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مفًوم عًد األماى يف العصز احلاضز

مممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلنيَم ،ماظؼائلٔ ميف مطؿابه ماظؽرؼمم :م{وَأَوِصُوامبِاظْعَفِدِمإٔنٖماظْعَفِدَمطَانَم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُم،موأََذفدُ مأنٖ مدقدَغا موغؾقٖـا معُقَؿٓدّام
عَلِمُوالً}،موأَذفدُ مأنِ م َ
سَؾدُه موردوظه ماظؼائل ميف محدؼـه ماظشرؼف م :م(إٔنٖ مخِقَارَ مسِؾَادِ ماظؾَّهِ مسِـِدَ ماظؾَّهِ ماظْؿُوصُونَم
اظْؿُطَقِّؾُونَ)م،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِ موبارٔكْ مسؾَقهِ موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِم ،موعَنِ متَؾِعَفُمِ مبنحلانٕ مإظَىم
ؼومٔماظدِّؼنٔ .م
وبعــد :

ممممممصننماإلدالممدؼنماألعنمواألعانم،مواظلؾممواظلالمم،مواظربمواإلحلانم؛موالمذكمأنم

اظوصاء مباظعفد مضقؿة مأخالضقة موإغلاغقة مسظؿىم ،مبفا متُدسم ماظـؼة موؼؿقؼقماألعنمواألعانم
بنيماظشعوبمبعضفامععمبعضم،موتـؿو مبفامأواصر ماظؿعاون موادلودةمواظؾـاءمواظؿؼدممبنيم
أبـاءماجملؿؿعماظواحدم ،مظذامطانماظوصاء مباظعفد مذعؾةمعن مذعب ماإلميان م،مودظقؾًا معنم
دالئل ماظصدق مواإلحلان م ،مصفو مأدب مرباغي مجؾقل م ،موخؾق مغؾوي مطرؼم م ،مودؾوكم
إدالعيمضوؼمم.م م
مممموظؼدمأعر ماإلدالم مأتؾاسهمبضرورة ماظؿقؾي مخبؾق ماظوصاء مباظعفود مواظعؼودموادلواثقق م،م
ال} م،م
وأطدمسؾىمذظكمتلطقدّامجازعّام ،مصؼال متعادي م:م{وَأَوِصُواْ مبِاظْعَفِدِ مإٔنَٓ ماظْعَفِدَ مطَانَ معَلِمُو ً
وضال مجلمذلغه م :م{وَأَوِصُواْ مبِعَفِدِ ماظؾّهِ مإٔذَا مسَاػَدتُٓمِ موَالَ متَـؼُضُواْ ماألَؼِؿَانَ مبَعِدَ متَ ِوطِقدِػَا موَضَدِم
جَعَؾْؿُمُ ماظؾّهَ مسَؾَ ِقؽُمِ مطَػِقالً مإٔنَٓ ماظؾّهَ مؼَعِؾَمُ معَا متَػْعَؾُونَ}؛ مأي م :ماظؿزعوا ماظوصاء مبؽل مسفدم
أوجؾؿؿوه مسؾى مأغػلؽم م،مدواء مأطانمصقؿا مبقـؽم موبني مآم(سزموجل)م ،مأم مصقؿا مبقـؽمم
وبني ماظـاس م ،موال متـؽـوا ماألميان مبعد مأن مأطَٓدِمتوػا م ،موضد مجعؾؿم مآ مسؾقؽم مطػقالًم
وضاعـّا محني مساػدمتم،مصؿن مأبرم مسؼدّا موجب مسؾقه ماحرتاعه م ،موعن مأسطى مسفدّا موجبم
سؾقهماالظؿزاممبهم.م م
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ممممطؿامأخربماحلقمدؾقاغهموتعاديمأنمأػلماظوصاء مادلؾؿزعنيمبعفودػم موعواثقؼفم مػمم
أػلمحمؾؿهم،موػممأػلماظصدقمواظؿؼوىمعنمخؾؼهم،محقثمؼؼولمدؾقاغهم:م{بَؾَى معَنِم
أَوِصَى مبِعَفِدِهِ موَاتٖؼَى مصَنٔنٖ ماظؾّهَ مؼُقِبٗ ماظْؿُؿٖؼِنيَ} م،موؼؼولمجلمذلغهم:م{وَاظْؿُوصُونَ مبِعَفِدِػِمِم
إٔذَا مسَاػَدُواْ موَاظصٖابِرٔؼنَ مصِي ماظْؾَلْدَاء مواظضٖرٖاء موَحِنيَ ماظْؾَلْسٔ مأُوظَـؽِكَ ماظَّذِؼنَ مصَدَضُوام
وَأُوظَـؽِكَمػُمُماظْؿُؿٖؼُونَ}م،موبقٖنمدؾقاغهمأغفممأصقابماألجرماظعظقمم،موورثةمجـةماظـعقم،م
صؼال مجل مذلغه م :م{وَعَنِ مأَوِصَى مبِؿَا مسَاػَدَ مسَؾَقِهُ ماظؾَّهَ مصَلَقُمِتِقهِ مأَجِرّا مسَظِقؿّا} ،مثم مبقٖنم
دؾقاغه مػذا ماألجر ماظعظقم ميف معوضع مآخر معن مطؿابه م ،مصؼال متعادي م :م{وَاظَّذِؼنَ مػُمِم
ظِلَعَاغَاتِفٔمِ موَسَفِدِػِمِ مرَاسُونَ م* موَاظَّذِؼنَ مػُمِ مبِشَفَادَاتِفٔمِ مضَائِؿُونَ م* موَاظَّذِؼنَ مػُمِ مسَؾَىم
صَؾَاتِفٔمِمؼُقَاصِظُونَم*مأُوظَؽِكَمصِيمجَـٖاتٍمعُؽْرَعُونَ} .م
ممم وظؼدمأسؾىماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معنمضقؿةماظوصاءمباظعفودم،موحذرمعنمغؼضفام،م
أو مسدمماظوصاء مبفام؛محقثمإنميفمخقاغؿفاموسدمماظوصاءمبفاممصلادّا مظؾؿفؿؿعاتم،موصؼدّام
ظؾـؼة مبني ماظـاس م ،موتضققعّا مظألعاغات م ،مصؼال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م( مآؼـة مادلــاصـقٔم
ثــالثْم:مإٔذا محـدٖث مطذَبم ،مؤإذا موسدَ مأَخؾفَ م ،مؤإذا ماْؤمتِنَ مخانَ)م،مويفمرواؼة م:م(أَرِبَعْم
عَنِ مطُنٖ م صِقهِ مطَانَ معُـَاصِؼًا مخَاظِصّا ،موَعَنِ مطَاغَتِ مصِقهِ مخَصِؾَةٌ معِـِفُنٖ مطَاغَتِ مصِقهِ مخَصِؾَةٌ معِنَم
ث مطَذَبَ م ،موَإٔذَا مسَاػَدَ مشَدَرَ م ،موَإٔذَام
اظـِّػَاقٔ محَؿٖى مؼَدَسَفَا :مإٔذَا ماؤِتُؿِنَ مخَانَ م ،موَإٔذَا محَدٖ َ
خَاصَمَمصَفَرَم)م،موؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ادلُلِؾِؿُونَ مسَؾَى مذُرُورِفٔمِم ،مإٔالَّ مذَرِرًام
حَرٖمَ محَالَالًم ،مأَوِ مأَحَلٖ محَرَاعّا) م،موحذرماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معنماظغدرم،موبنيم
جزاءماظغادرؼنمصؼالم:م(إٔذَا مجَؿَعَ مآُ ماظْلَوٖظِنيَ موَاظْكخِرٔؼنَ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِم ،مؼُرِصَعُ مِظؽُلِّ مشَادِرٕم
ظِوَاءْم ،مصَقؼالم:مػَذِهِ مشَدِرَةُ مصُؾَانٔ مبِنٔ مصُؾَانٕ) م،مضالمابنمطـري م(رريهمآ) م:مواحلؽؿةميفم
ػذامأغهمدلامطانماظغدرمخػق٘ام،مالمؼطؾعمسؾقهماظـاس،مصنذامطانمؼومماظؼقاعةمؼصريمسَؾؿّام
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عـشورّامسؾىمصاحؾهممبامصعلم،موػؽذامؼظفرمظؾـاسمعامطاغوامؼلروغهمعنمادلؽرمواخلقاغة،م
وخيزؼفممآم(سزموجل)مسؾىمرؤوسماخلالئقم .م
ممممموإنمعنمذيؾةماظعفودماظيتمأعرماظشرعماحلـقفمباظؿزاعفام،موأطدمسؾىموجوبماظوصاءم
بفام،موسدممغؼضفام"سفدماألعان"م؛موػوممبػفومماظعصرماحلاضرم م:معاممتـقهماظدوظةمعنم
تصرؼح،مأومتلذريةم،مأومإذنمباظدخولمإديمأراضقفا مألحدمرساؼاماظدولماألخرىم،مدواءم
أطانمدائقّام،مأممزائرّام،مأممعؼقؿّام،ممبوجبماألسرافم،موادلواثققم،مواالتػاضقاتماظدوظقةم
يف ماظؿعاعل معع ماظدبؾوعادقني م،موعن ميف محؽؿفم م،مأوممبوجب ماالتػاضقات ماظــائقة مبنيم
اظدول م ،مبلي مررؼق معن ماظطرق مادلعؿربة م ،مادلعؿربة مضاغوغا م ،موادلعرتف موادلعؿول مبفام
ظدى ماظدوظة مادلضقػة م ،موصق مضواغقـفا مادلـظؿة م ،مصؾؿفرد محصول مػذا ماظشكص مسؾىم
تصرؼحماإلضاعةم،مأومتلذريةمأومإذنماظدخولمأصؾحمظهمحقموحرعةمداخلمػذهماظدوظةم،م
وأصؾح مػذا ماظعفد ماظذي مأسطؿه ماظدوظة مظه معُؾزعّام مظؽلمعوارـقفا م ،موادلؼقؿني مبفا م،مالم
جيوزمغؼضه،مأوماالظؿػافمسؾقهم،مأوماظؿقؾلمعـهم،مالمذرسّام،موالمضاغوغّام،موعنمرأىمعنمساعةم
اظـاسمخماظػةممتسمأعنمورـهم،مأومختاظفماظـظامماظعام مظدوظؿهم،ممصؾقسمظهمإالمأنمؼرصعم
األعرمألػلماالخؿصاصم،محؿى متؿؿؽنمأجفزةماظدوظةمعنمحمادؾؿهميفمضوءمعامتؼؿضقهم
وتـظؿه ماظؼواغني م ،مإذ مظقس مآلحاد ماظـاس محمادؾؿه مسؾى معا مبدر معـه م ،مأو ماظؿعرض مظهم
بلوء،موإالمصارتماألعورمإديماظػوضىموسدمماالغضؾاطم.م م
ممممم وممامالمذكمصقهمأنماظوصاءمبفذاماظعفدمعنمأوجبماظواجؾاتموأظزعفامذرسام،موضاغوغام،م
وورـقة م ،موإغلاغقة م ،مصنذا مطان مدؼــا ماحلـقف مضد مأسؾى معن مذلن مسفد ماألعان م ،موجعلم
ذعةمادللؾؿنيميفمذظكمواحدةم؛ممبعـىمأنماظعفدماظذيمؼؼطعهمأحدمادللؾؿنيمسؾىم
غػله ،مؼؽون معُؾزعّا مجلؿقع مادللؾؿني م ،مصؿا مباظـا مإذا مصار مػذا ماظعفد معقـاضا مؼضؾطهم
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وؼـظؿه ماظشرع مواظؼاغون مععا م ،معؿعاضدؼن م ،مؼؼوي مطل معـفؿا ماآلخر م ،موؼدسؿه م،م
وؼلؿوجؾه م؟مالمذكمأنمذظكمؼؼؿضيماظوصاء مباظذعم مواظعفود م،مال مغؼضفا م،موال متضققعفا م،م
والمحؿىمجمردمادللاسمبفام .م
ممممإن ماإلدالم مدؼن محػظ ماظعفود مواظعؼود م ،مدؼن مال مؼعرف ماظغش م ،موال ماخلداع م ،موالم
اخلقاغة م،مصؾممؼـؾتمسـهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)موالمسنمأحدمعنمأصقابهم(رضوانمآم
سؾقفم)مأغفممعـعوامأحدّاماألعانم،مأومغؼضوامسفدمأعانمعـقوهمألحدم،محقثمؼؼولماحلقم
دؾقاغهمخمارؾّامغؾقهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م{وَإٔعٖا مَتكَاصَنٖ معِن مضَوِمٕ مخِقَاغَةً مصَاغؾِذِ مإٔظَقِفٔمِم
ال مؼُقِبٗ ماخلَائِـِنيَ} م ،موؼوم مأن مطان مبني مدقدغا مععاوؼة مبن مأبيم
سَؾَى مدَوَاء مإٔنٖ ماظؾّهَ م َ
دػقان م(رضي مآ مسـفؿا) موبني ماظروم مسفد م ،مصلراد مععاوؼة م(رضي مآ مسـه) مأن مخيرجم
سؾىمعؼربةمعنمحدودماظرومم،مصنذاماغؿفىمادلوسدمباشؿفمم،مصؾققمبهمرجلمعنمأصقابم
ردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)موػو مؼؼول م:مآ مأطرب م ،مآ مأطرب م م ،موصاء مال مشدر م،م
صـظروا م ،مصنذا مسؿرو مبن مسؾلة م(رضي مآ مسـه)م ،مصلردل مإظقه مععاوؼة م(رضي مآ مسـه)م،م
صللظه م ،مصؼال م:ممسعت مردول مآ م(صؾّى مآ مسؾقه مودؾّم)مؼؼول م:م(عن مطان مبقـه موبنيم
ضوم مسفد مصال مؼشدٓ مسؼدة م ،موال محيؾّفا محؿٓى مؼـؼضي مأعدػا م،مأو مؼـؾذ مإظقفم مسؾى مدواء)م،م
صرجعمععاوؼةم(رضيمآمسـه)م،مبلموتظفرمسظؿةماإلدالمموتؿفؾىميفمأسؾىمصورػاميفم
أعرمآم(سزموجل)مظـؾقهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأنمجيريموؼمعنمعنمادؿفارهم،موظومطانم
عشرطًا م ،مبل موظو مطان محماربّا م ،محقث مؼؼول مدؾقاغه م :م{و مَإٔنِ مأَحَدْ معِنَ ماظْؿُشِرٔطِنيَم
ادِؿَفَارَكَمصَلَجِرِهُمحَؿٖىمؼَلِؿَعَمطَؾَامَمآِمثُمٖمأَبِؾِغِهُمعَلْعَـَهُمذَظِكَمبِلَغٖفُمِمضَوِمْمظَامؼَعِؾَؿُونَ}م.مم م
وظؼدمردخماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مهلذهماظؼقمماظـؾقؾةماظيتمحتؼقماألعنمواألعانم
ظإلغلاغقةمطؾفامبؼوظهموصعؾهم،م م
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حقثمؼؼولمغؾقـام(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(ظَام ٔإميَانَمظِؿَنِمظَامأَعَاغَةَمظَهُ،موَظَامدِؼنَمظِؿَنِمظَام
سَفِدَمظَهُ)م،موؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عَنِمضَؿَلَمعُعَاػَدّامظَمِمؼَرٔحِمرَائِقَةَماجلَـٖةِم،موَإٔنٖم
رٔحيَفَا متُوجَدُ معِنِ معَلِريَةِ مأَرِبَعِنيَ مسَاعّا) م ،موؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(اظْؿُلِؾِمُ معَنِم
دَؾِمَماظـٖاسُمعِنِمظِلَاغِهِموَؼَدِهِم،موَاظْؿُمِعِنُمعَنِمأعِـَهُماظـٖاسُمسَؾَىمدِعَائِفٔمِموَأَعِوَاظِفٔمِ)م،موػامػوم
اظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مجيلدمظـامسؿؾق٘امأروعماألعـؾةميفماظوصاءمباظعفدمحؿى مععم
أسدائه م؛ مصعن مؼوممبدرمؼؼولمحُذَؼِػَةُ مبِن ماظْقَؿَانٔ م(رضي مآ مسـه)م:معَا معَـَعَـِي مأَنِ مأَذِفَدَم
بَدِرّا مإٔالَّ مأَغِّي مخَرَجِتُ مأَغَا موَأَبِيم ،مصَلَخَذَغَا مطُػَّارُ مضُرَؼِشٕ م،مضَاظُوا م:مإٔ ٖغؽُمِ متُرٔؼدُونَ معُقَؿٖدّا م،م
صَؼُؾْـَا م :معَا مغُرٔؼدُهُ م ،معَا مغُرٔؼدُ مإٔالَّ ماظْؿَدِؼـَةَ م ،مصَلَخَذُوا معِـٖا مسَفِدَ ماظؾَّهِ موَعِقـَاضَهُ مظَـَـِصَرٔصَنٖ مإٔظَىم
اظْؿَدِؼـَةِ م،موَالَ مغُؼَاتِلُ معَعَهُ م ،مصَلَتَقِـَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)،مصَلَخِؾَرِغَاهُ ماظْكَؾَرَ م م،م
صَؼَالَم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(اغِصَرٔصَام،مغَػِيمظَفُمِمبِعَفِدِػِمِم،موَغَلِؿَعِنيُماظؾَّهَمسَؾَقِفٔمِ)م .م
مممموسؾقهم،مصنغـامغمطدمأن معن مواجؾـا مذيقعا ماحلػازمسؾىماظعفودموادلواثققماظيتمتؾؿزمم
بفاماظدوظةمجتاهمطلِّمإغلانمؼدخلمإديمبالدغام،موأنمغؽونمعؿعاوغني موعؿضاعـني مسؾىم
حػظ م دعه م ،موسرضه م ،موعاظه م ،موخصوصقؿه م ،مطؿا مأن معن مواجؾـا محلن مادؿؼؾاظه م،م
وإطراعه؛ مظريى معـا معا مدمب مأن مؼؿصوره مسن مسظؿة مدؼــا م ،موسؿق محضارتـا م ،مورضيم
إغلاغقؿـا م؛ ممبا مؼلفم ميف متؽوؼن ماظصورة ماظذػـقة ماظيت مغرؼدػا مظدؼــا م ،موورــا م،م
وجمؿؿعـام،موػذامػومحالماألعممواظشعوبماظراضقةمادلؿقضرةم .م
أقول قولي يذا  ،وأستغفز اهلل لي ولكم .
*ممم*ممم* م

مممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلنيم ،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنم
دقدغا موغؾقـامحمؿدّا مسؾدهموردوظهم ،ماظؾفممصلٓمودؾمموباركمسؾقهم،موسؾى مآظه موصقؾهم
أذيعنيم،موعنمتؾعفممبنحلانمإديمؼومماظدؼنم.مم م

ممممممإخوة اإلسالم:

( )6م

ممممممممإنماإلدالممدؼنماظعدلمواظؿلاعحمواظؿعاؼش اظلؾؿي م،موادللؾممدائؿّامعصدرمأعنم

وأعانٕ ،مودؾمٕ مودالمٕ ميف مطل معؽان محيل مصقه م ،ميف مبالده م ،مويف مشريػا م؛ مصنذا ماغؿؼلم
ادللؾممإديمبؾدمآخرمم،مدواءمأطانمعنمبالدمادللؾؿنيم،مأممعنمشريػام ،مصننماظؿلذريةم
اظيتممتـقفامػذهماظدوظةمظهم-مطعفدمأعانم،مؼلعنمبهمسؾىمغػلهم-مػيميفمادلؼابلمسفدم
أعانمعـهمألػلمػذاماظؾؾد م؛مؼلعـونمبهمسؾىمأغػلفمموأعواهلمم،موؼُؾزعهمذظكمأنمخيضعم
ظؼواغنيمػذاماظؾؾدم،موؼؾؿزممبفام،موؼمديمعامسؾقهمبلعاغةموصدقم،مصققرممسؾقهمأخذمذيءم
عن مأعواهلم مبغري محق م ،مأو ماالسؿداء مسؾى مأسراضفم م ،مأو ماظغدر مبفم مبلي مصورة معنم
اظصور،محؿىم ؼؽونمخريمدػريمظدؼـهم،موورـهم،موحضارتهم،مصؾؿفردمدخوظهمتؾكماظؾالدم
ضدماظؿزمموساػدمآم(سزموجلٓ)مسؾىماظوصاءم،محؿىمالمؼؼعمحتت مرائؾةمضوظهمتعاديم:م
{وَاظَّذِؼنَمؼَـِؼُضُونَمسَفِدَماظؾَّهِمعِنِمبَعِدِمعِقـَاضِهِموَؼَؼْطَعُونَمعَامأَعَرَماظؾَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼُػْلِدُونَم
صِيماظْلَرِضٔمأُوظَؽِكَمظَفُمُماظؾَّعِـَةُموَظَفُمِمدُوءُماظدٖارٔ}،مؼؼولماإلعامماظشاصعيم(رريهمآ)م:مإذام
دخلماظرجلمدارمشريمادللؾؿنيمبلعانمعـفمم،مصالمحيلمظهمأنمؼلخذمذقؽامعنمأعواهلمم-م
ضلمأومطـرم م -محؿىموظومطاغواميفمحاظةمحربمععمادللؾؿنيم؛مألغهمإذامطانمعـفمميفم
أعانم،مصفممعـهميف مأعان معـؾهم؛موألغهمالمحيلمظهميفمأعاغفممإالمعامحيلمظهمعنمأعوالم
ادللؾؿني .م م
وٓمدَ ٗرماظؼائلم :م
وَصاءُماظعَفدِمعـنمذِقَــــمٔماظؽــرامٔم موغؼضُماظعَفدِمعنمذِقَــمٔماظؾِٓؽَـــامٔ م
ممممممممممممممممموسـديمالمؼُعَـــدُٓمعـــنماظلَٓفاؼــام ممممدِوَىمحِػظِمادلَــوَدَٓةِمواظذِٓعــامٔ م
اللًم ايدنا ألحسو األخالق  ،ال يًدي ألحسهًا إال أنت ،
واصزف عهَّا سيئًا  ،ال يصزف عهَّا سيئًا إالّ أنت .

