
  



 

 5 زامخلل في االلت
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصالة والسالال  لىالم  ال   ،احلمد هلل اهلادي إىل صراطه املستقيم

 بعثه اهلل رمحة لىعاملني. أ ا بعد:
فاهلداية واالستقا ة لىم دي  اهلل نعمة لظيمالة  ال  اهلل ال لالج و ال  

 ال مي  هبا لىم    يشاء    لباده مم  هو أه  هلا و دير هبا.
ويالثى  الصالدر أن نشالاهد ل مال   شالان  الالبا  وممالا يرالرا القىال   

نالالور اهلل وىالالوهبم، وأنعالالم لىالالييم باهلدايالالة الالالا نسالاليث اهلل  عالالاىل أن يثبالالتيم 
ول ، وأن ميال  لىالم هال هم ممالال  هالم ال يجالالون ل هالييم سالالادري ، لىييالا

 باهلداية لصراطه املستقيم. -هلوهم ساهني
ولئال  ولش   ا يدلو إىل احلالجن واسسالم  الا يالعالى لىالم بعال  أ 

الشالالبا  املىتالالج ني  الال  بعالال  املظالالاهر السالالىبية الالالا تالال  بالالالتجا يم و الال  ر 
 ل إمياهنم، والا سنحاوث ذمر بعضا  نيا، ولع     أمهيا:

 عدم الخشوع في الصالة: -1
عيث أصبح هالاا  اليئا  عتالادا لنالد مثال   ال  النالام ال إال  ال  رعالم 

قَددد   والالاث: اهلل ال واهلل سالالبحانه و عالالاىل لنالالد ا ذمالالر أوصالالا  املالال  نني
دم  ِفدي َاداَلِمِ م  َخُِودُ ونَ  ُُ نَن  ِِ ِمُنوَن * الَّد َلَح ال ُمؤ   1]امل  نالون:  َأفد 

[ فالالاذا مالالان ا شالالوا سالالب  الرالالالا ل الالالدنيا وال الالرة فحالالري بشالال  2،
 سالالالالىم أن يتحالالالالريف ا شالالالالوا ل صالالالالال ه وأن ي دييالالالالا بسالالالالشينة وعضالالالالور 

يا لىالم أممال  وى ، وأن حيافى لىم أرماهنا و الروطيا ووا بااالا وسالنن
و الالالالاله وأعسالالالالال  صالالالالالورة. ال أن ي دييالالالالالا بالالالالال ود ومسالالالالال ، أو ينقرهالالالالالا منقالالالالالر 
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 و صبح الصالة لنده جمرد لادة يو ية.، الغرا 
 عدم التبكير للصالة: -2

سالالواء صالالالة اةمالالالة أو صالالالة اةمعالالة، عيالالث إن بعالال  املىتالالج ني 
يتالالالي ر أعيانالالالا وال يالالاليد إال والالالر  د الالالوث ا ريالالال  أو بعالالالد ا يشالالالرا ل 

ول صالة اةمالة أيضالا والد يتالي ر وال ياليد إال والر  ا،وا الة، ا ربة، 
بالالالال  إن بعضالالالاليم والالالالد  رو الالالاله الرمعالالالالة أو الرمعتالالالالان، أو لىالالالالم اسوالالالال   رو الالالاله 
 شب ة ا،عرا ، وهاا التي   ود يتشالرر  ال  الواعالد  النيم  الرارا و شالرارا 

 ورهم ذل  ال يتنبه له وال ييتم .
اسوىل رهالالالالم  ومالالالالال  فالالالالان بعالالالال  املىتالالالالج ني ال يسالالالالاب  لىصالالالالرو  

لدددو ن لدددم الندددُل مدددُ فدددي النددددا  »ل ذلالالال  بقولالالاله:   رهيالالال  النالالال  
رواه  «والصف األول ثم لم نجدوا إال أن نسدت موا عليدال الهدت موا

دُ»:  سىم. وواث  ُ اخُر رواه  «خير ادوو  الرادُل أول دُ وودُر
 سىم. فتجد الواعد  نيم يد   املسجد  بشرا، ويالريف الصالا اسوث 

فالالال سىالاله فييالالا، بالال  سىالاله ل أي  شالالان   الالر  الال  فيالاله أ الالام   الالاهرة 
املسالالالالجد. ووالالالالد يالالالالريف بعضالالالاليم  شانالالالالا  الالالالاهرا  ىالالالالا ا، الالالالا  ل املشالالالالان 
الراضالالال  في مالالاله ويالالالاه  ل الالالر الصالالالا أو وسالالالره، وهالالال الء والالالد عر الالالوا 

 أنرسيم أ رًا لظيًما.
 عدم الحرص على أدا  النوافل: -3

، ةافىالالة مصالاليا  اال نالالني وا مالاليه، أو لشالالر ذي احلجالال الال  صالاليا  الن
أو ، أو لىالالالم اسوالالال  صالالاليا  أيالالالا  البالالالي  وهالالالش  ال الالالة أيالالالا   الالال  مالالال   الالالير

صالاليا  يالالو  لرفالالة أو يالالو  لا الالوراء، ومالالال  التشاسالال  لالال  صالالالة النافىالالة  
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مقيالالالا  الىيالالال  أو السالالالن  الروا الالال  أو صالالالالة الضالالالحم أو هالالال  ذلالالال   الالال  
النواف ، وإن صىم بعضيم  يئا  ال  الىيال  فقالد يشترالش بالثالا رمعالا  

صىش مخسا، ووىي   النيم  ال  يصالىش ل الىيال  وبعضيم ود ي،  ريرا 
 . إعديف لشر رمعة مما مان يرع  الن  

 عدم اإلكثُر من قرا ة القران وحوظال: -4
وال الالال  أن والالالراءة القالالالر ن  الالال  أهالالالم وسالالالاا  الثبالالالا  لىالالالم ديالالال  اهلل 

خيدددركم مدددن »:  عالالالاىل، وهالالالش  الالال  أفضالالال  اسلمالالالاث والالالاث رسالالالوث اهلل 
والالالاث لىيالالاله الصالالالالة والسالالالال : رواه البخالالالاري، و  «م لدددم القدددران وعلمدددال

: رواه النسالااش وأمحالد، والاث  «أُل القران ُدم أُدل اهلل وخُادتال»
رواه  سالىم،  «اقرؤوا القران فإندال نديمي ودوي ُ لصدُحبال ندوم القيُمد »

وود مير لىم بع  املىتج ني اليو  واليو ان والثال ة واسربعة وهو مل يقرأ 
م والالالالد ميالالالالر لىيالالالاله الشالالالالير  الالالاليئا، وإن والالالالرأ فقالالالالد يقالالالالرأ  الالالاليئا يسالالالال ا وبعضالالالالي

والشالاليران وهالالو مل يقالالرأ  الاليئا  الال  القالالر ن، وهالالاا ال الال  أنالاله  الال  احلر الالان 
 لىعبد.
 مرك األوراد واألذكُر: -5

ميذمالالار الصالالباا واملسالالاء واسمالال  والنالالو  وهالال  ذلالال   الال  اسذمالالار 
فالالالالان مثالالال ا ممالالالال  لىيالالالاله االسالالالالتقا ة والصالالالالالا  الالالالواردة لالالالال  رسالالالالوث اهلل 

وراد واسذمالالالالار، والالالالالده ال يالالالالامر اهلل إال هالبالالالالا ال حيالالالالافى لىالالالالم هالالالالاه اس
وىيال، وبعضيم ود مير لىيه اليو  ما ال ال يامر اهلل فيه إال وىاليال  الدا 
أو ال يالامره هناايالالا، ولقالالد رهالال  اهلل  عالالاىل ل ا،مثالالار  الال  ذمالالره، ور الال  
لىالالالالالم ذلالالالالال  اس الالالالالر العظالالالالاليم والثالالالالالوا  اةجيالالالالال  فقالالالالالاث لالالالالالج  الالالالال  وااالالالالال : 
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  اِكرِنَن اللَّددداَل َكِثيدددر َِّ دددر ا َوالددد َ ِودددَرة  َوَأا  اِكَراِأ َأَعددددَّ اللَّددداُل َلُ دددم  َم َِّ ا َوالددد

والالوا: و الا  «هبق الموردون»: [. ويقوث 35]اسعجا :  َعِظيم ُ
رواه  «الددِاكرون اهلل كثيددرا والددِاكراأ»املرالردون يالالا رسالالوث اهلل: والاث: 

  سىم.
و الالك مالال  هالالاا الرضالال  لىالالامر إال أن بعضالاليم والالد سىالاله لوعالالده أو 

وال ، ومتضش لىيه السالا  الرواث وهالو سالاه اله،  سيار هود ميشش ل
وحنالالالو ، يغتالالالنم هالالالاه الررصالالالة بالالالامر و سالالالبيح و ميالالالد واسالالالتغرار هلل  عالالالاىل

 ذل .
 هو  األخالق والم ُمل : -6

فتجد بعضيم يشون  ىتجً ا ظالاهرًا ال ونساليث اهلل أن يشالون مالال  ال 
ا ىالال   الالك لشنالاله سالاليل ا ىالال ، وهالالاا يظيالالر ل املنالالجث أوال، فيشالالون سالاليل 

والديه، و ك إ وانه وأ وا ه وأواربه، وأيضا سيل ا ى  ل  درسالته ول 
وإذا لا   النام لالا ىيم بشالدة، ولالد  ةاعالة، ، لمىه ول أي  شان

ولالالد  لالالني، ولالالد   قالالدير لىمواوالالا الالالا  تالالاو إىل ةاعالالة ولالالني ولرالالو، 
د فالال الالده ةحالالا ل البيالك وال ةحالالا ل الشالراء، بالال  يي الا الالالاي لاله ووالال

ال يعرش الاي لىيه، وإن ألرم ألرالم نناله، ووالد يغالب ل بيعاله أيضالا 
رواه  سالالىم، وال الال  أن هالالاه  «مددن نشددنُ فلددي  منددُ»: ووالالد والالاث 

الصالالرا  ليسالال   الال  صالالرا  املالال  نني والالالا ينبغالالش لننسالالان املىتالالج  أن 
يشون أوث املبتعدي  لنيا وأن يشالون هالو والدوة عسالنة ل عسال   ىقاله 

أكثدر »: هلاه الصرة    الرض  العظيم والاث و عا ىه  ك النام، ملا 
رواه ال  الالالاي  «مددُ نُدددِخل النددُل الجنددد   مقددول اهلل وحسددن الخلددق
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 «إنمددُ ب ثددم ألممددم مكددُرم األخددالق»: وصالالححه احلالالامم، ووالالاث 
 رواه البييقش.

 عدم مقبل النصيح : -7
فالالان بعالال  املىتالالج ني لالالو أهالالديف لالاله أعالالد نصالاليحة أو بالالني لالالو  الرالالة 

ا فانالاله يتالال   ويضالالي  صالالدره ويتمالالس أن لالالو مل يسالالمك  ثالال  يالالراه  ر شبالالا هلالال
 صاليًدا لعيوبالاله، ويالالريف  هالاا الشالالال ، ووالد يالالريف أن ل إهالالداء النصاليحة لالاله

أنه ااا  له بالتقص ، سنه ل نظر نرسه  ىتج  وال حيتالاو لالولى، وهالاا 
 رالالالي  نالالاله، سن مالالال  إنسالالالان  عالالالر  لىووالالالوا ل ا رالالالي والتقصالالال  ولالالاليه 

نبيالاء لىالييم الصالالة والسالال . فحالري نال  أهالدي أعٌد  عصالو ا هال  اس
له نصيحة صادوة أن يتقبىيا بصدر رع  وأن حياوث أن يعم  هبالا إذا  

 مان   وافقة لىشتا  والسنة.
إضالة اسووا  فيما ال فااالدة فياله: فمال  ا الجن  الدا أن  الريف   -8

مث ا    املىتج ني  ضاليك لىالييم اسووالا  الشثال ة  الدا بالال فااالدة، ووالد 
ك هالالاه اسووالالا  الثمينالالة ل أ الالياء والالد ال  شالالون  باعالالة فقالال ، بالال   ضالالي

أعيانالالالالا والالالالد  شالالالالون ل أ الالالالور  ر الالالالة مالغيبالالالالة  الالالالثال أو الشالالالالال  الرالالالالاعب 
البايء أو اةىوم لند  ر الا ، و ال  أ ثىالة إضالالة الووال  أيضالا مثالرة 
الرعال  واةىسا  الا ود  شالون طالواث أيالا  اسسالبوا بغالر  التسالىية 

دون أي فااالالالالدة ال دينيالالالالة وال دنيويالالالالة. ومالالالالان  ومتضالالالالية الووالالالال  فقالالالال   الالالال 
أو ل ، اسوىل نثالالال  هالالال الء أن يسالالالتريدوا  الالال  أووالالالاام ل  صالالالا  دنيويالالالة

أو طىالالال  ، مالالالامر أو والالالراءة والالالر ن أو والالالراءة متالالال  نافعالالالة،  لبالالالادة  الالالنرعيم
أو ، أو زيالالالارة لىصالالالاحلني، أو دلالالالوة إىل اهلل، أو ةالالالاا  الالالشء نالالالافك، لىالالالم
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أو هالال  ذلالال   الال  اسلمالالاث الصالالاحلة ، أو  رقالالد  سالالامني، زيالالارة أوالالار 

وال يضالالاليك لىيالالاله ، النافعالالالة الالالالا يسالالالتغ  هبالالالا ا،نسالالالان ووتالالاله ويسالالالتريد  نالالاله
  شء  نه إال ل فاادة.

 االوتَُل في المل يُأ واألمور التُف  : -9
الا ال  قد  وال    ر، ب  إهنا ود    ر أعيانالا، ماال التغاث  الثال 

ديث لنيالالالالا ولالالالال   راصالالالاليىيا نتابعالالالالة الرياضالالالالة واالهتمالالالالا  هبالالالالا ومثالالالالرة احلالالالال
و ر يالالال  ، الدويقالالالة، فتجالالالد بعضالالاليم يعالالالر  نتالالالاا  املباريالالالا  و واليالالالدها

الرالالالرأ وأةالالالاء الاللبالالالني إىل هالالال  ذلالالال  ممالالالا ال يىيالالال  بعاوالالال  لىيالالاله سالالاليما 
الصالالالالا وااللتالالالجا  أن ميضالالالش ووتالالاله ل  عرفالالالة  ثالالال  هالالالاه اس الالالور التافيالالالة، 

ال يشالالالون  ومالالالال  اال الالالتغاث ل والالالراءة الصالالالحا واةرااالالالد بشثالالالرة  يالالالث
 قصالالالده إال جمالالالرد االطالالالالا وإضالالالالة الووالالال  فقالالال ، ومالالالال  االنشالالالغاث 
بقالراءة الشتال  الالا ال فااالدة  نيالا ال دينيالا وال دنيويالا وإاالا فقال  القالراءة 
جملالالرد التسالالىية مالقصالالا وه هالالا، وهالالاا االنشالالغاث والالد حير الاله  الال  أ الالياء  

 مث ة  ريدة.
 عدم التوقال في الدنن: -11

قالالالالك  نالالالاله بعالالالال  اس رالالالالاء ل مثالالالال   الالالال  فالالالالان بعالالالال  املىتالالالالج ني والالالالد ي
العبادا  وهو ال يشعر، وال حياوث أن يترقه وأن يتعىم أ ور ديناله لىالم 
 الالالالا ينبغالالالالش لترالالالالادي الووالالالالوا نثالالالال  هالالالالاه اس رالالالالاء، وال يقالالالالرأ وال يسالالالالتمك 
س الالرطة بالالال  يسالالالتمر لىالالم  الالالا هالالالو لىيالاله  الالال  العبالالالادا  الالالا لرفيالالالا  نالالالا 

مالالالالان فييالالالالا بعالالالال  بدايالالالالة التجا الالالاله أو  نالالالالا ولالالالالش هالالالالاا الالالالالدي  عالالالال  ولالالالالو  
اس رالالالاء، ونتيجالالالة أيضالالالا لعالالالد  الترقالالاله ل الالالالدي  فانالالاله والالالد  رالالالو  لىيالالاله 



 

 11 زامخلل في االلت
 

بعالالال  اسز نالالالة الراضالالالىة فالالالال يسالالالتغىيا با،مثالالالار  الالال  اسلمالالالاث الصالالالاحلة  
 مشير ر ضان  ثال أو لشر ذي احلجة وحنو ذل .

 عدم إنكُر المنكر: -11
سالالالالواء ل البيالالالال  أو ل السالالالالوأ أو ل أي  شالالالالان، فتجالالالالد الواعالالالالد 

 البي  يشون  ك أهىاله ويشالون لنالدهم  الشء  ال  املنشالرا  ممالا  نيم ل
مث ال ينشالر لىالييم وال يناصالحيم وال  الرو  ال  املشالان الالاي ، هو  ر 

فيالالاله املنشالالالر بالالال  يبقالالالم  عيالالالم، ووالالالد سىالالاله أيضالالالا  الالالك أنالالالام يغتالالالابون أو 
يشالالاهدون ويسالالتمعون أ الالورا  ر الالة أو  الالك أنالالام يالالد نون وال ينشالالر وال 

ويقالالوث أنالالا أنشالالر بقىالال  وهالالاا أضالالعا ، حيالالرس سالالامنا، بالال  يىتالالج  الصالالم 
 أييا احلبي  إن لىي  أن  نشالر بىسالان ، ا،ميان! ونقوث ملث  هاا: ال
، فتناصالالالح  الالالثال أهىالالال  أو  الالال  الىالالاله  عيالالالم، إن منالالال   سالالالتريك ذلالالال 

فالان اسالتجابوا لال  فاحلمالد ، و بني هلالم أن  الا هالم لىياله يعتال  أ الرا  ر الا
أ الالالا ، وإال فعىيالالال  عينيالالالا  غالالالادرة هالالالاا اجملىالالاله الالالالاي فيالالاله املعصالالالية، هلل

ه املنشالر فيالاا ال يشرالش بال  ا،نشار بالقى  بدون  رس اجملىه الالاي فيال
بالالال  ، وال يتمعالالالر و يالالاله، والالالد ال ينشالالالر بعالالال  املىتالالالج ني وال عالالال  ل وىبالالاله

ومالالاليهنم مل يرعىالالالوا ، الالالده يضالالالاع  أهالالال  املنشالالالر وهالالالم ميارسالالالون  نشالالالرهم
 الالالاليئا  ر الالالالا، ولالالالالد  إنشالالالالار املنشالالالالر ال الالالال  أنالالالاله يشالالالالجك أهالالالال  املعاصالالالالش 

  إذا مل سالالالالالالدوا  الالالالالال، باالسالالالالالالتمرار لىالالالالالالم  عاصالالالالالالييم ولالالالالالالد  التوبالالالالالالة  نيالالالالالالا
يناصحيم أو ينشر لىالييم  اصالة إذا مالان  عيالم  ال  يشالون لىياله   الار 
الصالا. ولو أن م  إنسان صادأ ل إميانه والتجا ه لند ا يريف  نشالرا 

أو أنالاله ، ويرىالال   نالاله  الالرس املنشالالر، يقالالو  با،نشالالار لىالالم صالالاعبه  با الالرة
ملا انتشر  مثال ا  ال  املنشالرا  عال  أصالبح  ، سي س له املشان و رو
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 باعالالالة ال  الالالشء فييالالالا لقىالالالة ا،نشالالالار   الالال  النالالالام ميهنالالالا أ الالالورلنالالالد مثالالال  

ولعالالر  أصالالحاهبا ، لىالالييم، وال ترالال  بالالاذن اهلل هالالاه املنشالالرا  املنتشالالرة
والسالالالتحيوا  الالال  اجملالالالاهرة هبالالالا بالالالني النالالالام، و جىالالالوا ل ، وبحيالالالا و الالال  يا

مث ود ي موهنا بعالد ذلال  هناايالا طالالة هلل  عالاىل، ، البداية مم  يناصحيم
 اصش واملنشرا  باذن اهلل  عاىل.وبال   ق  املع

ومالالالال  فالالالان بعالالال  املىتالالالج ني والالالد يالالالريف ل اسسالالالواأ أو ل بعالالال   
وال ينشالر لىاليي  وال يالي ره  ، اس ام  العا ة نسالاء  ت  الا  سالافرا 

بالالالتجا  احلجالالا  الشالالرلش، بالال  إن بعضالاليم والالد يشالالون صالالاع   عالالر  
، ةوهالالش  ت  الالة ما الالر، فتالالد   املالالرأة لىيالاله ل املعالالر ،  الالاب بالنسالالاء

فالالالال ينشالالالر لىييالالالا وال يناصالالالحيا، بالالال  ، والىالالاله  راصالالال   عالالاله ل السالالالعر
ي ميالالالالالا تالالالالالرو ممالالالالالا د ىالالالالال  دون إنشالالالالالار أو نصالالالالاليحة بشىمالالالالالة طيبالالالالالة أو 

وحنالالو ذلالال  ممالالا ال يشىالالا ، باهالالداايا  الالريرًا أو متيبالالا أو  رويالالة وصالال ة
  يئا يامر.
 :التسُُل في ب ض األمور التي ال ننبَي التسُُل ب ُ -12

والسالماا بىالبه بعال  ،  عجا  املرأة ولباساليامالتساه   ثال ل
والسالالالماا هلالالالا أيضالالالا بالالالالاها  ، املالبالالاله الضالالاليقة وهالالال  السالالالا رة أعيانالالالا

لألسالالالواأ أو لىخيالالالاري أو هالالال  ذلالالال  لوعالالالدها دون  الالالر  أو دون و الالالود 
فيتسالالب  ذلالال  ل  ىواالالا  الالك البالالااعني دا الال  ا الال  أو  الالك ، ا الالرأة  عيالالا

الصغ ا  عيالث إن الالبع   ومال  التساه  ل لبام البنا ، ا ياري
والالد يسالالمح لجو تالاله بالبالالام بنا الاله  البالاله وصالال ة، بالال  والالد  شالالون وصالال ة 

وود  ص  البن  أعيانا إىل سال  العا الرة أو ،  دا  جة أهن  صغ ا 
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 أمثر وهش  ىبه  البه وص ة إىل عد الرمبة  قريبا.
و الالالالال  التسالالالالالاه  أيضالالالالالا:  سالالالالالاه  بعالالالالال  املىتالالالالالج ني ل أ الالالالالر الىحيالالالالالة 

ىيا والىعالالالال  هبالالالالا، ومالالالالال  التسالالالالاه  ل أ الالالالر اسالالالالتقدا  بتقصالالالال ها و عالالالالدي
ا اد ة بالدون  الر ، أو سالرر زو تاله أو أعالد  ار اله بالدون  الر  بساليارة 

 أو طيارة أو حنو ذل ، وهاا مىه ال سوز.
 :الكِب -13

فتجالالالد أن بعالالالال  املىتالالالج ني والالالالد يشالالالا  ل بعالالالال  اس الالالور الصالالالالغ ة 
 ووالا عالرو مالشا  ل الالتخىا  ال  ،  ويظ  أن ذل  ال يضره  يئا

أو يشالا  جما ىالة لصالدي  لاله ، مير به، أو يشا  لترادي  سارة  الية
أو يشالا  ليضالح   ال  عولاله  ، أو يشا  ل بيالك و الراء، يريد نصر ه

مما هو  نتشر بني النام فيما يتناوىونه بيالنيم  ال  عشايالا  وروايالا   
ماذبالة فييالا طرافالة  الالرويف جملالرد الضالح  والتسالالىية والالا يعىالم اةميالالك أن  

مالالالا  ل مالالالا  وال ميشالالال  أن حيصالالال   الالالشء  نيالالالا، ورهالالالم ذلالالال  مىيالالالا  
: ونسالالش هالالاا املسالالشني والالوث النالال  ، يرددهالالا وينقىيالالا جملالالرد إضالالحاميم

رواه أمحالد وأبالو  «ونل لمن كِب ليضحك القوم  وندل لدال  وندل لدال»
 داود وال  اي واحلامم.
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 اإلُمُل في حق الزوا  واألوالد: -14
د الالالالبع  يقصالالالر ل عالالالال  ولالالالد   الالالربيتيم ال بيالالالة الصالالالالحيحة، فتجالالال
 جالالالة االنشالالالغاث ل أ الالالور ، زو تالالاله وييمىيالالالا ويتغيالالال  مثالالال ا لالالال  البيالالال 

أو االنشالالالالغاث ل الالالالالارة وأ الالالالور ، الالالالالدلوة إن مالالالالان لالالالاله نشالالالالاري ل الالالالالدلوة
أ الالريف فيالال س زو تالاله  قاسالالش الوعالالدة واملىالال  واهلمالالو  لوعالالدها، أو يالال س 

ء ووالالالالد يتعرفالالالالون لىالالالالم أصالالالالدواء سالالالالو ، أوالده مهالالالالال بالالالالدون  راوبالالالالة و و يالالالاله
 يشونون سببا ل احنرافيم وفسادهم ويشون هو السب  ل ذل .

 التقصير في مجُل الدعوة إلى اهلل: -15
فالالالبع  املىتالالالج ني هالالالدانا اهلل وإيالالالاهم لالالاليه لالالاله أي نشالالالاري يالالالامر ل 

فال ينترك  نه أعد بنصاليحة أو  و ياله، فال يف النالام  ال  عولاله ، الدلوة
وال ، م لالالالالالال وال ييالالالالالت، ويالالالالالريف إ وانالالالالاله وأصالالالالالحابه ل ضالالالالالالهلم وهالالالالالييم

إ الالا ، يشىالالا نرسالاله بالالدلوام أو  ناصالالحتيم أو إلرالالاايم  الاليئا يالالنرعيم
 الالالريرا نافعالالالا أو متيبالالالا أو رسالالالالة  الالالووظيم  الالال  هرىالالالتيم وسالالالباام، ووالالالد 
يعتار البع  بينه ال يستريك ولى النام و ام هم وليه لنده العىم 

سن جمالالاث الالالدلوة إىل اهلل لالاليه ؛ الشالالال لالالال . ولشالال  هالالاا لالاليه لالالارًا
ب  إن جماال  ، ووفا لىم ا رابة وا،لقاء والولى بالىسان فحس  و 

الالالدلوة مثالال ة فمنيالالا الشتابالالة وإهالالداء الشالالري  ا،سالالال ش أو الشتيالال  أو 
 الرسالة القص ة إىل ه  ذل  مما هو نقدور م   خا، والرسوث 

]رواه البخالالالالاري وال  الالالالاي[، والشالالالال   «بلَددددوا عنددددي ولددددو اندددد »يقالالالالوث: 
اليالالة بيعالالد اجملالالاال  املالالامورة، لشالال  الالالبع  يالالريف  يسالالتريك  بىيالاله هالالاه

، أ ا ه هاه اجملاال  املتعددة وال يشىا نرساله ل اسالتغالث  اليئا  نيالا
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بالال  يالالرم  إىل الراعالالالة والشسالال ، بالال  إن بعضالالاليم والالد ال يسالاليم وال عالالال  
فتجالالالده يصالالالر  الال  لىالالالم ، بشالالالشء وىيالالال   الالال   الالالاله  د الالالة الالالالدلوة
 شالون أمثرهالا عا الا  مماليالة  نرسه ولىم أبنااه ولىم أ ور مثال ة والد

ولشنه لو طىال   ناله  بىغالا يسال ًا  ال  املالاث لالسالترادة ، وليس  ضرورية
وبالالدأ يالالامر صالالعوبة الظالالرو  املاليالالة ومثالالرة ،  نالاله ل جمالالاث الالالدلوة لتعالالار

االلتجا الالا  والالالديون إىل هالال  ذلالال   الال  اسلالالاار الواهيالالة فالالال هالالو سالالاهم 
وال نالالالاله، فالالالال نرالالالك فيالالاله ل جمالالالاث الالالالدلوة بىسالالالانه وال بقىمالالاله وال  يالالالده 

وذلال  ملالا ل جمالاث الالدلوة  ال  ، إطالوا، وهاا ود عر  نرسه   ا مثال ًا
ددن  َدَعددُ ِإلَددى اللَّدداِل اس الالر العظالاليم، والالاث  عالالاىل:  َسددُن قَدددو ال  ِممَّ َوَمددن  َأح 

ددِلِمينَ  [، ووالالاث 33]فصالالى :  َوَعِمددَل َاددُِلح ُ َوقَددَُل ِإنَّنِددي ِمددَن ال ُمس 
 :«ا خيددر لددك مددن حمددر الددن م ألن ن دددا اهلل  «بددك راددال  واحددد 

من دل على ُدل كدُن لدال مثدل أادور مدن »: ]رواه  سىم[ وواث 
م وددي ُ رواه  «مب ددال إلددى نددوم القيُمدد  مددن نيددر أن نددنقئ مددن أاددوُر

  سىم.
 الت ُون بيمر ال مل الوظيوي: -16

فتجالالد بعالال  املىتالالج ني يتيالالاون ل أ الالر الالالدوا  الرةالالش لوظيرتالاله الالالا 
فتجده يتالي ر أعيانالا لال   ولالد احلضالور أو  الرو  ال  لمىاله  يعم  هبا،

، وبعضالاليم والالد يتالالي ر لالال   ولالالد احلضالالور، لغالال  لالالار وبالالدون اسالالتئاان
وهالاا مالا  ، ولشنه يسج  عضوره ل وو   بشر ومينه عضالر  بشالرًا

وسالالالروة  الالال  الووالالال  الالالالوظيرش. وبعضالالاليم والالالد يسالالالتغ   الالالا  الالال  يالالالده  الالال  
بالعمالالالال  يسالالالالتغىيا س الالالالوره املعالالالالدا ، أو اسدوا  أو السالالالاليارا  ا اصالالالالة 

، وهاا عرا  سهنا    اس واث العا ة الا هش ةميالك املسالىمني، ا اصة
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 وال حي  له االسترادة  نيا إال ل جماث العم  الرةش فق .

 وأخيرا أخي الحبيب:
 -هالالالاه بعالالال  املظالالالاهر السالالالىبية الالالالا  ظيالالالر لىالالالم بعالالال  املىتالالالج ني 

ر  الالالال  هالالالالاه املظالالالالاهر ل وال يعالالالال  أن و الالالالود  ظيالالالال -هالالالالدانا اهلل وإيالالالالاهم
 خا  ا أنه ه   ستقيم وه   ىتج ، لش   ع  أن التجا ه فيه  الشء 
   النقا وا ى ، فانظر أ الش احلبيال  لنرسال  و رقالدها لالئال  قالك ل 
 الالالشء  نيالالالا واعالالالرب أ الالالش لىالالالم أن  شالالالون والالالدوة عسالالالنة ل  صالالالرفا   
؛ وألمال  ول عرص  لىم  ربي  أوا ر الشالرا مىيالا صالغ ها ومب هالا

سنالال  ؛ ن النالام ينظالالرون إليال  نظالالرة تتىالالا لال  ا،نسالالان هال  املىتالالج س
بالتجا   متث  لندهم هاا الدي  فا رالي الالاي حيصال   نال  هال  الالاي 

سن النالالالالام يسالالالالتنشرون أن يقالالالالك  الالالال  ؛ حيصالالالال   الالالال   الالالالخا هالالالال   ىتالالالالج 
 إنسان  ىتج   شء  الا لىشرا.

فالالالال العالالال  أ الالالش نظالالالرام  تغالالال  سهالالال  الالالالدي  مىيالالالم بسالالالب   نشالالالر  
أو بسالالالالب  والالالالوث يصالالالالدر لنالالالال  أو بسالالالالب   قصالالالال س ل ، صالالالال   نالالالال حي

وعالالالاوث  اهالالالدا ا افظالالالة لىالالالم وا بالالالا  هالالالاا الالالالدي  ، لبالالالادا  فاضالالالىة
وسالالننه و سالالتحبا ه مىيالالا، واعالالرب مثالال ًا لىالالم اس الالر بالالاملعرو  والنيالالش 
لالالال  املنشالالالر فيمالالالا  قالالالدر لىيالالاله، و الالالارس ل الالالالدلوة إىل اهلل ل أي جمالالالاث 

 وهلل احلمد ل هاا الج  .، رة ستريعه    جماال  الدلوة امليس
فالالالان أهالالال  ، وإيالالالاس أ الالالش أن  تخالالالاذث أو  تشاسالالال  ل هالالالاا اجملالالالاث 

الباطالالالالال  يسالالالالالعون  الالالالالادي  لنشالالالالالر الرسالالالالالالاد وصالالالالالد النالالالالالام لالالالالال  الصالالالالالالراري 
املسالالالالتقيم، والبالالالالد  الالالال  التصالالالالدي هلالالالالم وذلالالالال  بتوليالالالالة النالالالالام ونصالالالالحيم 
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وإر ادهم وهاا ل  يتم إال بتعاون اةميك أنالا وأنال  وال الري ، وإذا مل 
عمالالال  حنالالال  الالالالاي  نالالالدلش االلتالالالجا  ونالالالدلش محالالال  هالالالم هالالالاا الالالالدي  فمالالال  ن

 «بلَوا عني ولو اند »: سيعم  إذا ل جماث الدلوة إىل اهلل. يقوث 
رواه البخاري وال  اي، وهاا احلديث ال ي س سعد لارًا ل التقصال  

 ل الدلوة ل أي جماث يستريعه.
، صالالراطه املسالالتقيمو بتنالالا لىالالم ، وفقالال  اهلل وإيالالاس ملالالا حيالال  ويرضالالم

 إنه ويل ذل  والقادر لىيه.، ونرعنا ونرك بنا، و عىنا هداة  يتدي 
واهلل ألىالالم وصالالىم اهلل وسالالىم لىالالم نبينالالا  مالالد ولىالالم  لالاله وصالالحبه 

 أمجعني.
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