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والعشرون الخامسة المقالة
 
  

 في الورع 
 

أيهاااألخ أألأرااداأل اا خضألأ أللطااق ألخممهياااألخمتتهاا وألخمت اا اقتلألةل اا الألعاا ألخم  تاالألم اا أل أل  اا أل

أةخخاه أللج ا ألما لألخم االألةخم اايألًاألاقاضأل لألخمجيااتألم اديلأللههاجخألخمت ااة ألخمت ا اقتلألمق ا  جخألعا ألألاا تأل

باإلنع اايألخماه األخماديلألألا  هرألة اهوألةه ااة هرألخم  تلأل،ألخمجيتألم ت هةايلألبا ألجخءألةخمت   شاهيلأل

هعج لألمق ع ج ألبعق خضألهلألخممهياألخمت  اقتلألةغهي ااضألهالألخمعاالألخمتا اذألع ادمالألأل ا ألهااألًقاتأل،ألأنهارأل أل

ي اهجلألخمحقاوأل نهرألمجألأل  جخألطهًاضألصامحلألم انجخألً ألة  ةخألأل قتألخمص ياقلألخمتته وأل،ألخمصامحجلألةرأل

خ االأليعتااهةلألعقهاااأل،ألطااهقألخمت اااعاقلألل ااا ألهاالألخ اوألأهاااألأ اا خءألخمااديلألي اا  جلألخ اوألةاةةألخمج 

خمشهيعلألعقهعطجلأله هاأل،ألعق الألضهةاوألألألل  الألخممهياألخمت ا اقتلألهتااأليا ههألخمااالاتأل ألل ا نأليتق ااضأل

ة ألي ااااخضألةا ألا  ااالألهاالألخممهياااألخمه يراالأل لألخمااهطألًاا أل ااايلألخممهياااألخمقتق اا ألةخممهياااألخمق اااا أل

خشااق لأل،ألأر اااألةصاااياتألعهاا أللهااا  ألاماا ألخمحاااألةخماا ع رأل،ألأهاااألخم  ااا ألألهعااج،أل،ألألااارألخمااهطألع ح  ااال

ةخمح  ألةخم  هياءألةن االهألةدتأل أللجط هاألع ألرص الألةهث هاألل جيلألخ غديلألةخ ًجخلألخم  قهلألةخمتااخ أل

ةخمخال لألع ألخ اقاءألخمغقهأل الالألع تألهلألي  الألع ألةدتألً ألضاتأل الألطهيااألخمحااألهع  ا اضأل  ا ألغقاهأل

ع ألخممهياألخمت  اقتلألي  غألام أله الألخمحقاوأل،ألعالأللطق ألأيهااألخمح قااألخماجالألخم اًا ألألة لأل،ألع هاألخم امال

قاهألهالألأ اتأل تاتألصاامنألعاالأل خمهياءأل،ألخم جالألةاجألخ ب عاا ألهالألهاتألناجلألخ قا أل،ألالألألاتنألخم االألألألل عج

 ألياألاع  ألخمد ألأألات"أللخ تألهلألخم عققهألخآلل ألهلألخم ايألظ تاضألةلعتتألهاأل ألي األ نلألًالألع ألااعقاءأل

عاا ألً ااجب رأل أللهة ااجخأللعققااهألخم ااايألة ألل غ  ااجخأل ألاا حاااةرأل ناالألهااامثجطألخمااد أليع اااألهاالألخماهااالأل

ةهامصجفألخمت هجلألهلألخم اجيألل  ااألخمت ااةاألخمعااضالألماالألةي اااأل ا مالألاما ألخ با ألةخالصاالألاما أل

ها ألةياجلألأيطاضألأناألم تألأًاةلألة ألأ اةطألً ألبدمتألظهه ألم  قاطألةع  ألم مارألأهااألة "أل قتألخ  قالأل

ع  تألأا تأل لألخا ألخم صاقألةخمهطألصااألهعق  ألمهدخألم تألأخ تألبتأل ع تألة ها ألهصاخهوألصا  لأل

ةًاا أل  تااتألأن اا ألم ااتألأخااالألع اادمالألمااجأله ااالألاااهفألخ غ ااهخاألةلااهأيأل  قاالألعااالألل ااالألة ألل ااه أل

أل  ا هأل أليهةااألً  ا أل:ألخممهياألخمت  اقرألهتااأليع ت ااألخمااالاتأل لااجةخأل:ألةيااجلألأيطااضأل.ألالألأصام أل  ا ع

 أللعقاهألخمخااطألأل ناالأل أللا ا ألهقا ألي اجلأل.ألةمقع ااألً ا  رأليااأل تا الألخمت اجه قلأل  ا ألخماهطألله  جخأل

ه ا  لألعا عطتألألأللعتتألهتألاألألهتاأليشاءألخم الألأر لألهلألألأللت  ألا يراضألةلحجلألخ هخضألً قحاضألااألخمهطأل

عاا ألياااجلألة اادخألع قشااهقألنااجاهرألأهااالألخم ااايألم اا ألهاااألي صااهةخألأ تااام رألخمح اا لألعقت اا ةخألأباااهرألخمااد أل

عالألل  نألخآللأل لألغقهأله  الألخممهياألخمت  اقتلألم  أل ألل اذألعا ألخ ا اتألةأهااهلألها اهوأل.ألخم تجختأل

ثقاهوألع  ا لألرق رادأله ج عااضأل نالأل ألي ج ا ألا ألهالألةيح قألبالألهاعلألخمجرجشألخم هيالألةلماجفألباالألهقااتأله

أنالأل:أللح قألبلألخ ألجخءأل لألخم الأله عم أل   ألخم شهألةصامنألة أليشاءألم    لألألجءأل،ألهتااأليادههألخمااالاتأل

أل ألألأل:ألةعا ألهجضا ألرخاهأليااجلأل.أل ألي ه ألبهال ألخ رقاءأل لألخمعدخطألغقاهألعاال  ألأرا ألااخألأها حلع  أليااجملع

 أليت حلألبامشهةاألةهتألأر ألانتاأليت حلألهلألً تألاهجللألي  ادطألةي خا لأل ارألألألخم الألأه ح   ألعإلألخم الأل

خمشهجوألااخألرت تألل  ألخمقرلألةخمخمقرالألااخألهت اتألل ا  ألخمتاجتأل،ألالألخمشاهجوألألألخمخمقرالألخم ا ألأخه اتأل

رجخءألهلألخم ه ةيأل،ألة ع تألًايقلألًالتألأخاتأل،أل ع تألخمتصهيلأللهخة أليجأل ألخمع ق ألةااألهالألخمشااطأل

هرهاأل،ألةدتألأألامتألخمشعاألع ألخما هألةأباا تألألا  ألأهارألعا ألأاوأله عاالألااألأغااظجخألبهااأليخافألخم الألط

                                                           

أله  الألخم  االسألخم جايلألةهع رألخ ا جاه ققلألأ ت ألألهاا تألهااألاعهرلأل:ه اط  

ألةً أل  األط علألأر ألاة الأل يهألخم ق وألخمعداخءألخم هخهجيألع ألبهيلألخ ن األهااايجي

أل2981ط  ألأل لأل
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أنهاارأل"ألخمااد ألخ اهاارألع اادمالألأضااتح جخأل،ألةاادتألأهامااتألً ااجطألب اا ألاألااهخالقتأل االألاااهيعلألخمع اا ألهتاااأله اااأل

صااةخألخقالضألةاالتلأل   ألخإلناثألةهتألةخر أله هرألصهتأل   ألخههأوألًهي لأل،ألةادتألأطغاتألًاضا ألخمشاعاأل

هجوألخمه يرلألة ألألألخمخمقرلأل،ألةدتألأنهطتألخمحهةطألةخمهقاا،أل  ا ألخ اوأل،ألةادتأل ع اتألب ابتأل لألخمش

ةهة ياأللم األاأيألخمصابغأل،ألةدتألمتاألأر هاأليج خيألأأل رألاطألخمت  ألام ألخ  تلأل نلألمتاألخاا هاألخمادةاأل

أل.ألأضالألخمحقاوأل

 ألنشا األع دمالألياألأخجل ألخ ر اءألع  ههطألهلألهاتألااهجوألا يرالألةم   طاهاألهالألً   ااألةن عا ةاألةألأل

  قهاألعإنهاألمق تألهثتهوألم  هاألعهلألخمتحالأل،ألمق تألههضااضألم   ارألم الأل اه ألم ا  سألةضاهبلألم ا ااأل،أل

ةدتأللامع هااألهالأله ااه لألخما ي اقلأل،ألةادتألل ادب األهالألخم اتجختألةلاقا ناألبا اضاقاتألةا ألاا هوألغقاهأل

لألةأغاهيأل جضاهاألهثتهوألراه لألةاًاضأله  ا  اضألةع ألأةاخًهاألي  لألأة  ألخ عا  أل،ألأًم ألاا هوألخمهاي ا

ع ألن  الألا هوألخمحقاوأل،ألخمص قاألخمت هلأل،ألر لألخمتخ صأل،ألر لألهجللألةهح  لألع   لألع ألً  االألهصاخهوأل

ااهخلأله صجبلألع ألخم حهألل ا    ألخم ا لألخمت  ثالألعا ألخم  الألاما ألهق ااءألخمحقااوأل،أل اةا أله  ا  ألن قااأل

وألب اهطألخم هاا ألع ا عهفألرق رادألااخأل اة .ألأ عتألب  ألاألهخالقتأله جا قلأل:ألم  الألخ هامقتأل،ألأألت ألخمااالتأل

هجخةاألخمت الألةلع رألهجً اضألةً ردألألألر  لألةناععالألةصاامحلألةصااياألخماهطألةخمصا هألمالألةر ااألةصااياتأل

رق ردأللحسألبا ة الألهت الألصااالهوألماالأله اا،ألخمت االأل  ا ألاأألالأل ام ااضأل  ا أله  اهتألرق رادأليصاقهألماالأل

أل.ألألهةاألةخب ها،أل،ألةألهةا أل ألي  ا لألأر أله الأل

ن  ألارتلألً خلألصالرلألع ألةدخألخم ةهألخمعا تألةع ألخمت   ن ألعإلألملألخمت  ألألمقعمق األخمهطألأل

أل.رهاقلأل.ألأب ألخم ةجاألألام 
 


