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 راُت د  اخلؿوُر وادخ -26

 اخلطبة األوػ 

ؾِؾح َؾالَ َهاِدَي إ ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح نَّ اْلح

َدُه الَ  َفُد َأنح الَ إَِفَف إاِلَّ الِل َوحح ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُفُف. َفُف، َوَأصح يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    ََشِ

 أما بعد.

 ؾقا  أَيا ادممـقن.

، بشرًا وكذيرًا، يألمُرـؿ  وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  إن الِلَ بعَث ُمؿدًا  ـِ اْلؼِّ باهلدى ودي

ُم ظؾقؽؿ اخلبائَث، ؿأال الِل  بادعروف، ويـفاـؿ ظـ ادـؽر، وحيؾُّ فؽؿ افطقباِت، وحيرِّ

ُروِف َوَيـحَفأاُهؿح ﴿: وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  تعاػ يف وصػ ما جاء بف افـبل  َيلحُمُرُهؿح بِادحَعح

ََباِئث﴾ ُم َظَؾقحِفُؿ اخلح رِّ قَِّباِت َوحُيَ ـِ ادحُـحَؽِر َوحُيِؾُّ هَلُُؿ افطَّ َظ
()

 . 

ؿررُر ُّم  اخل»: وشأأؾؿ  الِل ظؾقأأفصأأذ  أال، وإن أمَّ اخلبائأأث اخلؿأأُر، ـأأا ؿأأال افـبأأل 

«اخلبائث
()

بلهنأا مػتأاُ  افؼأوِر، ؾعأـ أ   وشأؾؿ  الِل ظؾقأفصذ  ، وؿد أخز افـبلُّ 

 
ِ
ْ  اخلؿرَر   » وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ؿال: ؿال رشقُل الِل ريض الِل ظـف  افدرداء ال ترَشر

«فنهنا مػتاُح كل  شر 
()

 . 

                                 

 . 757( شقرة األظراف: )

 وحسـف األفباين.  مـ حديث ظبد الِل بـ ظؿرو،(4674( أخرجف افدارؿطـل )2)

 وصححف األفباين . ،(3377ف ابـ ماجف )( أخرج3)
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ؾقفا مـ افؼوِر واآلثأاِم  ، ؾنكف ؿد اجتؿعَ وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  وصدق الِلُ ورشقُفف 

واخلبائِث مامل جيتؿُع يف ؽرها، ـقػ ال وادرُء إذا شؽَر خرَج ظـ ضقِره، وؾؼد ظؼَؾف، 

 .؟!وضاَع شؿُتف، وؽِرَق يف أفقاِن ادعايص وادقبؼاِت 

ؾاخلؿُر يا أَيا ادممـقن، ُتػِسُد األدياَن، وهتؾؽ األكػَس، وتعطأؾ افعؼأقَل، وهتتأؽ 

اخلؿأَر: أمَّ  وشأؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ػ األمقاَل، وهذا رسُّ تسؿقِة افـبلِّ األظراَض، وتتؾ

 اخلبائِث، وأمَّ افػقاحِش، ؾػل حديِث ابـ ظباس ريض الِل ظـفا ؿال: ؿال رشأقل الِل 

ر   » :وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ََ ىلرذ ُّم  اخلؿُر ُّم  الػواحِش  وُّكُز الؽبائِر  َمن  ِشهبا وقر

تِ  « وخالتِ  وىلؿَّ
()

 . كعقذ بالِل مـ ذفؽ، ؾنياك يامـ يرجق كجاتف: 

ُد وجَ  العبِد يف القوِم والغردِ           وإيرراك شرربًا لؾخرؿوِر فنهنا               ُتسو 

عت               َقت ُّمَّ الػرجوِر فلسـدِ             وكل  صػاِت الذم  فقفا جتؿَّ  كذا ُسؿ 

ُر وؿد جاء حتريُؿ اخلؿِر يف  َؿح َا اخلح ـَ آَمـُقا إِكَّ ِذي َا افَّ افؽتاِب وافسـة، ؾؼال تعاػ: ﴿َيا َأَيُّ

َا  ؾُِحقَن . إِكَّ َتـُِبقُه َفَعؾَُّؽؿح ُتػح قحَطاِن َؾاجح ـح َظَؿِؾ افشَّ ٌس ِم الُم ِرجح َزح َكحَصاُب َواألح َوادحَقحِِسُ َواألح

َعدَ  قحَطاُن َأنح ُيقِؿَع َبقحـَُؽُؿ افح أِر ُيِريُد افشَّ ـح ـح ِذ ؿح َظأ ـُ ِر َوادحَقحِِسِ َوَيُصدَّ َؿح َضاَء يِف اخلح َبغح اَوَة َوافح

ُتؿح ُمـحَتُفقَن﴾ الِة َؾَفؾح َأكح ـِ افصَّ الِلِ َوَظ
()

 . 

ة ظذ حتريؿفا ـثرٌة ظديدٌة، ؾؿـ ذفؽ ما ـة، ؾاألحاديُث افدافَّ رواه ابـ ظؿر  أما افسُّ

                                 

 (. 5656وحسـف األفباين يف صحقح وضعقػ اجلامع افصغر )،( 77249( أخرجف افطزاين )7)

 . 97-94( شقرة ادائدة: 2)
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كل  مسرؽر  ررر   وكرل   » :وشؾؿ   ظؾقفالِلصذ  ؿال: ؿال رشقل الِل  اريض الِل ظـف

«رر  حرام  
()

وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ، وظـ ظائشَة ريض الِل ظـفا ؿافت: ؿال رشقل الِل 

ِْ ُّسؽَر ففو حرام   » : «كل  شا
()

، وؿد أمجع ادسؾؿقن ظذ حتريِؿفا، وهأذا اْلؽأُؿ  

مستـشأؼًا أو متعأاضًك بغأِر ثابٌت فؽؾِّ ما أشؽر، شقاٌء ـأان مؼأوبًا أو مطعقمأًا أو 

. ؿرِ ذفؽ، ؾادخدراُت وما صاهبفا حؽُؿفا حؽُؿ اخل  ، أو أصدُّ

 أَيا ادممـقن.

أِب اخلؿأَر،  شبحاكف وتعاػ  إن الِلَ ى حأدوَده، ؾَؼِ َد مـ خأافَػ أمأَره، وتعأدَّ تقظَّ

ه بعؼقباٍت ديـقٍة َشظقٍة، وظؼقباٍت ـقكقٍة ؿدريٍة.   تقظدَّ

ـَ يف اخلؿأِر تسأعًة،  وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ِة: أن افـبلَّ ؾؿـ افعؼقباِت افؼظق ؿد فعأ

ـِ ظؿَر ريض الِل ظـفا ؿال اخلؿرَر   وسرؾ   ا  ىلؾقر صرذ  لعرَن رسروُل ا ِ »:ؾعـ اب

ََ  وحامَؾفا  ومعترَصها  وىلارَصها  ومبتاىَلفا وبائَعفا  وساقَقفا  وشارهَبا  وادحؿولر

«إلق 
()

 . 

ٌد بـزِع اإلياِن، ورؾِعأف مأـ  ومـ افعؼقباِت افؼظقةِ  افؽزى: أن صارَب اخلؿِر ُمَفدَّ

ُْ اخلؿَر حني يرشرهُبا  »:وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ؿال  "افصحقحغ"ؿؾبِف، ؾػل  وال يرش

                                 

 (. 2443( أخرجف مسؾؿ )7)

 (. 2447(، ومسؾؿ )242( أخرجف افبخاري )2)

 (. 7529وصححف األفباين يف اإلرواء ) ،(5683( أخرجف أمحد )3)
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« وهو مممن  
()،

مـ زكك أو َشَب اخلؿَر كزَع الِلُ مـأف "ريض الِل ظـف : ؿال أبق هريرة  

"َص مـ رأشفاإلياَن، ـا خيؾُع اإلكساُن افؼؿق
()

 ، كعقذ بالِل مـ اخلذالن. 

 أَيا ادممـقن.

ؾعـ ظبد إن مـ افعؼقباِت افؼظقِة فشارِب اخلؿِر أكف ال تؼبُؾ فف صالٌة أربعغ يقمًا، 

َْ اخلؿرَر  »الِل بـ ظؿر وظبد الِل بـ ظؿأرو وابأـ ظبأاس ريض الِل ظأـفؿ:  مرن ِش

َْ تاْ ا ُ ىلؾقر   وسؽر مل تؼبل ل  صالة  ُّربعني صباحًا  وإن مات  دخل الـار  فنن تا

َْ اخلؿر وسؽر مل تؼبل ل  صالة  ُّربعني صباحًا  وإن مرات دخرل الـرارَ  فرنن   من ش

تاْ تاْ ا  ىلؾق   من شْ اخلؿر وسؽر مل تؼبل ل  صالة  ُّربعني صباحًا  وإن مات 

را ىلرذ ا  ُّن يسرؼ َِ دخل الـار  فنن تاْ تاْ ا  ىلؾق   وإن ىلاَد كان حؼًّ َق  مرن ردةر

َُ ا قرالوا: يرا اخلبال  يوَم الؼقامَ  خلبراِل  قرال: ىلررارُة ُّهرِل رسرول ا   ومرا ردةر

«الـارِ 
()

 . 

ومـ افعؼقباِت افؼظقة: أن صارَب اخلؿِر يف هذه افأدكقا حُيأرُم َشهَبأا يف اآلخأرة، 

َْ اخلؿرَر يف الردكقا فر َت »:وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ال ق "صحقح مسؾؿ"ؾػل   من ِش

                                 

 (. 57(، ومسؾؿ )5578( أخرجف افبخاري )7)

 (. 57( أخرجف اْلاـؿ )2)

 وحسـف افسمذي.  ،(3377(، وابـ ماجف )7862( أخرجف افسمذي )3)
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« وهو يدِمـُفا  مل يرشهبا يف اآلخرةِ 
()

 . 

َظٌد بحرماِن اجلـِة، ؾعأـ أ   بؾ األمر أظظُؿ مـ ذفؽ وأدهك، ؾنن صارَب اخلؿِر متقَّ

ََ ىلراقو  وال »: وشأؾؿ  الِل ظؾقفصذ  أن افـبلَّ  ريض الِل ظـف  افدرداء  ال يردخُل انـر

ْ  بالؼدرِ  «مدمُن رر   وال مؽذ 
()،

ظـأد ابأـ  أ  مقشك ريض الِل ظـف  ويف رواية ظـ 

َُ رح  »حبان: ََ ُمدمُن رر   وال مممن  بالسحِر  وال قاص « ال يدُخل انـ
()

 . 

ؿأال:  رواه ابـ ظبأاس ريض الِل ظأـفا ومـ أظظؿ ما ورد يف حال مدمـ اخلؿر، ما

« وثن   مدمُن اخلؿِر إذا ماَت لِؼَي ا َ َ كعابدِ  » :وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ؿال رشقل الِل 
()

 . 

ُّن  »: ريض الِل ظـأف  ومـ افعؼقباِت افؼظقِة أن جُيؾَد صأارُب اخلؿأِر، ؾعأـ أكأٍس 

ريض ا   جؾَد يف اخلؿِر بانريِد والـ َعاِل  وجؾد ُّبرو بؽرر  وسؾ   ا  ىلؾق صذ  الـبيَّ 

« ُّربعنيىلـ  
()

ر ذفؽ مـف، ؾؼد ؿال افـبل، ؾن واه ؾأقا ر وشأؾؿ  الِل ظؾقأفصأذ  ن تؽرَّ

َِ فاقتؾوه:»ريض الِل ظـف  معاويُة  َْ اخلؿَر فاجؾدوه  فنذا ىلاَد يف الرابع «من َش
()

.  

                                 

 ( مـ حديث ابـ ظؿر ريض الِل ظـفا. 2443( أخرجف مسؾؿ )7)

 (. 327وحسـف األفباين يف طالل اجلـة ) ،(6853( أخرجف أمحد )2)

 (. 3454وحسـف األفباين يف صحقح افسؽقب وافسهقب ) ،(6737ابـ حبان )( أخرجف 3)

 (.8274وصححف اهلقثؿل يف جمؿع افزوائد ) ،(2449( أخرجف أمحد )4)

 (. 7746ومسؾؿ ) ،(6773( أخرجف افبخاري )5)

 (. 74667وصححف اهلقثؿل يف جمؿع افزوائد )،( 4485(، وأبق داود )76893( أخرجف أمحد )6)
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أه  ـَ اخلؿَر، ؾفق ظـرٌص ؾاشٌد، جيُب ظذ ادجتؿِع أن يتخؾَّص مـف: دؾعًا فؼِّ ؾؿـ أدم

 وأذاه. 

 أَيا ادممـقن، هذه بعُض افعؼقباِت افؼظقِة.

ؾؽثرٌة ال حأدَّ هلأا، إال أن مـفأا: أن َشَب اخلؿأقِر أما افعؼقباُت افؼدريُة افؽقكقُة، 

وادخدراِت، وما صاهبفا شبٌب فإلصابِة بلكقاٍع مأـ األشأؼاِم، واألمأراِض افصأحقِة 

قن يف بقاِن تلثِر هذه ادقبؼاِت ظذ صحِة اإلكسأاِن، ؾأا  وافـػسقِة، وؿد أؾاَض ادختصُّ

 افَبَدِن، إال وتطافف آثاُر 
ِ
هِبا، وظؼقبُة تعاضِقفا. مـ ظضٍق مـ أظضاء  َُشح

أما األمراُض افـػسقُة وافعصبقُة، ؾذاك افبحُر افذي ال شاحَؾ فف، ؾنن صارهَبا يعأاين 

ف  ف، وال يذهُب ؽؿُّ ـُ مهُّ مـ أفقاِن االضطراباِت، وأرضاِب افضقِؼ وافضـِؽ، ؾال يسؽ

 افصأادُق ادصأدوُق إال بؿعاؿرِة اخلؿقِر، ومداومِة َشهِبا، ؾؾؾِف ما أصدَق ما أخَز بأف 

 الِل ظؾقفصذ  أكف شلل افـبلَّ ريض الِل ظـف  ، ؾعـ ضارٍق اجلعػل وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ 

، ؾؼال: وشؾؿ 
ِ
إهنرا لقسرت بردوا    »ظـ اخلؿِر ؾـفك ظـفا، ؾؼال: إكا أصـُعفا فؾدواء

«ولؽـفا دا   
()

.  

تت مأـ صأؿٍؾ، أما أرضاُر اخلؿِر االجتاظقأُة، ؾؾؾأِف ـأؿ هأدمت مأـ بقأٍت، وصأتَّ 

 وأزهؼت مـ كػٍس، وأؾسدت مـ ظؼٍؾ، وكغَّصت مـ ظقٍش.

الِل صأذ  ولِلِ ـؿ َبـَتح مـ مـؽٍر، وؿَؾَعت مـ معروٍف، ـقػ ال؟ وؿأد ؿأال افـبأل 

                                 

 (. 3674رجف مسؾؿ )( أخ7)
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ََ ىلذ ُّم   وخالتِ  وىلؿتِ »:وشؾؿ  ظؾقف «من ِشهَبا وق
()

. 

ذفؽ إػ ُأرستِف، وأهِؾ  ؾشمُم معاؿرة اخلؿقِر وَشهِبا ال يؼترُص ظذ صارهِبا، بؾ يؿتدُّ 

ـُ اخلؿِر وصارهُبا بؾقُد اإلحساِس، ؽُر مفتؿٍّ بلوالِده أو أهؾِف، وال  بقتِف وجمتَؿِعف، ؾؿدم

ؾ ادسموفقِة.   هق أهٌؾ فتحؿُّ

ومـ أرضاِر َشِب اخلؿقِر يا ظباَد الِلِ: إصاظُة افػاحشِة واجلريؿِة بغ ادسؾؿغ، ؾنن 

َط هب أـُف، وال َيَؼأرُّ ؿأراُره صارَب اخلؿِر ادتقرِّ ـُ افؼَّ وحيسِّ ا ظضٌق ؾاشٌد يف جمتؿِعف، يزيِّ

 حتك جيرَّ ؽَره إػ هذا ادستـؼِع افؼذِر. 

اُرها، ؾؽثأر مأـ اجلأرائؿ  لَّ اخلؿقِر وادخدراِت ُهؿ رواُد اجلريؿِة وجتَّ
ـا أن متعاضِ

دأا ؿأال  وشأؾؿ  الِل ظؾقأفصأذ  تؼع بسبب َشب اخلؿأر، وؿأد صأدق رشأقل الِل 

راً  «ال ترشْ اخلؿَر؛ فنهنا مػتاُح كل  شر »:ُمذِّ
()

ظبأاد الِل ظـفأا وظأـ  ، ؾتباظأدوا يأا 

 أهؾفا. 

َدى ِْ مػتاِح الرَّ  ومغالق لؾخِر واإلي نِ   فتباىلدوا ىلن ش


 

                                 

 (.77249( أخرجف افطزاين يف افؽبر )7)

 (. 9677وحسـف افؽـاين يف مصبا  افزجاجة ) ،(3377( أخرجف ابـ ماجف )2)
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 اخلطبة افثاكقة

م ظؾقـا اخلبائَث وادـؽراِت، وأصع وأشأؾِّؿ  اْلؿُد لِل افذي أحؾَّ فـا افطقباِت، وحرَّ

، افذي ختؿ الِل بف افرشؾ وافـبقات، وظأذ آفأف  وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  ظذ كبقِّـا ُمؿد 

 .ادممـغ وادممـاتوأصحابف وشائر 

  أما بعد.  

ؾاتؼقا الِل أَيا ادممـقن، وتعاوكقا ظذ افزِّ وافتؼقى، ـا أمرـؿ الِلُ تعأاػ، ؾتعأاوكقا 

 افعضاِل مجقعًا، صغارًا وـبارًا، ذـقرًا 
ِ
وإكاثًا، أؾرادًا ومجاظاٍت، ظذ مؽاؾحِة هذا افداء

افػتاِك، افذي إذا تػشك يف ادجتؿِع ـان أحَد أهأؿِّ أشأباِب هالـِأف ودمأاِره، ويشأفُد 

 فذفؽ أن اخلؿَر تـتُؼ يف آخِر افزماِن، افذي هق وؿُت ؿرِب هالِك افدكقا، ؾعأـ أكأس

َِ ُّن » :وشؾؿ   ظؾقفالِلصذ  ؿال: ؿال رشقل الِل ريض الِل ظـف  ِِ السراىل إن مرن ُّشا

كى ََ العؾُ   ويثبت انفُل  وُيرشْ اخلؿُر  ويظفُر الز  «ُيرف
(7)

 . 

 اخلطأِر بـأا
ِ
 افؽبِر، وافأداء

ِ
، ُتفاإليأاِن وإصأاظ ءُ إن أهؿَّ وشائِؾ مؽاؾحِة هذا افبالء

رت بأاإليان ؾؾأـ افقازِع افديـلِّ يف افـػقس، ؾنن افؼؾقَب إذا مل تؽـ ؿد ُظؿِ  وترشقُخ 

يردَظفا أرضاٌر صحقٌة، وال أزماٌت كػسقٌة، وال مشاـُؾ أرسيٌة أو اجتاظقٌة، وال ضائؼٌة 

م  شبحاكف وتعاػ  اؿتصاديٌة، ؾافـػقُس ضعقػٌة، وافشفقاُت جذابٌة: وفذا ؾنن الِل  مل حيرِّ

مفا بعد أن ا   وشؾؿ  الِل ظؾقفصذ  اخلؿَر يف بداية دظقة افـبل  شتؼر اإليأاُن يف بؾ حرَّ

ؿؾقب ادسؾؿغ، ورشَخ وأيـَع وأثؿَر، ؾَؿَع صدِة تعؾُِّؼ افعرِب باخلؿر يف ذفؽ افقؿِت، 

                                 

 (. 2677(، ومسؾؿ )84( أخرجف افبخاري ))
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 إال أن اإلياَن افصادَق افراشَخ ؿد تغؾب ظذ هذا افعشِؼ اجلامِح فؾخؿأر، ؿأال أكأس 

مت اخلؿُر، ومل يؽـ فؾعرب ظقٌش أظجَب مـفا، وما حُرم ظؾقف": ريض الِل ظـف  ؿ ُحرِّ

"يشٌء أصدَّ مـ اخلؿرِ 
(7)

 . 

ُح صدَة تعؾُِّؼ افعرِب باخلؿر ؿبؾ حتريِؿفا أن بعَض افصحابِة ريض الِل ظأـفؿ  ويقضِّ

أُر  أُد ؾقفأا، وتـػِّ مل ُيؼؾِعقا ظـفا إال ظـد افترصيِح بتحريِؿفا، مع تقايل اآلياِت افتل تزهِّ

ُّال إنَّ اخلؿرَر قررد ": وشأؾؿ  الِل ظؾقأفصأذ  مـفأا، ؾأا أن كأادى مـأادي رشأقِل الِلِ 

مررت ، حتأأك أهأأَرَق افصأأحابُة ريض الِل ظأأـفؿ افؼأأاَب، وـِسأأوا افؽأأموَس "ُحر 

ُة ادديـِة باخلؿِر، وتقؿََّػ افـاُس ظـ َشهِبا، وؿأافقا: اكتفقـأا  وافؼالَل، حتك شافت أِزؿَّ

ـا، اكتفقـا.   ربَّ

 أَيا ادممـقن.

ٌة تربَّتح ظ ِؼ اخلؿقِر وافتعؾُّأِؼ هبأا، حتأك ؿأال هؽذا يػعُؾ اإلياُن افراشُخ، أمَّ ذ ِظشح

 ؿائُؾفا ظـد مقتِف مقصقًا: 

مةٍ  رح ـَ ي ظظامل بعد مقيت ظروُؿفا        إذا ِمتُّ ؾادؾـل إػ جـِب   تروِّ

ـ ل بافأػالِة ؾأنكِّ  ()أخاُف إذا ما ِمتُّ أن ال أذوَؿفا          لوال تدؾـَـّ

أال إنَّ اخلؿَر ؿد "ل ظـدما شؿعقا ؿقَل ادـادي: يرتػُع ـؾُّ هذا اْلبِّ وافتعؾُِّؼ، ويزو

                                 

 .645،646/  7( افدر ادـثقر )

 .78/384( األؽاين )
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مت هؿ! ما أظؿَؼ إياهَنؿ. ، "ُحرِّ  ؾؾؾِف درُّ

 أَيا ادممـقن.

إن مؽاؾحَة ادخدراِت واخلؿقِر صغٌؾ صاؽٌؾ فؽثٍر مـ األمِؿ، وفؽــا أمأَة اإلشأالِم 

َؼ افـجاَ ، يف مؽاؾحِة افسقءاِت، إال بنصاظِة ِخالل اإلياِن و  خصافِف، وتربقأةِ فـ كحؼَّ

، وكعؾِّؼ ظأذ جأدراكِـا " ِال لؾخؿوِر وال لؾؿخدرات" ادجتؿِع ظؾقفا، ؾؼبؾ أن كؼقل:

خ يف ؿؾقبِـا:  "ال لؾخؿوِر ُّو ال لؾؿخدراِت "وصقارِظـا:   "ال إل  إال ا "جيُب أن كرشِّ

َر إظالَمـا ادرئلَّ وادسؿقَع وادؼرو َء، مأـ ـأؾِّ وأن كصبَغ حقاَتـا بؿؼتضقاهتا، وأن كطفِّ

ما يزيِّـ اخلؿقَر وافػقاحَش، وما يدظق إفقفا، وبغِر ذفؽ فـ كجـَل إال افعطحَب، وفأـ 

كصقَب إال اخلباَل، وافشاهُد ظذ ذفؽ ؿائٌؿ كاضٌؼ، ؾلمريؽا شـَّت يف أوائِؾ هذا افؼأرِن 

تح شـ قاٌت إال ادقالدي ؿاكقكًا يؿـُع َشَب اخلؿقِر وصـاظَتفا وبقَعفا، ؾا هق إال أن مرَّ

وهتاوى هذا افؼاكقُن، وَأَؾأَؾ هأذا افـظأاُم، وـاكأت افـتقجأُة ظؽسأقًة، ؾأزادت كسأبُة 

آُن  َسُبُف افظَّؿح اٍب بِِؼقَعٍة حَيح َِسَ ـَ َاهُلُؿح  َػُروا َأظح ـَ ـَ  ِذي افشاربغ فؾخؿِر، ؿال الِل تعاػ: ﴿َوافَّ

ُه َصقحئًا﴾ ح جَيِدح َماًء َحتَّك إَِذا َجاَءُه مَل
()

 . 

 ادممـقن. أَيا

 افػتاِك إطفاَر األمِر بأادعروِف، وافـفألِّ ظأـ 
ِ
إن مـ أهؿِّ وشائِؾ مؽاؾحِة هذا افداء

ادـؽر يف ادجتؿع، ودظِؿ اآلمريـ بادعروف، وافـأاهغ ظأـ ادـؽأر، افأذيـ هلأؿ أثأٌر 

هأؿمؾؿقٌس، ودوٌر رائٌد، وجفٌد مشؽقٌر يف ُماربة أهؾ افزيغ وافػساد، ؾؾؾأِف  ، مأا درُّ

                                 

 (. 39( شقرة افـقر )7)
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ـَ  ٍج فف ؿد ؾضحقه، وـؿ  أحس صـقَعفؿ، ؾَؽؿح مـ مصـِع مخٍر ؿد هدمقه، وـؿ مـ مروِّ

 مـ تائٍف ضائٍع حائٍر، ؽارٍق يف ادعايص واآلثام وافذكقب ؿد اكتشؾقه وأكؼذوه. 

إن مـ وشائِؾ مؽاؾحِة اكتشاِر هذه افباليا إؿامأَة اْلأدوِد وإطفاَرهأا، ! أَيا ادممـقن

دُّ مـ اكتشاِر افرذائِؾ واآلثاِم، ؾبفا يضعُػ افؼُّ ويـحُِسأ، ؾنن اْلدوَد ظذ اشِؿفا، حتُ 

 ويـؼؿُع أهُؾ افباضِؾ وخيـسقن. 

ومـ وشائِؾ افقؿايِة مـ هذه افؽبرة: حػُظ األوالِد وتقظقُتفؿ، واالبتعاُد هبأؿ ظأـ 

أشباب افقؿقع يف هذه افؼاذورات، مـ رؾؼٍة شقئٍة خبقثٍة، تزيـ افباضؾ وتدظق إفقف ،أو 

الٍم مدمٍر يغأري باخلبائأث، ويأزيـ افػأقاحَش، أو شأػٍر إػ بأالد خؾعأت ثأقَب إظ

 اإليان، وفبست فباَس افؽػِر واإلباحقِة وافػجقِر وافعصقاِن. 

ضقا يف َشِب اخلؿقِر أو ؽِرها مـ اآلثاِم.  وأخرًا أؿقُل ألوفئؽ افذيـ اشتـزهلؿ افشقطاُن، ؾتقرَّ

، اإلؿالَع اإلؿالَع، ؿبؾ ؾقاِت األواِن، واكرصاِم افزمأان، ؾؼأد ؾافبداَر افبداَر، افتقبَة افتقبةَ 

ـَ  ِذي ُؾقا َظَذ دظاك مقالك إػ افتقبة، ؾلخِزح خَر جقاٍب، ؿال الِل تعاػ:﴿ُؿؾح َيا ِظَباِدَي افَّ َ َأرسح

ُكقَب مَجِقعًا إِ  ِػُر افذُّ ِة الِلِ إِنَّ الِلَ َيغح َ ـح َرمحح ـَُطقا ِم ُػِسِفؿح ال َتؼح ِحقُؿ﴾َأكح َغُػقُر افرَّ ُف ُهَق افح كَّ
()

 . 

 ؾؼؾ ـا ؿال األول: 

 ()فئـ ُؾِرَجتح أن ال أزوَر اْلَقاكقا ؾؾؾِف ظفٌد ال أخقُس بعفِدِه     

 

                                 

 (. 53( شقرة افزمر )7)

 .  7/277( افتذـرة اْلؿدوكقة )


