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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مدخل إلى الفطرية

 من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم
ــ ـــ ــ  ـ

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
َِم بت َللل غت عتهغلللم  )) َِ لللَوا ِغ َتَُن أََهَولللوا َأ لللن . بَلللات ابلعََلللَذ العللل لللنتا َملللن َاَ لللاع اهللَ  ََِّملللا َ َلللم م  ِغ َفَولللن َُل
نَ  رُت افَأَقتمغ َِّجغ ! نعاصت َِ َهغل ت اهللت . ََِك لتهن ُنت َحنتيفاً فتطغَرَة اهللت العِتت َفَطَر النعاَس َعَهيلغ َذلتلَك . الَ بَلَغلنتَُا خت

ثَلَر النعاست الَ َُلعغَهَوونَ . الن َُن الغَقي مَ  لَن . َمنتيَتنَي إتلَيغهت َِّابلعَقلوَُ َِّأَقتيَولوا الالعلَ ةَ . ََِّلكتنع َأكغ َِّالَ َبَكونَلوا مت
لرتكتنيَ الغ  ِتمغ َفرتَحلونَ . َوشغ ُغ َلا لَللَن َ  هت َغ ل لَيعاً َكللام حت َِمغ ََِّكللانَوا  ت َتَُن فَلرعقَلوا  تُلنَل لَن العلل -92:الللرِّ !(( )مت

11.) 
 ..إهـداء

 
 ..إىل مَحعالت رتَسااَلتت الَقرآن   

َا إىل اهللت، بَلَعَمناً َِّبَ غاً   ..السعالتكتنَي ِبت
َا ِمتََن ِ ا الَعَمانالغَوَكابتنتَُن ِبت ََ! 

ر  ..إىل َب َبتات الهعياِلت اخغَضغ
بت السعَحر ا هتََحارُت َِ َِ ا َِّرَجا َِ  !الغَوَربل َهةت َخوغفَل

ََيولت الَ َغلر  ..إىل َط َئتذت اخغ
ا  َتيَب الَفتغحت الغَوَتني َِ َةت بتَسَنابتكت  الغَوورُت

 !َسَ ماً ِّأَماناً لهَعاَلوتني
َت  ََا َيالت الشع َتَُن َُلََله َ وَن رتَسااَلتت اهللت َََِّيغَشوغنََه َِّالَ .. الالعا تقت الغَوؤغمتنت  إىل أجغ ﴿الع

يَاً ! ََيغَشوغَن َأَحًنا إتالع اهللَ   (1)﴾!ََِّكَفى بتاهللت َحست
ُت الهعَوَعات.. إلَيغَكمغ َساَ تت  َت َِ نتا  ِغ  ..!َأ

 .فريد األنصاري: خادمكم المحب
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 مقدمة

،حنولللن ،إن احلولللن هلل ِّسلللي ات  ِّنعلللوذ بلللاهلل ملللن  لللرِّر أنفسلللنا ُ ِّنسلللتعينه ِّنسلللت فُر
ِّأ للِن أن ال إللله إال اهلل، . مللن ُِللنُ اهلل فلل  مضللا للله، ِّمللن ُضللها فلل  ِللا ا للله. أعوالنللا

 بهلللل الرسلللالة، ِّأ ن األمانلللة، ِّناللللح. ِّحلللنُ ال  لللُرك لللله، ِّأ لللِن أن ِمولللنا عَلللنُ ِّرسلللوله
 .يقنياألمة، ِّجاِن يف اهلل ح  جِا ُ؛ حىت أباُ ال

صللهى اهلل  أمللا بعللن؛ فللقن أصللنق احلللنُت كتللاَ اهلل بعللاىل، ِّخلل  ا للنا ِللنا ِموللن
 .النار ، ِّ ر األمور ِمنثاهتا، ِّكا ِمنثة بنعة، ِّكا بنعة   لة، ِّكا   لة يفعهيه ِّسهم

بعثـة الجدديـد  :الفطريـة" :املوسلو  بلل ن كتابنلامث أما بعن، فَُِ خ صة عوهيلة ملأخوذة مل
عهلى ااانلب العوهل  ِِنا ، اقتالرنا فيِا "ية إلى دعوة اإلسالمحركة اإلسالممن ال ،المقبلة

اللللنخول  لهللراغَني يف ،"املنِللاا الفطلللرا"اللللن بيسلل  التطَيللل  حلقللائ  ِّذلللك ق ِّن التنظلل ا؛ 
 :ِّبيان ذلك ِو كوا ُه  .َا املشرِّ  النعواهنارا التَكية القرآنية ِب

 الفطرية دراسة في المفهوم واألركان
للو  ا. مالللنر صللناع  أخللَناُ مللن الفطللرة: ْطر يَّــة  الف   عهللى معلل   -هالللنُرته بهللك  –ل ِِّ
ملن ِنلا ِّ . ِّاقذ يف الفطلرة ِّملن أجهِلا، سلواِ يف اللنفيف أِّ يف ا تولذ" فتعغا  "أا عهى .  عوا

َُ مالطهحاً  َنا نعرب به عن مشرِّ   عوا عا ، ِّعن بالور كه  لهعوا اإلسل م ، نرجلو  َسَككغ
و ما نتوسا إىل ِماِّلة  َطه . ليهأن ُوفقنا اهلل إ  .هسوى الفطُرة -يف َُِ الورقات  –ِِّ

، ِّث ثَة َمَسالتكَ   .ِّلَلك جعهنا  ا َحّناً، ِّستَة أركان 
ا فِو َِ  :فأما َحنم

ــَدة  الــ،ـَّْف   ب ــل   َــَدة  الق ــْر ن  وم َداَ  ِ ُ والــَ ب م َقاب إ قَاَمــة  الَوْهــل  لل ــَدين  َا، يفــاص، َخال وــاص 
ـْن   ل َمـاا  تَـ  ُ وم   ْ َ اا  اْلَهـَوَ إلَـى   ـَدَ الـَدين  اْلَقـَي ـْن َتَوـوا َهـا م  َلَقّياص وَباَلغاُص َقْوَد إ ْخَراه 

  ِ ْ  ب ا  .الضَّاَلل  إَلى ن ور  اْلع ْل
لل ؛ بكللون فَنللاِ عهللى ِللَا التع عوهيللة إصلل حية ِّجنانيللة، بقللو  أساسللا عهللى  "الفتطغرتُعللةَ "ُر
فطرة اإلنسان، ا َول أص  عهى إخ ص التوحيلن، ِّإصل م ملا أصلاِبا بالحيح ما فسن من 

ات بالوُرة ِّسهوكية، يف  ىت امتنا اهتا العورانية  .من بشِو
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ملن قولله بعلاىل، االامذ امللانذ يف ِلَا  -عتََارًة ِّإ لارًة ِّسلياقاً  -ذلك مقتضى اآلُات 
لوَ : ))عظيماملع  ال ِغ َتَُن أََهَولوا َأ لنتا َملن َاَ لاع الهعلَه ََِّملا َ َلم بَلات ابلعََلَذ العل ِغ َِم بت َل غت عتهغلم  َفَولن َُل َِ ا

نَ  رُت لا. م ن نعاصت َِ ََِك لتهن ُنت َحنتيفاً فتطغَرَة الهعهت العِتت َفطَلَر النعلاَس َعَهيلغ َهغل ت الهعلهت . فَأَقتمغ َِّجغ . الَ بَلَغلنتَُا خت
ثَللللَر ا. َذلتلللَك اللللن َُن الغَقلللي مَ  لللَ ةَ . لنعلللاست الَ َُلعغَهَولللونَ ََِّلكتلللنع َأكغ َِّالَ . َمنتيَتلللنَي إتلَيغلللهت َِّابلعَقلللوَُ َِّأَقتيَولللوا الالع

للللللرتكتنيَ  للللللَن الغَوشغ ِتمغ . َبَكونَللللللوا مت ُغ َللللللا لَللللللَن َ  هت َغ لللللل للللللَيعاً َكللللللام حت َِمغ ََِّكللللللانَوا  ت َتَُن فَلرعقَللللللوا  تُللللللنَل للللللَن العلللللل مت
 (.11-92:الرِّ .(()َفرتَحونَ 
املنِج عهى بهق  رساالت القلرآن، ملن خل ل بهقل  آُابله كهولًة    ائرة من حيت الفتطغرتُعةَ  ِّ

َتَلًة، إذ ال ََتَهمَ  لهنفيف إال هعاناة َتَلًة َمنغل ِّال َتهص  لا ملن  !كهوًة، ِّمكابنة حقائقه اإلميانية َمنغل
إقامللة الوجلله "فللالقرآن ِللو خطللاَ الفطللرة، مللن حيللت ِلل  راجعللة إىل  !أِوائِللا إال ههاِللنة

لافَأَ )، "لهنُن َِ ََِك لتهن ُنت َحنتيفاً فتطغلَرَة اهللت العلِتت َفطَلَر النعلاَس َعَهيلغ منلَ   -ِّقلن كلان ذللك (. قتمغ َِّجغ
ًِ ِّبربيلللًة  -كللان  بتهقللل  آُلللات القلللرآن، ِّملللا الللن  قللج يف التلللاُرا إال بتهنُلللن التهقللل   لللا، بنلللا

َمان  .ِّبثَيتاً، عهى َمكغت  من ال
َتَُن َكَفَرِّا َلوغاَل نَلَ َل : )به القرآن ذلك ِو املنِج النعوا األصيا الَا ُالرم َِّقَاَل الع

َُ بَلرغبتي ً  لتَك لتَنَثَ َت بتهت فَلَؤاَ َك ََِّربلعهغَنا ََ َنًة َك َُ (. )19: الفرقان()َعَهيغهت الغَقرغآَن َُجغَهًة َِّاحت َِّقَلرغآناً فَلَرقلغَنا
َُ بَنل َُ َعَهى النعاست َعَهى َمكغت  َِّنَلَعلغَنا رََأ ِّبهك ِ  احلكوة األِّىل من (. 101: اإلسراِ()َُت ً لتتَلقغ

 !بنهيم القرآن عهى منن ث ث ِّعشُرن سنة
للللة"ِّاملالللللطهح املفتلللللام ملللللنِج التعاملللللا ملللللذ القللللرآن، يف منرسلللللة  : ، ِلللللو ماللللللطهح"الفطُر

ــة فــي ألن الرتبيللة القرآنيللة يف  للاليف القللرآن ال بكللون إال ". الجلقــي" بجلقــي الرســالا القام،
لرسلللاالت ِللل  الللِت بتضلللون حقلللائ  اإلميللان املقاللللو ة بلللالت ه  ِّالتحقللل ، يف بهلللك ا !اآليــاا

 .طُر  النعوة ِّالس  إىل اهلل ص حا ِّإص حا
فوللن قللرأ سللورة اإلخلل ص ِّب ُت هلل  بللاإلخ ص، ِّال ِللو  قلل  بلله، فوعنللاُ أنلله ب َُلتَلهَلل ع 

ََِم ) !ِّال ِللو  لللن ب ِللا حّقللاً، ِّلللو ألللا ُر  ِللا آال  املللرات !سللورَة اإلخلل ص نَلللا َتَُن آبَليلغ العلل
للَرِّنَ  َاست لَم اخغ َِ َفلرغ بتللهت فََأِّغلَللل تَك  َهونَللَه َحل ع بتَ َِّبتللهت أِّغلَللل تَك َُلؤغمتنَلوَن بتللهت َِّمللن َُكغ ََ َُلتلغ : الَقللرة()!الغكتتَلا

َللت عهيله سلكينتِوا، (. 191 ِّكَلك من قلرأ املعلوذبني ِّب ُتحقل  هلا فيِولا ملن أملان، ِّال ن
ِّمللن قللرأ سللورة الفا للة ِّب قللن نفسلله قللن َتهلل  باحلولللن، مث  !ن السللوربنيفقنلله ب ُتهلل   للي ا ملل
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؛ طهَللاً  ناُللة الر للى ِّالتثَيللت، فقنلله ب ُتهلل  الفا للة "إُللاك نعَللن ِّإُللاك نسللتعني"انللنرا هللنارا 
 !بعن

تهقلى قهََلك ِناُلَة  ميَتك رسالَة الكهولات، فتشلعر هعاناهتلا، ُِّ ِبَا املنِج إذن بتهقى ع
هكابلللناهتا، ِّاللن نفَسلللَك أنلللك برتقللى حقيقلللة هلللنارا اإلميللان، بشلللاِن ذللللك اآلُللات، فيشلللعر 

َلة أعهلى  -بلقذن اهلل  –ف  ميض  عهيِا إال ِّقت ِّجيَ حىت براِلا  !ِّبَالُر قلن  وللت إىل منلل
اللل   !ملن منلا ل الاللل م ِّاإلصل م؛ فتتحللول املعانلاة إىل لللَة، ِّبالل  املكابللنة إىل حل ِّة ُِّ

 .املوفع  من ِّفقه اهللِّإمنا . اخو  إىل أمان
 !بهك ِ  الفطُرة، ِّذلك ِو منِاجِا ملن  اِ أن ُت َ إىل ربه سَي ً 

 :ِِّ  -ِ  مالطهحاهتا املفتاحية  - أركانها فسجةِّأما 
 اإلخالص  مدا دةص  -1
رة  غايةص  -2  اآلخ 
 القر ن  مدرسةص  -3
 الربانية  برنامداص  -4
ْ  طريقةص  -5  العل
 الحقمة  صبغةص  -6

وفأما ال  :ركن األِّل، ِِّ
لا اللَا بنطلوا عهيله، هلا ِل  ِماِّللة : اإلخالص  مدا دةص  - ِع لة، َِِّمَ فِو فَلصم الفطُر

ِّقلن , هقلت، ِّقلن كلان أِّل بنائِلا عهلى الفطلرةنيت عهيه أِّل ما خَ إلعا ة بناِ النفيف عهى ما بَ 
لة فكلان ملنا. ة إمنلا ِلو إخل ص التوحيلن هلل َر العلاملنييسَ  أن أصا الفطرة اإلنسان َر الفطُر

إمنللا ِلو عهلى إفللرا  اهلل جلاع ج لَلله بالعَو ُلة، ِّحلنُ  ِّن سللواُ، ِّنَلَ سللائر  - علوًة ِّبربيلًة  -
فسائر األعوال ِّالعَا ات يف اإلس   إمنلا ِل  خا ملة .  رَِّ الشرك ِّالشركاِ، أاِرا ِّباطنا

للو مقيللاس صللحتِا ِّ .  للَا الللركن الللركني، ِّفللرِّ   للَا األصللا العظلليم . فسللا ِاِللو غاُتِللا، ِِّ
 -كوللا جعهلله اهلل يف كتابلله، ِّبَليلعنَللَه الرسللوَل يف منِاجلله   –ِّلللَلك ِّجللب أن َقعللا اإلخلل َص 

 !احنرا  ِّ  ل ِّإال صار العوا اإلس م  كهه إىلمناَر النُن ِّالنعوة ُجيعا، 
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إال أن إخل ص التوحيللن لللييف  للر  معهومللات بَلَهقعللن، ِّال منظومللات َبسللتظِر، بللا ِللو 
ِّللَلك قيلننا ركنيتله  !عظوى، َِّخَهٌ  قرآين عوي ، ال َُنال إال ههاِنة ِّمكابلنة حقيقٌة إميانيةٌ 

قللة التحقلل  بلله؛ بقولنللا إذ مقتضللاُ راجللذ إىل معلل  السلل  إىل ". اإلخلل َص  اِللنةً : "بَيللان طُر
لل  الفنللاِ يف طاعتلله؛ لتحقيلل  خللالص العَنُللة للله ِّحللنُ جللا علل ُ، حللىت ال َُقللى  اهلل عهللى طُر

فتهعلا كلا رغائَلك ِّكلا أِوائلك ِّكلا ذرابلك، الظلاِرة ِّالَاطنلة، فانيلة يف  !منك   ِ لسواُ
قالللنُ ِللو جللا ج للله، حللىت ُتحقلل  لللك  ِّا  الشللِو  لعَللنُتك الكامهللة للله، فلل  بكللون يف 

َ  ) ! لل ِ ملللن عَا بلللك ِّعا ابللك إال بلللاهلل ِّلللله َ هللت َر قَلللاغ إتنع َصللَ تت ََِّنَسلللكت  ََِِّمغيَلللااغ ََِّ َلللاتت
هتوتنيَ . الغَعاَلوتنيَ  لتَك أَمترغَت َِّأَنَا َأِّعَل الغَوسغ ََ َك َلَه َِّبت  (.111-119: األنعا ()الَ َ رُت

َِا ِو املقالن األساس من املنرسة القرآنية، ِّال اُة الكلربن لربنلامج الربانيلة، ِّاالامذ 
للة قللة الت هلل  هقاملله، . امللانذ ملفِللو  الفطُر فوللن أرا  اإلخلل ص حقيقلًة، ِّجللب أن ُتحقلل  بطُر

َله، ِّإال كلللان  لللن ُتوللل  عهلللى اهلل األملللاين ِّللللييف للللَلك  ِّن مكابلللنة  !ِّمعلللراا الرقللل  إىل منلللل
 .ِّإمنا املوف  من ِّفقه اهلل !القرآن ِّ اِنة النفيف به من سَيا

 :ِوف ِّأما الركن الثاين،
رة  َغايةص  - َان الناعيلة امللؤمن لتقلوا صلفاِ  ُنله، ِّبوصلهته لضلَج مسلار ِّ : اآلخ  ِو ميل

كولا اربلَج   -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -ا اربلَج  ل ِ يف كتلاَ اهلل ِّسلنة رسلول اهلل ِّم.  عوبه
َذلتلَك َُلوَعَ  بتلهت َملن : )عهلى حنلو ملا يف قولله بعلاىل !ركن اإلميان بلاهلل بلركن اإلميلان بلاليو  اآلخلر

للرت  للنَكمغ ُلَللؤغمتَن بتللاهللت َِّالغيَلللوغ ت اآلخت للو يف الكتللاَ ِّالسللنة (. 919: الَقللرة()َكللاَن مت أكثللر مللن أن ِِّ
َلة اإلخلل ص يف إميانلله بللاهلل جللا  !حيالللى إذ اإلميللان بللاآلخرة ِللو حللا ا العَللن إىل  قيلل  منللل
لل  اآلخللرة لهوللؤمنني، قللال عهيللله  .علل ُ ِّلللَلك كللان ِللَا الَيللان النَللوا العهيلللب يف رسللم طُر

ل تت انَ كَ   نغ مَ : )الال ة ِّالس   ، ِّ أبتله اللننيا هلله لهَل ُجلذَ ، ِّ هت َتلهغ يف قلَ  اَُ نَلغت  اهللَ  اَ َعلجَ  هَ َهعل ةَ رَ اآلخت
لفلَ  اهللَ  جعللاَ  هَ نيا َهعلالللنم  تت انَللكَ   نغ َملِّ  !ةٌ َوللاغت ِل  رَ ِّ  لل هت بتللأغ ب َُ ِّ  !هَ هَلَلغ  عهيللهت  قَ رع فَللِّ  !بللني عينيلله َُ رَ قغ  نَ مت
 (2()!هَ لَ  رَ ن  ا قَ مَ  ا إالع يَ نلغ النم 

ل  احلضور األخرِّا اللنائم يف ِّجلنان امللؤمن قعهله آمنلا ملن فلا الشلِوات، ِّملف ن بُر
ِّعللنَ  العللى عهللى ِللَا املعلل  العظلليم يف  !اإلغللراِات، الللِت بفسللن الللنعوات ِّبللنمر احلركللات
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إىل متاِللللات  -يف العهللللم ِّالعولللا  أىن كلللان موقعلللله اللللنعوا -   بللللاملِر اإلسللل   بالنواجللللَ َمهغللل
ر العقيلنة اإلسلل مية، ِّملدل العللاب الوجللو ا  !الضل ل ذلللك أن قضلية احليللاة اآلخلرة ِلل  جللِو
َيَللللللَواَن لَلللللوغ َكلللللانَوا ) !كهللللله لللللَرَة  َتلللللَ  احلغ نلغَيا إتالع َ غلللللٌو ََِّلعتلللللٌب َِّإتنع اللللللنعاَر اآلخت َيَلللللاَة اللللللنم ُت احلغ َت للللل َِ ََِّملللللا 

 (.14:العنكَوت()!َُلعغَهَوونَ 
 !َرَجللٌا أخللرِّا بالقالللن األِّل –بهلله الناعيللة إليلله  –ِّإمنللا املللؤمن الالللا ق ِبللَا الللنُن 

ََياةت النم ) يَتم بتاحلغ َرةت إتالع قَهتياٌ أََر ت نلغَيا يفت اآلخت ََياةت النم َرةت  َفَوا َمَتاَ  احلغ  (.13: التوبة()!نلغَيا متَن اآلخت
ِّبتويَ الفطُرة بأهنا اعلا لكلا حقيقلة ملن حقلائ  اللنُن ملا جعهله اهلل  لا ملن احلهلم 

رت، يف الالورة الكهية لإلس    ُناً ِّ عوةً  ن صلفاهتا ألن ذلك ملن خاللائص الفطلرة، ِّمل. ِّالَقنغ
لل  ِّمللن ِنللا كللان الللركن . الَابيللة، هللا ِلل  ا يللأة األِّىل لهللنُن، قَللا أن ُاللليَِا الت يلل  ِّالتحُر

للة ــرة  غايــةص " :الثللاين مللن أركللان الللنعوة الفطُر نَا بال اُللة؛ حللىت ال َُقللى ِللَا املعلل  "اآلخ  ، ِّقَليعللنغ
للة يف االلنل الك ملل ، بللا ليالللَح ِللنفا ِمللن ا ِّا للحا، لكللا عوللا  حَللييف التالللورات النظُر

إسل م  َُلرغَجللى بلله نيلَا ر للى اهلل، ِّالفللو  بلالنعيم املقلليم يف جنللات اخهلن، ِّالنهللاة مللن عللَاَ 
َُن بنعوتله، اللناخهني يف رمحتله. ااحيم َُللوغَ  الَ َُنَفلَذ ) !أاَل جعهين اهلل ِّإُاك ُلا صلام ملن الفلائ

 (.32-33:شعراِال()!َماٌل َِّالَ بَلَنوَن إتالع َمنغ أََبى اهللَ بتَقهغب  َسهتيم  
 :ِوِّأما الركن الثالت، ف

للة، هللا ِللل  قائوللة أساسللا عهللى بهقللل  ِّ : القــر ن  مدرســةص  - ِللو الاللللَ ة العامللة لهفطُر
ِّقلن بَلني أال إمكلان إلصل م . رساالت القرآن، سواِ عرب برامج الربانية أِّ عرب  اليف القلرآن

َتَل أساسلا  للَا هللا  –فلالقرآن . القاللن الربلاين العظلليم الفطلرة اإلنسلانية إال بللالقرآن، ألنله إمنلا أَنغلل
نللله  خللللال ت  ِلللو كلللل  َ  ِللللو كتللللاَ إصلللل م الفطللللرة اإلنسللللانية  -اإلنسللللان، العهلللليم بأسللللرار بكُو
 .ِّمن ِنا كانت الفطُرة منرسة قرآنية بالنرجة األِّىل. ِّصيانتِا

 :ِوِّأما الركن الرابذ، ف
لللة الرئيسلللة، اِّ : الربانيـــة  برنامدـــاص  -  ا فلللة إىل َتلللُرج طَقلللة ِلللو أحلللن مسلللالكِا الرتبُو

للللم طائفللللة الربللللانيني احلللللامهني لرسللللالة القللللرآن، املشللللت هني بنعوبلللله يف النللللاس  الللللنعاة املللللربني، ِِّ
ِّللَلك جعهنلا  لا . أُجعني، ها ُقتضيه مفِو  الربانية من مقا  إمياين عظيم، ِّفقه  عوا متني

ناُ مللن  وللو  اآلُللات النالللة عهللى أخلل  ق الربللانيني، ِّخالللوص برنا للا قرآنيللا خاصللا، اسللتقُر
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للة، الراميللة إىل َتللُرج  منللا  م اإلميانيللة، ِّمللا بقتضلليه مللن العهللم ِّاحلكوللة، معللَع اً بالَيانللات النَُو
 .أئوة ا نن يف النُن

 :ِوِّأما الركن اخاميف، ف
ْ  طريقــةص  - ِللو راجلذ إىل كللون العهلو  الشللرعية أساسلا، ِّمناِهِللا االسللتناللية ِّ : العلـ

ا النقنُة ِّالتأصيهية، ِ  املسهك األساس لَناِ عهلم النلاس بلاهلل ِّبنُنله، ِّاالجتِا ُة، ِّقواعنِ
عًة، ِّبربيللًة ِّسللهوكاً  للة له رافيللة، ِّال لاِوائيللة الش الللانية. عقيللنًة، ِّ للُر . فلل  مكللان يف الفطُر

للة، لكللا املسللهوني، احللن األ ىن مللن العهللم الشللرع ،  ِّملن ِنللا ِّجللب أن  وللا رسلاالت الفطُر
عةً الَا ال َُعَن اهلل  املعهلو  ملن اللنُن "ِّذللك ِلو املسلوى عنلن العهولاِ بلل. إال به، عقينًة ِّ لُر

نَ لللاِ الشلللَاَ  –يف الوقلللت نفسللله  -مث  للر  ". ملللا ال ََُسلللَذ املسلللهَم جِهَللله"، أِّ "بالضللرِّرة
عهى  قي  ِّاجب الوقت، من التفلر  لطهلب العهلم الشلرع ، بشلرِّطه الت الاللية؛ ِّذللك مللن 

يعلللةت "انيني، عهلللى ملللا بينلللاُ يف كتابنلللا األملللة بأجيلللال العهولللاِ الربللل فلللَلك ِلللن  ". مفِلللو  الَعالتوت
لللا، يف كللا مشلللرِّ   عللوا، انتاللللب لتهنُللن اللللنُن  اسللرتابيه ، ِّجللب أن ُكلللون عوللو ا فقُر

 .ِّما التوفي  إال باهلل. بالنق ِّجبنُة
 :ِوِّأما الركن السا س، ف

غيلاَ احلكولة ِّقلن كلان . ِو صوا  األمان لس  العوا النعواِّ  :الحقمة  صبغةص  -
ا، أِّ احنرافِللا ِّاحلكوللة يف العوللا الللنعوا . سللََا رئيسللا يف ِلل ك كثلل  مللن الللنعوات ِّانللنثاِر

رت املناسللب: "ِل  يف  -فِل  إذن راجعللة ". اَتللاذ اإلجلراِ املناسللب، يف الوقلت املناسللب، بالَقلنغ
َن التلعقغنتُرت ِّالتنب : إىل كهوة ِّاحنة جامعة ِ  -النِاُة   .َحسغ

َلَتَحقع َ  يب ُِّ الفقله يف اللنُن : فأما الكسيب فِو. منِا بأمُرن، أحنها كسيب ِّاآلخر ِِّ
، (3)َعام لهت ِّخاص له"  قيل  املنلا "هعناُ املنِه ، ِّخاصة منه ما ُسوى عنن األصوليني بفقله 

لللات ِّفقللله املوا نلللات، ِّملللا ُنلللنرا فيِولللا ملللن قواعلللن التلللنرا ِّالتهطللل   لللنخا فيللله فقللله األِّلُو ُِّ
 .ِّالترتس

يب فِلللوِّأملللا ا راجلللذ إىل الت هللل  هقاملللات التقلللون ِّاللللور ، إذ ِللل  سلللَب ِّ لللذ : للللِو
َلة التعلر  لنفحلات اهلل، اللِت بفلتح الَاللائر ِّبنل  السلرائر لو معل  الفرقلان يف . املؤمن يف منل ِِّ
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َتَُن آَمنَلواغ إَن بَلتلعَقلواغ اهللَ َقغَعلا لعَكلمغ فَلرغقَانلاً َََُِّكف ل: )قوله بعاىل ا الع َِ رغ َعلنَكمغ َسلي َ ابتَكمغ ََُِّل غفتلرغ ُتا أَُلم
َِّابلعَقلواغ اهللَ ََُِّلَعه َوَكلَم اهللَ َِّاهللَ : )ِّكَا قولله بعلاىل(. 92: األنفال()َلَكمغ َِّاهللَ َذِّ الغَفضغات الغَعظتيمت 

ِ  َعهتيمٌ  ِّيف ِلَا السلياق أسلنن اهلل بعلاىل فعلا إبيلان احلكولة لنفسله (. 939: الَقرة()بتَكا  َ  غ
و قوله بعاىل بعاىل؛ َوَة َمن ََُشاَِ ََِّملن ُلَلؤغَت : )لنف  مطه ت كسَيتِا عن اإلنسان، ِِّ َُؤتت احلغتكغ

َت  َر إتالع أِّغَلواغ األَلغََا َعكع اً َكثت اً ََِّما َُ َ َخ غ َوَة فَلَقنغ أِّتت  (.912: الَقرة()احلغتكغ
اهلل للله مللن العهللم هللا فللتح  -ِّقللن كللان  لليا املقاصللن أبللو إسللحاق الشللاطيب رمحلله اهلل 

ملللن أمِلللر العهولللاِ الربلللانيني فقِلللاً  لللَُ احلقلللائ  ِّبعَللل ا عنِلللا، بشلللقيِا الكسللليب  -ِّاحلكولللة 
يب ِّقللللن ِّر ت عنلللله يف ذلللللك إ للللراقات عهيَللللة، يف نالللللوص  للللىت مللللن كتابلللله الرائللللن . ِّالللللِو
للن، قللال . املوافقللات ين يف ِّصلل  العللاب الربللا -رمحلله اهلل  -ِّلنللا أن اتللار منِللا ِللَا الللنص الفُر
َغَكَر لهوَتللن  مللن العهللم مللا ِللو حلل  املنتِلل : )احلكلليم أنلله بللا ُللرغ باللل ار العهللم قَللا   !الَ َُلل

وقد فرض العلماء مسائل، ممـا ل يدـوا الفجيـا بهـا، وإن كانـح صـحيحة فـى ن ـر . كَاُر
َاهنلا؛ )...(  !الفقل فـان ر فـي ِّ ابطه أنك بعر  مسألتك عهى الشُرعة، فقن صحت ىف مي

ــ ن لــْ يــهد اكر ــا إلــى مفســدةُ فاعر ــها فــى  !إلــى اــال ال مــان وأ لــلمآلهــا بال،ســبة  ف
ا ،ــَ علــى العقــول، فــ ن قبلجهــا فلــَ أن تــجقلْ فيهــا، إمــا علــى العمــوم إن كانــح ممــا 

وإن لــْ . تقبلهـا العقـول علـى العمـوم، وإمـا علــى ال وـوص إن كانـح غيـر لئقـة بـالعموم
ي علـى وفـا الموـلحة الوـرعية يقن لمسألجَ  ذا المساغُ فالسـقوا ع،هـا  ـو الدـار 

 .(4()!والعقلية
لة أن حيلرص عهلى  َلة ملن العهلم الربلاين، ِّجلب عهلى اللناخا يف منرسلة الفطُر َُ منل ِِّ
التحق  بأسَاِبا، ِّالت ه  بشرِّطِا؛ عسى أن ُكون ملن أِهِلا، ِّللو عهلى مسلتون امللنِج يف 

ِّمنرسلة القلرآن . قِل ا ال النعوا، إن ب ُكن من أِا االختاللاص الشلرع  ِّاالجتِلا  الف
ٌَ رباين صلا ، كفيهلة بتحقيل  ذللك لهاللا قني ملن ط ِبلا، هلا قعلا احلكولة  َر  –ها ِ  َمشغ

لللة ألبنائِلللا؛ ِّللللَلك جعهنللا اللللركن األخللل  ملللن  -بللقذن اهلل  لللة يف التالللرفات النعُو ُر صلللفة جِو
 .كَلك، ِّاهلل املوف  له   ِّاملعني عهيه(. احلكوة صَ ةً : )أركاهنا
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لللة السلللتة بهلللك إذن ِللل  ِّحنسلللب أن اللللنخول يف برا ِلللا القرآنيلللة، ملللن . أركلللان الفطُر
ة، كفيا بالتحق  التهقائ  ِبا، ركنا ركنا ِّللة ملن . خ ل مسالكِا الرتبُو ِّإمنا ذكرناِلا ِِنلا مع

ِّاهلل . بلللاَ ذكلللر املقاصلللن قَللللا الوسلللائا؛ حلللىت بكللللون بهلللك عونلللا عهللللى حسلللن بطَيللل  ِللللَُ
 .املستعان

 يةلفطر وية لمسالَ الجربال
 :، ِِّ المسالَ الجربوية للفطرية فثالثةِّأما 
 .، والج لا بمقجضياتهااقائا اإليمانمدال  القر ن لجلَقي  -1

 .بالغ رسالا اِ بدعوة ال،اس إليل -2

ـــــن صـــــلواا وأوراد مع،ويـــــةُ  -3 للجغذيـــــة  رباطـــــاا الفطريـــــة، بمـــــا تجضـــــم،ل م
 (5).الفردية

 :ِّبيان ذلك ِو كوا ُه 
للَة لت ِت الفتطغلَرةت، ِلل الغَوَسلالتَك الرتبُو  ووعللة ملن املسللالك التعَنُلة الللِت بقللو  : هنُلنت بنللا

؛  َاجللله ِّأفكلللاُر َُ ملللن أخ قللله ِّطَاعللله، َِّباللللهح ملللا فسلللن ملللن م العَلللن إىل اهلل، فَلتَلَقلللو َ  َملللا َ لللا
ربه، عَلللناً خالاللللاً هلل، مث بربقللل  بللله علللرب مللللنارا  ليسلللتقيم عهلللى خلللالص فطربللله، ِّصلللفاِ سلللُر

ََقا ت  الربانية؛ إىل أن ُت هع َ  َتَحقعَ  بته -اهلل  إن  اِ –الال ن ُقتيعةت  هت ُِّ. 
 :ِِّ  ث ثة مسالك، نور ِا كوا ُه 

 الدخول في مدال  القر ن: المسلَ األول -
للللة لللل   للللاليف بربُو لللل  آُللللات القللللرآن، ِّا ِِّ ا اإلميانيللللة، ِّحبقائقِلللل ِللللالت هلللل  بأخ قلتتَلَهق 

، الللِت ِلل  بقللو  عهللى ِّأللائ  النَللوة الللث ثِّ . بللنبراً ِّمنارسللةً ِّ  ِّبعهيوللا، ابعهولل ِّالتحقلل  ِبللا،
 ِ: 

                                                           
َلا   5 اغتنلا  : )يف ثل ث خطلوات، باللي ة -بكتابنلا بل   الرسلالة القرآنيلة  –جعهنا ذلك فيوا كتَنلا ملن ق

َا  الر  َا  " الرباطلللللات"ِّكلللللان الكللللل   علللللن (. باطلللللات، ِّبَهيلللللل الرسلللللاالتا السلللللات، ِّالتللللل مقاللللللورا عهلللللى التللللل
ة لهوللؤمن فعلً  ِّبركللاً،  ِللا متَوعلة بأعوللال أخلرن ملن أِّرا  الفطللرة الضلرُِّر املسلاجن، لكننلا بوسللعنا ِِنلا جبعه

َت َِّأَقتللللمت الالعللل َ اَ )): عهلللى مللللا ُقتضللليه قوللللله بعلللاىل للللَن الغكتتَلللا للللَ  إتَليغلللَك مت لللى َعللللنت إتنع الالعلللل َ  !ةَ بغللللَا َملللا أِّحت َِ َة بَلنلغ
َشاِ َِّالغَونَكرت  ََلرَ  !الغَفحغ َر اهللت َأكغ َتكغ نَلَعونَ  !ََِّل َُلعغَهَم َما َبالغ  .ِّباهلل بعاىل التوفي . (45: العنكَوت(()!َِّاهللَ 
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 الجالوة بم،هج الجلقي -1
 الج كية بم،هج الجدبر -2
 (.6)تعليْ القجاب والحقمة بم،هج الجدارس -3

ستعان عهى إعنا  القهب ِّهتي ته لهتهق  بقيا  الهيلا، ِّللك أن َتتلار لنفسلك ليهلة  ُِّ– 
، ملرة كلا أسلَو  عهلى (7)بقو  فيِلا بنحلو مائلة آُلة ملن القلرآن -عهى حسب أرِّ  عوهك 

ِّإذا أمكلن أن . األقا، عسى أن ُال  ذلك لك عا ًة ُوميلة، بتنقلا خ  لا علرب منلا ل القلرآن
لل   –نتحللنث  ؛ فقنلله حيسللن اإلكثللار مللن القيللا  " قيلل  املنللا  الرتبللوا"عللن  -يف بناُللة الطُر

رة املهللك؛ ِّذلللك ملللا بسللورة الفرقللان يف الركعللة األِّىل، ِّبسللورة احلنُللن يف الركعللة الثانيللة، أِّ بسللو 
 ! َُ السور ِّأمثا ا من بُراق عظيم ألمرا  َِا العالر العاليب

كوا حيسن أن بكون سورَة الفرقلان خاصلة،  لا ََُلنأ بتعهوله ملن القلرآن الكلرا، حفظلاً 
َملنغ . ِّمنارسًة ِّبنبراً؛ ألهنا باَ عظيم من أبواَ القرآن، ِّمنخا فسيح ملن مناخهله الكلربن

إذ فيِلا ملن  !ِا اإلميانية، ِّ ق  هنا  ا الربانية؛ نال من كنوُ  الوف ة فض  عظيولاََتَهعَ  حبقائق
، عيونلا بتلنف  بلاألنوار ِّالهطلائ  ِّالربكلات، ملن بلناُتِا إىل هناُتِلا؛  ََ األسرار الَعَهَب الَعَهلا

َنَه  سلالك القلرآن أن ُهلج إىل م –بعن َتهقه بأخ قِا ِّ ققه هنا  لا  -ها ُكف  السالَك ِّمَيَك 
كون من  !ُجيعِا  (8)!حقيقةً ( عَا  الرمحن)ُِّ

                                                           
 44-15":  اليف القرآن"قن بينا ذلك مفال  يف كتيب   6
تَللبغ ملن ال لافهني ملن قللا ): قلال رسلول اهلل صلهى اهلل عهيلله ِّسلهم  7 ُلات ب َُكغ ُللة   !بعشلر آ ِّمللن قلا  هائلة آ

ُلة َكتتللَب ملن املقنطلُرن !َكتتلَب ملن القلانتني َللاين ( !ِّملن قلا  بلأل  آ َلان، ِّصلححه األل رِّاُ أبلو  اِّ  ِّابلن ح
 .يف صحيح ااامذ الال  

ِلم أمسلاِ القلرآن 8 ِلو أحلن أ ِلا، ملذ أن أمسلاِ ِّال سلورة مسيلت هثلا امس !ُكفيك من ذلك إ ارًة أنع امسِا 
ِللل  بلللنخا باللللاحَِا إىل . القلللرآن اللللوار ة بنالللله كثللل  ِلللا منفلللتح عهلللى أِّاسلللج القلللرآن، ِّللللَلك ف مث إن موقع

ِللا بللنِّر عهلى ِمللاِّر القللرآن . سلاحابه ِّباحابلله؛ ِّبفضلل  بله إىل معارجلله ِّمقاصللنُ ِّملن ِنللا كانللت آُاهتلا كه
َلللللوة، ِّحقللللائ  الَعلللللت ِّمشلللللاِن  الكللللربن، بلللللنِا بأصللللول اإلميلللللان ِّحقيقللللة التوحيلللللن ِّاإلخللللل ص، فللللنالئا الن

َكلمت التشلُرذ ُِّجالله ِللا . القياملة، ِّالوعلن ِّالوعيلن، ِّملواُ ن العلنل، ِّعتلرَبت القاللص، مث حت ِّللَلك كانلت خاهت
 .ِّما التوفي  إال باهلل ! وا من مثار اإلميان ِّمنارجه ما ُربق  بالعَن إىل منا ل األِّلياِ ِّالالن ُقني
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للو  للاليف قرآنيلللة لت للُرج اللللنعاة القللائوني عهلللى  هحلل  ِبللَا املسلللهك فللر  أصللليا، ِِّ ُِّ
لا خاصلا، منتقلى ملن ناللوص .  اليف القرآن يف الناس، ِّاملؤطُرن  ا ُعتولنِّن فيله برنا لا بربُو

و ة، ِِّ  :القرآن الكرا ِّالسنة النَُو
 لربانية لج ريج الدعاةبرنامج ا -
ــةإذ  ــ ام بحقائقــل  ِلل : الرباني ــى اللج ــ،ف  بــالقر ن، عل ــة اإلمامــة فــي مدا ــدة ال مرتب

ِ  أولُص اجـى تف،ـى فـي دعوتهـا عـن كـل  ْقَمج ـل  الرامانيـةُ إخالصـاص  اإليمانية، والج لا ب ح 
ودعـوةص، ثـْ  ثْ شهادةص بذلَ على ال،اس، تربيةص  !ا و ها، فال يقوم شيء م،ها إل ِ وبل

 .صبراص وااجساباص 
ِلللم األمنلللاِ عهللى ِلللَا املنِللاا اللللنعوا، ِّالقلللائوون بلله يف ا تولللذ، ِّاحللللامهون  الربــانيونِّ

َولَــق ن ) :رسالته، بربيًة ِّ عوًة، عهى ما قرُر القرآن الكلرا يف غل  ملا آُلة، ملن مثلا قولله بعلاىل
َلا َكنلَتمغ بَلَعه َولوَن ا ك ون وْا رَبَـّان َيينَ  َرَسلونَ هت َلا َكنلَتمغ َبنغ ََ َِّهت : ِّقولله بعلاىل(. 72:آل عولران.()لغكتتَلا

للًنن َِّ ) َِ للا  َِ ََلغنَللا التلعللوغرَاَة فتي َللا النعَتي َللإتنعللا أَن للاَ ِّاغ نَللوٌر حَيغَكللَم ِبت َِ َتَُن  للَهَوواغ لتهعلل َتَُن َأسغ َوالرَّبَـّـان ياوَن وَن العلل
َت  لللن كتتَلللا فتَظواغ مت للَتحغ َلللا اسغ ََللاَر هت َشلللوغنت َِّالَ  َِّاأَلحغ َناِ فَللل َ ََتغَشللوَاغ النعلللاَس َِّاخغ َِ الهّللهت ََِّكلللانَواغ َعَهيغللهت َ للل

تَلَرِّاغ بتدَُاتت مَثَناً قَهتي ً   (.44:املائنة()َبشغ

ََِم : )ِّكللَا قوللله سللَحانه للا َِ مثغَ الرَّبَّــان ياوَن لَللوغالَ َُلنلغ ََللاَر َعللن قَلللوغ تتَم اإلت َت َِّاأَلحغ للحغ للَم السم ِت هت  ََِّأكغ
نَلَعونَ يلََت   (.11: املائنة()يَف َما َكانَواغ َُالغ

ا البنت َعَعاس  يف صحيحه  -رمحه اهلل  -ِّقن أِّر  اإلما  الَ ارا  ر ل  اهلل  -قوالً بفسُ 
للاَِ ": َكونَللوا َربعللانتي نيَ : )"قللال -عنِوللا  َِ َِ فَلَق : ِّقللال اإلمللا  الَ للارا بعللن ذلللك  للارحا(. َحَهَوللا

م : ََُِّلَقالَ ) َ ارت الغعتهغمت قَلَغَا كتََارتُت  :الرعبعاينت َتا َُلَرغ  النعاَس بتالت  (.9.()الع
لللة،  ِّملللن ِنلللا فاألملللة يف حاجلللة ماسلللة إىل َتلللُرج طائفلللة عُرضلللة ملللن ِلللَُ النولللاذا النعُو

 (.10)ِّبثِم يف كا منطقة ِّقطا ؛ لهقيا  بنِّر انُن النُن، عهى مواُ ن العهم ِّاحلكوة
 .بالغ الرسالا: المسلَ الثاني -

                                                           
 .، باَ العهم قَا القول ِّالعواصحيح الَ ارا، كتاَ العهم  9

ن   الية الناعية الرباين، يف هِين   10  ".برنامج الربانية"قن أِّر نا بعى املعاب املنِهية؛ لتكُو
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َا  اللللنعوا لإلنسلللان املسلللهمِّ  ملللن أِلللم بللله ِّذللللك لتَولللا بعهللل  . ِللو راجلللذ إىل ِّاجلللب االلتللل
يف أملللر  -صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم  -قلللال ". الرسلللالية: "صلللفات ملللا انتسلللب إليللله ملللن اإلسللل  

ا كلان  ا تولذ اإلسل م  كهله ُجاعلة ِّملن ِنل(. 11!()للو آُلةً  وا علين ِّ َله  بلَ : )مطه  لكا األملة
ة بطَيعته، ِّح هقتضلى  -إنله ملَ أعهلن أنع ِمولناً رسلول اهلل، بقهلن . إصل حية بفطربله يلاة عُو

 -فهللييف عَثللا أن حيللى النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم . مِوللة الللنعوة إىل اهلل -عقيللنة االبَللا  
فَلَوالهعلهت أَلنغ ) :عهلى اللنعوة إىل اخل  ِّا لنن، كولا يف قولله -بكا ِّسائا التحُرى ِّالتشهيذ 

نتَا الهعهَ  ِغ رٌ  َُل ناً َخيلغ  (.12!()َلَك متنغ مَحغرت النلعَعمت  بتَك َرَج ً َِّاحت
للة  للَُ األمللة، يف قوللله بعللاىل رتَجللتغ ): ِّمللن ِنللا  للِا ة اهلل باخُ  للة  أَخغ للَر أَمع  َكنللَتمغ َخيلغ

نَللوَن بتللاهللت  للوغَن َعللنت الغَونَكللرت َِّبَلؤغمت َِ إهنللا صللفة . (111:آل عوللران()لتهنعلاست بَللأغَمَرَِّن بتللالغَوعغَرِّ ت َِّبَلنلغ
 .عامة يف كا من أسهم هلل الواحن القِار، كا ُنال منِا عهى قنر طاقته ِّمسؤِّليته

. ِلللَا اللللنُن( خلللرب)لكلللن ال بلللن ملللن بيلللان أن اللللَ   اليلللو  يف املسلللهوني للللييف بللل   
ِّملا بقلل  اليلو  صلقذ يف األر  ب بَه لله قاللة الرسلالة اإلسلل مية، . فلَلك أملر قلا  بلله األِّللون

إبالللار احلقللائ  القرآنيللة الللِت بتهللى ". إبالللار"إمنللا املسللهوون اليللو  يف حاجللة إىل ِّ . عهللى ااوهللة
للم عنِللا عوللون، عهللى حنللو مللا ِّصلل  اهلل سللَحانه يف قوللله َِمغ : )عهلليِم صللَام مسللاِ، ِِّ َِّبَلللرَا

للللمغ الَ  للللَرِّنَ َُنظَللللَرَِّن إتلَيغللللَك ََِِّ للللن آَُللللة  يفت : )، ِّقوللللله سللللَحانه(191:األعللللرا ()َُلَغالت ََِّكللللَأُ ن م 
اال َِ ا َمعغرتَ ونَ  سعَواَِّاتت َِّاأَلرغ ت مَيَرمَِّن َعَهيلغ َِ فالَ   اللَا حنلن يف  (.111:ُوس ()ََِِّمغ َعنلغ

 .حاجة إليه إمنا ِو ب   التَال ، ال ب   الت َ 
مللللن (: 13)ِّأمللللا ما بلللله فوللللا ذكرنللللاُ مللللن أصللللول الرسللللالة القرآنيللللة، ِّب غللللات القللللرآن

ل  بلله، ِّاكتشلا  احليللاة اآلخلرة، ِّاكتشللا  اكتشلا  القللرآن العظليم، ِّالتعللر  إىل  اهلل ِّالتعُر
الالهوات ِّحف  األِّقلات، ِّحقيقلة اللنعوة إىل اخل ، ِّحكولة ابَلا  السلنة؛ بَكيلًة ِّبعهولاً رِّم 
ِّبهللك ِلل  . ِّمفللابيح ذلللك كهلله يف كتللاَ اهلل ِّسللنة رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم. ِّ هوللاً 

 .ِّأيفة  اليف القرآن

                                                           
 .أخرجه الَ ارا  11
 .متف  عهيه  12
 ."ب   الرسالة القرآنية"ِ  فالول كتابنا   13



 11 

للة ذات األثلر العويلل ، خاصللة يف ِللَا العالللر، إمنللا ِّمعهلو  أن مللن أِللم الوسلل ائا النعُو
ا ِّسوا ِا يف األملة؛ حلىت باللَح "  اليف القرآن"ِ  بأسييف  َِ َهقت كوا ِّصفنا ِّبينا، ِّبكث  حت

َِا أساسللليا ملللن حركلللة النسللليج االجتولللاع  العلللا ، ِّبهلللون كلللا  لللرائحه االجتواعيلللة، عهلللى  جللل
ُلنعو إىل اهلل كلاع النلاس، ِّيف كلا مناسلَة، ِّملن  فالناعيلة املسلهم. اخلت   طَقاهتلا ِّقطاعاهتلا

يف النِاُلة، ِلو أسلاس التَكيلة ِّالتعهليم، ِِّمضلن الرتبيلة " مدلـ  القـر ن"لكلن  !عهى كا منرب
ن، ِّ للوان السلل  إىل اهلل إمنللا ُللتم بللالرجو  " بلل   الرسللاالت"ِّمللن ِنللا كللان مسلهك . ِّالتكلُو

 .بأسيساً ِّبوسيعاً "  اليف القرآن"إىل مسهك 
َـــاا  الف ْطر يَّـــة ،: لمســـلَ الثالـــ ا - ـــةُ  ر ب بمـــا يجضـــم،ل مـــن صـــلواا وأوراد مع،وي

 .وما يل م عن الَ كلل من فعل الوالحاا وترك الموبقاا. للجغذية الفردية
لة ،  لا صللح أن ِّاجَلات، ِّبلرِّك ال ملات، ِّأذكلار منلنِّبات ِلو أعولال: فربلا  الفطُر

َمه ِّ  –صهى اهلل عهيه ِّسهم  -الرسول  فالربا  الفطرا ِو معلراا امللؤمن اللنائم . هيه اِّ  عالت
أفعلللاالً ِّاجَلللًة  ِّللللَلك فِلللو ُتضلللون باألسلللاس،! إىل اهلل، ِّحاللللنه املنيلللذ ملللن كلللا فتنلللة أِّ آفلللة

َمِللا املللؤمَن فعلل ً ِّبركللاً أبللناً  -مللن املعهللو  مللن الللنُن بالضللرِّرة  -ِّأخللرن ِمرمللًة  ، عهللى أهنللا ُهت
َرَُ أبللناً بللاهلل ََك  للة بَلل ال ُالللح سللُ  إىل اهلل إال ِبللا، كوللا سللرتن هحهلله إن  للاِ  ؛ إذغ أذكللار معنُو

ِّال اُلللَة منللله إمنلللا ِللل  إصللل م صلللورة اللللنفيف بتِلللََُِا ِّبشلللََُِا، ِّكلللَا بَكيتِلللا بت َُلللة . اهلل
َا  .لطائفِا؛ حىت بعو  إىل أصا فتطغَرهتت

اال لت ال بالالللهوات اخولليف، ِّبكللا  -صلهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّقلن مسللى رسللول اهلل 
، ِّمشل  إىل املسلاجن، ِّملا انَل  علن ذللك كهله ملن سلواب  ِّلواحل  ملن ما بعه  ِب ا من ِّ ِو

َرُلغللَرَة  ففلل  احلللنُت الالللحيحت مللن رتَِّاَُللةت . "اطــاص بَ ر  : "االسللتعنا ات ِّالعَللا ات َِ ر لل  اهلل  -َأغت 
طَاَُللا ا مَيغَحللو اهللَ لمَكللمغ َعهَللى َمللأَ َ  َأالَ )) :َعَهيغللهت ََِّسللهعَم قَللالَ  َصللهعى اهلل َرَسللوَل اهللت  أَنع  –عنلله   بتللهت اخَغ

َرَجاتت  لََاَ  الغَوَ لوِت َعهَلى الغَوَكلارُت :قَلالَ  !بَلَهى َُا َرَسلوَل اهللت  :قَاَلوا  ََُِّلرغَفَذ بتهت النع َطَلا  ،ت إتسغ لَرَة اخغ ََِّكثلغ
نت  للل  ،إتىَل الغَوَسلللاجت لللَ ةت  بَلعغلللنَ  ةت َِّانغتتظَلللاَر الالع ْ  الَربَـــاا   !الالع ْ  الَربَـــاا  فَـــَذل   !فَــــَذل ق  ْ   !ق  فَــــَذل ق 

  . (14()!الَربَاا  

                                                           
 .َا ِّالنسائ رِّاُ مالك يف موط ه ِّمسهم يف صحيحه، كوا رِّاُ أمحن ِّالرتم  14
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، ِبللَا الشللوول الرتبللوا االلامذ، "رباطــا"فكللون الاللل ة ِّاال للت ال هقللنماهتا ِّبوابعِللا 
الت ِّال فل ت ا صهًة لهعَن بربه، ِّعاصلوا لله ملن الل . فِل  للَلك فعلٌا ِّبلرك! إمنا ِو باعتَاِر

ِّللَلك  . اُلة كلا فعلا بربلوا يف اإلسل  ِّبهك ِ  غ". الربا "فَلك ِو . ِِّ  ذكر  ائم هلل
َامللللات ِّاألِّرا ، ِّأسللللاس كللللا  !كانللللت الاللللل ة أعظللللم  للللع ة عوهيللللة يف الللللنُن فِلللل  أ  االلت

ة ُجيعا فالالل ة إذا  قل  ِبلا العَلن صلنقا، َِّتهل  هقاصلنِا الشلرعية . األذكار الهفظية ِّاملعنُو
للَ  إتلَيغللَك اَ ): )ِّاقللرأ إن  لل ت قوللله بعللاىل! كانللت عَللا ة جامعللة مانعللة  –حقللا  للَن بغللَا َمللا أِّحت مت

َت َِّأَقتلمت الالعلل َ  َشلاِ َِّالغَونَكلرت إتنع الالعل َ  !ةَ الغكتتَلا لى َعللنت الغَفحغ َِ َر اهللت  !َة بَلنلغ َتكغ ََللرَ َِّلَلل َِّاهللَ َُلعغهَللَم  ! َأكغ
نَلَعونَ  ْ  الَربَـاا  : )ِّصنق رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم(. 45: العنكَوت(()!َما َبالغ  !فَـَذل ق 

ْ  الَربَاا   ْ  الَربَاا   !َفَذل ق   (!َفَذل ق 
للة الالللحيحة املسللهك ب نعتوللن يف ِللَامللن ِنللا فقننللا ِّ  الللِت . سللون منِللاا السللنة النَُو
َ كر عهلللى نللوعني، هلللا حيللت إنع . باملعللاين أساسلللاً  -نفيف يف  للال إصللل م اللل -ا للت هت  : اللل

َعغَنوتام 
َر امل َ كغ َر الَعَن تام ِّال َ كغ ن فيله املسلهم نفسله بأعلنا  ِائهلة ملن  :لعن افا. ال ِلو اللَا ُلِر

ِّعهللى ِللَا كللان أغهللب طللرق  !إخل، بهوغللا إىل اآلال ... األذكللار، بسللَيحا ِّهتهللي  ِّاسللت فارا
هة ِمفوفلة بامل لاطر. الالوفية من املتأخُرن خاصة ِّقهولا باللا باللاحَِا إىل  !ِّبهك طُر  طُو

 .بر األمان

َ كغ : ِّأما النو  الثاين فِو  .َر الغَوعغَنوتام ال
لو قلائم أساسلا عهلى قاللن ربلج امللؤمن بربله أبلناً، بلاألقوال ِّاألفعلال ِّاللرتِّك حيللت . ِِّ

قتِللن العَللن ليحقلل  يف كللا حركللة، ِّيف كللا كهوللة، ِّيف كللا ِيللأة، مللن سللائر األفعللال ِّالللرتِّك 
َ كغ  . رت التعَنُلة الللِت ُللنخا فيِللا، معناِللا الللَا َ للرعت للله؛ فيكللون بللَلك يف أعهللى مقامللات اللل

لللراً، كولللا يف قولللله بعلللاىل لللَ َة : )ِّللللَلك كانلللت الالللل ة ملللث  ِبلللَا املعللل  ذتكغ ينت َِّأَقتلللمت الالع فَاعغََلللنغ
رتا َتكغ للراً، كوللا يف قوللله بعللاىل(14: طلله()لتلل ََلغنَللا إتلَيغللَك : )، ِّكللان القللرآن أُضللا ِبللَا املعلل  ذتكغ َِّأَن

ِتمغ  َ لتهنعللاست َمللا نلَلللَ َل إتلَلليغ َر لتتَََلللني  َ كغ للَرِّنَ  اللل للمغ َُلتَلَفكع َِ ، كوللا كللان بللرك الكَلللائر (44: النحلللا()ََِّلَعهع
راً أُضا؛ ألن الوقو  فيِا آن َ ال ُكون إال غفهلة منله  -كهوا عر ت لهوؤمن   –ِّاملوبقات  ذتكغ

َكر لو  لن معل  الل ِّمثالله الوا لح ملا ِّر  يف احللنُت النَلوا املتفل  عهيله، ملن . عن إميانله، ِِّ
لللو ملللؤمن، ِّال ُشلللَر اخولللر حلللني : )مقولللله صلللهى اهلل عهيللله ِّسللله ين ِِّ َاين حلللني ُللل ين الللل ال ُللل
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للو مللؤمن، ِّال ُنِللب هنَللة ذات  للر   للو مللؤمن، ِّال ُسللرق السللارق حللني ُسللرق ِِّ ُشللرِبا ِِّ
و ملؤمن م حني ُنتَِِا ِِّ ، ِّذللك مللا  لَُ األفعلال ِّاللرتِّك (15()!ُرفذ الناس إليه فيِا أبالاِر

ة لهقهب، ِّإم َكر ِّغاُتهِّأ راِبا ُجيعا من ب َُة قُو و مع  ال  .نا  له حبقائ  اإلميان، ِِّ
َان،   نله الثابتلة يف السلنة الالللحيحة، ِّطََل  عهلى ِلَا امليلل َر العللن ا هواُ  َ كغ ََ الل ل فلقذا أَخت

ا أُضا، ِّكانت عن ُته بابعة  َا القالن لة اللِت بنيلت عهلى . كان ذكرا معنُو ألن األذكلار النَُو
فاألعللنا  . املعللاين أساسللاً، ِّلضللوان ب َُللة القهللب ِبللا أعللنا  معينللة إمنللا جعهتِللا ِّسلليهة لتعويلل 
 .فيِا بابعة لهوعاين ِّالعكيف غ  صحيح
لين النَللوا َكر السم ِّللَلك ملا ثَلت يف السلنة منلله إال ملا ُلنِّر عهلى املللرة . ِّذللك ِلو الل

ِّب ُلر  ملا قلاِّ  ذللك ليَهلل امل لات . الواحنة ِّالث ث مث العشرة حىت املائة، عهى أقالى بقنُر
َكر إمنلا ِلو ربلج القهلَو بلاهلل، ِّالرتقل  ِبلا علرب مللنارا  !اآلال بهله  إذ القاللن الشلرع  ملن الل

لَا إمنللا ُلتم بلالتحق  ِّالت هلل  باحلقلائ  اإلميانيلة ِّالالللفات الربانيلة. اإلميلان ِّال ُكلون ذلللك . ِِّ
َة باحلقللائ  الرِّحيللة، ِّامل َا عهللى قهيللا األلفللاب، املكتنلل تنرجللة إال باإلحبلار يف سللفائن املعلل ، بركيل

َكر، ِّالت َُلة اإلميانيللة  لل  السل  إىل اهلل، هلا بتيحلله لله ملن التللنبر ِّالتل بالعَلن بربيلًة ِّبَكيلًة يف طُر
عسلللى أن . املنقطعلللة النظللل ، اللللِت بقلللو  بقعلللا ة بنلللاِ عورانللله الرِّحللل ، ِّبلللرميم حاللللنه النفسللل 

امللال ِّاألعوللال،  ُلنهح يف ابت ِاهتلا يف  لال التلنافذ االجتولاع ، ِّاالفتتلان اللننيوا ملن أملور
 .ِّسائر معار  الشِوات ِّمواطنِا

عهوِللم -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّعهللى ذلللك املنِللاا كللان النلليب  . ُللنَر أصللحابه ُِّ
. يف نفسللله بنفسللله -عهيللله الالللل ة ِّالسللل    -ِّ لللواِنُ يف السلللنة كثللل ، بلللا ذللللك ِلللو فعهللله 

كفينللا مللن ذلللك مللا رِّاُ مسللهم يف صللحيحه، مللن حللنُت للة بنللت احلللارث أ  املللؤمنني جُو ُِّ ُر
َ  الهعَه َعنِا أن النيب  ، خرا من عنلنِا بكلرة حلني صلهى الاللَح -صهى اهلل عهيه ََِّسهعم  -َر ت

ل  يف مسلهنِا  ل  َبَسلَ َح  –ِِّ لل  جالسلة -ُعللين ِِّ عهلى حا للا،  مث رجللذ بعلن أن أ لحى ِِّ
 عهيللله فقللال النللليب صللهى اهلل. نعلللم: قالللت( ملللا  لللتت عهلللى احلللال اللللِت فارقتللك عهيِلللا ): فقللال

                                                           
 .متف  عهيه  15
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: لقللن قهللَت بعللنك أربللذ كهوللات ثلل ث مللرات، لللو َِّ تنَللتغ هللا قهللتت منللَ اليللو  لللو نتِن): ََِّسللهعم
ه، ِّمتَناَ  كهوابته" ه، ِّ تنََة عر ت  (16)"(!سَحان اهلل ِّحبونُ، عنَ  خهقته، ِّرتَ ا نفست

قتَن الهفلَ  حقيقتَله يف اللنفيف، َِّترجله علن منِلاا السلن ة ِّمعهو  أن الكثرة من ذلك بَلفغ
ة؛ فتحتهب أسرارَُ ِّب يب أنواُر هلا َيرجله  -إذغ أن بض يم جانلب ملن جوانلب اللنُن  !النَُو

. ُللؤ ا قطعللا إىل  لوور جانللب آخلر، رهللا كللان أِّجلب يف الللنُن ِّأِللم -علن أصللهه املسلنون 
َرَُ الَا أعطاُ الشر  له  .ِّاحلكوَة إمنا ِ  إعطاِ كا   ِ َقنغ

ربـــاا "، يف لهعولللا اليلللوم  "أوراد الفطـــرة"ا ُجعنلللاُ ملللن ِّعهلللى ِلللَا امللللنِج بنينلللا مللل
َامات. النائم" الفطرة و أربعة الت ِِّ: 

 شهود الولواا ال م  والج ام رباطاتها: اللج ام األول -
ِّذلللللك ههاِللللنة الللللنفيف يف كللللا صلللل ة مللللن الالللللهوات اخولللليف؛ لهتحقلللل  مللللن مقللللا  

جيللله مث بركلللذ لللله بنا !العَو ُللة خشلللوعاً فيِلللا؛ حلللىت الللن فعللل  أنلللك بللني ُلللنا اهلل جلللا ج لللله
ر ِلللَا  !ِّبسلللهن، هلللا ِلللو ربلللك َِّر العلللاملني، ِّهلللا أنلللت عَلللنُ املتَتلللا بلللني ُنُللله فِلللَا جلللِو

فكلا صل ة  لا  منِلا  لِو  املناجلاة هلل َر العلاملني، فَلَقلَنتغ معل  كوهنلا . املسهك ِّحقيقته
لا اهلل  فعلن أنَليف  ر ل  !بلا فقلنت معل  كوهنلا صل ة عهلى احلقيقلة. مسهكا بعَلنُا، ِِّّر ا بربُو

إنع أَحلللنََكمغ إَذا قَلللاَ  يف َصللل َبته فقنعلللَه َُلنَلللاجت  : )عنللله أن رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم قلللال
َلا إنع الغَواَلله َ  َُلنَلاجت  َربعلَه؛ : )ِّيف رِّاُة أغ ُِررة ِّعائشة ر   اهلل عنِولا( 17()!َربعهَ  فَلهغيَلنغظَلرغ هت

يهت  يهت : )ِّيف صي ة ألغ ُِررة خاصة(. 18()!َُلَناجت  (!فَلهغيَلنغظَرغ َكيغَ  َُلَناجت
ًِ، حيلت ُكلون  لِو  : ِّإمنا ذلك ُكون بث ثة أمور، أِّ ا  قي  بكَل ة اإلحلرا  ابتلنا

العَلللن حلقيقتِلللا َتهاللللا ملللن ملللؤثرات كلللا األغيلللار، ِّإ لللِا ا لهقهلللب مقلللاَ  الوقلللو  بلللني ُلللنا 
عنلن قلراِة الفا لة  -( نيإُلاك نعَلن ِّإُلاك نسلتع)فِلو  لِو  مقلا  : ِّأما الثلاين !الواحن القِار

هللا ِللو  قيللٌ  عويللٌ  إلخلل ص العَللا ة هلل َر العللاملني، ِّحللنُ  ِّن سللواُ، ِّهللا ِللو اويللٌذ  -

                                                           
 .رِّاُ مسهم  16
 .متف  عهيه  17
َللاين يف صللحيح االلامذ الاللل    18 ِّقللن َرِّا حنللو ذلللك بطللرق  للىت . رِّاُ احلللاكم ِّالطللرباين، ِّصللححه األل

 .يف الالحيحني ِّغ ها
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فِللو  قيللل  اخضلللو  يف : ِّأملللا الثاللللت. لهقهللب عهلللى بوحيللن املعَو ُلللة يف ذات اهلل جلللا علل ُ
ُعلللةت هلل شلللاِنة معلللاين كلللا ِّذللللك مفلللى إىل م. ِي لللِت السلللهو  ِّالركلللو ؛ لتلللَِّق مواجيلللن الَعَغنت

ذللك أنله إذا اسلتقامت . حركات الال ة ِّبسَيحاهتا، فقن لكلا ِي لة َمَقاملاً ِّلكلا عَلارة حلاالً 
ِللَُ الث ثللة لهعَللن يف صلل به اسللتقا  للله كللا أفعا لللا ِّأقوا للا؛ لتَوللا لتهللك مللن بللأث  كَلل  عهلللى 

لللا حقيقيلللا، ُنِللل ى صلللاحََه علللن صللل م باقيِلللا قلللوال ِّعوللل ؛ ِّبلللَلك بكلللون الالللل َة ِّترغ اً بربُو
علرا بله علرب منلا ل اإلميلان ِّال معلراا أسلر  يف الوصلول إىل اهلل ملن . الفحشاِ ِّاملنكر فعلً ، ُِّ

 !الال ة
للللرَاَن سللللهو تِا  خبللللالص  -بعللللن التسللللَيح  –ِّ للللا ُعطلللل  لهاللللل ة عوَقِللللا الرِّحلللل  َعوغ

إال  ِّإنلله ال ُللَِّق معلل  السللهو  حقللا، ِّال ُسللتفين مللن أنللواُر الفيا للة عهللى القهللب،! الللنعاِ
ا َِ ل َهالت ! َمنغ ََِّ َذ جَِته عهى األر  خا عا هلل، ِّمتلَل  بلني ُنُله بعلاىل بتلَأَحر  اللنعواتت َِّأخغ

اَ بللاَِّحللرتا   للنغ َِ َكر  للو قوللله عهيلله الاللل ة  :النلليب صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم يف ذلللك ملؤمن أن ُلل ِِّ
ََ مللا َُ ) :ِّالسلل   للَر ثتَرِّاوَن العَللَن مللن رَ َكللأَقلغ للو سللاجٌن؛ فللَأكغ َِ  ب للهت ِِّ ِّكللَلك قوللله  (19!()الللنمَعا

َع  ): صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم للا الركللوَ  فَلَعظ َوللوا فيللهت الللرع ِت ِّ ! فأمع للَنِّا يف الللنمَعا ِت َت للَهوَ  فاجغ للا السم  ؛أمع
ََ َلَكمغ  َتَها  (.20()!فَلَقَوٌن أنغ َُسغ

َا   ــاا الوــالةِّأمللا التلل ل غاُللة . فقمنللا القالللن بلله املسللاجن حيثوللا كانللت رب ِّذلللك بَلَل
َغَكَر  يفت بَليَللوت  أَذتَن الهعللَه أَن بَلرغفَللذَ ): قللال اهللَ َجللاع عَلل ُ. أل اِ الاللل ة املفرِّ للة ِبللاالوسللذ  ََُِّلل

لرت الهعل َلاَرٌة َِّاَل بَليغلٌذ َعللن ذتكغ ِتمغ ات لي ِت َصلالت رتَجللاٌل الع بَلهغ لا بتالغ َلَنِّ  َِّاآلغ َِ ََُسلَ َح لَللَه فتي َلَه  لا امسغ َِ هت َِّإتقَللا ت فتي
هَلوا الالعَ ةت َِّإت  َسلَن َملا َعوت ََِم الهعلَه َأحغ َل َُت ل َبغاَللاَر لتَيهغ ََ َِّاألغ َُتاِ الَعَكاةت ََيَاَفوَن َُلوغًما بَلتَلَقهعَب فتيلهت الغَقهَلو

للهتهت َِّالهعللَه َُلللرغَ قَ  َِم م للن َفضغ للَن َ   َََُُِّت َسللا  ذلللك مللا مسللاُ(. 13ل  11:النللور()َمللن ََُشللاِ بت َلل غت حت
َكور قَا(ربا الب) رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهم  .، يف حنُثه امل

 في الم جار من الذَْكر  الَعَدد يَ : اللج ام الثاني -
صلليل األذكللار الهسللانية الللوار ة يف السللنة الالللحيحة كثلل ، ِّلهوللؤمن أن َيتللار منِللا مللا  

للَا نللو  مللن  قيلل  املنللا  اخللاص،  . ُشللاِ، عهللى حسللب حاجتلله ِّعهتلله، إذ لكللا  اِ  ِّاِ ِِّ

                                                           
 .رِّاُ مسهم  19

 .َجنتٌُر، َِّحرتا  : ، معناُ"َقَونٌ : "ِّقوله .رِّاُ مسهم  20
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إال أنله ثَلت باسلتقراِ بهلك الالليل ِّاألذكلار، أن منِلا . إلملا  الشلاطيب رمحله اهللكوا عرب عنه ا
َكر يف اإلسل  ،  للا اطلر  العولا بله، أِّ بللوابر األملر بله يف نالللوص  ملا ميكلن اعتَلاُر أصللوالً لهل
للة الالللحيحة، ِّ للا ا للتِر ِمكيللا يف كتللاَ اهلل عهللى ألسللنة  القللرآن الكللرا ِّبيانللات السللنة النَُو

َامله ِّاملناِّملة عهيله بال لنِّ ِّاآلصلالاألنَياِ ِّا . لالنُقني ِّالشِناِ ِّالالاحلني، ِّ ا َملنتَحوا بالت
 :بنِّر عهى اإلُجال حول أربعة أصول -باخت   عَاراهتا  -ِّصي ه ُجيعِا 
الاللل ة عهللى النللليب، : التسللَيح، ِّرابعِللا: التِهيللا، ِّثالثِللا: االسللت فار، ِّثانيِللا: أِّ للا

 (21).صهى اهلل عهيه ِّسهم
لللة كثللل ، لكننلللا حنسلللب أن ِلللَُ ا لللاِّر األربعلللة  ِّال لللا ملللن األذكلللار النَُو  لللك أن غِ 
َكورة  . ِ   ا ال قوا بلاملؤمن أن َتهلو أِّرا ُ منله -ألصهيتِا، ِّلتوابر األمر ِّالعوا ِبا  –امل

َكر، عهلللى حسلللب  -أخللل  ا لللب يف اهلل  -ِّملللن ِنلللا كلللان للللك  أن بتوسلللذ ملللا  للل ت يف الللل
َا  بللاملنِج املسللنون قللوالً ِّعولل ً حاجتللك ِّطَيعللة عهتللك؛ بشللر  عسللى أن بكللون عهللى .   االلتلل

 .الفطرة
لللة التاليللة، بر  كلللب منِلللا ِّعهيلله؛ فهلللك أن َتتللار ملللن صلليل األصلللول األربعلللة الاللليل النَُو

 :ما ُه لنفسك ِّر ا ُوميا، ِّذلك عهى حنو 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

للَك لتهللن ُنت َحنتيفللاً فتطغللَرَة ا) َِ للافَللأَقتمغ َِّجغ َِ َهغلل ت الهعللهت . لهعللهت العللِتت َفطَللَر النعللاَس َعَهيلغ . الَ بَلَغللنتَُا خت
ثَللللَر النعلللاست الَ َُلعغَهَولللونَ . َذلتلللَك اللللن َُن الغَقلللي مَ  لللَ ةَ . ََِّلكتلللنع َأكغ َِّالَ . َمنتيَتلللنَي إتلَيغلللهت َِّابلعَقلللوَُ َِّأَقتيَولللوا الالع

للللللرتكتنيَ  للللللَن الغَوشغ َتَُن فلَ . َبَكونَللللللوا مت للللللَن العلللللل ِتمغ مت ُغ َللللللا لَللللللَن َ  هت َغ لللللل للللللَيعاً َكللللللام حت َِمغ ََِّكللللللانَوا  ت رعقَللللللوا  تُللللللنَل
 (22)(.11-92:الرِّ .(()َفرتَحونَ 

                                                           
 .145: لته يف رسالة ميثاق العِنذلك مفال  بأ . ن  21
ِلا مناسلَة   22 َ  قراِهتلا ُوميلا أِّ كثل ا؛ إذا ِّجلن في ُلة ملن كتلاَ اهلل، أِّ سلورة، ُهتل قو  لهوؤمن أن َيتلار آ

كلللان رجلللا ملللن األناللللار ) :كولللا يف حلللنُت أنللليف ر للل  اهلل عنللله قلللال. ائللله، أِّ لعاللللُرحلالللله أِّ ع جلللا لن
َللاِ، ِّكللان كهوللا افتللتح بسلل ِللو اهلل ": ورة ُقللرأ ِبللا  للم يف الاللل ة  للا ُقللرأ بلله، افتللتحُللؤمِم يف مسللهن ق قللا 

: فكهوله أصلحابه فقلالوا !ِّكلان ُاللنذ ذللك يف كلا ركعلة .حىت ُفر  منِا، مث ُقرأ سورة أخرن معِا ،"أحن
َئللك حلىت بقلرأ بللأخرن، فقملا أن بقللرأ ِبلا، ِّإمللا أن بلنعِا ِّبقللرأ  إنلك بفتلتح ِبللَا السلورة، مث ال بللرن أنلك ا

ِللا: قللالبللأخرن، ف تم بللركتكم !مللا أنللا بتارك َللتم أن أكمكللم بللَلك فعهللت، ِّإن كللِر ُللرِّن أنلله  !إن أحَ ِّكللانوا 
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للنتَك ََِِّّعغللنتَك مللا  - ِغ تَللينت ِّأنللا َعَغللَنَك، ِّأنللا عهللى َع للمع أنغللَت َرّغ الَ إتلَلللَه إتالع أَنغللَت َخَهقغ َِ الهع
َتَطعغَت، أََعوَذ بتَك متنغ َ ّر َملا َصلنَلعغَت، نغيب، فلاغغفترغ ِل فقنعلَه  اسغ ََ َ بتل َ لَلَك بتنتعغَوتتلَك عهل ع ِّأبَلِو أبَلِو

ََ إتالع أنغتَ  نَو َم  .(23)(مرة 1).ال َُل غفتَر ال
 .(24)(مرة 1. )ِّأبَو إليه، أست فر اهلل الَا ال إلله إال ِو احل  القيو  -
 .(25)(مرة 100. )أست فر اهلل ِّأبَو إليه -

َُ الَ َِّ  اهللَ  لَه إالع إلَل الَ  - للَن كَ َ لل حغ للَن، حَيغ َه احلغَ َوهغللَك ِّلَللَه الغ َه، لَللَلل رُت لل ،ميَتيللتَ يتل  َِّ وغ ا  َكللهَللى  َو عَ َِِّ
ِ  قَ  َ   .(26)(مرات 10. )نتُرٌ  غ

                                                                                                                                                                      

، فهولا أبلاِم النليب  وا أن ُؤمِم غلُ  ُلا ": أخلربُِّ اخلرب، فقلال -صلهى اهلل عهيله ِّسلهم  -من أفضهِم، ِّكِر
ِلَُ السللورة يف كل !فل ن   ِّ ُللأمرك بله أصللحابك، ِّحيوهللك عهلى للل : فقللال " ا ركعللةمللا مينعلك أن بفعللا ملا 
 .الَ ارا رِّاُ !"(حَك إُاِا أ خهك اانة": صهى اهلل عهيه ِّسهمفقال  "!إين أحَِا"

ُلللللات الفطلللللرةِّحنللللن نلللللرن أن  َك يف آ اقلللللا عظيولللللا للللللنا ،رة أعللللل ُ ع جلللللا مِولللللاو املللللل   ِ االحنلللللراِّبُر
ِللاج   ِللَا العالللرعللن ااملن بَكيللًة  ا  ِبللناِفيحسللن لللَلك اإلكثللار مللن ب ِّهتللا ِّاالعتالللا. لفطللرة اإلميانيللة يف 

 .ِّبنبراً 
23

لت غفارت أنغ َُقللوَل  َسللي نَ : "قلال صللهى اهلل عهيله ِّسللهم بللن أِّس ر ل  الهّلله عنله، عللن النليب  لنا عللن    االسغ
للللمع : الَعَغللللنَ  َِ ِللللو ) ،إخل"...َرّغ ال إتلللللَه إتالع أَنغللللتَ  أنغللللتَ الهع َكوركوللللا   صللللهى اهلل عهيلللله ِّسللللهم فقللللال( أعلللل ُ ملللل
لات  َموقتناً النعِارت َقاَ َا ب َمنغ " :بعنِا ِغ لنغ َأ لَو مت َِ لَ  فَل لهت قَلَغلَا أنغ ميَغست َُلوغمت ا َفَواَت متنغ  لَن الهعيغلات  !اَانعلةت ِبت ََِّملنغ َقاَ َلا مت

َحَ ِبا َفَواَت قَلَغَا أنغ  َََِِّو موقتنٌ  ات اَانعةت  َُالغ ِغ ََِو متنغ أ  .الَ ارا رِّاُ"!فَل
24

لل َ  مسللعو  ابللن عللن    اهلل أسللت فر قللال مللن): صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم الهعللهت  َرَسللول قللال ،قللال َعنغللهَ  الهعللهَ  َر ت
َحلل  مللن فللرع  قللن كللان ِّإن ذنوبلله غفللرت إليلله، ِّأبللَو القيللو  احللل  ِللو إال إللله ال الللَا  َ اَِّ َ  أبَللو َرَِّاَُ   (!ال

َتام  لل َللاين ِّصللححه. الللَِيب ِِّّافقلله. ِّمسللهم الَ للارا  للر  عهللى صللحيح حللنُت ِّقللال ِّاحلللاكم َِّالغتل رغمت  األل
 .3/171: الرتمَا صحيح يف أُضا
25

ُلغلرَةَ  أغ َعلنغ    َر ل َ  َِ  ألسلت فر إين ِّالهعله): ُقلول صلهى اهلل عهيله ِّسلهم الهعلهت  َرَسلول مسعلت قلال َعنغلهَ  الهعلهَ  َر ت
لللنغ  أكثلللر اليلللو  يف إليللله ِّأبلللَو الهعللله  اسلللت فرِّا: )صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم ِّقلللال .الغَََ لللارتام  َرَِّاَُ ( !ملللرة سلللَعني مت
َلللاين ِّصلللححه  ، الَ لللوا  رِّاُ(. !ملللرة مائلللة ُلللو  كلللا إليللله أبلللَو ِّ اهلل اسلللت فر إين مربكللل  حلللنُت انظلللر  .األل
 يف اهلل ألسللت فر ِّإين ،قهليب عهللى يَل َلانم لَ  إنلله: )صلهى اهلل عهيلله ِّسلهم ِّقللال  . االامذ صللحيح يف 999  : رقلم
 .مسهم رِّاُ  (!مرة مائة اليو 
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 .(27)(مرات 3) الَ َحوغَل َِّالَ قَلوعَة إالع بتاهللت  -
ََلَر َكَت اً  - َن هلل َكثت اً ، اهللَ َأكغ وغ ي ً  ََِّسَغَحاَن اهلل بََكَرةً ، َِّاحلَغ  .(28)(مرات 3)ِّأصت

                                                                                                                                                                      
ُلو  عرفلة: )ى اهلل عهيله ِّسلهم قلالعن عَن اهلل بلن عولرِّ أن النليب صله  26 ِّخل  ملا قهلت أنلا . خل  اللنعاِ 

ِللو عهللى كللا  لل ِ قللنُر: "ِّالنَيللون مللن قَهلل  ". ال إللله إال اهلل ِّحللنُ ال  للُرك للله، للله املهللك ِّللله احلوللن، ِّ
َلللاين يف صلللحيح االللامذ، رقلللم . رِّاُ الرتملللَا أن ِّعلللن عولللارة بلللن  لللَيب السلللَائ  . 4723: ِّحسلللنه األل

َُ الَ َِّ  اهللَ  الع إَه إلَل الَ : "الَ قَل نغ مَ : )قال -عهيه ِّسهم  صهى اهلل -النيب  لَن كَ َ ل حغ لنَ لَلَه احلغَ َه الغَوهغلَك َِّ َه، لَللَل رُت ، وغ
ِ  قَلا  َ لَهى َكلََِو عَ َِّ ، يتَ يت  ِّميَت حيَغ  لرَ عَ  ؛"نتُرٌ  غ َت رت الغ ى إثغلعهَل، ملرات   شغ َه ملن َفظَونَلحَيغ  ْسـَلَحةص مَ  َعلَت اهللَ بلَ  ؛َو غلرت
لَر َسلا عنله عَ ، َِِّمَلََلات  وجت مَ  حسنات   ا عشرَ َه ِبتَ لَ  اهللَ  تبَ الغَتَح، ِّكَ حىت َُ  يطانت الشع   ، ِّكانلتغ َقلات  وبت مَ  ي َ ات  شغ
لت عشلرت له بت  َ  رت  عتلنغ َلاين يف صلحيح الرتملَا. رِّاُ الرتملَا ِّحسلنه (!نَلات  ؤمت مَ  قَلا ِّيف صلحيح  مث حسلنه األل

يللب ُللَو األنالللار  .الرتغيللب ِّالرِت ُلللة أغ أ لللَه مَ َكللنع لَللل)أن ملللن قللا ن حلللني ُالللَح : اِّيف رِّا للَهَحًة مت لت ِّع نغ أَ سغ
لللللارت النلع  للللل إىلَ  َِ لللللَرَِ ُلَ  َوللللل ً َ  عَ  تلللللمَ وغ ُلَ  اغ َولللللعغ ُلَ  بَغ َِّ  !رتُت آخت َِ للللل الَ قَللللل نغ قت فَللللل !نع قغ لللللميَغ  نيَ حت رِّاُ أمحلللللن ( !كَ لتلللللذَ  اَ ثغلللللوت فَ  ؛ ست

َللاين. ِّالطللرباين ِّقللن رِّا معنللاُ بطللرق  وهللة  .ِّحسللنه الشلليا  للعيب األرنللاكِّ ، بينوللا صللححه الشلليا األل
ِّمفالهة، صحيحة عهلى  لر  الَ لارا ِّمسلهم، كهيِولا أِّ أحلنها، فقلن صلح عنلن أمحلن ملن حلنُت أغ 

ِلللو ِّار  بالللليل متقاربلللة  ُلللرة ِّغلللُ  ملللن الاللللحابة مرفوعلللا، ِّ ِلللا صلللحيحة   -ِر عنلللن الرتملللَا ِّالنسلللائ   -كه
 .العِن ِّقن فالهنا يف َتُرج طرقه بكتابنا ميثاق. ِّابن حَان ِّالطرباين

ِلللا ملللا رِّاُ أبلللو موسللللى   27 ِلللا حلللن التللللوابر، من ُلللت كثلللل ة به لللت ههووع ِّقلللن ِّر  يف فضلللهِا العظللليم أحا 
َا رسلللول اهلل صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم خيلللرب، أ لللر  النلللاس عهلللى ِّا ، : )األ لللعرا ر للل  اهلل عنللله قلللال مللللا غللل

أربعلوا : ) ول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهماهلل أكرب اهلل أكلرب، ال إلله إال اهلل، فقلال رسل: فرفعوا أصواهتم بالتكَ 
َلاً، إنكلل ِلو معكللمعهلى أنفسللكم، إنكللم ال بللنعون أصللم ِّال غائ َللاً، ِّ ِّأنللا خهلل   ابللة (. م بللنعون مسيعللاً قُر
َللن اهلل : "، فقللال ِل"ال حللول ِّال قللوة إال بللاهلل: "رسللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم، فسللوعين ِّأنللا أقللول ُللا ع

ُلا رسلول ا: قهلت" !بلن قلييف ِل  كنللَ ملن كنلو  اانلة : "قلال !هلللَيلك  بهللى : قهلت"  أال أ للك عهلى كهولة 
ِّقللللن فالللللهنا يف َتللللُرج . متفلللل  عهيلللله"( !ال حللللول ِّال قللللوة إال بللللاهلل: "قللللال !فللللناك أغ ِّأملللل  !ُللللا رسللللول اهلل

 .أحا ُثِا األخرن يف ميثاق العِن

َلللن اهلل   28 َنَولللا حَنغلللَن َناَللللهّ »: قلللال ر للل  اهلل عنِولللا َعَولللرَ  بلللنعلللن ع صلللهى اهلل عهيللله    َملللَذ َرَسلللولت اهللبَليلغ
لللَن الغَقللللوغ ت  إذغ  ِّسلللهم ََللللَر  " :قلللاَل َرَجللللٌا مت للللَن هلل َكثتللل اً  ،َكَتللل اً اهلل َأكغ وغ لللي ً  ،َِّاحلَغ  فقللللالَ  ."ََِّسلللَغَحاَن اهلل َبَكللللرًَة ِّأصت

للَن الَقللوغ ت : صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم َرَسللوَل اهلل ا  َفقللاَل َرَجللٌا مت ََ ا ََِّكلل ََ : قَللالَ . َرَسللوَل اهلل َُللاأَنَللا  َمللنت الَقائتللَا َكلل
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ُت َسللللَغَحاَن اهلل - للللنت َوغ للللهت خَ  َعللللَن َ ،  َِّحبت لللل َ للللاِّرت ، هغقت للللِّ ت ، هنفست لللل، هنَللللَة عر ت  3)ه كهوابتلللل نا َ ِّمت
 (29).(مرات
ُت، َسَغَحاَن اهللت الَعظتيمت  - نت َوغ  .(30)(100 = + 50  50. )َسَغَحاَن اهللت َِّحبت
لن   - َِمع َصا  َعهَلى َسلي نتنَا َِمَوع يَم الهع ِت لن ، َكَولا َصلهعيغَت َعهَلى َسلي نتنَا إتبلغلرَا َِّعهَلى آلت َسلي نتنَا َِمَوع

لَت عهَللى  لن ، كَوللا بَارَكغ للن  ِّعهلى آل َسللي نتنَا َِمَوع يَم، َِّبَلارتكغ عهَللى َسلي نتنَا َِمَوع ِت َِّعهَلى آلت َسلي نتنَا إتبلغللرَا
ي ِت يَم ِّعَهى آلت َسي نتنَا إتبلغرَا ِت يٌن  َتينٌ َسي نتنَا إتبلغرَا  .(31)(مرة 1.)َم، يف الَعاَلوتنَي، إنعَك محَت

                                                                                                                                                                      

ََ الّسللَواِت  َغللَت َ َللا فَتتَحللتغ َ َللا أَبلغللَوا َِّن  َمللا :ابللَن َعَوللر قللالَ  !َعهت تَل ََ بلَللرَكغ للتَِ َمنغلل للنغ َرَسللوَل اهلل نمسَتعغ صللهى اهلل  مت
 .مسهم رِّاُ «عهيه ِّسهم

 .سَ  َترقه  29
، َخفتيفَ  َكهتَوتَللانت : )قللال رسللول اهلل صللهى اهلل عهيللله ِّسللهم  30 ، َحَيََتَلللانت  ثَقتيَهتَللانت تللانت عهلللى اله سللانت ََانت يف املتيلل

ُت، َسللَغَحاَن الهعللهت الَعظلليمت  الهعللهت  َسللَغَحانَ ": إىل الللرعمحغَنت  للنت َوغ  َسللَغَحانَ : "قللال مللن: )أُضللاقللال  ِّ. عهيلله متفلل  ("َِّحبت
 (.عهيه متف ()!الَحر  بنُو  مائة مرة؛ َحطت خطاُاُ، ِّإن كانت مثا  يف" الهعه ِّحبونُ

31
ِللا. غ هللا ِّيف الالللحيحني يف صلليل عللنة مللن ِّخمتالللرة خمتللارة اإلبراِيويللة، الاللل ة صللي ة ِللَُ    مللا من

ِلنا أال: فقلال عهلرة بلن كعلب لقيلين" :قلال ليهى أغ بن الرمحن عَن عن أخرجاُ ُلة للك أ ِلا ِن  ملن مسعت
ِللنِا بهلللى،: فقهللت  صللهى اهلل عهيللله ِّسللهم النلليب  صللهى اهلل عهيلله ِّسلللهم اهلل رسلللول سللألنا: فقللال ِل، فأ
ِلللاَ  عهلليكم الالللل ة كيللل  اهلل، رسلللول ُلللا: فقهنللا : قلللال ،عهللليكم نسلللهم كيللل  عهونللا قلللن اهلل فلللقن  الَيلللت أ
 .عهيه متف ( إخل... ِمون آل ِّعهى ِمون عهى صا الهِم: قولوا)

ِلللل  جللللنا، عظلللليم ِمولللن سلللليننا عهللللى الاللللل ة ِّفضلللا َلللل ، خلللل  مفتلللام ِّ  ذلللللك يف ِّر ت ِّقللللن ك
ُللت ِللا ثلل ة،ك  صللحيحة أحا   ِبلللا عهيلله اهلل صللهى ِّاحللنة عهلل  صللهى مللن: )صللهى اهلل عهيلله ِّسلللهم قوللله من
 صللهوات، عشللر عهيلله اهلل صللهى ِّاحللنة عهلل  صللهى مللن: )صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم ِّقوللله(. مسللهم رِّاُ()عشللرا
 ِّالنسللللائ  املفللللر ، األ َ يف ِّالَ لللارا أمحللللن، رِّاُ.(  رجلللات عشللللر للللله ِّرفلللذ خطي للللات عشلللر عنلللله ِّحلللج

َللللاين حهِّصللللح ِّاحلللللاكم، صللللهى اهلل عهيلللله  ِّقوللللله.  االلللامذ صللللحيح يف 1152  : رقللللم حللللنُت انظللللر  .األل
رِّاُ الللنُهو  يف ( !ِّآل ِموللن ِّسللهمكللا  عللاِ ِمهللَو حللىت َُاَلللهعى عهللى النلليب صللهى اهلل عهيلله ): ِّسللهم

َللللاين ِّحسللللنه.  موقوفللللاعللللن عهلللل    الَيِقلللل  عللللن أنلللليف، كوللللا رِّاُ   مسللللنن الفللللر ِّس   : انظللللر حللللنُت رقللللم  .األل
ُللة املوقوفللة عهَلى َعهتلل   .  صلحيح االلامذ يف 4591 ِّائللن، علن الرِّا : اهلل عنلله ر لل ِّقللال ا يثول  يف  وللذ ال

 .رِّاُ الطرباين يف األِّسج ِّرجاله ثقات
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هتيواً  - َِمع َصا  ِّبَارتكغ َعَهى َسي نتنَا َِمَوعن  َِّعَهى آلتهت َِّسه مغ َبسغ  (.مرات 10. )الهع
َت تيتَ  - َتتَك أسغ ! فغست  َطرغفَلَة َعلنيغ  أصغهتحغ ِلت َ أغينت َكهعَه، َِّالَ َبكتهغينت إىَل نلَ ! َُاَح م َُا قَليموَ  بتَرمحغ

رَا ت  َ لت َِّاإلكغ  (.32()مرات 3!)َُا َذا ااَغ
َت رسللولت اهلل أُجعللني، خالوصللاً األنالللاَر ِّاملِللاجُرن،  - لمع عللن سللا ابتنا أصللحا َِ َِّارغَ  الهع

َِ امللللؤمنني َِ الرا لللنُن، أََمللرَا للر ، َِّعَولللَر، َِّعثغَوللاَن، َِّعهتيّلللاً : ِّاخهفللا لللَاع ِّعهَلللى َكللا  ملللن . أبَلللا َبكغ اسغ
ِتمغ، من التابعني  م بقحسان إىل ُو  النُن ُت َنغ ِتمغ، ِّاقلغَتَنن ِبت  .بتَسنعلتت

الهِللم انفعنللا هحَللتِم، ِّثَتنللا عهللى سللنتِم، ِّال َتللال  بنللا عللن هنهِللم، ِّاحشللرنا يف 
 . مرهتم، مذ رسولك الكرا سيننا ِمون عهيه أفضا الالهوات ِّالتسهيم

لللَناَُ  َِ َن، ، الَ َمََلللن لتنَي ِّالَ َم َلللثلللابتني الهِلللم اجعهنلللا عهلللى  َتهتلللنَي عهلللى   ُت حلللىت نهقلللاك َمقغ
َن،  للرُت  ِ للي نَي، برمحتتللَك ُلا أرحللَم اللرامحنيَ ِّجِلك الكللرا، بلائَنَي َمَتَط لنَي َمرغ ت َع العللاملنيَ  رَا ت . َُللا َر

 .آمني
 ،لللللك  للللُركِّحللللنك ال  ،أ للللِن أن ال إللللله إال أنللللت ،سللللَحانك الهِللللم ِّحبوللللنك -

 .للانتِى(33).إليك أست فرك ِّأبَو

                                                           
مللا مينعلللك أن : )أن رسلللول اهلل صللهى اهلل عهيلله ِّسلللهم قللال لفاطولللة -ر للل  اهلل عنلله  -عللن أنلليف   32

للهتحغ : " ِّ إذا أمسليتأن بقلوِل إذا أصللَحت : بسلوع  مللا أِّصليك بلله للَت تيَت، أصغ َُلا قَليمللوَ  بتَرمحغَتتلَك أسغ َُللاَح م 
ل  َطرغفَلَة َعلنيغ   ِلَا : "أخرجله الرتملَا ِّالنسلائ  ِّالطلرباين ِّاحللاكم ِّقلال!"( ِلت َ أغينت َكهعلَه َِّاَل َبكتهغلينت إىَل نَلفغست

َللللاين يف صللللحي" حللللنُت صللللحيح عهللللى  للللر   الشللللي ني ِّب َيرجللللاُ ح االلللامذ الاللللل   ِّحسللللنه الشلللليا األل
للٌر قللال: )ِّعنلله ر لل  اهلل عنللله قللال. ِّالسهسللهة الالللحيحة ُلللا : كللان النلليب صللهى اهلل عهيللله ِّسللهم إذا َكَربَللَه أمغ

ُلللا قيلللو  برمحتلللك أسلللت يت قلللال رسلللول اهلل صلللهى اهلل : ِّبقسلللنا ُ قلللال. رِّاُ الرتملللَا بسلللنن حسلللن!"( حللل  
للَر ت : )عهيلله ِّسللهم َللَ لت ِّاإلكغ . ِّقللن رِّاُ أمحللن أُضللا بسللنن صللحيح كوللا يف صللحيح االلامذ !(أَلتظَللوا بتيَللا َذا ااغ
َموا ِّ اِّموا: ِّمع  أَلتظَوا  .ألتَ  َُهتَ ، إذا ثَت ِّثابر: ُقال. ال

33
َلللن ا هللليفكفلللارة : )رسلللول اهلل صللهى اهلل عهيللله ِّسلللهم قلللال    ِلللم ِّحبولللنك "  : أن ُقللول الع سلللَحانك اله

ن أن ال إللله إال أنللت عللن ابللن عوللرِّ،   رِّاُ الطللرباين( "ِّأبللَو إليللكأسللت فرك  ،لللك  للُركِّحللنك ال  ،أ لِل
َللاين انظلللر حللنُت رقلللم ِّصلللححه.  ِّعللن ابلللن مسللعو  ُللة النسلللائ  . صللحيح االللامذ يف 4437  : األل ِّيف رِّا

َلذ عهيله) :قال صهى اهلل عهيه ِّسهمِّاحلاكم أنه  لر  كانلت كالطلابذ ُط ِّملن قا لا يف  !فلقن قا لا يف  هليف ذتكغ
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َكر  -َِا، ِّال بلنيف أخل  امللؤمن  َا  بأ عيلة اليلو  ِّالهيهلة، كلنعاِ  -يف سلياق الل االلتل
النلو  ِّاالسللتيقاب منلله، ِّأ عيللة اخللرِّا ِّالللنخول ِّالسلفر، ِّسللائر األحللوال،  للا ِللو مللأثور عللن 

 .النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم
بلله َجللاع َج َلَللَه، ِّرفللذ أكلل  كوللا أن عهللى املللؤمن أن بكللون للله أِّقللاٌت مللذ ربلله؛ ملناجا

ِّال قلو  ألِللا . الضلراعة إليله بعلاىل، باأل عيللة اللِت قلن فيِللا العَلَن ع جلا لقهَله ِّغللَاِ لرِّحله
َا  اليلوم  لهعَلن السلائر إىل ! النعوة خاصة، أن َتهو حياهتم من َِا إذت النعاِ ِو من أِلم الل

ك أحا ُت ِّف ة، منِلا قولله صلهى ِّقن ثَتت يف ذل( 34.)اهلل، ِّمن أِم أسَاَ الفتح ِّالنالر
َو العتََاَ ةَ : )اهلل عهيه ِّسهم َِ يف غل  ِلَا امللوطن  –ِّقلن فاللهنا يف بأصليا ِلَا (. 35!()النمَعاَِ 

 (36.)ها فيه الكفاُة إن  اِ اهلل -
 .مقاطعة  لهة العور األربعة: اللج ام الثال  -

ىن : ثالثِلللللا. ا أصلللللنافهاحللللللرا  بكلللللامللللللال : ثانيِلللللا. الشلللللركيات ِّاخرافيلللللات: ِّأِّ لللللا الللللل
اخولللللر : رابعِلللللا. ِّأخاللللللِا العلللللرا الفلللللاح،، ِّالنظلللللر احللللللرا ، مث بلللللَاِ الكللللل   ِّمقنمابللللله،
 .ِّسائر املسكرات ِّامل نرات

ىنامللا)ِّقن جعهنا األمور الث ثلة األخل ة   لون آ لة العاللر إىل جانلب ( ، ِّاخولرل احللرا ، ِّالل
ام ت؛ ِّذللك مللا نعهوله ملن بضل م االبلت ِ الشركيات، رغم أن بهك من أملور العلا ات ِّاملعل

َمان، ِّمن ص ِّرة التعاط   ا بلني كثل  ملن النلاس إىل معل  الوثنيلة األِوائيلة، هلا  ِبا يف َِا ال
للللة، بالللللن النللللاس عللللن عَللللا ة اهلل، ِّعللللن  جعهِللللا بنتالللللب يف الوجللللنان االجتوللللاع  آ للللة معنُو

لييف جبنُن، با ِو  ا بيعنله النليب  ِّذلك يف حقيقة األمر! إخ ص النُن له، ِّحنُ  ِّن سواُ
                                                                                                                                                                      

َلل  بللن مطعللم  النسللائ  ِّاحلللاكم رِّاُ( !للله كفللارة هلليف ل للو كانللت   َللاين عللن ج انظللر   .، ِّصللححه الشلليا األل
 .ذاااميف صحيح  1410  : حنُت رقم

ة  34 . ِّقن ُجعنا يف ذلك رسالتني ص  بني، انتقينا أ عيتِوا من القرآن الكرا ِّالسنة النَُو
َانكا   األ"ِ  : ِّالثانية. ، ِّقن صنرت طَعتِا األِّىل"ميثاق العِن"ِ  : األِّىل ، "ح

 .ِّحنن نعنِا لهطَذ إن  اِ اهلل
َلللللان، ِّاحللللللاكم علللللن النعولللللان بلللللن بشللللل  مرفوعلللللا  35 . أخرجللللله أمحلللللن، ِّأصلللللحاَ السلللللنن األربعلللللة، ِّابلللللن ح

 .4342: ِّصححه الشيا األلَاين يف صحيح ااامذ، حنُت رقم
َان: "رسالتنا. ن  36  ."كا   األح
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للة الالللحيحة؛ إذ التعللاط  لشللَر اخوللر كللان عنللن  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  - يف السللنة النَُو
لرت َكَعابتلنت ): قال عهيه الالل ة ِّالسل  . العَر قنميا عو  ِّثنيا، ها ذكرنا من مع  ََ اخوغ َ لارت

للرت َكَعابتللنت اللل عتت  !َِّثَللن   ََ اخوغ للو الللناِ الللَا صللارت إليلله األحللوال يف  (37()!عَللَعنِّال َِّ للارت ِِّ
ىن ِّالتفسللا اخهقللل ، ِّبقللنُيف املللال احللللرا  حللىت صللار لللنن كثللل  مللن النللاس ملللن  !انتشللار اللل

إذغ عَلنِّا فيله ملن أِلوائِم ِّ لِواهتم أِّثانلا ملن  !اإل مان عهى ذللك ملا ُاللعب االنفكلاك عنله
 :ذلك كوا ُه  نِّبيا ! ِّن اهلل

لرغكتيعا فِل  املعتقلنات الَاطهلة، اللِت َتلر  إخل ص اللنُن هلل، ِّبعكلر : رَافتيعلاتَ ِّاخغَ  تَ فأما الش 
َال بعللم ِبلا الَهللون بلني كثلل  ملن النللاس اليلو ، خاصللتِم ِّعللامتِم،  صلفاِ التوحيللن، ِّاللِت مللا بل

 .فت ر  إخ صِم، ِّبشُو فطرهتم، َِّتَر  ُنِم، عقينًة ِّعو ً 
أحللن غلل  اهلل يف الكللون ِّسللائر اخ ئلل ، نفعللا أِّ ِّالللرباِة منِللا بكللون بعللن  اعتقللا  بللأث  

َللاً  ِّذلللك ِللو اإلخلل ص .  للرا، مث عللن  التوجلله إىل أحللن سللواُ باالسللت اثة ِّالللنعاِ َرَغَللاً أِّ َرَِ
باعتقللللا ُ، ِّ اِلللللنة الللللنفيف لهتحقللللل   –صلللللهى اهلل عهيلللله ِّسلللللهم  -الللللَا أمرنلللللا اهللَ ِّرسللللولَه 
للو احلقيقلة اإلمي. هقتضليابه العوهيللة ِّاخهقيلة انيللة العظوللى اللِت قللب أن بكلون سللاُرة يف  ُللن ِِّ

عًة، كسلُران السلون يف الهلك، ِّكانتشلار اللرِّم يف ااسلن ِّذللك ِلو . املسهم كهه، عقينًة ِّ لُر
 .أساس مع  الفطرة الِت َفَطَر اهللَ الناَس عهيِا، ِّالِت عهيِا منار  عوة اإلس  

تحق  ذللك بلقفرا  اهلل  ربوبيتله بعلاىل، ِّعلن  اإل لراك بله يف  هلا بقتضليه -ه ج لَل اع َجل -ُِّ
فلل   خللا ألحللن مللن خهقلله يف  للؤِّن ربوبيتلله .  لل ِ مللن ذلللك، َخهغقللاً ِّبقللنُراً ِّرعاُللًة ِّبللنب اً 

كولللا ُتحقللل  ذللللك بلللقفرا ُ ِّحلللنُ سلللَحانه بالعَلللا ة ِّاالسلللتعانة، ِّالتوجللله إليللله ِّحلللنُ . بعلللاىل
، ال إىل أحلن ملن خهقله، مِولا َعهَلتغ منل َلته عنلن اهلل، سلواِ يف ذللك األنَيللاِ بالطعهَلبت ِّالرعَغلبت ل

للل ، ِّامل ئكلللة املقرعبلللون، ِّاألِّليلللاِ الاللللاحلون، ِّكلللَلك األملللوات ِّاألحيلللاِ، ِّاإلنللليف ونَ ُقَ ن  ِّالالع
 !ِّال أحلن ملنِم ُ لين علن أحلن ملن اهلل  لي ا .هلل، فقلراِ إليله بعلاىل ِّاان، فكهِلم ُجيعلا عَيلنٌ 

للَواَِّاتت ) َللن يفت السع للهغَنا بَلعغللَى النعَتي للَِّاأَلرغ ت ََِّلَقلل ََِّربمللَك أَعغهَللَم هت نَللا َ اََِِّّ  نَي َعهَللى بَلعغللى  َِّ نغ َفضع آبَليلغ
للَ  الضمللر  َعللنَكمغ َِّالَ َ غللوُت ً  قَللاَ . َ بَللوراً  للَتم م للن َ ِّنتللهت فَلل َ مَيغهتَكللوَن َكشغ َتَُن َ َعوغ أِّلَللل تَك . ا غعَللواغ العلل

                                                           
َللن اهلل بلن عوللرِّ مرفوعلا  37 َلاين، حللنُت رقلمِّصللححه األ. أخرجله احلللارث علن ع يف صللحيح  1701: ل

 .ااامذ
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َعوَن َُلَغتَل َللوَن إتىَل َرِب تلل َتَُن َُللنغ ََ العلل ا ََ ابَللَه إتنع َعلل ََ َتَللَه َََِّيَللاَفوَن َع ََ ََُِّلرغَجللوَن َرمحغ للَر للمغ أَقلغ َِ لليَهَة أَُلم َم الغَوست
ََِّراً   (.57-55: اإلسراِ()َرب َك َكاَن َِمغ

ِلو : ِّمعل  النمَسلكت . كوا ُتحق  ذلك أُضا بعن  بقنا   ِ  من النمَسلكت ألحلن غل  اهلل
بح املقاللللو  بللله التعَلللن ِّالتقلللَر  إىل امللللَبوم لللله؛ قاللللن نيلللا ر لللاُ عهلللى سلللَيا التعَلللن، أِّ الللَل

 لقضاِ احلوائج ِّ فذ املضار، ِّما  ابه ذللك ملن معلاين العَلا ة اللِت بكلون بتقلنا القلرابني ملن
رب الههللِو فيلله إىل غلل  اهلل  للربا مللن  للرَِّ الشللرك ا للَج تللعاألنعللا  بللني ُللنا املعَللو ،  للا ُ

َ  الغَعلاَلوتنيَ َقاغ إتنع . )لاعوال، ِّالعياذ باهلل َ لتّههت َر َك لَلَه . َصَ تت ََِّنَسكت  ََِِّمغَيااغ ََِّ َاتت الَ َ لرُت
هتوتنيَ  لتَك أَمترغَت َِّأَنَاغ َأِّعَل الغَوسغ ََ ِّال ُنَ ل  أن بسلتِني بشل ِ ملن (. 111-119: األنعا ()َِّبت

، ِّسللواِ كللان عهللى ذلللك مِوللا صلل ر، أعللين سللواِ كللان الَقرغبَللاَن املللَبوم طلل ا أِّ بيسللا أِّ ثللورا
أعتاَ جين أِّ إنس ، ح  أِّ ميت، فكا ذلك  رك خط ، َمورتٌ  لالاحَه مور  ا ل ك، إال 

 .أن ُتَو بوبة نالوحا

نَللللةت ِّالَعللللرعافتنَي  َِ للللَحَرةت ِّالَك هَللللةت، مللللن السع مث ُتحقلللل  ذلللللك أُضللللا بعللللن  االلتهللللاِ إىل النعَجاجت
ِّاألبللراا  طلل   عهللى املسللتقَهيات،، ِّاالِّاملشللعوذُن،  للن ُللنع  القللنرة عهللى كشلل  امل يعَللات

أِّ  ن ُنع  القنرة عهلى التلأث  السلحرا . الشيطانية" املشاِنات"، ِّسائر  رَِّ اخرافيات
لة أِّ الكراِيلة القسلُرة، ملنِم أِّ إلليِم أِّ  لن ُلنع  . يف األ  اص؛ باسته َ ا َلة القُِر

َمنلللة ِّاملستعالللية بوسلللا ِّكلللَا عللن  االغلللرتار  !ئا  لليطانيةالقللنرة عهلللى العلل ا ملللن األمللرا  امل
بالتوهلات الت ييهيلة، اللِت بنلاقى قواطلذ الكتلاَ ِّالسلنة يف االعتقلا  السلهيم، ِّاللِت قلن  الللا 
َُل ، ملن بعلى جِهلة  لَعى املتالنُرن لهوهال اللنُين ِّاللنعوا، أِّ  لن ا لتِرِّا بالتلنُن امل

للرَاكتهت مللن حيللت ال ُعهوللون فكللا  لل ِ  للا ُالللنر عللن  !العَللا ، الللَُن أِّقعِللم الشلليطان يف  ت
َان العهلم الشلرع ، ِّر ُ إىل العهولاِ الراسل ني، ِّاحلكولاِ  ِؤالِ ِّأِّل ك، قب عر ه عهلى ميل
الربانيني، املتحققني بعهو  الشُرعة ِّمقاصنِا، أصلو ا ِّفرِّعِلا، ِّعلن  امل لامرة باالسلتهابة يف 

لَكلي يَف الَفطتلَن، ِلو ملن ال ِّإمنلا امللؤمَن العاقلَا، ا !  ِ من ذللك إىل نلوا   الشلِوات ِّاألِلواِ
 !ُقامر هالُ  األخرِّا يف قضاُا العقائن ِّأصول اإلميان ِّاإلخ ص

فلل  قللو  االسللتِانة  !فكللا ذلللك مللن الكَللائر ِّاملوبقللات ا َطللة لاعوللال ِّامل ربللة لهللنُن
نحلر  ِبلم علن الاللر  !بش ِ منِا أبنا ا  فقمنا ِ  َسَََا الشيطان َُضتام ِبا كث ا من اخه ، ُِّ
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ستههب  م غضب اهلل ِّالعياذ بلاهلل فسل مة اإلميلان ِّصلحة االعتقلا ، ِل  أِّىل  !املستقيم، ُِّ
 !خطللوات السلل  إىل اهلل، ال ُسللهم مللا بعللنِا أبللناً إذا كانللت ِلل  عهللى غلل  االاللاُ الالللحيح
 !فلاحرص أخلل  املللؤمن عهللى بالللفية ِللَُ القضللية، جبعللا الللنُن كهلله هلل، ِّهلل ِّحللنُ  ِّن سللواُ

ِّال ب للامر بالللنخول يف  لل ِ مللن ذلللك، ِّال بللالههِو إليلله أِّ إىل أصللحابه، ِّلللو . قللوالً ِّعولل ً 
للب ُت  !عهللى سللَيا التسللهية أِّ التهُر للن  فالنالللوص الشللرعية  للنُنة يف النِلل  عللن كللا ذلللك جت

َغلتهت  َل  !ِّإمنا ِ  موبقات ِّأهولات، بعضلِا فلوق بعلى !َِِّ َال بسلتنرا صلاحَِا ملن ا ل ملا بل
 !القهيا إىل الكث ، ِّمن التهُرب إىل اإل مان، حىت بكَله عهلى ِّجِله يف النلار إىل اان، ِّمن

 .ِّإمنا ا فوب من حفظه اهلل
فقنلله ميحلل  الربكللة َِّيللَر عوللران الللرِّم، ِّمينللذ اسللتهابة الللنعاِ،  وأمــا المــال الحــرام

ذلللللك أن االنطلللل ق يف مللللنارا السلللل  إىل اهلل مشللللرِّ  ! ِّبَ هلللل   ِّن صللللاحَه أبللللواَ السللللواِ
ِّبلللالتحرا يف بنلللاِّل الطيَلللات ملللن اللللر ق؛ ألن الطيلللب ! اللللفية األر اق ملللن  لللَِات احللللرا بت

َائم اإلقَال عهى اهلل، ِّالتهلر  لهعولا الاللاح ِّكلا لقولة ملن ر ق حلرا  . ِّحنُ ُ َا الرِّم بع
َِّعّشللللاً لهشلللليطان يف قهلللللب ! ال بكللللون يف جللللو  صللللاحَِا إال  هَللللة ل نتكلللللاس ِّاالربكللللاس

للة لسللهطانه َغابلله بعللنِا إال أ للن ! عهللى الللنفيف صللاحَِا ِّبقُو فلل  بكللون منافعللة ِّساِّسلله ِّن
لللو اللللر ق ! عهلللى اللللنفيف ِّأنكلللى ِّالعولللا الاللللاح نَلللات خللل ، لكنللله ال ُنَلللت إال برتبلللة طيَلللة ِِّ

َربَلَه فيله كلان ! الطيب احل ل َغ لَعتغ َب ا ثَابتل)فقن َِّ ت َِ لَه ِت َكَشلَهرة  طَي ََلة  َأصغ لَوا لا يفت السع َِ  .ٌت َِّفَلرغَع
ني   بَلؤغتت  ا َكاع حت َِ لاأََكَه َِ لَعتغ بَربَله يف نفليف ب لَت ملن ملال ( 95:إبلراِيم!() بتلقتذغنت َربل  ِّإن َِّ ت

 !خَيت ب ُنتج إال  وكا ِّحطَا
َعلنغ َأغت بهك معاب نورانية من بوجيه النيب املالطفى صهى اهلل عهيه ِّسهم  َُ األملة، فلَ 

َرُلغللَرَة قَللالَ  للا النعللاسَ ) :َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  لهعللهَرَسللوَل الهعللهت َصللهعى ا قَللالَ  :َِ َِ ََللَا إتالع  إتنع الهعللَه طَي للٌب الَ  !أَُلم  َُلقغ
َللا أََمللَر بتللهت الغَورغَسللهتنيَ  !طَي ًَللا للَن الطعي ََللاتت " :فَلَقللالَ  ،َِّإتنع الهعللَه أََمللَر الغَوللؤغمتنتنَي هت للا الرمَسللَا َكهَللوا مت َِ َُللا أَُلم

ًا إت  َلللا بَلعغَوهَلللوَن َعهتللليمٌ  ين  َِّاعغَوهَلللوا َصلللاحلت لللنغ "َِّقَلللاَل  (51:املؤمنلللون")هت َتَُن آَمنَلللوا َكهَلللوا مت لللا العللل َِ َُلللا أَُلم
للَعَت أَغغََلللرَ  .(179:الَقللرة")طَي ََللاتت َمللا َرَ قلغنَللاَكمغ  للَفَر َأ غ ُغللهت إتىَل  ،مَثع ذََكللَر الرعَجللَا َُطتيللَا السع مَيَللنم ََُن
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ِت  لَوا َ   "السع َ   !َُلا َر لَربََه َحلرَ  ،طغَعَولَه َحلرَا ٌ َِّمَ  !َُلا َر َ   ،ََِّمهغَََسلَه َحلرَا ٌ  ،ا ٌ ََِّمشغ رَا ت َِّغَل فَللَأىنع  ،َا بتلاحلَغ
لتكَ  ََ ََ لت َتَها  (38!() َُسغ

 !ف نَّل  َشرا اْلَمال  اْلَحَرام  ! ابَ الرَ  ل  ك  أْ تَ  لَ 
 لللا نلللتج علللن . ِلللو كلللا كسلللب حلللاُ  اإلنسلللان عهلللى غللل  ِّجللله مشلللرِّ : امللللال احللللرا 

الر لللوة، ِّال للللك يف الَيلللذ ِّال لللل، فيللله، ِّاالسللللتفا ة املاليلللة مللللن ا رملللات املطعومللللة ال اللللب، ِّ 
ِّكللللَلك أكللللا أمللللوال النللللاس . ِّاملشللللرِّبة، ِّالنهسللللات ِّاملتنهسللللات، إنتاجللللا ِّبيعللللا ِّخللللنمات
ِّسلائر أنلوا  السلحت، ِّكلا ملا  .بالَاطلا، ِّبيلذ األعلرا ، ِّحهلوان الكلاِن ِّالسلاحر ِّالعلرا 

 . ِّرسوله صهى اهلل عهيه ِّسهمال ُالح ههكه،  ا حرمه اهلل
ََ اهللَ ! فالربلللا إعللل ن لهحلللَر عهلللى اهلل! إال أن  لللر ذللللك ُجيعلللا ِلللو الربلللا ِّملللن َحلللاَر

َهَكللهَ  -! َُللا َُِّغللَاَ  َ  –ِّمللن َحاَربَللَه اهللَ ! َحاَربَللَه اهللَ  ِغ ََ يف الللننيا، ِّالعللَاَ ! َأ ِّأحللل  بلله اخللرا
للَر ِّبَلللَ   ِّإن املللِر للليظن! الشللنُن يف اآلخللرة ِّالعيللاذ بللاهلل ذلللك مللا قللن  !أنلله بالربللا قللن ُجللذ َِّعوع

َُنِّ لله يف ألاِر األملر، لكلن اهلل بعلاىل لله باملرصلا ، إذ ُسلهج عهيله ملن املاللائب ِّالَ ُلا يف 
ًِ ما بعنُ ملن  لقاِ ِّقلن ََيلرا لله ملن نفسله أِّ ! نفسه ِّأسربه ِّحيابه، ما قعَا ماَله عهيه  قا

أِّ ُسللهج عهيله ملن األملرا  الفتاكلة ملا قعهله ُللَِّا  !أبنائله ملن َيلَر عهيله  نيلاُ قَلا آخربله
أِّ قعلا خاهتله إىل مِانلة اجتواعيلة، ِّمَللة !  ي ا فشلي ا، فل  ُنفعله مالَله ِّال جاِله ِّسلهطانه

للة ُهقللى فيِللا حتفلله للة، بقللو ُ إىل السللهن أِّ إىل أا ِاُِّ إن مللن حللاَر اهللَ خاسلللٌر ال !  نيُو
رُت! ِمالللة للواَِّاَت ! )ِّعهيللب مللن ال ُقللنر اهللَ حلل  قَللنغ يعللاً قَلَغَضللَتَه َُلللوغَ  الغقتَياَمللةت َِّالسع َرغَ  ُجَت َِّاألغ

رتَكونَ َسَغَحانََه َِّ  !َمطغوتُعاٌت بتَيوتينتهت  َمر!()بَلَعاىَل َعوعا َُشغ  (17: ال
عقوبللًة ِّال  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّمللا رأُللت يف كتللاَ اهلل ِّال يف سللنة رسللول اهلل 

ا ب ضلب !  لنع ملن عقوبلة الربلاأ -بعن الشرك بلاهلل  -نَارًة  أَِّ ال ُكفل  فيِلا أن َُلِو صلاحََِ
ال ُقلو  للله  !بتَعله الهعنلة أُنولا حلا ِّار لا! فل  بسلتقيم لله  نيلا ِّال ُسلعن بلدخرة !اهلل ِّلعنتله 

للرَاٌن إال  للربه إعالللار اخللراَ ! لل ِ إال اهنللار فوللاذا بعللن ذلللك مللن ماللليَة ! ِّال َُلعغهَللو للله َعوغ
  !ِّب ِ
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يللللب يف حللل  املللللرابني الرسللللولُنطللل  ِّللللييف عَثللللا أن  ، مَينللللا ِبلللَا الَيللللان اإلنلللَارا الِر
َهَكةَ  ِغ اِّأخطر  ن ، كم ِ  أالربا َم  !ملن كثل  ملن الكَلائر ِّاملوبقلات ِّكلم ِل  أفظلذ !من غِ 

لرغ  ت : ) ة ِّالس  الالقال عهيه  لتع  مٌ َِ لنغ ست لَو َُلعغهَلَم أَ لنم عتنغلَن اهللت مت  نيَ ثتل َ ثَ ة  َِّ رتبَلا َُأغَكهَلَه الرعَجلَا ََِِّ
 !!كَا( 39()!ةً يَ نلغ  َ 

يف  -ب ل  موجَلات  لرعية  - ن ُتهركِّن عهلى اللرتخص  !ِّإمنا العهب كا العهب
َهَه مفتوحٌة مَا رًة عهى أبواَ جِنم ر  َمَناخت ِلا الن ِّعيلناً أ لنع  !فاقرأ َُِ اآلُات ِّبنبر! أمغ

َتَُن َُلللأغَكَهوَن الر  : )هج لَللل قلللال اهلل جلللاع ! منِلللا َتا َُلَتَ َعطَلللهَ العللل  بَلللا الَ َُلَقوَملللوَن إتالع َكَولللا َُلَقلللوَ  العللل
للَن الغَولليف   ليغطَاَن مت َليغللَذ ََِّحللرعَ  الر بَللا !الشع ثغللَا الر بَللا ََِّأَحلاع الهّللَه الَغ َليغللَذ مت َللا الَغ َِمغ قَلاَلواغ إتمنع َفَوللن . َذلتللَك بتللأَنلع

َى فَلهَلَه  َِ َُ َموغعتظَلٌة م لن رعب للهت فَلانتَل لَرَُ إتىَل الهّلهت َجلاِ ََ النعللارت . َملا َسللَهَ  َِّأَمغ لَحا ََِّملنغ َعللاَ  فََأِّغلَلل تَك َأصغ
للا َخالتللَنِّنَ  َِ للمغ فتي للار  أَثتلليم   !َِ للبم َكللاع َكفع للَنقَاتت َِّالهّللَه الَ حيَت َتَُن  !مَيغَحللَ  الهّللَه الغر بَللا َُِّلَللرغغت الالع إتنع العلل

َاتت َِّأَقَ  ِتمغ َِّالَ آَمَنواغ ََِّعوتَهواغ الالعاحلت َرَِمغ عتنلَن َرِب تلمغ َِّالَ َخلوغٌ  َعهَليغ اَمواغ الالعَ َة َِّآبَلوَاغ الَعَكاَة َ َمغ َأجغ
للمغ حَيغََنَللونَ  للَن الر بَللا إتن َكنللَتم ممللؤغمتنتنيَ . َِ للَ  مت َتَُن آَمنَللواغ ابلعَقللواغ الهّللَه ََِّذَرِّاغ َمللا بَقت للا العلل َِ فَللقتن بعغ  !َُللا أَُلم
َعهَلللللواغ فَللللل َغلللللَتمغ فَلَهَكلللللمغ بَلفغ لللللَن الهّللللللهت ََِّرَسلللللولتهت َِّإتن بَل َ  م  َلللللرغ لللللَوالتَكمغ الَ بَ أغَذنَواغ حبت ظغهتَوللللللوَن َِّالَ َرَكَِّس أَمغ
 (.972-975: الَقرة()!َبظغَهَوونَ 

 (19: ُونيف()! َ لَ َفَواَذا بَلعغَن احلَغ   إتالع الضع ) !ذلك ِو احل 
للَرن عهللى لسلان للَُ لعنلَة اهلل بَلتلغ لَ  املللرابني أبللناً،  ِّكيل  ال  ِِّ رسللول اهلل، جحيوللاً ََُ حت

َنَه، ! إال أن ُتوبلوا إىل اهلل بوبللة ناللوحاً  ُسللتوا يف ذللك آكتللَا الر بَلا َِّمللنغ أعغطَلى مَثَنَللَه، ِّملن َ للوت
ذللللك صلللُرح ! ِّكلللا ملللن أعلللان عهلللى عقلللو ُ، كتابلللًة ِّ لللِا ًة ِّإ ارًة، كهِلللم يف لعنلللة اهلل سلللواِ

 أن النلليب -ر لل  اهلل عنلله  -عللن جللابر بللن عَللن اهلل ففلل  صللحيح مسللهم ! حللنُت رسللول اهلل
ِت َ لللللِّ  هَ هَلللللوكت مَ ا ِّ بَلللللالر   َا َ آكتللللل اهللَ  نَ َعللللللَ : )صلللللهى اهلل عهيللللله ِّسلللللهم قلللللال للللل !هَ ََلللللابت كَ ِّ  هت ُغ نَ ا  يلللللهت فت  مغ َِ

                                                           
َللناهلل بللن حنظهللة مرفوعللاً   39 َللاين. أخرجله أمحللن ِّالطللرباين عللن ع يف  1175: حللنُت رقللم . ِّصللححه األل
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ٌِ َسل للة ِّملن أعطاِلا  (40()!وا َُلا ة الربُو للو نلص احلللنُت ! كولا ُسللتوا يف ذللك ملن طهللب ال ِِّ
ٌِ وَ   سَ طت عغ وَ الغ َِّ  ََ اآلخت َِّ  !َب أرغ  نغ قَ فلَ  ا َ ََ تلَ اسغ  أِّت  ا َ  َ  نغ وَ فَ : )الالحيح  (41()!ا

" العوللا اإلسلل م "أن اللن بعلى املشللت هني يف صل   -بعللن ِلَا ِّذاك  -ِّالعهيلب 
همللوا َمللا حللر  اهلل !ُتطللاِّلون عهللى ِللَا احلللن الربللاين العظلليم فيالللورِّن النللوا ل كوللا ُشللتِون ! لتَيحت

م ! الضلرِّرَة إُِاملا؛ الستاللنار رخاللة  يف أملر عظليم لهعهواِ، َِّيرجوهنا  م إخراجلا حلىت بَلِو
َِمغ ََيَللللا تَعوَن اهللَ ) للللَو َخللللا تَع ِّكلللللان أِّىل با سللللوبني عهللللى أِللللا الفضلللللا ( 149:النسللللاِ()! ََِِّ

ِّيف ! ِّالاللل م، أن ُأخللَِّا ألنفسللِم يف مثللا ِللَا بأصللا االحتيللا  يف الللنُن، ِّهقللا  اللللور 
َ   تُنتَكم الَورَ َ : )احلنُت الالحيح  (42!()خغ

للة الللِت عللم جِهِللا يف ِللَا العالللر، حللىت البسللِا بعللى أِللا الللنُن  ِّمللن األمللور الربُو
لللات السلللتة"ملللا ُعلللر  عنلللن الفقِلللاِ بلللل! ِّالالللل م للل ". الربُو اللللَِب ِّالفضلللة، ِّالقولللح، : )ِِّ

ِّما ُنَو عنِا من النقنُات املالية، ِّملن املطعوملات االقتيابيلة،  لا (. ِّالشع ، ِّالتور، ِّاملهح
َملان، "املوا  الضرُِّرة لهت َُة"  ِو  اخا يف مع ،  لا جلرت بله األعلرا  ِّالعلا ات يف ِلَا ال

للة صللحيحة، . عهلى حسللب املنللاط  ِّالشللعَو للو مللا ِّر  متللوابَر املعلل  يف عللنة أحا ُللت نَُو ِِّ
َع ) :منِلا ِللَا اللنص االلامذ امللانذ، مللن قلول رسللول اهلل صلهى اهلل عهيلله ِّسلهم َع بَ  بَ َِ اللل ، بت َِ اللل

 ناً َُل ،ا  ثغلهتت   ً ثغ مت  ،حت هغ وت الغ بت  حَ هغ وت الغ ، ِّ رت وغ التع بت  رَ وغ التع ِّ  ،  ت عت الشع بت   َ عت الشع ، ِّ ر  َلَ الغ بت  رم َلَ الغ ، ِّ ةت ضع بالفت  ةَ ضع الفت ِّ 
 (43()!ٌِ او   سَ طت عغ وَ الغ َِّ  ََ اآلخت َِّ  !َب أرغ  نغ قَ فلَ  ا َ ََ تلَ اسغ  أِّت  ا َ  َ  نغ وَ فَ  ،ن  يَ بت 
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َارأخرجللله   42 َللل ه احللللاكم علللن سللللعن كولللا أخرجلللل  ،مرفوعلللا ِّالطلللرباين يف األِّسللللج، ِّاحللللاكم علللن حَُفللللة ،ال

 .يف صحيح ااامذ 3723: ِّصححه األلَاين، حنُت رقم . أُضا مرفوعا
ِلللب بلللَِب، ِّال فضلللة بفضلللة، إال بشلللرطني أنللله : ِّمعنلللاُ اإلُجلللاِل .أخرجلله مسلللهم  43 ال قلللو  اسللتَنال ذ

ني، ِّالثلاين: األِّل. اثنلني ُلنا بيلن، أا بلنِّن بلأخ  يف القلَى أِّ : أن ُكونلا متسلاُِّ َللا ل  ُلتم الت العطللاِ أن 
ِّكللَلك األمللر يف سللائر املطعومللات األربعللة، إذا كانللت الَضللاعة مللن صللن  ِّاحللن، أا . مللن أحللن الطللرفني

أمللللا إذا اختهفللللت األصللللنا  كللللَِب بفضللللة، أِّ كقوللللح بشللللع  أِّ . إخل...قوحللللا بقوللللح، أِّ  للللع ا بشللللع 
ِلل  بللأخ  أحللنها قَضللا أِّ  بتوللر، فيهللو  التفا للا أا بَُللا ة يف أحللن الطللرفني، ِّلكللن ال اللو  النسللي ة، ِّ

 .با ال بن من ها  التقابى يف ا هيف. عطاِ
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ِّال انطللل ق يف ملللنارا ! َا ملللذ اللللنفيفِّعهيللله؛ فقنللله ال سللل  إىل اهلل إال بعلللن حسلللم ِللل
ِّلليكن  لعارك يف  قيل  ! الرتبية ِّالتَكية إال بعن املفاصهة القاطعة ملناخا امللال احللرا  أىن كلان

نَليغللَك إتىَل َملللا َمتلععغنَللا بتلللهت : )قللول اهلل بعللاىل -َتهيللًة ِّ هيلللًة  -ِللَا التحللنا العظللليم  َِّاَل َهَلللنعنع َعيلغ
َِمغ  َ  للنلغ َِمغ فتيلللهت َِّرت غ أَ غَِّاجللاً م  تتللنَل َيَللاةت اللللنمنَيا لتنَلفغ لللَرَة احلغ لللٌر َِّأَبلغَقللىِغ لللَ ةت  !َق َرب للَك َخيلغ هَللَك بتالالع ِغ َِّأغَملللرغ َأ
ا َِ غ َعَهيلغ أََلَك رت غقاً حنعغَن نَلرغ ََقكَ  الَ  !َِّاصغَطربت َون َنسغ  (.119-111:طه!()َِّالغَعاقتَََة لتهتلعقغ

طولليف الَالللل ة،  فقنلله حيللرقوال، ــر الحـــرام وأمــا ال نـــى  سللهب األنلللوار، ُِّ األسلللرار ُِّ
كلون سلََا يف خللراَ اللننيا ِّاللنُن ِّلللَلك فلقن اهلل جللاع ج لَله هنلى املللؤمنني علن االقللرتاَ ! ُِّ

ىن بهه الوقو  فيه ىن احلسل ! من ال ىن املعنوا قَا الل ِّذللك ! فاملؤمن الكييف الفطن ُتهنب ال
َُن لهلنفيف الشلِوات ا حللرا ، ِّباسلتقَار الفاحشلة أىن كلان  لكهِا، هنافعة كا اخلواطر اللِت بل

فل  بقلذ مظلاِر الفسل  ملن علرا أِّ  ! استقَاراً قعهِا بلث  ال ثيلان يف اللنفيف، ِّبنَعلت بالنتانلة
ِّذللك كهله  ولو  ! ك   بَاِ، أِّ أا  من خوار  احلياِ، يف قهب املؤمن إال ب يضًة  هوجلةً 

َربَلواغ الللَ ىَن ): يف قولله بعللاىل َِ إتنعللَه َكلاَن فَاَِّالَ بَلقغ َشللًة ََِّسلا ِّقلن بللني النلليب  (19:اإلسللراِ)(!َسللَتي ً  حت
له ىن حبنُثه احلكيم اللَا ُرُِّ َرُلغلَرةَ  وأَبل صهى اهلل عهيه ِّسهم مع  قَر ال َعَهيغلهت  َصلهعى الهعله أنعلهَ  َِ

للَن ) :، قللالََِّسللهعمَ  ىنإتنع الهعللَه َكتَللَب َعهَللى ابغللنت آَ َ  َحظعللَه مت ت  !َِمَالَللةَ  َك َذلتللَك الَ أَ غرَ  ،اللل َتنَللا الغَعللنيغ َف
ِت  !َِّ تنَللا اله َسللانت الغَونغطتلل َ  !النعظَللرَ  للَت بَللهَ َِّالغَفللرغَا َُاَلللن َق َذلتللَك أَ  !َِّالللنلعفغيَف َهَلل ع ََِّبشغ  َ  (44!()ِّغ ََُك

                                                                                                                                                                      

قللاس عهللى اللللَِب ِّالفضللة النقللو  املعاصلللرة، فوللا ُشللرت  يف الاللللن  الواحللن منِوللا ُشلللرت  يف  ُِّ
ُللللة كاسلللللتَنال عوهلللللة بلللللأخرن . الالللللن  الواحلللللن ملللللن العولللل ت اآلن ِّكلللللَلك إذا اختهفلللللت األصلللللنا  النقن
ِللا، جللا  آن للَ التفا للا ِّامتنللذ التلل َخَر مللن املللوا  ال َائيللة امل تهفللة اليللو  . أخ غ  تَللاَت الغَوللنع كوللا َُقللاس الغَوقغ

عهى ما ذَكر يف احلنُت، كاألر  مث  بالنسَة لهَ   الِت بقتات به، فيهلرا عهيله نفليف احلكلم ملذ نفسله، 
ة لقلوت النللاس، عهلى حسلب العلر  ِّالعلا ة ااارُلة للك قللرا فكلا ذ. ِّملذ غلُ  ملن امللوا  ال َائيلة الضلرُِّر

َكورة أع ُ  .عهى القاعنة امل
ِلللا اٌت خمتهفلللٌة . ِّإمنلللا القاللللن ِِنلللا التنَيللله. ِلللَا معنلللاُ العلللا  عهلللى اإلُجلللال  ِّن بفالللليا ِّفيللله اجت

لَنثتنيَ  ًَُ ، لللنن القلنماِت ِّالغَوحغ ِّللله نلوا ل ال بنحاللر، ِّالواجللب عهلى امللؤمن أن ُرجللذ فيولا َُهتللمم . بعهليً  ِّبنلل
َُلقغنتَ  عه. ثقاة العهواِ بتهت من ذلك إىل استفتاِ  .ى َعَوا  حىت ُعهم حكم اهلل فيهف  

 .متف  عهيه  44
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و بيان عهيب منه  ملسهك ا اِنة، ِّالتَكية لهلنفيف، فيولا ُتعهل   -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِِّ
رتفذب َُ عنه ُِّ  .أبواَ الشِوات احلرا ،  ا ِّجب عهى املؤمن أن ُتنل

  َ ىن ِّأِهلله فقللن أعللن  للم عللَابا يف ااحلليم، لللييف كللأا عللَا للنعةت مللا َُللَ ى اهلل اللل َِّلتشت
لقطللة ِّاحللنة مللن مشللِن بعللَُب  -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم  -ِّقللن َعللَرَ  النلليب ! ِّالعيللاذ بللاهلل

 ًِ َنللاة رجللاالً ِّنسللا َعللا هللا القهللب! ال للا،  !ِللوال ِّف ِّذلللك يف حللنُت مسللرة بللن جنللنَ يف الرُك
لب  متثغلات التلعنملورت : )حيت قال عهيه الال ة ِّالس   َنا إتىَل ثَلقغ لذٌ أَعغل َ  ،فَانغطََهقغ لَفَهَه َِّاست  ،َُ َ لي ٌ  ََِّأسغ

ََ ارغبَلَفَعوا َحىتع َكاَ  أَنغ ََيغَرَجوا !َُلتَلَوقعَن َ غَتَه نَارًا ا !فَقتَذا اقلغتَلَر َِ لا رتَجلاٌل  !فَقتَذا ََخََنتغ َرَجَعوا فتي َِ َِّفتي
لللللا : مث قلللللال لللللله املَهكلللللان املكهفلللللان بتطوافللللله( !َِّنتَسلللللاٌِ عَلللللرَاةٌ  لللللَم )أمع َِ لللللبت فَل َتا رَأَُلغتَلللللَه يفت الثلعقغ العللللل

 (45()!الَمنَاةَ 
 :ال، رة الحرام تقطع طريا الوصول

عترب النظر احلرا  من أخطر مالائن الشليطان ِّالعيلاذ بلا لا ة عهلى ملا ميكلن ! هللُِّ فِلو ُ 
أن ُلؤ ا إليلله مللن مِالللك، َيللَر الرصللين اإلميللاين لهعَللن فيوللا َُنيلله مللن منللا ل عللرب سللهوكه إىل 

 !اهلل، ِّما ُربيقه من مقامات عرب عرِّجه حنو الوصول إىل موالُ
للل  الالللل م، ِّالسللل  االللا  إىل اهلل ! مث ِلللو ُثلللَج املَتلللن  علللن االنطللل ق يف  للل  طُر

للو ال ُللنرا مللا ُثقهلله عللن املسللاجن ِّالالللهوات، ِّالللت هص مللن كهوللا أرا  الَلل نِ ِّجللن ثقلل ، ِِّ
ِّلو جاِن نفَسه عهى غى بالُر عن ِمار  اهلل، لوجن خفلة يف  !ِّساِّس الشيطان ِّالشِوات

ميته، ِّالَنلغَتاَلَر عهى حَال الشيطان الِت بشنُ إىل الرتاَ  ّناً   !رِّحه، ِّقوة يف ع
ميلللة  !ويم،ـــع تحليــا الد،ـــا  الوــال ،فــال، ر الحـــرام يحــر  اوـــائد  مث قعللا ع

للام -يف رمشللة عللني  -السلل  إىل اهلل  ِّمللن ِنللا فهللييف عَثللا أن اللن التحللَُر ! رمللا اً بللَرُِّ الُر
قَللا ل هغَوللؤغمتنتنَي : )قللال بعللاىل! منلله صللرحيا يف القللرآن الكللرا ِّيف سللنة النلليب عهيلله الاللل ة ِّالسلل  

لللنغ أَبغاَللللارتِتمغ َِّحَيغَفظَلللوا لللوا مت َِمغ  َُلَ ضم لللنَلَعونَ َذلتلللَك أَ غَكلللى َ َلللمغ إتنع الهعللل !فَللللَرَِّج َلللا َُالغ َِّقَلللا  !َه َخَتلللٌ  هت
لللللنغ أَبغاَللللللارتِتنع  لللللَن مت نَلللللاتت َُل غَضضغ َِنع  ل هغَوؤغمت َِنع إتالع  َِّالَ  !َِّحَيغَفظغلللللَن فَللللللَرَِّج نَلللللتَل َغلللللنتَُن  ُت لللللَر  َُل َِ َملللللا َأ

للا َِ نلغ للَا أمللر قللن اسللتِان بلله كثلل  ( 42-44: النللور()!مت  -مللن املسللهوني، ِّلكللن رسللول اهلل ِِّ
بللا قللال يف ِّصلليته احلكيوللة لعهلل  بللن أغ طالللب ! ب ُسللتِن بلله قللج -صللهى اهلل عهيلله ِّسللهم 
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 كَ لَلللل تغ َسلللليغ لَ فللللقنع لَللللَك اأَلِّىَل، َِّ  !ةَ رَ ظغللللالنع  ةَ رَ ظغللللالنع  ذت َتللللتغ بلَ  الَ  !َُللللا َعهتلللل م : )ر لللل  اهلل عنلللله ِّأر للللاُ
 (46!()ةَ رَ اآلخت 

رَّه   ال، رة  الحرام  َتْحر م   َْ س   !الَعال 
َملللان سلللعين النورسللل   لللَا علللن بلللنُذ ال يف ِلللَا األملللر  -رمحللله اهلل  -ِّملللن أُجلللا ملللا نَقت

كان  ليفا عنلن بعلى األعيلان   -رمحه اهلل  -ِّذلك أنه  !حكوٌة رفيعٌة، َبَشنم إىل مثهِا الرحال
َُن عهى بضعة أ ِر، ِّكان لَلك الرجلا بنل هة ب ات، ُلنخهن من ِميب العهم ِّالعهواِ، ملنة طُو

َل  لليفا ليللومني أِّ ثلل ث بللنفيف ! َِّيللرجن، ِّالنورسلل  آن للَ يف عللَ  للَابه ٌ آخللَر فنللل فهللاِ عللابت
َمان جاِ  بكلا بهلك  املكان، فهعا حيال  الَنات ِّمييَ الال رن من الكربن، فوجن بنَُذ ال

 :ة الَال لللةولللِبلللَُ احلكمللللاذا ال بنظلللر إللليِن  فأجابللله النورسللل  : التفاصلليا ِّاألِّصلللا ، فسلللأله
رعَُ ) َ ست  (!النظرَة احلراَ  َ غرتَ  الَعابت

خيانـة للعلـْ،  !والسبب في الـَ أن ال، ـر الحـرام فـي مثـل  ـذه األاـوال خيانـة
ومـا كــان  !ثـْ  ـو خيانـة أل ـل البيـح وألعرا ـهْ !وخيانـة للـدين، وخيانـة للـدعوة هميعـا

 !لل ائن أن تقون لل من أسرار
َعغلل: )قوللله بعللاىل - وللار لل  اهلل عنِ -ِِّبللَا فسللر ابللن عَللاس  نَيت ََِّمللا َُلعغهَللَم َخائتنَللَة األغ

 (47()12: غافر()!ََتغفت  الالمَنِّرَ 
بناللللوص الكتلللاَ ِّالسلللنة، ِّكلللَلك بلللأقوال أِلللا العهلللم،  -كولللا رأُلللت   -ِّقلللن ثَلللت 

ِّأصللللحاَ اخللللربة هسللللالك الرتبيللللة اإلميانيللللة أن النظللللر احلللللرا  مللللن أخطللللر َقطعللللا ت الطللللرق عهللللى 
 !ِّإمنا املعالو  من عالوه اهلل! السالكني إىل الرمحن
اللرِّم أصللً ،  سل قهنلا هنللذ ف ومــا يلحـا بهــا مـن مسـقراا وم ــدراا وأمـا ال مـر

 ًِ َُ هلل  !ألن صلللاحَِا قللن أسلللهم نفَسلله لوثنيلللة ِللواُ. ِّ َسلله ابتللنا ِّملللا كللان مللللن ب ََيغهَللصغ ِلللوا

                                                           
ُلللنة مرفوعلللا  46 َلللاين. أخرجللله أمحلللن، ِّأبلللو  اِّ ، ِّالرتملللَا، ِّاحللللاكم، علللن بر : حلللنُت رقللللم . ِّحسلللنه األل

 .يف صحيح ااامذ 7251
َلللاس  47 ُللنخا عهلللى  ِللو الرجلللاَ  ":َتفللل  الالللنِّرِّمللا  ُعهللم خائنللة األعلللني" : قوللله بعلللاىليف: )قللال ابللن ع

ِللا الَيللتت  ِللا )...(ِّفلليِم املللرأة احلسللناِ  ،ِمبيللتَ  أ ِللا !فللقذا غفهلللوا حللل  إلي فلللقذا  !فللقذا فطنللوا غللى بالللُر عن
 .4/71: بفس  ابن كث ( !فقذا فطنوا غى ،غفهوا حل 
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كلللَلك ! ىفلللاملتهطا بلللالرجيف مرفلللو  يف امللللا األعهللل! الواحلللن القِلللار أن بفلللتح لللله األبلللواَ
َُلا : )قلال جلاع عَل ُ !ِّصفِا اهلل يف ِمكم كتابه، ِّال عَت يف النُن بالتوين الكاذَ عهى اهلل

ََ َِّاأَل غاَلَ   لَر َِّاألَناَللا لَر َِّالغَويغست َوغ َلا اخغ َتَُن آَمَنواغ إتمنع ا الع َِ ـْيطَان  أَُلم فَـاْهَج، ب وه   ر ْهـ   َمـْن َعَمـل  الوَّ
ــونَ  ْْ تـ ْفل ح  ــ ِّإنلله ِّاهلل ال فلل م ِّال لللام لهوسللهم إال باالجتنللاَ التللا  (. 20: املائللنة!()َلَعلَّق 

له وللر، ِّاملقاطعللة الشللامهة  للا، ِّملسللالكِا، ِّخللنماهتا، ِّلكللا مللا ُنللتج عنِللا أِّ بسللََِا مللن 
َال متهَسللللا ! أربلللام ِّأملللوال للللو ملللا ُللل ِّملللن َعللللوعَل عهلللى السللل  إىل اهلل ِّالوصللللول إليللله بعلللاىل، ِِّ

 !الشيطان ِّه  عهى اهلل األماين بنهاستِا، فقن غُر
يف ح   ارِبا، هلا ِّصلفه ملن  -صهى اهلل عهيه ِّسهم  -ِّقن سَ  حنَُت رسول اهلل 

يلللب الاللللفات لللرت َكَعابتلللنت َِّثَلللن  : )قلللال صلللهى اهلل عهيللله ِّسلللهمف! ِر ََ اخوغ لللرت   !َ لللارت ََ اخوغ َِّ لللارت
لللللرت َكَعابتلللللنت : )سلللللهمصلللللهى اهلل عهيللللله ِّ قولللللله  ِّمثهللللله (48()!ِّالعَلللللَعن َكَعابتلللللنت الللللل عتت  متَن اخَوغ َملللللنغ

 (49)(!ََِّثن  
ِّقللن علللر  عهيلله الالللل ة ِّالسللل   ِِنللا أُضلللا لقطللة ملللن مشلللِن آخللر، مللللدل  لللاَر 

َعلنت ف! اخور، ِّما َيسُر من رصينُ العوه ، فيوا قلن ُكلون لله ملن حسلنات سلابقة أِّ مرافقلة
لل) :قَللالَ  َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  َعللنت النعلليبت  َصللهعى الهعلله ابغللنت َعَعللاس   للكتر  َحللرَا ٌ  .ر  ََخغللرٌ َكللام خَمَوع ََِّمللنغ  !ََِّكللام َمسغ

َسل لكترًا خبَت ََ َمسغ ََ الهعلَه َعَهيغلهت  !بََه أَرغبَعتلنَي َصلََاًحاتغ َصلل َ َ لرت ََ بَلا فَللقتنغ َعلاَ  الرعابتَعلَة َكللاَن  .فَلقتنغ بَللا
َََلالت  لنغ طتينَلةت اخغ لقتَيَه مت َََلالت َُلا َرَسلوَل الهعلهت  :قتيلاَ  !َحقًّا َعَهى الهعلهت أَنغ َُسغ َصلنتَُن  :قَلالَ   ََِّملا طتينَلَة اخغ

لات النعلارت  ِغ لهت  َُ َصلل ت ًا الَ ََِّملنغ َسلَقا !َأ لنغ َحرَامت للنغ   ،َُلعغلرتَ  َحَ لَلَه مت لقتَيَه مت َكللاَن َحقًّلا َعهَلى الهعلهت أَنغ َُسغ
َََللالت  ثلغهَللَه  (50!()طتينَلةت اخغ للر ِّ قَللالَ  َعللنغ َعَغللنت الهعللهت َِّرِّتَا مت َعَهيغللهت  َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله قَللالَ  :بغللنت َعوغ

للَر ََِّسللكترَ ) :ََِّسللهعمَ  َوغ ََ اخغ ََللاغ لَللَه َصللَ ٌة أَرغبَعتللنَي َصللََاًحا ،َمللنغ َ للرت  !َِّإتنغ َمللاَت َ َخللَا النعللارَ  !بَغ بَلقغ
ََ الهعَه َعَهيغهت  ََ بَا ََ َفَسكترَ  .فَقتنغ بَا ََلاغ لَلَه َصلَ ٌة أَرغبَعتلنَي َصلََاًحا َِّإتنغ َعاَ  َفَشرت فَلقتنغ َملاَت  !بَغ بَلقغ

ََ الهعلللَه َعَهيغلللهت  !َ َخلللَا النعلللارَ  ََ بَلللا ََلللاغ لَلللَه َصلللَ ٌة أَرغبَعتلللنَي  .فَلللقتنغ بَلللا ََ َفَسلللكتَر بَغ بَلقغ َِّإتنغ َعلللاَ  َفَشلللرت
                                                           

َللن اهلل بلن عوللرِّ مرفوعلا  48 َلاين، حللنُت رقلم. أخرجله احلللارث علن ع  صللحيح يف 1701: ِّصللححه األل
 .ااامذ

ُلللللرة مرفوعلللللا  49 َلللللاين. أخرجللللله الَ لللللارا يف بارَيللللله، ِّالَيِقللللل ، علللللن أغ ِر : حلللللنُت رقلللللم. ِّصلللللححه األل
 .يف صحيح ااامذ 5311

 .يف صحيح ااامذ 4543: حنُت رقم. ِّصححه األلَاين. أخرجه أبو  ِّ  عن ابن عَاس مرفوعا  50
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ََ الهعللَه عَ  !فَللقتنغ َمللاَت َ َخللَا النعللارَ  !َصللََاًحا ََ بَللا للا َعهَللى الهعللهت أَنغ  .َهيغللهت فَللقتنغ بَللا َِّإتنغ َعللاَ  َكللاَن َحقًّ
َََالت َُلوغَ  الغقتَياَملةت  قتَيَه متنغ َرَ َغةت اخغ َََلالت  :قَلاَلوا !َُسغ لات  :قَلالَ   َُلا َرَسلوَل الهعلهت ََِّملا َرَ َغلَة اخغ ِغ َعاَللاَرَة َأ

 (51!()النعارت 
 !ة  يعَ ر  الوَّ  ارَ وَ ا   ال مر   ن  عَ  ََّ ف  تَـ  لَ 

َو مللللن املللللؤمن الالللللا ق مقاطعللللَة اخوللللر،  للللرباً، ِّإنتاجللللاً، ِّاللللارًة، ِّ راعللللًة، ِّاملطهلللل
ِّلللو أن ُكللون حارسلا، لللييف  للا فحسللب، ِّلكللن حللىت ! أىن كانللت ِللَُ اخللنمات! ِّخلنمات  

َارعِا امل الالة  ا قالناً  : صلهى اهلل عهيله ِّسلهم منِا قوله !ِّالنالوص يف ذلك كث ة جناً ! مل
لل نَ َعلللَ  اهللَ  إنع ) للعَ ِّ ، رَ اخوغ للتَ عغ مَ ا، ِّ َِ رَ اصت للهَ امت حَ ا، ِّ َِ يلَ اقت َسللا، ِّ َِ بلَ ارت َ للا، ِّ َِ رَ الت ، إليلله ةَ ولَللوَ حغ وَ الغ ا، ِّ َِ
لللعَ ائت بَ ِّ  لللمَ ، ِّ اَِ للللنت مثََ  اَ آكتللل، ِّ اَِ ُلَ رَتت شغ )(!اَِ

فاملقاللللو  ِبلللَا احلللللنُت  لللَر حاللللار اقتالللللا ا  (52
ات فل  قلو  لهوسلهم فَلكم ِلَا احلاللار بلأا خنملة ملن اخلنم! ِّاجتولاع  عهلى اخولر مطهقلاً 

ا، أِّ  للراِ أا  لل ِ مللن  ج  للا، أِّ إ للِاِر ًِ بَعيِللا، ِّالللرتُِّ َراعتِللا ِّانتِللا ِاً ب ُقللنمِا  للا، بَللنغ
أِّ عههلة ! ِّللو كلان ذللك  لر  قهلم أِّ ِّرقلة، لضلَج حسلاِبا! املَاحلات أصل ً ِّلكلن خلنمتِا

للىت ! إلصلل م  للاحنتِا ََ يف ! ِّقلليف عهللى ِللَا ِّذاك قياسللا صللحيحا مهيحللا َِّامغ لل فلل   لل ِ اَتمت
و مهعون عنن اهلل، عهى لسان رسول اهلل صهى اهلل عهيه ِّسهمسَي  !ا إنعا ِا إالع ِِّ

َلت عهيله الهعنلة اإل يلة أن ُنطهل ، ِّال أن بَفلتح لله أبلواَ السلواِ؛ إال  ِّما كلان مللن بنلل
 !أن ُتَو إىل اهلل بوبًة نالوحاً 

 !، ولو لْ تقن لها شارباعليها خمري َدار  ل تدل  على مائدة 
الراغلللب فعللل  يف السللل  إىل اهلل ِّجلللب أن ُتحهلللى حبساسلللية عاليلللة جلللنا  لللن ِّامللللؤمن 
لللم عهلللى مائلللنة اخولللر !اخولللر ِّأِهِلللا لللَعتغ أَ م ! فللل  قالسلللِم ِّللللو  لللر   السلللة ِِّ بلللا ملللا َِّ ت

ا  للرعا !اخَائلت هكللان إال غللا ُر املللؤمن رتَِ َرة  بتَقلنغ  -عللن عَللن اهلل بللن عوللر ف! إال لضللرِّرة  َمَقللنع
للنلَ ): أن النللليب صللهى اهلل عهيلله ِّسلللهم -وللا ر لل  اهلل عنِ لللَُ  ة  نَ ائتللى مَ هَللعَ  وست هَلللااغَ  نت ى َعللَِ  ََ رَ شغ

                                                           
َللن اهلل بللن عوللر   51 َللاين. ِّأخرجله ابللن ماجلله ِّأمحللن ِّالللنارم  عللن ع  3424: حللنُت رقللم. ِّصللححه األل

 .يف صحيح ااامذ
َلن اهلل بلن عولر مرفوعلا. أخرجله أبلو  اِّ   52 َلاين. ِّاحللاكم، ِّالَيِقل ، علن ع : حلنُت رقلم. ِّصلححه األل

َلللاسكولللا أخرجللله . يف صللحيح االللامذ 2047 ِّصلللححه  .الطلللرباين ِّاحللللاكم ِّالَيِقللل  ِّالضلللياِ علللن ابلللن ع
 .األلَاين يف صحيح ااامذ
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لا اخغَ َِ يلغ هَ عَ  ()!رَ وغ
ِّقلن ربلج رسلول اهلل صلهى اهلل عهيله ِّسلهم ذللك باللفة اإلميلان بلاهلل ِّاليلو   (53

و قولله الاللُرح امل! عهى عا به عهيه الال ة ِّالس   يف األمور املِوة يف النُن! اآلخر : هليحِِّ
()!رَ وغ ا اخغَ َِ يلغ هَ عَ  ارَ نَ َُ  ة  نَ ائت ى مَ هَ عَ  يفغ هت َقغ  ف َ  رت اآلخت  ِّاليو ت  باهللت  نَ مت ؤغ ُلَ  كانَ   نغ مَ )

54) 
 ِّبعن،

ىن، ِّاخوللر اخرافيللات، ِّاملللال احلللرا ،) :فِللَُ أربعللة أنالللاَ يف ِللَا  –، بنتالللب (ِّاللل
كون ملن اخاسلر فت س  بقميانه؛  !يف ِون اإلنسانأِّثانا  –العالر  ُن ِّالعيلاذ بلاهلل، إال أن ُِّ

، ِّص م  لأنه، إال ال يف ال أما يف انط قه، ِّ من ِنا فقنه ِّ  !ُت ونُ اهلل برمحته استقامة سُ 
 .ِّال قوة إال باهللا املوف  من ِّفقه اهلل، ِّال حول ِّإمن. التربك منِا ُجيعاقاطعتِا ِّ ه

  !عن فضول القالم إمساك اللسان: اللج ام الرابع -
و ِّر  ا و مل ك! عوا ال خ  فيه من الك  لالوت ِِّ إذغ ب لُ  ال  !سلائر األعولال ِِّ

 !َُقى لالاحَه  تٌُن ِّال َخَه ٌ 
ِّلقللن نَللصع القللرآَن عهللى أن كللا مللا ُالللنر عللن اإلنسللان مللن أقللوال، ِلل  ِمالللاة عهيلله 

ًِ  قيقاً  ل! إحالا ، بلا ُعهوِلا سلَحانه ِِّ   ِّاهلل جاع ج لَه ُعهم الكهوة قَا أن ُلتهف  بله امللِر
َال َخطغللَرًة يف قهَلله، أِّ ِّسوسللًة يف نفسلله فللقذا بهفلل  ِبللا بهقفِللا الغَوَهَكللانت َفَكتتََللتغ للله أِّ  !مللا بلل

َسلَه َِّحَنغلَن ): ِّذلك ِلو صلُرح قولله بعلاىل! عهيه لوتَس بتلهت نَلفغ نَسلاَن َِّنَلعغهَلَم َملا بَلَوسغ نَلا اإلغت ََِّلَقلنغ َخَهقغ
ََ إتلَ  نت أَقلغَر لَوالت َقعتيلنٌ َُلتَلَهقعلى الغَوتَلَهق يَلانت َعلنت الغيَ  إتذغ  !يغهت متنغ َحَغات الغَورُت لنيت ََِّعلنت الش  لن  !وت َملا َُلهغفتلَ  مت
ُغهت َرقتيٌب َعتتينٌ قَلوغل  إت   (13-11 :ق()!الع َلَن

ِّبللوابرت السللنة بالتحللَُر مللن خطللورة آفللة الهسللان، ِّمللا اللُر عهللى املللؤمن مللن خللراَ 
يلب يف غيابلات ااحليم! األعولال  -ر ل  اهلل عنلله  -فعلن بل ل بلن احللارث  !ِّاالربكلاس الِر

ل ةت َولهت بالكَ  مَ هع كَ تَ يَللَ  اَ َجلالرع  إنع ): أن رسول اهلل صهى اهلل عهيله ِّسلهم قلال لرت  نغ مت ا اهلل بعلاىل َمل انت وَ  غ
َللل هَ لَللل اهللَ  بَ تَلللكغ يَ فلَ  ؛تغ  َلللهَ ملللا بلَ  لَ هَلللَلغ أن بلَ  نم ظَلللَُ  لللا رت ِبت  مَ هع كَ تَ يَللللَ  اَ َجلللالرع  ِّ إنع  !القياملللةت   ت وغ إىل َُلللل هَ انَ وَ  غ

لل ةت َولهت بالكَ  َعَهيغلهت ِبللا َسللَ َطَه  اهللَ  بَ تَللكغ يَ فلَ  ؛تغ  َللهَ ملا بلَ  لَ هَللَلغ بلَ  أنغ  نم أَلا َا َ َملل ،اهلل بعللاىل جت  َ َسل نغ مت

                                                           
َلللاين. جللله أبلللو  اِّ ، ِّابلللن ماجللله، ِّاحللللاكم علللن ابلللن عولللرأخر   53 يف  3023: حلللنُت رقلللم. ِّحسلللنه األل

 .صحيح ااامذ
 .يف صحيح ااامذ 1501: ِّحسنه األلَاين، حنُت رقم . أخرجه الرتمَا ِّاحلاكم عن جابر  54
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يلللب -عهيللله الالللل ة ِّالسللل    -ِّمثهللله قولللله ( 55()!إىل َُللللوغ ت القياملللةت   إنع : )يف ِلللَا النلللَُر الِر
فاً يف النعارت الرعَجَا لََيَتَكهعَم بالَكهتَوةت ال  وتا ِبا َسَغعتنَي َخرُت ِغ  (56()!َُلَرن ِبا بأساً َُل

لَب  لَُراً،  للا ِّر  يف حلنُت معلاذ بلن جَلا  َِ لَن أ لنع نلَُراً ِّال أَرغ ر لل  اهلل  -ِّال أجت
هَلَه اانلَة ملن األعولال ِّملا  !يف آفة الهسان -عنه  خت ِّقن أخرُب النيب صهى اهلل عهيه ِّسهم هلا َُنغ

َلَ كت َذلتلَك َكه لهت  قَلهغلتَ : )مث قال عهيه الال ة ِّالس   يف خاهتله ُنهيه من النار، ََك هت لربت : َأالَ أَخغ
ع الهعهت  ََ بتهتَسانتهت قَالَ  !بَلَهى َُا َنيبت ا: فََأَخ ََ ل َِ ع الهعلهت : فَلَقهغلتَ  !َك ع َعَهيغلَك  َلا  !َُلا نَليبت َََِّن هت َِّإتنعلا َلَوَؤاَخل
ِتمغ  !َثكتَهتغَك أَممَك َُا َمَعاذَ : نَلَتَكهعَم بتهت  فَلَقالَ  َأِّغ َعهَلى  -ََِِّاغ ََُكلبم النعلاَس يفت النعلارت َعهَلى ََِّجلوِت

رتِتمغ  ِتمغ  -َمَناخت َنتت  (57() !إتالع َحاَلائتَن أَلغست
ِّللللَلك فقلللن أِلللنن عهيللله الالللل ة ِّالسللل   لاملللة ِلللَُ القاعلللنة الهسلللانية االحتياطيلللة 

رًا َأِّغ لتَيالغَوتغ َمنغ َكاَن ُلَ ) :فقال! ال الية رت فَلهغيَلَقاغ َخيلغ خت  (58()!ؤغمتَن بتالهعهت َِّالغيَلوغ ت اآلغ
َا جامذ لكا معاين النويوة، ِّال يَة، ِّحنو ِلَا ِّذاك ملن ِمرملات األقلوال، ِّسلائر  ِِّ

الً  !بَلهغَه التهف  بالشركيات !الهع غوتُعاتت الَاطهة لّناً أِّ ِل لَنَتنا أالَ َعاَللَم اهللَ ألغ ! سواِ كان ذلك جت ست
 !ُجيعا من كا سِو

 !ا ْاَذر  اْلَقذ َب ف نَّل َمَرض  َخط ير  
أملا ! ِّامللؤمن ال ُكلََ! من أسوأ آفلات الهسلان -أعاذنا اهلل ِّإُاكم منه  -ِّالكََ 

ِّقضللية الالللنق ! الناعيللة أِّ احلامللا ملشللرِّ  التهنُللن الللنُين فقنلله إن كللََ فقللن خللان رسللالته
ِ  "ِّالكََ ِل  قضلية  ِ  ِّبَللرَا كفينلا يف ذللك ( 59!)يف ا لال اللنعوا، ال بقَلا املسلاِّمة" َِّاَل ُِّ

                                                           
َلللللان، ِّاحللللللاكم، علللللن بللللل ل بلللللن  55  أخرجلللله ماللللللك، ِّأمحلللللن، ِّالرتملللللَا، ِّالنسلللللائ ، ِّابلللللن ماجلللله، ِّابلللللن ح

 .يف صحيح ااامذ 1112: حنُت رقم . ِّصححه األلَاين. احلارث
َللاين، حلنُت رقللم . أخرجله الرتملَا، ِّابللن ماجله، ِّاحللاكم، عللن أغ ِرُلرة  56 يف  1113: ِّصلححه األل

 .صحيح ااامذ
يحٌ : "ِّقَلاَل الرتملَا. رِّاُ أمحلن، ِّالرتملَا، ِّابللن ماجله، ِّاحللاكم، ِّالَيِقلل  57 ا َحلنتٌُت َحَسلٌن َصللحت ََ لل َِ" .

 .كوا صححه األلَاين يف صحيح ااامذ
 .متف  عهيه  58
ِّالتواصلللللا أِّ  بلللللاملع  العقلللللنا الاللللللر ، ِّلكننلللللا نقاللللللن ِّالِ الثقلللللة "اللللللوالِ ِّاللللللرباِ"ال نقاللللللن بلللللَلك   59

 .عنمِوا، يف  ال العوا اإلس م 
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لا ! الفاصلهة احلامسلة -صهى اهلل عهيله ِّسلهم  -نَارَة رسول اهلل  حيلت إنله بوعلن الكلاذَ بالُو
للن : قللال عهيلله الاللل ة ِّالسلل  ! ِّلللو كللان كَبلله مللن بللاَ إ للحاك النللاس ِّالرتفيلله عللنِم! املؤكع

()!هلَل اٌ ُغلَِّ  !هَ لَل اٌ ُغ َِّ  ! َ وغ القَ  هت بت  كَ حت ضغ يَ لت  ؛ََ َت كغ يَ فلَ  ثَ ن  لهَا حيََ  اٌ ُغ َِّ )
 - ِّقلن نقهلت عائشلة (60

 إليللللللهت   ت هَللللللاخَ  ىَ  َللللللأبلغ  انَ َكلللللل: )موقفلللللله الشللللللنُن مللللللن الكللللللََ، فقالللللللت - ر لللللل  اهلل عنِللللللا
 (61()!ََ َت الكَ 
لللَ  إىل نيلللا ر للاُ إال بالاللللنق -جلللاع ج لَلله  -ِّال ِّصللوَل إىل اهلل   الاللللنق . ِّال طُر

، ! نق يف كلا  ل ِعهى كا حلال، ِّالالل لَنَر امللؤمَن يف كلا  لأنه، كَلُ  ِّصل ُ  حبيلت ال َُالغ
فالال للن ُقتيعَة ال ! قلوال ِّفعل ، عسلى أن ُكلون يف هناُلة املطلا  ملن الال لن ُقتنيَ ! إال علن الاللنق

. بَنللال بكثللرة األعوللال علللن اً، ِّإمنللا بنللال بعوقِللا صلللنقاً، ِّبالللفائِا ِّترغ اً، ِّبقخ صللِا قاللللناً 
ِّالعكليف ! ِّملن ب ُاللنق ملذ النلاس ب ُاللنق ملذ اهلل. النق ملذ اهلل جلا ثنلاُكِّذلك ِو ال

ا َغللل،ع يف َكللا   للل ِ ، َِّ لعلليَف يف َكلللا  . صللحيح َِ ا أِّ َ لعَسلل َِ للل هَللٌة ِّاحلللنٌة، َمللنغ َغشع فالاللللنَق َعوغ
  ِ لَعو    َعلنغ َعَغلنت الهعلهت فلَ ! ِّال مسهك إىل اهلل ب   َِا! َ  غ  قَلالَ  :الَ قَل - ر ل  اهلل عنله -بلنت َمسغ

قت ) :َعَهيغللهت ََِّسللهعمَ  َرَسللوَل الهعللهت َصللهعى الهعلله للنتا إتىَل الغللربت   !َعهَلليغَكمغ بتالال للنغ ِغ َق َُل ع  ،فَللقتنع الال للنغ َِّإتنع الغللربت
َنعللةت  للنتا إتىَل ااغ ِغ تَللَب عتنغللَن الهعللهت  .َُل َق َحللىتع َُكغ للَنَق ََُِّلَتَحللرعن الال للنغ ََاَل الرعَجللَا َُالغ للن ًُقا ََِّمللا َُللل  !صت
 ََ َت للنتا إتىَل الغَفَهللورت  !َِّإتُعللاَكمغ َِّالغَكلل ِغ ََ َُل َت للنتا إتىَل النعللارت  ،فَللقتنع الغَكلل ِغ ََاَل  !َِّإتنع الغَفَهللوَر َُل ََِّمللا َُللل

ابًا َع َتَب عتنغَن الهعهت َك ََ َحىتع َُكغ َت ََ ََُِّلَتَحرعن الغَك َت  (62()!الرعَجَا َُكغ
َامللات   -حبللنُت نَللوا عهيللب، ِللو عَللارة عللن رحهللة رِّحيللة ِّلنللا أن اللتم ِللَُ االلت

ت ! يف مهكلللوت ال يلللب -مأذِّنلللة ملللن للللنن اللللرمحن  َََة املَهَكلللنيغ لللا ِّميكائيلللا عهيِولللا : َصلللحغ جرُب
ا النيب صلهى اهلل عهيله ِّسلهم إال حقلا، . الال ة ِّالس   ة، ِّال بكون رُك ا نَُو ِّذلك خ ل رُك

لللة قطعيلللة بلللا ال بكلللون إال ِّحيلللا ملللن اهلل جلللا ج لللله، ِّحقيقلللةً  لللا كانلللت عَلللارة علللن ! نَُو رُك
مشللاِنات ذات جلل ل ُِّجللال، ِّسللياحة يف مهكللوت أخللرِّا عهيللب، مللن مشللاِن العللَاَ 

                                                           
ُللة بلللن حيللنة مرفوعلللا ،ِّ  ِّالرتملللَا ِّاحلللاكماأخرجلله أمحلللن ِّأبللو    60 َلللاين، . علللن معاِّ حلللنُت ِّحسللنه األل
 .يف صحيح ااامذ 7111: رقم 

 .يف صحيح ااامذ 4113: حنُت رقم . ِّصححه األلَاين. أخرجه الَيِق  عن عائشة  61
 .متف  عهيه  62
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يلب. ِّمنا ل النعيم َامات بالرتغيب ِّالرِت َكٌم برجذ عهى ما ذكرنا من الت لًرن  !كهمِا عتََلٌر ِّحت ذتكغ
ينٌ لت ) ِت َو َ  َذ ََِِّ  (42: ق()!َون َكاَن َلَه قَلهغٌب َأِّغ أَلغَقى السعوغ

َ  فلَ  ُغلَت ) :قَلالَ  َعَهيغلهت ََِّسلهعمَ  النعليبت  َصلهعى الهعلهأنع  -ر   اهلل عنه  –َعنغ مَسََرَة بغنت َجنغَن رََأ
ا بتيَللنتا ََ ت أَبَليَللاينت فََأَخلل هَللَة َرَجهَللنيغ َسللةت  ،الهعيلغ َرغ ت الغَوَقنع َرَجللاينت إتىَل األغ فَللقتَذا َرَجللٌا َجللالتيٌف ََِّرَجللٌا  ،فََأخغ

للنغ َحنتُللن   ٌَ مت ُت َكهمللو للَحابتَنا َعللنغ َموَسللى ،قَللائتٌم بتيَللنت ََ يفت  :قَللاَل بَلعغللَى َأصغ َا َذلتللَك الغَكهمللو خت إتنعللَه َُللنغ
هَلَل قَلَفلاَُ  قتهت َحلىتع َُلَلغ لنغ ثغلَا َذلتلكَ  ، ت َخلرت مت قتهت اآلغ لنغ َعلَا بتشت ا !مَثع َُلفغ ََ ل َِ قََه  لنغ للَنَذ  !ََُِّلهغتَل تَم  ت فَليَلعَلوَ  فَلَيالغ

ثلغ  ا :قَلهغتَ  !َههَ مت ََ َِ ذ  َعهَلى قَلَفلاَُ  !انغطَهت غ  :قَاالَ   َما  َنا َعَهى َرَجا  َمضغَطهت َنا َحىتع أَبَليلغ ََِّرَجلٌا  ،فَانغطََهقغ
َرة   للر  َأِّغ َصلل غ ِغ للهت بتفت للَنَ  بتللهت رَأغَسللهَ  ،قَللائتٌم َعهَللى رَأغست َهللرَ  !فَلَيشغ َُ احلَغ للَن ِغ  فَللانغطََهَ  إتلَيغللهت  ،فَللقتَذا َ للَربََه َبَن

 َُ ََ ا َحلىتع َُلهغتَل تَم رَأغَسلهَ  فَل َ  ،لتَيأغَخل ََ ل َِ لَذ إتىَل  لوَ  ،َُلرغجت َِ  :قَلهغللتَ  !فَلَعلاَ  إتلَيغلهت َفَضلَربَهَ  ،ََِّعللاَ  رَأغَسلَه َكَولا 
ا ََ ل َِ لب  متثغلات التلعنملورت  !انغطَهتل غ  قَلاالَ   َملنغ  نَلا إتىَل ثَلقغ لذٌ أَعغل َ  ،فَانغطََهقغ لَفَهَه َِّاست تَلَوقعلَن َ غتَلَه ُلَ  ،َُ َ لي ٌ  ََِّأسغ

ََ ارغبَلَفعَللوا َحللىتع َكللاَ  أَنغ ََيغَرَجللوا !نَللارًا للا !فَللقتَذا اقلغتَلللَر َِ للا رتَجللاٌل َِّنتَسللاٌِ  !فَللقتَذا ََخَللَنتغ َرَجعَللوا فتي َِ َِّفتي
ا :فَلَقهغتَ  !َعرَاةٌ  ََ َِ لنغ َ     !انغطَهت غ  قَاالَ   َمنغ  ر  مت َِ َنا َعَهى نَل َنا َحىتع أَبَليلغ يلهت َرَجلٌا قَلائتٌم َعهَلى فت  ،فَانغطََهقغ

رت  َِ َهاَرةٌ ، ََِّسجت النلع ُغهت حت َ ََُن رت َرَجٌا بَلنيغ َِ لرت  ،ََِّعَهى َ ج  النلع َِ َتا يفت النلع فَلقتَذا أَرَاَ   ،فَأَقلغَََا الرعَجلَا العل
َُ َحيغللَت َكللانَ  ََهللر  يفت فتيللهت فَلللَر ع َِ  !أَنغ ََيغللرََا َرَمللى الرعَجللَا حبت للرََا َرَمللى يفت فتيللهت  َفَهَعللَا َكهعَوللا َجللا لتَي غ

َذ َكَوا َكانَ  ََهر  فَليَلرغجت ا :فَلَقهغتَ  !حبت ََ َِ  !انغطَهت غ  :قَاالَ   َما 
 َِ للللرَا نَللللا إتىَل َرِّغَ للللة  َخضغ يلغ َِ نَلللا َحللللىتع انلغتَل لللا َ للللَهَرٌة َعظتيَوللللةٌ  ،فَانغطََهقغ َِ ا َ لللليغٌا  ،فتي َِ للللهت َِّيفت َأصغ

َيانٌ  َلغ ٌب متَن ال ،َِّصت اَِّإتَذا َرَجٌا َقرُت َِ ُغهت نَلاٌر َُوقتلَن َ ََُن لَهَرةت َِّأَ غَخلَ ينت  ،شعَهَرةت بَلنيغ َفاَللعتَنا غت يفت الشع
للا َِ نلغ َسللَن مت َيانٌ  !َ ارًا بَغ أََر قَللجم َأحغ للَلغ ٌَ َِّنتَسلللاٌِ َِّصت لللا رتَجللاٌل َ للَيوٌ  ََِّ للََا َِ لللا  .فتي َِ نلغ َرَجللاينت مت مَثع َأخغ

َسَن َِّأَفغَضاَ فََأ غَخَ ينت  َ  ،َفاَلعتَنا غت الشعَهَرةَ  َ  َأحغ ِت ٌَ  !ارًا  ا َ َيوٌ  ََِّ ََا َِ  .فتي
َهةَ  :قَلهغتَ  ُغتَ  ،َطوعفلغَتَواينت الهعيلغ َاينت َعوعا رََأ ربت  .نَلَعمغ  :قَاالَ  !فََأخغ

 ٌَ ا َع قََه َفَكل لنغ َتا رَأَُلغَتَه ََُش م  ت هَلَل  !أَمعا الع َولَا َعنغلَه َحلىتع بَلَلغ بَلةت فَلَتحغ َغ فَلاقَ حَيَلن َث بتالغَك  !اآلغ
َنَذ بتهت إتىَل َُلوغ ت الغقتَياَمةت  َنَ  رَأغَسَه فَلَرَجلٌا َعهعَولَه الهعلَه الغَقلرغآَن فَلنَلاَ  َعنغلَه بتالهعيغلات ! فَلَيالغ َتا رَأَُلغَتَه َُشغ  ،َِّالع
للارت  َِ َعللَا بتللهت إتىَل َُلللوغ ت الغقتَياَمللةت  !َِّبَغ َُلعغَوللاغ فتيللهت بتالنلع َتا رَأَُلغتَللهَ ! َُلفغ للَم الَمنَللاةَ  َِّالعلل َِ للبت فَل َتا ! يفت الثلعقغ َِّالعلل

للرت آكتهَللوا الر بَللا َِ للَهرَ  !رَأَُلغتَللَه يفت النلع للات الشع لليغَا يفت َأصغ لل َ َِّالشع يَم َعَهيغللهت السع ِت َياَن َحوغلَللَه  ، ةت إتبلغللرَا للَلغ َِّالال 
َتا َُوقتلللَن النعلللاَر َمالتلللٌك َخلللا تَن النعلللارت  .فَلللَأِّغاَلَ  النعلللاست  لللةت َِّ  .َِّالعللل َِّىَل العلللِتت َ َخهغلللَت َ اَر َعامع اللللنعاَر األغ
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ِت  .الغَوؤغمتنتنيَ  َنا َِ ل ُت اللنعاَر فَلَناَر الشم َت َِ لاَ  .َِّأَمعا  ربغُت ا متيَكائتيلاَ  ،َِّأَنَلا جت ََ ل فَلَرفَلعغلَت  !فَلارغَفذغ رَأغَسلكَ  .ََِِّ
َت  َتَلكَ  :قَاالَ  ،رَأغست  فَقتَذا فَلوغقت  متثغَا السعَحا إتنعلَه بَقتلَ   :قَلاالَ  !َ َعاينت أَ غَخلاغ َمنغلَتِلت  :هغتَ قلَ  !َذاَك َمنغ

وتهغهَ  َتكغ َتَلكَ  ،َلَك َعَوٌر بَغ َبسغ َوهغَت أَبَليغَت َمنغ َتكغ  (63!()فَلَهوت اسغ
 

 في شرا الوصولبويرة 
للللوإال بتَشللللرغ ُجيعللللا الَ ََِّصللللوَل ِّالَ قََللللوَل يف كللللا ذللللك ِّعهيللله؛ فقنعلللله  ، أال ِِّ :    أَسللللاس 

هتحق  يف كا كهوة ملن صلنق ِّل! ك  من إخ ص القهبهَ سغ مَ  ا  لهتحق  يف كَ  اِنة النفيف؛ 
 !الهسان

َمللنغ ِّفعقلله اهللَ، ِللو ِّحللنُ بعللاىل املسللتعان، ِّصللهى اهلل عهللى سلليننا  ذلللك، ِّإمنللا املوفعلل َ 
 .ِمون ِّعهى آله ِّصحَه ِّسهم

   .للللللللللللللللانتِى
 

                                                           
 .متف  عهيه  63


