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ْْحَنِِالِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِالِرَّ ِرَّ
 

ْصََلَحَِماِاْسَتَطْعـُتَِوَمـا}   ِإِْنُِأِريُدِإالِاْْلِ

ْلُتَِوإَِلْيِهُِأنِيُبِِِِِِ  {َتْوفِيِقيِإالِبِاهللَِعَلْيِهَِتَوكَّ

 (88: )هود                                         
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  رحيمال رمحنال اهلل بسم
 

 مقـــــــــدمة
 

سالم على خفمت أنبيفئه ورسله الصالة والو ، نيفملعالدم   هل ر  احل      

يوم  إىل وصحبه ومن تبع ه اه وعلى آله ، ا هلسي نف حمدم  بن عب  

  ين. ال

 : دــــوبع  

اجلزء العفشر من موسوعة اخلطب العصرية الذي أع ته هو فهذا       

اإلدارة العفمة للفتوى وحبوث ال عوة بوزارة األواف  حتت إشرافنف 

شـأن فلعنيني باملقثقفني واملطـبفء واخلئدمـة واألللسـفدة  هنقـ مومراجعتنف 

     . فملعال عـوي يف مصر وال

 ته   ؛عت موضوعفته مف بني اضفيف إميفنية وتربوية وأخالاية وا  تنوَّ    

إيقفظ الضدمفئر وتهذيب األخالق ، واضفيف اجتدمفعية تسهم يف دعم  إىل

وتقوية أواصر املودة والرمحة بني أبنفء اجملتدمع ، وتسهم يف حفظ 

 جزًءا ال متفسكه وتالحم نسيجه ، وأخرى تتصل بفملعفمالت اليت تعّ 

تقوية االنتدمفء  إىل يتجزأ من السلوك القويم للدمسلم ، واضفيف وطنية ته  

مف ال غنى عنه  إىل الوطين واحلففظ على أمن الوطن واستقراره ، إضففة

، والبع  عن  سبفت ، مع مراعفة السهولة واليسرمن بعض خطب املنف

 التقعر والتكلف .

رية واالجتدمفعية اهلفمة ، ويتنفول هذا اجلزء الع ي  من القضفيف العصِِِِ

،   ، املفهوم األوسع للص اة جرب اخلفطر وأثره على الفرد واجملتدمع :منهف

السالم مع النفس  ، ، ايدمة االحرتام التفوق العلدمي وأثره يف تق م األمم
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، املستقثدمر  ، الزارع اجمل  التفجر األمني، الصفنع املتقن ، والكون

)اإلمفم أبو حنيفة وم رسته الفقهية  النص، إعدمفل العقل يف فهم  الوطين

، ركفئز  أمنوذًجف(، املرافق العفمة بني تعظيم النفع وخمفطر التع ي

 إىل ، ، خمفطر الطالق حلففظ على اهلوية، لغة القرآن وا األمن اجملتدمعي

ونشر الفكر  غري ذلك من املوضوعفت املهدمة اليت تسهم يف بنفء الوعي

 الوسطي املستنري.

يف هذه اخلطب أن تكون يف إطفر مسفحة اإلسالم راعينف وا        

التش د والغلو واإلفراط أو  ألوانكل البع  عن مجيع  ةطيته ، بعي ووس

حتقيق  إىل ق ، وته  ، حمققة لرسفلة املسج  ، جتدمع وال تفرِّ التفريط

مصفحل البالد والعبفد ، من منطلق أن شرع ا هل )عز وجل( افئم على 

 مراعفة هذه املصفحل ، فحيث تكون املصلحة فقثدمة شرع ا هل ومبف يؤدي

وطين صفدق  ، وحسٍّ كيل وعي ديين صحيح ورشي  ومستنريتش إىل

 ونبيل.

 وكيل.الوهو حسبنف ونعم  ، قص ال من وراء ا هلو

 
 

 مربوك مجعة خمتاة حممد/ أ.د                                                    

 وزير األوااف                                     

 ةئيس اجمللس األعل  للئوو  اإلسمامية                                                      

 وعضو جممع البحوث اإلسمامية                                                          

 باألزهر الئريف                                                       
 ِ
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 ربانيةالرمحات الكيف نستمطر 
 

َوَرْحدَمِتي َوِسَعْت ﴿:  عزيزالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل       

ِذيَن ُهم ِبآَيفِتَنف الزََّكفَة َوالُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتُبَهف ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن 

وحَ ُه ال َشريَك َلُه،  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (156: عرا األ)﴾ُيْؤِمُنوَن

َك لأمَّ ِإنِّي َأْسالله): قفئلال،  شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسولهوَأ

وعلى مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه، الله، )سنن ابن مفجه( ُموِجَبفِت َرْحدَمِتَك(

 .  ِّيِناليوِم  إىل وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن آله

 : وبعد   
رمحن ال، و رمحة صفتهال؛  رامحنيال هو أرحم فىل سبحفنه وتعا هلفإن ِِِِ

نة اجل ، وأع َّ ، وأنزل كتبه رمحة ، أرسل رسله رمحة من أمسفئهرحيم الو

، حيث  تفمةالكريم ببيفن رمحته ال، وب أ كتفبه  ني رمحةفحلصاللعبفده 

 * نَيفمِلَعالَر ِّ   هلدْمُ  احَل * رَِّحيِمالرَّْحدَمِن ال ا هلِبْسِم ﴿: يقول سبحفنه

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )، ويقول (3-1: ففحتةال) ﴾رَِّحيِمالرَّْحدَمِن ال

رَّْحدَمَة ِمفَئَة ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعْنَ ُه ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي ُجْزًءا، َوَأْنَزَل ال ا هل)َجَعَل 

ْلُق َحتَّى َتْرَفَع اخَلْزِء َيَتَراَحُم اجُل، َفدِمْن َذِلَك  ْرِ  ُجْزًءا َواِحً ااأَلِفي 

 .)صحيح البخفري() َعْن َوَلِ َهف َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُهَفَرُس َحفِفَرَهف ال

؛ فهو سبحفنه  ، وال يتصورهف عقل هف ح  ال دحُ فىل تعا هلإن رمحة ِِ

كتبهف على نفسه  ه سبحفنه،فليت تليق بكدمالواسعة الرمحة الصفحب 

 ﴾رَّْحدَمِةالَغُفوُر ُذو الَوَربَُّك ﴿:  ، حيث يقول سبحفنه تفضًلف منه على عبفده

ْرِ  اأَلسَّدمفواِت َوالُاْل ِلدَمن مف ِفي ﴿ : ، ويقول )عز وجل((58:  كهفال)

َصلَّى ا هُل ، ويقول نبينف )(12: نعفماأل) ﴾رَّْحدَمَةالَكَتَب َعلى َنْفِسِه  هُاْل ِلل

:  َعْرِشالْلَق َكَتَب ِفي ِكَتفِبِه َفُهَو ِعْنَ ُه َفْوَق اخَل ا هل)َلدمَّف َاَضى : (َعَلْيِه َوَسلََّم
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َصلَّى ا هُل ، وحني رأى نبينف ))صحيح البخفري( ِإنَّ َرْحدَمِتي َغَلَبْت َغَضِبي(

َرْوَن َهِذِه أت): ألصحفبه فل، ا مرأة حتنو على طفل صغريإ( َعَلْيِه َوَسلََّم

 فلَفَق ، ، َوِهَي َتْقِ ُر َعَلى َأْن َلف َتْطَرَحُه َلف: وافلنَّفِر؟(، َاالَطفِرَحًة َوَلَ َهف ِفي 

)صحيح  (َأْرَحُم ِبِعَبفِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِ َهف ) هُل: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .البخفري(

أن :  ، منهف  ال ب  لنف من أمورفىل سبحفنه وتعا هلولكي نستدمطر رمحفت     

:  ، حيث يقول سبحفنه  واوتهفىل تعا هلحول  إىل نربأ من حولنف واوتنف

، (33:  كهفال)﴾ف هلف ِبلَّإَلف ُاوََّة  ا هلَوَلْوَلف ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُاْلَت َمف َشفَء ﴿

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه  )ا هل عنه( أن رسول ا هلشعري )رضي األوعن أبي موسى 

: نَِّة؟(، ُاْلُتاجَلف َأُدلَُّك َعَلى َكِلدَمٍة ِمْن َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز َلَأ):  له فل(، اَوَسلََّم

 (ف هلف ِبلَّإ)َلف َحْوَل َوَلف ُاوََّة : فل، َا َ اَك َأِبي َوُأمِّي، ِف ا هلَبَلى َيف َرُسوَل 

،  فىلستسالم  هل سبحفنه وتعاال: وهي كلدمة تعين ،)صحيح البخفري(

   .إليهمر األوتفويض 

 كفن ا هل، فدمن كفن مع   ومعه سبحفنهفىلأن نكون حبق  هل تع: ومنهفِِِِ

،   معه فال عليه بع  ذلك مبن عليه ومن معها هل  معه، ومن كفن ا هل

 ا هل، فدمف يفتحه  يقنيالف من ُرزق لَّإ )عز وجل( أسرار ال ي ركهف ا هلوملعية 

، حيث يقول  ، ومف أغلقه فلن يفتحه أح  من رمحة فلن يغلقه أح 

ِللنَّفِس ِمْن َرْحدَمٍة َفَلف ُمدْمِسَك َلَهف َوَمف ُيدْمِسْك َفَلف  ا هلَمف َيْفَتِح ﴿: سبحفنه

ْيَس لأ﴿: فىل، ويقول تع(2: )ففطر ﴾ِكيُماحَلَعِزيُز الُمْرِسَل َلُه ِمْن َبْعِ ِه َوُهَو 

َفدَمف َلُه ِمْن  ا هُلِذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُيْضِلِل فلِبَكفٍ  َعْبَ ُه َوُيَخوُِّفوَنَك ِب ا هُل

 .(36: زمرال) ﴾َهفٍد
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: ل(ـ، يقول )عز وج فءـ عالتغففر وـسفال بفىل تعا هل إىل تضرعال: ومنهفِِِِ

َربََّنف َلف ﴿: ، ويقول سبحفنه(46: ندملال) ﴾َلَعلَُّكْم ُتْرَحدُموَن ا هلَتْسَتْغِفُروَن  َلْوال﴿

 ﴾َوهَّفُ الُتِزْغ ُاُلوَبَنف َبْعَ  ِإْذ َهَ ْيَتَنف َوَهْب َلَنف ِمن َلُ ْنَك َرْحدَمًة ِإنََّك َأنَت 

َربََّنف آِتَنف ِمن َلُ ْنَك َرْحدَمًة َوَهيِّْئ َلَنف ِمْن ﴿: فىلويقول تع ،(8: عدمران آل)

 َعِزيِزالف ُعدَمَر ْبِن َعْبِ  ، وكفن من دعفء سي ن(11: كهفال) َأْمِرَنف َرَشً ا(

، َفِإنَّ َرْحدَمَتَك َأْهٌل  مَّ ِإْن َلْم َأُكْن َأْهًلف َأْن َأْبُلَغ َرْحدَمَتَكالله): (ا هُل)َرِحدَمُه 

  . (وطبقفت األصفيفء حلية األوليفء) (َأْن َتْبُلَغِني

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

نبيفء األسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل     

وصحبه  وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، سي نف حمدم  ) رسلنياملو

 .أمجعني

  :إخوة اإلسالم    
حم فيدمف بيننف، ربفنية أن نرتاالرمحفت الإن من أهم أسبف  استدمطفر     

صَّْبِر َوَتَواَصْوا فلِذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالُثمَّ َكفَن ِمَن ﴿: حيث يقول سبحفنه

الرَّاِحدُموَن ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )(17: البل )﴾ْرَحدَمِةفمَلِب

 (ْرَحدْمُكْم َمْن ِفي السَّدَمفِءَيْرَحدُمُهُم الرَّْحدَمُن، اْرَحدُموا َمْن ِفي اأَلْرِ  َي

ِمْسِكيَنٌة َجفَءتين : عنهف( ا هلسي ة عفئشَة )رضي ال، وتقول )سنن الرتمذي(

، َفَأْعَطْت ُكلَّ َواحَ ٍة ِمْنُهدَمف  ، َفَأطعدمُتَهف َثالَث َتدْمَراٍت َتْحدِمل اْبَنَتْين َلَهف

 منهف طلبتف: أي –، َففْسَتطَعدَمتَهف اْبَنَتفَهف ِفيهف َتدْمرًة لَتأُكلَهف إىل ، َوَرَفَعْت َتدْمَرًة

، فَأْعجبين  ُتريُ  َأْن تْأُكلَهف بْينُهدَمفيت َكفَنْت الدْمَرَة تَّال َفَشقَّت - تدمرةال هذه

: فل(، َفَقَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ا هلذي صنَعْت لرسوِل ال، َفَذكْرُت  شأنهف

 .صحيح مسلم() (نَّفِرال، َأو َأْعتَقهف ِبَهف من  نََّةاجلَاْ  َأْوَجَب َلَهف ِبَهف  ا هل)إنَّ 
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،  تخلق بأخالاهال، و ، وحسن اتبفعهفىل تعا هلق بكتف  تعلُّال: ومنهفِِِِ

ُقْرآُن َففْسَتدِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم الَوِإَذا ُاِرَئ ﴿: حيث يقول سبحفنه

َوَهَذا ِكَتفٌ  َأنَزْلَنفُه ﴿:  ، ويقول )جل وعال((214: عرا األ) ﴾ُتْرَحدُموَن

 نتحلَّى، وأن (155: نعفماأل) ﴾ُمَبفَرٌك َففتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحدُموَن

َرْحدَمَت  ِإنَّ﴿: فىل، حيث يقول تع مجيًعفنفس السدمفحة مع الحسفن وفإلب

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )(56: عرا األ) ﴾ْحِسِننَيامُلَاِريٌب مَِّن  ا هِل

 (َعْبً ا َسدْمًحف ِإَذا َبفَع، َسدْمًحف ِإَذا اْشَتَرى، َسدْمًحف ِإَذا اْاَتَضى ا هل)َرِحَم 

 .(صحيح البخفري)

 سبحفنه بهف ا هليت أمرنف الرمحة الأن نأخذ بأسبف   إىل فدمف أحوجنفِِِِ

( حني أجف  من َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمعزيز، وعلى لسفن نبّيه )اليف كتفبه 

)سنن  (اْعِقْلَهف َوَتَوكَّْل:  ؟ َافَل ، َأْو ُأْطِلُقَهف َوَأَتَوكَُّل َأْعِقُلَهف َوَأَتَوكَُّل): هلأس

،  عدملال، و  اجل، و سعيالرمحة من ال، فلنأخذ بأسبف   الرتمذي(

نتفئج ال سبحفنه يف تفويض أمر ا هلل على ، ونتوكَّ رتاحم فيدمف بيننفالو

 . رضف مبف اسدمهال، وإليه

 . ، وال تعذبنف فأنت علينف افدر لهم ارمحنف فإنك بنف راحمال

*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 وس  لصددةةاألهفووم امل
 

ِانَي صَّ ِّامُلِإنَّ ﴿: عزيزالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احلِِِِِِِِ

 ﴾َاْرًضف َحَسًنف ُيَضفَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِريم ا هَلصَّ َِّافِت َوَأْاَرُضوا امُلَو

شهُ  أنَّ ، وَأ وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (18:  ي احل)

وعلى ،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهاللهسيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله، 

 . ِّيِناليوِم  إىل بإحسفٍن، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه آله

 : وبعد     
ص اة وجعلهف من أجلِّ فل، أمر ب عطفءالبذل والسالم دين اإلفإن ِِِِِ

، حيث يقول  عظيمالجر فألتص اني بامل، ووع   قربفتالطفعفت وأعظم ال

ِذيَن فلَوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِمدمَّف َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه َف ف هِلآِمُنوا ِب﴿:  )عز وجل(

َمقَثُل ﴿: فىل، ويقول تع(7: )احل ي  ﴾آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُهْم َأْجٌر َكِبرٌي

َكدَمقَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَنفِبَل ِفي  ا هِلْم ِفي َسِبيِل اهُلِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَوال

: بقرةال) ﴾َواِسٌع َعِليٌم ا هُلُيَضفِعُف ِلدَمن َيَشفُء َو ا هًلُكلِّ ُسنُبَلٍة ِمفَئُة َحبٍَّة َو

)َمف َتَص ََّق َأَحٌ  ِبَصَ َاٍة ِمْن : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(261

رَّْحدَمُن ِبَيدِميِنِه، َوِإْن َكفَنْت الف َأَخَذَهف لَّإ -طَّيَِّب الف لَّإ ا هُلَوَلف َيْقَبُل  -َطيٍِّب 

)صحيح  (َبِلاجَلرَّْحدَمِن َحتَّى َتُكوَن َأْعَظَم ِمَن الَتدْمَرًة، َفَتْرُبو ِفي َكفِّ 

 .مسلم(

رذيلة، ودفًعف للشح الخالق األص اة طهرًة للّنفس من اللق  ُشرعت ِِِِِ

ْم َصَ َاًة اهِلُخْذ ِمْن َأْمَو﴿: فىل، حيث يقول تع قلبالبخل واسوة الو

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(113: توبةال) ﴾ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهف

)مسن   َيِتيِم(ال، َواْمَسْح َرْأَس  ْسِكنَيامِل)ِإْن َأَرْدَت َأْن َيِلنَي َاْلُبَك َفَأْطِعِم 

َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) فقرالنفس خو  الكدمف أنهف ت فع عن  ، أمح (
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، وبهف )سنن الرتمذي( َعْبٍ  ِمْن َصَ َاٍة( فل)َمف َنَقَص َم: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، يقول نبينف ) ثفماآلذنو  وال فىل تعا هلميحو 

، وبربكة )سنن ابن مفجه( (َوالصََّ َاُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكدَمف ُيْطِفُئ النَّفَر اْلدَمفُء)

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، يقول نبينف رضىامل فىل تعا هلص اة يشفي ال

 .(للبيهقي )السنن الكربى (صَّ اِةفلَمرضفُكْم ِب)َداُووا 

ص اة السالمية واسع ومتنوع، فيشدمل اإلشريعة الص اة يف الومفهوم ِِِِ

)َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموبغريه، حيث يقول نبينف ) فلفملب

َيْعَتدِمُل ِبَيَ ْيِه َفَيْنَفُع َنْفَسُه َوَيَتَص َُّق، : فلَا َأَرَأْيت إْن َلْم َيِجْ ؟: يَل، ِا َصَ َاٌة

ِايَل : فل، َا ْلُهوِ امَلفَجِة احَلُيِعنُي َذا : فلَأَرَأْيت إْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َا: فلَا

َأَرَأْيت إْن : فل، َا ْيِراخَلْعُروِ  َأْو فمَلَيْأُمُر ِب :فلَأَرَأْيت إْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َا: َلُه

، ويقول )صحيح مسلم( ، َفِإنََّهف َصَ َاٌة( شَّرِّالُيدْمِسُك َعْن : فلَيْفَعْل؟ َاَلْم 

، َوَأْمُرَك  )َتَبُسدُمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَ َاٌة: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 لضَّالالرَُّجَل ِفي َأْرِ  ال، َوِإْرَشفُدَك  ْنَكِر َصَ َاٌةامُلْعُروِ  َوَنْهُيَك َعِن فمَلِب

َجَر احَل، َوِإَمفَطُتَك  َبَصِر َلَك َصَ َاٌةالرَّديِء الَلَك َصَ َاٌة، َوَبَصُرَك ِللرَُّجِل 

، َوِإْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفي َدْلِو  طَِّريِق َلَك َصَ َاٌةالَعْظَم َعِن الشَّوَكَة َوالَو

 .)سنن الرتمذي( (َأِخيَك َلَك َصَ َاٌة

ص اة، الويفت عن  إخراج ـولاألفهوم ترتيب املكدمف يراعى يف هذا ِِِِ

، وعالج  عفريال، وكسفء  فئعاجل، فإطعفم  نفًعف على غريه عّماألفيق َّم 

يت تليب الص اة ال، و نسفن مقّ م على غريهاإل، وحفظ كرامة  ريضامل

وأعظم وطن أكقثر نفًعف الين ورفعة  ِّالتدمع ومف فيه مصلحة اجملحفجفت 

، حيث  قثوا  أعظمالفجة أش  كفن احل، فكلدمف كفنت  ثواًبف من غريهف

 ا هلف اْبِتَغفَء َوْجِه لَّإَوَمف ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَأنُفِسُكْم َوَمف ُتنِفُقوَن ﴿: فىليقول تع
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ِذيَن ُأْحِصُروا ال ْيُكْم َوَأنُتْم َلف ُتْظَلدُموَن* ِلْلُفَقَراِءلإَوَمف ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَو َّ 

فِهُل َأْغِنَيفَء ِمَن اجَلْرِ  َيْحَسُبُهُم اأَلَلف َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبف ِفي  ا هلِفي َسِبيِل 

فًفف َوَمف ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ حَلإنَّفَس الوَن لأتََّعفُِّف َتْعِرُفُهم ِبِسيدَمفُهْم َلف َيْسال

 .(273، 272: بقرةال) ﴾ِبِه َعِليٌم ا هل

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

نبيفء األسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل     

وصحبه  وعلى آله،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، سي نف حمدم  ) رسلنياملو

 .أمجعني

 : إخوة اإلسالم    
، تتحقق  جليلةص اة لغفيفت نبيلة، وحكم ال )عز وجل( ا هللق  شرع     

، وُيستعفن بهف  وائجاحل، وُتقضى بهف  قلو البهف  تتآلف، و فحلصاملبهف 

تدمع، اجملمفن للفرد واألمن واألنوائب، وهي صورة من صور العلى 

َوَمْن َكفَن ِفي َحفَجِة َأِخيِه َكفَن ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَبفِت  ا هلَفرََّج  َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َوَمْن،  ِفي َحفَجِتِه ا هل

 .)صحيح البخفري( (َيْوَم الِقَيفَمِة ا هل، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلدًمف َسَتَرُه  َيْوِم الِقَيفَمِة

ولويفت يف األفقراء من أوىل الر  وعالج املعلى أننف نؤك  أن  دفع     

، بل إن  وعاجل، وهو أهم من دفع  نوازلالخفصة يف أيفم  ، ص افتال

 (َعْنُه َرِضَي ا هل)ُمَعفٌذ فهذا سي نف ،  واجبةالزكفة الذلك ُيَعُ  من مصفر  

ِفي الصََّ َاِة  -َأْو َلِبيٍس -اْئُتوِني ِبَعْرٍ  ِثَيفٍ  َخدِميٍص »: ِلَأْهِل الَيدَمِنَافَل 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه  -َمَكفَن الشَِّعرِي َوالُذَرِة َأْهَوُن َعَلْيُكْم َوَخْيٌر ِلَأْصَحفِ  النَِّبيِّ 

بن اخلطف  ُعدَمَر  سي نف وكفن  )صحيح البخفري تعليًقف(، (ِبفْلدَمِ يَنِة -َوَسلََّم

 َكفَن َيْأُخُذ اْلُعُروَ  ِفي الصََّ َاِة ِمَن اْلَوِرِق َوَغْيِرَهف ()رضي ا هل عنه
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، واملعفونة  وذلك ألن املقصود دفع احلفجة ، (مصنف ابن أبي شيبة)

  .فيدمف ينفع النفس

، ورفع  بشريةاليت جفءت إلسعفد الشريعة الفهم مقفص   إىل فدمف أحوجنف    

بالد التعفون على كل مف فيه مصلحة التكففل وال، وبث روح  رجاحل

، فيعطي ممف عن ه  وطنيةال ينية والعبفد، فيتحدمل كل إنسفن مسئوليته الو

قضفء على ال، و رـفقال؛ مبف يسهم يف دفع  ، أو نصح فل، أو م من علم

، حيث يقول  وطناللل ين و ، وخ مًة نيفملعال هل ر   ؛ إرضفًء وبفءال

نََّهفِر ِسرًّا َوَعَلفِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم اللَّْيِل َوفلْم ِباهُلُينِفُقوَن َأْمَوِذيَن ال﴿:  سبحفنه

  .(274: بقرةال) ﴾ِعنَ  َربِِّهْم َوَلف َخْوٌ  َعَلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَن

 قُبولني.املنفِقني امُل، واجعلنف من  ين ِّاللهم فقِّهنف يف ال

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ  *ِِِ

ِ

ِِ
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 كف األذى عن الناس صدةة
 

َوالِذيَن ُيْؤُذوَن ﴿:  ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملني    

 ﴾امُلْؤِمِننَي َوامُلْؤِمَنفِت ِبَغْيِر َمف اْكَتَسُبوا َفَقِ  اْحَتدَمُلوا ُبْهَتفًنف َوِإْثدًمف ُمِبيًنف

، وَأشهُ  أنَّ  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هل، وَأشهُ  أْن ال إله (58: )األحزا 

، وعلى  ، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله

 .، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن آله وصحِبِه

 : دــوبع    
أمرنف بفإلحسفن إىل النفس  ، فإن اإلسالم دين اخلري والسالم للعفملني    

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) ، وكف األذى عنهم مجيعهم

، َوامُلْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّفُس َعَلى  )امُلْسِلُم َمْن َسِلَم النَّفُس ِمْن ِلَسفِنِه َوَيِ ِه

 )سنن النسفئي(. (ِدَمفِئِهْم َوَأْمَواهِلْم

ولق  جعلت الشريعة اإلسالمية كفَّ األذى عن النفس معروًفف وإحسفًنف     

)َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَ َاٌة، : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) نبينف ، حيث يقول وص اة

: َيْعَتدِمُل ِبَيَ ْيِه َفَيْنَفُع َنْفَسُه َوَيَتَص َُّق، َافل: َافل َأَرَأْيت إْن َلْم َيِجْ ؟: ِايَل

 : ِايَل َلُه :، َافل ُيِعنُي َذا احَلفَجِة امَلْلُهوِ  :َأَرَأْيت إْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َافل

َأَرَأْيت إْن َلْم : ، َافل َيْأُمُر ِبفمَلْعُروِ  َأْو اخَلْيِر: َأْيت إْن َلْم َيْسَتِطْع؟ َافلَأَر

 .)صحيح مسلم( ، َفِإنََّهف َصَ َاٌة( ُيدْمِسُك َعْن الشَّرِّ :َيْفَعْل؟ َافل

ف كلِّ أذى يضر ـالمية جي هف أمرت بكـأمل يف الشريعة اإلسـواملت  

، أو خمفلفة  ، من خالل مضفيقة املفرة ، ومن ذلك أذى الطريق النفس

َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) املخلففت يف الطرق إلقفء، أو  اواع  املرور

َيف َرُسوَل ا هِل َمف َلَنف : َافُلوا (ِفي الطُُّرَافِت)ِإيَّفُكْم َواْلُجُلوَس : (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

: ( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)، َافَل َرُسوُل ا هِل  ُب ٌّ ِمْن َمَجفِلِسَنف َنَتَح َُّث ِفيَهف
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َغُض : َوَمف َحقُُّه؟، َافَل: َافُلوا (َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَُّه َفِإَذا َأَبْيُتْم ِإلَّف اْلدَمْجِلَس)

 ، َوالنَّْهُي َعِن اْلدُمْنَكِر( ، َوَرُد السََّلفِم َواْلَأْمُر ِبفْلدَمْعُروِ  ، َوَكُف اْلَأَذى اْلَبَصِر

)َمْن آَذى امُلْسِلدِمنَي :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف ))صحيح مسلم(

أصفبته :  أي ،)املعجم الكبري للطرباني( عليه َلْعَنُتُهْم( يف ُطُرِاِهْم َوَجَبْت

 .وحلَّت عليه لعنُتهم

( من يسهم يف كف األذى عن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموا  بشر النيب )     

)بْيَندمف َرُجٌل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) الطريق بفجلنة

، َفَغَفَر  ، َفَشَكَر ا هل له وَجَ  ُغْصَن َشْوٍك عَلى الطَِّريِق فأخََّرُهَيدْمِشي بَطِريٍق 

 )صحيح البخفري(. (له

، حيث يقول نبينف  كدمف أمرت الشريعة الغراء بكف األذى عن اجلريان     

 (ُيْؤِمُن، َوا هل َلف  )َوا هل َلف ُيْؤِمُن، َوا هل َلف ُيْؤِمُن: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َوَمف : َافُلوا (،ف َيْأَمُن َجفُرُه َبَواِئَقُهَجفٌر َل): َوَمف َذاَك َيف َرُسوَل ا هل؟ َافَل: َافُلوا

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ويقول نبينف ) ،املست رك للحفكم() (َشُرُه): َبَواِئُقُه؟ َافَل

)صحيح  (ُيْؤِذ جفَرُه)َمن كفَن ُيْؤِمُن بف هل والَيوِم اآلِخِر فال : (َوَسلََّم

 البخفري(.

األذى :  ومن صور األذى اليت أمرنف ا هل )عز وجل( بفلكف عنهف    

َيف ﴿: ، حيث يقول تعفىل لقف فأل، والتنفبز ب ، واللدمز ، من السخرية بفللسفن

مِّْنُهْم َوال َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َاْوٌم مِّن َاْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيًرا 

ِنَسفٌء مِّن نَِّسفٍء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْيًرا مِّْنُهنَّ َوال َتْلدِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَنفَبُزوا 

لَقفِ  ِبْئَس ااِلْسُم الُفُسوُق َبْعَ  اإِلمَيفِن َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم فألِب

الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم  َتِنُبوا َكقِثرًيا مَِّنالظَّفمُلوَن*َيف َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا اْج

  ِهـَم َأِخيــَيْأُكَل َلْح ُ ُكْم َأنـف َأُيِحُب َأَحــم َبْعًضـَوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتب بَّْعُضُك
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 (.12، 11: )احلجرات ﴾َتوَّاٌ  رَِّحيٌم ِإنَّ ا هل َمْيًتف َفَكِرْهُتدُموُه َواتَُّقوا ا هل

، وإنَّف ملؤاَخذوَن مبف  يف نيبَّ ا هل:  ويقول سي نف معفذ )رضي ا هل عنه(    

، أو على  )َوَهل َيُكُب النَّفَس يف النَّفِر على وجوِهِهم: نَتَكلَُّم ِبِه؟ فقفل

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه (، ويقول ))سنن الرتمذي لسنِتِهم؟أف َحصفئُ  لَّإ،  َمنفخِرِهم

 (كفَن ُيْؤِمُن بف هل والَيوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أْو ِليْصدُمْت )َمن: (َوَسلََّم

 )صحيح البخفري(.

،  ، وإطالق الشفئعفت ، والق ح يف األعرا  ، والندميدمة الغيبة: ومنهف -

من يقوم بذلك من سوء املصري يف ال نيف  نيفوا  حذر الشرع احل

لِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكم مَّف أَتَلقَّْوَنُه ِبِإْذ ﴿: ، حيث يقول تعفىل واآلخرة

، ويقول (15: )النور ﴾َعِظيٌم َوُهَو ِعنَ  ا هِل فِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيًِّن َلْيَس َلُكم ِبِه

َاْلَبُه، )َيف َمْعَشَر َمن آَمَن ِبِلَسفِنِه وَلْم َيْ ُخِل اإلمَيفُن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، فِإنَُّه َمِن اتََّبَع َعْوَراِتهْم َيتَّبع ا هل  ، َوَلف َتتَِّبُعوا َعْوَراِتهْم َلف َتغَتفُبوا املسلدمني

، ويقول )سنن أبي داود( ، َوَمن َيتَّبع ا هل َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه ِفي َبْيِتِه( َعْوَرَتُه

ِلَس ِمْن ُأمَِّتي َيْأِتي َيْوَم الِقَيفَمِة ِبَصَلفٍة، )ِإنَّ امُلْف: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

،  ، َوَأَكَل َمفل َهَذا ، َوَيْأِتي َاْ  َشَتَم َهَذا، َوَاَذَ  َهَذا َوِصَيفٍم، َوَزَكفٍة

، َوَهَذا ِمْن  ، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَنفِتِه ، َوَضَرَ  َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا

فَيفُهْم ـَذ ِمْن َخَطـَفِنَيْت َحَسَنفُتُه َاْبَل َأْن ُيْقَضى َمف َعَلْيِه ُأِخ، َفِإْن  َحَسَنفِتِه

 )صحيح مسلم(. )، ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّفِر ْت َعَلْيِهـَفُطِرَح

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

،  ، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني احلدم   هل ر  العفملني   

 . ، وعلى آله وصحبه أمجعني (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحمدم  )سي نف 
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 : إخوة اإلسالم       
، فينبغي أن نكف أذى الغري  كدمف جيب علينف أن نكف أذانف عن النفسفِِِِ

، وأهل  ، وهذا واجبنف مجيًعف أن نقف ض  مجفعفت الفتنة عن النفس

على الوطن واألر  ، وأن نتص ى بقوة ل فع أذى املعت ين  الشر

، أو  ، كل يف مي انه؛ العسكري ، وأن نتكفتف يف سبيل ذلك والِعر 

، ففجلن ي ي فع األذى عن وطنه بقثبفته  ، أو ال يين ، أو الفكري األمين

،  ، والعفمل بعلدمه وثقففته ، والشرطي بسهره على أمن وطنه وصربه وف ائه

دوره العظيم يف الذود ، وكذلك كل مصري يف مواعه له  والكفتب بقلدمه

 .، وعدمله على صفحل البالد والعبفد ، وتففنيه عن وطنه بإخالصه

، ويعدملون على  وطنفتحية إعزاز وتق ير لكل من يضُحون يف سبيل ال  

ويسجلون أمسفءهم حبرو  من نور يف مسفء الف اء  ، جم ه ورفعته

   .والتضحية والشر 

 .، واحفظهف من كل مكروه وسوءاللهم أدم على بالدنف األمن واألمفن 

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 وبةةاأل ج  ي ممن احل
 

نَّفِس الَعَلى  هَوِلل﴿:  عزيزالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

 ﴾نَيفمِلَعالَغِنيٌّ َعِن  ا هَلَسِبيًلف َوَمن َكَفَر َفِإنَّ  إليهَبْيِت َمِن اْسَتَطفَع الِحُج 

شهُ  أنَّ ، وَأ وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن  (37: عدمران آل)

، فدَمْن َزاَد َفُهَو  ُج َمرًَّةاحَل):  قفئلال،  سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله

وصحِبِه،  وعلى آله،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  )مسن  أمح ( َتَطُوٌع(

 .  ِّيِناليوِم  إىل وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن

 : دــوبع     
رج عن احل، ورفع  رونةامل، و يسرفلسالمية باإلشريعة الفق  متيزت      

، حيث  كفنيةاملزمفنية والم وا راتهم وظروفهم اهل، ومراعفة أحو نفسال

، (185: بقرةال) ﴾ُعْسَرالَوَلف ُيِريُ  ِبُكُم  ُيْسَرالِبُكُم  ا هُلُيِريُ  ﴿:  عزَّ وجلَّ()يقول 

، ويقول  (286: بقرةال) ﴾ف ُوْسَعَهفلَّإَنْفًسف  ا هُلال ُيَكلُِّف ﴿:  ويقول سبحفنه

، ويقول نبينف  (78: جاحل) ﴾ ِّيِن ِمْن َحَرٍجالَوَمف َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي ﴿:  فىلتع

 فلَّإ ِّيَن َأَحٌ  ال، َوَلْن ُيَشفدَّ   ِّيَن ُيْسٌرال)إنَّ َهَذا :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

رَّْوَحِة َوَشْيٍء الَغْ َوِة َوفل، َواْسَتِعيُنوا ِب ، َفَس ُِّدوا َوَافِرُبوا َوَأْبِشُروا َوَيسُِّروا َغَلَبُه

َعَلْيِه َصلَّى ا هُل نف حمدم  )ُيِب، وحني َبَعَث َن)سنن النسفئي( ُ َلَجِة(الِمَن 

هلدمف  فل، َا َيدَمِنال إىل  عنهدمف(ا هلَوُمَعفَذ ْبَن َجَبٍل )رضي  ( َأَبف ُموَسىَوَسلََّم

 .)صحيح البخفري( (، َوَبشَِّرا َواَل ُتَنفَِّرا َيسَِّرا َواَل ُتَعسَِّرا): موجًهف ونفصًحف

جي  أنهف ختفطب  - جاحلومنهف  - سالماإلتأمل يف أركفن املو     

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) داءاألعلى  ذي يق رالستطيع امل

َوَأنَّ ُمَحدمًَّ ا  إال ا هلال إله َشَهفَدِة َأْن :  ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخدْمٍس):  (َوَسلََّم

 (َرَمَضفَن، َوَصْوِم  ، َواحَلجِّ ، َوِإيَتفِء الزََّكفِة ، َوِإَافِم الصَّاَلِة ا هلَرُسوُل 
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،  علمالووالبلوغ عقل التكليف بع  الستطفعة منفط فال، ف)صحيح البخفري(

، (286:  بقرةال) ﴾ف ُوْسَعَهفلَّإَنْفًسف  ا هُلُيَكلُِّف  َلف﴿: ق سبحفنهاحلحيث يقول 

 ﴾َبْعَ  ُعْسٍر ُيْسًرا ا هلف َمف آَتفَهف َسَيْجَعُل لَّإَنْفًسف  ا هُلَلف ُيَكلُِّف ﴿:  فىلويقول تع

 .(7: طالقال)

س  اجليت تعين سالمة الب نية الستطفعة اال:  منهف ؛ ستطفعة أنواعاالو    

، (َعْنُهدَمف ا هل َرِضَي )َعْن اْبِن َعبَّفٍس ف ، فريضةالفنعة من أداء املففت اآلعن 

ِإنَّ  ا هلَيف َرُسوَل :  َافَلْت،  َجفَءِت اْمَرَأٌة ِمْن َخقْثَعَم َعفَم َحجَِّة الَوَداِع: َافَل

َعَلى ِعَبفِدِه ِفي احَلجِّ َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخف َكِبرًيا اَل َيْسَتِطيُع َأْن ا هل َفِريَضَة 

)متفق  (َنَعْم): َفَهْل َيْقِضي َعْنُه َأْن َأُحجَّ َعْنُه؟ َافَل ، َيْسَتِوَي َعَلى الرَّاِحَلِة

عبفدة، الق رة على نفقفت اليت تعين الية فلاملستطفعة اال:  ، ومنهف عليه(

 .فلاملفر  حتى يتوفر له الف للحج سقط عنه فًلفدمن مل جي  م

، سواء أكفن أمًنف من  راماحلبيت ال إىل مفن للوصولاألمن واأل: ومنهف   

سلدمني من املج جتدمع احل، وملف كفنت شعرية  وبئةاألع و، أم أمًنف من 

رام من احل ا هلضرر على حجفج بيت الوطر اخل؛ أصبح  كل فج عدميق

نفس من ال، وهو مف  يقتضي منع  زحفم اويًّفالوبئة وانتشفرهف وسط األأثر 

؛  كبرية أيًّف كفن نوعهف أو مقص هفالتجدمعفت ال إىل أن خيفطروا بأنفسهم

يت جفءت الست الكليفت الالك من اهلضرر والنفس من الألن محفية 

ج أن احلقفئم على شأن المر األلذا كفن لولي ؛ و ففظ عليهففحلشريعة بال

 ول أيًضف أن ال، كدمف لسفئر  نفساألجراءات مف يضدمن سالمة اإليتخذ من 

َوَأنِفُقوا ﴿:  فىل، حيث يقول تع جراءات مف يؤمِّن مواطنيهفاإلتتخذ من 

ُيِحُب  ا هَلتَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ال إىل َوَلف ُتْلُقوا ِبَأْيِ يُكْم ا هِلِفي َسِبيِل 
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 ا هَلَوَلف َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ ﴿:  ، ويقول سبحفنه (135: بقرةال) ﴾ْحِسِننَيامُل

 .(23: نسفءال) ﴾َكفَن ِبُكْم َرِحيدًمف

سالمية مرت بسنوات اإلمة األتفريخ جي  أن القفرئ ألح اث الوإن      

مرا  األج كليًّف أو جزئيًّف أكقثر من عشرين مرة بسبب انتشفر احلُعطِّل فيهف 

 ول عطَّلت ال، أو ظرو  طفرئة لبعض  طريقال، أو ع م أمن   وبئةاألو

 .حج أهلهف

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء  احلدم   هل ر  العفملني    

(، وعلى آله وصحبه ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ، سي نف حمدم  ) واملرسلني

 .أمجعني

 : إخوة اإلسالم     
، حيث  نيةالسالمية أنهف عظدمت من أمر اإلشريعة ال فلإن من كدم     

، وإنَّدمف ِلُكلِّ  نِّّيفِتفلب فلْعدماأل)إنَّدمف :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )

، وكم من  ، فكل إنسفن مأجور بنيتهالبخفري()صحيح  اْمِرٍئ مف َنَوى(

)َمْن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، يقول ) نفزل بص ق نيتهاملمسلم يبلغ أرفع 

ُشَه اِء وإْن مفَت على ال مَنفِزَل ا هُلشََّهفدَة ِبِصْ ٍق بلَّغُه ال فىلَتَع ا هل لأس

 فل( يوم تبوك اا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ، ويف عودته ) )صحيح مسلم( ِفراِشِه(

ف َكفُنوا لَّإ،  ، َوَلف َاَطْعُتْم َواِدًيف ف مف ِسْرُتْم َمِسرًيافًلِ يَنِة َلِرَجفمَل)إنَّ ب: ألصحفبه

 .)صحيح مسلم( (َرُ امَلمعُكْم، َحَبَسُهُم 

؛ فإذا   سبحفنها هلتجفرة مع الومن هنف فينبغي لإلنسفن أن دحسن      

تيّسر امل، وَمن أّدى  ، فعليه أن يغتنم غريهف بينه وبني عبفدة لعذريل ِح
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سهفم يف اإل، وال أفضل من  غةفلتفح سعة بامل، ويف  تعّذراملسقط عنه 

، ودعم  طبية للدمستشفيفتالستلزمفت املجهزة أو األوبئة بتوفري األمواجهة 

( اضفء حوائج َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل ، وا  ا ََّم نبينف ) سفكنياملفقراء وال

)َأَحُب :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، يقول ) عتكف  يف مسجِ هاالنفس على ال

 ُسُروٌر فىلَتَع ا هل إىل فلْعدَماأَل َأْنَفُعُهْم ِللنَّفِس، َوَأَحُب فىلَتَع ا هل إىل نَّفِسال

، َأْو َتْطُرُد َعْنُه  ، َأْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنف ُكْرَبًة ، َأْو َتَكِشُف َعْنُه ُتْ ِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم

ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا  إليَّ، َوأَلْن َأْمِشَي َمَع َأِخ ِفي َحفَجٍة َأَحُب  ُجوًعف

 .)املعجم األوسط للطرباني( (َشْهًرا -ِ يَنِةامَلَمْسِجَ  : َيْعِني -ْسِجِ امَل

 . لهم أعنف على ذكرك وشكرك وحسن عبفدتكال

 

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِِ



 

  

 
- 23 - 

 ةعاصراملهفساد خماطره وصوره ال
ِ

َوَلف ُتْفِسُ وا ِفي ﴿: عزيزالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

َاِريٌب مَِّن  ا هِلْرِ  َبْعَ  ِإْصَلفِحَهف َواْدُعوُه َخْوًفف َوَطدَمًعف ِإنَّ َرْحدَمَت اأَل

َشريَك َلُه، وحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ، (56: عرا األ) ﴾ْحِسِننَيامُل

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسولهوَأ

 . ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله ،عَليِه

ِ: وبعدِِِِ
، وجعلتهدمف مطلًبف  صالح مًعفاإلصالح وفلسالمية جفءت باإلشريعة الفإن     

َفدَمن اتََّقى َوَأْصَلَح َفَلف َخْوٌ  ﴿: فىل، حيث يقول تع إنسفنيًة شرعيًّف وضرورًة

فسفد، اإلفسفد وال، كدمف حذرت من (35: عرا األ) ﴾َعَلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَن

: وتعفىل  )عز وجل(؛ حيث يقول سبحفنها هلوبينت أنه خلق ذميم يبغضه 

َلف ُيِحُب  ا هلَو﴿: فىل،ويقول تع(61: بقرةال) ﴾ْرِ  ُمْفِسِ يَناأَلَوَلف َتْعقَثْوا ِفي ﴿

 ﴾ْفِسِ ينامُلَلف ُيِحُب  ا هَلِإنَّ ﴿: ،ويقول )جل وعال((215: بقرةال) ﴾َفَسفَدال

ُكْم الِذيَن آَمُنوا َلف َتْأُكُلوا َأْمَوالَيف َأُيَهف ﴿: ويقول سبحفنه، (77: قصصال)

ف َأْن َتُكوَن ِتَجفَرًة َعْن َتَراٍ  ِمْنُكْم َوَلف َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ لَّإَبفِطِل فلَبْيَنُكْم ِب

َلف  ا هَلِإنَّ ﴿: (فىل، ويقول )تبفرك وتع(23 :نسفءال) ﴾َكفَن ِبُكْم َرِحيدًمف ا هَل

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(81: يونس) ﴾ْفِسِ يَنامُلُيْصِلُح َعدَمَل 

من كريم : أي -َكِرمَيَة ال، َوَأْنَفَق  َمفَماإِل، َوَأَطفَع  ا هل)َفَأمَّف َمن اْبَتَغى َوْجَه 

، َفِإنَّ َنْوَمُه  َفَسفَدالَواْجَتَنَب  -كفن مسًحف هيًنف: أي -شَِّريَكالَوَيفَسَر  -ه فلم

 .)سنن أبي داود( َوُنْبَهُه َأْجٌر ُكلُُّه(

فسفد ال يث عن ـاحلكريم جي  أنه ا  أوىل الرآن ـقالتأمل يف املوإنَّ 

نبيفء وأهل األ أن فىل؛ فق  أخربنف سبحفنه وتع خفصة وخمفطره عنفية
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ذرون من ـ، ودح فدـفسالون عن ـل يف كل زمفن ومكفن ينهـفضال

ُموَسى ألِخيِه َهفُروَن اْخُلْفِني ِفي  فلَوَا﴿: فىل، حيث يقول تع فس ينامل

وذلك ألن  ؛(142: عرا األ) ﴾ْفِسِ يَنامُلَاْوِمي َوَأْصِلْح َوال َتتَِّبْع َسِبيَل 

، وُيَعُ  خطًرا مبفشًرا على  تدمعاجمل، وي مر ايم  طدموحالفسفد داء يقتل ال

، ويه ر  واردامل، يب د  تندميةالبنفء وال، ويقف عقبة يف سبل  وطنال

 طفافت.ال

، وتطفيف  وازينامل، وخبس  حتكفراال:  ، منهف تنوعةاملوللفسفد صوره     

َوْيٌل ِلْلدُمَطفِِّفنَي * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتفُلوا َعَلى ﴿:  حيث يقول سبحفنه،  كيلال

، (3-1)املطففني:  ﴾َكفُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَنالنَّفِس َيْسَتْوُفوَن * َوِإَذا 

* َوِزُنوا  ْخِسِريَنامُلَكْيَل َوال َتُكوُنوا ِمَن الَأْوُفوا ﴿:  جل وعاليقول و

ْرِ  اأَلنَّفَس َأْشَيفَءُهْم َوال َتْعقَثْوا ِفي الْسَتِقيِم* َوال َتْبَخُسوا امُلِقْسَطفِس فلِب

 .(183-181: شعراءال) ﴾ُمْفِسِ يَن

كم بتطفيف ال، سواء أكفن غشًّف يف  غشال، و رشوةال، و ختالساال: ومنهف   

 نوع مبحفولة إظهفرال، أم يف  كدميفتالقيفس أو امليزان أو املكيل أو ال

( عَلى َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمي ، فحني مرَّ نبينف )اجلرديء يف صورة ال

)مف هذا َيف : فل، فق ْت أصفِبُعُه َبَلًلففل، َفن فيهف ُصْبَرِة َطعفم فأْدَخَل َيَ ُه

)أَفال َجَعْلَتُه : فل، ا ا هِلسَّدمفُء يف َرسوَل الأصفَبْتُه : فل، ا طَّعفِم؟(الَصفِحَب 

  .)صحيح مسلم( نَّفُس؟ َمن َغشَّ فليَس ِمنِّي(الطَّعفِم َكْي َيراُه الَفْوَق 

 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء  احلدم   هل ر  العفملني        

(، وعلى آله وصحبه َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، سي نف حمدم  ) واملرسلني

 .أمجعني
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 : إخوة اإلسالم    
أي من مرافقهف على  ولة أو العت اء على أمالك اال: فسفدالومن صور     

حمفولة  ، أو هالواف وأموالعت اء على أعيفن اال، و بأي صورة من الصور

 تهر  من س اد مستحقفته. ال، أو  عفدلةالقيدمة الستففدة منه بأال من اال

تواصل يف نشر الوسفئل  لاستغال:  عفصرةاملفسفد الومن صور      

، واخرتاق خصوصيفتهم،  نفسالتجسس على ال، و شفئعفت وتروجيهفال

تدمع واستقراره، اجملوغري ذلك ممف يع  ته يً ا ألمن  وتتبع عوراتهم

َلِئْن َلْم َيْنَتِه ﴿:  ، حيث يقول )جل شأنه( نهي عنهاملرجف  اإلوهذا من 

ِ يَنِة َلُنْغِرَينََّك امَلْرِجُفوَن ِفي امُلِذيَن ِفي ُاُلوِبِهْم َمَرٌ  َوالَنفِفُقوَن َوامُل

َلْو ﴿: فىل، ويقول تع(61: حزا األ) ﴾ َاِليًلفالإ ِبِهْم ُثمَّ َلف ُيَجفِوُروَنَك ِفيَهف

ِفْتَنَة َوِفيُكْم الُكْم َيْبُغوَنُكُم فل َوَلَأْوَضُعوا ِخَلفالف َخَبلَّإَخَرُجوا ِفيُكم مَّف َزاُدوُكْم 

َاْ  ﴿:  ، ويقول سبحفنه(47 : توبةال) ﴾نَيفمِلظَّفلَعِليٌم ِب ا هُلَسدمَّفُعوَن َلُهْم َو

َوَلف َيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإلَّف  إلينفاْلدُمَعوِِّانَي ِمْنُكْم َواْلَقفِئِلنَي ِلِإْخَواِنِهْم َهُلمَّ ا هل َيْعَلُم 

ِذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع الِإنَّ ﴿:  ، ويقول )عز وجل((18: األحزا ) ﴾َاِليًلف

َيْعَلُم  ا هُلِخَرِة َواآلَو  ُّْنَيفاليٌم ِفي لأِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌ  الَففِحَشُة ِفي ال

 .(13: نورال) ﴾َوَأنُتْم َلف َتْعَلدُموَن

قضفء عليه واجب فلكفيلة بالوكدمة احل وتفعيل سفدفاللى ـقضفء عالإن      

َفَلْوَلف َكفَن ِمَن ﴿:  ق سبحفنهاحل، حيث يقول  شرعي ووطين وجمتدمعي

، (116: )هود ﴾ْرِ اأَلَفَسفِد ِفي الُقُروِن ِمن َاْبِلُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن َعِن ال

ُقَرى الَوَمف َكفَن َربَُّك ِلُيْهِلَك ﴿ : فىل، يقول تع صالح نعدمةاإلفسفد نقدمة وفلف

ُاْل َلف َيْسَتِوي ﴿: ، ويقول سبحفنه(117:  هود) ﴾ِبُظْلٍم َوَأْهُلَهف ُمْصِلُحوَن

  ف ـاأللبُأوِلي  َيف ا هل وا ـُقـفتَّـَك َكقْثَرُة اْلَخِبيِث َفـاْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَب
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  (.111: املفئ ة) ﴾َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

رام حتى إن احل ستحلَّختلس أو ُماملفس  أو املعلى أننف نؤك  أن     

، يقول حسف  ا هل وعقفبه ق فلن يفلت أبً ا من لاخلأفلت من حسف  

َيْوَم َيْبَعقُثُهُم اللَُّه َجدِميًعف َفُيَنبُِّئُهْم ِبدَمف َعدِمُلوا َأْحَصفُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه ﴿: تعفىل

َوَلف  فلَيْوَم َلف َيْنَفُع َم﴿(، ويقول تعفىل: 6اجملفدلة: ) ﴾َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌ 

  .(83، 88: شعراءال) ﴾ِبَقْلٍب َسِليٍم ا هل ف َمْن َأَتىلَّإَبُنوَن * 

 ني.فملعال، وسفئر بالد  ، واحفظ مصرنف فس يناملفسفد واللهم انف شر ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ* 
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 مماألعصمي وأثره  ي تقدم التهفوق ال
 

ُاْل َهْل َيْسَتِوي ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

، (3: زمرال)﴾األلبف ِذيَن َلف َيْعَلدُموَن ِإنَّدَمف َيَتَذكَُّر ُأوُلو الِذيَن َيْعَلدُموَن َوال

شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن 

وصحِبِه،  وعلى آله ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله

  . ِّيِناليوِم  إىل وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن

ِ: وبعدِِِِ

تفوق الجتهفد واال، وحثَّ على  علمالسالم يف طلب اإلفق  رغَّب     

كريم هي القرآن ال، وال أدل على ذلك من أن أول اضية تنفوهلف  علدميال

حيث  ، قراءةفلمر باألوحي هو ال، وأول أمٍر مسفوي نزل به  علمالاضية 

ْنَسفَن ِمْن َعَلٍق * اْاَرْأ اإِلِذي َخَلَق * َخَلَق الاْاَرْأ ِبفْسِم َربَِّك ﴿: فىليقول تع

 -1: علقال) ﴾ْنَسفَن َمف َلْم َيْعَلْماإِلَقَلِم * َعلََّم فلِذي َعلََّم ِبالْكَرُم * اأَلَوَرُبَك 

 قاحلوب أهف ،  قلمال كريم بفسمالقرآن الكدمف ُسدميت سورة كفملة يف  ،(5

تأكيً ا على أهدمية  (،1: قلمال) ﴾َقَلِم َوَمف َيْسُطُروَنالَو ن﴿: بقولهسبحفنه 

رَّْحدَمُن * ال﴿ :رمحن بقولهال، واستهلَّ سبحفنه سورة  علم ووسفئلهالأدوات 

، ويف هذا (4-1: رمحنال) ﴾َبَيفَنالْنَسفَن * َعلَّدَمُه اإِلُقْرآَن * َخَلَق الَعلََّم 

 ، وإشفرة صردحة ث عليهاحل، و علمالتنبيه للنفس كففة على بيفن فضل 

علم السالمية هي أمة اإلمة األ، وأن  عرفةاملعلم والسالم دين اإلأن  إىل

 ضفرة.احلو

 :  هل دُر شواي حني يقولو     

 مل ينب ملـك على جهــل وإاـــالل         بفلعلم واملفل يبين النفس ملكهم
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َصلَّى ا هُل َعَلْيِه )حمدم   )عز وجل( مل يأمر نبيه ا هلعلم شرًفف أن الويكفي    

: ، حيث يقول سبحفنه علمالف من لَِّإ نيف المن شيء يف  زديفدفالب (َوَسلََّم

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيب )ال، بل إن (114: )طه ﴾َوُاْل َر ِّ ِزْدِني ِعْلدًمف﴿

 )عز وجل(، وبيَّن أن ا هلعلم خروًجف يف سبيل الروج لطلب اخلجعل 

، حيث يقول  نةاجلتفوق فيه سبب من أسبف  دخول ال  يف طلبه واجل

 ا هلِعْلِم َفُهَو ِفي َسِبيل ال)َمْن َخَرَج ِفي َطَلِب  :(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َمْن َسَلَك ): (َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل ، ويقول )()سنن الرتمذي َحتَّى َيْرِجْع(

 .)سنن ابن مفجه( (نَِّةاجَل إىل َلُه َطِريًقف ا هلَطِريًقف َيْلَتدِمُس ِفيِه ِعْلدًمف َسهََّل 

نبيفء األعلم هم ورثة ال( أن أهل َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمن نبينف )يَّوا  َب     

نور، الق واحلطريق  إىل خذ بنفصيتهماألنفس، وه ايتهم، واليف إرشفد 

نبيفء، األعلدمفَء ورثُة الإنَّ  ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فلراي، فقالتق م والو

، َفدَمْن َأَخَذُه  ِعْلَمالْنِبَيفَء َلْم ُيَورُِّثوا ِديَنفًرا َوال ِدْرَهدًمف َوإنَّدَمف َورَُّثوا األَوإنَّ 

)َوِإنَّ :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )داود( أبي )سنن  َأَخَذ حَبظٍّ َواِفٍر(

 َكَواِكِب(الِر َعَلى َسفِئِر َبْ الَقدَمِر َلْيَلَة الَعـفِبِ  َكَفْضِل الـِم َعَلى فلَعـالَفْضـَل 

 .داود( أبي )سنن 

سالم ليس مقتصًرا اإلذي رغَّب فيه العلدمي التفوق العلى أننف نؤك  أن     

، وإمنف يشدمل كل علم ينفع  شرعي فحسبالعلم التفوق يف مي ان العلى 

 )عز ا هل؛ ولذلك فق  جفء اول  ، وشئون دنيفهم نفس يف شئون دينهمال

يف معر   ،(28: )ففطر ﴾ُعَلدَمفُءالِمْن ِعَبفِدِه  ا هلِإنَّدَمف َيْخَشى ﴿: وجل(

َأْنَزَل  ا هَل َتَر َأنَّ مْلأ﴿: ، حيث يقول سبحفنه كونيةالعلوم ال يث عن احل

ُجَ ٌد ِبيٌض  فلَباجِلَهف َوِمَن ألوانسَّدَمفِء َمفًء َفَأْخَرْجَنف ِبِه َثدَمَراٍت ُمْخَتِلًفف الِمَن 

ْنَعفِم اأَل ََّوا ِّ َوالنَّفِس َوالَهف َوَغَراِبيُب ُسوٌد * َوِمَن ألوانَوُحدْمٌر ُمْخَتِلٌف 
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َعِزيٌز  ا هَلُعَلدَمفُء ِإنَّ الِمْن ِعَبفِدِه  ا هَلدَمف َيْخَشى ُه َكَذِلَك ِإنَّألوانُمْخَتِلٌف 

سالم وعنفيته اإلة على اهتدمفم ل، ويف ذلك دال(28، 27: )ففطر ﴾َغُفوٌر

علدمي التفوق ال، وأن  شرعيةالعلوم فلكونية كفهتدمفمه وعنفيته بالعلوم فلب

، و هل در  ضفرات واستدمرارهفاحلت من أهم عوامل بنفء فالاجمليف شتى 

 : قفئلال

 َقَلِمال إىل  َّْهِر َمْنُسوٌ الْكُم ِفي ـفحُلَف      ـِمَمـاأُلِعْلِم َتْقــَوى َشــْوَكُة الـوَِّة ِبُق

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء  احلدم   هل ر  العفملني      

(، وعلى آله وصحبه َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل ، سي نف حمدم  ) واملرسلني

 .أمجعني

 : إخوة اإلسالم   

، وتستصلح  مماألعلم تبنى فل، فب مماألعلم أهم سبل تق م ال ال شك أنَّ    

 فجلَع، وُت صنفعفتالور َط، وُت تجفراتالار َ ، وُت تالالُسالم ُظْع، وَت راضياأل

 مبف تنتجه فملعاليت تبهر العظيدمة هي المة األ، و عفدنامل، وتستخرج  ففتاآل

، ومف  ، وثقففة ، وجتفرة ، وصنفعة ، ومف تتقنه من زراعة من علم ومعرفة

رفيني احلصنفع الو ، تقننياملهن سني املو ، بفرعنيالطبفء األخترجه من 

 فهرين. امل

علدمي يف خمتلف التفوق الأن نأخذ بأسبف   إىل فدمف أحوجنف    

،  نفس ديننف ودنيفنفالت؛ فإننف إذا تفوانف يف أمور دنيفنف احرتم فالاجمل

، أو بفحقًثف،  ففمًله عفلتفوق يف جمالوعلى كل منف أن يسعى ألعلى درجفت 

ق احل، حيث يقول  ؛ حتى يسهم يف تق م وطنه وراّيه ، أو حرفيًّف أو صفنًعف
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 ِّيِن الْنُهْم َطفِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي َفَلْوَلف َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَاٍة ِم﴿: فىلسبحفنه وتع

 .(122:  توبةال) ﴾ْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَنإليهَوِلُيْنِذُروا َاْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا 

طلو  هو أن تنفر طفئفة من كل فراة ليتفقهوا يف علوم املفإذا كفن      

، فتنفر فراة  عبفدالبالد والبفاني أن ينفروا فيدمف ينفع العلى  ، فإن  ينال

، ورابعة  زراعةفلقثة للعدمل بفل، وث ن سةاهل، وأخرى لطلب  طباللطلب 

فنون ال، وهكذا يف سفئر  تجفرةفلب فل، وخفمسة لالشتغ صنفعةالللعدمل يف 

  صنفعفت.الر  واحلو

 . لهم علدمنف مف ينفعنف وانفعنف مبف علدمتنفال

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ
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 احلدالعمل العشر ومهفووم الفضائل 
 

 فٍل* َوَلَي َفْجِرالَو﴿:  كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

شهُ  ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ، (1،2: فجرال) ﴾َعْشٍر

 ، وبفِرْك عَليِهمَّ َصلِّ وسلِّْم الله،  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله

 .  ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله

ِ: وبعد   
، وأوافت عفمرة،  سالمية مبواسم ففضلةاإلمة األ فىل تعا هلفق  اختص     

َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) طفعفتال، وتتنوع فيهف  سنفتاحلتتضفعف فيهف 

،  ا هِل، وَتَعرَُّضوا ِلَنَفحفِت َرْحدَمِة  ْيَر َدْهَرُكْماخَل)اْفَعلوا :  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 أْن ا هَل، وَسلوا  ، ُيِصيُب ِبهف َمْن َيَشفُء من عبفِدِه فإنَّ  هِل َنَفحفٍت من رمحِتِه

 (.املعجم الكبري للطرباني) ، وأْن ُيَؤمَِّن َرْوَعفِتُكْم(َيْسُتَر َعْوَراِتُكْم

 )عز وجل( ا هليت جعل الجة، احلففضلة عشر ذي الواسم املومن هذه     

عدمل فيدمف سواهف من ال فيهف أكقثر ثواًبف وأعظم أجًرا من فحلصالعدمل ال

،   نيف بركًةال، وهي أعظم أيفم  ق رالية فليفم، فهي أيفٌم شريفٌة ففضلٌة عاأل

  ِفيَهف َأَحُبفحُلصَّالَعدَمُل ال)َمف ِمْن َأيَّفٍم :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول )

، َوَلف  ا هلَيف َرُسوَل :  وافل، َا - َعْشِرالَأيَّفَم : َيْعِني -يَّفِم( اأَلِمْن َهِذِه  ا هل إىل

َخَرَج  ف رجلإلَّ،  ا هلَهفُد ِفي َسِبيِل اجِل)َوَلف :  فل؟ َاا هلَهفُد ِفي َسِبيِل اجِل

َصلَّى ، ويقول )داود( أبي سنن ) (َيْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيٍء، َفَلْم  ِهفلِبَنْفِسِه َوَم

َعدَمِل ِفيِهنَّ ال إليه، َواَل َأَحُب  ا هِل)َمف ِمْن َأيَّفٍم َأْعَظُم ِعْنَ  :  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 تَّْحدِميِ (الَو تَّْكِبرِيالَو تَّْهِليِلال، َفَأْكقِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن  َعْشِراليَّفِم اأَلِمْن َهِذِه 

 .)مسن  أمح (
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كريم؛ تنويًهف الجة يف كتفبه احل )عز وجل( بعشر ذي ا هلوا  أاسم      

َعْشٍر *  فٍلَفْجِر* َوَلَيالَو﴿: ، حيث يقول سبحفنه ، وإرشفًدا ألهدميتهف بشأنهف

( يف َوَسلََّم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه، ويقول نبينف )(3-1: فجرال) ﴾َوْتِرالشَّْفِع َوالو

شَّْفُع َيْوُم ال، َو َوْتُر َيْوُم َعَرَفَةال، َو نَّْحِرالَعْشُر : عشُرال): يفتاآلتفسري هذه 

 فليت االعلومفت امليفم األ، كدمف أنهف هي (للبيهقي )السنن الكربى نَّْحِر(ال

ِفي َأيَّفٍم َمْعُلوَمفٍت َعَلى َمف َرَزَاُهْم ِمْن  ا هِلَوَيْذُكُروا اْسَم ﴿:  عنهففىل تعا هل

 .(28: جاحل) ﴾ْنَعفِماأَلَبِهيدَمِة 

،  ص اةال، و صالةفل، ك عبفداتالكقثفر من اإلوهي أيفم يستحب فيهف     

، وراحة   قلو ال حيفة فىل تعا هل؛ ففي ذكر  فىل تعا هل، وذكر  صيفمالو

ف ألَّ ا هلَتْطدَمِئُن ُاُلوُبُهم ِبِذْكِرآَمُنوا َوِذيَن ال﴿ :فىل، حيث يقول تع ص ورال

  عنه(ا هل، وكفن سي نف عدمر )رضي (28: رع ال) ﴾ُقُلوُ الَتْطدَمِئُن  ا هِل بذكر

، َفُيَكبُِّروَن َوُيَكبُِّر َأْهُل اأَلْسَواِق  ُيَكبُِّر ِفي ُابَِّتِه ِبدِمًنى َفَيْسدَمُعُه َأْهُل امَلْسِجِ 

ُيَكبُِّر ِبدِمًنى )رضي ا هل عنهدمف(  َوَكفَن اْبُن ُعدَمَر ، ِمًنى َتْكِبرًيا َحتَّى َتْرَتجَّ

،  َوِفي ُفْسَطفِطِه َوَمْجِلِسِه ، َوَعَلى ِفَراِشِه ، ، َوَخْلَف الصََّلَواِت ِتْلَك اأَليَّفَم

 خفري معلًقف(.ب)صحيح ال (َوَمدْمَشفُه

 )عز وجل( لنف فيه ا هلذي أكدمل ال،  عشر يوم عرفةالومن أفضل أيفم      

َيْوَم َأْكدَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتدَمدْمُت َعَلْيُكْم ال﴿: فىل، حيث يقول تع  ينال

كرب، األج احل، وهو يوم (3: فئ ةامل) ﴾ْساَلَم ِديًنفاإلِنْعدَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم 

َعَلْيِه َصلَّى ا هُل ، حيث يقول ) نريانالعتق من الذنو  والويوم مغفرة 

َلفِئَكَة، امَل ُيَبفِهي ِبِهُم فىل َتَبفَرَك َوَتَعا هَل)ِإَذا َكفَن َيْوُم َعَرَفَة َفِإنَّ  :(َوَسلََّم

نَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعدِميٍق، َأَتْوِني ُشْعقًثف ُغْبًرا َضفِح ِعَبفِدي إىل اْنُظُروا: َفَيُقوُل

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول )اإلميفن( )شعب ُأْشِهُ ُكْم َأنِّي َاْ  َغَفْرُت َلُهْم(
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مسن  ) ()ِإنَّ َهَذا َيْوٌم َمْن َمَلَك ِفيِه َسدْمَعُه َوَبَصَرُه َوِلَسفَنُه ُغِفَر َلُه: (َوَسلََّم

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول )  عفء يف يوم عرفة مستجف ال، وأمح (

: نَِّبُيوَن ِمْن َاْبِليالَعَرَفَة، َوَخْيُر َمف ُاْلُت َأَنف َوُ َعفِء ُدَعفُء َيْوِم ال)َخْيُر :  (َوَسلََّم

دْمُ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ احَلْلُك َوَلُه امُل، َلُه  َوْحَ ُه َلف َشِريَك َلُه إال ا هلال إله 

( صومه َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وا  جعل نبينف )(سنن الرتمذي) (َشْيٍء َاِ يٌر

؛ حيث  سنة مفضية وسنة ُمقبلة: فج مكفًرا ذنو  سنتنياحلتطُوًعف لغري 

 أن ا هِل، ِإنِّي َأْحَتِسُب َعَلى  )ِصَيفُم َيْوِم َعَرَفَة: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول )

 .داود( أبي )سنن  ِتي َبْعَ ُه(ال، َو ِتي َاْبَلُهالسََّنَة الَر ُيكفِّ

جَّة، احلعفشر من ذي اليوم ال، وهو  نحراليوم :  عشرالومن أفضل أيفم      

نَّْحِر، الَيْوُم  ا هليَّفِم ِعْنَ  اأَل)ِإنَّ َأْعَظَم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول )

 .داود( أبي )سنن  ِذي َيِليِه(الَقرِّ َوُهَو الُثمَّ َيْوُم 

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء  احلدم   هل ر  العفملني      

(، وعلى آله وصحبه َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، سي نف حمدم  ) واملرسلني

 .أمجعني

 : إخوة اإلسالم     
عبفدات ال أعم وأوسع من أن صحصره يف بف  فحلصالعدمل الِإنَّ ف    

 تقر ال، و فرائضال، فيشدمل أداء  فحل، بل إنه يشدمل كل عدمل ص وح هف

تبفرك ) ا هُلق سي يقوُل ال يث احل، ففي  نوافلفلب (عز وجل) ا هل إىل

،  عب ي بشيٍء أفضل من أداء مف افرتضُت علْيِه إليَّ)مف تقرََّ  : (فىلوتع

، فإذا أحببُتُه كنُت مسَعُه  نَّوافِل حتَّى أحبَُّهفلب إليَّيتقرَُّ  عب ي  الومف يز

، َوَلِئْن  يت يبطُش ِبهفال، ويَ ُه  ذي يبصُر ِبِهال، وبصَرُه  ذي يسدمُع ِبِهال
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صحيح ) (فَذني ألعيذنَُّه، َوَلِئِن اْسَتَع ، َوَلِئْن َدَعفِني َلُأِجيبنَُّه ِني َلُأْعِطينَُّهلأَس

 . (البخفري

 ، تهليلال، و تسبيحال، و قرآنال، واراءة  ذكرال يشدمل فحلصالعدمل الو    

ْيِر اخَل)ِإنَّ َأْبَواَ  : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، يقول نبينف حمدم  تكبريالو

،  ْعُروِ فمَلْمُر ِباأَلتَّْهِليُل، وال، و تكَّْبِيُرال، و تَّْحدِميُ ال، َو تَّْسِبيُحال:  َلَكقِثرَيٌة

، َوَتْهِ ي  َصمَّاأَلطَِّريِق، َوُتْسدِمُع الَذى َعِن اأَل، َوُتدِميُط  ْنَكِرامُلنَّْهُي َعِن الَو

َففِن ا هل ، َوَتْسَعى ِبِش َِّة َسفَاْيَك َمَع  ْسَتِ لَّ َعَلى َحفَجِتِهامُل، َوُتِ ُل  ْعدَمىاأَل

؛ َفَهَذا ُكلُُّه َصَ َاٌة ِمْنَك  ضَِّعيِفال، َوَتْحدِمُل ِبِش َِّة ِذَراَعْيَك َمَع  ْسَتِغيِثامُل

 .)مسن  أمح ( (َعَلى َنْفِسَك

، وكل مف فيه   ينفل نيف بال اتسفًعف ليشدمل عدمفرة فحلصالعدمل الويتسع     

طرق، ال، وتعبي    ارساملستشفيفت، واملعبفد من بنفء البالد وال فحلص

، وكل مف ينصلح به  نفسال، واضفء حوائج  فقراءال، وإطعفم  يتيمالورعفية 

 نفس يف أمور دينهم ودنيفهم.ال فلح

، وصحرص على  ، ونق ِّر هلف ا رهف يفم فضلهفاألفَحِريٌّ بنف أن نعر  هلذه     

 فلعدمفألجتهفد فيهف بفال( على ُبُلوغهف يف أْمٍن وعففية بفىل )تعا هلشكر 

 عبفد.البالد واليت يعم نفعهف الة فحلصال

 . لهم أعنف على ذكرك وشكرك وحسن عبفدتكال

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِِ
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 وداعالرمات  ي خطةة حةة احلقوق واحل
 

َيْوَم َأْكدَمْلُت َلُكْم ال﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

، (3: فئ ةامل)﴾ْسَلفَم ِديًنفاإِلِديَنُكْم َوَأْتدَمدْمُت َعَلْيُكْم ِنْعدَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم 

شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ، وَأ َلُهَشريَك وحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن 

وصحِبِه،  وعلى آله ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله

      . ِّيِناليوِم  إىل وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن

 : وبعد    
 المواأل مفء والوداع هو حرمة العنف به خطبة حجة فلول مف تطِإنَّ أف    

)...َفِإنَّ ِدَمفَءُكْم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) عرا األو

، ِفي -يوم عرفة -ُكْم َوَأْعَراَضُكْم َبْيَنُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذاالَوَأْمَو

سنن ) (-كرمةاملمكة  -، ِفي َبَلِ ُكْم َهَذا-جةاحلشهر ذي  -َشْهِرُكْم َهَذا

كل  فلشريعة ا  حفظت دم وعر  ومالعلوم أن امل، ومن ابن مفجه(

: ، حيث يقول )عز وجل( ، أو لونه ، أو جنسه نظر عن دينهالإنسفن، بغض 

: فىل، ويقول تع(33: سراءاإل) ﴾قِّفحَلف ِبلَّإ ا هلِتي َحرََّم النَّْفَس الَوَلف َتْقُتُلوا ﴿

نـفس َجدِميًعــف الر  َفَكَأنَّدَمـف َاَتـَل األَمن َاَتـَل َنْفًسـف ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَسـفٍد ِفي ﴿

 .(32: فئ ةامل) ﴾نَّفَس َجدِميًعفالَوَمْن َأْحَيفَهف َفَكَأنَّدَمف َأْحَيف 

عت اء االنفس فق  حرم كذلك األعت اء على االسالم اإلوكدمف حرَّم     

ِذيَن الَيف َأُيَهف ﴿: فىل، حيث يقول تع صورالبأي صورة من  المواألعلى 

ف َأْن َتُكوَن ِتَجفَرًة َعْن َتَراٍ  لَّإَبفِطِل فلُكْم َبْيَنُكْم ِبالآَمُنوا َلف َتْأُكُلوا َأْمَو

 .(23: نسفءال) ﴾ِمْنُكْم

 وجوه،العرا  بأي وجه من األعت اء على االسالم اإلوكذلك حرم     

ْؤِمَنفِت ِبَغْيِر َمف اْكَتَسُبوا امُلْؤِمِننَي َوامُلِذيَن ُيْؤُذوَن الَو﴿: فىلتعحيث يقول 
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َوَلف ﴿: ، ويقول سبحفنه(58: حزا األ) ﴾َفَقِ  اْحَتدَمُلوا ُبْهَتفًنف َوِإْثدًمف ُمِبيًنف

َصلَّى ا هُل ، ويقول )(32: سراءاإل) ﴾زَِّنف ِإنَُّه َكفَن َففِحَشًة َوَسفَء َسِبيًلفالَتْقَرُبوا 

)املعجم  رَُّجِل ِفي ِعْرِ  َأِخيِه(الُة فلرَِّبف اْسِتَطالَأْرَبى َو )...: (َعَلْيِه َوَسلََّم

 .األوسط للطرباني(

قوق احل، ومن أهم هذه  قوقاحلوداع ببيفن الوا  ُعنيت خطبة حجة     

سفواة بني املحق : ، وتنويًهف بشأنهف يت أك ت عليهف تنبيًهف على أهدميتهفال

نَّفُس، ِإنَّ ال)َيف َأُيَهف : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنفس مجيًعف، حيث يقول )ال

، َوَلف   َلف َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجدِميٍّالأ،  ، َوِإنَّ َأَبفُكْم َواِحٌ  َربَُّكْم َواِحٌ 

ف لَّإ،  ، َوَلف َأْسَوَد َعَلى َأْحدَمَر َأْسَوَد، َوَلف ِلَأْحدَمَر َعَلى  ِلَعَجدِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ

، وال مزية لوطن أو لغة،  ، فال فضل للون أو جنس)مسن  أمح ( تَّْقَوى(فلِب

،  نفس مجيًعفالقيم، وُيعر  به فضل الإمنف هو مقيفس واح  تتح د به 

 .(13: جراتاحل) ﴾َأْتَقفُكْم ا هِلِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَ  ﴿: فىلوهو اوله تع

: ( يف خطبتهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميت أك  عليهف نبينف )القوق احلومن     

،  رأِة تق يًرا هلففمل( بَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)النيب ، فقْ  أوَصى  رأةاملحق 

َعَلى )َفِإنَّ َلُكْم :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) وبيفًنف ملكفنِتَهف

، َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن َلف ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحً ا  ، َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم َحقًّف ِنَسفِئُكْم َحقًّف

 َوَحقُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن الأ،  ، َوَعَلْيِهنَّ َأْن َلف َيْأِتنَي ِبَففِحَشِة ُمَبيََّنٍة َتْكَرُهوَنُه

 .)سنن ابن مفجه( ِكْسَوِتِهنَّ َوَطعفِمِهنَّ(نَّ ِفي إليهُتْحِسُنوا 

رأة يف املذي كفن يقع على الظلم السالم ليقضي على اإلفق  جفء     

شريعة اليت تضدمنتهف أحكفم النسفنية اإل، وليحففظ على كرامتهف  فهليةاجل

نَِّسفُء َشَقفِئُق الدَمف )ِإنَّ:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) سالميةاإل
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)اْسَتْوُصوا : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )داود( أبي)سنن  (فلَجرِّال

 .صحيح مسلم() (نَِّسفِء خرًيافلِب

رياث؛ املحق : وداعاليت تنفولتهف خطبة حجة القوق احلومن أهم     

، ا هلتزام مبنهج االل( على ضرورة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمفق  أك  نبينف )

َعْن ف ، قثلثالوصية ال جتوز فيدمف زاد علـى ال، وأن  وإعطفء كل وارث حقه

 (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) َافَل: َكفَن َرُسوُل ا هِل ، َسْعِ  ْبِن َأِبي َواَّفٍص

ِإنِّي َاْ  َبَلَغ ِبي ، َفُقْلُت:  َيُعوُدِني َعفَم َحجَِّة الَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَت َّ ِبي

، َواَل َيِرُثِني ِإلَّف اْبَنٌة، َأَفَأَتَص َُّق ِبقُثُلقَثْي َمفِلي؟ َافَل:  ِمَن الَوَجِع َوَأَنف ُذو َمفٍل

 -َأْو َكقِثرٌي  -القُثُلُث َوالقُثُلُث َكِبرٌي ):  ُثمَّ َافَل (،اَل)َفُقْلُت: ِبفلشَّْطِر؟ َفَقفَل:  (،اَل)

،  ، َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعفَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّفَس َر َوَرَثَتَك َأْغِنَيفَءِإنََّك َأْن َتَذ

، َحتَّى َمف َتْجَعُل ِفي  ِإلَّف ُأِجْرَت ِبَهف َتْبَتِغي ِبَهف َوْجَه ا هِل َوِإنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة

َصلَّى يقول نبينف )حيث  ، وأنه ال وصية لوارث )متفق عليه(، (ِفي اْمَرَأِتَك

، َفال َتُجوُز  رَياِثامِل َاَسَم ِلُكلِّ َواِرٍث َنِصيَبُه ِمَن ا هَل)ِإنَّ :  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .)سنن ابن مفجه( ِلَواِرٍث َوِصيٌَّة(

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  ، احلدم   هل ر  العفملني    

 .، وعلى آله وصحبه أمجعني (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
َصلَّى ا هُل َعَلْيِه بفركة أن نذكِّر بسنة نبينف )امليفم األوال يفوتنف يف هذه     

)ِصَيفُم :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)، حيث يقول  ( يف صيفم يوم عرفةَوَسلََّم

 (ِتي َبْعَ ُهالسََّنَة الِتي َاْبَلُه َوالسََّنَة الَأْن ُيَكفَِّر  ا هِلَيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى 

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، كدمف ال يفوتنف أن ننبه أن من سنته ))صحيح مسلم(
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يف  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) ستطيعاملقفدر الضحية على األ

، َوِإنَّ  ، َوَأْشَعفِرَهف ِقَيفَمِة ِبُقُروِنَهف َوَأْظَلفِفَهفال)... َوِإنَُّه َلَتْأِتي َيْوَم :  ضحيةاأل

َفِطيُبوا ،  ْرِ اأَل، َاْبَل َأْن َيَقَع َعَلى  )َعزَّ َوَجلَّ( ِبدَمَكفٍن ا هل ََّم َلَيَقُع ِمْن ال

 .)سنن ابن مفجه( ِبَهف َنْفًسف(

 .سفكنياملنكرات وحب املريات وترك اخللهم ارزانف فعل ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 هـ2441ةار املحضى  األخطةة عيد 
 

 أكرب ا هل،   أكربا هل،   أكربا هل،   أكربا هل،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

إال ال إله ، وَأشهُ  أْن   بكرة وأصيًلفا هل، وسبحفن  كقثرًيادم   هل احل، و كبرًيا

، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه،  وحَ ُه ال َشريَك َلُه ا هل

 إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليه الله

 . ِّيِناليوِم 

 : وبعـد    
مف : تضحية ، ومن أهدمهفالف اء والكقثري من معفني الضحى فيه األعي  ف     

 فىل تعا هل، حني رزاه  سالم(الرمحن إبراهيم )عليه الكفن من خليل 

سالم( ال، ثم رأى )عليه  كرب عتيًّفالسالم( بع  أن بلغ من البإمسفعيل )عليه 

، وأصبح ارة  سعيالوحي  بع  أن بلغ معه اليف منفمه أنه يذبح ول ه 

َيف ُبَنيَّ  فلسَّْعَي َاالَفَلدمَّف َبَلَغ َمَعُه ﴿: فىل، حيث يقول تع عني أبيه وسن ه

، فدمف (112: صفففتال) ﴾َنفِم َأنِّي َأْذَبُحَك َففْنُظْر َمفَذا َتَرىامَلِإنِّي َأَرى ِفي 

َيف َأَبِت اْفَعْل َمف ُتْؤَمُر ﴿:  فلف أن الَّإسالم( البن إمسفعيل )عليه االكفن من 

 .(112: صفففتال) ﴾صَّفِبِريَنالِمَن  ا هُلَسَتِجُ ِني ِإْن َشفَء 

 )عز وجل( ا هل، فق  جفءْت عطفءات  نحةاملنة تأتي بع هف احملوألن     

سالم( مف يف البيهدمف من الكرميفن )عليهدمف النبيفن ال، بع  أن أظهر  متتفبعة

ربفنية الشهفدة ال، فكفنت   دون تردد أو تبفطؤفىلتع ا هلستسالم ألمر اال

 )عز وجل( ا هلف اء من ال، وكفن  راابةاملحسفن وحسن فإلهلدمف ب

َأْسَلدَمف َفَلدمَّف ﴿:  فىل، حيث يقول تع سالم( بذبح عظيمالإلمسفعيل )عليه 

ُرْؤَيف ِإنَّف َكَذِلَك الَاْ  َص َّْاَت  * َدْيَنفُه َأْن َيف ِإْبَراِهيُمَوَنف * َوَتلَُّه ِلْلَجِبنِي
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 ﴾ِبِذْبٍح َعِظيٍم َوَفَ ْيَنفُه * ِبنُيامُلَبَلفُء الِإنَّ َهَذا َلُهَو  * ْحِسِننَيامُلَنْجِزي 

 .(117 -113: صفففتال)

نفس الفيهف توسعة على ف ، عظيدمةضحية شعرية األني واحلومن ذلك     

فقراء التص ق على ال، و ص افءاألوافر  األريان واجلوإكرام  ، هلاألو

)َمف َعدِمَل اْبُن آَدَم َيْوَم : ( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) سفكنياملو

، وإنَُّه لَيْأِتي َيْوَم   )عزَّ وجلَّ( ِمْن هرااِة َدٍما هِل إىل نَّْحِر عدَمًلف أَحبَّال

عزَّ وجلَّ(  )ا هِل ََّم َلَيَقُع ِمن ال وإنَّ ، ِقيفَمِة ِبُقُروِنهف وأْظالِفهف وأْشعفِرهفال

 .)سنن ابن مفجه( ، َفِطيُبوا ِبهف َنْفًسف( ْرِ األِبدَمكفٍن َاْبَل أْن َيَقَع على 

ضحية مظهًرا من األعلى أننف نؤك  أنه ينبغي أن جنعل من ذبح     

ضحية يف األ، فال ُتذَبح  ، وعنواًنف لرايه وحضفرته سالماإلمظفهر عظدمة 

، وال أمفم  شوارعال، وال يف  عدمفراتال، وال يف م اخل  عفمةالمفكن األ

، وانتشفر  نفس وضررهمال؛ ممف يتسبب يف أذى  ستشفيفتاملسفج  وامل

، حيث  ه وصورهفلضرر بكل أشكالسالم اإل، وا  حرم  مرا  بينهماأل

 .()مسن  أمح  َراَر(َواَل ِض)اَل َضَرَر :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول )

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملني    

 .(، وعلى آله وصحبه أمجعنيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم     
َصلَّى ؛ حيث يقول نبينف  تكففلالورتاحم العيفد األمن أهم معفني إن     

سنن ) (َأْغُنوُهْم ِفي َهَذا اْلَيْوِم): سفكنياملفقراء والعن  ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

ج عن مسلم ، ومن فرَّ  عليها هلع ع على حمتفج وسَّ، فدمن وسَّ(ال اراطين

َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)نيب ال، يقول   عنها هلج فرَّ
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، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلدًمف َسَتَرُه  َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَبفِت َيْوِم الِقَيفَمِة ا هل، َفرََّج  ُكْرَبًة

َمف ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)ويقول  (،البخفري)صحيح  (َيْوَم الِقَيفَمِة ا هل

، َفَيُقوُل َأَحُ ُهدَمف: اللَُّهمَّ َأْعِط  ، ِإلَّف َمَلَكفِن َيْنِزاَلِن ِفيِهِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح الِعَبفُد 

 .)صحيح البخفري( (: اللَُّهمَّ َأْعِط ُمدْمِسًكف َتَلًفف ، َوَيُقوُل اآلَخُر ُمْنِفًقف َخَلًفف

 .وكل عفم أنتم خبري فلعدماأل منف ومنكم سفئر ا هلتقبل 

 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِ*ِ

 

 

ِِ



 

  

 
- 42 - 

 نهفسالحقيقته وأثره  ي ترةية ..  اهللذكر 
 

َففْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احل    

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ، (152: بقرةال) ﴾َواْشُكُروا ِلي َوَلف َتْكُفُروِن

مَّ َصلِّ الله،  ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسولهشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ، وَأ َشريَك َلُه

 . ِّيِناليوِم  إىل وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وعلى آله ، وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد    
، وتنشرح  قلو ال، بهف تطدمئن   )عز وجل( عبفدة جليلةا هلفإن ذكر     

 ا هِلِذيَن آَمُنوا َوَتْطدَمِئُن ُاُلوُبُهْم ِبِذْكِر ال﴿: ، حيث يقول سبحفنه ص ورال

فِت ُطوَبى َلُهْم فحَلصَّالِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا ال*  ُقُلوُ ال َتْطدَمِئُن ا هِل أال بذكر 

 معية فىل تعا هلبذكر  فلعب  ينال، كدمف أن (28،23: رع ال) ﴾َوُحْسُن َمآٍ 

َأَنف ِعْنَ  ):  ق سيال يث احل يف فىل، حيث يقول تع  وتأيي ه وتكرميها هل

، َوَأَنف َمَعُه ِحنَي َيْذُكُرِني، َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِه، َذَكْرُتُه ِفي  َظنِّ َعْبِ ي ِبي

 .(جه)سنن ابن مف (، َذَكْرُتُه ِفي َمَلٍإ َخْيٍر ِمْنُهْم ، َوِإْن َذَكَرِني ِفي َمَلٍإ َنْفِسي

 )عز ا هلكقثفر من ذكر اإل إىل كريم جي ه ي عونفالقرآن التأمل يف املو    

ِذيَن آَمُنوا الَيف َأُيَهف ﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول فلوجل( على كل ح

، (41،42: حزا األ) ﴾ِذْكًرا َكقِثرًيا*َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًلف ا هَلاْذُكُروا 

، ويقول (45: فلنفاأل) ﴾َكقِثرًيا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ا هَلَواْذُكُروا ﴿:  فىلويقول تع

ِاَيفًمف َوُاُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  ا هَلِذيَن َيْذُكُروَن ال﴿:  فىلسبحفنه وتع

فَنَك ْرِ  َربََّنف َمف َخَلْقَت َهَذا َبفِطًلف ُسْبَحاأَلسَّدَمفَواِت َوالَوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق 

َصلَّى ويقول سبحفنه خمفطًبف نبينف ) ،(131: عدمران لآ) ﴾نَّفِرالَفِقَنف َعَذاَ  

َوِمْن  شَّدْمِس َوَاْبَل ُغُروِبَهفالَوَسبِّْح ِبَحدْمِ  َربَِّك َاْبَل ُطُلوِع ﴿: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .(131: طه) ﴾َتْرَضىنََّهفِر َلَعلََّك اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَ  الآَنفِء 
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َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) )عز وجل( حيفة حقيقية لإلنسفن ا هِلوِذْكر     

، َمقَثُل احَليِّ  َمقَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َربَُّه): (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

َمقَثُل اْلَبْيِت ): (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول ))صحيح البخفري((َوامَليِِّت

 (الَِّذي ُيْذَكُر ا هُل ِفيِه َواْلَبْيِت الَِّذي َلف ُيْذَكُر ا هُل ِفيِه، َمقَثُل اْلَحيِّ َواْلدَميِِّت

ِحنَي ُيْصِبُح  َمْن َافَل): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ))صحيح مسلم(

، َلْم َيْأِت َأَحٌ  َيْوَم اْلِقَيفَمِة،  ، ِمفَئَة َمرٍَّة َوِبَحدْمِ ِهُسْبَحفَن ا هِل  َوِحنَي ُيدْمِسي

 .)صحيح مسلم( (، ِإلَّف َأَحٌ  َافَل ِمقْثَل َمف َافَل َأْو َزاَد َعَلْيِه ِبَأْفَضَل ِمدمَّف َجفَء ِبِه

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

 هل ر  العفملني، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم     

 .(، وعلى آله وصحبه أمجعنيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
، غري أنهف مع ذلك  فعلال عبفدة ميسورة فىل تعا هلذكر  ال شك أنَّ    

، حيث يقول نبينف  ُتَع َّ أو ُتحَصى، فضفئلهف أكقثر من أن  ق رالعظيدمة 

َوَأْزَكفَهف ِعْنَ  َمليِكُكم،  ُكمفلأنبُِّئُكم خَبرِي َأْعدَم الأ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، َوَخرٍي لَُّكم  َوِرِقالذََّهِب َوال، َوَخرٍي لَُّكم ِمْن ِإْنَففِق  َوَأْرَفِعهف ِفي دَرَجفِتُكم

بَلى يف  :وافلَوَيْضِرُبوا َأْعَنفَاُكم؟(، ا بوا َأْعَنفَاُهم، َفَتْضِر َتْلَقْوا َعُ وَُّكم ِمن َأْن

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه )، ويقول)سنن الرتمذي((ا هل)ِذكُر : فل، ا ا هِلرسوَل 

ومف : وافل، ا-يةفلعال رجفت فلتدميزون بامل: أي-َفرُِّدوَن(امُل)َسَبَق : (َوَسلََّم

)صحيح  ذَّاِكَراِت(ال َكقِثرًيا َوا هَلذَّاِكُروَن ال): فلا ؟ا هلفرِّدون يف رسول امل

َيف : (، يقولَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيب )ال إىل ، وعن مف جفء رجلمسلم(

َأَتَشبَُّث  ، َفَأْنِبْئِني ِمْنَهف ِبَشْيٍء ِإنَّ َشَراِئَع اْلِإْسَلفِم َاْ  َكقُثَرْت َعَليَّ: ا هِلَرُسوَل 

 . )سنن ابن مفجه( (َعزَّ َوَجلَّ ا هلَلف َيَزاُل ِلَسفُنَك َرْطًبف ِمْن ِذْكِر ): ِبِه َافَل
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، وردَّده   فى البهفىل تعا هلنسفن إذا حقَّق ذكر اإلعلى أننف نؤك  أن     

، واويت مراابته لربه )عز  ؛ استقفمت له نفسه ، وطبَّقته جوارحه بلسفنه

، وترسيخ مكفرم  عدملال؛ ممف يسهم فى إتقفن  عالنيةالسر والوجل( يف 

 تدمع ورايِّه.اجملسهفم بقوة فى إصالح اإل، و هفوافية من سيئال، و خالقاأل

لسفن وح ه دون استحضفر فلقيقي ال يكون باحلذكر الكدمف نؤك  أن     

 معه يراه ويراابه، ا هلقيقي ي رك أن احلذاكر فلف ، قفلاخلقلب لعظدمة ال

صة لوجهه فل، وكل خطوة خيطوهف خ فيجعل مجيع حركفته وسكنفته

؛ وبهذا تطدمئن  ، يرجو رمحته وخيشى عقفبه ، مستحضًرا لعظدمته سبحفنه

  رجفت .ال، وُترَفع  سيئفتالقلو ، وُتدمحى ال

 .لهم أعنف على ذكرك وشكرك وحسن عبفدتكال

 

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 عامالق احلعام وال الاملخماطر استةاحة 
 

ُاْل َلف َيْسَتِوي ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

وَأشهُ  أْن ، (111: فئ ةامل) ﴾ِبيِثاخَلطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكقْثَرُة الِبيُث َواخَل

َعبُ ه شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله 

، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه وعلى آله ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ورسوله

 . ِّيِناليوِم  إىل بإحسفٍن

 : وبعد    
كلية القفص  امل، و ستالكليفت الأح   فلاملسالم حفظ اإلفق  جعل     

،  صيفنةالرعفية والفظ واحلعنفية وفلنيف باحليت أحفطهف ديننف السفمية ال

،  بفطلفلنفس بال ال من أكل أموفىلق سبحفنه وتعاحلحيث دحذر 

َبفِطِل فلُكْم َبْيَنُكْم ِبالِذيَن آَمُنوا َلف َتْأُكُلوْا َأْمَوالَيف َأُيَهف ﴿:  فيقول )عز وجل(

َكفَن ِبُكْم  ا هَلف َأن َتُكوَن ِتَجفَرًة َعن َتَراٍ  مِّنُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ لَّإ

َرِحيدًمف * َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْ َواًنف َوُظْلدًمف َفَسْوَ  ُنْصِليِه َنفًرا َوَكفَن َذِلَك َعَلى 

َوُكُل ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(31، 23: نسفءال) ﴾َيِسرًيا ا هِل

  .(للطرباني )املعجم األوسط (َلْحٍم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت َففلنَّفُر َأْوَلى ِبِه

 

، فشرع ح   فظاحلبسيفجفت متع دة من  فلاملسالُم اإلولق  أحفط     

، كدمف تضدمن ح   رْجاحَل، و ةفلوكال، و ةفلكفال، و ضدمفنال، وشرع  سراةال

 َّين، الكتفبة  إىل نيفاحلشرع ال، ونبهنف  أيًضف فلاملرابة حفظ احل

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا الَيف َأُيَهف ﴿: فىليقول تع، حيث  مفنفتفأل، وب وففء بهالو

َلف ِإمَيفَن ِلدَمْن َلف ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) (1:  فئ ةامل) ﴾ُعُقوِدفلِب

 . )مسن  أمح ( (، َوَلف ِديَن ِلدَمْن َلف َعْهَ  َلُه َأَمفَنَة َلُه
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كه ـعفم هو مف متلال فلـفمل، ف خفصًّف عفمًّف أو فاًلإمف أن يكون م فلاملو   

؛ وحرمة  نففع ممف ال يقع حتت ملكية فرديةاملعيفن واأل عو  منـشال

؛ لكقثرة  فصاخل فلاملرًمف وخطًرا من حرمة عفم أش  إمًثف وُجال فلامل

سئولية فيه أعظم، امل، و مفنة فيه أش فأل، ف تعلقة بهاملذمم النفس واأل

ُكلُّ  ىِقَيفَمِة ُثمَّ ُتَوفالَوَمْن َيْغُلْل َيْأِت ِبدَمف َغلَّ َيْوَم ﴿: فىلحيث يقول تع

َصلَّى ، ويقول نبينف )(161: عدمران لآ) ﴾َنْفٍس َمف َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلدُموَن

نَّفُر ال ِبَغْيِر َحقٍّ َفَلُهُم ا هِل فلي َمف َيَتَخوَُّضوَن ِففًلنَّ ِرَج)ِإ: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

َمِن ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )صحيح البخفري( ِقَيفَمِة(الَيْوَم 

، َوَحرََّم َعَلْيِه  ، َفَقْ  َأْوَجَب ا هُل َلُه النَّفَر اْاَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبَيدِميِنِه

َوِإْن َاِضيًبف :  َيِسرًيا َيف َرُسوَل ا هِل؟ َافَلَوِإْن َكفَن َشْيًئف :  َفَقفَل َلُه َرُجٌل (اْلَجنََّة

 . )صحيح مسلم( (ِمْن َأَراٍك

عفم، فق  أك  على ال فلاملففظة على احملسالم بضرورة اإلوكدمف أمر     

تحذير من استبفحته بأي صورة ال، وحذَّر أش   عفمالق احلففظ على احل

،  عفمةالطرق فل، ك عفمةالرافق املعت اء على اال:  ، ومن ذلك صورالمن 

،  يفهامل، أو شبكفت  واصالتامل، أو وسفئل  ستشفيفتامل، أو   ارساملأو 

ففظة احملواجب علينف فل، ف ، وغري ذلك صحيالصر  ال، أو  كهربفءالأو 

؛ ألنهف لنف مجيًعف  عدمل على تندميتهف وتطويرهفال، و ، ومحفيتهف عليهف

عـفم يعت ي على ال فلاملذي يعت ي على ال، وألن  قفدمةال فلولألجي

 . فلامل، وعليه إثم كل من له حق يف هذا  وطن كلهال

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملني   

 .(، وعلى آله وصحبه أمجعنيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )
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 : إخوة اإلسالم  
فرد العفم كقثرية على الق احلعفم وال فلاملإن خمفطر استبفحة     

عفم متعر  الق احلعفم وال فلامل، فدمضيِّع  خرةاآلو  نيفالتدمع يف اجملو

، حيث يقول  ، وأوالده ، وصحته هفل، وم دعفئه ربكة منال، ونزع  للوعي 

دًمف نََّة َلحاجَلَعَليَّ َأْن ُيْ ِخَل  ىَبَأ ا هَل)ِإنَّ :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

َصلَّى ، وذكر نبينف )(املست رك للحفكم) نَّفُر َأْوَلى ِبِه(فلَنَبَت ِمْن ُسْحٍت َف

َيف :  سَّدَمفِءال إىل سََّفَر َأْشَعَث َأْغَبَر َيدُمُ  َيَ ْيِهالرَُّجَل ُيِطيُل ال) (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

  َراِمفحَل، َوُغذَِّي ِب ، َوَمْكَسُبُه َحَراٌم ، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم َيف َر ِّ َوَمْطَعدُمُه َحَراٌم َر ِّ

 .)صحيح مسلم( َفَأنَّى ُيْسَتَجفُ  له؟(

 : قفئلالو هل َدُر    

 َفَبْعقَثَرْه فلَلاحَلَراُم َعَلى ـاحَلَدَخَل           ِلُيْكقِثَرْه  فلَلـاحَل إىل َراَماحَلَجدَمَع 

واف أو استبفحتهف العت اء على أي عني من أعيفن اال ال شك أنَّو     

ون فحل، وافه أنفس ص نفعال، وحق عفم  نفعالعفم  فلهي استبفحة مل

واف أو العت اء على أي عني من أعيفن اال؛ ممف جيعل  رياخلعلى ُسبل 

واف ال فلففظ على ماحل، كدمف أن  حق من حقواه جرمية شرعية ووطنية

 . وأعيفنه وحقواه واجب وأمفنة شرعية ووطنية

 نيف العفم إن جنف من عقف  الق احلعفم وال فلاملونؤك  أن مستبيح      

َوَلف  فلَيْوَم َلف َيْنَفُع َم﴿: ، افل تعفىل  عز وجلا هله ال يفلت من عقف  فإنَّ

: فىليقول تعو، (83، 88: شعراءال) ﴾ ِبَقْلٍب َسِليٍما هَلف َمْن َأَتى لَّإ * َبُنوَن

 حباللك اكفنف اللهم .(26: القلم) ﴾ِخَرِة َأْكَبُر َلْو َكفُنوا َيْعَلدُموَناآلَوَلَعَذاُ  ﴿

 . سواك عدمن بفضلك وأغننف احلرام عن

 

ِِِِِِِِِِِِ**ِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 تم اجملهفرد والاطر وأثره عص  اخلجرب 
 

 

 

ْيَر َلَعلَُّكْم اخَلَواْفَعُلوا ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل      

َاْوٌل مَّْعُروٌ  َوَمْغِفَرٌة ﴿:  ويقول سبحفنه،  (77:  جاحل) ﴾ُتْفِلُحوَن

ال ، وَأشهُ  أْن (263: بقرةال) ﴾َحِليٌم َغِنيٌّ ا هُلَو ىَأًذ َيْتَبُعهف َصَ َاٍة ْنمِّ َخْيٌر

شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ، وَأ َلُهَشريَك وحَ ُه ال  إال ا هلإله 

، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه وعلى آله ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ورسوله

 . ِّيِناليوِم  إىل بإحسفٍن

 : وبعد   
، ومن تلك  عليفالقُثل امُلففضلة والة جفمعة للقيم فلسالم برساإلفق  جفء      

، وراة  نفسال، فهي ايدمة تنبئ عن شر   فطراخلففضلة ايدمة جرب القيم ال

نبيلة، فجعلهف القيدمة ال )عز وجل( من شأن هذه ا هل، وا  أعلى  قلبال

ُهَو ﴿: ، حيث يقول سبحفنه (بفراجل) فىل، تتعلق بفمسه تع صفة من صففته

َعِزيُز الَهْيدِمُن امُلْؤِمُن امُلسََّلفُم الُقُ وُس الِلُك امَلُهَو  فلَّه ِإَلف ِإَلِذي الَّ ا هُل

 :افل القرطيب،  صِّحةفلر  بامل، و غنىفلفقر بال، جيرب (23: شراحل)﴾بَّفُراجَل

، ِإَذا َأْصَلْحُتُه  ، ُيَقفُل: َجَبْرُت اْلَعْظَم َفَجَبَر ُهَو ِمَن اْلَجْبِر َوُهَو اْلِإْصَلفُح "

تفسري ) "ِمْن َجَبَر ِإَذا َأْصَلَح اْلَكِسرَي َوَأْغَنى اْلَفِقرَي، َفُهَو َفعَّفٌل  َبْعَ  اْلَكْسِر

مَّ اْغِفْر ِلي، الله): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) وكفن من دعفء نبينف(، القرطيب

 .)سنن الرتمذي( ، َواْرُزْاِني( ، َواْجُبْرِني ، َواْهِ ِني َواْرَحدْمِني

، وطيَّب  فجرب خواطرهم عبفده )عز وجل( على ا هلكدمف جتلى     

سالم( حني تفطَّر البهف على ول هف النفوسهم، فهذه أم سي نف موسى )عليه 

،  ا خلفطرهف؛ جرًب فإليه )عز وجل( ا هل، ردَّه  سالم( خوًفف عليهال)عليه 

ُأمِِّه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَهف َوَلف َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ  إىل َفَرَدْدَنفُه﴿:  حيث يقول سبحفنه
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يأتيه وهذا يعقو   ،(13: قصصال)﴾َحقٌّ َولِكنَّ َأْكقَثَرُهْم َلف َيْعَلدُموَن ا هِلَوْعَ  

، فريد ا هل إليه بصره وول يه،  الفرج من ا هل )عز وجل( بع  الش ة والبالء

َجفَء الَبِشرُي ألَقفُه َعَلى َوْجِهِه َففْرَت َّ َبِصرًيا َافل َفَلدمَّف َأْن ﴿حيث يقول تعفىل: 

وملف ُأخرج  ،(36)يوسف:  ﴾أمْل َأُاْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن ا هِل َمف َلف َتْعَلدُموَن

،   خفطرهفىل تعا هل( من وطنه مكة جرب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

ِذي َفَرَ  الِإنَّ ﴿:  ينة اوله )عز وجل(امل إىل يف طريقه إليهوأوحى 

 مكة مرة أخرى.  إىل: ، أي(85: قصصال) ﴾َمَعفٍد إىل ُقْرآَن َلَراُدَكالَعَلْيَك 

( حيندمف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمفطر يف حيفة نبينف )اخلق جرب ُلُخ يتجلَّىو    

شرًّا أحفط  عنهف(، وا  ظن أن ا هلسي ة خ جية )رضي الزوجه  إىل عفد

َكلَّف ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمت له تطييًبف لنفسه وجرًبا خلفطره )فلبه، فق

َكلَّ ، َوَتْكِسُب ال، َوَتْحدِمُل  رَِّحَمال؛ ِإنََّك َلَتِصُل  َأَبً ا ا هلَمف ُيْخِزيَك  ا هلَو

، )صحيح البخفري( (قِّاحَل، َوُتِعنُي َعَلى َنَواِئِب  ضَّْيَفالْعُ وَم ، َوَتْقِري امَل

 عنه( ا هل)رضي  ا هل( جفبَر بن عب  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) وحني لقي نبُينف

، جرب  ف وَدْيًنففًل عنه( وتْركه عيا هل )رضي ا هلمنكسًرا الستشهفد أبيه عب  

)َأَفال ُأَبشُِّرَك : له فل، وا  عنه(ا هل( خفطر جفبر )رضي َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، َوَأْحَيف  ْن َوَراِء ِحَجفٍ ف ِملَّإ َأَحً ا َاطُّ ا هُل... َمف َكلََّم   ِبِه َأَبفك؟ا هُلِبدَمف َلِقَي 

، َتدَمنَّ َعليَّ  َيف َعْبِ ي: فلمن غري حجف (، َفَق:  )أي َأَبفَك َفَكلَّدَمُه ِكَففًحف

: )عز وجل( رَُّ ال فل، فَق َفُأْاَتَل ِفيَك َثفِنَيًة،  ، ُتْحِييِني َيف َر ِّ: فلُأْعِطَك، َا

 .)سنن ابن مفجه( ف َلف َيْرِجُعوَن(إليهِإنَُّه َاْ  َسَبق ِمنِّي َأنَُّهْم 

رب ـمقثلة يف جاألم ـ( أعظَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويضر  لنف نبينف )     

، ذهب  ا هليف رسول :  وا لهفلهفجرين وااملجفءه فقراء  ، حيندمف واطراخل

،  ، ويصومون كدمف نصوم ، يصلون كدمف نصلي جورفألُ ثور بالأهل 
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)َأَو َلْيَس :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمهلم ) فل، فق ماهلويتص اون بُفضول أمو

َتْكِبرَيٍة ، َوُكلِّ   َلُكْم َمف َتصَّ َُّاوَن؟ ِإنَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَ َاًةا هُلَاْ  َجَعَل 

ْعُروِ  َصَ َاٌة، فمَل، َوَأْمٌر ِب ، َوُكلِّ َتْهِليَلٍة َصَ َاًة ، َوُكلِّ َتْحدِميَ ٍة َصَ َاًة َصَ َاًة

 .)صحيح مسلم( َوَنْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصَ َاٌة...(

نفس السالمية جي  أنهف جفءت بجرب خواطر اإلشريعة التأمل يف املو    

َيِتيَم َفَلف َتْقَهْر * الَفَأمَّف ﴿:  فىل، حيث يقول تع منهمضعففء المجيًعف، ال سيدمف 

، وأحسن  طيِّب خفطرهدمف: أي، (3،11: ضحىال) ﴾سَّفِئَل َفَلف َتْنَهْرالَوَأمَّف 

ف لَّإ)هْل ُتْنَصُروَن وُتْرَزُاوَن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) دمف، ويقول نبينفإليه

َأَنف ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، ويقولالبخفري()صحيح  (!بُضَعَففِئُكْم؟

)صحيح  (َوَكفِفُل الَيِتيِم ِفي اجَلنَِّة َهَكَذا َوَافَل ِبِإْصَبَعْيِه السَّبَّفَبِة َوالُوْسَطى

ْرَمَلِة اأَلسَّفِعي َعَلى ال):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )البخفري(

 (نََّهفَرالصَّفِئِم اللَّْيَل الَقفِئِم ال، َأِو  ا هلَجفِهِ  ِفي َسِبيِل فمُلْسِكنِي َكامِلَو

 فلْعدَماأَلَأُي :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وحني ُسِئَل )صحيح البخفري()

َدْيًنف، ، َأْو َتْقِضَي َعْنُه  ْسِلِم ُسُروًراامُلَأْن ُتْ ِخَل َعَلى َأِخيَك  ):  فلَأْفَضُل؟ َا

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فل، وا)شعب اإلميفن للبيهقي( َأْو ُتْطِعدَمُه ُخْبًزا(

 ا هل إىل ، َوَأَحُب اأَلْعدَمفل َتَعفىل َأْنَفُعُهْم ِللنَّفِس ا هل إىل َحُب النَّفِسأ)

، َأْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنف،  ُكْرَبًة، َأْو َتَكِشُف َعْنُه  َتَعفىل ُسُروٌر ُتْ ِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم

ِمْن َأْن  إليَّ، َوأَلْن َأْمِشَي َمَع َأِخ ِفي َحفَجٍة َأَحُب  َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعف

املعجم ) (َشْهًرا - َمْسِجَ  امَلِ يَنِة: َيْعِني - َأْعَتِكَف ِفي َهَذا امَلْسِجِ 

 األوسط للطرباني(.

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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  ، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني احلدم   هل ر  العفملني    

 .(، وعلى آله وصحبه أمجعنيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
تكففل بني الفطر ايدمة أخالاية متت  لتشدمل اخلجرب  ال شك أنَّ    

خفء اإل، وإمنف يعر   سلبيةالنفنية أو األسالم ال َيْعِر  فإلف ، تدمع كلهاجمل

حيث يقول نبينف ،  ، وجرب خواطرهم نفسال، ومراعفة مشفعر  صفدقال

،  ، َوَتَراُحدِمِهْم ْؤِمِننَي ِفي َتَوادِِّهْمامُلَمقَثُل ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َسِ  اجَلِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَ اَعى َلُه َسفِئُر  ؛ َسِ اجَل، َمقَثُل  َوَتَعفُطِفِهْم

)َمْن َكفَن : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ))صحيح مسلم( (دمَّىاحُلسََّهِر َوفلِب

َمَعُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْ  ِبِه َعَلى َمْن اَل َظْهَر َلُه ، َوَمْن َكفَن َلُه َفْضٌل ِمْن َزاٍد 

 .)صحيح مسلم( َفْلَيُعْ  ِبِه َعَلى َمْن اَل َزاَد َلُه(

، فق  يكون بكلدمة  فعلفلفطر كدمف يكون باخلعلى أننف نؤك  أن جرب     

حيث  ، ، أو بفبتسفمة طيبة صةفل، أو بنصيحة خ ، أو ب عفء صفدق حسنة

، َوَلو أْن  ْعُرو  َشْيًئفامَل)ال َتحِقَرنَّ ِمَن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )

، كدمف نؤك   مبتسم مستبشر:  ، أيصحيح مسلم() (َتلَقى أَخفَك بوجٍه َطْلٍق

،  صفال، ووح ة  قلو اليف لأفطر له تأثري عظيم يف تاخلأن جرب 

 تدمع.اجملوترابط 

 فعل اخلريات وترك املنكرات  لهم ارزانفال

 . واطراخلوجرب  وحب املسفكني

 

ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ
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 ميلاجلوفاء وحهفظ ال
 

َفْضَل الَوال َتْنَسُوا ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل      

شهُ  ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  ،(237: بقرةال) ﴾َبْيَنُكْم

 ،مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

ِ. ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله

ِ: وبعدِِِِِِِ
يت الففضلة الخالق األنسفنية واإلقيم الدميل من اجلوففء وحفظ الفإن       

سالم( النبيفء )عليهم األ)عز وجل(  ا هُل، وا  م ح  نيفاحلف ديننف إليهدعف 

، حيث يقول )عز وجل( يف شأن سي نف  نبيلاللق اخلالتصففهم بهذا 

، ويقول (37: نجمال) ﴾ِذي َوفَّىالَوِإْبَراِهيَم ﴿:  سالم(الإبراهيم )عليه 

َ ْيِه َوَلْم َيُكْن َجبَّفًرا الَوَبرًّا ِبَو﴿: سالم(السبحفنه يف شأن سي نف دحيى )عليه 

 .(14: )مريم ﴾َعِصيًّف

 ف، فهدم  انالوال فدميل هلدماجلوففء وحفظ فلنفس بالأوىل  ال شك أنَّو      

 حسفنفإل )عز وجل( با هل، وا  أمر  فتفم على أبنفئهدمالفضل الأصحف  

بنفء بجدميل األمذكًِّرا  -، حيث يقول سبحفنه وففء هلدمفال، و  ينالوال إىل

ف لَّإف َتْعُبُ وا ّلأَوَاَضى َرُبَك ﴿:  ضعفالِكَبر والبفء مرحلة اآلآبفئهم بع مف بلغ 

ِكَبَر َأَحُ ُهدَمف َأْو ِكَلفُهدَمف َفَلف َتُقْل الَ ْيِن ِإْحَسفًنف ِإمَّف َيْبُلَغنَّ ِعْنَ َك الَوفلِإيَّفُه َوِب

ِمَن ُذلِّ الَواْخِفْض َلُهدَمف َجَنفَح  َلُهدَمف ُأ ٍّ َوَلف َتْنَهْرُهدَمف َوُاْل َلُهدَمف َاْوًلف َكِرمًيف *

، كدمف (23،24: سراءاإل) ﴾رَّْحدَمِة َوُاْل َر ِّ اْرَحدْمُهدَمف َكدَمف َربََّيفِني َصِغرًياال

 ، حيث يقول نبينف فبع  موتهدم فدميل هلدماجل ين وحفظ الوففء للواليتصل 

)صحيح  َوَلِ  َأْهَل ُودِّ َأِبيِه(الِبرِّ ِصَلُة ال)ِإنَّ َأَبرَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .مسلم(
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، وحسن  قوقاحلزوجني بأداء الوففء بني ال: وففءالومن أراى صور     

َوِمْن آَيفِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ﴿: فىل، حيث يقول تع عرو امل، وحفظ  عشرةال

َذِلَك ف َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحدَمًة ِإنَّ ِفي إليهِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجف لَِّتْسُكُنوا 

:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ويقول ، (21:  رومال) ﴾َلآَيفٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

َصلَّى ) تأمل يف حيفة نبينفاملو،صحيح مسلم() (نَِّسفِء َخْيًرافل)اْسَتْوُصوا ِب

، ومن ذلك مف  ألهله وففءال املقثل األعلى يفه ( يرى أنَّا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

حفظ مجيلهف يف ، من  عنهف(ا هلسي ة خ جية )رضي اللزوجته  كفن

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، فق  ظل نبينف ) (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) مواسفته ونصرته

ستغففر اال، و قثنفء عليهفال، فكفن يكقثر  ( وفيًّف لذكراهف حتى بع  موتهفَوَسلََّم

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) نَِّبيال إىل َجفَءْت َعُجوٌز فق ،  ، وإكرام ص يقفتهف هلف

سي ُة الت لأ، فس ، وأكرمهف ففهل( استقبَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم( فأحسن )َوَسلََّم

: هلف فل، فق ( عن ذلكَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم عنهف( نبيَّنف )ا هلعفئشة )رضي 

املست رك ) مَيفِن(اإِلَعْهِ  ِمَن ال، َوِإنَّ ُحْسَن  َزَمَن َخِ جَيَة)ِإنََّهف َكفَنْت َتْأِتيَنف 

 (.للحفكم

مواف يف ذلك  يتجلَّى، و فضلالوففء ألصحف  ال: وففءالومن صور     

غنفئم النصفر بع  اسدمة األ( حني طيَّب خفطر َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

ْجَرُة َلُكْنُت اهِلِذي َنْفُس ُمَحدمٍَّ  ِبَيِ ِه َلْوَلف ال)...َفَو : يوم حنني افئًلف هلم

ْنَصفُر ِشْعًبف َلَسَلْكُت اأَل، َوَسَلَكِت  نَّفُس ِشْعًبفال، َوَلْو َسَلَك  ْنَصفِراأَلاْمَرًأ ِمَن 

 ْنَصفِر(اأَلفِء ْنَصفِر ، َوَأْبَنفَء َأْبَناأَلْنَصفَر ، َوَأْبَنفَء اأَللُهمَّ اْرَحِم الْنَصفِر ، اأَلِشْعَب 

ْنَصفَر اأَل)ِإنَّ : نصفراأل( يف حق َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فل، وا)مسن  أمح (

ُمْحِسِنِهْم،  إىل ، َفَأْحِسُنوا ِذي َعَلْيُكْمال، َوَبِقَي  ِذي َعَلْيِهْمالَاْ  َاَضُوا 

( يقول َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا هُل) ، وكفن)مسن  أمح ( َوَتجفَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهْم(
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ُصْحَبِتِه  َليَّ ِفيـَع نَّفِسال)إنَّ أمنَّ : نه(ـ عا هل)رضي   نف أبي بكرـعن سي

 .)صحيح البخفري( ْكٍر(ِه َأُبو َبفلَوَم

 وذلك ، فنيفلخاملفضل ميت  ليشدمل الوففء مع أصحف  البل إن خلق     

ذلك حني تذكَّر نبُينف  يتجلَّى، و ، وجمفزاتهم عليه دميل هلماجلحبفظ 

ذي الرجل ال، ذلك  ْطِعَم ْبَن َعِ يٍّامُل( يوم ب ر َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

( مكة يف جواره بع  عودته من رحلة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيُب )الدخل 

 ْبُن َعِ يٍّ َحيًّف ْطِعُمامُلَكفَن  )َلْو: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فيقول ) طفئفال

 ُأَسفَرى َب ر: ، يقص )صحيح البخفري( ُثمَّ َكلَّدَمِني ِفي َهُؤاَلِء َلَتَرْكُتُهْم َلُه(

 . من املشركني

، ويكون ذلك  وففء للدمعلِّمال: دميلاجلوففء وحفظ الومن صور     

رمحه )أبو حنيفة اإلمفم ، حيث يقول   عفء لهال، و بفحرتامه وتواريه

، وإني   يالف استغفرُت له مع ولَّإمف صليُت منذ مفت شيخي محفد، : (ا هل

تفريخ بغ اد للخطيب ) (أَلستغفر ملن تعلَّدمت منه علدًمف أو علَّدمته علدًمف

َمف ِبُت ُمْنُذ َثَلفِثنَي َسَنًة ِإلَّف )َ:  (ا هلرمحه )مفم أمح  اإل، ويقول (البغ ادي

 .األوليفء وطبقفت األصفيفء(حلية ) (َوَأَنف َأْدُعو ِللشَّفِفِعيِّ

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
ه ال شك أنَّوففء للوطن، فال: دميلاجلوففء وحفظ الإن من أعظم صور     

إذا أردت أن تعر   " يقول األصدمعي:،  ُنبلالروءة واملأهل  من شيم

، وتشُواه إىل  ، ففنظر إىل حنينه إىل أوطفنه وففء الرجل ووففء عه ه
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بفس )كشف اخلففء ومزيل اإلل "ى من زمفنهـ، وبكفئه على مف مض إخوانه

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) حيندمف واف نبُينفنبيل اللق اخلذلك  يتجلَّىو ،للعجلوني(

مكة بع  إيذاء أهلهف له وألصحفبه  إىل ، ونظر جرةاهل( ليلة َوَسلََّم

ا هِل  إىل ، َوَأَحُب اْلَأْرِ  َعِلدْمُت َأنَِّك َخْيُر َأْرِ  ا هِل): فل، وا وتكذيبهم له

، )مسن  أمح ( (ِمْنِك َمف َخَرْجُت، َوَلْوَلف َأنَّ َأْهَلِك َأْخَرُجوِني  َعزَّ َوَجلَّ

 إلينفمَّ َحبِّْب الله): فل( للدم ينة، فقَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموحني دعف )

 .)صحيح البخفري( ِ يَنَة َكُحبَِّنف َمكََّة َأْو َأَش َّ(امَل

، فهو خلق  دميلاجلوففء وحفظ الخبلق  نتحلَّىأن  إىل فدمف أحوجنف    

َصلَّى ا هُل ، حيث يقول نبينف ) ميفناإل، ويكدمل  نفوسال، به تسدمو  عظيم

، )مسن  أمح ( (ِطيُبوَنوُفوَن املامل فمِةَيالِق وَمم َيُكفُرَيِخ: ) (َعَلْيِه َوَسلََّم

 ْؤِمِننَي ِإمَيفًنف َأْحَسُنُهْم ُخُلًقف(امُل)ِإنَّ َأْكدَمَل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )

 .)مسن  أمح (

 .نيفملعالخالق واحفظ مصرنف وسفئر بالد األلهم اه نف ألحسن ال

 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِ*ِ
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 (*) كونالنهفس والسالم م  ال

 

َداِر  إىل  َيْ ُعوا هُلو): كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

 الوَأشهُ  أْن  ،(25: )يونس (ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم إىل سَّالِم َوَيْهِ ي َمن َيَشفُءال

شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلإله 

، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه وعلى آله ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ورسوله

  ِّيِن.اليوِم  إىل بإحسفٍن

 : وبعد    
نيف على ترسيخهف، احل، حرص ديننف  إنسفنية راايةسالم ايدمة الفإن     

، وحتيتنف يف  سالمال( نيب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ونبينف ) سالمالف يننف دين 

نة اجلنة يف اجل، وحتية أهل  سالمالنة هي دار اجل، و  نيف سالمال

ِذيَن الَيف َأُيَهف ﴿: حيث يقول )عز وجل(،  الئكة هلم سالماملسالم، وحتية ال

شَّْيَطفِن ِإنَُّه َلُكْم َعُ وٌّ السِّْلِم َكففًَّة َوَلف َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الَمُنوا اْدُخُلوا ِفي آ

: نعفماأل)﴾سََّلفِم ِعْنَ  َربِِّهْمالَلُهْم َداُر ﴿: ، ويقول سبحفنه( 218: بقرةال) ﴾ُمِبنٌي

ويقول )جل ، (23: )إبرهيم ﴾ِفيَهف َسَلفٌمَوَتِحيَُّتُهْم ﴿: فىلويقول تع ،(127

* َسَلفٌم َعَلْيُكْم ِبدَمف َصَبْرُتْم  َلفِئَكُة َيْ ُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َبفٍ امَلَو﴿: وعال(

 . (24 ،23:رع ال) ﴾ َّارالَفِنْعَم ُعْقَبى 

 فل، فق(سالمال) شرفه مسَّى رُبنف )عز وجل( نفسهسالم والوملكفنة     

ْؤِمُن امُلسَّالُم الُقُ وُس الِلُك امَلُهَو  فه إلَّّلف ِإَلِذي الَّ ا هُلُهَو ﴿: سبحفنه

، (23: شراحل) ﴾ َعدمَّف ُيْشِرُكوَنا هِلَتَكبُِّر ُسْبَحفَن امُلبَّفُر اجَلَعِزيُز الَهْيدِمُن امُل

                                                           

هذه اخلطبة مأخوذة من ع ة مقفالت ملعفلي أ.د/ حمدم  خمتفر مجعة وزير * 

 األواف  يف هذا املوضوع.
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مَّ َأْنَت الله): ( عقب كل صالةَعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا هُلوكفن من دعفء نبينف )

 . )سنن أبي داود( ْكَراِم(اإِلَو لالاجَلسَّاَلُم، َتَبفَرْكَت يف َذا ال، َوِمْنَك  سَّاَلُمال

قيقي متسفمح احلسلم امل، و شفملو عفمسالم اإلسالم يف المفهوم إن     

، ومع  ، وأص افئه ، وجريانه ، يف سالم حقيقي مع أهله وذويه مع نفسه

ْسِلُم َمْن امُل) : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )،  نفس أمجعنيال

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول ))سنن النسفئي( نَّفُس ِمْن ِلَسفِنِه َوَيِ ِه(الَسِلَم 

َوَمْن َيف : ، ِايَل  اَل ُيْؤِمُنا هِل، َو  اَل ُيْؤِمُنا هِل، َو  اَل ُيْؤِمُنا هِل) َو:  (َوَسلََّم

، وعن مف )صحيح البخفري( ِذي اَل َيْأَمُن َجفُرُه َبَواِئَقُه(ال فل؟ َاا هِلَرُسوَل 

ف أنهف تؤذي لَّإامـة امـة اّو( عن امـرأة صـّوَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمُسئل )

، ِهَي ِمْن َأْهِل  ِفيَهف)اَل َخْيَر : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فلِبِلَسفِنَهف؟ َفَق جريانهف

 .)مسن  البزار( نَّفِر(ال

نفوس صففية  لف من خاللَّإسالم ال يتحقق العلى أننف نؤك  أن هذا     

أن يكون لإلنسفن :  ، من أهدمهف حتكدمهف ضوابط إميفنية وإنسفنية رااية

ذين يلقى الوجهني ال، ال أن يكون من ذوي  وجه واح  ظفهره كبفطنه

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، يقول نبينف ) هؤالء بوجه وهؤالء بوجهواح  منهم ال

ِذي َيْأِتي َهُؤَلفِء ِبَوْجٍه َوَهُؤَلفِء الَوْجَهْيِن النَّفِس ُذو ال)إنَّ َشرَّ :  (َوَسلََّم

 .)صحيح البخفري( ِبَوْجٍه(

، ودوًدا،  ، رحيدًمف نسفن حمبًّف للخري للنفس أمجعنياإلأن يكون : ومنهف    

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) ويؤلف يألف،  ، ليًنف ، هيًنف سهًلف

، )صحيح البخفري( )َلف ُيْؤِمُن َأَحُ ُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلَأِخِيه َمف ُيِحُب ِلَنْفِسِه(

: (َمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلَّ، يقول نبينف ) وأن يكون مفتفًحف للخري مغالًاف للشـر

نَّفِس َمَففِتيَح ِللشَّرِّ ال، َوِإنَّ ِمَن  يَق ِللشَّرِّفلنَّفِس َمَففِتيَح ِلْلَخْيِر َمَغال)ِإنَّ ِمَن 
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، َوَوْيٌل  ْيِر َعَلى َيَ ْيِهاخَل َمَففِتيَح ا هل، َفُطوَبى ِلدَمْن َجَعَل  يَق ِلْلَخْيِرفلَمَغ

 .)سنن ابن مفجه( َيَ ْيِه(شَّرِّ َعَلى ال َمَففِتيَح ا هلِلدَمْن َجَعَل 

منة اآلكرمية اليفة احلخر يف اآلأن يؤمن كل إنسفن حبق : ومنهف    

: فىل، حيث يقول تع نفس خمتلفنيال )عز وجل( خلق ف هل، ف ستقرةامل

نَّفَس َحتَّى الْرِ  ُكلُُّهْم َجدِميًعف َأَفَأْنَت ُتْكِرُه اأَلَوَلْو َشفَء َرُبَك َلآَمَن َمْن ِفي ﴿

أن هنفك اواسم إنسفنية مشرتكة ب، وأن يؤمن (33: )يونس ﴾َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي

أن تسود  إىل تزام بهفاالل، يؤدي  سدمفويةالشرائع الأمجعت عليهف مجيع 

 دميع. اجلتدمعي بني اجملنفسي والسالم الستقرار واالطدمأنينة وال

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والو ، نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
، وال  ، فال يؤذي حيواًنف كون كلهالسلم يعيش يف سالم مع املإن     

ري ال اخل، دحب  معطفء، إمنف هو بّنفء  ، وال يتلف شجًرا وال مثًرا دحرق نبفًتف

ر ، وا  األفسفد يف اإلوال  تخريبالتعدمري ال ال، و  ماهلبنفء ال الشر،  وال

، فهو حبق  كونيالسالم الل هلذا ( يؤصَِّصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكفن نبينف )

 ﴾نَيفمِلف َرْحدَمًة ِلْلَعلَّإَوَمف َأْرَسْلَنفَك ﴿: فىل، حيث يقول تع نيفملرمحة للع

( ُبْسَتفًنف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمذلك حني دخل ) يتجلَّى، و(117: نبيفءاأل)

َصلَّى ا هُل نَِّبيَّ )الدمُل اجل، َفَلدمَّف َرَأى  ْنَصفِر َفِإَذا ِفيِه َجدَمٌلاأَلِلَرُجٍل من 

( ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّىنَِّبُي )ال، َفَأَتـفُه  ( َحنَّ َوَذَرَفْت َعْيَنـفُهَعَلْيِه َوَسلََّم

دَمُل؟(، اجَل، ِلدَمْن َهَذا  دَمِلاجَل)َمْن َرُ  َهَذا :  فل، َفَق َفدَمَسَح َرْأَسُه َفَسَكَت

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) فل، َفَق ا هِلِلي َيف َرُسوَل : فلْنَصفِر َفَقاأَلَفَجفَء َفًتى ِمَن 
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َفِإنَّـُه   ِإيَّفَهــف؟ا هُلِتي َملََّكَك الَبِهيدَمــِة ال ِفي َهـِذِه ا هَل)َأَفَلف َتتَِّقي  :(َوَسلََّم

 تتعبه .:  أي سنن أبي داود() (َأنَّـَك ُتِجيُعُه َوُتْ ِئُبُه إليََّشـَكف 

،  ، وسالم مع أسرته نسفن يف سالم مع نفسهاإلفدمف أمجل أن يعيش     

، وسالم مع  مع زمالئه، وسالم  ، وسالم مع جريانه وسالم مع عفئلته

 كون كله.ال، وسالم مع  تدمعاجمل، وسالم مع  أص افئه

 .سالمالنة دار اجل، وأدخلنف برمحتك  سالماللهم اجعلنف من أهل ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 حاراماالةيمة 
 

ُخُلٍق َوِإنََّك َلَعَلى ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل        

شهُ  أنَّ ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  ،(4: قلمال) ﴾َعِظيٍم

وعلى  ، مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 . ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه آله

 : وبعد      
نبيلة من أهم ركفئز ايفم القيم الففضلة والخالق فألتدمسك بالفإنَّ        

،  ، وتستقر ضفرات بنفًء س يً ااحل، وال ميكن أن ُتبَنى  ضفراتاحل ول وال

؛ حيث يقول  قيمالخالق واألف إذا افمت على لَّإوتتفوَّق على غريهف 

ْعُروِ  َوَتْنَهْوَن َعِن فمَلَتْأُمُروَن ِبُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّفِس ﴿: فىلتع

تدمعفت، اجملدمف تتدمفسك وإنَّ، (111: عدمران آل) ﴾ف هلنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبامُل

 . ف هلففهلوامتقث احرتامهف لقيدمهف لهف من خالفُطَبى ِرَوْق، وّي تتآلفو

 : قفئلالو هل در     

 واـُهْم َذَهُبـَفِإْن ُهُم َذَهَبْت َأْخَلفُا        َلفُق َمف َبِقَيْت ـْخاأَلُم ـَماأُلَوِإنَّدَمف 

يت النبيلة النسفنية اإلقيم الحرتام من أهم هذه االايدمة  ال شك أنَّو    

أو يوصف بهف،  إليهفيت يتدمنى كل إنسفن أن ينتسب ال، و سالماإلف إليهدعف 

قيدمة يف مجيع صورهف، التحلي بهذه ال إىل نيفاحلولق  دعف ديننف 

، ويصون نفسه عن فعل  نسفُن مروَءتهاإلذات بأن يرعى الاحرتام : ومنهف

، حيث يقول نبينف  تهدمةالريبة وال، فيجتنب مواطن  مف يعف  به أو ُيَذّم

 ُشُبَهفِت َفَقِ  اْسَتْبَرَأ ِلِ يِنِه َوِعْرِضِه(ال)َفدَمِن اتََّقى :  وسلم( ه عليا هل)صلى 

ِلْلدُمْؤِمِن َأْن ُيِذلَّ  )َلف َيْنَبِغي: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ، ويقول ))صحيح مسلم(

 : رجفنياجلقفضي ال، ويقول )سنن ابن مفجه( َنْفَسُه(
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 صـيفنـَة َمغـندَمفالـُ  ــذلِّ أعتالمـن            ـفنًبف ـُت منحفًزا بعرضَي جـمف زلو

 فـَظَّدمالَل ـرِّ َتحَتدمـاحلَس ــولكنَّ نف         ذا َمْشرٌ  الُت ا  أرى ـيقولون ه

 رِ  أرضفه ُمَنعَّدمفاألوال كلُّ من يف        رٍق الَح لي يسـتفـُزني   ـُل بف كــوم

 : ويقول آخر    

 وُِّلــُرٌؤ ُمَتَطـطَّـْوِل اْمالَعَلـيَّ ِمَن             ْرِ  َكْيال ُيَرى َلُهاألُتْرَ   ُفَوَأْسَت

 : سيبعالويقول عنرتة   

 ُرميــيفء وتـكـاحلـصُ ني عنـهف ـي           فغـفنـَم لـو أشـفء حـويتهفـأرى مـ

، بفحرتام حقواه  ختلف دينيًّف أو عرايًّف أو ثقففيًّفاملاحرتام : ومنهف   

، وحريته  ه وممتلكفتهفل، فلآلخر حق احرتام جس ه وم عنويةاملفدية وامل

احرتامه  إىل ، وي عو نسفناإلسالم دين دحرتم اإل، و ، وعقي ته وكرامته

، (71: سراءاإل) ﴾َوَلَقْ  َكرَّْمَنف َبِني آَدَم﴿: فىل، حيث يقول تع وتكرميه

َلف ﴿: فىل، ويقول تع(256: بقرةال) ﴾ ِّيِنالال ِإْكَراَه ِفي ﴿: ويقول سبحفنه

 ِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَيفِرُكْم الِذيَن َلْم ُيَقفِتُلوُكْم ِفي الََّعِن  ا هُلَيْنَهفُكُم 

، (8: دمتحنةامل) ﴾ْقِسِطنَيامُلُيِحُب  ا هَلْم ِإنَّ إليهَأْن َتَبُروُهْم َوُتْقِسُطوا 

(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فقفم هلف نبينف ) ذلك حني مرَّت َجنفزة يتجلَّىو

 (ِإَذا َرَأْيُتُم اجِلَنفَزَة، َفُقوُموا): ، َافَل ِإنََّهف ِجَنفَزُة َيُهوِديٍّ ا هلَيف َرُسوَل : فقيل

 صحيح البخفري(.)

، حيث يقول نبينف  ، وتق يره ، وتواريه كبري سنًّف أو مقفًمفالاحرتام : ومنهف    

)سنن  َوُيَواِّْر َكِبرَيَنف( )َلْيَس ِمنَّف َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغرَيَنف،: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

)سنن  نَّفَس َمَنفِزَلهْم(ال)َأْنِزُلوا :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ويقول، الرتمذي(

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمقيدمة حني أمر نبُينف )ال، وا  جتلت تلك أبي داود(

 ا هلسي نف سع  بن معفذ )رضي  إىل قيفمفلب ( عنهما هلرضي ) صحفبةال
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 نف ـسي فلـ، وا )سنن أبي داود( َسيِِّ ُكْم( إىل )ُاوُموا:  مـهل فلـعنه( وا

:  يعين – ، وأعتق سيَ نف أبو بكر سيُ نف:   عنه(ا هلطف  )رضي اخلعدمر بن 

( أصحفبه )رضي َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف ) لأس عنه(، وا هلف )رضي ًلبال

ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة اَل ):  َقفَلف ، سلمامل  عنهم( عن شجرة َمقَثُلهف َمقَثُلا هل

َفَوَاَع النَّفُس ِفي : َافَل ؟(، َح ُِّثوِني َمف ِهَي ، َوِإنََّهف َمقَثُل امُلْسِلِم َيْسُقُط َوَرُاَهف

، َففْسَتْحَيْيُت،  َأنََّهف النَّْخَلُةَفَوَاَع ِفي َنْفِسي : ا هِلَافَل َعْبُ   ، َشَجِر الَبَواِدي

)صحيح  (ِهَي النَّْخَلُة): ، َافَل ا هلَح ِّْثَنف َمف ِهَي َيف َرُسوَل : ُثمَّ َافُلوا

، ولكنه مع  صحيحة ة ابن عدمر )رضي ا هل عنهدمف(إجفبكفنت ف، البخفري(

( يف حضرة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيبَّ )الأن جييب  استحيفصغر سنِّه 

احرتاًمف  ؛ عنهدمف(ا هلأبي بكر وعدمر )رضي شيخفن الالصحفبة الكرام وفيهم 

 . عنهم(ا هلصحفبة )رضي ال، ولكبفر  هلدمف

*ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

رسلني املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
  تواضع لهال، و ، وتواريه علماملاحرتام :  حرتاماالإن من أراى صور         

، حيث ارن  ، وكرمه سالم ا  أعلى ا رهاإل، ال سيدمف أن  وففء حبقهالو

: فىلتع فلعلدمفء، فقالالئكة بشهفدة امل )عز وجل( شهفدته وشهفدة ا هل

ُهَو  فلَّه ِإَلف ِإَل ِقْسِطفلِعْلِم َافِئدًمف ِبالَلفِئَكُة َوُأوُلو امَلُهَو َو فلَّه ِإَلف ِإَلَأنَُّه  ا هُلَشِهَ  ﴿

ِذيَن آَمُنوا الَّ ا هُلَيْرَفِع ﴿ : ويقول سبحفنه،(18: عدمران لآ) ﴾ِكيُماحَلَعِزيُز ال

َصلَّى ، ويقول نبينف )(11: فدلةاجمل) ﴾ِعْلَم َدَرَجفٍتالِذيَن ُأوُتوا الَِّمْنُكْم َو

ْرِ  اأَلسَّدَمفَواِت َوَمْن ِفي ال َيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي فمَلَعال)َوِإنَّ : (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم
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َبْ ِر الَقدَمِر َلْيَلَة الَعفِبِ  َكَفْضِل ال َعَلى فمِلَعال، َوَفْضُل  فِءامَليَتفُن ِفي احِلَو

َعِن ، و)سنن الرتمذي( ْنِبَيفِء(اأَلُعَلدَمفَء َوَرَثُة ال، ِإنَّ  َكَواِكِبالَعَلى َسفِئِر 

: ال  ، َفَقفَل َلُه ، َفَأَخَذ اْبَن َعبَّفٍس ِبِرَكفِبِه الشَّْعِبيِّ َافَل: َرِكَب َزْيُ  ْبُن َثفِبٍت

َفَقفَل: َهَكَذا ُأِمْرَنف َأْن  (،َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)َتْفَعْل َيف اْبَن َعمِّ َرُسوِل ا هِل 

، َفَقبََّلَهف َزْيٌ  َوَافَل:  َفَأْخَرَج َيَ ُه ،: َأِرِني َيَ َك َفَقفَل َزْيٌ  ، َنْفَعَل ِبُعَلدَمفِئَنف

 اجملفلسة) (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) َهَكَذا ُأِمْرَنف َأْن َنْفَعَل ِبَأْهِل َبْيِت َنِبيَِّنف

 .(ل ينوريل وجواهر العلم

 : شفعرالويقول 

ــِم ِللـدُمـَعّلـــُاـ  والـوَن َرسـلُِّم َأن َيكـَعامُلفَد ـك         ال ــــتَّـبـجيـالِم َوفّـِـِه ــ

 والـقـَوُع فـًِشُئ َأنُفسـَيبين َوُين         ذي الَأَعِلدمَت َأشَرَ  َأو َأَجلَّ ِمَن 

 إىل ؛ وتتحول حرتام يف جمتدمعفتنفاالأن تسود ايدمة  إىل فدمف أحوجنف    

، ودحيف بهف  رأةاملرجل وال، و كبريالصغري والثقففة عفمة يتعفيش بهف 

 ستقرار.اال، و تق مال، و رايال، و فلآتال؛ حتى يعم  تدمع ويرتقياجمل

 .نيفملعال، واحفظ بالدنف وسفئر بالد  خالقاأللهم اه نف ألحسن ال

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 شاركة  ي بنائهاملوطن والحق 
 

اْدُخُلوا ِمْصَر ِإن ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احلِِِِِ

وحَ ُه ال َشريَك َلُه،  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  ،(33: )يوسف ﴾آِمِننَي ا هُلَشفَء 

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  َعبُ ه ورسولهشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا وَأ

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  عَليِه

 : وبعد    

شفركة امل، و قوق وآك هفاحلوطن على أبنفئه من أوجب الفإن حق     

ست الكليفت الوطن أح  فل؛ ف هدمفت وأشرفهفامله من أعظم يف بنفئه ورايِّ

،  صيفنةالفظ واحلنيف بسيفجفت عظيدمة من احلشرع اليت أحفطهف ال

 : قفئلال، و هل در  نفيسالنفس وفلكريم يفت ي وطنه بالر فحُلف

 َحُقـٌن ُمْسَتـَلَفْت َوَدْيــٌ  َسـَي            رٍّــلِّ ُحـفِن ِفي َدِم ُكـَولأَلْوَط

عالاة بني الوممف ال شك فيه أن من يفهم دينه فهدًمف صحيًحف ي رك أن       

 ين ال، وأن فهم صحيح   ولة ليست عالاة ع اء ولن تكونال ين وال

يسهم وبقوة يف بنفء واستقرار دولة عصرية ح يقثة تقوم على أسس وطنية 

نسفنية اإلفطرة فلرشي ة ال ميكن أن تصط م بال ولة ال، كدمف أن  راسخة

 صحيح.الرشي  الميفن اإل تبحث عن يتال

وطن يف اوله ال( معنى حب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموا  جسَّ  نبينف )       

، فخفطبهف  كرمةامل( حني أخرجه اومه من مكة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َأنَّ َاْوِمي َأْخَرُجوِني ِمْنِك، ، َوَلْواَل  ليَِّإ)َمف َأْطَيَبِك ِمْن َبْلَ ٍة َوَأَحبَِّك : افئال

 .)سنن الرتمذي( َمف َسَكْنُت َغْيَرِك(

 ؛ إمنف  عفراٍت ترفعـ، أو ش فلدمفٍت تقـوطن ليس جمرد كلالعلى أن حب     
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تضحية يف ال: ، من أعالهف وأشرفهف ، وحقوق تؤدى وتضحيفٌت لوٌكـهو س

، أو يزعزع  بنيفنه، أو يقو   وطن ومحفيته من أي خطر يته دهالسبيل 

ديفن، األوطفن من صدميم مقفص  األ، فحدمفية  ، أو يروع مواطنيه أركفنه

،  قيقية ف اءاحلوطنية فل، ف وفيفءاألعظدمفء ال، و شرففءالوهذا سبيل 

ونشي ه وسفئر مق راته  ِهدِمَلواحرتام لَع ، وطن وترابهفل، واعتزاز ب وتضحية

 . ومؤسسفته

، فهو ركيزة أسفسية  عفمال فلاملففظ على احلقيقية تقتضي احلوطنية ال    

، وترتقي  ، وتقيم مؤسسفتهف، وتق م خ مفتهف ، ت ير به شئونهف لل ولة

، يقول نبينف  ه يف بنفء حضفرتهفل، وتسهم من خال بأفرادهف وجمتدمعهف

َمفل ا هِل ِبَغْيِر َحقٍّ َفَلُهُم )ِإنَّ ِرَجفال َيَتَخوَُّضوَن ِفي :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 ففظ عليه.فحلعفم أحق بال فلامل، وصحيح البخفري() النَّفُر َيْوَم الِقَيفَمِة(

وطن صنفعة، وزراعة، وجتفرة، القيقية تقتضي دعم منتجفت احلوطنية ال    

رخفء ال، ودحقق  نتدمفء للوطناالوالء والوتسويًقف؛ مبف يندمي ايدمة 

ه  عدمًلف وإتقفًنف عظدمنف من ا رات اجل؛ فكلدمف بذلنف  ألبنفئهاتصفدي اال

وطن بيًعف وشراًء وجتفرًة الاتصفدية ، وكلدمف أابلنف على منتجفت االبل نف 

أسهدمنف تنففسية، والق رة الفرصة لرفع الصنعني املنتجني واملكلدمف أعطينف 

 عدمل ألبنفئنف.الزي  من فرص امليف توفري 

قوانني؛ إذ ال ب  لكل فلتزام بااللعفم، والنظفم الكدمف أنهف تقتضي احرتام     

يت العفدلة القواع  النظدمة واألفئة تتعفيش يف جمتدمع واح  من بعض 

وُيلزم فيهف بأداء مف  ، نسفن حقواهاإل، وحتفظ على  فراداألتضبط سلوك 

ولن يتحقق  ، نَّفُس َحقواهمال فلنظفم لن ينال، وِب ون  عليه من واجبفت
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، ودعفمة الب  منهف  قوانني سلوك ديين وحضفريفلتزام بفالل؛ ف َع ُلالهلم 

 واستقرارهف ومنفئهف. ول الللحففظ على كيفن 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل   

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه سي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
وطن، الشفركة بإخالص يف بنفء املقيقية تقتضي احلوطنية الإن     

 إىل ؛ مبف يؤدي نتفجاإل، وجودة  عدملالإتقفن  لويكون ذلك من خال

نفس جمرد النيف ال يطلب من احل، فإن ديننف  وطن وازدهفرهالتق م 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) إتقفنه وإحسفنه؛ إمنف يطلب  عدملال

، )مسن  أبي يعلى(  ُيِحبُّ ِإَذا َعدِمَل َأَحُ ُكْم َعدَمًلف َأْن ُيْتِقَنُه(ا هَل)ِإنَّ : (َوَسلََّم

، ففنظر  إذا أردت أن تعر  وففء الرجل ووففء عه ه"يقول األصدمعي:و

ى من ـ، وبكفئه على مف مض إخوانه، وتشُواه إىل  إىل حنينه إىل أوطفنه

 )كشف اخلففء ومزيل اإللبفس للعجلوني(. "زمفنه

وطن فلوطن؛ فالتدمع كله يف بنفء اجملتضففر جهود  إىل فدمف أحوجنف    

ه ومي انه، فل، كل يف جم ، وهو بهم وبجه هم وعراهم مجيًعف لكل أبنفئه

طبيب يف ال، و وطن وأمفنهالشرطي يف حففظهدمف على أمن الن ي واجل

صنفئع ال، وهكذا يف سفئر  عفمل يف مصنعهال، و فالح يف حقلهال، و مشففه

تَّْقَوى الِبرِّ َوالَوَتَعفَوُنوا َعَلى ﴿: ، حيث يقول سبحفنه واجبفتالر  واحلو

  .(2: فئ ةامل) ﴾ُعْ َواِنالْثِم َواإِلَوَلف َتَعفَوُنوا َعَلى 

  .نيفملعاللهم احفظ مصرنف وسفئر بالد ال

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 املواساة  ي القرآن الكريم
 

َوَلَقـْ  َنْعَلـُم َأنَّـَك َيِضـيُق     ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

َصْ ُرَك ِبدَمف َيُقوُلوَن * َفَسـبِّْح ِبَحدْمـِ  َربِّـَك َوُكـن مِّـَن السَّـفِجِ يَن * َواْعُبـْ  َربَّـَك         

ــى  ــَيِقنيُ َحتَّ ــَك اْل ــه ، وَأشــهُ  أْن (33-37: )احلجــر ﴾َيْأِتَي وحــَ ُه ال  إال ا هلال إل

َصـلِّ وسـلِّْم   اللـهم  ،  ، وأََشهُ  أنَّ سـيَ نف ونبيَّنـف ُمَحدّمـً ا َعبـُ ه ورسـوله      َشريَك َلُه

 . يوِم ال ِّيِن إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  وبفِرْك عَليِه

 : دـوبع 
، واألخالق اإلنسـفنية الففضـلة    فإن املواسفة من القيم اإلسالمية النبيلة     

، واملتأمـل   اليت ُيعني بهف اإلنسفن غريه على التغلـب علـى أحزانـه وآالمـه    

يف كتف  ا هل )عز وجل( جي  أنـه اـ  أوىل ايدمـة املواسـفة عنفيـة خفصـة،       

، فهـذا   وأوليفئـه وأصـفيفئه  ى بنفسـه مواسـفة أنبيفئـه    بل إن ا هل سبحفنه تـولَّ 

( حني آذاه اومـه والاـى مـنهم الصـ ود     َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي  اخللق )

 ﴾َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِّـَك َفِإنَّـَك ِبَأْعُيِنَنـف   ﴿: واإلعرا  واسفه ربه )عز وجل( بقوله

ابتالك ، وفيدمف  اصرب لقضفء ربك فيدمف محَّلك من رسفلته:  ، أي(48: )الطور

 ، وصحرسك. ، وصحوطك ، فإنك  بأعيننف نراك وصحفظك به من اومك

( حزًنـف علـى إعـرا  اومـه عـن      َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسـلَّمَ وحني تفطَّر البه )     

َفَلَعلََّك َبـفِخٌع َنْفَسـَك   ﴿: االستجفبة لن اء احلق، واسفه ربنف )عز وجل( بقوله

ــْم   ــفِرِهْم ِإْن َل ــى آَث ــًفف  َعَل ــِ يِث َأَس ــَذا اْلَح ــوا ِبَه ــه (6: )الكهــف ﴾ُيْؤِمُن ، وبقول

لعلـك  : ، أي(3: )الشـعراء  ﴾َلَعلََّك َبفِخٌع َنْفَسَك َأال َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي﴿: سبحفنه

، فهــذه اآليــفت  ُمهِلــٌك نفَســك حزًنــف بســبب تــوليهم وإعراضــهم عــن احلــق

كدمـف  ، (َصـلَّى ا هُل َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ   خلـفطر نبينـف )   فهلف نزلت مواسـفًة وتطييًبـف  ـوأمقث

: ، فقـفل تعـفىل   واسفه ربه سبحفنه موجًهف إيفه أال ُيحدمِّل نفسه فـوق طفاتهـف  
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لَّْسـَت  ﴿: ، واـفل سـبحفنه  (41: )الرعـ   ﴾َفِإنَّدَمف َعَلْيَك البالغ َوَعَلْيَنـف احلسـف   ﴿

، فدمـف   شـفاًّف ُمْضـنًيف  ، فال ُتكلِّف نفسـك تكليًفـف   (22: )الغفشية ﴾َعَلْيِهم ِبدُمَصْيِطٍر

، حيــث  ، أمــف ه ايــة التوفيــق فدمــن ا هل وحــ ه ف الــبالغ والبيــفنعليــك إلَّــ

َيْهِ ي َمن َيَشفء َوُهـَو   ْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ ا هَلِإنََّك َلف َتْهِ ي َم﴿: سبحفنهيقول 

 .(56: )القصص ﴾َأْعَلُم ِبفمُلْهَتِ يَن

يــرى مواســفة ا هل )عــز وجــل( ألم كدمــف أن املتأمــل يف القــرآن الكــريم      

موسى )عليه السالم(، حني ُأِمرت أن تلقي ول هف )عليه السـالم( يف الـيم،   

، حيـث   ، فواسـفهف ا هل )عـز وجـل( وطدمـأن فؤادهـف      فتفطَّر الُبهف خوًفف عليه

ُأمِّ ُموَسـى َأْن َأْرِضـِعيِه َفـِإَذا ِخْفـِت َعَلْيـِه َفَأْلِقيـِه        إىل َوَأْوَحْيَنـف ﴿: يقول تعفىل

 ﴾ِفي اْلَيمِّ َوَلف َتَخفِفي َوَلف َتْحَزِنـي ِإنَّـف َراُدوُه ِإَلْيـِك َوَجـفِعُلوُه ِمـَن اْلدُمْرَسـِلنيَ      

 فىل( حـني رد ولـ هف )عليـه السـالم(    ، ثم واسفهف )سبحفنه وتعـ (7: )القصص

ُأمِّــِه َكــْي َتَقــرَّ  إىل َفَرَدْدَنــفُه﴿:  حيــث يقــول )جــل شــأنه( ، ردًّا مجيًلــف إليهــف

ــَ      ــَتْعَلَم َأنَّ َوْع ــَزَن َوِل ــف َتْح ــف َوَل ــونَ    ا هِلَعْيُنَه ــف َيْعَلدُم ــَرُهْم َل ــنَّ َأْكقَث ــقٌّ َوَلِك  ﴾َح

 .(13: )القصص

كدمف جفءت املواسفة يف القرآن الكريم للسي ة مريم )عليهف السالم(،     

 ﴾َيفَلْيَتِني ِمُت َاْبَل َهَذا َوُكْنُت َنْسًيف مَّْنِسيًّف﴿: ، فقفلت عليهف األمرحني اشت  

، حيث يقول  ، فأمر ا هل تعفىل من ينفديهف ليطدمئن البهف(23: )مريم

َفَنفَداَهف ِمن َتْحِتَهف َألَّف َتْحَزِني َاْ  َجَعَل َرُبِك َتْحَتِك َسِريًّف * ﴿: سبحفنه

ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَسفِاْط َعَلْيِك ُرَطًبف َجِنيًّف * َفُكِلي َواْشَرِبي  َوُهزِّي ِإَلْيِك

 .(25-23: )مريم ﴾َوَارِّي َعْيًنف

      *          *        * 
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، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملني   

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(،  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم
،  ، واملواسفة بفلنصيحة املواسفة بفملفل: إن صور املواسفة كقثرية، منهف    

، ولق  ذكر لنف القرآن  ، واملواسفة بفل عفء واملواسفة بفملشفركة الوج انية

الكريم مواسفة الرجل الصفحل لسي نف موسى )عليه السالم( حني خرج خفئًفف 

ال َتَخْف ﴿: ، فواسفه افئًلف عليه مف كفن من أمر فرعون معه ، واصَّ اومه من

، كدمف ذكر لنف القرآن الكريم (25: )القصص ﴾َنَجْوَت ِمَن الَقْوِم الظَّفِلدِمنَي

مواسفة املالئكة )عليهم السالم( لسي نف لوط )عليه السالم( حني خف  من 

 .(33:  )العنكبوت ﴾َتْحَزْن ِإنَّف ُمَنُجوَك َوَأْهَلَكَلف َتَخْف َوَلف ﴿: ، افئلني له اومه

ي بهذه القيدمة النبيلة، التحلِّ إىل (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمولق  وجه نبينف )     

َفْلَيُعْ  به  )َمن كفَن معُه َفْضُل َظْهٍر:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول )

َفْلَيُعْ  به عَلى َمن ال َزاَد  َوَمن كفَن له َفْضٌل ِمن َزاٍد ، عَلى َمن ال َظْهَر له

)َمْن َسرَُّه َأْن ُيَنجَِّيُه : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )صحيح مسلم( له(

، )صحيح مسلم( ، َأْو َيَضْع َعْنُه( ا هُل ِمْن َكْرِ  َيْوِم الِقَيفَمِة َفْلُيَنفِّْس َعْن ُمْعِسٍر

 َمف اْلَعْبِ  َحفَجِة ِفي )َلف َيَزاُل ا هُل:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )

 .(للطرباني )املعجم الكبري (َأِخيِه َحفَجِة ِفي َداَم

، أتفه  ة املنورة( يف امل ينَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموحني استقر نبينف )     

، َمف َرَأْيَنف َاْوًمف َأْبَذَل ِمْن َكقِثرٍي َوَلف َأْحَسَن ا هل َيف َرُسوَل :  املهفجرون َفَقفُلوا

ُمَواَسفًة ِمْن َاِليٍل ِمْن َاْوٍم َنَزْلَنف َبْيَن َأْظُهِرِهْم َلَقْ  َكَفْوَنف امُلْؤَنَة َوَأْشَرُكوَنف 

 ا هل َصلَّى )َل النَِّبُي َفَقف ، َحتَّى َلَقْ  ِخْفَنف َأْن َيْذَهُبوا ِبفأَلْجِر ُكلِِّه ، ِفي امَلْهَنِإ

 )سنن الرتمذي(. (َلُهْم َوَأْثَنْيُتْم َعَلْيِهْم ا هل َلف َمف َدَعْوُتُم ): (َعَلْيِه َوَسلََّم
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تحلِّيهم بهذه الفضيلة ( على األشعريني لَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف أثنى )    

، َأْو َالَّ َطَعفُم ِعَيفهِلْم  َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِوِإَذا  )ِإنَّ اأَلْشَعِريِّنَي: حني افل

ِبفمَلِ يَنِة َجدَمُعوا َمف َكفَن ِعْنَ ُهْم ِفي َثْوٍ  َواِحٍ  ، ُثمَّ اْاَتَسدُموُه َبْيَنُهْم ِفي 

 )صحيح البخفري(. ِإَنفٍء َواِحٍ  ِبفلسَِّويَِّة ، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنف ِمْنُهْم(

؛ حتى تشيع روح  خبلق املواسفة بيننف نتحلَّىأن  إىل فدمف أحوجنف     

 ،  وتسود األلفة واحملبة بينهم.  ، وتقوى العالافت يف اجملتدمع األخوة

 .يف أرحم الرامحني اللهم ألِّف بني الوبنف وأصلح ذات بيننف

 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِ*ِ
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 نصالعقل  ي فوم ال الإعم
 (أمنوذًجا هفقويةالمام أبو حنيهفة ومدرسته اإل)

 

 يَكَلِإِكَتفٌ  َأْنَزْلَنفُه ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل       

إال ال إله وَأشهُ  أْن  ،(23: )ص﴾األلبف ُمَبفَرٌك ِلَي َّبَُّروا آَيفِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو 

،  ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسولهشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  ا هل

 إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله

 . ِّيِناليوِم 

 : وبعد     
عقل منفط الوذلك ألن  ؛ ًغففلعقل اهتدمفًمف بفلسالم باإلفق  اهتم      

سالمية، اإلشريعة العقل مقص  عظيم من مقفص  ال، كدمف أن حفظ  تكليفال

 على حفظهف. السدمفويةشرائع اليت اتفقت كففة الست الكليفت الوأح  

تفكر العقل يف الاستخ ام نعدمة  إىل وا  أرش نف ربنف )عز وجل(ِِِِِ

( فىلكون للواو  على عظدمته )سبحفنه وتعالتأمل يف ظواهر الو

ْرِ  اأَلسَّدَمفَواِت َوالِإنَّ ِفي َخْلِق ﴿:  فىل، حيث يقول تع ووح انيته

ويقول  ،(131: عدمران لآ) ﴾األلبف نََّهفِر َلآَيفٍت ِلُأوِلي اللَّْيِل َوالَواْخِتَلفِ  

ُكْم ألوانِسَنِتُكْم َولأْرِ  َواْخِتَلفُ  اأَلسَّدَمفَواِت َوالَوِمْن آَيفِتِه َخْلُق ﴿: سبحفنه

قرآني التتبع للبيفن املكدمف أن  ،(22: رومال) ﴾نَيفمِلِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَيفٍت ِلْلَع

َأَفَلف ﴿: فىل، صحو اوله تع تفكر بصيغ متع دةالتعقل والض على احليالحظ 

 ﴾ِلَقْوٍم َيْفَقُهوَن﴿ ،(73:  )البقرة ﴾َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴿ ،(44:  )البقرة ﴾َتْعِقُلوَن

 .(42: الزمر) ﴾َيَتَفكَُّروَنِلَقْوٍم ﴿،(28: )الروم ﴾ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن﴿(،38: األنعفم)

 حسن علدمفء علىالسالمية جي  أنهف ا  حقثت اإلشريعة التأمل يف املوِِ

تفصيلية، الدلة األشرعية من الحكفم األجتهفد الستنبفط فالب عقولال فلإعدم
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،  معفشهــم ومعــفدهم ال، وتنصلح به أحـو مبف ييسر للنفس أمور حيفتهم

، حيث يقول  سفس بهفاملشريف وع م الشرع الففظ على ثوابت احلمع 

، َفَلُه  ِإَذا َحَكَم احَلفِكُم َففْجَتَهَ  َفَأَصفَ ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

 .)سنن أبي داود( (، َفَلُه َأْجٌر َواِحٌ  ، َوِإَذا َحَكَم َفَأْخَطَأ َأْجَراِن

صفحب  - (ا هلنعدمفن )رمحه المفم أبف حنيفة اإلوممف ال شك فيه أن ِِِِ

عقل يف فهم ال فلكفن رائ  م رسة إعدم - شهوراملنفي احلذهب امل

، ومل يقف عن   ، فلم يكن مقلً ا  عقًلف واعًيففىل تعا هُل، فق  رزاه  نصوصال

 (ا هلرمحه )مفم اإللذا أصبح  ؛ مراميه ومقفص ه إىل ؛ بل نظر نصالظفهر 

اخلطيب  فل، حتى ا نصوصالتعفمل مع العقل يف الرائ  م رسة 

يف القيفس واالستحسفن"  على أبي حنيفة يفلِعفس نَّال" : البغ ادي

 . )تفريخ بغ اد(

زمفن، الفقهية ال( يف م رسته ا هلمفم أبو حنيفة )رمحه اإلوا  راعى ِِِِ

، فكفن ممف توسع فيه  ، وطبفئعهم ، وعفداتهم نفسال ال، وأحو كفناملو

، معتدمً ا يف ذلك على  عر ال، و ستحسفناال، و قيفسالدلة أدلة األمن 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه نيب )الله  فل عنه(، حني اا هلح يث سي نف معفذ )رضي 

َأْاِضي ِبدَمف ِفي ِكَتفِ  : ، َفَقفَل(َكْيَف َتْقِضي؟): يدمنال إىل ( ملف بعقَثهَوَسلََّم

َصلَّى ا هُل ) ا هلَفِبُسنَِّة َرُسوِل : َافَل؟، ا هلَفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتفِ  : ، َافَل ا هل

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) ا هلَفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ُسنَِّة َرُسوِل ): ، َافَل(َعَلْيِه َوَسلََّم

الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل  هُ  ِللاحَلدْم: ، َافَل َأْجَتِهُ  َرْأِيي:  ، َافَل(؟َوَسلََّم

عقل يف ال فلفثَّة على إعدماحلحفديث األ، وغريه من )سنن الرتمذي( (ا هل

 .للشريعة اإلسالمية  عفمةالقفص  املنص يف إطفر الفهم 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِ*ِ
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رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم
،  نفس ال لشقفئهمالجفءت لسعفدة  الرسفالت والشرائع السدمفويةإن ِِ  

: )البقرة﴾ِبُكُم الُيْسَر َوَلف ُيِريُ  ِبُكُم الُعْسَر ُيِريـُ  ا هُل﴿: يقول سبحفنه حيث

: )طه ﴾ِلَتْشَقىُقْرَآَن الطه * َمف َأْنَزْلَنف َعَلْيَك ﴿: ق سبحفنهاحليقول و، (185

، (78 :جاحل) ﴾ ِّيِن ِمْن َحـَرٍجالَوَمف َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي ﴿: فىل، ويقول تع(1،2

َبْيَن َأْمَرْيِن ِإلَّف َأَخَذ َأْيَسَرُهدَمف،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ا هلَمف ُخيَِّر َرُسوُل و)

؛ )صحيح البخفري( (َكفَن َأْبَعَ  النَّفِس ِمْنُه، َفِإْن َكفَن ِإْثدًمف  َمف َلْم َيُكْن ِإْثدًمف

نص ويف العقل يف فهم صحيح ال فلولذلك فإنه ال غنى عن إعدم

 عدملي.الوااع الشرعي على منفطه من الكم احل التطبيقفته، ويف إنز

  ومستج ات عصره الفقيه أن ُيلم بأحوالعلى أننف نؤك  أنه ينبغي على ِِِِ

فتوى على ال ال؛ ليكون افدًرا على إنز ي همفلنفس وعفداتهم وتقالووااع 

،  عصور أخرى خمتلفة ال، ال على مظفن وأحو ، وظرو  عصرهف مظفنهف

، ومكفنهم، وطبيعة حيفتهم  وااع زمفنهم إىل نظرالنفس دون الفدمن أفتى 

غراء افئدمة ال، يف حني أن شريعتنف  شقةامل، عرَّضهم للعَنت و وعصرهم

 رج.احلسعة ورفع اليسر والعلى 

 .نيفملعاللهم فقهنف يف ديننف، واحفظ بالدنف وسفئر بالد ال

 

ِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِ*ِ
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 شويدالشوادة ومنزلة الفضل 
 سالماإلر   ي احلوفصسهفة 

 

ُشَهَ اُء ِعْنَ  الَو﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل      

 إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ،  (13:  ي احل) ﴾َأْجـُرُهْم َوُنـوُرُهــْمَربِِّهْم َلُهــْم 

مَّ الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال 

يوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 .  ِّيِنال

 : وبعد     
، يصطفي  ، وغفية نبيلة سفمية يةفل مكفنة عا هلشهفدة يف سبيل الفإن      

َوَيتَِّخَذ ﴿: )عز وجل( ، حيث يقول فء من عبفده( هلف من يشتعفىل )ا هل

 ا هلَوَمْن ُيِطِع ﴿:  ، ويقول سبحفنه(141:  عدمران لآ) ﴾ِمْنُكْم ُشَهَ اَء

صِّ ِّيِقنَي النَِّبيِّنَي َوالَعَلْيِهْم ِمَن  ا هلِذيَن َأْنَعَم الرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَو

، ويقول نبينف (63:  نسفءال) ﴾نَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقففحِلصَّالُشَهَ اِء َوالَو

، ثمَّ   ثمَّ ُأحَيفا هِل)لَوِددُت أنِّي ُأاَتُل يف سبيِل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .)صحيح البخفري( ، ثمَّ ُأاَتُل( ، ثمَّ ُأاَتُل ثمَّ ُأحَيف ثمَّ ُأحَيفُأاَتُل 

، ُتغفر  ، ووطنه ، وعرضه ذي مفت دففًعف عن أرضهالق احلشهي  الوِِِِِ

، وُيشفع يف سبعني  نةاجل، ويرى مقع ه يف  ذنوُبه بأول اطرة من دمه

ق احل، حيث يقول  شه اء مع ربهم مضدمونةال، فصفقة  من أهل بيته

نََّة اجَلْم ِبَأنَّ َلُهُم اهُلْؤِمِننَي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَوامُلاْشَتَرى ِمَن  ا هَلِإنَّ ﴿: سبحفنه

تَّْوَراِة الَفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعً ا َعَلْيِه َحقًّف ِفي  ا هِلُيَقفِتُلوَن ِفي َسِبيِل 

ِذي الَففْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم  ا هِلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِ ِه ِمَن الْنِجيِل َواإِلَو

َصلَّى ا هُل ، ويقول نبينف )(111:  توبةال) ﴾َعِظيُمالَفْوُز الَبفَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو 
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َأَحٌ  ِفي َسِبيِل  -ُيجَرح: أي -ِذي َنْفِسي ِبَيِ ِه َلف ُيْكَلُمال)َو: (َعَلْيِه َوَسلََّم

لَّْوُن َلْوُن الِقَيفَمِة َوال َجفَء َيْوَم الَّإ - َأْعَلُم ِبدَمْن ُيْكَلُم ِفي َسِبيِلِه ا هلَو - ا هِل

 .)صحيح البخفري( ْسِك(امِلرِّيُح ِريُح ال َِّم َوال

 أنهم عن  ربهم )عز وجل( الإيت نعيشهف اليفة احلشه اء وإن ففراوا الو    

َوَلف ﴿:  فىل، حيث يقول تع ، ويستبشرون بفضله ، يفرحون بعطفئه أحيفء

 َأْمَواًتف َبْل َأْحَيفٌء ِعْنَ  َربِِّهْم ُيْرَزُاون* ا هِلِذيَن ُاِتُلوا ِفي َسِبيِل الََّتْحَسَبنَّ 

ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهم مِّْن فلَِّمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِب ا هُلَفِرِحنَي ِبدَمف آَتفُهُم 

َوَفْضٍل  ا هِل* َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعدَمٍة مَِّن  َلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَنف َخْوٌ  َعلَّأَخْلِفِهْم 

، ويقول (171-163:  عدمران لآ) ﴾ْؤِمِننيامُلف ُيِضيُع َأْجَر َل ا هَلَوَأنَّ 

 َأْمَواٌت َبْل َأْحَيفٌء َوَلِكْن َلف ا هِلَوَلف َتُقوُلوا ِلدَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل ﴿:  سبحفنه

 . (154: بقرةال) ﴾َتْشُعُروَن

وطن؛ الشهفدة يف سبيل ال:  ، من أجلِّهف وأعظدمهف وللشهفدة صور ع ي ة    

وجل(،  )عز ا هل، ابتغفء مرضفة  ، ودففًعف عن أهله ف اًء له، ومحفيًة لرتابه

ِه َفُهَو َشِهيٌ ، فل)َمْن ُاِتَل ُدوَن َم: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

)سنن أبي  َوَمْن ُاِتَل ُدوَن َأْهِلِه َأْو ُدوَن َدِمِه َأْو ُدوَن ِديِنِه َفُهَو َشِهيٌ (

َيف َرُسوَل : فل( َفَقَوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) ا هلَرُسوِل  إىل ، وَجفَء َرُجٌلداود(

: فلَك( َافل)َفَلف ُتْعِطِه َم: فلي؟ َافل، َأَرَأْيَت ِإْن َجفَء َرُجٌل ُيِريُ  َأْخَذ َما هل

)َفَأْنَت : فلَأَرَأْيَت ِإْن َاَتَلِني؟ َا: فل)َافِتْلُه( َا: فلَأَرَأْيَت ِإْن َافَتَلِني؟ َا

 . )صحيح مسلم( نَّفِر(ال)ُهَو ِفي : فلُتُه؟ َاَأَرَأْيَت ِإْن َاَتْل: فلَشِهيٌ ( َا

  

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

  رسلنياملنبيفء واألسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احلِِِِِ

 وصحبه أمجعني. وعلى آله،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )
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  :إخوة اإلسالم    

سالم ليس فإل، ف ع وانالظلم والسالم لرد اإلر  ُشرعت يف احلإن     

ذلك  إىل ، بل إنه يكُف عنهف مف وج   مفءالوال لسفك  فلمتشوًاف للقت

ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقفَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلدُموا َوِإنَّ ﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  سبيًلف

َوَافِتُلوا ِفي َسِبيِل ﴿: فىل، ويقول تع(33: جاحل) ﴾ َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِ يٌرا هَل

، (131: بقرةال)﴾ْعَتِ يَنامُل َلف ُيِحُب ا هَلِذيَن ُيَقفِتُلوَنُكْم َوَلف َتْعَتُ وا ِإنَّ ال ا هِل

 ِإنَُّه ُهَو ا هِلَوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َففْجَنْح َلَهف َوتَوكَّْل َعَلى ﴿: ويقول )عز وجل(

)اَل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمول نبينف )، ويق(61: فلنفاأل)﴾َعِليُمالسَّدِميُع ال

)صحيح  ، َفِإَذا َلِقيُتدُموُهْم َففْصِبُروا( َعفِفَيَةال ا هَل، َوَسُلوا  َعُ وِّالَتَتدَمنَّْوا ِلَقفَء 

 .البخفري(

يت هي رّد لالعت اء ا  نهى نهًيف صردًحف الر  احلسالم يف اإلبل إن     

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، وكفن أصحف  نبينف ) بنيفنال، وه م  عفمرالعن ختريب 

 الأ، و  دحراوا زرًعفالأ، و  يقطعوا شجًراالأ( يوصون افدة جيوشهم َوَسلََّم

يقتلوا  أال، و رهبفن يف صوامعهمال، وال  يتعرضوا للُزراع يف مزارعهم

َعْن َأِبي ف ، فلقتال، وال شيًخف ففنًيف مف داموا مل يشرتكوا يف  ، وال طفًلف مرأةا

َبَعَث َيِزيَ  ْبَن َأِبي ُسْفَيفَن  (َرِضَي ا هُل َعْنُه)، َأنَّ َأَبف َبْكٍر  ِعدْمَراَن اْلَجْوِنيِّ

ِإنِّي َأْكَرُه َأْن :  َيفَن، َافَل َيِزيُ  ْبُن َأِبي ُسْف ، َفدَمَشى َمَعُه ُيَشيُِّعُه ِإَلى الشَّفِم

، َوِإنِّي  ِإنََّك َخَرْجَت َغفِزًيف ِفي َسِبيِل ا هِل): َفَقفَل ، َنف َراِكٌبَتُكوَن َمفِشًيف َوَأ

،  ، َوَلف اْمَرَأًة َلف َتْقُتُلوا َصِبيًّف: ، َفَقفَل َأْحَتِسُب ِفي َمْشِيي َهَذا َمَعَك. ُثمَّ َأْوَصفُه

، َوَلف ُتْخِرُبوا َعفِمًرا،  ، َوَلف َتْقَطُعوا ُمقْثدِمًرا ، َوَلف َراِهًبف ، َوَلف َمِريًضف َكِبرًياَوَلف َشْيًخف 

السنن ) (، َوَلف ُتْحِرُاوُه ، َوَلف ُتْغِرُاوا َنْخًلف َوَلف َتْذَبُحوا َبِعرًيا َوَلف َبَقَرًة ِإلَّف ِلدَمْأَكٍل

 .الكربى للبيهقي(
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، ال جفنب  تعدمريالبنفء والسالم والفدمف أحوجنف أن نكون يف جفنب     

كون البنفء وعدمفرة السالم وال إىل ، فكل مف ي عو ت مريالحرتا  واال

قتل ال إىل ، وكل مف ي عو رسفالت والشرائع السدمفويةال معيتوافق 

بل يتنفاض مع  ؛ سدمفويةاللشرائع ات مري يتنفاض مع سفئر التخريب والو

؛ ممف يتطلب   وليةالواثيق املعرا  واألنسفنية واإلقيم الخالق واألكل 

واو  ال، و سالمالعدمل مًعف على ترسيخ وتأصيل كل معفني المنف مجيًعف 

بشرية مجعفء وحتقيق ال؛ من أجل سعفدة   مفرالر  واحليف وجه دعفة 

  أمنهف وسالمهف.

 ،  ني من كل سوءفملعاللهم احفظ بالدنف وبالد ال

 . مفناألمن واألوأدم علينف نعدمة 

 

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِ
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 ( َصصَّ  اهلُل َعَصْيِه َوَسصََّمقدوة )النيب ال
  ي بيته وحياته

 

َلَقْ  َجفَءُكْم َرُسوٌل ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

 ﴾ْؤِمِننَي َرُءوٌ  رَِّحيٌمفمُلَحِريٌص َعَلْيُكم ِب مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َمف َعِنُتْم

شهُ  أنَّ ، وَأ َشريَك َلُهوحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (128: توبةال)

وعلى ،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 . ِّيِناليوِم  إىل بإحسفٍن، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه آله

ِ: وبعدِِِِِ
لق اخل( على َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم )عز وجل( اصطفى نبيه )ا هلفإن     

، ومنَّ عليه بكل صففت  ، ورفع ذكره ، وأعلى شأنه ، فشرح ص ره مجيًعف

 نفس ُخلًقف،ال( أكدمَل َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فكفن ) بشريال فلكدمال

، حيث  ، وأحسَنهم معفملة ، وأمسفهم فكًرا ، وأطهَرهم الًبف وأطيبهم نفًسف

 .(4:  قلمال) ﴾َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿:  ق سبحفنهاحليقول 

( جي  أنه كفن حبق ِنعم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتأمل يف حيفة نبينف )املو    

َلَقْ  َكفَن َلُكْم ِفي ﴿:  )عز وجل(، حيث يقول  ق وة لإلنسفنية مجعفءال

 ﴾َكقِثرًيا ا هَلِخَر َوَذَكَر اآلَيْوَم الَو ا هلُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلدَمْن َكفَن َيْرُجو  ا هلَرُسوِل 

،   األ، ونعَم  زوجال( نعَم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فرتاه )(21: حزا األ)

)َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمقفئل )ال، ال سيدمف أنه   اجلونعَم 

 .)سنن ابن مفجه( ِلَأْهِلِه، َوَأَنف َخْيُرُكْم ِلَأْهِلي(

( يف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمومف أمجل أن نقف على شيء من أخالاه )    

 ا هل)رضي  سي ة خ جيةال، فهف هي زوجه  ألهلهعشرته  ، وحسن بيته

، َوَتْحدِمُل  رَِّحَمالِإنََّك َلَتِصُل ): ( فتقولَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتصفه ) عنهف(
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 (قِّاحَل، َوُتِعنُي َعَلى َنَواِئِب  ضَّْيَفال، َوَتْقِرى  ْعُ وَمامَل، َوتْكِسُب  َكلَّال

( دحفظ هلف عه هف بع  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وهف هو ))صحيح البخفري(

( فيقوم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم؛ ومن ذلك أن عجوًزا كفنت تزوره ) وففتهف

 فل، ا سي ة عفئشة عن سر إكرامه هلفالته لأ، فلدمف س هلف ويكرم وففدتهف

، َوِإنَّ ُحْسَن  )ِإنََّهف َكفَنْت َتْأِتيَنف َعَلى َعْهِ  َخِ جَيَة: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وكفن )(املست رك للحفكم) مَيفِن(اإِلَعْهِ  ِمَن ال

َعزَّ َوَجلَّ  ا هل)َمف َأْبَ َلِني :  عنهف(ا هلؤمنني خ جية )رضي امليقول عن أم 

نَّفُس، النَّفُس، َوَص ََّاْتِني ِإْذ َكذََّبِني ال، َاْ  آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي  َخْيًرا ِمْنَهف

)مسن   َعزَّ َوَجلَّ َوَلَ َهف( ا هُل، َوَرَزَاِني  نَّفُسالف ِإْذ َحَرَمِني فهَلَوَواَسْتِني ِبدَم

 .أمح (

( يعني أهله ويسفع هم يف حفجتهم، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف كفن )    

َوَيْخِصُف ،  َكفَن َيِخيُط َثْوَبُه):  عنهف(ا هلسي ة عفئشة )رضي الحيث تقول 

سي ة ال، وُسئلت )مسن  أمح ( (، َوَيْعدَمُل َمف َيْعدَمُل الرَِّجفُل ِفي ُبُيوِتِهْم َنْعَلُه

( يصنع يف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيب )المف كفن :  عنهف(ا هلعفئشة )رضي 

َفِإَذا َحَضَرِت  -َتْعِني ِخْ َمَة َأْهِلِه -ِه َكفَن َيُكوُن ِفي ِمْهَنِة َأْهِل): تفلبيته؟ ا

َصلَّى ا هُل كفن نبينف ) ، بل)صحيح البخفري( (الصَّاَلِة إىل الصَّاَلُة َخَرَج

سرور على أهل بيته بتخصيص وات ال فلحريًصف على إدخ (َعَلْيِه َوَسلََّم

لَّْيُل يسري مع ال( كفَن إَذا دخل َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ومن ذلك أنه ) هلم

  عنهف( أحيفًنف َيَتَح َُّث معَهف.ا هلسي ة َعفِئَشَة )رضي ال

( نصيب عظيم من إحسفنه وإكرامه، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموكفن لبنفته )    

َصلَّى  عنهف(، إذا دخلت عليه )ا هلسي ة ففطدمة )رضي الفق  كفنت ابنته 

، وكفن  ، وأجلسهف جملسه فقبَّلهف،  ، فأخذ بي هف إليهف( افم ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم
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،  ، وابَّلته ، فأخذت بي ه إليه( إذا دخل عليهف افمت َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

ُكنَّ أزواج ):  عنهف(ا هلسي ة عفئشة )رضي ال، وتقول  وأجلسته يف جملسهف

 عنهف( متشي ا هل، فأابلت ففطدمة )رضي  عن ه َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيب ال

 فل، وا ، فلدمف رآهف رحَّب بهف  شيًئفا هلمف ُتخطئ ِمشيتهف من مشيِة رسول 

صحيح )(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ثم أجلسهف بجواره ) ِتي()َمْرَحًبف َيف ابَن

 .مسلم(

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    

،  ، يكرمهم   ألحففدهاجل( نعم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكفن نبينف )    

كفن ) (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ومن ذلك أنه ) ، ودحنو عليهم ويالطفهم

َعَلْيِهدَمف َادِميَصفِن )رضى ا هل عنهدمف(، َفَأْاَبَل اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن خيُطُب 

 :ُثمَّ َافَلَفَنَزَل َفَأَخَذُهدَمف َفَوَضَعُهدَمف َبْيَن َيَ ْيِه ،  َأْحدَمَراِن َيْعقُثَراِن َوَيُقوَمفِن

 ،(15: التغفبن) ﴾َوَأْوَلفُدُكْم ِفْتَنٌةِإنَّدَمف َأْمَواَلُكْم ﴿ : َوَرُسوُلُه َصَ َق ا هل

، ورأى نبُينف )سنن أبي داود( (نرِبامِل إىل ، وأَخَذهدمف مَعه ففحتَضَنهدمف

 عنه( يلعب مع غلدمفن ا هلسني )رضي احل( سيَ نف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

سني )رضي احل، فجعل  ( ي يهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فبسط ) طريقاليف 

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنيب )ال، ويضفِحُكه   عنه( يِفُر هف ُهنف َوهف ُهنفا هل

من   ا هُل، أحبَّ  ، وَأنف من ُحَسْين )ُحَسْين منِّي: فل، وا ، فقبََّله حتَّى أخذه

 .)سنن ابن مفجه( أحبَّ ُحَسْيًنف(
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، فجفءته حفي ته  نفس ذات يومفلُيصّلي ب (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموكفن )      

 عنهف(؛ فكفن دحدملهف بني ي يه إذا كفن وااًفف، ا هلُأمفمة )رضي  سي ةال

( يالعب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمر  إذا سج ، كدمف كفن )األويضعهف على 

َيف ):  عنهف(، وهو يقولا هلسي ة أم سلدمة )رضي الزينب بنت زوجته 

 للضيفء املق سي(. ألحفديث املختفرةا) (َزْيَنُب، َيف ُزَوْيِنُب، ِمَراًرا

ات اء به يف اال( وَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتأسي بنبينف )ال إىل فدمف أحوجنف    

لق اخلأرحم  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فق  كفن ) مجيع شئون حيفته

تأسي ال، وذلك  ، وأشجعهم ، وأع هلم ، وأص اهم لق، وأكرمهمفخلب

: فىل(، حيث يقول تعَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمات اء من دالئل حمبته )االو

 ا هلَوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو ا هلَففتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  ا هلُاْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحُبوَن ﴿

 .(31: عدمران لآ)﴾َغُفوٌر َرِحيٌم

 .(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتأسي بنبيك )اللهم ارزانف حسن ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 ( َصصَّ  اهلُل َعَصْيِه َوَسصََّمنيب )ال
 معصًما ومربًيا

 

 ا هلَفِبدَمف َرْحدَمٍة مَِّن ﴿: عزيزالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

،  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (153: عدمران لآ) ﴾ِلنَت َلُهْم

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه

 . ِّيناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه أمجعني وعلى آلهعَليه 

 : وبعــدِِِِِ
على للبشرية يف مسو األقثل امل( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )فق  كفن      

، ومربًيف  ( معلدًمف رحيدًمفَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتعليم، فكفن )ال، وحسن  رتبيةال

َصلَّى ا هُل قفئل )ال، ال سيدمف وهو  سنىفحل، ويعلِّم ب رفقفل، يأخذ ب حكيدًمف

، َوَلِكْن َبَعقَثِني ُمَعلِّدًمف،  ، َوال ُمَتَعنًِّتف  َلْم َيْبَعقْثِني ُمَعنًِّتفا هَل )ِإنَّ: (َعَلْيِه َوَسلََّم

رِّْفَق َلف َيُكوُن ِفي ال)ِإنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمقفئل )ال، وهو  َوُميسًِّرا(

 .)صحيح مسلم(  َشفَنُه(الإ، َوَلف ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء   َزاَنُهالإَشْيٍء 

( جي  أنه خري معلم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمت بر يف سرية نبينف )املو    

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم؛  وأنه )  عنهم(، وللبشرية مجعفءا هلألصحفبه )رضي 

نفس مبن يعلدمهم ويؤدبهم ويوجههم، ال، وأرأ   لقفخللق باخلأرحم 

نَِّبيِّ الَبْيَندَمف َأَنف ُأَصلِّي َمَع : عنه(، يقول ا هلَكِم )رضي احَلفهذا معفوية بن 

، ا هلَيْرَحدُمَك :  ، َفُقْلُت َقْوِمال( ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

؟ إليَّ، َمف َشْأُنُكْم َتْنُظُروَن  َواُثْكَل ُأمَّفُه:  ، َفُقْلُت َقْوُم ِبَأْبَصفِرِهْمالَفَرَمفِني 

، َفَلدمَّف َرَأْيُتُهْم ُيْصدِمُتوِني َسَكُت،  َفَجَعُلوا َيْضِرُبوَن ِبَأْيِ يِهْم َعَلى َأْفَخفِذِهْم

، َمف َرَأْيُت  (، َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِّيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ا هلَفَلدمَّف َصلَّى َرُسوُل 

، َوال  ، َوال َضَرَبِني َمف َاَهَرِني ا هل، َو دًمف ِمْنُهُمَعلِّدًمف َاْبَلُه َوال َبْعَ ُه َأْحَسَن َتْعِلي
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ِإنَّدَمف  ، نَّفِسالصَّاَلَة اَل َيْصُلُح ِفيَهف َشْيٌء ِمْن َكاَلِم ال)ِإنَّ َهِذِه : فل، َا َشَتدَمِني

 .)صحيح مسلم( ُقْرآِن...(ال، َوِاَراَءُة  تَّْهِليُلال، َو تَّْكِبرُيال، َو تَّْسِبيُحالِهَي 

َصلَّى نِبي )ال)ِإن َفتى شفبًّف أتى : فل عنه(، َاا هلوعن أبي أمفمة )رضي     

قوم عليه، ال، فأابل  زنففل، ائذن لي ِب ا هليف رسول : فل(، فقا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

،  فجلس: فل، ا ، ف نف منه اريًبف ادنه: فل، فق ، َمْه َمْه: وافل، وا فزجروه

نَّفُس الوال : فل، ا  ف اءكا هل، جعلين  ا هلال و: فلألمَِّك؟ اَأُتِحُبُه : فلا

، ا هل يف رسول ا هلال و: فلَأفتحُبه الْبَنِتَك؟ ا: فل، ا ُيِحُبوَنُه أُلمََّهفِتِهْم

َأَفُتِحُبُه : فل، ا نَّفُس ُيِحُبوَنُه ِلَبَنفِتِهْمالَوال : فل، ا  ف اءكا هلجعلين 

نَّفُس ُيِحُبوَنُه الوال : فل، ا  ف اءكا هل، جعلين  ا هلال و: فلأُلْخِتَك؟ ا

: فل، ا  ف اءكا هل، جعلين  ا هلال و: فلَأَفُتِحُبُه ِلَعدمَِّتَك؟ ا: فل، ا ألَخَواِتِهْم

، جعلين  ا هلال و: فلِتَك؟ افلَأَفُتِحُبُه خَل: فل، ا نَّفُس ُيِحُبوَنُه ِلَعدمَّفِتِهْمالوال 

فوضع ي ه عليه، : فل، ا ِتِهْمفالنَّفُس ُيِحُبوَنُه ِلَخالوال : فل، ا  ف اءكا هل

َفَلْم َيُكْن َبْعُ  َذِلَك .  ، َوَحصِّْن َفْرَجُه ، َوَطهِّْر َاْلَبُه مَّ اْغِفْر َذْنَبُهالله: فلوا

 . )مسن  أمح ( (اْلَفَتى َيْلَتِفُت ِإَلى َشْيٍء

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعال هل ر   دم احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم   
( يرى أنه كفن دحرص َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) تأمل يف حيفة نبينفاملإن    

تواصل ال، ويستخ م سفئر مهفرات  تعليدميةال عوية واليبه فلعلى تنويع أس

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، فتفرة يستخ م ) تلقي والبهاملعقل  إىل ؛ للنففذ  عويال

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، على ح  اوله ) ذهينالرافم للتقريب األ( لغة َوَسلََّم
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 َوَرُسوُلُه ا هُلأْن َيُكوَن : ميفِناإل)ثالٌث َمْن ُكنَّ فيه وَجَ  َحَلفَوَة : (َوَسلََّم

أْن َيْكَرَه أْن ، و   هِلالإَء َلف ُيحُبُه ْرامَل، َوَأْن ُيِحبَّ  ِمدمَّف ِسَواُهدَمف إليهَأَحبَّ 

 نَّفِر(ال؛ َكدمف َيكَرُه أْن ُيْلقى ِفي   ِمْنُها هُلُكفِر بعَ  إْذ أنقَذُه الَيعوَد يف 

 . )صحيح البخفري(

توضيحية؛ المقثلة األضر   ل( من خالَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموتفرة يعلِّم )    

، وَجِليِس  فحِلصَّالِليِس اجَل)ِإنِّدمف َمقَثُل : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمومنهف اوله )

ْسِك ِإمَّف أْن َيْحِذَيَك، امِل، َفحفِمُل  ِكرِيال، ونفِفِخ  ْسِكامِل، َكحفِمِل  ُسوِءال

ِكرِي ِإمَّف أْن ال، ونفِفُخ  ، وِإمَّف أْن َتِجَ  ِمْنُه ِردًحف َطيَِّبًة ْن َتْبَتفَع ِمْنُهوِإمَّف أ

 .)صحيح مسلم( ، وِإمَّف أْن َتِجَ  ِردًحف َخبيقَثًة( َيْحِرَق َثيفَبَك

؛ لتشويق  سئلةاألسلو  طرح أ( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموتفرة يستخ م )    

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ومن ذلك اوله ) واست عفء انتبفهه،  تلقيامل

 فل، َفَق ْفِلُس َمْن َلف ِدْرَهَم َلُه َوَلف َمَتفَعامُل: وافلْفِلُس؟ َاامُل)َأَتْ ُروَن َمِن 

َصَلفٍة ِقَيفَمِة ِبالْفِلَس ِمْن ُأمَِّتي َيْأِتي َيْوَم امُلِإنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، َوَسَفَك  َهَذا فل، َوَأَكَل َم ، َوَيْأِتي َاْ  َشَتَم َهَذا َوَاَذَ  َهَذا َوِصَيفٍم َوَزَكفٍة

، َفِإْن  َحَسَنفِتِه   ، َوَهَذا ِمْن ، َوَضَرَ  َهَذا َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَنفِتِه َدَم َهَذا

َعَلْيِه،  فَيفُهْم َفُطِرَحْتـَذ ِمْن َخَطـَعَلْيِه ُأِخى َمف ـََفِنَيْت َحَسَنفُتُه َاْبَل َأْن ُيْقض

 .  )صحيح مسلم( نَّفِر(الُثمَّ ُطِرَح ِفي 

نفسبة للتعليم املوافت األيفم واأل( يتخري َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف كفن )    

، حيث يقول  للدملل عنهم ، ودفًعف تلقنيامل، تنشيًطف ألذهفن  توجيهالو

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه )َكفَن النَِّبُي ):   عنه(ا هل بن مسعود )رضي ا هل عب سي نف 

)صحيح  (، َكَراَهَة السَّآَمِة َعَلْيَنف َيَتَخوَُّلَنف ِبفْلدَمْوِعَظِة ِفي اأَليَّفِم (َوَسلََّم

 .البخفري(
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( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمأن نقت ي بأخالق نبينف ) إىل فدمف أحوجنف    

 .  ته، وبيفًنف هل يه وسنتهفل؛ نشًرا لرس ُمَعلِّدِمني وُمَتَعلِّدمني

 ،  د األعلم واللهم ارزانف ال

 .(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتحلي بأخالق نبينف )ال إىل واه نف

 

ِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 عامة الرافق امل
 تعديالنهف  وخماطر البني تعظيم 

 

ُهو َأْنَشَأُكم مَِّن ﴿ :كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل      

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (61: )هود ﴾ْرِ  َواْسَتْعدَمَرُكْم ِفيَهفاأَل

مَّ َصلِّ وسلِّْم الله،  ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه َشريَك َلُه

    ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهوبفِرْك عَليه 

  :وبعد     
، وا   صالحاإلصالح وال، و عدمفراإلبنفء والسالمي دين اإل ين الفإن      

، حيث يقول  سفميةالبفدئ املتلك  إىل سدمفء داعيًةالت فالجفءت رس

ُموَسى ِلَأِخيِه َهفُروَن اْخُلْفِني ِفي َاْوِمي َوَأْصِلْح َوَلف  فلَوَا﴿: ق سبحفنهاحل

 على لسفن سي نف فىل، ويقول تع(142: عرا األ) ﴾ْفِسِ يَنامُلَتتَِّبْع َسِبيَل 

 الإْصَلفَح َمف اْسَتَطْعُت َوَمف َتْوِفيِقي اإِلف لَّإِإْن ُأِريُ  ﴿:  سالم(الشعيب )عليه 

 .(88: هود) ﴾ُأِنيُب ِهإلْيَعَلْيِه َتَوكَّْلُت َو ف هلِب

 ولة اليت تقوم العفمة الرافق املففظ على احلوممف ال شك فيه أن      

تدمع اجملذي يعود نفعه على الصالح اإلببنفئهف وتطويرهف صورة من صور 

، وال لفئة دون فئة،  نتففع بهف ليس ملًكف ألح  بعينهاال كله؛ ذلك أن حق

عفمة جيب الرافق فمل، فكدمف ننتفع مجيًعف ب هو ملك للدمجتدمع كلهوإمنف 

فس ين عن أي حمفولة إلفسفدهف امل، وأن نغلَّ ي   أن صحففظ عليهف مجيًعف

 أو تعطيلهف .

عفمة أن يؤدي عدمله الرافق املوجيب على كل من  يقوم على      

 ُيِحُب ا هَل)ِإنَّ : (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) بإخالص وإتقفن

نتفع بهف امل، كدمف أن )مسن  أبي يعلى( ِإَذا َعدِمَل َأَحُ ُكْم َعدَمًلف َأْن ُيْتِقَنُه(
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جيب أن يستخ مهف على وجه ال ضرر فيه وال إفسفد وال إسرا  ، حيث 

، (ن  أمح )مس )َلف َضَرَر َوَلف ِضَراَر(:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )

عفم، النفع الـري واخلـجتدمـع على املتـعفون بيـن أبنـفء الوبذلك يـتحقـق 

ْثِم اإِلتَّْقَوى َوَلف َتَعفَوُنوا َعَلى الِبرِّ َوالَوَتَعفَوُنوا َعَلى ﴿: فىلحيث يقول تع

 .(2: فئ ةامل) ﴾ُعْ َواِنالَو

، وهذا  عفمة واجب شرعي ووطين وإنسفنيالرافق املففظ على احلإن     

عدمل ال إىل بل ميت  ؛ ففظ عليهف فحسباحلواجب ال يقف عن  ح ود ال

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) سهفم يف تطويرهفاإل، و على تعظيدمهف

َمْن َعلََّم ِعْلدًمف، :  )َسْبٌع َيْجِري ِلْلَعْبِ  َأْجُرُهنَّ َوُهَو ِفي َاْبِرِه َبْعَ  َمْوِتِه: (َوَسلََّم

، َأْو َورََّث  ، َأْو َبَنى َمْسِجً ا ، َأْو َغَرَس َنْخًلف ، َأْو َحَفَر ِبْئًرا ْو َكَرى َنْهًراَأ

 .)مسن  البزار( ، َأْو َتَرَك َوَلً ا َيْسَتْغِفُر َلُه َبْعَ  َمْوِتِه( ُمْصَحًفف

، ويقفس  وسَّعه: )َكَرى َنْهًرا( أي: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمفدمعنى اوله )    

، ال أن  ، فواجبنف أن نطهره وأن نوسعه على ذلك كل جمرى مفئي

ذي العفم الطريق اليف أمر  فلاحل، وكذلك  نعت ي عليه وال أن نضيقه

فرة أو نلقي امل، ال أن نعت ي عليه أو نضيقه على  ينبغي أن صحففظ عليه

 خلففت وصحوهف.املعليه 

، فعليه  عفمةالرافق املق رة على تعظيم نفع هذه الومن مل يكن ل يه     

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمف لقول نبينف )فًل، امتقث أن دحث غريه على فعل ذلك

، فإن مل يستطع فليكف )سنن الرتمذي( ْيِر َكَففِعِلِه(اخَلَعَلى  ال َّال)ِإنَّ 

 َلف ُيِحُب ا هَلِإنَّ ﴿:  ، حيث يقول )عز وجل( ي ه عن إفسفد شيء منهف

: بقرةال) ﴾َفَسفَدال َلف ُيِحُب ا هُلَو﴿: فىل، ويقول تع(77: قصصال) ﴾ْفِسِ يَنامُل
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، وترشي   ففظ عليهفاحل، كدمف أن علينف مجيًعف أن صحرص على (215

 :بن اخلطف  )رضي ا هل عنه( َافَل ُعدَمُرحسب الضرورة ،  استخ امنف هلف

إِن اْسَتْغَنْيت عنه  ،إنِّي َأْنَزَلْت َنْفِسي ِمْن َمفِل ا هِل َمْنِزَلَة َمفِل اْلَيِتيِم )

 (.مصنف ابن أبي شيبة( )َوِإِن اْفَتَقْرت َأَكَلْت ِبفْلدَمْعُروِ   ، اْسَتْعَفْفت

،  ؤسسفتفمل، ك عفمةالدمتلكفت املرافق واملونؤك  أن مجيع       

واصالت أمفنة يف امل، ووسفئل  طرقال، و ستشفيفتامل، و  ارساملو

، أو إتالفهف بأي صورة  عبث بهفال، فال جيوز  أعنفانف سنحفسب عليهف مجيًعف

 ستخ ام .االفسفد أو سوء اإلتال  أو اإلمن صور 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل     

 وصحبه أمجعني. وعلى آله،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
تع ي عليهف من سبل العفمة وع م الرافق املففظ على احل ال شك أنَّ     

( كف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم؛ لذلك فق  جعل نبينف ) فالحالري، وطرق اخل

، ومن أسبف  دخول  ص افتال، وإح ى أنواع  ميفناإلذى من شعب األ

مَيفُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع اإِل): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنة، حيث يقول )اجل

َذى َعْن اأَل، َوَأْدَنفَهف ِإَمفَطُة  إال ا هلال إله :  ، َفَأْفَضُلَهف َاْوُل َوِستُّوَن ُشْعَبًة

ْسِلُم َمْن َسِلَم امُل):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول ) ،(صحيح مسلم) طَِّريِق(ال

)َلَقْ  :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )سنن النسفئي( نَّفُس ِمْن ِلَسفِنِه َوَيِ ِه(ال

، َكفَنْت  طَِّريِقالنَِّة ِفي َشَجَرٍة َاَطَعَهف ِمْن َظْهِر اجَلَرَأْيُت َرُجًلف َيَتَقلَُّب ِفي 

)َتُكُف :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )صحيح مسلم( ْسِلدِمنَي(امُلُتْؤِذي 

 .)صحيح مسلم( نَّفِس فإنَّهف َصَ َاٌة ِمْنَك عَلى َنْفِسَك(الَشرََّك َعِن 
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ففظ عليهف؛ احل، ووجو   عفمةالرافق املوعي بأهدمية ال إىل فدمف أحوجنف    

وطن، الوطنية للحففظ على ال ينية والسئولية فملشعور بالغرس  لمن خال

َفدَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح ﴿: فىل، حيث يقول تع وتندمية موارده ، ومحفية مق راته

 .(35: عرا األ) ﴾َفَلف َخْوٌ  َعَلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَن

 .نيفملعاللهم احفظ مصر وسفئر بالد ال

 

ِِِِِِِِِِِ*ِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 عةادةالمهفووم 
 

َربِّي َوَرُبُكْم   هلاإنَّ ﴿ :كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل     

 إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (51: عدمران لآ) ﴾َففْعُبُ وُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم

مَّ الله،  ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف  وحَ ُه ال َشريَك َلُه

يوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهَصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليه 

   ِّيِن.ال

  :وبعد     
يت من الكربى الغفية ال، فهي  يةفلفإنَّ للعبفدة مكفنة جليلة، ومنزلة ع     

َوَمف ﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  لقاخلل(  )عز وجا هلأجلهف خلق 

َوَمف ﴿: ، ويقول سبحفنه(56: ذاريفتال) ﴾ف ِلَيْعُبُ وِنلَّإْنَس اإِلنَّ َواجِلَخَلْقُت 

 ﴾َأَنف َففْعُبُ وِن فلَّه ِإَلال ِإَأنَُّه  إليهف ُنوِحي لَِّإَأْرَسْلَنف ِمن َاْبِلَك ِمن رَُّسوٍل 

سن احل، يقول  حيفته كلهفنسفن يف اإل، وهي وظيفة (25: نبيفءاأل)

 ،وِتاملؤمِن َأجاًل دوَن امل مْل جيعْل لعدمِل ا هلإنَّ ): (ا هلبصري )رمحه ال

لطفئف املعفر  ) (33احلجر:) ﴾اْلَيِقنُي َواْعُبْ  َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك﴿ثم ارأ: 

ُمْخِلِصنَي َلُه ال ِّيَن َوَمف ُأِمُروا ِإلَّف ِلَيْعُبُ وا اللََّه ﴿(، وافل تعفىل: البن رجب

 (.5البينة: ) ﴾ُحَنَففَء َوُيِقيدُموا الصََّلفَة َوُيْؤُتوا الزََّكفَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّدَمِة 

عبفدة له معنيفن؛ السالمية جي  أن مفهوم اإلشريعة التأمل يف املو    

، وُحسن  رِّزِقالري كلهف، كطَلِب اخل، يشدمل أبوا   عفم واسع: ولاأل

صالح بني اإل، و خطئاملعفو عن ال، و  يِثاحلصِّ ِق يف الُلق، واخُل

رب، حيث يقول ال فلغري ذلك ِمن أفع إىل ، هلاألنففق على اإل، و نفسال

 َمْن َأَمَر ِبَصَ َاٍة َأْو الإَلف َخْيَر ِفى َكقِثرٍي مِّن نَّْجَواُهْم ﴿: فىلق سبحفنه وتعاحل

َفَسْوَ    هلٱْبِتَغفَء َمْرَضفِت ٱلنَّفِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ٱَمْعُروٍ  َأْو ِإْصَلفٍح َبْيَن 



 

  

 
- 31 - 

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(114: نسفءال) ﴾ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيدًمف

، َيْعِ ُل  ، ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّدْمُس ُكُل ُساَلَمى ِمَن النَّفِس َعَلْيِه َصَ َاٌة)

، َأْو َيْرَفُع  ، َوُيِعنُي الرَُّجَل َعَلى َدابَِّتِه َفَيْحدِمُل َعَلْيَهف َبْيَن اِلفْثَنْيِن َصَ َاٌة

 إىل ، َوُكُل ُخْطَوٍة َيْخُطوَهف ، َوالَكِلدَمُة الطَّيَِّبُة َصَ َاٌة َعَلْيَهف َمَتفَعُه َصَ َاٌة

 .)صحيح البخفري( (يِق َصَ َاٌة، َوُيدِميُط اأَلَذى َعِن الطَِّر الصَّاَلِة َصَ َاٌة

عدمل، ال، وإتقفن  صنفعةال، و زراعةال لر  من خالاألكدمف أن عدمفرة     

وطن وتق مه، التدمع كله، ويكون سبًبف يف راي اجملمبف يعود نفعه على 

 )عز وجل( من ا هل )عز وجل(، وهي مطلو  ا هليت دحبهف العبفدات المن 

 ﴾دَمَرُكْم ِفيَهفْرِ  َواْسَتْعاأَلُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن ﴿ :فىلنسفن، حيث يقول تعاإل

 ا هِل إىل َأَحُب النَّفِس): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، ويقول نبينف(61: )هود

، َأْو  ُتْ ِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم ُسُرور ا هِل إىل ، َوَأَحُب اْلَأْعدَمفِل َأْنَفَعُهْم ِللنَّفِس

َمَع  ، َوِلَأْن َأْمِشَي ُه ُجوًعف، َأْو ُتْطَرُد َعْن ، َأْو َتْقِضي َعْنُه ِديًنف َعْنُه ُكْرَبًةَتْكِشُف 

، َيْعِني  ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا اْلدَمْسِجِ  إليََّأٍخ ِلي ِفي َحفَجٍة َأَحُب 

، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه،  َعْوَرَتُه ا هل، َوَمْن َكفَّ َغَضَبُه َسَتَر  ، َشْهًرا َمْسِجَ  اْلدَمِ يَنِة

، َوَمْن  َعزَّ َوَجلَّ َاْلَبُه َأْمًنف َيْوَم اْلِقَيفَمِة ا هل، َمَلَأ  َوَلْو َشفَء َأْن ُيدْمِضَيُه َأْمَضفُه

َاَ َمُه َعَلى  (َعزَّ َوَجلَّ) ا هلَمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحفَجٍة َحتَّى َأْثَبَتَهف َلُه َأْثَبَت 

 (.للطرباني )املعجم األوسط (ْوَم َتِزُل ِفيِه اْلَأْاَ اُمَراِط َيالصِّ

فص، فيشدمل إافمة اخلعبفدة مبفهومهف الخفص يطلق على : قثفنيالو    

ج، احل، و صيفمال، و زكفةال، و صالةال، وأداء أركفنه من  سالماإلشعفئر 

  هلُوْسَطى َوُاوُموا الصََّلفِة الصََّلَواِت َوالَحفِفُظوا َعَلى ﴿: فىلحيث يقول تع

ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الَيف َأُيَهف ﴿: ، ويقول سبحفنه(238: البقرة) ﴾َافِنِتنَي

، (183: بقرةال) ﴾ِذيَن ِمْن َاْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنالصَِّيفُم َكدَمف ُكِتَب َعَلى ال
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زََّكفَة َوَمف ُتَق ُِّموا ِلَأْنُفِسُكْم ِمْن الصََّلفَة َوآُتوا الَوَأِايدُموا ﴿:  ويقول )عز وجل(

نَّفِس الَعَلى  هَوِلل﴿: ، ويقول سبحفنه(21: زملامل) ﴾ا هلَخْيٍر َتِجُ وُه ِعْنَ  

 .(37: عدمران لآ) ﴾َسِبيًلف إليهَبْيِت َمِن اْسَتَطفَع الِحُج 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
 )عز وجل( ا هلأداء فرائض  َنْين َبواِزيت ُتالسوية هي الشخصية الإن     

، وبني  ذلك سبيًلف إىل من صالة وصيفم وزكفة وحج فريضة ملن استطفع

 خالق.األتحلِّي مبكفرم الكون والعدمفرة 

ف إذا أثَّرت يف لَّإفص ال تؤتي مثرتهف اخلعبفدات مبعنفهف الكدمف نؤك  أن     

صَّالَة َتْنَهى الِإنَّ ﴿:  )عز وجل(ا هل، حيث يقول  نسفن وسلوكهاإلأخالق 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(45: عنكبوتال) ﴾ْنَكِرامُلَفْحَشفِء َوالَعِن 

، َفِإْن  )إَذا َكفَن َيْوُم َصْوِم َأَحِ ُكْم َفَلف َيْرُفْث َيْوَمِئٍذ َوَلف َيْصَخْب: (َوَسلََّم

ويقول  ،)صحيح البخفري( ُرٌؤ َصفِئٌم(إنِّي اْم: َشفَتدَمُه َأَحٌ  َأْو َافَتَلُه َفْلَيُقْل

األد  املفرد ) (األخالق ُبِعقْثُت ِلُأَتدمَِّم َصفِلَحِإنَّدَمف ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

     ين.الُلق زاد عليك يف فهم صحيح اخُل، فدمن زاد عليك يف (للبخفري

 .لهم أعنف على ذكرك وشكرك وحسن عبفدتكال

 

ِِِِِِِِ*ِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِ
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 شدةالهفرج وال الأحو
 

َوِإْذ َتَأذََّن َرُبُكْم ﴿:  كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل       

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (7: )إبراهيم ﴾َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَ نَُّكْم

مَّ َصلِّ وسلِّْم الله،  ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل َتِبَعُهْم بإحسفٍن، وَمْن  وصحِبِه وعلى آلهوبفِرْك عَليه 

 : وبعد     
ش ة اليفة دائرة بني احل يف خلقه أن جعل فىل تعا هلفدمن سنن      

ذين الميفن هم اإل، وأهل  سرورالزن واحل، و سعةالضيق والفرج، والو

، حيث يقول نبينف  شكرالصرب والكلهف بني  الحواأليكونون يف هذه 

َوَلْيَس  - ، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر ْؤِمِنامُل)َعَجًبف ِلَأْمِر :  (َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل )

، َوِإْن َأَصفَبْتُه  ِإْن َأَصفَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكفَن َخْيًرا َلُه -ْؤِمِنامُلف لَّإَذاَك ِلَأَحٍ  

 .)صحيح مسلم( َضرَّاُء َصَبَر َفَكفَن َخْيًرا َلُه(

ش ة، الفرج بع  فل أنه )سبحفنه( يأتي بفىل تعا هل فلومن مجيل أفع    

ُعْسِر الِإنَّ َمَع  * ُعْسِر ُيْسًراالَفِإنَّ َمَع ﴿:  فىل، حيث يقول تع عسراليسر بع  الو

،  ، ولن يغلب عسر ُيْسَرْين مر اتسعاأل، فإذا ضفق (6 ، 5: شرحال) ﴾ُيْسًرا

، حيث يقول نبينف  يسرال الإعسر ال، وال بع   فرجال الإش ة الوليس بع  

 ُعْسِر ُيْسًرا(ال، َوِإنَّ َمَع  َكْرِ الَفَرَج مع ال)وإن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .)مسن  أمح (

،  عنى متجلًيفاملسالم( جي  هذا النبيفء )عليهم األتأمل يف ِسَير املو   

سي نف يوسف  إليهسالم( يفق  أحب أوالده الفهذا سي نف يعقو  )عليه و

ش ة  ، حتى فق  بصره من قثفني بع  سننيالسالم(، ثم يفق  ابنه ال)عليه 

ْزِن احُلَواْبَيضَّْت َعْيَنفُه ِمَن ﴿ : ، افل تعفىل بكفئه وحزنه على فراق ول يه
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كدمف حكى  فل، حيث ا ملاألغري أنه مل يفق   ، (84: )يوسف ﴾َفُهَو َكِظيٌم

يف َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َوال ﴿: كريم على لسفنهالقرآن ال

 ﴾كفِفُروَنالَقْوُم ال الَّإ ا هِلِإنَُّه ال َيْيَأُس ِمْن َرْوِح  ا هِلَتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح 

، فريد  بالءالش ة وال )عز وجل( بع  ا هلفرج من ال، ويأتيه (87 :)يوسف

َقفُه َعَلى لأَبِشرُي الَفَلدمَّف َأْن َجفَء ﴿: فىل، حيث يقول تع بصره وول يه إليه ا هل

 ﴾َمف َلف َتْعَلدُموَن ا هِل َأُاْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن مْلأ فلَوْجِهِه َففْرَت َّ َبِصرًيا َا

 .(36: يوسف)

 ،الليل سالم( من ظلدمفتال نبيه يونس )عليه فىل تعا هلوا  جنى      

، حيث يقول  ضيق فرًجفال، و عسر يسًراال، فتحول  وتاحلوبطن  بحر،الو

ن نَّْقِ َر َعَلْيِه َفَنفَدى ِفي لَّن أُنوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغفِضًبف َفَظنَّ الَوَذا ﴿: فىلتع

* َففْسَتَجْبَنف  نَيفمِلظَّالَأْنَت ُسْبَحفَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن  ال إله إالظُُّلدَمفِت َأْن ال

 .(87،88: نبيفءاأل) ﴾ْؤِمِننَيامُلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي الَلُه َوَنجَّْيَنفُه ِمَن 

،  ول  بع مف كربت سنهفلسالم( بال سي نف زكريف )عليه فىل تعا هلويرزق      

 ، وأجف  دعفءه إذ دعفه، أسه شيًبف، واشتعل ر ، وَهُزل حلدمه وَرقَّ عظدمه

ُ َعفِء * َفَنفَدْتُه الَر ِّ َهْب ِلي ِمْن َلُ ْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسدِميُع  فلَا﴿

ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى ُمَص ًِّاف  ا هَلْحَراِ  َأنَّ امِلَلفِئَكُة َوُهَو َافِئٌم ُيَصلِّي ِفي امَل

 .(38،33: عدمران لآ) ﴾نَيفحِلصَّالَوَسيًِّ ا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّف ِمَن  ا هِلِبَكِلدَمٍة ِمَن 

ا   )عز وجل( ا هلسالمية جي  أن اإلشريعة الت بر يف نصوص املو     

 ا هل إىل لجوءال، و تقوىاللزوم :  ، منهف جعل للفرج أبواًبف ومففتيح

 ا هلَوَمْن َيتَِّق ﴿:  فىل، حيث يقول تع  سبحفنها هل، وذكر   عفءفلسبحفنه ب

َفُهَو  ا هِلَيْجَعْل َلُه َمْخَرًجف * َوَيْرُزْاُه ِمْن َحْيُث َلف َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى 

، (2،3: طالقال) ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء َاْ ًرا ا هلُغ َأْمِرِه َاْ  َجَعَل فلَبا هل َحْسُبُه ِإنَّ 
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ُسوَء َوَيْجَعُلُكْم الْضَطرَّ ِإَذا َدَعفُه َوَيْكِشُف امُلَأمَّن ُيِجيُب ﴿:  ويقول سبحفنه

 ويقول تعفىل: ،(62: ندملال) ﴾َاِليًلف مَّف َتَذكَُّروَن َأِإَلٌه َمَع ا هِلْرِ  اأَلُخَلَففَء 

 َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الُرُسُل َوَظُنوا َأنَُّهْم َاْ  ُكِذُبوا َجفَءُهْم َنْصُرَنف َفُنجَِّي َمْن﴿

َصلَّى وكفن نبينف )، (111يوسف: ) ﴾َنَشفُء َوَلف ُيَرُد َبْأُسَنف َعِن اْلَقْوِم اْلدُمْجِرِمنَي

عظيُم ال إال ا هلال إله ): كرِ الكلدمفت ِعنَ  ال( ي عو بهذه ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

سدمفواِت الرُ   إال ا هلال إله ،  عظيِمالعرِش الرُ   إال ا هلال إله ،  ليُماحل

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول ))متفق عليه( كريِم(العرِش الر  ر  األورُ  

ا هُل : َمْن َأَصفَبُه َهمٌّ َأْو َغمٌّ َأْو َسَقٌم َأْو ِش ٌَّة َأْو َأَزٌل َأْو َلْأَواٌء َفَقفَل): (َوَسلََّم

 .(  للبيهقيشعب اإلميفن ) (َلف َشِريَك َلُه ُكِشَف َعْنُها هُل َربِّي 

 

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل     

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم     
فرج، الش ة وال فل يف حفىل تعا هلنسفن ذكر اإلمف أمجل أن ي يم      

كريم من القرآن الذين حذرنف ال، وال يكون من  عففيةالبالء وال فلوح

،  ، ومل يشكروا نعدمه عففيةال فل حفىل تعا هل، حيث نسوا ذكر  مفهلأفع

ْنَسفَن اإِلَوِإَذا َمسَّ ﴿:  مفهل حمذًرا من أفعفىلبحفنه وتعق ساحلحيث يقول 

 ِمْن إليهُثمَّ ِإَذا َخوََّلُه ِنْعدَمًة ِمْنُه َنِسَي َمف َكفَن َيْ ُعو  إليهُضرٌّ َدَعف َربَُّه ُمِنيًبف 

َوِإَذا ﴿: فىلتع، ويقول (8: زمرال) ﴾َأْنَ اًدا ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِلِه هَاْبُل َوَجَعَل ِلل

ُثمَّ ِإَذا َأَذاَاُهْم ِمْنُه َرْحدَمًة ِإَذا َفِريٌق  إليهنَّفَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبنَي الَمسَّ 

ُضُر ِفي الَوِإَذا َمسَُّكُم ﴿: ، ويقول سبحفنه(33: رومال) ﴾ِمْنُهْم ِبَربِِّهْم ُيْشِرُكوَن

ْنَسفُن اإِلَبرِّ َأْعَرْضُتْم َوَكفَن ال إىل  ِإيَّفُه َفَلدمَّف َنجَّفُكْمالإَبْحِر َضلَّ َمْن َتْ ُعوَن ال
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ُضُر َدَعفَنف الْنَسفَن اإِلَوِإَذا َمسَّ ﴿: ، ويقول سبحفنه(67: سراءاإل) ﴾َكُفوًرا

ُضرٍّ مَّسَُّه  إىل ِلَجْنِبِه َأْو َافِعً ا َأْو َافِئدًمف َفَلدمَّف َكَشْفَنف َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأن لَّْم َيْ ُعَنف

: ، ويقول سبحفنه(12: )يونس ﴾َكَذِلَك ُزيَِّن ِلْلدُمْسِرِفنَي َمف َكفُنوا َيْعدَمُلوَن

َبْحِر َتْ ُعوَنُه َتَضُرًعف َوُخْفَيًة لَِّئْن َأجَنفَنف الَبرِّ َوالُاْل َمن ُيَنجِّيُكم مِّن ُظُلدَمفِت ﴿

 اليفت تصور أحواآل، فهذه (63: نعفماأل) ﴾شَّفِكِريَنالِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن 

، فإذا كشف  ش ةالبالء وال عفء عن  فل بفىل تعا هل إىل ذين يتضرعونال

م اهلمف كفنوا عليه من أحو إىل ، عفدوا بالءالضر ورفع عنهم ال عنهم ا هل

 سيئة.ال

صرب عن  ال، و رخفءال )عز وجل( عن  ا هلشكر نعم  إىل فدمف أحوجنف    

، حيث يقول  ضراءالسراء وال، وإدامة ذكره سبحفنه يف  بتالءاالبالء وال

شََّ اِئِ  ال َلُه ِعْنَ  ا هُل)َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتِجيَب : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

َصلَّى ا هُل ، ويقول ))سنن الرتمذي( رََّخفِء(الُ َعفَء ِفي الَكْرِ ، َفْلُيْكقِثر الَو

)املست رك  ش َِّة(الرُفك يف ْعفِء َيَخرَّالي  ِفا هِل إىل )َتعرَّْ : (َوَسلََّمَعَلْيِه 

 يوم سرائك ا هلادع :   عنه(ا هل رداء )رضي الأبو  ، ويقول للحفكم(

 . يستجب لك يوم ضرائك

 .ئكالآ، وارزانف شكر نعدمك و لهم فرج هم كل مهدمومال

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِ

ِِ
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 سرة سكن ومودةاأل
 

ِذي َخَلَقُكم الُهَو ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

، وَأشهُ  (183: عرا األ) ﴾إليهفمِّن نَّْفٍس َواِحَ ٍة َوَجَعَل ِمْنَهف َزْوَجَهف ِلَيْسُكَن 

حمدمً ا َعبُ ه  ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله أْن 

، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه وعلى آلهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليه الله،  ورسوُلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل بإحسفٍن

 : وبعد    

، وبتدمفسكهف واستقرارهف  ، ونواة بنفئه تدمعاجملسرة أسفس األفإن     

سرة األسالم ببنفء اإل؛ لذلك عين  تدمع واستقرارهاجمليكون متفسك 

رمحة بني مجيع أفرادهف، الودة واملسكن والعنفية كبرية مبف دحقق 

َوِمْن آَيفِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجف ِلَتْسُكُنوا ﴿: فىلحيث يقول تع

 ﴾َيَتَفكَُّروَنآَيفٍت ِلَقْوٍم َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحدَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َل إليهف

 .(21: رومال)

سرة األ )عز وجل( بيَّن أن بنفء ا هلكرمية جي  أن الية اآلتأمل يف املو    

رجل يسكن ال، وذلك ألن  زواج سكًنفال، فجعل سبحفنه  عظيدمةالمن آيفته 

ق سبحفنه احل، فق  جعل  زوجهف إىل رأة تسكن فيهامل، و زوجه إىل فيه

صفة تبعث :  ودةفمل، ف سرةاألرمحة من أسس بنفء الودة وامل فىلوتع

، أو  خراآلزوجني مف ا  َيِنُ  من ال، فيحتدمل كل من  عفملةاملعلى حسن 

)ال :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمطبفئع، حيث يقول نبينف )الختتلف فيه بعض 

، )صحيح مسلم( آَخَر(، َرِضَي ِمنَهف  ؛ إْن َكِرَه منهف ُخُلًقف مؤمٌن مؤمنًة َيْفَرُك

،  عشرةال، ومجيل  لقاخلسرة افئدمة على معفني حسن األوبذلك تكون 
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 لالاخلتدمفسكة تندمو املستقرة املسرة األهذه  ل، ويف ظال رأفةالو

 بيت. السعفدة يف جنبفت الفتنتشر  ؛ ةفحلصالذرية ال، وتنشأ  طيبةال

:  ، منهف بأمورتحلي السرة ينبغي األودة يف املسكن والولتحقيق    

َوَعفِشُروُهنَّ ﴿: فىل، حيث يقول تع عرو فملعفشرة بامل، و طيبةالعفملة امل

)اْسَتْوُصوا : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(13: )النسفء ﴾ْعُروِ فمَلِب

َمف َأَففَد َعْبٌ  ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ويقول ،)صحيح مسلم( ِبفلنَِّسفِء َخْيًرا(

، َوِإَذا َغفَ  َعْنَهف  َسرَّْتُه إليهفِإَذا َنَظَر :  َبْعَ  اْلِإْسَلفِم َخْيٌر َلُه ِمْن َزْوٍج ُمْؤِمَنٍة

 .للطرباني( )املعجم األوسط (َحِفَظْتُه ِفي َنْفِسَهف َوَمفِلِه

لبس، املشر  واملأكل وامل، بتوفري  زوج على أسرتهالإنففق : ومنهف   

 ﴾ْعُروِ فمَلْوُلوِد َلُه ِرْزُاُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِبامَلَوَعَلى ﴿: فىلحيث يقول تع

 ،(7: طالقال) ﴾نِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِهِلُي﴿: سبحفنه ويقول ،(233: بقرةال)

َوالَيُ  ،  َأْفَضُل الصََّ َاِة َمف َتَرَك ِغًنى):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

ويقول  ،)صحيح البخفري( (، َواْبَ ْأ ِبدَمْن َتُعوُل الُعْلَيف َخْيٌر ِمَن الَيِ  الُسْفَلى

)السنن  ْرِء ِإْثدًمف َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُعوُل(فمَل)َكَفى ِب: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .(للنسفئي الكربى

،  زوجني سرت وسكن لآلخرال، فكال  زوجنيالسرار بني األحفظ : ومنهف    

َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) ، وال خلق اويم سرار ال يرضفه ديناألوإفشفء 

رَُّجَل ال:  ِقَيفَمِةالَمْنِزَلًة َيْوَم  ا هلنَّفِس ِعْنَ  ال رِّ)ِإنَّ من أَش:  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .)صحيح مسلم( ِسرََّهف(، ثم َيْنُشُر  إليه، وُتْفِضي  اْمَرَأِتِه إىل ُيْفِضي

، فال يقتصر  وتنشئتهم تنشئة سوية ، بنفءاألشفركة يف تربية امل:  ومنهف     

فدية املمور األشرا  والطعفم والبنفء بتق يم األعلى رعفية  زوجنيالدور 
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؛ ممف  خالق يف نفوسهماألقيم والرعفية ببنفء ال، بل تعظم هذه  فقط

، ويكونون بذلك ارة  تدمع وتق مهاجمليؤهلهم للقيفم ب ورهم يف رفعة 

:  ، حيث يقول سبحفنه خرةاآل نيف والأعني آلبفئهم وأمهفتهم يف 

ِذيَن َيُقوُلوَن َربََّنف َهْب َلَنف ِمْن َأْزَواِجَنف َوُذرِّيَّفِتَنف ُارََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنف الَو﴿

ِإَذا ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف ) ،(74: فرافنال) ﴾ِلْلدُمتَِّقنَي ِإَمفًمف

، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع  َصَ َاٍة َجفِرَيٍة:  َمفَت اْلِإْنَسفُن اْنَقَطَع َعْنُه َعدَمُلُه ِإلَّف ِمْن َثَلفَثٍة

بنفء فألسرة باأل، وكدمف ُتعنى )صحيح مسلم( (ِبِه، َأْو َوَلٍ  َصفِلٍح َيْ ُعو َلُه

َوَاَضى َرُبَك ﴿: ق سبحفنهاحلبفء، حيث يقول اآلجيب أن تعنى حبقوق 

من األفيتحقق ، (23: سراءاإل) ﴾َ ْيِن ِإْحَسفًنفالَوفلَوِب ف ِإيَّفُهلَّإ َتْعُبُ وا الأ

 سرة.                           األسعفدة لكل أفراد الو سكينةالو

؛ وذلك ممف ُيشعر كل  يفةاحلسرة يف أمور األشفورة بني أفراد امل: ومنهف    

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، وا  شفور نبينف ) سرة ب وره وأهدميتهاألفرد من أفراد 

،   يبيةاحل عنهف( يف صلح ا هلسي َة أم سلدمة )رضي ال( زوَجه َوَسلََّم

 صحيح)  عنهف(ا هلري يف مشورتهف )رضي اخل، وكفن  ووافقهف ورضي رأيهف

 البخفري(.

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
سرة، األعلى كيفن  ففظاحلزوجني دوًرا كبرًيا يف الألهل  ال شك أنَّ    

سكن الحرتام واالب واحلدعم أواصر  ل، وذلك من خال واستقرارهف

الففت بإب اء اخل، واحتواء  ، واحرتام خصوصيفتهدمف ودة بينهدمفاملو
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ِتي ِهَي الَوُال لِِّعَبفِدي َيُقوُلوا ﴿: فىل، حيث يقول تع رشفد هلدمفاإلنصح وال

ْلِإنَسفِن َعُ وًّا َكفَن ِلشَّْيَطفَن الشَّْيَطفَن َينَزُغ َبْيَنُهْم ِإنَّ الَأْحَسُن ِإنَّ 

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقفَق َبْيِنِهدَمف َففْبَعقُثوا ﴿:  ويقول )عز وجل( ،(53: سراءاإل)﴾ُمِبيًنف

َبْيَنُهدَمف ِإنَّ  ا هلَحَكدًمف مِّْن َأْهِلِه َوَحَكدًمف مِّْن َأْهِلَهف ِإن ُيِريَ ا ِإْصَلفًحف ُيَوفِِّق 

، وذوي  كم بآبفئنف وبنفتنففلفدمف ب ،(35: نسفءال) ﴾دًمف َخِبرًياَكفَن َعِلي ا هل

، حتى  ودة يف بيوتنفاملسكن والأن صحقق  إىل فدمف أحوجنف،  قربى منفال

 تدمع كله.اجملستقرار يف االف ولآتلاب واحليسود 

 .تنف ارة أعني واجعلنف للدمتقني إمفًمففربنف هب لنف من أزواجنف وذري

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 ركائز األمن اجملتمعي
 

الِذيَن آَمُنوا َوَلْم ﴿: احلدم   هل ر  العفملني، القفئل يف كتفبه الكريم      

، (82: )األنعفم ﴾َيْلِبُسوا ِإمَيفَنُهم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم ُمْهَتُ وَن

، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن 

وصحِبِه،  وعلى آله، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليه  حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه

 يوِم ال ِّيِن. إىل وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن

ِ: وبعدِِِِِ
ا هل )عز وجل( بهف على  فإن نعدمة األمن من أعظم النعم اليت امنتَّ     

إِليَلفِ  ُاَرْيٍش* ِإيَلفِفِهْم ِرْحَلَة الشَِّتفِء ﴿: عبفده، حيث يقول احلق سبحفنه

َوالصَّْيِف * َفْلَيْعُبُ وا َر َّ َهَذا الَبْيِت * الِذي َأْطَعدَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم 

َأَوَلْم ُندَمكِّْن َلُهْم َحَرًمف َآِمًنف ﴿: ، ويقول سبحفنه(4 -1: اريش) ﴾ِمْن َخْوٍ 

َثدَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزًاف ِمْن َلُ نَّف َوَلِكنَّ َأْكقَثَرُهْم َلف  ليِهِإُيْجَبى 

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّف َجَعْلَنف َحَرًمف َآِمًنف ﴿: ، ويقول تعفىل(57: القصص)﴾َيْعَلدُموَن

 ﴾َأَفِبفلَبفِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعدَمِة ا هل َيْكُفُروَن َوُيَتَخطَُّف النَّفُس ِمْن َحْوِلِهْم

)َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(67: )العنكبوت

 آِمًنف ِفي ِسْرِبِه ُمَعفًفى ِفي َجَسِ ِه ِعْنَ ُه ُاوُت َيْوِمِه َفَكَأنَّدَمف ِحيَزْت َلُه الُ ْنَيف(

 .الرتمذي()سنن 

وممف ال شك فيه أن األمن عدمل جمتدمعي يشرتك فيه كل أبنفء الوطن،      

حيث ال ميكن ألي منهم أن يوفر األمن لنفسه وأسرته مبعزل عن أمن 

اجملتدمع، ففلنفس يف جمتدمعفتهم ودوهلم أشبه بركف  السفينة اليت ال 

ا هُل َعَلْيِه َصلَّى ) ، حيث يقول نبينف ميكن أن تنجو ببعضهم دون بعض

 ، َكدَمقَثِل َاْوٍم اْسَتَهدُموا )َمقَثُل القفِئِم عَلى ُحُ وِد ا هل والواِاِع فيهف: (َوَسلََّم
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، َفكفَن الِذيَن يف  ، فأصفَ  َبْعُضُهْم أْعالهف وَبْعُضُهْم أْسَفَلهف عَلى َسِفيَنٍة

لو أنَّف َخَرْانف يف : فقفلوا،  أْسَفِلهف إذا اْسَتَقْوا ِمَن املفِء َمُروا عَلى َمن َفْوَاُهْم

َنِصيِبنف َخْرًاف وَلْم ُنْؤِذ َمن َفْوَانف، فإْن َيْتُرُكوُهْم ومف أراُدوا َهَلُكوا َجدِميًعف، 

 .)صحيح البخفري( وإْن أَخُذوا عَلى أْيِ يِهْم َنَجْوا، وَنَجْوا َجدِميًعف(

اإلميفني تقوية اجلفنب : ، منهف وهلذا األمن اجملتدمعي ركفئز ومقومفت  

، ودحدميه من التطر  واالصحراففت  الذي دحقق الطدمأنينة يف اجملتدمع

الِذيَن آَمُنوا َوَتْطدَمِئُن ُاُلوُبُهْم ِبِذْكِر ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه الفكرية

، ففإلميفن بف هل )عز وجل( (28: )الرع  ﴾ا هِل َتْطدَمِئُن الُقُلوُ  كِرِذف ِبأَلا هِل 

ال اخلي ألفراد اجملتدمع ممف ينعكس على أمن  هو الذي دحقق األمن

 اجملتدمع كله.

اجلفنب االاتصفدي الذي يقوم على العدمل واإلنتفج واإلتقفن؛ : ومنهف    

، حيث  لذلك فإن ديننف احلنيف حث على العدمل، وعلى إتقفنه وإحسفنه

 ﴾ْؤِمُنوَنَوُاِل اْعدَمُلوا َفَسَيَرى ا هل َعدَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامُل﴿: يقول سبحفنه

َوَلف َتْبِغ  يَكإَل َوَأْحِسْن َكدَمف َأْحَسَن ا هُل﴿:  ، ويقول )عز وجل((115)التوبة: 

، ويقول نبينف (77: )القصص ﴾َلف ُيِحُب امُلْفِسِ يَن ا هَلالَفَسفَد ِفي اأَلْرِ  ِإنَّ 

 َأَحُ ُكْم َعدَمًلف َأْن ُيْتِقَنُه()ِإنَّ ا هَل ُيِحُب ِإَذا َعدِمَل : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 ، ويستقر اجملتدمع. ، وبذلك يتحقق األمن (مسن  أبي يعلى)

ترسيخ ايم التكففل والرتاحم بني أبنفء اجملتدمع، وا  أوىل : ومنهف    

على  ديننف احلنيف هذا اجلفنب عنفية خفصة، ففر  الزكفة، وحثَّ

َمقَثُل ﴿: ق سبحفنهالص افت، وشرع الواف وشجع عليه، حيث يقول احل

َكدَمقَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَنفِبَل ِفي  الِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواهلـُْم ِفي َسِبيِل ا هِل

: )البقرة﴾َواِسٌع َعِليٌم ُيَضفِعُف ِلدَمْن َيَشفُء وا هُل ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِمفَئُة َحبٍَّة وا هُل
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ف لَّإَوَمف ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِلَأْنُفِسُكْم َوَمف ُتْنِفُقوَن ﴿: ، ويقول جل وعال(261

: )البقرة ﴾لْيُكْم َوَأْنُتْم َلف ُتْظَلدُموَنإَوَمف ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَو َّ  اْبِتَغفَء َوْجِه ا هِل

ُكْرَبًة ِمْن  )َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، ويقول نبينف(272

، َوَمْن َيسََّر َعَلى  ، َنفََّس ا هُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِ  َيْوِم الِقَيفَمِة ُكَرِ  الُ ْنَيف

ُمْعِسٍر َيسََّر ا هُل َعَلْيِه ِفي الُ ْنَيف َواآلِخَرِة ، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلدًمف َسَتَرُه ا هُل ِفي 

)صحيح َعْوِن الَعْبِ  َمف َكفَن الَعْبُ  ِفي َعْوِن َأِخيِه( الُ ْنَيف َواآلِخَرِة، َوا هُل ِفي

)َمْن َكفَن ِعْنَ ُه َفْضُل َظْهٍر َفْلَيُعْ  : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )البخفري(

ِبِه َعَلى َمْن َلف َزاَد  ، َوَمْن َكفَن ِعْنَ ُه َفْضُل َزاٍد َفْلَيُعْ  ِبِه َعَلى َمْن َلف َظْهَر َلُه

َحتَّى َظَننَّف َأنَُّه َلف َحقَّ ِلَأَحٍ  ): )رضي ا هل عنه( اخل ريافل أبو سعي   (،َلُه

 . )سنن أبي داود( (ِمنَّف ِفي الَفْضِل

املسفواة بني الع ل وومن أهم ركفئز األمن اجملتدمعي ترسيخ مب أ     

َيفَأُيَهف الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا ﴿ : ، افل تعفىل مجيًعف حتى مع املخفلف النفس

َاوَّاِمنَي ِللَِّه ُشَهَ اَء ِبفْلِقْسِط َوَلف َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َاْوٍم َعَلى َألَّف َتْعِ ُلوا اْعِ ُلوا 

، ففلنفس سواسية كأسنفن املشط،  (8:  املفئ ة) ﴾ُهَو َأْاَرُ  ِللتَّْقَوى

ني أبنفئه على أسفس اللون أو العرق، واجملتدمع اآلمن الرااي ال متييز ب

ال ِإنَّ َربَُّكْم َأ،  )َيف َأُيَهف النَّفُس:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

، َوَلف ِلَعَجدِميٍّ  ال َلف َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَلى َعَجدِميٍَّأ، َوِإنَّ َأَبفُكْم َواِحٌ ،  َواِحٌ 

 ف ِبفلتَّْقَوى(لَِّإ، َوَلف َأْسَوَد َعَلى َأْحدَمَر،  َأْحدَمَر َعَلى َأْسَوَد ، َوَلف َعَلى َعَرِبيٍّ

ال على أسفس إ، وال يكون التففضل بني أفراد اجملتدمع )مسن  أمح (

 الق رات والطفافت، ووفق مف يبذله الفرد من جهود تفي  اجملتدمع.

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 هل ر  العفملني، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم      

  وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
،  ال شك أن حتقيق األمن البيئي من أهم ركفئز األمن اجملتدمعي    

: ، حيث يقول )عز وجل( خمفطر، ومحفيتهف من أية أضرار أو  بتندمية البيئة

َصلَّى ، ويقول نبينف )(61:  )هود ﴾َواْسَتْعدَمَرُكْم ِفيَهف ْرِ ُهَو َأْنَشَأُكم مَِّن اأَل﴿

، َفَيْأُكَل ِمْنُه ِإْنَسفٌن،  َلف َيْغِرُس ُمْسِلٌم َغْرًسف، َوَلف َيْزَرُع َزْرًعف):  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

َصلَّى ) ، ويقول)صحيح مسلم( (، ِإلَّف َكفَنْت َلُه َصَ َاًة َشْيٌء، َوَلف  َوَلف َدابٌَّة

، َفَأْفَضُلَهف  ُشْعَبًة مَيفُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِسُتوَن)اإِل:  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .مسلم()صحيح  ، َوَأْدَنفَهف ِإَمفَطُة اأَلَذى َعِن الطَِّريِق( إال ا هلال إله َاْوُل 

تضففر مجيع اجلهود من أجل حتقيق األمن  إىل فدمف أحوجنف      

،  ، من خالل تكفمل مجيع مؤسسفت ال ولة ، واحلففظ عليه اجملتدمعي

، ومؤسسفت دينية وثقففية  ، وتعليم ، وأسرة ، واضفء ، وشرطة من جيش

  ؛ ليتحقق األمن لكل أبنفء اجملتدمع بجهودهم متضفمنني. وم نية

نعدمة األمن  عفملنياللهم أدم علينف وعلى مصرنف العزيزة وسفئر بالد ال      

 . واألمفن

 

ِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِ*ِ

ِِ
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 سالميةاإلضارة احلإنسانية 
 

نَّفُس اتَُّقوا الَيف َأُيَهف ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احل      

 إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ،  (1: نسفءال) ﴾َنْفٍس َواِحَ ٍةَلَقُكْم ِمْن ِذي َخالَربَُّكُم 

مَّ َصلِّ الله، ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُهوحَ ُه ال َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهوسلِّْم وبفِرْك عَليه 

 : وبعد    
ف، ورمست فهلنسفنية أوج كدماإلقيم فلسالُم حضفرًة بلغت باإلفق  أافم     

منظومة  ل، من خال سفواةاملع ل والخفء واإلبة واحملللبشرية طريق 

، وتبين وال ته م؛ ليتحقق  أخالاية وحضفرية من شأنهف أن جتدمع وال تفرق

 ري للنفس مجيًعف.اخلسالم والمن واأل

كريم القرآن النسفنية من اإلسالمية ِايدَمهف اإلضفرة احلوا  استدم ت      

ق احلعظيدمة، حيث يقول النسفنية اإلقيم فلنبوية؛ فهدمف حففالن بالسنة الو

نَّفُس ِإنَّف َخَلْقَنفُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنقَثى َوَجَعْلَنفُكْم ُشُعوًبف الَيفَأُيَهف ﴿: سبحفنه

 ﴾َعِليٌم َخِبرٌي ا هَلِإنَّ  َأْتَقفُكْم ا هِلْنَ  َوَاَبفِئَل ِلَتَعفَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِع

و ه، أرِانظر عن ِعال له، بغض ا هلنسفن مكرَّم بتكريم فإلف ،(13: جراتاحل)

 ،(71:سراءاإل) ﴾َوَلَقْ  َكرَّْمَنف َبِني آَدَم﴿:  لونه، أو دينه، يقول )عز وجل(

شعب ) ، َوآَدُم ِمْن ُتَراٍ ( ِلآَدَم)ُكلُُّكْم :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )

، فقفم  ( جنفزةَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) وحيندمف مرَّت بنبينف ،اإلميفن للبيهقي(

َأَلْيَسْت ):  ، َفَقفَل ِإنََّهف ِجَنفَزُة َيُهوِديٍّ:  َفِقيَل َلُه (،َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمهلف )

 صحيح البخفري(.) (َنْفًسف

قفد ـعتاالإارارهف ملب أ حرية : سالميةاإلفرة ـضاحلومن مظفهر إنسفنية     

عبفدة الشعفئر، ومحفية دور ال، وحرية إافمة  تأويلالصريح ال يقبل  بشكل
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: رهف ، حيث يقول )عز وجل(اإلكراه واإل فل، ورفضهف لكل أشك للجدميع

َوَلْو َشفَء َرُبَك َلآَمَن ﴿:  ويقول سبحفنه ،(256: بقرةال) ﴾يِن ِّالَلف ِإْكَراَه ِفي ﴿

 ﴾َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي نَّفَسال ْرِ  ُكلُُّهْم َجدِميًعف َأَفَأنَت ُتْكِرُهاأَلَمن ِفي 

َفَذكِّْر ِإنَّدَمف َأنَت ُمَذكٌِّر * لَّْسَت َعَلْيِهم ﴿: فىلويقول تع ،(33: )يونس

 ﴾َبالُغال الإِإْن َعَلْيَك ﴿:  ويقول سبحفنه ،(23، 22:  غفشيةال) ﴾ِبدُمَصْيِطٍر

 .(48: شورىال)

،  سنال، واحرتام كبفر  ضعففءفلرمحة بال: نسفنيةاإلومن أهم جوانبهف     

َصلَّى ، حيث يقول نبينف ) دمم حقواهم كفملة غري منقوصةاهلوإعطفء ذوي 

 ، َوَصالِتِهْم، ، ِبَ ْعَوِتِهْمِبَضِعيِفَهفمََّة اأُلَهِذِه  ا هل)ِإنَّدَمف َيْنُصُر  : (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

)َلْيَس :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )سنن النسفئي() (َوِإْخالِصِهم

  .)سنن الرتمذي( نف(َصِغرَينف، وُيَواِّْر َكِبرَيِمنَّف َمْن َلْم َيْرَحْم 

، َيْسَأُل َعَلى َأْبَواِ   َمرَّ َأِمرَي اْلدُمْؤِمِننَي ُعدَمَر ِبَشْيٍخ ِمْن َأْهِل الذِّمَِّةوعن مف     

َمف َأْنَصْفَنفَك ِإْن ُكنَّف َأَخْذَنف ِمْنَك اْلِجْزَيَة ِفي َشِبيَبِتَك، ُثمَّ ): النَّفِس، َفَقفَل

األموال ) (ِمْن َبْيِت اْلدَمفِل َمف ُيْصِلُحُهُثمَّ َأْجَرى َعَلْيِه : َضيَّْعَنفَك ِفي ِكَبِرَك. َافَل

رَّْحدَمُن الرَّاِحدُموَن َيْرَحدُمُهُم ال):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )البن زجنويه(

 .)سنن الرتمذي( سَّدَمفِء(الْرِ  َيْرَحدْمُكْم َمْن ِفي اأَلاْرَحدُموا َمْن ِفي 

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم       
،  بشرالتعفمل مع السالمية مل تقف عن  ح ود اإلضفرة احلإن إنسفنية     

، وال أدل على ذلك  يواناحلنسفني مع اإلتعفمل البل امت ت لتشدمل 
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( حتركت مشفعره حني دخل حفِئًطف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّممن أن نبينف )

( تذر  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) إليهْنَصفِر ، فإذا مجل ا  حنَّ اأَللَرُجٍل ِمَن 

َمْن َرُ  ): فل، فق ، فدمسح ِذْفراه فسكَت  مع ممف يفعله به صفحبهفلعينفه ب

ِلي َيف : َهَذا اجَلدَمِل، ِلدَمْن َهَذا اجَلدَمُل؟(، َفَجفَء َفًتى ِمَن اأَلْنَصفِر َفَقفل

)َأَفَلف َتتَِّقي ا هَل ِفي َهـِذِه  : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقفل ) َرُسوَل ا هِل

 َأنَّـَك ُتِجيُعُه َوُتْ ِئُبُه( إليَّالَبِهيدَمــِة الِتي َملََّكَك ا هُل ِإيَّفَهــف؟ َفِإنَّـُه َشـَكف 

 .أي: تتعبه  )سنن أبي داود(

مَعهف  "عصفورالطفئًرا يشبه "ُحدمَّرًة ()َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف رأى نبينف )    

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فل، فق(، ا  ُأِخذ منهف فرخفهففرخفِن صغريان هلف

َصلَّى ويقول ) ،)سنن أبي داود( (فَهْيَلِإَ هف َلُدوا َوَع هِذِه بولِ هف؟ ُرجَّ)َمن َف

، َوَلْم  َفَلْم ُتْطِعدْمَهف ، َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّفَر ِفي ِهرٍَّة َرَبَطْتَهف): (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 بشريةالفدمف أحوج  (،صحيح البخفري) (َتَ ْعَهف َتْأُكُل ِمْن َخَشفِش اأَلْرِ 

يت متيزت بهف حضفرتنف النسفنية اإلقيم البفدئ واملحتقيق هذه  إىل

 . تفريخالسالمية عرب اإل

 .نيفملعالوسفئر بالد  رخفًء سخفًء نفمصرلهم اجعل ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ
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هفساد المواجوة   
 مسةولية دينية ووطنية وجمتمعية

 

َفَسفَد ِفي الَوال َتْبِغ ﴿:  كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احلِِِِ

 إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (77: قصصال) ﴾ْفِسِ يَنامُلال ُيِحُب  ا هَلْرِ  ِإنَّ اأَل

مَّ َصلِّ الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسولهوَأ،  وحَ ُه ال َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد    
 ول، وتقف عقبًة يف الفراد واألفسفد ظفهرة سلبية ته ر طفافت الفإن ِِِِ

تحذير السدمفوية متفقة على الشرائع ال؛ لذلك جفءت  تندميةالبنفء والسبيل 

ق سبحفنه على لسفن احل؛ حيث يقول  هفلفسفد بكل صوره وأشكالمن 

، (61 : بقرةال) ﴾ْرِ  ُمْفِسِ يَناأَلَوَلف َتْعقَثْوا ِفي ﴿:  (سالمالعليه ) فحلسي نف ص

نَّفَس الَوَلف َتْبَخُسوا ﴿:  (سالمالعليه )ويقول سبحفنه على لسفن سي نف شعيب 

 على لسفن فىلويقول تع (85: )هود ﴾ْرِ  ُمْفِسِ يَناأَلْوا ِفي َأْشَيفَءُهْم َوَلف َتْعقَث

تَِّبْع َسِبيَل َوَأْصِلْح َوَلف َت﴿:  سالم(السي نف موسى خمفطًبف أخفه هفرون )عليهدمف 

 ﴾ْرِ  ُمْفِسِ يَناألَوال َتْعقَثْوا ِفي ﴿: ويقول سبحفنه (142: عرا األ) ﴾ْفِسِ يَنامُل

، ا هِل)َفَأمَّف َمن اْبَتَغى َوْجَه : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(61: بقرةال)

، َفِإنَّ َنْوَمُه  َفَسفَدال، َواْجَتَنَب  شَِّريَكال، َوَيفَسَر  َكِرمَيَةال، َوَأْنَفَق  َمفَماإِلَوَأَطفَع 

 .)سنن أبي داود( َوُنْبَهُه َأْجٌر ُكلُُّه(

ية فلاملصحراففت فال، من أخطرهف مف يتعلق ب فسفد له صور متع دةالو   

واجب التقصري يف أداء ال، و عفمال فلاملتع ي على فلك،  داريةاإلو

، فهذا كله من أبوا  أكل  غشال، و رشوةال، و سوبيةاحملوظيفي، وال

َوَلف َتْأُكُلوا ﴿ :( عز وجل)، حيث يقول  بفطلفلنفس بال ال، وأكل أمو سحتال



 

  

 
- 113 - 

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(188: البقرة) ﴾َبفِطِلفلُكْم َبْيَنُكْم ِبالَأْمَو

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ويقول ) ،)سنن ابن مفجه( ْرَتِشي(امُلّراِشي وال على ا هِل)لعنُة 

 ِقَيفَمِة(النَّفُر َيْوَم ال، َفَلُهُم  ِبَغْيِر َحقٍّ ا هِل فلف َيَتَخوَُّضوَن ِفي َمفًلِرَج)ِإنَّ : (َوَسلََّم

نََّة َلْحٌم اجَل)َلف َيْ ُخُل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )صحيح البخفري(

 .)مسن  أمح ( نَّفُر َأْوَلى ِبِه(ال،  َنَبَت ِمْن ُسْحٍت

فسفد ُتَعُ  مسئولية دينية ووطنية وجمتدمعية، الوممف ال شك فيه أن مواجهة     

 ا هل، وتربيتهف على تقوى  نفسال ينية تنطلق من إصالح السئولية فملف

ْيَن َمف َوُهَو َمَعُكْم َأ﴿:  ق سبحفنهاحل، حيث يقول  عالنيةالسر والومراابته فى 

َكفَن  ا هَلإنَّ ﴿:  وجل( )عز ويقول، (4:  ي احل) ﴾ِبدَمف َتْعدَمُلوَن َبِصرٌي ا هُلَو ُكنُتْم

والء الوطنية فتقتضي تعزيز ايم السئولية املأمف  ،(1: نسفءال) ﴾َعَلْيُكْم َرِايًبف

رافق املعفم وال فلاملسئولية جتفه فملشعور بال، وتعدميق  نتدمفء للوطناالو

 . شفففية على نطفق جمتدمعي واسعالنزاهة وال، ونشر ثقففة  عفمةال

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 . وصحبه أمجعني وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم    

،  رافضة للفسفدالعفمة القثقففة التدمعية تقتضي تعزيز اجملسئولية املإن     

،  تدمع كلهاجملفسفد على الواعية خلطورة التدمعية اجملرافبة الوحتقيق 

،  عالميةاإل، و تعليدميةال، و  ينيةالؤسسفت املتفعيل دور  لوذلك من خال

ُقُروِن ِمن َاْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقيٍَّة الَفَلْوال َكفَن ِمَن ﴿:  ق سبحفنهاحلحيث يقول 

، (116: )هود ﴾ْنُهْمف َاِليًلف مِّدمَّْن َأجَنْيَنف ِملَّإْرِ  اأَلَفَسفِد ِفي الَيْنَهْوَن َعِن 
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 ﴾ُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَهف ُمْصِلُحوَنالَكفَن َربَُّك ِلُيْهِلَك  َوَمف﴿: فىلويقول سبحفنه وتع

 . (117: )هود

جهزة األتعفون مع التسرت على أي مفس  ، والمر يتطلب ع م األكدمف أن     

تدمع كله، اجملستقرار االفسفد ، حتى يعم الختصة يف كشف كففة أنواع امل

 ا هلَقفِئِم َعَلى ُحُ وِد ال)َمقَثُل : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

َواِاِع ِفيَهف َكدَمقَثِل َاْوٍم اْسَتَهدُموا َعَلى َسِفيَنٍة َفَأَصفَ  َبْعُضُهْم َأْعَلفَهف َوَبْعُضُهْم الَو

فِء َمُروا َعَلى َمْن َفْوَاُهْم امَلِمْن ِذيَن ِفي َأْسَفِلَهف ِإَذا اْسَتَقْوا الَأْسَفَلَهف َفَكفَن 

وا َلْو َأنَّف َخَرْاَنف ِفي َنِصيِبَنف َخْرًاف َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَاَنف َفِإْن َيْتُرُكوُهْم َوَمف فلَفَق

)صحيح  َأَراُدوا َهَلُكوا َجدِميًعف َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِ يِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجدِميًعف(

 .البخفري(

عت اء على اال، و ختالساال، و رشوةال، و غشال، و تزويرالوتع  جرائم     

، ومن أش هف  فسفدالرمني من أخطر جرائم اجملتسرت على ال، و عفمال فلامل

، وا  ع   ؛ فإن تزوير أي وثيقة أو مستن  جرمية دينية ووطنية تزويرالخطًرا 

، حيث يقول نبينف  بفئركالتزوير اوًلف أو فعًلف من أكرب النيف عدملية احلديننف 

، َيف َرُسول  َبَلى:  ثالثًف ُاْلَنف ِر؟َكَبفِئالُأَنبُِّئُكْم بأْكَبِر  الَأ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وكفن ) َ ْيِنالَوال، َوُعُقوُق  ف هلْشَراُك باإل: فل، َاا هل

 عنه( ا هلُزوِر(، يقول سي نف أبو بكرة )رضي ال َوَاْوُل الَأ: فلمتكًئف فجلس، فق

 الَأ):  ( يكرر اولهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم )ا هلرسول  الفدمف ز:   يثاحلراوي 

 عنهم( ا هل)رضي  صحفبةالفضرون من احل فلا: أي - ُزوِر( حتى النفالَوَاْوُل 

تحذير ال؛ ملف عرفوه من ش ة صحيح البخفري() (ليته سكت: -يف أنفسهم

 . واوع فيهالو  من اخلو
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تزوير على الف خلطورة جرمية لَِّإش ي  الوعي  التحذير والومف كفن هذا     

أيًّف كفن  -تزوير القثقة بني أبنفئه، كدمف أننف نع  جرمية التدمع ونزع اجملفرد وال

، فضًلف  لل ول؛ ملف يرتتب عليهف من آثفر م مرة  وطنالمبقثفبة خيفنة  -نوعهف

شرِّع أن يذهب امل، ممف خيول  روءةاملشر  وفلعن كونهف جرمية خملة ب

، ويرتتب  نفسالف مبفشًرا حبيفة فًل، وال سيدمف مف يتصل اتص بعيً ا يف عقوبتهف

 م. اهلعليه ضرر يف صحتهم أو أمو

 .نيفملعاللهم احفظ مصر من كل سوء وسفئر بالد ال

 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِ*ِ

ِِ
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 كريمالقرآن المؤمنني  ي املصهفات 
 

 

ِذيَن آَمُنوا الِإنَّ ﴿:  كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل       

 ﴾َكِبرُيالَفْوُز الُر َذِلَك ْنَهفاأَلفِت َلُهْم َجنَّفٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَهف فحَلصَّالَوَعدِمُلوا 

شهُ  أنَّ ، وَأ وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن ،  (11:  ربوجال)

 وعلى آله،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 .  ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه

 :  وبعد       
، حيث يقول  نسفناإل  علىفىل تعا هلميفن من أعظم نعم اإلفإن ِِِِِِِ

ْن ُكْنُتْم َيدُمُن َعَلْيُكْم َأْن َهَ اُكْم ِلْلِإمَيفِن ِإ ا هُلَبِل ﴿: ق سبحفنهاحل

منة اآليفة احل إىل وصولالوهو سبيل  (17:  جراتاحل) ﴾َصفِدِانَي

ف فحًلَمْن َعدِمَل َص﴿ :فىل، حيث يقول تع عظيمالجر األفالح وال، و طدمئنةامل

َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَيفًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنقَثى 

ِذيَن الِإنَّ ﴿:  ويقول )عز وجل(، (37: نحلال) ﴾ِن َمف َكفُنوْا َيْعدَمُلوَنِبَأْحَس

َأْجُرُهْم ِعنَ  َربِِّهْم زََّكفَة َلُهْم الصَّاَلَة َوآَتُوْا الفِت َوَأَافُموْا فحَلصَّالآَمُنوْا َوَعدِمُلوْا 

 .(277:  بقرةال) ﴾ْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَنَواَل َخْوٌ  َعَل

ؤمنني امل وصف فىل سبحفنه وتعا هلكريم جي  أن القرآن التأمل يف املوِِِِِ

صلوات الففظة على أداء احمل:  ، منهف عزيزالصففت يف كتفبه الع ي  من فلب

َاْ  َأْفَلَح ﴿:  فىل، حيث يقول تع شوع فيهفاخل، و ، وإمتفم أركفنهف يف واتهف

ويقول  ،(1،2 : ؤمنونامل) ﴾ِذيَن ُهْم ِفي َصَلفِتِهْم َخفِشُعوَنالْؤِمُنوَن * امُل

 .(3:  ؤمنونامل) ﴾ِذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتِهْم ُيَحفِفُظَونالَو﴿ : سبحفنه

: ول سبحفنهـ، حيث يق ًلفـوًلف أم فعـواء أكفن اـغو، سـلالعرا  عن اإل: ومنهفِ

ؤمنون مرتفعون عن فملف ،(3:  ؤمنونامل) ﴾لَّْغِو ُمْعِرُضوَنالْم َعِن ِذيَن ُهالَو﴿
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لَّْغَو الوا َوِإَذا َسدِمُع﴿:  ، يقول سبحفنه ليهففون مبع، مهتدم موراألسففسف 

ُزوَر َوِإَذا الِذيَن ال َيْشَهُ وَن الَو﴿:  ويقول أيًضف ،(55: قصصال) ﴾َأْعَرُضوا َعْنُه

:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف ) ،(72:  فرافنال) ﴾لَّْغِو َمُروا ِكَراًمففلا ِبَمُرو

 .)سنن ابن مفجه( ْرِء َتْرُكُه َمف َلف َيْعِنيِه(امَل)ِمْن ُحْسِن ِإْسَلفِم 

يقول ، حيث  نكراملنهي عن ال، و عرو فملمر باأل، و نففقاإل:  ومنهفِِِِ

: ويقول سبحفنه،  (4: ؤمنونامل) ﴾ُهْم ِللزََّكفِة َففِعُلوَن ِذيَنالَو﴿:  سبحفنه

عروِ  َوَينَهوَن َعِن فمَلؤِمنفُت َبعُضُهم َأوِليفُء َبعٍض َيأُمروَن ِبامُلؤِمنوَن َوامُلَو﴿

لَّـَه َوَرسوَلُه ُأولـِئَك الزَّكفَة َوُيطيعوَن الصَّالَة َوُيؤتوَن النَكِر َوُيقيدموَن امُل

 .(71:  توبةال) ﴾لَّـَه َعزيٌز َحكيٌماللَّـُه ِإنَّ الَسَيرَحدُمُهُم 

ِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم الَو﴿:  فىل، حيث يقول تع أنهم أهل عفة وورع: ومنهفِِِِ

 ﴾َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي ف َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َمف َمَلَكْت َأْيدَمفُنُهْملَّإَحفِفُظوَن * 

ربه )عز وجل(  ُلأْس( َيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموكفن نبينف ) ،(6،  5: ؤمنونامل)

َك لأمَّ ِإنِّي َأْسالله):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، حيث يقول عفف اليف دعفئه 

نفية احل، ويقول حمدم  بن )صحيح مسلم( ِغَنى(الَعَففَ  َوالُتَقى والَ ى َواهُل

،  نوائبالصرب على ال، و  ينالعفة يف ال:  يف ثالثة فلكدمال: (ا هل)رمحه 

 .)أد  ال نيف وال ين للدمفوردي( عيشةاملت بري يف الوحسن 

دائدًمف مف يتعه   يقيقاحلؤمن فمل، ف عه فلوففء بال، و مفنةاألحفظ : ومنهف    

عه  فلوففء بالميفن وفإل، ف عفمل صنفعتهال، و فالح زراعتهالأمفنته كدمف يتعه  

 ﴾فِتِهْم َوَعْهِ ِهْم َراُعوَنِذيَن ُهْم ِلَأَمفَنالَو﴿: ، حيث يقول سبحفنه مرتبطفن

 (1 :فئ ةامل)﴾ُعُقوِدفلآَمُنوا َأْوُفوا ِب ِذيَنالَيف َأُيَهف ﴿: فىلويقول تع (8: ؤمنونامل)

 (58: نسفءال) ﴾َهفَأْهِل إىل َمفَنفِتاأَلَيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوا  ا هَلِإنَّ ﴿: فىلويقول تع

، حيث يقول  ميفناإلمفنة واأل( بني َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموا  ربط نبينف )
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 َلُه()َلف ِإمَيفَن ِلـدَمْن َلف َأَمفَنَة َلُه، َوَلف ِديَن ِلـدَمْن َلف َعْهَ   (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 .)مسن  أمح (

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 . وصحبه أمجعني وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم   
 )عز وجل(، ودحسنون ا هلأنهم ي ميون ذكر :  ؤمننياملومن صففت ِِِِ

ِذيَن آَمُنوا َوَتْطدَمِئُن ال﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  توكل عليه سبحفنهال

ويقول  ،(28: رع ال) ﴾ُقُلوُ ال َتْطدَمِئُن ا هِلال بذكر َأ ا هِلُاُلوُبُهْم ِبِذْكِر 

َوِجَلْت ُاُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت  ا هُلِذيَن ِإَذا ُذِكَر الَّْؤِمُنوَن امُلِإنَّدَمف ﴿: سبحفنه

توكل الو ،(2: فلنفاأل) ﴾َعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَنَعَلْيِهْم آَيفُتُه َزاَدْتُهْم ِإمَيفًنف َو

ِصْ ُق اْعِتدَمفِد اْلَقْلِب َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْسِتْجَلفِ   " : قيقي ُهَواحل

اْلدَمَصفِلِح، َوَدْفِع اْلدَمَضفرِّ ِمْن ُأُموِر الُ ْنَيف َواْلآِخَرِة ُكلَِّهف، َوِكَلُة اْلُأُموِر ُكلَِّهف ِإَلْيِه ، 

البن  )جفمع العلوم واحلكم "ِن: التََّوكُُّل ِجدَمفُع اْلِإمَيف َافَل َسِعيُ  ْبُن ُجَبْيٍر

، حيث  ال بفألخذ بأسبف  العدمل واالجتهفدإ التوكل ، وال يكتدمل(رجب

،  َحقَّ َتَوكُِّلِه ا هلَلْو َأنَُّكْم َتَوكَّْلُتْم َعَلى ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )

 .)سنن ابن مفجه( (، َوَتُروُح ِبَطفًنف ، َتْغُ و ِخدَمفًصف َلَرَزَاُكْم َكدَمف َيْرُزُق الطَّْيَر

قيقى ال يكون احلؤمن فملتدمع، فاجمل إىل قيقي ميت  أثرهاحلميفن اإلو 

قيقى احلميفن اإل،  ، وال غفدًرا ، وال خفئًنف للعه  ، وال كذاًبف غشفًشف، وال منففًقف

، حيث  ؤلُف، وُي ألُفَي،  ، كريم قيقى حيياحلؤمن امل،  يهذ  نفس صفحبه

َوَتَواَصْوا  صَّْبِرفلِذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالُثمَّ َكفَن ِمَن ﴿: ق سبحفنهاحليقول 

ْنَسفَن َلِفي ُخْسٍر * اإِل* ِإنَّ  َعْصِرالَو﴿:  ويقول سبحفنه ،(17: بل ال) ﴾ْرَحدَمِةفمَلِب
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: عصرال) ﴾صَّْبِرفلقِّ َوَتَواَصْوا ِبفحَلفِت َوَتَواَصْوا ِبفحَلصَّالِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا الَّف لَّإ

َوالَيْوِم  ف هلَمْن َكفَن ُيْؤِمُن ِب): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف ) ،(1-3

، َوَمْن  َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه ف هل، َوَمْن َكفَن ُيْؤِمُن ِب اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجفَرُه

 .)صحيح البخفري( (َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصدُمْت ف هلَكفَن ُيْؤِمُن ِب

،  ستقراراالمن واأل، حتى يتحقق لنف  ميفناإليم فلبتع نتحلَّىفدمف أمجل أن    

 يف جزاء فىل، حيث يقول تع خرةاآل نيف والسعفدة يف ال، و طدمأنينةالو

ْرَدْوَس ُهْم ِفيَهف ِفالِذيَن َيِرثوَن ال * َواِرثوَنالُأوَلـِئَك ُهُم ﴿: ؤمننيامل

ِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا الف لَّإ﴿: ويقول سبحفنه، (11،11:  ؤمنونامل) ﴾ُ ونفلَخ

ِذيَن الِإنَّ ﴿: فىلتع ويقول،  (6: تنيال) ﴾َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمدْمُنوٍنفِت َففحَلصَّال

َلف  ِ يَن ِفيَهففلِفْرَدْوِس ُنُزًلف * َخالفِت َكفَنْت َلُهْم َجنَّفُت فحَلصَّالآَمُنوا َوَعدِمُلوا 

 .(118، 117: كهفال) ﴾َيْبُغوَن َعْنَهف ِحَوًلف

 .ميفن وزيِّنه يف الوبنفاإلينف لِإلهم حبِّب ال

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِ*ِ
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 اهُلِويََُّةهفا  عص  احلقرآن واللغة 
 

ِكَتفٌ  ُفصَِّلْت آَيفُتُه ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  (3: )فصلت ﴾َرِبيًّف لَِّقْوٍم َيْعَلدُموَنُاْرآًنف َع

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهعَليِه، 

ِ: وبعدِِِِِ
، وهي أح  أهم عوامل  قثقفففتالفمل للدمعفني واحلوعفء اللغة هي الفإن     

، فدمن يتكلم لغتني جيدمع ثقففتني، شخصيةالتأثري يف بنفء ال، و ويةاهلتشكيل 

ومن يتح ث ثالث لغفت جيدمع ثالث ثقفففت، ويقرأ نتفج عقول كقثرية، غري 

ذي ال فل، ف عوامل يف تشكيل ثقففتهالم تظل أح  أهم األنسفن اإلأن لغة 

 ي رك أسرار لغته ال ميكن أن ي رك ُكنه ثقففة اوم وال أن يسرب أغوارهف.

نبوية السنة الكريم والقرآن الفهي لغة  ؛ غةفلخصوصية بعربية الوللغة ِِِِ

قرآن ال( هي َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكربى لنبينف )العجزُة امل، وكفنت  شرفةامل

إنَّف ﴿: ق سبحفنهاحلبيفنية، حيث يقول اللغوية والكريم ببيفنه وأسراره ال

َوَكَذِلَك ﴿: ويقول سبحفنه ،(2: )يوسف﴾َتْعِقُلوَنيًّف لََّعلَُّكْم َأنَزْلَنفُه ُاْرآًنف َعَرِب

ِعَوٍج ُاْرآًنف َعَرِبيًّف َغْيَر ِذي ﴿: ويقول )عز وجل(، (113: طه) ﴾نَزْلَنفُه ُاْرآًنف َعَرِبيًّفَأ

ُاْرآًنف َعَرِبيًّف  إليكَوَكَذِلَك َأْوَحْيَنف ﴿: فىلويقول تع ،(28: زمرال) ﴾لََّعلَُّهْم َيتَُّقوَن

، (7: شورىال) ﴾دْمِع ال َرْيَب ِفيِهاجَلْوَم ُقَرى َوَمْن َحْوَلَهف َوُتْنِذَر َيالِلُتْنِذَر ُأمَّ 

َلَقْ  ﴿:  ويقول سبحفنه،(135: شعراءال) ﴾ِبِلَسفٍن َعَرِبيٍّ ُمِبنٍي﴿: ويقول سبحفنه

  .(11: نبيفءاأل) ﴾ِذْكُرُكْم َأَفال َتْعِقُلوَن ْيُكْم ِكَتفًبف ِفيِهلإَأْنَزْلَنف 

: فىلتع فل، فق عقلال فلعربي وإعدماللسفن الكريم بني القرآن الوا  ربط ِِِِ

سلدمون مع املفتففعل  ،(2: )يوسف ﴾ِإنَّف َأْنَزْلَنفُه ُاْرآًنف َعَرِبيًّف َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴿
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لغة ال بني ا هل، كدمف ربط  ، وأنتجوا حضفرة ال ُتنَكر ، فأعدملوا عقوهلم قرآنال

َرِبيًّف ِكَتفٌ  ُفصَِّلْت آَيفُتُه ُاْرآًنف َع﴿:  فىلتع فل، فق علمال إىل  عوةالعربية وال

حتقيق  إىل علم داعًيفالحفثًّف بذلك على طلب ، (3: )فصلت ﴾ِلَقْوٍم َيْعَلدُموَن

ُقْرآِن ِمْن ُكلِّ الَوَلَقْ  َضَرْبَنف ِللنَّفِس ِفي َهَذا ﴿:  ، حيث يقول سبحفنه تقوىال

، 27: زمرال) ﴾ِعَوٍج َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن * ُاْرآًنف َعَرِبيًّف َغْيَر ِذي َمقَثٍل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن

28). 

وال ينكر أح  أنه ال ميكن أن نفهم ديننف فهدًمف صحيًحف، وال أن نستقي ِِِِ

ف بفهم لَِّإ(  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكتف  ربنف )عز وجل( وسنة نبينف ) أحكفمه من

، حيث يقول   ينالتفقه يف اللغة هي مفتفح فل، ف عربية فهدًمف دايًقفاللغتنف 

َففِطُر ﴿كنت ال أدري مف معنى ) :  عنهدمف(ا هلبن عبفس )رضي ا ا هلسي نف عب  

،  حتى أتفني أعرابيفن خيتصدمفن يف ِبْئٍر ،(1: )ففطر ﴾ْرِ اأَلسَّدَمفَواِت َوال

، بل )شعب اإلميفن للبيهقي( (أنف ابتَ أُتهف: ، َأْي أنف فطرُتهف: أح هدمف فلفق

عربية وأدواتهف اللغة التدمكن يف ال جعلوافقهفء وغريهم الصوليني واألإن 

، و هل در حففظ إبراهيم حني يتح ث بلسفن لغتنف  جتهفداالأح  أهم شروط 

 : عربيةال

 فِتـــُت َعـن آٍي ِبـِه َوِعظـــف ِضقـــَوم           ًة ــــف َوغـفَيــَلِه َلفـًظالفَ  َوِسـعـُت ِكتـ

 فِتــــَتَرعــخـفٍء ِلدُمــــدمـــــيـِق َأسـَوَتنس          ٍةلآِف َيوَم َعن َوصالُق ـيَف َأضيـَفَك

 فتيــــَغّواَص َعن َصَ فالوا لفئَفَهل َس         ُ ُر كفِمٌن ـالفِئِه ـَبحـُر فـي َأحشالَأنف 

تعدمق ال، وع م  تهفلعربية ودالاللغة فلعرفة باملكدمف ال ينكر أح  أن ع م      

خذ بظفهره األعدمل على الاتصفر يف اال، و نص ومعرفة مف يتعلق بهاليف فهم 

 بصفحبه فلاحل، وا  يصل  دون معرفة دافئقه وأسراره يواع يف خطأ جسيم

؛ ولذلك فإن فهم   مفءالاستبفحة  إىل ذي يؤديالفطئ اخلفهم ال إىل
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، ومف ال يتم  عربيةاللغة ال بتعلم الإ، وهو ال يتم  سنة فر  واجبالكتف  وال

 عنه( ا هلطف  )رضي اخل، وكفن سي نف عدمر بن   به فهو واجبالإواجب ال

 عنه( على اوم ا هل، ومرَّ )رضي  عربية فإنهف من دينكمالتعلدموا : يقول

إنف اوم متعلدمني ):  وافل، فق ، فالمهم على ذلك رمي فيخطئوناليتعلدمون 

خلطؤكم يف لسفنكم أش  ):   عنه(ا هل)رضي  فل، فق"رفعالبنصب مف حقه "

 أصلحوا):  لك بن مروانامل، ويقول عب  (عليَّ من خطئكم يف رميكم

، وال ميكنه أن   ابةالو قثو النفئبة فيستعري الرء تنوبه امل، فإن  سنتكملأ

عالم مبنزلة العربية من روضة اإل) (رجل فصفحتهال فل، ومج لسفناليستعري 

 .(علوم اإلسالم

*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل      

 وصحبه أمجعني. وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم     
مة وحتفظه، وتستوعب مقومفت األقرآن جتدمع تراث اللغة  أنَّال شك ِِِِِ

؛ وأن  لوداخلبقفء والمة األ، وتضدمن لفكر  تفريخالقثقففة على مر الفكر وال

ت من اليت انقرضت لغتهف زالمم فأل؛ ف مم مرتبط بوجود لغتهفاألوجود 

لغة يع  فلهتدمفم باال، لذلك فإن  مماألوجود ومتفهت يف ثقففة غريهف من ال

ربة ـعامللغة هي فل، ف ففظة عليهفاحملوية وفهلهتدمفم باالمؤشًرا من مؤشرات 

لغة هي ال، كدمف أن  فكرال، ووح ة    اهل، ووح ة  فـصال ة ـعن وح

 . هم ألي أمة أو ثقففةاألقثقفيف الوعفء ال

عدمل ال، و ويةاهلقفومة لكل حمفوالت تذويب امليقظة وال إىل فدمف أحوجنف 

عفتية، التجريف الضفرية يف مواجهة موجفت احلفد على تقوية منفعتنف اجل
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عتزاز االو ، ، فهي مفتفح هويتنف عنفية بهفالقرآن والحتففء بلغة اال لمن خال

 ، وخ متهف خ مة لل ين وللوطن. ويةفهلبهف اعتزاز ب

 .نيفملعاللهم احفظ مصر من كل سوء وسفئر بالد ال

 

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 وةات وخماطر إحضاعتوااألاغتنام 
 

ْنَسفَن اإِلَعْصِر * ِإنَّ الَو﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احل     

قِّ َوَتَواَصْوا فحَلفِت َوَتَواَصْوا ِبفحَلصَّالَمُنوا َوَعدِمُلوا ِذيَن آالَّف لَّإ َلِفي ُخْسٍر*

شهُ  ، وَأ وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  (3 -1:عصرال) ﴾صَّْبِرفلِب

 وعلى آله،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه

ِ: وبعدِِِِِِ
، وهو من نسفناإلية نفيسة يف حيفة فل، وايدمة غ فإن للوات أهدمية عظيدمةِِِِِ

: ق سبحفنهاحل )عز وجل( بهف علينف، حيث يقول ا هليت امنت النعم الأجلِّ 

نََّهفَر * َوآَتفُكْم ِمْن اللَّْيَل َوالَقدَمَر َداِئَبْيِن َوَسخََّر َلُكُم الشَّدْمَس َوالَوَسخََّر َلُكُم ﴿

 .(33،34:  )إبراهيم ﴾اَل ُتْحُصوَهف ا هلَة ُتدُموُه َوِإْن َتُعُ وا ِنْعدَملأُكلِّ َمف َس

وات عنفية ش ي ة، فلكريم جي  أنه ا  عين بالقرآن التأمل يف املوِِِِ

: ، وهي وافتاألكريم ببعض القرآن الحيث ُسدميت أربع سور من سور 

، كدمف أاسم (عصرال، وسورة  ضحىال، وسورة  ليلال، وسورة  فجرالسورة )

 فٍلَفْجِر * َوَلَيالَو﴿: فىل، حيث يقول تع ع ي ةوافت يف مواضع فألسبحفنه ب

لَّْيِل ِإَذا الَوُضَحى*الَو﴿: ويقول سبحفنه ،(3-1: فجرال) ﴾َوْتِرالشَّْفِع َوالَعْشٍر * َو

:  ثرامل) ﴾صُّْبِح ِإَذا َأْسَفَرالَو﴿ :)عز وجل( ويقول ،(2، 1: ضحىال) ﴾َسَجى

 .(2، 1: ليلال) ﴾نََّهفِر ِإَذا َتَجلَّىال* َولَّْيِل ِإَذا َيْغَشى الَو﴿: ويقول سبحفنه ،(34

، ووجو   دمف ي لنف على أهدميتهوات إنَّفلش ي  بالقرآني الهتدمفم االوهذا ِِِِ

؛ حيث  وطنال، و تدمعاجمل، و نفساليت تنفع الري اخل فلاغتنفمه يف أعدم

َصلَّى ا هُل ويقول نبينف ) (148: بقرةال)﴾ْيَراِتاخَلَففْسَتِبُقوا ﴿: يقول سبحفنه

، َوِصحََّتَك َاْبَل  َشَبفَبَك َاْبَل َهَرِمَك: اْغَتِنْم َخدْمًسف َاْبَل َخدْمٍس): (َعَلْيِه َوَسلََّم
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 (، َوَحَيفِتَك َاْبَل َمْوِتَك ، َوَفَراَغَك َاْبَل ُشْغِلَك ، َوِغَنفَك َاْبَل َفْقِرَك َسَقدِمَك

 يف ابن آدم":(ا هلبصري )رمحه السن احل، ويقول (للنسفئي )السنن الكربى

 )شعب اإلميفن(."ك، كلَّدمف ذهب يوٌم ذهب بعُض فمإنَّدمف أنت أيَّ

، ونعدمل على  ، ونستفي  بكل جزء فيهف لذلك وجب علينف أن ننظم أوافتنف    

كسل يول  ال، و نشفطالنشفط يول  ال؛ فإن  كل حلظة يف حيفتنف لاستغال

نسفن إمنف هي عبفرة عن اإل، وإن حيفة  قليل كقثريال إىل قليلال، وإن  كسلال

يت تشكل يف جمدملهف وتراكيبهف حيفته الزمنية الوح ات الجمدموعة من 

 : قفئلالكلهف، و هل در 

 ٌق َوَثــــَواِنـــِفئـفَة َدَاــَياحَلِإنَّ              ُه ـة َلـــَلـْرِء َافِئـامَلفُت َاْلِب ــَداَّـ

قيقية إمنف هو مف ينتجه أو احلنسفن وحيفته اإلعلى أننف نؤك  أن عدمر     

،  ، نظري أو تطبيقي ، أو إنتفج علدمي ، أو فكري خيلفه من تراث معريف

 ذي يعيشه،الزمن النظر عن م ى البشرية، بغض الوكل مف يق مه خل مة 

َوُكلَّ َشْيٍء ِِإنَّف َنْحُن ُنْحِي اْلدَمْوَتى َوَنْكُتُب َمف َا َُّموا َوآَثفَرُهْم ﴿: افل تعفىل

 : شفعرال ويقول (،12: يس) ﴾َأْحَصْيَنفُه ِفي ِإَمفٍم ُمِبنٍي

 ـ َّاِنـيالـْزُيـُه ال يـوُمــه ُه ِخــَوَموُتـ             فتى ذكُرُه ال طوُل ُمّ ِتِه الُعدمُر  

 فنـفتـَحيف ـُ نيالع ِبـَذِلـَك يف دمَتج           ُه  ـحسفِن ُتوِدُعفإِلَفَأْحِي ِذكَرك ِب  

، إمنف هي مق ار مف  عدمر فحسبالعدمر ال تكون بطول الربكة يف فلف      

نفس، العدمر خل مة دينه أو دنيفه أو دنيف النسفن يف هذا اإلينتجه أو يق مه 

عدمره وسفء  فلنفس من طال، وشر  عدمره وحسن عدمله فلنفس من طالفخري 

يف : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فق  سئل نبينف ) نفس أنفعهم للنفسال، وخري  عدمله

عدمُرُه ،  فل)َمن ط: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فلنَّفِس خرٌي؟ االأُي  ا هلرسوَل 

 عدمُرُه وسفَء عدمُلُه( فل)َمن ط :فل؟ ا نَّفِس شرٌّالفأُي : وَحسَن عدمُلُه(، ايَل
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 ا هِل إىل نفِسال)أحُب : (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ويقول نبينف )،  )مسن  أمح (

 )املعجم األوسط للطرباني(. (أْنَفُعُهْم ِللنَّفِس

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احلِِِِِ

 . وصحبه أمجعني وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم   
حذرتنف من الغفلة و،  الشريعة اإلسالمية على اغتنفم األوافتحقثتنف  لق     

َوَأنِفُقوا ِمن مَّف َرَزْاَنفُكم مِّن َاْبِل َأن َيْأِتَي ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه فـعنه

َأَحَ ُكُم امَلْوُت َفَيُقوَل َر ِّ َلْوَلف َأخَّْرَتِني إىل َأَجٍل َاِريٍب َفَأصَّ ََّق َوَأُكن مَِّن 

 ﴾َخِبرٌي ِبدَمف َتْعدَمُلوَن ا هلَنْفًسف ِإَذا َجفَء َأَجُلَهف َو ا هل* َوَلن ُيَؤخَِّر نَي الصَّفحِل

)ِنْعدَمَتفِن َمْغُبوٌن : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(11،11 :نففقونامل)

َصلَّى ويقول )، )صحيح البخفري( َفَراُغ(الصِّحَُّة َوال: نَّفِسالِفيِهدَمف َكقِثرٌي ِمَن 

َلف َتُزوُل َاَ َمف َعْبٍ  َيْوَم الِقَيفَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعدُمِرِه ِفيدَمف ): (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

َوَعْن ،  ، َوَعْن َمفِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه ، َوَعْن ِعْلدِمِه ِفيَم َفَعَل َأْفَنفُه

َتَص َُّاوا ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول ) )سنن الرتمذي(، ؟( ِجْسدِمِه ِفيَم َأْبَلفُه

السنن ) (، َتَص َُّاوا َاَبَل َأْن ُيَحفَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن الصََّ َاِة َاَبَل َأْن َلف َتَص َُّاوا

 . (الكربى للبيهقي

فول ـوات حال، فإن مل يسراه  فال ينتفع به واتالنفس من يسراه الفدمن     

، ال هو يف أمر دينه وال يف أمر  يف فراغ افتل ممل ؛ ألنه واتال هو اتل

َرُه ـِإنِّي َلَأْك):  عنه(ا هل بن مسعود )رضي ا هل  ـي نف عبـ، حيث يقول س دنيفه

حلية ) (، َوَلف ِفي َعدَمِل اْلآِخَرِة الُ ْنَيف ِلـ، َلف ِفي َعدَم فـَل َففِرًغـَأْن َأَرى الرَُّج

 : قفئلال، و هل در (وطبقفت األصفيفءاألوليفء 



 

  

 
- 123 - 

 َك  َيِضيُعـَْهَل  َمف  َعَليـَوَأَراُه  َأْس     ْنَفُس َمف ُعِنيَت ِبِحْفِظِه  َوْاُت َأالَو

، حتى  ، ويفي  جمتدمعنف ووطننف تعدمري أوافتنف مبف ينفعنف إىل فدمف أحوجنف

 . خرةاآل نيف والسعفدة يف ال، و تق مال، و فالحاليتحقق 

 .ويف شأننف كله ربكة يف أوافتنف وأعدمفرنفاللهم ارزانف ال

 

ِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 عـمـل شـرفال
 

َوُاِل اْعدَمُلوا َفَسَيَرى ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احل      

شََّهفَدِة َفُيَنبُِّئُكم الَغْيِب َوال فمِلَع إىل َوَسُتَرُدوَن ْؤِمُنوَنامُلْم َوَرُسوُلُه َوَعدَمَلُك ا هُل

وحَ ُه ال َشريَك  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن  (115: توبةال) ﴾ِبدَمف ُكنُتْم َتْعدَمُلوَن

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه، الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل بإحسفٍن، وَمْن َتِبَعُهْم  وصحِبِه وعلى آله

ِ: وبعد     
راي ال؛ فهو سبيل  عدمل نظرة تعظيم ومتجي ال إىل سالماإلفق  نظر ِِِِِ

ذي الكريم جي  فيه دعوة صردحة للعدمل القرآن التأمل يف املتق م، والو

ق احل، حيث يقول  ري لل نيف كلهفاخل، وحتقيق  كوناليتحقق به إعدمفر 

، ويقول (61: )هود ﴾ْرِ  َواْسَتْعدَمَرُكْم ِفيَهفاأَلُهَو َأْنَشَأُكم مَِّن ﴿: سبحفنه

ْرَ  َذُلوًلف َففْمُشوا ِفي َمَنفِكِبَهف َوُكُلوا ِمْن اأَلِذي َجَعَل َلُكُم الُهَو ﴿: سبحفنه

صََّلفُة الَفِإَذا ُاِضَيِت ﴿:  ، ويقول )عز وجل((15: لكامل) ﴾ُنُشوُرال ِهلْيِإِرْزِاِه َو

َلَعلَُّكْم  اَكقِثرًي ا هَلَواْذُكُروا  ا هِلْرِ  َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اأَلَففْنَتِشُروا ِفي 

صالة فلمر باألمُر به بع  األعدمل جفء ال، فألهدمية (11: دمعةاجل) ﴾ُتْفِلُحوَن

ِإَذا َصلَّى اْلُجدُمَعَة  (َرِضَي اللَُّه َعْنُه)ِعَراُك ْبُن َمفِلٍك ، وكفن سي نف  مبفشرة

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأَجْبُت َدْعَوَتَك َوَصلَّْيُت ) اْنَصَرَ  َفَوَاَف َعَلى َبفِ  اْلدَمْسِجِ  َفَقفَل:

 (، َففْرُزْاِني ِمْن َفْضِلَك َوَأنَت َخْيُر الرَّاِزِانَي ، َواْنَتَشْرُت َكدَمف َأَمْرَتِني َفِريَضَتَك

 .ِتٍم()تفسري اْبُن َأِبي َحف

،   ِّ فيهاجلعدمل وال إىل  عوةفلطهرة زاخرٌة باملنبوية السنة الكدمف أن     

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) دحفظ لإلنسفن كرامته بفعتبفره شرًفف

)املعجم الكبري  رجِل بيِ ه(ال، وعدمُل  كْسِب بيٌع مربوٌرال)أفضُل :  (َوَسلََّم
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َلَأْن َيْحَتِطَب َأَحُ ُكْم ُحْزَمًة ):  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ، ويقول )للطرباني(

 ،)صحيح البخفري( (، َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحً ا َفُيْعِطَيُه َأْو َيدْمَنَعُه َعَلى َظْهِرِه

: رزق يقولالَلف َيْقُعُ  أح كم عن طلب ):  عنه(ا هلويقول سي نف عدمر )رضي 

)إحيفء علوم  (سَّدَمفَء َلف متطر ذهًبف وال فضةال؛ َفَقْ  َعِلدْمُتْم َأنَّ  مَّ اْرُزْاِنيالله

 ال ين(.

سالم( يعدملون بأي يهم، النبيفء )عليهم األعدمل وأهدميته كفن الولشر      

سالم( ال َيْأُكُل ال)َكفَن َداُوُد )عليه :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

سالم( ال)َكفَن َزَكِريَّف )عليه : ، ويقول)صحيح البخفري( ف ِمْن َعدَمِل َيِ ِه(لَّإ

،  ( يعدمل بنفسهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وكفن نبينف ) )صحيح مسلم( َنجَّفًرا(

َكفَن َيِخيُط :   عنهف(ا هلسي ة عفئشة )رضي ال، تقول  ويقوم على خ مة أهله

)مسن  أمح (،  ، َوَيْعدَمُل َمف َيْعدَمُل الرَِّجفُل ِفي ُبُيوِتِهْم( َنْعَلُهَثْوَبُه، َوَيْخِصُف 

عدمل حتى يف آخر حلظفت حيفتنف، ال إىل (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف دعفنف )

ِإْن َافَمِت السَّفَعُة َوِبَيِ  َأَحِ ُكْم ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

 .)مسن  أمح ( (، َفِإْن اْسَتَطفَع َأْن َلف َيُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَهف َفْلَيْفَعْل َفِسيَلٌة

يف ُبَنيَّ ِاسَتغِن ِبفلَكسِب احَلالل َعِن الَفقِر، ):  وافل لقدمفن احلكيم البنه    

وَضعٌف يف ،  : ِراٌَّة يف ديِنِه ف أصفبه ثالث ِخصفللَّإَفِإنَُّه َمف افَتَقَر أَحٌ  َاطُّ 

 (: ِاسِتخففُ  الّنفِس ِبِه ، وأعَظُم ِمن هِذِه القثَّالِث ، وَذهفُ  ُمروَءِتِه َعقِلِه

 .)إحيفء علوم ال ين(

احلالل على كسب  يسعال ع تسالمية اإلشريعة العدمل أن الومن شر      

كريم بني القرآن ال، فق  ربط  سعًيف يف سبيل ا هلعفشه ورزق أوالده مل

َوآَخُروَن ﴿:  ، حيث يقول سبحفنه قاحلتضحية يف سبيل العدمل وبني ال

َوآَخُروَن ُيَقفِتُلوَن ِفي َسِبيِل  ا هلْرِ  َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اأَلَيْضِرُبوَن ِفي 
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( َفَرَأى َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموحيندمف مرَّ رجٌل َعَلى نبينف ) ،(21: زملامل)﴾ا هل

( ِمْن َجَلِ ِه َوَنَشفِطِه َمف َأْعَجَبُهْم، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم )ا هِلَأْصَحفُ  َرُسوِل 

َصلَّى ا هُل  )ا هِلَرُسوُل  فلَف ! َفَقا هِل َلْو َكفَن َهَذا ِفي َسِبيِل ا هِلَيف َرُسوَل : وافلَفَق

، َوِإْن  َيْسَعى َعَلى َوَلِ ِه ِصَغفًرا َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل)ِإْن َكفَن َخَرَج : (َعَلْيِه َوَسلََّم

، َوِإْن َكفَن  َكفَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبرَيْيِن َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل

َففَخَرًة َفُهَو ، َوِإْن َكفَن َخَرَج ِرَيفًء َوُم َيْسَعى َعَلى َنْفِسِه ُيِعفَُّهف َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل

 (.للطرباني )املعجم الكبري ِفي َسِبيِل الشَّْيَطفِن(

*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل     

 وصحبه أمجعني. وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم    
، بل حقثنف على إتقفنه  عدمل فحسبالسالم مل يطلب منف جمرد اإلإن     

، ولق  وع  ربنف )عز وجل( من يتقن عدمله ( عز وجل) ا هلابتغفء مرضفة 

فِت فحَلصَّالِذيَن آَمُنوا َوَعدِمُلوا الِإنَّ ﴿: ، حيث يقول سبحفنه عظيمالقثوا  فلب

عدمل من الكدمف أن إتقفن  ،(31: كهفال) ﴾ًلفِإنَّف َلف ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعدَم

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم )عز وجل(، حيث يقول نبينف )ا هليت دحبهف المور األ

 . )مسن  أبي يعلى( ُيِحُب ِإَذا َعدِمَل َأَحُ ُكْم َعدَمال َأْن ُيْتِقَنُه( ا هل )ِإنَّ 

يف عنق كل عفمل أو موظف أو مسئول، يرااب فيهف  ليَّةعدمل مسؤالفأمفنة     

 ،(1: نسفءال)﴾َكفَن َعَلْيُكْم َرِايًبف ا هلِإنَّ ﴿:  ربه )عز وجل(، حيث يقول سبحفنه

َوَمف َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَمف َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُاْرآٍن َوال َتْعدَمُلوَن ﴿: ويقول )عز وجل(

 فلُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَمف َيْعُزُ  َعْن َربَِّك ِمْن ِمقْثَق ف ُكنَّف َعَلْيُكْملَّإِمْن َعدَمٍل 

ف ِفي ِكَتفٍ  لَّإف َأْكَبَر ف َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَلسَّدَمفِء َوَلالف ِفي ْرِ  َوَلاأَلَذرٍَّة ِفي 
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حسفن، اإل( عن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموعن مف سئل نبينف ) ،(61: يونس) ﴾ُمِبنٍي

 َكَأنََّك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك( ا هلْحَسفُن َأْن َتْعُبَ  اإِل): فلا

 . )صحيح البخفري(

فظ مصرنف من كل ، وأن حت وترك املنكراتريات اخلك فعل لألهم إنف نسال

  .نيفملعالسوء، وسفئر بالد 

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 تمعيةاجملقيم ال
 

َعْ ِل فلَيْأُمُر ِب ا هلِإنَّ ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احلِِِِِِ

َبْغِي َيِعُظُكْم النَكِر َوامُلَفْحَشفِء َوالُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن الْحَسفِن َوِإيَتفِء ِذي اإِلَو

،  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلال إله وَأشهُ  أْن  ،(31: نحلال) ﴾َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

وعلى ،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسولهوَأ

 .  ِّيِناليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه آله

 : وبعد     
، وسر متفسكهف  تدمعفت دليل رايهف وحتضرهفاجملقيم يف الفإن ترُسخ ِِِِِ

قيم التدمعفت يب أ بفنهيفر منظومة اجمل، كدمف أن انهيفر  وترابطهف واستقرارهف

خالق حتدمل عوامل األال تبنى على  يتالتدمعفت فجمل، ف تدمعيةاجمل

ِ :  شفعرال، و هل در  ؛ ألنهف تقوم على أسفس هّش سقوطهف

 فإْن هُم َذَهَبْت َأْخالُاُهْم َذَهُبوا          ْخالُق مف َبِقَيْت   األَمُم اأُلإنَّدَمف 

يت حتفظ كيفن التدمعية اجملقيم فلنيف ا  اهتم باحلديننف  ال شك أنَّو    

خالق أسفس هذا األقيم وال؛ ذلك ألن حفظ  ، وتقوي أركفنه تدمعاجمل

)ِإنَّدَمف ُبِعقْثُت ِلُأَتدمَِّم :  (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) عظيمال ين ال

 .)األد  املفرد للبخفري( َصفِلَح األخالق(

،  شرتكاملعيش التكففل والتعفون وال ايم:  تدمعيةاجملقيم الومن هذه ِِِِ

، وهو بهم  وطن جلدميع أبنفئهفل، ف تدمع كلهاجملنفع على فليت تعود بال

، ويف ذلك  نساجللون أو ال ين أو ال، دون تفراة على أسفس  مجيًعف

نسفنية مبف يؤسس جملتدمع مرتابط يقوم على اإلخوة األجتسي  ملب أ 

تَّْقَوى الِبرِّ َوالَوَتَعفَوُنوا َعَلى ﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  عطفءالب واحل

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(2: املفئ ة) ﴾ُعْ َواِنالْثِم َواإلَوال َتَعفَوُنوا َعَلى 
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َسِ ، اجل، وتعفُطِفِهْم مقثُل  ، وَتَراُحدِمِهم ؤمنني يف َتوادِّهمامل)مقثُل : (َوَسلََّم

، )صحيح مسلم(دمَّى(احُلسََّهِر وفلَسِ  باجلإذا اشتَكى مْنُه عضٌو تَ اَعى َلُه سفِئُر 

َغْزِو ، َأْو َالَّ الْشَعِريِّنَي ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي اأَل)ِإنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )

، ُثمَّ اْاَتَسدُموُه  ِعْنَ ُهْم ِفي َثْوٍ  َواِحٍ  ِ يَنِة َجدَمُعوا َمف َكفَنفمَلْم ِبفهِلَطَعفُم ِعَي

 .)صحيح البخفري( ، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنف ِمْنُهْم(سَِّويَِّةفلَبْيَنُهْم ِفي ِإَنفٍء َواِحٍ  ِب

، ممف  يقثفراإلتضحية والروءة واملشهفمة والايم :  تدمعيةاجملقيم الومن     

،  خفءاإل، و ودةامل، ويزرع  جملتدمعياوطين وال تدمفسكاليزي  من ُلحدمة 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه نيب )ال إليهتدمع، وهذا مف أشفر اجملصففء بني أفراد الو

حيث يقول نبينف  ، ت ابرال، و تحفس ال، و تبفغضال( حيندمف نهى عن َوَسلََّم

)َلف َتَحفَسُ وا ، َوَلف َتَنفَجُشوا ، َوَلف َتَبفَغُضوا ، َوَلف : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َصلَّى ا هُل ، ويقول ))صحيح مسلم( َتَ اَبُروا، َوَلف َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض(

، َوَمْن َفرََّج َعْن  ِفي َحفَجِتِه ا هُلِة َأِخيِه َكفَن )َوَمْن َكفَن ِفي َحفَج: (َعَلْيِه َوَسلََّم

، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلدًمف َسَتَرُه  ِقَيفَمِةالَعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَبفِت َيْوِم  ا هُلُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرََّج 

 .)صحيح البخفري( ِقَيفَمِة(الَيْوَم  ا هُل

بفعتبفر أن  سنالضعففء وكبفر اليتفم واألدمم واهلعنفية بذوي ال ايم: ومنهف    

َصلَّى ا هُل رعفيتهم واجب ديين ووطين وإنسفني، حيث يقول نبينف ) حسن

، أْو  ا هِلجفِهِ  يف َسبيِل فمُلْسِكنِي كامِلْرَمَلِة واألسَّفِعي عَلى ال): (َعَلْيِه َوَسلََّم

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول ))صحيح البخفري( لَّْيَل(النَّهفَر ويقوُم الِذي َيُصوُم فلك

، كدمف اعترب )صحيح البخفري( ف بُضَعَففِئُكْم؟(لَّإ)هْل ُتْنَصُروَن وُتْرَزُاوَن : (َوَسلََّم

 فلاجمل؛ فأتفح هلم  دمم اوة إضففية للدمجتدمعاهلسالم إجنفزات ذوي اإل

؛ ومن هنف كفن سي نف  جتدمفعية بشكل مؤثرااليفة احلليقوموا ب ورهم يف 

(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم عنه( مؤذًنف لنبينف )ا هلبن أم مكتوم )رضي  ا هلعب  
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 ينة مرات كقثرية ليصّلي امل( على َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف استخلفه )

 .)السرية النبوية البن كقثري(نفسفلب

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم    
بفر ابل خاألتقثبت من التحري والايدمة : تدمعيةاجملقيم الإن من أهم ِِِِِ

شفئعفت المن  حذرو،  الشريف عليهف شريعال ، وا  أك  تردي هف ونشرهف

عدمل على ال، و تدمعفتاجملشفئعفت ه فه ت مري ال، بفعتبفر أن بث  ومروجيهف

ِذيَن آَمُنوا الَيف َأُيَهف ﴿: فىل، حيث يقول تع حبفط بني أبنفئهفاإليأس والنشر 

ٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َمف َفَعْلُتْم فلِإْن َجفَءُكْم َففِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َاْوًمف ِبَجَه

ْرِء فمَل)َكَفى ِب: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(6: جراتاحل) ﴾َنفِدِمنَي

عفال يفكر ابل أن يتكلم، فل، ف)صحيح مسلم(َكِذًبف َأْن ُيَح َِّث ِبُكلِّ َمف َسدِمَع(

)َوَمْن : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّممحق يتكلم دون أن يفكر، ويقول نبينف )األو

 ،)صحيح البخفري( َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصدُمْت( ِخِراآلَيْوِم الَو ف هلَكفَن ُيْؤِمُن ِب

بني  والرتابط فلآتالتدمعية، حتى يتحقق اجملقيم فلفدمف أمجل أن نتدمسك ب

 .  تدمع كلهاجملأبنفء 

ِ.ف أنتلَّإال يه ي ألحسنهف فإنه ،  خالقاأللهم اه نف ألحسن ال
ِ

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*
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 هفا  عصيوااحلسرة وسةل األحضوابط بناء 
 

َوِمْن آَيفِتِه َأْن َخَلَق ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه الني، فملعالدم   هل ر  احل     

َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحدَمًة ِإنَّ ِفي  إليهفَلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجف ِلَتْسُكُنوا 

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (21: رومال) ﴾َذِلَك َلآَيفٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله،  عَليِه

 : وبعد     
 )عز ا هلنسفن من أعظم نعم اإلسري يف حيفة األكيفن الفإن وجود ِِِِِِ

كريم، النعدمة يف كتفبه ال سبحفنه على عبفده بهذه ا هلوجل(، وا  امنت 

لَّـُه َجَعَل َلُكم ِمن َأنُفِسُكم َأزواًجف َوَجَعَل َلُكم الَو﴿: ق سبحفنهاحلحيث يقول 

بفِطِل ُيؤِمنوَن َوِبِنعدَمِت فلطَّيِّبفِت َأَفِبالِمن َأزواِجُكم َبننَي َوَحَفَ ًة َوَرَزَاُكم ِمَن 

 .(72: نحلال) ﴾ـِه ُهم َيكُفروَنلَّال

؛ لذلك اهتم  ول عنهاأل ففع التدمع، وحصن اجملسرة هي نواة األوِِِِِ

رمحة بني مجيع الودة وامل، مبف دحقق  سالم ببنفئهف بنفء اويًّف متدمفسًكفاإل

شريعة ال، حيث جفءت  تدمَع كلَّهاجملستقرار االمن واأل؛ فيعم  أفرادهف

استقرار  إىل ، تؤدي يفة بعنفية ففئقةاحلسالمية بضرورة انتقفء شريك اإل

ق رة على حتدمل ال، كدمف نبهت على أهدمية حتقق  زوجيةاليفة احل

، حيث يقول  نفسيةالجتدمفعية واالية وفلاملسرة بكل جوانبهف األمسئولية 

َبفَءَة َفْلَيَتَزوَّْج، الشََّبفِ  َمِن اْسَتَطفَع ال)َيف َمْعَشَر :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

صَّْوِم َفِإنَُّه َلُه فل، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِب َفِإنَُّه َأَغُض ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج

 .)صحيح البخفري( ِوَجفٌء(

 مــفرهـ، وإشع ةــفء تربية سليدمــبناألسالمية برتبية اإلشريعة الوتأك ت عنفية ِِِ
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، ممف يؤسس لبنفء أسرة اوية  ، وجمتدمعهم وووطنهم مبسئوليتهم جتفه دينهم

ي  فلتقالعفدات وال، و تدمعيةاجمل ينية والقيم الغرس  لسوية، من خال

، حيث يقول   ينالوال؛ فهم أمفنة يف أعنفق  بنفءاألنففعة يف نفوس ال

نَّفُس الِذيَن آَمُنوا ُاوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنفًرا َوُاوُدَهف الَيف َأُيَهف ﴿: ق سبحفنهاحل

 َسفِئٌل ا هَل)ِإنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف ) (،6: تحريمال) ﴾َجفَرُةاحِلَو

رَُّجُل َعَلى َأْهِل ال لأ، َأَحِفَظ َذِلَك َأْم َضيََّع؟ َحتَّى ُيْس ُكلَّ َراٍع َعدمَّف اْسَتْرَعفُه

ذرية يكون ارة عني لآلبفء ال، كدمف أن صالح )صحيح ابن حبفن( َبْيِتِه(

ِذيَن َيُقوُلوَن َربََّنف الَو﴿: ، حيث يقول سبحفنه خرةاآل نيف والمهفت يف األو

: فرافنال) ﴾ِإَمفًمفَهْب َلَنف ِمْن َأْزَواِجَنف َوُذرِّيَّفِتَنف ُارََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنف ِلْلدُمتَِّقنَي 

)ِإَذا َمفَت اْلِإْنَسفُن اْنَقَطَع َعْنُه َعدَمُلُه : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(74

 ، َأْو َوَلٍ  َصفِلٍح َيْ ُعو َلُه( ، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه َصَ َاٍة َجفِرَيٍة:  ِإلَّف ِمْن َثَلفَثٍة

 .)صحيح مسلم(

نفس رجًلف أو ال( أن خري َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكريم )الوا  بيَّن لنف نبينف ِِِِ

)َخْيُرُكْم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) امرأة هو خريهم ألهله

نفس ال( خري َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وا  كفن ))سنن ابن مفجه( َخْيُرُكْم ِلَأْهِلِه(

، فدمن ال خري فيه ألهله ال   اجل، ونعم   األ، ونعم  زوجالنعم  فكفن ألهله،

 خري فيه أصًلف. 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

لق سي نف اخلسالم على أشر  الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وآله حمدم 

 : إخوة اإلسالم    
 ًة ـ، مرتابط رةـساألففظ على كيفن احلرص على احلسالم دحرص كل اإلإن ِِِ
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تأمل يف فمل، ف تبفدلاملتق ير الحرتام واالب واحلفة، افئدمة على لآمت

، ومل ترد بلفظ زوجة يف  رأة زوًجف للرجلاملكريم جي  أنه مسى القرآن ال

لفظي اللغوي والتكففؤ الكريم ا  اختذ من القرآن ال، وكأن  كريمالقرآن ال

ُهنَّ ِلَبفٌس لَُّكْم ﴿:  ، حيث يقول سبحفنه عنوياملتكففؤ الة على لإشفرة ودال

ِذي َعَلْيِهنَّ الَوَلُهنَّ ِمقْثُل ﴿:  ، ويقول سبحفنه(187: بقرةال) ﴾َوَأنُتْم ِلَبفٌس لَُّهنَّ

َنِصيٌب ِمدمَّف اْكَتَسُبوا  فلِللرَِّج﴿: فىلويقول تع ،(228:  بقرةال) ﴾ْعُروِ فمَلِب

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(32: نسفءال) ﴾َوِللنَِّسفِء َنِصيٌب ِمدمَّف اْكَتَسْبَن

َأاَل َوِإنَّ َلُكْم َعَلى ِنَسفِئُكْم ): وداعالفمعة يف حجة اجل( يف خطبته َوَسلََّم

 . الرتمذي()سنن  (َحقًّف، َوِلِنَسفِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّف

قوق احلرمحة والودة واملسكن والزوجني افئم على المر بني فألفِِِِ

يفُة احل، و ستعالءاالغلبة وال ألوان، بعيً ا عن كل  تبفدلةاملواجبفت الو

، إمنف تستقر  قهرالستعالء واالغلبة والسريُة ال ميكن أن تستقر يف أجواء األ

عدمل من مجيع أطرافهف على ال، و تبفدلاملحرتام االتق ير واليف أجواء 

، وكفن سي نف أبو  تح يفتالصعف  ومواجهة البهجة وحتدمل الصنفعة 

 َفـَرضيِّين، وإذا غضبِت )إذا غضبُت:   عنه( يقول لزوجتها هل رداء )رضي ال

 ن(.بن حبفال )روضة العقالء (، فإذا مل نكن هكذا مف أسرع مف نفرتق كيُترضَّ

سعفدة  يف السر هفدئة سعي ة مستقرة ، حتى تتحقق األفدمف أمجل أن تعيش 

 خرة.اآل نيف وال

 .ربنف هب لنف من أزواجنف وذريفتنف ارة أعني واجعلنف للدمتقني إمفًمف

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِ
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 حق الوطن والتضىية  ي سةيصه
 

 ا هِلَواْعَتِصدُموا ِبَحْبِل ﴿: احلدم   هل ر  العفملني، القفئل يف كتفبه الكريم      

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (113: )آل عدمران ﴾َجدِميًعف َوَلف َتَفرَُّاوا

مَّ َصلِّ وسلِّْم الله،  ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه َشريَك َلُه

 يوِم ال ِّيِن. إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهوبفِرْك عَليه 

 : وبعد     

فطرة ُجبلت  إليه، واالنتدمفء  فإن للوطن مكفنة سفمية يف الو  أبنفئه     

إذا أردت أن تعر  وففء  " :لسوية ، يقول األصدمعيعليهف النفس البشرية ا

إخوانه،  إىل وتشُواه،  أوطفنه إىل حنينه إىل ، ففنظر الرجل ووففء عه ه

 . )كشف اخلففء ومزيل اإللبفس للعجلوني( "ى من زمفنهـوبكفئه على مف مض

الشريعة ؛ لذلك حفلت  واجب ديين إليهوحب الوطن واالنتدمفء      

تعدميق االنتدمفء للوطن، والعدمل على رايه وتطوره،  إىل اإلسالمية بفل عوة

 امل ينة املنورة نظر إىل ( عن مف هفجرَوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه وهف هو نبينف )

َف ! إليَف ! ومف أحبَِّك  مف أطيَبِك من بلٍ :  ، وافل وطنه مكة املكرمة مودًعف إىل

وعن مف )سنن الرتمذي(.  ، َمف َسَكْنُت َغْيَرِك( َوَلْواَل َأنَّ َاْوِمي َأْخَرُجوِني ِمْنِك

، دعف ا هل  امَلِ يَنِة املنورة واستوطن بهف إىل (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمهفجر )

 إلينف)اللهمَّ َحبِّْب :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فقفل ) إليه)عّز وجّل( َأْن ُيحبَِّبهف 

 )صحيح البخفري(. امَلِ يَنَة َكُحبَِّنف َمكََّة َأْو َأَش َّ(

؛ إمنف  ترفع، أو شعفراٍت  على أن حب الوطن ليس جمرد كلدمفٍت تقفل    

، ففملواطنة احلقيقية تعين حسن  ونفيس هو سلوك وتضحيفت بكل غفٍل

،  ، ورايه ، وتق مه ، واحلرص على أمنه واستقراره الوالء واالنتدمفء للوطن



 

  

 
- 135 - 

،  ، ففلوطنية احلقيقية ف اء كدمف تعين االلتزام الكفمل بفحلقوق والواجبفت

،  ، ورفعته جل عزته؛ ألن الوطن يستحق منف التضحية أل واعتزاز بفلوطن

 وحفظه.

التضحية  ال شك أنَّ، و ومن أهم حقوق الوطن التضحية يف سبيله    

ِمَن ﴿:  ، حيث يقول احلق سبحفنه بفلنفس من أعلى مراتب التضحية

َنْحَبُه َوِمْنُهم  ـىَعَلْيِه َفدِمْنُهم مَّن َاَض َصَ ُاوا َمف َعفَهُ وا ا هَل اْلدُمْؤِمِننَي ِرَجفٌل

َعَلْيِه   ا هُل، وا  بشَّر نبينف )َصلَّى (23: األحزا ) ﴾مَّن َينَتِظُر َوَمف َب َُّلوا َتْبِ يًلف

َوَسلََّم( حرَّاس الوطن ومحفته الذين يضحون بأنفسهم دففًعف عنه بفلنجفة 

)َعْيَنفِن َلف َتدَمُسُهدَمف النَّفُر، : َعَلْيِه َوَسلََّم(  ا هُل، حيث يقول نبينف )َصلَّى  من النفر

)سنن  (، َوَعْيٌن َبفَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل ا هِل َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة ا هِل

، لذلك استحق أهل هذه التضحية أن يكونوا اصطففَء ا هِل تعفىل الرتمذي(

، حيث يقول  ، ويف معية األنبيفء والص يقني والصفحلني من املؤمنني

: )آل عدمران ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَ اَء  ا هُلَوِلَيْعَلَم ﴿:  ق سبحفنهاحل

  ا هُلَوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم   ا هَلَوَمن ُيِطِع ﴿: ، ويقول تعفىل(141

 ﴾َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّنَي َوالصِّ ِّيِقنَي َوالُشَهَ اِء َوالصَّفِلِحنَي َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقف

 .(63: )النسفء

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

احلدم   هل ر  العفملني، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،     

 وصحبه أمجعني. وعلى آلهَعَلْيِه َوَسلََّم(،   ا هُلسي نف حمدم  )َصلَّى 

 :إخوة اإلسالم   
ااتضت  حيثفئه أن ينفروا خففًفف وثقفًلف ن على أبنـإن من واجب الوط   

، وإذا كفن من واجبهم افت اؤه بأرواحهم ودمفئهم  مصلحة الوطن ذلك



 

  

 
- 136 - 

مصلحة  ، فإن مشفركتهم اإلجيفبية يف كل مف تقتضيه األمر ذلك َبلََّطمتى َت

الوطن هو أضعف اإلميفن يف بف  االنتدمفء الوطين وحب الوطن 

 واإلخالص له .

إن ضريبة الوطن ال ي فعهف جيل واح  ، وال بعض أبنفئه دون بعض ، بل     

 هي عدملية تشفركية وتضفمنية بني مجيع أجيفله املتعفابة . 

َعَلْيِه  ا هل ، يقول )َصلَّى  اجل  والعدمل واإلتقفن: ومن أهم حقوق الوطن    

 )مسن  أبي يعلى(. )ِإنَّ ا هَل ُيِحبُّ ِإَذا َعدِمَل َأَحُ ُكْم َعدَمًلف َأْن ُيْتِقَنُه(:  َوَسلََّم(

، ففلوظيفة العفمة أمفنة ومسئولية والوففء  الوففء بفلواجب الوظيفي: ومنهف    

يف القيفم بفلواجب الوظيفي من ، واإلهدمفل  حبقهف واجب شرعي ووطين

 ، فينبغي على اإلنسفن أن يكون البه حيًّف وضدمريه يقًظف أخطر أنواع الفسفد

 ﴾ِبدَمف َتْعدَمُلوَن َبِصرٌي ا هُلَوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َمف ُكنُتْم َو﴿: تعفىل همستشعًرا دائدًمف اول

 .  (4: )احل ي 

، ففلَعَلم شعفر  وسفئر شعفراته الوطنيةاحرتام َعَلدِمِه ونشي ه ورموزه  :ومنهف    

 ال اخل واخلفرج، هف يفئنوانهف الذي يلتف حوله مجيع أبنفال ولة وع

جنفزاتهم وجنفحفتهم ، واحرتامه من أولويفت وثوابت إودحققون حتته 

 أعدم ة بنفء ال ولة.  

ويف مجيع احملففل الوطنية  ، حسن متقثيله يف ال اخل واخلفرج :ومنهف   

، وأن يكون اإلنسفن خري  ية خففاةواحلرص على رفع رايته عفل ،وال ولية

ع م السدمفح بفملسفس بأرضه ومق راته أو  : ومنهف ، نه حيث كفنسفرٍي  لوط

النيل منه اوًلف أو عدمًلف ، والتص ي ألع ائه دففًعف بفلكلدمة والنفس والنفيس 

 متى تطلب األمر ذلك.

 .اللهم احفظ بالدنف مصر وسفئر بالد العفملني
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 مهفووم األشور احلرم
 

ِإنَّ ِع ََّة الُشُهوِر ِعْنَ  ﴿:  ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملني       

َيْوَم َخَلَق السَّدَمفَواِت َواْلَأْرَ  ِمْنَهف َأْرَبَعٌة  ا هِلاْثَنف َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتفِ   ا هِل

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (36:  )التوبة ﴾ُحُرٌم َذِلَك ال ِّيُن اْلَقيُِّم

َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك اللهم ،  ، وأََشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله َشريَك َلُه

 يوِم ال ِّيِن. إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهعَليِه، 

 : وبعد      

فإن من فضل ا هل تعفىل على عبفده أن اصطفى هلم مواسم خري وبركة؛       

، حيث يقول احلق  ، ويتجفوز فيهف عن السيئفت يضفِعف فيهف احلسنفت

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ويقول نبينف ) ، (5: )إبراهيم ﴾ هلٱَوَذكِّْرُهم ِبَأيَّفِم ﴿:  سبحفنه

، َلَعلَّ  ، َفَتَعرَُّضوا َلَهف )ِإنَّ ِلَربُِّكْم )عزَّ وجلَّ( ِفي َأيَّفِم َدْهِرُكْم َنَفَحفٍت: (َوَسلََّم

 )املعجم األوسط َأَحَ ُكْم َأْن ُتِصيَبُه ِمْنَهف َنْفَحٌة ال َيْشَقى َبْعَ َهف َأَبً ا(

 .(للطرباني

، وا  أشفر ا هل )عز وجل(  ومن هذه املواسم اإلميفنية األشهر احلرم     

اْثَنف َعَشَر َشْهًرا ِفي  ا هلِإنَّ ِع ََّة الُشُهوِر ِعْنَ  ﴿: إمجفًلف يف اوله تعفىل إليهف

َيْوَم َخَلَق السَّدَمفَواِت َواْلَأْرَ  ِمْنَهف َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك ال ِّيُن اْلَقيُِّم  ا هلِكَتفِ  

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وبيََّنهف نبينف )(36: )التوبة ﴾َفَلف َتْظِلدُموا ِفيِهنَّ َأْنُفَسُكْم

)َأال ِإنَّ الزََّمفَن َاْ  اْسَتَ اَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم : ، حني افل تفصيًلف يف خطبة الوداع

، َثَلفَثٌة  ، ِمْنَهف َأْرَبَعٌة ُحُرٌم ، السََّنُة اْثَنف َعَشَر َشْهًرا السَّدَمفَواِت َواْلَأْرَ   ا هُلَخَلَق 

الَِّذي َبْيَن ، َوَرَجُب ُمَضَر  ُذو اْلَقْعَ ِة َوُذو اْلِحجَِّة َواْلدُمَحرَُّم:  ُمَتَواِلَيفٌت

 .)صحيح البخفري( ُجدَمفَدى َوَشْعَبفَن(



 

  

 
- 138 - 

واألشهر احلرم هلف حرمة ومكفنة وا اسة عن  ا هل )عز وجل(، فق  ُسدمِّيت ِ

؛ لذلك جفءت الشريعة بتحريم القتفل فيهف وانتهفك  لعظم حرمتهف ُحُرًمف

الشَّْهِر َيْسَأُلوَنَك َعِن ﴿: احلرمفت أش  حتريم، حيث يقول احلق سبحفنه

، ففألشهر احلرم حتدمل (217: )البقرة ﴾احَلَراِم ِاَتفٍل ِفيِه ُاْل ِاَتفٌل ِفيِه َكِبرٌي

، والسالم اسم من  أن اإلسالم دين السالمذلك  ، رسفلة سالم لإلنسفنية كلهف

ُهَو  فلَّه ِإَلف ِإَلالَِّذي  ا هُلُهَو ﴿ :، حيث يقول احلق سبحفنه أمسفء ا هل تعفىل

( هو نيب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ونبينف )(23: ـراحلش) ﴾اْلدَمِلُك اْلُقُ وُس السََّلفُم

 ﴾َوَمف َأْرَسْلَنفَك ِإلَّف َرْحدَمًة لِّْلَعفَلدِمنَي﴿: ، حيث يقول تعفىل الرمحة والسالم

( عقب َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، وكفن من دعفء نبينف الكريم )(117: )األنبيفء

 مَّ َأْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم َتَبفَرْكَت يف َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم(الله): كل صالة

 .)سنن ابن مفجه(

ف مف دمففإلسالم ليس متشوًاف للقتفل وال لسفك ال مفء، بل إنه يكُف عنه    

، حيث يقول احلق  ذلك سبيًلف، وجينح للسلم ويؤك  عليه إىل وج 

َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َففْجَنْح َلَهف َوتَوكَّْل َعَلى ا هِل ِإنَُّه ُهَو السَّدِميُع ﴿: سبحفنه

)اَل َتَتدَمنَّْوا ِلَقفَء : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(61: )األنففل ﴾الَعِليُم

، وإن )صحيح البخفري(اْلَعُ وِّ، َوَسُلوا ا هَل اْلَعفِفَيَة، َفِإَذا َلِقيُتدُموُهْم َففْصِبُروا(

رسفلة اإلسالم رسفلة سالم ووئفم، وغفيتهف سعفدة البشرية مجعفء، يقول 

ف َوَاَبفِئَل َيف َأيَُّهف النَّفُس ِإنَّف َخَلْقَنفُكم مِّن َذَكٍر َوُأنقَثى َوَجَعْلَنفُكْم ُشُعوًب﴿: سبحفنه

 .(13: )احلجرات﴾برٌيَخ عليٌم ا هَل نَِّإ مفُكتَقَأ  ِلَتَعفَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَ  اللَِّه

*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على أشر  اخللق سي نف  احلدم   هل ر  العفملني    

 وصحبه أمجعني. وآله حمدم 
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 : إخوة اإلسالم   

اإلرهف   ألواني الكف عن كل ـتعظيم األشهر احلرم يقتضإن ِِِِ

 ، كدمف يقتضي اإلابفل على ا هل والتطر  وسفك دمفء اآلمنني وترويعهم

، فعلينف أن نعدمِّر هذه األشهر واأليفم بفالجتهفد  )عز وجل( بكقثرة الطفعفت

:  ؛ حيث يقول سبحفنه ، وتزكية األنفس بفلطفعفت والقربفت يف العبفدة

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(77: )احلج ﴾َواْفَعُلوا اخَلْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴿

، ُصْم ِمَن احلُرِم  ، ُصْم ِمَن احلُرم َواتُرْك )ُصْم ِمَن احُلُرِم َواْتُرْك:  (َوَسلََّم

 .)سنن أبي داود( َواْتُرُك(

: رجًبف من الرتجيب أي، وا  ُسدمِّي  ومن هذه األشهر احلرم شهر رجب   

؛ ألنهم ال يسدمعون فيه صوت  ، وا  كفن العر  يسدمونه بفألصم التعظيم

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) لنبينف واملعراج اإلسراء معجزة فيه شهر  ، وهو احلر 

شهر ): بو بكر الوراق البلخييقول أ ، والربكة اخلري أشهر مفتفح وهو ،(َوَسلََّم

 (وشعبفن شهر السقي للزرع؛ ورمضفن شهر حصفد الزرع؛  رجب شهر للزرع

 . (البن رجبلطفئف املعفر  )

فدمف أمجل أن نغتنم األشهر احلرم يف طفعة ا هل )عز وجل( بعدمفرة     

، وإشفعة روح  الطعفم ، وإطعفم ، وكقثرة اخلريات   ، وإتقفن العدملاألر

 )َأَحُب النَّفِس: (َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل التكففل والرتاحم ، حيث يقول نبينف )

ا هِل )عزَّ وجلَّ( سروٌر ُت ِخُله  إىل ، وَأَحُب األعدمفِل ا هِل أنفُعهم للنفِس إىل

، وأَلْن  ، أو َتطُرُد عنه جوًعف ، أو تقِضي عنه َدْيًنف ، َتكِشُف عنه ُكربًة على مسلٍم

 -ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا امَلْسِجِ   إليَّ؛ َأَحُب  أمشَي مع أٍخ يف حفجٍة

َشْهًرا، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َوَلْو َشفَء َأْن ُيدْمِضَيه َأْمَضفُه؛  -َمْسِجَ  امَلِ يَنِة : َيْعِني
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َمَلَأ ا هُل َاْلَبُه َيْوَم الِقَيفَمةِِ ِرًضف، َوَمن َمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحفَجٍة َحتَّى َيقِضَيهف 

  .(للطرباني )املعجم األوسط ثبََّت ا هُل َا َمْيِه َيْوَم َتُزوُل اأَلْاَ اُم( َلُه؛

 .اللهم بفرك لنف يف رجب وشعبفن وبلغنف رمضفن

 

ِِِِِِ*ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 طالقالخماطر 
 

 ﴾ُصْلُح َخْيٌرالو﴿ : كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل       

شهُ  أنَّ سيَ نف وحَ ُه ال َشريَك َلُه، وَأ إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (128: نسفءال)

وصحِبِه،  وعلى آله،  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

  ِّيِن.اليوِم  إىل وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن

 : وبعد     
، وسنَّ  ، ومكفنة سفمية خفصةزوجية ا سية السالم للحيفة اإلفق  جعل ِِِِِِ

، ومتفسكهف، ، وترابطهف دا  مف يضدمن استقرارهفاآلواجبفت والقوق واحلمن 

،  تبفدلاملحرتام اال، و رمحةال، و ودةامل، و سكنالواست امتهف يف إطفر 

، ويقول (13:  نسفءال) ﴾ْعُروِ فمَلَوَعفِشُروُهنَّ ِب﴿:  ق سبحفنهاحلحيث يقول 

 .(سنن ابن مفجه)  )َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أَلْهِلِه(:  (َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا هُلنبينف )

زواَج الى  )عز وجل( ا  مسَّا هلكريم جي  أن القرآن التأمل يف املو   

ر من خطورة ه مه ، وليحذِّ ؛ لي ل على وجو  احرتامه ميقثفًاف غليًظف

 .(21: نسفءال) ﴾ِميقَثفًاف َغِليًظفَوَأَخْذَن ِمْنُكْم ﴿: سبحفنه  ، حيث يقول ونقضه

شريك  إىل أن ينظر كل منهدمف إىل زوجنيالسالمية اإلشريعة الوا  دعت ِِِِ

بقفء على اإل، ويتبصَّر مزايف  ري فيهاخلنصف ، ويتأمَّل جوانب اإلحيفته بعني 

، حيث يقول سلوكيالنفسي والستقرار االسكن والسرية من األيفة احل

ْعُروِ  َفِإْن َكِرْهُتدُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئف فمَلَوَعفِشُروُهنَّ ِب﴿:  سبحفنه

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(13: نسفءال) ﴾ِفيِه َخْيًرا َكقِثرًيا ا هُلَوَيْجَعَل 

ُخُلًقف َرِضَي ، إْن َكِرَه منهف  ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة - ال يكره: أي -)ال َيْفَرْك : (َوَسلََّم

،  عصدمة ألنبيفئه ورسلهال، و  هل وح ه فلكدمفلف،  )صحيح مسلم( منهف آَخَر(

 : قفئلال دُر و هِل
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 فيُبهـ َّ معــاًل أن ُتعـرَء ُنبــاملى ـفك     ذي ُتْرَضى سجفيفُه كلُّهف الوَمْن ذا 

يت النظر الزوجية ا  تعرتيهف بعض وجهفت اليفة احلوممف ال شك فيه أن     

عالج الكريم ا  وضع القرآن ال، لذلك جن   سرياألصففء المن  فلا  تن

حسفن، اإلرتاضي والتوافق والصلح والري كله يف اخل، وبيَّن أنَّ  نفجع هلفال

َوِإِن اْمَرَأٌة َخفَفْت ِمْن َبْعِلَهف ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضف َفَلف ُجَنفَح ﴿: حيث يقول سبحفنه

ُشحَّ َوِإْن الْنُفُس اأَلُصْلُح َخْيٌر َوُأْحِضَرِت الُيْصِلَحف َبْيَنُهدَمف ُصْلًحف َوَعَلْيِهدَمف َأْن 

، وإن تطلب (128: نسفءال) ﴾َكفَن ِبدَمف َتْعدَمُلوَن َخِبرًيا ا هَلُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ 

صالح الربة واخلكدمة واحِلعقل والزوجني من أصحف  المر ت خل أهل األ

، حيث  ال اخلأسبف   ةالصالح وإزاإلتقوى فليكن ت خًلف كرمًيف بنية الو

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقفَق َبْيِنِهدَمف َففْبَعقُثوا َحَكدًمف ِمْن َأْهِلِه َوَحَكدًمف ِمْن ﴿: فىليقول تع

: نسفءال)﴾َخِبرًياَكفَن َعِليدًمف  ا هَلَبْيَنُهدَمف ِإنَّ  ا هُلَأْهِلَهف ِإْن ُيِريَ ا ِإْصَلفًحف ُيَوفِِّق 

ال ﴿: )عز وجل(، حيث يقول سبحفنها هلعظيُم عن  الجُر األ، ويف ذلك (35

نَّفِس الف َمْن َأَمَر ِبَصَ َاٍة َأْو َمْعُروٍ  َأْو ِإْصَلفٍح َبْيَن ّلإَخْيَر ِفي َكقِثرٍي ِمْن َنْجَواُهْم 

، (114: نسفءال)﴾ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيدًمفْوَ  َفَس ا هِلَوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغفَء َمْرَضفِت 

صََّلفِة ال ُأْخِبُرُكْم ِبَأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الَأ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

  .)سنن أبي داود( َبْيِن(الِإْصَلفُح َذاِت : فل، َا َبَلى: وافلِ؟ َا صََّ َاةالصَِّيفِم َوالَو

زوجية فق  أرش ت اليفة احليف استحكفم الشقفق  إىل مراألأمَّف إذا وصل     

،  نفساأل ، وتصفو قلو ال، وتلني  عفصفةالرتوي حتى ته أ ال إىل شريعةال

، حرًصف على استدمرار  فقـوفال، ويعود  راجعةامل، فتح ث  عقلالكَّم َحوُي

 .سرياألكيفن لا

ِِِِِ*ِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم   

شرع أن ُيبنى على أسفس من الطالق ت مري لبيٍت أمر ال أنَّ ال شكَِِِِّ

ثفر اآلخفطر واملع ي  من ال، كدمف أنه دحدمل  رمحةالودة واملسكن وال

بنفء مبف يسبب هلم األتدمع ، وال سيدمف اجمل، وعلى  سرةاألسلبية على ال

؛ يفتق ون  ، وااتصفدية ، واجتدمفعية  ين من مشكالت نفسيةالوال فلانفص

تفكك السليدمِة بسبب ذلك التنشئِة ال، و سنِةاحلرتبيِة المعهف مقومفت 

، فيسهل   راسيالتأخر الو ، نفسيالسري؛ ممف جيعلهم عرضة لالضطرا  األ

تطر  السلوكي أو استقطفبهم وأدجلتهم من ِابل مجفعفت الاصحرافهم 

شيطفن يعدمل عدمله على إغواء أي من اللذا فإن  ؛ رهف اإلعنف والو

)إنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسرة ، يقول نبينف )األزوجني لت مري بنيفن ال

، فأْدنفُهْم منه َمْنِزَلًة  ، ُثمَّ َيْبَعُث َسرايفُه فِءاملإْبِليَس َيَضُع َعْرَشُه عَلى 

مف َصَنْعَت :  ، فَيقوُل َفَعْلُت َكذا وَكذا:  ، َيِجيُء أَحُ ُهْم فَيقوُل أْعَظدُمُهْم ِفْتَنًة

ى َفرَّْاُت بْيَنُه وبْيَن مف َتَرْكُتُه حتَّ:  ُثمَّ َيِجيُء أَحُ ُهْم فَيقوُل:  فلشيًئف، ا

، ممف يتطلب منَّف )صحيح مسلم( ِنْعَم أْنَت(:  فُيْ ِنيِه منه ويقوُل: فل، ا اْمَرَأِتِه

فدمف أمجل أن  ، شيطفنالفالت من حبفئل اإلعدمل على اليقظة والفطنة وال

، حتى يتحقق  سرة مجيًعفاألب بني أفراد احلحرتام واالوففق واليسود 

 تدمع كله.اجملستقرار بني االرتابط وال

 اللهم احفظ ديفرنف وأبنفءنف ومصرنف ومجيع بالد العفملني

ِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 ددةات الزكاة وال
 تمعيةاجملتنمية الودورهما  ي 

 

صَّالَة َوآُتوا الَوَأِايدُموا ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احلِِِِِ

وحَ ُه ال  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (43: بقرةال) ﴾رَّاِكِعنَيالزََّكفَة َواْرَكُعوا َمَع ال

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آلهعَليِه، 

 : وبعد     
، أسفسه  سالمية وضعت للنفس نظفًمف اجتدمفعيًّف اومًيفاإلشريعة الفإن ِِِِِ

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) تكففلال، و رتابطال، و رتاحمال

َسِ  ِإَذا اْشَتَكى اجَل، َوَتَعفُطِفِهْم َمقَثُل  ، َوَتَراُحدِمِهْم ْؤِمِننَي ِفي َتَوادِِّهْمامُل)َمقَثُل 

، ويقول )صحيح مسلم( دمَّى(احُلسََّهِر َوفلَسِ  ِباجَلِمْنُه ُعْضٌو َتَ اَعى َلُه َسفِئُر 

نَّ اأَلْشَعِريِّنَي ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِو، َأْو َالَّ َطَعفُم ِإ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، ُثمَّ اْاَتَسدُموُه َبْيَنُهْم  َمف َكفَن ِعْنَ ُهْم ِفي َثْوٍ  َواِحٍ ِعَيفِلِهْم ِبفْلدَمِ يَنِة َجدَمُعوا 

 .)صحيح البخفري( (، َفُهْم ِمنِّي َوَأَنف ِمْنُهْم ِفي ِإَنفٍء َواِحٍ  ِبفلسَِّويَِّة

على  ، وحثَّ زكفة وجعلهف من أركفنهالسالم اإلومن هنف فق  شرع      

، مبف يسهم يف س  حوائج  رياخلص افت وجعلهف من أعظم أبوا  ال

ْم اهِلُخْذ ِمْن َأْمَو﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  ، وتفريج كربهم تفجنياحمل

َوَمف َأْنَفْقُتْم ِمْن ﴿: ، ويقول سبحفنه(113: توبةال) ﴾َصَ َاًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهف

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويقول نبينف )(33:  )سبأ ﴾رَّاِزِانَيالَشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر 

َوَأنَّ ُمَحدمًَّ ا  إال ا هلال إله َشَهفَدِة َأْن : ْسَلفُم َعَلى َخدْمٍساإِل)ُبِنَي :  (َوَسلََّم

)صحيح  ، َوَصْوِم َرَمَضفَن( جِّاحَل، َو زََّكفِةال، َوِإيَتفِء  صََّلفِةال، َوِإَافِم  ا هلَرُسوُل 

 .البخفري(
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زكفة يف كقثري ال )عز وجل( ارن ا هلكريم جي  أن القرآن التأمل يف املو    

صالة تعظيدًمف الفرائض وأجلِّهف وأعالهف مكفنة، وهي الواضع بأعظم املمن 

َوَأِايدُموا ﴿: ق سبحفنهاحل، حيث يقول  لشأنهف، وذلك ترغيًبف يف أدائهف

ّلَه الّلِه ِإنَّ الزََّكفَة َوَمف ُتَق ُِّموْا أَلنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُ وُه ِعنَ  الصَّاَلَة َوآُتوْا ال

صََّلفَة الِذيَن ُيِقيدُموَن ال﴿: فىل، ويقول تع(111: بقرةال) ﴾ِبدَمف َتْعدَمُلوَن َبِصرٌي

 .( 3: ندملال) ﴾ِخَرِة ُهْم ُيوِاُنوَنفآلزََّكفَة َوُهم ِبالَوُيْؤُتوَن 

زكفة، حيث يقول التهفون يف أداء التحذير من فلشريعة بالكدمف جفءت     

ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم  ا هُلِذيَن َيْبَخُلوَن ِبدَمف آَتفُهُم الَوَلف َيْحَسَبنَّ ﴿: سبحفنه

سَّدَمفَواِت الِمرَياُث   هِلِقَيفَمِة َوالَبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَُّاوَن َمف َبِخُلوا ِبِه َيْوَم 

: ، ويقول جل شأنه(181: عدمران لآ) ﴾ِبدَمف َتْعدَمُلوَن َخِبرٌي ا هُلْرِ  َواأَلَو

َفَبشِّْرُهْم  ا هِلِفضََّة َوَلف ُيْنِفُقوَنَهف ِفي َسِبيِل الذََّهَب َوالِذيَن َيْكِنُزوَن الَو﴿

َفُتْكَوى ِبَهف ِجَبفُهُهْم يٍم * َيْوَم ُيْحدَمى َعَلْيَهف ِفي َنفِر َجَهنََّم لأِبَعَذاٍ  

 ﴾َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َمف َكَنْزُتْم ِلَأْنُفِسُكْم َفُذوُاوا َمف ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن

:  عنهدمف(ا هل بن عبفس )رضي ا هل، ويقول سي نف عب  (35، 34: توبةال)

  ا هَلَوَأِطيُعوا ﴿ف،ثالث آيفت مقرونفت بقثالث، وال تقبل واح ة بغري ارينته

رسول مل يقبل ال ومل يطع ا هلفدمن أطفع  ( 53: نسفءال) ﴾رَُّسولالَوَأِطيُعوا 

فدمن صلى ومل يزكِّ مل  (43 : بقرةال) ﴾زََّكفَةالصَّاَلَة َوآُتوا الَوَأِايدُموا ﴿منه، 

فدمن شكر  هل ومل يشكر  (14: )لقدمفن ﴾َ ْيَكالَأِن اْشُكْر ِلي َوِلَو﴿،  ُيقَبل منه

 (.لسدمران يل حبر العلوم)تفسري   يه مل يقبل منهاللو

تدمعي، اجملزكفة يف حتقيق دورهف الص افت ت عم دور ال ال شك أنَّو    

نبينف  فل، حيث ا رتغيب فيهفالث عليهف وفحلنيف باحلشرع اللذلك جفء 

، )سنن الرتمذي( زََّكفِة(الَلَحقًّف ِسَوى  فلامَل)ِإنَّ ِفي : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)
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ْغِرِ  امَلْشِرِق َوامَلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِاَبَل الَلْيَس ﴿: فىل تعا هلُثمَّ َتال اول 

نَِّبيِّنَي َوآَتى الِكَتفِ  َوالَلفِئَكِة َوامَلِخِر َواآلَيْوِم الَو ف هِلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالَوَلِكنَّ 

فِئِلنَي سَّالسَِّبيِل َوالَسفِكنَي َواْبَن امَلَيَتفَمى َوالُقْرَبى َوالَعَلى ُحبِِّه َذِوي  فلامَل

 .(177: بقرةال)﴾رَِّافِ ...الَوِفي 

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة والني، وفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    

عظيم، الجر األربكة والحصول : ص افِت مثراٍت عظيدمًة، منهفالإن للزكفِة وِِِِ

، (276: بقرةال)﴾صََّ َافِتالرَِّبف َوُيْرِبي ال ا هلَيدْمَحُق ﴿ : حيث يقول سبحفنه

صََّلفَة َوَآَتُوا الفِت َوَأَافُموا فحَلصَّالِذيَن َآَمُنوا َوَعدِمُلوا الِإنَّ ﴿ : فىلويقول تع

: بقرةال) ﴾زََّكفَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَ  َربِِّهْم َوَلف َخْوٌ  َعَلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَنال

 الإِعَبفُد ِفيِه ال)َمف ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح  : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(277

:  َخُراآل، َوَيُقوُل  لُهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقف َخَلًففال : ، َفَيُقوُل َأَحُ ُهدَمف َمَلَكفِن َيْنِزَلفِن

 .)صحيح البخفري( لُهمَّ َأْعِط ُمدْمِسًكف َتَلًفف(ال

: (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، يقول نبينف ) عففيةالأنهف سبب من أسبف  : ومنهف    

 ُ َعفَء(ال، َوَأِعُ وا ِلْلَبَلفِء  زََّكفِةفلُكْم ِبال، َوَحصُِّنوا َأْمَو صََّ َاِةفل)َداُووا َمْرَضفُكْم ِب

ِإنَّ الصََّ َاَة ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )(للبيهقي )السنن الكربى

 .)سنن الرتمذي( (الُسوِءَلُتْطِفُئ َغَضَب الرَّ ِّ َوَتْ َفُع ِميَتَة 

ية ـتندمالي وحتقيق ـتدمعاجملتوازن الوللزكفة دور كبري يف حتقيق     

، سواء أكفنت  ص افتال فلمر اتسفًعف كبرًيا يف جماأل ، ويتسع تدمعيةاجمل
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،  ، أم يف صورة مشروعفت ومبفدرات ص افت جفرية، أم ص افت عفمة

كسفء ال، أو مشروعفت  طعفماإل، أو صكوك  ضفحياألكدمشروع صكوك 

يت تسهم الرب ال، وغري ذلك من وجوه  عدملالنفزل أو توفري فرص املوتأهيل 

تدمعية هلف اجملتندمية الرعفية أو فلوىل باألنسفنية لألسر اإلرعفية اليف حتقيق 

 . رعفيةفلوىل باألوللدمنفطق 

، حتى  تدمعياجملتكففل الصلة والرب والحتقيق معفني  إىل فدمف أحوجنف    

 تندمية.ال، وتتحقق  خفءاإل، ويعم  بَّةاحملَتُسود 

 .نيفملعاللهم احفظ بالدنف مصر وسفئر بالد ال

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِِِِِ

ِِ
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 شوداء عند ربومالمنزلة 
 

ِذيَن الَوال َتْحَسَبنَّ ﴿: كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل    

َأْمَواًتف َبْل َأْحَيفء ِعنَ  َربِِّهْم ُيْرَزُاوَن * َفِرِحنَي ِبدَمف  ا هِلُاِتُلوا ِفي َسِبيِل 

ف ّلأِذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم فلِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِب ا هُلآَتفُهُم 

َلف  ا هَلَوَفْضٍل َوَأنَّ  ا هِلَخْوٌ  َعَلْيِهْم َوَلف ُهْم َيْحَزُنوَن * َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعدَمٍة ِمَن 

 إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (171-163: عدمران لآ) ﴾ْؤِمِننَيامُلُيِضيُع َأْجَر 

مَّ َصلِّ الله،  ورسولهشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ، وَأ وحَ ُه ال َشريَك َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍنوصحِبِه وعلى آله،  وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد     

، وُارَبٌة  قفمفتامل )عز وجل( مقفٌم من أعلى ا هلشهفدة يف سبيل الفإن ِِِِ

ضحوا  فل )جل شأنه( ألبطا هل، وهي اصطففء من  قربفتالمن أَجلِّ 

وطن، ال، ورغبة يف حفظ   ففع عنهالق واحلبأنفسهم يف سبيل نصرة 

َوَيتَِّخَذ ِذيَن آَمُنوا ال ا هُلَوِلَيْعَلَم ﴿:تعفىل ، يقول ، وسالمة أراضيه ن أهلهوأم

 .(141: عدمران لآ) ﴾ِمْنُكْم ُشَهَ اَء

،  ، وفضفئل عظيدمة يةفلشه اء مبنفزل عال سبحفنه ا هللذلك خصَّ     

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، وال أدل على ذلك من اول نبينف ) وكرامفت فري ة

، ُثمَّ   ُثمَّ ُأْحَيفا هِلِذي َنْفِسي ِبَيِ ِه َلَوِدْدُت َأنِّي ُأْاَتُل ِفي َسِبيِل ال)َو: (َوَسلََّم

 .ري()صحيح البخف ، ُثمَّ ُأْاَتُل( ، ُثمَّ ُأْاَتُل ُثمَّ ُأْحَيف ُأْاَتُل ُثمَّ ُأْحَيف

بشر، ال، حيفًة تفوق إدراك  أنهم أحيفء عن  ربهم:  شه اءالومن منزلة      

 َبْل َأْحَيفٌء َأْمَواٌت ا هِلَوال َتُقوُلوْا ِلدَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل ﴿:  فىلحيث يقول تع

 ا هل)رضي  ا هل، وعن َجفِبر ْبن َعْبِ   (154:  بقرةال) ﴾َتْشُعُروَن فَوَلِكن لَّ
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)َيف َجفِبُر : ِلي فل(، َفَقَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ا هلَلِقَيِني َرُسوُل : فلعنهدمف( ا

 َوَدْيًنف، فال، َوَتَرَك ِعَي اْسُتْشِهَ  َأِبي ا هِلَيف َرُسوَل : َمف ِلي َأَراَك ُمْنَكِسًرا(؟ ُاْلُت

)َمف : فل، َا ا هِلَبَلى َيف َرُسوَل : فلِبِه َأَبفَك(؟ َا ا هُل)َأَفَلف ُأَبشُِّرَك ِبدَمف َلِقَي : فلَا

 :أي –، َوَأْحَيف َأَبفَك َفَكلَّدَمُه ِكَففًحف(  ِمْن َوَراِء ِحَجفٍ الإَأَحً ا َاطُّ  ا هُلَكلََّم 

َيف َر ِّ ُتْحِييِني : فل)َيف َعْبِ ي َتدَمنَّ َعَليَّ ُأْعِطَك(، َا: فلَفَق -من غري حجف 

َلف  إليهف)ِإنَُّه َاْ  َسَبَق ِمنِّي َأنَُّهْم : رَُّ  )َعزَّ َوَجلَّ(ال فلَاَفُأْاَتَل ِفيَك َثفِنَيًة، 

ِذيَن الَوَلف َتْحَسَبنَّ ﴿:  َيُةاآلَوُأْنِزَلْت َهِذِه : فل، َا)سنن ابن مفجه( ُيْرَجُعوَن(

: عدمران لآ) ﴾َأْمَواًتف َبْل َأْحَيفٌء ِعْنَ  َربِِّهْم ُيْرَزُاوَن ا هِلُاِتُلوا ِفي َسِبيِل 

شه اء أحيفء عن  ربهم )عز وجل( فهم أحيفء يف ذاكرة ال، وكدمف أن (163

 زمفن.الوطن، ال ُتنَسى بطوالُتهم مبرور ال

نة كيف اجل، تسرح يف  أن أرواحهم منعَّدمة عن  ربهم سبحفنه: ومنهف   

ِإْخَواُنُكْم )َلدمَّف ُأِصيَب :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) شفءت

، َتْأُكُل  نَِّةاجَل، َتِرُد َأْنَهفَر  َأْرَواَحُهْم ِفي َجْوِ  َطْيٍر ُخْضٍر ا هُل، َجَعَل  ِبُأُحٍ 

)سنن  َعْرِش(الَاَنفِديَل ِمْن َذَهٍب ُمَعلََّقٍة ِفي ِظلِّ  إىل ، َوَتْأِوي ِمْن ِثدَمفِرَهف

 .أبي داود(

، حيث  قيفمةالتفم يوم النور ال، و عظيمالجر األأنهم أصحف  :  ومنهف    

، (13:  ي احل) ﴾ُشَهَ اُء ِعْنَ  َربِِّهْم َلُهــْم َأْجـُرُهْم َوُنـوُرُهــْمالَو﴿: فىليقول تع

 عنهف( ا هل( أُلمِّ َحفِرَثَة ْبِن ُسَراَاَة )رضي َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

:  عنه(، َوَكفَن ا  اسُتْشِهَ  َيْوَم َبْ ٍرا هلت عن مصري َحفِرَثَة )رضي لأحيندمف س

 ْعَلى(اأَلِفْرَدْوَس ال، َوِإنَّ اْبَنِك َأَصفَ   نَِّةاجَل، ِإنََّهف ِجَنفٌن ِفي  )َيف ُأمَّ َحفِرَثَة

  .)صحيح البخفري(
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ل( ـ)عز وج ا هلن ـ؛ جزاء م يفمةـقالهم يوم ـأهليف فعون ـأنهم يش: ومنهف   

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) حسن تربيتهم وإع ادهم لىـع

 . )سنن أبي داود( شَِّهيُ  ِفي َسْبِعنَي ِمْن َأْهِل َبْيِتِه(ال)َيْشَفُع 

، حيث  ، وتتضـفعف ، بل ُتوفَّى هلم مفهلأنهم ال تنقطع أجور أعدم: ومنهف    

ِذي اّل فلَّإ)ُكُل َميٍِّت ُيْخَتـُم َعَلى َعدَمِلِه :  (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى يقول نبينف )

، َوَيْأَمُن ِمْن  ِقَيفَمِةالَيْوِم  إىل  َفِإنَُّه ُيْندَمى َلُه َعدَمُلُها هِلَمفَت ُمَراِبًطف ِفي َسِبيِل 

 .)سنن الرتمذي( َقْبِر(الِفْتَنِة 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ

نبيفء األسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

وصحبه  وعلى آله،  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمرسلني، سي نف حمدم  )املو

 أمجعني.

ِ: إخوة اإلسالمِِِِ

ق، احلذي عر  ال،  قاحلشهي  الشه اء إمنف يستحقهف المنزلة  ال شك أنَِِِّ

ق هو من مفت احلشهي  ال، و من أجلهى ، وضحَّ ، ودافع عنه وأخلص له

، حيث يقول نبينف  ، وأمن وسالمة أهله ، ووطنه ، وعرضه دففًعف عن أرضه

، َوَمْن ُاِتَل ُدوَن  َمْن ُاِتَل ُدوَن َمفِلِه َفُهَو َشِهيٌ ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 . )سنن أبي داود( (َشِهيٌ ، َأْو ُدوَن ِديِنِه َفُهَو  َأْهِلِه، َأْو ُدوَن َدِمِه

وففء ألرواح شه ائنف يتطلب منف أن نكون جنوًدا العلى أننف نؤك  أن ِِِِ

، وأْن يبذل كل منف أاصى طفاته يف  هفلعظيم كل يف جمالوطن الهلذا 

، وعلى الب رجٍل واحٍ  خلف جيشنف  ، وأْن نقف صفًّف واحً ا خ مته

 )عز ا هلشهفدة عن  ال، راجني أجر  وطنيةالؤسسفت املوشرطتنف وسفئر 
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الشََّهفَدَة  َمْن َسَأَل ا هل):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموجل(، حيث يقول نبينف )

 .)صحيح مسلم( (، َوِإْن َمفَت َعَلى ِفَراِشِه َمَنفِزَل الُشَهَ اِء ا هلِبِصْ ٍق ، َبلََّغُه 

 .نيفملعالمصر وسفئر بالد  لهم احفظال

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 تمعياجملتكافل ال

 ((ضعهفاء أمنوذًجاالسنني واملدين والوالحقوق ))
 

 ا هَلَوَأْحِسُنوا ِإنَّ ﴿ : كريمالقفئل يف كتفبه ال،  نيفملعالدم   هل ر  احل      

وحَ ُه ال َشريَك  إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن  (135:  بقرةال) ﴾ْحِسِننَيامُلُيِحُب 

مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه، الله،  شهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وَأ َلُه

  ِّيِن.اليوِم  إىل ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وصحِبِه وعلى آله

ِ: وبعد    
أن  إىل ، ته   ، وُرِايٍّ ، ورمحة ، وبّر ة إنسفنيةفلسالم رساإلة فلفإن رسِِِِِ

، على أسفٍس من  نفس حيفة كرمية يف ظل جمتدمع متعفون متكففلالدحيف 

،  شعاجلثرة واألنفنية واألبع  عن مظفهر ال، و خرينفآلشعور بالواسفة وامل

َمف آَمَن ِبي َمْن َبفَت َشْبَعفًنف َوَجفُرُه ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) حيث يقول نبينف

َصلَّى ا هُل ويقول )، املعجم الكبري للطرباني() (َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه إىل َجفِئٌع

ِعْنَ  َأْاَواٍم ِنِعدًمف ُيِقُرَهف ِعْنَ ُهْم َمف َكفُنوا ِفي َحَواِئِج ه ِإنَّ ِلل):  (َعَلْيِه َوَسلََّم

)املعجم  (َغْيِرِهْم إىل ِهْمِعْنِ ْن ُهْم َنَقَلَهف ِموَلْم َيدَملُّوُهْم َفِإَذا َملُّ ، َمف النَّفِس

 . األوسط للطرباني(

نفس التدمعية مطلوبة بني اجملنسفنية واإل ينية والقيم الوإذا كفنت تلك      

، وأكقثر تأكً ا  زمفتاألش ائ  والمجيًعف، فإنهف تكون أكقثر أهدمية وثواًبف وات 

فقري ص اة فإنهف الص اة على الرعفية ، وإذا كفنت فلوىل باألضعففء والجتفه 

 .رحم ص اة وصلةالعلى ذي 

ق سبحفنه احل ين وبرهدمف فشيء ال نظري له ، فق  أمرنف الوالأمف حق      

: زــعزياليف كتفبه  (عز وجل)كرام هلدمف ، حيث يقول اإلرب وال بتدمفم فىلوتع
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ِكَبَر الِإمَّف َيْبُلَغنَّ ِعنَ َك  َ ْيِن ِإْحَسفًنفالَوفلف ِإيَّفُه َوِبّلإف َتْعُبُ وا ّلأَوَاَضى َرُبَك ﴿

دَمف ُأ ٍّ َوَلف َتْنَهْرُهدَمف َوُال لَُّهدَمف َاْوًلف َكِرمًيف * َلهْو ِكَلفُهدَمف َفَلف َتُقل َأَحُ ُهدَمف َأ

 ﴾دَمف َكدَمف َربََّيفِني َصِغرًيارَّْحدَمِة َوُال رَّ ِّ اْرَحدْمُهالُذلِّ ِمَن الَواْخِفْض َلُهدَمف َجَنفَح 

   .(24، 23 :سراءاإل)

، وهو ممف اتفقت عليه  سويةالفطر ال ين دأ  أهل الوالبر  ال شك أنَّو    

 )دحيى( ا هل، فهذا نيب  رسلنياملنبيفء واأل، كدمف أنه خلق  سدمفويةالشرائع ال

 ﴾َ ْيِه َوَلْم َيُكْن َجبَّفًرا َعِصيًّفالَوَبرًّا ِبَو﴿:  سبحفنه يف حقها هلسالم يقول العليه 

َ ِتي الَوَبرًّا ِبَو﴿:  سالم(ال على لسفن عيسى )عليه فىل، ويقول تع(14: مريم)

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وا  َزاَر نبينف )(32: )مريم ﴾َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّفًرا َشِقيًّف

  .إليهف؛ برًّا بهف وشوًاف  ، َفَبَكى َوَأْبَكى َمن َحْوَلُه َاْبَر ُأمِِّه

حرتام االتواري وال فلكدم:  ، منهف بنفء حقوق ع ي ةاأل ين على الوللو    

ُذلِّ ِمَن الواْخِفْض َلُهدَمف َجَنفَح ﴿ : ق سبحفنهاحل، حيث يقول  طفعةالو

 عنه( رجلني، ا هلوا  رأى سي نف أبو هريرة )رضي  ،(24: سراءاإل) ﴾رَّْحدَمِةال

، وَلف  ال تسدمِّه ِبفْسدِمِه:  فل، فق أبي: فل؟ فق مف هذا منك:  ألح هدمف فلفق

 .(للبخفري )األد  املفرد (َوَلف َتْجِلْس َاْبَلُه،  َتدْمِش َأَمفَمُه

دميل اجل ، وهذا من رّد ِكَبرالدمف عن  إليهحسفن اإلغة يف فلبامل: ومنهف    

ِكَبَر الِإمَّف َيْبُلَغنَّ ِعْنَ َك ﴿:  ق سبحفنهاحل، حيث يقول   وداحمللعطفئهدمف غري 

َأَحُ ُهدَمف َأْو ِكَلفُهدَمف َفَلف َتُقْل َلُهدَمف ُأ ٍّ َوَلف َتْنَهْرُهدَمف َوُاْل َلُهدَمف َاْوًلف َكِرمًيف * 

 ﴾رَّْحدَمِة َوُاْل َر ِّ اْرَحدْمُهدَمف َكدَمف َربََّيفِني َصِغرًياالُذلِّ ِمَن الَواْخِفْض َلُهدَمف َجَنفَح 

 .(24، 23: سراءاإل)

 ،  دمفإليهحسفن فإلوفَّق هو من استجلب دعوة أبويه باملعلى أننف نؤك  أن    
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َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) خرةاآل نيف والفتتحقق سعفدته يف 

، َوَدْعَوُة  ْظُلوِمامَلَدْعَوُة :  )َثالُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجفُ  َلُهنَّ ال َشكَّ ِفيِهنَّ:  (َوَسلََّم

  لول ه ال ُترد الوال، ف عوة )سنن ابن مفجه( ِ  ِلَوَلِ ِه(الَوال، َوَدْعَوُة  َسفِفِرامُل

، وال  ، ال يعفَشر ، أمف َمن ال خري فيه ألبويه فال خري فيه أصًلف وال متوت

 . ، وال يؤَمن غ ُره يصفَحب

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

رسلني، املنبيفء واألسالم على خفمت الصالة وال، و نيفملعالدم   هل ر  احل    

 وصحبه أمجعني. وعلى آله(، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
، فق  أوصت بإكرام   ينالوالغراء كدمف أك ت على بر الشريعة الإن ِِِِ

،  رعفيةالحرتام واالتواري وال، وتوفيتهم حقواهم من  ضعففءالسنني وامل

َصلَّى ق )عز وجل(، حيث يقول نبينف )فلاخلحتى جعلت إكرامهم من تعظيم 

)األد   ْسِلِم(امُلشَّْيَبِة الِإْكَراَم ِذي  ا هِل ل)ِإنَّ ِمْن ِإْجال: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، حيث  تبجيلالتكبري والسنِّون هم أهل للتق يم وفملف ،املفرد للبخفري(

، َوُيَواِّْر  )َلْيَس ِمنَّف َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغرَيَنف: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى يقول نبينف )

صَِّغرُي َعَلى ال)ُيَسلُِّم :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول ))سنن الرتمذي(،  َكِبرَيَنف(

( ملن أراد أن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ))صحيح البخفري( َكِبرِي(ال

تقُ م يف الاا ر : ُكْبَر( أيال)َكبِِّر :  سنالكالم ابل رجٍل كبري اليتق م يف 

 كبري.العدمر ا َره، وال تتكلم ابل ال

ضعففء السنني وامل ين أنه مل يفرق بني الولق  بلغ من راي هذا     

؛  عفملةاملحسفن وطيب اإلكرام واإلبفختال  ديفنفتهم أو أعرااهم يف 

، َيْسَأُل َعَلى َأْبَواِ   اْلدُمْؤِمِننَي ُعدَمَر ِبَشْيٍخ ِمْن َأْهِل الذِّمَِّة عن مف َمرَّ َأِمرُيف
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" َمف َأْنَصْفَنفَك ِإْن ُكنَّف َأَخْذَنف ِمْنَك اْلِجْزَيَة ِفي َشِبيَبِتَك، ُثمَّ :النَّفِس، َفَقفَل

ِه ِمْن َبْيِت اْلدَمفِل َمف ُيْصِلُحُه")األموال ُثمَّ َأْجَرى َعَلْي: َضيَّْعَنفَك ِفي ِكَبِرَك. َافَل

عرتا  االحرتام واالتكففل والترسيخ ايم  إىل فدمف أحوجنف البن زجنويه(،

 تدمع كله.اجملودة يف املفة ولاألفضل، حتى تتحقق فلب

 .نيفملعالوسفئر بالد  نفمصراحفظ اجعلنف بفرين بآبفئنف وأمهفتنف، و لهمال

 

ِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 التاجر األمني
 

 

َيف َأُيَهف الَِّذيَن آَمُنوا ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

 إال ا هلال إله ، وَأشهُ  أْن (113: )التوبة ﴾اتَُّقوا ا هَل َوُكوُنوا َمَع الصَّفِدِانَي

مَّ َصلِّ الله،  ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله، وأََشهُ  أنَّ سيَ نف  وحَ ُه ال َشريَك َلُه

 يوِم ال ِّيِن. إىل وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن وعلى آله،  وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد     
، ودحذر من البطفلة  الكسب والعدمل إىل فإن اإلسالم دين ي عوِِِِ

، ، وتق م األوطفن إعدمفر األر  إىل ، والعدمل هو السبيل واخلدمول والكسل

ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِ  ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه وبنفء احلضفرات

، وصور الكسب احلالل كقثرية متنوعة، ومن (61: )هود ﴾َواْسَتْعدَمَرُكْم ِفيَهف

، (فضَل ا هل)، حيث مسى احلق سبحفنه أربفَحهف يف القرآن  أفضلهف التجفرة

ِذكَر الضفربني يف األر  للتجفرة بفجملفه ين يف سبيل وارن سبحفنه 

َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِ  َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل ﴿: ا هل؛ حيث يقول سبحفنه

َصلَّى ، وا  سئل نبينف )(21: )املزمل ﴾ا هِلَوآَخُروَن ُيَقفِتُلوَن ِفي َسِبيِل  ا هِل

، َوُكُل َبْيٍع  )عدمُل الرَّجِل بيِ ه: ؟ فقفل الكسِب أطَيُب( أُي ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .(للبيهقي )السنن الكربى َمْبُروٍر(

( تفجر مع عدمه أبي َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويكفي التجفر شرًفف أن نبينف )     

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ؛ ومع أم املؤمنني خ جية )رضي ا هل عنهف(، فكفن ) طفلب

بن أبي السَّفئب  ، حيث وصفه السَّفئب ( خري مقثفل للتفجر األمنيَوَسلََّم

؛ ال  ريٍك، َفكنَت خرَي ش ُكنَت شريكي يف اجلفهليَِّة) : بقوله )رضي ا هل عنه(

  ف يفـًبخْيِفي عي (َمــَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلَّ) يكنم ــلف ، فريينــ، وال ُتدم  اريينــُت
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 مفجه(. ابن )سنن (بفلبفطل جيفِدلوال  ، سلعة

: وللتفجر األمني صففت محي ة، وخصفل شريفة ينبغي أن يتحلى بهف، منهفِِِِ

الص ق يف البيع والشراء، والص ُق يورث الربكة يف التجفرة، حيث يقول 

َفِإْن َصَ َاف َوَبيََّنف )الَبيَِّعفِن ِبفخِلَيفِر َمف َلْم َيَتَفرََّاف،  :(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

 .)سنن الرتمذي(ُبوِرَك َلُهدَمف ِفي َبْيِعِهدَمف، َوِإْن َكَتدَمف َوَكَذَبف ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهدَمف(

أمف التفجر الكذو  الذي يبيع آخرته ب نيفه، فهو من اخلفسرين يف     

منه عدمُله، ال نيف واآلخرة، فال بركة يف مفله، وال نفع يف كسبه، وال ُيقبل 

)الَيدِمنُي الكفذبُة ُمنفَِّقٌة للسلعِة، ُمدمِحقٌة : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول )

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه )، َأنَّ َرُسوَل ا هِل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، و)مسن  البزار( للربكِة(

ِإَذا َأدَّْيَت الزََّكفَة َفَقْ  َاَضْيَت َمف َعَلْيَك َوَمْن َجدَمَع َمفًلف َحَراًمف ُثمَّ ): َافَل (َوَسلََّم

 (.السنن الكربى للبيهقي) (َتَص ََّق ِبِه َلْم َيُكْن َلُه ِفيِه َأْجٌر َوَكفَن ِإْصُرُه َعَلْيِهِ 

،  متفم األمفنة والبيفن يف البيع والشراء: ومن صففت التفجر األمني    

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) ففلتفجر األمني ال يغش وال خي ع

، َوال َيِحُل ِلدُمْسِلٍم َبفَع ِمْن َأِخيِه َبْيًعف ِفيِه َعْيٌب ِإال َبيََّنُه  )امُلْسِلُم َأُخو امُلْسِلِم

 َطَعفٍم، ( َعَلى ُصْبَرِةَوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، وا  َمرَّ نبينف ))سنن ابن مفجه(َلُه(

: َافَلَف ! الطََّعفِم؟ َصفِحَب َيف َهَذا َمف: َفَقفَل َبَلًلف، َأَصفِبُعُه َفَنفَلْت ِفيَهف، َيَ ُه َفَأْدَخَل

الطََّعفِم َكْي َيَراُه النَّفُس؟  َفْوَق َجَعْلَتُه َأَفَلف): َافَل ،ا هِل َرُسوَل َيف السَّدَمفُء َأَصفَبْتُه

 . )صحيح مسلم( َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي(

، وحسن  ، والتحلي مبكفرم األخالق السدمفحة يف البيع والشراء: ومنهفِِِِ

)َرِحَم ا هُل َرُجًلف َسدْمًحف :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) املعفملة

َصلَّى ا هُل ، ويقول )البخفري()صحيح  ، َوِإَذا اْشَتَرى، َوِإَذا اْاَتَضى( ِإَذا َبفَع
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أو مبن َتْحُرُم َعَلْيِه النَّفُر؟  ِبدَمْن َيْحُرُم َعَلى النَّفِر ال ُأْخِبُرُكْم)َأ: (َعَلْيِه َوَسلََّم

 .)سنن الرتمذي( َعَلى ُكلِّ َاِريٍب َهيٍِّن َسْهٍل(

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملني    

 وصحبه أمجعني. وعلى آلهَعَلْيِه َوَسلََّم(،  ا هل سي نف حمدم  )َصلَّى 

 : إخوة اإلسالم    

، وهي ليست أاواًلف أو جمرد  الوطنية الصفداة: ومن صففت التفجر األمنيِِِِ

، ففلتفجر الوطين احلكيم ينطلق  وتضحيفت، إمنف هي عطفء  شعفرات ُترَفع

، فال يبيح لنفسه أن تكقثر ثروته  يف معفمالته من التزام ديين وشعور إنسفني

؛ لذلك فهو يبتع  عن  يف أوافت األزمفت على حسف  الفقراء واحملتفجني

، فإذا كفنت هذه األدواء  كل صور اجلشع والغش واالحتكفر واالستغالل

كل وات فإنهف يف وات األزمفت أش  جرًمف  مرفوضة مذمومة خبيقثة يف

َوْيٌل ِلْلدُمَطفِِّفنَي * الَِّذيَن ِإَذا اْكَتفُلوا َعَلى ﴿:  وإمًثف، حيث يقول سبحفنه

، (3-1 :)املطففني ﴾النَّفِس َيْسَتْوُفوَن * َوِإَذا َكفُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن

 (، َواْلدُمْحَتِكُر َمْلُعوٌن )اْلَجفِلُب َمْرُزوٌق : (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) ويقول نبينف

)َمن دخَل يف شيٍء من :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ))سنن ابن مفجه(

تبفَرَك وتعفَلى أن ُيْقِعَ ُه  ا هلأسعفِر املسلدمنَي لُيْغلَيُه عَليِهم فإنَّ حقًّف عَلى 

 . )مسن  أمح ( بِعَظٍم مَن النَّفِر يوَم القيفمِة(

 إىل على أننف نؤك  أن التفجر الص وق األمني إذا خفَّض هفمش رحبه    

،  ، فإن مف خيفِّضه ص اة له بنيَّته ممكنة يف وات األزمفت أدنى درجة

)التَّفِجُر الصَُّ وُق اأَلِمنُي َمَع  : (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) نبينفحيث يقول 
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، ذلك ألن من يق م اآلخرة )سنن الرتمذي( النَِّبيِّنَي َوالصِّ ِّيِقنَي َوالُشَهَ اِء(

، ُحقَّ له أن  راعي أحوال النفس، وُي ، وال دحتكر وال يغش على العفجلة

،  أولئك رفيًقفيكون مع النبيني والص يقني والشه اء والصفحلني وحسن 

وحرصه على  ص اه وأمفنته يرفعهاألمني الصفدق كدمف نؤك  أن التفجر 

وعبفدته  هل  صالته وص اته بق ر مف ترفعه اجملتدمع ومراعفته لظرو  النفس

 . تعفىل

 .مصر وسفئر بالد العفملني اللهم احفظ

 

ِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ
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 الدان  املتقن
 

َوَأْحِسُنوا ِإنَّ ا هَل ﴿:  ، القفئل يف كتفبه الكريم ر  العفملني احلدم   هل        

ا هُل وحَ ُه ال َشريَك  فوَأشهُ  أْن ال إلَه ِإلَّ(، 135:  )البقرة ﴾ُيِحُب امُلْحِسِننَي

، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه،  ، وأََشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله َلُه

 . ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إَلى يوِم ال ِّيِن وعَلى آِلِه وصحِبِه

 :وبعد     
نهضة األمم ، فهي أسفس  فإن للصنفعة شأًنف عظيدًمف ومكفنة عفلية     

،  التق م االاتصفدي تحققيو،  تتوفر فرص العدمل هففزدهفر، وب وتطورهف

؛ واملتأمل يف القرآن الكريم جي  إشفرات واضحة إىل  والراي املعيشي

، حيث يقول احلق  ؛ تأكيً ا على فضلهف وأهدميتهف الع ي  من الصنفعفت

(، 25)احل ي : ﴾َوَأْنَزْلَنف اْلَحِ يَ  ِفيِه َبْأٌس َشِ يٌ  َوَمَنفِفُع ِللنَّفِس﴿سبحفنه: 

 ﴾َبِني آَدَم َاْ  َأْنَزْلَنف َعَلْيُكْم ِلَبفًسف ُيَواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشفَيف ﴿:  ويقول سبحفنه

َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبيَل َتِقيُكُم احَلرَّ َوَسَراِبيَل ﴿(، ويقول تعفىل: 26)األعرا :

 َيْعدَمُلوَن َلُه َمف َيَشفُء ِمْن َمَحفِريَب﴿(، ويقول تعفىل: 81)النحل:﴾َتِقيُكْم َبْأَسُكْم

، ويقول تعفىل:  (13 : )سبأ ﴾َوَتدَمفِثيَل َوِجَففٍن َكفْلَجَواِ  َوُاُ وٍر َراِسَيفٍت

َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْلَأْنَعفِم ُبُيوًتف َتْسَتِخفُّوَنَهف َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم ِإَافَمِتُكْم ﴿

 (.81)النحل: ﴾َمَتفًعف ِإَلى ِحنٍيَوِمْن َأْصَواِفَهف َوَأْوَبفِرَهف َوَأْشَعفِرَهف َأَثفًثف َو

 أصحف  من ورسله ا هل أنبيفء من اخللق فوةـصولشر  الصنفعة كفن    

 كفنحيث  ، واإلتقفن املهفرة يف املقثل مضر  وكفنوا ، واحلر  فئعالصن

 َواْصَنِع﴿ ، يقول سبحفنه: دمل يف صنفعة السفن)عليه السالم( يع نوحسي نف 
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 ،اًداح َّ (السالم عليه) داود سي نفكفن و ،(37)هود: ﴾َوَوْحِيَنف ِبَأْعُيِنَنف اْلُفْلَك

 َأنُتْم َفَهْل َبْأِسُكْم مِّن ِلُتْحِصَنُكم لَُّكْم َلُبوٍس َصْنَعَة َوَعلَّدْمَنفُه﴿يقول تعفىل: 

َصلَّى )نبينف  قولي)عليه السالم(،  ويف سي نف زكريف(، 81األنبيفء:) ﴾َشفِكُروَن

 )سنن ابن مفجه(. (فًراجَّف َنيَِّرَكَز فَنَك) (:َوَسلََّما هُل َعَلْيِه 

 بهف يتحلى أن جيب اليت الصففت أهممن  والتدميز واجلودة واإلتقفن    

سبحفنه  خلق حيث ، اإلتقفن إىل أنظفرنفاحلق سبحفنه  لفت ولق  ؛ الصفنع

 ِإنَُّه َشْيٍء ُكلَّ َأْتَقَن الَِّذي ا هِل ُصْنَع﴿ :تعفىل يقول ُمعجز، بإتقفن شيء كل

يف كل  اإلحسفنعلينف سبحفنه  وأوجب ،(88 الندمل:) ﴾َتْفَعُلوَن ِبدَمف َخِبرٌي

 (،135)البقرة:  ﴾اْلدُمْحِسِننَي ُيِحُب ا هَل ِإنَّ َوَأْحِسُنوا﴿: شيء، يقول سبحفنه

 ُكلِّ َشْيٍء((: )ِإنَّ ا هَل َكَتَب اإِلْحَسفَن َعَلى َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

 )سنن أبي داود(.

ع ًدا من املهن واحلر   (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) فَنبيِّ  عهُ  َنَرَع وا     

ختريج ) :يف كتفبه أبو احلسن اخلزاعيوالصنفعفت الذي سجل جفنًبف منهف 

من احلر  والصنفئع ا هل  ال الالت السدمعية على مف كفن يف عه  رسول

: من كفن يعلم الطب يف عه  الرسول  فيهذكر ، ف(الشرعيةوالعدمفالت 

 ، ، والنجفرين ، واخليفطني النسفجنيوذكر  ، (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

،  ، والتجفر ، والبنفئني اخلوَّاصني، و وال بفغني ، ، والصواغني واحل ادين

 للصنفعة.أح هدمف للحرفة واآلخر  ، الكتف  فصلني كفملني ضدمنا  و

  ـه له إىل جتويـه بف هل )عز وجل( ومراابتـفنـه إميـعـن ي فـقـاملت عـفنــالصو   

 ِمْنُه َتْتُلو َوَمف َشْأٍن ِفي َتُكوُن َوَمف﴿:  ، حيث يقول سبحفنه ، والتدميز فيه عدمله

 َوَمف ِفيِه ُتِفيُضوَن ِإْذ ُشُهوًدا َعَلْيُكْم ُكنَّف ِإلَّف َعدَمٍل ِمْن َتْعدَمُلوَن َوَلف ُاْرآٍن ِمْن
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 َذِلَك ِمْن َأْصَغَر َوَلف السَّدَمفِء ِفي َوَلف اْلَأْرِ  ِفي َذرٍَّة ِمقْثَقفِل ِمْن َربَِّك َعْن َيْعُزُ 

(، كدمف أنه ميتقثل أوامر ا هل )عز 61)يونس:  ﴾ُمِبنٍي ِكَتفٍ  ِفي ِإلَّف َأْكَبَر َوَلف

 َوَرُسوُلُه َعدَمَلُكْم ا هُل َفَسَيَرى اْعدَمُلوا َوُاِل﴿وجل( حيث يقول تعفىل: 

 ﴾َتْعدَمُلوَن ُكْنُتْم ِبدَمف َفُيَنبُِّئُكْم َوالشََّهفَدِة اْلَغْيِب َعفِلِم ِإَلى َوَسُتَرُدوَن َواْلدُمْؤِمُنوَن

 َعدِمَل ِإَذا ُيِحُب ا هَل ِإنَّ: ) (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم(، ويقول نبينف )115 )التوبة:

 )مسن  أبي يعلى(. (ُيْتِقَنُه َأْن فَعدَمًل َأَحُ ُكْم

، وهذا شأن الُصنفع  ومن إتقفن الصفنع سرعُة إجنفزه عدمَله يف موع ه     

الصفنع بعدمله يف املوع  احمل د  وففءكدمف أن ،  اجملتدمعفت املتحضرةيف 

احلق  يقولحيث  ، العزمية واوة النفس شر  على ت ل كرمية صفة له

أمر ا هل  وا  ، (34 )اإلسراء: ﴾فَمسُؤوًل َكفَن الَعهَ  ِإنَّ ِبفلَعهِ  َوَأوُفوا﴿:  سبحفنه

 َأُيَهف َيف﴿ : ، حيث يقول سبحفنه بهف عبفده املؤمنني امت ح، و )عز وجل( بهف

 ُهم َوالَِّذيَن﴿:  ، ويقول تعفىل (1:  املفئ ة) ﴾ِبفْلُعُقوِد َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذيَن

 (.32املعفرج: ) ﴾َراُعوَن َوَعهِ ِهم أَلَمفَنفِتِهم

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملنيِِِِ

 ، وعلى آله وصحبه أمجعني. سي نف حمدم  )َصلَّى ا هل  َعَلْيِه َوَسلََّم(

 إخوة اإلسالم: 
كدمف أنه ينطلق من دافع ديين فإنه ينطلق أيًضف من إن الصفنع املتقن ِِِِ

، وإميفنه ب وره يف رايه وتق مه على  ، فإمنف دحدمله حبه لوطنه دافع وطين

إن وطننف الغفلي مصر يف مرحلة ، حيث  إحسفن عدمله واجلودة والتدميز فيه

ف أن نعدمل جم ين خملصني وهذا يقتضي منف مجيًع ، دايقة من تفرخيه

  هل عز  ن يف طفعٍةــتَقفد امُلــم اجلـع بعدملهـــفجلدميف،  هـ مـوتقة الوطن ـلنهض
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 .، وال ينهض الوطن إال بفجلدميع وجل

،  لن دحرتم النفس ديننف مف مل نتفوق يف أمور دنيفنفعلى أننف نؤك  أنه ِِِِ

قوي الاتصفد وأن اال،  فإن تفوانف يف أمور دنيفنف احرتم النفس ديننف ودنيفنف

وهو مف تسري  ، ، وذات كففية ذاتية ت مكفنةذا،  عزيزة شفخمةيعين دولة 

 .عليه بفضل ا هل مصرنف العزيزة يف مجهوريتنف اجل ي ة

 .اللهم احفظ بالدنف مصر وسفئر بالد العفملني

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِِ
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 اجملد الزارع
 

ُهَو الَِّذي َأنَشَأ َو﴿ : الكريم، القفئل يف كتفبه  احلدم   هل ر  العفملني       

َجنَّفٍت مَّْعُروَشفٍت َوَغْيَر َمْعُروَشفٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًفف ُأُكُلُه َوالزَّْيُتوَن 

 ﴾َحَصفِدِه َيْوَم َحقَُّه َوآُتوا َأمَثَر ِإَذا َثدَمِرِه ِمن ُكُلواَوالُرمَّفَن ُمَتَشفِبًهف َوَغْيَر ُمَتَشفِبٍه 

، وأََشهُ  أنَّ  ا هُل وحَ ُه ال َشريَك َلُه فوَأشهُ  أْن ال إلَه ِإلَّ(، 141)األنعفم: 

، وعَلى آِلِه  ، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 . ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إَلى يوِم ال ِّيِن وصحِبِه

 :وبعد     
؛ فهي  لبنفء ال ول واستقرارهفالركفئز االاتصفدية من أهم فإن الزراعة ِِِِِِ

املتأمل يف القرآن الكريم و،  ، وحتقيق االكتففء صدمفم األمفن لتوفري الغذاء

، حيث  ؛ تنبيًهف على أهدميتهف جي  أنه سبحفنه ذكر الزراعة يف أكقثر من موضع

ِمْن َأْعَنفٍ  َوَزْرٌع  َوِفي اْلَأْرِ  ِاَطٌع ُمَتَجفِوَراٌت َوَجنَّفٌت﴿:  يقول احلق سبحفنه

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّف َنُسوُق اْلدَمفَء ِإَلى اْلَأْرِ  ﴿:  (، ويقول سبحفنه4الرع :) ﴾َوَنِخيٌل

 (.27:  )السج ة ﴾َتْأُكُل ِمْنُه َأْنَعفُمُهْم َوَأْنُفُسُهْماْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرًعف 

القثوا  حتقق بيل العبفدة اليت َاِمن  الزراعَةوا  جعل الشرُع احلنيُف ِِِِِِ

: )َمف ِمن ُمسلم َيغِرُس َغْرًسف (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )لصفحبهف، 

)صحيح  أو َيزَرُع َزْرًعف فيأُكُل ِمنه َطرٌي أو إنَسفٌن أو بهْيدَمٌة إال كفن لُه بِه َص َاٌة(

امل اومة على إىل  (َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا هُلالبخفري(، كدمف أرش نف نبينف )

 ْنِإ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول ) ، آخر حلظة يف احليفةإىل زراعة ال

ِرَسهف ْغى َيتَّوَم َحُقف َتَل ْنفَع َأَطَتاْس ِنِإ، َف يلٌةِسَف ْمِ ُكَحِ  َأي َيِفِت السفعُة َوفَمَا

 )األد  املفرد للبخفري(. (فليغِرْسهف
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من الص افت اجلفرية اليت ميت  ثوابهف جعلهف اإلسالم اعة ولشر  الزر     

: )سبٌع جيري للعبِ  أجُرهنَّ (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول )،  بع  موت صفحبهف

 َسَرَغ ْو، َأ ًراْئِب َرَفَح ْو، َأ ًراْهى َنَرَك ْودًمف ، َأْلعلَّم ِع ْن: َمِتِهْوَم َ ْعِره َبْبي َاِف َوُهَو

 (هِتْوَم َ ْعَب ُهُر َلِفْغَتْسً ا َيَلَو َكَرَت ْو، َأ ًففَحْصرََّث ُمَو ْو، َأ ً اِجْسى َمَنَب ْو، َأ ًلفْخَن

مل يعش لنفسه و،  الزارع شفرك يف عدمفرة احليفةذلك أن  )مسن  البزار(؛

 ولوطنه. تدمعه، بفذًلف اخلري جمل عفش خملًصف، إمنف  فقط

الوطن اوة  يسهم يففهو ؛  ومكفنة سفميةمنزلة عظيدمة امُلج  زارع للو     

ففألمة اليت ال متلك ؛  وحتقيق فرص عدمل ملواطنيه ، استقرارهحتقيق و

والزارع بج ه يف زراعته دحقق الفالح لنفسه ،  غذاءهف ال متلك ارارهف

ُاِل َو﴿ احلق سبحفنه:ل واممتقثاًل  ، تضحية صفداة، و ة عفليةيف هدمَّ،  ولوطنه

َعدَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلدُمْؤِمُنوَن َوَسُتَرُدوَن ِإَلى َعفِلِم اْلَغْيِب  َفَسَيَرى ا هُلاْعدَمُلوْا 

 نفنبي وةدعوملتدمًسف ، (115:  )التوبة ﴾َوالشََّهفَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبدَمف ُكنُتْم َتْعدَمُلون

اللَُّهمَّ َبفِرْك ):  (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) حيث يقول (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 )سنن أبي داود(. (ِلُأمَِّتي ِفي ُبُكوِرَهف

 ،تخطيط واٍع، إمنف يعدمل ب ال يعر  االرجتفل والعشوائيةوالزارع اجمل       

( عليه السالم)يوسف سي نف اصة املتأمل يف ، و العلم والعدمل بأسبف  وأخٍذ

أسسه نيب ا هل لالاتصفد الزراعي ف حمكدًمف ختطيًط ُحدَمْلَي،  يف القرآن الكريم

أزمة غذائية ستصيب املنطقة بع مف علم من خالل الرؤيف الصفداة ب،  الكريم

كفن فيهف اخلري والربكة على مصر ومف ف،  ذهفنفَّو إصالح فارتح خطةف،  كلهف

ُتْم َافَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبف َفدَمف َحَصْ ﴿ :حيث يقول سبحفنه،  حوهلف
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ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِ  َذِلَك َسْبٌع ِشَ اٌد * َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإلَّف َاِليًلف ِمدمَّف َتْأُكُلوَن 

ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِ  َذِلَك َعفٌم ِفيِه * َيْأُكْلَن َمف َا َّْمُتْم َلُهنَّ ِإلَّف َاِليًلف ِمدمَّف ُتْحِصُنوَن 

 . (43-47)يوسف:  ﴾َوِفيِه َيْعِصُروَنُيَغفُث النَّفُس 

فص يف صتخالوا العلمة وخلربأهل ا ريستشكدمف أن الزارع اجمل  ي    

، ممتقثًلف اول احلق  ينفع وطنه وجمتدمعه اجلودة يعفل فنتًجزراعته، ليق م م

ومقت ًيف (، 43)النحل:  ﴾َتْعَلدُموَن َلف ُكْنُتْم ِإْن الذِّْكِر َأْهَل َففْسَأُلوا﴿سبحفنه: 

 َأْعَلُم َأْنُتْم) : ( يف ح يث تأبري النخل حني افلَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمبنبينف )

 )مسن  البزار(. (ُدْنَيفُكْم ِفي َيْصُلُحُكْم ِبدَمف

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  ، احلدم   هل ر  العفملني    

 سي نف حمدم  )َصلَّى ا هل  َعَلْيِه َوَسلََّم(، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 : إخوة اإلسالم    

، حتدمله وطنيتـه على أداء دوره يف  إن الزارع اجمل  وطين خملصِِِِ

، اليت  لألراضي الزراعية والبنفء عليهف التجريف والتبوير مقفومة حمفوالت

؛ ممف يشكل عبًئف على  ، وزيفدة االسترياد تؤدي إىل نقص احملفصيل

: )ال  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) ، وهذا ضرر منهي عنه ال ولة

 )مسن  أمح (. َضَرَر وال ِضَراَر(

يف تسويق حمصوله بع   كدمف أن الزارع اجمل  ينطلق من وطنيته     

، فهو ال يعر  استغالاًل ألزمفت  ، وال احتكفر ، وال حبس حصفده بال تأخري

، وا  حرم اإلسالم كل صور االحتكفر  النفس وال متفجرًة مبعفنفتهم

 َيْحَتِكُر َلف):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) والتضييق على النفس
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اْحَتَكَر  َمِن: ) (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ) )صحيح مسلم( (َخفِطٌئ ِإلَّف

)مسن   (تعفَلى ِمْنه وبِرئ ا هُل ، تعفَلى ْيَلة َفَقْ  َبِرَئ ِمَن ا هِلف أربعني َلَطعفًم

 أمح (. 

 .مصر وسفئر بالد العفملني اللهم احفظ

 

ِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 املستثمر الوطين
 

َوُاِل اْعدَمُلوا َفَسَيَرى ﴿احلدم   هل ر  العفملني، القفئل يف كتفبه الكريم:   

اللَُّه َعدَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلدُمْؤِمُنوَن َوَسُتَرُدوَن ِإَلى َعفِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهفَدِة َفُيَنبُِّئُكْم 

، ِإالَّ ا هُل وحَ ُه ال َشريَك َلُه ، وَأشهُ  أْن ال إلَه(115)التوبة:﴾ِبدَمف ُكْنُتْم َتْعدَمُلوَن

، وعَلى  ، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه وأََشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 . ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إَلى يوِم ال ِّيِن آِلِه وصحِبِه

 وبعد:    
؛ لتحقيق تق م  فق  حث الشرع احلنيف على استقثدمفر املفل وتندميتهِِِِِِ

، واالستقالل االاتصفدي،  ، من خالل االكتففء الذاتي فــاألوطفن ورايه

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم؛ واملتأمل يف سرية نبينف ) وحتقيق التندمية املست امة

، ليكون سوًاف  جي  أنه عن مف ا م امل ينة املنورة أنشأ سوق "املنفخة"

، وجمفًلف  ؛ والسدمفحة بيًعف وشراًء ، واألمفنة الص ق ج يً ا افئدًمف على مبفدئ

؛ ممف كفن له أثر عظيم يف استقرار  حيويًّف لتسويق مف ينتجه أهل امل ينة

 . ، وتق مهف حضفريًّف )امل ينة املنورة( ااتصفديًّف

، وتوفري فرص العدمل  ولالستقثدمفر دور مهم يف تفعيل الطفافت البشرية    

؛ وذلك بف  عظيم من أبوا  تفريج  الكوادر املهنية، وت ريب  للشبف 

: )َمْن نفََّس َعْن ُمْؤِمٍن  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) الكربفت

، َوَمْن يسََّر  ، نفََّس ا هُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِ  َيْوِم الِقَيفَمِة ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِ  الُ ْنَيف

، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلدًمف َسَتَرُه ا هُل ِفي  ، َيسََّر ا هُل َعَلْيِه ِفي الُ ْنَيف واآلِخَرِة ِسٍرَعَلى ُمْع

)صحيح  ، وا هُل ِفي َعْوِن الَعْبِ  َمف َكفَن الَعْبُ  ِفي َعْوِن َأِخيِه( الُ ْنَيف واآلِخَرِة
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لَِّه َعبَّفًدا اْخَتصَُّهْم ِبفلنَِّعِم (: )ِإنَّ ِلَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمالبخفري(، ويقول )

، َفَحوََّلَهف ِإَلى  ، َفِإَذا َمَنُعوَهف َنَزَعَهف ِمْنُهْم ، ُيِقُرُهْم ِفيَهف َمف َبَذُلوَهف ِلدَمَنفِفِع اْلِعَبفِد

 للطرباني(.)املعجم األوسط  َغْيِرِهْم(

     

املصلحة  : إيقثفره ، منهف وللدمستقثدمر الوطين صففت ينبغي التحلي بهف

، من  ، واإلسهفم يف بنفء الوطن الوطنية العفمة على املصلحة الشخصية

، وتق يم مف  ، زراعية كفنت أم صنفعية خـالل التحرك يف ضوء أولويفته

، وهو بتلك الروح الوطنية يرجو  دحتفجه الوطن منهف ولو كفن أال رحًبف

َواْفَعُلوا ﴿نه: أجر النفع العفم عن  ا هل )عز وجل(، حيث يقول احلق سبحف

َوَأمَّف َمف َيْنَفُع النَّفَس ﴿:  ، ويقول سبحفنه(77احلج: ) ﴾اخَلْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

 .(17الرع : ) ﴾َفَيدْمُكُث ِفي اأَلْرِ 

 

،  ، والعلدمية : تشجيعه البحث العلدمي بجدميع جمفالته اإلنسفنية ومنهف    

، وهو بذلك يؤدي  مبجفل استقثدمفره، وخبفصة مف يتعلق  ، وغريهف والطبية

، ففإلسالم دين  ، وبنفء الشخصية احلضفرية دوره يف تندمية الفرد واجملتدمع

،  ، ودحث على التفوق يف العلوم ، دحرتم العقل البشري علم وفكر وثقففة

؛ حيث يقول احلق  واكتسف  اخلربات واملعفر  ال ينية وال نيوية

َصلَّى ا هُل ول نبينف )، ويق(1العلق: ) ﴾الَِّذي َخَلَقاْاَرْأ ِبفْسِم َربَِّك ﴿سبحفنه: 

َمْن َسَلَك َطِريًقف َيْطُلُب ِفيِه ِعْلدًمف َسَلَك اللَُّه ِبِه َطِريًقف ِمْن ُطُرِق ):  (َعَلْيِه َوَسلََّم

َوِإنَّ اْلَعفِلَم َلَيْسَتْغِفُر  ، َوِإنَّ اْلدَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَهف ِرًضف ِلَطفِلِب اْلِعْلِم ، اْلَجنَِّة

َوِإنَّ َفْضَل  ، َواْلِحيَتفُن ِفى َجْوِ  اْلدَمفِء ،َلُه َمْن ِفى السَّدَمَواِت َوَمْن ِفى اأَلْرِ 

َوِإنَّ اْلُعَلدَمفَء  ، اْلَكَواِكِب اْلَعفِلِم َعَلى اْلَعفِبِ  َكَفْضِل اْلَقدَمِر َلْيَلَة اْلَبْ ِر َعَلى َسفِئِر
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اْلِعْلَم َفدَمْن  َوِإنَّ اأَلْنِبَيفَء َلْم ُيَورُِّثوا ِديَنفًرا َواَل ِدْرَهدًمف َورَُّثوا ، َوَرَثُة اأَلْنِبَيفِء

 )سنن أبي داود(. (َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،   هل ر  العفملني احلدم     

 سي نف حمدم  )َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم(، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 : إخوة اإلسالم    

، من خالل  إن على املستقثدمر الوطين دوًرا اجتدمفعيًّف جتفه وطنه     

َصلَّى ، وا  كفن نبينف ) اجملتدمعاملسفهدمة يف حل املشكالت اليت تواجه 

( دحث األغنيفء من الصحفبة )رضي ا هل عنهم( على حتقيق ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، وا  تسفبق الصحفبة )رضي ا هل عنهم( يف هذا  ذلك ال ور االجتدمفعي

 ، ، فهذا سي نف عقثدمفن بن عففن )رضي ا هل عنه( يشرتي بئر رومة املي ان

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه )َافَل النَِّبُي ،  فع عن ال ين والوطنوجيهز جيش الُعسرة لل ف

َمْن َجهََّز )، َوَافَل:  َفَحَفَرَهف ُعقْثدَمفُن (،َمْن َيْحِفْر ِبْئَر ُروَمَة َفَلُه اجَلنَُّة): (َوَسلََّم

حتى افل له )صحيح البخفري(،  َفَجهََّزُه ُعقْثدَمفُن (،َجْيَش الُعْسَرِة َفَلُه اجَلنَُّة

)سنن  (َمف َضرَّ ُعقْثدَمفَن َمف َعدِمَل َبْعَ  الَيْوِم(: )َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمف )نبين

: كفن أهل امل ينة عيفًلف  ، ويقول طلحة بن عب  ا هل بن عو الرتمذي(

، وثلث  ، ثلث يقرضهم مفله (رضي ا هل عنه)على عب  الرمحن بن عو  

 .ي()التفريخ الصغري للبخفر ، ويصل ثلقًثف يقضي دينه

على أننف نؤك  أن املستقثدمر الوطين الغيور على جمتدمعه وبل ه يستحق    

؛ حيث يقول نبينف  ، والتشجيع واملسفن ة وشعًبف ال عم الكفمل منف حكومة

 .)سنن أبي داود( : )ال َيْشُكُر ا هَل َمْن َلْم َيْشُكر النَّفَس( (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)
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، فإنه  املستقثدمر إذا اص  وجه ا هل )عز وجل( وخ مة وطنهفضًلف عن أن  

، يقوم فيه بتأدية مف يتطلبه  يكون على ثغر عظيم من ثغور ال ين والوطن

، فإذا تعفونت احتفدات املستقثدمرين يف ذلك افمت جمتدمعًة حبفجفت  وطنه

، وذلك أمر ثوابه عظيم  ، وس ت كففيفتهف يف خمتلف اجملفالت أوطفنهف

 ز وجل(.عن  ا هل )ع

 . اللهم احفظ بالدنف مصر وسفئر بالد العفملني

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ* 
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 من دروس اهلةرة النةوية املشرفة
 التخطيط واعتماد الكهفاءات

 

ف َتنُصُروُه َفَقْ  َنَصَرُه لَّإ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

الِذيَن َكَفُروا َثفِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهدَمف ِفي الَغفِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصفِحِبِه َلف ا هل ِإْذ َأْخَرَجُه 

َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّ ُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَهف َوَجَعَل  َمَعَنف َفَأنَزَل ا هُل َتْحَزْن ِإنَّ ا هَل

: )التوبة ﴾َعِزيٌز َحِكيٌم ِهَي الُعْلَيف َوا هُل َكِلدَمَة الِذيَن َكَفُروا الُسْفَلى َوَكِلدَمُة ا هِل

، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف  وحَ ُه ال َشريَك َلُه ف ا هلإلَّوَأشهُ  أْن ال إله  ،(41

،  ، وعلى آله وصحِبِه ، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 .يِنوَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّ

 : وبعد  

فإن اهلجرة النبوية املشرفة من مكة املكرمة إىل امل ينة املنورة ِِِِِِِ

، ومن  ، فهي أعظم نقطة حتول فى تفريخ اإلسالم حففلة بفل روس والعرب

، والرتتيب  التخطيط احملكم: أهم ال روس اليت ينبغي أن نقف عن هف

وسيلة علدمية ال ايق لكل تففصيل هذه الرحلة املبفركة، ففلتخطيط 

، ويب و ذلك جليًّف حني  ، وضرورة من ضرورات النجفح لتخطي األزمفت

َصلَّى ، واختفر ) ( راحلتني للهجرة املبفركةَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمجهز نبينف )

يَق أبف بكر )رضي ا هل عنه( رفيًقف للرحلة، كدمف اختفر ( الصِّ ِّا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .( وات الليل لكونه واًتف منفسًبف للخروج من مكةَعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا هُل)

 .)السرية البن هشفم(

كدمف أن املتأمل يف أح اث اهلجرة النبوية املشرفة يرى كيف وزَّع نبينف ِِِِ

 ، حني أمر ( األدوار واملهفم مبنتهى ال اة واإلحكفمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)
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بن أبي طفلب )رضي ا هل عنه( أن ينفم  ( سيَ نف عليَعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل )

، وحتى  ؛ لريّد األمفنفت والودائع إىل أصحفبهف ، متسجًيف بربدته يف فراشه

 .يشغل املشركني عن تتبعه وات خروجه

( بفلتخطيط واألخذ َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويب و كذلك اهتدمفم نبينف )     

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمبفألسبف  يف اهلجرة النبوية املشرفة حني أتى )

)رضي ا هل عنه( يف سفعٍة مل يكن يأتيه فيهف؛ ليخرجف  صفحَبه أبف بكر

، بع  أن كلَّف عبَ  ا هل بن أبي بكر )رضي ا هل عنهدمف( ليستطلع  مهفجَرين

، فكفن  ففلة اهلجرة، وليطلع على مف ي برونه من مكفئ  لق أخبفر اريش

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، ويذهب ليًلف ليبيت مع النيب ) يتسدمَّع نهفًرا ت بري اريش

)السرية  ، ثم يعود يف الصبفح إىل مكة مرة أخرى (  وصفحبه يف الغفرَوَسلََّم

 .البن هشفم(

كدمف جهَّز سيُ نف أبو بكر )رضي ا هل عنه( خفدَمه عفمر بن فهرية )رضي ا هل      

من خالل رعي غندمه اريًبف من  لنب( بفلَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمعنه( ليدم  نبيَّنف )

 جفنب هذا  ، إىل ، وليدمحو بسري غندمه آثفر أا ام عب  ا هل بن أبي بكر الغفر

ف( ذات النطفاني تشق دمكفنت السي ة أمسفء بنت أبي بكر )رضي ا هل عنه

 .غفر ثوريف  وصفحبه (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّىطريقهف بفلطعفم إىل رسول ا هل )

 .السرية البن هشفم()

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

 ، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني احلدم   هل ر  العفملني     

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : اإلسالم إخوة     
 فم ــإن من أهم ال روس يف اهلجرة النبوية املشرفة اعتدمفد الكففءات للقيِِِِ
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َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث استأجر نبُينف ) تتنفسب مع ا راتهم اليت هفمبفمل

( رجًلف لي هلدمف على الطريق إىل امل ينة من طريق وعرة غري مأهولة َوَسلََّم

، ولكن  ، وكفن على غري دين اإلسالم ، وهو عب  ا هل بن أريقط وال معتفدة

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ؛ إميفًنف منه ) ( عليهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمواع اختيفر نبينف )

، مهدمف اختلفت األفكفر والرؤى  فر الطفافت، واستقثدم ( بتق يم الكففءاتَوَسلََّم

)َواْسَتْأَجَر : ، فعن أم املؤمنني عفئشة )رضي ا هل عنهف( افلت أو حتى العقفئ 

، َفَ َفَعف  ( َوَأُبو َبْكٍر َرُجًلف...َهفِدَيف... َفَأِمَنفُهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) َرُسوُل ا هِل

 (...ُصْبَح َثاَلٍث ، ِبَراِحَلَتْيِهدَمف اُه َغفَر َثْوٍر َبْعَ  َثاَلِث َلَيفل، َوَواَعَ  َراِحَلَتْيِهدَمف إليه

 .)صحيح البخفري(

كل ذلك يعلدمنف ضرورة األخذ بفألسبف  بفلتخطيط اجلي  واعتدمفد      

، وأن ذلك ال ينفيف ص ق  ، وخصوًصف العظيدمة منهف الكففءات لألمور كلهف

( ل عف ا هل َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمشفء نبينف )التوكل  على ا هل )عز وجل(، فلو 

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ولكنه ) يه يه إىل امل ينة بال دليل )عز وجل( أن

، ثم  ، وأن نعّ  لكل أمر ع ته يعلدمنف األخذ بفألسبف  كفمل بربهمع علدمه ال

ذلك حني أخذ  لَّىيتج، و نرتك أمر النتفئج  هل )عّز وجّل( يق رهف كيف يشفء

، ثم افل لصفحبه  ( بكل أسبف  النجفح والنصرَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

ف َتْحزْن ِإنَّ ا هَل َل﴿:  أبي بكر )رضي ا هل عنه( حيث كفن يطفرده املشركون

َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّ ُه  فَأنَزَل ا هُل﴿، فكففأه ا هل )عز وجل(، (41: )التوبة ﴾َمَعَنف

ِهَي الُعْلَيف  ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَهف َوَجَعَل َكِلدَمَة الِذيَن َكَفُروا الُسْفَلى َوَكِلدَمُة ا هِل

 .(41: )التوبة ﴾َعِزيٌز َحِكيٌم َوا هُل

 ( .َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)اللهم ارزانف حسن التأسي بنبينف 

ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 من دروس اهلةرة النةوية
 ()املسةد والسوق والعالةة بينوما

 

َمْن َعدِمَل َصفحًلف مِّن ﴿: احلدم   هل ر  العفملني، القفئل يف كتفبه الكريمِِِِِ

َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َمف َذَكٍر َأْو ُأنقَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَيفًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم 

وحَ ُه ال َشريَك َلُه،  ف ا هلإلَّ، وَأشهُ  أْن ال إله (37: )النحل ﴾َكفُنوْا َيْعدَمُلوَن

، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه،  وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 .، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن وصحِبِه وعلى آله

 : وبعد     

، يقيم التوازن يف  فق  جفءت الشريعة اإلسالمية مبنهج وسطي متكفملِِِِِ

، ودحرص على مف ينفعهم يف عفجلهم  حيفة النفس بني العبفدة والعدمل

َجَعْلَنفُكْم َوَكَذِلَك ﴿ : ، حيث يقول )عز وجل( ، ومعفشهم ومعفدهم وآجلهم

ال َّاَر اآلِخَرَة  َواْبَتِغ ِفيدَمف آَتفَك ا هُل﴿: ويقول سبحفنه (143: )البقرة ﴾ُأمًَّة َوَسًطف

َفِإَذا ُاِضَيِت ﴿ :ويقول تعفىل ،(77: )القصص ﴾َوَلف َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الُ ْنَيف

ا هِل َواْذُكُروا ا هَل َكقِثرًيا َلَعلَُّكْم الصََّلفُة َففْنَتِشُروا ِفي اأَلْرِ  َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل 

 .(11: اجلدمعة) ﴾ُتْفِلُحوَن

( بع  هجرته َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملذلك كفن أول مف حرص عليه نبينف )ِِِِِ

، وإافمة السوق؛  ، هو بنفء املسج  ، واستقراره بفمل ينة املنورة املشرفة

( على العالاة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموليؤك  )،  ليكونف أول اواع  بنفء ال ولة

، ففي املسج   ، ومبعنى أدق بني العبفدة والعدمل بني املسج  والسوق

يربَّى املسلم على تقوية عالاته خبفلقه )عز وجل(؛ وتتكون شخصيته السوية 

، كدمف أن املسج  مص ٌر لبث روح  ، وتعدمر وال ختر  اليت تبين وال ته م
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لفة والرمحة بينهم، فتنعكس األ، وتعدميق معفني األخوة، و بني النفس لفآالت

 هذه القيم على الفرد واجملتدمع، يف تعفمالتهم، وسفئر جوانب حيفتهم.

ويأتي إنشفء السوق إشفرة واضحة إىل أهدمية االاتصفد يف بنفء ال ول؛     

ال إففالاتصفد القوي من أهم دعفئم ال ولة وركفئزهف الرئيسة اليت ال تزدهر 

، والضوابط املنظدمة، اليت تضبط حركته  بهف؛ على أسفس من القيم النبيلة

لرسفلة اإلسالم  وتعفمالته، واليت يتعلدمهف النفس من خالل املسج ؛ حتقيًقف

 املتكفملة.

( على أن يكون جمتدمع امل ينة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملق  حرص نبينف )    

، فيؤدي فيه  جمتدمًعف متوازًنف ال يطغى فيه شيء على حسف  شيء آخر

، حيث  ، ليتحقق إعدمفر ال نيف بفل ين املسج  دوره ال يين والتعليدمي

، (61: )هود ﴾َأْنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِ  َواْسَتْعدَمَرُكْم ِفيَهفُهَو ﴿: يقول عز وجل

ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَ  َذُلوًلف َففْمُشوا ِفي َمَنفِكِبَهف َوُكُلوا ﴿: ويقول سبحفنه

 )اْلدُمْؤِمُن :(َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)، ويقول(15: )امللك ﴾الُنُشوُر ِهإلْيِمن رِّْزِاِه َو

، وحني )صحيح مسلم( اْلَقِوُي، َخْيٌر َوَأَحُب إىل ا هِل ِمَن اْلدُمْؤِمِن الضَِّعيِف(

الصحفبة )رضي ا هل عنهم( ( رجٌل رأى َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) على نبينف مّر

، لو كفن هذا يف سبيِل ا هِل؟ فقفل  يف رسوَل ا هِل: ، فقفلوا من جَلِ ه ونشفِطه

)ِإْن َكفَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َوَلِ ِه ِصَغفًرا َفُهَو ِفي : (َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل )

، َوِإْن َكفَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبرَيْيِن َفُهَو ِفي َسِبيِل  َسِبيِل ا هِل

، َوِإْن َكفَن َخَرَج  ا هِل ، َوِإْن َكفَن َيْسَعى َعَلى َنْفِسِه ُيِعفَُّهف َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل

 (.للطرباني )املعجم الكبري ِرَيفًء َوُمَففَخَرًة َفُهَو ِفي َسِبيِل الشَّْيَطفِن(

*ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ* 
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، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملني    

  (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل سي نف حمدم  )

ِ: إخوة اإلسالمِِِ
 ؛( إىل إافمة سوق كبرية بفمل ينةَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملق  سعى النيب )ِِِِِِ

، ومقرًّا ألربف  الصنفعفت واحلر ، ليكون مص ًرا للكسب املشروع والتجفرة

َصلَّى ا هُل )َلدمَّف َأَراَد َرُسوُل ا هل ): فعن عطفء بن يسفر )رضي ا هل عنه( افل

مَّ َجفَء ُسوَق ، ُث ، َأَتى ُسوَق َبِني َاْيُنَقفَع ( َأْن َيْجَعَل ِلْلدَمِ يَنِة ُسوًافَعَلْيِه َوَسلََّم

، (تفريخ امل ينة البن شبة) (، َفال ُيَضيَُّق )َهَذا ُسوُاُكْم: ، َوَافل امَلِ يَنِة

للدمسلدمني وح د مواعه ليخلصهم من  (َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل )ختفره فف

  .سيطرة اليهود على ااتصفد امل ينة

، ويتفبع حركة  ( يتفق  السوق بنفسهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموا  كفن نبينف )      

، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ، ويوجه النفس إىل مف فيه صالح حفهلم البيع والشراء

( َمرَّ َعَلى ُصْبَرٍة ِمْن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمعنه( َأنَّ َرُسوَل ا هل ))رضي ا هل 

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقفل ) ، َفَنفلْت َأَصفِبُعُه َبَلًلف ، َفَأْدَخَل َيَ ُه ِفيَهف َطَعفٍم

َصلَّى ، َافل ) السَّدَمفُء َيف َرُسوَل ا هلَأَصفَبْتُه  :، َمف َهَذا؟(، َافل )َيف َصفِحَب الطََّعفِم

َصلَّى )َأَفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق الطََّعفِم َحتَّى َيَراُه النَّفُس(، ُثمَّ َافل ): (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .)سنن الرتمذي( )َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنَّف(: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، فق   ( من بع هَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموكذلك فعل أصحف  نبينف )       

استعدمل سي نف عدمر )رضي ا هل عنه( الشَِّففَء بنت عب  ا هل )رضي ا هل عنهف( 

، وتنظم  ؛ لتضبط شئونه(اآلحفد واملقثفني البن أبي عفصم) .على الُسوق

 ؛ للرافبة، وهنفك يف الفقه اإلسالمي مف يعر  بفلوالية على األسواق تعفمالته

 ، وغري ذلك من املخفلففت. ، واحتكفر البضفئع ، ومنع واوع الغش عليهف
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، حتى يتحقق ل نيفنف  فدمف أحوجنف إىل إدراك العالاة بني العبفدة والعدمل     

، الذي دحدمل اخلري  ، وصحقق مفهوم اإلسالم الشفمل الصالح واإلصالح

( الذي كفن ي عو ربه )عز َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، تأسًيف بنبينف ) للبشرية كلهف

، َوَأْصِلْح لي  )اللهمَّ َأْصِلْح لي ِديِني الذي هو ِعْصدَمُة َأْمِري: وجل(، فيقول

)صحيح  ، َوَأْصِلْح لي آِخَرتي اليت ِفيَهف معفِدي( ِفيَهف معفِشي ُدْنَيفَي اليت

  .مسلم(

 .اللهم َأِمنَّف يف أوطفننف واحفظ مصرنف وسفئر بالد العفملني

 

ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِ
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 اإلسراء واملعراج وآيات اهلل الكربى
 

ى ُسْبَحفَن الَِّذي َأْسَر﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملني    

ْسِجِ  اْلَأْاَصى الَِّذي َبفَرْكَنف َحْوَلُه َراِم إىل املْسِجِ  احَلِبَعْبِ ِه َلْيًلف ِمَن امل

 إال ا هل(، وَأشهُ  أْن ال إله 1: )اإلسراء ﴾آَيفِتَنف ِإنَُّه ُهَو السَّدِميُع اْلَبِصرُي ِلُنِرَيُه ِمْن

مَّ َصلِّ الله،  ، وأََشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله وحَ ُه ال َشريَك َلُه

 ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن. وصحِبِه ، وعلى آله وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد    
فإّن رحلة اإلسراء واملعراج معجزة كربى دالة على م ى الق رة ِِِِِ

، ومف كفن عجيًبف  ، فهو سبحفنه خفلق األسبف  واملسببفت املطلقة  هل تعفىل

ِإَذا َأَراَد َشْيًئف َأْن َيُقوَل َلُه ِإنَّدَمف َأْمُرُه ﴿ فس فليس عجيًبف عن  ا هل:يف دنيف الن

وا  أيَّ  ا هل )عز وجل( بهذه الرحلة املبفركة  ،(82: يس) ﴾ُكْن َفَيُكوُن

(، حيث ارتقى به من عفمل األر  َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحبيبه املصطفى )

؛ لرييه من آيفته الكربى  ، وأوصله إىل س رة املنتهى إىل عفمل السدمفء

 ا رته العظدمى. وعجفئب

، حيث أسرى  ، ومنهف مف مل نعلدمه وهذه اآليفت الكربى منهف مف علدمنفهِِِِِ

( من املسج  احلرام إىل َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسبحفنه وتعفىل بنبيه )

، ومنهف إىل املسج   ، ثم عرج به إىل السدمفوات العال املسج  األاصى

؛ إنهف الق رة اإلهلية  يف ليلة واح ة،  األاصى ففملسج  احلرام مرة أخرى

 املطلقة ال شيء سواهف.

يف ملكوت السدمفوات من عجفئب ( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمولق  رأى نبينف )ِِِِِ

، ويلفت القرآن الكريم نظرنف إىل آيفت  مف رأى وتعفىل سبحفنه ا هل ا رة
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آَيفِتَنف يف اآلَففِق وِفي َأْنُفِسِهْم َسُنِريِهْم ﴿ :ا هل الكربى، حيث يقول تعفىل

 (.53: فصلت) ﴾َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه احَلُق

تسخري ا هل )عز وجل( الرباق لرسولنف )عليه : ومن هذه اآليفت الكربى    

)ُأتيُت بفلُبراِق، وهو : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول ) الصالة والسالم(

صحيح مسلم(، ويف هذا ) (أبيُض طويٌل، يضُع حففَره عن  ُمنتَهى طْرِفهدابٌَّة 

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، كدمف فيه تعليم نبينف فىل مف فيهمن دالئل ا رة ا هل تع

فق  كفن سبحفنه افدًرا على أن يسري به من غري  ، درس األخذ بفألسبف 

 وسيلة وال سبب أصال.

ا هل ( بفألنبيفء واملرسلني، حني أحيفهم َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملقفؤه ): ومنهف  

، والتقى مبن التقى بهم يف  وا خلفه يف املسج  األاصىفصلُّتعفىل له 

، ودعوا له خبري، وهذا وففء منهم لعه هم  السدمفوات العال، فرحبوا به مجيًعف

ِميقَثفَق النَِّبيِّنَي َلدَمف  ا هُلَذ َوِإْذ َأَخ﴿: وميقثفاهم مع ا هل سبحفنه، يف اوله تعفىل

آَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتفٍ  َوِحْكدَمٍة ُثمَّ َجفَءُكْم َرُسوٌل ُمَص ٌِّق ِلدَمف َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه 

َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َافُلوا َأْاَرْرَنف َافَل َففْشَهُ وا  َوَلَتْنُصُرنَُّه َافَل َأَأْاَرْرُتْم

 (.81: )آل عدمران ﴾َوَأَنف َمَعُكْم ِمَن الشَّفِهِ يَن

، حيث  ( البيَت املعدموَر يف السدمفءَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمرؤيته ): ومنهف    

)فإذا أنف بإبراهيَم ُمسِنً ا ظهَره إىل البيِت : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) يقول نبينف

 (إليهال َيُعوُدوَن  ، َوِإَذا ُهَو َيْ ُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف مَلٍك املعدموِر

)صحيح مسلم(، وا  أاسم ا هل )عز وجل( به يف القرآن لشرفه وعظدمته، 

َوالَبْيِت * ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر *َوِكَتفٍ  َمْسُطوٍر  *َوالطُّوِر  ﴿: حيث يقول سبحفنه

 (.4-1: )الطور ﴾امَلْعدُموِر
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، وهذا من تكريم ا هل  ( س رة املنتهىَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمبلوغه ): ومنهفِِِ

َمف َكَذَ  اْلُفَؤاُد َمف ﴿: (، حيث يقول سبحفنهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمتعفىل لنبينف )

َهى ْنَتُأْخَرى * ِعْنَ  ِسْ َرِة امل َأَفُتدَمفُروَنُه َعَلى َمف َيَرى * َوَلَقْ  َرآُه َنْزَلًةَرَأى * 

 (.16-11: )النجم ﴾ْأَوى * ِإْذ َيْغَشى السِّْ َرَة َمف َيْغَشى* ِعْنَ َهف َجنَُّة امل

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

سلني، ، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملر  هل ر  العفملني احلدم ِِ

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

ِ: إخوة اإلسالم
( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملق  كفنت رحلة اإلسراء واملعراج تكرمًيف إهليًّف لنبينف )

،  ، فكفنت نفحًة ُتْذِهب الكر  حمٍن وش ائ  بع  كل مف تعّر  له من

َفِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا ﴿:  ، حيث يقول سبحفنه ، وتطدمئن النفس وتقثّبت القلب

 (.6، 5: )الشرح ﴾* ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا

، إعالًمف  ، وأسراٍر كونيٍة وا  أطلع ا هل )عز وجل( نبّيه فيهف على حقفئَق غيبيٍة

، و هل  ( بأنه يف معية ا هل )عز وجل( وكففلته وعصدمتهى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّله )

 : دّر اإلمفم البوصريي حني افل

 ـ ُر يف داٍج من الظُّـَلــِمدمف سـرى البك   ـرِم    ــرٍم لـياًل إىل حـمن حريـَت س

 رِمــ رْك ومل تاــوســيـِن مل تىل أْن ِنـْلَت َمـْنـِزَلةً       من اـفِ  َوِبـتَّ َتـْرَاـى إ

 َ مــِ يَم َمْخـُ وٍم َعَلـى َخــوالـُرْسـِل َتْق  ف     ــــيـُع األنـبـيفِء بـهوا َّمـتَك جـدم

( يف ال نيف وشففعته يف َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّماللهم ارزانف التأسي بنبيك )

 .اآلخرة

       *              *     * 
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 اإلسراء واملعراج وفرحضية الدالة
 

َوَأِايدُموا الصَّالَة َوآُتوا ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

وحَ ُه ال  إال ا هل، وَأشهُ  أْن ال إله (43: )البقرة ﴾الزََّكفَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي

، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك  ، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله َشريَك َلُه

 ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن. عَليِه، وعلى آله وصحِبِه

 : وبعد     
، والعطفيف  هليةاإلفق  كفنت رحلة اإلسراء واملعراج حففلًة بفملنح ِِِِِ

، ومن أعظدمهف فريضة  الرّبفنية اليت اختص ا هل )عز وجل( بهف هذه األمة

الصالة، تلك اهل ية الربفنية اليت تصل العبفد بربهم )عز وجل(، حيث يقول 

)فَفر  عليَّ مخسني صالًة يف كلِّ يوٍم وليلٍة، : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

: مف فر  رُبك على ُأمَِّتك؟ الُت: فقفلفنزلُت إىل موسى )عليه السالم(، 

فإنَّ ُأمََّتك ال ُتطيُق ،  اْرِجْع إىل ربِّك فَسْله التَّخفيَف: ، افل مخسني صالًة

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميف ر ِّ َخفِّْف عن ُأمَّيت(، فلم يزل نبينف ): فقلُتذلك...

مخُس صلواٍت كلَّ  )إنهنَّ: يراجع ربه )عز وجل( حتى افل له ربه سبحفنه

 .)صحيح مسلم( يوٍم وليلٍة لكلِّ صالٍة عشٌر ، َفَذِلَك َخدْمُسوَن َصَلفًة(

ويف فر  الصالة ليلة املعراج من فوق سبع مسفوات دليٌل على علّو      

، وهي  ، ولذة األرواح ، وحيفة القلو  ا رهف ومكفنتهف؛ ففلصالة ارة العيون

، حيث يف م ارج القر  من ر  العفملني، يرتاى بهف النفس  معراج إميفني

َصلَّى ا هُل ويقول نبينف ) ،(13: )العلق ﴾َواْسُجْ  َواْاَتِرْ ﴿: يقول احلق سبحفنه

، )صحيح مسلم( )َأْاَرُ  مف َيكوُن الَعْبُ  ِمن َربِِّه وهو سفِجٌ (:  (َعَلْيِه َوَسلََّم

  ُ   هِلـ، َفِإنََّك ال َتْسُج وِدـَك ِبَكقْثَرِة الُسُجـ)َعَلْي:  (َمـَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلَّول )ـويق
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 .)مسن  أمح ( طَّ ِبَهف َعْنَك َخِطيَئًة(َح، َو  ِبَهف َدَرجًةف َرَفَعك ا هُللَِّإَسْجَ ًة 

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمكدمف أن فر  الصالة يف رحلة املعراج تسرية لنبينف ) 

؛ ويف  ذلك العفم الذي مسي عفم احلزنبع  تعُرضه حملن ش ي ة يف 

، وارة  ، وانشراح الص ر هذا إشفرة إىل أّن الصالَة سبٌب لطدمأنينة القلب

: ، حيث يقول سبحفنه ، وهي عون من ا هل )عز وجل( يف الش ائ  العنِي

ْن ِمَن * َفَسبِّْح ِبَحدْمِ  َربَِّك َوُك َوَلْق  َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْ ُرَك ِبدَمف َيُقوُلوَن﴿

ويقول  ،(33-37: )احلجر ﴾السَّفِجِ يَن * َواْعُبْ  َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَيِقنُي

َصلَّى ا هُل ، ويقول نبينف )(45: البقرة) ﴾َواْسَتِعيُنوا ِبفلصَّْبِر َوالصََّلفِة﴿ :سبحفنه

َصلَّى وكفن ) ،)سنن النسفئي( )وُجِعَلت ُارَُّة َعيين يف الصَّالِة( :(َعَلْيِه َوَسلََّم

،  ، َأِاِم الصَّالَة )َيف ِبالل: ( يقول لسي نف بالل )رضي ا هل عنه(ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .)سنن أبي داود( َأِرْحنف بهف(

لكدمفل  ويف ختفيف ا هل )عز وجل( الصالة عن األمة احملدم ية بيفٌن    

، ورفع  ؛ وداللة على مف تتدميز به الشريعة من اليسر رمحته سبحفنه خبلقه

: )البقرة ﴾ف ُوْسَعَهفلَِّإاَل ُيَكلُِّف ا هُل َنْفًسف ﴿: ، حيث يقول سبحفنه احلرج واملشقة

: )البقرة ﴾ُيِريُ  ِبُكُم الُعْسَر فُيْسَر َوَلِبُكُم ال ُيِريُ  ا هُل﴿:  ويقول سبحفنه ،(286

)صحيح  )ِإنَّ ال ِّيَن ُيْسٌر(:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف ) ،(185

)ِإنَّ ا هَل َلْم َيْبَعقْثِني ُمَعنًِّتف وال :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )البخفري(

 . صحيح مسلم() (ُمَتَعنًِّتف، َوَلِكْن َبَعقَثِني ُمَعلِّدًمف ُمَيسًِّرا

)َفَنَزْلُت َحتَّى اْنَتَهْيُت إىل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميف اول نبينف ) كدمف أن    

َاْ  َرَجْعُت :  ، فقلُت اْرِجْع إىل َربَِّك َفَسْله التَّخفيَف: ، َفَقفل ُموَسى، َفَأْخَبْرُته

داللة عظيدمة على عظم  )صحيح مسلم( إىل َربِّي َحتَّى اْستْحَيْيُت ِمْنُه(
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، يقول سي نف أبو  (، ومنهف خلق احليفءَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف ) أخالق

َأَش َّ  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) َكفَن النَِّبُي):  سعي  اخل ري )رضي ا هل عنه(

 ْجِهِه(، َفِإَذا َرَأى َشْيًئف َيْكَرُهُه َعَرْفَنفُه ِفي َو َحَيفًء ِمَن الَعْذَراِء ِفي ِخْ ِرَهف

 .)صحيح البخفري(

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني، احلدم   هل ر  العفملني     

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
الصالة منفجفة بني النفس وخفلقهم سبحفنه، حيث يقول نبينف  ال شك أنَّ    

َاَسدْمُت الصَّاَلَة َبْيِني َوَبْيَن َعْبِ ي : )َافل ا هُل َتَعفىل: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، َافل ﴾احَلدْمُ   هِل َر ِّ الَعفمِلنَي﴿: ، َفِإَذا َافل الَعْبُ  لأ، َوِلَعْبِ ي َمف َس ِنْصَفْيِن

: ، َافل ا هُل َتَعفىل﴾الرَّْحدَمِن الرَِّحيِم﴿: ، َوِإَذا َافل َحدِمَ ِني َعْبِ ي: ا هُل َتَعفىل

َمجََّ ِني َعْبِ ي، : ، َافل﴾َمفلِك َيْوِم ال ِّيِن﴿: ، َوِإَذا َافل َأْثَنى َعَليَّ َعْبِ ي

، َوِلَعْبِ ي  ْيِني َوَبْيَن َعْبِ يَهَذا َب: ، َافل﴾ِإيَّفَك َنْعُبُ  َوِإيَّفَك َنْسَتِعنُي﴿: َفِإَذا َافل

َلْيِهْم َع َأْنَعدْمَت الذيَن ِصَراَط امُلْسَتِقيَم الصَِّراَط اْهِ َنف﴿: ، َفِإَذا َافل لأَمف َس

 ل(أَهَذا ِلَعْبِ ي َوِلَعْبِ ي َمف َس: ، َافل﴾وِ  َعَلْيِهْم َواَل الضَّفلنَيـَغْيِر امَلْغُض

 .)صحيح مسلم(

، والتحّلي  ، وتقويم السلوك أثًرا عجيًبف يف تهذيب النفسكدمف أن للصالة    

َوَأِاِم الصََّلفَة ِإنَّ الصََّلفَة َتْنَهى ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه مبكفرم األخالق

، كدمف أنهف تعّود املسلَم اإلحسفَن (45:  )العنكبوت ﴾َعِن اْلَفْحَشفِء َواْلدُمْنَكِر

والقول احلسن يف  سنبفخللق احل؛ لذلك جفءت مقرتنًة  للنفس مجيًعف

، (83: )البقرة ﴾َوُاوُلوا ِللنَّفِس ُحْسًنف َوَأِايدُموا الصََّلفَة﴿: اول ا هل سبحفنه
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، وال خفئًنف،  ، وال خ َّاًعف ففملصّلي احلق ال ميكن أن يكون كذَّاًبف وال غشَّفًشف

بل هو أخالق وايم تتحرك على األر  وفق  ؛ ف للوع ، وال خملًف وال غ َّاًرا

 منهج ا هل وشريعته.

 .اللهم اجعلنف مقيدمي الصالة ومن ذريفتنف ربنف وتقبل دعفء

 

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 حتويل القةصة وعالةته مبهفووم ومقاصد اإلسالم
 

َاْ  َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريماحلدم   هل ر  العفملني     

 إال ا هل، وَأشهُ  أْن ال إله (144: )البقرة ﴾ِفي السَّدَمـفِء َفَلُنَولَِّينَّـَك ِاْبَلًة َتْرَضـفَهـف

َصلِّ  مَُّهاللَّ،  ، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله وحَ ُه ال َشريَك َلُه

 ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن. وصحِبِه ، وعلى آله وسلِّْم وبفِرْك عَليِه

 : وبعد     

، ُترفع فيه األعدمفل إىل ر  العفملني؛  فإن شهر شعبفن شهر عظيم مبفركِِِِِ

( خيصه مبزي  من األعدمفل الصفحلة، َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّملذلك كفن نبينف )

)َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع ِفيِه : ( عن شهر شعبفنَوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه حيث يقول نبينف )

)سنن  ، َفُأِحُب َأْن ُيْرَفَع َعدَمِلي َوَأَنف َصفِئٌم( اأَلْعدَمفُل إىل َر ِّ اْلَعفَلدِمنَي

 .النسفئي(

، وذلك أن  وا  محل شهر شعبفن املبفرك ح ًثف عظيدًمف يف تفريخ اإلسالم    

( ظل يصلي جتفه املسج  األاصى صحو ستة عشر َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه نبينف )

، وكفن يؤمِّل أن تكون ابلُته أوَل بيت ُوضع  ، أو سبعة عشر شهًرا شهًرا

( يقلِّب َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وكفن ) للنفس بيت ا هل احلرام ببل ه مكَة

، حيث يقول  اإلهلي، وهنف كفن الكرم  وجهه يف السدمفء راجًيف ومؤمًِّلف ذلك

َفَلُنَولَِّينََّك ِاْبَلًة َتْرَضفَهف  َاْ  َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّدَمفِء﴿: احلق سبحفنه

 ﴾َراِم َوَحْيُث َمف ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُهْجَهَك َشْطَر اْلدَمْسِجِ  اْلحَفَولِّ َو

 .(144: )البقرة

 إىل املسج يف حتويل القبلة من املسج  األاصى وإن املتأمل      

، فإن مقص  الصالة هو حتقيق  جي  دليًلف على أن األمور مبقفص هف احلرام
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، وتزكية نفس املصلي بفألخالق الففضلة،  ذكر ا هل )عز وجل( وتعظيدمه

: ، ويقول تعفىل(14: )طه﴾َوَأِاِم الصَّالَة ِلِذْكِري﴿: حيث يقول احلق سبحفنه

ف ، وذلك مهدم(45: )العنكبوت ﴾ِإنَّ الصَّالَة َتْنَهى َعِن الَفْحَشفِء َوامُلْنَكِر﴿

، حيث يقول  )تبفرك وتعفىل( للصالةاختلفت اجلهفت اليت ح دهف احلق

ْغِرِ  َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن ْشِرِق َواملَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِاَبَل املَلْيَس اْلِبرَّ َأن ُت﴿: سبحفنه

فَل َعَلى ُحبِِّه َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى امل َلفِئَكِة َواْلِكَتفِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َوامل ف هِلآَمَن ِب

َسفِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّفِئِلنَي َوِفي الرَِّافِ  َوَأَافَم اْلُقْرَبى َواْلَيَتفَمى َواملَذِوي 

َوالصَّفِبِريَن ِفي اْلَبْأَسفِء  ْم ِإَذا َعفَهُ واَن ِبَعْهِ ِهوُفوَلفَة َوآَتى الزََّكفَة َواملالصَّ

: )البقرة ﴾تَُّقوَنَصَ ُاوا َوُأوَلِئَك ُهُم امل َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن

ِإنَّ  ا هِلاْلدَمْشِرُق َواْلدَمْغِرُ  َفَأْيَندَمف ُتَولُّوا َفقَثمَّ َوْجُه   هِلَو﴿: ، ويقول سبحفنه(177

ْشِرُق َواْلدَمْغِرُ  امل  هِلُاْل ﴿: ، ويقول تعفىل(115: )البقرة ﴾َواِسٌع َعِليٌم ا هَل

 .   (142: )البقرة ﴾َيْهِ ي َمْن َيَشفُء إىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 الصالة هو عني االتبفع التوجه صحو بيت ا هل احلرام يف ال شك أنَّو     

لكننف نؤك  أن احلكم التشريعية ال تتعلق ،  تصح الصالة ب ونهال  الذي

، إمنف تتعلق بفالستجفبة لألمر واالمتقثفل له متى  بفلتوجه إىل هنف أو هنفك

، فوراء  ، وليس يف ذات الشرق أو الغر  ، وكيف ُأمرنف ، وحيث ُأمرنف ُأمرنف

الِوْجهِة احلسيِة ِوْجهٌة أخرى معنوية تتدمقثل يف حسن القص  وحسن التوجه 

 عز وجل(، وهي ميزان االستقفمة احلقيقي.إىل ا هل )

 إليهفدمن أدرك حقيقة الواو  بني ي ي ا هل )عز وجل( وحسن التوجه      

مرات يف كل يوم وليلة ال ميكن أن يكون كذاًبف وال غشفًشف وال  مخس

مراد ا هل )عز وجل(  حتقيق مع – ، فغفية العبفدات خملًفف للوع  وال خفئًنف
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، ف يننف دين  ضبط سلوك وأخالق وايم صفحبهف - ألمره بهفمنهف واالستجفبة 

)إنَّدمف : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )، حيث  املعفملة ومكفرم األخالق

 .مسن  البزار() (ُبعقثُت ألمتَِّم مكفرَم األخالِق

*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

سلني، ، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملر  هل ر  العفملني احلدم ِِِِ

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم     
إن املتأمل يف هذه احلفدثة العظيدمة يكشف عن عالاتهف مبفهوم      

، وال  ، ال غلو وال تقصري واالعت ال، ففإلسالم دين الوسطية  ومقفص  اإلسالم

َوَكَذِلَك َجَعْلَنفُكْم ُأمًَّة َوَسًطف ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه تفريط وال إفراط

، (143: )البقرة ﴾ِلَتُكوُنوا ُشَهَ اَء َعَلى النَّفِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيً ا

ليشدمل كل منفحي احليفة، ، يتسع مفهومهف  ووسطية اإلسالم جفمعة شفملة

، يف الُنُظم  ، يف األخالق والسلوك فهي وسطية يف التفكري واالعتقفد

، حيث يقول احلق  ، يف التطبيق والعدمل ، يف األفكفر واملشـفعر والتشريع

َفَتْقُعَ  َوَلف َتْجَعْل َيَ َك َمْغُلوَلًة إىل ُعُنِقَك َوَلف َتْبُسْطَهف ُكلَّ اْلَبْسِط ﴿: سبحفنه

َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ﴿:  ، ويقول سبحفنه(23: اإلسراء) ﴾َمُلوًمف َمْحُسوًرا

َوال ﴿ :، ويقول تعفىل(67: )الفرافن ﴾ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكفَن َبْيَن َذِلَك َاَواًمف

، (111: )اإلسراء ﴾َسِبيال َتْجَهْر ِبَصالِتَك َوال ُتَخفِفْت ِبَهف َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك

، َوَلْن ُيَشفدَّ ال ِّيَن َأَحٌ   )ِإنَّ ال ِّيَن ُيْسٌر:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

  .)صحيح البخفري( ، وأْبِشروا( وافِربوا،  ، فَس ِّدوا ِإاّل َغَلَبه

 .وسفئر بالد العفملني مصر اللهم احفظ                            

ِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ
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 كيف نستقةل الشور الكريم
ِ

َشْهُر َرَمَضفَن الِذي ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم حلدم   هل ر  العفملنياِِِِِِ

، (185: )البقرة﴾ُأْنِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهً ى ِللنَّفِس َوَبيَِّنفٍت ِمَن اهُلَ ى َوالُفْرَافِن

، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلوَأشهُ  أْن ال إله 

، وَمْن َتِبَعُهْم  ، وعلى آله وصحِبِه ، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه ورسوله

 بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن.

 : وبعد    
، فهو  هليةاإلفإن شهر رمضفن املبفرك حففل بفلنفحفت الربفنية واملنح ِِِِِ

، ونزل فيه خري كتف  من ر  العفملني،  ، وفيه خري الليفلي خري الشهور

واملسلدمون يف شتى بقفع ال نيف يف شر  استقبفل ذلك الضيف الكريم 

حيث يقول ؛  ، وثوابه غري احمل ود العفمرة ليهف، ولي بفغتنفم أيفمه الففضلة

)ُكُل َعدَمِل اْبِن آَدَم ُيَضفَعُف احَلَسَنُة َعْشُر : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

الصَّْوَم َفِإنَُّه ِلي َوَأَنف  فإلَّ: )َعزَّ َوَجلَّ( ، َافل ا هُل ف إىل َسْبِعدِمفَئِة ِضْعٍفَأْمقَثفهِل

، ِللصَّفِئِم َفْرَحَتفِن َفْرَحٌة ِعْنَ   َأْجِزي ِبِه، َيَ ُع َشْهَوَتُه َوَطَعفَمُه ِمْن َأْجِلي

 ِمْن ِريِح امِلْسِك( ، َوَلُخُلوُ  ِفيِه َأْطَيُب ِعْنَ  ا هِل ِفْطِرِه َوَفْرَحٌة ِعْنَ  ِلَقفِء َربِِّه

)ِإَذا َكفَن َأوَُّل َلْيَلٍة ِمْن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) ، ويقول)صحيح مسلم(

، َوُغلِّقْت َأْبَواُ  النَّفِر َفَلْم  َشْهِر َرَمَضفَن ُصفَِّ ِت الشََّيفطنُي وَمَردُة اجلنِّ

وُينفدي ُمَنفٍد ،  ، وُفتَِّحْت َأْبَواُ  اجَلنَِّة َفَلْم ُيغلْق ِمْنَهف َبفٌ  ُيْفَتْح ِمْنَهف َبفٌ 

،  ، و هِل ُعَتَقفُء ِمَن النَّفِر ، ويف َبفِغَي الشرِّ أْاِصْر َيف َبفِغَي اخَلْيِر َأْاِبْل: ُكلَّ َلْيَلٍة

 .سنن الرتمذي() (َوَذِلَك ُكلَّ َلْيَلٍة

، واإلصالح بني  ، والتسفمح شهر رمضفن هو موسم للدمسفرعة إىل اخلريات 

، والتوسعة على  ، وحري أن نستقبله بفلرتاحم والتكففل والتوادد النفس
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َأْجَوَد النَّفِس  - َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم -َكفَن النَِّبُي ) فق  ، الفقراء واملسفكني

، فدِمن حسِن )صحيح البخفري( َشْهِر َرَمَضفَن(، َوَأْجَوُد َمف َيُكوُن ِفي  ِبفخَلْيِر

يسِّر عليهم ؛ لُن واجلود والكرم استقبفله بإكرام احملتفجني استقبفل شهر الرب

، حيث يقول  ، وأجُره ِجُ  عظيٌم ، والكريُم ال يضفم ا وم الشهر الكريم

َوَرُسوِلِه َوَأنِفُقوا ِمدمَّف َجَعَلُكم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه  آِمُنوا ِبف هِل﴿: احلق سبحفنه

َصلَّى ، ويقول نبينف )(7: )احل ي  ﴾وا َلُهْم َأْجٌر َكِبرٌيَففلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُق

، وبفطُنهف من  )إنَّ يف اجلنَِّة غرًفف ُيرى َظفِهُرهف ِمن َبفِطِنهف: (ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، وصلَّى بفلليِل  ، وأفشى السَّالَم ، َأَع َّهف ا هُل مَلْن أطعم الطَّعفَم ظفهِرهف

 .ابن حبفن( )صحيح والنَّفُس نيفٌم(

وينبغي أن دحرص املسلُم فيه على أداء العبفدات واإلكقثفر من الطفعفت،      

)َوَمْن : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) كقراءة القرآن وت بر معفنيه

، البخفري( )صحيح َصفَم َرَمَضفَن ِإمَيفًنف َواْحِتَسفًبف ُغِفَر َلُه َمف َتَق ََّم ِمْن َذْنِبِه(

، ُغِفَر َلُه َمف  )َمْن َافَم َلْيَلَة الَقْ ِر ِإمَيفًنف َواْحِتَسفًبف: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )

 .)صحيح البخفري( َتَق ََّم ِمْن َذْنِبِه(

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمأن دحسن االات اء برسولنف ) –أيًضف  -كدمف ينبغي عليه  

، وتأخري السحور،  ؛ كتعجيل الفطر كفن يفعله يف هذا الشهر الكريمفيدمف 

)ال تزال أمَّيت خبرٍي مف َعجَّلوا :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول ))مسن  أمح ( اإلفطفَر وأخَّروا الُسحوَر(

، كدمف ينبغي ع م اإلسرا  )صحيح البخفري(السَُّحوِر َبَرَكًة()َتَسحَُّروا فإنَّ يف 

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ ﴿: يف الطعفم والشرا ، افل ا هل تعفىل

)َمف َمَلأ آَدِميٌّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )(31: األعرا ) ﴾امُلْسِرِفنَي
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: ِمْن َبْطٍن، ِبَحْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَلفٌت ُيِقدْمَن ُصْلَبُه ؛ َفِإْن َكفَن َلف َمَحفلَةِوَعفًء َشرًّا 

 .)سنن الرتمذي( ، َوُثُلٌث ِلَنَفِسِه( ، َوُثُلٌث ِلَشَراِبِه َفقُثُلٌث ِلَطَعفِمِه

رمضفن فرصة عظيدمة لصلة األرحفم وإيصفل اخلري هلم بكل  ال شك أنَّو    

، ووع  عليهف  ، وا  أمر ا هل )عز وجل( بصلة الرحم صوره املفدية واملعنوية

 َواتَُّقوا ا هَل﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه األجر العظيم يف ال نيف واآلخرة

، ويقول (1 : )النسفء ﴾َكفَن َعَلْيُكْم َرِايًبف الِذي َتَسفَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحفَم ِإنَّ ا هَل

 ﴾َواَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًف َوِبفلَوالَ ْيِن ِإْحَسفنًف َوِبِذي الُقْرَبى َواْعُبُ وْا ا هَل﴿: سبحفنه

)ِإنَّ الصََّ َاَة َعَلى : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(36: )النسفء

)سنن  ، َوِصَلٌة( َصَ َاٌة: ِ ، َوِإنََّهف َعَلى ِذي الرَِّحِم اْثَنَتفن َصَ َاٌةامِلْسِكنِي 

، َأْو  )َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِاِه: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول )النسفئي(

 . )صحيح البخفري( ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحدَمُه(

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملنيِِِِ

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    
والكسل، ، وليس شهر اخلدمول  رمضفن شهر اجلّ  واالجتهفد والعدمل إنَِِِِِّ

، فال تعفر  بني االجتهفد يف العبفدة يف شهر  وتعطيل مصفحل النفس

، وبني  ، وسفئر أنواع العبفدة ، واراءة القرآن ، والقيفم رمضفن بفلصيفم

، حيث يقول سبحفنه يف شأن  االجتهفد يف العدمل وعدمفرة ال نيف وإصالحهف

وِدَي ِللصََّلفِة ِمْن َيْوِم اجُلدُمَعِة َففْسَعْوا َيف َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُن﴿: صالة اجلدمعة

َوَذُروا الَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلدُموَن * َفِإَذا ُاِضَيِت  إىل ِذْكِر ا هِل

ُكْم َكقِثرًيا َلَعلَّ َواْذُكُروا ا هَل الصََّلفُة َففْنَتِشُروا ِفي اأَلْرِ  َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل ا هِل
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َلْيَس َعَلْيُكْم ﴿: ، ويقول سبحفنه يف شأن احلج(3،11: )اجلدمعة ﴾ُتْفِلُحوَن

: َيُقوُل القثوري ُسْفَيفَنوكفن ، (138:  )البقرة ﴾ُجَنفٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًلف ِمْن َربُِّكْم

َمف ِفي اْلَقْلِب َفَقْ  " َيف َمْعَشَر اْلُقرَّاِء اْرَفُعوا ُرُءوَسُكْم َلف َتِزيُ وا اْلُخُشوَع َعَلى 

، َوَلف َتُكوُنوا ِعَيفًلف َعَلى  ، َففتَُّقوا ا هَل َوَأْجدِمُلوا ِفي الطََّلِب َوَضَح الطَِّريُق

 .(للبيهقي شعب اإلميفن) اْلدُمْسِلدِمنَي"

، واغتنفم أوافته مبف  فدمف أحوجنف إىل حسن استقبفل شهر رمضفن املبفرك     

 يرضي ا هل سبحفنه من األعدمفل النففعة للبالد والعبفد. 

 .مصر وسفئر بالد العفملني  نفلهم احفظ بلال

 

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

ِ

ِ

ِِ
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 اجلوانب اإلميانية واألخالةية  ي الديام
 

إىل َمْغِفَرٍة  َوَسفِرُعوا﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملني      

ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَهف السَّدَمفَواُت َواأَلْرُ  ُأِع َّْت ِلْلدُمتَِّقنَي * الِذيَن ُيْنِفُقوَن 

ُيِحُب  ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َوالَكفِظدِمنَي الَغْيَظ َوالَعفِفنَي َعِن النَّفِس َوا هُل

وحَ ُه ال  إال ا هلوَأشهُ  أْن ال إله  ،(134، 133: )آل عدمران ﴾امُلْحِسِننَي

، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك  ، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله َشريَك َلُه

 .، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن ، وعلى آله وصحِبِه عَليِه

 : وبعد    

، فهو  ، وحكم جليلة فق  شرع ا هل )عز وجل( الصيفم ملقفص  سفمية     

، واملتأمل يف القرآن الكريم جي  أن احلق  م رسة لإلميفن واألخالق

، حيث يقول  )سبحفنه وتعفىل( ا  ذكر الغفية من الصيفم يف كتفبه العزيز

ِذيَن ِمْن َيف َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيفُم َكدَمف ُكِتَب َعَلى اّل﴿: سبحفنه

، والتقوى ايدمة جفمعة خلصفل اخلري؛ (183: البقرة) ﴾ْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَاْبِلُك

لذلك جفءت يف القرآن الكريم مقرتنًة بقيم إميفنية وأخالاية متنوعة، حيث 

َلْيَس الِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِاَبَل امَلْشِرِق َوامَلْغِرِ  ﴿:  يقول احلق سبحفنه

َوالَيْوِم اآلِخِر َوامَلَلفِئَكِة َوالِكَتفِ  َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى  َمْن آَمَن ِبف هِلَوَلِكنَّ الِبرَّ 

امَلفل َعَلى ُحبِِّه َذِوي الُقْرَبى َوالَيَتفَمى َوامَلَسفِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّفِئِلنَي 

ِبَعْهِ ِهْم ِإَذا َعفَهُ وا  َوِفي الرَِّافِ  َوَأَافَم الصََّلفَة َوآَتى الزََّكفَة َوامُلوُفوَن

َوالصَّفِبِريَن ِفي الَبْأَسفِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي الَبْأِس ُأوَلِئَك الِذيَن َصَ ُاوا َوُأوَلِئَك 

    (.177: )البقرة ﴾ُهُم امُلتَُّقون
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، فإن  ةـومن اجلوانب اإلميفنية واألخالاية يف الصيفم ايدمة املرااب  

، وهو دليل يقني  ، ال يطلع عليه أح  غري ا هل وربهالعب   بنيسر  فمـالصي

: ، حيث يقول سبحفنه اإلنسفن بفطالع احلق سبحفنه عليه يف السر والعلن

ال ُكنَّف إَوَمف َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَمف َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُاْرآٍن َوَلف َتْعدَمُلوَن ِمْن َعدَمٍل ﴿

َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَمف َيْعُزُ  َعْن َربَِّك ِمْن ِمقْثَقفل َذرٍَّة ِفي اأَلْرِ  

، (61: )يونس ﴾ف ِفي ِكَتفٍ  ُمِبنٍيلَّإَوَلف ِفي السَّدَمفِء َوَلف َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَلف َأْكَبَر 

سبحفنه،  إال ا هلوملعنى املراابة كفن أجر الصيفم عظيدًمف ال يعر  ا ره 

)ُكُل َعدَمِل اْبِن آَدَم ُيَضفَعُف، :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

،  ْوَمِإلَّف الصَّ: ( َعزَّ َوَجلَّ)، َافَل ا هُل  اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمقَثفِلهف إىل َسْبعدِمفَئة ِضْعٍف

)صحيح مسلم(،  (، َيَ ُع َشْهَوَتُه َوَطَعفَمُه ِمْن َأْجِلي َفِإنَُّه ِلي َوَأَنف َأْجِزي ِبِه

،  وحري بفلصفئم الذي يرااب ربه يف صيفمه أن يراابه )سبحفنه( يف عدمله

  .وإنتفجه، وسفئر معفمالته يف رمضفن وغريه

،  صرب على أداء الطفعفت؛ ففي الصيفم  والصيفم م رسة للصرب بكل صوره    

؛ لذلك  ، وصرب على االمتنفع عن الشهوات وصرب على اجتنف  احملرمفت

، حيث يقول  ( شهر رمضفن بشهر الصربَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموصف نبينف )

َشْهٍر َصْوُم )َصْوُم َشْهِر الصَّْبِر َوَثَلفَثِة َأيَّفٍم ِمْن ُكلِّ :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، فج ير بفلصفئم أن يتخلَّق خبلق الصرب، فيكظَم  )مسن  أمح ( ال َّْهِر(

 ، إليه، ودحسَن إىل من أسفء  ، ويعطَي من حرمه غيظه، ويعفَو عدمْن ظلدمه

)َوِإَذا َكفَن َيْوُم َصْوِم َأَحِ ُكْم َفاَل َيْرُفْث :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّميقول نبينف )

)صحيح  (، َفْلَيُقْل ِإنِّي اْمُرٌؤ َصفِئٌم ، َفِإْن َسفبَُّه َأَحٌ  َأْو َافَتَلُه َواَل َيْصَخْب

  ،، وال خيون ، وال يغ ر ، وال يغش كدمف أن الصفئم احلق ال يكذ ،  البخفري(
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 ، ِهــَل ِبــُزوِر والعدمـوَل الـمن مل يَ ْع ا ):  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمف )ــول نبينـيق

 )سنن الرتمذي(. (وشراَبُه حفجٌة بأن يَ َع طعفَمُه  هل فليس

*ِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني، احلدم   هل ر  العفملني     

 .(، وعلى آله وصحبه أمجعنيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    

إن من أهم مقفص  الصيفم التكففل والرتاحم، وشعور اإلنسفن حبفل َمن       

، ويقضي  ، ويواسيهم ؛ فيحنو عليهم حوله من الفقراء واحملتفجني

؟ افل  أُي اإلْسَلفِم َخْيٌر: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فق  سئل نبينف ) حوائجهم

، وَتْقَرُأ السََّلفَم عَلى َمن َعَرْفَت وَمن  )ُتْطِعُم الطََّعفَم:  (َوَسلََّمَصلَّى ا هُل َعَلْيِه )

 )األد  املفرد للبخفري(. (َلْم َتْعِرْ 

، وإطعفم الطعفم عظيدًمف يف  ، واجلود وإذا كفن أجر التكففل والرتاحم      

، حيث يقول  ، فإنه يف شهر رمضفن أعظم أجًرا، وأفضل مقثوبة سفئر األوافت

، َغْيَر َأنَُّه اَل  )َمْن َفطََّر َصفِئدًمف َكفَن َلُه ِمقْثُل َأْجِرِه:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )

، ويقول سي نف عب  ا هل بن )سنن الرتمذي( َيْنُقُص ِمْن َأْجِر الصَّفِئِم َشْيًئف(

َأْجَوَد  - َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل  -َكفَن النَِّبُي ):  (رضي ا هل عنهدمف)عبفس 

 .)صحيح البخفري( (، َوَأْجَوُد َمف َيُكوُن ِفي َشْهِر َرَمَضفَن النَّفِس ِبفخَلْيِر

، والفضفئل  فدمف أمجل أن نتعلم من م رسة الصيفم ال روس اإلميفنية     

، يقول سي نف جفبر بن عب   ، حتى نصل إىل غفية الصيفم وحقيقته األخالاية

، َعِن  ، َوِلَسفُنَك ، وَبَصُرَك ِإَذا ُصدْمَت َفْلَيُصْم َسدْمُعَك):  )رضي ا هل عنهدمف(ا هل 
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، َوْلَيُكْن َعَلْيَك َوَافٌر َوَسِكيَنٌة َيْوَم  َوَدْع َأَذى اْلَخفِدِم ، ، َواْلدَمَحفِرِم اْلَكِذِ 

 .اإلميفن()شعب  (َوَصْوِمَك َسَواًء ، َوَلف َتْجَعْل َيْوَم ِفْطِرَك ِصَيفِمَك

 .مصر وسفئر بالد العفملني اللهم احفظ

 

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِ*ِ
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 رمضان شور اجلد والعمل واالنتدارات
 

ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملني    ِ

، (15: )امللك ﴾الُنُشوُر ِهلْيِإَو ِمْن ِرْزِاِهاأَلْرَ  َذُلوًلف َففْمُشوا ِفي َمَنفِكِبَهف َوُكُلوا 

، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هلوَأشهُ  أْن ال إله 

، وَمْن َتِبَعُهْم  ، وعلى آله وصحِبِه ، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه ورسوله

 بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن.

 : وبعد   

، وا   فإن مفهوم العبفدة شفمل جلدميع أبوا  اخلري النففعة للعبفد والبالدِِِِ

نظر ال ين احلنيف إىل العدمل نظرة تعظيم وتواري، وجعله بفًبف من أبوا  

( يف شف ٍّ مر على الصحفبة َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمالقربفت؛ حيث يقول نبينف )

ِإْن َكفَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َوَلِ ِه  ): اوته ونشفطه)رضي ا هل عنهم(، فأعجبهم 

، َوِإْن َكفَن َخَرَج َيْسَعى َعَلى َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبرَيْيِن  ِصَغفًرا َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل

، َوِإْن  ، َوِإْن َكفَن َيْسَعى َعَلى َنْفِسِه ُيِعفَُّهف َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل َفُهَو ِفي َسِبيِل ا هِل

 )املعجم الكبري َكفَن َخَرَج ِرَيفًء َوُمَففَخَرًة َفُهَو ِفي َسِبيِل الشَّْيَطفِن(

)ِإْن َافَمِت السَّفَعُة َوِبَيِ  َأَحِ ُكْم : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول )، (للطرباني

 )مسن  أمح (. َفْلَيْفَعْل(، َفِإْن اْسَتَطفَع َأْن َلف َيُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَهف  َفِسيَلٌة

وإذا كفن شهر رمضفن املبفرك شهر التقر  إىل ا هل تعفىل بجدميع أنواع  

؛ فإن االجتهفد يف العدمل  ، وص اة الطفعفت من صوم وصالة واراءة ارآن

؛ ألن رمضفن شهر ج   وإتقفنه يف ذلك الشهر الفضيل من األهدمية مبكفن

كفن املقص  األعظم من الصيفم  ، وإذا ، ال شهر كسل أو بطفلة ونشفط

َيف َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيفُم َكدَمف ﴿: حيث يقول سبحفنه ؛ التقوى
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فإن متفم التقوى  (183: )البقرة ﴾ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن َاْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

يتحقق بج ه وعدمله ، إمنف  ال يتحقق بكون اإلنسفن عفلة على اآلخرين

، فق  كفن نيب ا هل داود )عليه السالم( كقثري الصيفم،  لةأواستغنفئه عن املس

، حيث يقول  ومل مينعه صيفمه من إتقفن عدمله الشفق يف صنفعة احل ي 

َوَعلَّدْمَنفُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم ﴿:  احلق سبحفنه

)مف أكَل أحٌ  :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ويقول نبينف )(81: )األنبيفء ﴾َشفِكُروَن

، وإنَّ نيبَّ ا هِل داوَد كفن يأكُل  طعفًمف اطُّ َخْيًرا من أْن يأكَل ِمن عدَمِل يِ ِه

( يستعيذ من َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وكفن ))صحيح البخفري( من عدَمِل يِ ِه(

)اللهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمالكسل، حيث يقول )

، َوِمْن ِفْتَنِة  ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِ  الَقْبِر َوالَكَسِل، َواجُلْبِن َواهَلَرِم َوالُبْخِل

 )صحيح البخفري(. امَلْحَيف َوامَلدَمفِت(

وإذا كفنت املراابة من غفيفت الصيفم فإن ذلك ي عو الصفئم إىل        

، حيث يقول احلق  ، ففلعدمل أمفنة جيب أداؤهف الوففء حبق العدمل

َيف َأُيَهف الِذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا ا هَل َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَمفَنفِتُكْم ﴿: سبحفنه

والصفئم الذي جيته  يف صيفمه وصالته  (،27: )األنففل ﴾َوَأْنُتْم َتْعَلدُموَن

وسفئر عبفداته ألنه يعلم أن ا هل )عز وجل( يراه ويراابه ينبغي أن يعلم أن 

، حيث يقول  ، ويراابه يف كل ذلك ا هل )سبحفنه( يرى عدمله وإتقفنه

ف لَّإَوَمف َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَمف َتْتُلو ِمْنُه ِمْن ُاْرآٍن َوَلف َتْعدَمُلوَن ِمْن َعدَمٍل ﴿: سبحفنه

ُكنَّف َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَمف َيْعُزُ  َعْن َربَِّك ِمْن ِمقْثَقفل َذرٍَّة ِفي 

 ﴾ف ِفي ِكَتفٍ  ُمِبنٍيلَّإَلف َأْكَبَر اأَلْرِ  َوَلف ِفي السَّدَمفِء َوَلف َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َو

، وإذا كفن من أهم مف جيب أن دحرص عليه الصفئم أكل (61: يونس)
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، فعليه أن ي رك أنه إذا أخذ األجر ومل يؤد حق  احلالل واستجفبة ال عفء

 . العدمل فإنه إمنف يأكل سحًتف وحراًمف

، ففيه  االنتصفراتواملتأمل يف التفريخ اإلسالمي جي  أن رمضفن شهر     

، حيث نصر ا هل تعفىل عبفده املؤمنني يف معركة ففصلة بني  كفن يوم ب ر

 حيث يقول احلق سبحفنه؛  ، على اّلة ع دهم وع تهم احلق والبفطل

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * ِإْذ  َففتَُّقوا ا هَل ِبَبْ ٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َوَلَقْ  َنَصَرُكُم ا هُل﴿: وتعفىل

الٍ  ِمَن امَلَلفِئَكِة آْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيدِم َُّكْم َربُُّكْم ِبقَثَلفَثِة لأَََتُقوُل ِلْلدُمْؤِمِننَي 

ُمْنَزِلنَي * َبَلى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيدْمِ ْدُكْم َربُُّكْم 

ف ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطدَمِئنَّ لَّإ َوَمف َجَعَلُه ا هُل الٍ  ِمَن امَلَلفِئَكِة ُمَسوِِّمنَي *آِبَخدْمَسِة 

-123: )آل عدمران ﴾اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم ف ِمْن ِعْنِ  ا هِللَّإَوَمف النَّْصُر  ُاُلوُبُكْم ِبِه

، والكقثري من  ، وفيه كفن يوم العفشر من رمضفن ، وفيه كفن فتح مكة(126

 . أيفم العزة والنصر

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،   هل ر  العفملني احلدم ِِِِِ

 (، وعلى آله وصحبه أمجعني.َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم    

، الذي  يف يوم العفشر من رمضفن كفن نصر السفدس من أكتوبر اجملي     

النصُر اجمليُ  يف شهر الصيفم ، فكفن  كفن يوم استعفدة األر  والكرامة

، صدمفم األمفن  والقيفم والقرآن وال عفء ألبطفل القوات املسلحة املصرية

، وا  برزت فيه شجفعة  لل ففع عن ال ين والوطن واألر  والعر 

 اجلن ي املصري وبسفلته وتضحيته يف سبيل وطنه.
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ا هل مصر افئً ا  ، حفظ وال زالت اواتنف املسلحة البفسلة درًعف وسيًفف لوطنهف

، وجعل أيفم مصر كلهف  ، وحفظ اواتنف املسلحة البفسلة ، وشعًبف كرمًيف حكيدًمف

 أيفم عزة ونصر وتق م وراي.

واجعلهف يف أمنك وأمفنك ،  اللهم احفظ مصر وأهلهف من كل سوء ومكروه

 . وضدمفنك إىل يوم ال ين

 

ِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 واةعنا املعاصروفقه األولويات  ي العشر األواخر 
 

َسفِبُقوا إىل َمْغِفَرٍة ِمْن ﴿: ، القفئل يف كتفبه الكريم احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

 ﴾َوُرُسِلِه ف هِلَربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَهف َكَعْرِ  السَّدَمفِء َواْلَأْرِ  ُأِع َّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا ِب

، وأََشهُ  أنَّ  وحَ ُه ال َشريَك َلُه إال ا هل(، وَأشهُ  أْن ال إله 21: احل ي )

، وعلى آله  مَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِهالله،  سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله

 . ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن وصحِبِه

 : وبعد    

العشر األواخر من شهر رمضفن فإن من رمحة ا هل تعفىل بعبفده أن جعل ِِِِِ

؛ إذ النفوس تنشط  ، واستبفق اخلريات املبفرك مومًسف ملضفعفة احلسنفت

( ُيحِسن اغتنفم تلك َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وا  كفن نبينف ) عن  ُار  النهفية

كفن رسول ):  ، حيث تقول السي ة عفئشة )رضي ا هل عنهف( األوافت الففضلة

،  ، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه ، َأْحَيف اللَّْيَل ُرـ( إذا دخل العشا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هل )

 )صحيح مسلم(.  َوَج َّ َوَش َّ امِلْئَزَر(

( إحيفء ليل العشر األواخر َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمومن حسن التأسي بنبينف )      

، واإلنففق يف  واالستغففر،  ، والذكر ، واراءة القرآن من رمضفن بفلصالة

، حيث يقول احلق  ، وعبفدُة املتقني ، وهذا دأُ  الصفحلني وجوه اخلري

َتَتَجفَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلدَمَضفِجِع َيْ ُعوَن ﴿:  سبحفنه يف وصف أهل اجلنة

ْخِفَي َلُهْم ِمْن َفَلف َتْعَلُم َنْفٌس َمف ُأ * دمَّف َرَزْاَنفُهْم ُيْنِفُقوَنَربَُّهْم َخْوًفف َوَطدَمًعف َوِم

(، ويقول سبحفنه يف 17، 16: )السج ة ﴾ُارَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبدَمف َكفُنوا َيْعدَمُلوَن

ِإنَّ اْلدُمتَِّقنَي ِفي َجنَّفٍت َوُعُيوٍن * َآِخِذيَن َمف َآَتفُهْم َرُبُهْم ﴿: وصف املتقني
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* اللَّْيِل َمف َيْهَجُعوَن َنَاِليًلف ِمِإنَُّهْم َكفُنوا َاْبَل َذِلَك ُمْحِسِننَي * َكفُنوا 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه (، ويقول نبينف )18 -15: الذاريفت) ﴾َوِبفْلَأْسَحفِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن

،  ، وُاْرَبٌة إىل ا هِل ، َفِإنَُّه َدَأُ  الصَّفِلِحنَي َاْبَلُكْم )َعَلْيُكْم ِبِقَيفِم اللَّْيِل: (َوَسلََّم

)السنن  ، َوَمْطَرَدٌة ِلل َّاِء َعِن اْلَجَسِ (، َوَتْكِفرٌي ِللسَّيَِّئفِت ثِمَعِن اْلِإ َوَمْنَهفٌة

 . (للبيهقي الكربى

إال  هل  ليهف، ومف من ليلة من لي وإذا كفن رمضفن هو شهر العتق من النفر     

،  ، فإن ذلك أرجى وأوك  يف هذه العشر )عز وجل( فيهف عتقفء من النفر

، فإن هذه الرمحة وهذه وإذا كفن ربنف )عز وجل( يغفر للدمستغفرين بفألسحفر

املغفرة أرجى يف هذه العشر، الشتدمفهلف على ليلٍة كرَّمهف ا هل )عز وجل( 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه يقول نبينف )، حيث  ، أال وهي الق ر وشرَّفهف على سفئر الليفلي

 )صحيح البخفري(. )َتحرُّوا ليلَة الَقْ ر يف الَعْشر األواِخر من رمضفَن(: (َوَسلََّم

، أنزل ا هل تعفىل فيهف كتفًبف عظيم  وهذه الليلة املبفركة هي ُدرَّة الليفلي    

عظيدمة ، على أمة  ، بواسطة مَلك عظيم الق ر ، على نيب عظيم الق ر الق ر

، حيث يقول احلق  ، وهي ليلة تنُزل املغفرة والرمحفت والربكفت الق ر

ِإنَّف َأْنَزْلَنفُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْ ِر * َوَمف َأْدَراَك َمف َلْيَلُة اْلَقْ ِر * َلْيَلُة اْلَقْ ِر ﴿: سبحفنه

ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر * َخْيٌر مِّْن َأْلِف َشْهٍر * َتَنزَُّل امَلاَلِئَكُة َوالُروُح ِفيَهف 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه (، ويقول نبينف )5-1: )الق ر ﴾َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع الَفْجِر

)صحيح  )َمْن َافَم َلْيَلَة اْلَقْ ِر ِإمَيفًنف َواْحِتَسفًبف ُغِفَر َلُه َمف َتَق ََّم ِمْن َذْنِبِه(: (َوَسلََّم

 البخفري(.

قبول ل على أننف نؤك  أن تأليف القلو  وإصالح ذات البني بفٌ      

، وأن اخلالففت والنزاعفت سبيل احلرمفن ال سيدمف يف  األعدمفل الصفحلة
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)َخَرْجُت :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) هذه الليفلي الففضلة

وَعَسى أْن َيكوَن َخْيًرا  ، َفُرِفَعْت ُفَلفٌن وُفَلفٌنى ، َفَتَلفَح ِلُأْخِبَرُكْم بَلْيَلِة الَقْ ِر

)ِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)صحيح البخفري(، ويقول ) َلُكْم(

 )سنن النسفئي(. َأْلِف َشْهٍر َمْن ُحِرَم َخْيَرَهف َفَقْ  ُحِرَم(

*ِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

 َعَلْيِه َوَسلََّم(، وعلى آله وصحبه أمجعني. ا هل سي نف حمدم  )َصلَّى 

 : إخوة اإلسالم    

إذا كفنت أبوا  الطفعة يف هذه األيفم والليفلي املبفركة متع دة     

، فيق م مف يتع ى نفُعه على  ومتنوعة فإن العفال ال ب  له من ترتيب أولويفته

؛ لذلك يتأك  يف هذه األيفم إخراج زكفة الفطر،  افصر النفع أو حم وده

على  ؛ توسعًة ل العي ابمن أول الشهر أو وجي ر التعجيل يف إخراجهف 

، ومتكيًنف هلم من اضفء حوائجهم  الفقراء واملسفكني واأليتفم واحملتفجني

:  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) ابل دخول العي  عليهم

 )السنن الكربى للبيهقي(. (اْغُنوُهْم َعْن َطَواِ  َهَذا اْلَيْوِم)

، والنقُ  أنفُع للفقراء يف  إخراج القيدمة املفلية يف زكفة الفطر وجيوز     

، ومراعفُة مف فيه صفحل  جمتدمعنف وزمفننف وأوسع هلم يف اضفء حوائجهم

 . الفقراء من فقه املقفص 

كدمف أن فقه األولويفت يقتضي تق يم إطعفم الفقراء واملسفكني والتوسعة     

، ففألول واجب عيين أو  رةعلى احملتفجني على تكرار احلج أو العدم

الواجب عينيًّف كفن أو كففئيًّف مق م على  ال شك أنَّ، و ، واآلخر نففلة كففئي
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ف يف تفريج كرو  املكروبني من القثوا  العظيم، ، فضًلف عدمَّ سفئر النوافل

َأْنَفُعُهْم  ا هِل)َأَحُب النَّفِس إىل :  (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

، َأْو َتْكِشُف َعْنُه  ُسُروٌر ُتْ ِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم ا هِلِللنَّفِس، َوَأَحُب اْلَأْعدَمفِل إىل 

 املعجم األوسط للطرباني(.) (، َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعف ، َأْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنف ُكْرَبًة

 .مصر وسفئر بالد العفملني  نفواحفظ بل،  اللهم تقبل صيفمنف وايفمنف

 

ِِِِِ*ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 دروس عظيمة من يوم ُأُحد
 

ِإن َينُصْرُكُم ا هل َفَلف ﴿:  ، القفئل يف كتفبه العزيز احلدم   هل ر  العفملنيِِِِ

 ِذي َينُصُرُكْم ِمن َبْعِ ِه َوَعَلى ا هِلَغفلَب َلُكْم َوِإن َيْخُذْلُكْم َفدَمن َذا اّل

وحَ ُه ال  إال ا هل، وَأشهُ  أْن ال إله (161: )آل عدمران ﴾َفْلَيَتَوكَِّل امُلْؤِمُنوَن

، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم  ، وَأشهُ  أنَّ سيَ نف ونبيَّنف ُمَحدّمً ا َعبُ ه ورسوله َشريَك َلُه

 .، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن ، وعلى آله وصحِبِه وبفِرْك عَليِه

 : وبعد    
؛ حيث خرج  فإن يوم ُأُح  من األيفم العظيدمة يف تفريخ املسلدمني    

ال  مقفتل آ، وجيشهم الذي بلغ صحو ثالثة  مشركو مكة بع تهم وعتفدهم

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) قتفل النيبل، و لالعت اء على امل ينة املنورة

، وليستأصلوا اإلسالم ابل  ب ر ، ردًّا على هزميتهم الكربى يوم واملسلدمني

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم) م النيبإليهأن ينتشر نوره يف ربوع األر ، وخرج 

.  ، على مشفر  امل ينة املنورة ، وكفن اللقفء عن  جبل ُأُح  واملسلدمون

 .)السرية البن هشفم(

( ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى لق  كفن يوم ُأُح  من أش  األيفم على رسول ا هل )      

،  ، واملتأمل يف هذا اليوم جي  أنه مليء بفل روس والعرب وعلى املسلدمني

، فق   أهدمية طفعة القفئ  وخطورة اخلروج على املهفم احمل دة منه: منهف

املـقـفبل  (( مخسني رامًيف على جبل )عيننيَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمجعل نبينف )

: ، وأمَّر عليهم سيَ نف عبَ  ا هل بن ُجبري )رضي ا هل عنه(، وافل له جلـبـل ُأحـ 

، ِإْن َكفَنْت َلَنف َأْو َعَلْيَنف َففْثُبْت  ، َلف َيْأُتوَنَنف ِمْن َخْلِفَنف )اْنَضْح َعنَّف اخَلْيَل ِبفلنَّْبِل

) ِإْن َرَأْيُتدُموَنف َتْخَطُفَنف الطَّْيُر َفاَل : فةَمَكفَنَك، َلف ُنْؤَتَينَّ ِمْن ِاَبِلَك(، وافل للرم
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، َوِإْن َرَأْيُتدُموَنف َهَزْمَنف الَقْوَم  ، َهَذا َحتَّى ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َتْبَرُحوا َمَكفَنُكْم

، ففستغل صحيح البخفري() (، َفاَل َتْبَرُحوا َحتَّى ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َوَأْوَطْأَنفُهْم

َصلَّى خمفلفة بعض الرمفة ألمر القفئ  ) -ومل يكن أسلم - الولي خفل  بن 

، وأغفروا على جيش  (، ففنطلق مع جمدموعة من املشركنيا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 .املسلدمني

، حيث يقول  متحيص أهل القثبفت ، واصطففء أهل الشهفدة :ومنهف    

الَقْوَم َاْرٌح مِّقْثُلُه َوِتْلَك اأَليَّفُم ُنَ اِوُلَهف ِإن َيدْمَسْسُكْم َاْرٌح َفَقْ  َمسَّ ﴿: تعفىل

اَل ُيِحُب  الِذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَ اء َوا هُل َبْيَن النَّفِس َوِلَيْعَلَم ا هُل

ن َأْم َحِسْبُتْم َأ * الِذيَن آَمُنوْا َوَيدْمَحَق الَكفِفِريَن َوِلُيدَمحَِّص ا هُل * الظَّفمِلنَي

)آل  ﴾الِذيَن َجفَهُ وْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصَّفِبِريَن َتْ ُخُلوْا اجَلنََّة َوَلدمَّف َيْعَلِم ا هُل

َوَمف َأَصفَبُكْم َيْوَم الَتَقى اجَلدْمَعفِن ﴿: ، ويقول تعفىل(142-141:عدمران

َوِلَيْعَلَم امُلْؤِمِننَي * َوِلَيْعَلَم الِذيَن َنفَفُقوا َوِايَل َلُهْم َتَعفلْوا َافِتُلوا  َفِبِإْذِن ا هِل

َأِو اْدَفُعوا َافلوا َلْو َنْعَلُم ِاَتفال لَّفتََّبْعَنفُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْاَرُ   ِفي َسِبيِل ا هِل

َأْعَلُم ِبدَمف  ِهم مَّف َلْيَس ِفي ُاُلوِبِهْم َوا هُلِمْنُهْم ِلْلِإمَيفِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِه

 (.167، 166  :)آل عدمران﴾َيْكُتدُموَن

*ِِِِِِِِِِِِ *ِِِِِِِِِِِِ *ِ

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني،  احلدم   هل ر  العفملنيِِِِِ

 . وصحبه أمجعني (، وعلى آلهَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمسي نف حمدم  )

 : إخوة اإلسالم     
إن من أهم ال روس املستففدة من يوم ُأُح  اإلميفن بفحلق، ِِِِِ

َوَكَأيِّن ﴿: ، حيث يقول احلق سبحفنه وتعفىل واالستع اد للتضحية يف سبيله
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َوَمف  َسِبيِل ا هِلمِّن نَِّبيٍّ َافَتَل َمَعُه ِربُِّيوَن َكقِثرٌي َفدَمف َوَهُنوْا ِلدَمف َأَصفَبُهْم ِفي 

، وا  ضر  (146:  )آل عدمران ﴾ُيِحُب الصَّفِبِريَن َضُعُفوْا َوَمف اْسَتَكفُنوْا َوا هُل

)رضي ا هل عنه( حني مر على  نضرأروع األمقثلة يف ذلك سيُ نف أنس بن ال

يع أن النيب ِشلقوا أسلحتهم ملف ُأأبعض الصحفبة )رضي ا هل عنهم( وا  

ِمدمَّف  إليكاللهمَّ ِإنِّي َأْعَتِذُر ):  ، ففنطلق افئال ( ُاتلَعَلْيِه َوَسلََّمَصلَّى ا هُل )

َيْعِني  -ِمدمَّف َصَنَع َهُؤاَلِء  إليكَوَأْبَرُأ  -َأْصَحفَبُه :  َيْعِني –َصَنَع َهُؤاَلِء 

مف تصنعون بفحليفة بع ه؟ اوموا :  ، وافل هلمصحيح البخفري() (امُلْشِرِكنَي

  .، وظل يقفتل حتى استشه  مف مفت عليه فدموتوا على

، ومن  ومن هنف تتبني خطورة الشفئعفت اليت حذرنف ديننف احلنيف منهفِِِِِ

َلِئْن ﴿:  ، حيث يقول تعفىل ؛ ملف هلف من أثر م مر على اجملتدمعفت مروجيهف

ِذيَن ِفي ُاُلوِبِهْم َمَرٌ  َوامُلْرِجُفوَن ِفي امَلِ يَنِة َلْم َيْنَتِه امُلَنفِفُقوَن َواّل

ال َاِلياًل َمْلُعوِننَي َأْيَندَمف ُثِقُفوا ُأِخُذوا إَلُنْغِرَينَّك ِبِهْم ُثمَّ ال ُيَجفِوُروَنك ِفيَهف 

 (.61:  )األحزا  ﴾َوُاتُِّلوا َتْقِتيًلف

بنفء الذات مهدمف كفنت ، والعدمل على إعفدة  حبفطع م اليأس واإل: ومنهفِِِِِ

، حيث يقول  ، وِمن احملنة تول  املنحة مل يول  األملاأل، فدِمن  العقبفت

  :)آل عدمران ﴾َوَلف َتِهُنوا َوَلف َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم ُمْؤِمِنني﴿: سبحفنه

133.) 

وملف ايل هلم إن أبف سفيفن ا   ،ف فق  مللم املسلدمون جراحهم سريًع     

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمليجهز عليهم بفمل ينة انت   النيب ) مجع جيشه وعفد

 ، فخرجوا معه إىل محراء األس  وجراحهم الزالت تنز  أصحفبه للخروج

فلدمف علم   ، ال من شه  أحً اإال خيرج معنف ): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّموافل )
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ال مب د ج ي  من إمف كفن ذلك ليح ث : أبو سفيفن خبروجهم افل

ويف هذا ، (البن كقثريالفصول يف السرية ) ففنصر  دون اتفل ، أصحفبهم

ِذيَن َافل َلُهُم النَّفُس ِإنَّ النَّفَس َاْ  َجدَمُعوا اّل﴿: املواف يقول احلق سبحفنه

َوِنْعَم الَوِكيُل * َففْنَقَلُبوا  ِإمَيفًنف َوَافلوا َحْسُبَنف ا هُلَلُكْم َففْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم 

ُذو َفْضٍل  َوا هُل َوَفْضٍل َلْم َيدْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضَواَن ا هِل ِبِنْعدَمٍة ِمَن ا هِل

 (.174، 173: )آل عدمران ﴾َعِظيٍم

والقثنفء عليه مبف هو ،  كدمف نتعلم من يوم أح  حسن األد  مع ا هل تعفىل    

، فق   حتى يف أوافت البالء واحملنوتعفىل سبحفنه  إليه، والتضرع  أهله

)اْسَتُووا :  ( ألصحفبه بع  االنتهفء من املعركةَصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمافل نبينف )

اللُهمَّ َلف ،  )اللُهمَّ َلَك احَلدْمُ  ُكلُُّه: َحتَّى ُأْثِنَي َعَلى َربِّي(، َفكفن ممف َافل

، َوَلف ُمِضلَّ  ، َوَلف َهفِدَي ِلدَمف َأْضَلْلَت ، َوَلف َبفِسَط ِلدَمف َاَبْضَت َافِبَض ِلدَمف َبَسْطَت

 )األد  املفرد للبخفري(. (ِلدَمْن َهَ ْيَت

 .اللهم اجعل مصر آمنة مطدمئنة وسفئر بالد العفملني

ِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 حـسـن اخلـاتـمـة
 

ِإنَّ الَِّذيَن َافُلوا َرُبَنف ﴿، القفئل يف كتفبه الكريم:  احلدم   هل ر  العفملني      

ُثمَّ اْسَتَقفُموا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلدَمَلفِئَكُة َألَّف َتَخفُفوا َوَلف َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِبفْلَجنَِّة   ا هُل

(، وَأشهُ  أْن ال إله إال ا هل وحَ ُه ال َشريَك 31)فصلت:  ﴾الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُ وَن

، اللهمَّ َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليِه،  ، وأََشهُ  أنَّ سيَ نف ُمَحدمًَّ ا َعبُ ه ورسوله َلُه

 ، وَمْن َتِبَعُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ال ِّيِن. وعلى آله وصحِبِه

 : وبعد    

، بع  أن ذانف فيه حالوة  أن يرحل عنففهف هو شهر رمضفن املبفرك يوشك     

، وهذه سنة  ، وتنسَّدمنف فيه روح التكففل والرتاحم ، ولذة املنفجفة الطفعة

، فبفألمس القريب كفن يهنئ  ا هل )عز وجل( يف انقضفء األزمنة واألوافت

ليه املبفركة، ف، وهف صحن اآلن نودع أيفمه ولي بعضنف بعًضف بق وم شهر رمضفن

، حيث يقول احلق  ، وآجفل حم ودة أنففس مع ودةومف احليفة إال 

َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهفَر ِخْلَفًة ِلدَمْن َأَراَد َأْن َيذَّكََّر َأْو َأَراَد ﴿سبحفنه: 

 (.62 )الفرافن:  ﴾ُشُكوًرا

وصحن إذ نودع شهر رمضفن املبفرك ينبغي أن ن رك أهدمية اخلواتيم؛     

)صحيح  : )ِإنَّدَمف اأَلْعدَمفُل ِبفخَلَواِتيِم( (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمحيث يقول نبينف )

،  ، وتالوة القرآن ابن حبفن(، وذلك يقتضي منف أن نكقثر من الذكر

، لعلنف أن ننفل فضل ا هل  ، والص افت فيدمف بقي من الشهر الكريم واالستغففر

َتَتَجفَفى ﴿:  ق سبحفنه، حيث يقول احل تعفىل، ونكون من عتقفئه من النفر

 ﴾ُجُنوُبُهْم َعِن اْلدَمَضفِجِع َيْ ُعوَن َربَُّهْم َخْوًفف َوَطدَمًعف َوِمدمَّف َرَزْاَنفُهْم ُينِفُقوَن

ُيَو َّ  َوَمف ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل ا هِل﴿(، ويقول تعفىل: 16)السج ة: 
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(، وكفن سي نف عدمر بن عب  العزيز 272)البقرة:  ﴾ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َلف ُتْظَلدُموَن

)رضي ا هل عنه( يكتب إىل األمصفر يأمرهم خبتم شهر رمضفن بفالستغففر 

؛  : أكقثروا من االستغففر ، ويقول احلسن البصري )رمحه ا هل( والص اة

   . فإنكم ال ت رون متى تنزل الرمحة

ال شك أنَّ احل يث عن االهتدمفم بإحسفن خواتيم رمضفن ي عو العفال و     

َأُيَهف  َيف﴿: إلحسفن خواتيم العدمر ، حيث يقول سبحفنهالسعي اجلفد إىل 

)آل عدمران:  ﴾َحقَّ ُتَقفِتِه َوَلف َتدُموُتنَّ ِإلَّف َوَأْنُتْم ُمْسِلدُموَن الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ا هَل

،  ورجفء األوليفء والعفرفني ، الصفحلنيواألنبيفء أمل ة حسن اخلفمت(، و112

َتَوفَِّني ُمْسِلدًمف ﴿يوسف )عليه السالم(: سي نف على لسفن سبحفنه يقول حيث 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ) ء نبينفأكقثر دعفكفن ، و(111يوسف: ) ﴾َوَأْلِحْقِني ِبفلصَّفِلِحنَي

 )األد  املفرد للبخفري(. (َكيِنى ِدَلي َعِبْلَا ْتبَِّث وِ ُلالُق َبلَِّقف ُمَي: )( َوَسلََّم

، وال حكدًمف  حسن اخلفمتة ليس ملًكف ألح  من البشرعلى أننف نؤك  أن       

علي بن أبي سي نف ، يقول  ، ففإلنسفن ليس وصيًّف على غريه ميلكه أح 

: ال تنزلوا املطيعني اجلنة وال املذنبني املوح ين (رضي ا هل عنه)طفلب 

؛ وال تأمنوا على خري هذه األمة عذا  ا هل؛  حتى يضي ا هل فيهم بأمره النفر

بن عب  ال العق  الفري ) "فإنه يقول: َفال َيْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإلَّف اْلَقْوُم اْلخفِسُروَن

 (.هـ328: تربه األن لسي 

 ةتوببملذنب على اتعفىل ا هل  ا  ميُنو ففخلفمتة يف علم ا هل تعفىل،      

 ي ري اإلنسفن بأي ، وال ، أو يوفقه لعدمل صفحل خيتم به حيفته ابل املوت

، كدمف أنه ال ي ري متى تبغته املنية وعلى  ، وال بأي ذنب ُيؤخذ مرَحعدمل ُي

ِإَذا َأَراَد اللَُّه ) (:َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم؟َف ! حيث يقول نبينف )أي عدمله تبغته
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َيْفَتُح اللَُّه َلُه َعدَمًلف َصفِلًحف َاْبَل )يَل: َوَمف َعَسُلُه؟ َافَل: ، ِا (ِبَعْبٍ  َخْيًرا، َعَسَلُه

 . )مسن  أمح ( (َمْوِتِه، ُثمَّ َيْقِبُضُه َعَلْيِه

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ

 واملرسلني، األنبيفء خفمت على والسالم والصالة العفملني، ر   هل احلدم      

 .أمجعني وصحبه وعلى آله ،(َوَسلََّم َعَلْيِه ا هل  َصلَّى) حمدم  سي نف

 : إخوة اإلسالم     

والقيفم، صيفم الصالة وال حسن اخلفمتة ليس مقصوًرا على السعي إىل نإِِِِِ

يعود نفعه على كل عدمل يتجفوز ذلك كله إىل امل اومة على إمنف 

سبحفنه )أحب األعدمفل عن  ا هل من ؛ ألنهف  جملتدمع من أعدمفل الرب واخلريا

َأَحُب النفِس إىل ا هِل (: )َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمنبينف )يقول حيث  (،وتعفىل

سروٌر ُت ِخُله على مسلٍم،  (عزَّ وجلَّ)، وَأَحُب األعدمفِل إىل ا هِل  أنفُعهم للنفِس

)املعجم األوسط  (ف، أو َتطُرُد عنه جوًع ، أو تقِضي عنه َدْيًنف َتكِشُف عنه ُكربًة

للطرباني(، وهي سبب من أهم أسبف  حسن اخلفمتة، حيث يقول نبينف 

َواْلآَففِت ،  َصَنفِئُع اْلدَمْعُروِ  َتِقي َمَصفِرَع السَّْوِء(: )َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

، َوَأْهُل  ٌةَوُكُل َمْعُروٍ  َصَ َا ، ، َوِصَلُة الرَِّحِم َتِزيُ  ِفي اْلُعدْمِر َواْلَهَلَكفِت

)اجلفمع الصغري  (اْلدَمْعُروِ  ِفي الُ ْنَيف ُهْم َأْهُل اْلدَمْعُروِ  ِفي اْلآِخَرِة

الر ِّ،  َبَضَغ ُئِفْطُتَل َةَاَ الصَّ نَِّإ(: )َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمللسيوطي(، ويقول )

 )سنن الرتمذي(. وت فُع ِميتَة الُسوِء(

فال ينبغي أن يف رمضفن كفن يكفل يتيدًمف  ومن صور امل اومة أنه من   

إمنف عليه أن يأخذ بي ه إىل أن يبلغ رش ه  ، يرتكه يف منتصف الطريق

كفن يطعم جفئًعف يف رمضفن فينبغي ، وكذلك من  ويقوى على محل أمره
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طعفم الطعفم من أفضل ن إفإ ، يف غري رمضفن عليه أن يواصل إطعفمه

حيث يقول احلق سبحفنه يف صفة أهل  ، هفل يف رمضفن ويف غرياألعدم

َوُيْطِعدُموَن الطََّعفَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنف َوَيِتيدًمف َوَأِسرًيا * ِإنَّدَمف ُنْطِعدُمُكْم ﴿اجلنة: 

(، وإن أفضل العدمل 3، 8)اإلنسفن:  ﴾َلف ُنِريُ  ِمنُكْم َجَزاًء َوَلف ُشُكوًرا ِلَوْجِه ا هِل

(: َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، حيث يقول نبينف ) م عليه صفحبه وإن َالَّمف داو

)مسن   (َعزَّ َوَجلَّ َمف َداَوَم َعَلْيِه َصفِحُبُه َوِإْن َالَّ َوَأَحُب اْلَعدَمِل إىل ا هِل)

 أمح (.

ومن حسن اخلفمتة يف هذا الشهر الكريم أن يوفقك ا هل )عز وجل( إىل     

، وإىل التوسعة على الفقراء واملسفكني يف هذه األيفم،  إحيفء ليلة العي 

، وأن يوفقك ا هل )سبحفنه وتعفىل( ملواصلة الطفعة بصيفم  ويف يوم العي 

، وسفئر  قرآن، وتالوة ال ، والذكر ست من شوال، وأال تنقطع عن ايفم الليل

 األعدمفل الصفحلة اليت كنت تفعلهف يف هذا الشهر الفضيل.

 . اللهم ارزانف حسن اخلفمتة واحفظ مصرنف وسفئر بالد العفملني

 

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِ*ِ
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 خطةة عيد الهفطر املةار 
 

كبرًيا، ، ا هل أكرب  ، ا هل أكرب ، ا هل أكرب ، ا هل أكرب احلدم   هل ر  العفملنيِ

 إال ا هل، وَأشهُ  أْن ال إله  ، وسبحفن ا هل بكرة وأصيًلف واحلدم   هل كقثرًيا

مَّ الله،  ، وَأشهُ  أنَّ سيَِّ نف ونبيَّنف حمدمً ا َعبُ ه ورسوُلُه وحَ ُه ال َشريَك َلُه

ُهْم بإحسفٍن إىل يوِم ، وَمْن َتِبَع َصلِّ وسلِّْم وبفِرْك عَليه وعلى آله وصحِبِه

  .يِنال ِّ

 : وبعد     
ففليوم يشرق علينف عيُ  الفطر املبفرك لينقثر على ال نيف الفرح والبهجة ِِِِِِ

، حيث تتجلى عوائ  الكرم الربفني،  رور؛ فهو يوم اجلفئزة الكربىـوالس

، وإنففاهم يف  ، واجتهفدهم يف العبفدة فيفرح الصفِئدمون بصيفِمهم، وايفمهم

َوِبَرْحدَمِتِه َفِبَذِلَك  ا هِلُاْل ِبَفْضِل ﴿: سبحفنهوجوه اخلري، حيث يقول احلق 

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه (، ويقول نبينف )58: )يونس ﴾َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِمدمَّف َيْجدَمُعوَن

 -َوَجلََّعزَّ  -، َوِإَذا َلِقَي َربَُّه  ، ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح ِبِفْطِرِه )ِللصَّفِئِم َفْرَحَتفِن: (َوَسلََّم

 )سنن النسفئي(. َفِرَح ِبَصْوِمه(

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، فق  ا م نبينف ) ويف األعيفد تتجس  مظفهر الفرح املشروع 

: )َمف َهَذاِن اْلَيْوَمفِن؟ َافُلوا:  ، َفَقفَل ( اْلدَمِ يَنَة َوَلُهْم َيْوَمفِن َيْلَعُبوَن ِفيِهدَمفَوَسلََّم

َاْ   ا هَل)ِإنَّ : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقفَل ) ي اْلَجفِهِليَِّةُكنَّف َنْلَعُب ِفيِهدَمف ِف

 )املست رك للحفكم(. ، َوَيْوَم اْلِفْطِر( َيْوَم اْلَأْضَحى: َأْبَ َلُكْم ِبِهدَمف َخْيًرا ِمْنُهدَمف

، شكر ا هل )عز وجل( على ِنَعدِمه من أهم مظفهر االحتففل بفلعي  ال شك أنَّو

فإنَّ الصيفَم والقيفَم وسفئَر صنو  العبفدات ِنَعٌم َمنَّ ا هل )عز وجل( بهف على 

َوِلُتْكدِمُلوا اْلِع ََّة ﴿ :، حيث يقول سبحفنه ، ووفَّقهم للقيفم بهف وإمتفمهف عبفده
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(، كدمف يستحب 185: )البقرة ﴾َهَ اُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَنَعَلى َمف  ا هَلَوِلُتَكبُِّروا 

، وتوطي  العالافت االجتدمفعية بفلتآزر  يف العي  احلرص على صلة األرحفم

، حيث  ، والعدمل على إغنفء الفقراء عن السؤال يف هذا اليوم والتآلف

(، 273: )البقرة ﴾َعِليٌم َوَمف َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ ا هَل ِبِه﴿: يقول احلق سبحفنه

 ا هِل)ِإنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَهف َوْجَه : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمويقول نبينف )

)صحيح البخفري(، ويقول  ِإلَّف ُأِجْرَت َعَلْيَهف ، َحتَّى َمف َتْجَعُل ِفي َفِم اْمَرَأِتَك(

)َمْن َكفَن ُيْؤِمُن بف هِل َوالَيْوِم اآلخِـِر َفْلُيـْكِرْم َضْيَفُه، : (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

َوَمْن َكفَن ُيْؤِمُن بف هِل َوالَيْوِم اآلِخِر َفْلَيِصْل َرِحدَمُه()صحيح البخفري(، ويقول 

السنن الكربى ) (اْغُنوُهْم َعْن َطَواِ  َهَذا اْلَيْوِم): (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)

 (.لبيهقيل

ومن شكر نعدمة ا هل )عز وجل( على توفيقه للطفعة امل اومة عليهف بع        

، وإذا كفنت أبوا  اجلنة  ، فإن أيفم العفم كله مواسم للطفعة شهر رمضفن

َصلَّى ا هُل َعَلْيِه ، حيث يقول نبينف ) ا  ُفتحت يف رمضفن فإنهف ال ُتغَلق بع ه

)األد  املفرد  اْلَجنَِّة َيْوَم اِلفْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخدِميِس()ُتْفَتُح َأْبَواُ  : (َوَسلََّم

 -)مف ِمنُكم ِمن أَحٍ  َيَتَوضَُّأ فُيْبِلُغ: (َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّمللبخفري(، ويقول )

وأنَّ ُمَحدمًَّ ا عبُ  ا هِل  ف ا هلإلَّأْشَهُ  أْن ال إله : ، ُثمَّ يقوُل الَوُضوَء -أْو فُيْسِبُغ

؛ إلَّف ُفِتَحْت له أْبواُ  اجَلنَِّة القثَّدمفِنَيُة َيْ ُخُل ِمن أيِّهف شفَء()صحيح  وَرسوُلُه

: وامل اومة على الطفعة امتقثفل ألمر ا هل )عز وجل( حيث يقول مسلم(.

لسي ة عفئشة (، وا  سئلت ا33: )احلجر ﴾َواْعُبْ  َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَيِقنُي﴿

(، َهْل َكفَن َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم)كيف كفن َعدَمُل النَِّبيِّ ): )رضي ا هل عنهف(

َافَل و)صحيح البخفري(،  ، َكفَن َعدَمُلُه ِدمَيًة( اَل: َيُخُص َشْيًئف ِمْن اْلَأيَّفِم؟ َافَلْت
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َوِإنَّ ِمْن َجَزاِء السَّيَِّئِة  ، اْلَحَسَنَة َبْعَ َهفِإنَّ ِمْن َثَواِ  اْلَحَسَنِة )َبْعُض السََّلِف: 

 )تفسري ابن كقثري(. (السَّيَِّئَة َبْعَ َهف

      *             *         * 

، والصالة والسالم على خفمت األنبيفء واملرسلني، احلدم   هل ر  العفملني     

 آله وصحبه أمجعني.َعَلْيِه َوَسلََّم(، وعلى  ا هل سي نف حمدم  )َصلَّى 

 : إخوة اإلسالم    
َصلَّى ا هُل ، مف سنَُّه لنف نبينف ) ومن األعدمفل اليت يستحب املواظبة عليهف   

( َصلَّى ا هُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فق  أرش نف ) ( من الصيفم يف شهر شوالَعَلْيِه َوَسلََّم

، حيث  صيفمهف، ورغَّب يف  ، وحثَّ عليهف إىل فضل صيفم ستٍّ من شوال

)صحيح  )َمْن َصفَم َرَمَضفَن ُثمَّ أْتَبَعُه ِستًّف ِمْن َشوَّاٍل َكفَن َكِصَيفِم ال َّْهِر(: يقول

 مسلم(.

، وسفئر  ، واراءة القرآن ، والذكر كدمف يستحب امل اومة على القيفم    

 الطفعفت اليت كنت حترص عليهف يف هذا الشهر الفضيل.

 ، مصر وسفئر بالد العفملني واحفظ،  وايفمنف وسفئر أعدمفلنفاللهم تقبل صيفمنف 

 . وكل عفم وأنتم خبري

      *             *         * 
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