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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 أيها المستمعون الكرام ،
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

ــــــيكم هللا ا ــــــانى أحمــــــ  ال ــــــرحيم وأ ــــــلى واســــــلموبعــــــ  ف ــــــر   ال ــــــه اا هــــــو ال ــــــله ا ال                                             ل
                                     علــــــى ســــــي نا وموانــــــا محمـــــــ  الــــــله أرســــــله بالهــــــ ه و يـــــــن الحــــــق وأ رجنــــــا علـــــــى 
ــــرة   كمــــا أرســــل ــــى ســــورة البق ــــالى ف ــــه تع ــــور م ــــ الا لقول ــــى الن ــــه مــــن الىلمــــام ال                                                   ناي ي
                                               فــــيكم رســــوا مــــنكم يتلــــو علــــيكم آياتنــــا ويــــ كيكم ويعلمكــــم الكتــــا  والحكمــــة ويعلمكــــم مــــالم
                                                     تكونــــوا تعلمــــون   ولقولــــه تعـــــالى فــــى ســــورة آم عمــــران   لقـــــ  مــــن هللا علــــى المـــــ منين 
ـــة  ـــا  والحكم ـــه ويـــ كيهم ويعلمهـــم الكت ـــيهم آيات ـــو عل ـــي فـــيهم رســـوا مـــن أنيســـهم يتل                                                      ال بع
                                                            وان كــــانوا مــــن لالــــي ليــــى ضــــالم مالــــين    ــــلوام هللا وســــالمه عليــــه وعلــــى آلــــه ا طهــــار
                       وعلـــى أ ـــحابه ا الـــرار ورضـــى هللا عمـــن وااهـــم باحســـان الـــى يـــوم الـــ ين وعـــن  ـــيو نا

 ا جالء أجمعين . 
 أما بع  . 

ــــــ   ــــــ كتور عال ــــــ م أوا بال ــــــكر ال ــــــال  للســــــي  الميضــــــام ال ــــــى أن اتق ــــــا عل ــــــاره ل ام                    ف
ــــــله  ــــــ  التجــــــاريين ال ــــــ  حجــــــا ه نقي ــــــاالىالع ي ــــــتم أحب                                 تيضــــــي و عــــــانى  حاضــــــركم وأن

                        هــلا الليلــة ال اهــرة مــن  ــهر رمضــان المبــار  ئــى فاتــا  لــى فر ــة االتقــاء بكــم فــىو مال 
ــــا ــــى الم ــــار  والم  ــــى ااســــالم والمســــلمين ف ــــو  ال ــــهورأعــــا ا هللا عل ــــا تع ــــر م            ر  ال ي

فـى         وا عوام ، وأتبع ال كر بالتح ي اليكم فى موضوع المحاضـرة وهـو ا التجـارة الرابحـة
ـــــــى ـــــــة الت ـــــــلا الموضـــــــوع   اطـــــــ  التجـــــــاريين بالل  ـــــــرم ه ـــــــ  أ ت ـــــــريم ا ول ـــــــرآن الك                                       الق

 يجي ونها .
ــــــار   ــــــى ا تي ــــــ   ــــــ نى ال ــــــاطر   انول ــــــى ســــــورة ف ــــــالى ف ــــــوم هللا تع                                         هــــــلا الموضــــــوع ل

                               الــــــلين يتلــــــون كتــــــا  وألــــــاموا ال ــــــالة وأنيقــــــوا ممــــــا ر لنــــــاهم ســــــرا وعالنيــــــة يرجــــــون 
ــن تالــو  ــ هم مــن فضــتجــارة ل ــوفيهم أجــورهم وي ي ــه غيــور  ــكور   وهــو لــوم ر . لي                                 كــريمله ان

 يم   به سبحانه المقاللين على لراءة القرآن المجي  وت الر آياته الالينام



ـــــاة التـــــى ـــــون ال ك ـــــى  ـــــرعها هللا وي ت ـــــه ، فيقيمـــــون ال ـــــالة الت ـــــاوامرا ونواهي ـــــي ب                                        والعم
ـــــــى هللا بال ـــــــون عل                               جهـــــــ  الالـــــــ نى أو باانيـــــــا  المـــــــالى ،فرضـــــــها ســـــــبحانه ، فـــــــال يال ل

ــيهم  وفــا مــن عقابــه وطمعــا فــى ثوابــه وكســبا لرضــاا ، لعلمهــم                               الــي يــ  ون مــا فــرم هللا عل
                                 أن حياتنــــــا فــــــى الــــــ نيا مولوتــــــه باجالنــــــا التــــــى تنتهــــــى حتمــــــا بــــــالموم الــــــله كتبــــــه هللا 

ــا ، وهــم فــى جهــا هم  ــالنيس والمــام ي ــترون نعــيم الجعلين ــب ــ نيان ــالى بمتــاع ال ــالموم الب                                     ة ب
ــــــ  وعــــــ هم ســــــبحانه أن  ــــــور ، فق ــــــن تال ــــــى ل ــــــ  هــــــى التجــــــارة الرابحــــــة الت ــــــانى ، وتل                                     الي

ــــوفيهم أجــــور جهــــا هم  ــــر  اتهــــم ويضــــاع  حســــناتهمي ــــ هم مــــن فضــــله في ي ــــي وي ي                                        ا ال
 وهي يكون من القرآن الكريم اا الكرم . اليع اليانى بالبالى .

                                              وا  ـــــــ  أن مـــــــن ياليـــــــع متـــــــاع الـــــــ نيا اليـــــــانى النعـــــــيم ا  ـــــــرة البـــــــالى يكـــــــون تـــــــاجرا 
ـــــــريم ـــــــرآن الك ـــــــ  حـــــــلرنا الق ـــــــ  النىـــــــر ،  ا ـــــــة ول ـــــــون را ـــــــ ا بعي ـــــــا يك ـــــــا ، كم                                             حالل

                                           ان بالـــــ نيا و  رفهـــــا المولـــــوم كمـــــا حـــــلرنا مـــــن التلهـــــى الهـــــا عـــــن ا  ـــــرة ،مـــــن اافتتـــــ
                                                     المناســــــ  لقــــــ رها و وامهــــــا ، وبــــــين لنــــــا أنهــــــاســــــعيها  وحضــــــنا علــــــى الســــــعى ل  ــــــرة

ــــ نيا ــــاة ال ــــة الحي ــــ  ال ين ــــى امتحــــان رهي ــــا ف ــــا أنن ــــين لن ــــا ال ــــى ، كم ــــ نيا وأبق ــــن ال ــــر م                                               ي
                                    علـــــــى ا رم  ينـــــــة  المولـــــــوم فقـــــــام تعـــــــالى فـــــــى ســـــــورة الكهـــــــ    انـــــــا جعلنـــــــا مـــــــا

 لوهم أيهم أحسن عمال ، وأنا لجاعلون ما عليها  عي ا جر ا   .لها لنال
 نجا  السل  ال الح  : 

                                    اجتيـــــا ا التيـــــو  أســـــالفنا ال ـــــالحون مـــــنوهـــــل اامتحـــــان الرهيـــــ  نجـــــح فـــــى            
ــــــــابعىســــــــا تنا ال ــــــــابعين ا عــــــــالم وت ــــــــابعين  ــــــــحابة الكــــــــرام والت ــــــــررة ،  نهــــــــم الت                                             الال

ــــه وأحوالــــه ، و ــــاروا                           تاســــوا بموانــــا رســــوم هللا  ــــلى هللا عليــــه وســــلم فــــى ألوالــــه وأفعال
                           ا يتاســــون بــــه  ــــلى هللا التاســــيهم الجــــا   يــــر القــــرون فــــى ا مــــة المحم يــــة ، وكيــــ

ـــــى رســـــوم هللا ـــــوم فـــــى ســـــورة ا حـــــ ا    لقـــــ  كـــــان لكـــــم ف ـــــه وســـــلم وهللا تعـــــالى يق                          علي
ـــام هللا تعـــالى فـــى  ـــوم ا  ـــر ولكـــر هللا كثيـــرا   كمـــا ل   أســـوة حســـنة لمـــن كـــان يرجـــو هللا والي



ــــــوا تهتــــــ و ســــــورة النــــــور    ــــــبال  المالــــــين   ولــــــ  وان تطيع ــــــى الرســــــوم اا ال                           ا ومــــــا عل
                                     ألاللــــــم علــــــيهم الــــــ نيا ولكــــــنهم ح ــــــنوا أنيســــــهم مــــــن فتنتهــــــا بال هــــــ  البــــــال  ، ولــــــيس 

                                                          هــــــ  تــــــر  الكســــــ  والعكــــــو  علــــــى العبــــــا ة وحــــــ ها كمــــــا يىــــــن الــــــبعمالمق ــــــو  بال  
ـــــى ال ـــــيالء ، فيتعـــــالى ـــــه ف ـــــر  المـــــ من بســـــعة ر ل ـــــي المق ـــــو  بال هـــــ  أا يي                                                طـــــا ، ال
                                                   علــــى النــــاس بــــالموجو  عنــــ ا مــــن ا مــــوام وأا يحــــ ن فــــى جــــ ع بالقضــــاء علــــى الميقــــو 
                                                    منهـــــا ،  ن هللا تعـــــالى يحـــــ  مـــــن عالـــــ ا المـــــ من أن يكـــــون  ـــــاكرا فـــــى الر ـــــاء و ـــــكر 
                                             النعمـــة يوجـــ  عليـــه أن يســـتعملها فـــى مرضـــاة هللا ربـــه ، كمـــا يحـــ  منـــه أن يكـــون راضـــيا 

ــــبالء  ــــالر الراضــــين                             بالقضــــاء ، والرضــــا بالقضــــاء ــــى ال ــــون  ــــاالرا ف ــــه أن يك يوجــــ  علي
ـــــ  بســـــل هللا بالقضـــــاء  ـــــبالء اا هللا ، ول ـــــى الر ـــــاء وال ـــــه ا فاعـــــي ف ـــــان مـــــرا  ن ـــــو ك                                                            ول

                                    مان عليـــه الســـالم فقـــام فيمـــا حكـــاا هللا عنـــه فـــى ســـورة النمـــي عنـــ ما الملـــ  لســـي نا ســـلي
                                  رأه عــــرق اللقــــيس مســــتقرا عنــــ ا   هــــلا مــــن فضــــي ربــــى لياللــــونى أأ ــــكر أم أكيــــر ومــــن

ــه ــكر فانمــا ي ــكر لنيســه ومــن كيــر فــان ربــى غنــى كــريم   وكــلل  لــام                             ســي نا يوســ  علي
                 وحكــــم مـــا حكــــاا هللا فــــى ســــورة يوســـ    ر  لــــ  آتيتنــــى مــــن الملــــ الســـالم عنــــ ما ملــــ  

ــــ نيا وا  ــــرة ــــى ال ــــى ف ــــم ولي ــــاطر الســــموام وا رم أن ــــي ف ــــي ا حا ي ــــن تاوي ــــى م                 وعلمتن
ــــوفنى مســــلما والحقنــــى بال ــــالحين   ولــــ  لــــ                                  هللا علينــــا ل  ــــهم لنعتالــــر الهــــا كمــــا ت

 لام سبحانه   لق  كان فى ل  هم عالرة  ولى ا لبا    .
 السا ة ال وفية يقل ون السا ة ال حابة  : 
ــــا يقولــــه ســــي ه اامــــام ال ــــوفى الكاليــــر جــــالم الــــ ين الرومــــى  ــــلا مــــا ييســــر لنــــا م                        وه

                                 عنـــــه  : لـــــيس ال هـــــ  أن تتـــــر  الـــــ نيا مـــــن يـــــ   وهـــــى فـــــى للبـــــ  الـــــي ال هـــــ رضـــــى هللا
ــــا  امتحــــان ــــى اجتي ــــ   . والســــا ة ال ــــوفية نجحــــوا ف ــــى ي ــــى ف ــــ  وه ــــن للب ــــا م                                      أن تتركه

                               مجـــــــا  الـــــــلينالـــــــ نيا الرهيـــــــ  ، التقليـــــــ هم أهـــــــي الهمـــــــة مـــــــن ســـــــا تنا ال ـــــــحابة ا 
ــــانوا أســــالق  ــــ ك ــــى لل ــــ لنا عل ــــه وســــلم ، وي ــــ  رســــوم هللا  ــــلى هللا علي ــــى تقلي ــــام ف                            ا جي

 لى ـ سى وبين سي ه اامام أالى بكر ال الما ولع الين االن ب ار اليقيه العبا



ـــــ  ل ـــــ  ـ فق ـــــى القاســـــم الجني ـــــة ســـــي ه اامـــــام أال ـــــام ليي ـــــى اام ـــــن ب ـــــار ال                                            هـــــ  اال
                                       لى تريـــــ   كاتهـــــا ىمـــــن ا الـــــي ى فقـــــام ســـــي ه ال ـــــالال ـــــاللى وســـــاله  : كـــــم فـــــى  مـــــس 

                                           واجـــــ  ال ـــــرع  ــــاا ، وفيمـــــا يلـــــ م أمثالنـــــا كلهـــــا . فتعجـــــ   فـــــىلــــام  : نعـــــم  ، لـــــام  : 
ـــــارة ا  يـــــرة فقـــــام لالمـــــام ال ـــــالاالـــــن ب ـــــار مـــــن هـــــلا  ـــــ  امـــــام ىالعب ـــــ  فـــــى لل                                              لى : أل

ـــــو بكـــــر ال ـــــ يق رضـــــى ، لـــــام : مـــــن هـــــو ى فاجـــــا  ســـــي ه ال ـــــال لـــــام : نعـــــم                          لى : أال
                             ي مالـــــه فـــــى ســـــاليي هللا ، ولمـــــا ســـــاله رســـــوم هللا  ـــــلى هللاهللا عنـــــه ـ فقـــــ  لـــــ م كـــــ
                         ى لام  :  أبقيم لهم هللا ورسوله  .لعيالعليه وسلم :  وما الله أبقيم 

ــــام لهــــم  ــــه مــــن اليقهــــاء ، ول ــــى  مالئ ــــون ولهــــ  ال ــــع الل ــــن ب ــــار ممتق ــــالوا ف ــــرا اال                                          ل
                           أضـــــعنا عمرنـــــا فـــــى المجـــــا ام ولهـــــ  ال ـــــوفية بـــــال ير كلـــــه ، وحكـــــى لهـــــم مـــــا جـــــره 

 لى رضى هللا عنه كما سمعتموا  .الينه وبين سي ه ال ال
 ال حابة يتياوتون :  

                                يـــــاوتون ومـــــع امتيـــــا  ال ـــــحابة الكـــــرام عـــــن ا جيـــــام الالحقـــــة لهـــــم ـ فـــــانهم كـــــانوا يت
                            فيمــــا اليــــنهم ـ وأثالــــم القــــرآن الكــــريم لهــــم هــــلا التيــــاوم فــــى مثــــي لولــــه تعــــالى فــــى 
ــــــى ســــــاليي هللا و  ميــــــراي الســــــموام وا رم ،                              ســــــورة الح يــــــ    ومــــــا لكــــــم أا تنيقــــــوا ف

ـــنكم مـــن أ ـــلين أنيقـــواا يســـتوه م ـــي أولئـــ  أعىـــم  رجـــة مـــن ال ـــتح ولات ـــن لالـــي الي ـــق م                                        ني
                        مــــن بعــــ  ولـــــاتلوا وكــــال وعــــ  هللا الحســـــنى وهللا بمــــا تعلمــــون  اليـــــر   وجــــا فــــى تيســـــير 

ــــه ، فانــــه  ــــى بكــــر ال ــــ يق رضــــى هللا عن ــــم فــــى  ــــان ســــي نا أال ــــة ن ل ــــلا ا ي                 أوم أن ه
                         مــن آمــن وأنيــق فــى ســاليي هللا و ا ــم الكيــار حتــى ضــربوا ضــربا أ ــر  بــه علــى المــوم .

                      فقــــ  عنـــه وفـــى هـــلا المناســــبة ألكـــر لكــــم مـــا حكــــاا ســـي نا عمـــر الــــن ال طـــا  رضــــى هللا 
                 ليــــوم أســــالق أبــــا بكــــر ، فا ــــلم لـــام فــــى فضــــي ســــي نا أالــــى بكــــر رضــــى هللا عنــــه ، للــــم ا

ــــم يــــا رســــوم هللا ــــى رســــوم هللا  ــــلى هللا عليــــه وســــلم : ولل                                ن ــــ  مــــالى ولهالــــم بــــه ال
 هلا ن   مالى أل مه   وأبقيم الن   لى ولعيالى ، وكنم أىن أن أبا بكر 



                                                   رســــوم هللا  ــــلى هللا عليــــه وســــلم كــــيا يقــــ م ن ــــ  مالــــه  فــــالا بــــه لــــ  ســــبقنى ولــــ م ل
                                    م مــــــن الــــــعابق  فــــــى  ــــــىء بعــــــ ها أالــــــ ا ، لقــــــ  أتســــــمالــــــه ، فقلــــــم  الــــــى بكــــــر : ا أ

 بع    .
  ر  التجارة : 
                                          وأنيســــــهم اهــــــ ين بــــــاموالهم والا كــــــان القــــــرآن الكــــــريم لــــــ  أثنــــــى علــــــى المــــــ منين المج 

ـــــة ـــــارة أ روي ـــــور ، وهـــــى تج ـــــن تال ـــــارة ل ـــــم يرجـــــون تج ـــــين أنه ـــــالى وب ـــــى ســـــاليي هللا تع                                  ف
ـــق ـــى كســـ  الحـــالم مـــن طري ـــوا كـــلل  ب ـــر  الســـاعين عل ـــوار ، فانـــه ن                                            ا تتعـــرم أالـــ  للال

                                      ، وللـــــــ  فـــــــى لولـــــــه ســـــــبحانه  ولـــــــرنهم بالمقـــــــاتلين فـــــــى ســـــــاليي هللا التجـــــــارة ال نيويـــــــة
ــــى الليــــي ون ــــيه  ــــى مــــن ثلث ــــ  تقــــوم أ ن ــــ  يعلــــم أن ــــالى فــــى ســــورة الم مــــي   ان رب                                             وتع

ـــــه وطائيـــــ ـــــن تح ـــــواوثلث ـــــم آل ـــــي والنهـــــار عل ـــــلين معـــــ  وهللا يقـــــ ر اللي ـــــا   ة مـــــن ال                             فت
                                             ون مـــنكم مرضـــى وآ ـــرون يضـــربون ا مـــا تيســـر مـــن القـــرآن . علـــم أن ســـيكعلـــيكم فـــالرأو 
                   ، فــــالرأوا مــــا تيســــر  ــــون مــــن فضــــي هللا وآ ــــرون يقــــاتلون فــــى ســــاليي هللاتفــــى ا رم يال

ـــ موا  نيســـكم مـــن ـــا تق ـــاة والرضـــوا هللا لرضـــا  حســـنا وم ـــوا ال ك ـــوا ال ـــالة وآت ـــه ، وأليم                                      من
                  أجــــــرا واســــــت يروا هللا ان هللا غيــــــور رحــــــيم   موأعىــــــ  يــــــر تجــــــ وا عنــــــ  هللا هــــــو  يــــــرا

ــــه تعــــالى  ــــى ــــ ــــون مــــن فضــــي هللا   يت  وآ ــــرون يضــــربون فــــى ا رم يالفقول ــــه ال                ير ب
ـــــلين                             يســـــافرون فـــــى  ـــــان تجـــــارتهم لكســـــ  عي ـــــهم مـــــن حـــــالم ، ولـــــ  جعلهـــــم التجارال

                      ، وكــــان ليــــام ليــــام الليــــيتعــــالى مــــن أ ــــحا  ا عــــلار ال ــــرعية ، ف يــــ  عــــنهم مــــن  هللا
ــــي فريضــــة فــــى أوم ا مــــر  ــــام الليــــي بيريضــــة اللي ــــم نســــ  لي ــــة الســــابقة ث ــــم  يــــ  با ي                   ث

ــــا رســــوم هللا  ــــلى هللا  ــــى حــــق موان ــــا ف ــــه بقــــى واجب ــــى حــــق المــــ منين ، ولكن              ال ــــالة ف
                 مورة ااســـراء م اطبـــا لـــه  ـــلى هللا عليـــه وســـلم    ألـــكمـــا لـــام تعـــالى فـــى ســـ عليـــه وســـلم

ـــ ـــي ول ـــى غســـق اللي ـــ لو  ال ـــمس ال ـــر ال ـــالة ل ـــان م ـــهو ا رآن اليجـــر ان ل  .                   آن اليجـــر ك
ـــــام ـــــا محمـــــو ا   والمق ـــــ  مقام ـــــ  رب ـــــ  عســـــى أن يبعث ـــــة ل ـــــه نافل ـــــي فتهجـــــ  ب                           ومـــــن اللي

 امة حين يست يي المحمو  هو مقام ال ياعة الله ي تيه هللا تعالى له يوم القي



                               . ومعنــــى نافلــــة لــــ  أه  يــــا ة علــــى  النــــاس بــــه فــــى المولــــ   ــــلوام هللا وســــالمه عليــــه
 ليريضة .ا
 كس  الحالم :  

                        فنا ال ـــــالحون علـــــى كســـــ  الحـــــالم فـــــى تجـــــارتهم ال نيويـــــة ووضـــــعوا الولـــــ  حـــــر  اســـــ
                                  م لولـــــه تعـــــالى فـــــى ســـــورة البقـــــرة   الـــــلين يـــــاكلون الربـــــا اعلـــــى الـــــ وام ن ـــــ  أعيـــــنه

ـــــالوا انمـــــا  ـــــانهم ل ـــــ  ب ـــــله يت بطـــــه ال ـــــيطان مـــــن المـــــس لل ـــــوم ال                               يقومـــــون اا كمـــــا يق
                فلــــهالاليـــع مثـــي الربــــا وأحـــي هللا الاليـــع وحــــرم الربـــا فمـــن جــــاءا موعىـــة مـــن ربــــه فـــانتهى 

ــــ ون . يمحــــق  ــــا  ال ــــم فيه ــــ  أ ــــحا  النــــار ه ــــى هللا ومــــن عــــا  فاولئ ــــرا ال                                   ماســــل  وام
            ن الــــــلين آمنــــــوا وعملــــــوايم . إال ــــــ لام وهللا ا يحــــــ  كــــــي كيــــــار أثــــــهللا الربــــــا ويربــــــى 

يح نون      عن  ربهم وا  و  عليهم وا همألاموا ال الة وآتوا ال كاة لهم أجرهم ال الحام و 
                    . يــــــا أيهــــــا الــــــلين آمنــــــوا اتقــــــوا هللا ولروا مــــــا بقــــــى مــــــن الربــــــا ان كنــــــتم مــــــ منين ،

تالــــتم فلكــــم ر س امــــوالكم ا تىلمــــون                   ن ا  لنوا بحــــر  مــــن هللا ورســــوله و افــــان لــــم تيعلــــوا فــــ
 وا تىلمون     .

هـــــلا ا يـــــام الكريمـــــة لنـــــره كيـــــ  أحـــــي هللا الاليـــــع وحـــــرم الربـــــا ، وكيـــــ                     ولنتـــــ الر فـــــى  
ـــــا                                 ـــــاكلون الرب ـــــلين ي ـــــه تعـــــالى   ال ـــــوم القيامـــــة بقول ـــــة ي حـــــلر المـــــراالين مـــــن ســـــوء العالب

ن لالـورهم           ا يقيمون اا كما يقـوم الـله الـله يت بطـه ال ـيطان مـن المـس   أه ا يقومـون مـ
اا كقيـــــام الـــــله ي ـــــرعه ال ـــــيطان مـــــن الجنـــــون فيكـــــون آكـــــي الربـــــا عن ئـــــل كالم ـــــروع                 

ـــي الر  ـــى آك ـــة ال ـــحيحة ، وهـــلا ال ـــورة القاليحـــة تكـــون عالمـــة عل ـــ  الحرك ـــله ا يمل ـــا                ال ب
 .   يوم القيامة  

ــــــه  ــــــله حرم ــــــا ال ــــــوا الرب ــــــلين أحل ــــــ اء ال ــــــوا له ــــــا                    واعجال ــــــى  ــــــرعه ، وا  ا وا عجب هللا ف
                         فقـــــ  جعلـــــوا الربـــــا أ ـــــال حـــــالا يقيمـــــون عليـــــه الربـــــا   نمـــــا الاليـــــع مثـــــيإمـــــن لـــــولهم   

 الطة  الاليع الحالم ولم يجعلوا الاليع الحالم أ ال يقيمون عليه الربا ، وهى م
 



 . سافرة أرا وا الها تحليي ما حرم هللا 
                          ومـــن المحـــ ن حقـــا أن نـــره الربـــا فا ـــيا فـــى جميـــع الـــبال  ااســـالمية كـــاثر ســـيىء مــــن 

ـــا و ـــر  ال مـــر ـــين المســـلمين مـــن الرب ـــارا الســـيئة ال ـــر  آث ـــله لهـــ  وت ـــار ااســـتعمار ال                  آث
                   لب ــــرية ونالــــل فــــى الياح ــــة والب ــــاء وتطاليــــق ا حكــــام الوضــــيعة ا هــــىولعــــ  القمــــار والمال

ــــــرة                        ا حكــــــام الربانيــــــة ال ــــــرعية ، ولكــــــن مــــــن فضــــــي هللا علينــــــا أننــــــا فــــــى أيامنــــــا ا  ي
ـــة ا ـــال  مـــا فســـ  مـــن أمـــور المســـلمين ، ولامـــم فـــى م ـــر باليعـــي               اســـتيقىنا مـــن ال يل

                     ســــالم ، ونامــــي أن يعــــم نىامهــــابعــــم الالنــــو  التــــى الت مــــم فــــى معامالتهــــا باحكــــام اا
ـــلا ال طـــوة أن ـــى م ـــر وســـائر الـــبال  ااســـالمية . ويضـــاع  ســـرورنا اله ـــو  ف                      ســـائر الالن
ـــــين أحكـــــام ال ـــــريعة  ـــــ ة لســـــائر الـــــبال  ااســـــالمية  ـــــرعم فـــــى تقن ـــــا الع يـــــ ة الرائ                   بال ن

ــــرا ت ــــريحا ل ــــرأم أ ي ــــ  ل ــــس ســــينىر ول ــــس ال ــــع  أن المجل ــــيس مجل ــــ كتور رئ                            لســــي  ال
 فى  ورته الحالية القوانين فى  كي متكامي  .

ــــــــا   أ ــــــــ   ــــــــه تعــــــــالى   يمحــــــــق هللا الرب ــــــــى أن لول ــــــــاهكم ال                                 هــــــــلا وأو  أن أليــــــــم انتب
                                كليـــــة ، أمـــــا المســـــحو  فقـــــ  يبقـــــىمعنـــــاا الـــــلها  بالالركـــــة  الســـــحق مـــــن يســـــحق ،  ن

ــــرا بعــــ  الســــحق و ــــيأث ــــاس رضــــى هللا عنهمــــا أن هللا ا يقال ــــن عب ــــ  هللا ال ــــوم ســــي نا عال                      يق
 من مام الربا   لة وا حجا وا  لة . 

                                     الــــــىفمعنــــــاا كمـــــا جــــــاء فــــــى تيســــــير اامــــــام ا ويريــــــى ال ــــــ لام   امـــــا لولــــــه تعــــــالى  
                    الم الــــــله ا رجــــــم منــــــه اي يــــــ  ويبــــــار  فــــــى المــــــام الحــــــ الســــــعو  رضــــــى هللا عنــــــه : ا

                   ولــــ  ور  عــــن النالــــى  ــــلى هللا عليــــه وســــلم ان هللا  تعــــالى يقالــــي ال ــــ لام ويربيهــــا كمــــا
                                                                                                                         مانق ـــم  كـــاة مـــن                                                                                                                 عليـــه وســـلم انـــه لـــام ا يربـــى احـــ هم مهـــرا . كمـــا ور  عنـــه  ـــلى هللا

                            ح ـــــــنو امـــــــولكم بال كـــــــاا و اووا مرضـــــــاكم بال ـــــــ له واســـــــتقاللوامـــــــام لـــــــل ا ولـــــــام ا  
 امواا البالء بال عاء والتضرع ا.

فـى أمـوالهم ينيقـون  وما اسع  المنيقين فى ساليي هللا بقوله الكريم فى سورا البقرا  مثـي الـلين
 له مائه حبهالي فى كي سنالسبع سناساليي هللا كمثي حبه انالتم 



وهللا يضاع  لمن ي اء وهللا واسع عليم .  اللين ينيقون اموالهم فى سـاليي هللا ثـم ا يتبعـون 
   ويعلمنا سـبحانه  ما انيقوا منا وا اله لهم اجرهم عن  ربهم وا  و  عليهم وا هم يح نون 

 وم فى سـورا البقـرا كـلل  جـي جاللـه  انما يحسنون انيسهم فيق ان المنيقين فى مرضاا هللا 
مـن  يـر يـو  الـيكم  ا االت ـاء وجـه هللا ومـا تنيقـواإن من  ير فالنيسكم وما تنيقـو وما تنيقوا

ي هللا تعــالى ربــح مضــاع  وحــالم ومــن للــ  نــره ان ربــح النيقــه فــى ســاليوانــتم ا تىلمــون   
 . ومحقق ان هللا تعالى ا ي ل  وع ا الله سمعتموا

 اكي ااموام بالباطي :  النهى عن
 الباطي امتثاا لقوله تعـالى فـى سـورةلحون على تجن  اكي ااموام باوكلل  حر  اسالفنا ال 

عن ترضى مـنكم  ان تكون تجارة الينكم بالباطي اا أموالكم كلواء   يا ايها اللين امنوا ا تاالنسا
وانا وىلما فسو  ن يله نـارا وكـان ن هللا كان بكم رحيما ومن ييعي لال  ع إانيسكم  اوا تقتلو 

ــ  علــى هللا يســيرا ــه تعــالى  ء فــى تيســير الجوجــا   لل   انيســكم اه  وا تقتلــوا اللــين ان لول
عـن ترضـى  ةولولـه تعـالى   اا ان تكـون تجـار  ه الى هالكها فى الـ نيا وا  ـرة بارتكا  ما ي  

كولـه موام المايسم من جنس ا ل نيس فلكم ان تاكلوها ان التجارة عن طي  تجارة  اه  منكم
 . بالباطي

  : و   الورع الله تحلى به اسالفنا ال الحون فى الكس  والنيقه
مام ال وفى الكاليـر جـالم الـ ين الرومـى مـا تحلـى بـه اسـالفنا ال ـالحون وي   لنا سي ه اا

 ـاوه من الورع فيقوم رضى هللا عنه فيما ترجمه عنـه الـى العربيـه  ـ يقى العالمـه ال ـي  ال
 :   عالن م  هللا فى عمرا

 حي لهم ا ه وكانوا فى بعم ما أ تر  الحر  ،ون حري ين على ا ول كان ا



                           ما منــــا لكبــــائر المعا ــــى ، اســــتعىامنــــا فيمــــا حــــرم علينــــا ، وكــــانوا ل ــــ ائر الــــلنو  ا ــــ  
ــــومهم يقبيطــــرهم  ــــومنا ، ويتحــــ ون  حتــــى كــــا وا ييولــــون  ــــا ،الن  وربمــــا تركــــو ســــبعة                             ىتن

ا                                       ـــــالحا ، وكســـــالو  افعملـــــو  جـــــي بـــــا  مـــــن الحـــــرام ي  ـــــونه ،م مـــــن أ  مـــــن الحـــــال االـــــو أ
 . جراالرا ، ول موا أ اطيبا ، وأنيقو  ا، وأكلو حالا 

 ى يقوم نا حا للم منين :مام الرومضا  سي ه ااوأ
ــــــى لكــــــراهم كاايهــــــ ا فعــــــق                                                فــــــى نيســــــ  ، ه نــــــ  معهــــــم ، وا تســــــلل الهــــــو ا المــــــ من ف

                               تحطــــــم للبــــــ  ، فــــــان الي ــــــار الا انكســــــر متراكمــــــه مــــــن ال طايــــــالحجــــــار اوا تجعــــــي ا 
 . ا يرلع وا يعا  طينا ا

                                                           ن راللطيــــــ  ال اليـــــر ـ والاليــــــ ر معنــــــاا الجــــــواســـــع الــــــى كســــــ  الـــــر   مــــــن اليــــــ ر 
                      ، والرضــــا   ـ واجعــــي القناعــــه مــــن كســــببــــه اســــبا  الــــر   التــــى  ــــرعها هللا  ويق ــــ  

ـــــم أ ـــــ  وأعل ـــــا ســـــوه ن أفضـــــي ر ل ـــــان منه ـــــا ك ـــــ   ، م ـــــا طـــــوع ي ـــــم كله ـــــو كان ـــــ نيا ل                                                         ال
 ى سبعه امعاء.القوم فال تاكي ف

ـــــ ور ، وان ااســـــكن ر ا  ان أ ا   ـــــى العمـــــر المق ـــــ  ا لحىـــــه عل ـــــم ت ـــــارون  ل ـــــرمـــــوام ل                                 كال
 م ،ولهرا فى الولم المعلو  جي المحتوم ،ثم  ح  عليه ا  الجيوق ال احيه ، لهر
                                       كـــــوان ، وا تجعـــــي الىـــــواهر منتهـــــى ب ـــــر الـــــرأ مـــــا كتـــــ  الـــــرحمن فـــــى  ـــــحائ  ا   ا  

                     وماللـــ  علمـــ   حتـــى ا تحجـــ  الحقيقـــه عـــن عينـــ  ، وتنحـــر  بـــ  ااهـــواء عـــن ســـاليلها ،
                             يـــــــ نيا هـــــــى لهالـــــــ ثـــــــام اليـــــــوم هـــــــى عقـــــــار  ال ـــــــ  ، وســـــــكرةأيهـــــــا المـــــــ من ، ان آ

 . العطق فى ال حراء القيامه
ــــــــ  الن ــــــــائح كمــــــــا ترونهــــــــا هــــــــى أ ــــــــه وغوتل ــــــــه ، وهــــــــوامين ــــــــى  لي                                      ي ــــــــ نا الهــــــــا ال

ـــــ ار ا  ـــــر ال ـــــ ون حـــــ و  هللاة و   ـــــلين يتع ـــــى العا ـــــين ال ـــــن  ـــــ ا عل ـــــه م ـــــون في ـــــا يك                             م
مـا تـوا فـى  فى  نياهم وا يبـالون بحـالم او حـرام ، ويوجهنـا رضـى هللا عنـه الـى ااعتبـار بمـن

 . موام والجااآجالهم من أ حا  ا 



                                             وألـــوم : ومـــا أ ــــ   مـــا لـــام أمامنــــا الجليـــي علـــى الــــن أالـــى طالـــ  كــــرم هللا وجهـــه حــــين
 ر وألي ااعتبار  .لام : ما أكثر العال

 جها  النيس وأثرا : 
                                  مــــــارة بالســــــوء ، وأمرنــــــا النهيهــــــا عــــــن هواهــــــا ،  ولــــــ  االتالنــــــا هللا بــــــالنيس الب ــــــرية ا 

ـــــا إ ـــــة ماوان ـــــا  هللاووعـــــ نا أن تكـــــون الجن ـــــا مـــــن عق ـــــى  نياهـــــا  وف ـــــا هواهـــــا ف                      ن لاومن
                                  ة الكالـــــره ، يـــــومة النا عـــــام   فـــــالا جـــــاءم الطامـــــتعـــــالى فـــــى ســـــور  يـــــوم القيامـــــة فقـــــام

ــــاة ــــر الحي ــــر م الجحــــيم لمــــن يــــره ، فامــــا مــــن ط ــــى وآث ــــلكر اانســــان مــــا ســــعى ، وب                                     يت
 ال نيا ، فان الجحيم هى الماوه    .

  ح النيس الب رية  : 
ــــني  ــــىوال ــــان ميروضــــا ف ــــو ك ــــه ول ــــى اللل ــــام وتال ــــي ف ــــلم الم                                س الب ــــرية ت ــــح عــــا ة الال

ــــال ال ــــ منين ال ــــ  عــــن الم ــــوم القيامــــة  ء ــــرع هللا ، وي ي ــــ ه هللا ي ــــين ي                                  أنهــــم ســــيقيون ال
               ى كتابـــه الكـــريم الـــى ال كـــاة الميروضـــة مـــع أنـــه نـــالههم فـــ ويســـالهم عـــن تق ـــيرهم فـــى أ اء

                           نمــــا الحيــــاة الــــ نيا لعــــ  ولهــــوإ   محمــــ عالبــــة الال ــــي بمثــــي لولــــه الكــــريم فــــى ســــورة 
                  كم تال لـــــوالكموها فـــــيحين يســـــاإالكم أمـــــوالكم ، م وا يســـــيـــــ تكم أجـــــوركن ت منـــــوا وتتقـــــوا ا  و 

                             تـــــ عون لتنيقـــــوا فـــــى ســـــاليي هللا فمـــــنكم مـــــن يال ـــــي ءهـــــ ا نـــــتمأوي ـــــرا أضـــــ انكم ، هـــــا 
                                      ن تتولــــوا يســــتال م لومــــا ا  ومــــن يال ــــي فانمــــا يال ــــي عــــن نيســــه وهللا ال نــــى وأنــــتم اليقــــراء و 

 غيركم ثم ا يكونوا أمثالكم    . 
ــــــى ــــــ م عل ــــــنكم مــــــن يال ــــــي   ي ــــــالى   فم ــــــه تع ــــــن يجــــــو  وا يال ــــــي . ولول                            أن مــــــنهم م

                                  نــــه لــــم يــــرم الكــــي بالال ــــي الــــي نســــبه الــــى بعضــــهم . وهــــ اء الــــال الء يتــــابعون نيوســــهم 
            ولولــــــه تعــــــالى                        ، الب ــــــرية فــــــى هواهــــــا وا يقاومونهــــــا كمــــــا يحــــــ  هللا تعــــــالى ان تقــــــاوم

                                فـــــى ال كـــــاة كـــــي ا مـــــوام الـــــي  ، أه لـــــم يطلـــــ  مـــــنكم أن تنيقـــــوا      وا يســـــالكم أمـــــوالكم
 رة ، ف كاة المام مثال ربع الع ر ، و كاة الحالو  فرم عليكم فى اانيا  نسبة يسي



  راحة ون   الع ر ان كان الره با ام .الالع ر ان كان الره ب
 اايمان والجها  تجارة رابحة : 

ـــــلين ـــــا ال ـــــا أيه ـــــ منين   ي ـــــى ســـــورة ال ـــــ  نا ـــــحا الم ـــــالى ف ـــــوم تع ـــــا يق ـــــا أروع م                           وم
                                   تنجـــيكم مـــن عـــلا  ألـــيم ، ت منـــون بـــا  ورســـوله وتجاهـــ ون آمنـــوا هـــي أ لكـــم علـــى تجـــارة 

                             م وأنيســــكم للكــــم  يــــر لكــــم ان كنــــتم تعلمــــون ، ي يــــر لكــــم لنــــوبكمفــــى ســــاليي هللا بــــاموالك
                         ويـــ  لكم جنــــام تجــــره مـــن تحتهــــا ا نهــــار ومســـاكن طيبــــة فــــى جنـــام عــــ ن للــــ  اليــــو  
ــــام ــــ  وب ــــر المــــ منين   ، وهــــى آي                                                    العىــــيم . وأ ــــره تحالونهــــا ن ــــر مــــن هللا وفــــتح لري

ــــــامره ــــــام ي ــــــا  ورســــــوله ، وأن يجاهــــــ واالين                               م الهــــــا ســــــبحانه أن يستمســــــكوا باايمــــــان ب
                    يـــن أحـــ هما عاجـــي فـــى الـــ نيا وهـــو الن ـــر فـــى مرضـــاته بـــا موام وا نيـــس ويب ـــرهم الجـــ اء

ــــتح ــــى ا عــــ اء وف ــــع النعيمهــــا مكــــة وغيرهــــا وثانيهمــــا آجــــي وهــــو عل ــــة والتمت                       ــــوم الجن
 ال ائم ، ولل  هواليو  العىيم .

                       ويعقـــــ  ســـــي ه اامـــــام الق ـــــيره علـــــى ا يـــــام المتق مـــــة فيقـــــوم فـــــى لطـــــائ  ا ـــــارته 
            رضى هللا عنه .

ــــــان والجهــــــا  تجــــــارة لا ســــــم  ــــــى اايم ــــــربح وال ســــــرانا م ــــــن ال ــــــى التجــــــارة م ــــــلل                                     ف وك
                         الا كــــــان  فــــــى اايمــــــان والجهــــــا  ربــــــح الجنــــــة وفــــــى للــــــ  يجتهــــــ  العالــــــ  ، و ســــــرانها 

 ا مر بالض  . 
                            لـــــــه   ت منـــــــون بـــــــا  . . . . .   أه فـــــــى للـــــــ  جهـــــــا كم وايمـــــــانكم واجتهـــــــا كمو ولا 

 وهو  ير لكم  .
                   نـــــوبكم . . . . .  لا ثـــــم الـــــين الـــــربح علـــــى تلـــــ  التجـــــارة مـــــا هـــــو فقـــــام   ي يـــــر لكـــــم  

                                 بــــة لــــام   يــــ  لكمولــــ م أهــــم ا  ــــياء وهــــو الم يــــرة ، ثــــم الا فرغــــم القلــــو  عــــن العق
ـــــر ا ـــــ ما لك ـــــام . . .   وبع ـــــ  جن ـــــالا تطي ـــــة   وبم ـــــام   ومســـــاكن طيب ـــــا ل ـــــة ونعيمه                                لجن

 تل  المساكن ، ا تطي  اا الر ية الحق سبحانه ، وللل  لالوا  :
 



  نحن فى أكمي السرور ولكن   .  . ليس  اا بكم  يتم السرور .  ا
ــــه ال ــــم مــــا لالت ــــر لك ــــر ألك ــــم ا  ي ــــ  الالي ــــى مناســــبة لل ــــوم : وف ــــةأل ــــة الع وي                         ســــي ة رابع

                              يـــــة  رضــــى هللا عنهــــا ، وهــــى المحبــــة الهائمــــة فــــى هللا عـــــ  وجــــي ـ فــــى تطلعهــــا للر 
                                التـــــى وعـــــ  الهـــــا هللا عبـــــا ا المتقـــــين بقولـــــه الكـــــريم فـــــى ســـــورة القيامـــــة   وجـــــوا يومئـــــل

 ى ربها ناىرة   فق  لالم :ناضرة ، ال
  اا  راكـــأحالها  . . غير أنى ـنعيم  نليس ل  ه من الجنا 

                        رم رضــــى هللا عنــــه فــــى تلهيــــه لر يــــةاويقــــوم ســــلطان العا ــــقين ســــي ه عمــــر الــــن اليــــ 
 هللا فى ا  رة :

  ة  . . فاسمح  وا تجعي جواالى لن تره ــوالا سالت  أن أرا  حقيق 
                                 ويقـــوم فـــى تلـــ  الر يـــة الســـعي ة ســـي ه و ـــي ى ال ـــي  علـــى عقـــي فـــى الهامـــه ال ـــعره  

  ثراا : المرتجي طي  هللا
 عن نعيم الجنام والول ان . . ى ــنيمن ي اه  نور المهيمن ي

 ى . . فى حماها أجار بالرحمن  ـــ ن  ان ااـمارجوم الجن 
                   هم عـــن ر يتـــه تعـــالى اســـت اثوا حجـــال : ان فـــى الجنـــة ألوامـــا لـــو  ةل ـــوفيويقـــوم الســـا ة ا

ـــــار مـــــن النـــــار ، ألـــــوم : ـــــولهم هـــــلا ،  ن هللا                          كمـــــا يســـــت يي أهـــــي الن ـــــوا مـــــن ل وا تعجال
ــــا ــــه فــــو  عقــــاالهم بالن ــــ   . رتعــــالى يعالــــ  الكــــافرين بالحجــــا  عــــن ر يت ــــى لل                             ويــــ لنا عل

ـــــوم  ـــــلين يكـــــلالون الي ـــــل للمكـــــلالين . ال ـــــي يومئ ـــــين .   وي ـــــى ســـــورة المطيي ـــــه تعـــــالى ف                             لول
تتلــــــى عليــــــه آياتنــــــا لــــــام أســــــاطير                            الإ الــــــ ين . ومــــــا يكــــــل  بــــــه اا كــــــي معتــــــ  أثــــــيم .

                                    عــــن ربهــــم يومئــــل نهــــم إال كــــانوا يكســــالون . كــــ كــــال الــــي ران علــــى للــــوبهم مــــا ا ولــــين . 
                                   نهـــــم ل ـــــالوا الجحـــــيم . ثـــــم يقـــــام هـــــلا الـــــله كنـــــتم بـــــه تكـــــلالون   إلمحجالـــــون . ثـــــم 

           ونعول با  من الكير والكافرين والحجا  والمحجوبين .
 تعالى فى الجنه  هي اايمان بال كي  وا ح  الي يتجلى ية هللا هلا ور  



                                 علــــيهم ســــبحانه بــــانوارا الق ســــية كمــــا ي ــــاء فت  ــــاهم أنــــوارا ويســــع ون الهــــلا الر يــــة 
ـــــه  ـــــى حا ـــــية اامـــــام الجمـــــي رضـــــى هللا عن ـــــ  جـــــاء ف                                         الســـــعي ة ســـــعا ة احـــــ  لهـــــا ، ول
ـــى ـــا ة عل ـــ     أه  ي ـــ ينا م ي ـــا ي ـــاءون فيهـــا ول ـــى ســـورة     لهـــم م ـــالى ف ـــه تع ـــ  لول                                               عن
ــــى ــــي يتجل ــــريم ، لي ــــى وجــــه هللا الك ــــى النىــــر ال ــــس وجــــاالر ف ــــام أن ــــوا ، ل ــــوا وطلال                                                                   مــــا عمل

 لهم الر  تبار  وتعالى فى كي جمعة فى  ار كرامته . 
 الكافرون والمنافقون فى تجارتهم ال اسرة :

                                         و ــــــــــتان الــــــــــين تجــــــــــارة المــــــــــ منين الرابحــــــــــة وتجــــــــــارة الكــــــــــافرين ال اســــــــــرة فقــــــــــ  
ـــــلي ـــــرة   ان ال ـــــى ســـــورة البق ـــــافرين ف ـــــى  ـــــان الك ـــــالى ف ـــــام تع ـــــيهم ل ـــــروا ســـــواء عل                                    ن كي

ــــــى  ــــــى ســــــمعهم وعل ــــــوبهم وعل ــــــم تنــــــلرهم ا ي منــــــون .  ــــــتم هللا علــــــى لل                                              أأنــــــلرتهم أم ل
 أب ارهم غ اوة ولهم علا  عىيم     . 

                                               لنــــاس مــــن يقــــوم آمنــــاولــــام تعــــالى فــــى  ــــان المنــــافقين فــــى الســــورة لاتهــــا   ومــــن ا
ـــا ي ـــ عون  ـــوا وم ـــلين آمن ـــ منين . ي ـــا عون وهللا وال ـــم بم ـــا ه ـــاليوم ا  ـــر وم ـــا  وب                                               اا ب

ــــ ا هم هللا مرضــــا ــــوبهم مــــرم ف ــــى لل ــــيم ب أنيســــهم ومــــا ي ــــعرون . ف                  مــــا ولهــــم عــــلا  أل
اا                 ا تيســــ وا فــــى ا رم ولــــالوا انمــــا نحــــن م ــــلحون . كــــانوا يكــــلالون . والا ليــــي  لهــــم

                       آمنــــوا كمــــا آمــــن النــــاس لــــالوا انهــــم هــــم الميســــ ون ولكــــن ا ي ــــعرون . والا ليــــي لهــــم 
ــــا آ ــــ من كم ــــن اأن ــــم هــــم الســــيهاء ولك ــــوا الــــلين ا  . و  يعلمــــون مــــن الســــيهاء أا أنه                                            لا لق

ـــــوا الـــــى  ـــــياطينهم لـــــالوا ا  آمنـــــوا لـــــالوا آمنـــــا و                                        ون نمـــــا نحـــــن مســـــته ءإنـــــا معكـــــم إلا  ل
ـــــون . اولئـــــ  الـــــلين ا ـــــتروا الضـــــاللة  ئ هللا يســـــته                                               الهـــــم ويمـــــ هم فـــــى ط يـــــانهم يعمه

                          الهــــــم    وا مهتــــــ ين   ومعنــــــى   هللا يســــــته ئ بالهــــــ ه فمــــــا ربحــــــم تجــــــارتهم ومــــــا كــــــان
                                            م ــــــاكلة فــــــى الليــــــ  كقولــــــه تعــــــالى  ءأه يعــــــالالهم ويجــــــا يهم ، وعالــــــر عنــــــه بااســــــته ا

                                     لحـــــ  فـــــى للـــــ  القـــــوم الكـــــريم حـــــ  هللا  هـــــينســـــيئة ســـــيئة مثلهـــــا   ولعلنـــــا   وجـــــ اء 
 اايمان وغيرته عليهم ، فان استه اء الكافرين الهم أس ل هللا عليهم .

 النيا  اللعين كان ل  ا تيى بع  أن استقرم هلا وا ي يى على اللالي  أن 



ـــ  بعوامـــي كلمـــة هللا فـــى ا رم ول ـــا مـــن ج ي ـــه ىهـــر فـــى  مانن ـــم  ـــوكة ااســـالم ، ولكن                               وي
ـــ عاة الضـــالين مـــن أالنـــا ـــو  مـــن ال                   المســـلمين بســـتار  ءسياســـية وافـــرة ويتســـتر مرضـــى القل

ـــــ عوتهم  ـــــة وين ـــــ ع ال ـــــر بحجـــــة الع ـــــرية واليكري ـــــ عون لمـــــلاه  أهـــــي الكي                     ااســـــالم وي
ـــــا أن نحـــــلر  ـــــباالنا الطـــــاهر مـــــن ااســـــتماع لهـــــ ا ال ـــــبا  الالـــــرئ                               ءـ ومـــــن واجالن

ــــــلين الضــــــالين المضــــــلين الم ــــــررين ــــــيال ال ــــــوه ال ــــــس ، يع ــــــثمن  ني ــــــنهم القــــــيم ال                           ون  ي
ــــالى باىهــــار  ــــال  مــــا  ــــر وهــــو اأوهــــم ي ــــا عون هللا تع ــــن الكي ــــوا م ــــى بطن ــــله ا ي ي                          ل

ــنهم وا يحســالون  عليــه  ــ                                    فــى ا رم وا فــى الســماء ، وييتنــون  ــبا  المســلمين فــى  ي
ــــ مم  ــــوم ينىــــر المــــرء مــــا ل ــــوم الحســــرة والن امــــة ، ي ــــوم القيامــــة ، ي                            حســــابا لعقــــا  هللا ي

 وم الكافر ياليتنى كنم ترابا .ي اا ويق
 ال يوعيون أعمق كيرا من االليس  : 
ــــ    ــــر. تل ــــالى   أل ــــه ســــبحانه وتع ــــوم في ــــله يق ــــع ســــورة الحجــــر ال ــــرأم يومــــا مطل ــــ  ل                            ول

                                   آيـــــام الكتــــــا  ولــــــرآن مالــــــين . ربمـــــا يــــــو  الــــــلين كيــــــروا لـــــو كــــــانوا مســــــلمين . لرهــــــم
ـــــاكلوا ويتمتعـــــوا ويله                                      هـــــم ا مـــــي فســـــو  يعلمـــــون   ف ـــــ نى هـــــلا القـــــوم الكـــــريم الـــــىي

ـــــه ـــــوم ب ـــــا يق ـــــر فيم ـــــ  التيك ـــــن أن ال ـــــين ال ـــــيوعيون م ـــــم ال ـــــون ال ـــــعو  ، ولارن                            ين أفي
ـــيس . ـــن االل ـــى كيـــرهم م ـــيس فوجـــ تهم أ ـــس ف ـــر وجـــو   ال ـــيوعيين واالل ـــم ينك ـــيس ل                             ان االل

                          هللا تعــــالى الــــي لــــام لربـــــه    لقتنــــى مــــن نـــــار   ولــــم ينكــــر االلـــــيس البعــــي بعــــ  المـــــوم 
ـــى مع ـــية  ـــون   وانمـــا جـــاء كيـــرا مـــن اا ـــرار عل ـــوم يبعث ـــى ي ـــى ال ـــه   انىرن ـــام لرب ـــي ل                                ال

                            تعــــالى عنــــا ا وم اليــــة  مــــرا حــــين أمــــرا ســــبحانه وتعــــالى ان يســــج  مــــع المالئكــــةهللا
                       لســـــي نا آ م فلـــــم يســـــج  وحملـــــه الحســـــ  والكالـــــر علـــــى تلـــــ  المع ـــــية فبـــــاء ب ضـــــ  هللا 

 ولعنته . 
سـي تنا حـواء عليهمـا السـالم ولعـا كم الى أن سـي نا آ م و الهوا ييوتنى فى هلا المناسبة أن أن

 فى  طيئة ا كي من ال جرة ، ولكنهما اعترفا بال طيئة 



                                    ن لـــــم ت يـــــر لنـــــا وترحمنـــــا ا    تعـــــالى . ولـــــاا فـــــى توبتهمـــــا   ربنـــــا ىلمنـــــا أنيســـــنا و فـــــى 
ــــــ لنكــــــونن مــــــن ال اســــــرين   ، ف ــــــا  هللا عليهمــــــا ، وبينمــــــا ر  وال ــــــة ه الت                                       ب ــــــر ال طيئ

                              مــــــا أغـــــويتنى  لعــــــ ن اللعـــــين  طيئتـــــه الــــــى ربـــــه فقـــــام   فب الـــــى أنيســـــهما ر  االلــــــيس
 لهم  راط المستقيم    . 

 االليس يتن ي يوم القيامة من اتباعه  :
ــــيس اللعــــين أن ييــــتن النــــاس عــــن                         يــــنهم ويضــــلهم عــــن ال ــــراط ومــــن عجيــــ  أمــــر أالل

ـــ ـــومه ا  ـــقياء المســـتقيم فيجاري ـــار ي ـــوم  هـــي الن ـــوم القيامـــة ويق ـــه يتن ـــي مـــنهم ي                     ، ولكن
                               ن هللاإالقيامـــــة مـــــا حاكـــــاا هللا فـــــى ســـــورة االـــــراهيم   ولـــــام ال ـــــيطان لمـــــا لضـــــى ا مـــــر 

                                           ا أن  عـــوتكم إوعـــ كم وعـــ  الحـــق ووعـــ تكم فـــا ليتكم ومـــا كـــان لـــى علـــيكم مـــن ســـلطان 
                                           نـــى إتلومـــونى ولومـــوا أنيســـكم ، مـــا أنـــا بم ـــر كم ومـــا أنـــتم بم ـــر ى  فـــال فاســـتجالتم لـــى

                                      م   ومعنـــــى   ومـــــا أنـــــاين الىـــــالمين لهـــــم عـــــلا  ألـــــإالـــــي كيـــــرم بمـــــا أ ـــــركتمون مـــــن ل
                               نــــــى كيــــــرم بمــــــا أ ــــــركتمون   أه تالــــــرأمإبم ــــــر كم   أه لســــــم م يــــــثكم ، ومعنــــــى   

 من طاعتكم لى فى السر كما أطعتم هللا فى ال ير .
                                           مســــلم  ائمــــا لــــوم هللا تعــــالى فــــى ســــورة فــــاطر  ولهــــلا يجــــ  أن يكــــون علــــى بــــام كــــي

                             يــــــا أيهــــــا النــــــاس ان وعــــــ  هللا حــــــق فــــــال ت ــــــرنكم الحيــــــاة الــــــ نيا وا ي ــــــرنكم بــــــا 
                         نمـــا يـــ عو ح بـــه ليكونـــوا مـــن أ ـــحا  إن ال ـــيطان لكـــم عـــ و فات ـــلوا عـــ وا إال ـــرور . 

ـــــى ـــــع اا ـــــرار عل ـــــالم يرة م ـــــاس ب ـــــى الن ـــــي يمن ـــــو ال ـــــيطان حي ـــــرور ه                     الســـــعير   وال 
                         المع ـــــــية ويـــــــ ين لهـــــــم المياســـــــ  فـــــــى العقائـــــــ  وا فعـــــــام ولهـــــــلا يامرنـــــــا ســـــــبحانه أن 

                       حيـــي يرانـــا وا نـــراا كمـــا  نكـــون علـــى حـــلر منـــه ، فـــى جميـــع ا حـــوام  نـــه ا طـــر أعـــ ائنا
ـــــى آ م  ـــــا الن ـــــى ســـــورة ا عـــــرا    ي ـــــريم ف ـــــه الك ـــــالى بقول ـــــ  ســـــبحانه وتع ـــــى لل ـــــا ال                          نالهن
                                   ا ييتـــــنكم ال ـــــيطان كمـــــا أ ـــــرا أالـــــويكم مـــــن الجنـــــة ينـــــ ع عنهمـــــا لباســـــهما ليريهمـــــا

ـــــ ـــــرونهم ســـــواتهما ان ـــــاءإه يـــــراكم هـــــو ولاليلـــــه مـــــن حيـــــي ا ت ـــــا ال ـــــياطين أولي                          نـــــا جعلن
 لا فعلوا فاح ة لالوا وج نا آباءنا وهللا أمرنا الها ا  لللين ا ي منون . و 



               لـــي ان هللا ا يـــامر باليح ـــاء أتقولـــون علـــى هللا مـــاا تعلمـــون . لـــي أمـــر ربـــى بالقســـل 
                         وجـــــوهكم عنـــــ  كـــــي مســـــج  وا عـــــوا م ل ـــــين لـــــه الـــــ ين كـــــم الـــــ أكم تعـــــو ون . ليمـــــواأو 

ــــا هــــ ــــافريق ــــيهم الضــــاللة   ه وفريق ــــانهــــم أت ــــلوا ال ــــياطين أإحــــق عل                             مــــن  ون هللا ءولي
 ويحسالون أنهم مهت ون    . 

                            ســــي ه اامــــام الكاليــــر عالــــ  القــــا روفــــى هــــلا المناســــبة ألكــــر لكــــم مــــا لرأتــــه فــــى منالــــ  
                          الجيالنــــى رضــــى هللا عنــــه مــــن انــــه كــــان يــــلكر هللا تعــــالى ليلــــة فــــى  لــــوة فــــارا  ال ــــيطان 
ـــا لالمـــام : ـــام م اطب ـــه ول ـــه اال ـــور مـــل ال رفـــة مـــ عيا أن ـــه فـــى  ـــكي ن                            أن ييتنـــه فىهـــر ل

ه ولــــ  أن تيعــــي مــــن اليــــواحق                       يــــا عالــــ  القــــا ر لقــــ  و ــــلم بعبا تــــ  الــــى منتهــــى رضــــا
 ا يــــــا ملعـــــون ، فضــــــح  اللعـــــين ولــــــام  :                                    ســـــ، فقــــــام اامـــــام ر ا عليــــــه ، إ مـــــا ت ـــــاء

                        يح ـــــاء ، فقـــــام اللعـــــين : بمــــا أعلمـــــ  أنـــــى أاللــــيس ى لـــــام اامـــــام :   ان هللا ا بــــامر بال
                      منـــى بعلمـــ  ، ومـــا أكثـــر مـــن أغـــويتهم بمثـــي تلـــ  اليتنـــة يـــا عالـــ   القـــا ر ، لقـــ  نجـــوم 

                          مـــن الجهـــالء . ألـــوم : ومـــن أروع مـــا يســـتيي  بـــه المـــ من مـــن همـــ ام ال ـــيطان مـــا كـــان
ـــا رســـو ـــه موان ـــى ال ـــالة : ـ أعـــول يقول ـــوم ال ـــان يق ـــه وســـلم حـــين ك                          م هللا  ـــلى هللا علي

 ه ا .ثبا  السميع العليم من ال يطان الرجيم ، من هم ة وني ه وني
 معج ة القرآن ال ال ة  : 

                     ان هللا تعــــــالى أبقــــــى لنــــــا معجــــــ ة القــــــرآن  هــــــلا المقــــــام ألــــــوم ل ــــــباالنا الطــــــاهر:  وفــــــى
والجن                 س ة يتح ه هللا الها على ال وام اانال ال ة على طوم ال مان وهى معج  
ـــــو ـــــاتوا ول ـــــى أن ي ـــــين عل ـــــى بســـــورة مجتمع ـــــر  وهـــــم ف ـــــ  عجـــــ م الع ـــــه ، ول                              واحـــــ ة من

                      عــــاج ين ، أوا البالغــــة التــــى ا ــــتهروا الهــــا عنــــ  نــــ وم القــــرآن عــــن التحــــ ه وا  الــــوا 
                         وســـــيىلون فـــــى هـــــلا العجـــــ  أالـــــ  ا الـــــ ين ، وكيـــــى الـــــلل  العجـــــ  الـــــ ائم  لـــــيال علـــــى

                    ســــــورة آم عمــــــران   ان الــــــ ين عنـــــــ  هللاالنــــــاطق بقولــــــه تعـــــــالى فــــــى   ــــــ   القــــــرآن
 ااسالم   .

 ر تعالى فى سورة آم عمران   أف يوليكن ن   أعيننا على ال وام لوم هللا 



ــــى الســــموام وا   ــــون ولــــه أســــلم مــــن ف ــــن هللا يب  ــــه يا  وكرهــــا و  طوعــــا رم ي                           رجعــــون .لي
ــــى االــــراهيم واســــماعيي واســــحق ويعقــــو                             لــــي آمنــــا بــــا  ومــــا أنــــ م علينــــا ومــــا أنــــ م عل

               ى والناليـــون مـــن ربهـــم ا نيـــر  الـــين أحـــ  مـــنهم ونحـــنوا ســـباط ومـــا أوتـــى موســـى وعيســـ
ــــن  ــــى ا  ــــرة م ــــه وهــــو ف ــــي من ــــن يقال ــــا فل ــــر ااســــالم  ين ــــع غي ــــن يتب ــــه مســــلمون . وم                   ل

 ال اسرين     .
ـــــاتوا  ـــــروا وم ـــــلين كي ـــــا   ان ال ـــــى الســـــورة لاته ـــــالى ف ـــــه تع ـــــا لول ـــــلكر  ائم                                ويجـــــ  أن نت

                           وهـــم كيـــار فلـــن يقالـــي مـــن أحـــ هم مـــيء ا رم لهبـــا ولـــو افتـــ ه بـــه اولئـــ  لهـــم عـــلا  
                       لنا علــى ليمــة اايمــان وغنــى أهلــه ، وعلــى فقــر يــألــيم ومــا لهــم مــن نا ــرين   وهــلا مــا 

ـــــا هللا ـــــرم أمـــــوالهم ، وهـــــو مـــــا يعلمن ـــــر الحقيقـــــى وان كث ـــــى الحـــــق أهـــــي الكي ـــــه أن ال ن                           ب
 هو غنى القل  ، وأن اليقر هو فقر القل  .

                            ولنــــتع  بمـــــا يعىنــــا بـــــه ســــبحانه وتعـــــالى بقولـــــه الكــــريم فـــــى ســــورة آم عمـــــران    يـــــن 
                          للنـــــاس حـــــ  ال ـــــهوام مـــــن النســـــاء والالنـــــين والقنـــــاطير المقنطـــــرة مـــــن الـــــله  واليضـــــة
                                    وال يــــــي المســـــــومة وا نعــــــام والحـــــــري للـــــــ  متــــــاع الحيـــــــاة الــــــ نيا وهللا عنـــــــ ا حســـــــن 

                      نالــــئكم ال يــــر مــــن للكــــم للــــلين اتقـــوا عنــــ  ربهــــم جنــــام تجــــره مــــن تحتهــــا   المـــا  . لــــي أ
ــــــــ ين فيهــــــــا وأ واا مطهــــــــرة ورضــــــــ ــــــــا  .ا نهــــــــار  ال                       وان مــــــــن هللا وهللا ب ــــــــير بالعب

                          الــــــلين يقولــــــون ربنــــــا اننــــــا آمنــــــا فــــــاغير لنــــــا لنوبنــــــا ولنــــــا عــــــلا  النــــــار ، ال ــــــاالرين 
ـــــــانتين والمنيقـــــــين والمســـــــت ي ـــــــه ا ااأرين باوال ـــــــا لين والق ـــــــه ســـــــحار .  ـــــــه  هللا أن                          ل

 و والمالئكة وأولوا العلم لائما بالقسل ا اله اا هو الع ي  الحكيم   . اا ه
ـــــة    ـــــه  ـــــة الكريم ـــــه :  ان ا ي ـــــي رضـــــى هللا عن ـــــام الجم ـــــى حا ـــــية اام ـــــ  جـــــاء ف                       ول
ــــام :  ــــه ال ــــالة والســــالم ل ــــه اا هــــو . . . . . .   ور  فــــى فضــــلها أنــــه علي                              هللا أنــــه ا ال

                                   وجـــــي : ان لعالـــــ ه هـــــلا عنـــــ ه عهـــــ ا  احالها يـــــوم القيامـــــة فيقـــــوم هللا عـــــ ا يجـــــاء ب ـــــ
                          وأنـــــا أحـــــق مـــــن وفـــــى بالعهـــــ  ، أ  لـــــوا عالـــــ ه الجنـــــة ا وجـــــاء فـــــى الحا ـــــية كـــــلل   :

  عأ ه  بما  ه  هللا واستو   ار  : من لرأها عن  منامه ولام بع هاموفى ال



ـــــى هللا هـــــلا ال ـــــها ة وهـــــى ـــــة ل ـــــوم القيام ـــــوم هللا ي ـــــة يق ـــــ ا و يع ـــــ ه . . . عن                                : ان لعال
 ال     . 

ــــه ــــى  ــــلى هللا علي ــــ م النال ــــه  : ل ــــى مســــعو  رضــــى هللا عن ــــام أال ــــى تيســــير اام                         وجــــاء ف
                           ان ـ مــــن أحبــــار ال ــــام ، فقــــاا لــــه : أنــــم محمــــ  وأحمــــ  ،وســــلم حالــــران ـ أه عالمــــ

                              لوا فانـــا نســـال  عـــن  ـــى فـــان أ الرتنــــا بـــه آمنـــا بـــ  و ـــ لنا  ، فقـــام عليـــه ال ــــالةالـــ
ــــــان م هــــــلا  ــــــا  هللا ف ــــــى كت ــــــا عــــــن أعىــــــم  ــــــها ة ف                              والســــــالم : ســــــال ، فقــــــام ، أ الرن

  ا ية ، فاسلم الرجالن .
                           ألــــــوم : ومــــــا أغنــــــى المــــــ منين بــــــالقرآن الكــــــريم فهــــــو  يــــــر مــــــن الــــــ نيا ومــــــا فيهــــــا 

                           ومـــا أ ـــ   لولـــه تعـــالى فـــى ســـورة يـــونس   يـــا ايهـــا النـــاس لـــ  جـــاتكم موعىـــة مـــن ربكـــم
                   هـــــ ه ورحمـــــة للمـــــ منين . لـــــي بيضـــــي هللا ورحمتـــــه فالـــــلل  لمـــــا فـــــى ال ـــــ ور و  ءو ـــــيا

 ون    .فلييرحوا هو  ير مما يجمع
 الين اامام أالى حنيية وبعم الكافرين : 
                              ولـــــ  لـــــرأم ل ـــــة طرييـــــة ولعـــــم الـــــين ســـــي ه اامـــــام أالـــــى حنييـــــة النعمـــــان رضـــــى هللا 

ـــــه وارا  أن ي ـــــ هم الـــــى اايمـــــان عـــــن تيكـــــر  عنـــــه وبعـــــم الكـــــافرين ، فقـــــ                             جلســـــوا الي
ـــــم محملـــــة بالبضـــــائع وراســـــية علـــــى  ـــــاطىء                            ســـــليم فقـــــام لهـــــم : يقـــــام ان ســـــيينة كان
                    البحـــــر ، فاللعـــــم النيســـــها مـــــن غيـــــر أن يكـــــون فيهـــــا ربـــــان يقو هـــــا ، وهالـــــم الريـــــا  

                                               تيــــة وعلــــى الــــرغم مــــن للــــ  فقــــ   مــــواا عا ليهــــا وهــــى ســــائرة فــــى البحــــر وتعرضــــمع
                    المق ــــو  لتنــــ م حمولتهــــا .  ءنجحــــم الســــيينة فــــى رحلتهــــا ورســــم النيســــها علــــى المينــــا
كيـــــ  للـــــ  ى فقـــــالوا :                            لـــــام :ى  فقـــــالوا لـــــه : هـــــي ت ـــــورم أننـــــا مجـــــانين ا عقـــــي لنـــــا

ــــاء المق ــــو ة  ــــى المين ــــان يقو هــــا وت ــــي ال ــــي أن تســــير ســــيينة وحــــ ها  ون رب                     هــــي يعق
                 علــــى الــــرغم ممــــا  ــــا فها مــــن اضــــطرا  البحــــر فقــــام لهــــم : الا كــــان هــــلا اي ــــح فــــى 

ون المترامـــى ا طـــرا  لـــيس لـــه الـــه يـــ الر فهمكـــم ، فكيـــ   ـــح فـــى فهمكـــم أن هـــلا الكـــ



 أمرا .
                                     ســـــاله : مـــــالا كـــــان لالـــــي هللا ى فقـــــام ومـــــن طريـــــ  مـــــا ولـــــع كـــــلل  الينـــــه وبـــــين ســـــائي  

                                              رضــــــى هللا عنــــــه لهــــــلا الســــــائي : أتحســــــن العــــــ   ـ أه الحســــــا  ـ لــــــام نعــــــم ،
 ى                                    لـــــام : مـــــا هـــــو ألـــــي عـــــ   فـــــى الحســـــا  ى لـــــام الواحـــــ  ، لـــــام : ومـــــالا لالـــــي الواحـــــ 

                                       لــــــام ا ــــــى ، فقــــــام لــــــه : الا كــــــان واحــــــ  الحســــــا  ا  ــــــى لاللــــــه فكيــــــ  تت ــــــور
 أن يكون  يىء لالي الواح  ا ح  سبحانه .

  ن ار والاليع والربح :سا تنا ا 
                                   ور  فــــــى حا ــــــية اامــــــام الجمــــــي رضــــــى هللا عنــــــه أنــــــه حــــــين بــــــايع ســــــا تنا ا ن ــــــار 

ــــة العقبــــة ــــى ليل ــــى من ــــا رســــوم هللا  ــــلى هللا عليــــه وســــلم ف                        رضــــى هللا عــــنهم ـ موان
                               ترط لربــــ  ولنيســــ  عنــــه : ا ــــة رضــــى هللاوكــــانوا ســــبعين رجــــال لــــام عالــــ  هللا الــــن رواحــــ

ـــــه  ـــــيئا ، وا ـــــترط لنيســـــى ـــــ وا وا ت ـــــركوا ب ـــــى أن تعال ـــــام : ا ـــــترط لرب                                    مـــــا  ـــــئم ، ل
                          أن تمنعـــــونى ممـــــا تمنعـــــون منـــــه أنيســـــكم وأمـــــوالكم ، لـــــام : الا مـــــا فعلنـــــا للـــــ  مالنـــــا ى

ــــــام  ــــــع ا نقيــــــي وا نســــــتقيل ــــــح الالي ــــــالوا رب ــــــة ، ل ــــــالى فــــــى : الجن ــــــه تع ــــــ م لول                            ي ، فن
ــــــة   ان هللا ا ــــــتره مــــــن المــــــ منين ــــــة                                   ســــــورة التوب ــــــان لهــــــم الجن أنيســــــهم وامــــــوالهم ب

                             عليـــه حقـــا فـــى التـــوراة واانجيـــي والقـــرآنوعـــ ا  ويقتلـــون  يقـــاتلون فـــى ســـاليي هللا فيقتلـــون 
ـــــى بعهـــــ ا مـــــن هللا فا ـــــو ستب ـــــومـــــن أوف ـــــ  هـــــو الي ـــــه ولل ـــــايعتم ب ـــــله ب ـــــيعكم ال                        روا الال

                         العىـــــــــــيم . التـــــــــــائالون العاالـــــــــــ ون الحامـــــــــــ ون الســـــــــــائحون الراكعـــــــــــون الســـــــــــاج ون 
                         عرو  والنــــاهون عــــن المنكــــر والحــــافىون لحــــ و  هللا وب ــــر الم منــــون   . رون بــــالما مــــ

                                 وجـــــــاء فـــــــى الحا ـــــــية كـــــــلل  : لـــــــام أهـــــــي المعـــــــانى : ايجـــــــو  أن ي ـــــــتره هللا  ـــــــيئا 
ـــى الحقيقـــة  ن الم ـــتره انمـــا ي ـــتره مـــ ـــه وا  ـــيا ااف                                        وجـــي ،  كلهـــا ملـــ    عـــ ءيملك

                             وأموالنـــــا هـــــو ر لنـــــا اياهـــــا ، ولكـــــن جـــــره  ولهـــــلا لـــــام الحســـــن : أنيســـــنا هـــــو  لقهـــــا ،
 اعة والجها  ، ولل   ن الم من الا لاتيهلا مجره التلط  فى ال عا الى الط

  
    



ــــ ــــق مال ــــي أو أني ــــى يقت ــــى ســــاليي هللا حت ــــى ا  ــــرةف ــــة ف ــــى ســــاليي هللا عوضــــه هللا الجن                          ه ف
ـــــ نيا فجعـــــي للـــــ  اســـــتال اا و ـــــراء ، فهـــــلا معنـــــى ا ـــــتره مـــــن                                                 جـــــ اء لمـــــا فعـــــي فـــــى ال

 الم منين أنيسهم وأموالهم .
 ا مانة وأ اء الحقو  :  

ــــــبوير  ــــــالى عل ــــــا ســــــبحانه وتع ــــــاين ــــــا يعلمن ــــــا كم ــــــى معامالتن ــــــو  ف ــــــة وأ اء الحق                            ى ا مان
                                           رســــــا ليمــــــا فــــــى ا ارة التجــــــارة ، فيقــــــوم تعــــــالى فــــــى ســــــورة اليقــــــرة   يــــــا أيهــــــا الــــــلين
ــــــ م ــــــ  بالع ــــــنكم كات ــــــ  الي ــــــاكتالوا وليكت ــــــى أجــــــي مســــــمى ف ــــــ ين ال ــــــ اينتم ال ــــــوا الا ت                                      آمن
ــــا  كاتــــ  أن يكتــــ  كمــــا علمــــه هللا فليكتــــ  وليملــــي الــــله عليــــه الحــــق وليتــــق هللا                                وا ي

ـــله عليـــه الحـــق ســـييها أو ضـــ ـــه وا يـــال س منـــه  ـــيئا فـــان كـــان ال                            ا أو ا يســـتطيع ييعرب
ـــــم يكونـــــايوليـــــه بالعـــــ م واست ـــــه وا  ـــــه أن يمـــــي هـــــو فليملـــــي                                           ين مـــــن رجـــــالكم فـــــان ل

                       رجلـــــــين فرجـــــــي وامرأتـــــــان ممـــــــن ترضـــــــون مـــــــن ال ـــــــه اء أن تضـــــــي احـــــــ اهما فتـــــــلكر 
ـــــــا  عـــــــوا وا  ـــــــا  ال ـــــــه اء الا م ـــــــوا  ـــــــ يرا أحـــــــ اهما ا  ـــــــره وا ي                           تســـــــاموا أن تكتال

ـــــــاالوا اا  ـــــــه للكـــــــم ألســـــــل عنـــــــ  هللا وألـــــــوم لل ـــــــها ة وأ نـــــــى أا ترت ـــــــى أجل                                       أو كاليـــــــرا ال
                   أن تكــــون تجــــارة حاضــــرة تــــ يرونها اليــــنكم فلــــيس علــــيكم جنــــا  أا تكتالوهــــا وا ــــه وا الا 

ـــــ  وا  ـــــهي  وا ـــــايعتم وا يضـــــار كات ـــــه فســـــو  بكـــــم واتقـــــوا هللا ويعلمكـــــم تب ـــــوا فان                                      ن تيعل
  يىء عليم     . يهللا وهللا بك

                            ولــــــ  جــــــاء فــــــى حا ــــــية اامــــــام الجمــــــي رضــــــى هللا عنــــــه فــــــى التعقيــــــ  علــــــى ا يــــــة  
 الكريمة ، المتق مة ما ياتى :  ـ 
ـــــــ ين ـــــــى ااحتيـــــــاط هللا  ولـــــــ  حـــــــي ا هـــــــلا آ ـــــــر آيـــــــة ال                                   ســـــــبحانه وتعـــــــالى فيهـــــــا عل

                        فــــى أمـــــر ا مـــــوام لكونهـــــا ســـــالبا لم ــــالح المعـــــاق والمعـــــا  ، ولـــــام القيـــــام رحمـــــه هللا :
ــــــى ــــــى اا ت ــــــار ، وف ــــــر عل ــــــى ا كث ــــــة ف ــــــرآن جاري ــــــاع الق ــــــ  أن ألي ــــــى لل ــــــ م عل                               ا وي

 هلا ا ية بسل   ي  ، أا تره أنه لام   الا ت اينتم ال ين الى أجي مسمى 



ـــــنكم  ـــــ  الي ـــــام   وليكت ـــــم ل ـــــ  فـــــاكتالوا   ث ـــــ كات ـــــا  كات ـــــا   وا ي ـــــم لـــــام ثالث                                       بالعـــــ م   ث
                                      نكم كاتــــ  بالعـــــ م   أن يكتــــ  كمــــا علمـــــه هللا   فكــــان هـــــلا كــــالتكرار بقولـــــه  وليكتــــ  اليـــــ

                             ن العــــــ م هـــــــو مــــــا علمـــــــه هللا ، ثـــــــم لــــــام أيضـــــــا   فليكتـــــــ    وهــــــلا اعـــــــا ة للمـــــــر
ــــــا  ــــــ م انم ــــــ  بالع ــــــه الحــــــق    ن الكات ــــــله علي ــــــي ال ــــــام  امســــــا   وليمل ــــــم ل                                             ا وم ، ث
ـــــام ســـــابعا  ـــــم ل ـــــ  ث ـــــق هللا   وهـــــلا تاكي ـــــام سا ســـــا   وليت ـــــم ل ـــــه ث ـــــى علي ـــــ  مـــــا يمل                              يكت
                                     وا يــــال س منــــه  ــــيئا   وهــــلا كالمســــتيا  مــــن لولــــه   وليتــــق هللا ربــــه   ثــــم لــــام ثامنــــا

                              الـــــى أجلـــــه   ، وهـــــو أيضـــــا تاكيـــــ  لمـــــا مضـــــى  أن تكتالـــــوا  ـــــ يرا أو كاليـــــرا  وا تســـــاموا 
                             ثــــــم لــــــام تاســــــعا   للكــــــم ألســــــل عنــــــ  هللا وألــــــوم لل ــــــها ة وأ نــــــى أا ترتــــــاالوا   فــــــلكر 
                         هــــــلا اليوائـــــــ  التاليـــــــة لتلـــــــ  التاكيـــــــ ام الســـــــابقة ، وكـــــــي للـــــــ  يـــــــ م علـــــــى المبال ـــــــة
                                              فـــى التو ــــية بحيــــ  المـــام الحــــالم و ــــونه عـــن الهــــال  ليــــتمكن اانســـان الواســــطته مــــن 
ـــى تقـــوه  ـــة عل ـــرا والمواىب ـــا وغي ـــن الرب ـــى ســـاليي هللا وا عـــرام عـــن مســـا طة م ـــا  ف                      ااني

 هللا .
                                  وان كنــــتم علــــى ســــير ولــــم تجــــ وا كاتبــــا فرهــــانويقــــوم ســــبحانه فــــى ا يــــة الالحقــــة  

ــــن بعضــــكم بعضــــا  ــــان آم ــــل فمقالوضــــة ف ــــ   ال ــــواالي ــــه وا تكتم ــــق هللا رب ــــه وليت                             وتمن أمانت
                             ال ـــــها ة ومـــــن يكتمهـــــا فانـــــه آثـــــم للبـــــه وهللا بمـــــا تعملـــــون علـــــيم   ويقـــــوم اامـــــام أالـــــو 

                             رضـــــى هللا عنـــــه : لولـــــه تعـــــالى   وليتـــــق هللا ربـــــه   فيـــــه مبال ـــــام الســـــعو  فـــــى تيســـــير 
                        مــــن حيـــــي ااتيـــــان ب ـــــي ة ا مــــر الىـــــاهر فـــــى الوجـــــو  والجمــــع الـــــين لكـــــر هللا والـــــر  

 ير والت يي  ما اي يى .ولكرا ا مر با اء ال ين ، وفيه من التحل
                           ويعقــــ  ســــي ه اامـــــام الق ــــيره فـــــى لطــــائ  ا ــــارته علـــــى آيــــة الـــــ ين فيقــــوم رضـــــى 

 هللا عنه : 
                                ا أمــــــــر ســــــــبحانه ال لــــــــق بالقيــــــــام بال ــــــــ   ، وعلمهــــــــم كيييــــــــة معــــــــامالتهم فيمــــــــا

ــــــاط وااست ــــــ ــــــنهم ، وا  ــــــل بااحتي ــــــا ، الي ــــــم حيي ــــــى بع ــــــئال يجــــــره بعضــــــهم عل                              ها  ل
 ولل  من مقتضى رحمته سبحانه كيال يت ا موا فامر التح ين الحقو  بالكتابة 



 واا ها  ، وفيما  رع من ال ين رفق باربا  الحاجام .
 التحلير من التطيي  :  

                                        ويـــــي للمطييـــــين طييـــــين   مـــــن التطيالـــــ  فـــــى ســـــورة الم يقـــــوم ســـــبحانه وتعـــــالى محـــــلرا
                         الــــــلين الا اكتــــــالوا علــــــى النــــــاس يســــــتوفون ، والا كــــــالوهم أو و نــــــوهم ي ســــــرون . أا
                              يىـــــن أولئـــــ  أنهـــــم مبعوثـــــون ليـــــوم عىـــــيم . يـــــوم يقـــــوم النـــــاس لـــــر  العـــــالمين   وفـــــى 

ــــــى  ــــــار عل ــــــ  أنك ــــــو  هللا لل ــــــاس ، وي  ــــــو  الن ــــــ ارا لحق ــــــ ان أه ــــــي  أو المي                                ال ــــــس الكي
ـــــله يجـــــره  ـــــوم القيامـــــة ال ـــــا  ي ـــــاس بالباطـــــي بالعق ـــــاكلون أمـــــوام الن ـــــلين ي ـــــين ال                            المطيي

 فيه حكم هللا فينتقم من الىالم .
  يانة أموام اليتامى :  

ــــــ ــــــييق ــــــ لوا ال الي ــــــامى أمــــــوالهم وا تتال ــــــوا اليت ــــــى ســــــورة النســــــاء   وآت ــــــالى ف                       وم هللا تع
ـــــر أه  ـــــا كاليـــــرا   والحـــــو  الكالي ـــــه كـــــان حوب ـــــى أمـــــوالكم أن ـــــاكلوا أمـــــوالهم ال                 بالطيـــــ  وا ت

ا                      لاتهــــــا   واالتلـــــوا اليتـــــامى حتــــــى ال  تعـــــالى فـــــى الســـــورة الـــــلن  العىـــــيم ، كمـــــا يقــــــوم
                                    اســــــرافا وا تاكلوهــــــا أمــــــوالهم هم ر ــــــ ا فــــــا فعوا الــــــيهمآنســــــتم مــــــنالل ــــــوا النكــــــا  فــــــان 

ــــالا ــــالمعرو  ف ــــي ب ــــرا فلياك ــــان فقي ــــا فليســــتعي  ومــــن ك ــــان غني ــــروا ومــــن ك ــــ ارا أن يكال                              وب
                                  ـــــه وا علـــــيهم وكيـــــى بـــــا  حســـــيبا   ويحـــــلر ســـــبحانه مـــــن فعـــــتم الـــــيهم أمـــــوالهم فا

                           أكــــــي مــــــام اليتــــــيم بالباطــــــي فيقــــــوم فــــــى ســــــورة النســــــاء كــــــلل    ان الــــــلين يــــــاكلون 
                    نمــــا يــــاكلون فــــى بطــــونهم نــــارا وسي ــــلون ســــعيرا   وهــــى ن ــــو إأمــــوام اليتــــامى ىلمــــا 

  اجرة وناهية عن أكي أموام اليتامى ىلما  .
 الع م الين ا وا   :  

لـ  يـ فعهم الـى  راي  ن هوه النيوس الب ـريةويو ى هللا تعالى ا باء بحقو  ا الناء فى المي
 تمي البعم فيقوم فى سورة النساء   يو يكم



                                     ن فلهــــــن ثلثــــــاهللا أوا كــــــم للــــــلكر مثــــــي حــــــ  ا نثيــــــين فــــــان كــــــن نســــــاء فــــــو  أثنتــــــي 
ــــر  ــــر  وان كانــــم واحــــ ة فلهــــا الن ــــ  و الويــــه لكــــي واحــــ  منهمــــا الســــ س ممــــا ت                       مــــا ت
                                   ان كــان لـــه ولــ  فـــان لــم يكـــن لــه ولـــ  وورثــه أالـــواا فلمــه الثلـــي فــان كـــان لــه أ ـــوة فلمـــه 

ـــا كم الســـ  ـــا كم وأالن ـــن آب ـــ رون أيهـــمس مـــن بعـــ  و ـــية يو ـــى الهـــا أو  ي                                                ألـــر  لكـــم ا ت
                        نيعـــــا فريضـــــة مـــــن هللا ان هللا كـــــان عليمـــــا حكيمـــــا   ومعنـــــى لولـــــه تعـــــالى   يو ـــــيكم هللا

ــــا وا   ن ــــ أ ب ــــامركم ، وب ــــرفــــى أوا كــــم   أه ي ــــرهم وأكث ــــى المــــوري مــــن غي                       هــــم ألــــر  ال
ـــــوبي  لمـــــن  ـــــال   ـــــة   فريضـــــة مـــــن هللا   ت ـــــى آ ـــــر ا ي ـــــه ف ـــــى لول ـــــ ا . وف ـــــا ء بع                                        بق
ـــا كم ـــا كم وأالن ـــالى   آب ـــه تع ـــله  ـــرعه ، ولول ـــى النحـــو ال ـــراي عل ـــع المي ـــى تو ي                                     حكـــم هللا ف
                                                     ا تـــ رون أيهـــم ألـــر  لكـــم نيعـــا   أه ا تعلمـــون مـــن هـــو أنيـــع لكـــم مـــن أمـــوالكم وفـــروعكم
ـــــبعم . ـــــى ال ـــــبعم عل ـــــالت موا حـــــ و  هللا وا تلجـــــاوا الهـــــواكم لتيضـــــيي ال ـــــى عـــــاجلكم ف                                        ف
                                                   وفـــــــى هـــــــلا المناســـــــبة ألكـــــــر لكـــــــم احـــــــ ه طرائـــــــ   ـــــــي نا ا كالـــــــر وامـــــــام طريقتنـــــــا 
                ال ليليـــة وهـــو ســـي ه الحـــاا محمـــ  أالـــو  ليـــي ســـاكن ضـــريحه ا نـــوار الملحـــق بمســـج ا

                        ال ــــي  ، انــــى أريــــ المعــــرو  بال لــــا يق فقــــ  جــــاء يومــــا  ــــ   ولــــام لــــه : يــــا ســــي ه 
ـــم يجبـــه ب ـــىء ،                   أن أميـــ  االنـــى فالنـــا عـــن أ وتـــه ، فمـــا رأيـــ  ى فســـكم ســـي ه ال ـــي  ول
                             فقــــــام بعــــــم الحاضــــــرين ، يــــــا ســــــي ه ان فالنــــــا ينتىــــــر جوابــــــ  عمــــــا ســــــال  عنــــــه . 

                         ليــــي ا رأه لــــه مــــع مــــن ا يعجبــــه تقســــيم هللا قــــام ســــي ه ال ــــي  فــــى طرافــــه ، ان أبــــاف
                              فــــى الميـــــراي ، فبـــــا ر  ـــــاح  الســــ ام لـــــائال : فهمـــــم يـــــا ســــي ه ال ـــــي  وعـــــ لم عـــــن 

 تميي  أالنى .
 : حقو  النساء  

                                وآتــــــوا النســـــاء  ـــــ التهن نحلــــــة فـــــان طـــــالن لكــــــم ءيقـــــوم تعـــــالى فــــــى ســـــورة النســـــا
                    عــــن  ــــى منــــه نيســــا فكلــــوا هنيئــــا مريئــــا   وال ــــ لام معناهــــا المهــــور ونحلــــة أه عطيــــة
                       فــــال يا ــــل الرجــــي مــــن مهــــر  وجتــــه اا مــــا طاالــــم نيســــها بــــه ، ولــــام تعــــالى   منــــه  

 الم روعة . ويقوم تعالى فى بعثا لهن على تقليي الموهو  حياىا على حقولهن
  



ـــــى حقـــــو  ال وجـــــام   وان أر تـــــم اســـــتال ام  وا مكـــــان ـــــى الحيـــــاع عل                                                                      الســـــورة لاتهـــــا ف
ـــــا ، هن  وا وآتيـــــتم احـــــ ا ـــــه الهتانـــــا واثمـــــا مالين                                لنطـــــارا فـــــال تا ـــــلوا منـــــه  ـــــيئا أتا لون

ــــه  ــــا غليىــــا   ولول ــــى بعــــم وأ ــــلن مــــنكم ميثال ــــ  أفضــــى بعضــــكم ال ــــه ول ــــ  تا لون                                                               وكي
                               تعـــــالى ب ـــــي ة ااســـــتيهام   أتا لونـــــه الهتانـــــا واثمـــــا مالينـــــا   انمـــــا هـــــو اســـــتيهام انكـــــار

                                      بي  أمـــــا لولـــــه تعـــــالى   وأ ـــــلن مـــــنكم ميثالـــــا غليىـــــا   في ـــــير الـــــى مـــــا أ ـــــلا هللاوتـــــو 
                                مســـــا  بمعـــــرو  أوإعلـــــى الرجـــــام مـــــن ميثـــــا  ب ـــــان أ واجهـــــن فـــــى لولـــــه ســـــبحانه   ف

ــــــه وســــــلم ا أ ــــــســــــت ــــــه  ــــــلى هللا علي ــــــى مــــــا لال ــــــة هللا ريح باحســــــان   وال                                                         لتموهن بامان
 واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ا  .

 وجو  العناية بامور ال ين  : 
                                  بــــــامور  يننــــــا مــــــن أجــــــي أمــــــور الــــــ نيا فيقــــــوميعلمنــــــا ســــــبحانه وتعــــــالى أا نضــــــحى  

                                     لجمعـــــة   يـــــا أيهـــــا الـــــلين آمنـــــوا الا نـــــو ه لل ـــــالة مـــــن يـــــوم جـــــي جاللـــــه فـــــى ســـــورة ا
ـــــالا  ـــــتم تعلمـــــون ، ف ـــــر لكـــــم ان كن ـــــم  ي ـــــع للك ـــــى لكـــــر هللا ولروا الالي                                     الجمعـــــة فاســـــعوا ال

ـــــرا لعلكـــــملضـــــيم ال ـــــالة فانت ـــــروا فـــــى ا رم واالت ـــــوا مـــــن فضـــــي هللا والكـــــروا                    هللا كثي
ــــــ  هللا ــــــا عن ــــــي م ــــــا ل ــــــو  لائم ــــــا وترك ــــــوا انيضــــــوا اليه                                            تيلحــــــون . والا رأوا تجــــــارة أو له
ــــــم حــــــين  ــــــرة ن ل ــــــة ا  ي ــــــرا لين   وا ي ــــــر ال ــــــن التجــــــارة وهللا  ي ــــــن اللهــــــو وم ــــــر م                                    ي

                                               الــــــي ف ــــــرا هــــــي الم ينــــــة يســــــتقاللون و ــــــولها بالطمم بضــــــائع مــــــن ال ــــــام وكــــــان ألـــــ 
ــــم ــــر ، وكــــان ي ــــلى الجمعــــة أوا ث ــــا رســــوم هللا لائمــــا علــــى المنال                                الم ــــلون وتركــــوا موان

                                    ا ل ــــراء مــــا يحتــــاجون اليــــه ، ولــــالواي طــــ  ال طبــــة وىنــــوا أا حــــرا علــــيهم فــــى ال ــــرو 
                                       لــــم يالــــق معــــه اا اثنــــا ع ــــر رجــــال ، ثــــم جعــــي رســــوم هللا  ــــلى هللا عليــــه وســــلم ال ــــالة

 بع  ال طبة واستمر على لل  .
 عمار المساج   :  

   انما يعمر مساج  هللا من آمن با  ةيقوم هللا تعالى فى سورة التوب
 



                               ـــــق اا هللا فعســـــى أولئـــــ  أن يكونـــــوا ر والـــــام ال ـــــالة وآتـــــى ال كـــــاة ولـــــم يواليـــــوم ا  ـــــ
ــــــ ين   وتكــــــون عمــــــارة المســــــاج  بالطاعــــــام مــــــن  ــــــلوام وتســــــاليح ولكــــــر                          مــــــن المهت

                    ـــرع هللا واعتكـــا  وتجنـــ  المـــاثم والل ـــو ، وعـــن موانـــا رســـوم وتـــالوة القـــرآن وتيقـــه فـــى 
                                         المســــــاج   ىأرضــــــلــــــام هللا تعــــــالى : ان اليــــــوتى فــــــى  هللا  ــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم لــــــام :

                            ىوان  واره فيهــــا عمارهــــا فطــــوبى لعالــــ  تطهــــر فــــى اليتــــه ثــــم  ارنــــى فــــى اليتــــى فحــــق علــــ
 الم ور أن يكرم  ائرا  .

ــــــر هللا أو عــــــن   ــــــلين ا تلهــــــيهم تجــــــارة عــــــن لك ــــــى المــــــ منين ال ــــــالى عل ــــــى هللا تع                                 ويثن
ــــوم ألن هللا أن ترفــــع  ــــى الي ــــور   ف ــــى ســــورة الن ــــالى ف ــــوم ســــبحانه وتع ــــرائم فيق                           آ اء الي

                             هــــيهم تجــــارة وا اليــــعيــــلكر فيهــــا اســــمه يســــبح لــــه فيهــــا بال ــــ و وا  ــــام . رجــــام  ا تلو 
                        عـــن لكـــر هللا والـــام ال ـــالة وايتـــاء ال كـــاة ي ـــافون يومـــا تتقلـــ  فيـــه القلـــو  وا ب ــــار . 

                      يـــر   مـــن ي ـــاء ب يـــر حســـا    ليجـــ يهم هللا أحســـن مـــا عملـــوا وي يـــ هم مـــن فضـــله وهللا 
ـــــم أنهـــــم يقيمـــــون ال ـــــالة فـــــى أولاتهـــــا ويـــــ  ون ال كـــــاة                             ومـــــن هـــــلا الو ـــــ  الرائـــــع نعل

                                     وطاعتــه ي ــافون مقــامهم الــين مــن لكــر هللا  المســتحقة علــى أمــوالهم ، ومــع مــا هــم عليــه
ـــ   ـــه وكي ـــو  وتضـــطر  مـــن أهوال ـــه القل ـــ  في ـــله تتقل ـــوم ال ـــوم القيامـــة وهـــو الي ـــ ه هللا ي                                              ي
ـــر   ـــالا ال ـــة   ف ـــى ســـورة القيام ـــالى  ـــانه ف ـــام تع ـــ  ل ـــة حســـابه ول ـــوم القيام                         ا يحســـالون لي

                                      الميــــر . ر ، يقــــوم اانســــان يومئــــل أيــــنالب ــــر . و ســــ  القمــــر . وجمــــع ال ــــمس والقمــــ
ـــه  ـــ م وأ ـــر   كمـــا أن ـــل بمـــا ل ـــا اانســـان يومئ ـــل المســـتقر . ينب ـــ  يومئ ـــى رب                             كـــال ا و ر . ال
                                          ســـــبحانه وتعـــــالى حـــــلرنا مـــــن اهمـــــام أمـــــر ا  ـــــرة فقـــــام ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــى الســـــورة 
ــــــى ــــــل ناضــــــرة ال ــــــلرون ا  ــــــرة . وجــــــوا يومئ ــــــة ، وت ــــــون العاجل ــــــي تحال                               لاتهــــــا   كــــــال ال

 ي فالرة    .ووجوا يومئل باسرا . تىن أن ييع ربها ناىرة .
ــــا   ــــالى ـ   ينب ــــه تع ــــه ـ لقول ــــى تيســــير اامــــام الاليضــــاوه ـ رضــــى هللا عن                                                     وجــــا ف

                           اانســـان يومئـــل بمـــا لـــ م وأ ـــر   بمـــا لـــ م مـــن عمـــي عملـــه ومـــا أ ـــر منـــه لـــم يعملـــه ،
 أو بما ل م من عمي عمله وما أ ر من سنة حسنة أو سيئة عمي الها بع ا أو بما ل م 



                                تعـــالى  بـــاوم عملـــه وأ ـــرا ـ وفـــى تيســـير لولـــهأو  مـــن مـــام ت ـــ   بـــه أو بمـــا أ ـــر  ليـــه
                           وجـــــوا يومئـــــل ناضـــــرة الـــــى ربهـــــا نـــــاىرة   يقـــــوم اامـــــام الاليضـــــاوه أه الهيئـــــة متهللـــــه
                         تـــراا مســـت رلة فـــى مطالعـــة جمالـــه بحيـــي ت يـــي عمـــا ســـواا ، أمـــا فـــى تيســـير لولـــه تعـــالى

                            اســـــــرة ، تىـــــــن أن ييعـــــــي الهـــــــا فـــــــالرة   فيقـــــــوم اامـــــــام رضـــــــى هللال ب  ووجـــــــوا يومئـــــــ
  ة العالوس تتولع  اهية . عنه : أه   ي

                                 ألــــــوم و ــــــو  هــــــ اء المتقــــــين يــــــ م علــــــى علمهــــــم الراســــــ   نــــــه تعــــــالى يقــــــوم فــــــى 
                                                  ى هللا مـــــن عبـــــا ا العلمـــــاء ان هللا ع يـــــ  غيـــــور   ويســـــتن   ـــــنمـــــا ي ســـــورة فـــــاطر   ا

   الى هلا ا ية الكريمة ال اعر الحكيم القائي : 
  لم اا من هللا  ـائ   ا وفه    . . فال ع يعىم  على  ل رعلم المرء    

                           نمـــــا ي  ـــــى هللاإعنـــــه فـــــى تيســـــير لولـــــه تعـــــالى    ويقـــــوم اامـــــام الاليضـــــاوه رضـــــى هللا
                                     مــــــن عبــــــا ا العلمــــــاء   :  ــــــرط ال  ــــــية معرفــــــة الم  ــــــى والعلــــــم ب ــــــياته وأفعالــــــه ،

                                نـــــــىإ فمـــــــن كـــــــان أعلـــــــم كـــــــان أ يـــــــى   ، ولـــــــلل  لـــــــام عليـــــــه ال ـــــــالة والســـــــالم : ا
 وأتقاكم له ا  .  أ  اكم  

 الـــــــله يـــــــوري المـــــــ من   ـــــــية هللا ، أمـــــــا                               ومـــــــن للـــــــ  نـــــــره أن العلـــــــم بـــــــا  هـــــــو 
ـــــلين الهـــــروا  ـــــتهم عـــــنالعلمـــــاء ال ـــــامر ا  ـــــرة ، ول يل ـــــوا ب ـــــم يعن ـــــا بم ترعـــــاتهم فل                            عقولن
ـــــ ـــــرومهللا وليـــــوا بعلمهـــــم عن ـــــلل  لـــــام تعـــــالى فـــــى ســـــورة ال ـــــة ، ول ـــــ نيا الياني                                 أمـــــور ال

ــــ نيا وهــــم عــــن ا  ــــرة   ــــاة ال ــــاس ا يعلمــــون ، يعلمــــون ىــــاهرا مــــن الحي ــــر الن                     ولكــــن أكث
ــــــــتهم عــــــــن ا  ــــــــرة جهــــــــال وان ــــــــر غيل ــــــــ نيا واعتال                                        غــــــــافلون   ، فنســــــــ  هللا لهــــــــم بال
                      كــانوا أعلــم بـــامور الــ نيا مــن علمـــاء ا  ــرة وأكثــر مـــنهم عــ  ا . ومــا أعمـــق مــا علمنــا بـــه
ــــــى ســــــورة  ــــــريم ف ــــــه الك ــــــة بقول ــــــة وا  ــــــرة البالي ــــــ نيا الياني ــــــين ال ــــــر  ال ــــــالى والي                         هللا تع

                                                            ن الــــــــ ار ا  ــــــــرة لهــــــــىا  ا لهــــــــو ولعــــــــ  و العنكالــــــــوم   ومــــــــا هــــــــلا الحيــــــــاة الــــــــ نيا ا
 الحيوان لوكانوا يعلمون   والحيوان أه الحياة ا ال ية الحقة التى ا يلحقها 



ــــــ نيا  ــــــ نيا  هــــــي ال ــــــ نيا ، و ــــــ   الســــــا ة ال ــــــوفية حــــــين لــــــالوا : ال ــــــاة ال                                 فنــــــاء كحي
سرور فى سرور ، ومحبة هللا تعالى  هي محالته نـورعلى   هي ا  رة ، وا  رة ف  رور غرور
 نور .

 يثار هللا على ما سواا  :إ 
ـــــــاء ، وا  واا  ـــــــاء وا الن ـــــــى ا ب ـــــــ ثر هللا ورســـــــوله عل ـــــــريم أن ن ـــــــا  هللا الك ـــــــا كت                             يعلمن

ــــــواا ــــــى ســــــورة  ــــــوة وا  ــــــوام وا ه ــــــالى ف ــــــوم ســــــبحانه وتع ــــــارة فيق ــــــوام والتج                            ي وا م
                                     ن اســـــتحالوا الكيـــــرإ ـــــوانكم أوليـــــاء ا  التوبـــــة   يـــــا أيهـــــا الـــــلين آمنـــــوا ا تت ـــــلوا أبـــــاءكم و 

                            وأالنــــا كمن كــــان آبــــا كم إفاولئــــ  هــــم الىــــالمون . لــــي  ميمــــان ومــــن يتــــولهم مــــنكاإعلــــى 
                                                ســـــاكنمكم وأ واجكـــــم وع ـــــيرتكم وأمـــــوام الترفتموهـــــا وتجـــــارة ت  ـــــون كســـــا ها و نوا ـــــوا

ـــــيكم مـــــن هللا ورســـــوله وجهـــــا  فـــــى ســـــاليله  ـــــاتى هللا ترضـــــونها أحـــــ  ال ـــــى ي                                                فترب ـــــوا حت
ــــام الاليضــــاوه رضــــى  ــــى تيســــير اام ــــ  جــــاء ف ــــوم الياســــقين   ول ــــامرا وهللا ا يهــــ ه الق                        ب
                            هللا عنــــــــه : أنــــــــه حــــــــين أمــــــــر هللا المهــــــــاجرين بــــــــالهجرة لــــــــالوا : ان هاجرنــــــــا لطعنــــــــا

ـــــــــا ضـــــــــائعين ،  ـــــــــا وبقين ـــــــــم تجارتن ـــــــــا وع ـــــــــائرنا ولهال ـــــــــرةآباءن ـــــــــة ا  ي ـــــــــى ا ي                          وف
 ت  ي  عىيم وته ي  بعقوبة عاجلة أو آجلة وليي بيتح مكة .

                                ويعقــــــ  ســــــي ه اامــــــام الق ــــــيره فــــــى لطــــــائ  ا ــــــاراته علــــــى ا يــــــة ا  يــــــرة فيقــــــوم 
                           علــــى الحقــــو  ،  لنــــا فــــى ايثــــار الحىــــوعإرضــــى هللا عنــــه : لــــيس هــــلا ت ييــــرا لهــــم ، وا 

 يثار  يىء من الحىوع على ال ين  . إولكنه غاية التحلير وال جر عن 
 ح   هللا الميلحون : 
ـــــالى المـــــ منين  ـــــ   ـــــر  هللا تع ـــــلين ول ـــــا ســـــواا الل ـــــى م ـــــالى عل ـــــه ســـــبحانه وتع                                     ي ثرون

                       ة مــــن المكــــروا ، فقــــاملمرغــــو  والنجــــاليال  وهــــو اليــــو  ااهم حــــ   هللا وب ــــرهم بــــامفســــ
                            ون ومــــا ي منــــون بــــا  واليــــوم ا  ــــر يــــواا تجــــ  ل جــــي جاللــــه فــــى ســــورة المجا لــــة  

 من حا  هللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ا وانهم أو ع يرتهم أولئ 
 



ـــى للـــوبهم ااي ـــ  ف ـــا ا نهـــاركت ـــام تجـــره مـــن تحته ـــه ويـــ  لهم جن ـــ هم الـــرو  من ـــان واي                            م
                         الــــــ ين فيهــــــا رضــــــى هللا عــــــنهم ورضــــــوا عنــــــه أولئــــــ  حــــــ   هللا اا أن حــــــ   هللا هــــــم

 الميلحون   .
 رلابة هللا ال ائمة :  

ــــــع ع ــــــا نحــــــن المــــــ منين أن هللا تعــــــالى مطل ــــــ  عن ــــــه وا ي ي ــــــا ا وا ي يــــــى علي ــــــى عب                             ل
                يىء مـــن امـــرهم فوجـــ  أن يرالبـــه كـــي مـــ من ويرضـــيه ســـبحانه وتعـــالى فـــى لولـــه وعملـــه ـــ

                     لا ا  لا تكلمـــــم فـــــالكر ســـــمع هللا اليـــــ  ، و إوســـــكوته ، ولـــــلل  يقـــــوم ســـــا تنا ال ـــــوفية ، 
ــــ ــــالكر نىــــر هللا الي ــــم ف ــــة ،ا    و عمل ــــ  ، وهــــى ن ــــيحة غالي ــــم هللا في ــــالكر عل                   لا ســــكم ف

           ي يــ هم فيهــا لولــه تعــالى فــى ســورة يــونس   ومــا تكــون فــى  ــان ومــا تتلــوا منــه مــن لــرآنو 
ـــن عمـــي  ـــون م ـــا علـــيكم  ـــهو ا إوا تعلم ـــ  مـــن إا كن ـــ   عـــن رب ـــه ومـــا يع                                  ل تييضـــون في

ا فى كتـا  مالـين   . ورلابـة إمثقام لرة فى ا رم وا فى السماء وا أ  ر من لل  وا أكالر 
ــــــراا  ــــــى ا ي ــــــه حت ــــــه حــــــق تقات ــــــى رب ــــــى أن يتق ــــــ من عل ــــــة تحمــــــي الم ــــــالى ال ائم                    هللا تع
                  ســـبحانه وتعـــالى حيـــي نهـــاا وكيـــ  ا يتقـــى المـــ من ربـــه حـــق تقاتـــه ولـــ  أمـــرا الـــلل  فقـــام 
                   تعــــالى فــــى ســــورة آم عمــــران   يــــا أيهــــا الــــلين آمنــــوا اتقــــوا هللا حــــق تقاتــــه وا تمــــوتن اا
                     وأنــــتم مســــلمون   ولــــ  لــــام ســــي ه عالــــ  هللا الــــن مســــعو  فــــى تيســــيرها رضــــى هللا عنــــه : 
ـــــــــال ينســـــــــى ـــــــــلكر ف ـــــــــر وي ـــــــــال يكي ـــــــــال يع ـــــــــى وي ـــــــــكر ف                                         . هـــــــــى أن يطـــــــــاع هللا ف

 أهي اايمان وسعا تهم فى ا  رة :
                              ومـــــا أعىــــــم ربــــــح المــــــ منين المتقــــــين فــــــى ا  ــــــرة ومــــــا أفــــــ    ســــــارة الكــــــافرين فقــــــ  
ـــالى فـــى ســـورة الم منـــون   فـــالا  ـــل فقـــام تع ـــام اليـــريقين عن ئ ـــن غيبـــه م                      ك ـــ  هللا لنـــا م
                     نيــــ  فــــى ال ــــور فــــال أنســــا  اليــــنهم يومئــــل وا يتســــاءلون . فمــــن ثقلــــم موا ينــــه فاولئــــ 

ـــ  ـــه فاولئ ـــم موا ين ـــن  ي ـــلين هـــم الميلحـــون . وم ـــ ون  الل ـــنم  ال ـــى جه                                     ســـروا أنيســـهم ف
 ن آياتى تتلى عليكم فكنتم الها تليح وجوههم النار وهم فيها كالحون . ألم تك



                        ضــــالين ، ربنـــا أ رجنــــا منهـــا فــــان  لومـــا تكـــلالون . لـــالوا ربنــــا غلالـــم علينــــا  ـــقوتنا وكنــــا
                           نـــــه كـــــان فريـــــق مـــــن عبـــــا ه إ.  وا تكلمـــــون نـــــا ىـــــالمون . لـــــام ا ســـــئوا فيهـــــا إعـــــ نا ف

                                               نـــم  يـــر الــــراحمين . فات ـــلتموهم ســـ ريا حتــــى أوارحمنــــا و يقولـــون ربنـــا آمنــــا فـــاغير لنـــا 
                          نـــــى جـــــ يتهم اليـــــوم بمـــــا  ـــــالروا أنهـــــم هـــــمإأنســـــوكم لكـــــره وكنـــــتم مـــــنهم تضـــــحكون . 

 اليائ ون    .
                                 ، وأســــــام هللا  وأكتيــــــى الهــــــلا القــــــ ر مراعــــــاة للولــــــم وا ــــــكر لكــــــم حســــــن اســــــتماعكم 

                             تعــــــالى أن ينيعنــــــا وينيــــــع المســــــلمين جميعــــــا فــــــى الم ــــــار  والم ــــــار  بــــــالقرآن الكــــــريم 
ـــــون ال ـــــالحام أن لهـــــم  ـــــلين يعمل ـــــ منين ال ـــــوم ويب ـــــر الم ـــــى أل ـــــى ه ـــــ ه للت ـــــله يه                           ال

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، ، ، أجرا كاليرا ، وا
 حسن كامي الملطاوه                                                                

 هـ1399من رمضان  28مساء الثالثاء                      
 م 1979من أغسطس  21الموافق                            


