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 احذُروا الظُّلمَ  -43

 اخلطبة إوىل  

ـْ ُيْضؾِْؾ َفالَ َهاِدَي  ـْ ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُمَ  ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُلُف.َلُف، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَف إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ    ؿَّ

 أما بعد. 

يف أخرِة، إٓ بتؼقى  اةَ فاتؼقا الِلَ أَيا ادممـقن، فنكف ٓ فالَح لؽؿ يف الدكقا، وٓ كجَ 

 الِل تعاىل.

 أَيا ادممـقن.

إن البغَل والظؾَؿ ذكٌب ظظقٌؿ، وإثٌؿ مرتُعف وخقٌؿ، وهق شبُب كؾِّ َشٍّ وفساٍد، وكؾِّ 

 وظؼاٍب، ف
ٍ
فق مـبُع الرذائِؾ وادقبؼاِت، ومصدر الرشور والسقئاِت، وظـف َتصدُر بالء

شالشُؾ العققِب وأفاِت، متك فشا يف أمٍة آذَن الِلُ بلفقِِلا، ومتك صاع يف بؾدٍة فؼد 

اكعؼدت أشباُب زواِِلا، وحتقل لباشفا، فبف تػسد الدياُر، وختُرب إوضاُن وتدمر 

اجلباِر الؼفاِر، قال الِل شبحاكف وتعاىل:﴿َوتِْؾَؽ  إمصاُر، بف يـزل غضُب القاحدِ 

اْلُؼَرى َأْهَؾْؽـَاُهْؿ دََّا َطَؾُؿقا﴾
()

َؽ إَِذا َأَخَذ اْلُؼَرى َوِهَل  ، وقال:﴿َوَكَذلَِؽ َأْخُذ َربِّ

َطادٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِقٌؿ َصِديٌد﴾
()

. 
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ـْ َقْرَيةٍ   َكاَكْت َطادًَِة﴾ وقال تعاىل:﴿َوَكْؿ َقَصْؿـَا ِم
()

ـْ َقْرَيٍة  ـْ ِم وقال تعاىل:﴿َفَؽَليِّ

َؾٍة َوَقْْصٍ َمِشقٍد﴾ َأْهَؾْؽـَاَها َوِهَل َطادٌَِة َفِفَل َخاِوَيٌة َظَذ ُظُروِصَفا َوبِْئٍر ُمَعطَّ
()

 . 

 أَيا ادممـقن.

ٍم لِْؾَعبِقد﴾إن الِلَ تعاىل كػك ظـ كػِسف الظؾَؿ، فؼال ظز وجؾ: ﴿َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ 
()

 ،

وقال: ﴿َوٓ َيْظؾُِؿ َربَُّؽ َأَحدًا﴾
()

ة﴾ ، وقال: ﴿إِنَّ الِلََّ ٓ َيْظؾُِؿ ِمْثَؼاَل َذرَّ
()

، وقال: 

﴿َوَما الِلَُّ ُيِريُد ُطْؾاًم لِْؾِعَباِد﴾
()

 . 

مف تعاىل ظذ كػِسف، فػل اْلديِث اإلِلل ظـ أيب ذرٍّ  ريض الِل ظـف قال: قال  وقد حرَّ

عبَدي إين  يَ»قل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  فقام يرويف ظـ ربِّف تبارك وتعاىل: رش

ًَ، فال َتظَدوا م ُّ الظلَم عذ ىفيس، وجعلُته بونَكم حمرَّ م «حرَّ
()

. 

م الظؾَؿ ظذ كػِسف، قبؾ أن  فَلْظَؾَؿ الِلُ تعاىل ظباَده يف هذا اْلديِث العظقِؿ أكف حرَّ
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مًا بني ظباد  ه. جيعَؾف مرَّ

ـَ الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  حرمَة الظؾِؿ يف أظظِؿ جمؿٍع ومققٍػ، فؼال  وقد أظؾ

ِِ »يف خطبتف يقَم ظرفة:  أال إن دمََءكم وأمواَلكم وأعراَضكم حراٌم علوكم كُحرم

«يوِمكم هذا، يف شهِركم هذا، يف بلِدكم هذا
()

. 

اتقوا الظلَم، فٌنَّ الظلَم »:أن الـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  قال "الصحقحني"ويف 

 ِِ «ظلامٌت يوَم القوَم
()

 . 

ادسلُم أخو ادسلِم، ال يظلُِمه، »وقال  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  فقام يرويف مسؾؿ وغره:

«وال خيذُله، وال حيِقُره
()

 . 

َـّ الِلَ َسَب د الِلُ أرباَب الظؾؿ وأهَؾف، فؼال جؾ ذكره:﴿َوٓ حَتْ  َيْعَؿُؾ  َغافاًِل َظامَّ وقد هتدَّ

الظَّادُِقَن﴾
()

. 

ظـ أيب مقشك إصعري ريض الِل  "الصحقحني"فالِلُ تعاىل لؾظادني بادرصاِد، فػل 

إن اهللَ َلُومِغ للظََّملِ حتى إذا أَخَذه مل : »ظـف  قال: قال رشقل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ 
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َؽ إَِذا َأَخَذ اْلُؼَرى َوِهَل َطادٌَِة صذ الِل ظؾقف   ُيفلْته، ثم قَرَأ  وشؾؿ :﴿َوَكَذلَِؽ َأْخُذ َربِّ

«إِنَّ َأْخَذُه َألِقٌؿ َصِديٌد﴾
()

 . 

ـَ الِلُ الظادني، فؼال: ﴿أٓ َلْعـَُة الِلِ َظَذ الظَّادنَِِي﴾ وقد لع
()

. 

وأخَز شبحاكف أكف ُيبغُضفؿ فؼال: ﴿َوالِلَُّ ٓ ُُيِبُّ الظَّادنَِِي﴾
()

 . 

 ظـ إفرادِ  -يا ظباد الِل-والظؾُؿ 
ِ
، وزواِل آهتداء ـِ أظظُؿ أشباِب ارتػاِع إم

ـُ  َْم ْٕ ـَ آَمـُقا َوََلْ َيْؾبُِسقا إِياَمََنُْؿ بُِظْؾٍؿ ُأوَلِئَؽ َِلُُؿ ا ِذي وادجتؿعاِت، قال الِل تعاىل: ﴿الَّ

َوُهْؿ ُمْفَتُدوَن﴾
()

. 

ـُ وآهتداُء، فبؼدِر ما يؽقُن مع الػرِد و اد جتؿِع مـ الظؾِؿ، بؼدِر ما يرتػُع ظـف إم

ٍم لِْؾَعبِقِد﴾ فاجلزاء مـ جـِس العؿِؾ ﴿َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ
()

 . 

 أَيا ادممـقن.

 ظاقبتمممف 
ِ
ُُ التحريؿقمممُة، وبقممماُن شمممقء إن الظؾمممَؿ المممذي وردت بمممف الـصمممق
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 والتحذيُر مـف درجاٌت ومراتُب:

ِلمما: الظؾممُؿ الؽبممُر اخل طممُر العظممقُؿ، الممذي ٓ يغِػممُر الِلُ الغػممقُر الممرحقُؿ أوَّ

الؽممريُؿ لصمماحبِف، إٓ بمماإلقالِع ظـممف وتقبتِممف مـممف، أٓ وهممق اإلَشاُك بممالِلِ تعمماىل، 

بْصممِ  العبممادِة أو بعممِض أكقاِظفمما لغممِر الِلِ، كممدظاء غممِره، والسممجقِد لغممِره، 

شممقاه، قممال الِل تعمماىل حاكِقممًا  والممذبِ  والـممذِر لغممِره، وكبممِذ َشِظممف، والتحمماكِؿ إىل

ْك بالِلَِّ إِنَّ الرشك لُظْؾؿ ظظقؿ﴾ ظـ لؼامَن وصقَتف ٓبـِف: ﴿يابـل ٓ ُترْشِ
()

. 

ففممذا الظؾممُؿ ٓ يغػممُره الِلُ إٓ بالتقبممِة مـممف، قممال تعمماىل: ﴿إِنَّ الِلََّ ٓ َيْغِػممُر َأْن 

ـْ َيَشاء َ
َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دِ ﴾ُيرْشِ

()

. 

فلخؾُِصممقا أَيمما ادممـممقن ظبممادَتؽؿ لِلِ تعمماىل، فممنن مممـ قممال: ٓ إلممف إٓ الِلُ 

 خالِصًا مـ قؾبِف دَخَؾ اجلـَة، وحاِربقا الرشَك وأهَؾف بالدظقِة إىل التقحقِد. 

وأممما ثمماا مراتممِب الظؾممِؿ، فممذاك الظؾممُؿ الممذي ٓ يُسُكممف الِلُ تعمماىل، وهممق طؾممُؿ 

ففمذا ٓ بمدَّ فقمف ممـ أخمِذ اْلمؼِّ لؾؿظؾمقِم ممـ الظماَلِ، كمام  العبِد غَره مـ اخلؾمِؼ،

و وجززالرص َّى،ززىَّك، ولززو بعززد »قممال الِل شممبحاكف يف اْلممديِث اإلِلممل:  َوِعزززَّ
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«حػ
()

. 
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 وقد أجاد مـ قال: 

َّ مقتززدراً   ال تظلِمززنَّ إذا مَكنزز

 تنززَُم عونزززَمل وادظلززوُم منزززتبِهٌ 
0 

ُُ ُعقبززَه إؼ النززدمِ    فززَلظلُم ترجزز

 ()يززدعو علوززك وعززُػ اهللِ مل تززنمِ 

0 

 أَيا ادممـقن.

كقا ُ ممُ  يف آخممِر  ََ قممد أخممَز أنَّ الممدُّ ََ ادصممُدو مماد اتؼممقا الظؾممَؿ فممنن كبممقَُّؽؿ الصَّ

ََ مما أخمَز بمف  صمذ الِل ظؾقمف   وشمؾؿ الزماِن طؾاًم وجقرًا، وها كحمـ كشمفُد صمد

 وإمممقاِل وإبضمماِع 
ِ
، فممنن الظؾممَؿ قممد فشمما وصمماَع بممني الـمماِس، يف الممدماء

 هذا الزماِن ما قاَلف الشاظُر: 
ِ
ََ يف شؾقِك كثٍر مـ أبـاء  وإظراِض، حتك صد

 الظلُم من ِشَوِم النُّفوِس فزٌْن دزْد 
0 

ٍِ ال َيظلزززززمُ   ززززز ٍِ فلِِعلَّ ززززز  ()ذا ِعفَّ

0 

ـْ أَيا إُخ أنَّ هذه مبالغٌة، أو مزايدٌة، بؾ ذلؽ هق واقُع كثٍر مـ الـاِس.وٓ   تظـُ

َِلمؿ بتحؿمقؾِفؿ مما ٓ يطقؼمقن، أو  فؽْؿ هؿ أصمحاُب إظمامِل المذيـ طؾؿمقا ُظامَّ

 بتلخِر رواتبِفؿ ومستحؼاهِتؿ، أو جحِد حؼقِقفؿ، أو فرِض اإلتاواِت ظؾقفؿ؟!

ِِ والبقمقِت  المذيـ جـَمْقا ظمذ أهؾِمقفؿ، وطؾؿمقا أوَٓدهمؿ  وكؿ هؿ أربماُب إ

 وزوجاهِتؿ؟! 
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قا ُظَؿالَءهؿ؟! ُسقا َبضائَعفؿ، وَغشُّ  وكؿ هؿ التجاُر الذيـ دلَّ

ؿممقا الؼممقاكنَي،   وكممؿ هممؿ الممقُٓة الممذيـ كبممذوا كتمماَب الِلِ وراَء طفممقِرِهؿ، وحؽَّ

 ية. فؾؿ يعِدلقا يف الرظقِة، وَل يؼسؿقا بالسقيِة، وَل يسروا بالّسَّ 

وكممؿ ُهممُؿ الممذيـ أضؾُؼممقا ٕكػِسممِفؿ الَعـمماَن يف أظممراِض الـمماِس ودممماِئفؿ، 

فقا بدماِئفؿ؟!  فتؿضؿضقا بلظراِض ادممـني، وتػؽَّ

ـْ يِف إْرِض ُيِضمؾُّقَك   مْع َأْكَثمَر َمم
إَنؿ كثٌر كثمٌر كثمٌر، قمال الِل تعماىل: ﴿َوإِْن ُتطِ

ـْ َشبِقِؾ الِلَِّ﴾ َظ
()

 . 

ؾمقن، فعممـ أيب هريممرة  فؾّؾمِف ممما أ كثمَر ادػؾسممني، الممذيـ يعؿؾمقن لغممِرهؿ، ويتحؿَّ

أتززدرون مززن : »ريض الِل ظـممف  قممال: قممال رشممقل الِل  صممذ الِل ظؾقممف  وشممؾؿ 

ادفلززُس ق قززَلواف ادفلززُس فونززَ مززن ال درهززَم لززه وال متززََلَ فقززَ ف إن ادفلززَس مززن 

القوَمزِ بالزالٍ  وازوٍَم وزكزٍَ ، ويزيو قزد َشزَتَم هزذا، وقزَذَ  أمتي مزن يزيو يزوَم 

هذا، وأكَل مزََ  هزذا، وَفزَفَك دَم هزذا، وَ َذ هزذا، فُوعازى هزذا مزن حسزنَتِه، 

وهززذا مززن حسززنَتِه، فززٌن فنوززّ حسززنَُته قبززل أن ُيقٍزز مززَ علوززه أَخززَذ مززن 

«خاَيَهم، فُاِرحّ علوه، ثم ُطِرح يف النَر
()

. 
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بمائرٍة، وصمػؼٍة خماٍِة أن تملَو يمقَم الؼقاممِة وأكمت أحمقُ  مما  فقاِلا ممـ امارةٍ 

ُؾ هبما مقزاَكمؽ، فمنذا بُخَصمامِئؽ قمد أحماضقا بمؽ، ففمذا آخمٌذ  تؽقُن إىل حسـٍة تثؼِّ

بقممِدك، وهممذا قممابٌض ظممذ كاصممقتِؽ، وهممذا متعؾَّممؼ بتالبقبِممؽ، هممذا يؼممقل: 

اشمتفزأَت يب، وهممذا طؾؿَتـمل، وهمذا يؼمقل: صمتؿَتـل، وهممذا يؼمقل: اغتبَتـمل، أو 

يؼممقل: جمماورَتـل، فلشمملَت ُجممقاري، وهممذا يؼممقل: غششممَتـل، وهممذا يؼممقُل: 

ل.  أخذَت حؼِّ

 أمززززَ واهللِ  إنَّ الظلززززَم ُشززززًمٌ 

 فزززتعلُم يزززَ ظلزززوُم إذا التقونزززَ
0 

 ظلزززومَ لومزززَ زاَ  اديسزززُء هزززو ا 

 ()غززدًا عنززد ادلوززِك مززن ادلززومُ  0

0 

 فقا ظباد الِل 

تمداركقا إمممَر قبمَؾ فممقاِت إواِن، فمام هممل والِلِ إٓ شماظٌة، ثممؿ ُتبعثمُر الؼبممقُر،  

وُيّصممُؾ ممما يف الصممدوِر، وظـممَد الِلِ اتؿممُع اخلصممقُم، فُقؼممتصُّ لؾؿظؾممقِم مممـ 

الظاَلِ، فتحؾَّؾمقا أَيما اإلخمقاُن ممـ ادظماَلِ قبمَؾ أٓ يؽمقَن درهمٌؿ وٓ ديـماٌر، فعمـ 

مززن »ف  قممال: قممال رشممقل الِل  صممذ الِل ظؾقممف  وشممؾؿ : أيب هريممرة  ريض الِل ظـمم

ْلززه منززه الوززوَم، قبززل أن ال  ٌِ َّخوززه مززن ِعرِضززه أو ٌْء فلوتحلَّ كَىززّ لززه مظلمزز

يكوَن دينٌَر وال درهزٌم، إن كزَن لزه عمزٌل ازَلٌذ أخزَذ منزه بقزدِر مظلمتِزِه، وإن مل 
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«تكن له حسنٌَت أخَذ من فوئَِت اَحبِه فُحمَل علوه
()

 . 
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 أَيا ادممـقن.

أما ثالُث مراتِب الظُّؾِؿ، ففق ُطؾُؿ العبِد كػَسف بادعايص والسقئاِت، فؽؾُّ ذكٍب 

وخطقئٍة تؼارُففا يا ظبَد الِلِ فنن ذلؽ طؾٌؿ مـؽ لـػِسؽ، وبغٌل ظؾقفا، قال الِلُ تعاىل: 

ـْ َيَتَعدَّ ُحُدوَد الِلِ َفُلوَلِئَؽ ُهُؿ الظَّادُِقَن﴾ ﴿َوَم
()

. 

ـْ وما أك
ثَر ما قال الِلُ ظـد ذكِر العصاِة وادذكِبني والظادني: ﴿َوَما َطَؾْؿـَاُهْؿ َوَلؽِ

َكاُكقا َأْكُػَسُفْؿ َيْظؾُِؿقن﴾
()

ُضفا  ٍُ فنكام جيـل ظذ كػِسف، ويعرِّ ، فؽؾُّ مذكٍب وظا

أخرجف لعذاِب الِلِ إلقِؿ، وظؼابِف الشديِد، كام قال الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  فقام 

ـُ ماجف وغُره بسـٍد ٓ بلس بف ظـ شؾقامَن بـ ظؿرٍو بـ إحقُ ظـ أبقف قال:  اب

َأال ال جيني جٌَن إال »شؿعُت رشقَل الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يؼقُل يف حجِة القداِع: 

«عذ ىفِسه
()

. 

ػقا ظباد الِل مـ  طؾِؿ أكػسؽؿ، بامتثاِل ما أمَرُكؿ الِل بف، وترِك ماَناكؿ ظـف، فتخػَّ

 والتقبِة مما فَرَط مـ الذكقِب، فنن التائَب مـ الذكِب كْؿـ ٓ ذكَب لف. 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد .

 فقا أَيا ادممـقن.

دني، ورفِع اظؾؿقا أن الِلَ شبحاكف َنك ظـ الظؾِؿ بجؿقِع صَقِره، وَأَمَر بؿجاهدِة الظا

الظؾؿ ظـ ادظؾقمني، وقد أرشَؾ الِلُ شبحاكف رشَؾف، وأكزَل كتَُبف إلقامِة الؼسِط ورفِع 

الظؾِؿ، قال الِل تعاىل: ﴿لَؼْد َأْرَشْؾـَا ُرُشَؾـَا بِاْلَبقِّـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُؿ اْلؽَِتاَب َوادِْقَزاَن 

لَِقُؼقَم الـَّاُس بِاْلِؼْسِط﴾
()

ركـا الظاَلَ، وَل كلخْذ ظذ يِده، فؼد خالْػـا ما جاءت ، فنذا ت

دون بعؼقبٍة ظامٍة، ومـٍة ظاجؾٍة، فعـ أيب بؽر الصديؼ  ريض  شُؾ، وكحـ مفدَّ بف الرُّ

ـَ آَمـُقا َظَؾْقُؽْؿ  ِذي َا الَّ الِل ظـف أكف قال: أَيا الـاس إكؽؿ تؼرؤون هذه أية: ﴿َيا َأَيُّ

ُكؿْ  ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ﴾ َأْكُػَسُؽْؿ ٓ َيُُضُّ ، وإا شؿعت رشقَل الِل  صذ الِل ظؾقف  َم

ُهم اهللُ »وشؾؿ  يؼقل: إنَّ النََس إذا رأْوا الظَملَ، فلم ييُخذوا عذ يَدْيِه، أوشَك أن َيعمَّ

«منه بعقٍَذ 
()

. 

ف فرفُع الظؾِؿ واإلكؽاُر ظذ الظاَلِ واجٌب ظذ كؾِّ أحٍد، حسب قدرتِف وضاقتِ 

ًََ قَلواف يَ »ووشِعف، قال الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : ًَ أو مظلوم اىُ،ْ أخَمل ظَد
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ًَق قَ ف تيُخْذ فوَق يَدْيه ًَ، فكوف ىن،ه ظَد ه مظلوم «رفوَ  اهللِ، هذا ىنُ،ُ
()

. 

 أَيا ادممـقن.

بالـَِّْص والتَّلِيقِد واإلظاكِة هؿ أولئؽ الذيـ ُطؾِؿقا يف ديـِفؿ، إن أوىل ادظؾقمني 

ا،  بقا وُشِجـقا وُأوذوا مـ أجِؾ أَنؿ رضقا بالِلِ ربًّ روا وُُضِ فُحقِربقا وُققتِؾقا وُهجِّ

َّٓ َأْن ُيْمِمـُق ا وباإلشالِم ِديـًا، وبؿحؿد  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  كبقًّا ﴿َوَما َكَؼُؿقا ِمـُْفْؿ إِ

بِالِلِ اْلَعِزيِز اْْلَِؿقِد﴾
()

. 

ففمٓء وأُضاهُبؿ هُؿ أْوىل الـاِس بالـَِّْص والتليقِد، ٓ شقام يف هذا العِْص ادػتقِن، 

الذي اكتعش فقف أظداُء الِلِ، مـ القفقِد والـصارى والقثـقني وادْؾِحديـ وادبتِدِظني 

دٍة، كام أخز الـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وادـافِؼني، َفَرَمْقا أهَؾ اإلشالِم ظـ ققٍس واح

يوِشُك اَُّمُم أن َتداعى علوكم كام َتداعى »وشؾؿ  يف حديث ثقباَن  ريض الِل ظـف  :

ُِ إؼ قالعتِهَ «اَََّكَل
()

. 

فؾقس ما جيري ظذ اإلشالم وأهؾف يف كثٍر مـ بؾداِن العاَلِ، إٓ تصديؼًا دا أخَز بف 

 َُ َُ ادصدَّ  الصاد

ُُ   كفُر بَإلفالِم َضواْمأحلَّ ال يِن النحو  ياوُ  به عذ الدِّ
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فؼقمقا بام أوجَب الِلُ ظؾقؽؿ مـ كْصِة ديـِؽؿ وإخقاكِؽؿ، وذلؽ مـ خالِل ظدِة 

 أمقٍر: 

َ اَّو   ا: التقبُة الـصقُح مـ مجقِع الذكقِب، قال الِل تعاىل: ﴿َوُتقُبقا إىَِل الِلِ مَجِقعًا َأَيُّ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن﴾ادُْْمِمـُقَن َلَعؾَّ 
()

َتـا هق بام كسبت أيِديـا ويعػق ظـ  ، فننَّ ما أصاَب ُأمَّ

ـْ  ـْ ُمِصقبٍَة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُؽْؿ َوَيْعُػق َظ كثٍر، قال الِلُ تعاىل:﴿َوَما َأَصاَبُؽْؿ ِم

َكثٍِر﴾
()

. 

ِط الطاغني، قال ابـ فالتقبُة إىل الِلِ تعاىل مـ أظظِؿ أشباِب رفِع طؾِؿ الظادني وتسؾُّ 

فؾقس لؾعبِد إذا ُبِغَل ظؾقف أو ُأوِذَي أو َتسؾَّط ظؾقف ُخصقُمُف يشٌء أكػُع "الؼقؿ رمحف الِل:

 .()"مـ التقبِة الـصقِح 

 الِلِ تعاىل، ومراغؿُتفؿ ظذ اختالِ  أكقاِظفؿ، كؾٌّ حسَب ما الثَين
ِ
: جماهدُة أظداء

ؽقن يـاِشُبف، فالؽػاُر وادرشكقن جفاُدهؿ  ـاِن، وأما ادـافؼقن وادشؽِّ قِػ والسِّ بالسَّ

وادرتابقن فباْلجِة والزهاِن والعؾِؿ والبقاِن، وأما الظادقن والُعصاُة فبإمِر 

ـِ وتبؾقِغ ما يف الؽتاِب والسـِة، مـ إمِر  ي بادعروِ  والـفِل ظـ ادـؽِر، وبقاِن الدِّ
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 والـفِل واخلِر. 

ِن وادساظدِة لؽؾِّ مـ ُأوِذَي يف شبقِؾ الِلِ، قريبًا كان أو بعقدًا، : مدُّ يِد العقالثَلْ

، ٓ شقام أَيا  ـُ تؼديُؿف، مـ دظٍؿ ماديٍّ أو معـقيٍّ وذلؽ مـ خالِل تؼديِؿ كؾِّ ما يؿؽ

،  -ولِلِ اْلؿدُ -اإلخقُة وكحـ يف هذه البالِد، ٓ زال كثٌر ِمـَّا  َِ يعقُش يف ِشعٍة مـ الرز

وا وَرَغٍد مـ ال بارك الِل -عقِش، فالقاجُب ظؾقـا أكُز مـ القاجِب ظذ غِركا، فُؿدُّ

 إلخقاكؽؿ ادسؾؿني يف كؾِّ مؽاٍن، واظؾؿقا أن الصدقَة تطػُئ  -فقؽؿ
ٍ
أْيدَيؽؿ بسخاء

اُكؿ والبخَؾ، فنكف مـ يبخْؾ فنكام يبخُؾ ظـ كػِسِف. ، فنيَّ
ِ
قء ، وتِؼل مصارَع السُّ ـِ  غضَب الرمح

ت كػُس  ـْ َتعدمَ فنن صحَّ ُمف إلخقاكؽ فؾ لِساكًا  -هداك الِلُ -ؽ، أو َظِدْمَت ما تؼدِّ

ِع ٓهجًا، ولِلِ شائاًل أن يعزَّ أهَؾ ِديـِف، وأن يذلَّ أظداَءه.  والتُضُّ
ِ
 بالدظاء

فادظقا أَيا ادممـقن إلخقاكؽؿ ادسؾؿني ادظؾقمني يف ديـِِفؿ، فنن دظقَة ادظؾقِم، 

 الِلِ حجاٌب، فعـ ابـ ظباس  ريض الِل ظـف  أن الـبلَّ  والدظقة لف لقس بقـفا وبني

، فؼال: ـِ اتَّق دعوَ  ادظلوِم، فٌهنَ لوس بونهَ »صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  بعَث معاذًا إىل القؿ

«وبَػ اهللِ حجٌَذ 
()

. 

 

 

                                 


