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إغةاـ العمل َ سةل الُقأث مىً
بسم آّ السغمه السغٕم
الػمد ّٓ وػمدي َ ،وسدعٕه بً َ ،وسدسضدي َ ،وعُذ بً
مننه ضننسَز نو سننىا َسننٕلاج ن مالىننا  ،مننه ٍٔنندي آّ ن
مُؿل لً َ ،مه ٔؿلل له خطد لً َلٕاً مسضنداً َ ،نضنٍد
نن ال إلً إال آّ َغندي ال ضنسٔل لنً  ،إقنسازاً بسبُبٕدنً ،
َإزغام ًا لمنه ضػند بنً َ نس َ ،نضنٍد نن سنٕدوا مػمندًا
غلّ آّ لًٕ َسلم زسُل آّ  ،سنٕد الللنو َالةطنس ،
ما اخػلح ٕه بىظس  ،نَ سمعح نذن بلةس  ،اللٍم غنلِّ
َسننلم َبننازى لننّ سننٕدوا مػمنند َ لننّ ،لننً َنغننػابً ،
َ لننّ ذزٔدننً َمننه َاالي َ ،مننه خةعننً إلننّ ٔننُ النندٔه ،
اللٍم لمىا ما ٔى عىا َ ،او عىا بما لمدىا َ ،شدونا لمناً
َ ،نزوا الػو غقاً َازشقىنا اخةا نً َ ،نزونا الةاقنل بناق ً
َازشقىننننا اضدىابننننً  َ ،اضعلىننننا ممننننه ٔسنننندمعُن القننننُل
ٕدةعُن نغسىً َ ،ندخلىا بسغمدل ٓ ةادى الػنالػٕه
 ،نخسضىا مه ظلماج الطٍنل َالنٌُم إلنّ نونُاز المعس نث
َالعلم َ ،مه َغُل الطٍُاج إلّ ضىاج القسباج .
نٍٔنننا اةخنننُت ال نننسا َ ،زد نننٓ القنننس،ن ال نننسٔم لمنننث ّْ
أغةف ن مالٍمّّ ٓ سح طست ٔ،نث َ ،إغةناـ العمنل إن
ان ٕما ٔةدَ غالػاً إلغنا زمنازي لٕناً َ ،إن نان سنٕلاً
الُ ٕنند الننرْ ٔىدظننس غنناغةً  ،لننّ ننل مننه نخكننس مننا
ٔػننٕا اسوسننان ننٓ النندوٕا نن ٔػننةف آّ ملننً ٌَ ،ننرا
المىكلو ٌُ مىكلنو سنٕدوا غرٔ نث بنه الٕمنان زؾنٓ آّ
ىً قال :
اللًُ َلَ ًِْٕ ََسَنلَّمَ
اللًِ غَلَّّ َّ
س َألُُنَ َزسُُلَ َّ
(( َانَ الىَّاضُ َٔ ْ
س َأُلًُ َهْ الطَّسِّ مَلَا َثَ َننْ ُٔدْزِ َىِٓ ))
َهْ الْلَْٕسِ ََ ُ ْىحُ َن ْ
[ مد و لًٕ ]
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لرلل ٓ بؿعث خكا نخػدذ ه اسغةاـ  ،اسغةاـ نٍٔنا
اةخُت  ،نَالً اة منال الدؤُٕنث المةاغنث الدنٓ ال معػنٕث
ٍٕا  ،ل ه ٌري اة مال لٕس لٍا نزس مسندقةلٓ ٔ ،ىطنغل
بُقدً لنً نٓ دوٕناي المطنسَ ث  ،نونا نخاقنا المن مىٕه
الكسف اٖخس نٓ ٌنرا المُؾنُ ال ٔعىٕىنٓ إق قناً  ،نونا
نخاقا المن مه النرْ نمؿنّ نل َقدنً نٓ دوٕناي ٔػنلٓ
َٔػُ َٔػص َٔص ٓ َل نه ضنغل نٓ دوٕناي ٌنرا الُقنح
المدٔننند نننٓ ن منننال لنننٕس لٍنننا نزنننس نننٓ المسننندقةل  ،منننا
المقٕاض ؟ اسوسان غٕىما ٔأخًٕ ملنل المنُج العمنل النرْ
ٔدخل معً ٓ القةس ٌُ العمل المغىنٓ ٌ ،نُ العمنل النرْ
ٕننً ال ن ظ ٌ ،ننُ العم نل الننرْ ٕننً الىطنناظ ٌ ،ننُ العمننل
الرْ ًٕ الدُ ٕو  ،مل غالع ٔدخل معل ٓ القةنس نمنا
العمننل الننرْ ٔةقننّ ننٓ الةٕننح  ،شٔىننح الةٕننح  ،ا دىٕننح
بالةٕح  ،نما العمل الرْ ال ٔدخل معل ٓ القةنس ٌنرا منه
الدوٕا  ،لرلل ٔطا نن خعكٓ الدوٕا غقٍنا دَن نن خطعلٍنا
ل ضٓ .
نَل ست نن اسوسان إذا غسق ٓ ض َن دوٕناي المةاغنث
َضننا ملننً الػننالع ؾننعٕ اً قلننٕ ً ٔ ننُن قنند ؾنّٕ ضننٕلاً
سٕساً  ،لرلل اسوسان غٕىما ٔأخًٕ ملنل المنُج ال ٔىند إال
لننّ سننا ث مننسج لننم ٔننر س آّ ٍٕننا  ،ال ٔىنند إال لننّ
مل غالع لم ٔ علً  ،خدمث لم ٔ دٌا  ،كنا لنم ٔعكنً
سوسان مػداش .
نٍٔنننا اةخنننُت ال نننسا  ،نَل ضنننٓ منننه المةاغننناج الدنننٓ
خسنندغسق َقننح اسوسننان لننً  ،إن ّٓ م ن ً ننٓ اللٕننل ال
ٔقةلً ٓ الىٍاز َ ،إن ّٓ م ً ٓ الىٍاز ال ٔقةلً باللٕل
.
نٍٔا اةخُت  ،قد و ٍم ٌري أٖث ٓ ؾُ ٌرا الدمٍٕد :
ّْ ََ َق ِدمْىَا ِإلَّ مَا َ ِملُُا ِمهْ َمَلٍ َطَعَلْىَايُ ٌَةَا مَّىسُُزًا ّّ
.
( سُزت ال سقان ) .
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ماذا ٔىد اسوسان لُ اوح دوٕاي زائعنث َ ملنً الػنالع
قلٕننل ؟ َاخ قىننا ننٓ َقننح مؿننّ نن الغىننّ َال قننس بعنند
العسؼ لّ آّ ص َضل .
 1ـ وٕث اسوسان لم خ ه خالػث ّٓ :
نٍٔننننا اةخننننُت  ،اٖن اة مننننال اةخسَٔننننث ٌننننل خػننننةف ؟
اسدمعُا إلّ قُل المعػُ لًٕ الػ ت َالس :
« إن نَل الىاض ٔقؿّ لًٕ ُٔ القٕامث زضل اسدطٍد
ٓ سةٕل آّ أخٓ بً عس ً وعمً عس ٍـا  ،قال  :ما
ملح ٍٕا ؟ قال  :قاخلح ٕل غدّ اسدطٍدج  ،قال :
ربح َ ،ل ىل قاخلح  ،ةن ٔقال ضسْ  ،قد قٕل  ،زم
نمس بً  ،سػا لّ َضًٍ  ،غدّ نلقٓ ٓ الىاز ))
[زَاي اسما مسلم ه نبٓ ٌسٔست]
ضٓ ملٕف إوسنان دخنل معس نث َلنم خ نه وٕدنً خالػنث
لمث آّ  ،وعم .
َلم ٔ ه ٍٔدف إلّ إ
((َ....زضل خعلم العلم َ لمً َ ،قسن القس،ن  ،أخٓ بً ،
عس ً وعمً  ،عس ٍا  ،قال  :ما ملح ٍٕا ؟ قال :
خعلمح العلم َ لمدً َ ،قسنج القس،ن  ،قال  :ربح ،
َل ىل خعلمح لٕقال ٌُ الم َ ،قسنج لٕقال ٌُ قازئ ،
قد قٕل  ،زم نمس بً سػا لّ َضًٍ  ،غدّ نلقٓ بً
ٓ الىاز ))
[زَاي اسما مسلم ه نبٓ ٌسٔست]
 2ـ الغسق ٓ المةاغاج :
ما الرْ ٔػةف العمل ؟ نن خغسق ٓ المةاغاج ،
المةاغاج نوا نخاقا الم مىٕه نَ نن ٔ ُن العمل ٓ
ظاٌسي زائعاً َل ه الىُأا لٕسح لّ ما ٔىةغٓ َغٕىما
سس بعؽ العلما ال ةاز قُلً خعالّ :
ّْ َََننْ َن ْمَلَ غَالِػًا خَسْؾَايُ ّّ .
( سُزت الىمل أٖث . ) 11 :
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قال العمل الػالع الرْ ٔقةلً آّ ص َضل ما ان
خالػاً َغُاباً  ،خالػاً ما ابدغٓ بً َضً آّ َ ،غُاباً
ما َا و السىث .
 3ـ خلف مل سٕئ َ ،خس غالع :
اٖن ٌىاى ضٓ زالر ٔػةف اة مال الػالػث إذا اوح
دٍا لٕسح زاضػث ٔ ،عىٓ خلكُا م ً غالػاً َ،خس
سٕلاً  ،بل ه اة مال السٕلث اوح ن سس مه اة مال
الػالػث ىدئر ال ٔسدكٕ نن ٔسدسمس ملً الػالع ٓ
اسقةال لّ آّ  ،اة مال السٕلث اوح غطاباً بٕىً َبٕه
آّ .
نٍٔا اةخُت  ،إغةاـ العمل الػنالع شَال نزنسي نٓ الندوٕا
َاٖخننست  ،شَال نزننسي ننٓ النندوٕا  ،العمننل الػننالع مننه
ودائطننً الٕقٕىٕننث الساغننث الى سننٕث  ،السننعادت  ،الس ن ٕىث ،
السؾا  ،الدُ ٕنو  ،الىػنس  ،الدإٔٔند  ،الػ نف  ،ناذا نان
إوسان لً ن مال غالػث ل ه ٔقابلٍا ن منال سنٕلث سٕنست
ٌرا ومُذش مُضُد ٓ المسلمٕه ٔ ،عىٓ ٓ نمنُز دوٕناي
َ سننا مالننً َإو نناق مالننً ٔ عننل مننا ٔسٔنند َ ننو مةننادئ
لٕسننح إسن مٕث َوننُاظم لٕسننح إسن مٕث  ،نمننا ننٓ ضننأن
ةاداخً ٔػلٓ َٔػُ َقد ٔػص ل ا ٍ ،ري اة مال
الدننٓ زا قننح اة مننال الػننالػث مىعننح نن خقكننف زمازٌننا
ٓ الدوٕا ال ٓ سن ٕىث َ ،ال نٓ زاغنث َ ،ال نٓ ضنعُز
بال ُش َ ،ال نٓ قمأوٕىنث َ ،ال نٓ ضنعُز بناةمه  ،ةن
ٌىاى مل ،خس سٕئ زا قٍا .
نٍٔا اةخُت ٌَ ،را معىّ قُلً خعالّ :
ّْ ََنَمَّا َمهْ خَ َّحْ مََُاشِٔ ُىًُ (ّّ )8
(سُزت القاز ث)
مٕننصان اة مننال السننٕلث ننان زاضػ ناً َاة مننال الػننالػث
ان خ ٕ اً :
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ُمًُ ٌَاَِ َٔثٌ (ّّ )1
ّْ َأ ُّ
(سُزت القاز ث)
نٍٔا اةخُت  ،مه ،زاز إغةاـ العمل ٓ اٖخنست نال ٔ نُن
ملنننً سنننةةاً لدخُلنننً الطىنننث بنننل نال ٔ نننُن ملنننً سنننةةاً
لدسنسٔ دخُلنً الطىننث  ،بنل نال ٔ نُن ملننً سنةةاً لةلننُ
ن لنّ مسخةنناج الطىننث  ،ننٓ مننل غننالع النندلٕل نن الىةننٓ
لًٕ الػ ت َالس ٔقُل :
ػسَنىَاجٍ
(( َل َأ ْ َلمَهَّ نَقَُْامًا ِمهْ نُمَّدِٓ َٔأْخُُنَ َُْٔ َ الْقَِٕامَنثِ بِ َ
َنمْسَالِ ضِةَالِ خٍَِامَنثَ بِٕؿًنا ََٕ ،طْ َعلٍَُنا اللَّنًُ َنصَّ ََضَنلَّ ٌَةَنا ً
اللًِ  ،غِ ٍُْمْ لَىَنا  ،ضَلٍِِّنمْ
مَىْسُُزًا  ،قَالَ زَُْبَانُ َٔ :ا َزسُُلَ َّ
ه لَنا َو ْعلَن ُم  ،قَنا َل َ :نمَنا إِوٍَُّنمْ
ن مِن ْى ٍُ ْم َ ََ ،وػْن ُ
ن لَنا َو ُنُ َ
َلىَا َن ْ
ضلْننندَخِ ُمْ َٔ ََ ،أْخُنننرَُنَ مِنننهْ اللَّْٕنننلِ َمَنننا
إِخْنننَُاوُ ُمْ ََ ،مِنننهْ ِ
خلَنُْا ِبمَػَنازِ ِ اللَّنًِ اوْدٍََ ٌَُُنا
خرَُنَ ََ ،لَ ِىٍَُّمْ نَقْنَُا ٌ ِإذَا َ
َخأْ ُ
)) .
ه زَُْبَانَ]
[ ابه ماضً َ ْ
إذاً اسوسان غٕىما ٔطم م ً غالػاً َ،خس سٕلاً زبمنا ال
ٔسدكٕ نن ٔقكف زماز ملً الػالع ٓ الدوٕا .
نٍٔا اةخُت ال سا  ،ال شلىا م سنٕدوا غرٔ نث بنه الٕمنان
زؾٓ آّ ىنً غٕىمنا نان ٔسنأل الىةنٓ نه الطنس بٕىمنا
معظم الػنػابث ٔسنألُوً نه اللٕنس ٌ ،نرا منىٍص ،خنس ،
ٌىاى ن مال ضسٔست َسٕلث خػنةف العمنل  ،خػنُز خطنازت
برلح ٍٕا ضٍداً ضةازاً َالىدٕطث ال زبع بل خسازت ضٓ
منن لم ضننداً  ،الننرْ ٔػؿنننس دزَض العلننم َٔدنناب العلنننم
َٔ دْ الػلُاج َٔػص بٕح آّ الػنسا َٔعدمنس َٔص نٓ
ننه مالننً لٕػننرز نن ٔ ننُن ننٓ ملننً مننل ٔلغننٓ ودننائص
ن مالً الػالػث ٓ الدوٕا  ،العمل الػالع معً سن ٕىث ،
معننً زؾننا  ،معننً سننعادت  ،معننً ضننعُز بننال ُش  ،معننً
ضننعُز بننالقسم  ،معننً ضننعُز بالساغننث الى سننٕث  ،معننً
ضعُز باةمه  ،اذا قد المن مه من ملنً الػنالع ٌنري
المطننا س معىننّ ذلننل نن ننٓ ن مالننً ن منناالً نلغننح ودننائص
ن مالً الػالػث ٓ الدوٕا َاٖخست .
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 1ـ اللُف مه آّ :
نٍٔا اةخُت  ،ما ٌٓ السةل الدٓ ٔدقٓ بٍا الم مه إغةاـ
ملً ؟ نَالً اللنُف منه آّ  ،منا اقمنأن إال مىنا و َمنا
خننناف إال منن مه  ،نننان بعنننؽ الػنننػابث منننا قنننال نغننند
الدننابعٕه  :الدقٕننح بننأزبعٕه غننػابٕاً مننا بٕننىٍم َاغننداً إال
َٔظه و سً مىا قاً  ،غدنّ نن منس بنه اللكنام من ق
اسس الدقّ بسٕدوا غرٔ ث َ ىدي نسما المىا قٕه قنال
لننً ٔننا غرٔ ننث بسبننل اسننمٓ منن المىننا قٕه ؟ ٌننرا الننرْ
ٔكمله ٔقُل لل نوا م مه نوا ال نبالٓ  ،نونا إٔمناوٓ ةٕنس
ٌَننُ لننّ معنناظٍ ٌَ ،ننُ لننّ خقػننٕساج ٌَ ،ننُ لننّ
ملال اج ٍ ،ري مطن لث ةٕنست نٓ اسوسنان غٕىمنا ٔنأمه
ودنننائص ملنننً السنننٕئ َال ٔقلنننو منننه نضنننل ٌنننري اة منننال
السٕلث .
نٍٔا اةخنُت ال نسا  ،ال بند منه اللنُف منه آّ َزد نٓ
بعؽ اٖزاز القدسٕث :
(( ٔا زم  ،نْ ةادى نغا إلٕل غدّ نغةً بػةل ؟ قال
 :نغا ةادْ إلٓ خقٓ القلا  ،وقٓ الٕدٔه  ،ال ٔمطٓ
إلّ نغد بسُ  ،نغةىٓ َ ،نغا مه نغةىٓ َ ،غةةىٓ
إلّ خلقل  ،قال ٔ :ا زم إول خعلم إوٓ نغةل َ ،نغا مه
ٔػةل ٕ ،ف نغةةل إلّ خلقل ؟ قال  :ذ سٌم بآالئٓ ،
َوعمائٓ َ ،ب ئٓ )) .
[ َزد ٓ اةزس ]
ال بد مه اللُف مه آّ ٔ ،طا نن ٔىمُ اللُف مه آّ
ٌ ،را اللُف المقدض ٌ ،را اللُف الػػٓ  ،إن نمىدنً
ننٓ النندوٕا نخا ننل ٔننُ القٕامننث َإن خ ننح مىننً ننٓ النندوٕا
نمىل ُٔ القٕامث ٔ ،طا نن خطعس نٍٔا المن مه بأونل قند
خصل قدمل  ،لرلل اغسظ نن خ ُن م آّ  ،لنرلل اسمنا
الػسه ٔقُل  :ما خاف آّ إال م مه َال نمىً إال مىا و
.
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َٔقننُل بعننؽ العلمننا مننا سؾننح قننُلٓ لننّ ملننٓ إال
خطٕح نن ن ُن راباً .
زاض غساباخل  ،خعاٌد قلةل  ،إٔاى نن خغدنس بى سنل  ،ال
خُ س و سل اخٍمٍا  ،ه لٍا مدٍماً َال خ ه لٍا مػابٕاً ،
اشدٔاد اللُف مه آّ قد ٔقٓ اسوسان بعؽ الصلل النرْ
ٔػةف العمل .
سٕدوا الػندٔو ٔقنُل َ :ددج نونٓ ضنعست نٓ ضىنا ةند
من ن مه  .سنننٕدوا الػننندٔو النننرْ قنننال ىنننً الىةنننٓ لٕنننً
الػ ت َالس َ :ما قلعح ضمس لنّ زضنل بعند وةنٓ
ن ؿل مه نبٓ ب س .
َددج نوننٓ ضننعست ننٓ ضىننا ةنند م ن مه  ،سننٕدوا مننس
غٕىمننا قننسن سننُزت الكننُز ََغننل إلننّ قُلننً خعننالّ  :إن
ننرام زبننل لُاق ن  ،ب ننّ َاضنندد ب ننا ي َوػٕةننً َ ،قننال
لٕح ن مس لم خلد مس لٕدٍا اوح قٕمث .
 2ـ غٕاوث العمل ه الىٕث السٕلث :
نٍٔا اةخُت  ،سةٕل ،خس مه سةل اشدٔاد اللُف منه آّ
غنننٕاوث العمنننل نننه الىٕنننث السنننٕلث ٔ ،قنننُل الىةنننٓ لٕنننً
ٓ الػدٔر الػػٕع :
الػ ت َالس
(( إوما اة مال بالىٕاج )) .
[ مد و لًٕ ه مس به اللكام ].
اسدةكه وُأاى اسأل و سل ماذا خسضُ منه ٌنرا اللقنا ؟
ماذا خسضُ مه ٌري ال لمث ؟ ماذا خسضُ منه ٌنري السن ست
؟ منناذا خسضننُ مننه ٌننري الدطننازت ؟ منناذا خسضننُ مننه ٌننري
الدزاسث ؟ ةن آّ ص َضل قال :
للِػًا ّّ .
اللًَ مُ ْ
ّْ َا ْ ُةدِ َّ
( سُزت الصمس أٖث . ) 2 :
بطُازغل  ،مللػاً بقلةل لً الندٔه َ ،اسخن ظ ّٓ نص
َضل ٔى معً سٕس العمل َقلٕلً  ،بٕىما ند اسخن ظ
ال ٔى معً ال سٕس العمل َال قلٕلً :
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غ َخِٓ ََ ُوسُ ِٓ ََمَػَْٕاَْ ََ َممَاخِٓ ِلّلًِ زَمِّ
ّْ قُلْ إِنَّ َ
الْعَا َلمِٕهَ ّّ
( سُزت اةوعا )
نٍٔا اةخُت ال سا  ،وػه نٓ داز ابند  ،وػنه نٓ داز
ٍٕننا مصلننث قنند  ،وػننه ننٓ داز ال ننده ٔقظننث َالطننٍُاج
خسقع نما الىاض  ،وػه ٓ داز القابؽ ًٕ لّ دٔىً
القابؽ لّ الطمس َقد قال لًٕ الػ ت َالس :
ضلًا َٔعْ َملُُنَ مِسْلَ
خ ْمسِٕهَ زَ ُ
(( ِللْعَامِلِ ٍِِٕمْ مِسْلُ نَضْسِ َ
خ ْمسِٕهَ مِىٍُْ ْم ؟ قَالَ :
اللًِ  ،نَضْسُ َ
َ َمِلًِ  ،قَالَ َٔ :ا َزسُُلَ َّ
خ ْمسِٕهَ مِىْ ُمْ )) .
نَضْسُ َ
[ الدسمرْ  ،نبُ داَد  ،ابه ماضً َهْ نَبِٓ ُنم ََّٕثَ
الطَّعْةَاوِِّٓ]
لمننا سننلل لمنناذا مىننا ؟ قننال  :ةو ننم خطنندَن لننّ اللٕننس
معُاواً َ ،ال ٔطدَن .
أونً

بالمىاسةث نٍٔا اةخُت الىةٓ لًٕ الػ ت َالسن
معىا قال :
ضلُ ا ْلُأمَمُ َننْ َخدَا َّ َلَنْٕ ُمْ َمَنا خَندَا َّ ا ْلأَ َلَنثُ ِإلَنّ
(( ُُٔ ِ
قَػْعَدٍَِا )) .
[ نبُ داَد َهْ زَُْبَانَ]
خػننُز ضننةام ضننائعُن ضُ ناً ضنندٔداً َدخلننُا إلننّ غس ننث
ٍٕا قػعث قعا ٕ ،ف ٔقةلُن لٍٕنا َٔدىا سنُن لنّ
اة ل مىٍا .
ن خَندَا َّ َلَن ْٕ ُ ْم َمَنا خَندَا َّ ا ْلَأ َلَن ُث ِإلَنّ
ل الْنُأ َم ُم َن ْ
ضُ
(( ُُٔ ِ
قَػْعَدٍَِا  ،ل ه الػػابث ال سا خٌُمُا نوىا قلث نٓ ،خنس
الصمننان َ ،قَننالَ قَائِنلٌ ََ :مِنهْ قِلَّنثٍ وَػْنهُ َٔ ُْمَلِن ٍر ؟ الم اضننأت
الػنا قث قَنالَ  :بَنلْ نَوْندُمْ َٔ ُْمَلِنرٍ َسِٕنسٌ  ،ملٕناز َخمسننملث
ملُٕن  ،زب س ان اةزؼ ََ ،لَ ِىَّ ُمْ غُسَا ٌ َغُسَنا ِ السَّنْٕلِ
)) .
[ نبُ داَد َهْ زَُْبَانَ]
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خػننُز سننٕ ً سمسم ناً مننا ُٔغننف ملٕ ناً ٔىكلننو بقننُت
خدمٕسٔننث ملٕ ننث َ لننّ سننكع مائننً بعننؽ القننص ٌ ،ننرا
القص ٌل ٔغٕس مه مسازي ؟ ٌل ٔسدكٕ ٌرا القص الرْ
ق ا لّ سكع السٕل نن ُٔقف السٕل .
(( ََلَ ِىَّ ُمْ غُسَا ٌ َغُسَنا ِ السَّنْٕلِ ََلََٕىْن َص َهَّ اللَّنًُ مِنهْ غُندَُزِ
َدَُِّ ُمْ ا ْلمٍََا َبثَ مِىْ ُمْ)) .
[ نبُ داَد َهْ زَُْبَانَ]
ما نٓ ٌٕةنث قةعن ًا  ،المسنلمُن غٕىمنا ال ٔكةقنُن منىٍص
وةٍٕم قال خعالّ :
اللًُ لُِٕعَرِّبٍَُمْ ََنَ ْوحَ ٍِِٕمْ (ّّ )33
ّْ ََمَا َانَ َّ
( سُزت اةو ال)
غٕىمننا ال ٔننأخمسَن بمننا نمننس آّ َ ،ال ٔىدٍننُن مننا وٍننّ
ىننً آّ َ ،ال ٔقٕمننُن لمننىٍص آّ َشونناً َ ،ال ٔعةنن َن
ن ٓ معػٕث ن ٓ قا ث ؟ ن ان دخلٍم مطسَ اً ن غٕس
مطسَ ؟ ن ان ٌرا اللقا ٔسؾٓ آّ نَ ال ٔسؾٓ آّ ؟
غٕىما ٌان نمس آّ لٍٕم ٌاوُا لّ آّ .
ال خعةننن َا بمسنننناضد خةىننننّ َ ،ال بػننننلُاج خننن دِ َ ،ال
بأزبعث م ٕٔه نٓ الػنص َ نٓ العمنست ا ةن َا باسندقامث
المسنننلمٕه  ،االسننندقامث ٌنننٓ ضنننٌُس الننندٔه ٕ َ ،نننف نن
الدطازت خؿغف لٍا ٓ لمث َاغدت ٌٓ السبع  ،نان لنم
خننسبع لسننح خنناضساً  ،ننرلل ننل وطنناقاج النندٔه خؿننغف
ب لمث َاغدت ٌٓ االسدقامث ان لم خسدقم له خقكنف منه
زمنناز النندٔه ضننٕلاً  ،خننأخٓ إلننّ المسننطد َخػننلٓ َخػننص
َخعدمننس َلننل لمنناج زائعننث خُسننةع آّ  ،ل ننه مننا دا ننٓ
السننلُى ننٓ اغدػننام بٕننح  ،ننٓ اغدػننام ضننس ث  ،ننٓ
ننرم ننٓ الةٕن َالطننسا  ،ننٓ غننص للمسننلمٕه  ،العمننل
ىدئننر ٔػننةف نقننُل ل ننم الػقٕقننث مننست  ،لننُ نن المسننلمٕه
مكةقُن لمنىٍص آّ نص َضنل لمنا ناوُا نٓ غنال ٍنرا
الػال ٌ ،را اسخ ظ خ دي أٖث ال سٔمث :
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غ َخِٓ ََ ُوسُ ِٓ ََمَػَْٕاَْ ََ َممَاخِٓ ِلّلًِ زَمِّ
ّْ قُلْ إِنَّ َ
الْعَا َلمِٕهَ ّّ
( سُزت اةوعا )
نٍٔا اةخُت ال سا :
ِستٍ زَبَكَدٍَْا َلَنمْ خُكْ ِعمٍَْنا ََ ،لَنمْ
خَلحْ امْسََنتٌ الىَّازَ ِٓ ٌ َّ
(( دَ َ
خطَاشِ ا ْلأَزْؼِ )) .
َخ َد ٍَْا َخأْ ُلُ ِمهْ َ
[ مُدَّ َوٌ َلًَْٕ ه ةد آّ به مس]
نْ نغٕاو ناً خى ػننل ىنند المسننلم المقػننس َغنندت النندٔه ،
ٔ دْ العةناداج َال ٔىدةنً للمعنام ج نامسنت دخلنح الىناز
ٓ ٌست غةسدٍا ال ٌٓ نقعمدٍا َال ٌٓ خس دٍا خأ ل مه
خطاش اةزؼ .
(( إن المسنت خر س نوٍا خ سس مه غ خٍا َ ،غٕامٍا ،
َغدقدٍا  ،غٕس نوٍا خ ذْ ضٕساوٍا بلساوٍا  ،قال ٌٓ :
ٓ الىاز )) .
[ نغمد ه نبٓ ٌسٔست ]
َغٕىما سأل الىةٓ لًٕ الػ ت َالس نغػابً :
(( نَ َخدْزَُنَ َمهْ المُ ْلِسُ ؟ قالُُا  :المُ ْلِسُ ِٕىَا َٔا َزسُُلَ
آّ مه الَ دِ ْزٌَمَ َلًُ ََالَ مَدَا َ  ،قالَ َزسُُلُ آّ غلّ آّ
لًٕ َسلم  :المُ ْلِسُ ِمهْ َنمّدِٓ َمهْ َٔأخِٓ َُْٔ َ الْقَِٕامَثِ
ػ َتِ ََغَِٕا ٍ ََشَ َاتٍ َََٔ ،أْخِٓ قَد ضَدَمَ ٌَرَا َ ََ ،قرَفَ ٌَرَا ،
بِ َ
ََنَ َلَ مَالَ ٌَرَا ََ ،سَ َلَ دَ َ ٌَرَا ََ ،ؾَ َسمَ ٌَرَا ٕ ،ق ُعدُ
غسَىَا ِخًِ ِ َ ،انْ َىَِٕحْ
غسَىَا ِخًِ ٌَ ََ ،رَا ِمهْ َ
ََٕقْدَعّ ٌَرَا ِمهْ َ
خرَ مِهْ
غسَىَا ُخًُ قَةْلَ َننْ ُٔقْدَعّ َلَ ًِْٕ ِمهَ الْلَكَأَا نُ ِ
َ
خَكَأَاٌُمْ َ ،كُسِظَ َلَ ًِْٕ  ،زُمّ قُسِظَ ٓ الىّازِ )) .
[ مسلم ه نبٓ ٌسٔست ]
نٍٔا اةخُت  ،ال بد منه نن ٔ نُن المنس خائ ناً منه آّ ،
منندققاً ننٓ ةاداخننً الدعاملٕننث َ ننٓ ةاداخننً الطننعائسٔث ،
َقنند سغننح مننه القننُل ةوىننٓ دخننً طننساج المننساج نن
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الػ ت َالػٕا َالػص َالص ات ٌري العةاداج الطنعائسٔث
ال خػع َال خقةل إال إذا غػح العةاداج الدعاملٕث .
نٍٔا اةخنُت ٌ ،نري غقٕقنث منست نؾنعٍا بنٕه نٔندٔ م  ،قند
ٔقُل اغد اةخُت ال سا ما سةا اخدٕاز ٌرا المُؾُ ؟
ٌنرا المُؾنُ ٕنً م ازقنث  ،المسناضد ممدللنث  ،اسقةننال
لّ الػص َالعمست مىقك الىظٕس  ،ل نه غنال المسنلمٕه
ال ٔسؾٓ  ،ال ُٔضد وػس  ،ال ُٔضند قنُت  ،نٓ ؾنعف ،
للكسف اٖخس لً لٕىا نلف سةٕل َسةٕل :
اللًُ َّالرِٔهَ ،مَىُُا مِى ُ ْم ََ َ ِملُُا الػَّالِػَاجِ
ّْ َ َدَ َّ
للِ َىٍَُّم ِٓ ا ْلأَزْؼِّّ .
لَ َٕسْدَ ْ
( سُزت الىُز أٖث . ) 55 :
ٌل وػه مسدلل ُن ؟ ال َآّ .
ّْ ََلَ ُٕمَ ِّىَهَّ لٍَُ ْم دِٔىٍَُ ُم َّالرِْ ازْخَؿَّ لٍَُمْ ّّ .
( سُزت الىُز أٖث . ) 55 :
ٌل وػه مم ىُن ؟ ال َآّ .
َدلَىٍَُّم مِّه بَ ْعدِ خَُْ ٍِِمْ َنمْىًا ّّ .
ّْ ََلَُٕة ِّ
( سُزت الىُز أٖث . ) 55 :
ٌل وػه ،مىُن ؟ ال َآّ  ،خمسنث بن د إسن مٕث مػدلنث
َخىٍا زسَاخٍا َٔقدل نبىا ٌا ٓ مط لث ةٕست ٌرا دٔنه
 ،دٔننه آّ ننص َضننل إذا اغننكلػىا م ن آّ ال بنند مننه نن
خػقو َ ُد آّ ص َضل  ،ةن شَال ال ُن نٌُن لنّ
آّ مه نال ٔػقو َ ُدي للم مىٕه ٍ ،ىاى م ازقث غادت
 ،سننةا اخدٕنناز ٌننرا المُؾننُ ٌىنناى م ازقننث غننادت بننٕه
غٕات المسلمٕه (َاق المسلمٕه الرٔه ال ٔػسندَن لٕنً
) َبٕه َ ُد زم العالمٕه  ،نٔه وػه مه قُلً خعالّ :
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ّْ ََإِنَّ ضُىدَوَا لٍَُمُ الْغَالِةُُنَّّ .
( سُزت الػا اج ) .
نٔه وػه مه قُلً خعالّ :
َالرِٔهَ ،مَىُُا ِٓ الْػََٕاتِ الدُّوَْٕا ّّ .
سلَىَا َ َّ
ّْ إِوَّا لَىَىػُسُ ُز ُ
( سُزت غا س أٖث . ) 51 :
ّْ ََلَه َٔطْعَلَ الّلًُ ِللْ َا ِسِٔهَ َلَّ ا ْلمُ ْمِىِٕهَ سَةِٕ ً ّّ .
( سُزت الىسا ) .
ٌري َ ُد زم العالمٕه .
نٍٔا اةخنُت ٔ ،طنا نن وةػنر نه الللنل  ،الللنل ىندوا
مػةكاج للعمل  ،إغةناـ العمنل نن خلغنّ ،زنازي نٓ الندوٕا
َاٖخست  َ ،أن العمل لم ٔ ه َ ،نَؾع مسل نوح غٕىما
خطدسْ غ قث َخطٍد ٓ اخدٕازٌا  ٓ َ ،خػُٔنل زمىٍنا
 َ ،ننٓ قسغٍننا ننٓ اةسننُاق  َ ،ننٓ بٕعٍننا  َ ،ننٓ ضمن
زمىٍا ،زم خ اضأ نول لسح زابػناً بنل إونل خاسنس خسنازت
ةٕست  ،اللسازت م لمث ضداً َإغةاـ العمل م لم ضداً .
نٍٔا اةخُت ال سا  ،نوا ال ن مم الدعمٕم مه العمّ  ،نونا
نذ ننس نن ٌىنناى ظنناٌست ٌننٓ إغةنناـ العمننل  ،مننل سننٓ
زا ننو م ن ً غننالػاً  ،نَ وٕننث لٕسننح مننا ٔىةغننٓ زا قننح
م ً غالػاً  ،نَ مل سٕئ ٔسدػو غاغةً العقام .
نٍٔنننا اةخنننُت ال نننسا  ،ال ضنننل نن اسوسنننان لنننّ و سنننً
بػننٕست َلننُ نلقننّ معنناذٔسي ٔ ،ىةغننٓ نال وػننابٓ نو سننىا ،
ٔىةغٓ نال وطاملٍنا ٔ ،ىةغنٓ نال وكمنله اقملىاوناً سناذضاً ،
ٔىةغننٓ نن وقلننو قلق ناً مقدس ناً ٔ ،طننا نن و ػننع ن مالىننا
لعل آّ ص َضل ٔغٕس غالىا بػال ،خس .
نقننننُل قننننُلٓ ٌننننرا َ ،نسنننندغ س آّ العظننننٕم لننننٓ َل ننننم
اسنندغ سَي ٔغ ننس ل ننم ٕ ،ننا ننُش المسنندغ سٔه  ،نسنندغ س
آّ .
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لننّ س نٕدوا
الػمنند ّٓ زم العننالمٕه َ ،الػ ن ت َالس ن
مػمنند َ لنننّ غنننػابدً الغنننس المٕنننامٕه َ لنننّ ،ل بٕدنننً
الكٕةٕه الكاٌسٔه .
نٍٔنننا اةخنننُت ال نننسا  ،الػننندٔر الطنننام المننناو السائن ن
المُضص :
(( ال ٔسضُ ةد إال زبً َ ،ال ٔلا ه إال ذوةً )) .
[ مسىد ال سدَض ه لٓ به نبٓ قالا ] .
ٔعىٓ نٔث قؿٕث إن لم خ نه منا خدمىنّ زاضن غسناباخل ،
آّ ص َضل ٔقُل :
ّْ ََمَا نَغَابَ ُم مِّه مُّػِٕ َةثٍ َ ِةمَا َسَ َةحْ نَ ْٔدِٔ ُمْ َََٔعْ ُُ َه
َسِٕسٍ ّّ
( سُزت الطُزِ )
آّ ص َضنل ٔ ند نن للمػنائا غ مناً نٓ نن وعنُد منه
خ لٍا إلّ آّ :
ّْ ََلَ ُىرِٔقَىٍَُّمْ ِمهَ الْ َعرَامِ ا ْلَأدْوَّ دَُنَ الْ َعرَامِ ا ْلأَ ْةَسِ لَعَلٍَُّمْ
َٔسْضِعُُنَ (ّّ )21
( سُزت السطدت) .
آّ ص َضل ٔقُل :
اللًُ ّّ .
ّْ َا ْلَمْ ن ََّوًُ لَا ِإَلًَ إِلَّا َّ
( سُزت مػمد أٖث . ) 11 :
ال خقةننل قٕنندت المسننلم خقلٕننداً  ،ال معكننٓ َال منناو َ ،ال
زا نن َال خننا ؽ َ ،ال معننص َال مننرل َ ،ال واغننس َال
مُ ننو إال آّ  ،اةمننس بٕنند آّ ل ننه ٔقننُل آّ ننص َضننل
بعدٌا إن لم خ ه اةمُز ما خدمىّ :
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ّْ ََاسْدَغْ ِسْ ِلرَو ِةلَ ّّ .
( سُزت مػمد أٖث . ) 11 :
ََلَ ُمْ ََ،خِسَ ُمْ ََ ،إِ ْوسَ ُمْ ََضِىَّ ُمْ
(( َٔا ِةَادِْ  ،لَُْ نَنَّ ن َّ
س َألُُوِٓ َ َ ،أ ْكَ ْٕحُ ُلَّ إِ ْوسَانٍ
غدٍ َ َ ،
قَامُُا ِٓ غَعِٕدٍ ََا ِ
س َألَ َدًُ مَا وَقَعَ َذلِلَ مِمَّا ِ ْىدِْ إِلَّا َمَا َٔىْقُعُ ا ْلمِلَْٕفُ
َم ْ
ِإذَا ُندْخِلَ الْةَػْسَ َٔ ،ا ِةَادِْ  ،إ َِّومَا ٌَِٓ نَ ْمَالُ ُمْ نُغْػٍَِٕا
ضدَ خَْٕسًا
لَ ُمْ  ،زُمَّ نََُ ِّٕ ُمْ إَِّٔاٌَا  ،اٖن دققُا َ َ ،مهْ ََ َ
سًُ ))
ضدَ غَْٕسَ َذ ِللَ َلَا َٔلُُمَهَّ إِلَّا وَ ْ َ
ػ َمدْ اللًََّ َ ََ ،مهْ ََ َ
َلَْٕ ْ
.
[ مسلم ه نبٓ ذز]
َاؾع الطمس ضلٓ  ،قكعٓ الداللث  ،اخٍنم و سنل
 ،إن لم خ ه اةمُز ما خدمىّ اخٍم و سل :
ّْ ََمَا نَغَابَ ُم مِّه مُّػِٕ َةثٍ َ ِةمَا َسَ َةحْ نَ ْٔدِٔ ُمْ َََٔعْ ُُ َه
َسِٕسٍ ّّ
( سُزت الطُزِ )
بل ٓ بعؽ اٖزاز :
(( ما مه سست َ ،ال اخد ش سق َ ،ال خندش نُد إال
بما قدمح نٔدٔ م َ ،ما ٔغ س آّ ن سس )) .
[ نخسضً ابه سا س ه الةسا ] .
(( ال ٔسضُ ةد إال زبً َ ،ال ٔلا ه إال ذوةً )) .
[ مسىد ال سدَض ه لٓ به نبٓ قالا ] .
سس اةمُز خ سنٕساً خُغٕندٔاً  ،خ سنٕساً لُٔناً ال خ سنٕساً
ضس ٕاً نزؾٕاً  ،آّ ص َضل ٔقُل :
كمَلِىَّننثً َٔأْخٍَِٕنننا
ّْ ََؾَنن َسمَ اللّننًُ مَنن َس ً قَسَْٔننثً َاوَننحْ ،مِىَننثً مُّ ْ
غدًا مِّه ُلِّ مَ َانٍ َ َ َ َسجْ ِبأَوْعُمِ اللّنًِ ََأذَاقٍََنا اللّنًُ
زِشْقٍَُا َز َ
لِةَاضَ الْطُُ ِ ََالْلَُْفِ ِبمَا َاوُُاْ َٔػْىَعُُنَ ّّ .
( سُزت الىػل )
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اةمُز َاؾػث  ،إلً ظٕم بٕدي ل ضٓ :
السمَا ِإَلًٌ ََ ِٓ ا ْلأَزْؼِ إَِلًٌ ّّ .
ّْ ٌََُ َُ َّالرِْ ِٓ َّ
( سُزت الصخسف )
ٓ ٍ ََ ِٕلٌ ّّ .
ٓ ٍ َا ْ ُةدَُيُ ٌَََُُ َلَّ ُلِّ ضَ ْ
ّْ خَالِوُ ُلِّ ضَ ْ
( سُزت الصمس )
للْوُ ََا َةمْسُّّ
ّْ َلًُ الْ َ
( سُزت اة ساف أٖث ) 54 :
غدًا
ِٓ ََلَا ُٔطْ ِسىُ ِٓ غُ ْ ِمًِ نَ َ
ه دَُ ِوًِ مِهْ ََل ٍّ
ّْ مَا لٍَُمْ ِم ْ
(ّّ )26
( سُزت ال ٍف)
ٌُ الىاغس  ٌُ ،المعص  ٌُ ،المعكٓ  ٌُ ،الػا ف ٌُ ،
المُ و  ،إن ضا ج اةمُز ما ودمىّ لىػمند آّ َ ،إن
ضا ج لّ خ ف ما ودمىّ لىساضن نو سنىا  ،ةن شَال
ال ُن نٌُن لّ آّ مه نال ٔػقو َ ُدي للم مىٕه .
نٍٔا اةخُت ال نسا  ،الػقنائو الىاغنعث ٔىةغنٓ نن خند عىا
إلننّ قا ننث آّ ننص َضننل ٔ ،ىةغننٓ نن خنند عىا إلننّ اخٍننا
نو سىا ٔ ،ىةغٓ نن خد عىا إلّ قد اةمل بآّ ص َضنل ،
لرلل نخكنس ضنٓ خمنس بنً اةمنث نن خػنةف منه النداخل ،
اسغةنناـ و سننٓ ٌَىنناى إغةنناـ العمننل  ،اسغةنناـ الى سننٓ
الٕننأض  ،االسدسنن  ،إغةنناـ العمننل نن خننسِ نن العمننل
الرْ قمح بً لم خقكف زمازي نبداً ةوً زا قدً وٕنث سنٕلث
نَ ضسى خ ٓ نَ مل سٓ نلغّ م عُل العمنل الػنالع
.
نٍٔا اةخُت  ،كس ث ٓ امدػان اللغث العسبٕث لُ ضنا ج
لمث م عُ ًال بنً ٍىناى وػنف منث لنّ لمنث م عنُل
بننً َوػننف لننّ مىػننُم  ،لننُ ضننلع قننال م عننُل بننً
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مس ننُ ٔأخننر غن ساً  ،م عننُل بننً غننع  ،قننال اللكننأ ننٓ
الطنننص السننناوٓ ٔنننرٌا غنننُام الطنننص اةَل  ،إذا قنننال
م عُل بنً مس نُ غن س  ،إذا قنال م عنُل بنً قنف ٔأخنر
وػف مث  ،إذا قال م عُل بً مىػُم ٔأخر مث ،
نمننا إذا قننال م عننُل بننً مس ننُ اللكننأ ننٓ الطننص السنناوٓ
ٔرٌا غنُام الطنص اةَل  ،العمنل السنٕئ غطنام بٕىنل
َبٕه آّ  ،العمل الػالع قد خلقّ ضصا ي ٓ اٖخست ل ه
له خقكف زمازي ٓ الندوٕا  ،العمنل السنٕئ اٖخنس غطةنل
ه آّ ص َضل .
نٍٔنننا اةخنننُت ٌ ،نننري الػقنننائو م ٔننندي بنننالقس،ن ال نننسٔم
َبالسىث الطسٔ ث َ ،نزضنُ آّ نص َضنل نن وىد ن بٍنرا
.
ال
اللٍم اٌدوا ٕمه ٌدٔح  َ ،ا ىنا نٕمه ا ٕنح َ ،خُلىنا
ٕمه خُلٕنح َ ،بنازى لىنا ٕمنا ن كٕنحَ ،قىنا َاغنسف
ىننا ضننس مننا قؿننٕح  ،اوننل خقؿننٓ بننالػو َ ،ال ٔقؿننّ
لٕل َ ،إونً ال ٔنرل منه َالٕنح َ ،ال ٔعنص منه ادٔنح ،
خةاز ننح زبىننا َخعالٕننح َ ،لننل الػمنند لننّ مننا قؿننٕح ،
وسدغ سى َ ودُم إلٕنل  ،اللٍنم اٌندوا لػنالع اة منال ال
ٍٔدْ لػالػٍا إال نوح  ،اللٍم اٌندوا ةغسنه اةخن ق ال
ٍٔدْ ةغسىٍا إال نوح  ،اللٍم نغلع لىنا دٔىىنا النرْ ٌنُ
ػننمث نمسوننا َ ،نغننلع لىننا دوٕاوننا الدننٓ ٍٕننا معاضننىا ،
َنغلع لىا ،خسخىا الدٓ إلٍٕا مسدوا َ ،اضعنل الػٕنات شاداً
لىا مه ل خٕس َ ،اضعل المُج زاغنث لىنا منه نل ضنس ،
مُالوا زم العالمٕه  ،اللٍنم ا ىنا بػ لنل نه غسامنل ،
َبكا دل ه معػنٕدل َ ،ب ؿنلل منه سنُاى  ،اللٍنم
ب ؿنننلل َزغمدنننل ن ن نلِ لمنننث الػنننو َالننندٔه َ ،اوػنننس
اسس ن َ ،ن ننص المسننلمٕه  ،اوػننس المسننلمٕه ننٓ ننل
م ان  ٓ َ ،ضندّ بقنا اةزؼ ٔنا زم العنالمٕه  ،اللٍنم
نزوا قدزخل بأ دائل ٔا ن س اة سمٕه .
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