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         R اإلهداء R 
 

 
 

 إىل يُؼهًيت انغبنْخ0 ؤ. جْيبٌ شٌلِ "ؤو يغّى" دفظيب اهلل

 ,إىل كم يُؼهًخ ًؤُسذ يٍ ؤسٌاد يؼيض "ػهِّ ثٍ ؤثِ طبنت"

 ًيؼيض "ػًُغ ثٍ اخلطبة"

ثبدلنصٌعح ؤثنبء ص. دبػو شٌيبٌ  "دفظو  حسٌإىل يـجض اإل

 اهلل"
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 رمضّى

بن الخمض هلل هدمضٍ ووؿخٗحن به ووؿتهضًه ووؿخٍٟٛغ ووٗىط باهلل مً 

ؿىا وؾِئاث ؤٖمالىا مً  ُٟ يهضٍ هللا ٞال مًل له، ومً ًًلل ٞال قغوع ؤه

 َاصي له، وؤقهض ؤن ال بله بال هللا وؤقهض ؤن مدمًضا ٖبضٍ وعؾىله.

بىتي: " ال جأدب كبل أن جخعلمل٣ض ٢مذ بمغاظٗت ٦خاب "ٞؤما بٗض: 

ٞاَمت ؾامي وؤؾإ٫ هللا ؤن ٩ًىن ػزًغا لئلؾالم واإلاؿلمحن، وؤن ٩ًىن ٖلًما 

غػ٢ه ، ٍو
ً

 مخ٣بال
ً

مال ا ٖو ًٗ دٟٔ ٢لبها.هاٞ  ا ؤلازالم ٍو

ت ممخاػة في الى٢ذ الظي  ٞبٗض مغاظٗتي له وظضجه ماصة ٖلمُت جغبٍى

 ٦ثر ُٞه الٗلم و٢لَّ ُٞه الخسل٤ والتز٦ُت به.

ٞإؾا٫ هللا ؤن ٩ًىن َظا ال٨خاب مُالًصا ظضًًضا لُالب ٖلم ًخدلى 

له ؤن ٌؿل٪ مً ؾب٣ىها مً ؤَل الٗلم.  باآلصاب والًٟاثل التي جَا

هىت أضفح الىزكت بين ًدي مالً ضفًحا "كاٞعي ٣ًى٫: ٩ٞان ال

ا هيبت له لئال ٌظمع وكىعها
ً
  ".زكيل

وهللا ما اجترأث أن أشسب املاء والشافعي ًىظس "و٧ان الغبُ٘ ٣ًى٫: 

  ".إليَّ هيبت له

 ٤ ضاَا إلاشل َظا الٗمل الغاج٘االخمض هلل ؤن ٞو ٣ها  ،بىتي ٞاَمت َو ٞو

مغ" يهللا وؾضص زُاَا ه ُٖ   .وظمُ٘ بىاحي "بىاث ٖلّي و

علمت                                                       
ُ
 امل

م"                                                       جيهان شىقي "أم مٍس
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 ٻ  ٻ  ٻ        ٱ                                                                                      

 

                 
 

 

 

إٌ احلًضَ هلل ََذًَْضُه ًََـْزؼِْنُو ًََـْزَغْفِغُه، ًََؼٌطُ ثبهللِ يٍ شغًعِ 

ؤَفُـِنب، ًيٍ ؿْئبدِ ؤػًبنِنب، يٍ َّيْضِ اهلل فال يُعِم نو، ًيٍ ُّعهِم فهٍ 

 جتض نو ًنْ ّب يُغشضا ..

 نهؼبدلني ؤيَّب ثؼض ..ًؤُصهِ ًؤُؿهى ػهَ ادلجؼٌُس عمحخ 

 فبحلًَضُ هلل انظُ ىضاَب ذلظا ًيب كُنب ننيزضُ نٌال ؤٌ ىضاَب اهلل ..
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ففِ ىظا اجملًٌع يٍ كزبثِ يُيظة ؤسالق انؼُهًبء نإليبو0 ؤثِ ثكغ 

 زلًض ثٍِ احلُـني آجُغُ ًرؼهْك0 طبعق ثٍ ػجض انٌادض ثٍ ػهَِّ

ٌ ػّض ًشغح ًكزبة دهْخ طبنت انؼهى نهكبرت انضكزٌع0 ثكغ ؤث

 انؼاليخ0 زلًض اثٍ صبحل ثٍ ػثًْني "عمحو اهلل"

 ًكزبة يُنطهمبد طبنت انؼهى نهشْز0 زلًض دـني ّؼمٌة.

 رُمضو إنْكى انكبرجخ0 فبطًخ ؿبيِ 

" يٍ صفبد طبنت انؼهى ًفعبئم طهجو رَإصَّة لجم ؤٌ رزؼهَّىكزبة "

 ًآصاثو.
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 فعم انؼـهى
 

٣هض به ٖلم ال٨خاب والؿىت بٟهم  الٗلم َى ما ٢ام ٖلُه الضلُل ٍو

 .ؾل٠ ألامت 
و٢ا٫ "عؾى٫ هللا" و٢ى٫ مً محٍز هللا بالُٟىت  ،ٞالٗلم ٢ا٫ "هللا"

والٟهاخت ٞٗٝغ ٠ُ٦ ٌؿخٗمل جل٪ الىٗمت، و٢ىلهم حجت ٖليهم ال ٖلى 

 الضًً. 

السي 
ُّ
ٛت مً الٟٗل الش

ُّ
لم: ب٨ؿغ الٗحن في الل ِٗ ِلَم ؤي ٖٝغ ما ٧ان وال َٖ

ت؛ ٞالٗلُم اؾٌم مً ؤؾماء  ؿبت بلُه في خضوص ال٣ُضعاث البكٍغ
ّ
 بالِي

ً
مجهىال

.
ً
الهُت ا ٖو لَّ ش يٍء ؾغًّ

ُ
ٗٝغ ٧ ى الظي ٌٗلم َو  هللا الُخؿنى َو

ت اإلاٗاٝع والخبراث والاؾخيخاظاث التي  لم في الانُالح َى مجمٖى ِٗ وال

خ٣نها في مجا٫ٍ  لم  ًخىّنل بليها ؤلاوؿان، وٍُ ِٖ ت؛ ٞهىا٥  ما مً مجاالث اإلاٗٞغ

ا.  حَر ب والهىضؾت، ٚو
ّ
ُِ لم ال ِٖ ًً، و لم الِضّ ِٖ بُٗت، و

ّ
 الُ

 وال مىهًبا  و٢ض ظاء في ألازغ ؤّن ألاهبُاء 
ً
ت ًّ ال ًىّعزىن طًَبا وال ٞ

لم إلاً بٗضَم. ِٗ ما ًىّعزىن ال
ّ
 وبه
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 اإلؿالو صٍِّ انؼِهى ًانزّؼهْى

 

ل  ّم جلتها ٢ىله حٗالىللّىبي  ٞإّو٫ آًٍت خملها ظبًر
ُ
ڈژ  چ : "ا٢غؤ" ز

مخا قإن ال٣غاءة وال٨خابت،  ١القلم:  چژ  ڑ  ڑ  
ّ
ٞهاجان آلاًخان ٖٓ

ً وال٨خابت والخٟٔ، وبال٣غاءة  ى ؤصاة الّخضٍو وؤ٢ؿم هللا ؾبداهه بال٣لم َو

٨دؿب الٗلىم اإلاسخلٟت وجؼصَغ ال
ُ
لم بحن  خًاعاثوال٨خابت ج ِٗ ىدكغ ال ٍو

جٕز الجهل مً ؤٞىاٍ الٗىام..  الّىاؽ وٍُ

 في اللسآن هثيرة: فضااله

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث    چ: ٢ىله  منها

 [ ١١]اإلاجاصلت:  چ    مث  ىث     يث  حج 

 ٩الزمر:  چ  ېئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ چ:  و٢ىله

: َل ٌؿخىي الظًً ٌٗلمىن ما ؤوظب هللا ٖليهم -ؤيها الغؾى٫  -٢ل  

تهم باهلل وؤولئ٪ الظًً ال ٌٗلمىن قًِئا مً َظا؟! بهما ٌٗٝغ  بؿبب مٗٞغ

٣حن ؤصخاب ال٣ٗى٫ الؿلُمت   .الٟغ١ بحن َظًً الٍٟغ

غص هللا به زحًرا  :ػاص قى٢ىا بلى الٗلم بدضًض عؾى٫ هللا  و٢ض ًُ "مً 

٣ٟهه فى الضًً"  )ؤزغظه الترمظي وصدخه ألالباوي(.           ًُ
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❤ ادلُزفمو يف انضٍّ ؤسِ  

ٗخىا له م٣ام ظلّي ٢ض محز هللا به الٗابض ًٖ الٗاِلم ٦ما  ٞالٗلم في قَغ

 بحن الؿماِء وألاعى. 

ِضَم َعُظٌل مً اإلاضًىت ٖلى ؤبي ٢ا٫ ٢ِـ بً ٦شحر  ًٞٗ
َ
الضعصاء : ] ٢

ا ؤِخي؟ ًَ َضَمَ٪ 
ْ
ى بضمك٤، ٣ٞا٫ ما ؤ٢  َو

ه ًٖ عؾى٫ هللا.٣ٞا٫
ُ
٪ جدّضز  بلٛني ؤهَّ

ٌ
 : خضًض

 ؤبى الضعصاء: ؤما ظئَذ لخاظت؟! ٢ا٫ : ال  ٢ا٫

 : ؤما ٢ِضْمَذ لخجاعٍة؟! ٢ا٫ : ال ٢ا٫

ض ٢ا٫ ًِ  : ما ظئُذ بال في َلب َظا الخض

ًْ ٣ًى٫  :  ٞةوي ؾمُٗذ عؾى٫ هللا ٢ا٫ ُِه : "َم ِٞ ْبخغي  ًَ ِغ٣ًٍا 
َ
َ ٪َ

َ
َؾل

٣ًا بلى الجىت، وبن اإلاالث٨ت لخً٘ ؤظىدتها عياًء  ٍغ
َ
َ٪ هللا به َ

َ
ًما َؾل

ْ
ٖل

ِلُالِب الٗلم، وبن الٗالم لِؿخٟٛغ له مً في الؿمىاث ومً في ألاعى، ختى 

ُل الٗاِلم ٖلى الٗاب ًْ ٦ًٟل ال٣مغ ٖلى ؾاثغ  ضالخُخان في اإلااء، ٞو

ًما، ال٩ىا٦ب، بن الٗلماء  ََ زىا صًىاًعا وال ِصْع ىعَّ ًُ وعزت ألاهبُاء، بن ألاهبُاء لم 

غ" ِٞ َم، ٞمً ؤزظ به ؤزظ ِبدٔ َوا
ْ
ل ِٗ ىا ال

ُ
ز  .بهما وعَّ

 )ؤزغظه الترمظي_صدخه ألالباوي(                                         

٤ الخ٣ُ٣ي  وؾلى٥ ٤ اللخماؽ الٗلم ًضزل ُٞه ؾلى٥ الٍُغ الٍُغ

ى اإلاص ي باأل ٤ اإلاٗىىي َو ضزل ُٞه ؾلى٥ الٍُغ ٢ضام بلى مجالـ الٗلماء، ٍو

 اإلااصي بلى خهى٫ الٗلم مشُل خِٟٓه ومضاعؾخه.
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٣ًا بلى الجىت " ٢ض ًغاص بظل٪ ؤن هللا ٌؿهل و٢ىله : "ؾهل هللا له به ٍَغ

٤ٌ ًىنل  ِؿٍغ ٖلُه، ٞةن الٗلم ٍَغ ٣ه، ٍو له الٗلم الظي َلبه وؾل٪ ٍَغ

ؿل٠: " َل مً َالب ٖلٍم ُٞٗان ٖلُه"، و٢ض بلى الجىت، ٦ما ٢ا٫ بٌٗ ال

ى الهغاٍ وما ٢بله وما بٗض ٤ الجىت ًىم ال٣ُامت َو  . ًٍغاص به ٍَغ

٘ الجهل والكبه والك٩ى٥، ولهظا ؾّمى هللا  ٞالٗاِلم هىع وبىىعٍ ًٞغ

 . ٦خابه هىًعا

ً : " بن هللا ال ٣ًبٌ الٗلم ؤهه ٢ا٫ ٖبض هللا بً ٖمغو ًٖ الىبي  ٖو

ا  ًٖ ه مً نضوع الىاؽ ول٨ً ٣ًبًه ب٣بٌ الٗلماء، ٞةطا لم ًب٤ اهتزا ًىتٖز

 ٞؿئلىا ٞإٞخىا بٛحر ٖلم ًٞلىا وؤيلىا "
ً

 .ٖالم اجسظ الىاؽ عئوًؾا ُظهاال

م(                                  حَر  )عواٍ ؤخمض_والبساعي_ومؿلم_ٚو

ٖباصة بً الهامذ ًٖ َظا الخضًض ٣ٞا٫: "لى قئذ ألزبرج٪  وُؾئل

٘ مً الىاؽ: الخكٕى ".  بإو٫ ٖلم ًٞغ

وبهما ٢ا٫ ٖباصة َظا ألن الٗلم ٢ؿمان: ؤخضَما ما ٧ان زمغجه في  •

٢لب ؤلاوؿان، َى الٗلم باهلل حٗالى، وؤؾماثه، ونٟاجه، وؤٞٗاله اإلا٣خط ي 

ه، والخى٧ل ٖلُه، ٞهظا َى لخكِخه، ومهابخه، وبظالله، ومدبخه، وعظاث

 الٗلم الىاٞ٘.

: "بن ؤ٢ىاًما ٣ًغئون ال٣غآن ال ًجاوػ جغا٢يهم، ؿٗىص٦ما ٢ا٫ ابً م  •

 ول٨ً بطا و٢٘ في ال٣لب ٞغَسخ ُٞه هٟ٘".

و٢ا٫ الخؿً: "الٗلم ٖلمان: ٖلم اللؿان ٞظا٥ حجت ٖلى ابً  •

لم في ال٣ لب ٞظا٥ آصم ، ٦ما في الخضًض " ال٣غآن حجت ل٪ ؤو ٖلُ٪"، ٖو
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ى الٗلم الباًَ الظي  ٘ مً الٗلم الٗلُم الىاٞ٘، َو الٗلم الىاٞ٘، ٞإو٫ ما ًٞغ

ب٣ى ٖلم اللؿان ُٞتهاون الىاؽ به وال ٌٗ هلخها، ٍو  ملىن ًسالِ ال٣لىب ٍو

م، زم ًظَب َظا الٗلم بظَاب خملخه وج٣ىم  بم٣خًاٍ، ال خملخه وال ٚحَر

 الؿاٖت ٖلى قغاع الخل٤".

 

 انؼهى ًؤىهو كظنك0 األصنخ ػهَ فعم ًيٍ
غة  ًٖ ِبَض هللُا بص يٍء ؤًَٞل ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ؤبي ٍَغ ُٖ : "ما 

مً ٣ٍٞه في صًً، ول٣ٌُٟه واخٌض ؤقضُّ ٖلى الكُُاِن مً ؤل٠ ٖابض، ول٩ل 

ماُص الضًً ال٣ُٟه ".   ش يء ٖماص ٖو

 )عواٍ الُبراوي_والبيه٣ي(                                                   

 ٞؿلُه ٖلى َل٨خه في الخ٤،  " ال
ً

خؿض بال في ازيخحن عظل آجاٍ هللا ماال

ٗلمها "  . وعظل آجاٍ هللا الخ٨مت ٞهى ٣ًط ي بها َو

 )مخ٤ٟ ٖلُه(                                                            

ا ًً لًما ٞهى ًخ٣ ي في وؤً : "بهما الضهُا ألعبٗت هٟغ: ٖبض عػ٢ه هللا ماال ٖو

ا ٞهظا بإخؿً اإلاىاػ٫ ٖىض هللا،  ٗلم هلل ُٞه خ٣ًّ هل ُٞه عخمه َو ماله عبه ٍو

 لٗملذ بٗمل 
ً

 ٞهى ٣ًى٫: لى ؤن لي ماال
ً

وعظل آجاٍ هللا ٖلًما ولم ًاجه ماال

ما في ألاظغ ؾىاء، وعظل   ولم ًاجه ٖلًما ٞهى هللا آجاٍٞالن ٞهى بىِخه َو
ً

 ماال

ا  سِبِ في ماله ال ًخ٣ي ُٞه عبه وال ًهل ُٞه عخمه وال ٌٗلم هلل ُٞه خ٣ًّ ًَ

 وال ٖلًما ٞهى ٣ًى٫: 
ً

 ٞهظا بإؾىؤ اإلاىاػ٫ ٖىض هللا، وعظل لم ًاجه هللا ماال
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ما في الىػع ؾىاء"."  لٗملذ بٗمل ٞالن ٞهى بىِخه َو

ً
 لى ؤن لي ماال

 )ؤزغظه الترمظي_صدخه ألالباوي(                                           

: "الىاؽ مدخاظىن بلى الٗلم ؤ٦ثر مً خاظتهم بلى ؤلامام ؤخمض ٢ا٫

الُٗام والكغاب ألن الُٗام والكغاب ًدخاط بلُه في الُىم مغة ؤو مغجحن 

 والٗلم ًدخاط بلُه بٗضص ألاهٟاؽ".

٘ الىاؽ مجزلت مً ٧ان بحن هللا وبحن ٖباصٍ  و٢ا٫ ؾُٟان بً ُِٖىت: ؤٞع

م ألاهبُاء والٗلماء.  َو

ء ما
َ
دال

َ
ن اْطَتْهدي أ

َ
ي مِل

َ
ى الُهد

َ
ُهُم      َعل م أنَّ

ْ
ْهِل الِعل

َ
 أل

َّ
ْضُل إال

َ
 الف

ْدزَ 
َ
اءُ  وك

َ
عد

َ
 ألْهَل العلم أ

َ
ىن

ُ
ه      والَجاِهل

ُ
ْحِظى ًُ  

َ
ان

َ
ّلِ اْمسٍئ ما و

ُ
 و

صْ 
ُ
ف

َ
بًدا    ف

َ
ا به أ عش حيًّ

َ
ْحَياءُ      ِبعلم ح

َ
م أ

ْ
ْهُل الِعل

َ
ى وأ

َ
 الىاُض َمْىح

، ازَخوَّ ِمً زل٣ه َمً ؤخب، ٞهضاَم لئلًمان، زم ازَخو هللا  ٞةن

مهم ال٨خاب والخ٨مت، 
َّ
ل ٖليهم، ٞٗل ًَّ مً ؾاثغ اإلاامىحن َمً ؤخب، ٞخٟ

ًلهم ٖلى ؾاثغ اإلاامىحن وطل٪ في ٧ل  ل، ٞو لمهم الخإٍو ٣ههم في الضًً، ٖو ٞو

ٗٝغ الخال٫ مً الخغام،  ٌُ ٗهم بالٗلم، وػٍنهم بالخلم، بهم  ػماٍن، ٞٞغ

ُُب مً الخبِض، والىاٞ٘ مً الًاع، بهم جدُا ٢لىُب الخ٤ ٞهم ٢غة وال

 الُٗىن. 

٢ا٫ ٦ٗب ألاخباع عخمه هللا: "ٖل٨ُم بالٗلم ٢بل ؤن ًظَب، ٞةن  و٢ض

مـ، مىث الٗاِلم ٦ؿٌغ ال 
ُ
طَاَب الٗلم مىُث ؤَله، مىُث الٗالم هجٌم َ

تي بطا لم 
ًّ
٣ُُتهم، ويال

َ
، بإبي وؤمي الٗلماء؛ ٢ِْبلتي بطا ل َؿضُّ

ُ
جىة ال ح جبر! ٞو ًُ

 ؤل٣هم، ال زحر في الىاؽ بال بهم".
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  مـْى اننبؽ ثبنضَْبر 

مٍُل: ؤمحر اإلاامىحن ٖلّي بً ؤبي َالب  ٢ا٫
ُ
 ل٨

ى َؾِبُِل 
َ
ل َٖ ٌم  ِ

ّ
ل َٗ ، َوُمَخ اِويٌّ اِلٌم َعبَّ َٗ

َ
ٞ :

ٌ
ت

َ
ز

َ
ال

َ
اُؽ ز "اخٟٔ ما ؤ٢ى٫ ل٪: الىَّ

ُِئىا  ًِ ْؿَخ ٌَ ْم 
َ
ّلِ ِعٍٍذ، ل

ُ
٧ َ٘ ىَن َم

ُ
ِمُل ًَ  ،٤ٍ ِٖ ا

َ
ّلِ ه

ُ
٧ ُٕ َبا

ْ
ج
َ
ٌٕ ؤ ا َٖ َمٌج َع ََ َجاٍة، َو

َ
ِبُىىِع ه

َذ 
ْ
ه
َ
ْدُغُؾَ٪، َوؤ ًَ ُم 

ْ
ل ِٗ

ْ
ا٫ِ، ال

َ ْ
ًَ اإلا ْحٌر ِم

َ
ُم ز

ْ
ل ِٗ

ْ
ًٍ َوِز٤ٍُ. ال

ْ
ى ُع٦

َ
َجُئىا ِبل

ْ
ل ًَ ْم 

َ
ِم، َول

ْ
ل ِٗ

ْ
ال

اِلِم  َٗ
ْ
 ال

ُ
ت ، َوَمَدبَّ

ُ
ت

َ
٣

َ
ٟ ْى٣ُِهُه الىَّ

ُ
ا٫ُ ج

َ ْ
َمِل، َواإلا َٗ ْ

ى ال
َ
ل َٖ ى 

ُ
ْؼ٧ ًَ ُم 

ْ
ل ِٗ

ْ
ا٫َ، ال

َ ْ
ْدُغُؽ اإلا

َ
ج

َضاُن ِبَها، ا ًُ  ًٌ ًْ  ص
ُ ْ
اِجِه، َوَظِمَُل ألا َُ  ِفي َخ

َ
ت َٖ ا

َّ
اِلَم الُ َٗ

ْ
ِؿُب ال

ْ
٨ ًُ ُم 

ْ
ل ِٗ

ْ
ِت ل

َ
َض  ْخُضوز ْٗ َب

َماُء 
َ
ل ُٗ

ْ
اٌء، َوال َُ ْخ

َ
ْم ؤ َُ ْمَىا٫ِ َو

َ ْ
اُن ألا ؼَّ

ُ
ُؼو٫ُ ِبَؼَواِلِه. َماَث ز

َ
ا٫ِ ج

َ ْ
 اإلا

ُ
ت َٗ َمْىِجِه، َوَنِيُ

."
ٌ
ىِب َمْىُظىَصة

ُ
٣ُل

ْ
ُهْم ِفي ال

ُ
ال

َ
ْمش

َ
، َوؤ

ٌ
٣ُىَصة ْٟ اُنُهْم َم َُ ْٖ

َ
ُغ، ؤ َْ ىَن َما َب٣َِي الضَّ

ُ
 َبا٢

 

م والؿُّ  ول٣ض ا محز في ال٣غآن ال٨ٍغ ًُبا وُخبًّ ت َالب الٗلم جٚغ ت الىبٍى ىَّ

ا بلي الٗلم والخدلي بأصابه:
ً
 -وقى٢

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  (١)

 [١8]آ٫ ٖمغان:   چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ُضو٫ُ الظًً اؾدكهَض هللا بهم ٖلى ؤٖٓم  ٞإَُل  ُٗ ٣اث ال ِ
ّ
الٗلِم َم الش

ى جىِخُُضٍ  ، الٗلُم باهلل حٗالى مكهىٍص، َو ظا َى الٗلُم الخ٣ُ٣يُّ ، َو

وؤؾماثه ونٟاِجِه، ومىظب طل٪ وم٣خًاٍ مً ؤلاًمان بغُؾِله و٦ُخِبه، 
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ٌض مدؿىؽ.. ََ ا

َ
ه ُمك  وؤلاًمان بالُِٛب ختى ٦إهَّ

  ٞهظٍ
ُ
ت ِؼٍَّ

َ
ؿخ٣ُِم،  اإلا

ُ
ٍِ هللا اإلا ه ًض٫ُّ ٖلى نغا بري للٗلم وؤَله، ؤهَّ

ُ
ال٨

 والهٟاث الٗال ..

، بهه  ٞهظا
َ
 اإلاشمغة

َ
َىا هللا وبًا٦م الصجغة

َ
ه، َعَػ٢

ُ
ظٍ هي زمغج َى الٗلُم َو

م.  ظىاٌص ٦ٍغ

و٢ض ٦خب ؤلامام الُبساعي باًبا ٣ٞا٫: "باُب الٗلِم ٢بَل ال٣ى٫ِ   (2)

 چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث      چ حٗالى:  ل٣ىله  والٗمِل"

  [١9]مدمض: 

ْ٘ ٢ىلُه خحَن  ؾئَل    ًٖ ًٞل الٗلم ٣ٞا٫: ؤلم حؿم
َ
ُِىت ُٖ  ًُ ُؾُٟاُن ب

 ِبه ؟! 
َ
ٞإمَغ بالٗمِل  چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث      چ بضؤ

 بٗض الٗلم..
ُم٣ضم ٖلى ال٣ى٫ والٗمل، ٞال ٖمل صون ٖلم، وؤو٫ ما ًيبغي  ٞالٗلم

َصّدُر   هللا حٗالى وٍُ
ُ
ُمه: "الخىخُض" و"ٖلم الؿلى٥ والتربُت " ُٞٗٝغ

ُّ
حٗل

 َظا الاعجباٍ بحَن الٗلِم 
ُ
ُبها، وؤهذ جلخٔ

ّ
ٗٝغ هٟؿه و٠ُ٦ ُيهظ ُه، َو

َ
٣ُٖضج

 بالخىخُض

ا وبحن التربُت وال چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ  ََ تز٦ُت التي مً زماِع

غا٢بت وصوام الخىبت 
ُ
 چيت  جث      چ اإلا
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والٗلم هىع ًبهغ به اإلاغُء خ٣اث٤ ألامىع، ولِـ البهغ بهغ الٗحن،  (3)

ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ   چ ول٨ً بهُغ ال٣لىب 

 [46]الدج:         چىئ     

 : بما ٖالم ؤو ؤٖمى ظٗل هللا الىاؽ ٖلى ٢ؿمحن ولظل٪

ض:   چٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ    چ  [١9]الٖغ

 ٖلى الٗلم في ٢ىله حٗالى :  ٖبر هللا  ولظل٪
ً
 بٟٗل "عؤي" صاللت

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ 

 [6]ؾبإ:    چۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

ظا  ٞلم ٗلُم" َو بقاعة بلى الٗلم وؤزٍغ في ال٣لىب،  -وهللا ؤٖلم-٣ًل "َو

ظا واضر في  بهغ وجغي الخ٤، وال ًلخبـ ٖليها الباَل َو
ُ
التي ناعث به ج

 : خضًض عؾى٫ هللا

َغُى »٣ًى٫:  ٢ا٫: ؾمُٗذ عؾى٫ هللا  خظًٟت بً الُمان  ًٖ ْٗ ُ
ح

 
ٌ
َخت

ْ
٨

ُ
ُِه ه ِٞ ٨َِذ 

ُ
ِغَبَها ه

ْ
ق

ُ
ٍب ؤ

ْ
ل
َ
يُّ ٢

َ
إ
َ
ىًصا، ٞ ُٖ ىًصا  ُٖ َخِهحِر 

ْ
ال

َ
ىِب ٧

ُ
٣ُل

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُن 

َ
ت ِٟ

ْ
ال

 
ٌ
َخت

ْ
٨

ُ
ُِه ه ِٞ ٨َِذ 

ُ
ا ه ََ َغ

َ
٨

ْ
ه
َ
ٍب ؤ

ْ
ل
َ
يُّ ٢

َ
ى  َؾْىَصاُء، َوؤ

َ
ل َٖ َبْحِن، 

ْ
ل
َ
ى ٢

َ
ل َٖ ِهحَر 

َ
ى ج اُء َختَّ ًَ ُْ َب

 
َ
ا ٞ

َ
ٟ ِل الهَّ

ْ
ٌَ ِمش َُ ْب

َ
ْؾَىُص ؤ

َ
ُغ ؤ

َ
ْعُى، َوآلاز

َ
َمَىاُث َوألا  َما َصاَمِذ الؿَّ

ٌ
ْخَىت ِٞ  

ٍُ غُّ ًُ َ
 ج

َ
ال

غِ 
ْ

ق
ُ
 َما ؤ

َّ
ًغا ِبال

َ
ْى٨ُِغ ُمْى٨ ًُ  

َ
ا َوال

ً
ُغوٞ ْٗ  َم

ُ
ِغٝ ْٗ ٌَ  

َ
ا ال ًُ ِ

ّ
ىِػ ُمَجخ

ُ
٩

ْ
ال

َ
ا ٧ ًْ  َب ُمْغَباصًّ ِم

 ٍُ َىا ََ .» 
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ا٫َ 

َ
ٍض:  ٢ ْٗ ُذ ِلَؿ

ْ
٣ُل

َ
اِلٍض: ٞ

َ
ُبى ز

َ
َبا َماِلٍ٪ »ؤ

َ
ا ؤ ا»َما  ًَ ْؾَىُص ُمْغَباصًّ

َ
ا٫َ: « ؟«ؤ

َ
٢

اِى ِفي َؾَىاٍص » َُ َب
ْ
 ال

ُ
ة ُذ: «. ِقضَّ

ْ
ل
ُ
ا٫َ: ٢

َ
َما »٢

َ
ا»ٞ ًُ ِ

ّ
ىُػ ُمَجخ

ُ
٩

ْ
ا٫َ: « ؟«ال

َ
٢

ىًؾا»
ُ
 «.َمْى٩

 

ىعر الخكُت: (4) ًُ  الٗلم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې     ٹ ٹ چ

 [28]ٞاَغ:   چى  ى   

و٢ض مضح هللا ؤََل الٗلم وؤزنى ٖليهم، ٞجٗل ٦خابه آًاٍث بِىاٍث في  .١

 نضوعَم، به جيكغح وجٟغح وحؿٗض. 

گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

 [49]الٗى٨بىث:       چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 

و٢ض ؤمغها هللا حٗالى باالؾتزاصِة مً الٗلم، و٦ٟى بها مً مى٣بٍت  .2

 ُٖٓمت للٗلم..

 (١١٤طه: )   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

بي عخمه هللا: " ٢ا٫ ٞلى ٧ان ش يء ؤقٝغ مً الٗلم ألمغ هللا ال٣َغ

ضٍ مً الٗلم. ؾبداهه وحٗالى هبُه  ض مىه ٦ما ؤمَغ ؤن ٌؿتًز  ؤن ٌؿإلُه اإلاٍؼ
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مغ الىاؽ بؿااِلهم  .3
ُ
الٗالم َى الىاعر ًٖ ألاهبُاء َظا الٗلم، الظي ؤ

 ٖىض ٖضم الٗلم، ٢ا٫ هللا حٗالى 

  ٤٣النحل:  چٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          چ ٹ ٹ 

 

ِت صعظِت ؤَل وؤلاًمان زانت. .4 َٗ ْ
 وؤزبر هللا ًٖ ٞع

            چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  چ ٹ ٹ 

 [١١]اإلاجاصلت: 

 

ت والبُان،  .5 والٗلم ؤًٞل مً الجهاص؛ بط مً الجهاص ظهاص بالُدجَّ

ى ؤٖٓم مىٟٗت مً الجهاص بالُض  ظا ظهاص ألاثمت مً وعزت ألاهبُاء، َو َو

ِخه، و٦ثرة الٗضو ُٞه..
َ
 واللؿان، لكضة ماه

ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ٹ ٹ چ 

 [52:5١ ]الٟغ٢ان: چ﮴     ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

غة  ًٖ مً ظاء مسجضي َظا لم : ]٢ا٫ عؾى٫ هللا  :٢ا٫ ؤبي ٍَغ

جاَض في ؾبُل هللا، ومً 
ُ
ٗلمه، ٞهى في مجزلت اإلا ٌُ ًإِجه بال لخحٍر ًخٗلمه ؤو 

] ِٕ ٚحٍر  .ظاءٍ لٛحر طل٪، ٞهى بمجزلت الغظل ًىٓغ بلى مخا

 )ؤزغظه بً ماظه وصدخه ألالباوي(                                      
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ً: بظ٫ اإلاا٫، وبظ٫ الٗلم،  .6 ولم ًجٗل هللا الخداُؾَض بال في ؤمٍغ

وزظا لكٝغ الهيُٗحن، وخض الىاؽ ٖلى الخىاٞـ في وظٍى الخحر، ًٖ 

"ال خؿض بال في ازيخحن:  :٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ٖبض هللا بً مؿٗىص 

 ٞؿلُه ٖلى َل٨خه في ا
ً

وعظل آجاٍ هللا الخ٨مت ٞهى  لخ٤،عظل آجاٍ هللا ماال

مها" ِ
ّ
ٗل   .       ٣ًط ي بها َو

 )ؤزغظه الترمظي وصدخه ألالباوي(                                          

مى   .7 ُ٘ ٖلم الٗالم بمىجه، بسالٝ ٚحٍر مم٨ً ٌُِٗل ٍو ُث، وال ًى٣ُ

يخٟٜ بٗلمهم مً  ًُ و٦إهه مً ؾ٣ِ اإلاخإ، ؤما ؤَل الٗلم الغباهُىن الظًً 

ُت ؤلازالم..  لهم في الجؼاء وألاظغ قٍغ
ُ

ًا٠ٖ ًُ  بٗضَم، ٞهاالء 

ت، ؤو  » بطا ماث ؤلاوؿان اه٣ُ٘ ٖمله بال مً زالزت: بال مً نض٢ت ظاٍع

 «ٖلم ًيخٟ٘ به، ؤو ولض نالر ًضٖى له

 

وبلى ػوا٫، جخجز٫ ٖلُه اللٗىاث، واإلاغخىم مً ٧ل ما في الضهُا َال٪  .8

لبخه، والٗابضون الظا٦غون هللا ٦شحرا..  طل٪ نىٟان مً الىاؽ: ؤَل الٗلم َو

غة  ًٖ هُا ملٗىهت  ٢ا٫: ؤن عؾى٫ هللا  ؤبي ٍَغ ٢ا٫: "ؤال بن الضُّ

الم ؤو مخٗلم ".   ملٗىن ما ٞيها، بال ط٦غ هللا وما والاٍ، ٖو

 )ؤزغظه الترمظي وصدخه ألالباوي(                                                            
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ؤهه ٢ا٫: "ومٗاط بً ظبل ٣ًى٫ في َلب  وعص ًٖ مٗاط بً ظبل  .9

 الٗلم: 

ِه 
َّ
َمُه ِلل

ُّ
ل َٗ

َ
ِةنَّ ح

َ
َم، ٞ

ْ
ل ِٗ

ْ
ُمىا ال

َّ
ل َٗ

َ
  " ح

ٌ
َباَصة ِٖ َبُه 

َ
ل
َ
، َوَ

ٌ
ت َُ ْ

ك
َ
ُه ز

َ
َغج

َ
ا٦

َ
، َوُمظ

ْؿِبٌُذ، 
َ
ْىُه ِظَهاصٌ ح َٖ  

َ
َبْدض

ْ
ُمهُ َوال

َ
ل ْٗ ٌَ ًْ ال  ِلَُمُه إلِاَ ْٗ

َ
ِلِه  ، َوح َْ ُه ألَ

َ
ل
ْ
، َوَبظ

ٌ
ت

َ
َنَض٢

 
ٌ
ْغَبت

ُ
َخ ٢

ْ
َخال٫ِ َوال

ْ
اِلُم ال َٗ ُه َم هَّ

َ
َجىَّ َغاِم ، أل

ْ
َىْخَضةِ ، َوَمَىاُع َؾِبُِل ال

ْ
ـُ ِفي ال ْ

و
ُ
، ِت، َوألا

َىةِ 
ْ
ل
َ
خ

ْ
 ِفي ال

ُ
ر َدِضّ

ُ ْ
اِخُب ِفي َواإلا ِت ، َوالهَّ

َ
ْؼل ُٗ ْ

اِء ال غَّ ًَّ اِء َوال غَّ ى الؿَّ
َ
ل َٖ ِلُُل  ، ، َوالضَّ

َضاِء  ْٖ ى ألاَ
َ
ل َٖ الُح  ِء ، َوالِؿّ

َّ
ِزال

َ
ْىَض ألا ِٖ  

ًُ ٍْ ِغٍَوالؼَّ
َ
٣

ْ
َغَباِء  ُب ، َوال

ُ
ٛ

ْ
ْىَض ال ُه   ،ِٖ

َّ
ُ٘ الل ْغَٞ ًَ

ْج  َُ َىاًما َٞ
ْ
٢

َ
 ُيْهَخَضي ِبِهْم ِبِه ؤ

ً
َضاة َُ ، َو

ً
اَصة

َ
ْحِر ٢

َ
خ

ْ
ُهْم ِفي ال

ُ
ل  ِفي ،َٗ

ً
ت ِثمَّ

َ
٣َْخوُّ  َوؤ

ُ
ْحِر ج

َ
خ

ْ
ال

ْم  َُ اُع
َ
هُ آز

ُ
َمال ْٖ َ

ْغَم٤ُ ؤ
ُ
اِلِهْم ، َوج َٗ ِٟ ٣َْخَضي ِب ٍُ ِيِه ْم، َو

ْ
ى َعؤ

َ
َخَهى ِبل

ْ
ي ٍُ ُب ْم ، َو

َ
ْغٚ

َ
  ، ج

ُ
ت

َ
الِث٨

َ ْ
اإلا

ِتِهْم 
َّ
ْمَسُخُهْم  ،ِفي ِزل

َ
ْظِىَدِتَها ج

َ
ُهْم ، َوفِ َوِبإ

َ
ُغ ل ِٟ

ْ
ْؿَخٛ

َ
ى ي َنالِتَها ح َبْدِغ  ِخَُخاِن ، َختَّ

ْ
ال

ِه  َىاِمّ ََ َبِرّ َو
ْ
ِٕ ال ُجىِمَها، َوِؾَبا

ُ
َماِء َوه اِمِه، َوالؿَّ َٗ

ْ
و
َ
َم َخ َوؤ

ْ
ل ِٗ

ْ
نَّ ال

َ
ًَ ، أل ىِب ِم

ُ
٣ُل

ْ
 ال

ُ
اة َُ

َمى َٗ ْ
 ال

ُ
ِم ، َوه

َ
ل
ُّ
ًَ الٓ ْبَهاِع ِم

َ
ىَّ ىُع ألا

ُ
٠ِ ، َو٢ ْٗ ًَّ ًَ ال ْبَضاِن ِم

َ
 ألا

ُ
ْبِض ة َٗ ْ

ُٜ ِبال ْبلُ ًَ  ،

بْ 
َ
ى٥ِ َغاِع، وَ َمَىاِػ٫َ ألا

ُ
ل
ُ ْ
ـَ اإلا ُٗ َمَجاِل

ْ
َعَظاِث ال ا َوآلاِزَغةِ ، َوالضَّ َُ

ْ
ه  ِفي الضُّ

َ
 ال

ُ
َغة

ْ
٨ ِٟ

ْ
، َوال

اِم  َُ َض٫ُ ِبالِهّ ْٗ ُ
ُِه ح ِٞ َُ ٣ِ

ْ
َمُل ، َوُمَضاَعَؾُخُه ِبال ْٗ ٌُ َبُض، َوِبِه  ْٗ َُ ُٕ َو ا

َ
ُ ًُ اِم، َوِبِه 

ْعَخ 
َ
ىَنُل ألا

ُ
ْاَظُغ، َوِبِه ج ٍُ ُٕ َو َخَىعَّ ًُ ُض، َوِبِه 

َ
ْدٟ ٍُ ًَ امُ َو َخال٫ُ ِم

ْ
 ال

ُ
َغٝ ْٗ َُ َخَغاِم،  ، َو

ْ
ال

َمُل  َٗ ْ
َمِل َوال َٗ ْ

َهُمُه اِبَماُم ال
ْ
ل ًُ ُه ،  ُٗ اِب

َ
ا٫َ : ج

َ
َضاءُ ، ٢ َٗ اءُ لؿُّ َُ ٣ِ

ْ
ق

َ
ْدَغُمُه ألا ٍُ  ".، َو

 

ه، وبطا  .١1
ُ
صدر هِخه، ُٞدؿً ٖمل وبالٗلم ٌٗٓم ؤظغ اإلاامً، ٍو

٧ان الىاؽ ال ٌكٟٛىن باإلاا٫ ًٖ الٗلم، ٞةن ًٞل الٗلم ٖلى اإلاا٫ ؤٖٓم، 

و٢ض ًٞل لىا الكٕغ في َظٍ ال٣ًُت، ٣ٞض ٢ؿم عؾى٫ هللا ٖلى ؤنىاٝ 
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ما مً جلبـ بالٗلم   .ؤعبٗت، ظٗل الىاجخحن منهم نىٟحن، َو

٣ًى٫: " زالزت  ؤهه ؾم٘ عؾى٫ هللا  عي ؤبي ٦بكت ألاهما ًٞٗ

خضز٨م خضًشا ٞاخٍٟٓى " 
ُ
 ؤ٢ؿم ٖليهً، وؤ

ِلَم ٖبض مٓلمت ٞهبر ٖليها  :٢ا٫
ُ
"ما ه٣و ما٫ ٖبٍض مً نض٢ت، وال ْ

 بال ػاصٍ هللا ٖؼا، وال ٞخذ ٖبض باب مؿإلت بال ٞخذ هللا ٖلُه باب ٣ٞغ" 

ا " ٢ا٫ ؤو ٧لمت هدَى ا ٞاخٍٟٓى
ً
م خضًش

ُ
٨

ُ
خضز

ُ
بهما الضهُا ألعبٗت { :" وؤ

 هٟغ :

هل ُٞه عخمه،  • لًما، ٞهى ًخ٣ي ُٞه عبه، ٍو  ٖو
ً

ْبٌض عػ٢ه هللا ماال َٖ

ٗلم هلل ُٞه خ٣ًا؛ ٞهظا بإًٞل اإلاىاػ٫   .َو

، ٞهى ناص١ الىُت، ٣ًى٫: لى  •
ً

ْبٌض عػ٢ه هللا ٖلًما، ولم ًغػ٢ه ماال َٖ و

ما ؾىاء  لٗملذ بٗمل ٞالن؛ ٞهى بىِخه؛ ٞإظَغ
ً

  .ؤن لي ماال

، ولم ًغػ٢ه ٖلًما، ٞهى ًسبِ في ماله بٛحر و  •
ً

ْبٌض عػ٢ه هللا ماال َٖ

ا؛ ٞهظا  ٖلم، ال ًخ٣ي ُٞه عبه، وال ًهل ُٞه عخمه، وال ٌٗلم هلل ُٞه خ٣ًّ

  .بإزبض اإلاىاػ٫ 

 لٗملُذ  •
ً

 وال ٖلًما، ٞهى ٣ًى٫:  لى ؤن لي ماال
ً

ْبٌض لم ًغػ٢ه هللا ماال َٖ و

  }َما ؾىاءُٞه بٗمل ٞالن، ٞهى بىِخه؛ ٞىػع 

 )ؤزغظه الترمظي وصدخه ألالباوي(                                         

 َىا:  والكاَض

بهغ اإلاغء بد٣اث٤  الىبي  ؤن ًُ ظٗل الٗلم الخ٣ُ٣ي َى الٗلم الظي 

ألامىع، ٞهاخب اإلاا٫ بطا لم ًخدلَّ بالٗلم ٞةهه ؾِس يُء الخهٝغ ُٞه، 
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ٌٗٝغ ق٨غ َظٍ الىٗمت، ولظل٪ ٞخجضٍ ًى٣ٟه ٖلى قهىاث هٟؿه، وال 

 باهلل.
ُ
 اؾخد٤ ؤن ٩ًىن بإزبض اإلاىاػ٫، والُٗاط

ى٤ٟ؟ ٞبٗلمه هىي هُت  وظٗل ًُ الٗالم ٌٗٝغ ٢ضع اإلاا٫ الخ٣ُ٣ي، ُٞما 

.٤ ِٟ ى
ًُ  نالخت ٞهاع بإٖلى اإلاىاػ٫، وؤن لم 

 

٤ ٖلى الخ٣ُ٣ت؛  .١١ ٞال٣ٟه ومً عػ٢ه هللا ٣ًٞها في الضًً؛ ٞظا٥ اإلاٞى

نفي الضًً مً 
َ
٢ا٫: "مً  ؤن عؾى٫ هللا  بً ٖباؽ ا ًٖ، ؤٖٓم اإلِاج

٣ْٟهُه في الضًً".  ًُ غص هللا به زحًرا  ًُ 

 )ؤزغظه الترمظي وصدخه ألالباوي(                                       

 في ٖلم زحٌر مً ًٞل في  .١2
ً

والٗلم ُم٣ضم ٖلى الٗباصة، ٞةن ًٞال

٤ الجىت.ٖباصة، ومً ؾاع في صعب الٗلم ؾهل   ٖلُه ٍَغ

:  ٢الذ: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  البيه٣ي في ؾيىه ًٖ ؤمىا ٖاجكت  ؤزغط

٤ الجىت "بنَّ هللا ؤوحى بليَّ  : ؤهه مً ؾل٪ مؿل٩ا في َلب الٗلم ؾهلذ له ٍَغ

ًل في ٖلم زحر مً ًٞل في  مخُه ؤزبخه ٖليهما الجىت ٞو ومً ؾلبذ ٦ٍغ

 ٖباصة و مال٥ الضًً الىعٕ ". 

 )ؤزغظه البيه٣ي وصدخه ألالباوي(                                     

 عؾى٫ هللا: .١3
ُ
 الٗلم َم ونُت

ُ
لبت  َو

ؾُإج٨ُم ؤ٢ىام ًُلبىن : " ؾُٗض الخضعي ٢ا٫ :٢ا٫ عؾى٫ هللا  ًٖ

م م ٣ٞىلىا لهم: مغخًبا بىنُت عؾى٫ هللا وؤ٢ىَى  ".الٗلم، ٞةطا عؤًخمَى

 )ؤزغظه بً ماظه و خؿىه ألالباوي(                                      
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وؤَل الٗلم الظًً ًبلٛىن الىاؽ قٕغ هللا حٗالى َم ؤهًغ الىاؽ  .١4

هم م٣اًما، بُضٖاِء عؾى٫ هللا لهم  ا، وؤقٞغ  وُظَى

ض بً زابذ في الترمؼي ٢ا٫: ٢ا٫ عوي َغ هللُا ؤمًغا : "  عؾى٫  ًٖ ٍػ ًَّ ه

ُه 
َ
، ُٞغبَّ خاِمِل ٣ٍْٞه بلى مً َى ؤ٣ٞ ٍُ ه ٚحَر

َ
ٛ ِ

ّ
َبل ًُ ُه ختى 

َ
ٓ ِٟ ا ٞد

ً
ا خضًش َ٘ ِمىَّ ؾِم

 مىه، وعبَّ خاِمِل ٣ٍٞه لِـ ب٣ٍُٟه". 

 )ؤزغظه بً ماظه و صدخه ألالباوي(                                      

ًله ؤن هللا امتن ٖلى  .١5 ؤهبُاثه وعؾله بما ومً قٝغ الٗلم ٞو

 آجاَم مً الٗلم، صاللت ٖلى ٖٓم اإلاىت..

 ٣ٞا٫ حٗالى: ٞظ٦غ وٗمخه ٖلى هبِىا مدمض  •

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    چ

 [١١3]اليؿاء:          چیی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     

لى هبِىا الهالة والؿالم- وون٠ زلُله ببغاَُم • بإهه ٧ان  -ٖلُه ٖو

ا لهٟاث ال٨ما٫ مً الٗلم والٗمل ًٗ ت، ؤي ظام مَّ
ُ
  .ؤ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ  ٹ    ٹچ ٹ ٹ 

  ١٢١ - ١٢١النحل:  چڦ  ڄڄ   ڦ ڦ   

لى هبِىا الهالة والؿالم -ًٖ هبُه ًىؾ٠  و٢ا٫ هللا  •  : -ٖلُه ٖو

   ٢٢يوسف:  چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی چ 
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لى هبِىا الهالة والؿالم - مىس ىو٢ا٫ في ٧لُمِه  •  : -ٖلُه ٖو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چ 

 [١4]ال٣هو:    چڀ  ڀ  

 

ٗت، ٞهى الىا٤َ  .١6 ومً ًٞل الٗلم ؤن ناخبه مٗخبر ٢ىله في الكَغ

ىم ٣ًىم ألاقهاص؛ ألهه ؤبهغ الىاؽ بالخحر والكغ..  بالخ٤ في الضهُا ٍو

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 [27]الىدل:   چٹ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ٹ ٹ چ 

  ٠١القصص:  چ  ڳک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  گ    

َم ؤبهغ الخل٤ بمضازل الكغ، ولظل٪ ٧ان لؼاًما ٖليهم بُان  ٞالٗلماء

  .طل٪ للىاؽ

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ٹ ٹ چ 

 [63]اإلااثضة:     چ  ۉۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  

  



24 

 
 جأدب كبل أن جخعلم!   

 
 بلُه في ٧ل و٢ذ وخحن.. ومً ًٞل الٗلم: ؤهه ًدخاط (2١)

الىاؽ ؤخىط بلى الٗلم منهم بلى الُٗام »ؤلامام ؤخمض عخمه هللا:  ٢ا٫

والكغاب؛ ألن الُٗام والكغاب ًدخاط بلُه في الُىم مغجحن ؤو زالزا، والٗلم 

 .ًدخاط بلُه في ٧ل و٢ذ "

َى هىع الهضاًت وبضوهه ال ٌٗلم ال٨شحر ٦ُُٟت ؤصاء الٟغاثٌ، وال  ٞالٗلم

ٖلى بهحرة، ٞلىال الٗلم لٟؿض ٖمل  اظخىاب اإلاداعم، وال ٌٗبضون هللا

ؤلاوؿان، والٗلماء ٖلى ألاعى ٧الىجىم يهخضي بهم في الٓلماث وجغظُم 

ضزلىن في الضًً ما لِـ   ..  ُٞهالكُاَحن الظًً ًسلُىن الخ٤ بالباَل، ٍو
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 طبنت انؼِهى آصاة
مت مطلب  أخي م آلاداب وُحظن الظَّ

ُّ
.. اعلم أعصن هللا أن حعل

شسعي كلَّ في الىاض من ًلخفت إليه، بل البالًا العظام لم جخىاٌ 

عليىا إال ًىم هجس الىاض الظمت الحظن، وأكبلىا على العلم ولم 

يخه الىاجبت، فظهسث ألاكىاٌ الشاذة، وهثرث الطساعاث 
ْ
ىىه بِحل ٍص ًُ

ُصَز في الىاض أهل العلم  هجِن والخالفاث، فلم 
َ
للعلم ثمسة، وه

 والفضل..

ب ا بطا لم جىل مً  جإصَّ
ً
م؛ ٞةه٪ لً جىا٫ مً الٗلم َٞغ

َّ
ل َٗ َخ

َ
٢بل ؤن ج

 ألاصب ؤَغاٞه..

ِلَها لِـ باألمغ الِؿحر، بال مً  واٖلم
َ
ل
َ
ؤن تهظًب الىٟـ، وبنالح ز

٣ه هللا حٗالى؛ ٞإنِلر ما بِى٪ وبحن هللا ٌؿخ٣ْم خال٪.  ٞو

 

ظٍ ى بها، ٞهي ػاص٥ الخ٣ُ٣ي في  َو
َّ
بٌٗ آلاصاب ٖلُ٪ ؤن حؿعى لخخدل

ب .
َ
ل
َّ
٤ الُ  ٍَغ

 
ً

: ؤوال ر ل٣بى٫ الٗلم واؾدشماٍع
ُ
 : َهاعة ال٣لب مً ألاصهاؽ؛ لُهل

 بطا  "الصخُدحن" ًٖ عؾى٫ هللا  ٟٞي
ً
ت

َ
ٛ ًْ ٢ا٫: "بن في الَجؿِض ُم

ه، ؤال وهي ال٣لب".
ُ
ل
ُ
َخْذ نلر الجؿض ٧له وبطا ٞؿضث ٞؿض الجؿض ٧

َ
 َنل
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ُُِب ال٣لب للٗلم ٦خُُِب ألاعى للؼعاٖت.  ٢ُل

ْ
ُ

َ
 : ج

ً ض عؾى٫ هللا ٢ا٫ ابً ٖمغ  ٖو ل  : ٖو   ظبًر
َ

ؤن ًإجُه، ٞغار

ل، ٞك٩ا بلُه ٣ٞا٫ :  ٖلُِه ختى اقخض ٖلى عؾى٫ هللا  ٞسغط ٞل٣ُه ظبًر

ٌب وال نىعة". 
ْ
ل
َ
ًخا ُٞه ٧ ِْ ُل َب

ُ
ْضز

َ
ا ال ه  "بهَّ

ىن ٢لًبا ملًُئا  ٞةطا
ُ
ىن بًِخا ُِٞه ٧لٌب، ٠ُ٨ٞ ًجِزل

ُ
ل
ُ
 ال ًضز

ُ
٧اهذ اإلاالث٨ت

َباِثض ومظُمىم الهٟاث مشل: الًٛب، الكهىة، والخ٣ض، 
َ
باألهجاؽ والخ

ا؟! والخؿض، وال٨بر، والُعْجِب، وهد  َى

ظٍ م٨ًِ ؤن جخ٤ٟ  َو ًُ الهٟاث ٧ال٨الب الىابداث في الباًَ ٠ُ٨ٞ 

 َظٍ م٘ مالث٨ت الغخمت؟!

ٓلم اإلاصخىن بالظهىب ال ٌؿخُُ٘ اؾخ٣با٫  ٢ا٫
ُ
بً ظماٖت: ال٣لب اإلا

اإلاالث٨ت، وال ًب٣ى ُٞه م٩اٌن للٗلم الظي َى هىع ٣ًظٞه هللا في ٢لىب مً 

 ؤعاص..

 
ُ

ىث
َ
ى

َ
ظي ش

ْ
ْسِن املعاص ي إلى وهيع ُطىَء ِحف

َ
 .. فأزشدِوي إلى ج

َبَرِوي
ْ
خ

َ
ىُز هللِا ال ُيهدي لعاِص  وأ

ُ
ىٌز.. َوه

ُ
َم ه

ْ
نَّ الِعل

َ
 بأ

 

 الباًَ،  ٞةن
ُ
ْغَبت

ُ
باصة ال٣لب، و٢ الٗلم ٦ما ط٦غها: َى نالة الؿغ، ٖو

و٦ما ال جصر الهالة التي هي ٖباصة الجىاعح الٓاَغة بال بُهاعة الٓاَغ مً 

الخضر والخبض، ٨ٞظل٪ ال ًصر الٗلم الظي َى ٖباصة ال٣لب بال بُهاعجه 

 مً زبض الهٟاث وخَضر مؿاوت ألازال١ وعصًئها. 
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طُالة انؼهى انظٍّ َفؼيى اهلل ثبنؼهى يف انضَْب ًآسغح ؤًصبف  
 

الُالب نٟاث وؤخىا٫ قتى، وم٣اماث ال بض له مً اؾخٗمالها،  خ٤

 ٞهى مؿخٗمل في ٧ل خا٫ ما ًجب ٖلُه: 

 ٞله نٟت في َلبه للٗلم: و٠ُ٦ ًُلبه؟ •

ر ٖىضٍ  •
ُ
: ما الظي ًجب ٖلُه ُٞه  -وله نٟت في ٦ثرة الٗلم_بطا ٦ث

 هٟؿه.ُٞلؼمه 

 وله نٟت بطا ظالـ الٗلماء: ٠ُ٦ ًجالؿهم؟ •

 وله نٟت بطا حٗلم مً الٗلماء: ٠ُ٦ ًخٗلم؟ •

؟ • ُم ٚحٍر ِ
ّ
ٗل ٌُ  وله نٟت : ٠ُ٦ 

 وله نٟت بطا هاْغ في الٗلم: ٠ُ٦ ًىاْغ؟ •

 وله نٟت بطا ؤٞتى الىاؽ: ٠ُ٦ ًٟتي؟ •

وله نٟت: ٠ُ٦ ًجالـ ألامغاء بطا ابُخلي بمجالؿتهم؟ ومً ٌؿخد٤  •

 ؤن ًجالؿه، ومً ال ٌؿخد٤؟ 

 وله نٟت ٖىض مٗاقغجه لؿاثغ الىاؽ ممً ال ٖلم مٗه.  •

 ُٞما بِىه وبحن عبه؟ وله نٟت: ٠ُ٦ ٌٗبض هللا  •

ه ٖلى ال٣ُام به.. ٢ض  ؤٖض ل٩ل خ٤ ًلؼمه ما ٣ًٍى
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 آصاة طبنت انؼهى يف َفـو

ٞغى ٖلُه  نٟخه إلعاصجه في َلب الٗلم: ؤهه ٌٗلم ؤن هللا  ٞمً

ِلَم ؤن  َٖ  ٖلُه، و
ٌ
ًت ِلَم ؤن الٗلم ٍٞغ َٖ ٖباصجه، والٗباصة ال ج٩ىن بال بٗلم، و

َب الٗلم لُىٟي ًٖ هٟؿه الجهل، ولُُٗبض 
َ
ل
َ
ًُ به الجهل، ُٞ اإلاامً ال ًدُؿ

ي الؿعي في  َلب ف ص٩ٍٞان َظا مغا -لِـ ٦ما تهىي هٟؿه-هللا ٦ما ؤمٍغ  

 الٗلم، و٧ل مىا ٌٗلم ؤن: 

 انؼهى ػجبصح0 $0#
ألانى٫ في َظٍ الخلُت بل ول٩ل ؤمٍغ مُلىب ٖلم٪ بإن الٗلم  ؤنل

باصة ال٣لب".  ٖباصة، و٢ا٫ بٌٗ الٗلماء: "الٗلم نالة الؿغ ٖو

ٖباصة ال ق٪ ُٞه، بل مً ؤظل الٗباصاث وؤًٞلها ختى بن هللا  الٗلم

 :٣ٞا٫  -الجهاص اإلاؿلر-حٗالى ظٗله في ٦خابه ٢ؿًُما للجهاص في ؾبُل هللا 

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ې  ې  ى     چ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

 [١22]الخىبت:   چی  ی   

ېئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  بظل٪ الُاثٟت ال٣اٖضة: ٌٗني لُخ٣ٟهىا

   چېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   
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٣ٟه في الضًً". : "٢ا٫ الىبي  و   ًُ ِغص هللا به زحًرا  ًُ  مً 

 )ؤزغظه البساعي ومؿلم(                                                                    

؛  ٞةطا ىا ٌٗني به الٗلم بالكٕغ َُ عػ٢٪ هللا ال٣ٟه في صًى٪، وال٣ٟه 

.. حٍر  ُٞضزل ُٞه ٖلم ال٣ٗاثض والخىخُض ٚو

ًَّ ٖلُ٪ بهظا ٞاؾخبكغ زحًرا؛ ألن هللا حٗالى ؤعاص ب٪  ٞةطا عؤًذ ؤن هللا م

 زحًرا. 

"الٗلم ال ٌٗضله ش يء إلاً صخذ هِخه، ٢الىا: و٠ُ٦ : ؤلامام ؤخمض و٢ا٫

 ." ً ٚحٍر ٘ الجهل ًٖ هٟؿه ٖو  جصر الىُت ًا ؤبا ٖبض هللا؟! ٢ا٫: ًىىي ٞع

لُه  ٞةن قٍغ الٗباصة:  ٖو

  ( بزالم الىُت هلل ١)

 [ 5]البِىت:                    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ ٹ ٹ 

ِ  ٞةن
ّ
لم بزالم الىُت، اهخ٣ل مً ؤًٞل الُاٖاث بلى ؤخِ ِٗ ٣َٞض ال

 اإلاسالٟاث. 

اء بزالم ٣٦ى٫  وال  اء قغ٥، ؤو ٍع اء، ٍع ش يء ًدُم الٗلم مشل الٍغ

ملذ وخٟٓذ..  ٞٗلذ ٖو
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 ّكٌٌ اإلسالص يف طهت انؼهى؟! كْف

 
 ؤن جىىي بظل٪ امخشا٫ ؤمغ هللا؛ ألن هللا حٗالى ؤمغ بظل٪ ٣ٞا٫:  (١)

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  چ 

 [ ١9]مدمض:  چىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   

مدبخه والغيا به  لؼمٖلى الٗلم، والخض ٖلى الص يء ٌؿخ ًدض هللا 

 وألامغ به.

ٗت هللا ٩ًىن  (2) ٗت هللا؛ ألن خٟٔ قَغ ؤن جىىي بظل٪ خٟٔ قَغ

٩ىن ٦ظل٪  ٩ىن بالخٟٔ في الهضوع ٍو  بال٨خابت..بالخٗلُم، ٍو

 

ٗت والضٞإ ٖنها؛ ألهه لىال الٗلماء ما  (3) ؤن جىىي بظل٪ خماًت الكَغ

 قُش ؤلاؾالم ابً 
ً

ٗت، وال صاٞ٘ ٖنها ؤخض؛ ولهظا هجض مشال ُخمُذ الكَغ

حٍر مً ؤَل الٗلم الظًً جهضوا ألَل البضٕ، وبِىىا ُبُالن  جُمُت، ٚو

هم خهلىا ٖلى زحر ٦شحر.   بَضٖهم، هغي ؤنَّ

ٗت مدمض ؤن ج (4) ؛ أله٪ ال ًم٨ً ؤن جدب٘ ىىي بظل٪ اجبإ قَغ

ٗت. ٗت ختى حٗلم َظٍ الكَغ  قَغ
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لُه، ٞالتزم الخسلو مً ٧ل ما ٌكىب هِخ٪ في نض١ الُلب،  "ٖو

غاى وؤٖغاى؛ مً  ا أٚل ٦دب الٓهىع، والخٟى١ ٖلى ألا٢غان، وظٗله ُؾلمًّ

الىاؽ  ظاٍ ؤو ؤمىا٫ ؤو حُٗٓم، ؤو ُؾمٗت، ؤو ظلب مدمضة، ؤو نٝغ وظٍى

بلُ٪، ٞةن َظٍ وؤمشالها بطا قابذ الىُت ؤٞؿضتها، وطَبذ بغ٦ت الٗلم، 

ٖلُ٪ ؤن جدمي هِخ٪ مً قىب ؤلاعاصة لٛحر هللا حٗالى، بل  ًخٗحنولهظا 

 وجدمي الِخمى".

ظا ما ٢اله صخُذ، خماًت الىُت مً َظٍ اإلا٣انض الؿِئت، ٞهى  َو

ى مما ًبخغي به وظه هللا  ض بال ؤن ًىا٫ صخُذ، ومً َلب ٖلًما َو ال ًٍغ

زم بن  -وؿإ٫ هللا الٟٗى والٗاُٞت-ٖغًيا مً الضهُا، ٞلم ًجض عاثدت الجىت 

َظٍ اإلادمضة والجاٍ والخُٗٓم واههغاٝ وظٍى الىاؽ بلُ٪ ؾخجضٍ بطا 

الٗلم ختى وبن ٧اهذ هِخ٪ ؾلُمت، بل بطا ٧اهذ هِخ٪ ؾلُمت ٞهى  خهلذ

 ؤ٢غب بلى خهى٫ َظا ل٪..

 

 ٢ُل: "ػلت الٗاِلم مًغوب لها الُبل". و٢ض

 ُطميت بالطبىلياث؟! ملاذا

بت ٖىض  ألنها مشل الُبل لها نىث وعهحن، ٞهظا بطا ظاء في مؿإلت ٍٚغ

الىاؽ، واقتهغث ٖىه؛ ٦إنها نىث الُبل ٞهظٍ ٌؿمىَنها الُبىلُاث، ولم 

 ؤؾم٘ بهظا ل٨ً وظهها واضر..

ض  اإلاٗلىم: ؤهه ال ًجىػ للٗالم ؤن ٣ًبل ومً َضًت الؿلُان بطا ٧ان ًٍغ

ت له، ًغ٦بها متى قاء باليؿبت لهظا  َُّ الؿلُان ؤن ج٩ىن َظٍ الُُٗت مُ
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الٗالم، ؤما بطا ٧اهذ ؤمىا٫ الؿلُان هؼيهت، ولم ٨ًً ٣ًبل الهضًت مىه 

 لُبُ٘ صًىه بها ٞله ؤن ًإزظَا.

مغ: "ما ظاء٥ مً َظا اإلاا٫ وؤهذ ٚحر  ٢ا٫ الىبي مدمض  ٣ٞض ُٗ ل

 مكٝغ وال ؾاثله ٞسضٍ، وما ال ٞال جدبٗه هٟؿ٪".  

 

ازغ   ًٖ ؾُٟان بً ؾُٗض الشىعي عخمه هللا ٢ىله:  ٍو

 " ما ٖالجذ قًِئا ؤقضَّ ٖلي مً هُِتي".

مٗنى طل٪... ما ؤصعي َل ٢ى٫ آزغ ؤو ه٣ل باإلاٗنى؟ ٣ًى٫: ما  وفي

ظا بمٗنى ٦الم  ٖالجذ هٟس ي ٖلى ش يء ؤقض مً مٗالجتها ٖلى ؤلازالم، َو

ؾُٟان: ألن ؤلازالم قضًض، ولهظا مً ٢ا٫: "ال بله بال هللا زالًها مً 

ى ؤؾٗض الىاؽ بكٟاٖت الىبي   . ٢لبه؛ ٞةهه ًضزل الجىت، َو

ً ٓذ الىاؽ ٖمغ بً طع  ٖو ؤهه ٢ا٫ لىالضٍ: "ًا ؤِبي؛ ما ل٪ بطا ٖو

ٓهم ٚحر٥ ال ًب٩ىن؟ ٣ٞا٫: ًا ُبَني، لِؿذ الىاثدت  ؤزظَم الُب٩اء، وبطا ٖو

٣٪ هللا لغقض٥ آمحن .  الش٨لى مشل الىاثدت اإلاؿخإظغة" ٞو

مشا٫ ُٖٓم ظضا، الىاثدت الش٨لى ٌٗني: التي ٣ٞضث ولضَا، ٞهظٍ  ٞهظا

ها جب٩ي ب٩اًء مً ال٣لب، وا ا ألنَّ لىاثدت اإلاؿخإظغة ال ًازغ هىخها وال ب٩اَئ

جهُى٘ الب٩اء، ول٨ً مشل َظا ال٨الم الظي ًغص ًٖ الؿل٠ ًجب ؤن 

دؿً الًٓ بهم، ٣ٞض ط٦غوا لىا طل٪ لخض الىاؽ ٖلى ؤلازالم والبٗ
ُ
 ضه

اء.  ًٖ الٍغ
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الخهلت الجامٗت لخحري الضهُا وآلازغة: "مدبت هللا حٗالى، ومدبت  •

ٌ اإلاخابٗت،  عؾىله  ى ألازغ للمٗهىم، ٢ا٫ حٗالى، وجد٣ُ٣ها بخمدُّ ْٟ  : و٢َ

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 

 [3١]آ٫ ٖمغان:   چ  چچ  چ   

ق٪ ؤن اإلادبت لها ؤزغ ُٖٓم في الضاٞ٘ واإلاى٘، بط بن اإلادب ٌؿعى  ال 

ٚاًت الجهض في الىنى٫ بلى اإلادبىب، ُُٞلب ما ًغيُه وما ٣ًغبه مىه، 

ؿعى ٚاًت ظهضٍ في الىنى٫ بلى اإلادبىب، ُُٞلب ما ًغيُه وما ٣ًغب  َو

بخٗض ٖىه، ٞلظل٪  ه مدبىبه، ٍو ؿعى ٚاًت ظهضٍ في اظخىاب ما ٨ًَغ مىه، َو

٦غ ابً ال٣ُم في "عويت اإلادبحن" ؤن ٧ل الخغ٧اث مبيُت ٖلى اإلادبت، ٧ل ط

ظا صخُذ، ألن ؤلاعاصة ال ج٣٘ مً شخو ٖا٢ل بال لص يء  خغ٧اث ؤلاوؿان َو

 ، ٨ٍغ ما ًًٍغ ًغظى هٟٗه ؤو صٞ٘ يغعٍ، و٧ل بوؿان ًدب ما ًىٟٗه، ٍو

 ى٢ه وحؿ ؿانج٣ىص ؤلاو ٞاإلادبت في الىا٢٘ هي ال٣اثض والؿاث٤ بلى هللا 

ىا ما ؤهؼ٫ هللا ٠ُ٦ ٢ا٫ هللا ٞيهم :  واهٓغ   بلى الظًً ٦َغ

 [9]مدمض:   چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ     ې  ې   ى   چ 

٦غ 
ُ
لُالب الكُش الؿٗضي عخمه هللا ؤنهم ٧اهىا ٣ًلضوهه في زُه  ط

عخمه هللا م٘ ؤهه ٧ان زُه يُٟٗا؛ ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣غؤٍ، ل٨ً مً قضة 

، ٞاإلوؿان ٧لما ؤخب شخًها خاو٫ ؤن ٩ًىن مشله في  مدبتهم له ٢لضٍو

 زهاله. 
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؛ ٞةن َظٍ اإلادبت ؾٝى ج٣ىص٥ بلى اجباٖه ؤخببذ الىبي  ٞةطا

 وؾالمه ٖلُه.نلىاث هللا 

ؿميها ٖلماء الؿل٠  "آًت اإلادىت" ٌٗني الامخدان؛  زم ٌُ ط٦غ آلاًت التي 

 ألن ٢ىًما اصٖىا ؤنهم ًدبىن هللا ٣ٞا٫ هللا حٗالى : 

 [ 3١]آ٫ ٖمغان:  چڦ  ڄ   ڄ       ڦ  ڦ  ڦ    چ 

اإلاخى٢٘، ٞاجبٗىوي جهض٢ىا ؤهخم في صٖاث٨م، ألن آلان الكٍغ  والجىاب

واإلاكغوٍ، بن ٦ىخم جدبىن هللا ٞاجبٗىِوي، جهض٢ىا في صٖاث٨م ؤه٨م جدبىن 

 [ 3١]آ٫ ٖمغان:   چڄ  ڄ   ڄ   چ هللا، ل٨ً ظاء الجىاب 

َظا َى الشمغة  بلى ؤن الكإن ٧ل الكإن ؤن ًدب٪ هللا  بقاعة

عي طل٪، وعبما  دب٪ َى، ألن ٧ل بوؿان ًضَّ ًُ الخ٣ُ٣ُت، ال ؤن جدب هللا، بل 

٩ًىن ْاَغ٥ مدبت هللا، ول٨ً في ٢لب٪ ش يء ال ٣ًخط ي ؤن هللا ًدب٪، 

 ٞخب٣ى ٚحر خانل ٖلى الشمغة.

 

٣ٗان منها مى٢٘ الخاط مً  "وبالجملت: َظان ؤنل َظٍ الخلُت، ٍو

٤الخلت، ُٞا ؤيها الُالب 
ْ
ل ِٖ ـِ 

َ
-َا ؤهخم َاالء جغبٗخم للضعؽ وحٗل٣خم بإهٟ

ٞإون٨ُم وهٟس ي بخ٣ىي هللا حٗالى في الؿغ والٗالهُت، ٞهي  -َلب الٗلم

 اطالٗضة، وهي مهبِ الًٟاثل، ومخجز٫ اإلادامض، وهي مبٗض ال٣ىة، ومٗغ 

ىا "  .الؿمى، والغابِ الىز٤ُ ٖلى ال٣لىب ًٖ الٟتن، ٞال جَٟغ
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ض٫   حٗالى: ٖلى َظا ٢ى٫ هللا ٍو

 [29]ألاهٟا٫:  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

ٟغ٢ىن به بحن الخ٤ والباَل، الىاٞ٘ والًاع، بحن الُاٖت ٞغ٢اها
ُ
: ج

 واإلاٗهُت، وبحن ؤولُاء هللا وؤٖضاء هللا، بلى ٚحر طل٪.

ًدهل َظا الٟغ٢ان بىؾُلت الٗلم؛ ًٟخذ هللا ٖلى ؤلاوؿان مً  وجاعة

ِؿغ له جدهُلها ؤ٦ثر ممً ال ًخ٣ي هللا  الٗلىم، ٍو

ًدهل له َظا الٟغ٢ان بما ًل٣ُه هللا حٗالى ٖلى ٢لبه مً  وجاعة

زىن ٞٗمغ" )ؤزغظه البساعي الٟغاؾت، ٢ا٫ الىبي  : "بن ٨ًً ٨ُٞم مدضَّ

 ومؿلم(

كمل الٟغ٢ان بىؾاثل الٗلم والخٗلم، والٟغ٢ان بىؾاثل الٟغاؾت  َو

، وعبما ًٓهغ ل٪  وؤلالهام؛ ؤن هللا حٗالى ًلهم ؤلاوؿان الخ٣ي ما ال ًلهم ٚحٍر

ا مىًِبا بلى  ًٗ َظا في مجغا٥ في َلب الٗلم، جمغ ب٪ ؤًام ججض ٢لب٪ زاق

ا له، ُٟٞخذ هللا ٖلُ٪ مٟاجذ ومٗا ًُ  بلُه، مخ٣
ً

حرة، جمغ ب٪ ٦ش ٝعهللا، م٣بال

 : ظا جد٤ُ٣ ل٣ى٫ هللا جباع٥ وحٗالىٟٚلت ًىٛل٤ ٢لب٪، و٧ل َ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 [29]ألاهٟا٫:   چ  کڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
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 -ٞىاثض : زالزت

ت، ٢ا٫ هللا حٗالى:  وبطا ا ٞخذ ٖلُه ؤبىاب اإلاٗٞغ ًً  ٟٚغ هللا للٗبض ؤً

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  چ 

  ١١٥النساء:  چېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

  ١١٦النساء:  چٱ  ٻٻ  چ  :بٗضَا مباقغةو 

٢ا٫ بٌٗ الٗلماء: ًيبغي لئلوؿان بطا اؾُخٟتي ؤن ٣ًضم اؾخٟٛاع  ولهظا

 ﴾ ٱ  ٻٻ   ﴾ زم ٢ا٫: ﴿ائ هللا، ختى ًبحن له الخ٤؛ ألن هللا ٢ا٫ : ﴿

 

 # كٍ ػهَ جبصح انـهف انصبحل $8
٤ الؿل٠ الهالر مً الصخابت  ٦ً ا ٖلى الجاصة، ٍَغ ًُّ ، َٞمً ؾلٟ

م في ظمُ٘ ؤبىاب الضًً؛ مً الخىخُض والٗباصاث  ا ؤزَغ
َ
ٟ

َ
بٗضَم ممً ٢

ا، مخمحًزا بالتزام آزاع عؾى٫ هللا  ٠ُ الؿجن ٖلى هٟؿ٪، وهدَى ، وجْى

هض ًٖ  ٨الم،الوجغ٥ الجضا٫ واإلِاغاء، والخىى في ٖلم  وما ًجلب آلازام، ٍو

.  الكٕغ
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 # يالػيخ سشْخ اهلل رؼبىل$6
 

ا ٖلى قٗاثغ  الخدلي
ً
بٗماعة الٓاَغ والباًَ بسكُت هللا حٗالى، مداٞٓ

 ٖلى هللا 
ً

ا بالٗمل بها، والضٖىة بليها، صالا ؤلاؾالم، وبْهاع الؿىت ووكَغ

ا بالغظىلت، واإلاؿاَلت، والؿمذ الهالر،  ًُّ مل٪، مخدل بٗلم٪ وَؾمخ٪ ٖو

ؤنل الٗلم : "وِمال٥ طل٪ زكُت هللا حٗالى ولهظا ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض عخمه هللا

 زكُت هللا حٗالى".

هللا هي الخٝى مىه اإلابني ٖلى الٗلم والخُٗٓم؛ ولهظا ٢ا٫  ٞسكُت

 [28]ٞاَغ:       چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ حٗالى: 

ت؛ ٞال بض ؤن  بطا ٖلم هللا  ٞاإلوؿان ه خ٤ اإلاٗٞغ ٞغ خ٤ الٗلم، ٖو

٣ًىم في ٢لبه زكُت هللا؛ ألهه بطا ٖلم طل٪، ٖلم ًٖ عب ُٖٓم، ًٖ عب 

سٟي ؤلاوؿان، ٞخجضٍ ٣ًىم  ٢ىي، ًٖ عب ٢اَغ، ًٖ عب ٖالم بما ٌِؿغُّ ٍو

 ، ؤجم ٢ُام..بُاٖت هللا 

، ول٨ً ٢ض ٣ًا٫: ز٠ هللا... ٞالخانل :  ؤن الخكُت ؤٖٓم مً الخٝى

 [١75]آ٫ ٖمغان:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ         چ ٹ ٹ

ظا  في م٣ابلت ٞٗل َاالء الظًً ًساٞىن مً الىاؽ.  َو

ت مً ًسص ى هللا حٗالى  ٞالؼم زكُت هللا في الؿغ والٗلً، ٞةن زحر البًر

ْب ًٖ بال٪ ؤن  ِٛ
ٌَ ت َى الٗالم، وال  وما ًسكاٍ بال ٖالم، بطن ٞسحر البًر
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ٗض  ٌُ ، وال ٌٗمل الٗالم بٗلمه بال بطا لؼمخه الٗاِلم ال 

ً
ا بال بطا ٧ان ٖامال

ً
ٖاإلِا

 زكُت هللا.

ال بض مً الٗمل بما ٌٗلم؛ ألهه بطا لم ٌٗمل بٗلمه ناع مً ؤو٫  بطن

 مً حؿٗغ بهم الىاع ًىم ال٣ُامت.

 ٖلي بً ؤبي َالب: "َخ٠ الٗلم بالٗمل ٞةن ؤظابه وبال اعجدل". ٢ا٫

 

 # صًاو ادلغالجخ $9
بضوام اإلاغا٢بت هلل حٗالى في الؿغ والٗلً؛ ؾاثًغا بلى عب٪ بحن  والخدلي

الخٝى والغظاء؛ ٞةنهما للمؿلم ٦جىاخحن الُاثغ، ال ًمُل ظىاح ًٖ آلازغ 

 وبال ؾ٣ِ الُاثغ ..

ِبْل 
ْ
،  ٞإ٢ ُخ٪، ولُمخلئ ٢لب٪ بمدبخه، ولؿاه٪ بظ٦ٍغ ِ

ّ
ٖلى هللا ب٩ل

 ؾبداهه. والاؾخبكاع والٟغح والؿغوع بإخ٩امه وخ٨مه

 مً زمغاث الخكُت مً هللا.  ٞاإلاغا٢بت

ه وعظاٍئ واخًضا؛  ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض عخمه هللا: "ًيبغي ؤن ٩ًىن زٞى

 ٞإيهما ٚلب َل٪ ناخبه".
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 فط اجلنبح ًَجظ اخلْالء ًانكربّبءس# $5
بأصاب الىٟـ؛ مً الٟٗاٝ، والخلم، والهبر، والخىاي٘ للخ٤،  جدل

 ط٫ الخٗلم 
ً

وؾ٩ىن الُاثغ مً الى٢اع، والغػاهت، وزٌٟ الجىاح، مخدمال

 للخ٤.
ً

 لٗؼة الٗلم، طلُال

ٟت ًٖ  ُٞالب الٗلم م٣امه ٣ًخط ي الٟٗت ٖما في ؤًضي الىاؽ، ٖو

خض، ونبرا ٖلى ما الىٓغ اإلادغم، وخلما ال ٌٗاظل بال٣ٗىبت بطا ؤؾاء بلُه ؤ

ًدهل مً ألاطي مما ٌؿمٗه بما مً ٖامت الىاؽ، وبما مً ؤ٢غاهه، وبما 

 مً مٗلمه، ٞلُهبر ولُددؿب، والخىاي٘ للخ٤، و٦ظل٪ للخل٤.

للخ٤ بمٗنى ؤهه متى بان له الخ٤ زً٘ له ولم ًبٜ ؾىاٍ  والخىاي٘

 .
ً

 بضًال

الخل٤، ٨ٞم مً َالب ٞخذ ٖلى مٗلمه ؤبىاًبا لِؿذ ٖلى با٫  و٦ظل٪

 مىه، وال جد٣غن قًِئا.

يبغي لُالب الٗلم ؤن ًبخٗض ًٖ الخٟت، ؾىاء ٧ان في مكِخه، ؤو في  ٍو

مُذ ال٣لب، وجظَب الى٢اع، 
ُ
حٗامله م٘ الىاؽ، وؤال ٨ًثر مً ال٣ه٣هت التي ج

ا للجىاح، مخإصًبا باآلصاب التي جل ًً  ٤ُ بُالب الٗلم. بل ٩ًىن زاٞ

ًٖ ٢ى٫ "ط٫ الخٗلم لٗؼة الٗلم" َظا ٌٗني ؤه٪ لى ؤطللذ هٟؿ٪  ؤما

ا بالٗلم، ٩ُٞىن جظلُلها بالخٗلم، ألهه ًيخج زمغة  للخٗلم؛ ٞةهما جُلب َٖؼ

 َُبت.
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 # انمنبػخ ًانؼىض$3

ض بالخغام والابخٗاص  الخدلي ض: "الَؼ اصة، وخ٣ُ٣ت الَؼ بال٣ىاٖت والَؼ

ً الخُل٘ بلى ما في ؤًضي الىاؽ".ًٖ خماٍ بال٠٨ ًٖ ا  إلاكخبهاث ٖو

مً ؤَم زها٫ َالب الٗلم، ٌٗني: ؤن ٣ًخى٘ بما آجاٍ هللا  ٞال٣ىاٖت

  حن، ألن بٌٗ َلبت الٗلم ىُاء واإلاتٞر وال ًُلب ؤن ٩ًىن في مهاٝ ألٚا

حن، ُٞخ٩ل٠ الى٣ٟاث في  ىُاء واإلاتٞر ض ؤن ٩ًىن في مهاٝ ألٚا م ًٍغ حَر ٚو

ظاإلاإ٧ل واإلاكغب واإلا زُإ، بل  البـ واإلاٟغف، زم ًش٣ل ٧اَله بالضًىن، َو

 ٖلُ٪ بال٣ىاٖت، ٞةنها ػاص اإلاؿلم..

ض بالخغام والابخٗاص ًٖ خماٍ  وؤما ض: الَؼ اص ٣ُٞى٫: خ٣ُ٣ُت الَؼ الَؼ

ض َىا: الىعٕ؛ ألهه َىا٥ وعٕ وػَض،  بال٠٨ ًٖ اإلاكخبهاث، و٦إهه ؤعاص بالَؼ

ض ؤٖلى م٣اًما مً الىعٕ؛ ألن الىعٕ : جغ٥ ما ًًغ في آلازغة و٢ُل: جغ٥  والَؼ

 اإلاباح مساٞت الى٢ٕى في الخغام. 

ض  : جغ٥ ما ال ًىٟ٘ في آلازغة ٞبُنهما ٞغ١.. والَؼ

بُنهما: اإلاغجبت التي لِـ ٞيها يغع، ولِـ ٞيها هٟ٘، ٞالىعٕ ال  الٟغ١ 

 ًخداقاَا

ض ض بال ما ًىٟٗه في آلازغة. والَؼ تر٦ها؛ ألهه ال ًٍغ  ًخداقاَا ٍو

ازغ  ٣ل الىاؽ  ٍو ًٖ ؤلامام الكاٞعي عخمه هللا: " لى ؤوص ى بوؿان أٖل

اص".   نٝغ بلى الَؼ

٣ل  هللا ٗني بها لى ٢ا٫: ؤونِذ أٖل ؤ٦بر، ما ؤٖٓم جل٪ الىنُت، َو

اص َم ؤ٣ٖل الىاؽ، خُض  الىاؽ، ًهٝغ بلى مً؟ بلى الُؼَاص؛ ألن الَؼ
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ظا الظي ٢اله عخمه هللا  لِـ ٖلى ججىبىا ما ال ًىٟٗهم في آلازغة. َو

ا جغظ٘ بلى مٗىاَا  حَر ىن ٚو  فيبَال٢ه؛ ألن الىناًا وألاو٢اٝ والهباث والَغ

اص، نٝغ لهم ما ؤوص ى به  ىا َم الَؼ الٗٝغ ٞةطا ٧ان ؤ٣ٖل الىاؽ في ٖٞغ

اص، وبطا ٧ان ؤ٣ٖل الىاؽ َم طوو اإلاغوءة والى٢اع وال٨غم في اإلاا٫  للَؼ

 والىٟـ نٝغ بليهم.

 

 ًانصرب ػهَ ظْك انؼْش # انغظب ثبنْـري يٍ انمٌد$9
•  ، ٣ِْه بجم٘ الَهمَّ ِٟ ؿخٗاُن ٖلى ال ٌُ ٢ا٫ ؤلامام ؤبى خىُٟت عخمه هللا: 

ؿحر ٖىض الخاظت وال ًِؼص.  َِ ؿخٗاُن ٖلى خظٝ الٗالِث٤ِ بإزظ ال  وَُ

ُض ختى ًًِغَبُه  • ُٜ ؤخض مً َظا الٗلم ما ًٍغ ٢ا٫ ؤلامام مال٪: ال ًبلُ

ّلِ ش يء.
ُ
اِزَغٍ ٖلى ٧ ٣ُْغ، ٍو

َ
 الٟ

ل٪   •
ُ
٢ا٫ ؤلامام الكاٞعي عخمه هللا: ال ًُلُب ؤخٌض َظا الٗلَم باإلا

ـِ وي٤ُ الِٗل وِزضمت  ٫ِّ الىٟ
ُ
َبُه ِبظ

َ
ل
َ
ِٟلر، ول٨ً مً َ ُُ ؼ الىٟـ ٞ ٖو

َر.
َ
ل
ْ
لماء ؤٞ ُٗ  ال

• .٫
ُّ
ضع٥ُ الٗلُم بال بالهبر ٖلى الظ ًُ ا: ال  ًً  و٢ا٫ ؤً

ًُ ظماٖت • ُٗىت ٖلى الاقخٛا٫ و٢ا٫ اب
ُ
م ألاؾباب اإلا

َ
ًْ ؤٖٓ : "ِم

٫: ؤ٧ل الِؿحر مً الخال٫، وطل٪ ؤن ٦ثرة ألا٧ل ظالبت 
َ

ضم اإلِاال والٟهم ٖو

خىع الخىاؽ  ل٨ثرة الكغب، و٦ثرجه ظالبت للىىم والبالصة و٢هىع الظًَ ٞو

ُت والخٗغى لخُغ  و٦ؿل الجؿم، َظا م٘ ما ُٞه مً ال٨غاَُت الكٖغ

 البضهُت " ألاؾ٣ام
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 # حتمَّ ثبدلغًءح $2

ال٢ت الىظه،  الخدلي بـ )اإلاغوءة(، وما ًدمل بليها مً م٩اعم ألازال١، َو

اء، والٗؼة في ٚحر  ل الىاؽ، وألاهٟت مً ٚحر ٦بًر وبٞكاء الؿالم، وجدمُّ

ت في ٚحر ظاَلُت. َُّ  ظبروث، والكهامت في ٚحر ٖهبُت، والخم

 هي املسوءة ؟!  ما

َا في ٦خاب الكهاصاث ٢الىا: هي ٞٗل ما  -عخمهم هللا-ال٣ٟهاء خضَّ

ظٍ ٖباعة ٖامت، ٧ل ش يء  كِىه، َو ىه، واظخىاب ما ًضوؿه، َو ٍؼ له ٍو ًجّمِ

٩ىن ؾبًبا للشىاء ٖلُ٪ ٞهى مغوءة، وبن لم  ى٪ ٍو ٍؼ ل٪ ٖىض الىاؽ، ٍو ًجِمّ

 ٨ًً مً الٗباصاث، و٧ل ش يء بال٨ٗـ ٞهى زالٝ اإلاغوءة. 

 ٢ا٫: مً م٩اعم ألازال١مشال لهظا و  ًٞغب

 فما هى هسم الخلم؟! •

ؤن ٩ًىن ؤلاوؿان صاثًما مدؿامًدا وؤن ًدؿامذ في مىي٘ الدؿامذ  َى 

مت. إزظ بالٗؼم في مىي٘ الٍٗؼ  ٍو

ا بحن الدؿامذ، الظي جًُ٘ به  لظل٪
ً
ظاء الضًً ؤلاؾالمي وؾُ

مت التي عبما جدمل ٖلى الجىع.  الخ٣ى١، وبحن الٍٗؼ

 الق؟!ما هي ميازم ألاخ •

ؤن ًخسل٤ ؤلاوؿان باألزال١ الٟايلت الجامٗت بحن الٟٗى  هي

وؤلاخؿان؛ ُٞإزظ بالخؼم في مىي٘ الخؼم، وباللحن والِؿغ في مىي٘ اللحن 

 والِؿغ.
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ا مً م٩اعم ألازال١ َال٢ت ًً  الىظه ؤً

َل٤ وظهي ل٩ل بوؿان ختى لى ٧ان مً ؤظغم اإلاجغمحن؟! •
ُ
ل ؤ  َو

ظا ٌٗني  ال  ٖلى خؿب الخا٫ ؤَل٤ الىظه في ؾخت مً حؿٗت، َو

الشلشحن، والشلض صٖه إلاا ج٣خًُه الخا٫، ل٨ًُ ِؾَمُخ٪ َال٢ت الىظه، َظا 

ؿخُُٗىن ؤن  دب٪ الىاؽ، َو ؤخؿً ش يء، ججظب الىاؽ بلى هٟؿ٪ ٍو

م، ؤن ًخ٩لمىا مٗ٪، ل٨ً بطا ا٢خًذ  ًًٟىا بلُ٪ ما ًًٟىن مً ؤؾغاَع

ٞاٞٗل، ولهظا ال ًالم ؤلاوؿان ٖلى الٗبىؾت له  ظهلى الخا٫ ؤال جُل٤ ا

 مُل٣ًا، وال ًمضح ٖلى جغ٦ها مضًخا مُل٣ًا.

 

 إفشاء الظالم على من؟ ول شخظ؟ •

الؿالم ؤي وكٍغ وبْهاٍع ال لِـ ٖلى ٧ل ؤخض، ٖلى مً ٌؿخد٤  بٞكاء

ا، 
ً
ا، وبن ٧ان ؾاع٢ ًُ ا، وبن ٧ان ػاه ًُ ؤن ٌؿلم ٖلُه، ٖلى اإلاؿلم وبن ٧ان ٖان

ا، وبن ٧ان ٌكغب الخمغ، ؤي مؿلم ؤل٣ي بلُه الؿالم.. ًُ  وبن ٧ان مغاب

 : ] ال ًدل للمامً ؤن ًهجغ ؤزاٍ اإلاامً ٞى١ ٞى١ زالر الىبي  ل٣ى٫ 

ما الظي  -ؤو ٢ا٫: ؤزاٍ ٞى١ زالر- ٗغى َظا وزحَر ًلخ٣ُان ُٞٗغى َظا َو

 )ؤزغظه البساعي ومؿلم( .                                    ًبضؤ بالؿالم [

سص ى مىه ؤن  ٞةن ًُ ٞٗل اإلاامً مى٨ًغا وال ؾُما بطا ٧ان مى٨ًغا ًُٖٓما، 

 ن هٟ٘ الهجغ. ًخٟخذ اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، ٞدُيئظ ٩ًىن هجٍغ واظًبا ب

خحن جسل٠  ؤ٢ى٫ طل٪ لئال ًغص ٖلُىا ٢هت ٦ٗب بً مال٪  وبهما

، ؤمغ ؤن ًهجٍغ الىاؽ  ًٖ ٚؼوة جبى٥؛ ٞةن عؾى٫ هللا  ؤمغ بهجٍغ
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ع خض٣ًت ؤبي  ٞهجغوٍ، وناعوا ال ًخ٩لمىن مٗه، ختى بطا طاث ًىم حؿىَّ

ى ابً ٖمه وؤخب الىاؽ بلُه٢خاصة  ًغص ٞؿلم ٖلى ؤبي ٢خاصة ٞلم  ،، َو

 :ٞؿلم زاهُت؛ ٞلم ًغص الؿالم، ٞؿلم زالشت ٞلم ًغص الؿالم، ٣ٞا٫ ،

ؤوكض٥ هللا، َل حٗلم ؤوي ؤخب هللا وعؾىله؟ ٌٗني : ٠ُ٦ جهجغوي وؤها 

 ؤخب هللا وعؾىله؟

حٗلم ٌٗني ؤلم حٗلم، ولم ًغص ٖلُه، ما ٢ا٫: )وٗم(، وال : )ال(، ٢ا٫:  َل

 هللا وعؾىله ؤٖلم...

 ًجب، إلااطا؟!  لم

م ؤن ًٟٗلىا ؤ٦بر مً طل٪ لٟٗلىا. الىبي  نأل  م، ولى ؤمَغ  ؤمَغ

م  اإلاهم ؤن الصخابت هجغوٍ، ألهه جسل٠ ًٖ ٚؼوة جبى٥، و٧ان هجَغ

ؿلم ٖلى الغؾى٫ بإمغ مً عؾى٫ هللا  ، ، جهىعوا ًا بزىاوي، ًإحي َو

 ٣ًى٫ : ال ؤصعي .. ؤَخغ٥َّ قٟخُه بغص الؿالم ؤم ال؟

ا، ل٨ً ال ًضعي َل خغ٥ قٟخُه ؤم ال؟  ٌٗني ًٗ َى ال ٌؿم٘ الغص ٢ُ

ٌؿاع٢ه الىٓغ،  ول٨ً الغؾى٫ ًدبه، ألن ٦ًٗبا بطا ٢ام ًهلي ظٗل الىبي 

 ًىٓغ بلُه. 

َظا الهجغ الظي و٢٘ مً الصخابت ل٨ٗب بً مال٪ له ؤزغ ؤم لم  ٞهل

 ًازغ؟

 َل له ؤزغ ؤو لم ًازغ؟!  •

ا ًُٖٓما بلى هللا  ؤزغ  ًٖ   عظى
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ٹ ٹ چ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  

 [١١8]الخىبت:     چ  ڦٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

: بمٗنى ؤ٣ًىىا في اللجىء بلى هللا، ٟٞغط هللا ٖنهم، ٞهظا ؤزغ جإزحرا ْىىا

بلى ٢ُام  ًُٖٓما وخهل به مهلخت ُٖٓمت، جخلى ٢هتهم في ٦خاب هللا 

الؿاٖت، ٣ًغئَا اإلاؿلمىن ٧لهم في نلىاتهم، وفي زلىاتهم، ًظ٦غونهم ٧لما 

م، َظٍ ٞاثضة وجغبُت ُٖٓمت مً هللا   . مغوا بظ٦َغ

ُٓمت ل٨ٗب، ظاءٍ ٦خاب مً مل٪ ٚؿان، ٣ٞا٫ له في مدىت ٖ ٞهي

ال٨خاب: بهه بلٛىا ؤن ناخب٪ ٢ال٥، ٌٗني: ؤبًٛ٪، وهجغ٥ وؤمغ بظل٪ 

اإلاؿلمحن و٢تها، ٞالَخ٤ْ بىا هىاؾ٪، اثذ بلُىا هجٗل٪ مشلىا، ٦إهه ٌكحر بلى 

 مل٪ ٚؿان

 ٞماطا ٞٗل؟ •

غ بها الخىىع، ٌ عؤي ٗني: ؤن َظٍ ٞخىت ُٖٓمت، طَب بالىع٢ت ٞسجَّ

ا، ٦غاَت لها، وإلاا جًمىخه، ولئال حٛلبه هٟؿه في  ا جامًّ
ً
ؤخغ٢ها بخغا٢

ظٍ وال ق٪  ٨ظا ٩ًىن ؤلاًمان، َو اإلاؿخ٣بل، ختى ًجُب لهظا الُلب، َو

 مدىت ُٖٓمت، خهلذ مً ؤظل َظٍ ال٣هت.

 ٞالخانل: ؤن بٞكاء الؿالم ألانل ُٞه ماطا؟! •

 مً ظاَغ بمٗهُت، ُٞه ؤهه ٖام ل٩ل واخض مً اإلاؿلمحن، بال  ألانل
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.  و٧ان مً اإلاهلخت ؤن ًهجٍغ ٞلُهجٍغ

: " ال جبضئوا اليهىص والىهاعي  ؤما ٚحر اإلاؿلمحن؛ ٣ٞض ٢ا٫ الىبي  •

 ؤزغظه مؿلم                                             بالؿالم".         

ٖلُىا ؤن هبضؤ اليهىص والىهاعي، ومً ؾىاَما ؤزبض منهما، ٞال  ُٞدغم

م، ٞغصوا ٖليهم ل٣ىله حٗالى َُ ُمىا 
َّ
  :جبضئوَم بالؿالم، وبن ؾل

 [86]اليؿاء:  چی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  چ 

ل٨ُم الؿالم"ه٣ى٫ :  "،الؿالم ٖل٨ُم" :ٞةطا ٢الىا • ، نغاخت؛ "ٖو

 ، وألن الىبي  چمئ   ىئ  يئ  جب   حبخب   چ :ألهه ؾبداهه وحٗالى ٢ا٫

ل٨ُم. بإنهم ٣ًىلىن: الؿام ٖل٨ُم ٦ما ظاء مهغًخا به بهما ؤمغ ؤن ه٣ى٫  : ٖو

٣ًىلىن:  -ؤو ٢ا٫ "ؤَل ال٨خاب"-" ىصفي خضًض ٖبض هللا بً ٖمغ ٢ا٫ "بن اليه

ل٨ُم".    الؿام ٖل٨ُم، ٞةطا ؾلمىا ٣ٞىلىا : "ٖو

لُه؛ ت  ٖو ٞخى٨ْب )زىاعم اإلاغوءة(؛ في َب٘، ؤو ٢ى٫ٍ، ؤو ٖمل، مً خٞغ

الء، واخخ٣اع  َُ ُ
غ، والخ

َ
اء، والَبُ ت عصًئت، ٧الُعْجب، والٍغ

َّ
ل
َ
َمِهُىت، ؤو ز

ب. ُان مىاًَ الٍغ
َ

ك
َ
ً، ٚو  آلازٍغ

 : "ؤي ؤبٗض ًٖ زىاعم اإلاغوءة في َب٘، ؤو ٢ى٫، ؤو ٖمل".جى٨ب

الثمت للمغوءة، ومً اإلاٗلىم في َباٖ٪، خاو٫ ؤن ج٩ىن َباٖ٪ م ٌٗني

ؤهه لِـ الخ٨دل في الُٗىحن ٧ال٨دل، ولِـ الخُب٘ ٧الُب٘، ل٨ً ؤلاوؿان 

ؼة، والخُب٘ َبُٗت، وبال ٞةن  م٘ مماعؾت الص يء عبما ٩ًىن ال٨ؿب ٍٚغ

بٗه لِـ ٦ظل٪، ؾُجض  ؤلاوؿان لى خاو٫ ما ًداو٫ مً ألازال١، َو

ظ ٨ًنٗىبت ل ا مجغب، ٣ٞض ؾمٗىا م٘ الخمغن ًدؿً ؤو جدؿً خاله، َو
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ً َلب الٗلم، له  ًٖ بٌٗ الىاؽ الظًً ٧اهىا بُٗضًً ًٖ الٗلم، ٖو

ًَّ هللا ٖلُه بالٗلم والهضاًت، ناعث ؤزال٢ه َُبت؛ ألهه  ؤزال١ ؾِئت زم إلاا م

. غاثٍؼ ها مً َباٖه ٚو  مغن هٟؿه ٖلى َظٍ ألازال١، ختى ناعث ٦إنَّ

ت مهُىت، ؤو زلت عصًئت ".٢ىله  : "مً خٞغ

 ٌٗني : الخهلت. الخلت

 : ٧ل ما ًدتر١ ؤلاوؿان مً ٖمل. اإلاهُىت

يغب لظل٪ ؤمشله ب٣ىله: ٧العجب، ؤن ٌعجب ؤلاوؿان بىٟؿه ٞةطا  زم

اؾخيبِ ٞاثضة، ٢ا٫ : َظٍ ٞاثضة ما قاء هللا، ؤها اؾخيبُتها، َظٍ ال 

 ٌؿخيبُها ؤ٦بر ٖالم، زم ؤعجب بىٟؿه، وعؤي هٟؿه ٦بحًرا، واهخٟش.

اء: ؤن ًغاج • ي الىاؽ، بإن ًخ٩لم في الٗلىم ؤمامهم، ختى ًغوا ؤهه الٍغ

 ٖالم ٣ُٞا٫: َظا ٖالم. 

ظا ًدضر في اإلاجاصالث  والخٗهب لغؤي مً  • البُغ: عص الخ٤ َو

ً، ًغص الخ٤؛ ألهه زالٝ  آلاعاء، ؤو إلاظَب مً اإلاظاَب، ججضٍ ٌٛمِ آلازٍغ

 ما ًغي.

الٗالم الىاؾ٘ الخُالء: هدُجت الُعجب؛ ٌٗني: ًٓهغ هٟؿه مٓهغ  •

الٗلم، ومً طل٪ ؤن ٩ًىن للٗلماء في بلض ما ػي زام في اللباؽ، ُٞإحي 

َظا ؤلاوؿان الباصت في الٗلم؛ ُٞلبـ لباؽ ٦باع الٗلماء، لًُٓ الٓان بإهه 

 مً ٦باع الٗلماء، َظا مً الخُالء.

ً، َى ال٨بر، ٦ما  ٦ظل٪ ً ٞالبُغ َى اخخ٣اع آلازٍغ ا اخخ٣اع آلازٍغ ًً ؤً

م.  ي ٢ا٫ الىب مِ الىاؽ" ؤي: اخخ٣اَع  : " ال٨بر: بُغ الخ٤، ٚو
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 # انزًزغ خبصبل انغجٌنخ$9

ظا ٧الخ٨مُل لؤلو٫؛ ألن الخمخ٘ بسها٫ الغظىلت مً اإلاغوءة بال  َو

ق٪؛ ٞةن ؤلاوؿان بطا هؼ٫َّ هٟؿه مجزلت الغظا٫ الظًً َم عظا٫ بمٗنى 

: الصجاٖت، قضة البإؽ في الخ٤،  ال٩لمت، ٞةهه ؾٝى ًخمخ٘ بما ط٦ٍغ

وم٩اعم ألازال١، البظ٫ في ؾبُل اإلاٗغوٝ، ختى جى٣ُ٘ صوه٪ آما٫ الغظىلت؛ 

 : ختى ال َيُهمَّ ؤخض بإن ٌؿب٣٪ بما ؤهذ ٖلُه مً َظٍ الخها٫. نيٌٗ

 

 # ىجغ انرتفو $01
ى  ؛ ألن  َو حٍر ظا لُالب الٗلم ٚو اَُت( َو ؤال حؿترؾل في )الخىٗم والٞغ

اٍ، الاؾترؾا٫ في طل٪ مسال٠ إلعقاص الىبي  ، ٣ٞض ٧ان ًىهى ًٖ ٦ثرة ؤلاٞع

اَُت ًهٗب ٖلُه  إمغ باالخخٟاء ؤخُاًها، وؤلاوؿان الظي ٌٗخاص الٞغ ٍو

اَُت، ال ًخم٨ً مٗه مً ا ظهمىاظهت ألامىع؛ ألهه ٢ض جإجُه ألامىع ٖلى و  لٞغ

 بهظا اإلاشل الظي ط٦غهاٍ في الخضًض: ًإمغ باالخخٟاء 
ً

ولىًغب لظل٪ مشال

لُه  لُه الخ٠، ٖو ؤخُاًها: بٌٗ الىاؽ ال ًدخٟي.. صاثًما ٖلُه الجىعب، ٖو

الىٗل، ال ججضٍ ًمص ي، َظا الغظل لى ٖغى له ٖاعى و٢ُل له: جمص ي 

ت ُٖٓمت، طل٪ ٌك٤ ٖلُه مك٣ ظضثزمؿماثت متر بضون و٢اًت للغظل، لى 

ص هٟؿه ٖلى الخكىهت،  وعبما جضمى ٢ضمه مً مماؾت ألاعى، ل٨ً لى ٖىَّ

ه صاثما لخهل له زحر ٦شحر .. لى جغ٥ التٞر  ٖو
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ص ؤلاوؿان البضن ٖلى مشل َظٍ ألامىع، لم ٨ًً ٖىضٍ  ولظل٪ ّٗىِ ٌُ بن لم 

 مىاٖت، ٞخجضٍ ًخإلم مً ؤي ش يء مً طل٪..

بطا ٧ان ٖىضٍ مىاٖت ال يهخم به، ولهظا ججض ؤًضي الٗما٫ آلان  ل٨ً

ؤ٢ىي ب٨شحر مً ؤًضي َلبت الٗلم.. ما في ماو٘ ألنها حٗىصث واٖخاصث ٖلى 

ُما ؾب٤ إلاا ٧اهىا ٌٗاهىن الُحن، واللبن، بطا  طل٪، ختى ؤن بٌٗ الٗما٫ ٞو

 ًض٥مؿؿتها ٦إهما مؿؿذ حجًغا مً زكىهتها، ولى ؤهه يم ؤنابٗه ٖلى 

ُه ؤلاوؿان هٟؿه ال ق٪ ؤهه يغع  آلإلا٪ ٦شحًرا؛ ألهه اٖخاص ٖلى طل٪، ٞتٞر

 ٖلُه ٦بحر.

: "بًا٦م والخىٗم وػي العجم، ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ بً الخُاب  ٢ا٫

ْىِقُىىا".
َ

ك
ْ
َضُصوا، واز ْٗ َم

َ
 وج

ٞةًا٦م والخىٗم ٌٗني: ؤخظع٦م والخىٗم، َظٍ الىاو لل٠ُٗ، و٢ُل  •

للمُٗت واإلاٗنى: ؤخظع٦م م٘ الخىٗم، ٌٗني ؤن ج٩ىهىا م٘ الخىٗم، الخىٗم 

باللباؽ، وبالبضن، و٧ل ش يء، واإلاغاص بظل٪ ٦ثرجه؛ ألن الخىٗم بما ؤخل هللا 

لخىٗم بما ٖلى وظٍه ال بؾغاٝ ُٞه، مً ألامىع اإلادمىصة بال ق٪، ومً جغ٥ ا

 ؤخل هللا، ومً ٚحر ؾبب قغعي ٞهى مظمىم. 

 و٢ىله : " ػي العجم"  •

ؾىاء ٧ان طل٪ في الخلُت ٦ك٩ل قٗغ الغؤؽ ؤو اللخُت ؤو ما  ق٩له،

 ؤقبه طل٪. 

م٪؛ في الاهخماء،  ٨ًٞ خظًعا في لباؾ٪ ألهه ٌٗبر لٛحر٥ ًٖ ج٣ٍى

ً، والظو١، ولهظا ٢ُل: الخلُت في الٓاَغ جض٫ ٖلى  مُل الباًَ، والخ٩ٍى
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بـ حُٗي للىاْغ جهي٠ُ 

ُ
والىاؽ ًهىٟىه٪ مً لباؾ٪، بل بن ٦ُُٟت الل

 الالبـ مً: 

بىت، ؤو الخهابي وخب الٓهىع . الغناهت  والخ٣ٗل، ؤو الخمكُش والَغ

 ل٣اثل، وال  ٞسظ
ً

ى٪ وال ٌكِى٪، وال ًجٗل ُٞ٪ م٣اال مً اللباؽ ما ًٍؼ

ما ًلخ٣ي م٘ قٝغ ما جدمله إلاًؼا لالمؼ، وبطا جالقى ملبؿ٪ و٦ُُٟت لبؿ٪ ب

مً الٗلم الكغعي؛ ٧ان ؤصعى لخُٗٓم٪ والاهخٟإ بٗلم٪، بل بدؿً هِخ٪ 

 ٩ًىن ٢غبت، بهه وؾُلت بلى َضاًت الخل٤ للخ٤.

مغ بً الخُاب  وفي ُٖ : "ؤخب بلي ؤن ؤهٓغ اإلاإزىع ًٖ ؤمحر اإلاامىحن 

 ال٣اعت ؤبٌُ الشُاب".

م في هٟى ؤي
َّ
 ؾهم ما لضًه مً الخ٤.: لُٗٓم في هٟىؽ الىاؽ، ُٞٗٓ

 و٢ىله " جمٗضصوا"  •

ى ال  مٗض بً ٖضهان َظا ؤٖلى ؤظضاص الغؾى٫  بمٗنى بٗض ٖضهان َو

ل٨ُم بؼي الٗغب،  ق٪ مً نمُم الٗغب، ٨ٞإهه ٣ًى٫: اجغ٧ىا العجم ٖو

 مٗض بً ٖضهان.

 و٢ىله " ازكىقىىا"  •

 مً الخكىهت التي هي يض اللُىهت، والخىٗم. ٞهى 

مغ و٧ل َظٍ وناًا   ُٖ .. وناًا هاٞٗت لى ؤن الىاؽ ٖملىا بها، مً 

ؾىاء مً َلبت الٗلم، ؤو ٚحر َلبت الٗلم، ل٩ان في َظا زحٌر ٦شحٌر ، ل٨ً آلان 

ُب الِٗل و٦ثرة اإلاا٫، ناع ألامغ  ًَّ هللا ٖليها باألمً َو في البالص التي م

ض ؤلاوؿان بال ؤن ًغ٦ب  ال بال٨ٗـ، بال٨ٗـ جماًما، ٞالخىٗم مىظىص،  ًٍغ
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ض ؤن  بني ٢هًغا مكًُضا، وال ًىاله ش يء مً ألاطي، ال ًٍغ ًدا، ٍو مغ٦ًبا مٍغ

ًهِبه ش يء، مخىٗم جماًما، ولهظا ٦ثرث ٞيهم ألاوبئت، التي جترجب ٖلى ٖضم 

ضم ال٣ضعة..  الخغ٦ت، مشل الؿمىت، والًِٛ، وي٤ُ الخىٟـ، ٖو

ى الجبل، ال  ٞخجض ا، جهٗض ؤهذ َو ًيخه٠ الجبل بال و٢ض زاع قابًّ

ذ إلااطا؟! ؿه ختى ٧اص ًشىع بضهه، وؤهذ مؿتًر
َ
ٟ

َ
 ه

ى لم ًخٗىص م٘ ؤهه قاب، ل٨ً لم ٌٗىص هٟؿه. أله٪  حٗىصث، َو

 

 # اإلػغاض ػٍ رلبنؾ انهغٌ $00
كىن في هاصيهم اإلاى٨غ، ويهخ٩ىن ؤؾخاع ألاصب،  ال 

ْ
ٛ ٌَ  مً 

َ
 ِبؿاٍ

ْ
جُإ

ا ًٖ طل٪، ٞةن ٞٗلذ طل٪، ٞةن ظىاًخ٪ ٖلى الٗلم وؤَله ُٖٓمت.  ًُ  مخٛاب

ان:  ٞاللٛى   هٖى

 لِـ ُٞه ٞاثضة وال مًغة، ولٛى ُٞه مًغة . لٛى 

ب و٢خه ُٞه؛ ألهه زؿاعة. • َِ
ْ
ظ ًُ  ؤما ألاو٫: ٞال ًيبغي للٗا٢ل ؤن 

 والشاوي: مى٨غ ًدغم ٖلُه ؤن ًمط ي و٢خه ُٞه؛ ألهه مى٨غ مدغم.  •

 ًجىػ لئلوؿان ؤن ًجلـ ٞيها؛ ألن هللا حٗالى ٣ًى٫:  ٞال 

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

 [١41]اليؿاء:       چیجئ   



52 

 
 جأدب كبل أن جخعلم!   

 
ظلـ مجلـ مى٨غ، وظب ٖلُه ؤن ًىهي ًٖ َظا اإلاى٨غ، ختى  ٞمً

م،  ٌؿخ٣ُمىا ٞهظا َى اإلاُلىب، وبن لم ٌؿخ٣ُمىا وؤنغوا ٖلى مى٨َغ

مه بٌٗ الٗامت، ٣ًى٫: بن الغؾى٫  ا إلاا ًخَى
ً
، زالٞ ٞالىاظب ؤن جىهٝغ

 ى ظالـ  ،٢ا٫: "ٞةن لم ٌؿخُ٘ ٞب٣لبه"  وؤها ٧اٍع لهظا اإلاى٨غ في ٢لبي َو

ا لهظا اإلاى٨غ ما ظلؿذ مٗهم؛ ألن م٘ ؤَله،  ا خ٣ًّ ًَ ٣ُٞا٫ له: لى ٦ىذ ٧اع

ه وججلـ  ٌٍ إلاً ُٞه، ؤما قًِئا ج٨َغ ى ٧اع ؤلاوؿان ال ًم٨ً ؤن ًجلـ َو

 بازخُاع٥؛ ٞةن صٖىا٥ ٦غاَخه لِؿذ بصخُدت.

: ٞةن ٞٗلذ طل٪ ٞجىاًخه ٖلى الٗلم وؤَله ُٖٓمت: ؤما ٧ىهه و٢ىله

ي لى عؤًىا َالب ٖلم، ًجلـ في مجلـ ظىاًت ٖلى هٟؿه؛ ٞاألمغ ْاَغ ٌٗن

ُٓمت، ل٨ً ٠ُ٦ ج٩ىن  اللهى واللٛى واإلاى٨غ ٞجىاًخه ٖلى هٟؿه واضخت ٖو

ظىاًخه ٖلى الٗلم وؤَله؛  ألن الىاؽ ٣ًىلىن َاالء َلبت ٖلم، َاالء 

لى  ٗلماء،ال َظا هدُجت الٗلم، وما ؤقبه طل٪، ٩ُٞىن ٢ض ظني ٖلى هٟؿه ٖو

 .  ٚحٍر
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 # انزذهِ ثبنغفك $08
٤ في ال٣ى٫؛ مجخيًبا ال٩لمت الجاٞت؛ ٞةن بالخُاب اللحن  التزم الٞغ

 جخإل٠ الىٟىؽ الىاقؼة، وؤصلت ال٨خاب والؿىت في َظا ٦شحرة.

مً ؤَم ألازال١ لُالب الٗلم، ؾىاء ٧ان َالبا ؤو ُمٗلما،  ٞهظٍ

٤ ٦ما ٢ا٫ الىبي  ٤ في ألامغ ٧له". ٞالٞغ ٤ُ ًدب الٞغ  : "بن هللا ٞع

 )ؤزغظه البساعي ومؿلم(                                               

ىن:  ولهظا اعون خحن ؤعؾلهما بلى ٖٞغ  ٢ا٫ هللا حٗالى إلاىس ى َو

 [44]َه:   چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  چ 

٣ًُا  ول٨ً ٣ًُا في ٚحر ي٠ٗ، ؤما ؤن ٩ًىن ٞع ال بض ؤن ٩ًىن ؤلاوؿان ٞع

٣ًُا في  ًمتهً وال ًازظ ب٣ىله وال يهخم به ٞهظا زالٝ الخؼم، ل٨ً ٩ًىن ٞع

ا في مىاي٘ الٗى٠، وال ؤخض ؤعخم بالخل٤ مً هللا  ًٟ ىُ ٤، ٖو مىاي٘ الٞغ

 :وم٘ طل٪ ٣ًى٫ في الؼاوي والؼاهُت ، 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   چ 

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ   ڤ       

 [2]الىىع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

٤ في ٧ل ش يء ختى ما  ٞل٩ل م٣ام م٣ا٫، لى ؤن ؤلاوؿان ٖامل ابىه بٞغ

 ًيبغي ُٞه الخؼم، ما اؾخُإ ؤن ًغبُه..
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 # انزإيم $06 

ْضِع٥". الخدلي
ُ
ل ج  بالخإمل ٞةن مً جإمل ؤصع٥، و٢ُل: "جإمَّ

لُه؛  ٞخإمل ٖىض الخ٩لم بماطا جخ٩لم، وما هي ٖاثضجه؟  ٖو

٤، وجدغػ 
ُ
ل
ْ
ذ ؤو جَدظ  في الٗباعة وألاصاء صون حٗىُّ

 ٖىض اإلاظا٦غة ٠ُ٦ جسخاُع ال٣الب اإلاىاؾب للمٗنى اإلاغاص، وجإمل

ٖىض ؾاا٫ الؿاثل ٠ُ٦ جخٟهم الؿاا٫ ٖلى وظهه ختى ال  وجإمل

ًدخمل وظهحن، وجإمل ٖىض الجىاب، ٠ُ٦ ٩ًىن ظىاب٪، َل َى واضر ال 

ل َى مٟهل ؤو  مجمل؟ خؿب ما ج٣خًُه  ًدهل ُٞه لبـ ؤو مبهم؟ َو

٨ظا.   الخا٫... َو

 

 # انثجبد ًانزثجذ $09
اث ومىه: الهبر،  جدل ِهمَّ

ُ
اث واإلا ِلمَّ

ُ
بالشباث والخشبذ ال ؾُما في اإلا

ي الؿاٖاث في َلب ٖل َبَذ والشباث في الخل٣ي، َو
َ
ى ألاقُار ٞةن "مً ز

َبَذ 
َ
 ".ه

َظا ؤَم ما ٩ًىن؛ ؤَم ما ٩ًىن في َظٍ آلاصاب َى الخشبذ، ُٞما  

ًى٣ل مً ألازباع، والخشبذ ُٞما ًهضع مى٪ مً ألاخ٩ام، ٞاألزباع بطا ه٣لذ 

 َل صخذ ٖمً ه٣لذ ٖىه ؤو ال؟ زم بطا صخذ، ٞال 
ً

ٞال بض ؤن جخصبذ ؤوال

 -عبما ٩ًىن -جد٨م ختى جخصبذ في الخ٨م، عبما ٩ًىن الخبر الظي ؾمٗخه 
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ا ٖلى ؤنل ججهله ؤهذ، ٞخد٨م بإهه زُإ، والىا٢٘ ؤهه لِـ بسُإ،  ًُّ مبي

 ول٨ً ٠ُ٦ الٗالط في َظٍ الخالت؟! 

: ؤن جخهل بمً وؿب بلُه الخبر، وج٣ى٫: ه٣ل ٖى٪ ٦ظا و٦ظا، الٗالط

ٞهل َظا صخُذ؟ زم جىا٢كه، ٣ٞض ٩ًىن اؾدى٩اع٥ وهٟىع هٟؿ٪ مىه ؤو٫ 

لت ؾمٗخه، أله٪ ال جضعي ما ؾبب َ ٣ا٫: بطا ٖلم الؿبب َو ظا اإلاى٣ى٫، ٍو

 مً الخشبذ، زم بٗض طل٪ جخهل بمً ه٣ل بلُه 
ً

بُل العجب، ٞال بض ؤوال

 َل صر طل٪ ؤو ال؟! إلهوحؿ

زم جىا٢كه؛ ٞةما ؤن ٩ًىن َى ٖلى خ٤ ونىاب ٞترظ٘ بلُه ؤو ٩ًىن  

 الهىاب مٗ٪ ٞحرظ٘ بلُه.

ا ل٨نهما مسخل الشباث
ً
ٟان مٗنى، والخشبذ: َظان قِئان مخ٣ٟان لٟٓ

ٞالشباث مٗىاٍ: الهبر واإلاهابغة، وبال ًمل وال ًطجغ وؤال ًإزظ مً ٧ل ٦خاب 

هخٟت، ؤو مً ٧ل ًٞ ٢ُٗت، زم ًتر٥، ألن َظا َى الظي ًًغ بالُالب، 

 ىر٣ًُ٘ ٖلُه ألاًام بال ٞاثضة بطا لم ًشبذ ٖلى ش يء، ٞالخإنُل والغؾ

 والشباث؛ َظا َى اإلاهم . 

 هًبء # انزٌاظغ نهؼهى ًانؼ$05
ُم 

ْ
ل ِٗ اِلي  ال َٗ اِن ال

َ
ِل َخْغٌب ِللَم٩ ُْ اِلي ... ٧الؿَّ َٗ َخ

ُ
َتى اإلا

َ
 َخْغٌب للٟ

كاِوعٍ في ؤمىِعٍ، ٦ما ًى٣اُص  ُٞيبغي مه، َو ِ
ّ
ٗل

ُ
لُالب الٗلِم ؤن ًى٣اَص إلا

 اإلاٍغٌ لُبِب خاط١ٍ هاصٍر.
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 الكاٞعي عخمه هللا:  ٢ا٫

 
ُ
ِهين

ُ
ُع التي ال ُتِهيُنَها  أ

ْ
ف

َّ
َسَم الى

ْ
ى

ُ
َها .. ولن ج

َ
ِسُمىن

ْ
ى ًُ ُهْم 

َ
ي ف س ِ

ْ
ف

َ
ُهْم ه

َ
 ل

يبغي ٗخ٣ُض ٦ما٫ ؤَلُخِه وُعجَخاِهِه  ٍو مه بٗحِن الاختراِم، َو ِ
ّ
ؤن ًىٓغ مٗل

ه مىه في طَىه. َٗ ِه به وعؾىر ما َؾِم ِٖ  ٖلى ؤ٦ثر َب٣ِخِه، ٞهى ؤ٢غب بلى اهخٟا

١ بص يٍء و٢ا٫: اللهم  ٧ان بٌٗ الؿل٠ بطا طَب و٢ض َهضَّ
َ
ِمِه ج ِ

ّ
بلى مٗل

ي.  ِمِه ِمّنِ
ْ
ل ِٖ  

َ
ت

َ
َب َبَغ٦ َِ

ْ
ظ

ُ
ِمي ٖني، وال ج ِ

ّ
ل َٗ ر ُٖب ُم

ُ
 اؾت

الكاٞعي: ٦ىذ ؤنٟذ الىع٢ت بحن ًضي مال٪ عخمه هللا نًٟدا  ٢ا٫

 له؛ لئال ٌؿم٘ و٢ٗها.
ً
٣ًُا؛ َُبت  ٞع

ا ؤن  و٢ا٫
َ
ِمْغه

ُ
ؤخمض بً خىبل لخل٠ٍ ألاخمغ : ال ؤ٢ُٗض بال بحن ًضً٪، ؤ

م مىه. 
َّ
ل َٗ َخ

َ
 هخىاي٘ إلاً ه

؛ َُبت  و٢ا٫ الغبُ٘: وهللا، ما اظترؤث ؤن ؤقغب اإلااء والكاٞعي ًىُٓغ بليَّ

 له.

 ٢ا٫:  ونُت ظامٗت لئلمام ٖليَّ  وفي

ِت، وؤن  مً َُّ ِد ه بالخَّ  وجسهَّ
ً
َم ٖلى ال٣ىِم ٖامت ِ

ّ
َؿل

ُ
اِلم ٖلُ٪: ؤن ح َٗ َخ٤ِّ ال

 بُِٗى٪ ٖىضٍ، وال ج٣ىلً: 
 ٖىضٍ بُض٥، وال حِٛمؼنَّ

ـَ ؤماَمُه، وال حكحرنَّ ججل

ًَّ ٖىضٍ ؤخًضا، وال حؿاعَّ في مجلِؿِه، وال  ٢ا٫ ٞالن زالٝ ٢ىِلِه، وال حٛخاَب

 بشىِبِه، وال جلر ٖل
ْ
ْ٘ مً َى٫ صخَبِخِه؛ ٞةهما َى  ُهجإزظ َؿَل، وال حكب

َ
بطا ٦

 ٖلُ٪ منها ش يء .
ُ
 ٧الىسلِت جيخُٓغ متى ٌؿ٣ُِ
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 # صفزو يف يشْو إىل انؼهًبء $03
  ًمص ي

ً
بِغ٤ٍٞ وِخلم، وو٢اٍع وؤصب، م٨دِؿٌب في َمكُه ٧لَّ زحر، وجاعة

 
ُ

ر دّضِ ًُ  
ً
، وجاعة

ً
٦غ مكٛىال

َّ
 بالظ

ً
ا، وجاعة ًُ دبُّ الىخضة، ٩ُٞىن لل٣غآن جال ًُ

ِم هللا  َٗ  باهللِ مً قّغِ  هٟؿه ِبى
ُ
٣خط ي منها الك٨غ، ٌؿخُٗظ ٖلُه، ٍو

، ولؿاهه، وهٟؿه، وقُُاهه.  ؾمٗه، وبهٍغ

٣ه، لم ًهاِخب بال مً ٌٗىُص ٖلُه ُبِلَي ب ٞةن مهاخبت الىاؽ في ٍَغ

ه، ٢ض ؤ٢ام ألاصخاب م٣ام زالزت:  ُٗ  هٟ

 بما عظٌل ًخٗلم مىه زحًرا "بن ٧ان ؤٖلم مىه" . •

ؤو عظل َى مشله في الٗلم، ُٞظ٦ُغٍ الٗلم لئال ًيس ى ما ال ًيبغي ؤن  •

 ًيؿاٍ.

ض هللا  • مه، ًٍغ ِ
ّ
ٗل ُُ  ُِمه بًاٍ.بخٗل ؤو عظٌل َى ؤٖلم مىه ٞ

ِدبُّ طل٪ إلاا ٌٗىُص ٖلُه مً  ال  ًُ َملُّ مً ؤصخابه ل٨ثرِة ُصخبٍت، بل  ًَ

بغ٦خه، ٢ض قٛل هٟؿه بهظٍ الخها٫، زاث٠ ٖلى هٟؿه ؤن ٌكخَٛل بٛحر 

ِهي 
ُ
ًَ له ٢بَُذ ما ه

ِ
ؼٍّ ًُ  ؤن 

َ
َع مً ٖضّوِ الكُُان، ٦غاَُت

َ
خ٤، ٢ض ؤظم٘ الخظ

٨ِثُر الاؾخٗاطة باهلل مً ٖلم ال  ًُ  ٖىه، 
ُ
ؿإل ه في  هًىٟ٘، َو مُّ ََ ا،  ًٗ ٖلًما هاٞ

ِٔ الُؿجن وآلازاع  جالوِة ٦الم هللا  الٟهُم ًٖ هللا ُٞما ؤمغ وههى، وفي خٟ

ُل الؿ٩ىث ٖما ال  َب بالٗلم، ٍَى مغ به، وألن ًخإصَّ
ُ
َ٘ ما ؤ

ِ
ُّ ًً 

َّ
وال٣ٟه، لئال

ٌٗىُه، ختى ٌكخا١َ ظلُِؿه بلى خضًشه، بن اػصاص ٖلًما زاٝ مً زباِث 

ا، بن ٞاجه ؾمإ الدج
ً
ه، ٞهى مك٤ٌٟ في ٖلمه،٧لما اػصاص ٖلًما اػصاص بقٟا٢
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َ
ه بٟٛلٍت ختى ًىا٠٢ِ

ُ
ٖلٍم ٢ض ؾمٗه ٚحُرٍ َٞدِؼن ٖلى ٞىجه، لم ٨ًً ُخؼه

داؾبَها ٖلى الخؼن، ٣ُٞى٫: ِلَم خؼهِذ؟ اخظعي  ؤن ٩ًىن  -ًا هٟـ-هٟؿه، ٍو

ه ٚحُر٥، ٞلم حؿمُٗه ؤه -ال لِ٪ -الخؼُن ٖلُِ٪  َٗ ؤولى بِ٪ ؤن  نِذ ٩ٞابط َؾِم

 ٞلم حٗمِلي به، 
ُ
َغٕ الؿم٘، و٢ض زبدذ ٖلُ٪ به الدجت

َ
جدَؼوي ٖلى ٖلٍم ٢ض ٢

ع  ّضِ
ُ
ِ٪ لى ٢

َّ
ِ٪ ٖلى طل٪ ؤولى مً ُخؼِهِ٪ ٖلى ٖلٍم لم حؿمُٗه، ولٗل

ُ
٩ٞان خؼه

 ٖلُِ٪ ؤو٦ض وؤٖٓم .
ُ
ه ٧اهذ الدجت ُٖ  لِ٪ ؾما

م ؤن ًىٟٗه ٞاؾخٟٛغ   بما ٢ض ؾم٘. هللا مً خؼهه، وؾإ٫ مىالٍ ال٨ٍغ

 

 # صفخ رلبنـزو نهؼهًبء $09
ٌ  ٞةطا

َ
ٟ

َ
ؿهم بإصب، وجىاي٘ في هٟؿه، وز

َ
 الٗلماء ظال

َ
ؤخبَّ مجالؿت

َضٍ  ٩ىُن ؤ٦ثُر ؾااله ًٖ ٖلِم ما حٗبَّ ، ٍو نىجه ًٖ نىتهم، وؾإلهم بسًٕى

سِبُرَم ؤهه ٣ٞحٌر بلى ٖلم ما ٌؿإ٫ ٖىه، ٞةطا اؾخٟاص منهم ٖلًما  هللُا به، وٍُ

م ٖلى  َغ
َ
٨

َ
 .طل٪ؤٖلمهم: ؤوي ٢ض ؤٞضث زحًرا ٦شحًرا، زم ق

غ بلى الؿبب الظي ِمً ؤظله  وبن
َ
ٓ

َ
بىا ٖلُه لم ًٌٛب ٖليهم، وه ًِ ٚ

٤ٌُ في  طِجُغَم في الؿاا٫، ٞع ًُ بىا ٖلُه، ٞغظ٘ ٖىه، واٖخظع بليهم، ال  ًِ ٚ

مُخه البدض  َِ غيهم ؤوي ؤٖلُم مى٨م؛ وبهما  ًُ  
ً
ظمُ٘ ؤمىعٍ، ال ًىاُْغَم مىاْغة

ماعي  لٗلماءالُلب الٟاثضة منهم، م٘ ُخؿً الخل٠ُ لهم، ال ًجاص٫ُ  ًُ وال 

ًُ الخإوي للٗلماء م٘ جى٢حِرٍ لهم، ختى ًخٗلم ما ًؼصاُص به ٖىض  دِؿ ًُ الؿٟهاء، 

 هللا ٞهًما في صًىه.
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 # ؤصاءُ دمٌق يُؼهًك ػهْك$02
ما  ٖلى م وبن زال٠ عؤي هِٟؿه، ٞةهَّ ِ

ّ
ل َٗ

ُ
َالب الٗلم ؤن ًخدغي ِعَيا اإلا

مه. ِ
ّ
ه ِبغَيا مٗل ي عبَّ غض ِ ًُ  َى 

لُه ُغصَّ ُٚبُخُه بطا ؤال ًٟص  ٖو ًَ مه، وؤال ٌٛخاَب ٖىضٍ ؤخًضا، وؤن  ِ
ّ
ي ِؾغ مٗل

 ؾِمٗها، ٞةن عجؼ ٞاع١ طل٪ اإلاجلـ.

 ٍٍ ُ٘ عِخمهم  وآ ؿعى بالىمُمت بحن ؤَل الٗلم، ٣ُُٞ ممً ًى٣ل الؿىء َو

اإلاىنىلت!! و٢ض ابُخلُىا في َظا الؼمان بإمشا٫ َاالء، ٨ٞم مً زالٞاث 

خه نمذ ٞىجا، ولُخه ؤمؿ٪ لؿاهه!! وكبذ بؿبب َاالء الىمامحن!! ولُ

 ول٨ً طَب ألاصب!! 

ىا ٖلُه ظماٖت  ومً
ُ
َل ٖلُه بٛحر بطٍن، وبطا صزل

ُ
ألاصب ٦ظل٪ ؤال ًضز

هم وؤؾنهم.
َ
ُمىا ؤًٞل  ٢ضَّ

يبغي ه !، مشل )ؤهذ، ؤهِذ( وال  ٍو ِٞ ؤال ًساَب قُسه بخاِء الخُاِب و٧ا

ٍض، وال ٌؿمُه في ُٚبت باؾِمه بال م٣غ  ْٗ ُغ بخُٗٓمه ًىاصًه مً ُب ِٗ ك
ٌُ وًها بما 

ظا ألاًٞل.  ٦إهه ٣ًى٫: ٢ا٫ الكُش ؤو ألاؾخاط ؤو ُمٗلمي َو

لُه ٫ الىٟـ، ُٞهبر ٖلى قضة  ٖو
ُ
ؤن ًهبر، ٞلً ًىا٫ الٗلَم بال بظ

ض به الخحر مً خُض ال ًضعي.  قُسه به، ٞةهما ًٍغ

ج عخمه هللا: لم ؤؾخسغط الظي اؾخسغظُذ مً ُٖاء  ٢ا٫ ابً ظٍغ

٣ي به.  عخمه هللا بال بٞغ
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 # انزذهِ ثأصاة رلهؾ انؼهى $09

ى ٧امل الهُئت، ٞاٙع  ًيبغي َل ٖلى مٗلمه َو
ُ
لُالب الٗلم ؤن ًضز

ِغ، وبػالت  ْٟ ُ ا بؿىا٥ٍ و٢و قاعب ْو ًٟ ال٣لب مً الكىاٚل، مخُهًغا مخىٓ

ه عاثدٍت.  ٦ٍغ

ى ع٢اب الىاؽ، بل ًجلـ خُض اهخهى به اإلاجلـ، بال ؤن  وال 
َّ
ًخسُ

 ًهغح له الكُش بالخ٣ضم والخسُي، ؤو ٌٗلم مً خاِلهم بًشاع طل٪.

ؿلم سو  َو ٣ًا، ٍو ا مد٣َّ ًٖ هم بؾما ُٗ ً ٧لهم بهىٍث ٌؿِم ٖلى الخايٍغ

. اصة ب٦غاٍم، و٦ظل٪ ٌؿلُم بطا اههٝغ  الكُش بٍؼ

ٚحٍر بمجلِؿه لم ًإزظٍ بال ؤن ٣ًُُم ؤخض مً مجلؿه، ٞةن آزٍغ  وال 

ظ٦ٍغ مظا٦غة  ً، بإن ٣ًغب مً الكُش، وٍُ ٩ًىن في طل٪ مهلخت للخايٍغ

 ًيخٟ٘ بها الخايغون.

ـُ وؾِ الخل٣ت بال لًغوعة، وال بحن ناخبحن بال بغياَما،  وال  ًجل

 وبطا ٞسر له ٢ٗض ويم هٟؿه.

يبغي دغم ٖلى ال٣غب مً الكُش؛ لُٟهم  ٍو ب٨غ للمجلـ، ٍو ًُ ؤن 

ظا بكٍغ ؤال ًغجٟ٘ في اإلاجلـ ٖلى ؤًٞل ٦ال   بال مك٣ت، َو
ً

مه ٞهًما ٧امال

 مىه.

خإصُب  ٌب م٘ الكُش  ٍو َبه مٗهم جإصُّ ِخه وخاِيغي اإلاجلـ ٞةن جإصُّ
َ
٣

ْ
م٘ ُعٞ

 واختراٌم إلاجلؿه.

ِمحن، ؤي ؤهني ظئذ مخٗلما  وبطا ِ
ّ
ل َٗ

ُ
 اإلا

َ
محن ال ٢َٗضة ِ

ّ
 اإلاخٗل

َ
َضة ْٗ َض ٢ َٗ َ

َض ٢ َٗ َ
٢
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 ولِـ ُمٗلما..

ا مً ٚحر خاظت، وال ًطخ٪، وال ٨ًثر ال٨الم  وال 
ً
ا بلُٛ ًٗ ٘ نىجه ٞع ًٞغ

٣ِْبُل ٖلى  ًُ ا، وال ًلخٟذ بال خاظت، بل   بُضٍ وال ٚحَر
ُ

بال خاظت، وال ٌٗبض

ا بلُه. ًُ  الكُش مهٛ

ى ًدٟٓها ٞٗلُه ؤن  وبطا ؾِم٘ الكُش ٣ًى٫ُ مؿإلت ؤو ًد٩ي خ٩اًت َو

هغي لها بنٛاء مً لم ًدٟٓها. ًُ 

، وال ًٟىث صعؾه بال ؤن  وبطا ظاَء مجلـ الكُش ٞلم ًجضٍ اهخٍٓغ

ًساٝ ٦غاَت الكُش لظل٪ بإن ٌٗلم مً خاله ؤلا٢غاء في و٢ذ بُٗىه ٞال 

.  ٌك٤ ٖلُه بُلب ؤلا٢غاء لٛحٍر

 

 #آصاة ؿؤال ادلُؼهى $81
ًيبغي لُالب الٗلم ؤن ٌٛخىم ؾاا٫ ُمٗلمه ٖىض َُِب هِٟؿه  •

ه. ِٚ غا  ٞو

لُه ؤن ًخل٠ُ في • دؿً زُابه. ٖو  ؾااِله، ٍو

ق٩َِل ٖلُه، بل ٌؿخىضخه ؤ٦مل  •
ُ
وال ٌؿخحي مً الؿاا٫ ٖما ؤ

 وظهه ٖىض الؿاا٫ ْهغ 
 ٖلُمه، ومً ع١َّ

 وظُهه ع١َّ
اؾدًُاح، ٞمً ع١َّ

 ه٣ُهه ٖىض اظخمإ الغظا٫.

وبطا ٢ا٫ له الكُش: ؤٞهمَذ؟! ٞال ٣ًى٫: )وٗم(؛ ختى ًخطر له  •

ا؛ لئال  ًُّ ٟىجه الٟهم.اإلا٣هىص بًًاًخا ظل  ٨ًظب ٍو



62 

 
 جأدب كبل أن جخعلم!   

 
لُه ؤال ٌؿخديي مً ٢ى٫: )لم ؤٞهم(؛ ألن اؾخصباجه واؾخِشا٢ه  • ٖو

 ًدهل له مهالر ٖاظلت وآظلت: 

ُه اإلاؿإلت وؾالمخه مً ٦ظب وهٟا١ بةْهاٍع ٞهم ما  ٞمً
ُ
الٗاظلت: خٟٓ

 لم ٨ًً ِٞهمه.

ه ومل٨ه لىِٟؿه ومنها : اٖخ٣اص الكُش اٖخىاءٍ وعٚبخه و٦ما٫ ٣ٖله ووٖع

ضم ِهٟا٢ه.   ٖو

آلاظلت: زبىث الهىاب في ٢لبه صاثًما، واٖخُاصٍ َظٍ ألازال١  ومً

 اإلاغيُت.

 الَجْهِل بحن الخُاء وألاهٟت ٢ا٫
ُ
 الخلُل بً ؤخمض عخمه هللا: مجزلت

لُه ؤال ٌؿاٖض قُسه في ؤلاظابت بٗض ؾااله. •  ٖو

•  ٍُ وال ٌؿإ٫ ٖما ال ٌٗىُِه، ٞال ًٟترى اإلاؿاثل، بل ٌؿإ٫ُ ٖما ًُُٟض

 في آزغِجِه.

، وال ٌؿمي ٖىضٍ مً  • ىعص ٖلى قُسه الكبهاث ابخٛاء حعجحٍز ًُ وال 

 ًسالٟه لئال ًدغَظُه.

 

 # ػضو انزـٌّف ًاغزنبو انٌلذ $80 
َؿّىِٝ في اقخٛاِله وال ًازغ جدهُل ٞاثضة، ٞللخإزحر آٞاث، و٦ٟى  ٞال  ٌُ

ُ٘ ٖلُه مً الٟىاثض ما ٧ان ًم٨ُىُه ؤلاإلاام بها ولىال ج٣هحُرٍ و٦ؿله.  ؤهه ًًُ

 بنهاٍع وال هاثًما بلُل؛ الَِخماِمه  ٢ا٫
ً

الغبُ٘: لم ؤَع الكاٞعي عخمه هللا آ٦ال
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 بالخْهي٠ُ.

ذ الٟغاٙ واليكاٍ وخا٫ الكباب ؤن ٌٛخىم الخدهُل في و٢ ُٞيبغي

و٢ىة البضن وهباَت الخاَغ و٢لت الكىاٚل ٢بل ٖىاعى البُالت واعجٟإ 

 اإلاجزلت.

مغ  ٢ا٫ ُٖ
.ج٣ُٟهىا ٢بل ؤن حُؿىُصوا : 

ه. ٢ا٫  الكاٞعي: ج٣ٟه ٢بل ؤن جغؤؽ، ٞةطا عؤؾذ ٞال ؾبُل بلى الخ٣ُّٟ

 

 # صفزو إطا ػُغف ثبنؼهى $88
كغ هللُا له الظ٦غ ٖىض اإلاامىحن ؤهه مً ؤَل الٗلم، واخخاط الىاُؽ  ٞةطا

َ
و

حر الٗاِلم.  بلى ما ٖىضٍ، ؤلؼم هَٟؿه الخىاي٘ للٗاِلِم ٚو

ىُبُذ له في ٢لىبهم. •
َ
 ج

ٌ
ه في الٗلم، ٞةنها مدبت

ُ
ه إلاً َى ِمشل ُٗ ا جىاي  ٞإمَّ

ه للٗلماء ٞىاظٌب ٖلُه، بط ؤعاٍ الٗلم طل٪. • ُٗ  وؤما جىاي

 الٗلم له ٖىض هللا وؤ  •
ُ
ه إلاً َى صوهه في الٗلم، ٞكٝغ ُٗ ما جىاي

ُض  لِمه ونض٢ِه وُخؿً بعاصجه ًٍغ ِٖ ىض ؤولي ألالباب، و٧ان مً نٟخه في  ٖو

 هللا بٗلمه.

ه بليهم،  ِٞمً
ُ
نٟخه: ؤهه ال ًُلُب ِبٗلمه قٝغ مجزلت ٖىض اإلالى٥، وال ًدمل

 ٖلى الٗلم زمىً 
ُ
ًٌ للٗلم بال ًٖ ؤَله، وال ًإزظ ا، وال ٌؿخ٣ط ي به ناث

خجافى ًٖ ؤبىاء الضهُا،  باُٖض ال٣ٟغاء، ٍو ٣ّغُِب ؤبىاَء الضهُا ٍو ًُ الخىاثج، وال 

ُ٘ لل٣ٟغاء والهالخحن لُُٟضَم الٗلم.  ًخىاي
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ًَ اإلاضاعاة إلاً  وبن        ٝغ بالٗلم، ؤلؼم هٟؿه ُخؿ ُٖ ـٌ ٢ض  ٧ان له مجل

٤ بمً ؾإله، واؾخٗما٫َ ألازال١ الجمُلت،  خجافى ًٖ ظالؿه والٞغ ٍو

 ألازال١ِ الضهُت.

ؤزال٢ه م٘ ُمجالؿُه: ٞهبىٌع ٖلى مً ٧ان طَُىه بًُُئا ًٖ الٟهم  ٞإما

ختي ًٟهم ٖىه، نبىٌع ٖلى ظٟاء مً ظهل ٖلُه ختى ًغصٍ بدلم، ًاصُب 

ظلؿاءٍ بإخؿً ما ٩ًىن مً ألاصب، ال ًضٖهم ًسىيىن ُٞما ال ٌٗىيهم، 

م باإلههاِث م٘ الاؾخمإ بلى ما ً إمَغ ى ٍو
َّ
ى٤ُ به مً الٗلم، ٞةن جسُ

ْجَبْهُه، ؤي ٣ًابله في وظهه ٖلى  ؤخضَم ًَ دُؿً بإَل الٗلم، لم  ًَ ٤ٍ ال 
ُ
ل
ُ
بلى ز

 ظِهت الخب٨ُذ له.

يبغي ألَل  ول٨ً ًُ بإَل الٗلم وألاصب ٦ظا و٦ظا، ٍو ٣ًى٫:"ال ًدُؿ

ِلم  َٖ ًُ ٢ض  دُؿ ًَ ٤ٍ ال 
ُ
ل
ُ
الٗلم ؤن ًخجاٞىا ًٖ ٦ظا و٦ظا"، ٩ُٞىن الٟاُٖل لخ

٣ِِه به ولحن.ؤ  هه اإلاغاص بهظا، ُٞباِصُع ]بلى بنالح الخلل[ بٞغ

ؾإله منهم ؾاثٌل ٖما ال ٌٗىُه عصٍ ٖىه، وؤمٍغ ؤن ٌؿإله ٖما  بن

ِلم ؤنهم ٣ٞغاء بلى ٖلم ٢ض ٟٚلىا ٖىه ؤبضاٍ بليهم، وؤٖلمهم  َٖ ٌٗىُه، ٞةطا 

م بلُه.  قضة ٣َٞغ

خجله، وال ًؼظغ  ال  ُُ ٗى٠ الؿاثل بالخىبُش ال٣بُذ ٞ ٌُ ، ٍ ًُٞ٘ مً ٢ضٍع

ه في اإلاؿإلت لُدُبَرٍ ٞيها، و٢ض ٖلم ُبُٛخه ٖما ٌٗىُه، وبدشه ٖلى 
ُ
ول٨ً ًبُؿُ

 َلب ٖلم الىاظباث مً ٖلم ؤصاء ٞغاثًه واظخىاب مداعمه.

٣ِبُل  تر٥ُ مً ٌٗلُم  ًُ ٖلى مً ٌٗلم ؤهه مدخاٌط بلى ٖلم ما ٌؿإ٫ ٖىه، ٍو

ض الجض٫ واإلاغاء.  ؤهه ًٍغ
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٣ترُب  ٓت الخؿىت. ٍو  ٖليهم ما ًساٞىن ُبَٗضٍ بالخ٨مت واإلاٖى

يكغ الخ٨مت هصًخا. ٌؿ٨ُذ   ًٖ الجاَل خلًما، ٍو

 ؤزال٢ه ألَل مجلؿه وما قا٧ل َظٍ ألازال١. ٞهظٍ

ما ٌؿخٗمُل م٘ مً ٌؿإله ًٖ الٗلم والٟخُا، ٞةن مً نٟخه بطا  وؤما

ؾإله ؾاثٌل ًٖ مؿإلت؛ ٞةن ٧ان ٖىضٍ ٖلٌم ؤظاب، وظٗل ؤنله ؤن 

 الجىاب مً ٦خاٍب ؤو ُؾىٍت ؤو بظمإ.

 ٢ض ازخل٠ ٞيها ؤَل الٗلم؛ اظتهض ٞيها، ٞما  •
ٌ
وعصث مؿإلت

ُ
ٞةطا ؤ

به ًٖ ٢ى٫ الصخابت و٢ى٫ِ ٧ان ؤقبه بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ، ولم ًسغط 

ال٣ٟهاء بٗضَم: ٢ا٫ به بطا ٧ان مىا٣ًٞا ل٣ى٫ بٌٗ الصخابت و٢ى٫ِ بٌٗ 

 ؤثمت اإلاؿلمحن ٢ا٫ به.

 به ٢ى٫َ الصخابت و٢ى٫َ ٣ٞهاء اإلاؿلمحن  •
ُ

-وبن ٧ان عآٍ مما ًسال٠

٣ه  -ختى ًسغط ًٖ ٢ىلهم ؿإ٫ مىالٍ ؤن ًٞى : ختى ًى٨ك٠ له الخ٤، َو

 إلنابت الخحر والخ٤.

 وبطا ُؾئل ًٖ ٖلٍم ال ٌٗلُمه، لم ٌؿخذ ؤن ٣ًى٫: )ال ؤٖلم(. •

•  
ُ

ِلم ؤنها مً مؿاثل الكٛب، ومما ًىعر َٗ وبطا ُؾئل ًٖ مؿإلت، ٞ

 ٤ِ الٟتن بحن اإلاؿلمحن، اؾخٟٗى منها، وعص الؿاثل بلى ما َى ؤولى به، ٖلى ؤٞع

 ما ٩ًىن.

 ؤن ًغظ٘ ٖ •
ْ

 نها.وبن ؤٞتى بمؿإلت، ٞٗلم ؤهه ؤزُإ؛ لم ٌؿدى٠٨ِ

 ٞغص ٖلُه ٚحٍر  •
ً

ه-وبن ٢ا٫ ٢ىال
َ
ه ؤو ُصوه

ُ
، -مما َى ؤٖلم مىه ؤو مشل

ِلم ؤن ال٣ى٫ ٦ظل٪، وعظ٘ ًٖ ٢ىله، وَخِمَضٍ ٖلى طل٪، وظؼاٍ زحًرا . َٗ ٞ 
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ىا ٚحري"،  •

ُ
وبن ُؾئل ًٖ مؿإلٍت اقدبه ال٣ى٫ُ ٖلُه ٞيها ٢ا٫: "ؾل

 ولم ًخ٩ل٠ ما ال ًخ٣غع ٖلُه.

ُع مً اإلاؿاثل اإلا •
َ
دظ هغي بلى ؤَلها بؿمٗه، ٍو ًُ دضزاث في البضٕ، ال 

 وال ًغض ى بمجالؿت ؤَل البضٕ، وال ًماعيهم.

 وما ٧ان ٖلُه الصخابت ومً بٗضَم مً  •
ُ
ىت ه ال٨خاب والؿُّ

ُ
ؤنل

ىهى ًٖ  إمُغ باالجبإ، ٍو الخابٗحن، ومً بٗضَم مً ؤثمت اإلاؿلمحن، ٍو

 الابخضإ.

ماعي الؿٟهاء.  • ًُ  ال ًجاص٫ُ الٗلماء وال 

ه في جالوة ٦الم هللا الٟهم، وفي ُؾجن عؾى٫ هللا  • مُّ ََ
  ال٣ٟه؛ لئال

ٌم  ِ
ّ
ٌغ للٛاٞل، مٗل ِ

ّ
َ٘ ما هلل ٖلُه، وِلُٗلَم ٠ُ٦ ًخ٣غب بلى مىالٍ، مظ٦

ِ
ُّ ً ًُ

ه مشل 
ُ
ل
َ
مىٗها مً لِـ بإَلها، َمش ُ٘ الخ٨مت ٖىض ؤَلها، ٍو للجاَل، ًً

 الُبِب؛ ًً٘ الضواء بدُض ٌٗلُم ؤهه ًيخٟ٘.

ٟت ٞهظٍ كغ  بطا ٧ان هللا -نٟخه، وما ٌكبُه َظٍ ألازال١ الكٍغ
َ
٢ض و

٦غ بالٗلم في ٢لىب الخل٤ ِ
ّ
ا، ًُلُب  -له الظ ًٗ ٩ٞلما اػصاص ٖلًما اػصاص هلل جىاي

ٗت مً هللا   ، م٘ ِقضة خظٍع مً واظب ما ًلؼمه مً الٗلم.الٞغ
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 # صفزو ينبظغرو إطا ادزبج إىل ينبظغح$86
عخم٨م هللا، وو٣ٞىا وبًا٦م للغقاص ؤن مً نٟت َظا الٗاِلم  اٖلمىا

هه هللا في الضًً، وهٟٗه بالٗلم: ؤال ًجاص٫، وال ًماعي، وال  الٗا٢ل الظي ٣َّٞ

 ٌٛالب بالٗلم بال مً ٌؿخد٤ ؤن ٌٛلبه بالٗلم الكافي.

ٜ،  وطل٪ ]٢ض[ ًدخاُط في و٢ٍذ مً ألاو٢اث بلى مىاْغة ؤخٍض مً ؤَل الَؼ

لُضٞ٘ بد٣ه باَل مً زال٠ الخ٤، وزغط ًٖ ظماٖت اإلاؿلمحن، ٞخ٩ىن 

ٜ حٗىُص بالبر٦ت ٖلى اإلاؿلمحن، ٖلى الايُغاع بلى اإلاىاْغة  ال -ٚلبُخه ألَل الَؼ

وال  ىاء،ألاَ؛ ألن مً نٟت الٗالم الٗا٢ل ؤال ًجالـ ؤَل -ٖلى الازخُاع

ًجاصلهم، ٞإما في الٗلم وال٣ٟه وؾاثغ ألاخ٩ام ٞال، ألن ؤٚلبها ال ًدخاط بلى 

ى بالى٣اف الٗلمي  مجاصلت وه٣اف، وآلازغ بها زالٝ مٗخبر، ال بإؽ به َو

وبن ٧ان بًٗها ؤ٢ىي مً -اإلاهظب ٞيها، وما صامذ ألاصلت جدخمل ألا٢ىا٫

٤ لى آلازغ بهىعة زاعظٍت ٖ ٤ٍٞال ًدلُّ اٖتراى ٧ل ٞغ  -بٌٗ ٖىض ٧ل ٍٞغ

ُت، وبطا اهٟهلذ الجلؿت و٧ل واخض مً  ًٖ هُا١ الًىابِ الكٖغ

ٌ٘ جماًما بما طَب بلُه، ٞال ٖضوان ٖلُه وال ًَٗ ُٞه، ولم  اإلاىا٢كحن م٣خى

ًسغط بظل٪ ًٖ الهالح والخ٣ىي؛ بل َظا َى الىاظب ٖلُه ؤن ٌٗمل بما 

ٗىىا،  مي،الٗلجغجر لضًه، ٞالؿٟهاء مً بطا ٢ل ٖىضٍ ألاصب  ٞكىىا، َو

َضاها هللا لهبر وخلم الى٣اف  -ال الٗلماء-وهٟغوا، ٞهظا مؿل٪ الؿٟهاء 

 صون حٗىذ.

 



68 

 
 جأدب كبل أن جخعلم!   

 
ُتها  • ق٩ل ٖلُه مٗٞغ

ُ
-ٞةن ٢ا٫ ٢اثل: ؤها ؤخخاط بلى ٖلِم مؿإلٍت ٢ض ؤ

م ختى ٌٗٝغ  -ال زالٝ للٗلماء ٞيها ىاَْغ ـَ الٗلماء ٍو ال بض له ؤن ًجال

ُخه؟ال٣ى٫ ٞيها ٖلى صخخه، وبن ل ٣َْى مٗٞغ
َ
 م ًىاْغ لم ج

٢ُل له: بهظٍ الدجت ًضزل الٗضوُّ ٖلى الىٟـ اإلاخبٗه للهىي،  •

ه، ُٞجٗل َظا ؾبًبا للجضا٫ واإلاغاء 
َ
٣

َ
ٟ

َ
جاص٫ لم ج غ ٍو ِْ ىا

ًُ ٣ُٞى٫: بن لم 

سال٠ مىه ؾىُء ٖا٢بخه، الظي خظعها مىه الىبي  ًُ  اإلاىهي ٖىه، الظي 

 والٗلماء مً ؤثمت اإلاؿلمحن.

ى ناص١ٌ، بنى ًٖ ا عوي لىبي نلى هللا ٖلُه ؤهه ٢ا٫: "مً جغ٥ اإلاغاَء َو

م(              هللا له بًِخا في الجىت ".  حَر  )عواٍ الترمظي وابً ماظه ٚو

ً َؿاع، ؤهه ٧ان ٣ًى٫: " ٖو ٌَ بًا٦م واإلاغاء؛ ٞةنها ؾاٖت ظهل مؿلم بً 

خه ". 
َّ
 الٗالم، وبها ًبخغي الكُُاُن ػل

ً ماعي  ٖو ًُ  ".الخؿً ٢ا٫: "ما عؤًىا ٣ٞيًها 

بلذ  و٢ا٫
ُ
ماعي، ًيكغ خ٨مت هللا، ٞةن ٢ ًُ ضاعي وال  ًُ ا : "اإلاامً  ًً ؤً

ث َخِمَض هللا ".  َخِمَض هللا، وبن ُعصَّ

، وال »ؤهه ٢ا٫:  ًٖ مٗاط بً ظبل  وُعوي  ٍِ ماِع
ُ
ا ٞال ج

ً
بطا ؤخببَذ ؤز

 ٍ كاعَّ
ُ
 «.، وال جماِػْخه-ؤي جسانمه-ح

ً ؤبي   مامت ٖو
ُ
٢ا٫: "ما يلَّ ٢ىٌم بٗض ًَضي ٧اهىا  ، ًٖ الىبي ؤ

 ٖلُه، بال ؤوجىا الجض٫". )عواٍ ؤخمض والترمظي وألالباوي وصدخه ألالباوي(

 ٖلى صًىه مً الجضا٫ واإلاغاء. ٞاإلاامً
ُ

 الٗاِلُم الٗا٢ل ًساٝ
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ق٩ل ٖلُه؟ •
ُ
ُ٘ ُٞما ٢ض ؤ  ٞةن ٢ا٫ ٢اثل: ٞما ًهى

ق٩ل ٖلُه، ٢ُل له: بطا ٧ان ٦ظل٪،  •
ُ
وؤعاص ؤن ٌؿخيبِ ٖلم ما ؤ

همه  ض بٗلمه هللا، ممً ًغجط ي ٖلمه ٞو ٍغ ًُ ٢هض بلى ٖاِلم.. ممً ٌٗلم ؤهه 

 مً ًُلب الٟاثضة، وؤٖلمه ؤن مىاْغحي بًا٥ 
َ
ٍغ مظا٦غة

َ
٣له، ٞظا٦ ٖو

 مىاْغة مً ًُلب الخ٤، ولِؿذ مىاْغة ُمٛاِلب.

واظٌب ٖلُه ؤن  زم ؤلؼم هٟؿه ؤلاههاٝ له في مىاْغجه ، وطل٪ ؤهه •

ٍُ له ما  ٨غ ٨ٍغ زُإٍ، ٦ما ًدبُّ طل٪ لىٟؿه، ٍو ، ٍو ٍغ ِْ دبَّ نىاب ُمىا ًُ

 ٨ًٍغ لىٟؿه.

ِٗلمه  • ا–وَُ ًً زُئ الخ٤، -ؤً
ُ
: بن ٧ان مغاُص٥ في مىاْغحي ؤن ؤ

سُئ الخ٤ وؤ٧ىن ؤها اإلاهِب، 
ُ
٩ىن ؤها مغاصي ؤن ج وج٩ىن ؤهذ اإلاهِب، ٍو

ه؛ ألن َ
ُ
ٗل ِٞ ٤ٌ ال ًغياٍ هللا مىا، وواظٌب ٖلُىا ٞةنَّ َظا خغاٌم ٖلُىا 

ُ
ل
ُ
ظا ز

 ؤن هخىب مً َظا

 ٞةن ٢ا٫: ٠ُ٨ٞ هدىاْغ ؟!  •

• .
ً
 ٢ُل له: مىاصخت

 ٞةن ٢ا٫: ٠ُ٦ اإلاىاصخت؟ •

 ُٞما بُيىا؛ ؤ٢ى٫ ؤها: بنها خال٫، وج٣ى٫  •
ٌ
ؤ٢ى٫ له: إلاا ٧اهذ مؿإلت

ا ؤن هخ٩لم ٞيها ٦الَم مً ًُلب ا ًٗ لؿالمت، ؤهذ: بنها خغام، ُٞد٨ُمىا َظمُ

مغاصي ؤن ًى٨ك٠ لي ٖلى لؿاه٪ الخ٤، ٞإنحَر بلى ٢ىل٪، ؤو ًى٨ك٠ ل٪ 

 ؤلاظمإ،ٖلى لؿاوي الخ٤، ٞخهحَر بلى ٢ىلي مما ًىا٤ٞ ال٨خاب والؿىت و

 ٤ دَمَض ٖىا٢ُب َظٍ اإلاىاْغة، وهٞى
ُ
ٞةن ٧ان َظا مغاَصها عظىث ؤن ج
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 للهىاب، وال ٩ًىُن للكُُان ُٞما هدً ُٞه ههِب.

ظا الٗاِلم الٗا٢ل، بطا ٖاعيه في مجلـ الٗلم وفي نٟت َ •

ه  ْٗ َؿ ٌَ ض مىاْغة للجض٫ واإلاغاء واإلاٛالبت، لم  واإلاىاْغة بٌٗ مً ٌٗلم ؤهه ًٍغ

ىهغ مظَبه، ولى ؤجاٍ  ض ؤن ًضٞ٘ ٢ىله، ٍو مىاْغجه؛ ألهه ٢ض ٖلم ؤهه بهما ًٍغ

هغ ٢ىل
َ
ها ًجُب ؤن ٣ًبلها، لم ٣ًبل طل٪، وه

ُ
 .هب٩ل ُحجٍت، ِمشل

دمض ٖىا٢به.ومً ٧ا •
ُ
امً ٞخيخه، ولم ج

ُ
 ن َظا مغاصٍ لم ج

 والجض٫: ؤزبروي بطا ٦ىُذ ؤها  
ُ
٣ا٫ إلاً مغاُصٍ في اإلاىاْغة اإلاٛالبت ٍو

ا، وبُيىا مؿإلت ٖلت، مظَبي ٣ًى٫: بنها خال٫، ولى  ًُّ ا، وؤهذ ٖغا٢ حجاػًٍّ

مظَب٪ ٣ًى٫: بنها خغام، ٞؿإلخني اإلاىاْغة ل٪ ٖليها، ولِـ في مىاْغج٪ 

 ُٕ ؤها ؤن  ٖىضيًٖ ٢ىل٪، والخ٤ ٖىض٥ ؤن ؤ٢ى٫ ٞيها ٢ىل٪، و٧ان  الغظى

ؤ٢ى٫)ٞيها ب٣ىلي( ولِـ مغاصي في مىاْغحي الغظٕى ٖما َى ٖىضي، وبهما 

مغاصي ؤن ؤعص ٢ىل٪، ومغاُص٥ ؤن جغص ٢ىلي، ٞال وظه إلاىاْغجىا، ٞاألخؿً بىا 

ى ؤؾلُم لى لى ما ؤٖٝغ مً ٢ىلي، َو ا، الؿ٩ىث ٖلى ما حٗٝغ مً ٢ىل٪، ٖو

 وؤ٢غب بلى الخ٤ الظي ًجُب ؤن وؿخٗمله.

 ٢ا٫: و٠ُ٦ طل٪ ؟!  ٞةن

ُض ؤن ؤزُئ الخ٤ ٢ُل ٤ للهىاب،  -وؤهذ ٖلى الباَل-: أله٪ جٍغ
َّ
وال ؤٞو

٩ىن مغاصي ُٞ٪ ٦ظل٪، ٞةطا ٦ىا ٦ظل٪،  َؿغُّ بظل٪، وجبخهُج به، ٍو
ُ
زم ح

، و٧ان 
ً
الجاَل ٞىدً ٢ىُم ؾىء، لم هىا٤ٞ للغقاص، و٧ان الٗلُم ٖلُىا ُحجت

 ؤٖظَع مىا.
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ٖلى  مً َظا ٧له: ؤهه عبما اخخج  ؤخضَما بُؿىِت عؾى٫ هللا  وؤٖٓم

زهمه، ٞحرصَا ٖلُه بٛحر جمُحز، ٧لُّ طل٪ ًسص ى ؤن جى٨ؿغ ُحجخه، ختى بهه 

ظا ال ؤ٢ى٫  لٗله ؤن ٣ًى٫ بُؿىت عؾى٫ هللا  زابخت، ٣ُٞى٫: "َظا باَل، َو

 جمُحز . بغؤًه بٛحر   به" ٞحرصُّ ؾىت عؾى٫ هللا

مً ًدخجُّ في مؿإلٍت ب٣ى٫ صخابي، ٞحرصُّ ٖلُه زهُمه طل٪، وال  ومنهم

جن   مىه ل٣ىله، ال ًبالي ؤن ًغصَّ الؿُّ
ٌ
دخجُّ ٖلُه، ٧ل طل٪ ههغة ًَ ًلخُٟذ بلى ما 

 وآلازاع .

نٟت الجاَل: الجض٫، واإلاغاء، واإلاٛالبت، وٗىط باهللِ ممً َظا  ومً

 مغاصٍ.

لب الٟاثضة  وِمً نٟت الٗاِلم: ال٣ٗل، واإلاىاصخت في مىاْغجه، َو

ر هللُا في الٗلماء مشل َظا، وهٟٗه بالٗلم، وػٍىه بالخلم.
َّ
، ٦ث  لىٟؿه ولٛحٍر
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 # ؤساللو ًيؼبشغرو نـبئغ اخلهك $89

ه في ٖلمه ما ج٣ضم ط٦ُغها له مً ؤزال٢ه  مً
ُ
: -وهللا ؤٖلم-٧اهذ نٟاج

 بالٗثراث، وال 
ُ
إمل زحٍر مً ناخبه، ال ًااِزظ ٍ َمً زالُه، ٍو ؤن ًإمً قغَّ

ٟص ي ؾغَّ مً ٖاصاٍ، وال  ًُ ُ٘ بالبالٚاث، وال  ، وال ٣ًُ ُ٘ الظهىَب مً ٚحٍر ِكُ ٌُ

هُٟذ ٖىه، طلٌُل ل ٟٗى ٍو ٌؼ ًٖ الباَل،  ٤،لخًيخهُغ مىه بٛحر خ٤، َو ٍٖؼ

٧اٌْم للُٛٔ ٖمً آطاٍ، قضًُض الُبٌٛ إلاً ٖص ى مىالٍ، ًجُُب الؿَُٟه 

، وال مسخا٫ وال  ًٌ ، وال مكاخ ًٌ بالهمذ ٖىه، والٗاِلَم بال٣بى٫ِ مىه، ال مضاَ

، وال ٞٔ، وال ٚلُٔ، وال  ٍٝ مخ٨بر، وال خؿىص، وال خ٣ىص، وال ؾُٟه، وال ظا

 ؾباب. ال َٗان، وال لٗان، وال مٛخاب، و 

مً ؤلازىان مً ٖاوهه ٖلى َاٖت عبه، ونهاٍ ٖما ٨ًٍغ مىالٍ،  ًسالِ

ٍ، بب٣اًء ٖلى صًىه. سال٤ بالجمُل مً ال ًإمً قغَّ  وٍُ

ًُ الًٓ  ؾلُُم  ال٣لب للٗباص مً الٛل والخؿض، ٌٛلب ٖلى ٢لبه خؿ

جُبُّ ػوا٫ الىٗم ًٖ ؤخٍض مً  ًُ باإلاامىحن في ٧ل ما ؤم٨ً ُٞه الٗظع، ال 

 ًُ غ ؤن الٗباص، 
َ
٦

َ
ب مً ظهل ٚحٍر ط ٣ه، بطا حعجَّ ضاعي َظْهَل مً ٖامله بٞغ

ه ؤ٦ثُر بِىه وبحن عبه 
َ
ُ٘ له باث٣ت، و َظْهل خى٢َّ ًُ ساٝ مىه ٚاثلت،  ال ، ال  ًُ

 الىاُؽ مىه في عاخت، وهُٟؿه مىه في ظهض.
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 # ؤساللو ًؤًصبفو فًْب ثْنو ًثني عثو $85
 ُ٘ مما ًيبغي للٗالم ؤن ٌؿخٗمَل مً ألازال١ -ما ج٣ضم ِط٦ُغها له  َظمُ

ٟت ٤ُُ بما  -الكٍغ م، ومً ظغي له الخٞى ٤ُ مً مىالٍ ال٨ٍغ ها ججغي له بخٞى
ُّ
٧ل

ٟت ُٞما بِىه وبحن عبه  ه لؤلزال١ الكٍغ
ُ
، ؤٖٓم قإًها ط٦غها ٧ان اؾخٗمال

ُم بلى ٢لب ٗ ه،مما ط٦غُث، مما ٢ض ؤونله مىالٍ ال٨ٍغ مِخّ ا له بما ًُ
ً
ه بها قٞغ

بًِبا ل٣لىب   ٖحن ألاولُاء، َو
َ
ة غَّ

ُ
ه مً ٖلمه، بط ظٗله واعر ألاهبُاء، و٢ زهَّ

 ؤَل الجٟاء.

 ٞمً نٟخه: •

ؤن ٩ًىن هلل قا٦ًغا، وله طا٦ًغا، صاثم الظ٦غ بدالوِة خب اإلاظ٧ىع،  

ضُّ هٟؿه  ُٗ ٌَ م ٢لبه بمىاظاة الغخمً،  َّٗ زاًَئا مظهًبا،  -م٘ قضة اظتهاصٍ-َٞى

ًغا، لجإ بلى هللا  ؤِب ٖلى ُخؿً الٗمل م٣ّهِ ، وَوِز٤  وم٘ الضَّ ٣ٞىي ْهٍغ

ًٍ باهلل ًٖ ٧ل ش يء  ، مؿخٛ بلى هللا في ٧ل  ٣غٌ ومٟخباهلل ٞلم ًس٠ ٚحٍر

ه ًٖ عبه، بن اػصاص ٖلًما زاٝ 
ُ
وُؿه باهلِل وخضٍ، وْخكُخه ممً ٌكٛل

ُ
ش يء، ؤ

ه  مُّ ََ ٣بل مىه،  ًُ جى٦َُض الدجت، مك٤ٌٟ ٖلى ما مط ى مً نالر ٖمله ؤن ال 

  في جالوة ٦الم هللا الٟهُم ًٖ مىالٍ، وفي ُؾجن عؾى٫ هللا 
َّ

ال٣ٟه، لئال

 ُِّ ً مغ به، مخإصٌب  َ٘ ًُ
ُ
ـُ ؤَل الضهُا في ّٖؼَِا، وال  ما ؤ بال٣غآن والؿىت، ال ًىاٞ

ها، ًمص ي ٖلى ألاعى َىًها بالؿ٨ُىت والى٢اع، مكٌٛل ٢لُبه 
َّ
ُٕ مً طل ًجؼ

 ٖىضٍ ُٖٓت، وبن 
ٌ
خباع، بن ٞٙغ ٢لُبه ًٖ ط٦غ هللا ٞمهِبت بالٟهم والٖا

ًظ٦ُغ هللا م٘  ،بٛحر خًىع ٞهم في زؿغان ٖىضٍ مبحن ؤَإ هللا 
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،ً ٗخبُر بلؿان الٛاٞلحن، ٖالٌم بضاء هٟؿه، ومتهٌم لها في ٧ل خا٫،  الظا٦ٍغ َو

هىم، ٞاؾخحى مً الحي ال٣ُىم،  ُٟ احؿ٘ في الٗلىم، ٞترا٦مذ ٖلى ٢لبه ال

ً ٚحر مىٟهل.  ه باهلل في ظمُ٘ ؾُٗه مخهل، ٖو
ُ
ٛل

ُ
 وق

ٗذَّ به الٗلماء وونَٟتهم به  ٞةن
َ
٢ا٫ ٢اثل:  ٞهل لهظا الىٗذ الظي و

 ن ؤو الؿىت، ؤو ؤزٌغ ٖمً ج٣ضم؟ؤنٌل في ال٣غآ

 له: وٗم، وؾىظ٦غ مىه ما ًض٫ُّ ٖلى ما ٢لىا بن قاء هللا. ٢ُل

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ 

چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڃ      ڃ      ڃ    

 [١19:  ١17]ؤلاؾغاء چ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    ڍ

 

ِل  -عِخم٪ هللا-جغي  ؤٞال 
ُّ
٠ُ٦ وَن٠ الٗلماَء بالخكُت والُاٖت والخظل

 ُٞما بِىه وبُنهم؟!

ُه، ٞسل٤ٌُ ؤال  • ِ
ّ
ب٨ ًُ وحَي مً الٗلم ما ال 

ُ
ُمي "مً ؤ لى الخَّ ٢ا٫ ٖبض ألٖا

وحَي ٖلًما ًىٟٗه؛ و٢غؤ: 
ُ
 ٩ًىن ؤ

  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    چ 

ڍ  ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڇ    

 چ  ڈڎ   ڎ  ڈ  
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: "منهىماِن ال ٌكبٗان: ناخُب الٗلم، و٢ا٫ ٖبض هللا بً مؿٗىص  •

ى هلل، وؤما  ان؛ ؤما ناخُب الٗلم، ٞحزصاُص عض ً وناخُب الضهُا، وال ٌؿخٍى

 ناخب الضهُا، ٞحزصاُص في الُُٛان.

، [28]ٞاَغ:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ زم ٢غؤ ٖبض هللا:  

 [7 -6]الٗل٤: چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ زم ٢غؤ لآلزغ: 

 

ٍه ٢ا٫: "بلٜ ابً ٖباؽ  • ب بً ُمىّبِ ً َو ـٍ ٧ان في  ٖو ًٖ مجل

ُ٘ ؤنىاتهم،  ـُ ُٞه هاٌؽ مً ٢َغل ًسخهمىن، ٢ترجٟ هاخُِت بني ؾهم، ًجل

٣ىا، ٣ٞا٫ بً ٣ٞا٫ ابً ٖباؽ  : اهُل٤ بىا بليهم، ٞاهُل٣ىا ختى ٞو

م به ؤًىَب في خاله. ٣ٞلذ: ٢ا٫  الظي: ؤزِبْرَم ًٖ ٦الم الٟتى ٖباؽ 
َّ
٧ل

 ُ٘ ُ٣ ٩ِلُّ لؿاه٪، ٍو ًَ الٟتى: ًا ؤًىب، ؤَما ٧ان في ٖٓمت هللا، وِط٦غ اإلاىث ما 

خ٪؟ ًا ؤًىب، ؤما ٖلمَذ ؤن هلل ٖباًصا ؤؾ٨ختهم  ٨ؿُغ ُحجَّ  هللا ٢لب٪! ٍو
ُ
زكُت

٣اُء ألال
َ
ل
ُّ
م، وبنهم َم الىبالُء الٟصخاُء الُ

َ
اُب مً ٚحر ِعّيٍ وال َب٨ الٗاإلاىن  بَّ

ذ ؤلؿىتهم، 
َّ
٦غوا ٖٓمت هللا اه٣ُٗذ ٢لىبهم، و٧ل

َ
باهلل وآًاجه، ول٨نهم بطا ط

 له، وبطا اؾخٟا٢ىا مً طل٪ 
ً
ُبت ا مً هللِا َو

ً
هم وؤزال٢هم ٞغ٢

ُ
اقذ ٣ٖىل َو

ما٫ الؼا٦ُت، ال ٌؿخ٨ثرون هلل ال٨شحر، وال ًْغَيىن  اؾدب٣ىا بلى هللا  باأٖل

و  ضُّ ُٗ ٌَ ٌٍ ؤبغاع، وم٘  ن له ال٣لُل،  ؤهٟؿهم م٘ الٓاإلاحن الخاَئحن، وبنهم ألهؼا

اء، هاخلىن طاثبىن ًغاَم الجاَل  ٗحن اإلاّٟغَِحن، وبنهم أل٦ُاٌؽ ؤ٢ٍى ِ
ُّ اإلاً

ىلُىا" و٢ض زالِ ال٣ىمَ 
ُ
ؤمٌغ  ٣ُٞى٫ "مغض ى"، ولِؿىا بمغض ى! "٢ض ز
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هم مً هللا حٗالى ومما ؤمامهم مً ؤَىا٫ . ى زٞى  ُٖٓم َو

 ألازباع جض٫ُّ ٖلى ما ونٟىا به الٗلماء وال٣ٟهاء. ٞهظٍ

  

ل الٗلماء َظا ؤلاقٟا١ُ الكضًض؟ وزاٞىا مً  ٞةن
َ
٢ا٫ ٢اثل: وِلَم صاز

لمهم َظا الخٝى ٧له؟!  ِٖ 

ِلمىا ؤن هللا  ٢ُل َٖ هم ًٖ ٖلمهم: ما ٖملىا ُٞه؟ ٞجٗلىا  له: 
ُ
ٌؿإل

 الخظع، وؤزظوا بالش٣ِت في 
َ
هَب ؤُٖنهم، ٞإلؼمىا ؤهٟؿهم قضة

ُ
مؿاءلت هللا ه

م.   ٧ل ؤمَغ

ؿإلىن ًٖ ٖلمهم: ها ما ٖملىا ُٞه؟! بن ٌُ  ٢ا٫ ٢اثل : ٞةنَّ الٗلماء 

 : وٗم. ٢ُل

زظ  ٞةن
َ
ضجه، وؤ

ْ
ْغ مً طل٪ ما بطا ؾمٗه الٗاِلُم اهدبه مً ع٢

ُ
٢ا٫:  ٞاط٦

٣ُىا. ِ
ّ
ؿه بلؼوم ؤزال١ مً ط٦غَث، وهللا مٞى ْٟ  ه

 : وٗم، بن قاء هللا.٢ُل

 

 # ؿؤال اهلل ألىم انؼهى ػٍ ػهًيى يبطا فؼهٌا فْو؟!$83
: "ال جؼو٫ُ ٢ضما ٖبٍض ًىم ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  مٗاط بً ظبل  ًٖ

ً قبابِه ُٞما ال٣ُام مٍغ ُٞما ؤٞىاٍ؟ ٖو ُٖ ؿإ٫ ًٖ ؤعب٘ ِزها٫: ًٖ  ٌُ ت ختى 

لِمه: ماطا ٖمل  ِٖ  ً َُم ؤه٣ٟه؟! ٖو ً ماِله: ِمً ؤًً ا٦دؿبه، ٞو ؤبالٍ؟ ٖو

 ُٞه؟!"
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ً ابً مؿٗىص  • ٢ا٫: "ال جؼو٫ُ ٢ضما ابً آصم  ، ًٖ الىبي ٖو

 ً ـِ زها٫: ًٖ ٖمِغ٥ ُٞما ؤٞىَِذ؟! ٖو ْم
َ
ؿإ٫ ًٖ ز ٌُ ًىَم ال٣ُامت ختى 

ُم ؤه٣َٟذ؟! وما  ً مال٪: مً ؤًً ا٦دؿبَذ ٞو قباب٪ ُٞما ؤبلَُذ؟! ٖو

 ٖملَذ ُٞما ِٖلمذ؟!"

٨ُم ٢ا٫: عؤًذ ابً مؿٗىص في َظا اإلاسجض _  • ُٖ ً ٖبض هللا بً  ٖو

ت_  بضؤ بالُمحن ٢بل ؤن ًدضزىا؛ ٣ٞا٫: "وهللا ما مى٨م مً ٌٗني مسجض ال٩ٞى

 بْضع، زم ٣ًى٫: ًا ابً 
َ
ى ؤخُض٦م بال٣مغ لُلت

ُ
ه ٦ما ًسل سلى به عبُّ ؤخٍض بال ٍو

! ٠ُ٦ ٖملَذ ُٞما ؟آصم، ما ٚغ٥َّ بي؟! _زالر ِمغاع_ ماطا ؤظبَذ اإلاغؾلحن

 ٖلمذ؟!" 

_بطا و٢ٟذ ٖو٢ا٫ ؤبى الضعصاء  •
ُ

 ما ؤزاٝ
َ
لى : "بن ؤزٝى

 الخؿاب_ ؤن ٣ًا٫: ٢ض ٖلمَذ، ٞماطا ٖملَذ ُٞما ٖلمذ؟!"

"و٢ا٫  •
ً

ا ختى ج٩ىن بالٗلم ٖامال
ً
 : "ال ج٩ىُن ٖاإلا

ه،  •
ُ
ز  بلى ؤّمِ اإلاامىحن، ِٞؿإلها وجدّضِ

ُ
و٢ا٫ ُٖاٌء: "٧ان ًٞتى ًسخل٠

ٞجاء طاث ًىم ٌؿإلها، ٣ٞالذ: "ًابني، َل ِٖملَذ بما ؾمٗذ؟ ٣ٞا٫: ال 

هْ  مَّ
ُ
لُ٪؟!"وهللا _ًا ؤ  _ ٢الذ: ًا بني، َُٟٞم حؿخ٨ثُر ِمً ُحجج هللا ٖلُىا ٖو

ً ؤبي الضعصاء  • ٌل للظي ال ٌٗلُم مغة، ووٌٍل للظي ٌٗلُم  ٖو ٢ا٫: "ٍو

َ٘ مغاث"  وال ٌٗمل ؾب

جضبغ َظا، ؤق٤َٟ ِمً ٖلمه ؤن ٩ًىن ٖلُه _ ال له_ ٞةطا ؤق٤ٟ  ٞمً

م ط٦غُ  ٟت التي ج٣ضَّ ٤ لىا م٣ذ هٟؿه، وبان بإزال٢ِه الكٍغ ها لها، وهللا اإلاٞى

 ول٨م بلى الغقاص مً ال٣ى٫ والٗمل.
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  كْفْخ انطهت ًانزهمِ 

 

 # كْفْخ انطهت ًيغارجو $89
"مً لم ًخ٣ً ألانى٫، خغم الىنى٫"، و"مً عام الٗلم ظملت، طَب 

لت للٟهم" ًَ ا: "اػصخام الٗلم في الؿم٘ َم ًً  ٖىه ظملت"، و٢ُل ؤً

لُه؛ ٍ جُلبه، بًبِ ؤنله  ٖو
ًّ ٞال بض مً الخإنُل والخإؾِـ ل٩ل ٞ

ا الُلب ومسخهٍغ ٖلٰى قُش مخ٣ً، ال بالخدهُل الظا
ً
حي وخضٍ، وآزظ

ج   .بالخضٍع

 چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ٹ ٹ 

  [١16]ؤلاؾغاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ېئېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    وئ  ۇئ  ۇئ چ ٹ ٹو

 [ 32]الٟغ٢ان:                چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ   

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  چ  ٹ ٹو

 [١2١]الب٣غة:                     چڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

٢ُل: "مً ٞاجه ألانى٫ خغم الىنى٫" ٞاألنى٫ هي الٗلم،  و٢ض

هان ٖلٰى ؤنل  واإلاؿاثل ٞغوٕ ٦إنل الصجغة وؤٚهاِنها، بطا لم ج٨ً ألٚا



79 

 
 جأدب كبل أن جخعلم! 

ها جظبل وتهل٪.   ظُض ٞةنَّ

 بض ؤن ًبني ؤلاوؿان ٖلمه ٖلى ؤنى٫ وؤصلت صخُدت.  ٞال 

ا؛  • ًٗ ا ٞةهه ًٟىجه الٗلم ظمُ ًٗ بطا ؤعاص ؤلاوؿان ؤن ًإزظ الٗلِم ظمُ

ألن َظا ال ًم٨ً ؤبًضا، ال بض ؤن جإزظ الٗلم قًِئا ٞكًِئا، ٦ؿلم جهٗض بلُه 

 ٦خبذ ُٞه الٗلىم، ٞخإ٧له. ال، 
ً

مً ألاعى بلٰى الؿُذ، لِـ الٗلم مإ٧ىال

 ٗلم ًدخاط بلى مغوهت، ونبر، وزباث، وجضعط.ال

٦ثرة ما حؿم٘ مً الٗلىم جىظب ؤن جًل في ٞهم٪، ٞاإلوؿان بطا  •

مؤل ؾمٗه ؤو مؤل بهٍغ بما ٣ًغؤ عبما جؼصخم الٗلىم ٖلُه، زم حكدب٪، 

عجؼ ًٖ الخسلو منها.  َو

ا ؤٖلى مى٪  ٞالخإنُل
ً
ال بض ؤن ٩ًىَن ٖلٰى قُش مخ٣ً، ولِـ قُس

بٌٗ الىاِؽ بطا عؤٰي َالًبا مً الُلبت ًخمحز ٖىه بص يء مً ب٣لُل، ألن 

ىضٍ قُىر ؤٖلم مً َظا ب٨شحر، ل٨ً ًجٗل َظا  ا، ٖو
ً
الخمحز ظٗله قُس

 الهٛحر قُسه؛ بل ازتر اإلاكاًش طوي ؤلاج٣ان. 

بلى ظاهب ؤلاج٣ان، ألاماهت، ألن ؤلاج٣ان ٢ىة، وال٣ىة ال بض ٞيها  وه٠ًُ

 مً ؤماهت: 

 [26]ال٣هو:    چ﮳     ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲ چ 

ال جإزظ الٗلم بالخدهُل الظاحي، ٌٗني ؤن ج٣غؤ ال٨خب ٣ِٞ! صون  •

ؤن ٩ًىن ل٪ قُش مٗخمض، ولظل٪ ٢ُل: مً صلُله ٦خابه ٞسٍُا ؤ٦ثر مً 

ب زٍُا نىابه، ٞهظا َى ألانل، ٞاألزظ ًٖ ٖالم ؤو قُش 
َ
ل
َ
نىابه، ؤو ٚ
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 له ٞاثضجحن ُٖٓمخحن: 

 اإلاضة.الٟاثضة ألاولى: ٢هغ  •

 الٟاثضة الشاهُت ٢لت الخ٩ل٠.  •

ؤخغي بالهىاب؛ ألن َظا الكُش ٖالم، مخٗلم، ومغجر ومٟهم،  وطل٪

صجٗ٪ ٖلٰى اإلاغاظٗت واإلاُالٗت  بطا ٧ان ٖىضٍ -ُُُٞٗ٪ الص يء هاضًجا، َو

 . -ش يء مً ألاماهت

 ؤمىع ال بض مً مغاٖاِتها في ٧ل ًٞ جُلبه:  ٞإمام٪

 خٟٔ مسخهغ ُٞه. •

 قُش مخ٣ً. يبُه ٖلى •

ٟاث ٢بل الًبِ ألنله. • ٤ اإلاهىَّ الث وجٟاٍع  ٖضم الاقخٛا٫ باإلاُىَّ

َجغ. •  ال جيخ٣ل مً مسخهغ بلٰى آزغ بال مىظب، ٞهظا مً باب الطَّ

 ا٢خىام الٟىاثض والًىابِ الٗلمُت. •

ي ُٞه، والاَخمام والخدغ١ُّ للخدهُل  • ِ
ّ
ظم٘ الىٟـ للُلب والترق

 ختٰى جٌُٟ بلى اإلاُىالث بؿابلٍت ُمىز٣ٍت.والبلٙى بلٰى ما ٞى٢ه، 
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 # رهمِ انؼهى ػٍ األشْبر $82
 

ىٓغ ما َى ال٣ى٫  ازخهاع   مً ؤن ًظَب ٣ُٞلب ال٨خب ٍو
ً

٤، بضال الٍُغ

الغاجر وما ؾبب عحجاهه؟ وال٠ًُٗ وؾبب يٟٗه؟ ٞبض٫ مً َظا ًمض 

بلُه اإلاٗلم َظٍ ل٣مت ؾاجٛت ٣ًى٫: ازخل٠ الٗلماء في ٦ظا، ٖلٰى ٢ىلحن، ؤو 

ظا ال ق٪ ؤهه هاٞ٘ لُال  ِب زالزت، ؤو ؤ٦ثر، والغاجر ٦ظا، والضلُل ٦ظا، َو

 لم.الٗ

ظا ؤًٞل ألهه ؤؾٕغ في بصعا٦ه، ٞةطا ٧ان ٣ًغؤ ٖلٰى ٖالم، ٞةهه  • َو

ضع٥ ؤؾٕغ مما لى طَب ٣ًغؤ في ال٨خب؛ ألهه بطا طَب ٣ًغؤ ًغصص الٗباعة  ًُ

ا ٖلٰى وظه زُإ ٚحر  ًً ؤعب٘ مغاث، زمـ مغاث ال ًٟهمها، وعبما ٞهمها ؤً

 صخُذ. 

اعجباٍ ٖلم  وبهظا ٩ًىن َىا٥ عابُت بحن الُالب ومٗلمه، ٩ُٞىن  •

مً الهٛغ بلى ال٨بر، ٞمً الىاظب ؤن ًسخاع ؤلاوؿان مً الٗلماء مً َى 

ىضٍ  ا، ٖو ًُّ ز٣ت. ؤمحن ٢ىي، ٌٗني: ٖىضٍ ٖلم، وبصعا٥، لِـ ٖلمه ؾُد

ا بطا ٧ان ٖىضٍ ٖباصة، ٞةن الُالب ٣ًخضي بمٗلمه. ًً  ؤماهت، و٦ظل٪ ؤً
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 # عػبّخ دغيخ انشْز $89

ؤن الٗلم ال ًازظ ابخضاًء مً ال٨خب، بل ال بض مً قُش جخ٣ً ٖلُه  بما

اًت  ًَ مً الٗشاع والؼلل؛ ٞٗلُ٪ بطن بالخدلي بٖغ مٟاجُذ الُلب، لخإَم

 ُخغمخه؛ ٞةن طل٪ ٖىىان الىجاح.

ظٍ ا،  َو ًُ مً ؤَم آلاصاب لُالب الٗلم، ؤن ٌٗض قُسه مٗلًما مغب

ا ًل٣ي بلُه ًُ آلاصاب، والخلمُظ بطا لم ًش٤ بكُسه  مٗلًما ًل٣ي بلُه الٗلم، مغب

ً، ٞةهه لً ٌؿخُٟض مىه الٟاثضة اإلاغظىة.  في َظًً ألامٍغ

 
ً

: بطا ٧ان ٖىضٍ ق٪ في ٖلمه، ٠ُ٦ ًيخٟ٘ به؟! بن ؤي مؿإلت جغص ٞمشال

ظا زُإ في الخ٣ضًغ مً  بدض، َو ٖلٰى لؿان الكُش لً ٣ًبلها ختٰى ٌؿإ٫ ٍو

 وظه، وزُإ في الخهٝغ مً وظه آزغ. 

ىهه زُإ في الخ٣ضًغ؛ ٞةن الكُش اإلاٟغوى ُٞه ؤهه ال ًجلـ ٧ ؤما

ا لم ًإث بلٰى َظا  ًً ى ًغٰي ؤهه ؤَل لظل٪، وؤن الخلمُظ ؤً للخٗلُم بال َو

ى ٌٗخ٣ض ؤهه ؤَل.   الكُش بال َو

في اإلاىهج؛ ٞؤلن الُالب بطا ؾاع َظا اإلاؿحر، وؾل٪ َظا اإلاىهج  ؤما

٢ل٣ت، لِـ واز٣ًا ٧ل الش٣ت  ؾٝى ًبني ٖلمه ٖلٰى قٟا ظٝغ َاع؛ ألن هٟؿه

ًُ٘ ٖلُه  في َظا الكُش الظي ٢غؤ ٖلُه؛ ٞلهظا ًًُ٘ ٖلُه الى٢ذ، ٍو

 الخدهُل. 

الٗلم ال ًازظ ابخضاًء مً ال٨خب: ؾب٤ ال٨الم ٖلُه، وؤهه ال بض مً  •

ال٣غاءة ٖلى قُش، بل قُش مخ٣ً، جخ٣ً ٖلُه مٟاجُذ الُلب، وجإمً مً 
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اًت خغمخه، ٞةن طل٪ ٖىىان الىجاح الٗشاع والؼلل، ٞٗلُ٪ بطن بالخ دلي بٖغ

 والٟالح والخدهُل والخٟى١.

 ٞل٨ًُ قُس٪ مدل بظال٫ مى٪ وب٦غام وج٣ضًغ وجل٠ُ. •

مً آلاصب ؤن جمغ بكُس٪ وال حؿلم ٖلُه، بل بطا خاطٰي قُسه  ٞلِـ

مغَّ مغَّ السخاب، وعجل لُضع٥، َظا لِـ مً آلاصاب، هدً هظ٦غ ؤهىا إلاا ٦ىا 

عؤًىا قُسىا مً بُٗض ه٠٣ ووؿلم، ومشال: بطا ٧ان صزى٫ اإلاسجض َالًبا، بطا 

ض َظا، ؤن ج٣ٟىا لي وؤصزل  ا ما ؤٍع ًُّ هم٨ىه ؤن ًضزل ٢بلىا، وؤها شخه

ض الؿالم الظي ؤمغ به الغؾى٫ بةٞكاثه،  ٢بل٨م، ٞإها مؿامذ، ل٨ً ؤٍع

ا الُلبت ًمغ م٘ ػمُله، زم  ًً ٦ظل٪ بٌٗ الىاؽ ًمغ م٘ ػمُله مى٨م ؤهخم ؤً

ا.٣ً ًً  ّى٘ بغؤؾه ٨َظا ٦إهه ًؼل٤ في اإلااء. َظا ٚلِ ؤً

، ٧ان ًمغ مً اله٠ زاعًظا مً اإلاسجض، وال ًمغ ٞٗل ؤخضَم ؤعجبني

بىاخض مً الُلبت ولى ٧ان بًُٗضا بال ؾلم ٖلُه، َظا َُب. ل٨ً ٧ىهه ًمص ي 

ظا ظاء مً الِؿاع، زم ًخال٢ُان ؤها في  بلٰى ظىبه، َظا ظاء مً الُمحن، َو

ال ؤعٰي خغ٦ت،  ا،ال ٌؿلم ؤخضَما ٖلٰى آلازغ؛ ألوي ال ؤؾم٘ نىجً هٟس ي ؤهه 

ظا ٚلِ، وهللا ٚلِ.  َو

 ٞسظ بمجام٘ آلاصاب م٘ قُس٪ في ظلىؾ٪ مٗه والخدضر بلُه. •

جمض عظلُ٪ بحن ًضًه؛ ألن َظا ؾىء ؤصب، وال ججلـ مخ٨ًئا، َظا  ٞال 

ا ؾىء ؤصب، وال ؾُما في م٩ان الُلب، ؤما بطا ٧اهذ في م٩ان ظلىؽ  ًً ؤً

ا في الخدضر بلُه، ال جخدضر بلٰى  ًً ٖاصي، ٞهظا ألامغ ؤَىن، ٦ظل٪ ؤً

ى٪، ال. َظا ال ٌؿخ٣ُم؛ جدضر بلُه جدضر  قُس٪ و٦إهما جخدضر م٘ ٢ٍغ
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بلٰى ؤبُه باخترام، وجىاي٘، ل٨ً اهٓغوا ًا ظماٖت جغٰي َظا ما َى  بًالا 

 باليؿبت لي م٨ٗم، ؤها ما يهم زاَبىوي ٦إوي ؤخض ؤ٢غاه٨م ما يهم. 

 "بـ" الص يء الظي ال بض مىه، ال بض مىه. ل٨ً

 "خؿً الؿاا٫" : •

 َممذ ؤن حؿإ٫ ٞال بض مً الاؾدئظان، وؤن حؿإ٫ بهضء وع٤ٞ ٞةطا

 

 في جهٟذ ال٨خاب ؤمامه وم٘ ال٨خاب" :"خؿً ألاصب  •

جخهٟذ ال٨خاب ب٣ىة، ٞال بض بطا جهٟدذ ال٨خاب ؤمامه ؤن ٩ًىن  ٞال 

٤؛   طل٪ بٞغ

: جإصب م٘ الكُش
ً

  .ؤوال

٣ًا بال٨خاب؛ لئال ًخمؼ١؛ ولهظا ٢ا٫" ؤمامه وم٘ ال٨خاب " ا: ٞع ًُ  .زاه

 

 "جغ٥ الخُاو٫ واإلاماعاة ؤمامه": •

ا بالخـ الٓاَغ..، ل٨ً  والخُاو٫ 
ً
في الىا٢٘ لِـ ؤمًغا مدؿىًؾا، مضع٧

الىٟـ حكٗغ بإن َظا الؿاثل مخُاو٫، و٢ض ٩ًىن َظا لؿىء ًْ، و٢ض 

٩ًىن لٟغاؾت، ل٨ً الخُاو٫ مٗغوٝ، ٦ظل٪ اإلاماعة وهي: ؤن ًجابه الكُش، 

 ٪زم بطا ؤظاب ٢ا٫: وبطا ٧ان ٦ظا، وبطا ؤظاب، ٢ا٫: وبطا ٧ان ٦ظا، ٌؿإل

ؿإلت مً اإلاؿاثل ججُبه، زم ًإحي بمؿإلت ٞغيُت ججُبه ٖلٰى َظا ًٖ اإلا

 .الٟغى؛ ججُب بٟغى آزغ ؤي٤ُ مً ألاو٫، َظٍ مماعاة ما لها صإ
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 "ٖضم الخ٣ضم ٖلُه ب٨الم ؤو مؿحر" : •

٣ى٫:  ٞالبٌٗ ًجُب ٢بل ؤن ًخ٩لم الكُش، ٞغبما ٌسخِ ٖلُه ٍو

ض ؤن ؤهؼ٫ ًٖ َظا ل٪؟! ٞلُخدمل مني، ٞٗلٰى  ٧ل خا٫ ال ًيبغي للُالب ؤجٍغ

ا ًً ٞةطا ج٣ضم الكُش للخغوط ، ؤن ًخ٣ضم بحن ًضي الكُش ب٨الم ؤو مؿحر ؤً

مً اإلاسجض، و٧ان خظاء الُالب ًٖ ًمحن الكُش، والُالب ًٖ ٌؿاٍع زُا 

مً ؤمام الكُش لُإزظ الخظاء، َظا ج٣ضم في اإلاؿحر ؤم ال؟! َظا ج٣ضم في 

للكُش: اهخٓغ ختٰى ؤٖبر وؤمغ، َظا  اإلاؿحر، وبٖا٢ت لؿحر الكُش، ٦إن ٣ًى٫ 

ا لِـ مً ألاصب الُُب. ًً  ؤً

 

٨ثر ال٨الم ٖىضٍ":
ُ
 " وال ج

ال٨الم ٖىضٍ مً ؾىء ألاصب، ل٨ً اإلاجالـ جسخل٠، بطا ٧ان  ب٦شاع 

ت، ٞهظا ال بإؽ  مجلـ ٖلم ومجلـ ظض ٞال ج٨ثر، ل٨ً بطا ٧ان اإلا٩ان هَؼ

ً، ما ؤن ًإحي ؤخض ٨ًثر ال٨الم، ًىؾ٘ الهضع، نضع الكُ ش، ونضع الخايٍغ

 ُٞه ماو٘

 "ؤو مضازلخه في خضًشه وصعؾه ب٨الم مى٪":  •

ا في ٦المه، ٞخإحي ؤهذ وجضزل  مضازلت مٗىاَا: الكُش ًخ٩لم مؿخمغًّ

ُٞه؛ ؤي: في ٦المه؛ لخ٣ُ٘ ال٨الم، َظا ال ًصر ال في الضعؽ، وال زاعط 

 الضعؽ؛ ألهه مً ؾىء ألاصب.

 "وال جلر ٖلُه في الجىاب": •

ا  طاٞة ًً ؾإ٫ الكُش ٢ا٫ له الكُش: اهخٓغ، ؤٖاص، ٢ا٫: اهخٓغ، َظا ؤً
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ٚلِ، بطا ٢ا٫: اهخٓغ، ٞاهخٓغ ختٰى ٣ًى٫ َى ل٪: ما ؾاال٪، وال جلر ٖلُه، 

٨ثر مً الؿاا٫، ألن بٌٗ الىاؽ ًدب ؤلا٦شاع مً الؿاا٫، و٢ض ٩ًىن 
ُ
وال ج

ألن  ؛في ٚحر مىيٕى الضعؽ، ٣ُٞى٫ الكُش: بطا خًغ الهغؽ بُل الضعؽ

 َظا صخُذ بٌٗ الىاؽ ًبخلىن بهظا.

 

ٍِ باؾمه مجغًصا": •  "وال جىاِص

ؤو م٘ ل٣به ٣٦ىل٪: ًا قُش ٞالن! بل ٢ل: ًا قُدي! ؤو: ًا قُسىا!  •

٘ في ألاصب، وال جساَبه بخاء الخُاب، ؤو جىاصًه مً ُبٗض  ه، ٞةهه ؤٞع ٞال حؿّمِ

 مً ٚحر ايُغاع ٞهظٍ آصاب ٖامت.

 "التزم بخى٢حر اإلاجلـ، وبْهاع الؿغوع مً الضعؽ، وؤلاٞاصة به "  •

م ٞال ٌؿ٣ُه طل٪ مً ُٖى٪؛  • "وبطا بضا ل٪ زُإ مً الكُش، ؤو َو

ا؟! 
ً
 ٞةهه ؾبب لخغماه٪ مً ٖلمه، ومً طا الظي ًىجى مً الخُإ ؾاإلا

لٰى  ٞال  ًجىػ ل٪ ؤن حؿ٨ذ ٖلٰى الخُإ؛ ألن َظا يغع ٖلُ٪ ٖو

م، قُس٪، ٞةه٪ بطا هبهخ ه ٖلٰى الخُإ واهدبه، ؤنلر الخُإ، ٦ظل٪ الَى

ُٞىٓغ بلى ال٣غاثً للىصر، ٢ض ج٣خط ي ؤن جيبه في الضعؽ، ٞةطا لم ههلر 

الخُإ في خُىه، وكغ َظا الٗلم ٖلى زُإ. ٞال بض مً الخىبُه في الضعؽ، ؤما 

ى ش يء َحن ٞةن مً ألال٤ُ ؤال جيبه الكُش في  ابط لم ًىدبه ؤخض للخُإ َو

ؽ، بل بطا زغط وم٘ طل٪ جلتزم ألاصب مٗه، ٞهظا خؿب ما م٩ان الضع 

 ج٣خًُه الخا٫ مً الىصر في م٩ان الضعؽ ؤم بٗضٍ. 
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•  :  واخظع ؤن جماعؽ مٗه ما ًطجٍغ

ٞةطا بضا ل٪ الاهخ٣ا٫ بلٰى قُش آزغ، ٞاؾخإطهه في طل٪، ٞةهه ؤصعٰى  •

 لخغمخه، وؤمل٪ ل٣لبه في مدبخ٪ وال٠ُٗ ٖلُ٪.

اً واٖلم ت خغمخه ٩ًىن الىجاح والٟالح، وب٣ضع الٟىث ؤهه ب٣ضع ٖع

 ٩ًىن مً ٖالماث ؤلازٟا١. 

٥
ُ
ُٟت، مً  ؤُٖظ

َ
ل
َ
اظم، والُغ٢ُت، واإلابخضٖت الخ باهلل مً نيُ٘ ألٖا

؛ مً لخـ ألاًضي، وج٣بُل ألا٦خاٝ،  الخًٕى الخاعط ًٖ آصاب الكٕغ

وال٣بٌ ٖلى الُمحن بالُمحن والكما٫ بالكما٫ ٖىض الؿالم، ٦دا٫ جىّصص 

 ي،ل٨باع لؤلَٟا٫، والاهدىاء ٖىض الؿالم، واؾخٗما٫ ألالٟاّ الّغزىة: ؾُضا

ا مً ؤلٟاّ الخضم والٗبُض.  مىالي، وهدَى
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 يٍ شْشك  -ؤّيب انطبنت- # عؤؽ يبنك$61

 

م قماثله، ؤما الخل٣ي والخل٣حن ٞهى عبذ  ال٣ضوة بهالر ؤزال٢ه، و٦ٍغ

ػاثض، ل٨ً ال ًإزظ٥ الاهضٞإ في مدبت قُس٪، ٞخ٣٘ في الكىاٖت مً خُض 

ُت 
ْ

ال جضعي، و٧ل مً ًىٓغ بلُ٪ ًضعي، ٞال ج٣لضٍ بهىث ووٛمت، وال ِمك

 بخل٪، ٞال حؿ٣ِ ؤهذ با
ً

ا ظلُال
ً
ُئت، ٞةهه بهما ناع قُس  وَخغ٦ت، َو

ُ
ت َُّ  لخبٗ

 له في َظٍ.

مً ؤَم ما ٩ًىن، بطا ٧ان قُس٪ ٖلى ظاهب ٦بحر مً ألازال١  ٞهظا

الٟايلت والكماثل الُُبت، ٞهىا اظٗله ٢ضوة ل٪، ل٨ً ٢ض ٩ًىن الكُش 

ٖلى زالٝ طل٪! ؤو ٖىضٍ ه٣و في طل٪، ٞال ج٣خضي به في َظا وال ج٣ل بطا 

، ألن  ناع قُس٪ ٖىضٍ زل٤ ؾيئ ٞا٢خضًذ به. ج٣ى٫ ٨َظا ٧ان
ً

قُدي مشال

٩ًىن ٢ضوة، ل٨ً بماطا؟! باألزال١ الٟايلت، والكماثل الُُبت،  شالكُ

 ٦ظل٪ ؤهذ.

"ؤما الخل٣ي والخل٣حن، ٞهى عبذ ػاثض"، ٞالىا٢٘ ؤن الخل٣ي  والخل٣حن  •

َى ألانل؛ ألن الخلمُظ ال ًإحي للكُش مً ؤظل ؤن ًخٗلم ألازال١ ٣ِٞ، بل 

، ز
ً

ا، ٟٞي الخ٣ُ٣ت ؤن الخل٣ي مً ؤظل ؤن ًخٗلم الٗلم ؤوال ًُ م ألازال١ زاه

ا،  ًً والخل٣حن ؤمغان م٣هىصان ٦ما ؤن الا٢خضاء به في ؤزال٢ه ؤمغ م٣هىص ؤً

ولهظا لى ؾإلذ ؤي َالب ٖلم: إلااطا خًغث ٖىض َظا الكُش؟! ٞل٣ا٫: 

 ألجل٣ى ٖلًما، وال ٣ًى٫: ألظٗله ٢ضوة لي في ألازال١.
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 # َشبغ انشْز يف صعؿو$60
 

ِؿه، وجٟاٖل ٖلى ٢ ٩ًىن  ْٟ ضع مضاع٥ الُالب في اؾخماٖه، وظم٘ هَ

ؤخاؾِؿه م٘ قُسه في صعؾه، ولهظا ٞاخظع ؤن ج٩ىن وؾُلت ٢ُ٘ لٗلمه، 

خىعٍ.  بال٨ؿل، والٟخىع، والاج٩اء، واههغاٝ الظًَ ٞو

الخُُب البٛضاصي عخمه هللا حٗالى: "خ٤ الٟاثضة ؤال حؿا١َ بال بلى  ٢ا٫

ٗغَى بال ٖلى ا
ُ
ر بٌٗ الٟخىع مً مبخٛيها، وال ح لغاٚب ٞيها، ٞةطا عؤٰي اإلادّضِ

اإلاؿخم٘، ٞل٨ُؿذ، ٞةن بٌٗ ألاصباء ٢ا٫: "وكاٍ ال٣اثل ٖلى ٢ضع ٞهم 

ب، ٢ا٫: "٢ا٫ ٖبض  ض بً َو ر هللااإلاؿخم٘". زم ؾا١ بؿىضٍ ًٖ ٍػ : خّضِ

 " ْٕ رة، ٞاهِؼ
ْ
ت
َ
م، ٞةطا عؤًذ منهم ٞ  ال٣ىم ما َعم٣ى٥ بإبهاَع

٩ًىن له َمت و٢ىة في الاؾخمإ بلى ٞمً خلُت َالب الٗلم ؤن  •

الكُش، واجبإ ه٣ُه ختى ًيكِ الكُش ٖلى َظا، وال ًٓهغ للكُش ؤهه ٢ض 

 مل وحٗب باالج٩اء جاعة، ؤو ج٣لُب ألاوعا١، وما ؤقبه طل٪.

م  وال  ًيبغي لئلوؿان ؤن ًل٣ي الٗلم بحن الُلبت وال بحن الٗامت بال َو

٨ِغٍ مدكى٢ىن له ختٰى ٩ًىن ٧الُٛض ؤناب ؤعيً  ًُ ا ًابؿت ٣ٞبلخه، وؤما ؤن 

ىب ٖىه.  ؤو ًٟغى هٟؿه، ٞهظا ؤمغ مٚغ
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 # انكزبثخ ػٍ انشْز دبل انضَّعؽ ًادلظاكغح $68

 

 جسخل٠ مً قٍُش بلى آزغ، ٞاٞهم. وهي

٘ وبًٗهم  ال٨خابت ًٖ الكُش خا٫ الضعؽ واإلاظا٦غة، ٞبًٗهم ؾَغ

٨خب ما ٣ًى٫، ل٨ً مشل َظا ٢ض ال  ًُ ًملي بمالًء، وبًٗهم ال ٌؿخد٤ ؤن 

٩ًىن بوؿاًها ًًُ٘ و٢خه في الجلىؽ بلُه، وال٨الم في الكُش ًإحي ؤلاوؿان 

 ،بلُه لِؿخُٟض، وفي خالت ال٨خابت ًجب ؤن ًىدبه ؤلاوؿان في مؿإلت مهمت

هه ٢ض ًٟىجه بٌٗ ال٩لماث مً خُض ال ٌكٗغ، ٨ُٞخب زالٝ ما ٢ا٫ وهي ؤ

 الكُش.

:  ولهظا  ؤصب وقٍغ

ِلَم قُس٪ ؤه٪ ؾخ٨خب، ؤو ٦خبذ ما  ؤما ْٗ
ُ
ألاصب: ُٞيبغي ل٪ ؤن ح

 ؾمٗخه مظا٦غة.

: ٞدكحر بلٰى ؤه٪ ٦خبخه مً ؾماٖه مً صعؾه. وؤما  الكٍغ

، ألهه عبما  ٞهظا ض ؤن حسجل ٞٗلُ٪ بزباٍع مً باب ألاصب بطا ٦ىذ جٍغ

سجل ٖىه قِئا.
ُ
 ال ًغض ى ؤن ج٨خب ؤو ح
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 # انزهمِ ػٍ ادلجزضع $66
 

ْخه ُسُخُب  اخظع  َِ ِك
َ
ٜ ال٣ُٗضة، ٚو )ؤبا ظهل( اإلابخضٕ الظي مؿه َػ

ل ال٣ُٗل بال  ، َو ٗض٫ ًٖ الىّوِ ُه ال٣ٗل، َو ؿّمِ م الهىٰي، َو
ّ
َد٨ ًُ الخغاٞت، 

 في الىو؟!

ؿخمؿ٪ ا: "ؤَل  َو ًً ٣ا٫ لهم ؤً بٗض ًٖ الصخُذ، ٍو بال٠ًُٗ، ٍو

 الكبهاث" و "ؤَل ألاَىاء".

اإلاخ٩لم اإلابخضٕ ٣ًى٫: صٖىا مً الظَبي عخمه هللا: "بطا عؤًذ  ٢ا٫

اث )ال٣ٗل(؛ ٞاٖلم ؤهه ؤبى ظهل، وبطا عؤًذ الؿال٪  ال٨خاب وألاخاصًض، َو

اِث الظو١َ والىظَض، ٞاٖلم  الخىخُضي ٣ًى٫: صٖىا مً الى٣ل ومً ال٣ٗل، َو

غ، ؤو ٢ض خلَّ ُٞه، ٞةن َظُبيذ م
َ

ٞاَُغب،  ىهؤهه ببلِـ ٢ض ْهغ بهىعة َبك

ِى٣ْه"  وبال ٞاْنَغٖه، وابُغ٥ْ 
ْ
، وا٢غؤ ٖلُه آًت ال٨غس ّيِ واز  ٖلى نضٍع

ً  مال٪ عخمه هللا حٗالى ٢ا٫:  ٖو

"ال ًازظ الٗلم ًٖ ؤعبٗت: ؾٍُٟه ٌٗلً الؿٟه وبن ٧ان ؤعوٰي الىاؽ، 

وناخب بضٖت ًضٖى بلٰى َىاٍ، ومً ٨ًظب في خضًض الىاؽ، وبن ٦ىذ ال 

همه في الخضًض، ونالر ٖابض ٞايل بطا ٧ان ال ًدٟٔ م ر به".ؤتَّ  ا ًدّضِ

لً جبلٜ مبلٜ الغظا٫ _ صخُذ ال٣ُٗضة في الضًً، مخحن الاجها٫  ٞةه٪

 باهلل، صخُذ الىٓغ، ج٣ٟى ألازغ_ بال ِبهجغ اإلابخضٖت وبضٖهم.

الخ٨م بطا ٧ان الغظل مبخضٖا، ل٨ىه ظُض في ٖلم الٗغبُت،  ٞما

، ٞهل هجلـ بلُه وهإزظ مىه َظا الٗلم الظي َى   البالٚت، الىدى، الهٝغ
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؟!   مىظىص ٖىضٍ، ؤو ههجٍغ

مً ٦الم الكُش، ؤهىا ال هجلـ بلُه، ألن طل٪ ًىظب  ٞالٓاَغ 

 مٟؿضجحن: 

 ألاولى: اٚتراٍع بىٟؿه، ُٞدؿب ؤهه ٖلى خ٤. اإلاٟؿضة

الشاهُت: اٚتراع الىاؽ به، خُض ًخىاعص ٖلُه َالب الٗلم،  اإلاٟؿضة

لم ال٣ُٗض خل٣ىن مىه، والٗامي ال ًٟغ١ بحن ٖلم الىدى، ٖو ة؛ لهظا هغي ؤن ٍو

ؤلاوؿان ال ًجلـ بلى ؤَل ألاَىاء والبضٕ مُل٣ًا، ختٰى وبن ٧ان ًجُض ٖلم 

. ٞؿُجٗل هللا له زحًرا منه
ً

ألها بطا طَبىا  ا؛الٗغبُت والبالٚت والهٝغ مشال

م واٚتراع الىاؽ ِبهم.  بلٰى َاالء وجغصصها بليهم ٞال ق٪ ؤهه ًىظب ٚغوَع

٧ان الؿل٠ عخمهم هللا حٗالٰى ًددؿبىن الاؾخسٟاٝ ِبهم،  ٣ٞض

دظعون مً مسالُتهم، ومكاوعِتهم،  م، وعٌٞ اإلابخضٕ وبضٖخه، ٍو وجد٣حَر

ّيٍ ومبخضٕ.  وماا٧لتهم، ٞال جتراءي هاُع ؾّنِ

، و٢ض  • و٧ان مً الؿل٠ مً ال ًهلي ٖلى ظىاػة مبخضٕ، ُٞىهٝغ

ض مً الٗالمت الكُش مدمض بً ببغاَُم )م ( عخمه هللا ١389ؾىت  قَى

 اههغاٞه ًٖ الهالة ٖلى مبخضٕ.

ىهٰى ًٖ خ٩اًت  • و٧ان مً الؿل٠ َمً ًىهٰى ًٖ الهالة زلٟهم، ٍو

.
ٌ
َبَه زُاٞت

ُّ
، والك

ٌ
 بضٖهم؛ ألن ال٣لىب يُٟٗت

ؿتري ال ًغٰي بباخت ألا٧ل مً اإلاُخت  •
ُّ
و٧ان ؾهل بً ٖبض هللا الد

﴾ للمبخضٕ ٖىض الايُغاع؛ ألهه باٙ؛ ل٣ى٫ هللا ٍٙ حَر با
َ
غَّ ٚ

ُ
ًِ ايُ َم

َ
 حٗالى: ﴿ٞ

ٍٙ ببضٖخه. [ ١73]الب٣غة:  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ٹ ٹ چ   ٞهى با
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و٧اهىا ًُغصونهم مً مجالؿهم، ٦ما في ٢هت ؤلامام مال٪ عخمه  •

ُه  : "ؤْى٪ -بٗض ظىابه اإلاكهىع -هللا م٘ مً ؾإله ًٖ ٦ُُٟت الاؾخىاء، ٞو

 وؤمغ به ٞإزغط. ،ناخب بضٖت"

م، َخظًعا مً  • ٟغة مً اإلابخضٖت، وهجَغ وؤزباع الؿل٠ مخ٩ازغة في الىُّ

م، وجذجًُما الهدكاع بضٖهم، و٦ؿًغا لىٟىؾهم ختٰى ج٠ًٗ ًٖ وكغ  قَغ

ّي.  البضٕ؛ وألن في مٗاقغة الؿنّيِ للمبخضٕ جؼ٦ُت له لضٰي اإلابخضت والٗاّمِ

 والٗاميُّ : بُض مً ٣ًىصٍ ٚالًبا. 

آصاب الُلب، وؤخ٩ام الجغح والخٗضًل وهغي في ٦خب اإلاهُلر، و  •

 ألازباع في َظا.

ا ٖلى الجاصة، واخظع اإلابخضٖت ؤن ًٟخىى٥؛  ُٞا ًُّ ؤيها الُالب، ٦ً ؾلٟ

، ًٟخٗلىن حٗبُضَا بال٨الم 
ً

ِت ُؾبال
َ
ل
َ
ٟىن لال٢خىام، واإلاساج ِ

ّ
هم ًْى ٞةنَّ

غاء  ُى٫ِ الضمٗت، وُخؿً البزة، وؤلٚا ى )ٖؿل( م٣لىب، َو اإلاٗؿى٫، َو

. وما وعاء خاٝاالث، وؤلاصَاف بال٨غاماث، ولخـ ألاًضي، وج٣بُل ألا٦بالخُ

ٗخمل٪ في  طل٪ بال َوَخُم البضٖت، وَعَهُج الٟخىت، ٌٛغؾها في ٞااص٥، َو

مٰى ل٣ُاصة الٗمُان وبعقاصَم.  قغا٦ه، ٞىهللا ال ًهلر ألٖا

َؿْل. ؤما
َ
َؿَل وال ح َٗ ٤ِ ال َٗ ْ

 ألازظ ًٖ ٖلماء الؿىت ٞال

٪٣   ٞو
ْ

ا، وبال ٞلُْبِ٪ ٖلى هللا لُغق ًُ ِض٥َ، لخنهل مً محرار الىبىة ناٞ

ا! ًُ  الضًً مً ٧ان با٦

ط٦غجه ل٪ َى في خا٫ الؿٗه والازخُاع، ؤما بن ٦ىذ في صعاؾت  وما

هٓامُت ال زُاع ل٪ ُٞمً ٌٗلم٪ ٞاخظع مىه، م٘ الاؾخٗاطة مً قّغٍِ، 

الىاع"  وال٣ُٓت مً صؾاجؿه، ٖلى خض ٢ىلهم "اظً الشماع، وؤل٤ الخكبت في
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ي ًىم الؼخ٠، ٞ ِ

ّ
ىل  ماوال جخساط٫ ًٖ الُلب، ٞإزص ٰى ؤن ٩ًىن َظا مً الخَّ

َرٍ.
ْ
ٍ، وج٨ك٠ ِؾت ن ؤمَغٍ، وجخ٣ي قغَّ  ٖلُ٪ بال ؤن جدبحَّ

يهم  واإلابخضٖت كا الجهُل، ٞو هغون، بطا ٢ل الٗلم، ٞو
ْ
ٓ ثرون وٍَ

ْ
٨ ًَ بهما 

لهى٠ ٨ًثرون، ٣ًى٫ُ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا حٗالٰى: "ٞةن َظا ا

ٓهغون، وبطا ٦ثرث الجاَلُت وؤَلها، ولم ٨ًً َىا٥ مً ؤَل الٗلم  ٍو

ا اإلااخُت لٓلمت الًال ٓهغ ؤهىاَع ًُ ٨ك٠ ما في  ٫،بالىبىة واإلاخابٗت لها مً  ٍو

 زالٞها مً ؤلاٞ٪، والكغ٥ واإلادا٫..." 

بطا اقخض ؾاٖض٥ في الٗلم، ؤما بطا لم ٨ًً ٖىض٥ الٗلم الىافي  َظا

ؼمذ وؤهذ ُؾني؛ لٗضم ٢ضعج٪ في عص الب َُ ضٖت، ٞةًا٥ ؤن ججاص٫؛ أله٪ بطا 

مت للؿىت، ولظل٪ ال هغٰي ؤهه ًجىػ  ٖلٰى مضاٞٗت َظا اإلابخضٕ، ٞهى ٍَؼ

٨ظا ؤ ىضٍ ٢ضعة ٖلٰى مجاصلخه، َو ا، بال ٖو ًٖ الئلوؿان ؤن ًجاص٫ مبخض ًً ً 

٣ًحن  مجاصلت ٚحر اإلابخضٖت ؤٖني ال٨ٟاع، ال هجاصلهم بال وهدً وٗلم ؤهىا ٖلىٰ 

ا، بض٫ ؤن ٩ًىن اهخهاًعا لىا، وإلاا هدً ٖلُه  ًُّ مً ؤمغها، وبال ٧ان ألامغ ٨ٖؿ

ؤن ٩ًىن  -ٌٗني ٢ىة الدجت-مً صًً وؾىت. ٩ًىن ألامغ بال٨ٗـ، ومً طل٪ 

 مٗ٪ مً ٌؿاٖض٥. ٦ما ٢ا٫ الكاٖغ: 

ا ال 
ّ
ـ  جسانــم بىاخـــض ؤَــل بُــذ ٞــًُٟٗان ٌٛلبـــان ٢ٍى

حجخ٪ ؾٝى ج٣ىٰي؛ ألهه ٣ًمٗه مً الخض  ناع مٗ٪ ؤخض ٞةن بطا

 ألاًمً، وؤهذ ج٣مٗه مً الخض ألاٌؿغ، ختٰى ًًُ٘.
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 # فصم يف0 ؤصة انؼيبنخ $69
الت،  ٦ما اٌؽ، ٞةن "ؤصب الؿىء صؾاؽ" بط الُبُٗت ه٣َّ ؤن الٗغ١ صؾَّ

ا٢ت، والىاؽ ٦إؾغاب ال٣ُا مجبىلىن ٖلٰى حكبه بًٗهم  بإ ؾغَّ ِ
ّ
والُ

ُب، "والضٞ٘ ؤؾهل مً 
َ
ُ َٗ ببٌٗ، ٞاخظع مٗاقغة مً ٧ان ٦ظل٪، ٞةهه ال

."٘  الٞغ

لُه؛ ٣غب٪ بلٰى  ٖو ٞخسحر للؼمالت والهضا٢ت مً ٌُٗى٪ ٖلى مُلب٪، ٍو

ىا٣ٞ٪ ٖلٰى قٍغ٠ ٚغي٪ وم٣هض٥، وزظ ج٣ؿُم الهض٤ً في  عب٪، ٍو

 ؤص١ اإلاٗاًحر.

: "مشل الجلِـ الهالر ال٩لماث مإزىطة مً ٢ى٫ عؾى٫ هللا  ٞهظٍ

 ٦دامل اإلاؿ٪، ومشل الجلِـ الؿىء ٦ىاٞش ال٨حر" 

بِىه  • ٞٗلُ٪ بازخُاع الهض٤ً الهالر الظي ًضل٪ ٖلٰى الخحر، ٍو

بحن  دش٪ ٖلُه، ٍو دظع٥ مىه، وبًا٥ وظلِـ الؿىء، ل٪، ٍو ل٪ الكغ، ٍو

 ٞةن اإلاغء ٖلى صًً زلُله.

 

مً بوؿان مؿخ٣ُم ٢ٌُ هللا له قُُاًها مً بني آصم، ٞهضٍ ًٖ  و٦م

الاؾخ٣امت، و٦م مً بوؿان ظاثغ ٞاؾض، ٌؿغ هللا له مً ًضله ٖلٰى الخحر، 

بؿبب الصخبت، وبىاء ٖلٰى طل٪ ه٣ى٫: بطا ٧ان في مهاخبت الٟاؾ٤ ؾبب 

 ٗهلهضاًخه، ٞال بإؽ ؤن جصخبه؛ جضٍٖى بلٰى بِخ٪. جإحي بلٰى بِخه، جسغط م

للخمص ي، بكٍغ ؤال ٣ًضح طل٪ في ٖضالخ٪ ٖىض الىاؽ، و٦م مً بوؿان 
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 ٞاؾ٤، َضاٍ هللا حٗالٰى بما ٌؿٍغ له مً صخبت الخحر.

ا ابً عظب  و٢ىله ٘" َظٍ ٢اٖضة ٣ٞهُت، ط٦َغ "الضٞ٘ ؤؾهل مً الٞغ

٘، وفي مٗىاَا ٢ى٫ عخمه هللا في "ال٣ى  اٖض ال٣ٟهُت" ؤن الضٞ٘ ؤؾهل مً الٞغ

باء "الى٢اًت ؤؾهل مً الٗالط"؛ ألن الضٞ٘ ابخٗاص ًٖ الكغ وؤؾبابه،  ألَا

 ل٨ً بطا هؼ٫ الكغ ناع مً الهٗب ؤن ًضٞٗه ؤلاوؿان. 

 _ نض٤ً مىٟٗت.١

 _ نض٤ً لظة.2

 _ نض٤ً ًُٞلت.3

ألاو٫، واللظة في  مى٣ُٗان باه٣ُإ مىظبهما، اإلاىٟٗت في ٞاألوالن

 الشاوي.

خ٣اص  وؤما  نضا٢خه جباص٫ الٖا
ُ

ى الظي باٖض ل ٖلُه، َو الشالض ٞالخٍٗى

 في عؾىر الًٟاثل لضٰي ٧ل منهما.

ؼُّ الخهى٫ ٖليها. ونض٤ً ِٗ
ٌَ  الًُٟلت َظا "ٖملت نٗبت" 

ٌ( ٢ىله: "ما ب٣ي ١25هِٟـ ٦الم َكام بً ٖبض اإلال٪ )م ؾىت  ومً

٘ ماوهت الخدٟٔ بُني وبِىه".مً لظاث الضهُا ش يء بال ؤ  ر ؤٞع

ض ٢ى٫ بًٗهم: "الٗؼلت مً ٚحر ٖحن الٗلم: ػلت،  ومً َُّ ل٠ُُ ما ٣ً

ض: ٖلت".   ومً ٚحر ػاي الَؼ

نض٤ً اإلاىٟٗت َظا: الظي ًهاص٢٪ ما صام ًيخٟ٘ مى٪ بما٫ ؤو ظاٍ  •

ه، وما  ٪ وال حٗٞغ ؤو ٚحر طل٪، ٞةطا اه٣ُ٘ الاهخٟإ، ٞهى ٖضو٥، ال ٌٗٞغ

ؤ٦ثر َاالء ما ؤ٦ثر الظًً ًلمؼون في الهض٢اث، بن ؤُٖىا منها عيىا، وبن 
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 لم ٌُٗىا منها بطا َم ٌسخُىن!

ؤٖؼ الىاؽ ٖىض٥، وؤهذ مً  ألاو٫ نض٤ً ل٪ خمُم: جغٰي ؤهه مً •

ؤٖؼ الىاؽ ٖىضٍ، ٌؿإل٪ ًىًما مً ألاًام ٣ًى٫: ؤُٖني ٦خاب٪ ؤ٢غؤ ُٞه، 

ٞخ٣ى٫: وهللا ال٨خاب ؤها مدخاط بلُه الُىم، ؤُُٖ٪ بًاٍ ًٚضا، ُٞيخٟش 

ا٫.
َّ
ٗاصً٪، َل َظا نض٤ً!! َظا نض٤ً مىٟٗت. ؤ٧  ٖلُ٪، َو

ًخمخ٘ بالجلىؽ والشاوي: نض٤ً لظة. ٌٗني: ال ًهاص٢٪ بال ألهه  •

 بلُ٪.

واإلاااوؿاث واإلاؿامغاث، ول٨ىه ال ًىٟٗ٪، وال جيخٟ٘ مىه،  واإلاداصزاث

ا  ًً ؤهذ، ٧ل واخض مى٨ما ال ًىٟ٘ آلازغ، لِـ بال يُإ و٢ذ ٣ِٞ، َظا ؤً

 اخظع مىه، ؤن ًًُ٘ ؤو٢اج٪.

ا ٌكحن،  • نها٥ ٖمَّ ً، ٍو والشالض: نض٤ً ًُٞلت، ًدمل٪ ٖلى ما ًٍؼ

ٟخذ ل٪ ؤبىاب الخ حر. ًضل٪ ٖلُه، وبطا ػللذ هبه٪ ٖلٰى وظه ال ًسضف ٍو

 ٦غامخ٪. َظا َى نض٤ً الًُٟلت.

٧لمت نض٤ً مىٟٗت مً ؤوؾ٘ َظٍ ألا٢ؿام؛ ألن اإلاىاٞ٘ ٦شحرة  َُب

ا، ٞةطا عؤًذ َظا الغظل ال ًهاص٢٪ بال خُض ًيخٓغ مىٟٗخ٪، ٞاٖلم ؤهه  ظضًّ

لهُ٪ با لخمخ٘ ٖضو ولِـ بهض٤ً، ٦ظل٪ نض٤ً اللظة الظي ٌكٛل٪ ٍو

ا َظا ال زحر  ًً حر طل٪، ؤً اث، ٚو بالؿهغ، وبياٖت الى٢ذ بالخغوط للمىتَز

 ُٞه.

ًجب ؤن حٌٗ ٖلُه بالىىاظظ َى نض٤ً الًُٟلت، ٌُٗى٪ ٖلٰى  الظي

نها٥ ًٖ ٧ل عطًلت.  ٧ل ًُٞلت، ٍو
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ؤلامام الؿٗضي عخمه هللا: ًيبغي ؤن ٩ًىن اظخماٖهم في ٧ل و٢ذ  ٢ا٫

،  ٚىُمت ًخٗلم ٞيها ال٣اِنغ ممً م الٗاٝع ٚحر الٗاٝع
ّ
ٗل َى ؤٖلى مىه، وَُ

م بهضصٍ. َُ خُاعخىن اإلاؿاثل الىاٞٗت، ولُجٗلىا َمهم م٣ٗىًصا ٖلى ما   ٍو

ا ٦شحرة، ألن لهم خ٤  و٢ا٫
ً
خبت في َلب الٗلم ججم٘ خ٣ى٢ ا: الصُّ ًً ؤً

خبت، وخ٣ى١ الاخترام، إلاا ٢امىا به مً الاقخٛا٫ بما ًىٟٗهم  زىة والصُّ
ُ
ألا

مهم وؤنهم بمجزلت ؤوالصٍ، وخ٤ٌّ لىٟ٘ 
ّ
ىٟ٘ الىاؽ، وخ٤ الاهخماء بلى مٗل ٍو

ا. ًً  بًٗهم بٗ

ضٕ مم٨ًىا مً هٟ٘ َمً ٣ًض ولهظا ًَ ع ٖلٰى هٟٗه مىه بخٗلُمه ما ًيبغي ؤال 

 ًجهل، والبدض مٗه للَخٗاون ٖلى الخحر، وبعقاصٍ إلاا ُٞه هٟٗه. 
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 0 ؤسالقُ انؼبنِى اجلبىم انًُْفزَزٍِِ ثؼهًِو كزبة
 

مذ ألازباُع ًٖ الىبي  ٢ض ً صخابخه  ج٣ضَّ ً ؤثمت اإلاؿلمحن  ٖو ٖو

بهِٟت ٖلماَء في الٓاَغ لم ًىٟٗهم هللا بالٗلم، ممً َلبه  -عخمهم هللا-

ىُاء، وظالـ به اإلالى٥ وؤبىاء  َل به ألٚا
َّ
اِء والجض٫ واإلاغاء، وجإ٧ للٟسغ والٍغ

ه ؤزال١ُ ؤَل  ُا،اإلالى٥، لُىا٫ به الضه
ُ
ٞهى ًيؿُب هَٟؿه بلى الٗلماء، وؤزال٢

ه لؿان الٗلما
ُ
 ل٩ل مٟخىن، لؿاه

ٌ
ه ٖمل الجهل والجٟاء، ٞخىت

ُ
مل ء، ٖو

 الؿٟهاء.

ىا. ٞةن
َ
 ٢ا٫ ٢اثل: ٞاط٦غ ألازباع في طل٪، لىدظَع ما خظعج

م ٖلًما لٛحر هللا، ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ًٖ ابً ٖمغ  •
َّ
: "مً حٗل

ؤ َم٣ٗضٍ مً الىاع"  .ؤو ؤعاص به ٚحر وظه هللا، ٞلُدبىَّ

م()عواٍ الترمظي واليؿاجي و                                       ٚحَر

ً ظابغ  • ىا به ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ٖو َُ مىا الٗلم لخبا
َّ
: "ال جخٗل

ُروا به اإلاجالـ، ٞمً ٞٗل طل٪،  الٗلماء، وال ِلُخماعوا به الؿٟهاء، وال لخسحَّ

 .ٞالىاع الىاع"

 )عواٍ ابً ماظه والخا٦م والبيه٣ي وصدخه ألالباوي(                

ً ٦ٗب بً مال٪  • ٣ًى٫: "مً  ٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا  ٖو

هٝغ وظٍى الىاؽ  ماعي به الؿٟهاء، ٍو َلب الٗلم لُجاعَي به الٗلماء، وٍُ

 )عواٍ الترمظي وخؿىه ألالباوي( .                  بلُه، ؤصزله هللُا الىاع"
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٢ا٫ ؾُٟان الشىعي: "٣ًا٫: حٗىطوا باهلل مً ٞخىت الٗابض الجاَل،  •

خىت الٗاِلم الٟاظ  ل٩ل مٟخىن".ٞو
ٌ
 غ، ٞةن ٞخىتهما ٞخىت

ٌل للمخ٣ٟهحن لٛحر الٗباصة،  • ٢ا٫ ألاوػاعي ٢ا٫: "٧ان ٣ًا٫: ٍو

ُبهاث"
ُّ

حن الُخُغماث بالك
ّ
ؿخِدل

ُ
 واإلا

ه: "٢ا٫ هللا  • ُب بً ُمىّبِ ُٞما ٌٗاجُب به ؤخباَع بني : و٢ا٫ َو

ىن  ُٖ مىن لٛحر ٖمل، وجبخا
َّ
هىن لٛحر الضًً، وحٗل َّ٣ٟ

َ
الضهُا بٗمل بؾغاثُل_: ج

ـَ الظثاب، وجخ٣ىن ال٣ظي مً  ُٟ ىن ؤه ُٟ س
ُ
َبؿىن ظلىَص الًإن، وج

ْ
ل
َ
آلازغة، ج

ىن قغاب٨م، وجبخلٗىن ؤمشا٫َ الجبا٫ مً الخغام، و 
ُ
ش٣ِل

ُ
الضًً ٖلى الىاؽ  ج

ًىن الشُاب، وجيخ٣ِهىن ما٫َ الُدُم  ِ
ُّ ُُلىن الهالة، وجب

ُ
ؤمشا٫َ الجبا٫، ج

حي خلُٟذ أليِغبىَّ   وألاعملت، ٞبٗؼَّ
ُ
لُّ ٞيها عؤُي طي الغؤي وخ٨مت ًِ

ًَ ٨م بٟخىٍت 

 الخ٨ُم"

اِلُم  • ًُل بً ُٖاى: "بهما َما ٖاإلِاان، ٖاِلُم صهُا، ٖو ُٟ و٢ا٫ ال

اِلُم آلازغة ٖلُمه مؿخىع، ٞاجبٗىا ٖاِلم  لُمه ميكىع، ٖو ِٖ آزغة، ٞٗاِلُم الضهُا 

ّغٍِ. زم جال 
َ

٨م بك هَّ عوا ٖاِلَم الضهُا، ال ًهضُّ
َ
 َظٍ آلاًت: آلازغة، واخظ

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ 

 [34]الخىبت:             چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ     

 : الٗلماء.ألاخباع

ه ؤقبُه بؼّيِ ٦ؿغي و  اص، زم ٢ا٫: "ل٨شحٌر مً ٖلماث٨م ِػٍُّ بَّ ُٗ بان: ال الَغ

 ٖلى و٢ُهغ مىه بمدمٍض 
ً
 ٖلى لبىت، وال ٢َهبت

ً
ِبىت

َ
، بن الىبي لم ًً٘ ل
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غ بلُه" ٢َهبت، ول٨ً ٌم ٞكمَّ
َ
ل َٖ  ُعٞ٘ له 

ا: "الٗلماُء ٦شحر، والخ٨ماُء ٢لُل" ٌٗني: ٢لٌُل ِمً الٗلماء  • ًً و٢ا٫ ؤً

لب به آلازغة، وال٨شحُر مً الٗلماء ٢ض اُٞختن  َمً نان ٖلَمه ًٖ الضهُا، َو

ؼَّ َمً َلب بٗلمه آلازغة!. َٖ َ
 بٗلمه، و"الخ٨ماُء ٢لُل"، ٦إهه ٣ًى٫: ما ؤ

بً مؿٗىص: "لى ؤن ؤَل الٗلم ناهىا الٗلم، و٢ا٫ ٖبض هللا  •

وويٍٗى ٖىض ؤَله، ؾاُصوا به ؤَل ػمانهم، ول٨نهم بظلٍى ألَل الضهُا لُىالىا 

٨م  ُّ ُهمىَم  ِمً صهُاَم، ٞهاهىا ٖلى ؤَلها. ؾمٗذ هب
ْ
٣ًى٫: "مً ظٗل ال

ا واخًضا _َمَّ آِزغِجه_، ٦ٟاٍ هللُا َمَّ  مًّ مىُم ؤ ََ َُ بذ به  َّٗ خىا٫ِ صهُاٍ، ومً حك

با٫ِ هللُا في ؤّيِ ؤوصًِتها َل٪". ًُ  الضهُا، لم 

ًدبُّ الٗاِلَم اإلاخىاي٘،  و٢ا٫ الًُُٟل بً ُٖاى: "بن هللَا  •

زه هللُا الخ٨مت". ٌُ الجباع، وَمً جىاي٘ هلل وعَّ بٛ  ٍو

٨م بال  •
َ
بِهُغ ػماه ًُ و٢ا٫ مالُ٪ بً صًىاع: "به٨م في ػماٍن ؤقهب، ال 

لبىا الضهُا  البهحر، وبه٨م في ػماٍن ٢ض اهخٟسذ ؤلؿىُتهم في ؤٞىاَهم، َو

ب٩اتهم، ًا ٖاِلم، 
َ

ى٢ٗى٦م في ق ًُ عوَم ٖلى ؤهٟؿ٨م، ال 
َ
بٗمل آلازغة، ٞاخظ

غ بٗلم٪، 
ُ
ٖاِلم، ؤهذ ٖاِلٌم؟!  ًاؤهذ ٖاِلٌم؟ جإ٧ل بٗلم٪!! ًا ٖاِلم ؤهذ جٟس

٩ازغ بٗلم٪!! ًا ٖالم، ؤهذ ٖاِلٌم؟! حؿخُُُل بٗلم٪، لى ٧ان َظا الٗلُم 
ُ
ج

 َلبخه هلل لُغجي طل٪ ُٞ٪ وفي ٖمل٪ ".
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 يف طهجو نهؼهى "ادلَفزٌٌ"  صفزو

 

الٗلم بالؿهى والٟٛلت، وبهما ًُلُب مً الٗلم ما ؤؾٕغ بلُه  ًُلُب 

 َىاٍ.

 ٢ا٫: ٠ُ٦؟! ٞةن

مغاُصٍ في َلب الٗلم ؤهه ٞغٌى ٖلُه لُخٗلَم ٠ُ٦ ٌٗبُض هللا : لِـ ٢لذ

ُٞما ٌٗبُضٍ مً ؤصاء ٞغاثًه، واظخىاب مداعمه؛ وبهما مغاُصٍ في َلبه ؤن 

ب 
َّ
ب الٗلم، ول٩ُىن ٖىضٍ؛ ٞةطا ٧ان ٖىضٍ ؤخٌض َظ

َّ
 ؤهه مً َال

ُ
ٝ ٨ثَر الخٗغُّ ًَ

ٝغ به ٖى
ُ

ٓه ق ِٟ لُّ ٖلٍم بطا ؾمٗه ؤو خ
ُ
حن ؾإع بلُه، اإلاسلى٢ ضهٟؿه، و٧

 في َلبه، و٧لُّ ٖلم وظب ٖلُه ُٞما بِىه وبحن عبه 
َّ

٠
َ
ٗلمه  وز ٌَ ؤن 

 ُٞٗمَل به، ز٣ُل ٖلُه َلُبه، ٞتر٦ه ٖلى بهحرٍة مىه، م٘ قضة ٣ٍٞغ بلُه.

لِؼَم هٟؿه باالظتهاص  ًش٣ُُل  ًُ ٌٕ لٗلم ٢ض ؤعاصٍ، ختى  ٖلُه ؤن ًٟىجه ؾما

لِؼْمها ما وظب ٖلُه  في ؾماٖه، ٞةطا ؾمٗه َان ٖلُه جغ٥ُ الٗمل ًُ به، ٞلم 

.
ٌ
 ُٖٓمت

ٌ
 مً الٗمل به ٦ما ؤلؼمها الؿمإ؛ ٞهظٍ ٟٚلت

ل طل٪  بن
ُّ
 ٖلى ٞىجه، ٧

َ
ٞاجه ؾمإ ش يٍء مً الٗلم ؤخؼهه طل٪، وؤِؾ٠

بٛحر جمُحز مىه، و٧ان ألاولى به ؤن ًدَؼَن ٖلى ٖلٍم ٢ض ؾمٗه، ٞىظبذ ٖلُه 

خإؾ٠.به الُدجت، ٞلم ٌٗمْل به، طل٪ ٧ان ؤولى به   ؤن ًدَؼَن ٖلُه ٍو

٨ِؿبه اإلاإزم، مغاُصٍ في  ًخ٣ٟهُ 
َ
ه في الٗلم ج

ُ
داطُّ للِمغاء، مىاْغج اء، وٍُ للٍغ

ُغٍ، بن ؤناب مىاُْغٍ  ِْ سُئ ُمىا ًُ ٗٝغ بالبالٚت، ومغاُصٍ ؤن  ٌُ مىاْغجه ؤن 
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ْخَمً. ٍُ ما ًدب الغَّ ٨غ  الخ٤ ؾاءٍ طل٪؛ ٞهى صاثٌب ٌُؿغُّ الكُُان، ٍو

ُب  ًُ  ًخعجَّ داّظت واإلاجاصلت! ممً ال 
ُ
ى ًجىع في اإلا  في اإلاىاْغة، َو

ُ
ىِه٠

دخجُّ ٖلى زُئه ٣ِغُّ به-ًَ ًُ ه وال  ى ٌٗٞغ ظمَّ ٖلى زُئه. -َو ًُ ا ؤن 
ً
 زٞى

ُو  ِ
ّ
غز مُّ  ًُ

ُ
ظ ُص ٖلى مً ال َىي له ُٞه، وٍَ كّضِ في الٟخىي إلاً ؤخب، وَُ

ِمل به ه ٖلُه، ٖو
َّ
ٌَ الغؤي، ٞةن اخخاط الخ٨ُم والٟخُا إلاً ؤخب َصل ، َمً بٗ

 ٖلُه حٗلُُمه، 
َّ

ُ٘ الضهُا، ٞةن ٖاص ٖلُه ز٠ ُخه ُٞه مىاٞ حٗلم مىه ٖلًما، ٞهمَّ

 له ُٞه للضهُا
َ
 ز٣ُل ٖلُه. -مىُٟٗخه آلازغة هماوب- وبن ٧ان ممً ال مىٟٗت

ؿاءلت ًٖ  ًغظى 
ُ
 ؾىَء ٖا٢بِت اإلا

ُ
زىاب ٖلِم ما لم ٌٗمل به، وال ًساٝ

٠ الٗمل به، ًغظى زىاَب هللا ٖلى بِ 
ُّ
ًَّ به الؿىَء مً جسل ِت َمً ْ ًِ ٛ

 م٣َذ هللا ٖلى مضاَىخه للمهخى٦حن.
ُ

 اإلاؿخىعًٍ، وال ًساٝ

 ُٖٓم الدجت ٖلُه  ًى٤ُُ 
ُ

ًُّ ؤهه مً ؤَلها، وال ًساٝ ٓ َُ بالخ٨مِت ٞ

ِت ٖلم  ا، وبن اخخاط بلى مٗٞغ ًٗ  وجهىُّ
ً
لتر٦ه اؾخٗمالها، بْن ٖلم اػصاص مباَاة

ر الٗلماء في ٖهغ 
ُ
ا، وبن ٦ث ًٟ ظ٦غ مٗهم، جغ٦ه آِه ًُ ٦غوا بالٗلم ؤخب ؤن 

ُ
ٍ ٞظ

ؿإ٫ ٦ما ُؾئل  ٌُ ؿإ٫ َى، ؤخبَّ ؤن  ٌُ وبن ُؾئل الٗلماء ًٖ مؿإلٍت ٞلم 

ؿإ٫، وبط ٧ان ٚحُرٍ ٢ض ٦ٟاٍ. ٌُ ه بط لم  دَمَض عبَّ ًَ ، و٧ان ؤولى به ؤن   ٚحٍر

، و٧ان  بن ٛه ؤن ؤخًضا مً الٗلماء ؤزُإ وؤناب َى، ٞغح بسُإ ٚحٍر
َ
َبل

ٍ مىجه، لُدخاَط الىاُؽ خ٨ُمه ؤن ٌؿىَءٍ طل ٪. بن ماث ؤخٌض مً الٗلماء ؾغَّ

 ما ال 
َ

 ؤن ٣ًى٫ "ال ؤٖلم" ختى ًخ٩ل٠
َ

ِه٠
َ
بلى ٖلمه، بن ُؾئل ٖما ال ٌٗلم ؤ

ُ٘ للمؿل ِلم ؤن ٚحَرٍ ؤهٟ َٖ ه في الجىاب. بن  ُٗ َؿ ٍَ خُاجه، ولم  محنٌَ ِغ
َ
مىه ٦

 
ٌ
 ُٞخىب٘ ٖلُه، وناعث له به عجبت

ً
غِقِض الىاَؽ بلُه، بن ٖلم ؤهه ٢ا٫ ٢ىال ًُ
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شُبذ بَىْهغ  َُ َ٘ ًٖ زُئه، ٞ ِه٠ ؤن ًغظ

َ
ٖىض مً ظهله، زم ٖلم ؤهه ؤزُإ؛ ؤ

 الخُإ، لئال حؿ٣ِ عجبُخه ٖىض اإلاسلى٢حن.

ه من ًخىاي٘
َّ
لمه للملى٥ِ وؤبىاء الضهُا، لُىا٫َ خٓ ِٗ ٣ُُمه، ب ًُ ٍل  هم بخإٍو

ل  دِغُمهم ٖلَمه بخإٍو َُ ُر ٖلى َمً ال صهُا له مً اإلاؿخىعًٍ وال٣ٟغاء، ٞ خ٨بَّ ٍو

٣ُمه. ًُ 

ضُّ  ُٗ ه ؤٖما٫ُ الؿٟهاء، ٢ض ٞخىه خبُّ الضهُا  ٌَ
ُ
هٟؿه في الٗلماء، وؤٖمال

ُل بالُخِلت  ُل بالٗلم ٦ما جخجمَّ  ٖىض ؤَل الضهُا. ًخجمَّ
ُ
 واإلاجزلت

ُ
والشىاُء والكٝغ

ُل ٖلَمه بالٗمل به.ا جّمِ ًُ  لخؿىاُء للضهُا، وال 

ٝغ ؤن ُٞه بٌٗ ما ط٦غها، وظب ٖلُه  ٞمً َٗ َ
جضبغ َظٍ الخها٫، ٞ

غ بٌٗ آلازاع ٖلى 
ُ
َٕ بلى الخ٤، وؾإط٦ ؿٕغ الغظى ٌُ ؤن ٌؿخدِيَي مً هللا، وؤن 

ب به الٗاِلُم _ بن قاء هللا _.  ما ط٦غث، لُخإصَّ

ُل بالٗلم، وال  ٞإما ُل ٖلَمه بالٗمل به.٢ىلىا: ًخجمَّ جّمِ ًُ 

، واهخٟٗىا به،  • مىا الٗلم، وا٣ِٖلٍى
َّ
بُض: "حٗل ُٖ ٣ٞض ٢ا٫ خبُِب بً 

َل بالٗلم،  خجمَّ ًُ لىا به، بهه ًىِقُ٪ بن َا٫ ب٨م الٗمُغ ؤن  مٍى لخخجمَّ
َّ
وال حٗل

ل الغظُل بشىبه". خجمَّ ًَ  ٦ما 

ْم لىٟؿ٪؛ ٞةن ألاماهت  •
َّ
والهض١َ ٢ض و٢ا٫ َاووؽ: "ما حٗلمَذ ٞخٗل

 طَبا مً الىاؽ".

ا ِلم ؤن ٚحَرٍ ٨ًُٟه:  وؤمَّ َٖ ِٟتي بطا  ًُ ٍُ ؤن   مً ٧ان ٨ًغ

 مً  •
ً
ً ومئت ًٞٗ ٖبض الغخمً بً ؤبي لُلى ٢ا٫: "ؤصع٦ُذ ٖكٍغ

مً ألاههاع، بطا ُؾئل ؤخضَم ًٖ الص يء، ؤخبَّ ؤن  ؤصخاب الىبي 
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ه ناخُبه". َُ ٟ٨ً 

م ٨ً • ً ؾُٟان ٢ا٫: "ؤصع٦ُذ ال٣ٟهاء َو جُبىا في ٖو ًُ ىن ؤن  َغ

ُٟخىا". ًُ ا مً ؤن  ِجضوا ُبضًّ ًَ ٟخىن ختى ال  ًُ خُا، وال  ُٟ  اإلاؿاثل وال

ا: "ؤصع٦ُذ الىاؽ _ ممً ؤصع٦ذ مً الٗلماء وال٣ٟهاء_  • ًً و٢ا٫ ؤً

ٖٟىا منها، ٧ان طل٪ 
ُ
جُبىا ٞيها، ٞةطا ؤ ًُ ىن ؤن  ٨َغ ون اإلاؿاثل، ٍو م ًتراصُّ َو

 ؤخبَّ بليهم".

ؿإ٫". و٢ا٫ ؾُٟان: "مً ؤخب • ٌُ ؿإ٫ ٞلِـ بإَل ؤن  ٌُ  ؤن 

٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا: "بن ؤٖٓم  ًٞٗ ؾٗض بً ؤبي و٢ام  •

م مً ؤظل  ْم، ُٞدغَّ دغَّ ًُ اإلاؿلمحن في اإلاؿلمحن ُظْغًما: عظٌل ؾإ٫ ٖلى ؤمٍغ لم 

 )عواٍ ؤخمض والبساعي ومؿلم(                                          .مؿإلخه"

تي،  ًٖ عؾى٫ هللا  ًٖ زىبان  • ٢ا٫: "ؾ٩ُىُن ؤ٢ىاٌم مً ؤمَّ

َل اإلاؿاثل، ؤولئ٪ قغاُع ؤمتي" ًَ ُٖ م   .ًخٗاَى ٣ٞهاَئ

 )عواٍ الُبراوي(                                                        

 ًٖ مؿإلت، ٣ٞا٫: اثِذ  •
َ
محر بً ؾُٗض ٢ا٫: "ؾإلذ ٖل٣مت ُٖ  ً ٖو

بُضة ٞاؾإله، ٞإجُِذ   ؤعؾلني َٖ
ُ
بُضة، ٣ٞا٫: اثِذ ٖل٣مت، ٣ٞلُذ: ٖل٣مت َٖ

ا، ٞؿإلُخه، ٣ٞا٫: اثِذ 
ً
ه، ٞإجُِذ مؿغو٢

ْ
ا ٞاؾإل

ً
بلُ٪، ٣ٞا٫: اثِذ مؿغو٢

بُضة ؤعؾل َٖ بُضة، و َٖ  ؤعؾلني بلى 
ُ
ه، ٣ٞلذ: ٖل٣مت

ْ
بلُ٪،  نيٖل٣مت ٞؿإل

٣ٞا٫: اثِذ ٖبض الغخمً بً ؤبي لُلى، ٞإجُِذ ٖبض الغخمً بً ؤبي لُلى، 

ه، زم عظُٗذ بلى ٖل٣مت ٞإزبرجه ٢ا٫: ٧ان ٣ًا٫: ؤظغئ ال٣ىم ٞؿإلخُ  ه، ٨َٞغ

خُا ؤصهاَم ٖلًما".  ُٟ  ٖلى ال
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 يٍ مل ّنفؼيى اهلل ثبنؼهى  صفخ

 

مً ٧اهذ ؤوناٞه وؤزال٢ه ألازال١ اإلاظمىمت التي ط٦غهاَا، لم  وؤما

غ الٗلُم في 
َّ
ر، ولم ًاز م في هٟؿه، وججبَّ

َ
َ٘ َىاٍ، وحٗاْ لخٟذ بلى َظا، واجَب ًَ

ه _في ٦شحٍر مً ؤمىعٍ_ ؤزال١َ ؤَل 
ُ
ه، و٧اهذ ؤزال٢ ُٗ ٢لبه ؤزًغا ٌٗىُص ٖلُه هٟ

غ مً ؤزال٢ه الجاُٞت م
ُ
ذ هٟؿه َمً زغط بط االجٟاء والٟٛلت، وؾإط٦ َّٟ ا جه

 ًُ ٟت، وعض ي لىِٟؿه باألزال١ الضهِئت التي ال جدُؿ ًٖ ألازال١ الكٍغ

ُ٘ طل٪، وهللُا  ِهض ٖلى هٟؿه بظل٪، ال ًم٨ىُه صٞ
َ

ِلم ؤنها ُٞه، وق َٖ بالٗلماء: 

. ٌ٘ ٖلى ِؾٍغ ِل
َّ
 الُٗٓم ُمُ

•  
َ
هي ٖىه مساٞت

ُ
ه مً خُض ه

َ
ه مٗاق ٞمً نٟخه: ؤن ٩ًىن ؤ٦ثُر َّمِ

ُٖي، مؿدبًُئا ما ًجغي به اإلا٣ضوُع ؤن ال٣ٟغ 
ُ
جز٫ به، ال ٣ًخى٘ بما ؤ ًَ ؤن 

ُٛل الضهُا صاثٌم في ٢لبه، وِط٦ُغ آلازغة زُغاث، ًُلُب الضهُا 
ُ

٩ًىن، ق

ن
ُ
٠ِ واإلا ُلُب آلازغة بالدؿٍى  .ىبالخِٗب والخغِم والىَهب، ٍو

ظ٦ُغ  • ٣ام ٖليها، ٍو
ُ
ًظ٦غ الغظاء ٖىض الظهىب، ُُٞلُب هٟؿه باإلا

ًٌ باهلل العج ًُّ ؤهه ُمدِؿ ٓ َؼ ٖىض الُاٖت خحن َمَّ بها، ُٞى٣ُ٘ ٖنها، ٍو

ش٤ُ  ًَّ باهلل ٍو ًُ الٓ دِؿ ًُ ًمً له، وال  ًُ الًٓ، وؤهه واز٤ٌ به في الٟٗى، ولم 

مغ 
ُ
كٛل بُلب عػ٢ه، و٢ض ؤ به في الغػ١ الظي ُيمً له. ًًُغُب ٢لُبه وَُ

ًُ ٖىض ط٦غ  ؿ٨ ُمئنُّ َو ه، ٍو ضب بلى ؤن  بالُمإهِىت ُٞه بلى عّبِ
ُ
اإلاىث، و٢ض ه

ىه  ع والخٝى مً ؤظل ِعػ٢ه، و٢ض ُيمً له، وؤمَّ
َ
ًُ ٖىض الخظ ه، وال ٌؿ٨

َ
ًساٞ
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ٞه هللُا مىه  ىه هللُا مىه ًساٞه، وما زىَّ ع له، ٞما ؤمَّ ّضِ
ُ
هللا ِمً ؤن ًٟىجه ما ٢

ِمىه.
َ
 ؤ

ٛخمُّ  • ه، َو ٨َغ َعّبِ
ُ

ًٟغُح بما آجاٍ هللُا مً الضهُا، ختى ًيس ى بٟغخه ق

 ؾب٤ بلى ٢لبه ب
ٌ
ه ًٖ الغيا ًٖ عبه، بن هابخه هاثبت

َ
اإلاهاثب ختى حكٛل

ـَ مً الٟغط  ِئ ًَ ه الٟغط بطا  ُٕ بلى الٗباص والاؾخٗاهت بهم، ًُلُب مً عّبِ الٟؼ

ِم٘ في صهّىٍ بلى مسلى 
َ
 وس ي مىالٍ. ١ مً ٢َِبِل الخل٤، ٞةن َ

ل •
َ
ٛ

َ
لب ٖلى ٢لبه خبُّ اإلاهَُى٘ بلُه، وق

َ
ا ٚ

ً
٢لبه  انُى٘ له مٗغوٞ

ه. ، هاٍؽ في ظمُ٘ طل٪ عبَّ ه وق٨ٍغ ، وؤلؼم ٢لبه ُخبَّ  بظ٦ٍغ

 ٖلُه  •
ُّ

ِس٠ ًهٗب ٖلُه بظ٫ُ ال٣لُل مً ماله إلاً ال ٩ًافُئ ٖلُه ، وٍَ

 بظ٫ُ ال٨شحر إلاً ٩ًاُٞئُه ؤو ًإمُل مىه مىَٟٗخه في صهُاٍ.

 ٖلُه ًٞى٫ُ ال٣ى٫. •
ُّ

ِس٠ غ، وٍَ
ْ
٦

َّ
ش٣ُُل ٖلُه الظ ًَ 

ٝ ال • اَض ؤال ٌٗىص، وبن وظض بن َمِغى ؾىَّ خىبت وؤْهغ الىضامت، ٖو

 الغاخت ه٣ٌ الٗهض.

•  ، ه ٞال ٌك٨ٍغ ل ٖلُه في الغػ١، ِٞؿخ٣لُّ ِوَٗم عبَّ ِ
ًّ ُ

ًىُٓغ بلى مً ٞ

 وال ًىُٓغ بلى مً َى صوهه في الِٗل ِٞك٨غ الىٗمت.

ى  •
َّ
ى نل

َّ
ًدكاُٚل بالًٟى٫ ًٖ الهلىاث بلى آزغ ؤو٢اتها، ٞةن نل

ا ًٖ نالجه ًُ ، ٚحر مٗٓم إلاىالٍ بطا ٢ام بحن ًضًه، بطا ؤَا٫ بماُمه الَ

خه وَخِمَضٍ. َّٟ ٟها اٚخىم ِز َّٟ ه، وبن ز ها وطمَّ
َّ
 الهالة مل

٢لُل الضٖاء ما لم ججز٫ به الكضاثض والٗلل، ٞةن صٖا ٞب٣لٍب  •

 مكٛى٫ٍ بالضهُا. 
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ألازال١ وما ٌكبُهها حٛلُب ٖلى ٢لب مً لم ًيخٟ٘ بالٗلم، ٞبِىا  ٞهظٍ

بذ هُٟؿه في ُخّبِ الكٝغ واإلاجزلت، وؤخب  ِٚ َى م٣اعٌن لهظٍ ألازال١، بط َع

 اإلالى٥ِ وؤبىاَء الضهُا، ٞإخبَّ ؤن ٌكاع٦هم ُٞما َم ُٞه مً عِخّي 
َ
مجالؿت

نّي، وزاصٍم ؾغّي. ََ  ِٖكهم، مً مجز٫ٍ َبهّي، ومغ٦ب 

 إلاً ؤوعزه ٖلُمه َظٍ ألازال١. ُل ٞالٍى

 مىه، َظا الٗاِلُم الظي اؾخٗاط مىه الىبي  َظا
َ
ؿخٗاط ٌُ ، وؤمغ ؤن 

: "بن ؤقض الىاؽ ٖظاًبا ًىم ال٣ُامت ٖالٌم لم الٗاِلُم الظي ٢ا٫ ُٞه الىبي 

لُمه" ِٖ ه 
ْٗ ىٟ ًَ. 

 )ي٠ُٗ(                                                                  

ً ٣ًى٫: "اللهم  ٢ا٫: ؾمٗذ عؾى٫ هللا  ظابغ بً ٖبض هللا  ٖو

ا وؤٖىط ب٪ مً ٖلم ال ًىٟ٘" ًٗ  .بوي ؤؾال٪ ٖلًما هاٞ

 )عواٍ ابً ماظه وابً خبان والُبري وصدخه ألالباوي(                           

ُذ بلى ؤَلي، ٣ٞلذ لهم: بوي ؾمُٗذ عؾى٫ هللا ًضٖى  ٢ا٫ ظابغ: ٞإؾٖغ

 . ًَّ ىا ِبِه ُٖ  بهاالء ال٩لماث، ٞاص
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 تفقهوا..

 قبل أن تسـودوا
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 يف انزؼبيم يغ انؼهًبء لٌاػض

 

٪ م٘  بوي
َ
 مً زالِلها حٗامل

ُ
 جًبِ

ً
 ٢اٖضة

َ
ـَ ٖكغة ْم

َ
٪ بس ُٟ ُمْخِد

ُمٗلم٪ الٗاِلم، ازخهغُتها ل٪ مً ٦خاِب "٢ىاٖض في الخٗامل م٘ الٗلماء" 

ا  يىَّ ِ
ِؼٍّ ًُ َمىا ما ًىٟٗىا، وؤن ًىَٟٗىا بما ٌٗلُمىا، وؤن  ِ

ّ
ٗل ٌُ وؿإ٫ هللا حٗالى ؤن 

ىَ 
َ
٣

َّ
ا ٖلًما، و٢ض ٞو

َ
َضه ٍؼ ًَ ض هللاُ  اباألصِب، وؤن  ِٖ ٌِ ال٣ىا اصِة بٗ  حٗالى لٍؼ

.
ُ
ت ِه الخمُض واإلِاىَّ

َّ
 والخىاش ي، ٞلل

 

 األًىل0 يٌاالحُ انؼهًبءِ ًزلجزُيى0  انمبػضح
هم باإلادبِت في هللِا بٗض ألاهبُاِء َم  ٞةنَّ  ؤولى الىاؽ باإلاىالاِة، وؤخ٣ُّ

لماء ُٗ  ال

لماء: جى٢حر  ُٗ  ال

ِت  ولٗل ُ٘ مً مٗٞغ م٪ واختراِمه وؤصاِء خ٣ه ًيب
ّ
ل َٗ الباٖض ٖلى جى٢حر ُم

ٗت ؤلاؾالم، و٦شحر ًسلِ بحن الخى٢حر  قإن الٗلماء ومجزلتهم في قَغ

ظٍ آٞت الجهل وؾىِء الىُت، ٞإهذ خحن جى٢ُغ ُمٗلم٪؛ ٞةهما  والخٗهب، َو

ٗت ؤلاؾالم التي ؤوظبذ ٖلُ٪ طل٪،  جُُ٘ هللا وعؾىله، وجلتزم بكَغ

ٌ٘ لُاٖت هللا وعؾىله ُٞا  ، ُٖتهم لِؿذ م٣هىصة لظاتها، بل هي جب

 [59]اليؿاء:   چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   چٹ ٹ 
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: "ٌٗني ؤَل ال٣ٟه والضًً، وؤَل َاٖت هللا الظًً ابً ٖباؽ  ٢ا٫

نهىنهم ًٖ اإلاى٨غ،  إمغونهم باإلاٗغوٝ، ٍو مىن الىاؽ مٗاوي صًنهم، ٍو ِ
ّ
ٗل ٌُ

 َاٖتهم ٖلى الٗباص " ٞإوظب هللا 

﴾ َم الٗلماء ی   ی   قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا ؤن ﴿ وعجر

ما  حَر ا، و٦ظا الخاٞٔ ابً ٦شحر وابً ال٣ُم _عخمهما هللا_ ٚو ًٗ  وألامغاء ظمُ

ٌ٘ لُاٖت هللا حٗالى، ٞالٗلماء بمجزلت ألاصالء، بهم  ُٞاٖت الٗلماء جب

ؿخٗان بٟهمهم لٟهم مغاص هللا حٗالى ومغاص عؾىله  ٗٝغ ُخ٨م هللا، وَُ ٌُ
 ال ،

 ؤن َاٖتهم م٣هىصة لظاِتها.

َىا ًدبحن الٟغ١ بحن الخٗهب لآلعاء وألاشخام وبحن الاؾخٗاهت  ومً

٤ٍ؛ ألنهم الش٣اث، وعزت ألاهبُاء، بٟهم َاالء الٗلماء للضاللت ٖلى الُغ 

  .واإلاكهىُص لهم بالٗضالت

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ 

 [١8]آ٫ ٖمغان:  چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ابً ال٣ُم عخمه هللا: وفي يمً َظٍ الكهاصة ؤلالهُت الشىاُء ٖلى  ٢ا٫

هم. 
ُ
 ؤَل الٗلم الكاَضًً بها وحٗضًل

وهي -بن هللا ازخههم صون ؾىاَم بٟهم آًاجه، ٞسىام ألاصلت  زم

همها زام بإَل الٗلم -ألامشا٫ُ   .جًغُب للىاؽ ٧لهم، ول٨ً ح٣ٗلها ٞو
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ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  چ ٹ ٹ   

 [43]الٗى٨بىث:                                                چھ   ھ  

 

 ج٣غع َظا ألامغ، ُٞيبغي ؤن حٗلم:  ٞةطا

حن ووؾِ : • : ؤن الىاؽ في قإن جى٢حر الٗلم والٗلماء بحن َٞغ
ً

 ؤوال

 ٢ض ظٗلىا للٗلماء ٢ضاؾت بدُض ال ٌؿإلىن ٖما ًٟٗلىن،  ٣ٞىمٌ 
ٌ
ٚالة

ٞمشُل َاالء ٧اليهىص الظًً اجسظوا ؤخباَعَم وعَباَنهم ؤعباًبا مً صون هللا، ؤو 

ٌب، وال هبي مغَؾٌل. غَّ
َ
ٌ٪ ُم٣

َ
 ٧الغاًٞت الظًً ظٗلىا ألثمِتهم مجزلت ال ًىالها َمل

مىا و٢ىٌم ؤَضعوا م٩اهت الٗلماء، ٞاؾخسٟىا بإ٢ض • م، وَؾمَّ اَع

ال٣ٗى٫ جدذ قٗاعاث بغا٢ت مشل: )ال ٦هىىث في ؤلاؾالم(، )ال ٢ضاؾت ألخض 

ٗىا بؿاصاِث ٖلماِء  في ؤلاؾالم(، ومشل َاالء ٧الخىاعط الظًً لم ًٞغ

 الصخابت عؤًؾا.

م،  • حن، ٞدٟٓىا ألَل الٗلم ؤ٢ضاَع وؤَل الخ٤ بحن َظًً الُٞغ

َغٞىا ؤنهم ؤِصالُء ٖلى خ٨م هللا، ٞ َٖ  و
َ
ال ٢ضاؾت لهم في طواِتهم، وال ٖهمت

ىا الغظا٫ بالخ٤، ال الخ٤ بالغظا٫.ألخٍض ؾىي لغؾى٫ِ هللا   ، ٞٗٞغ

، وعؤُي مال٪، وعؤُي ؤبي  ٢ا٫ ؤلامام ؤخمض عخمه هللا: عؤُي ألاوػاعّيِ

 في آلازاع.
ُ
ى ٖىضي ؾىاٌء؛ وبهما الدجت ُه عؤٌي، َو

ُّ
ل
ُ
 خىُٟت، ٧

ظا لؿاُن  ٢ا٫ خا٫ِ الجمُ٘، ومٗىاٍ ؤن ٧لَّ ما ؤلامام الكاَبي: َو

ٗت الخا٦مت، ٞةن ٧ان ٦ظل٪ ٞبها  ًخ٩لمىن به ٖلى جدغي ؤهه َاب٤ الكَغ
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ٗت، وال َم ؤًًا ممً ًغض ى ؤن  ووٗمذ، وما ال ٞلِـ بميؿىب بلى الكَغ

َؿَب بليهم مسالُٟتها.
ْ
ي
ُ
 ج

ا: ؤن ألازظ ًٖ الٗلماء ال ٣ًخهغ ٖلى مجغص الٗلم ومؿاثله، بل  • ًُ زاه

ظا ال ًإحي صون مالػمتهم والجلىؽ ًازظ ٖ نهم الهضي الٓاَغ والؿمذ، َو

 بليهم.

ً عخمه هللا: ٧اهىا ًخٗلمىن الهْضي ٦ما ًخٗلمىن  ٢ا٫ مدمض بً ؾحًر

 الٗلم.

ا
ً
: ؤن َظا ال٣ضع الىاظب مً الخى٢حر والخ٣ضًغ والاخترام والُاٖت زالش

ٗ ، ٞمتى ما زال٠ الٗالُم الكَغ ت، ؤو ٢ام بساعم للٗاِلم ال ٩ًىن بال بالكٕغ

لضًىه، ٞةهه ال َاٖت له، وخظاع َىا مً ؤ٢ىا٫ ألا٢غان مً ؤَل الٗلم؛ ٞةنها 

ْغوي، بل ٖلى َالب الٗلم جى٢حر الجمُ٘ صون خِ مً ٢ضع 
ُ
ُىي وال ج

ُ
ج

ؤخضَم بؿبب زهىماث جدضر بحن ألا٢غان في ٧ل ػمان، ؤو جدضر بؿبب 

ظٍ، ٞةنها خال٣ت ال  ضًً.الخداؾض ؤو الًٛاثً، وبًا٥ َو

: ُٞجُب ٖلى اإلاؿلمحن بٗض مىالاِة هللا  ٢ا٫
َ
ًُ جُمُت قُش ؤلاؾالم اب

٤َ به ال٣غآُن، زهىًنا الٗلماَء  حٗالى وعؾىِله 
َ
ُ

َ
 اإلاامىحن ٦ما ه

ُ
مىالاة

جىم ُيهخضي بهم في  ُهم هللُا بمجزلت الىُّ
َ
ل َٗ  ألاهبُاء، الظًً َظ

ُ
الظًً َم وعزت

 ٖلى َضاًتهم وصعاًِتهم. اإلاؿلمىَن  ظمْ٘لماِث البر والبدغ، و٢ض ؤ

٪، ٞهظا ٧ان مُٗاَع الخحر الظي  -ؤيها اإلاخ٣ٟهُ - ُٞلؼُم٪
َ
ِدبَّ قُس

ُ
ؤن ج

ل٠ عيىان هللا ٖليهم. اُؽ ٖىض الؿَّ  ٣ًاؽ به الىَّ
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اِب٣ِحن ومً  ٢ا٫ ٠ِ مً الؿَّ

َ
ل لماُء الؿَّ ؤلامام الُداويُّ عخمه هللا: ٖو

ُغون بال 
َ
٦

ْ
ظ ًُ بَٗضَم مً الخابٗحن ؤَُل الخبِر وألازغ، وؤَل ال٣ِٟه والىِٓغ، ال 

م بؿىٍء ٞهى ٖلى ٚحر الؿبُل. َُ َغ
َ
٦

َ
 بجمُل، ومً ط

 
ُ
-اهه٦ما ج٣ضم بُ- الٗلماء ال حٗني الخٗهب لظواِتهم ؤو آعاِئهم ومىالاة

ٞاإلاؿلُم الخ٤ُّ مً ال ًجُٗل اإلاىالاة واإلاٗاصاة ٖلى ؤؾاٍؽ ٚحر ال٨خاب 

ا٫.  ؤَل ألاَىاء والُجهَّ
ُ
ىت، ؤما الٛلى ٞةهه ِقَُمت  والؿُّ

 ما عؤًُذ  حجَّ 
ً

ِضَم ٢ا٫: عؤًُذ بالدجاِػ عظال
َ
، ٞلما ٢ ُٕ بخض

ُ
س يُّ اإلا بكٌغ اإلاَغ

 وال مجًُبا
ً

ه ؾاثال
َ
اُؽ ٢ا٫: ٣ٞض -ٌٗني الكاٞعيَّ - مشل َ٘ بلُِه الىَّ َم ٖلُىا، ٞاظخم

اُؽ لبكٍغ ًسبروهه بكإِن الكاٞعّيِ وقضِجه  ا ٢ِضَم الىَّ ىا ًٖ بكٍغ، ٞلمَّ ُّٟ َ
وز

ٌَ لهىاٍ. َ
ٍُ وؤبٛ ا ٧ان ٖلُه، ٞه٨ظا ؤخبَّ لهىا  ٖلُه ٢ا٫: ٢ض حٛحَر ٖمَّ
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 انثبَْخ0 ادرتاوُ انؼهًبءِ ًرمضّغىى  انمبػضح
 

ًْ عؾى٫ هللا  ٢ا٫ ـَ م ِْ ا، : "لَ
َ
غَخْم َنٛحَره ا، وٍَ

َ
بحَره

َ
ِجلَّ ٦ ًُ ًْ لم  تي َم مَّ

ُ
ؤ

ه"  ِلٗاإلِاَىا َخ٣َّ
ْ

ِغٝ ْٗ  .وََ

ْؿلم، وخامل ال٣ُغآِن  و٢ا٫
ُ
ِبِت اإلا

َّ
َغاَم طي الك

ْ
٫ِ هللِا ب٦

َ
: "بن مً بظال

٣ِْؿِ"
ُ
ان اإلا

َ
لُ ُه والجاِفي ٖىه، وب٦َغاَم طي الؿُّ ِٞ الي 

َ
 .ٚحر الٛ

 

: الٗالُم، وطو الكِبِت،  ٢ا٫
ٌ
َغ ؤعبٗت

َّ
َى٢ ًُ ىِت ؤن  َاووؽ: مً الؿُّ

 والؿلُاُن، والىالُض.

 

ًِ زابِذ ألاههاعي  جغي ابً ٖباؽ  ؤما ض ب  بغ٧اِب ٍػ
ُ
٣ى٫:  ًإزظ ٍو

َبَراِثىا؟! 
ُ
ماِثَىا و٦

َ
َل بٗل َٗ ْٟ ا ؤن هَ

َ
ِمْغه

ُ
 ٨َظا ؤ

، ُٞيخُٓغٍ ًإحي الصخابيَّ ًسبٍر بدضًٍض ًٖ عؾى٫ هللا  ٧ان  بل

ُذ ٖلى وظِهه َلًبا للٗلم.   ختى ًسغَط مً بِخه ختى حؿٟي الٍغ

 

ظا ٣ى٫ُ: َصِٖني ختى ؤ٢بَل  َو ؤلاماُم مؿلٌم َيُهمُّ بخ٣بُِل ِعْظِل البساعّيِ ٍو

ِلِه.
َ
ل ِٖ بَِب الخضًِض في  دّضِزحَن، َو

ُ
 ألاؾخاطًً، وؾَُض اإلا

َ
 عظلَُ٪ ًا ؤؾخاط
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 انثبنثخ0 انـَّؼُِ إىل انؼهًبءِ ًانغدهخُ إنْيى طهج ب نؼهًيى  انمبػضح

 

َ٘ بٗالٍم ٖلى  ٞال   بُالِب الٗلم ؤن ٌؿم
َ

٪ ل٣اُء الٗالِم، و٠ُ٦ ىجىَّ ُٟ ًَ

 َ٘ ه بطا َؾِم ُٟ َخضُّ ؤؾ
ْ

ك ُغ وََ ه لُخدؿَّ ٣ُاٍ، بل بهَّ
ُ
ألاعى وال جخى١َ هُٟؿه بلى ل

ًَ ال ًُ م ًَ هد َغٍ، ٞإً ًَ ٠ِ الظًً ظٗلىا اإلاٗانغة بٗالٍم مٗانغ له ولم 
َ
ل ؿَّ

ا 
ً
ٗانَغ َالُب الٗلِم ٖاإلا ٌُ ٣ُا، بط ٧ان مً اإلاخٗظِع ٖىَضَم ؤن 

ُّ
ال -٦د٨م الل

 ٖىه؟!  -ؾُما في بلضِجه
َ
ظ

ُ
 وال ًإز

 

٣َي مً َى  ٢ا٫
َ
ًُ مهضي عخمه هللا: ٧ان الغظُل مً ؤَل الٗلِم بطا ل اب

ه في 
َ
٣َي مً َى صوه

َ
م مىه، وبطا ل

َّ
ل َٗ

َ
ُه في الٗلم ٞهى ًىُم ٚىُمِخه؛ ؾإله وح

َ
ٞى٢

ه في الٗلِم طا٦ٍغ وصاعؾه.
ُ
٣َي مً َى مشل

َ
َمُه وجىاي٘ له، وبطا ل

َّ
ل َٖ  الٗلم 

 

ًُ مهغان عخمه هللا: الٗلما ٢ا٫ م مُمىُن ب ُء َم يالتي في ٧ل بلٍض، َو

 بُٛتي بطا لم ؤظضَم، وظْضُث نالح ٢لبي في مجالؿِت الٗلماء.

 

ُه ومسغُظُه م٘ ؤَِل  و٢ا٫
ُ
ُظِل ممكاٍ ومضزل ٣ِْه الغَّ ِٞ ؤبى الضعصاء: مً 

 الٗلِم.
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 انغاثؼخ0 انصرب ػهَ انؼهًبء ًشضرِيِى ؤدْبًَب انمبػضح
 

َ٪؛  ٢ا٫
َ
َ٪ في الٗلم وإلاً َى صوه

َ
ل٣ماُن البىه: انبر هَٟؿَ٪ إلاً َى ٞى٢

.٤ٍ ـَ ِمً ٖلِمهم في ٞع لَخ٤ُ بالٗلماِء مً َنَبَر لهم والػَمُهم وا٢خب ًَ ما   ٞةهَّ

 

ًُ مٗحٍن بلى ؤخمَض بً خىبل،  ٢ا٫ ًُ ماظه عخمه هللا: ظاء ًديى ب اب

ه  َٗ ُم ٖلُِه وجب ِ
ّ
َؿل ٌُ َىا َى ٖىضٍ بط َمغَّ الكاٞعيُّ ٖلى بٛلِخه، ٞىزَب ؤخمُض  ِْ َٞب

ا ظاء ٢ا٫ ًديى: ًا ؤبا ٖبض هللا، ِلَم َظا؟! ٣ٞا٫:  ، ٞلمَّ ـٌ ديى ظال ٞإبُإ، ٍو

ْٕ ٖىَ٪ َظا، بن ؤعصَث ال٣َٟه؛ ٞال َب الَبٛلِت. ؼمَص
َ
ه
َ
 ط

 

ظا ًُ ُص٦حٍن عخمه  َو ْغْٞؿُه ؤبى وُٗم الًُٟل ب ًَ ًُ مٗحٍن عخمه هللا  ًديى ب

ؿُخه لي  غمي به؛ ألهه ؤعاص ؤن ًسخبَرٍ، ٣ُٞى٫ ًديى عخمه هللا: وهللا، لٞغ هللا ٍو

َغِحي. ْٟ  ؤخبُّ بليَّ مً َؾ

 

٪ مً الكاٞعي عخمه هللا: ٢ُل لؿُٟاَن بً ُِٖىت: بنَّ ٢ىًما ًإجىه و٢ا٫

تر٧ى٥، ٣ٞا٫ لل٣اثل: َم  ؤ٢ُاع ألاعى حًُٛب ٖليهم؟! ًىقُ٪ ؤن ًظَبىا ٍو

٣ِي.
ُ
ل
ُ
هم لؿىِء ز ُٗ ٪ بن جغ٧ىا ما ًىٟ

ُ
 بطْن خم٣ى مشل
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 ،املخفلهُ  أيها

، ٞال ُبضَّ ل٪ مً نبٍر،  ٢ض ـِ ٟ ىا٫ُ بال بظ٫ِّ الىَّ ًُ ٖلمَذ ؤنَّ الٗلَم ال 

 ًَ ِة الٗلماِء، ٞةنَّ م ٞبضوهه لً جىا٫َ ٚاًَخ٪، ومً طل٪ ؤن جهبَر ٖلى قضَّ

َغي  ًَ ًُ جؼ٦ُُخه بال بالكضًِض مً ألا٢ىا٫ِ وألاٞٗا٫ِ، و٢ض  اِؽ َمً ال ًدؿ الىَّ

٪ ُٞ٪ ما ال جغاٍ مً هِٟؿ٪ مً آلا 
ُ
  اِث ٞقُس

ً
اإلاهل٩اِث، ِٞكخضُّ ٖلُ٪ عؤٞت

ْغ! و٢ض ٢ا٫ ال٣اثل: َخَضبَّ
َ
 بَ٪ وخغًنا ٞ

ا على من ًسحُم  فلظا
ً
ُع أحياه

ْ
 ليزدجسوا ومن ًً حاشًما     فليل
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 اخلبيـخ0 عػبّخُ يغارتِ انؼهًبءِ انمبػضح
هم،  ٞالٗلُم 

َ
اَؽ مىاػل ز٫َ الىَّ

ْ
ج
ُ
ا بإن ه

َ
ِمْغه

ُ
، و٢ض ؤ

ٌ
مغاجُب، ول٩ّلِ ٖالٍم مجزلت

ا٫. وحي ٢ضًعا مً الٗلم، ال بلى الُجهَّ
ُ
 وج٣ضًُغ َظٍ اإلاىاػ٫ِ ًيبغي ؤن ٩ًىَن إلاً ؤ

 هِٟؿه، ٠ُ٨ٞ  ٢ا٫
َ
ؤلاماُم الظَبيُّ عخمه هللا: الجاَُل ال ٌٗلُم ُعجَبت

 ٚحِرٍ؟!
َ
 عجبت

ُ
 ٌٗٝغ

 

  مغاٖاِة مغاجِب الٗلماِء:  ومً
 # ؤٌ رغاػَِ ختصصَو$0

ًُّ مً ٞىىِن الٗلِم، ٩ُٞىُن ل٣ىِلِه في َظا   ٌِٛلُب ٖلى الٗالم ٞ
ُ

خُض

. خباِع ما لِـ ل٣ى٫ِ ٚحٍر ِ مً الٖا
ًّ  الٟ

ًُ الخُاب ابً ٖباؽ  ٢ا٫ مغ ب ُٖ َب 
َ
ُ

َ
ِت،  --: ز َُ اؽ بالَجاِب الىَّ

َبيَّ بً ٦ٗب 
ُ
٫َ ًٖ ال٣غآن؛ ٞلُإِث ؤ

َ
ؿإ ٌَ ًْ ؤعاص ؤن  اُؽ، َم ها الىَّ ، و٢ا٫: ًا ؤيُّ

َض بً زابٍذ  ؤن  ص، ومً ؤعاوَمً ؤعاص ؤن ٌؿإ٫َ ًٖ الٟغاثٌ؛ ٞلُإِث ٍػ

 بً ظبٍل 
َ
٫َ ًٖ ال٣ِٟه؛ ٞلُإِث ُمٗاط

َ
ؿإ ٌَ

. 
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 # ؤٌ رغاػَِ ػًُُغَهُ ًؿِنَّو $8

،  ٩ٞلما ا؛ بط الٗلُم جغا٦ميٌّ
ً
ر عؾىز

َ
٧ان الٗالُم ؤ٢ضَم ٧ان في الٗاصِة ؤ٦ث

ِت ما لِـ  ِ مً الخجاعب واإلاٗٞغ
ًّ َؾ

َ
هحُر للٗالِم ألا ٞحزصاُص بمغوِع الى٢ِذ، ٍو

ٍِ الؿاٖت. ِع؛ بط طلَ٪ مً ؤقغا
َ
 ًٖ الهٛا

َ
 ألازظ

ُ
٠

َ
ل مَّ الؿَّ

َ
 لٛحِرٍ، لظل٪ ط

ًِ بطا ظاءَ ٖمغ  ٢ا٫ الٗلُم مً ٢َِبِل الهٛحِر واؾخٗص ى  : ٞؿاُص الضً

ٖلُه ال٨بحُر، ونالُح الىاِؽ بطا ظاء الٗلُم مً ٢َِبِل ال٨بحِر وجابٗه ٖلُه 

 الهٛحر.

٣ُم  و٢ا٫ ًَ اؽ بسحٍر ما ؤزظوا الٗلَم ًٖ ؤ٧اِبِغَم، ولم  : ؤال وبن الىَّ

ىا.
ُ
٩
َ
ل ََ  الهٛحُر ٖلى ال٨بحر، ٞةطا ٢ام الهٛحُر ٖلى ال٨بحِر ٣ٞض، ؤي: 

ْهُض١ُ   في طلَ٪ ٢ى٫ُ ال٣اثِل : وٍَ

ا َمَتىٰ  ًَ ا
َ
٧ ًَ الغَّ ِذ الِبَداُع ِم

َ
ا اْؾَخ٣

َ
اُف بلٰى اْعِجَىاٍء    بط

َ
ُ ِٗ ِهُل ال ًَ 

 
ُ
ٗت ُم لئلمامِت في  والكَغ ضَّ

َ
٣
ُ
ظاءث باإلاداِٞٓت ٖلى ٢ضِع ال٨بحر، ٞهى اإلا

ؿاوي في ال٣غاءِة والٗلم وؤلاؾالم والهجغة، ٞىاظُب ألا 
َّ
خضاِر الهالِة ٖىض الد

ه ػماُن 
ُ
ا ال٨بحُر ٞؼماه ٣ّي، ٞهظا ػماُن ألازِظ ٞاْنَهْل، ؤمَّ

َ
ل ىا للُلِب والخَّ ؤن ًخٟٚغ

ُجْض وال  َُ لْ
َ
ل. ؤلاهٟا١ِ، ٞ

َ
ْبس ًَ 

ٌِ َلبِت الٗلِم الهٛاع  ومً  ًٖ بٗ
ُ
اِؽ ًإزظ غي بٌٗ الىَّ

َ
َؾ٠ٍ ؤن ج

َ
ؤ

 ل
َ
 مً الٗلماِء، وؤن ًدٟٔ

ُ
ت

َّ
ِظل

َ
ٍُ ألا َغا ًَ ُالِب الٗلِم مً ما ًخٗاعُى م٘ ما 

 لٛحرٍِ مً ؤ٧اِبِغ الٗلماِء، ٞاخٟٔ_ ؤيها اإلاخ٣ُٟه_ للٗلماِء 
ُ
الخ٣ى١ِ ما ال ًدٟٔ

 مغاجَبُهم. 
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 انـبصؿخ0ُ دظاعِ يٍ انمضحِ يف انؼهًبءِ  انمبػضحُ
 

ه، ووؾُلُخه  ُٞالُب  ، بُُٛخه عيا َعّبِ ـِ ٟ  اللؿاِن، طلُُل الىَّ
ُ

الٗلِم ٠ُٟٖ

لهم طوو قإٍن ٖىَضٍ وم٩اهٍت، ال 
ُّ
بلى طل٪ ألازظ ًٖ ؤَل الٗلِم والًِٟل، ٩ٞ

ُغصُّ ُٚبَتهم، وبن  ًَ ْىِهُذ لٟاخِل ال٣ى٫ِ ٞيهم، بل  ًُ ْضِع ؤخِضَم، وال 
َ
 مً ٢

ُّ
ُدِ ًَ

ـَ ا ٣ُٗض في "جهي٠ُِ الٗلماء" و"الىُِل جى لتيلم ٌؿخُ٘ ٞاع١ جل٪ اإلاجال

ـُ ال جبىُء بهاخِبها بلى زحٍر  منهم" و"ال٣ضِح في طواِتِهم ؤو آعاِئِهم"، وهي مجال

ت.  البخَّ

ًَ اإلاؿلمحَن، والىبيُّ  ٞال٣ضُح  ٌم؛ ألنهم م ٢ا٫: "بنَّ  في الٗلماِء ُمَدغَّ

م خغاٌم ٦ُدْغَمِت 
ُ
ْم ٖل٨ُ

ُ
م، وؤٖغاَي٨

ُ
٨

َ
ْم، وؤْمىال

ُ
ْم  ِصَماَء٦

ُ
هِغ٦

َ
ْم َظا في ق

ُ
ْىِم٨ ًَ

ْم َظا"
ُ
 )مخ٤ٟ ٖلُه( .                                         َظا في بلِض٦

ا
َّ
 طل٪  وإلا

ُ
ًً؛ اػصاصث ُخغمت  لل٣ضح في الّضِ

ً
ت َُّ ُِ ٧ان ال٣ضُح في الٗلماِء َم

 ؤنَّ للىؾاثِل خ٨َم اإلا٣اِنِض، 
ُ
ِٗت ألانلُت  الكَغ

ُ
ا؛ بط ٢اٖضة ًٖ الهيُ٘ قغ

ا ألزِغَا وما ًيخُج ٖنها. ٞمتى ًٗ َب
َ
ُم ج َدغَّ

ُ
  بلى مدغٍم؛ ٞةنها ج

ُ
ِذ الَىؾُلت ًَ ْ

ٞ
َ
 ما ؤ

٧اَن َؾابُّ الصخابِت ػهض٣ًًا؛ ألنَّ اهخ٣اَم الصخابِت اهخ٣اٌم  لظلَ٪ 

ىِء.للغؾى٫   الؿُّ
ُ
 ، بط ما ؤ٢بَذ بالغظِل ؤن ًصخَبه صخابت

٠ِ في عميِهم ال٣اصَح في وجىاجغث
َ
ل ؤَل الٗلِم مً الخابٗحن  آلازاُع ًٖ الؿَّ

ًىي. ظا مدمى٫ٌ ٖلى ال٨الِم في الٗالِم بٓلٍم َو  ٞمً بَٗضَم بالؼهض٢ِت، َو
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 ِبِهم ٖلى  و٧اَن 

َّ
٠

َ
َغوَن مً اؾَخس  ٌٗٓمىن ٢ضع الٗلماِء، وٍَ

ُ
٠

َ
ل الؿَّ

ِت.
َ
٨

َ
 ؾبُِل الَهل

ه ٢ا٫
ُ
َبذ آزغج ََ َ

 بالٗلماِء ط
َّ

٠
َ
ه مً اؾَخس ًُ اإلاباَع٥ِ عخمه هللا: ٞةهَّ  .اب

 
ُ

م ؤولُاُء هللا حٗالى، َوَمً آطٰي  ٞاالؾخسٟاٝ بالٗلماِء بًظاٌء لهم، َو

٫َ ٖلُه لٗىاُث هللِا حٗالٰى وم٣ُخه. َ٪ ؤن جخجزَّ
َ

ْوق
َ
 ؤولُاَء هللِا حٗالٰى ؤ

ُخُه بالَخْغِب")ؤزغظه  وفي
ْ
ه
َ
ْض آط

َ
٣

َ
ا ٞ ًُّ : "مً ٖاصٰي ِلي َوِل  ال٣ضس ّيِ

ُ
ض ًِ الخض

 البساعي(

َب بُىًها،  ول٣ض اِثىا َاالِء ؤٚع غَّ
ُ
٢ا٫َ عظٌل مً اإلاىا٣ٞحَن: ما عؤًُذ مشل ٢

 وال ؤ٦ظَب لؿاًها، وال ؤظبَن ٖىض الل٣اء، ٞإهؼ٫ هللا حٗالٰى: 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  چ

گ  گ  گ  گ              کڑ  ڑ   ک  ک              ک  

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

 [66:65]الخىبت   چ  ڻڻ  

 

َل اؾتهؼاَءَم بالغؾى٫  ٞغصَّ  َٗ  هللُا ٖلٰى اٖخظاِعَم ٚحر اإلا٣بى٫ِ، وَظ

ظا ًض٫ُّ ٖلٰى زُىعِة ألامغ. ه، َو
َ
 وصخِبه اؾتهؼاًء به ؾبداه

مَّ 
ُ
ُبِت اإلاىهّيِ  ز ِٛ  بهم مً ظملِت ال

َ
بنَّ ال٣ضَح في الٗلماِء والاؾخسٟاٝ

ِم ٢ضِعٍ، ولٗلَّ مً ؤًِٞل ما 
َ
ٓ ِٗ َُبِت ٚحِرٍ ِل ِٚ  الٗاِلم ؤُٖٓم مً 

ُ
َُبت ِٚ ٖنها، و
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ِٔ ابً ٖؿا٦َغ الضمك٣ّيِ عخمه هللا.  ؤلاماِم الخاٞ
َ
 ٢ُل في َظا ألامِغ ٧لمت

٣ني هللا وبًا٥َ -: اٖلم ًا ؤخي ٢ا٫َ  ٍُ  ٞو َىا ممً ًسكا
َ
ل َٗ إلاغياِجه، وَظ

٣اِجه
ُ
خ٣ُه َخ٤َّ ج ْخِ٪ ؤؾخاِع  -ٍو ََ  هللِا في 

َ
اصة ، ٖو

ٌ
ؤنَّ لخىَم الٗلماِء مؿمىمت

م مىه َبغاٌء ؤمُغٍ ٌُٖٓم،  َُ  ٞيِهم بما 
َ
؛ ألنَّ الى٢ُٗت

ٌ
مىخ٣ِهيِهم مٗلىمت

غاِيهم بالؼوِع والا   ٖلى م ٞتراِء والخىاو٫َ أٖل
َ

ٌ٘ وزٌُم، والازخالٝ ا ازخاٍع مغح

ٍُ هللُا  لِب بال ابخال
َّ
هللا منهم ليكِغ الٗلِم زل٤ٌ طمٌُم، وما و٢٘ ٞيهم ؤخض بالش

 ٢بل مىِجِه بمىِث ال٣لِب.

ِِ ألاناِٚغ  و٦م َغ بلى حؿلُ
َ
 ال٣ضُح في الٗلماِء ِمً البالًا!! ؤلم ج

َ
ؤوعر

 ٖلى الخّٗضي ٖلى 
َ
َغ الجغؤة

َ
ؤَل وبعجاِبِهم بأعاِئهم صوَن َمً ؾىاَم؟! ؤلم ج

ا؟! ًٟ ا وزل ًٟ  الٗلم ؾل

ِم في الٗغو١ِ  ؤلم اِن الضَّ جغ آٞاٍث ٧الُعجِب وال٨ِبِر والخُالِء حؿِغي ٦ؿٍغ

َٗخضُّ بخصخُِده  ٌُ َغ مً ٣ًى٫ُ: ٞالٌن ال 
َ
بحن َلبِت الٗلم في بضاًِت ألامِغ، ؤلم ج

 ٞالٌن ٧ان ٖلى بضٍٖت ياللٍت، 
ُ
الن ال ًابه ب٣ىِله، والخاٞٔ ه، ٞو ِٟ وجًُٗ

 ٞالٌن ؤزُإ في ٦ُذ و٦ُذ؟!  وؤلامامُ 

َ٪ ؤن جخل٣ٰى وجخٗلَم، واجغ٥  ًا
ُ
َ٪ ؤهذ بمشِل طل٪؟! بهما قإه

َ
َظا َما ل

٪ مكمى٫ٌ  ِت هِٟؿَ٪؛ ٞةهَّ ا ؤهذ ٞٗلَُ٪ بسانَّ قإَن ألا٧اِبِغ إلاً ًمازلىَنهم، ؤمَّ

َىاُع٥؛ ٞال جإمً ٖا٢بت م٨ِغ هللِا حٗالٰى. َٖ َباَن 
َ
ِخَ٪ الؿتُر ل َُ  بؿتِر هللا، ولى 
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 انـبثؼخ0ُ ادظع يٍ ختطئَخِ انؼهًبءِ ثضًٌ ػهى0ِ انمبػضحُ

 

ْم؛ َٗ َ
هِبىن، وؤَبٰى هللا  و سُئىن وٍُ ًُ   الٗلماُء بكٌغ 

ُ
ؤن ج٩ىَن الٗهمت

 قُِسه، و٢ض جسغُط ٞخىٰي ألخِض بال لغؾىِله 
َ
ْبِهُغ َالُب الٗلِم زُإ ًُ ، و٢ض 

ْهِب الٗلماِء ُٞٗاعُيها ظماَحُر الٗلماِء، ُٞدبحُن لُالب 
َ
٤ِ ه الٗلِم ًٖ ٍَغ

 ًخٗامُل م٘ َظا 
َ

ري ٠ُ٦
ُ
 في َظا ألامِغ، ٰ ٞت

َ
ألاصلِت ؤن َظا الٗالَم ؤزُإ

ِ٘ خُيئٍظ؟  الىا٢

  ؤ٦برُ 
ُ
ه بطا جبحن له زُإ ٌِ َلبت الٗلِم ؤهَّ ِؼ٫ُّ ٞيها ؤ٢ضاُم بٗ

َ
اإلاؼال٤ِ التي ج

ا٫َ 
َ
ما ه بضؤ في الجغؤِة ٖلُه، ولغبَّ  ٢ضُعٍ في ٢لِبه، ٍو

َّ
مىه في ُٚبِخه،  قُِسه اهدِ

 الٗالِم مًغوٌب لها 
َ
ٰى بالُبىلُاث؛ ألنَّ ػلت ما في اإلاؿاثِل التي حؿمَّ َُّ ال ؾ

ْبُل.
ُّ
 الُ

 

ضي ـَ للٗالِم  َو ِٝ طل٪، ٞالكإُن خُيئٍظ ؤن جلخم ل٠ِ ٖلى زال الؿَّ

ًُ ِمً الى٢ُِٗت في ؤَِل الٗلِم. " ؛ ٞةنها اإلاإم لَّ َٗ َ
َع، وايغب لخُئه ؤل٠ "ل

ْ
ظ ُٗ  ال

 

عُّ ؤلاماِم الظَبي ٖلُه َعَخماث هللِا وبغ٧اجه؛ ٣ٞض يغَب لىا مئاِث صَ  وهلل

ًِ الخل٤ِ و٦ُُِٟت الخٗامل م٘ ؤزُاِء الٗلماِء والغّصِ ٖليها في  ألامشلِت ٖلى خؿ

 الُُُب خحن ؾا١َ 
ُ

٦خابِه ال٣ُم "ؾحر ؤٖالم الىبالء"، ومً طل٪ َظا اإلاى٠٢

ا عخمه هللا ٧اَن ًهى  ًٗ سخُم ال٣غآَن ٧لَّ في  مُ زبًرا ؤنَّ و٦ُ الخًِغ والؿِٟغ، ٍو
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 لُلٍت، ٣ٞا٫َ مٗل٣ًا: 

ت  ِغٍَّ
َ
ها مً مشل بمام مً ألاثمِت ألاز ُ٘ لها، ول٨نَّ  ًسً

ٌ
" ٢لُذ: َظٍ ٖباصة

ه  ُُ ، ٣ٞض صرَّ نه
ٌ
ت

َ
ىل ًُ ٣غؤ ال٣غآُن  مٟ ًُ ه ههٓى ؤن  َغ، وَصرَّ ؤهَّ ًٖ نىم الضَّ

 الؿُّ 
ُ
ؿٌغ، ومخابٗت ٌُ ، في ؤ٢لَّ مً زالر، والضًً  ٍ٘ ِت ؤولٰى، ٞغض َي هللا ًٖ و٦ُ ىَّ

ْؿ٨ُِغ  شلوؤًً م ٌُ ت الظي  غِب هبُِظ ال٩ٞى
ُ

و٦ُ٘؟! وم٘ َظا ٩ٞان ُمالِػًما لك

 ًْ ا ل٩ان ؤولٰى به؛ ٞةنَّ َم ًٖ غبه، ولى جغ٦ه جىعُّ
ُ

 في ق
ً

ّوِال
َ
ؤلا٦شاُع مىه، ٩ٞان ُمَخإ

ْغِيه".   لِضًِىِه ٖو
َ
بهاث؛ ٣ٞض اؾخبرؤ

ُّ
ٰى الك

َّ
َىق

َ
 ج

ا  مشُل َظٍ ألاباَُِل،  ؤمَّ
ُ

 لم ًدضر، وجىا٢َل ألاخضار
ُ
بطا ٧ان الخُإ

ت، وَظْهٍل ب٣ضِع الٗلماِء؛ بط الخشبُذ ؤو٫ُ زها٫ِ  ِىٍَّ
َّ
ٞهظا ًض٫ُّ ٖلٰى ؾىِء الُ

 ؤولي الٗلِم. 

ٌَ  ط٦غَ  ؤلاماُم الظَبيُّ عخمه هللا ؤنَّ ؤبا ٧امل البهغيَّ ٢ا٫َ: ؾمُٗذ بٗ

ـِ  ا في مجل ْىب ٞإملٰى في ًٞاثِل ٖلي  مكاًدي ٣ًى٫ُ: ٦ىَّ
َ
بٗض ؤن  ابً ز

اُؽ،  ها الىَّ لُماويُّ وناَح: ؤيُّ ا٫َ ؤبى الًِٟل الؿُّ
َ
٧ان ؤملى ًٞاثَل الشالزِت، بط ٢

ا٫ٌ ٞال ج٨خ ه ما َؾِم٘ بًٟاثِل الشالزِت.  بىا،َظا َصظَّ ؛ ألهَّ ـِ وزغط مً اإلاجل

لُماوّيِ و  ِة الؿُّ اعَّ َٖ ظا ًض٫ُّ ٖلى َػ : َو  ٚلِٓخه، هللا ٌؿامُده.٢ا٫ الظَبيُّ

 ال ٩ًىُن  وفي
ً
اصة ِٕ صوِن ٖلم، ٖو البالًا الكاجِٗت َعْمُي ؤَِل الٗلِم باالبخضا

 في طل٪ ل٣ى٫ِ الاثمِت ال بلى عؤي آخاِص 
ُ
اٍن، والٗبرة لل٣اثل بهظا مً صلٍُل ؤو بَغ

اِؽ.  الىَّ
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، و  و٢ض ِ٘

ُُّ َ
ك

َّ
خاقاَما، ُعِمَي ؤلاماُم الكاٞعيُّ وؤلاماُم ؤخمُض ببضِٖت الد

ُل لؤلؾ٠ِ مً َاالِء 
ْ
س ًَ  ؤو اٞتراًء للى٢ُِٗت، ولم 

ً
ُٕ َخَؿًضا ؤو َظْهال كا ٌُ َما  وبهَّ

، ٦ما ًضهضُن بظل٪ الٗلماهُىن  ِ٘ ِت بالىا٢ غمٰى الٗالُم بٗضِم اإلاٗٞغ ًُ ػماٌن، ؤو 

. َلالخبشاُء للىُِل مً ؤ ًِ  الضً

ِؼ بً باػٍ  ٣ًى٫ُ   الكُِش ٖبِض الٍٗؼ
ُ
ُم ؾماخت ىا ال٨ٍغ

ُ
عخمه هللا:  قُس

ا ال ًيبغي، وؤال ًخ٩لَم بال ًٖ  ه ٖمَّ
َ
 لؿاه

َ
ؿلم ؤن ًدٟٔ

ُ
الىاظُب ٖلٰى اإلا

ه بال 
ُ
، َظا ًدخاط بلٰى ٖلم، وال ٣ًىل َ٘ ِه الىا٢

َ
٣ ْٟ ًَ بهحرٍة، ٣ٞى٫ُ ؤنَّ ٞالًها لم 

َ٘ الخ٨م بإ ْن ٣ًى٫َ  نمً ٖىَضٍ ٖلٌم ختٰى ٌؿخُُ
َ
ا ؤ ه الىا٢٘، ؤمَّ

َ
٣ ْٟ ًَ ٞالًها 

ا، 
ً
ِه ٖلى ٚحِر صلُل، ٞهظا مى٨ٌغ ٌُٖٓم ال ًجىػ.َظا ُظؼاٞ ًِ د٨َم بغؤ  ٍو

ِ٘ الؼَّالِث، وال ج٣ُل بال زحًرا،  ٞةًا٥ ظا الؿبَُل _ؤيها اإلاخ٣ُٟه_ ! ال ججم َو

.
ُ
ت َُّ  الظَب

ُ
ت  الىبٍى

ُ
 وبال ٞانمْذ؛ ٞةنها الىنُت
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 انثبينخ0ُ انزًؾْ نهؼبملِ انؼظْع0َ  انمبػضحُ
 

ًِ  ألانل ٌٍ ٣ًىُم ٖلى ؤؾاؽ خؿ هم م٘ بٗ ًِ في حٗامل اإلاؿلمحن بٗ

ِ اإلاخباص٫ِ، ٢ا٫ حٗالٰى في خاصزِت ؤلاِٞ٪: 
ًّ  الٓ

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

 [١2]الىىع:  چ  ڇچ    چ  

٪ ًٖ  خحر ٞالىاظب ٖلٰى ؤَل ؤلاًمان ؤن ًٓىىا ال
َ
ٛ

َ
في بزىاِنهم، ٞةن َبل

ًعا وؤهذ 
ْ
ظ ُٖ ُه 

َ
لَّ ل َٗ َ

٣ُْل: ل
َ
م ججض ٞ

َ
 طل٪ ٞالخمـ له ٖظًعا، ٞةن ل

ُ
ؤزَُ٪ زالٝ

 جلىُم.

مغ  ٢ا٫ ُٖ
 ِجُض

َ
: ال جًٓ ب٩لمت زغظذ مً ؤزَُ٪ اإلاؿلِم ؾىًءا وؤهذ ج

.
ً

 لها في الخحر َمْدَمال

َ٪  ٞةطا
ُ
، ٞما بال ٌٍ هم م٘ بٗ ًِ بدا٫ِ الخلمُِظ  ٧ان َظا قإَن ؤلازىِة بٗ

 م٘ قُِسه.

 مكهىًصا له باإلًماِن  لظل٪
ً
: ٞةطا ٧ان الغظُل ز٣ت ٣ًى٫ُ ؤلاماُم الُؿب٩ِيُّ

ص  ّىِ
ُٗ ُ
 ٦خاباِجه ٖلى ٚحر ما ح

ُ
دمَل ٦الُمه وؤلٟاّ ًُ والاؾخ٣امِت، ٞال ًيبغي ؤن 

ِ الىاظُب به 
ًّ ًُ الٓ ُل الهالُر، وخؿ مىه وِمً ؤمشاِله، بل ًيبغي الخإٍو

 وبإمشاِله.
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ظا ُ٘ بال ٖلى  -لؤلؾ٠– َو  ال ج٣

ُ
ـُ الُُبت ٟ لَّ وظىُصٍ في ػماِهىا؛ بِط الىَّ

َ
٢

ِؼ٫َّ الٗالُم، ؤو  ًَ ُ٘ بال ٖلٰى الخبِِض، ٞما بن   ال ج٣
ُ
ـُ الخبِشت ٟ الُُِب، والىَّ

ـَ ُٞه، ولى  غِمُِه بما لِ ًُ ُٞه، ٍو ًُٗ 
ًّ

ال
ُ
ُٕ ٖىه ؤمُغ ؾىٍء، ختٰى جغٰي ٦ كا ٌُ

ٍع لىظَض 
ْ
ظ ُٖ  له ًٖ 

َ
ْذ، ٞلم  واًُم  بدض

َ
ُبص

َ
هللِا، ول٨ً الىىاًا ؾاءث، والُىاًا ز

!! ُ٘ ِجْض بال ما جَغٰي وما حؿم
َ
 ج

(١ 
ُ
ا، وألازظ

ً
٩ىُث في و٢ِذ اإلِاَدً زٞى ( ومً ؤ٦ثر ما ُيهمُؼ به الٗلماُء الؿُّ

ظا _وال  ، َو مِت بةقهاِع ٧لمِت الخ٤ِّ الُم ٖلٰى جغ٥ِ الٍٗؼ ُُ بالغزهِت في طل٪، ٞ

 ق٪_ ؤولٰى في 
ُ

اٝ
َ
س ًَ ٌغ 

َ
ًَّ الٗالَم َبك ٣خضٰي ِبِهم، ول٨ ًُ خ٤ِّ الٗلماِء الظًً 

َ٘ ٦ب ما م َُّ ص ٰى، ال ؾ
ْ
س ِ وي٠ِٗ البضِن. رِ وٍَ

ًّ
 الّؿِ

جاعي ال٣ىَم في ؤزىاِء مدىِت زل٤ِ  ٞهظا ًُ ٖليُّ بً اإلاضًنّيِ عخمه هللا 

ٍِ وؤها ال ؤ٢ىٰي  ى ِىَي ؤخمُض ٖلٰى الؿَّ
َ
ؿإ٫ ًٖ طل٪ ٣ُٞى٫: ٢ ُِ  .ال٣غآِن، ٞ

لىُمه هم ٣ُٞى٫ُ: ما في ٢لبي مما ٢لُذ وؤظبُذ بلٰى ش يٍء ، ول٨ني  ٍو ًُ بٗ

، ؤو هدى طل٪. ذُّ ِ
َ
ا واخًضا إلا

ً
َخَل، وحٗلُم يٟٗي ؤوي لى يغبُذ ؾَى

ْ
٢

ُ
ُذ ؤن ؤ ْٟ  ِز

هم ٖلٰى الٗلماِء في قإِن ؤزِظ ألاظغِة 2) ًِ ُب بٗ
َ
ٛ

َ
ا ق ًً ( ومً طل٪ ؤً

 ٖلى الخٗلُم، ؤو ألازِظ مً بِِذ اإلاا٫.

ْض ُٞه  ًوم ُٗ ٌَ ٖاِة والٗلماِء في ٖهِغها، الٗهغ الظي لم  ًخإمل خا٫َ الضُّ

بُِذ ما٫ٍ ًى٤ُٟ ٖلٰى َلبِت الٗلِم والٗلماِء، ًُُٞغُّ الٗالُم ؤن ًى٤َٟ و٢ًخا 

ُاله، هاَُ٪ ًٖ ٦ثرِة اإلاخُلباِث مً  ُث به ٖو ىَّ
َ
َخ٣ ًَ مٍغ ل٨ؿب ما  ُٖ  مً 

ً
ال ٍَى

ًَ لُالِب ٖلٍم ؤو ٖالٍم ٣ٞحٍر  ،لِب ال٨خِب والغخلِت في الضٖىِة ؤو الُ ٞمً ؤً

 ب٩ّلِ َظا؟!!



129 

 
 جأدب كبل أن جخعلم! 

ٗلُِم ؤو  وٗم،  ٖلٰى الخَّ
ً
الىعٕ ٣ًط ي ؤال ًمضَّ الٗالُم ًَضٍ ُٞإزظ ؤظغة

 الخهي٠ُِ وهدى طل٪، ول٨ً ما البضًُل ًا ٖباص هللِا؟! 

ًِ الٛالِء  َل  الٗلم للخ٨ؿِب في ػم
َ
لبت البضًُل ؤن هتر٥َ الٗلماَء َو

هُا  ؟!ٞخنهكهم الضُّ

اُؽ الُىَم  َل البضًُل ؤن ٌَِٗل َاالِء ٖلى نض٢اِث ؤَِل ؤلاخؿاِن، والىَّ

 ٖلى َلبِت الٗلِم الظًً ٖليهم 
َ
ىن ؤنَّ ِمً ؤوظِب الهض٢اث الى٣ٟت ال ٌٗٞغ

؟!  ًِ ً  الّضِ
َ
 خغاؾت

ٍب،  بهني  الغاًِت ًٖ ٢ٍغ
ُ
ًُّ ؤنهم خملت َ

ٓ ًُ  ٖلم هابٛحن، ٧ان 
َ
 َلبت

ُ
ؤٖٝغ

هُا ل٤ًُِ ط اِث الُِض، ٞةنَّ َالَب الٗلِم الُىَم ًجُض هَٟؿه جسُٟتهم الضُّ

ى قابٌّ ًدخاُط  ، َو
ً
ت مدخاًظا إلاا٫ ٦شحٍر، لحرخَل ؤو لِكتري ٦خًبا ؤو ؤقَغ

ا، و٢ض ال ًجُض  آزغَ للؼواِط في ػماِن الٟتِن َظا، ُٞدخاُط إلاا٫ٍ 
ً
لُجَض بًِخا وؤزاز

 ؾىٰي الٗمل الضئوِب 
ً
ُٗىه ٖلٰى ٧ّل طل٪، ٞال ًجُض ٞغنت ٌُ ، ٞخ٣لُّ مً 

ِم، زم اه٨بَّ ٖلٰى 
ْ
ل ِٗ ؾاٖاُث اإلاظا٦غِة ختى جغاٍ بَٗض ٞترٍة َهَجَغ صعوَؽ ال

 الضهُا، وال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل.

  و٧لىا
َ
َم ججُض مً ًلىُم َظا الٗالَم ؤو طا٥ الضاُٖت

ُ
 طل٪ ألامَغ، ز

ُ
ٌٗٝغ

ه في جهي٠ٍُ ؤو حٗلٍُم.
َ
ل
َ
 ٖلٰى ظهٍض َبظ

ً
 ماال

َ
ظ

َ
ز

َ
 بْن ؤ

َل هللُا بكُغ  ٢ا٫ َٗ َ
ٍم في اإلاىاِم، ٣ٞلُذ: ما ٞ ُْ َٗ ُ

ًُ ٖبِض الىاخِض: عؤًُذ ؤبا و ب

َغ ال٣اض ي في ؤمغي 
َ
ٓ

َ
 ٖلى الخضًض_ ٣ٞا٫: ه

ُ
ب٪؟! _ٌٗني ُٞما ٧ان ًإزظ

ا ٖني.
َ
ا٫ٍ ٟٞٗ َُ ِٖ  ٞىظضوي طا 

 ٖلى الخضًِض  ٢ا٫
ُ
َبَذ ؤهه ٧ان ًإزظ

َ
ؤلامام الظَبي عخمه هللا م٣ًٗبا: ز
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 ل٣ِٟغٍ.

ً
 قًِئا ٢لُال

ٍم ٣ًى٫: ًلىمىهني ٖلٰى ألازِظ وفي بُتي  ٢ا٫ ُْ َٗ ُ
ًُ زكغم: ؾمُٗذ ؤبا و اب

.
ٌ

٠ُ َغ هًٟؿا، وما في بُتي ٚع
َ

ك َٖ  
َ
 زالزت

هضُع ٖىه مً ؤٞٗا٫ٍ وؤ٢ىا٫ٍ جخماش ٰى 3) ًَ ا ما  ًً ٗخظُع للٗالِم ؤً ٌُ ( ومما 

 م٘ َبُٗخِه الظاجُت.

 
ً

ـُ ؤٞمشال ِٕ : ٢ض ٩ًىُن الٗالُم طا َبٍُٗت مدؿامدٍت، ُٞجال       َل البض

هم- َِ ِهغَّ في وظى
َ
ٟ

ْ
٨ ًَ ه ؤن  هم إلاا ُٞه مً الدؿامذ الؼاثِض،  -وخ٣ُّ

ُ
ول٨ً ًسالُ

٣ى٫ُ  ِٕ ناَع منهم، ٍو ًُٞٓ الجاَُل بداِله ؤن َظا الٗالَم بسلُِخه ؤَل البض

 التُّ 
ُ

ْصَخُب، وجخ٣اطٝ ًَ  بلٰى  َهُم،ل٪: اٖٝغ الغظَل بمً 
ُ
و٦م َمغَّ الٗلماُء والضٖاة

ُظُل ٌكهُض ببراءِجه، هللِا بمش غمٰى في ٣ُٖضِجه وصًِىِه، و٦الُم الغَّ ًُ ِل طل٪، ختٰى 

ُ٘ ُٞمً ال ًغاٖىن هللا في ٖلماِئهم وصٖاِتهم؟!   ول٨ً ما الهيُ

: "وُعِمَي بال٣ضِع، وما ٧ان -في ال٨الِم ٖلٰى ابً ؤبي طثٍب -الىا٢ضيُّ  ٢ا٫

ه  ُٗبُه، ول٨ىَّ هم َو
َ
ا، ل٣ض ٧ان ًخ٣ي ٢ىل َضِعًٍّ

َ
ـُ بلُه ٧لُّ ٢ ًما، ًجل  ٦ٍغ

ً
٧اَن عظال

ٛكاٍ ٞال ًُغُصٍ، وال ٣ًى٫ُ له قًِئا، وبن َمغَى ٖاصٍ، ٩ٞاهىا  ؤخٍض، َو

  .ًتهمىهه ًال٣ضِع لهظا وقبِهه"

ِهم،  ٢ا٫ َِ ِهغَّ في وظى
َ
ٟ

ْ
٨ ًَ ه ؤن  ؤلاماُم الظَبيُّ عخمه هللا م٣ًٗبا: ٧ان َخ٣ُّ

اِؽ. ً بالىَّ
َّ
ًَ الٓ  ولٗله ٧ان َخَؿ

ظِع به؟! ٞلماطا ال َظا  ؤلِـ ُٗ ًُ ٢بى٫ُ ال م٨  ًا ٖباص هللا، ٍو
ً

خانال

ِ مخىاًٞغا بحن الخل٤؟! اللهم بلُ٪ 
ًّ َ
ًُ الٓ ٩ىُن ُخؿ ظاُع، ٍو ـ ألٖا َخلمَّ

ُ
ج

كخ٩ٰى.
ُ
 اإلا
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 انزبؿؼخ0ُ انغجٌعُ إىل انؼهًبءِ انمبػضحُ

 ًانصُّضًعُ ػٍ عؤّيى سصٌص ب يف انفنتِ  
 

  ٞكإُن 
ُ
، والٗهمت ُٜ  والَؼ

ُ
٨ثَر الخلِ الٟتِن ؤن حكدبه ألامىُع ٞيها، ٍو

 -خا٦ًما ومد٩ىًما-للجماِٖت التي ًمشُل الٗلماُء عؤَؾها، ٞالىاظُب ٖلٰى الىاِؽ 

 بغؤي الٗلماِء والهضوُع ًٖ ٢ىِلِهم
ُ
  .ألازظ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  چ ٹ ٹ 

گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

 [83]اليؿاء:  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  

 

 في الغظٕى بلى ؤَل الٗلِم  ٟٞي
َ
َل هللُا الهضاًت َٗ الغزاِء والكضِة َظ

 الش٣اِث.

ِٗضيُّ عخمه هللا: "وفي َظا صلٌُل  ٣ًى٫ُ  ًُ هانٍغ الؿَّ ًِ ب الكُُش ٖبُض الغخم

 في ؤمٍغ ًيبغي ؤن ًى٧َل بلٰى مً َى 
ٌ

ل٣اٖضٍة مهمٍت، وهي ؤهه بطا َخَهَل بدض

خ٣ضَم بحن ؤًضيهم، ٞةهه ؤ٢غُب بلٰى  ًُ جَٗل بلٰى ؤَِله، وال  ؤَل لظل٪، وٍُ

ًَ الخُِة.  الهىاِب، وؤخغي للؿالمِت م
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ً
اُؽ مً الض٢اث٤ِ ما ًى٢ُٗهم في الخُِة ٣ٟ٦ِه اإلاهالِر  ٞٗاصة ال ٣ًٟه الىَّ

ُِت التي   بالؿُاؾِت الكٖغ
ً
الًبا ما ج٩ىُن الٟتُن مخٗل٣ت ، ٚو

ً
واإلاٟاؾِض مشال

ُت،  لِؿذ ٦ٛحِرَا مً ال٣ًاًا، بل ج٣ىُم ٖلٰى ألازِظ باإلا٣انِض الكٖغ

ظا مخٗظٌع لُلبِت الٗلم َو ُِل،واإلاىاػهِت بحن اإلاٟؿضِة واإلاهلخِت وب٢امِت الضل

ٌؼ، الخخُاظه لؿِٗت ٖلٍم وزبرٍة في  ُٕ مً ال٣ِٟه ٍٖؼ الهٛاِع؛ بط َظا الىى

هىِم الجؼثُِت. ِ٘ وجُب٤ُِ الىُّ  صعاؾِت الىا٢

 
ُ
م٘ الخًِغ صلٌُل ٖلى َظٍ ال٣اٖضِة اإلاٗخبرِة،  هبي هللا مىس ٰى  و٢هت

غَّ ال٨بحر باعج٩اِب الكّغ الهٛحِر،
ّ

ُ٘ الك  الًغعًٍ  ٣ٞض ٧اَن ًضٞ
َّ

٠
َ
ز

َ
غاعي ؤ ٍو

ؼ. ظا َمً ال٣ِٟه الٍٗؼ  وؤ٦بَر اإلاهلخخحِن، َو

ه  ولظل٪
ُ
ِٝ والىهي ًٖ اإلاى٨ِغ، و٢اٖضج  في باِب ألامِغ باإلاٗغو

ُ
٨ًثُر الخُإ

ا إلاى٨ٍغ ؤقضَّ مىه،  ًُ ، منها: ؤال ٩ًىَن الىهُي ًٖ مى٨ٍغ مًٟ ـٍ ُؾ
ُ
 ٖلى ؤ

ٌ
ت َُّ َمْبِي

اِؽ مً ًغاعي طل٪، ولظ ؼَّ في الىَّ َٖ ل٪ ٧ان اإلاغصُّ الكغعيُّ في الٟتِن ألَِل الٗلِم و

٣ِْض  َٗ اِؽ ألَِل الَخّلِ وال ُِت إلخضاِر ٞتٍن في الىَّ ًِ
ْٟ ، بل بن ال٣ًاًا اإلاُ

ً
زانت

، و٦م َمغَّ  ًٌ ا وِمَد ه ٞتٌن وبالًً
َ
لماُء؛ ٞالؼم َظا الؿبَُل، ٞضوه ُٗ م ال َو

 جل٪ الٛىاثَل. اإلاؿلمىن ببالًا لى َنَضُعوا ًٖ ٢ى٫ِ ؤَِل الٗلِم ألمىىا
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 انؼبشغح0ُ  انمبػضحُ

 نْؾ ؤدض إال ًرُكُهِّى فْو، فَزَثَجَّذْ 
 

ـَ بلٰى الؿالمِت منهم ؾبٌُل. بن ضع٥ُ، ولِ
ُ
 ال ج

ٌ
 عيا الىاِؽ ٚاًت

اِؽ ؾبٌُل،  ٣ًى٫ُ  ؤلاماُم الكاٞعيُّ عخمه هللا: لِـ بلٰى الؿالمِت مً الىَّ

 ٞاهٓغ الظي ُِٞه نالُخ٪ ٞالؼْمُه.

لَّ َمً بغػ في ؤلامامِت وَعصَّ ٖلى مً  ٢ا٫
َ
ؤلاماُم الظَبيُّ عخمه هللا: و٢

 باهللِ مً الهىٰي. 
ُ
ىِصي، وٗىط ُٖ  زالٟه بال 

  و٢ا٫
ُ
َبَذ بمامت

َ
ًِ الظي ٌؿلُم مً ؤلؿىِت الىاِؽ؟! ل٨ً بطا ز َم

َ
ا: ٞ ًً ؤً

ٍ ما ٢ُل ُٞه؛ وبهما ال٨الُم في الٗلماِء ًٟخ٣ُغ ب غَّ ًُ ه، لم ً
ُ
ًل لٰى وػٍن الغظِل ٞو

. ِٕ  بالٗض٫ِ والىع

ِهم-٢لبَذ جغاظَم الٗلماِء  وبطا ِٟ ِهم وزل ِٟ بذ ل٪ ب٣ُحٍن نض١ُ َظٍ  -ؾل
َ
ز

غمٰى في  ًُ ٩لم ُٞه وامُخدً: َظا ؤلاماُم البساعيُّ 
ُ
ال٣اٖضِة، ٞما ِمً ؤخٍض بال وج

 ً غمٰى باإلعظاء هاَُ٪ ٖمَّ ًُ ظا ؤلاماُم ؤبى خىُٟت  ىث"، َو مؿإلِت "اللٟٔ والهَّ

َضِع ؤو الدكُ٘. 
َ
 ُعمي بال٣
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ْىُج ٦شحرٌ  ٢ا٫ ًَ ٌِ  ؤلاماُم الُبساعي عخمه هللا: ولم  اؽ مً ٦الم بٗ مً الىَّ

، و٦الِم  ظ٦ُغ ًٖ ببغاََُم مً ٦الِمه في الكٗبّيِ ًُ الىاِؽ ٞيهم، وطل٪ هدُى ما 

الكٗبّيِ في ٨ٖغمت، و٦ظل٪ مً ٧ان بٗضَم، وجىاو٫ بًٗهم في الٗغِى 

اٍن   ؤخٍض بال ببَر
ُ
، ولم ًلخٟذ ؤَُل الٗلِم بلى طل٪، وال ؾ٣ُذ ٖضالت ـِ

ْٟ والىَّ

 وال٨الُم في َظا ٦شحٌر.زابٍذ وُحجٍت اَـ، 

 
ُ

الغقُُض خُيئٍظ الخشبُذ، وطلَ٪ بخمدُِو الخبِر والخد٤ِ٣ مً  ٞاإلاى٠٢

 نض٢ه ٢بَل بٞكاِثه وبطاِٖخه.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ 

 [6]الدجغاث:  چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
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 احلبصّخ ػشغح0  انمبػضح

 ىظه انمبػضحًّؤصِّمُ اثٍ انمْى عمحو اهلل 

 انظىجْخ ثكالوٍ َفْؾٍ؛ فشظه ىنْئًب يغّئًب. 
 

 عخمه هللا حٗالى:  ٢ىله

َمْذ،  مً
ُ
ٓ َٖ ه و

ُ
ا: ؤن مً ٦ثرث خؿىاج ًً ، والخ٨مِت ؤً ض الكٕغ ِٖ ٢ىا

ٰٟٗى  دخمُل لٛحِرٍ، وَُ ًُ دخمُل له ما ال  ًُ و٧ان له في ؤلاؾالِم جإزحٌر ْاٌَغ، ٞةهه 

ٜ ٢لخحِن لم 
َ
، واإلااُء بطا َبل

ٌ
 زَبض

َ
ٰٟٗى ًٖ ٚحِرٍ، ٞةنَّ اإلاٗهُت ٌُ ٖىه ما ال 

ِٝ اإلااِء ال٣لُ ، بسال
َ

َبض
َ
َبٍض.  ِل ًدخمِل الخ

َ
 ٞةهه ًدمُل ؤصوٰى ز

ًِ  زم ظا مىس ٰى ٧لُُم الغخم ؤل٣ى ألالىاَح التي ٞيها ٦الُم  ٣ًى٫ُ: َو

َم ٖحَن ملِ٪ اإلاىِث 
َ
ُ

َ
هللِا الظي ٦خبه له، ؤل٣اَا ٖلى ألاعِى ختٰى ج٨ؿغث، ول

 ؤلاؾغاِء في الىبي 
َ
ه لُلت اجب عبَّ ٍُ ٣ٟٞإَا، ٖو  بلخُِت َاعون وظغ

َ
ظ

َ
ز

َ
، وؤ

ى هب ه ٨ًغُمُه  ،يُّ هللاِ بلُِه، َو ٍِ قًِئا ٖىَض عّبه، وعبُّ ضِع
َ
و٧لُّ َظا لم ًى٣و مً ٢

ه، ٞةنَّ ألامغ الظي ٢ام به مىس ٰى، والٗضوَّ الظي بغػ له، والهبَر الظي  دبُّ وٍُ

، وألاطٰي الظي ؤوطًه في هللِا ؤمٌغ ال جازُغ ُٞه ؤمشا٫ َظٍ ألامىع، وال حٛحُر  نبٍر

ٌُ مجزلَخه،  ظا في وظهه، وال جسٟ مٗلىٌم ٖىض الىاِؽ مؿخ٣غٌّ في  ؤمغٌ َو
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ؿامذ بالؿِئِت والؿُئخحِن  ٌُ  مً الخؿىاِث ٞةهه 

ٌ
ُِٞغَم، وؤنَّ َمً له ؤلٝى

ا، ختٰى بهه لُسخلُج صاعي ٣ٖىبِخه ٖلى بؾاءِجه، وصاعي ق٨ِغٍ ٖلٰى  وهدَى

 بخؿاِهه، ُٞٛلُب صاعي الك٨ِغ لضاعي ال٣ٗىبِت، ٦ما ٢ُل: 

ُه بألِف شفيٍع  وإذا
ُ
 محاِطى

ْ
ٍب واِحٍد    جاءث

ْ
ه
َ
 الحبيُب أحٰى ِبر

 

 آزغ:  و٢ا٫

 
ْ
 هثيُر  فإن

َ
ِه الالِحي َطَسْزن

ُ
ِن الِفْعُل الِري طاَء واحًدا    فأفَعال

ُ
ى ًَ 

 

ؾبداهه وحٗالى ًىاػي ًىم ال٣ُامت بحن خؿىاِث الٗبِض وؾِئاِجه،  وهللا

َب ٧ان الخإزحُر له، ُُٟٞٗل بإَِل الخؿىاِث ال٨شحرِة الظًً آزغوا 
َ
ل
َ
ٞإيهما ٚ

هم ؤخُاًها مً الِٟٗى واإلاؿامِدت ما ال  ِٗ لبتهم صواعي َب ه ومغايُه ٚو مدابَّ

ه م٘ ٚحِرَم.
ُ
 ًٟٗل
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 انثبَْخَ ػشغح0َ انمبػضحُ

 ادظَعْ يٍ ػَنَّبدِ انؼهًبءِ  
 

ٌغ ٚحر مٗهىٍم، والؼلُل ؤمٌغ واعٌص وخانٌل _ال مدالت_ ل٩ّلِ  ٞالٗاِلُم 
َ

َبك

ب ؾِئاجه لخؿىاِجه _٦ما   ال جى٣و مً ٢ضِعٍ، بل جَى
ُ
ظٍ الؼلت ؤخٍض، َو

غِٕ 
َّ

ُن خ٨َم الك َبّحِ
ًُ َم_ ول٨ً َظا ال ٌٗني ؤلا٢غاَع بالخُِة ؤو اٖخماَصٍ، بل  ج٣ضَّ

ٗخظُع إلاً ؤزُإ ففي َظ  اظتهاِصٍ ٞهى مإظىٌع ٖلى ٧ّلِ خا٫ٍ. يٍ اإلاؿإلِت، وَُ

ه. ٢ا٫َ 
ُ
ْث ؾ٣ُاج ضَّ ُٖ  ًْ  الخ٨ماُء: الٟايُل َم

يبغي َراِتِهم، ٞالىاظُب ؾتُر  ٍو
َ
ث َٖ ٣ُلىا طِوي الهُئاِث  ًُ لُلبِت الٗلِم ؤن 

ضُم بقاِٖتها بحن الىاِؽ.  َظٍ الؼلِت ٖو

وي الهُئاِث  ٢ا٫
َ
ىا ط

ُ
ٖثراِتهم، بال الُخُضوص" )عواٍ ؤخمض : "ؤ٢ُل

 وصدخه ألالباوي(

ُه ")عواٍ ؤخمض وصدخه  و٢ا٫
َ
َرج

ْ
ا٫َ هللُا ٖث

َ
٢

َ
ًْ ؤ٢ا٫َ ُمْؿِلًما ؤ : "َم

 ألالباوي(

؛ ٣ٞض ٢ا٫  ومً ىصَر بطا َػ٫َّ ًُ ، خ٤ّ الٗاِلم ؤن 
ُ
هَُدت ًُ الىَّ ً : "الّضِ

هُدت... وألثمت ًُ الىَّ ً ، الّضِ
ُ
ِهَُدت ًُ الىَّ

ًِ امتهم".  الّضِ  اإلاؿلمحن ٖو
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 ًيبغي ؤن 

ٌ
ُت ومً ؤثمِت اإلاؿلمحن الٗلماُء، ولهظٍ اإلاىاصخِت يىابِ قٖغ

اِصُر به خإصَب الىَّ غاعٰى ٍو
ُ
 :اج

 
ً

اِصر ؤلانالَح: ؤوال  الىَّ
ُ

 : ؤن ٩ًىَن َضٝ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی    چ

 [88]َىص:  چجئ  حئ     

 ًُ دؿ ُُ صِر  ٞ ؿخٗحن باهللِ في بًها٫ِ َظا الىُّ دغُع هَِخه َو ال٣هَض ٍو

ه. ِٛ
ّ
َبل

ُ
 إلا

 

ا ًُ اِجه، ٞال ًجغُح الظواِث وال زاه ًِ ٢هِضٍ في جهٞغ : ؤن جبضَو ؤماعاُث ُخؿ

 ًٟتري ٖليها.

 

ا
ً
ه ًخماصٰي في الباَِل.زالش

ُ
جٗل  : ؤن ًخجىَب ما ًشحُر ٖىاَص اإلاىهىِح ٍو

 

ا ًٗ َمذ ٖلٰى عاب ّضِ
ُ
َصَر باإلقاعِة ٢

َ
ا في هصِخه، ولى ه ًٟ : ؤن ٩ًىَن لُُ

ِذ مً ألا٢ىا٫ِ،  ضمذ ٖلٰى الهٍغ
ُ
ي بالٛغِى ٢ ِٟ

َ
 ج

ُ
الٗباعِة، ولى ٧اهذ ال٨ىاًت

 ًىصُر ٣ُٞى٫: "ما َبا٫ُ ؤ٢َىاٍم"؟! ل٣ض ٧ان الىبي 
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ِّ اإلادخملِت، وال ًخهَُض ألازُاَء بلىاػ زامًؿا ِم : ؤن ًبخَٗض ًٖ ألالٟا

هم  ل٣ي بالتُّ ًُ خ٣ي هللا في ؤٖغاِى اإلاؿلمحن، ٞال  ألا٢ىا٫ِ، وال ًخعجَل الُخ٨َم، ٍو

ا ِمً خمِل  جْض ُبضَّ ًَ َع لُه ٧لُّ طل٪ ولم 
َّ
، بل بطا حٗظ ٍ٘ صوَن مؿّىِٙ ؤو صلُل ٢اَ

.
ُ
 خُيئٍظ، ال الًُٟدت

ُ
 َظٍ الؼِلت ٖلٰى ؤّيِ مدمٍل ٧اهذ الىهُدت

 

ؤو عمي الُتهم ٖلٰى طاِث الصخِو، بل  : ؤن ًبخَٗض ًٖ الدكهحرِ ؾاصًؾا

ُِت. هاعٰي ظهِضٍ ببُا٫ الغؤي الٟاِؾض باألصلِت الكٖغ
ُ
 ٩ًىُن ٢

 

ا ًٗ  م٘ ؾاب
ُ
اِؽ خحَن ججُب اإلاىاظهت سٟي ًٖ ؤٖحن الىَّ : ؤن ًخدغٰي الخَّ

ناخِب الؼلِت، ولى هٟٗذ الغؾاثُل ٧اهذ ؤوظَه، ولى طََب بلُه ختٰى ال ًغاَما 

ٍُ ؤخٌض ٧ان ؤًَٞل، وال  َٕ يغع ، وقا
َ
 بظل٪ بال بطا َوَظَب بُاُن الخُإ

ُ
دضر ًُ

صِر، ٞ َ٘ في الىَّ  الُىؾ
َ
ٍى  دُيئٍظ بحن الىاِؽ، واؾخٟٙغ ن الخ٤ُّ صون حٗغُّ َبحَّ ًُ

 للّغِظا٫ِ وال الدكهحِر بهم. 
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 انثبنثخَ ػشغَح0َ  انمبػضحُ

 كالوُ األلغاٌِ ُّطٌٍْ ًال ُّغ0ًٍَ 
 

ًُ ٖباٍؽ  ٢ا٫ غ َظٍ ال٣اٖضة: اؾخمٗىا ٖلَم الٗلماِء، وال  اب في ج٣ٍغ

. ٌٍ هم ٖلى بٗ ًَ ٢ىا بٗ  جهّضِ

اِء في ٧ّلِ ش يٍء  و٢ا٫  ب٣ى٫ِ الٗلماِء وال٣ُغَّ
ُ
مالُ٪ بً صًىاع عخمه هللا: ًازظ

. ٌٍ هم في بٗ ًِ  بال ٢ى٫ بٗ

  ٣ًى٫ُ 
ُ

٠
َ
ل ٢ض َؾَب٤َ مً  -عيىان هللا ٖليهم-ؤلاماُم ابً ٖبِض البر: الؿَّ

ٌٍ ٦الٌم ٦شحٌر في خا٫ِ الًِٛب، ومىه ما َخَمَل ٖلُه الخؿُض  هم في بٗ ًِ بٗ

ِل مما  ًُ صًىاع وؤبى خاػٍم، ومىه ٖلٰى ظهِت الخإٍو ٦ما ٢ا٫ ابً ٖباٍؽ ومالُ٪ ب

ٌٍ  و٢ضال ًلؼُم ال٣ى٫ ُٞه ما ٢اله ال٣اثُل ُٞه،  هم ٖلٰى بٗ ًُ َخَمَل بٗ

 واظتهاًصا، ال 
ً

ال  جإٍو
َ

اٍن وال حجٍت الؿ٠ُ ًلؼُم ج٣لُُضَم في ش يٍء مىه صون بَغ

 جىظُبه.

ً ؤهه بهىٰي  ٣ًى٫ُ  ؤلاماُم الظَبيُّ عخمه هللا: ٦الُم ألا٢غان بطا جبَر

غوٰي. ًُ ُىٰي وال  ًُ لخُٟذ بلُه، بل  ًُ هبٍُت ال   ٖو
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ما  و٢ا٫ َُّ  به، ال ؾ
ُ
ٗبإ ٌُ ٌٍ ال  هم في بٗ ًِ عخمه هللا: و٦الُم ألا٢غاِن بٗ

َهَمُه  َٖ بطا الح ل٪ ؤهه لٗضاوٍة ؤو إلاظٍَب ؤو لخؿٍض، وما ًىجى مىه بال َمً 

هاِع َؾِلَم ؤَلُه مً طل٪ ؾىي ألاهبُاِء  هللُا، وما ٖلمُذ ؤنَّ ٖهًغا مً ألٖا

ـَ والهض٣ًحن، ولى قئُذ لؿغصُث مً طل٪ ٦غاع  َ. 

وَي٘ ؤثمت الجغح والخٗضًل ؤماعاٍث ٌؿدكُٗغ منها َعصُّ زبِر اإلاخ٩لِم في  و٢ض

ىِه؛ ٞمً طل٪:   ٢ٍغ

(١ :  ( اإلاىاٞؿت في البلِض ؤو الخسهو الٗلمّيِ

  ٣ٞض
ُ
ا عخمه هللا ال ًإزظ

ً
ًُ ؤبي طثب في مالٍ٪؛ ألهه بلُٛه ؤنَّ مال٩ ج٩لم اب

 اب
ُ
ٗاِن بالخُاِع" ٞاقخضث م٣الت ِ

ُّ ً ؤبي طثب عخمه هللا في ؤلاماِم بدضًِض "الَب

، ول٨نهما ٧اها 
ً
٫ الٗلماُء ٖلى طل٪، ٞب٣ُذ بمامُتهما مٗخبرة مالٍ٪، ولم ٌّٗىِ

 بحن ألا٢غاِن في البلِض الىاخِض. ٩ًىُن ٖالمي اإلاضًىِت، ٞدضر بُنهما ما 

َم 
َّ
م الشىعيُّ عخمه هللا  وج٩ل

َّ
، وج٩ل

َ
ًُ اإلاؿِب عخمه هللا في ٨ٖغمت ؾُُٗض ب

ٗىىا ؤخُاًها في في ؤلاما ىٰي الٗلماُء َظٍ اإلا٣االِث، َو ، َو
َ
ِم ؤبي خىُٟت

َها بإن َظا قإُن اإلاٗانغِة واإلاىاٞغِة وهدِىَما ٞلم  ًَ ُهىا بٗ صخِتها، ووظَّ

َغَى  بسخا١َ ٣ًبلىا ٢ى٫َ ؤلاماِم مالٍ٪ في مدمِض بً  َٖ ناخِب اإلاٛاػي؛ إلاا 

 لهما مً اإلاسالِٟت.

٣بُل ظغُح اإلاٗانِغ ٖلٰى اإلاٗانِغ، ؤي:  الٗلماُء بالجغِح والخٗضًل: ٢ا٫ ًُ ال 

 جٟط ي ٚالًبا بلٰى اإلاىاٞغِة.
َ
 بطا ٧ان بال حجٍت؛ ألن اإلاٗانغة

ب٩يُّ في َب٣اِث الكاُِٞٗت: ًيبغي ل٪ _ؤيها اإلاؿترقض_ ؤن  ٢ا٫َ  الخاُط الؿُّ

 ، ٌٍ هم في بٗ ًِ حؿل٪ ؾبَُل ألاصِب م٘ ألاثمت اإلاايحن، وؤال جىَٓغ بلى ٦الم بٗ
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٪،  بال بطا

َ
ِ ٞضوه

ًّ ِل وجدؿحن الٓ اٍن واضٍر، زم بن ٢ضعث ٖلٰى الخإٍو ؤحى ببَر

ا ظغي بُنهم، ٞةه ْل بما  ٪وبال ٞايغب نًٟدا ٖمَّ ِٛ ل٤ْ لهظا، ٞاقخ
ْ
س

ُ
لم ج

 ختى ًسىَى 
ً

ْٕ ٖىَ٪ ما ال ٌٗىُ٪، وال ًؼا٫ُ َالُب الٗلِم هبُال ٗىَُ٪، وص ٌَ

 ُٞما ظغي بحن اإلاايحن.

َغ بٌٗ ٦الم ألا  وبٗض
َ
٦

َ
ٌٍ ٢ا٫ عخمه هللا: ٞةهَ٪ بطا ؤن ط ثمِت في بٗ

 ؤٖالٌم، وأل٢ىاِلهم مدامُل، 
ٌ
ُذ ٖلَُ٪ الهال٥َ؛ ٞال٣ىُم ؤثمت ْٟ اقخٛلَذ بظل٪ ِز

ا َظَغٰي  ما لم هٟهم بًٗها، ٞلِـ لىا بال الترض ي ٖنهم والؿ٩ىُث ٖمَّ وعبَّ

ُٟٗل ُٞماٰ  ظغي بحن الصخابِت  ًُ  .بُنهم، ٦ما 

 

ا:  ومً ًً  الٗالماث ؤً

ِٝ ألانى٫ِ ( 2)  آلاعاِء هًٓغا الزخال
َ

: ٞةن ازخالٝ الازخالٝ اإلاظَبيُّ

ُش قاٌَض ٖلٰى طل٪، وَمً ال  ٌٍ للخهىماِث والٗضاواِث، والخاٍع
ْٟ ِ٘ ُم واإلاىاب

ًَ َاالِء في  َٗ َ
" في ألامِت مً بلُاٍث؟! ُٞ ُه "الخٗهُب اإلاظَبيُّ َٗ ًضعي ما َنَى

ِبلىا ٧لَّ ي٠ٍُٗ ؤو مىيىٍٕ ل
َ
ِ٘ ول٣لِت الٗلِم، ٞإعِْح  ىظىِص ؤولئَ٪، و٢ الضاٞ

هم. 
َ
 مىاػل

َ
 هٟؿ٪، وؤهِؼ٫ ألاثمت

 

ا:  ومنها ًً  ؤً

، والٗلماُء َبكٌغ 3) ّغِ
َ

(الًٛب الكضًُض: ٞةنَّ الًَٛب مال٥ُ ٧ل ق

غيىن:   ًٌٛبىن ٍو

ْحُن  َٖ ا َو َؿاوٍَ
َ
بِضي اإلا

ُ
ِِ ج

ْ
ْحَن السخ َٖ  ًَّ     ول٨ِ

ٌ
ٍب ٧ِلُلت ُْ ّلِ ٖ

ُ
٧ ًْ َٖ  الّغَِيا 
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 : ومنها

 الىمُمِت 4)
ُ
 الؿىِء وخملت

ُ
: و٢ض جُٟٗل ٢الت ًِ ( وظىُص اإلاسانماِث وؤلاَخ

 مً الُٛبِت والىمُمِت 
َ
غي وجضعي، ٞيؿإ٫ُ هللا الٗاُٞت

َ
بإَِل الٗلِم ما ٢ض ج

 والؿٗاًِت بالؿىِء بحن اإلاؿلمحَن، وهللا اإلاؿخٗان.

 

 املخفلُه:  أيها

ـَ ٖىَ٪ نىًعا  وما ُِم ًَ َم لَ٪ مً زهىنُاِث الٗلماِء ال ًيبغي ؤن  ج٣ضَّ

، م٘ ما ٢ض  ٌٍ ًَ ٧اهىا ًشني بًُٗهم ٖلى بٗ  ألَِل الٗلِم ألاظالِء، الظً
ً
مكغ٢ت

٩ًىُن ٖغَى لُهم مً زهىماٍث وازخالٞاٍث، واهٓغ لشىاِء ألاثمِت ألاعبٗت 

غٰي ٧لَّ ال٣ٟه ًَ ، ٞهظا الكاٞعيُّ  ٌٍ  ٖلٰى ٣ِٞه ؤبي  اِء بًٗهم في بٗ
ً

ُٖاال

غي مشَل  ًَ ظا ؤخمُض عخمه هللا ال   بلى ؤلاماِم، َو
َ

ؿخمضُّ الخضًض ، َو
َ
خىُٟت

غٰي ؤنَّ مً ٞاجه ٖلُم َظا الغظِل لِخ٣ُُه  ٣ِهه، وٍَ الكاٞعّيِ في صعاًت الخضًِض ٞو

ها بن ٖغَيْذ. ِٗ  في مىي
َ
َىا الؿاب٣ت

َ
ا، ًٞ٘ ٢اٖضج مَّ َظغًّ

ُ
ل ََ  زؿغاٌن قضًٌض، و
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 انغاثؼخَ ػشغح0َ  انمبػضح

 انؼَضْلُ ًاإلَصبفُ شغغٌ الػوٌ نهذُكىِ ػهَ ؤىم انؼهىِ ًاالجزيبصِ 
 

ؤنَّ ٧لَّ مجتهٍض مإظىٌع ٚحر مإػوٍع، م٘ ؤنَّ الخ٤َّ واخٌض، ٞمً  ٞاألنُل 

َي ٖلُِه ٞلُه ؤظٌغ. ِٟ
َ
 ؤنابه ٞلُه ؤظغاِن، ومً ز

َم الخا٦ُِم ٞاظتهَض ٞإناَب؛ ٞلهُ  ٢ا٫
َ
ؤظغاِن، وبطا اظتهَض  : "بطا َخ٨

ْظٌغ"
َ
 .ٞإزُإ؛ ٞلُه ؤ

 ( 7352ؤزغظه البساعي في صخُده البساعي بغ٢م:)                     

ُ٘  والازخالٝ ِٕ ًسً الُب الٟغو ًُ ججاوُػٍ، ٚو ؤمٌغ م٣ضوٌع ال ًم٨

َ٘ مً ٢بلَىا، صوَن  ىا ُٞه ما َوِؾ ُٗ ؿ  ُٞه، َو
ُ

 الازخالٝ
َ
ظا مما ؾاٙ للٓىىِن، َو

ٍ٘ ؤو جٟ ُه، جبضٌ
ُ
ُ٘ ألامِت ٖلى ٢ى٫ٍ واخٍض مخٗظٌع خضوز ؿ٤ٍُ ؤو ج٨ٟحٍر؛ بط ظم

اُؽ بما في اإلاىَِة، و٢ا٫ للخلُِٟت  ولظل٪ ؤبٰى ؤلاماُم مالٌ٪ ؤن ًازظ الىَّ

ىا  ُٗ ُل، وؾِم اإلاىهىع: "ال جٟٗل َظا؛ ٞةنَّ الىاَؽ ٢ض ؾب٣ذ بليهم ؤ٢اٍو

 ٧لُّ ٢ىٍم منهم بما ؾب٤َ بليهم،
َ
 وعواًاٍث، وؤزظ

َ
ىا به وصاهىا به  ؤخاصًض

ُ
مل ٖو

اَؽ  ِٕ الىَّ ا اٖخ٣ضٍو قضًٌض، ٞض َم ٖمَّ م، وبنَّ َعصَّ حَر مً ازخالٝ الىاؽ ٚو

م ٖلُه" َُ  وما 
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ُ٘ ٖلى  ٞةطا ِٝ ألاٞهاِم، ٞال ًجىُػ الدكيُ ا الزخال
ً
٧ان الاظتهاُص ؾاجٛ

 ظمهىع الٗلماِء، ؤو ما اؾخ٣غَّ ٖلُه 
َ

ٍُ وبن زال٠ اإلاجتهِض بما آ٫ بلُِه اظتهاُص

َبَذ ُخغمُخه بجهِل صلُِل الخغمت لم ٣ًضح ال
َ
غؤي في بلٍض ما، ولى اؾخدلَّ ما ز

ه
ُ
غصُّ به قهاَصج

ُ
ُُض الظي جىوُّ ٖلُِه  ،طل٪ في ٖلِمِه وال ج وال ًلخ٣ُه الٖى

٫ٌ مٗظوٌع.  الىهىُم، بل ٣ًا٫ُ: مخإّوِ

 ُٖٓمت ال٣ضِع  و٢ض
ً
َض قُُش ؤلاؾالِم ابً جُمُت عخمه هللا عؾالت

َ
٣ َٖ

الِم" لبُان ؤٖظاِع الٗلماِء وؤؾباِب ؾماَا "ع  ُ٘ اإلاالِم ًٖ ألاثمِت ألٖا ٞ

ِهم.  ِٞ  ازخال

 طل٪:  ٞمً

ُه مً ١)
َ
( ٖضُم زبىِث الىّوِ ٖىَض ؤلامام، بما بإهُه لم ًهلُه، ؤو وَنل

ٍُ ما َى ؤوز٤ُ مىه ٞتر٦ُه لؤلوز٤ِ. ، ؤو ٧ان ٖىض ٍُ ٤ٍ ي٠ٍُٗ ٞغص  ٍَغ

 الغ 2)
َ

ِهَم منها زالٝ
َ
اجِر، ٞلم ٌٗخ٣ض بعاصة جل٪ اإلاؿإلِت ( ؤن ٩ًىَن ٢ض ٞ

و الخخماِلِه.   بظلَ٪ الىَّ

 ( ؤن ٌٗخ٣َِض ؤنَّ الىوَّ ميؿىٌر.3)

لى الجملِت ٩ّٞل ؤَِل مظٍَب مخ٣ٟىَن ٖلى وظىِب ألازِظ ًٖ ال٨خاِب  ٖو

خباعاِث.  ِٝ الٖا  آلاعاُء الزخال
ُ

 والؿىت الصخُدِت، ول٨ً جسخل٠

، ل٨ً  زمَّ  ِٝ الخىىِٕ ، مً باب ازخال ٌٌ بنَّ الازخالٝ بًُٗه لٟٓيٌّ مد

.
ٌ
 طل٪ ٦شحرة

ُ
 ٢ُهَغ ٞهُم َالِب الٗلم ًٖ طل٪، وؤمشلت
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 ؤيها اإلاخ٣ُٟه:  ُٞـا

ب ٖلُه بطا اظتهض بما لم ٌؿخ٣غَّ ؤَل الٗلِم  اٖٝغ ِ
ّ
خ٤َّ الٗاِلم، ٞال حكٛ

ِٝ والٗض٫ِ في الخ٨م ٖلٰى ؤَ ل الاظتهاص والٗلِم، ٖلُه، بل ٖلَُ٪ باإلهها

مٗخظًعا له بن ؤزُإ، ملخمًؿا لالخخماالِث التي ؤًٞذ به لهظا الغؤي، وبن 

ؼِّ  ، ٖو ٍُ ْغ ِ
ّ
ُه وو٢ ًَ ه ٞضٕ ٖىَ٪ عؤ

ُ
ٍُ جبحن ل٪ زالٞ  وؤهِؼلُه مجزلُخه.  ْع

ل زحًرا ؤو  وصٕ
ُ
، بل ٢ ِٝ ا٫ِ، ٣ٞض ٖلمَذ قإَن الازخال ٖىَ٪ اٖتراَى الُجهَّ

ِلم اتهم عؤً٪، واهٓغ بلٰى خ٣ُ٣ِت ؤمِغ٥َ، ٞبىٟؿَ٪ انمذ، و٢بَل ؤن جتِهم الٗا

اوكٛل، صوَن الخُاو٫ ٖلٰى الٗلماِء؛ ٞةنهم ؤٖلُم بمأالِث ألامىع وم٣انِض 

 
ُ
ٗت، و٢ض ٌٗغُى لهم مً الىٓغ ما ال جبل ه،الكَغ

ُ
ٞخضبغ ٢هت هبي هللا مىس ى  ٛ

ضم اإلاباصعِة بلٰى ؤلاه٩اِع ؤولٰى باإلاغِء  م ؤن الهبر ٖو
َ
، واٖٝغ مً والخهغ؛ لخٗل

ها في ٚحِر  ٢هت ُنلِر الُخضًبُت ٠ُ٦ ٧اهذ ؾبَب الٟخذ وبن بضا في الٓاَِغ ؤنَّ

 نالِر اإلاامىحن.

َ٘ ؤ٦ثَر مً ؤن ٣ًى٫َ. ُٞالُب   الٗلِم ٖلُه ؤن ًدغَم ٖلٰى ؤن ٌؿخم

ًُ  ٢ا٫ َ٘  الخؿ ًْ ٖلٰى ؤن حؿم ُ
، بطا ظالؿَذ الٗلماَء ٨ٞ البِىِه: ًا بنيَّ

ًَ ؤخغم مىَ٪ ٖلٰى ؤن ج٣ى  ُم خؿ
َّ
ِٕ ٦ما جخٗل ًَ الاؾخما م ُخْؿ

َّ
٫َ، وحٗل

 الهمِذ.
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 اخلبيـخَ ػشغح0َ انمبػضحُ

 ثِكْ يف ؤىم انؼهىِ، فئََّيى ؤئًَِّخُ اذلُضٍَ ًيصبثْخُ انضُّجَ  
 

٪ ِبْن جِش٤ بالٗالِم  ٞٗلىٰ  ب _ؤيها اإلاخ٣ُٟه_ ٞةهَّ ٍِ ال٣اٖضِة جإصَّ مضاِع َظ

ًُ مٗاملَخه، وحِٗغٝ ٢ضَعٍ، وحؿخِجْر بٗلِمِه في ْلماِث اللُل الضامؿِت.  جدؿ

ي بهم صوَن  وفي ِ
ُب في الخإس ّ سلى ًٖ ٢ضواٍث، مً _ًا جغي_ جٚغ ًَ ػماٍن 

 ؤَِل الٗلِم؟! 

 ؤيها اإلاخ٣ُٟه.  ُٞا

ُهم لً ًمخىٗىا  َي٘ ز٣َخ٪ في ؤَِل الٗلِم ألامىاِء ٖلى قغِٕ هللا، واِٖغٝ ؤنَّ

ّغٍ ؤَٖٓم.
َ

 مً و٢ىِٕ ق
ً
 ًٖ ِٞٗل زحٍر بال عظاَء زحٍر ؤَٖٓم، ؤو زكُت

م صون خُصُاٍث، ال  و٦شحرٌ  َُ مً ألامىِع ٢ض ٨ًخمها الٗلماُء، وجهُضُع ٞخىا

م، ولِ
َ
ـ َظا مً ٦خماِن ؾُما بطا ٧ان في الخدضًِض خهى٫ُ مٟؿضٍة ؤٖٓ

ٍُت.  خباعاٍث قٖغ  الٗلِم اإلاىهّيِ ٖىُه، بل اٖل

ؤن امخىإ ؤَل الٗلم ًٖ ؤلازباِع ال ًدهُل بال مً باِب صعِء  ٞاٖلم

 اإلاٟؿضِة وجد٤ُِ٣ اإلاهلخِت. 
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ما  ومً  ؤنهم ؤصعٰي بمهلخخَ٪ مً هِٟؿَ٪، ٞلغبَّ

َ
ز٣خَ٪ بهم ؤن حٗٝغ

ُ٪ ب٨خاٍب، ؤو بٗلٍم، ؤو 
ُ
  ٌكحُر ٖلَُ٪ قُس

َّ
 مٗ٪ بهٛاِع اإلاؿاثِل ٞدؿخس٠

ُ
ًبضؤ

ا. ًٗ  ٖنهم، ٞلً حَٗضم هٟ
ْ
ظ

ُ
 بها، والٗلُم ال بضَّ لُه مً اإلاغخلُِت، ٞس

ي الىاَؽ بهٛاِع  ٢ا٫ ٖبض هللا بً ٖباؽ عخمه هللا: الغباويُّ الظي ًغّبِ

. ٍِ  الٗلِم ٢بل ٦باِع

 مٗل٣ًا: "واإلاغاُص بهٛاِع الٗلِم ما وضَر مً مؿاثِلِه، ٢ا٫
ُ
ٍِ  الخاٞٔ وب٨باِع

ه ٢بل ؤنىِله، ؤو  َٖ ما ص١َّ منها. و٢ُل: ٌٗلُمُهم ظؼثُاِجِه ٢بل ٧لُاِجه، ؤو ٞغو

" ٍِ  م٣ضماِجه ٢بل م٣اِنِض
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 احملبطّغ 
 

عي الٗلم إلاا لم حٗلمه، ؤو بج٣ان ما  • بًا٥ وخلم ال٣ُٓت، ومىه بإن جضَّ

َذ ٞهى حجاب ٦ش٠ُ ًٖ الٗلم.
ْ
ل َٗ

َ
 لم جخ٣ً، ٞةن ٞ

 ؤؾٕغ ما ًٟتر ؤلاوؿان! ٞما

ً بإهه ٖالم مُل٘، ٞخجضٍ بطا ؾئل  ؤخُاًها غي الخايٍغ ًُ بٌٗ الىاؽ 

.
ً

 ٌؿ٨ذ ٢لُال

٘ عؤؾه، ٣ُٞى٫: َظٍ  ٌٗني ُل٘ ٖلى ألاؾغاع، زم ًٞغ ٦إهه ًخإمل، ٍو

مؿإلت ٞيها ٢ىالن للٗلماء، ٞةما ؤن ًجُب ب٣ى٫ مً ٖىضٍ!! وبال ٣ًى٫: 

ا،  ًُ ا، مٟخ
ً
جدخاط بلى مغاظٗت، ٞاإلاهم ؤه٪ ال جضعي الٗلم، وجىهب هٟؿ٪ ٖاإلا

 وؤهذ ال ٖلم ٖىض٥؛ ألن َظا مً الؿٟه بال٣ٗل، والًال٫ في الضًً.

 

 ادظع ؤٌ ركٌٌ "ؤثب شرب"0  •

٢ُل: "الٗلم زالزت ؤقباع، مً صزل في الكبر ألاو٫ ج٨بر، ومً  ٣ٞض

م" 
َ
ل ْٗ ٌَ  صزل في الكبر الشاوي جىاي٘، ومً صزل في الكبر الشالض ٖلم ؤهه ما 

 ًخ٨بر: ألهه ما ٖٝغ هٟؿه وخ٣ُ٣خه. ٞاألو٫ 
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ا.الشاوي

ً
ى ًغي هٟؿه ٖاإلا  : جىاي٘ ل٨ىه مخىاي٘ َو

ى : ًغ الشالض ، ال ٌٗلم، وبالًغوعة لً ًخ٨بر َو ي ؤهه ظاَل ال ٌٗٝغ

 ظاَل.

ا. اظؼم في  •
ً
ا خ٣ًا، ٞاٖخبر هٟؿ٪ ٖاإلا

ً
ٞةطا ٞخذ هللا ٖلُ٪ و٦ىذ ٖاإلا

ذ الاخخما٫، وبال ما ؤٞضث الىاؽ، ؤما  اإلاؿإلت ال ججٗل ؤلاوؿان الؿاثل ٍَغ

ٟؿه مً هاخُت ؤلاوؿان الظي لِـ ٖىضٍ ٖلم مخم٨ً، ٞهظا ًيبغي ؤن ًغي ه

 ٚحر ٖالم.

 ادظع انزصضع لجم انزإىم •
آٞت في الٗلم والٗمل، و٢ض ٢ُل: "مً جهضع ٢بل ؤواهه، ٣ٞض  ٞهى 

 جهضٰي لهىاهه"

 جهضع ٢بل ؤن ًخإَل ٞهظا صلُل ٖلى ؤمىع ٖضة منها:  ٞةن

الم؛ ألهه  ؤلاعجاب بالىٟـ خُض جهضع، ٞهى ًغي هٟؿه ؤهه ٖلم ألٖا

 جهضع.

 يٍ ًىى يٍ ؿجمك يٌلفك
ِ مىه، ول٨ً اٞغح به  بطا

ّ
م لٗالم؛ ٞال جٟغح به للخِ ْغث بَى ِٟ

َ
ْ

لخصخُذ اإلاؿإلت ٣ِٞ، ٞةن اإلاىه٠ ٩ًاص ًدؼم بإهه ما مً بمام وله 

ً منهم. ام، ال ؾُما اإلا٨ثًر  ؤٚالٍ وؤَو

بَّ ُػ٧اًما،  وما ُِ
ًُ ض ؤن  ٟغح به للخى٣و، بال مخٗالم "ًٍغ ب بهظا، ٍو ِ

ّ
ٌكٛ
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 ُٞدضر به ُظظاًما".

ًله، ًيبِّ  وٗم؛ ِمغ في بدغ ٖلمه ٞو
ُ
م و٢٘ إلمام، ٚو ه ٖلى زُإ ؤو َو

 ٖلُه ُٞٛتر به مً َى مشله.
َّ
هَج ٖلُه بالخى٣و مىه والَخِ  ل٨ً ال ًشحر الغَّ

 

 صفغ انشجيبد•
به  ال 

ُّ
ِغُص ٖليها، ٞاظخيب بزاعة الك ًَ ججٗل ٢لب٪ ٧اإلؾٟىجت؛ جدكغب ما 

اٞت وال٣لىب يُٟٗت، وؤ٦ثر مً 
َّ
وبًغاَصَا ٖلى هٟؿ٪ ؤو ٚحر٥ ٞالكبه زُ

هم.
َّ
 الخُب _ اإلابخضٖت_ َٞخَى٢

ُ
الت  ًل٣يها َخمَّ

ونُت قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت لخلمُظٍ ابً ال٣ُم عخمهما هللا  ٞهظٍ

 حٗالى.

 هذٍ ادظع ان•
ْخب، ٞةن ٖضم اللخً ظاللت، ونٟاء  ابخٗض

َ
ًٖ اللخً في اللٟٔ وال٨

 طو١، وو٢ٝى ٖلى مالح اإلاٗاوي لؿالمت اإلاباوي.

ض في اإلاغوءة". ٖمغ  ًٞٗ  ؤهه ٢ا٫: "حٗلمىا الٗغبُت؛ ٞةنها جٍؼ
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 اإلجيبض انفكغُ •

 َظا بةزغاط ال٨ٟغة ٢بل هًىظها. اخظع 

 جخعجل خُىما ًدبحن ل٪ الص يء جسغظه. ٞال 

 

 اإلؿغائْهْبد اجلضّضح0 •
ؤلاؾغاثُلُاث الجضًضة في هٟشاث اإلاؿدكغ٢حن مً يهىص وههاعي  اخظع 

وملخضًً، ٞهى ؤقض ه٩اًت، وؤٖٓم زًُغا مً ؤلاؾغاثُلُاث ال٣ضًمت، ٞةن 

غ الٗلماء ال٣ى٫ ٞيها، ؤ
ْ

ك
َ
ا  ببُان الىبي اإلاى٠٢ منها وو ما َظٍ ٢ض وضر ؤمَغ

تالجضًضة اإلادؿّغِبت بلى ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في ؤ٣ٖاب الشىعة الخ واجها٫  ًاٍع

 ،٤ٌ ِ
ّ
ٌٌ وبالٌء مخضٞ ّضِ ؤلاؾالمي، ٞهي قغٌّ َمْد

َ
م بًٗه ببٌٗ و٦بذ اإلا

َ
الٗال

، وزٌٟ الجىاح لها آزغون، ٞاخظع 
ٌ
ٌَ اإلاؿلمحن ٖنها ِؾَىت و٢ض ؤزظث بٗ

ا.  ؤن ج٣٘ ٞيها، وقٰى هللا اإلاؿلمحن قَغ
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 ىظه احلهْخ  ٌَالط
 مً "خلُت َالب  ًا

ً
ال

ُ
ؤخي! و٢اها هللا وبًا٥ الٗثراث_ بن ٦ىذ ٢غؤث ُمش

ا مً هىا٢ًها، ٞاٖلم ؤن مً ؤٖٓم زىاعمها  ًً لمذ بٗ الٗلم" وآصابه، ٖو

٣ِْضَا:  ِٖ ٟؿضة لىٓام 
ُ
 اإلا

(١. ّغِ  ( بٞكاُء الّؿِ

(2.ً  ( وه٣ل ال٨الم مً ٢ىم بلى آزٍغ

َؿاهت.3) ِ
ّ
ل٠ والل  ( والهَّ

ؼاح.4)
ُ
 ( و٦ثرة اإلا

 ( والضزى٫ في خضًض بحن ازىحن.5)

 ( والخ٣ض.6)

 ( والخؿض.7)

 ( وؾىء الًٓ.8)

 ( ومجالؿت اإلابخضٖت.9)

 ( وه٣ل الخُٰى بلٰى اإلاداعم.١1)

ِهْغ زُا٥ ًٖ ظمُ٘ اإلادغماث  ٞاخظع 
ْ
َظٍ آلازاَم وؤزىاِتَها، وا٢

اب، مٛخاب، واإلاداعم، ٞةن ٞٗلذ؛ وبال ٞاٖلم ؤه٪ ع٤ُ٢ الضًاهت، زُٟ َّٗ
َ
٠ ل

ًما بالٗلم  َّٗ الَب ٖلم، ٌكاع بلُ٪ بالبىان، مى
َ
ى ل٪ ؤن ج٩ىن َ

َّ
ام، ٞإو همَّ

 والٗمل.
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 اخلبدتخ

 

هللا الخُٰى، ومىذ الجمُ٘ الخ٣ىٰي وخؿً الٗا٢بت في آلازغة  ؾضص

 وألاولٰى.

 هللا وبًا٦م ؤلازالم وال٣بى٫. وعػ٢ىا

لى آله وصخبه وؾلم. ونلىٰ   هللا ٖلى هبِىا مدمض ٖو

 

ًله.  جم بدمض هللا ٞو

 َـ١441عبُ٘ ألاو٫  5
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 الفهسض

 4                             ـــــــــ ج٣ضًم اإلاٗلمت ظيهان قىقي   • 

 5               م٣ضمت ال٩اجبت •

 7           ًٞل الٗلم •

 8 ؤلاؾالم صًً الٗلم والخٗلم •

 9 ؤخي اإلاخ٣ٟه في الضًً.. •

 ١١ ؤصلت ًٞل الٗلم  •

 ١3 ج٣ؿُم الىاؽ في الضهُا  •

 25 آصاب َالب الٗلم •

الب الٗلم الظًً هٟٗهم هللا بالٗلم في الضهُا وآلازغة•
ُ
 27 ؤوناٝ َ

 28 ( آصاب َالب الٗلم في هٟؿه١)

 28 الٗلم ٖباصة  •

 31 ٠ُ٦ ٩ًىن ؤلازالم في َلب الٗلم؟! •

 36 ( ٦ً ٖلى ظاصة الؿل٠ الهالخحن2)

 37 ( مالػمت زكُت هللا حٗالى3)

 38 ( صوام اإلاغا٢بت4)

اء5)  39 ( زٌٟ الجىاح وهبظ الخُالء وال٨بًر

ض6)  41 ( ال٣ىاٖت والَؼ
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 4١ ( الغيا بالِؿحر مً ال٣ىث والهبر ٖلى ي٤ُ الِٗل7)

 42 ( جدلَّ باإلاغوءة8)

 43 ( الخمخ٘ بسها٫ الغظىلت9)

ه١1)  48 ( هجغ التٞر

غاى ًٖ مجالـ اللٛى١١)  5١ ( ؤلٖا

(١2٤  53 ( الخدلي بالٞغ

 54 ( الخإمل١3)

 54 ( الشباث والخشبُذ١4)

 55 ( الخىاي٘ للٗلماء١5)

 57 ( نٟت َالب الٗلم في مكُه بلى الٗلماء١6)

 58 ( نٟت مجالؿخه للٗلماء١7)

 59 ( ؤصاء خ٣ى١ مٗلم٪ ٖل١8٪ُ)

 61 بأصاب مجالـ الٗلم ( الخدلي١9)

 6١ ( آصاب ؾاا٫ اإلاٗلم21)

٠ واٚخىام الى٢ذ2١)  62 ( ٖضم الدؿٍى

 63 ( نٟخه بطا ٖٝغ بالٗلم22)

 67 ( نٟت مىاْغجه بطا اخخاط بلى مىاْغة23)

 72 ( ؤزال٢ه ومٗاقغجه لؿاثغ الخل24٤)



157 
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 73 ( ؤزال٢ه ُٞما بِىه وبحن عبه25)

 76 ( ؾاا٫ هللا ألَل الٗلم26)

 78 " ٦ُُٟت الُلب والخل٣ي " 

 78 ( ٦ُُٟت الُلب ومغاجبه27)

 8١ ( جل٣ي الٗلم ًٖ ألاقُار28)

اًت خغمت الكُش29)  82 ( ٖع

 88 ( عؤؽ مال٪ ؤيها الُالب مً ُمٗلم31٪)

 89 ( وكاٍ الكُش في صعؾه3١)

عؽ واإلاظا٦غة32)  91 ( ال٨خابت ًٖ الكُش خا٫ الضَّ

 9١ ( الخل٣ي ًٖ اإلابخضٕ 33)

 95 ( ؤصب الؼمالت34)

ٟختن بٗلمهباب
ُ
 99 : ؤزال١ الٗاِلم الجاَل اإلا

 ١12 نٟخه في َلبه للٗلم •

 ١16 نٟت مً لم ًىٟٗهم هللا بالٗلم •

 ١١1  باب: ٢ىاٖض في الخٗامل م٘ الٗلماء •

 ١١1 مىالاة الٗلماء ومدبتهم •

م •  ١١5  اخترام الٗلماء وج٣ضًَغ

 ١١6 والغخلت بليهمالؿعي بلى الٗلماء  •
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 ١١7  الهبر ٖلى الٗلماء وقضتهم ؤخُاًها •

اًت مغاجب الٗلماء •  ١١9 ٖع

 ١١9 ؤن جغاعي جسههه •

ه • مٍغ وِؾىُّ ُٖ  ١21 ؤن جغاعي 

 ١2١ خظاِع ال٣ضح في الٗلماء •

 ١24 اخظع مً جسُئت الٗلماء بضون ٖلم •

 ١27 الخمـ للٗالم الٗظع •

 ١3١ و٢ذ الٟتنالغظٕى بلى الٗلماء  •

لم ُٞه، ٞخشبذ •
ُ
٩

ُ
 ١33 لِـ ؤخض بال وج

 ١35  مً هِٟـ ٦الم ابً ال٣ُم •

 ١37 اخظع ػالث الٗلماء •

غوي • ًُ ُىي وال  ًُ  ١41 ٦الم ألا٢غان 

 ١44  الٗض٫ وؤلاههاٝ •

 ١47  ز٤ في ؤَل الٗلم •

 ١49 اإلاداطًغ 

  ١49                          ؤن ج٩ىن ؤبا قبر! اخظع 

 ١51                                          الخهضع ٢بل الخإَل اخظع 

م مً ؾب٣٪ مى٢ٟ٪  ١51                                       مً َو
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 ١5١                                                        الكبهاث صٞ٘

 ١5١                                                         اللخً اخظع 

 ١52                                                   ال٨ٟغي  ؤلاظهاى

 ١52                                              الجضًضة ؤلاؾغاثُلُاث

 ١53                                                َظٍ الخلُت هىا٢ٌ

 ١54                                                       ال٩اجبت زاجمت

 


