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للشيخ الفاضل الوالد الشيخ عمر حممود ابو عمر حفظه هللا 

اختصره الفقري إىل هللا زين ابراهيم عفا هللا عنه

 ه١٤٤٣ذواحلجة 



 مختصر في ظلال الاخلاق

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أال إله إال هللا
وحده ال شريك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا وسلم عليه وعلى آله

وصحبه أمجعني, أما بعد:
فهذا خمتصر لكتاب يف ظالل االخالق للشيخ الفاضل الوالد الشيخ عمر حممود
 ابو عمر حفظه هللا. يف البداية هذا املختصر تسهيال يل على فهمه و مذاكرته و

استفادته. 
و أسأل هللا أن ينفعين به و املسلمني و طالب العلم.

زين ابراهيم عفا هللا عنهكتبه 
www.pustakaqolbunsalim.com
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املقدمة

إن احلم%د هلل، حنم%%ده تع%%اىل ونس%%تعينه ونس%%تغفره ونع%%وذ ابهلل من ش%رور أنفس%نا ومن س%%يئات
أعمالن%%ا، من يه%%ده هللا فال مض%%ل ل%%ه، ومن يض%%لل فال ه%%ادي ل%%ه، وأش%%هد أن ال إل%%ه إال هللا
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورس%وله، ص%%لوات ريب وس%المه علي%%ه، وعلى آل%ه

الطيبني الطاهرين وعلى صحبه الغر امليامني، جعلنا هللا عز وجل وإايكم منهم آمني.

إخ%%%ويت األحب%%%ة، إذا مل تُقم القواع%%%د الص%%%حيحة ف%%%الفروع ال قيم%%%ة هلا، أو أن قيمته%%%ا تص%%%بح
الغية حىت لو ُوجدت، فالبد من االهتمام ابلقواعد.

 البد هذا شرط أبن تكون جامعة ملا سيأيت عليه%%ا من ف%%روع متع%%ددة، فهي قواع%د أص%%ول،
يُبىن عليها غريها، واألمر الثاين، أن تكون سهلة ميسورة تص%%لح لك%%ل املخ%%اطبني، وه%%ذا م%%ا
نراه يف اإلسالم، فنجد أن قواعد اإلس%%الم، أوالl كلي%%ة، ب%نيت عليه%%ا الش%%ريعة كله%%ا، كم%%ا أن
آايت املكّي%%%%ة هي أص%%%%ول، ومل يط%%%%%رأ فيه%%%%%ا النس%%%%خ ق%%%%ط، اآلايت املكّي%%%%ة كم%%%%ا يق%%%%%ول اإلم%%%%%ام

الشاطيب، مل يطرأ عليها النسخ ألهنا أصول اإلسالم، القضااي اإلسالمية العظمى.

وه%%%ذه القض%%%ااي الكلي%%%ة، ك%%%ذلك س%%%هلة ميس%%%ورة، مبع%%%ىن أن اإلس%%%الم خياطب اإلنس%%%ان كل%%%ه،
وخياطب البشرية مجعاء، وابلتايل يكون خطاهبا لكل الناس.
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%%ربز الن%%اس في%%ه ق%%واهم الفكري%%ة  أنن%%ا حباج%%ة أن نع%%ود إىل األص%%ول، يوج%%د كالم كث%%ري الي%%وم ُي
ا، يتكلمون ح%%ىت عن الفن اإلس%%المي، يتكلم%%ون lوالكالمية، يتكلمون عن قضااي كثرية جد
ا ممتع%%%ة لكنه%%%ا يف غفل%%%ة عن القض%%%ااي lعن علم اجلم%%%ال اإلس%%%المي، وهي قض%%%ااي مجيل%%%ة ج%%%د

الكلية.

والقواعد اليت يُبىن عليها اإلس%الم، إذا مل تُوج%%د ف%%إن اإلس%%الم يص%%بح بع%%د ذل%%ك زين%%ة للحي%%اة
وليس مغيّ%رlا للحياة، يصبح بعد ذلك لباسlا يُتزّي به وليس أصالl يُقام عليه كل ش%%يء، من

هنا البد أن نعود إىل القضااي الكلية، اليت طرحها القرآن املكّي،

ا، ولألس%ف أن%ه إذا ابتع%%د الع%%امل والفقي%%ه وال%%ذكي، إذا lاحلديث عن القضااي الكلية مهم ج%%د 
ابتع%%%د عنه%%%ا، انقطعت ص%%%لته ابألص%%%ل، بع%%%د ذل%%%ك يص%%%بح جمرد مغ%%%ين، جمرد ص%%%دى لقض%%%ااي

خمتلفة، ويصبح إمعة

 وأان أعتق%%د أبن أهم م%%ا يفق%%ده املس%%لمون الي%%وم على ك%%ل طبق%%اهتم، س%%واء ك%%ان منهم مت%%دين
ا، أو املت%%%دين ت%%%دينlا يس%%%ريlا، أو ال%%%ذي ميارس العم%%%ل الفك%%%ري، أو ال%%%ذي ميارس lا ش%%%ديدlت%%%دين
العمل املادي، أو العامي أو العامل، أو الفقيه، أو الداعي إىل هللا أو املفكر، م%%ا حنتاج%%ه إىل

األخالق.

البناء األخالقي من أهم األبنية والقواعد اليت جيب أن هنتم هبا يف بناء اإلنس%%ان، وه%%ذا أم%%ر
جيب أن نُك%%%%رره يف دروس%%%%نا وأحوالن%%%%ا، حنن ن%%%رى أن األخالق ابهبا عظيم، يق%%%%ول ص%%%%لى هللا
ا، "وإن lا"، القضية عظيم%%ة ج%%دlعليه وسلم: "أقربكم مين منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخالق

الرجل ليبلغ حبسن خلقه درجة الصائم القائم".
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عن%%%%%دما نتح%%%%%دث عن عب%%%%%ادة األخالق ال%%%%يت حنن نش%%%%كو من قلته%%%%%ا، ونش%%%%%كو من فس%%%%%ادها
ونش%%%%كو من وج%%%%ود أض%%%%دادها يف داخ%%%%ل اجملتمع%%%%ات اإلس%%%%المية املتدين%%%%ة، مث نش%%%%كو هبا يف
ا، وأحاس%%ن الن%%اس أخالقl%%ا lداخل اجملتمعات اإلسالمية ككل، قضية اخللق قضية مهم%%ة ج%%د
أق%%رهبم لإلس%%الم، ألن%%ه انظ%%ر"أق%%ربكم م%%ين منزل%%ة ي%%وم القيام%%ة أحاس%%نكم أخالقl%%ا"، يع%%ين ي%%دل
على أن ابب اخللق، هو الذي يق%رب املرء من دخول%ه يف س%%نة الن%يب ص%لى هللا علي%ه وس%لم.
أن حماسن األخالق ُتدخلك يف صورة النيب صلى هللا عليه وسلم، يف متثل%%ه ويف االقت%%داء ب%%ه
ويف اختاذه أس%%%%وة، ه%%%%ذه قض%%%%ية يغف%%%%ل عنه%%%%ا الن%%%%اس، ويظن%%%%ون لض%%%%عفهم ولغلطهم أبن حبث
ا، lالقض%%ية األخالقي%%ة ه%%و مبحث مجي%%ل يص%%لح للوع%%ظ فق%%ط، م%%ع أن ه%%ذا خط%%أ جس%%يم ج%%د
ول%%%ذلك علماؤان ألمهي%%%ة كلم%%%ة اخلل%%%ق، جعل%%%وا الس%%%لوك البش%%%ري كل%%%ه امسه أخالق، وي%%%دخل
حتت مس%%مى األخالق، ح%%ىت التعام%%ل م%%ع هللا ُخل%%ق، ح%%ىت التعام%%ل م%%ع هللا ُيس%%مونه ُخل%%ق،
التعبد يس%%مونه ُخل%%ق، اختاذ الن%%يب ص%لى هللا علي%%ه وس%%لم أس%وة، ُخل%ق، التعام%ل م%%ع الك%%افرين
أبنواعهم، مع املن%افقني أبنواعهم، م%%ع املؤم%%نني أبنواعهم، هبذا التن%%وع يف احلي%%اة، ه%%ذا ي%%دخل
يف مسمى اخللق، ألن اخللق هو مسة للنفس، صفة تكون عليها النفس، فحينئذ ال تتجزأ،

لقوله صلى هللا عليه وسلم:" من ال يشكر الناس ال يشكر هللا "،

اليوم مصيبتنا مصيبة يف القواعد واألسس واألصول.

عندما نتحدث عن اإلميان، اإلميان خلق، عندما نتحدث عن ضعف اإلميان إمنا نتح%%دث
عن ض%%%عف األخالق، عن%%%دما نتكلم عن ض%%%عف العب%%%ادة، نتكلم عن ض%%%عف اخلل%%%ق، انظ%%%ر
ا شكورlا"، هذا ُخلق، هذا ُخل%%ق يف التعام%%ل م%%ع lلقوله صلى هللا عليه وسلم"أفال أكون عبد
هللا، وال ميكن كما قلت إذا كانت يف النفس أخالق ما، ال ميكن أن تتجزأ، فل%%ذلك علين%%ا
أن ن%%%%دخل من ه%%%%ذا الب%%%%اب إىل الن%%%%اس، ن%%%%دخل يف أن حنس%%%%ن أخالقن%%%%ا وأخالق الن%%%%اس من
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خالل تربي%%ة أنفس%%نا، ومن خالل مراقبته%%ا ومن خالل دع%%وة الن%%اس، وتقدم%%ة املث%%ال، ال%%دعوة
الكالمية املتكررة، والبد كذلك من تقدمة املثال،
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رابنية األخالق

 وأعظم القواع%%د ال%%يت يُب%%ىن عليه%%ا اإلنس%%ان وتُب%%ىن عليه%%ا الشخص%%ية املس%%لمة هي األخالق،
من أعظم القواع%%%%%%د، وبّينت فيه%%%%%%ا أبن األخالق هي ص%%%%%%فة الزم%%%%%%ة للنفس، ال تتج%%%%%%زأ، ويف
التعام%%ل م%%ع هللا، الب%%د من وج%%ود ه%%ذا اخلُل%%ق، ويف التعام%%ل م%%ع اخلل%%ق الب%%د من وج%%ود ه%%ذا

اخلُلق.

ا، وهي قض%%ية lهن%%ا الب%%د من قض%%ية مهم%%ة، يف كيفي%%ة بن%%اء األخالق، ه%%ذه قض%%ية مهم%%ة ج%%د
ا يف دعوتن%ا، كي%%ف نرتك%%ز على األخالق، من ع%اش lمص%%درية األخالق، ألن ه%ذا مهم ج%د
يف الغرب يدرك أبن قضية األخالق هي قضية فلس%%فية، لكن تط%بيق واقعه%ا يتم من خالل
الق%%%انون، يع%%%ين ال يوج%%%د يف داخ%%%ل اجملتمع%%%ات تربي%%%ة تس%%%مى تربي%%%ة خلقي%%%ة، مبع%%%ىن س%%%لوكية،

ابعتبار أثرها األخروي، وابعتبار أثرها اإلنساين العميق، وإمنا يتحدثون عن القانون،

 يقولون القانون جييز لك ذلك الق%انون ال جييز ل%ك ذل%ك، ف%%إذا أج%از الق%%انون فه%و اخلل%ق،
مثال العالق%%ة احملرم%%ة بني الرج%%ل واملرأة، الق%%انون جييزه%%ا ابلت%%ايل هي ليس%%ت س%%يئة، ال يع%%اقب
عليه%%%ا الق%%%انون ابلت%%%ايل هي ج%%%ائزة ومباح%%%ة، فلم%%%اذا؟ وح%%%ىت عن%%%دما يتح%%%دثون عن األخالق
يتح%%%دثون ابعتب%%%ار مكاس%%%بها الدنيوي%%%ة، مثال أيخ%%%ذون دورة يف قض%%%ية م%%%ا يس%%%مى العالق%%%ات
ا لبض%%اعته، مس%%ؤول l%%ا ذكيًّا، كي%%ف تص%%بح عارضlاالجتماعية بني التج%%ار، كي%%ف تص%%بح اتجر
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توزيع، فيعلمونك األخالق ابرتباطها كمن%%افع دنيوي%%ة عاجل%%ة يف ال%%دنيا، وابعتباره%%ا مص%%لحة
حتق%%ق ل%%ك ال%%ربح وت%%درأ عن%%ك اخلس%%ارة، من أج%%ل ه%%ذا البع%%د ال%%ذي حتدثت عن%%ه، األخالق
نس%%%بية، مبع%%%ىن ميكن الي%%%وم أن يك%%%ون هن%%%ك خل%%%ق م%%%ا ممن%%%وع وق%%%بيح وبع%%%د ذل%%%ك يص%%%بح ه%%%ذا
اخلل%%%ق مقب%%%%ول، ومن ذل%%%%ك مثال أجلكم هللا، الل%%%%واط، فك%%%ان ممنوعl%%%ا يف اجملتمع%%%%ات الغربي%%%ة،
اآلن مين%%ع احلديث عن%%ه بتحق%%ري، ومن حّق%%ر ه%%ذا اجملرم الش%%اذ، ُيس%%جن ويُع%%اقب، وال ن%%دري

بعد ذلك كيف تتحول األخالق.

ا، يف الرتبية عندما نتحدث مع املسلمني كيف نريب؟  lهذه قضية مهمة جد 

 فرب%%ط اخلل%%ق ابلعب%%ادة، وجع%%ل مص%%در اخلل%%ق(انظ%%ر إىل الق%%رآن، انظ%%ر إلي%%ه، ﴿َوِعَب%%اُد ال%%رَّمْح²َِن
هو أنك عبد، يعين معىن ذلك أن مصدر اخللق هو هللا، وأنه ال ميكن أن تع%%رف األخالق
احلقيقي%%%%ة العميق%%%%ة وأن تُب%%%%ىن الص%%%%فات األخالقي%%%%ة العميق%%%%ة والقوي%%%%ة ال ميكن أن تُب%%%%ىن ب%%%%دون

اخلطاب اإلهلي، ال ميكن.

ف%%%إذن النقط%%%ة األوىل ال%%%%يت ينبغي أن نفهمه%%%%ا يف حواران م%%%%ع أمتن%%%ا، م%%%%ع الن%%%اس، أن نُفهمهم
األخالق ابعتباره%%%ا عب%%%ادة هلل، وابعتباره%%%ا اس%%%تجابة ألم%%%ر هللا ع%%%ز وج%%%ل وأن مص%%%در ه%%%ذه

األخالق هو هللا.

 ل%%%%ذلك ينبغي أن هنتم هبذه القض%%%%ية يف أن نب%%%%ين األخالق يف نفوس%%%%نا أوالl أبهنا أم%%%%ر إهلي،
َعاَء﴾ اإلن%%ذار يك%%ون مُّ ال%%دُّ َمُع الص%%ُّ ِي َواَل َيس²%% %%ل² ِإمنََّ%%ا أُن²%%ِذرُُكم² اِبل²َوح² وأن خناطب هبا الن%%اس ﴿ُق

ابلوحي، التخويف يكون ابهلل عز وجل.

  فالتخويف ابهلل عز وجل ه%و أعظم ختوي%%ف، ال خنّوفهم بقوتن%%ا، خاص%%ة يف ه%%ذا الزم%%ان ال
يوج%%%د لإلس%%%الم دول%%%ة، وال يوج%%%د لإلس%%%الم س%%%لطان، وال%%%ذي يفس%%%د ال يع%%%اقب، ال%%%ذي أييت
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ِي﴾ وأن %%ل² ِإمنََّ%ا أُن²%%ِذرُُكم² اِبل²َوح² احملرم%%ات ال يع%%اقب، فبمن خنّوفهم، خنّوفهم ابهلل ع%ز وج%%ل ﴿ُق
أبنّي هلم أبن األخالق هي من هللا، وأن هللا عز وجل 

األخالق جيب أن تك%%ون اثبت%%ة، ومرجعي%%ة ومعياري%%ة، وش%%رط املعياري%%ة الثب%%ات، عن%%دما نق%%ول:
هذا مرت، وهذا ذراع وهذا كيلومرت، وهذا ميل، فال يتغري هذا بتغري الزمان واملكان، بل هو
معي%%ار لك%%ل مس%%افة، س%%واء ك%%انت يف ه%%ذا البل%%د أو يف بل%%د آخ%%ر، فش%%رط املعياري%%ة الثب%%ات،
وإذا تغرّيت املعياري%%ة وص%%ارت متبدل%%ة فحينئ%%ذ يق%%ع الفس%%اد يف األرض، يع%%ين أن يك%%ون ه%%ذا
ا أو حس%%%%نlا، ه%%%%ذا ي%%%%دّمر %%%%lا مث بع%%%%د ذل%%%%ك يص%%%%بح قبيح %%%%lا مث يص%%%%بح قبيحlالي%%%%وم اخلل%%%%ق حس%%%%ن
املعيارية، ويدّمر ثباهتا ويدّمر أتثريه%%ا، ول%%ذلك جيب علين%%ا أن هنتم ببن%%اء اإلنس%%ان من خالل
خطاب هللا له، وعلينا أن نعّظم األخالق من خالل مصدريتها ونبّينها من خالل الكت%%اب
والس%%%%%%%نة، وهلذا علين%%%%%%%ا أن نرج%%%%%%%ع إىل الكتب ال%%%%%%%يت ج%%%%%%%اءت لرتبي%%%%%%%ة األخالق، مث%%%%%%%ل رايض
الص%%%%احلني وكتب كث%%%%رية، ابن أيب ال%%%%دنيا ل%%%%ه كتب كث%%%%رية تتعل%%%%ق هبا، كت%%%%اب الش%%%%كر، كت%%%%اب
اليقني، كت%%اب التوب%%ة، وهك%%ذا كتب كث%%رية، كله%%ا تتعل%%ق مبا قال%%ه هللا وقال%%ه الرس%%ول ص%%لى هللا

عليه وسلم، عن األخالق ابعتبارها قضااي اثبتة ال تتغري.
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النموذج اخللقي

 فل%%ذلك حنرص أش%%د احلرص على أال ن%%ذكر أمثل%%ة منوذجي%%ة لألخالق إال من خالل األئم%%ة
ا، ال ت%%رى عن%%دهم %%lا عظيم%%lخلقي lالعظماء، ال%%ذين إذا نظ%%رت إليهم من ك%%ل جه%%ة رأيت توازان
الصدق مث ترى عندهم اخليانة، ال ترى عندهم األمانة وترى عندهم بعد ذلك الكذب، ال

ترى عندهم البخل وترى معهم الصدق. هذا ال يكون.

ا، وإذا ُوج%%%د بعض االختالل فيس%%%ري، مغف%%ور، ول%%ه %%lعظيم lإذا نظ%%رت إىل أئمتن%%ا رأيت توازان
س%%%ببه أو ل%%%ه عّلت%%%ه أو ل%%%ه تفس%%%ريه، ولكن إذا نظ%%%رت لآلخ%%%رين مل جتد ه%%%ذا املع%%%ىن، وج%%%دت

اخرتاقات ُخلقية سيئة يف داخل هذا الباب.
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كيف نكسب األخالق

اآلن الب%%%د من احلديث فيم%%%ا يتعل%%%ق ابألخالق عن قض%%%ية ط%%%رق اكتس%%%اهبا، كي%%%ف نكتس%%%ب
األخالق، ولألس%%%%ف ف%%%%إن كث%%%%ريlا من املش%%%%ايخ يص%%%%فون أقوامl%%%%ا أبخالق اثبت%%%%ة ويظنوهنا على
معىن الثبات والرقم، كأهنا حجارة اثبت%%ة يف مكاهنا إن غبت عنه%%ا مئ%%ة س%%نة ع%%دت فوج%%دهتا
كم%%%ا هي، ه%%%ذا غ%%%ري ص%%%حيح، األخالق ابلتخلق، واألخالق مكتس%%%بة، ويس%%%تطيع املرء من
بيئ%%ة خبيل%%ة أن ي%%ريب نفس%%ه فيك%%ون ه%%ذا الرج%%ل كرميl%%ا، ويك%%ون الرج%%ل كرميl%%ا في%%رتىب على ُخل%%ق
، بل إن اجملتمع نفسه ميكن له أن يتغري، من خالل العم%%ل ومن خالل lالبخل فيكون خبيال

التسليك الذي جُيرى عليه، 

ك%%%ذلك من املهم أن ن%%%ذكر ك%%%ذلك من إجياد البيئ%%%ات ال%%%يت تس%%%اعد على اخلل%%%ق، يع%%%ين حنن
نع%رف أن ُخل%%ق الص%%رب يوج%د يف أق%وام بس%بب أح%%واهلم البيئي%ة، م%%ع أن خل%ق الص%رب الب%%د أن
ننظ%%ر إلي%%ه أوال ممن نش%%اء، من ال%%داعي إلي%%ه، كم%%ا أنن%%ا ن%%رى الع%%رب، عن%%دهم ص%%فة الش%%جاعة
والك%%%%رم، من أين اكتس%%%%بوها؟ فاملرجعي%%%%ة األوىل هي مرجعي%%%%ة النب%%%%وة، اكتس%%%%بوها من إب%%%%راهيم
وإمساعيل عليهما السالم، فأوال البد من مرجعية دعوية ُخلقي%%ة أن ننس%%ب األخالق إليه%%ا،
من أين جاءهم الصرب، فنقول جاءهم الصرب، علمهم إمامهم الفالين، ج%%اء ه%%ذا داعي إىل

هللا ابلصرب فعلمهم الصرب، هذا نيب من األنبياء يف هذه البيئة، علمهم الصرب.
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املوض%%وع الث%%اين ال%%ذي يتعل%%ق بقض%%ية األخالق، ه%%و قض%%ية البيئ%%ة املرافق%%ة هلا، ق%%د يك%%ون ه%%ذا
ال%%%داعي بعي%%%د ال%%%زمن كم%%%ا يف الع%%%رب، فينش%%%ئ أم%%%ة، وق%%%د يك%%%ون اخلل%%%ق خ%%%اص بعائل%%%ة فمن
خالل ش%%%%%%يخهم، من خالل كب%%%%%%ريهم، من خالل ج%%%%%%دهم يق%%%%%%ول ه%%%%%%ذه قبيل%%%%%%ة فالن تُع%%%%%%رف
ابلكرم، ممن رابهم علي%%ه؟ يق%%ول ش%%يخ ه%%ذه القبيل%%ة ك%%ان كرميl%ا فس%%رى الك%%رم فيهم برتبي%%ة ه%%ذا

الكرمي هلم.

ويعجب%%%ين يف ه%%%ذا كلم%%%ة البن ح%%%زم علي%%%ه رمْحة هللا، أبن املرأة الص%%%احلة ليس%%%ت هي ال%%%يت إذا
نُوزعت مل تفسد، أو الرجل الفاسد هو الذي نوزع ففس%%د، ق%%ال ه%ذا غ%ري ص%حيح، الص%%احل
ا عن م%%%%واطن الفنت مل ي%%%%نزع إليه%%%%ا، مل ي%%%%ذهب إليه%%%%ا، ألن lا بعي%%%%د lه%%%%و ال%%%%ذي إذا ك%%%%ان س%%%%ليم
اإلنسان يف النهاية له قدرة على التحمل، خاصة إذا طالت املدة، إذا طال الزمن، فل%%%ذلك
يعم%%ل الكف%%ار على الفق%%ر، على اإلفق%%ار، ويفتح%%ون اجملاالت ال%%يت حيص%%ل هبا الكس%%ب عن

طريق املعاصي، انظروا إىل طريقتهم كما هو مشهور معروف

عندما أرادوا أن يفسدوا التعليم يف مصر، ماذا صنعوا؟ التعليم الذي هو الكت%%اتيب، وتعليم
الق%%رآن واللغ%%ة والرتبي%%ة اإلس%%المية و.. إخل. م%%اذا ص%%نعوا؟ ض%%ّيقوا على ه%%ؤالء مل يفس%%حوا هلم
اجملال، ألنه ليس معهم شهادات يعتربوهنا ويع%%رتفون هبا، وفتح%%وا جماالت الدراس%%ة العلماني%%ة

اليت يعطوهنا األموال، وابلتايل الناس يضعفون، بعد مدة يضعفون.

احلالة االجتماعية، إذا تقدم رجل معه راتبه عايل غري رجل تق%دم مع%ه راتب%ه ص%غري، وهك%%ذا
بعد ذلك دجموا املؤسسة الديني%%ة ابملؤسس%ة العلماني%ة، دجموه%%ا، أدخلوه%%ا، ألن الن%اس ص%اروا
يتطلع%%%%%ون، ويري%%%%%دون ال%%%%%دين، فق%%%%%الوا هلم نعم، نعطيكم ال%%%%%دين ولكن نعطيكم مع%%%%%ه س%%%%%يطرة

العلمانية، منوذجها وأخالقها، كذلك البيئة يصنعون الفقر.
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الس%%%%لوك إذن حال%%%%ة متغ%%%%رية، ه%%%%ذه قض%%%%ية مهم%%%%ة، الس%%%%لوك اإلنس%%%%اين ليس حال%%%%ة اثبت%%%%ة، ق%%%%د
يتح%%ول الش%%جاع إىل جب%%ان، من خالل الرتبي%%ة والتس%%ليك، وق%%د يتح%%ول اجلب%%ان إىل ش%%جاع،
من خالل الرتبية والتسليك، ولذلك االعتماد على أن هذا الطفل هذا جبان أو هذا خبيل

أو هذا كذا، هذا غري صحيح. فتستطيع أن تغريه.

 دراس%%ة أع%%دائنا، لقض%%ية تغي%%ري األخالق ه%%و م%%دخلهم لتغي%%ري أمتن%%ا إلفس%%ادها، وابلت%%ايل أين
ه%%%ذه اجلم%%%وع ال%%%يت خترج من النس%%%اء خترج س%%%افرات كاس%%%يات عارايت، من أين جئن؟ جئن
من بي%%%وت فيه%%ا الطه%%%ر وفيه%%%ا العف%%%اف وفيه%%%ا ال%%%دين وفيه%%%ا األمه%%%ات الص%%احلات، واجلدات
العاب%%دات القانت%%ات، وم%%%ع ذل%%ك تغ%%%ري ه%%ذا الس%%%لوك، من خالل م%%اذا؟ الوض%%%ع االجتم%%اعي

، لذلك هم جيعلون هناك من البيئات ما يغرّي هذا السلوك. lأوال
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ا أن ن%%بنّي أن املدخل إىل ال%دين الص%حيح ه%و اخلل%%ق، كم%ا أن املدخل lكذلك من املهم جد
ال%%%ذي يتخ%%%ذه الش%%%يطان إىل ال%%%دين الس%%%ّيء ه%%%و اخلل%%%ق، وهي قض%%%ّية أن الس%%%لوك ليس حال%%%ة
اثبتة، بل حيتاج إىل اإلرادة لتغرّيه، إما إرادة اخلري لتحول الس%%لوك الس%%ّيء إىل احلس%%ن، وإم%%ا

إرادة الشّر بتحول السلوك احلسن إىل الشّر.

وذل%%%ك أبن نفهم أبن ع%%%دوان ي%%%دخل إىل تغي%%%ري عقائ%%%د املّل%%%ة، وعقائ%%%د املس%%%لمني، من خالل
تغي%ري اخلل%%ق، ألن ال%دين مرتب%ط عن%%د الن%اس خبل%ق املرء، كم%%ا أن%%ه مرتب%ط بتعّب%ده، يع%%ين الن%اس
يفرقون بني املرء الذي ي%%ذهب إىل املس%%اجد، ومتعل%ق قلب%%ه ابملس%اجد، وبني الرج%ل ال%ذي ال
ا، لكن يقول%%ون ه%%ذا ش%%يخ فاس%%د، ألن%%ه غ%ري متعل%%ق ابملس%%اجد، lيص%%لي، ح%%ىت ول%%و رأوه ش%%يخ
هذا شيخ فاسد ألنه.. وكذلك يقولون، ألنه ليس متعلق ابملساجد، هذا ش%%يخ س%%ّيء ألن%%ه

ال أخالق عنده.

فاألخالق مدخل للعقيدة، العدو هذه يستغلها أكثر منا.

النيب صلى هللا عليه وس%%لم اس%تغل يف حيات%ه قض%%ية أخالق الن%اس، وم%ا يعظمون%ه يف ال%دعوة
إىل هللا، حنن نع%%%%%%%%رف يف ص%%%%%%%%لح احلديبي%%%%%%%%ة، أن%%%%%%%%ه ملا ج%%%%%%%%اء من يعظم ش%%%%%%%%عائر احلج واهلدي
والقالئ%%د، أم%%ر الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم أن يع%%رض الص%%حابة أمام%%ه اهلدي، من أج%%ل أن
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يدخل يف قلبه أن م%ا يعظم%ه من األخالق، ومن العب%ادة ال%يت ورثه%%ا عن األنبي%اء الس%ابقني،
وهي عب%%%ادة ص%%%حيحة، من بقااي دين إب%%%راهيم علي%%%ه الس%%%الم، أن%%%ه م%%%دخل إىل احلق، م%%%دخل
إىل ال%%دين، األع%%داء ك%%ذلك يفعل%%ون ه%%ذا، لكن بطريق%%ة معاكس%%ة، ف%%إهنم ملا ك%انت األخالق

دين فإهنم يدخلون على الدين من خالل األخالق.

 وه%%%و أن هن%%%اك غازايl حاص%%%ر قري%%%ة لي%%%دخل إليه%%%ا، ف%%%أراد أن يكتش%%%ف أخالق أهله%%%ا، ألن
األخالق هي ال%%يت ت%%دل على الص%%مود، وخاص%%ة فيم%%ا يتعل%%ق خبل%%ق اإلحس%%ان وخل%%ق الص%%رب.
فأدخل وزيره إىل القرية، فذهب إىل ابئع يبع مثالl القماش، فاشرتى من%ه مث أراد أن يش%رتي
ا آخ%%%ر، فق%%%ال ل%%%ه الب%%%ائع: أان يكفي%%%ين ه%%%ذا، أن%%%ك اش%%%رتيت م%%%ين، l%%%من%%%ه بض%%%اعة أخ%%%رى، قماش
وج%%اري مل يب%%ع ه%%ذا الي%%وم ف%%اذهب فاش%%رت من%%ه، ه%%ذا خل%%ق حس%%ن، ه%%ذا خل%%ق طيب، ي%%ؤدي
هذا اخللق إىل التكاتف واإلحسان، وخلق الص%%رب ك%%ذلك، ف%%ذهب إىل اآلخ%%ر وح%%دث مع%%ه
م%%%ا ح%%%دث م%%%ع األول، اش%%%رتى من%%%ه مث أرس%%%له إىل غ%%%ريه وهك%%%ذا، وه%%%ذه ت%%%ذكرك ه%%%ذه القص%%%ة
املثالية بقصة أص%%حاب الن%%يب ص%لى هللا علي%%ه وس%%لم يف ال%%ريموك، املش%هورة عن عكرم%%ة رض%ي
هللا عنه، عندما جاء ليشرب املاء، وهو يشربونه املاء وهو جريح، فأرس%%له إىل اجلريح ال%%ذي

يشربونه املاء.. وإىل اجلميع

ولكن هي ه%%%ذه األخالق تنش%%%ئ الش%%%بكة بين%%%ك وبني اآلخ%%%رين، تق%%%وي األواص%%%ر، حبيث ال
تصبح أنت وحدك، تصبح أنت جمموعة، ولذلك اجملتمع، ما معىن اجملتمع ليك%%ون جمتمع%%ا،

يساوي األخالق، اجملتمع يعين األخالق.

إذن وجود الناس يف داخل بيئة واح%%دة، ال يع%%ين أن%%ه جمتم%%ع، اجملتم%%ع يع%%ين وج%%ود األخالق،
إذا وج%%د ال%%رتاحم بينهم، إذا وج%%د اإلحس%%ان هلم، الرج%%ل حيّدث ص%%احبه ملا ج%%اء، انظ%%ر إىل

١٥



 مختصر في ظلال الاخلاق

هذه القضية عندما قال"تبّسمك يف وجه أخي%ك ص%%دقة"ي%دخل املرء إىل ه%%ذا املك%ان، أنت
تراقب، لو وضعنا مراقبة هلؤالء، كيف يعيشون

ك%%%انت يف جمتم%%%ع الص%%%حابة ك%%%انت موج%%%ودة ملن يع%%%رف وملن ال يع%%%رف، حينئ%%%ذ حتس أبن%%%ه
جمتمع واحد، هبذا التكافل، واحد وراء واحد وراء واحد، لكن لو جلسوا هكذا ص%%مود ال

جيمعهم شيء، فحينئذ إذا فقدوا األخالق فقدوا معىن اجملتمع، ومعىن الرتابط.
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 أن اجملتم%%%%ع ال يك%%%%ون جمتمعl%%%%ا ح%%%%ىت يك%%%%ون عن%%%%ده األخالق، واألخالق هي إذن دس%%%%تور،
األخالق هي دستور، ومن هنا مسى الشيخ الدراز كتابه"دستور األخالق يف القرآن"

فه%%ذه الش%%بكات االجتم%%اع احلياتي%%ة، تُنتجه%%ا األخالق، يق%%ول األخ%%وة يف هللا وهي أول لبن%%ة
من لبنات هذا اجملتم%%ع،"س%%بعة يظلهم هللا حتت ظل%%ه ي%%وم ال ظ%%ل إال ظل%%ه"،"رجالن حتااب يف

هللا واجتمعا عليه"، وهذا ينتج بعد ذلك رجل قلبه معلق ابملساجد

فه%ذه األخ%%وة يف هللا مال%%ذي ينتجه%%ا؟ ه%ل تتص%%ور أخ%%وة بال تس%امح، ه%ل تتص%ور أخ%%وة بال
إغ%%داء، ه%%ل تتص%%ور أخ%%وة يف هللا ع%%ز وج%%ل بال عط%%اء، بال ك%%رم، ه%%ل تتص%%ور األخ%%وة يف هللا
بال اح%%رتام؟ مال%%ذي يُنتج مع%%ىن األخ%%وة؟ ه%%ل تتص%%ور أخ%%وة يف هللا بال ص%%دق، بال نص%%يحة
بال أمان%%%ة، فال%%%ذي يُنتج لبن%%%ات اجملتم%%%ع الداخلي%%%ة الفردي%%%ة، قب%%%ل ك%%%ل ش%%%يء، قب%%%ل أن تنش%%%ئ
اجملتم%%%%%%%ع إمنا هي األخالق، هي الس%%%%%%%لوكيات، وت%%%%%%%زداد أواص%%%%%%%ر ه%%%%%%%ذه العالق%%%%%%%ات الداخلي%%%%%%%ة
ابألخالق، ح%%%%%%ىت األس%%%%%%رة يف تكوينه%%%%%%ا األول ال ميكنه%%%%%%ا أن تنتج بال أخالق، بني الرج%%%%%%ل

واملرأة،

إن مل يكن هن%%%اك م%%%ا تكلمن%%%ا عن%%%ه من األخ%%%وة يف هللا، من ص%%%فات األخ%%%وة يف هللا، ك%%%الكرم
كالشجاعة، كالف%%داء كالعط%اء، كالس%ماحة، وغريه%ا مما حيتاجه%ا الن%%اس يف تع%%املهم الي%%ومي
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مع إخ%%واهنم يف هللا حيتاجه%ا املرء م%%ع زوجت%ه ك%%ذلك، وتق%%وى الفط%ر ال%يت تكلم عنه%ا الش%%ارع
﴾ َر²َحاِم بَ%ع²ُضُهم² أَو²ىَل بِبَ%ع²ٍض يف ِكَتاِب اهَّللَِّ ﴿َوأُوُلو األ²

 التق%%%وى من خالل ه%%ذه األخالق، وترتس%%%خ أو تض%%%عف من خالل ه%%ذه األخالق، الوال%%د
الكرمي حيب%%ه ابن%%ه أك%ثر، الوال%د الص%%دوق حيب%ه ابن%ه أك%ثر، من ل%و ك%ان خبيال! االبن حيب أابه
الص%%ادق حيب أابه األمني، حيب أابه الش%%%جاع، حيب أابه الك%%%رمي، وهك%%ذا، فاألواص%%ر ال%%يت
أنشأها اإلسالم فطرة ورمْحlا، إمنا تقوى وتضعف هبذه األخالق، وأما غري ذل%ك، وه%%ذا قل%%ة
ُعوابl َوقَ%َباِئَل لِتَ%َع%%اَرُفوا﴾ فم%%ا ال%%ذي ينتج اللبن%%ات األوىل يف داخ%%ل يف اجملتم%%ع ﴿َوَجَعل²َن%%اُكم² ش%%ُ

اجملتمع إمنا هي األخالق.

من هن%%%ا أتيت أمهي%%%ة األخالق يف بن%%%اء األمم، حنن رأين%%%ا اجملتم%%%ع، رأين%%%ا األمم، رأين%%%ا الش%%%رائع
كي%%%ف هي، رأين%%%ا اآلخ%%%رة كي%%%ف هي م%%%ع األخالق واآلن نراه%%%ا كي%%%ف يف داخ%%%ل اجملتمع%%%ات
الواح%%%%دة، ح%%%%ىت م%%%%ع احليواانت، وح%%%%ىت م%%%%ع الول%%%%د الص%%%%غري، ل%%%%و قلت لول%%%%دك الص%%%%غري تع%%%%ال
أعطي%%%%ك، فك%%%%ذبت علي%%%%ه، ك%%%%انت كذب%%%%ة ع%%%%دت علي%%%%ك كذب%%%%ة عن%%%%د هللا ع%%%%ز وج%%%%ل، ح%%%%ىت

احليواانت،

الرمْحة،"الرامْحون ي%%%%%%%رمْحهم ال%%%%%%%رمْحن"، عن%%%%%%%دما ت%%%%%%%رحم احليواانت تك%%%%%%%ون ل%%%%%%%ك أخالق معه%%%%%%%ا،
وص%%فات معه%%ا، من هن%%ا جمم%%وع احلض%%ارة ال%%ذي تتش%%كل ب%%ه األم%%ة، من جمتمعه%%ا وجمتمعاهتا
املتع%%%%%%ددة ومن لبناهتا الص%%%%%%غرية من الف%%%%%%رد واألس%%%%%%ر واألخ%%%%%%وة يف هللا والعالق%%%%%%ات إمنا مبعثه%%%%%%ا

األخالق، 

ويف ك%%%%ل تص%%%%رف متش%%%%ي ب%%%%ه يف ه%%%%ذه احلي%%%%اة ذهبت تش%%%%رتي، ذهبت ماش%%%%يا،كي%%%%ف متش%%%%ي؟
تص%%%%ور أن%%%%ك حني متش%%%%ي، حتت%%%%اج إىل أخالق وأنت متش%%%%ي، إىل أخالق تض%%%%بط س%%%%لوكك،

١٨



 مختصر في ظلال الاخلاق

وتض%%بط معارف%%ك، هن%%ا الب%%د أن ن%%ذكر، ه%%ذا اخلري العظيم ال%%ذي يلقي%%ه اإلس%%الم هبذا املع%%ىن
الذي ذكرته لك ال يوجد إال يف اإلسالم، ال يوجد دين غري اإلس%%الم ال%%ذي جعل%%ه األنبي%اء
مث ختم ابلنيب ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم ال يوج%%%د من يعظم االخالق هبذا التعظيم، ال يوج%%%د،
هذه مزي%%ة خل%%ق اإلس%الم أبن كلم%ة التوحي%د كش%%جرة طيب%ة ت%ؤيت أكله%ا ك%ل حني إبذن رهبا،
كي%%ف تتح%%دث م%%ع وال%%دك، كي%%ف أتك%%ل كي%%ف تش%%رب، ك%%ل ه%%ذا خل%%ق، كي%%ف تتعام%%ل إذا

ا إذا اقتضى". lا إذا اشرتى، مسح lا إذا ابع، مسح lا مسح lبعت إذا اشرتيت، "رحم هللا عبد

من هنا احلديث عن األخالق، هو ح%%ديث عن احلي%%اة، ح%%ىت وأنت تكتب، اآلن نتح%%دث
عن رجل مفكر، كيف يكتب، أيصدق الناس فيم%%ا يكتب أم يك%%ذب عليهم، أم يص%%دق،
عن%%%دما يتكلم يف الفق%%%ه أيص%%%دق الن%%%اس يف إبالغهم م%%%ا قال%%%ه هللا وقال%%%ه رس%%%ول هللا ص%%%لى هللا

عليه وسلم أم يكذب عليهم

 والصدق والكذب خلقان، متضادان، أحدمها حسن حسنه الشارع، وحتب%%ه الفط%%رة ويقرب%%ه
العق%%ل وهن%%اك خل%%ق يقبح%%ه الش%%رع ويقبح%%ه العق%%ل وتنف%%ر من%%ه الفط%%رة، ول%%ذلك هن%%ا الب%%د أن
نفهم، أن ح%%%%%ديثنا عن األخالق، ه%%%%%و ح%%%%%ديث االس%%%%%تمرار يف احلي%%%%%اة، وح%%%%%ديث اس%%%%%تمرار

اجملتمعات وأبنيتها

رأينا يف قصة امللك الذي غ%%زا القري%%ة أن اجملتم%%ع اهنار، األخالق، من هن%%ا ك%انت األخالق،
ك%%%%%انت األخالق س%%%%%ببlا لبن%%%%%اء ال%%%%%دول ودوامه%%%%%ا، وك%%%%%ان ذه%%%%%اب األخالق احلس%%%%%نة وحض%%%%%ور

األخالق السيئة سببlا يف دمار األمم، وهكلتها، ال تصمد األمم،

 األمم أيها اإلخ%%وة األحب%%ة يف حال%%ة ص%%راع دائم، ال يوج%%د أم%%ة س%%اكنة، ال يوج%%د، الس%%كون
ممنوع يف داخل اجملتمعات، كما أن%%ه ممن%%وع يف ك%%ل ش%%يء يف ال%%دنيا، الفيزايء املعاص%%رة تق%%ول،
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ال يوجد شيء اثبت من الكونيات، ال يوجد، حىت ال%%ذرة يف حال%%ة حرك%%ة دائم%%ة، ال يوج%%د
فيه%%ا م%%ا ه%%و س%%اكن، ك%%ذلك اجملتمع%%ات ه%%ذا الش%%يء الص%%غري طبق%%ه على الكب%%ري، ال يوج%%د
جمتمع%%%ات بال فتن%%%ة بال ال يوج%%%د واح%%%د يبقى م%%%دى احلي%%%اة وه%%%و يس%%%يطر على احلي%%%اة كله%%%ا،
ويستقر له األمر، هذا أمر الثبات والدوام متعلق%%ة بواح%%د، ص%%فة لواح%%د وه%%و هللا ع%%ز وج%%ل،
وأم%%%%%ا خلق%%%%%ه فهم متغ%%%%%ريون، يف ك%%%%%ل وقت ويف ك%%%%%ل حني، ويف ك%%%%%ل وقت يف بالء، ك%%%%%ذلك
اجملتمع%%%ات يف حال%%%ة بالء، وتق%%%وى ه%%%ذه األمم يف ص%%%د عادي%%%ة البالء، من خالل األخالق،

وتصبح هّشة وسريعة الكسر إذا ضعفت فيها األخالق، لبنة يف داخلها ضعفت،

 وحنن نرى أن احلاكم عندما يطبق أمر هللا، يطبق الصدق واألمان%%ة والع%%دل، ه%%و إمنا يطب%%ق
أخالقl%%%ا، وك%%%ذلك اجملتم%%%%ع عن%%%د يعام%%%ل م%%%%ع بعض%%%ه إمنا يطب%%%ق أخالقl%%%%ا، ومن هن%%%ا أتيت قيم%%%%ة

األخالق يف بناء اإلنسان، بناء اإلنسان الواحد.

القض%%ية ال تتعل%%ق أبمر وعظي ب%%ل يتعل%%ق أبمر ك%%وين جيب أن هنتم ب%%ه، وهن%%ا أنيت لقض%%ية رمبا
ا لكن الب%%%%د أن أنيت إليه%%%%ا متام احلديث، وهي قض%%%%ية إجياد البيئ%%%%ات l%%%%عّرض%%%%ت عليه%%%%ا تعريض
املالئم%%ة لبن%%اء األخالق، إجياد، جيب علين%%ا أن هنتم ليس فق%%ط أن نق%%دم الوع%%ظ فق%%ط، وال
أن نق%%%دم النم%%%اذج ولكن ك%%%ذلك نص%%%نع البيئ%%%ة ال%%%يت إذا دخله%%%ا املرء وُوج%%%د فيه%%%ا، ل%%%و ك%%%ان
ا انص%%هر ب%%داخلها انص%%هار الص%%الح والتق%%وى. كم%ا أنن%ا إذا وج%دان ص%%احلا، دخ%%ل بيئ%ة lفاسد
ا، هن%%%اك ظ%%%روف lا، ه%%%ذه قض%%%ية مهم%%%ة ج%%%د lفاس%%%دة قوي%%%ة يف فس%%%ادها، انص%%%هر فص%%%ار فاس%%%د
بيئي%%%ة، تتعل%%%ق أبحوال الن%%%اس، تنش%%%ئ أخالقl%%%ا حس%%%نة، وهن%%%اك ظ%%%روف بيئي%%%ة تنش%%%أ يف الن%%%اس

تُنشئ بيئة سيئة وأخالقlا سيئة.
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لكن هن%%%%%اك أخالق، تعت%%%%%رب من أهم األخالق، إذا ُوج%%%%%دت س%%%%%هل بقي%%%%%ة األخالق، س%%%%%هل
حضورها وسهل حتص%%يلها، وإذا فس%دت ه%ذه األخالق، القواع%%د، فس%%دت بقي%%ة األخالق،

أان أعتقد أبن أسس األخالق تعود إىل أربعة أخالق، 

أذكره%%%%ا: الص%%%%دق، األمان%%%%ة، الش%%%%جاعة، الك%%%%رم. ه%%%%ذه أس%%%%اس األخالق، وأس%%%%اس األربع%%%%ة
خلقان، الصدق واألمانة، الصادق األمني، وأساس كل هذا هو الصدق، 
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 وأن%%ه ه%%و ركن األخالق وأهم األخالق، واألخالق كله%%ا منبعث%%ة من%%ه، وقائم%%ة علي%%ه . وه%%ذا
الكالم وجدته لشيخ اإلسالم ابن القيم ولشيخه ش%%يخ اإلس%%الم ابن تيمي%%ة، ف%%أحب أن أق%%رأ
عليكم ألفاظهم%%ا، ل%%رتوا أمهي%%ة ه%%ذا اخلل%%ق، ابن القيم بال ش%%ك س%%تجدون كالم%%ه يف م%%دارج

السالكني يف منزلة الصدق،

 انظ%%%%روا إىل كالم ابن القيم رمْحه هللا يف ه%%%%ذا الب%%%%اب، يق%%%%ول:"الص%%%%دق م%%%%نزل الق%%%%وم األعظم
ال%%%%ذي من%%%%ه تنش%%%%أ مجي%%%%ع أعم%%%%ال الس%%%%الكني، والطري%%%%ق األق%%%%وم ال%%%%ذي مل يس%%%%ر علي%%%%ه فه%%%%و من
املنقطعني اهلالكني". الصدق، وهو يقول بعد ذلك، "هو روح األعم%%ال" س%%رها، جوهره%%ا،
أص%%%%%لها، منبته%%%%%ا، "ه%%%%%و روح األعم%%%%%ال، وحمك األح%%%%%وال، واحلام%%%%%ل على اقتح%%%%%ام األه%%%%%وال،

والباب الذي دخل منه الواصلون". واحلامل على اقتحام األهوال!

الص%%ديقية كم%%ا يق%%ول القرط%%يب: هي موافق%%ة أق%%وال املرء ألفعال%%ه، يف ه%%ذه كحال%%ة ذاتي%%ة وحال%%ة
شخص%%ية، وأم%%ا يف عظمه%%ا فهي: موافق%%ة أق%%وال املرء لك%%ل احلق%%ائق، أن تك%%ون أقوال%%ه موافق%%ة
للحقائق، الصدق يطلق كذلك على العمل، ملا يقول النيب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم: "والف%%رج
يصدق ذل%%ك أو يكذب%ه"، العني ت%%زين وزانه%ا النظ%ر، والي%%د ت%%زين وزانه%%ا اللمس، و.. إخل. مث
يقول "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"، الصدق هو موافقة املرء للحق، يف قول%%ه وفعل%%ه ويف
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أحوال%%ه ويف س%%لوكه يف مجي%%ع أحوال%%ه، الص%%دق ه%%و أن يتواف%%ق احلق م%%ع م%%ا يقابل%%ه من أعم%%ال
اإلنسان، ومن أقوال اإلنسان، ومن تصرفات اإلنسان، من شهادة اإلنس%%ان، وابلت%%ايل ه%%ذا

اخللق الذي إذا فقد من األمة فإنه يُفقد اإلسالم، يُفقد الدين.

الص%%دق ه%%و أس%%اس اإلميان، التص%%ديق ه%%و أس%%اس اإلميان، م%%ا مع%%ىن التص%%ديق، انتبه%%وا هلذه
النقط%%ة، ق%%د يص%%دق األنبي%%اء، م%%ا معان%%ه، أي أن يص%%دق ه%%و، أن يص%%دق يف ك%%ل ش%%يء، أن
يصدق هو يف تصديق الصادق، أن يصدق هو، ألن%%ه ل%%و ق%%ال للص%%ادق أنت ك%%اذب، فه%%و
الذي يك%%ذب، فحني يص%%دق الرج%%ل يف أن ينس%%ب الص%دق لص%%احبه، ه%%ذا ه%و ال%%ذي ج%اء

ابلصدق وصدق به

فالتص%%ديق مبن%%اه على الص%%دق وه%%و مس%%تخرج من%%ه م%%ادة ومع%%ىن، يس%%تخرج من الص%%دق أي
الص%%ديقية م%%ادة ومع%%ىن، ف%%إذن درج%%ة الص%%ديقية وهي أعظم درج%%ات الش%%ريعة بع%%د األنبي%%اء،
ا حبس%%%ب أمهيت%%%ه، ول%%%ذلك ثالث%%%ة ال ينظ%%%ر هللا %%%lإمنا نش%%%أت ابلص%%%دق، ويك%%%ون الص%%%دق عظيم

إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، قال "منهم ملك كذاب"

ملاذا جع%%ل املل%%ك الك%%ذاب،، ملاذا جع%%ل خصوص%%ية يف ع%%ذاب املل%%ك إذا ك%%ذب، ملاذا؟ ألن
كذبه أعظم من كذب غريه، فلذلك الص%%دق تص%بح مرتبت%ه عظيم%%ة، حبس%%ب املوق%%ف ال%ذي

هو فيه، حبسب موقف صاحبه، وما يؤدي إليه من أحوال وما يؤدي إليه من نتائج، 

ول%%ذلك ق%%ال ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ليس ك%%ذب أح%%دكم علي كك%%ذب أح%دكم على غ%%ريه أو
على أخيه، ولذلك قال صلى هللا علي%%ه وس%%لم:"من ك%%ذب علي متعم%%دا، فليتب%%وأ مقع%ده من
النار" واختلف أهل العلم يف الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكفر صاحبها
أم ال يكف%%%ر، ورجح كث%%%ري من أه%%%ل العلم أن%%%ه يكف%%%ر، ملاذا؟ ألن الك%%%ذب على هللا س%%%بحانه
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وتعاىل هو تش%%ريع، مبع%%ىن أن%ه يص%نع دين%ا مل يقل%ه هللا، وأس%اس الش%%رك كل%ه ه%و الك%%ذب على
هللا ﴿َوَأن² تَ%ُقوُلوا َعَلى اهَّللَِّ َما اَل تَ%ع²َلُموَن﴾

فيقول أهل العلم أبن الشارع يف هذه اآلية من س%%ورة األع%%راف رتب هللا املعاص%%ي ترتيبl%%ا من
األدىن إىل األعلى. ح%رم الف%واحش، م%%ا ظه%%ر منه%%ا وم%%ا بطن، واإلمث والبغي بغ%ري احلق، وأن
تش%%%%%ركوا، جع%%%%%ل الش%%%%%رك والش%%%%%رك أعظم، مث جع%%%%%ل بع%%%%%د الش%%%%%رك وأن تقول%%%%%وا على هللا م%%%%%ا ال
تعلم%%ون، الك%%ذب على هللا، فل%%ذلك الك%%ذب على رس%%ول هللا ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم تش%%ريع

كأنه يقول هذا دين جاء به الرسول ومل يقل به الرسول.

املل%%%ك حني يك%%%ذب إمنا ي%%%ؤدي إىل فس%%اد عظيم، والفس%%%اد يف أمت%%ه، خيوهنم خيان%%%ة عظيم%%%ة،
خيانة الرجل الذي حيمل مئ%ة دين%ار ليس%ت كرج%%ل حيم%ل ش%%ريعة هللا، وليس كرج%ل يري%%د أن

يقيم العدل يف الناس، ولذلك هذا امللك الذي يكذب، ثالثة الذين ال يكلمهم هللا

األم%%%%%ري، الوال%%%%%د يف ال%%%%%بيت، جرمية األب حني يك%%%%%ذب ليس كجرمية االبن، جرمية األم حني
تك%%%%%ذب يف بيته%%%%%ا ليس%%%%%ت كجرمية ابنه%%%%%ا، وليس كجرمية ابنته%%%%%ا،، ك%%%%%ذب الرج%%%%%ل حني يعلم
الن%%%اس، حني جيلس أم%%%امهم، املف%%%يت حني يك%%%ذب، إن بعض أه%%%ل العلم مسى ك%%%ذب املف%%%يت
كف%%رlا وردة، كم%%ا ق%%ال ابن تيمي%%ة، واملف%%يت حني يف%%يت للح%%اكم ك%%ل م%%ا يري%%د من ح%%ق وابط%%ل،
يكفر وخيرج فقد ارتد، ملاذا؟ ألنه يك%%ذب على هللا، وينس%ب إىل هللا ع%ز وج%%ل م%ا ال ي%رده،
وال حيب%%ه، وي%%زعم أن هللا حيب ذل%%ك وه%%و ال حيب%%ه ب%%ل يبغض%%ه، ويفس%%ر للن%%اس أهنم على ح%%ق
وهم على ابط%%%ل، أو يق%%%ل هلم أهنم على ابط%%%ل وهم على ح%%%ق، ول%%%ذلك ينبغي أن هنتم هبذا
العضو الذي يتكلم، هذا اخللق، الذي هو م%دخلنا إىل هللا ع%ز وج%ل، ال يتص%%ور أن يك%%ون
ا هلل وه%%و يك%%ذب، ال يتص%%ور أن يك%%ون الرج%%ل عاملا وه%%و يك%%ذب، ال يتص%%ور أن lالعب%%د عب%%د
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ا وه%%%و يك%%%ذب، ه%%%ذا خل%%%ق جيب أن هنتم ب%%%ه، وأن نقيم%%%ه يف حياتن%%%ا، وأن %%%lعظيم lيك%%%ون أاب
نضبط سلوكنا فيما نقول ونفعل.

٢٥



٢الصدق 

ا وحض%%%ورlا يف أذهانن%%%ا، مث بع%%%د ذل%%%ك %%%lوم%%%ا زلن%%%ا م%%%ع خل%%%ق الص%%%دق، ألن ه%%%ذا إذا حترر علم 
س%%لوكlا يف حياتن%%ا، تغ%%%ريت حياتن%%ا كله%%ا، تغ%%%ريت احلي%%اة، وم%%ا ن%%رى ه%%ذا الفس%%%اد املنتش%%%ر إال
ابلك%%ذب، الك%%ذب يف وس%%ائل اإلعالم، الك%%ذب يف جمالس الن%%اس وأح%%اديثهم، الك%%ذب يف
بيوعهم وشرائهم، الكذب يف تربيتهم ألبنائهم، الك%%ذب يف تع%%املهم فيم%ا بينهم، األص%%دقاء
واإلخ%%%%وان، ك%%%%ذب ال%%%%زوج على الزوج%%%%ة، والزوج%%%%ة على ال%%%%زوج، احلقيق%%%%ة أن أعظم م%%%%ا يفرقن%%%%ا

ويبعد عنا رمْحة هللا عز وجل بيننا وبني الرمْحة الذي يصنع هو الكذب.

ا، ومل جيالس أح%%%%دهم l%%%%ول%%%%و ك%%%%ان الك%%%%ذب ل%%%%ه رائح%%%%ة بني الن%%%%اس لك%%%%ره الن%%%%اس بعض%%%%هم بعض
اآلخ%%%%%ر، فيتبغي أن هنتم هبذا ونع%%%%%رف قيم%%%%%ة الص%%%%%دق يف املواق%%%%%ف، الص%%%%%دق يف الكلم%%%%%ات،
الص%%دق يف األح%%وال، الص%%دق يف التص%%رف، انظ%%ر إىل قول%%ه ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم من س%%أل
الشهادة بصدق، بصدق، إذن ينبغي أن يقوهلا وهو صادق، يع%%ين أن يس%أهلا بلس%%انه وه%%ذا
اللس%%%%ان ش%%%%اهد على أن ه%%%%ذا املع%%%%ىن من طلبه%%%%ا يف قلب%%%%ه، انظ%%%%ر ه%%%%ذه املوافق%%%%ة، "من س%%%%أل
الش%%%هادة بص%%%دق بلغ%%%ه هللا من%%%ازل الش%%%هداء وإن م%%%ات على فراش%%%ه"، انظ%%%ر إىل عظم%%%ة ه%%%ذا
املوق%%%%%ف، إىل أن الص%%%%دق يبل%%%%%غ املرء املراتب واألح%%%%وال ال%%%%يت ال يس%%%%%تطيع أن يص%%%%%لها بقوت%%%%ه

وقدرته، 
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عن%%%%دما هللا س%%%%بحانه وتع%%%%اىل م%%%%دح عم%%%%ل الرس%%%%ول ص%%%%لى هللا علي%%%%ه وس%%%%لم، وه%%%%ذه يف س%%%%ورة
اإلس%%راء وكث%%ري من أه%%ل العلم وق%%د بينت ه%%ذا يف ش%%رح س%%ورة اإلس%%راء، أهنا دال%%ة على قض%%ية
ٍق د² يِن خُم²%%رََج ص%%ِ رِج² ٍق َوَأخ%%² د² َخَل ص%%ِ اهلجرة، مث العودة إىل مكة فاحتlا، ﴿َوُقل² َربِّ أَد²ِخل²يِن ُمد²

َعل² يل ِمن² َلُدن²َك ُسل²طَاانl َنِصريlا﴾ َواج²

انظ%%%ر املوق%%%ف، ص%%%دق املوق%%%ف هن%%%ا، رب أدخل%%%ين م%%%دخل ص%%%دق، وأخرج%%%ين خمرج ص%%%دق،
فه%%ذا ص%%دق املوق%%ف يف احلي%%اة، أن%%ه إذا دخ%%ل مك%%ة دخله%%ا وه%%و ص%%ادق، ينف%%ذ موع%%ود هللا
سبحانه وتعاىل، وحيقق النصر لصادقه وللمؤمنني، وكذلك إذا خرج منه%%ا، خ%رج وه%%و على
طري%%ق الص%%دق ليقيم دين اإلس%%الم ويقيم دول%%ة اإلس%%الم، ويقيم مدين%%ة اإلس%%الم، يف املدين%%ة،
ٍق﴾ وهللا ع%ز وج%%ل د² يِن خُم²%%رََج ص%%ِ رِج² ٍق َوَأخ%%² َخَل ِصد² فموقف صدق هذا، ﴿َربِّ أَد²ِخل²يِن ُمد²
َدُق ِمَن اهَّللَِّ َدَق اهَّللَُّ﴾ وقول%%%ه س%%%بحانه وتع%%%اىل ﴿َوَمن² َأص²%%% %%%ل² ص%%%َ نس%%%ب الص%%%دق لنفس%%%ه ﴿ُق
ِديثlا﴾ يف س%%%%%%ورة واح%%%%%%دة وهي س%%%%%%ورة َدُق ِمَن اهَّللَِّ حَ%%%%%% ِديثlا﴾ هااتن اآليت%%%%%%ان ﴿َوَمن² َأص²%%%%%% حَ%%%%%%

النساء.

هللا عز وجل نسب الصدق لنفس%%ه ألن%%ه يق%%ول احلق س%%بحانه وتع%%اىل، ويش%%رع احلق، ويع%%دل
بني الناس ابحلق، وكذلك األنبياء، مدح هللا عز وجل األنبياء،  م%دح هللا ع%ز وج%ل إب%راهيم
ص%ديقlا نبيl%%ا، وكي%ف م%%دح هللا ع%ز وج%ل إمساعيل، أن%ه ص%ادق الوع%د، وكي%ف م%%دح إدريس،

وقال سبحانه وتعاىل، يوم القيامة ﴿َهَذا َما َوَعَد الرَّمْح²َُن َوَصَدَق ال²ُمر²َسُلوَن﴾

انظ%%%ر، أن%%%ه ق%%%د ج%%%اء احلق، فك%%%ان ه%%%و الص%%%دق ال%%%ذي ق%%%الوه، ه%%%ذا م%%%ا وع%%%د ال%%%رمْحن أي أن
يدخل عبيده املؤمنني اجلنة، وص%%دق املرس%%لون يف تبليغهم أن هن%اك جن%%ة ي%%دخلها املؤمن%%ون،
ٍق يف د² اَن ص%%ِ َع%%ل² يل ِلس%%َ وقول%%ه س%%بحانه وتع%%اىل على لس%%ان إب%%راهيم يف س%%ورة الش%%عراء ﴿َواج²

ِخرِيَن﴾ اآل²
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ٍق﴾، أي لسان مدح، ولكنه مدح حقيقي، يقال فيه ما وقع َعل² يل ِلَساَن ِصد² انظر ﴿َواج²
من إبراهيم على احلقيقة، ألنه أسلم هلل عز وجل وألنه ضحى، ووىف، وقال كلم%%ات، وأوىف
هبا، فدعا هللا سبحانه وتعاىل أن يكون له لسان ص%دق، يف اآلخ%رين، أي أن اآلخ%رين من
البش%%رية، متدح%%ه مبا في%%ه من ح%%ق، ومتدح%%ه م%%ا في%%ه من خص%%ال طيب%%ة، وهللا ع%%ز وج%%ل، انظ%%ر

دِّيُق﴾ هللا أكرب! هذا تكرر يف سورة يوسف، ﴿يُوُسُف أَي%َُّها الصِّ

عن%%%دما تك%%%ون خص%%%لة املرء هي الص%%%ديقية، مُيدح ه%%%ذا الن%%%يب أبن%%%ه ص%%%ديق ومل يق%%%ل كلم%%%ة بال
ب²ِع﴾ فيقول%%ون ل%%ه دِّيُق أَف²ِتَن%%ا يف س%%َ ا الص%ِّ ُف أَي%َُّه% صدق، بل قال الصدق عليه السالم، ﴿يُوس%ُ

َتَبويسألونه هبذه الصفة اليت متّيز هبا. " َق َحىتَّ يُك² د² رَّى الص%%ِّ ُدُق َويَ%َتَح%% َوَما يَ%َزاُل الرَُّجُل َيص²%%
دِّيقlا  " انتب%%ه، ص%%ديقlا، أي أن%%ه دائم الص%%دق، ويق%%ول الص%%دق يف ك%%ل املواق%%ف،ِعن²%%َد اهَّللَِّ ص%%ِ

فهذه مرتبة عظيمة، جيب علينا أن هنتم هبا، وأن نبتعد عما يضادها من كذب، قال صلى
هللا عليه وسلم:"الصدق طمأنينة"، هللا أكرب.

ماذا يصنع الصدق، ق%ال: "الص%%دق طمأنين%ة"، م%%ا ق%ال طمأنين%%ة للقائ%ل فق%ط، وال طمأنين%%ة
للس%%%امع فق%%%ط، وال طمأنين%%%ة للمجتم%%%ع فق%%%ط، طمأنين%%%ة، ومل يق%%%ل طمأنين%%%ة فق%%%ط يف ال%%%دنيا،
وليست يف اآلخرة، وليس طمأنينة يف اآلخ%%رة وليس يف ال%%دنيا، وليس طمأنين%%ة مقّي%%دة بقي%%د
مهم%ا ك%ان، ب%ل ه%%و الص%دق طمأنين%%ة، يص%نع الطمأنين%%ة يف اجملتم%ع، أنت أتم%%ل أن%ه ل%%و ك%ان
الص%%%دق، الرج%%%ل عن%%%دما أييت وخيرب إن ج%%%اءكم فاس%%%ق بنب%%%أ فت%%%بينوا، والن%%%اس يص%%%دقون، ج%%%اء
الص%%ادق، يطمئن القاض%%ي، ج%%اء الرج%%ل ق%%ال كلم%%ة الص%%دق يف ح%%ق نفس%%ه ويف ح%%ق أخي%%ه،
القاض%%ي يطمئن، خُيرج حكم%%ه وه%%%و مراتح، اآلن املف%%%يت عن%%دما أييت إلي%%ه الس%%%ائل يف زمانن%%ا
ه%%ذا، تك%%ون املش%%قة عظيم%%ة يف حتري%%ر م%%اذا يق%%ول من ص%%دق، م%%اذا يق%%ول من ك%%ذب، يتعب
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كي%%ف ` الك%%ذب وكي%%ف يف%%رز الص%%دق، كي%%ف ميّي%%ز بني ه%%ذا وه%%ذا، فتك%%ون الريب%%ة، يك%%ون
الشك. يف ما تصور وفيما نطق وفيما حكم، ولكن الصدق يصنع الطمأنينة.

ه%%ذا اخلل%%ق العظيم، علين%%ا أن هنتم ب%%ه يف تربيتن%%ا ألبنائن%%ا، األبن%%اء أم%%ر مهم، يالحظ%%ون حرك%%ة
عيونن%%%ا، وتص%%%رفاتنا ف%%إذا س%%ئل وال%%%دهم عن أم%%%ر هم يعلمون%%ه ف%%إهنم يعرض%%%ون م%%ا يقول%%%ه األب
عم%%%ا يعلمون%%%ه، وابلت%%%ايل ينعكس ه%%%ذا على األبن%%%اء، يع%%%ين ه%%%ذا اخلل%%%ق، أان أعجب، لتنكب
املس%%لمني عن%ه، وال يظنن أح%د أن ه%ذا اخلل%ق موج%ود عن%د الكف%ار، لألس%ف يزعم%ون ه%ذا،
اخللق تكلمنا يف اللقاءات األوىل، أبن خلقهم مبين على املصلحة، فيم%ا ه%و في%ه مص%لحة،
إذا مل توج%%%د املص%%%لحة، ك%%%ان الك%%%ذب، وهم أئم%%%ة الك%%%ذب، هم أبن%%%اء الش%%%ياطني، هم أبن%%%اء
ا، ولألسف أخ%%ذانه وجعلن%اه دينl%ا، وخاص%%ة م%%ا يتعل%%ق يف lإبليس، فالكذب عندهم كثري جد
احلي%%اة االجتماعي%%ة، أس%%أل هللا س%%بحانه وتع%%اىل أن يرمْحن%%ا، وأن يغف%%ر لن%%ا، وج%%زاكم هللا خ%%ريا

وابرك هللا فيكم.
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ذكران كلم%%%ة ابن القيم واآلن ن%%%ذكر كلم%%%ة ابن تيمي%%%ة رمْحه هللا حني يق%%%ول علي%%%ه رمْحة هللا عن
الصدق "هو أس%اس احلس%%نات ومجاعه%%ا، والك%%ذب أس%اس الس%يئات ونظامه%ا". ه%ذه كلم%ة
مهدي%%%ة من إم%%%ام عظيم، وعائش%%%ة رض%%%ي هللا عنه%%%ا تق%%%ول عن الن%%%يب ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم،
"ك%%%ان أبغض اخلل%%%ق إلي%%%ه الك%%%ذب"، ويق%%%ول ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم:"أحب احلديث إىل هللا
أص%%دقه". هللا أك%%رب ! ألن%%ه ك%%ل ح%%ديث جيانب الص%%دق فه%%و م%%رذول ومبع%%د وال حيب%%ه رس%%ول
هللا صلى هللا عليه وس%%لم وال حيب%ه هللا وال حيب%%ه املؤمن%%ون. وهن%ا الب%%د من النظ%%ر إىل م%%ا يض%%اد
الص%%%دق. الب%%%د أن هنتم هبذه القض%%%ية كث%%%ريlا ومن ذل%%%ك قول%%%ه ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم :"إايكم

والظن فإن الظن أكذب احلديث".

انتبهوا الصدق يقابله الكذب والكذب هو أمر ص%%ريح فق%%د يك%%ذب الرج%ل وه%و ي%دري أن%ه
يك%ذب وه%%ذه هي اجلرمية العظمى ال%%يت تكب%%ه على الن%ار على وجه%%ه يف الن%ار وعلى منخري%ه
يف جهنم كم%%ا ق%%ال ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم يف ح%%ديث مع%%اذ، وإم%%ا أن يك%%ون الرج%%ل حيدث

وهو شاك وهذا هو الظن، ما هو الظن؟ هو ميل القول إىل النفي.

أن يتص%%%ور أن ه%%%ذا الرج%%%ل ال أييت من%%%%ه اخلري. فيب%%%دأ م%%%%ا يس%%%%مى من الظن ه%%%ذا يب%%%دأ حيل%%%ل
املواق%%%ف على غ%%%ري ص%%%حتها وعلى غ%%%ري ص%%%واهبا. ه%%%ذا ه%%%و ظن. ول%%%ذلك مساه الن%%%يب أك%%%ذب
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احلديث. إايك أن تظن، إايك أن تت%%وهم، إايك أن أييت يف قلب%ك ش%%يء من ال%وهم أبن%ك إذا
أخربت شيئا يقارب الصدق أنك عفيت من املساءلة والع%%ذاب وجهنم. إايك. ب%%ل جمرد أن
ا ب%%%ه وإذا أخ%%%ربت عن ش%%%يء تش%%%ك ب%%%ه م%%%ع غلب%%%ة ظن%%%ك أن%%%ه احلق، %%%lلس%%%ت جازم lتق%%%ول ق%%%وال
فتخ%%رب املقاب%%ل، تق%%ول أظن ه%%ذا، ف%%إذا ج%%زمت ش%%يئlا ج%%زمت ب%%ه على مث%%ل م%%ا ُيش%%هد ب%%ه يف

الشمس يف رابعة السماء، أن تشهد فهذا الذي جيوز لك أن تتحدث به. 

طيب ق%%%%%%د يس%%%%%%أل س%%%%%%ائل ملاذا ه%%%%%%و أك%%%%%%ذب احلديث، والك%%%%%%ذب يك%%%%%%ون ص%%%%%%رحيlا يف نفي%%%%%%ه
ألن الناس مييلون إليه فيكثرون منه. ألنه إذا فتح هذا الباب وهذا ه%%و الواق%%ع ف%%إنللحقيقة.

الن%%اس يك%%ثرون من%%ه، أيتون ب%%ه على ك%%ل وج%%ه، ويص%%نعونه يف ك%%ل ح%%ال، وه%%ذا أغلب حي%%اة
ا م%%%ع ام%%%رأة، فيب%%%دأ هن%%%اك الزايدة ويق%%%ول رأيت فالان يق%%%ف م%%%ع %%%lالبش%%%ر، مير ف%%%ريى رجال واقف
امرأة، هذه هي احلقيقة، انظر بعد ذلك كيف يص%اغ ح%%ول ه%ذه النقط%ة، ح%ول ه%%ذه ال%ذرة
من املوقف، كيف تصاغ األكاذيب، فإن الظن أكذب احلديث، م%%ا ي%%زاد عليه%%ا بع%%د ذل%%ك
هو الكذب. وإما أن يكون الكذب مقصودlا أبن%%ه يك%%ذب، وإم%%ا أن يك%%ون ق%%ائال بغ%%ري بّين%%ة
وبغ%%%%ري دلي%%%%ل فه%%%%و ك%%%%ذب، فناق%%%%ل الك%%%%ذب ك%%%%ذاب يف دينن%%%%ا، وه%%%%و أح%%%%د الك%%%%اذبني كم%%%ا يف
احلديث، ال%%%%ذي ينق%%%%ل الكالم وه%%%%و يعلم أن%%%%ه ك%%%%ذب فإن%%%%ه حيدث نفس األث%%%%ر ال%%%%ذي حيدث%%%%ه

الكذاب األول، فيجب إماتته بل رده والطعن فيه وبيان فساده.

إذا ملاذا الظن أك%%ذب احلديث؟ ألن%%ه أغلب م%%ا يب%%ىن علي%%ه الك%%ذب وألن%%ه ينتش%%ر بني الن%%اس
ويتس%%محون ب%%ه فك%%ان الب%%د من قط%%ع عاقبت%%ه وقط%%ع أص%%له بقول%%ه إبن%%ه أك%%ذب احلديث، ف%%إن

الظن أكذب احلديث.

ا فيتح%%%دث فرج%%%ل مسع ش%%%يئlا على احلقيق%%%ة واليقني l%%%فال%%%ذي حيدث أن الن%%%اس جيلس%%%ون جملس
فه%%%ذا خيرب ب%%%ه. رج%%%ل يظن أن فالن يق%%%ول ه%%%ذا، أن%%%ه وق%%%ف ه%%%ذا املوق%%%ف، فيجب علي%%%ه أن
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يت%%%بني، إن ك%%%ان يف ذل%%%ك أمهي%%%ة، رج%%%ل واق%%%ف م%%%ع ام%%%رأة م%%%ا ال%%%ذي ي%%%دخلك يف األم%%%ر، ملاذا
تدخل يف مسائل لست مس%ئوال عنه%ا عن%د هللا ع%ز وج%ل، ولس%ت مس%ؤوال عنه%ا يف اخلل%ق،
فلم%%%اذا هتتم، ملاذا تتعقب، ألن%%%ك إذا تعقبت وقعت يف ش%%%ر عظيم، وه%%%ذا التعقب ف%%%إن هللا

عز وجل يتعقبك، من تتبع عورات الناس تتبع هللا عز وجل عورته حىت يدخله النار، 

فالن%%اس جيلس%%ون إم%ا أن يتح%%دثون ابح%%اديث ال أوهلا وال آخ%%ر من الص%%دق. وإم%%ا يتح%%دثون
بش%%يء من الص%%دق يس%%ري ويبن%%ون علي%%ه. وه%%ذا ي%%رتتب علي%%ه إس%%قاط الرج%%ال وفس%%اد التص%%ور
فيهم. خاصة إذا نسب إىل عامل أو نسب إىل داعي أو نسب إىل جماه%%د. جيلس%%ون حيلل%%ون

حىت يعظم هذا التحاليل فيصبح حقيقة ال تستطيع أن تناقش هبا. 
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 وال يس%%%%تكثرن أح%%%%د احلديث عن الص%%%%دق ألن الن%%%%اس لألس%%%%ف ترك%%%%وا م%%%%ا ه%%%%و مهم وترك%%%%وا
القواعد وذهبوا إىل الف%%روع كم%%ا بّينت يف أول اللق%%اءات أن احلديث عن األخالق هي بن%%اء
القواع%%د األس%%س ال%%يت يق%%وم عليه%%ا اإلس%%الم. وإمنا ينبغي أن ن%%ذكر ب%%ه أنفس%%نا يف ك%%ل ي%%وم يف
ك%%ل حلظ%%ة ألمهيت%%ه. أوال ألمهيت%%ه يف دين هللا فق%%د رأين%%ا أن%%ه قاع%%دة اإلس%%الم. أن الص%%دق ه%%و
قاعدة اإلسالم. ومث اثنيlا وه%ذا لألس%ف نقول%%ه ص%ادقني م%ع أنفس%نا النتش%ار الك%%ذب ولقل%ة
الصدق وقلة الصدق يف احلديث واملواقف يف الناس يف ك%%ل االجتاه%ات، وخاص%%ة م%%ا يتعل%%ق
ابلدعاة، ما يتعلق ابملفكرين، ما يتعلق ابلعلماء، ما يتعلق ابجملاهدين، ما يتعل%%ق ابإلعالم،

ما يتعلق ابمللوك والرؤساء.

الك%%ذب الي%%وم ه%%و البض%%اعة الرائج%%ة وه%%و ال%%ذي يس%%يطر على حي%%اة الن%%اس يف م%%واقفهم جتاه
بعض%%%هم البعض، يف م%%%واقفهم اجتاه مؤسس%%%ات م%%%ا أو دول م%%%ا أو ق%%%ادة م%%%ا، الك%%%ذب الي%%%وم
لألسف هو فن، أول ما يبىن عليه اإلنس%%ان كي%%ف يتعلم فن الك%%ذب، التمثي%%ل، يع%%ين بعض
الناس يقول التاريخ اإلسالمي والعريب ليس يف املسرح السبب أنه ليس فيه كذب، الس%%بب
يف غي%%اب املس%%رح أن%%ه ليس في%%ه ك%%ذب ألن التمثي%%ل ك%%ذب، ف%%العرب أينفون من ه%%ذا، كم%%ا
ق%%ال أب%%و س%%فيان رض%%ي هللا تع%%اىل عن%%ه، ملا ك%%ان مش%%ركا، "ول%%وال أخ%%اف أن ت%%ؤثر علي كذب%%ة

lلك%%%%%ذبت". فك%%%%%انوا خيافون من أن ت%%%%%ؤثر على املرء الك%%%%%ذب وح%%%%%ىت يكتب عن%%%%%د هللا ك%%%%%ذااب
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واخلَل²%%%%ق ينس%%%%بونه للك%%%ذب، ف%%%إذا ك%%%%ذب س%%%%قطت ع%%%ود شخص%%%يته األخالقي%%%ة ومما ينبغي أن
نتعلمه يف زماننا هذا كيفية حتصني أنفسنا من الكذب، كيف نتوقف عن الكذب، وكي%%ف
نريب أنفسنا على عدم السري يف هذا الوادي املهل%%ك، كي%%ف ن%%ريب وكي%%ف حنص%%ن أنفس%%نا من

أن تطغى علينا اأكاذيب الكذابني. 

حنن ن%%%%رى أن أث%%%%ر الك%%%%ذب  على الفت%%%%وى تص%%%%ور القص%%%%ة على غ%%%ري حقيقته%%%%ا. اجملرم يص%%%%بح
صاحلlا ويصبح السارق مساملا واملسامل وال%%داعي يص%بح جمرمl%%ا. اإلعالم كي%%ف حنص%ن أنفس%نا
من ه%%ذا الس%%يل، الس%%يل اهلائ%%ل، ع%%امل مليء ابمللقي%%ات علين%%ا من األك%%اذيب. كي%%ف حنص%%ن
أنفسنا من هذا. اإلنسان بكثرة السهام الكاذبة علي%%ه ص%%ار كاخلداج يت%%أثر من أي موق%%ف.
وه%%%%ذا علم ينبغي أن نتعلم%%%%ه وأن ننش%%%%أ ل%%%%ه اجملاميع والدراس%%%%ات يف كيفي%%%%ة حتص%%%%يله. كي%%%%ف
حنص%%ن أنفس%%نا من الك%%ذب؟ ه%%ذه قض%%ية مهم%%ة. وكي%%ف نكتش%%ف الك%%ذب يف الكالم. ه%%ذا
النق%%د عظيم ال%%ذي وج%%د يف اترخين%%ا ملا يس%%%مى بعلم العل%%%ل. علم العل%%ل علم خ%%اص بفح%%%ول
الرج%%ال وعظم%%اء العلم%%اء. والعلم%%اء كتب%%وا في%%ه بع%%د أن بلغ%%وا املنزل%%ة القص%%وى والعالي%%ة يف علم

احلديث ملا هو.. 

م%%ا هي أمهيت%%ه أن%%ه يبحث عن دق%%ائق الغل%%ط يف ح%%ديث الرس%%ول ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم. عن
دق%%%ائق الغل%%%ط يف ح%%%ديث الرج%%%ال ويف أح%%%اديثهم ويف أس%%%انيدهم عن دق%%%ائق يف داخ%%%ل املنت
وداخل السند. فإذlا اكتشاف الك%ذب ه%و فن عظيم ومرتب%ة عالي%ة. كي%ف تنق%د اخلرب ال%ذي
أييت إلي%%ك؟ كي%%ف؟ وال تنس%%اق م%%ع ه%%واك إذا ج%%اءك خ%%رب ك%%اذب ض%%د خص%%م ل%%ك فتقبل%%ه.
ه%%%ذا من الش%%%ر، وإذا ج%%%اءك خ%%%رب ك%%%اذب أو ص%%%ادق ض%%%%د نفس%%%%ك وض%%%%د غ%%%%ريك ممن حتب
كذبت%%ه ورددت%%ه، ه%%ذا ك%%ذلك من الفس%%اد، ه%%ذا ك%%ذلك من الظن ال%%ذي يوقع%%ك يف أك%%ذب

احلديث. 
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فعلين%%ا أن نتعلم ه%%ذه الفن%%ون العظيم%%ة الرابني%%ة يف قض%%ية كش%%ف الك%%ذب. م%%اذا يق%%ول املرء..
وهذا ينبغي.. التحصن ابلدعاء والتحصن ابلعقل واحلضور.. مقارنة األقوال، عرض القول
على حقيق%%%%ة املنس%%%%وب إلي%%%%ه الق%%%%ول، أيقول%%%%ه أم ال، أأتيت من%%%%ه ه%%%%ذه القض%%%%ية أم ال، يع%%%%رض
الكالم على كث%%%ري من الكلم%%%ات ح%%%ىت نع%%%رف م%%%ا ه%%%و الص%%%دق. كأن%%%ك ابحث جن%%%ائي كم%%%ا
يس%%مى يف ه%%ذه األايم. ابحث جن%%ائي. يري%%د ك%%ل ش%%يء أمام%%ه حتت الف%%رز وحتت االختب%%ار.
ملاذا؟ من أج%%%ل أن يكتش%%%ف احلقيق%%%ة. فه%%%ذا ه%%%ذا ه%%%و العلم ال%%%ذي حنتاج%%%ه يف أايمن%%%ا ه%%%ذه.
ُ%%%%%%%%وا مَ%%%%%%%%َع ا الَِّذيَن آَمنُ%%%%%%%%وا ات%َّقُ%%%%%%%%وا اهَّللََّ وَُكون ختامه%%%%%%%%ا الكالم عن ح%%%%%%%%ديث الص%%%%%%%%دق، ﴿اَي أَي%ُّهَ%%%%%%%%

الصَّاِدِقنَي ﴾
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 كيفية اكتشاف الكذب

 ألن الص%%دق ه%%و تص%%ديق الص%%ادق وتك%%ذيب الك%%اذب. الص%%دق من ارأكان%%ه وقواع%%ده ه%%و
أن تص%%%دق الص%%%ادق وأن تك%%%ذب الك%%%اذب. أال تص%%%دقه ف%%%إذا ص%%%دقت الك%%%اذب وقعت يف
نوع من أنواع الكذب. أنه انطلى عليك هذا الكذب. ولذلك من الفنون اليت نبهنا عليها

يف اللقاء الفائت اليت جيب أن نتعلمها هو كيفية اكتشاف الكذب.

ا أن%%ه إذا أث%%ر عن املرء ك%%ذاب، فيجب اهتام%%ه ول%%و كذب%%ة واح%%دة. يف دين lأول قضية مهمة ج%%د
هللا عز وجل، يف احلديث ل%%و ك%%ذب م%%رة فيك%%ون كاذاب ال يقب%%ل من%%ه ق%%ط. ح%%ىت ل%%و اتب فال

يقبل منه بعد التوبة. 

 ف%%%إذا أث%%%ر عن املرء الك%%%ذب فيجب أن تس%%%قط كالم%%%ه ابت%%%داءl، وأن يك%%%ون يف مع%%%رض ال%%%رد
ٌق بِنَ%َب%%ٍإ فَ%تَ%بَ%ي%َُّن%%وا﴾ اءَُكم² فَاس%%ِ ا الَِّذيَن آَمُن%%وا ِإن² َج%% وع%%دم القب%%ول  ق%%ال س%%بحانه وتع%%اىل ﴿اَي أَي%َُّه%%
والفاس%%%%ق هن%%%%ا مبع%%%%ىن الك%%%%اذب ال%%%%ذي يك%%%%ذب. ف%%%%إذlا ال%%%%ذي أييت كاذابl يف ق%%%%ول من املق%%%%ال
فيمتحن ميتحن قوله. لو أن رجال علم ابلكذب فرفع دعوى إىل القاضي فالقاضي م%%ع أن%%ه
ميي%%ل إىل نفيه%%ا ملا أث%%ر عن ه%%ذا املرء من الك%%ذب فإن%%ه خيتربه%%ا من خالل طلب األدل%%ة ال%%يت
إم%%%%ا أن تؤك%%%%د ه%%%%ذا ال%%%%رد وإم%%%%ا أن خترجه%%%%ا من دائ%%%%رة الك%%%%ذب يف ه%%%%ذا الب%%%%اب ال%%%%ذي يتعل%%%%ق
ابحلقوق اىل دائ%%رة الص%%دق والقب%%ول. وابلت%%ايل احلكم هبا. إذا ه%%ذا ه%%و األم%%ر األول لكن إذا
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علمن%%%%%ا أن جه%%%%%ة م%%%%%ا إمنا هي تك%%%%%ذب وتك%%%%%ذب ح%%%%%ىت تك%%%%%ون كقن%%%%%اة الك%%%%%ذب. أو تك%%%%%ون
ا، lواحد lكشخص كاذب فيما يقول دائما ال جيوز قط أن أتخذ منها قوال

إذا ما يتعلق ابختباران لوسائل اإلعالم األصل فيها الكذب، ملاذا؟ ألهنا أنش%%ئت على ه%%ذا
املع%%%%ىن، ه%%%%ذا ليس س%%%%رlا مكتومl%%%%ا، يعلم%%%%ه اخلرباء وجيهل%%%%ه الع%%%%وام، وس%%%%ائل اإلعالم تنش%%%%أ من
خالل مؤسسات تدعمها ماليlا، وتقويها، ول%ذلك هي الب%د أن تك%ون خادم%ة هلذا ال%دافع،
على قاع%%%%دة ال%%%%ذي ي%%%%دفع ه%%%%و ال%%%%ذي يض%%%%بط اللحن، كم%%%%ا يف الكت%%%%اب الش%%%%هري من ي%%%%دفع
للزم%%%ار، فال%%%%ذي ي%%%%دفع الثمن، املال، ه%%%و ال%%%%ذي يض%%%%بط اللحن، ه%%%و ال%%%%ذي يطلب اللحن،

مبعىن الذي يدفع الثمن هو الذي يطلب نوع الكالم الذي تقوله، 

مؤسس%%%%%ات ه%%%%ذه ق%%%%امت على الك%%%%%ذب، وألهنا مدعوم%%%%ة منهم، فبالت%%%%%ايل جيب أن تفهم أن
ه%%%%%ذه ال ميكن أن أتيت ل%%%%%ك ابلص%%%%%دق، ألن من متام الص%%%%%دق ك%%%%%ذلك ه%%%%%و أن أييت املخ%%%%%رب
واحملدث أن أييت ابلقض%%ية كامل%%ة، ف%%إذا اجتزأه%%ا على مع%%ىن ت%%رك االس%%تثناء، يق%%ول إال، دون
أن ي%%ذكر أو يك%%ون يف الكالم اس%%تثناءl، أو يك%%ون يف الكالم اتص%%اال، فحينئ%%ذ يك%%ون الكلم
. يك%%ون الكالم ك%%ذاب. ينس%%ب ل%%ه م%%ا ال يق%%ول. ابلت%%ايل األص%%ل يف ه%%ذه الوس%%ائل أهنا lك%%ذاب
كاذب%%%ة، فال جيوز ل%%%ك أن تص%%%دقها، وأنبّ%%%ه هن%%%ا أل%%%ف تنبي%%%ه ينبغي أن نقول%%%ه يف ك%%%ل ي%%%وم، ال
جيوز ل%%%ك إذا ك%%%ان اخلرب يؤي%%%د مقالت%%%ك وتعلم أن%%%ه ك%%%ذب، أو من جه%%%ة كاذب%%%ة، أن أتخ%%%ذه.

وهذا الذي يقع.

واجلري%%%%%دة الفالني%%%%%ة معروف%%%%%ة أهنا مدفوع%%%%%ة وأهنا مس%%%%%رّية ض%%%%%من نظ%%%%%ام معنّي، وض%%%%%من نس%%%%%ق
معروف، يقول ه%ذا الرج%%ل خ%ائن، يق%%ول ك%ذا، كم من ش%خوص علمي%ة أس%قطناها، كم من
شخوص فاسدة رفعناها، بسبب ماذا؟ بسبب تضخيم اإلعالم، ما مع%%ىن التض%خيم؟ كلم%%ة
التضخيم اإلعالمي كلمة حمّسنة. يستخدمون كلمات أان ال أكذب كقاعدهتم يف الدجل،
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أان ال أك%%%%%%ذب ولكن أجتم%%%%%%ل، انظ%%%%%%ر كي%%%%%%ف ص%%%%%%ار يتجم%%%%%%ل، ال يك%%%%%%ذب، ق%%%%%%ال التض%%%%%%خيم
اإلعالمي، ما معىن التضخيم اإلعالمي؟ الكذب، ما معىن السرت اإلعالمي، الكذب.

فه%%ذا األم%%ر ينبغي أن هنتم ل%%ه، وأن ال نبقى ميكن أن يص%%دق، ه%%ذه جيب علين%%ا أن ننهيه%%ا
من أنفس%%%نا، ميكن أن ص%%%دق ه%%%ذه املرة، ه%%%ذه املرة ميكن أن يص%%%دق، كم م%%%رة ل%%%دغنا، وكم
مرة قتلنا، وماتت األمة ودم%%رت بس%بب ه%ذه املقال%%ة. لنص%%دقه ه%%ذه املرة، لنمش%%ي مع%ه ه%ذه
املرة. لنسر معه هذه املرة، وانتهت القضااي إىل جرائم، إىل مصيبة جدي%%دة مبج%%رد اس%تخدام
العاطف%%ة والتث%%وير واس%%باغ أن%%ه اتب وبكى وأخ%%رج الكلم%%ات على طريق%%ة حزين%%ة مبكي%%ة نتبع%%ه

ومنشي وراءه. 

ف%إذlا االص%ل يف ه%ؤالء أهنم ال جيوز لن%%ا.. ول%%ذلك الن%يب ص%%لى هللا علي%ه وس%%لم ق%ال من أج%%ل
ه%%ذا "ال يل%%دغ املؤمن من جح%%ر واح%%د م%%رتني". م%%ا مع%%ىن ذل%%ك؟ أن%%ه إذا كذب%%ه م%%رة فإايك أن
تضع م%%رة اثني%ة. املؤمن ال يفع%ل ذل%%ك ال يل%دغ املؤمن. املؤمن ليس فق%ط قض%ية أن%ه يص%%دق
م%%ا ج%%اء ابحلق، ولكن ك%%ذلك يك%%ذب م%%ا ج%%اء ابلباط%%ل. الب%%د من أن نفهم ه%%ذا. الب%%د أن

نفهم أن الصدق هو تصديق الصادق وأن الصدق هو عدم تصديق الكاذب.

ه%%ذا من ال%%دين وليس%%%ت قض%%%ية متع%%ة فكري%%ة وال هي أتلق فك%%%ري وال هي أتلق موق%%%ف. ال.
ه%%%ذا من ال%%%دين ال%%%ذي جيب أن نفهم%%%ه ونعلم%%%ه ألنفس%%%نا ول%%%ذلك ه%%%ذه الوس%%%ائل اإلعالمي%%%ة
األص%%ل فيه%%ا أن ال أنخ%%ذها. لكن كيفي%%ة اكتش%%اف الك%%ذب وه%%ذا من اهلج%%وم أن أنيت إىل
الكهن%%%ة أن نبين%%%ه. أن أييت الك%%%ذب فن%%%بني كذب%%%ه وأن نكش%%%فه. ه%%%ذا ك%%%ذلك علم من العل%%%وم
جيب أن نفهمه. يعين استخدام التاريخ. العلماء...كشفنا كذب الكذابني ابلتاريخ. يق%%ول
أنس جلس%%%ت م%%%ع فالن وفالن ه%%%ذا يك%%%ون ق%%%د م%%%ات قب%%%ل أن يل%%%د ه%%%ذا أو وه%%%و ص%%%غري ال
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حيسن اجللوس وال الفهم معه. فالتاريخ هو الذي كشف كذب%%ه. فل%%ذلك الت%%اريخ ه%%و وس%%يلة
لكشف الكذب.

معرف%%%ة الش%%%خص وانتماءات%%%ه من أين ه%%%و؟ أين ه%%%و ؟ معرف%%%ة تق%%%واه وص%%%الحه. ه%%%ل ميكن أن
تص%%%%دق رجال يع%%%%ين أييت بك%%%%ل الف%%%%واحش وه%%%%و ليس على مل%%%%ة اإلس%%%%الم ويك%%%%ذب على هللا

بقوله اثلث ثالثة وينفي وجود هللا عز وجل كامللحدين. فكيف تصدقه ؟

ف%%ذلك لكش%%ف الك%%ذب ك%%ذلك ط%%رق أن تكش%%ف ه%%ذا الك%%ذب وتّبين%%ه للن%%اس ألن كش%%ف
الكذب هو جهاد يف سبيل هللا. كما أن تصديق الصادق هو دين وإميان وجهاد يف سبيل
هللا أن تق%%ول اتبع%%وا املرس%%لني. ه%%ذا ج%%اء ابحلق فص%%دقوه، ه%%ذا من اجله%%اد. وك%%ذلك أن تُنّف%%ر

من الكاذب. هذا من اجلهاد.

ل%%%ذلك جيب علين%%%ا أن هنتم حنن حنن املس%%%لمني علين%%%ا أن هنتم بتعليم األم%%%ة مص%%%ادر الفس%%%اد
من أين أييت الفس%%اد؟ من أين أييت الك%%ذب؟ وكي%%ف ه%%و الك%%ذب؟ وه%%ذا حيت%%اج إىل جه%%ود
عظيم%%%ة ألن%%%ه لألس%%%ف ال%%%ذي ميل%%%ك املال الي%%%وم وميل%%%ك الس%%%لطة ال%%%يت تس%%%مح ابلكالم. يع%%%ين
فرعون مع إجرامه الذي حدث عنه القرآن إال أن فرعون ال يساوي شيئا من فراعن%%ة الي%%وم.
فرعون قب%%ل من موس%%ى أن يتح%%داه على املأل والعلن. وق%%وم إب%%راهيم ق%%الوا ف%%اتوا ب%%ه على أعني
الن%%%اس لعلهم يش%%%هدون. مبع%%%ىن أهنم مسحوا للعام%%%ة أن يس%%%معوا. مسحوا هلم أن خيرج موس%%%ى

مناظرا للسحرة عليه السالم.

ولكن هل يسمحون لك أن جتلس أنت اليوم جلس%%ة من%%اظرة معهم. ال يس%%محون ل%%ك. ال
يس%%محون. اجلرمية أن تتكلم. وال يس%%محون أبن تلتقي لتح%%دث وأن ت%%رد على اهتام%%ات هم
يتهمونك ويضعون العصابة على فم%ك ليمنع%وك من احلديث. ه%ذا ه%و ع%دهلم الي%وم ال%ذي
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يزعمون%%ه. انظ%%ر إىل وس%%ائل اإلعالم. كم حمط%%ة فض%%ائية يف الع%%امل موج%%ودة الي%%وم؟ كم فض%%ائية
عربي%%%%ة اتبع%%%%ة ألنظم%%%%ة طاغوتي%%%%ة كاذب%%%%ة كاذب%%%%ة كاذب%%%%ة. انظ%%%%ر إىل اعالم الكف%%%%رة إىل اعالمهم
الك%%%اذب. يقول%%%ون الكث%%%ري عن أه%%%ل ال%%%دين وينش%%%رون الفض%%%ائح عنهم الكاذب%%%ة وال%%%يت حتدث
وال%%%%%%%يت يف الس%%%%%%%ر وينبغي أن تس%%%%%%%رت. لكن م%%%%%%%ع إج%%%%%%%رامهم أيتون إىل فض%%%%%%%ائحهم فيس%%%%%%%رتوهنا
ويظهروهنا على عجائبه%%ا أن ه%%ذا انظ%%ر إىل كي%%ف يق%%دموهنم. يق%%دمون مل%%وكهم وس%%الطينهم
ورؤساء مجهورايهتم كيف يقدموهنم. يلبسون ويبتسمون ويتحدثون. وه%ذا من اجله%ل ال%ذي
نصاب به وننتبه هلذه القضية. هذه من أكرب اجلرائم اليت منارسها: لعله يص%%دق الي%وم. لعل%ه
يص%%دق الي%%وم.  ه%%ذه كلم%%ة جيب علي%%ك أن منس%%حها من قاموس%%نا. جيب على أن منس%%حها
من معجمن%%ا. ال%%ذي يع%%رف عن%%ه الك%%ذب واخليان%%ة ه%%ذا ينب%%ذ وال يق%%دم وي%%ؤخر كم%%ا فع%%ل أب%%و

بكر الصديق مع املرتدين عندما اتبوا مل يرجعهم إىل القيادة.
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١األمانة 

واآلن أنيت إىل اخلل%%%%ق العظيم وال%%%%ذي ه%%%%و ص%%%%فة مجي%%%%ع األنبي%%%%اء وص%%%%فة الص%%%%احلني وه%%%%و مما
يس%%%%حب من األم%%%%ة وي%%%%نزع من االم%%%%ة مبك%%%%رlا كم%%%%ا يف احلديث ال%%%%ذي س%%%%يأيت أال وه%%%%و خل%%%%ق
األمان%%%ة. واألمان%%%ة هي إذا أردت تعريفه%%%ا هي داخل%%%ة يف الص%%%دق وهي أداء من ائتمن%%%ك أن
ت%%%ؤدي إلي%%%ه أمانت%%%ه، وكم%%%ا يق%%%ول القرط%%%يب:"األمان%%%ة تعم مجي%%%ع وظ%%%ائف ال%%%دين" مبع%%%ىن أن هللا
أّمنك أن توحده، جعل التوحيد عندك أمانة. فعليك أن تؤديه وأن تق%%ر ب%%ه وأن تلتزم%%ه. هللا
ع%%ز وج%%ل جع%%ل الص%%%الة أمان%%ة يف عنق%%%ك فعلي%%%ك أن تؤديه%%%ا وهك%%ذا. فل%%ذاك ه%%ذه الكلم%%ة
العظيم%%%%%ة من اإلم%%%%%ام القرط%%%%%يب علي%%%%%ه رمْحة هللا ق%%%%%ال:"األمان%%%%%ة تعم مجي%%%%%ع وظ%%%%%ائف ال%%%%%دين"،
َنا والصدق عندما يضع الرجل عندك األمان%%ة فتؤديه%%ا ول%%ذلك ق%%ال هللا ع%%ز وج%%ل ﴿ِإانَّ َعَرض²%%

َ َأن² حَي²ِمل²نَ%َها﴾ َِباِل فَأَبَ%ني² َر²ِض َواجل² ََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأل² األ²

إذا انتش%%رت خيان%%ة األمان%%ة فس%%د الن%%اس. الن%%اس حيت%%اجون إىل إخ%%واهنم حيت%%اجون إىل أبن%%ائهم
حيت%%اجون إىل أص%%دقائهم حيت%%اجون إىل ج%رياهنم. اجلار م%%ؤّمن على ج%اره. اإلم%%ام م%%ؤمن على
صالة األم%ة وراءه. س%%يد العم%%ل ص%احب العم%%ل حمّم%ل ألمان%%ة أداء األج%%رة لألج%ري.  انظ%روا
إىل فساد بعض طلبة العلم أيخذون الكتاب من مكتبة فال يؤدوهنا وال يرجعوهنا يس%%رقوهنا.
ويس%%تبيحون ذل%%ك ويرون%%ه اجلواز والش%%يطان ميث%%ل هلم كث%%ريا من ال%%رخص ال%%يت يرتخص%%ون هبا.
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صاحب ال%بيع الت%%اجر أييت إلي%ه يري%د أن يش%رتي من%%ه ش%يئlا معينl%ا فيغش%ه. خيون أمان%ة هللا ع%ز
وجل اليت مْحلها إايها.

فل%ذلك األمان%ة ت%دخل يف ك%ل حي%اة البش%ر. هللا ع%ز وج%ل عن%دما رزق%ك ه%ذا الول%د فم%ا هي
األمانة اليت مْحلك هللا إايها يف أن تربي%ه أبن حتس%ن امسه أبن حتس%ن دين%ه أبن حتفظ%ه كت%اب
هللا عز وجل. أبن تعلمه سنة الن%يب ص%لى هللا علي%ه وس%لم. ول%%ذلك يف احلديث عن ح%%ديث
حذيفة رضي هللا تعاىل عنه أنه ذكر أنه مسع من رس%ول هللا ص%لى هللا علي%ه وس%لم ح%ديثني.
أم%%ا ح%%ديث فق%%د وق%%ع وأم%%ا ح%%ديث فينتظ%%ره: ه%%ذا ح%%ديث جلي%%ل عظيم ح%%ديث ينبغي أن
%%َة هنتم به وأن نشرحه ونضعه يف أمام أعيننا يف كل حال. انظر إىل ه%%ذا احلديث" َأنَّ اأَلَماَن
اِل" إذا األمان%%%%ة هي وع%%%%اء احلق. هن%%%%اك أخالق ب%%%%ذاهتا طيب%%%%ة ِر قُ%ُل%%%%وِب الّرَِج%%%% ذ² ن%َ%%%%َزَلت² يف َج%%%%
وهن%%%اك أخالق ووع%%%اء ألم%%%ور عظيم%%%ة أخ%%%رى وهن%%%اك أخالق جتم%%%ع األم%%%رين. األمان%%%ة جتم%%%ع
األمرين يف ذاهتا هي خلق عظيم وخصلة جليلة عند هللا سبحانه وتعاىل وهي ك%%ذلك وع%اء
للدين كل%ه ال%دين كل%ه موض%وع يف أمان%ة. وه%ذا احلديث ي%دل علي%ه. ق%ال:"أنَّ األَمان%ة نَ%%َزَلت

يف َجذر قُ%ُلوب الّرِجال، مثَّ نزل القرآن" هللا أكرب.

 إذlا الق%%%%رآن إذا ن%%%%زل على اخلائنني، إذا ن%%%%زل على الناقض%%%%ني للعه%%%%ود، ال ينف%%%%ع، ال ينفعهم،
يفسدونه ابملع%اين، يفس%دونه ابلتأوي%ل، يفس%دونه ابلقول علي%ه، يفس%دونه ابلك%ذب على هللا
ع%ز وج%%ل. يفس%%دونه، وابلت%%ايل الق%%رآن ن%%زل على قل%%وب أمين%%ة، وعلى نف%%وس مهي%%أة ل%%ه حتمل%%ه
ُل%%وا %%ُل الَِّذيَن مْحُِّ حبق ألن%%ه إذا ن%%زل مل حيمل%%وه، مْحّل%%وا الت%%وراة مث مل حيملوه%%ا، كم%%ا يف اآلي%%ة ﴿َمَث
َفارlا﴾ .ال%%%ذي ي%%%نزل الق%%%رآن على قلب%%ه وه%%و ال ُل َأس²%% اِر حَي²ِم%%% َم%% %%ِل احل²ِ ا َكَمَث الت%َّو²رَاَة مُثَّ مل²َ حَي²ِمُلوَه%%

يفقهه وال يعمل به، هذا خائن هلذه األمانة،
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وا ِمَن وا ِمَن ال²ُق%%ر²آِن َوَعِلُم%% اِل. مُثَّ نَ%%%َزَل ال²ُق%%ر²آُن. فَ%َعِلُم%% ِر قُ%ُل%%وِب الّرَِج%% ذ² %%َة نَ%%%َزَلت² يف َج%% أَنَّ اأَلَماَن
نَِّة . "وت%%%نزع األمان%%%ة" اآلن ج%%%اء عص%%%ر آخ%%%ر وعه%%%د آخ%%%ر، لألس%%%ف حنن نعيش%%%ه، "يَ%َن%%اُم الس%%%ُّ
%%ُة ِمن² قَ%ل²ِب%%ِه" انظ%%روا بني املقارن%%ة يف ه%%ذا احلديث يف ن%%زع األمان%%ة َبُض اأَلَماَن ُل النَّوَم%%ة فَ%تُ%ق² الرَُّج%%
وبني ح%%ديث "ال ي%%نزع العلم انتزاعl%%ا"، املفارق%%ة بينهم%%ا، املفارق%%ة بينهم%%ا مهم%%ة، أم%%ا العلم فال
ي%%نزع من القل%%وب، وإمنا ي%%نزع مبوت العلم%%اء، فيبقى اجله%%ال، ال يرث%%ون منهم، وه%%ذا ح%%ديث
عظيم، دالل%%%ة على أن اآلن الن%%%اس ال جيلس%%%ون إىل العلم%%%اء، ف%%%إذا فس%%%د الن%%%اس ال جيلس%%%ون
للعلم%%%%%%اء، أو أن العلم%%%%%%اء منع%%%%%%وا من اجلل%%%%%%وس من الن%%%%%%اس، وه%%%%%%ذا ال%%%%%%ذي نعيش%%%%%%ه، العلم%%%%%%اء
يس%%جنون، العلم%%اء مينع%%ون من اللق%%اء ابلن%%اس، فالن%%اس ينتش%%ر فيهم اجله%%ل، في%%نزع هللا العلم

بنزع العلماء،

 أما هنا، األمان%%ة ت%%نزع أو من القلب يك%ون الرج%%ل أمين%ا، فيص%%بح غ%ري أمني، ه%%ذا ال يك%%ون
بال س%%%بب، ب%%%ل يك%%%ون بس%%%بب البيئ%%%ة ال%%%يت يعيش%%%ها، فبس%%%رعة يتح%%%ول فتعجب، تبيع%%%ه الي%%%وم
وتش%%%رتي من%%%ه فه%%%و من أص%%%دق الن%%%اس، تتعام%%%ل مع%%%ه فه%%%و من أحس%%%ن الن%%%اس، يف م%%%رة اثني%%%ة

تتعجب، كيف انقلب وكيف تغري، احلديث يفسر ذلك، 

ِت" ال%%وكت ه%%و ا ِمث%%َل ال%%وَك² %%ُة ِمن² قَ%ل²ِب%%ِه، فَ%َيَظ%%لُّ أَثَ%ُرَه%% َبُض اأَلَماَن ُل النَّوَم%%ة فَ%تُ%ق² ق%%ال :"يَ%َن%%اُم الرَُّج%%
أث%%%%ر الش%%%يء، يع%%%ين يبقى في%%%%ه أث%%%ر، ش%%%يء من األمان%%%ة، وأم%%%%ا األمان%%%%ة يف أص%%%لها وقوهتا فق%%%%د
ِل" وم%%%ا ه%%%و َج%%%²

َ%%%ر امل َ%%%ة ِمن قَ%ل²بِ%%%ه، فَ%َيَظ%%%لُّ أَثَ%ُره%%%ا ِمث%%%ل أَث َة فَ%ُتقَبض اأَلَمان ذهبت، "مُثَّ يَ%نَ%%%اُم النَّومَ%%%
َترباl َولَيس َراُه ُمن²% ِل%َك فَ%َنِف%%َط، ق%ال:"فَ%تَ%%% َت%ُه َعلى رِج² َرج² ٍر َدح² الوجل، يفسره احلديث، قال َكَجم%²
يء" انظ%%روا يبقى أث%%ر األمان%%ة، وليس في%%ه ش%%يء ليس في%%ه األمان%%ة، يع%%ين يطل%%ق علي%%ه ِفي%%ه ش%%َ
وص%%%%ف األمان%%%%ة، أن%%%%ه ش%%%%يء ظ%%%%اهر، لكن يف حقيقت%%%%ه ليس من األمان%%%%ة يف ش%%%%يء، مث ذك%%%%ر
احلديث أش%%%%ياء أخ%%%%رى يف ص%%%%فة من رآهم، ألن%%%%ه يتح%%%%دث عن احلديث ال%%%%ذي رآه، يف أن%%%%ه

٤٣
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غرّيت األمان%%%%ة، ح%%%%ىت يف ال%%%%بيع والش%%%%راء، ويف الس%%%%لطان ويف املل%%%%ك، ويف غ%%%%ري ذل%%%%ك، ف%%%%إذlا
األمان%%%ة ت%%%نزع من القل%%%%وب، ف%%%إذا ن%%%زعت من القل%%%وب ق%%%ال "ن%%%زلت األمان%%%ة يف ج%%%ذر قل%%%وب
الرج%%%%ال مث ن%%%%زل الق%%%%رآن مث تعلم%%%%وا الق%%%%رآن والس%%%%نة"، إذlا ب%%%%نزع األمان%%%%ة ي%%%%ذهب علم الق%%%%رآن

والسنة.

٤٤



٢األمانة 

 ك%%ان علي%%ه الص%%حابة ومسي رج%%ل عظيم من املبش%%رين ابجلن%%ة ب%%ه وه%%و أمني ه%%ذه األم%%ة. من
هو؟ أبو عبيدة. وس%بب ه%ذه التس%مية أن وف%د جنران ج%اءوا إىل الن%يب ص%لى هللا علي%ه وس%لم
فس%%%ألوه أن يرس%%%ل إليهم رجال أمين%%%ا. فق%%%ال هلم :"ح%%%ق أمني"، "سأرس%%%ل إليكم رجال أمين%%%ا
ح%%%ق أمني ح%%%ق أمني" فاستش%%%رف الن%%%اس إليهم ولكن ملا أرس%%%ل أرس%%%ل أاب عبي%%%دة ع%%%امر بن
اجلراح رض%%ي هللا تع%%اىل عن%%ه فس%%مي أمني ه%%ذه األم%%ة. تص%%ور ه%%ذا املق%%ام اجللي%%ل ال%%ذي بلغ%%ه
أبمانته. أمني هذه األمة. وأنت إذا نظرت هنا أنيت إىل قضية مهمة. إذا نظ%%رت إلي%%ه رض%%ي
هللا تعاىل عنه فهو بّلغ احلديث القليل وكان قائ%دا من جي%وش املس%%لمني وق%ال الف%اروق عن%ه
رضي هللا عنه ألنه م%ات يف زمان%ه. أب%و عبي%دة م%ات يف ط%اعون عم%واس. ويف الش%ام. فق%ال
لو كان أبو عبيدة حيا لوليته. وهو من املبشرين ابجلنة. فانظر إىل األمانة ح%%ىت يف احلديث
ال%%%ذي ذكرانه يف اللق%%%اء الف%%%ائت وه%%%و ح%%%ديث حذيف%%%ة ق%%%ال فَ%َيص%%%َبح النَّاس يَ%تَ%بَ%%%ايَ%ُعون، َفاَل
%%َة َحىتَّ يُ%َق%%ال: ِإنَّ يف َبيِن ُفاَلن َرُجالl أَِمين%%اl. يق%%ال ل%%ك يف ب%%ين فالن ٌد يُ%%%َؤدِّي اأَلَماَن اد َأَح%% َيَك%%
رج%%%ل أمني. مبع%%%ىن تق%%%ل األمان%%%ة. . فهنيئ%%%ا لإلنس%%%ان ال%%%ذي يتمث%%%ل هبذا اخلل%%%ق ويتص%%%ف ب%%%ه

٤٥
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وحيياه مؤدايl أمانة هللا، مؤدايl أمانة بيته مؤدايl أمانة رسوله صلى هللا عليه وسلم مؤدايl أمانة
١إخوانه يف العقود وغريها.

 والن%%%%%%اس يتح%%%%%%دثون يف زمانن%%%%%%ا عن األمن واألم%%%%%%ان، ويظن%%%%%%ون أن األمن واألم%%%%%%ان، إمنا ينتج
ابلسالح والقوة، ولذلك ميدحون مساحلة الشر والط%%واغيت ألهنم حيفظ%%ون األمن واألم%%ان،
م%%%ع أن األمن واألم%%%ان يف ه%%%ذه الص%%%ورة يف غي%%%اب ش%%%رع هللا، إمنا ه%%%و الفج%%%ور والس%%%رقة وال
يوج%د أم%ان، ول%%ذلك جتد يف مث%ل ه%ذه البالد ال%يت ت%ّدعي ه%ذه الص%%فة وتش%ري إليه%ا وتفتخ%ر
هبا على حقيق%%ة األم%%ر، وه%%و ليس ك%%ذلك، ب%%ل في%%ه الس%%رقة، في%%ه خيان%%ة العه%%ود، في%%ه خيان%%ة
املقام%%ات والوظ%%ائف وال%%رتب، خيان%%ة، الس%%رقة، م%%ا أن ي%%ؤمن الرج%%ل على ق%%رش ح%%ىت تبحث
عن%%ه فال جتده م%%ا أن ي%%ؤّمن رجال ي%%دخل على بيت%%ه، إذا دخ%%ل الرج%%ل بيت رج%%ل ح%%ىت خيون%%ه

يف أهله ويف بيته ويف ماله. وذاك مبا حيصل األمن واألمان...

 واملؤمن من أّمن%%%%%ه املس%%%%%لمون على أهلهم وعلى أوالدهم وأم%%%%%واهلم فل%%%%%ذلك حيص%%%%%ل األم%%%%%ان
مباذا؟ حيصل األم%ان ابألمان%ة. أن ي%ؤدي ك%ل واح%د احلق ال%ذي علي%ه. احلق ال%ذي مْحّل%ه من
هللا ومْحّله يف احلياة أن يؤدي%%ه كم%ا مْحل%ه فيك%ون أمينl%%ا فحينئ%ذ تس%لم األرض املس%%لم. ول%%ذلك

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أّمنه الناس على دمائهم وأمواهلم.

َحَدثَنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- حِديَثني َقد رَأَيُت١ اليمان -رضي هللا عنه- قال:  عن حذيفة بن 
ذر قُ%ُل%%وب الّرِج%%ال، مثَّ ن%%زل الق%%رآن فَ%َعِلم%%وا ِمن الق%%رآن، َدمُها وأان أنتظ%%ر اآلخ%%ر: ح%%دثنا أنَّ األَمان%%ة نَ%%%َزَلت يف َج%% َأَح%%
ا %ُة ِمن² قَ%ل²ِب%ِه، فَ%َيَظ%لُّ أَثَ%ُرَه% َبُض اأَلَماَن ُل النَّوَم%ة فَ%تُ%ق² ثنا عن رف%ع األمان%ة، فق%ال: »يَ%نَ%اُم الرَُّج% نَّة، مثَّ ح%دَّ وا ِمن الس%ُ وَعِلُم%
ِل%%َك َت%%ُه َعلى رِج² َرج² ٍر َدح² ِل، َكَجم%² َج%²

%ر امل %%ة ِمن قَ%ل²ِب%ه، فَ%َيَظ%%لُّ أَثَ%ُره%%ا ِمث%%ل أََث َة فَ%ُتقَبض اأَلَماَن ِت، مُثَّ يَ%َن%اُم النَّوَم% ِمث%َل ال%وَك²
اد ه على رجل%ه »فَ%َيص%َبح النَّاس يَ%تَ%َب%ايَ%ُعون، َفاَل َيَك% َرَج% اةl َفَدح² ذ َحص%%َ يء«، مث َأَخ% َراُه ُمن%²َترباl َوَليس ِفي%ه ش%%َ فَ%َنِف%%َط، فَ%تَ%%%
ا َأع²َقَل%ه! ا َأظ²َرَف%%ه! َم% َل%%َدُه! َم% ا َأج² َأَحٌد يُ%َؤدِّي اأَلَمانََة َحىتَّ يُ%َقال: ِإنَّ يف َبيِن ُفاَلن َرُجالl أَِميناl، َحىتَّ يُ%َق%ال للرَُّج%ل: َم%
ر²َدل ِمن² إميان«، وَلقَ%%%د أتى َعَليَّ َزمَ%%%ان وم%%%ا أاَُبيل أَيُُّكم اَبيعت: لِئن ك%%%ان ُمس%%%ِلمlا اُل َحبَّة ِمن َخ%%% َوَم%%%ا يف قَلِب%%%ه ِمث%²قَ%%%
ا ُكنت َأاَبِيُع ِمنُكم ِإالَّ ُفاَلان اِعيه، وأَمَّا الي%%%%%وم َفَم%%%%% َليَ%ُرَدنَّه َعَليَّ ِدين%%%%%ه، َوِإن ك%%%%%ان نص%%%%%%رانيا أو يهوداي ليَ%ُردنَّه َعَليَّ س%%%%%َ

وُفاَلانl«. -الناشر
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 ويق%%%ول ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم ربط%%%ا ملا تكلمن%%%ا من قض%%%ية ارتب%%%اط اإلميان ابألمان%%%ة، يق%%%ول
ص%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم :"ال إمياان من ال أمان%%ة ل%%%ه" وإن ك%%ان ه%%ذا احلديث ميكن مْحل%%%ه على
املعىن التام، أنه من خ%ان أمان%ة التوحي%د فال إميان ل%%ه، من خ%ان أمان%%ة الص%الة فال إميان ل%%ه،
ميحق أصل االميان، وميكن أن حيمل على املعىن اجلزئي، من ال أمانة له ال إميان له، الناس

أمنوه وهذا أداؤه من اإلميان، فإذا ذهبت هذه األمانة ذهب ما يقابلها من اإلميان.

 فاحلديث عظيم دال على هذه القضية. ول%%ذلك من األمان%%ة ال%%يت نعيش%%ها ويعيش%%ها ال%%دعاة
أن ي%%%ؤدوا أم%%%ان هللا بكلم%%%ة احلق. مْحلهم هللا مْحلهم أمان%%%ة ق%%%ول احلق وق%%%ول الص%%%دق وأدائه%%%ا
إىل الن%%اس. فيجب أن يقولوهنا وإال جيلس%%وا، جيلس%%وا يف بي%%وهتم وال يقول%%وا الباط%%ل. وك%%ذلك
اجملاه%%%%%دون عليهم أن حيمل%%%%%وا األمان%%%%%ة فيؤدوهنا كم%%%%%ا هي، وعلى الق%%%%%ادة أن حيمل%%%%%وا األمان%%%%%ة

فيؤدوهنا كما هي، وال خيونوهنم فإن اخليانة مؤذنة بعذاب هللا مؤذنة ابلفساد

٤٧



١الكرم 

 وقلن%%ا س%%ابقا أبن مجي%%ع األخالق تع%%ود إىل أربع%%ة أخالق يف اإلس%%الم. ويف واق%%ع األم%%ر ويف
قدر اخللق وأحواهلم. فتكلمنا عن خلقني واآلن نتكلم عن خلق الثالث، وهو خلق الكرم،
ومها خلق الكرم وخلق الش%%جاعة يتنازع%%ان الس%%بق، ولكن بال ش%ك أن%ه ال تك%%ون الش%جاعة
إال مع الكرم وإمنا أصل الشجاعة الكرم، مبعىن أن اإلنسان شجاع إمنا يبذل نفسه والكرمي
هو س%خي ومسح ويب%%ذل نفس%%ه. الب%%ذل والس%ماحة واجلود والك%%رم والس%%خاء كله%%ا على مع%ىن
واحد. كلها متقاربة يف املع%ىن والعلم%اء يفرق%ون تفريق%ا ليس ه%ذا بيان%ه،. فالقص%د أبن الك%رم
إمنا ينتج الش%%جاعة ألن الش%%جاعة هي ب%%ذل النفس. والك%%رم ه%%و ب%%ذل ش%%يئ ملن يس%%تحقه،

يقولون أبن عطاء ما ينبغي ملن ينبغي، الكرم واجلود معناه أعطاء ما ينبغي ملن ينبغي، 

فأص%%ل الك%%رم فيهم إمنا ج%%اء من األنبي%%اء. وخاص%%ة من إب%%راهيم علي%%ه الس%%الم وإمساعيل. فق%%د
استوطن إمساعيل عليه السالم جزيرة العرب كما هو معلوم عندما أتى إبراهيم عليه الس%%الم
اببن%%%ه إمساعيل وأقام%%%ه يف واد غ%%%ري ذي زرع، فأخ%%%ذ الع%%%رب ص%%%فة الك%%%رم من إم%%%امهم إب%%%راهيم
علي%%ه الس%%الم ومن ابن%%ه إمساعيل علي%%ه الس%%الم فس%%رى فيهم ه%%ذان اخللق%%ان العظيم%%ان س%%رى
فيهم، وذاك إب%%%راهيم علي%%%ه الس%%%الم انظ%%%روا إىل كرم%%%ه ال%%%ذي حيكي%%%ه هللا س%%%بحانه وتع%%%اىل عن%%%ه،

ٍل مسَِنٍي﴾ ِلِه َفَجاَء ِبِعج² ٌم ُمن²َكُروَن )( فَ%َراَغ ِإىَل أَه² ﴿فَ%َقاُلوا َساَلمlا قَاَل َساَلٌم قَ%و²

٤٨
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وانظروا إىل ه%ذه األخالق العظيم%ة ال%يت أتى هبا كم%ا يق%ول علم%اء التفس%ري وذك%ر ذل%ك ابن
القيم رمْحه هللا ق%%ال: ف%%راغ أي ذهب مس%%رعا، مل جيعلهم ينتظ%%رون وال س%%أهلم من هم وال علم
من أين ج%%اءوا، ولكن ق%%ام ابلكرم س%%ريعا، ف%%راغ أي ذهب مس%%%رعا وخفي%%ة وإىل أهل%%ه فج%%اء
أبطيب الطع%%%ام وأك%%%ثره، فل%%%و ج%%%اء خبروف لك%%%ان قليال لكن%%%ه طيب الطعم، ول%%%و ج%%%اء ببق%%%رة
ٍل مسَِنٍي﴾ مث أتى ب%%%ه اَء ِبِعج%%%² كب%%%رية لك%%%انت كث%%%رية اللحم ولكنه%%%ا قلي%%%ل الطيب%%%ة، فق%%%ال ﴿َفجَ%%%
على ص%%%فة أخ%%رى كم%%ا يف س%%%ورة ه%%%ود أن%%%ه عج%%ل حني%%ذ، مبع%%ىن أن%%%ه مش%%%وي أي أطاب%%%ه خ%%ري
الطع%%%ام وطه%%%اه خ%%%ري الطهي ه%%%ذا من إب%%%راهيم علي%%%ه الس%%%الم وك%%%ان يوق%%%د الن%%%ريان على رؤوس

اجلبال ليهتدي إليه الضيفان فهو أبو الضيفان عليه السالم

 ومن ذلك أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم هذه الصفة خلق%%ا من أبي%%ه إب%%راهيم وتربي%%ة رابني%%ة
من هللا سبحانه وتعاىل والصفة عنده حىت أنه صلى هللا علي%%ه وس%%لم وص%%ف أن%ه ك%ان ج%%وادا
كرميا ال ميسك ش%%يئا وك%ان أج%%ود م%ا يك%ون يف رمض%%ان كأن%ه ال%%ريح املرس%%لة ال ميس%%ك ش%%يئا،
والن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ق%%ال عن نفس%%ه أن%%ه ل%%و مل%%ك مث%%ل جب%%ل أح%%د ذهب%%ا ألنفق%%ه يف
س%%%بيل هللا يق%%%ول هك%%%ذا وهك%%%ذا وهك%%%ذا، فك%%%ان كرميا ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم ال حيبس ش%%%يئا

ومنه أخذت نساؤه هذه الصفة.

 عائشة رضي هللا تع%%اىل عنه%%ا ك%انت من أك%%رم الن%%اس ال حتبس ش%%يئا ول%%و ابلقلي%%ل، تتص%%دق
ابلقلي%%%%ل وهك%%%%ذا أوص%%%%ت أخته%%%%ا أمساء، "ال ت%%%%وكي في%%%%وكي هللا علي%%%%ك" فل%%%%ذلك ه%%%%ذا اخلل%%%%ق
العظيم حنتاج%%ه يف زمانن%%ا خاص%%ة م%%ع إخوانن%%ا وم%%ع أهلين%%ا، البخ%%ل جرمية كب%%رية وخل%%ق س%%يء
مييت ك%%ل األخالق. املرء إذا وص%%ف ابلكرم وإذا اتص%%ف ابلكرم جاءت%%ه ك%%ل الص%%فات ت%%ذل
له وختضع له وتسري وراءه وإذا ج%اء البخ%%ل، مل أيت مع%%ه إال اخلص%ال الس%%يئة. فل%%ذلك على
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املرء أن يتعلم ه%%%%%ذه الص%%%%%فة وأن يب%%%%%ذل ه%%%%%ذه الص%%%%%فة وأن يب%%%%%ذل من مال%%%%%ه ومن نفس%%%%%ه ومن
عطائه هذا اخللق العظيم من الكرم، هذا خلق جيب أن نتصف به

وك%%%%ل ص%%%%دقة تتص%%%%دقها إمنا تك%%%%ون عظيم%%%%ة عن%%%%د هللا ع%%%%ز وج%%%%ل وتك%%%%ون ل%%%%ك يف امليزان ي%%%%وم
القيامة. أتمل هذا، أتمل أن اإلسالم قام على قاعدتني عظيمتني إحدامها اهلجرة يف س%بيل

َ%%%اَن ِمن² مي اَر َواإل²ِ هللا وهي ب%%%ذل النفس هلل ع%%%ز وج%%%ل، واثنيهم%%%ا النص%%%رة ﴿َوالَِّذيَن تَ%ب%َ%%%وَُّءوا ال%%%دَّ
ةl ممَّا أُوتُ%%%%%%%وا َوي%ُ%%%%%%%ؤ²ثُِروَن َعَلى ُدورِِهم² َحاجَ%%%%%%% ُدوَن يف ص%%%%%%%ُ اَجَر ِإلَي²ِهم² َواَل جَيِ%%%%%%% قَ%ب²ِلِهم² حيُِبُّوَن َمن² هَ%%%%%%%
أَن%²ُفِسِهم² َوَلو² َكاَن هِبِم² َخَصاَصٌة﴾ هذه هي اخلصال اليت رفعت الص%%حابة األنص%%ار إىل ه%%ذا
%%اَن﴾ ك%%%أهنم س%%%كنوا ال%%%داير وس%%%كنوا اإلميان م%%%ع مَي اَر َواإل²ِ املق%%%ام العظيم، ﴿َوالَِّذيَن تَ%بَ%%%%وَُّءوا ال%%%دَّ
ُدوَن يف اَجَر ِإلَي²ِهم² َواَل جَيِ%%%% َ%%%%اَن ِمن² قَ%ب²ِلِهم² حيُِبُّوَن َمن² هَ%%%% مي اَر َواإل²ِ ال%%%%داير، ﴿َوالَِّذيَن تَ%ب%َ%%%%وَُّءوا ال%%%%دَّ

ُصُدورِِهم² َحاَجةl ممَّا أُوتُوا﴾

إذا إنفق%%وا األم%%وال ال ين%%دمون عليه%%ا وال يت%%أذون من العط%%اء ب%%ل حيب%%ون العط%%اء ويتقرب%%ون إىل
ِهم²﴾ %وا َويُ%%ؤ²ثُِروَن َعَلى أَن%²ُفس%ِ ةl ممَّا أُوُت ُدورِِهم² َحاَج% ُدوَن يف ص%ُ هللا سبحانه وتعاىل فيه ﴿َواَل جيَِ%

ِهم² أن يعطون إخ%واهنم م%ا حيتاجون%ه كرم%ا منهم وب%%ذال منهم إلخ%%واهنم ﴿َويُ%%ؤ²ثُِروَن َعَلى أَن%²ُفس%%ِ
َوَلو² َكاَن هِبِم² َخَصاَصٌة﴾ يعطوهنم مع الفقر مع احلاجة ولذلك الص%%دقة احملبوب%%ة عن%%د هللا أن
تبذل وأنت صحيح شحيح، مع%%ىن ص%%حيح أي عن%%دك املال، ش%%حيح أي ختاف الفق%%ر، أن

تبذل املال يف هذا املوطن،

هذا أمر عظيم عند هللا ع%ز وج%ل، ول%%ذلك الص%حابة رض%%ي هللا عنهم ارتفعت درج%اهتم هبذا
العطاء، أبو بكر قال صلى هللا عليه وسلم ما نفعين هللا عز وجل مبال كما نفع%%ين أب%%و بك%%ر
ُيَجن%َّبُ%َها رض%%ي هللا عن%%ه أو م%%ال أيب بك%%ر رض%%ي هللا تع%%اىل عن%%ه، ال%%ذي ي%%ؤيت مال%%ه ي%%تزكى ﴿َوس%%َ

َت%²َقى )( الَِّذي يُ%ؤ²يت َماَلُه يَ%تَ%زَكَّى﴾ األ²

٥٠
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وكان أعظم ما ينفقه من مال على نبينا صلى هللا علي%%ه وس%%لم. وه%%ذا عثم%%ان رض%ي هللا عن%ه
عندما خاطب الثوار، قال أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم:"من جهز جيش العسرة فهو
يف اجلن%%%ة" وه%%%و ال%%%ذي جه%%%ز جيش العس%%%رة، مث ق%%%ال ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم: "من حف%%%ر ب%%%ئر
معون%%ة فل%%ه اجلن%%ة" ه%%ذه مكروم%%ات عظيم%%ة حص%%لت ل%%دى الص%%حابة رض%%ي هللا تع%%اىل عنهم
هبذا الفضل، ولذلك س%%بحانه وتع%%اىل يق%%ول ﴿َلن² تَ%َن%%اُلوا ال²ربَّ َحىتَّ تُ%ن²ِفُق%%وا ممَّا حتُِبُّوَن﴾. علين%%ا
أن نتعلم ولو ابلقلي%%ل، أن نتعلم العط%%اء أن نتعلم الب%ذل أن نعلم%%ه ألبنائن%ا أن نعلمهم كي%ف
ا ينبغي أن نت%%ربأ lينفق%%ون املال كي%%ف ال حيبس%%ونه، البخ%%ل مذم%%ة عظيم%%ة ومفس%%دة كب%%رية ج%%د

منها

٥١



٢الكرم 

 ه%%%ذه هي الص%%%فة العظيم%%%ة ال%%%يت ينبغي أن هنتم هبا وأن منارس%%%ها يف ك%%ل ي%%%وم يف حياتن%%%ا ألن
؛ يف ك%ل ي%وم٢هناك ملك يصيح يف كل ي%وم: "اللهم أع%%ط منفق%%ا خلف%%ا وأع%ط ممس%كا تلف%%ا"

ا الَِّذيَن آَمنُ%%%وا ِإَذا فل%%%ذلك ه%%%ذا اخلل%%%ق جيب أن منارس%%%ه يف ك%%%ل ي%%%وم عن%%%د الطاع%%%ات ﴿اَي أَي%ُّهَ%%%
﴾lيََدي² جَن²َواُكم² َصَدَقة َ ُتُم الرَُّسوَل فَ%َقدُِّموا بَ%ني² اَنَجي²%

أتم%%ل أن الص%%دقة أن العط%%اء أن الك%%رم يك%%ون قب%%ل ك%%ل طاع%%ة ح%%ىت أن بعض العلم%%اء ك%%ابن
تيمي%%%ة ك%%%ان إذا خ%%%رج إىل ص%%%الة اجلمع%%%ة أخ%%%ذ مع%%%ه ش%%%يئا من ال%%%بيت ح%%%ىت ول%%%و كس%%%رة خ%%%بز
فتصدق هبا. وكأن الصدقة تفتح ابب الرمْحة اإلهلي%%ة وابب العط%%اء اإلهلي، ك%%أن اجلود يفتح
ابب الكرم اإلهلي. إن هللا جواد حيب اجلود وحيب اجلواد كذلك وحيب الكرم. وأق%%ف عن%%د

حديثني عظيمني يف هذا الباب ينبغي أن هنتم هبما لنرى ما فيهما من فوائد.

ا"، ال جيتم%%%%ع lيق%%%%ول ص%%%%لى هللا علي%%%%ه وس%%%%لم :"ال جيتم%%%%ع الش%%%%ح واإلميان يف قلب عب%%%%د أب%%%%د 
الش%%%ح واإلميان كم%%%ا رأين%%%ا يف قض%%%ية الك%%%ذب أن%%%ه ال جيتم%%%ع الك%%%ذب م%%%ع اإلميان ك%%%ذلك ال
جيتمع الشح مع اإلميان. هو حبس املال ال يكون إال بعدم الثقة ابهلل عز وجل وعدم حمبة

ِبُح ال²ِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يَ%ن²زاَِلِن فَ%يَ%ُقوُل َأَحُدمُهَا اللَُّهمَّ أَع²ِط ُمن²ِفقlا َخَلفlا ، َويَ%ُقوُل اآلَخُر اللَُّهمَّ أَع²ِط٢ ٍم ُيص² َما ِمن² يَ%و²
مم²ُِسكlا تَ%َلفlا - الناشر

٥٢
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األج%%ر. ملاذا الن%%اس حيبس%%ون املال؟ حيبس%%ونه حملبتهم الش%%ديدة ل%%ه. فحينئ%%ذ يع%%رض األم%%ر بني
ما حيب هللا وما حتب النفس، فيقدم حمبة النفس وهذا ضد اإلميان ال%%ذي حيب%%ه هللا س%%بحانه

وتعاىل واملقصود بذلك اإلميان الواجب

فالبخ%%%ل إمنا يض%%%يع اإلميان ال%%%واجب وه%%%و فس%%%ق معص%%%ية ه%%%ذا البخ%%%ل. معص%%%ية من املعاص%%%ي
علين%%%%%%%%ا أن نتمث%%%%%%%%ل أن االخالق هي عب%%%%%%%%ادة هلل ع%%%%%%%%ز وج%%%%%%%%ل. وأن األخالق تقربن%%%%%%%%ا إىل هللا
واألخالق هي اإلميان. علين%%ا أن نتعلم ه%%%ذا فقول%%%ه ص%%%لى هللا علي%%ه وس%%%لم "ال جيتم%%ع الش%%ح
واإلميان" فكذلك الشح ال يكون إال... لو أتمل املرء أنه إذا أنف%%ق يُنف%%ق علي%%ه. أنف%%ق ينف%%ق
عليك". حني يتيقن العب%%د على ه%ذه قاع%دة اإلمياني%ة العظيم%%ة"أنف%%ق ينف%%ق علي%ك"كم%ا ق%%ال

أي أنفقي%%%ه فينف%%%ق هللا ع%%%ز٣ألمساء -ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم -:"ال ت%%%وكي في%%%وكي هللا علي%%%ك"
وجل عليك. فمن تيقن هبذا أنه ابلعطاء يتم العطاء اإلهلي له فحينئذ ينفق. 

فع%%دم إنفاق%%ه دلي%%ل على أن%%ه ال يث%%ق هبذا الوع%%د اإلهلي. وه%%ذا ض%%د اإلميان احملب%%وب عن%%د هللا
س%%%بحانه وتع%%%اىل واإلميان ال%%%واجب. فعلين%%%ا أن هنتم هبذا أن نفهم أن أب%%%واب اإلميان عظيم%%%ة
جدا وأن التعام%%ل م%%ع هللا س%%بحانه وتع%%اىل إمنا يك%%ون بص%%فته ملك%%ة نفس تنش%%أ م%%ع اخلل%%ق مث
تنشأ مع اخلالق سبحانه وتعاىل. وأتمل هذا احلديث العظيم"املؤمن غر كرمي والفاجر خب
ل%%ئيم"ه%%ذه املقارن%%ة بني حال%%ة املؤمن وحال%%ة الف%%اجر، املؤمن غ%%ر ك%%رمي واملقص%%ود ليس املقص%%ود
أن%%ه س%%فيه وليس املقص%%ود أن%%ه غ%%يب ولكن املقص%%ود ب%%ذلك أن%%ه يتغاف%%ل أن%%ه يتع%%امى عن النظ%%ر
إىل الن%%%اس، ال يهتم بتعقب ذن%%%وهبم وال تعقب أعراض%%%هم وال التف%%%تيش عليهم، أيخ%%%ذ الن%%%اس

ابلظاهر وهذا ليس من الغباء. 

اي عائشُة ! ال ُتوكي فيوَكى عليِك ، أنِفقي يُنَفق² عليِك -الناشر٣

٥٣
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من هنا أنبه على قضية مهمة أن بعض الناس يقول البد أن نفتش والب%%د أن نع%%رف الن%%اس
ه%%%ذا حال%%%ه ل%%%ه أس%%%بابه يف بعض الظ%%%روف نعم تفتش كمن يري%%%د أن ي%%%تزوج ابنت%%%ك. فحينئ%%%ذ
تفتش عنه ألن ال ختدع. تريد رجل أن يتداين منك على الثقة واألمانة فحينئذ تتوثق من%%ه.
لكن أنت ملاذا تتعقب الناس كل واحد البد أن تعرفه يف حاله. النيب صلى هللا عليه وس%%لم

أري%%د أن أخ%%رج إليكم وأان س%%ليم الص%%در.٤ق%%ال"إين أري%%د أن أخ%%رج إليكم وأان س%%ليم الص%%در"
ال يريد أن يس%%مع أح%وال الن%اس وه%ذا ه%و الغ%%ر، التغاف%ل، يع%رف الن%اس ولكن ال يظه%ر أن%ه
يع%%رفهم ال يش%%كف هلم أن%%ه يع%%رفهم ح%%ىت ال يس%%تحوا من%%ه، ال يت%%أذوا من%%ه، ال يكش%%ف هلم..
هذا معىن الغر، وانظر كرمي، حيبس سوء خلق%%ه بقول%%ه غ%ر، جيبس س%%وء خلق%%ه فيظه%%ر حس%%ن

خلقه، والكرمي فيظهر حماسن ماله وجيبه،

بُ%َلٍة ِماَئُة ن²% َناِبَل يف ُك%%لِّ س%%ُ ب²َع س%%َ %%ِل َحبٍَّة أَن%²بَ%َتت² س%%َ ِبيِل اهَّللَِّ َكَمَث َواهَلُم² يف س%%َ َمَثُل الَِّذيَن يُ%ن²ِفُقوَن أَم²
ُ َواِسٌع َعِليٌم( فاهلل س%بحانه وتع%اىل يعطي منفق%ا خلف%ا، ُ ُيَضاِعُف ِلَمن² َيَشاُء ۗ َواهَّللَّ َحبٍَّة ۗ َواهَّللَّ
يعطيه ويكرمه، وهللا ما رأيت سبيال للرزق أعظم من س%%بيل العط%اء، أعظم س%بيل لتحص%يل
الرزق هو أن تعطي أن تكرم أن تقدم، وهللا عز وج%%ل، إمنا الص%%دقة تق%ع يف ي%%د هللا قب%%ل أن
تق%%%ع يف ي%%%د الفق%%%ري، كأن%%%ك تعطي ربن%%%ا س%%%بحانه وتع%%%اىل فيعطي%%%ك األج%%%ر م%%%ع أن%%%ه س%%%بحانه

وتعاىل غين عن العاملني جل يف عاله، 

ولذلك هللا عز وجل جعل الرب جعل ال%رب ﴿َلن² تَ%َن%اُلوا ال²ربَّ َحىتَّ تُ%ن²ِفُق%وا ممَّا حتُِبُّوَن﴾ لن تن%الوا
ال%%%رب ح%%%ىت تنفق%%%وا مما حتب%%%ون. ال%%%رب ه%%%و خص%%%لة عظيم%%%ة خص%%%لة حس%%%نة حيبه%%%ا هللا ع%%%ز وج%%%ل،
وجمموعه%%%ا يف األب%%%رار، األتقي%%%اء، العب%%%اد، لن تن%%الوا ال%%%رب أي احلس%%%ىن، من األخالق واحلس%%%ىن
من الص%%فات واحلس%%ىن من العب%%ادة، ح%%ىت تنفق%%وا مما حتب%%ون، والص%%حابة رض%%ي هللا عنهم، إمنا

ال يُ%بَ%لُِّغيِن أحٌد من أصحايب عن أحٍد شيئlا، فإيّنِ أحبُّ أن أخرج إليكم وأان َسِليم الصَّدر -الناشر٤

٥٤
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جاه%%%دوا للك%%%رم ال%%%ذي يف قل%%%وهبم وص%%%اروا أنص%%%ارا بس%%%بب الك%%%رم ال%%%ذي يف قل%%%وهبم وانتش%%%رت

الرمْحة اليت أنزلت رمْحة هللا على املدينة، بسبب الك%%رم، ه%%ذه اآلي%%ة ملا ن%%زلت ﴿َلن² تَ%َن%%اُلوا ال²ربَّ
َحىتَّ تُ%ن²ِفُقوا ممَّا حتُِبُّوَن﴾

م%%%اذا فع%%%ل أب%%%و طلح%%%ة األنص%%%اري، زوج أم س%%%ليم رض%%%ي هللا تع%%%اىل عنه%%%ا، ذهب إىل بريح%%%اء
أحب أموال%%ه إلي%%ه فأنفقه%%ا ووزعه%%ا، ه%%ذه الص%%فة ال%%يت يبنغي أن تق%%وم بني الن%%اس بني اإلخ%%وة
بني األحبة، والشيطان يعدكم الفقر، هذا البخل صفة من صفات دعوة الشيطان، يع%%دكم
الفق%%%%ر، ومن وع%%%%ده الفق%%%%ر مل ي%%%%تيقن على وع%%%%د هللا عزوج%%%%ل، فل%%%%ذلك علين%%%%ا أن نتعلم ه%%%%ذا
اخلل%%%%ق، وأمنا الص%%%%رب ابلتص%%%%%رب، هك%%%%ذا الك%%%%%رم، فه%%%%و ابلتعلم، أن تتعلم الك%%%%رم، أن تنف%%%%ق أن
تعطي، أن تتعلم كيف تبذله، وكلنا وكل الناس حيبون املال، ولذلك قال تع%%اىل ح%%ىت تنفق%%وا

ما حتبون، وكل الناس كذلك ينفقونه

٥٥



الشجاعة

والش%%جاعة ال حتت%%اج إىل تعري%%ف، الن%%اس ال حيت%%اجون إىل أن يعرف%%وا الش%%جاعة فهم يعرفوهنا،
فه%%%و ب%%%ذل النفس عن%%%د الش%%%دة وق%%%وة الب%%%أس عن%%%د الش%%%دة. ق%%%وة النفس، فالش%%%جاعة إذlا كم%%%ا
يق%%%ول علماؤان هي حال%%%ة قلبي%%%ة ملك%%%ة نفس%%%ية،  ق%%%د يوافقه%%%ا ق%%%وة الب%%%دن وق%%%د ال توافقه%%%ا ق%%%وة
الب%%دن. وذك%%ر ابن القيم رمْحه هللا ملا ش%%رح ه%%ذا يف كتاب%%ه الفروس%%ية، ذك%%ر أبن أاب بك%%ر رض%%ي
ا ح%%ىت l%%ولكن%%ه أش%%جعهم نفس lهللا عن%%ه ليس أق%%وى أص%%حاب الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ب%%دان
أن علي رضي هللا عنه سأل أص%حابه يومl%ا وه%و يف الكوف%ة: من أش%جع الن%اس؟ ق%الوا: أنت

اي أمري املؤمنني، قال: ال ولكن أاب بكر.

ألن أاب بكر رضي هللا عنه ملا وقف الن%%يب ص%لى هللا علي%%ه وس%%لم يف داخ%ل خيمت%ه يف ب%در مل
يق%%ف أم%%ام اخليم%%ة ي%%دافع عن خيم%%ة الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم إال أب%%و بك%%ر رض%%ي هللا عن%ه
وانظر إىل قصته يف اهلجرة كيف أن ميشي يف هذا العراء وحيدا م%%ع ص%%احبه الن%%يب ص%%لى هللا
علي%%%ه وس%%%لم ميش%%%ي وي%%%دخل ه%%%ذه احلج%%%رة ي%%%دخل الغ%%%ار فيفتش بي%%%ده ح%%%ىت يس%%%ويه ليك%%%ون
ا حلبيب%%ه املص%%طفى ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ه%%ذه ش%%جاعة عظيم%%ة ومن ذل%%ك ش%%جاعته %%lمالئم
رضي هللا تعاىل عنه وهو صاحب الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم وص%%ديقه وه%و أخ%%وه وإح%%دى

وزيريه وبل أعظم الوزراء عنده،

٥٦
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ه%%ذا الص%%%حايب الص%%ديق عن%%دما ارت%%دت الع%%رب وص%%ار وض%%ع املدين%%ة مكش%%وفlا يع%%ين يف ك%%ل
حلظ%%%ة خياف الص%%%حابة يف املدين%%%ة أن يغ%%%زوهم الع%%%رب وارت%%%دت الع%%%رب قاطب%%%ة كي%%%ف ك%%%انت
نفسية أيب بكر كيف كان أبس قلبه وشدة جنانه وشدة قلبه وش%دة إميان%%ه وثقت%ه ابهلل كي%ف
كان؟ حتدى العامل أمجع أرسل جيش أسامة وأرسل اجليوش لتقاتل املرت%%دين ومل يرافق%%ه أح%د
ا لكن ثقته ابهلل سبحانه وتعاىل/ ه%%ذه الش%%جاعة ال%يت اتص%%ف هبا إمنا أخ%ذها من lبقي وحيد
ا بي%%%ده ق%%%ط إال رجال lالن%%%يب ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم الن%%%يب ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم مل يقت%%%ل أح%%%د
ا ك%ان يتوع%%ده أن يقتل%ه يف مك%%ة ف%%النيب ص%%لى هللا علي%ه وس%%لم يق%ول ل%ه ب%ل أان قاتل%ك. lواحد

ألن أشد الناس عذااب يوم القيامة من قتل نبيا ومن قتله نيب. 

هلذا صلى هللا عليه وسلم لكن%%ه ك%ان أش%%جع الن%%اس ول%%ذلك م%%رة يق%%ول أنس رض%%ي هللا تع%%اىل
عنه: فزع أهل املدينة لصوت جلبة عظيمة فخرج الناس يركض%%ون إىل مص%%در الص%%وت ل%%ريوا
ماذا حدث وأي شيء وقع، فوجدوا النيب صلى هللا عليه وسلم على فرس ع%%ري يع%%ين ليس
حتت%%ه م%%ا ي%%ركب علي%%ه وه%%و يق%%ول هلم:" ال تراع%%وا"مث م%%دح الف%%رس وق%%ال:" إن%%ه لبح%%ر "وص%%فه
وك%%ان الف%%%رس ال%%%ذي حتت%%ه ج%%%رى إىل مص%%%در الص%%%وت ه%%%و إليب طلح%%%ة األنص%%%اري رض%%%ي هللا

٥تعاىل عنه. 

فك%ان إذا اش%تد ال%وغى ومْحي ال%وطيس وامْحرت احلدق، التج%أ الص%حابة إىل الن%يب ص%لى هللا
عليه وسلم فأخذوها من النيب صلى هللا عليه وسلم ولذبك الصحابة هم أشجع اخللق وم%%ا
انتشر الدين إال لشجاعتهم. س%اروا يف ال%%دنيا ثق%ة ابهلل ع%ز وج%%ل وخاض%وا احلروب وهم قل%ة

 قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقدtعن أنس بن مالك ٥
فزع أهل املدينة ذات ليلة ، فانطلق انس قبل الصوت، فتلقاهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص راجعا، وقد سبقهم إىل الصوت،
وهو على فرس أليب طلحة عري يف عنقه السيف وهو يقول: ))مل تراعوا، مل تراعوا(( قال: ))وجدانه حبرا أو إنه

لبحر(( قال: وكان فرسا يبطأ. متفق عليه. - الناشر
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قليل%%%ة يف ب%%%در ويف أح%%%د قل%%%ة قليل%%%ة أم%%%ام اجلم%%%وع الكث%%%رية وك%%%ذلك بع%%%د الن%%%يب ص%%%لى هللا علي%%%ه
وس%%لم كم%%ا يف القادس%%ية وكم%%ا يف ال%%ريموك وكم%%ا يف فتح املدائن الن%%اس اآلن ال يعرف%%ون قيم%%ة
هذا اخللق العظيم كيف فتح اإلسالم هبذا اخلل%ق كي%%ف انتص%%ر الص%%حابة ش%%جعاان رض%ي هللا
ِ﴾ تص%%ور أن عش%رين ائَ%تَ%ني² اِبُروَن يَ%غ²ِلُب%%وا ِم% ُروَن ص%َ تعاىل عنهم. ول%%ذلك ﴿ِإن² َيُكن² ِمن²ُكم² ِعش²%
رج%%ل يق%%ف ملئ%%يت رج%%ل. مئ%%ة يقف%%%ون ألل%%%ف. مث خف%%ف هللا عنهم مئ%%ة ملئ%%تني وأل%%%ف أللفني.
ومع ذلك العدد يرهب القلوب. ومع ذلك هذا إميان الصحابة وهذا خلقهم العظيم ال%%ذي

متثلوا به فجاهبوا العامل.

هذه الشجاعة اليت وروثه%%ا عن النب%%وة، ورثوه%%ا عن النب%%وة العظيم%%ة وتعلموه%%ا من الن%%يب ص%%لى
هللا عليه وسلم داعيlا يف مكة. الكل يتناوشه ويهدده ليقتله وم%%ع ذل%ك ه%%و يق%%وم ب%دعوة هللا
عز وجل. العلماء حيتاجون هلذا اخللق. الدعاة حيتاجون هلذا اخلل%ق. اجملاه%دون واض%%ح أهنم
حيتاجون هلذا اخللق. فذاك خلق الشجاعة هو خلق كرمي حمبوب عن%%د هللا س%%بحانه وتع%%اىل.
ا َوَهُن%%وا أَيِّن² ِمن² َنيبٍّ قَاَت%َل َمَع%ُه رِبِّيُّوَن َكِث%رٌي َفَم% وهللا عز وجل حني يقول سبحانه وتعاىل ﴿وََك%

َتَكانُوا﴾ ِلَما َأَصابَ%ُهم² يف َسِبيِل اهَّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اس²

وكم%%ا أن األخالق مجيع%%ا ابلتمرن جيب علين%%ا أن منرن أنفس%%نا على ه%%ذا اخلل%%ق. ق%%الوا ق%%دميا
ا يَ%تَ%%َرقَُّب﴾ وص%ف هللا ع%ز وج%%ل خ%روج %%lك%ل الن%اس خياف م%ا من أح%د إال وخياف. ﴿َخائِف

، وم%%ع ذل%%ك اخلوف س%يطر علي%%ه، س%يطر٦موس%%ى علي%%ه الس%الم وق%ال إين أخ%اف أن يقتل%ون
هو على اخلوف وليس اخلوف سيطر على موسى عليه السالم. 

تُ%ُلوِن -الناشر٦  َفَأَخاُف َأن² يَ%ق²
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ف%%%إذا وق%%%ع املرء يف حال%%%ة وق%%%ع اخلوف يف قلب%%%ه، علي%%%ه أن يص%%%رف اخلوف ابلثق%%%ة ابهلل وع%%%دم
َهاَدَةاخلوف من لق%%%%اء هللا ع%%%%ز وج%%%%ل وأن تك%%%%ون الش%%%%هادة حمبوب%%%%ة إلي%%%%ه." َأَل اهَّللََّ الش%%%%َّ َمن² س%%%%َ

ُ َمَنازَِل الشَُّهَداِء َوِإن² َماَت َعَلى ِفَراِشِه ٍق بَ%لََّغُه اهَّللَّ ". بلغه هللا منازل الشهداء ولو ماتِبِصد²
على فراشه، ملاذا الناس ال يقولون احلق؟ ملاذا ال ينطقون ابحلق؟ كيف يتمث%%ل املرء أن خ%%ري

الشهداء مْحزة والرجل قام إىل حاكم فنصحه وهناه وأمره فقتله كيف ميكن هذا؟

ما الذي أوصل موسى عليه السالم ليدخل على هذا الطاغي الكبري فرعون فيقول له لعله
يت%%%%%ذكر أو خيش%%%%%ى، في%%%%%دعوه إىل هللا وين%%%%%اظره من%%%%%اظرة الث%%%%%ابت، اثبت اجلن%%%%%ان والق%%%%%وة يس%%%%%أله
األسئلة فيجيبها، من ربكما اي موسى ربنا ال%%ذي أعطى ك%ل ش%%يء.. م%%ا ابل الق%%رون األوىل
ق%ال علمه%%ا عن%%د ريب يف كت%%اب ال يض%%ل وال ينس%%ى.. وه%%و يته%%دده ويع%%رض عن%%ه م%%رة ﴿َق%اَل
َت ِإهَلl%%%ا َغري²ِي %%%%اَل لَِئِن اختََّ%%%%ذ² %%%%وٌن(﴾، يس%%%%تهزئ ب%%%ه ﴿َق ُن َل إِلَي²ُكم² َلَمج² وَلُكُم الَِّذي أُر²س%%%%ِ ِإنَّ َرس%%%%ُ
ُجوِننَي﴾، يه%%دده فم%%ا ال%%ذي ص%%ربه؟ ه%%و ق%%وة القلب ش%%دة القلب عن%%د َعَلنََّك ِمَن ال²َمس²%% أَلَج²

حضور البأس.

والن%%اس ي%%رون الس%%الم واهلروب وه%%ذا يرون%%ه احلكم%%ة وإمنا ه%%و اجلن واخلور. ول%%ذلك علين%%ا يف
ه%%%%ذا الزم%%%%ان أن نتمث%%%%ل هبذا اخلل%%%%ق وأن نتمثل%%%%ه متثال ص%%%%حيحlا وهن%%%%اك ف%%%%رق بني الش%%%%جاعة
وغريها مما يتجاوزه الناس من الوقاحة وغريه. لكن أن يكون الرجل شجاعا وذك%%ر ق%%ال ابن

حزم أن الشجاعة هو بذل النفس للموت يف سبيل الدين وسبيل العرض وسبيل اجلار. 

للدفاع عن املكرمات إذا طلب منك مكرمة من املكارم أن خترج وتليب عن%%دما تس%%مع ج%%ارا
يدعوك أو تسمع رجال ي%%دعوك إىل مكرم%%ة من املك%%ارم لل%%دفاع عن عرض%%ه لل%%دفاع عن مال%%ه
عليك أن تبذل نفسك. عندما تطلب للشهادة ولو كان يف ه%ذا الش%%هر ول%%و ك%%ان يف ه%%ذه

الشهادة إيذاء لك وسجن لك فال يقع إال ما قدره هللا عز وجل عليك. 
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كان النيب صلى هللا عليه وسلم أشجع الناس وكذلك كان الصحابة ح%ىت لقب مْحزة أبس%د
هللا وذلك لش%جاعته رض%ي هللا تع%اىل عن%ه أس%د هللا وأس%د رس%وله. الص%حابة رض%ي هللا عنهم
ك%%%%%%انوا ص%%%%%%ارت هلم خص%%%%%%ال عظيم%%%%%%ة متيزوا هبا وألق%%%%%%اب جليل%%%%%%ة جنوه%%%%%%ا من خالل فع%%%%%%اهلم
وم%%%واقفهم رض%%%ي هللا تع%%%اىل عنهم. ول%%%وال أن الش%%%جاعة موج%%%ودة يف الع%%%رب انظ%%%ر إىل ق%%%وهتم
انظ%%%%%%%ر إىل ش%%%%%%%جاعة الع%%%%%%%رب. ودخلت علين%%%%%%%ا بع%%%%%%%د ذل%%%%%%%ك األخالق ال%%%%%%%يت أتيت من العجم
فأفسدت الناس وصارت السكون والركون واعتزال املكرمات صار ه%%و ال%%ذكاء واخلوف من
األذى ص%%%ار ه%%%و احلكم%%%ة. فه%%%ذا خل%%%ق عظيم علين%%%ا أن نتمث%%%ل ب%%%ه وعلين%%%ا أن ن%%%درب أبناءان
علي%%ه وعلين%%ا أن ن%%درب أنفس%%نا علي%%ه وعلين%%ا أن نض%%عه موض%%عه. عن%%دما ميوت املرء يف س%%بيل
دين%%ه ال ي%%ذم ال يق%%ال مته%%ور عن%%دما يق%%ول كلم%%ة احلق في%%ؤذى ال يق%%ال عن%%ه أن%%ه جاه%%ل ب%%ل

ميدح.. موازين احلق يف هذا...
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احلياء

 واحلي%%%اء ه%%%و ص%%%فة عن%%%د أه%%%ل العلم وعن%%%د أه%%ل ال%%%دين ه%%%و ملك%%%ة يف النفس. ملك%%%ة. معن%%%اه
شيء كامن يف النفس يضبط حركتها ويض%بط فعله%%ا ويض%%بط قوهلا. ملك%%ة يف النفس ت%دعو
إىل املك%%%%ارم، إىل مك%%%%ارم األخالق وإىل مك%%%%ارم الش%%%%مائل، وإىل عظ%%%%ائم اخلريات، وإىل ت%%%%رك
املنكرات. احليي ال أييت املنكرات. حياء من هللا، حياء من الن%%اس، حي%%اء من وال%%ده، حي%%اء
من أهله، حياء من عشريته، فال أييت املنكرات، احلي%%اء ي%%دفع على الك%%رم ألن املرء ال حيب
أن يكون خبيال يستحي أن يقال عنه خبي%%ل، واحليي ال يك%%ون جباان ألن%%ه يس%%تحي أن يق%%ال

عنه ذلك. واحليي ال أييت املنكرات يف الشارع وال أيتيها،

ح%%%%ىت أن ابن القيم ل%%%%ه كلم%%%%ة رائع%%%%ة ق%%%%ال:"احلي%%%%اء ه%%%%و خاص%%%%ة اإلنس%%%%انية". يع%%%%ين ال%%%%ذي مييز
اإلنس%%%ان عن احلي%%%وان وعن ال%%%دواب عن احلش%%%رات، إمنا ه%%%و احلي%%%اء، اإلنس%%%ان احليي ال أييت
أهل%%ه يف الش%%ارع كم%%ا أتيت الداب%%ة الداب%%ة، كم%%ا أييت ال%%ذكر األن%%ثى من ال%%دواب، ال أييت، ل%%و
ك%انت املرأة حي%%ة ال خترج وهي س%افرة، ول%%و ك%ان رج%%ل حيي%ا ال يس%مح لعرض%ه أن خيرج إىل
الش%%%ارع وهي س%%%افرة، ال يرض%%%ى أبن خيرج وه%%%و ق%%%د كش%%%ف عورات%%%ه، ول%%%ذاك املروءة أساس%%%ها
احلياء، وأساس املروءات اليت ميدح هبا الناس هو احلياء، ألن ال يُذم ألن ال ُيستهزأ ب%%ه ألن

ال يُقّبح.
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والن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ك%%ان أش%%د حي%%اء من الع%%ذراء يف خ%%درها كم%%ا وص%%ف ص%%لى هللا
عليه وسلم. تصور أن املرأة اليت مل تعتد مقابل%%ة الرج%%ال وال ت%%رى إال أهله%%ا ممن أابح هللا ع%ز
وجل النظر إليهم وهي مصونة يف بيتها فحني أتتيها الكلمة النابية حتمر حي%%اء وتس%%ترت ألن
ال تسمع الشر. ال أتيت الشر هي بنفسها فق%%ط ولكن تس%%تحي أن ت%رى الش%ر أن تنظ%ر إىل
ا من اخلل%ق مما lالفساد هذا كان شأن النيب صلى هللا علي%%ه وس%لم ال أييت بش%يء ي%ؤذي أح%%د
يس%%%%%تقذر من ص%%%%%فة جس%%%%%مية أو من ص%%%%%فات خلقي%%%%%ة، ال أييت، وإذا ج%%%%%اءه ورأى ش%%%%%يئا مما
ُيستحيا منه استحيا، حىت لو كان الفعل من غريه.كما أن النيب ص%%لى هللا علي%ه وس%%لم رأى
على رجل صفرة. فلما قام، قال ألصحاهبمرور فليغريها، استحيا أن ينظر إىل شيء ي%%ذكره

إبتيان الرجل ألهله،

فهذا من حيائه صلى هللا عليه وسلم وهك%%ذا ك%ان الص%%حابة ح%%ىت أن أاب بك%%ر ذك%%ر عن%%ه أن%%ه
ك%%ان يس%%تحيي إال أن يقن%%ع رأس%%ه وه%%و على حاجت%%ه، اس%%تحياءl حي%%اءl، ولكن اس%%تحيوا من
هللا ح%%ق احلي%%اء. ج%%اء يف األث%%ر"اس%%تحيوا من هللا"ألن احلي%%اء خل%%ق يبعث على املك%%ارم على
الش%%كر املنعم على ت%%رك الرذائ%%ل. ويكفي م%%ا ذك%%ر هللا ع%%ز وج%%ل لن%%ا من قص%%ة ابن%%يت ص%%احب
َياٍء﴾ غف%%%رة.. ال تظه%%%ر ش%%%يئا من وجهه%%%ا وال ِتح² ي َعَلى اس²%%% َدامُهَا مَت²ش%%%ِ م%%%دين ﴿َفَجاَءت²%%%ُه ِإح%%%²
تتح%%رك حترك ال%%ذي جيذب الن%%اس، تض%%%رب برجله%%%ا ليعلم م%%ا ختفي من زينته%%ا، ب%%%ل ج%%اءت

على استحياء ورأى منها ذلك فقبل صلى هللا عليه وسلم أن يشتغل عندهم. 

وذاك ابحلديث الصحيح قول%ه ص%لى هللا علي%ه وس%لم: "اإلميان بض%ع وس%بعون ش%عبة أعاله%ا
االميان ابهلل وأدانه%%%%ا إماط%%%%ة األذى عن الطري%%%%ق"ق%%%%ال:" واحلي%%%%اء ش%%%%عبة من اإلميان"، خص%%%%ه
ابل%%%%ذكر يف نس%%%%بته إىل اإلميان حلاج%%%%ة البش%%%%رية إلي%%%%ه وحاج%%%%ة الس%%%%امعني من مس%%%%لمني إلي%%%%ه.
ألمهيت%%%%ه نب%%%ه على أمهيت%%%ه أن%%%ه من اإلميان. احلي%%%اء من اإلميان. وحني نرب%%%ط األخالق نربطه%%%ا
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ابإلميان كما رأينا يف اجلود كما رأينا يف الشجاعة كم%%ا رأين%%ا يف بقي%%ة األخالق، أهنا مربوط%%ة
ابإلميان، األخالق حال%%%%ة إمياني%%%%ة، واإلميان ه%%%%و أم%%%%ر إهلي، ب%%%%ه ي%%%%وزن العب%%%%د ي%%%%وم القيام%%%%ة ب%%%%ه

حيسب على املؤمنني، أو حيسب على غريهم من املنافقني، 

ح%%%ىت أن العلم%%%اء م%%%دحوا هبذا. ك%%%ان البن مس%%%عود رض%%%ي هللا تع%%%اىل عن%%%ه، ك%%%ان ل%%%ه ص%%%احب
يس%%مى ربي%%ع ابن خ%%ثيم، وه%%و مش%%هور ابلعب%%ادة ح%%ىت ذك%%ر يف كتب الزه%%د كث%%ريlا ه%%ذا الرج%%ل.
كان إذا جاء لبيت ابن مس%%عود ق%الت األم%ة وهي تس%%تأذن ل%%ه: ج%اء ص%احبك األعمى. ال
يرف%%ع عين%%ه عن األرض، ح%%ىت يع%%ين مسته هبذا االس%%م إم%%ا على س%%بيل املزاح يف ه%%ذه التس%%مية

وإما على سبيل الظن به ألنه ال يرفع عينه. 
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الرفق واللني

 وهي من أس%%%س األخالق يف ه%%%ذا ال%%%دين، من أسس%%%ه وعم%%%ده ب%%%ل هي من أس%%%اس وج%%%ود
احلي%%%اة وس%%%المتها وقيامه%%%ا على الفط%%%رة الس%%%ليمة أال وه%%%و خل%%%ق الرف%%%ق واللني. وه%%%ذا اخلل%%%ق
حنتاجه يف كل شيء حنتاجه م%%ع أبنائن%%ا م%ع زوجاتن%ا م%%ع م%ع أهلين%%ا م%%ع أص%دقائنا م%%ع أحبتن%ا
مع إخواننا يف هللا هذا اخللق خلق عظيم وذاك الن%يب ص%%لى هللا علي%ه وس%%لم جعل%ه داخال يف

كل شيء. 

هذه األخالق اليت نذكرها هنا داخلة يف كل أخالق املرء يف كل س%%لوكيات املرء ح%%ىت وه%%و
يتعام%%ل م%%ع احليواانت ح%%ىت وه%%و يتعام%%ل م%%ع املادة. ل%%و أن رجال يري%%د أن يص%%لح ش%%يئا فمن
غ%%ري الرف%%ق يفس%%ده، ح%%ىت ل%%و أراد أن يتعام%%ل م%%ع ابن ص%%غري من غ%%ري رف%%ق يفس%%ده، ح%%ىت ل%%و
أراد ان ميش%%ي يف س%%يارته أو على دابت%%ه من غ%%ري رف%%ق يفس%%ده ول%%ذلك يق%%ول ص%%لى هللا علي%%ه

وسلم :"ال يكون الرفق يف شيء إال زانه وال ينزع الرفق من شيء إال شانه"، 

أتمل هذا أن الرفق حتتاجه يف كل حياتك. وه%%ذا الرف%%ق ال%%ذي ال%%ذي مدح%%ه الن%%يب ص%%لى هللا
علي%%%%%%ه وس%%%%%%لم"رحم هللا مسحا إذا ابع مسحا إذا اش%%%%%%رتى مسحا إذا اقتض%%%%%%ى"،"وإن هللا يعطي
على الرفق ما ال يعطي على غ%%ريه"س%%بحان هللا ! اي على الرف%%ق أي من العط%%اء م%%ا ال يعطي
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على غريه من األخالق لعظمة الرفق والن%%يب ص%لى هللا علي%ه وس%لم هللا ق%%ال عن%%ه ﴿َوَل%و² ُكن²َت
َفظًّا َغِليَظ ال²َقل²ِب اَلن%²َفضُّوا ِمن² َحو²ِلَك﴾

%%و² ُكن²َت َفظًّا وال تظنن أن رجال قاسي املعاملة مع الناس ه%%و لني القلب، الق%%رآن يق%%ول ﴿َوَل
َغِليَظ ال²َقل²ِب اَلن%²َفضُّوا ِمن² َحو²ِلَك﴾ فظا أي يف سلوكك غلي%%ظ القلب، إم%%ا أن%%ه مش%%ارك ل%%ه
وإما أنه س%%ببه، يع%%ين تك%ون غلظ%%ة القلب س%%ببا لفظاظ%%ة األق%%وال واملواق%%ف م%ع الن%اس، غلط%ة
القلب شدة، شدة القلب، الن%%يب ص%%لى هللا علي%ه وس%%لم كي%ف ك%ان يتعام%ل م%ع الن%اس كي%ف

كان يتعامل مع أزواجه؟ ابلرفق،

ؤ²ِمِننَي﴾  أذل%%ة أذل%ة. الذل%ة م%%ع املؤم%%نني، وذكر هللا عز وجل وصف املؤم%%نني ﴿أَِذلٍَّة َعَلى ال²ُم%
الذلة مع الزوجة الذلة مع الولد الذلة يف احلياة ه%%ذه مكرم%%ة وليس%%ت ض%%عفا. إمنا الع%%زة على
الك%%%%%افرين أن تك%%%%%ون عزي%%%%%زا على الك%%%%%افرين أن تك%%%%%ون قواي يف دين%%%%%ك أم%%%%%ام الفنت. ال كث%%%%%ري
الصخب والصراخ ح%%ىت ينف%ر الن%%اس من%%ك وال حيب%%ون اجلل%وس مع%%ك. أتملوا رمْحت%%ه ص%%لى هللا
عليه وسلم ولينه ورفقه. ما ضرب يوما عبدا وال طفال بيده قط صلى هللا علي%%ه وس%%لم.. م%%ا
ضرب.. هذا هو النموذج ال تقدم يل مناذج أخ%رى. ه%ذا ه%و النم%%وذج العظيم ال%ذي ينبغي
أن تقتدي به، حىت قال أنس رضي هللا تعاىل عنه"خَدم²ُت رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليه وس%%لََّم
"معناه%%ا ض%%جر"أف"أتض%%جر، يتض%%جر، فلم يق%%ل َر ِسننَي، فما قال يل: أفٍّ ق%%طُّ"و"ُأفٍّ عش²
له، مل يتضجر منه قط، وال وجد يف قلب%%ه ش%%يء، حبس%ه وأظه%ر ل%ه الس%رور، ألن%ه يربي%ه،"وال
قال يل لشيء فعلته ملا فعلته وال لشيء مل أفعل%%ه هال فعلت%%ه"، عش%%ر س%%نني، ه%%ذا خل%%ق الن%%يب

صلى هللا عليه وسلم.

وانظ%%ر إىل رفق%%ه م%%ع نس%%ائه م%%ع غ%%ريهتن الش%%ديدة ويراجعن%%ه. يق%%ول م%%رة عم%%ر راجعت%%ه زوجت%%ه
فغضب، قال تراجعينين؟ قالت نس%اء الن%يب يراجعن%ه. ف%ذهب وس%أل ابنت%ه حفص%ة فوج%د أن

٦٥



 مختصر في ظلال الاخلاق

األم%%%ر كم%%ا ق%%%الت يراجعن%%%ه. م%%%ا مع%%%ىن يراجعن%%%ه؟ يع%%%ين يتح%%%دث احلديث فيقابلن%%%ه مبثل%%%ه. هال
فعلت ك%%%ذا، أج%%%ل املوض%%%وع، ه%%%ذه مراجع%%%ة، ل%%%و ق%%%ال هلا مثال افعلي ك%%%ذا.. وملا راج%%%ع علي
رض%%ي هللا عن%%ه راج%%ع الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ملا ق%%ال: أال تص%%ليان، فق%%ال ل%%ه علي رض%%ي
هللا عنه ملا جاء وجلس بني فاطمة وعلي رضي هللا عنهما، فقال: أال تص%%ليان؟"، ق%%الوا: اي
رس%%ول هللا أرواحن%%ا بي%%د هللا إن ش%%اء قبض%%ها وإن ش%%اء أرس%%لها. فخ%%رج الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه

 ." lوسلم يقول: "وكان اإلنسان أكثر شيء جدال

ا هينl%%ا م%%ع اخلل%%ق. %lهذه مراجع%ة، فلم يكن ص%لى هللا علي%%ه وس%%لم يغض%ب إال هلل. ك%ان حليم
وهذا ما حنتاجه من أجل سالمة األخ%%وة يف هللا. األخ%%وة يف هللا قيم%%ة عظيم%%ة. تربي%%ة األبن%%اء
أحس%%ن طريق%%ة لرتبي%%ة األبن%%اء ه%%و الرمْحة عليهم، الرف%%ق هبم. الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم أييت
إليه الصيب وهو ساجد إماما للناس فيجلس عليه. قال ال يريد أن يريع%%ه ال يري%%د أن يعج%%ل
علي%%ه أن يرفع%%ه لئال يس%%قط الول%%د فيعج%%ل ذهاب%%ه ح%%ىت ينهي لعبت%%ه وينهي متعت%%ه يف الص%%عود
ظه%%%ر الن%%%يب ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم. أي خل%%%ق ه%%%ذا. ف%%%الرفق واللني خل%%%ق حنتاج%%%ه يف حياتن%%%ا
حنتاجه مع زوجاتن%ا م%%ع أبنائن%%ا م%%ع إخوانن%%ا. علين%%ا أن نض%%بط أنفس%%نا هبذا اخلل%%ق. أن نض%%بط
أن نش%د على إرادتن%ا ال%يت ت%%نزع إىل أن نك%ون ش%%ياطني. ألن م%ا يقاب%ل الرف%%ق إمنا ه%و الغلظ%%ة
وه%%%%و ص%%%%فة من ص%%%%فات غالظ القل%%%%وب ال%%%%ذين يبغض%%%%هم هللا ع%%%ز وج%%%%ل. فاهلل يبغض األل%%%%د
اخلص%%م ال%%ذي يك%%ثر اخلص%%ام واملن%%اظرة. ول%%ذلك الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ق%%ال:"بش%%روا وال

تنفروا ويسروا وال تعسروا"،
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الش%%%كر. وه%%%ذا خل%%%ق من أخالق اإلميان. فحال%%%ة العب%%%د يف ه%%%ذه ال%%%دنيا بني أم%%%رين كم%%%ا يف
احلديث. بني أن يقع عليه مصيبة فيحتاج إىل الص%%رب. وه%%ذا س%%نتحدث عن%%ه يف درس ق%%ادم
إن ش%%اء هللا س%%بحانه وتع%%اىل. وبني نعم ت%%نزل علي%%ه وهي األك%%ثر واألبل%%غ واألعظم. فيحت%%اج

إىل خلق الشكر ولذلك اإلميان أيها اإلخوة األحبة إمنا يقوم على شكر املنعم. 

وم%%%ا ح%%%دثنا هللا س%%%بحانه وتع%%%اىل. م%%%ا ح%%%دثنا ج%%%ل يف عاله عن نعم%%%ه علين%%%ا إال أن نش%%%كره
ُف%%ُروِن﴾ وق%%د ذك%%ر نعم%ه ُكُروا يل َواَل َتك² ولذلك قال سبحانه وتعاىل ﴿فَاذ²ُكُروين أَذ²ُكر²ُكم² َواش²%%

سبحانه وتعاىل من أجل أن نشكره. وعدان ابلشكر فقال ﴿لَِئن² َشَكر²مُُت² أَلَزِيَدنَُّكم²﴾

وعد أنه إذا شكران ليزيد. والشكر خلق كما ذكران يف لقاء سابق خلق وملكة ال ميكن أن
جتزأ ويف احلديث "من مل يش%%%كر الن%%%اس مل يش%%%كر هللا" ف%%%إذا علي%%%ك أن تش%%%كر الن%%%اس ال%%%ذين
ينعمون عليك وخاصة الوالدين واألحباب واألصدقاء. هؤالء هلم حق الش%%كر علي%%ك. أبن
أبن تقوم مبا جيب من شكرهم ومن ذكر فضلهم عليك ومن اعرتاف هبذا. االعرتاف. ألن
ا ص%%%غرية حاض%%%رة ظ%%%اهرة بّين%%%ة تنعم علي%%ك. من ال يراه%%%ا ال ي%%%رى ي%%%د الغيب. lمن ال ي%%%رى ي%%%د
حىت ولو كثرت نعمها عليك. ولذلك هذا اخللق هللا عز وجل أحبه فسمى نفسه ب%%ه فق%%ال

ُ َشاِكرlا َعِليمlا﴾ سبحانه وتعاىل: ﴿وََكاَن اهَّللَّ
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اَن َلظَُل%%وٌم َكفَّاٌر﴾ ه%%ذه النعم ال%%يت علي%%ك أن ن²س%%َ وَها ِإنَّ اإل²ِ وا نِع²َمَت اهَّللَِّ اَل حُت²ص%%ُ ﴿َوِإن² تَ%ُع%%دُّ
حتمد هللا عز وجل عليها كذلك علي%ك أن ت%%رى الوس%%ائط ال%%يت أوص%%لتها إلي%ك. من نعم هللا
ا، من نعم هللا أن يس%%ر ل%%ك من %%lا، من نعم هللا ع%%ز وج%%ل أن يس%%ر ل%%ك أم lإن يس%%ر ل%%ك وال%%د
يعطيك. فلك هذه األدوات والوس%%ائل ال%%يت بين%%ك وبني املعطي. علي%ك أن تش%%كرها علي%%ك
أن حتم%%دها. والش%%كر ص%%فة أص%%يلة عظيم%%ة يف القلب. ملك%%ة نفس كم%%ا يف ك%%ل األخالق.

ملكة نفس تعين أنك تعرتف حبق اآلخرين عليك.

ن%رى لألس%ف يف زمانن%ا ه%ذا أن الن%اس ال ي%رون إال الش%رور من الن%اس. ال ي%رون إال املفاس%د
يف الن%%%اس إال القب%%%ائح يف الن%%%اس. وال ي%%%رون العطااي ال%%%يت يق%%%دموهنا هلم. أخ%%%وك ال%%%ذي يق%%%ف
معك يف املسجد جيب أن تش%كره. الش%%يخ ال%ذي يعلم%%ك احلكم%ة ويعلم%ك العلم ويعلم%ك
ح%%%ديثlا من األح%%%اديث ه%%%ذا ينبغي أن تش%%%كره وأن تع%%%رتف بفض%%%له. ألن ه%%%ذه هي حقيق%%%ة،

أنت مل مل خترج هكذا، أنت مل جتد نفسك.

%%%%ُه َعَلى ِعل²ٍم ِعن²%%%%ِدي﴾ ه%%%%ذه مسة ق%%%%ارون، مسة الش%%%%ياطني، وإمنا مسة املؤم%%%%نني أن ﴿ِإمنََّ%%%%ا أُوتِيُت
يعرتفوا حبقوق اآلخرين عليهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن ترى احملاس%%ن والفض%%ائل يف
له في%%ك، أن%%ك ت%%رى احملاس%%ن يف اإلخ%%وان البش%%ر، انظ%%ر أن ص%%فة الش%%كر من أعظم م%%ا حتص%%ّ
أنك ترى احملاسن يف والديك، أنك ترى احملاسن يف أصحابك وأصدقائك ولو كان القلي%%ل

ا يف هذه احلياة وهذه قدرته. lفيعظم يف عينك، ألن القليل مهم جد

اِكرِيَن﴾ س%%%%نجزي الش%%%%اكر، ال%%%%ذي زِي الش%%%%َّ َنج² وهللا ع%%%%ز وج%%%%ل ق%%%%ال س%%%%بحانه وتع%%%%اىل ﴿َوس%%%%َ
اِكرِيَن(﴾ ول%%ذلك ُ الش%%َّ زِي اهَّللَّ َيج² يشكره جيزيه هللا عز وجل، سواء شكر هللا عز وج%%ل ﴿َوس%%َ

ر²ُكم² %%%%ك ﴿فَ%%%%اذ²ُكُروين أَذ²ُك%%%% ِن ِعَباَدِت رَِك َوُحس²%%%% ك² رَِك َوش%%%%ُ ك%%%%ان من دعائ%%%%ه، اللَُّهمَّ َأِعىنِّ َعَلى ِذك%%%%²
ُكُروا يل﴾  َواش²
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 حديثنا عن خل%%ق التواض%%ع وال%%ذي ه%%و عن%%د أه%ل العلم يع%%ين لني اجلانب، التواض%%ع ه%%و لني
اجلانب وع%%دم الغ%%رور، يقاب%%ل التواض%%ع الغ%%رور. والتواض%%ع كم%%ا أن%%ه في%%ه ملك%%ة للنفس ك%%ذلك
هو سلوك عملي، الناس يعين يتعاملون به وأيتون به على وجهه، ويعين أعىن م%%ا يعني%%ه ه%%و
َك﴾ فخفض اجلن%%%اح ه%%و التواض%%%ع، ومن تواض%%%ع هلل رفع%%%ه ِفض² َجَناَح%%% خفض اجلن%%%اح ﴿َواخ²
هللا س%%بحانه وتع%%اىل. وهللا س%%بحانه وتع%%اىل حض على ه%%ذا اخلل%%ق يف س%%ور مكي%%ة، كم%%ا يف

lَر²ِض َهو²ان وَن َعَلى األ² َِٰن الَِّذيَن مَي²ش%%ُ س%%ورة ال%%رمْحن كم%%ا يف س%%ورة الفرق%%ان، ق%%ال ﴿َوِعَب%%اُد ال%%رَّمْح²
َاِهُلوَن قَاُلوا َساَلمlا﴾ َوِإَذا َخاطَبَ%ُهُم اجل²

أول وص%%ف وص%%فه هبم، أول وص%%ف وص%%ف هللا ع%%ز وج%%ل ب%%ه أه%%ل الق%%رآن، وص%%ف عب%%اده
وَن﴾ وانظ%%ر ه%ذه سبحانه وتعاىل أهنم ميشون على األرض هوان، ﴿َوِعَباُد الرَّمْح²َِن الَِّذيَن مَي²ش%ُ
وَن﴾ فه%%ذه ص%%فة العب%%د. وه%%ذا املالئمة العظيمة بني قوله ﴿ِعَب%اُد ال%رَّمْح²َِن﴾ وبني قول%%ه ﴿مَي²ش%ُ
رأيناه%%ا من%%ه ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم ملا دخ%%ل علي%%ه أع%%رايب فج%%زع، ملا رأى الن%%يب خ%%اف ف%%النيب
طمأن%%ه وه%%دأ قلب%%ه وق%%ال:"إمنا أان ابن ام%%رأة ك%%انت أتك%%ل القدي%%د مبك%%ة" أتك%%ل القدي%%د مبك%%ة
يع%%%ين أهنا ك%%%انت أتك%%%ل مما أيك%%%ل الن%%%اس وبش%%%رية وليس فيه%%%ا ش%%%يء من التم%%%يز على أتراهبا
وعلى أخواهتا، إمنا أان ابن ام%%رأة ك%%انت أتك%%ل، بش%%ر، فل%%ذاك ه%%ذه الص%%فة الزم%%ة للمؤم%%نني،

﴿َوِعَباُد الرَّمْح²َِن﴾ 
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خلق التواضع هو خلق امياين، "إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا" ه%ذا وحي إهلي، "إمنا بعثت
ألمتم مكارم األخالق". والعرب ترى أن االفتخار صفة حممودة، يفتخرون ويغ%%رتون، فج%%اء
اإلس%%الم ليقض%%ي على ه%%ذا اخلل%%ق ويب%%دهلم خبل%%ق أعظم من%%ه، إمنا ه%%و خل%%ق التواض%%ع "إنَّ هللا

أوحى إيلَّ أن تواضعوا، حىت ال يبغي أحد على أحد"،

إذا أساس البغي يف هذه الدنيا هو ترك التواضع. وهذه فتنة األغني%اء وفتن%%ة املس%ؤولني وفتن%ة
العلم%%%%اء، وهي ص%%%%فة للعلم%%%%اء الص%%%%احلني وللحك%%%%ام الص%%%%احلني وللعبي%%%%د الص%%%%احلني، ان%%%%ه إذا
جالس الن%اس جالس%%هم بتواض%%ع وإذا ح%%دثهم ح%%دثهم بتواض%%ع وإذا س%%لم عليهم س%%لم عليهم
بتواض%%%ع. وإذا جالس%%%هم جالس%%%هم بتواض%%%ع، غ%%%ري ذل%%%ك يق%%%ول ص%%%لى هللا علي%%%ه وس%%%لم :"م%%%ا

تواضع أحد هلل إال رفعه هللا".

سبحان هللا أان دائما أتفكر يف هذه األحاديث، ال%%يت عن%%د الن%%اس قاض%%ية على مع%%اين ابطل%%ة
عن%%دهم، أن التواض%%ع ي%%ؤدي كم%%ا يق%%ول الن%%اس أن يستص%%غروك، أو حيتق%%روك، إذا تواض%%عت
احتق%%روك، ال، ب%%ل إذا تواض%%عت هلل ه%%ابوك، ألن هللا ع%%ز وج%%ل يض%%ع يف قل%%وهبم مهاب%%ة ل%%ك،
ويض%%ع يف مستك املهاب%%ة، ويض%%ع يف حركت%%ك املهاب%%ة ابلتواض%%ع، الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم
ه%%و أك%%ثر الن%%اس تواض%%عا، وترك%%ا للك%%رب، وترك%%ا للغ%%رور، وم%%ع ذل%%ك ك%%انت هيبت%%ه يف القل%%وب،
ح%%ىت إن الص%%حابة رض%%ي هللا تع%%اىل عنهم ال يق%%وون أن ينظ%%روا إلي%%ه ويطيل%%وا النظ%%ر إىل وجه%%ه

الشريف الكرمي صلى هللا عليه وسلم.

ول%%%%ذلك ك%%%ان من ص%%%%فته ص%%%لى هللا علي%%%%ه وس%%%%لم أن جيالس الص%%%%حابة، فيأك%%%ل م%%%%ا أيكلون،
ويتحدث فيما يتحدثون به، حىت إن األع%%رايب لي%%دخل عليهم فيس%%أل أيكم حمم%%د ص%%لى هللا
عليه وسلم، لو العلماء يف هذا الزمان، لو املشايخ يف هذا الزمان، لو األصدقاء األحب%%ة يف
هللا يف ه%%%ذا الزم%%%ان، على ه%%%ذا اخلل%%%ق، لس%%%عد الن%%%اس، والن%%%اس نس%%%وا خص%%%وماهتم، وإمنا يق%%%ع
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الفس%%اد بس%بب الغ%%رور والك%رب واالفتخ%ار، ول%ذلك هللا س%%بحانه وتع%اىل أم%ر رس%%وله ص%%لى هللا
ِمِننَي﴾ ِفض² َجَناَحَك لِل²ُمؤ² عليه وسلم بقوله ﴿َواخ²

بعض الن%%اس يق%%ول اجلن%%اح من مسته الط%%ريان والعل%%و واالرتف%%اع وهللا أيمره أن خيفض جناح%%ه
للمؤم%%%%نني، اخفض، ال جتع%%%%ل جناح%%%%ك يرتف%%%%ع على إخوان%%%%ك ب%%%%ل اخفض%%%%ه لتك%%%%ون موط%%%%أ
األكن%%%%اف. الن%%%%اس جيالس%%%%ونك فال يش%%%%عرون هبذا. ول%%%%ذلك هللا ع%%%%ز وج%%%%ل ق%%%%ال ﴿أَِذلٍَّة َعَلى
ال²ُمؤ²ِمِننَي﴾ أذلة، ه%%ذا انتب%%ه هلا، انتب%ه، ه%ذا الذل%%ة على املؤم%%نني ليس%%ت عيب%%ا وال تقص%%ريا وال
ض%%%%عفا ب%%%%ل هي عم%%%%ل إمياين. ك%%%%انت عائش%%%%ة رض%%%%ي هللا عنه%%%%ا تق%%%%ول كلم%%%%ة عظيم%%%%ة، إنكم
لتغفلون أفضل العبادة، تغفلوهنا، أفضل العب%%ادة، ق%%ال هي التواض%%ع. "إنكم لتغفل%%ون أفض%%ل
َك دَّ عِّر² َخ%%%% العب%%%%ادة، التواض%%%%ع"، رض%%%%ي هللا تع%%%%اىل عنه%%%%ا ول%%%%ذلك هللا س%%%%بحانه ق%%%ال ﴿َواَل ُتص%%%%َ

َر²ِض َمَرحlا﴾ لِلنَّاِس َواَل مَت²ِش يف األ²

وال تص%%%عر خ%%%دك أي تل%%%وي عنق%%%ك متك%%%ربا عنهم. تص%%%%عر خ%%%دك أي تلوي%%%ه ال تنظ%%%ر إليهم

ا إِنََّك َلن² %%%lَر²ِض َمَرح مرتفع%%%ا، كم%%%ا يفع%%%ل اجلاهلون. وق%%%ال س%%%بحانه وتع%%%اىل ﴿َواَل مَت²ِش يف األ²
َر²َض﴾ خَت²رَِق األ²

ا ِإنَّ اهَّللََّ اَل حيُِبُّ ُك%%لَّ خُم²َت%%اٍل َفُخ%%وٍر﴾ إن %%lَر²ِض َمَرح َك لِلنَّاِس َواَل مَت²ِش يف األ² ﴿َواَل ُتَصعِّر² َخدَّ
هللا ال حيب ك%%ل خمت%%ال فخ%%ور. ه%%ذه آي%%ة ينبغي أن جنته%%د فيه%%ا وأن منتثله%%ا وذاك من أعظم
ص%%فات العلم%%اء. أهنم يتواض%%عون، أهنم متواض%%عون، انظ%%روا إىل اترخيهم انظ%%روا إىل أخالقهم
م%%ع إخ%%واهنم إىل خ%%دمتهم ك%%انوا خيدمون إخ%%واهنم خيدمون أبن%%اءهم خيدمون تالمي%%ذهم. ت%%رك
%%َك﴾ ِل وا ِمن² َحو² %%و² ُكن²َت َفظًّا َغِلي%%َظ ال²َقل²ِب اَلن%²َفض%%ُّ التواض%%ع ي%%ؤدي إىل بغض%%اء القل%%وب ﴿َوَل

برتك التواضع يقع الفخر ويقع الكذب ويقع.. ألن الغرور كذب. 
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 وح%%ديثنا عن األخالق وأمهيته%%ا يف دين هللا ع%%ز وج%%ل ويف زمانن%%ا ه%%ذا نس%%تدعيها أك%%ثر مما
نستدعي ش%%يئا آخ%ر بع%د تص%حيح التوحي%%د وتص%%حيح العب%%ادة الب%د من االهتم%ام ابألخالق
واألخالق هي عب%%ادة هلل ع%%ز وج%%ل تق%%دم ه%%ذا بين%%ا. أنيت إىل خل%%ق ك%%ان ينبغي أن نتح%%دث
عنه يف بداية األمر لكنه يف احلقيقة نتحدث عنه يف خت%ام األم%ر أو قريب%%ا من اخلت%%ام أبمهيت%ه
وه%%%و خل%%%ق الص%%%رب وس%%%بب أمهي%%%ة ه%%%ذا اخلل%%%ق أن مجي%%%ع أعم%%%ال البش%%%ر حتت%%%اج إىل ه%%%ذا اخلل%%%ق
ومجي%%ع األخالق حتت%%اج إىل ه%%ذا اخلل%%ق، مجي%%ع األخالق، الص%%رب "وم%%ا أعطي أح%%د خ%%ريا من
الص%%رب" ه%%ذا من كالم الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم وم%%ا أعطي ش%%يء أعظم من الص%%رب، ومن

يتصرب يصربه هللا، وما أعطي أحد أعظم من الصرب.

ا﴾ أداء العب%%ادات َه%% َطرب² َعَلي²% اَلِة َواص²%% َل%%َك اِبلص%%َّ ولذلك العب%%ادة هلل حتت%%اج إىل ص%%رب ﴿َوأ²ُم%%ر² أَه²
واحملافظة عليها حيت%اج إىل ص%رب، العب%%ادات كله%ا، احلج من حج يعلم أن%ه من غ%ري الص%رب ال
يص%%%%ل إىل مبتغ%%%%اه وس%%%%يقع من%%%%ه الش%%%%ر والغل%%%%ط العظيم، ال%%%%ذي يص%%%%وم، الص%%%%وم ه%%%%و الص%%%%رب،
واحلديث والص%%وم جن%%ة فس%%ر ه%%ذه اجلمل%%ة من كالم الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه وس%%لم فس%%رها من
أه%ل العلم أن الص%رب املقص%ود ب%ه الص%وم هن%ا، ودالل%%ة الص%%رب على الص%%وم ش%%يء نفهم%%ه ألن%ه
ص%%رب على ت%%رك الش%%هوات، يص%%رب على ت%%رك طعام%%ه وش%%رابه وإتي%%ان أهل%%ه، فالص%%رب ه%%و خل%%ق
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جامع لك%%ل األخالق ال%يت حنتاجه%%ا وجيب علين%ا أن نتعلم%ه ألن%%ه مترين لإلرادة.فالص%%رب مترين
لإلرادة، مترين إلنسانية اإلنسان، خللق اإلنسان لعقل اإلنسان، الغضب هو ضعف.

والصرب كذلك تعلم، تصرّب، تعلم، عليك أن تتعلم وأن تبين أبناءك علي%%ه، علي%%ك أنت تب%%ين
نفس%%ك علي%%ه، أن تتعلم%%ه، والن%%اس يظن%%ون أن الص%%رب ه%%و ص%%فة فطري%%ة ال دور لن%%ا فيه%%ا ه%%ذا
يصرب وهذا ال يصرب، فليبقى كل واحد مكانه، هكذا يظنون، يظن%%ون أبن الص%%رب ه%و ص%%فة
فطرية فقط، نعم بعض معانيها فطرية، ولكن ه%%ذا اخلل%%ق يتش%%كل يف اإلنس%%ان تش%%كال اتم%%ا

يتم ابإلرادة، وتقوية اإلرادة يف ضبط النفس علينا أن نتعلمه، 

وهذا علم مفقود يف زماننا، املفق%ود، بعض الن%اس يتعلم%%ه من خالل التجرب%%ة ال%يت حيتاجه%ا،
الش%%%%%%يخ ألن%%%%%%ه ي%%%%%%رقب اآلخ%%%%%%رة وحيب لق%%%%%%اء هللا وحيب أن يب%%%%%%ذل العلم للن%%%%%%اس فيص%%%%%%رب على
تالمي%%ذه، في%%درك ه%%ذا املع%%ىن، فيب%%دأ يص%%رب عليهم، م%%رة يت%%أخرون م%%رة يغيب%%ون م%%%رة يس%%فهون
ابلكالم م%%رة يس%%فهون ابلس%%ؤال وجيهل%%ون، فيص%%رب عليهم فيتعلم الص%%رب من خالل املمارس%%ة،

فهذا شيخ صابر.

األب يصرب على أبنائه يق%%ول م%%اذا أفع%%ل؟ ه%%ل أغض%%ب فأخس%%ر ه%%ؤالء األبن%%اء؟ فيب%%دأ األب
بتعلم الصرب، لكن ما نفقده أن يكون هناك مدارس لتعليم الصرب، كيف، انظر، اآلن ه%%ذا
كالم مهم ل%%%%%%%نرى كم حنن حنت%%%%%%اج إىل م%%%%%%%دارس تعليم األخالق، كم%%%%%%%ا نفتح م%%%%%%%دارس لتعليم
العل%%وم، وه%ذه أان أقوهلا لإلخ%وة ال%ذين عن%%دهم مس%%احات من األرض هم يس%يطرون عليه%%ا،

عليهم أن ينشئوا املدارس اليت تعلم االخالق، 

وأول خلق جيب علينا أن نعلمه أبناءان هو الصرب، مع األخالق األخ%%رى ال%%يت تق%%دم ذكره%%ا
من الص%%%%دق واألمان%%%%ة، ح%%%ىت نعلم الص%%%%دق نعلم األمان%%%%ة نعلم الش%%%جاعة نعلم الك%%%%رم، يتعلم
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جيب أن تعلمه، والتعلم ليس فقط ابملوعظة، يع%ين ليس فق%%ط ه%ذا اجمللس ال%%ذي يعلم قيم%ة
الص%%رب، نعم التعليم مبع%%ىن املوعظ%%ة ل%%ه أمهي%%ة، وه%%و ركن من أرك%%ان التعليم، املوعظ%%ة احلس%%نة،

لكن كذلك جيب أن نعلمهم، 

انُوا آِِباَيتَِن%%ا يُوِقُن%%وَن﴾ إال أن الص%%رب ال ينش%%أ إال ابليقني. أنت ال ميكن ال ميكن بَ%ُروا وََك%% ﴿ص%%َ
أن تص%%رب على ط%%ول الطري%%ق إال بيقين%%ك أن هللا س%%يجزيك وهناي%%ة الطري%%ق هي النص%%ر وهناي%%ة
الطريق هي الرمْحة اإلهلية وهناية الطريق هي الرضا اإلهلي. فلذلك علينا أن ننش%%ئ األخالق

اليت تنشئ الصرب. 

الن%%%%اس ق%%%%الوا ق%%%%دميا النص%%%%ر ص%%%%رب الس%%%%اعة. علين%%%%ا أن نعلم الن%%%%اس كي%%%%ف ت%%%%درك األم%%%%ور. ملاذا
أحتدث عن ه%%%%ذا. أحتدث عن ه%%%%ذا ألن الن%%%%اس الي%%%%وم بس%%%%بب احلي%%%%اة الس%%%%ريعة يري%%%%دون ك%%%%ل
شيء جبهد قليل. اض%%رب لكم مث%اال آابئن%ا عليهم رمْحة هللا مجيع%ا من أه%ل اإلس%%الم واليقني
والصرب بنوا حياهتم لبن%%ة لبن%%ة. وك%%ان يفهم الواح%%د منهم إذا ك%%ان مزارع%%ا أن خيرج إىل األرض
فيحض%%ر احلج%%ارة الص%%غرية ويبنيه%%ا ح%%ىت تك%%ون حائط%%ا وبع%%د س%%نة ت%%رى األرض مجيل%%ة وه%%ذا
اجلب%%%ل ال%%%ذي ك%%%ان خراب ص%%%ار مجيال ومرتب%%%ا. آابئن%%%ا ابلقرش والقرش%%%ني بن%%%وا ال%%%بيوت وعلم%%%وا
أبنائهم. اليوم يريد الواحد منهم يصبح مليونري يف حلظة واحدة، ملاذا.؟ ألن احلي%%اة الس%%ريعة

أفسدهتم.
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ك%%انوا ق%%دميا يقول%%ون الس%%رعة واالتق%%ان ال جيتمع%%ان. الي%%وم الس%%رعة واالتق%%ان جيتمع%%ان. مبع%%ىن
وجود اآللة ليس لوجود اليد وإمنا الوجود اآللة. هذا اآللة املتقنة وال%%يت الن%%اس ابلغوا ووص%%لوا
إىل مستوايت عالية يف إتقاهنا حققت ما يتناقض مع مثل الناس الس%ائر "الس%%رعة واإلتق%ان
ال جيتمع%%ان" ص%%ار يتحق%%ق الس%%رعة واالتق%%ان. لكن ه%%ذه احلي%%اة الس%%ريعة ال%%يت حنياه%%ا يف ك%%ل

سبلنا أفسدت علينا أخالقنا. 

ه%ذا الص%%راع بني اآلل%%ة املتوحش%ة وبني اإلنس%ان الفط%%ري، ه%ذا ص%راع حقيقي. نتح%دث عن%ه
ألن كث%%%ريا من ص%%%راعاتنا يف حياتن%%%ا ت%%%دور ح%%%ول ه%%%ذا اجملال. ه%%%ذا املعرك%%%ة. وه%%%و الص%%%راع بني
اآللة املتوحشة. هناك آلة متوحشة تريد أن تفسد اخلُلق، كل شيء ال%ذي نعيش%ه الي%وم هي
آل%%ة خلدمتنا لكنه%%ا حتولت إىل س%%يد علين%%ا. حتولت إىل س%%يد علين%%ا. من ه%%ذه الس%%يادة ال%%يت
نعيشها أنن%%ا ص%%ران نش%%عر أنن%ا ال نعيش ب%%دوهنا، ه%%ذا ب%%دل أن نس%%يطر عليه%ا ص%ارت تس%%يطر

علينا.

الناس اآلن لو سألتهم أبدق األمور هل تس%%تطيع أن تعيش بغ%%ري معلق%%ة، بعض%%هم ال يتص%%ور
أن يعيش بغريها. مع أنه وهم، هذا القول وهو عدم القدرة على العيش من غري هذه اآلل%%ة
وهم. عاش الناس حوهلا وقد ج%%ربت ه%%ذا من ذايت ومن نفس%%ي كنت أظن أن%%ين ال أس%%تطيع
أن أعيش يف زنزانة واحدة س%%نني طويل%%ة. عش%%نا يف زنزان%%ة واح%%دة. اإلنس%%ان يت%%أقلم يتغ%%ري من
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أعظم صفات اإلنسان أنه يرتىب يتغري. قيمه ختتل%%ف ويك%%ون من أكف%%ر خل%ق هللا كالس%%حرة،
مث يف حلظة يقذف هللا اإلميان يف قلب ه%%ؤالء الس%%حرة فيموت%%وا ش%هداء ب%%ررة. يع%%ين إايك هن%ا

نقطة مهمة جدا يف قضية الرتبية. وحنن هذا مهم يف قضية األخالق. 

إايك أن تي%%%%أس يف تغي%%%%%ري خل%%%%ق. إايك إايك أن تي%%%%%أس يف تغي%%%%%ري خل%%%%ق عن%%%%%دك. تق%%%%%ول أان ال
أستطيع. ه%ذا مب%دأ الص%%رب أن تص%%رب على نفس%ك. أجه%ل اجلهالء يص%%بح من أعلم العلم%اء
ابلتعلم والص%%%رب على العلم. وأك%%%ثر الن%%%اس غض%%%با يص%%%بح أك%%%ثر الن%%%اس حلم%%%ا. ال%%%ذي حيق%%%ق
الص%%%رب.. هناي%%%ة الص%%%رب احللم وأص%%%ل احللم الص%%%رب، ال يك%%%ون احللم إال ابلص%%%رب ألن احللم ه%%%و

العفو عن اآلخرين عند وقوع البالء منهم عليك.

فلذلك اآلن اليوم هذه نقطة مهمة. اآللة اليت نعيشها اليوم آلة متوحشة. غلبتنا وس%%يطرت
علين%%%ا فب%%%دل أن نس%%%تخدمها من أج%%%ل أن تقض%%%ي حوائجن%%%ا وأن نك%%%ون حنن األس%%%ياد عليه%%%ا
حتولت هذه اآللة إىل سيد علينا الي%وم واح%د يتص%%ور أن%ه ال يس%%تطيع أن يعيش بال تلف%%از ال
يستطيع أن يعيش بال تلفون ال يستطيع أن يعيش بال سيارة. فصار اإلنس%%ان مأس%%ورا هلذه
اآللة. صحيح أن اآللة سهلت لنا احلياة. لكنها قضت على الكث%%ري من إنس%%انيتنا. ول%%ذلك
على املرء أن يتعلم أن يع%%%%ود إىل انس%%%%انيته. يتعلم أن يع%%%%ود إىل إنس%%%%انيته، أان أض%%%%رب أمثل%%%%ة
يس%%رية. جيب على املرء أن يتعلم كي%%ف ميش%%ي إذا ك%%ان املس%%جد بعي%%د عن%%ه نص%%ف كيل%%و، ال

يركب السيارة ميشي. جيب أن يتعلم هذا. 

الي%%%وم أنت ب%%%دل أن اض%%%رب لكم مث%%%اال، بعض الن%%%اس يق%%%ول أان م%%%ا أمهيت%%%ه أن أجلس عن%%%د
الع%%امل أجلس مباش%%رة. ه%%ذا أيتيين إلي%%ه التلف%%از. أيتيين إلي%%ه املنش%%ور، أيتيين إلي%%ه الفيلم ال%%ذي
صوره أو الدرس املص%%ور. كم فق%%د ه%ذا اإلنس%%ان من إنس%%انيته أن يك%ون جالس%%ا ه%و جالس%%ا
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جلس%ة العلم%%اء يف بيت%ه يس%مع العلم وه%و ميد رجلي%ه وه%و رمبا ينش%%غل ويض%يع عن%%ه، لكن يف
جمالس العلم هيبة هلا معاين من أتثرياهتا على النفس يف تربيتها خللق اإلنسان.

٧٧



٣الصرب

 هذا اخللق كما قلنا وأكرر البد أن نتعلمه والبد أن نفهمه. وذلك يف تربيتن%%ا ألنفس%%نا. يف
تربيتن%%%%ا ألنفس%%%%نا للحف%%%%اظ على إنس%%%%انيتنا. احلف%%%%اظ على اإلنس%%%%انية مقص%%%%د ش%%%%رعي، ألن ال
َن%²َع%%%%اِم﴾ هللا ع%%%%ز وج%%%%ل ع%%%%اب على يتح%%%%ول اإلنس%%%%ان إىل هبيم%%%%ة إىل داب%%%%ة، ﴿ِإن² ُهم² ِإالَّ َكاأل²
%%%%%ِل الكف%%%%%ار أهنم كاألنع%%%%%ام، وع%%%%%اب على العلم%%%%%اء ال%%%%%ذين ال يس%%%%%تفيدون من علمهم ﴿َكَمَث
َفارlا﴾، وعاب على ال%%ذين أيخ%%ذون العلم فال يرفع%%وا ش%%أهنم وأمنا يرتكس%%ون َماِر حَي²ِمُل َأس² احل²ِ
﴾ ُه يَ%ل²َهث² رُك² يف املعاصي قوله سبحانه وتعاىل ﴿َكَمَثِل ال²َكل²ِب ِإن² حَت²ِمل² َعَلي²ِه يَ%ل²َهث² أَو² تَ%ت²%

علين%%ا أن نتعلم األخالق. اخلل%%ق ال%%ذي يعي%%دان إىل إنس%%انيتنا، ه%%و الص%%رب. م%%ا الف%%رق م%%ا بني
اإلنس%ان ال%%واعي واإلنس%%ان اجلاه%%ل؟ م%ا الف%%رق؟ م%%ا الف%%رق بني الطف%%ل الص%%غري وبني اإلنس%%ان
الب%%الغ ال%%ذكي؟ الطف%%ل إذا ج%%اع بكى وص%%رخ ومزن%%ق وإذا غض%%ب م%%زق، والعاق%%ل ه%%و ال%%ذي
يضبط هذا النفس البشرية املنفلتة. يف حياتنا حنتاج إىل هذا اخللق يف عبادتنا يف العبادة.

 وذل%%ك برتبي%%ة أبنائن%%ا ت%%درجييا على األم%%ور ش%%يئا فش%%يئا ح%%ىت تص%%بح األم%%ور عن%%دهم مدرك%%ة.
حنن مشكلتنا أنن%%ا نض%%ع ألبنائن%%ا األم%%ور م%%رة واح%%دة. فالطف%%ل يه%%رب منه%%ا ويف%%زع لكن انظ%%ر
إىل اآلابء األذكياء يعلمون أبنائهم السور الص%%غار ح%%ىت إذا أدركه%%ا علم أن%%ه ميكن أن حيف%%ظ

الكبرية. وهكذا يرتقى يف قضية حفظ القرآن. 
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كيف نربي%ه؟ انظ%ر إىل ابن الس%بكي علي%ه رمْحة هللا أن وال%%ده ك%ان ي%وقظهم يف اللي%ل ليلعب%%وا.
ليتعلموا قيام الليل بعد ذلك إذا كربوا عبادة. للصالة والعب%%ادة وال%%ذكر وق%%راءة الق%%رآن. لكن%%ه
يف ص%%%غرهم علمهم. اخلل%%%ق ال%%%ذي حنتاج%%%ه لنص%%%بح بش%%%را نص%%%بح خلق%%%ا س%%%واي ه%%%و أن نعي%%%ده
إنسانيتنا. أن نعود إىل إنسانيتنا العظيمة. وأعظم م%%ا - اك%%رر - أعظم م%%ا ينبغي أن نتعلم%%ه

هو الصرب، أن نعلمه ألبنائنا. أن نعلمه ألنفسنا. 

لو هذا احلديث الذي جيري بني الناس وجيريه العلماء يقول فالن كان أبو اسحاق الفزاري
عليه رمْحة هللا بكى يف آخر عمره وكذا، سفيان أنه ال يس%%تطيع أن يق%%وم يف الركع%%ة الواح%%دة
إال مبق%%دار البق%%رة وآل عم%%ران. ه%%ل تظن أن ه%%ذا اخلل%%ق يف الص%%رب على الق%%راءة والقي%%ام على
الص%%الة ج%%اءه م%%رة واح%%دة. ال. ه%%ذا اخلل%%ق ج%%اءه مت%%درجا. متعلم%%ا إايه موص%%ال إلي%%ه جرع%%ة
جرع%%%ة. األخالق حتت%%%اج إىل جرع%%%ة جرع%%%ة كالص%%%%عود إىل اجلب%%%ل.كالبن%%%اء. البن%%%اء حيت%%%اج إىل

صرب.

ولذلك البد أن تفهمه أنه ال يقوم مرة واحدة ولكن حيتاج إىل لبنة ف%%وق لبن%%ة. وه%%ذا ال%%ذي
يقرأ القرآن يف أسبوع مل يبدأ هبذا مل يبدأ هبذا. لكن ترقى فيه مرة بع%%د م%%رة. ه%%ذا اللي ص%%ار
عاملا هل قرأ الكتاب مرة واحدة. الكتاب هو جمموع%%ة ح%روف وجمم%%وع أوراق. تعلم الص%رب
على أن جيلس في%%أيت عليهم واح%%دا واح%%دا. وجتاه%%ده نفس%%ه وتدفع%%ه وتق%%ول ل%%ه قم ال تفع%%ل

هذا. قم إلعب قم اهلو. 

٧٩



٤الصرب

 ض%%رورة ه%%ذا اخلل%%ق للحي%%اة ويف حفاظن%%ا على طاعتن%%ا لربن%%ا ومن أج%%ل الوص%%ول إىل املقص%%ود
وه%%%%%%و إرض%%%%%%اء هللا س%%%%%%بحانه وتع%%%%%%اىل واملوت على التوحي%%%%%%د والس%%%%%%نة. أعظم م%%%%%%ا حنتاج%%%%%%ه حنن
املس%%%لمني أعظم م%%%ا حنتاج%%%ه حنن املس%%%لمني يف ه%%%ذا العص%%%ر ه%%%و أن نص%%%رب على م%%%ا ن%%%راه من
شهوات وشبهات فالوعد اإلهلي بني أيدينا قادم. شئنا أم أبينا، رأيناه بعيونن%%ا أم رآه أبناؤان
بع%%د ذل%%ك. ال%%ذي يق%%وي الع%%زائم وحيق%%ق الص%%رب ه%%و النظ%%ر إىل موع%%ود هللا ع%%ز وج%%ل بيقني.
والتعام%%%ل م%%%ع أحك%%%ام هللا س%%%بحانه وتع%%%اىل اخلربي%%%ة. التعام%%%ل م%%%ع أخب%%%ار هللا ع%%%ز وج%%%ل بيقني

وثبات.

الص%%%%حابة رض%%%%ي هللا عنهم إمنا م%%%%دحوا يف مك%%%%ة بق%%%%وة إمياهنم م%%%%ا ال%%%%ذي جع%%%%ل ه%%%%ذا اإلميان
يق%%وى. ه%%و ص%%ربهم. ص%ربا آل ايس%%ر. انظ%%ر إىل ه%%ذه الكلم%%ة اجلميل%%ة من فم الن%%يب ص%%لى هللا
رِيٌص َعَلي²ُكم² اِبل²ُمؤ²ِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ ا َعِنتُّم² حَ%%% علي%%%ه وس%%%لم ال%%%رحيم ال%%%ذي ﴿َعزِي%%%ٌز َعَلي²%%%ِه مَ%%%
يقول آلل ايسر: صرب آل ايسر ف%%إن موع%دكم اجلن%ة. الص%%رب خط%وة فوق%ه حتقق%ه من نفس%ك

يكون بعد ذلك اجلنة.

 ه%%%%ذا االحنالل ال%%%%ذي ن%%%%راه يف جمتمعاتن%%%%ا ولقل%%%%ة اليقني على موع%%%%ود هللا ع%%%%ز وج%%%%ل. ألهنم مل
يص%%ربوا جتد املرء يص%%رب قليال مث بع%%د ذل%%ك ي%%زداد البالء فيفلت مع%%ه العي%%ار وخيرج من ض%%من
مقامات الصرب. ليلحق الش%%هوات. وبع%%د أن ي%%دركها ي%%درك أن%ه أدرك ق%%اذورات ال قيم%%ة هلا.
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فل%%ذلك من أعظم م%%ا حيق%%ق الص%%رب ه%%و أن تق%%رأ أج%%ره وفض%%له وم%%ا ق%%ال عن%%ه الن%%يب ص%%لى هللا
َرُهم² ِبَغري²ِ ِحَساٍب﴾ َا يُ%َوىفَّ الصَّاِبُروَن َأج² عليه وسلم ما قاله القرآن ﴿ِإمنَّ

أن تع%%رف فض%%ل ه%%ذا األج%%ر العظيم أن تعلم أج%%ر ه%%ذا اخلل%%ق العظيم. م%%ا ه%%و فض%%له وكي%%ف
حيق%%ق الس%%عادة لإلنس%%ان. الص%%رب حيق%%ق الس%%عادة لإلنس%%ان. ومجي%%ع األخالق حتتاج%%ه. مجي%%ع
األخالق احللم حيت%%%اج إىل ص%%%رب. العف%%%و حيت%%%اج إىل ص%%%رب. العب%%%ادات حتت%%%اج اىل ص%%%رب. بل%%%وغ
املآرب يف ال%%%%دنيا واآلخ%%%%رة. حيت%%%%اج إىل ص%%%%رب. ول%%%%%ذلك أوال أن نق%%%%رأ أحكام%%%%%ه ال%%%%%يت ج%%%%اء..
أج%%%ره.. الفض%%%ائل ال%%%يت ج%%%اء هبا. وأن ن%%%راقب أنفس%%%نا ألن ال يتك%%%رر من%%%ا الغل%%%ط يف س%%%قوطنا
بسبب قلة الص%%رب وأن ن%راقب أبنائن%%ا ون%راقب أمهاتن%%ا ون%راقب زوجاتن%ا أن ن%%راقب. ه%ذا مترين

هلم عليه. وذاك عن طريق التدرج.

حنن قلن%%%ا أبن حف%%%ظ الق%%%رآن إمنا ه%%%و ابلت%%%درج والص%%%رب. قي%%%ام اللي%%%ل يك%%%ون ابلص%%%رب والتم%%%رين
والت%%%دريب. الص%%%يام لألبن%%%اء. انظ%%%ر إىل آابئن%%%ا كي%%%ف علموان الص%%%وم يق%%%ول ل%%%ك: ه%%%ذه ص%%%يام
العص%%%فورة ه%%ذا من ال%%ذكاء واحلكم%%ة. يص%%%وموهنم نص%%ف النه%%ار. فبع%%%د ذل%%%ك يزي%%دون. بع%%د

ذلك جتد يف السنة القادمة يصومون رمضان كله. 

اإلنس%%ان عن%%ده اإلرادة أن خيرج من أعظم الع%%ادات وأعظم الص%%فات إىل غريه%%ا إىل ض%%دها.
ه%%%%ذا ت%%%%دريب نفس%%%%ي على ق%%%%وة اإلرادة. أن منرن أنفس%%%%نا على ق%%%%وة اإلرادة. ح%%%%ىت ابلت%%%%دريب

البدين. حنن حباجة إىل التدريب البدين. 
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 واليوم حديثنا عن خلق عظيم حنتاجه يف حياتن%%ا وه%%و من أس%%باب رمْحة هللا على خلق%%ه أال
وهي ص%%فة الرمْحة. وهن%%ا س%%أخص الرمْحة على رمْحة خاص%%ة. الرمْحة على مجي%%ع اخلل%%ق والرمْحة
ي%%دخل فيه%%ا ص%%فات كث%%رية لكن نتح%%دث اآلن عن ص%%لة ال%%رحم. وكم%%ا ت%%رون كم%%ا ج%%اء يف
احلديث أن هناك عالقة بني الرحم والرمْحة. فاهلل ع%ز وج%%ل اش%تق هلذه ال%رحم اش%%تق هلا امسا

من امسه فهو مشتق من امسه الرمْحن جل يف عاله الرمْحن الرحيم.

وأان أحتدث عن ه%%ذا اخلل%%ق العظيم وه%%و ص%%لة ال%%رحم ألن%%ه من أعظم الص%%فات ال%%يت يق%%ع هبا
الرمْحة على املخل%%%%%%%%%وق إذا وقعت من العب%%%%%%%%%د على رمْحه. وألهنا من أس%%%%%%%%%باب ال%%%%%%%%%رزق. فوهللا
ابملتابع%%%ة واملالحظ%%%ة وج%%%دت أن أعظم الص%%%فات ال%%%يت ت%%%ؤدي إىل الرف%%%ق وت%%%ؤدي إىل رمْحة هللا
هو أن ترحم على اخلل%ق. وأعظم الرمْحة على الض%%عفاء واملس%%اكني. وال%%رحم ض%%عيفة مس%%كينة
حتت%%%اج إىل رمْحة من%%ك. أحتدث عن الرمْحة. ه%%ؤالء ال%%ذين يظن%%ون أهنم بلغ%%%وا من املال وبلغ%%%وا
من الع%%ز واجلاه م%%ا يس%%تغنوا ب%%ه عن ض%%عفة املس%%لمني. ه%%ؤالء مس%%اكني. الن%%يب ص%%لى هللا علي%%ه

وسلم يقول إمنا ترزقون بضعفائكم، إمنا ترفقون بضعفائكم. 

حنن نعظم الفق%%%راء ونعطيهم ح%%%ىت إنن%%%ا نق%%%دمهم على غ%%%ريهم. ك%%%ان الن%%%يب ميش%%%ي املش%%%ي م%%%ع
أضعف اخللق ويتعامل مع أض%عف الن%اس ألن الن%اس ينبغي أن ميش%%وا هبذه الطريق%%ة. الق%وي
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قلة. األقوايء قلة وإذا مشى القوي ابلناس بسرعته أهلكهم. شّر الرع%%اء احلطم%%ة، ولكن إذا
مشوا أبضعفهم كان يف ذلك رمْحة وتسلية للقلوب ووصول إىل اهلدف.

النيب صلى هللا عليه وسلم ملا تربع أبو طلحة بريحاء بعد أن نزل قوله سبحانه وتع%%اىل ﴿َلن²
تَ%َن%%%%اُلوا ال²ربَّ َحىتَّ تُ%ن²ِفقُ%%%%وا ممَّا حتُِبُّوَن﴾( أم%%%%ره أن يض%%%%عها يف أهل%%%%ه يف أقارب%%%%ه ألن الن%%%%اس حيت%%%%اج
إليهم ال يفزع%%ون ل%%ك عن%%د املهم%%ات إال ه%%ؤالء. ال ال حيب%%ك حب%%ا زائ%%دا حب%%ا على أخالق%%ك
وف%%%%وق م%%%%ا أنت علي%%%%ه حبب زائ%%%%د إال ه%%%%ؤالء. ف%%%%أنت حباج%%%%ة إليهم. وألن%%%%ه من ال حيس%%%%ن إىل

مواليه ال حيسن إىل إخوانه ال حيسن إىل القريب ال حيسن إىل البعيد.

الرجل الذي حيسن أخالقه مع الن%%اس وال حيس%%ن أخالق%%ه يف ال%%بيت ه%%ذا ليس برج%%ل حس%%ن
وال برج%%ل خل%%وق. ول%%ذلك ال%%رحم ينبغي أن توص%%ل، وال%%رحم أوس%%ع دائ%%رة، تب%%دأ من الوال%%دين
ح%%ىت تنتهي إىل أق%%رب األقرابء وأبع%%د البع%%داء من األقرابء رحم ال ينتهي أمره%%ا يع%%ين ليس%%ت

تنقطع عند أحد من الناس من أقرابئك. ال بل هي متتد خاصة الرحم على النساء.

وهللا ال يك%%%رم املرأة إال ك%%%رمي، وال يهينهن إال ل%%%ئيم، إمنا هن ع%%%وان عن%%%دكم، وال تظن%%%ون املرأة
تك%%%%ون قوي%%%%ة، ه%%%%ذا أكذوب%%%%ة، هم يص%%%%وروهنا ويعطوهنا نفخ%%%%ات كم%%%%ا يض%%%%عون الب%%%%وتكس يف
الوج%%وه، يض%%خموهنا بينم%%ا هي فارغ%%%ة، ال قيم%%ة هلا، كالوج%%%ل كم%%ا يف احلديث، ال قيم%%ة ل%%ه
ف%ارغ من ال%داخل، فهي تعظم وتص%%رخ، لكنه%%ا ال ق%وة هلا، ال ق%%وة هلذه املرأة، فل%%ذلك حنت%اج
إىل ص%%%لة ال%%%رحم، إىل ص%%%لة رمْحن%%%ا، آابئن%%%ا وأمهاتن%%%ا، بناتن%%%ا، وخاص%%%ة ال%%%رحم على الض%%%عيف،

البنات، األخوات، 
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