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أس�ار ال��ام   

 : أس�ار ال��ام . ٠٠٠٦ال���ة  -خ��ه ال��عة 

  ١٣-٠٩-١٩٧٤لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

  ال���ة األولى :

ال��� �َِّ ال�� ب�ع�ه ت�� ال�ال�ات ، و���ر وجهه ت��ق ال�ل�ات ، وأشه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� 

له أهل ال�ق�� وأهل ال�غف�ة ، وأشه� أن م���ا ع��ه ورس�له ، اتقى هللا ف�قاه ، واع��� �ه ف�فاه ، الله� صل 

  على س��نا م��� وعلى آله وأص�ا�ه وع��ته أج�ع�� . 

  الغا�ة ال�ق�قة م� ال��م :

  اس�ار ال��ام :

و�ع� : فق� جاء شه� ال��ام ، و�ل م�ا م�لهف إلى ق�ومه ، وال��� � ، ول�� ال ی��غي لل��م� أن ���ن 

  كال�اقة ال�ي عقل� ال ت�ر� ل� عقل� ، وال ت�ر� ل� أ�لق� ، ال ی�ر� ل� صام وال ی�ر� ل� أف��...

 

�ها ال��ام لها غا�ات إن الع�ادات أیها األخ�ة وم

ك��� وح�� ع��ى فإن ل� ن�لغها فال أقل م� أن 

  نع�فها ح�ى ن��� ن��ها وفي ���قها .

فإذا ما خل� الع�ادات م� ه�ه الغا�ات ، انقل�� 

إلى �ق�س ووث��ات ، وق� جاء اإلسالم ل���ر 

  اإلن�ان م� ال���د و الع��د�ات .

�ي ع� فا� تعالى غ�ي ع� ت���ع�ا وتع�ی��ا ، غ

  ع�ادة ت��أ ب��ك ال�عام وت��هي ب��اوله . 

  

  إن ت�ك ال�عام وال��اب ل�� ��يٍء إذا ما ق�� ��ا ی��عه م� م�ه�ات .

بل على ال�ی� م� ق�ل�ا ��ا جاء في  -ن�� ال��ل��� -فل�اذا ف�ض هللا عل��ا ال��ام ل�� عل��ا ف��� 

  الق�آن ال���� ..؟

  وقال�ا م� أجل أن ص���ا ، وقال�ا م� أجل أن قال�ا م� أجل أن ن�� ���ع الفق�� ،

  اق��ادنا ، وقال�ا م� أجل أن ع��دی��ا � ع� وجل ...

كل ه�ا ص��ح ، ول�� األصح م� ذل� أن ن�جع إلى ��اب هللا ف���� في ح��ة ال��ام وغای�ه ��ا جاءت 

  ف�ه و ها ن�� أوالء ن���ع إل�ه وه� �ق�ل : 
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َ�اُم َ�َ�ا ُ�ِ�َ� َعَلى الَِّ�یَ� ِمْ� َقْ�ِلُ�ْ� َلَعلَُّ�ْ� َت�َُّق�َن ﴾﴿ َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� َآمَ    ُ��ا ُ�ِ�َ� َعَلْ�ُ�ُ� الّ�ِ

  ] ١٨٣[ س�رة ال�ق�ة األ�ة : 

إذا م� أجل ال�ق�� وال�ق�� ما هي ؟ أهي ال�اعة ��ا �ق�ل �ع�ه� ؟ لق� وردت آ�ات ال�ق�� في الق�آن 

  �ة ...ال���� أك�� م� مائ��� وخ���� م

  فل� �ل ه�ا ال����� عل�ها ؟...

  

ال�ق�قة �ا إخ�تي أن ال�ق�� لغًة م� ( وقى ) 

وال�قا�ة ال ت��ن إال م� ال��� وال��اة م�ف�فة 

�ال��ا�� ، فهي خ��ة ن��ة س�ها في دس�ها 

، وم�اهات ، ن�اؤها ح�ائل ال���ان ف�ها م��لقات

ومالها �غ�� و��قي ، واألهل وال�ل� ر��ن 

�اء ، وشه�اتها م��ع�ة في أبهى حللها ، واس�غ

وف��ها �ق�ة في أج�ل أث�ابها ، وزخارفها وز���ها 

  في أوج اتقانه .

  

  ؟ن�ان االن��اب إلى ه�ه ال�غ��اتف��ف ی�قي اإل

  و��ف ی��� م� خ�� االنغ�اس في تل� ال�ه�ات ؟

  و��ف ی��فع ع� ال��اح�ة في ج�ع ال��وات ؟

  ء الفاسقات ؟و��ف ���� أمام إغ�اء ال��ا

  و��ف ی�� ���ه ح�ام ه� أم حالل ؟

  و��ف ی�� إنفاقه أفي �اعة هللا أم في مع���ه ؟

  ق� �ق�ل أح��� ل�� ی���ا م�ها إذا إال أن نأو� إلى ص�معة في ج�ل شاه� ف��قي بها ه�ه ال�غ��ات والف�� .

على ال�ات وال اله�وب في ال�ل�ات ،  ونق�ل له إن اإلسالم دی� م��ازن ال �ق� االن�واء ع� ال�اس وال ال�ق�قع

  وال �ق� ال��اقف ال�ل��ة ، وال ال��اكل ال�غ�� ، وال الع�� ال���ل .

  ه�ه ال�غ��ات والف�� ال ت�قى �اله�وب م�ها ، وال �القف� عل�ها ..!

سا�ع ه�ه ال�غ��ات والف�� ال ت�قى إال ���اجه�ها ب��ر سا�ع ��اف ��ه� حق�ق�ها ون�ائ�ها الب� م� ن�ر 

ك�اف ��ه� حق�قة ه�ه ال�غ��ات ون�ائج االنغ�اس في ال�ه�ات ونها�ة ج�ع ال�ال وال��وات ، و��ف ت��ن 

ح�اة م� أغ�اه ال���ان ���ائله ، و��ف ���ن ال��� ال�الل وإلنفاق ال���ح ، وما ج�و� ال��اغ�ة في 

  ال�خ�فة وال����� . 

  ال���� في ال�ع� الل�ی� . ك�ا الب� لل���ة إذا أرادت ال��اة م� ت�� ال��
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ه�ا ال��ر أیها اإلخ�ة ؛ ل�� ���ر ال��� ���ف ل� ��اه� األش�اء وص�رها ول��ه ن�ر ر�اني ی�ف� إلى 

  ب�ا��ها ف���ف ل� حق�ق�ها ون�ائ�ها وم�داها وخ��ها م� ش�ها وحقها م� �ا�لها وص���ها م� زائفها .

  

فل� وضع� ی�ك وأن� مغ�� الع���� على 

� ال�ل�� ل�� ال��� إن��ابي ال���� شيء ناع

ث� ف��� ع���� فإذا ه� ح�ة رق�اء في نابها 

ال�� ال�اقع ع��ها ت��ف� م�ع�رًا م�ها لق� ر��� 

، �اع� و م��ها الل�� ح���ا جهل�هاإلى مل��ها ال

واب�ع�ت ع�ها ح���ا رأی� س�ها و��ل� ال�ن�ا 

  .ت�� ��ا قال عل�ه ال�الة وال�المتغ� وت�� و 

  

  

�اك ال��� وال����ة ، ف���ر ال��� ت��� ف��� ��اه� األش�اء و���ر هللا ت�ف�ح ����ت� ف��� حقائقها ، فه

  ون�ائ�ها ف�ق�ل على ال��� ، وت�قي ال�ق�ع في ال�� ، وه�ه هي حق�قة ال�ق�� ال�ي ش�ع ال��ام م� أجلها : 

ْعِقُل�َن ِبَها َأْو َآَذاٌن َ�ْ�َ�ُع�َن ِبَها َفِإنََّها َال َتْعَ�ى اْألَْ�َ�اُر َوَلِ�ْ� ﴿ َأَفَلْ� َ�ِ��ُ�وا ِفي اْألَْرِض َفَ�ُ��َن َلُهْ� ُقُل�ٌب �َ 

ُ�وِر ﴾   َتْعَ�ى اْلُقُل�ُب الَِّ�ي ِفي ال�ُّ

  ] ٤٦[ س�رة ال�ج األ�ة : 

َأْعَ�ى * َقاَل َربِّ ِلَ� َحَ�ْ�َتِ�ي َأْعَ�ى  ﴿ َوَمْ� َأْعَ�َض َعْ� ِذْ�ِ�� َفِإنَّ َلُه َمِع�َ�ًة َضْ��ًا َوَنْ�ُ�ُ�ُه َیْ�َم اْلِقَ�اَمةِ 

  َوَقْ� ُ�ْ�ُ� َ�ِ���ًا * َقاَل َ�َ�ِلَ� َأَتْ�َ� َآَ�اُتَ�ا َفَ�ِ��َ�َها َوَ�َ�ِلَ� اْلَ�ْ�َم ُتْ�َ�ى ﴾

  ] ١٢٦- ١٢٤[ س�رة �ه األ�ة : 

  أ� ��ل� ��� أع�ى في ال�ن�ا .

  القل� ...وقال اإلمام الغ�الي : ال�ق�� ن�ر �ق�فه هللا في 

  أما اإلمام فق� ش�ا إلى ش��ه و ��ع س�ء حف�ه فقال : 

  فأرش�ني إلى ت�ك ال�عاصي  ش��ت إلى و��ع س�ء حف�ي

  وأن�أني �أن العل� ن�ر ون�ر هللا ال یه�� لعاص

ففي ال�ق��_ �ا إخ�تي _ ن�اة م� �ل س�ء وراحة م� �ل م�اه�ة فال�قي ال ی���� م�قة وال ع�اًء في اج��اه 

اصي ألنه ی�� حق�ق�ها وم�داها ��ا أن م� رأ� األفعى ال ���اج إلى جه� في إق�اع نف�ه �ي ی��ع� ال�ع

  ع�ها .

إن العق�ة ال���� أیها األخ�ة هي ه�ه ال�ؤ�ة فإن ص�� ع�ف الع�� ال��� م� ال�� وال�� م� ال�ا�ل 

� ألن اإلن�ان ب�افع م� ف��ته وال�افع م� ال�ار ول��ا ��اجة �ع�ها إلى أن ن��له على ات�اع ال�� وال��

  وح�ه ل�اته ی���ى ل�ف�ه �ل خ�� و���ه لها �ل س�ء .
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  ل�ل� �ان ن���ا ال���� ی�ع�ا ف�ق�ل : 

  (( الله� أرنا ال�� حقا وارزق�ا ات�اعه وأرنا ال�ا�ل �ا�ًال وارزق�ا اج��ا�ه ))

  أ�ل� ، أو أجهل أو ��هل علي ))(( الله� إني أع�ذ �� أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أ�ل� أو 

  رم�ان وال���� إلى م�ضات هللا : 

  واآلن إلى الق�آن ال���� ل�� ما ی��� ه�ه ال�قائ� أو ل��و أن ه�ه ال�قائ� م��قاة م� آ�اته ال���ات .

  قال تعالى : 

َ�اَواِت َواْألَْرِض ﴾ ُ ُن�ُر ال�َّ َّ� ﴿  

  ] ٣٥[ س�رة ال��ر اآل�ة : 

ُ َوِليُّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا ُ�ْ�ِ�ُجُهْ� ِمْ� ال�ُُّلَ�اِت ِإَلى ال�ُّ�ِر ﴾ َّ� ﴿  

  ] ٢٥٧[ س�رة ال�ق�ة اآل�ة : 

  ﴿ ُقْل َهْل َ�ْ�َ�ِ�� اْألَْعَ�ى َواْلَ�ِ��ُ� َأْم َهْل َتْ�َ�ِ�� ال�ُُّلَ�اُت َوال�ُّ�ُر ﴾

  ] ١٦[ س�رة ال�ع� اآل�ة : 

   َلُه ُن�ًرا َفَ�ا َلُه ِمْ� ُن�ٍر ﴾﴿ َمْ� َلْ� َ�ْ�َعْل �َُّ 

  ] ٤٠[ س�رة ال��ر اآل�ة : 

ْ�َ� ِ�َ�اِرٍج ِمْ�َها ﴿ َأَوَمْ� َ�اَن َمْ�ً�ا َفَأْحَ�ْ�َ�اُه َوَجَعْلَ�ا َلُه ُن�ًرا َ�ْ�ِ�ي ِ�ِه ِفي ال�َّاِس َ�َ�ْ� َمَ�ُلُه ِفي ال�ُُّلَ�اِت لَ 

  ا َ�ْعَ�ُل�َن ﴾َكَ�ِلَ� ُز�َِّ� ِلْلَ�اِفِ��َ� َما َ�اُن� 

  ] ١٢٢[ س�رة األنعام اآل�ة : 

 ُن�ًرا َتْ�ُ��َن ِ�ِه َوَ�ْغِفْ� َلُ�ْ� ﴿ َ�اَأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َوآِمُ��ا ِبَ�ُس�ِلِه ُیْ�ِتُ�ْ� ِ�ْفَلْ�ِ� ِمْ� َرْحَ�ِ�ِه َوَ�ْ�َعْل َلُ��ْ 

ُ َغُف�ٌر َرِح�ٌ� ﴾ َّ��َ  

  ] ٢٨[ س�رة ال��ی� اآل�ة : 

َ�اُم َ�َ�ا ُ�ِ�َ� َعَلى الَِّ�یَ� ِمْ� َقْ�ِلُ�ْ� َلَعلَُّ�ْ� َت�َّقُ    �َن ﴾﴿ َ�اَأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ُ�ِ�َ� َعَلْ�ُ�ْ� الّ�ِ

  ] ١٨٣[ س�رة ال�ق�ة اآل�ة : 

  

فال��ام في ض�ء الق�آن ال���� ف�صة س���ة 

ت إلى ال�ُّ�ر م� إلخ�اج اإلن�ان م� ال�ُُّلَ�ا

�ل�ات ال�عاصي إلى ن�ر ال�اعات م� �ل�ات 

ال�ه�ات إلى ن�ر الق��ات م� ال��� ال���ي 

وراء ال�ال وال��وات إلى نع�� ال�قل� في رح�ة 

األرض وال��اوات ، م� األث�ة إلى ال��اث�ة ، م� 

ال��ل�ة إلى ال���أ ، م� ال�ه�ة إلى العقل ، 

، م� شقاء  م� دن� ال�ادة إلى �ه� ال�وح

  ال��اة إلى نع��ها .
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وال��ام ف�صة س���ة إلخ�اج ال��م� م� م�ت�ة الع�اد ال�ائع�� إلى م�ت�ة العل�اء ال�������� ، وش�ان ب�� 

  ال��ت���� .

أیها األخ�ة ؛ إن�� ل� ت�لغ�ا درجة ال�ق�� و اإلس��ارة ب��ر هللا إال إذا ات�ل�� �ه ، واس�ع�ت� �ه واع����� 

� ���ن ذل� إال �االس�قامة على أم�ه والع�ل ال�الح م� أجله ، ورم�ان ف�صة ذه��ة له�ه ���له ، ول

  ال�لة .

  ل�ل� 

  ع� أب� ه���ة قال عل�ه ال�الة وال�الم : 

  (( م� ل� ی�ع ق�ل ال�ور والع�ل �ه ، فل�� � حاجة �أن ی�ع �عامه وش�ا�ه ))

  [ ص��ح ع�� اب� خ���ة ]

�قًا إلى ال�ق�� ��� أن ���ن ص���ًا و ال ��ح ب��ك ال�عام وال��اب ف�� أجل أن ���ن ص�م�� �� 

  ف��� ، ألن ت�ك ال�عام وال��اب فق� ل�� ��يًء ��ا قال ال�س�ل األع�� صل�ات هللا عل�ه : 

  (( رب صائ� ل�� له م� ص�امه إال ال��ع ، ورب قائ� ل�� له م� ق�امه إال ال�ه� ))

  

، ام�� ج�عًا وع��اً ف�ا أیها األخ�ة ال ت�عل�ا ص�

وال ت�عل�ا ق�ام�� تع�ًا وسه�ًا ، ال ت�عل�ا ص�ام�� 

عادًة م� ع�ائ��� ت�دونها �ل عام وأن�� ساه�ن 

اله�ن ، ال ت�عل�ا ص�ام�� �ع��ًا ع� أق�ال�� 

وأفعال�� ، ال ت�عل�ا ص�ام�� ح��ًة في قل���� 

  ی�م ج�ع�� .

  

  

  

ص�ن�ا أع���� ع� ج�ارح�� ع� ال�عاصي وال��هات  ل��� أف�اه�� ع� ال�عام وال��اب ، ول��� سائ�

  ال��� إلى ال���مات وت��ع الع�رات .

  ص�ن�ا أل����� ع� لغ� ال��ی� ، وع� الغ��ة وال����ة وال�ه�ان .

  ص�ن�ا آذان�� ع� االس��اع إلى ال�له�ات .

  ص�ن�ا أی���� ع� ال��� واألذ� .

  ص�ن�ا أرجل�� ع� ال��� إلى ب�ر ال���ان .

  �ا قل���� ع� �ل خا�� ت�����ن م� ال�ه� �ه .ص�ن

إذا ص��� ه��ا �ان� ال�ل�ات ال��� والس��ا صالة ال��او�ح مائ�ة ر�ان�ة إل�ها ت�ل��ن وم� شه�ها 

  وث�ارها تأكل�ن ، ع� أب� ه���ة رضي هللا ع�ه قال قال عل�ه ال�الة وال�الم : 



6 

أس�ار ال��ام   

  (( ِإني أب�ُ� ُ��ع��ي ر�ي وَ��ق��ي ))

  اب� خ���ة ] [ ص��ح ع��

َ�اُم َ�َ�ا ُ�ِ�َ� َعَلى الَِّ�یَ� ِمْ� َقْ�ِلُ�ْ� َلَعلَُّ�ْ� َت�َّقُ    �َن ﴾﴿ َ�اَأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ُ�ِ�َ� َعَلْ�ُ�ْ� الّ�ِ

  ] ١٨٣[ س�رة ال�ق�ة اآل�ة : 

  وال��� � رب العال���

***  

  ال���ة ال�ان�ة : 

ال��� � رب العال��� ، وأشه� أن ال إله إال هللا ولي ال�ال��� ، وأشه� أن س��نا م���ًا ع��ه ورس�له 

  صاح� ال�ل� الع��� . 

  ال�عاء :

الله� اه�نا ف��� ه�ی� ، وعاف�ا ف��� عاف�� ، وت�ل�ا ف��� ت�ل�� ، و�ارك ل�ا ف��ا أع��� ، وق�ا واص�ف 

�� وال �ق�ى عل�� ، الله� أع��ا وال ت��م�ا ، أك�م�ا وال ته�ا ، آث�نا ع�ا ش� ما ق��� ، فإن� تق�ي �ال

وال ت�ث� عل��ا ، أرض�ا وارض ع�ا ، الله� ص� وج�ه�ا �ال��ار وال ت��لها �اإلق�ار ، ف��أل ش� خلق� ، 

  . ون��لى ���� م� أع�ى ، وذم م� م�ع ، وأن� م� ف�قه� ولي الع�اء ، و���ك وح�ك خ�ائ� األرض وال��اء

  الله� اه�نا ل�الح األع�ال ال یه�� ل�ال�ها إال أن� ، واص�ف ع�ا ش� األع�ال ال ���فها ع�ا إال أن� . 

  وال��� � رب العال��� 


