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 ملسمة اًىذاب

يَا ، َوِمنْ  وِر َأهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ ، َوهَُؼوُذ ِِبّلِله ٍُ ِفُص ـْ َخ َُ ، َووَس ْ َخِؼَيُ ٍُ ، َووَس ْ َمُس ، ََنْ ِ ِّئَاِت  ٕاْن اًَْحْمُس ّلِِله َسُ

 ُ ٍِ اّلِله ًِيَا، َمْن ََيِْس ا ُ ، َأْْعَ ال اّلِله
ّ
ََلَ ا
ّ
اِدَي ََلُ ، َوَأْصَُِس َأْن ال ا َُ َِْي ، فاَل  ، َوَمْن ًُْض ،فاَل ُمِضيه ََلُ

. ٍُ َوَرُسوَُلُ ًسا َغْحُس ، َوَأْصَُِس َأنه ُمَحمه ٍُ ال َُشًَِم ََلُ  َوْحَس

َِ َواَل  َ َحقه ثَُلاثِ هُلوا اّلِله ٍَن أَٓمٌُوا اث ِ َا اَّله َُِموَن ):} ََي َأَيه اله َوَأهُُْتْ ُمْس
ّ
({ ]أٓل ْعصان: 201ثَُموحُنه ا

201] 

ا َوتَره ِمْْنُ  ي َذَََلنُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَسٍة َوَذَََق ِمْْنَا َزْوََجَ ِ هُلوا َرجهنُكُ اَّله َا اًيهاُس اث ااًل :} ََي َأَيه ََ َما ِر

ي جََساءَ  ِ َ اَّله هُلوا اّلِله نُكْ َرِكًِحا )َنثرًِيا َوِوَساًء َواث َْ َ َ ََكَن ػََ نه اّلِله
ّ
َِ َواْْلَْرَحاَم ا  [.2({ ]اًًساء: 2ًُوَن ِت

َ َوكُوًُوا كَْواًل َسِسًًسا ) هُلوا اّلِله ٍَن أَٓمٌُوا اث ِ َا اَّله ِفْص ًنَُكْ ُذهُوجنَُكْ 00:} ََي َأَيه ـْ َ اًنَُكْ َوً َِْح ًنَُكْ َأْْعَ ( ًُْع

َ َوَرُسو  [.02 - 00({ ]أْلحزاب: 02ََلُ فََلْس فَاَز فَْوًزا َغِظميًا )َوَمْن ًُِععِ اّلِله

 ٔأما تؼس :

 :-رمحَ هللا–من هوادر اجن اًلمي 

 : َوفضي اًْؼمل ػىل املَال ًُؼمل من ُوُجٍوًلول : 

 َواًَْمال ِمرَياث اًُْمَُوك وأْلؾيَاء .، : ٔأن اًْؼمل ِمرَياث أْلهخِاء  ٔأحسُا

 حيصس َظاحدَ ، َوَظاحة املَال حيصس َماَل .: ٔأن اًْؼمل  َواًثهاِن 

ًِر ها  : ٔأن املَال ثشُحَ اًيهَفَلات ، َواًْؼمل ٍزهوا ػىل اًيهَفَلة . َواًث

اِتع  ذا َماَت فَاركَ َماَل ، َواًْؼمل ًْسذي َمَؼَ كرٍَب . اًصه
ّ
 : ٔأن َظاحة املَال ا

 حينك ػىل اًْؼمل . : ٔأن اًْؼمل َحامك ػىل املَال ، َواًَْمال اَل اًَْزاِمس 

اِدس ًََْكِفص ، َواًرْب واًفاجص، َواًْؼمل اًيافع اَل حيعي ٕاال ٌَُِْمؤمِن  اًسه : ٔأن املَال حيعي ٌَُِْمؤمِن َوا

. 
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اِتع هَما حْيَخاج اًََ ٔأُي اًَْؼَسم  اًسه ه
ّ
: ٔأن اًَْؼامل حْيَخاج اًََ اًُْمَُوك فَمن دوهنم ، َوَظاحة املَال ا

 واًفاكة. 

ه  :  ٔأن اًيهفس جرشف وحزهو ِِبمع اًْؼمل وحتعَهل ، َوَذِِلَ من نٌلًِا وُشفِا ، َواًَْمال  اِمناًث

 َِ َْ َ ل،  تي اًيهفس ثيلط وجضح وثحزي ِبمؼَ واحلصص ػََ ٍزههيا َواَل ٍوكهل ، َواَل ًٍزسُا ظفة ىَكَ

 ، حفصظِا ػىل اًْؼمل ػني نٌلًِا ، وحصظِا ػىل املَال ػني هَلعَِا.

ىَل اًخوضع َواًِْلَِام  اِسعاًخه 
ّ
ا ا ََاَلء ،َواًْؼمل ًسغُو ا اىل اًعـَان َواًَْفْرص َواًُْر : ٔأن املَال ًسغُو

ا اىل ِظَفات اًؼحَس.  ا ٕاىل ِظَفات اًُْمَُوك ، َواًْؼمل ًسغُو  ِبًؼحودًة ، فَاًَْمال ًسغُو

هِِت ذَلت ًََِاًَْؼاُِش   ا، َواًَْمال جحاب تَُْنَا َوتَُْنَا. : ٔأن اًْؼمل َاذب موظي ًََِا ٕاىل سؼادهتا اً

ن ؾَِِن املَال ؾىن تبٔمص ذاريج َغن اًَْحاِدي غرش
ّ
: ٔأن ؾَِِن اًْؼمل ٔأَي من ؾَِِن املَال،  فَا

َو  ُُ َِ اًْفلص تي  َْ َ ََل ٔأظحح فَِلرًيا مؼسًما ، وؾِن اًْؼمل اَل خْيََش ػََ َْ َ َحِلَِلة اإلوسان ، ًَو ذُة يِف ً

ـَِِنّ اًؼايل َحِلَِلة ىَكَ كِي:يِف زاًسة ٔأتًسا فَ   َُِو اًْ

َِ            ...ؾيُت ِتاَل َمال َغن اًيهاس لكِم            ء اَل ِت ْ ـَِِنّ اًؼايل َغن اًَّشه  وان اًْ

: ٔأن املَال ٌس خؼحس حمحَ َوَظاحدَ فََِْجَؼهُل غحًسا ََلُ ، ىَكَ كَاَل اًيهِِب:" ثؼس غحس اًثهاِن غرش

ًيَار اله اىل غحودًة هللا  اّلِ
ّ
ٍُ ا ْرََه "احلَِسًر ، َواًْؼمل ٌس خؼحسٍ ًَصتَ وذاًلَ ، فََُِو اَل ًَسُغو َواّلِ

 َوحسٍ .

ها ََا َواًَْمال َوَظََحَ ٔأظي لك أٔ : ٔأن حة اًْؼمل َوَظََحَ ًِر غرشاًث ْ ه ظي لك َظاػَة ، َوحة اله

ِّئَة   َسُ

اِتع غرش ـَِِنّ َماَل ،اًصه ذا ػسم َماَل ػسمت  :  ٔأن كميَة اًْ
ّ
َوِكميَة اًَْؼامل ػَمَ ، فَََِشا ُمذََلّوم ِتَماَِل ، فَا

 ِكميَخَ ، َوتَِلي ِتاَل كميَة ، واًؼامل الحزول ِكميَخَ ، تي ِِهَ يف ثضاغف َوِزََيَدة َدائًِما.

َُ اًَْزاِمس غرش ص اًْؼمل من ًَس َجْو ص اًْحسن ، وجُو َُ ص املَال من ًَس َجْو َُ ص : ٔأن َجْو

اًّصوح،  ىَكَ كَاَل ًُووُس جن حدَة: ػَمم من روحم ، َوَماِل من تسهم ،َواًْفصق تنَي 

 أْلمٍصن، َكًفصق تنَي اًّصوح َواًْحسن.
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اِدس غرش ََا ِتَما ِفهيَا مل ٍصضِا غوًضا من ػَمَ اًسه ْ ه َِ حبظَ من اًْؼمل اله َْ َ : ٔأن اًَْؼامل ًَو غصض ػََ

َِ ، ًود ًَو ان ََلُ ػَمَ تـياٍ  ذا رٔأى ُشف اًْؼمل وفضهل واجهتاََ ِِبًْؼمِل ونٌلَل ِت
ّ
، واًـِن اًَْؼاِكي ا

ْع .  اْْجَ

اِتع غرش هَما ًؼعََ ِِبًَْماِل.هَ َما ٔأظاع هللا ٔأحْ أٔ  :اًسه ه
ّ
 ُس كطّ ٕاال ِِبًْؼمِل ، َوػَامة من ًؼعََ ا

هاِمن غرش ََا حِبَاَِل اًث ْ ه امع املَال ًَسُغوَُه اىل اله َِ وحاَل ، َو : ٔأن اًَْؼامل ًَْسُغو اًيهاس ٕاىل هللا ِتِؼَِْم

 َوَماَل .

اَلك َظاحدَ نثاًخهاِسع غرش َُ َُ مؼضوق اًيهُفوس ، : ٔأن ؾىن املَال كس ٍىون َسخَة  ه ه
ّ
رًيا ، فَا

َو اًَْواِكع ، َؤأما ؾىن ُُ اَلنَ، ىَكَ  َُ ذا َرَأْت من ٌس خبٔثص مبؼضوكِا ػََهَْيَا ، سؼت يِف 
ّ
اًْؼمل  فَا

عَحَ ٔأحدٍو  َِ ًو م ِت ذا رٔأوا من ٌس خبٔثص ػََهَْيِ
ّ
َِ ، َواًيهاس ا ي وحِاة ؿرٍَي ِت فسخة َحَِاة اًَص

 وذسمٍو ؤأهصموٍ

ونَ  ن َظاحدَ اًخش  اًْؼرْشُ
ّ
ة هبميَة ، فَا ا ََّله مه

ّ
ة ومهَة ، َوا ا ََّله مه

ّ
ة اًَْحاِظََل من ؾىن ا ه ن اٌَّله

ّ
:  ا

ة هبميَة ،  ِِيَي ََّله ة ومهَة دِاًَة، وٕان اًخش ِٕبهفاكَ يِف صِواثَ فَ ِتيَفس ْجؼَ وحتعَهل ، فَذكل ََّله

ة اًْؼمل فَّلة غلََة روحاهَة ، َوِِه  ة اًَْماَلَِِىة وهبجهتا ، َوفصق َما تنَي اٌَّلثني.ؤأما ََّله   جض حَ ََّله

ونَ  َِ  اًَْحاِدي َواًْؼرْشُ َْ َ :  ٔأن غلالء أْلدم معحلون ػىل ذّم اًرشٍ يِف ْجع املَال اًَْحصًِط ػََ

، ومعحلون ػىل ثَْؼِظمي اًرشٍ يِف ْجع اًْؼمل ،وحتعَهل ، ومسحَ ، وحمحخَ ،  َِ وثيلعَ والازراء ِت

خ ًْوَكَال. ورًؤ  َ ِتَؼني ا

ونَ  هاِن َواًْؼرْشُ ي اَل  اًث ِ س يِف املَال، املؼصض َغن ْجؼَ ، اَّله ُِ ا :  ٔأهنم معحلون ػىل ثَْؼِظمي اًزه

ي اَل ًََْخفت اًََ  ِ س يِف اًْؼمل اَّله ُِ ا َؼي كَحَ غحًسا ََلُ ، ومعحلون ػىل ذّم اًزه ًََْخفت ٕاًََ و، اََل ََيْ

. َِ َْ َ  َواَل حيصص ػََ

ونَ ا ًِر َواًْؼرْشُ ها َِ  ًث هَما ميسح ًخزَََ ِت ه
ّ
َُ وٕادصاََ ، َواًْؼمل ا : ٔأن املَال ميسح َظاحدَ تخزَََ ِمٌْ

 . َِ  وٕاثعافَ ِت

ونَ  اِتع َواًْؼرْشُ َُِو َحزٍِن كدي ُحُعوَل،  َذائِف تؼس ىن املَال ملصون ِبخلوف واحلزن ف : ٔأن ؾاًصه

ور .ُحُعوَل ، َولكٌل ََكَن ٔأنرث ََكَن ا ُ  ًَْرْوف ٔأكوى وؾِن اًْؼمل ملصون ِبْٔلمن واًفصح َواًُّسه
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ونَ   خبمٔل مبفاركذَ ، واًـىن  اًَْزاِمس َواًْؼرْشُ خؼشب ًو ٍُ ًو َُ ؾيا : ٔأن اًْـىن ِتَماَِل اَل تُس ٔأن ًَُفاِرك

ٌَْلِعَؼة ًؼلهبا أْلمل ،  ِِبًْؼمِل اَل ٍَُزول َواَل ًخؼشب َظاحدَ واَل ًخبمٔل ، فَّلة اًْـىن ِبملاٌَّلة زائَل ُم

ة َِبِكَِة مس متصة، اَل ًَْحلَِا ٔأمل . ة اًْـىن ِِبًْؼمِل ََّله  َوََّله

ونَ  اِدس َواًْؼرْشُ اة،  فذجمَِا  اًسه :  أٔن اس خَّلاذ اًيهفس ونٌلًِا ِبًـِن اس خىٌلل تؼاًرة ُمَؤده

ًِىَ ًَْوًما َما ، و  َِ ، ِِبًَْماِل جتمي ِتثَْوب مس خؼار ، اَل تُس ٔأن ٍصجع اىل َما ٔأما جتمَِا ِِبًْؼمِل ونٌلًِا ِت

 فذجمي ِتعفة ََثِتَخة ًََِا ، راخسة ِفهيَا اَل ثفاركِا .

ونَ  اِتع َواًْؼرْشُ َو ػني ؾىن اًيهفس  اًسه ُُ َو ػني فلص اًيهفس ، واًـىن ِِبًْؼمِل  ُُ ـَِِنّ ِِبًَْماِل  : ٔأن اًْ

 ُُ َو ؾياُا احللِلي ،فـياُا تؼَمِا  ُُ َو اًْفلص.، واًـىن ِِبًْؼمِل  ُُ ـَِِنّ ،وؾياُا مباًِا   َو اًْ

ذا َزاَل َماَل  
ّ
وَن: ٔأن من كسم َؤأْنصم ملَاَل ا َزاَل ثَْلِسميَ وٕاهصامَ ، َومن كسم َؤأْنصم ، اًثهاِمن َواًْؼرْشُ

 .ًما ًؼَمَ ، اَل ٍْزَداد ٕاال ثَْلِسميًا وٕاهصا

ونَ  َو  اًخهاِسع َواًْؼرْشُ ُُ ي ملَاَل  َِ تيلعَ ؤأهَ ًَْواَل َماَل : ٔأن ثَْلِسمي اًَص َْ َ ػني ذمَ فاهَ ِهَساء ػََ

َخحل   َِ ًَََكَن ُمس ْ َو ثَْلِسمي ََلُ ِتيَفِس ُُ ْذ 
ّ
َل ،ا َُ ػني ىَكَ ه ه

ّ
ا ٌَخبٔدص واإلُاهة ،ؤأما ثَْلِسميَ وٕاهصامَ ًؼَمَ فَا

،  اَل ِتبَْمص َذارج َغن َذاثَ . َِ  وتعفذَ اًَْلائَِمة ِت

َ اًثهاَلزُونَ  َْ ًْوَكَال تـىن املَال َكجلامع تنَي اًضسٍن  : اًَْو فََُِو َظاًة َماال َسِخِي ََلُ ، ٔأن َظاًة ا

ََان َذِِل ، ًََ إ  َ ل  :َوت اِت ، ٔأن اًُْلْسَرة ظفة ىَكَ ًْوَكَال حمحوتة ِِبَّله ـَرْي ، َوظَفة ا والاس خـياء َغن اًْ

اِت  ل حمحوتة ِِبَّله ي تعحؼَ ، ٔأًًضا ظفة ىَكَ ذا َمال اًَص
ّ
، ىل اًسزاوة واجلود َوفؼي املىصمات إ  فَا

ل َمْعَُوب ٌَؼلالء َمْحُحوب ٌَيفوس  ذا اًْخفت ٕاىل ٔأن َذِِل ًلذىض ُدُصوج املَال من ، فَََِشا ىَكَ
ّ
َوا

ـَرْي َوَزَوال كسرثَ، ًَسٍ  ًَْىصم  ،َوَذِِلَ ًُوجة هَلعَ واحذَاََ ٕاىل اًْ هفصت هَفسَ َغن اًسزاء َوا

ِشٍ اًحََة ٔأْمص ََثتت ًؼامة اًْزَق ،واجلود واظعياع اًَْمْؼُصوف  َُ َل يِف ٕاْمَساك املَال َو َوظن ٔأن ىَكَ

ْحع اىل ُحُعول اًَْمْسح َواًثيَاء واًخؼظمي حبة اًُْجود واًسزاء ،اَل ًيىفون َغْْنَا  فٔلَي مِي اًعه

دصاََ َواًَْحاَة امليافِة ًوَكَال اًْـىن حية ٕاتلاء إ َحاِظََل ثَِسخَة ًُْلْسَرة اًْ واملَكرم َوَْلَي فَوت ا

ؼخوران  ٍْن الاغَني ًخجاذِبهَ ًو ًَْىصم واجلود فَِحلى كَحَ َواِكفًا تنَي َُش ٍُ اًسزاء َوا َماَل َوٍىص

َِ فَِحلى اًْلَة يِف مَلام اًُْمَؼارَضة تَُْنَما فَمن اًيهاس من ًتََ  َْ َ اهة اًَْحْشل واجلود ػََ ََ ح ِغْيسٍ  جه

اهة اإلمساك َوتََلاء اًُْلْسَرة واًـِن  ََ ح ِغْيسٍ  ٍُ ػىل اًَْجاِهة اْلٓدص َوِمْْنُم من ًَتَجه ُِْؤِثُص ًَْىصم فَ َوا

ُِْر ٍُصًِس اًْجمع تنَي  َِ اًَْجِْي وامحلاكة اىل َح ٍُ فِشان هظصان ٌَؼلالء َوِمْْنُم من ًحَؽ ِت ُِْؤِثُص فَ
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َُ يِف فوزٍ ِبملسح َواًثيَاء ػىل َذِِل َوغيس اًْ  ٌْ َوَْجَنْيِ فِؼس اًيهاس ِبجلود واًسزاء واملَكرم َظَمؼا ِم

َِ وميسم ِتَلَِْحَ َوًَسٍ فَََِلع يِف َأهَْواع  ََِساِه حشل ِت م ًو َخحق اَّله ُحُضور اًَْوْكت اَل ًَِفي ِتَما كَاَل فَُس ْ

َت أٔ  ذا ثَبَمه
ّ
ِشٍ اًحََة وَه اًلداحئ واًفضاحئ َوا َُ ٍْهتْم حَتت ٔأرس  ََا من أْلؾيَاء َرَأ ْ ه حوال ٔأُي اله

ء من َذِِل ، تي لكٌل تشَل اْزَداَد  ضىون ، َؤأما ؾىن اًْؼمل فاََل ًؼصض ََلُ ََشْ ًًِحا ًَْحُىوَن ٌو ؿَا

ة ٔأُي اًْـىن ومتخؼِم تبٔمواهلم فِ َُ ََّله ن فَاثَْخ
ّ
ا ، َوا ًَ وًرا واجهتا ة تحشةل فَصًحا رُسُ م ٔأًًضا كس فَاحهَْتُْم ََّله

َو ٔأغظم ؤأكوى  ُُ ة َما  ه ٔأُي اًْؼمل ومتخؼِم تؼَورمم واجهتاَجم هبَا فََمَع َظاحة اًْؼمل من ٔأس حاب اٌَّله

امع املَال فََجمؼَ ؤأملَ  ََ ِعَهل َوْجؼَ َوَضحعَ ٔأكي من ثَؼة  ة اًْـىن وثؼحَ يِف حَتْ ؤأدوم من ََّله

ََة ًَُِم ِتَما ًياهلم من أْلمل واًخؼة يِف َظاَغخَ ومصضاثَ :" دون ٔأملَ، ىَكَ كَاَل ثََؼاىَل  َِ  ٌَُْمْؤِمٌني جَْس

ـَاء اًَْلْوم ٕان حَُىوهُوا ثبمٔلون فٕاهنم ًبمٔلون ىَكَ ثبمٔلون وحصجون من هللا َماال ٍصجون  َواَل هتيوا يِف اتْخِ

 َوََكَن هللا ػَميًا حىميًا 

ه  اًَْحاِدي َواًثهاَلزُونَ  هَما ِِهَ َحال جتسدٍ فََلط وٕاما َحال : ٔأن اٌَّله ه
ّ
ة اًَْحاِظََل من املَال واًـىن ا

ْحع ًْحلى َظاًًحا ًـىن أٓدص  َِ ٔأن اًعه َْ َ ا ٔأن ثيلط َوًسل ػََ مه
ّ
ة َوا ه ا ٔأن ثْشُة ثِكْلَ اٌَّله َدَوامَ فٕامه

ََيَدة َدائًِما فََُِو يِف فل ِعَي اًّزِ َِ فََُِو حياول حَتْ َْ َ خَمص ؿري مٌلغ َوًَو مكل َدَزاِِن َحصًًِعا ػََ ص ُمس ْ

َُ ٔأمل  ٍن اَل ٌض حؼان فََُِو اَل ًَُفاِرك َُ ُاْحُس املْنومني اٌَّله ه ه
ّ
َِ فَا َْ َ أْلرض ففلٍص َوَظََحَ وحصظَ َِبٍق ػََ

َِ مثََِا يِف َحال جت ميَان فان َّلثَ يِف َحال تََلائِ
ّ
اَلف ؾىن اًْؼمل َوااْل َشا ِِبِ َُ سدٍ اًِْحْصص واًعَة َو

َِ فََعََحَ وحصظَ مس خعحة ٌَّلة  َْ َ تي ٔأًزس وظاحهبا وٕان ََكَن اَل ٍَزال َظاًًحا ٌَمًزس َحصًًِعا ػََ

 َِ َ ِت ة اًّعَة واجهتاََ فَص ة املصجو اًَْمْعَُوب َوََّله  اًَْحاِظي َوََّله

هاِن َواًثهاَلزُونَ  َخْسِغي اإلهؼام ػىل اًيهاس واإلحس اًث ان ٕاٍهيم فعاحدَ ٕاما ٔأن : ٔأن ؾَِِن املَال ٌَس ْ

هتص ِغْيس اًيهاس ِبًحؼس  َِ فان َسسٍ ػىل هَفسَ اص ْ َْ َ َُ ػََ َشا اًَْحاب وٕاما ٔأن ًَْفذَح َُ ٌسس ػىل هَفسَ 

ٍُ وذمٍو واحذلصوٍ ولك من ََكَن تـًَضا ِغْيس اًيهاس َحِلرًيا لَي م ََكَن من اًَْزرْي واًيفع فَبَتْـُضو

ذا ًََ أٔ إ ُوُظول اْلٓفات واملرضات 
ّ
َْي يِف مٌحسٍر َوا ََاثِس َومن اًس ه رسع من اًيهار يِف اًَْحعة اًْ

حـضوهَ َواَل ًُِلميُوَن ََلُ وزًًن ثبمٔل كَحَ ؿَاًَة اًخبمٔل ؤأحرض اهلموم  غصف من اًْزَق اهنم ميلذوهَ ًو

َُ الميىٌَ ٕاًعال اًَْزرْي واإلح  ه ه
ّ
سان ٕاىل واًـموم وأْلحزان ؤأن فذح َِبب اإلحسان َواًؼَعاء فَا

َشا َُ َِ َِبب اًَْؼَساَوة  لك ُاْحُس فاََل تُس من ٕاًعاَل اىل اًَْحْؼغ وٕامسانَ َغن اًَْحْؼغ َو َْ َ ًفذح ػََ

واملشمة من احملصوم واملصحوم ٕاما احملصوم فََُِلول َنََف َاد ػىل ؿرَْيِي وِبي ػًَّل وٕاما املصحوم 
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فصح ِتَما حعي ََلُ من اًَْزرْي وا َُ ًَخش ًو ه ه
ّ
َشا فَا َُ َوام َو ًيفع فَِحلى ظامًؼا مسدرشفًا ًيظرٍي ػىل اله

هِق َُشّ من ٔأحسًت اًََ  ًََِِشا كِي اث ِسًَسة واملشمة َو ًًِحا فِفىض َذِِل اىل اًَْؼَساَوة اًضه ر ؿَا كس ًَخَؼشه

َُ تشَل ٌََْؼامل لكِم واصتاوِم  ن َظاحدَ ًُمىٌ
ّ
ِشٍ أْلفات اَل ثؼصض يِف ؾىن اًْؼمل فَا َُ َِ َواًْلسر َو ِفِ

ذا ٔأغعى اًَْفِلري َرٔأس َمال ًخجصتَ َحَّته 
ّ
َُ َِبٍق الذشٍ اَل ٍَُزول تي ًخجصتَ فََُِو َكًـِن ا املحشول ِمٌْ

 ًعري ؾَيَِا مثهل 

ًِر َواًثهاَلزُونَ  َ اًثها َْ : ٔأن ْجع املَال ملصون ِتثاََلزَة ٔأهواع من اْلٓفات واحملن هوع كدهل َوهَوع  اًَْو

 َل َوهَوع تؼسمفاركذَ .ِغْيس ُحُعو

هِِت اَل حيعي ٕاال هبَا .  فَبَما اًيهْوع أْلول: فََُِو املضاق وأْلىَكد وأْلالم اً

َِ فاََل ًعحح ٕاال رمموًما َواَل  وٕاما اًيهْوع اًثهاِن: مفضلة حفظَ وحصساثَ حصاس خَ َوثؼَق اًْلَة ِت

ةَل ػاصق مفصط اًْ  اهة ًُْمِِس ٕاال مـموًما فََُِو ِتَمْْنِ ََ مححهة كس ظفص مبؼضوكذَ واًؼَون من لك 

ِشٍ َحاَل َوكس ػمل ٔأن ٔأػساءٍ وحسادٍ اَل  َُ ة ملن  حصملَ وأْلًسن واًلَوب حصصلَ فَبَي ػَُْش َوََّله

َِ دوهَ َوًَِىن ملعودَه ٔأن  ن مل ًظفصوا َه ِت
ّ
ًفتون َغن َسْؼهيْم يِف اًخهْفصًِق تٌََُ َوتنَي مؼضوكَ َوا

َخووا يِف احلصمان فََزاَل ااِلْدِذَعاص املؤمل ٌَيفوس ًٍزَوا اْدِذَع  َِ وٕاال اس ْ ن فازوا ِت
ّ
َِ دوهنم فَا اظَ ِت

َوًَو كسُروا ػىل مثي َذِِل َمَع اًَْؼامل ًفؼٍَو َوًَىْنُْم ملا ػَُموا اهَ اَل َسِخِي اىل سَة ػَمَ َْعُسوا  

ن هبص ػَمَ َواْمذيع َغن ُمََكجََصة ٕاىل َجحسٍ وٕاىَكٍر ًزًيَوا من اًُْلَُوب حمحخَ وثلسميَ َوا
ّ
َِ فَا َْ َ ًثيَاء ػََ

سىٌوا  ٍُ ِبًؼظامئ ووس حٍو ٕاىل لك كَِدَح ًزًيَوا من اًُْلَُوب حمحخَ ٌو اًُْجُحود واإلىَكر َرَمْو

ن جعزوا ََلُ َغن 
ّ
يَِ فََُِؤاَلِء حسصة ِبًسًهتم فَا َْ َحَصة ِتَؼ َشا صـي اًسه َُ َُ وتـضَ َو موضؼَِا اًيفصة َغي

ٍُ ِبًخَحُس واًخسًُس والوهصة واًصَيء َوحة اًتفع َوظَة اجلاٍ ََشْ  َصة َرَمْو ُِ ا ء من اًلداحئ اًظه

ي ملن ََلُ  ـِ َُ فاََل ًًََْد مل ٌَُْؼَََماء مثي اًْحص َواًرْبد اَل تُس ِمٌْ َشا اًْلسر من مؼاداة ٔأُي اًَْجِْي َواًظه َُ َو

ْذ اَل َسِخِ
ّ
َِ ا َِ ىَكَ ًوظْنا ػىل جصد مسىة غلي ٔأن ًَخبَذهى ِت َْ َ ي ََلُ ٕاىل َدفؼَ حِبَال فََوظن هَفسَ ػََ

َف   اًض َخاء وحص اًعه

َِ َونَوهَ كس حِي  ًِر: من أٓفَات اًْـىن َما حيعي ٌََْؼحس تؼس ُمَفاركَذَ من ثؼَق كَحَ ِت َواًيهْوع اًثها

َُ َوِفميَا َذا اهفلَ تٌََُ َوتٌََُ واملعاًحة حبلوكَ واحملاس حة ػىل ملدوضَ ومرصوفَ من اأٔ  ٍَْن اْندَس ح
ة وفصحة ورسور َوًَِىن اَل  ِشٍ اْلٓفات فََُِو َنِفِي ِجُُك ََّله َُ وؾىن اًْؼمل واإلميان َمَع َساَلَمذَ من 

رْب َواًَْمَضلهة   ًيَال ٕاال ػىل جُّس من اًخهَؼة َواًعه
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اِتع َواًثهاَلزُونَ  ـَِِنّ ِِبًَْماِل  اًصه ة اًْ ملصوهة ِبَعة اًيهاس َوًَو مل ٍىن ٕاال ذسمَ ؤأزواََ : ٔأن ََّله

ـَِِنّ ِتَماَِل َوحسٍ من ؿري ٔأن ًَخَؼَهق ِبادم ٔأْو زوََ َاْو ُأْحُس من  ْذ ًَو اهَْفصد اًْ ّ
ورساًرَ ؤأاتتؼَ ا

ل َّلثَ تـياٍ َمْوكُوفًا ػىل ذا ََكَن ىَكَ
ّ
َِ َوا ـَرْي  اًيهاس مل ٍوكي اهخفاػَ ِتَماَِل َواَل اًخشاذٍ ِت اثَِّعاَل ِِبًْ

َشا  َُ فََشِِل مًضبٔ أْلفات والاالم َوًَو مل ٍىن ٕاال اْدِذاَلف اًيهاس وظحائؼِم وارادهتم فلدَح 

َُِو مدخىل هبم فاََل تُس  حسن َذاك ومعَحة َذاك مْفسَسة َشا مرضهة َذاك َوِِبًَْؼْىِس فَ َُ ٌَْفَؼة  َشا َوَم َُ

َو ْجع تنَي اًضسٍن من ُوكُوع اًيفصة واًخحاؾغ واًخؼادي  ُُ تَُْنم َوتٌََُ فان ٕارضاءَه لكِم حَمال َو

 ّ ّ واملؼاداة َولكٌل َظاًَْت اخملاًعة ٕازدادت ٔأس حاب اًرشه وٕارضاء تَؼضِم وٕاخساط ؿرٍَي َسخَة اًرشه

 ّ ّ اًَْحاِظي من أْلكارب واًؼرشاء ٔأضؼاف اًرشه خَة ََكَن اًرشه واًؼساوة وكوًت َوهِبََشا اًسه

ذا مل اًَْحاظِ 
ّ
ـَِِنّ ِِبًَْماِل اما ا اهة اًْ ََ ِشٍ اخملاًعة امنا حعَت من  َُ ي من أْلَاهة واًحؼساء َو

َِ فَِضَََل ًَُِم فاهنم ًخجيحون خماًعخَ ومؼاُشثَ فُستحي من اذى  ِشٍ ٍىن ِفِ َُ اًْزََعة َواًْؼرَشة َو

 ات َمْؼُسوَدة يِف اًْـىن ِِبًْؼمِل فاْلٔ 

ء من اًَْميَاِفع ٔأظاًل أٔ :  اًَْزاِمس َواًثهاَلزُونَ  َِ ََشْ َُ اَل حيعي ِتَشاثِ ه ه
ّ
ن املَال اَل ٍَُصاد َّلاثَ وغَيَ فَا

َُ ملا ََكَن َظصًِلا اٍهيا ٔأًر ه ه
ّ
ٍِ أْلص َاء فَا هَما ٍَُصاد ًَِِش ه

ّ
حع َواَل ٍْصوى َواَل ًسفء َواَل ميخع َوا َُ اَل ٌض ْ ه ه

ّ
س فَا

َُ َوِِه َمَع ن اًـاَيأٔ ٕارادة اًَْوَسائِي َوَمْؼَُوم  ٍِ اًـاَيت ٕاًذا اُشف ِمٌْ ت ٔأُشف من اًَْوَسائِي فََِِش

َِا وٕامنا ِِهَ دمع  َ َحِة ٕاًََ ًَنِكَعة دهُئة َوكس ذُة نثري من اًُْؼَلاَلء ٕاىل ٕاهنا اَل َحِلَِلة ً ِّس ْ ُشفِا ِِبًً

هَما فَائَِسثَ دفع اًخبمٔل ِِبًْحصِّ  ه
ّ
ََاب مثاًل ا ِّ ن ًخس اًث

ّ
ة َزائَِسة  أْلمل فََلط فَا حي َوًََُْس ِفهيَا ََّله َواًرْبد َواًّصِ

ََِشا ًَو مل َيس ٔأمل اًُْجوع مل ٌس خعة اْللٔك  ًِ هَما فَائَِسثَ دفع امل اًُْجوع َو ه
ّ
ػىل َذِِل َوَنَشِِلَ ااًللك ا

ب َمَع اًَْؼعش واًصاحة َمَع اًخهَؼة َوَمْؼَُوم ٔأن يِف مزاوةل َذِِل وحتعَهل  ٔأملًا ورضًرا َوَنَشِِلَ اًرّشْ

َِ ؤأملَ فَِْحَخمي اإلوسان ر َما ًْسفع ِت رٍ ؤأملَ ٔأكي من رَضَ ٔأدف اًرضرٍن دفًؼا  َوًَِىن رَضَ

َواء َنََف حاِل َمَؼَ ْلٔ  غظمٌِل َوحىك َغن تؼغ اًُْؼَلاَلء ٔأهَ كِي ََلُ َوكس ثيَاول كسًحا هصَيًا من اله

ََا من املبلٓك دافع أٓفَات تبٓفات وَ أٔ  كَاَل ٔأظححت يِف َدار تََات،  ْ ه يِف اًَْحِلَِلة فَّلات اله

خحصك ًََِا  ا اًْحس ًو َُ هِِت ًَُحاُِش َشا اًِْجًْس واٌَّلة اً َُ واملضارب واٌَخس واملسىن وامليىح من 

ة امليىح واملبلٔك صِويت اًَْحعن واًفصج  ـَاًَة اًَْمْعَُوتَة ََلُ من ََّله ًِر اًَْجَسس َوِِه اًْ ًََُْس ًٌَِل ََث

َََل اٍهيٌل وظًصلا ال مَ إ َة اًَْحخه  ة مٌـعة من ُوُجٍو ػسًسة ِمْْنَا ٔأن إ ا ََكَن َوس ِ ه ِشٍ اٌَّله َُ ىل حتعٌََِل َو
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ثعور َزَواًَِا واهلضاهئا وفٌاهئا ًُوجة ثيـعِا َوِمْْنَا ٔأهنا ذمزوَة ِبْلٓفات ومؼجوهة ِبْٔلالم حمخاظة 

ًِة ال ثفي أْلرما تعَهبا ىَكَ  ـَا  كِي:ِبخملاوف َويِف اًْ

ذا املالحة ِبًلداحة الثفي ...كاٌست تنَي َْجاًَِا وفؼاًِا 
ّ
 فَا

م ِفهيَا  َوِمْْنَا : ٔأن أْلراذل من اًيهاس َوَسَلعِْم ٌضارهون ِفهيَا نرباءَه وغلالءَه تي ٍزًُِسوَن ػََهَْيِ

ميَة  َََواًَنت اٍهَْبِ اٍهيم مفضارنة أْلراذل ٔأغظم ِزََيَدة ؤأحفضِا فًسخهتم ِفهيَا ٕاىل أْلفاضي نًس حة اًَْح

ا ًُوجة اًيفصة واإلغصاض َغْْنَا َونثري من  َؤأُي اخلسة والًنءة ِفهيَا زَيدهتم ػىل اًُْؼَلاَلء ِفهيَا ِممه

َشا نثري يِف ٔأصؼار اًيهاس  َُ صًِق  ٍِ اًعه س يِف احملحوب واملؼضوق ِمْْنَا هِبَِش ُْ اًيهاس حعي ََلُ اًّز

 :وهرثَه ىَكَ كِي

َِ          ...سبٔحصك حهبا من ؿري تـغ                 ََكء ِفِ َ ة اًرشه ًَِىرْثَ  َوًَِىن 

َِبب ػىل َظَؼام   ذا َوكع اَّله
ّ
 رفؼت ًَسي َوهَْفِِس جضدَِ          ...               ا

َِ          ...               وجتخًة الاسود ورودماء  ًْالكب ًَـن ِفِ ذا ََكَن ا
ّ
 ا

ة جفاهئا  ََا فََلاَل دسة ُشَكهئا َوكَل وفاهئا َوَنرْثَ ْ ه سك يِف اله ي ُز ِ  َوكِي ًزاُس َما اَّله

ست ؿرَْيِي كس س حلِن اًََ  اله َو
ّ
ء ِمْْنَا ا َوكِي ْلٓدص يِف َذِِل : فََلاَل َما مسدت ًَسي ٕاىل ََشْ

َُ ََلُ .  فَاْحُصْن

َو  ُُ هَما  ه
ّ
ِا َولكٌل ََكهَت َوِمْْنَا: ٔأن الاًخشاذ مبوكؼِا ا ِتلسر اًَْحاَة ٕاٍهيا واًخبمٔل مبعاًحة اًيهفس ًخياًو

َِْوة مل  ا مل حتعي ثكِْلَ اًضه ٍِ ٔأهكي فَََمه ة اًَْحاِظََل ِتُوُجوِد ه ء ٔأكوى ََكهَت اٌَّله ْ َصَِْوة اًظفص ِبًَّشه

ة اًَْحاِظََل يِف اًَْحال مَساٍو مللسا ه ة مفلسار اٌَّله ه ر اًَْحاَة وأْلمل واملرضة يِف اًَْماِِض حتعي ثِكْلَ اٌَّله

ةَل  ة ٔكهنا مل ثُوَس َوًعري ِتَمْْنِ ه ة اًَْحاِظََل وأْلمل اًُْمَخَلّسم فِدساكعان فَذَِعري اٌَّله ه َوِحِيَئٍِش ًخلاتي اٌَّله

ةَل من رضتَ غرَشة ٔأسواط ؤأغعاٍ غرَشة  ي مثه ذاظَ وداواٍ ِبملصاَه أأْو ِتَمْْنِ من صّق تعن َر

َو دَ  ُُ ة َواَل َسَؼاَدة َواَل نٌلاًل  تي  َشا اَل ًؼس ََّله َُ ًًِحا َغن َذِِل َومثي  ََا ؿَا ْ ه َراَِه َواَل ختصج َّلات اله

 َُ ذا كىض َحاجذَ استاح ِمٌْ
ّ
ر تثلهل فَا ن اإلوسان ًَخرَضه

ّ
ـَائِط فَا ةَل كََضاء اًَْحاَة من اًَْحْول َواًْ ِتَمْْنِ

ات فٕاما ٔأن ًؼس َذِِل َسَؼادَ  ه هَخنْيِ ٌُل أٓثص اٌَّله اثني اٌَّلثني اٌَ َُ ة َمْعَُوتَة فاََل َوِمْْنَا ٔأن  ة وهبجة َوََّله

ِغْيس اًيهاس َواَل َسِخِي ٕاىل هٌََِل ٕاال ِتَما ًْلَتن هبٌل كدََِما وتؼسٌُل من ُمَداَُشة اًلاذورات واًخبمٔل 

ن اًَْؼاِكي ًَو
ّ
ة اْللٔك فَا َِ  اًَْحاِظي غلدهيٌل مثي ََّله هظص اىل َظَؼامَ َحال خماًعخَ رًِلَ وجعيَ ِت

 
ّ
َِ ا َِ ًيفص ظحؼَ من اػادهتا اًََ مثه ان َّلثَ ِت هْلَمة من ِفِ َُ َوًَو سلت ثِكْلَ اٌَ هَما ًيفصت هَفسَ ِمٌْ ه
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و اْلٔ  َخلص يِف رتع اْلٔ حتعي يِف جْمصى ََنْ ذا اس ْ
ّ
َِ فَا ذا فعي َغن َذِِل اجملصى َزاَل ثَّلذٍ ِت

ّ
ظاتع فَا

َُ ِحِيَئٍِش ًعري يِف ؿَاًَة اخلسة  ه ه
ّ
اب َوَما يِف اًْمؼسة من أْلجزاء اًفضََة فَا َ مؼسثَ وذاًعَ اًرشه

ٍُ َمْوكُوف ػىل  ن َزاد ػىل ِمْلَسار اًَْحاَة ٔأورث أْلدواء اًُْمْرَخََفة ػىل ثيوغِا َوًَْواَل ٔأن تََلاَء
ّ
فَا

 َِ ِشٍ اًَق ِت َُ  ىَكَ كَاَل تَؼضِم: ثيَاوَل ًَََكَن حَصنَ َواًَْحاةل 

ت امنَِت  ٍُ جصى ىُز ا ٔأتني من  ...ًَْواَل كََضاَء َُ ة اًوكاع كسر َغن ٔأن ثمل مببٔهول ومرشوب َؤأما ََّله

هِِت ٌس خحَا من رؤٍهتا  ة ِِهَ َغوَرة اإلوسان اً ه ِشٍ اٌَّله َُ َِ ٔأن ٔأغضاء  َْ َ ٔأن هْشهص أٓفاثَ َوًسل ػََ

ا ٔأْمص فعص هللا ػََََْ  ا وسُت َُ ا َوذهص ة املواكؼة ٕاال ِبإلظالع ػََهَْيَا وٕاجصاُز َِ غحادٍ َواَل ثُّت ََّله

ة  ه هَما حيعي ِبهفعال اًيهْعَفة َوِِه اٌَّله ه
ّ
ن ثٌَلرَما ا

ّ
واًخَعخ ِبًصظوِبت املس خلشرة املخولة ِمْْنَا مثه ا

ي اَل ًَْيَلِسم فعؼوتة ثِكْلَ  ِ املزاوةل واحملاوةل واملعاوةل  اًَْمْلُعوَدة من اًوكاع وزمْنا ٌض حَ أْلن اَّله

ة َوتنَي اًخهَؼة يِف  ه ِشٍ اٌَّله َُ ٍَْن ملاٌسة تنَي  ة ًَْحَظة هكس اًّعصف فَبَ واملصاوضة واًخؼة ْٔلَي ََّله

ِشٍ َُ َشا ًسل ػىل ٔأن  َُ ِعَََِا َو ة ًَُست من ًَس اًْزرَيات واًسؼادات واًىٌلل  َظصًِق حَتْ ه اٌَّله

ي ذَق ََلُ اًَؼْحس وَ  ِ َو اَل ًفؼَن اَّله ُُ َِ تي مثه ٔأمص وراء َذِِل لُكَ كس ِهء ََلُ اًَؼْحس َو ل ََلُ ِتُسوِه اَل ىَكَ

َُ وٕاغصاضَ َغن اًخفذُش ػىل َظصًِلَ َحَّته ًعي اًََ ٌسوم هَفسَ َمَع أْلهؼام  ـَْفََخَِ َغي ًِ ََلُ 

ائَِمة:  اًسه

 رتبٔ تيَفسم ٔأن حصغى َمَع اهلمي .فا           ...كس َُؤك ْٔلمص ًَو فعيت ََلُ              

َُ اًْلِام اىل  ي اْحذخَس يِف َموِضع اَل ًُمىٌ ة اًرَباز من َر ات من اًيهفس هكوكع ََّله ه ِشٍ اٌَّله َُ وموكع 

ذا متىن من اَّلُاب ٕاىل 
ّ
َُ َيس مضلة َصِسًَسة وتالء َغِظميًا فَا ه ه

ّ
اًَْزاَلء وظار مضعًصا ٕاًََ فَا

يَاَك  اًَْزاَلء َوكسر ػىل دفع ُُ ة  ة َغِظميَة ِغْيس َدفؼَ وٕارساَل َواَل ََّله س ََّله َذِِل اًَْرحُر املؤذي َو

ا ٔأن حىون  مه
ّ
ا ٔأن حىون دفع اْلٓم َوا مه

ّ
ات ا ه ِشٍ اٌَّله َُ ٕاال َراَحذَ من محي َما ًُْؤِذًَ محهل فَؼمل ٔأن 

َشا ىَكَ ً َُ َِ َو َْ َ ة اًوكاع من ضؼف َّلات َضِؼََفة دسُسة ملتهة تبٓفات حصى مرضهتا ػََ ؼلة ََّله

اسدِالء اًؼفوهة ػىل اًْلَة ودفلان اًُْفَؤاد َوضؼف اًلوى اًَْحَسِهَهة واًلَحَة َوضؼف أْلرواح و 

ا أٔ لك اًْحسن و  ة َغن َدفؼَِا وكُِص َِ ًضؼف اًُْلوه َْ َ رسع اًضْؼف واخلور اًََ واسدِالء أْلذالط ػََ

ات ًَُست ذريات وسؼادات ونٌلاًل  ه ِشٍ اٌَّله َُ ا ًسل ػىل ٔأن   َوِممه

َع أْلدم معحلون ػىل ذّم من ََكهَت ِِهَ هنمخَ وصـهل ومرص  رادثَ إ ف مهخَ و ٔأن اًُْؼَلاَلء من َْجِ

َِ و  حتلري َصبِهَ واحلاكَ ِبٍهبامئ والًلميون ََلُ وزًًن َوًَو ََكهَت ذريات ونٌلاًل ًَََكَن من واإلزراء ِت
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ي كس َوََ كَعسٍ وٕارادثَ ٕاىل  ِ ا ًسل ػىل َذِِل ٔأن اًْلَة اَّله رصف ٕاٍهيا مهخَ ٔأهكي اًيهاس َوِممه

ـْصكًا يِف اهلموم واًـموم وأْلحزان َومَ  َخ ات اَل ٍَزال ُمس ْ ه ِشٍ اٌَّله ِشٍ َُ َُ ات يِف جٌة  ه ا ًَيَاَُل من اٌَّله

ن اًْلَة َيصى جْمصى مْصأٓة 
ّ
أْلالم نلعصة يِف جمص نٌل كِي رسوٍر وزن َحدهة وحزهَ ِكٌَْعار فَا

 َِ َسار َوَذِِلَ اًِْجَسار ذمص الهواع املض هتَات واملَّلوذات واملىصوُات َولكٌل مص ِت َِ َمٌُْعوتَة ػىل 

َِ أَ  ء من َذِِل ظِص ِفِ ِعَهل ََشْ ن مل ًلسر ػىل حَتْ
ّ
ن ََكَن حمحوًِب مض هتَا َمال ظحؼَ ٕاًََ فَا

ّ
ثٍَص فَا

ـَرْي  ِعَهل اتمل يِف َظصًِق اًُْحُعول ِبًخؼة َواًَْمَضلهة ومٌازػة اًْ ن كسر ػىل حَتْ
ّ
ثبمٔل وثؼشب تفلسٍ َوا

اتَ وَ  َُ خبمٔل َحال ُحُعوَل دوفًا من ِفَصاكَ َوتؼس ِفَصاكَ دوفًا ػىل َذ ن ََكَن َمْىُصوُا ََلُ َومل ََلُ ًو
ّ
ا

َِ ففاثخَ معََحة راحجة اًُْحُعول  خـي ِتَسفِْؼ ن كسر ػىل َدفؼَ اص ْ
ّ
ٍِ َوا ًلسر ػىل َدفؼَ ثبمٔل ِتُوُجوِد

ن هَفسَ 
ّ
ـْصق يِف حبار اهلموم واًـموم وأْلحزان َوا َخ َشا اًْلَة ٔأتًسا ُمس ْ َُ فِخبمٔل ًفواهتا فَؼمل ٔأن 

َِ وحصضََ ِتَوزْ  َْ َ ذا ثضحم ػََ
ّ
ن ذرة من َّلثَ فِـَة هبَا َغن ُصُِودٍ اًلٌاظري من ٔأملَ وػشاتَ فَا

َِ من  َْ َ خوىل ػََ َِ َواس ْ ة َومل ًْحق ََلُ ٕاٍهيا َسِخِي جتصد َذِِل أْلمل ؤأحاط ِت ه حِي تٌََُ َوتنَي ثِكْلَ اٌَّله

َُ سؼسٍ وحظوظَ ؤأفصاحَ ؤأحرض  صلوثَ لك َجاثَ فَلي َما ِصئْت يِف َحال غحس كس ؾَة َغي

يجىل  ِشٍ اًَْحال ٔأن ًْيَىضف اًـعاء َوٍْصفَع اًّسْت ًو َُ ومهومَ ومغومَ ؤأحزاهَ َوتنَي اًَؼْحس َوتنَي 

ـَُحار َوحيعي هِِت ِِهَ ؿَاًَة ْجع أْلموال  اًْ ات احلَواهَة اً ه ِشٍ ؿَاًَة اٌَّله َُ ذا ََكهَت 
ّ
ُسور فَا َما يِف اًعه

َََل  ن ِتلسر اًَْوس ِ ة ُمذهِعي اًفصحة ُمْلذَغ وظَهبا فََما اًظه ه    َؤأما ؾىن اًْؼمل واإلميان فسامئ اٌَّله

ْٔلهواع املُّسة واٍهبجة الٍزول فِحزن َواَل ًَُفارق فِؤمل تي ٔأحصاتَ، ىَكَ كَاَل هللا ثََؼاىَل فهيم }اَل 

َزهُوَن{ م َواَل َه حَيْ  دوف ػََهَْيِ

اِدس َواًثهاَلزُونَ   َُ حلحَ ملَاَل ٍىٍص ُمَفاركَذَ ، : ٔأن ؾىن املَال ًحـغ اًسه ه ه
ّ
اًَْمْوت ًولاء هللا ، فَا

سٍ يِف  ُز ًَِلاء رتَ ، ٍو َُ حيحة ٌََْؼحس  ه ه
ّ
َِ اًَْواِكع ، َؤأما اًْؼمل فَا ،  ىَكَ صِس ِت َِ ٍُ ًَمتخع ِت َوحُية تََلاَء

ََاة اًيىسة اًفاهَة . ِشٍ اًَْح َُ 

اِتع َواًثهاَلزُونَ  ىَكَ كَاَل  ، َواًُْؼَََماء ميوثون َوًحلى ذهصَه،وت ذهصَه مبوهتم : ٔأن أْلؾيَاء ًَمُ  اًسه

َشا احلَِسًر َماَت دزان أْلموال وَه ٔأحِاء  َُ ٌِنَي يِف  ص، ٔأمري اًُْمؤم ُْ  ،َواًُْؼَََماء ِبكون َما تَِلي اله

 َواًُْؼَََماء تؼس موهتم ٔأموات ٔكحِاء .، خفزان أْلموال ٔأحِاء َكموات 
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هاِمن َواًثهاَلزُو َحة اًْؼمل ٕاىل اًّصوح نًس حة اًّصوح ٕاىل اًْحسن فاًصوح مَِخة َحَِاهتَا  نَ اًث : ٔأن وِس ْ

ِِبًْؼمِل ىَكَ ٔأن اًَْجَسس مِت َحَِاثَ ِِبًصوحِ فاًـِن ِِبًَْماِل ؿَاًَخَ ٔأن ٍزًِس يِف َحَِاة اًْحسن ؤأما اًْؼمل 

 فََُِو َحَِاة اًُْلَُوب وأْلرواح ىَكَ ثلسم ثَْلصٍٍِص 

: ٔأن اًْلَة مكل اًْحسن َواًْؼمل ًزًذَ وػسثَ َوَماَل َوِتَ كوام مَىَ َواًْمكل اَل  ِسع َواًثهاَلزُونَ اًخها

َو مصهحَ وػسثَ وجٌلَل ؤأما املَال فـاًخَ ٔأن ٍىون زًِيَة  ُُ تُس ََلُ من ػسد وػسة َوَمال وزًية فاًؼمل 

ذا دزهَ َومل ًُْيفِ 
ّ
ذا اهفلَ يِف َذِِل فَا

ّ
َُ مل ٍىن زًِيَة َواَل جٌلاًل تي هلًعا ووِباًل َومن وجٌلاًل ٌَحسن ا ل

َِ كوام مَىَ ٔأَي ؤأفضي من زًِيَة َرغَخَ وجٌلهلم فلوام اًْلَة  َِ َوَما ِت اًَْمْؼَُوم ٔأن ِزًيَة اًْمكل ِت

 ِِبًْؼمِل ىَكَ ٔأن كوام اًِْجْسم ِبًـشاء 

َ أْلرتؼون َْ َو مَ  اًَْو ُُ وَرثَ ، َحَّته : ٔأن اًْلسر اًَْمْلُعود من املَال  لميَ َوًْسفَع رَضُ ا ٍَْىِفي اًَؼْحس ًو

ذا زاد، ًَخَمىهن من كََضاء َجاٍز وَ 
ّ
ج ًسفٍص ٕاىل رتَ غزوَي ، فَا وه َ ػىل َذِِل صـهل  من اًَّته

َِ ٔأنرث من مْعََحخَ ،  َْ َ رٍ ػََ وكعؼَ َغن اًّسفص ، َوَغن كََضاء َجاٍز وثؼحَة َزادٍ ، فَََكَن رَضَ

 َُ َِ اْزَداَد ثثدًعا وختَفًا َغن اًخجِز ملا ٔأمامَ ، َؤأما اًْؼمل اًيافع فلَكٌل ٕاْزَداَد ِمٌْ ٍُ ِت َولكٌل ٕازاداد ؾيا

اد َوكَ  ة اًْمسري ٕاْزَداَد يِف ثؼحَة اًزه خَِؼاهَة َواَل حول .َضاء اجلِاز وٕاػساد ػسه َوهللا اًُْموفق َوِتَ ااِلس ْ

 َِ ة ٕاال ِت  َواَل كُوه

َو اًْؼمل َواًَْؼَمي ، وػسة اإلكامة ْجع أْلموال واإلدذار ، َومن ٔأراد َصُْئًا َُبٔ  ُُ َشا اًّسفص  َُ ة  فؼسه

ة َوًَِىن هٍص هللا اهحؼاهثم فَثَحهَعُِْم ََلُ ػسثَ ، كَاَل ثََؼاىَل }َوًَو َأَرادوا اًْرُ  َوكِي ، ُصوج ْٔلػسوا ََلُ ػسه

َْلٔن اًْؼمل ِمرَياث أْلهخِاء َواًُْؼَََماء ، اكؼسوا َمَع اًلاػسٍن{ كَْوَل حمحهة اًْؼمل ٔأْو اًَْؼامل دٍن ًسان هبَا 

مل َوَأُهل تـغ ملرياث وتـغ اًْؼ، ؤأُهل حمحهة ملرياث أْلهخِاء وورثهتم ، ورثهتم مفححة اًْؼمل 

َؼاَدة  ، أْلهخِاء وورثهتم ،  ـغ اًْؼمل من ػاََلَمات اًضلاوة وت، مفححة اًْؼمل من ػاََلَمات اًسه

َِ وورزوٍ ًٔلمة ي َاؤا ِت ِ ُسي اَّله َو يِف ػمل اًصه ُُ هَما  ه
ّ
َشا لُكَ ا َُ ، اَل يِف لك َما ٌُسمى ػًَما  ، َو

ن حمحهة اًْؼمل حتمي ػ
ّ
َو اّلٍن ، ىل ثؼَمَ واثحاػَ ؤأًًضا فَا ُُ وتـضَ ٍْْنَيى َغن ثؼَمَ ،َوَذِِلَ 

َلاء واًضالل ،  واثحاػَ َو اًضه ُُ َُ ػَمي حية لك ػَمي ، َوَذِِلَ  َ ْحَحاه ن هللا س ُ
ّ
هَما ، ؤأًضا فَا ه

ّ
َوا

 َُ ح ا ، ًضع ػَمَ ِغْيس من حُيِ ًسان فَمن ٔأحة اًْؼمل ؤأُهل فلس ٔأحة َما ٔأحة هللا ، َوَذِِلَ ِممه

 َِ .ِت
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