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لإسلاميةاثحللق

.

@نلالم

لإملاميةالأخدقا
(1)

ربدتهالحمد
لسلاماووالصلاةللمتقين،لعاقبةوالمينلعاا

وسيدناوإمامنانيناوحيهعلىوأمينهوحليلهورسولهعبدهعلى

ومنوأصحابه،آلهوعلىالله،عبدبدأمحمد
سبيلهسلك

يومبلىبهداهواهتدى
لدين.ا

موضوعفإنبكت@ما
الأخلاقبيانهوالكلمةهذه

بهاالتخلقمؤمنةولكلمؤمنلكلينبغيالتيالإسلامية

خلقسبحانهاللهلأنإلاذاكوماالموت،حتىعليهاوالاستقامة

ااستقاموإذاالجزاءأحسنعليهاووعدهملعبادته،الثقلين

دعاوبهاأمرالتيلأخلاقاعلىالمستقيمينئهلأولياوأعدعليها،

الخير،علىوالإعانةالدنيافيالتوفيقمعوالكرامةالجنةإليها،

وبئسالناروهيلهوان،ادارعنهاواستكبرعنهاحادلمنوأعد

م@مأحوثةلة@دطهده(1)
متوممق@اومقالاتف@اوىلامحموعكتد

اولالحزء@ت@،@بلىحمطهيزسعد@لعضاليئلماحة
صيع

1 50-187



 



لسلاممةاثخللقا

نو@وعهدلأرض،اإلىأرسلرسولأولآدمعهدمنوالسلام

@و@حأنبعدلأرضاأهلإلىاللهأرسلهرسولأولهوالذي

محمدوأفضلهمخاتمهمإلىآخرهمبلىالثرك
عليهاللهعبدبن

لسلامواالصلاة
سلأررسوللسلاموالصلاةاعليهادمفأبونا"

شرعكريمونبىلأرضالأهل
و@ثرعالتوحيد؟لهللها

له
وسارائعسر

إلىنوحااللهفأرسلنوح،قومفيالثركوقعوذريظهوعلبها

بعدمالأرضاأهلإلىاللهأرسلهرسولأولوهوالأرضأهل

فيهمال@ثركوقع
وأقاملالله،الشركوألكراللهحيدتوإلىدعا@ط

قاعاحمسينإلالسةأل@قومه@
وطاعتهاللهتوحيدإلىيدعوهم

الصلاةعليهمالرسلاللهبعثثمومعصيته،بهالإشراكوترك

ماوتركوطاعتهأدتهتوحيدإلىيدعونكلهمذلكبعدوالسلام

نهى
فى)ولقذ@عثاوحل.عزقالكماوتعالىممبحانهعنه

@ألظعوت@اتجتجوااللهاعبدوأأتزسولا@فة@ل

رسوليم@قبلثمنازستا)ومآتعالى:وقال6(،3النحل:أ

ثم5(،2الأنبياء:أ@و5أنا@اعبدودإلأ@للإلآإلهإلهلؤصإلا

الصلاةعليهمحمدنبيناوإمامهمبأفضلهمجميغاخنمهم



لإسلاميةاثحللقا

لعدهليرالمرسلينوخاتملأنبياءاخاتمفهووالسلام،

لاونبي

زحمالكتممنئحيأبامحمد)ماكانوجل:عراللهقالكمارسول
1الأحزاب1@ألتت@وصاتوأدلهرسولولبهن 4 0

وخاتم0،

يمحكس،ولانبيرسولكللأنالمرسليىةحاتمهوالنبيين

رسونبيكلوليسلبيرسولفكل
خاتمهوالنبيينوخاتملا،

هيإليهادعاالتيوالدعوةوالسلام،الصلاةعليهالمرسليى

عزاللهتوحيدوهيالمرسليئ،إخوانهإليهادعاالتيالدعوة

وتركالطاعاتمنسبحانهبهأمرماوفعللهلإخلاصواوجل

ما
نهى

عنه
المعاصي.من

الرسولوبينهاالعظيمكتالهفياللهبينهاالأخلاقوهذه

رسوغالبفيالكريمالقرانفيبينهاوالسلام،الصلاةعليه

منومحذزاأهلهاعلىومثنياإليهاوداعيابهاآمرابينهاالقرآن

منأضرارها
بعثسبحانهواللهالمعاصي،وسائرباللهلإشراكا

الحديثفيكماذلكإلىيدعووالسلامالصلاةعليهرسوله

لأتممبعثتإنماداوالسلام.الصلاةعليهقولهوهوالصحيح،
@ا،الأخلاقمكارملأتمم@الاخر-اللفظاوفي@اطالأخلاقصالح



ا@سلاميهثخث@قا

الأ@مال،ومحماسالأخلاقلمكارمالناسليدعوالله@بعته

هذاله،والإخلاصاللهنوحيدوأساسها
لأحلاقاأصلهو

اللهتوحجدوهووأوجبهاوأعظمهاوأساسهاالكريمة

الخمسلصلواتاذلكيليثمبه،اكلإشراوتركلهلإخلاصوا

بالته@ثراكال!وتركالتوحيدبعدوأهمهاالأخلاقأعظمفهي

وتعالى.نهسبحا

فقالعظيم،حلقعلىلأنهنسيثكل@وتعالىسبحانهاللهوعفوقد

هوو@ق-ص@4(،ةا@لمأ@عظييلعلىخلىوإئك@وىل!جل

كاتروللأوأمرفعلاالقرآدمنهجعلىوالسيرالفراناتبح

أمقالتكماوالسلامالصلاةعليهخلقههوهذأللنواهي،

رضيالمؤمنين
ولمجالنبيخلقعنسئلتلماعائثةعنهاالله !

لقرآناخلفه@اكانفالت:

نوا@عرويحتهيالقرآدبأوامريعملتج@ح@اكانأنهو@لعنى

الصلاةعليهالقرآد-رسمهالذيالمنهجعلىويسيرالقران

هوويميهيدهلبيهاللهأعطاهالديالعظيمالحلقفهداوالسلام-

الأخلاقعلىوالاستقامةنواهيهوتركاللهلأوامرالامتثال



لإسلاميةاا@حللق

القرآنتدبرومروتعالى،سبحانهويرضاهايحمهاالتيلأعمالا5

يدويرلأخلاقاهذهفهميريدتلاوتهمنوأكثربهواعتنىالكريم

ذلك.وجدبهاالعلميدويرلأخلاقاهذهفهم

إلكأشلئه)كننثالعظيم.كتابهفيوتعالىسبحانهيقول

2أصمهو@:1آلالببأؤ@وأو@يتذكرفيق@ونمءاي@مبزك 9،)0

ويبمثرأقومهىلفتىبهدىأتقركانهذاإن@سبحانه:ويقول

@هوإ*تجر)كبيرا*التمأنألفخلختيعملونائذ@اتم@@منيئ

عكأقصأئقرءاتيدبنون)أ@لاسبحانه:ويقول9(،لإسرأء:ا1

2أمحمدم@،أقفا@هآص:@قلحب )وفذاوجل:عزويقول4،0

لأنعام.امك@1دة؟قزحمحنلعفكغواتقمافاتبعؤمبلىفىأزتئهكئمث
1 لكلتفينااتكتفعلتلث)ونزتاسبحانه:ويقول5(،5

8النحل1مههلميئ@لئم@وبشرىورخمهوهلأىشئء 90).

والأعمالالفاصلةلأحلاقابيار@يهالعطيمالكآ@@هدا

هاليحدرالسيئةوالأعمالالذميمةلآحلاقاوليادالصالحه،

ينالكافرأعمالوليحذرالمسلمين،إخوانهويحذرهاالمؤم@

هاليحذربينهاسبحانهاللهلأنوالمجرمين؟والفجاروالمنافقين



سلامحها:حثورا"*

الحميدةوالصفاتالفاضلةلأخلاقابينكماالمؤمنون،عباده

عليها.وليستقيمواالمؤمنونبهاليأخذ

@لوأنا@ز4،@شدبرئأنونساءرجالاجميعافعلينا

هذهدعرفونهازا،ليلاالأوقاتحميعلىألتهكتا@

حتىوويرضاها،سبحانهيحبهاالتيلأخلاقاوهذهالصفات

عنها،وينهىويعيبهايذمهاالتيوالأخلاقالصفاتنعرف

كلالحميدةوسيرتهوأقوالهأعمالهفيمبيئااللهبعتهجم@هوالرسول

رحمتهع@ويباعديبغضهماكلعروناهياويرضاه،اللهيحهما

إليهخنزلماللثاسلنبيئالذتحضالك)وأشلناتعالمط:قالكما

1النصأ@هويئفكروتولعفهئم 4 )ومآسبحانهوقال4

ورخةوهدلىثيةآضلفوأاتذىلهوقبننإلأان@بعلنكننرنا

4،.6الححل:1@@@يؤموت،لفؤ/

التيوالصماتلأخلاقالنايبينوالسلامالصلاةعليهفهو

أيضالناويينوتعالى،سبحانهبهاأمرناوالتيربنا،يرضاها

التيوالأعمالقالأحا،منعلينايخفىقدماوسنتهبتفسيره

ومنوتعالى،لسحانهوعابهاذمها
رسوفيسبحانهبيةماذلك

ة



لإسلاميةاكلقأ

ويعملواالمؤمنونعليهاليستقيمأنزلهافإنهالفاتحة،

عليهويثنونيحمدونهكيفعلمهمالقرآنأموهيبحقتضاها،

قالأخا،منوهذهوتعالى،سبحانهانهدأيةمنهويطلبون

عبدهبأنكتعترفوأنوتحمده،رلكالثحاءتكثرأدالعظيمة

هذاالمستعان،وأنهالحق،معبولمحكوأنه
من

العظيمة،لأخلاقا

رتدلهانحضدمالوتعالى:قالوالو@يق،لهدايةامنهتطلبوأن

ي@ونلك*@الرحيص*ألرخن@ص؟آلفلمى

ايثنوأنسبحانهلعبادهتعليما4(،-2لفاتحة:ا1@وآلدب*

نغبدإتاك@مهذا.بعدويقولالعظيمةالأسماءبهذهعليه

اتم@تقيو*آلصزوواهدناشتخعيف*وإياك
لاولج@المغضحوبغيزعلئهئمأنعقتآتذلىصهروو

تج@ا:لنبيهوعلاوقال5-7(،الفاتحة:1ثوليئ*الفحا

الصلاة@اقسمت
@انصفيئ..عبديوبينبيني

الفاتحة)يعني

دتهالحمدالعبد.قالفإذادالصلاظاركلىلأنها"صلاةهاسما
رب

الله:قالالعالمبن،
الله.قالالرحيمالرحمنقال:وإذاعبدي،حمدفي

مالكقال:وإذاعبدي،عليأثنى
مجدفيالله:قالالدينيوم



1بسلاميةالخالقا

وإداكنعبدإياكقال:@اوإذاالثناء(كثرةالتمجيدلأناعبدي(

هذاسبحانه:اللهقالنسنعبن
ماولعبديعبدي،وبينبيني

@أل

أنومطلوبهالعبدحاجةنستعينوإياكالله،حقنعبد

بربهيستعبن
جلشيءلكلالمالكوتعالىسبحانهالمستعانلأنهة

وطاعتهعباثتهفيالعبدبهيستعينلثيء،كلعلىالقادروعلأ،

الخاصةأمورهفيأيضابهويستعينمعصيته،وترك
رأمومن

وإفاالله،فاسألسألت@افإذاعباس:ابنحديثفيكماالدنيا

بالحق،العبودوهوالمستعانهوفربك@ابالثهفاستعن@سنعنت

بينكهذألستعير،وإياكنعبدإياكتقول.أدسبحانهفيعلمك

إليه،حاجتكنستعينياكدعليك،حقهنعبدإياكربك،وبين

ودنياكدينكأمرعلىبربكتسن@بن

وتخصهوحدهتعبدهأدلأخلاقاأعظمهيوحدهفعبادته

لاوصنما،ولاوليا،ولانبئا،ولاملكا،معهتعمدلابالعبادة،

سبحانهوحدهتعمدهدلك،عيرولاكوكئا،ولاشجرا،

فوإلآإلهلاؤصدإلهدالفكؤ@وحل.عرقالكماوتعالى،



لإسلاميةاكخلاقا1

1البقرة1@وصإارج@وارخمن 6 سبحانه.وقال0(،3

قالو3(،2اء:الإسأ@وإياهالأئقبم@أالأرئكوقضئ@)

البينةخفاء@1ألذينلهتخلصيال@هلغسددأإلاوأأص)ومآتعالى.

وتعالى.سبحانهقالكماوعلا،حلبالحقالمعودوهوه(،

هومى@ول@لذعوئماو)تالحقهوآدلهبات)دللث

6الحجأحههآلنطل الواجباتأعظمهيالعبا@ةعذه0(،؟2

فيكنتأينماوحدهتعبدهأنلأخلاق،اوأعظمالحقوقوأعظم

حتىلإقامة،واالسفرفيوالمرض،الصحةفيلرخاء،واالثدة

به،إلاتستغيثولاإياه،إلاتدعولاله،إلاتصللاربكتلقى

تقصدله،إلاتتصدقولاله؟إلاتمذرولاله،إلاتذبحولا

لأنةسواه@نكلدونوتعالى@مبحالهوجههكلهابأعمالك

)إتاكتعالى.قالكماوحدهدلهتكونأنمحصكلهاالصادات

ةدنمخعيفوإياكنضد
تعالى.وقال5الفاتحة1مهو"

الإسراء032(.أ@إياهإلالقبمث@أالأربئوقصئ@)

دتهتكونأنيجبلناوشرعهابهااللهأمرالتيالعباثاتوكل

منهميطلبولالهم،ينذرولالأموات،لايستغاتفلاوحده،



لسلاميةاثخثقا

اءالأوومنولا@بىالمرضى،شفاءولاالأعداء،علىالنمر

لاوالج@منولاالملائكةمنولاالكواكبمنولا
غيرمن

ويسألويرصيدعىلذيافهووحدهبالئهيختصهذاكلذلك،

يقدرفيمايسألأنبأسفلاالحيالمخلوقأماوتعالى،سبحانه

صه@فيا@ء@ما@الوبينه،بينكالمطهراللهشرعيجيزهفيماعليه

عدور@مقاتن@علىشيعصمنالل@)فاشتغثهموسى:

@ويترقبضآبفامنها)@وجتعالى:وقال5(،1القصص.1

1(،2القصص:1
مصرمنحرج

شرمريترفخائفا

مروهذاالفراعنة،
لعباثه.للهاشرعهالتياالحسيةلأ@سابا

علىشعنهءم@اثع@كاش@فته@سحاله-اللهقولهكدا5

استغاتهأسهوالمعى(15القصصرأ@عدؤص@ألد@

دأغاثهلقبطي؟اعلىاثيليالإص
موسى

لأنه
موحوحي

علىقادرد

إصلاحعاىأعيفلاد،يالصاحبك.قلتفإفاالمطلوب،

هذافليسبدلك،بأسفلايسمعك،وهوسيا
من

المال،مروكذاكذاأقرضنيأخيياقلت:لووهكذاالعبالة،

ينالقادرانكإضخواصمنوهوالبيت،هدابناءعلىساعدني



لإسلاميةاكخلاقا

العبادةمنليسفهذاعليه،يقدر@ثيءفيالمساعدةمنهتطلب

الشرعية.الحدودفيبهبأسولاأيضا،

نيانصرفلانسيديياأوفلان،يافتقول:لميتتأتيأنأما

اشفأو
الجنمنتطلبأوأكبر،فهذا@ثركذلكنحوأومريضي

منأوالملاثكةمنتطلبأوعدوك،منويمنعوكيغيثوكأن

الشمسأوتدعوالأكبر،الشركمنفهذاماتواقدالذينالأنبياء

أشبهوماالأعداء،علىالعوثأوالنصروتسألهاالنجومأوالقمرأو

هذافكلذلك
@سبحانه:قولهفياللهبينهلماالمخالفالأكبرالركمن

هووهذاه(،الفاتحة:أ@لضئعى@وإياكنغبدبياكلأ

وأتباعهمالرسلخلقالعظيم،الخلقهووهذاالله،توحيد
وتعالى.سبحانهسواهماكلدونلهلإحلاصروااللهتوحيد

لطلىالهدايةطلصوهكدا
فيفأنتالهداية،بىبكمن

لناس،اأعلمكنتولوالناس،أتقىكنتولولهدأيةاإلىجةحا
فيسبحانهعلمناولهذاتموت،حتىالهدايةإلىحاجةفيأنت

الصثط)اقدناركعة:كلفينقولأنالفاتحة

لأأئمثحتقيو
غيرالفريضةفيمرةعشرةسبعوالليلةاليومنب@وص



1الإسلاميةاثخمق 5

ألذيفص@رووصإائم@تقيرألصزور)أهدناالنافلة

عليهه@.أنعتت

عليه@داية-لناساوأكمللناساأعلموهوكيه@لنبياوكان

ومعلسلام-والصنلاةا
@االصلاة.فياستفتاحهفييقولهذا

اللهم

الغيباعا@،السمو@فاطرافيل،واسروميكائيليلجبررب

اهدنييختلفون،فيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنتوالشهادة،

منتهديإنكبإذنك،الحقمنفيهلما@ختلف
بلىصر@طكتشاء

اللههداهقدآدم،ولدسيدوهوالهدايةربهمنيطلب@ا،المستقيم

ومعخير،كلوأعطاه
فيكلنافإنناالهداية،ربهمنيطلبهذا

جاللروالخاصة،والعامةواوالمتعلم،ألعاالهداية،ابلىحاجة

نقول.أدألنااللهكثرعولهداالهداية،إلىحاجةفيكلناوالنساء،

الخيرعلىثلناوالمعنى:@و،آئم@تقيو@ألصزور)آقدنا

عليه.وثبتناإليهوأرشدنا

ينهو@المستقيموالصر@ط
يعنيوالسنة،القرآنوهوالله

ثدما

هودهذا@لسلامواالصلاةعليهرسوله-ويسةاللهكتا@عليه
اطلمحرا

دي@وهووالتقى،والرالإيمافىوهوالإسلاموهوالمستقيم
الله،



ا@سلاميةا@خمق1

تطلص
وأنعليه،تستقيمأنالصراطلهداالهدايةربكمر

صراطوهوالصراط،هداعلىوألتطوتحتىعديهيتمتك

استقامواالذيالصراطوهووأتباعهمسلالمرعليهالممعم

فأول@كوألزسولاللهيطع)وصنتعالى:قالعليه،وسارواعليه

والصنلحينوألشهدآوألصحديقينالنبتنقنعلئهماللهألغمألذينمع

1رفيقاكوحسن(وث@

تعالى:يقولثم9(،6النساء:أ@إ*

كألينالضاولااتمغضوبح@ئ@)غيز
أنكوالمعنى:@و،ص

والضالين،عليهمالمغضوبهؤلاءطريقيجنبكأنتسأله

هموبهيعملواولمالحقعرفواالذينهمعليهموالمغضوب

علىيتعبدونالذينالجهالهموالضالونوأشحباههم،اليهود

طريقيجنبكأناللهتسألوأشباههم،النصارىوهمعلمغير

سلالروهمعليهمالمنعمطريقيهديكوأنوهؤلاء،هؤلاء

به،وعملواالحقعرفواالذينوالعملالعلمأهلوأتباعهم

طريقهميهديكأناللهتسألالمستقيم،الصراطأهلهمهؤلاء

وهذاتستقيم،الصالحوالعملالا@العلميصحكوأد

كله
من

ة:البقرسورةأولفيسبحانهوقالالعظيمة،لأحلاقا
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ص@نهم@يخهلاريباتكتف)تلك

يؤمنونألذينأ

يفقوترلأقنهمومضاألصلؤةويميضبآنجف
@

@الذين*@

هخولالأخرةقلكمنأنزلوماإلكأنزلبصايؤ-من@ف
يوقؤن*

@
ع@

هم@أول@يكهمرمنهل@عكئوليك

أئمفلون
@

ه

.(5-2ة:لبقرا1@ح@

هذه
المؤمنين،أخلاقمنأيضا،الفاضلةالأخلاقمن

ورسوباللهلإيماروالغيب،بالإيمانواللصلاة،لإقامةوا
له،

ولماضينالرسلبالإيمانوابها،لإيقانواة،لاخربالإيمانوا
ما

هذاكلإليهمأنزل
من

دوالجولإنفاقاومنهالعظيمة،الأخلاقا

هذاكلوالكرم
من

العظيمة.لأخلاقا

توتوأأنلبزاليس@)البقرة:سورةفيسبحانهيقولوهكذا

لأحزاوألؤوبا@قعامنمنأنبزولبهنوآفمغربآنممثرققبلوجيكخ

نصىحبم@عكئمالاوءاقؤالبينىوانكنفوانملم@ة

اكقابوفىوألشإلليئألشسبيلو)بنوألمسبه@ىوأليتمئألقرب

عهدوأإذابمهدهموألمو@ؤتالزكؤةوءاتىآلصلؤةوأقا@

عحدق@ااتذينلؤليهكأنةسنو@ينوال@صآةأنأساءفىوألضئبرين
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شالمئقونهموأولك
1البقرة:أ@د/ صفاتمنأيفماهذه7،،7

أخبرواللهمدحهاالتيالعظيمةالأخلاقمنوهذهالأخيار،

الأخلاقبهذهفعليكالمتقون،الصادقونهمأهلهاأنسحانه

عليها@استقم

حوعلا:جليقولأثنائهافيعمرانالسورةفيوهكذا
وأتقواأضحففام@خعفةألرلبىأتأ@لوالاالذتءامطيأيفا@

اآ@لفبهعرينأغدتالنارألتىوأتقوااتفلحون.@لحلكخأدله

إكوسارعوأ@ظ@تزحموتخلحل@وألرسولاللهوأطيثوا

أعذتوالازضالشموتع@ضهاوجئؤربحمفنمغفرؤ

1عمران:آلأ@هلك@للشقين اسمع331-0(،3
ما

ال@همدحهم

وصففيممبحانهقالثمعليها،وا@شقمالأخلاق،منبه

الغيظواق@ظمينوالقراألسر!فىينفقول@أتذيئ@المتقين.

آلأأ@وغ2اقمخسن@يفمجبوال@هالناس@عنواتعا@ين

1عمران: هذه4(،3
أخلاقمنالعظيمة،أخلاقهممن

المتقيئ.

فعلواإفا)وائذيتبقوله:سبحانهاللهذكرهماومنها
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آلأ@لذلؤبهخكااشتغفرواأدتهذكرو(أنفسهخظلموأأوفحمثة

1عمران: هذهالمعصية+..،هيوالفاحثة5،،3
من

جميعمنلا@حتغفاروالتوبةالعظيمة،اأخلاقهم
قالثملمعاصي،ا

غافرهناكفليس@،أللهلاالذشب!يغفرومن@سبحانه.

التوبة.ويقبلالذنوبيغفرالذيسبحانهفهووعلاجلاللهإلا

وهمفعلوامايصو)عك)ولخوعلا.جلقالثم

1ان:عمرآل@@ص@يقدوت 3

منهااوأقلعوتابواللالمعاصى،علىيقيموالمأنهموالمعنى

منحوفا
العظيمةأخلاقهمم@وهدهله،وتعظيضاسبحانهالله

وجننترتهمصقغمئحرآؤمممأؤلنك@لإيماناأهلأخلاق

@@ألفملينأتجرولغمفيهأخلدبآلائهرتخحهاستخرى

1الدعمرانأ 3 الصاثقين.التائبينجزاءهوهذا0،،6

مةلاستقاوادلهلتقوىاأخلاقهم:هذهوالمؤمناتفالمؤمنون

والشدةوالصراء،السراءفيوالإنفاقالدين،هذاعلى

الناراتقوا@ا:جمهالنبيقالكماواحد،بدرهمولووالرخاء،

منجملةأيضاجانهفكر@براعةسورةوفيتمر@ا،بثقولو
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لإسلاميهاح@ق@

والمؤمنت)والمؤمنونوتعالى:سبحانهقولهفيوذلكأخلاقهم

المبهمعنرشهونبأنمعروفيأع@تبحفنئفضلؤصليآء
ورسول@@أدئهويطيعوتالزبهؤةؤتوت@ألضلؤةويقيموت

7،1التوبة:أ@@محكيرمعهيزال@هإنأد@هسيزحمهمأوليهك

هذه
أولياءبعضهموالنساءالرجالالإيمانأهلأخلاقمن

والتواصيالمحبة،أخلاقهم:منبينهملأولياء@يماوابعض،

بعضا،بعضهميغتابفلاوالتقوى.البرعلىوالتعاونبالخير،

هكذايظلمه،ولابالزور،عليهيشهدولاعليه،ينمولا

متحاسدين،ولامتباغضين،ليسواأولياءوالمؤمناتالمؤمنون

لاويغتابه،ولابعض،علىبعضهميكذبولامتشاحنين،ولا

عملولاقولفييظلمهولابالزور،عليهيشهدولاعليه،يم،

جميعفييخونهولامعاملة،فييغشهولامال،ولادمولا

ال.لأحوا

أينماهكذا@،بأتمغروفحف)يأ@سبحانه:قادثم

الحسنبالأسلوبالمنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونكانوا

)قلتعالى:قالكماوالبصيرة،وبالعلمالحميدةوبالطريقة



2ا@سلاميةثخدقا 1

1أيوسفمهوبص@زعكاللهآعوأ@لىهذصسبيلى فهم8(؟0

بصيرعنيأمرون
ة.بصيرعنوينهونة،

اللهأنكرهماوالمنكرورسوله،بهاللهأمرماوالمعروف

ونهىورسوله
بعضمنرأواإذالمؤمناتوالمؤمنوناهكذاعنه،

همرأووإنبمعروف،أمروهماللهطاعةفيتقصيراإخوانهم

اوحافظواللهاتقوالهم.قالواالجماعةفيالصلاةعنيتخلفون

بالمنافقين،تتشبهواولاعليكممفروضةفهيالجماعة،على

م@يجالسرأيتهأودله،نصحتهالربايتعإطىرأيتهلووهكذا

كمااأخيهامراة@افالمؤمنبالله،وتذكرهتحصحهالطييريىص

ه@النبيعنالصحيح@مااحديتحاءدلك

للهناصحونللهاإلىةدعاوأخلاقهمالمؤمنينصفاتهذممن

لأساليببالك@المنكرعنوي@هودلمعروفبايأمرونولعباثه،

ايستفيدووحتىالحقممهميقبلحتىلشدةوابالعنفلاالطيبة،

منهم،ويستفاد
ا@تهقنرخمةفمماالوالعظيمكتابهتعالى@االلهقال

آلأ@هحؤلكمقلأنففحمااتقتبغيطفظابهتولؤلهخلنت

1عمران: ولا@و@الكفار.دعوةفي@سحانهوقال9(،5



ميلاسلااةالاحيو2

العنكبوت:أ@@حسنهم@باثئإلاأتمتآقلتجدلوأ

4،،6
فمن@و.ضه@ظلم@آلذين)إلاوالنصارىأليهودوهم

ربئسبيلإك)آختعالى:وقاليستحق،بمايعامليظلم

لهوأخسنهىبالتىوخدتهولحسةوألموعظةيألحكمة

1النحل:1 2.،5

أحسن،هيبالتيالدعوةالعظيمةأخلاقهمنالمؤمن،هكذا

اللهإن@ادهجمالنبييقولبالاس،يرفقأحسن،هيبالتيويجادل

@ا،العنفعلىيعطيلأماالرفقعلىيعطي
الصلاةعليهيقولث

والسلام:
شيءمنولاينزعزانه،إلاشيءفييكونلاالرفقإن@ا

لسلام-والصلاةاعليهأيضا-ويقولشانما(،لاإ
لأ

فقالريحرممن

كلهالخيريحرم

أمركفيرفقمنولالدحلم،منولالدصبر،منفلابد

ذكرلماالتوبةسورةآخرفيسبحانهويقولودعوتك،ونهيك

ائفدوت)أليبوتوصفهم:فيقالالمجاهدين،

ألمتخدوتالز@عوتألننبحوت@بمدوت

و@بفظونأنمصعنلألتاهوتباتمغروفألأمرون



لإسلاميةاثحقا
2

1رالتوبة@وأدثهلحدود 1 الإيمادأهلأخلاقهذه0،،2

@تأشترولاللهإن@)سبحانه:يقولقبلهاوالجهاد،

فىيمنلوتاتجخةلهوبأتوأفوالمأنفسهؤأئمؤف@ف

الؤرلةحقافعلئهوغداويقنلوتفيقنلودأدئهسبيل

فاشتبثروأآللهمفبحقلإ-أؤفومنواتقزعاننجيلواقي

لتوبة.ا1@هائفؤزهووذالثجمعبايحغئذىاببيعكم

1 1 انفبدوت)ألتيبوتفقال:صفاتهمفكرثم1،1

الشجدوتألز@عوتألشيحوتئتمدوت

وئبفظونآ@رعناوالتاهوتبأتمفروفألأمرون

1التوبة1@واللةطدرد 1 أهلمنالأحيارصماتهذه2

دوالجهالإيمانا

والسلام-:الصلاةعليهيود@-سورةولسحالهوقال

ث@*@@ئحرنوتهتمولاعلته@لاحهثألتهأؤلاءإت)الآ

بينهمشم2(،6أيون@.
و@الؤا)الذيفءام@أفقال؟

أنأردتإذااللهأولياءهؤلاء3،،6أيون@:ث@يتقى%

الصادقالإيمادوهوالعظيم،الخلقبهذافعليكم@همتصير



لإسثميةاكحللقا

بطاعةوالتقوتورسوله،بهاللهأحبرماولكلررسوللادته،

اللهأولياءمنفهوالخلقبهذاتخلقفمنالنواهي،وتركالأوامر

)انزجمتءامن@اوهم.يحزنون،همولاعليهمخوفلاالذين

اآمنوأنهموالمعنى3(،6أيونس:@يتقوتء@و@النا

اللهأولياءهمفهؤلاءوالأعمال،لالأقوالوصدقوابالقلوب

ذلكوصذقواللعباثة،المستحقالواحدهواللهلأنآ@واالذين

به،الإشراكوتركوابالعبادةوخصوهاللهووحدوالعمل،با

فيعليهاوحافظوافصلواالصلاةأوجباللهأنوعرفوا

وهكذافريضة،وأنهاالزكاةفأدواالزكاةوعرفواالجماعة،

افصاموفريضة،المؤمنينأخلاقمنوأدهالصومعرفوا

الحهادوعرفواالله،أمركمافأدوهالححوعرفوارمضان،

دوعروهثداهدوا،حا@
لمحااا

رم
لرناامثلوحدروهاهااجتو@

اليتامى،مالوأكلوالربا،المسكر@وسمالوالديروعقوق

وتعظيماللهعةولوأجتنحوهات@وهاشالمحرمات،هدهوغير

المؤمنونهكذاوتعالى،سبحانهعندهفيماورغبةله،

دقات.لصاالمؤمناتوالصادقود،ا



لإسلاميةالإخثقا

اتم@صمون*أفلح)قذالمؤمنون.سورةفيسبحانهوقال

القغوعنهتموالذين@خشع@ن-؟صحلاتهخقهتمأزينا

مغرضت
@

همواثذيئ@ص/قعلونللزكؤةهموأثذين*@

أتمنهخملكتأؤما@زوجهتملاعك"إنجخفظونلؤوجهتم
لأغئرملو-مى3لإ

هموبخثؤ(ئللث@تىأتتخئفمنص

أنعالىون
@

رعونوعفدهنملاحنتهتمه@و)تدين

@

هؤعكلدينوأ

ثونيرألذيفصأتؤصثصنهم@وليهك@نجفبهون*@ط@لؤتهتم

هذه1(،1ا-المؤمنون.أبر@وخلدونفهاهتمأتفز@وس

ليعلممثاسبحانهيذكرهاورمان،مكانكلفيالمؤمنينأخلاق

ويستقيموالعباد
ا

ها.ويحفظوعليها

أاتمزمونأفلح)قذسبحانه:قولهومعنى
فازواأيثو"

فقال:صفاتهمذكرتمخير،كلعلىوحصلواخيربكلوظفروا

@خسع@نصحلاتهمفىهم)ائذين
الصلاةفيبالخشوعبدألا،"

فيهافاحشعالصلاةفيخلتفإذا-الصلاة،وشأنشأنهلعظم

لكتكت@حتىوبدنكلقلمكعليهاوأقبلواطمئن،لربك

قتووالوسوسةوإياكالعظيم،الأجرلكويحصلكاملة
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والهواج@،بالأفكاروهاهناهاهناوالخوضوإياكالصلاة

تفلحقلبكعليهاوابهعلربكفيهاواخشعصلاتكعلىأقبل
القغوعنهتم)وألؤيئسبحانه:قالثمالفلاح،غاية

وباطل،كلعنيعرضونأنهموالمعنى@**@و،صمعرضوت
قد

فيفالمؤمنفيه،لاضرماوبكلوبالمعاصي،بال@ثركاللغوفسر

كلهفلكيجتنبصلاته

@علونهخ)ؤ)تذينسبحانه:قالثم
@

@و،*@

كييزلمؤمناوهكذالنفس،اوزكاةلمالازكاةتشملهنالزكاةوا
عليه.الذيالحقبأداءمالهويزكيورسولهاللهبطاعةنفسه

لاعك@؟زرإخطونلفروجهمهتم)واتذينسبحانهقالثم

فالمؤمنة@وملومى*غئنفإنهتمأيم@همملكتأؤما@زو@جهتم

لافرجه!حافظ
وهيمريته-أوزوجتهمن

وهكذايمينه-ملك

إذامالكها،وهوسيدها-أوروجهامنإلافرجهاتحفظالمؤمنة

فيالمرأةأتىأواللواطأوالزنافعلفمنمالك-لها@ميدكان

السرية-العادةتعاطىأوالنفاس،أوالحيضحالةفيأوثبرها

وهي
لمؤمنفالما-؟ظاأيعادئا-صارفرجهيحفظو!لاستمنا@ا
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ام،لإحراغيرويماوالنفاس،الحيضغيرفيقبلهافيزوجتهيأتي

فيه.يأتيهاأن@اللهألجحلذيممااالوقتيمابل

@زعون*وعهدهتملأمئتهتمهولاتذين@تعالم@.قالثم

لاوويؤديهالأمانةايحفظلمؤمنةوالمؤمناهكذا8(،المؤمنون:أ

يآمركغآدثه@الو@ان@مبحانه.لهوبقولاية،ابهذهعملاأبحايخونها

تعالىوقولهالنساء085(،1أفلها@وإلىألأئنتتؤذوأ@ن

وأنتمأمنبهئموتح@وأوالرسولآدتهع@دؤالاأزينءامداأ)@أجها

@لالد"(27الأنمال.1لأ؟**تغلمون
م@

الأمانةأداء

ثورعايتها،
علىآلامانةعررضخاإتا@فقال.شأنهااللهعظمقد

وحملهامنهاو)شفضتحصقهاأنفابلايفوأتجبالوالأزضأفتؤت

7ابلأحزا1@فيجهولا*ظلومانبثل!؟نألإلن@ لأمانةفا0(،2

العباد،وأمانةالله،أمانةأمانتان.والأمانةعظيم،أمرها

اللهأمانةتؤديأنفعليك
صلاةمن

منذلكوغيروصوم

تؤثيأنوعليكالله،شرعهلذياالوجهعلىائض
أمانات

لمجماقيأنفعليكذلك،وغيرريوعواورهودثعودامنالناس

عناية.وبكلحرصوبكلصدقبكلعاهماوترلأمانتينا



لاسلاميةالاخلاقا2

دشنهدضهت@@والشين@المعارج:سورةفيلسحالهوقال

لاوعليهايزيدونلاأنهموالمعنى3،،3انمعارج:1@صشقفق@ون

نقصانولاةزيا@بدوناللهأمركماالشهاثةيؤدونبلينقصون،

لا)ووتعالى:سبحانهوبقولهالله،بهدىعملأكتمان،ولا

البقرة.ث@1ققبل!وءاثمفإتهي@تقهاومنألشهدةتكتموأ

1 2 83.

والمؤمنةفالمؤمقالكبائر،أكبرمنبالزوروالشهادة

يكتمانولاينقصان،ولايزيدانلاعمدهماالديبالحقيشهدان

قالثمسمعا،وكمارأياوكماحفظاكمايؤديانهابلالشهادة،

المؤمنون.أء@وإيحافبهون@لؤتهمعكهؤ)و)ثذفيسبحانه:

فينهاويؤدولصلاةاعلىيحافظونلمؤمناتوالمؤمنوداهكذا9(،

أةوالمربذلك،اللهأمركماالحماعةفييؤديهافالرجلوقتفا،

ماوكلكذلك،وقتهافيبيتهافيتؤديها
التيالأخلاقمنتقدم

والمحافظةمراعاتهاومؤمنةمؤمنكلعلىيجببهااللهأمر

قدعليها،
وعدهم

فيالأعلىبالفردوسذلكعلىسبحانهالله

هم)@وليهكالآيات:خاتمةفيسبحانهقولىفيالضعيمدار



2لإسلاميةاثخ@قا

@وخ@رونفيهاهتماتفر@ؤسيرثرنألذيفألؤ@لون.

ات:الحجرسورةفيسبحانهويقول1(،11المؤمنون:1

اوبخيدوينتالوالتمثتمورسئو@بالئهعاشوأا@ذينانث@مئوت)يتصا

قىتالفتهمأؤل@كاللةجم@يلىوأنفسهتربأنولهخ
@وة

(15ةالحجراتأ

إيمانهمفيلكاملاواليقيالصدقوالمؤمناتالمؤمينأخلاقفمن

بالمالاللهسبيلوالجهاد@ماورسوله،لهاللهأحرماوبكلورسوله،باله

المسسطمب)إنالأحزاب:سورةفييسحانهوقالرالنفس،

وأنقتتلقتنينطوأتصقمتو)نمقمىو)نشلنت

والخشحينوالفخبنتوألقخبرينوالفئدقتوألصدقخ

@مالضيميئؤ)تفتصحذقتوأتمتصحذقيئوالخشفت

لذ@تواو)تخمطتفروجهثموألخفطىوالضبصت

نر@ةولخ@)عظيمامغفئلهماللهأعذوالذ@زتكثيرئدئه

هيالصفاتمذه5(،3الأحزاب:أ
المؤمنينصفات

يماسبحانهاللهذكرهاوأخلاقهموالمؤمنات،
ترغيجالآيةاهذه

الرجالمنالإيمانلأهلصفاتعثروهيعليها،وحثأفبها



لإسلاميةاثخ@قا

وهم@،و)تم@لئتافممملمص)إنتعالى:فقالوالنساء،

اواعتقدولثرعهوانقادوااللهووحدوالإسلامافيدخلواالذين

معأنهميعني@،وآنمؤمنت)و)نمؤمىبهودانواالإسلام

لاومصدقون،لقلوبباأيضامؤمنونهمهراظادتهخضوعهم

كالمنافقيئ.

وامدلتشوت:ا@و:وآلقتئت)وألقننين
عة،لطاا

أنهميعني

نهموإيماإسلامهممع
اللهطاعةعلىموااستقا

ورسو
له-

اللهطاعةعلىصابرونأنهموالمعنى@لصبنتوا)وألصخبز@

أخلاقمنالصبرأنشكولاونساء،لارجامعصيتهتركوعلى

عنونوصابرعة،لطااعلىونلصابرافهملمؤمنات،والمؤمنيئا

فمنالصبر،أنولوهذهالمصائب،علىوصابرونالمعصية،

دينه.استكملاستكملها

أنهموالمعنى@،و)تخشفت@أتخشحيئ@وقوله:
خشوعفيصلواتهميؤدونفهمورسوله،اللهطاعةفيخاشعون

معوهموطمأدينة،وخضوع
أعمالهمجمغفيمتواضعونذلك

الصحيحوبالحديصالكريمة،الايةبهذهعملأفخرين،ولامتكبرين



ا@سلاميةثخمقا

@جمالنبيعن

لا.فيحتىاضعواتوأنبينأوحىاللهإنلاقال:أنهأ
فيمسلمالإمامرواهأحد@اعلىأحديفخرولاأحدعلىئحد

فيمجتهدونأنهميعني@و)تمتصحذقت

مالكليتصدقونوالجاه،والنفسلالمالوالإحسانقةا@ل

قةالطاحسصيستطيعون

أعظممنفالصومكدلك@والصنهحمت)والقخبمي

الطاعات
هورمصانوصوموالمؤمنات،المؤميرأحلا@ومر

لإسلاماأركانأحد

أخهمالمعنى@وو)تخفطتفروجهم)@قم@ت

ماكلوعنالزناعنيحفظونها
حرم

الله.

هذه@دالذ@زتكتيرالله)@الذ@ريف
من

العظيمة.وأخلاقهمصفاتهم

الأخلاقبهذهالعنايةاللهأمةياوعليكالله،عبديافعليك

والأجرالمغفرةلهموأعدأهلهاعلىاللهأثنىالتيالعظيمة

جنتلىألمتتيئإن@ريات:لذاالسورةفيسبحانهوقالالعظيم،



لإسلاميةالأخلاقا3

كلؤاط:ا*تحسنينذلكدؤ)قبلإنهم؟رتجغمآءانهخلأذء@صذيىومج@حدؤ

يهجعونمااللمنقليلا
حقأقولهغوفئال@نابسنغفر@نواألالم@ر@أحا@

1الذاريات:1@وا@ئنخرو@للسإدل 5
منالصفاتهذها،،ا@

فيوالاستغفاربالليل،التهجدالعظيية:المتقينأخلاق
وهووالمحروم،ئلللسالصدقةوالسحر،ا

لففير-ا

وأنفقماصرسميل@بالئه)ءاصموأالحديد.سورةفيتعالىوقال

@خرلهتممنكؤوأنفقوعاشوأفاثذينفيأمستخلفينمماجعلكو

العظيمة.أخلاقهممنأيضاهذه7،،الحديد:أم@بميرصلأ

مماالإنفاق
قدوالطاقة،حسبفيهمستخلفيناللهجعلهم

وعدهم
ا@بير.بالأجرذلكعلىالله

الأخلاقبهذهالتخلقاللهأمةياوعليكالله،عبديافعليك

العظيمة.

رثهميح@ثحونالذيئ)إنالملك:سورةفيسبحانهويقول
و@ارو@4اأ؟2@ك:كبيرص:ا@11ويخرمغفئلهوباتغيب

إنيواللهأمادا@س@رو:النبييقولحميدة،وعاقبتهاعظيم،أمرها

معوخشيتهاللهخوفمنفلابد@ا،لهوأتقاكمدثهلأخثاكم



3كلسلاميةاثخثقا

المؤمنيؤديالأحوال،جمغفيبهالظنوحسنرجمائه

الله،أوجبماوالمؤمنة
ويدع

ما
حرم

الله
باللهإيمانعن

لفضله.ورجاءمنه،وخوفسبحانه،

فيللعبدوأنفعهاوأهمهالأخلاقاأعظممنالصفاتوهذه

وهيودنياه،دينه
وإحسانهفضلهويرجوويراقبهاللهيخشىأن

قال.منصدقولقدكان،أينمامعصيتهوتركبحقهالقياممع

اف@بوأخلاقهمذهبتهمفإنبقيتماالأخلاقالأممو)نما

أسبابهيبهاوأمرهملعبادهاللهشرعهاالتيفالأخلاق

اخر:ويقولودولتها،حكمهاوبقاءورقيهالأمةاسعادة

خرائاكانتأخلاقهمإذاقومبنيانبعامروليس

الإيمانأهلصفاتمنوتعالىسبحانهاللهذكرهومما

ملمج@وأخلاقهم
تقوملاولأخلاق،ابهذهلاتستقيم!لالأمةاأن

منفلابدلأخلاق،ابهذهإلادولتهم
منلأخلاقابهذهلتواصيا

ي@نصرهمحتىوالأمةالدولة
الله

وحتىعدوهم،علىويعينهم

وملكهموصحتهموأخلاقهمودنياهمدينهمعليهميحفظ



لإسلامعةاكححقا3

لأعدائهم.هموقهر

رصصهاوبعثإليهاودعااللهشرعهاالتيلأخلاقفا
كبلى

النصرلهماللهكتبومحكوفاحاكضاالأمةعليهااستقامتإذا

بروحوأيدهم
منه

لسلفناجرىكماأعدائهم،علىونصرهم

همعدوعلىاللهنصرهمفقدوبعده،ك@ي@النبيعهدفيالضالح

مع
قلة

العظيمة،الفتوحاتعليهموفتحوعدتهم،عددهم

منبنصروأيدهم
كماعنده

عزقولهفيبذلكسبحانهوعدهم

عرين*ألقوثاللهإبرويخصسمنالله)ولين@ر%وجل:

وعاتو)الر@ؤةالصلوةأقاموأآلأرض@مكفهمإنالذين

ثوعقبةوللهأتمنكرعنونهروأمر@)@آتمغروف

إنع@منوأألذين)جمأيهاسبحانه:قولهوفي1(،44الحج:أ

حصلهكذا1،7أمحمد:@!@لأويث@ئتيصريهتمل@و)الله

اللهمدحهاالتيالعظيمةالأخلاقعلىاستقاموالماالنصرلهم

غالبوملكوااللهنصرهمبهاوتواصوااستقاموالمابها،وأمر

والنصارىاليهودالجزيةلهموأدتالعالموقهرواالدنيا

ملكحتىالكفارمناخرونلهمالخراجوأدىوالمجوس،



ا@سلاميةثخدقا

أ@مىوإلىالمشرقأقصىإلىهناكإلىلدولةابلغتإذبمالصين

ومنهمية،لجشاأدىمنومنهماج،لخراأثىمنفمنهملمغرب،ا

دينفيدخلمن
التيالعظيمةوأخلاقهمالمؤمنينقوةبسببالله

وعام@هموأمراؤهمولاخهمبهاقامفلمابها،وأوصاهممدحها@لته

ونصرهمعدوهموخافهمالأمرلهماستقاموعلماؤهم
عليه،الله

شرعوأقامواالعباد،لثمو@اتالملادوفتحوا
حتىاللهبلادفيالله

بلغ
أشاركماالمثرقوأقصىالمعربأقصىالأمةهذهملك

رضيثوبان-حديثفيذلكإلى@هالنبي
فيحالمخرجعنهالله

مسلم.عمحيح

فيمابعضالعدووأخذعليهم،اللهغيرالنلىكيزنملما

بديخهواعتصمواإليهوأنابواربهمإلىرجعواومتىأيديهم،

لهماللهردعليهواستقاموادينهمإلىورجعوا
شاردا،كانما

لهموأصلح
عليهموردعدوهم،علىونصرهمسذا،فاكانما

الغابر.ومجدهمالسليب،ملكهم

اءوالفقروالأغنياءوالعلماءوالأمراءالحكامعلىفالو@جب

صىأوالتيلأخلاقباوالتمسكاليه،والرجوعالله@لىالإنابه



1 3 لإسلاميةا@خحق6

فمتىعنها،اللهفهىالتيالأخلاقمنالحذروالحذرعباده،بها

بهذهوتواصواوالتقوىالبرعلىوتعاونواالجميعاستقام

السفرفيوالرخاء،الشدةنبالأحوالجمغفيالأخلاق

اللهأيدهموالإقامة،
الملكوأعطاهمأعدائهم،علىونصرهم

فسد،مالهموأصلحمنهم،سلبماإليهمورذالعظيم،

والخرلالجزيةلهموأدوالهم،وخضعواأعداؤهموهابهم

لسلفناجرىكماالإسلامفيدخلواأولهم،قهرهممنخوفا

الصالح.

منولكلسمعها،أوالكلمةهذهقرأمنلكلفوصيتي

يتمسكوأنكان،أينماسبحانهيراقبهوأناللهيتقيأنتبلغه

أوالعظيم،القرانفيأهلهاعلىوأثنىبهااللهأمرالتيدالأخلاق

@جماللهرسولعليهاأثنىأوأقرها فيثرعالمطهرة،السنةفي!

إخوانهبهايوصيوأنعليها،يستقيموأنيلزمهاأنللمسلم

اللهذمهاالتيلأخلاقايحذروأنكانوا،أينمابهاينصحهموأن

هاليحذروالسلامالصلاةعليهمحمدرسولهذمهاأووعابها،

جلقولهمعنىهووهذابزكها،إخوانهوليوصيعنهاولينهى



لإسلاميةاثخث@قا

يأصت@فنلؤ-@ىئضحنموالمخئت)والمؤفونو-@لأ:

ويؤتوتألضلؤةويقيموتائمبهمعنوينهؤنبأنمغررف

لايةاوهذه1(،7التوبة:1@@رسولم@أدئهديدطيع@فألزيهؤة

ختامها:وسبحانهقالثمالفاضلة،الأخلاقلجميعجامعة

دة:التوألأ@عشيراللهإنأدنهسيزحمهم)أؤلبهك

71!.

أنلهماللهرحمةومن
م@وعدوهم،علىويؤيدهمينصرهم

هذهعلىيعينهمأدرحمتهومنالأعداء،شريكفيهمأنرحمته

ينزلولأرزاقالهميدرأنرحمتهومنلها،ويوفقهمالأخلاق

ومنيطلبون،ماكلويعطيهمالنبات،لهمويبتالأمطار

قالكماالنار،منوإنجائهمالجنةإدخالهمسبحانهرحمته

منتخرىجنمئواتمؤمنتالم@فيهتألئه)وعدبعدها:سبحانه

عدنجتفطئبةومشكنفبهاخلدينالاتهرتحنا

)التوبة:@ك@انفؤزأنحظيرهوفلك@شبرثلئهئفور@ون

1 نصرورحمةالدنياوفيالآخرة،فيجزاؤهمهوهذا7،2

ونجاتهمالحنةبإدخالهملهمرحمةلاخرةاوؤبوتأييد،وتوفيق



لإسلاميةاا@حللق3

من

بهذهللتمسكوإياكميوفقناأنالحسنىبأسمائهالله

يووأنأهلها،علىوأثنىبهاوأمراللهمدحهاالتيالأخلاق
فقنا

مكانكلفيالمسلمينوجميع
مكانكلفيوقادتهمولاتهموجمجع

العظيمةالأخلاقبهذهللتمسكومغاربهاالأرصرمشارقامن

جميعوإياهميحنحناوأدالفاضلة،
ينمروأنالمذمومةلأخلاقا

كلفيوشعوبهمالمسلمينقا@ةيصلحوأنكلمته،ويعليديمه

أدوخير،لكلالبلادهذهفيأمرناولاةيوفقوأنن،مكا@

ينصرهموأنالتقوىعلىكلمتهميجمعوأنعليه،يعينهم

يثبتهموأندينه،فييفقههموأنبهم،الحقوينصربالحق،

يكثروأنخير،كلعلىويعينهمالبطانة،لهميصلحوأدعليه،

قريب.سميعإنهذلك،فيأعوانهم

وأصحابهالهوعلىمحمد،نبيناعلىوسلماللهوصلى

حسان.ب!وأتباعهم

ء?



3لإسلاميةاثخ@قا

أ@س@ميةافغ@لقبعنولةبالمطمرةتتعلقئمئلة
(1)

الدروسيحفرونالذينالعلمطلابمنكثيزا

يأمرونلاالمحاضراتفيالعلماءويز@حون@والمحاضر@

@نأملالمنكر،عنينهونولابالمعروف

كلمةتوجيهسماحتكمن

المناسبة؟بهذه

المنكرعنوالتناهيبالمعروفالتامرالجميععلى

حسب
الباقين،صسقطيكفيمنبذلكقاموإذاالطاقة،

ا-أثموالجميعأهملإذاولكن

@يهليسمكانفيكانوإذاوسعه،يبدلأنإنسانكلفعلى

لقولبذلك،يقومأنلزمهالمحكرعنوينهىبالمعرو@يأمرمن

يستطعأفإنبيده،فليغيرهمنكرامنكمرأى@امنمجيه@:النبي

روأه@االإبمانأضعفوذلكفبقلبه،يستطعلمفإنفبلسانه،

ةالمحاصرسماحت@دهألقى(1)
ي

حا
مع

5/2/1شاريخالطان@ 4 1 2@



ا@سلاميةلأحثقا

الصحيح.فيمسلمالإمام

بهصيوالتو@الأمرهذافيالتعاونالمسلمينعلىفالواجب

ومعالبيتوفيالطريق،وفيالمسجدفيكانوا،أينما
فيوأهله،

وأقليئأنفس@قوأعانوأأئذيئ)جأيهاتعالى.اللهقالذلك،غير

علىالتعاونهذامثلفيفالواجب6،،اشريم:ألآيةاناسا@

ذلك.فيوالصبرالخير

أدينيةل@ل@ئحزبلااثنتملتمكم

@لثافي:@لسف@ل

منموقفهمحيالالدعاةتنصحونبماذا
كما@بتدعة؟@

الذبنالشباببلىخاصةنصيحةتوجيهسماحتكممننرجو

بالدينية؟ةالمسماببةالحز@لانتماء@باوريتأثر

:@@@لجي

بالحكمةسبحانهاللهبلىبالدعوةجميغاإخواننانوصي

سبحانهاللهأمركماأحسنهيبالتيوالجدالالحسنةوالموعظة

أنوبدعتهم،أظهروا@االمبتدعة!ومعالناسجميعمعبذلك

بدعةفأيغيرهم،أوالشيعةمنكانواسواءعليهم،ينكروا



4ا@سلاميةثخثقا

حسبإنكارهاعليهوجبالمؤمنراها
لشرعية.الطرقباقةلطاا

هيو@لبدعة
وليسإليهونسبوهالدينلاالناسأحدثهما

فهومنهلي@ماهذاأمرنافيأحدث@امن@س!:البيلقولمنه،

فهوأمرناعليهليسعملأعملدامنالنبيءأ.وقولرد@ا،

ومنرد@ا،
وبدعةال،لاعتزاوبدعةلرفض،ابدعةذلكأمثلة

بدعةولد،لموابالاحتفالاوبدعةالخوارج،وبدعةلإرجاء،ا

ذلكغيرإلىعليها،المساجدواتخاذالقبورعلىالبناء
البدع،من

منأحدثواماوإنكارالخير،إلىوتوحيههمنصحهمفيجب

بالرفقالحقمنجهلواماوتعليمهمالمثرعيةبالأدلةالبدع

الحق.يقبلونلعلهملواضحةالأدلةواالحسنلأسلوبوا

@لأحز@اإلى@لانتماء@اأما
أنوكها،تراجبلوفاالمحدثة

فيايتعاونووأن@بهيه@م،رسولهوسنةاللهكتابإلىالجميعينتمي

الذياللهحزبمنيكونونوبذلكو)خلاص،بصدقذلك

اللهحزبإن)ألاالمجادلة:سورةاخرفيسبحانهفيهاللهقال
هم

فيالعظيمةصفاتهمفكربعدما2(،2المجادلة:أ@@تفلحونءنج

يوآذوتآلأخرو)تيؤمصبأللهيؤنىقوماتحد)لاتعالى:قوله



4

2،.2المجادلة:1لايةاثوورسول!ألثهحآذمن

لإسلاميةاا@خللق

سورةفيوجلعزاللهذكرهماالعظيمةصفاتهمومن

كأفىاشقين)ينوجل:عزاللهقولفيالذاريات
إ*صوجمون

أل@لقنكلو)قليلأشمحسنيندلكقلمموأإنهتمرتهخماءانحهتمءيضذيى

ايستتغفر@دصوبألا@ار@صحهجثونما

@لسإللحقو@ا(مولهما

1الذاريات:1@ه1@ألمخرومر لااللهحزبصفاتفهذها(ط5

علىوالسيرإليهاوالدعوةوالسنةاللهكتابغيرإلىيتحيزون

منهج
الأمةسلف

رضيالصحابةمن
الله

وأتباعهمعنهم
بإحسان.

نهمويدعوالجمعياتوجمغالأحزابجميعينصحونفهم

عليهما،فيهاختلفواماوعرضوالسنة،بالكتابالتمسكإلى

خالفهماوماالحق،وهوالمقبولفهوأحدهماأووافقهمافما

أوالمسلمين،لإخواناجماعةبينذلكفيفرقولاتركه،وجب

منغيرهمأوالتبليغجماعةأوالشرعية،والجمعيةالسنةأنصار

الكلمةتجتمعوبذلكللإسلام،المنتسبةابلأحزواالجمعيات

يزسمواحداحزباالجميعويكونالهدفويتحد
أهلخطا



ا@سلاميةح@قا؟

إليه،لدعاةوادينهوأنصاراللهحزبهمالذينوالجماعةالسنة

ال@ثرعيخالففيماحزبأيأوجمعيةلأيالتعص@يجوزولا

@لثالث:

العقيدة.كتبأهمإلىدنارش@ب!لتفضلانرجو

:@@@لبي

فهوالعظيم،انالقروأنفعهاوأعظمهاالعقيدةكنبأهم

فعليكلص،كتاوأشرفكتابوأعظمكتابوأصدقكتابأهم

@كلهآحره،5أولهمرتلاوتهمنوتكثربالواحذعليهتعضرأن

شدلرفاقرأهشر،كلمنوتحذيرخيركلإلىوتوجيهعقيدة

وعملاقولاعليهدلماعلاواستقمالعلم،@اورعمةوعناية

منإلىآخرهأولهمنكلفيهتجدوعقيدة
قل@إلى.الفاتحة

الكتابذلكتأمل0(،1الماسإزر@1صالتاسبربأعود

التيالعقيدةبيانففيهمعانيه،وتدبرتلاوتهمنوأكثرالعظيم

لكت@عليكذلكبعدثمللحؤمنين،ورصيهالكاللهرضجها

ثموغيرهما،كا@حيحينال@ريفالحديث
العلمأهلكف



ا@سلاميةا@خمق4

شيخككتبالصحيحةوالعقيدةوالفضلبالعلمالمعروفن
الإسلاما

يةوالحمووالتدمريةالواسطيةلعقيدةاومنهاتيمية،بن

السنةومنهاج
انيوالقيرزيدأبيابنوعقيدةالفتاوكما،ومجموع

مفيد.شرحفهوالطحاويةللعقيدةالعزأيابنوشرح

ومن
طيبةكتبفهذهالله،رحمهالقيمابنكتبذلك

حسن،بنالرحمنعبدللشيخالمجيدفتحكتابومنهاومفيدة،

محمدالإمامللشيخالتوحيدوكتاب
وكشفالوهالى،عبدبن

السنيةالدررومهاأيصا،لهالأصولونلاثةالمتسهات،

علماءنجدعلى@تاوىالمشتملة

اللهكتابيحفظواأنطلبهم،ابتداءفيالعلمطلبةوأوصي

وكشفالتوحيد،كتابيحفظواوأنمنه،تيسرماأووحلعز

بيانقنيمختصرفهيالواسطيةلعقيدةوالأصولاوثلاثةلشبهات،ا

العفيدةهيوهذهالسلفية،والعقيدةالثلاثة،بأفسامهالتوحيد

محمدلإماماالشيخإليهادعاالتي
هيوالله،رحمهالوهابعبدبن

السلف،عقيدة
وحقيقتهاالسعودية،الدولةعقيدةوهي

العقيدةفيالأمةسلفعليهكانوماوالسنةبالكتابالتمسك



لإسلاميةاخدقا؟

رسولهولسةوجل،عزاللهكتابعليهدلحسبماوالأحكام

رضيالصحابةعلجهدرجوما@د@حف!
الله

وأتباعهمعنهم

أنهاويحسبالوهابيةالعقيدةالناسبعضويسميهابإحسان،

كذلك،الأمروليسوالسنة،الكخابتخالفجديدةعقيدة

ولكنتقدم،كماالأمةسلفعليهادر@التيالعقيدةهيانما@

وبعضأهلها،ومنمنهاتنثيرااللقببهذالقبوهاالأعداء

لعيره.وتتليذاجها،ذلكفعلالناس

منالحقياتةيعرفوأنبذلكيغترألاالعلملطالبفيخبغي

يجهلممنولاخصومهمأقوالمنلاعليهدرجواوماكتبهم

للجميعاللهلسألعقيدتهم،
والتوفيق.لهدايةا

@لو@بع:@لسف@ل

والنهيبالمعروفلأمراأنكلامكفيالشيخفضيلةياذكرت

عن
لاالناسمنالبعضهاكولكنواللين،فقلربايكون@نكر@

والرفق؟اللينمعهمبنفع

:@@لبو@

القواعدتقتضيهحسبمابسلطتكشاعملسلطةذاكنتإنا



لاسلاميةاخللقا@4

وبذلكوالليئبالرفقفيعملسلطةلهلي@الذقيأماالمثرعية،

بالحكمةرتكسبيلإكآخ@وتعالى:لقولهعليه،مايؤثي

1النحل:أالاية@والحسةوآتمؤعظة سبحانه:وقوله5(،2

امنلأ@وانقلبغيظفطاولؤكتلهخلتالمحهقنلمحبمارخمة@

1عمران:آلأ@هوحؤلك ال@وقول9(،5
ي

لاالرشقإن@اجميهع!.

إلاشا@الثيءمنولايزعلتيءإلازانه،فييكون

رئي@أوكأميرسلطهصاحبوالناهيالا@ركانإذاأما

ل@تولالمعاند،@سلطتهمينفذواأدفعليهمالهيئةعضوأولهيئةا

لمحسنهىإلايالتىانتفأهلغدلوأولالالو@سبحانه.الله

يعاملأفالظا6(،4العنكبوت:1@منهصظلم@اآتذيىإلا

حسبأيضابالشدةيعاملوالمعاندبشده،
الطاقة

مراعاةمع

م@المثرعيةالقواعد
لهولمنالسلطةأصحابمنغيرهأولأميرا

المدرسوهكذاطاقته،حسم@يعملبيتها@لمع

أماجماعته،معالقبيلةولتحيحتلاميذه،مع
لهليسممنغيرهم

بالحكمةالمنكرعنوينهىلالمعروفيأمرأنفعليهسلطة



لإسلاميةالحالقا

دف!لهداية،بالدعاءواالخير،إلىلتوجيهواالحسن،والأسلوب

رفعالمقصوديحصلا
لسلطة.اذويإلىلأمرا

@لفامس:@ل@لسق

ياالنوم:قبلأحدهميقولأنالعوامبعضعند@شتهر

كأا؟وقتأوعندكذاالساعهفيأيقظوني@طفظ@لائكة

@لبو@ب:

اللهلغيردعاءلأنهالأكر،الشركمنهوبليجوز،لاهذا

منوطلب
اتوالأمووالأصنامالجنمنكالطلبفهوالغائم@،

@@حا@ا@أدئهتذعوأح@لادتهآقشحدوأن@تعالى:قولهلعمو@

1الجن:أ ذل@@هدسحانه.وقوله1،8
م

ألمحطثلهبهخراطه

إنفظمبرءأمنمايضلكوتدون@منتدعوتو)ئدبت

ويحملكؤأستجابواماسعماولودعاكؤنلكلوهولايسصع@
اتقئمة

-13أفاطر:@"آخبيرصمثلولايخبئكبشر@كئميكفرون

1 الجنووالأصنامالأمواتمنغيرهدعاءسبحانهفسمى1،4

م@رجالفى)وأت!؟وجل:عزوقالسبحانه،بهشركاوالملائكة

1الحن:أ@رهقا*فمادسوهتمتبتقنبرحماليحفونالالنم@ قالو"6



ا@سلاميةلأخثقا

ياخء)ومنسبحانه:
فإتصاحسابل!لإلمجعلابرهن@خرإلها.الله

1المؤمنون:أ@يلاة،اتبهفرونيفلحلاإئ@رلل!عد 1،)7

اللهثونمنالمدعوينجميعيعموهدأين،كافرلغيرهلداعينافسمى

إلاذلكمنيستتىولاملائكة،أوجنأوأصنامأوأمواتمن

)فاشتفهموسى:قصةفيسبحانهاللهلقولالقادر،الحاضرالحي

5،.1القصص:أعدووء@مناتن@علىشيف@مىالن@

ومن
سبعةياخذوه،ياجنالناس:بعضقولالشركهذا

ياأوالفلانيالشعبجنياأوخذوه،الظهيرةجنياأوخذوه،

اللهلغيرودعوةأبر،شرككلهفهذافلان،بلدجن
من

فهذااحفظونيأوأيقظونياللهملائكةياقال:فإذاالغائبين،

فهذا@ثركأيقظونيأواحفظونيالبيتجنياأوأكبر،شرك

منبالثهنعوذ
ذلك.

وبالتهيستغجثوأنذلكيحذرأنالمسلمعلىوالواجب
حده

شيء،كلعلىلقاثواوهوسبحانه؟لكفايةاففيهوحده،ويسأله

0(،6أغافر:@لتم@سجب@)اذعحقوجل:عزالقائلوهو

قردثفإقعنئعباىسألفوإفا@سبحانه:والقائل



لإسلأميةاا؟حالق

لعلهخبىونيؤمخوالىفليستجيبوأثحكانإذاألذ2دغوة@صب

1ة:لبقراأم@يئشدوت% إفا@ا:@ه@لنجياويقول6(،8

بالمحاا.فاستعناستعنتوإذاالله،فاسألسألت

والسلامةثينهفيللفقهالمسلمينوجميعيوفقناأناللهنسأل

قريب.سميعإنهغضبه،أسباب@ن

@لسا@س:@لسف@ل

الحديثنصهووماالميت؟إلىالقرآنقراءةثوابيصلهل

ماذااللهرسوليافي:@لذي
موتهما؟بعدوالديبرمنبتهي

للبي@ص:

فيمااستحبابهاعلىيدلدليلللموتىالقرآنقراعةعلىي@

شرعبماوالاكتفاءذلكتركفالأحوطنعلم،
أدله

من
لهمالدعاء

كالحجالمطهر،الشرعفيثبتمماذلكوغيرعنهم،والصدقة

ينفعه.هذافإنالدين،وقضاءوالعمرة

ياقال:رجلاأنفلفظه:عنهسألتالذيالحديثأما

@العم،قال:به؟أبرهماشيءأبوقيبرمنبقيهلالله،رسول

بعدهما،منعهدهماوإنفاذلهما،لاستغفارواعليهما،@لصلاة



/

لإسلاسهاحلاق1،

بهما@ا،إلاتوصللاالتيالرحموصلةصديقهما،وإكرام

صدقةثلاث.منإلاعملهانقطعاثمابنماتإذا@اجمطفة:ويقول

فيمسلمرواه@الهيدعوصالحولدأوبه،ينتنهععلمأوجارية،

رسولبللنبيقالرجلاأنالصحيحينوفيصحيحه،

تصدقت،تكلمتلووأظنهالوص،ولمماتتأميإنأدله،

@انعملمجو:النجيال@عليها؟تصدقتإدأجرأفلها

@لسبي:@ل@لسق

تقبيليجوزليهلعاما،سبعينالعمرمنتبلغعمابنةلي

لا؟أمسنهالكبرمصافحتهاأوحجابهافوقمنرأسها

للغيره،ولارأسهاتتهملأنولاتصافحهاأنلك

لأنهاثالسنكبيرةكانتولوفقط،بالكلامتسلمأنلكي@ثرع

حرجولالك،محرماليس@
وكيفحالك،كيفتقول.أد

ولحوأولادك،
@االرسوليقولذلك.

أصافحلاإني
يعمودلكالنساء@ا،

عائشةوقالتهن،وغيرلعجائزا
رضي

الله

@اقطامرأةيدلمج@اللهرسوليدم@تما@اواللهعنها:

غيريعني



لإسلامطالإخقا

لكلام.باإلايبايعهنكانمامحارمه،

@لثامن:@ل@ل@مق

إلىالمؤديةالأسباببعضتذكرواأنسماحتكممننرجو

لإسلامية؟الأخلاقبا@لتحلي

@لبو@ب:

وتدبرالقرآنقراءةمنالإكتارهوذلكإلىيؤثيلذي

منالكريمالقرادفياللهذكربماالتخلقوالاحتهاد@معانيه،

علىيعينممافذلكالصالحيئ،اللهعبادمنالأخيارصفات

الأخيارمجالسةوهكذاالفاضلة،بالأحلاقالتخلق

الدالةتجك@هأليعنالصحيحةلأحاديتااعةوقرومصاحبتهم،

علىذلك.

يخالتاروفيالنبوية؟ةلسيرافىالماضينأخبارتدبروهكذا

علىتعبنهدهكلوالأخيار،العبادصنماتمنالإسلامي

دلكوأعطمعليها،والاستقامةالفاضلةبالأخلاقالتخلق

ورغبةحاصربقلبمعانيهوتدبرتلاوتهمنوالإكثارالقرآن

هذاصادقة،
ذلك،علىيع@ماأعطمهو

مع
جاءتبماالعخاية



لإسلاميةاخللوا@

فيق.التوصليواللهذلك،فينجلل!النبيعنالصحيحةالسنةبه

@لتاسع:@ل@لسق

لالاباءابعضإن
لافمثلاالدين،أمورناحيةمنبأبنا@يهتم

يأمرونجدهلأخيار،اومجالسةالتهرآنةاءبقرولابالصلاةهميأمر

فماعنها،ابنهتخلفإذاويغضبالمدارس،علىبالمحافظة
هي

الشيخ؟سماحةيانصيحتكم

تحتفيمناللهيتقواأنلإخوانوالآعمامواللاباءنصيحتي

سبعا،بلغواإذابالصلاةويأمروهمالأولادمنأيديهم

عنالحديتبذلكصخكماعشرا،بلغواإذاعليهاويصربوهم

همو@فربولسبع،بالصلاةأبناءكم@امرواقال.أنهلمجؤالنبي

المضاجعفيبينهموفرقوالعشر،عليها

أنالكبارالإخوانوعلىوالأمهاتالآباءعلىفالواجب

منعلىيقوموا
همويمنعووغيرها،الصلاةفيأيديهمتحت

مما

حرم
فهمالواجبهوهذاالله،أوجببماويلزموممالله،

أ@مانة

أنفسكؤقواألذينءاف@يأتها@سبحانه:اللهيقولعندهم،

وآمرم@وجل:عزاللهويقول6،،التحريم:أنارا@هووأقليهؤ



لسلاميةالخثقا

1أطه:علتدا@ود@ض@طبزدألضلؤؤنملك نبيهعنويقول2(،3

أيبهبفى)و)قيوالسلام.الصلاةعليهإسماعيلورسوله

أ@ل!يآمرننبياص؟*،رسولانوعاتوغدصحا@قكناتهإكلعيل

مرضحيارثل!عدوصلزبهؤةؤلفلقصبا

ه،ه-54لآيتان:اأمريم:

نلزموأن@م،ورسولهسبحانهاللهأمرنتمثلأنفعلينا

اللهبطاعةوأولادناأهلينا
ورسو

وشمنعهمها،وغيرلصلاةافيله

خهىمما
الخمر،و@ثربالصلاة،عنكالتخلفةورسولهالله

الأ@ثراوصحبةالملاهي،لآلاتلاستماعواخين،لظوا
نحوور

معالأولياءعلىيجبهكذاالأخيار.بصحبةونلزمهمزلك،

من
ذلكعنسائلهمسبحانهواللهوإناثفكورم@أيديهمتحت

*@4أتهعينلنمئلثهو)فورقثوجل.عزقالكماالقيامةيو@

.(93-92الحجر:أ@فايعملونضاع

رعيته،عنمسئولوكلكمرل@اكلكمجم@:النبيوقال

بيتهأهلفيرلوالرجلرعيته،عنمسئولوهوصلنالإمام

عنومسئولةزوجهابيتفيراعبةوالمرأةرعيته،عنومول



لإسحميهاا@ححق

رعيتما(.عنومسثولسيدهمالفيرلوالعبدرعيتها،

الثنتمر:@ا،@لسق

لمجسنلاوهوالكريمالقرآنيقرأرجلفيسماحتكمرأيما

فيوهوالتعليم،منوافرقسطعلىيحصلأنه!بسببالقراعة

ويحتجالمعنى،قراءتهمعيتغيربحيثجليا،لحنايلحنقراءته

عاتشةبحديث
رضي

@اعنها.الله

ماهروهوالقرآنيقرأالذي

به...
الحديث؟@ا

منهأعلمهومنعلىيقرأهأنعلىويحرصيجتهدأن

رالمذكووالحديتخيرا،يزيدهالتعلملأنالقرأءة،يدعولا

ا@الكرالشفرةمعبالقرآنالماهر@امجيه@.لنمياقولوحوله،حجة

@اأجرانلهفيهويتعتعشاقعليهوهوالقرآنأيقروالذيرة،البر

يتتعتعومعنىمسلم،رواه
قوله:وهكذابالقراءة،العلمقلة

ويحرصيجتهدأنفعليهبالقراءة،علمهقلةمعناهشاقعليهوهو

عظيم،فضلذلكوفيمنه،أعلمهومنعلىالقراءةتعلمعلى

خزجهوعقمم@االقرآنتعلممن@اخيركمعد@.النبيلقول



ميةكلسلاالخالقا

تعلقاالقرآنأهلهمالمسلمينفخيارصحيحه؟فيالمخاري

جمقا.وقوودعوةوعملأوشعليفا

م@الناسوخيرالعمل،هووالتعلمالعلممنوالمقصود

ا@لاةعليهويقولالناس،وعلمهلهوعملالقرآنتعلم

واووم.
يوملأصحابهشفيعايأتيفإنهالقرانهذااقرأوا@ا

لسلام.والصلاةاعليهويقولصحيحه،فيمسلمرواها@لقيا@ا

@اعليكأولكحجةالقرتن@ا
صحيحه،فيأيضامسلمخرجه

سهتعمللمإنعليكححةأوبه،عملتإنلكحجةأنهوالمعنى

عشا:@ل@احي@لسف@ل

أوتقبلني؟أختيأقبلأنبجوزهل

:@@لبه@

محلىمكجميعوهكذاوتقبلك،أختكتقبلأنبأسلا

معتقبلهاأخيك،وبنتوأمكأبيكوروحةوحالتككعمتك
الخد

معأو
كان@ك@بمافالنحية،كبيركانتإنرأ@سهاأوجبهتهاأولأنفا

عد@هليدهايآخذعليهادخلأوعليهدخلتإفافاطمةيقمل

رصيبكرأبووالصديقوالسلام،الصلاة
علىدخللماعخهالله



5

عائثةابنمه
معقبلهامريضةوهي

خدها.

لإسلاميةالأخلاقا

عش@:@لثانىف@ل@ل@

ما
المنزلفيالشغالةعلىالكشفحكم

3

@بت@لبي

وتأمرهاالبصرتغضأنوعليكالاحتجاب،عليها

منيغضحماتتصؤمنبقل@وحل:عزاللهلقولبالحجاب،

الحجابوعليها0،،3لنور:اأفروبهو@@نحفظوأتصرهم

الفتنة،أسبابمنالخلوةلأنةبهاتخلوألاوعليكوالتسز،

فإنبامرأةرجليخلون@الاقال.أنه@لأالنبيعنصحوقد

لاوأخيكبزوجةتخلوولابها،تخلوفلاثالثهما@ا،الشطان

للحديثلك،محرفاليستممنغيرهنولاعمكزوجة

بدوتلكنللحاجةبالكلامولابهبأسفلاالسلااأماالمذكور،

مصافحة.وبدونخلوة

ء?



لإسلاميةاخلأقا؟

@ع@رمى@

لعبادحلقواوالإنرالجن

حديث:
لصلاةاقسمت@@

المستقيم....اطالصر

لمؤمير.....اأخلاق

لمنكر...واوفلمعرا

ور......لزاةشهاد

وحده.اللهة

عبدوبينبيني

ء.....العباد......عليجبما

الناس............إلىوصية

لإسلامية...الأخلاقباتتعلؤأسئلة

العلم.........طلاببلىوصية

5

2



ر@لوط@د@باتمطو

الإصحم*دصل5بصا@اوسا@لصجحة@لتية5ر@لتها@ن@ن@عرلا،الععيض
@تخمك@لر@حك"الجاميةمانل"@لنهاتكص"@ماعةو@@لة@ملعية

و@لعبر@لحر8و@لكهانة@لحرحكم@يرسال@لأمة.الممة@همة@@للروس@رت@

ىر@ر@ل@@@و@لرنجقمهما+

وع@لنر@تركل5رالحدو@لحين@لحرللرتايشة

ر@تمأحكم@ترجدلالأرلاء5@لوسلحكموللحرم+
صحة@حكم3،لماثا@صلي8و@ركا@ا@لصحةنروط@ء@ليصلاةصمةالفعه:

@لصح@حه@لصلاة."محة@@5مجد@حلر@بل@عاحلةرسالة8وطهارنه@ريص@

ديرصاتلص@ة،@نلىكحكم
@@@لرعنى4لركاة@

@طنر.قبئفيلحفزوارع

صهبر@لصرللخوعسنا330@@إلى@لصل@@تكبرفصليروعطك@حعبت

ثيعر@بامدصلاش@عادبا@مفوا@
حم.بوبكو@لرة،صمنالحع8الححة

@خ@عو@دو@لعورضطر@لرج@ريتها@سمةالمرأةلاس@حكمللنسلتر
@حاصرة.@@ر@ة@مهشعوقفت"عملهميح@د@يللرحل@رأة@ملىكةحطر"

5الأ@ة+لا.مهمةوفاوىترحيهات @حالفة0
8با.@و@@ليرةدهفيها@لاءتقع

بل@@للهطريق"يا@قطلأعر@س.والألراحا@سكر@صالأعر@ض*علىة

لأمماقاةيا@يقيعروس@،لكلمهلاةونرين@ردبقة"@لحاثة

@سمحنرحو@الحصة@لغلباتممد8تحمهاأدقل@فكمحمرا@@لرقفق،
من@تحلص@صا@@لصدر+

6لى@ 0 ة@يد@هالرسانل@لاجر@مى@هو@بائا5

@لن@سب1،5@لمما.@لبهصمن@لنح@ير@@حاصي@@لخنيرصه@لبةللحياة

@ناكرونأينس،منفرةأمدر@لعبر،و@لى@لحوساسمتقي

و@بالمعرالأصوجحبللعوفتير،تميرصنصرللمسمرير،كلتصتنريكصطر

@مخلى@8عى@نكرو@لهي
"مهمةعمةضصنح@ا@لاس@ستهانصحرمكس

لكاعرت

@تنحي@هقصاك@@أ@ا@الشات
ح

@ل@
و@ب@ا@لع.@



كا@دط@العزيزالغلماحةمنهما@صنو@تضلا@كثر@ممد@منالئر

ريال(1)ففط

نهرصردعونهعد@لومابلنمحمدع@ة.نمفحمعانحمع@ملاح@و@مل

@لاالهلامضلاديمان.@م@مولليمحافرأعلى@لطحاوية.@نعيل.

من@لأول@لرك@نمر@لنه.@هاب@للمبن.واجب@للم.عمل@ئه.

والمام.@لزكاةليموجزتانايانر@@لمححة.الشيداعلام.@م@ركان

شينالمراخلاق@يامة.لعامة@لهمة@لدروسلما@لملاة.رياللثئر

لىريانلنلاتالمكر.صوابهي@لأمريالعروقوجو@و@لرنات.

كفةالعلم.طال@مولةسر@د.الممنيرالخ@@لدع.@نحدبرص

لة@لووحوبالأخيار.نحفة@تمولر.حكملياليد@@بو@مالر@ني.

@لته.بلي

ريال(2)@لعر

حدتوسول.@لرلةالعملووجو@والةليهل@لا@لاعماموجوب.

موسلام@مشها.ومحاسلاية@م@لثربعة@لكفر.منيفاد،وماللركلين

لعفىعن@لفدةالأحولةصلاية.@م@اخلاقصر@ر.دينلهيىيدتةلين

حممةىبوين.لمجاهدوادالحهالفل@مله.واخلاق@لعلم@لعندة.مانل

منلكروالايفاح@بحفقلالملاة.تطقمهمةقرىيالعفدف.تعلل

و@لعمرة.@طجماثل



@لثينللح@محمدكنثخلننيةسن@اكتبش@ات@عرخثلصمبمملىمنثر

ريال(1)فقط

دالفرعلىالمعامياثر.2وخطر@لابتدالثر3كمالفيبداع@@

دتةإلى@الداعةز@د@لملاة.تاركحكممهمة.أسئلةوالمجمع.

المامفيفصولالمدايخة.على@طفين.المحفيفتاوى.

والفور.ايرجحولللمؤناتتوجيهاتوالزكاة.لتراويحوا

إعلاحفيدور@لرنقالفطرة.إليهادعتحقوق@دجاب.رسالة

ريللى(3)

محقنيوأجوبةأسلةالميهة.الماوىاثاب.مثكترمن

يغالزوالإيمان.@مولثرحالطيجة.الدماءفيرسالةالجدين.
والملاة.الطهارةفيريائل.

ريال(3)الدعر

تعيقاتأ.جالنريعةيزانفيومفايمالفاظوأجوتجينأشة

والزكاة.الصيامفيخطبالمد.فيتاوىالواسطة.على

ريللى)،(الحر

يةابرربفتحالاعتقاد.لمعةثرحوالمحة.الطهارةفيخطب

الحموية.تجلخيص

ريللى(5)السر

الحشى.وأيمائهدئه@صفاتفيالمثلىالقواعد



منثر
ريللابعومخنضةكتبمولشنيعرخع@@صمكله"

@حت@طعلهة/سنللنلا/ل@لأص@لظ@/كفع@ل@بح@يصع@نا"

لىر@لثنرواللمم/@لزممم@اخ@ر@@لمبحة/للقب@اطزبنعطمعزيلأثخ
@فلد@ئعتو@/@كل@لأصحو@و@لرشت/،@لرنينيلاقسما/@ل@عوس@لمعا/

دص@صر@ش/@عولكلطالى@لعلم/شوبةمر@د/لم@نحنيرص@ل@ع/روص@لح@

سىباديمد/@م@مولفيصامرةية/على@لطحر@نعبلىوجرنه/كرنه@الوسع@ي@ى

@ركادص@لأولللرك@المر@ثه@سد@للم@/@و@سم/دلبلا@ثه/@له،

@ثه(.بلي@بولةرحو@اللأنجمتحنة@تمو@ر/حكم@بي/بمنبماعحة@لايم/

رك@صصة/ضلة@سص/نز@نرع/@ل@@لطعالم@محصد@لنببخخ

@لمملينمولا@لم@لة/لطب@علىنى@لحت@رىا@لى@ثهر@ر@سثةلم@لمعة

ثتحتوقلطح@/رسالةرللفور/@برححوللل@رتجهاتقيلموللزكاةر@بر@ربح

بملاحليلهر@لر@اة/فلببها@
@

مع(

عة(@نردلهاتصلنيشة@لهاتدلمم/فيمال@70)@لحد@نن

س@م(لمصمىني@بمرةللمرة@ليق/ةللب@لنم.)@لى@لللح@ى@لبئ

ليا،و@لر@لولا.لار.@ر@@مبمهسحسلنحشرمتحبهموحو@@لنر@هبر،نحبم

@عاحلةرسالةد@لمنح.ا@لنحفلي@لة@مل@مولمصلز@د.طلا@نغ@م
ى

بصيلسحمد@لخننبم-رعرحةنحدوربحةللد.للحمالبئعم
5 0 لىةرص0

دطمع.سالرحمى@نندلو@و@لهدليلبحددلفل.بزالضعددلبئح@ل
@ر@م-@قهطدمن@م@@@

@مة-@صلاةلي@ندنا.باشاللكريم@نىاللأحمد.محدبخيئ

د.البروتالر،ع@لانا@ملي-سكاك@.ملادليئ
ر@.لى@سكر@@هولر@ر-@دالر@ة@@

@لكرص.@لطار@سلهلز@لطلو@@لان@لننلى.كعلسمم@م

لنغحرلجةمور@لل@رللبثهلىللأوو
@

بر.حردى



ريللى2بعركبمهاسن@اتعثرخلالبم@ارسهمنكثر

مو:يزينعبا@@نحساحة@

@بهادنعل@مله.وئع@ق@لعلم@لعتدة.مانللعصص@لعية)@لأجولة

@لرصول.بخة@لعحليوجوبو@لةيال@لاكصام@وحوبو@مام@يى.

موعلام@مومحاشها.@لأملابة@لئربعة@لكفر.صبمادهوطنوجد@لرسل@

بللععبفتغلققر@سمهمةسلاية.@م@لاحلاقسو@ه.دي@لهليى@تة@دين

لالملاة(شطقءى@ة

@لنيي.عللحمحسن@لنحلمية*

ريالة@لي@ب@.صلاةلىونجودةأشلة@يهة.@لعاوى@متكتر@ت.)ص

لي
ر@لمحه(.رةلى@لططانلرد@رراج.الإيمار.@مولئر@ةالطبه@لاء

عد@
نته@(معاد@لمقالأمعر.والرك)الاححصالليصبمداللر

يدنرللأ@نمى.اشهانمحرتتهمد@ليرت.)نحطلىالمجد.محمد@نن3

@قته.@طالاتفيتمعلمالا@يوت.لأصلاحلمجةأر@عونولكن.نتو@ئن

نى@لمحا.للخوعسأك@ير@لته.على@@لكوسانلوحلول.تكلىى

موم(@@علاج

لمرة@بفر@تهوة.تو@جهيهف)نحى@ثمحمد@لد@ض@ليح*

ا
يإسلام(.

أفهكله@لحدىء@ل@ي@حمن@ثبئلميةالرعة/سة@ب،

ا@نن@يود@يمرةحمطع@ىيخ@دى@المجمر!للأجمة@دأ
اتهرباكتر@داتلحطبيء@عد@لعربزاالعمتكرلي@بدكرة@ه@@لعلر@

اينى@للمبيكأح@د@لاتلي،د.ا@لرلة@لكنمية8@بم@ريعدالعم

على@حطءحث@لن@ان،لصفقط/افرينلل@وقفةنولعودعناد،وبدس

@لالم.مريمر@لكاءاو@لطعام@لالل@ل



5أكرص، ربال3سرمها@عر@اتححلبملار0

اة(ل@@رنححق@نهبل@@س@ةوحو@ر@لصرة/@ح@)لار@ه@@ثح

سنمبمتا/حبر@ر@نربحهديوسبمئلماطصرنحو@)نشلة@ث@حمد@لنب

حطص@لب/دينلىى@لو@هطة/
ة(و@لدكا@لمامدي

@مححد@د
@عل@عدرومانلهكلكل@طبة/عد@نمةررسانله@لرك)سصبى

ادت@@لمفبه/دي@لئربلبةسهحعلاء@لالكبة/عدلرسانله@نركسص@لنالبة/

وينهع(@فرةسرت@رص
نملعفمةصي@سدرنى@بر@ر@لنب@/لي@بفمرعابئ/@هاد)نع@د@@لليبعليد

ل@@لركو@رع@لرلرل@دمصه/و@ل@@
وع(

@نلبة@ربحطر@ر@لحر/@ه@لك@@حطر@لنو"لدبمر@لر@اللهمو@المحهعد@ع@

@@لالمج@على@لطء،@ل@بم@ط@ا/@للاءحمرنكلم)نحار@لاءليعد@نحي

نرلبر(@ل@موح@حلننهر@نمةالمحكلوبهسبة)29،سبر@يم@

@@@لاعماد/لي)ئحتجد@لللي@عد@لربرت@د
لي

لق(ر@@لد@ص

د@@عريةو@/دص@فللحطتو@لر/دسرةر@نرد@طحلىوث@را@لن@لباثةلمحةاعد
بد(

المحهعد
لمر@للم(@للمعحنةودلحدلىس@لولاءعر@سبر/)@لعل-يقي

@ل@الا@@ل@ر/)تلا@المحةعد@م
(@ر@ئر@م

@ير@ت:نهد@ي
تح.

لاس@اقة.لخكلبدريملكر-نىت@ء@

حلةالمد.@لألماه@بلحهللات@طماطنه@ني.اللهعد@لرنفعمللي
حع.مع

بيى.
عرص@حو@لديرعرنمصدمينر@طفمحمد@نرب@.@حنفة

@نانسحمدسك@ت@.نحرصر@لرنممحمدنمةلطار@لر@ند.@
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