقسوة القلب, املروءة
ــصمت • ــة ال ــد أمجعــت احلكــامء عــىل أن رأس احلكم ــإن الرجــل , ولق ف

َّليلقى احلكمة بطول صمته  .وكثرة نظره وتأمله, ُ
ــه وســلم • ــال الرســول صــىل اهللا علي ــذا ق ــاهللا  «: وهل ــؤمن ب ــان ي ــن ك م

مــن صــمت «:  وكــان يقــول,»ًواليــوم اآلخــر فليقــل خــريا أو ليــصمت
 .» ملك عليك لسانكُا « :, ويقول  »نجا

: ُأال أخــربكم بأيــرس العبــادة وأهوهنــا عــىل البــدن «: وكــان يقــول •
ُالصمت وحسن اخللق ُ «. 

: فقـال, ةـــُدلنـا عـىل عمـل نـدخل بـه اجلن «: سئل عيسى عليه الـسالم •
ــداِال تنط ــوا أب ــالوا , ًق ــس: ق ــكــال ن ــال,  تطيع ذل ــال: فق ــوا إال ف  تنطق
 .» بخري

ــقــال عبــد اهللا  • ــهــن مــسب ــه إال هــو «: عود ريض اهللا عن واهللا الــذي ال إل
ٍما يشء أحوج إىل طول سجن من اللسان َ ٌ«. 

َّأحــق مــا طهــر العبــد لــسانه «: امقــال ابــن عمــر ريض اهللا عــنه • وقــال , » ُ
 .»  دينه من مل حيفظ لسانهَلَقَما ع «: احلسن

ينبغـي للرجـل أن يكـون أحفـظ للـسانه منـه  «: يوقال أبو حيـان التيمـ •
 .» ملوضع قدمه

 فهـذا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ,وعىل هذا القـانون كـان حـال الـسلف •
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ــيال ــتكلم إال قل ــلم ال ي ــس, ًوس ــه يشء تب ــ, مَّإن أعجب ــرُهَوإن كره   ظه
 .ذلك عىل وجهه

:  ه ويقـولــذ لـسان نفـســـًكثـريا مـا يأخريض اهللا عنـه وكان أبـو بكـر  •
ُ, يعظ نفسه» هذا أوردين املوارد « َ. 
ــفر • ــحابه يف س ــض أص ــع بع ــه م ــن أوس ريض اهللا عن ــداد ب ــرج ش , خ

فقــال لــه , ث بــبعض مــا فيهــابــائتنــا بالــسفرة نع«فقــال شــداد لغالمــه 
ًمـا سـمعت منـك كلمـة منـ: ٌرجل من القوم  َ َك أر أن يكـون ُ صـحبتذُ

ــا تكلمــت بكلمــ ,صــدقت: قــال , فيهــا يشء إال هــذه ــذُ م ْة م  بايعــت ٍ
ُرســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم إال أزمهــا وأخطمهــا إال هــذه ُِ وأيــم , ِ

ـــاهللا ال تذه ــي هكــذاــ ــس,  ب من ــل ي ــز ـفجع ــد اهللا ع بح ويكــرب وحيم
 .ِّ, يعني يكفر باحلسنات عنها» وجل

م منــذ َّر أنــه مــا تكلــذكــ, ثــيم عــىل طريقــة الــسلف ُوهــذا الربيــع بــن خ •
وكــان ال يــتكلم أي ال يــصعد إىل اهللا , , د بكــالم ال يــصعًعــرشين ســنة

 .ًأبدا يف أمور الدنيا
صــحبت ابــن عــون ثنتــي عــرشة  «: وهــذا خارجــة بــن مــصعب يقــول •

 .» ُ بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبونمَّفام رأيته تكل, سنة 
ًوكــان بعــض الــسلف يعــد كالمــه عــدا • ُوكــان بعــضهم حيفــظ كالمــه , ُّ ُ ُ

 .ة إىل اجلمعةم به من اجلمعَّالذي تكل
خمافـة أن جيــده يف ; إن بعـض الــسلف كـان يتــورع مـن ذكـر الــشعر بـل  •

 .صحيفته يوم القيامة
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 :فقيــل لــه, ٍجلــس أحــدهم يف حلقــة علــم يــسمع وال يــتكلم لــسنوات  •
ــتكلم َمل ــال ?  ال ت ــكت: فق ــأعلمُأس ــمع ف ــلم وأس ُ فأس ــ, ُ ــول ُلَّيتمث  ق

ــلم ــه وس ــىل اهللا علي ــول ص ــدا «: الرس ــم اهللا عب ــًرح ــنمَّ تكل  أو ,م فغ
 .» َسكت فسلم

ًفمـن كـان أكثـرهم صـمتا , لقد كـان الـسلف يتاميـزون بكثـرة الـصمت •
ام حتــدث النــاس فــ, بــل إن بعــضهم جيلــس يف املجلــس, كــان أفــضلهم

ــم  ــان أعلمه ــأمر إال ك ــه , ب ــتكلب ــه ال ي ــسان ليعجــب , مَّإال أن وإن اإلن
ــالس  ــالم يف املج ــوم يف الك ــاس الي ــالق الن ــن انط ــرب, م ــائل وع  وس

ــالم ــامل  ,اإلع ــل والع ــرأة واجلاه ــري وامل ــصغري والكب ــتكلم ال وإذا ,  ي
 .أقول رأيي: يقول ? ملاذا تتكلم : م هسألت أحد

  خْير ِفي كَـِثٍري مـن نَّْجـواهْم ِإالَّ         ال:أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
 Kْو مْعروٍف أَْو ِإْصالٍَح بْين النَّاِسمْن أَمر ِبصدقٍَة أَ

        

ــدرداء • ــو ال ــول أب ــه يق ــامَّتعل « :  ريض اهللا عن ــصمت ك ــوا ال ــوا م َّ تعلم
مــن انــصف أذنيــك  «: ويقــول,  » ٌالــصمت حلــم عظــيمفــإن , الكــالم 

ــان وفــم و ــان اثنت ــإنام جعــل لــك أذن ٌفيــك , ف ُ ــر ممــا , لتــسمع أاحــدُ كث
ِّووكـل بـك , ٌسطت لـك صـحيفة ُ يـا بـن آدم بـ«: وقال احلسن  . »تقول

قـال , »فاعمـل مـا شـئت فـأكثر أو أقـل, ملكان كريامن يكتبـان عملـك
ــن دي ــك ب ــمال ــو ك« : ارـن ــن آدم ل ــا ب ــُي ــاسَفِّل ــوا ُ الن ــصحف ألقل  ال

ــالم ــ» الك ــحائفهم ألقل ــوا رشاء ص ــو كلف ــي ل ُّ, يعن ِّ ــرة ُ ــالم لكث وا الك
 .صحائفهمتكاليف 
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وكالمـك , هدوريقـه مـدا, إن لـسان اإلنـسان قلـم امللـك: أخي املـسلم  •
 ُ يعرب عام يف ضمريك من خري أو رش, فانظر ماذا متيل ?ترمجان

 . فانتبه ما قلت أعجزِّوعىل رد,  ما مل تقل أقدرِّ ردإنك عىل •
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٩–אאא 

ــسان الطويــل  • ــاريخ اإلن ــاظر يف ت ملاضــية عــرب أحقــاب الزمــان ا, إن الن
 التــي يقــع فيهــا جيــد أن ســبب اهلــالك والــدمار والباليــا هــي املعــايص

 .الناس , واجلرائم التي يقرتفوهنا
  , اخلـــسف :فهـــذه املـــصائب التـــي أصـــابت األقـــوام الـــسابقة مـــن •

ــريح واإلغــراق,والــزالزل ليــست : واألمــراض, وضــيق األرزاق,  وال
ــد ــت أي ــا عمل ــائج مل ــرات وامليإال نت ــن املنك ــاس م ــات الن ــي , وبق الت
فَكُال أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمـْنهم مَّـْن أَْرسـلْنا         ,أحلت هبم عقاب اهللا تعـاىل

              ا ِبـِه اَألْرضفْنـسم مَّـْن خِمْنهةُ والصَّْيح ذَْتهم مَّْن أَخِمْنها واِصبلَْيِه حع
  قْنم مَّْن أَغْرِمْنهو    هظِْلمِلي ا كَانَ اللَّهمْم       ــا وهوا أَنفُـسلَِكـن كَـانْم و

وضرب اللَّه مثَالً قَْريـةً كَانـْت آِمنـةً مطْمِئنَّـةً يأِْتيهـا              ،يظِْلمونَ
اللَّـِه فَأَذَاقَهـا اللَّـه ِلبـاس         كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرْت ِبـأَْنعمِ    ِرْزقُها رغَدا من    

 Kالْجوِع والْخْوِف ِبما كَانواْ يْصنعونَ

 أمـة تعـيص رهبـا وختـالف أمـر ِّلكـلال بـد منهـا إن هذه النتيجة احلتمية  •
 .رسله

دأ الوقـوع يف اخلطـأ واملعـصية لـيس بغريـب عـىل  إن مبـ :أهيا املـسلمون •
 . ابن آدم خطاءُّفكل, الطبيعة اإلنسانية

, واالســـتباحة للحرمـــات, وإنـــام الغريـــب هـــو اإلرصار واملجـــاهرة •
 .وترك التوبة واالستغفار, التعليل هلاو
وإن مــن املجــاهرة أن , ً أمتــي معــاىف إال املجــاهرينُّكــل «: ويف احلــديث •

  :فيقـول, ثـم يـصبح وقـد سـرته اهللا , ًل عمـال ــــــللييعمل الرجـل با
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 .» يا فالن عملت البارحة كذا وكذا
ـــدود اهللا تعـــاىل  • ـــل االســـتخفاف بح ـــاهرة باملعـــصية دلي , إن املج

ذَِلك ومـن يعظِّـْم حرمـاِت اللَّـِه         : واهللا تعاىل يقـول, والتهاون هبا 
ِهفَهبر ِعند لَّه ْيرخ و ،ويقول : ـن  ذَِلـكمظِّـمْ  وعي  اِئرـعاللَّـهِ  ش 

 K الْقُلُوِب تقْوى ِمن فَِإنَّها

حتــى وإن , عظم الــذنب الــذي وقــع فيــهإن مــن طبيعــة املــؤمن أنــه يــست •
ِصغر وليس إىل , ; ألنه ينظر إىل من عىص ًكان صغريا َ  .الذنبِ

ولكــن انظــر إىل مــن , ال تنظــر إىل صــغر اخلطيئــة  «: وقــد قــال أحــدهم •
 .» عصيت

ُر الـذنب عنـدك يعظـُبقـدر مـا يـصغ «: قال الفضيل بـن عيـاض • م عنـد ُ
 .»  اهللاُر عندُم عندك يصغُوبقدر ما يعظ, اهللا

 ريض اهللا فقـد قـال ابـن مـسعود, إن من طبيعة املـؤمن اسـتعظامه لذنبـه •
إن املــؤمن يــر ذنوبــه كأنــه قاعــد حتــت جبــل خيــاف أن يقــع  «: عنــه 
 .» َّوإن الفاجر ير ذنوبه كذباب مر عىل أنفه, عليه

مــون أمــر الــذنوب كبريهــا وصــغريها كــام قــال ِّوقــد كــان الــسلف يعظ •
ــن مالــك ريض أنــس ــه  ب ُّإنكــم لتعملــون أعــامال هــي أدق «: اهللا عن  يف ً

ُّإن كنــا لنعــدها عــىل عهــد النبــي صــىل اهللا عليــه , أعيــنكم مــن الــشعر 
 .» وسلم املوبقات

ــسلمون  • ــا امل ــاىل: أهي ــدود اهللا تع ــات ح ــوا أن املحرم ــى, اعلم  واحلم
أال وإن ,  ملــك محــى ِّإن لكــل «:  ويف احلــديثالقــرب منــه,الــذي هنــى 

ُيف أرضه حمارمهمحى اهللا  ُ «. 
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ــديث • ــضا ويف احل ــار «: ً أي ــؤمن يغ ــار وإن امل وغــرية اهللا أن , إن اهللا يغ
 .» َّيأيت املؤمن ما حرم عليه

 يقـول ابـن عبـاس, ًإن للمعـصية شـؤما يلحـق بالعـصاة: أهيا املسلمون  •
ــنهام  ــه  «: ريض اهللا ع ــسيئة ســوادا يف الوج ــة يف القلــب , ًإن لل وظلم
 .» ًوبغضا يف قلوب اخللق, ً ونقصانا يف الرزق ,ًووهنا يف البدن

إن الرجــل ليـــصيب الـــذنب يف الـــسحر  «: ويقــول ســـليامن التيمـــي •
ُفيصبح وعليه مذلته ُ َّ َ َ «. 

ًال تنظــر يف الــذنب صــغريا أو كبــريا  :أهيــا املــسلم  •  , ذلــكَّوجتنــب كــل, ً
, مـا هنيـتكم عنـه فــاجتنبوه «: فقـد قـال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم
ِاتـق املحـارم  «: ً وقـال أيـضا,» وما أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم

 .» تكن أعبد الناس
• ــو ــب التق ــى مرات ــسلمون أن أدن ــا امل ــوا أهي ــات : اعلم ــام بالواجب القي

ويف احلـديث قـال الـنعامن بـن قوقـل للرسـول صـىل , وترك املحرمـات 
ــلم ــه وس ــة  أ«: اهللا علي ــليت املكتوب ــت إذا ص ــت ا, رأي ــراموحرم  ,حل
: ? قــال النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  أأدخــل اجلنــة ,ْوأحللــت احلــالل

 .» نعم
 وأول  ,أقــل مراتــب التقــو: ب املحرمــات ُّوجتنــ, فالقيــام بالواجبــات  •

 .منازل الوالية
 ,واعلمـوا أنـه ال كبـرية مـع االسـتغفار والتوبـة, فاتقوا اهللا أهيـا النـاس  •

 . واملجاهرةوال صغرية مع اإلرصار واالستخفاف
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عـون الغنـائم والـسبايا ِّوأخـذوا يوز, ملا فـتح اهللا عـىل املـسلمني قـربص •
ــدرداء  ــو ال ــال بكــى أب ــه ,واألطف ــنريض اهللا عن ــري ب ــه جب ــأنكر علي  ُ ف

ــري ــال, ُنف ــا ي «: وق ـــبكُم ــزـــــ ــوم أع ــه اإلسَّيك يف ي ـــ اهللا في الم ـــ
َوحيـك يـا جبـري مـا أهـون:  الدرداءوأهله? فقال أبو  َّ اخللـق عـىل اهللا عـزُ

ُبيـنام هـي أمـة قـاهرة ظـاهرة هلـم امللـك, وجل إذا أضاعوا أمره تركـوا , ٌ
أمر اهللا فصاروا إىل ما تر «. 

اتقـوا يف : يـا أهـل مكـة  «: أهلهـا فقـالوملا زار عمـر مكـة وقـف يعـظ  •
َحــرمكم هــذا َ أتــدرون مــن كــان ســاكن حــرمكم هــذا مــن قــبلكم  , َ َ َ ِ ?

ُوبنـو فـالن فـأحلوا حرمتـه ,  ُكان فيه بنو فـالن فـأحلوا حرمتـه فهلكـوا
َواهللا ألن أعمـل عـرش خطايـا : ثـم قـال, َّحتى عـد مـا شـاء اهللا ,فهلكوا 

َّبغريه أحب إيل من أن أعمل واح  .» دة بمكةُّ
فــاتقوا اهللا يف , ٌ واحــد منــا معنــي هبــذا التوجيــهَّكــل إن: أهيــا املــسلمون  •

 . التقو هنجواحذروا املعايص كبريها وصغريها فذلك, أنفسكم 
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١٠–אא 

بمعنـى أنـه , ة بـني اجلنـسني الفتنـةقـال خيتلف اثنان يف أن األصـل يف العال •
, ختلـو مـن املعنـى الـشهواين, يصعب قيام عالقة نزهيـة بـني رجـل وامـرأة

 .» ًنبية أختا للرجل كأخته من النسببحيث تصبح املرأة الشابة األج
زين ِللنَّاِس حـب الـشَّهواِت ِمـن النـساء والْبـِنني            :قـال اهللا تعـاىل  •

 واَألْنعـامِ  الْمـسوَّمةِ  والْخْيـلِ  والْقَناِطِري الْمقَنطَرِة ِمن الـذَّهِب والِْفـضَّةِ  
K والْحْرِث 

مـا تركـت بعـدي فتنـة  «:  قال الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلمويف احلديث •
 .»  عىل الرجال من النساءُأخوف

ــسانُ:وس يف تفــسري قولــه تعــاىلواـــــــوقــال اإلمــام ط • ــق اِإلن  وخِل
 .  ال يصرب النساءإىلأي إذا نظر :  ضِعيفًا

وهـذا امتحـان مـن , طـر اإلنـسان عـىل استحـسان الـصور اجلميلـةُولقد ف •
ـــدة ـــزودهم ,  اهللا للمجاه ـــك –اهللا ف ـــل ذل ـــار  − مقاب ـــادة واألذك بالعب

 .ليصربوا
مــن  −ْ يعنــي ســقطة –وهلــذا يعجــب الــرب مــن شــاب ليــست لــه صــبوة  •

 .عظيم الفتنة املركبة فيه
نفــع بكثــري مــن طــول الــصيام ا أ وضــبط الــنفس أمامهــ,إن تــرك الــشهوة •

والقيــام, فــأي انتــصار أعظــم مــن االنتــصار عــىل الــشهوات , والــصمود 
 .هلا

ــت • ــالقرار يف البي ــساء ب ــأمر الن ــرشعية ب ــات ال ــاءت التوجيه ــذا ج , وهل
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, ومـنعن مـن الـسفر بـدون حمـرم, ل هلـن الـصالة فيهـا عـىل املـسجدِّضُفو
ــول ــذ الرس ــلموأخ ــه وس ــد صــىل اهللا علي ــيهن العه ــردن  عل ــأن ال ينف  ب
ــال ــديث الرج ــا , بح ــن باب ــل هل ــسجدًوجع ــا يف امل ــن , ًخاص ــنعهن م وم

 ال يفهـم منهـا إال منـع االخـتالط  هـذه التوجيهـاتُّ وكـل ,وسط الطريـق
 .بني اجلنسني

ــه وكــان عمــر  • ــشباب العــزاب يف ريض اهللا عن ــع ســكنى ال ــه يمن يف زمن
 .مناطق املتزوجني

ــسعود  • ــن م ــان اب ــه  وك ــا  «: وليقــريض اهللا عن ــريا مطلي ًألن أزاحــم بع ً
ْبقطران  .» َّ إيل من أن أزاحم امرأةُّ أحب :ِ

وإن املـرأة لتخـرج مـن بيتهـا ومـا هبـا , إنام النـساء عـورة  «: وكان يقول •
ــأس  ــن ب ــول , م ــشيطان فيق ــرشفها ال ــد إال : فيست ــرين بأح ــك ال مت إن

 أعـود :ولفتقـ ? أيـن تريـدين  :وإن املرأة لتلـبس ثياهبـا فيقـال, أعجبتيه
ومــا عبــدت امــرأة رهبــا , ًمريــضا أو أشــهد جنــازة أو أصــيل يف املــسجد 

 .» مثل أن تعبده يف بيتها
وأمــا مــا ورد مــن مواقــف االخــتالط بــني اجلنــسني يف الــسرية النبويــة  •

,  صـىل اهللا عليـه وسـلم أو خـصوصية للرسـول, فغالبها قبـل احلجـاب
 .سخُأو أمر قد ن,  مملوكةٍأو من أمة

احليــاة االجتامعيــة منــذ آخــر أيــام ا لرســول صــىل اهللا عليــه وســلم فــإن  •
واســتمر , ًوظهــر ذلــك جليــا يف نــسائه, بــدأت يف الفــصل بــني اجلنــسني

ً قبــل مخــسني عامــا إىلالفــصل عــرب قــرون األمــة اإلســالمية املتالحقــة 
 .حني بدأت الدعوة لالختالط يف التعليم
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ًالخـتالط يطفـن بعيـدا ة اَّوكان نـساء الـسلف حتـى عنـد البيـت ومظنـ •
وقــد ,  خــشية املزامحــة مــع الرجــال وال يــستلمن احلجــر,  الرجــالعــن

 .عىل من استلم احلجر من النساءريض اهللا عنها أنكرت عائشة 
وكـان النــساء يطــالبن الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم بمجلــس خــاص  •

 .هبن ألهنن ال يستطعن مزامحة الرجال يف جمالسهم
ِّفكـن حيـد, لـك حتـى مـع العاملـات باحلـديث وسارت األمـة عـىل ذ • ثن َّ

ــيهن مــن وراء حجــاب ــدخل إل ــشة, مــن ي ,  ريض اهللا عنهــاكحــال عائ
 .وفاطمة بنت املنذر

ًوقـد ثبـت أن كثـريا مـن  «: القـرن الـسابعوهو مـن علـامء يقول النووي  •
 .»  عنهن من وراء حجابَ األجانبَنْعِمْسُراويات احلديث ي

ــتهنقــد ســ «: وقــال الــذهبي • وكــذلك , معنا مــن عــدة نــسوة ومــا رأي
 .» ًرو عدة من التابعني عن عائشة وما رأوا هلا صورة أبدا

ــ • ــساء حيــرضن جمــتوكان ــما الن ــسمعن العل ــة ي ــن , لس األئم ولكــن م
 .يف قسم خاص بالنساء, وراء حجاب

 ًان نوحـإحتـى قيـل , والعجيب أن الفـصل بـني اجلنـسني مـسلك قـديم •
 .معه الرجال والنساء فصل بينهامحني محل عليه السالم 

ًوأعجــب مــن هــذا أن الفــصل بــني اجلنــسني كــان معلومــا عنــد أهــل  •
ــا ــعن , أوروب ــال وض ــالس الرج ــرضن جم ــساء إذا ح ــض الن ــان بع ُوك

يف االجتامعـات بـني اجلنـسني وكـان اسـتنكار االخـتالط , خلف سـتارة
 .ًمعروفا عند أهل أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عرش
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ــنيبعــض و • ــيماألوروبي ــتالط يف التعل ــدأ االخ ــك  : حــني ب ــض ذل َ رف
 ال يزيــد عــن مائــة ومخــسني  االجتامعــيوهــذا الوضــع, وســحب بناتــه

 .ًعاما
ومل يكـن يتحـدث الرجـل , ومل يعرف النـساء اخلـروج بالليـل يف أوروبـا •

ــ ــرأة األجنب ــسيةـمــع امل ً ذلــك كــان مــستهجنا ُّ , كــلية يف القــضايا اجلن
 .عندهم 

ــدرج • ــم ت ــد مــن , النــاس يف الغــربث ــبعهم أهــل الــرشق نحــو مزي  وت
االخــتالط بــني اجلنــسني يف التعلــيم والنــوادي واملراكــز واألنديــة 

 .والعمل
ــك • ــراء ذل ــن ج ــان م ــا: فك ــور الزن ــا, ظه ــاء الزن ــراض , وأبن واألم

 .واالغتصاب, والفواحش , والتفكك األرسي , اجلنسية
ــ • ــسلمف ــالد امل ــن ب ــتالط م ــل االخ ــد أه ــة ? امذا يري ــل ني املحافظ  وه

 . من الفساديصيبنا ما أصاهبم َّعم االختالط أاليضمن أحد إذا 
ــاة  • ــول فت ــةتق ــاعربي ــر االخــتالط عليه ــع الرجــال  «:  عــن أث عمــيل م

مـا رصت أهـاب ,  رجـل كـأين رجـلِّأنا اآلن أقعـد مـع أي, أعطاين قوة
 . »أحرتمه ولكن ال أخافه, ًأتكلم معه ندا لند, الرجال

 . أول خطوة يف طريق االنحرافآلثار هي اهذهو •
        

ــص • ــاَّق ــر يف زمانن ــوة واألخ ــن عــرص النب ــدامها م ــذا تان إح ــا ,  ه أم
ــ ــو داودـاألوىل فق ـــ والبيهقد رو أب ــريض , ي أن ــــ ــد م ــال مقع ًرج
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َّال يعرف له مثيل يف الـبالء , كأنـ ه جلـد عـىل عظـم , دخلـت عليـه فتـاة ُ
ُة , فــإذا بــه ينــشط هلــا , ويقــع عليهــا حتــى يظهــر حبلهــا , فلــم كــمملو

 .يمنعه مرضه من الفتنة هبا
ــه زمــن َّالقــصو • ة األخــر ذكرهــا مــصطفى املنفلــوطي عــن صــديق ل

ســافر يف   حيــثن العــرشين املــيالدي , بدايــة القــر يف املــرأةحتريــرفتنــة 
ــة  ــة خارجي ــرأة, بعث ــر امل ــدعو حتري ــأثر ب  أصــحابه جيمــعوأخــذ , وت

 بالـرشطة − عـن املنـزلوقـد تـأخرت زوجتـه −ًوفـوجئ يومـا , بزوجته
, ُ قــد ضــبطا يف لقــاء مــشبوه فــإذا هبــا زوجتــه مــع صــديق لــه, هتــدعو

ًمـداَفدخله احلزن واألمل واملـرض حتـى مـات ك  أوالده مـن وقـد أنكـر, َ
 .زوجته 

 .هذه صورة من صور مفاسد االختالط بني اجلنسنيإن  •
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١١–אא 

ــ • ــن أم ــن بط ــسان م ــرج اإلن ــيئاِهَّخي ــم ش ــد ز, ً ال يعل ــاىل َّودهوق   اهللا تع
 ...بأدوات املعرفة من احلواس كالسمع والبرص واللمس

واللَّه أَْخرجكُم من بطُوِن أُمَّهـاِتكُْم الَ تْعلَمـونَ شـْيئًا             :كام قال تعـاىل •
ةَ لَعاَألفِْئدو اراَألْبصو الْسَّْمع لَ لَكُمعجونَوْشكُرلَّكُْم ت . 

عـــن طريقهـــا يـــسمع ويـــر , فهـــذه احلـــواس هـــي أدوات املعرفـــة •
 .فيعرف من أمور احلياة والعلم ما مل يكن يعرف, ويتذوق ويشم

, ِّ ويقـوي مـن يقينـهفري بعينيه يف ملكـوت اهللا تعـاىل مـا يزيـد يف إيامنـه •
ويتــذوق بلــسانه مــا أباحــه اهللا لــه مــن , اهللا تعــاىلويــسمع بأذنيــه آيــات 

 .الطعام والرشاب
تزيــد : هللا تعــاىلوهكــذا احلــواس مجيعهــا مــا هــي إال وســائل للعبوديــة  •

 .ت القلبِّوتثب, وترشح الصدر, وتؤكد اليقني, اإليامن
 مــا ينحــرف اإلنــسان هبــذه احلــواس حــني يــستخدمها يف ًولكــن كثــريا •

ًويطعــم حمرمــا , ويــر مــا ال جيــوز, ا الحيــلفيــسمع مــ, غــري رىض اهللا
 . وهكذامن مأكل أو مرشب

ــا ي • ــرص م ــة الب ــل يف حاس ــىُولع ــذا املعن ــد ه ــواس , ؤك ــم ح ــي أه فه
 .ًوأوسعها استخداما يف حياة اإلنسان, ها إليهُّوأحب, اإلنسان

ــوم  • ــارف والعل ــن املع ــتقط م ــه ليل ــتح عيني ــسان إال أن يف ــىل اإلن ــام ع ف
 .ه اهللا يف هذا العاملَّمما بث, ة ما هو كثرياملرئية أو املكتوب
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ـــذا ج • ــــوهل ــــاء التوجيــــ ـــــــ ـــذا الك ـــالنظر يف ه ـــاين ب ون ـه الرب
انظُـرواْ     , قُِل انظُرواْ ماذَا ِفـي الـسَّماواِت واَألْرضِ   : وخملوقاتـه

فَانظُْر ِإلَـى آثَـاِر رْحمـةِِ اللَّـِه كَْيـف ,        ِإِلى ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر ويْنِعِه
ـ         ، يْحِيي اَألْرض بْعد مْوِتها    ِل كَْيـف   ـأَفَـال ينظُـرونَ ِإلَـى اِإلِب

 . إىل النظر يف هذا الكونُتِفْلَها آيات تُّكل,  خِلقَْت
ــك  • ــأن وال ش ــرذاه ــار والتفك ــوء باالعتب ــر اململ ــور :  النظ ــن األم م

ــ ــه, ة هللاملحبوب ــن تعظيم ــد م ــي تزي ــه, الت ــنفس إجالل ــث يف ال  وتبع
 .سبحانه وتعاىل

فـري , هنـج اهلـدما ينحرف اإلنـسان بحاسـة بـرصه عـن ًولكن كثريا  •
ـــات  ـــساء األجنبي ـــه مـــن الن ـــا حـــرم اهللا علي ـــه م ـــردان , بعيني , وامل

 .والعورات املحرمة
 عــن تــصد صــاحبها, فتتحــول هــذه احلاســة مــن أداة خــري إىل أداة رش •

 .قله باإلثمْثُوت, وتذهب ببصريته,  قلبهِّوتقيس, اهللا تعاىل
ــب • ــرب إىل القل ــاب األك ــو الب ــرص ه ــوم أن الب ــن املعل ــه , وم ــن جهت وم

ــشهوات ــام ال ــزام أم ــسقوط واالهن ــر ال ــني , يكث ــر ب ــيام يف النظ وال س
 .اجلنسني

ًفكم من نظرة آثمـة خاطئـة أوقعـت رجـاال ونـساء • , فكـان منهـا احلـب, ً
ــشق ــشغف, والع ــالك, َّوال ــم اهل ــوتث ــشاق ,   وامل ــار الع ــذه أخب فه

 . عرب التاريخ يف القديم واحلديثمشهورةاهللكى 
ُ رأســهَفكــم مــن عاشــق شــاب • وكــم , ُونحــل جــسمه, وذهــب بــرصه, ُ

ًا وحزنـاَّمنهم من مـات مهـ واالنـشغال بـاهللا , قـد فاتـه التلـذذ بـالقرآن, ً
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رتــاح إال بــذكر ال ي, حتــى أصــبح أســري اهلــو, تعــاىل يف الــسحر
 .خرس الدنيا واآلخرة, وال ينرشح إال برؤياه, حمبوبه

ــذه • ــسبب ه ــة وب ــة والدنيوي ــد الديني ــاىل:  املفاس ــر اهللا تع ــؤمنني أم  امل
:تعــاىلو هــــــسبحانقــال عــن املحرمــات , ف بغــض البــرص واملؤمنــات

   ِوا مضغي ْؤِمِننيقُل لِّلْم      ْم ذَِلـكهوجْحفَظُوا فُـرياِرِهْم وأَْزكَـى   ْن أَْبص
 وقُـل لِّلْمْؤِمنـاِت يْغضـْضن ِمـنْ       * لَهْم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبمـا يـْصنعونَ         

 Kأَْبصاِرِهنَّ ويْحفَظْن فُروجهنَّ

يــا عــيل  «: يل ريض اهللا عنــهـ وســلم لعــول صــىل اهللا عليــهــــوقــال الرس •
 .» فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة, ُال تتبع النظرة النظرة

ــه وس • ــال الرســول صــىل اهللا علي ـــوق ــضا لمــ ِال تكــشف فخــ«: ً أي َ َك َذْ
ــت فكــم هــي األفخــاذ التــي يراهــا , » وال تنظــر إىل فخــذ حــي وال مي

 .?  يومَّرجالنا ونساؤنا كل
مـن  «  :لـع عـىل عـورات النـاسَّفـيمن يطة والـسالم عليه الـصالوقال  •

 .» ا عينهؤَّلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أن يفقَّاط
إن اهللا كتــب عــىل ابــن  «: ً أيــضا وقــال الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم •

وزنــى , فزنــى العينــني النظــر, آدم حظــه مــن الزنــا أدرك ذلــك ال حمالــة
ــنفس تتمنــى, ُّاللــسان النطــق والفــرج يــصدق ذلــك أو ,  وتــشتهي وال

 .? فكم هو حجم زنى النظر يف حياتنا اليوم, » بهِّيكذ
ـــرصي • ـــساء العجـــم يكـــشفن صـــدورهن «: ســـئل احلـــسن الب إن ن

 .» رصف برصكا  :قال, ورؤوسهن 
ــا • ــريل الزوق ــر  «: ه ــشتهى النظ ــن ي ــنهن مم ــر إىل يشء م ــصح النظ ُال ي
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 .» إليه وإن كانت صغرية
ِّ ينـبههمهـــن الثـوري اخلـروج يـوم العيـد قـال ألصحابوملا أراد سـفيا • ُ :

 .»  أبصارناُّ ما نبدأ به يف يومنا غضَّإن أول «
 ِّ بالعفــاف وغــضٌ مرهونــةُهَإن طهــارة القلــب وســالمت: أهيــا املــسلمون •

وإن أول خطــوة خيطوهــا اإلنــسان نحــو , البــرص بــني الرجــال والنــساء
 .الفساد هي أن يطلق برصه

وِإذَا سـأَلْتموهنَّ متاعـا فَاْسـأَلُوهنَّ       : من الشيطان الـرجيمأعوذ باهللا •
 K ِمن وراء ِحجاٍب ذَِلكُْم أَطْهر ِلقُلُوِبكُْم وقُلُوِبِهنَّ

       
ــاظر  • ــات يفإن الن ــث ,  اآلي ــن , واألحادي ــب أي ــامء ليعج ــوال العل وأق

 . ?هذه النصوص من واقع حياة املسلمني اليوم
وقـد انتــرشت ,  بـرصه عــن املحرمـات َّكيـف يـستطيع أحــدنا أن يغـض •

ــل ــع ِّيف ك ــالميف:  موق ــائل اإلع ــات,  وس ــىل املنتج ــةوع  ويف,  التجاري
 . تربج كثري من النساءالطرق يف

مـــع أحـــد مـــديري املحطـــات الفـــضائية العربيـــة مثـــرية يف مقابلـــة  •
ــساقطة ــول,ال ــدير  يق ــذا امل ــدةه ــة واح ــم أرادوا مذيع ــار  أهن  , لألخب

ًختاروا مـن بيـنهن مـن تكـون أكثـر فتنـة وإغـراء يلفتقدم هلم ألف امرأة 
ــول بكــل رصاحــة, ًاءوأد ــيج«: ويق ــدفنا اخلل  ,»اســتخدمنا اجلــنس وه

العــرب «: قــال ? الت ـون الفتيــات اجلميـــــئل ملــاذا تــستخدمُوملــا ســ
 .»ال حيبون القبيحات
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وهكــذا يــرصح هــذا الرجــل بكــل وضــوح ووقاحــة هبدفــه الــساقط يف  •
 ,دغدغــة عواطــف الرجــال , والــسعي يف إثــارهتم مــن الناحيــة اجلنــسية

 . الفاتنات عرض الفتيات اجلميالتمن خالل
 , والـسهام  كـم يطيـق القلـب مـن هـذه املنـاظر املثـرية :لمونــأهيا املس •

 إن الـذي  ? ال تـؤثر يف صـاحبها املثـريةعقـل أن هـذه املنـاظرُ? أيالقاتلة 
ال تـؤثر فيـه فقـد مـات قلبـه; فـإن  املثـرية  أن هذه الصور واملنـاظر ُّيظن

ــصالح حــني ينظــ ــسان ال ــه هــذا اإلن ــة متربجــة يكفي ر إىل صــورة مذيع
ــرض ق ــر مل ــالاملنظ ــه أيام ــثالت ًب ــصور املم ــك ب ــن اهنم ــف بم  , فكي

 واملغنيات ?
ــون  • ــسلف يعرف ــان ال ــد ك ــهم ,ولق ــصية يف نفوس ــر املع ــر أث ــإذا نظ  ف

وجــد ذلــك يف : يــق , وهــي حمجبــة مــستورة أحــدهم إىل امــرأة يف الطر
, ورــ هـذه الـصِّنظـر يف كـلفكيـف بمـن ي, وة يف قلبـهــوقس, ً أملا نفسه

 ويزعم أنه ال يتأثر? 
إىل يـصل اإلنـسان البـد أن جـوارح أن مـا جيـري عـىل  : إن من احلقـائق •

 . ينعكس عىل اجلوارحَّ البد أنوما يقع يف القلب, القلب
ــاس  • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــصاركم , ف ــوا أب ــص, واحفظ ــروجِّوح , مُكَنوا ف

 .ما ختفي الصدورو, فإن اهللا يعلم خائنة األعني 
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١٢–אא 

 عاقــل مــن املــسلمني أن الــرشيعة اإلســالمية جــاءت لتحقيــق ُّال يــشك •
 . الدنيا واآلخرةودفع املضار عنهم يف, مصالح العباد 

إال وهــو حيقــق مــصلحة أو يــدفع فــام مــن أمــر أو هنــي يف هــذا الــدين  •
 .مرضة, وهذا أمر عام يف الرشيعة , معلوم من طبيعتها

ــن االخــتالط • ــساب م ــرشيعة اإلســالمية بحفــظ األن ــد جــاءت ال , وق
 .أو ملك اليمني,  اتصال جنيس خارج نطاق الزوجيةَّفحرمت كل

ــسل ورعا • ــفحفــظ الن ــرشيعة اإلســالمية:  ُهُيت ــن مقاصــد ال ــصد م , مق
 .جاءت بحفظه ورعايته

 ل كيــف يكــون حــال النــاس حــني ختــتلط األنــسابَّوللعاقــل أن يتخيــ •
كيــف يكــون , ف تكــون القرابــةكيــ, كيــف يكــون اإلرث, فــيام بيــنهم 

 الزواج ?
,  املـؤدي الخـتالط األنـسابومن هنـا جـاءت الـرشيعة بتحـريم الزنـا •

 . وساء سِبيالً فَاِحشةً كَانَ ِإنَّه ىـالزن تقْربواْ والَ :فقال تعاىل
 .بطَن وما ِمْنها ظَهر الْفَواِحش ما تقْربواْ والَ :وقال تعاىل •
ًوقال أيضا مهددا الزناة • ً:           الو ـرـا آخاللَّـِه ِإلَه عونَ مْدعال ي الَِّذينو

 ذَِلـك   يقْتلُونَ النَّفْس الَِّتي حرَّم اللَّه ِإالَّ ِبالْحق وال يْزنونَ ومـن يفْعـلْ            
 Kيضاعْف لَه الْعذَاب يْوم الِْقيامِة ويْخلُْد ِفيِه مهانا* يلْق أَثَاما 

 الــذي مل يــسبق فاجللــد للبكــر, ىِّ الــرشيعة باحلــد يف حــال الزنــتوجــاء •
تلـك وأن يـشهد ,  الـذي سـبق لـه الـزواج والـرجم للثيـب, له الزواج 
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 . والعظة  طائفة من املؤمنني للعربةالعقوبة
: ماتــه ودواعيــه ووســائلهِّحرمــت مقد: َّوالــرشيعة حــني حرمــت الزنــى •

ــة ــوة باألجنبي ــسني , فحرمــت اخلل ــني اجلن , غــري رضورةلواالخــتالط ب
ــالقرار يف البيــتنهتوأمــر, وحرمــت التــربج عــىل النــساء وجهــت و,  ب

 . البرصِّغضاجلميع ب
ــك أ • ــل ذل ــر ومقاب ــالزواج املبك ــرشيعة ب ــرت ال ــك, م  ,والتوســع يف ذل

ــُوالتــرسي; وذلــك حتــى توإباحــة التعــدد , وتــسهيل أمــر املهــور  َغَّرَف
 .الطاقة اجلنسية يف االجتاه الصحيح

فالزنـا , ولكن الواقـع االجتامعـي يـسري يف غـري هـذا االجتـاه اإلسـالمي •
ــال ــات اإلس ــن املجتمع ــري م ــة يف كث ــون مباح ــاد تك ــه تك , ميةومقدمات

 بـيح الزنـى للعـزاب فـوق الثامنـة عـرشة مـادامُفغالب القوانني العربية ت
ــصل ــالرتايضحي ــر,  ب ــوة ِّوال حت ــتالطم اخلل ــدور , وال االخ ــسمح ب وت

ــي ــراقص واملاله ــا وامل ــرتك لوســائ,الزن ــرش  وت ــان يف ن ل اإلعــالم العن
 .الفواحش, وما يثري الشهوة

وحتـارب , ل متنعـه بالقـانون هذا ال تـشجع الـزواج املبكـر بـِّومقابل كل •
ــات ــدد للزوج ــيالت ,التع ــدد اخلل ــارب تع ــانون  وال حت ــأن الق  , وك

 .يقوم عىل حراسة الرذيلة , وحماربة الفضيلة
 إن موقـف الـشباب يف غايـة اخلطـورة حـني نفـتح أمامـه  :أهيا املسلمون •

واإلثـارة اجلنـسية ثـم بعـد ذلـك نمنعـه مـن الـزواج , أبواب الـشهوات
ه نـأمره بـالتقو ِّثـم بعـد هـذا كلـ,  أمامـه  التي نضعهالكثريةبالعقبات ا

 , فكيف يكون هذا ?واالستقامة 
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ــ • ــل ليتعج ــوُّ أي :بَّإن العاق ــي  تق ــذه الت ــني  ه ــشاب ح ــا ال  حيتاجه
ــاة متربجــة حــسناء ــصدر فت ــة ب ــ, جيتمــع يف حافل أه الزحــام إىل د أجلــق

 ه ? تقو هذه التي حيتاجها لضبط نفسُّااللتصاق هبا ? أي
ــشابة لوقــت • ــب باملمرضــة ال ــف خيــتيل الطبي ــل ليتعجــب كي  وإن العاق

ُثـم يطالـب  مـن نظـر اآلخـرين , يف مكـان آمـن يف آخـر الليـل , طويل 
 . منهام بالتقوٌكل

وخيــتيل ,  األرسة باخلادمــة الــشابةُّوإن العاقــل ليعجــب كيــف خيــتيل رب •
ــالغ ــزعم اجلميــع , ن هبــاوأوالد األرسة الب ــاء, ال يــصدر هنــم أتقأثــم ي ي

 .عنهم اخلطأ
ًتأخـذ باملـسلم بعيـدا : مـن األمـور ًحـني حتـرم أمـرا املباركة إن الرشيعة  •

ألمـر املمنـوع مـسافة كبـرية حتـى ال يقـع وتضع بينـه وبـني ذلـك ا, عنه
 .ُفيه, وتعطيه من البدائل املباحة ما يغنيه عن االلتفات إىل املحرم

ـــسلمون  • ـــسية : أهيـــا امل ـــشهوة اجلن ـــةإن ال ـــة وعميق ـــنفس عنيف  يف ال
فهــذا املجتمــع   ;بــصورة كاملــةيــصعب التــصدي هلــا , اإلنــسانية

التـي  الوسـائل الرتبويـة ِّرغم كـلفـ,  أنقى وأفـضل املجتمعـات,النبوي
 الـسلوكية فقـدملنـع االنحرافـات اختذها الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم 

ا هتَّوعمقهــا وشــد, ومــا ذلــك إال لعنــف هــذه الغريــزة, وقعــت بعــضها
 :ومن هذه األخباريف النفس , 

 يف مــسجد الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم, امــرأة خرجــت إىل الــصالة •
 ,ثـم صـاحت فوجـدوا الرجـل, ًويف الطريق اغتصبها رجـل رغـام عنهـا

 .قيم عليه احلدُوأ
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وقعــت يف ,  يف معركــة جلــوالء  ريض اهللا عــنهامعبــد اهللا بــن عمــر •
 .لها أمام الناسَّل حتى قبَّمفلم يتححسناء ,  مجيلة ٌةَنصيبه أم

رديـف النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ريض اهللا عـنهام الفضل بـن عبـاس  •
ل ِّيوم النحـر يتلفـت عـىل النـساء والرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم حيـو

ــر ,  ــىل النظ ــرص ع ــشاب ي ــر, وال ــب إىل اآلخ ــذا اجلان ــن ه ــه م ُّوجه ُ
 . حيول وجهه صىل اهللا عليه وسلموالرسول

 مــن هــؤالء األطهــار مــن ذلــك اجليــل املبــارك حيــصل هــذافــإذا كــان  •
ــا مــع كــل, بعــضهم ــِّفكيــف بزمانن ـــتن واإلغـ هــذه الف  ,راءاتـــــــ

ــد ــذا أو أش ــل ه ــف ال حيــصل مث ــرائم  ?كي ــن اجل ــرش ع ــا ين ــذا م  وهل
ـــسلم ـــع امل ـــسية يف املجتم ـــارص اجلن ـــشناعة : املع ـــة ال ـــر يف غاي  أم

 .واخلطورة
ــاس  • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــسكموار, ف ــوا أنف ــشباب, مح ــوا ال ــإن , وارمح ف

 .ٌالذي يستقيم يف هذا الزمان من الشباب فهو ويل من األولياء
        

ظ عــىل املجتمــع لحفــالهنــاك بعــض الوســائل املهمــة : أهيــا املــسلمون  •
 :ومن أمهها, من هذه الفاحشة 

 ِّفـــضعف اإليـــامن هـــو العنـــرص الـــرئيس يف كـــل, الرتبيـــة اإليامنيـــة •
ال يــزين الــزاين  «: ولــــول صــىل اهللا عليــه وســلم يقــــ والرس,انحــراف
 ., فاإليامن هو العاصم األهم للحفاظ عىل العفة » وهو مؤمن

 عـن فـإن املطلـع عليهـا قـد يمتنـع;  اجلنـسية اض باألمرالتوعية الفكرية •
 .ً خوفا من املرضالفاحشة
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ــزواج املبكــر • ــد عــىل ال ــصاديا , التأكي ــشباب اقت ًوالــسعي يف مــساعدة ال
 .لتمكينهم من الزواج

, فهــو العلــيم اخلبــري, الــرشعية كــام أمــر اهللا والتعزيــرات إقامــة احلــدود  •
ِّ القــوانني الوضــعية مل ختــدم شــيئا, فلــم تــؤدفــإن ُ , ومل تــصلح ًب فاســقاً
 .ًجمرما

 .تأديب الفتيات والنساء بعدم التربج واالختالط بالرجال •
ـــشباب • ـــع ال ـــنمن ـــارج   م ـــسفر للخ ـــة , ال ـــد اخللقي ـــث املفاس حي

 .واالنحرافات السلوكية
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١٣–אאאאא 

ــوم واملعــارف • ــواع العل  وأســباب ,َّلقــد بــث اهللا يف هــذا الكــون مــن أن
 .النهضة والتطور ما هو كثري وعظيم

ــذا  • ــع ه ــل م ــة للتعام ــدرات املختلف ــسان بالق ــاىل اإلن ــد زود اهللا تع َّولق
 .زدهارها وا وما فيه من العلوم والكنوز لعامرة األرض ,الكون

ْوما أن نزل اإلنسان األول عـىل األرض حتـى بـدأ يتفاعـل مـع مـا فيهـا  •
ِّويسخرها خلدمته ورفاهيته , من العلوم   .وحتقيق العبودية هللا, ُ

وحتــى اآلن يف تقــدم وتطــور عليــه الــسالم زالــت البــرشية منــذ آدم وما •
 . املختلفةشمل مجيع جماالت احلياة احليوية, بصورة مستمرة 

ــو • ــد كان ــسانية أدوارتق ــاة اإلن ــاريخ احلي ــرب ت ــامن ع ــل اإلي ــُ أله م ُه
 .وعامرة األرض عىل النهج احلق, املشهودة يف تطوير احلياة 

م املباركــة يف ُهــُوألتبــاعهم أدوارعلــيهم الــسالم ولقــد كــان ألنبيــاء اهللا  •
 .وازدهار احلياة اإلنسانية, هنوض احلضارات 

ألهـــل احلـــق وحـــدهم حتـــى ومل يكـــن التقـــدم احلـــضاري ليـــصفو  •
 .شاركهم الفرس والفراعنة واليونان والرومان واهلنود وغريهم

ُ هلــؤالء مجيعــا أدوار كانــت وقــد •  ,يف عــامرة األرض وإثارهتــاًأيــضا م ُهــً
ِ فلـم تغـن عـنهم عامرهتـم ,ًإال أهنم كانوا عـىل غـري هـد مـن اهللا تعـاىل

 .ًشيئا حتى هلكوا
 بقيــادة ســيد البــرشية حممــد اإلسـالمية ثـم أخــرج اهللا تعــاىل هــذه األمــة •
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ــلم  ــه وس ــسابقة صــىل اهللا علي ــم ال ــرتث األم ــا ,  ل ــا ومعارفه وعلومه
 .وحضاراهتا

فأعــادت األمــة اإلســالمية للعلــوم واملعــارف واحلــضارة صــبغتها  •
 . واالنحرافَّوطهرهتا من شوائب الرشك والوثنية, الربانية

ـــالعلوم واملعـــارف • ـــسلمة ب  تطورهـــا وتنميهـــا  :وســـارت األمـــة امل
ــا ــادة رهب ــىل عب ــا ع ــستعني هب ــادة, وت ــم عب ــان العل ــشفات , فك واملكت

 .شواهد لقدرة اهللا
ــى  • ــاحت ــن قبله ــم م ــة داء األم ــا  ,َّإذا دب يف األم ــيئا مم ــست ش ً حــني ن

ــه مــن دينهــا وورث دنياهــا , ووقــع فيهــا الــوهن والــضعف, ِّذكــرت ب
 .غريها

; الظـالم يظهـر مـن جديـدفإذا بالـصليبي األورويب الـذي عـاش قـرون  •
ًوينحــرف بــه بعيــدا , لــريث نتــاج األمــة املــسلمة احلــضاري والعلمــي 

 . تعاىلعن رحاب اهللا
ــة  • ــا اجلاهلي ــة إهن ــد , ولكــن يف املقيت ــن جدي ــر م , بكــل ضــالالهتا تظه

 .نَّثوب حضاري مزخرف وملو
ــ • ــارف العلمي ــالعلوم واملع ــإذا ب ــدةف ــن جدي ــر م ــة ,  تتعث ــساق خلدم ُوت

وســائل للــصد عــن : لتــصبح املكتــشفات العلميــة ; اهلــو الــشيطان و
 .سبيل اهللا, وتصبح العلوم أداة هلالك اإلنسان وعذابه

وتطبيقاتــه , وبــدأ الفــتح العلمــي عــىل الغــرب بظهــور العلــم التجريبــي •
 . وكثرت املنتجات,فازدهرت الصناعات, التقنية والصناعية
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 مجيــع مرافــق  املعــارصة مــن مظــاهر التقــدم يفالبــرشيةوشــهدت  •
 ة اإلنــساني احليــاةوجمــاالت احليــاة مــا مل تــشهد مثلــه عــرب مجيــع مراحــل

 .السابقة
ــيم  • ــد والق ــن العقائ ــة م ــي منظوم ــدم العلم ــذا التق ــق ه ــه مل تراف إال أن

 .وتربطه باهللا تعاىل, وحتدد أهدافه , واملبادئ التي تضبط مساره 
ًطغيانـا وكفـرا وبعـدا إال أهلـه فكان التقدم العلمـي يف الغـرب ال يزيـد  • ً ً

 فعىل الـرغم ممـا محلتـه علـوم الغـرب مـن فوائـد لإلنـسان, عن اهللا تعاىل
ــارص  ــسه,املع ــكنه وملب ــه وس ــصاالته ومواصــالته وعالج ــد ,  يف ات فق

مـــن املهالـــك واألمـــراض خمة ضـــًمحلـــت معهـــا لإلنـــسان أثقـــاال 
 .قي واالجتامعيُلُوالتدمري والفساد اخل

ــة  • ــتج أنتجــه الغــربِّعــن أيُفلــم ختــل ســمة اجلاهلي ــى صــبغ , ُ من حت
 .ًفهذه منتجاته صارخة بذلك, احلياة بطابعه اجلاهيل

:  ميـدان مـن ميـادين احليـاةَّولئن كان تفوق الغرب التقني قـد طـال كـل •
قهــا ُّالتــي بــدأ تفو, َّفإنــه قــد بــرز أشــد مــا يكــون يف جمــال االتــصاالت
ــتعم خــدمتها يف نقــل املعل ة رومــات والــصوباالســتغناء عــن الــسلك ل

ـــل ـــة ك ـــصوت واحلرك ـــدنياَّوال ـــاء ال ـــات ,  أرج ـــظ املعلوم ويف حف
 ذلــك يــتم يف حلظــات ُّكــل, ونقلهــا وإرســاهلا, واســرتجاعها, وتبويبهــا
 . مركوزة يف الفضاء الفسيحعرب أقامر صناعية, معدودة

ثــم , ثــم بــالراديو, رةَّلقــد بــدأت االتــصاالت بالرســائل الربقيــة املــشف •
ثــم تطــورت االتــصاالت يف , ثــم باإلنرتنــت, تلفزيونثــم بــال, باهلــاتف
ــل ــاتف ِّظ ــوج باهل ــتهالك لتت ــريب واالس ــصادي الغ ــتغالل االقت َّ االس َ ُ
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إنــه ذو الكــامريا اخلفيــة , ومــا أدراك مــا اهلــاتف اجلــوال, اجلــوال 
, انـــيات اإلنــســـِّالــذي أخــذ يــرضب يف أخــص خــصوص, الدقيقــة

تــاح اجلــوال ليــصبح الــشخص دار فيهــا مفُفــام هــي إال حلظــة خيانــة يــ
ــادة  ــه م ــه وحركت ــوته وانفعاالت ــصورته وص ــه ب ــابع أمام ــل الق الغاف

ــة للمــستهلكني ــس, إعالمي ــرد عــن نف ــستطيع أن ي ــال ي ــنيِّه املتطفــف , ل
 اختيــار فــال ,وال يــستطيع أن يمحــو مــا تنــاثر مــن شخــصه عــرب األثــري

 .هذا النوع من اجلوالمع 
البنـات املخـدرات يف البيـوت حـني مـاذا نـصنع بالنـساء و:أخي املسلم  •

ــامري ــا ك ــة تتناقله ــادة إعالمي ــصبحن م ــبكات ُي ــرب ش ــواالت ع ات اجل
 اإلنرتنت ?

واملناســــبات كيــــف يــــذهب نــــساؤنا للحفــــالت واالحتفــــاالت  •
  تنترش هذه اجلواالت يف املجتمع ?والزيارات حني

 إىل املناســـبات نا منـــع أهلـــه وبناتـــه مـــن اخلـــروجُقـــد يقـــرر أحـــد •
ولكــن مــاذا ,  باحلجــاب يف جمــامع النــساءَّلــزمهنُ أو يعيــة, االجتام

 َّشهنِّهـل يفتـ, يفعل مع الزائرات مـن النـساء حـني يـزرن أهلـه يف بيتـه
 .? يف بيته ِّأم حيجب زوجته وبناته, قبل الدخول

َهل يمنـع الرجـل زوجتـه وبناتـه فـال خيـرجن وال يـزرن •  , حتـى املـوتُ
 .? أم ماذا يفعل

ْس زوجتــه برهــل يــضع عــىل رأ • ِّجــا يــشوُ ش عــىل حــامالت اجلــواالت ً
 .? فال يلتقطن هلا صورة

ــن  • ــرية م ــذهب الغ ــاىل أن ي ــدعو اهللا تع ــرشعي أن ن ــن املنطــق ال ــل م ُه
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 .? قلوبنا عىل نسائنا فنرتاح أم ماذا نفعل
, تطيع ردهـــوال نــس,  لنــا بــه َلَبــِجاءنــا يشء ال قلقــد : أهيــا املــسلمون  •

وال حــول وال قــوة , ن ـبــئ لنــا الغــرب مــن الفتــدري مــاذا خيـــــوال ن
 .إال باهللا

       
مــن يــأمن عــىل نفــسه مــن العلــامء واملــشايخ والــدعاة : أهيــا املــسلمون  •

نــسائهم الغــافالت املخــدرات عــرب والعامــة مــن أن تنــرش صــور 
 .ت ?شبكات اإلنرتنت من خالل اجلواال

مـا هـو القـرار الـذي , إن العقل ليطيش وحيار أمام هـذه الفتنـة العظيمـة •
 ? ? وهـل يكـون هـذا هـو بدايـة نـزع احلجـاب يف بالدنـا ناُيتخذه أحـد

 .نعوذ باهللا من ذلك 
ــاو بعــد ذلــك • ــصدر الفت ــسألة ه للتهــوين مــن هــذوهــل ســوف ت  امل

ًة فقهيا عىل هذا النحوج هذه األزمَّخرُفت, بعموم البلو? . 
ــاملنع  • ــون ب ــل ال يك ــياء م, إن احل ــن أش ــم م ــتُفك ــسابقنع ــ يف ال م ُ ث

ولكـن , وإنام احلل يف التقـو التـي متنـع صـاحبها مـن اخليانـة, سحتُف
 .? أين التقو اليوم
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١٤–אא 

فـال , ختتلط لـد كثـري مـن النـاس مفـاهيم التـدين وااللتـزام الـرشعي •
 . هو الشخص املتدين امللتزم بدينهيعرفون من

  . هو املحافظ عىل صالته فقطاملتدين أن ُّفمن الناس من يظن •
 .ومنهم من يظن أن املتدين هو الفقري املعرض عن الدنيا •
  .بحة الطويلةْصاحب املس,  أنه الدرويش الغافل ُّومنهم من يظن •
ــ • ــه مــن أطلــق حليت ــزم بعــض َّه وقــرصومــنهم مــن يظــن أن ــه, والت  ثوب

 .السنن
ــ • ــق يكف ــن انطل ــدين م ــن يظــن أن املت ــنهم م ــرص , ر املخــالفني ِّوم وينت

  .للعقيدة
 .بةَّم من يظن أن املرأة املتدينة هي املحجومنه •
ــدين • ــات مــن ال ــدين يف جزئي ــاس حيــرصون الت ــن الن ــري م , وهكــذا كث

أو جــاء , د إقامــة الــصالة فحــسبَّوكــأن الــدين اإلســالمي جــاء ملجــر
ــر ــضالةَّملج ــرق ال ــرب الف ــار , د ح ــىل األذك ــاس ع ــث الن ــاء حل أو ج

ــسبيح ــساء, والت طــالق اللحــى أو جــاء إل, أو جــاء ملجــرد حتجيــب الن
 .وتقصري الثياب

وإطـالق اللحـى مـن ,  ألـيس الـذكر مـن الـدين :نعم قد يقول الـبعض •
ــدين ــدين, ال ــن ال ــرق , واحلجــاب م ــوال الف ــن أق ــدة م ــصفية العقي وت

ولكنهـا ليـست هـي ,  مـن الـدينهـي نعـم : فنقـول , الضالة من الـدين
َّالدين كل  .هَ
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ِّإن احلقيقــة التــي يغفلهــا املجز • ــُ ــدين ئ  – بعلــم مــنهم أو بجهــل –ون لل
 .ٌأن هذا الدين كل ال يقبل التجزئة

إن هذا الـدين جـاء ليـصوغ اإلنـسان صـياغة كاملـة مـن مجيـع جوانـب  •
ــصيته ــا, شخ ــليام متوازن ــوا س ــب نم ــذه اجلوان ــو ه ــث تنم ًبحي ــال , ًً ف

 .وإنام هو التوازن واالعتدال, م جانب عىل جانبَّيتضخ
 يقبـل مـن أتباعـه حـسن اخللـق حتـى إن هـذا الـدين ال: أهيا املـسلمون  •

 .يأتوا بالعقيدة السليمة الصافية
 . حتى يأتوا بالصالة– مهام كانت كبرية –وال يقبل منهم الصدقة  •
فمــن أحــب ,  يف اهللا حتــى يــأتوا بــالبغض يف اهللاَّوال يقبــل مــنهم احلــب •

 .هللا فالبد أن يبغض فيه
ُفأي تدين عند شخص ي •  . ويأكل الرباصيل اجلامعة يف املسجدُّ
 .َّ تدين عند شخص أطلق حليته وعق والديهُّوأي •
ق  ثــم ينطلــ, تــدين عنــد شــخص ذرفــت عينــاه عنــد قــراءة القــرآنُّوأي •

 .ِّيسمر عينيه يف وسائل اإلعالم, وال يتحاشى املحرمات
ــسلم وال  • ــد امل ــع عن ــضات ال جتتم ــذه املتناق ــا إال حــني إن ه ــرىض هب ي

ًيفهم الدين جمـزأ يف هـذه احليـاة ال يبـايل أن جيمـع فـرتاه ينطلـق , ًعـاَّ مقطَّ
 .والكالم يف أعراض الناس, بني قيام الليل 

وبـني الطـرب عنـد , وال يبايل يف اجلمع بني اخلـشوع عنـد سـامع القـرآن  •
 .سامع الغناء الفاحش

ــه • ــدقائه وزمالئ ــلة أص ــني ص ــع ب ــني جيم ــايل ح ــة , وال يب ــني قطيع وب
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 .أرحامه وأقاربه
سـوداء , ومـرشقة مـن جانـب آخـر, ية مظلمـة مـن جانـبفهو شخـص •

 .وبيضاء من جهة أخر, من جهة 
التــصور ٌمرفوضــة يف : إن هــذه الشخــصية املتناقــضة الراضــية بتناقــضها •

 .اإلسالمي 
فــال يــستغرب مــن املــسلم أن يقــع يف خطــأ , إن اإلســالم ديــن الفطــرة  •

ــائر  ــصغائر أو الكب ــن ال ــه اإلرصار, م ــستهجن من ــام ي ــتباحةوإن   واالس
ُفكيف يتوب مثل هذا, واالستخفاف بحدود اهللا  ُ?  

ُوهلذا جتد كثـريا مـن النـاس يـرصون عـىل املعـايص حتـى آخـر حلظـات  • ً
  للـــدينُإال ســـوء الفهـــم: ومـــا دفعهـــم إىل هـــذا اإلرصار, حيـــاهتم
ــاون ــدود اهللاوالته ــم ,  بح ــنهم أهن ــريُّوظ ــري كث ــىل خ ــرض, ع ــال ت هم ُّف

 .بعض الذنوب
ُوال يــؤيت ثــامره , إن هــذا الــدين ال يظهــر مجالــه وكاملــه: سلمون أهيــا املــ •

ــدة ــدة واح ــه كوح ــل بأكمل ــني يعم ــة إال ح ــني , الطيب ــا ح ــزأوأم َّجي ُ ,
رم ثـامره ُفـإن األمـة حتـ, ُه ببعـضه ويكفـرون ببعـضهُفيؤمن أهلـ, ويقطع

 .وخريه وفضله
       

ــه: أهيــا املــسلمون  • ــدين احلــق هــو الــشخص الــصالح يف عقيدت , إن املت
حيــب اهللا ورســوله , الواقــف عنــد حــدوده, القــائم بفــروض اهللا تعــاىل

ــه, واملــؤمنني ــده, ويــصل رمحــه, ُّيــرب والدي يعــرف , ويــرحم أهلــه وول
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ــاره ــصديقهو, حــق ج ــي ل ــد, يف ــصدر, صــادق الوع ــليم ال ــيس , س ل
ــذ ــل وال املب ــذيء, رِّبالبخي ــاحش وال الب ــيس بالف ــب, ول ــريه قري , خ

ويــأمر بــاملعروف وينهــى , ويــشهد اجلنــازة, يعــود املــريض, ورشه بعيــد
يتـأمل , حيـب املـسلمني, مـشغول بعيوبـه عـن عيـوب النـاس, عن املنكـر

ويعطـف عـىل ,  الكبـرييـرحم الـصغري وحيـرتم, ألملهم ويفـرح لفـرحهم
ــسكني ــدين, امل ــاد واملجاه ــا, حيــب اجله ــوق ألهله ــدفع احلق ــه , ي فرج

ــضوض ــرصه مغ ــوظ وب ــد, حمف ــل وال حق ــسد وال غ ــو . ال ح ــذا ه ه
ومـن مل يبلـغ هـذا , فمـن كـان كـذلك فليحمـد اهللا,  عىل احلقيقة املتدين

 . ا اْستطَْعتْمفَاتَّقُوا اللَّه م فليجتهد 
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١–אא 

عزلــة يكــره ال, ً اهللا تعــاىل اإلنــسان عــىل أن يكــون اجتامعيــا بطبعــهَرَطــَف •
 .وحيب اجلامعة واالجتامع, واالنفراد

ويـدير شـؤونه, , ساين مـن نظـام حيكمـهإال أنه البد هلـذا االجـتامع اإلنـ •
 .وينظم تفاعالته 

 :ومن هنا فقد أقام اإلسالم نظامه االجتامعي عىل أصول ثالثة •
ــاىل: األصــل األول • ــاهللا تع ــامن ب ــ, اإلي ــث يعم ــب بحــبُبحي  اهللا ر القل

 .مع اإليامن بالغيب, وع له وعبادته واخلضتعاىل,
ــول • ــل األص ــو أص ــاهللا ه ــاإليامن ب ــدار ُّس وأ, ف ــه م ــس ,  وعلي  األس

 .اإليامن بأكمله, فال دين بغري اإليامن باهللا 
 :ويندرج حتت اإليامن باهللا •
 اهللا ق مـن خلـقعـىل أهنـم خلـ,  الكرام علـيهم الـسالم اإليامن باملالئكة •

 .ة لرب العاملني , ال تصدر عنهم املعصيةطاعُفطروا عىل ال, تعاىل
لتوراة واإلنجيـــل والزبـــور والقـــرآن, كـــا: اإليـــامن بالكتـــب املنزلـــة •

ًفاملؤمن يـؤمن بالكتـب املنزلـة إيامنـا جممـال, ويـؤمن بالكتـب املـذ كورة ً
ً القرآن إيامنا وتفصياليف ً. 

ؤمن  أخبـار الرسـل, فـاملًفقـد قـص اهللا علينـا مجعـا مـن, اإليامن بالرسل •
ــن  ــصيال بم ــؤمن تف ــا , وي ــاء مجيع ــل واألنبي ــة بالرس ــؤمن يف اجلمل ًي ً

 .ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه
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يـث ميعـاد اخلالئـق للحـساب واجلـزاء, حـني ح, اإليامن باليوم اآلخـر  •
 .ُيبعث الناس من قبورهم يف يوم ال ريب فيه

 فلــيس مــن يشء يف الكــون إال وقــد كتبــه اهللا, اإليــامن بالقــضاء والقــدر •
ًكمـا  .ً أبداال يتخلف, ً وكيفاَّ

فهـو : يف اإلسـالم  الـذي يقـوم عليـه نظـام االجـتامع وأما األصل الثـاين •
ويـــسريون عـــىل هنجهـــا, , ليهـــا املجتمـــعالـــرشيعة التـــي حيـــتكم إ

 .وينضبطون بأحكامها
ــاس • ــني الن ــم ب ــانون حيك ــن ق ــع م ــد للمجتم ــنهج , إذ الب ــح م ويوض

ــادة ــامالت , ,  العب ــضبط املع ــدي يف  وي ــسان ال يمكــن أن هيت ــإن اإلن ف
ــصلحه ــا ي ــرشيع مل ــن , ُالت ــة إال ع ــادة احلق ــرف العب ــن أن يع وال يمك

 .طريق الوحي
 َّنىفـأ,  اهللا هلـم طريـق مرضـاتهَّبـني الـنعم عـىل العبـاد أن إن من أعظـم •

 .مُهَصلحوا أمرُوكيف ي, هلم أن يعرفوا كيف يعبدوه
 : يف اإلســالم م االجــتامع الــذي يقــوم عليــه نظــا الثالــثاألصــلوأمــا  •

 .فهو األخالق
: البـــد لإلنـــسان االجتامعـــي مـــن أخـــالق يتعامـــل هبـــا مـــع غـــريه •

 .واإليثار ونحوها, واحللم, والصرب, ةوالرمح, واألمانة, كالصدق
َّأيــضا مــن أخــالق يتجنلــه والبــد  • , والبخــل, واألثــرة, كالغــضب: بهــاً

 .واحلقد ونحوها, واحلسد, والنميمة, بةوالغي
, ث فــضل األخــالق يف هــذا الــدينِّومــن نافلــة القــول أن يــذكر املتحــد •
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فهــي أثقــل يشء يف ميــزان العبــد يــوم القيامــة بعــد ومكانتهــا العاليــة , 
 .تقو اهللا

 هـي األخـالقفـإن ,  العقيـدة هـي صـورة اإلنـسان الباطنـةولئن كانت •
 .صورته الظاهرة

طويلـة معتمـدين يف ً لقـد سـار الـسلف الـصالح قرونـا  :أهيا املـسلمون •
والعمـل , اإليـامن بـاهللا: نظامهم االجتامعـي عـىل هـذه األصـول الثالثـة

ـــرشيعة ـــاألخالق, بال ـــل ب ـــاهتم, والتعام ـــازدهرت حي ـــض , ف وهن
 .َّومكن اهللا هلم يف األرض, عمراهنم

ــسلمون  • ــث امل ــل مل يلب ــم األرضاألوائ ــروا عــىل أم ــى ظه ــويال حت , ًط
 .لباطلوخنس ا, وظهر احلق, فحكموا الدنيا

 عـىل  أهـل احلـقامـن املـرشكني واملنـافقني ليرتكـوومل يكن أهل الباطـل  •
ــدهم ــا عن ــى حــسدوهم عــىل م ــه حت ــا هــم علي ــل مــن ,ُم ــسعوا للني  ف

 .أصوهلم الثالثة
ــل األول • ــا األص ــاهللا: فأم ــامن ب ــون , اإلي ــعى املغرض ــد س ــسادفق  إلف

هــرت فظ, الباطلــة والتــأويالت , عقائــد املــسلمني بــالنظرات الفلــسفية
ــت يف  ــي اختلف ــرق الت ــه الف ــا وصــفاته وأفعال ــادت , معبوده ــى ع حت

 .العقيدة عند بعض الفرق ليست إسالمية
فقــد أدخــل عليهــا املفــسدون مــا لــيس , الــرشيعة: وأمــا األصــل الثــاين •

شوا عـــىل املـــسلمني يف َّفـــشو, ويف صـــالحها, وطعنـــوا فيهـــا, منهـــا
ُ ليقــيص الــرشيعة حتــى جــاء العــرص احلــديث,  ومعــامالهتم,  هتماعبــاد

 .اإلسالمية بكاملها عن حياة املسلمني
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ــث • ــا األصــل الثال ــو األخــالق: وأم ــشويش, وه ــن الت ــا م ــد دخله  فق
ــساد  ــد, واإلف ــاهيمُّوتب ــة , ل املف ــاين الراقي ــدها املع ــا أفق ــبش م والغ

ــة ــر, واآلداب العالي ــسلمني فظه ــني امل ــة, واخلــداع, الغــش:  ب , واخليان
 .والنميمة, ة والغيب, واالحتكار, والكذب

ــن  • ــون ع ــا يك ــد م ــي أبع ــاملهم األخالق ــسلمون يف تع ــد أصــبح امل لق
 . بأخالق الكفار− لألسف – ب املثلُحتى رض, أخالق اإلسالم

ًوجــدت إســالما ومل : حتــى قــال أحــد العــرب حــني ذهــب إىل أوروبــا •
 .ًوجئت هنا فوجدت مسلمني ومل أجد إسالما, أجد مسلمني

 .ول وال قوة إال باهللاواهللا املستعان, وال ح •
       

مـا كـان ألعـداء اإلسـالم أن ينفـذوا إىل هـذه األصـول : أهيا املسلمون   •
 .بقوة يف أخذ دينهم الثالثة لوال تفريط املسلمني وختاذهلم

ــسلمني  • ــد امل ــسد عقائ ــاذا تف ــنهج , مل ــسنة وم ــاب اهللا وال ــدهم كت وعن
 . ?السلف

 . وفيها اهلد والنور ?, فيها رمحة اهللا هلموون رشيعتهم ُّملاذا ينح •
ــالق  • ــضل األخ ــا أف ــت أهن ــد ثب ــي ق ــأخالقهم الت ــون ب ــاذا ال يلتزم مل

 الها ?عوأ
ــون ف • ــة إىل صــحوة صــادقة يرجع ــسلمني يف حاج ــنهمإن امل ــا إىل دي , يه

ــسنة ــاب وال ــن الكت ــيل م ــع األص ــي إىل النب ــول الت ــون األص  , يلتزم
 .رمهم اهللا تعاىل هباكأ
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٢–אאא 

ـــالم  • ـــام اإلس ـــرب يف نظ ـــة ك ـــة مكان ـــات االجتامعي ـــل العالق حتت
 .فقد جاء اإلسالم بالتأكيد عىل الصلة وحتريم القطيعة, االجتامعي

ــديث • ــادي « :ويف احل ــرحم تن ــله اهللا: ال ــلني وص ــن وص ــن , أال م وم
 . » قطعني قطعه اهللا

ــة • ــه االجتامعي ــوم هبــا املــسلم يف حيات ــه: وأعظــم صــلة يق , صــلة والدي
 .ِّواحلرص عىل برمها, واإلحسان إليهام

ده واإلحــسان إىل الوالــدين ــــــــــفقــد قــرن اهللا تعــاىل بــني توحي •
 K واْعبدواْ اللَّه والَ تْشِركُواْ ِبِه شْيئًا وِبالْواِلدْيِن ِإْحسانا:فقال

ــِه :َّوخــص املــوىل عــز وجــل األم فقــال • ــسانَ ِبواِلدْي ــْينا اِإلن ووصَّ
 Kْته أُمه كُْرها ووضعْته كُْرهاِإْحسانا حملَ

للـسائل كـرره , فقـد  األم ِّبـرعـىل د الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم َّوأك •
 .تهاَّمشقشدة وعظيم جهدها و, ضعفهام إىل الرب لًثالثا حلاجة األ

لنبـي صـىل اهللا عليـه سـألت ا «:   ريض اهللا عنـه بـن مـسعوداهللاقال عبـد •
ــلم  ــل: وس ــز وج ــب إىل اهللا ع ــل أح ُّأي العم ــال  ?ُّ ــىل :  ق ــصالة ع ال
ــا ــال, وقته ــم أي: ق ــال ُّث ــر الوال: ? ق ـــُّب ــال, دينــــــــ ــم أي: ق ?  ُّث
 .» اجلهاد يف سبيل اهللا: قال

ـــلم • ـــه وس ـــول صـــىل اهللا علي ـــول الرس ـــرب يف رىض  «: ويق رىض ال
 .»  وسخط الرب يف سخط الوالد,الوالد

 .» الوالد أوسط أبواب اجلنة «: ًويقول أيضا •
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َّال سـيام بـر , َّوقد جعل الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم الـرب طريـق اجلنـة  •
ُفقــد قــال عليــه الــصالة والــسالم ملــن جــاء يريــد اجلهــاد , األم الوالــدة 

ُّوحيــك أحيــة أمــك «: معــه ٌ َّ وحيــك : قــال, نعــم يــا رســول اهللا: ? قــال  َ
 .» َّفثم اجلنةلها ْالزم رج

ُرغــم أنــف ثــم رغــم أنــف ثــم  «: وكــان عليــه الــصالة والــسالم يقــول • ُ
مـن أدرك أبويـه عنـد الكـرب : ? قـال مـن يـا رسـول اهللا :قيل , ُرغم أنف

 .» هام فلم يدخل اجلنةْيَلِأحدمها أو ك
فقــد , َّوهلــذا كــان الــسلف يعتــربون الــرب أفــضل طــرق اجلنــة وأرسعهــا •

أختـاف النـار أن  «: فقـال لـهريض اهللا عـنهام ر جاء أحـدهم إىل ابـن عمـ
 ,نعــم: قــال  ?وحتــب اجلنــة أن تــدخلها : قــال ,  نعــم: قــال  ? تــدخلها 

ــال ــال :ق ــداك? ق ــدي أمــي: ٌ حــي وال ــال, ِّعن ــوا: ق ــا ف ــو ألنــت هل هللا ل
 .» َّلتدخلن اجلنة ما اجتنبت الكبائر: وأطعمتها الطعام , الكالم

ــاس • ــن عب ــول اب ــويق ــرب «:  هامن ريض اهللا ع ــال أق ــم عم َإين ال أعل  إىل ً
 .» ِّاهللا عز وجل من بر الوالدة

دين وال سـيام لـد احلـرص عـىل األدب مـع الواـوقد كـان الـسلف شديـ •
 .األممع 

د اخللــق رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ملــا جاءتــه فاطمــة ِّفهــذا ســي •
ــسعدية ــاال ــعته  ريض اهللا عنه ــي أرض ــسها :  الت ــا رداءه وأجل ــسط هل ب

 .ليهع
: َّه نـاد أمـهـــــ إذا جـاء خيـرج مـن بيت ريض اهللا عنـهرةـوهذا أبو هريـ •

 وعليـك يـا بنـي: فتقـول , السالم عليـك يـا أمـاه ورمحـة اهللا وبركاتـه  «
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ــه ــسالم ورمحــة اهللا وبركات ــول ر, ال ــَفيق َمح ــي صــغريا ِكِ ــام ربيتن , ً اهللا ك
ًرمحك اهللا كام بررتني كبريا: فرتد عليه َ «. 

: هِّه عــىل األرض ويقــول ألمــَّمــد بــن املنكــدر كــان يــضع خــدوهــذا حم •
ِقومي ضعي قدمك عىل خدي َ. 

ــت يف ح • ــا دخل ــن احلــسن التميمــي رأ عقرب ــذا كهمــس ب ُوه ٍجــر يف ً
ــ ــت أم ــه, ه ِّبي ــا فلدغت ــده خلفه ــل ي ــك, فأدخ ــب يف ذل ــال,ُفعوت :  فق

 .خفت أن خترج عىل أمي فتلدغها
فعـال صـوته عـىل صـوهتا ,  فأجاهبـا ُهُّنادتـه أمـ: وهذا عبد اهللا بـن عـون •

 .فأعتق يف ذلك رقبتني: بعض اليشء
: وأنـه طريـق اجلنـة, َّلقد علم هؤالء الـسلف أن الـرب واجـب بالوالـدين •

ــوا  ــسلمون فاحرص ــا امل ــه أهي ــه , علي ــتكثروا من ــون , تواس ــذلك رج ب
 .فضل اهللا ورمحته

       
ــدين فقــد جــاء التحــذير : أهيــا املــسلمون  • ــالرب بالوال كــام جــاء األمــر ب

مــن العقــوق فقــد قــال الرســول صــىل اهللا , والوعيــد العنيــف الــشديد 
 .» وال مدمن مخر, وال عاق , َّال يدخل اجلنة منان  «: عليه وسلم

ــا • ــضاوق ــائر «: ًل أي ــأكرب الكب ــئكم ب ــاهللا : أال أنب ــوق , اإلرشاك ب وعق
 .» وشهادة الزور, الوالدين 

ــة  • ــائر املوجب ــن الكب ــدين م ــوق للوال ــىل أن العق ــامء ع ــع العل ــد أمج وق
 .عقابهأليم لسخط اهللا و
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 قـول أو فعـل أو قطيعـة: َّوالعقوق يشمل كـل مـا يـؤذي الوالـدين مـن  •
 . واألقوال األفعالأو بخل أو نحوها من قبائح

َّ وإعطاءمهـا حق, الوالـدين عظـيمَّفإن حـق • إال أن جيـده , ًهـام عـسري جـداَ
ــش ــد ًمملوكــا في ــه, وهــذا وضــع ال يكــان يتحقــق بــني وال ــم يعتق ُرتيه ث

 .وولده
ــو  • ــدين وإن عل ــشمل الوال ــرب ي ــي األجــداد واجلــدات فهــم يف ; وال يعن

 .حكم الوالد
يف الـــدنيا , سد عـــىل العـــاق أمـــرهُإن العقـــوق يفـــ: أهيـــا املـــسلمون  •

ب ُفهــذا جــريج رغــم فــضله وعبادتــه عاقبــه اهللا حــني مل جيــ, واآلخــرة
ُأمه حني دعته َّ. 

فهـذا عبـد اهللا , وقد كان الـسلف حيرصـون عـىل الـرب حتـى بعـد املـامت •
ــا لــصديق ريض اهللا عــنهام بــن عمــر ا ــه :عمــر يف ســفر ًيلقــى ابن  فيعطي

 .محاره وعاممته
ــسلمو • ــا امل ــه :نأهي ــتقم اهللا من ــن أن ين ــاق م ــد للع ــاء يف ,  الب ــد ج فق

َّ فوجــد رجــال كبــريا قــد علــيًأن أعرابيــا خــرج إىل حــ «: األخبــار  ً ق يف ً
وخلفــه ,  النهــارِّلــو يــستقي مــن بئــر عميقــة يف حــرد فيــه ًحــبالحلقــه 

ــه ــــــفأنك, شــاب يــرضبه بالــسوط ,  هــو أيب:ابـــفقــال الــش, ر علي
ُ أســكت فهكــذا كــان هــو  : الــشاب, فقــال ًال جــزاك اهللا خــريا: فقــال 

ــه  ــصنع بأبي ــده, ي ــوه بج ــصنع أب ــان ي ــذا ك ــن » وهك ــاهللا م ــوذ ب , نع
 .اخلذالن
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٣–אאא 

ــسان • ــه اإلن ــدم نظــام اجتامعــي عرف وهــو النظــام , نظــام األرسة هــو أق
 . عليه السالم َّالوحيد الذي أقرته الرشائع الساموية منذ آدم

ــل  • ــني رج ــرشوع ب ــحيح م ــد ص ــىل عق ــام األرسة ع ــوم نظ ــث يق حي
ــرأة ــم , وام ــاء ث ــن األبن ــصاحلة م ــة ال ــك الذري ــامر ذل ــن ث ــون م ويك
 .األحفاد

ــة • ــامت عظيم ــثالث مه ــدين يف األرسة ب ــاىل الوال ــف اهللا تع ــد كل , َّولق
 .عليها مدار صالح اإلنسان وفالحه يف الدنيا واآلخرة

ــة األوىل • ــل أصــو: املهم ــسؤولية نق ــدم ــاءل العقي , ة اإلســالمية إىل األبن
 .عليهاوتربيتهم 

ــة • ــة الثاني ــل أصــول األ: املهم ــسؤولية نق ــة م خــالق واآلداب االجتامعي
 .وضبط سلوكهم هبا, عليهاوتدريبهم  , األبناءإىل  العامة

ــة • ــة الثالث ــصلح : املهم ــا ي ــىل م ــاء ع ــدريب األبن ــيم وت ــسؤولية تعل ُم
ــهم ــحتهم ومعاش ــواهلم يف ص ــف , أح ــاةوكي ــذه احلي ــشون يف ه  ,يعي

 .ويقوموا بأنفسهم
مــن وســائل تربويــة لتحقيقهــا ومــن هلــا إن هــذه املهــامت الــثالث البــد  •

 :أمهها
 ليشاهدوا يف املربني التطبيق َّ ملحةاألبناء يف حاجةف, القدوة الصاحلة -١

 .ن هباولمبادئ والقيم التي يتحدثون عنها, والتي ينادالعميل ل
ُّباء واملربني عموما أيلن يكون لكالم اآل – ً معنى إذا مل يقرتن بالعمل ً

 . الواقعي والتطبيق
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ًإن كالمنــا مهــام كــان مجــيال وحــسنا فلــن يــؤثر يف أبنائنــا   − مهــام كررنــاه ً
ًيـصبح جـزءا مـن سـلوكنا اليـومي الـذي يمتـزج بأرواحنـا , وحتـى عليهم 
 .نعيش به

 ; وجيهــات متكــررةوت, إن املــريب القــدوة ال حيتــاج إىل مــواعظ كثــرية   −
 .فإن سلوكه الواقعي يكفي للرتبية والتأثري, لرتبية أبنائه

فإن اهللا حيب أن نعدل بني أبنائنا كام , العدل بني األبناء: ًومن الوسائل أيضا –٢
 .حيب أن نعدل بني أنفسنا

َّوكام حيب أحدنا الرب من مجيع أبنائه فالبد أن يعدل بينهم وال سيام يف  −
 .فقات, فإن ترك العدل يثري البغضاء يف النفوسنالعطايا وال

,  علـيهم ف باألبنـاء وعـدم القـسوة املفرطـةُّالتلطـ: ًومن الوسـائل أيـضا –٣
ــاء  ــدمات يف نفــوس األبن ــرتك ك ــسوة ي ــراط يف الق ــإن اإلف ــصعب, ف  وي

 . التخلص منهاًعليهم مستقبال
واحلرمان , لواهلجر الطوي,  الشديدة البدنيةالعقوبة: وتتمثل القسوة يف  −

 .وكذلك احلرمان من احلب والعطف واحلنان, من الطعام
 واحد ُّفكل, مراعاة تفاوت االستعدادات بني األبناء: ًومن الوسائل أيضا –٤

وانب اخللقية والعقلية واجلسمية, تشمل اجل, هُّمنهم له قدرة وطاقة ختص
 . بمعيار واحدفالبد من مراعاة هذا التفاوت يف تعاملنا معهم , فال نطالبهم

ومنهم السهل , فمن األبناء الذكي ومنهم الغبي ومنهم بني هذا وذاك −
لقوي ومنهم الضعيف ومنهم بني ومنهم ا,  بنيَومنهم الصعب ومنهم بني

 .ُّبني, فليسوا كلهم يف درجة واحدة
بـصورة  أن جتد اثنني ينطبق أحدمها عـىل اآلخـر  يف عامل اإلنسانال يمكن −

 ,ومـساعدة املتعثـر, فالبد من مراعاة هـذه الفـروق , وائمحتى التكاملة 
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 .والصرب عليه
بحيث ينشأ األبناء يف أرسة , االستقرار األرسي: ً أيضا ومن الوسائل –٥

 منهام بواجباته ُّيقوم كلو,  املناط به من األب واألم دورهٌمستقرة يامرس كل
 .الزوجية واألرسية

ضل مكــان يــشبع فيــه حاجتــه  أفــاالبــن جيــد ةيف األرسة املــستقر −
 .? فإذا فقد ذلك يف أرسته فأين جيده, للسعادة واألمن

ممارسة اآلباء لسلطتهم الرتبوية; فإن األبناء بالفطرة يف : ًومن الوسائل أيضا –٦
 .ويضبط سلوكهم, حاجة إىل من يقوم عليهم 

س فقد استقر يف نفو, وأفضل من يقوم هبذه املسؤولية الضابطة هم اآلباء −
 .ورمز احلنان والعطف لألم, األبناء أن رمز السلطة والقوة لألب

 فقدان حتصل بسبب األبناء التي يقع فيهالقد ثبت أن غالب االنحرافات  −
 .سلطة اآلباء يف البيوت

فهم يفتقرون , استغالل عاطفة األمومة يف تربية األبناء: ًومن الوسائل أيضا –٧
 .ليها يف حل مشكالهتمإيلجأون ًوكثريا ما , إىل عطفها وحناهنا

تغزو أبناءها يف عمق من خالل هذه العاطفة تستطيع األم الصاحلة أن  −
 .والقيم الفاضلة, فتبذر يف قلوهبم املعاين الصاحلة , همنفوس

 وما كانت ِهِّر وصالح كانت هدايته وصالحه بسبب أمِّوكم من عامل ومفك −
 .مه فيه من الفضائل واألخالق والقيُّتبث

 ومن النفس ,الدعاء الصادق من القلب اخلاشع: من أهم الوسائللعل و –٨
K ربَّنا هْب لَنا ِمْن أَْزواِجنا وذُريَّاِتنا قُرَّةَ أَْعيٍن:املشفقة عىل األبناء 
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 J اءعالد ِميعس ةً ِإنَّكبيَّةً طَيذُر ْنكْب ِلي ِمن لَّده بر .  

 J  عقَبَّلْ دتا وبَّنيَِّتي رِمن ذُرالصَّالَِة و ِقيملِْني ماْجع باءر K 

        

ــسلمون  • ــا امل ــسهم: أهي ــاء أنف ــسأل اآلب ــد أن ي ــم الب ــؤال مه ــن : س م
 .? باء عنهااملسؤول عن تربية األبناء إذا ختىل اآل

ــة  • ــد حــد الرعاي ــون أن مــسؤوليتهم تنتهــي عن ــاء يظن ــا مــن اآلب ِّإن مجع ً
ــة ــصحية والتعليمي ــة وال ــذلك فلمــن, البدني ــر ك ــان األم ــإذا ك ــرتك ف  ي

 .? اآلباء مسؤولية الرتبية
 ُّبتعثرهـاهل يرتك اآلباء مـسؤولية الرتبيـة للمدرسـة التـي شـهد الواقـع  •

ــل ــىليف نق ــالب ع ــدريب الط ــسط  وت ــة أب ــيم اخللقي ــصار , الق وانح
 .دورها يف نقل املعلومات

ــرص دوره يف أداء  • ــذي انح ــسجد ال ــة للم ــسؤولية الرتبي ــى م ــل تعط ُه
 .ر يف أعامل الصيانة والنظافةَّوقد تعث, ُثم تغلق أبوابه, الصالة

َّهـــل تعطـــى مـــسؤولية الرتبيـــة للمجتمـــع الـــذي عـــج باملخـــدرات  • ُ
ــــالني واللــــصوص, واخلمــــور ــــسولنيوامل, واملحت , خــــادعني واملت

 .والضائعني من الساقطني والساقطات
ُأم هــل تعطــى مــسؤولية الرتبيــة لوســائل اإلعــالم التــي تكفلــت  نيابــة  •

ــا  ــن داخله ــة م ــيم األم ــداء يف حتط ــن األع ــصورة ؛ع ــرش ال ــني تن  ح
 .والفكرة الضالة, والتمثيلية الساقطة, واألغنية املاجنة, العارية

ــ • ــاء م ــن يعطــي اآلب ــإىل م ــةُف ــذات  سؤولية الرتبي ــوا بفل ــن يوكل ُ? إىل م
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 . ?أي جريمة يامرسها اآلباء حني يتخلون عن الرتبية, أكبادهم
 يـريبلـن  «ُإن من احلقـائق الكـرب التـي البـد أن يـوقن هبـا اآلبـاء أنـه  •

ــاء ــريُكَأبن ــسكم.  »مُكُم غ ــانظروا ألنف واهللا ســائلكم عــام اســرتعاكم , ف
 .تعان وال حول وال قوة إال باهللاواهللا املس, عتمَّحفظتم أم ضي
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٤–אאאא 

َّإن مــن املــسلم بــه أن اإلنــسان الــذي كرمــه اهللا خيتلــف عــن احليــوان يف  • َّ
 .ونظام حياته, جاتهوحا, نشأته

ــياء • ــوان يف أش ــسان واحلي ــني اإلن ــشابه ب ــان الت ــئن ك ــرية ول ــإن ,  كث ف
 . يف غاية الضخامةهاماالختالف بين

ــة  • ــالغرائز املركب ــه احليــوان إىل مــصاحله ب ففــي الوقــت الــذي يتوجــه في
 .يعجز اإلنسان عن القيام بمصاحله إال بالرتبية والتهذيب: فيه

 حيتـاج إىل رعايـة إال الـيشء اليـسري حتـى ينطلـق ففي احليوانـات مـن ال •
ًوفيهـا مـن ال حيتـاج إىل رعايـة أصـال قـد , ً معتمـدا عـىل نفـسهيف احلياة

 . هتديه بأمر اهللا تعاىلاكتفى بغرائزه
ُفهـل يوجـد مـن بـني األطفـال مـن ,  انــ عامل اإلنـسمنولكن أين هذا  •

 .? ًال حيتاج إىل رعاية أصال كحال احليوان
ًجلنني لـو تـرك بعـد والدتـه زمنـا يـسريا دون رعايـة هللـكإن ا • ً يف حـني , ُ

ِّيوجد من احليوان من خيرج من بطن أم  . يسري ويأكلِهُ
تدريبـه عـىل بعـض عنـد تعليمـه وولئن كانت حاجـات اإلنـسان تنتهـي  •

ــضاء احلاجــة ــرشاب وق ــام وال ــارات كالطع ــة : امله ــر يف غاي لكــان األم
 .السهولة

ــ • ــة ت ــرإال أن احلقيق ــن جم ــري م ــرب بكث ــسان أك د َّشري إىل أن حاجــات اإلن
بة ِّفــإن الشخــصية اإلنــسانية متــشع, الطعــام والــرشاب وقــضاء احلاجــة

 . , متنوعة احلاجاتاجلوانب
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َّ عــز هَّ يعــرف مــن خالهلــا ربــ , فاإلنــسان يف حاجــة إىل الرتبيــة اإليامنيــة •
عتقـاده  جيـب عليـه اويعـرف مـا, ويعتقد فيه العقيـدة الـصحيحة, َّوجل

 .من أصول الدين, وأسس العقيدة
 إال وقـد عـرف مـن العقيـدة مـا ال جيـوز  احللـمفال جيوز للطفل أن يبلغ •

ونحــو , والغيــب  واملالئكــة والبعــثخــرب اهللا والرســل : اجلهــل بــه مــن
 .ذلك من أصول االعتقاد

 وإرشاق ,لتزكيــة نفــسه, ًواإلنــسان أيــضا يف حاجــة إىل الرتبيــة الروحيــة •
كالـصالة والـصيام واحلـج , يعـرف العبـادات وآداهبـا وسـننها  فروحة,

 .والذكر ونحوها
ـــة • ـــة األخالقي ـــة إىل الرتبي ـــضا يف حاج ـــو أي ـــت ;ًوه ـــصالح ح لي ىل ب

 .ويتجنب قبيحها, األخالق
ــة  • ــو يف حاج ــة إفه ــالص واألمان ــصدق واإلخ ــىل ال ــدرب ع ىل أن يت

 والغـش كام أنـه يف حاجـة إىل الـتخلص مـن الكـذب واخليانـة, ونحوها
 .ونحوها

ــضا يف حاجــة إىل الرتبي • ــسان أي ـــًواإلن ــدرب عــىل , ةـــة اجلــسميـــ فيت
 .وحيذر مما يفسده, ُما يصلح بدنه من الطعام والرشاب والرياضة

ــرشاب  • ــام وال ــة اجلــسمية احلــالل مــن الطع فيعــرف مــن خــالل الرتبي
 .ويعرف يف اجلانب اآلخر احلرام منه فيجتنبه, فيقبل عليه

ــ • فيعــرف احلــالل واحلــرام , سان يف حاجــة إىل الرتبيــة االقتــصادية واإلن
ًويتـدرب عـىل العمـل واإلنتـاج; ليـصبح عـضوا , يف الكسب واإلنفـاق

ًصاحلا منتجا يف املجتمع ًوليس فقط عنرصا مستهلكا, ً ً. 
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 َّيتميــز هبــا إن هــذه اجلوانــب الرتبويــة األساســية التــي  :أهيــا املــسلمون •
ــوان ال ــن احلي ــسان ع ــن اإلن ــسان إال م ــا اإلن ــصل عليه ــن أن حي  يمك

التـي تبـدأ بـاألرسة وتنتهـي بجميـع مؤسـسات املجتمـع , خالل الرتبية
 . ونحوهاكاملدرسة ووسائل اإلعالم واملسجد والنادي: الرتبوية 

ــة يف املجتمــع مكلُّفكــل • ــَّ مؤســسة تربوي ــا ٌةَف ــوم بواجبه ــأن تق ــا ب ً رشع
ــئة ــاه الناش ــوي جت ــد, الرتب ــال تق ــمِّف ــصلحهم م هل ــا ي ــذ,  إال م ب ِّوهي

 .أخالقهم
ــع  • ــسات املجتم ــب مؤس ــديد يف غال ــصري ش ــشهد بتق ــع ي إال أن الواق

 . ومؤامرة عىل أبناء املسلمنيخيانة إىل  بقوةُتلمح, الرتبوية
ــا  • ــي قامــت , فهــذا العــامل اإلســالمي أمامن ــة الت ــأين املؤســسة الرتبوي ف

 . ?واكتمل فيها جهد الرتبية, بواجبها خري قيام
وإذا , ذا نظـرت إليـه مـأل عينـكإ الـذي  ,أين املريب املكتمـل الشخـصية •

 . ?وإذا عارشته مأل نفسك, استمعت إليه مأل رأسك
ــصة  • ــسة احلري ــع املؤس ــون يف املجتم ــد يك ــم ق ــصالح , نع ــريب ال , وامل

 . ?ولكن كم هو حجمهم الذي يمكن أن يؤثر وينتج
ربني البـد أن يـنعكس عــىل إن هـذا الـنقص الرتبـوي يف املؤســسات واملـ •

 . املعارصوهذا ما نشاهده يف واقعنا, نشئنا بالنقص واخللل
, فهــذه االنحرافــات الــسلوكية عنــد الــنشء اجلديــد مــن العقــوق •

ــدرات ــاطي املخ ــرسقة, وتع ــا, وال ــا , والزن ــال ُّكلوغريه ــن إمه ــا م ه
 .الرتبية الصاحلة
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ــهُّولــيقم كــل, فــاتقوا اهللا أهيــا النــاس • ــا بواجب ُّكــم راع وكلُّلُفك,  من كــم ٍ
 .ٌمسؤول عن رعيته

        

وال حييـون , إن األطفـال ال ينمـون كـام تنمـو األشـجار: أهيا املـسلمون  •
ــا احليوانــات فهــم َّأوجــدهم اهللا وكل, فَّ مكلــٌوإنــام هــم خلــق, كــام حتي

فالبـد مـن , واخلالفـة يف األرض بعامرهتـا عـىل مـنهج اهللا تعـاىل, بعبادته
إعدادهم هلذه املهمة الكرب. 

 مؤســسات املجتمــع الرتبويــة هــي إعــداد املــسلم ِّإن املهمــة األوىل لكــل •
 .النافع ألمته, وعقله, وأخالقه, عقيدته: الصالح يف , الصالح

ــر  • ــساتنافلننظ ــسنا ويف مؤس ــن يف أنف ــرض خ, نح ــَطَطُولنع ــا َن ا وبراجمن
 .ولنقف عىل اخللل ثم لنصلحه,  الرتبوي عىل منهج اإلسالم

فلـن : صـادقني يف رغبتنـا يف اإلصـالح, حـاء مـع أنفـسناُوما مل نكن رص •
 . فارغة ثمرة جلهود دعائية إعالميةَّنتوقع أي

ْإن أقــل مــا جي • الــرب :  الــصاحلة ألبنائــه هــو تــهنيــه األب الــصادق يف تربيَّ
وأمـا املعلـم الـصالح فإنـه جينـي مـن , والـدعاء بعـد املـامت, من األبناء

 مـا يقـوم بـه الطالـب مـن عمـل َّفـإن كـل; تربيته للطالب عظيم الثواب 
 .ًما دام كان سببا فيه, صالح يسجل له يف صحائفه 

 اهللا أن وادعــوا, واحرصــوا عــىل أوالدكــم, فــاتقوا اهللا أهيــا النــاس  •
 .وملجتمعاهتم صاحلني طيبني, جيعلهم قرة عني لكم 
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٥–אא 

ُ أحد أن خري مـا يـرزق بـه العبـد بعـد اإليـامن بـاهللاُّال يشك • َّ ُو حـسن هـ: ٌ
 .وثمرة جماهدة املتقني, فهو شطر الدين, اخللق

َّوال شــك أيــضا أن أقــبح مــا يتلــب • س بــه اإلنــسان بعــد الــرشك والعيــاذ ً
 .وقبيح السلوك, سوء اخللق: باهللا هو

ًولئن كانـت األخـالق احلـسنة أبوابـا مفتوحـة إىل اجلنـة • فـإن األخـالق , ً
 .ٌالسيئة أبواب مفتوحة إىل النار

ـــإن األخ • ــسيئـ ــيةـــالق ال ــوب ه ــراض القل ــوس,  أم ــقام النف , وأس
 .من مرض البدنبكثري وال شك أن مرض القلب أعظم وأخطر 

وأمـا غايـة مـرض القلـب فـوات , وذلك ألن غاية مرض البـدن املـوت •
 .من هالك البدنبمراحل وهذا أعظم , حظوظ اآلخرة

سـوء «: قـال?  ُوهلذا ملا سئل الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن الـشؤم •
ُما خري ما أعطي العبد? قال«: ُوسئل, »اخللق  .»ٌخلق حسن: ُ

ُوهلذا كان حـسن اخللـق  •  علـيهم الـصالة اء اهللا تعـاىلـً الزمـة ألنبيـًصـفةُْ
ــسالم  ــى بلغــت كامهل, وال ـــحت ـــ ــدـا املطل  صــىل اهللا ق يف شــخص حمم

 . لى خلٍُق عِظيٍموِإنَّك لَع , عليه وسلم 
ُحــسن اخللــق قــسامن: أهيــا املــسلمون  • وهــو أن يــرىض , مــع اهللا: األول, ُ

 وقـدر ,فـال يـسخط عـىل قـضاء قـضاه,  حـالِّه عـىل كـلِّالعبد عـن ربـ
 . واحلمد مع دوام الشكر,َّقدره

ًعـروف قـوال وفعـالومجـاع ذلـك بـذل امل, فهو مـع النـاس: وأما الثاين • ً ,
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ً األذ قوال وفعالُّوكف ً. 
ــول • ــول الرس ــلم يق ــه وس ــق صــىل اهللا علي ــضل حــسن اخلل إن  «:  يف ف

 .» ُاملؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
َّوأما حقيقة حسن اخللـق مـع النـاس فقـد عـرب عنهـا الرسـول  • صـىل اهللا ُ

ــه وســلم    ,مــن حرمــكُوتعطــي , أن تــصل مــن قطعــك  «: فقــالعلي
 .ُأن حتسن ملن أساء إليك: َّوما أشد هذه  , »  عمن ظلمكَوتعفو

 , وبـذل النـد ,بـسط الوجـه: ُحـسن اخللـق«: ويقول احلسن البـرصي •
ُّوكف األذ «. 

ــسلمون • ــا امل ــرية :أهي ــق كث ــات حــسن اخلل , إال أن أوضــحها, ُ إن عالم
 .من الناسالصرب عىل األذ : هاَّوأشد, وأعالها

, فيقابــل  عــن نفــسه األذ مــن اآلخــرين َّ أنــه يــستطيع أن يــردبمعنــى •
ــاءة ,  ــاءة باإلس ــلاإلس ــه يتحم ــمولكن ــه اهللا أذاه ــىل ,  لوج ــرد ع وال ي

 .املسيئ
ثـم يرفـع , ُويؤذونـه, فهذا الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم يـرضبه قومـه •

ــم ــدعو هل ــه ي ــون«: يدي ــإهنم ال يعلم ــومي ف ــر لق ــم اغف ــان »الله , وك
ــدع ــدوره أن ي ــصالة َوبمق ــه ال ــه علي ــسه , ولكن ــريد عــن نف ــيهم, ف ُّ عل
 . عىل األذوالسالم خيتار الصرب

, فـال يعاتبـه, حتـى يـؤثر يف صـفحة عنقـه, وجيذبه األعـرايب مـن ردائـه •
 .كرمهُعطيه ويُوي, بل يلتفت إليه وهو يبتسم

هــي :  فيقــول ريض اهللا عنــهم عــىل عمــر بــن اخلطــابــــويــدخل أحده •
ــا  ــن اخلطــاباي ــو , ب ــا تف ــدلُاهللا م ــا بالع ــا اجلــزل وال حتكــم فين , عطين
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 . , حني علم أنه من اجلاهلنيفيرتكه عمر وال يرد عليه بكلمة
,  شـواءدخلت جارية لقيس بـن عاصـم ويف يـدها طبـق فيـه نـار وعليـه •

ــا  ــسقط منه ــق ف ــلالطب ــىل طف ــامتٍع ــيس ف ــةُفد,  لق ــشت اجلاري  , ه
:  قـال مـن الفـزعا مـا هبـٌ قـيس فلـام رأوخافت عـىل نفـسها العقـاب,

 .»  لوجه اهللاٌأنت حرة, ال روع عليك«
ــا ُرو • ــه ًوي أن علي ــه ريض اهللا عن ــا ل ــا غالم ــهًدع ــم جيب ــرآه فل ــام ف , فق

فـام محلـك :  قـال  ,  بـىل :? قـال أمـا تـسمع يـا غـالم«: ًمضطجعا فقال
  ِمــضا:  فقــال , أمنــت عقوبتــك فتكاســلت:  قــال ? عــىل تــرك إجــابتي

 .» هللا تعاىلٌفأنت حر 
رح عليـه رمـاد, ُ بـني البيـوت فطـقةِّ ضيــ أبـو عـثامن احلـريي بطريـقَّمر •

ًنــزل عــن دابتــه وســجد هللا شــكرا, وأخــذ يــنفض الرمــاد عــن ثيابــه, ف
ــاتبهم ــه أال تع ــل ل ــال ?فقي ــص«:  فق ــار ف ــستحق الن ــن ي ولح عــىل ُإن م

 .»  له أن يغضبْجيزالرماد مل 
ــاس, أن رجــال • ــن الن ــب صــربه عــىل األذ م ــن عجائ ــار أراد ًوم  اختب

, ثـم دعـاه مـرة ه, فمـىضَّقه فدعاه إىل منزلـه فلـام جـاء أبـو عـثامن ردُلُخ
 ــاء رد, أخــر ــام ج ــذا  هَّفل ــه , وهك ــل ب ــثامن عــىل يفع ــو ع ــا, وأب ًثالث

ــذر ــام الرجــل واعت ــه صــربه, فق ــه  إلي ــام , وأخــربه أن ــربه كــان إن يف خيت
لـب, إن ُإن الـذي رأيـت منـي هـو خلـق الك «: فقال أبـو عـثامنصربه , 

ـــالكل ـــُب إذا دعـ ـــُ, وإذا زج أجــاب َيـ ـــر انزجـ ـــيق , »رـ ــك ـ ول ذل
 .ًتواضعا منه − رمحه اهللا –

ــع األحنــف  • ــشتمه, أخــذ أحــدهم يتب ــيس وي ــن ق ــرد وب  األحنــف ال ي
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  يفَيــا هــذا إن بقــي « :ُعليــه, حتــى إذا قربــا مــن حــي األحنــف قــال لــه
   .»ؤذونككي ال يسمعك بعض سفهاء احلي في, نفسك يشء فقله 

ه ٌلـه , فجـاء لـص فانتـشلها منـ ٌفيهـا مـالة َّفقيه مـن الفـضالء معـه رص •
, لــيس ذلــك  َفأخــذ الفقيــه الفاضــل جيــري وراءه اْخلــسة , وهــرب هبــ

ــذنب ــع يف ال ــى ال يق ــه حت ــا ل ــال , ولكــن ليهبه , فأخــذ  الســرتداد امل
 .»  قل قبلتإياها قد وهبتك «: له يقول 

ــهً عليــه يومــاينــاردغــضبت امــرأة مالــك بــن  • ــا مرائــي, «:  فقالــت ل  ي
 .» ه أهل البرصةَّيا هذه وجدت اسمي الذي أضل: فقال

ــان ليح • ــك ــاد احلــارثي ــن زي ــه ,  غــالم ســوء يي ب ــل ل ــ«: فقي , سكهُمل مت
 .» لم عليهِ احلُمَّأتعل: فقال

َّجــل ولــئن كــان هــذا صــرب املخلــوق, فــإن صــرب اهللا : أهيــا املــسلمون  •
ــال  ــيموع ــصوره ,  اليم, يشء عظ ــدُّكــن ت ــيس أح ــنٌ فل  اهللا,  أصــرب م

 .ويعافيهم يرزقهم مع ذلك, وسبونه عون له الولد, ويَّيد
        

 عــسري, ٌمــرفس أإن الوقــوف عــىل عيــوب الــن: أهيــا اإلخــوة املــسلمون  •
ــا ــه وأصــعب عالجه ــا وأعــرس من ــن عيوهب ــصها م , وإذا أراد اهللا  وختلي

 .صالحهاإوأعانه عىل , فه عيوبه َّعر:ًبعبد خريا 
ـــدون أن يعرفوهـــا,  • ـــوهبم, وال يري ـــون عي ـــاس جيهل ـــع الن  إال أن واق

 ريض ان عمــر بــن اخلطــابوكــولــيس عنــدهم اســتعداد إلصــالحها, 
ــه ــة وســلاهللا عن ــسأل حذيف ــاريس ام ي ــنهن الف ــه امريض اهللا ع  عــن عيوب
 .ليصلحها
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 حتـت قـدمنا لـشكرناه, ٍهَّ عـىل عقـرب يف مالبـسنا, أو حيـٌهنـا أحـدَّلو نب •
, مــع أن العيــوب  ولزجرنـاه فينـا لعاتبنــاهخلقــي هنــا عـىل عيــب َّولـو نب

 .من العقارب واحلياتعلينا يف ديننا ودنيانا ً رضرا ُّقية أشدُلُاخل
ــسلم املجا • ــني حاســد إن امل ــني شخــصني, ب ــوم ب ــسه يعــيش الي هــد لنف

ُ يــر مــا لــيس بعيــب عيبــا, وبــني صــديق مــٍضِرغــُم فــي عنــه ُ خيٍداهنً
 .عيوبه

: فيان الثـوريـــ قـال س, فقـدري وشـاق ــس أمـر عـســـإن معاجلة النف •
َّما عاجلت شيئا أشد «  .» َّنفيس, مرة يل مرة عيلمن  َّ عيلً
ــ • ــدُس ــصري داء  «: ئل اجلني ــى ي ــنفس دواءمت ــاَال ــال  ه ــت  :? ق إذا خالف

 بلغـوا مـن الرفعـة واملكانـةمـا   ,وهلـذا مـا بلـغ الفـضالء» النفس هواها
إال بمخالفة اهلو. 

هــدنا ألحــسن األخــالق ال هيــد ألحــسنها إال أنــت, وأرصف االلهــم  •
 .ف عنا سيئها إال أنترصعنا سيئها ال ي
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٦–אאאאא 

ــال  • ــه, ف ــا بطبع ــون اجتامعي ــىل أن يك ــسان ع ــر اإلن ًفط ــسه يف ُ ــوم بنف يق
 .ُمفاسده, حتى يتعاون معه غريه حتقيق مصاحله, ودفع

ــل • ــا يف ك ــو نظرن ــؤِّول ــاة ش ــا–ون احلي ــا وحقريه ــدنا أن – عظيمه  لوج
 . عىل حتقيقها أمر رضوري ال بد منه بني الناسالتعاون

ُه ومركوبـــُفهـــذا طعـــام اإلنـــسان ورشابـــه ودواؤه ومنزلـــ • ُه ولباســـُ  ُهُ
 . ذلك ال يمكن أن يتحقق له إال بتعاون اآلخرينُّ, كلُهُومعامالت

 الطاقـة التـي حيتاجهـل كـم حجـم اجلهـد واَّ أن تتخيـ أخي املـسلم ولك •
 مـن ملـك األرض الزراعيـة ًاإلنسان لـو انفـرد بـصناعة طعامـه, ابتـداء

 .مرحلة جتهيز الطعام لألكل حتى 
ــك أن  • ــتول ــسان َّتخي ــرد اإلن ــو انف ــب ل ل ــه, فيكــون طبي ــصناعة دوائ ب

 ذلـك مـستحيل, ُّنفسه, يعرف الـدواء, ويـصنعه, ويعـالج نفـسه, وكـل
 . يف غاية الصعوبة والعنتال يمكن حدوثه, ولو أمكن لكان

ــق الفطــري,  • ــذا املنطل ــن ه ــرضوريةووم ــاس َّســخ: احلاجــة ال ر اهللا الن
ٌبعضهم لـبعض, وربـط حاجـاهتم فـيام بيـنهم, فـال يكـاد يـستغني أحـد 
ــائع,  ــاج إىل الب ــشرتي حمت ــشرتي, وامل ــاج للم ــائع حمت ــد, فالب ــن أح ع

ــب,  ــاج إىل الطبي ــريض حمت ــريض, واوامل ــاج إىل امل ــب حمت خلــادم والطبي
 .حمتاج إىل سيده, والسيد حمتاج إىل خادمه

نْحـن قَـسْمنا بْيـنهم مَِّعيـشتهْم ِفـي          :وصدق اهللا تعـاىل إذ يقـول •
الْحياِة الدْنيا ورفَْعنا بْعضهْم فَـْوق بْعـٍض درجـاٍت ِليتَِّخـذَ بْعـضهم              
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ــْخِريابْعــضا  س،َّأي ليــستخدم بعــضهم بعــضا بــام أودعــه ووز عــه ً
ــدور  ــاة ي ــدوالب احلي ــضائل, ف ــدرات والف ــب والق ــن املواه ــنهم م بي
بـــاجلميع األقويـــاء والـــضعفاء, واألغنيـــاء والفقـــراء, والعلـــامء 

ــر  ــوع يف املواهــب لتعم ــاوت والتن ــن التف ــد م ــال ب ــالء, ف ــاة واجله احلي
 .وتستمر

ــسلمون  • ــا امل ــاس : أهي ــة الن ــري يف حاج ــل الفط ــذا األص ــرر ه إذا تق
, تقــرر معــه وجــوب التعــاون عــىل الــرب والتقــو: بعــضهم إىل بعــض

 مــا مــن شــأنه جلــب املــصلحة لإلنــسان, ودفــع املــرضة عنــه, يف ِّوكــل
 . من احلدودَّضوء ما أباح اهللا تعاىل, وحد

وتعـاونواْ علَـى    :نني بالتعـاون عـىل اخلـريًيقول اهللا تعاىل آمـرا املـؤم •
 K الْرب والتَّقْوى والَ تعاونواْ علَى اِإلثِْم والْعْدواِن

ىل  النــاس إىل اهللا تعــاُّأحــب «: صــىل اهللا عليــه وســلم ويقــول الرســول •
ــاس, وأحــبُأنفع ــم للن ــه عــىل ُّه ــامل إىل اهللا تعــاىل رسور تدخل ٌ األع

ــه  ــرح عن ــا, أو تط ــه دين ــيض عن ــة, أو تق ــه كرب ــشف عن ــسلم, أو تك ًامل
ــع أخ ــيش م ــا, وألن أم ٍجوع ــبً ــة أح ــف يف َّ إيلُّ يف حاج ــن أن أعتك  م

  . » هذا املسجد
  , » خيـهدام يف حاجـة أة العبـد مـاال يـزال اهللا يف حاجـ «: ًاـويقول أيـض •

ن كالبنيــان يــشد ـــــــاملــؤمن للمؤم «: صــىل اهللا عليــه وســلم ويقــول
  .» ًبعضه بعضا

ــلم وحكــى الرســول  • ــه وس ــصــىل اهللا علي ــان ي ُرجــال ك ــاس, ً داين الن
نظـار املعـرس, فقـال اهللا إفيـأمرهم بالتيـرس عـىل املـورس, وه لـَّويبعث عام

ذا جـزاء باملثـل, وهـ  ,» جتـاوزوا عـن عبـدي: أنا أحق بذا منـك«: تعاىل
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ــه ــن إخوان ــاوز ع ــيهم فحــني جت ــرس عل ــه: َّ , وي ــاوز اهللا عن ــرس جت َّ , وي
ً, واجلزاء من جنس العمل, إن خريا فخري, وإن رشا فرشعليه ً. 

فـوهم ِّال تكل «: دميف شـأن اخلـ صـىل اهللا عليـه وسـلمويقول الرسـول  •
ُكلفتموهم, فإن مُهُما يغلب ُ ُ   .»أعينوهم  فَّ

سلم حـني ينحـرف عـن احلـق فـيظلم, فـإن التعـاون معـهبل وحتـى املـ •
ً انـــرص أخـــاك ظاملـــا أو «: , ويف احلـــديث مـه عـــن الظلـــِّقـــائم يف رد ُ

  .» ًمظلوما
صـور التعـاون بـني املـسلمني  مـن ةولقد كان عهد النبـوة املبـارك صـور •

ــصعب  ــاراتكري ــاون ه ــن التع ــنهم م ــام بي ــصار ق ــاجرون واألن , فامله
 .األعامل واألموال وتوارثواوالتآخي حتى تناصفوا 

ــزاد • ــدوا ال ــصحابة إذا فق ــن ال ــعريون م ــان األش ــي : وك ــا بق ــوا م مجع
, حتــى  عــوه بالــسويةَّ, ثــم توز عنــدهم مــن الطعــام وجعلــوه يف ثــوب

هـم «: فقـال, هـذا صـىل اهللا عليـه وسـلم لـصنيعهم امتدحهم الرسـول 
  .»مني وأنا منهم

ــىل • ــول ص ــان الرس ــلم إذا أوك ــه وس ــاحب  اهللا علي ــسائل أو ص ــاه ال ت
 اهللا عــىل لــسان رســوله َوليقــيض, روا ـُاشــفعوا فلتؤجــ «: احلاجــة قــال

  .» ما شاء
 قـدره يعـود املـريض, ةعـىل جاللـصـىل اهللا عليـه وسـلم وكان الرسول  •

 .ُيب الدعوة, وخيدم أهله, ويعني أصحابهُويشهد اجلنازة, وجي
يف  وســـلمصـــىل اهللا عليـــهوكـــان الـــصحابة عـــىل هنـــج رســـول اهللا  •

ٌكـان لـه ديـن عـىل رجـل, فقـال ريض اهللا عنـه  ةفهذا أبـو قتـاد, التعاون
ــادُ إين م:الرجــل ــو قت آهللا, فقــال :  فقــال الرجــل ? آهللا :ةعــرس, فقــال أب
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 هَّمـن رس «: يقـول صـىل اهللا عليـه وسـلم سـمعت رسـول اهللا : قتادهأبو 
ــِّ ينجأن و يــضع أ, س عــن معــرس ِّه اهللا مــن كــرب يــوم القيامــة فليــنفـي
 .ف عليهَّ , وخفثم وضع عنه  ,» عنه

ــابعي عطــاء بــن • ــاح أيبيقــول الت ــ «:  رب دوا إخــوانكم بعــد ثــالث, َّتفق
ا ْنــسو, أو مــشاغيل فــأعينوهم, أو كــانوا هموفــإن كــانوا مــرىض فعــود

  .» روهمِّفذك
تفلحـوا : تعـاونوا عـىل الـرب والتقـو وبـاهللا, أهيـا املـسلمون فاستعينوا  •

 .خرةيف الدنيا واآل
        

وكام جـاء األمـر بالتعـاون عـىل الـرب والتقـو فقـد جـاء : أهيا املسلمون  •
إن «: النهي الـشديد عـن التعـاون عـىل اإلثـم والعـدوان, ففـي احلـديث

ناس مفاتيح للخـري مغـاليق للـرش, وإن مـن النـاس مفـاتيح للـرش من ال
 مفـاتيح اخلـري عـىل يديـه, وويـل  اهللاَُمغاليق للخـري, فطـوبى ملـن جعـل

مــن  «: ً ويف احلــديث أيــضا  ,» ملــن جعــل اهللا مفــاتيح الــرش عــىل يديــه
  .» أعان عىل خصومة بظلم مل يزل يف سخط اهللا حتى ينزع

ــال الرســول  • ــه وســلم اهللا عىلصــوق ــاون عــىل لي ــة التع ــذاء يف حرم إي
ــسلم ــل األرض  «: امل ــسامء وأه ــل ال ــو أن أه ــؤمن , ل ــرتكوا يف دم م اش

  .» هم اهللا يف النارَّألكب
 فقــتلهم ,تعــاون ســبعة عــىل قتــل رجــلريض اهللا عنــه ويف زمــن عمــر  •

  .» ً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعالو متاأل«: ًعمر مجيعا وقال
  طـرقإغـالق: ُاملـصائب التـي ابـتيل هبـا املـسلمون اليـومإن من أعظـم  •

ــريي  ــل اخل ــ, العم ــهوالت ــ,ضييق علي ــن َّ بحج ــاب, فم ــل اإلره ة متوي
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ــساكني ــامى,للم ــراء, واليت ــيهم ,  والفق ــوم عل ــن يق ــل ? م  , واألرام
 ُّويسد حاجاهتم إذا مل يقم بذلك املسلمون ?

ــ • ــي ي ــت الت ــي الوق ــة َّضيُفف ــات اخلريي ــالميةاإلســق عــىل اجلمعي رتك ُ ي
ــنظامت  ــان للم ــصرييةالعن ــلالتن ــشبوهة يف العم ــود  دون وامل ــإىل  قي , ف

 .قوة إال باهللا ال وال حول و,  حالنا اهللا نشكو
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٧–אאא 

ــسل • ــة, وت ــامل اإلســالمي ضــغوطا دولي ــيش الع ُّيع ــا ً ًطا عاملي ــي إىل , ً يرم
 .اجتامعية واقتصادية وسياسية شاملة: اتُّتغري

ًا كبــريا مــن االهتاممــات الدوليــة الراميــة إىل ءوحتتــل قــضايا املــرأة جــز • ً
 .حمور احلياة االجتامعية:  باعتبار أن املرأة هي  ,ري االجتامعييالتغ

ـــ اجتامعُّ تغــريَّقــد أدرك الغــرب أن أيول • ــسلمة ــ ــرأة امل ــاول امل ي ال يتن
 ًري ال يثمـر شـيئا, وهلـذا زاد االهـتامم بـاملرأةيـفإنـه تغ − بصورة خاصة –

 .وقضاياها يف هذا الوقت
ــالمي  • ــصور اإلس ــرأة يف الت ــصائص امل ــت أن خ ــد ثب ــام , ولق واألحك

ــا  ــرب يف وجــه التغ: اخلاصــة هب ــة ك ــتقــف عقب ــذي الجتامعــي ري اي ال
 .ينشده الغرب, ويسعى إليه

و اململكــة العربيــة الــسعودية دولــة مــن دول العــامل, تعــيش فيــه,  •
أن تعــيش خــارج هلــا , وال يمكــن بــه وتتــأثر فيــه وتتفاعــل معــه, تــؤثر 

 .هذا العامل
ًوهلذا فقد واجهـت اململكـة جـزءا كبـريا مـن الـضغوط الدوليـة الراميـة  • ً

نمــط احليــاة االجتامعيــة عودية, وبالتــايل تغيــري لتغيــري وضــع املــرأة الــس
  .ككل

 مـع آمـال بعـض يف اخلـارجًولألسف كثريا مـا تلتقـي أهـداف األعـداء  •
ـــة يف  ـــة املنحل ـــات االجتامعي ـــداخلالفئ ـــال ال ـــري ب ـــشدون التغي , فين

 .ضوابط, وال حدود
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• أن األمــة اإلســالمية حــني تنــاقش أي قــضية  :إن مــن احلقــائق الكــرب 
ــضاي ــن الق ــراغ, م ــن ف ــق م ــا ال تنطل ــدها ا فإهن ــن عقائ ــق م ــام تنطل وإن

 .وثوابتها, وقيمها وأخالقها
ــادين  • ــع مي ــة ضــخمة يف مجي ــروة علمي ــة جيــد ث ــراث األم ــاظر يف ت والن

ــت ــد انطلق ــسانية, ق ــاة اإلن ــة – احلي ــنة − يف اجلمل ــاب اهللا وس ــن كت  م
 . اهللا عليه وسلمىلصرسوله 

 ِّ ونـسائها مئـات الـسنني يف ظـل اإلسـالمية برجاهلـاولقد عاشـت األمـة •
ــه مــن الرجــ ــع هبــا , قــرمحــة رشيعتهــا, لكــل حقوق ــساء يتمت د ال والن

 .هاَّقررها اهللا تعاىل, ومنحهم إيا
ي ِّعـىل هـذا احلـال حتـى جـاء املـستعمر الغـريب لينحـواستمرت األمـة  •

ــرشيعة اإلســالمية ــاة, ال ــع احلي ــن واق ــانون  ع ــا الق ــدال عنه ــيحكم ب ًل
 .رافاته وضالالته الوضعي, بكل انح

إال هــذه َّالــذي عــم بــالد املــسلمني ومل يــسلم مــن هــذا التغيــري اخلطــري  •
, ومـن هنـا كـان الـضغط الـبالد اإلسـالمية البالد, وأجـزاء يـسرية مـن 

 . أكرب من غريهاِّ املتميزة بالرشيعةعىل هذه البالد
فـاظ احل: واملحبـني هلـا هـو  ,وهلذا كان هـدف الغيـورين يف هـذه الـبالد  •

 . وتأصيله, وليس تغيريه أو تبديلهوتنميتهعىل بقية اخلري فيها, 
ب مــن بعــض أبنــاء جلــدتنا حــني يناقــشون قــضايا َّوإن املــسلم ليتعجــ •

قــد رشعيــة املــرأة خــارج نطــاق رشيعتنــا, فــرتاه يقــول برأيــه يف مــسائل 
جهــل لقــرن األول, فــرتاه يقــول بعلــم أو بلمون يف اـأمجــع عليهــا املــس

 .الثوابت الرشيعة, ويعارض الفتو الرسمية يف البالدما خيالف 
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 بــاملرأة ليــست بــاألمر ةســيام املتعلقــوال, ري االجتامعــي يــإن قــضايا التغ •
 : اخلاصــة بــاملرأة, فــإن التجــارب العربيــة واإلســالمية مــن حولنــاِّاهلــني
:  حمبطة وخمفقـة, فـأين مـا اجتـه النـاظر يف هـذا العـامل اإلسـالمي جتارب

ًحمزنا مبكيا − يف الغالب –املرأة وجد وضع  ًُ. 
ــسعودي أن  • ــشعب ال ــي ال ــذي يتمن ــا ال ــايل مــن حولن ــن املجتمــع املث أي

  كــم هــو حجــم أننــا بــال أخطــاء, ولكــن هــذا وال يعنــي ?يكــون مثلــه
 أخطائنا مقارنة بغرينا ?

ً تغيري بشأن املرأة الـسعودية غالبـا مـا سـوف يكـون عـىل حـساب َّإن أي •
, وقــد شــاهدنا  يف هــذه الــبالد ة التــي حتققــت هلــااإلنجــازات الــضخم

 − يف اجلملــة − لت للمــرأة العربيــةـريات التــي حــصيــاقــع أن التغيف الو
ْمل تكن يف صاحلها, فالتجارب مؤملة وحم  .بطةُ

 سني وحــذرين مــن ريــاح التغيــريِّوهلــذا يقــف علــامء هــذه الــبالد متوجــ •
 ., خيشون أن يصيبنا ما أصاب غريناوالتبديل 

ــشد • ــا ت ــىل علامئن ــاس ع ــض الن ــستنكر بع ــذا ي ــدُّوهل ــاب س  ِّدهم يف ب
وقـد نـسوا أن سـد الـذرائع مـصدر مـن رون مـن ذلـك, َّ فيتذم,الذرائع

ــرشيع اإلســالمي ــصادر الت ــامل  :وخالصــته, م ــن بعــض األع ــع م  املن
 . تؤدي إىل املحرم ألهنا قدالتي ظاهرها احلل, 

عمــل بالعزيمــة ويــأمر هبــا, والعــامل البــصري يف هــذا الزمــان يعلــم متــى ي •
يـأمر هبـا, ضـمن حـدود الـرشع احلنيـف, فـال ومتى يعمل بالرخـصة و

ُيصح مـن اجلاهـل أو العـامي أن يعـرتض عليـه يف اجتهـاده , ولـو تـرك 
 .ٍاالجتهاد لكل أحد لضاع الدين , وذهبت معامله
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ــا  • ــن كزمانن ــا يف زم ــذا وال شــك أنن ــشدد واه ــة إىل الت ــزائم يف حاج لع
 .ص والرتاخيُّ من حاجتنا إىل الرتخأكثر بكثري

 رعوا قــدْفــاتقوا اهللا أهيــا النــاس, وامحــدوا اهللا عــىل مــا أنــتم فيــه, واســ •
ــا, وأخــشى  اســتطاعتكم يف التحــسني والتطــوير ضــمن حــدود رشيعتن

  نحــزن عــىل أيامنــا هــذه– ال قــدر اهللا –مــا نخــشاه أن يــأيت يــوم 
 . بخري كثري ِّة ال يبرش, فإن مستقبل احلياة االجتامعيف عليهاَّونتأس

ِإنَّ اللَّـه الَ يغيـر مـا ِبقَـْوٍم          :مــــــــأعوذ باهللا من الشيطان الرجي •
حتَّى يغيرواْ ما ِبأَْنفُِسِهْم وِإذَا أَراد اللَّه ِبقَْوٍم سوًءا فَـالَ مـردَّ لَـه ومـا                 

 K  دوِنِه ِمن واٍللَهم من
        

ــسلمون  • ــوة امل ــا اإلخ ــرأة دون : أهي ــوق امل ــو حق ــديث نح ــه احل يتوج
, تتبناهــا مــنظامت عامليــة ذه وجهــة عامليــة احلــديث عــن واجباهتــا, وهــ

 .ثري الناس إىل حقوقهم دون أن تلزمهم بواجباهتمُت, ذةِّمتنف
, يــضمن لآلخــرين حقــوقهم: والــصحيح أن قيــام الــشخص بواجباتــه  •

َّنتهــت أزمــة النــاس , فلنلــزم كــل ال:  شــخص بواجباتــه ُّفلــو قــام كــل ْ
 .حتى يتحقق للجميع حقوقهم: شخص بواجباته 

قامــت لوحتقــق للزوجــة حقوقهــا , و: فلــو قــام الــزوج بواجباتــه  •
 .حتقق للزوج حقوقه وهكذا: الزوجة بواجباهتا 

:  قـسمنيإن البعض يـصور املجتمـع الـسعودي عـىل أنـه قـد انقـسم إىل •
ــ ــال ظلم ــوق , رج ــوا احلق ــد منع ــاتة ق ــساء مظلوم ــ ون ــد س لبن ُ ق

 .هنع عنا للدف− حسب زعمه – بعضهم , هلذا يسعىحقوقهن 



–٢٥٨– 
 

ــسري  • ــم ال ي ــام والــصحيح أن الظل ــرأة ًدائ يف اجتــاه واحــد, فكــم مــن ام
 أختهـا وهكـذا , فلـيس الظلـم تًظلمت رجـال, وكـم مـن امـرأة ظلمـ

 .ًدائام يتجه من الرجال إىل النساء
هـل يمكـن أن حتـصل النـساء عـىل :  سؤال يطـرح نفـسه :أهيا املسلمون •

ــة دون الرجــال ــوقهن كامل ــر ?حق ــل م ــاريخ عــىل اَّ وه ــرشيلت  أن  الب
 إن الواقـع يـشهد أن مثـل  ?النـساء عـىل حقـوقهن دون الرجـالحصل 

ــع  ــاريخ , هــذا مل يق ــن يقــعيف الت ــاة ول ــستقبل احلي ــع  يف م ــام الواق , وإن
 ى املــرأةأن الرجــل إن حــصل عــىل حقوقــه أعطــ − يف الغالــب –يــشهد 

 ً خــري يــصل إىل املــرأة غالبــا مــا يــصلها إال عــن طريــقُّوكــلحقوقهــا , 
 إال عــن طريــق − يف الغالــب– إليهــا  رش ال يــصلَّالرجــل, كــام أن كــل

 .ًالرجل أيضا
 الرســل  : إىل اخلــري والــرش , فمــن الرجــالاملــرأةفالرجــل هــو وســيلة  •

 . الفراعنة واألشقياء :, ومن الرجالوالصاحلني واألنبياء 
ــرأة • ــد امل ــذا ال جت ــب– وهل ــدها − يف الغال ــري وال جت ــا يف اخل ــضاً رأس  ًأي

 .ًرأسا يف الرش, إنام هي تبع للرجل يف اخلري والرش
,  يف نـشأته وتربيتـهفإذا كان األمر كذلك فـإن الرجـل هـو صـناعة املـرأة •

ً عونـا هلـا عـىل َّ ولتهيئـه عـىل مـا تـشتهي , ولتعـده, فلتصنعه كام شـاءت
تربيـة : ًاخلري أو عونا هلـا عـىل الـرش, وهـذا ال يكـون إال حـني تتفـرغ لـه

 . وتعتقدعىل ما حتبتصنعه , وتنشئه 
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٨–אאא 

هــا موضــع اهــتامم ومناقــشة عــرب وســائل ُال تــزال قــضايا املــرأة وحقوق •
 .الدجبني أخذ ورد و, اإلعالم املختلفة

ــد عــىل أحــد • ــاك قي ــيس هن ــه ل ــوُّالكــل, واملالحــظ أن ــشاءل يق ــا ي ,  م
 .ويرصح برأيه يف املسائل الفقهية والعلمية دون ضوابط

 ثـم يعتـذر بأنـه لـيس ,تر أحـدهم يتحـدث فيخطـئ يف اللغـة العربيـة •
 خطئــه يف احلــديث والتفــسري والفقــه, وال يعتــذر مــن, ًا بالعربيــةَّخمتــص

ٌكألوكأن الرشيعة  َ  . مباح لكل أحد يعبث هباَ
ـــاظر ليتعجـــ • ـــورات حـــني َّوإن الن ـــورين واملوت ـــن بعـــض املوت ب م

ــب  ــض اجلوان ــل إال يف بع ــرأة والرج ــني امل ــرق ب ــه ال ف ــرصحون بأن ي
 .الترشحيية

 جــراءة بــأن املــرأة أقــو مــن الرجــل يف ِّبــل إن بعــضهم ليــرصح بكــل •
 يشء أفـضل ِّ بكـلوتـستطيع القيـام, البدنيـة والعقليـة والنفـسية: قواها 

 .من الرجلوأحسن 
ًفـضال عـن خمالفتـه ,  والواقـع وال شك أن هـذا خمـالف للعقـل واحلـس •

 .للرشع
 يقـوم بـه عمـل ِّ إذا كانـت املـرأة تـستطيع أن تقـوم بكـل : أهيا املسلمون •

ــه, الرجــل ــوق علي ــوم بكــل, وتتف ــستطيع الرجــل أن يق  عمــل  ِّفهــل ي
 .? تقوم به املرأة

ول أن تقــوم املــرأة بــأعامل ــــفــإذا كــان مــن املقب, ال: ًعا ــــواجلــواب قط •
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ــل ــستطيعها الرج ــول , ال ي ــن املقب ــون م ــامذا ال يك ــضا فل ــوم ًأي أن يق
 . ?الرجل بأعامل ال تستطيعها املرأة

فلــامذا هــذه املطالبــات ,  يشء ِّ الرجــل يف كــلَثــم إذا كانــت املــرأة مثــل •
 كـام انـت مثلـه فلتأخـذ حقهـا فـإذا ك ?واملناداة بإنـصافها, بحقوق املرأة
 .َّيأخذ هو حقه

ــة • ــورين يف آرائهــم املتطرف ــا : إن جمــاراة هــؤالء املوت ــا عــن عقولن خترجن
 .وعن ما هو معلوم بالرضورة من ديننا, ِّوعن حسنا

إن تـاريخ البـرشية يـشهد أن املـرأة منـذ خلـق اهللا اخللـق : أهيا املسلمون  •
ل االبــرشية كــان فيــه الرجــَّومل يمــر وقــت عــىل , حتــت ســلطان الرجــل

 .النساءحتت سلطان 
وال هـذه احلقبـة اهلائلـة مـن التـاريخ حتـت سـلطان َفإذا كانت املـرأة طـ •

وف يــأيت وقــت يكــون فيــه الرجــل حتــت ســلطان ــــفهــل س, الرجــل
 .? املرأة

ــدا • ــأملوا أهيــا املــسلمون حــديث الرســول , ًإن مثــل هــذا ال يكــون أب ت
ــه وســلم عــن آخــر ال ــان حــني يكــونصــىل اهللا علي ــي «  :زم م عــىل ِّالق

 ةـــــويف رواي, » يتبعنــه «: ة ـــــويف رواي, » مخــسني امــرأة رجــل واحــد
مــن النــساء مــن الكبــري  مــاذا يريــد هــذا العــدد ,» يلــذن بــه « :أخــر
لـذن بـه , يهـن بالـرضورة أقـو منـه وأكثـر , ومـع ذلـك , احدرجل و
 .ويتبعنه

فـام ,  لكـان إنتـاجهن أكثـر منـهقام هـذا العـدد مـن النـساء بـاألعامللو  •
ــة رجــل واحــد  ?  ــسوة ملتابع ــدفع هــؤالء الن ــذي ي ــدافع ال إهنــا هــو ال
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إهنــا حاجــة املــرأة ,  الــذي وضــعه اهللا بــني اجلنــسنيِّإهنــا الــرس, الفطــرة
 .لقوامة الرجل بصورة دائمةَّامللحة 

حـني يزعمـون أنـه , وإنك لتتعجـب مـن بعـض املفـرتين عـىل التـاريخ  •
ــ ــل آالف ال ــ − حــسب زعمهــم –سنني قب ــتكان ــساء ي ــاةُ الن  ,درن احلي
 . فحسب التلقيح حمصور يف عمليةلاوكان دور الرج

  لقـد بـدأت البـرشية بـآدم ?أين هذا املجتمـع املزعـوم يف حيـاة اإلنـسان •
 صــىل اهللا زال األنبيــاء سلــسلة مرتابطــة حتــى حممــدومــا, عليــه الــسالم 

 يف وقـت مـن األوقـات ? ساء للنـًافهـل كـان األنبيـاء تبعـ, عليه وسـلم 
ُّالسيام وأنه اهللا تعاىل مل يبعث امرأة رسوال وال نبيا قط ً ً ً. 

•  إن مثل هـذه املعتقـدات ال يقوهلـا إال امللحـدون مـن اليهـود والنـصار
 .ممن ال يعتمدون عىل وحي صادق

فــإن كــان ,  أن املــرأة منــذ أول اخلليقــة حتــت كنــف الرجــل :إن احلقيقــة •
ًرجال صاحلا   .ًوإن كان ظاملا اضطهدها, أنصفهاً

وضــعفها , فــاملرأة ضــعيفة يف قواهــا البدنيــة والنفــسية مقارنــة بالرجــل •
 .وإنام ليناسب مهمتها يف احلياة, ا ُهذا ال يعني هواهن

, ه ال تعنــي عزتــه ـــــفــإن قوت, ًوالرجــل وإن كــان قويــا مقارنــة بــاملرأة  •
 . احلياةمهمته يفمع وإنام قوته لتتناسب , وال رفعته

ــوة زادت الرجــل عــزا • ــرأة, ًفــال الق ــضعف أهــان امل ــام هــي, وال ال  وإن
ــرة ــذا التبــاين , الفط ــن ه ــصل م ــائف بيــنهام , ليح ــتالف الوظ واخ

 .التكامل يف احلياة: واالختالف 
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ب ممــن يــسعون إلشــعال احلــرب بــني َّإن املــسلم املعــارص ليتعجــ •
 .رجالفيجعلون النساء يف مقابل ال, الذكورة واألنوثة

ِحتــى أقيمــت عــىل إثــر هــذه احلــرب •  , مجعيــات نــسائية عامليــة الباطلــةُ
 وتقــاوم ,وحتــارب الرجــال, ة الــذكور قــدر مــنُّ وحتــط ,ِّمتجــد األنوثــة

 .نفوذهم
ــدوا  • ــاملوا ويتعاض ــاث ليتك ــذكور واإلن ــق ال ــافروا , إن اهللا خل ال ليتن

ن العــدل ًومــن املعلــوم رشعــا أنــه لــيس هنــاك قيمــة يف ميــزا, ويتقــاتلوا
ِّيكمــل , وإنــام مهــا وجهــان لعملــة واحــدة, اإلهلــي للــذكورة أو األنوثــة ُ

 . هبدف إعامر احلياة وازدهارها ; واحد منهام صاحبهُّكل
ــة يف  • ــدنيا رغب ــاة ال ــساء يف احلي ــىل الن ــال ع ــاىل الرج ــدم اهللا تع ــام ق َّوإن

 .ًحيفا عىل األنوثة ةال ليجعل من الذكور, التنظيم وتوزيع املهام
ــى  • ــات الرجــالفاقــتفكــم مــن أنث ــا مئ ,  يف فــضلها وإيامهنــا وأخالقه

ــامليزان ــدلف ــيس الع ــو ل ــة ه ــذكورة أو األنوث ــامن ,  ال ــو اإلي ــام ه وإن
والتقو. 

مـْن عِمـلَ صـاِلحا مـن ذَكَـٍر أَْو        :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
  ْؤِمنم وهـا            أُنثَى وِن مم ِبأَْحـسهْم أَْجـرنَّهْجـِزيلَنةً وباةً طَييح نَّهْحِييفَلَن 
 K كَانواْ يْعملُونَ

•             ـالْنعجأُنثَـى وـن ذَكَـٍر وـاكُم ملَقْنِإنَّا خ ا النَّاسها أَيا  يوبـعكُْم ش
ِبريخ ِليمع اللَِّه أَْتقَاكُْم ِإنَّ اللَّه كُْم ِعندمفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبو K 
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ل والنــساء هــو خــسارة اإن افتعــال الــرصاع بــني الرجــ: أهيــا املــسلمون  •
 .واخلسارة األكرب عىل اإلناث, عىل الطرفني

ــى • ــصارع األنث ــى هــي, إن الرجــل حــني ي ــست األنث ــه  :ألي ــه وأخت َّ أم
 فكيف يصارع أحبابه ?, ابنته وزوجتهو
ــذكورة • ــصارع ال ــرأة حــني ت ــم إن امل ــ, ث ــست ال ــيألي ــا ا أب :ذكورة ه ه

 فكيف تصارع أحباهبا ?, وجها وابنهاها وزاوأخ
 أبيهــا وزوجهــا  قوامــة إذا كانــت املــرأة تــسعى ألن حتمــي نفــسها مــن •

 .? فبمن تراها تلوذ بعد هؤالء, وأخيها
هـو أهـون مـن : إن صرب املرأة عـىل حيـف بعـض أقارهبـا وظلمهـم هلـا  •

 .صربها عىل حيف األجانب من الرجال
ــاة فــإن • ــساءلــن احلي ــإذا مل ,  ختلــو مــن ظلــم يقــع عــىل الرجــال أو الن ف

 .الصربع الشخص الدفع عن نفسه فليس له إال يستط
 الــسلطان هاوهــذه املــرأة يف العــامل حــني ختــىل عنهــا أقارهبــا هــل أنــصف •

  بعــدهمفلــن يرمحهــا أحــد, هــا ُ فــإن مل يرمحهــا أهل ?ورجــال الــسلطان
 .إال اهللا
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٩–אא 

:كـام قـال تعـاىل, والقيـام بـرشيعته, هــــخلق اهللا تعـاىل اإلنـسان لعبادت •
 الِْج لَقْتا خموِنودْعبِإالَّ ِلي اِإلنسنَّ و K 

ــوم عــىل الوجــه  • ــسان ال يمكــن أن تق ــة مــن اإلن ــادة املطلوب وهــذه العب
 :نيِّالصحيح إال بأمرين مهم

ــر األول  • ــاثر , : األم ــن خــالل التناســل والتك ــسان م ــذا اإلن ــود ه ُوج
 .ضًخيلف بعضهم بعضا عىل هذه األر

مــن خــالل هتيئــة الظــروف املناســبة حليــاة هــذا اإلنــسان : الثــايناألمــر  •
ـــامرة ا ـــساكن: ألرضع ـــرق, امل ـــدواء , الط ـــرشاب , ال ـــام , ال الطع

 .ونحوها من رضوريات احلياة اإلنسانية
 والبــد هلــا, اإلنــسان  وجــود فالقيــام بالعبوديــة هللا تعــاىل البــد هلــا مــن  •

نــسان , وتعينــه عــىل حتقيــق ًأيــضا  مــن العــامرة, التــي تــصلح حــال اإل
 .العبودية

ــ • ــا هي ــن هن ــة َّوم ــاب ورعاي ــل واإلنج ــة التناس ــرأة ملهم ــاىل امل أ اهللا تع
 َّوزودهــا بــاألجهزة اجلــسمية واإلعــداد النفــيس هلــذه املهمــة, اإلنــسان 
 .العظيمة

 ,أ الرجــل ملهمــة عــامرة األرض والــرضب فيهــاَّ هيــ:ويف اجلانــب اآلخــر •
 . اجلليلةملواهب الالزمة للقيام هبذه املهمة وااتوأعطاه االستعداد

ــس • ــة ال ت ــصورة دائم ــرشية ب ــامرة األرضـفالب ــل يف ع ــن الرج , تغني ع
ــسل ــة الن ــاب ورعاي ــرأة يف اإلنج ــن امل ــستغني ع ــنهام وال ت ــد م َّ , فالب

 .ًمجيعا, واملفاضلة بينهام يف املهامت مرفوضة
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ــو ختــىل • ــامرة َّفل ــة الع ــت:  الرجــال عــن مهم ــد ذتعطل ــك عن ــاةل  , احلي
  عنــدهاانتهــت:  النــساء عــن النــسل َّا إذا ختــىلَّأمــو, وأصــبحت عــسرية
 .احلياة من جذورها

 يف حتقيـق العبوديـة هللا  ومركزيتهـاومن هنا تظهـر أمهيـة مـسؤولية املـرأة •
 .ممن يعبدون اهللا تعاىل ,ِّ حني تكثر النسل  ;تعاىل

, ة أهــم مــن دور الرجــل ــرأة يف احليــاة اإلنــسانيـإن دور املــ: فلــو قيــل  •
فـإن كثـرة النـسل تتوقـف عـىل , ًمل يكن هذا القول بعيـدا عـن الـصواب

ُّأكثر من توق, وفرة العنرص النسائي   .فها عىل كثرة العنرص الرجايلُ
ح ِّلـك اليمـني يـستطيع أن يلقـُوم, فالرجل من خـالل تعـدد الزوجـات •

ألكثـر  املـرأة يتـسع رحـميف حـني ال , أكثر من امـرأة يف الوقـت الواحـد
من مـاء واحـد يف الوقـت الواحـد; وهلـذا خيـدم الرجـل التكـاثر بتعـدد 

 .الزوجات , يف حني ال ختدم املرأة التكاثر بتعدد األزواج
 ومركزيتهــا وقــد كــشفت قــضية االستنــساخ أمهيــة دور املــرأة يف النــسل •

فــإن االستنــساخ ال يعــدو أن يكــون , وأنــه أهــم مــن دور الرجــل, فيــه
ُيف الوقــت الــذي ال يــستغنى فيــه ,  ومائــهســتغناء عــن الرجــلعمليــة ا

 . ورمحها وبويضتهابحال من األحوال عن املرأة
وهلــذا جــاءت الــرشيعة اإلســالمية بــرضورة املحافظــة عــىل املــرأة مــن  •

, وعـصمتها باألنوثـة مـن القتـل, فأسـقطت عنهـا اجلهـاد, مواقع اهللكة
,  بعـض العلـامءدقتـل عنـبـل وحتـى املرتـدة الت, حتى وإن كانت كـافرة

ــك ــيس ذل ــة  إالول ــاب ورعاي ــادر يف اإلنج ــا الن ــىل دوره ــاظ ع  للحف
 .هللا تعاىليف األرض النسل الذي تتوقف عليه العبودية 



–٢٦٦– 
 

ًمــن احلقــائق التــي اكتــشفت حــديثا أن املــرأة ال تبلــغ نــضجها الكامــل  • ُ
ــرة واحــدة عــىل  ــوالدة م ــد احلمــل وال ــسيا وجــسميا إال بع ــا ونف ًعقلي ً ً

 .األقل
وقد وافـق هـذا االكتـشاف رأي بعـض علـامء الـسلف أن املـرأة ال حيـق  •

ــا الرجــل  ــدخل هب ــد أن ي ــا إال بع ــرصف يف ماهل ــا أن تت ــرة هل ــد م , وتل
 .واحدة عىل األقل 

ً إنجابـا ,وهلذا فإن أسعد أيـام املـرأة حـني حتيـا ملـصلحة النـوع اإلنـساين •
 .سن اليأسَّ ورش أيامها حني ينقطع عنها الولد يف ورعاية , 

 املــسلمة اليــوم يف حاجــة ملحــة َةَّإن ممــا ينبغــي أن تدركــه املــرأة أن األمــ •
 .ٌإذ مل يعد للمسلمني قوة غريها, للقوة العددية

وقد ثبت أن القوة العدديـة هلـا ثقلهـا يف ميـزان القـو وال سـيام امليـزان  •
ـــصادي ـــتثامرات , االقت ـــوال واالس ـــون أن األم ـــظ املراقب ـــد الح وق

ــ ــتالعمالق ــثام كان ــة حي ــع العامل ــوال , ة تتب ــع األم ــة تتب ــست العامل ولي
فهـذه الربازيـل واملكـسيك وماليزيـا تتـدفق عليهـا . ًواالستثامرات دائـام

ــو ــايل يف الق ــؤثر بالت ــا فت ــة فيه ــل العامل ــن أج ــة م ــوال الطائل  األم
 . العامليةاالقتصادية

ِّ خيانـة متارسـها املـرأة املـسلمة حـني تـؤخُّفأي • و حتـدده لغـري أ, ر نـسلهاُ
فقــد أمجــع العلــامء املعــارصون مــن خــالل املجمعــات , ةَّرضورة ملحــ

رشعيـــة أو إســـقاطه إال لـــرضورة , الفقهيـــة بحرمـــة حتديـــد النـــسل
 .لجئةُم
ب الــشارع احلكــيم عــىل قيــام املــرأة بواجــب اإلنجــاب عظــيم َّوقــد رتــ •
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إن للمـرأة «: األجـر والثـواب فقـد قـال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم
ــشحط يف يف ــصاهلا مــن األجــر كاملت ــا إىل وضــعها إىل ف , ســبيل اهللاِّ محله

 .» فإن هلكت فيام بني ذلك فلها أجر شهيد
       

لــل الــذي يــدخلها مــن جــراء  مــع النــسل تكمــن يف املاملــرأةإن مــشكلة  •
ــرار عمل ــة دون جتتك ــوالدة والرعاي ــل وال ــة احلم ــدي ــد , دي يف حــني جت

ًتنوعــا كبــريا يف أنــواع جمــاالت احليــاة املختلفــة يف ميــدان الرجــل املــرأة  ً
ــة  ــة واالجتامعي ــة الثقافي ــا والفني ــسياسية ونحوه ــشو, وال ــدان َّفتت ق ملي

 .لتغيريَّالرجل , وتتطلع إليه , رغبة يف التجديد وا
ــرأة  • ــي امل ــا ه ــرص وه ــذا الع ــل يف ه ــلبالفع ــدان الرج ــت مي   ,دخل

ــه ــه وخالطت ــه يف , يف عمل ــهونازعت ــسته, رزق ــه  وناف ولكــن ,  يف مهارات
 .? هل تركها الرجل وشأهنا

 ممــا َّاســتغل جهــدها فأعطاهــا أقــل,  اســتغاللَّلقــد اســتغلها الرجــل أي •
ــم ي, يعطــي الرجــل مــن األجــر ــا فل ــا املناصــب عطُواســتغل حاجته ه

, ج لبـــضائعه ومنتجاتـــهِّواســـتغل مجاهلـــا لـــريو, القياديـــة و العاليـــة
 .ح عن نفسه يف املالهي واألندية والبالجاتِّواستغل جسدها لريو

 وألـزم, فهـا اهللا هبـا َّة التـي رشـــــها احلقيقيــــلقد تركت املـرأة وظيفت •
ــل ذلــك – ــة − مقاب ــا والنفق ــة برعايته ــا الرجــل واألرسة والدول , عليه

 عنهــا الرجــل َّفــتخىل, لــت إىل وظــائف الرجــال يف احليــاة العامــة َّوحتو
ـــاة ونفقاهتـــاواألرسة والدولـــة لتواجـــه وحـــدها  فهـــل , أعبـــاء احلي

  ?  التي تطالب بحقوقها هذا الدرساملعارصةاستوعبت املرأة 
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١٠–אאא 

ربيني حــني يتنــادون بحقــوق يتعجــب املــسلم املعــارص مــن وقاحــة الغــ •
 .وال سيام حني يتنادون بحقوق املرأة, اإلنسان

ــوق  • ــسبني إىل اإلســالم بحق ــاد بعــض املنت ــزداد العجــب حــني يتن وي
 .املرأة عىل الطريقة الغربية

ُفكيـف يعـذر , ُولئن كـان الغربيـون يعـذرون بجهلهـم تعـاليم اإلسـالم •
  ? فيهفال يعرف مكانة املرأة, عي اإلسالمَّمن يد

إمـا : لقد عاشت املـرأة منـذ أحقـاب الزمـان املتتاليـة نـوعني مـن احليـاة •
ــارك ــوحي املب ــاليم ال ــة ضــمن تع ــاة صــاحلة طيب ــادات , حي ِّ يف ظــل قي

ــة صــاحلة , ــسة ضــمن إيامني ــاة قاســية بائ ــا حي ضــالالت األنظمــة  وإم
 .ةاجلاهلية الظاملة , والقيادات الفاسدة املفسد

ــد اتفقــت املجتمعــات  • ــة لق ــا اجلاهلي ــم عــىل اخــتالف أنواعه عــىل ظل
عنـــد غيـــاب اإليـــامن يف املجتمـــع فـــإهنن أول املـــضطهدين , النـــساء
والتقو. 

 ريض اهللا فهــذه اجلاهليــة العربيــة يقــول عنهــا اخلبــري عمــر بــن اخلطــاب •
فـإذا , دم البيـتإنـام هـي خـا, م أحـدنا امرأتـهِّكنـا بمكـة ال يكلـ «: عنه 

َكان له حاجة سفع َ  .» ا فقىض حاجته برجليهَ
فـإىل عهـد قريـب كـان اخلـالف : وأما يف اجلاهليـة النـرصانية األوروبيـة •

 . أإنسان هي أم حيوان? : ًقائام حول حقيقة املرأة
ــا يف  • ــر للمــرأة حق ــوم ال ت ــزال حتــى الي ــام ت ــة ف ــة اهلندي ــا اجلاهلي ًوأم
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 .ةَّرق معه حيُاحلياة بعد وفاة زوجها; هلذا حت
ِّاحلديثــة فيكفيهــا عــارا أن حــرصت املــرأة بكــلوأمــا اجلاهليــات  • ً 

 .مواهبها التي أعطاها اهللا يف جسدها ومجاهلا
ــة • ــات احلديث ــل اجلاهلي ــارصة يف ظ ــرأة املع ــي امل ــا ه ــسد : وه ــا ج إم

ــشهوات ــستغل بال ــاألعامل, م ــك ب ــسم منه ــاة يف , أو ج ــوز ملق أو عج
 .اتَّاملصح

مـن الفقـر والعـوز هـم لقد ثبت أن أكثر فئات املجتمـع املعـارص معانـاة  •
 .حتى قيل بتأنيث الفقر, النساء واألطفال

,  هذا الظلم اجلاهيل مـن ديـن جيعـل اجلنـة عنـد أقـدام األمهـاتُّأين كل •
ويـساوي بـني الرجـل واملـرأة يف أصـل , وجيعل النـساء شـقائق الرجـال

املـصحف األم عنـد حفـصة بنـت عـىل  َنِمـَه الـدين الـذي أَّإن, اإلنسانية
ًالـدين الـذي أمـر املـسلمني مجيعـا أن يقتـدوا َّإنـه , هللا عـنهام  ريض اعمر
الــدين الــذي يــسمح لــصفية َّإنــه , ر فيــسعوا بــني الــصفا واملــروةَاجَهبــ

, عىل الدابـةبـة خـري اخللـق لتـصعدكأن تطـأ رريض اهللا عنهـا بنت حيي 
ــه ــرشة َّإن ــة ع ــاة يف الثامن ــاىل صــدر فت ــه اهللا تع ــار في ــذي اخت ــدين ال  ال

 .خري خلقه أمجعني عليهليقبض 
ـــَّه  • ــهإن ــول نبي ــذي يق ــدين ال ــلم ال ــه وس ــىل اهللا علي ــل  «:  ص إن أكم

ُاملؤمنني إيامنا أحسن  .» م بأهلهُهُوألطف, ًم خلقا ُهً
ِّإين أحــرج حــق  «: ويقــول, » خــريكم خــريكم للنــساء «: ًويقــول أيــضا •

 .»  اليتيم واملرأة  :الضعيفني
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 ريض اهللا  مـن بعـده فقـد قـال لعائـشةمه أمـر أهلـهُوكان عليه السالم هي •
واهللا ال يعطــف علــيكن , ُ ألهــم مــا أتــرك وراء ظهــري َّإنكــن «: عنهــا 

 ريض وقــال ألم الفــضل بنــت احلــارث, » إال الــصابرون أو الــصادقون
خفنــا : بكيــك? قالــتُمــا ي «:  ملــا بكــت عليــه يف مــرض موتــهاهللا عنهــا

 :قــال, ول اهللاومــا نــدري مــا نلقــى مــن النــاس بعــدك يــا رســ, عليــك 
 .»أنتم املستضعفون بعدي

 ت زينـبنـًليـه وسـلم كثـريا مـا حيمـل أمامـة بوكان الرسول صىل اهللا ع •
ــإهنن  «: وكــان يقــول,  يف الــصالةامريض اهللا عــنه ــات ف ال تكرهــوا البن

 .» املؤنسات الغاليات
ُمـن ولـدت لـه أنثـى فلـم يئـدها ومل هينهـا ومل يـ «: ًوكان يقول أيضا • ؤثر ُ

 .»  عليها أدخله اهللا هبا اجلنة– يعني الذكر –ولده 
ـــه وســـلم • ـــال الرســـول صـــىل اهللا علي ـــساء , وق ـــع شـــأن الن  يف رف

ــة  ــسابقتهن إىل اجلن ــة «: وم ــت اجلن ــشدخل ــسمعت خ ــت, ةــفْ ف   :فقل
ــذا  ــن ه ــقال ? م ــص:   واـــ ــذه الغمي ــن ــه ــس ب ــت ملحــان أم أن اء بن

 .» مالك
 وعاِشــروهنَّ ِبــالْمْعروِف فَــِإن :ويف شــأن النكــاح يقــول اهللا تعــاىل •

 K كَِرْهتموهنَّ فَعسى أَن تكْرهواْ شْيئًا ويْجعلَ اللَّه ِفيِه خْيرا كَِثريا

:  لـــألزواج مـــن الرجـــالويقـــول الرســـول صـــىل اهللا عليـــه وســـلم •
ـــدقة« ـــك ص ـــدمتك زوجت ـــات يف , »خ ـــشارة األمه ـــول يف است ويق

 .» روا النساء يف بناهتنِآم «: الزواج
 , » إذا أراد النــساء اخللــع فــال تكفــروهن «: ويقــول عمــر ريض اهللا عنــه •
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 .يعني ال تغصبوهن عىل ما يكرهن
, ف الكـسبَّكلـُال ت, ًفـإن املـرأة مكفولـة دائـام, وأما احلـق االقتـصادي •

ــل ــا وجع ــالم  هل ــل اإلس ــن الرج ــة م ــر هدي ــك امله ــوق ذل ــد, ف َّال ح
K 

مــن  « : عــن النفقــة عــىل البنــاتيقــول الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم •
 .» وضم أصابعه, تني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهويعال جار

ــو كنــت , ســووا بــني أوالدكــم «:  بــني اجلنــسني  ويقــول يف العــدل • فل
ًمؤثرا أحدا  . » النساء عىل الرجالثرت آ:  ً

لـئن سـلمني  «: تـه االقتـصاديةَّ عـن خطوكان عمر ريض اهللا عنـه يقـول •
 .» ً أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي أبداَّاهللا ألدعن

ومن يْعمـلْ ِمـن الـصَّاِلحاِت ِمـن     :أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
كٍَر أَْو أُنثَى وهو مـْؤِمن فَأُْولَــِئك يـْدخلُونَ الْجنَّـةَ والَ يظْلَمـونَ               ذَ

 K نِقريا

       

فهـذه , حقهـا يف التعبـري عـام يف نفـسها: ومن حقـوق املـرأة يف اإلسـالم  •
ــشة  ــا عائ ــت براءهتــريض اهللا عنه ــا أم, اُحــني نزل ــت هل ــاُّقال ــومي :ه  ق

ـــفق ـــبيل رأس رســ ــه وســلم ـــ  واهللا « : فقالــت, ول اهللا صــىل اهللا علي
  .» فإين ال أمحد إال اهللا عز وجل, ال أقوم إليه

هـا َّة وزوجهـا لريدربـني بريـ صـىل اهللا عليـه وسـلم  ط الرسـولَّوملا توس •
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لـيس يل : فقالـت,  إنـام أنـا شـافع : فقـال ?ين أتـأمر« : ةرقالت بريـعليه 
ه الرســول صــىل اهللا َّوكــم مــن فتــاة كرهــت نكاحهــا فــرد, » بــه حاجــة
 .عليه وسلم

مـا حـصل مـن خـالف : نقل من حـق املـرأة يف التعبـري ُومن أعجب ما ي •
ٍدها يف حـيلَّ أيب عبيـدة بـن اجلـراح حـني توعـبني عمر وزوجة  وصـلت ُ
: قالـت , كَّوالـذي نفـيس بيـده ألسـوءن «:  فقـال هلـا, إليها مـن الـروم

فأشــفق , ال واهللا: فقالــت, ال:   عمــرفقــال,  در عــىل ذلــكــــواهللا مــا تق
بـىل واهللا يـا أمـري املـؤمنني : فقـال ,   بـادرة عمـرأبو عبيـدة أن تبـدر مـن

فقـال ,  كـال واهللا مـا هـو عـىل ذلـك بقـادر  :فقالـت, لـتفعلن إن شئت 
إنــك ال تــستطيع :  فقالــت− أينَّيعنــي تتجــر −ني ِّلِك تــدَّ لكأنــ :رــــعم

فــو اهللا مــا أبــايل مــا كــان :  قالــتال واهللا , : قــال,   اإلســالمَأن تــسلبني
 .» بعد ذلك
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منذ فجر التـاريخ اإلنـساين وحتـى اآلن مازالـت البـرشية متـارس تعـدد  •
 .الزوجات بصورة من الصور املتنوعة

 .واحدةًومل تعرف البرشية زمانا اكتفى فيه مجيع الرجال بالزوجة ال •
ــه الــسالمفقــد كــان لــداود, ة اليهــود تعــدد بــال حــدودَّفأمــ • ــة  علي  مائ

 . امرأةألف  عليه السالموكان لسليامن, امرأة
وطوائــف مــن النــصار حتــى اليــوم تــر جــواز التعــدد, ومتارســه يف  •

 .ًالدول املتقدمة رسا
ــدد للزوجــات • ــسمح بالتع ــي ال ت ــبالد الت ــارشة ُت: وال ــيح للرجــل مع ب

 .بال حدود وال قيود, ان  د, واختاذ األخ واخلليالت النساء
ــسلمون  • ــا امل ــالم مل : أهي ــم أن اإلس ــا نعل ــن هن ــدعم ــدد يبت ــام تع  نظ

ــضبطه, وي ــاء لي ــام ج ــات, وإن ــُللزوج ــدلُهُقيم ــه  بالع ــمن نظام  , ض
 .املحكم

ــذا  • ــساد ه ــدل عــىل ف ــا ي ــى اآلن م ــت حت ــام ومل يثب ــه يف النظ , أو وقوف
 . ضمن أحكام اإلسالم وضوابطهطريق التقدم اإلنساين,

ِّ يعـد–يف كثـري مـن أحـواهلم –فام زال املـسلمون  • ًبـدءا , دون الزوجـات ُ
ــاء  ــد اخللف ــوة وعه ــن النب ــن زم ــى وم ــب,حت ــد قري ــصور عه  يف الع

 .املتأخرة
ًوقد انتفع املـسلمون ذكـورا وإناثـا هبـذا احلكـم • , فيجـد الرجـل  الربـاين ً
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 .ًأة رجال يقوم عليها ويرعاها فيام أباح اهللا, وجتد املرهبغيت
 ثم تعاقبـت عـىل األمـة دهـور تطـاول فيهـا الكفـار عـىل بـالد املـسلمني •

ــتعمروها  ــى اس ــِّحُن, وحت ــرشيعةي ــن ُت ال ــاة, وخرجــت  ع ــع احلي واق
ــوانني ــساوي بــني اجلنــسني, وحتــ وضــعيةق  التعــدد, حتــى ِّ وجتــرممِّرُ ت

 . للزوجاتأصبح الزنا الرصيح أهون من التعدد
ُ يبـيح  :م فيـه القـانون الوضـعي تعـدد الزوجـاتِّ الوقت الذي حيـرففي •

ــن  ــرشة م ــة ع ــاوزت الثامن ــد جت ــت ق ــال مادام ــارشة الرج ــاة مع للفت
 .عمرها

ــائعومــن عجائــب وغرائــب • ــانون ا لوضــعي  وق ــ:  الق ــهَّأن  بض عــىلُ ق
لـم يكـن ف, هتـم بتعـدد الزوجـاترجل يف إحـد الـدول العربيـة قـد ا

إال أن يـرصح بـأن املـرأة التـي القانونيـة  العقوبـة له سبيل إىل النجاة مـن
َفخــيل ســبيله, م هبــا إنــام هــي صــديقته وليــست زوجتــهُاهتــ ِّ  بنــاء عــىل ُ
 .ذلك

ــ • ــة الرذيل ــف حلامي ــانون الوضــعي يق ــذا الق ــضيلة, ةوهك ــة الف , وحمارب
 . وأقبح صورة تعارض العقل والنقليقف يف أبشع

ــا ينبغــي أن يعلــم أن الــرشيعة اإلســ • المية جــاءت باســتحباب ُإن مم
 .فالكثرة العددية قوة اقتصادية وعسكرية, التناسل والتكاثر

ــصورة واضــحة • ــاثر ب ــدأ التك ــدم مب ــدد الرجــل للزوجــات خي يف , وتع
ففـي الوقـت الـذي يمكـن , حني ال ختدم املـرأة التكـاثر بتعـدد األزواج

ــ ــرأةِّللرجــل أن يلق ــر مــن ام ــاح ,  ح أكث ــر مــن لق ــرأة ألكث ــاج امل ال حتت
رأة بـالفطرة ـ واملـع ألكثـر مـن مـاء واحـد ,ـ ; فـإن رمحهـا ال يتـسواحد
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والرجــل بــالفطرة يتقبــل الزوجــات ,  ال تقبــل إال الــزوج الواحــد
 .اتالكثري

فلـو كـان تعـدد , وهلذا يعدد الرجال يف جنـات النعـيم وال يعـدد النـساء •
ة فلـيس يف اجلنـ, ًالنساء للرجـال خـريا لكـان ضـمن كرامـة اهللا يف اجلنـة
فــدل عــىل أهنــا , يشء ممنــوع ممــا يتمنــاه أوليــاء اهللا مــن الرجــال والنــساء

 .الفطرة
ــالمية إال أن  • ــة اإلس ــن الوجه ــرة م ــوح الفك ــن وض ــرغم م ــىل ال وع

احلــرب عــىل تعــدد الزوجــات يف غايــة القــوة والــرشاسة عــرب القــوانني 
 .واملامرسات االجتامعية,  ووسائل اإلعالم, الوضعية 

ــ • ــد دل ــبالد اإلســالمية أن التعــدد انخفــض إىل ت اإلحــصَّوق اءات يف ال
 .يف كثرة العوانس بصورة مبارشة مما أسهم , فقط% ٢

 فقد بلغت نـسبة النـساء العـوانس يف اململكـة أكثـر مـن مليـون ونـصف •
 .هـ١٤٢٠ عانس حسب إحصائيات عام مليون

يف , إن الواقع يشهد بـأن الرجـل لـن يعجـز عـن أن جيـد امـرأة يتزوجهـا •
 .ً قد تعجز املرأة عن أن جتد رجال يتقدم إليهاحني

ـــساء الـــصاحلات  • ـــر الن ـــدأ حـــني يكث إن العمـــل الفعـــيل للتعـــدد يب
ــزواج, للزوجــات ــون يف ال ــل الرجــال الراغب ــام ويق ــل نظ ــا يعم  , فهن

 .التعدد وبصورة تلقائية لصالح النساء
ــ • ــو ق ــزواج ُفل ــات يف ال ــساء الراغب ــدد الن ــساو ع ــدد ِّدر أن ت ــع ع م

 . مل يعد هناك مكان للتعدد يف الزواجال الراغبنيالرج
ــائض يف  • ــد ف ــام بمزي ــشهد دائ ــرشي ي ــع الب ــدأًإال أن الواق ــساء اع د الن
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نظــام التعــدد ليحــل  يــأيت ومــن هنــا, الراغبــات ممــن ال جيــدن الــزواج
 .األزمة

ــ :أعــوذ بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم • ــي وِإنْ ِخفْ ــِسطُواْ ِف تْم أَالَّ تقْ
الْيتامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنـى وثُـالَثَ وربـاع فَـِإنْ               
ِخفْتْم أَالَّ تْعِدلُواْ فَواِحـدةً أَْو مـا ملَكَـْت أَْيمـانكُْم ذَِلـك أَْدنـى أَالَّ               

 K تعولُواْ
        

بنظـام تعـدد  ئـة التـي يقـع فيهـا الـبعض عنـد أخـذهإن املامرسات اخلاط •
 ال دخـل هلـا وال عالقـة هلـا باملبـدأ الـرشعي الـذي رشعـه اهللا الزوجات

 .تعاىل
ـــرأة األوىل • ـــم امل ـــي ظل ـــات ال يعن ـــدد الزوج ـــطهادها, إن تع , واض

 .ًوإمهال ولدها, فكل ذلك ممنوع رشعا, وهجران بيتها, دهاوهتدي
التـي قبلـت أن تكـون زوجـة ثانيـة أو ثالثـة هـي عـضو كام أن هذه املرأة  •

 .وال جيوز لنا الوقوف أمام رغبتها وحاجتها, يف املجتمع له حقوقه
ــدد • ــاإن التع ــق بغريهت ــرأة األوىل أن تنطل ــيح للم ــة ال يب ــك  اجلاحم  فتهت

  ذلــك ممنــوعُّفكــل, وتنــتقم مــن أوالدهــا, م عــراهِّوحتطــ, أســتار البيــت
 .ًرشعا

 الــذي أكرمنــا إن الواجــب أن نرتقــي إىل مــستو هــذا التــرشيع الربــاين •
 فـإذا مل نأخـذ بـه, د بآدابـه وأحكامـه فهـو الرمحـة للعـاملنيَّونتقيـ, اهللا به 
أَفَحكْم الْجاِهِليَِّة يْبغونَ ومـْن أَْحـسن ِمـن         : تـرشيع نـذهبِّفإىل أي

 K اللَِّه حكْما لِّقَْوٍم يوِقنونَ
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١٢–אאא 

 يف بنــاء ســالمي هــي اللبنــة األســاستامع اإلاألرسة يف نظــام االجــ •
 .املجتمع

بيــنهام تباح ـــُيــس, ظ بــني رجــل وامــرأةـد غليــــــتقــوم األرسة عــىل عق •
مهــام بلغــت العالقــة ,  يف املجتمــع ُا ال يمكــن أن يــستباح بــني اثنــنيمــ

 .بينهام
ــة • ــا كانــت األرسة مؤســسة اجتامعي ــد هلــذه املؤســسة مــن : ومل كــان الب

 .هنادستور ينظم وحيكم شؤو
ت الزوجيــة لتنظــيم احليــاة ومــن هنــا رشع اإلســالم احلقــوق والواجبــا •

 .الزوجية , وإحكام شؤوهنا
اء وألـزم النـس, ألزم اهللا الرجـال بواجبـات زوجيـة هـي حقـوق للنـساء •

ــه  ــنهام بواجبات ــام كــل م ــة هــي حقــوق للرجــال , فقي ــات زوجي ٍبواجب
 .حيقق لآلخر حقوقه

يقابلـه واجـب, وهـذا هـو التـوازن  وكـل حـق ,فكل واجب يقابله حق •
 .االجتامعي يف أكمل صوره

ــشاهبة • ــة وليــست مت ــزوجني متكافئ  ;إال أن احلقــوق والواجبــات بــني ال
 .ٍنوع األدوار املناطة بكل منهام و ,وذلك الختالف اجلنس

أة , فلـو كـان األمـر  حقـوق الرجـل هـي عـني حقـوق املـرفليست عني •
 .وقامت الرصاعات األرسيةمور واملهام , كذلك الختلطت األ
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تــضمن للجميــع ت,  اجبــات متوازنــة ومتقابلــةإال أن هــذه احلقــوق والو •
 .تهسب طبيعًحقوقا تنا

وحــق الرجــل يف وجــب عليهــا طاعــة زوجهــا, ُفحــق املــرأة يف النفقــة ي •
 وهكـــذا فـــاحلقوق متوازنـــة ,طاعـــة زوجتـــه يوجـــب عليـــه النفقـــة

 .وليست متساوية ومتشاهبة, ومتكافئة 
 توحيــد جــنس احلقــوق يفواملــرأة خيطــئ دعــاة املــساواة بــني الرجــل و •

ــدمها  ــه خ ــه , وإذا خدمت ــت علي ــا أنفق ــق عليه ــزوجني , إذا أنف ــني ال ب
 .وهكذا

بـل ,  مـن رئـيس ومـرؤوساجتامعيـة مؤسـسة ِّالبد لكـلأنه من املعلوم  •
 . جتمع إنساين من قائد ومقودِّالبد لكل

 رئــيس  بالقيــادة األرسيــة فهــووعنــد إمعــان النظــر نجــد الرجــل أليــق •
ــ, والــرشطي, الدولــة ْوالقــايض , وإمــام املــسجد , فتولي ــادة األرسة ِهِّ  قي
 .أليق به 

نجــد أنــه والفطريــة , ة ـــــًيــضا يف نــوع األدوار االجتامعيأوعنــد النظــر  •
  البــد مــن االخــتالف,لــزوجنيبــني ا الواجبــات التــساوي يفال يمكــن 

 .بينهام
ــو ك • ــرأةِّلُفل ــةفــت امل ــا أن حتمــل :  بالــرضب يف األرض للنفق ــف هل فكي

ــد وت ــع ُوتل ــت ,رض ــل أن ــل للرج ــد أن  إال إذا قي ــل وتالب ــعُحتم  رض
 .مثلها

ــد  • ــًإذافالب ــن االخــتالف يف ن ــزوجني,  م ــني ال ــات ب ــام والواجب وع امله
 .ذلك التكامل والتعاضدمن ليحصل 

ــام يطــالبون املجتمــع باملــستحيل •   املجتمــعُيطــالبون, ُودعــاة املــساواة إن



–٢٧٩– 
 

 .ُبام يفسد نظام احلياة اإلنسانية الفطرية
 ولَِو اتَّبع الْحـق أَْهـواءهْم لَفَـسدتِ        : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •

 . السَّماوات واَألْرض ومن ِفيِهنَّ
        

لقـد حفـل تـاريخ الـسلف بـصور رائعـة مـن العالقـات : أهيا املسلمون  •
 . واملواقف األرسية الرائعة,الزوجية

ــول اهللا  • ــذا رس ــلم فه ــه وس ــىل اهللا علي ــص ــرتك َّيتلط ــال ي ــسائه ف ف بن
ويــسابق , احلــائض مــنهن فكــان خيــالط , البــسمة واللطــف واإلحــسان

 .فيهنويصرب عىل الغرية ,  ريض اهللا عنها عائشة
ــهوهــذا عمــر •   ينــصح الرجــل أن يكــون يف أهلــه كالــصبي ريض اهللا عن

رجــل أن يكــون يف عجبنــي الُي «:  فيقــوله ,ـــيف مالطفتــه وبــساطت
 .»أهل بيته كالصبي 

: اـــــه يداعبهــــــيقــول ملوالتريض اهللا عــنهام وكــان عبــد اهللا بــن عمــر  •
فتغــضب وتبكــي ,   » وخلقــك خــالق اللئــام,  خلقنــي خــالق الكــرام «

 .ويضحك ابن عمر
,  الرجـال أصـحابه مـنً صـارما مـع ريض اهللا عنـهوكان زيـد بـن ثابـت •

 . وألطفم  الناسِهَكْويف أهله من أف
ــن  • ــاس ب ــد وهــذا العب ــثالولي ــامء القــرن الثال ــازح اهلجــريمــن عل   م

ــه  ــ, جاريت ــرست رجل ــسقط وانك ــه ف ــه, ف , ُهُفدفعت ــرج لطالب ــم خي ل
 .َّوتعطل عن درسه
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مـا كنـا  «:  اجلليلـة تقـول العاملـةب التابعيـةِّوهذه بنـت سـعيد بـن املـسي •
ــ ــَم أزواجِّنكل ــام تكلَن ـــمِّا إال ك ــراءـــ ــاك , أصــلحك اهللا : كمَون أم عاف
 .هننوزواج , وحيرتمَّلطفن مع األ, يعني يت» اهللا

مكثنـا عـرشين سـنة مـا اختلفنـا  «: وهذا اإلمام أمحد يقـول عـن زوجتـه •
 .» يف كلمة

مكـث : ُوأعجب من هذا الـشيخ مظفـر بـن أيب بكـر الـرتكامين القـاهري •
 .مع زوجته مخسني سنة مل خيتلف معها يف يشء

 ا عـىل حيـاتكمحيـاة الـسلف اعرضـوهمـن  هـذه نـامذج  :أهيا املسلمون •
 االجتامعية , وانظروا أين أنتم من هؤالء ?

ــ • ــن تنك ــار يف زم ــذه األخب ــر ه ــن ذك ــل م ــسان ليخج ــب َّإن اإلن ر غال
 .فيه لفطرهم وأخالقهمالناس 

ــساء • ــن الن ــري م ــه كث ــرد في ــن مت ــا يف زم ــرفن , َّإنن ــال يع ــف ف ولألس
ــ ــانألزواجه ــون , ً حق ــال يعرف ــال ف ــن الرج ــري م ــه كث ــر في ــام تنك َّك

 .ًاهتم حقالزوج
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١٣–א 

 َّ, البـد رضوريـة  لقد فطـر اهللا عـز وجـل الـنفس اإلنـسانية عـىل غرائـز •
 .لعامرة األرض وازدهار احلياةمنها 

ِّفقــد فطــر اإلنــسان عــىل حــب • ُ  وذلــك للمحافظــة عــىل الــنفس ; البقــاءُ
 .والبعد عن هالكها

ــسية  • ــشهوة اجلن ــىل ال ــر ع ــدم ; ُوفط ــساين وع ــوع اإلن ــاء الن ــك لبق وذل
 .االنقراض

 . وذلك لرعاية النسل واملحافظة عليه;  ُوفطر عىل األبوة واألمومة •
زين ِللنَّاِس حـب الـشَّهواِت ِمـن        : وعـالَّويف ذلك يقول احلق جـل •

النساء والْبِنني والْقَناِطِري الْمقَنطَـرِة ِمـن الـذَّهِب والِْفـضَِّة والْخْيـِل             
 K الْمسوَّمِة واَألْنعاِم والْحْرِث

, ُّحــب املــال: بــات التــي فطــر اهللا الــنفس اإلنــسانية عليهــا ومــن املحبو •
 .ل إليه, واالستكثار منهواملي, والشغف به

فلـوال املـال ملـا عمـل ,  املـال رضوري لعـامرة األرضَّ أن حـبَّوال شك •
 .ارَّتاجر التجوال , اعُّالصنوال صنع , العامل

ــو ز • ــَفل ــال لتعطَدِه ــاس يف امل ــل الن َّ ك ــاة ُّ ــت احلي ــصادو, ل  ,ضــاع االقت
 . املال رضوري لبقاء احلياة وازدهارهاُّفحب, وهلك املجتمع

 املـال لبقـاء احليـاة وعامرهتـا فـإن الـنفس اإلنـسانية قـد ِّومع أمهية حـب •
 .ِّ إىل حد الظلم املستقيمةُّيدفعها حب املال إىل اخلروج عن اجلادة
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, و االحتيــالأ, الرشــوة أو ,  املــال صــاحبه إىل الــرسقةُّفقــد يــدفع حــب •
ــة ــوق الواجب ــع احلق ــدم دف ــن , أو ع ــا م ــامل وونحوه ــائل األع الوس

 .املحرمة
 يــصبح نقمــة عــىل اإلنــسان − عــىل هــذه الــصورة –  املــالِّفــإذا بحــب •

ــع  ــو , واملجتم ــال نح ــن امل ــهم م ــباع نفوس ــع إلش ــق اجلمي حــني ينطل
 .املسالك املحرمة واملمنوعة

 ن , واملـستكثرة منـه دو املـال جلمـعِةَّحبـُومن أعجـب فئـات املجتمـع امل •
 دون  ,رج األمـــوال مـــن أصـــحاهبا بيـــرس وســـهولةُفئـــة ختـــ: ٍحـــد 

 .لونِّإهنم املتسو,   أو رسقة , أو اغتصاب,ضوضاء
فــام عــىل أحــدهم مــن , ل مهنــة هلــاُّفئــة مــن النــاس اختــذت التــسوَّإهنــم  •

ً, ويظهــر عاهــة بدنيــة , ثــم جهــد كبــري ســو أن يلــبس مالبــس رديئــة 
 .ليهمإ  يدهُّويمد, أمام الناس  ينكرس

, وأســواقهم , عــات النــاس يف مــساجدهم ُّفــإذا هبــذه الفئــة حتــرض جتم •
ــــشفياهتم , ومنتزهــــاهتم ــــستجلبون عطفهــــم ومست , ومقــــابرهم ي

 .ورمحتهم
ــف • ــب العط ــددة جلل ــائل متع ــؤالء وس ــستخدم ه ــد ي ــسور: وق  كالك

ـــسيمة  ـــدن, اجل ـــشوهات الب ـــاقني,  وت ـــال املع ـــس واملال,  واألطف ب
 .الرديئة

 فــريوي لــه  ,ومــنهم مــن يــستخدم أســلوب االتــصال املبــارش بالنــاس •
 .ثبت ذلكلي ة َّمزوًوربام أحرض أوراقا , ة يستجلب هبا عطفهَّقص
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ًولكـن مجعـا كبـريا مـنهم, ًوال شك أن بعض هؤالء قـد يكـون صـادقا • ً: 
 . لد اجلهات املعنية ذلكحمتال كام ثبت

وكـم مـنهم مـن يـدعي املـرض , وهـو غنـيفكم منهم من يدعي الفقـر  •
ــنهم, وهــو صــحيح ــيم , وهكــذا وكــم م ــسفر وهــو مق ــدعي ال  مــن ي

 .يبتدعون احليل والروايات
 ,ة تعــاين منهــا مجيــع املجتمعــاتــــول مــشكلة عامليـــإن مــشكلة التــس •

 .وال سيام الفقرية منها واملتخلفة
ــسول • ــد جتــد الت ــضا وق ــة ً أي ــدول املتقدم ــة , وغوال يف ال ــه ني يأخــذ لكن

ــاس يف , ًصــورا متطــورة  ــة موســيقية للن ــسول يعــزف بآل فقــد جتــد املت
 . ويتصدقون عليهالطريق فيعطونه

ــف  • ــسول يق ــد املت ــد جت ــاسوق ــات للن ــن النك ــا م ــيهم مجع ــرسد عل ً ي
قــون  ثــم يل ويــستمتعون,فيــضحكون, والقــصص اللطيفــة , املــضحكة 

 .بعض النقودله 
 إذا مل تــدفع لــه أظهــر لــك مــن , يءمــن املتــسولني اجلــروربــام وجــدت  •

 .ًحتت مالبسه سالحا فيضطرك ألن تدفع له
 ,هــا تــصب يف حــب املــالُّ وكل,وهكــذا تتعــدد صــور االحتيــال واملكــر •

 .والرغبة يف االستكثار منه
 تـدفع م اإلسـالم التـسول لغـري رضورة ملجئـةَّلقـد حـر: أهيا املسلمون  •

 : وذلك ألسباب منهاصاحبه إىل السؤال ,
حـني َّالـذي قـدر ذلـك,  إظهـار الـشكو مـن اهللا تعـاىل  فيـهأن التسول •
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 . للناس يشكو املتسول حاله
ــ,  لغــري اهللا تعــاىلًومنهــا أن يف التــسول ذال • واحــد  إال للُّذلَواملــسلم ال ي

ًقد خلقه اهللا عزيزا كريامف,  األحد ً. 
ــسول • ــب ِّيف الت ــري طي ــواهلم بغ ــإخراج أم ــوال ب ــحاب األم ــذاء أص  إي

 . بسيف احلياء من الناسوقد هنى اإلسالم عن أخذ األموال, سنف
فكـم مـن هـؤالء ,  الـنفس لـن تـشبع مـن املـال مهـام مجعـت منـهَّثم إن •

 . من مجع املالاذين تراه يتسول منذ سنوات طويلة وال يشبعَّالشح
ــاس • ــا الن ــاتقوا اهللا أهي ــن , ف ــسفىل م ــد ال ــؤالء أصــحاب الي وليحــذر ه

:  القيامــة فقــد قــال عليــه الــصالة والــسالمخــدوش يف وجــوههم يــوم
ــسأل« ــزال امل ــة ــال ت ــه مزع ــيس يف وجه ــى اهللا ول ــى يلق ُة بأحــدكم حت ُ

 .» حلم
        

ــسلمون • ــا امل ــ :أهي ــو الواجــب حل ــا ه ــشكلة م ــذه امل ــة ?ل ه   االجتامعي
 :يف النقاط التاليةحللها تلخيص ما جيب هنا يمكن 

ـــاجني • ـــول إىل املحت ـــة للوص ـــات اخلريي ـــل دور اجلمعي ـــل تفعي ِّ وح
 .مشكالهتم 

 ,عمــل جلــان خرييــة يف احلــارات واملــساجد لبحــث حــاالت املتــسولني •
 .مبارشةبصورة وعدم التعامل معهم 

ــف • ــسعي يف ك ــات املِّال ــاجني  حاج ــسؤال, حت ــن ال ــائهم ع ــن وإغن  م
 .خالل الزكوات والصدقات
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ــصة  • ــات املخت ــع اجله ــاون م ــصابات التع ــبكات ع ــن ش يف الكــشف ع
 .التسول , وتسليمهم إىل العدالة

 .عدم االغرتار بحال الشحاذ وهندامه وعذوبة كالمه •
 .احلذر من وضع الزكاة عند غري أهلها •
ــسائل • ــرد ال ــسلم ال ي ــل أن امل ــن إذا ترجاألص ــصلحة يف َّ ولك ــت م ح

 .وكان هناك وسائل أخر للوصول للمحتاج فاألوىل رده, رده
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WאW 
 

١ J لشباب املسلم وأعداء اخلريا. 
٢ J أزمة الشباب يف املجتمع املعارص. 
٣ J حاجات الشباب والواقع االجتامعي. 
٤ J أسباب إجرام الشباب يف املجتمعات املعارصة. 
٥ J  هـ١٤٢٤املوقف الصحيح من أحداث الرياض. 
٦ J جذور الفكر اخلارجي وأسبابه. 
٧ J  ح الشباب وواجبنا يف اإلصالعنددوافع الغلو. 
٨ J موقف اإلسالم من ظاهرة الغلو يف الدين. 
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١–אאאא 

, تعتمد األمة يف القـديم واحلـديث عـىل سـواعد شـباهبا يف قيـام هنـضتها •
  , وتطوير قدراهتاوازدهار حياهتا

 وتنـوع  , وسـالمة العقـول ,وبقدر ما يملك الـشباب مـن قـوة األبـدان •
  . بقدر ذلكمن النهضة والتقدم واالزدهارمتلك أممهم : العلوم

, مــن خــالل شــبابه الــرش بــاخلري  جمتمــع ِّوللنــاظر أن حيكــم عــىل أي •
 .وبفسادهم فساده, فبصالحهم صالح املجتمع

,  يف كثــري مــن الــشباب علــيهم الــسالم ولقــد أثمــرت دعــوات األنبيــاء •
 .حتى كانوا أساس الدعوات وعامدها وقوهتا

 صــىل اهللا اب األدوار الكــرب واملهمــة يف دعــوة حممــدولقــد كــان للــشب •
 , املتطلـع إىل فقـد كـان أكثـر أتباعـه مـن الـشباب النـاهض, عليه وسلم

 .اخلري
 عــن واأ , وتباطــففــي الوقــت الــذي تــأخر فيــه إســالم شــيوخ قــريش •

 .وصربوا وصابروا, الشباب إىل اإلسالمكثري من سارع : الدعوة 
يخ اإلسـالم منـذ النبـوة إىل عهـد الراشـدين ولقد كان للشباب عـرب تـار •

 .فام بعده الدور األكرب يف النهضة واالزدهار
 عد أعــداء اإلنــسانيةْسُومل يكــن واقــع الــشباب اجلــاد ومثابرتــه لتــ •

 .من أصحاب األيدي اخلفية الفاسدة املفسدة, والفضيلة 
ــسدوا  • ــداء اخلــري عــرب خطــط مدروســة ومرســومة ليف ــق أع ــد انطل ُلق

 .وشباب املسلمني بخاصة, لعامل بعامة شباب ا
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نــوا منــذ أكثــر مــن مخــسني ســنة مــن العبــث بــشباب أوروبــا َّولقــد متك •
  بــشباهبم مــن الــضياعَّوأمريكــا حتــى شــكى عقالؤهــم مــا حــل

 .والفساد
ــوم قــد متك • َّوهــا هــم الي ُ ــوا مــن كثــري مــن شــباب املــسلمنيُ ــون , ن يعبث

 .بعقائدهم وأخالقهم وسلوكياهتم
ــنهمفكــم مــن  • ــدلوا دي ــذين ب ــ, َّالــشباب ال ــةًوا نحــال ضــالةَّوتبن ,  باطل

 .عبدة الشيطان منا ببعيدبدعة وما , ديانيةاكالشيوعية والبهائية والق
أمــا األخــالق ,  هلــم مــن اإلســالم إال األســامءَوكــم مــن شــباب مل يبــق •

 .والسلوك فيشء آخر
عـىل األمـة َّحتـى مـر ,  مجع هائل من شـباب املـسلمني الـصالةَّضيعلقد  •

 .الشاب املصيلوجود يندر فيه  − ليس ببعيد − وقت
ــسجد اجلــامع يف بعــض األمــصار اإلســالمية • ــدخل امل  فــال ,ة ري الكــبت

ــ ــل مــن متوســطي العمــر وعــدد,  مــن الرجــالَمِرَجتــد إال اهل ــا , قلي أم
 .الشباب فال وجود هلم

ــس • ــراقص ودور ال ــاملالهي وامل ــشباب ب ــشغل ال ــد ان ــائل , ينامِّلق ووس
 .ومواقع االنرتنت املشبوهة, اإلعالم املختلفة

عــرب و, يف األســواق واملنتزهــات, فتيــاتومجــع مــن الــشباب انــشغل بال •
 .ًيفتن بعضهم بعضا, اهلواتف واجلواالت

فلـم , ومجع آخـر مـن الـشباب قـد وقـع فريـسة املـسكرات واملخـدرات •
 . له من اإلنسانية إال صورهتاَيبق

ــد • ــشباب ق ــن ال ــرسقةومجــع آخــر م ــن ال ــة م ــاد اجلريم ــرويج ,  اعت وت
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 .واجلرأة عىل املحرمات, وهتك األعراض, املخدرات
ــن  • ــشال مجــع م ــد يف انت ــا الرائ ــصحوة اإلســالمية دوره ــان لل ــد ك ولق

 .إىل طريق اهلداية واالستقامةوالضالل الشباب من طريق الغواية 
ــاه اهللا • , فكــم مــن شــاب ضــال هــداه اهللا, وكــم مــن شــاب هالــك أحي

 . من شاب مدمن تاب اهللا عليهوكم
ــُفع • ــسرترِم ــشباب, وت ــساجد بال ــر َّت امل ــاب, وازده ــات باحلج  الفتي

ـــشور الكتـــاب والـــرشيط  اإلســـالمي حتـــى غـــزت األســـواق واملن
 .والبيوت

وا ملـ, فع والفـضيلة ُومل يكن هذا الوضـع اإلجيـايب ليـسعد أعـداء اخلـري •
 املــسلمني عــىل تغيــري خططهــم, وتطــوير وســائلهم, واالنطــالق ضــد

مــن قــوس واحــدة, فبــدأت األحــداث مــن غــزو الــروس ألفغانــستان, 
ًومــرورا بحــروب اخللــيج, وانتهــاء بأحــداث احلــادي عــرش مــن  ً

 .سبتمرب
ٍخلـل واضـطراب األحـداث املتالحقـة ظهـور ولقد كان مـن ثـامر هـذه  •

 ., ويف وغالب فئاهتا وطبقاهتا يف غالب صفوف األمة
َال يكــاد جيــد شخــصا ســ النــاظر املتأمــل َّحتــى إن • قليــل أو كثــري  مــن َمِلً

ًإال أن يكون شيئا نادرا, رياح التغيري السلبيمن  ً. 
ولقد وصـل نفـوذ أعـداء اخلـري ومكـرهم إىل أن يـصلوا إىل بعـض أبنـاء  •

ًفبـدال ,  والتفجـريوا اجتاهـاهتم نحـو التكفـريِّغـريُالصحوة اإلسـالمية في
ا فــإذ, كمــة مــا فــسد فيهــاًمــن أن يكونــوا عونــا ألمــتهم يــصلحون باحل
 .هبم يسعون إىل هالكها وتقويضها وتدمريها
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ــا مل : أهيــا املــسلمون  • ــا مــن أذ أعــدائنا يف أنفــسنا ويف أبنائن إن مــا حلقن
 .يكن ليصيبنا لوال تفريطنا يف أخذنا لديننا بقوة

تـْصِبرواْ وتتَّقُـواْ الَ يـضركُْم       وِإن  :أعوذ باهللا من الـشيطان الـرجيم •
 K كَْيدهْم شْيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يْعملُونَ مِحيطٌ

        

س َّيــتلم, إن الــشباب يف حاجــة إىل التفاتــة صــادقة جــادة مــن املجتمــع •
 .ويعرف رغباهتم , ويقف عىل مشكالهتم, حاجاهتم

بـل هـي فريـضة , أخـذها أو نرتكهـان, ًوهذه االلتفاتة ليست اختيـارا لنـا •
 .انحرافات الشباب مؤملة وخطرية , ومزعجة للمجتمعفإن , علينا

ــن • ــشباب م ــف ال ــرحم عواط ــساءفلن ــربج الن ــتن يف ت ــارة والف  , اإلث
 .الساقطة , واملالهي املاجنةغاين  واأل, والصور اخلليعة

ــشباب وعقــوهلم مــن الغــزو الفكــري واألخالقــي  • ــرحم نفــوس ال ولن
 .املدمر عرب وسائل اإلعالم

ــة  • ــن البطال ــشباب م ــات ال ــرحم طاق ــصاديةِّوشــح, ولن ــوارد االقت  ; امل
 .ضالل واالنحرافُّس الُفإن البطالة والفراغ أ

  ,ولنــرحم كرامــة الــشباب أمــام أعــداء األمــة الــذين اســتباحوا حرمتهــا •
 .فإن الشباب ال يطيق الذل, وأذلوا كرامتها

واحفظهــم مــن الــضالل والغوايــة , لطــف هبــماو, اللهــم ارحــم شــبابنا •
 .والغلو يا رب العاملني
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٢–אאא 

ُتعــد مرحلــة الــشباب مــن عمــر اإلنــسان أهــم مراحــل حياتــه • ففيهــا , ُ
 .والبناء, واإلنتاج, العطاء

ــوم عــىل  • ــدمها تق ــدول وتق ــع أن هنــضة ال ــد ثبــت مــن خــالل الواق وق
 .قوهتم وحيويتهمو, أكتاف الشباب

يف حــني يميــل , والــشباب هــم فئــة اإلبــداع والتجديــد والتطــوير •
 . واإلبقاء عىل القديم , وعدم التجديد,الشيوخ عادة إىل الرتابة

ًبـام الغريبـة أيـضا, ور, ل الـشباب يف العـادة األفكـار اجلديـدةَّوهلذا يتقبـ •
 . وأفكار التطوير,ويستهوهيم التغيري

ــظ أن • ــذا يالح ــتهواء ُوهل ــبال لالس ــع تق ــات املجتم ــر فئ ــشباب أكث ً ال
 . والتقليد لآلخرين,للجديدواالنقياد 

ــن  • ــشباب م ــن ال ــري م ــه يف كث ــا نالحظ ــذا م ــادوه ــات االنقي  للتقليع
 .والقصات الشاذة, واملالبس الغريبة, اجلديدة

, ًويف الوقـــت نفـــسه يعتـــرب الـــشباب أكثـــر الفئـــات قبـــوال للخـــري •
 .ًا للدعوة والعمل الصالحومحاس, واستجابة للحق 

 يف  صــىل اهللا عليــه وســلموقــد كــان أكثــر املــستجيبني لــدعوة الرســول •
: ول الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمــــ وهلـذا يق,بابــــمكة هـم الـش

 .» أطاعني الشباب وخالفني الشيوخ «
 ِّوهلذا استثمر الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم هـذه الطبيعـة اخلـرية عنـد •
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 .حسن توجيههم إىل اخلري واحلق والدعوة إىل اهللالشباب يف 
ـــشهد  • ـــستو املحـــيل والعـــاملي ي ـــع املعـــارص عـــىل امل ولكـــن الواق

ــة  ــشباب بانحرافــات هائل ــا ومفاســد , يف ال ــا يقعــون فيه , ال حــرص هل
, والعقــوق, واملخــدرات, حتــى اقــرتن وصــف الــشباب بالــضياع

 .رضوالفساد يف األ, واالندفاع, وسوء األدب, والتمرد
لهــا مجيــع مؤســسات املجتمــع َّومــا ذلــك إال لــسوء الرتبيــة التــي تتحم •

 .وغريها, واإلعالم, واملسجد, ةواملدرس, األرسة: ِّاملقرصة
اسـية , تكـاد َّإن الـشباب املعـارص يعـاين أزمـات حـادة ق: أهيا املسلمون  •

 .ُّتكون مستديمة ال تنقطع , يمر هبا غالب الشباب املعارص
ــريا • ــاتالًإن كث ــا ق ــا روحي ــاين جفاف ــشباب يع ــن ال ً م ً ــف , ً ــرف كي ال يع

 باالطمئنـــان واالســـتقرار ُعَّوال يعـــرف كيـــف يتمتـــ, ي روحـــهِّيزكـــ
 .النفيس

ًإن كثريا مـن الـشباب يعـاين اخـتالال يف االتـزان النفـيس • ًواضـطرابا يف , ً
 . واقع احلياة االجتامعية املعارصة, بسببالسلوك 

 يف  مـــشكلة التنـــاقض الـــسلوكيُّحيـــلإن الـــشباب ال يعـــرف كيـــف  •
 .وبني الواقع التطبيقي, بني ما يسمع من اخلري , املجتمع

, لتــي متــأل العــني إذا نظــرلقــد فقــد الــشباب القــدوة الــصاحلة الكاملــة ا •
 .وعارشهاحتك هبا ا لنفس إذاومتأل ا

 اآلبـاء واملعلمــني :مـن ,  املـربنيمـنلقـد فقـد الـشباب القـدوة يف كثـري  •
 .ءوالعلام
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ًإن الشباب يعاين هتميـشا اجتامعيـا • , لقـد عجـز عـن االسـتقالل بنفـسه, ً
ًوعجز عن أن جيد عمال مناسبا يدر عليه ماال, جوعجز عن الزوا ُّ ً ً. 

ــا غإن الــشباب يعــاين ضــ • ــا عاملي ًطا ثقافي ً عــن طريــق وســائل ًا , طِّمتــسلً
 رف كيف يواجهه , وكيف يتعامل معه ?, ال يعاإلعالم املختلفة 

ًإن الــشباب يعــاين ختلفــا حــضاريا يف أمتــه •  يــساعدها,  ال يعــرف كيــف,ً
 .صها منهِّخيلو
ــاحلا  • ــشاطا ص ــد ن ــني ال جي ــل ح ــراغ القات ــن الف ــاين م ــشباب يع ًإن ال ً

 .يرصف طاقته فيه
ــة  • ــاين املنبوذي ــشباب يع ــة إن ال ــة االجتامعي ــد صــدورا رحب ًحــني ال جي

ًوال جيد حبا صادقا من املرب, تستمع إليه  .نيً
ــاة  • ًإن الــشباب يعــاين جهــال كبــريا يف مهــارات احلي ــةً ــةالعلمي ,  والعملي

 .ويفقد اخلربة التي تؤهله للعمل
 املـــسائل العقديـــة  كثـــري مـــنًإن الـــشباب يعـــاين جهـــال بالـــدين يف •

 .وقعه يف كثري من االنحرافات واألخطاءُمما قد ي, والفقهية
ــي • ــة الت ــاة املختلف ــشكالت واملعان ــذه امل ــشبابإن ه ــب ال ــشها غال   يعي

 هـــي املـــسؤولة عـــن انحرافـــاهتم املختلفـــة جتـــاه اجلـــرائم املعـــارص
 . وكذلك جتاه التطرف الديني املقيتالسلوكية واألخالقية ,

       

وقــع الــشباب يف مثــل ُجبــات املؤســسات الرتبويــة املختلفــة أن ال تإن وا •
فـــإن الـــشباب حـــني ينحـــرف فـــإن , هــذه االنحرافـــات بتقـــصريها
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ــف ــؤمل وعني ــه م ــسري, انحراف ــتقامة ع ــو االس ــن , ُّورده نح وصــدق م
 .» الوقاية خري من العالج «: قال

ــوهلم  • ــن ح ــع م ــات املجتم ــشباب أن انحراف ــه ال ــب أن يعرف ــا جي إن مم
فقـد أمجـع , ًف رشعـاَّفهـو مكلـ, ًت عذرا له يف انحرافاتـه وأخطائـهليس

 ,ف بالكتــاب والــسنةَّفهــو مكلــاحللــم العلــامء عــىل أن مــن بلــغ 
 .ً, وحماسب رشعا عن أعامله ومقاصدهومسؤول عن ترصفاته 

 اإلســالم مرحلــة الــشباب بمزيــد ســؤال فقــال الرســول َّوهلــذا خــص •
م ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد ال تــزول قــد «: صــىل اهللا عليــه وســلم

وعــن شــبابه فــيام , عــن عمــره فــيام أفنــاه: سئل عــن مخــسُربــه حتــى يــ
ومـاذا عمـل فـيام , به وفـيام أنفقـهــــــوعن مالـه مـن أيـن اكتـس, أباله
 .»علم

والبحـث , ومن هنا فالبـد للـشاب أن يـسعى بنفـسه نحـو العلـم النـافع •
 . والرشيز بني اخلرييوالتم, عن الصواب من األقوال

وأن ينفـع نفـسه وأهلـه , والبد أن يعمل بـام علـم مـن اخلـري والـصواب •
 .وأن يسعى باإلصالح ال بالفساد, وجمتمعه

 ومْن أَْحسن قَـْوالً ممَّـن دعـا ِإلَـى    :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
 K ِإنَِّني ِمن الْمْسِلِمنياللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ
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٣–אאאא 

ِّمنــذ أن خيلــق اإلنــسان يف بطــن أمــ • ُ ينتقــل مــن , وهــو يف نمــو مــستمر  ِهُ
 وتنتهي باهلرم,ًتبدأ من كونه جنينا , مرحلة إىل أخر. 

ًفاإلنــسان يف نمــو مــستمر بــدءا مــن كونــه جنينــا يف عــامل األرحــام • قــد , ً
ُحتــى إذا كــان الــشهر التاســع مــن عمــره, ت بــه األحــشاءطــاحأ ُفطــم , ُ

ًودفــع دفعــا بغــري إرادتــه إىل عــامل ا, مــن عــامل األرحــام ليبــدأ , لــشهادةُ
 . عامني كاملنيِهِّمرحلة الرضاعة يف كنف أم

ــة احلــضانة يف  • ــإذا أتــم العــامني فطــم مــن الرضــاعة لينتقــل إىل مرحل ُف َّ
 .فهو ال يزال يف حاجة إىل رعاية مبارشة,  وإرشافهاِهِّرعاية أم

ــم • ــإذا أت ــزَّف ــسابعة دخــل ســن التميي ُ وفطــم مــن احلــضانة  , الطفــل ال
ــ ــة املب ــه إدراك , ارشةوالرعاي ــه نفــسه, وأصــبح ل ــه , حيفــظ ب  ال بــأس ب

ًويميز به شيئا من مصاحله ِّ. 
ــم • ــإذا أت ــةَّف ــز دخــل ســن املراهق ــة التميي ــه ,  الطفــل مرحل ــدأت مع وب

ســتعداد للفطــام األكــرب مــن الطفولــة, إىل عــامل واال, إرهاصــات البلــوغ
 .الشباب والتكليف

فقـد , بلـغ اخلامـسة عـرشةفإذا ظهرت عالمات البلـوغ عـىل املراهـق أو  •
ــشباب ــم, دخــل ســن ال ــه القل ــا, َّوأصــبح مكل, وجــر علي ــا رشع ًف ً

 .ًومسؤوال عن أعامله وترصفاته
إيامنيـة وأخالقيـة : كبـرية شاب طاقـات الـففي هـذه املرحلـة تتفجـر يف  •

 .ونفسية وعقلية وجسمية وجنسية شاملة
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تــسوقه ,  يف هــذه املرحلــة تنبعــث يف نفــس الــشاب يقظــة دينيــة صــادقة •
األرسة واملجتمــع حتتــاج هــذه اليقظــة مــن ,  وعبادتــهِهِّإىل اهللا وحبــ
 .رعاية وتنمية

ــرية • ــات كث ــات ورغب ــة حاج ــذه املرحل ــشاب يف ه ــس ال ــتح يف نف , تتف
 .ختتلف عن حاجاته ورغباته يف املراحل السابقة

وهـو يف , نـري عقلـه ويفـتح ذهنـهُفهو يف حاجة إىل العلـم النـافع الـذي ي •
 .ؤهله للكسب واإلنتاجُإىل مهارات علمية وعملية تحاجة 

ــسكن  • ــو ال ــة ه ــذه املرحل ــشاب يف ه ــات ال ــم حاج ــن أعظ إىل َّوإن م
 .وبناء األرسة, الذي ال يتم إال بالزواج املرأة, 

هــذه احلاجــة َّولكــن أنــى للــشاب يف ظــروف احليــاة املعــارصة أن حيقــق  •
م احلرمـان, ويعـاين يف وقت مبكـر مـن شـبابه, حتـى يكابـد آالالفطرية 

 .قسوة العزوبة
ــه • ــف يف طريق ــات ضــخمة تق ــل: إن عقب ــه للعم ــي تؤهل ــشهادة الت , ال

 .يؤويه مع زوجته كن الذي َّالس,  عليه املالُّالعمل الذي يدر
ــإذا • ــدر ف ِّ ق ُــم ــزواجَّ ت ــات ال ــاءت عقب ــك ج ــه ذل ــع:  ل ــر املرتف , امله

 .فرش املنزل, رشوط الزواج القاسية, تكاليف العرس
ُ يعــرض الــشباب عــن الــزواج : القاســية وأمــام هــذه العقبــات الكثــرية •

إال مـــا بعـــد , ويف بعـــض الـــبالد, إىل مـــا بعـــد اخلامـــسة والعـــرشين
 .الثالثني

سة مــاذا يــصنع الــشاب بطاقاتــه ورغباتــه وأشــواقه مخــ: أهيــا املــسلمون  •
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ــا  ــر ًعــرش عام ــذهب هبــا يف ظــل? أو أكث ــن ي ــة  الظــروفِّ أي  االجتامعي
 . ? احلارضةتصاديةواالق

هــل بالفعــل يــذهب الــشاب بطاقاتــه نحــو العبــادة والــصيام والــصالة  •
 . ? هل هذا هو الواقع ?فينشغل بذلك عن املفاسد اخللقية, والعلم

 الــشباب يتوجهــون بطاقــاهتم إىل املفاســد  غالــبأم أن الواقــع يــشهد أن •
 . والتمرد األرسي العاطفية ,واالنفعاالت, اخللقية 

وقبــيح , وســوء أخالقهــم, الــشباب ســلوك  كثــرت شــكوانا مــن لقــد •
 نحــن مناَّمــاذا قــد: ولكــن ملــاذا ال نــسأل أنفــسنا , وهــذا حــق, أفعــاهلم

 للشباب ?
والرعايــة ,  احلنــان والرمحــة  :منا للــشباب يف بيوتنــا مــنَّمــاذا قــد •

 .والقدوة الصاحلة, األبوية
ن الرتبيـة التـي تنـري العقـل منا لـشبابنا يف مدارسـنا وجامعاتنـا مـَّماذا قد •

 يف كثـري مـن –  إن أحـدهم خيـرج مـن الثانويـة فـال جيـد ?ق الذهنِّوتفت
ِّ مقعدا يف اجلامعة, إال بشق األنفس −األحيان ً. 

, منا لـشبابنا يف وسـائل إعالمنـا العربيـة مـن الثقافـة اإلسـالميةَّماذا قـد •
 واملعارف العلمية ?, لعلوم العرصيةوا

 حتــى  ? لــشبابنا يف مؤســساتنا االقتــصادية اخلاصــة والعامــةمناَّمــاذا قــد •
ــال جيــد عمــال  ــه ف ــدور بملف ــك لتجــد أحــدهم ي ــة ًإن يناســبه , أو جه

 .تقبله
إن مـــن الـــصعوبة بمكـــان أن ينـــسجم الـــشاب يف جمتمـــع ال حيقـــق  •
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ًوهلـذا كثـريا ,  بـل يتجاهلهـا ويتغافـل عنهـا وال حيرتم حاجاتـه ,,مطالبه
ـــا يتوجـــ ـــشباب نحـــَّم ـــالتمرد األرسيه ال ـــذا ب ـــري عـــن ه , و التعب

ـــسلوكية ـــة, وباالنفعـــاالت ال ـــام , وبالقـــصات واملالبـــس الغريب ورب
ــا ــم هن ــون أهن ــرف يثبت ــاالنحراف والتط ــرب, ب ــن ون ِّويع ــع ع للمجتم

 .سخطهم بأساليب عوجاء محقاء
ــشباب • ــات ال ــر يف حاج ــع أن ينظ ــساباته , إن واجــب املجتم ــد ح ويعي

فــإذا ,  وتطلعــاهتمناســب حاجــاهتمُتية له التعليميــة واالقتــصادوأنظمتــ
ــه حلاجــاهتم  ــاهتم متــاد املجتمــع يف جتاهل ــإن: , وإعراضــه عــن رغب  َّف

ـــًدا مــن العنــت واألذ ســـــمزي ــاملجتمع وف يلحــق ــ ــر, ب : ويف األث
 .» الشباب شعبة من اجلنون «

        

مــا الفــرق بيننــا نحــن الكبــار :  تــساءلناَّهــال: أهيــا اآلبــاء أهيــا املربــون  •
 يكمــن فقــط يف حجــم − يف احلقيقــة– إن الفــرق, وبــني أبنائنــا البــالغني

 .اخلربة التي حصلنا نحن اآلباء عليها, ومل حيصل أبناؤنا عليها بعد
ــ • وهلــم , ًن رشعــا وَّ ومكلفــ,ن بالكتــاب والــسنةوا خمــاطبفالــشباب مثلن

 رغبـــة يف الـــزواج واالســـتقالل بـــاألرسة  :أشـــواق ورغبـــات مثلنـــا
 . , ونحوها من الرغباتمورد اقتصاديورغبة يف احلصول عىل 

ه احلقـوق للـشباب بـسبب ضـعف إال أن الواقع يـرفض االعـرتاف هبـذ •
 .اة االجتامعيةُاخلربة , ويلزمه بسنوات أخر ليتأهل للحي

, ال تــأيت بمجــرد الطعــن يف الــسن, إن اخلــربة ال تــأيت إال مــن التجربــة  •
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ــال خــربة العمــل ــه فــرص العمــل كيــف ين ــتح ل ــذي مل ت ــشاب ال , فال
, والشاب الـذي مل يتأهـل للـزواج كيـف تتـاح لـه فـرص خـربة الـزواج

ف تتـاح لـه فرصـة اخلـربة يف ف بمـسؤوليات كيـَّوالشاب الـذي مل يكلـ
 . , وإنام حتصل اخلربة بمعاناة التجربة ومزاولتهااحلياة

ــربة  • ــاء إن اخل ــا اآلب ــشباب يف  أهي ــأرشكوا ال ــة ف ــن التجرب ــأيت إال م ال ت
ولنــا األســوة يف , ج والعمــلوأعطــوهم الفرصــة لإلنتــا, حيــاتكم
ريض اهللا ف أسـامة بـن زيـد َّهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم حـني كلـرسـول ا

وملـا صـدر منـه ,  ريض اهللا عـنهام ر وعمـربقيادة جيش فيه أبـو بكـ امعنه
اخلطأ يف قتل الرجـل الـذي شـهد أن ال إلـه إال اهللا عاتبـه الرسـول صـىل  

ــه وســلم  ــه, اهللا علي ــك يف إمارت ــرات فاصــربوا عــىل, ومل يطعــن ذل  عث
ـــشباب ـــالحها ,, ال ـــعوا يف إص ـــل  واس ـــاة بالعم ـــوهم احلي  وأدخل

 .عنيُواستعينوا باهللا فهو خري م, والزواج 
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٤–אאאא 

َّإن الناظر يف أحوال العـامل اليـوم جيـد أن اجلريمـة التـي توجـب احلـد أو  •
يعــة احلــضارة املعــارصة التــي قامــت ًبــريا مــن طبً حتتــل جــزءا كرالتعزيــ

 .عىل غري النهج اإليامين
املاديــة اة ً أنواعهــا جــزءا مــن طبيعــة احليــِّوقــد أصــبحت اجلــرائم بكــل •

 .وهي يف زيادة مطردة ومستمرة, املعارصة
ٍ كـــان يف مـــأمن مـــن تعـــاطي اجلريمـــة, ًومل يعـــد هنـــاك جمتمـــع أيـــا •

 .رهااواإلنزعاج بآث
ــسل • ــة م ــبحت اجلريم ــد أص ــات ًكا يتوق ــع طبق ــن مجي ــاس م ــاه أن ٌعاط

ــن  ــة م ــأيت اجلريم ــد ت ــاس , فق ــن الن ــة م ــست خاصــة بفئ ــاس, ولي الن
الغنــي, ومتوســط احلــال, والفقــري , وتــأيت مــن املــتعلم واجلاهــل 

 .وهكذا, فهي يف مجيع فئات املجتمع بنسب خمتلفة
 لتـصل يف بعـض  يف املجتمـع املعـارصوقـد ارتفعـت معـدالت اإلجـرام •

 .ً وثالثني شخصاٍ ستةِّربية إىل معدل جريمة لكلالبالد الع
ــة  • ــدالهتا املذهل ــبحت مع ــة وأص ــة واملتتابع ــُتُواملتفاقم ــاس وحت سب ُق

 .بالدقائق والثواين
َّبـل إن كـل بـالد الـدنيا , ًومل تعد أنواع اجلـرائم قـارصة عـىل بـالد معينـة •

 . بنسب خمتلفة ولكنتشرتك يف أنواع اجلرائم
ــرسقة و • ــل وال ــصاب فالقت ــواط واالغت ــا والل ــسحر والزن ــوة وال الرش

ــردة ــد: واخلطــف واالنتحــار واملخــدرات وال ــا بل ــاد تنفــك عنه ال تك
 . املعارصةمن البالد
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ــوم • ــشبابويق ــف ال ــصيب  لألس ــرب والن ــاجلزء األك ــوم ب ــامل الي  يف ع
ِّن العمليــات واملامرســات اإلجراميــة, املوجبــة للحــد أو األوفــر مــ

 .التعزير
ًثر فئات املجتمع إزعاجا وضالال وفسادا هم أكفالشباب اليوم • ًً. 
ــة • ــوا هــم عــامد األم , ورس هنــضتها, وقــد كــان مــن املفــروض أن يكون

 .وخمرجها نحو التفوق والتقدم
 هـل هـو قـضاؤهم أن يكونـوا  ?ملـاذا ينحـرف الـشباب: أهيا املـسلمون  •

  ?ًمنحرفني? أم أن هناك أسبابا دفعتهم لالنحراف
نــام يعكــسون قــيم املجتمــع مــن  وإ,يــصطنعون األزمــاتإن الــشباب ال  •

ًحوهلم, إن خريا فخري , وإن رشا فرش ً. 
كيــف يــسوغ لنــا أن نطالــب شــبابنا بــاإليامن والثبــات : أهيــا املــسلمون  •

 , واختلت فيه العقيدة ? يف جمتمع ضعف فيه اإليامن,عىل العقيدة
ـــاألخالق • ـــالبهم ب ـــف نط ـــة واألدب: وكي ـــصدق واألمان ـــن ال  يف ,م

 يف غالب أحواهلا بال أخالق وال آداب ?الوقت الذي حتيا فيه األمة 
ــضباط • ــتقامة واالن ــالبهم باالس ــا أن نط ــف لن ــتالو يف ,وكي ــذيق   ال

ــَع ــستقيمواَزَج ــون أن ي ــه املرب ــم  في ــضبطوا يف يف  ه ــسهم , وأن ين أنف
 سلوكهم ?

ــال • ــد يف امل ــالبهم بالزه ــا أن نط ــف لن ــالل,وكي ــن احل ــل م  يف , واألك
معهـا مـن حـالل جي : املجتمـع عـىل األمـوالفيـه لوقت الذي يتكالـب ا

 وحرام ?
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 عــن  وغــض البــرص,ثــم كيــف لنــا أن نطــالبهم بالعفــة اجلنــسية •
 بعد ذلك يف وسط املغريات والفتن ? ثم نزج هبم املحرمات, 

  التــي نعيــشها, ويعيــشها معنــا الــشبابإن هــذه املتناقــضات االجتامعيــة •
وإنــام تــنعكس ,  مــستقيمة الــسلوكشخــصية ســويةج ِّال يمكــن أن ختــر

 .صورة املجتمعالشاب شخصية يف 
ــوم: أهيــا املــسلمون  • َأيقتــدي بــأب ع, بمــن يقتــدي الــشاب الي  أن َزَجــٍ

ــأم لــيس هلــا هــم إال أن تلــبس وتأكــل, يــستقيم يف نفــسه ٌأم ب تنتظــر و, ٍ
ٌأم بمعلــم لــيس لــه هــم إال أن يقــبض , الــزمن الــذي تنــزع فيــه جلباهبــا ٍ

 .آخر الشهريف اتبه ر
ــوم  • ــع الي ــروف جمتم ــستقيم يف ظ ــذي ي ــشاب ال ــو يف إن ال ــاقض ه املتن

 ويف  قـــد عـــصمه اهللا بفـــضله ورمحتـــه,,ٌ ويل مـــن أوليـــاء اهللاحلقيقـــة
 .» بوةصٍيعجب اهللا لشاب ليست له «: احلديث

, واعلمـوا أهنـم ثـامر تـربيتكم,  وارمحـوا الـشباب,فاتقوا اهللا أهيا النـاس •
ُّوال يقـل أحـد إين بـريء فكلنـا , لكمونتاج أعام ٌولـيس أحـد , مـسؤول ٌ

ــصري ــه تق ــتطعتم, إال وفي ــا اس ــاتقوا اهللا م ــستعان, ف وال حــول , واهللا امل
 .وال قوة إال باهللا

       

ِّولـئن كنـا نحمـل املجتمـع أسـباب انحـراف الـشباب: أهيا املـسلمون  • َّ ,
ـــنهم ـــن دي ـــتهم ع ـــم وفتن ـــذرون :  وأخالقه ـــشباب ال يع ـــإن ال ُف

 ., واملسلك اخلاطئباالنحراف
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ــ • ــو مكل ــم فه ــغ احلل ــن بل ــىل أن م ــسلمون ع ــع امل ــد أمج ــاَّلق ًف رشع ٌ ,
ُوهــو خماطــب بالكتــاب والــسنة, مثلــه مثــل , فاتهومــسؤول عــن تــرص

 .لكبارا
 بــانحراف  وأخطائــهفــال جيــوز للــشاب أن يعتــذر عــن ضــالالته •

ِّأو أن حيمل, املجتمع  . أخطاءه التي يقع فيها مؤسسات املجتمعُ
كــام أن املــربني , ً رشعــا باالســتقامة وإن فــسد املجتمــعٌفَّفالــشاب مكلــ •

َّواملجتمــع عمومــا مكل وإصــالح مــن هــم , ن باالســتقامة يف أنفــسهموفــً
 . مسؤول عن رعيتهُّوالكل, ٍ راعُّفالكل, حتت أيدهيم

ــسلمون • ــوم بمــسؤولياته جتــاه  : أهيــا امل  إن مــن واجــب املجتمــع أن يق
ِّ وأن جين,الشباب  .ًد مؤسساته مجيعا لرتبية الشبابُ

ــة • وقاعــدة , فــاألرسة البــد أن تكــون حمــضن الرمحــة والعطــف والرعاي
 .بناء شخصية الشاب املسلم

 وصــقل ,كــون مؤســسة تربويــة لبنــاء العقــلواملدرســة البــد أن ت •
 . وتوجيه الطاقات,املواهب

واليقظـة اإليامنيـة, جيـد , بيـة الروحيـةًواملسجد البـد أن يكـون دارا للرت •
 .فيه الشاب راحة نفسه, وغذاء روحه

ــه  • ــسلوكية وآداب ــالم ال ــاهيم اإلس ــة ملف ــون ترمج ــد أن يك ــشارع الب وال
 .االجتامعية

ذي يعكــس قيمهــا ون لــسان األمــة الــصادق الــواإلعــالم البــد أن يكــ •
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ــا  ــؤمن هب ــي ي ــادئ الت ــن املب ــصدق ع ــرب ب ــدهتا, ويع ــا وعقي ِّوأخالقه
 .املجتمع

ِّالبد أن جيد الـشاب سـاحة يف احليـاة االجتامعيـة ليطبـق • ُ َّ مـا تعلمـه  فيهـاَّ
ــون  ــول أن تك ــن املعق ــيس م ــالمية ; إذ ل ــالق واآلداب اإلس ــن األخ م

ــه ــالم وأخالقيات ــع آداب اإلس ــا يف واق ــان هل ــة, ال مك ــات نظري  معلوم
 .احلياة االجتامعية

, هــذه واجبــات املؤســسات االجتامعيــة جتــاه الــشباب: أهيــا املــسلمون  •
 .فهل قامت هذه املؤسسات بواجبها?

ٍفإن قامت بواجبهـا فإهنـا معـذورة حينئـذ وغـري مـسؤولة عـن انحـراف  •
 مـن ري ذلـكالواقـع يـشهد بغـلألسـف فـإن ولكـن ,  وضالهلم الشباب

 واهللا التقــصري الــشنيع , والتفــريط الكبــري يف املجتمــع ومؤســساته, 
 .ان, وال حول وال قوة إال باهللاملستع
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٥–אאאא١٤٢٤ 

ومـصيبة كـرب يرفـضها , إن ما وقع يف بالدنا قبـل أيـام أمـر شـنيع عظـيم •
 . وال يرضاها رشع وال منطق,الدين والعقل

ــشنيعة • ,  يف مــصلحة املــسلمنيُّ ال تــصب املؤملــةإن مثــل هــذه احلــوادث ال
 .ًوال خريا يطلبونه, ًوال حتقق هلم أمال يرجونه

, ممــن يكرهــون مــن الكفــار واملنــافقني ً فيــه أن هنــاك أناســا َّوممــا ال شــك •
حيققـــون مـــصالح مـــن وراء هـــذه احلـــوادث : مـــصلحة هـــذه الـــبالد 

 .الشنيعة
ــدر • ــضاء وق ــا بق ــم أهن ــصيبة عل ــه امل ــت ب ــسلم احلــق إذا نزل ــا , إن امل   وأهن

 . كفارة من الكفاراتفهي, ما نزلت إال بذنب وقع فيه
ــني  • ــصيبة ح ــذه امل ــه ه ــون علي ــل لته ــسلم العاق ــذكوإن امل ــزل َّيت ــا ن ر م

ــسطني ــراق وفل ــسلمني يف الع ــشان وبامل ــنة والشي ــاغري والبوس ــن , ه وم
 .ذكر مصيبة غريه هانت عليه مصيبتهت
ــسائر يف األرواح  • ــم اخل ــن يف حج ــا ال يكم ــصيبتنا يف بالدن ــم م إن حج

افع والغايــات مــن وراء هــذا  وإنــام يكمــن يف خطــر الــدو,واملمتلكــات
 .احلادث املؤمل

 إذا كـان الـذين قـاموا هبـذا العمـل اإلجرامـي هـم مـن  :نأهيا املـسلمو •
 .فلعنة اهللا عىل الكافرين, فإنه ليس بعد الكفر ذنب, أهل الكفر

 ,وأما إن كان الـذين قـاموا بـه هـم مـن أهـل الفـرق اإلسـالمية الـضالة •
 .ًحقا هلمُممن ال يعتمد الكتاب والسنة عىل الوجه الصحيح فس
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هبــذا العمــل الــشنيع هــم مــن أهــل الــسنة وأمــا إن كــان الــذين قــاموا  •
 فـإن مـصيبتنا كبـرية , ممـن يـدينون بـديننا ويعتقـدون عقيـدتنا,واجلامعة
 .وعظيمة

ــوال • ــسائرنا يف األرواح واألم ــن خ ــري م ــرب بكث ــذ أك ــصيبتنا حينئ , ٍإن م
ِّفاملسلم املظلـوم الـذي مـات يف هـذا احلـادث عجـ  −إن شـاء اهللا– ل بـهُ

تـل يف هـذا احلـادث فقـد عجـل بـه ُافر الـذي قوأما الكـ, إىل رضوان اهللا
وأمــا األمــن فإنــه يتجــدد , ضــهاِّوأمــا األمــوال فــاهللا يعو, إىل ســخط اهللا
 .بإذن اهللا تعاىل

•  ــرب ــصيبة الك ــام امل ــوإن ــى , والطام ــارد : ة العظم ــار م ــق تي ٌأن ينطل
ثـم ,  ويـدين بـدينهم يعتقـد بعقيـدهتم, جارف يف أهـل الـسنة واجلامعـة

 .وتدمريهميسعى حلصدهم 
 إذا كـان الـذين قـاموا هبـذا العمـل القبـيح الـشنيع هـم  :أهيا املـسلمون •

 :من أهل السنة واجلامعة فالبد من أسئلة نوجهها إىل أنفسنا
ــق • ــالعنف َأمل يب ــد إال ب ــري والنق ــلوب للتعب ــة أس ــسنة واجلامع ــل ال  أله

 .والتدمري والقتل?
ــا • ــا فيه ــي وقعن ــاء الت ــات واألخط ــي االنحراف ــا ه ــا م ــسلط اهللا علين َّ ف

 .ُأبناءنا ورجالنا هيلكوننا وحيصدوننا?
ــشباب  • ــة حــني خرجــت بعــض ال ــل يف مؤســساتنا الرتبوي ــا هــو اخلل َّم

 .الذين ال يشعرون باالنتامء هلذا البلد?
ِّ مـسؤول مكلـف مقـرصُّه كـلُلـَّكم هو حجـم اإلثـم الـذي يتحم • :  مـنَّ
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 .?احلكام والعلامء والدعاة واآلباء واملعلمني
ــؤالء  • ــب ه ــي مطال ــا ه ــشبابم ــتهم إىلال ــي دفع ــذه الت ــة  ه  اجلريم

ًوإن كانـت بـاطال , ًفإن كانـت حقـا فـنحن أوىل بـاحلق مـنهم, النكراء
 . عليهم?ُّدُريف

َّ لقد أدبنـا اهللا حـني تنـزل بنـا املـصائب أن نرجـع فنـسأل  :أهيا املسلمون •
 .قبل أن نضعه عىل غرينا, ونبحث عن اخللل فينا, أنفسنا

 صــىل اهللا عليــه ُ هــزم املــسلمون وفــيهم رســول اهللا ملــا ففــي يــوم أحــد •
ـ  أَنَّى : وا وقـالواـــــــتعجب: وسلم  ذَاه فـأنزل اهللا ,  :    ـوقُـلْ ه

  . ْنفُِسكُْمِمْن ِعنِد أَ
ِّفإذا كـان خـري اخللـق بعـد األنبيـاء حيم • هـم اهللا سـبب مـصيبة اهلزيمـة, ُلُ

ًر أن ينـزل قرآنـا يف هـذا ِّدُ, لـو قـِّ ويوبخنـاُفامذا تـراه سـبحانه يقـول لنـا
 الزمان?

فهــا عــن  نــدركها ونعر أنإن مــن احلقــائق التــي ال بــد: أهيــا املــسلمون  •
 :اإلنسان املتدين وال سيام من الشباب ما ييل

 ِّاإلنــسان املــسلم املتــدين ال يــرىض بــاحلكم بغــري مــا أنــزل اهللا يف أين إ •
 .وحتت أي ظرف من الظروف, صورة من الصور 

ار, أو نــرصهتم عــىل املــسلمني,  مــواالة الكفــُّبُإن املــسلم املتــدين ال حيــ •
ِّمسوغ من املسوغات ِّحتت أي ِّ. 

 أو ســـوء ,تبديـــد ثـــروات املـــسلمني:  َإن املـــسلم املتـــدين ال يـــرىض •
 .توزيعها, أو املحاباة فيها, أو استخدامها يف غري رىض اهللا
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إن املسلم املتدين يمقت غالـب مـا تنـرشه وسـائل اإلعـالم مـن املفاسـد  •
 .والقبائح اخللقية, والتضليل الفكري

هــي واملغــاين واملــزامري يف بــالد إن املــسلم املتــدين يغــضب النتــشار املال •
 .املسلمني, والتربج والسفور يف النساء

إن املــسلم املتـــدين ال يقبـــل الظلـــم االجتامعـــي, وضـــياع احلقـــوق,  •
 .م الوجهاء, واعتامد الواسطة يف املعامالتُّوحتك

العلـامء واملعلمــني : إن املـسلم املتـدين ال يثـق يف توجيهــات املـربني مـن  •
 .نوا يقولون ما ال يفعلونواآلباء إذا كا

ٌإن املــسلم املتــدين يعتقــد أن الــدين كــل ال يتجــزأ, فــال بــد مــن أخــذه  •
 .بكامله وعدم تقطيعه, أو تعطيل بعضه

ِّإن هــذه املفــاهيم هــي الغالبــة عنــد املــسلمني املتــدي • نني, إال أن بعــضهم ُ
 فقـد تـصدر  كيـف يطالـب هبـا, عنهـا, وال يعـرفِّال يعرف كيـف يعـرب

م نحـو هي وشـاذة, فـال بـد مـن األخـذ بأيـدٌ مسالك منحرفةهمضبععن 
 .والصرب واحلكمة يف أسلوب الدعوة, ريحسن التدب

قُلْ هـِذِه سِبيِلي أَْدعـو ِإلَـى اللَّـِه          : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
ِني وعِن اتَّبماْ وٍة أَنِصريلَى بعْشِرِكنيالْم اْ ِمنا أَنمانَ اللَِّه وْبحس K 

        

ــسلمون • ــا امل ــل  :أهي ــىل مث ــة ع ــد والولول ــداث ال  إن التندي ــذه األح ه
ًتــصنع شــيئا, وإنــام املطلــوب الــسعي اجلــاد يف عــدم تكــرار مثــل هــذا 

 :احلادث الشنيع, وهذا يكون من خالل أمور من أمهها
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ة الــبالد, ًتعــاون اجلميــع يف أن يكونــوا عيونــا ســاهرة عــىل أمــن وســالم •
 .فاألمن مسؤولية مشرتكة

ت, احلــازم يف ُّفلــاإلفــساح بــصدق للتيــار اإلســالمي املعتــدل يف غــري ت •
 .غري تطرف

 يف ,عــي والرعيــةااء بــني الرَّ للحــوار البنــ ومبــارشةفــتح قنــوات واســعة •
 .غري خوف أو رهبة

 واملبـادرة بالتوبـة الـصادقة مـن األخطـاء ,حماسبة النفس عـن تقـصريها •
 .والذنوب يف جنب اهللا

والَ تكْــِسب : فــإن اهللا يقــول;ة غــريهرُاحلـذر مــن أخــذ بــريء بجريــ •
 Kكُلُّ نفٍْس ِإالَّ علَْيها والَ تِزر واِزرةٌ ِوْزر أُْخرى
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٦–אא 

لقـــد تـــواترت اآليـــات القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة عـــىل األمـــر  •
 .باجلامعة, والتحذير من الفرقة واالختالف

 K واْعتِصمواْ ِبحْبِل اللَِّه جِميعا والَ تفَرَّقُواْ:ال اهللا تعاىلقفقد  •

فَـاتَّقُواْ اللَّـه وأَْصـِلحواْ ذَات ِبْيـِنكُْم وأَِطيعـواْ اللَّـه             :ًوقال أيضا •
ْؤِمِننيم مِإن كُنت ولَهسرو K 

إن الـشيطان ذئـب اإلنـسان,  «:  اهللا عليـه وسـلمىلصـوقـال رسـول اهللا  •
ــنم ــذئب الغ ــ,ك ــة, فإي ــشاة القاصــية والناحي ــذ ال ــشعاب, ِّ يأخ اكم وال

  .»وعليكم باجلامعة والعامة واملسجد
َّإن الــشيطان مــن أراد بحبوحــة اجلنــة فليلــزم اجلامعــة, فــ «: ًوقــال أيــضا •

  .»ثنني أبعدمع الواحد, وهو من اال
 ة اآلمـر, وغريهـا كثـري الواضـحة واملحكمـة,النـصوص هـذه ِّومع كـل •

 قــضاء اهللا غالــب بــافرتاق هــذه َّفــإن: باجلامعــة والتحــذير مــن الفرقــة 
 .وقوع االختالف فيها و,األمة

ــؤم • ــىل امل ــضاه اهللا ع ــذي ق ــتالء ال ــن االب ــوع م ــو ن ـــنني حيوه ثـــــ
لنَّـاس أَن يْتركُـوا أَن يقُولُـوا آمنَّـا وهـْم ال             أَحِسب ا * امل  :يقول

ولَقَْد فَتنَّا الَِّذين ِمن قَـْبِلِهْم فَلَـيْعلَمنَّ اللَّـه الَّـِذين صـدقُوا              * يفْتنونَ  
نَّ الْكَاِذِبنيْعلَملَيو K 

فيظهــر بــه ,  حاصــل يف األمــة ال حمالــةفــاالبتالء بــاالختالف واالفــرتاق •
 .وكذب الكاذبني, صدق املؤمنني
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 افـرتاق األمـة مـا يفيـدولقد ورد عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  •
ــل ــٍإىل مل ــالٍقَرِ وف ــث ق ــاب  «:  حي ــل الكت ــن أه ــبلكم م ــن ق ْأال إن م َ

ســتفرتق عــىل ثــالث وإن هــذه امللــة , َّافرتقــوا عــىل ثنتــني وســبعني ملــة
, وهــي اجلامعــة, وواحــدة يف اجلنــة,  ثنتــان وســبعون يف النــار,وســبعني

ــ ــوام ت ــي أق ــن أمت ــيخرج م ــه س ــواءَجـَوإن ــك األه ــم تل ــام , ار هب ك
 .»  بصاحبهُبَلَيتجار الك

ــال • ــه فق ــلم رب ــه وس ــول صــىل اهللا علي ــا الرس ــد دع ــألت ريب  «: َّوق س
ــال, ًثالثــا  أن وســألته, هاـــــــــرق فأعطانيغُســألته أن ال هيلــك أمتــي ب

ــسنة  َّال هيلــك أمتــي بال وســألته أال جيعــل , فأعطانيهــا) يعنــي القحــط(ُ
 .» بأسهم بينهم فمنعنيها

قُلْ هو الْقَـاِدر علَـى أَن يْبعـثَ علَـْيكُْم           :وهذا مصداق قوله تعاىل •
ـ         ْم أَْو يلِْبـسكُْم ِشـيعاً ويـِذيق        عذَابا من فَْوِقكُْم أَْو ِمن تْحـِت أَْرجِلكُ

أْسكُم بْعضْعٍض ببK 

, ولقد ظهرت بالفعـل هـذه الفـرق املتعـددة يف تـاريخ األمـة اإلسـالمية •
وقد القت األمة من تناحرها واختالفها العنت واألذ. 

ًولقد كان أول هذه الفـرق ظهـورا  •  َّالتـي تعتـرب أس,  اخلـوارجهـي فرقـةُ
 .ومبدأ االفرتاق, الضالل

 حــني ,ُوكــان أول ظهورهــا برجــل يــدعى ذو اخلويــرصة التميمــي •
 ,م غنـائم حنـنيِّوقف عىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وهـو يقـس

فقــال للرســول صــىل اهللا عليــه , ُفيعطــي املهــاجرين وال يعطــي األنــصار
ــا رســول اهللا  «: وســلم ــةويف, »اعــدل ي ــر  «:  رواي إنــك تقــسم وال ن
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ــة,  » ًعــدال ــا أراك عدل«: ويف رواي ـــم ــسمــ ــة, » ةــت يف الق : ويف رواي
 .» يا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم اتق اهللا «
َويلــك أو لــست أحــق  «: فقــال عنــدها الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم • ُ

ــي ــل األرض أن يتق ــم وىل, » اهللاَأه ــن الوَّ ث ــد ب ــال خال ــد الرجــل فق  لي
ــه  ــا رســول اهللا أال أرضب عنقــه«: ريض اهللا عن ــه ال  «: فقــال, » ?  ي لعل

إنـه خيـرج مـن ضئـضئ هـذا قـوم يتلـون  «: ثـم قـال, » يكون يـصيلأن
 يمرقــون مــن الــدين كــام يمــرق ,ًكتــاب اهللا رطبــا ال جيــاوز حنــاجرهم

 .»هم قتل ثمودَّلئن أدركتهم ألقتلن, السهم من الرمية
ــة • ــت مجاع ــل تكون ــذا وبالفع ــاكلة ه ــىل ش ــوارج ع ــن اخل ــل م  ,الرج

ثـم اسـتمروا ,  فقـاتلهم ريض اهللا عنـهفخرجوا زمن عـيل بـن أيب طالـب
ـــكيف اخلـــروج ـــد ذل ـــاريخ  بع ـــدار الت ـــة عـــىل م ـــرتات متقطع  يف ف

: وي عـن الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم أنـه قـالُوقـد ر, الميـــاإلس
 .» َال يزالون خيرجون حتى خيرج آخرهم مع املسيح الدجال «
,  ال يكــاد ينقــرض أن فكــرهم متجــدد يفوخطــر اخلــوارج يكمــن •

ــان ــرون مــن خطــورهتم و, َوخــروجهم مــستمر إىل آخــر الزم كــوهنم ي
ِّؤثرون يف النـاس بـام يعلنونـه مـن ُ وأهنـم يـ يف فـرض أفكـارهم,السيف

: حتــى قــال الرســول صــىل اهللا عليــه وســلماجلميلــــة, املبــادئ واآلراء 
ـــدون « ـــة يتعب ـــيكم فرق ــــ ويدين,إن ف ـــاس ـــ ـــوا الن ـــى يعجب ُون حت

ــ ُوتعجــبهم أنف ُ ُ ــس,همُسُ ــام يمــرق ال ــدين ك ــن ال ــون م ــن ــــ يمرق هم م
 .» الرمية

ــشباب • ــم ال ــم ه ــأثرا هب ــات ت ــر الفئ ــت أن أكث ــد ثب ــن , ًوق ــيام م وال س
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 .وال فقه, وال جتربة, ممن ال عقل عندهم , البسطاء
ُوقــد روي أن رجــال و • ً , هللا عليــه وســلملــد لــه غــالم زمــن النبــي صــىل اُ

ــه ــدعى ل ــه ,ف ــرشة جبهت ــهف وأخــذ بب ــا ل ــا ودع  , الغــالمَّفــشب, غمزه
ــه ــت يف جبهت ــلم−ونبت ــه وس ــىل اهللا علي ــول ص ــة الرس ــعرة − بربك  ش
ــرس ــة الف ــم أحــب, ُكهلب ــوارجَّث ــ,  اخل ــوهَّفقي ــذهب ده أب ــشية أن ي  خ

ــم  ــشعرة, معه ــقطت ال ــه وس ــن جهت ــاب ,  م ــم ت ــشاب ث ــابال , وأن
 .بهته إىل جوعادت إليه الشعرة

قُــلْ هـلْ ننبـئُكُْم ِباَألْخـسِرين        :أعوذ باهللا من الـشيطان الـرجيم •
الَِّذين ضلَّ سْعيهْم ِفي الْحياِة الـدْنيا وهـْم يْحـسبونَ أَنَّهـْم             * أَْعماالً    

 K يْحِسنونَ صْنعا
        

َّهنــاك مجــع مــن األســباب التــي أدت إىل ظهــور الفكــر : أهيــا املــسلمون  •
 :املتطرف اخلارجي ومن أمهها

 . باإلنسان, إلضالله وغوايتهصَّالشيطان الذي ال يزال يرتب –١
, الذي قام بدور كبري يف )ابن السوداء(ق عبد اهللا بن سبأ ظهور املناف –٢

 .إثارة الفتنة عىل اخلليفة عثامن بن عفان ريض اهللا عنه
ني املسلمني زمن عيل بن أيب طالب ريض اهللا وقوع الفتن واالختالف ب –٣

 .لشام والعراقعنه, وما حصل بعد ذلك من القتال بني أهل ا
 . يف العرص احلديث الرشيعة اإلسالمية عن حياة املسلمنيإقصاء –٤
 . هذا اجليل يف النهوض باألمة, ومواجهة دول الكفر والضاللإخفاق –٥
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 .والتناقض يف حياة املسلمني , األخالقيةكثرة املفاسد  –٦
حو  نهملعنف مع املتهمني يف سجون الطغاة, مما دفع بعضاالضطهاد وا –٧

 . واالنتقامالتكفري
 .الفراغ والبطالة عند الشباب املتدين –٨
 .الفهم اخلاطئ ملبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر –٩

 .قلة الصرب واليأس من اإلصالح –١٠
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٧–אאאאא 

جيـد أن إن الناظر يف تـاريخ األمـة اإلسـالمية مـن أوهلـا إىل هـذا العـرص  •
 .وقد أصاب آخرها بالء عظيم,  عافية األمة كانت يف أوهلا

ثــم , د اجليــل األول بــصحبة رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلمِعَلقــد ســ •
ــصحِعَســ ــدهم ب ــن بع ــرام بة أصــحابهد م ــرشفوا, الك ــن ب َّ وت ــرهبم م ق

 .عرص النبوة
ــال املــسلمة خيلــف بعــضهم بعــضا • ــارة , ًثــم تتابعــت األجي يتقــدمون ت

حتى جاء العرص احلديث بام فيه, ويتخلفون تارة أخر. 
 َّ مـا حيملـه مـن إخفـاق املـسلمني الـذي شـمل كـلِّجاء هذا العرص بكل •

 .ًم ال حيسنون شيئاوبدا املسلمون وكأهن, جوانب احلياة
 حـصل عـىلحتـى إنـك لـرت الرجـل الـذي , فأما الدين فجهـل مطبـق •

ً, فــضال عــن  ال حيــسن الــصالة وال الوضــوءالــشهادات العلميــةأعــىل 
 .غريها من األحكام والواجبات الرشعية

ِّوأما الرشيعة اإلسالمية فقـد نح • وقـام مقامهـا القـانون , يـت عـن احليـاةُ
 . وحيكم بالطاغوت , والربا, والزنابيح اخلمرُالوضعي لي

ــإن • ــصادي ف ــدان االقت ــا املي ــع َّوأم ــىل املجتم ــة ع ــة أصــبحت عال  األم
 .وتلبس مما يصنعه غريها, تأكل مما ينتجه اآلخرون, الدويل 

ــاف • ــستو الكف ــيش دون م ــة تع ــن األم ــرية م ــداد كب ــون ,أع  ال يملك
 .قد أهنكهم الفقر واملرض واجلهل, ًشيئا
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ــ • ــا اجلان ــةوأم ــسان األم ــو ل ــي وه ــا ب اإلعالم ــن دينه ــرب ع ــذي يع ِّ ال ُ
ــإبراز − كــام هــو مفــروض–وأخالقهــا  , النــساء مفــاتن  فقــد انــشغل ب

ــةِّوبــث ــساقطة األغني ــة ال ــة, والتمثيلي ــة للمــستهلكات ,  املاجن والدعاي
قــىض ُ ت العــريبَّوتتعجــب أن جــل ســاعات البــث اإلعالمــي, التجاريــة
ًفضال عن املحرم رشعا باإلمجاع, يفه سخَّقال عنه أنُ ما يِّيف أقل ً. 

 دوهلـا ال تعـدو أن تكـون ِّ األمـة املـسلمة بكـلَّوأما امليدان السيايس فـإن •
, صـور بـال حقيقـة ًأعدادا بـال معنـى يف األمـم املتحـدة وجملـس األمـن

 .وال وزن
ــد ُّأي • ــر إىل بل ــل الكف ــأيت جحاف ــة أن ت ــالد  خــذالن أصــاب األم مــن ب

 حتـى  يـؤذن للنـاسال ثـم ,  عـىل أهلـهُهُّ وتدكـ,ه حتـارص مدنـ,املسلمني
 .ًبالقنوت, فضال عن املقاومة واملدافعة

ــر أن  • ــدول الكف ــالحية ل ــي ص ــسلمني يعط ــن امل ــاذل م ــذا التخ ُإن ه
 .ها وتؤدب أهلهاُّ تدك, دولة عىل حدةِّتستفرد بكل

, هم عــن احلركــةَّلفــش,  املــؤمل الــذي أحــاط باملــسلمنيإن هــذا الوضــع •
, هــو الــسبب يف خــروج رشذمــة مــن الــشباب:  عــن أنفــسهم فعَّوالــد

ــالم ــفهاء األح ــنان س ــداث األس ــ, أح ــل ُّيظن ــستطيعون عم ــم ي ون أهن
 . والطغيانيشء يف مواجهة دول الكفر

ــريب  • ــارد الغ ــذا امل ــن ه ــالوا م ــاولون أن ين ــاك حي ــا وهن ــانطلقوا هن ف
 حــسب –فتــصدت هلــم دوهلــم , ولــو باليــسري الــذي يزعجــه, الطــاغي
ــة االتفا ــات الدولي ــ–قي ــمَّ فتوج ــن دوهل ــام م ــشباب لالنتق ــؤالء ال  ,ه ه
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 .ومن رجال األمن فيها
ًفلـم يعـودوا يـرون فيهـا أمـال , لقد يئس هؤالء الشباب مـن جمتمعـاهتم •

 .وهلذا يسعون يف تقويض املجتمع وحتطيمه, لإلصالح
ــربني • ــب امل ــصاحلة يف غال ــدوة ال ــشباب الق ــد ال ــد فق ــن لق ــامء :  م العل

ــاء  ــني واآلب ــد, واملعلم ــون يف أح ــودوا يثق ــم يع ــل, فل ــرهم ُّالك  يف نظ
 .متآمر خائن

ــة • ــشعارات الرباق ــسوا مــن ال ــد يئ ــشجب واالســتنكار, لق  ,وخطــب ال
نقـــاذ األمـــة مـــن أزماهتـــا, واخلـــروج هبـــا مـــن عمـــل جـــاد إلدون 

 .اختناقاهتا
لقد أبى الشباب الظلم الـذي متارسـه كثـري مـن الـدول اإلسـالمية ضـد  •

يف ريعــان شــبابه, ثــم خيــرج مــن ًهم بالتهمــة شــابا ُؤخــذ أحــدُي, رجاهلــا
ًالسجن شيخا هرما, ال يعرف هتمته , وال يعرف ذنبه ً. 

ــد م • ــدعاة ُلق ــالمية بال ــة واإلس ــدول العربي ــن ال ــري م ــجون كث ــت س لئ
ــامء ــن ,والعل ــسفهاء م ــساحة لل ــت ال ــالمي فخل ــل اإلس ــادة العم  وق

اؤوا بالطامــات فجــ, فوا َّالــشباب صــغار الــسن ليجتهــدوا ويتــرص
ـــرب ـــستخدموهم, الك ـــصون أن ي ـــتطاع املرتب ـــصالح واس ـــد م  ض
 .بالدهم

, هنــم شــباب غــسلت أدمغــتهمإب مــن بعــض النــاس يقولــون َّوتتعجــ •
كيـف اسـتطاع أنـاس بإمكانيـات بـسيطة :  الذي يطـرح نفـسه والسؤال

 مؤســـسات املجتمـــع التعليميـــة ِّوأنـــتم بكـــل, أن يغـــسلوا أدمغـــتهم
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 .ة ما استطعتم ذلك?واإلعالمية والرشعي
ا َهـُ ونلوم,بنـا عنـد املـصائب أن نرجـع إىل أنفـسناَّوأد, منـا ديننـا َّلقد عل •

 . أَْنفُِسكُْم ِعنِد ِمْن هو قُلْ : كام قال تعاىل
 .فروه إنه هو الغفور الرحيمواستغ, كم ِّفعودوا أهيا الناس إىل رب •

        

إن الواجــب علينــا معــرش املــسلمني هــو التوبــة إىل اهللا تعــاىل ممــا فرطنــا  •
سنا, ولــيس هنــاك أحــد ُفــام أصــبنا إال مــن أنفــ, تعــاىلفيــه يف جنــب اهللا 

 .يستطيع أن ينال منا ما نكره إال بإذن اهللا تعاىل
 فـإن اهللا لينـرص الدولـة الكـافرة ;من واجبنا إشـاعة العـدل فـيام بيننـاإن  •

 .وخيذل الدولة املسلمة بالظلم, بالعدل
ــا • ــري أموالن ــا تطه ــن واجبن ــا,إن م ــة الرب ــن لوث ــصادنا م ــسل , واقت  وغ

 ورة إخـــراج الزكـــاة والـــصدقاتمـــع رض, والتبـــذير, األمـــوال
 .للمحتاجني والضعفاء

ــرضورة  • ــع ُّتلم ــات يف ا ملجتم ــشباب , س أصــحاب احلاج ــيام ال وال س
 . وتأمني احلاجات هلم, وتوفري الوظائف,والفقراء

ومـا يغـضب , تطهـري وسـائل إعالمنـا مـن الـسخافة والقباحـةالبد من  •
ـــساء : اهللا تعـــاىل مـــن ـــربج الن ـــاء الفـــاحش, ت ـــ, والغن  ات والتمثيلي

 .الساقطة
 فالبـد مـن الوصـول إليهـا بـالوعظ  املفتونـة,وأما ما يتعلـق هبـذه الفئـة •

 . إىل الصوابوالنقاش واحلجة حتى يعودوا
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ــُومــن ثبــت صــالحه مــنهم خ • ــه احلكــمِّف ــهُ وق,ف علي  مــع ,بلــت توبت
 .حسن املعاملة معه

 ممــن ,س األيــدي اخلفيــة مــن داخــل الــبالد وخارجهــاُّمــع رضورة تلمــ •
 . ضد بالدهم الشباب, فيجندوهمون جهل هؤالءُّتغلسي
ــشباب • ــؤالء ال ــات ه ــن طاق ــتفادة م ــا,االس ــاد ضــد  وتوجيهه  يف اجله

 التـي ترفـع رايـة اجلهـاد اإلسـالمي ,ثغـور اإلسـالم يف املـسلمنيأعداء 
 .الواضحة

ــا • ــا أبناءن ــسلط علين ــا, اللهــم ال ت ــرة عــني لن اللهــم , اللهــم اجعلهــم ق
 . ألوطاهنمًواجعلهم ذخرا, لح هبمأصلحهم وأص
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٨–אאא 

ـــريط • ـــراط والتف ـــاهر اإلف ـــسلمني مظ ـــاة امل ـــاقم يف حي ـــو , تتف والغل
ِّدا عن حد االعتدال املرشوعبعي, والتقصري ً. 

ٍإىل حــد , فمــن املــسلمني مــن يأخــذ جانــب الغلــو واإلفــراط والتعمــق •
 .قد خيرجه عن أصل الدين إىل الضالل والضياع

ــ • ــريط والتقــصري والتفل ــسلمني مــن يأخــذ بجانــب التف إىل , تُّومــن امل
 . واإلحلادٍحد قد خيرجه من الدين إىل الالدينية

ــذموم ق • ــيحوكالمهــا م ــر, ب ــأهيام ظف ــايل ب ــشيطان ال يب ــسلمِّوال ,  مــن امل
إال أن الغلــو أخبــث; وذلــك الرتباطــه يف الغالــب ,  أو التقــصريبــالغلو

, غـايل يف تعظـيم القبـورُ كالـذي ي,صـاحبهامنهـا بالبدعة التي ال يتـوب 
 والـذي  ? يتـوب لـه أن كيـف:  أن هـذه قربـةُّ ويظـنوسؤال أصـحاهبا,

ــسل ــل امل ــنــيقت ــاد أُّمني ويظ ــذا جه ــبيل اهللاٌن ه ــف:  يف س ــه أن كي   ل
   ?يتوب

ــر • ــارب اخلم ــه مقــرص , يف حــني أن ش ــم أن ــزاين يعل ــب اهللا , ِّوال يف جن
يف وهلــذا يقــرتن يف الغالــب التفــريط , ولعلــه أن يتــوب, ويــشعر بــاإلثم

ــات  ــة االلتزام ــرتن بالبدع ــصري, ويق ــاإلثم والتق ــشعور ب ــرشعية بال ال
 .واالستكبارالشعور بالعلو 

ــو • ــه وســلم يف قــضية الغل ر َّ وحــذ,َّوهلــذا شــدد الرســول صــىل اهللا علي
 .ًقاهلا ثالثا,  » عونِّهلك املتنط «: قنيِّعمت وقال يف شأن امل,منها

ال تطـــروين كـــام أطـــرت  «:  الكـــريم وقـــال يف املغـــالني يف شخـــصه •
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 .» ُفقولوا عبد اهللا ورسوله, فإنام أنا عبده, َالنصار ابن مريم
إن هــذا الــدين متــني «: قــني يف العبــادة عــىل غــري بــصريةِّاملتعموقــال يف  •

 .» ِّوال تبغض إىل نفسك عبادة اهللا, فأوغل فيه برفق
ــضا • ــال أي ــ «: ًوق ــدين ي ــه,رسُإن ال ــد إال غلب ــدين أح ــشاد ال ــن ي ٌ ول َّ ,

 .» برشوافسددوا وقاربوا وأ
ــ • ــه وســلم حيــذر مــن التعم ــان الرســول صــىل اهللا علي ــسائلُّوك  ق يف امل

ــال ــصرية فق ــري ب ــىل غ ــة ع ــسلمني «: العلمي ــسلمني يف امل ــم امل إن أعظ
ِّفحــرم علــيهم مــن , م عــىل املــسلمنيَّرُمــن ســأل عــن يشء مل حيــ: ًجرمــا  ُ

 لـو«: قـال ?  عـام ِّأيف كـل: ُوملا سـئل عـن فريـضة احلـج , »أجل مسألته
فـإنام هلـك مـن , ذروين مـا تـركتكم, قلت نعـم لوجبـت وملـا اسـتطعتم

 .»  واختالفهم عىل أنبيائهم,كثرة سؤاهلمكان قبلكم ب
صـنفان «: وكان الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول يف عقوبـة الغـالة •

 يـشهد ,ٍوغـال يف الـدين, سـلطان غـشوم: ام شـفاعتيُمن أمتـي ال تنـاهل
 .» ويربأ منهم,عليهم

بأمثـال  «:  قـال يف حجـة الـوداعوملا الـتقط مجـرات العقبـة ليلـة مزدلفـة •
فـإنام أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو , اكم والغلـو يف الـدينَّإيـ و,هؤالء

 .» يف الدين
وصــدق رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فقــد هلــك كثــري مــن  •

,  هلكـوا بتعظـيم الــصاحلني عليـه الـسالمفقـوم نـوح, الـسابقني بـالغلو
 . وصنعوا هلم التامثيل حتى عبدوهاواملغاالة يف شأهنم,
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 دواَّتــشد, مــروا بــذبح بقــرةُوملــا أ,  اهللا علــيهم فــشدد,دواَّواليهــود تــشد •
 . يصلح للذبح إال بقرة واحدة بعينها مل يعدحتى, قواَّوتعم

 مــن دون ًحتـى جعلــوه إهلـا, عليـه الــسالم والنـصار غلـوا يف عيــسى  •
ــلم, اهللا ــه وس ــول صــىل اهللا علي ــال الرس ــذا ق ــان َّأال إن«  :وهل ــن ك  م

ــذون  ــانوا يتخ ــبلكم ك ــائهم ق ــور أنبي ــساجدقب ــاحليهم م ــال ,وص  أال ف
 .»إين أهناكم عن ذلك, تتخذوا القبور مساجد

ــو يف بعــض  • ــاهر الغل ــا ملظ ــه وســلم يقظ ــان الرســول صــىل اهللا علي ًوك
وهنــى عنــه , َّ مــن ذلــك إال ردهٍبــيشءفــام أن يــر أو يــسمع , أصــحابه

 .َّوبينه
ــر • ــد رأ م ـــة رجَّفق ـــ ــوم وال يقع ــذر أن يق ــد ن ــس,دـًال ق  ,تظلــ وال ي

ــتكل ــصوم,مَّوال ي ــال,  وي ــر «: فق ــتكلهم ــستظل,مَّ فلي ــد, ولي  ,ُ وليقع
 .»  صومهَّوليتم

:  وقــد أهلــك نفــسه قــال,وملــا رأ آخــر قــد نــذر أن يمــيش وال يركــب •
 .»وأمره أن يركب, ُه لغنيَإن اهللا عن تعذيب هذا نفس«
:  قـالًيةـ ماشـَّ أن حتـج ريض اهللا عـنهاموملا نذرت أخـت عتبـة بـن عـامر •

 .»  ولرتكبِتمشل «
ًة فوجــد حــبال ممــدودا َّودخــل املــسجد مــر • فــسأل عنــه بــني ســاريتني, ً

ُّحلـوه :  فقـال,َّ إذا فـرتت يف صـالهتا تعلقـت بـه,حبل لزينـب «: فقيل ُ, 
 . »فإذا فرت فليقعد, ليصل أحدكم نشاطه

•  لــيس مــن الــرب أن «: قــالًرجــال قــد أهلكــه الــصيام يف الــسفر وملــا رأ
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 .»رتصوموا يف السف
ــه • ــصة اهللا وهدايت ــون رخ ــذين ال يقبل ــول لل ــان يق ــل «: وك ــن مل يقب م

 .»ُرخصة اهللا كان عليه من اإلثم مثل جبال عرفة
فـر ُ لكونـه قـد غَّوملا تقال بعضهم عبادة الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم •

ــأخر ــا ت ــه وم ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــزواج َّ وحر,  َّل ــسهم ال ــوا عــىل أنف م
لـصيام, قـال الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  مـع رسد اواللحم والنـوم

ــام ? كــذا وكــذا :  مــا بــال أقــوام قــالوا «: عنــدها   ,ولكنــي أصــيل وأن
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني,  وأتزوج النساء, وأفطروأصوم

ــنته • ــن س ــشارد ع ــرد ال ــلم ي ــه وس ــول اهللا صــىل اهللا علي ــذا رس , وهك
ولكــن خــشية , يف العبــادة منــه ًولــيس ذلــك تزهيــدا , ويــصحح املــسار

 . والوقوع يف اإلفراط ,اإلمالل
ْوجنبنـا العـرس, ِّاللهـم يـرسنا لليـرس, اللهم نعـوذ بـك مـن الغلـو • ُ ِّ ,

 .برمحتك يا أرحم الرامحني
        

قـد و, لب عىل قـضايا الغلـو يف زماننـا اجلانـب االعتقـادي والفكـرييغ •
ــدي  ــه وســلم اجلانــب التعب ــي صــىل اهللا علي ــا يف زمــن النب غلــب عليه

 .والتنسكي
الغلـــو يف بعـــض املـــسائل الفقهيـــة : فمـــن مظـــاهر الغلـــو يف زماننـــا •

ـــةاالجتهاد ـــدأ , ي ـــاة ملب ـــا, دون مراع ـــذين خيالفوهن ـــرين ال وذم اآلخ
 .َّاالجتهادي, الذي أقرته الرشيعةاخلالف الفقهي 

ــأ • ــع يف خط ــن وق ــسلف مم ــامء ال ــىل عل ــرأة ع ــض اجل ــادي يف بع  اجته
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املسائل العلميـة, وعـدم مراعـاة مكانتـه يف اإلسـالم , وعظـيم اجتهـاده 
 .وجهاده

ــيهم • ــائر والغلطــة عل ــو يف ذم العــصاة وأهــل الكب ــيطهم , الغل مــن وتقن
 .همرمحة اهللا, وإغالق باب التوبة يف وجوه

فـاألكرب هـو املخـرج , عدم التفريق بـني الكفـر األكـرب والكفـر األصـغر •
,  وهذا حـني يـأيت املـسلم بعقيـدة أو عمـل ال حيتمـل إال الكفـر,ةَّمن املل

ـــدين ـــل ســـب ال ـــة,,مث ـــشعائره العظيم ـــتهزاء ب ـــادة  أو االس  أو عب
أو حتــريم , ون عــىل حتريمــهــتحالل مــا أمجــع املــسلمـأو اســ, األصــنام

 . املسلمون عىل إباحته وهكذا مما هو كفر واضح ال لبس فيه أمجعما
فهـي ال ختـرج ,  الكبـائر والـصغائر :أما ما هـو دون ذلـك مـن املعـايص •

والغيبـة والنميمـة  كـرشب اخلمـر والزنـى وأكـل الربـا ,ةَّاملسلم من امللـ
 هـذه ال ختـرج املـسلم عـن دينـه,فونحوهـا, والكذب والغش والرشـوة 

 . تعاىلوهذا ال يكون من مسلم خيشى اهللا, إال حني يستحلها
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 .استشهاد الشيخ أمحد ياسني –٩
 .الشخصية اليهودية –١٠
 .األسلوب الصحيح يف التعامل مع اليهود –١١
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١–אאא 

ــ • ــاب اهللا ويف ســنة رســول اهللا ِّإن املتأم ــه وســلم ل يف كت جيــد صــىل اهللا علي
 . احلنيفأن السالم جزء أصيل وعميق يف مبادئ هذا الدين

 براحــة , وذلــكيــق الــسالم عــىل مــستو الفــردلقــد جــاء اإلســالم بتحق •
,  وحــسن مــسلكه, مــن خــالل ســالمة عقيدتــه,ضــمريه, وســكون نفــسه

 .ٍفهو يف سالم مع نفسه

ــن • ــت م ــسالم للبي ــاء بال ــة, وحف :وج ــة الزوجي ــق الرابط ــا ِّ خــالل عم ه
سـالمة نمـو األطفـال بـال تـوتر, ضـمن اسـتقرار ضامن لـبالرمحة واملودة, 

 .ي سليمأرس

ــاء با • ــاون, وج ــنهم, والتع ــيام بي ــراد ف ــط األف ــع يف رواب ــسالم للمجتم ل
ــدل ــل, والع ــق , والتكاف ــاعة اخلل ــع, وإش ــرد واملجتم ــني الف ــوازن ب والت

 .احلسن

ــامل  • ــسالم للع ــذا بال ــد ه ــالم بع ــاء اإلس ــسمح , وج ــن ي ــالل دي ــن خ م
ــع ــدهم ,للجمي ــاظ بعقائ ــم بمو  باالحتف ــع الظل ــعائرهم, ويمن ــة ش امرس
ــنهم ــدوان, ويع ــزمُ والع ــالعهودل ــاء ب ــه بالوف ــة , أهل ــق الدولي  واملواثي

 . وال اضطهاد, وال ظلم,واملحلية, فال استغالل

 لَهـا  فَـاجنح  جنحـواْ ِللـسلْمِ   وِإن : يقول ألتباعهللقد جاء هذا الدين  •
  .اللَِّه  علَى وتوكَّلْ

 وســلوا ,وا لقــاء العــدوَّ تتمنــال«:  اهللا عليــه وســلم صــىلويقــول الرســول •
  .» اهللا العافية
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يقــول عــن حلــف الفــضول الــذي صــىل اهللا عليــه وســلم وكــان الرســول  •
لقـد شـهدت «: ونـرص املظلـومني قـريش يف اجلاهليـة لـدفع الظلـم تهعقد

ُّيف دار عبد اهللا  بن جدعان حلفا مـا أحـب َ بـه محـر أن يلً دعـى ُم, لـو أَعَّ الـنُ
  .» به يف اإلسالم ألجبت

ــ • ــد تقديم ــسالم جي ــصالة وال ــه ال ــريته علي ــاظر يف س ــىل هوالن ــسالم ع  لل
 مـن رغـب َّ, فقـد صـالح وهـادن كـل  كثـرية يف مناسـباتًالقتال واضـحا

 إال مــن قاتلــه, أو نقــض العهــد, أو  مــنهم ومل يقاتــل مــن أعدائــه,يف ذلــك
 . ىل القتالعزم ع

  .نا هو السالمَّيكفي يف ديننا أن رب •

إن الــسالم هــو األصــل يف التعامــل مــع اآلخــرين, : أهيــا املــسلمون •
 .واحلرب استثناء ورضورة

 إال حــني تــضيق ,ب فيهــاِّرغــُوالــرشيعة اإلســالمية ال حتبــذ احلــرب وال ت •
ــسبل, ــشهادة ال ــون ال ــذ تك ــا, فعندئ ــسط إال هب ــدل والق ــق الع ٍ وال يتحق

 .لبه املسلمأسمى ما يط
  للنــساء,لُّإن احلــرب يشء مــؤمل, إهنــا اجلــراح, إهنــا التــدمري, إهنــا الرتمــ •

ــ ــالُمْتُوالي ــذا ال حي لألطف ــاء, هل ــادة البن ــد إع ــا جه ــر, إهن ــا الفق ــا ُّبُ, إهن ه
 .اإلسالم

  املـسلمني, وكـان العـدوان, وكانـت الفتنـة يفولكن إذا ضـاق األمـر عـىل •
 .فضل من املوت يف سبيل اهللالدين, فليس يشء حينئذ أسمى وأ

•  ْقَاِتلُواِبيِل ِفي وس اللَِّه الَِّذين كُمقَاِتلُونالَ يواْ  وـدتعالَ  ِإنَّ ت اللَّـه  ِحـبي 
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 ـِدينتعالْم  * ملُـوهاقْتـثُ  ويح  مـوهمم  ثَِقفْتـوهِرجأَخو  ـنـثُ  ميح 
 حـرِض الْمـؤِمِنني   النِبـي  أَيها يا ,   الْقَتِل ِمن والِْفتنةُ أَشد خرجوكُمأَ

 فَـالَ  زحفـاً  الَِّذين كَفَـرواْ  لَِقيتم ِإذَا آمنواْ الَِّذين أَيها يا  ,  الِْقتاِل علَى
ملُّوهوت ارباَألد  , ْقَاِتلُواو ِرِكنيشكَآفَّةً الْم  ـا يكَم كُمكَآفَّـةً  قَـاِتلُون ,
 ْواِفرِثقَاالً ِخفَافًا انواْ واِهدجاِلكُ ووـِبأَمِفـي  م أَنفُِسكُمـِبيلِ  واللَّـهِ  س  
 ْالَ قَاِتلُوا ونَ الَِّذينِمنؤالَ يِم ِباللَِّه ووالَ اآلِخِر ِبالْيـونَ  ومرحـا  يم   مـرح

ولُهسرو الَ اللَّهونَ وِديني ِدين  ِمـن قالْح  الَّـِذين   ـابـواْ الِْكتـى  أُوتتح 
 مـن  يلُـونكُم  الَّـِذين  قَـاِتلُواْ   ,  صاِغرونَ همو يٍد عن الِْجزيةَ يعطُواْ

  .ِغلْظَةً ِفيكُم الْكُفَّاِر ولْيِجدواْ

ًة, وإحقاقــا للحــق, ودفعــا ًلقــد رشع اإلســالم القتــال دفاعــا عــن العقيــد • ً
, ُللظلم والبغـي, لقـد رشع القتـال إلخـراج العبـاد مـن العبوديـة لغـري اهللا

 .إىل العبودية له سبحانه وتعاىل

ـــالم ال حتر • ـــرب يف اإلس ـــة يف ِّإن احل ـــوال, وال الرغب ـــا رؤوس األم كه
ـــواء ـــتعامر, وال األه ـــتغالل واالس ـــصية االس ـــات  الشخ , وال االنتخاب

ــية, وال ــام حترالرئاس ــة, وإن ــة الزائف ــاد الفردي ــصة ِّ األجم ــة اخلال ــا الرغب كه
 .ألن تكون كلمة اهللا هي العليا

ثريهــا القوميــة أو العــصبية ُ أســباب احلــرب التــي تَّإن اإلســالم يمنــع كــل •
ــــاد  ــــوالت واألجم ــــصادية, أو البط ــــداف االقت ــــة, أو األه أو احلزبي

 .الشعوبية

 ,عــن الرجــل يقاتــل للمغــنمســلم صــىل اهللا عليــه وئل رســول اهللا ُلقــد ســ •
ــل ي ـــقاُوالرج ــذكرتـ ــل,ل لل ــريُ والرج ــل ل ــُ يقات ــك يف ُّ أي,هُ مكان  ذل
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مــن قاتــل لتكــون كلمــة اهللا  «: فقــال عليــة الــصالة والــسالم? اهللا ســبيل 
  .» هي العليا فهو يف سبيل اهللا

إن النفـوس البـرشية التـي مل تتهـذب بـاإليامن, ومل تعـرف : أهيا املـسلمون  •
ل, وهلــذا ــلــك احلــرث والنــسُت فإهنــا هتــطَّ إذا تــسل: د اخلــالصيــتوحال

ــة ــة قوي ــلطة عادل ــون يف األرض س ــد أن يك ــشارد إىل احلــق, : ال ب ــرد ال ت
َّب الــسفهاء, وتوقــف البغــاة عنــد حــدودهم, ولــيس أحــد مؤهــِّدؤُوتــ ل ٌ

حـني يأخـذون ديـنهم ,  إال أهـل الرسـالة اخلالـدة: , والقيـام بـه هلذا احلق
 .هلم يف األرض, وعندها فقط يكون السالماهللا ُن ِّفيمك, بقوة 

        

ــق  • ــدهر, وحتقي ــذ أول ال ــية من ــنة ماض ــم س ــني األم ــدافع ب ــع الت ٌإن واق
 .ُ ومستبعدالكفار أمر مستحيل أيدي  عىلالسالم الدائم

 صالحمـ مـن  يف الغالـبفالعدل ليس من طبيعـة الكفـار; ألهنـم ينطلقـون •
ــادئ,ضــيقة  ــن مب ــيس م ــة  ول ــصلحة عادل ــارصة, فامل ــذي  الق ــنهم ال  دي
 .يعظمونه

ــالني خمتلفــني, يف وهلــذا  • جتــدهم يف تعــاملهم مــع الــشعوب يكيلــون بمكي
ــه  ــون في ــذي يعلن ــت ال ــن الوق ــة ع ــل وقاح ــدل مبك ــق والع ــادئ احل ب

 . دون حياءواملساواة

ــا إن  • ــصور, أم ــامء وال ــري إال األس ــس, مل تتغ ــار األم ــم كف ــوم ه ــار الي كف
 ِديـِنكُم  عـن  يـردوكُم  يقَاِتلُونكُم حتـى  يزالُونَ والَ: احلقيقة فواحدة

  . استطَاعواْ ِإِن
ــسلمون  • ــا امل ــة : أهي ــا األم ــي حتياه ــصعبة الت ــروف ال ــب يف الظ إن الواج
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م عــىل املــسلمني وحــدة الــصف, ِّتليــوم, وال ســيام يف منطقــة اخللــيج حيــا
 .والتعاون فيام بينهم, واالنطالق من قرارات مشرتكة

 اعـي الرالبد مـن توحيـد الـصفوف, والتكـاتف, والـتالحم الـصادق بـني •
 ., والنصح اخلالص لوالة األمور يف بالد املسلمنيوالرعية 

ــاىل • ــوع إىل اهللا تع ــصادقة, والرج ــة ال ــن التوب ــد م ــا,ال ب ــم إخوانن   ودع
ــيام ــور اإلســالم, والس ــدين يف ثغ ــطاملجاه ــم خ ــسطني فه ــدفاع ُّ يف فل  ال

 .األول الذي أشغل اليهود عن التوسع

ة واحـدة, واخلـالف بـني َّ, والكفـر ملـسـالم بـال إسـالم ثم اعلموا أنـه ال •
 , فــال ســالم بــال  ولــيس خــالف مبــادئ,الكفــار اليــوم خــالف مــصالح

 .إسالم
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٢–א 

ــول  • ــر الرس ــذ أن جه ــىل اهللامن ــلم ص ــه وس ــو  علي ــة وه ــه يف مك بدعوت
 .وأصحابه يلقون العنت والظلم واالضطهاد من قريش

ن مــن ظلــم قــريش يف أنفــسهم وأمــواهلم وأعراضــهم وفقــد القــى املــسلم •
 .ُ ال يكاد يطاقما هو كثري

صــادرت قــريش :  إىل املدينــة  مــن مكــة مــضطرينوملــا هــاجر املــسلمون •
 .ًئا ومل يرتكوا هلم شي,أمواهلم ودورهم

ِّدا مــن كــلِّ خيــرج مــن مكــة متجــرلمنيــحتــى إن املهــاجر مــن املــس •  يشء ً
 . وما يسرت عورته,إال سالحه

 فــإن كــان ,ن جيلــسون للمــسلمني يف طريــق هجــرهتمو املــرشكنفقــد كــا •
ُّضعيفا رد َّوه, وإن كان قويا جرً  .دوه من مالهً

ــلمة • ــذه أم س ــافه ــا  ريض اهللا عنه ــا ولزوجه ــوا هل ــدها  وقف ــق وول يف طري
 ولــدها, ُهُ وأخــذ أهلــ وحــده,فهــاجر الــزوج, قــوا بيــنهم َّففر, هجــرهتم 

 . , ومنعوها من اهلجرة, فافرتقت األرسةُوهى أخذها قومها

ن بطريــق  ريض اهللا عنــه وقــف لــه املــرشكووهــذا صــهيب الرومــي •
 َّ فأعطـاهم كـل,ل إال أن يـدفع هلـم مالـهـــ فلـم يـأذنوا لـه بالرحي,اهلجرة

 . نفسهما يملك إال

ال يملــك إال ســالحه وثوبــه, هللا ورســوله, ًفــام أن وصــل املدينــة مهــاجرا  •
 حييــى,ربــح البيــع أبــا «: فقــالصــىل اهللا عليــه وســلم ول ــــــــلقيــه الرس
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  .» حييىالبيع أبا  ربح
 أن مـن حـق املظلـوم أن يـدفع عـن نفـسه, وأن  :ولقد استقر عند العقـالء •

 علَـيكُم  اعتـدى  فَمـنِ  :  اهللا تعـاىل, كـام قـال إن اسـتطاع حقهَّيسرتد
 املـسلمني ِّفكـان مـن حـق ,  علَـيكُم  اعتـدى  مـا  ِبِمثِْل فَاعتدواْ علَيِه

ــاجرين أن ــامله ــسهمواُّص يقت ــواهل ألنف ــسرتدوا أم ــم, وأن ي ــن ظلمه م  مم
 . املسلوبةوحقوقهم

ــي • ــرشعي املنطق ــق ال ــذا املنطل ــن ه ــىل: وم ــول ص ــة رشع الرس  اهللا علي
ــىل  ــق ع ــع الطري ــصادية بقط ــريش االقت ــصالح ق ــرض مل ــلم يف التع وس

 .الشامِّاملرتددة بني مكة وقوافلها التجارية 

لـة مـن مكـة إىل َّقـدوم قافلـة حممصـىل اهللا عليـه وسـلم فقد بلـغ الرسـول  •
ــادة  ــشام بقي ــل بال ــدركها, فأرس ــم ي ــا فل ــرج إليه ــفيان, فخ ــض أيب س ع

 .أصحابة ملراقبة عودهتا , والرصد هلا

ــة حمم • ــودة القافل ــد ع ــري, َّوعن ــف بع ــا أل ــاع, قوامه ــاألموال واملت ــة ب ل
ُوحراسـها َّ ً نحـوا مــن أربعـني رجــال فقـطُ ً :صـىل اهللا عليــه  الرســول نـاد

 . للقافلةيف أصحابه باخلروجوسلم 

ً عـرش رجـال ةمعـه ثالثامئـة وأربعـ اهللا عليـه وسـلم صـىلفخرج الرسـول  •
 .ًمرسعني ملالقاة القافلة, معهم فرسان وسبعون بعريا يتعاقبون عليها

صــىل اهللا , وكــان الرســول  واحــد  عــىل بعــرين ثالثــة يتعــاقبوُّفكــان كــل •
ــه وســلم  ــمرووعــيل علي ــمرأيب د بــن ث  يتعــاقبون عــىل  ريض اهللا عــنهامدث

ــري,  ــيل ومرفبع ــاول ع ــح ــولث ــري للرس ــوا البع ــه د أن يرتك  صــىل اهللا علي
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لـستام بـأقو عـىل الـسري منـي, ولـستام بـأحوج إىل «: فـأيب وقـال, وسلم 
ــى ــر من ــرضب,  »األج ــذا ي ــول وهك ــلمصــىل  الرس ــه وس ــل اهللا علي  املث

 .والقدوة ألمتهاألعىل 
ــة • ــىل القافل ــاخلطر ع ــفيان ب ــو س ــا أحــس أب ــب : ومل ــة يطل أرســل إىل مك

 .حلامية أمواهلم ومتاعهماملعونة الغوث و

 مـن اجلـامل  كبـري وعـدد, مـع مائـة فـرس,فخرجت قريش يف ألـف رجـل •
ــدرو ــسالح وال ــاد وال ــلواألعت ــادة أيب جه ــوا بقي ــرع, خرج ــن و عم  ب

 .هشام

 ,ن أبـو سـفيان مـن اإلفـالت مـن اجلـيش اإلسـالميَّويف هذه األثنـاء متكـ •
 .حني سلك بقافلته طريق الساحل, فنجا بنفسه وقافلته

, فوقــع ت القافلــة فقــد نجــوعنــدها أرســل إىل قــريش أن عــودوا إىل مكــة •
 مـنهم يـر العـودة ومـنهم مـن يـر , قـريش جـيش مـرشكياخلالف يف

ــدر ــيض إىل ب ــرا ,امل ــؤالء أم ــأراد ه ــوهتم, ف ــاهنم وق ــرب مك ــرف الع ً ليع
 ًوأراد اهللا أمرا آخر, فكـان الـرأي باملـيض إىل بـدر للمقـام فيهـا ثالثـة أيـام

 .سمعةًرياء و

, فقــد فــاتتهم القافلــة, وجــاءهم لجــيش اإلســالمي خيــارلنا مل يعــد ـوهــ •
 يكــن يف حــساهبم, فكــان ال بــد مــن املواجهــة العــسكرية بــني فئتــني مــا مل

ــول ــشار الرس ــافئتني, فاست ــري متك ــلم غ ــه وس ــىل اهللا علي ــحابه,  ص أص
 واملواجهــة مــع ,فكــانوا عــىل قلــب رجــل واحــد يف املــيض للقتــال

 .املرشكني
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يــا رســول «:  فقــال ريض اهللا عنــهقــام مــن املهــاجرين املقــداد بــن عمــروو •
ــو ِامــض اهللا  ــت بن ــام قال ــك ك ــول ل ــنحن معــك, واهللا ال نق ــا أراك اهللا ف مل

ــا قاعــدون, لكــن : إرسائيــل ملوســى ــا ههن اذهــب أنــت وربــك فقــاتال إن
 .» اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون

 يـا رسـول ِامـض«:  اهللا عنـه فقـال  ريضوقام من األنصار سـعد بـن معـاذ •
ــو ــا أردت, ف ــذا البحــر اهللا مل ــا ه ــو استعرضــت بن ــاحلق ل ــك ب ــذي بعث  ال
ف منـا رجـل واحـد, ومـا نكـره أن تلقـى َّ معـك, مـا ختلـهفخضته خلـضنا

ٌنا غدا, وإنا لصـرب يف احلرَّبنا عدو ُ   .» ق يف اللقاءدـُ ص,بً
جيــب عــنهم, فــأظعن إين أقــول عــن األنــصار وأ «: ويف روايــة قــال ســعد •

حيث شئت, وصل حبل مـن شـئت, واقطـع حبـل مـن شـئت, وخـذ مـن 
ٌع ألمـرك, وواهللا لـئن بـتنـا  أموالنا ما شئت, وما أمـرت فيـه مـن أمـر فأمر

ــذا البحــر  ــا ه ــكاهنخــضته خلــضفاستعرضــت بن ــ,  »  مع ــدها َّفتهل ل عن
:  وقــال هلــذه املقــاالت, واستبــرش اهللا عليــه وســلم صــىل وجــه رســول اهللا

 وأخـــذ يـــشري إىل مـــصارع  , » كـــأين اآلن انظـــر إىل مـــصارع القـــومل «
 .هذا مرصع فالن, هذا مرصع فالن , القوم

فكــان ,  ملواجهــة العــدوهَّعــد صــفُي اهللا عليــه وســلم  صــىلوأخــذ الرســول •
صـىل   فـدفع الرسـول,قـد خـرج مـن الـصفريض اهللا عنه د بن غزية سوا

ــه وســلم ــال  يف اهللا علي ــه, فق ــي «: بطن ــال أوجعتن  لنفــسك, داســتق: , فق
ل ِّ يقبــعــن بطنــه, فأخــذ ســواد صــىل اهللا عليــه وســلم وكــشف الرســول

 أن  فـأردت,قـد حـرض مـا تـر: مـا محلـك عـىل هـذا, قـال : بطنه, فقال 
  .» يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك
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ــدها أخــذ الرســول • ــه وســلم وعن ــح يف  صــىل اهللا علي ــدعو ويبتهــل ويل ي
ن ِّيرفعــه, وهيــوريض اهللا عنــه بكــر ه ليــسقط وأبــو  حتــى إن رداء,الــدعاء
 .» جاتك ربككفاك منا «: يقول و ,عليه

ــ • ان, التقــى الكفــر واإليــامن, واخلــري َّصفثــم التقــى الفريقــان, وتواجــه ال
 .والرش, واحلق والباطل, فكانت الدائرة للمؤمنني

مـــات الكفـــر والطغيـــان, وتـــدحرجت رؤوس الـــرشك هاوتـــساقطت  •
الفرقــاء املختلفــون, ينــتقم بعــضهم مــن احة بــدر, والتقــى والظلــم يف ســ

 .بعض

 الــذي كــان ,مــع عــدوه أميــة بــن خلــفريض اهللا عنــه حتــى التقــى بــالل  •
ــرية  ــر الظه ــة يف ح ــه يف مك ــالل ِّيعذب ــال ب ــ «: , فق ــت إن بق  ,»َي ال بقي

 .هعن فيه بسيفه حتى قتلمفأ

 اللَّـه قَـتلَهم   ولَــِكن  تقْتلُـوهم  فَلَم : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
 بـالء  ِمنـه  الْمـؤِمِنني  وِليبِلـي  اللَّه رمـى  رميت ولَـِكن ِإذْ رميت وما

  . عِليم اللَّه سِميع حسناً ِإنَّ
        

موا مهجهــم يف ســبيل النــرص َّ املــسلمون يف هــذه املعركــة, قــدىانفــلقــد ت •
 .لإليامن, وهزيمة الكفر والطغيان

ــامم  • ــن احل ــري ب ــذا عم ــه ُفه ــي ريض اهللا عن ــده, يلق ــت يف ي ــرات كان بتم
, »ة لـئن أنــا حييـت حتــى آكـل هــذه التمـرات إهنــا حليـاة طويلــ«: ويقـول

 .فتقدم فقاتل حتى قتل
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ــة • ــان صــغريان يف املعرك ــسل غالم ــض,واستب ــى َّ وانق ــل حت ا عــىل أيب جه
 . ريض اهللا عنهقتاله, ثم أجهز عليه عبد اهللا بن مسعود

ــص • ــن حم ــة ب ــاء عكاش ــهوج ــد انقن ريض اهللا عن ــيفه وق ــع س ــاه ,ط  فأعط
 فــإذا ,قطعــة مــن حطــب, فهزهــا يف يــده صــىل اهللا عليــه وســلم الرســول
 . من حديد أبيض صارمهي سيف

ــ • ــد أي ــرشك تَّولق ــى إن رأس امل ــة, حت ــؤمنني باملالئك ــعُد اهللا امل ــد,قط ه  وي
 .ُيدر من فعل هذاال  و,تقطع

تــل ُن, وقورس مــن املــرشكني ســبعُولقــد كــان مــن نتــائج هــذه الغــزوة أن أ •
ن, وقـد كانـت هـذه املعركـة بحـق يـوم الفرقـان, أعـز اهللا فيـه ومنهم سبع

 .جنده, وهزم فيه أعداءه

إن العامل الـرئيس يف نـرص املـسلمني يـوم بـدر هـو اإليـامن بـاهللا, وطاعـة  •
لــو خــضت بنــا هــذا البحــر خلــضناه  «اهللا عليــه وســلم,  صــىل رســول اهللا

 .»معك
ــو • ــذين يتطلع ــوم ال ــسلمون الي ــل امل ــدائهمفه ــل ,ن إىل النــرص عــىل أع  ه

  ?ًحيملون فعال اإليامن الصادق باهللا تعاىل

ــة رســول اهللا • ــزم عــىل طاع ــون الع ــه  صــىل ًوهــل هــم فعــال حيمل اهللا علي
 أم أن اإليــامن قــد ذبــل يف قلــوهبم,  ?وســلم, ويــسريون عــىل هديــه
 وســلم موضــع جــدل ونقــاش ه اهللا عليــوأصــبحت طاعــة الرســول صــىل

 .بينهم

 بنــصـرك ِّوأيــدنال عملنــا يف رضــاك, ــــ واجع,داكــــوفقنــا إىل هاللهــم  •
 .يا جبار عزيز يا 
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٣–א 

ــا  • ــمل ــرصه,دَّأي ــدر بن ــوم ب ــسلمني ي ــداءه  اهللا امل ــده, وأذل أع ــز جن َّ وأع َّ : 
ــة  ــل مك ــرتق أه ــرشكني اح ــن امل ــام ــةًغيظ ــذه اهلزيم ــىل  هب ــوا ع , وعزم

 .االنتقام
  املنـتقم,لـدعم اجلـيشون بالقافلـة التـي نجـت مـن املـسلمني تربع املرشك •

 .الذي حيارب املدينة

 .مجعوا ثالثة آلف مقاتل من قريش والقبائل التي حوهلا •

ــاس الرســول • ــغ العب ــه وســلم أبل ــريش, ف صــىل اهللا علي ــزم ق ــشار ابع ست
 .أصحابه, فامل األكثرون للخروج, فدخل ولبس لباس احلرب

ــة  • ــدويف املدين ــولَّأع ــلم  الرس ــه وس ــل صــىل اهللا علي ــف مقات ــس,أل م َّ وق
  لــواء قــسمِّ ولكــل, واخلــزرج,املهــاجرين, واألوس: جيــشه ثالثــة أقــسام

 .خاص به

هم َّ فــرد يف الــدفاع عــن املدينــة,بــة مــن اليهــود تريــد املــشاركةيجــاءت كت •
  . » ال نستعني بمرشك«: وقال

 ممـن مل يبلـغ اخلامـسة صـغار الـصحابة صىل اهللا عليـه وسـلم  الرسولَّردو •
 ., والقدرة عىل الرميقوة العرشة, وأجاز بعضهم ملا فيه من 

ــافقني ,د عبــد اهللا بــن أيب بــن ســلول َّمتــر • ورجــع بثلــث اجلــيش, رأس املن
 . ولكن اهللا ثبت املؤمننية,وقع يف اجليش بلبلُ يدوكا

ـــل فقـــطســـبعامئةوأصـــبح اجلـــيش  • ـــ, مقات ف مـــن  آالة ليواجـــه ثالث
 .املرشكني
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ًطريقــا أقــرص إىل أحــد يمــر ببنــي  صــىل اهللا عليــه وســلم وســلك الرســول •
 .ًحارثة, فأراد أن يمر ببستان ابن قيظي فأبى وكان منافقا

 لــو أعلــم أين ال أصــيب غــريك « :  ومعــه تــراب يف يــده,قــال وهــو أعمــى •
 صــىل  فقــال الرســوله, بــه املــسلمون ليقتلونــَّأهم فــ, » لرميتــه يف وجهــك

ــ ــه وس ــب «: لماهللا علي ــى القل ــى أعم ــذا األعم ــوه فه ــى ,التقتل  وأعم
  .» البرص

ــتعرض • ــولاس ــلم  الرس ــه وس ــشه  صــىل اهللا علي , وخــصص مخــسني جي
,  ريض اهللا عنـــهر علـــيهم عبـــد اهللا بـــن جبـــريَّ وأمـــ,حلاميـــة ظهـــورهم

 . األحوال, فال يرتكوا مواقعهم إال بأمرهِّوألزمهم اجلبل يف كل

مــن يأخــذ هــذا ? فتقــدم : ًســيفا فقــال أخرج  , فــ اجلــيشِّحيمــسوأخــذ  •
ــة : الــصحابة , فقــال  ــو دجان ــأحجموا , وتقــدم أب ــه ? ف ِّمــن يأخــذه بحق

 .ريض اهللا عنه فأخذه بحقه

ْخيــريض اهللا عنــه أبــو دجانــه  • ُالتــي قــد عــرف هبــا ,  احلمــراء, عــصابتهج ِرُ
ُّ مشية استعالء وتكربويتخذ  . بني الصفنيْ

 هنــد بنــت مــنهن , لتحمــيس اجلــيشخــرج املــرشكون بعــدد مــن النــساء •
 .ً حرا بذلكليكونريض اهللا عنه  ةقتل محزل ًاوحشيكلت  أوعتبة, التي

 بــن أيب ة تقــدم صــاحب لــواء املــرشكني طلحــ أنأول وقــود املعركــةكــان  •
 .وقفز عىل مجله وقتلهريض اهللا عنه  فخرج له الزبري , للمبارزةةطلح

ائهم واملـسلمون يـرضبون ثم نـشبت احلـرب, وحـاول املـرشكون رفـع لـو •
 يف رفــع  عــرشة مــن بنــي عبــد الــدارُ, حتــى قتــل مــن يرفــع اللــواء َّكــل
 .اللواء
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سيف بــريض اهللا عنــه  ةم أبــو دجانــَّع أحــد أن يرفــع اللــواء, وتقــدمل يــستط •
ــه وســلم ىل صــرســول اهللا ــ اهللا علي ــرشكنيي ــشق صــفوفهم ,رضب امل  وي

ُ , يعـز سـيف رسـول  عنهـاَّ بنـت عتبـة , فكـف, حتى وصـل إىل هنـدًشقا
 . من قتل النساءاهللا عليه وسلم صىل اهللا

ْ يومهـا قتـاال عظـيام, إذ ريض اهللا عنـهوقاتل محزة بـن عبـد املطلـب • ً  حانـت ً
 .ً شهيداعاجله وحيش برحمه فامتف همنه حلظة اختل فيها توازن

 حتـى , املعركـة مـع املـسلمني فقـد كانـت ريض اهللا عنـهورغم مقتل محـزة •
 أهـل اجلبـل ذلـك أع الغنـائم, فـر وبـدأ املـسلمون يف مجـ,كونُهزم املرش

 .فنزل غالبهم

 وقتـل مـن ,ر حـول اجلبـلداسـت فا, هـذه الفرصـة الوليـد بـنخالـدانتهز  •
, ونــادوا املــرشكني  يقــتلهموأخــذ يف أعقــاب املــسلمنيعليــه,  َبقــي
 . أن عودواالفارين

ــو • ــرشكَّط ــىوق امل ــف, حت ــن اخلل ــام وم ــن األم ــسلمني م ــوا ن امل  ارتبك
 .ً بعضاوأخذوا يرضبون بعضهم

ــة وســلم ومعــه مخــسة عــرش رجــال, وكــان ىلثبــت الرســول صــ • ً اهللا علي
 . , لفرط شجاعته عليه الصالة والسالمأقرب الناس للعدو

ُونــاد املنــادي بــأن حممــدا قــد ق • ســقط يف ُوأ ,تــل, فاختــل تــوازن اجلــيشً
 .سلمنيأيدي كثري من امل

ــه وســلم ولوأحــاط املــرشكون بالرســ • يــرضبونه بالــسيوف  صــىل اهللا علي
 .اهللا يرصف عنه, ويعصمه من الناس و, كأهنا املطر,والنبل
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 صـىل اهللا عليـه وسـلم  مـع الرسـولَ مل يبـق للمرشكني حـنيوكانت فرصة •
ــان ــرة,إال اثن ــقط يف حف ــى س ــارة حت ــه باحلج ــذوا يقذفون ــ فأخ  َّجُ, وش

 . يف سبيل اهللاتهعيُوجرح وانكرست ربا

ــم جت • ــث ــصحابة حــول الرســولَّم ــه وســلم ع ال ــد ســفح  صــىل اهللا علي عن
 . ال يصيبه النبل حتىحيوطونه, اجلبل

 حتــى رضهبــا ا ريض اهللا عنهــُقاتلــت يومهــا أم عــامرة نــسيبه بنــت كعــب •
 .ً بليغاًبن قمئه عىل عاتقها, فجرحها جرحاا

ــل • ــاءت ك ــرشكني ُّب ــاوالت امل ــاط حم ــولباإلحب ــول إىل رس   اهللا يف الوص
 , فأخــذوا ينتقمــون مــن الــشهداء يف التمثيــل هبــم,  اهللا عليــه وســلم صــىل

 .وتشويه جثثهم

ــرشكون • ــب امل ــة ذه ــة املعرك ــول,ويف هناي ــذ الرس ــه  وأخ ــىل اهللا علي  ص
 . وعاد إىل املدينة,الشهداء فدفنهموسلم 

        

َّخيلــص املطلــع عــىل هــذه الغــزوة العظيمــة , وأحــداثها : أهيــا املــسلمون  •
 :اجلسيمة بفوائد وحكم وعرب منها 

ـــافقنيَّإن  • ـــسالك املن ـــشفت م ـــزوة ك ـــذه الغ ـــيط ,ه ـــاليبهم يف تثب  وأس
 . اجليش منهم, ومن أذاهم− هنفسالوقت  يف – صتَّ وخلاملؤمنني,

 ,فطنتـه يف اختيـار املكـان املناسـبو صـىل اهللا عليـه وسـلم حنكة الرسـول •
 ., فهي اخلطة املحكمةوجعل اجلبل خلفه

 صـىل اهللا عليـه وسـلم طـائعني هللا ورسـولهتأييد اهللا للمؤمنني حـني كـانوا  •
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 .فانترصوا يف أول األمر

ــع  • ــة هلــالك اجلمي ــبعض كافي ــة ال ــة; خمالف حــني خــالف وحــصول اهلزيم
 .ُ هزم اجلميعةمن السبعامئفقط  أربعون

وشـجاعتهم وكفـاحهم,  صـىل اهللا عليـه وسـلم بطولة أصـحاب الرسـول •
 .اهللا عليه وسلم صىل ِّوعظيم حبهم للرسول

 البــد مــن االبــتالء واجلــراح واآلالم فإهنــا خــري للمــسلمني بنيــل الــشهادة •
 .يف سبيل اهللا

 تــستوقف املــسلم يف إن مــن أعظــم العــرب واحلكــم التــي: اهيــا املــسلمون  •
, فكيــف يريــد رت النــرص َّخمالفــة واحــدة أخــأن : هــذه املعركــة احلاســمة 

 أن حيــصلوا عــىل – التــي ال حــرص هلــا –املــسلمون اليــوم بكــل خمالفــاهتم 
 !!النرص والتمكني ? 
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٤–א 

•  ــد ــود ل ــن اليه ــع م ــعى مج ــة س ــرة النبوي ــن اهلج ــسة م ــسنة اخلام ٌيف ال
ــلاملــرشكني بمكــة  ــةوالقبائ ــرة حلــرب الرســول العربي اهللا  صــىل  يف اجلزي

 .عليه وسلم, ومن معه من املسلمني يف املدينة
يف املدينـة, عليـه وسـلم  صـىل اهللا لوذلك بعد أن ثبـت لـدهيم قـوة الرسـو •

فالبــد , راء األســدـمحــه إىل ـخروجــ و,دـبــدر وأحــمعركتــي بعــد الســيام 
 .من قوة كبرية الستئصاله − حسب زعمهم –

,  املــرشكني عــىل القتــالِّ وســائل اإلقنــاع حلــثَّوقــد اســتخدم اليهــود كــل •
ًدوا ألصــنام أهــل مكــة, تأييــدا ملعتقــداهتم الباطلــة عــىل حتــى إهنــم ســج

 .سالم دين اإل

غطفــان وغــريهم مــن قبائــل قــريش و: اجتمــع عــرشة آالف مقاتــل مــن  •
 .اجلزيرة, وساروا إىل املدينة لغزوها

ــول • ــم الرس ــلم عل ــه وس ــىل اهللا علي ــع ص ــذا اجلم ــري,هب ــشار  الكب  واست
ــه ــحابه كعادت ــاريس, أص ــلامن الف ــه س ــار علي ــر فأش ــه بحف  ريض اهللا عن

 .تكافئني غري املاخلندق, ليحول دون التقاء اجليشني

ً ذراعــا لكــل , أربعــونحفــر اخلنــدق  صــىل اهللا عليــه وســلم ع الرســولَّوز •
 ويرفـع صـوته ,الـرتاببنفـسه  وحيمـل ,وكان يعمـل معهـم, عرشة رجال

 :يقول

َّوال تصدقنا وال صل  هتدينااللهم لوال أنت ما ا  يناَّ
 ت األقدام إن القيناِّوثب   سكيــــنة علينـــانفأنزل
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 وقـد أجهـدهم ,ة وهـم حيفـرونَّمـر اهللا عليـه وسـلم  صـىلخرج الرسـول •
 فـــاغفر ,اللهـــم إن العـــيش عـــيش اآلخـــرة«:  فقـــال,التعـــب واجلـــوع
 .»لألنصار واملهاجرة

ًنحن الذين بايعوا حممدا عىل اجلهاد ما بقينا أبدا «: فردوا عليه • ً «. 
 حــاول بعــض األطفــال أن يــشاركوا يف معركــة اخلنــدق فــردهم الرســول •

 .ل من هو يف اخلامسة عرشةبوق,  عليه وسلماهللاصىل 

 صـىل اهللا عليـه الرسـول فـرضهبا  عظيمـةعرضت هلم أثنـاء احلفـر صـخرة •
ــلم  ــالوس ــشام «: وق ــاتيح ال ــت مف ــرب أعطي ــت , ُاهللا أك ــرب أعطي ُاهللا أك

 .» ُأعطيت مفاتيح اليمن, مفاتيح فارس
ــد اهللا  • ــن عب ــا رأ جــابر ب  الرســولشــدة اجلــوع عــىل  امريض اهللا عــنهومل

 دعــاه إىل طعــام : عــىل بطنــه  فقــد ربــط حجــرين,اهللا عليــه وســلمصــىل 
 يــدعوهم إىل طعــام اجلــيش صــىل اهللا عليــه وســلم  الرســولفنــاد, قليــل
 .وكانت املعجزة, جابر

 ,ُيــرشف بنفــسه عــىل توزيــع الطعــام صــىل اهللا عليــه وســلم أخــذ الرســول •
وكـان , يف املدينـة عـىل النـاس   الطعـامبـاقيعـوا َّ ووز,حتى أكـل اجلميـع

 . مقاتلثالثة آالفعددهم 

ــوصــل • ــة امل ــشارف املدين ــدق,رشكون م ــوا باخلن ــم يكــن هلــم , ففوجئ  فل
 .ً فحارصوا املدينة قريبا من شهرسو احلصار,

ُإال عمـرو بـن ود ,  واخلنـدق حيـول بيـنهام يرتاميـان بالنبـلوكان الفريقـان  •
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ــى  ــام حت ــدقمل يتحمــل هــذا املق ــتحم اخلن ــارز  إىل صــاق ف املــسلمني, فب
ُّعليا فقتله عيل ريض اهللا عنه ً. 

ــديدا  • ــوف ش ــان اخل ــب, ًك ــدوالرع ــوس ق ــأل النف ــت ,  م ــوب بلغ والقل
 .واملنافقون يف خذالن, واملؤمنون عىل ثقة من النرص, احلناجر

ــو قريظــة العهــد  • ــاء احلرجــة نقــض بن وهــم مــع املــسلمني ,يف هــذه األثن
ــة ــي, داخــل املدين ــة إول ــة, فكــان نقــضهم يف س يف املدين ــساء والذري ال الن

 .غاية الشدة عىل املسلمني

يف ليلـة بـاردة  صـىل اهللا عليـه وسـلم بعد أن طال احلـصار طلـب الرسـول •
فلــم يقــم , أن يــذهب أحــد املــسلمني ليــأيت بخــرب القــوم الظلمــة شــديدة 

 وكـان الرسـول عليـه الـصالة والـسالم يف كـل مـرة يعـرض علـيهم ,أحد
ــ ــع ذل ــأة , وم ــهمكاف ــة ريض اهللا عن ــأمر حذيف ــد,  ف ــم أح ــذه ك مل يق  هب

 .املهمة

ُا مـن أن جيُفلم جيد حذيفة بد • فخـرج , اهللا عليـه وسـلم صـىل يـب الرسـولً
ــ ــدفءَّوكأن ــن ال ــام م ــم يف ضــجر, ه يف مح ــإذا ه ــوم ف ــى الق ــديد, وأت  ش

 .اهللا عليه وسلم صىل َّفتلطف وعاد باخلرب إىل الرسول

املقاتلــة عــىل إعطــاء بعــض القبائــل لم  صــىل اهللا عليــه وســعــزم الرســول •
املدينــة عــىل أن يرجعــوا , فلــم يوافــق األنــصار عــىل ذلــك ثمــر ًشــيئا مــن 

 .وصمدوا للقتال

ــسعود • ــن م ــيم ب ــاء أســلم نع ــذه األثن ــهيف ه ــأمره الرســول ريض اهللا عن   ف
 فــسعى بالوقيعــة , وســيلةِّأن يــدفع املــرشكني بــأيصــىل اهللا عليــه وســلم 
 .ى ثار بينهم اخلالفبني قريش واليهود حت
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 , خلعـت خيـامهم,ًوأرسل املـوىل عـز وجـل عـىل األحـزاب رحيـا شـديدة •
 .ً يوماعرشين حتى عزموا عىل الرحيل بعد أكثر من ,وقلبت قدورهم

•            ـ ى اللَّـه الْمـؤِمِنني     ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيـرا وكَفَ
 . الِْقتالَ وكَانَ اللَّه قَِويا عِزيزا

ــة • ــسلمون إىل املدين ــا رجــع امل ــل,ومل ــسالح جــاء جربي ــه  ووضــعوا ال  علي
 خيــربه بــاخلروج إىل بنــي قريظــة صــىل اهللا عليــه وســلم  إىل النبــيالــسالم 
: وقـال , فحـثهم عـىل اخلـروج, هم عـىل نقـض العهـد ام مـنــــــــلالنتق

ٌال يصلني أحد«  .» العرص إال يف بني قريظة  منكمَّ
, ً يومـاًمخـسا وعـرشينبنـي قريظـة  صـىل اهللا عليـه وسـلم حارص الرسـول •

ــام ــد َّفل ــن أس ــب ب ــيهم كع ــرض عل ــصار ع ــدهم احل ــدخول يف  أجه ال
 . للحرب فأبوا ثم خيرجوا,أو أن يقتلوا نساءهم وأوالدهم, اإلسالم 

اهللا  صــىل  هنايــة أمــرهم االستــسالم, لــيحكم فــيهم رســول اهللاتثــم كانــ •
 .عليه وسلم

ــه وســلم  الرســولوأعطــى • ــيهم لــسعد بــن معــاذ صــىل اهللا علي  احلكــم ف
 وســبي النــساء ,فحكــم فــيهم بقتــل الرجــال, ً وكــان جرحيــاريض اهللا عنــه

 . وتوزيع األموال,والذرية

يهم مـن فـوق سـبع سـاموات نطـق بـه سـعد بـن حكم اهللا فـوكان هذا هو  •
 . ريض اهللا عنهمعاذ

 مـن أَهـلِ   ظَـاهروهم  الَّـِذين  وأَنزلَ  :يم جأعوذ باهللا من الشيطان الر •
 تقْتلُـونَ  الرعـب فَِريقًـا   قُلُـوِبِهم  ِفـي  وقَـذَف  صياِصيِهم ِمن الِْكتاِب
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ونَوأِْسرفَِريقًا ت  *ثَكُمرأَوو   مهـارِديو مـهضأَر  مالَهـوأَمـا  وضأَرو  لَّـم 
 . قَِديرا كُلِّ شيٍء علَى اللَّه وكَانَ تطَؤوها

        

 هـدفهم استئـصال أهـل , عـرصِّهـؤالء هـم اليهـود يف كـل: أهيا املسلمون  •
 .وحتريض الضالني واملرشكني حلرب املسلمني,  الوسائلِّبكل, احلق

ــ • ــر مل  املــرشكني ضــد ُّففــي هــذه الغــزوة حتــالف كــل, ة واحــدة َّإن الكف
 .وكذلك هم يف كل عرص, املسلمني

ًفلــو أســلموا ولــو نفاقــا لنجــوا مــن , عنــاء اليهــود عــن اإلذعــان للحــق •
 .ًولكن أراد اهللا هالكهم كفارا, القتل

 فعـدمهم , فهـم أهـل خـذالن وتثبـيط وخـوف وشـك,ال خري يف املنافقني •
 .أفضل من وجودهم

ــنجيل • ــل أن ي ــول اللي ــد لط ــن زو, الب ــم م ــذا الظل ــد هل ــا , الوالب   ًوغالب
 لليهـود عـىل أرض فلـسطني مـن أعـامل َومل يبـق, ما يأيت الفرج بعد الـشدة

ــا ــسحبوا , يعملوهن ــإذا ان ــف ــون ص ــسوف تك ــذلوا ف ــدة وانخ فحة جدي
 . بني قريظة منحال أسالفهممعهم, لتصفية احلساب, ك
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٥–א 

ــة  • ــسادسة مــن اهلجــرة النبوي ــسنة ال  صــىل اهللا رأ الرســولالــرشيفة يف ال
ــه وســلم  ــع أصــحابهعلي ــة م ــه دخــل مك ــام أن ــر,يف املن  , وطــاف واعتم

 . املرشفةوأخذ مفتاح الكعبة
ــا • ــه وســلم  صــىل اهللا عوعــزم الرســول, فاستبــرش أصــحابه هبــذه الرؤي لي

 .عىل أداء العمرة يف ذلك العام

 صــىل  خــرج الرســول للهجــرة ذي القعــدة مــن الــسنة الــسادسةويف شــهر •
وســاق معــه , بأصــحابه إىل ذي احلليفــة وأحــرم بــالعمرةاهللا عليــه وســلم 

 .ً تعظيام للبيتاهلدي

فـاجتمعوا وقـرروا , اهللا عليـه وسـلم صـىل علمت قريش بمـسري الرسـول •
 يف مــسريه ًلــه جيــشا بقيــادة خالــد بــن الوليــد يعرتضــهوأخرجــوا , منعــه

 .نحو مكة

وشـاهد خالـد بـن الوليـد صـالة , التقى الفريقان بكراع الغميم قبـل مكـة •
 . ووقع يف نفسه أن يغري عليهم يف صالة العرص,لظهرلاملسلمني 

, صالة اخلــوفاآليــات اخلاصــة بــصــالة العــرص أنــزل اهللا وعنــد حلــول   •
ِّ يف اإلغــارة عــىل املــؤمنني , ومــا كــان اهللا ليــضيع رصــةًففاتــت خالــدا الف

 .أولياءه

نـب فيـه  مكـة جيتًطريقـا آخـر إىل صـىل اهللا عليـه وسـلم ثم أخـذ الرسـول •
 .صل إىل منطقة احلديبية فعسكر هباوحتى , جيش خالد
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ًسـهام  صـىل اهللا عليـه وسـلم فوضـع الرسـول, وكانت املنطقـة قليلـة املـاء •
 .ففاض املاء ورشبوا حتى ارحتلوا, ناكماء همن كنانته يف 

 صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن قـريش تفـد عـىل الرسـولتفد وأخذت الرسل  •
 . يقنعونه بالعودةيف معسكره باحلديبية

الـذي حـاول , عـروة بـن مـسعود الثقفـياملوفدة مـن قـريش ومن الرسل  •
 صـىل اهللا ون عـن الرسـولُّيفـرضعف مـن معنويـات املـسلمني بـأهنم ُأن ي
ــه وســلم ع ــال لي ــو بكــر, إذا كــان القت ــه أب ــرد علي ــهف  بأشــد  ريض اهللا عن

ــول ــان حيــد, الق ــه وســلم ث الرســولِّوك ــه صــىل اهللا علي , ويأخــذ بلحيت
 يـدفع يـده عـن حليـة , عنـد رأسـه بالـسيف ريض اهللا عنهواملغرية بن شعبة

 .اهللا عليه وسلم صىل الرسول

• فقــال فــيام قــال,  ثــم رجــع عــروة بــن مــسعود إىل مكــة خيــربهم بــام رأ :
ـــوم« ـــوك, أي ق ـــىل املل ـــدت ع ـــد وف ـــرس , ُواهللا لق ـــرص وك ـــىل قي َع

ِّواهللا مــا رأيــت ملكــا يعظ, والنجــايش ِّمــه أصــحابه كــام يعظــًُ ُم أصــحاب ُ ُ
ــدا ــد حمم ًحمم ــت يف كــف, ٍ ــة إال وقع ــنخم نخام ــا ت ِّواهللا م ــنهمَّ ,  رجــل م

كــادوا وإذا توضــأ , وإذا أمــرهم ابتــدروا أمــره, فــدلك هبــا وجهــه وجلــده
ُّومــا حيــدون , م خفــضوا أصــواهتم عنــدهَّوإذا تكلــ, يقتتلــون عــىل وضــوئه

 .» ًإليه النظر تعظيام له
بعـث إلـيهم  صـىل اهللا عليـه وسـلم وملا تباطأ املـرشكون يف إجابـة الرسـول •

فاســتبقاه , ح ســبب القــدومِّد ويوضــِّيؤكــريض اهللا عنــه عــثامن بــن عفــان 
 .يتشاورواًأهل مكة أياما حتى 

 فعــزم الرســول, تــلُه قَّ املــسلمون أنــَّظــنريض اهللا عنــه ملــا تــأخر عــثامن و •
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وبايعــه املــسلمون ,  واالنتقــام لعــثامن عــىل احلــربصــىل اهللا عليــه وســلم 
عـىل مـن بـايع ومـنهم ,  عـىل عـدم الفـرار  مـن بـايعمـنهم, حتت الـشجرة

 .املوت

خــذ وأ,  ريض اهللا عنــهعــن عــثامن صــىل اهللا عليــه وســلم وبــايع الرســول •
ــد ــال , » هــذه عــن عــثامن «:  نفــسه وقــال بي ــذلك لين رشف البيعــة مــع ب

 .املسلمني
ــرو • ــن عم ــهيل ب ــريش س ــلت ق ــم أرس ــز بقدرث ــه اجلِّ املتمي ــىل ت ــدة ع ي

, أهنــم يريــدون الــصلح صــىل اهللا عليــه وســلم فعلــم الرســول, املفاوضــة
ــصلح بالفعــل  عــىل أن يرجــع الرســول ــان ال ــه وســلم وك  صــىل اهللا علي

حتـى حيفظـوا كـرامتهم ؛   وهـذا أهـم بنـد عنـدهم ،ا العـام  هـذوأصحابه
 . قريش إال بإذن مكة يدخل املسلمونفال,  العربية أمام القبائل

 الـدخول  مـن القبائـلومـن أراد, وضع احلـرب عـرش سـنني: ومن البنود  •
ومـن أراد حلـف قـريش , دخـل صـىل اهللا عليـه وسـلم يف حلف الرسـول

 .دخل

مـن أهـل  صـىل اهللا عليـه وسـلم  مـن أتـى الرسـولأن: ًأيـضا ومن البنود  •
 ً املدينـة مرتـداومـن أتـى املـرشكني مـن أهـل,  ردهً مؤمنـامكة من الرجـال

 .مل يردوه

 فــيام  وكتــب,  ريض اهللا عنــه عــيل بــن أيب طالــب بيــنهامثــم كتــب الكتــاب •
هذا ما اصـطلح عليـه حممـد رسـول اهللا فـأبى سـهيل إال أن يكتـب : كتب 

 صـىل حتـى حماهـا الرسـول,  بيـده يمحهـا أن ٌّوأبى عـيل, حممد بن عبد اهللا
 .رغبة يف الصلح واخلري, بيدهاهللا عليه وسلم 
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 ريض اهللا ويف أثنــاء كتابــة الكتــاب إذا بــأيب جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو •
 فيـأبى سـهيل إال ,نيــوقـد هـرب مـن املـرشك, لمني ــ يـصل إىل املـسعنه
 .فيه عليه وسلم  صىل اهللالرسولومل يقبل شفاعة , رده

 ريض اهللا عنــهوكــان لعمــر , فوقــع يف نفــس املــسلمني مــن ذلــك أمل شــديد •
ــي يف ظ ــود الت ــسلمني, موقــف شــديد مــع هــذه البن ــم عــىل امل اهرهــا ظل
ــى جــادل الرســول ــه وســلم وحيــف بحقهــم , حت ًجــداال  صــىل اهللا علي

 .ًشديدا يف ذلك

 عليــه وســلم  صــىل اهللاوبعــد أن تــم التوقيــع عــىل الكتــاب أمــر الرســول •
ريض فـدخل عـىل أم سـلمة , الصحابة بـاحللق والـذبح فلـم يتحـرك أحـد

ــا ــضبا  اهللا عنه ــذبح, ًمغ ــق وي ــه أن حيل ــسه دون أن فأشــارت علي ــو بنف  ه
ــدا  ــم أح ًيكل ــى , ِّ ــح حت ــق وذب ــا أن حل ــل م ــسلمون وبالفع ــارع امل إىل س

 واُّتمـُ يف كـوهنم مل يواهلـم ً يقتل بعـضهم بعـضا مـن شـدة الغـموكاد, ذلك
 .عمرهتم

, مِبينـا  فَتحـا  لَـك  فَتحنـا  ِإنـا  : تعـاىل ويف طريق العودة أنـزل اهللا  •
ـــفأرس ــولل ـ ــلم الرس ــه وس ــر صــىل اهللا علي ــا إىل عم ــههب ,  ريض اهللا عن
 . نفوس املسلمنيفطابت, » نعم: أفتح هو? قال « : فقال

        

ًخاصــا كــان وإنــام , مل يكــن عقــد الــصلح ليــشمل النــساء: أهيــا املــسلمون  •
, إىل مكـةاملـسلامت  صـىل اهللا عليـه وسـلم وهلذا مل يـرد الرسـول, بالرجال

يا أَيها النِبي ِإذَا جـاءك الْمؤِمنـات يباِيعنـك:          وإنام خيتربهم بقوله تعاىل 

…  اآلية . 
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 َّحتـى رد أبـا البـصري,  حـسب العقـد وأما الرجـال فكـان يـردهم إىل مكـة •
 فــاجتمع ,فهــرب مــن احلــرس وانحــاز إىل ســاحل البحــر,  اهللا عنــه ريض

ــسلمني ــر مــن امل ــه نف ــل إلي ــاربني مــن مكــة, وأخــذوا يزعجــون قواف  اهل
 .قريش املرحتلة بني مكة والشام

ــد  • ــاء هــذا البن ــريش إلغ ــدها طلبــت ق ــسلمني,وعن إىل  اهلــاربني وضــم امل
 .وانتهت األزمة,  فاجتمع الشمل,الصلح

, هبمِّيف هـذا الـصلح لليهـود يـؤد صـىل اهللا عليـه وسـلم رسـولغ الَّثم تفر •
ــوك يف األرض ــدعوة, وخياطــب املل ــسلمون يف ال ــشط امل ــوا ,ون ــى بلغ  حت

 بعـد أن كـانوا ,عند فتح مكة بعـد سـنتني مـن الـصلح عـرشة آالف رجـل
رش يف الـسلم تـ الـدين ين يـدل عـىل أن وهـذا,قبل الصلح ثالثة آالف فقـط

 . يف احلرب بكثري من انتشارهأكثر

اإلسـالم حيبـذ الـسلم ويكـره : قعـة أمـور كثـرية منهـا ا من هذه الوستفادُي •
ــرب ــول, احل ــصحابة للرس ــيم ال ــىل تعظ ــلم ص ــه وس ــجاعة , اهللا علي ش

ــايعتهم للرســول ــصحابة ومب ــه وســلم صــىل ال فــضل أصــحاب , اهللا علي
 هوردبالعقــد  صــىل اهللا عليــه وســلم وفــاء الرســول, البيعــة حتــت الــشجرة

 صـىل اهللا عليـه وسـلم رحابـة صـدر الرسـول,  إىل مكـة اهلـاربنينياملسلم
  .النتقادات الصحابة

 ?  دين يضاهيهُّهذا ديننا العظيم فأي: أهيا املسلمون  •
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ــسلمون  • ــا امل ــسلمني: أهي ــز للم ــرص والع ــهر الن ــضان ش ــهر رم ــه ش , ففي
 . مع اليهودم١٩٧٣حرب , عني جالوت, غزوة بدر: كانت

يف رمــضان غــزوة  صــىل اهللا عليــه وســلم مــن أعظــم غــزوات الرســولإن  •
 ودخـل النـاس يف  وجمـر احليـاة,,ت وجـه التـاريخَّالتـي غـري, فتح مكـة

 .ًالدين أفواجا

 النبويــة ه الغــزوة يف العــارش مــن رمــضان ســنة ثامنيــة للهجــرةكانــت هــذ •
 .الرشيفة

العهـد املـربم يـوم احلديبيـة ًوسبب الغزوة أن قريشا مـع بنـي بكـر نقـضت  •
 . التي كانت يف حلف أهل املدينةباإلغارة عىل خزاعة

بعثـت أبـا سـفيان ليجـدد : الـذي وقعـت فيـه ٌت قـريش باخلطـأ َّوملا أحس •
 . إىل ذلك فلم جيبه أحد صىل اهللا عليه وسلم ل مع الرسوالعهد

,  صــاحبة اهلجــرتنيريض اهللا عنهــا ِّدخــل أبــو ســفيان عــىل ابنتــه أم حبيبــة  •
ــراش الرســول ــى ال جيلــس عــىل ف ــه, حت ــراش دون  صــىل اهللا فطــوت الف

 .عليه وسلم 

ِّ وأمــر بالــرس حتــى ,عــىل غــزو مكــة صــىل اهللا عليــه وســلم عــزم الرســول •
ــاغتهم ــايب ــال يق ــول ف ــإن الرس ــلم وموا ; ف ــه وس ــد  صــىل اهللا علي  ال يري

 وكتـب  ريض اهللا عنـهبـن أيب بلتعـةفأخطـأ حاطـب , سفك الـدماء بمكـة 
ــيهم , فكــشف اهللا اخلــرب لرســولهإىل قــريش   خيــربهم بمــسري املــسلمني إل



–٣٥٦– 
 

 .صىل اهللا عليه وسلم 

 صـىل وبـالقرب مـن عـسفان أفطـر الرسـول, ر إىل مكـةَّسار اجلـيش املظفـ •
 .ُّوأفطر أصحابه ليتقوا عىل الغزو عليه وسلم اهللا

, كـل واحـد يـشعل  بإشـعال النـريان صـىل اهللا عليـه وسـلم وأمر الرسول •
 . فال يقاوموا بكثرهتم حتى يوقعوا الرعب يف أهل مكةًنارا,

 وأمـر الرسـول,  ريض اهللا عنـهأسلم يف هذه األثناء أبـو سـفيان بـن حـرب •
ــلم  ــه وس ــىل اهللا علي ــاسص ــه ريضالعب ــر  اهللا عن ــد مم ــه عن ــف ب  أن يق

ــران  ــل اخلــرب إىل الظه ــسلمني, لينق ــوة امل ــستعرض اجلــيش, ويعــرف ق لي
 .مكة فال يقاوموا

ْ مـا مـرت بـه كتيبـة قـال َّأخذ يستعرض اجليش وكل •  ? حتـى مـن هـؤالء : َّ
يــد , فــسأل عنهــا, ُجــاءت الكتيبــة اخلــرضاء, التــي ال يــر منهــا إال احلد

 .واملهاجرين واألنصارصىل اهللا عليه وسلم  رسولفإذا هي كتيبة ال

, »ًأصـبح ملـك ابـن أخيـك اليـوم عظـيام لقـد  «:  فقال أبو سفيان عنـدها  •
 .» إهنا النبوة «: فقال العباس 

 اليـوم ,اليـوم يـوم امللحمـة «:  فقـال ريض اهللا عنـهس سـعد بـن عبـادةَّحتم •
ً اليوم أذل اهللا قريشا,ُتستحل احلرمة َّ «. 

ــه وســلم رســولفعلــم ال • ــه  صــىل اهللا علي ــوم  «: فقــالبمقولت ــوم ي ــل الي ٌب
 .»ً اهللا فيه قريشاَّاليوم يوم أعز, م فيه الكعبةَّعظُت
 الرايــة مــن ســعد وجعلهــا عنــد  صــىل اهللا عليــه وســلم  الرســولنــزعثــم  •

 .ولده قيس

ــه وســلم دخــل الرســول • ــا صــىل اهللا علي ــع نواحيه د جيــمل , مكــة مــن مجي
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ــذكر  ــة ت ــاس  , وأرمقاوم ــادي يف الن ــن ين ــل م ــن «: س ــلم  دار أيب  دخ
مـن دخـل بيتـه فهـو و, ومـن دخـل املـسجد فهـو آمـن,  فيان فهو آمـنـس

 .» آمن
 .دخل مطأطأ رأسه حتى إن حليته لتمس رجله •

وقُـلْ جـاء      : يقـرأ املنصوبة حولـه وهـو م األصنامَّ وحط, طاف بالبيت •
وقًاالْحهاِطلَ كَانَ زاِطلُ ِإنَّ الْبالْب قهزو ق . 

ــد • ــن زي ــامة ب ــالل وأس ــه ب ــة ومع ــل الكعب ــنهم,دخ ــق  ريض اهللا ع  وأغل
 . فيها وصىلَّوكرب, الباب

ِّأمــر بــالال أن يــؤذثــم  • ــه ال فــضل ً ــة, لــيعلم قريــشا أن ًن عــىل ظهــر الكعب ُ
 .بالتقوٍألحد إال 

 .م مكةَّوحر, والربا, وثاراهتا, م أمر اجلاهليةَّوحر, وخطب الناس  •

ــرون أين فاعــل بكــم «: وقــال • ــا معــرش قــريش مــا ت ــالوا  ?ٌي ٌخــريا أخ :  ق ً
ــريم ــن أخ ك ــريم واب ــال, ٍك ــب : فق ــيكمال تثري ــومعل ــأنتم :  الي ــوا ف اذهب

 .إهنا النبوة, إهنا الرمحة املهداة. » الطلقاء
        

 :هلذه الغزوة عرب ودروس من أمهها: أهيا املسلمون  •

 .خلزاعة ملا جاءت تستنجد به صىل اهللا عليه وسلم وفاء الرسول •

 . وختليصها من املرشكني,هاًحتويل القبلة إىل مكة كان دافعا لفتح •

 .لرباء يف موقف أم حبيبة من أبيها, حني طوت عنه الفراشالوالء وا •
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الــرسية التامــة حلركــة اجلــيش يف  صــىل اهللا عليــه وســلم حكمــة الرســول •
 .نحو مكة

ــضعف البــرشي  • ــه حــني يف موقــف حاطــب ال ــة ريض اهللا عن ــن أيب بلتع ب
 .ه وأقربائهٌأراد أن تكون له يد بمكة حلامية أوالد

 حيــث ب والعفــو عنــهـمــن حاطــ صــىل اهللا عليــه وســلم موقــف الرســول •
اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت : عىل أهل بـدر فقـال  اهللا اطلعلعل  «: قال 
 .» لكم

 الرعــب يف مــرشكي مكــة فــال احلكمــة احلربيــة يف إشــعال النــريان إليقــاع •
 .حياربوا وال يقاوموا

رة املرعبـة ألهـل مكـة تائـب لينقـل الـصووإيقاف أيب سـفيان عـىل ممـر الك •
 .يستسلمواإنام فال حياربوا و

 مــن دخــل دا رأيب ســفيان فهــو « :فيان للفخــرـــــاة حاجــة أيب ســــمراع •
 .»آمن 

 ريض اهللا عنـه حـني نـزع منـه الرايـة مراعـاة ألهـل عالجه لسعد بن عبادة •
 .مكة ووضعها يف ولده قيس

ــاء « • ــأنتم الطلق ــوا ف ــه ,  » اذهب ــه وســلم رســول اهللاإن جــاء  صــىل اهللا علي
 .هلداية الناس وليس لالنتقام منهم
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يف الــسنة التاســعة بعــام واحــد  صــىل اهللا عليــه وســلم قبــل وفــاة الرســول •
 . املسلمنيحلرببلغه أن الروم جيمعون , لهجرةل
ــأراد الرســول • ــه وســلم ف ــيهم صــىل اهللا علي ــدوم إل ــروم بالق ــادر ال , أن يب

 . اخلطريةفأمر املسلمني باإلعداد هلذه الغزوة

•  فجـاء :  بـالتربع للجهـاديف املـسلمني صـىل اهللا عليـه وسـلم الرسـولناد
ريض اهللا وأبــو بكــر , بعــري وألــف دينــارالثــة آالف عــثامن ريض اهللا عنــه بث

 .بالنصفريض اهللا عنه جاء وعمر ,  مالهِّبكل جاءعنه 

الفقــري كــان يــأيت بالــصاع مــن التمــر, ليــشارك يف و, تــربع النــساء بــاحليلو •
 .رياخل

ــالوا • ــالكثري ق ــربع ب ــدوا املت ــافقون إذا وج ــان املن ــ :ك ــدوا  و, ٍراءُ م إذا وج
اهللا غنـي عـن نفقـة هـذا, وهكـذا ال يرتكـون ألحـد : الوا قليل قـاملتربع بال

 .حاله

 مـن يف املدينـة ومـن حوهلـا مـن َّكـل صىل اهللا عليـه وسـلم استنفر الرسول •
 .ف إال بعض الناس واملنافقونَّومل يتخل, املؤمنني هلذه الغزوة

ــذر الرســول • ــه وســلم اعت ــة  صــىل اهللا علي ــؤمنني لقل عــن محــل بعــض امل
 واحــد,  فرجعــوا يبكــون  عــىل بعــري يتعــاقبونن الثالثــة فقــد كــا, الظهــر

 .حني مل جيدوا وسيلة للمشاركة

 ثـم سـار هبـم ,ًثالثـني ألفـا مـن املقاتلـة صىل اهللا عليه وسـلم مجع الرسول •
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 . خلطورهتامعه نساء يف هذه الغزوةمل يكن و, إىل تبوك 

, املـؤن قليلـةو, ة طويلـة ف واملـساًا ,احلـر شـديدكـان و, ًكان املسري صـعبا  •
ِّهلذا سم  .جيش العرسة:  َيُ

مل  ريض اهللا عنــه مــنهم أبــو ذر , لمني ـــيش بعــض املــســــتــأخر عــن اجل •
 . اجليشحلق حتى عىل األقداموسار , يطاوعه بعريه فرتكه 

فلـام رأ , فقـد طابـت الـثامر والظـالل,  ريض اهللا عنـه  وتأخر أبو خثيمـة •
 ,»وأنـا هنـايف احلـر والـشمس  ه وسـلم صـىل اهللا عليـالرسول «: قالذلك 

 .اجليشب وحلقثم سار 

تــأخر ,  ريض اهللا عنــه   مجــع مـن املــسلمني مــنهم كعـب بــن مالـكوتـأخر •
ًكسال ال نفاقا ً. 

, ًتبـوك ومكـث فيهـا عـرشين يومـا  صـىل اهللا عليـه وسـلم وصل الرسول •
 .فقد انسحب الروم إىل حصوهنم, ً قتاال َمل يلق

ــول • ــول الرس ــإن وص ــلم  ص ــه وس ــاجليش إىل ىل اهللا علي ــاف ب ــوك ك ٍتب
 .مؤتةمعركة بوا املسلمني يف َّفقد جر, إليقاع الرعب يف الروم 

إىل املدينـة فتلقـاه املنـافقون باالعتـذار  صـىل اهللا عليـه وسـلم عاد الرسـول •
 .واحللف فقبل منهم

 فــأمر الرســول, فــاعرتفوا بــذنبهم , ًفــوا كــسال َّوجــاء املؤمنــون الــذين ختل •
فلــم يكلمهــم أحــد وال يــرد الــسالم , بمقــاطعتهمصــىل اهللا عليــه وســلم 

 .عليهم
 صــىل اهللا  أصـناف مـنهم مـن أمـرهم الرسـولأربعـة املتخلفـونلقـد كـان  •
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 بـن أيب طالـب وهـؤالء  حممـد بـن سـلمة وعـيل :بالبقـاء مثـلعليه وسلم 
 .أجرهم كامل

 . كاملً أيضا البكاؤون أجرهموهم ومنهم من حبسهم العذر  •

  الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلمًومنهم املتخلفـون كـسال وهـؤالء عـاقبهم •
 .رْباهلج

 . الرسائرهللاقبل منهم العالنية وترك فقد  ,ومنهم املنافقون الكاذبون •

ــرهم الرســول • ــا أم ــون يوم ــة أربع ــا مــىض عــىل املقاطع ــه ًمل  صــىل اهللا علي
 .باعتزال زوجاهتموسلم 

ــد  • ــرلق ــيهم األرض وتنك ــاسضــاقت عل ــم الن ــاء إذا  .   هل ــذه األثن ويف ه
ــسان ــك غ ــن مل ــك م ــن مال ــرصاين لكعــب ب ــع ن ــالة م ــا أن  «: برس بلغن

, فكانـت شـديدة عليـه, وفتنـة لـه, »  بنـا نواسـكاحلـقصاحبك قد جفاك 
 .َّفمزقها وحرقها

 عليـه َّ عىل ابـن عمـه أيب قتـادة فـسلم عليـه فلـم يـردمالكتسور كعب بن  •
 .ًأملاقي من ذلك شدة ول, فالسالم

زل مـن عنـد  إذا بتـوبتهم تنـ: عـىل هـذا احلـال  مخـسون ليلـةَّمتـت هلـموملا  •
ــه, اهللا ــه , ً ســاجدا َّ فخــرفجــاء البــشري إىل كعــب ريض اهللا عن وأعطــاه ثوب

 .الوحيد

ًفأخـذ النـاس أفواجـا أفواجـا  صـىل اهللا عليـه وسـلم ثم جـاء إىل الرسـول • ً
 .هينئونه عىل التوبة

إن مــن تــوبتي أن أنخلــع   « :اهللا عليــه وســلم قــال كعــب للرســول صــىل  •
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 أمــسك عليــك بعــض مالــك فهــو : فقــال,مــن مــايل صــدقة هللا ورســوله
 .» خري لك

ــرجيم • ــشيطان ال ــن ال ــاهللا م ــي   : أعــوذ ب ــى النِب ــاب اهللا علَ ــد ت لَقَ
   بات اِر الَِّذيناَألنصو اِجِرينهالْمو           ـا كَـادـِد معِة ِمن برسِة الْعاعِفي س وهع

              ِحـيمر وفؤر ِبِهـم هِإن ِهملَيع ابت ثُم مهنفَِريٍق م ِزيغُ قُلُوبلَـى  * يعو
                ـتبحـا رِبم ضاَألر ِهملَـيع ـاقَتـى ِإذَا ضتلِّفُـواْ حخ الثَّالَثَِة الَِّذين

 لَيع اقَتضو                ـابت ـِه ثُـماللَّـِه ِإالَّ ِإلَي أَ ِمنلْجواْ أَن الَّ مظَنو مهأَنفُس ِهم
ِحيمالر ابوالت وه واْ ِإنَّ اللَّهوبتِلي ِهملَيع . 

        

 :يف هذه الغزوة العظيمة فوائد وعرب منها : أهيا املسلمون  •

 كــام واجــه الرســول, البــد مــن مواجهــة املواقــف بحــزم دون خــوفأنــه  •
 .عزم الروم بعزم أكرب منهصىل اهللا عليه وسلم 

, املــال, الــسالح: ًا يف أعــامل اجلهــادرضورة مــشاركة املــسلمني مجيعــ •
 .اكب كل حسب طاقتهاملر

 ,إىل الغـزوة صـىل اهللا عليـه وسـلم فضل الـصحابة الـذين اتبعـوا الرسـول •
 .وثباهتم مع عظيم الشدة والقسوة يف هذه الغزوة 

 ريض رضورة العــزم وعــدم التهــاون يف امتثــال األمــر كــام حــصل لكعــب  •
 . تنفيد األمر حتى رجع الركبرَّف , وأخَّواهللا عنه حني س

 كــام قــال ســواءفالكــل  ,ال فــرق بــني املتخلــف بعــذر واملجاهــد يف األجــر •
ــه وسل ـــالرســول صــىل اهللا علي ــة رجــال مــا قطعــتم واد «: م ــــ ٍ يف املدين
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 .» ًوال رستم مسريا إال كانوا معكم حبسهم العذر
ه اوصــاحبدق مــا نجــا كعــب بــن مالــك ــفلــوال الــص, الــصدق منجــاة •

 .ريض اهللا عنهم

ــاة  • ــذاهبم يف احلي ــي لع ــام ه ــواهلم إن ــري يف أم ــافقني وال خ ــري يف املن ال خ
 .ن عىل هالك املؤمنني , وإيقاع الوهن فيهموفهم حريص, االدني

 . املنافقيتربع هباإن التمرة من املؤمن الصادق خري من املاليني  •
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٨–אאאא 

 ,أهــو جهــاد للــدفاع فقــط: اختلــف النــاس يف حكــم اجلهــاد يف اإلســالم  •
 أم هو جهاد للطلب للغزو واهلجوم ?

ــاق ا • ــاد طلــب وغــزو إلحق ــاد يف اإلســالم جه ــصحيح أن اجله , حلــقوال
ــل ــاق الباط ــإن ا, وإزه ــل, فف ــاج إىل دلي ــدفاعي ال حيت ــاد ال ــسان اإلجله ن

ُيــدافع عــن نفــسه بــالفطرة , بــل إن احليــوان يــدافع عــن نفــسه إذا هــوجم 
 .َواعتدي عليه

يوِم اآلِخـِر والَ    قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنـونَ ِباللَّـِه والَ ِبـالْ          : قـال اهللا تعـاىل •
يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه والَ يِدينونَ ِدين الْحـق ِمـن الَّـِذين أُوتـواْ            

 . الِْكتاب حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

ن فـامذا ينتظـر املـسلمون الـذي, م للـدفاع فقـطولئن كان اجلهـاد يف اإلسـال •
ُغزيت بالدهم  ُورضبت أوطاهنم , فلامذا ال يدافعون عن أنفسهم ?, ُ

وقد اتفـق العلـامء عـىل أن اجلهـاد يكـون فـرض عـني عـىل اجلميـع يف بلـد  •
ُزوا حلـق الفـرض مـن بجـوارهم وهكـذا, حتـى َجـَفـإن ع, غزاها الكفـار

 .َّلربام عم الفرض مجيع املسلمني

ــسلم املعــارص ليتعجــب • ــز: إن امل ــالدهُكيــف يغ ــسلم يف ب ــسل , امل ط َّ ويت
 .ُّثم ال يدفع عن نفسه, وال يرد عن بالده, عليه الكافر

ــة • ــوش العربي ــن اجلي ــسكرية, أي ــشود الع ــوت , واحل ــن ق ــت م ــي بني ُالت
 ني هيجم العدو عىل بالد املسلمني ?أين هذه اجليوش ح, الشعوب
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 َّإنــام أعــدهتم لــرد, مــات العربيــة حــني بنــت جيوشــهاأمل يكــن نــداء احلكو •
 فأين الرد وأين احلامية ?,  البالدومحاية, العدوان

وقواهتــا , مــن حيمــي ديــار املــسلمني إذا مل حيمهــا رجاهلــا: أهيــا املــسلمون  •
 .املسلحة

 عــىل أرضأمــا خيجــل العــرب مــن أنفــسهم حــني يقــف الــشاب األعــزل  •
 ئرة واملدفع ?افلسطني يف وجه الدبابة والط

 لطفل أمام الدبابة يقذفها باحلجر ?أما خيجل العرب حني يقف ا •

 ًصيب سـبعني هيوديـا يف حلظـة استـشهادُأما يـستحي العـرب مـن امـرأة تـ •
ي مل يتـــرضر اليهـــود مـــن جيـــوش العـــرب يف الوقـــت الـــذ, صـــادقة 

 وأسلحتهم ?

ني اكتفـوا حـ,  عـار حلـق هبـمُّأي,  خذالن هذا الـذي أصـاب املـسلمنيُّأي •
 والشكو ملجلس األمن ?, ديد والشجببالتن

ــل ُأي • ــشاب والطف ــه ال ــستطيع في ــت ي ــلوا إىل وق ــسلمني وص ــل أن امل عق
 القوات املسلحة يف بالد املسلمني ?واملرأة عمل ما ال تستطيعه 

ــن  • ــسلمني م ــن امل ــدفع ع ــرشعي أن ي ــيل أو ال ــق العق ــن املنط ــون م أيك
ًخلقهن اهللاُ ألطف بنانا  َّ  من النساء والفتيات ?, ًأطيب رحيا و, ُ

ــه • ــاظر ليهول ــاعمَّكيــف يتحــو: إن الن إىل : اجلــنس اللطيــف, ل اجلــنس الن
  املعتدين ? اليهودبِّوالظاملني وتؤد, قوة جبارة تسحق الظلم

ــات يف أرض  • ــشهاد الفتي ــاهرة است ــام ظ ــشدوها أم ــف م ــسان ليق ًإن اإلن
جـال بعـد كيـف جتـرؤ عـىل أمـر رة التـي مل تعـرف الرَّالبكر املخد, فلسطني
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ومـا يعلَـم     : ُّ إهنن رس اهللا الـذي يـضعه يف أضـعف خلقـه ?عظيم كهذا
وِإالَّ ه كبر ودنج . 

ِّالـذي ادخـره اهللا تعـاىل ليـؤدإهنن قـدر اهللا الغالـب  • ويـوقظ , يهـودب بـه الَّ
 .املسلمنيو به العرب

ُ ويـذيقهم  ,ُالـذي أرسـله اهللا عـىل اليهـود يـسحقهم, إهنن البـأس الـشديد • ُ
 .أليم عذابه

ــسه • ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال ــا : إن ال ــات طريق ــؤالء الفتي ــد ه ــف وج ًكي
ــ ــد في ــذي مل جي ــت ال ــتهن يف الوق ــن أم ــه ع ــدفعن ب ــب هي  أصــحاب الرت

  ?فعون به عن أمتهم ما يد الكثريةوالنياشني, العالية

,  ريض اهللا عنهـاَّلقد ذكرنـا هـؤالء الفتيـات بـأم عـامرة نـسيبة بنـت كعـب •
فلـام كانـت الـدائرة , حني خرجـت يـوم أحـد بقربـة مـاء تـسقي اجلرحـى
, اهللا عليـه وسـلم صـىل ًعىل املـسلمني تناولـت سـيفا تـدافع عـن الرسـول

ًمـا التفـت يمينـا وال شـامال إال وجـد «: حتى قال عنهـا ت أم عـامرة تقاتـل ً
 .» عني

من عِملَ صـاِلحا مـن ذَكَـٍر أَو أُنثَـى            : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجـرهم ِبأَحـسِن مـا كَـانواْ              

 . يعملُونَ

        

وإن أخطـر قـرار يقـرره اإلنـسان هـو أن , َّإن أعز يشء عىل اإلنـسان نفـسه •
, فلــيس هنــاك قــرار أشــد وال أعظــم أن خيتــار املــوت عــىل احليــاة, يمــوت

 .من قرار املوت
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 قـوة وإغـراء تـدفع ُّأي, فام الذي يدفع هـؤالء االستـشهاديني نحـو املـوت •
  ال مثيل له ?نحو قرار املوت يف إقبال وإرصارالبكر املرأة والفتاة 

ما الـذي يـدفع األم احلنـون إىل أن تـشجع ولـدها أو ابنتهـا عـىل املـوت يف  •
 ثم ال تقبل التعزية فيهم ?, ل اهللاسبي

َّالتـي أعـد اهللا فيهـا مائـة درجـة للمجاهـدين يف , إهنا اجلنـة أهيـا املـسلمون •
 . ما بني الدرجتني كام بني السامء واألرض, سبيل اهللا

 ِمـن  اللَّـه اشـترى   ِإنَّ «: املـؤمننيإنه عقد البيـع الـصالح بـني اهللا وبـني  •
ِمِننيؤالْم مهأَ أَنفُسم ِبأَنَّوالَهوم مةَ لَهاجلَن «. 

ــي ثب • ــة الت ــا اجلن ــَّإهن ــرأة فرع ــية ام ــت آس ــاد يف , ونت ــت األوت حــني رضب
 بيتـا  ِعنـدك  ِلـي  ابِن رب قَالَت أطرافها, فلم يردها ذلك عن دينهـا , 

 .الْجنِة ِفي

لقيـت مـع أوالدهـا يف ُإهنا اجلنة التـي ثبتـت ماشـطة بنـات فرعـون حتـى أ •
 .املغيل الساخنقدور الزيت 

ألن ينـزع درعـه مـن  ريض اهللا عنـهإهنا اجلنة التي دفعـت معـاذ بـن عفـراء  •
ُ ثم يقاتل حتى ق,عىل صدره  .تلُ

لقـي بنفـسه بـني ُلياهللا عنـه ريض إهنا اجلنـة التـي دفعـت أنـس بـن النـرض  •
ــول ــداء ويق ــس «: األع ــة ورب أن ــذه اجلن ــا ســعد ه ــا دون ,ِّي  أجــد رحيه

 .»أحد
ــن اجلمــوح  • ــت عمــرو ب ــة التــي دفع ــا اجلن ــهإهن ليخــرج  ريض اهللا عن

 .» َّاللهم ال تردين «: ويدعو يقول يوم أحد, اهللا  وقد عذره ,بعرجته
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حـني  ريض اهللا عنـهفهـريه إهنا اجلنـة التـي دفعـت بطـل اهلجـرة عـامر بـن  •
 .» فزت ورب الكعبة « :ًفصاح قائال, املرشكنيطعنه أحد 

أمـا واهللا «: ليقـول صـىل اهللا عليـه وسـلم إهنا اجلنـة التـي دفعـت الرسـول •
ــل ــع أصــحايب فحــص اجلب ــوددت أين غــودرت م ُل ــل,  »ُُ ــد جب ــي عن  يعن

 .أحد, يتمنى أنه استشهد مع أصحابه يوم أحد

 املسلمون , سلعة اهللا الغالية , فامذا أعددتم هلا  ?إهنا اجلنة أهيا  •
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٩–אא 

يـشة َوكـأن األمـة تعـيش ر, تتواىل األحداث واملواقـف الكثـرية عـىل أمتنـا •
 . جانبِّمن كلاألمواج تتقاذفها , ِّيف مهب الريح

ًبعيـدا عـن مواقـع , والواقع يشهد أن األمـة تعـيش خـارج اللعبـة الدوليـة •
ُال يستأذنون وال يستشارون, اختاذ القرارات الدولية ُ. 

ُّمل يعــد هيم,لقــد انــشغل املــسلمون بأنفــسهم • لقــد انــشغل , هــم يشءُ
ـــاء بعروشـــهم ومناصـــبهم ـــال و, الرؤس ـــع امل ـــاء بجم ـــشغل األغني ان

وانـشغل الـشباب والفتيـات , وانـشغل الفقـراء بلقمـة عيـشهم, واستثامره
 .واالستار أكاديمي,  واملوسيقى  ,بالكرة

ــع بأنفــسهم فلــم يعــد هيم • ــشغل اجلمي ُّلقــد ان يف الوقــت الــذي , هــم يشءُ
ًوتسلطا, ًوتنفيذا, ًختطيطا, ُّانشغل العامل كله بنا ُّ. 

ــع  • ــإن الواق ــشهد أن ــسلمني َّي ــيس أحــد مــن امل ــارصين ٌه ل عــىل يقظــة املع
 .إال املجاهد يف سبيل اهللا عىل أرض فلسطني: حقيقية واعية صادقة

ــه, ِّالــذي محــل روحــه عــىل كفــه • ينتظــر , وكتــب وصــيته, َّقــد أعــد أكفان
 .ساعته متى تكون

ــل • ــون ك ــة يموت ــادئ يف األرض املحتل ــىل املب ــصامدين ع ــة َّإن ال ــوم مائ  ي
ال يـدرون أيـن تقـع مـن ,  قذيفـة وصـاروخ وطلقـةِّيموتون مـع كـل, ةمر

 .أجسادهم

ــوال • ــه أم حمم ــود عــىل أقدام ــدري أيع ــه ال ي ــن بيت  عــىل ًخيــرج أحــدهم م
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َّأيعود فيجد بيته قائام أم أنقاضا مدم, أكتاف الرجال  ً  رة ?ً

 لقــد حــارص اليهــود أبنــاء فلــسطني يف قــوهتم وأمــواهلم ومــزارعهم •
 العاليـة  اجلـدران اخلرسـانيةاهم اآلن يبنـون حـول قـراهموهـ, وعالجهم

 . ليجهزوا عليهماملنيعة ;

صون بفــضالء الــشعب َّ يرتبــ ضــمن خططهــم التدمرييــةثــم أخــذ اليهــود •
ــسطيني ــدا لتيف, الفل ــوهنم واح ــدًقط ــربع ــون,  اآلخ ــم يوقف ــدون أهن  ُيعتق

 . املقاومةبذلك

ــاهتم وغــدرهم وبطــشهم با • َّحتــى تــوج اليهــود خيان ــال الــشيخ أمحــد َ غتي
ثــم , َّوقــد أد صــالة الفجــر يف مجاعــة املــسجد, ياســني يف الطريــق العــام

ِّخرج بعربته مـع بعـض األشـخاص ليتلقـى مجعـا مـن الـصواريخ املـدم رة ً
ًق فـوق املـسجد, فوقـع الـشيخ ومـن معـه أشـالء ِّعرب ثالث طـائرات حتلـ

 .ًممزقة

 منـه َالـذي مل يبـق, أما كانت رصاصـة واحـدة تكفـي لقتـل الـشيخ املقعـد •
ــصغرية  ــه ال ــئ يف عربت ــشيخ خيب ــود أن ال ــان يظــن اليه ُإال رأســه? هــل ك

ًأم أنـه حيمـل حزامـا ناسـفا خيـشون , أسلحة للدمار الـشامل خيـافون منهـا ً
 .القرب منه

ــشيخ  • ــام ال ــود أم ــوة عــىل هزيمــة اليه ــدل بق ــة النكــراء لت إن هــذه الواقع
ــوا مهَجــَحــني ع, املقعــد ــه باَّزوا أن يثن , والرتغيــب, والرتهيــب, لــسجنت

ملفاوضـــة حتـــى إذا يئـــسوا منـــه قتلـــوه, يظنـــون أهنـــم وا, واملحـــارصة
 .يتخلصون من اجلهاد واملجاهدين
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ًلقــد أمــىض الــشيخ أربعــني عامــا  يف جهــاد اليهــود والــدعوة إىل اهللا وهــو  •
  أهيـا املـسلمونولكـم, ًال يستطيع أن حيـرك شـيئا مـن أطرافـه, هِّعىل كرسي
ــوره َّأن تتخي ــه, وأم ــه, ودخول ــه, وخروج ــه, يف حركت ــم معانات ــوا حج ل

 .اخلاصة والشخصية

ــة قديمــة • ــدمري عــادة هيودي ــاريخ اليهــودي , ٌإن القتــل والت ــذ فجــر الت فمن
 .وال يستحيون من اهللا وال من خلقه, وهم يقتلون األنبياء والصاحلني

وســعى  فقــد قــام بواجبــه  رمحــه اهللاإن املــشكلة ال تكمــن يف مقتــل الــشيخ •
ــتطاعته ــدر اس ــة ق ــاظ األم ــبيل اهللا إن , يف إيق ــشهادة يف س ــال رشف ال ون

 ,قعيـد اهلمـة, ولكـن املـشكلة تكمـن يف تقـاعس صـحيح البـدن , شاء اهللا
ــذي ــهوتهال ــسته ش ــد حب ــه َّوقي,  ق ــه آمال ــارصة دت ــهالق ــرصة أمت ــن ن , ع

يف الوقت الـذي جيـد فيـه الـشيخ املقعـد والطفـل واملـرأة مـا , والدفع عنها
 .عون به عن أمتهميدف

ــود • ــع اليه ــة م ــتح جبه ــصمود يف ــة وال ــف يف دول املواجه ــن رشي ــا م َأم َ ,
 ويذهب غيظ قلوهبم ?, صدور املؤمننييشفي هبا 

ُ مكــان يتــشوقون للقيــا اليهــود عــىل أرض فلــسطنيِّإن املــسلمني يف كــل • ِ َّ ,
ـــسالح ـــاتلوهم بال ـــن, ال ليق ـــاتلوهمولك ـــناهنم  ليق ـــارهم وأس  بأظف

 .وخناجرهم

َإن املــسلم املعــارص ليتمنــى أن يــسمع أحجــار فلــسطني وأشــجارها وهــي  •
 .هذا هيودي تعال فاقتله:  يا مسلم يا عبد اهللا :تناديه

 يـــرىض بالـــذل ال: باإلســـالم َّ قـــد رشفـــه اهللا  الـــذيإن املـــسلم احلـــق •
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ــار ــضوع للكف ــصغار واخل ــ, وال ــن أن ي ــا يمك ــد م ــإن أش ُف ُ ــو أن َّ ُصيبه ه
والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُـواْ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه            : لواهللا تعـاىل يقـو, يموت

فَِرِحني ِبما آتـاهم اللَّـه ِمـن فَـضِلِه       * أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ       
ـ  واْ ِبِهم م  ـويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُ    م أَالَّ خـوف علَـيِهم      ـِن خلِْفه

 . والَ هم يحزنونَ

مـا تـرك قـوم «: اهللا عليـه وسـلم صـىل إن املسلم يعتقد بام قاله رسـول اهللا •
ــم اهللا ــبيل اهللا إال أذهل ــاد يف س ــه,  »اجله ــز,«: وقول ــات ومل يغ ــن م  ومل م

ال جيـد «: وقولـه يف القتـل, »ات عـىل شـعبة مـن النفـاقمـ: نفسه به ث ِّحيد
 .»ِّالشهيد من أمل القتل إال كمس القرصة

ِّ لكـف املعتـدين لقد أثبـت الواقـع أن خيـار املقاومـة هـو الطريـق الوحيـد •
ــشهم  ــن بط ــن , ع ــن م ــدين فك ــن املجاه ــسلم م ــي امل ــن أخ ــإن مل تك ف

اهللا عليــه  صــىل لويف احلــديث قــال الرســو, الــداعمني الــداعني املتربعــني 
ــا , ُمــن مل يغــز «: وســلم ــا يف أهلــه بخــري, ً أو جيهــز غازي : ًأو خيلــف غازي

 .» أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة
        

ــسلمون  • ــا امل ــرتبط : أهي ــسلمني م ــد امل ــرص عن ــود أن الن ــل اليه ــد غف لق
ــاملوت  ــدماءوب ــشهادة وال ــرص , ال ــإن الن ــالمي ف ــصور اإلس ــت يف الت ينب

 .حيث يرويه الدم

ــصار  • ــل, إن االنت ــف مقات ــه أل ــوم مقام ــسقط إال ويق ــهيد ي ــن ش ــام م ف
ف ذلـك املـوت, وإن اهلزيمـة َّهـو الثبـات عـىل املبـادئ ولـو كلـ: احلقيقي

هـي قيمـة  املبادئ ولـو كـان ذلـك مـع بقـاء احليـاة, فـام احلقيقية هي ضياع
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 حياة املسلم بال مبادئ ? 

عــىل ًودمــارا ًإن قتــل الــشيخ أمحــد ياســني ســوف يكــون بــإذن اهللا وبــاال  •
ــن ت ــايتهم, ول ــة هن ــود, وبداي ــغاليه ــف ن ــي تق ــر الت ــنهم دول الكف ي ع

 .همَوراء

فـيهم عجائـب ًاللهم اجعـل مـوت الـشيخ نـارا عـىل اليهـود, اللهـم أرنـا  •
 .ونعوذ بك من رشورهم, قدرتك, اللهم إنا نجعلك يف نحورهم 
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١٠–אא 

ُإن الناظر يف أحوال العامل اليـوم ليهولـ • مـن النفـوذ اليهـود   مـا وصـل إليـهُهُ
 .ط والبغيُّن و التسلُّوالتمك

فَلَمـا نـسواْ مـا       :  اهللا وتقديره وقـضائهعن سنة هذا مل خيرجوا ِّكلمع و •
  . ذُكِّرواْ ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء

 حتـى ِإذَا فَِرحـواْ ِبمـا أُوتـواْ         :  اهللا يف أخـذهم بغتـةُولن تفوهتم سـنة •
  . أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ

ني, ومكــن هلــم يف لهم عــىل العــاملَّ اهللا عــىل بنــى إرسائيــل, وفــضَّلقــد مــن •
 . وجحدوهابل كفروا هبا,  اهللا عىل نعمه ااألرض, فلم يشكرو

حتــى أصــبح , اليهــود غالــب ل العــصيان والقــسوة والكفــر يف َّلقــد تأصــ •
 . من الشخصية اليهوديةً أصيالاًاإلجرام والفسق والضالل جزء

يلــة وقبيحــة تفرقــت عنــد األمــم ذ رَّلقــد مجعــت الشخــصية اليهوديــة كــل •
 .العقائد واألخالق واملعامالتيف 

 تكـاد  القبـائح البـرشية املعـارصة, فـالِّخلـف كـلًغالبـا وهلذا يقف اليهود  •
 .ُيلة إال وخلفها هيود, يثريوهنا ويدعموهناذجتد ر

ــخطه, ولعن • ــضب اهللا, وس ــذلك غ ــتحقوا ب ــهفاس ــصغار, , ت ــة وال والذل
 .وتسلط األمم عليهم إىل يوم القيامة

تتـسلط علـيهم منـذ انحـرافهم عـن احلـق, فـال يـزدادون فام زالت األمـم  •
ًإال كفرا وعنادا وحقدا عىل اإلنسانيةبذلك  ً ً. 
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ــسل • ــإذا ت ــىلَّف ــاس طوا ع ــدر اهللا – الن ــالك – ضــمن ق ــرشية اهل ــوا الب  أذاق
 .والدمار والعذاب والكوارث

 ,احلقالعمــل بــط يف ِّوقــد جعلهــم اهللا تعــاىل كالعقــاب للبــرشية حــني تفــر •
 . يسوموهنم سوء العذابيها اليهودفيسلط عل

ــسادا  • ــسعون يف األرض ف ــأهنم ي ــاظر جيــد ذلــك , ًلقــد وصــفهم اهللا ب والن
 . ًواضحا يف هنجهم منذ القديم

ب, ووصــف اهللا تعــاىل بــام ـلقــد أفــسدوا األديــان بالــرشك وحتريــف الكتــ •
  العقائـدِّ القبـائح, كـام سـعوا يف بـثِّ األنبيـاء بكـلواال يليق ذكره, ووصـف

ـــشيوعية,  ـــة كال ـــل الباطل ـــة , والقواملل ـــةاوالوجودي ـــة, دياني , والبهائي
 .والبابية وغريها

ـــسية • ـــة اجلن ـــم وراء اإلباحي ـــي فه ـــدان األخالق ـــا املي ـــدعارة  ,وأم  وال
ــن , واملجــون  ــم م ــق عمالئه ــن طري ــة ع ــسية اخلبيث ــار اجلن ــرش األفك ون

 . عالمهبم من علامء النفس واالجتامع واإلناوغريهم , ومن أذاليهود 

 احلـروب منـذ عهـد الـصحابة إشـعالوأما فسادهم السيايس فمـن خـالل  •
واحلــروب العامليــة أوروبــا , و أمريكــا  واحلــروب املعــارصة يف,ومــا بعــده

ــل ــسلمني يف ك ــروب امل ــشفية, وح ــيا البل ــروب روس ــة وح  ِّاألوىل والثاني
 .انستان والعراق وغريهاغمكان يف كشمري ويوغسالفيا, وأف

ــ • ــا املي ــذهبوأم ــتالك ال ــا, وام ــرتويج الرب ــصادي فب ــار ,دان االقت  واحتك
ـــذاهب ا ـــرش امل ـــارات, ون ـــوال والتج ـــل األم ـــة مث ـــصادية اهلدام القت

 .املاركسية, والرأساملية
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 , رصاع املـسلمني مـع اليهـود بـدأ منـذ البعثـة املحمديـةإن: املسلمون أهيا  •
 .ولن ينتهي حتى ينطق الشجر واحلجر يفضح خمابئ اليهود

ــسلمني • ــصالح امل ــر شــيئا ل ــسالم ال يمكــن أن تثم ــود ال إال حــني , ًإن جه
 .عن عقائدهم الباطلة, وهذا أمر مستحيليتخىل اليهود 

 ;املـسلمني واليهـود هـي يف صـالح املـسلمنيإن استمرار حالة التـوتر بـني  •
ــ  َّضــدنفــسه تعمــل  الوقــت وهــي يف, زهم للوحــدة واجلهــادِّلكوهنــا حتف

 .ًوحرهبم نفسيا,  واستنزاف طاقاهتم إقالقهم , اليهود يف 

ً ذلـــيال حتـــت ســـلطان اليهـــود أو ايـــواملـــسلم بطبيعتـــه ال يقبـــل أن حي •
 .ًاً عزيزا أو يموت شهيدفإما أن حييا, بجوارهم 

 أهـل الذمـة يف ا إال كـام حييـ ,إنه لـيس لليهـود مكـان عـىل أرض فلـسطني •
 .ويلزمون الصغار,  يدفعون اجلزية , أرض اإلسالم

ــأي • ــم ب ــدول اإلســالمية ِّث ــني ال ــان ب ــود مك ــون لليه ــى  , أو حــق يك حت
 .هم عنرص شاذ بينهام, فالدول العربية 

ــسلمون  • ــا امل ــ: أهي ــتهإن ــيس يشء يف ــاد يف  يف عــضد اُّ ل ــل اجله ــود مث ليه
 حني يقـف األعـزل أمـام املـدفع والدبابـة يكـشف عـن صـدره ,سبيل اهللا

 إذ وصــدق اهللا العظــيم, ويتحــد اليهــود خلــف آليــاهتم وجــدراهنم
ء ال يقَاِتلُونكُم جِميعـا ِإالَّ ِفـي قُـرى محـصنٍة أَو ِمـن ورا                :يقـــول 
 . جدٍر

ا املـسلمون مكمـن قـوتكم وسـلطانكم, الـذي ال يـستطيع أن فاعرفوا أهيـ •
 . اليهودهيقف يف وجه
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منذ أن قامـت دولـة اليهـود املزعومـة البغيـضة عـىل أرض فلـسطني وهـي  •
 .تسعى يف األرض بالفساد

 قيمــون املــذابح واملجــازرُاآلن مــازال اليهــود يم وحتــى ١٩٤٨فمنــذ عــام  •
ــة, ــر ياســنياجلامعي ــة دي ــداء بمذبح ــوم,  ابت ــصف ي ــتباحوها ن ــي اس  ,الت

ــ, فقتلــوا غالــب أهلهــا م أعقــب ذلــك مجــع مــن املــذابح يف قريــة بيــت ث
ــا, وغــزة, جــاال ــة وكفــر قاســم, وشــاطئ طربي ــونس, وقلقيلي , وخــان ي

ــزعرت ــل ال ــاتيال, وت ــربا وش ــي, وص ــسجد اإلبراهيم ــة امل ــم , ومذبح ث
 .املذابح اليومية التي يامرسوهنا ضد الفلسطينيني

ــل • ــادة ك ــريقهم إلب ــم ماضــون يف ط ــا أهن ــت يقين ــد ثب ِّولق ــف يفً ــن يق   م
, مـــستخدمني يف ذلـــك عمالءهـــم مـــن املنـــافقني واملرتزقـــة, وجههـــم

ــصار ــن , وضــالل الن ــزل إال حــني يمك ــن ين ــسيح ل ــد أن امل ــن يعتق َّمم
 . يف موقع املسجد األقىصعومزفيقيمون هيكلهم امل, لليهود

ًودعمهــم هلــم ماديــا ,  لليهــودمِّفــرس تــسارع الغــرب يف تأييــدهُوهــذا مــا ي •
 .ًومعنويا

ــة هــو ولقــد أدر • ــار املقاومــة اجلهادي كــت األمــة بعــد زمــن طويــل أن خي
 .خيارها الوحيد يف ظل اهليمنة والغطرسة اليهودية

,  هـذا التـأخريَّر يف اختيـار املقاومـة اجلهاديـة كـلَّوما كـان لألمـة أن تتـأخ •
 .األسوة احلسنة صىل اهللا عليه وسلم فإن هلا يف رسول اهللا
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ًيعـرف متامـا كيـف يتعامـل مـع ليـه وسـلم  صـىل اهللا علقد كان رسـول اهللا •
 .ًوكتب يف ذلك كتابا, فحني قدم املدينة تعاهد معهم, اليهود

 .وبنو قريظة, وبنو النضري, بنو قينقاع: وكان هيود املدينة ثالث قبائل •

ــدأ الرســول • ــه وســلم وقــد ب ــدا مــنهم  صــىل اهللا علي ببنــي قينقــاع حــني ب
ــد ــىل العه ــرد ع ــداوة , التم ــار الع ــوللوإظه ــيح الق ــسلمني بقب ــم , لم ث

 فــام أمهلهــم الرســول, َّتوجــوا ذلــك بكــشف عــورة امــرأة مــن املــسلمني
حتــى جــاء بجيــشه وحــارصهم مخــس عــرشة ليلــة صــىل اهللا عليــه وســلم 

 .ُحتى استسلموا وأجلوا إىل الشام

حـني  صـىل اهللا عليـه وسـلم أما بنو النضري فقد تـآمروا عـىل قتـل الرسـول •
 . تعاىلاه اهللاَّفعزموا عىل اغتياله بحجر فنج, أتاهم فجلس حتت جدار

ثـم أجالهـم , فام أمهلهـم حتـى جـاء بجيـشه وحـارص قالعهـم سـتة أيـام •
 .إىل خيرب والشام

, فقــد نقــضوا العهــد يف أحلــك وأشــد ظــروف الــدعوة, أمــا بنــو قريظــة •
 .زمن حصار املدينة من األحزاب

املحاربــة يش والقبائــل فقــر, وكــان املوقــف يف غايــة الــشدة عــىل املــسلمني •
 .من داخل املدينةقد نقضوا العهد واليهود , من خارج املدينة

 صـىل اهللا وكان بنو قريظـة ينتظـرون فرصـة نـشوب املعركـة بـني الرسـول •
 , واإلغــارة عــىل فيــستغلوا الظــرف بــسلب املدينــة ,وقــريشعليــه وســلم 
 .النساء والذرية

, عـىل أعقـاهبمومـن معهـم  وكان فضل اهللا بـرد الـذين كفـروا مـن قـريش •
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ــأرهبم ــالوا م ــم ين ــر, فل ــدها تف ــولَّوعن ــلم غ الرس ــه وس ــىل اهللا علي  ص
 .واستفرد ببني قريظة

عـنهم  مل ينزعـوا ُفام أن عـاد إىل املدينـة حتـى نـاد يف املـسلمني وهـم بعـد •
 .»  أحدكم العرص إال يف بني قريظةَّال يصلني «: السالح

ــص • ــو ح ــدافعون نح ــسلمون يت ــرج امل ــةفخ ــي قريظ ــارصهم ف  ,ون بن ح
حتــى نزلــوا عــىل , ًمخــسا وعــرشين ليلــة صــىل اهللا عليــه وســلم الرســول

 . ريض اهللا عنهحكم سعد بن معاذ

فـق ذلـك , وسـبي النـساء والذريـة, فوا قتـل الرجـال :حكمه فـيهم فكان  •
 .حكم اهللا تعاىل فيهم

ًمتامــا كيــف يتعامــل مــع  صــىل اهللا عليــه وســلم وهكــذا يعــرف الرســول •
املعــارصون  تــاه فيــه املــسلمون يف الوقــت الــذي, هــذه الفئــات اخلسيــسة

 .عن طريق اجلهاد

هو الَِّذي أَخـرج الَّـِذين كَفَـروا ِمـن           : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
         نـتـا ظَنِر مشِل الْحَألو اِرِهماِب ِمن ِديِل الِْكتـوا      أَهظَنـوا وجرخأَن ي م

أَنهم ماِنعتهم حصونهم من اللَِّه فَأَتاهم اللَّـه ِمـن حيـثُ لَـم يحتـِسبوا                
             ِمِننيـؤـِدي الْمأَيو ـِديِهمم ِبأَيهـوتيونَ بِربخي بعالر ِفي قُلُوِبِهم قَذَفو

ا أُوِلي اَألبوا يِبرتاِرفَاعص . 
        

ُإن أشــد مــا يرعــب اليهــود ومــن خلفهــم هــو اجلهــاد يف : أهيــا املــسلمون  • َّ
ُّه كـل مـسلم صـادقُاجلهـاد الـذي يعـشق, سبيل اهللا فـاملوت يف سـبيل اهللا , ُ

 .املسلم أفضل ما يرجوه 
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والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه أَمواتـا بـلْ               : قال اهللا تعـاىل •
 اللَّـه ِمـن فَـضِلِه        فَـِرِحني ِبمـا آتـاهم      *أَحياء ِعند ربِهـم يرزقُـونَ       

ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم مـن خلِْفِهـم أَالَّ خـوف علَـيِهم والَ               
 . هم يحزنونَ

ن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَمـوالَهم ِبـأَنَّ لَهـم         ِإنَّ اللَّه اشترى مِ    : وقال تعـاىل •
اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ وعـدا علَيـِه حقـا ِفـي                
التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومـن أَوفَـى ِبعهـِدِه ِمـن اللَّـِه فَاستبـِشرواْ               

 .بيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه وذَِلك هو الْفَوز الْعِظيمِب

إن يف اجلنــة مائــة درجــة أعــدها « :اهللا عليــه وســلم صــىل وقــال رســول اهللا •
مـــا بـــني الـــدرجتني كـــام بـــني الـــسامء , اهللا للمجاهـــدين يف ســـبيل اهللا

 .» واألرض
ــضا • ــال أي ــبيل اهللا «: ًوق ــزو يف س ــة تغ ــة أو رسي ــن غازي ــا م ــسلمون,م   في

ــصيبون إال تعج ــوا ثَّوي ــرهمُل ــي أج ــق , لث ــة ختف ــة أو رسي ــن غازي ــا م ُوم
َّوختو َّف وتصاب إال تمُ  .» ُ أجرهمُ

َّيـا رسـول اهللا مـا يـضحك الـرب  «:  ريض اهللا عنـه سأل معـاذ بـن عفـراء • ُ
ً? قال غمـسه يـده يف العـدو حـارسا من عبده ُ َُ , ًفـألقى درعـا كانـت عليـه,  ُ

 .» ُوقاتل حتى قتل
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١–אא 

ن جيـد أ, ُّإن ا ملتأمل يف تـاريخ األمـة اإلسـالمية يف زمـن عافيتهـا وتفوقهـا  •
 :حياهتا قامت عىل مبدأين عظيمني 

توحيــد مــصدر التلقــي للــدين والــرشيعة مــن : املبــدأ األول هــو التوحيــد •
ــادة هللا تعــاىل وحــده, اهللا تعــاىل وحــده ــد التوجــه بالعب ــم توحي ــة , ث فاألم

 .إال اهللا تعاىل وحده ال رشيك لهتعتقد أنه ال معبود بحق 

فأمــة اإلســالم أمــة واحــدة وإن , وأمــا املبــدأ الثــاين فهــو وحــدة اجلامعــة •
ـــان ـــدور, اختلفـــت األزم ـــسيات, وإن تباعـــدت ال , وإن تنوعـــت اجلن
فهـــم أمـــة واحـــدة جتمعهـــم العقيـــدة والوجهـــة , واختلفـــت اللغـــات

 .والترشيع

ِإنَّ هِذِه أُمـتكُم أُمـةً واِحـدةً وأَنـا ربكُـم             : ويف هذا يقـول اهللا تعـاىل •
 . ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ   :, ويقول   فَاعبدوِن

ُّاملــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يــشد «: اهللا عليــه وســلم صــىل ويقــول الرســول •
   :, ويقــول »  ٌاملــسلمون يــد عــىل مــن ســواهم«: ويقــول, » ًبعــضه بعــضا

 .»ملؤمنون كرجل واحدا«
ولــدوام الوحــدة بــني املــسلمني هنــى اإلســالم عــن االخــتالف والتنــازع  •

ــؤدي إىل الفرق ــذي ي ـــال ــاــ ــال اهللا تع ــتن فق ــه  : ىلة والف ــواْ اللَّ أَِطيعو
              ـعم واْ ِإنَّ اللَّـهـِبراصو كُـمِرحي بـذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو ولَهسرو 

اِبِرينالص . 
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 ,سـباب املـسلم فــسوق «: اهللا عليـه وســلم صـىل ويف هـذا يقـول الرســول •
ــر ــه كف ــول, » وقتال ــضكم  «: ويق ــرضب بع ــارا ي ــدي كف ــوا بع ًال ترجع
 .» رقاب بعض

إذا تواجــه املــسلامن فالقاتــل واملقتــول  «: يف القتــال بــني املــسلمني ويقــول  •
 .» يف النار

ــس • ــه ال ــول علي ــةِّالم مرغـويق ــا يف اجلامع ــة  «: ًب ــة رمح ــة , اجلامع والفرق
 .» عذاب

ًمـن فـارق اجلامعـة شـربا فقـد  «: ًدا أهـل الفرقـة واالخـتالفِّدويقول مهـ •
َخلع ربقة اإلسالم من عنقه َ «. 

ال يــشري أحــدكم إىل أخيــه  «: ة دمــاء املــسلمنيـــــويقــول عــن حرم •
, فـإن املالئكـة تلعنـه, مـن أشـار إىل أخيـه بحديـدة  «: ويقـول, » بالسالح

ِّحتى وإن كان أخاه ألبيه وأمه ُ «. 
ــول ال • ــولويق ــلم رس ــه وس ــىل اهللا علي ــات ص ــصبيات والقومي ــن الع : ع

ولــيس , لــيس منــا مــن دعــا إىل عــصبية «: ويقــول, »دعوهــا فإهنــا منتنــة«
ِّمـن قتـل حتـت رايـة عم «: ويقـول, » منا من قاتل عـىل عـصبية  يـدعو, يـة ُ

ــة ــه جاهلي ــصبية فقتلت ــرص ع ــصبية أو ين ُلع ُ َْ ــذا أ, » ِ ــي ه ــبوال يعن  َّال حي
ــشريت ــه وع ــل أهل ــه الرج ــول ;ه وقبيلت ــئل الرس ــد س ــه  صــىل فق اهللا علي

َّأمــن العــصبية أن حيــب «: وســلم ُْ ِ ــهَ ــال,  الرجــل قوم ولكــن مــن , ال: فق
 .» العصبية أن ينرص قومه عىل الظلم

: عــن وجــوب الوحــدة الــسياسية صــىل اهللا عليــه وســلم ويقــول الرســول •
 .» ُإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام«
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ــسلمون • ــا امل ــحة  :أهي ــري واض ــا كث ــرشعية وغريه ــصوص ال ــذه الن  إن ه
عــىل مــستو األفــراد واجلامعــات, , نيالداللــة يف وجــوب وحــدة املــسلم

 .مع التحذير الشديد من الفرقة واالختالف

والتـي يـدعو إليهـا اإلسـالم ,  اإلسـالم  تـاريخإن الوحدة التـي قامـت يف •
ــدة اإلســالمية ــي الوح ــد أوال, ه ــىل التوحي ــوم ع ــي تق ــىل , ًالت ــوم ع وتق

ــا ــة ثاني ــن األخــر, ًاجلامع ــدامها ع ــي إح ــه , ُوال تغن ــد من ــد الب فالتوحي
 .واجلامعة البد منها لصالح احلياة واملعاش, للنجاة يف اآلخرة

ــاحر  • ــة والتن ــالف يف اجلامع ــع اخل ــذاهب وق ــد وامل ــت العقائ ــإذا اختلف ف
 .والقتال

ويف , عوكـــذلك إذا اختلفـــت اجلامعـــة فـــيام بينهـــا فـــسد الـــدين وضـــا •
ُدب إلـــيكم داء األمـــم قـــبلكم «: احلـــديث هـــي  , احلـــسد والبغـــضاء :َّ
أي تــذهب , » ولكــن حتلــق الــدين, ال أقــول حتلــق الــشعر, احلالقــة
 .بالدين

أقـول مـا سـمعتم وأسـتغفر , نعوذ باهللا من الفتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن •
 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, اهللا يل ولكم 

        

ال يمكــن اخلــروج مــن أزمــات األمــة املتالحقــة إال : أهيــا املــسلمون •
 .ًثم بوحدة اجلامعة ثانيا, ًبسالمة الدين أوال

ــده وتــرشيعاته • ــدين فهــو حمفــوظ بعقائ ــا ال فمــن , أصــوله وفروعــهب, فأم
 .أراد الدين احلق فلن خيفى عليه
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 :وأما وحدة اجلامعة فيمكن أن تتحقق بام ييل •

, التوســع يف نــرش الثقافــة اإلســالمية بــني الــشعوب اإلســالمية: ًأوال •
 .وحماربة األمية الدينية

ــا • ــة: ًثاني , لتخاطــب بــني الــشعوب اإلســالميةل ًلغــة: اعــتامد اللغــة العربي
وهـــي اللغـــة املـــشرتكة بـــني الـــشعوب , العبـــادةلـــدين وافهـــي لغـــة 
 .اإلسالمية

ــا • ــسلمة: ًثالث ــشعوب امل ــع ال ــني مجي ــالمية ب ــوة اإلس ــىل األخ ــد ع , التأكي
 .وتقديم الدين عىل اجلنس واللون والوطن والقومية

فــإن مــن , التوســع يف التعــاون االقتــصادي بــني الــدول اإلســالمية: ًرابعــا •
 .فقط% ٥  ال يتجاوزني الدول العربيةالعيب أن يكون التعاون ب

, الــسعي اجلــاد نحــو الوحــدة الــسياسية بــني الــدول اإلســالمية: ًخامــسا •
ــاقي الــدول بقراراهتــا الــسياسية  ــة دون ب وال ســيام , بحيــث ال تنفــرد دول

 .يف السياسة اخلارجية
ــا  • ــدول : ًسادس ــني ال ــة ب ــية إقليمي ــتالت سياس ــة تك ــىل إقام ــل ع العم

ــواة لوحــدة سياســية شــاملة يف املــستقبل املتاإلســالمية  جــاورة, لتكــون ن
 .جلميع الدول العربية واإلسالمية

 .وليس هناك وحدة بغريه, هذا طريق الوحدة: أهيا املسلمون  •
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אאא–٢ 

ــدنيا واآلخــرة • ــاد يف ال ــصالح العب ــق م ــد جــاء اإلســالم لتحقي  فجــاء ,لق
 . الترشيعات التي تنظم حياة الناس, وتصلح أحواهلمبجمع من

وكيــف ,  فعــرف العبــاد خــالقهم,اديبــفجــاء اإلســالم بالنظــام الع •
 .ويرضونه, يعبدونه

ــنظم, وجــاء اإلســالم بالنظــام االجتامعــي  • ــاسي ــات الن ــة :  عالق األرسي
ــة ــة, والزوجي ــات االجتامعي ــات العالق ــن أخالقي ــك م ــق ذل ــا يلح  وم

 .املتنوعة

 ليــنظم حيــاة النــاس يف ;بالنظــام االقتــصاديًاإلســالم أيــضا وجــاء  •
 .وتوزيع احلقوق املالية فيام بينهم, وتنمية ثرواهتم, معاشهم

ــي جــاء هبــا اإلســالم • ــضا ومــن األنظمــة الت ــاد ليحقــق مــصً أي  :الح العب
وأوجــب عــىل ,  ودولــةًا اإلســالم دينــ اهللا تعــاىلفجعــل, النظــام الــسيايس

, ليخلـف النبـوة يف حراسـة الـدين وإصـالح الـدنيا, األمة نـصب احلـاكم 
ينـرص بـه , ويـدفع بـه الباطـل, قـيم بـه احلـقُي,  اهللا يف األرضَّوجعله ظـل
ــضعيف ــؤد, ال ــه الظــاملِّوي ــيم احلــدود, ب ب ــوزع , فــظ الثغــوروحي, يق وي

 .املال, كام أمر اهللا تعاىل

ــ • ــل أن يتخي ــاحلق َّوللعاق ــديرها ب ــاكم ي ــال ح ــاة ب ــون احلي ــف تك ل كي
, ومـن يـأوي املـسكني واليتـيم واألرملـة, فمـن ينـصف املظلـوم: والعدل
فهنــاك نــصوص كثــرية يف , ومــن حيكــم بــني النــاس, قــيم احلــدودُومــن ي
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 .م املسلبوجود احلاكمالوحي وأحكام ال تقوم إال 

 نظـام اإلسـالم الـسيايس يقـوم عـىل جمموعـة مـن املبـادئ: أهيا املـسلمون  •
احلكـم :  األولالتي البد منهـا لتحقيـق مقاصـد نظـام اإلسـالم الـسيايس,

, املــساواة بــني الرعيــة: والثالــث, وحــدة األمــة: والثــاين, هللا وحــده
 .العدل: والسادس, احلرية: واخلامس, الشور: والرابع

 :من أمهها ما يأيت م يف اإلسالم خصائص لنظام احلكو •

َفمــن أويت , وينزعــه ممــن يــشاء, أن امللــك ملــك اهللا يؤتيــه مــن يــشاء -١ ُ
ــذي امللــك ُومــن حــرم , امللــك فــاهللا هــو الــذي أعطــاه ــاهللا هــو ال ف

 .هـحرم
وليـست , رئيس الدولة يـستمد سـلطته مـن الـرشيعة حـني يعمـل هبـا -٢

 .ة اجليش ونحو ذلكأو قو, من االستبداد مستمدة سلطته 

وطاعــة الرعيــة مــن القــوة الروحيــة , يــستمد احلــاكم القــوة الــشعبية  -٣
حـــني ألـــزمهم اهللا بـــاحرتام احلـــاكم وطاعتـــه يف , عنـــد الـــشعب 

 .املعروف

ُ يــسألون عنهــا يــوم يلقــون َّ ونــواهبم ,امَّاحلكــم أمانــة يف أعنــاق احلكــ -٤
تحقيـق املـصلحة ُّعوا, وكـل تـرصفاهتم منوطـة بَّحفظـوا أم ضـي, رهبم

 .الرشعية

 مــا يتمتــع بــه رئــيس الدولــة مــن الطاعــة والتــرصف يف شــؤون ُّكــل -٥
 .ًلشخصه وإنام لكونه رئيسا للدولة اإلسالمية الدولة ليس 

العمــل الــسيايس ال يعــدو أن يكــون وســيلة لتحقيــق مرضــاة اهللا تعــاىل  -٦
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 .ً , أو متعة يستمتع هبا احلاكمُيقىضًوليس وطرا , وعبادته

 ,وعــدل يف الرعيــة, إذا حكــم احلــاكم املــسلم باإلســالم : أهيــا املــسلمون  •
ــه يكــون يف ظــل ــةِّفإن ــوم القيام ــن أحــب ,  اهللا ي ــق إىل اهللا ِّويكــون م اخلل

 اخللـق إىل اهللا إمـام ُّأحـب«: اهللا عليـه وسـلم صـىل قال الرسـولكام , تعاىل
 .» عادل

ــ • ــىل الرعي ــان ع ــأمر اهللا ك ــسلم ب ــاكم امل ــام احل ــةإذا ق ــب الطاع , ة واج
 .والدفاع عنه, ومجع القلوب عليه, واالحرتام, والنرصة

 يا أَيها الَِّذين آمنـواْ أَِطيعـواْ اللَّـه وأَِطيعـواْ الرسـولَ           : يقول اهللا تعاىل •
ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوو  . 

ــول • ــول الرس ــىل ويق ــلم ص ــه وس ــو  «: اهللا علي ــد ال ــيكم عب ــتعمل عل س
ــيش  ــدحب ــرافَّ, جم ــاب اهللا  ,ع األط ــودكم بكت ـــفاسمع:  يق ــه ــــــ وا ل
 .» وأطيعوا

ــزل اهللا • ــا أن ــا إذا حكــم احلــاكم بغــري م : وســعى يف األرض بالفــساد , وأم
ام يالطاعـة فـعـىل املـرء الـسمع و« : ويف احلـديث, فال سـمع لـه وال طاعـة

 .» طاعةوال , ؤمر بمعصية فال سمع ُ إال أن ي,رهــــأحب وك
 ,حه وإرشــادهْصُواجــب العلــامء والوجهــاء وقــادة اجلنــد نــٍحينئــذ وكــان  •

ُفــإن أبــى خلــع وأبعــد  إال أن يكــون يف خلعــه , مــن هــو خــري منــهَّوتــوىل, ُ
 .مفسدة, فالصرب عليه أوىل , مادام أنه مل يأيت بكفر بواح

 أوجــب اهللا عــىل أهــل احلــل والعقــد مــن العلــامء والوجهــاء وقــادة وقــد •
فــإن تــرصفات احلــاكم منوطــة , اجلنــد أن يــرشفوا عــىل تــرصفات احلــاكم
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 صــىل اهللا عليــه فــإن الرســول,  وليــست منوطــة هبــواه باملــصلحة الــرشعية
فوجـدها ,  عـىل امـرأة زنـت َّليقـيم احلـدريض اهللا عنـه ًأرسل عليـا وسلم 

ــاس ــ ,يف النف ــالكفخ ــا اهل ــا احلــد  ,يش عليه ــم عليه ــم يق َّفل ــم, ُ  رجــع ث
 . عىل اجتهادهَّأقرهف صىل اهللا عليه وسلم وأخرب الرسول

 يـا داوود ِإنـا جعلْنـاك خِليفَـةً ِفـي           : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم •
حق وال تتِبِع الْهـوى فَيـِضلَّك عـن سـِبيِل           اَألرِض فَاحكُم بين الناِس ِبالْ    

ِبيِل اللَِّه لَهم عذَاب شـِديد ِبمـا نـسوا          ــِإنَّ الَِّذين يِضلُّونَ عن س     اللَِّه
 . يوم الِْحساِب

        

ــسلمون  • ــا امل ــن اخلطــاب : أهي ــر ب ــد رضب عم ــه لق ــام ريض اهللا عن للحك
ــسلم  ــاكم امل ــال للح ــده أروع مث ــول, بع ــان يق ــد ك ــك  «: فق ــا بمل ــا أن م

 .»َّعيل األمانوإنام أنا عبد عرض اهللا , ُفأستعبدكم 
وال نبــايل عــىل ,  أمــر اهللا يف قريــب النــاس وبعيــدهمنقــيم «: وكــان يقــول •

 .» من كان احلق
أعطــى أحــد األشــعري ريض اهللا عنــه ومــن عدلــه يف املــال أن أبــا موســى  •

أمــا كــان يف أهــل  «: فغــضب وقــال, ًأوالد عمــر درمهــا مــن بيــت املــال 
ة حممـد َّأردت أن ال يبقـى يف أمـ, ٌاملدينة بيت أهـون عليـك مـن بيـت عمـر

 .»  الدرهم إىل بيت املالَّدُر,  طلبني بمظلمةأحد إال
 ً فأخــذت درمهــا, صــغرية وهــو يف بيــت املــالعــىل عمــر بنــت لــهدخلــت  •

أت الــدرهم َّفخبــ, فخــرج خلفهــا جيــري حتــى ســقط رداؤه, وجــرت بــه 
لــيس لعمــر  «: ه مــن فمهــا وقــالـــــــفأخرج, هــاِّأميف فمهــا وجلــأت إىل 
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 .» م وبعيدهموال آلل عمر إال ما للمسلمني قريبه
 :هيلـك حتـى قيـلأن كـاد عمـر حـني جـاع النـاس, وملا كان عام الرمـادة  •

َفقــد منــع نفــسه الطعــام حتــى , يمــوت عمــر إذا مل يرفــع اهللا هــذا الــبالء 
ــاس ــشبع الن ــال, ي ــف ي «: وق ــا كي ــة إذا مل يمســسني م ــي شــأن الرعي عنين

 . »همَّمس
ه لـسيايس وتطبيقاتـم امـن نظـام اإلسـالحيـة هـذه صـور : أهيا املـسلمون  •

 . السلف, اعرضوها عىل واقعكم , وانظروا الفرقعند
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٣–אאאא 

وأمــة اإلســالم , ًئــة عــام تقريبــا منــذ أن ســقطت الدولــة العثامنيــة قبــل ما •
 .والتيه الفكري, عيش حالة من الضياع السيايس ت
وأعظــم , ِّفقــد عمــل املــستعمر األورويب عــىل جتريــد األمــة مــن رس قوهتــا  •

ــلحتها  ــدينها ,أس ــا ب ــىل جتهيله ــل ع ــني عم ــص, ح ــا ْوف ــن تراثه لها ع
 .وتارخيها

 املـسلمني تنتـسب وقد نجح املستعمر بالفعـل يف إخـراج أجيـال مـن أبنـاء •
إال أهنــا منفــصلة عنــه يف وجــداهنا , يف أســامئها وأنــساهبا إىل اإلســالم

ـــا ـــسلمني, وروحه ـــالد امل ـــسادهم يف ب ـــم يف أج ـــوهلم وأرواحه  , وعق
 .أوروبا 

ــراثهمَّقــد تنكــ • ــدينهم وت ــ, روا ل  ,وا وجــوههم جتــاه حــضارة الغــربَّوول
 .منها اهلداية نحو النهضة واحلضارة والتقدميستلهمون 

 واجلهالـة اإلسـالمية ,وقد استغل الغـرب هـذه احلالـة مـن التيـه الفكـري •
ــسلمني ــاء امل ــب أبن ــة,يف غال ــذاهب الفكري ــيهم امل ــث ف َ فب ــصاديةَّ   واالقت

 ,والقوميـــة  ,, والرأســـاملية فكانـــت االشـــرتاكية ,والـــسياسية الـــضالة
 .والبعثية ونحوها

 هـذه ِّافقني يف بـثًوقد استغل الغرب مجعا مـن نـصار العـرب ومـن املنـ •
 .املذاهب الضالة املنحرفة

ــ • ــسياسية َّفتلق ــة وال ــذاهب الفكري ــذه امل ــسلمني ه ــاء امل ــن أبن ــع م ف مج
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ًوكونوا منها أحزابا سياسية تعمل بم, اودعوا إليه, وآمنوا هبا  .ادئهابَّ

ــ • ــسياسية هــي َّوظن ــذه األحــزاب ال ــة أن ه ــشعوب اإلســالمية التائه ت ال
ــا للخــالص مــن ــ التخطريقه ــضياع فأي ــة وال ــا َّلــف والفرق دهتا, وأعطته

 .ثقتها

فــإذا هبــا , نــت هــذه األحــزاب يف كثــري مــن بــالد املــسلمني َّحتــى إذا متك •
ــان واالســتبداد ,  ال يطــاق ٌجحــيم , يف أبــشع الــصور مــن الظلــم والطغي

 .التي يمكن ختيلها

حتــى وصــل بــبعض الــشعوب اإلســالمية مــن شــدة الظلــم والطغيــان أن  •
 ِّيف ظـل, فـرتاه أهـون ممـا هـي فيـه ,  األورويب ىل زمـن االسـتعامرَّترتحم ع

 . الظاملةهذه األحزاب

 الـذي  ,هـت هـذه األحـزاب الظاملـة نحـو الـدينَّلقـد توج: أهيا املسلمون  •
وأخــذت صــحفهم , فأقــصوه عــن احليــاة , هــو أعظــم مــا يملكــه املــسلم 

حتـى , رجعيـةوتتهمـه بالقـصور وال, ًالرسمية تـستهزئ هبـذا الـدين علنـا
 أن كتبـت لفـظ اجلاللـة عـىل فـرج  العربيـة ,بلغ األمـر بإحـد الـصحف

 . دون حياء أو خجلامرأة عارية

ــسلم و • ــا حفــظ نفــس امل ــا فهــي أهــون تعظــيم وأم ــدهمحرمته , يشء عن
ــر ــة وجم ــل بالتهم ــان القت ــى ك ــشكَّحت ــل , د ال ــشانق واملعاق ــت امل وكان

 .للعلامء والدعاة

فقـد كانـت موكلـة لبيـوت : ة املـسلم الـصالحوتنـشئ, وأما حفـظ النـسل  •
 .ووسائل اإلعالم املختلفة الفاسدة, الدعارة والفجور واملراقص 
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ة وســلوكية ــــــــــحتــى غــرق الــشباب والفتيــات يف انحرافــات أخالقي •
 .وفقدت األمة زهرة شباهبا ورجاهلا ونسائها, َّال حد هلا

ني اســتهو جاســوس حــ, م ١٩٦٧َّوال أدل عــىل هــذا مــن هزيمــة عــام  •
َّ يــوز,هيــودي قيــادة ســالح الطــريان للقيــام بحفلــة راقــصة غانيــة ع فيهــا ُ

فكانـــت , ُوترتكـــب فيهـــا الفاحـــشة , ُويعـــانق فيهـــا النـــساء, اخلمـــر 
 . لليهود بعد ذلكركعت فيها األمة, صبيحتها اهلزيمة النكراء

ديـد وتب, رات األمـةَّثم اسـتمرت هـذه األحـزاب الظاملـة يف العبـث بمقـد •
 .والفتك بالعلامء والدعاة, وحماربة الدين, الثروات

 ,مــن املــستعمرين ا عــىل تنفيــذ إرادة أعــداء اإلســالم هــذِّيعملــون يف كــل •
أو بجهل ,سواء كان ذلك بعلم منهم, من اليهود والنصار . 

ــالمية • ــشعوب اإلس ــع ال ــزاب يف قم ــذه األح ــداء ه ــتغل األع ــد اس  ,وق
 .حدهتا ومجع شملهاواملنع من و, وهنب ثرواهتا 

ـــع  • ـــصحوة اإلســـالمية يف مجي ـــور ال ـــب بظه ـــدر اهللا الغال ـــان ق ـــم ك ث
ممــا جعــل قمعهــا ,  أنحــاء العــاملِّويف كــل,  الطبقــاتِّ ويف كــل,املــستويات
ًأمرا صعبا ً. 

ــا و • ــةمل ــة يف قمــع الــصحوة اإلســالمية املتنامي , أخفقــت األحــزاب العميل
 :ن خطريين قراري احلاقد ,اختذ الغربوحتجيم نفوذها 

ــ: األول • ــسه قم ــوىل بنف ــالميةعأن يت ــصحوة اإلس ــذه ال ــرة ,  ه ــذ فك فاخت
ــاب ــم , اإلره ــرب باس ــع واحل ــه للقم ــا خيول ــداث م ــن األح ــل م ِّوافتع

 .الرشعية الدولية

 رة,ِّتعثـامل يف األحـزاب الـسياسية عمالئـهص مـن ُّفهـو الـتخل: وأما الثـاين •
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ــة يف النظــام  ــرتة القادم ــصلح للف ــي مل تعــد ت ــدالت ــاملي اجلدي ال ســيام , الع
وقـــد أخفقـــت يف قمـــع الـــشعوب اإلســـالمية والـــصحوة اإلســـالمية 

 .بصورة كافية يرىض عنها سادة الغرب احلاقد
ــا  • , قــرب أجلهــمبَّأحــس العمــالء يف هــذه األحــزاب املتهالكــة ومــن هن

 .وانتهاء أدوارهم يف احلياة السياسية, وزهد ساداهتم فيهم
ــد  • ــان الب ــ–فك ــة ه ــنفس–ذه  واحلال ــن ال ــدفاع ع ــن ال ــىل ,  م ــاء ع والبق

ِّولو كلف هذا االفتداء بكل, العرش  . الشعبَّ

ـــار  • ـــنيوالكف ـــت أدواره ح ـــل انته ـــة عمي ـــيلة إلزال ـــدون وس  ال جي
ــات ــسياسيباالنقالب ــؤامرات ,ة  ال ــائس وامل ــأوي أو الدس ــادةلج  إىل ن  ع
 .يةِّاحلرب املدو

فهــم يــصنعون هــذه ,  بالــشعوب وآالمهــا لتحقيــق أهــدافهمنفــال يبــالو •
ـــة ويلم ـــادات الزائف ـــذين يفـــضحوهنا  ,عوهنـــاِّالقي ـــضا ال ـــم هـــم أي ً ث

ثمــن صــناعة هــذا العميــل , والــشعوب املــسلمة تــدفع الــثمن, ُويزيلوهنــا
 .وثمن إزالته وحربه, وتلميعه 

ــعبه • ــبالده وش ــائن ل ــل خ ــل ِ عمي ــصري ك ــو م ــوم ه ــصري املحت ــذا امل , ِّوه
 . السياسية أدواره– يف نظر ساداته –وانتهت 

ًمـن أعـان ظاملـا  «: ً مرفوعـا ريض اهللا عنـهعودـويف احلديث عـن ابـن مـس •
 .» طه اهللا عليهَّسل

وكَذَِلك نولِّي بعـض الظَّـاِلِمني بعـضا         : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
  . ِبما كَانواْ يكِْسبونَ
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ــسلمون  • ــا امل ــاب اهللا : أهي ــون إال بكت ــتن ال يك ــذه الف ــن ه ــرج م إن املخ
ًإيامنا وعمال,  صىل اهللا عليه وسلم وسنة رسوله  .ً واعتصاماً

ــم بالوحــدة اإلســالمية • ــن , ث ــة م ــون إعــالن احلــرب عــىل دول حــني يك
ــع ــىل اجلمي ــالن ع ــو إع ــالمية ه ــدول اإلس ــرب ال ــرف الغ ــدها يع , وعن

 .حدوده, ويقف عندها

ــسلمون • ــاة إال بعــد  :أهيــا امل  إن الوحــدة الكــرب ال تتحقــق يف واقــع احلي
 بـني ُّفيـشيع احلـب واجلامعـات ,أن تتحقق الوحـدة عـىل مـستو األفـراد 

 .ظهر بينهم معامل الوحدةتوومجاعاهتا , أفراد األمة 

 .واجتمع الشمل, توحدت الدول: دت القلوب َّفإذا توح •
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٤–א 

ًفعـاش ثالثـا , باهلـد والنـور  صـىل اهللا عليـه وسـلم ًلقد بعث اهللا حممـدا •
مــن مهمتــه , وكمــل حتــى إذا انتهــى , ًوعــرشين عامــا يبنــي أمــة اإلســالم

 .قبضه اهللا إليه :البناء 
كتـاب اهللا وسـنته فـيهام النـور  صـىل اهللا عليـه وسـلم لقد ترك لنا الرسـول •

الراشــدون مــن بعــده,  اخللفــاء أخــذ هبــام, والــصالح والفــالح, واهلــد
 .فصلحوا وأصلحوا

ــد  • ــوةلق ــاج النب ــىل منه ــم ع ــدون يف حكمه ــاء الراش ــار اخللف ــام , س ًعل
 ًمل تعــرف البــرشية حكــام أرحــم مــن حكمهــم, ًورشيعــةًعقيــدة , ًوعمــال
 .بعد النبوة

ــوب • ــريت القل ــى إذا تغ ــساد, َّحت ــن الف ــا م ــا دخله ــا م ــع اهللا , ودخله رف
ًقـد مجعـوا خـريا , نكـرُتعـرف مـنهم وت, امللـك وامللـوكوأبـدهلا ب, اخلالفة
ًحقا وباطال, ًورشا ًفعاشت األمة عىل حاهلا هذا زمنا طويال, ً ً. 

َّسـلط اهللا عـىل األمـة : َّحتى إذا تغـريت القلـوب إىل مـا هـو أفـسد وأقـبح  •
 .ًفاحتل بالد املسلمني إال يسريا, املستعمر األورويب

ــسلمني • ــالد امل ــصار ب ــم الن ــاغوت فحك ــم  بالط ــى إذا أجاله ُ, حت : اهللاُ
ــاس ــة أن ــىل األم ــسلط ع ٌت ــدهتمَّ ــاء جل ــن أبن ــسنتهمَّيتكلو,  م ــون بأل , م

,  إال أهنـم دعـاة إىل أبـواب جهـنم − كـام يظهـر للنـاس – ويدينون بدينهم
وعقــوهلم , ونفوســهم مظلمــة, قلــوهبم قاســية, مــن أطــاعهم قــذفوه فيهــا

 .خاوية
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ــار • ــد والن ــاس باحلدي ــالظلم , ساســوا الن ــانوحكمــوهم ب ــددوا , والطغي َّب
سـالم اهللا عـىل  «: حتـى قـال قائـل العـرب, َّعوا املـدخراتَّوضي, الثروات
 .» االستعامر

ــل • ــسلمون يف ظ ــاش امل ــد ع ــوأِّلق ــة أس ــؤالء الظلم ــرتات ه ــارخيهم ف   ت
 .التي كانت مصدر خريهم وسعادهتم, ُحرموا رشيعتهم: احلديث 

ــصا • ــرواهتم االقت ــن ث ــوا م ــر , دية ُحرم ــن أفق ــسلمون م ــبح امل ــى أص حت
 .الناس يف العامل

حتــى أصــبحوا , ُحرمــوا مــن الوحــدة التــي كانــت رمــز قــوهتم وعــزهم •
 .خمتلفة فيام بينها, ًدوال مبعثرة متناحرة 

حتــى أصــبحوا , ُحرمــوا مــن االســتفادة مــن طاقــاهتم العقليــة والعلميــة  •
 .يف ذنب قافلة التقدم احلضاري

ــوا مــن االســ • ــار مــن ُحرم ــأخالقهم اإلســالمية حــني مكــن للكف ِّتمتاع ب ُ
 . وآداهبم االجتامعية ,غزوهم يف أخالقهم

لقد فعل دعاة جهنم يف أمتهم مـن الظلـم والفـساد مـا مل يفعلـه التتـار عـىل  •
 . وال املستعمر الصليبي عىل حقده وطمعه ,مهجيتهم

ــا • ــدين زمن ــسحوا بال ــد مت ًلق ــ, َّ ــة والتقدمي ــة العربي ــرةوبالقومي ــا آخ , ً زمن
 .ون بشعوهبمُّوهكذا يستخف,  واحلرية الديموقراطيةويتنادون اآلن ب

ــة, لقــد خــدعوا شــعوهبم • ــة, باآلمــال الزائف ــان , واألمــاين الكاذب بعــد وب
 .واتضحت احلقيقة, املكنون ذلك 

واتــضح أهنــم أنــاس مــن أحقــر طبقــات , لقــد انكــشفت اخليانــة واخلــداع •
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كـان ذلـك يف جـوف قـرب  ولـو ِّ بـأي ثمـن , يتمنى أحـدهم احليـاة, الناس 
 .يف مزرعة نائية

, فقــد  لليهــود ذليلــة هــي صــفةإن صــفة حــب احليــاة وإن كانــت حقــرية  •
 . ولَتِجدنهم أَحرص الناِس علَى حياٍة :  عنهم قال اهللا تعاىل

ً فلــم يــرتك بابــا مــن  ,لقــد قــىض الطاغيــة الظــامل وطــره مــن هــذه األمــة •
 .واألعراض, واألموال ,  الدماء  :أبواب الظلم إال دخله

ــأي • ــردُّف ــن أن ي ــانون يف األرض يمك ــذا َّ ق ــن ه ــوقهم م ــومني حق  للمظل
ًفقتلـت نفـسا نفـسا ,  فلو كانت له ألف نفـس  ?الطاغية  َّملـا وىف مـا عليـه, ً

 .فكيف هبا وهي نفس واحدة, من حقوق العباد 

لـن يــستطيع أحــد أن يــستويف حقــوق املظلــومني مــن أمثــال هــذا الطاغيــة  •
ــصار, إال اهللا  ــه األب ــشخص في ــوم ت ــني ي, يف ي ــامل ُح ــال للظ ــكت:ق  ,اس

ــوم ُوي ــال للمظل ــدم: ق ــ «, تق ــيميل للظ ــى إذا أخـإن اهللا ل ـــامل حت ذه مل ـــ
ـ     ــ الْوجوه ِللْح  وعنِت  ,» فلتـهُي خ قَـدوِم والْقَي ـلَ     ـيمح ـنم اب

 مـا   وأَنِذرهم يوم اآلِزفَِة ِإِذ الْقُلُوب لَـدى الْحنـاِجِر كَـاِظِمني ,            ظُلْما
طَاعِفيٍع يال شِميٍم وح ِمن ِللظَّاِلِمني . 
        

ار إىل بــالد املــسلمني زاعمــني إن مــن املــؤمل أن يــأيت الكفــ: أهيــا املــسلمون  •
ِّويؤدبون الظلمة, قون احلرياتِّوحيق, أهنم يقيمون احلق ُ. 

ًبـدال مـن أن يتـوىل , أليس يف أمـة اإلسـالم قـوة تأخـذ هبـا عـىل يـد الظـامل •
 .فيستغلوا هذه الفرصة لتحقيق أهدافهم, الكفار ذلك
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• ــرب والتقــو ــا اهللا أن نتعــاون عــىل ال ــا ا, لقــد أمرن ــؤدلقــد أمرن ب ِّهللا أن ن
ــا أن نقــول للظــامل , الفئــة الباغيــة ــا أن نأخــذ عــىل , يــا ظــامل: وأمرن وأمرن

عــارص مــن هــذه املفــاهيم ن الواقــع املمــن الظلــم, ولكــن أيــفنمنعــه , يــده
 اإلسالمية ?

 ما وقـع باألمـة ويقـع فيهـا مـن الظلـم واملظـامل إنـام َّإن كل: أهيا املسلمون  •
 .وتفريطها يف حق اهللا تعاىل, لنفسهامها بظل, هو بام اقرتفت يداها

  حتـى أعلنـوا هبـا, نيــــــت بـالد املـسلمَّها هي كبـائر الـذنوب قـد عمـ •
ــا ــد منه ــو بل ــاد ختل ــالد , ال تك ــة يف ب ــائح األخالقي ــض القب ــى إن بع حت

 .ند الكافرين يف بالدهماملسلمني تفوق ما ع

ــة يففكيــف يرفــع اهللا الظلــم عــن هــذه األمــة وهــي قابعــة  •  املعــايص محئ
 . ِإنَّ اللَّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم , واملنكرات

برمحتــك , ا مــن ال خيافــك فينــا وال يرمحنــاــــط علينــا بذنوبنِّاللهــم ال تــسل •
 .لرامحنييا أرحم ا
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٥–אאא 

حتـى إهنـا , ابع املواقـف بـصورة رسيعـة ومذهلـةتـوتت, تتالحق األحداث •
ًمن تسارعها ينيس بعضها بعضا  .ها عىل بعضويطغى بعض, ُ

, جِّوتقــف أمــة اإلســالم مــن األحــداث التــي تعــصف هبــا موقــف املتفــر •
 .ليس هلا دور يف صناعة األحداث أو توجيهها

ــسلمني • ــع امل ــن واق ــذهوال م ــيش م ــة يع ــذه األم ــسلم يف ه ــرد امل  ًوالف
ــرتدي ــواهلم, امل ــه أح ــت إلي ــا آل ــرة , وم ــن كث ــسه م ــوق لنف ــاد يف ال يك
 . وتتابعهااألحداث

ــ • , وتنوعــت اآلالم , يــــ املآسوتعــددت, عــىل األمــة اجلــراحرت ُلقــد كث
 .ه عىل مكروه سواُالذي ال حيمد, حالنا وحزننا إال إىل اهللا وال نشكو

• نـوا َّلـت منـا األبـدان أمـام أعـدائنا الـذين متكُوهز, لقد خارت منـا القـو
ُّيذل,  بالسالح املتفوق من رقاب املسلمني  .وهنم وحيتقروهنمُ

ًسلم ليقـف مـشدوها كيـف اسـتطاع مائـة وثالثـون ألفـا مـن الكفـار إن امل • ً
ــة ــىل دول ــسيطروا ع ــساهتا املدأن ي ــا ومؤس ــشعبها ورجاهل ــة ب ــ كامل ة ني

 .العسكريةو

ــسل • ــارَّلقــد ت ــد والن ــوة احلدي ــسلمون عــن التفــوق , طوا بق حــني غفــل امل
ـــوصــدق اهللا تعــاىل إذ يق, العــسكري ــِذين : ولـ ــو  ود الَّ ــرواْ لَ كَفَ

,  تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعـِتكُم فَيِميلُـونَ علَـيكُم ميلَـةً واِحـدةً            
ق َّوتفــ, حتــى  الحـوا عــن الــســـــلمني قــد غفلــ أن املــسوالواقــع يــشهد
 .عليهم غريهم
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ً املــسلمني ســالحا متفوقــابــامتالكاملتقدمــة تــسمح دول الكفــر وهلــذا ال  • ً ,
ــووي ــسالح الن ــة, وال ســيام ال ــدول اإلســالمية مهزوم ــى ال   ضــعيفةلتبق

 .بصورة دائمة

ــا  • ــصنيعها حملي ــة يمكــن ت ــصة وفتاك ــم إىل أســلحة رخي ــا توصــل العل ًومل
َّ ومــا يــسمى بأســلحة ,كاألســلحة الكيامويــة والبيولوجيــةبطــرق ســهلة ,  ُ

 أصــدرت الــدول الكــافرة املتــسلطة القــوانني لتحريمهــا :مار الــشامل الــد
ًليبقــى الــضعيف ضــعيفا دائــام, ومنــع تــصنيعها ــا دائــام, ً ًوالقــوي قوي يف , ً

 .روهنا كام يشاؤونِّ ويطو ,الوقت الذي يمتلكوهنا هم

كـذلك و, ًإن السعي للتكـافؤ العـسكري مـع الكفـار أمـر مطلـوب رشعـا •
وهـا نحـن , قـوة رادعـة البـد أن يمتلكـه املـسلمون مـا مـن شـأنه أنـه ُّكل

 لغـة الغـرب مـع كوريـا الـشاملية بعـد أن امتلكـت تنشاهد كيـف اختلفـ
 ًفكيف لو امتلكه املسلمون مجيعا ?, السالح النووي الرادع

,  لقد شاهد العـامل مـا جيـري يف العـراق منـذ أكثـر مـن عـام :أهيا املسلمون •
ــرق ــدمري واحل ــك والت ــن الفت ــب  والتخم ــريا, ري ــراض ًوأخ ــك األع  هبت

 .واستباحة احلرمات, وهنب الثروات واآلثار

ــام إخوانــه ُّأي • ــسه أم ــزع عنــه مالب ــد أن تن ــى لإلنــسان بع ــة تبق ُ كرام
ــه ــة ُّأي, وأعدائ ــساد العاري ــرتاكم األج ــني ت ــسان ح ــى لإلن ــسانية تبق  إن

 ُوتلتقط عندها الصور التذكارية ?, بعضها فوق بعض

ــوُّأي • ــوة غــري ق ــسلم األعــزل يف ُ ق ــذا العــريب امل ــدفع عــن ه ــاىل ت ة اهللا تع
 , وإذالله واحتقاره ?سجن أبو غريب بطش اجلندي الكافر 
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بـة يف سـجن َّة املحجــُ قوة غـري قـوة اهللا تعـاىل تـدفع عـن املـرأة املـسلمُّأي •
ــد  ــدي اجلن ــب أي ــو غري ــاُحــني حييطــون , أب ــا , هب ــا حجاهب ــون عنه ينزع

 ولباسها ?

ب أن يغتـصبها ِّ قـوة اهللا تـدفع عـن املـرأة العفيفـة البكـر والثيـُ قوة غـريُّأي •
 حني خذهلا املسلمون ?, بعد اهللا تعاىلبمن تلوذ , اجلندي الكافر

وحرمـة انتهـاك , ار اغتـصاهباِّمن يربد قلب أبيهـا وزوجهـا وأخيهـا مـن نـ •
 عرضها ?

ــت يف  • ــد حترك ــب وق ــو غري ــجن أب ــرشيفات يف س ــساء ال ــول للن ــاذا نق م
 بسبب االغتصاب واالعتداء عليهن ?, مهن األجنة أرحا

َّلـسجانة بحبـل يف تـه املـرأة اَّوقـد جر, بامذا نعـزي الرجـل العـريب األنـف  •
 عنقه كأنه دابة ?

ًإن املــسلم الــصادق ليقــف مقهــورا حمروقــا أمــام تــسلط الكفــار وبطــشهم  • ً
 .ليس عنده ما يدفع به عن نفسه وال عن إخوانه وأخواته, وقسوهتم

ًإن الــذي ظهــر للعــامل مــن أحــداث العــراق لــيس إال جــزءا مــن احلقيقــة  •
 . كان أعظم وأشدَ ما خفيَّوإال فإن, املؤملة

 بــل هــو مــسلك الغــرب, ًثــم إن مــا حــصل للعــراق لــيس خاصــا هبــم  •
 .طون عليهمَّوال سيام من املسلمني حني يتسل,  مع املخالفني احلاقد

والرببريــة األمريكيــة , اهلمجيــة الغربيــة إهنــا الديموقراطيــة عــىل الطريقــة  •
 .والربيطانية

إن ما جيري اليـوم يف العـراق لـيس إال صـورة مكـررة مـن تـاريخ الغـرب  •
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ـــه ـــه ومهجيت ـــا, وعنف ـــيش يف أوروب ـــذه حمـــاكم التفت ـــالت  ,فه  واحلم
ــسعورة  ــصليبية امل ــة, ال ــروب احلديث ــا   ,واحل ــه ُّكله ــىل جرائم ــاهدة ع ش

كَيـف وِإن يظْهـروا علَـيكُم الَ         :  إذ يقـولوصدق اهللا العظيم, ومظامله
              مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبـأْبتو اِهِهمكُم ِبأَفْوونضرةً يالَ ِذمو ِإال واْ ِفيكُمقُبري

دواْ عـن سـِبيِلِه ِإنهـم سـاء         اشترواْ ِبآياِت اللَِّه ثَمنا قَِليالً فَص     * فَاِسقُونَ  
الَ يرقُبونَ ِفي مـؤِمٍن ِإال والَ ِذمـةً وأُولَــِئك هـم             * ما كَانواْ يعملُونَ    

 .الْمعتدونَ

        

 منــه يشء إال َّ مل يتغــري ,إن عــامل الغــرب هــو عــامل الغــرب: أهيــا املــسلمون  •
عــىل حقــده وظلمــه الغــرب فــال يــزال , الــصور واألشــخاص والوســائل

 .ميمنذ القد

 ُإن اإلنــسان ليعجــب مــن بعــض أبنــاء جلــدتنا ممــن يــسارعون يف الــسالم •
 ? إن القطــة هك عرضــكـنتــي والم مــع مــن حياربــكـ ســُّأي, ة ـواملوادعــ

 .ال تسامل من يرضهبا; وإنام السالم ملن جنح إىل السلم

ِّلقــد ألقــم املتغر • مــن , ًحجــرا بعــد هــذه األحــداثمــن أبنــاء جلــدتنا بــون ُ
ــستطيع  ــنهم ي ــالم ــا ب ــوم أن يقنعن ــد الي ــه بع ــه وحريت غرب وديموقراطيت
 وعدالته ?

ــاد با • ــدإن االعتق ــر بعي ــسالم أم ــصار , ل ــود والن ــن اليه ــرب م ــإن الغ ف
ــدون ــدة راســخةيعتق ــرضورة االصــطدام ا عقي ــنهم يف  ب ــا وبي ــسلح بينن مل

 .حرب شاملة , يزعمون أهنم ينترصون فيها علينا



–٤٠٥– 
 

أهـل العـراق د املـسلمني فـرض الزم عـىل إن اجلهاد لدفع الكفار عـن بـال •
فــامذا قــدمنا , ة بالــرشعمــوهــذه مــن املــسائل املعلو, والــدول املجــاورة لــه

 إلخواننا ?

, يــا ابــن آدم مرضــت فلــم تعــدين  «: ويف احلــديث القــديس قــال اهللا تعــاىل •
ــا رب كيــف أعــودك وأنــت رب العــاملني: قــال  أمــا علمــت أن : قــال , ي

أمــا علمــت أنــك لــو عدتــه لوجــدتني , م تعــدهـًعبــدي فالنــا مــرض فلــ
, فكيــف بمــن خيذلــه رىض خ مــن ال يعــود املــِّفــإذا كــان اهللا يــوب, » عنــده

 ويرتكه للكفار يبطشون به , وينتهكون حرمته ?
ــسلمون  • ــا امل ــا : أهي ــو موقفن ــا ه ــدر اهللا –م ــوقعهم , –َّ ال ق ــا يف م  إذا كن

ون , فلــم ينــرصونا , مللكفــار يف بالدنــا , ثــم خــذلنا املــسَّوتــسلط علينــا ا
 أكنا نعذرهم بتخاذهلم ?

ً مـا مـن امـرئ خيـذل امـرءا مـسلام «:  صـىل اهللا عليـه وسـلم قال الرسـول • ً
إال خذلــه : نــتقص فيــه مــن عرضــه  ُيُعنــد مــوطن تنتهــك فيــه حرمتــه , و

 .»ُّاهللا عز وجل يف موطن حيب فيه نرصته 
ــ • ــوم مالله ــىل الق ــرصنا ع ــا , وان ــا يف أمرن ــصرينا , وإرسافن ــا تق ــر لن  اغف

 .الكافرين 
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٦–אא 

واألحــوال املتناقــضة , ًيقــف املــسلم مــشدوها أمــام األحــداث املتالحقــة •
 .لعامل اليوم

أمواجــه مــن , ًيــشعر املــسلم بأنــه خيــوض بحــرا مــن العجائــب والغرائــب •
 . احلق فيهاال يعرف وجه, الفتن السوداء 

ُّفال تنقيض فتنة حتى يعقبها ما هو أشد •  . وأعظمُ

كثــري  تتبــدل مفــاهيم  املتداخلــة املتــضاربةيف مثــل هــذه الظــروف احلالكــة •
 .وتتزعزع الثوابت الرشعية يف نفوسهم, الناسمن 

مـيس ُ ويً يـصبح الرجـل مؤمنـا ,,ًوالباطـل حقـا, ًحتى يصبح احلـق بـاطال •
ًويميس مؤمنا, ًكافرا  .ًصبح كافرا والعياذ باهللاُوي , ُ

البـــد أن تبقـــى راســـخة يف : إن احلقـــائق اإليامنيـــة والثوابـــت الـــرشعية •
 . تقلبات الزمانهاِّ, وال تغري , ال تزعزعها الفتن قلوب املسلمني

 :التي البد أن ترسخ يف قلوبنا من هذه احلقائق •
, باإلســـالموالـــسالم ال يتحقـــق إال , أن العـــامل يفتقـــر إىل الـــسالم •

 .واإلسالم ال يقوم إال باملسلمني
ُالكفــار أيــا كــانوا ال يمكــن أن ي • وفاقــد , فهــم أهــل الباطــل , قيمــوا احلــقً

 .اليشء ال يعطيه

ــس  • ــار األم ــم كف ــوم ه ــار الي ــدافهم, كف ــري أه ــاهتم , مل تتغ ــام  وغاي  وإن
 .َّ وتنوعت خططهم ,رت أساليبهمَّتطو
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والَ   :وهم عــن ديــنهمُّردــــلمني حتــى يالكفــار ال يزالــون يقــاتلون املــس •
 . يزالُونَ يقَاِتلُونكُــم حتى يردوكُـم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعواْ

ــِثري   : واالرتــداد لمني بغــري الكفــرـالكفــار ال يرضــون عــن املــس • ود كَ
نكُفَّاراً م اِنكُمِد ِإميعن بكُم موندري اِب لَوِل الِْكتأَه  . 

فَـةٌ مـن أَهـِل الِْكتـاِب        ودت طَّآئِ    :الكفار يرغبون يف ضالل املسلمني •
كُمِضلُّوني لَو   , لَنى وضرت نكع  ـودهالَ الْيى  وارـصـى  النتح  ِبـعتت 

مهِملَّت . 

 ِلـم  الِْكتـابِ  أَهـلَ   يا : ويكتمون احلق, بسون احلق بالباطللُالكفار ي •
 .  تعلَمونَ الْحق وأَنتم وتكْتمونَ ِبالْباِطِل الْحق تلِْبسونَ

ــصاحل • ــق م ــيام حيق ــون إال ف ــار ال يتحرك ــصلحة , همالكف ــق م ــد تواف فق
 . البعض أهنم أهل حقُّ فيظن,عندهم مصلحة عند املسلمني

فعــدو األمــس صــديق , ب والئهــمُّوهلــذا يالحــظ يف سياســة الكفــار تقلــ •
ًوصديق اليوم عدو غدا, اليوم ٌ. 

 أن املــسلم أخــو املــسلم ال يظلمــه  :إن مــن الثوابــت الــرشعية والعقائديــة •
 .ُوال يسلمه

ــني  • ــوة ب ــسلم ال األخ ــسلم وامل ــرصيحتامل ــواح ال ــالكفر الب ــع إال ب , نقط
ًوأخوته باقية مادام مسلام ُ. 

 .زوال الدنيا أهون عند اهللا من سفك دم مسلم بغري حق •

ًاملسلم ينرص أخاه ظاملا أو مظلوما • ً. 
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ُّ تطــاول الزمــان, وتقلــب إن هــذه الثوابــت ال تتغــري وال تتبــدل مــع •
 .األحوال

        

ًغموضــا املعــارصة إن مــن أكثــر املــصطلحات الــسياسية : أهيــا املــسلمون  •
 :مصطلح اإلرهاب

وحتطــيم املنــشآت , ُفــإذا قــصد بــه قتــل الكــافر املــستأمن واملــرأة والطفــل  •
 . يف اإلسالمفهذا مرفوض

ــه إرهــاب الكفــار املحــاربني  • ــ, أمــا إن قــصد ب صني فهــذا ِّوإرعــاب املرتب
وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيـِل ترِهبـونَ ِبـِه         :حـق

كُمودعاللَِّه و ودع   . 

 .» ُنرصت بالرعب مسرية شهر «: يقول  صىل اهللا عليه وسلم والنبي •
بمعنـــى ترويـــع اآلمنـــني إن مـــن اإلجـــرام إلـــصاق هتمـــة اإلرهـــاب  •

ــستأمنني  ــا امل ــاء عليه ــسلمني , وبن ــمة للم ــصبح س ــث ت ــسلمني, بحي بامل
 .ُ وتسلب حقوقهم ,ك أعراضهمهنتُت

ــا • ــسلمني حتــب اإلرهــاب ومتارســهإن يف العــامل فئ ــرية مــن غــري امل , ت كث
ــش ــدماء َّوتتع ــفك ال ــارة , وق س ــلإث ــروب مث ــود: احل ــات يف , اليه وفئ
ــان ــا , ويوغــسالفيا, وســرييالنكا, وروســيا, والــصني, الياب ــل , وأوروب ب

ففيهــا عــرشات األلــوف مــن األشــخاص مــن أصــل ; أمريكــا حتــى يف و
 .يكا, وتفكك أوصاهلاويتمنون زوال أمر, بون الدمارأمريكي حي

 ,وجتــار املخــدرات, املافيــا: وهنــاك فئــات أخــر وعــصابات مثــل  •
 . تدمري البرشيةمن خالل مصاحلهم اخلاصة ممن حيققونوغريهم 
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 مشكلة اإلرهـاب تبـدأ مـن استئـصال أسـباهبا ولـيس مـن معاجلـة َّإن حل •
 .نتائجها

ــابإن  • ــع اإلره ــست حــال يف قم ــدمري لي ــوة واحلــرب والت ــام زال , ينيًالق ف
 .جذري ٍدون حل, مع كل القمع  يتزايد  الدويل اإلرهاب

ــه: هيــا املــسلمونأ • ــه ولــن تنت ــاة مل تنت فقــد واجــه ,  هبــذه احلــروب إن احلي
ًا كثــرية قادهــا الغــرب منــذ القــديم الستئــصال اإليــامن , املــسلمون حروبــ

 . باإلحباط واإلخفاق وجهودهمولكن باءت مقاصدهم

ليـدفع عـن , سلم اليـوم إىل احلكمـة يف تعاملـه مـع األحـداث إنام حيتاج املـ •
بــرشط أن ال ختــل هــذه احلكمــة بالثوابــت , نفــسه أذ الغــرب وســطوهتم

 .الرشعية والعقائدية

ــطر  • ــار , واض ــة الكف ــن مواجه ــا م ــا رشعي ــسـلم خمرج ــد امل ــإذا مل جي ًف ً
 .فإن املوت يف سبيل اهللا أسمى ما يتمناه املسلم : للحرب 

َّوأن حيــق,  كيــد الكفــارَّهللا تعــاىل أن يــردنــسأل ا •  احلــق بكلامتــه إنــه ســميع ُ
 .جميب
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٧–אא 

ويبنيهــا مــن , لــامت إىل النــورلقــد جــاء اإلســالم ليخــرج األمــة مــن الظ •
 . الربانية اخلاصةجديد بمنهجه وأسلوبه وطريقته

ــصرية • ــرتة ق ــدين يف ف ــذا ال ــد اســتطاع ه ــزمن ولق ــر ال ــن عم ــي  م  أن يبن
 .فة متفرقة ذليلةِّ عربية متخلٍةَّحضارة إنسانية عظيمة من أم

ــة أن خيرجــوا مــن ختل • ــة املحمدي ــل البعث ــستطع العــرب قب ــمُّمل ي  أو أن, فه
 .ًشيئاأو ملستقبلهم يصنعوا ألنفسهم أو لتارخيهم 

 ال مثيــل لــه يف ًلقــد اســتطاع هــذا الــدين بمنهجــه الفريــد أن خيــرج جــيال •
 .التاريخ اإلنساين, يرفعهم من أسفل الدركات , إىل أعىل الدرجات

ــ • ــدين أن ي ــذا ال ــتطاع ه ــد اس ــهصنلق ــل التاف ــن الرج ــريع م ــا  احلق ً إمام
 .تتحدث عنه الدنيا

ــول • ــتطاع أن حي ــد اس ــن ِّق ــيد م ــد صــنم إىل س ــن عاب ــريب اجلــاهيل م ل الع
 .فينتقل من أسفل سافلني إىل أعىل عليني, سادات الدنيا

بغــري , إن هـذه النقلــة الفريـدة العجيبــة مل تكـن لتحــصل بغـري هــذا الـدين •
 .هذا املنهج الرتبوي الفريد املحكم

 ,ستمر بغـري هـذا الـدينكام أنه ال يمكـن هلـذا النجـاح وهـذا التفـوق أن يـ •
 .منهجه املباركبغري و

طـت َّختب: ولقد أثبت الواقـع املعـارص أن األمـة حـني انحرفـت عـن دينهـا •
 .وختلفت واهنارت
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التمكـني  القـوة وثم إن األمـة إن أرادت أن تعـود إىل مـا كانـت عليـه مـن  •
 . الرباين بغري دينها ورشيعتها ومنهجهاإىل ذلك ًال تعود أبدا 

ُلن يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا « :دق من قال صــو • َّ َُ «. 
ــه • ــه وأمت ــائع لدين ــل ب ــا إال مبط ــامري فيه ــائق ال ي ــذه احلق ٌإن ه ــائن , ُ خ

 .هلعقيدته ورشيعت

مـــون بألـــسنتنا يزعمـــون أن َّوممـــن يتكل, ًإن مجعـــا مـــن أبنـــاء جلـــدتنا  •
 .صالحنا وفالحنا يف غري ديننا ورشيعتنا

 مــن َيهيــدمون مــا بقــو, ن اخلــور والــضعف يف صــفوف املــسلمنيوقعــوُي •
 . وحصون رشيعتهم, معامل دينهم

 إلقنـاع املـسلمني بـأن – بإيعـاز مـن املـستعمر –لقد سعى مجع من هـؤالء  •
م يف بـالد املـسلمني عـىل يق إال بإعـادة بنـاء سياسـة التعلـَّهنضتهم ال تتحقـ

 − حـسب زعمهـم− الـدينني الـدين واحليـاة, فـإنيفـصل بـ, منهج علامين
 .ال يتوافق مع العلم

مــن , ن هــؤالء يف بعــض بــالد املــسلمني مــن العبــث باملنــاهجَّولقــد متكــ •
 .جتريدها من الصبغة الربانية إىل الصبغة الالدينيةخالل 

ــث • ــات واألحادي ــن اآلي ــا م ــذفوا مجع ــو, ًح ــائق َّوش ــن حق ــا م ًهوا مجع
 .وعبثوا يف كثري من املفاهيم, التاريخ

بـالد عـىل  وال سـيام ,دون اهلجمـة عـىل بـالد املـسلمنيِّا هم اليـوم جيـدوه •
 زاعمـــني أهنـــا ختـــرج , بنغمـــة جديـــدةَّ, ولكـــن هـــذه املـــرة احلـــرمني
 .اإلرهابيني

إلعـادة النظـر  ,كثـرون الـضغط عـىل بـالد احلـرمني بـصفة خاصـةُوهلذا ي •
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 .يف مناهجها الدينية, حيث يعتقدون أهنا تصنع اإلرهاب

هــي املــسؤولية الدينيـة هـل منــاهج بـالد احلــرمني : سان ليتعجــب إن اإلنـ •
ــة  ?عــن اإلرهــاب يف العــامل ــدول العربي ــع أن غالــب ال  فقــد أثبــت الواق
ــ ــد ختل ــالمية ق ــالمية َّواإلس ــة اإلس ــدريس الرتبي ــن ت ــهات ع , يف مدارس

ًخرجـت مجعـا كبـريا مـن املتطـرفنيمع هذا فقـد و ً ً فكريـا وعقائـدياَّ فهـل , ً
 عن هؤالء ?ًأيضا املسؤولة   هيبالد احلرمني

إن من احلقـائق التـي ال تقبـل اجلـدل أن التطـرف الـديني ينبـت يف بيئـات  •
 .وليس يف بيئات العلم الديني, اجلهل بالدين 

  يفحتــى,  بــالد الــدنيا ِّثــم إن اإلرهــاب بــاملفهوم الغــريب موجــود يف كــل •
 عنه?مسؤولة ًهي أيضا فهل بالد احلرمني , أوروبا وأمريكا 

 ,هــل الــذين قــاموا بــالتفجريات يف اخلــرب والريــاض مــن الربيطــانينيثــم  •
  , وعىل مناهجها ?جوا من بالد احلرمنيَّخترًهؤالء أيضا هل 

 .إنه إلباس احلق بالباطل , واهتام الربآء بام ليس فيهم •

 ترضــى عنــك الْيهــود والَ ولَــن : أعــوذ بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم •
مهِملَّت ِبعتى تتى حارصالن . 

        

ــسلمون  • ــا امل ــة : أهي ــالد إن غاي ــصهيونية عــىل ب ــصليبية ال ــة ال هــذه اهلجم
ــي  ــالد احلــرمني ه ــيام عــىل ب ــسلمني والس ــد ا: امل ــة جتري ــن البقي ــة ع ألم

 .ِّالباقية من دينها, ورس قوهتا ومتاسكها

الغـرب أن قـوة املـسلمني تعنـي انتـزاع الزعامـة والقيـادة  ساسـة لقد أيقن •
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 ةد والريـــاةلقـــوا للقيـــادُفـــإن املــسلمني خ, مــن الغـــرب إىل املـــسلمني
ً , وما كانوا أبدا ذيال يف ركب احلضارة اإلنسانيةوالسيادة ً. 

ـــسلم • وهلـــذا , نووهلـــذا أدرك الغـــرب أن عـــدوهم هـــو اإلســـالم وامل
 .حياربونه بال هوادة

  أو, إن واجبنـا أمـام هـذه اهلجمـة لـيس التنـازل عـن ديننـا: أهيا املسلمون  •
الــرشيعة يف كثــري مــن فهــؤالء الــذين تنــازلوا عــن ,  جــزء منــهحتــى عــن

 صـىل ر املـوىل نبيـهَّومـاذا حـصدوا? وقـد حـذ, الدول العربيـة مـاذا جنـوا
:  للمـرشكني عـن بعـض الـدين فقـال تعـاىل ازلـمـن التنـاهللا عليه وسـلم 

 كِإلَي لَ اللَّها أَنزِض معن بع وكفِْتنأَن ي مهذَراحو . 

 والتعامــل باحلكمـة فــال يــرضنا كيــدهم, و ــــرب والتقـــإن واجبنـا الــص •
وِإن تـصِبرواْ وتتقُـواْ الَ يـضركُم كَيـدهم            : إن نحن صـربنا واتقينـا 

 . شيئًا

 إن التنـازل عـن معلـوم مـن الـدين بالـرضورة هـو تنـازل  :أهيا املـسلمون •
ــه ــدين بكامل ــن ال ــرشيعتنا ال, ع ــل ف ــدتنا ال تقب ــة, وعقي ــل التجزئ  تقب

َّالرشكة يف التوجه والتلقي َُّّ ْ. 

 ي الـصالة واحلـج واحلجـاب واللحيـة واجلهـاد ومناهجنـا هـ :فإذا كانـت •
 . فنحن إرهابيون واحلمد هللا: الغرب  م يف مفهواإلرهاب
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٨–אא 

ــاس يف كــل • ــاة الن ــد نظــم اإلســالم حي ــث ِّلق ــا, بحي ــب مــن جوانبه  جان
 .ئة من جزيئات احلياة جزيَّتشمل كل

ــم • ــه املحك ــالم بنظام ــمله اإلس ــا ش ــف ي: ومم ــال وكي ــف ُامل ــسب, وكي ك
 .ُينفق, ورشوط استثامره

ــ • ــاة, وأســاسومل ــال صــلب احلي َا كــان امل ــَّتأصــ:  عــامرة األرضُ ُه يف ُّل حب
 .النفوس, واستحكم يف القلوب

ــة عــىل حــب • ــا كانــت النفــوس جمبول ــالِّومل ــه  امل كــان :  , واالســتكثار من
فتفــوت الــضعفاء حــاجتهم مــن هــذا ًحرصــها عــىل مجعــه وكنــزه كبــريا, 

 .ًاملال, ويكون حكرا عىل األغنياء

ــاة • ــام الزك ــا رشع اإلســالم نظ ــن هن ــامل : وم ــريا لل ــن وألصــحابه ًتطه م
ًجهة, وسدا حلاجات املساكني واملحتاجني من جهة أخر. 

, يكفـر جاحـده, ًوجعل الشارع احلكـيم الزكـاة ركنـا مـن أركـان اإلسـالم •
 . السلطان ما آتاه اهللا منوألزم السلطان مجعها واإلرشاف عليها بقوة

 حـارهبمريض اهللا عنـه  هبـا بعـض النـاس يف زمـن أيب بكـر بخـلوهلذا ملـا  •
 صــىل اهللا عليــه  حــرب بعــد رســول اهللاُلَّ, فكانــت أوًحربــا ال هــوادة فيهــا

 .الزكاةي  مانعَّدواملساكني ضلصالح الفقراء وسلم 

ـــ الزكــاة يف زمــن ضَّوهــدد املــوىل عــز وجــل مــانعي •  أو عف الــسالطنيـ
والَِّذين يكِْنـزونَ الـذَّهب والِْفـضةَ والَ ينِفقُونهـا           : مهاهلم فقال تعـاىلإ
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علَيهـا ِفـي نـاِر جهـنم        يوم يحمى   * ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم       
            َألنفُـِسكُم متـزـا كَنـذَا مه ـمهورظُهو مهنوبجو مهاها ِجبى ِبهكْوفَت

  . فَذُوقُواْ ما كُنتم تكِْنزونَ

) ثعبـان (ًي الزكـاة يـوم القيامـة شـجاعا أقـرعوقد أرصـد اهللا تعـاىل ملانعــ •
 . يف عرصات يوم القيامة ال يرتكه

 ُة بـأن يـؤتى بـه يف سـاحةم الزكـاة مـن أهـل الـسائنعيعد املوىل مـاَّوقد تو •
ــن األرض ــا و,  م ــه بخفافه ــا فالأظفتدوس ــوم, ه ــك الي ــوال ذل ــى َط حت

 . اخلالئق, ثم ير سبيله إىل جنة أو نارنيقىض بُي

ملخــرجني للزكــاة عــز وجــل اويف اجلانــب اآلخــر فقــد وعــد املــوىل  •
ـــالثواب, و ـــواهلم ب ـــارة أم ـــف, طه ـــن التل ـــا م ـــاب رش , وحفظه ِّوذه

ــهم ــن أد, نفوس ــه رشَّفم ــب عن ــد ذه ــه فق ــاة مال ــدهم , هُّ زك ــد وع وق
واهللا عــز وجــل يقبــل الــصدقة وإن , بــاخللف فــام نقــص مــال مــن صــدقة

 . ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل اجلبل,كانت قليلة

 ,يف اإلنفـاق صـىل اهللا عليـه وسـلم بالرسـولوقد كـان الـصحابة يقتـدون  •
وكــانوا عــىل منهجــه فهــذا ,  ال :فقــد كــان عليــه الــسالم ال يقــول ألحــد

وهـذه زينـب بنـت , وهـذه عائـشة, وهـذا عبـد الـرمحن بـن عـوف, عثامن
ــضهم جحــش ــى إن بع ــة, حت ــات العظيم ــوا النفق ــنهم , أنفق  ريض اهللا ع

 .ًكان ال يرتك لنفسه شيئا

ــسلمون  • ــا امل ــاة :أهي ــام الزك ــذا العــرص إىل نظ ــا يف ه ــا أحوجن ــة, م  فاألم
ًتضم أفقر أهل األرض, وأكثرهم حاجة وعوزا اليوم املسلمة ُّ. 
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بلـت النفـوس عـىل ُولكـن ج, لو أخرج الناس زكاة أمـواهلم ملـا بقـي فقـري •
 .ف السلطان عن إلزام الناس بالزكاةُوضع, البخل

ُفـا يـر ظاهريف اجلنـة غر « تصدقوا أهيـا املـسلمون فـإن  • ُ  ,هـا مـن باطنهـاً
ــا  ــام  وباطنه ــم الطع ــن أطع ــاىل مل ــدها اهللا تع ــا أع ــن ظاهره ــشى , م وأف
 .»  وصىل بالليل والناس نيام,السالم

واعلموا أنـه سـوف يـأيت عـىل النـاس زمـان خيـرج أحـدهم بـصدقته فـال  •
 .ًجيد أحدا يقبلها

        

 :ومنهاللزكاة ُللزكاة آداب البد أن يراعيها املخرج : أهيا املسلمون  •
 .فال تتبعها نفسه,  هبا نفسهًأن خيرجها طيبة •
 .وال خيرجها من رديء ماله, وخيرجها من أفضل ماله أو أوسطه •

• واألفـضل أن تكـون يف , وقعهـا عنـد غـريهمُفـال ي, لهـا  أه هبـا أن يتحر
 .فإهنا صدقة وصلة, األقارب املحتاجني 

 لثــواب صــدقته مــن املــسكني إىل ُفهــو أحــوج, ُّال يمــن هبــا عــىل املــسكني •
 .هذا املال

 .بل يشعر بأنه إنام أخرج القليل, أن ال يستكثرها •

 .ًفرضا ال فضل له فيهرج ُخيإنام وأنه , البد أن يعتقد بوجوهبا عليه •

 .ُوإنام هو مستخلف فيه, ال فضل له فيه, أن يعتقد أن املال مال اهللا •

 . وال حيايب هبا ويرائي,أن خيتار أهل التعفف والصالح والعلم •

 .إال أن يكون يف اجلهر مصلحة, ًأن خيرجها رسا  •
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وكــان , كلمــة للمتــسولني فــإن الــسؤال ال جيــوز إال عــن حاجــة ورضورة •
 .يبايع أصحابه عىل عدم السؤال صىل اهللا عليه وسلم الرسول

ــة • ــوم القيام ــه ي ــدوش يف الوج ــسألة خ ــستكثر ,امل ــسائل  فلي ــلال . أو يق
اليـد العليـا خـري مـن اليـد  «: اهللا عليـه وسـلم صـىل وليتذكر قول الرسول

 .» السفىل
ــة  • ــصة واقعي ــان شــخص مــسكني: ق ــاس– ك ــر للن ــيام يظه ــه − ف ــيس ل  ل

ًقون عليــه , وكــان يأخــذ أيــضا مــن الــضامن َّن النــاس يتــصدأقــارب, وكــا
كثـرية االجتامعي, ثـم مـات الرجـل, ففتحـوا بيتـه, فـإذا بأكيـاس وعلـب 

ُقد ملئت بالنقود, مـن عمـالت سـعودية خمتلفـة , قديمـة وحديثـة, تـصل 
 .إىل مئات األلوف

 فــال خــوف ,الــذي يــسأل النــاس فقــد عــرف الطريــق  :أهيــا املــسلمون  •
ًولـن يمـوت جوعـا,  ولكـن املـشكلة يف املتعفـف, الـذي ال يـسأل عليه , 

ِّالناس, وال يتفطنون له فيعطونه, فعن هؤالء ابحثوا ونقبوا َُّ. 
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٩–אא–אא 

ــاظر يف واقــع األمــة االقتــصادي جيــده يف تراجــع مــستمر • ــ, إن الن ف ُّوختل
 .املختلفةعىل مجيع املستويات احلضارية , شامل 

ــني  • ــح ب ــرق الواض ــد الف ــا جي ــن عافيته ــة يف زم ــاريخ األم ــل يف ت واملتأم
 .فها اليومُّ وختل,إنجازاهتا احلضارية السابقة

ــل ي • ــصف العاق ــمواملن ــة َّأن عل ــرتبط بدرج ــا م ــة وازدهاره ــوق األم  تف
ُّوختلفها مرتبط أيضا بدرجة تفلتها من دينها, كها بدينهاُّمتس ًُّ. 

ــوق  • ــدين والتف ــني ال ــاط ب ــذا االرتب ــم وضــوح ه ــن , ورغ ــات م ــإن فئ ف
 .ف املسلمني سببه التمسك بالدينُّاملسلمني ال تزال تعتقد أن ختل

وإنــام ,  عــىل ديــن اإلســالم ال تنطبــق)الــدين ســبب التخلــف(إن مقولــة  •
 .َّف املبدلَّتنطبق عىل دين النصار واليهود املحر

,  احلــقكت بــدينهاَّلقــد هنــضت األمــة املــسلمة يف الــزمن األول حــني متــس •
 .فَّ الغرب حني نبذت دينها املحرُةَّيف حني هنضت أم

ُرهبــان و, فاإلســالم يعتــرب العلــم قربــة إىل اهللا, والفــرق بيــنهام كبــري •
هلــذا هنــضوا ملــا نبــذوا ديــنهم , ًا  وفجــورًانــصار يعتــربون العلــم كفــرال

 .َّاملحرف, الذي كان يقف يف وجه تقدمهم احلضاري

ــسلمون  • ــذي : أهيــا امل ــشامل ال ــصاد جــزء مــن نظــام اإلســالم ال إن االقت
 .أمره وهنيه: حتكمه إرادة اهللا تعاىل

عبوديــة اخلالــصة هللا وغايــة التنميــة االقتــصادية يف اإلســالم هــي حتقيــق ال •
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ــاىل ــة ُّفكــل, تع ــا– خطــط التنمي ــا وجزئياهت ــصب يف  − بكلياهت ــد أن ت َّالب
 .مرضاة اهللا

ـــة •  إىل مـــساعدة  , بكلياهتـــا وجزئياهتـــا,البـــد أن هتـــدف جهـــود التنمي
 . هللا تعاىلدرجات العبوديةاإلنسان عىل حتقيق أقىص 

ــة يف اإلســالم َّكــام أن • ــق :  مــن أهــم أهــداف التنمي ــة وســالمة حتقي رفاهي
 .ه عز وجلِّن من عبادة ربَّ حتى يتمك,اإلنسان

فالبــد أن تكــون األنــشطة , فاإلنــسان هــو املقــصود مــن التــسخري الكــوين •
 .ًوليس اإلنسان خادما هلا, االقتصادية خادمة لإلنسان 

ــسلمون  • ــا امل ــة : أهي ــوذجهم للتنمي ــامل نم ــىل الع ــربيني يفرضــون ع إن الغ
 كــام ,النهــضةه النمــوذج الوحيــد ملــن أراد التقــدم وعــىل أنــاالقتــصادية , 

 . البنوك والصناديق الدوليةالصادرة عنت عىل ذلك تقاريرهم َّدل

ــوذج • ــذا النم ــاق ه ــصادي إخف ــع االقت ــت الواق ــد أثب ــريبوق ــالد  الغ  يف ب
ـــسلمني ـــرتاكي وف, امل ـــام االش ـــب ســـقط النظ ـــاألمس القري ـــام ب النظ

ــ ًدوم طــويال, فــإن هــذه األنظمــة الرأســاميل عــىل أثــره يف الــزوال, فلــن ي
 .اجلاهلية حتمل يف بنائها بذور هدمها وزواهلا

ــصادية  • ــة االقت ــم إن التنمي ــامل ث ــذا الع ــة يف ه ــأيت لألم ــسلمةال ت ــن  امل  م
ــارج ــصة , اخل ــة خال ــي إرادة وطني ــام ه ــداخل وإن ــن ال ــث م ــو , تنبع نح

 .التقدم والتحرر

ــصادية • ــنظم االقت ــم إن ال ــاملث ــذا الع ــست  يف ه ــني  لي ــشرتكة ب ــم م قواس
 .فام يصلح للغرب ليس بالرضورة يصلح للرشق, األمم

ــوق  • ــد املتف ــوذج الوحي ــو النم ــيس ه ــريب ل ــوذج الغ ــام أن النم ــامل ك يف الع



–٤٢٠– 
 

ــوم ,  ــيا تفوالي ــذه دول رشق آس ــتَّفه ــرق ــي األخ ــن , ه ــسفة  ولك  بفل
 .اقتصادية خمتلفة

ــسلمون • ــا امل ــا ا: أهي ــر يف خططن ــادة النظ ــرضوري إع ــن ال ــةإن م  ,لتنموي
ــة ابتــداع نمــوذج تنمــوي جديــد  بــل , ب النمــوذج الغــريبَّيتنكــ, وحماول

ق ســعادة ِّوحيقــ, ق العبوديــة هللا تعــاىلِّحيقــ, َّب كــل نمــوذج جــاهيلَّويتنكــ
 .جيمع له بني خريي الدنيا واآلخرةو, اإلنسان

يف ابتـداع نمـوذج اقتـصادي , هـذا األمـل مـنقد يتعجـب بعـض النـاس  •
ــىل ــد , ع ــوي جدي ــارصة, تنم ــنامذج املع ــامط ال ــري أن ــق  غ ــه ال طري وكأن

 إن الطبيعــة املــسخرة بــإذن اهللا تعــاىل لــن ,للنهــضة إال عــن طريــق الغــرب
 بـام أكرمـت بـه أمـم الكفـر – حـني تـصدق –تبخل عىل األمة اإلسـالمية 

, فــإن خــريات الــدنيا إنــام هــي للمــؤمنني وليــست للكــافرين, والــضالل
قُلْ من حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتـي أَخـرج ِلِعبـاِدِه والْطَّيبـاِت       :كام قال تعاىل 

 . ِمن الرزِق قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنواْ ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة

,  أمـر بعيـد:التفـوق عليـه يف ميدانـه وحماولـة ,مـه الغـرب يف تقدإن جماراة •
حـني يـستعبدون األمـة مـن , للغـربًوذال وهو ال يزيد األمـة إال عبوديـة 

, ِّفيأخــذون عــصارة جهــد األمــة وكــدها , جديــد بــاخلربة واخلــرباء
ًفتــات موائــدهم الــصناعية, التــي ال تبنــي صــناعة بعــد ذلــك ليقــدموا هلــا 
 .وال حضارة

ــوذج إ • ــصادي ن النم ــريب االقت ــاملالغ ــوذج ظ ــصناعي , نم ــامل ال ــذا الع فه
ــستهلك  ــط % ٨٠ي ــون فق ــم يمثل ــامل وه ــة الع ــن طاق ــن ســكان % ٢٧م م

 .العامل
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ــاتج  • ــادل الن ــا يع ــروة م ــن الث ــون م ــدهم يملك ــال عن ــة رج ــى ثالث وأغن
ــةٍخلمــس وثالثــنيالقــومي  ــة نامي ــالغني , دول ــسكاهنا الب ــون ســتامئة ب  ملي

 .نسمة

تــذ ويقتــد ُؤهلــه ألن يكــون النمــوذج الــذي حيُقــع الغــريب ال يإن الوا •
 . الزائفةولكن غياب النموذج اإلسالمي أبرز النامذج الباطلة, به

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ ِإن تِطيعـواْ فَِريقًـا           : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
وكَيـف  * ين أُوتواْ الِْكتـاب يـردوكُم بعـد ِإميـاِنكُم كَـاِفِرين             من الَّذِ 

تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللَّـِه وِفـيكُم رسـولُه ومـن يعتـِصم               
 . ِباللَِّه فَقَد هِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم

        

 أن الغــرب  الكثــريةع والتجــاربــــــلقــد أثبــت الواق: أهيــا املــســـلمون  •
ه بقــاؤهم يف ُّهيمــبــل , ال يمكــن أن يتعامــل مــع املــسلمني بــصدق وأمانــة

 . مستمرختلف

ثــم إن األمــة التــي تعتمــد يف تقــدمها عــىل غريهــا البــد أن تــدفع مقابــل  •
, وهلـذا قـال أحـد العـرب املبطلـني, ممـن أعمـى ذلك من دينها وأخالقهـا

ــصريته  ــرصه وب ــد: اهللا ب ــا التق ــن إذا أردن ــل يشء م ــذ ك ــد أن نأخ م الب
 .الغرب

 ا نجاحهـتأثبتـ وقـد ,إن تراث األمة ذاخـر بـالنامذج االقتـصادية املتفوقـة •
إىل أعــىل مراتــب التقــدم والعــوز,  حــاالت الفقــر ِّيف نقــل الفــرد مــن أشــد

 .والرفاهية
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 وتــستفيد مــن ,لقــد اســتطاعت األمــة يف زمنهــا األول أن تتقــدم وتــنهض •
ديــة, لقــد ا الفكريــة واألخالقيــة والعق مــع حفاظهــا عــىل ثوابتهــ,غريهــا

ــ ــذ ال ــد, تأخ ــاء الراش ــا االنتق ــن غريه ــي ع ــت تنتق ــرتك كان صالح, وت
 .اخلبيث

ــة يف هنــضتهم  • ــدهم املحرف ــصطحبوا عقائ ــون عــىل أن ي ــد عجــز الغربي لق
يثة , حتى اضـطروا إىل نبـذها وتركهـا, يف الوقـت الـذي هنـضت أمـة احلد

 .ِّاإلسالم متمسكة بكل تفصيالت وكليات دينها

ــسلمون • ــا امل ــن  :أهي ــستفيدوا م ــضوا وي ــانيون أن ينه ــتطاع الياب ــد اس  لق
ــرب  ــد, الغ ــاينِّدون أن يب ــراثهم الياب ــون , لوا ت ــتطاع األوروبي ــل واس ب

ًشـيئا مـن دون أن يأخـذوا , النهضة واالسـتفادة مـن املـسلمني يف الـسابق 
 ذلك اليوم ?نحن أال نستطيع , تراث اإلسالم 

فـإن تعـاىل ; إن األمة ال يمكن أن تـنهض حتـى تعتمـد عـىل ذاهتـا بعـد اهللا  •
غنيهـا ُمـا ي, ملـال والعلـم واألرض والنـاس األمة يف جمموعهـا متلـك مـن ا

 البــد مــن الوحــدة الــسياسية واالقتــصادية ولكــن  والــرشق,عــن الغــرب
 .لتحقيق ذلك

•  كُمِرحي بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنالَ تو . 
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 .الشخصية النبوية الكاملة –١
 .قصة نبي اهللا نوح عليه السالم –٢
 .قصة نبي اهللا يوسف عليه السالم –٣
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١–אאא 

ــسانية خلــق كثــري • ــاة اإلن ــر يف , َّلقــد مــر عــىل احلي ٌوقــد كــان لبعــضهم أث
 .التاريخ اإلنساين

ــاة اإلنــسانية شخــصية كشخــصية حممــد • ــه مل متــر عــىل احلي  صــىل اهللا إال أن
 . املستقبل شخصية كشخصيتهوال يمكن أن تأيت يف,  عليه وسلم 

زال حتـى كـان ومـا, َّوأدبـه, َّوكملـه, َّفجملـه,  عـز وجـلُهُّلقد صـنعه ربـ •
 .ُكأنام خلق كام يشاء, بال مثيل

ــه وســلم لقــد خــرج حممــد • ــاة يتــيم األب صــىل اهللا علي حتــى إذا , إىل احلي
ثــم كــان عنــد عمــه يف آخــر , فكــان عنــد جــده, َّبلــغ الــسادسة فقــد أمــه

 .األمر

ثــم عمــل يف , رعــى الغــنم, ال كــام ينــشأ الــصبيان, لقــد نــشأ حيــاة اجلــد •
 .ًفنشأ مكافحا يف احلياة, التجارة والكسب

ــد  • ــزوج بخدجيــة بنــت خويل ــا ت ــا أراد اهللا كرامتهــاريض اهللا عنه وهــي , مل
فكانـت حيـاهتام , العـرشينوهـو الـشاب يف اخلامـسة و, املرأة يف األربعـني

 .يخ, ملئت بالوفاء, والذكر احلسنةٍأمجل قصة حب عرفها التار

َوملــا بلــغ األربعــني أو نحوهــا حبــب إليــه اخلــالء • ِّ ث يف غــار َّفكــان يتحنــ, ُ
بــل إن احلجــر , وكانــت الرؤيــا الــصاحلة ال تفارقــه, ر وينظــرَّحــراء يتفكــ

 .ملقام النبوة العظيمبذلك يتهيأ , م عليهِّليسل

ــان • ــى إذا ك ــرحت ــإذا بامللــك يق ــسعيد ف ــوم ال ــرآن الي ــه الق ــرشه , أ علي ِّويب
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 صــىل اهللا عليــه وبــذلك يــدخل حممــد, بــالنبوة واالصــطفاء مــن اهللا تعــاىل
ولكــن , ًال ليكــون شخــصا مــنهم,  تــاريخ الشخــصيات واملــشاهريوســلم 

ــة يف ,  واألجــل ليكــون األعظــم واألكــرب بــل ليكــون الشخــصية املحوري
 .احلياة اإلنسانية

ٌشــخص  أن يــصل إليهــا َّقــدر اهللالتــي  ا ,الكاملــة والتامــةإهنــا الشخــصية  •
 علــيهم َّإهنــا الشخــصية التــي طاملــا بــرش هبــا األنبيــاء,  مــن النــاس ٌواحــد

ُإهنـا الشخـصية التـي ختمـت هبـا ,  وألزمـوا أقـوامهم اإليـامن هبـاالسالم ,
ودنـت هبـا الـدنيا مـن , وقربـت هبـا الـساعة, وانقطـع هبـا الـوحي, النبوة
 .النهاية

ًعينا عميالقد فتح اهللا به أ • ًوأسـمع بـه آذانـا صـام, ً ُوهـد بـه قلوبـا غ, ً , ًلفـاً
ــاهرات ــات الب ــاملعجزات واآلي ــده ب ــشق, أي ــرَّف ــه القم ــه ,  ل ــر بدعائ َّوكث

َّوأمـده بـالقرآن , َّوأخـربه باملغيبـات, ونبـع مـن بـني أصـابعه املـاء, الطعام
 .العظيم معجزة املعجزات

هـي احلقيقـة  عليـه وسـلم  صـىل اهللا إن شخـصية الرسـول :أهيا املـسلمون •
 عــرص ِّتــستمد األجيــال يف كــل, الكــرب لإلنــسانية املــستخلفة يف األرض

ُمن هديه نورا يـض َرته معينـا عـومازالـت سيـ, اق احليـاةـــيء هلـا آفـً ًرا ِطـً
ًوهنــرا جاريــا ال ينقطــع, ضبال ينــ  عــرص ينهلــون ِّزال العلــامء يف كــلفــام, ً

ولقـد أرست شخـصيته , ريتهويغرتفـون مـن كـريم سـ, من معـني أخبـاره
واعــرتف لــه مجــع كبــري مــن املستــرشقني بأنــه , ًكثــريا مــن غــري املــسلمني

ــساين ــاريخ اإلن ــصية يف الت ــم شخ ــدا, أعظ ــي حمم ــه ًويكف ــىل اهللا علي  ص
 . أن يشهد له أعداؤه بالفضل واملكانة والرشفوسلم 
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يف شخـصيته الفـضائل التـي تنـاثرت  صـىل اهللا عليـه وسـلم لقد مجع حممد •
ــة مــن كــل, يف غــريه ــبِّفحــاز الفــضل واملجــد والرفع فهــو بحــق ,  جان

 .اإلنسان األول
, وجــدت الكــامل البــرشي املطلــق, فــأين مــا نظــرت يف شخــصه الكــريم  •

ــورة ــل ص ــمى وأمج ــه أس ــاز يف خلقت ــد ح ْفق ــد ع, ِ ــَفق ــفه َزَج ــن وص  ع
 .» إذا رأيته رأيت الشمس طالعة «: حتى قال قائلهم, الواصفون

ُوأما خلق • ِّه وشامئله فقد بلـغ النهايـة يف كـلُ  ِّوحـاز الكـامل مـن كـل,  ذلـكُ
ِّوكأن اخللق ثوب فصل له, جانب ٌُ  .ال يصلح لغريه, ُ

ــدنيا  • ــؤون ال ــه يف ش ــوة حنكت ــصريته وق ــامل ب ــه وك ــب حكمت ــا جان ِوأم ِ ُ
ــُدــِّفهــو الــسي,  ةـــوالــدين والــسياس ام الــذي ــــار واإلمـُ الــذي ال يب

حتــى , وأخــضع النــاس لدعوتــه, ب بحكمتــهأرس القلــو, ُال جيــار
 .لعظيم حنكته, عجب منه أعداؤه

ًلقـد خـص اهللا تعـاىل رسـوله حممـدا : أهيا املسلمون  • صـىل اهللا عليـه وسـلم َّ
ــرب ــشفاعة الك ــة بال ــوم القيام ــورود, ي ــم امل ــوض األعظ ــام , واحل واملق

ال يتقـدم ,  خلـف لوائـهُّفالكـل, ولـيس أحـد يـدخل اجلنـة قبلـه, املحمود
 .عليه أحد

هـذه الشخـصية النبويـة العظيمـة هلـك فيهـا صـنفان مـن : أهيا املـسلمون •
  أعمــى اهللا بــصريته عــن رؤيــا أنــوار حممــد,أحــدمها كــافر معانــد, النــاس

ــلم  ــه وس ــىل اهللا علي ــال,  ص ــر غ ــه , ٍواآلخ ــد أرست ــذه الق ــصية ه شخ
, دةب هللا تعـاىل مـن االعتقـاد والعبـاز بـني مـا جيـِّ حتى مل يعـد يميـالعظيمة

ــق برســول اهللا ــا يلي ــلم وم ــه وس ــيم واإلجــالل  صــىل اهللا علي ــن التعظ م
  .والتوقري



–٤٢٨– 
 

واحلقيقــة الكــرب التــي , خلطــوا يف احلقــوق بــني اخلــالق واملخلــوقلقــد  •
ــول اهللا ــصدق لرس ــني ب ــد املحب ــل التوحي ــوس أه ــستقر يف نف ــد أن ت  الب

ــه وســلم  ــة واحــدة ال تتعــدد : صــىل اهللا علي ــة , أن األلوهي اهللا هــي ألوهي
 مـا سـو ذلـك مـن املخلوقـات بـام فـيهم ُّوأما العبوديـة فهـي كـل, تعاىل
 صـىل  إجـالل وتكـريم حيتاجـه الرسـولُّفـأي, اهللا عليـه وسـلم صىل حممد

يـا أَيهـا النِبـي ِإنـا         : من الناس بعد أن قال اهللا تعاىل لهاهللا عليه وسلم 
اللَّـِه ِبِإذِْنـِه وِسـراجا       وداِعيـا ِإلَـى   * ناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا     أَرسلْ
 الغـالني بعـد ِّمـن غلـو صـىل اهللا عليـه وسـلم فـامذا يريـد الرسـول, مِنريا

 .أن رفعه اهللا تعاىل إىل هذه املرتبة العظيمة

       
 صــىل اهللا عليــه ولــئن كــان الغلــو يف شــخص رســول اهللا: أهيــا املــسلمون  •

ُّفـام بـال أنـاس ال يرقـون عنـد سـامع , ًفإن اجلفاء خطـأ أيـضا, خطأ وسلم 
 لشخــصه ِّواحلــب, شعرون بالــشوق لرؤيــاهال يــ, اســمه وأخبــاره وســريته

ــد حــدِّويقفــون باحلــب, الكــريم ــاع فقــطِّ عن ــه ,  االتب والــصحيح أن حمبت
ــاه ــشوق لرؤي ــاع إىل ال ــسالم تفــوق حــد اإلتب ــه ال ــسريته, َّعلي ــذذ ب , والتل

إىل مقامـات عاليـة مـن املحبـة يف غـري غلـو , واألنس بـالتفكر يف شخـصه 
 .وإفراط

 صـىل اهللا عليـه هلـم مـن شخـصية رسـول اهللاوقسم آخر من النـاس لـيس  •
 أمــا االتبــاع فــال يتبعونــه إال فــيام  ,إال املحبــة فقــط واالحتفــاالتوســلم 

ونــساؤهم , وأمــواهلم خملوطــة, فــأخالقهم مرذولــة, وافــق أهــواءهم
ًإال صــورا  صــىل اهللا عليــه وســلم ن مــن ديــن حممــدوال يعرفــ, متربجــات
 .ة يف يشءَّليس من املحب فهذا  ومتاثيل بال روح , , بال حقائق
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٢–אא 

ــذه األرض  • ــرون ه ــرشا يعم ــق ب ــا أراد اهللا أن خيل ــدون اهللا, ًمل ــاىلويعب :  تع
 .ره من كيد إبليسَّوحذ, وأسكنه اجلنة,  عليه السالم خلق آدم

ــك • ــد واملل ــيس باخلل ــراء إبل ــام إغ ــوف أم ــه يف الوق ــق آدم وزوج , ُأخف
مها إىل يــوم ِّفــأنزهلام اهللا إىل األرض, وأمهلهــام مــع عــدو, أووقعــا يف اخلطــ

 .البعث

ــد • ــلأ وب ــق والباط ــني احل ــد ب ــىل األرض رصاع جدي ــاء اهللا , ع ــني أولي ب
 .وأولياء الشيطان

ــذ • ــل أن ال يع ــز وج ــوىل ع ــد امل ــد تعه ِّوق ــَّ ــيم احلج ــى يق ــدا حت َّب أح  ,ةً
 . نبعثَ رسوالً حتى معذِِّبني كُنا وما : ح الطريق ِّويوض

  إىل احلــق,ًزال املــوىل عــز وجــل يبعــث للنــاس رســال هيــدوهنمفــام •
 .ومن عىص هلك, فمن آمن نجا,  إىل الطريق ويرشدوهنم

َّحـني دب , مُوقد كان أول رسـول بعثـه اهللا بعـد آدم هـو نـوح عليـه الـسال •
 .وعبادة األوثان, يف القوم الرشك 

عــىل التوحيـد حتــى عليـه الـسالم لقـد عـاش بنــو آدم ألـف عـام بعــد آدم  •
, ثــم عبــدوها بعــد فاختــذوا هلــم التامثيــل ,  فــيهم الغلــو يف الــصاحلنيأبــد

 .ذلك من دون اهللا تعاىل

ــ • ــرشك إىل التوحي ــن ال ــد ليخــرجهم م ــه باهل ــا إىل قوم , دًبعــث اهللا نوح
 .ً إال مخسني عاماسنةفمكث فيهم ألف 
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, رهم مـن الـنقمَّوحـذ, ذكـرهم بـالنعم,  الوسـائل املـرشوعةِّدعاهم بكـل •
ــار ــل والنه ــاهم باللي ــل , دع ــه إال قلي ــن مع ــام آم ــل ف ــونإ, قي ــم ثامن  هن

 .ًشخصا

وعـدم الـسامع , ًوقد كان قومه قد تواصلوا جـيال بعـد جيـل بـالكفر بنـوح •
 . وال يِلدوا ِإالَّ فَاِجرا كَفَّارا  :منه

ــه  • ــستنكرون علي ــانوا ي ــضعفاءأالوك ــه إال ال ــساكني  يتبع ــان ,  وامل ــا ك وم
ــه ــدخل دعوت ــدا ي ــرفض أح ــوح أن ي ــث , ًلن ــام بع ــيهم إن ــع, غن ِّللجمي

 .وفقريهم , عزيزهم وحقريهم

ــا  : أراد أن يبــني هلــم حجمهــم فقــال, أكثــروا عليــه يف طغيــاهنم وملــا  • ي
قَوِم ِإن كَانَ كَبر علَيكُم مقَـاِمي وتـذِْكِريي ِبآيـاِت اللَّـِه فَعلَـى اللَّـِه                 

كَّلْتوأَ     ت كُـنالَ ي ثُم كَاءكُمرشو كُمرواْ أَمِمعـةً    فَأَجغُم كُملَـيكُم  عـرم
 . ثُم اقْضواْ ِإلَي والَ تنِظروِن

 مغلُـوب  أَنـي    : إىل ربـه عـز وجـل فـدعا ربـهعليـه الـسالم ه َّثم توجـ •
ِصرفَانت . 

ــة • ــسفينة العظيم ــصناعة ال ــن اهللا ب ــر م ــان األم ــناعتها, فك ــرشع يف ص , ف
 .»  من نبي إىل نجار«:  له ويقولون, وقومه يسخرون منه

ومنعـه مـن الـدعاء هلـم أو , س املوىل نبيـه مـن إيـامن غـري مـن آمـنَّوقد يأ •
 . ْ ِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَمواوالَ تخا ,  هلم االستغفار

  عليــه الــسالم ,وجعــل اهللا تعــاىل بدايــة العــذاب عالمــة بينــه وبــني نــوح •
 زوجــني ِّفــأمره بحمــل مــن كــل, وظهــور املــاء فيــه, وهــي فــوران التنــور
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 . املؤمننياثنني , مع محل مجيع

َّ , وال مفر ألحد إال  مكانِّه املاء املتدفق من كلَّإن,  العظيمة ثم بدأت الكارثة •
وفَجرنا * السماء ِبماء منهِمٍر فَفَتحنا أَبواب    : السفينة بإذن اهللاألهل 

ه علَى ذَاِت أَلْواٍح وحملْنا* قَد قُِدر  اَألرض عيونا فَالْتقَى الْماء علَى أَمر
 .كَانَ كُِفر  تجِري ِبأَعيِننا جزاء لِّمن* ودسٍر 

 ,حتــى يعلــو اجلبــال, ال يقــوم لــه يشءالــذي , إنــه الطوفــان,  مهــولٌيشء •
ــه,وال يشء ــاول علي ــاة اجلم  يتط ــت حي ــد انته ــلق ــسفينة, ي ــل ال ع إال أه
ــاهم ا ــد اخلــالص هللا أبق ــد عــىل التوحي ــن جدي ــرشية م ــدأ الب ــاىل لتب هللا تع

 .تعاىل

, يــشاهد نــوح ابنــه املغــرور بفتوتــه, ق امليــاه ُّويف خــضم األحــداث وتــدف •
 يـا بنـي    : عـىل هـذا الفـاجر اخلبيـثفتدب فيه عاطفة األبـوة امللهوفـة

   الَ تا ونعكَب مار   الْكَـاِفِرين عكُن م  , إهنـا  ?يـا نـوحمعـك كيـف يركـب 
 . ال يطأها إال أهل التوحيد,سفينة التوحيد

قَالَ سآِوي ِإلَى جبٍل يعِصمِني ِمـن الْمـاء قَـالَ الَ             : فلام أراد اهللا غوايتـه •
ع                 فَكَـانَ ِمـن جـوـا الْممهنيالَ بحو ِحمن رِر اللَِّه ِإالَّ مأَم ِمن موالْي اِصم

ِقنيرغالْم . 

ممــا , فــام زال هــذا اخلبيــث ال يثــق بأبيــه النبــي الكــريم إىل آخــر اللحظــات •
 .عىل شاكلة قومه, لضالل يف الكفر والطغيان واهيدل عىل إمعان

 س حتـى عـال املـاء رؤو,َّلقد عم املـاء األرض كـام جـاءت بـذلك األخبـار •
حتـى , ر املـاء امضـون غـوخي, ًومكث أهـل الـسفينة أشـهرا عليهـا , اجلبال
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 .وظهرت اليابسة,  حني انحرس املاءخرجوا منها

وا مــسرية أهــل ألقــد خــرج أهــل الــسفينة عــىل األرض مــن جديــد ليبــد •
 .كام بدأها آدم من قبل, وحيدالت

وِقيـلَ يـا أَرض ابلَِعـي مـاءِك ويـا            : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
سماء أَقِْلِعي وِغيض الْماء وقُِضي اَألمر واستوت علَـى الْجـوِدي وِقيـلَ             

 .ِمني بعداً لِّلْقَوِم الظَّاِل

ًنعم بعدا وسحقا للقوم الكافرين املتكربين املكذبني • ً. 

       
ــإن  • ــربهل ــصة ع ــةًاذه الق ــف , عظيم ــة جلي ومواق ــوف , ل ــن الوق ــد م الب

 : ومن هذه العرب ,عندها
 فــإن , إىل هدايــة الرســل وإرشــادهمبــصورة دائمــة حاجــة البــرشية  •

 .ًعقوهلم ال هتدهيم دائام إىل احلق
حتـى أصـبح عليـه الـسالم  العظـيم الـذي كـان عليـه نبـي اهللا نـوح ربالص •

 .من أويل العزم من الرسل

نــت هــذه البيئــة مــن إفــساد َّحتــى متك, خطــر البيئــة الــسيئة عــىل اإلنــسان  •
ــه ــوح وابن ــه , زوجــة ن ــة وعرين ــت الداعي ــسلبي إىل بي ــا ال فوصــل تأثريه

 .اخلاص

 . وما آمن معه ِإالَّ قَِليلٌ  :الوعي بصورة دائمة أن أهل احلق قليل •

الَ عاِصـم الْيـوم ِمـن أَمـِر          : وبات الربانية ال يقدر عليها أحـدإن العق •
 . اللَِّه
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ــد حاصــل ألهــل الباطــل • ــدمار واخلــسف الب   ً إن عــاجال , إن اهلــالك وال
 .ًأو آجال

 وليــست الــدم أو ,ني هــي رابطــة التوحيــدإن الرابطــة احلقيقيــة بــني املــؤمن •
 قَالَ يا نوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك ِإنه عمـلٌ غَيـر صـاِلٍح فَـالَ                : القرابات

اِهِلنيالْج كُونَ ِمنأَن ت ي أَِعظُكِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيأَلِْن مست . 

 واهللا ال يقبــل إال أهــل , يريــد النجــاة البنــه, إهنــا األبــوة احلانيــة امللهوفــة •
 حتــى مــع نــوح ,فــال واســطة وال شــفاعة لغــري أهــل التوحيــد, التوحيــد

 .فال جماملة يف التوحيد,  عامأن خدم يف الدعوة ألفبعد 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



–٤٣٤– 
 

٣–אא 

ًحيتــل القــصص القــرآين جــزءا كبــريا مــن • ومــا ذاك ,  القــرآن الكــريم ســورً
 .إال ألمهية هذه القصص يف تربية اإلنسان تربية إسالمية

 التـي يعرضـها القـرآن الكـريم قـصة نبـي اهللا يوسـف ومن أمجل القـصص •
الكـريم بـن الكـريم بـن الكـريم بـن , بن يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم

 .ً مجيعا الصالة والسالممعليه, الكريم

حــني رأ يعقــوب عــىل ولــده يوســف  املثــرية حــداث هــذه القــصة أوتبــد •
ــاراهتا  ــوة وإش ــامل النب ــيام, مع ــا عظ ــه حب ــه وأحب ــشغل ب ًفان ً ــو وارث , َّ فه

 .النبوة من بعده

ُّوتتوج هـذا احلـب • َّحـني قـصها عـىل , ف وامليـل بالرؤيـة التـي رآهـا يوسـَّ
وإثـارة , ًحـذرا مـن احلـسد,  هبـاره مـن إخبـار إخوتـهَّفحـذ, ِّأبيه يف الـرس

 .ٍأن يوسف من أم أخروال سيام , الضغائن

ــا إال  • , مــة حمــسودَّفــإن كــل ذي نع, حــبملُوهكــذا العاقــل ال خيــرب بالرؤي
 .فال بأس من إخفاء النعمة عن عني احلاسد والكاره

, ً وحـسداًولعل خـرب الرؤيـة وصـل إىل إخـوة يوسـف فـازدادوا لـه بغـضا •
 .إما بالقتل أو النفي إىل أرض جمهولة, ص منهُّوعزموا عىل التخل

ويـصبحون ,  إىل اهللاَّوسول هلـم الـشيطان أهنـم بعـد هـذه اجلريمـة يتوبـون •
ــا صــاحل ــ, نيًقوم ــشيطان يمن ــذا ال ِّوهك ــةيُ ــة واإلناب ــصاة بالتوب ــم ,  الع   ث

 .ال يتوبون حتى املوت
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ــل • ــه القواف ــر ب ــر مت ــعه يف بئ ــوة بوض ــؤامرة اإلخ ــي م ــم تنته ــتقط , ث ُويل
 ,قليـل اخلــربة,  الـصغريليبـدأ هـذا الطفـل, ُويـسافر بـه إىل مـرص, بالفعـل

 .يف أرض جمهولة, ًحياة جديدة 

,  خطــأ غــري مقــصودهَّبأنــَّسكن ُفيــ, غوف بولــدهوأمــا األب املــسكني الــش •
َّثــم ييــأ, قــضاء وقــدر خ َّإال أنــه ملطــ, ًس بإحــضار قمــيص يوســف ســليامُ

 .بالدم

ثـم ,  بلْ سولَت لَكُـم أَنفُـسكُم أَمـرا        : ويفهم األب الكريم املـؤامرة •
فَـصبر جِميـلٌ واللَّـه الْمـستعانُ         : َّيتذرع بالصرب وليس لـه إال الـصرب

 . علَى ما تِصفُونَ

  وعنايتـهوحتوطـه رمحتـه, ثم تتواىل ألطـاف اهللا تعـاىل هبـذا الطفـل الـصغري •
أَكِْرِمي مثْواه عـسى أَن ينفَعنـا أَو نتِخـذَه           : ِّيف أعز بيت يف مرصليرتبى 
 . ولَدا

ــالم • ــب الغ ــا ش ــال, َّومل ــغ الرج ــغ مبل ــم: وبل ــة والعل ــاه اهللا احلكم , آت
مــع مزيــد مــن احلــسن , رة الــشبابوظهــرت عليــه معــامل الرجولــة ونــضا

 .كأحسن ما يكون, الالئق بالرجالواجلامل والبهاء 

فهـذه امـرأة , ولكـن مـن نـوع آخـرٌوبـالء , وهنا تبدأ بيوسف حمنة جديـدة •
ً أن تتخــذه عــشيقا  األنهــا هــي تريــد, ًالعزيــز بعــد أن اختذتــه ولــدا تربيــه

 .شتهته شهوة النساء للرجاللقد ا, تناجيه

حتــى إذا , وباإلشــارة دون العبــارة,  بــالتلميح دون التــرصيحفبــدأت معــه •
ًمل جتــد بــدا مــن رصيــح الفعــل والعبــارة, لعظــيم خلقــهمل يلتفــت إليهــا  ُ :  
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 لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَِت اَألبو . 

ــ, رــــورة هــذا األمــــُأن يقنعهــا بخطَّ أول األمــر يففحــاول يوســف  •  هَّوأن
 َّوهـم, ت بـه جتذبـه إليهـاَّفام كـان منهـا إال أن مهـ, ال يمكن أن خيون سيده

 .يدفعها عن نفسه وهيربًأيضا هو هبا 

فلــو تركهــا ,  يف مثــل هــذا الظــرف احلــرج فــاهلرب هــو املوقــف الــسليم •
ولكــن , مُّهتــالً رضهبــا أيــضا ولــو, مُّهتــُ قميــصه مــن قبــل الَّحتــى تــشق

حـني أرادت منعـه , ت قميـصه مـن دبـرَّ فـشق, كانت الـسالمة يف اهلـروب
 .من اهلروب

ثم ينتهي هذا املوقـف العـصيب بمثـول اجلميـع أمـام العزيـز وشـاهد مـن  •
ومـع , وتظهـر بـراءة يوسـف كالـشمس,  الـرسيعوجيـري التحقيـق, أهلها

 ., وسمعة أرستهللمحافظة عىل كرامة العزيز , ُذلك سجن

ــضعيف • ــم يقــع عــىل ال ــة يف ســرت املوضــوع, وهكــذا الظل , ُ املخجــلرغب
ــرب ــاعة اخل ــدم إش ــزيوع ــ,  املخ ــةَّدون أن يتوج ــز بعقوب ــرة ه العزي  زاج

ِّ الـمتعشقةلزوجته اآلثمة ُ. 

ــاء • ــا احلي ــل فيه ــة يق ــة الناعم ــات املرتف ــذا املجتمع ــا , وهك ــضعف فيه وت
 .الغرية عىل األعراض والرشف

 يف  بـني مجـع مـن النـساء املرتفـات الـسالميشيع خرب املرأة مـع يوسـفثم  •
ــة ــة ,,املدين ــة الفارغ ــة املرتف ــات الراقي ــادة الطبق ــي ع ــام ه ــدعوهن  ك  فت

ْصـرب هلــن عليـه , فيعــذرهنا يف  نه مــا الــلـرتهين مــن مجـال يوســف وحـس
 .قبيح سلوكها , وفرط عشقها
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َّ حتـى فـتن يوسف عليـه الـسالمفام أن دخل عليهن • , عـن أيـدهينَّوقط,  بـهُ
ــهِّوأخــذن هيد ــهَّويتوع, دن هــو يستعــصم , عنــد رغبــة ســيدتهإال نــزل , دن

 .بحبله املتني , ويدافع الطبيعة الفطرية الغريزية يف كيانهَّباهللا , ويتعلق 

ــدها  • ــديث , وعن ــر احل ــد أن كث ــشائن وبع ــوع ال ــذا املوض ــرروا : يف ه ق
ــجنه ــديثَّليكــف, س ــن احل ــاس ع ــسوه  الن ــا  , وين ــدأ وهن  يفيوســف يب

 .السجن مرحلة جديدة من االبتالء واالمتحان

ًوقد كـان يف سـجنه رحـيام عطوفـا • ِّ يوسـ,ً , ويـسهر عـىل املـريض,  ريهغـع لُ
ــسكني ــع للم ــدعو إىل اهللا, وجيم ــاخلري, وي ــرف ب ــى ع ــل , ُحت ــذا أه وهك

ــل ــري يف ك ــنيِّاخل ــنهم وب ــول بي ــان , ال حي ــام  مك ــدعوة إىل اهللا يشء, مه  ال
 .الظروفكانت 

ممــن فــإذا بأحــد الــسجناء , فيــشتهر يوســف بــني الــسجناء بتعبــري الرؤيــا •
ُالذي ير رؤيا حتريه وتثريه, ًام للملكيصبح نديكان معه يف السجن  ِّ ُ. 

َّفأوهلـا ,  يف سـجنه اجلميـع عـن تأويلهـا رجعـت إىل يوسـفَزَجَحتى إذا ع •
وال خيــرج , ه  عليــه امللــك فيــأبىــــفيطلب,  التأويــــل كأحــسن مــا يكــون
 . سالمة موقفهوبيان, إال بعد إعالن براءته

ِّوبالفعل حيقـ • وتعـرتف امـرأة العزيـز ومـن مـن جديـد , ق امللـك يف األمـر ُ
وخيـرج يوسـف مـن الـسجن ,  بخطـئهن وبـراءة يوسـف معها من النـسوة

ــوزارة ــسعةإىل ال ــضيق إىل ال ــة , ومــن ال ــذل إىل الكرام ــك:  , مــن ال ِإن
موا الْينيلَد ِمِكني لِْني* أَِمنيعلَـى   قَالَ اجآِئنِ  عـزِض خـي  اَألرِفـيظٌ  ِإنح 
ِليمع . 

ــصلحني • ــصاحلني امل ــنة اهللا يف ال ــا س ــادئ, إهن ــىل املب ــابتني ع ــون, الث  ُيبتل
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وكَـذَِلك مكَّنـا ِليوسـف ِفـي        : ِّ يمكن اهللا هلـم يف األرضثم, ُويفتنون
  أُ ِمنوبتِض يـاَألر             ـِضيعالَ ناء وـشـن نـا مِتنمحِبر ِصيباء نشثُ ييا حه
 ِسِننيحالْم رأَج *آم لِّلَِّذين ريِة خاآلِخر رَألجقُونَوتواْ يكَانواْ ون. 

       

ه الــسياق َّبــل يتوجــ,  عنــد هــذا احلــد عليــه الــسالمومل تنتــه قــصة يوســف •
ــرآين ــرالق ــم يوســف يف أول األم ــن ظل ــع م ــصفية احلــساب م ــان , لت  وك

 . وتبدأ أزمتهم بالقحطًسببا يف إبعاده وحرمانه,

,  مـن الـشام يطلبـون املؤنـة مـن الطعـام الـسالمقدم إخـوة يوسـف عليـه •
 .فيحتال عليهم يوسف ليأتوا بأخيهم بنيامني

ًدا جلمــع فاحتــال علــيهم حيلــة لطيفــة ليبقيــه معــه متهيــ, فــأتوا بــه بالفعــل •
 .ًإحراجا هلم أمام أبيهمو, إلخوتهًوتأديبا , الشمل

,  هـم ليـسوا موقـع ثقتـهف , فلـم يقبـل مـنهم, فجاءوا إىل أبـيهم يعتـذرون •
ــ ــة االنفــراجَّإال أن ومــا كــان اهللا , ومجــع الــشمل, َّه دب يف نفــسه أهنــا بداي

يـا بِنـي     :  جانـبِّ األحـزان مـن كـل عليـه الـسالمليجمع عىل يعقوب
 سسحواْ فَتبِح اللَّـِه            ــاذْهوواْ ِمـن رأَسيالَ تأَِخيِه وو فوسواْ ِمن ي ـهِإن 

 . الْكَاِفرونَ الْقَوم اللَِّه ِإالَّ روِح ِمن ييأَس الَ

ــدخلون عــىل يوســف,  مــرصوبالفعــل يعــودون إىل • ــنهم , وي وقــد بلــغ م
أَنـاْ   :  عـن شخـصيتهٍ حينئـذفيكـشف يوسـف,  غايتـه واجلهد واألملُّاهلم

 . يوسف وهـذَا أَِخي قَد من اللَّه علَينا
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أمـا القمـيص األول فإلخبـار يعقـوب عليـه ف, أخـرالقميص مـرة بـفإذا  •
ــه فيــذهب بــرصهالــسالم ــه فوأمــا القمــيص الثــاين ,  بموت ــاره بحيات إلخب

 . من جديدفيعود إليه برصه

ــام أن  • ــرصف ــن م ــالقميص م ــب ب ــرك الرك ــه إىل , يتح ــصل رائحت ــى ت حت
نعـم إهنـا ريـح يوسـف بالفعـل , ,  ِإني َألِجـد ِريـح يوسـف       : الشام

َّيتلمسها القلـب احلـاين الـشغوف بولـده , الـذي مـازال يعـيش عـىل أمـل 
 .لقياه سنوات طويلة

ــود  • ــوب فيع ــه يعق ــيص وج ــك القم ــس ذل ــى يالم ــام حت ــي إال أي ــام ه ف
ــصريا ــم حيمــل, ًب ــهُث ــدخل عــىل يوســف,  إىل مــرص مــع أهل وا ُّوخيــر, وي

ًمجيعهم له سـجدا, عـىل عـادة كانـت فـيهم لالحـرتام واإلكـرام , وليـست 
 .للعبادة

ومل يبــق ليوســف , وجيتمــع الــشمل, وتتحقــق الرؤيــا كأصــدق مــا يكــون •
 : يغنـي عنهـامـة إال لقيـا اهللا تعـاىل , فلـيس يشءادة العظيعـبعد هـذه الـس

 قَد بر يِنيآتت لِْك ِمنِنـي  الْمتلَّمعأِْويـلِ  ِمـن  واِديـثِ  تاَألح   فَـاِطر
 تـوفَِّني مـسِلما   واآلِخـرةِ  الـدنيا  ِفـي  وِليي أَنت واَألرِض السماواِت
 .ِبالصاِلِحني وأَلِْحقِْني
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٤–אא 

اهللا تعــاىل يف هــذه األرض عــىل دوام الــرصاع بــني احلــق لقــد جــرت ســنة  •
 .والباطل

ــد • ــوم أن أش ــن املعل ــحة يف أَّوم ــدو واض ــرصاع تب ــذا ال ــاهر ه ــار  مظ خب
 .بني من أقوامهمِّمع املكذعليهم السالم األنبياء 

د هــذه ِّؤكــُ مــع فرعــون مــا ي عليــه الــسالم موســىنبــي اهللا ولعــل يف خــرب  •
 .يف رصاع احلق والباطلالدائمة والكرب احلقيقة 

ــل يف أول أمــرهم • ــو إرسائي ــاط  يف مــرصلقــد عــاش بن  حتــت ســلطة األقب
 .احتقاروامتهان و, يف ظلم وخسف, الفراعنة 

, ونحــت الــصخر, لقــد اســتخدم الفراعنــة املستــضعفني يف تــشييد البنــاء  •
 .وبناء األهرامات

ًوكان بنـو إرسائيـل ينتظـرون فرجـا بنبـي ينقـذهم اهللا بـه مـن هـذا اهلـوان  •
عندهم خرب مـن إبـراهيم ببعثـة موسـى, الـذي يكـون عـىل وكان , والظلم

 .يديه زوال ملك الفراعنة

  فرعـون أمــر بقتـل ذكــور بنـي إرسائيــل, حتـى يمنــع رب وملـا بلــغ هـذا اخلــ •
 . قدر اهللا اآليت− حسب زعمه–

ــهم • ــاف انقراض ــا خ ــدمهم,ومل ــن خي ــدون م ــال جي ــاألعامل , ف ــوم ب  ويق
 . والقتل يف عام آخرأمر باملساحمة يف عام: اخلسيسة 

  عليـه الـسالمموسـى , وولـد ةـملـساحما عـام   عليـه الـسالم ُفولد هـارون •
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,  خـــربهُهُّ فأخفـــت أمـــ أراد اهللا إظهـــار معجزتـــه,َّ لــــام,لقتـــليف عـــام ا
 . املاء يفثم ألقته,  صندوقوأرضعته ووضعته يف

ــصندوق  • ــإذا بموســى ينتقــل هبــذا ال ــاء إىل قــرص عــدوهعــربف ــذي , امل  ال
ٌيكــاد يــراه أحــد إال فــال , لقــى عليــه املحبــة ُ وتُّأرادت أمــه إبعــاده عنــه ,

 .َّأحبه , ودخل قلبه

ودفعـت عنـه ,  ملـا أراد اهللا كرامتهـا ,ًذته آسـية امـرأة فرعـون ولـدا هلـاَّفاخت •
 .فرعون وعنفهبطش 

ــ • ــاهم يف رف ــا أعي ــه : ضه للمراضــع ْومل ــب املراضــع إلي ــعوا يف جل ــن س م
الـسعي يف حفظـه  إىل  ,وا مـن إرادة قتلـهـــ ثمـن, فانتقلِّبكـلنساء املدينـة 

 اوغَاِلب ِرِه للَّهلَى أَمع. 

ُوتـسكنه ُ ترضـعِهِّثـم اجتمـع موسـى بأمـ • ًوتأخـذ أجـرا عــىل  بـه , ُ نفـسهاْ
 وال : هـاإليجاعـه ها بـه يف نفـسها مـن إرـق اهللا مـا أهلمـَّ, فحقـً أيضا ذلك

 .ِإلَيِك رادوه ِإنا تحزِني تخاِفي وال

َّذل كــام ذلُ, مل يــ يف قــرص فرعــون ثــم نــشأ موســى نــشأة امللــوك األعــزاء • ُ 
 .ً أعزة دائاماألنبياء ينشأوون, وهكذا ُهُقوم

 عـن أخيـه ًدفاعـاويبدأ رصاع موسـى مـع آل فرعـون عنـد قتلـه القبطـي,  •
 .ييلاإلرسائ

ويــضطر موســى للهــروب إىل أرض , ُويــشيع خــرب قتــل موســى للقبطــي  •
 .امرأتانًمدين, حتى إذا بلغ ماءها وجد عليه أناسا يسقون إال 

, مـا خطْبكُمـا   :  فبادرمهـا بالـسؤال, تعجب موسى من فعـل املـرأتني •
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عــاء , ولــيس هلــام رجــل يقــوم رفأخربتــاه بعــدم رغبــتهام يف االخــتالط بال
 .بذلك

 مــنهام فــضله ٌ, ورأت كــل رغــم تعبــه وعــوزه وحاجتــه فــسقى هلــام •
فجاءتـه إحـدامها متـيش ا عـىل أبـيهام اسـتئجاره, ترضـعف ,وشهامته وقوتـه

ُعىل استحياء , وذلك لكامل أدهبا وخلقها ُ. 

يعنـي ليـست هـي التـي تـدعوه ,  , يـدعوك  أَِبيِإنّ   :  لـه تقـولجاءت  •
, ثـم  تدلـه عـىل الطريـق حتى ال يشك يف أمرهـا, ثـم سـارت أمامـهوذلك 

 . لكامل أدبه مع النساءأمرها أن تسري خلفه

 عــىل ثــامن ســنوات أو عــرش نــه شــعيبإ وقيــل  , مــع األب موســىتعاقــد •
ــار ,ســنوات ــا  يكــون اخلي ــسالم ملوســىفيه ــه ال ــل أن يعــرس , علي  مقاب

 .بإحد الفتاتني ,  فاختار األكمل , لصالح األرسة الكريمة

ــم • ــا أت ــسالم َّومل ــه ال ــسنوات موســى علي ــاد هبــم إىل  :   ال ــه وع أخــذ أهل
 يـا   : داءوكـان الكـالم مـن اهللا والنـ , ويف الطريق كانـت املعجـزةمرص, 

  . اللَّه الْعِزيز الْحِكيم موسى ِإنه أَنا

إهنا املفاجـأة العظيمـة التـي مل يكـن يتوقعهـا موسـى , إنـه االصـطفاء مـن  •
 والكــالم والرســالة, مرتبــة النبــوةإهنــا , الكرامــة الكــربإهنــا اهللا تعــاىل , 

 .ٌال يمكن أن يعرفها أحد إال األنبياء

 فإهنـا حتمـل معهـا : والتكـريم ورغم ما حتملـه هـذه النبـوة مـن التـرشيف •
ًقدرا ضخام من التكليف , اذْهب ِإلَـى ِفرعـونَ ِإنـه طَغـى         :  واملعاناة ً
ُّفأي تكليف أشق من هذا  .يس اجلبارا إنه فرعون الق ?ُّ
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بأخيــه هــارون, ُّثــم يمــده  واليــد, اويؤيــده اهللا باآليــات البــاهرات بالعــص •
َّلـيس أحـد أمـنف,استجابة لرغبتـه  ,  عـىل هـارون عـىل أخيـه مـن موسـىٌ

 .َّحني رشحه للنبوة عند رب العاملني

ــل مو • ــم ينتق ــنهث ــول بي ــون, ويط ــاحة فرع ــى إىل س ــر امس ــدال, وي  اجل
 . فيصفها بالسحر, ويطالبه باملنازلة للسحرة,اآليات الباهرات

ـــسحرة  • ـــع ال ـــا ًىحُضـــفيجتم ـــدهم, ويعرضـــون م ـــسحر عن ـــن ال  م
ــدجيل ــن والت ــا صــنعوا م ــا تلقــف م ــإذا هب ــي موســى عــصاه ف ــم يلق , ث

عظيمــة عــىل يــات الآلمتــأثرين بوقــع ا, قــع الــسحرة ســاجديني و,الباطــل
 .إهنا املعجزة الباهرة, فهذه ليست من السحر , نفوسهم

آسـية امـرأة القتـل  حتـى نـال,  بـاملؤمنني  والقتـلثم تبدأ الفتنـة والتنكيـل •
 . كوهنا امرأة فرعونفرعون , فلم يعصمها من القتل

 ,والـضفادع والـدموالقمـل اجلـراد : ًأنواعـا مـن عذابـه وبعث اهللا علـيهم  •
 . , ولكنهم استكربوا وكذبوا, وأرصوا عىل عنادهمواضحاتآيات 

ــرص  • ــن م ــاخلروج م ــؤمنني ب ــم أذن اهللا للم ــلوا , ث ــى وص ــوا حت فخرج
 .ساحل البحر, وحلق هبم فرعون وجنوده

ــدركون • ــوم عــىل أنفــسهم أهنــم م ــا خــاف الق ــه ,ومل ــق مــن رب ــال الواث   ق
  ِعــيِديِنكَــالَّ ِإنَّ مهــي ــي سبر  بعــصاه فينفلــق,  , ويــرضب البحــر

 .َّمعجزة أخر هلذه العصا, التي وضع اهللا فيها رسه

  يسلك املؤمنني البحر اليابس, ثم يأيت فرعون صاحب الرأي الرشيد  •
 ?   ال أيعرب أم : الباهرة عىل هذه املعجزة مع جيشهفليق –حسب زعمه –
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ــور  • ــرر العب ــهوة فيق ــؤمنني , وش ــىل امل ــه ع ــه وغيظ ــه حنق ــم , يدفع ُخلفه ُ
ــام ,  ــاناالنتق ــى إذا ك ــدهحت ــع جن ــاء م ــط امل ــق : يف وس ــيهم  اهللا أغل  عل

عــىل الــشاطئ لتكــون تــه  وظهــرت جث فــانتهى فرعــون إىل األبــد, البحــر,
 . للعاملنيآية

خيـرج عـن طاغيـة   ظـاملِّ هناية الطغيان واجلربوت, وهـي هنايـة كـلفكانت •
 . ورشيعتهسلطان اهللا تعاىل

       

هلــذه القــصة العظيمــة , التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم يف : أهيــا املــسلمون  •
 :مهها عرب وعظات, من أ: مواضع كثرية 

ة اهللا نافــذة ال يردهــا يشء , فمــن هــذا ال حــذر مــع قــدر, فــإن مــشيئأنــه  •
 الذي يستطيع قتل الطفل موسى ملا أراد اهللا بقاءه ?

ــل • ــاد يف ك ــان والعن ــة الطغي ــالك هناي ــدمار واهل ــذي ِّإن ال ــإن ال  عــرص, ف
ِّأهلك فرعون قادر عىل هالك فراعنة كل  . زمانٌ

  مع الرشك والكفر, أصحاهبا  والعامرة ال تنفع إن التقدم املادي واحلضارة •
 هلا يف ميزان احلق بغري اإليامن, فلم تغن عن فرعون عامرته وال قيمة

 .َّلألهرامات, وتشييده للقصور والدور, حني كفر باهللا وكذب رسله

 صـىل اهللا  الرسـولملقد دأب اليهـود عـىل صـيام يـوم عاشـوراء, فلـام قـد •
 , »نحــن أوىل بموســى مــنهم«: ر بــصيامه وقــال أمــ :املدينــةعليــه وســلم 

ُوهكــذا يتــصل املــسلمون بنبــي اهللا موســى عليــه الــسالم , حييــون ذكــراه 
 .بصيام يوم عاشوراء
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٥–אאא 

َّفقـد قـص , حيتل القصص القـرآين سـاحة كبـرية مـن كتـاب اهللا عـز وجـل •
 .وال السابقنياهللا علينا العديد من أخبار وأح

ــي يف  • ــامين واألخالق ــر اإلي ــن األث ــصص م ــذه الق ــا يف ه ــك إال مل ــا ذل وم
 .السامعني

ــل إىل القــصة وحتب • ــسانية متي ــنفس اإلن ــوم أن ال ــاُّومــن املعل ــا , ه وجتــد فيه
 .نموذج التطبيق للعقيدة واألخالق

, ًوتعتــرب القــصة يف مــنهج الرتبيــة اإلســالمية أســلوبا مــن أســاليب الرتبيــة •
 . الكراموأصحابه صىل اهللا عليه وسلم د تربى عليها النبيفق

ــريم • ــرآن الك ــا الق ــي أورده ــصص الت ــذه الق ــن ه ــسنة  ,وم ــا ال  وذكرهت
 .قصة سيدنا موسى مع اخلرض عليهام السالم: ملطهرةا

, ُيعلمهــمو ًوكــان مبــدأ هــذه القــصة حــني قــام موســى يومــا يعــظ قومــه •
 .رت فيهمَّ وأث ,فوعظهم موعظة بليغة أبكت القوم

هـل تعلـم «: وملا انتهى موسى من موعظته قـام لـه رجـل مـن القـوم فقـال •
ــك ــم من ــال موســى  ?ًأحــدا أعل ــا, » ال:  فق ــردينبغــين وك   موســىَّ أن ي

 فطلـب موسـى, »  عبـدنا اخلـرضبـل «: ى اهللا إليـه فـأوح,  تعـاىل العلم هللا
 .ًوعالمة عىل مكانه,  السبيل إليه

ــع الَّفحــد • ــه جمم ــه, بحــريند اهللا ل ــة موقع ــل عالم ــاة احلــوت: وجع  ,حي
 .وانطالقه يف البحر
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واسـتعان بفتـاه ,  يف ذلـك ُّفعزم موسى عىل ركـوب البحـر وتكبـد املـشاق •
 . الشاقالسفر عىل هذا يوشع بن نون

, وانبعثـت فيـه احليـاة, اضـطرب احلـوت امليـت: فلام بلغا املكان املطلـوب •
ــز  ــروقف ــ, يف البح ــة يف امل ــدثا عالم ًحم ــع ُ ــىل موض ــة ع ــت عالم اء, فكان
 .اخلرض

ــى  • ــزل موس ــى اخلــرض , إىلفن ــىل  املوضــع ليلق ــستلق ع ــإذا باخلــرض م ٍف
 .فسلم عليه وتعارفا, َّصخرة قد تسجى بثوب

هـلْ أَتِبعـك علَـى أَن تعلِّمـِن ِممـا            : فتأدب موسى يف طلب مرافقته •
ر تلِّماعدش. 

فلــام , فــأخرب اخلــرض موســى أنــه ال يــستطيع أن يــصرب عــىل هــذه املرافقــة •
ــر اجل ــَأظه ــاَدَل ــن اشــرتط اخلــرض:  عليه ــن يشء م ــسأله ع ــه أن ال ي  علي

 .غرائب سلوكه, فوافق موسى عىل الرشط

ــى • ــع موس ــب اخلــرض م ــت أول غرائ ــسفينة: َّكان ــرق ال ــد , ُخ ــت وق كان
ــساكني ــا يف البحــر مل ــون عــىل متنه ــد, يعمل ــوا اخلــرض ومو فق ى ســ أكرم

 .بركوهبا دون أجر , ومع ذلك يقوم اخلرض بإتالف بعض أجزائها

ينكـر ينطلـق وإذا بموسـى , ًفإذا باخلرض ينزع لوحـا مـن الـسفينة يفـسدها •
ــه ــل علي ــذا الفع ــذك,  ه ــم ي ــد األولِّث ــذكر موســى ره اخلــرض بالعه  , فيت

 .لخرض , إال أنه يبقى يف نفسه أنه سلوك مشنيويعتذر ل

, ًوأما الغريبة الثانيـة مـن اخلـرض أنـه لقـي غالمـا يف الطريـق فأخـذه فقتلـه •
فـذكره بالعهـد, فاعتـذر لـه , وأخـذ , وسى حتـى أنكـر عليـهفلم حيتمل م
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عىل نفسه العهد بعدم سؤاله مرة أخر. 

ْ القريـة حـني أبـوا أن أما الغريبة الثالثـة فموقـف اخلـرض مـن بخـالء أهـل •
َّ اخلرض هلم جدارا يريد أن ينقضصلحُ يومع ذلك, ُيطعموهم ً. 

ل موسـى أن اقـرتح عـىل اخلـرض أن يأخـذ عـىل إصـالح اجلـدار َّفلم يتحم •
 .فكانت هذه الثالثة سبب الفراق بينهام, ًأجرا

ــة  • ــرية العظيم ــذه احل ــى يف ه ــرتك موس ــن اخلــرض لي ــذه مل يك , ضــمن ه
ــاملواقــف الثال ــة الغريب ــا , ة ث ــي مــن أجله ــان احلكــم الت ــى رشع يف بي ِحت

 .فعل اخلرض ما فعل

ُفأما خرق السفينة فكانـت احلكمـة منـه تـشوهيها حتـى يزهـد فيهـا امللـك  •
,  الــذي ســوف متــر الــسفينة بــساحله , ويف هــذا مــصلحة املغتــصب

 .للمساكني أصحاب السفينة

ــ • ــظ والدي ــه حف ــة من ــت احلكم ــالم فكان ــل الغ ــا قت ــضلهام ُوأم ــن أن ي َّه م
ً الغـالم يـوم طبـع كـافرا, ففـي قتلـه مـصلحة للوالـدين, فقد طبـع, بكفره

 .وحفظ هلام من أذاه

وأما إصالح جدار أهـل القريـة الـبخالء فكانـت احلكمـة منـه حفـظ كنـز  •
ًحلا , صـاكـان  هلـام ٍبخـالء القريـة , كرامـة جلـدط ُّ مـن تـسلغالمني يتيمني

 .مال الغالمني ويف هذا مصلحة واضحة يف حفظ 

وليـست مـن عنـد , ٌ وحـي مـن عنـد اهللاَّبأنـهل اخلـرض أعاملـه هـذه َّثم علـ •
 . وما فَعلْته عن أَمِري , نفسه

 وعنــدها ارتاحــت نفــس موســى , وســكنت إثارتــه , إال أنــه فاتتــه مرافقــة •
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 .اخلرض بعد هذه املواقف الثالثة

ًكـن بـساما وال تكـن «: ن اخلـرض أوىص موسـى عنـد الفـراق فقـالإوقيل  • َّ
ًضـــحاكا ْوال تعـــب عـــىل , ِوال متـــش يف غـــري حاجـــة, ودع اللجاجـــة, َّ

ِوابـك عـىل خطيئتـك يـا ابـن , )ْيعنـي ال تـشمت هبـم(َّاخلطائني خطاياهم 
 .»عمران

       

هـذه القـصص هـو أخـذ احلكمـة مثـل األصل يف إيـراد إن : أهيا املسلمون  •
ـ      لَقَد كَا :َّ , وليست جمرد رسد القـصصوالعربة ِعب ـِصِهمةٌ نَ ِفـي قَصر

 Kوِلي اَأللْباِب أل

 التــي يمكــن استخالصــها مــن هــذه القــصة ومــن احلكــم والتوجيهــات •
 :العظيمة ما ييل 

ــتكل • ــي أن ي ــهَّال ينبغ ــسان يف يشء ال يعلم ــى , م اإلن ــب اهللا موس ــد عات فق
 . أعلم الناسأنـَّهحني نسب إىل نفسه 

ــق هللا • ــم املطل ــاىلالعل ــه,  تع ــضل , ال حيــيط أحــد بعلم ــام يتف ــبحانه وإن  س
 .بكشف بعض العلوماملؤمنني عباده بعض عىل وتعاىل 

ــاس حيــيط بكــل • ــيس أحــد مــن الن ِّل ــومٌ ــه  , العل ــد أن خيفــى علي ــل الب  ب
 .بعضها

وموسـى , كـام أخـذ موسـى عـن اخلـرض, جيوز أخـذ العلـم مـن املفـضول •
 .أفضل منه
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ــشق • ــد مــن احــتامل امل ــمةَّالب ــه ,  يف طلــب العل ــسفر ألجل كــام ســافر , وال
وسـافر جـابر بـن عبـد اهللا إىل عبـد اهللا ,  إىل اخلـرض علـيهام الـسالم موسى

ــيس ا ــن أن ــب ــد همنريض اهللا ع ــهرا حلــديث واح ــافر ًش ــن  , وس ــعيد ب س
ــسي ــسلف ِّامل ــذا ال ــد , وهك ــديث الواح ــب احل ــايل يف طل ــام واللي ب األي

 .الصالح

, فـالعلم ال منتهـى لـه إال املـوت, م االكتفـاءطلب الزيـادة يف العلـم وعـد •
 .ومع هذا سافر إىل اخلرض, ًوموسى مل يكن جاهال 

فقــد اســتعان ,  والرفقــاء الــصاحلنيبــاإلخواناالســتعانة يف األســفار  •
 .يوشع بن نون: موسى بفتاه

,  فــإن إخــراج العلــم مــن أهلــه عــسري; البــد مــن الــصرب عــىل املــشايخ  •
ــ ــا يفــوت العل ــريا م ــة ;ًوكث ــال الرســولم بالعجل ــذا ق ــه  صــىل  هل اهللا علي

ْوددنا أن موسى كان «: وسلم  .» اهللا علينا من خربمهاَّرب فقصصِ
ــ • ــدرت ع ــى وإن ص ــرات حت ــن املنك ــسكوت ع ــصاحلني ال ــسع ال ن ُال ي

الفضالء , وهلذا أنكر موسـى عـىل اخلـرض بعـض أفعالـه التـي يف ظاهرهـا 
 .ال ترىض بمثل هذامنكرة , وهذا واجبه , فرشيعته املوسوية 

 الربانيــة ; ملزيــد قناعــة  يف الوقــوف عــىل احلكــم مــن التــرشيعاتعيالــس •
 .وإيامن هبا ; فإن الوقوف عىل احلكمة يزيد من القناعة باحلكم 

وهلــذا قــال ; يتــرصف يف ملكــه كيــف يــشاء , اهللا صــاحب احلــق املطلــق  •
 . علْته عن أَمِريما فَو : اخلرض
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٦–אאאא 

ًلقد بعث اهللا عز وجـل نبيـه حممـدا • , باهلـد والنـور عليـه وسـلم  صـىل اهللاَّ
, كأحــسن  مَهبــَّاهم وأدَّفربــ, واختــار لــه مــن اجليــل األول أفــضل النــاس 

  .ما يكون, حتى كانوا اجليل الفريد الذي ال مثيل له يف اإلنسانية
ــالة • ــت الرس ــى إذا اكتمل ــر احلــق , حت ــواره: وظه ــه إىل ج ــار اهللا نبي , اخت

 . ريض اهللا عنهفاستخلف الناس أبا بكر

ــه وســلم صــىل هنــج رســول اهللافكــان عــىل  • ــ, اهللا علي ــه احتــى إذا دن ُ أجل
عـىل سـريته مـع شـدة ريض اهللا عنـه فكـان عمـر , أوىص باخلالفة إىل عمـر

 .وقوة يف احلق

ُفلــام أصــيب عمــر جعــل اخلالفــة إىل ســتة نفــر مــن املهــاجرين املبــرشين  •
 بـن عـوف نعـثامن وعـيل وعبـد الـرمح:  َ وبقـيفتنازل منهم ثالثـة, باجلنة

 .ريض اهللا عنهم

 فاستــشار رمحن عــىل أن يتــوىل اختيــار أحــدمها للخالفــة ,فتنــازل عبــد الــ •
 . ثم اختار عثامنمل يطعم فيها النوم ,, الناس ثالثة أيام 

 كانـت األعـوام الـستة األوىل, ًفتوىل عثامن أمـر املـسلمني اثنـي عـرش عامـا •
 . كأفضل ما يكونمنها

 وتوليــة  , اجتهــادات يف توزيــع املــال اهللا عنــه ريضثــم بــدت مــن عــثامن •
أخــر كــان لــه فيهــا اجتهــاد وحــق وأمــور , وقطــع األرايض , املناصــب 

 .كثري , وقد كان لغريه من الصحابة وجهات نظر أخر ختالف عثامن
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ابــن اليهوديــة , اســتغل بعــض املغرضــني وعــىل رأســهم عبــد اهللا بــن ســبأ  •
 .ُلناس , ويثريهم النتقادهِّذ يؤلب عليه اوأخ, هذه الظروف 

ٌأخــذ مجــع مــن الغوغــاء مــن أمــصار خمتلفــة يفــدون عــىل عــثامن جيادلونــه  •
 . معهرغم سوء أدهبم, هم بأحسن الكالم ُّوكان يرد, ويناقشونه

ــه  • ــى إذا أراد اهللا كرامت ــه, حت ــع درجت ــاقمون يف : ورف ــؤالء الن ــارصه ه ح
 .بدئهوهو ثابت عىل م, ومنعوه املاء والطعام , بيته 

ــه  • ــن اجتهادات ــع ع ــاقمني أن يرج ــؤالء الن ــب ه ــت مطال ــع , وكان أو خيل
 صــىل اهللا عليــه ية رســول اهللافــأبى ذلــك ملكانــة وصــ, نفــسه مــن اخلالفــة 

 ., حني أمره أن ال خيلع اخلالفة إذا طلب ذلك املغرضونوسلم 

 صـىل وملا كـان يـوم اجلريمـة الـشنعاء رأ يف تلـك الليلـة يف املنـام رسـول •
ــه وســلم اهللا ــه  علي ــدنا «:  يقــول ل ــا عــثامن أفطــر عن   يومهــا فأصــبح,» ي

 .ًصائام
ــرأ القــرآن  • ــه وهــو صــائم يق ــه بيت ــاقتحم بعــض الفــسقة علي ــذبحوه , ف ف

 .ورضبوا زوجته, وقتلوا معه بعض غلامنه 

مـن كانـت يل عليـه واليـة  «: أن يف النـاس وكان ريض اهللا عنـه قـد أعلـن  •
ًفال يسل سيفا , ال يريـد أن »مـن أغمـد سـيفه فهـو حـر«:  خلدمـهوقـال, » َّ

ٌيسفك دم بسببه ُ. 
 .ًودفن رسا,عىل باب وملا أرادوا دفنه محله أربعة رجال وامرأتان  •

ًحــني قتــل مظلومــا , ًمــا رأت األمــة بعــده خــريا  • حتــى انــتقم اهللا لــه فقتــل ُ
ــس ــة ت ــذه الفتن ــسبب ه ــاب ــد , ًعون ألف ــه , واحــدا بع ــن قتلت ــتقم اهللا م ًوان

 .خراآل
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ُلقد قتل هـذا اخلليفـة الراشـد وإنـه ليقـوم بـالقرآن بكاملـه : أهيا املسلمون  •
 .يف ركعة واحدة عند املقام

وكـان مـن , ومل تكـن ألحـد مـن خلـق اهللا قـط,  نبـي بنتـيوقد مجع اهللا له  •
ُوكـان أول مهـاجر بأهلـه إىل ,   صـىل اهللا عليـه وسـلم أشبه النـاس بـالنبي

 .احلبشة ثم املدينة

 صـىل وكـان الرسـول, ًقابـل أحـدا بـسوءُال ي,ًوكان من أشد النـاس حيـاء  •
أال أســتحي مــن رجــل تــستحي « : ويقــول يــستحي منــهاهللا عليــه وســلم 

 .»منه املالئكة
ــر املــسلمني صــدقة • ــه مــن أكث , جهــز جــيش العــرسة: وكــان ريض اهللا عن

 قــال , وأشــياء كثــرية , حتــى واشــرت بئــر رومــة , وأنفــق عــىل املــسلمني
 .»اللهم ارض عن عثامن«: عليه وسلماهللا  صىل الرسول

مــا يــرض عــثامن مــا عمــل «: اهللا عليــه وســلم صــىل وكــان يقــول الرســول •
 .حني جهز جيش العرسة, وذلك  »بعد اليوم

ــ • ــايع عن ــه وســلم  الرســولهوب ــه مل بيعــة الرضــوان صــىل اهللا علي  رغــم أن
ني رغــم يمــن البــدرواعتــربه , ًحيــرضها ; فقــد كــان مبعوثــا إىل أهــل مكــة 

ِّ; ألنه كان يمرضأنه مل يشارك فيها   .  صىل اهللا عليه وسلم  بنت النبيُ

 .وكان يوم قتل أفضل إنسان يسري عىل األرض •

ــ • ــه عام ــن خالفت ــاء زم ــان الرخ ــتُف, َّواخلــريات دارة, ًا َّوك ــدهتح   يف عه
ــرية ــصار كث ــر, أم ــه البح ــسلمون يف زمن ــب امل ــىل , ورك ــاس ع ومجــع الن

 .احدمصحف و
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 للخطبـة عنـد  عـىل املنـرب إذا جلـس,وكانت فيه رمحة وشـفقة عـىل النـاس •
 .اآلذان يسأل الناس عن حاهلم وأخبارهم ومرضاهم

 ;يقــتص للنــاس مــن نفــسه, وكــان ريض اهللا عنــه شــديد اخلــوف مــن ربــه •
ُإين كنــت عركــت أ «: فقــال لــهمملــوك فقــد كــان لــه عبــد   َّ فــاقتص ,ذنــكُ

, اص يف الـدنيا ــــُأشـدد يـا حبـذا قـص: ال عـثامنفأخذ بأذنه ثـم قـ, مني 
 .»ال قصاص يف اآلخرة

ً إذا وقـف عـىل القـرب يبكـي بكـاء اليـوم اآلخـروكان من شـدة خوفـه مـن  •
لـو كنـت بـني اجلنـة والنـار ال أدري إىل أيـتهام يـؤمر «: وكان يقول, ًشديدا

 .»ًيب الخرتت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إىل أيتهام أصري
ــن عفــان : ا املــسلمون أهيــ • ــههــذا هــو عــثامن ب حــسنة مــن ,  ريض اهللا عن

ــر ــسنات أيب بك ــه ح ــىل يدي ــلم ع ــد أس ــه , فق ــذ يف,  ريض اهللا عن  وتتلم
 .عينهعىل , حني تربى  صىل اهللا عليه وسلم مدرسة حممد

ريض اهللا لقـد بلـغ هـذا اخلليفـة الراشـد عـثامن بـن عفـان : أهيا املـسلمون  •
فقـد كـان إذا قـام مـن الليـل يتـوىل , والتواضـعأعـىل درجـات الزهـد  عنه
: فيقـول, ظت بعـض خـدمك ـ لـو أيقـ: فقيـل لـه, سهــــوءه بنفـــــوض

 .»الليل هلم يسرتحيون فيه, ال «
يقــوم , ٍرأيــت عــثامن يقيــل يف املــسجد وهــو يومئــذ خليفــة «: قــال احلــسن •

 .»وأثر احلىص يف جنبه
ــضا • ــول أي ــ«: ًويق ــائام يف امل ــثامن ن ــت ع ــه ًرأي ــت رأس , سجد ورداؤه حت

ــه  ــه , فيجــيء الرجــل فــيجلس إلي ــه , ثــم جيــيء الرجــل فــيجلس إلي كأن
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 .َّ, أي ال يتميز عن الناس يف يشء»أحدهم
 ,ًرأيـت عـثامن نـائام يف املـسجد يف ملحفـة لـيس حولـه أحـد«: ًوقال أيـضا •

 .»وهو أمري املؤمنني
 وهـو يومئـذ رأيـت عـثامن يـوم اجلمعـة خيطـب«: وقال عبد اهللا بـن شـداد •

 .»وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم أو مخسة دراهم, أمري املؤمنني 
ثــم يــدخل بيتــه , وكــان ريض اهللا عنــه يطعــم النــاس طعــام اإلمــارة اجليــد •

 .فيأكل اخلل والزيت

ــسلمون  • ــا امل ــل: أهي ــة يقت ــذا اخلليف ــل ه ــاءت َّ ولكن ?ُأمث ــة إذا ج ــا الفتن ه
, نعـوذ بـاهللا مـن الفـتن ع احلـق عـن سـام ت آذاهنـمَّوأصـم, أعمت أهلها 
 .وما بطن, ما ظهر منها 
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٧–א 

ْقــسم العلــامء الــوحي مــن عنــد اهللا إىل وح • ُوحــي يــ: ْيــنيَّ  و القــرآنتىل وهــٌ
ُووحي ال ي, الكريم   . املطهرةتىل وهو السنة النبويةٌ

وال تلتـبس ,  فـال خيـتلط بغـريه, وقد وعـد املـوىل عـز وجـل بحفـظ كتابـه •
ِإنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر وِإنـا لَـه           : هــمـل بعـضُوال هي, سنة لبه األ

 . لَحاِفظُونَ

مــة بحفظهــا ليناهلــا فــضل حفــظ َّوأمــا الــسنة املطهــرة فقــد كلــف اهللا األ •
 , مـن رجـال احلـديث والـرشاح, والنقـاد,  فكان يف األمـة احلفـاظالدين ,
 .النبوي

ِّوقد قـيض اهللا تعـاىل رجـاال مـن كـل • ً ,  جيـل حلفـظ الـسنة ونقلهـا بأمانـة َّ
 .يلمن جيل إىل ج

 صــىل اهللا وقــد كــان اجليــل األول مــن احلفــاظ مــن أصــحاب رســول اهللا •
, ابـن عمـر: مـن أمثـال, هم األسـاس يف حفـظ الـسنة ونقلهـاعليه وسلم 
 .ة , ريض اهللا عنهموعائش, وابن مسعود, وابن عباس

 .ها بأمانة ملن بعدهمْوَّوأد,  وأتقنوا حفظها  ,فقد حفظوها •

ــول اهللا • ــحاب رس ــاوت أص ــد تف ــلم وق ــه وس ــىل اهللا علي ــم  ص يف حفظه
ًبينـاًللسنة تفاوتا   نهم أصـحاب األلـوفمـف, فمـنهم املكثـر ومـنهم املقـل, ِّ

ــات  ــرشات, و املئ ــنهم أصــحاب الع ــاد,  وم ــاوتون ,  واآلح ــذا يتف وهك
ـــصحبة ـــظ, بحـــسب ال ـــة احلف ـــر, ودرج ـــول العم ـــراءة يف , وط واجل
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 . بمحفوظاهتم التحديث

ِّه مــن علــامء اإلســالم أن ســيد احلفــاظ يف ُ مــن يعتــد بقولــُّوقــد اتفــق كــل •
 .عبد الرمحن بن صخر الدويس ريض اهللا عنه, هريرةزمنه هو أبو 

قبــل , زمــن فــتح خيــرب  صــىل اهللا عليــه وســلم فقــد قــدم عــىل رســول اهللا •
ك ومــع ذلــ, بــثالث أو أربــع ســنني صــىل اهللا عليــه وســلم وفــاة الرســول

 أكثـــر مـــن غـــريه , رو آالف وثالثامئـــة  مخـــسةأكثـــر مـــن فقـــد رو 
 .حديث

 صــىل اهللا عليــه رغــم قــرص مــدة مالزمتــه للرســول, وســبب تفوقــه هــذا  •
 :رجع إىل أسباب منهايوسلم 

ــة الرســول • ــشديد عــىل مالزم ــه وســلم حرصــه ال ــع  صــىل اهللا علي يف مجي
عــىل  صــىل اهللا عليــه وســلم تبعــت الرســول«: حتــى إنــه يقــول, األحــوال

, وال أوالد,  لــه  فــال زوجــة جوعــه ,ُّ يعنــي بقــدر مــا يــسد,»شــبع بطنــي
 .وال مال عنده

فقـد دعـا لـه فكـان , ظـــلـه باحلف صـىل اهللا عليـه وسـلم وة الرسـولــدع •
 .ًال ينسى شيئا سمعه

حتـى إنـه , غـه للحفـظُّوتفر, وسالمة ذهنـه مـن امللهيـات, ة مالحظتهَّشد •
 .كان يراجع احلديث كام يراجع أحدنا القرآن

  الرســولفقــد أخــذ عــنهم مــا فاتــه مــن أخبــار, حابة إدراكــه لكبــار الــص •
 .من أول البعثةصىل اهللا عليه وسلم 

ــول • ــئلته للرس ــرة أس ــلم كث ــه وس ــسائل صــىل اهللا علي ــم يف م ــل ,  العل مث
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يارســول «: اهللا عليــه وســلم صــىل فقــد قــال للرســول, حــديث الــشفاعة
رة ت يـا أبـا هريــــلقـد ظنن: ? قـال كــعد النـاس بـشفاعتــــاهللا من أس

َال يــسألني عــن هــذا احلــديث أحــد أول َّ ملــا رأيــت مــن حرصــك ,   منــكٌ
 .»عىل احلديث

 صـىل اهللا عليـه ًومن أسـباب تفوقـه أيـضا طـول بقائـه بعـد وفـاة الرسـول •
 .ِّوحيدثهمم الناس ِّيعل, ًسبعا وأربعني سنة بعده فقد عاش , وسلم 

 إتقانـــه  ملـــا يعلـــم مـــنديث بمحفوظاتـــه ;َّالتحـــإىل جانـــب جرأتـــه يف  •
 .ًفقد كان بعض الصحابة يتورع يف احلديث خوفا من اخلطأ, وحفظه

فقـد : اهللا عليـه وسـلم صـىل ومما يدل عىل شـدة إتقانـه ملـا ينـسبه للرسـول •
ووضــع ,وســأله عــن أحاديــث فــأخربه , دعــاه مــروان بــن احلكــم مــرة 

وسـأله َّمـرة أخـر وبعـد سـنة دعـاه ًا يكتـب كالمـه , خلف جملسه غالمـ
 .رييفجاء جوابه كام هو دون حتريف أو تغ, سئلة نفس األ

ُّوقد كان ريض اهللا عنه من أشـد النـاس فقـرا, فقـد كـان مـن أهـل الـص • ة َّفً
 ,ًكنـت يف سـبعني رجـال مـن أصـحاب الـصفة«: قال عـن نفـسه, الفقراء 

 .»قد ربطوها يف أعناقهم, إال بردة أو كساء ,  رجل عليه رداء منهمما 
مــن ًثــم ال جيــد طعامــا يفطــر عليــه, وكــان , نــه يــصوم وكــان ريض اهللا ع •

يف  بعــض الــصحابة عث مــَّيتحــدكــان وإنــام , ًة نفــسه ال يطلــب أحــدا َّعــز
 لـه ودعـاه للطعـام ذهـب معـه, وإذا مل فـإن فطـنموضوعات من العلـم , 

 .يفطن له مل خيربه عن حاجته
 ريضنـزل بـه مـن اجلـوع يـرصع بـني بيـت عائـشة ية مـا َّوقد كان من شـد •
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ــ ــول صــىل ااهللا عنه ــرب الرس ــأيت الومن ــلم, في ــه وس ــه غ اهللا علي ــب يظن ري
 عـــىل رقبتـــه ليـــسكن  ويـــضع رجلـــه,, فـــيجلس عـــىل صـــدرهًاجمنونـــ

 .ُاضطرابه, كام يفعل باملهووسني
ــول • ــره يق ــن مواقــف فق ــرة, «:  عــن موقــف م ــت يل مخــس عــرشة مت كان

  .»ًرت بخمس, وأبقيت مخسا لفطريَّفأفطرت عىل مخس وتسح
وقـد ,   صـىل اهللا عليـه وسـلمة للرسـولـَّب مرة مع بعـض أهـل الـصفذه •

 رجـل مـنهم َّكـل صـىل اهللا عليـه وسـلم فـأعطى الرسـول, م اجلوع هأهنك
 فــسأله الرســول, , إال أبــو هريــرة أكــل متـرة وأبقــى متــرة  واــــمتـرتني فأكل

, وكـان عظـيم »  أبقيتهـا ألمـي« : فقـال عـن ذلـك ,صىل اهللا عليه وسـلم 
 .هباِّالرب 

ــع  • ــديد التواض ــه ش ــان ريض اهللا عن ــق, وك ــصبيان يف الطري ــداعب ال  ,ي
ــة  ــن احلكــم املدين ــروان ب ــد واله م ــاس, وق فكــان حيمــل , ويالطــف الن

ـــشأ«: وكـــان يقـــول,   لألمـــريفـــسحواااحلطـــب ويقـــول  ـــتن , ًام ي يت
ــسكينا  ــاجرت م ــت أجــريا , ًوه ــزوانًوكن ــة غ ــي ومحــل البن ــام بطن  بطع

ــ ــم إذا ركب ــدو هب ــدمي, أح ــوا, واق ــب إذا نزل ــذي , وأحتط ــد هللا ال فاحلم
 .»ًوجعل أبا هريرة إماما, ًجعل الدين قواما

ــذكر • ــادة وال ــري العب ــان كث ــادة , وك ــه العب ــه وخادمت ــو وزوجت ــم ه يتقاس
 . عقدة يسبح بهألفاوكان له حبل فيه , وال الليلَط

ــة ال حتــسن شــيئا • ــة زنجي ــة مملوك ــه خادم ــه أن ل ــان مــن ورع ــع ,  ًوك فرف
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, ك بـهلـوال القـصاص ألغـشي: «مـرة ليـرضهبا فلـم يفعـل وقـال  سوطال
 , يعنــي أعتقهــا »ذهبــي فأنــت هللا,   يــوفيني ثمنــكممــنولكــن ســأبيعك 

 .لوجه اهللا تعاىل 
       

ــدعوكــان ريض • ــا ي ــريا م ــه كث ــستني«: ً اهللا عن ــدركني ســنة ال  ,»اللهــم ال ت
 , يــدعو لــه عنــد موتــهة ريض اهللا عنــه دخــل عليــه أبــو ســلم,فــامت قبلهــا

 عــىل  يوشــك أن يــأيتةســلمأبــا يــا : ثــم قــال , اللهــم ال ترجعهــا «: فقــال
 .» إىل أحدهم من الذهب األمحرَّالناس زمان يكون املوت أحب

:  قــال ? مــا يبكيــك: فقيــل , وت بكــى ــــبامل هــــ عنريض اهللاوملــا شــعر  •
 .»َّوقلة زادي, ولكن عىل بعد سفري , ما أبكي عىل دنياكم هذه«

 .أحلقنا به يف الصاحلنيواللهم ارحم أبا هريرة , وارض عنه ,  •
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٨–אאאא 

ًمهـاجرا مـن مكـة مـع املدينـة  صـىل اهللا عليـه وسـلم ملا وصـل رسـول اهللا •
ــاحبه ــه ص ــر ريض اهللا عن ــشة: أيب بك ــامء وعائ ــر أس ــم آل أيب بك ــق هب   حل

 .ريض اهللا عنهام
ــىل و • ــامال ع ــت ح ــك الوق ــامء يف ذل ــت أس ــضعًوكان ــك أن ت ــام أن , ش ف

 .وصلت املدينة حتى وضعت ما يف بطنها

; لكونــه أول  وفرحــوا بــه  املــسلمون لوالدتــهَّفكــرب, فــإذا بــاملولود غــالم •
 .ُوقد زعم اليهود أنه لن يولد هلم,  يف املدينة مولود للمهاجرين

ــامء • ــه أس ــت ب ــافأت ــول اهللا ريض اهللا عنه ــلم صــىل  إىل رس ــه وس  ,اهللا علي
ــ, حجــرهفأخــذه يف  ــرةـَّوحن ــق , كه بتم ــه ري فكــان أول يشء دخــل جوف
 .ه عبد اهللاَّوسام,  صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا

ــر • ــزبريع ترع ــده ال ــف وال ــه أســامء, يف كن ــروجــده أيب, وأم ــه ,  بك وجدت
َّ جانــب , وحفــه التفــوق ِّفجمــع املجــد مــن كــل, وخالتــه عائــشة, صــفية

 .من كل مكان

 .ليبايعه صىل اهللا عليه وسلم رسولبوه للملا بلغ السابعة أتى به أ •

فـأمره ,  حـرض حجامتـهَّأنـه صـىل اهللا عليـه وسـلم من لطائفه مع الرسـول •
, فلـام خـىل بـه رشبـه, أن يأخذ دم احلجامة ويـضعه يف مكـان ال يـراه أحـد

 ٌوويـل,  لـك مـن النـاس ٌويـل: فقـال, رشبتـه  «: فقـال , ثم جـاء فـسأله 
 .» للناس منك
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ة فيـه إنـام كـان مـن رشبـه ذلـك الـدم , ن فرط القوة والـشجاعإ وهلذا يقال •
 .فالقى من الناس ما القى , والقى الناس منه ما القوا

ــاس • ــن أشــجع الن ــه م ــان ريض اهللا عن ــد ك ــل , وق ــى قي ــارس إ: حت ــه ف ن
 .ٍقريش يف زمانه

 ,أجلـسه عـىل فـرس, وقد شهد الريموك مع والـده وهـو ابـن عـرش سـنني •
 .للجهادذلك بُّده ُيع, وأوكل به رجل

يف هــذا اجلــو اإلســالمي املفعــم بــالعلم ريض اهللا عنــه نــشأ عبــد اهللا  •
 . ذلك بالنصيب األوفرِّ فأخذ من كل ,واجلهاد والعبادة والبالغة

: كـان عبـد اهللا بـن الـزبري ال ينـازع يف ثالثـة«: حتى قال عـثامن بـن طلحـة •
 .»شجاعة وعبادة وبالغة

ُّيا قــطِّمــا رأيــت مــصل«: عنــه عمــرو بــن دينــار فقــد قــال  ,فأمــا عبادتــه • ً 
 .»أحسن صالة من عبد اهللا بن الزبري

, يعنـي مـن » كان ابن الـزبري إذا قـام إىل الـصالة كأنـه عـود «: وقال جماهد •
 .َّشدة اخلشوع

 بـابن الـزبري وهـو خلـف املقـام يـصيل كأنـه ُّكنت أمر «: وقال ثابت البناين •
 .» خشبة منصوبة ال تتحرك

 البقــرة وآل عمــران: وربــام ركــع الركعــة فيطيــل فيهــا حتــى يقــرأ القــارئ •
 . يرفع رأسهبعد ملوهو , والنساء واملائدة

ًمــا رأيــت أحــدا أعظــم ســجدة بــني عينيــه مــن ابــن «: قــال أبــو إســحاق •
 .»الزبري
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ٌمـا كــان بــاب مــن «: ها حتــى قــال جماهــدَّوكـان يــأيت مــن العبــادات أشـد •
ُ إال تكلفه ابن الزبريُالعبادة يعجز عنه الناس َ َّ«. 

 فطـافوارتفـع , ُفأحـاط بالكعبـة املـاء , ٌة دخـل سـيل احلـرم َّحتى إنه مـر •
 .وكان يواصل الصيام إىل أكثر من ثالثة أيام, سباحة  ريض اهللا عنه

فقــد : وكــان ريض اهللا عنــه إذا دخــل يف صــالته ال يبــايل مــا يكــون حولــه •
 . يضطربومل,  م يتحركُرمي باملنجنيق وهو يصيل فل

فـصاح أهـل البيـت ,  مـن اجلـدار ٌةَّة يـصيل يف بيتـه فـسقطت حيـَّوكان مر •
ً حيدث شيئاملوهو يف مصاله , حتى قتلوها  ُ. 

 واحـد مـنهم َّم كـلِّيكلـ, فقـد كـان لـه مائـة غـالم : ُوأما فصاحته وعقلـه •
 .تهبلغ

ــثامن • ــن ع ــصار زم ــصاحف لألم ــة امل ــن شــارك يف كتاب ــان مم  ريض اهللا وك
 .ر فيهمَّ وأث,إذا خطب أبكى الناس, ًمؤثرا ًا ـتـِّصيوكان , عنه

ــا شــجاعته • ــه , وأم ــلُ يملفإن ــه مثي ــه يف زمن ــرف ل ــريش, ع ــارس ق ــو ف  فه
 .األول

, ً كـان سـببا يف نـرص املـسلمني يف إحـد معـارك أفريقيـاَّأنـهومن بطولتـه  •
ْ بقيادة جرجريً كبرياًفقد واجه املسلمون جيشا ُ. 

ْ خطــة لقتــل جــرجريوضــع عبــد اهللا • وانتــدب ثالثــني مــن اجلنــد حلاميــة , ُ
فــاخرتق جــيش األعــداء إىل , هم َّيف املقدمــة كأنــه الــسثــم انطلــق , ظهــره 

 .ة صفوفهمهناي

ْوصــل إىل جــرجري •  فــاهنزم مــن كــان , وقتلــه وانتــزغ رأســه, خلــف اجلنــدُ
 .معه
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به فجلـس  أصـحاُّ عنـه كـلَّختـىل, وملا حارصه احلجاج يف مكة زمـن الفتنـة •
 . من أصحابه أحده معَهم وحده سبعة أشهر حتى ما بقيُيقاتل

 ,وحــدهيقــاتلهم يخــرج ف, وكــان اجلنــد يــدخلون عليــه مخــسامئة مخــسامئة  •
 هـذه القـوة مـن الـدم الـذي ولعـل,  وهـم يفـرون منـه, خلفهـمُثم يرسع 

 .اهللا عليه وسلم صىل  من حجامة رسول اهللارشبه

 ,دهــــرم وحــــيل عنــد احلــ لقــد رأيتــه يــص واهللا« : مــــحتــى قــال أحده •
 .»ال يستطيع أن يقرب منه أحد

ضــته عــىل القتــال والثبــات إذا َّ فحر,ِهِّوملــا كــان يــوم وفاتــه دخــل عــىل أمــ •
وهـي , لته وكفنتـهَّ ثـم أتتـه وغـس,ُ فقتـل يومهـا وصـلب, كان عـىل احلـق

 .ًوال تظهر حزنا, َّا كانت تتجلدهنأإال ,  عليهًتتقطع أملا

, اهللا عليـه وسـلم صـىل واري رسـول اهللاحـ ابـن ,هذا عبـد اهللا بـن الـزبري •
 .ذهب بسبب فتنة, ريض اهللا عنه وأرضاه, أول مولود يف اإلسالم

        

: فيـه حـني قـال لـه  صـىل اهللا عليـه وسـلم ة رسـول اهللاوءبـلقد صـدقت ن •
ًســهال ًشخــصا فلــم يكــن , » لــك مــن النــاسٌ وويــل, للنــاس منــكٌويــل«

ًبل كان عبئا كبريا,  أن ينتهوا ويتخلصوا منهألهل الشام واحلجاج ً. 

واهللا ال أبــايل إذا وجــدت ثالثامئــة يــصربون «:  يقــول ريض اهللا عنــهوكــان •
 .»هل األرض أَّعيلصربي لو أجلب 

َّ إيل مــن رضبــة ســوط يف ُّ أحــبٍواهللا لــرضبة بــسيف يف عــز«: وكــان يقــول •
 .»كذل
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  فقـال عبـد اهللا بـن عمـر, وا احلـرم بـالتكبريُّ أعداؤه ورجـَّتل كربُوهلذا ملا ق •
 .» لقد كرب املسلمون عند والدته أكثر من هذا«:ريض اهللا عنهام

 هَّ وخـذ لـه حقـ,جـده وخالتـهرض عن عبـد اهللا وعـن أمـه وأبيـه وااللهم  •
 .  يوم يلقاكمن أعدائه 

•    قُِل ماللَّه ِض فَاِطراَألراِت واومالس  ـاِلمـبِ  عيةِ  الْغادهالـشو  أَنـت 
كُمحت نيِفي ب اِدكا ِعبوا مِلفُونَ ِفيِه كَانتخي. 
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٩–אא 

ــساين أن أعظــم مدرســة خرجــت الرجــال هــي  • ــاريخ اإلن ــت الت ــد أثب َّلق
ٍهم مـن أحـد إال هـو نجـم مـن فـام مـن, اهللا عليه وسـلم  صىلمدرسة حممد

 .والعملُالنجوم , يقتد به يف العلم 
ًمجعـا هـائال مـن عظـامء    صـىل اهللا عليـه وسـلم َّلقد خرجت مدرسة حممـد • ً

َّ لقــد خرجــت العابــد ممــن ال مثيــل هلــم , , وســادات البــرشية, اإلنــسانية
ــن عمــرو ــد اهللا ب ــال عب ــتقن مــن وخرجــت ا, املخبــت مــن أمث حلــافظ امل

, وخرجـــت الـــسيايس املحنـــك مـــن أمثـــال عمـــر, أمثـــال أيب هريـــرة
وخرجـت املجاهـد البطـل مـن , ِّوخرجت القايض العـدل مـن أمثـال عـيل

إن هـذه الـنامذج املتفوقـة  ريض اهللا عـنهم أمجعـني , أمثال الـرباء بـن مالـك
 .خرج بغري هذا الدين العظيمما كانت لت

 ,التــي مجعــت املجــد مــن أطرافــه,  املتفوقــة ةمــن هــذه الــنامذج اإلنــساني •
ــه  ــن جوانب ــامل م ــسب : والك ــم, رشف الن ــل, ورشف العل : ورشف العم

ــم رســول اهللا ــن ع ــد اهللا اب ــلم عب ــه وس ــد  صــىل اهللا علي ــن عب ــاس ب العب
 .البحر ريض اهللا عنه, املطلب

, ولــد يف شــعب بنــي هاشــم زمــن احلــصار قبــل اهلجــرة بــثالث ســنوات •
ــضعف ــن املست ــان م ــة وك ــذرهم اهللا , ني بمك ــن ع ــاجر , مم ــم هي ــام فل , وإن

 . بعد الفتحانتقل إىل املدينة 

ــتح  • ــة بعــد الف ــام وصــل املدين ــر: فل ــة الرســولَّق ــه ر مالزم  صــىل اهللا علي
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َفالزمـه ثالثـني شـهرا حتـى تـويف ,  فقـد فاتـه الكثـري لالقتداء بـه ,وسلم  ِّ ُ ً
 .عليه السالم

اهللا عليــه عنــد خالتــه ميمونــة  صــىل ًفكــان كثــريا مــا يبيــت مــع رســول اهللا •
  للرســولُّعــدُوي, اهللا عليــه وســلم صــىل زوجــة رســول اهللاريض اهللا عنهــا 

ــلَ وصــىل اهللا عليــه وســلم  , وربــام راقبــه طــوال الليــل,  ضــوءه مــن اللي
 . يصيل يف الليل وربام قام معه

حتـى قـام  صـىل اهللا عليـه وسـلم ويف ليلة من الليايل أخذ يراقـب الرسـول •
فقـال , َّفقدمـه فـأبى,  عنـه ًارِّ متـأخَّثـم صـف, فقام وعمل مثلـه , توضأ و

ُّيـا رسـول اهللا أنـت أجـل يف :  قـال ?مـا منعـك أن تكـون وازيـت يب«: له 
 : اهللا عليــه وســلم صــىل فقــال الرســول,  مــن أن أوازي بــكُّوأعــز, عينــي

 .»اللهم آته احلكمة
 ضـوءهَوعليـه وسـلم  صـىل اهللا ووضـع للرسـول, وبات مرة عنـد خالتـه  •

مــن وضــع هــذا?  «:  صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال الرســول, مــن الليــل 
 .»ِّوفقهه يف الدين, اللهم علمه التأويل : فقال , عبد اهللا: قالوا

ُّوكثريا ما كـان يـضمه الرسـول • : إىل صـدره ويقـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ً
 .» رش منهناو, اللهم بارك فيه  «: ويقول, » اللهم علمه احلكمة«

أزمـة علميـة حـني ريض اهللا عـنهام واجـه ابـن عبـاس لقـد : أهيا املسلمون  •
ــويف رســول اهللا ــلم ت ــه وس ــني ,  صــىل اهللا علي ــه ســو ثالث ــو مل يرافق فه

 .وقد فاته كثري من العلم, ًشهرا

فعــرض عــىل أحــد زمالئــه مــن األنــصار أن جيمعــا العلــم مــن أصــحاب  •



–٤٦٧– 
 

وانطلـق ابـن عبـاس يطلـب ,  اآلخـرفـأبى, اهللا عليـه وسـلم صىل الرسول
 . صىل اهللا عليه وسلم  عىل يد أصحاب النبيالعلم

ًفـإن كـان نـائام جلـس ,  وكان مـن أسـلوبه أنـه يـأيت الـصحايب بكـل أدب •
ً ريض اهللا عنـه معلـال فعلـه يقـول, حتى خيـرج إليـه, هـــــــعىل باب : هـذا ِّ

 .» ستطيب بذلك قلبهأل «
اهللا  صــىل ًنــا حتــى مجــع علــم أصــحاب النبــيزال عــىل هــذه احلــال زمفــام •

صـاحبه  هفلـام رأويـسألونه , وأخـذ النـاس جيتمعـون حولـه , عليه وسـلم
 .» هذا الفتى أعقل مني «:  قال يف العلم طَّالذي فر

إن  «: هم يقـولــــوكان ريض اهللا عنـه مـن شـدة حرصـه عـىل العلـم والف •
ــر الواحــد ــني مــن أصــحاب ال: كنــت ألســأل يف األم ــيثالث اهللا  صــىل نب

 .َّكله قدر استطاعتهالعلم  , يعني أنه كان يستوعب »عليه وسلم
 وذلـك حـني ,  تفوق يف جوانـب مـن العلـم عـىل كبـار الـصحابةومن هنا •

,  يدنيـه ريض اهللا عنـه وهلـذا كـان عمـر بـن اخلطـابَاستوعب ما عندهم ;
 .ُويدخله مع كبار الصحابة يف جملسه اخلاص

ُعـىل عمـر يف كونـه يـدين ابـن عبـاس دون غـريه مـن  وملا استنكر بعـضهم •
َ بني هلـم فـضله وعلمـه:أبناء الصحابة  ِّوكثـريا مـا كـان يـشج, َّ عه ويدفعـه ً

 . والبيانللكالم

ــاس  • ــا رأ العب ــه ومل ــرريض اهللا عن ــد عم ــده عن ــة ول ــهمكان   ريض اهللا عن
َّال تفـشني : ًفـاحفظ عنـي ثالثـا ,يـا بنـي إن عمـر يـدنيك  « :نصحه وقـال ُ

ــه رسا ــده أحــدا, ًل ــابن عن ًوال تغت ــذب, َّ َّوال جيــربن عليــك ك ــال أحــد ,»ًاِّ  ق
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ــاس  ــن عب ــابعني الب ــألف «: الت ــدة ب ــذه الواح ــال , ه ــرشة : فق ــل بع ب
 .»آالف

 ,يف غايـة اخلـشية هللا تعـاىلوالعلـم واملكانـة  هـذا الفـضل ِّوقد كان مع كـل •
 ,املدينـةصـحبت ابـن عبـاس مـن مكـة إىل «: حتى قال ابن أيب مليكـة عنـه

ــني ــصيل ركعت ــان ي ــل, فك ــطر اللي ــام ش ــزل ق ــإذا ن ــرآن , ف ــل الق ُويرت ُ
ًحرفاحرفا  .» ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب, ً

ــو رجــاء • ــه أب ــل  «: ويقــول عن ــه مث ــاس وأســفل مــن عيني ــن عب رأيــت اب
 .» الرشاك البايل من البكاء

ًمــا رأيــت أحــدا أشــد تعظــيام حلرمــات  «: وقــال طــاووس بــن كيــسان • َّ اهللا ً
ًســكن الطــائف خوفــا مــن اخلطــأ يف نــه إقيــل وهلــذا , » مــن ابــن عبــاس

 .مكة
 .» ًما رأيت يف جملس ابن عباس باطال قط «: وقال القاسم بن حممد •
لــه لــسان ســؤول وقلــب , ذلــك فتــى الكهــول «: ويكفــي قــول عمــر فيــه •

 .» عقول
,  ًا طريقـ ال يعـرف البخـل إليـهًكـريام,  حـسن املظهـر :  هـذا ِّوكان مع كل •

ومـع هـذا مل , ً وكـان متوسـعا يف أمـر الـدنيا,كثري الطعام والفواكـه يف بيتـه
 .شغله عن اآلخرةت

 فبحثـوا عنـه , ًن طـائرا جـاء حتـى دخـل يف نعـشه واختفـىإملا تـويف قيـل  •
: ُ فـإذا بقـول اهللا تعـاىل يـسمع عـىل شـفري القـرب دوه ,ـــه فلم جيــيف أكفان
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  ُةِئنطْمالْم فْسا النهتا أَيةً* يِضيرةً ماِضيِك ربِجِعي ِإلَى رار . 

        

ــس • ــا امل ــس: لمون ــأهي ــد امل ــم الفوائ ــن أعظ ــن سـإن م ـــتفادة م ــذا ـ رية ه
ْاحلرب ما ييل َ : 

 .األدب مع أهل العلم وتوقريهم , ومعرفة مكانتهم ومقامهم •

 .قيام عىل أمورهم , لتفريغهم ملا هو أهم وأجلوال, خدمة أهل العلم  •

 . العلم , فالعلم حيصل بالتعلم واملثابرة عدم االلتفات للمثبطة عن •

ـــامل ال يعطـــي علمـــه   • ـــإن الع ـــامء لألخـــذ عـــنهم , ف ــــع للعل ُالتواضـ
 .للمتكربين , وإنام يبذله للراغبني املتواضعني

ــي   • ــنهام ال يكتف ــاس ريض اهللا ع ــن عب ــان اب ــد ك ــة , فق ــع يف املعرف التوس
ــس ــل ي ــدة , ب ــسألة الواح ــصحابة يف امل ــن ال ــد م ــسؤال واح ــع ب أل اجلمي

 .ليستوعب العلم

مــاذا أخــذ طــالب العلــم يف هــذا الزمــان مــن ســرية هــذا : أهيــا اإلخــوة  •
 ? الصحايب

 ,ليكونــوا قــدوة صــاحلة للناشــئة, نحــن يف حاجــة ملراجعــة ســري عظامئنــا  •
 .ًممن ال ترفع األمة هبم رأسا, ًبدال من إبراز الساقطني واهلالكني
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١٠–א 

ــساين  • ــاريخ اإلن ــىل الت ــرت ع ــرأة م ــم , ام ــن العل ــاريخ م ــا الت ــجل هل َّس
ِّواملكانة والدعوة ما مل يسج  . المرأة أخر عرب التاريخهلُ

 صــىل حبيبــة رســول اهللا,  يض اهللا عنهــارعائــشة أم املــؤمنني الــسيدة إهنــا  •
ــه وســلم ــه, اهللا علي ــةَّ املوف , َّاملــربأة مــن فــوق ســبع ســاموات, وحمبوبت , ق

 صـىل اهللا عليـه وسـلم خليفـة رسـول اهللا, الصديقة بنت الـصديق األكـرب 
أيب بكر عبد اهللا بـن أيب قحافـة عـثامن بـن عـامر بـن عمـرو بـن كعـب بـن 

 .تيمية املكية النبويةسعد بن تيم بن مرة القرشية ال

, ُّوأمهــا حوريــة مــن حوريــات اجلنــة, أبوهــا خــري خلــق اهللا بعــد األنبيــاء •
 .دت بعد البعثة فال تعرف اجلاهلية, وإنام نشأت يف اإلسالم ُول

بعــد وفــاة خدجيــة ريض اهللا  صــىل اهللا عليــه وســلم عقــد عليهــا الرســول •
نــة وعمرهــا ودخــل هبــا يف املدي, بمكــة وهــي بنــت ســت ســنوات  عنهــا

 .مى واألرجوحةُّوكانت تلهو بالد,  تسع سنوات

اهللا عليـه  صـىل أهنـا البكـر الوحيـدة التـي تزوجهـا الرسـول: من فـضائلها •
يف  وهــو معهــا  صــىل اهللا عليــه وســلم عــىل الرســولنــزل الــوحي , وســلم
,  حــني تكلــم يف عرضــها أهــل اإلفــك نــزل عــذرها مــن الــسامء, حلافهــا

نزلــت رخــصة التــيمم , وقــرأ عليهــا الــسالم, م  عليــه الــسالرأت جربيــل
, بريقهــا عنــد موتــه صــىل اهللا عليــه وســلم اخــتلط ريــق الرســول, بــسببها

ودفــن يف بيتهــا, فهــذه فــضائل مل جتتمــع , وعــىل صــدرها, ومهــامــات يف ي
 .لغريها من النساء
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ــه وســلم صــىل قــال عنهــا الرســول • فــضل عائــشة عــىل النــساء «: اهللا علي
, وهـو مـن أنفـع ًا ومـشبعًا ; لكونـه مفيـد»سائر الطعـامكفضل الثريد عىل 

 .أنواع الطعام
 رآهــا يف املنــام أكثــر مــن  صــىل اهللا عليــه وســلم  النبــيقبــل أن يتزوجهــا •

ــرة ــصورهتام ــؤتى ب ــرُ, ي ــة حري ــال,  يف قطع ــهُويق ــك يف «:  ل ــذه زوجت  ه
 .» الدنيا واآلخرة

, والطـب, يث روايـة احلـد :وكانت قـد برعـت يف مجيـع علـوم عـرصها يف •
ء مــن العلــوم الطبيعيــة ولــو أتــيح هلــا يش, واللغــة, والــشعر, واألنــساب

 .لربعت فيه ; وذلك لفرط ذكائها , وشغفها بالعلم 

 ,رآنـــــــًمـا رأيـت أحـدا مـن النـاس أعلـم بالق«: قال عروة بـن الـزبري •
ـــض ـــشعر , وال بحـــرام , وال بحـــالل ,  ةـوال بفري وال بحـــديث , وال ب

 .» من عائشة,  بنسب وال, العرب 
أنـت يـا أمـري : ? قـال  النـاس أعلـمُّأي :«ًزيـادا  ريض اهللا عنهسأل معاوية  •

َّ أما إذا عزمت عيل فعائشة : قال ,أعزم عليك: قال,  املؤمنني َّ «. 
 ًبــل وال يف النــساء مطلقــا امــرأة,  حممــد ِةَّال أعلــم يف أمــ « :قــال الــذهبي •

 .» أعلم منها
ســمعت خطبــة  «: قــال األحنــف بــن قــيس, النــاسوكانــت مــن أفــصح  •

فــام ســمعت الكــالم , واخللفــاء بعــدهم , أيب بكــر وعمــر وعــثامن وعــيل 
  مل يثبـتنـهإ, وقيـل » عائـشةيفمن فم خملـوق أفخـم وال أحـسن منـه مـن 

 . يف كالمهاُّ قطحلنتعنها أهنا 
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ــولَّتأه • ــاة الرس ــد وف ــو بع ــيم والفت ــت للتعل ــلم ل ــه وس  صــىل اهللا علي
 ريض اهللا قـال أبـو موسـى األشـعري, ًة وعمرهـا ثامنيـة عـرش عامـامبارش
ُّمــا أشــكل علينــا أصــحاب حممــد حــديث قــط«: عنــه ة ــا عائــشـألنــ فــسٌ

واهللا لقـــد رأيـــت  «: وقـــال مـــرسوق, » ًإال وجـــدنا عنـــدها منـــه علـــام
ــرائض ــسألوهنا عــن الف ــابر ي ــي  ,» أصــحاب حممــد األك ــسألوهنا يف يعن  ي

 .َّ املعقدة العلوم العقلية الرياضية واحلسابيةوهي من,  املواريثعلم 
ــة  • ــة العلمي , كانــت ضــعيفة القــراءة الرفيعــة والعجيــب رغــم هــذه املكان

 .ًوال تكتب مطلقا, وهذا من أغرب أمورها وأحواهلا
 ُّأي« : ُفقــد ســئل,  صــىل اهللا عليــه وســلم وكانــت أحــب خلــق اهللا للنبــي •

 .»عائشة: قال ? ُالناس أحب إليك يا رسول اهللا 
يــسمح هلــا باللعــب : ف هبــاَّيتلطــ صــىل اهللا عليــه وســلم وكــان الرســول •

ــدمي ــشة , بال ــر إىل احلب ــراهبم والنظ ــون بح ــسجديلعب ــه , يف امل ــت أن وثب
ــرة ــن م ــر م ــابقها أكث ــدامس ــىل األق ــفاره  ع ــض أس ــام و,  يف بع ــل رب يأك

 . من اإلناء والطعامع أكلها ورشهباضويرشب من مو
مـسريه أكثـر مـن مـرة بـسبب ىل اهللا عليـه وسـلم  صـوقد أوقـف الرسـول •

ِّعائشة حني فقدت بعض حلي  .هاُ

 صــىل اهللا عليــه وكانــت مــع ذلــك شــديدة الغــرية مــن بــاقي نــساء النبــي •
ــاء ,  ريض اهللا عنهــا فكانــت تغــار مــن خدجيــة, وســلم  ــام كــرست إن ورب

عـىل نفـسه العـسل  صـىل اهللا عليـه وسـلم م الرسـولَّوحـر, هتاَّلـرضطعام 
 .وحرم عىل نفسه جاريته بسببها, بهابسب
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ــول • ــع الرس ــف م ــا ختتل ــريا م ــت كث ــلم ًوكان ــه وس ــو  صــىل اهللا علي فيعل
ــوهتا ــر , ص ــو بك ــل أب ــام دخ ــهورب ــا  ريض اهللا عن ــا عليه ــامفوعظه  , ورب
 .رضهبا

ــوة  • ــا اإلخ ــة: أهي ــرتة املكي ــاة يف الف ــت باحلي ــد ابتلي ــظ أرسار , لق وبحف
ــة ــرة النبوي ــاهلجر, اهلج ــت ب ــم ابتلي ــةث ــرضائر, ة إىل املدين ــت بال , وابتلي

ــةو ــن الذري ــان م ــت باحلرم ــكو, ابتلي ــة اإلف ــذف يف حادث ــت بالق , ابتلي
ابتليــت و, عــىل صــدرهاعليــه الــصالة والــسالم ابتليــت بوفــاة حبيبهــا و

ــة ــة عظيم ــت معرك ــالح فكان ــت لإلص ــني خرج ــل ح ــوم اجلم أول , ي
نــدمت , هً ســببا فيــ ريض اهللا عنهــابــني املــسلمني كانــتَّمــسلح اصــطدام 

ًعليه ندما عظيام وتابت يف بيتهـا حتـى ماتـت مل بعـد ذلـك وعكفـت ,  منـه ً
 .وأغلقت بذلك باب السياسة عىل النساء, خترج إال للحج والعمرة

وقَرنَ ِفي بيـوِتكُن وال تبـرجن تبـرج          : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
لْجاِهِليِة اُألولَى وأَِقمن الصالةَ وآِتني الزكَاةَ وأَِطعن اللَّـه ورسـولَه ِإنمـا             ا

 .يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا

        

ــراق الرســول • ــد ف ــشة بع ــلم مل يكــن لعائ ــه وس ــادة  صــىل اهللا علي إال العب
ــس ــيمُّوالتن ــد, ك والتعل ــصوم ال ــت ت ــل , هرفكان ــصالة باللي ــر ال وتكث

 . ذلك حتى آخر عمرهارقفات والنهار , مل

ريض أرســل إليهــا معاويــة , ًخر شــيئا مــن املــال أو الطعــام َّكانــت ال تــدو •
 كانــت ال تــشبع بعــد الرســولو,  مــن يومهــاَّففرقتهــا ألــف اهللا عنــه مائــة
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 . ترقع ثوهباً كثريا ما وكانت, من الطعام صىل اهللا عليه وسلم 

ــاىل  • ــن اهللا تع ــديدة اخلــوف م ــت ش ــيئا ,وكان ــسها ش ــر نف ــل ً, ال ت  دخ
ــ ــا بــن عبــاس  «: قالــتف يثنــي عليهــا  ريض اهللا عنهــان عبــاسعليهــا اب ي

ــك  ــن تزكيت ــك وم ــي من ــودعن ــسيا, ف ــسيا من ــت ن ــوددت أين كن ًاهللا ل ً «, 
يــا ليتنــي كنــت ورقــة «, »ة يــا ليتنــي كنــت حيــضة ملقــا «: وكانــت تقــول
 .» من هذه الشجرة

ث نفـسها أن ِّحتـدمـن قبـل كانـت  وقـد  ,ريض اهللا عنهـاوملا قربت وفاهتـا  •
: تثـم قالـ,  صـىل اهللا عليـه وسـلم رة بجـوار الرسـولـــن يف احلجــدفُت
دفنــوين مــع ا, ًحــدثا  صــىل اهللا عليــه وســلم إين أحــدثت بعــد رســول اهللا «

  . دفنت يف البقيعف  ,»أزواجه
ــت • ــا توفي ــة ريض اهللا عنه ــرشين ليل ــسابع والع ــضال ــن رم ان ـــــــــــ م

ريض اهللا عنـه, أبـو هريـرة صـىل عليهـا و سبعة ومخـسني مـن اهلجـرة,عام 
 . كثريقحرض دفنها خلو

ًبقيــت مخــسا وأربعــني عامــا , ًعامــاًريض اهللا عنهــا ثالثــا وســتني عاشــت  • ً
 ., قضتها يف العبادة والعلم صىل اهللا عليه وسلم  بعد الرسولمنها 

لـوال بعـض األمـر ألقمـت املناحـة عــىل  «: ًمتـأثرا بوفاهتـا روق ـقـال مـس •
 .» ةأم املؤمنني عائش

ُأمـا إنـه ال حيـزن عليهـا إال مـن كانـت  «: ريـوقال عبد اهللا بن عبيد بن عمـ •
 .» ُهُّأم

 



–٤٧٥– 
 

١١–אאאא 

 قــرن مــن ِّهــذه األمــة أن يبعــث هلــا عــىل رأس كــللقــد وعــد اهللا تعــاىل  •
 .د هلا أمر دينها, من الصاحلني املصلحنيِّالزمان من جيد

  كثــرية وإســاءاتعديــدة ,َّفقــد وقــع لبنــي أميــة يف عــرص نفــوذهم مظــامل  •
ــاس  ــوة للن ــرص النب ــن ع ــرب م ــري, والق ــن اخل ــيهم م ــان ف ــا ك ــع م , م

 .والراشدين

ــن ع • ــة ســليامن ب ــد امللــك فأملحتــى كــان زمــن خالف ُ اهللا أن يــويص ههمــب
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــده لعم ــن بع ــة م ــة , باخلالف ــة اهلجري عــىل رأس املائ

 .الثانية

, حتــى بايعــه النــاس بطيــب نفوســهم, هبــذه الوصــية عمــر َفلــم يــرض  •
 ة يف حيــاة عمــر بــن عبــد العزيــزـــــول كاملــــفكانــت اخلالفــة بدايــة حت

 .رمحه اهللا 

 ,وخــالط العلـامء والفقهــاء, حفــظ القـرآن : ة لقـد نــشأ عمـر نــشأة صـاحل •
ــه أصــحاب الكتــب الــستة, ورو احلــديث  ــه ُوال ي, وأخــرج ل عــرف عن

 يف اللبــاس  ,ًعا يف أمــر الــدنياِّ كــان متوســَّأنــهإال , انحــراف ســلوكي
 .بوالطيب واملراك

وإصــالح , ورضورة القــدوة ,  اخلالفــة شــعر بعظــم املــسؤولية َّفلــام تــوىل •
ــة ــر األم ــ, أم ــصبحف ــه ي ــسري −إذا ب ــه عــىل  − يف زمــن ي أزهــد أهــل زمان
 .اإلطالق
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ولــو , لقــد رأيــت عمــر بعــدما اســتخلف  «: قــال يــونس بــن أيب شــبيب •
 .» َّشئت أن أعد أضالعه من غري أن أمسها لفعلت

دخل مسلمة بن عبـد امللـك عـىل أختـه فاطمـة زوجـة عمـر وهـو مـريض  •
 : فقــال, ًقا َّقـًخا ومــشـســًصا وـــيه قميـوقــد رأ علــ, وت ـاملــيف فــراش 

, » نفعـل إن شـاء اهللا:  فقالـت  , يا فاطمـة اغـسيل قمـيص أمـري املـؤمنني«
 وأغلـظ هلـا يف ظفتغـي, فـإذا بـالقميص عـىل حالـه , فدخل عليه بعد زمـن 

 .» واهللا ما له قميص غريه «: فقالت, القول
 :فقـال, ًام دخـل عـىل موالتـه تطعمـه عدسـاَّوكـان كلـ, وكان لعمر مملوك  •

 .» يا بني هذا طعام موالك أمري املؤمنني : فقالت, كل يوم عدسيف «
ــد ر • ــرارُوق ــستحي أن ؤي م ــة , ال ي ــاب مرقوع ــه ثي ــه وعلي ــن خالفت ًا زم

 .يظهر هبا أمام الناس , وهو يف مقام اخلالفة
  إن الغـالم« :  فقـال ,ئل عـن الـسببُ فـس ,ر مـرة عـن صـالة اجلمعـةَّتأخ •

 .فعرف الناس أنه ليس له غريها, » بس هباُا فحبالثياب يغسلهذهب 
َّإن يل نفــسا تو«: يقــول عمــر عــن نفــسه  • ًاقــة مل تعــط مــن الــدنيا شــيئا إال ً ُ

ُحتـى أعطيـت اخلالفـة فـال يشء أفـضل منهـا إال , تاقت إىل ما هو أفـضل 
 .» فتاقت نفيس إىل اجلنة, اجلنة

إنـام ,  ًعاُّتـصن الـدنيا مل يكـن زهـد عمـر بـن عبـد العزيـز يف: أهيا املسلمون  •
حتـى , رصفـه عـن الـدنيا إىل اآلخـرة, كان من خشية وخوف ملـك نفـسه

مــا أعلــم أنــه اغتــسل ال مــن  «: قالــت زوجتــه فاطمــة بنــت عبــد امللــك
 .» وال من احتالم منذ استخلفه اهللا حتى قبضه,  جنابة
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 ,يس ــدون مــسعــىل حالــه اءه بــني البقــاء معــه ـــــ زوجتــه وإمَّوقــد خــري •
رغـم أنـه كـان يف الثالثـني مـن , فرضني به عـىل حالـه , أو الفراق واحلرية 

 .عمره

كان إذا فرغ مـن أمـر النـاس جلـس يف حمرابـه يف بيتـه يبكـي ويـدعو حتـى  •
ال إرب لـه , ثـم يبكـي ويـدعو حتـى الفجـر , فينـام ويقـوم , تغلبه عينـاه 
 .يف النساء

ًبكى يوما بكاء عظيام حتـى أبكـى مـن حولـه  • ً فـسألته زوجتـه عـن سـبب  ,ً
ــال ــه فق ــة  « : بكائ ــق يف اجلن ــة فري ــوم القيام ــاس ي ــرصف الن ــذكرت من ت

 .» وفريق يف السعري
, ة خوفـه مـن اهللا تعـاىل َّشـد: وقد ذكـر بعـض مـن عرفـه أن سـبب موتـه  •

 .فقد مات قبل أن يصل األربعني من عمره

َنا ســُّن عمــر تــديُّمل يكــن تــدي: أهيــا املــسلمون  • ن ُّ كــان هلــذا التــديبــل, ًلبيا ً
ــؤث ــشه وي ــع يعي ــهِّواق ــدي, ر في ــذا الت ــد انعكــس ه ــدالُّفق ــو وع  يف ًن تق

 . وتعاملهسلوكه

ــسو • ــان ي ــد ك ــوايلِّفق ــاس األرشاف وامل ــع الن ــاء مجي ــدُوال ي, ي يف العط م ِّق
َّ حـيلَّحتـى رد,  املظـامل إىل أهلهـاَّبـل رد, ًأحدا مـن أقاربـه   فاطمـة زوجتـهُ

 .إىل بيت املال

كتـب إليـه , وكانـت هبـا مفاسـد خلقيـة , َّا وىل أحد عامله عـىل املوصـل ومل •
ُعاملــه    فــأمره ?نــةِّأم بالبيهــل يأخــذ النــاس ويعــاقبهم بالتهمــة : يــستأذنه ُ

 . بالبينةًأال يأخذ أحدا إال 
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ــهَّوكــان يقــول لعام • ــا اســتطعتم يف كــلءادر «: ل ــإن ,  شــبهةِّوا احلــدود م ف
 .»  من أن يتعد يف الظلم والعقوبةالوايل إن أخطأ يف العفو خري

َّمـن مواقــف عدلــه أن جيـشا لــه بالــشام مــر عـىل مزرعــة لرجــل  • فأفــسد , ً
 .ضه عمر عرشة آالف درهمَّفعو, الزرع

ــصبه يف أي • ــستغل من ــرىض أن ي ــان ال ي ــؤونهِّوك ــن ش ــة يشء م ,  اخلاص
ــى رد ــدَّحت ــق الربي ــن طري ــاء ع ــرتاه فج ــسال اش ــومي ً ع ــض ,  احلك ورف
 .ن بفحم اإلمارةَّسخُل من ماء ماالغتسا

, وكــان مــن تقــواه أن دخــل عليــه رجــل فنــال منــه مــا يكــره فرتكــه عمــر •
ْإن املتقــي ملجــم : ? قــال   مــا يمنعــك عنــه« : فقيــل  , أي ملجــم بلجــام» ُ

 .الرشع , ال يترصف عىل هواه

 يـوم َّيأتيـه كـل, عـىل بغـل لـه ًأن خادمـا كـان يعمـل : ومن عجائب تقواه •
 :? فقــال مــا بــدا لــك«: فقــال , ًفجــاءه يومــا بــدرمهني , نــصفبــدرهم و

ــسوق  ــي حتــس(نفقــت ال ــسوقَّيعن ــ: فقــال عمــر, )ن وضــع ال ك َّال ولكن
ــام أرحــه ثالثــة,  البغــلبــتأتع  وهكــذا عمــر انتهــى مــن العــدل يف, » أي

 .الرعية ليعدل يف شأن الدواب

ِتلْك الدار اآلِخـرةُ نجعلُهـا ِللَّـِذين ال     : أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم •
ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعا وادال فَسِض وا ِفي اَألرلُوونَ عِريدي . 

        

ِّكــان عمــر ال يقــرب وال يعــني إال الــصاحلني: أهيــا املــسلون  • وقــد فــتح , ُِّ
ــوه وينب ــأن يعظ ــع ب ــاب للجمي ــأ ِّالب ــوه إذا أخط ــرئيس , ه ــال ل ــى ق حت
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يعنــي (إذا رأيتنــي قــد ملــت عــن احلــق فــضع يــدك يف تلبــايب «: احلــرس
 .»يا عمر ماذا تصنع: ثم قل يل, م هزين ث )ثيايب

فقـد عـرض عليـه , ًال يـر نفـسه شـيئا, وكان مع ذلـك عظـيم التواضـع  •
 صــىل اهللا ُبعــض النــاس أ ن يقــرب يف املوضــع الرابــع يف حجــرة رســول اهللا

ــه وســلم  ني اهللا بكــل عــذاب إال بِّألن يعــذ «: فقــال هلــم, وصــاحبيه علي
 . »لم اهللا أين أر أين لذلك أهلَّ إيل من أن يعُّالنار أحب

ُومن عجائـب خلقـه  • ًوكـان الظـالم شـديدا , دخـل املـسجد يف الليـل  َّأنـهُ
ًالنــائم منزعجــا مغــضبا , فقــال  , فقــام فــداس قــدم رجــل نــائم ً  أنــت «: ُ

يـف ترتكـه يقـول لـك  ك: ال , فقـال الـذي مـع عمـر : محار ? فقـال عمـر 
  .»ال :  فقلت ? أنت محار:  لقد سألني  :هذا ? فقال

ًفقــد رأ خلقــا ,   أخــرج مــن كــان عنــده مــن أهلــه: حــرضته الوفــاة ملــا  •
ِتلْـك الـدار اآلِخـرةُ نجعلُهـا         : ثـم أخـذ يقـرأ,  ليسوا بإنس وال جن

 ,  اِقبـةُ ِللْمـتِقني   يِريدونَ علُـوا ِفـي اَألرِض وال فَـسادا والْع          ِللَِّذين ال 
 .بضُه إىل القبلة وأغمض عينيه حتى قَّدها وقد توجِّيرد

ــة للنــاس • شــأن عمــر  ولكــن يف َّ يتزينــون هبــا , , لقــد كانــت اخلالفــة زين
 .َّخيتلف األمر , فقد كان هو زينة للخالفة , تزينت به 

 يف لعــامللو,  يف عدلــه لحــاكملو,  يف زهــده للغنــي: لقــد رضب املثــل •
 .  يف تواضعهلرشيفلو, ورعه 

ــذا عم • ـــه ـــ ــد العزي ــن عب ـــر ب ــذي ـز ثم ــدين ال ــذا ال ــرات ه ــن ثم رة م
 .أكرمكم اهللا به
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١٢–א 

ــه وســلم ًمنــذ أن بعــث اهللا حممــدا •  ,وأمــره بتبليــغ الرســالة, صــىل اهللا علي
ــن ــى م ــو يلق ــؤمن وه ــم ي ــذيب, فل ــصد والتك ــت وال ــة العن ــه بمك  قوم
 .بدعوته إال القليل

ــد  • ــتوق ــر َّتفنن ــصنوف األذ واملك ــالمية ب ــدعوة اإلس ــريش يف رد ال  ق
 صــاحب الــدعوة يف نفــسه  هبــم األمــر للنيــل مــنحتــى وصــل, واخلــداع 
 .وعرضه

 موسـم احلـج يعـرض يف عـام ِّيف كـل صـىل اهللا عليـه وسـلم وكان الرسول •
حتـى يبلـغ دعـوة ربـه, فلـم جيبـه وحيمونـه ُنفسه عىل القبائل لعلهم يؤونـه 

 .أحد

 ة احلاديــة عــرشة مــن النبــوة خــرج الرســولنة الــسَّحتــى إذا كانــت حجــ •
ــه وســلم  ــل يطــوف صــىل اهللا علي ــل يف اللي ــه , يعــرض عــىل القبائ كعادت

 . بستة نفر من أهل املدينة من اخلزرجَّفمرعليهم اإلسالم , 

ن حلفـائهم مــن ة أهنــم كـانوا يـسمعون مـتوكـان مـن سـعادة هـؤالء الـس •
 صـىل اهللا عليـه عـث يف هـذا الـزمن, فـرشح هلـم الرسـولًاليهود أن نبيـا يب

 .ًأسلموا مجيعاف تعاليم اإلسالم ومبادئهوسلم 

د أهنكـت أهـل املدينـة احلـروب الطاحنـة بـني األوس واخلـزرج, التـي وق •
 .وأضاعت أمواهلم, ذهبت برجاهلم 

وا باإلسـالم, فـام مـن بيـت َّالء الـستة إىل املدينـة حتـى بـرشؤفام أن عاد هـ •
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 .إال ودخله هذا الدين , يف زمن قيايس يسري

اهللا  ريض معهـم مـصعب بـن عمـري صـىل اهللا عليـه وسـلم وبعث الرسول •
 .يعلمهم ويقرأ عليهم القرآن,  أول سفري لإلسالم عنه

ــه وكــان مــصعب  • ــام يف غاريض اهللا عن ــه وأســلوبه, ف ــة احلكمــة يف دعوت ي
  بـن حـضريديكاد يـسمعه أحـد إال أسـلم, فأسـلم سـعد بـن معـاذ وأسـي

 .ريض اهللا عنهام

 بـن دوما غابت شمس ذلك اليوم الـذي أسـلم فيـه سـعد بـن معـاذ وأسـي •
 .تى أسلمت قبائل بكاملها من أهل املدينةحضري ح

يـا بنـي عبـد «: فقد وقـف سـعد بـن معـاذ عـىل قومـه يـوم إسـالمه فقـال •
ــيكم  ــري ف ــون أم ــف تعلم ــالوا ? األشــهل كي ــا, : ق ــضلنا رأي ًســيدنا وأف

ــال  ــيل: فق ــسائكم ع ــالكم ون ــالم رج ــإن ك ــاهللا َّف ــوا ب ــى تؤمن ــرام حت  ح
 .لمٌ, فام أمسى منهم أحد إال وقد أس» ورسوله

 صـىل  اهللارغبـوا أن يـضموا إلـيهم رسـول, نتـرش اإلسـالم يف املدينـة اوملا  •
, فكانــت بيعــه العقبــة الثانيــة يف موســم عــام اثنــي عــرش اهللا عليــه وســلم 

 .من النبوة

عـىل  صـىل اهللا عليـه وسـلم  الرسـولنأهـل املدينـة أهنـم يبـايعووقد علم  •
ــادا ــودةمع ــر واألس ــادا,   األمح ــىل مع ــل اةوع ــرة  قبائ ــك , جلزي ــع ذل وم
 . يدفعهم اإليامن الصادقبايعوه

ل األرشاف, تـوق, فإنـا نأخـذه عـىل مـصيبة األمـوال  «:  فـيام قـالوا وقالوا •
 .» اجلنة: ? قال ينا بذلكَّفام لنا بذلك يا رسول اهللا إن نحن وف
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ر الــدنيا ال يعــدهم بــيشء مــن أمــ صــىل اهللا عليــه وســلم وهكــذا الرســول •
 .فقطتعاىل , ليس يشء إال ما عند اهللا  ربطهم بالغيبإنام هي اجلنة, ي

ًفقمنـا إليـه رجـال رجـال  «:  ريض اهللا عنه قال جابر • فأخـذ علينـا البيعـة, , ً
 .» يعطينا بذلك اجلنة

ُ املـسلمون طـويال يف مكـة حتـى أثفام لبـ • ذن هلـم بـاهلجرة إىل املدينـة, ثـم ً
 املدينـــة يف إلـــيهم, وبـــدأت صـــىل اهللا عليـــه وســـلم انـــضم الرســـول

مـات مـات فيهـا مـن , مـع قبائـل اجلزيـرة وقـريش دامية رصاعات طويلة 
أهـل املدينـة واملهـاجرين, ذهبـت فيهـا األمـوال واألنفـس حتـى كـان من 

 . األكرب املبني , حني فتح اهللا مكةالفرج بالفتح

 أهـل املدينـة مـن األنـصار عـىل عهـدهم ووفـائهم يف طاعـة رسـول َوبقي •
ال يطلبـون أجـرهم إال مـن , ائـه مـن بعـده وخلفعليه وسـلم  صىل اهللا اهللا
 .اهللا

 مـا يملكـون مـن أمـواهلم َّم األنصار لـدعوة اإلسـالم ونـرصته كـلَّلقد قد •
ــسهم ــيشء وأنف ــالم ب ــىل اإلس ــوا ع ــاىل , , مل يبخل ــدحهم اهللا تع ــى امت حت

دار واِإلميانَ ِمـن قَـبِلِهم يِحبـونَ مـن هـاجر        والَِّذين تبوؤوا ال   : بقوله
ِإلَيِهم وال يِجدونَ ِفي صـدوِرِهم حاجـةً ممـا أُوتـوا ويـؤِثرونَ علَـى                
                ـمه لَِئـكفْـِسِه فَأُون ـحش ـوقن يمةٌ واصصخ كَانَ ِبِهم لَوو أَنفُِسِهم

  . الْمفِْلحونَ

ـــه وســـلم ولقـــد شـــهد هلـــم الرســـول • ـــاء فقـــال  صـــىل اهللا علي بالوف
ــاجرين ــيهم  «: للمه ــذي عل ــضوا ال ــد ق ــصار ق ــي, إن األن ــذي َوبق  ال

  .» عليكم
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ــيهم • ــال ف ــصار  «: وق ــرون ويقــل األن ــاس يكث ــإن الن ــوا يف , ف ــى يكون حت
 .»الناس بمنزلة امللح يف الطعام

لــوال اهلجــرة لكنــت  «: يف فــضلهم صــىل اهللا عليــه وســلم وقــال الرســول •
ــر ــصار ًأام ــسلكت واد,  مــن األن ــا أو شــعبا ل ــاس وادي ــو ســلك الن  يًول

   .»وشعبهم  األنصار
ٌوالذي نفـيس بيـده ال حيـب األنـصار رجـل حتـى يلقـى  «: همِّوقال يف حب • ُ

ــَاهللا إال لقــي ــصار رجــل حتــى يلق ــبغض األن ــه, وال ي :  اهللاى اهللا وهــو حيب
ــي اهللا َلق ــضهِ ــو يبغ ــال  ,»  وه ــة  «: وق ــصار, وآي ــب األن ــامن ح ــة اإلي آي

  . »النفاق بغض األنصار
ــال  • ــؤمن «: وق ــصار إال م ــب األن ــافق, مــن , ال حي ــضهم إال من وال يبغ

  .»ومن أبغضهم أبغضه اهللا, أحبهم أحبه اهللا 
اللهــم إنــا نــشهدك أنــا نحــب األنــصار ونــواليهم, ونــبغض مــن يكــرههم  •

 .دهيمويعا
        

ــسلمون • ــا امل ــن  :أهي ــصار مل تك ــا األن ــي ناهل ــة الت ــة العظيم ــذه املكان  إن ه
ــا  ــام نالوه ــوهبم, وإن ــاخ جي ــسادهم وانتف ــالمة أج ــداهنم وس ــة أب براح

 . ودمائهم وبذل أمواهلمبجهادهم

ــ • ــارهم ليوض ــيم إيث ــصار وعظ ــؤالء األن ــف ه ــن مواق ــا م ِّوإن موقف ح ً
ــاري  ــد رو البخ ــزلتهم, فق ــيم من ــانتهم وعظ ــمك ــن ب ــس ب سنده إىل أن

ــك  ــه مال ــه وســلم ســولأن الرريض اهللا عن ــزم أن ي صــىل اهللا علي قطــع ع
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 ال إال أن تقطــع إلخواننــا مــن «:  جزيــرة البحــرين, فقــالوااألنــصار 
 .» املهاجرين مثلها

ًرجــال فقــرياضاف تــساًومــن مــواقفهم العجيبــة أن رجــال مــن األنــصار  • ً 
, ومل يكــن عنــده إال طعــام  صــىل اهللا عليــه وســلم مــن أضــياف رســول اهللا

حـب عوبـات هـو وزوجتـه وأوالده جـائعني, ف, عيالـه, فـآثر الـضيف بـه 
ويؤِثرونَ علَـى أَنفُـِسِهم ولَـو كَـانَ ِبِهـم            : يعهام, فـأنزلـاهللا من صن
  . خصاصةٌ

 إنـام ارتفـع شـأن األنـصار بنـرصهتم هلـذا الـدين, فانـرصوا  :أهيا املسلمون •
ْلوا من شأنه , يرفع اهللا منازلكم , ويععأأنتم دينكم, و  .ن شأنكم مِلُ
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א 

 א אא م
.............................................................. ١ 
Wא٧  :..............................................א 
 ٩ ..............................عظمة اإليامن يف شعور املسلم ١
 ١٤  ....................................وما قدروا اهللا حق قدره ٢
 ١٨  .............................امن باملالئكة وآثاره الرتبويةاإلي ٣
 ٢٣  ................................مقام اإلخالص يف اإلسالم ٤
 ٢٧  ..........................حقيقة احلب والبغض يف اهللا تعاىل ٥
 ٣٢  .....املؤمن بني االعتامد عىل عمله وبني اعتامده عىل رمحة اهللا ٦
 ٣٦  ................................................مقام الشكر ٧
 ٤٠  ................................مصيبة املوت وحال السلف ٨
 ٤٥  ............................استشعار النعمة بالقرآن الكريم ٩
 ٤٩ .................................غواية الشيطان آلدم وذريته ١٠
 ٥٣ ........ ...........هـ١٤٢٥آسيا املدمر رشق زلزال جنوب  ١١
 ٥٧  ..........................................األعامل باخلواتيم ١٢
 ٦٢  ........................................فتنة املسيح الدجال ١٣
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 א אא م
Wאא..............................................: ٦٧ 
 ٦٩  ............................................الرتبية الروحية ١
 ٧٣  ...................................األزمة الروحية املعارصة ٢
 ٧٨ ......................................أمهية إصالح القلوب ٣
 ٨٢  ..................................لوضوء وآثاره الروحيةفضل ا ٤
 ٨٦  .......................املسلم املعارص بني اخللطة واالعتزال ٥
 ٩٠  ........................................ذم الغفلة والغافلني ٦
 ٩٤  ............................................مهالك الغافلني ٧
 ٩٨ .....................العمل الصالح يف العرش من ذي احلجة ٨
 ١٠٢ ..........................فضل املدينة املنورة وآداب زيارهتا ٩

Wא١٠٧ ..................: ..........................א 
 ١٠٩ ...........................................نواقض العبودية ١
 ١١٣ ................................مقام الورع ومنزلته يف الدين ٢
 ١١٨ ............................مكانة املسجد وآدابه يف اإلسالم ٣
 ١٢٢ ................................املسجد بني املايض واحلارض ٤
 ١٢٦ ......................................رمضان وآدابهمميزات  ٥
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 א אא م
 ١٣٠ ........................موقف املسلمني من فضائل رمضان ٦
 ١٣٤ ...........................................التوبة يف رمضان ٧
 ١٣٨ .........................................? ماذا بعد رمضان ٨
 ١٤٢ ................................اء من اهللا حق احلياءاالستحي ٩
 ١٤٦ ...........................أمهية الرشيعة اإلسالمية وتارخيها ١٠
 ١٥١ .......................صفة حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم ١١
אWא١٥٧ : .............................................א 
 ١٥٩ ...................................حسن اخللق يف اإلسالم ١
 ١٦٤ ....................................مقام الرمحة يف اإلسالم ٢
 ١٦٩ ...........................خلق املسلم بني األمانة واخليانة ٣
 ١٧٣ .......................................ن إىل الناساإلحسا ٤
 ١٧٧ ........................................األدب يف السلوك ٥
 ١٨٢ .......................................داء احلسد وعالجه ٦
 ١٨٧ ..........................خلق املسلم بني التواضع والكرب ٧
 ١٩١ ...................................ظ اللسانالصمت وحف ٨
 ١٩٦ .........................خطر املعايص عىل الفرد واملجتمع ٩
 ٢٠٠ ..............................قضية االختالط بني اجلنسني ١٠
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 א אא م
 ٢٠٥ .................................غض البرص عن املحرمات ١١
 ٢١٠ ........................... فاحشة الزنىموقف اإلسالم من ١٢
 ٢١٥ ..........................التقدم التقني الغريب وأزمة اجلوال ١٣
 ٢٢٠ .....................................املعيار الصحيح للتدين ١٤
Wא٢٢٥ : .........................................א 
 ٢٢٧ ............................أصول نظام االجتامع اإلسالمي ١
 ٢٣١ ...........................فضل بر الوالدين وخطر العقوق ٢
 ٢٣٥ ..........................وسائل الرتبية األرسية يف اإلسالم ٣
 ٢٤٠ ................................الواجب الرتبوي جتاه األبناء ٤
 ٢٤٤ ......................................الصرب عىل أذ الناس ٥
 ٢٤٩ ..................التعاون عىل اخلري والرب بني الفطرة والرشع ٦
 ٢٥٤ ...................................املرأة والتغيري االجتامعي ٧
 ٢٥٩ ....................................رصاع األنوثة والذكورة ٨
 ٢٦٤ .............................مسؤولية املرأة يف عملية التكاثر ٩
 ٢٦٨ .........................حقوق املرأة بني اإلسالم واجلاهلية ١٠
 ٢٧٣ ........................تعدد الزوجات بني الرشيعة والواقع ١١
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 א אא م
 ٢٧٧ ...............................ادلة بني الزوجنياحلقوق املتب ١٢
 ٢٨١..............................ظاهرة التسول ووسائل مكافحتها ١٣

Wא:........... ................................... ٢٨٧ 
 ٢٨٩ ................................الشباب املسلم وأعداء اخلري ١
 ٢٩٣ ............................ الشباب يف املجتمع املعارصةأزم ٢
 ٢٩٧ ........................حاجات الشباب والواقع االجتامعي ٣
 ٣٠٢ ..............أسباب إجرام الشباب يف املجتمعات املعارصة ٤
 ٣٠٧ ............هـ١٤٢٤املوقف الصحيح من أحداث الرياض  ٥
 ٣١٢ .............................ور الفكر اخلارجي وأسبابهجذ ٦
 ٣١٧ ..............دوافع الغلو عند الشباب وواجبنا يف اإلصالح ٧
 ٣٢٢......................موقف اإلسالم من ظاهرة الغلو يف الدين ٨
Wא٣٢٧ : .............................................א 
 ٣٢٩ ......................السالم واحلرب يف مفهوم اإلسالم ١
٢ ٣٣٤ ......................................غزوة بدر الكرب 
 ٣٤٠  ...........................غزوة أحد وما فيها من العرب ٣
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 א אא م
 ٣٤٥ ...........................................غزوة اخلندق ٤
 ٣٥٠ ...........................................وقعة احلديبية ٥
 ٣٥٥ .........................................غزوة فتح مكة ٦
 ٣٥٩ ............................غزوة تبوك وما فيها من عرب ٧
 ٣٦٤ ..................تشهاد يف سبيل اهللالدافع اإليامين لالس ٨
 ٣٦٩ .............................استشهاد الشيخ أمحد ياسني ٩
 ٣٧٤ .....................................الشخصية اليهودية ١٠
 ٣٧٧ ...............األسلوب الصحيح يف التعامل مع اليهود ١١
Wאאא............................... : ٣٨١ 
 ٣٨٣ .............................وجوب الوحدة اإلسالمية ١
 ٣٨٧ .............................النظام السيايس يف اإلسالم ٢
 ٣٩٢ ........................خطر األحزاب السياسية العميلة ٣
 ٣٩٧ ..................................دعاة عىل أبواب جهنم ٤
 ٤٠١ .............................بعد عام من احتالل العراق ٥
 ٤٠٦ ..................................قضية اإلرهاب الدويل ٦
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 ٤١٠ ....................مناهجنا اإلسالمية وقضية اإلرهاب ٧
 ٤١٤ .................................نظام الزكاة يف اإلسالم ٨
 ٤١٨ ..................... املشكلة واحلل–التنمية االقتصادية  ٩

Wאאא...................................... :... ٤٢٣ 
 ٤٢٥ ............................. الكاملةاملحمديةالشخصية  ١
 ٤٢٩ ...........................عليه السالمقصة نبي اهللا نوح  ٢
 ٤٣٤ ........................قصة نبي اهللا يوسف عليه السالم ٣
 ٤٤٠ .............قصة نبي اهللا موسى عليه السالم مع فرعون ٤
َاحلكم من قصة موسى مع اخلرض عليهام السالم ٥ ِ......... ٤٤٥ 
 ٤٥٠ ...................ظلومعثامن بن عفان اخلليفة الراشد امل ٦
 ٤٥٥ ..................................أبو هريرة سيد احلفاظ ٧
 ٤٦٠ ...................عبد اهللا بن الزبري بني العبادة الشجاعة ٨
 ٤٦٥ ...........................سرية البحر عبد اهللا بن عباس ٩
 ٤٧٠ .......................................عائشة أم املؤمنني ١٠
 ٤٧٥ .......................عمر بن عبد العزيز اخلليفة الزاهد ١١
 ٤٨٠ ...............................فضل األنصار وجهادهم ١٢

א........................................................ ٣٩٥ 
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٥ - åßïbîÛaÝàÈÛaëñcŠ½a¿òqìãþaŠ–äÇ´i‰bÈnÛakãaìu

ðìiÛa‰ìÄä½aïßý⁄aINáÓ‰Õ§añìÇ…òÜÜIRPPHL

QTRSòßŠØ½aòØßLïßý⁄abÈÛaòİia‰LçINHòîãbrÛaòÈjİÛaH‰a…L

ñ†uLÉànaN 
٦ - åßŠ•bÈ½aïöŠ½aâýÇ⁄a¿òîÓýþaòß‹þaëòàÜ½añbnÐÛa

òîßý⁄aòíìiÛaòèuìÛaINµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 
٧ - Üİä½aðìiÛaâý⁄aâbÄã¿òí…b–nÓüaòîàänÜÛòîbþapbÔM

ñŠ•bÈßòíú‰IN…†ÈÛaLbèic¿´àÜÈ½aòîÜ×òîÛìyITHLQTRTLç

áîÜÈnÛaëòîiÛañ‰a‹ëINHµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 



–٤٩٤– 
 

٨ - ïßý⁄aðìiÛa‰ìÄä½aåßpbj×Š½añ…bîÓåßñcŠ½aÉäßpa‰ßN

IþaòÈjİÛaµëHñ†uLÉàna‰a…LN 
٩ - òîßý⁄aòîiÛaõì™¿òàÜ½añbnÐÜÛbènîàçcëòîuëŒÛaÖýþaN

I…†ÈÛaLòîãbã⁄aëòîÇbànuüaëòíìiÛaâìÜÈÜÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©

IQHLQTRSòßŠØ½aòØßLçNH 
١٠- âý⁄a¿ñbnÐÛaòîiŠmþòßbÈÛaòîßý⁄aÒa†çþa‰bîÈßN

IŒuêa‰ìn×†ÛaòÛb‰åßõHLIµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 
١١- ïßý⁄aðìiÛaéîuìnÛaõì™¿bènäí‹ëñcŠ½abjÛÁiaì™N

Iòîßý⁄apba‰†ÛaëòÈíŠ’ÛaòîÜ×òÜ©M…†ÈÛaIUVHòÈßbu

oíìØÛaINHµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 
١٢- òîuëŒÛañbnÐÛaÖýcMbènîàçcòíìiÛabèÜöbëëItì¡òÇìà©

bèšÈiŠ’ãÕjòîàÜÇHLIµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 
١٣- òîuëŒÛañbnÐÛaÖýcŠ–n«MòíìiÛabèÜöbëëbènîàçcIòÈjİÛa

µëþaHñ†uLÉàna‰a…LN 
١٤- òîÇbànuüañbîzÜÛŠØj½albj’ÛaÝîçdnÛòí…b–nÓüaÉànaÝöbëN

IÜ©…†ÈÛaLòîiÛaòIQRPHñŠçbÔÛaLŠç‹þaòÈßbuLòîiÛaòîÜ×L

QTRTçINHµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 
١٥- òîiÛaõì™¿òíë†îÛañbnÐÛapa‰bè½òîäÐÛaëòîÇŠ’ÛaÁiaìšÛa

òîßý⁄aIN…†ÈÛaLòîiÛaòÜ©IQRSHòÈßbuLòîiÛaòîÜ×L

LñŠçbÔÛaLŠç‹þaQTRTçHLIµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LN 



–٤٩٥– 
 

١٦- òîßý⁄aòîiÛaõì™¿†îÐ½aïz–ÛaâìäÛaÝßaìÇINòÈjİÛa

µëþaHLñ†uLÉàna‰a…LQTRUçN 
١٧- òîã†jÛaò™bíŠÜÛpbînÐÛaò‰b¾¿òíìiÛaòßýÛaÁiaì™INÝnß

òîàÜÈÛapbÏb™⁄aœÈiÉßêa‰ìn×†ÛaòÛb‰åßINHòÈjİÛaµëþaHL

Lñ†uLÉàna‰a…QTRUçN 
١٨- òîiŠÈÛaòíìÌÜÛaòîiÛaMbçŠqcëòÌÜÛbiæbã⁄aòÓýÇ¿ðŠÄãs¡

ïßýg‰ìÄäßåßòîjäuþapbÌÜÛaáÜÈm¿ILòîiÛaòîÜ×òÜ©

LÂbîß…Lñ‰ì–ä½aòÈßbuQTRVçINHµëþaòÈjİÛaHLÉàna‰a…L

ñ†uN 
١٩- îãb¹⁄aòîiÛacòàÜ½añbnÐÜÛòINêa‰ìn×†ÛaòÛb‰åßõŒuHL

IaµëþaòÈjİÛHLñ†uLÉàna‰a…LQTRUçN 
٢٠- òàÜ½añbnÐÜÛòîz–ÛaòîiÛacINêa‰ìn×†ÛaòÛb‰åßõŒuHL

IµëþaòÈjİÛaHñ†uLÉàna‰a…LLQTRVçN 
٢١- òàÜ½añbnÐÜÛòîÜÔÈÛaòîiÛacIN‰ìn×†ÛaòÛb‰åßõŒuêaNH

IµëþaòÈjİÛaHLæbàÇLŠØÐÛa‰a…LQTRXçN 
٢٢- òàÜ½añbnÐÜÛòí…b–nÓüaòîiÛacINêa‰ìn×†ÛaòÛb‰åßõŒuNH

IµëþaòÈjİÛaHLæbàÇLŠØÐÛa‰a…LQTRXçN 
٢٣- òàÜ½añbnÐÜÛòîÓýþaòîiÛacINn×†ÛaòÛb‰åßõŒuêa‰ìHN

IµëþaòÈjİÛaHa‰a…LLæbàÇLŠØÐÛQTRXçN 
٢٤- Lòîßý⁄aòîiÛa‰…b–ß¿òßbÈÛaòÇìì½aIµëþaòÈjİÛaH‰a…L

LæbàÇLŠØÐÛaQTRXçN 


