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 احلاضز العصز يف األماى عًد مفًوم
ماْظَعِفَدمَطاَنم}م:اظؽرؼمممطؿابهميفماظؼائٔلماظعادلنَيم،مربمٓماحلؿدمممم مٔإٖن مِباْظَعِفِد َوَأِوُصوا

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِنم،موَأذفُد{َعِلُمواًل مُعَقٓؿّداموغؾٖقـامدقَدغامأٖنمَظُهم،موأََذفُدمَذرؼَكمالموحَدُهما

م:مَسؾُده ماظشرؼف ميفمحدؼـه ماظؼائل مِسَؾاِد)موردوظه مِخَقاَر ـَِدمٔإٖن مِس ماْظُؿوُصوَنمماظؾَِّه اظؾَِّه

مإَظىمبنحلإنمَتِؾَعُفِمموَعِنموصقِؾِهم،مآِظِهموسَؾىمسَؾقِهموبأرْكمودؾِِّممَصلِّماظؾَُّفٖم،م(مُؾوَناْظُؿَطقِّ

ماظدِّؼٔن.مؼؤم

 وبعــد :
صننماإلدالممدؼنماألعنمواألعانم،مواظلؾممواظلالمم،مواظربمواإلحلانم؛موالمذكمأنممممممم

وؼؿقؼقماألعنمواألعانمماظـؼةمُتدسممبفامسظؿىم،موإغلاغقةمأخالضقةمضقؿةمباظعفدماظوصاء

وادلودةمواظؾـاءمواظؿؼدممبنيمماظؿعاونمبفامأواصرمبنيماظشعوبمبعضفامععمبعضم،موتـؿو

مطانماظوصاءمواحدم،أبـاءماجملؿؿعماظ مودظقًؾماإلميانمذعبمذعؾةمعنمباظعفدمظذا عنمما،

م مرباغيدالئل مأدب مصفو م، مواإلحلان م،ماظصدق م،مغؾويموخؾقمجؾقل مودؾوكمطرؼم

م.ممضوؼممإدالعي

،ممواظعؼودموادلواثققمباظعفودماظوصاءمخبؾقماظؿقؾيمأتؾاسهمبضرورةماإلدالمموظؼدمأعرمممم

م،م{َعِلُمواًلمَطاَنماْظَعِفَدمٔإنَٓمِباْظَعِفِدمَوَأِوُصوْا}:ممتعاديمصؼالموأطدمسؾىمذظكمتلطقّدامجازّعام،

مَوَضِدمَتِوِطقِدَػامَبِعَدماأَلِؼَؿاَنمَتـُؼُضوْامَواَلمَساَػدتُِٓممٔإَذاماظّؾِهمِبَعِفِدمَوَأِوُصوْا}م:مجلمذلغهموضال

مأي{َتْػَعُؾوَنمَعامَؼِعَؾُمماظّؾَهمٔإنَٓمَطِػقاًلمَسَؾِقُؽِمماظّؾَهمَجَعْؾُؿُم مم؛ مسفدمبؽلماظوصاءماظؿزعوا:

مبقـؽممصقؿامأممآم)سزموجل(م،موبنيمبقـؽممأطانمصقؿام،مدواءمأغػلؽممسؾىمأوجؾؿؿوه

مماظـاسموبني ممأطَِٓدمتوػامأنمبعدماألميانمتـؽـواموال، مطػقاًلمسؾقؽممآمجعؾؿمموضد،

موجبمسفّدامأسطىموعنم،ماحرتاعهمسؾقهموجبمسؼّدامأبرممساػدمتم،مصؿنمحنيموضاعـّا

م.مماالظؿزاممبهمسؾقه
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ػممموعواثقؼفممادلؾؿزعنيمبعفودػممطؿامأخربماحلقمدؾقاغهموتعاديمأنمأػلماظوصاءمممم

مَعِنمَبَؾى}:مأػلمحمؾؿهم،موػممأػلماظصدقمواظؿؼوىمعنمخؾؼهم،محقثمؼؼولمدؾقاغهم

مِبَعِفِدِػِممَواْظُؿوُصوَن}،موؼؼولمجلمذلغهم:مم{اْظُؿٖؿِؼنَيمُؼِقٗبماظّؾَهمَصٔنٖنمَواٖتَؼىمِبَعِفِدِهمَأِوَصى

مَصَدُضواماظَِّذؼَنمُأوَظـِؽَكماْظَؾْلٔسمَوِحنَيمواظٖضٖراءماْظَؾْلَداءمِصيمَواظٖصاِبٔرؼَنمَساَػُدوْامٔإَذا

،موبٖقنمدؾقاغهمأغفممأصقابماألجرماظعظقمم،موورثةمجـةماظـعقم،مم{اْظُؿٖؿُؼوَنمُػُممَوُأوَظـِؽَك

م مذلغه مجل مصؼال مبٖقنم{َسِظقّؿامَأِجّرامَصَلُقِمِتقِهماظؾََّهمَسَؾِقُهمَساَػَدمِبَؿامَأِوَصىمَوَعِن}: مثم ،

م مصؼالمتعاديم: م، معنمطؿابه مآخر ماظعظقمميفمعوضع ماألجر مػذا مُػِمم}دؾقاغه َواظَِّذؼَن

مِظَلَعاَغاِتٔف مَراُسوَن مَوَسِفِدِػِم مم*ِم مَضاِئُؿوَن مِبَشَفاَداِتٔفِم مُػِم مَسَؾىمم*َواظَِّذؼَن مُػِم َواظَِّذؼَن

م.{ُأوَظِؽَكمِصيمَجـٖاٍتمُعْؽَرُعوَنم*َصَؾاِتٔفِممُؼَقاِصُظوَنم

وظؼدمأسؾىماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(معنمضقؿةماظوصاءمباظعفودم،موحذرمعنمغؼضفام،مممم

مصؼّداوظؾؿفؿؿعاتم،مماصلاّدوسدمماظوصاءمبفاممفام؛محقثمإنميفمخقاغؿفامبمسدمماظوصاءموأ

موظ مبنيماظـاسم، مألعاغظماتضققّعؾـؼة مودؾم( مصؼالم)صؾىمآمسؾقه مادلــاصـٔقمآؼـةم)م:اتم،

َأِرَبْعم):ممويفمرواؼةخاَن(م،ممْاؤمِتَنمٔوإذام،مَأخؾَفموسَدمٔوإذامطَذبم،محـٖدثمٔإذا:مثــالْثم

مُطٖن مِعَنممَعِن مَخِصَؾٌة مِصقِه مَطاَغِت ـُِفٖن مِع مَخِصَؾٌة مِصقِه مَطاَغِت مَوَعِن مَخاِظّصا، مُعـَاِصًؼا مَطاَن ِصقِه

مَخاَن ماِؤُتِؿَن مٔإَذا مَؼَدَسَفا: مَحٖؿى مَطَذَبماظَِّػأق مَحٖدَث مَؤإَذا مَشَدَرم، مَساَػَد مَؤإَذا مَؤإَذامم، ،

م مَصَفَر م،مَخاَصَم موؼؼولم)صؾىمآمسؾقهمودؾ( م،مَسَؾىمادُلِلِؾُؿوَن:م)م( مَذِرًرامٔإالَّمُذُروِرٔفِم

م،مَحٖرَم مم(َحَراّعامَأَحٖلمَأِومَحاَلاًل وبنيم،موحذرماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(معنماظغدرم،

ُٓمَجَؿَعمٔإَذا:م)صؼالمجزاءماظغادرؼنم مَشاِدٕرمِظُؽلِّمُؼِرَصُعماْظِؼَقاَعِةم،مَؼِوَممَواْظكِخٔرؼَنماْظَلٖوِظنَيما

م، :مواحلؽؿةميفمم)رريهمآ(مضالمابنمطـري،مم(ُصَؾإنمِبٔنمُصَؾأنمَشِدَرُةمَػِذِه:مَصقؼالممِظَواْء

مطانماظغدرمخػ٘ق مأغهمدلا مػذا ما مالمؼطؾعمسؾقهماظـاس، مطانمص، امؾّؿؼومماظؼقاعةمؼصريمَسنذا
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،مواخلقاغةؽرموػؽذامؼظفرمظؾـاسمعامطاغوامؼلروغهمعنمادل،مامسؾىمصاحؾهممبامصعلمعـشوّر

م.مسؾىمرؤوسماخلالئق)سزموجل(موخيزؼفممآم

اظوصاءموجوبم،موأطدمسؾىماظؿزاعفامبوإنمعنمذيؾةماظعفودماظيتمأعرماظشرعماحلـقفمممممم

هماظدوظةمعنمقـ:معاممتم؛موػوممبػفومماظعصرماحلاضرم"سفدماألعان"مبفام،موسدممغؼضفام

ألحدمرساؼاماظدولماألخرىم،مدواءممأومإذنمباظدخولمإديمأراضقفا،مأومتلذريةمتصرؼح،م

ماظدوظقةمواالتػاضقات،مموادلواثقق،مماألسرافم،ممبوجبمعؼقّؿام،مأممزائّرامأممأطانمدائّقام،

مبنيماظــائقةماالتػاضقاتممبوجبم،مأومحؽؿفمميفموعن،مماظدبؾوعادقنيمععماظؿعاعلميف

ممةادلعؿربماظطرقمعنمررؼقمبليم،ماظدول ممضاغوغامادلعؿربة، مبفاموادلعؿولموادلعرتف،

موصقمادلضقػةماظدوظةمظدى م،مضواغقـفام، ماظشكصمؾؿفردصمادلـظؿة مسؾىمحصولمػذا

اظدوظةم،مهمأصؾحمظهمحقموحرعةمداخلمػذماظدخولمإذنمأومتلذريةمأو،مماإلضاعةمتصرؼح

مُعؾزّع مظه ماظدوظة ماظعفدماظذيمأسطؿه موأصؾحمػذا مما مالمظؽلمعوارـقفا م، موادلؼقؿنيمبفا ،

ةمععنمساوعنمرأىم،مأوماالظؿػافمسؾقهم،مأوماظؿقؾلمعـهم،مالمذرّسام،موالمضاغوّغام،مجيوزمغؼضه

ظدوظؿهم،ممصؾقسمظهمإالمأنمؼرصعممعنمورـهم،مأومختاظفماظـظامماظعامخماظػةممتسمأاظـاسم

حمادؾؿهميفمضوءمعامتؼؿضقهمتؿؿؽنمأجفزةماظدوظةمعنممحؿى،ماألعرمألػلماالخؿصاصم

م ماظؼواغنيم، موتـظؿه مإذ مسؾىمعا ماظـاسمحمادؾؿه ماظؿعرضمظهمظقسمآلحاد مأو م، معـه بدر

مم.،موإالمصارتماألعورمإديماظػوضىموسدمماالغضؾاطمبلوء

،مموضاغوغا،مموممامالمذكمصقهمأنماظوصاءمبفذاماظعفدمعنمأوجبماظواجؾاتموأظزعفامذرساممممم

مموورـقة م، ماحلـقفمضدمأسؾىمعنمذلنمسفدماألعانم، مطانمدؼــا مصنذا م، وجعلموإغلاغقة

؛ممبعـىمأنماظعفدماظذيمؼؼطعهمأحدمادللؾؿنيمسؾىمواحدةميفمذظكمذعةمادللؾؿنيم

مصؿا م، مادللؾؿني مجلؿقع مُعؾزّعا مؼؽون معقـاضامػذامصارمإذامباظـامغػله، مؼضؾطهماظعفد
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معؿعاضدؼنمععامواظؼاغونماظشرعموؼـظؿه مم، مماآلخرمعـفؿامطلميؼؼو، ،مموؼدسؿه،

م،متضققعفام،موالمغؼضفام،مالمواظعفودمباظذعمم؟مالمذكمأنمذظكمؼؼؿضيماظوصاءموؼلؿوجؾه

مبفام.مادللاسمجمردمحؿىموال

ممممم مماظغشمؼعرفمالدؼنمم،مواظعؼودماظعفودمحػظمدؼنماإلدالمإن مماخلداعموال، موال،

)رضوانمآمصؾممؼـؾتمسـهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موالمسنمأحدمعنمأصقابهم،مماخلقاغة

حقثمؼؼولماحلقمأغفممعـعوامأحّداماألعانم،مأومغؼضوامسفدمأعانمعـقوهمألحدم،مسؾقفم(م

مٔإَظِقٔفِممَصاغِؾِذمِخَقاَغًةمَضِوٕممِعنمَتَكاَصٖنمَؤإٖعا}:ممدؾقاغهمخمارّؾامغؾقهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

مٔإٖنمَسَؾى مأنوم،م{اخَلاِئـِنَيمُؼِقٗبماَلماظّؾَهمَدَواء مأبيمبنمععاوؼةمدقدغامبنيمطانمؼوم

مسـفؿامآمرضي)مدػقان مم،مسفدماظرومموبني( مسـهمآمرضي)مععاوؼةصلراد مخيرجمأن(

مأصقابمعنمرجلمبهمصؾققم،مباشؿفممادلوسدماغؿفىمصنذام،ماظروممحدودمعنمعؼربةسؾىم

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردول ممؼؼولموػو( م،مشدرمالموصاءم،ممأطربمآم،مأطربمآ:

مسـهمآمرضي)مسؾلةمبنمسؿرومصنذام،مصـظروا مسـهمآمرضي)مععاوؼةمإظقهمصلردلم،( م،(

ممصؼالم،مصللظه موبنيمبقـهمطانمعن:م)مؼؼول(مودّؾممسؾقهمآمصّؾى)مآمردولممسعت:

م،(مدواءمسؾىمإظقفممؼـؾذمأو،ممأعدػامؼـؼضيمحٓؿىمحيّؾفاموالم،مسؼدةمؼشٓدمصالمسفدمضوم

ميفمصورػامأسؾىميفموتؿفؾىاإلدالمممةسظؿمتظفربلمو،مم(سـهمآمرضي)مععاوؼةمصرجع

مطانموظو،ممادؿفارهمعنمعنمؼومجيريمأنأعرمآم)سزموجل(مظـؾقهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

موم،ماعشرًط مماحمارّبمطانمظوبل مؼؼول، ممدؾقاغهمحقث َمٔإِن}: ماْظُؿِشٔرِطنَيممو مِعَن َأَحْد

ِٓمُثٖممَأِبِؾِغُهمَعْلَعـَُه ممم.م{َذِظَكمِبَلٖغُفِممَضِوْممَظامَؼِعَؾُؿوَنماِدَؿَفاَرَكمَصَلِجِرُهمَحٖؿىمَؼِلَؿَعمَطَؾاَمما

وظؼدمردخماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مهلذهماظؼقمماظـؾقؾةماظيتمحتؼقماألعنمواألعانم

مم،مبؼوظهموصعؾهمظإلغلاغقةمطؾفا
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م)صؾىمآمسؾقهمودؾم( م)محقثمؼؼولمغؾقـا مَظام: مِظَؿِن مِدؼَن مَوَظا مَظُه، مَأَعاَغَة مَظا مِظَؿِن مٔإمَياَن َظا

،مَؤإٖنممَعِنمَضَؿَلمُعَعاَػّدامَظِممَؼٔرِحمَراِئَقَةماجَلـِٖةوؼؼولم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م)(م،مَسِفَدمَظُه

م مِعِن مُتوَجُد مَساّعأرحَيَفا مَأِرَبِعنَي مَعِلرَيِة م، م)( م: مودؾم( مَعِنموؼؼولم)صؾىمآمسؾقه اْظُؿِلِؾُم

ػامػومو(م،م،مَواْظُؿِمِعُنمَعِنمأِعـَُهماظـٖاُسمَسَؾىمِدَعاِئٔفِممَوَأِعَواِظٔفِممَدِؾَمماظـٖاُسمِعِنمِظَلاِغِهمَوَؼِدِه

مععمحؿىأروعماألعـؾةميفماظوصاءمباظعفدمسؿؾ٘قامامظـلدمجي)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماظـيبم

مَأِذَفَدمَأِنمَعـََعـِيمَعا(م:مسـهمآمرضي)ماْظَقَؿأنمِبنمؼؼولمُحَذِؼَػُةوممبدرمؼمصعنم؛مأسدائه

مَضاُظوامُضَرِؼٕشمُطػَّاُرمَصَلَخَذَغامَوَأِبيم،مَأَغامَخَرِجُتمَأغِّيمٔإالَّمَبِدّرا مم، م،مُعَقٖؿّدامُتٔرؼُدوَنمٔإٖغُؽِم:

ممَصُؼْؾـَا مَعامُغٔرؼُدُهمَعا: م،مٔإالَّمُغٔرؼُدم، ـٖامَصَلَخُذواماْظَؿِدؼـََة ـَِصٔرَصٖنمَوِعقـَاَضُهماظؾَِّهمَسِفَدمِع مٔإَظىمَظـَ

م،مماْظَكَؾَرم،مَصَلِخَؾِرَغاُه(ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؾَِّهمَرُدوَلمَصَلَتِقـَام،مَعَعُهمُغَؼاِتُلم،مَواَلماْظَؿِدؼـَِة

م.م(َسَؾِقٔفِمماظؾََّهم،مَوَغِلَؿِعنُيمِبَعِفِدِػِممَظُفِممي،مَغِػماِغَصٔرَصا:م)َصَؼاَلم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

احلػازمسؾىماظعفودموادلواثققماظيتمتؾؿزمممذيقعامواجؾـامعنموسؾقهم،مصنغـامغمطدمأنمممم

ماظدوظةمجتاهم مإغلانمبفا م،موأنمغؽونمعؿعاوغنيطلِّ سؾىمموعؿضاعـنيمؼدخلمإديمبالدغا

م م،محػظ مادؿؼؾاظه محلن مواجؾـا معن مأن مطؿا م، موخصوصقؿه م، موعاظه م، موسرضه م، دعه

ممسنمؼؿصورهمأنمدمبمعامعـامظريىم؛وإطراعه ممدؼــاسظؿة مو، مورضيممحضارتـاسؿق ،

ممإغلاغقؿـا موورــامظدؼــامغرؼدػاماظيتماظذػـقةماظصورةمتؽوؼنميفمؼلفمممبا؛ ،مم،

مادلؿقضرةم.ماظراضقةمواظشعوبماألعممحالمػوموػذاموجمؿؿعـام،

 . أقول قولي يذا ، وأستغفز اهلل لي ولكم
م*ممم*ممم*

موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنماظعادلنيم،مربمٓماحلؿدمممممم

موصقؾهمآظهماظؾفممصٓلمودؾمموباركمسؾقهم،موسؾىمسؾدهموردوظهم،موغؾقـامحمؿّدامدقدغا

م.ممأذيعنيم،موعنمتؾعفممبنحلانمإديمؼومماظدؼنم



م(6)

 إخوة اإلسالم:مممممم

عصدرمأعنمدائّؿامادللؾمم،موم اظلؾؿي اإلدالممدؼنماظعدلمواظؿلاعحمواظؿعاؼشإنممممممممم

م؛مودالٕممودؾٕمم،وأعإن مويفمشريػا م، ميفمبالده م، ماغؿؼلمميفمطلمعؽانمحيلمصقه صنذا

صننماظؿلذريةممبالدمادللؾؿنيم،مأممعنمشريػام،عنمدواءمأطانمبؾدمآخرمم،مإديمادللؾمم

ػيميفمادلؼابلمسفدمم-ؼلعنمبهمسؾىمغػلهم،مطعفدمأعانمم-اظيتممتـقفامػذهماظدوظةمظهم

أنمخيضعمذظكموُؼؾزعهمسؾىمأغػلفمموأعواهلمم،مبهمؼلعـونم؛ممؾدأعانمعـهمألػلمػذاماظؾ

يءمأخذمذسؾقهم،مصققرممظؼواغنيمػذاماظؾؾدم،موؼؾؿزممبفام،موؼمديمعامسؾقهمبلعاغةموصدقم

م مأعواهلم معن محق مبغري م، مسؾى ماالسؿداء ممأسراضفمأو م، مبليمصورماظغدرأو عنممةبفم

ؼؽونمخريمدػريمظدؼـهم،موورـهم،موحضارتهم،مصؾؿفردمدخوظهمتؾكماظؾالدماظصور،محؿىم

مضدماظؿزمموساػدم سؾىماظوصاءم،محؿىمالمؼؼعمحتتمرائؾةمضوظهمتعاديم:مآم)سزموجٓل(

ـُِؼُضوَنمَواظَِّذؼَن} مَوُؼْػِلُدوَنمُؼوَصَلمَأِنمِبِهماظؾَُّهمَأَعَرمَعامَوَؼْؼَطُعوَنمِعقـَاِضِهمَبِعِدمِعِنماظؾَِّهمَسِفَدمَؼ

ذامإ،مؼؼولماإلعامماظشاصعيم)رريهمآ(م:م{اظٖدأرمُدوُءمَوَظُفِمماظؾَِّعـَُةمَظُفُممُأوَظِؽَكماْظَلِرٔضمِصي

م-أعواهلممعنمذقؽامدخلماظرجلمدارمشريمادللؾؿنيمبلعانمعـفمم،مصالمحيلمظهمأنمؼلخذم

ألغهمإذامطانمعـفمميفمحؿىموظومطاغواميفمحاظةمحربمععمادللؾؿنيم؛مم-مضلمأومطـرم

حيلمظهمعنمأعوالموألغهمالمحيلمظهميفمأعاغفممإالمعام؛معـؾهممأعانمصفممعـهميف،مأعانم

مم. ادللؾؿني

م:اظؼائلممٗرَدموٓ

ماظؾَِٓؽـــأممِذَقــٔممعنماظَعفِدموغؼُضمماظؽــرأممِذَقــــٔممعـنماظَعفِدمَوصاُء

مواظذِٓعــأممادَلــَودَِٓةمِحػِظمِدَوىممممماظلَٓفاؼــامعـــنمُؼَعـــدُٓمالموسـديممممممممممممممممم

 اللًم ايدنا ألحسو األخالق ، ال يًدي ألحسهًا إال أنت ،

 . واصزف عهَّا سيئًا ، ال يصزف عهَّا سيئًا إاّل أنت 

 


