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العلماءكبار هيئة عضو مقدمة 

هطبماي
الأنبياءأشرف على واللام والصلاة العالمين، رب ف الحمد 

يعدنأما أجمعين، وصحبه أله وعلى محمد نبينا والمرسلين 
مصلحين،وأئمة ربانيين، بعلماء الأمة هذه على جك اغ مى نفد 

الدجى.ومصابيح الهدى، أعلام هم 
الأمةالله ننمع واومسن، الغالي وأهله الدين هذا لخدمة بدلوا 

فقههم.من العباد واسماي بعلمهم، 
اغزين نافعا علما تركوا الذين المعاصرين العلماء أعظم من ؤإن 

تعالى.الله رحمه باز بن اف عبد بن العزيز همد الزاهد الحابل. العلامة الإمام 
ونشروه،علمه فجمعوا محتسبين، محللانا الشيح لعلم اغ مخر ولقد 

جمعحيث أحمد، بن عثمان بن الدين صلاح الشيح الفضلاء هؤلاء ومن 
أحاديثها،وحرج بها واعتنى الشيخ، سماحة دروس من عددا اض ونقه 

.الصياح،اااحل.دّنا سماء كتاب فى وأحرجها 
يجزيوأن الهليب، الجهد بهذا ينفع أن القدير العلكب اش فأسال، 

عليه.والفائر ذلك ولي إنه ندم، ما على الجزاء حير صلاح الشخ 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبيا على وسلم الله وصر 

مطهع^نمم 

ِآز
الشيخآل الرحمن عبد بن حسن بن محمد 







Ibn Baz Charitable Foundation

منيه

وبعل•سه ض لا ص طى والم-لأم ^لأة 

يديبين تضع ان (( ١لخيردت باز بن ١!^^ عبد الشيخ لؤسسة )ر فيطيب 
كنماتعلمي اشتمل الذي الصعباح •حدث )) ب الوسوم الجمع مدا الكريم القارئ 

.الث4 رحمه _ باز بن عيدالLJريز / الشيخ سعامت يلهيها كان ومحاضرات وتعليقات 
مسموعاتمن ونقلها بجمعها قام الناسبات، من وغيرها الحج مواسم .فت الفجر بعد 
مطنبةامتن أحمد عشان الدين ميلاح / الأخ أحاديثها وتخريج مكتوبان، إل 

بنمحمد / الشيخ معالي لها وقرظ قرأها وقد ، بمنزله _ الله رحمه _ الشيخ سماحة 
آلJا٠دت٧^۶ث الواقية اسمحئة وعضو اليلماء، sقبار هيثة عضو الشيخ أل حسن 

الشيخالفضيلة صاحب وتصحيحها مراجعنها على وأشرف _، الله حففله __ والأفتاء 
•— وسدده الله وفقه بالؤسس-ة العلمية اللجنة عضو قاسم بن إبراميم بن عيدالدردر 

وأنإحراحه، على عمل من وكل ٠ وقارنه معده، الجمع بهيا ينتح آن الله نمال 
الشيخوشهخئا والدنا سماحة على آجره يجري الذي النافع العلم من يجعله 

معطرامته دار 4 - الكؤيم واتقاوكث به سعنا وأن ، — الله رحمه - باز المنيربن عبد 
وصحبه.هو محمد الأحبة 

الهسئأال بمق صداثم}ط سداص  ٠٠

Iسمره 
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ومحاصراتوتعليمات كلمات من ثصياح ا حديث ٢
فيالجوم كمثل الماص في العالم ررمئل خهنه؛ الدرداء أبو وقال 

.بها٠٠^١، يهتدي الماء 
المحدث،الفقيه الإمام الزمان، هذا ش الثوانسن العلماء من ؤإف 

الأثريالملامة النسخ سماحة الملف، بقية الزاهد، الخاعية الوؤع 
علماءأشهر واسعة، رحمة الله رحمه باز بن الله عبد بن المزيز عبد 

وتتلمذبالقبول، ورسائله وفتاواه علمه الماس تلقى الذي عمره وفقهاء 
بعلمهالله ونفع للحلم، حياته كرس ففد العللأب، من المثات يديه على 

.ومغاربهاالأرض منارق في الناص 
سفرهفي له ومرافقا لمكتبته أمينا منزله في بالعمل علي الله ص ولقد 

;١;٢٧في ه وفاته إلى ]ا/مأ/اُ'؛اه[ -اريخ من وذلك ؤإفامه، 
وبرنامجهدروسه بعض بتسجيل ست، الفترة هذه حلال وفى اه، ٤٢*

كانالمي المعتادة دروسه بعض وكللائ، الدرب،ء، على ارنور المشهور 
بالرياض،المحيى ومجد اوكبير، الجامع في الحصر صلاة بعد يلقيها 

وأخيراالمكرمة، بمكة الموعية جل. موفى نف، ١^٧ فى مسجده وفى 
منزله.بجوار بمجده 

فيفظ/فبج الشيخ ؤلريقة من ءرفإ بما العاليقاُت، هل.ه تميزُت، وفد 
موحزة.دقيقة وعياراُت، سهل، ياّالوب، المعلومة إيمال 

عامةولحاجة عفليمة، فوالا من لها وما العليقا١ت، ه هاو ولأهمية 
موعهامبتحويل فمتا فقد ، التعليقات، لهده خاصة العلم وءللبة المسلمين 

وسميحاوتخريجا، صيهنا بها واعتنيت.، ورتبتها، الأشرمحلة من مكتوُب، إلى 
ومحاصراتوتعليمات كالمات، من الصباح ااحديأث، ب المجموعة هذه 

ذ؟إزفي«.باز بن العرير  JLpالشخ لماحة 
تالجمع هذا واشتمل 

(.١٧)العلماء أحلاق ش الأحرى أحرجه 





ومحاضراتوسيقان ت من ا مئوسش ٨

البمسلوالعريان الجزيل بالشكر أتقدم التقديمت هذا حتام وفي 
المملكةعام مفتي الشح آل اثّ عبد بن العزيز عبد الشح الوالد لماحة 
المباشرلإشراقه والإيتاء العلمية البحوث ؤإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس 

•وخذض ز يا بن العزيز عبد الشح سماحة علم إخراج عر 
ارُحممزعبد بن ■حمت بن محمد السساح الهانم|يله حمب صا أسكر كما 

بدلالذي للأفتاء الدانمة اللجنة وعضو العلماء كبار هيئة عضو الشخ آل 
وتقريفله.قراءته في مشاعله كثرة رغم حهده 

بنابراهيم بن العزيز عبد الشبح الفغsسمالة صاحب أشكر وكذلك 
سماحةمن بتوجيه أصولها وسماع المادة تصحيح على لإشراقه ناسم 

والتقدير.الشكر حالحى مني يله المفتي 
ممثلةالخيرية باز ين العزيز عبد الشيخ لموسس،ة موصول الشكر ئم 

الأخوةالشكر في بالذكر وأحص بها، العاملين وكافة ومديرها أمينها في 
السديدة.وتوجيهاتهم تعاونهم على العلمية الإدارة في الأكارم 

وأنالكريم لوجهه وخالصا مباركا العمل هذا يجعل أن الله وأسال 
)؛إهشبخنا نات ح ميزان في العمل هذا يجعل وأن الملمين به ينفع 
آمين.نشره ومن أخرجه ومن هذا سجل من حسنات ميزان وفي 

ربف الحمد أن دعوانا وآخر ض كله الشكر والختام البدء وفي 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا عر وسلم الله وصلى العالمين، 

تاجمح;طئتإقنسءء 
٢٤١٩١٩ص.ب. 

١١٢٣٢الرياض 

gmail.eom  )،، ااsalahSOS



سءظكتس ٩الشيخ سماحة حياة عن نبذة 

سماحةحياة عن نبدة 

1لالله عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن العزيز عبد أنا 
ا3■

بصيراوكنت ه. ١٣٣٠سنة الحجة ذى في الرياض بمدينة ولدت 
فضعف-. ٥١٣٤٦عام عيني في المرض أصابني ثم الدراسة، أول في 

٥١٣٥٠عام من محرم مستهل في بالكلية ذهب نم . ذلك. ب-، ببحري 
فيبالبصيرة عنه يعوصني أن وعلا حل الله وأسال ذلك، على لله والحمد 

نبيهال نعلى سبحانه بدلكؤ وعد كما الآ-حرة، في الحسن والجزاء الدنيا 
الدنيافي حميدة العاقبة يجعل أن بحانه سأسأله كما ج•، محمل 

والآحرْ•
البلؤخ،قبل الكريم القرأن وحفظت الصّغر مناو الدراسة بدأت وقد 

علماءمن كثير أيدي على والعربية الشرعية العلوم تلقي في بدأت نم 
أعلامهم:من الرياض 

الغاابن حن بن الرحمن عند بن اللطيفا عبد بن محمد الشح — ١ 
الله.رحمهم الوهاب عبد بن محمل. 

الشيخابن حن بن الرحمن عد بن العزيز عبد بن صالح الشح - ٢ 
الله.رحمهم الرياض( رقاصي( الوهاب عبد بن محمد 

،كتابتها بعد عليه وعرتت حياته عن نبذة باملأء العزيز عبد الشيخ سماحة تفضل !١( 
سعدبن محمد الدكتور معالي وإعداد جمع متنوعة، ومقالات فتاوى مجمؤع ينفلر؛ 

(١٢٠_١٩/١ض)الشويعرخفله



ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حديث  ١٠

.وش، الرياض( )قاصي عتيق بن حمد ين معد النيح — ٣ 
.بالرياض( المال بيت )وكيل فارس بن حمد الشخ — ٤ 
ويتإه،المكرمة( مكة علماء )من البخاري وقاص معد الشيخ — ٥ 

الماكرمة.ماكة في ^ ١٣٥٥عام في التجويد علم عنه أحدت 
وقدالشيخ. آل اللمحليف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة — ٦ 

العلومجمح عنه وتلقت سنوات، عثر من نحوا حلقاته لازمت 
رمحتحيث —  ٥١٣٥٧سنة إلى - ٥١٣٤٧محنة من ابتداء الشرعية 

ّسماحته قل من للقضاء 

برحمتهجميعا وتغمدهم وأحنه، الجزاء أفضل الجميع الله جزى 
ورضوانه.

تهي أعمال عدة تولست، قد وه 
عاماعثر أربعة امتمرن ؤلويلة مدة لخرج ١ منهلقة في لفضاء ١ — ١ 

كانوقد .  ١٥١٣٧١عام إلى  ٥١٣٥٧سنتي بين وامتدت وأشهرا، 
عامنهاية إلى وبقيت . -٥١٣٥٧عام ص الاحرة جمادى في التعيين 

٠٥١٣٧١

الشريعةوكلية -. ٥١٣٧٢سنة بالرياض العلمي المعهد في التدريس — ٢
والتوحي-دالفثِه ءالوم في —.  ٥١٣٧٣نة مسإنشائها بعد ؛الرياض 

عامفى انتهى منوات م تذللئ، على عمالي واستمر والحديث، 
•٥١٣٨-.

؛المدينةالإسالامية الجامعّة لرئيس ناثنا  ٥١٣٨١عام في عينت — ٣ 
—.٥١٣٩٠عام إلى المنصب هل|ا في وبقيت، المنورة، 

سهارئيوفاة بعد - ٥١٣٩٠سنة فى الإسلامية الجامعة رئاسة توليت، — ٤ 
عامرمقان في )خزض يخ الال إبراهيم بن محمد الشيجخ ميخنا 

.٥١٣٩٥منة إلى المم، هذا في وبقيت  ١٥١٣٨٩



٠١اتشيخ سماحة حياة عن نبذة 

منحبفي بتعسني الملكي الأمر صدر —  ٥١٣٩٥/ ا * / ا ٤ وفي — ٥
والإرشاد،والدعوة والإفناء العالمية البحوث لإدارات العام الرئيس 
..٥١٤١٤سنة إلى المنص—، هل.ا فى وبقيت 

المفتيمنصب في بتعييني الملكي الأمر صدر ١ه ٤ ١ ٤ ١/ ٦! * وفي — ٦ 
البحوثإدارات ورئيس العلماء، كبار هيئة ورئيس للمملكة، العام 

اضأمال العمل فى الوت هازا إلى أزال ولا والإفناء، العلممة 
داي.والوالتوفيق العون 

منكثير في عفوية الحاصر الوقت في العمل هذا حاب إلى ولي 
تذلك من والإملامية العلمية المجالس 

يالممالكة.ء ١^١٠١كثار هيئة رئاسة — ١ 

المذكورة٠الهيئة فى والإفناء العلمية للبحوت الدائمة اللجنة رئاسة — ٢ 

الإسلامي.الحالم لرابهلة التأسيسي المجلس ورئاسة عفوية — ٣ 
احد.للمالعالمي الأعلى المجلس رئاسة — ٤ 
العالملرابهلة ١لتايع المكرمة بمكة الإسلأمي الفقهي المجمع رئاسة — ٥ 

الإسادْي؛
المنورة.ال٠الينة فى الإسلامية للجامعة الأعلى المجلس عفوية — ٦ 
المملكة.في الإسلامية للل.ءوة العليا الهيئة عفوية — ٧ 

Iفمنها لفاتى؛ مؤ أما 
القرصية.المباحث في الجلية الفوائد — ١ 
ارتوصيموالزيارة والعمرة الحم ائل ممن لكثير والإيضام التحقيق — ٢ 

.المناسك((

الاحتفالحكم ١١مفيدةطالات أرع على التءحليرمنابع، ٣— 
ثعبان،من النصسف وليلة والمعراج، الإسراء وليلة النبوي، بالولد 
١أحمد(( ١لثثخ المسمى النبوية الحجرة حائم من المزعومة الرؤيا وتكذيب 





١٣الشيح سساحة حياة عن نيدة 

(٢٧)منها أحصى الترجمة هذه بعد له صدرت أحرى مؤلفات وله 
تحقيقهمقدمة في قاسم بن إبرامم بن العزيز عبد الثيح فضيلة كتابا 

ا. ١١١١ال؛كرومةارالتحفة لكتاب 
سماحته؛وشروحات تعاليمات بعض ة الموسأصدرت كما 

الشبهات،وكنف، الأصول، وثلاثة والحموية، الواسهلية العقيدة ك® 
العقيدةفي المؤلفات من وغيرها الإسلام١١ وقفل الأربع، والقواعد 

منها؛حمق المخهلوطات، من العديد الشخ ماحة لوكان 
,قيمة والالموضوعة الأحاديث، من كثير بيان فى الكريمة التحفة ~ ١ 

والحان.الصحاح الأحاديث في والإيمان العلم أشل تحفة ٢- 
الأعيان.بعض بتراحم الإخوان تحفة - ٣ 

ذلك،وغير والتاريخ والحاوي>ث،، والتفسير، الخقاند، ش المتنوعة الفواند ٤— 
فاسم.بن إبراهيم بن العزيز عبد الشيخ الفضيلة صاحيح بتحقيقها قام 

الفوران.فوزان بن الله عبد الدكتور بتحقيق التهديبظ، تقربب، على النكت، — ْ 
اعتنىمختالفة فنون فى الكتبح من مجموعة على سماحته تعليقات — ٦ 

مجلداتثلاثة في قاسم بن إبراهيم بن العزيز عبد الشيخ فضيلة بها 
ه.١٤٣٥الدرر دار ْلبعة 

الخف:وصافه أه 
وهوالرحال، من ربعة فهو بنيته، في باعتدال يمتاز رتت>ّتحج الشيخ إن 

تديرم ذللئ،، بين عوان هو بل حدا، القصير ولا البائن، بالهلويل ليس 
متوسهلفم ذللث، دون ومن ، ، الأنفأقنى الجبهة ناصع اللون، حنهلي الوجه، 

يغلبهاسوداء كانت الذقن، تحن، كثة العارضين؛ على قليلة ولحية الحجم، 
تراهارائعة بسمة ذو وهو بالحناء، صبغها بياضها كثر فلْ،ا البياض، بعض 

م.١ ٤ ٣ ٠ ، ١ ط لحاصر ١ أصالة دار طبعة (، ٢٤-  ٢٠حس لكريمة) ١ التحفة •' ينغلر آ ا١ 
اهر. ٤٣٢عام المؤسسة طيعة الواسعلية)صرا"(، العقيدة لكتاب، الشيخ صماحة شرح مقدمة ينغلرت ^٢( 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من الصباح |وث حار ١٤

المنكبين،بض ما بعيد الصدر، عريض وهو م؛ ابنإن وجهه أسارير على 
•ا القدمينر ولا الكفض بضخم ليس فهو حسمه، في بالتومهل ويمتاز 

تالحلمة صفاته ؛•آ 

ضالعزيز عبد الشخ سماحة أن الناس جمع عند التواتر العلوم لن إنه 
وطبالأ-خادق وجميل الرشيدة والخصال الحميدة بالخلال تميز ممن )؛؛١٧ باز 

لأخلاق،وا والعلم لأدب ا في به يفتدى ممن وهو وعغليماكواصع، الفعال، 
العفليم،اض كتاب على المبني وهديه وسمته تصرفاته في نة حأسوة هو بل 

وكثرةوصدقه، وأمانته وعبادته زهده في وخاصة ه، ال^كريم رسوله وسنة 
وصليبيده، وسخاء قواده وذكاء ض، حشيته وعفليم الله، إلى وتضرعه التجائه 
وغفرائارحمه اش زاده - عبادة وكثرة الغراء، للئنة اتباع مع معشره، 

جميالة،وحمال نة، حصفات، رخرض للشيخ أن الفول وقصارى 
جالمهأو يده على تتلمذ بمن جدير عفليمة، قده ومناقب، كريمة، وشيم 

حيوهيحذو أن وعاشره 

الشخ*سماحت زوجات ث؛ئ 
•زوجات أرع المح سماحة تزوج 
الوالدةحياة في كائن، زوجة ررأول ؛ وبإ،، الشيخ محماحة قال 

-،٥١٣٥٤عام في وذلك، بها، والعارفين بواسهلتها احترئها وقد الله، رحمها 
ثإزفهسحمان ض ان محليمِض ارل4 عبد ابنة وهي سنة،  ٢٤عمرى وكان 

له.تلد ولم حللفتهاْ بسنة الوالدة وفاة بعد - ٥١٣٥١^عام حتى و؛قيت، 
منعتيق؛ آل -من عتيق ض الله عبد ض الرحنن همد بنت هيا تزوج ثم 

هناك،بها ويحل ه،  ١٣٥٧ستة الدلم قدومه قبل حهلبها قد وكان الدلم، أهل 

')صري''ا'آ( الرحمة ألرحمن عبد الشخ لفضيلة باز بن العزيز عبد الشثخ ترجمة في الإنجاز ( ١ ) 
يوسفبن الرحمن عبد الشيخ لفضيلة باز بن العزيز عبد الشيخ ترجمة في الإنجاز )٢( 

رصْإآ•الرحمة 



٥١ الشيخ سماحة حياة عن نيذة 

ومماوتما*والجومة، وسارة، وهمدارحصن، الله، عبد ت منه وولدت 

اطهرحمها ه  ١٤٢٥سنة رمضان من الثاني في ض ا عبد أم وتوفيت 
تعالى•

بنالرحمن عبد بن الله عبد بن محمد بنت طرفة عمه ابنة تروج ثم 
.له تلد ولم طلقها ثم أشهر، ستة عنده ومكثت — بالصويتي المشهور — باز 

منه!وولدت الخضير، حمل بن الرحمن عبد بنت منيرة تروج ثم 
سنةأوائل بريدة، في الرواج وكان ونوف، وهند، وهيا، وحالي، أحمد، 

المدينة،فى الأسادمية الجامعة لرئيس نائتا سماحته كان لما  ٠٥١٣٨٦
لتعالى اممه حففلها الأن، حتى الحياة قيد على تزال ولا 

تعمه أ؛آ 

مجموعهمالإناث، من وست الذكور ■ ٣٠أبناء أربعة فإزفق للشيخ 
اضعبد وأكبرهم; الشم، شرور من ومنعهم النعم عليهم اف أسغ عشرة، 

منوهو أحمد وثالثهم; الرحمن، عبد الترتسب، في يليه ثم كنى، كان وبه 
سعودبن محمد الإمام جامعة من الشريحة كلية من تخرج وقد العلم محللبة 

الجامعة،من الفقه فى الماجستير درجة ونال بها معيدا وعمل الإسادمية 
الجامعفي عليه يقرأ وكان والحضر، فر الفي فغِمح لوالده مرافئا وكان 

الأجوبةفي السنية الدرر وكتاب العصر، بعد الأحكام عمدة كتاب الكثير 
هداوكان ثإزفه، قاسم بن محمل بن الرحمن عبد العلامة للشيخ النجدية 

ولمالثاني في وشرع الأول الجزء من وانتهى الخميس يوم صاح قمح، 
سعود،المللئ، جامحة من تخرج أصغرهم وهدا حالي ورابحهم; يكمل، 
،.٢١٢٠۶ونقع؛اممه وأصلحهم بوالدهم للبر ووقفهم جميعا الله حفظهم 

والشيخمم يا بن العزيز عبد الشيح لفض-ياوت باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة ترجمة زا( 
*رصريّاأ'آ( اف حفظهما عمر بن زياد مححمل 

يوسفبن الرحمن عبد الشيخ لفضيلة باز بن العزيز عبد الشيخ ترحمة في الإنجاز )٢( 
الرحمة)صرأم.



ومحاضراتوتعليمات مممات من الصباح حدعث اءء؟ءأمءأبمء 

Iوفاته ءأت" 

ه١ ٤ ٢ ٠ محرم  ٢٧الخميس فجر قبيل الشيخ سماحة وفاة وكانت 
وقياموالذكر التسبيح من وعمله حياته حتم أن بعد ١^١١^—، مدينة في 

والئنةبالsكتاب والوصية الرحم، وصلة طهارة، على والنوم الليل، 
احد،للموبناء ، لملمن ١ مكلالت، وحل النامن، وفتيا الله، وتقوى 

اوساءارتجفي ذللئ، كل له جمع من بحال فوالاستبشار، والصدقة، 
منكان ما كان ثم بعمرة، عهد حديث، كان أنه كما عمره، محن الأخيرة 

العفليمةحنازنه 

الشخحنازة من مشاهد "؛:؛• 
حمودبن الله عبد الشخ الفضيلة صاحّب، وتجهيزه تغسيله تولى وقد 

الرحمنعبد الشيخ الفضيلة وصاحت، طاعته، على عمره في الله أمد 
محمدبن العزيز عبد الشيح الفضيلة وصاحت، رة?زذنة، ئ، الني

بالتعسالشيخ جثمان بربهل الوهيثي الشيخ فضيلة وقام >طلإة، الوهيبي 
التامن.تداخ ْع حملها عند تضل لا حتى 

السبلأني.صادق محمد الشخ المكرم الأخ القبر تجهيز وتولى 
والشيخالشريمي خالد الشيخ قبره في ؤإنزاله الشيخ دفن وتولى 

الشيخبعد فيما لي وذكر أعرفه، لا ثالن؛ ونخص الثعلأن العزيز عبد 
السموبصاحب، ؤإذا النعش من الأربطة فلث، عند أنه الشريمي خالد 

طاعته،على عمره في وأمد الله حففله العزيز عبد بن متعب، الأمير الملكي 
كانسموه بأن الحلم مع يبكي، وهو ويقبله الشيخ سماحة برأس يأخذ 

بالهناشج.الحكري بالمستشفى الشيخ سجاحة زار من آخر 
الأعلى.الفردوس في به وجمحتا واسعة رحمة سماحته الأة فرحم 

الشيحؤإعداد الموسى محمد الشيخ رواية باز بن العزيز عجل الإمام سيرة من جوانب 
أه. ٤٢٣حزيمة، ابن دار ط\، ( )_UA0الحمد محمد 



لملط ا يقوب موجهات 

العالملشعوب 4وحهاة نصيحة 

وأصحابه1أه وعلى اف، رسول على وملم اف وصلى ف، الحمد 
بهداه.امحدى ومن 

مدرأما 

اشبحبل يعتقسوا أن كانوا أينما الملسن على الواجب فإن 
والمحبربالحق يتواصوا وأن والتقوى، البر على يتعاونوا وأن جميعا، 

ولاوأقموئ أبي عز ءؤوث-اوءوأ • اليفلتم كتابه في سبحانه اممه قال كما عليه، 
وقال٢[، لالمائاوْ; ه أئناي، أثئ اة أثن وأثقوأ رأددئدب آلإةمّ عق ماثيرأ 

إنو آلئممِ آم دنّءِ ت العظيم كتابه في بحانه 
ومراصوأألص وواصوأ أكاحنت، ئيذا'  ١٣١٠أل!ذا ءلأ م ؤ ألإنس 

\."ا[.لانمر:إمحر4 
البرعلى بتعاونوا أن المسالمين على الواجب أن سمحانه أبان 
سبحانهوأخبرهم والعدوان، الإثم على التعاون يحدروا وأن والتقوى، 

محورةفى وبنن نهيه، وارتكب، أهر0 حالم، لن ت يعني العقاب؛ محييي أنه 
وئراموأأكلحتت، رعييوأ ءامتوأ آل؛أن ُؤءلأ خران في الماس أن العصر 

الرابحون.هم هؤلاء .ه ألثم وزاصوأ آلؤ 
الليلمن الزمان هو والمصر بالممر، سبحانه هذا على م وأق

ه.١ ٤ ١ ٢  x١٢/ ٤ في العالم لشعوب سماحته من موجهة نصيحة )١( 



ومحاصراتوتعليقات كلمات ض لصباح ا |وث حار١ ٨

أقسمالعصر أقم كما يشاء، بما خلقه من يقسم سحانه وافه والنهار، 
إذاوالنجم وصحاها، والشمس يغشى، إدا وبالليل البروج، ذات بالماء 
المحلوقانهد0 فى لما ؛ دللث٠ غير إلى ، مسحلور وكتاب وايتلور هوى، 

وأنهالعليم، الحلاق هو سبحانه وأنه العفليمه، قدرته على الدلائل من 
أنله فليس المحلوق أما وعاد، حل سواه ما كل دون للعبادة المستحق 

أنله لبس |ئو، باض إلا بحلف أن له ليس الأنان برئه، إلا يحلفس 
كادارس ه؛ الض لقول بغيرهم، ولا بالأنبياء لا بالمخالويات يحلغح 

افدوو ء بني حلف ااس ط•' وقوله ، أو باق دل؛ءحلم، حالما 
أتيك(ار^.يقد 

اتصفواالذين هم الرابحين أن العصر سورة في وبنن 
بالحق،والتواصي المالح، والعمل الإيمان، الأربع! ؛المفايث، 
باغآمنوا الدين عداء الالرابحون هم هؤلاء يالمبر، والتواصي 

الخلاقسحانه وأنه الحق، ومعبودهم ربهم اف بان آمنوا ورسوله، 
الكاملسبحانه بانه وآمنوا للعبادة، مستحق وأنه لحباله، الرزاق العليم، 

كفءولا له، ئبيه ولا له ئريلئذ لا وأفعاله وصفاته أممائه، فى 
الأمانةوأدى رسالته، اف عن بشر وأنه ه، بالرسول، وآمنوا غفو، له 

ماوبكل الكتب، وجميع الرسل، بجمحر آمنوا كما الأمة، ونمح 
بأداءالمالح بالعمل الإيمان هذا حقنوا ثم ورسوله، به اف أحبر 

بالحق؛التواصي وكملوا ذلك حققوا نم اف، محارم وترك اض فرائض 
هؤلاءذلك، على باكبر وبالتواصي الخير، على والتعاون والتناصح 

الرابحون.هم هؤلاء عداء، الهم 

كيفاب الشهادات، كتاب محي البخاري أخرجه غيد، الته عبد حدث من عليه متفق ّا( 
اش،بغير الحلف، عن النهي باب الأيمان، كتاب محي لم وم(، ٢٦٧٩)برقم ستحلفح، 

(.١٦٤٦)برنم 
(.٣٤أحيد)آ/الإطء أخرجه :٢( 



١٩العاثم لشعوب موجهة نصيحة 

الحبشة،وفي الصومال، في الشعوب وحميع الولاة لجميع فوصيتي 
اف،يتقوا أن للج«ح وصيتي مكان، كل وفي السعودية، وفي مصر، وفي 
وأنبينهم، فيما يتناصحوا وأن عليه، والصبر بالحق يتواصوا وأن 

والقوى.البر على يتعاونوا 

تالأمور لولأة النصيحة ءأآ 

بينمريعته يحكموا وأن افه، ينقوا أن الأمور لولأة ونصيحتي 
حقيؤمغوث ك ورق، ؤ5لأ I العظيم كتابه في سبحانه افص قال كما عباده، 

ؤآنجدوا لا ئم يتهن ؤي-ما ه السي بعني؛ بمةيإش4؛ 
سبحانه!ويقول ها'؛ا، اء; ]الماه تيوميوأ قضيت متا مجا أنفسيم 

أ.ل،ث! جيرويقول [، ٤٩]الماندة: ه أثم أنزو بتا يرم ا-صأ 
بحانه!سؤيقول ■٥[، ]المالأة؛ بجبموزه بميم ثىا آض من لحن ومي ؛غول 

ُؤوش[، ٤٤]المائدة: هم هأؤك.لق، آثم أنزل يما لم ؤؤوس 
لمءؤدس [، ٤٥لال_م_ات_اوة: آلهلتلثوزه ٥؛!؛ ذرذيظ أس أنزث يثآ محتتفم لتِ 

[.٤٧]اuثدة: هأ آس أنزو يثآ محطم 
يحكمواوأن الله، يتقوا أن المسلبن أمر ولاة جمح على فالواجب 

النزاعتدعوا وأن يتناصئحوا، وأن عليها، يجتمعوا وأن الله، ش-ريعه 
الحقعلى يجتمعوا أن يجب ينفعهم، ولا يضرهم الذي والاختلاف 

ويتركواالنزاع يذروا وأن بينهم، فيما يتناصحوا وأن الله بحبل ؤيعتصموا 
علىأمرهم ولاة مع يتعاونوا وأن الحق، على يجتمعوا وأن النزاع، 

ورسوله.الله طاعن 

اممه،ثمع يحكموا أن عليهم مسلمه دولة كل في الأمر ولاة وعلى 
فيلشعوبهم صالحة قدوة يكونوا وأن الله، بشيع شعوبهم يلزموا وأن 

يقيمواوأن ، ورصوله الله نهى ما وترك ورسوله، الله وطاعة الخير، 



ومحاضراتإيقات L٠Jومممات من ح لصب ١ حديث ٢ ٠

مؤسساتيقيموا وأن اض، أنزل بما الماس بين للحكم الشرعية، المحاكم 
بهذاه، اض إلى والدعوة المكر، عن والنهى بالمعروف الأمر فى 

بدلك.وأمروا اف، لاُبالوا خلقوا ، حلقواولهذا أمروا؛ 
الأمروهكذا وأعفلمهإ، العرائض أهم من الشريعة وتحكم 

منبد فلا وأعفلمها؛ الغرائض أهم من المنكر عن والنهي بالمعروف 
عنونهيهم بالمعروف، أمرهم من بد ولا الله؛ عباد في الله شريعة تحكيم 
حتىالشر من وتحذيرهم الخير، إلى ؤإرثادهم الله، إلى ودعوتهم المكر 
الأخرة.في عادة والالدنيا، في بالعز ينونوا 

فالكما ليعبدوه والإنس الجن الثقلين حلق وعلا حل واممه 
وأمر[، ٠٦ت ات ]الداريلعبدؤلزه إلا ؤآلإض ألحن بحانه؛ س

[،٢١لالبمرة: آعثدوأ ألناس ءؤيناث؛ا ت سبحانه بقوله ، iUJL؛الناس 
يكلل بعننا بحانه! قال كما حميعهم، لذلك الرسل وأرمل 

هيوالمبادة [، ٣٦ؤآجتنوأ أثه أعثدإ آب ربمو?تُ محذ 
شربعته،اتباع هي ل، والإخلاص اغ توحيد هي ورسول، الله ٠لاءة 

ويخفوهالله يوحدوا أن لها حلقوا التي المثالة شذ0 ونهيه، أمرء وتعفليم 
وأنالمبادات، وسائر ونذرهم، ويعانهم وصومهم، بصلاتهم بالبالة 
ؤيصومواالزكاة، ويودوا الصلاة ويقيموا الله، عباد في الله شيع يحكموا 
كلعن ينتهوا وأن ورمحوله، اض أوامر وينفذوا البيت،، ويحجوا رمضان، 

هووهذا الإسلام، هو وهلءا المثالة، هى هذه ورسوله، الله نهى ما 
٠بها أمرنا الي التقوى هي وهذه الإيمان، 

هوورموله، الله طاعة هو ادم، والإموالإيمان، فالتقوى، 
وتركالأوامر، وتنفيذ الأحبار، تصديق افه، دين على الاستقامة 
مابكل والإيمان ورسول، بالله الإيمان الإسلام، هو هذا النواهي، 

وتبليغهمالرسل وأمر والنار، والجنة الأحرة، أمر من ورسوله به الله أحبر 



٢١العالم لشعوب موجهة نمميحات 

الإيمانمن بد لا يكون؛ وما كان مما دلك غير إلى الله دعوة لأممهم 
بدولا ورسوله؛ به الله أحبر ما بكل الإيمان من بد ولا ورسوله، بالله 
تنميمن بد ولا به، الإشراك وترك له، والإخلاص اطه توحيد من 

هووهدا ، ن لإيم،ا ا هو وهدا الإسّلأم، هو هدا نواهيه وترك الله أوامر 
القوى.هو وهدا الهدى، 

لسعوده،ا في مكان، كل في المسلمين جمح ليحمح، فوصبتي 
فيآسيا، في أوروبا، في أفريقيا، جمع في المنة، في الصومال، في 

ويتعاونواالله يتقوا أن حميعا للمسلمين وصيتي مكان، كل فى أمريكا، 
فيوسعهم يبدلوا وأن بينهم، فيما يتناصحوا وأن والتقوى، البر على 

ئيء•كل في اض شريعة تحكم 
قلوبنايملح وأن يرصيه، لما الجمح يوفق أن هلث، افه أضال 

علىيولي وأن المستقيم، صرامحله حميعا يهدينا وأن حميعا، وأعمالنا 
لماالتوفيق يمنحهم وأن شرارهم، من يحييهم وأن خيارهم، الملمين 

اللهوصلى قريب، سميع إنه والبطانة، والعمل القول لهم ويملح يرصيه، 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم 

إيء ه



وم>اصراتسيقان ا يىنمJث 

تعال:قوله تمستر 

قرممنحلت أش يكر إدا ألإ-ما ألموبموث 
بثوُذا؛رقهن وهل إبمايأ رادثمم ءاتء عنيم ئيف رإدا 

وأصحابهآله وعلى اف، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهداء.اهتدى ومن 

!، بعدر أما 
يكرإدا  ٧١ألثويمث ءؤإئما المسن! كتابه في وعاد حل اممه فيقول 

وتلإؤز0 ربهم وعد إيثا، رآدم ثاتثدً عي ظإت  ١٧مموبم وحك أثه 
ثمج آلثيموة ئم أولإك . ردمكهم ويما ١لقلو٥ يقيثوث أؤ;اى 
٤[.- ٢ '^^ ]١١١>=كربريم ورزق وتنفنأ رنهتِ عند درجنئ 

هذ0الكمّل، المؤمنين ق أخان هده الكمل، المؤمنين صفة هذه 
تإيمانهم تم الذين الكمل بعني؛ ألئو.؛لج>كه؛ ءاؤإئما العفليمة الأحاد"ق 

الله،من حويا قلوبهم تحركت افه ذكروا إذا تحك أممه يكر ^^١ 
حوياقلوبهم، وحلت غيرهم، ذكره أو ذكروه، ذكره، عند له وتعظيما 

علىوقدرته وكبريائه، بعظمته واعترائا له، وإحلالا له، وتعظمنا منه، 
سمعواإنا إبثانأه<، رادتم إ\عثث عي ئيت  ١٧^وعاد، حل شيء كل 

٠إيماثا زادهم القرآن 
الله،كلام مماعه وعند الله، كلام قراءته عند شه يحاصسح الإنسان 

تالإيمان كمال علامات من هده إيمانه، يقوى هل إيمانه، يزداد هل 

•م/آآا/*اةاه- يوم في يمنى مخيمه في الشخ مماحة دروس همن 



٢٣... وحنغأقع ذكر إدا ألإي ألم.مث ^٠^ تعالى: قوته تفسير 

افربأن ونصييما يقينا، زادتهم إبماُاه، رادثبمم ءاثه> هي لذمتا ؤيإدا 
هورسوله به جاء ما وبأن الحق، دينهم وبان الحق، ومعبودهم ربهم، 
يعتمدونبعني• وه؛ >؛روخإث0 ربهتّ ^^٠ واللام، الصلاة عليه الحق 
اغعلى ويعتمدون ، بالأسباب، يأحدون هم يالأمبابج، هم احل مع عليه 
الشر؛ويتقي الشرعية، بالتعوذايتج ويأتي ويكدح، يعمل وهو عليها، ليس 

١لنهنسر إن الله، بيد الأمياب، هد0 أن يعلم الله، على عمدته هدا مع ولكنه 
،خروجه ودواوْ، ولئامه، وشربه، أكله، تنفع، لم وإلا نفعتا بها 

محمليهاء ثؤإن به، نفع الله اء ثإن الله، بيد كله ذلل؛، وكل ويحوله، 
المنفعة.

يتكللا هذا مع ولكنه بالأسياب،؛ ويعتني لأسابح، با يأتي ذالْؤْن 
الأمحبايح،ثب، ملأنه غبؤ؛ عليه ويتوكل افه، على يعتمد بل عليها، 

.غبؤ ذللئ، عدم وعلى له، أسمابط هي ما جل، على والقادر ومنقذها، 

فيعليها والمحاففلة الصلاة، إغامة العفليمة صفاتهم من ثم 
باقامتهاوالعناية والخئوء، بالطمأنينة، افه محميع كما وأدارها الجماعة، 

قد، ينقرونها فقد الإيمان ء صعقا ه بخلافتامة، كاملة، يردونها إكمالها 

أسباي،من ذالث، غير إلى الجماعق عن يتخلفون وقد ، فيها اهلون يتمهم
وقتها،في طه، ١ سيع كما يقيمونها هم W لمومتين ا من الكمل أما النقمى، 

عمودلأنها كاملة بها عناية عندهم اطه، مؤع كما الجما-كة ومع وبفعلها، 
أضيع!سواها لما فهو خمثعها ومن دينه، حققن حفظها من الإمحلأم، 

بخلاء،وا لجوكرم، وجود، نفقة، أهل ر.ه ينغقوة ريبمثهم ءؤويثا 
جلاطه أن يعلمون الخير، وجوه في أموالهم من وينفقون الزكاة، يودون 
آممهعد محيره لمر تن اخنك شبمإ ^^١ - عليها ويثيب، لنفقة، ا ه يخلفوعاد 

لهوسء نن قإتتر ب>انمت ويقول [، ٢٠لمأه وآعظم ما نر 
[.٣٩ت ]سبأ ألرزتيلت،اه محر ؤهو ثثلمهء 



ومحاضراتونعليقات كلمات من لصجح ا حديث  ٢٤

أمقآدم ابى يا وعلا! حل اض يقول القدمي الحديث في 
ءلتك((لا/

مالكانإلا فيه العباد يصسح نوم مس ؛؛ما ه! يقول المحيح وفي 
أعطاضإ الآ-؛م: ويمول -هما،  ١٠٥^أعط اعإ ■' أحدهما فيمول ينزلان 
ولوالنار ءاموا فليل، ولو الفقة على الحث، فيه يعنى! ؛ ثلما١٠ نمسكا 

.ثمرة" بشي ولو النار ءاموا قليلا، يتفق كير عنده ما الذي ثمزة*، سبى 
فال:أنه تئأ، الني عن ءهد حاتم بن عدي عن الصحيحين في 

أخد!لانبجكزلإ،ينيثز:تثثم-بمان،فظنأبمنمنةم ررذا 
su  نظنفدم، نا إلا فلا:>ى ث أشآم نظن ث، مذ قدم نا نزى؛لا

لمفتى ثمرة بشق ولو الثار قاموا وجهه، تلماء النار إلا نرى قلا نديه بين 
منثمرة يميل ثصدق من ٠٠؛ ؤيقول، طيبه٠٠ مكلمة ثمرة شمه يجد 

يزJيهائم ييمينه، يممبلها ؛^ ١١وإل - الطيب ولا افه يمثل ولا - طي، كني، 
بسبب، ٢٤١٠٠الجبومثن ثكوذ حتى ملوم أخذكم بزبي كنا يصش 

فضلباب المفقات، كتاب في البخاري أحرجه فيني٠ همريرة أبي حديث من عليه متفق ر١ا 
الغقةعلى الحث باب الزكاة، كتاب في وملم )٢د٣د(، برنم الأهل، على المفقة 

(.٩٩٣)برقم بالخامج، المتفق وتبشير 
اللهتول باب الزكاة، كتاب خى البخاري أخرحه :قمحي؛ هريرة أبى حديث من عليه متفق )٢( 

دأسنفيإ، س نأث بميرى.ا ميرث و اكئ وتدق و وأس اغد نذ ^٥٤ الى; عت
بابالزكاة، كتاب في لم وم(، ١٤٤٢)برقم بمتتزده، سثن بمتق. ةثن ُ. 

.( ١ ٠ ١ ٠ ) برقم والمملد، المتفق في 
الإسلام،في المبرة ءلأمأت باب المناف، كتاب في البخاري أحرحه عاليه، متفق )٣( 

أوتمرة بشق ولو الصدفة على الحث باب الزكاة، كتاب في وملم (، ٣٥٩٥)برقم 
•( ١٠ ١٦)برقم المار، من حمجاب وألها ية كلمة 

الصدمباب الزكاة، كتاب في المحارى أحرجه فؤيه؛ هريرة أبي حديث من عليه متفق )٤( 
منانما-ةة تجول باب الزكاة، كتاب في لم وم(، ١٤١٠)برقم حليب، كنب من 

•( ١٠١٤)برثم ، وتربيتها المليب الكب 



٢٠■ م?آمه-■ ثنث ه ذكر إدا ؛js ألمبمرث تعالى؛ قوته تفسير 

مايرجو صاحبها وأنفقها طيب، كسب من لكونها لها؛ الله ثمبول 
فيوقال .ه، يّيمحث يدمثهم ؤوث-ثا وعلا؛ حل قال ولهذا الله؛ عند 
وينامحيمنا -مما رم دمث التاج عن جنوثهم ت الجنة أهل 

َثامأ^١ جو أضن ئزة نن ثم لثغل نآ ص صأ ثلأ . ثفئون رريثهم 
[.١٧، ١٦]الجل.ة: بمتؤزه 

الطاقة،حسب قليلا ولو بالأنماق بالصدقة مامور اف عبد يا قانت؛ 
ذوىمن غيرهم بالحاجة المعروف الجار المسائل، المحتاج، رأيت إذا 

أهلارحموا اpحمن، وو°خئةإ الئاحنون ١١وتعطف، نرحم، الحاجة، 
فوللا;م-ئن■'"، لا:>خن ■نذ اثا؛""'، ض نئ ص الأم 

ننتن-؛نكلم الأزض أئل 'ان-غنرا ننم'، لا لا!و'خأ "نن ®أ: الني 
،مثل؛، النه قبله إحلاصر وعن ا رحمة عن بقليل تحدقت، فإذا المثماء١١ في 

الكثير.عنه وءوصائ، 

ومعهّاأل تامرأة جاءتني قالنح1 يهنا عائشة عن الصحيحين في 
فأعطيتهاتمرات ثلاث إلا المن، ش أجد فلم نيئا لها ظلمست، ب ابنتان 
ابنتاهافاستهلعمتها كأكلها اكاكة ورفعن، تمرة، بنت كل فآعطت إياها 

فأعجبنيI عائشة قالت، شيئا، تأكل ولم نصهيآن بينهما فشقتها الثالثة التمرة 
الجنهبها لها أوجنؤ ئد الأو4 لأول فقاوت أخبرته جئو المبى جاء فلما ، شانها 

الرحمة.بهذه الناراال"'آا من بها أعتقها أو 

يرقمالرحمة، قي باب، الأدب، كتاب في هممرو بن اض عبد حدين، من داود أبو أحرجه ( ١ ) 
١(، ٩٢٤)رقم الاس، رحن في جاء ما باب وانمطان، الر محاب في واكرمذي (، ٤٩٤)١ 

(.٩٢٢)بريم الصحيحة لق اللمحي الألباني وصححه . صحيح حن حدث وقال 
رحمةباب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه فهد؛ هريرة أبي حديث من عليه متفق )٢( 

هأرحمته باب المقاتل، كتاب خي لم وم(، ٥٩٩٧)برنم ومعانقته، وتقبيله الولد 
(.٢٣١٨)برقم ذلك، وخضل وتواصعه والعيال الصبيان 

)••اآآ(،برثم المانح، أل الإحسان فضل باب والملأ، ائر محاب في لم مأخرجه )٣( 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حديث  ٢٦

الخيرسل في والإنفاق والكرم، والجود، والإحسان، فالصدقة، 
منالمجاة أسباب ومن الجنة، دخول أسباب ومن اض، رحمة أسباب من 

>ؤأولتكهؤلاء! قي وعلا حل قال الجزيل، الخالق أسباب ومن النار، 
المؤمنونهم صفاتهم، هد0 الدين يعني! ٤[؛ ]الأنفال; ه حثا آلمومنون هم 

منالله أوحِح ما يزلون هدا مع وهم صفاتهم، من نموذجا ذكر حما، 
باللهالإيمان صفاتهم، أهم هده لكن الله، حرم ما ؤيدعون الأمور، فئة 

بوفإالله! آيات تلاوة عند إيمان وزيادة الله، ذكر عند والوجل ورسوله، 
افهرزقهم ما ؤإنفاقهم الصلاة، إقامتهم مع ٢[، ]الأنفال: بتئ؛اوفه ريهم 
والحج،رمقان، صوم ذلك وينبع وأعلاها، صفاتهم أعفلم هده 

الطيبة.أعمالهم من ذلك وغير والجهاد، 
نبيناعلى وملم الله وصلى والهداية، التوفيق الجميع الله رزق 

وأصحابه.آله وعلى محمد 

*؛!؛♦٠ -؛!؛٠ 

يأظننتهالها ابمين نخبل ملكيته جا،ثنى ثالغ; أئها غاتثه غن يمامه لفظه وهلّا 
فاسنلننتهالتاكنها دمْ فيها )ر ورُعن دمْ مهم.ا واحنة كز فاغثلن ثنزا0 نلاث 

الب.ىفذكزن ذ.أ'نها فأغجتنى سنهما، داكiها أل . ij^jكاسق التي التمّزه فشمت اننتاها 
الثار'•ثى بها هب أو الجنة يها لها أوجب ئد اف' رإو فقاد: ه اض لزنول صننث 



٠١٤َةهلدكخ ه أدهميأ أدي،توا ؤ.قلإاا تعالى؛ قوله تفسير 
٢٧

ِةء؛-َ. 

تعال:قوله تمسعر 

ذوأق أمح؛ ص:١٣ 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهدا0.اهتدى ومن 

ا:بعير أما 

ؤنمملأهؤلإأ' وستمْ َمحمز دكثآ أثئ ١^٤١  ٢٣١٠أفين ؤي~أي 
ولال، وأأ؛طثوأ أدمإئأ ءؤءآدهمؤآ وعلا! "؛؛-}؛ وبقول [، ٤٢، ٤١تالأح-زاب؛ 
أونحكن'ذ'لغن وجلإ' ئأدث بحانه! ويقول [، ١٥٢]البقرة: دكمزوزه 

٧[.]؛^lx^؛: لثديه ه إة ًكهميم ولغن 
والرخاء،والشدة والضراء، راء بالعبادْ يبتلي وعاد جل اف 

الرخاء،شد اممه شاكر الإيمان أهل على فالواجب والمحمل، والخص، 
صبور،المؤمن والجدب، والشدة البلاء فعند ، البادء عند والحبر 

الرخاءوعند الشدائد، عند المرض عند وهكذا ويصبر؛ الفرج الله يأل 
وتكوناخمله، معن ويبتعد مراضيه إلى ايع ويالله، يشكر والمعمة 
المؤمنهكذا الله؛ عقاب ويخشى الله ثواب يرجو أكثر، الطيبة أعماله 

الرخاء.عند شكور البلاء عد صبور 

^١وكان نافئا«لى، ضثا راالأ؛ب : ؛uJ المطر زاي إذا m ام لكد 
.,٥١٤١٧حج موسم في لشيخ ١ حة سما ت كلما من آ ١ ا 

وآآآ(.و'ا،ا  ٤١)!/ ,يه عاتنة حدث من المني في أحمد الإمام أخرجه ؛٢( 





٢٩كهإ؟اا دكغ  ٥١آدؤيأ ؛أنؤأ ١^ تعالى: قوثه تفسير 

الرخاء،عند نكور البلاء، عند صبور حير، على دائما المؤمن 

لأحدذاك وليس حير، كله آمرة إل المؤمن، لأمر ررعجبا هأ؛ الخم، يقول 
صثزصزاء أصاثته وأو لئ، -؛^١ هكاى نكز  ٤١نئ أصاثته إو للمؤمن، إلا 

،.١١((لت -وامحان 

أيهاللث، فالمنرى والامتحان، الابتلاء، دار هي الدار، وهذه 
والشكرالطاءارثإ، في والجل الخيرارح، إلى ارعة الم، دائما المؤمن 

المحنعند صبورا النعم، محل. شكورا البلاء، عنل. والصبر الرخاء، عند 
المحة،الخصب،، حصول المهلر، ذزوJا اض نعم ومن كنت،، أبتما 

مدر، تعرفأن صبم، فالواجتح اف، نعم من هدا غير إلى الأمن، العافية، 
علىوالمحافغلة حقه اداء Jهلامحه، نعمته على الله تش؛5ر وأن النعم، هده 

بمالةالوالدين، ببر البيت،، بحج رمضان، بصوم الزكاة، بأداء الصاواتإ، 
لجرمْن هذا ض إلك، المنكر، عن والنهي، بالمعروف الأمر الرحم، 
ر3نمئأدرك ؤو\إ الشكر هو هدا المعاصي، سائر من الحذر مع الخير، 

٧[.]إبرامم: لآزندكإه< نهقزين لبم، 

علىالحفاظ هو الله، معاصي ترك هو الحقوق، أداء هو فالشكر 
المحارم،وترك الفرائض، أداء الشكر، هو هذا الله، وحفوق الله، حدود 

فهوهذا ومع دائما، المؤمن هكذا عليه؛ والثناء الله، ذكر من والإكثار 
منالله إلى فيتوب الأوقات، حميم فى محبها يحا دائما، شه يحامحب 

-

ربه،يلقى حتى حقه، وأداء افه، مراضي إلى ويايع ومعصيته، تقصيره، 
[،٦٩]انمكبوت: ثثتاه لمدبمير منا كهدؤإ جهاد فىأ وهو 
الهالكين.صفاين، من الغفالة المؤمن، صفالته من ليس 

كلهأمره المؤمن باب والرقاق، الزهد كتاب قي جيد صهبب حديث، من لم مأحرجه )١( 
(.٢٩٩٩)برقم خر، 



ومحاصراتسيقان الصياح حيريث  ٣٠

ؤإدامةمراصيه، إلى والمسارعة ض، الخشؤع صفته من المؤمن أما 
حفثهمادرآذا >ؤوكو المار! أهل محي اغ يقول المؤمن، هكذا ذكره، 

ب:ا،ة 
[،١٧٩]١^١^: أٌوكه ئء أزكق، أنو ي ثز َة'لأته أزكش خ _ءن 
أوبنمميى لفنهم أى محب ^١٢ ت وعلا جل ويقول العافية، الله نال 

[.٤٤]القرنان: منجلاه محل ينر تز 'ألأمم إلا ننر إن سشى 
غيأوقاته، جميع في دائنا ويجتهد هذا، عن سرفع فالمؤمن 

البرعلى خوانه إ مع والتعاون مراضيه، إلى ارعة والمالله، ذكر 
أوالخاصة، العمة حصول وعند المعاصى، سائر من والحذر والقوى، 

والثناءذكر0، من والإكثار حفه وأ'داء الله يثكر بالشكر، يبادر العامة 
هذاغير أو قحهل، أو مرض، من المصائب، بعض وجود وعند عليه، 
ربهأن بعلم وهو الله، نواب ويرجو ، ويحنسم، يحبر عام، أو خاص 
الشكر،عند عبده ب، يثيحتى والفراء، بالسراء عليم حكيم رحيم 
■الحبر عند ويسبه 

عندوالشكر الاستقامة، وإياكم ورزقنا يرصبه لما الجمع الله وفق 
هميهعلى وبارك وسلم الله وصلى والمحن، الثادء عند والصبر العم، 

وأتباعه.وأصحابه آله وعلى محمد، نبينا ورسوله 

*؛!؛-٠ ه 



أسنئننإ؟٢ أقن تق ،١^١ أئ؛تنثن ^إن تعالى: قوله تضير 

:;نتح-

تعال:قوله تمسعر 

ظنيإلإ ه ؛ئ ٤^؛ \لإت إة 
وأصحابهآله وعلى اممه، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 

بهداه.اهتدى ومن 

;، بعير  ١٠٠١
ذلإأثث رئ هانإ قك ءؤإ0 الميز: كتابه في جق، اض فال ففد 

أؤبمثة نأفئ محزيأ %  'صألا صقه ممهث تترل أنتقنإ 
مهاؤوم أوحئء رق آلثيا أيموئ 1، أؤثآوم ص . مبمثدرن َةئن 

هلحم عمر بن نزلا ؤا ثثتمث ما فيها ؤثثها أنفسكم ضثتيح ما 
.[rT_r' ' :cJL_]

المؤمنينعباده مصير الكريمات لأيات ا هذه فى سبحانه يبين 
لقوهحتى له وحناعنهم إيمانهم على واستماموا سبحانه، يه آمنوا الذين 

ذلإأثن محبا قالؤأ أل!لخ^ ؤءة وعلا• جل يقول ماتوا، حتى سبحانه، 
ومدبرورازقنا، وخالقنا ومعبودنا، الله إللهنا قالوا يعني؛ أسشؤأه؛ 

وهداالإقرار، هدا على أستقنموأيم، ونم هو! وحده افه هو أمورنا 
إلىوسارعوا حدوده، عند ووقفوا نهيه، وتركوا أمره فاطاعوا الإيمان، 
الذيهو المستقيم الاستقامة، تكون هكذا ورهبه، رعبه عن مراصيه، 

وعقيدة،وعملا، قولا، لعياله، رسمه الذي التلريق على الله إلى يسير 

ه،١  ٤٠٧عام حج في المكرمة مكة في التوعية مسجد في الشيخ سماحة دروس من 
(.٢٠٧)رنم شرط 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصباح ا ليا حد ؟  ٣٢

حتىالطريق على استقام بل ينحرف؛ ولم وهكذا، هكذا، يمل لم 
أكثرالله، توفاه حتى إليه، اغ قبضه حتى المعنى؛ ربه؛ إلى وصل 
والإعراض،الترك، إلى إما متحرفح هو بل استقامة؛ عنده ليس الخلق 

وهذاالرسل، به جاءت ويما له، حلق بما الرأس رفع وعدم والغفلة، 
وأوآلنامحن أحفر >ؤوثا ت سبح_1ذه فال كما الأكثرين، حال هو 

أؤوتموأض من أصقر تملع قن "؟•ا[، وث<: لبحنبمّث 
[.١١٦زالأنمام: اثأه ضل عن يتيزك 

وأتىالله، به يأذن لم دينا احنؤع قد مندد غال الثاني والطرف، 
وإنمابمتفيم، لهس أيقا فهدا _، jbايشرعها لم بها يتعيل. محشراغ؛ 

لمبمرة، ولا يمنة ينحرف فلم الهلريق على محار الذي هو المستقيم 
وليسوالعمالة، والإعراض الجفا أهل مع ليس شمالا، ولا يمينا ينحرف 

نهجعلى الأول، الرعل نهج على سار ولكنه والبدعة؛ الغلو أهل مع 
اممهعبادة في طريقهم على سار بإحسان، وأتباعهم ه، البي أصحاب 

ماوترك محه، أمر ما وامتثال ونواهيه أوامره وتعظيم إليه، والإنابة وحده، 
الله،لأوامر معفلما الهلريق ^ا على محار بل ذلكؤ؛ عن يحد ولم عنه نهى 

واقمالها، مبغصا منها، محذرا اممه، لواهي تاركا لها، منقادا لها، فاعلا 
وكلما حاففل فهو الله، عقاب ويخشى الله، ثواب يرجو الله، حدود عند 

عليه،ويعادى عليه، ويوالي، إليه، يدعو عليه، تقيم مبه، أمر وما إليه، 
ئإآثه رمحنا ^١ ١٥ادنمث ؤ.إئ الحميدة؛ والعاقبة والكرامة، الجنة له فهذا 

.٣[ * :  clui]،١داأ^ناقهه علتهر تترل أستقنعإ 

ولامحامإ ^٢^٠ I لهم تقول الموت عند الروح خروج عند المعنى؛ 
أمامكما مم.تخافوا لأ يعني؛ معثدئاه<؛ آؤَكت،و آ-لقت ق-ريدأ 

التيمعتثدوذ،ه، َئئو أؤ أثثة ؤؤوأدي-رأأ حلفتم ما على تحزنوا ولا 
Iالملائكة لهم تقول أؤلي_اوكميم المتقين؛ المؤمنين عباده بها اممه وعد 



٣٣أستتئمؤإه ثز أقن ؤتا ^١ ١٠ءاؤ1دا يعاش؛ قوته تفسير 

الأحرةمي بعني؛ محه-ا4؛ وم آلايمء ني أليما آلثيئ ي آمحتاؤم وص 
Iيعني [؛ ٣١زفصلت: وووعو0ه ما مها ؤولإ أمنكم يثتيح وما ت الجنة ني 
ٌمّترهم،وهذا حالهم هذه [ ٣٢قحؤره عفؤر تى نزلا ؤ تهللبون، ما 

،وحده الله يعبدون صمير، وراحة وطمأنينة، اسمامة، على الدنيا فى 
ؤيعادونأولياءه، ويوالون لشرعه، وينقادون ونواهيه، أوامر©، ويعفلمون 

والنعمة،الراحة غاية في مرتاحة وقلوبهم فيه، ويغضون فيه ويحبون أعداء© 
بببالقلب نعيم الروح، نعيم والعيم الراحة غاية في فهم فقراء كانوا ؤإن 

ؤإعراصهمعليه، ؤإقبالهم إياه، وطاعتهم له ؤإخلاصهم الله بتوحيد تلذذهم 
عليها،مواظبون عليها، مقيمون طاعته عالي مقبلون فهم سواه، عما 

منيحتاجون ما إلى حاجتهم يشغلهم لم عليها؛ ويعادون عليها، يوالون 
أمرواعما الناس صحبة تشغلهم ولم به؛ أمروا عما ذلك يشغلهم لم الدنيا؛ 

طاعةعن العاحلة والمتاع الشهوات س إليه يحتاجون ما يشغلهم ولم به؛ 
ينسواولم عنده؛ فيما راعبون حقه على محاففلون بأمر©، قائمون فهم ربهم 

طريقمن الله طاعة على يعينهم ما الدنيا من كسبوا بل الدنيا؛ من نصيبهم 
معفهم لديه، ويقرب افه يرصي فيما ضل من عندهم ما وصرفوا الحلال، 
أحسنواوقد أمر©، على واستقامحوا الله انفوا قد المحسنين، ومع المتقين، 

عنونهى بالمعروف وأمر وتوجيه، بيعوه يستطيعون فيما عباد© إلى الأجر 
غيرإلى لخفللوم، وشماعة الفقير، حاجة وسد ان، ؤإحومواساة منكر، 

وهذا،بهذا ناموا بل هذا؛ ولا هذا، ينسوا لم فهم الحير، وجوه من ذلك 
مصيرهموهذا المتقين، الله أولياء حال هذه المستقيمين، الله أولياء حال هذه 
والمعادة.والكرامة الجنة إلى 

إذاالمؤمن إن قال! أنه واللام الصلاة عليه الله رسول عن وصح 
ويحبورصوانه، الله برحمة تبشره الملائكة عليه نزلت أجله حصر© 

أجله،به نزل إذا ذلك، بعكس والكافر لقاءه، افه ويحب افه، لقاء 
اللهؤيكره الله لقاء فيكر© وعذابه ومقته، الله بغصب تبشره الملائكة جاءته 

لأمنت قال أنه لام والالصلاة عليه الله رسّول عن صح ولهذا لماء©؛ 



ومحامراتوتعييقات كلمات من الصباح حديث  ٣٤

فاكأ>و\ئ. افه كرة اش يهاء كرة ونى بماءْ، اممه أحب افث لماء أحثا 
وتكس^، ١٥االنسن ،! jliالموت. لنكن0 إئا أرواجه; بعض أو عايشه 

أحبشيء ملبن وكرامته، افث يرصوان بئر الموث، حصزه إذا المزمن 
بئرحضر إدا الكافر وإف لفاءْ، افن ونخي افن لقاء يأحث، أتانه، مما إليه 

افثوكرة اممه لماء كرة أتانه، مثا إلته أكزة شيرة فليس وعموبيه، افث ينذاتا 
والسائم.الصّالآة عليه قال كما أو ، ؛^ ١٥٤١^

علىالمستقيم المؤمن وأن الكريمة، الأيه عليه دك لما شاهد هزا 
تخف،لا له! ويقال العفليم، الخير بهذا الموت، عند يبتر افه طاعة 

ذوع_دوفه،كنتن \ؤا أ.إسق >ؤوأثريإ I رك يبما وأبثمر نحسزن، ولا 
ئلأآنتشؤأ قم أثث رنا قالوأ أدين ءؤإ0 سحانه؛ يقول الأحقاف آية وفى 
يثا■ذزآء ي -فلئن آئثت أمحب أؤأتك . تتبجرك وي ثثؤ-هم -مف 

1\آ.، ١٣َكامأ 
حتىعنه، يحيل. لا وأن الطريق، يلزم أن ت المؤمن على فالواجب 

ياتفالغر العصر، هذا فى ميما ولا الخعلر، دار الدار، فهذه ربه، يلقى 
كثيرة؛الهوى صف وعوا قليل، والعلم كثيرون، الباطل إلى والدعاة كثيرة، 

الثباتربه أل وييمسنقيم، وأن الهلريق، يلزم أن المؤمن على فالواجب 
الأخيار،صحبة في يجتهد وأن الأشرار، صحبة يحذر وأن الحق، على 
عادة.الكل ويسعي الفوز، كل فيقوز ربه، ترصي حالة على يموت لعله 

الخزيأسباب من وإباكم وأعاذتا الاستقامة، ؤإياكم اض رزقنا 
دينه،على ؤإياكم ونوقانا سوء، كل من وإياكم وحمفلنا والندامة، 

وأصحابه.آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

منباب الرقاق، تحاب في الخاري أحرجه الصامت،؛ بن مادْ حدسث، من عيه منفق )١( 
منباب والد.عاء، الن.كر كتاب في وملم (، ٦٥)ما• برثم لقاءه، اض أحب الله لقاء أحب، 
•وأدآرأ(  ٢٦٨٣)برقم لقاءه، افه كره انفه لقاء كره ومن لقاءه، افه أحن، أطه لقاء أج، 



سيئتهر ثونت ى قص ونغز ه أموا  ٢٣١٠اكى وكأجا تعالى؛ قوله تفسير 

تعال:قوله تمسعر 

هرمتمأمحسمحىئ Ipأمحي:

وأصحابهاله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمل 
بهدا0.اهتدى ومن 

!،  ٠١Jعاأما 

;١دو زشغلز آف أمأ ;١^١ وكو ه: ، obiال فقد ف
أثتموأ ق؛ ذؤمأ ؤلإ . سإون  Ujئ؛و ه إل أثل ؤإيمؤأ لمد يدمث 

آلمهثآمحب ألثاي آمحن منوئ ب آلمنسهول. خإ أزكق أنمم شكئإ 
■٢[.-  ١٨زالحنر: آلثآدرلأه< هم ألجنذ أصحث 

مواصعفي المؤمنين، يخاطب، الكريم كتاُا< في وعلا حل اف، 
توحيدهلأنها اممه؛ دين لأنها بالتقوى؛ يأمرهم القرآن، من كثيرة 

اله،،غضت، بذلك يتقي لأن، نواهب،؛ وترك أوامره، امتثال لأنها و٠لاعته؛ 
وعقابه.

ءاؤئتأئ؛ابحاف،أ فيقول حميعا، الماس يأمر الأيايت،، بعض وفي 
Lروجهاه ه دءإة نؤدؤ هم، ثن ١^٤، رألإ أدمأ آثس  Jll :،،]١

١[،]الح_ح: عظي-ثه _؛ آلكاعو رلتك إنكن ُتحفم آئمؤإ آلثاس اؤكاب<-ا 
متنزي ^١ ؤلوْ.، عن والد بمنكب لا تزئأ ؤبمثؤأ يلألإ' ص النامح، قلإآ 

ويألدتا ألثوم لأدرق؛؛قم ملأ خ أثه يبمد إلكن ستثأ ^٠٠ عن جاز 
.٤٠٠١  ١٧حح موسم في الشخ سمائ كلمات من 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من ك^داح ا حديث  ٣٦

وهيبالتقوى، مأمورون العباد فجمح [، ٣٣]كان: ألمثؤره أممه يمتحكم 
أينئتمئ ءؤرما ت سحانه لقوله بها، وأمروا لها حلقوا التي اممه، عبادة 

آككاآغثدوأ آلثاش مذه [، ٥٦]الداريات: ِلعثثونه< إلا نآلاض 
أثنلسدوأ إلا و،وأ ءؤو،آ [، ٢١وْ': ل\وقئنئو0؛اآ يلآؤم مدآؤم بن ثأك؛ذا 
أُتارسو[لآ أقن ٥^،^، ق بمننا ء؛ؤولقو ٥[، ة: بسن]ال>نثاءه؛ ألدن ك ؛نملأ 
وهذهاض، ليعبدوا حلقوا [، ٣٦]او_حو: ألْلنغوثه ؤآجنخحأ أثن آعثدإ 

والإيمان،الإسلام، هي وطاعتنه، الله، توحيد هي الله، تقوى هي العبادة 
أ'ىلغأ؛ؤآمحم [، ١٩ىوا0■' ]آي، آلإسات؛ممح أش بمد ألدثث ؛^إة والهدىت 

ويقول٣[، ندة: ١٠١١]ديناه أإ١تLم لكم ورصدّتا نمق علإ^م وآقنتؤ ليعم عز 
منأ'لآعبمنم ي وهن منه يمل هأن دكا ألاتثم عثر يبج ؤوش ه: سح_ان
منقلأنم ۶^ الهدى؛ هو الإسلام وهدا ءخ[، يمران: ]أل أأكسٍِنب< 

بأسءامموا ءامغوأ قآ •أؤكأة-ا الإيمان! وهو [، ٢٣]!لمجم: ألدك؛،؛بم يغم 
[.١٣٦]الماء: إتحوه4 

ثننهوستونى بضع أد وٌنبعوف بضع الإيمان ٠٠؛ج■؛ الن؛ى وبقول 
زانماةالطريق، ض الأم دأدناها اف'، إلا إله لا قول كلها 

الإيمان١١مى ثب 
الجنمن والمساء، الرحال من ، مكالف، كل على فالواحب، 

اممه،أمره كما اف يعبد وأن اممه، يتقي أن والعجم، العرب، من والإنس، 
ربه؛إلا يدعو فلا بالعبادة، وتخصيصه له، والإحلاصر بتوحيده ودلانه 

إلابذر ولا له؛ إلا يملي ولا له؛ إلا ذبح ولا به؛ إلا تغث يولا 
له.إلا يهوم ولا له؛ إلا يجد ولا له؛ 

، ٠٤حنثاءالين لم ؛نمهن أق لمدؤأ إلا اءَ،وأ ءؤوما ه؛ حفادة بعال

ثعبعدد بيان باب الإيمان، كتاب في تفهمي هريرة أبي >ديثا من لم مأخرجه ،١( 
(.)٥٣برقم الإيمان، من وكونه الحناء وءضاة وأدناها وأفضلها الإيمان 



ئدنغى ثن نكممز ه أمحا س:p\ ص نمافى= قوته تفسير 

آلسنجدظؤوأ0 ٢[، لالJمر■ لد قنما آثت وة-عد ! ؤيقول 
أثوذ؛لعكم ت سحا^ ويقول [، ١٨]الجن؛ أحراه أف ح ترعوأ ؛؛* Asِش 

عنبمظُى •C دؤيهء ين ثدعؤيى يؤت ألممف ك يدكم 
 ;<U[١٣ ،] الواةعر التي اللفافة المواة، عار الخي اللفافة اسر

آسة؛كابجأ•L سمثؤإ نؤ دجءؤ تمعؤأ لا تمعن ءؤإ0 ^^؛ ٥١١لها يقال 
ما[، ١٤]فاطر: حيره مثل ِ)ثلث، ولا ثتض^م عؤضثخا آمحسعؤ مم وم 
حاحتلئ،ارنع اف، حق العبادة ينفعك، لا وغائب؛ وصنم، مستح، بين 
إلنهاآثه ع يبع وومن تعار• قال فضله، من واسأله وعلا، جل إليه 

آلكثغرونهنف لا زنهر رمة عند جمادر مء لهأ يره—ن لا ءاخر 
[.١١٧لاوؤ.نون: 

أنومحناعته، الله توحيد وهى التقوى، الله، عيد يا عليلئ،، فالواجب 
تقوى؛دينه الله ثى نواهيه، وترك أوامره، بفعل وعفابه، غضبه نتفي 

لله،وتوحيده لله، به!اءنه المتقي الله، عذاب ه نفيقي المتقي لأن 
يسببالله، غض، من يعيدها الله، عذاب ه نفيقي الله، ّّرع واباعه 

التقوى.بهدم النار، من والمجاة الجنة دخول لها 

افه،اءبل.وا يعني! قؤه.'' اقوأ ءامنوأ أقنى >أؤنخخإ\ سبحانه; ويقول 
رسولهواتبعوا لشرعه، وانقادوا العبادة، له وأخلصوا ، وأعليعو0 ، وعفلجوه 
وأنبالعبادة، اطه تخحى أن التقوى، لام، والالصلاة •عليه مح.مل.ا 

ورسوله،به اطه أخبر ما بكل نومن وأن ه■، محمد وبرسوله به نومن 
نمقلتك، ولسانك لسانك، قلتك يه!ا؛ق صاديا يكون، وما كان عما 

تحجرمضان، تصوم الزكاة، تولى الصلاة، تقتم ربك، حق فتولي نعمل 
مناطه، محارم عن تبتعل. ، وكثير0 قليله كله الشرك عن تبتعد ، البيت، 
وشربوالنميمة، والغيبة، الرحم، وقطيعة والحقوق، والربا، الزر، 

ويبتعدالله، أوجب ما يودى المؤمن، هكذا ذلك؛ غير إر المكرايثح، 
هكذالله؛ المتقي هكذا عقابه؛ ويخشى ربه، ثواب يرجو افه، حرم عما 



وم>اسماتوسيقان حديث  ٣٨

عنويبتعد اض، لنّرع ينقاد الذي هو حما، لم المهكذا ض، المؤمن 
سواه.ما كل دون بالعبادة، الله ويخص الله، محارم 

هذااممه، رسول محمدا وأن اممه إلا انه لا أن شهادة الأمر، هذا ورأس 
!أي الل4؛ إلا إلله لا أنه تشهد أن الأمر، هذا ورأس الدض، هذا أصل هو 

إلىالله، أرسله ورسوله، الله عبد محمدا أن تشهد وأن الله، إلا بحق معبود لا 
ننلثد أآ محمد ك0 الرمل؛ به وحتم والإنس، الجن إلى عامة، الناس 

هلؤ I بحانه قال ٤[، ■ لالأح_زاب; ه 'افثن ؤحاير أش رسؤل وكتس يحا,لمحإ 
بحانهونال [، ١٥٨لالأ'ءمِاف: جيثاه إيآ=ظلم أف رثود إذ آلنال ثتتآبها 

إلا>ؤرما [، ٢٨: ].L ويتذرله< يشيل ممناثى إلا أرظثك 
جنهم،جميعهم، للعالمين رحمة فهو ، [ ١ • ٧ ]الأنسا،: اهكقغثيه يخمه 

رحمةم وغنيهم، شرهم، ذكورهم، وعجمهم، عربهم، هم، ؤإن
التيالحل.ود عند وقفوا إذا شرعه، اتبعوا إذا دينه، على استقاموا إذا للممع، 
العافية.الله أل نالنار، إلى صاروا ، حالفواؤإذا رحمة، لهم فهو حدها، 

ورسوله,آممه يطج وش أثب ح-نود جفك : وعلا جل بقول 
ودلذكمحه-ثا خنإدتجنت> أ'لأدهنر قحتها ين ثج—يمح_> جقت بذجلأ 

ارانيدجئة حدودم وبتمد ورسوله, أثه تمن ومتن . ألعظيئ ألمور 
[.١٤، ١٣]النماء: مهمقه عدائي ولد, مهنا ^^١ 

يقولالإسلام، عمود الصلاة، يرذ.ه الشهادتين، بحد شيء أهم ؤإن 
:فيهايقول واممه الصلأةاال١،، وعنوده الإنلأم الأمر »رأس ه: المى فيها 
افجهويقول [، ٢٣٨بقرة؛ ل]١ ألونءفي،ه وأذ2ةكلوف آلمكلقُت، ق ع و

[،٤٣بقرة: ]؛لآوبجتذاه عع واوئث؛أ ألرئزْ ؤءاكإ ألثلوء ؤولإ-ي-ئو\ •' بحانه 
[،٥٦وو \\ذنزرمد،ه لشنكم أفيؤل ؤفيتمإ آلجدْ رءاما آلملنأ ووؤبمإ 

مٍنحثن،مح، ألكثثلو٥ إرنى ألكثلؤأ وعلا؛ جل فيها ويقول 
روآلمؤهؤث أثع سبحانه؛ فيها ويقول [، ٤٥لالستمبوت: رألثفؤه< 

حاءما باب الإيمان، كتاب ني جبل بن معاذ حديث من الترمذي أحرجه 
•الألباني وصححه (، ٢٦١٦)برثم الصلاة، حرمت 

ش



٣٩لثده ئوتث نا هص وقنئلز أفت أظئوا  ١٢٠١٠^؛^٠ ءؤكو١ تعالى؛ قوله تفسير 

Iل مسحا ل محا أن إلى ٢[، ١، •' المؤمنون ل حثعؤزه صلأتيم ق هم 
بررنآئنمث< . ءق نم ؤبجك . بحاذْلون ك هخ 

٠[ ١ ١ - ٩ ت ]المؤمنون فما هم آكردويس 
،إليها والمارعة المائة، بهذه العناية لإخوة ا أيها علينا 

الظهر،الفجر، الخمسة، الأوقاتا في الجماعة، في عليها والمحامملة 
كلعلى الجماعة، فى عليها المحاففلة يجب والعشاء، المغرب، العصر، 
الست،في تصلي أن عليها البست،، في تحافظ أن فعليها الأنثى أما رجل، 

بيتهالكن بأس؛ فاد المجد في صلت وإن لها، وأفضل لها حير هو 
وأصون.وأقفل لها حير 

فييتساهل الناس ص كثير والتواصي، ، هذافي التناصح والواجب، 
عفليمة،مصيبة هذه تركها، وربما البين،، فى صلاها وريما المائة، 

.ينلااث< التواصي وج_ا 

يجوزولا ينبغي• فان عنها، والكل إضاعتها، شّأنهم س المنافقون 
وهواثت عقيءو0 ألثنن؛أوأ >اؤإرا بحانه ميقول بهم، يتنبه أن لم للم

إلاأقن ولا الناس ِرآءو0 كقاق هامأ ١^-؛،؛ إث ،ي' وإدا حتدعهم 
الننافقيذعلى صلاة أمل ررإن ه المبي ويقول [، ١٤٢لاو_اء: شلأ4 
الأحرمن يعنى! ، فيهما٠٠ ما دعل,مويى ولو المجر وصلاة العشاء صلاة 

زلن

الفجر،صالة عن التأخر محي بالمناشن، يتشبه النوم الناس من كثتر 
هذا،غير أو أكله أو بأصحابه يشتغل العشاء صالة محي العشاء، وصلاة 
اىJبم.بأعداء تشته مصبه، هذ0 بالنوم، والفجر 

قفلباب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه ؛ ههد هريرة أبي حديث من عليه متفق 
صلاهقفل باب اجد، المكتاب محي ومسلم (، ٦٥٧)برقم الجماعة، في العناء 

(.٦٥١)برقم عنها، التخلف محي التشديد وبيان الجماعة 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حديث  ٤٠

فىوأدائها عليها والمحافغلة الصالة بهدء التواصي فالواجب 
التشبهليحذر والعشاء، الغجر، صيما ولا الأويايتح حميع في الجماعة 

الخافقين.اممه اعداء 

جميععلى الكبير، الأخ على الأم، على الأب، على الواجب، 
ؤآإئثوكاهأين عز وساوموأ ؤ ت سبحانه يقول( اف هذا، فى التعاون( الجيران(، 

إلاخي ؛^j( ألإدس إل ؤوآلشي ثح.انه؛ حمودقولا ٢[، اتاوةت لالم_
٣[،- ١ ت عمر ]الألمبره وزاصوأ ألص وواصوأ ألفتلحنتا وعملوا ءامنؤأ لإخن 

ألكثلو؛تعق ءؤحنطوأ وعلان جل ويقول، والتعاون(، التواصي من بد لا 
نمقأن( معهن ^وما وعلان جل ؤيقول( [، ٢٣٨]اونرْ; ألبمق؟ي ؤألكثلوو 

وهمإلا tلون ولا ^٣^، أم »=ئثوأ  JL^itإلا مم1هتد 
منالحذر، الواجب، [، ٠٤]الموبة: َكفيهونه ئئأ إلا نغقوذ ولا حقثت.اق 
على،، iU-i^والمرأة أولاده، على الرجل بقوم اش، باعداء التشبه 
العناية،من بد لا هكذا، وعمال(؛ خدم من يده تحن، من على إخوانه، 

ينصحهم،جيرانه مع وهكذا والمدن،؛ الجد من الصبر، من بد لا 
والنوميام ثومي كاف ررمى ج: الّكه يقول جيرانه، ويلاحظ ويتفقدهم، 

،.حاره<ال مليكرم الأجر 
كانررمن  I4JU1طاعة على تعينه وأن له، تنصح أن الإكرام أعظم من 

جار؟االآ،•\ز يمحئ، الأجر دام ام يؤمن، 

حفظباب الرقاق، كاب في البخاري أحرجه فينع؛ هريرة أبي حديث من عليه متفق !١( 
الجارإكرام على الحث باب الإيمان، كاب في ومسلم (، ٦٤٧٥)برنم اللسان، 
(.٤٧)برقم الإيمان، من كله ذك وكون الخير عن إلا الصمت ولزوم والضيف 

علىالخن باب الإيمان، كاب في الخزاعي شرح أبي حديث من ملم أحرجه ]٢( 
الإينان،مص كله ذلك وكون الخير مص إلا الصمت ولروم والصنف الخار إكرام 

(.٤٨)برقم 



لثدهثدتق ثا ثن ولثنممز أفت أموا تانرا ألبجنتث ^٩١؛، تعالى؛ قوله تفسير 

وهكذاالخير؛ إلى توجهه وأن تنصحه، أن سان، الإحأعظم من 
الخير،على تعينهم توجههم، تنصحهم، زملائك، مع جلمائك،، مع 
وهكذاالأوثان؛ جميع في الجماعة، في أداؤها الصلاة، سئما ولا 

برهكذا الأستهلاءة؛ مع البيت حج هكذا رمضان؛ صوم هكذا الزكاة؛ 
المريض،عيادة الخير، وجوه من هذا غير إلى الرحم صلة الوالدين، 

يتناصحون،المؤمنون الخير، وجوه من هذا غير إلى الجنائز، اتباع 
هكذاكانوا؛ أينما اف، حرم ما بترك ويتواصون كله، بالخير يتواصون 

بميأؤتآء بمئعآ وآلثوينث تعالى؛ نال المؤمنون، 
أممهوتلينورح ألزئز، ويذوُى ألصأوْ وضنررك ألث؛ك عي ينهون ^؟٠٠٢^٠٠ 

[.٧١]اكو;ة: عجوه أثث إف آس تتمهم ^؟^٠ تبموئ 
أناممه أل نالمؤمنين، هؤلاء من ؤإياكم بجعلنا أن اممه نال 

الواجب،،أداء على ؤإياكم يعيننا أن اممه ونال منهم، ؤإياكم يجعلنا 
ومنأعمالنا ميتاين، ومن نا، أنفمرور من ؤإياكم يعيذنا أن اممه أل ون

يوفقوأن كلمته، ويعلى دينه ينمر أن سبحانه وسأله الفتن، مخلأيت، 
البطانة،لهم يصلح وأن خير، كل على يعينهم وأن خر لكل أمرنا ولاة 

الهتدين.الهداة من ئياهم ؤإياكم ويجعلنا 
مكان،كل في لمين المجمح أحوال يصالح أن سبحانه أسأله كما 

قادتهم،وملح خيارهم، عليهم يولي وأن الدين، في الفقه يمنحهم وأن 
والنادرذلك،، ولي سبحانه إنه سبحانه، يغضبه ما كل من يعيذهم وأن 

آلهوعلى محمد، نبينا ورسوله عبده على وملم اممه وصلى عليه، 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه 

٠٠



ومحاضراتوتعاJيقات مممات من ا يىنمسث 

جو:ذح"ُ-

باضالتدكعر فضل 

ورسولهعبده على وبارك وملم اض وصلى العالمين، رب ض الحمد 
بهداه.اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى محمل، نبينا 

تبعد أما 

ثثعآلدئا ؤا العظيم! كتابه في وعاد جل ض ا فيقول، 
تدحفرهأنت لد»ا ؤءدهت وعاد: حل وبقول [، ٥٥]الناريات: 

1J[ :نيةL٢١؛ ،] ودعاةللحق وهداة ومنذرين، مذكرين النه بعثهم فالرسل
أعثدمحأآنت ربموتُ أمة '==فإا ق بعننا >ؤنلقن ت وعاد جل قال كما للمخلق، 

ومنن.ينمبثرن رملا ؤ تعالى! وقال [، ٣٦]الحل؛ ألْلنغوبه وآمنيغبإ أثن 
الإؤتا؛ا بجو: وقال [، ١٦٥ص: أف ء ص أزف فلا 

مت،هوبممّلجا بم،ذيمحء أف 1ل، وج.اعيا محبذمل ومبثمإ تنهدا اثبمكك إثا 
[.٤٦، ٤٥]الأحزاب: 

الحقدعاة وهم الرمل حلماء هم والبميرة العالم أهل وهكاأ.ا 
أنزلما رسوله وعن النه عن يبلغوا أن عليهم يجب، ومنذّرون، مبشرون 

فه،ا شيع فيما والترغيب معصيته، وترك وطاعته توحيده من عباده على 
عنه.نهى مما والتحدير 

بدفاد ٢[ ١، ]اJدثر: ٌ ؤ و ١*^ ؤكأ:أا وعاد: حل اممه يقول 
اشأوجتا ما إلى الدعوة من بد ولا الله، حرم مما والتحدير الندارة من 

الحجةفقامتنا وبلغوا، وأنذروا بشروا الرمل وهآكذا الله، وشمخ 
وعلى[ ١٠]الإ،..راء: ري*ولأه بعمد حئ عاددو\ز( كآ ءاؤرما لمعن.رة ١ وانفهلعت، 



ملئفضل 
ويحذرواالعالم ينشروا وأن دينه الله عن يبلغوا أن والبصيرة العلم أهل 

ناللهم، الله شرعه فيما ويرعبوهم ويحتوهم عنه، الله نهى مما الناس 
1ؤؤأثدم إى آمإ ي ت أظ ^٠ ين إقك رو آدآ تاذ وي وعسلا: جل 

[.١٩]\;ءد: ألأب 

مىأحور مثن الأجر مى له لك0 هدى إر دعا ه: المي نال 
منعلته كا0 صلالإ إلى ذعا دمى سيئا، أجورهم ثى دلك بممص لا بنه 

وقال،، ١١٠ي مذ ذش ضز لا نشن نن م منل الإنم 
وعلا:جل وقال داعله«لآ،، أجر مثل منه حير على ذل يجن: المبى 

١ا،• ٨ ]يوشI \>؛تيغاا< ومي؛ أئآ بص،ارة عؤ أق إق آدعوأ سيلإ هنذوء 
رغدلهءِآ-لمنه رأد؛زءهلن أ-ثكه رش سيئ إق ٠^^ ؛ وءا>ُ جل ال وق

[.١٢٥\\سم: أنس4 محا إم 
البلاغ،رسله على وأوجب اكعوْ لعباد0 شيع وعالا جل فاض 

^j*rcوعلان حل قال اللاغ، عليهم الرسل خلفاء وهم العلم أهل وعلى 
^٠٨،^ين إنج، ومال، صنيثا وعمن أش اث، دءا مثن ولا أثس 

[.٣٣]نمك: 

وفيعمر كل في واليان اللاغ إلى الحاجة أند في دائما والماس 
حاجةأشد بعضها فيكون القاع، تماوت لكن مكان، كل وفي مصر، كل 

فيالغربة زمن في ونحن فيه، وأهله العلم لقلة البالغ إلى صرورة وأشد 
النافعالعلم من ت، حلالبقاع ب، وأغلالبلاد ب، أغلعثر الخامس القرن 

؛حلغواأن كانوا أينما والبصيرة العلم أهل على فتعين الصالحين، والعلماء 

أوسى إر دعا ومن ستة أو حطن نثة محن من باب العالم، محاب ني لم مأحرجه )١( 
(.٢٦٧٤)برقم ضلالة، 

وغيرهبمركوب افه محبيل خي الغازى إعانة قفل باب الإمارة، كتاب في لم مأحرجه )٢( 
(.١٨٩٣)برقم بمر، أهي■ في وخلانه 



ومحاصراتوسيقان صات من الصباح حد،1ث 

ذلكوأهم هث، الله دين الماس يبلغوا وأن العلم ينشروا وأن اممه عن 
أصلفهما اض، رسول محمدا وأن الله، إلا إله لا أن سه1ده معنى بيان 

•ذلك يحد عنه افه نهى وما يه، اممه أمر ما بيان ثم الهالة، وأساس الدين 
له،والإحلاصى بالحباله النه توحيد الملة، اص أمهو النه فتوحيد 

له،إلا يذبح لا عليه، إلا يتوكل لا به، إلا تغاث يلا اف، إلا يدعى لا 
إلاإله لا وحذ إله ءؤوإلهت العبادة؛ المستحق سبحانه فهو له، إلا يجد لا 

]١^١،:ة4ُ إلا _؛؛ ألا رثك ؤء [، ١٦٣]١^؛: آامحمح4 ؤنتن آض 
٥[.]الية؛ حئثا»ه أئن ك لجئ أق لمدثأ إلا أ؛َ(وأ ^^١ تعالى؛ وقال [، ٢٣

حتىالناس أئاتل أل ررأمرتا ه! يقول المحيح، الحديث وفى 
وبوئواالصلاة، ويقيموا افه، رسول محمدا وأن افه إلا إله لا أذ تشهدوا 
الإسلام،بحئ إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا دلك، هعلوا قإذا الزكاة، 

حتىالناس أقاتل أى أمرت ٠٠عمرت ابن وحديث ، افه" عر وحنانهم 
ويدنواالصلاة، ويقيموا افه، رسول، محمدا وأو افه إلا إله لا أو تشهدوا 
الإسلام،بحي إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك، يعلوا قإدا الركاة، 

١^((ش ز.صاثهلم 
ثأتيااإثكا له! قال اليمن إلى معادا لام والالصلاة عليه بعن، ون 

ررiادعهلمالآحر: اللمذل وفي علوم، عندهم بعني؛ كتاُس،اارم؛ أهو لوما 

دعاءباب والسر، الجهاد كتاب في تيهند هريرة أبي حديث من البخاري أخرجه )١( 
بابالإيمان، كتاب في لم وم(، ٢٩٤٦)برقم ..الإسلام. إلى الأس ه المي 
بنعمر حديث من ( ٢١)برقم اض، إلا إلته لا ت يقولوا حتى الناس بقتال الأمر 

فهته•الخهلاب 
ومسلم(، ٢٥)برقم الصلاة، وأقاموا تابوا فإن باب ألإيمان، كتاب في ألبخاري أحرجه )٢( 

•تيهنا عمر ابن عن وكلاهما ( ٢٢)برقم . . الاس. بقتال الأمر باب الإيمان، كتاب في 
بقتالالأمر باب الإبمان، كتاب في ومسلم الإبمان، كتاب في ( ٢٥)رقم البخاري رجه )٣( 

(.٢٢)برقم الصلاة، ؤيقيموا اض رسول محمدا وأن الأو4 إلا إله لا يقولوا حتى الماس 



٤٠بالله التذكير فضل 

اللمظوفي افورارا،، ررّوو محمدا وأ)؛ افث اثه!لا لا أذ تذهلوا أن !ئى 
;لفظ وفي و>و[ره، الله يوحدوا أل إلى Jدءوهم ما أوق يلنكى  ٠١ت خر ألا 

ويبدأهمبالتوحيد يبدأهم أن ود المقم ^١١، ٥١يوحدوا أن إلى ُرذادعهم 
واللامالصلاة عليه محمد برسوله والإيمان لله الإخلاص إلى بتوحيههم 

اممهتوحيد إلى دعوة اممه إلا إلته لا شهادة إلى فالدعرة شيء، كل فبل 
أصلهو هدا ، محمد برمحوله والإيمان ثفو، له والإخلاص 

أركانمن الأول الركن هو وهدا الدين، أصل هو وهدا الأصول، 
وعنصدق وعن إيمان عن اف إلا إل—ه لا أن تشهد أن الإصلأم، 

صدقعن أيما الله رسول محمدا أن وتنهد محبه، وعن لله إخلاصي 
اللهنهى عما وتنتهي وغيرها صلاة من الله أوحس، ما تودي ثم ؤإيمان، 

المعاصى.ساتر من عنه 

التوحيدأصل وهو العفليم الأصل هدا يجهل الناس من وكثير 
هوما الأكبر الشرك ص الماس س يقع ولهدا وحده، فه العبادة ثمإخلاص 

قبورمن أنها يغلون أو بالأولياء، يسمونهم من وعند القبور عند معلوم 
الدينالحجاج من كثير من المدينة في ه المبي قبر عند أو الأنبياء، 
الحلمهذا ينشروا أن الحلم أهل على فالواجب الوحيد، حقيقة يجهلون 
وصدالأكثر، الشرك وهو ، صد0 من الماس يحل،روا وأن الماس ويبلغوا 

المعاصي.سائر من وهكذا الأصغر، الشرك كماله 

كمابه، الإشراك ترك ؤإلى توحيده ؤإلى اينه إلى دعوا الرسل هكذا 
وهم- فخلفاوهم اطه، حرم ما وترك افه أوجب ما فعل إلى أيما دعوا 

برثمالأغنياء، من الصدقة أخذ باب الزكاة، كتاب في البخاري أخرجه عليه متفق 
ونراتعالئهادتين إلى الدئء باب الإيمان، كتاب في لم ومو)'ام\ّا¥(، ( ١٤٩٦)

(.١٩)الإسلام 



ومحاصراتوسيقان كلمات من لصباح ا حاديث  ٤٦

اللهتوحيد إلى يدعوا أن يجب هكذا، يكونوا أن يجب - اء العلبمِ
وأنلام، والالصلاة عليه وبرسوله به الإيمان وإلى له، والإحلامحس 

إلىأيصا الناص يدعوا وأن وجاليله، دقيقه يا الشرك من الناس يحدروا 
يرجونالله حدود عند الوقوف ؤإلى حرم، ما ترك ؤإلى أوجب،، ما أداء 

منبينه في علم عنده كان من وهكذا الله، عقاب ويخشون الله يواب 
المرأةأهله، مع العلم ينشر زملاءه ْع جلساته وْع بيته فى وامرأة رجل 
كذلكوالرجل وغيرهن، وأخواتها وبناتها أهلها مع تتكلم العالم ذات 

فإذاالله، عند ما يرجو جلسائه وبين زملائه وبين أهله بين العلم ينشر 
وإخوته،زملائه بين علم عنده كان ومن العلم إبلاغ فى العالم اجتهد 
انتشرالعلم من عندها ما على ائها وجلمبيتها وأهل أهلها مع والمرأة 
وعمرو.بزيد خاصا وليس الخير، 

الصحيحالعلم وهو ينثره وأن يبثه أن علم عنده من على الواجب 
بينفينشره لام، والالصلاة عليه رسوله منة وعن اف كتاب عن المتلقي 

آ،سكعبمهما آثه علمه؛ حِ، على جلسائه وبين أهله 
١٦.]

ؤإخوانهزملائه، مع التوحيد فى يتكلم التوحيد فى علم محده الذي 
تحتاجالمسالة كانت ؤإذا بدلك، ينتفع أن يرجو ومن منه، مع يومن 
أهلمع المرأة وهكزا يبلغ، حتى المؤولة الجهة من اخل. إذن أخد إلى 

بحفرعده الذي لم الموهكذا جالسائها، ومع زميلاتها ومع بيتها، 
أنقنم-4.نا ك ومحا يكتم ولا يخل لا العلم 

التهاونمن يحذر كونه علم، مزيد إلى تحتاج ما أمور فهناك 
فرضوالخاصة، الخامة عند المسلمين بين معلوم أمر هذا بالصلاة، 

فرضرمضان، صيام فرض الزكاة، فرض الجماعة، فى وأداؤها الصلاة 
الربا،تحريم الخمر، تحريم الزنى، تحريم الخهلتع، على البت حج 

فيجبالملمين، عامة عند معلومة أمور هذه والنميمة، الغيبة تحريم 



٦٢باه التذكير فضل 

عندهلكن ومن اض، حرم ما بترك والتواصي اض أوجب ما بفعل التواصي 
علمهحب على الله ٌّّرع ما بمعظم أو الله ما بكل وبصيرة علم 
رسوله.قال اممه قال الشرعية، بالأدلة العلم ينثر 

دأبدوإؤ ويثدث سمم ان ثأفيول أم ءل رددء سء ؤ ؤ؛ن 
العلمبذل على حريصا فيكون [، ٥٩،; ]IJLوأؤ)يه وأحسن خير دؤث آ'لآم 

منهتقبل حتى عليها يثار والتي المتبعة، الأصول حسب الهلاقة حب 
عندهفيكون ذمته بها تبرئ وحتى الدعوة، منه يقبل وحتى النصيحة، 

ورسوله.الله قاله بما العناية 

وحتىيحلم، لا ما الله على يقول لا حتى الحجلة وعدم والتحري 
ويتكلمبممى فالمؤمن اف، أحل ما يحن*( لا وحتى الل حرم ما يحل لا 

أهلومع إحوانه ومع جلساته ْع علمه وحمسا طاقته حميا وبصيرة بعلم 
المجالسفي طاقته حسسب تكالم الحلم في سعة عنده كان ومن ببته، 

ماالله عن يبلغ استطاع ما الله يتقي، ذللث،، غير فى، المسجد في الخناسبة 
سلوكهاإلى المؤولون وجهه التي، ملوكها، ر نيالتي، ؛الُلرءا استطاع 

الملمين•بتن الجهل يقل( وحتى العلم، وبتشر الحكمة، تنثر حتمح، 
الجميعيوفق أن الله أل نوالهداية، التوفيق للجميع الله وأسال 

والثبان،الدين في الفقه ؤإياكم يرزقا وأن المالح، والحمل النافع للعلم 
سمثعإنه أعمالما وسينامت نا أنفثرور من ؤإياكم يعيدنا وأن عليه، 
دس,

وأتباعهوأصحابه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 
وإحانّ

٠;؛• ء٠ 



ومحاضراتوسيقان كلمات من لصباح ا حد|دا 

التغابنسورة تمسحر 

وأصحابهآله وعلى اف، رسول عالي وسلم اف وصلى غ، الحمد 
بهدا0.اهدي ومن 

؛، بعد أما 
العقلةفيه ما التغابن سورة العفليمة، السورة هدم حميعا سمعنا قد 

وماآلثتر؛ت ؤ( ما ش ت وعلا حل يقول لب، له من لكل والذكرى 
١[.]الغابن: هديده< ثيء عقَلإ، ثئو آنثتد وله ألته لم شن آق 

فيالكامل نقص، كل عن ينزه لأن المسنحق هو وعلا حل اض 
له،مثل ولا له، ثبيه ولا له، سريلث، لا وأفعاله، وصفاته وأسمائه ذاته 

نقص.كل عن وينزهونه ؤيقدسوته، ماء، والالأرض أهل له بح ي
بلمانالمخلونامحت، سائر من المؤمن غير المقال، ييمان المؤمن 

غفو،وصماته وأسمائه، ذاته، في الكامل يانه لمانعها تشهد فإنها الحال؛ 
فيله سريك ولا ، وتدبيره ملكه، في له سريك لا الذي الحق هو 

فيوبين وعلا، جل وصفاته أسمائه في له سريك ولا العبادة؛ استحقاقه 
تيعني ؛ زعموا٧[، _؛ jL^J1]يعؤأه ق آن َكروأ أقي ت سبحانه أثنائها 

ويطلققال، بمعنى يعللق الزعم هنا، الكدب معناه; الزعم؛ كذبوا، 
للكفرةيقول يعؤأه ق أن أمحي'كسا ويعم ; كذبوايعني; الكذب؛ بمعنى 

هناكليس يقولون: الأحرة منكري البعث، منكري من وغيرهم قريش من 
وأبانالله، فاكذبهم ، وهكذاآخرون ؤيعيش قوم يمويت، حياة ولكنه بعث؛ 

يومفي بمي مخيمي في الفجر مد الشخ سماحة درس 



التغابنسورة تضسر 
عظد

٤٣٠"

وحنةاب، وحجزاء من بد ولا ونشور، بعث من بد لا أنه ٌبحانه 

يْرىألازض ف، ننا ١^ 4 نا ؤ6ق الأحرى: الأية ش قال كما 
وعلاحل وقال [، ٣١ه ألثى أنثيإ اكيث محبحزى خمألأ ثا أّتؤأ ١^؛؛ 
وهوسحانه ، يحلف، كعسه■ ؤيؤ، بق ئل يعمإ ق ان 'كموأ ألإ؛ا وم ■ هنا 

وئن،؛و■>،ؤبق ت محمد يا قل يعني• ؤثمؤاه؛ بق ^٠]، ت يحلف، لم ؤإن الصادق 
تخبرنيعني؛ لئو0ه؛ خ قثس ؤيي، ق ءؤءل ذللث،؛ على م يقأن بيه يامر 
٧[.ئهه< آث ءق ^^، وشر: حر من يعني؛ ^؛ ٣ي 

كمثيإأين ^^١١؛، I وعلا حل بقوله أيئا، أحرى آية في م أقوقد 
هدافي أيصا م يقأن نبيه اممه أمر ههشيجنه، ؤرق بق مل آلتاعذ ئاقغا لا 

و)،("إمح، ثو م أحق قال؛ ثالث، موصع وفي الثاني، الموضع 
والحساب.والجزاء، والنشور، العث،، يعنىI [؛ ٥٣]يونس; دحؤره إدار،و 

عقوتيلش منم بما ءف م قش ؤرق ج ^٥]، : وءلأ حو يقول هدا وفي 
لث>َقنيمؤل، أن سقا ١^ إدآ أمثاآ >؛ؤإدمآ س؛ م يقأم 

كلعلى هو '٥[، َةعج نجدة إلا أنؤآ وومآ [، ٨٢ت ]ص 
أرواه١^ ثألؤي ؤيبمؤله، ام  ١٢٠١٥^قال؛ ثم وعلا، حل قدير شيء 

ربااض بآمنوا ورسوله، اق بآمنوا الناس أيها يعنى؛ ٨[؛ ت ]التغابن 
رحمةإليكم المثعوُنج واللام الصلاة عليه محمد ورسوله هو، ؤإتها 

افبعث، ما هو آلوئ >ؤو\ذثو به حاء ما واتبعوا وصدقوه، للعالمين، 
للعبادبه اف ينور بنور حاء قد النور، هو الحق ودين الهدى من نبيه به 

نهىعما ونهاهم يه، أمرهم بما فامرهم السبيل، به لهم وأوضح الملريق 
وهدلأيديه، ا والسعادة الكرامة، ودار الجنة ذللثط على ووعدهم عه، 

أقنعتب أكث ح يهدتم، . نهش وءكقب مد أثه ^٠، ٢٠جثهًقم 
ويهديهتِيادنهء أل1ور إك آلْاكسؤ تن وحرجهم ألثم ثبو 

آريمحألفر أم أةؤفثايّوأ ، ء ١ ٦ ، ١٥ت -الة اتملالنسستهبده صبمرط إك 



ومحاضراتوسيقان تلمان من الصياح حديث  ٠٠

يح>بؤأةثأمتي آثم نحيل كذر  ij؛ونل عمرازت آو آية في ٨[، ]التغابن! 
نتاحأؤ،، ؤآلور ؤيسئي، أف ^٥١٠^ [، ٣١ء__م_ران: ]lJ، إؤو؛ؤبج لعن ومفر آثم 

وعلا.جل حافة عليه تخفى لا ٨[، حإره سلوف تا ؤأثث 
يومالقيامة، يوم I يعني ثجه؛ -أِومِ نحم،ء ءأؤلوم سبحانه! محال ثم 

حترهابأعمالهم ويجازيهم والاخرين الأولين اممه يجمع الشامة يوم الجمع 
وآلآخو؟ن.أ'لأولأن إق هؤ؛ - الواقعة سورة في - قال كما وثرها 
آية- يقول، لأية ا هذه وفي ■دآ، ، ٤٩]الوافية!؛y,p يثمب إك لتجمموث 

اكناقه<،م وبم، القيامة: يوم ض؛ أةج4؛ ا!مح ؤن'} التغابن 
معنى:التغابن؛ فيه عفليم يوم القيامة، يوم عغليم يوم التغابن، فيه يوم 

هالكون.وهؤلاء ناجون، هؤلاء النار، أهل يغبنون الجنة أهل أن التغابن 
وهيبْءائة شراها كونها السلع غبن ليس العفليم، الغبن هو هدا 

هذافغبن، ثمانمائة اوي نوهي بألف ثراها أو فغبن، ثمانين اوي ن
أووأحوك النار، إلى اق تأن العفليم الغبن لكن الدنيا؛ في سير غض 

بخسارةتغبن أن العفليم، الغبن هو ^ا الجنة، إلى كون خادمك 
النار،إلى فتكون النه، بحق قيامك وعدم أعمالك، اد وفأعماللثف، 

خادمتك،أو خادمالث،، أو عمك، أو أبوك أو أخوك، تعرفه الذي والأخر 
؛أعمالكالنار إلى صريت، مغبون وأنت الجنة، إلى وصار اممه بأمر فيقام 
الدا>نه.يوم دبم، انج ,لوم ةع»تؤ ُؤ؛وم • الطيم الغبن همو هذا السيئة، 

بيوميذكر عرفة يوم الجمع، بيوم يذكرنا اليوم هذا عرفة ويوم 
أنحاءمن كثيرة أمما فيه النم يجمع عرفة يوم القيامة، بيوم يذكر الجمع، 

اض،يدي بين للقيام اليوم؛ هذا في يجتمعون متنوعق أقهنار ومن كثيرة، 
فلغبوا عقابه ويخشون رحمنه، يرجون ومناجاته ودعائه، وذكره، 

يرجونعميق، فج كل من كثيرة، أفتنار من كثيرة، بلاد من تجمعوا 
القيامةيوم القيامة وأهل متقارب،، زي أو واحد، زي في الله، رحمة 
ملابس،عليهم ما القيامة، يوم عرلأ عراة حفاة سيء عليهم لير كلهم 



٠١وصسرسورةاكناس 

ءئحشرولت فهت الله رمحمود قاد شيء، عليهم ما عراة قبورهم من يجتمعون 
والثناءالن->وان اض رنوي يا مملغ: غاو1؛: ك ئ! ، ٠٠١^؛ ٠١عن حماه 
ض:داكاال١،؛ نهمهم أف ثى أند ر٠الآمر فقادت نغض• إلى بمنهم ننظر 

بماذامشغول ه، ينفمشغول كل أحد إلى أحد ينظر أن من أشد الأمر 
هالكا؟أو ناحتا يكون هل يلقى، 

^يوملام! والالصالة عليه الخليل إبراهيم يكى من أول نم 
أكا.نه.يزم ذبم، أفج هي :يجنع 

جئت،وذبنث ستايب، تث منلط ؤبمتل اف محن ءؤدُن ■ ال قم ن
٩[،لالمغاب_ن: محأه آ'وز د'لأش أتدأ ف؛ا كدرك، 'ألاص يا بن مى 
واستقاموحدْ وعبدْ وإلتها، ربا باض آمن واستقام، آمن من جزاء هذا 

ألجاإومّ نح»اتؤ ويوم I السيئانح وتكفير والكرامة، الجنة له دينه، على 
ءنرٍمح،جقت عنع صيحآ ؤبمتق اق محن وس اشا؛ن ينم دثلك 

منجزاء هذا ر.ه، ألتهم ألموز د'لإئئ أتدأ دبا كيومي أ'لأدهنر يا ين 
وتعغلبمشريعته، واتباع بهلاعته اغ للقاء واستعد بالآ-حرة، وامن باق آمن 
.النار من وينجيه ، الجنة ويدخله ته، سيئا عنه يكفر لته ا أن ونهيه، أمره 

فاخبرشريحته، وخالفوا أمره، وعاندوا بالله كفروا الذين أما 
منتكون أن لئ، لنفترنحي فكيف، النار، أصحّاب بانهم ،ه، عنهم 

علىتكون أن لك، ينبغي الل4، للقاء تعن• نأن لك ينبغي النار، أصحاب 
٠وتفريطالث، محيتاتلث، مغبة تحذر أن يجب، صالح، عمل 

جدوْكمهحن.وأ ءامنوأ أل؛ث وبمأ؛ا،ا I >-ذو على دائما والمؤمن 
جلساءر ويحن. غف_الآته، ويحذو سيئاته، يحذر فالمؤمن [، ٧١ا،; ]الم

تعديحنى حذر فى دائما ونزغاته، الشِيءلان الله عدو ويحذر السوء، 

اهيقبض ياب، ١لرقاق، كتائب، في البخاري أحرجه غفي؛ ءانثّة حديثه من عليه متفق ١١:
وبيانالدنيا فاء باب الجنة، كتاب في لم وم(، ٦٥٢٧)برقم القيامة، يوم الأرض 
(.٢٨٥٩برقم)القيامة، يوم الحشر 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من الصباح حديث  ٥٢

-فهونآلثار أصحنب أوكك يثاينثآ و>ءكاومأ َةى ءؤوإل!!كث- ت ربه للهاء 
منتكون أن فاحذر جزاؤهم، هذا ١[، 'لالتغاست *ألتصهره رثى دنا 

فالأستقامةوالخير، الإيمان أهل من تكون أن واحرص الأشرار، أولئاك، 
منوالحذر طاعته إلى والمسارعة ونهيه، أمره وتعظيم الله، طاعة على 

واتباعالله امر والتهاون عادة، السيل هذا النجاة، طريق هذا المعصية، 
الهلاك.محبيل هو هذا الهوى 

ينأصاب ^٠١ هذا بعد وعلا حل ءال< بإذنه، الممائتج أن نثه ثم 
وعلا،حل وقدره بمشيئته، ت يعني [؛ ١١]المغابن: ذدن إلا تصيغ 
فيععلل أو الأذن، في صمم أو عمى، أو مرض، يصيبه كان مواء 

ماغبو، وتفدبرْ بعلمه هي المصان—، أنواع من ذللئ، غير أو اللمان، 
البالغةالحكمة له يمنيئته، اممه بإذن إلا حاءت< ما لا، وصيفة عبثا حاءيت، 

وأنهباممه، يؤمن من [، ١١]اكغابن: هل؛قه هد أف يرين وعلا: حل 
والخيرالعغليم، الأحر له ويتحمل، ؤيتمبر، البالغة، الحكمة له سبحانه 

،يوفقه يعني؛ ؛ 3لمه؛■ '؛؛ؤ؛إد قال،؛ ولهدا الحميدة؛ والعاقبة العفليم، 
الأمرأن يعلم الزائغين؛ مع يزيغ ولا الإيمان، على قلبه ويثبت 

وعلاحل بحانه، سالبالغة الحكمة له وأن بقفاثه، وأنه اش، عند من 
علىالحميدة العاقبة فله صميره، ويرتاح ويهلمئن، لم، ويفيرصى، 

تبقىوفد المصيبة، عنه فيرفع ربه ياJءو قد المصيبة، تزول فقد صبره، 
العفليمة،والمائدة العظيم، والخير العفليم، الأحر فيها وله المصيبة 

إئاهاهوأ مصتة اصتئهم إدآ ٢^؛-؛ ل. آلقنبرث وؤز الأ؛ديةأ والس_حادة 
هموأوكك وينمه دنهم نن صوف عثبمم ولتك . ر"ءمئ إقو رثا وف 

.[ ١  ٥٧. ١  0٠: ألثهثدوة.٤٠ 
رسؤياعق ؤ>ثا ثري—ر ئإن ألئبؤل وأطيعؤأ أق >ؤرأطيمإ الأ قثم 

وعليهالمصائب،، في الصبر العبد على يعني؛ [؛ ١٢]التغابن; آلمّانه أتثغ 
فيهلجئنالله عند من أنه ويعلم المصيبة، عند يحبر ورسوله، الله طاعة 



٠٣التغابن سورة تفسير 

العافية،ربه ويسأل [، ١٥٦]اوقرْ: إقو وري ق، ت ويقول قالبه، 
للهالهناعت ويلزم طاقته، ص، المصبة تدفع التير الأسباب ويعمل 

الأبدية.عادة باليفوز حتى ورسوله، 
امحىعدو؛ الأولاد وبعض الأزواج، بعض أن بين ثم 

^١٤،١تاا-تغابنت لطم عيثا وأولندطم أر؛ثبأم يذ إلى ءامئرأ 
منفاحن.ر أعداء، الأزواج وبعض الزوجات، وبحض أولادك، بعض 
أوزوجة، أو ولد، من الحقيقة فى لك عدو هو الله، بمعاصي أمرك 
أويفرك، قد ذكر أو بنت ولدك بالمعاصي، أمرك من تطع لا زوج؛ 

المهليعة،إلى الحقوق، إلى الخمر، شرب إلى يا)له، الشرك إلى يدعوك 
قدأبوك وهكن.ا ولدك، كان ؤإن نمحلمه لا المعاصى، من هذا غير إلى 

))لااممه، معاصي فى تهلعه لا أبوك؛ وهو بالمعاصي يامرك مسا يكون 
.النموف((لا، ش الطاعه 1^1 افه، مئمحنة ي طاعه 

وصثمأثمؤأ ؤإن قنذغذآج قطم عدثأ ^^٢ اوذإغ' يذ ^إث 
الأزواج،بعض يضئ•' ؛؛ ١٤تالغا;ضت نجئ4 ■عمق أئ ؛ُى ودثمئ 
والمرأةزوجتلثإ، من أولادك، من حذر على كن فاحذره، الأولاد وبعض 

المحروق،في تطيعه أن عليها والزوجة الله، بمعاصي أمرها إذا زوجها من 
يالزنيأمرها إذا لا، ؛معمية أمر إذا لكن ؛ الهلس-، الشيء في والكلام 

والعري،؛اككشف، أمرها لا، المكر يشرب أمرها بالزنى، فيه تهليعه لا 
المعروف،في تهليعه إنما الله، معاصي في تطيعه لا والتبرج، التستر وعاوم 

اللهمعاصي في تطيعه لا فلا، المعصية أما الله، أباح فيما الله، شمع فيما 
بهالخلوة أو له، ، الكشفأو لعمه، أو لأخيه نستها ؤإظهار التبرج في 

ْاباب الأحاد، أحبار كتاب قي غهنه علي حديث من البخاري أحرجه عليه؛ متفق ،١( 
والآحكاماوالفرائض والصوم والصلاة الأذان في الصدوق الواحد حبر إجازة في جاء 

معصيةغير في الأمراء طاعة وحوب باب الإمارة، كتاب في ومسالم (، ٧٢٥٧)برقم 
(.١٨٤٠)برقم المعصية، في وتحريمها 



ومحاصراتوسيقان مممات من الصباح حد،دث  ٥٤

وأمهاأبيها بعفوق بالتدخين، بالخمر، أمرها ذلك؛، في له ؤناعق لا لا، 
ينبغيلا بما زوجته أمرته إذا وهكذا المعروف، في الهناعق إنما لا، 

ولدهولا المعاصي؛ في غيرها ولا زوجته يهلثع لا المعصية، في يعليعها لا 
التدخين،فى لا اللحى، حلق فى لا الماكر، رب ث في لا المعاصي في 

عدمأو الصلوات عن التكامل في لا ، أحدهما أو الوالدين عقوق في لا 
Iسبحانه قال ولهذا \ننثتويىاا؛ فى الطاعه ررإمئا هذا غير إلى المائة 

زممثحؤأسوأ وإن قنوومخأج لخظم عدقأ نأزثزم يث 
[.١٤]التغابن; قح؛أِه عمؤد أممه ؛ُكا وسئ 

وتصفح،تعفو الله إلى وتاب الشر، من فيه عما ور-بع الله هداه إذا 
إلىرجعت الصواب، إلى الولد رجع إذا زوجتك، وعن ولدك، عن 

أنللث، فينبغي والمخالفة المعاندة وتركوا الجميع اممه وهدى الصواب 
التوبة.بعد مضى عما الكالام وتترك وتصفح، تعفو 

الأموال[، ١٥]التغابن: ه فتنه ؤأولأؤ ؤاح ثم 
حاد.ة،الفاله فيه، اممه وأطاع ماله، في اممه اتقى فمن فتنة، والأولاد فتنة، 
يهلحهولم الله، معاصي عن ونهاه الله يهلاءة وأمره ولده في الله اتقى ومن 

فيولدا تهلع أن فاحذر والامتحان، الاختبار فالفتنة أفلح، الشر في 
فيتهلعه فالا الشر إلى ويدعوك الشر إلى يجرك أولادك بعض اممه، محصية 
أوزوجة من احذره، بالشر أمرك ومن أطع، بالخير أمرك من الشر، 
ذلك.غير أو أخ، أو صديق، أو ولد، أو زوج، 

اختساربمضي: [؛ ١٥ابن: ]اكغوأو4مح أَتوثةأ ^٩ 
فيالله يعصي أو الله، يعلع هل وولده، بماله يمتحن ان الأنوامتحان، 

ظي_ثةيإ ح ه واسحان. اختبار فتنة الولد، وهذا المال هذا 
اطه.واتقى واحتسب صير لمن [، ١٥تاكغابن■ 

جميعفي [، ١٦]التغابن: ما أدئه ومإ بعده: يقول ثم 



٠٠التغابن سورة تفسير 

الغنى،في الأولاد، ومع الزوجة، مع أتُعمه، ما اص الأمور! 
ؤآنمعوألتعتز' ما أث، >؛ؤهأموأ I ذلك غير وفي المرض، وفي القمر، في 

المعروف،في الأمور لولأة والطاعة المع [، ١٦ؤأطعوأه 
■،^،١١٠من يدا بننع ولا المعروف، في الأمر لولي ويمليع مع بالأسان 

فيالمعروف، في ويهلع يسمع المشاكل، يسبب ولا العصا، يشق ولا 
المعاصي.في لا اض؛ طاعن 

بالنفقة،يامر [، ١٦إهسهكمه حبيا >ؤوأذفقوأ يقول،! ثم 
القليل،إلا عندك ما ولو أنفق والإحسان، المدقات، الفقة، على يحثهم 

عنا.هالدي تمرة، بشق ولو ، ئمرة* مشى ولو الثار اراموا البى يقول 
ؤيالمائة عنده والدي المر، عنده والدي ألف، مائة عنده والن.ي مائيين، 
رراثقوا؛ النبي ويقول آسقلعمه، ما ه حاله! ب حيتصدق 

جاءتنيI ها عائشة تقول ، طسةا، مكلمة جد لم قإل ثمرة يشي ولو الثار 
زوجتمرات، ثالأت إلا ت، البيفي أجد فلم ابنتان ومعها أل نامرأة 
واحدةكل فأعفح الثلأيث، المرات فاعهليتها قالت: ه عائشة هت المى 

الثالثةالتمرة ابنتاها فاستهلحمتها لتاكلها الثالثة ورفعت، تمرة، ابنتيها من 
جاءفلما شأنها فأعجبني قاك! شيئا، تأكل ولم نمفين، بينهما فشقتها 

يهاأعتقها أو الجثه يها لها أوحي، قد افة ارإل فقال؛ أحبرته ه، الّك، 
الإحسان.وطا الرحمة بهده ، الثارار مى 

همئأؤكلث، ئئسهء ثح يوث، ءؤوس اد؛ وعجل ول قيدا هول

(،١٢٦١)•"برقم الهات، 1ر الإِان قفل باب واكلأ، البر محاب في الم ُأخر-بم 
محاؤلعمتهالها ابنتين جمل منكينه جاءئنى يالئا أيها عائشة ص بتما^ لمفله وهدا 
دانثئلسقالثأئها م؛ ءيها \و ززس نزا عما ناجية كذ قاغظث رات تس 

اوأيىثّادها فأعجتنى تينهما دأكل_ها أف تريد كائث اليى الئمرْ محشئت ادلمثاها 
النارلأ.من بها أعقها أو الحنة بها ^١ أوجب ئد افن رارل و: ١٠٠٥ه اض لرسوو صنعش 



ومحاصراتوسيقان مممات من لصياح ا حديث  ٥٦

قدوبخلها وحرصها ه نفشح اض وقاه من [، ١٦ألمةلءم0؟ا< 
ومنالله، نعم ومن الله، رحمة من والإحسان والكرم، قالجود أفالح؛ 

أفالح.فقد وJخاها ه نفئح الله وناه 
العشرةأحد الجليل، الصحابي عوف بن الرحنن عبد عن يروى 

شحقني ®رب ت قول من ويكثر بالكعبة، يطوف كان بالجنة المبشرين 
الرحمنعبد يا I أصحابه بعمى فقال ، ا؛ نفي تح في رب نفي، 
ءمسه ئح يول، ءاؤوس I يقول الله سممت، ما الدعاء ها.ا من أكثرت 
اللهوقاه إذا ، أفلحت، ي نفثح الله وقاني إذا ألمهلأمنه، هم هأؤلبك، 

•أفلح وحرصها وشحها بخالها 
اللهبيت حجاج انر ومحالملمين، انر وييوفقنا أن الله أمحال 

القلوبيملح وأن يرصيه، لما الجميع يوفق أن الله أل نالحرام، 
يعيدناوأن عليه، والثبات دينه في الفقه الجميع يمنح وأن والأعمال، 

مالكل أمرنا ولاه يوفق وأن أعمالما، وسيئات نا، أنفمحرور من حميعا 
يوفق(وأن حير، كل على يعينهم وأن بطانتهم، يملح وأن رصاه، فيه 

الدين،في الفقه يرزقهم وأن رصاه، فيه لما مكان كل في لمين المجمع 
دينهينمر وأن شرارهم، نر يكفيهم وأن خيارهم، ظليهم يولك، وأن 

المملحينوالصالحين المهتدين الهداة من ؤإياكم ويجعلنا كلمته، ويحلي 
وعلاحل إنه المار، من والعتق والمغفرة المثول وناله قريب، سميع إنه 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على ومحلم الله وصلى كريم، جواد 

ء;؛•٠ ه 

٩(.آية الحشر، فىشره)محورة الطبري أ->ر-بم '( 



يئملآ ا محيوره 

الإنسانسورة تمسعر 

وأصحابهاله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

 Uدرا،:مب
فيهاالله بين عفليمة سورة الأن إمامنا لقراءة جمعا سمعنا ند 

اعدهما فيها وبين النار، ؤإما الجنة، إما ومصيره الإنسان، مدأ سبحانه 
الهلاءةأهل لأوليائه، أعد ما كثيرات، آيات، في فيها وبين الكفرة، لأعدائه 

الحسن،الجزاء من عنده لهم وما العفليمة، قهم وأحلا صفاتهم، وبين 
آخرهافي وبنن ١[، ]الأتان: آلإشه< ءل 3 الإنسان: سورة وهي 
بانهوختمها والسلام، الصلاة عليه محمد نبيه على العظيم كتابه إنزال 

أعدوأنه والتقوى، الإيمان أهل وهم رحمنه، في اء يثمن يدخل 
.أبماللظاوينءالا:ا

وذكرى،عقلة القرآن وكل وذكرى، عغلة فيها العظيمة السورة فهذه 
]الإسراء:٢^٢ه جنك اؤلأأ ;يدكا الهمءان هدا ءق0 تعالى: قال كما هدى وكله 

لأن\مرربثخ ءؤنذا [، ٤٤]غمك،: ه وثماء هدر ءامنإ هو ؤل ، ء ٩ 
ت؛تثاالكث1ا هك ولاوه • وعلا حل قال [، ٥٢]إبرام_م: إيء؟ا< ؤلثنديوأ 

كلههدى، كله [، ٨٩]او_عل: وبزئ ؤيحتة وهدمح، ثو^ي 
الحير.إلى توجيه كله عقلة، كله بشارة، كله ندارة، كله رحمة، 

/T١٢/ يوم ش وذلك بجدة منصور الأمير مجد خى الفجر بعل الشيم ساحات درس )١( 
١٤١٢.;،



ومحاصراتوتعليمات كلمات من لصياح ا حديث  ٠٨

اش،إلى الدعوة في ور الأوصح من الاسمان سورة السورة وهذه 
وصماتوالأخيار، الأبرار صمات وبيان وذهاJنه، الإنسان مبدأ وبيان 

صلاةفي السجدة مع قراءتها الله شيع العظيمة العظة من فيها ولما الأسرار، 
علآن ا؛ؤئل وI جدة ال؛نيره رو ^١^ أسيؤئ كل الجمعة بوم الفجر 
هاتينفي لما ٢ الجمعة يوم الفجر صلاة في ه، النبي يقراهما كان ألأثيره 

ونهايته،ومصيره الإنسان مبدأ وبيان العغلثم، والتوجيه الحغلة من السورتض 
فجديرومصيرهم، الأشرار صفات وبيان ومصيرهم، الأخيار صفات وبيان 

الحق،يحرف حتى ويتعقله يتدبره وأن اف بكتاب يعنهم، أن ومؤمنة مؤمن بكل 
المطالوبهو ما يحلم وحتهمر منه، مطلوب هو الذي المطلوب يحلم وحتى، 
يقولالأشرار، مصير ويعلم الأخيار، مصير يحلم وحنهم، عنه، نهى الذي 

.[ ٢٩]ص: ١^؛ وتدكن ثدمئأ فمق إثلث أرلنه ؤإنثإ ■' بحانه 
والعمل.والذكرى س؛ر، الأمر؛ لهذا أنزل 

]محمد:قلوب عؤر أذ ١لمنءات تثربثلأ وة؟ • هك ويقول 
لندمثأيقوأ تنارق أرلنه كثث، ^^١ ه•' ويقول [، ٢٤

يعني!٩[؛ ]الإسراء: ه أنوم غح ق، ليدى المنءاق همم.ا ثد١[، لالأ'نعام; 
اممهطاعة وههم، وأصلحها، وأسدها وأقومها الطرق أهدى ههم، الشر للهلريقة 

وعن،صدق، وعن، إيمان، عن ورسوله، عنه الله نههم، ما وترك ورسوله، 
عنايةوعن وأهله، الشرك مح، براءة وعن وحده، فه وعبادة لله، إخلاص 

القرآن،إليها بهدي التي، لطريقه فا افه، محارم وترك افه، فرائض بأداء 
وهي،الطرق، أهدى وههم، الهلرق، أفضل، ص عيها ويدل إليها، ويرشد 
ياخاوواأن حميعا المكلفيرإ عر فالواجب وأنفعها، وأصلحها، أسدها، 

!أيصابها يتواصوا وأن عليها، يستقيموا وأن بها، 
أل2تندثنت.<وعيلوأ  ١٣١٠آث؛ن إلأ خر ني، ألأمس إن رو >ؤوألننر 

القرآن،سجود كتاب، في البخاري، أحرجه • )غهنع هريرة أبي حديث من عليه متفق زا( 
١ ٦٨)برقم جدة ال)تنزيل( سجدة باب  يقرأما باب الجمعة، كتاب في ومسالم (، ٠

(.٨٨٠)برقم الجمعة يوم في 
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4ثاءإا. ؤدي ؤآ ذاك ديثوة. صلاغم عق ثم ي آ. 
سممف.رغم ءدل نن خمر إك آلنن. ير بمدمة ُإكن وآلثموأر. 

أوأرمحهؤن عق؛ إلا حتفقوة. لؤجمم خ إك مأمن. ؤ رمم عذاب إة 
أ'لثادوقهر ئأوكك ده ويق أقن محي مزممة. ؤ لإئئم تكئ م، 

[.٣١.  ١٩زالمارج: 

أوبالزنى الظالم العادي فهو يمينه وملك زوجنه غير ابتغى من 
يجوز،لا ظلم عدوان كله هذا غير أو الامحتمناء، اليد نآكاح أو اللواط، 

التيالثرية اليمض، وملك الزوجة لك اممه أباح قفل، زوجتك عليك 
الأوا حبملهمب؛ لميجهم ثم جواؤ!ات بالإرث أو بالشراء، أو بالي ملكتها 

وهكذامنميه، عؤ لإمم أسمم ملكث ما م هزوجاتعقأ 
عليهايحرم مرعية ملكة ملكها الذي سيدها أو زوجها إلا لها ليس الزوجة 

يالإل.ا ؛؛*وث بمدومم م إؤ؛، . زعوة ءعثدم م ؤ>\نج ، ذللئ، موى 
ماش[، ٣٥-  ٣٢ارج; لال_م_عحقت ي ألكك ). محاظتئ صلامم و م 
العظيم.كتابه من كثيرات آيات في فرها ووضحها العبادة هده ح رث 

لماالصحيحة الأحاديث في واللام الصلاة عليه محمد نبيه وفقرها 
ه•اش رمول ممال الإسلام، غن أحبرني محمد، يا قادت حبراتيل سأله 

الصلاة،وئقيم اش، رسول محمدا وأن اطه إلا إله لا أى ثنهد أق ت ررالإسلام 
سييلار؛إلثه استطعث، إن الست، وسج رمفناو، وئصوم الركام، ويؤتي 

الإسلامعن جبرائيل سأله هريرة! أبي حديث في سأله لما وهكذا 
ضبه، تشرك زلا اش تنبي أن ررالإنلأم قاد: الإن_لأم؟ نا ثان: 

والإسلامالإيمان بتان باب الإيمان، كتاب في طلم مأخرجه حديث، من جزء 
كتابفى والترمذي )٨(، برقم سبحان، الق قدر بإئات الإيمان ووجوب والإحسان 

(،٢٦١)٠ برقم والإسلام، الإيمان ييخآ للنبي جبريل وصف في جاء ما باب الإيمان، 
والناني(، ٤٦٩٥)برقم القدر، في باب الئنة كاب في داود وأبو 
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الرسلوعن والنار، والجنة لأخرة ا وعن يكون، وما كان، مما ورسوله، 
وداخلالإيمان، في داخل كاله به، الله أخبر ما بكل نومن وأخبارهم، 

ثمالصلاة، نم ه، برسوله والإيمان ، به والإيمان الله، توحيد في 
والنواهي.الأوامر جميع ثم الحج، ثم الصيام، ثم الزكاة، 

عمدهأركانه، ط، فمهل، ة خم، الرسول بينها ة خموأركانه 
ثخثدازأن افه إلا لاه أن م- لجبرائيل: ذكرها U وص علها يقوم اض 
.وتض\ذااوصوم ، اك، وحج الركاة، وإيتاء الصلاة، وإمام يرنوله، عبده 

حدبثفى ه يقول عمر ابن حديث، آخر حديّث، فى وذكرها 
محمئاوأن ،^ ١١إلا ه لا أن سهاد؛ حمس: على الإسلام رربتي عمرت ابن 

وصوماكسته، وحج الزكاة، وإيتاء الصلاة، وإمام ورسوله، مده 
خمسةدعائم، خمس على يمني! حمى؛ على الإسلام بنئ . رقصال،، 
١^<^؛،وإمام ورنوله، عبذه محمدا وأن افه إلا إله لا أو راسهادة أركان! 

.اكت،،،وبخ رهصان، وصوم الركاة، وإيثاء 
الأمرالجهاد، من تتممه التي وأعماله فروعه، والبقية ءما.ه ه هل. 

برالحديث،، صدق الله، إلى الدعوق المنكر، عن النهى ، بالمعروف، 
منورسوله عنه الله نهى ما ترك الجار، إكرام الرحم، صلة الوالدين، 

فيداخلة بقيته هده وكل الآم، لالآّءمتهمة هذه كل المعاصي. ائر م
فىولهاوا بها؛ أمرت، التي اممه عبادة فى داخلة لها، حلقت، التي افه عبادة 

وسقوليضع أو وسبعون يضع ررالإيمان ت ممهآ يقول المحيح الحديث، 
اطريق،ض الأذى اناطه نأذuئا افه، إلا ه لا قامطيا نب، 
،.الإيماناال من شب والحتاة 

)٨(،برقم إينانحلم1 دءاؤ'ئلم باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه عاليه؛ متفق )١( 
من( ١٦)برقم ١لعظاما ودعائمه الإسلام أركان بيان باب الإيمان، كتاب في ومسالم 
ه•صر ابن حدئث 

(.)٦٣صفحة فى تخرجه تقدم )٢( 
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وأعظمهاأعلاها حمالة يعني! ثعية؛ وسبعون بضع كله الدين هذا 
بدلا قرينتها لأنها اممب رسول محمدا أن ومعها افن، إلا إله لا أف نهاية 
عبدهمحمدا أن تشهد وأن اممه، إلا بحق معبود لا أنه تنهد منها، 

بدفلا الأنيياء حاتم وهو والأنس، الجن الثقلين جمع إلى أرسله ورسوله 
إلهلا بأنه الإيمان بهذا، الإيمان والمرأة الرجل على بهذا، التصديق من 
؛١^)^سواء الألبة وأن سواْ، ما كل دون بالحق المحمود وأنه افن، إلا 

إنس،من أو جن، من أو بشر، من أو شم، من أو حجر، من سواء 
م١ؤأنى آلص هو آثت أزكي ت ذلك غير أو ^^، ٠٨٠من أو 

[.٦٢زانحج: 'آلثطلب< هو دؤيهء ثن ثدعؤكى 
أؤمرهآؤنتتن هو ^^٠ إلنه لا ؤسمث إقه ■' بحانه وبقول 

وحدكنعيدك يعنى! نما.ه؛ بحانه! حمويقول [، ١٦٣لاونرْ: 
هل!ويمول وحدك، ستعينلأ، ٥[، ]الفاتحة! نموأمن\ه ذءؤوإباك 

لنتحلأ أق تووأ إلا \ٍ\ وثآ [، ٢٣]الإّرا،: سُه إلا  'عأل َربم، 
ة.ءثدالمر آككشت، ءاقك ملنا وإيا ت سبحانه ويقول د[، ]السنت: ^؛؛^ ١١

٣[.٢، ]١^: آلخا.لصه أتين ف ألا ه ١^٧ ه محنمثا أق 
سواه،ما كل دون بالعبادة اض نخص أن وأساسه الدين هذا فاصل 

كانوما والجزاء، والحساب والنار، الجنة من به أحبر وبما به نومن وأن 
حمحإلى حما الرسول وأنه ، محمدبرسوله نومن وأن يكون، وما 

إفيًظمأم رسول إف آلناز ثتآبها جؤإ تعالى؛ ئال كما الثملين، 
إلنامحنحقاية إلا ارمح،كلث، اؤوما بحانه؛ نال ٨ث١[، ]الأعراف! اه مع

وعزروْيدء متوأ  ١٠ءؤءالمّكي بحانه؛ سوقال [، ٢٨]ّا: وثثذ.رإه ,لبخا 
[.١٥٧]الأءراف: ألمنيحوزه هم أرثتك  jAjmأزل أدكآ أنور ؤأثبمأ وثتثرو٠ 

وإنس،جن، من ذللئ، عن حاد ومن ه، النبي أباع هم فالمفلحون 
غيرأو حلوة، مالأ أو مجوس، أو نصارى، أو يهود، من حاسر، كافر، فهو 

فهوثريعه يتح ولم به، يؤمن ولم ه، الني ٍلريق عن حاد من كل ذللئ<، 
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الحديثفي لام والالصلاة عليه يقول كان، من كائنا النار أهل من 
تهوديالأمة هال0 من أحد يي نتع لا محييه، محمد محمس رروالذي ت الصحيح 

أصحابمس كاذ إلا يه أرسيت، بالذي بؤمس ولم تنون ئم دهت-رايي دلا 
الناسإلى وسقت، حاصه، قومه إلى سث الثى اركاذ ه؛ ؤيقول ،، الناراال 

أشرثوق إل آإناز_ح ئتآبها ا، وأسود«ل أحمز كز إلى )رمحعثئ ءامها(رأ،، 
إلاثبمدنك >؛ؤوتأ ت بحانه ومحمول [، ١٥٨زالأعراق: جيماه إكتتظم 

]الأستاء:وحمذ إلا أر>سكلق> ووثأ ، [ ٢٨نسأ: ويثذ؛رإيم بثيإ هين 
الناسجميع والعرب والعجم والإنى، الجن للعالمين للعرب، ليس لأ*ا[، 
عادة.والالجثة إلى صاروا به الله وهداهم وأءلا•ءوه اتيعوه إذا لهم، رحمة 

دآشلم ألدهر تن بذتا ألإني تل آن ■' بقول السورة هذه وفي 
أتىنعم معناه التقرير، معناه استفهام هذا ١[، ان: ]الإنثدؤراه سثا 

تقرير؛استفهام النحاة ميه يعليهم، أتى قد يعنى؛ أزه؛ وهل عليهم؛ 
مادهورا قبله كان آدم موجود هو ما دهر ان الإنعلى أتى أنه يعنى! 

اللهحلقه ثم المل.كور الإنسان وهو أبونا، لام والالصلاة عليه آدم وجد 
'ةلثمحارهصقكب قن طين؛ من تراب من الله حلقه الطين، من 

إنسانافقام الروح فيه نفخ صوره لما الروح فيه نفخ ثم •؛، ١٤لرحمن: ال 
تنحلمكم أزى وهو حسمه! من منه زوجته وحلق الجنة، وأسكنه سويا، 

منه نفمن [، ١٨٩الأعراق: ت ه إلنا لنسكة رؤحها مما نحمل وحدة ئنس 

الإيمانوجوب باب الإيمان، كتاب محي غهئ هريرة أبي حديث من ملم أحرجه )١( 
،•١٥٣١برقم بملته، الملل ونح الناس ججح أر هئآ محمد ئّيثا برنالت 

ونولهالتنعم، كتاب محي اممه رصي جابر حديثه من المخاري أحرجه عليه؛ متفق )٢( 
تندههوآيوي،محإ إ-جرهظلم ةن[ثاءوأ ء1نثا صعٍل.ا محتثوأ ،آء ؤيدوأ^^٠٢ ى: ال*ت

الملأة،ومواضع اجد المسكتاب محي لم وم(، ٣٣٥)برقم ٦[، لالماندة: 
(.٥٢١)برقم 

(.٢٥•)\/ ,.ه' عباس ابن حديثه ص أحمد الإمام أحرجه )٣( 
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ن؛ايكة ثؤدم يمن ين -ئذظ ١^ وظ' آدقإ ألئاس ^؛١؛^ ه.' ودملحمه 
منهتخلق لم إنها فاوت من كافر، فهو هذا أكر من ١[، ،: LJI]روجه\ه 

الملحداتبعض عن ذكرت التي ، المحقبعض في وقع كما كافر، فهو 
آدمحلق اف أن المفصود عوجها، ؤإكار آدم، من حلمت، كونها إكار 

حمينامنهما حلق ثم له، سكنا وجعلها منه، زوجته وخلق تراب، من 
إنااقاش جخثآ والأنثى: الذكر هذا من حلقوا الماص جمع الماص، بقية 

شؤياءؤوج«لنثكث ؛ وحواء آدم [، ١٣لالأ>أمات; ؤؤؤره يئس من ثلننةإِ 
غيرآدم ان ك[، ١٣]\دى>و\ت.' أمزلإه أف عند إ0 كمايمأ 

اللين،من التراب، من اف حلفه ثم ماوش_اه، ثتثا يحر ■ ٌوجود 
يومناإلى كثيرا حلئا منهما بث، الماص منهما جعل يم منه، زوجته وحلق 

الماعة.تقوم أن ؤإلى هذا 

تقء٩ 0 نيئ ئث ه م م تئ بة أزني ء أه >ء 
آدمأما آدم، وك هو الذي ان الأن٢[، ١، ]الإن__1ن: قأثغه< من ألأنس 

منءئتميِ وف صحيم، ماء من مهين، ماء من وذريته تراب من هو ه نف
منئضعيف، ماء المنى، الماء ضعيف، ماء •٢[، لالمرّالآت: ثهسه ثر 

الرجل•ومي المرأة 

أحلامحلبعني؛ ٢[؛ تالإنسان; أتثاج؟ا< قلمة من ألانثن ققنا ءؤإدا 
احتالخلماء لها لأن بالغت قد بأنها حكم حملتح إذا ولهذا وماؤها؛ ماؤه، 

تختبره،، بيهه< ؤ محل أحلا ض ا باذن الولد منه ويكون مائه مع 
اللهيبتلى الله، بعبادة ؤيومر ؤيمتحن، ليبتلى ان الأنهذا حلق 

؛ءأ[ اء؛ ب—ب]الأن ؤألئم افر ؤوأ؛اأكم تعالى؛ قال ه، ورمحول
حلقفهو [، ١٦٨لالأء_راف: يحثوزه يدهم وألثتثات يلسش ءؤوثلوثهم 

هوداالأرض، أهل إلى نوحا الرمل، له اف أرمل ويهي، أمر والملي، 
نمقومه، وهم الأرض أهل إلى صالحا قومه، وهم الأرض أهل إلى 
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٠٠هت محمد إلا نومه إلى يبعث رسول فكل شيء، بعد شيئا الناس انتشر 
نبيناإلا وجماعته قومه إلى يبث الرمل من إنسان كل عامة، للناس بعث 

.جمعا الثملين إلى الله أرمله فقد محمد 

الرجل،ماء مهين ماء من أمشاج نهلفة من الإنسان هدا الله خلق 
فخلابعينيه، ويبصر بأذنيه، مع يبصّرا سميعا وجعله المرأة وماء 
الاياتويبحر والدلائل الإيايتؤ مع ليالحجة عليه لتقوم غبو منه 

أرضمن ونهار، ليل من الايات من الله خلؤ، ما بعبيه برتم، والدلائل، 
منأنهار، من بحار، من نجوم، من وقمر، ثمر من وسماء، 

ربوأنه خالقها، فدرة على دلائل كلها باتات، نمن حيوانات، 
هذه؛حينيلث، تبصر غه، والأمر الخلق له العليم، الخلاق، وأنه العالمين، 
يرآآدرْى ثإى أكءا آث، رثكأ ءؤإُى ! سحانه يمول الا-لأئل 

والثّسزحثيثا بملئهء أمار أشل، بممح، ألتمح، هل أث-مكا ز' آثام يثة 
خلمحاالذي بعتك،؛ ُؤدالمحلم4؛ والقمر الشمس حلمح، ت بعني وأكمه<؛ 
آثهبارلئ وإ'لآن؛ آ-ةيى له >اؤألأ بأمره مدلالآ"ت أتِإمء؛بم محوت ؤ النجوم 

؛ت[.]الأءاف: كؤ؛ثه< آظ 

ألإىبهذ تعالىI قال لحاجتلئ،، لمحلحتلن، الأبان هذه خلفت 
لمحلحنك،التمس [، ٢٩بنرْت لالحثصعاه الآر'في ل ثا ٢^٠٢ •حآق 

[،١٦]النحل) ؛يثروئه< هم والثنم ؤوءثمأت ؛ ، L[))^t[_Jالمجوم القمر، 
أكنتنعدد يعيوأ منازل وئدرم ور١ وأقعل مه الض1ل جعل ألك_ا 
ؤنس!]بملئرم أ'لآثت> منل يالؤ إلأ يهد أثه حمحى ما رالحساب 

لتستعينلماذا؟ الأشياء هذه الدنيا، هده لك حلقت اممه عبد يا قانت، ء[، 
ت،لث، أنعقلا لاث< جعل تفهم تعقل ث، أنلتعثده، ؛ ربلئ، محناعق على بها 

تعلمبالحقل، اممه أكرملثط أنّتح لا؟ والبقر البعير مثل البهيمة، مثل 
•ثفؤُ مناهيه عن وتنتهي ربلتح، ؛هلاعة وتعمل واجبلثخ، 
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تميلا صنيتلإ يلون تى أتتئر ^؛ ١۶ال__ى: ارتال ث
أطفالهعنده الذي الرحل ، هدايعرف منكم واحد كل [، ٧٨ثتثاه 

يكبرونبعدما يم شيئا يعلمون ما ، محميء عندهم ما يعلم مادا عيره وأطفال 
فشيئاشبئا يتعلمون عقل عندهم بصر، عندهم سجع، عندهم يعلمون، 

3^محثثر ثظ تعي ؛؛٠ بمإرن نن I قليلا قليلا، 
القلوبالأفئدة [، ٧٨]المحل: ضزيبمت>ه لتلكم وأ'لأئثده إلأدمنر ألثنع 

بهايلميق عقل لكن عقل؛ لها مثلك لت البهيمة العقل، فيها التي 
حتى، بها تليق عقول لها كلها الحيوانات هذه كذلك، طير يناسبها، 

وخروجهاطعامها، وجمع مصالحها إلى تهتدي بها يليق عقل لها المملة 
البهائم،تعقلها ما غير الأشياء تعقل ممتاز عقل للث، أنن، لكن ودخولها؛ 

منالخير تعقل ، إليلئ، أرمل الذي الرسول، تعقل خلفك،، الذي تعقل 
المخلوقاتغير المافع من الضار تعقل والواهي، الأوامر تعقل الشر، 

مولاكطاعة في الأدوات هذه تستعمل أن علميلف ذالواح_، الأحرى، 
دعميجمد ثيثا تمي لا شكبم' محا نن لإ؛ثؤم ■' خلقها الذي 

[.٧٨زاكحل! لتلكم وأ'لأفيدْ وألآبمنر أنتنع 
ألت_اويلههديننه إما بمّرا سميعا ءؤئ>،تلص ازت الإنورة سوفي 

وإماثّاكثا مؤإما والممر! مع والالعقل، من أءط_ا0 بما المسيل دله 
طعقلا اعقلي قد ومنهي، مأمور ممتحن هو [، ٣٠٢ان: ]الأنَأ5موراه 

الثر،طريق الأمرين، له وأوضح الجدين، النة وهداه وبصرا، ومسمعا، 
محل>ؤأز •١[، ت ]البلد آلجدنيه< ؤوثد.يمع I تعالى قال( كما الخير، وطريق 

طريقين،١[، • . ٨ ; jlUI]وثديمه وقينمي، ولثاثآ تن يُ 
المنزلة،الكتب وفي الرمل، أيدي على اممه أوضحها والشر، الخير طريق 
المثيل.أوضح القرآن، العفليم كتابه وفي هت، محمد يد وعلى 

وهذهالأيات بهذه تنتفع وأن الله، تتقي أن الله عبد يا فعليك 
علىتعبده حنى لماذا؟ إليها، وأرشدك لك الله وضحها المى الحجج 
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وإذاالاباد، أبل المشم والنعيم ذلك بعد الجنة إلى تكون وحتى بصيرة، 
وهيأخرى، دار فلك الضلالة ؤلريق وملوك الحق عن الحيي إلا أبيت 

والشقاء.العذاب دار الجحيم، دار الهوان، دار 

وسع؛رإهوأعنلأ سلثسلأ لاوكغمه أعثنَن1 ءؤإئآ ال، ٠—_ا كم
هديثهوإيا I السبيل عن حادوا الدين للكافرين المعد هازا ٤[، لالإنسان: 

معالجنة فله ا ماكن كان إن ٣[، لالإنسان: َاكموئاه وإما ثاكرا إما ألكيل 
ممحانه؛فيها قال، التي المار فله كفورا كان ؤإن المتقين، مع الأبرار، 

هملا هيأنبعني؛ روأه؛ وسعما وآعلنلأ سلسلأ هك،نين أءثاJ^ا ؤإئا 
منتكون أن ذاحل.ر وسعهإه، ومحلنلأ سثسلأ لهم! وأرصدنا 

الملريقلك وأوضح احتبرين، ا؛تلست، الهلريق، لك وصح أسن، ، هؤلاء 
وهوالضلالة طريق لهما، ثالث، لا طريقان الحجة، عليك فامن، 

همووالهدى عادة الٌلريمحا والهدى، الحق عن والحيد ورموله الله عصيان 
هدينبين قانت لام، والالصلاة عليه رسوله ومقة اممه كتاب اتباع 

قال!الله وبصر، سمح لن، لعقل، لكؤ احتر، مرين، ألا 
والعملوالمر مع الأءهلاك الشر، وتلريق الخير، طريق ؤاه آلجدبن 

وهتثر >ؤأم وعلا! حل يقول بالبهائم تتشبه ولا وثامل ، الئ، لففانفلر 
تظنةثث،ه< ج الخلق! أكثر بعني؛ سمبمئه<؛ آو ننكشى يقزس 

مايعني! نافية؛ ان ةلآممه< إلا هم إن سلؤبمئ أو بنمميى ييمبمم ءؤأ)ا 
أضلالأنعام على زيادة [ ٤٤زالفرقان: كيلاه أضل ننر ل وإلا هم 
الذيالحق تركوا الهوى، وتابعوا الحق عن حالوا لأنهم الأنعام؛ من 

البهيمةالأنعام، من ثنا فصاروا الماطل إلى عنه وحادوا لهم وضح 
علفهاإلى تقاد ن، قبلمنفعتها إلى هدين، إذا والماقة، والشاة، البقرة، 
الأكثرونوهم آدم بني بعض أما تنخيه، مناب، محل إلى تقاد نأكل، 

والمكابرة،العصيان إلا المار، إلا ويابون إليه ويقادون المحق، لهم يقال 
حلقنادرآظه ءؤوأس سبحانه! يقول الحفليمة المصيبة هذه الهوى، وترك 
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أ'شمح4م أه أنو :زم ص لأذء-خمحك س م ه
٠معرضون عاقلون، [، ١٧٩زالأعراف! 

وبصرك،وسمعلتج عقلك استعمل احذر، حدر ا هؤلاء، من تكن لا 
يقولالعلم، أهل اسال السنة، تدبر القرآن، تدبر العلم مجالس واحضر 
•يقول [، ٤٣]المحل! تامؤذه لا كنتر رن آلدئ أهل •' سحانه 

إرطريما يه لن افُ نهل علئا مي تلتص طرما نلنث، رس 
سماع، العغلامحت، محماع للصلاة، المجد هذا حفور الهلرق ومن 

هكذاالمدارس، هكذا الأخرى، الماحي وهكذا العلم، حلقا^!!٠ 
بلاد،إلى بلاد من المفر هكذا الهلرق، من كله العلم، بفمي الجامعات، 

أوالعلم، لهللب للمعلم؛ لملة إلى قبيلة من أو قرية، إلى قرية من أو 
علمافيه نلثمس طريما نللث، ررمن الجنة، ؤلرق من هذا اممه، إلى للدعوْ 

الحلمحلفة إلى ؛يتلث، من حرجت إذا الجنةاا، إلى طرما له له افث نهل 
بيتلئ،س حرجن، إذا وهكذا الجنة، إلى ؤلريئا سلكت، فقد الصلاة إلى أو 

لإنكاراف؛ إلى للدعرة الجنازة؛ لتشييع مريض؛ لعبادة صالح؛ لحمل 
الجنة.طريق فى أنتف الخير، إلى للدعرة المنكر، 

اذام_ل٤[، : j^l]ولجآه ه نشة ئ وإنا 
انتفعواما المميل، عن حالوا الحق، عن حالوا لأنهم لهم، أعدت 

أنتعلم أن فعلياك، العفليم، القرآن هذا به جاء بما انتفعوا ما بالذكرى، 
لمس[، ٢٩]ص: ثدؤئأه< تثثؤ إقلئ، أرنته ؤإث ١^١١-،: هذا تتدبر 

انمبر،يجب، لكن وميالة؛ القراءة نكفى، ما القراءة فضل، ليقرووا 
الفنآذئنلم مى ررحجركم ه السي وبقول والعمل، والمعمل، 

نفلاب والدعا،، الذكر كتاب، غي لم مأحرجه هريرة؛ أبي حدبن، من جزء !١( 
(.٢٦٩٩)برقم الذكر وش ١^ تلاوة ض الإبماع 
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•هأ ويقول التلاوة، لمجرد لمس للعمل الماس وعلمه تعلم ، وعلمهءا 
إنعليك حجة به، عملت إن لك حجة ،، علتلث،ااأ أو للث، حجه راوائمنآل 

به.تعمل ولم صيحته 

ًكامنإبراجها َؤيراَكاث ين ةذتؤ0 آ'شإر ءوإة وعاد؛ حل يقول ثم 
ثزء.َكان يزنا ؤعامل ألدو يدمث ؤا شيتأ ذذروما أف ءت١د ها تنب ينا 
إلى٨[ - ٥ ان: -لالإننون؛ه< ;؛^١ نكثآ ثب، ء أظثاز jممثون و ص 

همالأبرار المليبة، أعمالهم الأبرار صفات فيها يذكر الأيات آخر 
همفالأبرار اسقاصا أقوالهم، برت أعمالهم، برت التي لته المطيعون 

يفونلما ا فيهم وولخ|ل افه، دين على استقاموا ورصوله، الله أطاعوا الدين 
■ص لأنهم 

الاستطبقات ءأو 

للخيرات،بفنون ومسا ومقتصدون، كفار، ثالث! طبقات والناس 
منوأشكالهم بأنواعهم الكفار، الرائعة، I أيصا طبقات أرع يجعالون وقد 

امأقثلاثة والمسلمون الرسل، يتع لم ممن وعيرهم والنصارى اليهود 
آلخنألكثب ائثا تعارت قال فاطر، سورة في ض ا قسمهم كما 

ساُقؤممم تقتصد ؤهمم لثصهء فعنهر عبادنا ثن آصطهستا 
الأبرارمقتصد العاصي، لشسه ظالم أقسامI ثالثة [، ٣٢لذاط 

للخيراتبق الما محارمه، وترك طاعته على المستقيمون لله، المطبعون 

للخيرات،المسارعة مع المحارم وترك الفرانئض أداء بين جمع الدي هو 
منفهو الخيرات، من الأسنكئار مع الطّاعات، أنواع في الجد مع 

خيركمباب القرآن، فضائل كتاب في تحينه عمان بن عثمان حدث من البخاري أخرحه ]١( 
ه(.• ٢٧)برقم وشن، \ُ\0 تحلم من 

برقمالوضوء، باب الهله1ارة، محاب في الأشعري ماك أبي حدث من ملم ١•حرحه رآ( 
(٢٢٣.)
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منتكون أن احرص الأحار، هؤلاء من تكون أن فاحرص السابقين، 
منأكبر واحذر لنفسه، الظالم من تكون أن واحذر والسابقين، الأبرار 

والعباذالكافرين مع تكن لا الفالين؛ الكامرين من تكون أن ذلك 
لعلك،شك؛ جاهد احذر بالمعاصي. لأنفسهم الفiالمين مع ولا باض، 

الأبرارمن للخيرات السابقين من أو المقتصدين من كون لعلك سلم؛ 
مح،آلثجأد وإة . نجم مح( ألإهمار ^إة م؛ ياكئأصحاب 

[.١٤، ١٣]الاشلار: 

!هنايمين سبحانه جعله المقام، هذا تتدبر أن اش عبد يا فعليل—، 
روه<وع!؛/] وأعلمنلأ مثسلأ أمدا ؤا>ثآ رار وأبار، كفكيفه؟ 
وأبديهمأعناقهم في تجعل نقلاه وهئانا أرصدنا 
عذاباعدم شيبي ءن.اب ا ٤ ان؛ تالإنؤو1ويذرره وأغاللا سلاسل ؤبمبمإه 

مزاحهاَثان َلأيد، ين >اؤدئمدويى ولرسوله ف المهليعين آمحأ1راريم ^١٤ يدا ئد 
ل.سنإ ث>روما آممب بمال ها يثتبم، >ؤينا ت طيبا شرابا ًلا الأنان: ل د=قامراه 

ننتطمأهئز،> َكاث غثا ^^٥١^؛، بها، أوفوا عات الهنا نذروا إذا الدره يومث 
سكثآثب، عق أظعام ءؤوةلمثون حالهم هذه القيامة، يوم ٧[ ٦، ]الإنسان: 

الماليخرجون المال حب، مع وينفقون يهلحمون ٨[ ت ان الأنت محيثا 
•محو له ومحثة ض طاعة 

أعهلوهم٩[ ان: لالإ؛ه ؛ ؛Joولا -مذ من،ؤ رد لا آث لمنه عذؤ ^^١ 
نوابه،يرجون ض أعطوهم مكافأة منهم أرادوا ما إليهم نوا وأح

تا'ملهؤلاء، من ت،كون أن احرص افه عبئ يا فأث وحلفه، غيو وإحسانه 
نحائ^٩ عنهم; اف قال صفاتهم من وغيرها، السورة هذه في صفاتهم 

واثأاليوم هذا احذر يخافه، كل ١[، •لالإنسان: محلإث؛4 بموثا رنا زيا ين 
أعدواله، فاعدوا خافوا القيامة يوم هو ئبآمأ هموثا ؛وتا يبا ين هان، 

تعدتحتى وأثباهها الأية هاوه في تنفلر أن اف عبد يا فعليلث، العدة، له 
تحقهم في قال عملوا كما تعمل وحتى ، اّتعدواكما 
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علىصبروا بما جزاهم [، ١٢]الأسان: ؤمبماه جنم محنجيإ بما ءؤد>ردتتم 
الجميلةالحسة والملابس النعيم، دار وحريرا حنة معصيته وترك طاعته 

صينأتا أنوم جرينهم ؤأو< وعلا؛ جل بقول الأحرى الأية ض اللينة، 
الأحرىالأيات وفي بالعم، الفائزون [ ١١١]المنمون: ه الفتية هم أمهم 

وفي•١[، ]الزمر: -صثالّ،؟ا< سر ينهمر ألمتملأ ترق ؤ\>؛( وعلا: جل يقول 
أهلعلى بعني؛ ءثإمب<؛ ذئؤة وعلان جل يقول أخرى 

تيعني صبرتم؛ بما عليكم سلام لهم يقولون [، ٢٤، ٢٣لالرع-الت الجنة 
لمتتهنئهم أدواره عئى العظيمة المنزلة هذه نلتم صبركم يب ب

بعني؛سميم4؛  ١٩هوؤ ومنازلهم سونهم في الملائكة عليهم 
عمىؤئ،م العفليمةت المنازل هذه في وصرتير الجنة دخلتم صبركير يب ب

والقوى.الإبمان لأهل العفة العامة نمم ق4 
عظةكله كله، القرآن وهكذا عقلة، فيها العفليمة السورة هذه 

وعلاجل يقول خر، كل على الدلالة فبه والمور، الهدى مه وذكرى 
بنسعد قال ٤[، ]القلم: عظيمِه م قق هأ؛ نبيه وصفح في 

بحلقأحسريني المومنى ام يا ت يقللم، جنما عائنة أتين، عامر! بن هاسير 
ويعملالقرآن يتدبر يعنيI ؛ ١^٢)!( حلمه كاف ؛،ت Jiiهت. افي رسول 

ودعاالقرآن مدحها اكي بالأخلاق يتخلق ه، النم، جالمح، هذا بالقرآن 
وعابعنها ونهى القرآن دمها التي الأخلاق ويحذر أهالها، ومدح إليها 

القرآن،تدبرا كذلك كونا اف، أمة يا وأنت اف، عجر يا فاث ، أهله.ا 
منهواحل كل الذميمة، الأخلاق ودعا بالأخلاق، وخذا اض كتاب تدبرا 
أوغيبا ، يتدبر المناسبة الأوءادتv في بنته، في يفرأ يتعقل، ، يتدبر هكذا 

يقرألا يتدبر؛ مكان أي فى المجال، فى بيته، فى يتتد؛ر المصحف، من 
يتدبرالايات، مراد هو ما يحرف، ويتدبر، يقرأ يفهم، لا كأنه هكذا 

الفرد)ا/ْاالأدب ش والجناري وأاآ(،  ١٦٣و ٩١)٦;أحمد الإئء أخرجه 
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ألتير، النفكب تراجع عليك أشكل ؤإذا واضحة أكثرها الآيادتح 
ض.الحمد العلم أهل 

وق'وءامأ آلمناو؛ ؤدأؤ-؛عوأ ■ اف يقول والتعقل التدبر المفصود 
رءامأآكلوء ؤومثو\ يجهله؟ أحد هدا [ ٤٣البقرة! ل آؤ،يراه ؛ع دابجوأ 

الناسمع صل أقمها، تامة، صالة صل .٤١< ثع وآركتوأ آلرئدْ 
فيهاتدخل ولا تنمرها، لا نمص، فيها ما مقامة تامة صالة إخوانك مع 

وارفعمهلمئنا، واسجد مطمئنا، واركع حاصر، بقلب بل غائب بقلم، 
فيالجماعة مع إخواول؛ح مع أفمها وهكذا، مهلمئثا واحلمي مطمئنا، 

[،٤٣بمرْت لالآؤةأاأنه< مع ؤآعُوأ آلرةوْ وءاكأ أمحلوْ ءؤدأب-يعوإ الله ب-بون 
]الأنفال!وربأوق،,ه آلئذ وآطيعوأ واصح لأمر ا للمحاويح، سلموها أعهلوها 

لأتمصلإموئل ؤ ؛ سحانه يقول اض، نواهي واتركوا الله أوامر افعلوا '٢[ 
كلفي وثلمه يملي ء[، ٤، ]الماعون: سادود،ه ملاغم عن هم آلن روا 

القلم،حاصر وأنت، صل لا، كالمنافقض، بالملأة يبالي لا مكان 
وأدهاهبه، عليه ؤإقبال ف بخنؤع أدها صلاتلم، على أقبل مطمئن، 

ت>فها،\لأ1ت -امل الأخرى الايات، في هكذا نراء، لا مخلص وأنح 
معناه.تعرف، 

هذا[، ٦٢لالإّ_ا،: ثملأب< وثآ؛ قجثه َكا0 إنئُ ألزق ١̂ ^ 
هحزم أؤ ألثمن مناوأ وولأ يرت نفإلى يحتاج ما ير؟ نفإلى يحناج 

ألاربم، واضح، ير نفإلى يحتاج ما [، ٣٣]الإمراءث ه ألحق إلا 
َهأه1اأو لحدهدآ آلخ=ك؛ر عندك تنمن إثا يتننأ و؛إلوإن!ن إقام إلا ذسدوأ 

،^٤لهتا ؤآنفهن .( ًكردما زلا لهث١ وض ئمرهثا ولا أي ك،ا مل ة؛ 
[،٢٤، ٢٣]١^!،: نبمإه ^؛١^، َة رن وق، ألبمتة ثن ألدن 

[،١٤]لقمان: أمحره< إل ؤلؤلرك ل اقهتكر ير، نفإلى يحتاج ما 
ألعهدؤوؤف\' [، ٣٥راء: ]الإءّاكؤتإه أكعلااس وزمأ جم إدا ألكل ؤنؤغأ[ 

ؤهتر أك>ن ه آهمنؤن أقع ء؛ؤت [، ٣٤]الإم_راء: < ١٤َلكدكخ١^-؛^ إن 
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آثهمزهمن آلر ات؛ الاي٢[، ١، مؤمنون; ]الغثمزه صؤ؛؛اا 
ثالكفناثليت ا'بي ;١^ أثب س آو [، ١٨٩ي: 

آلثسلوآن وألتك0 وأوتنمنب ألئرف دوى حتهء عك آ'ثد وء١ف وأفنى 
عتهدؤإ^١ تهدهم آلرؤزء وءاف آلناوء وأنام آزيا>—> وق والشك؛ 
آلم1قوثههم ؤأؤكك، صدفوا آئيوأ أؤأنمك أبآثي يبم، وآلث/ا؛ آثأسآ؛ ق وآلئنيريا 

فيهفالأمر تدبرته إن القرآن كل وهاكذا واصحة، آيات هذه [، ١٧٧
إلىبحتاج وعناية، إصرار إلى بحتاج ب، قلإلى بحتاج لكن واضح؛ 

كتب،عندك لله فالحمد عليلثم أشكل وما الحق، في رغبه مع نله صر إخان 
إخوانكمع تأمل طابع وعثرهم، الغوتم، كثير، ابن جرير، ابن ير؛ التغ
تتدبرالمرأ٥ وهكدا ، ءليلئ< أشكل عها العلم هل ١ صال ١ مادئك، ز مع 

وحقعليها، الله حق أداء في نجتهد الله، بكتاب تعمل وتعتني، تقرأ، 
العلمأهل تال مكلمه، كل كالرجل، تعمل وأقاربها، ووالديها روحها 
منواجه عليه والمرأة الرجل من كل والحديث،، ير التغكتبإ تراجع 
طعلميه أثكل فيما ير التغوكتب، الأحاديث، ومراجعة والتدبر، العناية 
العلم.أهل ّ>ال 

مكانلمئففي ت، وأنالعلم أهل ل مسوا يمكن مير الله بحمد واليوم 
واللياليالأيام العالم وبين بينلث، بعيد بلمي في ٠^١^٠ في ت، وأنبالهاتف 

برنامجالدرب على نور برنامج مع ن بالمكاتبة، ؛البرقية، بالهاتف، الكثيرة 
ؤإذامنه، والاستفادة له، والاستماع به بالعناية أوصي كثيرة فوائد فيه مفيد 

منأو كادمه من عليلئ، أشكل عمِا البرنامج صاحثح اسأل ■يفك أشكل 
المعروفينالعلم أهل على احرص لأخرين، ا العلم أهل اسأل غيره، كلام 

•ءايلثح أثكل عما نالهم حتى والجماعة الثنة أهل واتباع بالاسقامة 
لمجردلا والتحمل للتيبر للعمل أنزل اممه كتاب أن والمفمود 

للعلمعنه تن، ونقلجئآ، الرمول بينها هأ، الله رسول منة وهكذا التادوة، 
المرامبلؤخ الحديث، كتبا من وغيرها نن والالصحيحان جميعا، والعمل 



٧٥الإذسان سورة تفسير 

رجب،لأبن وتتمتها النووية الأربعين الحديث، عمدة الكتب، من ملخص 
منجملة جمعت كلها كب هدْ الأحبار، منتقى المالحجن، رياض 

منهار نيما يحمظ يحفظها، يغيثها العلمم طالب، منها تقيد يالأحاديث 
يرا-بمر، الحديئ، كتب يراُح التفسير، كتب يرا"؛ع الشروح يراجع تقيا ي

حتىويتبممر يال، الجهل، عن يكن، لا شيء أثكل إذا العلم، أهل 
•بصرة على ويدع بصرة على، يصل 

للعلمؤإياكم يوفقنا أن العليا وصماته الحسنى بأسمائه اطه أسأل 
ينمروأل المستقيم، صراطه ؤإياكم يهدينا وأن الصالح، والعمل المافع 

يوفقوأن حيله، من ويخذل نمره من ينمر وأن كلمته، ويعلى دينه 
يملحوأن عليه والثباين، دينه، فى للفقه مكان كل فى الملمين جمح 

للتوبةالملمين أمر ولاة يوفق وأن خيارهم، عليهم يولي وأن قادتهم، 
ولاةيوفؤ، وأن شيء، كل في ثريعته وتحكيم دينه على والاستقامة إليه 

او_هلانةلهم يملح وأن حير، كل على بعينهم وأن خير لكل أمرنا 
إنهالخثر في، أعوانهم من، ئياكم ويجعلنا المهتدين، الهداة من ويجعلهم 

*قربب سمع 
وأتباعهوأصحاُه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 

بإحسان,

٠ه ٠ 
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^^سئلة

كبائرْض بكبيرة يتهاون لم المكان إذا ت السائل قول ي !
الملة؟من هذا يخرجه فهل ٥^٠^، أنها يعلم وهو عليها ويصر الذنوب 

هذاالملة، من يخرج ولا عاصيا يكون الكبيرة على أصث إذا ج؛ 
ماأصر ولو والجماعة. السنة أهل عند لا بالذنوب يكفرون الخوارج قول 

العقوقأو الخمر شرب على أصر لو نحله، يلم كان إذا كا٥^١ يكون 
الإصراروطا عاصا، يكون كافرا يكون ما ، iuljوالعياذ الزني أو لوالا_يه، 

فيوالحج والزكاة بالصلوات انتفاعه وعدم سيئاته تكفير عدم أمثاب من 
إلىوالجمنه الحس، ررالصألواث، ه: يقول ١لرسول لأن اوسئات تكفير 

اإك؛ائن(((جتب إذا سهي ما ثكمزايت، رْصاى، إلى ورمصارا الجثنة، 
نمولما ًىاإر محتنوأ ؤؤءن العفليم؛ كتابه في سبحانه يقول وافه 

باحتنابالميثان، تكفير فشرؤل ؛[، ٣١لالساء: ه سنتاكم عنكم نكمز عنه 
لحولمن حهلر على وصار الميثان تكفير حرم عليها أصر فإذا الكبائر، 

علىيعذب بل أبرا فيها يخلد لا يحلها لو لكن ذللئ،؛ على مات إذا النار 
اطهيخرجه ثم سبحانه، افه يشاؤها التي والدة المدى في سيئاته قدر 

قال!إذا استحل إذا إلا ياكفر؛ ولا الجنة إلى ؤإسلامه بتوحيده سبحانه 
حميععند يكفر حائل الخمر أو الملمين، حمع عند يكفر حائل الزني 

الخمسالصلوات باب الطهارة، كتاب في )قهتع هريرة أبي حديث من لم مأحرجه 
برقمالكبائر، احتنت ما بينهن لما رمضان إلى ورمضان الخ٠ادة إلى والجمعة 

(٢٣٣.)



_ ٧٧الآسلة 

المسيمن،جمع عند لكفر هذا حلال أنه اعتقد استحله إدا المالمين، 
غليهولكن يجور ما هذا أن يعلم عاصي أنه يعلم وهو الخمر شرب إذا أما 

قدعاصيا، يكون هذا المجرين الجلساء تباع وا ن لشيهنا ا عق وحنا الهوى 
لزنيا أن يعلم وهو زنى لو وهكذا المغفرة، حرمانه أسباب من كبيرة أتى 

لكفنايكون لا هذا والهوى الن-يءلان طاؤع لكن حرام؛ أنه ويعتقد حرام 
منخهلر عالي وهو المغفرة حرمان أسباب من كبيرة أتى عاصيا يكون 
يحليولا بكافر ليس لكن ذلك؛ على مات إذا القيامة، يوم النار يحول 

يخرج.ثم الله ثاء ما فيها يعذب لحلها إذا النار في 

كئروالأنهم بهم وصاحوا الخوارج على الثثة أهل أنكر قد 
بزعمهمالصحابة بعض كئروا عثمان، وكئروا علثا، كمروا بالذنوب، 

بهذافكانوا والسلام الصلاة عليه موته بعد ه، المبي حالفوا أنهم 
ه؛المي فيهم قال كفار، أنهم الخوارج في والصواب محالين، 

بنيلحش فيه بثوذدف لا يم الربئه، مى الشهم نمرذ كنا اللبن مى 
اليلمِإرضمح«را/

الرث"لأ؛•ثى النهم مردى الإسلام من رُيمنمف وقال؛ 
فليسالعاصي أما لمين، المبتكفيرم كفار أنهم فيهم والصواب 

وأنهمعمية، أنها ويعتقد معصية يراها المعصية تحل يلم إذا بكافر 
عقوقاأو حمرا، أو زنى، كان سواء للهوى طاعة فعلها ولكن عاص؛ 

والرحؤعبالتوبة المدار علميه لكن المعا'محي؛ من ذلك غير أو للوالدن، 
عليه.يتوب افه لعل اممه إلى 

نراءةباب التوحيد، كتاب في ®هنئ اأخل.رى ميل أبي حديث من البخاري أحرجه ( ١١
(.٧٥٦١٢برقم)حاجرهم، تجاوز لا وتلاوتهم وأصواتهم والمنافق الفاجر 

فتلباب \دوتدص٠١ استتابة كتاب في أجؤتأ عمر ابن حديح، من البخاري أحرجه ( ٢١
(.٦٩١٠٢برقم)ءل؛هم، الحجة إقامة بعد والمرتدين الخوارج 
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افه.ر نحيك إنا ت بقوله مواله يصدر الإخوان كثر أ •
منؤإياهم يجعيا أل النه أل نفيه، أحبونا الذي اغ أحبهم ج؛ 

ررسبمهت المحيح الحديث في ه المبي يقول جادله، في المنحاسن 
فينشأ زشاث غادل، ؛تام ظثئ: إلا ظل لا :ن؛ ظله في ممار نظم 

معلقهو خرج متى بض؛ ؛ المناجل'؛ في معلى للته ورحل اف، عياذة 
جماعةأو رجلان اف؛؛ في ئحابا ررورجلأن الأحرى، الصالة يودي حتى 
عليهرراجتمعا اممه في التحاب المهم اء ونرجال أو امرأتان أو مثال هذا 

يمالوجثال منصم_، دائت، اهزأة دعته راورجل والخاص؛ ، عليه؛؛ وثمثدا 
تفقالت، وجمال منصذ ذو دعاها اِأة العكس وهكذا افهءا آحال إر 

يصدمةمدى ررورجل والسادس: للزنى، دعاها يمي؛ ارلة؛ا؛ أحافث، ررإئي 
ضالإخلاص على حريص يمينه؛؛، تنفق ما شماله ئعلم لا حر قأحماها 

ماحالتا؛؛ افن يكر ررورجل المرأة؛ وهكذا رجل والسابع صدقاته، في 
اضأن أساب من هذا هيؤ، ف حشية عيناه؛؛ ررقماصت أحد عنده 

ق.إلا فيفللهيوملأظل يفللهم 

اليومبجلالي المتحابول أين القيامة؛ توم يمول اطة ارإل ه؛ ويقول 
أظمممحتن>لأصيض"'•

فيله أحا زان زجلا ررإن قال: أنه ه، المبي عن الصحيح وفي 
إنسان،صورة في يعض: ملكا«؛ مدرجته عر له افه هأرصد أحرى قرية 

«Lai  غمحه أرju : قال:القزنة. ند؛ في ِني أخا أريد ،: ؛١١تريد؟ أئن

الصدمةباب الزكاة، كتاب فى البخاري أخرجه جهته؛ هريرة أبى حديث من عليه متفق )١( 
برقمالمواجض، تزك نى يصل باب الحدود، كتاب وفي (، ١٤٢٣)برقم باليمين، 

(.١٠٣١برقم)الصدقة، إخفاء فضل باب الزكاْ، كتاب في لم وم(، ٦٨)٦•
الحبفضل باب والصلة، البر كتاب في لهه هريرة أبي حديث من لم مأخرجه )٢( 

(.٢٠٦٦)برقم اه، في 



سك

:JUه. ض ش لخثن ر ي لا، قال: وبجا؟ س بن ء ه، قز 
فه«را/أب نحا أَه قد اف' 1ن ِإوك اف ثإر 

المحاسنمن ؤإياكم يجعاسا أن الله نال العفلمة، الله نعم من هده 
اف-في 

إلىوصل وصدما آفاقي وهو الممات من بالحج أحرم رحل س"؟: 
الإحراممحظورات من محخلور ١^٠١٤ أن يعلم وهو فيها بأهله التقى حدة 

نمالجماع له حاز إحرامه فسخ من إن متعلمة; وهي زوجته له فقالت 
عليهفماذا ذلك بعد بالحرج وقعر عليها قوم أحرى، مرة فيحرم بميل 
الأن؟

قدعلم. بغير أض العافية، الله أل نبالله، نعوذ عليه أحهلآت ج؛ 
اللهإلى التوبة عليه الاطلة، الفتوى هد0 إلى دعتها الذكاح في رغبتها تكون 

دوفبينة وعليه الله إلى يتوبا أن عليهما أيئا، الله إلى التوبة وعليها 
هكذااكين والمللفقراء بينة وينحر فاصدا حجا يكمل أن عليه حجه، 

فاصدا،حجا يكمل عرفة، قبل جامع لمن بينة ه، الّكا أصحاب أفتى 
ؤياتيهازا، يكمل الفاسد. الحج هذا بدل أحرى حجة قضاء وعليه 
،.٥٥١؛إلا قوة ولا حول ولا السلامة اممه نال • أحرى بحجة 

٠ه ٠ 

الحب،نفل باب والصلة، البر كتاب في ههد هريرة أبي حدث من لم مأحرجه 
(.٢٥٦٧برقم)اه،، في 
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وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهدي ومن 

يعدأما 

بهيعتني بأن حدبر الناس فيه اءل يتالذي العظيم الجأ هدا 
نباالقيامة، يوم نبأ هو العظيم، المبأ وهدا العدة. له ويحد ويحرف، 

أغلبهمالعرب كفار فإن أعمالهم، على الماس ومجازاة والثور، البعث، 
ثؤيت،آلديا ثكاما إلا ؤ • ويقولون بذللئإ، ويكذبون له، منكرون 

اممهفبعث، الأمم، غالب وهكل.ا [، ٣٧]المؤمنون; دبمث\نه ممتن وما رمحيا 
ربهم،إلك، مرجع ولهم مصر، لهم الا-ر، وأن الأمر، هدا تبض الرمل 

ينظرأن والعاقل بالمكلف فجدير وشرها، حيرها، بأعمالهم، يجازيهم 
وخلالالمكيبض، ب، تكدييحذر وأن عدنه، له يعد وأن اليوم، لهذا 

•وعلا جل يقول ولهدا الفالمن؛ 

الماس؛يتساءلون نيء أي عن I بعني ١[؛ ]الجأ: ثتآتزر<ه جإ 
وسكرذللنح، عن سألوا قن. وغيرها قريئا فإن ٢[، :  LJl]ألنظير٤٠ أشإ ؤنيؤ 

]الجاتّة:ويباه ثوئ< ألينا جاننا إلا ئ هما وتقول; ه، الرسول على 
عددلما منه، بد لا عظيم؛ يوم اليوم هذا أن وعلا حل اممه فبين [، ٢٤

بومهو [، ١٧]البأ! مثثاه َكان أكتل يوم وا)! ت ذللثح بعد قال نعم ال
أبدأباألثثاء وقحت أنابا ثأزون ألئور ي يثخ ت القيامة 

الكرمه.بمكة محدْ فى سماحته كالمات من 



لطاا
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جهنم[، ٢١-  I١٨ ]النبأ مر،ءاداه َكاث جهنمّ إى مما؟ هانت آلجال وسنجت 
UaU :^ ،بض:[؛ ٢٣، ٢٢لالمّا: لتناثاه بمأ كثي، . ثئا

بعدهحفس، كل العافية، افه نال، دائم ء-داب، بل تنفضى، لا أحقابا 
فجديرالعلم، أهل من جمع قال كما عاما، ثمانون والحقب حم،، 

،، ويفوالت، ن، والتقوياهل، التويحذر العدة، يعد أن بالعاقل 
والتمريهلارة، الحمن غاية على وهو الأجل عليه فيهجم والتمريهل، 

الدامة.غاية فيندم 
ؤ. في > ألكا . أنير ءي، اوا إتةر0 جأ 

هذامغبة يعلمون ، موفوعيد د[، - ١ ; ه لإ بمحا 
]المبأ:مهنداه آيونم0 فعل ^١^ الثالث،: وهذا الإنكار، وهذا التكذسثؤ، 

يسافرون،ينامون، فيها، يتقلبون للناس مهادا الأرض جعل اف ٦[، 
٧[،'; lJIJاوئاداه >اؤوآن؛اد مهد: فراش لهم وجعلها يزرعون، يغرسون، 

النعمعدد سبحانه فهو وتعلرب، تموج لا حتى الأرض بها اف ثبت 
افوينفع بها ينتفحون للناس، وهاجا سراجا الشص هذه وجعل محننكره، 

وزروعهم،ؤإقامتهم، وأسفارهم، ومعادهم، معاشهم، في العباد بها 
•ذلك وغير 

الخيالحم ولهذه الأمر؛ لهذا ينتبهوا أن المكلفين على فالواجب، 
يتناكحونؤإناما ذكورا أزواجا سبحانه وجعل ، عليهم عددها 

سراخاالنمس هذه لهم وجعل وينعاونوا، يكثروا حنى وينوالدون 
العظيمةنعمه من هذا كل الليل، في أيقنا القمر لهم وجعل وهاجا، 
تعببعد فيه تربحون وبالحركة يقطع ٩[، ]البأ: ستائاه م،ك ءؤو"جءلئا 
فيه،وينامون الماس يغشى لباسا الليل وجعل ونحبه، وكده، المهار 

منهذا كل فيه يتصرفون [، ١١]النبأ: معاكاه أمار ءؤوج«لنا نريحون وي
الموامحّت،هذه [، ١٢]النبأ: ثداداه سعا مث^أ ووشنا العظيمة: نعمه 

الشمس,هذه [، ١٣]الما؛ وماجاه سراجا المع: 
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السحابت المعصرات [، ١٤ت النبأ ل ءها.ثاه< آء ألنمرت ين ا؛ؤوأرلثا 
ونعمباتين، [، ١٦، ١٥لالب_أ؛ ه ١٥٥١ؤحقت يتاتا ثا هء ءؤ.لمج 
هذهفي بها ويعيشون، بها، يننحمون العباد، لهؤلاء وحيرات، وزرؤع 
الأحرى.الدار إلى ينتقلوا حتى الدار، 

بوم، [ ما١ ات ]البمثتاه َغن ألذصل )وم ون I سحانه يقول نم 
الحبال،بين فيه يفصل الذي العغليم، اليوم هذا القيامة، يوم I القمل 

فاحدعمله، وحزاء شيبه، يعمحر كل عير، الفي وفريق الخة، في فريق 
ميزانه،، يخفوطا ميزانه، يثقل وهدا بثماله، كتابه وآحد بيمينه، كتابه 
معالنار إلى ا وهن. الجنة، إلى اق يالمنعمين مع الجنة إلى هدا 

التفريهلمن والحن.ر له، والإعداد الأمر بهيا العناية فالواحنمح الهالكين، 
والغفاة.والتساهل 

وأنالمالح، والعمل النافع، للحلم وإياكم يوفقنا أن الأ؛ة ال ن
وعادحل إنه شر، كل من والعافية خير، كل إلى المارعة وإ_اكم يمنحنا 
وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى كريم، جواد 

٠ه ٠ 



٨٣والقارعة الانفطار سورة تفسير 

والقارعةالأد1نملار سورة تفسير 

وأصحابهآله وعلى ا الله رسول على وملم الله وصني لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

:، بعير أما 
قدالقارعه، وصورة الانفطار، سورة المفصل، من السوريان فهاتان 

وفتحاصر وكأنلثs تناهيها، كأنك القبامة؛ حال فيهما الله أوصح 
تعدحتى الساعة، قيام عند تكون التي الأحداث بعض فثهبما بين ' قيامها

تبعثوموف حق القيامة يوم فإن يالك'، على تكون وحتى العدة، لها 
وسوففشر، شرا ؤإن فحير، حيرا إن بعملك تجازى وسوف وتنشر، 

الجنة،إلى إما تنتهي وسوف بشمالك، همإما بيمينك، إما كتابك نآحذ 
المهايه.هده المار، إلى وإما 

كتابهفي الله أحبر مما يستفيد وأن العدة، يعد أن بالعاقل فالجدير 
علىالقيامة أمور تكون وان واللام، الصالة عليه رسوله لسان وعلى 

١[،ت ]الانفطار آم2لنثه ألثثاء ^إدا وعاد• حل يقول ، عدتها لها ليحي باله 
1لثشَوتيؤإذَا ١[: ]\لأص\ذ: صه< آلشمآئ ^اذا الأخرى الأبة في 

تتذهب تطوى، تنفهلر، القيامة، يوم ئلمشى السماء هذه ١[، ت ل١لتكوJر 
تنفهلرالعغليمة الموامحت، هذه [، ٦٧]الزمر! منلؤينت ءاؤوإلتئوئ 

العظيمةالمجوم هذه ٢[، ]الانفطار! آتثمذه اومآكت ^^١ وتطوى وتشق، 
ماؤها،يذهب العفليمة البحار هذه ٣[، ]الانفطار! فميتاه آلحار ^٧^١ تنتثر 

-.٥١٤١٧حج موّم في لشثخ ا حة سما ت كلما من ١^ '



٨٤  _Jومحاصراتوتعليقات كالمات من ثصباح ا حد

٦[،]النكوأور: سيثه آلحار ت لأخرى ا لأية ا في كما نارا سجر وت
نار،محلها يكون تذهب مياهها تفجر مياه هي بعدما تيرانا صارت 

منفيها ما يخرج تنبش، تبعثر، القبور هده ؛[، ]الانفطار: 3أبوذه آلدؤر 
َةأنبماينلعل ألاجاث ثي ؛^>؛، ؤء المحشر إلى لهم عما ا يخرحون آدم، بني 

ؤ-ءنعاالقمر! محورة وفى، القبور، الأجداث [ ٤٣• ]المعازج بجبمنؤذاه تم إلت، 
ارعة!قالفي ٧[، ة_م_ر: ]الماد َخمم ألاتداث يى بختبموث أبمنر٠ن 

آلناسيكون يوم المارِ،ع ما أدريك ومآ ؤا ^لثارعث ،؛١ وآلما;عه 
كالجرادالنور عند تتصادم كالفراثل ٤[، - ١ لالةارعةت آلممثوثه< دكال|وراثور 

العيمة!الجمال وتكون بعص، في بعضهم يموج الأرض في منتشرة 
المنفوشاكالصوف ه[ا ; \ذنفوشه يكانهن ألجيتال أااؤوذكون 

ئذؤناذسما رف تنسفها فقل للبال عن ح؛ؤويسثلوظغ، ت وتدك وتنسف، تب، 
١]طه: أنلماه عو٢نا غإتا ئى لا . صهصفا ياعا  ١. ٠٥ لأيةا في [، ٠٧

كأنكالقيامة شأن هذا [، ٢٠: ]iJLءه س اتان وه الأحرى 
تشاهده.

٥[،]الأنمطارت من ة؛ ثا مس وثتث وعلا؛ حل بقول ثم 
قبورهممن يبعثون وأحروا، ندموا ما الناس يعلم الحوادث وحول عند 

بيمينه،كتابه آحد هدا قدموا، ما فيعلمون كتبهم، ويعطون أعمالهم وتنشر 
ءؤعألمثاحسرته، أعفلم فما بشماله كتابه آخذ وهذا سعادته، اعفلم وما 

لهمار>£،همآ ةتس ١لأخرى! الآية في ، ولمئمدمن ما ثى 
ألآًمح4ِءر؛ث ع؛إئ ما ألأنس ءؤ.ثأأا وثر، حير، من [، ١٤تكوبر: ]ال

حلمه،غرك الجرائم؟ على أقدمت حتى غرك الذي ما ٦[، ]الانفطار؛ 
غزهاممه، وحلم اض، إملاء كثير، ئيء غره الشيطان، لك،، إملأنه 

أنهفلن له أملى فلما له، أملى حتى بالسوء الأمارة والنفس الشيءلان، 
اءوحلمالشيهنان، له زين الأحرة، على الدنيا وآثر ، شء هناك ليس 

غرته٠منوعه أنواع هكذا السوء؛ 



٨٠والقارعة الانفطار سورة تفسير 

لالأذف_طار:ه رفيق ثآ، U صورن أي ؤآ ثيدثلث مويتك ثثك >ؤآكى 
وقدأوامره، وحالفت محارمه، وركبت عصيته، حتى به غرك من ٨[ ٧، 

والقوة،والبصر، مع، والالعقل، وأعطاك عليلئه، وأنعم سواك، 
السوء،اء حيالن_يهلان، بالسوء، الأمارة نفس اللماذا؟ والمال، 

هذا٩[، اتيزه دل >ؤكلأ لك، ؤإمهاله لك، اف ؤإملأء 
مثلنثور ولا بعث،؛ هناك ليس القيامة؛ بيوم تكذيبه به، غره مما أيصا 

أذمإلا يخئ ننا زثا نموت أذنا ت١قا ي ِ>، ^^١ الكفرة: ال قا م
بعث؛هناك لص أنه لهم، الشيهلان غرور من هذا [، ٢٤لال-جانبة: 

بأنهغرورهم الخلق لأكثر القاصمِة؛ وهي وبس، موت نشور، ولا 
محنزنا نثا ي آلئتا إلا ة ^إن ث،، عبولا وت ملا 

الشيطاضلهم يقول هكذا [؛ ٣٧]المومرن: ومعوث؛له 
أنيخبرنا •١[، ]الانفطار: ئؤظ\ن؛ا< ^ji)، : وعلا حل بقول 

شزن4ثا بجون همن. ؤ محظلأ ثولإ ؤنأأ حافظا عالما 
لديبإلا مل ين نلفظ ^ثا الأحرى: الأية في ويقول [، ١٢- •١ ]الانفطار؛ 

ومكتوُب،، منلث، يضير ما مفبوؤل محمومحل فانحنح [، ١٨]ق: عيده ليما 
إلباليار وإما صلحنتح، إن باليمين إما كتا؛ائ، تحملي وموفح أيما، 

ملائكةالوهم هممح.اه ؛حمأما -فنغظل عولإ جما)! دت: ف
مآئتاموث .ا همن كتأ*، وا محؤة نؤم' أاؤوإ0 - تعملون ما يكتبون 

يكتبحوواحد الخير، يكتبح واحد ملكان ؤيكتبونه، يعني: ر.ه؛ سلوف 
فيههذا كتابان، القيامة يوم للن، ويمد وسيئاتك، ناتلثح، حالشر، 

الخير،تملى أن واحرصن وانفلر، فكر، السنان، فيه وهذا حسنات، 
فعلبأمرين الدنيا، هذه في مهلة لك الشر؛ من تنوب أن واحرصى 

فرصةعليك يمر يوم كل الفرصة، اغتنم السيئات، من والتوبة الحنان، 
ف،ذكر تفعلها، صدقات تصليها، صلاة الهناعات، عمل في تغتنمها 

دعوةمربص، عيادة قرآن، قراءة حج، صيام، الخير، في مساعدة 



تونم1دقاتومحاصرات ٨٦

فيتكتب غنائم المنكر، عن نهى بمعروف أمر نصّحة، الله، إلى 
٠الشر صباب ١ واحذر الفرصن، هذْ اغتنم ليلة، كل يوم، كل حسناتك، 
محمه<ش آلثنار يإة سم. ؤ ألأمإر >ؤأ0 وعلا: حل بقول ثم 
ُآوا ءؤآلت-اةة الأحرى• الأية في النهاية، هالْ [، ١٤، ١٣]الانفطار: 
تلهاوبقال فارعة، مى نالقيامة الفارعة ٢[، ١، لالةارء_ت: \لن\وعقه 
تهمآالقيامة يوم أسماء كلها والهاحة، والط-امة، والغانية، الواقعة، 

نفخةإسرافيل الحور في ينفخ العور، بنفخ قيامها عند الماس أسماع 
الكبرى،الهنامة وهي جميعا، وتغشاهم كلهم، الناس أسماع تقمع عظيمة 

يكالثنإشألناس لكون الواقعة، وهي الغانية، وهي الصاحة، وهي 
الأرضفي بموج الأرض، في يدور الدبا كالجراد ٤[ ]القارية: آلن1نوثه 
أثنأنوغ_أهيكالعهن آلجثثال ولكون ؤ يذهب أين يدري ا ما موحان
سحءؤدأثا تضن،، العظيمة صالابتها بعد المنفوش كالموفح ٥[ ]النارية: 

لا؟بالهلعام بالملأس، بالدراهم، بماذا ٦[ ]القارية: موأزأ_نمأه _,؛، 
الصيام،الحلوات، الله، توحيد المالحة، بالأعمال الصالح، بالعمل 

والهي؛الحروف، الأمر الرحم، صلة الوالأين، بر الجهاد، المدقات، 
متالمالحة، الأعمال هذ0 القرآن، قراءة اف، ذكر المنكر، عن 

ثِهدأتيلإعيث-ز ذ ؤءهو الفة• بأعماله بعني• لؤاه؛ مو'زبنه• ممت، 
•يعني ٨[؛ ]القارية: مؤني—نه»ه حصن، س ووأمأ مرصية I يعنى ٧[، ]القارية: 
فيهايهوي هاوية النار أمه ٩[، ]القارية: هثتاوثه؟و >اؤثأمعل يثة الاعماله 

هذه[، ١١•١، ]القارء_ت: ه سة ثامينار فن ما ؤوما الماس! 
.حامئة نار الهاوية 

هذانهاية هذه المار، ؤإما الجنة، إما الداران، هاتان فالمتهى 
حلفال المار، إلى والأكثرون المار، ؤإما الجنة، إما كله، انمالم 

إلاهم إن بميلؤيت أو بنمميى لخفمعم أن عسٍخ ؤأُا • الا وع
الإبل،مثل الماص، أكثر حال هذه [، ٤٤]الفرiال: :كاده أْنل م ثز 



٨٧والقأرعة الانفطار سورة تفسير 

أكثرحال هذه بصيره، عندهم ما والحمير، والدئاب، والغنم، والبقر، 
بمثثوذلا مب فم ولأي آيي يتنث ًكثمحا لجثئم درأ، ؤولس الخلق؛ 

هزبز َةلآني ؤكك خ ممف لا ءاداذ ولم بما ؛نروق لا ؟■،؛؟I، وثم 
منأصل هم، حالهذه [، ١٧٩لالأء_راف; ظنينؤزه هم أصل 

بأكلللمراعي، يذهب، وجهته إذا يتوجه محي البعير أردى، الأنعام 
صمهؤلاء أما يتوجه، فد البغل، الحمار، العنز، البقرة، ويشرب، 

آخرهيهمه ولا ومحواليفه؛ ونكاحه، ومحريه، أكله، إلا همه ما بكم، 
تظنه قنب ج مربض; فلبه على طع قد نار، ولا حنة ولا 

^١٢ينتفع ولا مع يعلأ>عمه إلا هز إن ثقلؤبمئ أو بنمميى لتفمعم 
محلهم ثق ة'لأنم إلا هم إن بمقشثئ أو معميي أءفرس أف ءنسثا 
العفادءمن تاكون أن اض عبد يا فاحرصي أردى، بض؛ .ه؛ ّنجلأ 

منتكون أن واحذر ورسوله، لله المطيعين العاملين الفاهمين 
احذر،الأنعام، أشباه الخاسرين القالين الأكثرين من خرين ألا 

اهدنياللهم وعملي، قلبي أصلح اللهم التوفيق، ربك اسأل جاهد، 
ذكركعلى أعني اللهم جميلا، ردا إليك ردنير اللهم الميل، سواء 

وعقلي،وبحري، بسمعي، انفعني اللهم ءجادتائ،، وحن ونكرك 
بل-السواء اهدني اللهم 

أستجبيقول؛ ربك ربك، ل ا امحسدائما، افه إلى اصسرع 
آذخدءنْ يث ثرئ، قز عي بمثادى سألش >اؤوإدا •٦[، لء-اذر: 

وأبصارا،ماعا، وأٌعقولا، وأعهنانا ذكرنا ربنا [، ١٨٦لاوقرْ: دعازه إدا 
يدك،تحرق بغيتها، ما حمرة تعملي تفهم، أخذتها تمرة تعملي لو تفهم، 
إنتحرف عقل، عندك لا؟ خبتا تحملى حمرة تعملى تا'خذه، ريالا تعش 

الصدقةأن تعرف الجمامة، في عليها حافظ بالصلاة فعليك حق، الصلاة 
حقالحج أن تعرف محم، حق الصيام أن تعرف أدها، حق والزكاة حق، 
خير،فيها الصدقة أن تعرف والديك، بر حق والديك بر أن تعرف حج، 
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لاهالقيامة، يوم يرح لا أنه ظن ، [ ١ ٤ - ٧ الانشفاق؛ ] ه بمور ل أن إى إقم 
زوجتهْع أهله، مع يتكلم أهاله، مع ه نفيحاسب، منا كل أهله، في ساه 

الغيبةاتركوا الملموات، على حاففلوا اض، راقبوا اش انفوا وعياله، 
منالملاهي، من المعاصي سائر من الله حرم ما اتركوا والنميمة، 

فيالناس بين عي والللناس، الغيبة من المسكر، ئرب من حض، التي 
النصائح.ص ^ا غير إلى الشر، 

تعملالعمل، القرآن قراءة س الفائدة القرآن، تدبر من الفائدة هذه 
هءهقناّى لإ >ؤذدا المفصود هزا ك نفتجاس وتنصح 

ؤ؟وتى هء آلم»اق ندا إف سبحانه: وبقول، [، ٥٢
1وؤإرِثتاوكن ؛١؛^، ثدمدأ ظ إقلث أرنة ؤك؛؛ب وبقول،: [، ١٩لالأن-«-ام: 

للتدبرأنزل ، فقهل القراءة لمجرد أنزل ما لهدا، أنزل [، ٢٩■' \ص 
تتنئ0هثئلإ' ثآققوأ ءائمُ مارق أرقن كثث، ء؛ؤوهتدا والعمل والتعمل، 

وودَئنوحد إق؟ هو أثا رلعل»وأ يهء ونثندتمأ ؛؛١؛>، بثع ء؛ؤهتدا [؛ ١٥٥لالأنعام: 
[.٠٢]\.مص: ألأ4ّ،4 آوزأ 

وافعلالفلاني، المحل إلى توجه يقول أميرك، من كتائب، حاءك لو 
الأميرهذا يعاهبالن، أن حق له فاييت،؟ كن.ا، وبلغهم كدا، وبلغهم كدا، 
وأنتعصيته، لكنك، مثللثح؛ أمير الرعية، صمن مون وأنى فوقي، الذك، 

للقريةاذهب، للث، وقال إليلئ، كتب المعروف، في والهلاءة مع بالمأمور 
يحدرواأن عليهم الصلوات، على يحافغلوا أن عليهم أن بلغهم الفلأنية 

منهم،علي ما أذهب ما لا قلتا المكر، شرب يحذروا أن علتهم الربا، 
لأنلث،أدبلأؤ، إذا مميتا ألهس مثللث،، واحد وهو يصير ماذا أدبلثج إذا 

١مثلكج مخلوق وهو الأوامر، عصبنا 

قالر أبولا نالي، لا هذا ومع كذا، واترك كذا، افعل يقول ربلثح 
بهذهاذهب، يهللبني، لفلان وأعهله الدرهم بهيا اذهبج ولدي يا للتا 



ومحاسماتوسيقان صات ض نمساح ا حاويث  ٩٠

تح،وأبيللفقراء، وأعطه الطعام بهذا اذهب فقير، فلأيا وأعط العباءة، 
أبيك،من والعقوبق اللوم تستحق ولا الثناء تحق تهذا في جيد أنت هل 
الملابسهنْ خذ _ يقول أبوك أمك، من أو الكبير، أخيك من أو 

الذيالعفلبم ر؛ائا الفقراء، أععله اذهب الهلعام هاك الفمراء، أعهنها 
ماولو لا؛ تقول نم تفعل، ولا افعل يقول العدم من وأوجدك خلقك، 

ماليهذا نزك ولا أصلي وما سا'ام أنا لا بافعالك، تقول انك بنقلت 
غروبإلى الفجر طلؤع من أصوم لماذا أصوم، ولا فيه، ح التمرفولي 

أليسهذا؟ ما *، ^JUيصير ماذا أحج، ولا الأكل؛ من أحرم الشمس، 
الجنون؟هو هذا ألير النعمة؟ كفر هو هذا ألير عبح، التلا هو هذا 

هذاالناس قال أحيلئ، مع أو أبيلثح ْع كان لو العقل؟ وسخافة والحماقة؟ 
العدممن خلقلن، الذي العفليم، الsكريم وبك، مع ، فكيفبعاقل؟ ليس 

وراءأمره تجعل تبالي، ولا تفعل، ولا افعل لك، يقول بالعم، وغزاك 
أنتما تفهم، عاقل وأنت نهي، عن تنتهي ولا ا أمن تمتثل لا الغلهر؛ 

عاقل.بمجنون، 

بالمحم،لكفرانلث، ولعذابه عليلنح؛ الله لغضب، موحمح واف ذلك إن 
أميرك؛أو أبيلنح مع كان ولو وتفهم، تعقل تح وأنالأوامر، وعميانلئ، 

مصالحتعليقها، بأوامر أمرك الذي العقوبة، لتللتح أيما نحها ملكت، 
الحفليمبالرب ، فكيفتثالي، ولا تعصي، ئم وأملث،، أباك وتنقع تنفعلا،، 

نم، وموتلئ، حياتلاح وبيده أمرك، وبيده عليلأح، وأنعم خلقالئح الذي 
•لأتنار 

والإكثاربالقرآن، والعناية والتعقل التدبر الإخوة أيها !لوصية 
باقأحد فيه ما منته، كلكم المصير، في الفلر المصير تدبر تلاوته، من 

منرحج ئثن آلق؛تتي ق؛ محطم ؤإكما امحت دآيثث ني، ئظ 
عمران:]آو آلتروره مثتع إلأ آلدبا" آلحيوآ وما دار مثل آل>كثه وآذحز ^لكاي 

.لإّءأ وإجم لمنق ءؤ,إدلق، ه؛ محمد نبيه يخاطجح ه، لبته قال [، ١٨٥



_ءه^^ ٩١والقارعة الانفطار سورة تفسير 

[,٣١، ٣٠• ت١لرمر نحصموزه ؤيكم عند آلقينمة يؤم إلكم ئث 
وكانيمنه، لم أو مامحن، هو الناس، بعض شلث، ه، توفى، ولما 

ذمما بعد الناس، في خهليتا الصديق فقام موته؟ في توقف ممن عمر 
أيث،فمال! عينيه، ُب' وقبل ورآه عنه غطاءه ، وكنفنبي، لل
قفي_، كيم، م ^ ٠١أنا ص، افث بمع لا اف، نبن نا 

نتخاا(لا،.

قمىثني، أما  ١٠يماد؛ المنبر فصعد المجد في الناس إلى خرج نم 
افنبنبي كاذ ونى ناث،، قد ه محمدا قإل ه محمدا يعبد منكم كاذ 
هذرنوت إلا محمد ءؤوما ئعالى؛ فوله فرأ ثم ،، بموءئ،ااأ لا حي افَ قإف 
عينيشن، ومن ئننإآلإ ؤ آنتجم فيل أو مااث، ءق ازنل ملة من حك 

فلما[، ١٤٤عمران: زآل آكمجمهه< أف وس-تملتم، ثبما أى ببمؤ ةر< عبميو 
ذاكإلا عرفوها ما كاءنهم اليوم، ذاك إلا نرك ما كأنها الناس؛ سمعها 
لماالموت، أيقنوا قد رسوله إلا محتد ءؤوما يتلوها واحد كل اليوم، 
آدا[،]١^٠؛ رحميه اقه ورثا يم وإيأ استرجعوا الصديق، خهلبة سمعوا 
نوفىوأنه ، وقعن، الواقعة أن وأيقنوا المصيبة، وكبرت الأمر، وعظم 

يموت؛لا حي العبادة له الذي القيوم الحي وأن لام، والالصلاة عليه 
،رء[،]الفرمن: دموذ،ه لأ \ؤو( آني و ؤومًءفز، وعالا؛ جل قال كما 
هوتت'آ[، ]lj_^_؛: وإه وثُ سنة ثاخنْ لا ألثوم أدى هو إلا إقه لا واه 
المصير.ؤإليه أمره، ويطاع يعبد، الذي 

قتلمن ومنهم ماتوا، قد الناس أئرف كانوا ؤإن الأنبياء، أما 

الميت،على الدحول، باب الجنائز، كتاب في ٍلإلآ عاننة حديث، من البخاري أ-؛مجه )١( 
(,١٢٤١)برقم كفنه، في أدرج إذا المويتؤ بعد 

علىالو-مل، باب الجنان;، كتاب في ه عباس ابن حديث، من البخاري أحرجه )٢( 
(.١٢٤٢)برقم كفنه، محي أدرج إذا الموت بعل المتن 



ومحاضراتوتعليمات كلمات من لصباح ا حديث  ٩٢

وموفماء، للمرفؤع مريم ابن عيي بفي، فقد عيي عدا ما ، أيصا 
منغيره مات كما لأرض؛ ا هده فى يموت وسوف الزمان، آخر فى يدزل 

إليهأف رصه ^؛3( ت تعالى فال كما يموت؛ ثم ينزل موف الأنبياء، 
^١٥٠^١متونلك> إذ ثعسئ آه هال ^إذ تعالى؛ شال [، ١٥٨لالمساء: 

سوف[، ١٨٥ء_ممِان: زآو دليثه ئئمى وؤ وقال؛ [، ٥٥ء_مران: ]أل 
رويكالدجال، ويقتل عة، [ العائمات من ويزوله ينزل يموت، 

زمانهفي كان إذا وحده، ض جدة الوتآكون الخمر، ويمنع المليب، 
إلايقبل ولا أفواجا؛ اممه دين في الاس دخل وحده، لله العبادة صارت 

اشرامحلمن وهو لام، والالصلاة عليه نزوله بعد يف، الأو الإسلام 
الناسويحكم الدجال، ويقتل المسبح ينزل الدجال، خرؤج عند الساعة، 

واللام.الصالة عليه محمد بشريعة بالإسلام 
شرورمن ؤإياكم يعيدنا وأن الهدى، على ؤإياكم شتنا أن اض أل ن
وعالاجل إنه الدين في الفقه ؤإياكم يمنحنا وأن الحمل، وسيئات القس، 

وأصحابه،آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى كريم، جواد 
بإحسان.وأتباعه 

٠٠ ء;ت* 



لأخرة١ واهوال صمات 

الآخرةوأهوال ممات 

وأصحايهآله وعلى اغ، رسول على وملم اغ وصلى غ، الحمد 
بهداه.اهدي ومن 

ا;بعدأ أما 
صفاتالقرآن، في الكريم كتابه في يذكر وعلا جل اف فإل 

باسابويعمل والمومنة، المؤمن لها تعد يكي الآخرْ وأهوال الآحرْ، 
ومنالقيامة، بوم حصده حيرا زيع من للاحرة، مزرعة الدار هده الجاه، 

القيامة.يوم حصده حرم زؤع 
الإعدادودار العمل، ودار والاجتهاد، الجد دار هي الدار هذه 

ناآسئمأ آل؛؛، نمى أ/تيما ف، ؤنا آكموت ي، ما جط تعالى؛ قال للاخرْ، 
وعلا:جل ال ق[، ٣١أ-كىه< آنثمأ أؤ؛و، وى حميإ 

ئزته<شرا درو ^؛؛[3 يسل وش نرم. ث، دية ينثن، 
٥^أكثعة آكنط آل1وتين ووبي وعلا؛ جل وقال ٨[، ما، لالزلزلة• 

يثاوكئ يها ا أثن-ريل تن خً' يثكال ًفات وإن سفا ثس يقلم 
وإندرؤ ممال بمللم ثُ أثن ^إن وعلا؛ جل قال ما؛ا، لالأ'نبياء: ه حبسثت 

•٤[.،: ]١٧عظيماه ما لوت ين ذهب بمننعنها حثتثق دف< 
أمرمن نيئا وعلا جل الله ذكر الأنفط-ار، سورة السورة، هذه وفي 

آدم،ببني اف وكلهم الل.ين الملائكة وأمر والنار، الجنة وأمر القيامة، 
أعمالهأن واط، كل ويعلم المؤمنة، ننتبه وحتى المؤمن، ينتبه حتى 

•ا/آا/*ا؛اه.الموانق الأنتن يوم في ض في النح سماحة يئوس من 



ومحاضراتوسيقان صات ض الصباح حديث  ٩٤

منكان فان القيافن، يوم عليها يجازى وأنه مكتوبة، وأنها محفوظة، 
]الأنمطار!سميه< نجر ألآز١ر وإل عادة! والالنعيم أهل من فهو الأبرار، 

ؤتإ0الجحيم، أصحاُبج من فهو ف، العاصي■ الفجار من كان ؤإن [، ١٣
[.١٤ه شي نجر اثميأن 

لمعاده،ينتبه وأن يغفل، لا أن بالمومنة وحدير بالمؤمن، فجدير 
افنهير عما وبنهي الله، أمر على مستقيم القيامة، ليوم العدة يعد وأن 

به،جاء فيما الرسول ليطيع مخلوق الته، طاعة ليعمل مخلوق؛ هو عنه، 
إلاؤالاض أين ثكث، ؤرما تعالى؛ قال القيامة، ليوم تعد لبمخلوق 

نهيهوترك أمره بطاعق يعبدونه؟ بماذا يعبدوني، [، ٥٦ل١لاز١ريات; لعمدؤزه 
لهوالإخلاص نواهي، وترك أوامري، يط_اءة يعني؛ ؛ إع؟دولزه< وي 

والصوم،الصلاة، من اال4 أوجبه ما بفعل وذلك، العبادة، في بحانه 
والهيبالمعروف والأمر ارحم، وصلة الوالدين، وبر والحج، واركاة، 

وكيلك،به، اممه أمر مما هدا غير إلى اض ذكر من والإكثار المدكر، عن 
واللوامحل،رني ا من والمعاصي بافه، الشرك من عنه، الله نهى ما ترك 

والنميمة،والغيبة، واربا، ارحم، قطيعة أحدهما، أو ارالدين وعقوق 
مماهذا وغير والأعراض، والأموال، الدماء، في الماس، وظلم 

عنه.الله نهى 

يحذروا،وأن تحدوا، ي أن والمومتات، المؤمنين، على فاراحب، 
بمضعأؤألمؤشت، ؤوألنؤ,مون هش• قال كما والقوى، الثر على يتعاونوا وأن 

^y^،ألثلوْ ومثوى ألثتمِ عي ربئهوث أتن-ثوذ، بممي، آزص 
حبمد4عبمر أثت إة اثآ ثقحم4م ؤكق، قّثومح أثة رهلتنوه ألزئز؛ 

فرصهمهذا واجبهم، هذا المؤمنين، أعمال هذه [، ٧١لال_توبةت 
سعاونونبينهم أوياء أحباء ت يعتي ؟^٠^؛ أزتلأ ثئم رألثرجث ؤوأصو0 

إلىيدعون عليه، والصبر بالحق، يتواصون يتناصحون، والتقوى البر على 
المؤمنونهكذا المنكر، عن وينهون بالمعروف، ويأمرون الخير، 



_؛نحهذِ ٩٠الآضة وأموال صفات 

بعضهميب لا بمه؛ثره، أزإ؛آ» بمئغآ ؤألمؤشت >ؤوألثؤينون ت والمؤمنات 
بعضهمينم ولا بعصا؛ بعضهم يغتاب ولا بعصا؛ يعضهم يزم ولا بعصا؛ 

يغتابه؛ولا بالزور؛ عليه ينهي ولا بعصا؛ بعضهم يقذف ولا بعض؛ على 
كلاض، في وأختك اممه، في أخوك هو ظالمة، دعوى عليه يدعي ولا 

شيء.قي يظلمه لا وأن حقه، له يعرف وأل أخاه، ينصف أن يلزمه منهم 
اتتثوفتلإ أزه تئي ثألتفيشق ي'محن قال: ولهذا 

أقارب،كونهم يمنعهم ولا أولياء، كونهم يمنعهم لا عير رينهوث 
والهيبالمعروف الأمر من يمنعهم لا واحد، يلد في كونهم يمنعهم ولا 
الهيمن بل ولا بالمعروف، الأمر من بد لا واجبهم؛ هذا المنكر، عن 
فيمابالمعروف ويأمرون يتناصحون، أولياء، كونهم مع المنكر، عن 

حتىالشيطان، يضلهم لا حتى بينهم، فيما المنكر عن وينهون بينهم، 
الله،معاصي في الشيهلان وطاعة الهوى، باتباع الشيهنان عليهم يغلبا لا 

حزبمن لا الرحمن حزب من حزبا يكون الثيهنان، ضسل يكون 
المائةويقيمون وبتناصحون، والتقوى البر على يتعاونون الشيطان، 

ورسولهالله يطيعون ثي، كل في ورسوله الله ويهليعون الزكاة، ويؤتون 
والواهي.الأوامر في 

هوواستقام اممه أطاع من بعني: اسب<؛ ؤ\ذهإوأ قال؛ 
محنهاين عرى جئت رألتويثت ألثومنجق أس قال؛ ثم الرحمة، محل 

هذهبأداء يعتي: أمره؛ على استقاموا إذا يعني: [؛ ٧٢]اكوية: ألأثهتره 
رمممنكنفبما "خإإي؛أن ألاثهتر همتها ين ؤرمح، ^"^۶ • وشده—م الحقوق 

ألعظيتنهآلمزر هو دإق يطهأ آس يى وو>!نإآ0م عزن حتمن، ك حلتجه 
العفلم؛الخير بهذا وعدهم اسفاموا، إذا جزاؤهم هذا [، ٧٢
ذح؛تاحتلي!أن أ'لأذهنئ همتها ين عزى جئت وألهمش، اصت أذم 

يكرآس يرنتأ\ ءؤولإف-ون إقامة حنات حقت ؤح تلنية ومسنكن 
أتظيثِمح.ألمور دو د)إقا 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من ئصباح ا حديث  ٩٦

تيعني ١[؛ ! jLisjij]!/؛*الثعآُ ٠^^١ ت يقول الانفطار آية ومي 
تنشقالملائكة، منها ينزل حتى القيامة، يوم تنشق الموات هد0 ، اسفن، 

هذه٢[،  1٠١للإأكث ^٥١ ٥ أمطنب، ألث1آ» ^إدا وتهلوى! 
تفجرالعغليمة البحار ها،ه ٣[، ؤزذه الثار  ١١٧^ت تنتثر النجوم 
ويإداالأحرى• الأية في كما القيامة، يوم نارا وتسجر مياهها، وتذم، 

٤[،باؤربم،ه آلثئر ٠^^٥١ • نارابعني• ٦[؛ ]التكويرث ّجبميم ألعار 
منفها ما اض يخرج تجش بعني؛ بعثر؛ فيها ما بخرج القبور هذْ 

تتعالى قال كما العباد، بين القضاء لفصل القيامة يوم ويقومون الأموات، 
ممرثم إة . ألمدير ؤ، ما رحنل . ألمور ق، ما بمإر إدا بملم  ٠١١٥١^

منبعني؛ بن بر،ن0 ^بجم [، ١١- ٩ لال«-اددات•: ليئ4 تٌأز 
[.٤٣ت ]المعارج يمحبمسمذه ضب إل كي به القبور، 

طيبهم،ئ، القيا يوم يبعثون كلهم والناس والموضات، فالمؤمنون 
القيامة،يوم مبعوثون كلهم ؤإنسهم جنهم، وكافرهم، مؤمنهم وحيتهم، 
أمطنبألنثاء ^^١ ت ل فا ولهدا وشرها؛ حيرها، ْن بأعمالهم ومجارون 

ئيشو قق •١^ ع، 0 ينق !jتان 0 أمحق أولإوئ أ 'جيو
يعلمكل الأمور، هده وقعت إذا ٥[، - ١ ]الانفطار: من ق؛ ثا مس 

كتابهيعطى سعيدا كان إن هالك، أو سعيد هو هل أحر، وما فدم، ما 
موازينه،ثقلت سعيدا كان إن بشماله، كتابه يعطى شقتا كان ؤإن بيمينه، 
أعودالنار إلى وصار موازينه، -خفت شقتا كان ؤإن الجنة، إلى وصار 
باق.

ظ\له: يقال ٦[، ]١لأشطار: ألخض4 ي؟، ؤ نا ألإدش يثأ؛؛ا 
صؤترأي ؤآ دتدلاث موش ئلت ١لى آمحكمم مك عزك ما آلإمش 

حالفتحتى عصيته، حتى غرك الذي ما ٨[، - ٦ ]الانفطار؛ رأثك>ه ثاء ما 
بعني:٩[؛ ]الانفطار: الدكنآه دل ^كلأ وعلا: حل يقول نم أمره، 
هذاعلى حملهم والعناد، والكفر، والضلال، المسق، على أكثرهم حمل 



٩٧الأحرقواهوال صفات 

تذلك من باض نعوذ القيامة، بيوم إيمانهم وعدم القيامة، يوم تكذيبهم 
والضلالالكفر، على حملكم يعني؛ .ه؛ ألدن ةكيبو0 دل 
والأناكار.القيامة بيوم التكذيب 

هسلين ما منوث  tS،،كتاما ثثهظثذ عثكز ^^٤ 
صغيرها،وكثيرها، فليلها أعمالما، تكب ما>*سكة علينا [، ١٢. •١ 

ؤءلإُْ ألومنتع إذس القيامة؛ بوم كتابه يعطى وكل وكبيرها، 
آترمتمسك َمح كثف، أمأ وا مصا كثة ًكتتا آلض بجم لعُ وعئ عنمهء 

يتنئ،عن ء؛ؤدأما القيامة؛ يوم يقال هكذا [، ١٤، ١١٠لالإمراء! حمياه ءثك 
0نوزبة ثقن ثن، نآثآ تإؤس؛و. عيقثن ف، مند و ♦>زبثثد 

[،١١- ٦ ]القارعي: ه نبين ثار هيه ما أدريلثا وتآ )ؤا دكاوبة ذامه» 
باض.أعوذ 

الأبرار[، ١١٠ثيمِه تجر ألامار وإل وعلا؛ جل يقول ثم 
>؛ؤإةورسوله، اف أطاعوا اyين هم التقوى، أهل هم الإيمان، أهل هم 

هحمم ش آلمجار >ؤوإيى الجة؛ في يعني؛ .اه؛ سو تج، 
يومبعني• [؛ ١٥]الانفطار: ألي؛نيم يلم باض؛ نعوذ العذاب في [، ١٤

بل[، ١٦]الانفطار: ^؛؛؛<^ ٥٥ثنا م ^^١ والحساب؛ الجزاء يوم القيامة، 
العافية.اض نال للنار، محقرون 

البجأ . آلذمب ؛؛؛؛ نا تآ م . ٌ يزم نا أد؛يق، >ؤزتآ 
مورموفي [، ١٩-  ١٧]الانفطار: يونذ رألأتر سثا لنفس مس ثملق، 

)؛١رألماي_ 0( ؛لنها ^١ ؤآكمي 0( وصنها لثمى يقول؛وص<حاها، اكس 
َمح0 محا ن:، ثامح، 0 بجا ننا ثآع و :نصا اذاَوآقل، © محا 

ماوات،ال هذه ٨[، - ١ ]اكس: ومويهاه فورما ءاَلثها © تيخا وما 
فجورهاعليها وفدر خلقها، الذي اف المقوس، وهذه الأرض، وهذه 

اءثمن وخذل لطاعته اء ثمن ووفق وها.ا، هذا، ألهمها وتقواها، 
©ودثويها فورها فالبجا © مونها وما وشن ؤ العليم• الحكم فهو ، فهللث، 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من الصباح حديث  ٩٨

هنفزكى من الفلاح كل أفلح محي ٩[، - ٧ ]الشمس: ركنهاه من أفلح ئد 
شخاب مفلح! هذا أمره، على واستقام رصاه، واتبع الله بطاعة 

اللهفاتق هالك، هذا والمخالمات، بالمعاصي بمي• '١•؛؛ ت ]الشص دشهاه 
هذهالله، نفك تزكية على واحرص نفسك، وحاسب الله، عبد يا 

ماعلى والمحافغلة أمره، على والاستقامة اممه، طاعة زكاتها زكاتها، 
أقح^ الزكاة: هذه عنه، الله نهى ما وترك وغيرها، الحادة من أوجِ، 

إلاان لأنا يتزكى ما [، ١٥، ١٤]الأعلى! ءتلره رتبء أمم ودهر وا ظ من 
اللهنال أمره، ومخالفة الله، بمعاصي إلا ؤيهللئ، يتدمى ولا الله، بطاعي 

العافية.

القيامة،بيوم تذكر الحج وأيام العمل، دار في الدار هذه في وأنت، 
القيامة،بيوم تذكر الدنيا، أدهلار من الاجتماع من فيها وما الحج، أيام 
آفدا>نيمأبجم يمح، ايج وم بجآدكن وقم • القيامة ليوم الماس يجمع وافه 

ث<نمحهبجء بمقت إث، لمجمحمث . آ'لأولإ ءث ءؤءل ٩[• ابن؛ ِغتال
،وشرها خيرها، بأعمالهم ويجازيهم افه، يجمعهم [، ٥٠، ٤٩ت ]الواقعة 

واعملدائما، دائما، اليوم هذا ندكر الناجين، من تكون أن فاحرصر 
الأخيار،وصاحسا معصيته، واحذر أمره، على واستقم ربك، بطاعة 
الله،بأمر ويذكرك الله، طاعة على يعينك من اصحب الأشرار، واحذر 
اللهسال الله، ذكر عن ويصدك الله، طاعة عن يشغلك من صحبة واحذر 

العافية.

الهداياذبح وأيام الله، ذكر وأيام الجمار، رمي أيام الأيام، وهذه 
أكلأتام الئشرص أتام را ه؛ الم، فتها قال عظيمة، أيام هذه والضحايا، 

أكانؤآ أمم، ءؤوأدد=فنوا هق: الرب مها وفال ، للوا' وذكم وشرب 

أيامصوم تحريم باب الصيام، كتاب في يؤا الهذلي نييثة حدث هن ملم أحرجه )١( 
)ه/أ؟(.أحمد والإمام ، ( ١ ١ ٤ ١ ) يرقم التشريق، 



٩٩لاحرة ا واهوال صفات 

لثنعقو إئم ة؟ تأم وش علته إئم نلأ يرنس فا مجل نثن ممدودت 
عشر،والثاني عشر، الحائي التشريق أيام وهي [، ٢٠٣]البيرة: أيتيره 

اليومفيها الناس يرمي المعدودات، الأيام هي هده عشر، والثالث 
شاءومن عثر، الثاني في ثاء من ويتعجل عشر، والثاني عشر، الحادي 

هوالخميس يوم الستة، هذه في الخميس يوم وهو عشر الثالث إلى ناحر 
أوهاينت،في الصلاة في ووهالسل، تكبير، ذكر، أيام وهي عشر، الئالث، 
غ،وتعفلم وتكبير، ذكر، وغيرها، الصلوات أدبار في وغيرها، الصلاة 

الضحاياوذبح مكة، وفي منى، في الهدايا ونحر ان، ؤإحوصدقات، 
هدهوفي الضحايا، ذبح البوادي وفي البلدان، جميع في كلها البلدان في 

فيأو منى ش هديته يذبح أيفا مكة وفي الهدايا، ذبح منى في الأيام 
كماأنساكه ويودي وءلاعته، الله ذكر على ويحرصن ويعلعم، ويأكل مكة، 

شرعالل4.

Iالعيد يوم عمال أه 
التقصير،أو والحلق الهدايا، وذبح الرمي، فه عد يوم الوم فهدا 
الرمي،فيه كذلك وبعده الذبح، وفيه الرمي، فيه كذلك وغدا والطواف، 

كلهوالرمي، الذبح فيه عثر الثالث الخميس يوم بعده وهكذا والذبح، 
لمومن ٌ ث وءناعة ذكر، وأيام تاكير، وأيام رمي، وأيام ذبح، أيام 

إنالطواف ْع وسعى ذلك،، بعد أو غد، بحد أو غدا طاف اليوم، يتلف 
٠هش ف ذكر أيام كلها سعي، عليه كان 

محييبيت غدا وهكذا ط منى محي الحاج يبيت أن بد لا الليلة وهده 
لهمن ذلك نحو أو السقاة، أو ، مريقس من ، شرعى عذر له من إلا منى، 
صسجدتلي التي الأولى الجمرة الثلاثة، للجمار غدا والرمي ، شرعي عذر 

هيالعيد يوم رماها التي البعيدة لم الوسطى، لم الصغرى، وهي الحيف 
مكة،جهة من التي الأحيرة العد يوم رمتت التمحا الأخيرة، هما البعيدة، 



ومحاصراتوتعليقات كلمات 4ن لصياح ا ديث ح ١كظل

الأخيرة،هى ترمى غد، وبعد غدا الأخيرة هى العفية حمرة ت لهايقال 
يكبرالماصية، الدروس في تقدم كما حميات، بح ترمى واحدة كل 
وهوموكله وعن ه، نفعن رمى لأحد، وكيلا كان ؤإذا حصاة، كل مع 

واحدة،واحدة، على سبتا ه نفعن يرمي سبعا، واحد كل عن واقف، 
كلمع يكبر واحدة، واحدة، على موكله عن وهكذا حصاة، كل مع يكبر 

بسبعالأولى يرمي الجمار يرمي الثاني اليوم في وهكذا حصاة، 
منيلفهلها موكله وعن ه نفعن بع والوسهلى موكله، وعن ه، نفعن 

بسبع.كل.للث، والأخيرة يكفي، منى س يلقهل الحصى منى، 
الأولىبعد يقف أن الثئة والثانية، الأولى بحد يدعو أن والثثة 

،ء1ويلأ ويدعو ، يديه ويرفع ، كثينا الله ويدعو اره بعن يجعلها ويتقدم 
الشمالذات يخرج رماها إذا ، كل.لك الوسهلى وبعد ^^، النكا فطه كما 
يدعومحلويلأ، يقوم ويدعوه يديه ويرفع يمينه، عن ويجعلها يساره، عن 
يقفولا الثالئة الأخيرة يرمي ثم والأمحرة، انمنيا خير من أحب بما 

يومباس، فلا يومين في تعجل ومن الشالآث، الأيام في عندها، 
بعديرمي، ؛عل.ما يتعجل أن حب إذا عشر، الثاني اليوم هو الأربعاء، 

افرؤيالوداع، يعلوف مكة إلى يذهب يتعجل أن له ، رمى إذا الفلهر 
عندطاف الحج، محلواف الإفاضة، طواف يعلف لم كان ؤإن ، اليه لي

سعي.عليه كان إذا عي المع الوداع عن وكفى الوداع 
وقديحل، ولم والعمرة بالحج محرما أو بالحج، مفردا كان ومن 

سعيهكفاه وسعى طاف عرفات إلى خروجه قبل الحج، قبل بمكة طاف 
الليلةهذه طاف إذا ، ويكفيه يعلوف أن عليه ذلك، يعد سعى عن الأول 

الوداعإلى أخره ؤإن الملواف، كفاه غو\ طاف أو الحيي، يوم طاف أو 
وسعى،طاف، ، عمرته من أحل الذي أما ، أبصا الوداع عن كفاه 

ثانوسعي طواف من بد لا هذا الحج، قبل عمرته من وحل وقمر، 
للحج،الحج طواف مع سعي س بل. لا الأول؛ عي اليكفيه لا للحج؛ 



—عطكت  الأخرةواهوال صفات 

ينبفالمؤمن منها، حل التي للعمرة يكون الأول عي والوالطواف 
والاستعمار،الله ذكر من ؤيكثر حجه، أمور فى بينة على يكون أل، وب

معاصيه.جمع من التوبة ويلزم والتوبة، 
نمقللم برُث ملم حج رمن •' واللام الصلاة عليه الرسول يقول 

منلله التوبة يجدد فالمؤمن عظثم، حير وهذا ، آمه® ولدئه كيوم وخ 
أنعلى صادقا عزما ويعزم منها، مضى ما على ويندم المعاصي حميع 

.غب؛إو عمأيه وحذر رحمته، ورجاء له، وتعظيما لله، محبة فيها، يعود لا 
ويرزقنايرضيه لما الجميع ؤيوفق ومنكم، منا يتقبل أن الله سال 

وأنالتقوى، من الجميع ؤيزود المالح، والعمل الافع، العلم ؤإياكم 
لأمةوالالنار، من والحنق بالمغفرة، جميعا وعليكم علينا، يمن 

وسلمالله وصلى موفقين، الين غانمين البلاد إلى والرحؤع والعافية، 
وأصحابه.اله، وعلى محمد، نبينا على 

٠ه ٠ 

فضلباب الحج، كتاب، في البخاري أحرجه فهتي، هريرة أبي حديث من عله، متفق 
والعمرةالحج فخل باب الحج، كتاب في لم وم(، ١٥٢١)برقم المبرور، الحج 

(.١٣٥)•يرمم عرفة، ويوم 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من ا

الإيمانلإهل ه اض مخاطه 

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وسلم اش وصلى ض، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

آ;بعدل أما 
الإيمانأهل يخاطب ما كثينا القرآن في الكريم كتابه في اض فا0 

وفيوينهاهم، يأمرهم ثم [، ١٠٤]الشرة: ؛اننوأه آلخرك< ت يقول 
وينهاهم،يأمرهم ثم !!، ٢١]القرة: آلناسه ءؤيتأثرا I يقول الأحيان بعض 

بننبهواوأن الأوامر، ه وهن. النداءات بهده يعنوا أن الإيمان بأهل ير فجل. 
بنالله عبد عن يروى القرآن، سماع وعحد القرآن، فراءة عند لها 

ءامنوأهآلمى,\ ؤقآدها يقول! لل4 ا معن؛، مال١ذا قال! أنه لهت عود م
عنه((تنهى شر أو به، تزمر حير فإنه سمعك فأرعها 

يقول!اممه سمع إذا مؤمنة وكل مؤمن، لكل ينبغي هكذا 
وهكذاعنه، تنهى نهي وإما به نومجر أمر إما فانه ينتبه ءاننوأه 

آقثدوأألناش ءؤي1أتزا _ه! ان_ت_؛الناس من أنت ١لناشه، قوله! 
١؛ا،لالنساء:  ٠٤؛■Sjآجوأ آلثاس ؤكأئ؛ا منهم! أنت، [، ٢١بقرة: ]الر3ؤأه 
أيه<ضر ^؛3، من هز ءوم أش سق أدوأأ آلثاس م! هنمأنت 

ؤأيئدئّ نن ؛1ئكو إئا ألناس >أؤيشلإا الماس! من تج أن٣[، ]ء_اءإ__ر: 
[،١٣]الحجرات: أق عند آد=قنماؤ إف لعاؤهرأ وئ1ذل ثعؤغ 

اا/آا/'ا؛اه.يوم في ض في الثّخ ساحة دروس من )١( 
؛١٣•)\إ الحلة في نعم وأبو التمر في حاتم أبي ابن أورده )٢( 



ستِالإيمانلأهل ه اك مخاطبة 
١٠٣

منأو قريس من أنك أو مال ذو لأنك الماس على تفخر لا منهم أنت 
سواسية،أنتم لا، إ كبير موظف أو تاجر، أو أمير، أو هامحم، بني 

منن ص إئا \ه ٠؛( بالمقوى: إلا الأحر عش لأحد كرم لا 
حواء،والأنثى أبونا، آدم والأنثى، الذكر هو س [ ١٣]انحجرات! 

وتأ؛اأقارب: كلهم وأنثى، ذكر من الشخصين، هذين من الماس كل 
لمسص. ;pJ ئثة نثتء ه م نن قظ لآا مح 

للتعارف.للتفاحر، 

أفإلي ^■^5، افَ رردإل ه؛ المي بقول الصحيح الحديث قي 
ؤإ0. ٢ أخدا؛ر على أحد يبغى ولا أحد على أحد مخر لا حش ئواصئوا 
آدمبنو كنحم الثاّص را الصحيح: الحديث، في ه، أدمتكم آثي عند أمحقرعكإ 

علىلسي دلا أنمي ض لغزبي ضل رالأ من ؛^٠ -وآدم 
،أثثئغا،ر يالتقوى إلا أحنن عنى أسود ولا أموي عنى لأحنز ولا عربي 

واللام.الصالة عليه قال كما أو 

١^؛؛،وعادت جل غ ا يقول الصفح، محورة في لأن ا وسمعتم 
أهلاتِح يعهكذا ٢[، ]\كو.' ثعلون؛ا< لا ما ئقولؤيى ِلم ءامنوأ 

النا نقورى ِلإ ءَاثنوأ ^:^١ يفعلون لا م! يفولوا أن الإيمان، 
قلتإذا به، يليق لا يفعل لا ما يقول أن بالمؤمن قبح ا.ه، ثعلون 

حفظحفظها ااس الإمحادم: عمود الصلاة المصلين، أول من فكن صل 
عليقول: والله ، أصح١٠ سواها لنا لهو صينها ومن لبثه، 

الصماتباب الجنة، كتاب في المجانهي حمار بن ض عيا حدث من لم مأحرجه )١( 
(.٢٨٦٥)برقم انار، وأهل الجة أهل الدنيا في بها .٣^ التي 

الشامفضل في باب المناقب، كتاب في فينع هريرة أبي حديث من الترمذي أحرجه )٢( 
(.٣٩٥٥)برقم والمن، 

٤(.١ ١ )ه/ نضرة أبي حديث من نيم مفي أحمل الإمام أخرجه )٣( 



ومحاضراتوسيقات كلمات ض ثصباح ا حديث  ١٠٤

أقععؤءد وعلان حل ويمول [، ٢٣٨\\وقرأ: الإساقه< وأ1كثثلوت ألكثلو؛ت 
نالأن إلى ٢[، ١، ]المؤمنون؛ غثعؤزه محلاخم ؤ، هم اؤغن آلمغينؤث 
.عاقأ ئم ؤبجش . بحافْلؤن صوغم عك خ ؤوألأ!ت ه؛ انبح
آكزدوم،بريون وؤت ت الجنة أعلى ت يعني آكودرشه<؛ برمن المك> 

ملقألأمس وة ت وعلا جل ويقول ، ١[ ١ . ٩ ]المرموز: ئبإوو0ه فها هم 
٤^٠. نؤ.ثا \لإ نثة نإذا . >وظ أكز ئثت إن١ . ه1وثا 
 I. النأن إلى [، ٢٣-  ١٩م_ء_ارج: لال^٠۶^^ صلامم عق هز آك؛ل
قلإعوثه<حقت j، أثلمك ١. ةيجةر>؛ صلاخم ءق م هت انحبّ

[.٣٥، ٣٤لاJعارج: 

بعدفرض م وأعفلفرض، أول الإسلام، عمود فالملأة 
صلاته!القيامة يوم العبد عنه يحامحسثا ثيء وأول الصلاة، الشهادتين 

صالحث،فإل صلاثه، عمله مل القتامة توم ائنتذ يه يحاسن، ما أول إن ٠٠
نوةولا حول ولا ،، وحجز١١١ حان، ممد مدث، واق وأثجح، أفاغ ممد 
باغ.إلا 

ردتؤإن عمله، سائر منه قبل صلاته، يباكر فإن الإحر، اللففل فى 
رارأءسI يقول والرسول حطير، فالأمر عماله، ائر حمعليه رد صلاته عليه 
العنايةالواحب، الدين عمود فالمالوات ٢، 1لصلأْاار وعموده الإسلام الأمر 

الجمساعن،في عليها يحاففل والرحل أوقاتها، فى عليها والمحافغلة بها 
آوبجتزه؛ع يأرتجوأ آلعو، يءامأ ألثلو٠  ١٢^^؛الجم.اءةث في ويعتني 

لهصلاه ملأ نايه ملم النداء نجع رامن المحيح؛ الحديث في [، ٤٣لاوقرْ: 

ماأول أل، حاء ما باب الصلاة، كتاب في فهن هريرة أبي حديث من الترمذي أحرجه ]١( 
بابالصلاة، كتاب في والسار (، ٤١٣)برتم الصلاة، القيامة يوم العبد به يحاسب 

.الأنانءّوصححه (، ٤٦٥)ف  ٠٠الصلاة، عل, المحامة 

.-خرحهص)٨٣( تقدم ]٢( 



٠١ ٠ الأيمان لأمل ه اض مخاطبة 

~إلأبنمح«را،. 
يكونكيف المسجد، يعرف ولا المسجد حول بيته الناس من كثير 

المحاإلى أعمى وهو مكتوم أم ابن جاء إيمانه، يكون كيف حاله، هدا 
يائيولي الدار شاسع الممر صرير رجذ إني اطه رسول يا ت نمال 

٠النداء؟ة سثع ررثل ت قاد نتتي في أضلي أف رخصه لي قهل يلائمني لا 
وكآضة(\^،أجذ »لأ ١^٢^: في ررفأجب(( : Jliنعب. قاد: 

صحيحالنه عبد يا وأنت أحب، له يقال يلائمه يقوده قائد له ليس أعمى 
هذايلتق لا النفاق أهل تشابه بيتك في تملي يم النداء، مع تبصير 

منكرهذا النه، حق عن التثاقل ومن القبيح، الكل من هذا بالمؤمن، 
الحذر.يجبا 

منكن لهما، عاق وأنم، والاJيك، بر افه عبل• يا - تقل لا كذللث، 
مرهمبالتوحيد، مرهم بالبر، الناس مر نعم والديلث،، بر إلى الناس أسبق 

المملين،مع محل الخيرات، إلى سابق تخالف، لا ولكن بالصلاة؛ 
امرالخير على حريصا الواصلين، مع واصلا البارين، مع بانا وكن 

بالصلاةالناس تأمر ٢[، ]1_،: قعلوزه ثُ ما دمولوُى ءؤِلم وتفعل؛ 
دينه،حفظ حفظها من ديك،، عمود لأنها إليها؛ اؤع وتعليها، وتحاففل 

معهموأث بوالديهم، بالبر تأمرهم أصبع، سواها لنا مهو صنعها ونى 
تأمرهموتصوم، بالصيام تاءمرهم وتزكي، بالزكاة تأمرهم والديلئ،، تبر 

دعواتقل لا الربا، تحذر وأث الربا، من بالحذر تأمرهم وتحج، ؛الحج 

برقم، الجماعي. ض التحإف_، في التنلظ باب الصلاة، كاب في ماجه ابن أحرجه )١( 
؛Y(.U/Y)الإرواء في الأياني وصححه ( ٧٩٢)

(،٥٥٢)برقم الجماعة، ترك في اكثساديد باب الصلاة، كاب في داود أبو أحرجه )٢( 
الجمائ،عن التخلف فى التغليظ باب والجماعة، اجد المكتاب فى ماجه وابن 
(.UT/T)أحمد و\م (، ٧٩٢)برقم 



ومحاضراتوتعليمات كلمات ض الصباح حديث  ١٠٦

تلهم قائلا الكناب أهل الله عاب وقد هدا، بك قبيح ترابي؛، وأنت الربا 
النوراةت\ يحئي ؛ اثيممثه نثلؤن وأنتم أيمكم وثنون الز آلتاس أداهمر،ون حؤ 

تأمرأن الدين من ولا العقل من هدا لهس [، ٤٤]الغرة؛ ثقلوذه وأملا 
د=كأرو سمحن لا ،1 ثئرلؤى لز ءامنوأ أق.بم ؤدلإأا وتخالف! وتنهى 

٢،لالص_فت سالودت\ه ي ما دةو؟وأ وآن إ فه ا عند بعصا أده بمد مئثا 
بماتأمرهم أن عباده، من ويبغضه غفو، هدا على يمقت افه ، ٣[ 

البلاءمن هذا وترتكب، افه حرم عما تنهاهم أو وتحلق، اطه أوجب 
به،تأمر ما إلى الناس أسؤع من كن بافه، إلا قوة ولا حول ولا المقلم، 

عنه•تنهى عما الناس أبعد من وكن 

صماضهء ؤ( ،نتؤبك أك-مت!■ بجب أثه وإل ؛ وعالا جل يقول ثم 
الجهاد،محي ويرغب بالمجاهدين، ينوه ٤[، ]الصف؛ ثتصؤبماه ينز ملأدهحّ 

أدلكنل ءامنوا ^؛!١ ؤؤكأأاأا السورة! آخر محي ويقول المجاهدين، فضل ولبين 
عذابمن فه ا باين أهلها تنجي تجارة ، ألوعدل ين تجكِ قثنم عق 

أشتيل ق نهئق ورئوم أف ويئق فنال! بئنها ثم هوؤ يرحمنه أليم 
[.١١، ١٠تاس: كم إن و ؤ نأس^ أتنء 

الله،توحيد لإيمان ا ومن ورسوله، بالله لإيمان ا النجارة، هده 
الزكاة،وأداء الخمس، الصلوات وأداء ممه، الرسول واتباع وطاعنه، 

ومنالإيمان، من كله الله، حرم ما وترك الهتا، وحج رمضان، وصوم 
خصالأكبر من الجهاد لإيمان، ا من هو عليه عهلفه الجهاد يمان إلا 

توعلا حل قال كما فمله عظم بن الإيمان على عطفه لكن الإيمان، 
ولفال■٧[، لالأح__زاب: سدئاه م؛؛* ؤقؤلؤأ أثن أمؤأ ءامنإ أك؛ن، ويتأ؛را 

حمفلأن شعفلم ن ب عطفه لكن التقوى،؛ ومن الإيمان، من السديد 
؛]الشره آلصلؤأه ^_؛ tjآلكتيحتت و-£يوخمو\ ءامنوأ آكمك\ وإن قال؛ اللسان، 

لإيضاح،وا للبيان عليه، عهلفه لكن، الإيمان؛ من الصالح العمل [، ٢٧٧



١٠٧الإبuن ض ه الله مخاطبة 

وعيئوأءاثنؤأ ٌ إلا و خسب ني( ^؛٣؛، إف . تنووه.' و\ل
علىعطفها ، ٣[ - ١ عمر! ]الالثمه وزاصوأ الص وئواموأ 

الإيمان،من بالحق والتواصي الإيمان، من المالح والعمل الإيمان، 
لعظمعليه نبه لكن الإيمان؛ من بالصبر والتواصي المالح، العمل ومن 

المؤمنفليحرصل الإيمان، من الله مسيل فى الجهاد أن المقصود شانه، 
افه.مثيل في الجهاد من نميب له يكون أن على 

ؤإياكمبرزقنا وأن والمغفرة، للقبول، ؤإياكم يوفقنا أن ممه ا أل، فن
وفيالمكان هذا في الله تقوى وللجمح لنفي، والوصية النار، من العتق 

عليكمالله وتاب الله، هداكم ما بعل المعاصي إلى ترجعوا لا مكان، كل 
اممهاتقوا ماكان كل في بلادكم وفي الطريق في كنتم أينما احرصوا منها، 

كلفي ورسوله الله طاعة الزموا التقوى، الزموا الله تقوى على احرصوا 
رحالاكنتم أينما عليها حاففلوا الخمر الصلوات شيء وأهم شيء، 

رمضانتصوم المعاصي، من وحففله رمضان وصوم الزكاة، وأداء وساء، 
الحمر؛في مرة الحج الحج، للئ، ر نيإذا تحج الله، معاصي من وتصونه 

جميعمن الحذر كذلك عفليم، حير فهو ذلك بحد الحج له ر نيمن لكن 
احذرعفليم الوالدين حق أحدهما، أو للوالدين، الحقوق من المعاصي، 
أحوالك،،ولا إحوانك، لا أرحامك، تقهلع لا الرحم؛ قهليعة عقوقهما، 

AJL؛عليك أعمامك، ولا  ،a  ؤإذابالزيارة، ولو الهلب، ولو الرحم
وأعغلم.أعظم هذا فقراء كانوا إذا والصلة، والصدقة بالفقه، كان 

منالجماعق في الصلوات على المحاففلة على الحرصي كذلك، 
قمح،وقتها في تصليها تتساهل لا الوقت، في بيتها في والمرأة الرحل، 

معالوقت، في علميها نحاقفل الوقت، في تمليها والمرأة الجماعة، 
فيصلاته، في يخشع يعلمئن. لا نقرا ينفرها النقر مع لير الطمأنينة، 
بينيعلمنن، يحجل لا الركؤع بعد اعتدله إذا ركوعه، في سجوده، 



ومحاضراتوسيقان مممات من لصباح ا حدليا  ١٠٨

هدهاثنه، يدي سن بقلبه يهحضصر ، ته صالآ محي يحمسع ، يطممن مهجدين ال
اروجعلغ؛ الني يقول الصلاة، هذه المؤمن عين مرة الإسلام عمود 

•فيها تعجل فاد العثن قرة الصلاة ، الصلاة" ش عيي قزة 

الإنانصلى إذا الإسلام عمود الصلاة المؤمنة، أيتها المؤمن أيها 
وفيوالفجر، والعشاء، والمغرب، والعمر، الفلهر، يطمئن، يخنع 
يرجوفلك، حاضرا مهلمئنا، حاننا لمي نم باللميل، التهجد محي النوافل 
العفليم،ربي سبعحان يقول! الركؤع، في عقابه ويخشى الد، رحمة 

الملائكةرب قدوس ئبوح لمح،، اغفر اللهم وبحمدك ربنا اللهم سبحانك 
الأعلى،ربي سبحان الأعلى، ربي سبحان يهول،; جود الوفي والروح، 

سبوحلي، اغفر اللهم وبحمدك ربنا اللهم سبحانك الأعلى، ربي سبحان 
يقولالدعاء، من يكثر سجوده في ويدعو والروح، الملائكة رب قدوس 
الدةاء«آآ،،همحزوا ناجي زص زثه من !كد تكون ا ن ه

فحضؤع هذا جود، الهذا الأرض فير جبهتك تضع حين جود وال
الأعلى،ربي سبحان الأعلى، ربي سبحان قولI مع فيه، تدعو عفلميم 

وبحمدكربنا اللهم سحانلث، I وتقول أيصا، تدعو الأعلى، ربى؛ سبحان 
فيركعت إذا الرب، تعفليم هو الهواء في الركوع أما لى، اغمر اللهلم 

العغليم،ربي سبعحان العفليمج ربي سبحان العفليم، ريي سبحان الهواء، 
الجبروتذي سمحان لي، اغفر اللهم ويحميك ربنا اللهم سبحانك 

والروحالملائكة رب قدوس صبوح والعفلمة، والكبرياء والملكوت، 
بالركؤعيخص العفليم ربي سبحان لكن أيما، جود الفي يقال هذا 

:١)

(٢)

راو-اتيفيكتاب(، ٢٨وه^٩١ ' sw/r)أحمد الإئ.؛ أخرجه أض حدث من حز، 
الأرنازوًل،النخ المد اناد وحن (، ٣٩٣٩يرقم)الماء، ب باب ايء، عدة 

برقمراا-آه(.زاسماة، الأزتي وصححه ج)أأ/-آ-ا، 
الجودفي يقال ما باب الصلاة، كتاب في تهع هريرة أبي حديث، من مجلم ;واْ 

(.٤٨٢)برقم والركرع، 



٠١ ٩ الإيمان لأمل قك افه مخاطبة 

وبحمدكربتا اللهم سبحانك وأما جود، باليختص الأعلى ربي سبحان 
مشتركوالروح الملائكة رب قدوس ئثوح ، منترك هدا لي، اغمر اللهم 
والمرمةبهذا، يعنني أن للمؤمن فنبغي جود، والاركؤع بض أيصا 

حلسإذا جدتين البين هكذا ينفرها، لا صلاته، فى يعجل لا كذلك، 

وارحمنيلي اغفر اللهم لي، اغفر رب لي، اغفر رب جدتين، البين 
واهيني.
ؤإياكميرزقنا وأن والمغفرة، للقبول ؤإياكم يوفقنا أن اض أل ون

وأصحابه.أله وعلى محمد، نبينا على وسلم النه وصلى النار، من العنق 



تومحاضرا وتعييضات ممبمات من لصياح ا يث حد 

الماضيةصص 

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
•بهداه اهتدى ومن 

بعدأما 

هودوقومه، نوح وذريته، آدم من الأمم أحبار عاليا فص الله 
قصمنعلينا وقتس وقومه، سعيب وقومه، لوؤل وقومه، صالح وقومه، 

وغيرهم؛عيي وقصة فرعون، مع لموسى جرى وما إسرائيل بني 
وغيرهم.وسليمان ، كداود 

به،فنعمل إليه الله أرشد بما واحد لنعتبر لنعتبر؛ قص؟ لماذا 
فالعاقلالقوم، أولئلئج هائك بسببه حصل وما عباده، منه حذر ما ونحير 

يمقاورت،هلثومآ لأيثت يهف ؤ، وإف  '•يقول ما كثيرا ولهذا ويتذكر؛ يعتبر 
4،ؤ\إ [، ١٣]المحل: دءقزود(؛ا< بمنم لأيه دهك> ؤ( إلى ؤ ٤[، ]الرعد: 

•]المقرة ثتلوزه ت ويقول ٣[ ]الرعد: وتقؤإِله لثوب لأينت !)لفا 
[١٨٣]المقرة: دنذوو،ه >ؤت1كلم أاتا[، ]الأن_<ر_ام: ثاو'كروثه ولتنلكث [، ٧٣

ومابه، أمركم وما إليه، الله أرسي يما واعملوا ، وتعقلواوا ندي المعنى 
منالأمم أولئك به أهللث، وما عنه، الله نهى ما واحذروا عباده، إلى حببه 

والمعاصى.الشرك 

■١١رنم الرم، في سماحته يروم من 



١١ ١ الماضية الأمم قصمي، 

فيمروه المؤمنين أيدي بين الله، بحمد ميثر العظيم الكتاب وهذا 
علىتقرؤه الباخرة، فى الطائرة، فى يارة، الفى الجد، في بيتك، 

]\]فوموخِه من يهز لإدرّ ألقنءال دنِيا I االه بحمد ميثر ، sii«iقرآ
الكتاب،هذا في وفرصتلث، حياتك فاغتنم الختاب، هذا لك اممص ر ي[ ٣٢

الوحيوهي الحكمة، وهي ه المي سنة وهكذا واعمل؛ وتعقل، تدض، 
عليهوحذر عباده، على أوجبه وما به، الله أمره ما ه فيها بين الناني، 
كماورحمنه، جته من ويباعد الله، يغضي، ما كل من لام والالصلاة 

٠تئ  '٣زثا سوث آليظ ٣ وتآ وط: ز الiه ال ف
[،٩٢ندة; ]،1Uوئنذووه آفيوز وآلممأ اثه >ؤتأيمأ هن■' قال ٧■؛، ؛•العشم• 

المبيأمر بعني: مِْه، عن عئالمف آلخ.ن ؤقحلمر سبحانه: قال 
[.٦٣ألمره ءد١ب، -صنبم أز فئنذ تحبيم 

اللهكتاب يتعقالوا أن والإنس الجن الثقلين جمع على فالواجب، 
بهذا،يتواصوا وأن ، الرسولثة يعملوا وأن به، يعملوا وأن 
آلأينسإى . ون١شر وعاد: حل قال كما الأمر، بهذا يتواصوا وأن 

وواصزأألؤ وواصّؤأ أأصدضي، وعيتوأ  ١٣١٠^؛j:، إلا . غر لنج، 
والتناصح،التواصي، المسلمين واجب هذا -٣[، ١ ]انم-ّ: المزه 

ينصحبيته، أهل ينصح الله، في له ينصح أخاه، ينصح واحد كل 
بالحق،يتواصون ا، هكل ؛ ء٥ ونمال ، جلساء٥ نه، جمر١ ينصح أولاده، 
ومعجاراتها، ومع بيتها، أهل ومع ، أخوانها مع المؤمنة وهكذا 

تنصح.ثما جليسا 

وذإلا . ثز نج، آلإمح، إة . ■' وعالا جل الله يقول 
جلالله م يقا.ه المز ومراصؤأ الؤ وواصوأ القيحنت، وعيأوأ ءامنوا 

ئلاهأف من أنيق م قيم لؤإن المص—الق وهو الا، وع
أصدقأحد لا [، ٨٧]المساء; حديثاه أف ثى أندف، [، ١٢٢اء: ]الن



تومحاضرا وتعليقات كلمات من لصباح ا يث حد ١ ١ ٢

الليلهو الذي والزمان I يعني ؤوآلنن-ره؛ ت م أفهذا ومع اف من 
بماحلقه من م يقسبحانه وهو ، خيش ألأنس ^,1>؛ والهار• 

مأقكما يشاء ما حلقه من م يقعليه، يتحجر أحد لا هق ربنا يشاء، 
والشمسيغشى، إذا والليل هوى، إذا والنجم والطور، باليارياُت،، 

عفليمهمحلوقامت، عفلمته، على داله مخلوقايتؤ لأنها ذلك وغير ، وصحاها 
بهافأقم يعبد، لأن تحق م وأنه العالمين، رب وأنه عظمته، على تدل 

وعلا.حل وربوبيته وحدانيته دلائل من أنها على لحباله تنبيها سبحانه 

يحلضأن له ليس العبد بافه، إلا ؤ يحلفأن له فليس الإنسان أما 
لبمت،«أن افث فيخلف خالما لكف »سم المي قال كما باض، إلا 

لمدافه دول لشيء حلمؤ ارمز ت ويقول ، صحته على متفق 
،يؤه' عمر ابن حديث من صحيح بإسناد أحمد الإمام أحرحه أشنك® 
أوكمر ممد افه منير حالم، من  ٠٠لام! والالصلاة عاليه أيقا ويقول 
حدثمن صحيح إساد بوالترمذي داود أبو أحرجه أشنك® 

!ؤيقول ، ٤ مسا® يليس مالأناثة حلم، ارمن ه! ويقول ، عمر ابن 
ركث بها الحلف لأن افُ«لئ، إلا إلأ لا محمل زالئزى ّاللاج، خلف رض 
فليتبيعنى؛ الشرك؛ كفارة فالتوحيد التوحيد، هو اف إلا إلته ولا 

(،٢٦٧٩برتم)حك،، كف، باب، الثهادات،، محاب ني البخاري أحرجه عله؛ ضق )١( 
(.١٦٤٦)برتم تعار، ألته بغير الحف عن الهي باب الأيمان، كتاب في ومسلم 

أح،در\/ةم()أءبمة(.)٢( 
فيجاء ما باب والأيمان، النذور كتاب في -.ول عمر ابن حدثث من الترمذي أحرجه )٣( 

برنم)آآة*آ(.اهسمصحة، في الأناني وصححه بردم)هّاءا(، اض، بغير الحلف كراهية 
كرامهباب والنذور، الأيمان كتاب ر أبيه عن بريدة ابن حديث، من داود أبو أحرجه )٤( 

(.٩٤)برقم الصحيحة، في الأJاني وصححه (، ٣٢٥٣برقم)الحلف؛الأماة، 
بابالتمسير، كتاب فى البخاري أحرجه فيني؛ هريرة أبى حديث من عاليه متفق )د( 

بابالأبمان، تماب ثي وسلم (، ٤٨٦٠)يرقم [، ١٩]الجم: آلتوئ4 آفت ؤأتيَتتم 
(.١٦٤٧)برقم اض، إلا إنه لا فليقل: والعزى باللأت حلف من 



١ ١٣الماضية الأمم قصعس 

أيامهمفي حران، في النامي فجمع بالتوحيد، - وليأت، - اف؛ إلى 
ومراصوأألص وماصوأ أكلحتت! وعيلوأ ءامنإ أؤ؛ن ؤءلأ م هياليول

حلمواالتي، العبادة ء-رذوا الدين هم الرابحون، هم هؤلاء ، آمحر 
.بها وتواصوا فتناصحوا بها وأمروا ، لها 

[،٠٦]الالارأوات: لعثررنه< إلا ؤالإض أئن ظنث ؤوتا تعالى.' ءالإ كما 
د1موداهتدمحز مدمحا بن نإذثأ ألذتم، آغتادوأ آلقامح، ؛^^١^١ 
الصالحوالعمل الإيمان، هي لها حالفوا التير العبادة هن-ه [ ٢١لالئرة؛ 

واتباعوتلماعنه اغ نوحيد هير يالصبر، والتواصي يالحق والنواصي 
قال،بها، بعثوا والرمل لها، مخلوق أنّتا التي، العبادة هده نريعنه، 

ؤآجثنبوأه أغثدوا تيح رموتُ محن ًكإإ ي، بمئنا ىت ع-الت
أىإل؛ه نيئ إلا إنوب بن يلك ين ار؛سكا ؤوتآ [، ٣٦ت تالحر،آلْانغورث،ه 

[.٢٥]الأن_ا،: نامحدؤزه أنا إلا 4 لا 
افتوحيد إلى الناس يدعون بحثوا الأمر، بهيا بعثوا الرمل فجمع 

الذيهو ويرجى، يدعى اليتم، هو بالعبادة، تخصيصه إلى الله، عبادة إلى 
شيءصرف يجوز ولا له، ويذبح له ينذر الذتما هو به، تغامحث، ؤيسأل 

اطهلغير العبادة بعض صرف الأكبر، الشرك هو هذا اممه، لغير العبادة من 
الأولياء،يدعون كالذين الاونودّح؛ أعفلمم هو هن.ا الأكبر، الشرك هو هذا 

أوبهم، يستعينون الأنبياء أو الملائكة، أو الكواكب،، أو الجن، أو 
الذتم،الشرك هذا الأكبر، الشرك هو هذا لهم، ويذبحون لهم، ينذرون 

يثأءهلثن دبلن دوئ م١ ؤثئنر إمءّ دئرق آن تنغز لا أئه فيه؛ اممه ال ف
ءفييأس حرم ثد أس يفيك عن ؤ\ش ثحانه؛ مفيه ونال [، ٤٨ت ا، ]الم

فيهوقال [، ٧٢انْ: ]المانآنتث;تانجه< يى لاهصبت وما ألث\و دماوض ألجثه 
مقفتتبمن لذجث، ؤة دهكن ين أؤ؛ن وإل إقاث بيآ ءؤوأثن ه؛ بحانس

لنطآمرأزأ بحانه؛ ّفيه وقال [، ٦٥]الزمر: آ-اقسي؛نه ين، وذءلأ 
[.٨٨]الأنعام: ه ؛مملون محوا م؛ ما عنهر 

كجحل.الكفر أنواع كل وهكذا اممه؛ لغير العبادة بعض صرف فالشرك 





١١٠اثماصية الإمم قصهص 

والحبربالحق، والتواصي بالحبر التواصي وهكذا المؤمنين؛ احادق من 
مألصيشث ؤبمعاؤأ ءامنإ أئرن< ^إة المالح! والعمل الإيمان في داخل 
جكتلم َكانتا ألصظحثت ؤهملؤأ ءامؤإ أمح( إن ؤ ٨[، زل—ق—٠—ان؛ ه ألمم جننت 

[.١٠٧رلاه أكندؤّى 
والعملالإيمان في داخل بالحبر والتواصي بالحق فالنواصي 

ذلك،أهمية الناس ليعلم العصر؛ سورة في عليه نبه الله ولكن الصالح؛ 
ولاوأانثوئ أي عز ؤوتاومأ وعالا؛ جل فاو وهكذا منه؛ بد لا وأنه 
التعاونالإيمان، في داخل هذا كل ٢[ وآثأتنوله< هر و ماورأ 
منهو والعدوان، الإثم على التعاون من والحذر والتقوى، البر على 

مؤمنكل على فالواجب بالحق، التواصي ومن المالح، والعمل الإيمان 
التيالمالحات يعمل وأن لإخر، ا واليوم باض يؤمن أن لم، موكل 

صينالمتوا من يكون وأن عنه، النه نهى ما يحذر وأن عليه، النه أوجب 
المهم.العمل من هذا بالصبر، والمتواصين بالحق، 

للنا!ال1بي%ة<اا، الدين ١١الصحيح! الحديث، في ه يقول، ولهذا 
أخرجهوعامتهم١٠ المنلمين ولأئمة ؤلزنوله ؤلكتاُه لله ١١ثاو! لمى؟ 

بايعت، ١١نجهنع! لبجلي ا الله عبد بن جرير ويقول الصحيح في لم م
بدلا ؛نلم«لأ،؛ لكز زالنمح الزكاة، وإيثاء الفلاة، إيام ض . الشن 

يحبحتى أحدكم بومي ا>لأ ه! الهي قال كما للمسلمين النصيحة من 
حتىالكامل الواجب الإيمان يؤمن لا بعني! ،؛ شه٠١ر يجب ما لأجيه 

برتمW النصيحة الدين أن بيان باب الإيمان، كتاب فى الداري تميم حديث من أحرجه )١( 
)له(.

كتابفي البخاري احرحه غهه؛ الحلي اض عجي بن حرير حدث من عليه متفق )٢، 
بابالإيمان، كتاب في وملم ، ( ١ ٤ ٠ ١ ) برقم الزكاة، إيتاء على البتعة باب الزكاة، 

(.٥٦)برقم النصيحة، الدين أن بتاي؛ 
الإيمانمن باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه ؛ فهتع أنس حديث، من عليه متفق )٣( 

منأن على الدليل باب الإيمان، كتاب في لم وملنفسه، يحب ما لأخيه حبح أن 
(.٤٥)برتم الخير، من ه لفيحب ما الملم لأخيه يحب أن الإيمان خصال 



وم>اسماتسيقان  ١١٦

فىنمقس فهذا حسد، أو أخاه غس فإذا لنفسه، يحب  ١٠٠لأخيه يحب 
وتنهحرالإبمان، تضعف المعاصى لأن إيمانه؛ فى وصعق إيمانه 

Iالتوبة صّورة فى صثحانه قوله البساب هذا ومن الإيمسان، 

رشنوىألثك عير نينهون إلمرو؛ءا حأوث بمي آزتآء بمئعأ وألثويشث 
هإل آس ستم4لم ^؟^٠ روسوئ أثم وشورنث ألرؤأ ريوث ألثلوْ 
هذ0والمومنادنا، ، لمومنين ١ صفة هذه [ ٧١ت التوبة ل حكره عنٍير 

بنهمبر |عداء؛ ليسوا تؤ4 أزه تئم• نآلثفيقق ءؤنألثؤب؛ون أخلاقهم 
بعصا؛بعضهم يخون ولا بعصا؛ بعمهم يغش فلا والمحبة الولاية 

والمدق،والأمانة، المحبة، بينهم بل بعصا؛ بعضهم يكاوُ_، ولا 
همبل أمانته؛ يخون ولا عليه؛ يكذب ولا أخاه؛ يغش لا والنصح؛ 

منارايلين عشنا ررمن •' يجن يقول ولهدا ه سن أؤلياء سمأ ؤ أولياء 

رخا4%لهاوقنزم م ؛ ^^٢٥المومنض؛ وصف جذوعلافي ويقول 
أديها؟ا<إق ألآمس؛، نودوا ر يأمركأ أثت ء؛ؤإن • وعلا جئ ويقول [، ٣٢]المعارج: 

ومحوموأؤآلنسوز آقت نحويوأ لا ءامزأ اربن I سبحانه ويقول [، ٥٨]الساء: 
صنناءاؤإد١ وعلا؛ جذ قول ؤي[، ٢٧_ال؛ ]الأن__فنوئ)؛ه وأنتم 

نايثال;إ'لأني ألكزم، ؤء لكله الدين الأمانة كله، الدين ض: أ'لأنائنه<؛ 
كلهدينكح الأمانة [، ٧٢]الأحزاب: ألإذ1ننه< و؛ثلها ٠^١ ؤأنمس محلما آن هأنؤك 

وذللث،وإخلاصس، بصدق الأمانة هذه يحمل أن مسالم كل على فالواجب، 
ومنوتعفليم، ومحبة، لله إخلاص عن الله حرم ما وترك اللة أوجب ما بأداء 

إصلاحفي تجتهد أن الإيمان ومن الصدق، ومن النصح، ومن الأمانة، 
ؤأنلكآئسء مسأ ءامنإ أرن ءؤكأ؛|ا I تعالى قال كما وأولادك، ، ؛يتالئ، أهل 

الولايةومن الأمانة، من هذا ٦[، لاِ: أش نمثث^ اثا 

أقأ؛النم، قلل باب الإيمان، كتاب في فهد هريرة أيي حديث من لم ماحرحه )١( 
(.١٦٤)برثم منااا< فلين يشنا 





ومحاضراتوتاد1يق1ت مممات من لصباح ا حديث  ١١٨

التعاوندار هي المناصحة، دار هي العمل، دار هي الدار وهده 
المكر،عن والنهي بالمعروف الأمر دار هي والتقوى، البر على 

 s-العنايةالواجب الأمر، بهيا العناية ومؤمنة مؤمن كل على فالوا-؟
أزو٣ ثألتيشق الواجب: هذا يودى وأن الأم، بهذا 
ويوثألثاوْ وشنرث حؤ عيب وينهون بمؤ 

هحكام عر،بر ه إي آث، سيجهم ؤكك ٧؛؛-^ أثث ربجعوى ألرئزْ 
الإيمان،على الأسمتقائ والمؤمنات، المؤمنين واجب هدا [ ٧١]التودةت 

بالمعروفوالأمر بالحق، والتواصي والتقوى، البر على والتعاون 
ركنلأنها عليها؛ والمحامملة الصالة، إقام مع المنكر، عن والمهي 

ورسولهالله حناعق وْع الزكاة أداء ومع النّهادتين>ا بعد الأعظم الدين 
•ّي،ء م مح، 

ؤأمحبجلّ،ت حفهم في قال الإيمان، هو هذا المؤمنون، هم هؤلاء 
ربكرحمة أردت ذاذا [، ٧١]الخوبة: ميز أثن إة آثأ 

أرإإ؛آءننميأ رآلثؤإش0 رؤوأل٠وونون إ الصفات بهده فحلّك وكرامته وحننه 
ألزئز،ويؤرث< ألثاوْ رشنوئ آ'شم عبب وينهوث بمص 

.هحك-م ميز أث، إ0 أثأ ؤكق، دونإذأ أثث رثليئوتة 
ووسنت >ؤورحنفي الأحرى; الأية في كما الهليبة، أعمالهم يامحباب 

.محزن بمانينا هم وأرق آلي؛قو، دييزوث .حلإذ اف-تي سأقت?آا يآإ 
أؤزثبؤ، :£توئلم ذكزآ محدوئهء ٌ أمحي ألبي يئعوث أل;ث 

ألملهبلهن وتحل آكهقي م وييهم إلمردف يأمرهم دألإنجِل 
عثهث؟ات ٢^، وألاعنل أ>نوخلم عنهم دبمح ألحبجث عثهم ومحرم 

همأولت1ث، «ثئاأ أزو ألؤر محأئعوأ وتثثروْ وعرروء يم.، ءامو_أ ةلمؤ-؛بك 
اتباعفي الماديون اف، أولياء هؤلاء [ ١٥٧، ١٥٦]الأعراف; أأثمد>مله 

معالمؤمنين، مع الخقين، مع فهم إيمانهم، في والصادقون ه، الني 
فلهذاالخير؛ بصفات تخلقوا الأبرار؛ مع الصابرين، مع المجاهدين، 



١١٩ا}ماضية الأمم فصمي 

مهتدين،سماهم ، أبراراهم محما مؤمنين، ّماهم متقين، اض سماهم 
حرمما وترك عليهم، أوجب ما على واستقامتهم بحفه لئامهم بسبب 

الممات،بهذه ، اتمفمنهم تكون أن اد|ه عبد يا أردت فإذا عليهم، 
وأدالعمل، في ض وأخلص اف، معاصي واحذر اف، طاعة على استقم 

والنهي؛المحروق والأمر بر، يالم والتواصي بالحق ؛التواصي الواجب، 
؛،؛^١منكب \و 'د»_ ه: المي قال، كما طاقتلئف، ت المكر، عن 

أص؛نم،ودلتث، يقلبه سثخمع لم قإل نماته، ننث3رع لر قإل بمدأ، مليفيرْ 
الإنان«أا/

والهيئةكالأمير، قدرة، عندك سلهلان ذا كنت إذا بيدك الواجب، هذا 
استهلاع،ما اغ يتقي بيته، في كالإنسان ، التي التعليمات ص، 
تتقول، ان، فباللمن لهلآ ملك، ليمس كان وإذا طاقته، حممسسمط بيده وينكر 

احذرالأة، اثق الصالة، إلى بائر الله عبد يا يجوز، لا هذا اف عبد يا 
مااحذر النميمة، احذر الغيثة، احذر الله عبد يا الخافقين، صنات 

منالمكر، نرب من الوالدين، عقوق، من اكدحن، من عليلثح اض حرم 
ب،الهليبالكلام تنصحه ، هذا غير إلى الربا، أكل من الرحم، قهليعة 

أ.ثؤموره، سيل، إث، سبحانه! الله قال، كما الحز، والأسلوب 
جلالله ويقول، [، ١٢٥لالأحل) ه أحس جمآ نجا ن ديخيلهُ آثسو ؤإلمنبملؤ 
يقلامنإ ألثاوّ، ظط ءئا 'قت ومر إذ كث آممه ص ربمان ^^-٠، • وعاد 

 ،Jءني في نكوى لا الرئهم، ررإف ه■' الحم، ويمول، هءا؛ا، •ممران: ]؛
شائن«ص.ي اثن،نلأثئئمذني ني 

وأنالإيمان س المم عن النهي كون بيان باب الإيمان، كتاب ثي لم مأخرجه ، ١١
(.٤٩)برقم واجبان، الخاكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأن ؤينئص يزيد الإيمان 

برقمالرفق، قفل باب والملة، البر كتاب في .ه ءاننة حدين، من لم مأحرجه ( ٢١
(٢٥٩٣.)



ومحاضراتوتعليقات كلمات ص لصياح ا حدسغ  ١٢٠

أنلقدو ولا تعالى: قال كما شأنه له فالظالم ظلم؛ س إلا 
[؛٤٦لال_<<_،;_ك_م_وت; طنمإ الخن إلا أنن جى اؤر إلا الكنب 
المنكريكره فبقلبه، بلسانه المؤمن بمتهلع لن؛ فإف آخر، شان له فالظالم 

بإذا ومارفه»إ أهاله، مع يحفر ولا بقليه، المنكر يكره يحضره، ولا 
برختعالى؛ فال كما يحضرهم، لا المنكر؛ يتركوا ولم له، تجيبوا ي

معووأئلأ .^؛1 ومنبزأ ها يكر أف ث١بمت، سمعم ^١ آن ألكثّ-ا ؤ، ءثا؛طنا رل 
جوويقول [، ١٤٠: ههؤثله إدا إدؤ ءيدئآ حديث ي، ءمثوا ■*ئ ٣> 
منبد ولا [؛ ٦٨أممح■ ح آؤًغرى بمد شد >ؤلأ : وعلا 

وعدمبالحبر، عليك [ ٤٦]الأنفال: عع اثن إق ءاؤوأن-؛روأ العبر 
•١[.]الزمر: ه حثائ، مم همهم؛ ألملإلأ ؛وق وه العجلت 

المنافقينالله اءاّاء مشابهه من والحذر الله، يادامحتج التادنمج عليللج 
يأمرورىبعص ثن بمضهر ؤألنفثت ءاؤألثنقون سبحانه: فيهم قال الذين 

ضكل عن بعني؛ آمح:م4؛ رمصوف أشزون، ءي وبمويك ألنهقر 
ءنوبم>دك ألمنهقر ؤ:لأئووث المنافقين حال هذه دئسثئمه، آه >ؤمثوأ 

.صفاتهه؛فاحذر الله، عن ويحرصون الله حق ون وينأكنروني،ه< 
ألثاتوءإثر هاءوأ ^١ حتدعهأ؛ وهو أثن ءثيءد0 آل»ثفنين وإذ فيهم: وقال 
٠^لا د'لأث أن نددثن شلا. إلا أق دهمدنث ولا ألناس رآئوث 'محاق 

خداعمحاحب، النافق، حال هذه ١[  ٤٣، ١  ٤٢]ال__ا،: إك لا وه 
الخبيثة،صماته من هد0 ، ثنه ا ذكر عن وعمله الصلوات، عن وكل ومكر، 

المناصصفات ومن ذلك، وغير ويراءته، صلاته، فى الرياء صفاته ومن 
٠إيمانه اد لفالكافرين ْع وتارة الموصين ْع تارة ثبات، له ما مذبذب 

والاستقامةالحق على الثبات فعليك المؤمن، الله ب يا أنت أما 
أقولقمان: عن افه قال كما أصابك، ما على والصبر الحق، على 

ممين ذلك إنا أصابك ما عق ؤآصير آلمءِ عن ؤأنه إتخمنيأ ؤأمر ألمثلوة 
يثيءءؤولثتاوءإ سبحانه: يقول صبور، المؤمن هكذا [ ١٧]لقمان؛ ألأمره 



١٢١الاصية قصعسالأبا

آؤ؛-'. المسك وبفي وآلأتيث وألر،ز0 آلآم!ل نن وشن دآمحع آمح، بن 
ننصلوئ عثئم أوكك .ا اؤي ورثا ق، ٠ادا  ٧١٥ئصنة آصنتتهم إدآ 

جلوبقول [، ١٥٧. ١٠؛؛لاو_ق_رة: آلنهقووئه< ^ لأولجك وينه رنهن؛ 
[.٤٦زالأنفال: مع أف إف ؤوآمسوا وعلان 

•١[،زالزمر: حثاُ_،ه< ُثهم همهم ألمتجلأ توق ءؤإت1 ت بحانه ويقول 
ه•لنسه ويقول [، ١٢١^]الحل: ياقأه إلا صسلف وما >ؤوأصز ت لنيه ويقول 

[.٣٠لالأحقاف; ه ثم ثمحل النسل من أليئي أولوأ صم َقا وفانز 
إلىالدعوة إلى الواجب ثم واجتهد اصبر حكمة، يا كن فأنت 

عنواكهي بالمعروف، والأمر والإرثاد، والتعليم، المر، في والترغيب 
وفىالطريق، وفى المسجل..، وفى بيتك، فى طاقتك، ص، المكر 

ترجومحكان، كل وفى الطائرة، وفى القطار، وفي الجارة، وفي الباخرة، 
هلربك قال كما صبر، وعن بصيرة، وعن حكمة، عن اض، عند ما 

•]يوسف وُّي، أنأ ثرء بمّهيا أم إئ أدعوا سبيل هنذهء • لبيه 
علم؛على بصرة، على الله إلى الدعوة في ه المع ممن كن اء ٨' 
بعلم.وتكلم وتفقه، وتبصر، تعلم، بالجهل تكلم لا 

منؤإياكم بعيذنا وأن يرصيه لما وإياكم يوفقنا أن المؤول واف 
وأنكالمته، ويعلى دينه، ينصر وأن أعمالما، محيتامنج وٌن نا، أنفمحرور 
وأنالدين، في الفقه يمنحهم وأن مكان، كل في الخسلمجن أحوال يملح 

قادتهم.ويصلح خيارهم، عليهم يولي 
أناف ال نالبلاد، هده فى أمرنا ولاة يوفق أن سبحانه آله نكما 

ويعليدينه، بهم ينمر وأن حير، كل علك، يعينهم وأن ثبر، ٣، يوفقهم 
لهميملح وأن المهتدين، الهداة من ؤإياهم يجعلنا وأن كلمته، بهم 

وسلماف وصلى باق، إلا قوة ولا حول ولا ؛ قريب، سميع إنه البط-انة، 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه، آله وعلى محمل، نبينا ورسوله ءثدْ على وبارك 

 ٠٠ ٠



سيقاتومحاصرات ١٢٢

الكعبة؟وأحج1ر سئك من حكم ا م ;
يردلم بالكوة، ولا بجدرانهل ولا الكعبة احجار التبرك يجوز لا 

ؤإنماالجاهل، بعلم هذا، يجوز لا الصحابة، من غير0 ولا ه الحم، م، 
اليمانيالركن واستلأم باليد، واستلامه الأسود الحجر تقبيل اممه شيع 

أعلمررإئي ت قال الحجر هع عمر قبل ولما الثنة، جاءت هكذا باليد؛ 
نائظنث، m اشئ نبئ م ئئفع،}لزلأ زلا مز لا خخل أنلئ، 

وتك،«لا،.
-،الملتزم — والباب الركن بين والصدر، اليدين وقمع وهكذا 

مشروعةعبادة هذ0 بل البيت من البركة لهللب ليس مثرؤع هذا والدعاء، 
وضعلحلها لما التكعبة داخل في النبي فعله ما وهكذا اللم،، فعلها 
منلا وعلا حل إليه والضراعة بدعائه الله من البركة لهلاوِب، ويديه صدره 

بيتهش انلة من نهلل-، البركة الحجر، من ولا الثوب من لا الكعبة؛ 
كلوفي عي، الوفي الطواف،، وفي العتيق، البيت في غيره، وفي العتيق 
ربك.سال مكان، 

جلويقول •٦[، ]غافر: ذه آستحن، ^^•٤^؛، هذت الله يقول 
دعازهإدا آلئلع يغوه يس—، نري-، ؤ)ذا عق عتثادتم، سثآأدئ، ^^١ اد؛ وع

منهتطلب وعاد جل عنده ما وتطلبه ربك تال فأنت [، ١٨٦]البقرة; 

الحجرفي ذكر ما باب الحج، كتاب في هه عمر حديث من البخاري أحرجه ؛١( 
(.١٥٩١)/برقم الأسود، 



منع% ١٢٣الأسئلة 

بركةفته اش يجعل قد ان لأنفا ذلك، غير إلى الخير، منه تهللب الركة، 
نزكذيمباول هئ ®نا I عؤي لعانئة الحصير بن أميي قال كما أعماله، في 

يكونشيء، فى للئؤ ينقم للخير، ّبا سيكون يعنى! ؛ بكرا، أبى آد يا 
٠•ذ I• م '* 

الذيالشيء بهذا مباركا تكون يعينك، سّبا، يكون هدية لك، يهدي مسا، 
الشيءلهذا وفق الذي فالله بارماد0، بتعاليمه، الله إلى بدعوته به، نفع 

حىثه<ما م مارغ ءؤوج،نافي ي; عيفي قال كما اركا مبوجعله 
[.٣١لم؛م: 

البركةغيرها، من ولا الكوة من ولا بركة منه يطيب فلا الثيتؤ أما 
فىأو معياك، فى أو طوافك، فى اممه دعوت إذا قانت تعللب، اممه من 

قتلتأو داخل، من البين، اكزمن، إذا وهكذا اممه؛ من تعللبح اتكعبة داخل 
الأشياءهذه من اوكة تطيبه ن، أنما اليماني، الركن استلمن، أو الحجر، 

وعالا.جل والثواب، والخير والبركة الفضل منه تعللِب اللمج من البركة 

 I_ Y الحرام؟اممه ست، سمي لماذا

محرم؛فهو أحد فيه يفتل ولا الصيد فيه يحل لا محرم، لأنه 
يعصيلا ٣٠٠[ ]التين: أمحعمن،ه ؛للي اممه قال كما آمن بلد يعني! 
يجببل الدهاء((؛ فيه يفالئ، ولا حلاه، يحش ولا صيده، يممن ولا شوكه، 

تنفيره،أو صيده قتل من الله، حرم مما والحذر احترامه لمثن المعلى 
يقامالحرمة هتك من لكن حق؛ بغير الدماء سفالاح أو ط شجره عقد أو 

ء؛ؤولأتعالى! قال كما يقاتلون الناس قاتلوا أهله إذا وهكذا الحد؛ عليه 
[١٩١]السمرة; ثنلجأ ئإن فه يخظ' ثئ ءتإبِ آثتجب عند 

الحدود،عليهم تقام عليهم، يتعدى لا ولكن يقاتلون؛ هم تعدوا إذا 

وتولهباب الشمم.، كتاب في ئؤبا عائشة حديث من البخاري أحرجه عليه؛ متفق ،١( 
هتنئ غتومطإ هاس>وأ ثكتأ تعيدا شثموا »آء عيدوأ ت تعالى 

(.٣٦٧يرتم)المم، باب الحيض، نحاب في وملم (، ٣٣٤؛رنم)٦[، 



حعإإِّ
تومحاضرا وتعليقات مممات من ح لصب ا يث حاف  ١٢٤

يوجبما وفعلوا أساؤوا فإذا المنكر، عن وينهون بالمعروف ويؤمرون 
.يقتلوا القتل أو الحد، 

هلالمجد يحلن إذا اف؟ في أحبك إني الشخ سماحة يا سّا: 
افجزاكم أفيديني لا؟ أم للمسجد تحية الغرب أذان قبل ركعتين أصلي 

بالتحابمأمورون والمؤمنون القربان، أفضل من اض فى المحبة 
رانيعة• البي، ويقول له، أحيبتنا الذي الله احبك ونقولI اينه، محي 

ضأص بمي: _؛  ٢٩!ظك إلا ظو لا ين؛ ظك ض !٥' ممي 
فيثنلى قلبه ورجل ربه، عبادة في ثشأ رروشاب عائل، المسالمين 
حتىمعلق قلبه صلى كلتا بها معلق قلبه للملأة حبه من المناجي<< 

عننهاجتمعا افه فى تحاثا ررورجلأن وهكذا، الأحرى الصلاة يملي 
المتحابونفلله في اممه يفللهم الذين السبعة من هؤلاء عاوني،اا ويمزقا 

١^((أحاف إش محمال وجنال منصب ذات ائزأة دعته راورجل اممه، فى 
راورجلاممه، أحاث إيي فمالت: منصب ذا دعاها إذا المرأة وهاكذا 
افنذكر ورجل لميثه، سقى ما شماله ئعنم لا حى قأحمائا يصدئة ثصدى 

باة«لا،.ففاس 

ال؛هررإة ه؛ ويمول فلله، في اممه يفللهم الدين بعة المن هؤلاء 
ؤ،لا يوم ءبمي ثي أقمحم امحوم بجلاثي؟ الئتحابوف أين القيامة يوم مول 

^٢،.إلا 

الصدقةباب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه تذئغ؛ هريرة أبي حديث من عاليه متفق )١( 
برقمالمواجس، لإف نث مصل باب الحدود، كتاب وفي (، ١٤٢٣برقم)باليمين، 

(.١٠٣١برقم)الصدقة، إحماء قفل باب الزكاة، كتاب في لم وم(، ٦٨٠٦)
الحبمضل، باب والصلة، البر كتاب في خفيُ هريرة أبي حدين، من لم مأحرجه )٢( 

(.٢٠٦٦برقم)اض، في 



_ ١٢٠الأسية 

أوالحرام المجد في ركعتين يملي الممجد الإنسان لحل وإذا 
منالمحيح هدا الأسباب، ذوات من لأنها نهي؛ وفت لها ما غيره 
فالمنةالغروب، فبل غيره أو الحرام المسجد دحلت، فإذا العلماء، أقوال 

تصليثم بالطواف تبدأ بالطواف تبدأ أن أردت إذا إلا ركعتين؛ نملي أن 
ركعتين،صل الطواف أردت ما تجلس، أن أردت إذا أما الطواف، بعد 

ليسالكسوف؛ صلاة وهكذا الفجر؛ بعد ولو العصر، بعد ولو تجلس ثم 
الكسوف؛صلاة يملي العصر، بعد الشمس فت، كلو نهي؛ وفت لها 

لقولالطواف ركعتى يملى العمر بعد طاف لو الطواف؛ صلاة وهكذا 

أتهزطى اكت، بمدا طاق أخدا سوا لا نئاف همد :ض »:داm: المهم، 
نخار(\ا،.أن لتل من شاء ناعة 

 i_ يلزمفهل الجمعة صلاة أداء بعد العودة وأنوى للعمرة قدمت، ت
أطوفأن يمكن فهل ويبع طواف يلزمني كان وإذا لا؟ أم ويبع طواف 

خيذا.اف حزاكم أفتونا الجمعة؟ صلاة قبل 
الصواب،هذا للحج، الوداع طواف وداع، طواف للعمرة ليس ج؛ 

بحدأو الصلاة قبل طمت، سواء طبت،، بأس لا فحن للوداع طمي ؤإن 
بعدطفت، أو وسافرت، الجمعة وصليتج الصلاة، قبل طفت، إذا الصلاة، 
الظهر؛بعد سافر ثم الصبح، بعد للوداع طاف إذا واسع، الأمر الجمعة، 

بعدأو الحصر بعد وسافر الظهر، بعد للوداع طاف أو باس لا حرج؛ لا 
واسع.الأمر حرج، لا الغرب 

فيجاء ما باب الحج، كتاب غي فيد مطعم بن جسر حديث من المرمذي أحرجه )١( 
كتابغي ماجه وابن (، ٨٦٨برقم)يطوف، لمن المّح وبعد الخمر بعد الملأة 

(،١٢٥٤؛رنم)ونت،، كل في بمكة الصلاة في الرحمة غي جاء ما باب الصلاة، 
برثمبمكة، كلها الماعامتج في الصالة إباحة باب الخواقيت،، كتاب في اتي والم

الألباني.وصححه (، ٥٨٥)



ومحاضراتوتعليقات كلمات ض لصباح ا حديث  ١٢٦

مناشفلنسيان نفJئا الميقات من يحرم لم من حكم ما ؛ سه 
فيالإحرام مناشف لبس لكنه الميقات؛ من الاحرام بنية وقام الإحرام 
حيرا.النه جزاكم أفتونا ذح؟ عليه بمحق هل حدة مهنار أعني! المطار؛ 

ناويوهو الإحرام مادبس عنده ولم الميقات إلى وصل إذا ج: 
عنالعمامة بخلع ه ماديمحي بالعمرة أو بالحج يلبي الحج أو العمرة 
ذبحأو مساكين ستة إمحلحام وعليه ها لبالإحرام مادبر وحد وإذا رأسه، 

يقدمحتى يصير أن أحب ؤإذا المخيهل، لبس عن أيام ثالثة صوم أو شاة، 
باس،محاد الميمات إلى يعود ثم الإحرام مادبس يأحد ثم مكة، أو حدة 
الكفاراتإحدى وعليه عليه، حرج فاد ه ماديفي الميمات هن أحرم ؤإن 

إذاشاة ذبح أو اكين، مستة إطعام أو أيام، ثلاثة يصوم أن إما الثالث، 
علىبقينا محإن يزيلها الغترة أما قميصه، محي المخيهلة ملابسه في أحرم 
اكين،مستة إطعام أو أيام، ثالثة صيام ثانية، فدية فعليه يعلم وهو رأسه 

شيء.عليه فليس جاهلا كان إن أما شاة، ذح أو 
هذينعلى الإحابة وأرحو افه في أحيك إش الشخ سماحة إ سا* 

ل!وقال آحر طلب إذا الشخص محول في الحكم ما الأول: والين، ال
الناس؟في كثيرا متتثرة بأنها علما ، وحهلن، في أو والديلئ،، برحمة 

وجهك؛في أو ؛وجهل؛، أو والديك برحمة عامية عبارة هده ج: 
أوأحيك من أو ولدك من تجيرني عليلاح داخل أنا كدا من أجرني بض؛ 

أنايقول: محادرا كان إذا يؤذيه، شخص من به يستجير يعنى: كدا؛ من 
جلقال ما مثل بأمي لا هدا؛ خادمك، من أو ولدك، من بك، أستجير 

في[ ١٠]الفمسص: عدؤمءه مى ٢^؛^، عل ث؛عنهء ين آهوتم، ءاؤهآصمقنح : وعاد 
جوارك،في أنا أو بك، مستجير أنا وفال: إليك جاء إنسان موسى. محصة 
ذللاختهليع يوهو خادمك، من أو ولاك من أو أبيك، من أو عمك من 

ثىآقٍكا عل شعنهء ين آرتما رؤهآسعش وعلا: جل افه قال ما مثل بأس، لا 
اطهأدعو إني يعنى: والديك؛ برحمة ، كداتحعلينا أن أساللث، أو عدزهءى 



١٢٧

أدعوبأن يعني• والديك؛ برحمة العامي من تعبير سوء بالرحمة، لوالويك 
لوالديه،برحمته إليه توسل تعهليني، والديك ترحم بأن أو بالرحمة لوالدك 

إلي،أحسن أحي يا تقول; لكن هذا؛ يفر ما اله، نلوالديك، بحبك أو 
تعملينىبان أسأللث، والديك، رحمة أما نة، حعبارات حيرا، الله حزاك 
فهدهوالديك؛دللئ،، ترحم حتى أو لوالديك، أدعو حتى أو لوالديك رحمة 

واضح.معناها عاميه عبارات 
 1_ U فياء الثلأخواتنا نميحة نوحيه نرحو الشيح سماحة

حيتا؟افه حزاكم الشرعي بالحجاب الالتزام 
إبداءوعدم واكنتر بالحجاب يلتتزمن بأن القه، في أخواتنا نوصي ج! 

تر،والتالحجاب عليهن فالواجب ولغيرهن، لهن فتنة هدا لأن الزينة؛ 
العغليم;كتابه في يقول اممه لأن الناس؛ تفتن التي المحاسن إبراز وعدم 

ومربهى4هذوإلإ' أقهر د'لًظم :همام، تآء ثن مظومحت ثثا ثالتثوس 
تعالى!قال الجميع، لقالوب أمحلهر فهو الحجاب فالواحّت، مت؛ا؛ 

[.٣٣ا'لأوكه آلجهثؤ د؛ج تبقمحى ولا بجؤ' .ذ 
٣^٠؛المحا ؤإفلهار المحاسن، إبداء الجاهيه تبرج ت لف لا نال 

قالالمنان، هذه والصدر، واليد، والرقبة، والرأس، كالوجه، 
ينعلين .ءت كيلمغأ ودء محيايف ثل، آلثى 

أيهاعليكن فالواحب نمها، به نستتر عليها المرأة تليس ما الجلّباب 
تكونوأن الناس، فتنة من والحدر والحجاب التستر اممه في الأخوات 

الناس،عند ورحليها ١ وكفيها وجهها، بدنها، جميع في تنورة مالمرأة 
وفيالأسواق، في والتتثر المجد، غير وفي المجد، في الرجال عنل. 

المّتعان.وافه الطائرة، وفى السيارة، 

إليهاآحؤج عادة ومواشي مزرعة لدي رجل أنا الشخ ماحة س؛ 
فمامتفردا، مزرعتي فى الممر أصلى يجعلني مما الصر صلاة قبل 

خناّافه جزاكم ذلك،؟ في الحكم 



ومحاسماتوسيقان صات ن الصياح حدقث  ١٢٨

ررننقال: M الرسول بأس، لا الأذان بمع لا بمدا كان إذا ج؛ 
مح«لن.بذ إلا نن ضلأة ملأ :أيه ٣ ١^١٤ نجع 

وسأنت العصر تصلى أحد، عندها ولا بعيدة المزرعة كانت فإذا 
فيتصلوا أن يجب النداء مع تمجد عندكم كان إذا أما معك، 

الماحيعن بعيدة أرض فى كان إذا أما معك، ومن أنت، المجد، 
لله.والحمد فيها، معلث، ومن تا أنتملى 

يميما أو البورصة في التعامل في رأيلث، ما الشخ ماحة س؛ 
دولارآلاف، عثرة وقدره مبالعا تدني حيسثه المالية الأوراق في يالتعامل 
نسبةاهم المويتحمل محدد، غير ربح على شهر كل نهابة وتحمل 

حدوتها،حالة فى الحارة من المائة فى أربعين إلى المائة فى عشرين 
البورصةفي المالية الأوراق وثراء بيع الشركة هده عمل ويكون 

هدا؟ش خلأ\ افه حزاكم أفيدونا العالمية، 
نصح؛لا مجهولا ربحا أو مثرونيا معينا ربحا نقمن معاملة كل ج: 

بدراهمأما ثلثا، نصف، سع، مشاع: بجرء شركة المعاملة نكون أن بل لا 
بورصة.غير وإلا بورصة سواء يصالح، ما لا، مجهول، جزء أو معلومة 

علىالمال تعهليه إما واصحة، معاملة على أحيلث، مع تكون بد لا 
يتجرهو، فيه يتجر أو بينكما، بالرع، ؛الثلث،، بالنصمج، فيه عي يأنه 

المال^ا تقول لك،، والباقي فيه، يتجر مشاعا جزءا له وتجعل فيه 
أذّتحتتقى أو لي، والباقي المصفح، للثه الئلثح، للئ، الرع، للث، عندك؛ 
بزيادةتخصه أو بنحلما، والربح المال في يعمل منكم كل تتفقان وإياْ، 

أكثرهو لكنه تعملون؛ وأنتم الثيح،، ولي الشلثين تقول: أكثر، عمله لأن 

ينعيس جاء ما باب ا الصلاة كتاب في فيني هريرة أبي حديث من الترمذي أحرجه 
فيالتعليظ باب الصلاة، كتاب في ماحه وابن (، ٢١٧)برقم يجيب، فلا النداء 

وصححه):ا/ا'اا(، والمهقي (، ٧٩٢)برقم الخماغة، غن التغف 



كآآأص_يس 

والغررالجهالة أما الصف، ثلث، ثلثين، معلوم بريح يكون ، منلث، عملا 
بللا الجهالة؛ عدم من يد لا يجوز فلا وخطر؛ غش فيه يكون يملح لا 

للعاملأو يينهما، معلوم شيء يالربع ؛الثلث،، ؛المصف،، مقيد ربح من 
المال.احب، لم والباقي 

افحقظك رأبلئ، ما الئسخ مماحة ت الثاني مواله في يقول ؛ ١ 
وهذهقيئ، الكسر صاهم وقد للناءس أسهما حلرحت، تأمين مركة في 

أنعلموا الناس بعض أرباحا، تونع ولم الأن، حتى تعمل لم الشركة 
بثلاثهم المعر ارتفع لقد أسهمه بيع يريد من فمنهم حرام التأمين 

٠٠أصعا الربحهذا هل بريح، بعد تعمل لم الش المهم هدا يبيعون عندما ٠ 
حيئا.اف جزاكم أفتدونا حرام؟ أم حلال 

شركةكان إن دراسة، إلى يحتاج تفصيل، إلى يحتاج هدا ج! 
تتجر،وهى الأموال، يعطونها معلوم مشاع شيء بينهم كان إن التأمين 

عثرةيعهلى وهذا ألثا، يعهليها هدا ثلثا، أو نمثا، مشاعا شيئا وتعهليهم 
ؤيعهلونيعملون وعمالها هى وتعمل ألغ،، مائة يعهليها وهدا آلافح، 

أمايها، باس لا مقاربة؛ هدْ الريح، ثلثإ أو الرج، ا نمقالمشارك، 
يصلحما يرح أو يخر هو يعقلونه، ما يدرون ما مجهولا سيئا كان إدا 
أعطوافإذا تفصيل، إلى تحتاج شذ0 لأن معلوم؛ شيء على يتفقون بد لا 

ربعمن مشاعا شيئا تعهليه أن وعليها تعمل أن الشركة فعلى أموالا الشركة 
أماللعامل، والباقي الرح مآن نمقا أو سع أو سدس، أو حمس، أو 

منيد لا تملح؛ لا معلومة دراهم أو يصلح، لا مجهولا نيئا يكون 
أحماس،أو أرياع، او أثلاث بينهما والرح العامل يحمل مشاع، جزء 
الشرعية.الشركا؛1، هى هده 

مالما تبين أن منلئ، نرجو اللف، عقيدة عن نمع ما كثيرا • ١ سا 
لفية؟والالسالمه منهج مو 

وماالرسول واتباع وطاعته، الله توحيد هي الملف—، عقيدة ج؛ 





عطسض ١٣١الأسلة 

يشربأو ا سرق محي أو يستحله، ولم الزني منه يفع أو ، لأحدهما 
يكونولا الإيمان؛ محي صعق الإيمان في نقص هذا كذا، أو الخمر، 

.>ولإإررلأ ه■' اض قال كما عقلتم، خطر على لالوس معرض تكنه ؛ كام! 
لأمن،٨ تنزث ب ^ UJI;دزث زلا ^٠٢؛، زئز نزني حن ال؛اني 

محهاإليي الناس برقغ ثهبه سهن، دلا مومس، وهو بنرذ جين ينرذ دلا 
الإيمانبمؤمن لم ت بعني ثؤ؛-ئ"را،؛ يهو ننثهبها حيى أئصادض 

ينامزنى إذا ولهذا إيمانه؛ نقص المعاصي هذه على حماله ؤإنما الكامل، 
لمإذا يكفر، لا الحد عليه يقام الخمر رب ث ؤإذا يكفر؛ لا الحد عليه 

والمعتزلاللخوارج حلاشا والجماص الئثة أهل فول هذا ذللث،، تحل ي
والمرحئة،

 Y_ المؤمن،برد الدعاء فهل الدعاء، إلا القدر يرد لا أته سممنا ! ١
حيرا.اف جراكم الشخ فضيلة يا أفتونا؟ ويوجله، 

شيءيرده لا هزا فيه، حيلة لا محتوم قدر قدران، القدر ج! 
ؤلأساقه ِدنتقخأثل ثلأ قبمتهر هاء ^^١ [، ١٨٥عمران: ]آو إولإه دايثه دمن 

•[ ٤ ٩ ]يونس؛ ١سنانموثه 

وكذابكذا يعانه على فالمحلق والأسباب؛ الدعاء، يرده معلق وقدر 
اللهإلى ولجوئه الذرية لهللبه الذرية يعطى أنه على معلق قدر يحمل، 
زوجته،وحملن، دعوته فاحاب الذرية عاليه الله علق الدعاء، فى واجتهاده 

يعينهوأن أمره، ؤييسر يرزقه أن الله فدعا مزرعة على رزقه الله علق إنسان 
علىمعلق رزقه لأن الزرع؛ سه الله ورزقه وزرعها، الأرض زرع على 
إذافهذا البحر، في عمله على الحر على معلق رزقه رجل الله، بقدر هذا 

بابالمظانم، كتاب في البخاري أحرجه ؛ )فهنه هريرة أبي حديث من عاليه متفق 
نقصانبيان باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ٢٤٧٥)برقم صاحبه، إذن بغير النهبى 

١(.٠ )٠ برتم كماله، نفى إرادة على بالمعصية المتلبس عن ونفيه بالمعاصي الإيمان 



منستوسقاتومح1ضاتالصباح حديث  ١٣٢

فييعمل ويجعله للحر ثره يفاض عاليه، اف علمه ما وحد ذللث، فعل 
وآخرله، اض قدر مما ذلك غير إلى البحر، معادن استخراج في البحر، 

عليهويسهل للتجارة يهيئه فاض التجارة، على رزقه علق قد يتاجر يفدر 
طانرةعلى موته معلق والاحر المعلق، يقع حتى لها صدره ؤيشرح أسبابها 

.وهكدا بذلك معلق لأنه أجله؛ تم وسقطت، ركبها فإذا ونقط، يركبها 
الرحلهدا قبر أن شائعة وانشرُث، أشهر قبل توفي جل ر :

نالثv؟في سماحتكم رأي فما بعيب، بأنه توحي ، أصواُت، منه تصدر 
مرموعفلة، الأصوات، بعفن على الناس بعقل اف يطلع قد ج! 

أحدهماأما كبير، ش بمدثان وما لبمدبان، ررإثهما ممال؛ بمرين ه الثني 
افأطلع أ\ىاام شي قكان الآ.محئ زأثا ^j،، مذ بمثتئ لا ض 

.عذابهما على نبيه 

العياببعض سمع قد أنه أتهم، لا ممن الناس بعض وحدثني 
دلك،من جملة القبور أهوال محي ف?زفؤ رجب ابن ويكر أقاربه، لبعض 

•منه السائمة الله نسال ويكري، موعظة عباده، بعفن عليها ض ا الح طأ 
صاحض زيجته من الرجل بمج ما زيجته من محللب رجل ؛ ١ س؛ 

ثمذللث،؟ عن بعلم لا وهو صائمة أصحت، إني فقالت، الخميس، يوم 
أفيدوناشيء؟ ذلكا في فهل برصيلئ، هذا طالما يخالفؤ، ما : ئالت،

حزا.اف حراكم 
فيرمضان قضاء في تهناؤع أن لها فليس فريضة الصوم كان إن ج! 

إنأما صومها، عليها يفسد الجماع على يجبرها أن له وليس كفارة، 
كانإذا بإذنه، إلا تصوم لا تفهلر؛ تفهلر أن أراد إذا بأس فلا نافلة كانت، 

برقمباب الوضء، كتاب في الخاري أحرجه هؤى؛ هماس ابن حديث س ءيلته متفق ؛١( 
الأجراءووجوب الول ئ نجا على الدليل باب الهلهارة، كتاب في ومسلم (، ٢١٨)

(.٢٩٢)يرقم مه، 



١٣٣الأسلة 

ئصوملألا ه; البى لقول بإذنه إلا نموم أن لها ليس حاصرا؛ زوجها 
إإديهر؛رإلا رمصاو شهر عتر من توما نناهد وروحها ١^١٠ 

تحيةأصلى فهل اعة بالعصر بعد المجد دخلت ت ١ رسه 
لا؟أم المجد 
العصربعال المجد دخل إذا نعم، وال. الهذا جواب تقدم ت ج 

المهكب،وقت في تجوز الحية نئة نهي، وقت لها ما الحية ركعتي بملي، 
أنقبل ركعتين يصلى الفجر بعد أو العصر، بعد المجد لحل فإذا 

ركعتين،ويصلى يهلوف يهلوف، أن أحم_، إذا المجد هدا في إلا يجلس 
التحية،ننة يجلس، ثم ركعتين يصلي محلوافج بدون يجلى أن أحب وإن 
الصح.بعد أو العصر بعاس ولو 

يقومونالذين الأثخاصى بعض في فضيلتكم رأي ما : ساُا 
يشترىالبحضل المثال سيل وعلى يهل، بالتقبارات الفي ؛التجارة 
ألفشهريا يعل تقريال ألف عين بتويبيعها ريال ألف بأربعين 

السعر؟فارق ْع ذللث، في فماذا شهرى، معل بواغ ريال وخمسمائة 
بآجلالناس يعفى على وباعها بنقال السيارة اشترى إذا حرج لا ج؛ 

.ويمضهايشتريها أن بحد يمضها، أن بحد إلا يبيحها لا لكن بأس؛ فاد 
علىباعها ثم وقبضها ألف بخمسين أو ألف، بأربعين سيارة شري إذا 

يميههذا ذلك، في حرج فلا بسبعين، أو بثمانين أو عين بتهلة منآخر 
يشتريأن ذلك في حرج لا به، باس لا أنه المقصود الوعدة، العامة 

امحلباقآخر على يبيعها ثم نقل بثمن أرصا أو بيئا، أو سيارة، ان إن
باس.لا سنوية أو شهرية 

كراهيةفي حاء محا باب الصوم، كتاب في نههه هريرة أبي حديث س الترهذى أحرجه ;١( 
فيباب الصيام، كتاب في ماجه وابن (، ٧٨٢)برنم ، زوجها بإذن إلا المرأة محرم 

صحيح.حن الترمانّي: وقال، (، ١٧٦١)برقم زوجها، إذن بغير تصوم المرأة 



كهل
ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصياح ا حديث  ١٣٤

المالمن مبلعا أدحر أنا اض، حففلك الوالد الشخ سماحة ) !
لهداهل لأسرتي؛ سكتية عمارة إنشاء لغرض الشهري راني من اسقطاعا 

إنشاءلأجل أدحر أزال لا أض حث الحول، عاليه حال اذا زكاة الم«ااغ 
كتيرمبيخ إلى حاجة قي زلت لا إش كثير، لمبخ بمحتاج دالكن المكن، 

ح؛نا.اش حزاكم أفيوني الزكاة؟ إحراج ءز يجئ، فهل المشروع، لبدء 
تشتريلأحل وصع؛ الذي المال هذا الزكاة، عاليك نعم ج; 

كلماالأدلة، لعموم تزكيه، الحول عاليه حال كلما الزكاة، عاليالخ، لمنا، 
ولووهكذا، ريال؛ ألفج ألف، أربعين من العشر ريع تخرج الحول حال 

الحولعليه حال إذا أجرم، به يئ نأو مكنا، بيئا لتشتري مدحر أنه 
زكاته.تخرج أن عليلث، 

زمزم،من وشرست، القدوم ءلواذإ وطمتؤ حدة من أدستإ : سذا 
،ومعست، الإحرام ولمست، ذكرمت، نم ناسا، عي الئبل الإحرام وحلمتإ 

المخ؟فضيلة يا ذلك، في عالئ ماذا 
ألت وعاد حل اض لقول عاليلث، ثيء لا ناسا دمث، ما ج! 

فإذائج معلند ناد ؛!، ٢٨٦لاوشرْ: أحثتارأه< \و مسيئا إن نؤاخر.نا 
الإحرامتعيد شيء عليلث، فليس ناسيا غيره أو قميصا ت، ولبالإحرام حلحت، 

فأمرهحبة في وأحرم بهلم_،، تضمخ قد رحل حاءه ه الّكا ف، والحمد 
حهله.لأحل بفدية يأمره ولم ؛ الإحرام ويلبس الجثة يخلع أن المكب 

لمأهويى أنه بيان باب الإيمان، كتاب في عباس ابن حديث م' لم مأخرحه )١( 
•٢(.)•برقم يطاق ما إلا يكلف 

•بمري كاف بملي أف صحيحه في البخاري أحرجه الخى يعلى لحديث، يشير؛دللث، لعله )٢( 
دغمحث؛ربه.'ابوا'؛* الني مبما عاد؛ غلته• ينزل جيى التو ونول أيتم، كي 

محفادتئطيس< متضئح جثة عليه أعرابي جاءه إي أصحابي، س ناس فيه منه به، أظل همد 
عمنهاقار بالنلم_ا ئصثح ما تند جثة في يعمن؛ أحرم رجل ف ثرى كبمك الاله رسول يا 

الوجه،مخمن ه الثني همإدا رانه، يادحل يعنى ء نجا ئناد. أف نده يعلى إلى 



= ١٣٥ثث==ص=====^^== 
الماق؟وبغض الأمة من المتدهمن بغض يجوز ل ه ؛

والمبنيمن،الكمار بغض اض، في بغضهم يجب بل يجوز، ج• 
وتبغضالمؤمنين تحب أن علمك يجب واجبة، هذه المؤمنين ومحبة 
اف.فى والمنارعين الكمار 

وست،المدينة، من قائم وأنا علي آبار من أحرمت لقد ؛ ٢ ٠ س 
منأحرمت نم يومض، فيها وحلت جدة إلى ذمت نم العمرة بعمل 
أفيونيصحيح؟ هازا عمالي فهل أحرى مرة عمرة بأداء ونمت حدة، 

■^1.اف جزاكم 
العمرة،زمن في ثيئا يحدد لم ه الرسول لأن حرج لا ج؛ 

اللين ١^ ذانمج يقنا، ِت كئازة اكزة إلى ررالندة M.■ نال 
الخنه«لا/إلا خزاة 

نهر،بينهما يكون العلماء بعض قول الممرنين، بين ما بحيل ولم 
أوحدة إلى ذهب، ثم اعتمر فلو دليل؛ عليه ما كدا أو بوما أربعون أو 

ض.الحمد وامحع الأمر باس، فاد ثانية بعمرة رجع ثم المدينة، 
حالفت،لقد الموال: هذا عن إفادتي سماحتكم من أرجو •' ٢ 

افرت،وبعدماالمنزل من نخرج ألا ثلاث الطلاق، بمتن زوجتي علمح، 
عليكم؟باق أفعل ماذا الذهاتح،، عليها حرمت عندها وذهبت،، حرجت، 

فصدكما منعها، قصدك تخرج لا الطالق علي قلت إذا ج• 

احمكذلك يغظ  فالتمر. انئار الننزة غن ننالض الذي 'أيى لفاد؛ غنة ري نم عه، ا حمكديك يغظ ًً 
نائزهها،الجثه وأنا •راَُت،، قلاث فاملن بك الذي الُننؤ 'أنا غناي؛ به ؛ايي الّجل 

. ٠١حجك ئي ئهنح كنا عنزتك مر صنع ام 
وجوبباب العمرة، كتاب فير البخاري أحرجه فهتي؛ هريرة أبي حديثإ محنر علته متفق '١؛ 

والعمرة،الحج فض باب الحج، كتاب فهم، لم وم(، ١٧٧٣)برقم ا وفضلها العمرة 
(.١٣٤٩)رقم 





الإسلامنعمة عخلم 
طلا
١٣٧

الإسلامنعمة عخلم 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

:٢ بعدل أم! 

الفضلةصاحب من المفيدة، الماركة الهليثة الكلمة هده ممعنا فقد 
علماوإياه وإياكم وزادنا فيه وبارك حيرا الله فجزاه سيف،، إبراهيم الشيخ 
مهمة،وتنبيهامحتف متعددة، فوائد على مشتملة كلمة وهى وتوفيئا، وهدى 

نعمةالعبد يرزقها نعمة وأكبر نعمق، أعفلم أن على التنبيه أعفلمها 
ارة،وحودمار هلاك في كلهم والناس نعمة، أعفلم فهي الإسلام، 

العاقبةفاله الإسلام نعمة نزق س إلا وأحراهم دنياهم في مصير، وسوء 
الحميدةIالعاقبة فله الدار هذه فى ومحن بلأوى أصابته ؤإن الحميدة 

[،١٣٢ت ه حلت للنمهاه ؤآلعتقبة ؤ ت [ ٤٩هودت ل إلمنقارنه\ه إذ 
الإسلام،في للدحول العبد يوفق أن وأكبرها عباده، على الله نعم فاعفلم 

هذهعن غفلة فى الناص من وكتير عليه، والموت، عليه، والاستقامة 
يهودياربك يجعلك لم إذ نعمة، أعفلم وهي بها معور لهم وليس النعمة، 

الكفرأنواع من ذلك، غير ولا وثنيا، ولا ميوعثا ولا نصرانئا، ولا 
الكتب،،به وأنزل الرمل، به افه بعث الذي للأملأم هداك بل والضلال؛ 

نعيم،الدار دارين، أجله من وأوحد الثقلين، أحله من وخلق 

(.٢٠٥)ريم شريط، ٤  ٠٧ج موسم في الشيخ سماحة كلمات من 



ومحا>سماتوسيقان صات ض حد،رث  ١٣٨

الهوانودار دينه، عالي واستقام اتقاه، لمن عادة، والوالكرامة، 
والشيطان.الهوى وتابع دينه، عن حاد لمن والنكال والعداب، 

الامادم،أصل هو النعمة هذه في واجب وأهم واجب، أعظم نم 
٥الصان عليه محمد وبرسوله به والإيمان لله، والإحلاصن التوحيد، وهو 

كلولترك ورسوله، به اممه أمر ما لكل شامل دين الإسلام فان لام، وال
نعمةالعمة هده أعظم ولكن الإسلام؛ دين كله ط ورسوله عنه الله نهى ما 

الإيمانوالتو>_؛-، الإيمان نعمة وأفرصها، وألزمها، وأهمها، الإسادم 
هف،سواه عما ونفيها العبادة، فى وتوحيده لله والإحالآءس ورسوله، بالله 
وزكى،وصام، صلى فلو أصله، هو هذا الدين، هذا أصل هو هذا 

ولمسبحانه، يوحده ولم ربا بالله يؤمن لم لخنه شيء؛ كل وفعل وحج، 
كثرتمهما الأعمال تلك فإل لام والالصلاة عليه محمد برسوله يؤمن 
تنملو0؛بمَكاوا م، ءنهِ لح-ءل دلو ؤ • هف قال كما منثورا هثاء كون 

ت]المرنان ثنشإه مثاء نجعلنته ثمل يذ عبلؤأ ما إك ؤومدم-ا [، ٨٨]الأنعام: 
الاحزوؤ، ويو ععإه» حبئ ممد ألابمي ةكفن ومن ؤ بح_انهت مويقول [، ٢٣
واجب،وأعغلم فريضة، وأعفلم شعثة، فاعفلم ء[، ]المائدة: أ.كميةه< من 

لهادة والشهممه، الإحلامحس واجب ه، ورمولاممه بالإيمان واجب 
وأعظمالإّالأم، جبات وا أعظم هذه بالرمالة لمثيه والئهاله بالوحدانية، 

والأساسالأصيل، الأصل وهي فرائضه، وأعفلم الإسلام، عرى 
الفروض.وبقية الأعمال بقية عليه نبي الذي المتين، 

بالدعوةأممهم يبدؤون والسائم المائة عليهم الرمل كانت ولهذا 
ؤآشؤأآثه أعثدوأ آنّت رنوب محي =؛=٤^، 4< بمئث الله: توحيد ١^٠٠ 

أىإثه م؟وا إلا ثبمول ئن مإا-ى ين ايسكتا [، ٣٦]المحل: خفضذه 
ءآ[.]الأنيا،: ثآهثدوزه أنأ إلا إك لا 

إليهمالله بحثه حين من ؛ن.لك قومه بدأ والئلأم المائة عليه ونبتنا 



١٣٩الإسلام نعمة عظم 

فأبىىخوا«لآ،، افث إلا إلأ لا مولوا الناس محا »نا لهم: يقول مكة في 
ودعوة،معهم، جهاد في بزل ولم القليل، له وأجاب الأكثرون عليه 

إلىالترك بلاد ■ ٢٠والانتقال الهجرة له افه يثر حتى وممابرة، وصبر، 
هناك،دينه فأظهر ايم، لاها عاصمة لأولى ا العاصمة المنورة المدينة 

فيفجاهد الجهاد لنبيه ونؤع عباده، على دينه وأتم الشريعه، اممه وكمل 
عليهاف فتح حتى نه صحابته معه وجاهد اممه، أعداء وصابر الله، سبيل 
أنيجب، الحغليمة النعمة فهذه أفواجا، الله دين في الناس ولحل مكة 

كثيرا،وينكره كثينا، عاليها الله يحمد وأن لم، مكل بال على تكون 
ويحففلأصلها على يستقيم وأن الإسلام، نعمة على الثبات يسأله وأن 

.أصلها

ومعثودهوإلنحه ربه أنه به والإيمان له والإخلاص الله توحيد هو 
علىالقادر وأنه ومليكه، شيء كل ورب شيء لكل الخالق وأنه الحق، 

والصفاتالحسنى الأسماء ذو وأنه شيء، بكل والعالم شء كل 
هداهف، بخلقه يقاس ولا له ند ولا له ء كف، ولا له شبيه لا العلى؛ 

ومعبودكالحق ؤإلنحلئح ربلث، الله بأن نومن أن منه، بد لا أصيل أصل 
علىالقادر هو دللاح مع وأنه سواه، العبادة تحق يولا له، ، سريللا 

أنهكون إ يعني المشركون؛ يه أقر قل وهدا شيء، كل ورب شيء، كل 
العبادةتوحيد من هدا مع بد لا ولكن ومالكه؛ شيء كل رب 

•1ؤن ض والإخلاص 

بنعمةعليك الله من الذي أيها الموحد، أيها لم، المأيها فأنت 
بالعبادة،ؤإفرائه ممه، الإحلاصن تلزم أن ذلك، تلزم أن علميك الإسلام، 
الربلأنه الكفار، يه آمن بما إيمانك مع لها تحق م بأنه والإيمان 

،٤٩٢ر*؛/الديلي ■ماد بن ريعة حديث من أحمد الإمام رواْ ؛١( 



ونمليقاتومحاضراتصات الصياح حديث  ١٤٠

الأمور،مصرف ثيء كل على والقادر ثيء بكل العالم الخلاق 
الأسماءتوحيد وهو الثالث بالنؤع أيما الإيمان مع غ؛ؤ ومدبرها 

وصفاته،وأسمائه ذاته فى الكامل سبحانه بأنه نومن بأن والصفات، 
كتابهفي ورد ما كل وأن له، ند ولا له، ء كف، ولا له شبيه لا وأفعاله 

حق،كلها وصفاته أممانه من الصحيحة الأمين رسوله وسنة العظيم، 
وأنهحق يانه الإيمان مع جاءت كما تمث أن يجب، سبحانه له ثابتة وكلها 

.وعلا حل ذلل؛، في له شبيه لا وأنه بها موصوف هو سبحانه 

مرتبةهي هآ، الرسول بثنها التي الإسلام ب، مراتأعظم أما 
الإسلاممرتبة ! حبرانيل حديث، في بينها ثلاثة المرانب، فان الإحسان 

منهاأحص هي التي الإيمان ومرتبة والمؤمن، العاصي فيه يدخل العام 
مرتبةأعلاها وهى والثالثة والاستقامة، والصدق الإيمان لأهل التي وهي 

لكنهماض وعبدوا والإيمان الإسلام بين أهلها جمع التي وهي الإحسان، 
حتىدينهم واستكملوا وعبادته، محناعته، على استقاموا يعني! يرونه؛ 
اض،أوجبا ما أدائهم ومع النه، حرم ما تركهم ْع يرونه كأنهم الله عبدوا 
ذللثجمع لكنهم حدوده؛ عند ووقوفهم ٠لاعنه على استقامتهم ومع 

فانهيروه لم فإن يرونه كأنهم وعاد جل افه عبدوا بان الإيمان استكملوا 
والمراقبة.المثاهدة على يعبدونه وهم سبحانه يراهم 

تالقلوت، أنولع ءإآ 
اتلهعهد وسمعتم القالو'ب،، حال سمعتم فقد ؛القلويت، يتعلق ما أما 

وهداهم، أنفعلى وأشهدهم ذييتهم ظهورهم من أحذ فإنه عباده على 
ظهرعلى مح اممه إل قال أنه ه^، الله رمول عن ثبت ما وهكذا حق، 

٦(.)صرا تخريجه تعدم )١( 



.الإسلام نعمة عظم 

I،Jliوأنه بالوحدانية له ونهلوا وامتنهلمهم ذريته وامحنخرج آدم 
اتجئةفي ة>لأء زئاو: فم؛ من الغلق أخد لي آذم خلق ه اف' "إن 
١^ننول :ا قانو: فقاد فاد: أ:دالي«. زلا الثار في س أتالي، دلا 

"ض؛زاغقاد: شل؟ ناذا فش 
بنيظهور من الدرية فاستخراحه الأمرين، من مانع ولا حق كله 

منهذريته وأحد آدم نلهر ومسحه مانع، لا عليهم الميثاق وأخي آدم، 
أمرالنار إلى وهؤلاء الجنة إلى هؤلاء أن وتقدير عليهم، العهد وأحد 

الصلاةعليه رسوله وسنة الله كتاب عليه ودل الخوص يه جاءت معروف 
السعير.فى وفريق الجنة في فريق قسمان فالناس واللام، 

قدكانوا ؤإن الجنة إلى مآلهم العصاة هم الذين الئاك م والف
إلىنهايتهم لكن وسيئاتهم؛ بمعاصيهم الأمر أول في النار باهل يلتحقون 

آلثع\ريم<ق وئببج، ليئن ة قسمان: الناس على الأمر نقر فيالجنة 
ه.افه قاله كما لا[.( ]\ذسمرى: 

اكلون،:أحوال أٌ 
للأيمان،اممه ويقه قد فقلب أحوال؛ لها سمعتم كما والقلوب 

بهاستقر قد فتنة، كل من بعيد أجرئ أبيض وهو والملاح والهدى 
ماأبدا فتنة تضرم فلا الله دين فى وتبصر الإيمان، بنور واستنار الإيمان 

بصيرته،وكمال يقينه، وكمال إيمانه، لكمال والأرصى؛ الموات يامت 
يدخالهلا أغلمج فهو الهدى، عن وحاد الحق عن صد فد أغلف وقلب 
ماممللأ أثث ^٢ بن قثا ظوتا ءؤودازا' العاقبة: الل4 نأل خير، 

وغيرهم.وانمارى اليهود س الكافر قل-ا وهدا [، ٨٨لاكرْ: موثز0ه 
وأخبث،أشد هو أنكر، نم عرف المنافق قلب هو منكوس، وقلب 

!١٨٦)؛/السلس ذادْ ين الرحنن عبد حديث من أحمد الإمام أحرجه 





١ ٤٣الإسلام نعمة عظم 

وأعمالناقالوينا يصالح وأن يرضيه لما ؤإياكم يوفقنا أن اغ فأسأل 
يوفقوأن ، أعمالنا سيئات ومن نا أنفمرور من يعيدنا وأن ، جميعا 

أحوالهم،وصلاح قلوبهم، صلاح فيه لما مكان كل في الملمين 
دينهينمر وأن الهدى، دعاة بينهم يكثر وأن ودنياهم، دينهم وصلاح 

للحكميوفقهم وأن جميعا، الملمين حكام يصلح وأن كلمته، ويحلي 
وأنيخالفها، هما والحدر عليها، والثبات إليها والتحاكم ، بشريعته 

،به أوصى ما وعن كلمته عم* ّيدا ابراهم الشيح فصيلة أحانا يجري 
محمد،نبينا على وملم الله وصلى قريب، سميع إنه حيرا به ونصح 

وأصحابه.آله وعلى 

٠إة ء٠ 



ومحاضراتوتعليمات يمان من ا يىدسش  ١٤٤

فضلهويعرفه بالإسلام الاغتباط 

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وسئم الله وصلى ، 1ل4 الحمد 
بهدا0.اهدي ومن 

بمدأما 

صاحبمن المباركات، الطيبات الكلمات هدم حميعا سمعنا فقد 

حدير، عفليم موصؤع في اJدريعي، حن بن محمد الشيخ الفضيلة 
الإسلامنعمة محفل ومعرفة بالإسلام، الاغتبامحل موضع وهو ألا ؛العناية 

زواله،أساب، من والحذر عليه، والمحاففلة له، الله هداه من للب، فى 
التعليقوإنما التحليق، من كثير إلى تحتاج لا واضحة الكلمات وهذه 

الدعاةيهتم وأن الأمر، بهذا والعناية فضيلته، قاله ما تأكيد على ينمست، 
فيأيما بها بلتزموا وحتى إحوانهم، بها يذكروا حتى النعمة بهذه 

أنعموأنه العمة، بهذه عليهم الله قفل دائما يستحضروا وحتى هم، أنف
الفل آميإ أن علياثا ^؛٣؛، للأملأمت هداهم حيث عفليمة نعمة عليهم 

صندذإزاه<كتن ^ غبمن هد>ئلإ آي، ءو5ر بس أممه بر إنكء  ٥٤ثعنوأ 
 :^-[.١٧]١^١

يومحرى ما جرى ولما غئو، له والعمة وحده، لله فالفضل 
عليهالبي لهم محال ما يخفى لا قال، ما الأنصار بعض فقال حنين 

تدقبأو إس' يكدا. :ه م > واللأم; اكلأة 

•( ٢٠٤)رقم شريط، - ٠١٤٠٧حج موسم ش الشح سماحي كلمات من 



فضلهومعرفة بالإسلام الاغباط 
٠

ب>ث(•.إز m ام ذص ناصب، اض؛اث؛ 
صلالاأجدكم ألم الأثصار معشز رريا العظمة! بالنعم ذكرهم ثم 
دي«.افُ و>ثذذئي؛ بي، الهُ إأع1اكلم وعاله يي، افُ ٤^١^٠ 

ورسولهاممه ! فمالوا. تحسونياا ارألأ فمال! أس• ورموله اممه ويمولوو،! 
مح>ا<.

للأيمان؛الناس هدى أن في وحده لنه والمنة ؤبمق، الله من فالنعمة 
علىوصبر وارثيهم، لام، والالصلاة عليه دعاهم حين ولرسوله 

هذهواللام، الصلاة عليه الأمانة وأدى الرسالة بلخر حتى ذللئح في الأذى 
وأنباله، عالي تكون وأن المؤمن، تحمرها يأن يجب العغلمى النعمة 

انقادالذي هو لم فالميحققها، وحتى بها، يلتزم حتى عنها يغفل لا 
غتؤ،ض وذل ض انقاد يعني! أملم؛ اممه، بأمر التزم والذي الله، لأمر 

المائةعليه رسوله خبر وصدق حبره، وصدق سبحانه، به أس والموس 
لام.وال

الحبي،أقوال في آ'اره تفلهر أن بد لا الإسادم وهذا الإيمان فهذا 
حما،لما ومحما مؤمنا يكون حتى تصرفاته، وسائر وسيرته، وأعماله 

صحسن، ن محمد النيح المقيلة صاحبا إليها أسار التي الأمور وهذْ 
أصحابهبها ويعنى منها، فيهتم الناس لبعض الله يوقها المح، النعم أنواع 
غيرأو تجارة، أو ولد، أو الوفليفة، نعمة ص حاء بما وصرورا له تهنئة 

أنويحبون حية، أمورا يعقلونها لأنهم الناس في فانية أمور لمذْ ذللثح، 
صالقلوب في ما صعمح سببا نقومهم في تعفلم فلهذا مثلها؛ لهم يكون 
صيعتريها ما القلوب يعترى فلهذا الإسلام؛ ونعمة الإيمان نعمة تقدير 

بابالمغازي، كتاب في البخاري أحرجه فهد؛ زيد بن الق عبد حديث من عليه متفق )١( 
قلوبهمالمؤلمة \ءط\ء باب الزكاة، كتاب في لم وم(، ٤٣٣)•برقم العنانف، غزوة 
)؛!•ا(.برثم إيمانه، ثوي من وتصبر الإسلام على 



ومحا3سماتوسيقان مممات الصباح |وث حال ١٤٦

والاستقامةالإسلام، نعمة وأكبرها النعم وأعظم الأحرى، النعم تعفلسم 
الممطنا ءؤأه،و فيه والمعاياة ، فيه لاة والموا ، عليه والمحافنلة ، عليه 

يعنى؛٧[؛ ٦، لالداتأء_بم! عبتجأه أنمن، آلنيّنذ صبمرط ألسمر 
آللمن\بقوله؛ فسره ولهذا عليه؛ والاستقامة بالإسلام بالعلم، 
للأيمانهداهم بأن علميهم أنعم يعني؛ ٧[؛ ]الفاتحة؛ عللهم٤٠ أنمن، 

وجاهدواعاليه، وعادوا عليه، ووالوا علميه، استقاموا حتى له، ووفقهم 
إلىالضرورة أشد في بل الحاجة؛ أشد في اليوم والمسالم فالمؤمن، فيه، 

يحذروأن علميها، يحاففل وأن ، قدرها يعرف وأن العمة، هذه على النبيه 
،Jفعمها المعاصي وأنواع ، تزيلها الكفر فأنواع ، يضعفها أو يزيلها ما 

العمةهذه على فالمحافغلة بالكلمية، زوالها إلى المعاصي تللئ، تجره وفد 

امورت

أعهلىلو نعمة؛ أعفلم وأنها العمة، هده عفلمة استشعاره ؛ منها
محرومالكان الإمادم يرزق ولم آخرها إلى أولها من الدنيا ماللئ» الإنسان 

يرريهانعمة فأعفلم الحافية، اممه أل نالمار مضيره لأن الحرمان؛ غاية 
وكونهاالعمة هذه فامتشعار علميه، فيستقيم للأملأم الله يهديه أن العبد 
ويعتنيعلميها الله وينكر ه، نففى ؤيحفلمها بها يتحدث البال علمي 

علىيحرصن أن وهو آخر، أمر ثم عفليمة، نعمة هذه عليها، بالمحافغلة 
علىويالمحافظة علميها، والاستقامة علميها اكبارتإ< الله بسؤال وبقائها تثبيتها 

فىوينقصها العمة هذه يضعف مما ويالحدر ط العمة هذه فى يجنح ما 

والجوارح.القلب، 

حادمن وبغضاء وكراهة ، علميها واستقام لها الله هداه من بمحبة نم 
منير والحان ، بها والأمر ، إليها والوجيه ، إليها ؛الءوة نم عنها، 

عغلمتهاومعرفة العمة هذه تقدير من تنبع أمور هل.ه كل ، حلاقها 
هذهتضر فإنها معصية كل وأن الإؤللاق، على نعمة أعفلم وأنها ، وفضلها 



١ ٤٧فضله ومعرفة بالأسلأم 

أنالإسلام أهل على فالواجب النعمة، هدم تفر بلعق وكل النعمة، 
قدره،يعرفوا وأن فيه، يتهفهوا وأن عليه، يحاففلوا وأن عليه، نقبموا ي

أوبتمريهل ذلك عن الميل يحذروا وأن النعمة، هذه عغلمة نثعروا وي
وكلمؤمن، كل بل والزيادة؛ بالدع إفراط أو بالمعاصي، بتفريط ازاط، 

يحافغلوأن عليه، تمم يوأن يلتزمه، أن على يحرص إسلامه يفهم لم م
منذلك يخالف، مما يحذرهم وأن ، ذللئ، إلى الماس يدعو وأن عليه، 
علىالغالب الأمر وهى المعاصي، جهة من الممص، أو الزيادة جهة 

يعظمممن أيقنا يقع هذا فان الزيادة، وهي البيع جهة من أو الماس، 
يزيدأن له فينزغ الشيطان فيأتيه الدين على يحرص وممن قلمه في الدين 

الزيادةله فيزين كذا رجل وأنت، ، كذارجل أث يكفيك،، ما له ويقول، 
فيأتيهJانمين والاغتباهل الدين حب إلى الميل قلبه في رأى لما والبدعة، 

ت،وأنإليه، مشار ن، وأنفلأن، بن فادن ألم، ويقول الزيادة، إلى ويجره 
عامبلاء هذا بالقص وأما زيادة، من بد لا كالماس؛ تكن فالا وألم، 

وحنئحطاء أدم ابن رركل غثو! اغ عصم من إلا القليل إلا منه يسلم لا 
وص.ثقلٌ لكن ااثئاثونلأ١،؛ الخطامحن 

الدعاةوعلى لمة مكل وعلى لم، مكل على فالواجب، 
يحافظواوأن العمة، هذه فدر يعرفوا أن اللم أهل وعلى الله، إلى 

بقدريعرفوهم وأن عليها، المحاففلة إلى الماس يدعوا وأن عليها، 
فييوثر ذللئ، لعل نعمة، وأكبر تعمق، أعظم وأنها وفضلها، عظمتها، 
تحذروحتى الحمة، ها.ه على نحاقفل وحتى نستقيم، حتى القلوب 
.زوالهاأو نقصها أسباب 

باباض رمول عن القيامة صفة كتاب في ثخينع أس حديث، من الترمدك، أحرجه يا( 
(،٤٢٥١)برثم الخوبة، ذكر باب الزهد، تحاب في وابن (، ٢٤٩٩)برقم ، ٤٩

الألباني.وحسنه 



ومحاضراتوتعييقات كلمات من اثصباح حديث  ١٤٨

وإياكميوفقنا أن العلى وصفاته ني الح؛اممائه أيله أل أمح
جميعايهدينا وأن معرفتها، حق ومعرفتها العمة، هده على بالاستقامة 

وأن، أعمالا سئات، ومن نا أنفشرور من يعيدنا وأن المستقيم، صراطه 
بهاوالاغتباط معرفتها حق المعمة هده لمعرفة حمينا الملمين يوفق 

.يزيلهاأو يقمها مما والحزر إليها، والدعوة فيها، والفقه 
لكللمين الموعلماء لمين المحكام يوفق أن سبحانه أمأله كما 

دينهعلى الاستقامة الجميع يرزق وأن والبلاد، العباد صلاح فيه ما 
الشيخالفضيلة صاحب، أحانا يجزي وأن الفتن، مفلأيتط من والعافية 
لهيضاعف وأن نا، ححزاء هذه كلمته عن الدريحى حسن بن محمد 

اللهوصلى قريب، ممميع إنه رضاه فيه ما لكل جميعا يوفقنا وأن المثوبة، 
وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وملم 

٠٠ ء:ي 



والاختلافالفرقة من والتحذير اك بحبل الاعتصام 

والاختلاقالمرقاة من والتحذير اف سل الاعتصام 

وأصحابه[آله وعلى الله، رسول على وسلم اممه وصلى ض، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

:؛ بعدل أما 
صاحبمن القيمة المباركة الهليبة الكلمة هد0 جميعا ممعنا قد 

اضبحبل الاعتصام موصؤع في المدخلي، محمد بن زيد الشخ الفضلة 
منوالحذر بذلك، والتواصي ذلك، في والتعاون ذلك، على والاستقامة 

البيان،هذا في وأحن فضيلته، أجاد ولقد والاختلاف؛ الفرقة، 
الحلممن وإياْ وإياكم وزادنا حيرا، الله فجزاه إيضاحه، ينبغي ما وأوضح 
•والتوفق والهدى 

لمينالمجميع على يجب، فضيلته قال كما الأمر أن ؤيب لا 
والتقوى،البر على والتعاون اض، بدين لث، والتماض، بحبل الاعتصام 
الأمة،يفرق الذي الاختلاف من والحذر عليه، والصبر بالحق والتواصي 

إلىالناس يدعوا أن والإيمان العلم أهل على يجب بينهم، الحق ويمح 
علىوالاجتماع واللام، الصلاة عليه رسوله وسه اض بكتاب لث، التم

المؤمنين،تلريق هو هدا بذلك، والتواصي ذلك، في والتعاون ذللنج، 
مابند من آلزننود ^١٠^ وعلا؛ جل الله قال كما سبيلهم، هو وهدا 
وساءثجهم وُنإهء ول ما وؤء الئومتن سيل غيرّ ويشمع آلهدئ ئ بما 

ولأجميعا آف اتل ءؤز\غمئوأ وعلا: جل ويقول [، ١١٥لاوساء: مْبمراه 

ه.١ ٤  ١٧عام حج موسم في ١لمشاخ كلمات على الشثخ سماحة تعليقات من 



ومحاضراتوتعليقات ممبمات من لصياح ا حدهث  ١٠

سعاوزأ يسأم ذلإآ' قآ بحانه؛ ويقول ا[، م'يمران; ]آل ثزقؤأه 
[.١٥٩]الأنعام؛ ثى؛ه ؤ، منهم لتت 

هدرسوله وسنة الله بكنناب الننحك الجميع على فالواجب 
جلقال كما بدلك، والتناصح بذلك، والتواصي ، ذللئ، في والتعاون 

إل ٠١وآشر ؤ تعالى؛ قال ٢[، ندة؛  L<J]؛وآلنثوئه< آيؤ عئر ءؤوتاواؤأ وعلا؛ 
وزاصوأآللإ< دماصوأ ألمد>نيا وثيلوأ  ١٣١،أل؛!ث إلأ . خني له_ا ألإذس 

واضحاوطريقا مستقيما، صراطا كتابه جعل اض ، ٣[ ِ ١ الثاره]اوعصر؛ 
هولأتآث ندر  ١٣١^,^!؟^؛٧ هو ؤءل والهدى الحق إلى انع من يهدي 

قال٩[، ]الإسراء؛ ه ش متح قر ليدي المءاير هدا ^إن [، ٤٤]فصلت؛ 
ياذنآلئر إئ ألئللثت عن ألناس لثئج إثق، آنزكه ءؤء=كثنثا بحانه؛ 

يهاممه يحرج الكتاب هذا ١[، ]إبرامم؛ أ-كيده آلمتيز صنط إك ريهثِ 
وهوالله، إلى الداعي هو ه ومحمد النور، إلى الظلمات من الماس 
الكتاببهذا النور إلى الظلمات من الماس إحراج يديه على حرى الذي 

مكة،في الماس فدعا الصحيحة الئنة من إليه الله أوحى وبما العظيم، 
الله،توحيد ؤإلى الله، دين إلى الماس دعا مغانيه وفي المدينة، في ثم 

ولميتوقه، ولم كلمننه، به وأعلى نعمته به وأتم دينه، به الله أظهر حتى 
جك؛قال كما المحمة، به وأتم الدس، به اممه أظهر حننى يقيمه، 

ية4آلإء P َوتث نمق هولإ ثأشق دقؤ ثلإ آكيق ءؤأ'و 
٣[.ىJةث ١J]ا

إلىالماس ويدعوا بذلك الماس يوصوا أن العلم أهل على ظلواجب 
وأتباعهمهت المبي أصحاب عليه سار كما ذللث، على يسيروا وأن ذلك 

اكين،هذا حملوا القدوة هم الني أصحاب القدوة، فهم باحان، 
وهكذاعليه، كانوا ما على والاتفاق منهجهم، على السير فالواجبج 

العلمأهل من وبرهم التابمن، وأتباع التابعين من بإحسان، أتباعهم 



٠١ ١ والاختلاف الفرقة من والتحدير طه ا بحبل الاعتصام 

إلىالناس يدعوا أن اليوم، وبعد اليوم العلم، أهل على يجب والإيمان، 
إليهما،الناس فيه تنانع ما ورد ئ^، رسوله وسنه الله، بكتاب التمساك 

َقبمإن وألدسول آم إل ردوء سء ؤ ترغم >اؤظن ت وعلا جل قال كما 
ولكقوت ونال ، ٤٠٩بمثن خم ذ;هق آ'لآم ه بمِ 

ه؛السي محيفول •١[، -ن-ورى؛ لالأثأه إل ئقكثمأ شء بن نه يهقنز' 
تجدوةأن لكب :>ض لكب}H\: زبمخط  ٣lSu ،':>ض ٥١))!٤ 
وأفئفريوا، ولا افثجميئا يخبل ئعتصموا وأن نتئا، يه ئنركوا ولا 

افُولاة من س^صحوا 

البرعلى والتعاون والتناصح بالحق التواصي النجاة طريق هو هذا 
إلىيزد الجزئية ائل المفي الخالآف بعض من وقع وما والتقوى، 

منةؤإلى اض كتاب إلى يردوه أن العلم أهل على يجب والثنة، الكتاب 
ومعوالتقوى، البر على التعاون ومع اف، في المحبة مع رسوله 

بلاختلاف؛ ولا فرقة ولا شحناء غير من أحن، هي بالتي الجدال 
إهك ربّا قال كما حن، وأملوب صالحة، ونية صالح، بفصل 

هأحسن همآ بالمح، ؤخدلهر لثنة وآلوعهلأذ يا-دكعة يبم، ّبتل إف 
نمنهم، أق ١^ أنكثب آنن عندوأ ؤ;لأ تعالى:  Jli[، ١٢٥]\كض: 

طريقوله آخر، بحغ فله فللم من [، ٤٦لانمك~وتث ينهره طلمإ الن إلا 
الخير،إلى الناس يوحهوا أن واجبهم، وهذا العلماء، فريضة وهذ0 ، آخر 
العلم،وحلقات والمدارس، الماجد، في ويعلموهم يرشدوهم وأن 

يعتصمواوأن اف،، دين على يستقيموا أن ، ذللت، وغير العامة، والنصائح 
وأنذللث،، على يسيروا وأن الصحيحة، رسوله وسنة العظيم ف، ا بكتاب 

•ذلك إلى الأمة يوجهوا وأن ذس، فى يتعاونوا 

تقهنه)آ/ماأمآ(.هريرة أيي حديثح من أحمد الإمام أحرجه :١( 





١٠٣والأ■غتلأف الفرقة من والتحدير اض بحبل ا^لآعتصام 

ونددوتبينه القرآن ر تفالسنة فإن بها، القرآن من أثكل ما ير ونف
عاليه.

يعلمواوأن ذلك، إلى الناس يرثدوا أن العلم أهل على والواجب 
الله،كتاب ينفهموا حتى الطريق، هدا على ي،كوذوا حتى تلاميذهم 

كتاببها ويفروا ويحففلوها، الثثة، يتعلموا وحتى به، تميكوا وي
منوالحذر الكلمة، وجمع والتقوى الم على يتعاونوا وحنى ربهم، 
نصيحتهميجب يجن،، ما سمعتم فقد البيع أهل أما والفرقة، ، الخلاف

ؤإنلله، فالحمل أجابوا فإن ؤإرثادهم، وتعليمهم الخير، إلى وتوجيههم 
الحق،إلك، برجعوا حت5، ومنابيتهم، هجرهم، فالواجب وأصروا أبوا 

فىورحمهم ه السلف حال كان كما بالحق، يدينوا وحتك، والصواب، 
ذللا،.

يعيدوأن الدين، فى والفقه النافع للحلم الجمع يوفق أن الله نال 
الشيحأحانا يجزي وأن العمل، سيئايت، ومن القس، شرور من الجميع 

للجميعويحن بالإسلام، الجمع يحففل وأن حيرا، كلمته عن زيد 
آلهوعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى قرب، سميع إنه الختام، 

باحان.وأنباعهم وأصحابه، 

٠ه ٠ 



ومحاصراتوسيقان ^مات نم^باح ا يىدسثا 

الإسلامبأمر العناية 

وأصحابهأله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
•بهداه اهتدى ومن 

١)يعدأما 

عنالعمر حماد بن الرحمن عبد الشخ الفضيلة صاحب، أسكر فإني 
اممهأل نجميعا، يها ينفعنا أن ينه ا وأسأل المباركة، الطيبة الكلمة هده 

ؤإياكم،يجعلنا وأن المثوبة، له يضاعف، وأن جميعا، بها ينفعتا أن 
إخوانهنصح لقد الحق، وأنصار الهدى، دعاة من إخواننا وسائر ؤإياه، 

بهاينفع وأل النصيحة هذه منه يقبل أن الله فاسأل عفليمة، كبيرة نصيحة 
العنايةإليه أسار كما ثي وأعظم سيء، وأهم بلغته، ومن سمعها، من 

للامادم.ك افه بهداية والفرح الإسلام، بأمر 
للإسلام،هداك اممه أن نعمة، وأكبر نعمة وأعغلم ثيء أعفلم 

ثترهو هثئ-لمأ بللك أس مثل >اؤةل الإسلام! أهل من وجعلك 
ادمللإمالله يهديه أن الحبي على نعمة أعغلم ٨د[، ليونس: عنمعوزه منا 

نمقعوئأ وأفتا ليعم لكم آ'كمآت< ^٢^٨٢ تعالى■ قال أهله، من ويجعله 
.٣؛[ ندة; LJl]ديناه آمحتلم لكم ورءنهّت، 

نعمة،أعغلم وأنها فدرها، وليعرف النعمة، هذه على الله فليحمد 
النعمة،هذه أبوا قد الخلق وأكثر للإسلام، هداه اممه كون نعمة، وأكبر 

مسجدفي الفجر بعد المثاخ الففسلة أصح-اب كلمات على '•ماحته يعليقات من ت١( 
١\أح\1\ى/ TAيرم في وذلك ادكرمة بمكة سماحه 



ذص،اسايةبامرالإسلأم 
I00

إلىوشيوعي ومنافق، ووثني، وضراني، يهودي، بين ما عنها، وحادوا 

يمح؛محه■مصث ولؤ النائل أًُقر ؤوتآ  '•ى العتال ي
عنيمبمرلف آمحر»في ؤل من أنفر تملع قن ت تعالى قال أا، ٌا'لبرّف؛ 

للإملأم،هداه الدى الله يحمد فالمؤمن [، ١١٦]الأنعام! أممي٤؛< سجيل 
فيه،ويتفقه عليه، تقيم ؤي، به ؤيرصى يقبله، وجعله أهله، من وجعله 

وأنبها، يعتني وأن بها، يفرح أن مؤمن لكل ينبغي العظمة النعمة هدم 
عاليتمم يحتى ويتعلم، دينه، في يتفقه وأن عليها، الثبات، الله أل ي

ثثمنحوأئثلك لإ؛بمتيء أس ثئّفي تعالى• قال كما بصيرة، على الحق 
حيرابو اممه يرد الّكا يقول، [، ٥٨ت ]يونس يثا حتر هو 

ممحه؛يامحا•
أيهاالمؤمن، أيها قانت الدين" في يسهه حيرا يه اشُ ثرد ررمى 
وجاهدتاستقمن،، إذا كبير فخل وعلى عفليم، حير على اللم 

دينك،فى وففهت< النعمة، هده قدر وعرفن، الثبات، وسألته لله، شسلئؤ 
بصيرة،على الله تعبد حتى عليك يحرم وما عليك، يجب ما وتعلمت 

منبد لا الله؛ ولعباد لله ينصح أن مؤمن كل على الواجب ومن 
فاحرصووفقك وهداك، علمك، الله أعطاك كما الله، ولعباد لله النميحة 

يؤمنرالأ ! يقولالله، عباد بلئ، ينفع وأن بك، غيرك الله يهدي أن 
الهدايةلث، لفتب كما ، لنهسهاار يحب ما لأحيه يحب حش أحدكم 

أحسؤو؛ن ت ترميهم الله إلى تدعوهم لإ-حواذك، وهكذا والاستقامة، 
[.٣٣]نمك: صنيحاه ؤبمعذ أممه إق دءآ منن و؟ 

عيربنهوث إلمعروب، حأوث بمي آيتاء بمئئأ ثآلثويشت ُؤوألثؤيمحا 
ميخمهمأز؟واق، ورسوئ ألله وتلعوى ألزئزْ وؤلأى ألصلوه وشنوئ أينثكي 

(.١١)صء تخريجه تقدم )١( 



ومحاصراتسيقان اام؟ومإبم•' 

علىالطيب؛ العمل هذا على الرحمة اطئ وعدهم [، ٧١]اكوبة: آم 
عنوينهون _المعروذج، ايأمرون أولياء، وكونهم وتقواهم، إيمانهم 
ورسوله،اض ويطيعون الزكاة، ؤيوتون الملأة، ويقيمون المنكر، 

أنن،هل أحواللث، تدرس أن عليك ، لث، شأمر تدرس أن عبك فالواجس، 
هلالأخلاق، بهده المتخلقين المؤمنين هؤلاء من أنت، هل هؤلاء، من 

بالمعروفتأمر أسن، هل له، وتنصح الخير، له تح_ا لأخيك ولي أنت 
فيوتوديها اض، أمركما الصلاة تقيم أست، هل المنكر، عن وتنهى 

كماورسوله اف وتمحليع اش، أص كما الزكاة ونودي اف، أص كما الجماعي 
أعمال،على احرص ثم توفق، لعللث، جاهدها ، الث، نفحاب اش، أمر 

قوةعلى وتعين، الفرائض، من النقص تجبر لأنها النوافل على الخم، 
الضحى،صلاة شهر، كل من أيام ثلاثة صيام الإيمان! وكمال الإيمان، 
وجوممن، هدا غير إلى الله إلى الدعوْ بالليل، والوتر بالليل، التهجد 

•الخير 

أيامثلاثة بصيام الدرداء وأبا هريرة، أيا أوصى هؤ، الرسول 
الخصالمن هدم الثوم قبل والوتر الضحى، وركعتي شهر، كل من 

بها،تعتني أن فعليلث، واحبة، نكون تارة اض إلى والدعوة الحميدة، 
وتحتني، ذللخ، في تشارك غيرك، بها قام إذا تحبة م تكون وتارة 

إخوانك،،تنفع حتى المنكر، عن والهي ، بالمعروفوالأمر ؛الدعوة، 
الفرائص،نقص وعلى المرانص، كمال على يعين بالوافل فالحمل 

لإخوانك،فتحمب، الإيمان، كمال على أيصا يعين ولعباده ف والصيحة 
عنوتنهاهم بالمعروف،، وتأمرهم لهم، وتنصح كا لفتحمبا كما 

ذللا،.على ونمبر المنكر، 

إةءاؤوآلتنر I سبحانه قوله في العفليم الخير هدا اض جمع وقد 
وزاصوأألو وواصوأ المهحنت وعينوأ  ١٣١٠الخمنأ إلا . خنر نجر ألأنس 



١٠٧^^تسلأم 

فيالعظيم الخير اللن جمع الرابحون، هم هؤلاء ٣[، - ١ ]\شمو: اقتره 
لهوتخلص فتوحده، صاديا، إيمانا ورسوله باق الإيمان خصال،، أربع 

باغصادق إيمان تعمل، يم ورسوله، به اف أحبر ما بكل ونومن العمل، 
تعملعلمنا، بما تعمل عمل ثم ورسوله، به اف أحبر ما وبكل ورسوله، 

عنتبتعد الله، مراصى إلى اؤع تاض، حرم عما تنتهي اض، أوجب يما 
إخوانك،مع والتناصح بالحق التواصي وهو ئاك وأمر اف، احهل م

منهدا كنن،، أينما ولعباده، ف ننصح المنكر عن تنهى بالمعروف نأمر 
الحاجةلعفلم عليه نص اض ولكن أيصا؛ الإيمان ومن الصالح، العمل 

البرعلى التعاون من وهو والتناصح التواصي فضل ولعظم ذللئ،؛ إلى 
الرابعةيم ٢[، ت ندة رآلنثوئه< اقإ عل ؤوث'-اوءوأ تعالى! مال، والتقوى، 
إلاتنامجح ولا عمل، ولا إيمان، ليي الصبر، من بد لا الصبر؛ 

التوفيق،ر؛الثا ل( اساط العون، ر؛لئ، فاسال، الصبر، من يد لا بالصبر؛ 
ورسولهباق للأيمان تجتهد الأربع الخصال بهذْ الوصايا بهذه وتعمل 

هرسوله ونئة اف كتاب، في جاء ما على صائما إيمانا 
إللهلا محنى وهو له، والإخلاص اض توحيد وأهمه ذلل؛، وأعغلم 

وأهمالخصال، فاعفلم ثريعته، واتثاع هت، ؛الرسول والإيمان اف، إلا 
أنشهادة الشهادتين، معنى وهذا برسوله، والإيمان اش توحيد جبامحت، الوا 

الدين،أصل هما الثهادتان هاتان اف، رسول محمدا وأن اف إلا إل—ه لا 
ويقين،علم، عن تنهد أن الواجباُن،، أعظم هما المنة، أساس هما 

وصدق،ويقين، علم، عن تشهد وأن اف، إلا بحق مجود لا أنه وصدق 
نمهأ، رسوله وتصدق العبادة، ف ويخلص اف، رسول محمدا أن 

الذكر،عن تنهى بالممحروف، تامر تحج، تركب،، تصوم، تصلب،، تعمل، 
هذهفإن الشهادة، لهده تحقيقا الشهادة، هذه ضوء على اش م حن ما تيع 

سوالحذر اف، لثؤع والانقياد ورسوله، اش حناعق عليلئه توجب، الشهادة 
شهادةالشهادة، هذه تحقق حتى اف، حدود عند والوقوف اش، محارم 



ءعهتِ
وسيقانصات ض الصباح حديث  ١٥٨

إنهلا أن شهادة في فالمادق اض، رسول محمدا وأن اممه، إلا إنه لا أن 
له،إخلاص عن نواهه، عن وينتهي أوامره، ويطع حقه، يودى النه إلا 

بانوالشهادة ، وحليله يفتقه، الشرك من وحذر وتعقلتم، له، ومحبه 
وتعظيمومحبته اتباعه، توجب والسلام الصلاة عليه الله رسول محمدا 

عنعنه، نهى مما والحذر إليه، دعا ما إلى والمسارعه ونهيه، أمر0 
ؤأيؤبمنتتؤوألؤياّون * المؤمنة هكذا المؤمن، هكذا ، علم وعن بصيرة 

ألأتأرةنمشى امحك عيب نتهون إلمزون، بمي أزتلأ بمئعأ 
كلها[، ٧١لالم;ة: آللمحه< سمحمم ^١^٠ نرنوئ أممه رممعوت ألزئزه ويرؤبى 
وزاصوأالءم وواموأ ألقيك، ءامؤأ أدمن ^إلأ ت ه فولفي داخل 

.ألمبر

قلوبتايملح أن اممه أل ونيرضيه، لما وإياكم يوفقنا أن اض ال ت
دعاةمن وإياكم يجعلنا أن اممه ونسأل وأعمالكم، وأعمالنا وءالوبكم، 

عنوالنامن بالمعروف، الأمرين ومن الحق، أنصار ومن الهدى، 
أكي|ت البت وأهل بالأولاد العناية الأشياء أهم ومن المنكر، 
لوصية،السن،بأهل فالعناية ٦[، ]التحريم: ثاراه< قئثك وأ 

وأنالخير، في لهم قدوة تكون وأن الخير، إلى والتوجيه والنصيحة، 
أساءوهم مالصلاة أولادكم رامروا ه•' قال كما التأديب، يستحق من تودي، 
قدوةوتكون لهم فتنمح ، عثر'ا أساء وهم عليها واصربوهم سنيي نع 

الله،بأمر تلزمهم هذا ومع الحاجا؛نح، من لهم يلزم بما وتقوم صا'لحة، 
قتلئح،طا محِج التآدستا تحق يمن وتوديب، الله، محارم من وتمنحهم 
الصلاةعلبه الممهلمى بها جاء المي الشرعية الوجيهان، وص، 
واللام.

المائة.كتاب في ١^ حده عن أبيه عن شعب، بن عمرو حديث من داود أبو أحرجه را( 
(.٤٩٥)برنم بانم..الآة الغلام يؤمر متى بأب 



ِ~آتأم بأمر اسابة 

كماوالعمل، النية وصلاح والهداية، التوفيق للجميع اض أل ن
يمحهموأن مكان، كل في الملمين أحوال يملح أن سبحان اله ن

جقنسأله كما قادنهم، ويملح خيارهم، عليهم يولي وأن ديته، في الفقه 
حير،لكل يوفقهم أن اغ أل نالمملكة، هذه في أمرنا ولاة يوفق أن 

ؤإياهمؤإياكم يجعلتا وأن البطانة، لهم يصالح وأن الحق، بهم ينمر وأن 
المهتدين•الهداة من 

بنالرحمن عبد الشيخ الفضيلة صاحب أحانا يجزي أن أسأله كما 
افوصلى الفتن، مملات، من ؤإياكم يعيدنا وأن حيرا، كلمته عن حماد 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه، آله وعلى محمد، نبينا على ومنم 

٠ه ٠ 



سيماتومحاصواتاك^باح حديث ثمتِ

اضحق العبادة 

وأصحالأآله وعلى اش، رسول على وسلم اض وصلى ف الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

ت، بعير أما 
عليهمالرسل وأرسل ليعبدوه، الخلق حلق وعلا جل الله فإن 

ئقث<ورما وعادت حل قال إليه، والدعوة بدلك للأمر واللام، المائة 
سحانه!فقال بهيا وأمرهم [، ٥٦ازاري1ت! ]الإم،دنيه إلا ؤآلإض تين 

فقالهيا بالرسل وأرسل [، ٢١]اودرْ: رقلإه< آغثدوأ ألثاس ويئاثنا 
ؤآجئنؤأاثن آعبمدؤأ لخ ئسوي محن ًُفل ي، مثدا وركد I وء_الآ أل ح_

٣٦.]

وأنأمرْ، يطيعوا وأن الله، يعبدوا أن العيال حميع على الواجب، 
ه،رسوله واشاع له، والإخلاص توحيده ذللئ، وأصل نهيه، عن ينتهوا 

الواجبهو هذا المحارم، وترك الفرانفس أداء مع وصدق، إيمان، عن 
آلثاسوثأدها ت تعالى قال والماء، الرحال من المكالفين، حميع على 
قآذئمحأ تمحأ ٢^ وقأقا قال ١[، آئمحإ 

حميناادخلوا الإسلام، في I يعني [؛ Y'Aبقرة: ]الءءكائه؟و ألنسير 
ث،وبثقعوأ ولأ هكاثه السير ق آذحلوأ ءاثنوأ قى ونأيها 

الجمععلى الواجب هدا [، T'A]القرة: ه مس عدؤ لأًكم إيه) الشثثلنن 
وحرم.يعبدوه وأن الله، يتقوا أن 

عامما*ةاه.حج في المكرمة مكة قي سماحته دروس من 



،٦.اطه حق انمادة 

الذللأنها عبادة؛ اش سماها وطاعته، توحيده هى والعبادة 
عيريبع >ؤوس وعلاث حل ومحال وعاد، حل ف ار والانكوالخضؤع 

[،٨٠ران؛ مع]آل آلنيتيزه بن آلإلإرر ؤ( وهو ينه بميل ئن يئنا آلإسلم 
لآلإورصث بمؤ( عوقأ وأثتق د؛كلإ ٥؛ أ'ةلق ■' وعلا جذ وفال 
JDأم هث آدض ^إة سحانه: وقال ٣[، _: LJl]اه ألإنام 

وأنتمإلا مموزن ولا ما,نحء حل آس أيقنوا ءامنوأ آلي، ^^١^٦١ وقال؛ [، ١٩عموان! 
[.Y١٠٣'\، ■؛،مر!ن؛ ]آ!( ىئرا؛وأه ولا حميما أش بم؛-في وآءتما>-موأ تصيون 

وأنافه، يتقوا أن المكلمين والماء الرحال جمح على فالواجب 
ونهيه،أمر0، وتعفليم شريعته، واتباع وطاعته، بتوحيده وحده يعيدوه 

المعادة،طريق وهو الجنة، طريق هو وهذا دلك، سوى من والحذر 

يندثثأزو ^١^١ ؤآلإ-ن I تعالى محال كما والأحرة، اكنيا في الأمن وطريق 
[.٨٢]الأ;عام: ثه_تلوثه وهم ألآ«ى كم أوكك ُئز إبمثهر 

الدنيامحي الأمن له حصل والظالم الشرك واتقى باض، أمن فمن 
علىنقيم يالذي فالمؤمن والأحرة، الدنيا في والهداية والأحرة، 

الأمن،له بالعبادة، ويخصه عنه، نهى ما ويجتنإ اش، ويوحد اف، دين 
دينلث،؛محي تتفقه أن إلى يحتاج وهذا والآ-حرْ، الدنيا في الهداية وله 

الدين،محي بالتفقه ثم باض إلا بالتفصيل العبادة هذه تعرف أن إلى سبيل لا 
الإنَقتز أليَؤ آمو >ؤح1ؤ\' عالجكح: أشكل عما وال والوآلمعالم، 

محيتسهه حيرا به افه برد ررس ه؛ النبي ويقول [، ٤٣ثامذه 
رارا،.الدين 

العلم،كتاب في البخاري أحرجه فهند؛ سفيان أيي بن معاوية حديث من عليه متفق 
بابالخمس فرض كتاب وفي (، )١٧بريم الدين، في يفقه حيرا به اض يرد من باب 
الزكاة،كتاب في ومسلم (، ٣١١٦)برقم [، ٤١]الأنفال: نأورل4 ص بمن ون 
١(. ٠٣٧)برقم السألة، عن الهي باب 



ر4حاصراتوسيقان صات ض حديث  ١٦٢

محمداوأن اض إلا إن لا أن شهادة وأساسه الدين هذا وأصل 
وتخصهسحاته به ونومن الحق، معبودك الله أن تشهد أن الله، رسول 

والجنةالأحرة، أمر عن ورسوله الله به أحبر ما بكل ونومن بالعبادة، 
الرسولوتنبع ، هذا وغير والميزان، والجزاء، والمراحل، نار، وال

جميعإلى حما، الله رسول أنه ونعلم ، لشريحنه وتنقاد ه، محمدا 
ماوترك ورسوله، الله طاعة على تستقيم ثم والإنس، الجن الثقلين 

الصلواتالصلاة، هذه الشهادتين يعد ذلاثه وأعغلم ورسوله، عنه الله نهى 
كماالشهادتين، يعد الإسادم أركان أعظم هي عليها، والمحافظة الخمس 

اكثلأة((را،.زغثوذة !م ررزر ه قال 
عليهاوالمحافظة يالصلاة، العناية المكلفين جميع على فالواجب 

معالبنج، في توليها والمرأة الجماعق، في يوليها والرحل أوهاتها، في 
له،والإحلاصى يديه، بين والذل ممه، والخشؤع والاستقامة، العناية 

الخسة،الإسلام أركان أحد المال زكاة الزكاة، وهكذا والطمانينة، 
الركنالحج هكذا الرابع، الركن رمضان صوم هكذا الثالث،، الركن 

الاستطاعة.مع الخامس، 

يجبحاء، والنالرحال من المأكلفح العباو على فرائض هذه كل 
عقابه،ويخشى الله، عند ما يرجو وجه، حير على بها يقوم أن علميه 

عنالله حرم ما كل وترك الله، أوحتح ما كل أداء عليه يج_، وهأكزا 
كماعقابه، ويخشى ثوابه، يرجو محبة، وعن لله، إخالآءس وعن بصيرة، 

بمؤ}؛ج" بمئعأ وأدؤشق ءؤؤألثؤأبأون الى: متال ق
ورنوهاممة وثلمي ألزئنْ وبجؤرن< ألقاوت ريمنزث ألثك عي وينهون 

وصفهذا [، ٧١لالمرأ-ن: حتيتره عنيز أث؛ إة ألله ثيخمهم اولتق، 

فيحاء ما باب الإيمان، كاب في ه حبل بن معاذ حديث من اكرمدي أ-محرحه )١( 
.وخإظ الألباني وصححه (، ٢٦١٦)برئم الصلاة، حرمت 



-ّفٌ-
اكحق العبادة 

والتقوى،البر على يتعاونون أحباء بينهم، فيما أولياء المؤمنين، 
ويقيمونالمنكر، عن وينهون بالمعروف، يامرون يتناصحون، يتواصون، 

كماالزكاة ويولون النه، مع كما يولونها اض، مع كما الملأة 
ميرخمهم^١^^، الأونات! جمح في ورمحوله، اغ ؤيهليعون الله، مع 

فيبالرحمة دينه، على استقاموا إذا بالرحمة وعدهم [ ٧١]التوبة: ه أثث 
والنجاةالجنة، بدخول الأخرة وفي والشبت،، والهدابة، بالتوفيق، الدنيا، 

يعيذناوأن الصالحين، عباده من ؤإياكم يجعلثا أن اممه سال النار، من 
.أعمالناسيئات ومن نا، أنفدور من ؤإياكم 

ولعبادهلله، والمح بالحق، والواصي دائما، الله بتقوى ونوصيكم 
و(وأنصر ؤ تعالى! قال عادة، الطريق انبح، طريمح، هذا كنتم، أينما 

ألؤوواصوأ ألميحتت ؤثيلوأ ءاممأ أق؛ن إلأ . حر أز ألإيس إف 
هازاعالي الله م أفخاسرون، الناس ، ٣[ - ١ ]العمسر: ألثيرِه وواصوأ 

وواصوأأللإ وئراصوأ ألكيضت، وعياوأ ءامتوأ أك ■ ء ف، لوح
مأقسبحانه، يشاء، بما م يقوالله الرابحون، هم هؤلاء ٠ واه إفإر 

مخلوقاتذلك، وغير هوى، إذا والجم والداريات، بالهلور، بالعصر، 
وأنهالعالمين، رب وأنه عفلمته، على دالة لأنها بها؛ م أقعغليمة 
المخلوقباممه، إلا ، يحلفأن له فليم العبد؛ أما العليم، الخالق 

قالالله، بغير يحالف أن له ليس بربه؛ إلا يحلف، أن له ليم ان الأن
)رنذه وقآل لبمت(\ا، أن ،افه فيخلف >كا كان »_ ه المي 
أشزك*رآأ.ممد افه دوى سيء حلمؤ 

شرفولا فادن، برأس ولا بالأمانة، ولا باليي، الحلف يجوز فلا 

؛١١٢تخرحه)صحاا تقدم )١( 
.)ص\اا( تخريجه تقدم )٢( 



ومحاصراتوسيقان كلمات من لصياح ا حاولث  ١٦٤

بتجنت((أن باق شحلمر حاكا كاذ ؛امن وحرم، باض الحلف لا، فلأن 
•الّي يقول هكذا 

حرانفي آدم بني ت يعني الإنسان؛ أن بالعصر بهذا سحاه وأقم 
باضآمنوا الذين إلا حسران في كلهم والإنس الجن الجان، بنو هكذا 

يمورسوله، اض وصيفوا ورمحوله، باض آمنوا الذين I يعس ورسوله؛ 
ثماش، حدود عند ووقفوا اش، محارم وتركوا اض، فرائض أدوا عملوا 

بالمعروف،وأمروا الخير، على وتعاونوا تناصحوا، بالحق، تواصوا 
،ربهم لقوا حتى صبروا ذللئج، 0ع بالصبر تواصوا نم المنكر، عن ونهوا 

الربح.سيل هذا النجاة، مميل هذا النجاة، طريق هو هذا 
أناف ونال الرابحين، هؤلاء من ؤإباكم يجعلنا أن اض نال 

مضلأيتحومن أعمالنا، محيتاينج ومن نا، أنفشرور من وإياكم يحيينا 
ولاةيملح وأن كلمته، ويعلي دينه، ينمر أن بحانه ساله ونالفتن، 
بهمينمر وأن البطانة، لهم يملح وأن حير، كل على يعينهم وأن أمرنا، 

آلهوعلى محمد، نبينا علمى وسلم اف وصلى ا با قريممع إنه الحق، 
بإحان.وأتباءه وأصحابه، 

-؛!؛-٠ ه 



العبودية
١٦٠

الصودياة

وأصحابهأله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

!، يعدل أما 
صاحبالله فى أحينا من الطيبة الكلمة هده حمينا سمعنا فد 

ؤإياكموزادنا فيه، وبارك حيرا الله جزاه الخهليب إسماعيل الشيح الفضيلة 
موصؤعفي فضيلته قال كما عظيم موصؤع في وتوقيعا، وهدى علما وإيا0 

قىالله إلى بالدعوة جدير المتعددة، ؛المحاصرات جدير بالعناية، جدير 
موضوعوهو ألا للناس، ؤإيضاحه بييانه حين، كل وفي وفت، كل 

.عبودية ل١ 

فإذاهق، كالرب ذلك؛ يستحق لمن والخضؤع الذل هي العبودية 
للحق.وجحودا وضلالا وكفرا لغيره وعيادة به شركا صار لغيره كانت 

ألعليه الحق وهي وعلا، جل لله الإنسان واجب هي فالعبودية 
مرانحيه،إلى ويسماؤع لأمره، تكين ويلعغلمته، ويدل وحده الله يعبد 

وأرملالعبودية، لهذه الثقلين؛ حلق سبحانه وافه مناهيه، عن ويبتعد 
وأنزلمستحقها، لغير صرفها من والتحذير ، إليها والدعوة لبيانها، الرسل 

إلاوالإص الخن ئثث >ننا قد: قال كما أما، الأمر لهدا الكتب 
كلدون بالعبادة ويخصونى ليعفلمونى، المعتى; [؛ ٥٦]الذاويان: 

أمره،ويهناع لعفلمته، ويذلل يعبد لأن المستحق فهو ، سواه ما 

(,٢٠٤)رقم شرط، ■ ٥١٤٠٧حج موسم في ١لشتح سماحة كلمات من 



ومحاضراتوتعليمات مممات ض لصباح ا حدلث  ١٦٦

زق،الرا الخالق، ، المالك لأنه حدوده؛ عند ويوقف ، نهيه عن وينتهي 
حق،فهو شيء، كل على القادر شيء، بكل العالم عباده، فوق الماهر 

دؤيسهءثن بدبموإك> ما طك آلحى هو آثت بلك^ ذ؛للّف ؤ ت ياطل محواه وما 
دهراوحده لنه العبودية هذه على الناس وكان [، ٦٢ت ]الحج 'ال£ْلله هو 

عهدمن قرون عثرة وحده اض عبادة على كانوا عباسI ابن قال طوياد، 
ومحواعاودا الأصنام وعبادة الشرك رناس افي وي ثم نوح عهد إلى آدم 

•ونرا وبموق ونعوث 
الناسعليهم حزن متقارب زمن في فماتوا صالحين رحالا وكانوا 

ويتمبواويموروهم، يعفلموهم، أن الثيهنان عليهم ودس ثدييا، حزتا 
منعبادتهم ذلك، وراء من بريد وهو للتيكار، هم مجالفي صورهم 

آلهةالأصنام تلك واتخاJدت، اف، عدو أراده ما وقع حتى هز، اللة دون 
يدعوهموالسائم الصلاة عليه نوحا إليهم اممه فبعث، الله، دون من تعبد 

ينحمإلا منة ألم، فيهم ومكث، نقمنته، ويندرهم هل، الله توحيد إلى 
للهالعبادة ؤإحلاص الأصنام هده ترك ؤإلى الله، توحيد إلى يدعوهم عاما 

فلمواللام؛ المائة عليه نؤح رسوله واناع ونهيه، أمره وتعفليم وحده، 
وكفرهموعنادهم، طغيانهم، في قومهم واستمر القليل، إلا لهم تجب، ي

معكان من إلا بالغرق، حميعا افه أهلكهم حمى بذللئ،، وتواصيهم بالله، 
و>علنتهآألثمثي رأصس_، سبحانه! قال كما فينة، الفي نوح 
[.١٠لالسكوت: ^١^٤ 

والهدىالواضح، الحق عن الناس يعرض أن الله آيات من هذه 
إلىويلجأوا منه، وينمروا ذلك، إلى الداعي عن ويعرصوا المسن، 

الحاجات،قفاء ويسأنيها عاجزة، مثلهم مخلوقات المخالوئات، عيادة 
معوالأوثان الأصنام عباد يفعله مما هذا غير إلى الكروب، وتفريج 

ينبعالأمم وجاءت والدهور، الأحقاب توالت هكذا نم معبوداتهم، 
الرسل،وعناد ، عيره وعبادة بالله، الشرك على كلها ، بعفتما بعضها 



—ممش======_==_=_=ي 
ق،اف قال كما القلتل إلا رسول؛ يعد رسولا طاممه، عن والأذكار 

]يوش:وعو4ن\له -مصت رإو الثايي( آْغر ^^؛1 ت كثيرة مواضع في 
تزالأن—*—ام هه ضل ءن يضئرئ ى س أنفر تميع جؤفا اآ، "؟'

أمثالإلى [ ٦٧ممحيتزه آكمحيم كاث ؤما لأيه د'إك ؤ، >ؤإلا [، ١١٦
لرلهّل،انماد على استمروا الأكثر أن عر الدالة ارات هذْ 

الواجبوأل حطير، الأمر أل للعاقل يبين هذا طاعته، عن والاستكبار 
معصراع في الماس يزل ولم الماس؛ أصاب، ما يميبهم لملأ الحذر؛ 

نبيهاض بعث حتى أعدائه مع صراع في الحق دعاة يزل ولم الباطل؛ 
وإمامهم،وأقفلهم، الأنبياء، حاتم وهو والسائم، الصائم عليه محمدا 

سقل ما إلا الماس ء صعقا إلا تبعه( )وما اينه توحيد إلى الماس ودعا 
إلىودعوته والسائم، المائة عليه بالحق صدعه في يزل ولم كبارهم، 

قتلهعلى عزمهم من جرى ما جرى حنى الأذى على وصرم الحق، 
والمسالم،المائة عليه المدينة إلى وهاجر أظهرهم، بين من اممه فانجاْ 
والرضاواكاييد، بالممر نه الأنصار وهم والخزرج، الأوس وتلناه 

العادةعليه نبيه ونصر دينه، اض أظهر حتى والفرح، والمحبة والقبول، 
واللام.

فيبالماس الأمر يزل لم إّماعيل؛ الشيح قال كما الأمر يزل ولم 
وطاشجرا، يعبد وهدا صنما، يعبد فهذا للباطل، واتباع للحق، عاد 
ذلك.غير إلى جنيا يعبد وهدا ملكا، يعبد وهدا اثا، إنيعبد 

منالزمان، هذا أآحر في الكثيرة الهدامة الذاهب، وجاءت 
تحصىلا أشياء وهى ذلك، وغير وبهانية، وقادياتية، وبعثية، اشتراكية، 

افوليبين وامتحائا؛ ابتلاء إليها تدعو أهدائا الشيطان لها زين طانفة كل 

•الشرط وجهي ين ما ا.اط لعله القوّض ين وما الشريط، انقطع هنا 



^اتوت،طيماتومحاصراتالصياح حدJث  ١٦٨

الكتبوأن بالحق، حاءوا وأنهم كتبه، وصدق رسله، صدق وعلا حل 
والأفكارالمدام، وهده الصراعات، هده تدبر من فان بالحق، جاءت 

بهجاءت وما لام والالصلاة عاليه النبي به جاء ما وتدبر الخبينة، 
ؤيبتليبالأسرار، الأخيار عباده يبتلى وأنه هث، اف حكمة عرفج الأنبياء 
ويظهرالحق، ليتميز اناطل؛ !اهل الحي، أهل ؤينلي ياعداتهم، الرمل 
العظيم،والمقل الكرامة الله من نحفوا ويأنصاره، ويفلهر الحق، 

الكرامة.دار قى العالية والدرجات 

هذاأول في العظيمة الإسلامية والحركة القريبة، اليقظة هده وما 
بماويففلة انتباه، ودلائل حير، بشائر إلا فبله؛ الذي آخر وفي القرن، 

ونبذللحق، ورجهمع انتباه من العالم على يجا وبما الباطل، أهل عليه 
للهوالجدة وحده، لله العبادة فيه تكون زمان الناس على وسيأتي للباطل، 
حينلام والالصلاة عليه الله رسول عن الإخبار به جاءت كما وحده، 

ؤيكسرالخنزير، يقتل وحين لام، والالصلاة عليه مريم ابن عيي ينزل 
زمانهفي الله فنهللثج الإسلام، إلا يقبل ولا الجزية؛ ويضع الملي.،، 

.^ وحده ممه جدة الوتكون كلها، الأديان 
ييأس،لا أن الحق صاحبا على والواجب، موون، خالقه فى فالله 

وبراهينه،بأدلته الناس بين وينشره دونه، ويجاهد حقه عالي يصبر وأن 
ولهوالظهور، الانتصار ماله الحق فان الحق، فول من يياس لا وأن 

المراعامحتا،هذه ولولا الوخيمة، والعاقبة الدثور، له والباطل العاقبة، 
ولموأتباعهم، والرسل الأنبياء درجة تعفلم لم والامتحان الابتلاء وهذا 
العالم،بين الحنة والسمعة الجميل، ١^"^، لهم ياكن ولم منازلهم، ترفع 
فيالأذى وتحملهم الله امر وقيامهم وجهادهم صبرهم باسامحب، ذاك إنما 

مثيله.

وجديرالعلم، وطلاب، بالعلهاء، وجدير الإسلام، يأهل فجدير 
وأنيصبروا، أن ظهوره ويحبون الحق ينهرون الذين الإسلام بأئمة 



١٦٩انمودبة 

الزبدفان الباطل، بظهور يغتروا لا وأن الأذى، يتحمالوا وأن يجاهدوا، 
نصب،الناس من وكثين الناس، لجي يبقى الذي هو والحق حفاء، يدهبح 

الحلال،،هو أحله ما ليكون يعبد؛ إل-ها ليكون اف، دون ْن ليعيد ه نف
,.،JliaJللعاقل يوجس، فهدا زماننا، وقبل زماننا في الحرام، هو حزمه وما 

وأناض، إلا حاكم لا أنه للناس يبين وأن الأمر، لهدا ينتبه أن العلم، 
ويشرعواحرم ما ويحرموا أحل ما يحلوا أن إلى الناس يخيع أن أراد من 
؛الحرب،حدير وأنه اش، مع إل—ها ه نفينصب، أن أراد قد أنه شيع ما 

لغيره.لا وحده؛ لله والحكم للحق، يخضع حتى والقتال، 
هوأحل فما ذلك، فى يتبع أن يجوز ثخما أن اعتمد ومن 

>ثثارهلم-أؤأعكثاز.وأ ت مناله كافر فهو الحرام هو حرم وما الحلال،، 
عابدا،أو حبرا، اتخذ فمن [، ٣١]التوبة: دويٍب ين ألد—١، ورمنثيم 

حرمما ويحرم أحل، ما يحل ذللن، غير أو لهناثقة، رئينا أو ملكا، أو 
كماالله، مع ومعبودا الله، مع إل—ها انخده ففد منة ولا كتاب غير من 

ماركي،مع ماركس وأصحاب فرعون، مع فرعون أصحاب فعل 
أشباههم.وهكذا ماؤ، مع ماؤ وأصحاب 

اممه،أحله ما يحلوا أن حميعا الثقلين على العالم على فالواح—، 
أذثياؤ٥،به حاءين، الذتم، الله لشؤع يخضعوا وأن الله، حزمه ما ويحرموا 

لام،والالصلاة عليه ؤإمامهم الأنبياء حاتم إليه دعاه لما يستجيبوا وأن 
علىيروا ويذلائح، سوى عما وينتهوا به، حاء اليتم، للحق ويخضعوا 

شريعتهولأن الأنبياء، حاتم لأنه لام والالصلاة عليه محمد نبينا نهج 
يستقيمواوأن بها يأحن.وا أن الأرض أهل على فالواجب الشراع، حاتمة 
الهدى،هو وهدا السوي، الهلريق هو هذا حالفها، ما يدعوا وأن عليها، 

الباطل.هو سواه وما الحق، هو وهزا 
ينتبهواأن مكان كل فى جميعا لمين الميوفق أن الله وأسال، 

والصواب،الحق إلى يرجعوا وأن الغفلة، نوم من تيقظوا ي وأن للحق، 



ومحاضراتوتعليقات كلمات ض لصباح ا |وث حال ١٧٠

الهدى،دعاة بينهم يكثر وأن خيارهم، عليهم يولي أن مبحانه أسأله كما 
والاستقامةالصادقة، Jالتوبة عليهم ويمي الملمين، حكام يملح وأن 
مايدعوا وحتى إليها، يتحاكموا وحتى شريعته، يحكموا حتى دسه، على 

،خيراإسماعيل يح الفضيلة أخانا يجزي أن سبحانه له أمحا كما خالفها، 
سمعإنه عليه، والثبايتح الدين، في والفقه الاستقامة، جميعا يرزقنا وأن 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وصلمم الله وصلى قريب، 

هه ٠ 



سبيلهإلى واثدعوة اتله بحق التذكير 

ا\.لأم•/•ا 
ٌ-م--ٌ'-ءمحقت

سبيلهإل والدعوة النه بحق التدضر 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

مدرايأما 

اللهفي بإحوه اللقاء هذا من به ْس ما على جق، اممه أشكر فإني 
البرعلى والتعاون بالحق، والتواصي للتناصح، الله، بيوت من بيت في 

آمحبابمن والتحدض مسيله، إلى والدعوة وبحقه، بالله والتذكير والتقوى، 
وأعمالناقلوبنا يصالح وأن مباركا، لقاء يجعله أن هق أمحسأله غضبه، 

وأنولعباده، له، والنصح دينه، في الفقه ؤإياكم بمنحنا وأن حميعا، 
مضلاتومن أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من وإياكم يعيذنا 
•جراد/-٢ قو ه الفم' 

الخلقحلق إنما هز، اممه أن المعلوم من اممه، فى الإخوة أمها 
بلباطلا؛ ولا عبثا، ولا ندى، يخلفهم لم له؛ نريك لا وحده ليعبر 
[؛٣٦لالم؛ائ: ه سدى يمق أن آلإذثن قال وعلا، حل ا هن. أنكر 

ألحستنؤ تعالى! وقال باطل، ظن هذا مهملا، بترك أن بظن بعني؛ 
باطل،ظن هازا؟ ذك أففلننتم بمني؛ [؛ ١١٥]المومون: ثناه ■1^2^ أسا 
اممهحلق بل [؛ ٢٧لءس: ئطلاه تبخا وما وأ'إديس ^^ ١١ثلما تعالى؛ قال 

حلقلهدا شيئا؛ به يشركوا ولا يعبل.وْ أن وهي عظيمة، لحكمة الجمع 
إلارالإض آلمن ثننث ءؤوما تعالى؛ محال والإنس، الجن الناس، 

ه(. ١٤١٧)عام من سعان شهر في بالرياض الحائر لأهل الشتخ لماحة محاصرة !١( 



ومحاضراتوسيقان كلمات من لصباح ا يث حاو  ١٧٢

ليعفلموه،الله؛ ليعثدوا حلقوا خلقهم، في الحكمة هذه [، ٥٦لالد١رياتت 
ويطيعوه.

هيوطاعته، الله توحيد هي والإيمان، الإسلام، هي العبادة وهده 
التيالعبادة هذه عنه، نهى ما وترك شريعته، اتباع هي به، والإيمان تفواْ 
آعثدوأآقاش ؤتأئنا وعلان حذ فال، بذلك، أمرهم وقد لها، الناس حلق 
Iتحالى قال [، ٢١ت ]البقرة يئقوزه ثلآؤم ميكم ثن ؤألويإ ■ثلعأ ١لتم^ رمر 

لاد_سس_ا،:يوجها^  l^uتذة من ين حلقؤ اكتمأ آيموأ آلناس ؛^؛١^١ 
غن،آلكثاعو زلؤك يكن يتحكم أئقؤأ آلثاس وبمايها عالى؛ تال ق١[، 

الُونا ؤأثشؤأ رم٢ آيتؤأ ألناس الى1 نحال ق١[، ]ال_ح_ج; ه عظيث 
فلا"ص أش همعد إكآ شيثا ؤللدوء عن جاز هو مؤلؤد ؤلأ ؤإدءء عن محإلل  ٠٠بجع—

.[ ٣٣; آينثيره أثه يمتحتكم وي ألJتا آلتوة مثقتقم 
الصلاةعليهم حميعا الرسل بها الله بحث لها حلقنا التي العبادة هذه 

أئنأعبدإ آُّيذ ربرأتُ محق لكز ق بعنثا ؤوخ؛و تعالى! قال لام، وال
إلىالناس ليدعوا ؛ بعثواالرسل جميع [، ٣٦زالحل! ^،^ ٣٥١ؤلمسإ 
وتركأوامره عة Lis؛الله ليعبدوا الماس؛ ليدعوا وطاعنه؛ الله توحيد 
عليهمحمد نبينا وأفضلهم وإمامهم حانمهم، رأّمهم وعلى نواهيه، 
اكسإلى الله أرسله النبيين حاتم وهو أفضلهم، هو والمادم الصلاة 
ملوكهموعجمهم، عربهم وإناثهم، ذكورهم وإنهم، جنهم عامة، 

تعالى؛قال واللام، الصلاة عليه محمدا إليهم اممه أرمل وعامتهم، 
الق[، ١٥٨ر\ف: ]\لأءبما4 اك=م أش ءذ إز آلثاف فآيا 

قال[، ٢٨]سبأ: ريتثتي؛داه ينيا ًكاية إلا ؤّلث\وأ ^^؛١ تعالى؛ 
خاتموهو ، [ ١ • ^١ ]الأنسا•،: فكتجعه تبمن إلا تعالى؛ 

أفزثول وع ذكلإ' نن ك أآ محني ماز وثا تعالى: قال الأتجثاء 
ويقولواللام، الصلاة عليه خاتمهم هو [، ٤٠]الأحزاب! ه لتثن  ١٠ؤحاير 
إلىوثعشث، حاصه، قومه إلى يبعث، السي اروكال ت والسلام الصلاة عليه 



١٧٣سبيله إلى واتدعوة الك بحق التذكير 

الصلاةعليه ، دئدىا<ر سئ لا اشثين حائم اروأثا ؤيفول؛ ، عامه(( الناس 
واللام.

والعجم،العرب والإنس، الجن الثقلين جميع على فالواجب 
افبتوحيد وذلك ، الرسول هذا اتباع عليهم الواجب والإناث، اككور 

الواجبهو هذا نواهيه، وترك أوامره وتعغليم شريعته، واتباع ومحناعنه، 
وذلكغفو، يعبدوه أن حلمه، في المحكمة هو وهذا الجميع، على 

وزكاة،وصوم، صلاة، من فرائضه وأداء وعلا، جل له العبادة اخلامحس 
العاصي.وسائر الشرك، من محارمه وترك ذللثح، وغير وحج، 

ذلكوأصل ومحناعتته، الله توحيد لها، مخلوق أنت التي العبادة هده 
التهادنانهاتان اممه، رسول محمل.ا وأن اممه إلا إله لا أن نهاية وأساسه 

أنواجب وأهم واجب، أعفلم هما الملة، أساس هما الدين، أصل هما 
بحقمعبود لا أي• الله؛ إلا إله لا أنه وصدق، ويقين، 'ًلم"٠ عن تشهد 

هووعلا، جل الأرض ولأهل ماء؛ اللأهل الحق؛ الإله فهو الله، إلا 
ماؤأيكت آلحى هو ألله بأيكن ذلذك ؤ تعالى• قال كما بعي"، لأن المستحق 
إثهودإل-لآؤ تعالى؛ قال [، ٦٢]الحج; أل£هوله< هو دؤيهء ,ين يدعميى 

ؤِلنقاتعالى: قال [، ١٦٣]المقرة: آمحثره آآممن م إلا إدهَ لأَ ذأ 
الق[، ٩٨ه: ]طءلثاه ًكل ويع هو إلا إنه لا ١لك، أدله ،٢^٣٠٢ 

[.١٩إ؛وبمه نأنثغفز أثق ِإلأ إل لا أم وخ ■نمالى: 

(.٦٤ص) تخريجه سق )١( 
ذكرباب والملاحم، الفتن كتاب في قيغ ثوبان حديث من داود أبو أحرجه  ٢٢)

تقوملا جاء ما باب الفتن، كتاب في والترمذي (، ٤٢٥٢)برقم ودلأنلها، الفتن 
حنحديث الرمحيي: ونال (، ٢٢١٩)برقم كذابون، يخرج حتى الساعة 
متفقالحديث وأصل ( ١٦٨٣)برثم الصحبحة، ني الألباني وصححه صحبح. 

حديثمن البخاري أحرجه ؛ الثتيى■ حائم رأما الينه افاما اللفغل: بهذا عليه 
لموم(، ٣٥٣٥)برقم البيض، حاتم باب المنانب، كتاب غي فهنه محريرة أبي 
(.٢٢٨٦)برقم المتن، حاتم كونه ذكر باب الفضائل، كتاب في 



توسيقاتوم>اسماتالصباح حديث  ١٧٤

والإناث،والدكور والإنس، الجن الثقلين حمتع على فالواحب، 
أنالجميع على الواحث، والفقراء، والأغنياء والعجم، والعرب 

اممهمع يدعى فلا مرام؛ ما كل دون العبادة له يخلصوا وأن اف، يعبدوا 
حن،ولا صنم، ولا حجر، ولا شجر، ولا نبي، ولا ملك، لا أحد؛ 

ثدمثما إرنث آلص هر اث، دأُكث  ٧٤١^.!ت الله حق العبادة إنس، ولا 
هؤثدإ إلا ^;١ ؤن:آ ت«الى: فال [، ٦٢]١^: ١'^^ ي ض ِس 

إلانمدوأ ألا ربم، >ؤوءمئ I تعالى قال ٥[، ]الببة: حثهاء؛ا< أئن لع هحؤأ 
ولأأممت ءؤوأعثثوا ت تعالى قال وأوصى، أمر بعني: [؛ ٢٣لالإسر١ء: إياءه 

ألعمح،ك ءنإمراُا أممة ؤءادعيأ نعالي: قال [، ٣٦ت لالوساء ه ينقا يدء 
ممماأهءؤ«ئةءتدأثت وعلا: جل ال ق[، ١٤]غافر: أليثو0ه َعه وؤ 

٣[.٢، ]١^: ألخالئزه آلن>ن ف أؤ ؤ( أدرى 

تخصهوأن اغ، توحد أن لها، مخلوق ن، أنالتي العبادة هده 
وتركاممه، فرانمى بأداء هأ، محمدا رسوله تتابع وأن بالعبادة، 

باحلاصىتوليها أن عبك لها، مخلوق ن، أنالني العبادة هذه اممه، محارم 
منوأن بالحق، المحيود هو اش أن تعلم وتحفلبم، ومحبة، وصدق، 

أوالجن، أو الأصنام، أو الأموامننؤ، يعبدون كمن أثرك، ففد سواه عبد 
الشركهو هذا يدعونهم، أو بهم، يستعينون أو لهم، ينذرون الملائكة، 

فإذااممه، إلا إله لا قول يناقض هزا الأكبر، الكفر هو هزا الأكبر، 
فلأناض نبي أو.با أغيثوئ، الملائكة أيها أو أغيثوئ، كذا جن ا قال: 

هوهزا أغيثونا، القبور أصحاب أو أغثنا، الفلاني للمنم أو أغثنا، 
يرزقهمأو كذا، من ينفذهم أو بكيا لينفعوا دعاهم؛ أو الأكبر، الشرك 

الءاحر إلها أممي مع ينغ ^٧>( تعالى: قال كما الكفر، هو هذا كذا، 
ون!نمؤم]الآلكهيزه ينخ لا إنهر ردة عند جسابذو ؤثآ دء در بئمنن 
[،١٨]الجض! أحداه أش مع ثوعوأ ق اؤ آتثحد >ؤوأل تعالى: قال [، ١١٧
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ال. آكiJين رث ثب وتمايح ومحساى رمتؤ٠ منلأؤ، إن ت مسحال ونال 
[.١٦٣، ١٦٢لالأ;عام: أصبمه< أود وأئأ أيزن ودلاث 5 ثرش 

والصوم،والصلاة، والمحبة، والرحا، الخوف، اض، حق ؛العبادة 
كأنلغيره؛ ذبح فمن غ، كله والنير، والذبح، والامتغ-اثة، والدعاء، 

آوللمنم، أو الناس، من اف لغير أو للملائكة، أو للجن، يذبح 
وعاد،جل باض ثركا هذا صار إليها، يتمرب يذبح النجوم أو للجبل، 
أوبالجن، استغاث أو دعاها، من وهكذا اض، إلا إلمه لا قول ينانض 

منبغيرها أو بالنجوم، أو وفاتهم، بعد بالأنبياء أو بالملأعة، 
اض.دون س عبدهم فقد الخلويان، 

اه؛إلا إنه لا محنى هو وهذا وحده، لله العبادة إخالآءس فالواحب، 
بدولا له؛ والأحلاص ايله توحيد من بد فالا اممه، إلا بحق معبود لا أي• 
حماالله رسول هو الهللّتا عبد بن الله عبد بن محمدا بان الإيمان من 
أوامره،وطاعة اتباعه، فالواحب، لام والالصلاة عليه الناس حميع إلى 

عنه٣^^٢ وما فخسذمحث اؤ>وإ، »اقلإ ت تعالى قال كما نواهيه، وترك 
،:]١٧أقه< ممد ألزسثود ئيج وثن تعالى؛ قال ٧[، ]الحشر; نيإ4وه 

بدحسنهورسوئه> أثة طح ومت آس حدود ►ؤت-إاكى هف• ال ق•٨[، 
آلمورود'.ؤكك ذهثا هما.بنملم ثخيها ين ثيرمح، جثت 

حتنإد١ثار١ د-وله حدودث ويتمي ورنولهء أممه تنمى ومت . ألعغلمثّ 
باق.والعياذ [، ١٤، ١٣-اء; لادمهيرَنث.،ه عداب ولت مهنا 

نبتعدوأن وحده، نعباوه وأن الله، نتفي، أن جميعا علينا فالواحب، 
فمعدذللث،، على نتعاون وأن نتواصى؛ذللثح، وأن سبحانه، به الشرك عن 

الصالواتهت، برسوله لإيمان وا وطاعته، الله توحيد بعد الشهالتين، 
يعلالأركان أعغلم وهى الإسلام، أركان من اكانى الرم، همم، الخمس، 

ثني١٠ه؛ الكا يقول بها، والتواصي، بها، العناية فالواجب الشهادتين، 



^مبامضصاتوسقاتو4حاسمات

وأقافآ إلا إله لا أذ ااذهادة دعائم; حمس يعني; حمس®؛ على الإسلام 
٢،ننصانى"أ وصوم والح، الزكاة، ؤإيثاء الصلاة، وإقام افن، رسول، محمدا 

ألثثلو؛0عق تعالى; قال الظاهرة، وعمده الإسلام، أركان هذه 
آلزئر،وءامأ آلمناوء ءؤوأف1وأ تعالى; قال [، ٢٣٨تالبغر٠: أأوس2قه< ثألكتثلوة 

همآكن إنم>إإل تعالى; قال [، ٤٣]ا;ّمرة; أؤى\ذنه مع ؤآيكنوأ 
وءامأآلثلنه ؤوبسموأ تعالى; قال ء[، ٤، عون: LJI]صويأ عن 

>ؤوأانبتعالى; ال ق[، ٥٦]\دنوو: ه نبيي ستئم آلثسؤل ُنجمأ الجؤْ 
[.٤٥و\إنلإه ^لفحك١ء عب ثنق ألككلوْ إرك> (لككلؤأ 

الحري■دبيى الرجإ، ُ'ب؛يى • واللام المائة عليه الكريم المي وقال 
تينناالذي ررالنهد لام; والالصلاة عليه وقال ،، الصلأةا*ل لإف والكمر 
لام:والالصلاة عليه وقال كمز«لم، ممد ي النلأة، زيؤم 

اكثلأة«ل؛،.ألإنلأم،زصوئة ر)زبي 

معالرجل ذلك،، في والمماون بها، التواصي حميعا علمينا فالواجب 
هذافي جيرانه مع يتعاون أولاده، يوصي بينه، أهل يوصي بيته، أهل 

أنالرجل على الله، اجد مفي الجماعة في تولى حتى العفليم، الأمر 

بابالإيمان، كتاب في لم ومرقم)٨(، حديث الإيمان كتاب في البخاري أحرجه )١( 
•:ؤف عمر ابن حدث من ( ١٦)برقم العظام، ودعاتمه الإسلام أركان 

اسمإطلاق باب الإيمان، كتاب في يؤ\ِ افع عبد بن جابر حديث من ملم أحرجه )٢( 
(.)٢٨برقم الصلاة، ترك عن على الكفر 

تركغي جاء ما باب الإيمان، كتاب غي بريدة بن اش عبد حديث من الترمذي أحرجه )٣( 
الصلاة،٧^ في الحكم باب الصلاة، كتاب في والسائي، (، ٢٦٢١)برئم الصلاة، 

برنمالصلاة، ترك فيمن جاء ما باب الصلاة، كتاب في ماجه وابن (، ٤٦٣)برقم 
.غريب، صحح حسن ت حديث الترمذي ونال (، ١٠٧٩)

فيجاء مجا باب الإيمان، كتاب في فهد جبل بن معاذ حديث مجن الترمذي أحرجه )٤( 
صحح.حسن حدث الترمذي؛ قال و (، ٢٦١٦)برقم الصلاة، حرمة 
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يتها،على تقوم أن المرأة وعلى محته، أهل وعلى أولاده، على يقوم 
فيالتعاون الجميع على ذلك، وغير وأيتام، وأحوات، بنات، من 

دارا؟ا<ؤأندؤ وأ أك؛ث ءؤكآبما تعالى: ال فك_ما ذلك، 
]طه:ءثإا؛ا< إصهلز الثاوة أه؛ائ، تعالى: وقال ٦[، لنحربم؛: ال 

رغ"الإمام رعيقب، ص منرول وكلكم زنع، «كثكلم ه: قال [، ١٣٢
منردليمحو أمحلي قي رغ والرجل رعيته، عذ *دمنودل، السلهلان وهو 
وانمحادمزهمتها، عن ومنووله زوجها يت، ني واعنه والمأْ رعيته، عن 
-قاد قد أو وحسّث قاد: - رعيته عن ومنوول نيي؛ مال، في رغ 

ضص م م ة. ص نت>ُل ابمب  JUم ن1ع ناؤيز 
•رمحو" 

للملأة،إقامتهم في بيتك أهل عن مؤول اض عبد يا فأنت، 
وغيروعمال، وخدم، وأخوات، وأولاد، زوجة، من عليها ومحافقلتهم 

حتىبهم تعتني وأن ذلك، في اممه نتفي أن عليلث، مسوول، أنن، ذلك، 
نأمرهمأن أمورهم، جميع عن ومؤول عليهم اض أوجب ما يودوا 
ذلكفي تجتهد وأن اف، معاصي من تمنعهم وأن حقه، وأداء اف، طاعة 

ياياهأمسلي فوأ ءامنإ أفين • والهداية بالتوفيق لهم وتدعو 
٦[.لالت٠حرJمت 

أمرفي يتعاونون زوجها مع بيتها أهل على تقوم المرأة وهكذا 
علميهم،اممه أوجب ما تعليمهم الصلاة، تعليمهم في بالصلاة، الأولاد 

أهلفي يتعاونان والمرأة الرجل هكذا علميهم، النه حرم مما تحذيرهم 
ومعجيرانه، مع الرجل وهكذا الله، دين على يستقيموا حتى الييت،، 

اللهقال كما والتناصح، الخير، على معهم يتعاون زملائه، ومع جلسائه، 
الإهوو تحاوزأ ولأ وآذنمئ أين عز ءؤوشاومأ وع——لا: جل 

بمؤآؤواء بمئم >ؤوأل>؛ويوخ تعالى: قال ٢[، ]الماندة: 
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ربجعدثألرئوْ وبجفيى أاثاوْ ومسثرئ ألثك عي رثهون \2انءيى 
هذه[، ٧١-هثره عنيز أثن إة ص ثيخمهم اؤكك وإ/ثوثآ أثع 

تحابمؤمنة كل وهكذا ه، نفيحاسب مؤمن كل المؤمنين، أحائق 
•'الصفات بهدم اتصف هل الأحالآى، بهذه تخلق هل نفها، 

كل.ءوأه محتآء ^٣' والإjاث: ١لذكور جميع رآلثؤيننت،ه< ءاؤو٢لثؤيتون 
واحدكل والرحل، المرأة الشر، له ؤيكره الخير، لأخيه يحب واحد 
يوصيهبالخير، يوصيه له، وينصح الشر، له ويكره الخير، لأخته يحب 

الرحلالمنكر، عن وينهاه بالمعروف، يأمره ورسوله، الله بطاعة 
عنوينهى بالمعروف، يأمر كل تاءمر، وهي بأمر، هو والمرأة، 
أخلاقهذه اء، الجالمّمع الجيران، مع البيتح، أهل مع المنكر، 

كتابه،في وبثنها القه، مدحها التي المؤمنات، أخالق وهده المؤمنين، 
بمئغأؤألمفيثت تعالى• قال والجنة، الرحمة عليها ورنس، 

ويتناصحون،الله، في يتحابون بينهم فيما أولياء كلهم ستره آئيآء 
ويكرهالخير، له ؤيحب بعصا، بعضهم وينصح بعصا، بعضهم ويرثي 

اممهيتقي بل يظله لا عليه يكذب لا العاملة في يغشه لا الشر، له 
الشر.له ويكره الخير، له يحب فيه، 

كلالزكاة، ؤإيتاء الصلاة إقام مع والمؤمنة، المؤمن، هكذا 
يزكيه،مال عنده الذي لمال، ١ زكاة الزكاة، ويودي المالة يقيم حد وا 

عنل-هالذي ونصفح، ريالأن عشرها ريال مائة عنده الذي العشر، ربع 
يتواصونكما الزكاة، بأداء يتواصون وهكذا، عشرها، يودي ألف، 

بالصلاة.

إياه،وإياكم يبلغتا أن الله نال قرب وهو رمضان، صيام وهكن.ا 
الرحلبهذا، التواصي واحتسابا، إيمانا وقيامه صيامه على الجمع ويعين 
ا'س,ه■' التي يقول بهيا، يتواصون كدللئ، والمرأة رمضان، صيام يودي 
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الشهرهذا ؛، دسه١١أ من مدم ما له عمن واحتنايا إبنايا رمقناذ صام 
بمياهه،التواصي فالواجب الإسلام، أركان من الرابع الركن هو العظيم 
واحتناتاإيماثا رنْنانى صام ااس ت وتعفلم ومحبة ض إحلاص عن ونيامه، 

مدمما له عفز واحتنايا إينايا رمذنانى قام ومن ذئبه، من مدم ما له عفر 
منئمدم ما له عفز واحتنايا إينايا المدر لنانه يام ررمن ، ذْنبهاا من 

والشرب،الأكل من الله حرم عما وحغغله الصيام صيانة ْع ،، ذدبه*أ 
يلبمحس ب؛ والعمل الردو قول يدغ لم *من ه؛ يقول كلها، والمعاصي 

جوارحه،صامت صام إذا فالمؤمن وشزابهاار"آ،، طعامه ييع أذ قي حاجه 
،أيما الله معاصي عن وصام والشرب، الأكل عن صام المؤمن صام إذا 

الله.معاصي من والحدر 

يحجأن عليه إليه، بيل الاسهياع من كل فرض، الحج وهكذا 
،يهز زاد منن منه ررالحج ت ه المبي يقول العمر، في مرة 

سلاهإلي أنثؤع من ألنت حخ ألنامن عز سحانه! الله يقول 

منباب ٠ الصوم كتاب في البخاري أحرحه هد؛ محريرة أبي حديث من عليه متفق )١( 
بابالصلاة، كتاب في لم وم، ( ١ ٩ * ١ ) بريم ونية، واحتسابا إيمانا رمضان صام 

(.٧٥٩)برقم رمضان، نيام في اكرغيب 
رمصالصام من باب ، الصوم كتاب في البخاري أحرجه ؛ تحيد هريرة أبي حديث ْن عليه متفق )٢( 

(،١٩٠١)برقم ، يثاتهمء عر "يبمئوذ ت ه النبي عن يؤبما غاظ ويانئ، . ؤنثه واحتسابا إينانا 
(.٧٥٩بردم)التناويحط وهو رمفناف قيام في الئربتب ثاب انموم، كتاب في وملم 

هموديبع نم نس باب الصوم، كتاب في فهم هريرة أبي حديث من البخاري أحرجه ( ٣١
(.١٩٠٣برقم)

يرقمالح^، فرءس باب المناسك، كتءاب في تيه' عباّر ابن حديث من داود أبو أحرجه )٤( 
والماتي(، ٢٨٨٦)برقم الحج، فرص باب الماسك، تحاب في وابن (، ١٧٢١)

حديثؤمن الم مفي وأصله (، ٢٦٢)٠ برقم الحج، وجوب باب الحج كتاب في 
(.١٣٣٧برقم)العمر، في مرة الحج فرض باب الحج، كتاب في فهته هريرة أبي 



وصيقاتصات ض الصباح حديث  ١٨

فيمرة الاسطاعي، مع البيت حج والمرأة الرجل فعلى [، ٩٧محمران: ][ل 
قآتويقول ^٥^٤١٠، قهو راد قمى نزة ارالؤ ه; الّمح، قال كما العمر، 

إلاجراء له ليي النننور والحج سنهما، لما كمارة النمرة |لى ااالنمزا0 
فيمرة ويحج العمر، في مرة يعتمر أن ان إنكل فعلى ،  ١١الجنه 
نمىولم ، Liين ملم لله حج واللام; الصلاة عليه يقول العمر، 

.١٢٢١١١^زندئت محزم زجغ 
والتناصح،بالحق، التواصي والمؤمنات المؤمنين، على فالواجب 

الزكاة،في الصلاة، في الأمور، جميع في والتقوى البر على والتعاون 
إكرامفي الرحم، صلة في الوالدين، بر في الحج، في الصيام، في 

المكرات،وسرب والنميمة، كالغيبة كلها؛ المعاصي ترك في الجار، 
وتركاض، فرائض أداء بلمون المينواصى ذللث،، وغير والزنى، 

عليهمحميعا البلد أهل وعلى الجيران، على الواجم، هدا الله، محارم 
لأنهمالله؛ محارم وترك الله، فرائص أداء في والتناصح بالحق، الواصي 

الدين،في التفقه إلى تحتاج والعبادة الله، ليعبدوا خلفوا لهذا، حلقوا 
أئيآ»بمئم واتهخت ؤإل*ويون وعلان جل قال كما واكاصح، والتواصي 

ألرق،وبجؤرث< ألثأوْ وينوى حإؤ عي وينهوث اتنمح، بمؤ 
الدنيافي يرحمهم [، ٧١]التوبة: ه ه محتيهمهم أؤكلث، ووسوإعآ أثه ربفمن^ 
ُؤوءد•تعالى؛ مال كما بالجنة، الأحرة وفي والتييد، والإعانة، بالخوفيق 

بجاحنلدبث صل محنها ين ه جنت وألثؤمشت، أكوتت آثه 

وجوبباب انمرة، كتاب في البخاري أحرجه ئهغ؛ مريرة أبي حدث عن عليه متفق -١( 
واضرة،الحج فضل باب الحج، كتاب في لم وم(، ١٧٧٣)برنم وقملها، اضرة 
(.١٣٤٩برقم)

فضلباب الحج، كتاب في البخاري أحرجه فهد؛ هريرة أض حديث من عليه متفق ؛٢( 
والعمرةالحج فضل باب الحج، كتاب في لم وم(، ١٥٢١)برقم المرور، الحج 

(.١٣٥)•برقم عرفت، ويوم 



١٨١سبيله إلى والدعوة الأله بحق التذكير 

ألونو ذو أضإ أو ص _ ثن ;قت 4 َطط 
الله،دين على اس-تناموا إذا الأحرة، في جزاءهم هدا [، ٧٢]التوبة! 

والهيبالمعروف والأمر والقوى، البر على واكعاون الناصح فالواجب 
عرثاومأ ولا وآلأموئ أين عثر ؤو0ماومأ I هث ربنا قال كما ، ١لمنكر عن 
Iتعالى نال ٢[، الماندة: ل أدقاي،ب< ندد أثن اة أثن وأققوأ ءأدنء؛ن ؛^ ٦٤٢

أكنيحتتو-£وخأ  ٢١٣١٠^^، إلأ ض لن ألأمي إة ؤرآإ"نر 
.٣[ - ١ ]\لسبر: إثم؛ووه وزاصؤأ آلي ووامؤأ 

والتواصيالصالح، والعمل الإيمان، المومتين، على الواجب هدا 
الرابحينأعمال هذه الرابحين، صفاُت، هذه بالمبر، والتواصي بالحق 

الجناء، والمالرجال ارة، حمحي الماس كل المؤمنين، الماجين 
وئراصوأألمهثتت وعملوا ءامي' أق;بما ءؤ.إلأ ت ران حفي كلهم والإنس، 

ورسوله،يالثه أمتوا الذين الرابحون هم هؤلاء ، آلصزوزاصوأ الحق 
العرشفوق السماوات؛ فوق الذي الحق، ومعبودهم ربهم اف بأن آمنوا 
ءؤإُىت تعالى فال ٥[، أستوئه أدرنج، عز ، ٢٥١^وعلان جل 
يعثىأدتخر، عز آسموئ "م آثام ءسو ؤ، دألغوأ آلثمو؛تا حأث أرك، آس رقكا 
ئق.ألخُ ألا ُمي ^ ص َوآلفت نأشو ^١ ظ؛!. أص أكن 

ؤأدءوأوعلا! جل ربنا هذا أء[، ت ]الأعراف رب أثه تارث رآمحِ 
بمدآمحأن>نجا ي نتسدوأ ولا . التميمي نحت لأ إثن ئمة -وثزءا وظ 

بمكنئريب أثب محبمك إة وثلعثا •دثا وآئءوْ إمحثجها 
[.٥٦، ٥٥]الأعراف: 

ماء،الفي هو الذي الكريم الرب هذا تعيد اض، عبد يا فامت، 
له،تذبح له، تنذر به، نغيث، تفقاله، من اله نالعرش، فوق فوقلئح، 
والزكاة،الخمس، الصلوات ذلك ومن الفنبات، بانواع إليه تتقر'ب 

ثوابه،ترجو المعاصي، وترك الطاعات، وسائر والحج، والصوم، 
قثيعؤىيكامأ ؤاغز والأخيار; البيين، عن الله قال عقابه، وتخشى 



ومحاصرات^وسيقان  ١٨٢

•٩[،]الأنساء: خ1شعأىه ل1 يتقامأ ووقكأ طك الخير؛ب ؤ، 
ثنفموذتغم ثفثه تن نم آلخى >ؤإن الخائض: المؤمنين في تعالى وقال 
وإقث. دئتبك< لا ريم م وآون . ^٠٢؛< ثيم .ئثابمت هر  'ه.

معيعملون وحلن؛بم ءؤئءاض؛لم الخالحة: الأعمال من يعني: ءامأه؛ ءآ يهمبجن 
•٦[،-  ٥٧حمثه -زرقم إق >؛ؤأزم ت وعلا جل اغ من الخوف 

•[ ٦١ت منون المؤت سبقؤزه ه ؤهم آ'لتأرت ق .بم*-رءون أهمكك ظؤ تعالى• قال 
قالوسبقوا، سارعوا، وخوفهم، ؤإخادصهم، صدفهم، بب ب
١،ت المومنون ت ه حشمنصلأتمم ق هم آك؛ن آلمؤينؤذا أثلح هد ؤ تعالى؛ 

آممعوعن هم ؤآقغن ؤ : واطمئنواخشعوا الخالة في أفلحوا إذا ، ٢[ 
وكلوالمعاصي، الشرك الباطل، كل اللغو ٣[، لالمؤمنون! مبمويت<ه 

فائدةلا عما يعرض فالمؤمن اللغو، فى داخل كله فائدة فيه ليس شيء 
زكاة٤[، ]١لمومنون: فنعلؤزه لاؤكؤؤ هم ينفعه؛ بما ويشتغل فيه، 

الزكاة،يودي المؤمن المال، حق باداء المال وزكاة اغ، Jعلاعة النفوس 
هماؤواةنمِ؛ والمساكين؛ للفقراء بأدائها ماله وزكاة اض، ه نفزكاة 

،أو أمحهم هق إلا . حفممؤف محجمهم هم وآوذ ه قيأمحة ؤركوؤ 
همئاؤكق، د'لك، نآج أثق تن . عبر ثانم أثنيم مثكئ، 

٤_V[.لاJؤمون:اثادو0يم 
منإلا فرجه، يحففل بل بالزانى؛ ليس فرجه، يحففل المؤمن هكذا 

منفرحه يحففل يعني؛ أمة؛ ءنل6 كان إذا أمته، يمينه وملك زوجته، 
نءؤذاهؤبمهدهم .يهيؤم من >ؤرآكن المعاصي؛ وسائر واللواط الزني، 

وإذاوفوا، عاهدوا إذا والمهود، الأمانات يرعون يعنى؛ ٨[؛ ]المؤمنون: 
ذودوأآن يأمركم آذئن ^٤ تعالى؛ قال المؤمنون، هكذا الأمانة، أدوا ائتمنوا 

ِلأثهرمن تعالى؛ قال [، ٥٨]الماء: آهلهاه إثتآ 
ؤألثسولألله ءًوذوأ لا ءامزأ آقن ءؤكأي؛ا تعالى؛ قال ٨[، ]المومنون: دعؤزه 
العبادات،تشمل الأمانات [، ٢٧لالأ'ذمال: ثثوزه وآنتنحم أثنئ^ام ومحقوموا 



سبيلهإلى والدهوة الك بحق التذكير 

أمانة،والحوم أمانة، والزكاة أمانة، فالصلاة الناس، أماناُتإ وتشمل 
فيالق، نتفي وأن الشرعي،، الوجه على توليها أن عليلئ، أمانة، والحج 

قالوتحفظها، ، عندك التي الناس أمانامحت، تودي أن عليلثج أن كما ذلك، 
.عفأ ئم أمحبجك و بحافْلمحن صمحم ءك خ ءؤُأمحا تعالى؛ 

[.١١- ٩ ]\بسم0.■ ثإJوثه فها ئز آكزدوس برمن 
أكزتثه إدا . نف، غذ ألإسنن وة المعارج! محورة في وقال 

صلأتيمو ^ أنيف . 'أثثثين إلأ . نبر-ئا آ-ئر نثث وادا . •؟^٤١ 
ةبميمي محأكف ثأتتروم. 4ثادل ثزم. حى يولهم و رأمحن . دبخ، 

.ثأملؤ ؤن ريم عداب إة . ثئيمث ريم عدد ثذ م ءأئ!ن . ألدى 
م؛٣٢ أنمثم ظة ما أؤ أردنمن عك إلا . حنظوة ئثو-آبما إي 

ؤقهدملامتنجم م دألأى و( ألiئ١دوذ، مر ئاوأتك يتلك ورق أثن ثمى . همبم، 
ي١^؛ . محاثنزة ئؤيؤ ءث م ثأس . تيمحة بم؛غم م ه . رءوة 

[.٣٥-  ١٩ت رج لمعا ا ل نلإمود؛ه حنقت 

الله،نتفي أن فيلينا المؤمنين، أعمال هذه الؤمنين، صفة هذ0 
يتخلقأن الرحل على المؤمنين، اخلاق نتحلق وأن اض، نراقب وأن 

المذكورةالمؤمنات بأخلاق تتخلق أن المرأة وعلى المؤمنين، بآخادق 
أثع-ثوني،.ح1/ت< بممف قث* بمئمحأ ذول ذمم، 

زتنوثذأثن رممعوى ألزئزْ ريؤرث< ألصلزْ وسموي ١^^ ءي ويثهون 
إ0. >؛ؤوآذثر بحانه: ّئوله وفي [، ٧١]١^;-؛؛: أسه< ّءرخمهم أنكش 
ووا>ثزأآلؤ وواصوأ الم؛احت وعؤلوأ ءاننإ أؤ؛ن زلا . خز ^,٠ ألإدس 

ارابحون.هم هؤلاء -٣[، ١ ]العصر: إلئزه 

حلقه،س يشاء يما م يقالله الزمان، وهو بالعمر، الأة م أق
يغشى،إذا والليل وصحاها، والشمس والطور، ، يالذاريالت، م أقكما 

العالمين،ربا وأنه عفلمته، على تدل المخلوقات لأن ذللث،؛ وغير 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حدئث  ١٨٤

باض،إلا يحلف أن له فليس العبد؛ وأما هو، العلسم الخلاق وأنه 
حالماكال من ٠٠ه؛ الّكا بقول بربه، إلا يحلف أن له ليس العبد؛ 

شيءحلف من  ٠٠! النبيويقول ، لنصمت،،ا أر يافر يليحلم 
حمرانفي ان لإنا فإن يالعمر، م يقفاض ؛  ٠٠آمرك تقلث ادثه يؤذ 
وواموأألملحت وعيدوأ ءامنإ آئ؛ن ولا • ارة حفى ؤإتس جن من 

الرجالمن الرابحون هم هؤلاء ٣[، ]\دو2،و الص 
اضوصدقوا ورسوله، اق، بآمنوا الدين عداء الهم ء، ا نوال

الله،فرايفر قادوا وعملوا العبادة، له وأخلصوا الله، ووحدوا ورسوله، 
معثم الحقوق، وأدوا ، وزكوا ، وصاموا صلوا، الله، محارم وتركوا 

يتناصحون»المأاره وواصوأ آلؤ ءؤوةراموأ ؛ يتناصحون ، ينواصون هدا 
ولعباده،لله؛ ينصح والمؤمنات، المؤمنون، هكذا ، ؤيمبرون 
ببر، بالحج ، بالموم بالزكاة، يالمالا٥، يتواصون ، بالحق وينواصون 
.هكذاأنت، ذلك، غير إلى الوالدين، 

النصيحث«الدين النصيحه، الدين الصحه، ررالدين ه: البي يقول 
،وعامتهم؛٠ الثحلمين ولأئمة ؤلرموله ؤلكثابه رريله قاد؛ لني؟ ؛ يلنا

كذللث،الله فير الأخّن، أيتها يا وأنمي، ولعباده، لله تنمح أخي يا فأنت 
والديه،يعق يراه معمية، أخيه من الإنسان رأى إذا ولعباده، لله سمحى 

يراهعفليم، الوالدين حق عغليم، حقهما والديلئه، بر ١لله، اتق يقول 
إخوانهمن جماعي في يزوره ينصحه، الجماعة في الصلوات عن يتكاسل 

الصلاة،عن تخلف إذا ينصحونه، أخاهم يزورون يجتمعون ثلاثة اثنين 
ه■النبي يقول يوفرها، حتى ينصحونه لحيته يحلق يرونه تاكابمل، أو 

.( ١  ٦٣، ١ ١ ٢ ، ١ )_A ز تخرجه ص )١( 
.( ١  ٦٣، ١ ١ ٢ ، ١ )ص،/ ز تخريجه سق )٢( 
•( ١١)صء فى تخريجه سبق )٣( 



١٨٠سبيله إي،، والدعوة الله الدممسر 

ثيابهبل ييراه ، ٠، المشركين حالفوا اللحى وأعموا السوارب ااةصوا 
الكنبينمى أنمل *ما ه؛ النبي يقول بل، يلا ثيابك ارفع ينصحونه 

المانةثن؛ افث ثكمحب لا *نلأنه ه: ويقول الثار«لأ،، ممي الإزار مث 
هاللب رنوي إئنأ>ةا قادت ألم®، عداب ولهم يرمحهم دلا إليهم بمظر دلا 

محاد!اممي؟ رمحود يا ه؛ مد وحسروا خابوا در؛ أبو ناد مرار. ئلاث 
امحاذلأم.يالتلمه محشظ زالثمذ ناكثان، *الثني، 

أنهنعرف كذللث، هدا، في والتناصح ، هذا من الحذر فالواجب 
تنصمحونه،إخوانلثح وبعفر أث إليه تذمب، تنصحه، المكر يشرب 

أرحامه،قطيعة من الوالدين، عفوق هن الربا، ْبن المكر، من تحذرونه 
بعضهمويأمر يتناصحون، المؤمنون هكذا الصلوات عن التخلف، من 

والماءالرحال هكذا يغفلون، لا النكر عن وينهاه بالمعروف، بعصا 
ثلاثةأو اثنان يجتمع ولو بالزيارة، ولو بينهم، فيما يتناصحون حميعا، 
منأبلغ ئلأرثأ أبلغ، نلاثة كانوا إذا حتى المتكامل أخاهم يزورون 
أوكذا يوم أو كذا يوم صاليتح رأيناك ما فلأن يا يقولون يزورون الواحد، 

يعقلونيخوفونه، لله، ينصحونه وكذا كذا، تفعل رأيناك أو كذا، وقنا 
يلهحئر على ذل »نن ه: المبى يقول الخير، إلى يهدونه عله، الله أمر 

اللحى،وئزوا النشركص، »حاكوا : لمغلهماوهذا ه؛ صر ابن حدث من علمه متفق )١( 
برقمالأظنار مليم باب اللباس، كاب في البخاري أحرجه الئوارت،،، رأحموا 

الإمامورواه (، ٢٥٩)برنم الفئلرة، جمال باب الطهارة، كتاب ني لم وم(، ٥٨٩٢)
المثرتمن.حالفوا لفظ بدون ( ٢٢٩)أ/تقهد هريرة أبي حدث من أحمد 

منأنمل ما باب اللباس، كاب ض خهغ هربرة أبي حدبن، من البخاري أحرجه )٢( 
(.٥٧٨٧)برقم الككنلهزةيالأار، 

إصبال،تحريم غلغل بيان باب الإيمان، كاب في )قهنع ذر أبي حديث، من مسلم أحرجه )٣( 
(.١٠٦)برقم الثلاثة، وببان بالحلفح لعن الوتنفيق والمن؛العملية الإزار 



ومءاسماتوسيقان صات ض الصيام حديث 
نقت ١ / \١ 

مثنالأجر مى له كاف ئدى إر دعا ررمذ ويقول هاعإهاار١،، م بثل 
ءامىه: ويقول ؛، ٢١٠١نتئاأجورهم بن ذلنث، ننمص لا سعه مى أجور 

العلم،أهل أل ييتعلم فالاسسأن ،  ٠٠الدين قي يممهه حيرا لي افث يرد 
بالمباشرةأو التلفون، الهاتف طريق من أو بالمكاتبة، عليه أثكل عما 

الَقتر إن آلدئ أنل >ؤدتغئرا يقول؛ الله أل، ييتممه، ف أ وبيفا؛ل 
حكمما كذا؟ حكم ما بالتلفون، يمل، لا قاليي [، ٤٣]الحل; ةداموله< 

يرضىولا يغفل لا عله أمل عما العلم أهل يأل بالكانة، أو كذا؟ 
إقأمفيح يءالأ إلا م-لفا ثن أرستا ٠^^ ؛ بهذاأمر ربه لأن الجهل ب

[.٤٣تايذه لا إنَقثن آلوؤ أنز ثثوأ 

والعملالنافع، للعلم ؤإياكم يوفقنا أن وعلا جل المؤول وافه 
يعيذناوأن عليه، والثبات دينه، في الفقه ؤإياكم يمنحنا وأن الصالح، 

ونفيأنصحكم جميعا، أنصحكم ؤإني الفتن، مفادت من ؤإياكم 
أعظمهو تلاوته من والإكثار اوكربم، بالقرآن أوصاكم بالقرآن، بالعناية 
منأكثروا بالقرآن، فاءوصيكم كتاب، وأنفع كتاب، أصوق هو كتاب، 
القرآنإذاعة القرآن، اذاعة بسماع بالقرآن، والمساء الرحال أوصي تادوته، 

الدرب،على ونور ونصانح، ومحاصرات، فوائد، فيها عفلمم، حير فيها 
تلاوتهمن ؛الإكثار بالقرآن فأوصيكم ، أيما بها أوصيكم القرآن، إذاعة في 
والمور،الهدى فيه اممه كتاب لأنه والتعقل؛ بالتيبر، والهار الليل، في 

٩[،]١^٠،: اوأ4 ت لش بِى الواذ ئدا تعالى:  JUكما 

فضلباب الإمارة، كتاب في فهد الأنصاري عود مأبي حديث من لم مأحرجه )١( 
(.١٨٩٣)برقم اه، سل ني الغازي 

ح—نة،ث نس من باب العلم، كتاب في فهد هريرة أبي حديث من ملم أحرجه )٢( 
(.٢٦٧٤)برقم 

)صراآا(.تخريجه سق )٣( 



١٨٧سبيله إلى واتدعوة الله بحق التذكير 

[،٤٤]ف_صا_ت! ه وؤمتاء هدر ءامنإ ,للي؛أى هو الى■ عتال ق
فيه،والمذاكرة معانيه، وتدبر ناد"وته، من أكثروا بالقرآن، فأوصيكم 
والغواني،المانح من فيها ما واممعوا القرآن، إذاعة من واسمعوا 
المؤمنتنفع مهمة هده كل الدرب، على نور في الأسئلة عن والجواب 

علىنور ليلة كل من الماسعة الماعة فى وقتها يعرف بدلك استعان إذا 
الحاصرات،فيها الصائح، فيها وقت، كل في القرآن ؤإذاعة الدرب، 

عليكاض عبد يا فائت الدين، ائل معن الأسئلة فيها القرآن، قراءة فيها 
أوصىالمرأة، وهكذا كثيرا، تقيد تواستماعها القرآن إذاعة بمراحعة 

للاستفادةالقرآن إذاعة عر والإقبال القرآن بإذاعة حمينا والماء الرحال 
•منها 

صلاحولكم لما اف ونال والهداية، الوفيق ولكم لما اض ال أم
المتحاونينمن وإياكم يجعلما أن اممه ونال الأعمال، وصادح القلوب، 

الأمرينومن عليه، والصر بالحق، المتواصين ومن والقوى، البر على 
كريم-جواد إنه المكر، عن والناهين بالمعروف، 
أحوالويملح كلمته، ويعلي دينه ينصر أن بحانه ساله أسكما 
عليهميولي وأن الدين، في الفقه يمنحهم وأن مكان، كل في المسلمين 
كلفي أمرتا ولاة يوفق أن أساله كما قادتهم، ويصلح خيارهم، 

لهميصلح وأن الحق، بهم يمر وأن خير، كل على يعينهم وأن محر، 
قريب.سمع إنه المهتدين الهداة من ؤإياهم ؤإياكم ويجعلنا البطانه، 

آلهوعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم، الله وصلى 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه 

هه ه 



ومحاضراتوتعليمات كلمات من لصباح ا حدقث  ١٨٨

الأّّئاُةَر لمحذِ\ا\ 
ح

لامالذكرت الشيخ سماحة يا الأسئالة حميع ت سا 
الغس_ا؟بظهر الدعاء وسألونكم اف، في حبهم ويبلغونكم 
منيجعلنا أن اف ال ونفيه، أحبونا الذي النه أحبهم نقول؛ ج؛ 

حمينا،وأعمالنا جميعا، قلوبنا يملح وأن جلاله، في المتحاسن 
والعمل،الفول وصلاح النية، وصلاح التوفيق، للجميع اض نال 

الموت.حتى الحق على والثبات 

 Y_ ! علاجها؟وما القلوب قوة أسباب هى ما
ذكره،وعن الله، عن والغفلة المعاصي، القلوب قوة أسباب من ج! 

قوةأسباب من هذه الله، عن أعرصوا الذين البثللة ة ومجالالقران، وعن 
والغافلين،العصاة مجالسة بالله، يذكر لا من ه ومجالالمعاصى، القلوب، 
أسبابمن كلها الرديئة، اب الأكتعاؤلي الربا، تعاؤلي الحرام، وتعاتلي 

وأكلورسوله، الله ؤناعق واستقامتها لينها أسباب ومن القلوب، وة ق
،ثلبلث، يملح أن اممه إلى والضراعة والتقوى، البر على والتعاون الحلال، 

وتها،قأسباب هذه الحرام يجنباك وأن ، وشكره ذكره على يعينك وأن 
منوالغفلة وة، القأسباب من كلها المعاصي واستقامتها، لينها وأسباب 

الأشراره ومجالالقرآن، قراءة وعن اممه، ذكر عن والبعد وة، القأسباب 
الإكثارواستقامتها وتهواها، لينها أسباب ومن الغفلق، أسباب من والغافلين 

جلافه وذكر الأخيار، وصحبة القرآن، قراءة س والإكثار اممه، ذكر من 
والجنةحق، الموت وأن يديه، بتن موقوف وأنلث، إليه، صائر وأنلث، وعلا، 

القلب•لين على يعين مما الأمور هذه تذكر حق، والنار حق، 



مسي

= ١٨٩ثقصسستس^^^سدصٍسءس 

يعدميفتون الشيح سماحة يا العلماء يعض ت يقول مائل هذا ت سّا 
صحةمدى وما ذلك؟ على أدلتهم هي ما المالوس الحلئ زكاة وجوب 

مأجورين.أفيدونا القول؟ هدا 
فيها،زكاة لا أن يرى العالم أهل بعض خلافح، فيها الحلي ج: 

علىها يقيفيها زكاة لا إنها ت قال ومن الزكاة، فيها أنها والصواب 
ليستأنها والصواب المستعمالة، الفرش وعلى الملابس وعلى العوامل 

عافهالامرأة قال هت المي الزكاة، فيها والفضة الدم، س الغلي مثلها، 
هافُ ^3^ أف »أننزك iاJ; لا. و\ك: هدا«ؤ زكاة »أتؤثين تحلي: 
عنسألته لما سلمة لأم وقال ؟ ثار* من سوارين المانة يوم بهما 

أكنزاقو زنود :ا يقك،: ذفب من أزصالحا ألبز كنث، قالث،: النار 
كتز«لآ،ؤظين قزم زكاتث ئزذى أن :ثغ »u فقاد: ص؟ 

،القيامة يوم صاحبه به يعذب ، كنرا صار زكاته تود لم إدا والفضة فالذهب 

ذلكم، البدل يوجد لم إذا بالكي الأنعام يمم حكم ما ؛ _■؟ 
الإبل؟وخاصة 

أفخاذهافي تكوى بام،، نسم كوى، المي بأس، لا كنها ج: 
أوالفخذ، في ونحوها الإبل في به بأس لا الكي الوجه، في لا وأرقابها 

الغنم،ولا بقر، ولا إبل لا وجوهها في توسم لا الوجه أما الرئة، في 
ذلك،ونحو الأذن، فى الفخذ، محي تكون إنما 

حديثهمن داود وأبو ( ٤٥٥)٦/ يزيد بنت أسم،اء حديث من أحمد الإمام أحرحه )١( 
الحلي،وزكاة هو ما الكنز باب الزكاة، كتاب في جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو 
برقمالحلي، زكاة في حاء ما باب الزكاة، كتاب في والترمذي (، ١٥٦٣)برقم 

وصححه(، ٢٤٧٩)برقم الحالي، زكاة باب الزكاة، كاب في والنائي (، ٦٣٧)
(.١٨٠٩)برقم المشكاة في \لأو\ني 

وزكاةهو ما الكنز باب الزكاة، كاب في آتيها سلمة أم حديث، من داود أبو أحرجه )٢( 
(.١٥٦٤)برقم الحالي، 



ومحاضراتوسيقان تلمان من لصباح ا حديث ١ ٩ ز

صاحبحكم في يدحل المسارات حوادث في مات من هل ! سه 
الحديث؟ش وردت التي الشهادة حكم نوت في المطعون أو الهدم، 

إنكله مصادمة أو انفادب، بارات، السب مات من نعم ج! 
الهدم.صاحب حكم في الشهداء، حكم في الله ثاء 

لمدةوذلكا أيام، ثلاثة رمضان شهر في زوجته حاهع رحل ! س٦ 
عليه؟لماذا الصيام، على يقدر لا الشخ سماحة يا وهو أعوام أربعة 

كلعن رقبة عنق وعليه المكر، هدا من الله إلى التوبة عليه ج; 
شهرينمرة كل عن أشهر سنة فصيام تهلع يلم فان رقاب، ثالث ستة 

فإذاتطع، ب لعله يجتهد إخ ذلك، فعل استطاع متني متتابعين 
حتىذت في نفى وعاد جل اه إلى التوبة ْع عمل كل عن نهرين صام 

*لمولنا ا إلى يسسطث^ 
 :U_ الموادمن مادة أي في الاختبارات في الغش حكم ما

التوبة؟بعد عليه لماذا الغس طريق عن النهاية على حصل من وكدللث، 
فيولا الدينية المواد في لا المواد، جمع في الغش يجوز لا ج: 
يقوليجوز، لا الغش لغة، الفي ولا الإنجليزية؛ في ولا غيرها؛ 

التوبةفعليه مابثا غش ومن ، مئا® يلين عشنا ررمن ! النبي 
والميمالق إلى التوبة فحليه ابق سشيء منه صدر من لله، والحمد 
لله.والحمد ٠ سا لمثل يعود لا أن على والعزم والإقلاع، 

 A_ ! ْواكتيوإن كبيران، شيخان والدي إن ت تقول ائالة هاو
استئذانبعد إخواني أحد بيت إلى فانتقلت، الأمراض بعض من نعاني 

علىالدانمة المحاولة رغم سامحها ولم ذللث،، في يأذن لم وممه والدي؛ 
اطه؟أثابكم نللث١ في الحكم فا الماء على تقو لم لأنها امحها يأن 

بابوادنماحهفىكابابيLرات، ،1 ١( ٠ )١ رقم حدث الإيمان في لم مأحرجه ؛١( 
ه•هريرة أيي حدث من ( ٢٢٢٤)برقم الغش، عن النهي 



١٩١الأسلة 

البيت،في المعروف في لزوجها والطاعة السمع عليها الواجب ج؛ 
يقول، مقارنها له ليس ستهلح لا كانت إذا شرها لا أن عليه والواجب 

يعمللأنها أو لنملاج انفلت فإذا صزازلأ^،، زلا صزز m: المي 
أنفعليها يضرها لا كان إذا وأما ء-ليها، حرج فلا تفرها أشياء معها 
الخروجفلها يرحمها، ولا يفرها كان إذا وأما تخرج، لا بيتها في تبقى 

هآالرسول لأن يفرها لا وأن الله تقوى وعليه أولادها، إلى والذهاب 
حلقال زوجنه، يضر أن للزوج يجوز لا صزارو ولا صرر ررلأ ت فال 

[،١١٩]الأنعام: إله٤٠ أصثليزض نا إلا عوم حرم ما لبجم قثز ءؤوس وءالآ! 
لمؤإذا بأس، فاد للمشمى أو أولادها، محي للخروج اضطرت فإذا 

فيبقاؤها فالواحِ، يضرها، ما معها يعمل ولم ضرورة، هناك بكن 
aت، لا 

٠٠ ه 

بنيمن باب الأ-حاكام، محاب ني ه الصامت بن عبادة حديث من ماجه ابن أ-مجه 
نيالأناني صححه (، ٢٣٤وا  ٢٣٤)• برنم بجارْ، يفر U حقه في 

درنم)*ه'آ(.الصحيحة، 



١٩٢
ومحاضراتوتعليقات كلمات من ثصباح ا يث حاو 

انمخلمهانالآصلأن 

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وسلم اض وصلى ض، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

ت، بعير أما 
الشيخالفضيلة صاحب من الهليبات الكلمات هذه حميعا ممعنا قد 

الصلاةعليه رسوله وسنة هق، اف بكتاب يتعلق فيما ادريس سيخ جعفر 
والثباتبه والأحد الهدى، لمعرفة العفليمان الأصلان وألهما واللام، 

شيئينفي ينحصر ذلك إلى الطريق وأن حالفه، من على والرد عليه، 
والسائمالصلاة عليه رسوله وسنة اض، لكتاب والتعمل التدبر أحدهما 

وسنةربه كتاب ويتعقل يتدبر بل أحر لأمر لا الحق وطلب الهدى، بقصد 
منهماالحق ولياحذ ملهما؛ الحق ليحرق، لام؛ والالصلاة عليه نبيه 

هداؤي؛ هدى نبيه سنة وجعل هدى، كتابه جعل الله لأن يهما؛ وليهتدى 
هدلءامنإ .ليبث هو >؛ؤةل ٩[، ]الإّراء؛ ه أنوم تجنك لق ةدكا القر؛اث 

مايلمحا كن ما أنا نى رإJحا إكك آؤذآ >؛ؤوكثإاث، ، ؛1 ٤ ت ّت، لف_ص_له وثمتاء 
]ال_ش__ورى:ء؛تادغه يى يقآء من غي.، مدك، ميا •؛؛*!؛٤ ^٤^، آلايمنن ولأ ألكثنّ_، 

السعادة.حلريق هو الهدى، طريق هو [ ٥٢

الملحدة،الأفكار من وتنزيهها القلوب تطهير هو الثاني والأمر 
الصالةعليه رسوله سنة وتضاد افه، كتاب تضاد التي الفاسدة والأراء 

واللامالصالة عليه اش رسول نئة ؤإلى اممه، كتاب إلى فيأتي واللام، 

(•٢٠٤)رقم ثريط، - ٥١٤٠٧حح موسم في الشتح حة سما كلمات من ( ١ , 



متّ ١٩٣اسسن الأصلان 

طهروقد فيهما، الهدى وأن فيهما، الحق أن يعلم عليهما، مقبل بقلب 
اف،كتاب تضاد التي الباطلة والعقائد المنحرفة الأفكار من وفكره فلبه 

كانؤإن — ذلك صمن وفي لام، والالصلاة علميه رموله منة وتضاد 
أهلالعلم، أهل بكلام الاستعانة - معلوم لكنه إليه؛ يثر لم جعفر شيخ 

علىبدلك تعين يحتى العربية اللغة به حاءت وبما المعروفين، الحق 
.هذامن بد فلا واللام؛ الصلاة عليه رسوله وكلام اممه، كلام فهم 

وماالعربية، اللغة به جاءت بما الاستعانة وهو أيئا الثالث الأمر 
مناممه، كتاب من والاستنباط اف كتاب ير نففي الأمة سلف عليه درج 
يتدبرفهو بإحسان، تبعهم ومن واللام الصلاة عليه اليي أصحاب كلام 

بهاجاء التي العربية اللغة من الله كتاب به نزل بما تعينا ماممه كتاب 
ممهءهو_لمثناتي إلا رسول من أؤبملثا ئنة: الا بهوجاءت القرآن، 

وجاءتالقرآن، بها جاء التي اليبها ولأسالعربية اللغة فتعقل ٤[، 
بالعقيدةالمعروفين ذلك في العلم أهل بكلام والاستعانة الئنة، بها 

الصلاةعليه المي أصحاب رأسهم وعلى والمضل، والعلم الصحيحة، 
وسنةاف، كتاب وتعقله اض، كتاب تدبره عند المؤمن فإن واللام، 

والاستعانةالهدى، طلب يقصد القصد، بهذا واللام الصلاة عليه رسوله 
الصلاةعليه رسوله نة ومالله، كتاب من ه وأحن. الحق، فهم على 

بهاجاء التي العربية اللغة عليه للمن، يما ذللئ، على والاستعانة لام، وال
ومن.، الحم، أصحاب كلام عليه دل ويما الئثة، بها وجاءت القرآن، 
دلتبما تعين يالحق، معرفة إلى والسبيل الهلريق هو صنا فإل بعدهم، 

عليهالني أصحاب من الأمة  w،Lكلام عليه دل وما العربية، اللغة عليه 
الصلاةعليه رسوله وسنة اممه، كتاب فهم على لام، والالصلاة 

لام.وال
أيثافهو عليه وتدل ونبتته القرآن تمنر الئنة أن المعلوم من نم 

رةوالمعالثارحة هي فالئنة هق، اممه كتاب فهم على بالئنة تحين ي



ومحاضراتوسيقان مممات من لصباح ا حديث  ١٩٤

مامن لاغ أليءقر إقك بحانه! سفال كما هق، اش لكلام 
اممه،كلام نمير على اممه بكادم تعض يوهو [، ٤٤إلإم٤و نزل 
اممه،كالم ير نفعلى والسائم ٥ الصسالآ عليه الرسول بكلام تعين وي
منوالصرة الحق، وأهل العلم، أهل كالم ومن العربية، باللغة تعين وي

أهلمن أتباعه بكلام تعين يوهكذا ذلك، على ، النبي أصحاب 
منالإلحاد ودعاة الباطل، دعاة عليه مما حذرا ذلك،، على والهدى العلم 

اممهكتاب في أهلها صمر إذا التي الضالة المالحالة والعقائد السيئة، الأفكار 
وافقهاوما أحيوه، اض كتاب من وافقها فما تأييدها يريدون إنما الثنة أو 

الماسيةوآراءهم عقولهم فجعلوا طرحوه، حالغها وما أحذوه، الثثة من 
بوبيما اف رسول سنة ومن اش كتاب من ياحذوا أن وحاولوا أصلا، 

[،١٨]البنرة; ينحعوزه لا  'شعص وئم أاؤًم الضلال هو وهذا أباطيلهم 
©4بجون لأ ء ص دلإ ^ئم والتقليل للتشبيه المنافقين عمل هذا 

اللهرسول سنه من ولا النه؛ كتاب من يصدهم ليس العافية، الله نسأل 
الباطالة،وأفكارهم أهواءهم، يوافق ما إلا والمادم الصلاة علمه 

٠ؤإلحالهم 
تدبرمن قصد0 يكون وأن دلك، يحذر أن المؤمن على فالواجب 

به،يعمل حتى افه أراده الذي الحق لهم الله كتاب وتعقل اممه، كتاب 
الثثةيتدبر وهكذا الضالة؛ والتيه الإلحاد أهل على به بنذ وحتى 

رسولهوعن الله، عن جاءت كما يفهمها أن ذلك من ويريد ، ويتعقلها 
وءلادفتهونحلته، شيحه لتاييد ولا هواه؛ لتايبل لا م؛ والملأ الصلاة عليه 

٠دلك ونحو 

ماإليهما يرد الثتة، وهكذا ، أصيلا أصلا اممه كتاب يجعل ؤإنما 
خالفهماوما قبله، وافقهما فما الماس على اشتبه وما الماس، فيه تنانع 

والتوفيق،الإعانة فه ا سؤال ومع الثبت، ْع كان مجن كائثا قائله على رده 
وسنةكتابه فهم على يعينه أن يديه بين والانكسسار إليه، الضراعة ومع 



ص،،دح
الأصلأناسليuن

يكونهكذا الحق؛ لإصابة يوفقه وأن لام، والالصلاة عليه رموله 
؛ص ٢٧٤^لإمق إثلث آرلتت العلم طالب يكون وهكذا ١لمؤمن؛ 
[.٢٩]ص: الأف4 ولإ وبح 

لهم،قيمة لا وهؤلاء ا، وهل. هذا عن اعرضوا آخر قم وهنال 
عنأعرضوا والأكثر الأغلب وهم آخر م قهناك بهم، عقلة ولا 

يتدبرونلا لام والالصالة عليه اف رسول محنة وعن الله، كتاب 
نفوسهمأهواء إلا لهم هثر لا الأنعام، أشباه هم بل يتعقلون؛ ولا 

اللهرسول نئة فهم في ولا الله؛ كتاب فهم في هم لهم لثم وشهواتهم؛ 
بلقيمة؛ لهم ليس هؤلاء بذلك، العمل في ولا لام؛ والالصلاة عليه 
إلاهنر إن سلؤبى أو بسممُك> أًغربمم أن ةنسب ^أم ت الله فال كما هم 

[.٤٤ثيلاه أتل م ثق ?٣ 
أنسبحانه ناله كما والبصيرة والهداية التوفيق للجميع الله ال ن
وأنالفتن، مضلات من والعافية دينه، على الاستقامة ؤإياكم يرزقنا 
غضبه،أسباب من واللأمة بصيرة، على إليه الدعوة حن جميعا برزقنا 

علىوسلم الله وصلى ، خين؛ كلمته عن جعفر الشيح أخانا بجزي وأن 
وأصحابه.آله وعلى محمد نبتنا 

٠ه ه 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا

١١"' ■).
أٌمحقتتح

الإخلاص

وأصحابهأله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى ، دن4 الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

ت٢ بعدل أما 
اللهعبد الفضلة صاحب من الهليبة المّاركة الكلمة هده سمما فقل 
الإحلاهس،وهو وأهمها الأمور أعظم بل عظيم؛ موضع في التويجري 

وإياهؤإياكم وزادنا مثوبته، وصاعق حيرا، الله جزاه وأفاد أحاد ولفد 
.وتوفيقا وهدئ علما 

جميعمسى وعليه الأمور أهم هو الاحادص موضع أن شك لا 
هللرسول والمتابعة لله الاحادص على كلها الأعمال تبنى الأعمال، 

اممه،رسول محمدا وأن اممه إلا إنه لا أن شهادة على الأمرين هدين على 
هذاعلى مبنية كلها وجارحها قلبيها وحليلها دقيقها العباد أعمال كل 

أثنلعثدوأ إلا ووأ جوح ■' وعلا جل فوله هذا فى ويكفى الأساس، 
مخلصيناممه ليعبدوا بهذا إلا أمروا ما ء؛ا لالسة: حنقآءه الين له محكيئ 

الأنبياء،مع لا عبادته في وعاد جل به تركا ولا محة ّولا رياء لا 
إنماذلك، غير مع ولا الأصنام مع ولا الجن مع ولا الأولياء، مع ولا 

إلاؤالإض لإن حلمث، ءؤوما الله ليعبدوا وأمروا الله ليعبدوا حلقوا 
ءؤرلس[، ٢١]الِقرْ: أعثدوأ آلثاش ءؤيإأت؛ا [، ٥٦ازاروأت: تاا

-،٥١٤٠٧حج في المكرمة بمكة التوعية مجد في المجر بعد سماحته تعليمأت من را( 
شرطرؤم)ة'آ(.



_ ١٩٧؛قعص 

[،٣٦أل0كمقه< ؤإجثنؤإ أقن آعثديإ أنيح رّوت" محل =٤^، ق بمتننا 
حثث1آه.أئن لإ تحص أق لمدوأ إلا بَ،تأ 

\2ئف ألا . آليمك> لث لجثا أق ي"ةغتاو نبثه: < ٥١يخاطب 
َيؤؤ ألدن لئ محنمبمص أه ^^٣١ ، ٣[ ، ٢ لال__زم__ر; ألخ1إصه< 

الشركذلك ويقابل الملة، أساس هو الدين أماس فالإخلاص [؛ ١٤]غام: 
فيها،مخلدون اكار في أهد الأكبر الشرك الأصغر والشرك الأم، 
فيهقال قد قارفه، الزى للعمل محبهل الرياء وهو الأصغر، والشرك 

علىحاف ،، عالنكم أخاير ما أخوف إل ٠٠ه؛ النبي 
فنئل ٠٠الأصم ك الشن عالثغم أحان، ما أخوف إل  ٠٠بغيرهم؟ فاكيف أصحابه 

نظرمن ؛^٤٠ لماصلاته فيزين فيحلي الرجل يقوم ررالثياءاا قال: عنه، 
إله•ارجل 

أقءقيءوث ألثنتابم ؤا0 فقال: بالرياء المنافقين الله ، وصنقد 
أقدؤورث ولأ ألناس رآءوف 'ةساإا هاموأ ألملوْ إق هاعوأ وإدا حتدعهم وئو 

ئدنأئ وش قووء ءاق ولا ال لأ له بن ثديين ثيلأ. إلا 
عملمن أنه الشرك ذم في يكفى ^، ١٤٣، ١٤٢ا،: ]النتيلأ4 لن يد 

صراالمخلوق عند ما المنافقين، عمل من أنه الرياء ذم وش المشركين 
النافعهو اممه أن المؤمن فلمتزكر اممه، عند كله والمع الضن نقنا، ولا 

•بجو نيء كل بيده وأن الفار 
منوالرياء الشرك أن وليتذكر العمل؛ له يخلص أن فالواجب 

والشركالثي3لان، يزينه ومما المنافقين، أعمال ومن المشركين، أعمال 

وتمامهفهم، لبيد بن محمود حديث من )ث/ه'آة( نيه مفي أحمد الإمام أحرجه )١( 
المانةم؛ ي جد اه يمول ءالئن1ي ناو: ؟ ٠٥١زنون :ا الأئم \ود'ذإ وط : نالوا

ثجذدذنز نائظردا الذمحا ثي ثزاءدذ كتم الب؛س إلى ادنبدا باصابهم الثاس جزى إدا 
.جزاء،ايندنم 



سقاتومحاصرات ١٩٨

أحيطأثيأ ؤووؤ I تعالى يقول العمل، يحط والراء الأعمال، يحبتتل 
أياادذو،وآ َكن ^ما ت سبحانه ويقول [، ٨٨،؛ LjtjS]؛?ثملؤزه َكا>وأ تا عيمر 

وؤ،أءنلهتِ حظئ ^٠ ٧١يادلإ أذُنيهم ه ّلهمحبم أثم مشحد يتثثوأ 
فالهذابالشرك، عليهم تنادي أعمالهم [ ١٧]التوبة: ■>ولإووته حإ أم 

أعمالهم.حبطت، 
صلاة،من ض ش»اائ، تخلص أن اض، عبد يا عليلث، فالواجّ_، 

ونهيبالمعروف، وأمر مريض، وعيادة جنازة، واتباع وصدقة، وصوم، 
•الني يقول ربك، وجه تقصد ذللث، وغير النه، إلى ودعوة منكر، عن 

فيهأشرك عملا عمل من السرك عن السركاء أعص أئا وعلا جل اف رريقول 
راننه: ويقول خ ١ الصحيح في لم مأحرجه ^^؛٠ ركنه عيرى ثعي 
الناررارآ،.يحل ُه بمرك لمه ومن الخنه يحل شتئا يه يترك لا افَ لقن 

الدبوهلءا النقال الداء هذا من ليدر ا الحذر، فالواجب 
وتزيينه؛الشيطان واحذر وجلياله، دقيقه كله الشرك من حدر ا العفليم، 

وعاد،جل اممه بيد والنفع الفر نفع، ولا م لك الناس عند فليس 
منوامسأله له، وأخلص ء فاعبد وعاد، جذ عنده، والخير عنده، والرزق، 

العفليم.بالخير وأبشر به، واستعن فضله 
ئمنبتي لمن ثثاء ما مها لهُ عجت( آلماجلأ بيد ؤمنَكان •' وعاد جل يقول 

وسميآأذحرْ أياد ءؤو*س افه بأعوذ ؤاه ءورا مد"مدموما بمثها جهم تحُ جعنا 
[.١٩، ١٨لالإّماء: س1تؤمإه< سمهر ينقان مئين يهو سعتها لهتا 

قفلهوارجو وجهه، اقصد ربك، اقصد العالية، بالهمة فعليك 

اض،غير عمله في أصرك من باب والرقوا، الزهد كتاب في تيهي هريرة أبي حديث من )١( 
(.٢٩٨٥)برقم 

باللهيشرك لا مات من باب الإيمان، كتاب في يهنئ جابر حديث من الم مأحرجه )٢( 
(.١٥٢)برهمم  ١٠النار لحل مشركا مات ومن الجنة لحل 



لأهلها؛بالعمل القصد أو أهالها مراءاة أو الدنيا طلب واحذر انه، ؤإح
وأنف، يكون أن أمران! العمل فشرط اض، وجه بعملك اقصد ولكن 
كلعمل، كل في دائما الأمرين يهذبن ذ١لنزم للنربعة موافئا يكون 

كانتفان للشريعق، موافئا تكون أن بد ولا ض؛ تكون أن بد لا عبادة؛ 
[،٨٨]الأنعام: أونؤ0ه 'كاوأ ما عنهر لنئ أثى_أ ؤ ؤ؛ بطلت ثرك فيها 
أمزثا،عليه ليس عملا عمل س ٠١الّكا لقول بطك بلعق كانت ؤإن 
إياكم١٠؛، رد*ل فهو منه ليس ما هدا أمرئا في أحدث رامي ، رد* فهو 

صلاله(ارم.يدعة وكل يدعه محدقة كل ؛إذ الأموي ومحدقات 
كلفي غ الاخادص والمرض، والكين، والواجب، فالحزم، 

١لته،صرعه ما فيها متحريا تكون وأن عباداتك أداء جميع في شيء، 
يعمرحتى القرآن قراءة من بالإكثار وعليك الثميع، موافقة فيها متحريا 

ومراجعةوتدبره القرآن قراءة من بالإكثار عليلا، ديه، بالإحالآص قلبلأ، 
ذلكيعين حتى المهديين، الموفقين العلم أهل وكالم الصحيحة الئئة 

هوهدا عليها، والثبات الئثة، واتباع عليه، والثبات فه، الإخلاص على 
عادة.الطريق هو هدا المجاة، طريق 

ص،\د\£ز أو العامل اخثيذ إذا باب الامحصام، تحاب في تعلقا الخاوي اخوجه )١( 
ينهمنلأ عمل ه■' النبي لمول نردوئ يخكمآ علم، ء4ب بل الرنول حلاف 

الباطلةالأحكام نقض باب الأنفية، كتاب في لم موصله وند ردا، فهو أنزثا، غلبي 
(.١٧١٨برقم)الأمور، محدثات ورد 

إذاباب الملح، كتّاب في هؤلأ عانشة حا-ث من الخارى أحرحه ء-ليه؛ متنق )٢( 
الأنفية،كتاب في لم وم(، ١٢٦٩٧برقم)مندود، فالصلح جور صلح عر اصظلخوا 

(.١٧١٨برقم)الأمور، محييات ورد الأحكامّالباطلة مض باب 
رباب السنة، كتاب فى داود أبو أحرجه تقيني، مارئة بن العرباض حدث من جزء ]٣، 

بالئذةالأخد في جاء U باب الطم، كتاب في والترمذي ؛(، T'U)برم الثثة، لزوم 
الخالفاءنئة اناع باب المقدمة، في محاجه وابن (، ١٢٦٧٦)برنم اللخ، اجتناب في 

فيالألباني وصححه صحيح. حن الترمذي: وقال (، ٤٢)برقم المهدين، الراميين 
(.١٦٥)برقم الشكاة، صحح 



ومحاضاتوسيقان مممات من الصياح حديث  ٢٠٠

اممهونال المالح، والعمل للعلم ؤإياكم يوفقنا أن اممه أل ن
حيرايب افث يرد ُس ه؛ الض يقول الدين، في الفقه ؤإياكم يمنحنا أن 

•ثمحنفىامح"را، 
فيالأن إمامنا سجد فد التلاوة، جود ل ينتبه لا فد الناس بعض 

اجدا؛مكبر الإمام المصلي سمع فادا للتلاوة، جدة التنزيل محورة 
الإمامسمعن، إذا الئنة يحار، الناس عض يري، الناس بحض فلبجي 

،بحده ترفع رفع ؤإذا إماماك، سجد مثلما جد تومحجد جدة القرأ 
به p}Uالإمام جبل، "إثما وه•' المي يقول الأمور، جمثع في وهكذا 

خمذة.بمئ افث نمغ لأل: وإذا iانكنوا، زكغ محإذا _، iخثإئوا قلا 
ق1نيدوا«لأ/نخد زإذا اأس. ه، نتا ^١: 

للتلاوةاجيا حمالإمام كبر فإذا تابع، والمأموم الأول هو فالإمام 
كبرؤإذا كبر، صوته وانتهى م ٣^٠١ كبر إذا الصلاة، في كما فاسجد 
لمنالله محمع قال: صوته رفع وإذا واركع، كنر صوته وانتهى للركوع 

بحدء.ولكن معه؛ ولا ناله تكون لا تعجل؛ لا وهكذا، فارفع؛ حمده 
آلهوعلى محمد، نبينا على ومحلم الله وصلى الجميع، الله ولق 
وأصحابه.

•؛1؛*٠ ٠ 

العلم،كتاب في البخاري أحرجه يوأ؛ شان أبي بن معاوية حديث من ،< J،Pمتفق )١( 
بابالخص فرض كتاب وفي (، برقم)١٧الدين، في يفقهه ^١ به اض يرد من باب 
الزكاة،كتاب في لم وما"آ(،  ١٦)برقم [، ٤١]١لأ■نفال; نلوور؛ه خمَن, ف ^؛١٠٠؛ 
١(.• )٧٣برقم السألأ، عن الهي باب 

بابالصلاة، كتاب في البخاري أحرجه تيهي؛ مالك بن أنس حديّثح مجن عليه متفق )٢( 
بابالصلاة، كتاب في ومسلم (، ٣٧٨)برقم والخثب، والمنبر الطرح في الصلاة 

(.٤١١)برقم بالإمام، المأموم ائتمام 



ءممتِطها رسول محمدا ا*ن شهادة تفسير 

اضرسول محمدا أن شهادة تفسير 

وأصحابهآله وعلى الله، رمول على وصنم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

بعدأما 
الفضلةصاحب من المباركة الطيبة الكلمة هذه حميعا سمعنا فقل 

احنقد الله، رمحول محمدا أن شهادة ير نففي غانم بن الله عيد الشيح 
وزادنافيه، وبارك حيرا افّ فجزاْ والموابح الحق وأوصح ذكر، فيما 

الإسلام،دين أصل أن شلن، لا ونوفيئا؛ وهدى علما وإباْ وإياكم 
أنشهادة والثاني! اممه إلا له الألا شهادة ! أحدهماأمران، وأمحامحه 

٠الله رأأ،ولا محمدا 

الأعمالوكل الملة، أماس هما الدين أصل هما النهايتان هاتان 
أنإليه يدعو شيء أول ه كان فلهيا إليهما؛ ترجع والعقاند والأقوال، 

فهذانالله، رسول محمدا وأن الله إلا إلته لا أن تشهدوا لهم؛ يقول 
منالأول الركن وهما الملة، اس أمهما الدين، أصل هما الأمران 

اممه.رسول محمدا وأن اممه، إلا إلته لا أن شهادة الإسلام، أركان 
بهاتينالإتيان مكنفة كل وعش مكلف، كل ض الواجب، 

معبودلا أنه اممه، إلا الله لا أن تشهد وصدق، إيمان عن الشهادتين، 
آلةبائكن ؤؤذللك تعالى! قال كما يعيد، لأن المستحق هو اممه، إلا حق 
الق[، ٦٢ح-ح; لالآكلزه هو دونهء ,ثن يدءوث ما وأُى آلحى هو 

-.٠١٤ ١٧عام حج موسم في المثاخ كلمات على الشيخ سماحة تعليقات من 
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صحانهقال [، ٢٣لالإساء; إياه إلا مدوأ ألا يبم، ت تعالى 
ؤ: هى قال ؛،[، زالسة: حنئآه ١^؛؛ ثي  ٧١٩۵^؛ه لعتدوأ إلا بَ،رأ 

تعالى:قال ٣[، ٢، : ]١^٠٢٠ أ-لئالثنه الن;رث ِف ألأ و ألمحي لث محدثا أق 
٥[.]الفاتحة; شأنه< وإباك نعبد ياك إؤ 

به؛إلا تغيث يلا اض؛ إلا يدعو لا ض؛ العبادة إخلاص من بد لا 
يتخذونوالذين له، إلا يذبح لا له؛ إلا جد يلا له؛ إلا يصلي لا 

لهم،ينذرون بهم نغيئون ييدعونهم اف مع معبودين القبور أصحاب 
الشهادة،هذه نفضوا فد هؤلاء للجن، أو لالآص_تام، أو لهم، يذبحون 

فصارواوحده، يعبدوه ولم وحده؛ باض يؤمنوا فلم الشهادة، بهذْ وأخلوا 
تعالى:قال اض، لغير العبادة صرف الشرك لأن مشركين؛ بهذا 
منرلأاق تتثلن أثثقت نين ثنمكن بن ه وإث، إقفا أؤتى 

َكازاما عنهر لح-ط آفروأ ؤ ج الى: عتال ق[، ٦٥ر! زم]الآكّمإبنه 
إثموحده: فه العبادة إخلاص من بد فاد [؛ ٨٨]الأنعام: 

لدءنم,ال أق >؛ؤءادعوأ [، ١٦٣]اوقرْ: أؤمره أؤنتمن م إلا إقد لا محبؤد 
إلأإكه لا أةوتم< أثه إلته؛ئأ ؤإكثآ [، ١٤]ء_اء_ر: آلةفروداه َي ؤإز ألين 

محمداأن شهادة الثانية، الشهادة [ ٩٨]طه: علماه شء لكل ؤبجح هو 
محمداأن يشهد أن يد لا ؛ ممعتم كما هدا، من بد لا الله؛ رسول 
الله.رسول 

بين!كما أمور أربعة تضمن الشهادة، وهد.ه 

أخبر،فما تصديقه ت الثاني أمر، فيما عنه محنا ت الأول الأمر 
إلاالله يعبد لا أن ت والرابع وزجر، عنه نهى ما اجتناب ! والثالشر
والسلام.الصلاة عليه بشربمه، 

؛ْشا0 الله؛ رسول محمدا أن سهدت إدا سروط، لها الشهادة هده 
يقوللا وأنه والملأم، الصالة عليه إخباره في تصديقه عليك الواجب أن 



٢ ٠٣اثله رمول محمدا ان سهادة تفسير 

عنونهانا للعبادة، المستحق هو سبحانه الله أن أحبرنا وقد الحق، إلا 
المرامحلوعن والنار، الجنة وعن الماصض ؛ ١٠٢^عن وأخبرنا الشرك، 

بللا ذلك،؛ فى تصديقه فالواجّح ذلك،، وغير الب، الحوعن والجزاء، 
٧[،]الحديد! ومح؛ثرلمحءه أس ؤءاينإ به؛ أحبر ما كل في الرسول( نصدق أن 

عاليهرسوله ونمدق الله، نصدق أن علينا ورسوله، بالله نومن أن علينا 
بهأمرنا فيما أوامره، نهليع أن أيصا به الإيمان ومن لام، والالصلاة 

النهى!واحتناب، الأمر، ط-اعق من بد لا نواهيه؛ عن ننتهي وأن 
جنأويقوف ٧[، لاو>ثر: آننهوإ٤بم عنت ٣^^٢ وما قصدمحه آؤؤئ، ^٤٢ ١٠

جننتبدجسلأ ورثوك أذيق طج ومت آس حندود >ؤنثل-ئث> الا؛ وع
.ثن أيظيآلمور ود'إمح مهنأ •كنلدث قحتها ين ئيرر 
روله مهثا •كتنإلا تنارا د-ؤلأ حدوده) وبتمد ورسوله• آثه شف ومت 

.;!١٤، ١٣]اس: مؤامث،ه عداث 

أنبد لا بالبيع؛ ولا بالهوى لا يثريعته؛ اممه تعبد أن الرا؛ع! 
الله،عن وأخبرنا وعالا حل الله عن بها جاء التي محمل بشريعة الله تعبد 

التيالشريحة تتبع أن بد لا ذللاح؛ وغير ، وحجلن، ، وصوملث، بصادتلث، 
آثعكنتن إن، السنة؛ عليها ودلت، القرآن، عليها ودل بها، جاء 

سبحانه!ويقول [، ٣١محمران! ]آل لكر وبمير آثه ,قلجم ٤^٣^، 
ئ!وهٍلإ خمل ما ءكي ءاسا وو إل آلرسؤل ؤمميعوأ أق أطيما ءؤءل 

[،٥٤لال_ور! آيشه< أنكح إلا آفيؤل عث، وما يهندثأ تصْ ئإوإل( حملقت 
ميماهإثهظم أش رثول، إي( ألنار يتأيها ^^3، ؛ وعالا جل ويقول 

والفقراء،الأغنياء والعجم، العريب، والإنس، الجن الناس يبلغ أن أمرْ 
اكقلين.جمع 

أقرثود >اؤإؤ، للناس! محمد يا قل بعني- ألناره؛ يتأدها ُ؛ؤمل، 
وينص ئد إلا ٩ لا دأمحئ ص?' تك كُُ ءى همثا إفيًم 
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ؤآئعوهريغلثتهء أثم ُؤيءق آةذك_،ا آ'لأئ ألقي ورنوك أس قثامنوأ 
إلالده I بحانه ويقول [، ١٥٨]الأعراف: ئه_تروله 

ؤخمةإلا قحك ^^؛1 [، ٢٨]بأ: ؤيثتي/إه ثهل لاقامحن ًكاية 
ئنل١نيتم، ء؛ؤب1;ك حميعا للعالمين نزل والقرآن ١[، • /١ لالأذساء: 

نذير،قرآن الف١[، ; ن__رة_اذأ]الثذيإه ليمن ءندْء عل آلمغان 
والعجم،للعرب، والإنس، للجن، جميعا، للعالمين ندير، والرسول 

يمثلواوأن وحدء، اش يعبدوا أن الجمع، على يجب والإنايثج، للذكور 
اش؛رمول به حاء ما على اممه نواهي عن ينتهوا وأن الله، أوامر 

وحدء،الله يعبدوا أن عليهم بل ينقصون؛ ولا يبتدعون؛ ولا يزيدون؛ لا 
الصلاةعليه الصحيحة، رسوله سنه قي حاء وما كتابه، عليه دل ما باتباع 

والإيمان،والتصديق، الإيمان، مع نمص، ولا زيادة غير من لام، وال
وأنهالأنبياء، وحاتم الله رسول محمدا وأن للعبادة، المتتحق هو الله بان 

منلمد أآ محني كان ^ما ت تعالى قال بعده، نبي لا الصدوق؛ الصادق 
ارلهول رسهو ف■٤[ لالأح_؛ِاب: ٤؛< فتشن '١ وحاد»ِ أثه رسؤل ولنيمن زحا.لمحإ 

كافر.فهو بعدم النبوة ادعى من يعدم، نبي لا الأنبياء وحاتم للثهالين، 
الإيمانحميعا، الكلفين وعلى حميعا، المسلمين على فالواجب، 

التيشريعته، واتثاع رسوله وتصديق أحبر، بما الله وتصديق ورسوله بالله 
عنداللم، أهل حميع عند الواجب، هو هدا هؤ؛' الله عن بها جاء 

قملعياإجماعا عليه، مجمع أمر هذا أتباعه، وجميع هت الني أصحاب 
منبه جاء بما والانقياد ه، محمل اتباع الثقلين جمع على الواجب، أن 

ء؛ؤأثومالله دين هو هذا ذللث،، في والمعاداة ذللئ،، في والموالاة الشرع، 
٣[لالمات_دة! ديتاه ألإنلم لكم ورصيت نمق عليمأ وقنمت ع؟' آكمنت 

Iحمسة الذلاهرة الإسلام هذا وأركان 
١طه،رسول محمدا وأن ١طه إلا إله لا أن شهادة وأعغلمها أولهات 



٢الله رسول محمدا أن شهادة تفيسر 

الركنالزكاة، أداء الئاك: الركن الخمس، المالوان، الثاني: الركن 
معالحرام اف بيت حج الخامس: الركن رمضان، صيام الرابع: 

حمىعلى ت بض حمى®؛ عر الإسلام ررثى هأ: قال كما الاستطاعة، 
الصلاة،وإقام افن، رنول محمدا وأن اس إلا إله لا أق ررنهاية دعائم: 

رمصايىااأوصوم والح، الركاة، وإيتاء 

واللام،الصلاة عليه الماس بين حالي وهو يوما جبرائيل وجاءه 
عنأحبزنى محمد يا فقال: يعرف لا ان إنصورة فى حبرائيل فجاء0 

علىكنبه ووضع نكنثنه إلى نكنثنه فأسند هآ الني من دنى الإنلأم. 
ه:اف رسول يماد الإسلام، عن أحبزنى محمد: يا وناد فخديه 

الصلأ٥،وميم اش، رسول، محمدا وأذ افث إلا إله لا أذ ئنهد أل ررالإسلام 
قالسثيلأ• إليه استطنث، إن اكث وثحج وتضنؤإ، وئصوم الزكاة، ولافا 

هال،:الإيمان. عن ءأح.نيى قال(: ويضيقه. يناله له يعجبنا قاد: صدمت،. 
حيرةبالمدر ديومؤ( الأجر، واليوم درنبؤ وكتبي دملايكبي بافث دؤ؛ر( أف 

كأش،افه ننبذ أو قال: الإحنان. عن قال: صدفت،. قال: وشر؛• 
تشاهده،كأنك تعبده بعني: بزاك"؛ تإيه ثناْ نكى لم قإل ثناه 

ةإو<ثناه ئكى لم ررقإو وصوق: ؤإحلاصى القلب، امتحفار الاستحضار، 
بإحفارلكن اطة؛ يشاهد لا أنه معلوم تشاهده، لم فإن يعني: يراك"؛ 

العمل،قى يحدق حتى العمل، يكمل حتى ربه، يشاهد كأنه القلب؛ 
اينهأن مراقبة، على الله قليعبد هذا، تحضر يلم فإذا فيه، ويخلص 

تعالى:قال كما ومسمع اف من مرأى على وأنه عليه، ويشهد يراقبه، 
ؤ;[ ٢١٩، ٢١٨]١^١،: آلشءدتي؟ا< ؤ، ومص، يمم. جمح، بجيتك وآئتم، 

الإسلامأركان باب، الإيمان، مماب في لم ومرنم)٨(، الإبان في الخارق أخرجه  ٢١:
ته•عمر ابن حديث من ( ١٦)برقم العظام، ودعاتمه 
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منسوئ ؤ؟؟ ينءاي بن منه ثو وما ظا ؤ، ظن ورما ت محبحانه وقال 
درؤممال من ر؛ث عن ثنزب رما فه معثوة إذ ئيردا عوؤ ً==قنا إلا ■نلإ 
نانه<كف ؤ إب آكو ولا 1؛,^، ين أصثو ولا آقك ؤ ولا آلأبج، نح 

1مغيا انموول نا محال: النائ. ض مو:و مال: »م [، ٦١ورض: 
نملمها،لا وأن أعلمها لا أئ أعلها، U الماعة ض: 1لناتو«لا؛، بث 
قالكما غوو، اض إلا الماعة تقوم مى يعلم U اه، إلا الماعة يعلم ما 

^٥؛!ءيتا لا رف هت ءلثها إثا ئز وف آلناعن ءي ن_ع_الىت 
متآ ثئ ق تثومم، تئ إلا غك لا ثألأئ ١^ j ثئك م آلا 

[.١٨٧لالأءراف؛ بمشوذه لا ألئ١ير^ أآكثر وي؛ أم بمد علمها إثا 
lJئرىوأف وبثها الأنه ئبد أو ت قال أمارتها• عى : ••؟

أنيا يبين  lJu،اكان« فى ظازثون الثاء رغاة الخالأ الغزاة الحماة 
مابل المبي؛ غير ولا ه؛ النك، بٌلمها لا وأنه اف، عند علمها الماعة 

علممن هذا تقوم، متى يعلم الا-ى هو وعلا، جل اممه إلا تقوم متى يعلم 
[.٣٤]لقمان: اكاهوه علم عندم أف ؤا0 نحارت قال كما الغيب، 

منوكل القيامة، ليوم اليوم؛ لهذا الإعداد الكلفين على فالواجب 
الصغرىفالقيامة قيامته، قاهت قد مات إنسان كل قيامته، قامت فقد مات 

الصورفي ينفخ منها، بد لا فالقيامة الجمع، موت والكبرى ، موJائ٠ 
والنفخةالماس، وصعق الماس، موت فيها الأولى، المفخة نفختان، 

والجزاء،للحساب العالمين، لرب قبورهم من الماس قيام فيها، المانية 
يعلمالذي هو غؤن، هو إلا تقع متى يعلم لا ولكن؛ تقع أن بد لا هذه 
أرواحتقبضي طيبة، الزمان آخر في ريحا اف ويثعت، الساعة، تقوم متى 

تقوملا الماعة؛ تقوم فعليهم الأشرار، إلا يبقى فلا والمؤمنات؛ المؤمنين 

الإيمانبيان ياب ألإيمان، كتاب في أةه؛ه الخطاب بن عمر حديث من ملم أحرجه 
)٨(.برقم ، ^؛^ الله قدر بإثبات الإيمان ووجوب والإحسان والإسلام 
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الأشرار؛إلا يبقى لا اف؛ إلا إن لا يقول أحد علمي الساعة 
مؤمنوكل اوساءة، تقوم وعلمهم اممه، دين يعرفون ولا اف، يعرفون لا 

1خرفى طيبا ريحا الله يرمل الله، يعلمها بمدة ذلك قبل يموتون ومؤمنة 
إلاالأرض في يبقى ولا والمؤمنات؛ المؤمنين أرواح تمض الزمان، 

فيهايض لا بل افه؛ إلا إل لا يقول من الأرض في يض لا المدك؛ 
اممهنسأل الساعة، تقوم فعليهم الأنعام، كبهيمة كالأنعام، الشرك؛ أهل إلا 

العافية.

اللهطاعة على يستقيم وأن العاا.ة، يعد أن مؤمن كل على فالواجب 
أوامره،يطيع وأن هأ، برسوله يؤمن وأن ، وحدْ الله يعبد وأن ورسوله، 
رسولهبشريعة الله يعبد وأن أحباره، ويصدق نواهيه، عآن وينتهي 
فىوالميفذ، الشتاء فى والبحر، الثر، فى كان، أيتما ه، محمد 

فيالسيارة، في الجو، في والرخاء، الشدة في والمرض، الصحة 
يستقيموأن ، وحا.ه الله يعبد أن عليه مكان أي في الباخرة، في القهلار، 

والعقيدة.والعمل، القول، في ه، محمد رسوله اتباع على دينه، على 
خيرا،كلمته عن الله عبد الشيخ أخانا وحزى الجميع، الله وفق 

بإحسان.وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

ه٠ ه 
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الاشاع

وأصحابهاله وعلى القه، رسول على ومحلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

!ُ بعد أما 
الفضلةصاحب، من المباركة الطيبة الكلمة هذه حميعا سمعنا فقد 

بالعناية،حدير عظيم، موضع في الخفير العزيز عبد بن الله عبد الشيح 
والدعوْبها، والتمئلئج ثه، والعناية ئ^، الرسول اتباع مومحؤع وهو 

وهاديا،، ومعلما للناس مرشدا ، Uxjالله لأن يخالفها؛ مما والحذر إليها، 
الله.عن يبلغ لأنه منهاجه؛ على والبر اتباعه فالواحيح 

وذ_ذماوبي/؛ شهدا إدا آلي؛ ءؤقأ;؛رآ ع_الى! تال ق
المنير،راج الهو [، ٤٦دة، تالأحزاا--جت ،،؛^^ ٠٠ؤسمإجا يإذنهء الله إل ؤداعيا 

الهدئئسوقث آزثز ١^^، ؤؤ وعلا: جل وقال اممه، إلى الداعي هو 
[٣٣لالر;-ت; حقيث وؤ لكلي، أليي عز ؤهلهزئ آلم ودبي 

العظيمة،الشرائع الحق ودين الصادقة، والأحبار النافع، العلم هو الهدى 
يالملمبالهدى، بعثه قافه ه، نبثه بها بعث التي، المائلة المستقيمة 

محنالمستقيمة، الشراع هو الذي الحق وبدين الصادقة، والأحبار النافع، 
ؤإيتاءالصالآْ، ؤإقام به، الإشراك وترك له، والإخلاص سبحانه، توحيده 

وبرافه، سبيل في والجهاد ن،، البيوحج رمضان، وصوم الزكاة، 
والنهيالمناكر، عن والهي بالمعروف، والأمر الرحم، وصلة الوالدين، 

-.٥١٤١٧عام حج موسم في المناخ كلمات على الشيخ سماحة تعليقات عن 



ِه>

= ٢٠٩ثمم=====^^=_==== 

النفوسوقتل باش، الترك من المعاصي، سائر من اض حرم ما كل عن 
الكرات،وثرب الربا، وأكل الرحم، وقطيعة والعقوق، حق، بغير 
الداعيهو البين، الرسول فهو عنه، اف نهى مما هذا . هذا غير إلى 
تحابهفي تعالى قال كما المقيم، الخراط إلى الهادى هو اض، إلى 

،٥٢ت ]الشورى ءه صرط تسقيو محمط إق لتدكا ؤ"*وإدك العغليم! 
١^^إله: اف أوحى يما اض صراط على الدال الهادي هو [، ٥٣
ليب_الغنا،أرميه ثفو فهو [، ٦٧لالماندْت ه رق، ين إليك- آ ءج 

^J،Lوؤأ ؛ت ألثمؤو وأْلممأ أق آطيمأ وش وعلأ جؤأ وقال وبعلمنا، 
أنعلى دل [، ٥٤]النور: مهنداه ئليعوْ وك خملث»ِ ما رعقؤطم خمل ما عتو 

وعلا؛حل وقال معميته، في والخالل والشقاوة طاعنه، في الهيابة 
أل_رهعدائ< .>صدنئلم أؤ فتنة لجيز آن مْة ص ءئالئريا آلخ؛ن وننحذر 

فييقعوا أن إما باض، الشرك الفتنة العلم؛ أهل بعض قال [، ٦٣]المور: 
الخالقة.ت، ببباق أعوذ الُل.اب في ؤإما الشرك، 

محندفسمم ان وأمل أقه إJ ردوء ّيىث ؤ محرعم و؛ن ت هك ال ون
اغإلى الرد يجب، والخلاف، المناع فعند [، ٥٩]١^،: ه الأم رأتوٍِ اف 

الخظيم،القرآن إلى اف، إلى الرد لارم، والالخلاة عاليه الرمول وإلى 
الصلاةعاليه وفاته بعد سلمته ؤإلى حياته، فى إليه الرسول إلى والرد 

الرسول؛؛طاعة الأمر من العغليم تحابه في سبحانه أتحر وقد لام، وال
وئ؛لممأأق اطينإ وم [، 1٨٠ء: ن_^س]الأثءه اءلاع ثثد أؤسود يؤج وش 

فهو[، ٩٢]المائدة: ؤآندرواه أمل وآطيمأ أق وتآفإ [، ٥٤]الور: ه آمل، 
الخلأةعليه رسوله طاعة إلى عباده أرشد العفليم تحابه في سبحانه 

هألنحل ومهوأ أق ايعإ وئل طريقه؛ من اف إلى والسير لام وال
ذحل_وَاقنت،ر رن وئل تعالى؛ وقال طريقه، من يكون أن بد لا [، ٥٤: ]اJور 



ومحامراتوسيقان كلمات ض لصباح ا حديث  ٢١

فلت منى مب[؛ ٣١ء_م_ران: ل1ل دمةكأه< !اؤ وشر اثع ،يإثم هأيؤؤا آثم 
افيحب لم مكل آثده جمن ٢؛،؛> ون بلغهم لهم قل للناس محمد يا 

الذيهو الرسول فإن هأ، الرسول فليتبع اممه محبة في صاديا كان فإذا 
أيهايا قل بض• لنَي-نه؛ ؤءل اض ترصي ما وعلى اش، ممة على يدل 

فطريقذ>و،بحه لكد ونفر اثع يتسيمأ اث، نجون كنتم ورن الناس• 
الفوزوطريق الجنة، لحول وطريق المار، من المجاة وطريق اف، محبة 

فيهالقران، ياتباع وذلك والمسالم؛ الصالة عليه الض طريق من عادة بال
ثبن،وما الرسول، سنة وباتياع هت، محمد نبثه إلينا بلغه والمور، الهدى 

والسلام.الصلاة عاليه عنه 

رفالصيام، ر فالزكاة، لما ر فالمسالة، لما ر فالأي هو 
المرثيهو الله، عن المبلغ هو الجهاد، ر فالعامادت، فثر الحج، 

ملمتمثاْ>ر؟را ندا ءؤوأ0 وعاد؛ حل قال ولهذا وعاد؛ حل الله عن 
[.١٥٣لالأ،عام: مدِهثه عن بكم منهمثما ألميل ثسعوا ولا ءائعوْ 

نخالمؤالتي بل البل، الهذه لمرعه، المخالفة الطرق بل ال
بيقال طْ وأهواء، بلح، من وأعمال، أقوال من وشرعه، افه هدى 

الطريق^ا رسوله، واتثاع وطاعته توحيده هو واحد، الله فطريق المثل، 
بيلال[ ١٠٨ت يوش ل بصمجآه عل ألله إل أدعوا محيل ،نيْء ^؟3، الواحد 

أعظمهي التي الفاتحة، في وعاد حل وقال المقيم، الله صراط هو 
يدعولم مكل ٦[، ! otjLiJl]آلسميمه انحهد القران! فى سورة 

صبمرطا. آلننم آلممط والمقل! الفريضة فى الصلاة فى ربه 
^١[٦، أ>ة: لالفاتآاصثإفيبم؟ا< ولا ءثهم ألمن٣ف^ ثر عثهم أسن، آؤبحكإ 
ه.محمد به جاء الذي الصراط هو المقيم الصراط 

حلله السادة وإخلاص الله، توحيد هو المستقيم، الصراط هذا 
منورسوله، به الله أحبر ما بكل والإيمان ويرسله، يه والإيمان وعلا، 



وتركالأوامر، وطاعة ذلك، وغير والجزاء، والحساب والنار، الجنة أمر 
وتركله، والإخلاص الله، توحيد المستقيم، الصراط هو هذا النواهي 

حدوده،عند والوقوف محارمه، وترك فرانفه، وأداء ، غؤُ به الشرك 
البرهو هدا لإملأم ا هو وهدا اش، دين هذا ، تقيم المالصراط هذا 

ؤلُةالمستقيم! الله صراط والتقوى، الإيمان هو وهذا والهدى، 
[،١٨٩لاونرْ: اقهمزه من آلإ [، ١٩محمران؛ ]آل آم ت ين 

]النجم:آل،وءةه ر؛آم من إآءئم ١[، ]ال-ا،؛ آدقدأ أثس 
[.٠٦: oLjI^I]ِلثتثرنه الأ نألإض أين ظت ؤننأ [، •١٢

هوالإسلام، وهذا والبر، التقوى وهذه الهدى، وهذا العبادة، هذه 
وهوالواضح، الهلريق بمني! المستقيم؛ الصراط ٠ المتقيم الصراط 

حاءما واتباع واللام، الصالة عليه وبرسوله به، والإيمان اممه، توحيد 
تريدمرضاته، طاليا غ، مخلصا النواهي، وترك الأوامر، فعل من به، 

نهىما وترك ربلث، بطاعة تعمل ولكن سمعة؛ ولا رياء تفعله لا المحادة؛ 
وحذرعقابه، وحذر رحمته، ورجاء له، وطاعة لربك، محبة عنه، 

اضأنعم الذين صراط المقيم، الصراط لك تفأنت غبو، غضبه 
إلىوأباعهم الرسل هم علهم، المنعم وأباعهم، الرسل وهمم علهم، 

طريقهم،هذا صراطهم، هذا الصراط، هذا لك تالقيامة، يوم 
لهتسجد ، وحا-ْ له تملى وحده، تدعوه بالعبادة، نخصه الله، توحيد 
بالعبادةتخمه وترحوه، تخافه وحده، له تجل وحده، له تنذر وحده، 

بهحاء ما طريق من شرعه، طريق من ه، رسوله طريق من وعاد، حل 
نتء=ءغثؤاغثز ^ تعالى! قال تبتلع، لا لام؛ والالمائة عله رسوله 
هت!المى وقال [، ٢١]المودى: h بألف ثم ما الذُن بن لثم 'ذزي 
،مردود هو يعني! ،؛ ١١١^؛لهو منه لين ما هدا أمرئا في أحدث اامس 

تةدمفي)صبمها(.)١( 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من الضمياح حديث  ٢١٢

رد«لاأ.قهر ، أنتو\ عث ليس عملا عمل ااس واللام؛ الصلاة عليه وقال 

•بمئأ يقول حطبه في وكان 

هدىالهدى وحم اف كتاب الحديث حيز قإو بمد ارأثا بعدت أما 
.٢٢١صلاله((دعة وكل محدداثها، الأمور وثر محمد، 

وحيرالقرآن، اف كلام الكادم حير الحطثة، في الناس يحذر 
المبالغفهو ، محمد سيرة والهدي، السيرة ، محمد هدي الهدي 

طريقه،سالوك لأمة ا على فالواحب والمعلم، الأة، عن والمرشد النه، عن 
محبةوعن لله، ؤإحلأصر وإيمان محبة عن دينه، على تمامة لاموا 

اتباعهوأن حما، الله رمحول بانه والإيمان متايهته، فى والصدق ، لبيه 
َؤثِإن ^۴٦٠ للعبد؛ الله محبة وطريق عادة، الوطريق الجاة، طريق هو 

ء_مران:]آو قصره عمر ويي * Joyjء وبمفر أثه ئنيآكأ آذيه ث؛مزا 
٧[،]ال>شر: عتم وما دحندؤآ القؤث ت١قمحأ أؤو؛آ [، ٣١

[.٥٣، ٥٢]الشورى; أألبه صرط منتقيو محمط إق لإدئ ءاؤ«*«وإدك 

يمنحناأن اممه ونال، أتباعه، من ؤإياكم يجعلنا أن اممه أل ن
ثهافه يرد رامن الدين؛ في للفقه محتاج لم مكل دينه، في الفقه 
ثف1بخشب.ءا

Ua^tiأو العامل اجتهد إذا باب الاعتمام، كتاب في تعلما البخاري أحرجه )١( 
ليسهمنلأ فبل أنى ه■' الس بقول نرذود• نخكمن غتر س الزنول خلاف 

الباطلةالأحكام نقض باب الأفقية، كتاب في لم موصاله وفد رد*، فهز أمزثا، علبه 
(.١٧١٨)برقم الأمور. محل-تار-تط ورد 

الصلاةتخفيف، باب الجمعة، كتاب في ,ني' اف عباد بن جابر حدينإ من مسالم أحرجه )٢( 
(.٨٦٧)برقم والخطبة، 

العلم،كتاب في البخاري أحرجه ؛ 'يؤا سفيان ابي بن معاؤية حديث من عليه متفق )٣( 



ِني
_ ٢١٣|؛ص 

يكتايه،والعناية دينه، في الفقه وإياكم يمنحنا أن اش أل فن
الملأةعليه نبيه ثة والعمل معانيه، وتدبر تلاوته، من لإكثار وا 

وهوسيالهم واتباع نهك، أصحابه الصحابة، منهج على والسير لام، وال
العالمأهل منهج والجماعة، السنة أهل منهج وهو المستقيم، المراهل 

همه قهم أذعسنا آلذمت بزل ؤ ت وأتباعهم الرمل وهم والإيمان، 
وأحصأعم ئم وأتباعهم الرمل هم عيهم فالمعم وأتباعهم، الرمل 
الرمل،أفضل هو نبينا فإن ه، الض أصحاب الأتباع وأقفل الأتباع 

[.١١•عمران: ]1ل ,للنايزه أمحغ أثن ح؛و ءؤ'افتلم ١لأمم أفضل هي وأمته 
وأصحابهواللام، الصلاة عيه محمل الرمل أقفل هو فالرسول 

الصلاةعيه مبيله اتثاع فالواجب الأمم، حير هي الأمة وهده الأمة، حير 
إليناونقاله أصحابه، عنه رواه الذي منهاجه على والمير لام، وال

يرنأن فعلينا وحديتا، قدنا الملمين أئمة عليه ومار تظق، أصحابه 
أوامرهوبهلاءة به، الشرك وعدم له والإخلاص الله بتوحيد المهج هدا على 

المطهرة.المحيحة الثنة وفي الكريم، القرآن في الموضحة نواهيه وترك 
دينه،على الشبالت، ؤإياكم ورزقنا يرصيه لما الجميع الله وفق 

اللهوصلى حمرا، كلته عن أحانا الله وجزى الفتن، مضلات من والعافية 
باحان.وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد، نبينا على وملم 

٠٠ ه 

بابالخص، فرض محاب وفي (، )١٧برقم الدين، في فقهه ،-؛^١ به اض ^ من باب 
الزكاة،كتاب في لم وم(، ١٠١١٦)برقم [، ٤١الأنفال؛ ل وميطه خملمهء بمو عؤهأ0 
١(.• Y-U)برقم المالة، عن الهي باب 



تومحاضرا وتعييقات ممبمات من لصبح ا لث حد 

السة

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وملم الله وصلى غ، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

I، بعير أما 
بالنيةالمتعلق المهم والتنبيه الطيبة الكلمة هده جميعا ممعنا فقد 

صالحبن العزيز عبد الشيح المقيلة صاحب من هق، ف ؤإ-خادصها 
والوفتق•والهدى العلم من ئباْ ؤإياكم وزادنا -تحرا، اض جزاه العقل 

بالعناية،جديرة أنها ريب ولا جدا، عفليم النية أمر أن ريب لا 
حربومتى تقيم يفالعمل اص الأماستقام فمتى ها، باسفالأمور 
جلالرب وبين حالها، ه الرسول بنن فالياُت العمل؛ حرب الأساس 

إلمامأدنى له من وكل شانها، كثيرة مواصع في الحفليم كتابه في وعلا 
،ادا وفصحة، الأعمال مدار عليها وأن النية، ثان عفلم يعلم بالعلم 

ولهاأحوال فالها ذللئ،، غير إلى وصعما أجر، ومزيد وعقابا، وثوابا، 
.صفات، 

العادات،فإف كلها، أعماله في بالنية يعنى أن الموس على فالواجب، 
السيئةبالنية الصالحة والأعمال صالحة، أعمالا تكون الهليبة يالجات، 

جمحفي بالنية يعنى أن المؤمن على فالواجب، ، وأوزاراآثاما تكون 
الحبيلأن اس لأما فإنها العبادات، ميما ولا تصرفاته جميع وفي أعماله، 

أوصالحة وتجعلها مجال فيها للنية الأعمال وبقية بها، ليقوم حلق 

(.٢٠٤)رقم شريط، ه ١ ٤ ٠ ٧ حج موسم في لشخ ا حة سما ت كلما من 



= ٢١٥تع====^^======ء===== 
الآءأناللام! والالصلاة عليه المصطفى يقول ولهذا فاسدة؛ 
،•مىا'ل ما امرئ لكز دإمما بالنيات 

المةكحبهأ لا عبادة وكل واضح، فالأمر العبادات بها أريد فإذا 
بدولا عباداته؛ فى وحده فه نية من بد لا باطالة، وتكون أثر لها يكون لا 
جهةمن إليها يحتاج فالنية غيرها، عن يمملها حتى أبصا ينويها أن 

وبينوالعبادة، المبادة بين التمييز جهة من إليها ويحتاج الإحلاص، 
صالحة،محليثة نية وصارت الممل النية صحثنؤ فإذا والمائة، المبادة 
المملالنية صحبت وإذا الحميدة، وعواقبه المغليمة، آثاره له صارت 

يئة،العواقبه له وصارت الممل أبطيت، فاسدة نية وصارت الله لغير 
والنكاح،، والشراء البيع، من الأحرى الأعمال في النية تكون وهكدا 

أهلعند معلوم هو كما ذلك في آثارها ولها ذلك، وغير والطالق، 
إثمعقد بالنية يكون وفد وثواب، أحر عقد بالنية الخقد يكون وقد العلم، 

وعقاب.

يتزوجوالرجل ويثاب، ذلك، في ->جر العفاف يريد يتزوج فالرجل 
البيعفي وهكذا الخافية، اممه نال آثما ملعوما يكون التحليل يريد 

بعملهوفمي الأخرة أراد فمن ذلك، غير وفي التأجير، وفي والثراء، 
تكونحتى كلها أعماله وفي عباداته، في والأحرة الدنيا في ربح افه وجه 

الاستعانةبها أراد أو الله وجه بها أراد لكونه عبادات؛ حفه فى انمادات 
عرالمقوي يرب الأكلة اكل كالرجل الصالحات، الأعمال علم 
وإنذلك، على فيوجر افه طاعة على التقوى يريا الومة وينام الله، طاعة 

الوحي،بد، كتاب في البخاري أخرجه فهند؛ الخطاب بن عمر حديث من عليه متفق را( 
٢٥٢٩و ٥٤)وبريم )١( برئم ه، الته رمول إلى الوحي برء كان كيف باب 

الأعمالإنما ه: فوله باب الإمارة كاب في وسالم  ٦٦٨^و،ب'ه 
(.١٩٠٧)برقم الأعمال، من وغيره الغزو مه يدخل وأنه بالية 



ومحاصراتوسيقان ت ا حديث 

بذلكبريد لإنسان دكانه أو داره بوجر والرحل عادية، أمورا ت، كان
ويوجرفيرقق الله طاعة على يعينه ما ويحصل بِ، ليتبه؛ فيرقق الله وجه 
افهطاعة على وليعسنه لحاله ورحمة بحاله رقما قليلة مناسبة باحزة عليه 

يبيعلمن افه حرم ما يبيع لمن دكانه أو اكار وبوجن بذلك، موحن 
يعلمهالا التي النية هذ0 على لثح ذلمحي محياثم ذلك ونحو الخمور 

عليه،قنعاب، أحد كل يعلها ظاهرة أعمال هناك تكون ومحي غبو، افه إلا 
فهيأردها لم محال ولو ظاهرة، أمور لأنها عليها إقدامه محي عليه وتناكر 

الفامدة.نيته على نول ظاهرة أمور 

ثانلها العزيز عبد الشيح فضيلة قال مثلما النية أن محالخاصل 
أهلفبعض مقيدة، أعمال وحاءُت، مطلقة، أعمال جاءت وفد عفليم، 

لمامقيل هو النية ذكر فيه جاء ما وقال القيد، على المهللق حما العلم 
مأكلررعا، يرؤع أن عنسا، نعرس سلم مى ررما ; مثلما النية، فيه يرك 
.صلده<اأ به كالًله إلا تهينه، أو أو طئت منه 

أنهذللئح في أعلم وافه والأقرب به، فيحنالأحرى الرواية في 
نيةهناك ت، كانإذا لكن ذللثج؛ فى يصيبه وما وزرعه، مه بق جور ما 

فيفهو أعفلم، القفل وكان أكثر، الأجر كان العمل هذا مع صالحة 
يذلل؛،فله طير، أو دابة منه أكل أو نكبة من له حصل ما وزرعه غرمه 

فيوحرعليه نقص ولأنه مصيبة؛ لأنها ذإكأ في نية له تكن لم ؤإن أجر 
الثوابوطالب احنساب، ذلك، مع كان إذا لكن الملم، بذلك، 

اكقتيد،إلى حاجة هناك وليس وأعفلم، أكبر، الأجر صار هث، افه من 
أدائهعلى يؤجر عليه اطه أوجس، ما يودي أهله على ينفق الرجل وهكذا 

فضلباب المزارعة، كتاب في البخاري أحرجه تفهنع؛ أس حدستح من عليه متفق ;١( 
الزرعفضل باب المّاقاة، كاب في لم وم(، ٢٣٢)• برقم سه، أكل إذا الزرع 

(.١٥٥٣)برقم والخرس، 
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إذاولكن عاليه؛ يؤجر الواجب من أدام فما واجبة نفقتها لأن الواجب؛ 
فيهويرجو صالحا، عملا ذلك ويعتبر ذلااثج، بعتب ذلك مع كان 

أكنر،أجره كان تصرفاته وفى إنفاقه، فى النية وسنصهصب، اممه، ثواب 
وهيصالحة، نية الواجب، أداء مع قرن لأنه أعظم؛ عاليه الله فضل وكان 

إليها،والإحسان المرأة، هذه رحمة في هؤ، افه عند الأجر احتساب 
وهوذلك،، غير إلى لها عليه الله أوجب، ما أداء قصد أو عفتها وقصد 

للواجنح.مود ذلك، مع وهو هؤ، الله ثواب ذللئ، في يحتب، 
الدواب،حق أدى فإذا الدواب، مع وهكذا العمال، مع وهكذا 

فىالله ثواب يرجو الله عند ذلك، احتس.؛، ؤإذا ، مأجور فهو المال وحق 
فيوهاكذا حقوقهم، تاحير وعدم إيذائهم، وعدم حقوقهم، إعطائهم 
الذيالكلب و\ت لما التي الرأة كنمة ذللا،، فى أجر له كان الدواب 

اممهغفر حتى موقها فى الماء له وجلثت، نزلت، العطش شده من الثرى يأكل 
ذللأ،.مثل له وقع الذي الرحل وهكدا ذللأح، بسبب لها 

الحيوانايت،أجر، فيه ؤإطعامها أجر، فيها الحيوانايت، لنفى 
وعناب، احتوعن نية، عن ذللا، كان إذا ولكن أجر؛ فيها المعصومة 

منفعاله الذي الخالي الخمل غير وأفضل، أعظم أجره صار ديني، باعثح 
العملالصالحة، النة ْع فالعمل التقييد، من أولى فهذا النية إحضار غير 

يكونالحاصر والاحتساب الصالحة النية مع الواجب، والخمل المالح، 
اب؛والاحتالمية تحضر يلم ؤإذا أكثر، فضله ويكون أعغلم، أجره 

لهصار الحقوق وأداء الواجثاين،، أداء في المثعة الخالة على أداه ولكنه 
الذيالاحتساب أجر فاته ؤإن ١لواحتاءتs، وأدى الحقوق، أدى من أجر 

أداءوقمده ذلك،، فى الأجر احتساب اتحضر إذا للأخر يحمل 
فهوحقه، بخه وعدم الحق، صاحبح إيذاء عدم وقصده الحقوق، 

أداه.قل واجتا أمرا كونه مع نللأح يحتبح 
كلوعلى بالمقييد، قال من قول من الأقرب هو أعلم وافه وهذا 
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أولى،الأعمال كل في للمات والامحتحفار عظيم، شأنها قالين حال 
الوجهعلى العمل وثواب الأجر كمال له ليححل ، وأحومحل وأقفل، 
هدايفوته لن الية إحضار بدون إنه قال من خلاف من وليخرج الأكمل؛ 

الرسولبه قيده بما مقيدة .، الرسول أطلقها التي الأعمال وأن الأجر، 
.الية من والسائم المائة عليه 

وتفاوتها،الأعمال وتأمل العالم، أحوال تأمل إذا ان الأنثم 
علىيدل وأنه عفليم، شأن له بالأعمال المية استحضار أن يقيئا عرف 
جق،اض عند فيما الرغبة من وأيئا الإحالآءس، وكمال الإيمان، كمال 
العاد}هالأعمال وفى ، وجليلها أعماله دقيق فى اليه تحفر يصار حتى 

وقوةالإيمان، وكمال الإحالآءس، كمال على دليلا ذلك فيكون وغيرها، 
عبدهمن يحب وعلا جل ريه أن أيما واستحضاره الله، عند فيما الرغبة 

كلهاأعماله تكون حتى باله على تكون وأن ، لأمور ا هذه تحضر يأن 
لماومحبة عنده، فيما ورغبة لله، إحادص عن صادرة وجليلها دقيقها 
يكره.لما وكراهة يحب، 

الشيخفضيلة أحانا وجزى والهداية، اكوفيق الجميع الله رزق 
وأعادناخير، كل إلى المسارعين من ؤإياكم وجعلنا زل العزيز همد 

إنهالفتن مضادت ومن أعمالنا، سيئات ومن أشسا شرور من ؤإياكم 
وصحثهآله وعلى محمد، نبينا على وملم الله وصلى قريب، مسمع 
•وملم 



اثمنضعن والنهي بالمعروف الأمر 

"حبمِ-  ٨١٠ِم;ا1 

المنكرعن والنهى بالمعروف امحمر 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمل 
بهداه.اهتدى ومن 

;، يعير أما 
يتعلقفيما المباركات الطيبات الكلمات هزه حمينا سمعنا ففد 
المكر،عن والمهي بالمعروف الأمر موضع وهو ألا عظيم، بموضع 

أحن،ولقد القصير، صالح بن الله عبد الثيخ الفضيلة صاحب، من 
فيه.رعب وفيما ذكر، فيما وأجاد 

أمممن المكر، عن والهي المعروف بالأمر أن رب ولا 
حسبعلى المسلمين جمح على والواجب الواجبات، وأعفلم المراثفر، 
طاقته،بقدر كل الواجب، بهذا يقوموا أن قدراتهم حب وعلى طبقاتهم، 

أمرهم،استقام المسلمون به قام إدا الواجب هذا محي لأن له؛ ال؛وه يسر وما 
محيوالتمكين والتأييد ، هق الله من النصر واستحقوا مجسهم، وصلح 
عؤرمؤت آثه إذكت ينم،رأ7 من آممة ؤوإيح0ثةأ هذ اممه قال كما الأرض 

يآث*رثتيؤأمميأ اليقوء وءامأ آلصِلوه أيامحإ آ'امحفي ف، كي؛نهم إن ^؛-، ٢. 
[.٤١•٤، ]الحج: عتمه س ,و٦^٤,؛ عيب وثهوأ 

لممكل ومن العلماء، ومن الأمور، وبهذه الواجب،  ١٠١؛؛-فالقيام 
والصروالمعادة، الصلاح، أسباب أعظم من وهاررته، طاقته حب على 

المكرمةبمكة التوعية ممجد في المناخ كلمات على تنئ ;فقالشخ سماحة تعليقات من 
•( ٢٠٦)رقم شريط، ه ١ ٤ ٠ ٧ عام حح في 
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ذلكعن والإعراض المار، من والمجاة بالختة، والفوز الأعداء، على 
،هك الله وعفسب والقمات، العقوJات حلول أساب من دلك عن والعقلة 
٠ؤ^ثا القه فال كما الحق، واحتفاء الباطل، وظهور المجتمع، وفساد 

نربرآبن دببمى دود لسثاي< ءك بفِتح ئ ًكثثدأ آدن ؤدرنث> 
منبمتكرعن ثثثاهول لأ حقاوأ .ا  wiJبمني ومحكانوأ عمبموأ يما ذالاث 

[.٧٩، ٧٨تال«ائالةت بمملواك،ه حفازأ ما لثمك ثاو٠ 
التزامهموعدم تقصيرهم على لعنوا وقد العظيم، الحدر يوجب، ^ا 

تمحكرعن ثثثاثنن لأ ء؛ؤءكاوأ اللعن أساب، بثن الواجب،، بهيا 
.ه،بمثدث وهكازأ عمبموأ ينا >ؤآإك ت فوته ير نفهاJا 

■.٤٠ سلوك، دكا>وا ما لتك يعأو، مهنكم عن نثثاهوف لأ >؛ؤدكام_أ 
العثليم،خهلره له وإضاعته الواجب، هدا إهمال أن فالمقمود 

علىمجتمعه في ذلك، يحرف، بصيرة أدنى له من وكل الوخيمة، وعواقبه 
الصلاةعليه اغ رسول عن وثبت، أحوالهم، واختلاف، طفاتهم، اختلاف 

أنأذفك ، Uj^mلا النئكز زوا إذا اض ررإن قال: أنه والسلأم 
.، إعماده(ال افث يعمهم 

تعالى؛قال الواجب،، بهذا والمؤمناُن، المؤمنين اض ، وصفوقد 
ئهنتلأ ا'كنحف س تؤ أتوه تقم• 5ذتققق 

 :،^١[ ،]V، وصفهمما بعد صفاتهم أهم الواجب هذا فجعل
أمتحير سحانه؛ قال ثم أولياء، أنهم أخبر بينهم فيما بالولاية 
ل1لومحثوث آلمنهمحفر عير وئتهوث إتعروف ئأمدث إلثا؛تدا همثغ 
الأصيل،الأصل هو الإيمان أن مع الإيمان على وقدمه [، ١١•ىلإوا0! 

الأهمية،لعظم وكن به؛ إلا العمل يصلح لا الدي العفلم الأساس وهو 

٥^حازم أبمح، بن مس حدث من ماجه وابن واّ(، ود )ا/'ا أحمد الإمام أحرجه ١( ؛
وصححه٤(، ٠ * )٥ برتم المنكر، عن والنهي ه بالميروفالأمر باب الفتن، كتاب، في 

(.١٥٦٤برقم)المححة، وني ( ٥١٤٢برثم)الملكة في الأJاني 
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إهماله،محي ارة والحالهلكة عموم وفى إقامته في المملحة ولعموم 
عنهاض نهى ما كل والمنكر ورسوله، به اممه أمر ما كل والمعروف 

اممهأمر التي والواجبات المعروف العبادة، تحريف من أحص فهو ورسوله، 
منعلى والإنكار إليها والدعوة بها، الأمر يجب عباده على وفرصها بها، 

يجبعباده على الله وحرمه ورسوله، عنه الله نهى ما كل والمنكر ، تركها 
بكذايتعلل أن لأحد يجوز ولا منه، والتحذير منه، والحذر عنه، النهى 
بحيلزمه بما يقوم وأن الجد، محاعد عن يشمر أن يجب، بل وكذا؛ 
العنايةمن بد لا سمحتم؛ ما مثل لكن وعفليم؛ حهلير، الأمر لأن طاقته؛ 

وفيمابه يأمر فيما بصيرة على ويكون الأمر، في يتتبت، أن بد لا بالعالم؛ 
بهالأمر يجب، لا يما يأمر وقد منكنا، ليي ما ينكر ففد عنه، ينهى 

بحال،بصيرا ، ذللث، على يترشب، بما أيقنا البصيرة من بد ولا لجهله؛ 
ماعليه ويترتب، بالمعروف بأمر فقد والنهي، الأمر عند وطبقاتهم، الناس 

وقدالمجتمع، يفر ما عاليه ويترتب، منكر عن ينهى قد المجتمع، يفر 
واختلافالفتن، وحول عند ميما ولا منه، أنكر هو ما عليه يترتب، 
ونهيه،أمره على يترتب، فيما ونفلر عناية من بد فلا الناص، أحوال 

وعندالاشتباه فعند الأصل، هو هذا والنهي، الأمر وجوب هو والأصل 
داجيابصيرة، وعلى بينة، على بميم حتى وثبمت يتمر، الأحوال تغير 

يجتهد،أن إلا علميه وليس محله، فى وأمره محله، فى إنكاره يكون أن 
والإعانة.التوفيق ولي سحانه ، واJUالحق، ويتحري 

ويتحريعنه، وينهى به امر فيما ويتمر يتءمى هي والنا فالأمر 
أنينبغي المنكر هذا أن رأى فإذا المجتيمعات، وبحال الناس بحال الحالة 
فعلهالمنكر هذا أحي يا ؤيقول فلأن يأتي أن واستْلماع فلأن، إنكاره يتولى 
غيركمن أكثر منلئ، أخذوا وربما بإنكاره، أولى وأنت، فلأن ويفعله فلأن، 

الناسأن المقصود المعروف، وهكذا ، ذللئ، في ينجح لحاله ذلك، إلى حي ف
فإذافلأن، س يقبله ولا فلأن س الحق يقبل فقد وطبقات، ام أقهذا في 

نالواإذا أنهم ظن ذلك.U ض إل أر اص، أثب إل او أب ل إس 
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ماذلك على يترتب ولم المنكر، يفعل الذي ذلك أمرهم وامتثل منهم، أحذ 
عنوالنهى بالمعروف، الأمر من نوعا هذا وكان ذلك، إلى سعى منه يخشى 

الشر،من ذللث، على ترنّح بمعروف أمر إذا الناس بحضر يكون وقد المنكر، 
مذكرعن ينهى وفد اض، إلا يعلمه لا ما والأذى والغضب، اد، والم

ينهوالحمد الغالب، ولكن لمين؛ المعلى وأقم وأشد، أنكر هو ما فيتعاؤلى 
ولمبه، ورفق فيه، وأحالص فيه، وصدق الأمر، هذا نحرى من أن هو 

لله،والأحلاص نة، الح V__Jيالأسابل ؛ ومدة بعنف، الأمور يائي، 
والغالب،قفو، ومعينه ووليه، نصيره، وعلا جل فاض ذللأؤ، في والصدق 

والهدى،الخير، إلا به يقوم ما وعلى عمله، على يترتب لا أنه افّ بإذن 
للحق.وتحريه للخير، ورغبته وصدقه، إحادصه، بمإ والصالح، 

طرقأد بصيرة، غير على وينهى بأمر، من جهة من الأمة توتمح، ؤإنما 
منهاينفر التي البذيئة الألفامحل واستعمال، والشدة، العف،، جهة من مناسة غير 

إق^١^٤ I غبؤ يقول، وافه عفبا٥ تحمل لا ما عليها ويترب والمنهي، المأمور، 
[,١٢٥المحل ل ه أحس جى إفيا ؤحتدلهر لثمة ؤآلمؤعهلة دا-ثكمق ريلثا ّبيل، 

بالمعروفالأمر لكن ؤإرثاد؛ دعوة اممه إلى دعوة والنهي فالأمر 
بالمعروفيأمر لأنه الداعي، صفة من أقوى صفة له المذكر عن والناهي 

فيله تكون وقل تركه، في ويؤكد المذكر عن محينهى فعله، في وخمكل 
آمروكل آمر داع فكل الداعي، ف ؛خال* التنفيذ، على قدرة الغالب، 

جلاض إلى داع كل ولى هك، اممه إلك، داع منكر عن وناة بالمعروف 
.الوجوه كل من والناهي الأمر حد عليه يصدق وعلا 

الأمرعلى وأقدر العفليم، الأمر هذا فير أحص، والناهك، فالأمر 
هوما ويوصحون ، ويرشدون يبينون، فالدعاق اللّءاة، عموم من الحفليم 

عنوينهونهم المعروف، فير المام، ويرغون منكر، هو وما محروق، 
قدالمنكر عن واJاهي بالمعروف والأمر تركه، في ويرغبونهم المنكر، 

أقوىالحالة هذه في فكان باليد المنكر لإزالة ذللاظ؛ فوق قدرة له تكون 
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الحال،هذا فى الداعي خموصية غير خصوصية وله الداعي، من 
فهو، باللسان، المنكر عن والنهي المعروف الأمر في الداعي مع ويشترك 

عنوالناهون بالمعروف، والأمرون فالدعام مواء، هذا في الداعي مع 
بماوالاهي الأمر عله يزبد وممه باللسان؛ افه إلى يدعون كلهم المنكر 

ذلك،على القوة من له لما بالمعروف والإلزام النكر، إزالة من يستطيعه 
المنكر،وأهل المعروف، أهل فى مقامه سبب إما ، ذللئ، على والقدرة 

الأم.بهذا اظع ذلك في إليه زكل ولاية س أو 
افهعن والتبليغ هق، افه إلى الدموة في مشتركان أنهما فالحاصل 

وعلىعغلم خم على منهما وكل يالمعروف، والأمر المنكر وإنكار 
يديهما؛على طه ا هدام من أحور مثل ولهما الفضل، من كبير حاب 
عليهوالواجب أكثر، وتعبه وأ-نحتلر، أشد وظيفته والماهى الأمر ولكن 

بالمعروفيلزم وان امتْلاع، إذا النكر يزيل أن عليه يجمب، لأنه أعغلم؛ 
القبيلةكنيخ محله، في محلية قدرة أو وظيفية قدرة لديه لما اّتهلاع، إذا 
والإلزامالمنكر إزالة على قدرة له ممن ذلك أشبه وما لأمرة ا عميد أو 

لهينبغي بل الباب؛ هذا فى ه نفيحقر أن للمؤمن ينبغى ولا بالحروف، 
بالأسلوبلكن كان؛ أينما فيه راغبا الخير على حريصا شجاعا يكون أن 

الطيبةالألفاظ على والحث، والما؛رة، والصبر، والحكمة، الحسن، 
والبركة.الخير به يقوم فيما يجعل افه ولعل ، ^٧؛> ينفع اُّ لُل 

ائروسيوفقنا أن العلى وصفاته لحني ا بأسمائه افه وأمأل 
الوصفابهذا الموصوفين من ؤإياكم ويجعلنا يرصيه لما الملين 
وينهونإلمئوذٍا بممن أزتاء بمئم' وأل»ويثث ت العظيم 

ومنالمهتدين، الهداة من جميعا يجعلنا وأن [، ٧١]الوبة: ألمغكفيه< عير 
عنصالح بن افه عبد الشيخ أحانا يجزى وأن المالحين، المالحين 

سميعإنه والبالآد الخبال صائح فيه لما حميعا يوفقنا وأن حيرا، كلته 
وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وملم اطه وصلى قرببا، 
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الدارينبين الفرق 

وأصحابهاله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بهداْ.اهتدى ومن 

 L،<1 ت، بعير
الفنتوخ،إبراهيم بن الله عبد الشيح الفضيلة صاحب من سمعنا فقد 

يهتمأن بالمؤمن جدير عغليمة أمور على المنبهات الهليبات الكلمات هده 
ودارالدنيا، دار الدارين: بين الفرق وهي ألا بها، يعنى وأن بها، 

ذلكفي الناس وأن ولهده، لهذه يعمله أن للعاقل ينبغي وما الآحرة، 
منومنهم العاجلة علته تغلب من منهم هق، الله إلا يحصيها لا ام أق

منومنهم هذه، وأمر هذه، أمر عليه صاع س ومنهم الأجرة، عليه تغلب 
فيالناس أن فالحاصل الاحرق، من له حفل ولا قليل الدنيا من حفله 
•هف افه إلا يحميها لا كثيرة أقسام ذلك، 

حقارةعلى الأمين نبته لسان وعلى العغليم كتابه في نثه سبحانه والله 
مامع بإيثار جديرة غير وأنها بصيرته وقلة أثرها من نفلر وسوء الدار، هده 

منها ينكل ما ويحدها زائلة نعم لكنها الكثيرة؛ النعم أنواع من فيها 
تزنلا دار فهي بحقها، يقم ولم عليها، اممه يشكر لم لمن عليها العقاب 

حفلوصار يحن،، لا ومن أحب من أءهلاها ولهدا بعوصة؛ جناح النه عند 
حقفي عفليم سان ولها أهمية، ذات دار ولكنها أكثر؛ منها الكفرة 

المكرهةبمكة التوعية مجد في المشايخ كلمات على الشيخ صماحة تعليقات من )١( 
(.٢٠٦رقم)شريط، ه ١٤• ٧ عام حج في 



-س_0ظٌ
٢٢٠

فيهاويعمل الخيرات، فيها وبزيع الله، يعمرها الذي المؤمن 
فيؤينفق الله، سبيل في فيها ويجاهد الأرحام، فيها ويصل الصالحات، 

والسكين،الفقير، ويواسي إخوانه، إلى ويحسن ربه، ويتقي الر، وجوم 
إعداد،دار وجعلها الخير، فيها زرع لمن عظيمة دار فهي ذلك،، غير إلى 

منالهنف، لهذا الدار ينز فهي الخير، في اجتهاد ودار عمل، ودار 
منربهم للقاء الندة فيها وأعدوا للاحرة، مزرعة اتخذوها لأنهم الناس؛ 

كتابهفي وعلا جل يقول ولهذا المالح؛ والعمل الخير، أنواع سائر 
فهارئز فها أء1نلهلم ءاي،م من، وزيينرا آلوتا أنموه ./يئ َكاث ءؤس الفلمم* 

>ثثزأن1 نكث آلكاز الأ ١^٠ ؤ ثم ثل  1٧١وكق، و ثخين لأ 
َماركجن ث هق ويقول [، ١٦، ١٥]هود: تثلر)ايم يتتقازؤأ ما نطل وه 
رمايت؛؛ا ؤء، \\وإ1آ جث ئيد 'كاري ؤش -_؛،، غ، ثق زد ألآ'حىِ -ميت، زب 

فيوقيد الأيتين بتن فيها فا'طاز، •٢[، ]الشررى: بن امحق ق ثن 
نشيثاء ءا مها لتُ \ _ijآلما-بمله يرد َكاوا _الت فةإس_رائ_يل بني آية 

[.١٨]الإسراء: وبده 
كلليس غيو أراد وما ثاء، ما إلا له يحجل لا أنه سبحانه فأخبر 

ونعرفلهم، تحصل ولم أرادوها خلائق من كم له، تحصل أرادها من 
فعاشمحللبها في وجاهل. لها، وكدح أرادها لمن يحصى لا ما ذللئ، من 

هك:قال ولهذا له؛ تحصل طلبها من كل فليس فقيرا؛ ومات ، فقيرا
جهمثم ->علنا ثم ربد لش ^؛٠ ٠^١ مها لتُ ( ^iUjآلماحلئ يرد 'كاف >جأ 

مؤمنؤهو سعيها تا وصى آ'لأحره أرآد ومذ .( من-~ُررا ٠دمو٠ا بم.لوها 
الأخرة؛أراد فمن [، ١٩، ١٨]الإسراء: سعثهر حقاث ءأولخق< 
صدقاوعن إيمان عن عملها لها عمل سعيها لها ومعي صادها، بعني• 

•هك الله عند من الوافر العفليم الجزاء له فهدا وإخلاص، 
حان،يا أتباعهم وحال واللام، الصلاة عليهم الرسل حال وهذه 

فيتعالى قال إليها، ومالوا الدنيا، آثروا الذين الأولين حال بخلافج 
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دأؤ؛ىبما وأع؛أفأ ألدتا وُبموإ كاءيا يثميك لا آلمك قثأ • حفهم 
]يونس:قكست؛رله ^ ١٤٠يثا ألثار مأويتهر أؤتيه ل. ثفلوة ءايتيثا عن هم 
ملأهقثا ٧؛،،^ ودروذ أثاحلأ محول هتوثأي ءؤإلك١ جق؛ ال ق٨[، ٧، 

[.٢٧]الإتسان: 

الداريزو أن المكلف العاقل، ض الواجب، أن الحاصل 
يعملوأن الجنة، وهي والدوام، البقاء دار النعيم، دار لأنه-ا الأخرى؛ 

لتللث،ومزرعة؛ ومعملا، ومحيله، الدار هده يتخل. وأن أعمالها، لها 
لنمها؛يريدها ولا لنمها، يتّخل.ها ولا لنمها، يقصدها فان اكار، 

يعدالرب، فيها يتقى المالحايتح، الأعمال، فيها نزنع دارا يريدها ولكن 
يكونهكذا والنعيم، الكرامة دار إلى يوصل فيما فيها يجتهد الخير، فيها 

خلمهاما لدلك، حلمها والله لالآحرة، الدار هذه يعد حياته في المؤمن 
حلمهاوما ١لباهلل على الحبي بها ليستعين خلقها وما الأخرة، على لتوثر 

وهوالله; ه!اءة على العباد بها ليستعين خلمها لا، فمهل لشهواته لعادها 
لماذا؟[، ٢٩: o_iJi]جميعاه ألأرمل ؤ، ما تيم حلين ألذك، 

ألننفآثه عند وة>نمأ ت طاعته على بها لنتعين لتا خلقها 
ردتآ . تثرنِ ي نألإص أين .نكث، وئثا [، ١٧]اسوت: ثآقثدوه 

آتت\نهألمره ذو ألرغذ، هو أثم إة يطععؤن أن أرد ؤتآ يؤق نن ثئهم 
الله؛طاعة على المؤمن بها ليستعين حلمت، فهي [، ٥٨-  ٥٦لالداريااأ،: 

إلىفيها ليحسن رحمه، فيها ليمل ربه، فيها ليتقى المالحانا فيها ليعمل 
هازهفى المؤمن هكازا له، ؤإرصاء لله طاعة الله أعداء ليجاهد الله، عباد 
يرجوهو، له وهيأها خلقها الذي طاعة في وبصرفها ه، نفيةّلّب، الا-ار 
الدارنعم الذي هو فهذا وعلا، جل وعقابه غضبه ويخشى ؤإحانه فضله 
ولملالآخرة، ومعملا للأخر٥ مزرعة احذها لأنه عمله؛ العمل ونعم داره 

ليحملأرادها ؤإنما لا، ولشهواتها، لذاتها، يردها ولم وطنا، يتخذها 
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هوهذا إلى )وصله له مركنا فيها لمخي الله؛ يرضي ما فيها 
عنخيض سعيد أبي عن لم مصحيح في حاء ولهذا الناجي؛ السعيد 

فيهانثمحلمكلم اف' وإو حضنه، حلوه الذسا ارإل قال: أنه ه، النبي 
إنزايلتتي فتنة أول فإل الشتاء وائموا الديا قاموا يغنلوق، كيف قينظر 

كانتنياشاء«لأ،.

قتنظئفيها منت(ح1مكم افن واى حضنْ، حلوة الديا اءإل الدنيا هكذا 
تقال ثم عمل، ودار اختيار، ودار امتحان، دار فهي ئنملويء كتف 

شهواتهاإيثار من إليه نتع وما وفتنتها ، شرهاانفوا يعني! ؛ الدثياء اقاموا 
وغير، ومسكتما ومركبها، ومنكحها، ومترتما، مأكلها، من وحظوظها 

المؤمن،هكذا للاحرة، ووسيلة للاحرة، طريقا ذللث، من واجعل ذلك، 
أنهغزوان بن عتبة عن وجاء ليمة الوالفطرة المليم، العمل ذو وهكذا 
الأ-بزقوارئحيتف ماودنْ، الدئنا ارئأحالت، رر ت ُأءزلتج وفال الناس حطب 
منتكونوا زلا الآ-م؛، أثناء بى قكونوا ننوى، ئنهنا واحدة نيكل مقبله، 

الدتا«رى.أبماء 

ارئحنتؤرا ت خهنه عتبة كالم من أنه نعرفه الذي المعروف هو فهذا 
قكوئواتنول، ملهما واحدة ؤلكل ممله، الأجنة وارئحلت ، نذونْ الدئتا 

الأجرةآثروا I بعني ؛ الذسا،؛ أبماء مس نكوئوا ولا الأجنة، أبناء مى 
العدة.لها وأعدوا 

أهلأكثر باب الرقاق، كتاب في ئهنه الخيري صعيد أبي حدث من لم مأحرجه رل، 
(.٢٧٤٢)برقم بانء، الفتة ريان الماء اثار أهل وأكثر ١^؛، الجة 

عنوطوله الأمل في باب الرقاق، محاب في البخاري طف وناكن لعتبة ءروْ أجد لم )٢، 
تغلقفي حم ابن الحافظ ووصله (، ٦٤ ١٦)حديث، ج فتيي طالب، أبي بن علي 

(.٣٣٧)م التعلق 
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للاخرةومعملا للاحرة، طريما اتخاذها ؤاياكم يرزقنا أن اف فنسأل 
المسلمضوسائر ؤإياكم يرزقنا وأن وفتنتها، شرها، من ؤإياكم يعيدنا وأن 

هدهمن والحذر إليه ويقرينا ا يرصيه لما والمنافة طاعته، على الاستقامة 
دينهينمر وأن حميعا الملمين أحوال يملح وأن وفتنتها ومرها، الدنيا 

الهدى،دعاة بينهم ويكثر خيارهم الملمين على يولي وأن كلمته، ويعلي 
افهوصلى كلمته، على حيرا الله عبد الشيخ فضيلة أحانا عنا يجزي وأن 

وأصحابه.اله وعلى محمل.، نبينا على وسلم 
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الإلهيةالرسالة إل الإنسان حاحة 

وأصحابهاله وعلى النه، رمول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهدا0.اهتدى ومن 

صاحبمن المغمدة، الهليمات الكلمات هده حميعا ممعنا ففد 
الرسالة،ففد عند الإنسان يحال يتعلق فيما جمعة، عثمان الشيح الفضيلة 

الرمل،به جاءت ما بمعرفة الله يوفقه وعندما بالا-ين، البصيرة وعدم 
•عقلتم الحالتين بتن فرقا ذلك،، باباع الله ويممه 

.وتوفيقاوهدى علما ؤإياه ؤإياكم وزادنا حيرا الله جزاه 
يفقدعدما الإدراك، قليل البصيرة، ، صعيفالإنسان أن ب، ريلا 

ورغباتهأفكاره فتكون عباده، فى الله منة يجهل وعندما الرسل، دعوة 
وتكونعمره، أهل ومن جماعته، ومء■ نومه، من يدركه ما ص، 

قومه،من وفهمه أدركه الذي بالشيء ارعنه ومودعواه مفاخرته 
لذلك،ويدعو بدلك، يفخر فهو وأجدادْ آباءه عليه وأدرك وجماعته، 

الإنسانيدركها التي الأحرى الأمور من ئيثا أدرك ومتى لدلك، انع وي
غيرأو اختراع، أو عمل، أو صنعة، من بآخرين، يانصاله أو ؛تفكيرْإ 

كذا،أدرك كدا، أدرك كدا، أدرك انه ت ويقول أيصا، بدلك، فخروا ذلك،، 
ئ١بآءئاوحذدآ ^إيا ت هؤلاء أمثال فى هق، اينه قال كما ، كذاعلى وحمل 

المكرمةبمكة التوعية مسجد في المشايخ كلمات على رخ-ممن الشيخ سماحة تعليقات من ١( 
(.٢٠٧)رنم ي.أاهشربمل، عام حح في 
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آلاردهآلمهن اد يج( [، ٢٣]اا-زخ-رف: ءاقبيم عق ؤإيأ محؤ عق 
ماإلا عندهم محليي ٧[، ]ص؛ ألأيياه آللإ ؤ، بمدا ّءعئا ^٠٢ [، ٥١]طه: 

إنيفخرون به محهم عمرهم، أهل عليه أدركوا وما أسالفهم، عاليه أدركوا 
علىبحن، ليس رأيهم في كان إن ستعدون وعنه حن، رأيهم في كان 

عليهأدركوا وما منطقتهم، وأهل بلادهم، أهل عليه أدركوا ما حسب 
عنه.بلغهم وما وأسلافهم، آباءهم 

محمدانبيه اغ وبعث العباد، به ورحم بالأسادم، الاه حاء فلما 
وغيرهمللعرب صارت الثملين إلى العامة باليعوه والسائم الصالة عليه 

إالآنسان،والعزة الحفليم الخير من الأ4 دين في ما وأدركوا أحرى، أحوال 
عاشواما وغير عرفوه، ما غير آخر، أمر من إليه يهدف وما والكرامة، 

أسبابمن إليه يدعو وما الأخروية، عادة والالأخرة، أمر من عليه 
يعتريهالا تليبة حياة فى آمنة، دار فى الكرامة، دار فى الرب حوار 

أخرى،وأعمال أخرى، أهداف لهم ارت فصموت ولا مكدرات، 
الأحساببيفخرون السابق في كانوا أخرى، أخالق لهم وصارت 

أدنىعند ويحاربون ذلك، وبغير والكهنة بالنجوم، ويتعلقون والأنساب 
غيرعلى ويعادون شيء، غم على ويوالون عتره، أدنى وعند حادث، 

لنها رحمهم فلما وآباءهم، أسلافهم، عليه أدركوا ما حسب على بل ؛ ئي؛ء 
يوالىلأن أهلا لت الدار هده أن عرفوا بالإيمادم وأكرمهم بالامايم 

لأجلها،ويحبا لأحلها، ويغص لأحلها، عي ويعليها، ويعادى عليها 
بررخقهيا ذلك،، وراء لأمر وذريعة وسبلة، هي ؤإنما متاع، هي وإنما 

فيهافحملوا كريمة، أخرى وحياة عفليمة سعادة لإدراك عمل؛ فيها يراد 
يعملوافلم طاعته على بها وامتنعانوا لاه نقومهم وحاهدوا الله، سمع بما 
وجعلوا، ولهذا ؛ لهذا عملوا بل ، يهملوها ولم يضيعوها لم ولكنهم ، لها 

وهيالممصودة، هي لأن ؛الآخرة؛ يتعلق ما الهم ومعظم القصد، معفلم 
الدنياوعاملوا ال.ائمة، الطيبة الحياة ودار حادة، الودار الأمان، دار 
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الأحرى،عادة والالأحرى، حصول على بها نعين ي من معاملة 

التيالغايايت، معاملة لا والأدواُتح والذرائع، الوسائل، معاملة فعاملوها 
.العقالأء وينشدها المصلحون، ينئيها 

أنعليهم بل ؛ يفيعوها ألا عليهم وأن ، دللئ، لهم ادثه وبين 
مما>؛ؤوأبخ سبحانه! قال حيث، لهم، حلقها الذي حناعة على بها يستعينوا 
دءقعاؤيصن آليتا ثنى سيماقا ينمك محلا آقبمأ الدر آثه ءفيك• 

ىءانثا ٠^٥٦ وعاد! حل قال حيث، [، ٧٧لالقص_ص: إقلش٤ا^ آممه لحن 
هؤلاء[، ٢٠١لاونرْ: الناره عدار_، رمنا تكا آهخرؤ وؤ، >سثنه الدثبما 

الأخرة،وخير الدنيا، خير الخيرين: بين جمعوا الذين وهم الأخيار، هم 
الصحيح:الحديث في والمادم، المائة عليه فيهم نال الدين وهم 

بينفجمعوا الحديث،، ، ثنحزرار ولا باق وانتعى ننمنك ما على احرص ١٠
منيمكنهم وما النه، ء!اءة عالي يعينهم ما الدنيا من أخذوا وهذا، هذا، 
النه،ميل في وجاهدوا الحذر، وأخذوا الحدة، وأعدوا الله، أعداء جهاد 

ولماض، عباد من الأخيار صحة وعلى اممه، ؤتاعن على نفوسهم وصبروا 
وعنالأعلى، مهللبهم عن العاجلة وحظوظها وشهواتها الدنيا تنعلهم 

الأسمى.هدفهم 

الدنيايضيعوا فلم الصائر، أهل يكون هكذا الأخيار، يكون هكذا 
عليها،يقبلوا ولم الناس، إلى ويحتاجوا الناس، ويالوا عنها، ويحرصوا 
وصارتالأخرة، عن انمنيا صيتهم الذين الأينربن كفعل بها ويثغلوا 

طنصيبهم وصارت الأخرة، عءث بها فشغلوا قصدهم، وأغلب همهم، أكبر 
خادماالأولى وجعلوا ، وهذاهذا بين جمعوا ولكنهم الله؛ إلى وحفلهم 

وتركالقوة الأمر في باب القدر، كتاب في فينع همريرة أش حديث من ملم أحرجه ١[ 
كتابفي ماجه وابن (، ٢٦٦٤)برئم فه، المقادير وتفويض بافه لامنعانة وا العجز 

٣٦٦/٢رأحمد والإمام (، )٩٧برقم القدر، في اب الثق 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من ك^داح ا حدلث  ٢٣٢

يعطيهك واف الأحرى، حصول إلى ووسيلة للأحرى، وطريقا لأحرى 
منأن ولو بعباده، ومحنته حكمته حب غاو يشاء كما وهؤلاء هؤلاء 
ولوأعظم، المصيبة لكانت شيء؛ يعهلى لا الأحرة وطالب الدنيا أصاع 

لكانشيء يعش لا الأخرة عن وأعرض وأرادها الدنيا على أقبل من أن 
تعالى:قال كما اف، دين فى كلهم الناس ويحل ملمض، كلهم الناس 

دآكذهمن عل تملك ما يكثيهمأ يما آلثاس آثء زاخد 
[.٤٥لغا>: 

وهؤلاءراء، البهؤلاء فيبنر وامتحان، اختبار من بد فلا 
الكاذب،من الصادق يتميز حتى والضراء، راء بالوهؤلاء بالضراء، 

منالحق وطالب 
آليتاآلثتوه يييد َكاث ءؤس • وعاد حل يقول الأيات بعض فمي 

ققم ول ١^؛؛، . يثثوة لا بما رئم بما مخؤثأ إنجم مف وببما 
]٥—ود:تعوذه يكانوا ما وثطل غنا صقوا ما ؤكشعل الكاو إلأ آلاحرء 

أعهلواالحاصر، وفي مضى، فيما الماس من لكثير واقع هازا [، ١٦، ١٥
غايةعلى وماتوا الأحرة، وحرموا اوكثير، الشيء من أعهلوا ما نمنيا اس 

•مدت،ئ م ومن الأحرى• لأية ا فى وهكذا العافية، اف ال تالشفا 
ؤ(ثث وما م؛؛ا ويدء ١لدتا مث ليد ماكن وش ■ص؛محء ق ث رد الأجنة 
هذايفيد ما يبين الأيات بعض وفي •٢[، ]الشورى: سسه بن أ'لأ-خثن 

لهماف اء ثما يعملون وإنما أرادوا، كلمِا يعهلون لا وأنهم الإطلاق 
لقا حيث، مل، الشا وعلمه العظيمة، وقدرته لعظيمة، ا لحكمته سحانه 
يثاءما مها كُ عء1ثا آلماجل؛ يريد َةان ومن ت إسرانيل بني مورة فى ميحانه 

ذاه[، ١٨]الإس_راءت مدحرؤاه ملموما تنثها جهم لع> جعلنا قم لبيد نش 
كللا اق؛ شاء وما اق أرائه ما يعطى العاجلة، وهي الدنيا أراد من حال 

كثيرة،وملأيين كثيرة، قصورا يريد كثيرا، شيئا يريد فد أراد، ما 
أراد،ما له يحصل لا ولكن ؛ ذلائ< عير إلى ان حين، جميلا وزوجات 



٢٣٣' الاتهية إلى الإنسان حاجة 

بلله؛ حصلت الدنيا أراد ْس كل فلمس رؤؤ، ثاء ما اف يعهليه ؤإنما 
امحرءأياد ومي ؤ المسابق! وقدره ومشيئته سبحانه حكمته حب على 
[.١٩]الأمراء! منبهاه تا وسى 

وخلسابها لما وسمي ا/دحر، اؤاد ءؤو*س عيد؛ الهو الرابح هو هذا 
الذينهم هؤلاء [، ١٩]١لإسرا،: ئئاجميإه تمهر حكاف ذؤئئ مِن 

لهاوعملهم الآحرة، إيثارهم يسبب عفليم حير على وهم مشكور، سعيهم 
يحرمواولم المراد، أدركوا فهؤلاء ورغبة، ؤإحلاصى وصدق، إيمان عن 
آلآر»فيق ما لكم عتق ١^؛، وهو الأه1 ؤناعق على يعينهم ما الدنيا من 

وما٠لاءنه، عالي يعينهم ما الدنيا من ذأءط-اهم [، ٢٩لاJقرة; جمعاه 
بهيجاهدون وما والمحاويج، الفقراء به يواسون وما أرحامهم، به يملون 

بينجمعوا لأنهم والأعظم؛ الأكر كله الأحر وأعطاهم اض، سيل في 
يشغلهملم وجه على سبيلها من وأرادوها ءلريقها من الدنيا طلوا الأمرين 

الله،طاعه على بها استعانوا بل الأحرة؛ عن يمدهم ولم الأحرة، عن 
الأعداء،مقارعة على يعينهم ما منها وأعووا اغ، أعداء بها وجاهدوا 

والأحرةالدنيا في وربحوا وطا، هذا اممه وأءهلاهم وطا، بهذا ففازوا 
هق،اش عند فيما ورغبتهم وصدقهم، ؤإحلاصجم، إيمانهم، بسب 
ذلك،لغير أرادوها ؤإنما لال.اتها، الدنيا أرادوا ما أنهم بحانه سوعلمه 
الأحرة،أمر على وأعانهم يشاء، ما منها اممه فأعطاهم للاحرة، أرادوها 
منأعطوا ما مع الدار هذه في والقيادة والمائة، المائة، لهم قعارن 

همهم؛أكبر تكن ولم يحرموها، فلا الله، حناعة على يعينهم مما الدنيا 
بهاولبجاهدوا مولاهم طاعة على بها تعينوا ليأخذوها ولكنهم 
منإليها احتاج من بها ويواسوا الله، عباد على بها وليحنوا ، ٣٥۶١١٠١
•إخوانهم 

الدنيامن حفله ه نفيحرم لا فالمؤمن وفو، عباده في سنته هكذا 
الأحرة؛عن يشغله لا مما له الله ر يبما منها تمتع وينصيبه فليأخذ 



ومحاضراتوتعليقات كلهات من لمّباح ا حديب  ٢٣٤

وقالأفطر، ولا فاصوم أنا أما قال! من على . إنكاره سمعتم ولهذا 
ذلك،غير إلى الكم ص لا الأخر: وقال فزاش، غلى أنام لا الأخر: 

لهموبين عليه وأسى الله وحمد لام والالمالاة عليه الناس ذخءل_، 
لكن،؛ ١٧ث 1محاكلم ناف4ِإني ررأنا قال: : قالوامما خطأهم 
الطيبات:من والأكل اممه، أباح ما تعاطي نمتع لا وتقواه افه خشية 

عؤكآيها[: ٠١ن—و0! مس—وملالصنلحاه ؤآعملؤأ آثيبمت، من كلؤإ آلنبمل ناث، يؤ 
[،١٧٢ ٠٤ؤب دإس؛محوأ رظ-إغ'  ٧٠ثلثت ين د=فو_أ منوا  ١٠

افهأباح ما تعاطي من يمنع لا ذلك كل وتعفليمه ومراقبته افه خشية 
المولىطاعه على اانلائ، والامتعانة الدار هذه في افه ير بمِا والتمتع 

الثناء،وأئرؤج وأرثل وأصلى وأفطئ، أصوم ررلكر قال: فلهذا سبحانه؛ 
أنهوالسادم المادة عليه لهم يئن ، مرا؛ مليس مستي عى رغب يمس 

؛وهذاهدا بين الجمع يجب، بل وهزا؛ هزا بين الجمع من مانع لا 
إلىيفضي هذا فإن ؤإصاعتها، الأسباب وطرح للعبادة، التبتل يجوز ولا 

أمرولا دعوة، ولا جهاد، بواجب يقوم لا حتى ان الأننفس إصاعة 
صاعحفه ينهل لم إذا م الجهذا لأن منكر؛ عن لهي ولا بمعروف 

أخيهبيد يأخذ أن ؤإلى أخاه ينفع أن إلى محتاج لم المولأن ؛ وهلك، 
ضعإذا يعد فبماذا لأعدانه، العدة يعد أن إلى ومحتاج الحاجة، عند 

فقال:لقارون الصالحين وصية في افه ذكر ولهذا إليها؛ يلتفت، ولم الدنيا 

كتابفي خهند أنس حديث من صبحه في مسالم روه الذي للحديث بذلك يشير 
عنعجز من واشتتغال مرنة ووجد إليه نفسه تاقت لمن الكاح استحباب باب النكاح، 

التبثل،عن لنهي ا ب با النكاح، كتاب محي لنسائي وا (، ١٤٠١)برقم بالصرم، المون 
غنج الئبن أززاخ الوا ه اش أمحاص من ^١ أو نصه وهذا (، ٣٢ ١٧)برقم 
زياداللنم. آم لا صب: زياد النناة. أتزنخ لا صأآ فقال النز في غمله 

كداياثوا أقزام :او »نا ساد: غاف. زأش اق شذ فزاش. غنى م لا نمحر: 
•بر" محس نش ص رغب ص افناء دأئردج دأنمر دأصوم دأنام أصر لكر يكدا 



الإثهيةالرسالة إلى الإسان حاجة 

آلدبا■بيكي دمياى ثنمح محلا آلآخ-رْ ١لJار آثه ءاثندك معا ؤؤ>؛لم-ؤإ 
[.٧٧]القمص; ه إثك آش قمن حتقثأ رقمن 

يثملان فالإحاك ربعبادة في وأحن النامحي، إلى أحمن 
^محرءشهق الماد تبغ • للناس انه ؤإحلموسى واتباعه ض ءلاعته 

هوهذا الرسل اتباع وعدم والتكبر، والشرك، بالمعاصي [، ٧٧]اكصص; 
التيبالشهوات والتمتع الرمل به جاءت عما والإعراض العفليم، ال الف

المنسي.نهمحن، لا ه ون ال_ع_ذل_سمت ال فالهو هدا اض، حرم 
صلاح.والطاعة والتوحيد اد، فوالمعاصي فالشرك [، ٧٧]اكصص: 

رسوله،وعن اف عن والفهم والهدابة، التوفيق وإياكم اممه رزقنا 
نا،أنفشرور من ؤإياكم وأعادنا لمثاده، بتن وكما سبحانه، أراد كما 
الشيحأحانا وحزى عالم، بغير الله على القول ومن أعمالما، ميئات ومن 

آلهوعلمي محمد، نبينا على وملم الله وصلى حيرا، جمعة عثمان 
وأصحابه.

هه ءإي 



٢٣٦ .
ومحاصراتوتعليمات ئلمات من الصباح حاويث 

.ءاصثق:

النفسهحاسبة 

وأصحابهآله وعلى اش، رسول على وسلم اض وصلى ض، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

;، بعدر أما 

والترغيبللتحذير، أحوكم إليكم وجهها مباركة كلمة هده 
علىليستقيم وجهائها؛ ه، نفمحاسبة منا واحد كل ليقوم والترهيب 

منوينعاهل الله، حدود عند ويقف اض، محارم عن ويبتعد الله، طاعة 
نصيحةالبوغيرهم وزملاء، وحيران، وأولاد، أهل، من حوله، 

آل؛!،إلا ا. م أين، ألأمتن إة )و ءؤوآلص-ر I يقول الل4 لأن والتوحيه؛ 
ويقول، ٣[ - ١ ]العصر: رزاصوأ آلو وثراهّوأ ألئتلحشت، وعملوا ءامتإ 

وينهونألمث،ذإ حأوت بمؤ آزتلأ سيم' ■' وعلا حل 
اوكشووسوئ آممه رثليئرى ألزئزء ويوث ألثأوه ويمشى ألثدع عير 

وء؛لاعنهم،استقامتهم، على بالرحمة وعدهم [، ٧١]اكوبة: أللاه 
حلثال المنكر، عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم وتقواهم، وإيمانهم، 

^١٠آس وأيقوأ وأنتدئ ألان عق ماوم_أ ولأ وأقهمئ آلإ علر أؤوتاوم؛ : وءلأ 
صعئالمؤث أؤ؛!، ءؤئنحثر محبحانه! قال ٢[، ]المائدة: أيقاب<ه ثديي أثن 

•[ ٦٣]النور: أليره 'عدايج، .يميتمم أر فتنه تميمم أن أَغ0ق 
وأعغلمهابالمعاصي، الله لأمر المخالفة فى حطر على فالإنسان 

يالطاف.مجده في الدعأة لأحد كلمة على تعليق 



٢٣٧النفس محاسة 

ماجميع من الحذر فالواجب المعاصي، بقية ثم البيع، ثم يالله، الشرك 
الأمرأيصا الواجب، أن كما ومعصية، وبدعة، ثرك، من عنه، الله نهى 

أيقاأنت، ، الئ، نفصلاح في اجتهادك مع المنكر عن والنهي ، بالخعروف
ترجوالمنكر، عن والمهي ، بالمعروفوالأمر اض، إلى بالدعوة مطالب 

والفنةالغتنة، تصيبكؤ أن عن وتبتعد اممه، عقاب وتخشى اممه ثواب 
بمعاصيهمألره< عداب .)يغتيأ ؤ1او ت الذنوب أعظم هي الشرك، 
.آجلا وإما عاجلا، إما وسيئاتهم 

الحق،بوالتواصي تقامة الاسؤإياكم برزقنا أن اممه فنال 
كلمتهعن أحانا يجزي وأن والتقوى، البر على والتعاون والتناصح، 

ؤإياكميعيذنا وأن أحنه، فتتع القول يتمع ممن ؤإياكم ويجعلنا حيرا، 
قرب،سمح إنه الفتن، مضلأيت، ومن أعمالنا، وسسثاُنج منا أنقثرور من 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وملم الله وصلى 

 ٠٠ ٠



ومءاسماتوسيقان ست ص الصباح حديث  ٢٣٨

بالذنبالإلمام بعد بالتوبة المبادرة وحوب 

وأصحابهآله وعلى اممه، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
•بهداه اهتدى ومن 

يتعلقما على العظيم والتتسه الطيبة الكلمة هذه جميعا سمعنا فقد 
الدلائلمن ذك وأن التوبة، بذكر الذنوب اتباع فى الكريم القرآن بطريقة 

المضلةصاحب من ؛الذو_،. الإلمامبعد بالتوبة المبادرة وجوب على 
•حيرا الله حزاه التويجري، الله عبد الثيح 

مؤمنةم ومن >_، كل من وحدير مهم، الموصوع أن شك ولا 
دائنا،الوقت وفرض الحمر، فرص هي فالتوبة بالتوبة، والدار بالعناية، 
كماوالأمر دائما، التوبة لزوم لمة مكل وعلى لم، مكل على الواجص، 

الحطاسلوخير خطاء آدم ابن راكل لام: والالصلاة عليه فال 
الأحر،على المتقين بأحد نثه آدم وبنات يعنى- آدم؛ ؛ني، ،، ال~وابولا'ر 

ااولح4نالسيئات، منهم تقع كلهم خطاء، كلهم آدم وبنات آدم بني كل 
منهابالتوبة يبادرون بل يئة العلى مثون لا الدين التوابويرار، الحطاين 
متىيدرى لا دائنا المؤمن ولأن عاقبتها؛ وسوء وشناعتها، لقباحتها 

وأناللص، بيد الأمر أن يقين وعنده إيمان، عنده الأجل عاليه يهجم 

المكرمةبمكة التوعية مجل في المشايخ كلمات على الشيح سماحة تعليقات من )١( 
٢(. ٠٧)رنم شريط.، ١ه ٤  ٠٧عام حج في 

)صلتما؛ا(،تخريجه تقدم )٢( 



٢٣٩بالذنب الإلمام بعد بالتوبة المبادرة وجوب 

يزالألا به فجدير المنية، به تنزل متى العيد يعلم لا النه، بيد لاجال ا
وأتانه.ساعاته جمح وفي ونهاره، ليله في تائتا 

سواءذنوبه بكثرة انه ؤإيمِلعالمه دائما التوبة يلزم المؤمن، هكدا 
قالمثلما الكثيرة، القرآن آيات وفي حؤناء، فهو ينتبه لم أو لها، انتبه 

كثيرةوجوه من واجب وهدا بالتوبة، الذ.نورث، تعقبي، القه عبد الشبخ فضيلة 
،إليها ارعة المووجوب وجوبها، على للتنبيه وذللثح ج هؤن الله كتاب فى 

رذتئغرومه<أف إل_، بشون  ٠٨٥١^ت بقوله ب، والترغيعلميها بالحثح تارة 
تلكثآلعؤهنؤئ أته ا جثعآف إق ءؤوض\ بالأمر• وتارة [، ٧٤ندة؛ لما ا ل 

غثوثا؟ا<وته أش ءاق ووأ آاثؤأ أدمى ءؤكأت٦ا [، ٣١لاف_ور: دئ1حوىه 
ءاداوآلمي ؤ لى1 تعطاقال كما أهلها على بالثناء وتارة ٨[، ]؛لنحريم: 

يننزومن ةس£عثروأ أممه دكثوأ أنمملم هلميثوا أو ثجثه موأ 
جآوم؛إبق . وحزدتازأ تا ء محمحا ولإ آس إلا آلدص 

أجروتم فنا حنليمنت> آلألمنر ءننها بن تجرى وجست ريهم ثن ثمغرآ 
[.١٣٦، ١٣؛؛محران: ]آل آلهزه 
ربهبال إيمان عن عليه واستقام لازمه، المعنى هدا العاقل علم فإذا 

بانهاإيمان وعن التوبة، إلى الفرورة أند فى بأنه إيمان وعن التواب، هو 
والموزالفلاح، التوبة عاقبة حميدة، عاقبتها بأن إيمان وعن عليه، فرنحر 

المؤمنالعاقل يغفل فكيف الخهلايا، وغفران المار، من والمجاة بالجنة، 
جميعايهما يليق لا أباو.ا؛ بالمؤمنة يليق ولا أ؛د.ا؛ به يليق لا ذللثخ؟ عن 

منهيفع وقد مكان، أي وفي ونتا، أي في العفليم، الأمر هذا عن الغفلة 
بالاستغفار،أو الموبة إلى بالدعوة أو بالتوبة، محقتا ليس الذنوب بعض 
سبحانه;قوله في كما الأحرى، الأيات من معلوم الأمر لأن وهذا 

إلأأممه حزم أؤ أنفس يئتلؤأ وي مملا وسثاء قحنة ك؛ إدهJ ألمه 
أمربالموبة الدنوب تعقيم، أن المقمحود الأيات، [ ٣٣، ٣٢]الإسراء؛ ألأم؛ه< 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حاJرث أ ^^^٣٠ 

ضوالحكمة واصح، ذلك في والمر هق، اممه كتاب في وكثير واقع، 
ثلاثة.أمورا تشمل العالم أهل عند والتوبة واصحة، ذلك 

منه،والإقلاع الذنب ترك I يعني واحد، هذا الذنب من الإقلاع 
.غؤ عقابه من وحذرا ف، تعفليتِا منه والحذر 

ويتأث،عليه، يندم ومضى منه فات ما على الندم الئاني1 الأمر 
وقع.مما ويحزن 

ذلك.في يعود ألا الصادق العزم الخالث: الأم 
له،وغفر العبد عن الذنب افه محا الخلاثة الشرومحل هازه توافرت فإذا 

فيكما نات، ح سيئاته افه أرا.ل الصالح والعمل بالإيمان ذلك أنع فإذا 
معبتميك< لا ءؤواك.تي محال! والزنى، والقتل، الشرك، ذكر لما الفرقان آية 
وشإرمكئ ^؛٠ ألغ، إلا ه تثم آؤ آفتس مثيدر محلإ ثا-ص إلنها آئه 

مها،فيهء ؤبجلن■ آكانمؤ يهمم ١أمز١ب ئ يضنعف ؤت يلى ذه يئعل 
-حثشئسثاتهم آس ثدي مؤآنيلكن صتيحا عثتتلأ نثمد وءاتك ياي، من إلأ 

علىوالدلائل التوبة، تمام ومن ، ٧[ • _  ٦٨]العرقان: ؤمثاه غم، آس 
ءؤو1فوعلان حل قال كما بالاستقامة، الصالح، بالعمل إتباعها صدقها 

[.٨٢]ط■; ثم صتلخا يحمل ؤءامن ، ٢١١٥نش نمار 
آدم؛بني بحقوق يتعلق فيما التوبة ثرومحز من راع شرط وهناك 

بالدماء،يتعلق فيما وذلك معلما، الحق يبقى وإلا أيصا منه بد لا 
دماءهم،الحبال على حرم الله فإن والأعراض، والأبئسار، والأموال، 
الوداعحجة في ه حطمته في كما وأعرافهم، وأبشارهم، وأموالهم، 

نومكمحزام؛ عليكم وأموالكم دماء'كلم  ٤٣٠قال: النحر، يوم 
هدا؛؛تلدكم نجب هدا، شهركم نجب هدا، 

قولباب العلم، كتاب في البخاري أحرجه ه؛ بكرة أبي حديث من عيه متفق )١( 
بابامة، القكتاب في لم وم(، ٦٧)يرقم نابع"، من آوض مناغ اانئ، ه؛ الم، 
(.١٦٧٩برقم)والأزال، ئالأءراض الدماء تحرم تغلقل 



^""■■٢٣٠بالذف تمام الإ بعد بالتوبة المبادرة وجوب 

منبتمكينه صاحبه إلى الحق يودي أن ذلك، من التوبة شرط فمن 
منواستباحته ذلك، من باستحلاله أو إليه، ماله برد القصاص، من القتل 
فإماالحق، سمط وبشرته، وعرفه، ودمه، ماله، عن سمح فإذا ذلك 

عنها،ماح الؤإما ردها إما الأموال،، وهكذا ماح، الؤإما القصاص، 
هريرةأبي عن الصحيح، في البخاري رواه الذي الصحيح الحدبثا في كما 

له، Ljli"ررمن قال،: لام والالصلاة عليه الني عن عنه، تعالى اف رصي 
دنانتكون لا أن مل مئث مكئ شئء أن >صي مذ لأخي نفث 

لثثكذ لب ^ نفك، قدر ت أحد ٍناِلح غنل لث كان إن دننلم، زلا 
وهوعفليم، حملر وهدا ،، علته٠٠ل فحمل صاحثه نثئات مذ أحد حسنات 
بالحنان؟، فكيفالواحدة الحنة إلى القيامة بوم محتاج 

صحيحفي أيصا، الناس حقوق من بالتخلص البدار فالواحس، 
ناااآتدرونى ت يوما لأصحابه قال، أنه لام والالمائة عليه الّك، عن لم ٌ

عيهممال نثاع. ولا لن ينقم لا نن فيئا الشئ : قالواائئم4،ئاو 
وصتاميصلأة المنامة يوم نأتي أمتي مذ المئلس ررإف لام: والالصالة 
هدًادم ونمالئ، هذا نال، وأكل قدا ويدق، فدا ثئم ئد ونأتي وركاة 

حشاتهمحننت، هإو ختانه، من وهدا خطاته من هدا منش هدا وصرب 
فيطرخ ئب علنه يطرخث، حطاناهب من أحد علته تا يمض أف مل 

علىيدل، هذا لام والالصلاة عاليه فال، كما أو بافه، والعياذ الناراا 
حثمقالنا يعتبر هذا وأن المخلوق، حق في الخهلر وعغلم الأمر، عفلم 

يبتنهل له  ١٠٧^الرجل عند مظلمة له لكنت من باب المفلالم، كتاب في أخرجه )١( 
(.٢٤٤٩)برقم مظلمته، 

الغللم،تحريم باب والصلة، البر كتاب في لفيتع هريرة أبي حديث من مسلم أخرجه )٢( 
الحسابشان في جاء ما باب القيامة، صفة كتاب في والترمذي (، ٢٥٨١)برقم 

(.٢٤١٨)برقم والقصاص، 



ومحاضراتوتعليمات كلمات ض لصياح ا حديث  ٢٤٢

لغيرهتيسر غيره، ويعطاها القيامة يوم ناته وح الصالحة، اله أعمِمع 
ئم_<لم إذا سيئاتهم من أيصا يحمل ثم الدنيا، في وعدوانه فللمه، بسبب 

كلعلى فالوا-بمب، ذلك، بأساب النار في يهلرح ثم بحقوقهم، ناته ح
الأوقات،جميع في دائما التوبة ولزوم الأمر، لهدا الانتباه لمة وملم م

بالتمكينباداثها والمبادرة الناس، حفوق من والحذر مكان، كل وفي 
ولأنواجب؛ ذلك لأن منها؛ باستحلالهم أو إليهم، وإيصالها منها، 

.وخيمة والعاقبة ، عفليم لترك ١ خعلر 
الجميععلى يمن وأن يرضيه، لما ؤإياكم يوفقنا أن اف، أسأل 

الشيحأحانا يجزى وأن وأعمالنا، قلوبنا يملح وأن النصوح، بالتوبة 
آلهوعلى محمل، نبينا على وسلم الله وصلى تنبيهه، عن خيرا الله عبد 

وأصحابه.

٠٠ ه 



_ضتِجقاك إلى الداعي صفات 
٢٤٣

ؤاض إل اللص صفات 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على ومحلم الله وصلى لله، المحمي 
بهداه.اهدي ومن 

ا!بعدل أما 
بهاتفصل التي المباركة الطيبة الكلمة هذه جميعا محمعنا محقي 

عليهيكون أن ينبغي فيما الفائز محمد بن إبراهيم الشيخ الفضيلة صاحب 
ٌاض إلى الداعي اعني الداعية، 

وإياهوإياكم ورادنا خيرا، الله حزاه عليه نبه خيما وأفاد أحن ولقد 
.وتوقيعا وهدى علما 

اكثين بها يعنى أن الله إلى للداعي يبني أربعة جواب عر V رقد 
هدْعلى الكلمايتح من مضى فيما إخوانه نثه قل ، كثيرابها يهتم وأل 

صاحبحمعها وفد محلها، فى مفيدة متفرقة بكلمات والجوانبا البحوث 
بالعناية.حديرة وهي بها وعني إبراهيم الشثخ الفضيلة 

.العبادة جانب ت الأول الجاب 
العلم.جانب الثاني; والجانب 
والتواضع.الحلق جانب الثالث; والجاب 
اقتصارهوعدم الأمة بمشاكل والعناية الأفق، سعة الراع; والجانب، 

ذلك.ونحو دولته أو قومه، أو بلده على 

المكرمةبمكة التوعية مجن. المثاخ،ي كلمات على اشح سماحة نعليقات من ,١( 
(.٢٠٦رنم)نريهل، ه ١٤• ٧ عام حج في 



ومحاضراتوسيقان ست  ٢٤٤

تقديمأن ثك ولا العناه؛ جدير الجواب هده من واحل وكل 
منبعدم ما يحمل يالعلم فإن العفلسمة، أهميته له بالعلم والعناية العلم 

البابهذا في سبق وقد الأمة، لمئاكل الأفق وسعة والعبادة، الحلق، 
العلم.حول كلها كثيرة كلمات 

يمكنولا اض، إلى داعية يكون أن يمكن لا الداعي أن رب ولا 
الحقيقةفي أهلهسا س يكون أن يمكن ولا المهمة، هده أعباء يتحمل أن 
وفيماإليه، يدعو لما بصيرة، على بينة، على علم، على كان إذا إلا 

.منه يحير 

لعظمالشرك مرتبه فوق علم بغير عليه الفول جعل هل، وافه 
كماالأمة على العظيم والخطر العظيمة المفاسد من إليه يفضي وما ختلره 

يغموآ'ديى بثلث وتا بء ظهر عا آلميعس J؛، ^٠١ ٠^^، ه؛ ال ق
دمله<لأ ما آثم عز مموئوأ وآن ملْكنا يمء لمل ز ما أثم شجأ وآن أدثؤ 

كماالشيهلان الله عدو إليه يدعو مما الأمر هدا أن وأخبر [، ٣٣]الأعراف: 
سوأولأ ثد_ثا ظلا ١^؛؟؛.، ؤ، يثا ملوأ آقاش ■' سبحانه قوله في 

وأنزآلثا٠ك٤في ايثو؛ ؛١^٢ إدما . ئس عدو ومحر إJه, القتمإ حثلو؛ب، 
قولهفي هذا من وحن-ر [، ١٦٩، ١٦٨]البقرة: لا نا أثم عل مثزأ 

أوتيمح،َةل وآلئؤ١د وآلبمر آيثنع إة عنر يمء ك ثس م\ مم، ^،؛٠ I س_حاذه 
[.٣٦]الأم؛،: ^4 ته ي0 

بالعلم،والعناية التمقه إلى الضرورة أشد فى اف إلى فالداعي 
ماحميع في بينة على يكون حتى بأدلتها ائل الممحرفة على والحرص 

ربولا به، يتخلق أن له ينبغي وقتما عه، ينهى ما جمح وفي إليه يدعو 
تعانويواللام، الصلاة عليه نبينا ومحنة رينا، كتاب من يتلقى الحلم أن 

العغليمةكنبهم في عليهم الله رحمة الحلم أهل ذكره بما ذلك على 
وتد؛نا،تلاوة، اض بكتاب يحنوا أن افه إلى للدعاة ينبغي فهكذا الواسعة، 
علمهميزداد حتى التفسير ب، لكتومراجعة ومذاكرة، وعملا، وتحفلا، 



٢٤٠جن الله إلى الداعي صفات 

أيصا،ذلك، في إخوانهم يشجعوا وحتى ليلة، بعل وليلة بوم، بعل يوما 
يعنىوأن ه، يفيهتم أن على واحد كل تعين لإحوة ا بتن المذاكرة فإن 
أعظمفإنهما الصحيحان سما ولا بالسنة العناية وكيلك، يلزمه، بما 

فالصصحيحانهق، الله كتاب، يعد كتاب، وأنفع كتاب، وأنرفج كتاب، 
العظيمةوالفائدة الكثير، والخير العلم من وفيهما الحنليمة، أهميتهما لهما 

وموطاأحمد، ني ومالأربع، السنة كتب، بقية ثم سواهما، في ليي ما 
بميأن إلى الحاجة أشد في العلم فطالب الئنة، كتب ٠>، وغزها مالك 

التفسير،بكننّتج العناية ومع هث، الله بكتاب العناية مع السنة بكتبج 
حريرابن كالإمام والجماعة، الئنة أهل من التحقيق أهل كتب سئما ولا 

ونحوهم.والبغوى كثير ابن والحاففل 
العلمأهل صفوف، في ؤيجعله كثيرا علما يكسبه ثلث، بلا وهذا 

والصبرالاجتهاد من له الله يثر ما حمسبح حفه فى البصيرة وأهل بالله، 
التيوالأخلاق بالعبادة يعنى وهكذا الواجب،، بهذا والعناية والمصابرة، 

ودعوته،كلمته إلى ويطمئنون الفلز يه ويحنون الناس على يوثر تجعله 
وأكثرهك، اممه من خومحا وأكثر عبادة، أكثر افه إلى الداعي كان وكلما 

فيوأشد دعوته في وأكمل دعوته في أبلغ ذلك كان للمحق ملازمة 
الناست سبحانه فقال، هذا فى روا نم قوما الله عاب وقد ، تاثيرها 

تل، ه وق[، ٤٤ت لالسم_رة ثقلؤنه أفلا آلعثث|ذ، ثثلؤل وأنتم أتمسكأ ؤثنسؤل ابر 
آناثي عند ميئا حكأر و تؤ)؛ لا ما لز ءامنوأ ءؤدلإأا 

الصلاةعليه شعيبه عن وقال، ، ٣[ ، ٢ ]l!_،: سلو)ىه لا ما يقوؤأ 
ماآ[جثح إلا ربد إن عنه أنهنهظم ما إق لغا.لآم أذ ليد ■' لام وال

[.٨٨]عود؛ الأية استشت،ه 
ينذرالذي اطه إلى والداعي الناس، يعلم الذي للعالم ببغي، هكذا 

يأمروالذي المنكر، عن والناهي ؛المعروف، والأمر ويحذرهم، الناس 
مستوىعلى يكون أن على يحرص أن الثر، عن وينهاهم بالخر، الناس 



ومحاضراتوسيقان مممات ص لصباح ا لث حد  ٢٤٦

وتخلفهه، نفوجهائه وسيرنه، وأعماله، أحلافه، في رفتع كبير 
منيشينه ما كل عن والابتعاد المالحة، والأعمال الفاصلة، بالأخلاق 
أن؛حيرة، أدنى له من كل عند ومعلوم وأعمال، وأقوال، أحلاق، 
عنوالناهي بالمعروف الأمر وأن المعلم، العالم وأن اممه، إلى الداعي 
وعملهعمله، قوله وءلا؛ق سيرته، وحسنت أحلاقه نت حكلما المنكر، 

ذلكوكان للناس، ؤإرثاده وتعليمه، دعوته، فى أحدى ذلك كان قوله، 
يقول.ما إلى ويهلمئنوا لدعوته، يناثروا أن إلى أقرب 

معلوم،أيما فهذا الفاصلة بالأخلاق والعناية التواصع وأما 
مومح، مكان، كل في ويكرهونه الناس، منه ينفر مكروه مغرور فالمكبر 
الناسأولى من العالم وأن اممه، إلى الداعي أن شك ولا حديث، 

فهتواصع ومن لام، والالصلاة عليه نبينا خلق هو كما بالتواصع، 
،[ ٨٨]الحجر! ضموأنانه< إمانلث، يآحفص ؤ I يقول نه بحا مطه وا ، طه ا رفعه 

بخفضقامر [، ٢١٥لاون_مراء: آلمتيي\'كثه ين آبعلئ، •>نا-ءلئا ءؤوآ->فءش 
الإيمان.لأهل لأناعه، الجاح 

وآمرهمالخير، الناس ومعلم الله، إلى للداعي ينبغي هكاJا 
منرفيع نوي معلى بكون أن المنكر، عن وناهيهم بالمعروف، 

علىوالترع التكبر ■صن والثني ومناقشتها وحسابها ه نفوليراحع الواضع، 
والشدة،، العنف، من تليق لا التي بالمخامحلية مخامحليتهم أو الناس 

والداعي،المعلم، عنه يترفع أن ينبغي مما ^ا كل البدينة، والكلمات 
طليق،ووجهه طيبة، ألفانله تكون أن على فيحرص والاهي، والأمر، 

بالتكبر،يذم ولا برمى لا حتى متواصع وجانبه واضحة، وعباراته 
عمله،، يخالفقوله إن يقال! لا وحتى ه، بنفوالعجب، والترفع والتعامحلم، 

سماعوكرهوا ازد.روْ، الماس بين ذلك، شاع ومتى قوله، ، يخالفوعمله 
وحلا'لآقةعظيم، ثان له فالتواصع اطه، ثاء ما إلا به ينتفعوا ولم حال.ينه، 

احتقارهم،وعدم الماس بامور والعناية ازكادم، حلمي، الآكلأم، حن الوجه 



٢٤٧قد اك إلى الداعي صفات 

هق.اض إلى والدعوة العليم في مكانته له ذلك كل افترايهم، وعدم 

بعيديكون وأل الأفق، سعة وهو الرابع، بالجانب يتعلق ما وأما 
يختصوألا مكان، كل في باخوانه العناية عظيم الأفق، بعيد النظر، 
بدولا وحق، معلوم، أيما أمر فهذا جماعته، أو بلأد0، أو ، بدولته 

واحد،وجد واحد، شيء والمؤمنون واحد، شيء الأمة فإن منه، 
مشاكلحل في يجتهدوا أن اممه إلى والدعوة العلم أهل على فالواجب 

جهةومن والعقيدة، والدين، العلم جهة من بحاجاتها والعناية الأمة 
كلطاقته ص، ذللث، وغير والاصهلهاد والفقر والحاجة الأحرى المشاكل 

ينزلوما مكان، كل في جميعا مشاكلهم المؤمنين، ومشاكل ، يتهليع يما 
كلذللئ،، وغير وفقر وحاجة واضطهاد، شرور، ومن من بهم 
يبذلواوأن فيه يشاركوهم وأن له ينتبهوا أن إخوانهم على يجب ذلك 

جذاجميعا يكونوا حتى يعفه تحمل وفي عنهم، تخفيفه في الوسع 
المؤمنررإة ت والسلام الصلاة عليه الض قال كما واحدا، وبناء واحدا، 
قولههذا من وأبلغ ، أصابعه ومنك تغصا" بعمه تشذ كالثئيان للمؤمن 

قوله، ؛[ ١ " ]الحجرات; لميمره بين ثؤيمأ إحوة ألعؤينؤل ؤ,إثا بحانه؛ س
صفاتفي تعالى وقوله ٢[، ندة: وألأمؤزهآيز عز أؤوةداومأ ؛ ^، 

٣[.]العصر: المزه رزاصوأ ألؤ >؛ؤوواصزأ الرابحين: 

جاءتوالئنة كثيرة، بوجوه المعنى هذا على دل الكريم فالقرآن 
فانالأمر، هدا ثان لعظم إلا ذاك وما كثيرة، أحاديث، في بدللثح، 

بابالصالة، كتاب في البخاري أحرحه فهتي؛ موسى أبي حديث، من عليه متنز ،١( 
المهثوم،نضر باب ١لمظالم، كتاب وش (، ٤٨١)وعيره المنجد في الأصابع ثئبيك 

برقمبعصا، بنبؤج المومنيئ ئناون باب الأدب، كتاب وفي (، ٢٤٤٦)برقم 
وثناصدهموئعانمهلم المومنيذ ثراحم باب والملة، البر كتاب في ومسلم (، ٦٠٢٦)

(.٢٥٨٠)يرقم 



و4حاصراتوسيقان ت حدلث ١^  ٢٤٨

به،يهتم الأحرى الدولة وفي أخرى بلاد في اخاْ أن علم متى المؤمن 
علىشاته إلى أقرب وصار ه، نفوارتاحت قلبه، اؤلمان بمشاكله يعتني 
وهمحاجته، لاحظوا وقد به اهتهّوا قد إخوانه أن يعلم لأنه الحق 

وحاجاته.مشاكله، حل على حريصون 

إخوانه،وحاجات إخوانه بمشاكل متايرا يكون إنما العلم فه1الب 
ويتحدثذللث،، يعلم أنه مجرد أما الإمكان، حمت، ومعه بذل إذا 

بدلكتحصل حتى عمل، من بد لا سعيه، من بد لا يكفى، فاد بذلك، 
وسدالوطر، وقضاء المشاكل، حل ؛دللث، لهم ويحمل الفائدة، لهم 

تحركمقالات كتابة من كثيرة، أمور في يكون هدا أن ومعلوم الخلة، 
الحمل،إلى الحكام وتدعو اعدة، المسإلى الأغنياء وتدعو القلوب، 

تداع،التي القالأيتج وهكذا بمهمته، يقوم أن إلى خير ذي كل وتدعو 
الناس،بين ال-ائرة الخفيفه المؤلفات وهكذا التلفاز، طريق عن ث، وتب

ائلالريوهكذا يشاء، من بها اض ينفع هنا، وها هنا ها تونع التي 
أنعلى وتحريفهم وحثهم، إخوانه، وبيءن بينه، والبرقيات الخاصة، 

وفيبلائه، وفي دولته، في ؛المؤولين اتصاله وهكذا بواجبهم، يقوموا 
لهما وحسب سمعة، من له ما ص، الشهرة، من له ما ث، حغيرها، 

ويحصلالتأثر، يحمل وبهذا هث، الله أءهلا٥ ما قدر على كل تأثير، من 
أمابيل، الهذا في اكستهلاع قدر ويتحقق الأفق، سعة ويتحقق التأثير، 
هذاعمل، دون من إخوانه بين بذلك يتحدت أو ذلك، يعرف، أن مجرد 

إخوانه.على سيئا يجدي ولا المهللوب، به يحصل لا 

كلمتهعن خيرا إبراهيم الشيح فضثلة أخانا يجزي أن الله ال وأم
وجميعالله إلى الل.ءاة وجميع المؤولين، جميع يعين وأن وتذكيره، 

واجبهم،أداء على الجميع يعين أن الله أل نمكان، كل في العلماء 
ارالدبىلام: والالصلاة عليه قال فقد ولعباده، ممه؛ الممح وعلى 

اكلملزلأئثة زنوله لزكثابه لز»ش قاد: لمن؟ : قلثااشٍخه«، 



مه>
٢٤٩سسشاضج 

Iصعق إستادها في الروايات بعض في وحاء ، لم مرواه وعاميهم" 
فناصحا ويمي يصح لم ومن منهم، فليس المسلمين بأمر يهتم لم ارمز 

منهما؛فليس المسلمين ولمامة ولإمامه ولكتابه ولرسوله 

معنا0لكن ؛ صعيما علمنا وما بلغنا فيما اللمقل هزا كان وإن 
اءالدينI قوله لأن صحيح؛ الصحيحة الأحاديث جهة من معناه صحثح، 

ليلك،في وقت، كل في النصيحة أد ت يعني كله؛ هدا يثمل النصيحهاا 
حديثمن الصحيحين في ئن، ما وهكذا أوقاتلئ،، حميع في نهارك، في 

إيامعنى ه الثني بابث قال• أنه وئم المجلي اف عبد بن جربر 
ئسلملم.لكو والنثح الزكاة، ؤإيثاء الصلاة، 

يجئ،I ؛،لأحيه يجب حتى أحدكم يزمن ررلأ ه؛ قوله وهكذا 
يلتأنهالمتنه ويدحل النار عن يزحؤح أو أحث، ررفمى ت ه وقوله ، يئسه٠٠ 

أف.ظبجب الذي الناص إلى وليأت الأحر، واليوم يافث يؤثس دنو مييظ 
■ته'عمرو بن الم عد حديث، من صحيحه في لم محرجه ،،  ١٠٠إلثه 

ف،نصح فيه الزى المعتى على دالة كلها وأشباهها الأحاديث فهزه 
كلوفي وقح،، كل في وعمتهم الملمين ولأئمة ولرسوله، ولكابه، 

التذكير،ويحصل التعاون، يحمل وتسديده الفة بتوفيق ؛ذللن، لأن حين؛ 
المْللوب.الوجه عر يكون لا ذلك فإن والإعراض الغفلة مع أئ 

(.١١)صرد في تخريجه تقدم ا ١ 
(.٢٧٠)U/ خهن حدنة حديث من الأومحط في الطبراني احرجه ٢( 
(.١١)صري تخريجه تقدم ٣( 
(.١ ١ ٥ ) تخريجه تقدم ٤( 
بريمفالأول، الأول الخئفاء بّيبمة الوفاء وجوب بأب الإمارة، تماب في ملم أحرجه ه( 

(،٣٩٥٦)برثم الض، من يكون ما باب الفتن، كاب في ماجه وابن (، ١٨٤٤)
وثمرةيدم صفقة وأعطاه الأمام بايع من على ما ذكر باب الببعة، كتاب في والناني 

دي\ا. ١٩١أحمد)مآ/ا1او والاط، برقم)اوا؛(ط قلبه، 



ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا ٢ ق

اعليه والثبات الحق على ئ وآلاصمتما التوفيق الجميع الله رزق 
ومنأعمالنا، وصيتان أنفسنا شرور من لمين الموصمائر ؤإياكم وأعادنا 

.قريب صمع إنه الفتن مضلات 
وأتباعهوصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 

احسان.

٠ه ه 



اللهإلى الدعوة 

اضإل الدعوة 

وأصحابهآله وعلى اض، رسول على وسلم الله وصلى ه، الحمد 
•بهداه اهتدى ومن 

مدر^،:

صاحبْن المباركات لهليبامحت ١ الكلمات هذه جميعا سمعنا ففد 
فيبالعناية، جدير موضع في الثبانة حمد بن الله عبد الشيخ الفضيلة 
غبؤ،الله إلى الدعوة موضع وهو الجميع، على تخفى لا أهميته موضع 

وزادناحيرا، الله جزاه الدعوة، بشان وأوضحه به، ذكر فيما أحن ولقد 
والتوفيق.والهدى العلم من وإياْ ؤإياكم 

الصلاةعليهم الرمل منهج هي ، اللهإلى الدعرة أن ريب، لا 
وبيانعليهم، الحجة وإقامة الأمم، لإصلاح بها اممه بعثهم وقل والسائم، 

النجاة،بيل سإلى وإرسالهم عليهم، حرم وما عليهم، الله أوجس، ما 
الهلاك.مبل من وتحذيرهم 

ونصحواالمبين، البالغ لام والالمائة عليهم الرسل بلغ ولمد 
وكليضرهم، عما ونهاهم به، الله أمرهم ما لهم وأوضحوا الأمم، 

الأمانة،وأدوا الرسالة، بلغوا قد أنهم ينهي بذلك، للرسل يشهد مزمن 
وخاتمهمإمامهم رأسهم وعلى والسائم، الصالة عليهم الأمة، ونصحوا 

ففدلام، والالصلاة عليه الله عبد بن محمد وسيدنا إمامنا وأقفلهم، 
جهاده.حق الله في وجاهد الأمة، ونصح الأمانة، وأدى الرسالة، بلغ 

المكرمةبمكة التوعية مسجد في المشاخ كلمات على يحرقه الشخ سماحت تعليمات من )١( 
٢(. ٠٦)رنم شريط، اه ٤  ٠٧عام حح في 



ومحاصراتوJعاريمات كلمات من لصباح ا |وث حاد ٢٥٢

بهدهيقوموا أن الرسل حلماء وهم العلم، أهل على فالواجب 
العالمصرورة لشدة عناية؛ أعغلم يولوها وأن علها يحامملوا وأن المهمة، 

واللكفر،والتوجيه، التعلتم إلى حاجة في كلهم والإنس فالجن، ذلك، إلى 
فالدعوةحاجة، في الناس كل والتعليم التوجيه إلى حاجة في والمسلم 

فيولكن عفليم؛ وواجب عفليمة، مهمة وقت كل في وعلا جل النه إلى 
الأمةلانتشار وأعفلم أشد وجوبها احمي ووجه أخصى بوصفج الوقت هذا 

بالباطل،بالحق ين والملبالضلالة، دعاة وكثرة بينها، المشاكل وكثرة 
يدعومنهم واحد كل وصار الهلرق، بهم تشثبتح الذين المنحرفن وكثرة 

ووثنية،ونصرانية، يهودية، بين فما الإحر، إليه يدعو ما حلاف، إلى 
والكفر.الضلالة طرق أنواع من هدا وغير وقاديانية، وشيوعية، وبوذية، 

الشر،تنثر المابق الزمن في ت، كانما  ٢٠٨۶٣وسائل هناك ثم 
ترينث، ببالفنه واثتل.أت المميبة فعفلمتط ل، والضلأ الهدى وتنثر ، والخير 
أيصاالوسائل هدْ نشرت ذللث، مع النه بحمد ولكن أهله؛ وكثرة الباطل 

دعاةولكن بهذه؛ هده فكانت، ، الله إلى الخلق ؤإرشاد الحق دعوة 
الأرضهده ب، غالفي أعمالهم على وأقوى أكثر، الباطل ومروجي الضلالة 

إقامةعلى وحرصا الحق، صد ويتكاتفون كثرتهم، على الأموال، فيها يبذلون 
ويا.ءوالضلالة وينشر ضلالة إلى يدعو أنه يعلم الذي المعمد منهم الباطل 

ؤإدن٠ِجك؛ قال كما هدى على أنه يظن الذي الجاهل ومنهم النار، إلى 
[،٣٠]الأء_راف: أشأم محنوث ه دون من آوه قظ؛ث آمحدوأ 

هممألدثا للإوق ي سعتيم صل أس صلا أمححسؤا هل ■؛^I iJ ُسحانم قال 
[.١٠٤، ١٠١٠ت الكهف ت صنعاه عتستؤن أمم محيؤن 

أهلعلى يوجب، إليه اكءاة وكثرة الباطل، انتثار أن ريب، ولا 
كانوا،أينما ربهم رسالة تبليغ في والاجتهاد بواجبهم، العناية العالم 

وأنهم،كان كل في كفاية فرض اممه إلى الاعرة أن العلم أهل عند ومعلوم 
وهكن.اعفليما، وعملا سنة، الباقين حق في صارت يكفي من بها قام إذا 



._ءمت؛عنج ٢٠٣اطه إلى الدعوة 

فرضالله إلى الدعوة جتر من المكر، عن والنهي بالمعروف الأمر 
الباقينحق في ذلك صار كفي من بدلك قام متى مكان كل في كفاية 

أيمالواجب بهيا يقوموا ولم الجمثع ناحر ومتى ، عفلمهّا وعملا سنة 
أشرفوهي الأمحمّال أصرف من اض إلى الدعوة أن رب ولا الجمع؛ 

إلىوهدايتهم إخوانه وتبلغ إخوانه، نصيحة في المؤمن به يقوم عمل 
واجبهو بل الرّل به وتقوم المؤمن به يقوم عمل أثرف فهي الممر، 
لهم؛المعادة طريق وإيضاح وإرشادهم الخالق لهداية - تقدم كما - عليهم 
النصيحه((ررالدين واللام! الصلاة عليه يقول ولهدا 

منللث، حئئ واحد رحل يلن، يهدى لأو "مواف فهد: للي ؤيقول 
اشم«أآ/طب 

بهذاالماس وأقوم الماس أنصح لام والالصلاة عليهم والرسل 
أنيحبون الخلق، يهدوا أن يحبون الخلق، هداية يحبون وهم الواجب، 

وتعليمهمالله دعوة وتبليغهم الناس إرشاد على حريصون فهم يرثدوهم، 
أنؤيحثون الخلق هداية يحثون وهم يفرهم، عما وتحذيرهم ينفعهم، ما 

اّتهلاءواكلما بذلوا ولهذا الخير؛ في يتبعوهم وأن الحق، متهم يقبلوا 
الأذىأشد ذلك ض أوذوا وحتى ذلك، ش بعضهم نمل حتى ذللث، من 
الخلق،لهداية محبتهم ومن الخلق هداية على حرصهم من ذلأئج كل 

أفضن،التي العفليمة الجهود من بدلوا ما بذلوا الخلمح،، هداية في ورغبتهم 
الميل-هذا وفي الحق، هذا في قتل أن إلى يعضهم 

هذافي اسستهلاءوا ما يبذلوا أن العلم أهل من بخلمانهم فجدير 
الهلاقةب، حدينهم ويعلموهم ربهم، دعوة الماس يبلغوا وأن الميل، 

(.١١)وسث تخريجه تقدم ( ١ ر 
•،والمتر الجهاد كتاب في البخاري أحرجه فيني؛ سهل بن صعد حديث من عص متفق )٢( 

منباب الصحابة، نفانل كتاب ني لم وم(، ٢٩٤٢)؛رنم ١ !أت؛؛ث" النبي دعاء باب 
برنم)ا--أآ(.طاو،،أبي بن طي فقاتل 



ومحاضراتوتعليمات كلمات من لصباح ا حديث  ٢٠٤

فيهليس مكان أي في أو قرية، في أو قبلة، في ان إنوكل والإمكان، 
فرضوصار ذلك، عليه وحب محواه والنهي والأمر يالدعوة، يقوم ْن 

يقومٌن فيه ليس الأحياء؛ من حي أو قرية، أو ميلة، في لكن إذا عين، 
عليهوجب المم عن والنهي بالمعروف والأمر واليان والالآغ يالدعوة 

عليهموجب جماعة فيه كان وإذا عين، وجوب صنافته، حسسب ذلك 
هذابأداء وفاز العفليم، بالأجر فاز منهم به قام فمن كفاية وجوب 

ولكنذلك، عن ، صعقممن وأتباعهم بالرل أولى وصار الفرض، 
المؤمن،على يجب افه عبد الشيح الفضيلة صاحمب، أثار كما يجب، 
الففبلةصاحب، ذكرهما اللذين الأمرين حفل ياي أن افه إلى الداعية وعلى 
امعبد الشيح 

لأمر٠لالنا ولا مرائنا يكون لا دعوته؛ في فه الإخلاص أحدهما! 
ء؛ؤومن[، ١٠٨ت ]يوش أثله إل أدعوأ سجيل هنذوء فص يدعو إنما أحر، 

]النحل!ربلئله ّبجي إك ُؤآدع [، ٣٣؛ ، ]_ilءه إل دعا يمن ؤلأه تحن 
الورإلى الفللمات من الماص ؤإحراج الله، وجه ؛دعوته أراد إنما [، ١٢٥

الكبير.والأجر العظيم الغفل ، ^JLiله يحمل حتى 
يدعولا علم؛ على يكون أن بصيرة، على يكون أن الثاني! والأمر 

بدفالا لجهله، الحق عن وينهى الاءلل، إلى يدعو قد الجاهل جهالة، على 
>ؤقلعلم! على يدعو حتى ؤيتبصر يتعلم أن بد لا علم عنده يكون أن 

علم،على يمص! [؛ ١٠٨]يوش! بصبريه عل أق إل أدعرا سيبل ء هنده 
منعنه ينهى بما عالما ^٤، ٣٧١جهة من به يأمر بما عالما يكون أن بد فالا 

بالأوامرويأمر الشرع، عنها نهى التي الأشياء عن ينهى كونه الضخ، جهة 
حتىذللثخ في والبصيرة ذللثخ، في الفقه من بد فلا الشؤع، بها أمر المي 
ورسوله.عنه افه نهى عما ينهى وحتى ورسوله به اطه أمر بما يامر 

ورفقه،برحجته يجأ، بالرسول، الماسي هو ئالمثج أمر من بد ولا 
الرسلكانتج هكل.ا بالماس، ويرفق ويتمبر، يتحمل، بل العجلة، وعدم 



٢٠٠اله إلى الدعوة 

لعلرقيما، لينا يكون بل يعش ولا يحجل؛ لا لام؛ والالصلاة عليهم 
وعلا!حل قال كما يقبالونها الناس لعل ثقيل، لحالها المجال تجد دعوته 

تلفه ١ من رحمة بك، ب[، ١٥٩ت عمران ]آل ه لهم لمت، آلته يبن همجمز ^^٠١ 
ؤأستنغرتبثأ قف جولإد ين لآمأترأ آلماو_ا ظيث طا كشت، إؤ لهم جت 

منهم،بقربه مما كله وهذا [، ١٥٩محمران: ]آل آلآم،اه ؤ، وقادرنم لثم 
لموسىوعلا؛ جل قال وهكذا الحق، يقبلون ويجعلهم منه، بهم ويفت 

فيمت اللحين فرعون إلى بعثهما لما واللام الصلاة ءليهم.ا وهارون 
أنلءيندأوأ >،بحانهت ئال [، ٤٤]ف: عنشره أو يثير قلأو مؤ" 

أهلهم من الكتاب،، أهل [، ٤٦]العنكبوت: ه لحس عى اؤ إلا ألكتب 
اممه!يقول وأصلهم، الماس أكفر من والنمارى، اليهود هم الكنابح؟ 

ِنهث4محأ 'ون ١^• أتن جن اق ١^ ألضب أنن قدوا >وي 
ظلمه؛بقدر يقابل شأنه له الذإالم فللم، س إلا ت يعنى [؛ ٤٦: ]١لعنكبوت 

الكفرة.بقية وهكذا به، ويرفق أحسن، هى بالتي يجادل ذللث، قبل لكن 
رييي، إك >آذغ S: عانا قولا الأحرى الأية في قال وقد 

هإالأن [؛ ١٢٥]النحل: ه لحسن جئ لأف وفدلهِ ثنن -آؤآدوعقلذ إيآئتف 
مولهمؤإلى منهم، ئمبجه }\ر الناس، عر الم، إدخال في البل هو 
محمىالعلم، ت الحكمة بالجهل، ليس بالعلم • ب"تي، بالحكمة؛ وليكن له، 

وياحذهمالشر، عن ويردعهم اكر، عن الناس يمنع لأنه حكمة؛ العلم 
عنامحراف، عنده وليسرر نبه، عنده لير الأي البصير فالعاقل للحق، 

لهوبين الحجة، عليه أقيمت، متى ويريده الحق يح يهللبل الحق قبول 
قبولفى ساحل عدم رغبة، ءل.م عنده البعفس يكون وقد مل، المهللوب، 

إزالتهايريد شبه عنده يكون وقد الحنة، بالموعغلة وين.كر فيوعفل الحق 
الحق.يتضح وحتى الثبهة، تزول حنتى أحن، هى ؛امحا مجادل وكشفها 

بهم،يليق بما وبخاطهم المدعوين، أحوال في ينغلر ذالداعي، 
يستجيبون،لعلهم ويعغلهم، بالله، ؤنزكرهم شهنهم ويكشف، بهم، و؛رفق 
الحق•شلون لعلهم 



ومحاضراتوتعليقات ثلمات من ئصياح ا حديث  ٢٥٦

إلىالناس اسع من الداعي يكون أن وهو رابع، آخر أمر وهناك 
وحتىينتقد، لا حتى عنه ينهى عما الناس أبعد ومن إليه، يدعو ما 
الناسيترك لا وحتى المجالس، حديث يكون لا وحتى يفضح، لا 

كليحدر وحتى إله، دعا خير كل إلى بمادر أن على يحرص فهو دعوته، 
طريقه،وفى ه، مجالفى بينا واصحا ذللن، يكون أن على عنه، نهى ثر 

رأىوراقبه تابعه من ءلاهنا هذا يكون مكان، أي وفي مسجده، وفي 
يدعومما قال، ما يعمل وأن قال، ما يتقد أن على حريص فهو ذللن، 
يقبلأن يريد الله، ثوابح يريد عنه، نهى ما ترك على حريص وهو إليه، 

بأنهقبولها عدم على يحتجوا لا وأن ، تقيموا يوأن دعوته، الناس 
أومعصوما، يكون أن هدا معنى وليس كدا؛ يفعل ولم كدا، في تكاسل 

فليسمحصة، عنده يكون قد يغلهل، وفد يخطئ، قد لا؟ يخهلئ لا أنه 
ينهىولا يأم، ولا يدعو لا كان ولو كاملا، يكون أن ذللت، ئرط محن 
أنعليه هذا يلاحفل أن عليه ولكن الأم؛ هدا لتعملل كاملا كان من إلا 

منه؛هنة وعدم كماله ذللث، شرط من وليس الله، بيد والتوفيق يجتهد 
معة؛الحن السيرة، حن على يحرص أن منه المطلوب ولكن 

العفليم.بالأجر وليفور الدعوْ لتقبل ولكي والسمعة؛ للرياء لا 
ؤإياكميوفقنا أن العليا وصفاته الحستى، بأسمائه هق اممه وأسأل 

وأندينه، فى الفقه ؤإياكم يمنحنا وأن الصالح، والعمل النافع، للعلم 
لماحميعا لمين الميوفق وأن خيرا، الله عبد الشيخ فضيلة أخانا يجزي 

الهدى،دعاة بينهم كثر وأن وهدايتهم، صلاحهم فيه ولما رمحاه، فيه 
فىمكان كل فى الحق ودعاه مكان، كل فى الملمين علماء يوفق وأن 

علىوالمحبر _l>؛w<، إلى والمسارعة بحقه، والبصيرة دينه، في الفقه 
بقأمحويعاننا علماؤنا يكون وأن أذاهم، على والهبر إليه، الناس دعوة 

اللهومحلي قرب، سميع إنه ثر، كل من وأبعدهم خير، كل إلي( النامي 
وأصحايه.آله وعلى محمد، نبينا على وسلم 



الدعوة

■ء

٢٥٧

الدعوة

وأصحابه1وه وعلى الله، رسول على وسلم الق وصلى ض، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

:، يعدل أما 
الفضلةصاحب من الطيبة المباركة الكلمة هده حمينا سمعنا ففد 

طيبةكلمة وهي الدعوة، موصّؤع في ميري البكر بن محمد الشيخ 
العلممن ؤإياه ؤإياكم وزادنا ، حيرااممه حزام وأفاد فيها أحاد مباركة 
.سمعنابما حميعا ونفعنا والتوفيق، والهدى 

فيوالاس عظيم، أمرها الدعوة أمر فال: كما الأمر أن ريب لا 
طريقمن إلا الرسل به بعثن، بما علم لهم فليس إليها، الضرورة أشد 

فيرسله به بحث ما لعباده بثن وعلا حل والله البيان، طريق من الدعوة، 
الملأةعليه محمن. الأمين رسوله لمان وعلى القرآن الكريم كتابه 

الصلاةعليهم الرسل طريق من إلا طريق ولا علم للعباد وليي لام، وال
قالكما الحفليم، الأمر بهيا الرمل وأرسل ليعبدوه حلقهم فهو لام، وال

[.٥٦لالاواري1ت; لعا,نيه إلا وآلإذس أنى ثلثئ ورما ت تعالى 
]او-قمِه:وظأه آءثئ.وأ ألناس وتأتنا طال; الأمر بهذا أمرهم وفد 

محنًكل ق بعئثا وولمد وعلا; حل فقال بهيا الرسل وأرمل [، ٢١
للعبادطريق ولا [، ٣٦لهنوزه ؤآجتنإ أقن آءباّوأ أُتلأ يبمؤلأ 

وفدواللام، الصلاة عليهم الرسل طريق من إلا العبادة ظء محرفة في 

الحج-في المكرمة بمكة التوعية مسجد في الفجر يعد سماحته تعليقات من )١( 
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وهولام، والالصلاة عليه محمد نبينا وبإمامهم بأفضلهم اممه ختمهم 
الرسللكن عامة، الماس إلى اف أرسله المرسلين، وسيد الأنبياء، حاتم 

الناصإلى ١^ فبعثه هت محمد أما خاصة، قومه إلى يبعث رسول كل قبله 
قومهإلى يبنث، الثبي وكال  ٠٠ت الصحيح الحديث في هو فال كما عامة، 

الآم.والالمائة عليه عامهءرا، ااناس إلى وثعثئ، حاصه، 

ميماهإثةًظم أس رسول إؤ آلناس تألها >ؤهل الى! عتال ق
إلإهءئمآس رسول ءؤإد، للناس• محمد يا ثل يعنى! [؛ ١٥٨لالأء_راف; 

ئئامنوأوتمت شء نو إلا إله لا د!لآمح، ألثثنوثت ممف لهُ ؛كتما مما 
نشتفموأئعوْ ردء٤لنتيء اس يويث أدى آلابج، ألث؛ف درّومح ءثت 

للناثنًتكادة إلا ^؛L^، تعالى! قال [، ١٥٨]الأعراف: ئيتدوزه 
قنلم؛كهمجه إلا ارطثنش تعالى! قال [، ٢٨]سأ: ؤكثذنإه ئثبمإ 

العرب،والإنس، للجن، حمينا للعالمين رحمة فهو م\*ا[ لالأنساء: 
هووالعامة الملوك، والفقراء، الأغنياء، والإناث، الذكور، والحجم، 

٠للجمّع الله رسول 

ء؛ؤإداحميعا الرسل دين بالإسلام الله بعثه الحق، بالدين الله بعثه 
عثرمحتع تعالى! قال [، ١٩ء_ء_ِان: ]آو آلإننازه أئه عند آلي/ك، 
[،٨٥مران: ع]آل آلخسٍينه من آلإحرو ي وهو منه يمل ش دثا ألأسلم 

أيّاملآئم درصش ثنميم، عوئأ وأشق لم أمخلى تعالى! قال 
بينبوئا حالنا كان للناس، . المبي سرحه قد [، ١٠]ال٠ائدة: دباه 

يعرف،لا ن ا إنصورة في واللام المائة عليه حبرانيل فجاءء الماس، 
أنالإسلام ١١فقال! يسمعون والناس الإسلام عن أحسنيى محمد يا وقال! 

ويوتئالصلاة، ذتؤبز افه، رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا أق ينهي 

(.٦٤حس) تخريجه سيق ( ١ ) 



٢٥٩ —

اللفظوفي سيلارو إلئه اسطنث إن اكف وسخ ومصاو، وئصوم الزكاة، 
ويوديالصلاة، ويقيم يه، يشرك ولا اف• ننبد أ0 الإسلام ر؛ ت قال الأخر 
عنياحبزني قادت صدمثخ، قاد! رمصانىاا، وئصوم ، اأممنوصA الزكاة 

وثوميالآجر واليوم درنله دكثبه وملأتكته يافث ثومي ررأو قال؛ الإيمان، 
قان؛الإحنان، عن قال؛ صدقث، قال؛ وشئْاا، حيره بالمدد 

هداأن أخرهم ثم يراك®. قإثه ماة ئكى راْ كأثلث، الأو4 ئنثد ارأذ 
دينهم-يعلمهم أتاهم جريل 

المعبودهو بأنه والشهادة به والإيمان الله توحيد هو فالإسلام 
إلتهلا معنى هو هدا ذلك، على والامتمائ هو، إلا إلته لا بالحق 

وحميعالحق، له الإلفهو اممه، إلا بحق معبود لا معناها؛ الله؛ إلا 
أوأصنام، من النامي ءبدْ ما باطلة، كلها الله دون من المعبودات 

تعالى؛قال باطل، كله هدا غير أو حن أو ملائاكة، أو أساء، أو أولياء، 
ه"آلظل هو دونهء من ثتدعوى ما ؤآدى ألص هو  ٥٤١يازنثن وؤك 

ءؤدُاياباْه، إلا نتجدوأ ألا ربم، الله؛ حق فالعبادة [؛ ٦٢لحج: ال 
أن١^٦١د وعانى ء[، بنة: لاو-حطآآه أئن نه ^!٧ أث؛ لعثدوأ إلا بَ،دأ 

شريعتهواتباع له ؛الإحالآءس وحده يعبدوه وأن ذلك، على نقيموا ي
الذيالسليم الطريق على معصيته وترك حقه وأداء ونهيه، أمره وتعفليم 

والسائم.الصلاة عليه رسوله لسان وعلى كتابه في لهم رسمه 
ويعبدوه؛الله ينقوا أن الجميع على الواجب هو هذا 

]الحج:رةآ؛ظمه أئقؤأ آلثاس ءؤكابها [، ٢١لاوغرْ: ربؤأه< آطوأ ألناش 
اللهتقوى العبادة، هي والتقوى ويعبدوه، يتقوه أن الجميع فعلى ١[ 

فعلىالبر، وهي والهدى، والإيمان، الإسلام، وهي اممه عبادة هي 
وتركفرائضه بأداء له ؛الإحلاؤس ويعبدوه الله يتقوا أن حميعا الحبال 

محم،وورسولهم لنيهم ذلك، في تابعين حدوده عند بالوقوف محارمه 
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تماقصدؤه أتيوئ ^ ١٠>ؤرمآ ه•' اغ لخول واللام؛ ١لصلاة عليه 
بخؤفذآئ؛ز( بفنتنذر وعلان حل وقوله ٧[، ]الحشر; تش نتكم 

هوقول[، ٦٣لال_ور: ه ألسؤ _i>؛، يصيتثم أو فثنة ؤيمز آن مءء عذ 
آلزسودثيع جر [، ٥٩]اونساء: آفيوده أق وعلا; حل 
[.٨٠،: ]lJL،٥^ همد 

وأناممه، يعبدوا أن والإنس الجن الثقلين حميع على فالواجب 
ماعلى حدوده عند يقفوا وأن نواهيه، عن ينتهوا وأن أوامره، يمتثلوا 

عليهمحمد نبثه أوصحه ما وعلى القرآن، كتتايه فى وبينه سبحانه رسمه 
الواحب،هو هدا لام، والالصلاة عليه وفعله قوله من لام والالصلاة 

الجمح•علكا 
الواجبهو هن.ا ذللئ،، في والتعاون ؛دللث،، التواصي أيصا وعليهم 

دعيلدأءائنإ آل؛-، إلا . خني ؤن ألإنس إي ه ءاؤنألس،ر الجميع على 
تبحانه ويقول ، ٣[ . ١ ]العصر: وزاصوأ ألؤ وواموأ ألذ؛لحتت، 

وأناممه، يعبدوا أن الجمع فعلى ٢[، ]الLممة: أين عز ؤوثم١وموأ 
يتبعواوأن نواهيه، عن ينتهوا وأن أوامره، يهليعوا وأن بالعبادة، يخصوه 
معحدوده، عند يقفوا أن وعليهم والسلام، الصلاة عليه محمدا رسوله 

والتواصيالله، في والمعاداة الله، في والموالاة الله، في والبراء اش محبة 
حلفاءهم والعلماء هدا، إلى والدعوة ، بهياالتواصي يجب ؛ن.لك، 
والمادم.المائة عليهم الرسل، 

للناسيوصحوا وأن الله، يتقوا أن جميعا العلماء على فالواجب، 
عنه،الله نهى ما يحدروهم وأن لهم، الله سرعه ما يعلموهم وأن دينهم، 
والثنة،القرآن عليه دل بما يعملوا أن عليهم يمتثلوا، أن الناس وعلى 

وأنالحق، يتبعوا أن عليهم إ الحق اء علم-علماؤهم إليه أرسيهم وما 
ذللث،وأساس نواهيه، عن وينتهوا أواَه، يمتثلوا وأن وحده، الله يعيدوا 



٢٦١|لدعوة 

هاتاناض، رسول محمدا وأن اض إلا إل—ه لا أن ثهادة وأصله كله 
الملة.أساس هما الدين أصل هما الكلمتان 

حقمعبود لا بانه الشهادة المعنىت اض. إلا إلته لا أن شهادة 
لشرعه،الانقياد عالما وأن ورازقا وحالفنا ومعبودنا إللهنا وأنه اف إلا 

عنه.نهى مما والحذر واللام، الصلاة عاليه نبيه به حاء ما واتباع 

إلىافه أرسله اطه، رسول محمدا بان الشهادة ت الثانية والشهادة 
وعملا،قولا اتباعه وعلينا وتصديقه، به، الإيمان فعلينا الثقلين، حميع 

اطهثواب نرجو وصدق، إحلاص وعن ؤإيمان، محبة عن وعقيدة، 
آفيؤدءايكر >ؤوما وعلان حل اطه بقول عملا اطه، عناب ونخشى 

ظؤو^ئعوI٠ ه بقولوعملا ٧[، ت ]انحشر عنه بكأ ؤما دخد-وه 
وأءلٍ،|إآممث ءاؤأد|وإ بقوله وعملا مت\[، ]الأعراف؛ ثهثدوزه 

•٨[.،; ]١٧ألة4 أْلاغ ممد أؤود تبع بر [، ٥٩: ٠٧١]آوئ4 
علىالمحق، شلوا أن الناس جمع وعلى محنوا، أن اللم أهل فعلى 

أنوالإنس الجن من الناس حمبع وعلى الحق؛،أدلته، يبينوا أن العلماء 
وأنبه، يتواصوا وأن عليه، يستقيموا وأن به، ياحدوا وأن الحق، يتبعوا 

الحق،اتبع من يواصلون ذلك، في يتباغفوا وأن ، ذللئ، في بتحابوا 
سبيله.عن وحاد الحق حالف، س ويعادون ويوالونه، الحق انع س ويحبون 

أمثورنث>سف آووآ» بمئع( وآلنوهئ 'ؤوأٌوة • وعالا جل بقول 
أثهوة،لحمئ ألزئزء ويونوث ألقلزْ رتيارث ألثك عي( يسنون أتعرأّذا 

طريقهذا [، ٧١]التوية; عإ،بر أث، إف آس ازلإق، ردبمولثأ 
إلا. م نج، ألإيس إة . ^)٢^ وعلا: حل ويقول المؤمنين، 

،٣[ - ١ عمر؛ ]اله )الثم وواصوأ ألص وواصوا ألمهحتت وعيلوأ ءامنوا ^؛1، 
ورسولهباطه الإيمان عادة، والالربح طريق ^ا المجاة، طريق هذا 

عماورسوله به اطه أحبر ما بكل والإيمان به، والإيم-ان طه والإخلاص 



ومحاضراتوت،دليقات مممات من لصياح ا حديث ٢ ٦ ٢

فرائضهوأداء النه بطاعة عمل معه إيمان الأتباع، ثم يكون، وما كان، 
فيوالبغضاء ذلك، في المحبة مع حدوده عند والوقوف محارمه، وترك 
ويخشىاممه ثواب يرجو ذلك، في والمعاداة ذللث،، في والموالاة ذلك، 

الاعتصامؤيجب ذلك، على يموت حتى ربه يلقى حتى هظ، عقابه 
نال،كما ذلل؛،، على والابجاع بذلل؛، والتواصي ذس، في افه بحبل 

؟•ا[.عمران:  JGهثومأه ولا حم؛عا آممه >ؤوأغجنوأ تحالى1 
وعلىالحق، اتباع الأمة على جميعا، الأمة على الواجب هو هذا 
عؤأس إق أدءوأ سحيلإ هتذوء والدعوة; والبيان الإيضاح العلهاء 

قولألمحن ر؛ؤومن ت بحانه سويقول [، ١٠٨]يوسف: ^بدىه ومن أئأ دص\رق 
[،٣٣]فمك: ألسلملزه من إش ؤبماد صنلحا ؤبممل أش إق دءا مثن 

ووصعبالعلم بعني: أ-لكنة4؛ ره، ثيي، إك ^ وعلا؛ جل ومحال 
هبأمس جمأ إؤ نكدلهر ئلتنه ؤوآلمويه1ذ ؛ اعهمواضفي الأمور 

[.١٢٥]الحل: 

والواجبيدلك، القه أمرهم كما العلم أهل على الواجب هو هدا 
،ذلك في يوالوا وأن له، ينقادوا وأن الحق، يقبلوا أن محن لنا ا على 

ربهميلقوا حتى بدلك ويتواصوا ، ذس على ويجتمعوا ، ذللث، في ؤيعادوا 
لهمبينها التي لصحيحه ا نبيهم ولثنه القرآن، ربهم لكتاب مبُين سبحانه 

للأمة،الحق علماء وأوصحها العلماء ونقلها عنه، جاء بما رسولهم نبيهم 
•وعالا جل ربهم بلقوا حتى عليها يستقيموا وحتى عليها سيروا حتمح، 

اللهونال المالح، والعمل النافع للعلم الجميع يوفق أن الله أل ن
عليه.والثثات، دينه في الفقه الملمين ائر وسوإياكم يمنحنا أن 

أحواليملح وأن كلمته، ويحلي دينه، ينمر أن سبحانه ناله كما 
عليهميولك، وأن الدين، قمح، الفقه يمنحهم وأن مكان، كل في المسلمين 
قادتهم.ويملح حيارهم، 



ءطلأِ ٢٦٣اودءوة 

حير،لكل البلاد هده فى أمرنا ولاة يوفق أن سبحاه ناله كما 
الحق،بهم يصر وأن انطاتة، لهم بملح وأن خير، كل على يعينهم وأن 

المهتدين-الهداة من و1.حم وإياكم ويجعلنا 
يوفقأن نسأل مكان، كل فى لمسصلمين ا علماء يوفق أن سسأل4 كما 
والفقهالنافر العلم من يزيدهم وأن يرصيه، لما مكان كل في علماءهم 

قريب.سمئر إنه وعملا قولا الواجب أداء على يعينهم وأن الدين في 
وأتباعهوأصحابه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 

٠ن حسا با 

هه ه 



_طو>
٢٦٤

ومحاصراتوتعليمات كلمات من لصياح ا حدهث 

سممظكاض اح1مم^ 

واصحابهآله وعلى الله، رسول على وسلم القه وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

UI :،بعيرا
لمقبلها صساحب من الهليبات الكلمات هده حمينا سمعنا فقد 

والسلام!الصلاة عليه المصهلمى قول تفسير في حسن بن علي الشيخ 
الحدثُأا.حمذإكا> اطه احمظ ٠١

وهدىعلما ؤإياه ؤإياكم وزادنا ، ^؛^١ اش حزاه وأحال أحن وقل 
يملحوأن وعلمنا، سمعنا بما ؤإياكم ينفعنا أن اف ال ونونوفيما، 

عليهرسوله وعن عنه، المحح الفهم يرزقنا وأن جميعا، وأعمالنا قلوبنا 
العلامعليه رسوله وسنة كتابه من علمنا يما والعمل لام، والالصلاة 

واللام.

إماممن عفليمة وصية الوصية هذه أن رب—، لا الله؛ في الإخوة أيها 
وترجمانالأمة لحبر لام والالصلاة عليه المرسلين وسيد المتقين، 

جديرةفهي يئ؛ى، المهللمب عبد بن عباس بن الله عبد العباس أبي القرآن 
بها،يعمل وأن ، يتعقلهاوأن بالواجذ، المؤمن عليها يعص بأن 

(.٢٠٥رقم)ثريط.، آه  ٤٠٧>ج موصم في الشيخ سماحة لكان من )١( 
ءاس؛ه؛يابن حدث س والترذى وي•■؟(، أحمد)؛/■؛آآ الإُام أخرجه )٢( 

وصححهصحيح، حن حدث ونال،؛ (، ٢٥١٦برقم)بايثا، القيامة، صفة كتاب 
(.٥٣٠٢برقم)الذكاة، في الأناني 



٢٦٠احمْدا)الهي،حمذلك 

للجمعبث لأنه للاثة؛ وصية الأمة، من لواحد ه، الرسول وصية فإن 
أوفلأيا، أو ذر، أبا أو عباس ابن أوصى ماذا لام، والالصلاة عليه 
الدليل.حمه ما إلا حمينا، والنساء للرجال للجمح فالوصية فلأنا 

اا،هاحمظ  ٠٠عباس! بن اض لعيد لام والا'لصلأة عليه وموله 
وبكلوالمومنة بالمؤمن فجدير الكلم، جوامع من عظيمة كلمة يحمظك(( 

ماالحفظ، معنى يعرف وأن منها، تقيد يوأن يتعقلمها، أن سمعها مكلف 
لهحفظنا إلى حاجة في وليس عنا؛ غني سبحانه الله المحفنل؟ معنى هو 
إليهالمضعلرون الفقراء نحن جون، المحتا نحن ولكن له؛ نمرنا إلى ولا 

أنبد فلا ؤإعانته تثبيته ؤإلى وتأييده، نمره ؤإلى حفغله، ؤإلى سبحانه 
.تأحمظالث،،ااطة احمظ  ١١الحففل معنى نعرف 

المقصودوأن ، اف،٠١ احمظ  ١١معنى علي الشيح كلام من سمعتم مد 
بالوقوفحدوده وحففل بالاجنتناب، نواهيه وحففل بالامتثال، أوامره حففل 

لهابادانه لها ؛هلاءته لها بامتثاله الله أوامر يءحفظ المؤمن هكذا عندها، 
؛دعة،ولا ا تكلفولا تنطع ولا نياله غير من الله سرعه الذي الوجه على 
اللهشرعها كما الأوامر تللثح يودي بل ؤإصاعة؛ تفريْل ولا نقص غير ومن 

إيمان،عن الله لأوامر ١لحففل يكون هكذا ، ٥٤١١أمر كما ويوليها بها يعتني 
رياءعن ولا عادة، عن لا ءنل.0 فيما رغبة وعن لله، إخلاص وعن 

رغبةعن وعلا، جل ف إخلاص عن إيمان، عن يوليها ولكن للناس؛ 
ثفو•عقابه من حذر عن عنده، فيما 

إيهانعن منها والابتعاد منها، بالحذر يحففلها المواهى وهكذا 
ثوابه،في رغتة وعءن سبحانه، ل إخلاص وعن تصديق، وعن أينا، 
ماونواهيه، أوامره في طها التمح، حدودْ وهكذا عقابه، من وحذر 

سيئايريد فلا الأمور جمع في حدودها على الأمور يودي بل يتعداها، 
بلذللئط؛ غير في ولا البادامحت، في ولا المعاملأيت، ش لا شيئا ينمص ولا 



ومحاصراتوسيقان صات ض ٢  ٦٦

[،١٨٧ئلأ الني حلوي حدها التي الحقوق بحففل 
قربانهاعن نهي التي فالحدود [، ٢٢٩]البقرةI ثغو>وه ملأ اثر حدود 

لعباديحده وما فرائضه هى تعديها عن نهى التي والحدود المعاصي، هى 
حكوماتهمفي مواريثهم، في م، معام،لآئه_في الأشياء، حميع في 

ندويالحد: يتعدى لا ذلك غير في نهاياتهم، في وخصوماتهم، 
[.٢٢٩ت ]؛J_، ألْلتشوزه هم ئأولفلن آثو حديي يتل ءؤوس ثتدوثاه، ثلأ أثو 

حففل.متى كله، الدين حمع قفل. الأشياء هده المؤمن جمع ومتى 
تعالى:قوله يثبه وهغ.ا كله، الدين حففل فقد والحدود والنواهي الأوامر 

اللهفنصر ٧[، ]محمد; وقئ ي-ئرمحأ أق ثمثيأ إن ءاموأ أدبي >اؤئتلإ؛ا 
سيله،فى والجهاد والتنفيذ، والامتثال، بالقناعت دينه نصر دينه، نصر 

فيه،والمعاداة فه والموالاة حدوده، عند والوقوف محارمه، وترك 
^إناض نهر هو وهدا دينه، نمر هدا عليه، والصبر بالحق، والتواصي 

اللهدين وحففل الله دين نصر فمن اةِاقؤله، وثن، لممئ؛إ أك ثممهأ 
وعنعنا، غني فالله وحيل، هاللئ،، ذلك أضاع ومن وحففله، الله نصره 

عماونبتحد دينه ونحففل دينه، ننمر لأل إليه؛ فقراء نحن ؤإنما أعمالنا، 
يغمه

التاءهده حاقاك،اا ئجده افه احمظ ١١والسائم: الملأة علبه يقول ثم 
فىكما أمامك يعنى: وتجاهك؛ وثجاهك للتح1هلث،اا اللغة أئمة عند مثلته 

متىمهدي، موفق الله من أنلئ، توفق، أنك، معناه: وهلءا الأحرى، الرواية 
ومرشاو.الك، وهاديا لك، مومما آماملئ، تجده ونواهيه الله أوامر حمفلمت، 

لكح،بتوفيقه لكن غبو؛ الخلق حميع فوق العرش، فوق وهو للأج، 
تجدهلأنالثح أمورك؛ وتنتفلم أحواللثج، تستقيم لك، وهدايته للث،، ؤإرشاده 
أنهمعناه وليس ؤإرشاده؛ وهدايته وتوقيفه، بتسدياوه بحانه، ستجاهك، 

بلكبيرا؛ علوا قولهم عن افه تعالى الحلولية، تقوله كما بيتكح في معك، 



-ءئٌ-
ساىف^ائااتله ممي حا 

= ٢٦٧====ت===^==^====دس==^^^ 

دينه،حمقك فكلما ومومما، ومعلما، ، ومرتداهائنا، تجده أنك معناه 
تريدما لك ويثر العلم، أبواب لك وفتح أمرك، اض بثر دينه ونصرت 

علىير نحض والحثاد الأعداء ثر وكفاك عليه، وأعانك الخير، من 
فوقوهو المعلم وهو العرش، فوق وهو الهادي فهو المعللوب، الوجه 

انتهزهاتنخ؛، عل ق' العرش فوف وهو المعض وهو العرش، 
مأآثام متة 1، رأ'لأذبموا آلثتوب حنق آئكا أثث روهأ ؤإمى ْ؛ا، ه؛ نط

[.٠٤^: ١١ء آنزئ 
ولارايعهثِ هو إلا ينثة مئ من ياءءنين> هما I بحانه قوله وهكذا 

َثاذوأهنا أن معه،ر هو إلا أكر ولا د'إك بن أذق ولأ سادثيم هو إلا ُتنمح 
معناهوليس وهدايته؛ وتوقيفه، ؤإحامحلته، بعلمه معناه هو ٧[، لالمجادلت; 

ومباراتهم،وحماماتهم بيوتهم، في معهم وأنه بالخلق، مختلهل أنه 
الئثةأهل عند باطل قول، هذا وكلأ، حاشا بذاته، ذلك وغير وطائراتهم، 
فيعباده مع وعلمه ه، نفعن أحبر كما العرش فوق هو بل والجهاعة، 

وأنهالخلق، جمح فوق العالي محبحانه بأنه يؤمنون فالمؤمنون مكان، كل 
عبادهمع بحانه وأنه وعغلمته، بجلاله يليق استواء العرش على امتوى 
تسبحانه فال، كما لأوليائه وبتوفيقه ومشاهدته، وندرته، واطالاعه، بعلمه، 

ؤأيكدهلتنع معآءغ1ا ؤ\>م [، ٤٦]١لأنفال: ه ألشرث مع أثه إة 
ماق نذؤ ■٤[، تو;-ت؛ لالتوأه آثه إنك محرف ولأ [، ٤٦]ل.' 

.ذلك،غير إلى ٤[، ]الحديد: َقمه 
وهدايتهم،بتوفيقهم المؤمنين فمع به، اللائق معناه له مقام فكل 

ومعله، وإعانته يأحوالهم وعلمه عليهم واطلاعه بتثبيتهم المابرين ومع 
ومعالغار، في صاحبه مع له وكلأءته له وحفظه إياه، وهدايته بتوفيقه نبيه 

عدوهماكيد من وحفظهما ونصرهما، وهدايتهما بتوفيقهما وهارون موسى 
ذللئؤ.غير إلى فرعون، 

يخق،منه شيء كل على والاطلاع شيء، بكل المحيهل الحلم مع 



^اتوساليماتومح1صرات^٦٢ 

حفظتقدم، ما مثل هو ذلك، ونحو الله وحففل الله تصر في القول، فهكذا 
إلىعليه والمحبر بالحق والتواصي الله بأمر والقيام الدين، ونصر الأوامر، 

ؤيوفقهم،العباد، الله يحففل وبهذا لعباده، الله ئرعه مما هذا غير 
الخاتمةلهم ؤيحن أعدائهم، على وينصرهم -^il^؛، ويدل ويعينهم، 

معأثل ءؤإ0 ت لحدوده وحففلهم لنواهيه، وحففلهم لأوامره، حففلهم يسبب 
CjM  ١٢٨زالحل: ملح)كه هم أثمأ.]

جئالله إلمحا ;الدام، وجدير العلم، بطالب وجدير بالمؤمرا، فجدير 
منيلاقى بمن لقائه وفى افه، إلى دعوته فى دائما ^ا يستشعر أن وعلا 
ْعاممه بان والحلم يالمبر، ذلك غير إلى والبلع والفتن الشغب أهل 

مادينه، يحففلون داموا ما دينه، ينصرون داموا ما وتأييده، بنصره أوليائه 
معهموهو تجاههم، هو وأعمالهم بجهادهم الكريم وجهه يقصدون داموا 

حاءأهواءهم وتابعوا عنه أعرصوا ومتى وكالئا، وحافهنا ومؤيدا، ناصرا، 
ياممه.إلا قوة ولا حول، ولا أعرضوا، كما عنهم الإعراض وحاء الخذلان 

ررإداعفليم أمره هو ما لام والالصلاة عليه ذإلئا بعد بين ثم 
قالبهيوجه أن إلى وجهه ، ^١^١٠هانثعى ا،نتعنت، وإذا اممه، يانأل، نألت، 

هوبالحق، المعبود هو بحانه سلأنه حاجاته؛ جميع في الله إلى 
فالمؤمن•٦[، ! jjU]■؛ءه أستحب، ت القائل وهو المأؤول( 
جمحفي الله إلى قلوبهما يوجها أن بهما جدير كلاهما والمؤمنة 
يقول،كما يافه((، هاثن اسغئثؤ وإذا اطة، هانأل، سألت، 'رإدا الحاجات 

أستح—،ءؤأد-ملآ [، ٣٢اءت ن]الفصسإاهقيم ين آلله ؤوتثلوأ بحانه م
والمرجو،المدعو، وهو [، ١٨ت1لجن! 1ءواه آلاه ح ؤهلأ > ،

فيكان ما إلا نلكأ من تثنى يولا الأمور؛ جميع في تقؤ والمسوول 
إياه،أله تأن بأس فلا قدرته فى كان ما الحاصر، الحي العبد قدرة 
ماعلى يعينلئ، أن يستمحلح قادرا حاصرا حثا كان إذا الشرعي الوجه على 

■هق قال كما تثني مهذا الشرعية، يالهلرق بأس فلا تريد، 



٢٦٩يحمفلك الله احمظ 

أيصاتكون وهكذا [، i١٥ ل\ذقهاص عدؤهءه ين آذى ؤ ين آزى 
الجديية.الأشياء بهذه وبالتلكس وبالهاتف، بالمكاتبة، 

المتمم،صراطه يهدينا وأن بحفظه، ؤإياكم يحففلنا أن اض وأسأل، 
فضيلةأحانا يجزي وأن أعمالنا، وسيئايت، تا أنفشرور من يعيذنا وأن 

وسلماف وصلى حيرا، لتا موعظته وعن كلته عن حن بن علهم، الشخ 
وأصحابه.آله وعلى محمل، نبينا على 

٠هه



ومحاضراتوسيقان كلمات من الصباح حدلث 

الدعاء

وأصحايهآله وعلى الله، رسول على لم ومالله وصلى لله، الحمد 
•بهداْ اهتدى ومن 

!، بعدل أما 
بناممه عبد الشيح المقبلة صاحب، من مباركة طيبة كلمة ذهدْ 

أمرلإخوانه وأبان وأفاد أجاد وقد الدعاء، موصؤع فى القصير صالح 
وأفتىفيه، رعب وعلا حل الله وأن عفليم، ثانه الدعاء وأن الدعاء، 

مسالة،ودعاء عبادة، دعاء سمعتم كما والدعاء عليه، وحث، أهله، على 
ويحرصالدعاء، على يحرص فالمؤمن مسالة، ودعاء وثناء، عبادة دعاء 
الإجابة.أسابح على 

علىوالصلاة الدئء، قبل اممه عش الثناء الإجابة أساب، فمن 
فىكما يدعو، ثم ه، الثى على ويملي اه، على ثي كونه ه، سه 

مه، زالثناء بمبد مكدأ أ،ندكلم دعا »إذا هت: يقول الحديث، 
المغفرةربه يسال فالن.ى '؛ ناء؛، مما بمد لييع ئم الثبي، على ليصل 

والصلاةمسالة، دعاء ا هاو الصالحة، والزوجة الحسن والرزق والجاة 
يملىفالمصلى نماء، ودعاء عبادة دعاء كله الله على والثناء والصوم 

-.٥١٤١٧عام حج ٌرسم في المشاخ كلمات على الشخ سماحة تعليقات من )١( 
صلىءاذا ت لفظه وهدا تهد عبيد بن فضالة حدين، من أحمد الإمام أخرحه )٢( 

شاء•؛نآ بمد ندغ ؛م شلمز لإ بجي، \م 'وزنه شنمد كدأ ي٣ 
(.١٤٨١)برتم الدعاء، باب الصلاة، كتاب في داود وأبو 



= ٢٧١قق=^^^^==سء^س 
كلهاكذلك، والحاج ، كاوللئ، والمتصدق كيلك، والصائم الأحر، يهلل—، 

وعلا؛جل الله من والثواب الله، من الأحر منها المقصود عبادات، دعاء 
يدعوربه، ثواب يرجو ويهلل، ويح، ويتصدق، ويصوم يملي كونه 

علىيحرصى فالمؤمن العبادات، هذه على يثيبه أن المعنى في ربه 
وتعاطيالمعاصي، وتعاطي الرد أسباب ويتجنب، دعائه، في فه إخلاصه 

الإجابة،عدم أسباب من المحرمات، من وغيرها الربا من الحرام أكل 
يحيرربه، طاعة فى يجتهد مطعمه، يعلهر الخير، أمثاب يتحرى فالمؤمن 

عماويبتعد وعاد جل لله يخلصى حاصر، بقلب يدعو دعا ؤإذا العاصي، 
توعاد جل يقول، والله الإجابة، ثاب أممن هذا فال الله، حرم 

عيع؛ثثادكا سالأى ^وإدا وعادت جل ويقول، •٦[، ]غافر: ءه أسثبمن، 
تلهمه رلإوبئوا ق بمبموأ دعان إدا آلدغ يعو، فين، ثرتب ثإف 

١٨٦.]

إليه،والضراعة ربالثج دعاء إلى الحاجة أشد في القه عبد يا قانت 
يرضيه،لما يوفقك وأن وعمالك، هلبلثح يصلح أن ، تدعوه أن شيء وأهم 

يهدىأن سبحانه تساله أن الأمور، أهم هدا غضبه، أسباب يجنبك وأن 
يهديكوأن ومحولك، عملك يصلح وأن الخير، على يعينك وأن قلبك، 

حتىالعمل سيئات ومن النفس شرور من يعيذك وأن المستقيم، صراحله 
Iه؛ النبي محال كما حاجاتك؛ أيثا وتطلبه ستقيم، حنى ، تهتدي 

ماء ني أهم ولكن تعجز«أا،، ولا يالله وانتعى ينمثف، ما على "احرص 
لهوأن حقه، وأداء ربلثج طاعة في تجتهد أن عليك، الله أوجب، 
بالعبادة.تخصه العمل، 

الأشجار،أو الأصنام، أو القبور، أصحاب الله مع يدعون فالدين 

وilركبالقوة الأمر في باب، القدر، كتاب في فهغ هريرة أبي ■حدبث، من لم مأحرجه 
(.٢٦٦٤)برقم ه، المقادير وموص باض والاثعانة العجز 



ومحاصراتوتعليقات مممات ض اثميياح حديث  ٢٧٢

الشركهذا لهم، ؤينذرون بهم، تغنون يالأنمياء أو الأحجار، أو 
نشرؤدء دئِة آن نفر لا آثة وإة • قته الأله ^3، الذي الشرك هدا الأكبر، 

إقق،أو؟ى ت سبحا^ فيه وقال [، ٤٨لالساء; دثاءه< لش دإق دؤي ما 
ر:]١)—زممن ؤإهؤن حملفر تتبمى آقعق ؤذ مؤى بن آقيث ثإل 

صنم،ولا شجر، ولا قبر، صاحب، الله ْع تدعو لا افه؛ حق فالعبادة [ ٦٥
وعلاج-لأ فضله من ناله وحده، الله تدعو ذلك، غيمع ولا حن، ولا 

إثنهاآدئه مع يبع ءؤوس سبحانه! يقول •٦[، ]غافر: أستجب( 
آهن،ةهبمئ ك إئق ردة عند جمنايد ^ثا دء ين ئينث ك تا-م 

آلممفث ^١؛ أس ؤه=ظإ وءلأ! ج-و وبقول [، ١١٧لال_مؤس_ون: 
القهلمير![، ١٣]فاطر: ذلممه< من بم1مى ما دؤنمء ثن ثمزى ؤأسكن 

ماسممأ محإو دءآءؤ تممأ لا تمهن ه ١^٠١ة، على ١^، الالغاiة 
حيدهمثل قثف، عإو0 أتته نبجإ ثؤُ أنق؛كابجأ 

[.١٤تفا>: 

ربكنأل وأن الدعاء، في الإخلاص عليك اممه عبد يا فأنت، 
نالهوالهداية، التوفيق أله تالعفو، أله تالجنة، أله تحاجاتك، 

منالأموات، أما ، >، lil•_وصلاح ، قلبلث، صلاح أله تالنار، من النجاة 
هملهم، تسأل ارحمهم، اللهم لهم، اغمر اللهم لهم، تدعو لمين الم
تدعوالله، دون من تل،ءوهم أن أما لهم، تدعو دءائلأ،، إلى اجة حش 

الأولياء،أو موسى، أو عيي، أو ئ^، النبي تدعو أو القثور، أصحاب، 
فيه؛وقال اممه، حرمه الذي الشره هذا الأكبر، الشرك هذا الجن، أو 

أقرق_أسبحانه؛ ئيه وقال [، ١٣; ])_Ljعفره لطاءِ ألفنك 
[.٨٨]الأنعام: مملوزه َكا)وأ ما عنهر لخل 

عليهمعليهم، يملى والأنبياء كلها، حاجاتلث، ربك، أل تفأنت، 
الواحباويتبع، عليه، يصلى ؤإمامهم أفضالهم ونبينا لام، والالصلاة 
يدعىأن أما عليه، لام والوالصلاة نواهيه وترك أوامره وطاعة اتباعه 





٢٧٤
ومحاصراتوتعليمات كلمات من لصباح ا حديث 

حج

الدعاءفضل 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وملم اض وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

,لعدأما  (١

الفضلةصاحب من الهليبة، المباركة الكلمة هدم حمينا ممعنا فمد 

منفيه وما الدعاء، وفضل ؛الدعاء، يتعلق فيما الرومي، حالي الشيخ 
وأجادحيرا، الله حزام احن وفل الكثيرة، والموائد الحفليم، الخير 
بماجميعا ونفعنا وتوفيئا، وهدى، علما، ؤإياه ؤإياكم، الله زادنا وأفاد، 
.ممعنا

قالكما وكثيرة، عفليمة وفوائده ، عفليم قفله الدعاء أن لا 
الدعاء،على الحث في اوكفاية، فيه ما الأدلة من سمعتم وقد فضيلته، 

ميماولا الدعاء، من والإكثار ؛الدعاء، العناية فالوصية فيه، والترغيب 
ت،قالالجامعة، والدعوات الجامعة، الكلمات الدعاء، جوامع 
ماوييع الدعاء مى الجوامع ينتحب فه ا رمود كاف • تها عايشه 
.٢٢^^مزى 

الثميأسألك إش رراش^م دعائه، من وكان الجاسمة، الدعوات وهي 

آه.٤  ١٧حج موسم في الشيخ سماحه كلمات من )١( 
بريمالدعاء.، باب الصلاة، كتاب في به عائشة حديث من داود أبو أخرجه )٢( 

(١٤٨٢.)



= ٢٧٥ققث=^=========^^^^ 

واأغشا٠ر١،.والساق والهدى 
زالهدى«رى.ص ه إني »امح 

دمحاىلي وأصلح عصنه هو الذي لبني لي أنبح ®النحم 
الصاهداجنل منادي، فيها التي آجريي لي وأصبح منافي، فها اليي 
ذث'ُ"■م ص زاف.ر ص ذاينل ص' م ئ ف ذنان؛ 

ئاعئالسو تحب عفو إلك اللهم  ١٠لعائشة! علمه الذي الدعاء ومن 
٤٧.،

أيو1حو'هم لجهلي حطض لي امحر اررب، ؛ ومنهامحيرة، ودعوات 
وجهليوعندي حطاياي لي اعفن اللهم ثش، به أعلم أئن، دما كله، أمري 

أ<نننتوما ئ أحن وما مدت ما لي اعفن اأأهلم عندي، ذلك وكو دهرلي، 
ئويئ((لْ،.شئء كز غر زأك النؤحن، وأنت الن٠دم، أئغ أعلثغ، وما 

إراقلم 3الآخزة، الدتا ق الخامة أنأك إر ))١٣ ذك: ومن 
عوراتياستر اللهم ومالي، وأهلي ولياي ديني ثي دالنافيه النمو أسامم، 

وصمحني دعذ حمحي، ومذ بذي محن مى احمظني اللهم ردعايي، وآمي 
•^،"^٦، مى أعتاو أف نظنتك وأعود قوش، دمى فنالي، 

(.٤١١/ؤيغ)ا سعود بن  ٥١عبد حديث من احمد )لإمام أخرجه ٢١)
مار من اكعوذ باب والدعا،. الذم كتاب في هد عني حدث من لم مأحرجه  ٢٢)

(.٢٧٢برقم)ءيعمل لم ما نر ومن عمل 
شرمن التعوذ باب والدعاء، الذم كتاب في فهد هريرة أبي حديثه من لم مأحرجه  ٢٣)

(.٢٧٢برقم)*يعمل، لم ما شر ومن عمل ما 
بالعفوالدعاء باب الدعاء، كتاب في ها عائئة حايث، من ماجه ابن أحرجه )٤( 

(.٣٨٥برقم)•والعافية، 
هأ:التبى ض]، باب الدعوات،، كتاب في موس أبي حدبنح من الخاري أحرجه )يا 

(.٦٣٩٨برقم)أ-؛متخاط وما  isL،؛،ما لي اعفن ٠اللهم 
فيه عمر ابن حليأ، من وأبو؛.اود (، ٢٥)٢/ ني المفي أحمد الإمام أحرجه  ٢٦)

الأدب،كتاب في ماجه وابن (، ٥٠٧٤برقم)أصبح، إذا يقول ما باب الأدب، كتاب 



ومحاضراتوتعليمات مممات ض لصياح ا حديث  ٢٧٦

سمعتموقد الدعاء، من ويكثر الجامعة بالدعوات يعتني فالإنسان 
لطينهولا إم فيها ليس ^٠^٠ بمءو مسلم من ررْا ه■' يقول الحديث في 

أقؤإئا دمزيث، نه ينجو أف إما إحدى بها افث أءطاْ إلا رحم 
إدات قالوا ، مثيهار، النوء من عنه يصرف أل وإما فى له ياو-مها 

رر1شُأكثن«لا/قاإد:محن،
اغ،يدي بين القلب وحضور ض الدعاء إحلاصى فى ؤيجتهد 

الإجابةأوقات فى ميما ولا وانكساره، وامّتكانته، عنده، فيما والرغبة 
الصلاة،آخر وفي والإقامة، الأذان وبين الليل، وجوف الليل، كاحر 

وهكذاالدعاع؛ إجابة فيها ترجى عظيمة أوقات هده كل جود، الوفى 
ينتفلرويجلى للمجد، يتوجه حين الجمعة، يوم من عة ما احر في 

أنإلى الجمعة يوم الخهليب لحل إذا وهكذا الغروب؛ قبل الصلاة، 
كلمهاالله بحمد الأوقات وجميع إجابة، محل هده كل الصلاة، تقضى 
اممهيقول ه، الّبي، بيمها خاصة، أوقات هذه لكن الإجابة؛ فيها ترجى 

ينأس >ؤوسثلوأ ت ؤيقول •٦؛[، : ]غاض ءه أستؤنا وعلا! جل 
نريبعي ;مادتم، مآممف ^وإدا I ويقول [، ٣٢اء; نزالءمبم_إيءه 

[,١٨٦ل\بقو0.' دعانه ^١ ألدغ دءوْ أحيب 
وتحرىالدعاء، جوامع ميما ولا الدعاء من الإكثار فالوصية 

الأذانبين جود، الحال اللام، قبل الصلاة، كدبر المنامية؛ الأوقات 
المنبرصحود عند الغروب، قبل الجمعة يوم من اءة ّآمحر في والإقامة، 

هذهكل الليل جوف الليل، آخر الصلاة، تقضى أن إلى الجمعة يوم 
يديبين يقدم وأن الإلحاح، فينبغي الدعاء، إجابة فيها ترجى أوقات 
يدعو؛ثم علميه، ويملي الله، يحمد نبيه، على والصلاة الله، حمد الدعاء 

فيالألباني وصححه (، ٣٨٧١)برقم أمي، ؤإذا أصبح إذا الرحل به يدعو ما اب، ب =
(.٢٧)برقم الق، الكلم 

(.١٨)T/تقيني معيد أبي حييته من المسند في أحمد الإمام أحرحه )١( 



_ ٢٧٧فضلي1ء 

صلاتهفي ياوعو رجلا هأ، الله رسول سمع أنه عبتد بن فضالة لحديث 
ه■'افه رسول يفاد ].•< القي على يمل ولم نعالي اطه يمجد لم 

شحميدقكدأ أحدكم صر *رإدا ؛ لعير؛ أو له فقاد دءاْ يم ■ تدار'"عجل 
ثبمد دم لإ ص، ض نضر لإ محه، زض زم خز زثه 

أعغلممن ه، الني على والصلاة علميه، والثناء طه الحمد فتقدمه 
مماولا الدعاء والإكثار الدعاع، في الإلحاح وتدا الإجابة؛ أسامه 

صلاحافه تال النار، مجن به وتعود الجنة، اف تال الدعاء، مهمات 
وحنالحق، على الثبات ائته أل تذريتك، صلاح وعملك، قلبك، 

اطهتال الصالح، والعمل النافع، للعلم التوفيق افه تال الخاتمة، 
إلىالصالح الجليس الصالحة، الزوجة ١لطيبة، الدرية الحلال، الرزق 

الطيبة.الدعوات من هذا غير 

مقلاتمن ؤإياكم وأعادنا والهداية، التوفيق الجميع افه رزق 
الحنة.يالخاتمة ن وحتم جميعا، قلوبنا وأصلح الفتن، 

أيهم-افي العلماء اختلف، عظيمان، يومان تمفه ؤيوم النحر ؤيوم 
الحريوم I آخرون وقال الدنيا، أيام أفضل عرفة يوم ت قوم فقال أقفل، 
العاثراليوم وهو الأكبر، المحج يوم هو النحر ويوم الدنيا، أيام أفضل 

الدعاء،من الإكثار فيهما ينبغى عظيمان يومان وكلاهما الحجة، ذي من 

والوقوفالدعاء، في الجد ؤيوم ، الل-ءاء ويوم لوففة، ١ يوم هو عرفة ويوم 
فيهؤيقول الدعاء، إجاية فيه ترجى عظيم يوم هو عرفة، يوم اف يدي بين 

نومثس الناي مى عبدا مي افه ينتح، أذ مذ أكثر توم من »ما ه: المي 

(،١٤٨١)برقم ، الدعاء باب الصلاة، كتاب قي تفهتع عسي بن شالة حديث من داود أبو أحرجه ( ١ ر 
صحح.حن حديث وتال- (، ٣٤٧٧)برقم (، ٦٥)باب الدعوات، كتاب ش والترمذي 



YVA  ومحاضراتونمليقات مممات ص لصياح ا حديث

قؤلأء(\اا؟أأزاذ نا مئوو: اللائكه يهم ثاهي م يدنو وإنث زظ 
هف،النه وذكر عوقت، يوم في الدياء في يجتهدوا أن للحجاج فسغي 

•نبته على لام والوالصلاة 

والضحايا،الهدايا، يوم الأكبر، الحج بوم فهو النحر بوم أما 
أعمالفيه عي، والوالهلواف، والتقصير، والحلق، الجمار، ورمى 

>ؤوأذ'نالأكبر الحج يوم الله سماه عظيم، يوم فهو عفليمة، أعمال الحج، 
فيوقع والأذان ٣[، ]اكوية: ١^٥=^^^ الج روم ألثاتى اذ ورسوله، أش نرتث< 
سنةالناس في المحر يوم ينالوا أن المنادين النبي أمر النحر، يوم 
يالبين،يطوف، ولا مشرك العام يعد يحج لا أنه ينالوا أن الهجرة من نع 

١منة مؤ نفس إلا الجنة يدخل لا وأنه عريان، 

مدته،إلى يهو عهد 1. النبث وبص ببمه كال ومن أبقا ونادوا 
م!لا \ذت' يدخو ولا أم، أزبمة ماط غلا لن يكن م ونن 

يحلثم - ، فذال.^؛ ^١٠تعد والمسلمون المشركون يجتمع ولا مؤمنه، 
قتاله

أنتع عام في حجه في معه ومن الصديق ، النثي أمر هكذا 

والعمرةالحج فضل في باب الحج، كتاب في فها عانثة ح-دو،ثا هن لم مأخرحه )١( 
(.١٣٤٨)برقم عرفة، ويوم 

محورة. وم*'باب التمير، كتاب في الترمذي رواه الذي خؤنع علي لحديث بذولن< يثير )٢( 
كزبمن زظ' ؤ1وا توله: باب الماد، كتاب في والماتي (، ٣٠٩٢)برقم التوبة، 
فيراتحدث الألماني. وصححه (w ٢٩)٨دثم بر [، ٣١]١^٠٠^^١؛،: ءه 

أبيحدث • ٠٥البخاري أحرجه زالعريان- المشرك حج مغ على محتصنا الصحيحين 
كتابفي ومسامر (، ٣٦٩)برقم العورة تر يما باب الصلاة، كتاب في تيهي هريرة 

الأكبرالحم يوم وبيان عريان بالبتت بهلوف ولا مشرك البيت يحم لا باب الحم■؛ 
(.١٣٤٧)برتم 

(.٣٠٩٢)برقم التوبة، سورة ومن باب التفسير، كتاب في الترمذي رواْ )٣( 



٢٧٩فضلاكعا، 

العامهدا بعد نحج لا أد الناص، في ينالون النحر، يوم بهذا ينالوا 
م؛ال.باك، ئلوى زلا نشرك، 

خوبعنده كان هن إلا لجهلهم عراة؛ يطوفون هليه الجا أهل وكان 
الطواف،عن ونهى باطل، هدا أن ه الني فبتن ربه، فيه عصى ما جديد 

بنديحج لا وآذ ، ياكت، يطوئؤ ررلأ وقال; عريان وهو ؛البين، 
يعني!مؤمنه؛ نمس إلا الجنه يدحل ولا اواس في ونادوا ، مشرك٠٠العام 

إلالهم ليي المشركين وأن ورسوله، اممه منة على ماتت، قد موحدة 
كانمن إلا فتلوا، ؤإلأ وأسلموا، تابوا إن أمهر، أربعة وأجلهم النار، 

يومالنحر، بوم نادوا هكذا مدته؛ إلى جله فا الله رسول، عند عهد له 
العاشر.

هوهدا الحشر، أيام في تج أنعفليمة، أيام في الله عبد يا فانن، 
ه!النتى، فيها قال قد الأيام، أقفل وهير العشر، أيام من السابع اليوم 

أيامنعني! الآثاماا؛ نده من اممه إلى أحث، فيها الصائ العمل أيام من ُما 
الجهاداءولأ قاد! اممه؟ نبيل فى الجهاد ولا اممه رنوي يا ! قالواالعشر، 

ديكبذ برجع قلم دنايب بمي حرج رجل، إلا الم ّيي، نج، 
منأفضل العشر، هذه في العمل ولكن أفضل؛ الذاكر المجاهد 

إلتهأحث، ولا افه عند أعظم أتام من *ما ه! يقول وفيها ذكر، باد جهاد 
التهليلمى فيهن ءمحدا النثرً، ايام هذة مس فجهس الننل مس 

والتأحمياواالوالتكسير 
وتحميده،الله، ذكر من الإكثار فيها فينبغي عفليمة أيام هذه 

فيداود أبو (، ٩٦٩)برقم التشرس أيام قفل باب العيدين، كتاب في البخاري أحرجه آ ١ د 
بابالصيام، كتاب محي ماجه وابن (، ٢٤٣٨)برقم العشر، صوم في باب الصيام، كتاب 
والإشمأحْد)ا/؛آآ(.(، ١٧٢٧)برقم انمشر، صيام 

(.٧٥)٦! ه يمر بن ادأSX■ 4 حاويث من أحمي. الإمام أحرجه ؛٢( 



ومحاصراتوتعليقات يمان من ا قيا حي،  ٢٨

المالالوم من النمي غرومب إلك، ، المسريى أ)ام افسالآلإح إلى وتكسره، 
يوما،عشرة ثلاثة تحميد، وأيام تعفليم، وأيام ذكر، أيام كلها عشر، 
،الملوايت، ر دبا أ ان لإن*ا فيه يكبر عرفه، يوم من الموقمت، التكبر وبدأ 
يكبرالأولى الثمانية وفي ة، الخمالأيام هده في الأوقات، حميع وفي 

الأعمالءاغتنام فيها أيما وينبغي مaلالئا، تك>يتا الأوقات جمع في مطلما 
والنهيبالمعروف، والأمر والتعليم، المدقات، من الأحرى، الصالحة 

إلىعليها، والصلاة الجنائز، ؤإتباع هق، الله إلى والدعوة المنكر، عن 
العفليمة.الأيام هذه في الخير، وجوه من هدا غير 

نميناعلى وملم أ1ل؛له ,وصلى والهداية، التوفيق للجمع الله نال 
.باحان وأتباعه وأصحابه وآله محمد، 

٠٠ ه 



هيل ء كسا ا ا
٢٨١

وفوائدهمحسامه، الصبر 

وأصحابهآله وعالي الله، رمول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

!، بعدر أما 
الفضيلةصاحم_، من الهلس.ان،، الكالمات؛ هده حمينا معنا >افقد 

وأنهوثمراته، وفوائده، أقسامه، يالمبرا يتعلق فيما علوش أحمد الثيح 
أحسنقد لام، والالصلاة عاليهم بالرسل التأسي المؤمن على واحي، 

ؤإياهؤإياكم وزادنا مثوبته، وصاعفح حيرا، الله جزاه وأفاد. قال، فيما 
.ونوفيئاوهدى علما 

وكن،الحنون(، لأداء العفليمة؛ الأداة هو الصبر أن ريب لا 
العدةفهو والقد.ر، القفاء من يكره مما العيد يميميإ ما ومقابلة الأذى، 

الأذىلكفه العغليمة العدة وهو ولعباده، ممه الي، الحقو3، لأداء العفليمة 
مالمقابله عفليمة عاوة وهو والمحارم، المعاصي عن النفس وحبر 

•ذلك وغير وفقر، مرض، من يكره مما العبد بصيب 
لنيةالكثين؛ الشيء والأحاديث، الأيامتق من الصبر في حاء ولهذا 

قدوتحمله، به، لئ، والتمبه، الأحل. في ة القائل. ولعفلم إليه العبد حاجة 
الكفاية،فيه ما الكلمة هذه في والأحاديث، والل.لأئل الآياُؤت، محن سمعتم 
ألثؤيق)وؤ( الحذليمت كتابه في وعلا حن؛ يقول، والله العفليم، والخير 

الصبرامتوفى فمن ثيء؟ هذا بعد فهل •١[، ]الزمر: -صاه ميي قمر 

(.٢٠٥)رنم شريط، - ٠١٤٠٧مح موسم قي الشخ حه سا كلمات من 



وعحاصراتوJعايقات كلمات من لصباح ا J_ حي؛  ٢٨٢

يكره،ما على والصر اض، معاصي عن الصبر واستوفى اغ، طاعن على 
فضلهومن العفلبمة الله نعم من فهذه اب، حبغير أجره الله وقاه 

فجديرطاعته، وأهل ورسله، أولياءه بالصبر الله وصف وفد غقو، الكبير 
ينصفأن الله إلى بالداعي وجدير العلم، بهلال_، وجدير بالمؤمن، 

فالداعيوالجنع، الغضب أسباب يحذر وأل ذلك، يتحمل وأل بذلك، 
مقابلتهمن بد فلا وجزعه، غضبه بب يمما سيئا يلقى أل بد لا الله إلى 

المنكر،عن والناهى بالمعروف الأمر وهكذا اب، والاحتبالحبر 
همهذا في والقدوم هدا في والأئمة للناس، والموجه للناس، والمعلم 

والسالآم.الصالة عليهم الرسل 
ألمزيأوأوأ صير َةا ؤةولم\و ت والسلام المائة عليه لنبيه ا قال قد 

،^jiiرش هكِ ءؤرآصيرِ ونال! [، ٣٥لاحقاف; I ت ه ثم متعجل ولا النسل ين 
يأتوهإلا صخمك رثا جنين ال؛ وق[، ٤٨]اا_هلور: إأ-ءثنثايم 

والدعاقلام، والالصلاة عاليه كثيرة مواضع في بالحبر فأمره [، ١٢٧
فيالرمل حلغاء هم العلم أهل كسائر الرسل؛ حلفاء هم هث اممه إلى 

الخير،إلى الماس وإرسال الله، إلى والدعوة الوجيه، في الحليم، 
الحبر.س لهم بل فالا الشر؛ من وتحذيرهم 

آق!نإلا ه نسر لينم( آلإمى إة . ءؤوإإعن-ر ه•' الله ويقول 
،٣[ - ١ رت صع]البالثيره وواصوأ آلؤؤ وئراصوأ أله؛نلحشت، وعملوأ ءامتإ 
القصيرةالعظيمة ورة الهذه في وأخبر به، التواصي سع شانه لعغلم 

المماتأهل هم ارة، الحمن والمجاة والربح، عادة الأهل أل 
بافهالإيمان وهي عليها، فاستقاموا لها افه وفقهم الذين الأربع 

هدهبالحبر، والتواصي بالحق، والتواصي المالح، والعمل ورسوله، 
انمنيافي الفائح عوامل وهده النجاح، عناصر وهذه الربح، أسباب 

وتواصبالحق، وتواص صالح، وعمل صادق، إيمان والأحرة، 
بالحبر.



^^٢٣٢وفوائده أقسامه، اثمسر 

رواهالذي الصحيح الحديث في لام والالملام عليه النبي ؤيقول 
الميزاى. SkjJiبله وائحمذ الإيمان نطئ ،الطهور الصحيح: في لم م

؛والأرض® الثماوات نيى ما - ثملا أو - ثملان لله والحمد اف ونبحاى 
ئمادن:والصواب ثناد، أو قال: هل الراوي من شك يعني: 

أولك حجه والمرآذ صياء، والصبر برثاذ، والصديه ثور، ،والصلاه 
،.١١٠هومها(أو قمعتمها مسته داغ يعدو اثس كل عليك، 

فمنالحق، يوضح الطريق سن العلربق ينير ضياء الصر أن ذاضّ 
صمن بد فلا الطريق، له وأنار ومدده، اض وقفه اض وجه ابتغاء صبر 

بالمعروفوأمرهم الناس ارثاد يتولى من ميما ولا احتساب، من بد ولا 
بشيءيقابا وربما التعب،، من نيئا يلقى أن بد فاد المنكر، عآن ونهيهم 

حجةفي والسالآم المحالة عليه النبي يقول محبر، من بد فاد يناب، لا 
خزام؛سلم دناءكب رافإف خب: في الوداع 

اللفغلفي هدااال٢،، نهركم في هدا، بلدكم في هدا، نومكم كحرمة 
>ام،محكب محاَثا، دنا؛كلم، »ادإن الأخ: 
هدا«ر"آا.في؛٣ هدا، شهركم في هذا، نومكم كحرمة 

وأعرامحسغيرنا، وأبتار غيرنا، وأموال غيرنا، دماء علينا ار؛ة حرم 
منهم وغيرهم، الحجاج من المرشدون المدعون حملتهم ومن غيرنا، 

فضاباب اJطهارةف كناب في خينع الأثعري هّايك أبي حديث من مسلم أحرجه )١( 
(.٢٢٣)يرقم الوضوء، 

ومنبأب ، لتفسابِ ا كتاب في )جهته لأحوصر ا بن عمرو حديث من الترمذي أحرجه )٢( 
)ه/أي(.احمد والإمام (، ٣٠٨٧)برثم  ٠٠التوبة مورة 

قولباب الفتن، كتاب فى خهغ بكرة أبى حديث من البخاري أحرجه عليه؛ متفق )٣( 
برقمل تنض رناب بنمغم يشرب كفارا، بمدي نرجنوا •لا ه' الهي 

والأعراصالماء تحريم تغليظ باب والمحاربين، امة القكتاب في لم وم(، ٧٠٧٨)
(.١٦٧٩)برقم والأموال، 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من الصباح حد)حه  ٢٨٤

يلغحتى النمس وخبط والتحري، الهجر من بد فلا ذلك،؛ حملة 
وأفضلهم،الخلق وسيد النه، شريعة الناس يعلم وحتى الله، دعوة 

الناصبين م قلما حنين يوم واللام، الصلاة عليه محمد نبينا ؤإمامهم 
العطاءببعض قلوبهم المؤلمة بعض آض الناس، بعض وآثر الأموال، بعض 

بندالأمرع حمن :>، كعيينة الإبل من مائة علك، منهم جماعة وأعطك، 
إنت الناس يعفى قال وحماعة، أمية بن وصفوان سفيان، وأبي حابسي، 

فيهقال تميم، بني من أنه والمشهور اض، وجه بها أريد ما مة القهذه 
معصلاثه تحذفب يحتر قوم هؤلاء صئضئ من بخؤج "إله السي 

.زاءتهمرا ْع وقراءته ^١٠^١، خ وصثامه 
صدقوقد الغالون، المتشددون المتنطعون الخوارج أمل I يعني 

ذللثخوكان واللام، الصلاة عليه به أحر ما ووقع لام، والالصلاة عليه 
الكلام،هدا حقه في يقال آدم ولد سيد كان فإذا النبوة، علأماُتإ من 

.اله،ا وجه لها أراد ما نمه ااهاوْ تعدلءا، لم فإنالثؤ ^j،  I١١ ويقال 
ومن، رروو1لث، I هدا في ؤه محيقول أ يسلم؟ أن الأحر يهلهع ، فكيف

ijJيعدد ررقمى ، ،، J-lP؟أكن نب إل وحاسنت، حنت، ئو ؟_J، لب إدا ينيل 
افئزرنولن«لا،.بميل لإ 

المناقب،كتاب في البخاري رواه الذي ئمحينه الحذري نعيد أنا لحديث، بدللث، يشير 
ثدننل نبما قال لنقل وهدا ( ٣٦١)' برقم الإسلام، في الهوة علامامح، باب 

ممالت- لهم يني مى رجل وهو - الحويصرة دو أثاْ فنما يمم وهو هؤ اض رسول، 
لم]و وحسننا جشئ، قد لم إذا نغدل، دمى *^٧؛،، ت مماد اءدل ال،و رسول يا 

لهقإل دعه ١١صادت عنقه. فأصرب فيه، لي ايدف افه رسول نا عمرت صان آعدن. أكن 
تجاورلا مرأور صيامهم، زصنامه؛خ ْنلأيهم °ع صلأنه أحدكم نحمر أصحاثا، 
فتؤخذ قلا نئيه ألي ثئظن الزث، مذ التح؛ ءق مما الذين من نلإقون تنات4لم، 

قلاتذحه. وهز ٠ ضئه إلى ننفز م ميء، قيه بوجد قنا دصانب إلى بمفر م ضء، 
ايتهموالدم، المرمث، سبن قد شيء، فيه يوحد قلا ددذْ إلى بمفر مم ، سيء فيه يوجد 



٢٨٠وفوائده اقسامه، الصبر 

الثناءحبر بأنيني الثناء، قي نى أمين وأيا ئأمئويي ®ألا ت وبقول 
اضدعوة تبليغ على صبر من بد فلا واللام، الصلاة عليه ونتاءا؛ صثاحا 
تكره.ومما الأذى، من الدنيا طْ فى اف عبد يا يصيبك ما وعلى 

أنفعليك اف، طاعة على صبر ثلاثة: أنام الصبر أن عرفت وقد 
فيماوالرعية ١لإخلأصري، وغاية الصبر، بغاية عليك الله أوحي، ما تودي 
عننمير أن أيصا وعليك الله، ئرعه كما ذللت، تودي وأن الله، عند 

منوالخوف الله، عند فيما الرغبة غابة في تحيرها وأن الله، معاصي 
أومرض، من أصابك مما الجنع تحن.ر أن أيصا وءLليلن، وؤي، محخهله 

تجنع،ولا والاحتساب بالصبر ذلك قابل بل عدو، ليهل تأو ففر، 
يقول:والله لم، تولعلك تنجو، لحالك والتوفيق الإعانة ربك وأسال 

الجنة:أهل في ويقول •١[، ]الزمر: حتثاُ_اه ُثهم مم ألملإمحد< زخ 
ء؛ؤأذنجدئك■هو• قول وي'[,، ١٢از؛ ]الإن—منجيتأه ثه محأ نا ^^4؛ 

[،٧٥]الم_ر؛_ان: رمانثاه محن يا آلغانفة .بمت-ريءى■ 
ثمبما ءوؤ تثم . ؛،•؟، مزلإ عي دئزة ت ول قوي

[.٢٤، ٢٣: ^.sjلداره آص 

العالية،المنازل نالوا بصبرهم، نالوا ما نالوا إنما الجنة فأهل 
عنويصبرهم الله، طاعة على بصبرهم الكثير والخر الرفيعة والدرجات 

نتنائىأن فعليلث، المولم، وقدره الله قضاء على وبصبرهم الله، معاصي 

جضش ننخزجوذ ممرض، الضة مثل أد النزأ؛، نذي مثل ظأ< إحدى أنيئ دجل 
هأ،اض رسول بى الحوس هدا سمعت أيي ئأسهد سعيد؛ أبو قاد . النامحى® بى ئرقة 

بجلأبي فالمل الإجل، بدلك لأمر معه، وأنا قائلهم ظالب، أبي بن غلي أف وأنهي 
■نته الذ-ي ه النثي نك غر إنه حز 

المغازي،كتاب في البخاري أحرجه نذهد؛ الخيري سعيد أبي حدث من عليه متفق ١[ 
بابالزكاة، كتاب في لم وم(، ٤٣٥١)برقم فيم، طالبه أبي بن علي بمذ باب 
١(.• ٦٤)برقم وصفاتهم، الخوارج ذكر 



سيقاتومحاضرات ٢٨٦

بلوالجنح، ؤإباك العغلم، الخير هذا في منهم تكون أن وعلك بهم، 
أهلفي يقول وعاد حل واممه بهم، فتأمل الأخيار من قبلك من حال تذكر 

ءاسس آلإ  10وداثزب آينرذ مد وجده،قم رزأ أن آ'لأر ءؤلمس الر؛ 
فيال قأن إلى [، ١٧٧]\ّ■: وافمح4 والكنك آية آم نآمح> 
وأوكشصدم! ٢^؛، أؤكك ألتآثي وحل ثآنثج آتأسا؛ ذ ؤوآلثنؤ_ن ! [ آخره

المتقونهم الصادقون، هم هزلأء أن فاخبر [، ١٧٧]ايقرق: آلثنمزذه ،٧؛ 
الفقرحالة يعني؛ البأساء؛ في صبرهم حملتها من التي العظيمة، ؛أعمالهم 
حضالمأس وحين ذلك ونحو والجراح المرض، حين والضراء والحاجة 

الألأموفي والحاجة، الفقر في الشدائد، في صل فهم والقتال، الحرب 
هؤلاءالأعداء ولقاء الحرب، وص■ ط ذلك وغي، والجاحات اء، والضء

أناض عبد يا فعليلث، عادة، الأهل هم الثه، أولياء هم المجر، هم 
بماتلتزم وأن ؤلريقهم، تاخذ وأن الأخيار، هؤلاء من تكون أن تحرص 

الصابرين.به اممه وعد ما تستحق وحتى معهم، تحشر حتى عليه ساروا 
منوإياكم يعيدنا وأن الصابرين، من ؤإياكم يجعلنا أن اض أسال 

.جميعاوأعمالنا قلوبنا يملح وأن أعمالما، وسيئات نا أنفسرور 
لأنالاثنين؛ يوم الحشر أيام أول هو اليوم هن•ا اممه؛ في الإخوة أيها 

جعلوإن الثالاثين تمام هو الأحد يوم الماضي واليوم الشهر، نمام الأصل 
الشرعيةالأحكام في بالتقويم عبرة لا لكن الشهر؛ هذا من واحد التقويم في 

الأحد،ليلة الماضية الليلمة في الهالآل يثب أن إلا ١^ بهدا برأ ئلشهر 
هذاصار الأحد ليلة الحجة ذي نهر لحول الشرعية الحاكم ش نست، فاذا 

ت،يثبلم إذا وأما كذلكؤ، ناقصي شوال أن يثبت أو الثاني، اليوم هو اليوم 
الحجة.ذي شهر من الأول اليوم هو هازا فاليوم الشهرين، أحد نقص 

.؛الّك، فيها قال كبيأّ ثان ولها ط عغليم قفل لها الأيام وهانه 
أياميعيي؛ الأ'يامار؛ هذه مل اللب إلى أحث، فيها الصائ العمل أيام من  ١٠٠٠٠

الجهاد))ولا قاد: الأJب؟ سبيل ش الجهاد ولا اممب رنوي ثا : قالواالعشر 



٧^٢اوصدراقسامه،ومحاكه 

رواءذتيء«، ديك من >و'ط ٥!؛؛ ونابي شه حزخ رجل إلا اف نبيل قي 
عمرابن عن حن بإسناد أحمد الإمام وروى ظه، بمعناه البخاري 

مىراما قاوت أنه لام والالصلاة عليه الض عن عنهما تعالى اممه رصي 
النئرالأيام قذ؛ مى فيهن مى إليه أحب ولا افث عند أعظم أيام 

ناشنم.أ".ناض امحل ص فبن نأمحُا 
عمنابن وكال I مجزوما معلما الصحيح في >فىفة البخاري قال 

العترأيام في النوق إلى عنهنا تعالى اممئ رمحي هريرة وأبو 
قJربما١٣/الناّز زممن ممزان، 

الحملفي الاجتهاد ومحل والتكبير الذكر محل الأيام فهذه 
للمسلمينينبغي وغيرهم والحجاج والمؤمنة للمؤمن فينبغي المالح، 

فيالصالحة الأعمال من الاستكثار الحجاج وغير الحجاج من حميئا 
منالصالح، والحمل والصلاة، الصدقة، من الحفليمة، الأيام هذه 

والنهىبالمحروف، والأمر الثه إلى والدعوة والتحميد، والتهليل، التكبير، 
ينغىالخير، وجوم من هذا غير إلى المرصى، وعيادة المنكر، عن 

أيامأفضل هي عفليمة، أيام هي الأيام، هذه في الخير أعمال من الإكثار 
منالأخيرة العشر أيام أم أفضل؟ أيامها هل العلماء تنانع قد السنة، 

الأيامأفضل هي الأيام هذه أن ذللث، في لأرحح وا أقوال، على رمضان؟ 
.شأنهامن ه، الرسول ئه ولما المحر؛ ويوم عرفة يوم من فيها لما 

فيهالأن رمضان؛ من الأخيرة العشر ليالي فافعلها الليالي وأما 
منالأخيرة العشر ليالي الليالي، فأفضل الليالي،، أفضل وهي القدر، ليلة 

وهوالمحر يوم آخرها التي، العشر أيام الأيام هذه الأيام وأفضل رمضان، 

.)صو¥'؛( تخريجه تقدم )١( 
ت؟(.ومآ/  ١٣٢)؛/ المد في أحمد \م حْ أح )٢( 
بعدساقه التشريق أيام في العمل فضل باب العيدين، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

(.٩٦٨)حديث 



ومحامراتوتعليمات مممات من لصباح ا حدلث  ٢٨٨

العملبأنواع الخير بأنواع وهذه هاله تعمر أن فيبس الأيام، أفضل 
النشئيحل *إدا ئال: أنه ه، محه ثبت وقل هك، ف والتقوى الصالح، 

٢.ظفئاا(أ تنمى ولا شعرا تأحدل قلا نصحي أق يريد أصحته وعنده 
نصحيأذ أحدكم وأراد المنن دحالت، )رإدا الأحر; المفل الوفي 

مسلمةأم حدينا من لم مرواه ، نيئاه وبشره معره بن يمي قلا 
مالهمن يعنى; الضحية؛ أراد هن أن على يدل هذا عنها، تعالى الله رصي 

منولا فلفر، من ولا شعر، من ياحد لا الثلاثة; الأمور هذه يتجنب فانه 
يضحيالذي المضحي وهذا يضحى، حتى شيئا حلميه من يعنى; بشرته؛ 

لأنهذا؛ فى داخل غير هو ، وقفأو وصية عنده الذي أما ماله، من 
المرادؤإنما وكيل، هو إنما الوصية وأهل الوس، لأهل لغيره الضحية 

أوجبهاقد و٠لاءة، وقربة ننة الضحية لأن نفسه؛ عن يضحى من بهذا 
بيتهأهل وعن عنه، يفحير أن للمؤمن فالسنة اليسار، ْع العلم أهل بعض 
الصلاةعلميه يفعل النبي كان كما واحدة شاة الأس3لاءة مع سنة كل دائنا 

أملحينأقرش بكبشين عام كل يضحي واللام الصلاة عليه كان واللام، 
منالله وحد من عن والثاني بيته، وأهل عنه أحدهما ه^، ؛^*٠ يدبحهما 

رركاذخيغ; أيوب أبو قال يه، التأسي فالئنة واللام؛ الصلاة عليه أمته 
محهأهل وص عنه الواجذة بالشاة يمحي ما 

أفلفارهمن ولا شعره من يا'حل لا بيته أهل وعن عنه يضحي فالذي 
مضحين،غير لأنهم شيء؛ علميهم فليس وأولاده وبناته زوجته أما شيئا، 

غشلحز نى نهي باب الأضاحي، كتاب في جؤي صلمة أم حدث من لم مأحرجه )١( 
•١(  ٩٧٧برثم)، .ننثاأئكارْ أز نغرب بر ناحد أذ التضحة نرين دم الجيب ذك، غثر 

٠بق ا٧ المصدر ( ٢ر 

الشاةأن باب الأصاحي، كاب في خينع أيوب ألي؛ حديث من الترمذي أخرحه )٣( 
بابالأضاحي، كتاب في ماجه وابن )ه>ه؛(، برقم البت أهل عن جرى الواحدة 

•صحح حمن حديث هدا الترمذي وقال (، ٣١٤٧؛)برتم أهله عن بشاة صحى من 



٢٨٩وفوائده أقسامه، الصبر 

يجوزلا الفقهاء وعفس قول وأما المال، بدل الذي هو هو، المضحي إنما 
ليسفهذا شيئا، أظفار0 من ولا شعره من ياخذ أن عنه يصحى أو يضحي من 

يختمرالدليل ؤإنما دليل، عليها ليس الزيادة هذه عنه يضحى أو دليل عليه 
منولا أظفاره من ولا شعر0 من يأخذ لا الذي هو المال بدل من صحى بمن 

عنهالمضحي ولكن بمضص؛ فليس عنه يشحى من وأما شيئا، بشرته 
خذيا لا أنه المعنى هت، يضحيته بمفحين ليسوا الأمة وهكذا عليه، متصدق 

لام؛والالصلاة عليه عنه ضحيته يثب شيئا أظفاره من ولا شعره من 
والملأم.الصلاة عليه فعله سبب ذلك محي أجر لهم ولكنهم 

معالعلم أهل بحفر أوجبها محي وسنه قربة الضحية أن المنصود 
الشعرأخذ يجتنب أن الشهر ودخل الضحية على عزم لن فالئثة المإ-ار، 
منمانع ولا الشعر، ريح تمن مانع ولا يضحي، حتى والبشرة والظهر 
أرادين،لما لعائشة ه الّكا قال دلهلا به؛ بأس لا هذا كل الشعر غل 

وانتشطيرأنلث، امضي  ٠٠ت قال، حيفها سب العمرة مع بالحج تحرم أن 
المْ«أا،.ودعي يالخج وأمحر 

وأسفلا أومشطته لته وغرأسها نقضت، فإذا الشعر ههلمر المحثم إنما 
ونعو0يالمشهل بالكي الشعر نهلع يتعمد لا لكن الرحل؛ وهكذا بدللث، 

،؛، ilJbباس فلا ؤيظفه اله ؤيغالشعر يشض كونه أما آخر، بشيء يتعمده ولا 
له.قاطعا يعل ولا عليه يعول، ولا فيه عبرة لا بنا نهر هو نعر س يمعل وما 

الصالحوالعمل النافع للعالم وإياكم يوفقنا أن هد، افه وأسأل، 
با،قريسمح إنه شرعه يقارب مجا كل من لمين الموسائر يعيننا وأن 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 

( تهلكيف باب الحج، كتاب في .تها عائثة حدث مجن البخاري أحرجه عليه؛ مجتنق '
الإحراموحوم بيان باب الحج، كتاب في وملم (، ١٠٥٦)برقم اء، والفالحاتض 

يعلومجتى العمرة على الحج الحال وجواز والمران والتمتع الحج إفراد يجوز وأنه 
(.١٢١١)برقم م، مجن القارن 



ومحاضراتوتعليقات مممات ص الصباح حديث 

-١١/ا 

;٠٠

وأصحابهآله وعلى القه، رسول على وسلم الله وصلى طه، الحمد 
بهداْ-اهتدى ومن 

!، بعدل أما 

صاحبمن الوافية الطيبة، المباركة الكلمة هذه حمينا سمعنا فقد 
أحادولقد الأمانة، موضع في الدريعي، حن لن محمد الشيخ الفضيلة 

إيضاحه.يبني ما وشرح وأفاد، 
وأله، نفيحاسب، أن مؤمنة، كل وعلى ْؤْن، كل على فالواحب، 

واحدكل عليه اممه أوجب كما الأمانة؟ أدى وهل الأمانة، من موقفه ينفلر 
النفساب حمن بد لا الأمانة؟ أدى هل وينغلر ه، نفب، يحامحأن يجب 

فالاممه، دين هي فالأمانة لا؟ أم الأمانة أدى هل ؛طم حتى وجهائها، 
هذا[، ٧٢لالأح_زاب: را'لأير(ه الةر؛ُن، عق 'ا'لأماته مينا ^إيأ ت الى عت

سمعتم؛كما العفلمى الأمانة هو رسوله، واتباع وطاعته، توحيده اممه، دين 
إقآلأثقت تودوأ أن يأمركم آس وإن الأمانة! من والطاعة المع وهكذا 
علىالصالة وإقامة الأمانة، من بالعدل والحكم [، ٠٨،: ]١٧آنلهاه 
غيرإلى الأمانة، من الزكاة وأداء الأمانة، من اض شرعه الذي الوجه 
ذلك،.

ثريطه ١ ٤ ١ ٧ م عا حج ّْوسم في يخ لمشا ا ت كلما على لشيخ ١ حة صما ت تعليقا من 
)٨(.رؤم 



-س--سص

د ٢٩٢
والعدوانظالمهم، وعدم الناس، حقوق أداء الأمانات؛ ومن 

إمحادحيم،في والجد والأولاد، بالأهل العناية الأمانة ومن عليهم، 
اللهاحقل مص والحذر الله يرضي بما والعمل الخير، إلى وتوجيههم 

؛٧^.؛نآم ص نبجزا ووُد أق ^١ V• .'١^! أك >ئا'ةا 
بعض:؛؛آء؛ ، TV]الأنفال: ه بمنع وؤذ1ؤ' آتدنظم آثآ أغتوأ ر. 

ذلك،في الأمانة قادوا والأولاد الأموال بمختبرون أنتم اختبار 
سرعهواتجاع الله طاعة في الأموال وصرفح الخير، إلى بتوجيههم 

لأسإلمم وعلا؛ جل قوله وهكذا ذللا،؛ يخالف مما والحذر 
موالأمانة العهد، يرعون [ ٣٢ت ]المعارج زءوذاه< وء4دم 
ومعالكافر، مع الأمور، جمع في بها ويعنون يرعونها وقيدم 

معالحاكم، مع الجيران، مم الأولاد، ومع الزوجة، مع الملم، 
غثرهم•

فيالوجوه، جميع من الأمانة يودي أن المؤمن على يجب هكذا 
وبينبينه وفيما أهله، وبين بينه وفيما الناس، وبين بينه وفيما دينه، 

الأمانة،أداء على حريصا يكون الأمور، ولاة وبين بينه وفيما أولاده، 
عندؤيقف، الله، محارم ؤيحذر الله، حق ؤيودي الله، طاعة على يستقيم 
ويأمرعلمه، حسسب، الله إلى ويدعو ولعباده، لله وينصح الله، حدود 

هيالأمانة أن والخلاصة ذلك؛، غير إلى النكر، عن وينهى بالمعروف 
لام؛والالصلاة عليه رسوله وسنة الله، كتاب، عليه دل ما على الاستقامة 

مهاعثصمتم }ن تعده ئضلوا لن ما فيكم ئركئ اروقد ث.-' يقول ولهذا 
اف«لا/كتاب 

الأحرى:الرواية وفي ورسوله، اممه )ط\ءة الأمر اممه كتاب وفي 

حجةباب الحح، كتاب في لم مأحرحه فهنا؛ اش عبد بن جابر حديث من جزء 
(.١٢١٨برقم)ه المي 



ومحاصراتوتعليقات مممات من ثصياح ا يىفدس  ٢٩٢

يأمرالرمّول، وطاعة ادثه، بطاعه يامر والقران ، و،ستىاا الله 
ورسوله،افه بطاعة يامر فالقرآن الناس، به اعتصم إدا فالقرآن بالسنة، 
به،افة أمر الذي الوجه على عباده حق وأداء افه، حق أداء هي فالأمانة 

هيهده والسلام، الصلاة عاليه رسوله عن به حاء الذي الوجه وعالي 
وأداءدينه، على والاستقامة بالاحلاصر، اف بحق تقوم أن الأمانة، 
حقأيصا تودي وأن ، حدود0 عند والونوف محارمه وترك فرائضه 
ذلك،في والمحبة شريعته، على والاستقامة باتثاعه، ، الرسول 

وتخشىاض ثواب ترجو ذلك، في والمعاداة ذلك، في والموالاة 
وفيماغضبه، من ويباعد الله من يقرب فيما وسعك وتبذل الله، عقاب 

الباطل.من ويباعدها الحق، على ؤيجمعها الأمة يص، 

العباد،وحق اطه، حق تشمل كاله، الدين تشمل شاملة، فالأمانة 
وحقالزوجة، وحق الرعية، وحق الراعي، وحق ه، الرسول وحق 

صا4إق آمحت وأوأ أن :أء آف' ^إن ش داحل مم، الأولأد 
آل>ينؤكآ:؛ا [، ٣٢ل\سج: ئوه ثبجدم م وك ٨ت[، ]_: 
[،٢٧لالأن_ف_ال: ثدثوزه نأتب آسق؛ وي ثآلزنول آممت ^١ لا ء 
عننآؤأثمقن بميت؛ا أن ؤإلصال وآ'لأني آلثترإت قق ("لأمائه عربمنا ءؤإدا 
•[ ٧٢]الأحزاب: ظلو،ا 'كاث إكقء آلإمنن نجها 

بالعلمه نفيقيد المؤمن لكن جهول؛ ظلوم الإنسان جنس 
الظلمعن ؤشاعد اض، بشؤع بالعلم الجهل عن ساعد المؤمن والإيمان، 

علىمنهم كل والعاصي، والكافر، المنافق بخلاف اش؛ ش-رع باتباع 

(١٧٢)١/ العلم، كتاب في جهد هريرة أبي حديث من تدرك الم في الحاكم أحرجه )١( 
(٤٩٢ fr)ارتدت إذا ممل المرأة في باب الأقضة، محاب في والدارنطي (، ٣١٩)برقم 
)انغلر؛• به ويغم، القاض، به يفضي، ما باب )•ا/أاا(، والبيهقي (، ٤٥٢٠)برقم 

((.١٧٦١رقم)^، ٧١٧الخسة 



سهنك

٢٩٣ =

يخالفما عن يتباعد فإنه حما المؤمن أما الأمانة، مخالفة من نصيبه 
والإنصاف،العلم، من عنده بما عباده، وحق الله، حق قيودي الأمانة 

كلض والواجب والجهل، الفللم مح، يقع لا ض والميرة، والحكمة، 
ووليوجاره، وأولاده، أهله، مع الله يراقب، وأن الله، يتقي، أن مؤمن 
مايودى وحتى ولعباده، لله ينصح حتى لمين المإخوانه وسائر أمره، 

علمهحسب، الله إلى يدعو وحتى الله، حرم عما ؛نتهمح، وحتك، اف، أوجب، 
وفدرته،علمه حسب، المدكر عن ؤينهى بالمعروف امر وض وفدرته، 

مؤمنكل المؤمن، ه،كلا وعلمه، قدرته حب، الله حدود عند يقف وحتى 
لنيما ننس وكنئلر آثه آموأ  ٢٣١٠قك >ؤكلإا ت ه نفيحاس-، 

خهلبهفى عمر وكان [، ١٨والمسر: سأوزه يما ثي؛ آثة إة أس ثآينوأ 
أنمبل ام ٧^٥٢؛، دثرثتوا حانثوا أذ مل هفؤ حاسبوا يقول،؛ 

حافةل١،.مذكم تخقى لا تعرضون يوم توزنوا، 
هلالله؛ حى أدى هل الأمانة، أدى هل ينفلر يحاسبا مؤمن فكل 

ءؤكأ؛آات والمؤمنين ورسوله الله حان أو يستطع بما عباده حقر أدى 
؟[،TVلالأن_ف_او،: ثلثوزه دؤؤ ضا؛م وءمما ؟}ص أس ،jy* لأ ->؟ ٠١٠

فهالأمانة تؤدى أن بد فلا ومجتمعالث،؛ وولدك بماللث، مجختير مجمثحن وأننح 
والمحبةمحارمه، وترك فرائضه وأداء وتوحيده له، والإخلاص حقه بأداء 
ولمح،جهة ْن اض حق '>دى أل بد ولا ذلك؛ غتر إلمح، فته والعقاء مه، 
الخير،علمي ؤإعانته له، والنصح المعروف في والهلاءة بالسمع أمره 
إخوانلثحومع حيرانلثح، ومع وأولادك، أهللث، مع الأمانة تولى أن بد ولا 

اطه.عقامح وتخشى اطه ثوابا ترجو المومتن 

Iطه ١ كتاب، تدبر فالواجب، والنور، الهدى فجه طه ١ كتابه وهدا 

ضشيبة أبي وابن (، ٢٤٥٩)برقم اب، القيامة، صمة كتاب في الرمذمح، أحرجه ( '
(. ١٤٩)a/ممنفه 



راتومحاض وسيقان مممات ض لصياح ا حديث ٢ ٩ ٤

[،٢١]ص: الأهم4 انلُإ ح ؛ص ؛ ٧٥■&' الق أرنة ،ؤث 
ماهءا[، ]الأنعام ر-مراه بآئتوأ ئآيمء ماوك أرش عئنب ^^٧^١ 

وراءما المقصود لكن قفل؛ وفيها وسيلة، القراءة القراءة، لمجرد أنزل 
بحنة،حرف كل ، ومحيلة والقراءة العمل المقصود العمل، وهو القراءة 

جلقال كما المطلوب، يحصل حتى وتدبر فاقرأ أمثالها، بعثر والحنة 
ويقول[، ١٩لالأ''-عام؛ يأه وس هء لأنديي ألئزءان يا إة ءؤوأر-بم ت وعلا 

وعلا؛جل ويقول [، ٥٢]إبراهيم! يدءه ؤلنديؤأ إلنا؛ير، بثخ ^^١ بحانه؛ 
سحانه؛ويقول [، ٢٤]محمد: آسالهاه ميط عل آز ألئنءان ينقق >ؤاهلأ 

١[.]إبراهيم: ألشيه< إق أكلدنت من آلثاس لثنج إثف، أنزكه ءؤًغث1ب 
والاستقامةبه بالعمل الور، إلى الفللمات من الماس لإحراج أنزل 

عنقصه وما ونهتا، ١^١، وعقيدة، وعملا، قولا، عليه دل ما على 
الظلمة،أحبار من عليك الله قص عما تبتعد وحتى تعتبر، حتى الماصين 

والصالحين،المؤمنين باحبار تأحذ وحتى والمثركين، 
أنءليلن< الثاني، الوحي هي ه، الرسول سنة وهمي، النئة ثم 

أثث ١٣٠١٠١^وقال؛ معه ومثله القرآن الله أءهلاه الرسول لأن بها تعمل 
عنتتيذؤ نبما دشدؤه آلثزد »اقئأ ءاؤر،آ [ ٥٩—١،: س; ]الاؤزده وآيعوأ 

.٧[ ]الحنر: »آننهوأه 
وال،ءوةواتباعها، وحففلها عليها والحرص سمنته، العناية فالواجب، 

فييثكل قد ما وتزيل معناه، وتبين القرآن، تمر لأنها إليها؛ 
لإنا;ثر(إثه< آلديقر إقف، ؤؤوأنز4ا سمحانه؛ اض قال كما هل، اممه كتاب 

الوحيإليه وأوحى الذكر، إليه أوحى اض [ ٤٤]النحل: \ؤبه نرل نا 
ثلما . يوئ إدا ؤ)ولأئزو الناس بمصر حتى الناس؛ يعلم حتى الثاني؛ 
-١ ]الجم؛ ه يمحى محم إلا نو إذ . ألؤئ عن يطير رما رو عنكا رما تا:؛قؤن 

لهاوالموصح عليها، يخفى فيما للأمة والمرقد للأمة، المبين . فهو ٤[ 
.بمييممأو فتنة تصيبمم أن أءَإءء عى قعالمؤن آلإبن ااؤذنحثر ودينها، سبيلها، 



= ٢٩٠ثققدٍ^ٍسسٍسسسع 

[٨٠ص: \ه أطخ فمد آيثود قبع ^ثن [، ٦٣]ال_ور: }لاه ثياب، 
وأناغ، بوحي وأن اض، يتقي أن مكلف كل وعلى ملم، كل فعلى 
طاقتهحسب إليه يدعو وأن ، حدوده عند يقف وأن ونهيه، أمر0 يعظم 
كماوعلمه طاقته حسسب المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر وأن ، وعلمه 

قيوثتهوث أتنثوف ئأهمِ(دث لاثاثتف لمنق أثن حن ؤث-تم تعالى؛ نال 
ؤواأمح-ؤ>؛تعالى! وقال مخاي، كلها الأمة [، ١١•ىو\و.' زآل 

تو;_ت:لالألثنم_ه عير نتهون إلمتثوف .لأرث بمص أمأ؛آ» بمئم ثألمحشئ 
صارخاصة طانفه الدولة عنب وإذا عامة، والدعوة عام فالأمر ١^١[، 

غيرهاوعلى واجبها، عليها غيرها، عن الواجب فهل يولا أكر؛ واجبها 
والتقوى.البر على التعاون فيحصل بواجيه، يقوم أن 

تعالى:قال ٢[، ندة; ]I1Uنسه أي ثز تعالى: فال 
وواصّوأألص؛لحثت وعيتوأ ءامنوأ آقم1ا إلا خك ني( آلإذس إة )و ونالس>ر 

الربحيحصل فلا كلها؛ الأمة كلهم، -٣[، ١ ]العم: ه ألمم وزاصزأ آلص 
وعملط ورسوله باش صادق إيمان الأربعة، الأمور بهده إلا للجمع الكامل 
طريقهو هدا بالمبر، وتواص بالحق، وتواص النه، حيا بما صالح 

ورسوله،باض الإيمان عادة، الطريق هذا الربح، طريق هو هدا النجاة، 
اف،حرم ما وترك اض، أوجب بجا العمل ينقمن إيمانا صادنا، إيمانا 

بالحق،التواصي ينقمن إيمانا ، لد4 ١ في والمعاداة القه، في والموالاة 
ذلكعلى الصر ينغمن إيهانا والتقوى، البر على والتعاون والتناصح، 

علىوالصب اه، محارم ص والصبر اش، طاعة على الصر معناْ، بكل 
وأقصيته.أقداراض 

هووهدا الأمانة، أداء هو وهدا الدين، هو وهدا الإيمان، هو هن.ا 
عملورموله، باض صادق إيمان كله، بهيا تقوم أن ونحبادْ، ه؛ النصح 
البرعلى وتعاون بالحق تواص محارمه، وترك فراثفه بأداء صالح 

آثه،؛لا ذلا طاقته حسسب منكر عن ونهى بمعروف وأمر والتقوى، 
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ثم[، ١٦ئحكنره ما أثت ^^^١ [، ٢٨٦]المرة; ونتهه إلا مستا 
بالصبر،ثم باق إلا العالية؛ المه1او_ا يحصل ما الصبر من بد لا الحبر؛ 

وماءؤوأءا<ز لنتنه• النه قال الصبر، من بد لا شيئا؛ يفعل ما يصبر لم من 
أليئيأؤلؤإ صير َةتا فاني ؤ له! اف ثال، [، ١٢٧لال_حل: وافه< إلا صملن 

َلثؤؤوةن-إن الصبر من بد محلا [؛ ٣٥]الأحناف: مكتحل و(لآ 'الثنل بو< 
عليهموصبروا بالصبر، أنبياءه وأمر نبيه، أمر اف [، ٤٨]الطور؛ رقاه 

التتأميعليكما المؤمنة أيتها وأنث، المؤمن، أيها ت، يانلام، والالصلاة 
حقأداء وفي اف، حق أداء محي يالمثر لام والالصلاة عليهم بالرسل 

وحتىالحق، يفوت لا حتى والفعف، والملل الجنع، من والحذر عباده 
لأيةعابٍلل.

ؤإياكميمنحنا أن اف ونال، والهداية، التوفيق للجمح اف أل ن
وعلا،جل يغضب مما والحذر يهناعنه، والإخلاص بكتابه، العناية 

وبالتواصيوالتقوى الثر على بالعاون لمين المعلى يمي أن اف أل ون
صاحمث،أحانا يجزي أن الله أل ونولعباده، لله؛ وبالنمح بالحق، 
فنفعناوأن *حرا، كلمته عن الدررعىإ حن بن محمد الخ الفضلة 

نزغامحن،ومن الفتن، مملأيت، من ؤلياكم يع؛ال*نا وأن سمعنا، بما حميعا 
ورسولهعبده على ويارك وسلم الاه وصلى قري؟،، سمح إنه الثيطان، 

بإحسان.وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد، نبينا 

٠ه ٠ 



خطراممسان
٢٩٧

اللسانحْلر 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول عالي انم وممافه وصالي طه، الحمد 
بهداه.امحدى ومن 

!، أ بعد أما 

الفضيلةصاحب من المباركة الطيبة الكلمة هذه حميعا ممعنا فقد 
حفظهووجوب وأخطاره، باللسان، يتعلق فيما الحرفج، محمد الشيخ 

وأفاد.أحاد لقد وصيانته؛ 

بحففلبالعناية وذللث، لكم، بين بما العناية الجمع، على الواجب 
وأحن،فضيلته أحاد ولفد العفليمة، أخطاره من والحذر اللسان، 

.وتوقفاوهدى علما ؤإياه ؤإياكم وزادنا فيه، وبارك خيرا، اطه جزاه 
ألدؤئ>ؤودئن وعلان حل يقول وتذكر، ائعفل وعقل إذا والمؤمن 

أس،إيما ت وعلا حل ول قوي[، ٥٥ت ات زالداريئتغ 
سريعوهو كبير وخهلره عفليم، شره اللسان [ ٢١ت ]النائية ه عدمحتقر 

يالكلمهلنتكلم أحدكم ررإل I ه يقول ولهذا الحركة؛ خفيف، الحركة، 
إلىرصوائه محها له اطه قنكتن، ثالنتخ ما ثبلإ أف يغلى ما افه رصوان بى 
Uتلغ أن طل U اطه نخط مذ اللكنة صلإ أج زإن ك، ;ش 

.، تئماْاارتوم إلى نحطه ثها علته اطه يكتن، ياشئ، 

ه.١ ٤ ١ ٧ عام حج موصم في لمشايخ ١ كالمات على لشيخ ١ سماحة تعليقات من )١( 
فيباب الشهادات، كتاب في المزني الحارث بن ملأل حديث من الترمذي أحرجه )٢( 
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يهانزو فيها، تثبين ما لألكلمة نيتكئم ائعثد إن ١١الأحر؛ اللقفل وفي 
اوشرفى«لا،.تن منا أبمد النار في 

؛ا ١٨]ق.■ عيده ينب لود إلا مو ثن إلط وثا ؛ وعالا جل يقول واش 
ا.افاا١ ذكر مى رثا لناثك تزال ررلأ الصحابة! بعض ه أوصى وقد 

برك: ئب>،؟ ذلك نلأك \لإذف ار1لأ ه: فال U نماذ وقال 
اممبنى نا ممك: هدا"، علنأك كم ١١قاد: بلساني فاحد قاد: اممب، نى يا 

نكثزند ثناذ ثا أنلث،  ٠١١ه: فقاد د5؟ ؛ itk؛بما لنؤاخدو0 زإِ؛ا 
ألسثهإااحصائد إلا نناخرهلم علي أو وجوههم عر النار في الناص 

ثجدذ4منن حقشر ف، حن ولا وعلات جل ويقول عفلم، فالخملر 
؛ا،١ ١ ٤ ت ، ]١٧ألثايزه بمك> إئثج آؤ م٠دردف أو سديخ آمر من إلا 

أدحجرا محمل ام والجرم 4ف يومي كاذ رانذ M■' النبي وبقول 
ررمىجاتزئ١،ا٠، صيمه و1عفوا الآ"م واليوم إاّث يوثن كاي؛ رردس ليصنئ،اا، 

جازْااأ؛،.يلثكرم الأحر واليوم بافث يؤبن كا0 

الخة،ش اللمان كف باب الض، كتاب ز ماجه وابن (، ٢٢١٩)برم الكادم، نلة 
■ jUS؛[وصححه (، ٣٩٦٩);رنم 

حفظباب الرقاق، كتاب في فهنم يرة ه أبي حديث من البخاري أحرجه عليه؛ متفق )١( 
يهويبالكلمة باب رالرقاتق، الزهد كاب في وسلم (، ٦٤٧٧)برقم اللسان، 

(.٢٩٨٨)برثم بهافي١لار، 
بابالدعوات، كاب في الترمذي رواه الذي تقينه مر ببن الله عبد لحدسثح يدلك يشير )٢( 

برقمالدم، فضل باب الأدب، كاب في ماجه وابن (، ٣٣٧٥)برقم الذكر، فضل في 
)٣(.برقم الطسباإ الكلم تخريج في الألباني وصححه الترمذي، وحسنه (، ٣٧٩٣)

فيحاء ما باب الأيمان، كاب في غيد حبل بن معاد حديث من الترمذي أحرجه )٣( 
فياللسان كف باب الفتن، كتاب في ماجه وابن (، ٢٦١٦)برقم الصلاة، حرمة 
صحح.حض حديثؤ الترمذي! وقال (، ٣٩٧٣)برقم الفتنة، 

حففلباب الرقاق، كاب في البخاري أحرجه ثغيند؛ هريرة أبي حديث من عليه متفق )٤( 
الجارإكرام على الحث باب الإيمان، كاب في ومسالم (، ٦٤٧٥)برثم اللسان، 
(.٤٧)برقم الإيمان، من كله ذلك وكون الختر عن إلا الصمت، ولزوم والضم، 



٢٩٩حطراسان 

إماكت، بأن وإما حيرا، يقول أن قاما عظيم؛ أمرْ فاللسان 
أنوالكنز، والحزم، ينجو، لعله الكون؛ ؤإما بالخير، يتكلم 

عنالنهي في ، بالمعروف، الأمر في الاستغفار، في اش، ذكر في تعمله ن
أماحثر، م في الماس، بض الاصادح في اض، إلى الدعوة في المكر، 
فالواجبالموء؛ أما المباح، إلى الحاجة دعنخ إذا فيه فتكلم المباح 
آفاتالكدب، أو ، وغيرْ باللعن الناس وظلم الشتم، الب،، من الحذر 

الخير،من إلا وتحفظه تصونه وأن منها، المحير فيجب، كثيرة، اللسان 
))منه! فقال الكلم جوامع من جامعة، بكلمة هت الرسول أتى وفد 
هذاالحزم، هو هذا لصمثإا< أو ^١ ئلتمز الأحر واليوم يافث يوثى كاذ 
اممه،ذكر في واستعماله الصم،، ؤإما حيرا، تقول أن إما الكيس، هو 
الخير،إلى والدعوة والاستغفار، والتحميد، والتهليل، التسبيح، في 

هوهذا يكون، ما أحسن من هذا المكر، عن والنهي بالمعروفج، والأمر 
وأنالخير، في يستعمل أن الحقيقة، في الحففل هو هذا الجيد، الممل 
الشر.عن تمسكه 

والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 

التهليلمن الإكثار فيها ينغي عظيمة أيام الخشر، أيام الأيام وهذه 
اقوعند أعظم أنام من راما ت النبي يقول والاستغفار، والتكبير، 

فيهىانتشن،فآكيروا الأيام ند؛ مى فجبي الننل بمس إلني أحش دلا 
زاكس."<.م ص ض 

إلىر)نخنجان : عنهماتعالى الله رصي هربرة وأبو عمر ابن وكان 
ويكبرفيكيران، الشر أيام في بعني؛ يكبران؛ الشر أيام في الئوف 
الأيامهذه في والتحمتو والتهليل، التنكير من فالإكثار ، ١١بكبيرهماالماس 

(.٢٧٩ص وتقد؟) ٧( ٥ / ها)٢ عمر بن لذ ١ عبد حديث من ني المفي أحمد لإمام ١ أحرجه )١( 



ومحاصراتسيقان الصياح حديث ٣  ٠٠

اليرموفي وتهليل، تكسمر، أيام الأيام وهده عظيم، خم مها العشر 
التكبيرالأوقات، جميع وفي الصلوات، أدبار في يكون عرفة يوم التاسع 

العيد،ويوم عرفة، يوم في الأوقات جميع وفي الصلوات، أدبار في 
الجمحالثلاثة التشريق وأيام والعيد، عرفة، الخمة، التشريق وأيام 

وهوالأوقات، جميع وفي الصلوات أدبار تكبير، محل كلها حمسسة، 
المنجد،أهل يينمعه بمنى قبته في يكبر فهد عمر كاف ذكر، محل 

،.^١١١ض زثخ ض الأنواف،، أئل زثمحن فممزون 
أيامأفضل الزمان، أيام أفضل هي الأيام هده في الصدقات وهكذا 

الأخرْالعشر ليالي الليالي، وأقفل الحجة، ذي عشر العشر، أيام السنة 
أنشلرمضان من الأخيرة فالعشر القدر، ليلة فيها لأن رمضان من 

الحجيوم وعامرها الأيام، أفضل الحجة ذي من العشر وأيام الليالي، 
النهذكر من الإكثار الأيام هذْ في للمؤمن ويشرع فسغي النحر؛ يوم الأير 

الناس،إلى والإحسان والصدقات، والتكبير، والتهليل، بالتحميد، 

وعيادة%في، اف إلى والدعوة المنكر، عن والنهي بالمعروف، والأمر 
وجوهمن هذا غير إلى ر، نيإذا والطواف الجنائز، واتباع المريض، 

فضلالأمين البلد هذا في هنا والمقيمين للحجاج اجتمع وقد الخير، 
الحرمالمكان وفضل الحشر، هذه هي الزمان فضل والمكان، الزمان 

الشريف.

إلىوالمسارعة حير، كل إلى للمابقة الجمع يوفق أن اض أل، ن
النفسثرور ومن غضبه، أصباب من الجمع يعين وأن النجاة، أسباب 

نبيناعلى وسئم اف وصلى كريم، جواد وعلا جل إنه الحمل وسيئات 
وأتباعه.وأصحابه اله وعلى محمد، 

انهءرفة، إلى غدا ؤإذا مى أيام التكسر باب العيدين، كتاب ني البخاري أحرجه ١( !
(،٩٦٩)رنم حديث، يعد 



الأولادتربية 

:؛^٥:
ترسة

وأصحابهآله وعلى اغ، رسول على وسلم النه وصلى ض، الحمد 
بهداه،اهتدى ومن 

ت، بعير أما 
موصؤعفي المهمة الهليبة، الماركة الكلمة هذه حميعا سمما فقد 

البيت،وأهل الأولاد، تربية موصؤع وهو ألا بالعناية، جدير عفليم، 
محمدبن أحمد الشيخ الفضيلة صاحب من ذلك سمعنا يهم، والعناية 

بيانهبنبعي ما وأبان وأحسن، حيرا النه جزاه أجاد وند بطين، أبو 
٠وتوفيقا وهدى علما ؤإياْ ؤإياكم وزادنا مثوبته، وصاعق حيرا الله فجزاه 

واحدكل من بالعناية جدير الخوصؤع هذا إن افه، في الإخوة أبها 
بذلك؛أمر افه لأن ونهارا؛ ليلا، بيته وأهل بنفسه يعنى أن الخلين، من 

صوكمحر نأع، »كلكلم رعايته: تت ولأنهم 
فوأءامتإ تأت، ؤ ؛ ناراوأهليهم هم أنميفوا أن عباده أمر اممه 

سوذثلا د ١Jثاغلاط •لإكة ءث، وآ-يجارة ألناس ومدها ثارا ؤبنيك أنئسآؤ 
لهمقيل متى ملائكة عليها ٦[ ]اكحويم; لو»صوداه< ما ؤسلون أمِهم ما آثن 

ففدالدنيا، حرس بخلاف رحمة، دون من أخذوه نار الإلى حذوه 

.٠٥١٤١٧حج موسم في لنخ ١ سماحة كلمات من )١( 
الجمعةباب الجمعة، كتاب في البخاري أحرجه ؛ عمر.■نؤ*- ابن حا-يث، من عليه متفق )٢( 

العادل١^٢ فضيلة باب الإuرة، محاب في وسلم (، ٨٩٢)■برقم والدن، القرى ني 
برّنمعليهم، المشقة إدخال عن والهي بالرعية الرفق على والحث، الجانر وعقوبة 

(١٨٢٩.)



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصياح ا حديث  ٣٠٢

فاحذربه، أمروا ما ينفذون أمناء فهم هؤلاء أما يضعفون، وقد يخونون، 
ؤإهمالك.، تفريطالث، دس_، ياحذوك، أن افه عبد يا 

رأولدشقثة ه ئنهأ لي أممت ءؤوأءئئوا ت وعلا جل ول قوب
ألجئبوأ-لفار أثم—زن ذك، وآ-ثافي ذاكزظا ر٢لتننن أئننئ ديذتم، إ-حنثا 

[،٣٦،: ]lDأيمم؛يم ملكتخ وما ألتمفي وأيي ألجنب ؤالضاحت 
قرنوحده، بعبادته بحفه أمرك بعدما والديلثإ إلى بالإحسان اف أمرك 
أعفلموحده عبادته الأمور، أعظم وهذا وحده، تعبده أن بحفه ذلل؛، 

ألمنزهرإذءا إ-منثا ؤ قال؛ ثم ت، جبا لوا ا وأعظم مور، ألا 
حقثم له، والإ-حادص افه توحيد أعفلمها، حقوق عثرة آحره، إلى 

وإuثا،ذكوزا أولادك من القرابة بقية ثم إلبهما، والإحسان الوالدين 
لغيرهم،أو لعمك، أو ، لول-ك أو لأحيلث،، عندك؛ الذين واليتامى 

والصاحبالجب، والجار المربى، ذي والجار الفمراء، والمساكين 
الإحسانيجب هؤلاء كل أيمانأكم، ملكت، وما بيل، الوابن بالجنب، 

ؤإلزامهمافه، بطاعة أمرهم الإحسان أعظم ومن الطاقة، ى إليهم، 
>؛^£،٥١ؤو\زر I لنبيه ويقول عليهم، سلطان للئ، كان إذا افه، بحق 

ألصأزء>^، ٥١إثر ؤ افه، بي نوهو [، ١٣٢]طه; عنياه ؤآصهلثن ألصاوق 
إمحبملآلكئيّا ق إمماءيل1 ورموله نبيه عن ويقول عؤاه يآصعلخد 

قافثآلزئزو بألثأئ أمر قاذ . يغ محبمؤي قان ألوعي صادق َكاف إيذء 
وكلكمرنع، رركلكم ؛ يقول ونبينا [، ٥٥، ٥٤]مريم! مرض؛ايم ري.، عند 

عنراع فالإمام ربيني"، عى سؤول وهربع الإئام رعبيه، عى ؤول م
فيهم؟اض بحق قام هل الرتمة عن منوول رعيته، عن ؤول ومالناس 

أهلهفي ريع رروالرجل ، وهكذا بالسوية؟ فيه م قهل بالحق؟ ألزمهم هل 
منيده تحت، من وعن أولاده، وعن زوجته عن رعيته" عى منوول لهو 
فيهميقوم وأن فيهم، اطة ينفي، أن يجن، ذلك، وغير وعمال وخدم أيتام 
طاقته.حب افه بحق ويلزمهم افه، بأمر 



فالمرأةرعيتها٠١، عى ومنووله روجها ثيب في راعيه ااوالمرأْ 
فيهمالله وتتقي ترعاهم أن الميت في عندها ومن أولادها عن ؤولة م

أهمالصلوات، شيء وأهم الله، معاصي عن ونهيهم الله، بطاعة بامرهم 
،الإمحلأم عمود هي الخمر، الضلوات الشهالتين بعد الهلاعات من محيء 
معبذلك، تعش أن المرأة وعلى بيته، أهل مع بها يعتني أن الرجل فعلى 
ذلك،وغير وأخواتها، بناتها، في صالحة قدوة تكون وأن بيتها، أهل 

بأداءبيته وأهل لأولادْ صالحة؛ قدوة يكون أن يجب الرحل، وهكذا 
بتاسونالبت في ومن الأولاد فإن افه، محارم وترك اممه، فرائض 
وحير.شر فى البيت يصاحب 

علىالمحاففلة في الخير، في قدوة يكون وأن اممه، يتقي أن فالواجب 
ينبغي،لا عما الجوارح حفظ ينبغي، لا عما اللمسان حففل في الصلوات، 

منالله، حرم مما البستإ وتهلهير الله، حرم ما وترك الله، أوجّبا ما أداء 
البيت،.أهل يفر مما هن.ا وغير الملاهي، الأت من المسكرات، 
زاصرثوه_لممنين، نع أبناة وهم يالصلأة أولادكم ررمروا .ه•' يقول 

عشرابن المصاجعااأ في بينهم ومرئوا ّينيى، عئر أبماة دهم عليها 
فإذاويوصى، له، ومحن يؤمر، ونح، ثمان، وابن سع، وابن بضرب، 

استحقالحلم بلغ فإذا يستقم، حتى إذا صرب، فأكثر، ا عتل بلغ 
قالكما الثلؤغ، بعد قتل ؤإلأ تاب فإن تتاب ييصل لم إذا يقتل، أن 

٠[،]التو؛ة: بيثهره ^٥^١' آلؤتقوْ محءارأ آلقلوه وآثاموأ ثابوأ ءؤ؛ن ت تعالى 
'•ويقول سيله، يخلى لا والزكاة الصلاة، يود لم من أن على دل 

.٢٢١النش((قتر عن ثهيث، »إبي 

بابالصلاة، كتاب فى جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدث من داود أبو أخرجه )١( 
الألباني.وصححه (، ٤٩٥)برقم بالصلاة، الغائم يؤمر مش 

فيالحكم في باب الأدب، كتاب في تقيني هريرة أبي حديث من داود أبو أخرجه )٢( 
الألباني.وصححه (، ٤٩٢٨)برقم المخنثين، 



ومحاضاتوسيقان صات من الصياح حديث 

فإنسنتاب أن يجب قتله، عن ينه لم يصلي؛ لا من أن على دل 
ُإلاص.تاب 

عنأولادك، عن ؤول مالدنيا هذه وفى الدار، هده فى وأنت 
وإذاحفلتهم، وملأ ووصيتهم، أمرهم، في محبنا بلغوا الدين الصغار، 

الحلمبلغوا إدا أما تخلفوا، إدا وتأديبهم، صربهم، في ، عثرا بلغوا 
الشرعي،الحاكم إلى برفعهم ولو عليهم، يقام أن بجب آحر، أمر هناك 

يتوبوا،لم إذا بالقتل، اض أمر ظليهم يقام حتى المختحة، والجهات 
ه،نفوجاهد استقام إذا البيت، صاحي، أن عباده في الله ومحنة والغالِح، 

لكنندر؛ ما إلا به، وتأسوا وتابعوه، يده، تحن، من استقام 
عليهإنما [، ٢٧٢]البقرة; ^٦٠^ ٤٥تت تهزمح، أثن وقؤكن ئديهئ يجلك 

هوبحانه سوالله والمحابرة، والصبر الأسباب، بذل عليه باب، الأس
هق_لظتكن سدثهلح عقاك- هت اممه; بيد الهيابة والهادي، الموفق 

والاستمرار،والمثابره، والمتابعة، الهبر عليه لكن مت؛٤^^؛ يهدك، 
يلغواإذا وصربهم، أمرهم، وفي صالحة، قدوة يكون بأن ه نففي 

منهذا غير وفي السبع، بلغوا إذا ذلك،، قبل أمرهم وفي العشر، 
الملاهي،آلات من منعهم المكرات، تعاؤلي من كمنعهم شؤونهم؛ 

كلفي يلاحفلهم يجب، مما هذا غير إلى الأسرار، مجالسة من منعهم 
السوي.الطريق على بيروا حتى شيء؛ 

مؤمنكل يعين أن اض أل نيرصيه، لما الجمع يوفق أن افه نال 
الحقوقأداء على ؤإياكم يعيننا أن الله ال نعليه، الذي الحق أداء على 

وأعمالناقلوبنا يصلح وأن يرصيه، لما الجميع يوفق وأن علينا، الواجبة 
وأنالمهتدين، الهداة من لمين الموسائر ؤإياكم يجحالنا وأن جميعا، 

نبيناعلى وسلم الله وصلى حيرا، كلمنته عن أحمد الشيح أحانا يجزي 
وأصحابه.آله وعلى محمد، 



ي؛يسمي 

انمدوى

وأصحابهآله وعلى اش، رسول على ومحلم الله وصلى فه، الحمد 
بهداْ.اهتدى ومن 

;، بعدل أ٠ا 

صاحبمن المباركات الطيبات الكلمات هده حميعا ممعنا فقد 
المائيةالعدوى موصؤع في الدريحي حن بن محمد الشيخ الفضيلة 
ومعناهاواصحة، كلمات وهى الدينية، الحلقية الاجتماعية والعدوى 

فضيلته،فال كما هو فالأمر التحليق، من كثير إلى تحتاج لا برئ، 
التنبهالنبي سناها التي العدوى بهذء أصيبوا فل لمون فالم 

وفىوالأعمال، الأ-حادق، فى اممه باعداء التنبه فهي افه، باعداء 
العقاند.

المولىمنها حذر كما والسلام، الصلاة عليه النبي منها حذر وقد 
الأطاءمنها يحذر المائية العدوى كانت؛ فإذا العغليم، كتابه في وعلا حل 

بقوله!ونماها لام، والالصلاة عاليه النبي بينها ند معلومة وهي 
ماأحل من لا ذللث، من انقاوه يجب ما وبين آحره، إلى ء-ذوىاا ارلأ 

يعدىالمرض وأن بهلبعها، تعدى وأنها العدوى في الجاهلية ٥ تعتقد 
ولهذاباطل، وهذا ابق، قدر ولا اطه من إذن بدون ينتقل وأنه بطبعه، 

المكرمبمكة التوعية مجد يي الشايح كلمات على وطنن* الشيح سماحة تعليقات من )١( 
.٢( ٠ )٧ رم ، شريط ه ١ ٤ ٠ ٧ عام حج في 



ومحاضراتوسيقان مممات من Jصياح ا يث حد  ٣٠٦

؛الحدث طنزة،( ولا عدوى ارلأ وقال; لام والالصالة عاليه نفاها 
مريضمن المرض نقل تجلب ذلك، تجلب، التي باب الأّعن نهى ولكنه 

،نصح" عر ممرص بوردل ررلأ الحديث: من سمعتم لما صحيح إلى 
٢.من فزارك المخدوم من ررفز وحديث: 

لتأنها وبين أبابها، عن هآ النبي نهى معلومة، عدوى هده 
صحيحإلى مريض من لرض انتقال ولكنها الجاهلية؛ تقول كما عدوى 

لانتقالسببا شاء إذا ؤاص اض جعله بل والاتصال، المخالطة لأسباب 
والفدية،الحلقية، فالمدوى الصحيح، إلى المربض من المرض 
المصهلفىبها عض ولهدا وأسرع؛ وأحهلر، أشد والاجتماعية، والدينية، 

مواضعفي منها التحذير على القران ودل أكثر، والمادم الصلاة عليه 
والمعاصيالبيع هل وبأ الله، اعداء الاحتادط في لما ذلك كل كثيرة، 

وألم^شتا>اؤوعد تعالى: قال الكبير، والفساد العقليم الشر من 
ميم.عياب وثهر أس وأتثهثّ تنثم مح، بثا حيص ٣ ئار 

سثوأوه\ أتزلأ لأكي و يم أقذ ٍكاثا فم من ?إث 
وغنممحثقهم تيم ين أكيك> آنتتثع حق1ا ثهاكذؤ آّتتنم تقهر 

[.٦٩، ٦٨]١^; ختاصوه ?لك، 
يجرلما كخوصهم؛ وحوضنا الله ١^٠١، بخلاق استمتامحا من فحذر 

'ةل!ثذؤبجإ ^^؛؛٠ سبحانه: قال الكثير، والشر المفليم، الماد من ذلك 
عنا فنهان[، ١٩]\لىثلإو: آلثنسمونه هثر أويث، أمسبم ثأمنهم أثه موأ 

الجذام،باب الطب، كتاب في البخاري أحرجه ثفهنع هريرة أبي حدث من عليه متفق )١( 
صفرولا هامة ولا طيرة ولا عدوى لا واب< لام، الكتاب في لم ومبرقم 
(.٢٢٢)• برقم مصح، على ممرض يورد ولا غول ولا نوء ولا 

برقمهامة، لا باب الءل-،خ كتاب في في،. هريرة أبي حديث، من البخاري أحرجه )٢( 
(.٣٩١)١ برقم الهورْ، في باب الطس,، كتاب في داود وأبو (، ٥٧٧١)

(.٤٤٣/٢رالمد في أحمد الإمام أحرجه )٣( 



٣٠٧

ارلتحمليوقال طاعته، وعن اض، عن بالإعراض اض بأعداء التشبه 
المدةحدو الكتاب أهل ملهم مى حلوا الديى ٌش عر الأمة هذة شرار 

ُالمدة«را،.

متهمءامهو موم ثشثه "من ت وقال 
بريءلآ\؛\ وقالت السوء، والجليس المالح للجلسى أمثالا وصرب 

فاد؛لم؟ اللب رسول يا ؛ قالواالمسركى'ا، أظهر نص محم ئنلم كل ثى 
ن1زائنا«لم.راءى »لأ 

هوالذي البلاء هذا ومن البلية، هذه من يحذر مما ذلك كل 
أنوالإيمان، العلم أهل على فالواجب اش، بأعداء والتشبه الأخلاط، 

الأخلاطمن بالتحذبر عناية، بمزيد يخموه وأن الأمر، لهذا ينتبهوا 
لأنالذلاهرة؛ والمعاصي البيع أهل وهكذا بهم، والأنس اممه، باعداء 

خبيثاخالمحل صالح من فكم فتها، الوقؤع ثم بها، التساهل إلى يجر ذلك 
وقت،و\سيخ ذلك إليه فانتقل الكفر بمرض أو الفجور، بمرض مريئا 

؛الل4.إلا قوة ولا حول ولا 

ضإليهم بالسفر كان سواء اممه باعداء الاختادط أن شك ولا 
وغيره،للعمل الملمين بادئ إر جلبهم أو بهم، والاجتماع بالادهم 

أسابأعفلم ومن الاجتماعية، الأمراض أعفلم من هذا أن شك لا 
هذاالمؤمن تأمل وكالما ورسوله، منهم النه حذر ولهذا والشر؛ ال الف

(•١٢٥)؛/ غهد أوس بن شداد حدث ْن المد ني أحمد الإمام أخرجه را( 
وصححه٤(،  ٠٣١)برنم الشهرة، لص في باب الحمام كتاب في داود أبو أخرجه ؛٢( 

الأدس•
برقمبالجود، اعتصم من قتل عن المهي باب الجهاد، كتاب في داود أبو أحرجه )٣، 

أخلهربين المقام كراهية في جاء ما باب المجر، كتاب في لترميي وا (، ٢٦٤٥)
الألابي.وصححه (، ١٦٠٤)برقم المشركين، 



_طددِ
ومحاصراتوتعليقات مممات ض لصباح ا حديث  ٣٠٨

ماوفساده وسره، أصراره من له اتضح المسرة فيه أمعن وكالما الأمر، 
العلمأهل لدى معلوم الجملة في ولكنه ؛ ذللث، نبل له ينفح لم 

وبعضالحياء بعض عندهم الذين لمين المعامة ولدى والإيمان، 
منالثر انتقال سرعة الانتقال، سرعة ويعرفون ذللث،، يعرفون البصيرة، 

غيرإلى والمزاورة ة، والهجاليالمخالهنة، الخير أهل إلى الشر أهل 
فيوسعه الحلم ت، طاليبذل حتى بذلك العلم مجرد ينفع ولا ذلل؛،، 

فيوعملا، قولا، ولعباده، ف ناصحا فيكون وقلمه، بقوله، نلل؛، محاربة 
فيالصحة، في القهلار، في السيارة، في الaلانرة، في كان، مكان أى 

الثرأسامح من إخوانه ويحذر لديه، ما يبدى حال أى في المرض، 
تركهإلى والدعوة المنكر، إنكار في ولعباده لنه وينصح ال، والف

بواحبه،وهذا بواحبه، هذا قام فإذا هكذا، الحروف، على والاستقامة 
اليهودمن الله أعداء مشابهة عن وابتعد الخير، انتثر بواجبه، وهدا 

الشركثر هذا، وسكت، هذا، ومكن، هذا، محكتح وإدا وأثباههم، 
؛دعة،والمنة معروما، والماكر منآكتا، العروق، وصار ال، الفوانتشر 
والعملة.كويت، الب، ببمنة، والدعة 

ناأنفثرور من ؤإياكم وأعاذتا والهداية، التوفيق الجمع الله رزق 
ولآدمربميرة؛ على إليه للدعوة الجميع؛ ووفق أعمالما سيئايت، ومن 

ذلكإلى يوصل زض بكل الحمح، ولشر المكر؛ عن والهي بالمعروف، 
حيرا،الدريعي محمد الشيح أحانا الله وحزى لعباده، الله صرعه مما 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى 

 ٠٠*٠٠ *٠٠*
٠٠* ٠٠* ٠٠*



العربيةباسة العناية 
حنّ

انمربيةباللغة العناية 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

UI بمدرار
لفضميله١ صاحما من نط لمصاركا ١ لت، الكلما هده حميعا سممتا قد 

القرآنبها نزل التي اليربية باللغه بالعناه يتعلق فيما فهمي أحمد الشيخ 
الصلاةأفضل ربه من عاليه الأمين الرسول سنة بها وجاءت الكريم، 

.ونوفيئا وهدى علنا وإياه ؤإياكم وزادنا حيرا الله فجراه والتسليم، 
فيه.الله بارك التنبيه وبهذا النصيحة، بهذه أحن ولقد 

الأمربهيا بالعناية الناس أولى من افه إلى الدعاة أن ريب ولا 
وحتىرسوله، وعن اف، عن حاء كما رسوله، وعن الله، عن شوا حتى 

من>ؤوما ت وعلا حل يقول والله ، حمالوهاكما اله لرم١ يحملوا 
القرآنبها حاء التي اللغة محهذْ ٤[، ت ]إبرامم ممهءه إ_لاتي إلا رسول 

الناستفهيم العرب، وهم الناس تفهيم إلى الوسيلة هي الئنة بها وجاءت 
بالأحكامبتعلق فيما لام، والالصلاة عليه رسوله ومراد الله، مراد 

لسانهم،إلى بالترجمة يفهمونها العرب غير وهكذا ذلك،، وغير والعقائد 
اللغةإلى الأحرى الجهة إلى يترجمها كيف العربية باللغة ثجدئ لم ؤإذا 

مبلغةبها العناية فالواجب الترجمة، فى الغلط يأتي سوف، الأحرى، 
اللقفليبي حتى العناية من بد لا العجم؛ بلسان مبلغة أو العرب بلسان 

٢،. ٠٤)رقم سريط، ه ١ ٤ ٠ ٧ حج موسم في الشتح سماحة كلمات من 



ومحاضراتوتعإريمات كلمات من ئصباح ا حديث  ٣١٠

عليهرسوله نئة وفى اممه، كتاب في جاء الذي الوجه على والمعنى 
منيهم كما الأحرى اللغات إلى المعنى ينقل وحتى والسلام، الصلاة 

لعدمالناس ص كثير فيه يغلهل ثلث، لا وهذا الصحيح، الفهم العربية اللغة 
يغلهلقد الأحاديث،، هن أو الأيات من كان، سواء اللغة من نقلوه ما اتقان، 

أهلكلام من ينقاله فيما يغلهل قد الحديث،، في يغلهل قل الأية، في 
.وأساليبهاوتراكيبها، اللغة، هذه بضمل العناية لعدم العلم؛ 

واللامالصلاة عليه رسوله وعن الله، عن المبلغ على فالواجس، 
كالميراحع وأل، عاليه، أشكل فيما إحوانه مع يتذاكر وأن بذلك،، يعنى أن 

الحديث،،ومراح ير، النفأهل كالأم من 'ء-ليه أشكل فيما العلم أهل 
حتى، ذللث، غير أو تركيس، أو كالمة من أشكل ما كل في اللغة وأئمة 
أنأمرنا هؤ واممه ورسوله، اممه أراد كما رسوله، وعن افه، عن يودي 
اللغةبهذه بالعناية إلا ذلك، إلى سبيل ولا رسوله؛ وعن الاله عن نبلغ 

تكونحتى بالأمانة، تولى حتى معانيها فهم على والحرص ؤإتقانها، 
يقعفقد اهل، ونذللئ، في الإنسان قصر فإذا الأداء، في متوفرة الأمانة 

ذلك،يتعمّد لم ؤإن للامانة، حيانة ذللن، ويكون كثيرة، أغالط- في 
وأدائهااللغة، هذه بحمل عنايته وعدم تقصيره يبؤ بلكن، ذلك؛ ويقصد 

.تحملها كما 

قدللعلم المنتسبين الناس أكثر الخلق، أكثر أن اليوم يخفى ولا 
بسب،المعاني في الخلل فيه فيقع بالألفاظ، يعنى ولا بالمعاني، يعنى 
ويهتمونبالألفاظ قوم يعنى وقد الألفاظ، إتقان في عنايتهم عدم 

الحروفيقيم ولكن المراد؛ يفهم فاز بالمعنى يعنون لا ولكن بالألفاظ؛ 
كإقامةكالقدح، عفليمة بإقامة قراءة يقيم للخوارج وقع كما يقيمها فمهل، 

ْعوقراءته ص؛امهلم، نع وصتامه مع صلائه أحدكم اريحقن القدح 
علىيحملونه بل المحنى، يفهمون ولا المعنى يتلون لا لكنهم قراءتهم،،؛ 

فلهذالام؛ والالصلاة عليه رسوله أراد ما غير وعلى الله، أراد ما غير 



٣١١العربية باتانغة العناه 

تكفيرفي وقعوا يعني؛ كثيرة؛ أغلاط في ووقعوا الناس، تكفير في وقعوا 
فيكيلك المعتزلة ووقعت أغلاطهم، سب بالمعصة الإيمان أهل 

أنفالمقصود الحربية، اللغة في أغلاملهم بسب للعماة المار في الخليي 
يعيولم باللمقل عني ومن ، جميعا والمعنى Jالالمذل العناية الواجب 
للخوارجوقع كما المعنى، جهة من كبيرة أغلاط في يقع فقد بالمعنى 

وهوالأهم، وهو بالمعنى يعنى وفد المدع، أهل من و-مرهم والمعتزلة 
منوأسهل أنل، تكون لكنها الألماط؛ في أغلاط له ويقع الأوجب، 

فيلا يتساهل أن له يسغي فاد المعنى، في أغلاطه في الوفؤع من وقع 
الألفاظتكون حتى وهذا، بهذا يحنى بان يجب بل ؛ هذا في ولا هذا 

لهذا،وميلة وهذا ورسوله، الله أراد كما المعنى يودى وحتى ساليمة، 
ورسوله،ا1اه أراد كما والأحكام، المعاني لأداء وسيلة بالألفاؤل العناية 

فمنورسوله، اشر أراد كما الأحرى اللغات، إلى نرجمتها إلى ووسيلة 
هذهوتبليغه الرسالة، لهذه أدائه فى الخلل جاءه هذا فى أو هذا فى قصر 

الأمانة؛
وعنالله عن ؛الأداء جميعا ووفقنا والهداية الموفين ؤإياكم الله رزقنا 

سيئات،ومن نا، أنفثرور من جميعا وأعادنا ورسوله الله أراد كما رسوله 
وسلمالله وصلى حيرا، كلمته عن أحمد الشيخ أحانا وجزى ، أعمالما 

وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا على 

٠ءإ؛• ء;؛• 



ستِ
ومحاضراتوتعليمات كلمات من لح،اطح ا حدفثا " ٣١٢

والاحتهادالتقليد 

وأصحابهآله وعلى النه، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداء.اهدي ومن 

:، بعير أم1 
المقيلةصاحب، من التليبان< الكالمارت< هذه جميعا سمّعنا فقد 

التقلدموضع وهو بالعناية جدير موصؤع في الجهني مانع الدكتور 
أتباعهميعفى من الأئمة لبعض التعصإ ت، ب؛حصل وما والاجتهاد، 

فىأحن وفد والعداوة، والشحناء، والاختلاف،، والفرقة، ال، الفمن 
منوالصيحة علاجه في جق، اممه إلى الدعاة لينهيا الموصؤع هذا اثارة 
سئماولا الخير إلى لمين الموتوجيه ختلافح والا الفرقة أسيامتح عن البعد 
لخوجيهالأمر هذا بهم ينامحل الذين فاتهم هز الله إلى والدعاة العلم طلبة 

بالدليلوالأخذ الحق وتقديم والفاهم الخير، على العاون إلى الماس 
ذكرفيما مانع الدكتور أجاد ولقد فلأن، أو لفلان التعصب، وعدم 
.وتوفيقاوهدى علما وإياه ؤإياكم وزادنا حيرا اف وجزاه 

أحسقد النير الموضوعات أهم من الموصؤع هذا أن ئلث، لا 
والجوجهوناللص إلى الدعّاة ميما ولا كثير بتعبإ منها الملمون 
الماس،يبصروا أن العلم أهل على فالواجب، مكان، كل في والمعلمون 

وأنعليه، هم ما بترك الأعمى والتقاليد التعصسب، أهل ينصحوا وأن 
وأنعليه، تقيجوا يوحتى به، يأخذوا حتى الأدلة تقتفيه عما ألوا ي

(.٢٠٥)رنم شريط، - ٥١٤٠٧حج مومم في لشيخ ١ سماحة كلْءات من 



مى
س؛سماد____

واحددينهم ؤؤ، اف في إخوة أنهم إلى الأربعة المذاهب أتباع يرثدوا 
والاختلاف،والعداوة للثحناء وجه فلا واحدة، وشريعنهم واحد ونبيهم 

فيليس والعامة العلم، بأهل مناط فالأمر له، وجه لا الذي والتعصب 
لمرهم•تع هم إنما شيء أيديهم 

إثمؤإنما ويعلمونه، يرشدونه الدين وهم العلم أشل أل يفالعامي 
مذهبه،أهل لرأى العلماء يعفس تعصب من ينع وحهلرْ وتبعيته الأمر هذا 

إنماذلك في والخهلر العلم أهل على فالموولية شيخه، أو إمامه أو 
هذاأو الشيح، هذا أو العالم هذا أو انمالم، هذا تعصب، عن ينجم 

قالهما يقول هذا وشحناء، ونزاع واختلاف فرمة بذلك فيحصل التلممذ 
دلكيتع ثم الصواب، هو فلأن قاله ما يقول وهذا الصواب، هو فلأن 
أشدهو ما ذللث، تبع وربما وظيفة، وخصوم أذى ذلك تع وربما شدة، 

ذلك،.غير أو صرب، أو مجن، من 
الأمر،هذا حقيقة للناس يوصحوا أن انملمم أشل على فالواجب، 

فجلةكل وفي بلد كل في اللماء على الواحب، أن إلى يرشدوهم وأن 
يرشدواأن القضاة وعلى جل، النه إلى اكء-اة وعلى ؛;,ية، كل وفى 

أواممه، كلام من الدليل، عليه قام وما الحق، اتباع الواجب، أن إلى الناس 
عليهأجمع الأمة، عليه أجمعن، أو لام، والالصلاة عليه رسوله كلام 

دليل.غير من الناس من أحد لقول التحصب، يجوز لا وأنه العلماء، 
أومحمد، قول أو حنيفة أبى لقول ب، يتعصأن للحنفى يجوز فلا 

،كذللئ، للشافعي يجوز ولا فادن، أو فلأن فول أو ، يوسف، أبي قول 
يتعصبأن لأحد يجوز ولا كذللئ،، للخيلي ولا كذلك، لمالك ولا 

اتباعالواجب بلر ذللثج؛ أشبه ما أو جده، أو أبيه، أو شيخه لقول 
أوتحريم، أو بوجوب، الشرعية الأدلة عليه ت، دلبما لث، والتمالدليل، 

فيواللطف الحق، وتحري الإنصاف ع إباحة أو كراهة، أو استحباب، 
سيبلإق جل• النه قال كما الخنفج وعدم الشدة، وعدم الكلام، 



وسيقانومحاسماتصات انميبام حديث .
 __،٢١

[،١٢٥ه أحس هم( إلى ؤغدلهر ثلسنه وكن،لقنح' أثك1ه رق، 
مالالله عدو فرعون إلى بعثهما لما وهارون لموسى وعلا حل الله ومال 

لب ٠٥١وقال [، ٤٤]طه: و ندو ثلاُ ثنا زلا ثن ج لهْا: 
ظيلمئا كنت ولن ليب لضن أس ق ر>ثز ومعا لام؛ والالحادة عليه 
لام؛والالصلاة عليه ويقول [، ١٥٩محمران: ل1ل حو]كه من لامنؤأ أكف 

ي■امحن تخزم الأفق م ص 
رائهإلا شي؟ في نكوي( لا الإيق ارإو والسائم! الصلاة عليه ويقول 

نلأتئمحمح؛بمثًهُ"■
بدولا اللض، من بد ولا والوجيه، الدعوة فى الحكمة من بد فلا 

الهدفليس للحق؛ الوصول هو الهدف وأن والمحبة، الأخوة افتهار من 
الجميع•فوف الحق بل فادن؛ قول نمر أو ملأن مول نمر 

أدمؤأني( آفيوث وآيعوا أثث أهليمأ ءاموأ أؤ-يلا ■؛^٤١؛، سبحانه؛ اممه قال 
آ'لآمدأبدو أم َقبم ان وألرسدل أم إل ردوْ ثمح(ء ؤ كرعم ؛ن محتؤ 

إلىبعني؛ إليه؛ بارد سبحانه قامر [، ٥٩لالسا،: وأؤي؟ا< ولصثن -نتر ( ؛٥٤
لاموالالصلاة عليه حياته في إليه ت يعني رسوله؛ والى العفليم، كتابه 
فيلهم الأحسن وهو للمؤمنين، الخير هو وهدا وفاته، بعد سننه والى 

العاقبة.

ل'لشووف■آمموه إث، نئكمه> من نه آحتم ^وما سبحانه! ومال 
ناؤتوبمفز آثه ثتسؤم أمه قمحزف َققو إن ^^٠ هل؛ •١[، 

٣۶رثا دشدرة آؤمث، ^ ^؛؛٦ جل: ذال [، ٣١ء_ْران: ]iJ، ذؤةؤه< 

؛رقم■١ الرفق فغل باب والملة، البر كتاب في فيع حرير حديث مِن لم مأحرجه )١( 
فيباب الأدب، كاب ني داود وأبو (. TMj ٣٦٦)i/أحمد والإمام (، ٢٥٩٢)

(.٣٦٨٧)برقم الرز، باب الأدب، مماب في U.^، وابن ره،د؛(إ برقم الرزط 
برقمالرفناج قفل باب والملة، البر كتاب في ,يه، محانثة حديث، من لم مأحرجه )٢( 

(٢٥٩٤.)



ّوأتآ"والأضد التقليد 

هأق، اطخ همد ألثسود يؤج ؤد1أ ّ-ءحانمت م-قال ٧[، ! ]الحنمِ هوه قض 
يحملهملا وأن الأمر لهذا ينتبهوا أن العلماء على فالواحلإ_، •٨[، ت لالنساء 
يامربن عمار يقول الحق، حالاف على الشيخ حب أو المذهب حبؤ 

■يمننهإمى ثلاث وبإلنة! عنه البخاري ذكره فيما فيه الجليل الصحابي 
نمكمن الأماف - بها بدأ - شك من الإنصاف الإيماذ؛ جنع همد 

الإقثاررن.من زالإنفاق شالم، الئلأم زيد 
فالمؤمنبالض، الإنصاف وأعفلمها عفليم، ثان لها الثلاثة هذه 

هوىأو هواه، يوافق ميما الحكم هو ه نفيجعل ولا ه نفمن ؤ ينصف
مواءله وينقاد له، ويخضع الدليل ويحكم بالفس ينصفا فمن شيخه، 

العلمأهل على كلها هذا في واكبعية هزا في والموولية عليه أو له، 
يوجهون،وإنما شيء، هذا من أيديهم في لص العامة اض، إلى والدعاْ 

الذيالشيخ هذا ؛سِ_\ أحد يغلو لا حتى يزينوا، لا حتى ويعلمون 
والشدة.العصب، علمهم أو أرمدهم 

اضوهداهم والعلمّاء عليه الدعاة استقام إذا يوثر هذا أن ريب، ولا 
أنبد لا القبيلة، في القرية في البلل في يوثر أن بد لا عليه؛ وصبروا إليه 

بالدليل١لأخل. هو عليهم ١لواحب، أن يعلموا حتى الماس ينتبه حتى يوئر 
وأنواللام، الصلاة عليه رسوله ومنة الله، كتاب عليه دل عما والبحهثح 

هوط المابعين رأي هو ئؤق الصحابة رأي هو العلم، أهل رأي هو هذا 
كلهموأحمد والشافعي، ماللثح، حنيفة، أبو كالهم الأربعة الأئمة رأي 
لهم،ينعصوا أو يقلدوهم أن أباعهم ينهون كلهم الرأي هذا على 

أتباعهممن لواحد أو منهم، لواحد ب، يتعصأن أحد من يرمحون ولا 
عنمشهور هو ما ذللئح ومن بالأدلة، لأخذ ا ^٤ ٢٧١؛بالأخذ يأمرون كلهم 

حديبمل- مائه الإمحلأم من لام الإفشاء باب الإيمان، كتاب في أحرجه ١( ,
(.٢٧)رنم 



ومحاصراتوسيقان كلمات ض الصباح حديث  ٣١٦ "

الصلاةعلمه اف رسول عن الحدث حاء إذا قال؛ حيث ذ?إّدة حنيفة أبى 
فهوالله رسول عن الحديث صح إذا ، والرأس العين فعلى لام وال

فخذوابخالقه اممه رسول وفول فولا قلت إذا الشافعي؛ وقال مذهبي، 
بقوليضربوا فا الأحر؛ اللفظ وفى • قولى ودعوا الل4 رسول بقول 
سنةله استبانت من أن على الناس أجمع ؛ وقال . الحاممل عرض 
منكائنا ناس المن أحد لقول يدعها أن له يكن لم ه•، اممه رسول 

الحق.وهو الإنصاف، هو وهدا ، ؛ كان 
اهن. صاحب إلا عليه، ومردود راد إلا منا ما ؛ مالك وقال 

الحقانباع إلى الإرشاد في تيتيِفق كثير المعنى ٥^٠١ في وكلامه ، القبر 
؛وق، أحمد الإمام يقول وهكلءا لهم، التعصي، وعدم الشيوخ، أقا|يد وعدم 

بمي؛؛ أحدنا حسث، من وحن.وا الشافعي ولا ، مالكا تقالي ولا ني تقلن. لا 
ذللث،،إلى أتباعكم وأرمدوا وتأملوا، الأدلة، انبحوا بالدليل، خذوا 

ه،المي إلى يعني؛ وصحته؛ الإسناد عرفوا لقوم عجست، ؛ ويخإظ قال 
وافهكبير، إمام أنه مع الثوري سعيد ابن ؛ بمي ؛ سفيان رأي إلى يذهبون 
.>صاثممأر فتنة سبميثمم أن أَ،هق ص محالنؤن آك؛ن ءؤثت>.ئر ؛ بحانه حميقول 

معالثوري سفيان قول إلى الذهايت، من الماس فحذر [، ٦٣لالور: أل_ره ساب 

١(.١ را ليهقي الكبرى« الن إر »اودخل )١( 
اينءادينفىااالحاشّت«)؛/مآ(.)٢( 
٢٠( ١ ١ T/ • ر تمة« اين الإّلأم شخ "فتاوى اظر: (، ٣٦٢القاض")Y/ في \وهاتي )٣( 
المض.ذلك في الياء أقوال ص ( ٤٣•)١; المم لأبن اوونمن<ا »إءلأم انظر: )؛( 
بابالئراءة حزء غي أحرى يغة بح البخاري وءالقه ( ٩٥)يا/التبادءا؛ أعلام راسر )٥( 

هالنم، بمد أحد ليس ؛ ه' ومجاهد محامى ابن قال والمأموم! للأمام القراءة وجوب 
ه-الني إلا ؤيترك قوله من يزخد إلا 

محيبمأن آمَ،هِء عذ يئالفؤذ ارمث ؤ■ثثحثر تعالى؛ قوله ير نففي كثير ابن الحافظ أورده راآ 
(.TiA/y)[ ٦٣لالور: آلء.بم■ ^ شنم أز فنثة 

فيتيمية ابن الإسلام ثيخ وذكره ١(، ٠ ٤ )ا/ الكبرى® اأالإJاjة في بطة ان رواه )٧( 
)ا/هه(.الالولاا »الصارم 



- I٣١٧ والاصاد التقليد 

يجوزلا الذي الحق، هو وهدا لديه، الإسناد وسؤت يالثنة، علمهم 
.حلاقه 

كلاميدرسوا وأن ، يتبصروا أن كانوا أينما العلماء على الواجب 
أنعلى متمقون جميعا وأنهم كلامهم، من يستفيدوا حتى العلم أهل 

سواءالدليل نمره ما وتقديم بها، والأحد الشرعية الأدلة تقديم الواجب 
الماصى،السلف، أقوال من أو غيرهم من أو الأربعة، الأئمة أقوال من 

بعضهم،على وتعاظمهم وتعاونهم، اجتماعهم، للمزمنين يستقيم حض 
'■اممه هو الناس بين فالحاكم وعداوة، شحناء، هناك يكون لا وحتى 

حكمهفيه رسوله وكلام حكمه، فيه وكتابه [، ٠٧ِلئيه إلا 
واللام.الصلاة عليه 

رسولهءلريهم< ومن كتابه، طريق من عائم ين الحاكم هو هث فاض 
يجمحونلا فإنهم الحلم، أهل إجماع ومن واللام، الصلاة عليه محمد 

اتباعوالواجس، الحق، فهو شيء على العلم أهل أجمع فإذا باطل، على 
اف،إلى الدعاة إخواني ص فارحو سبيلهم، عن ^^ ١١وعدم سبيلهم، 

به،يعنمم، وأن الأمر، هدا يتحرى أن مكان كل في عالم كل من وأرجو 
منغوا ينم حتى الأمر هدا إلى وزملائه إخوانه إرشاد على يصمم وأن 

وأهلالإخوة بين ود يوحتى ذللث،، إلى غيرهم يرشدوا وحتى هم، أنف
بينهمود وتوالوئام، الإنصاف، بينهم ود يحتى الحق ودعاة العلم، 
الخير.على والتعاون والمحبة، المودة، 

نا،أنفثرور من وإياكم وأعادنا والهد.اية التوفيق الجمع اض رزق 
ولمارصاه، فيه لما مكان كل في الملمين ووفق أء٠الا، سيئات وس 
الهداةمن ؤإياكم وجعلنا خيارهم، عليهم وولى عباده صائح فيه 

علىوسلم الله وصلى خيرا، مانع الدكتور فضيلة أخانا وحرى المهتدين، 
وأصحابه.أله وعلى محمل، نبينا 

ءإ؛-ءإ؛• 



٣١٨ ,
ومحاضراتو؛عليقات كلمات من لصياح ا حدلث 

العلمنشر فضل 

وأصحايهآله وعلى افه، رسول على ومحنم الله وصلى لله، الحمد 
.بهداه اهتدى ومن 

!، بعدأ أما 
اضفى أحينا من الطيبات الكلمات هذه جميعا سمعنا فقد 

العلم،ر بتعلق يفما لتمجمى، ا يحي بن أحجي ا فضيله 
والحرصلام، والالصالة عليه نبيه به الله بعث، ما إلى والدعوم 

فييضرهم مما وتحذيرهم النص، شريحة وإبلاغهم الناس هداية على 
علما،وإياه، وإياكم وزادنا خيرا الله فجزاه والأجل، العاجل 
.ونوفيئا وهدى، 

العنايةهو العلم، وطالبه العلم، أهل على الواجب، أن ب، ريولا 
إليهأثار كما الخير، إلى الناس توجيه على والحرصر الله، رسالة بابادغ 

٠اله ئ^

ومدكرين،مبلغين، والسادم، لصادة ا علميهم الرسل بث ه ف١ 
افهبث هكذا للحق، ودعاة للخلق، وهداة ، ومبش_ربم■ ومندرض، 

ماحملة هم الرسل، حلفاء هم والعلماء واللام، الصالة عليهم الرسل 
يبلغواأن عليهم والواجب، والهدى، العالم من الرسل به الله ؛عث، 

بجب،ما لهم يبينوا وأن الله، شيع الناس يحلموا وأن الله، الات رس
عليهمافه حرم ما لهم يبينوا وأن أدائه، في ويرغبوهم عليهم 

(.٢٠٤)رهمم >، شريط - ٥١٤٠٧حج محومحم في لشخ ا حة سما كلمات من 



يخافوالا وأن كانوا، أينما العلماء يكون هكذا اقترافه، من ويحذروهم 
1زكاتآ ;~كئئ0 آيبج؛ ^٤ • هك اض قول( سمعتم وقد لائم، لومة فه اش 
أممهعنمم أزكائ آلكننس( ف، لأنايى بيكتة ما بمد ين ؤآلدئ( أكنت من 

ئيإأرث ^١ وص' تا,ؤأ \$ثآ إلا . 3ص 
[.١٦*، ١٥٩! o_J]؛آفييثِه آلوب وأيا 

غيرهم،ونعمان إسرائيل بني نعمان عامتان الأيتان هاتان 
عمومالعموم، في والسنة الكتاب، من والنصوتس لأيات ا في والاعتبار 

يبالغوا،أن العلم أهل على فالواجب الأساب، بخصوص لا الألفافل 
ؤءلبصيرة على دينه اض عن يبلغوا حتى الله لبن في يبصروا وأن 

يمنهم[، ١٠٨; ،فومح]يبمبم\رةه عق أس إل أدعرا سبيل هندْء 
ويمعن وآ'لآء؛ار ألرقيوث بنهاهم هالا بعني؛ أارمحثث4؛ 

يكونوالنفير [، ٦٣يمنمزه كاموأ ما ليس ألتنث، ؤآمهحّ آلإيم 
وهيالجهاد، آيات في صيغت والأية العلم في ويكون الجهاد، في 

كلين دثر ءلأ ءكادن إ؛ننفثوأ أل٠؛وإبوذا َغزكث* وودا وهدا هذا تعم 
نفرواإذا لأنهم [؛ ١٢٢]التوبة: ألتيمن^ ق إثنثمهرأ لمعمن يمم تجئؤ 

وكسبواالجهاد، فخل كسبوا الأمرين، كسبوا للجهاد ه، الني، ْع 
عماويالونه منه ويتفقهون والسائم المائة عليه منه يتعلمون العلم 
بعدهممن ويممهون وبصيرة علما ازدادوا وقد فيرجعون عليهم أشكل 

حلفهم•وص 

فالمجاهدونعفليم، حير على كلاهما العلم وطالبا فالمجاهد 
يقوممن بقايا من البلد في بد فاد كذللئ،، العلم وطلبة جميعا، ينفرون لا 

آخرون، ويتخلفالعلم، وطلم، الجهاد في جماعة فيفروا البلد أهل بحال 
لماولهذا البلد، بأمور والقيام ؤإرثاد نعلتم، من وأهلها، البلاد لصالح 

لام;والالصلاة عاليه قال لحيان بني إلى مرية النبي. بعث 



وب^اصراتوتعليقات كلمات من لحمباح ا حدhسا  ٣٢٠

ح:بجا((لا/أخدك نظن كل مذ »ثث 

قدالنفير، إلى يحتاج لا وفل الغير، إلى يحتاج قد العلم محللبج ثم 
أنوعليه الأمر، لهذا ؛؛ jJcjأن فعليه المقصود به فيحصل بلائه في يكون 

فيالعلم _، وءلالنفر، النفير إلى احتاج فإذا العلم، طلّ_ح في يجتهد 
قدوالجهاد جهاد، من بد ولا علم، من بد لا وأدانيها؛ البلاد أقاصي 

بالسلاح؛الجهاد لإيفافط أسباب هناك نكون قد الأحيان، بعض يقف 
الأوقاتحميع في فريضة وهو منه، بد لا دائما دائما، الحلم ؤللب لكن 
علمائهمعلى ويتعلموا ، يتففهوا أن لمين المعلى الأماكن حميع وفي 

وحدحيث العلم لطلب ينفروا أن عليهم بلائهم، غير وفي بلائهم، في 
يتعلمأن ملم كل على إنسان، كل على منه، بد لا فريضة وهو العلم، 

وقلوعمرو زيد إلى يحتناج قل فانه الجهاد ؛خلاف، جهله؛ عه يلا ما 
والحاصليقفح، لا وقد الأحيان بحض في يقف، وقد إليهما؛ يحتاج لا 
كفاية،فرض يكون قد عين، فرض يكون وقد ، آحر ثان له الجهاد أن 
أبداولازم أبدا متعين الحلم طل، لكن الرجل؛ حق في منة يكون قد 

يعلمحتى عليه اض أوجي، بما والقيام يتبصر، حتى دينه، في يتفقه حتى 
فيميما ولا دائما، يبلغوا أن إلى حاجة في الاس نم عليه، افه حرم ما 

والواجب،أثل، تكون الحالة هذه في الحاجة فإن الاس، تجثع أوقات 
والفرصةاكج0ع، فيه يقع قد مما ذللا، وأشباه الحج موسم في أكبر يكون 

لأنلغات؛ بعدة يبلغ وحتى ممكن، عدد أكبر يشر حتى العلم ب، لهنال
ممهءهييتخا إلا رسول ين أؤبملنا ت متعددة لغات لهم ناس ال

يعرفلا كان إذا التزجمة طريق س بلغاتهم يبلغوا أن بد فلا ٤[، ]إبرامم: 

إعانةفضل ياب الإمارة، كتاب خي فيني الخيري سعيد أبي حديث من ملم أحرجه )١( 
والإمام(، ١٨٩٦)برقم بخير، أهله في وحلأفته وغيرْ بمركوب اض مبيل في الغازي 
واه(.ووأ  ٣٤)V/المني ر أحمد 



٣٢١لطم ا نشر فضل 

لكلمه،لهم ترحم نمهم يعرف لكن ؤإذا الترجمة، طريق من تلغهم نمهم 
ه.ينفكلامه لهم وأوضح 

يعينناوأن وتعالى، سبحانه يرضيه ما ؤإياكم لخا LJأن اض أل ن
والعملالنافع العلم الجميع يمنح وأن بالواحب، القيام على ؤإياكم 

مارامئل بقول؛ الصحيحين في المخرج موسى أبي حدث وفي الصالح، 
يكاو^^L، أصاب، الكثير اكث، كنثل والعلم الهدى من يه افُ بعثتي 

أخادب،منها وكانت، الكثين، والننلهج الكلأ دأْشج الماء، منتح ئمه منها 
منهاوأصاثث، وررعوا، ونقوا شربوا الناس، لها افأ ينير الما٤، أمنكث، 

مىمثل هدلتثج كلأ، سست، ولا ماء، ئمسثثج لا ةينانى هي إثما مى.أ طاثمه 
برمغلم نذ ومثن يعلم، قعلم به، افُ بعثتي ما دمعه اف يبن في ممه 

/١١يهااس ئدى قل زلإ , 1cljلك 
أرضثلاثة، أقسام الأرض وهكذا ثلاثة، أقسام الاس حال هذه 

فيهمالناس وهكذا الكيزا'، »الكلأناكنج فأنتنت الماء فين، طيبة 
بهونفعوا العلم، حصلوا الذين اف دين في الفقهاء المتبصرون العلماء 
اقلينغ الخاء، أمنكن، منخفضة ررأجادب، ثانية أحرى طائفة ومنها الماس، 

حافغلهو مى فيهم العلماء وهكذا وررعواّ، ونفوا مننربوا القاص، لها 
لحففله،الماس به اض نفع حتى غيره إلى وينقله ويحففله يتقنه للعلم 

والفتوى،الفقه، في الأولى دون وهو الملم، من حمله وما وعالمه، 
شلث،لا ااةيعال الأراضي س أحرى طائفة وهناك والاستنباط، والبصير، 

وهكذاكلأ"، تنسح، ولا  ٠٠ماء بها تمر يلا حدباء كلأ"، تتسح، ولا ماة، 
الماس،ينفع ولا ه نفينفعر ولا  ١٥^يمسك لا الصفة بهذه س فيهم الناس 

محفلباب العلم، كتاب في البخاري أحرجه خبي؛ موسى أبي حدث من علته متفق )١( 
بهاض بعث  ١٠مثل بيان باب القفانل، كتاب في لم وم(، )٩٧برثم وعلم، علم من 

(.٢٢٨٢يرقم)والعلم، الهدى من ًق المي 



ومحاضراتوتعليقات مممات من الصباح حدلث  ٣٢٢

ذلكمن بشيء ينتفع فلا عليه، تتلى اغ آيات مع يغافل معرض 
باق.إلا قوة ولا حول ولا 

يحرصأن لم مكل وعلى بل والإيمان، العلم أهل على فالواجب، 
منيكون أن ر يحن، وأن الثانية، أو الأولى، الط،انفة من يكون أن 

يتعلمون،لا كلأ«، نشت زلا ناغ، شئ، »لأ التي الثالثة الطائفة 
باغ.إلا قوة ولا حول ولا يعلمون، ولا يعلمون، ولا يستفياوون، ولا 

نثيناعلى وملم اش وصلى والهدابة، التوفيق الجميع اش رزق، 
٠وأصحابه آله وعلى محمد، 

ه٠ ه 



والجامعاتوالمعاهد المؤسسات 
٣٢٣

والحاهعاتوالمعاهد المؤسسات 

وأصحابهآله وعلى الل4، رسول على وسلم اممه وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

اطبمد"<:
منحقها تعطى أن يجس، التي المهمة الكلمة هذه جميعا سمحنا فقد 

٠حيرا الله جراه إدريس شتخ جعفر الشيح الفضيلة صاحب ْن العناية 
فيماوذلك فضيلته، قال كما بالعناية، جدير الخق,ام أن ريب ولا 

يتولاهاالتي والجامعات والخعاهد، والمدارس، بالخوسمات، يتعلق 
بنص-حهمولا ، وحد0 لته باحلاصهم ولا ، بدينهم يرثق لا أناس 

ويتوفلففيها يدحل أن الناصح الصادق للموس يجوز وهل للمسلمين؟ 
ولئالآالخير، إكثار في ويسعى الشر، وليخفف بالإصلاح؛ ليسعي فيها 

عنهاينسبمصيج أو وأعفلم، أكثر، الضرر ويكون فيه، حير لا من يتولاها 
واجب؟ترك على يساعد أو معصبه، على يعين أن س حوئا 

فىلبجومسمة ا فى كان سواء بالعناية، جدير سيء هدا أن رءب_ا لا 
علىأوجب اممه ذلك، بغير أو الهليران، في أو التجارة، أو التعليم، 

المجسلمينولأئمة ، ولرسوله ولكتابه، لله، ينصحوا أن الملمين 
أنونهاهم والتقوى، البر على يتعاونوا أن عليهم، أوجب، كما وعامتهم، 

فيالناس جمح أن أقم سحانه، أنه كما والعدوان، الإثم على يتعاونوا 

المكرمةبمكة التوعية مسجد في الخثسايخ كلمات على رخ-نئ الشخ سماحة تعليقات من ( ١ . 
(.٢٠٧رنم)هثريط، ١٤ ٠٧عام حج في 



راتومحاض و؛اواليقات كلمات من لصياح ا حديث  ٣٢*٤ 

الثارهومواصوأ ألص وئواموأ ألقتلحتت وعملوأ ءامتإ آلمن ؤءلأ • حران 
ومعثصرهاعاصرها ؛ ءثنْ الحمر في رموله ولعن ٣[، ]العمر; 
والمشترينمنها وآكل وبائنها وسامها إلته والمحمولأ وحاملها وشاربها 

،.^١١اكزاة زه 

تحريمعلى تدل المعنى، هذا غي أحرى أحاديث عنه وجاءت 
لدفعومراعاة عناية، إلى يحتاج فالمقام هث، الله معاصي على التعاون 

المصالح،أو المميحتين، أعالي وتحميل الأضرار، أو الضررين، أكبر 
مطلقا،فيها الدخول يجوز لا ولا، مطلقا، فيها الدخول يجوز يقال فلا 
وعلىالمقوى، أهل وعلى والإيمان، العلم أهل على يجب بل 

ولأعداءالعابثين، لعبث، المؤسسات هده يتركوا ألا ولعباده ف الناصحين 
الأىوهو أرى، الذي بل الغيرة؛ ومحقاء الأين، ولضعفاء الإسلام، 

وألاتترك، ألا إليها، ارة الإشتقدت التي الشرعية القواعد تقتضيه 
الإيمانأهل يدخلها أن يجب، بل بالكلية، عنها يرغب وألا نهمل، 

أعلىولمحصيل وأعفلمه، الضرر أكبر نمفع فيها ويتعين والملاح 
علىقوى فإن ذللث،، في المطر من بد لا المملحة؛ وأكثر المملحة، 

،مغلولب، أنه رأى ؤإن يجب، الذي هو فهذا المطالويب، منه وحصل هذا، 
يكونهناك يجدي، لا فيها عمله وأن والعدوان، لإثم ا على يعين وأنه 

•للمسلمين وأنسي أسلم هو ما إلى الاجتهاد 

أنوالمح الإيمان وأهل النيرة، أهل على ذالواج_، حال وبكل 
وأنمعان، والجا والمعاهد والمدارس الموسات هذه فى يدخلوا 
استهلاعواما يبدلوا وأن ولعباده، ممه حوا ينم وأن الله وجه بل.للث، يقصدوا 

يتخذأن الهي باب البيؤع، كتاب محي فيني مالك بن أنس حدبن، من الترمذي أحرجه 
علىالخمر لعنت، باب، الأشربة، كتاب، ثي ماجه وابن (، ١٢٩٥)برقم خلا، الخمر 

,( ٣٣٨١)برتم أرحه، عشرة 



٣٢٠والجاممات والمعامد ات اتموسي

وتكثيرذلك، وتنمية المصالح أو المصلحتين أعلى تحصيل في وسعهم 
وأنالأشرار، ؤإبعاد الأخيار، وتقريب ذلل؛،، على والتشجيع ، ذللث، 

يحرصوابان المقاصد أو دتين المفكبرى دفع على أبثا يحرصوا 
تحميلعلى الأمر هذا في وبجهادهم وجهودهم، علمهم بمفنفى 
الملمين،تفر الي، المقاصد درء وعلى الملمين، تنقع التمحا المالح 

المؤسسة،هذه في الأخيار نكير في الوسع أينا يدلوا أن عليهم أن كما 
يكثرحتى الأشرار، وتقليل ذللث،، ونحو الجامعة، أو المدرمة، أو 

لأهلالقلة ويكون المحق، لأهل الغلبة تكون وحتى الشر، ويقل الخير، 
المسلمين.على يجئ، أرى فيما الذ،ى هو هذا الشر، 

الذيهو هذا الشر، في يقع أن من خويا نظر بغير الانسحاب، أما 
وهكذاونوابه، الشيهلمان ويريده الله، أعداء ويريده الله، أعداء يوله 

أيناهذا المال، يهمه وإنما مبالاة، ولا تمييز، ولا نظر بغير الدخول 
اممه،عند فيما الراغسجؤ دخول فيها المؤمن يدخل ولكن يجوز؛ لا 

الضررعنهم يدفع وأن المسلمين، ينفع أن يريد الذي ولعباده، ممه الناصح 
.تهلح يما بكل 

أحواللح يموأن يرضيه لما حمينا يوفقنا أن الله وأسال 
وفادتهم،علماءهم يوفق وأن خيارهم، عليهم بولي، وأن المسلمين، 

ولماده،لله والنصح الله، عند فيما والرغبة الحق، لإيثار أفرادهم وجميع 
أسالهكما كريم، جواد إنه الشيطان، وثر نفوسهم، شر يقيهم وأن 

وعنتنبيهه، عن جعفر الشيح الفضيلة صاحت، أخانا يجزي أن سبحانه 
آلهوعلى محمد، نبينا على وسلم اف وصلى المفليم، المعنى لهذا إثارته 

بإحسان.وأتباعه وصحبه 

٠ه ٠ 



٣٢٦
تومحاضرا وتعليمات مممات من ثصباح ا J_ حد 

لِّ;.ا 

الغروالمكريق الجديدة ادساليب 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وسلم الاه وصلى لله، الحمد 
بهداه-اهتدى ومن 

بمدأما 

فيهبما لام والالصلاة عليهم الرسل بعث هؤز، المولى فإن 
بهموهدى للعباد، رحمة وجعلهم والأجل العاجل في الحالم سعادة 

خاتمهموجعل النور، إلى الفللمات من بهم الناس وأحرج الحق، إلى 
بالهدىأرسله والسائم، المحالة عليه محمدا نبينا ؤإمامهم وأفضلهم 

كتابهفى وعاد جل قال كما كله، الدين على ليفلهره الحق ودين 

[،٣٣ت ]التوبة ألم؛ا< ^^1، ألهدكا رسوك> أرمز الدكأت، المبين- 
الصادقة،والأحبار النافعة العلوم من به الله بحثه ما هو والهدى 

بماالعباد ندكر التي والقممحر القلوب، بها نحيا التي عقل والموا 
منوالمحالل الكفر لأصحاب وبما عادة المن الإيمان لأصحاب 

الوخيمة.والعاقبة الشقاوة 

محة،الالشرعية الأحكام من به الله بعنه ما الحق والدين 
وبثرهث، اممه إلى فدعا المفيدة، الناجعة والتعاليم العادلة، والأحكام 

ربهيقبضه فلم المبين البلاغ بلغهم سعادتهم، فيه ما الناس وعلم وأنذر، 

إليهادعي وقد بالرياض، اه عبد بن ترم الإمام جاُع قمح، ندوة المحاصرْ هذْ أصل 
عنالمشايخ أصحاب تخالف وتد المشايخ، من الفضيلة أصحاب يعص 

المحاصرة.هاز0 الخخ سماحه فالقي لهلرونهم الحضور 



لمباتجديوةضامواسري

أفضلربه من عليه العمة به وأتم يديه على الدين هذا أكمل وفل إلا 
ولعلالفكري، الغزو الل؛اة هده الدوه موضع وكان والتسليم، الصلاة 

لهماض نأل عارض لهم حمل بها المزموا الدين الففسلة أصحاب 
وللمسلمين.ولكم ولما واكوفق، العاقة 

والصحفالإذاعات تبثه عنا العلماء به يعبر الفكري والغزو 
لماالإسلام أعداء فان بالف،كر، يتعلق مما العالم ينشره ما وكل والمولفات 

الغزوأن ورأوا أفواجا، الله دين في الاس لحول ورأوا الإسلام غافلهم 
ؤإحراحهمدينهم في الاس تنكبك من المقصود به يحصل لا المكري 

الإعادموسائل طريق من المكري الخزو من أنواع إلى عمدوا دينهم، من 
ادم،الإّأعداء يكتبه مما ذك وغير ومحاقه، إذاعة، تلفاز، من 

ولبىدينهم، في الناص وتشكيك افه، دين عن الصد في به ويتكلمون 
:وعاد جل قال كما اليهود من أعدائه عن الله ذكره كما بالباطل الحق 

[.٤٢]القرة: معتززه يأتم آنص ودكتموا اكلل آلم_> ثليتوأ 
بكلنشت الإسادم أعداء عليها يقوم الي الإعادم وسائل فصارت 

فيم الوتدس الباطل، إلى وتدعو الحق، عن وتشط يلأء وبكل ثر، 
هداهومن الله نور من الارس لخرج الدين، في الاس وتئكلئإ الدسم، 

الباطل،على وكشجعهم الحق؛ عن ولصيهم والضادل؛ الكفر ظلمة إلى 
ثمفيه، الشلن، أو المحق عن والثبيقلّ والريب الشلن، يحصل أن ويكفيهم 

المقالاتينثرون الدين الملين وجهلة اللين، اق فذلل، في تبعهم 
عنيصد ما حول الأباطيل ويروجون الضللة، و١كءوات ١لفاسمية، 

وؤألثتطنن ؤا0 وعلان جل قال الشيهنان، إليه يدعو مما ذلك كل الحق، 
٦[.]فاطر: آءمح؛._ا من إيم_زإ يًنبد بممأ إثا عدئإ هانحدؤأ عدو 

وسعىالحق، عن الماص يصد ما إلى دعا من وكل الكفار هم حزبه 
والفواحش،الزني إلى بالدعوى تارة الثيهلان، حزب صاعل. فقد ذلك إلى 

المرأةوببروز اكبرج، على بالمحثا وتارة السس—اءا صور بنشر تارة 



رمحاضراتوتطيقات مممات ض لصباح ا حديث  ٣٢٨

إلىوعيرهم للشياب يانعا ذلك ليكون صورة أحن في وحلهورها 
بالتشكيكوتارة الإسلام، أطالها التي الفاسدة العقائد بشر وتارة اد، الم

تجعلالتي الشبه وبيان والسلام، المائة عليهم الرسل به جاءت فيما 
الثيهلانأولياء وهم اض، أعداء دعوة من ذلك كل حيران، العاقل 
فيبمغلر أن السلامة يريد من كل وعلى  sJذي كل على فوجب وحزبه، 
المهللن،الغزو هذا وعن الفامد، التيار هذا عن يبعده الذي الطريق 

سئماولا ينجو؛ لعله والمجاة حادة البه الذي المحلريق يلزم وأن المشكك،، 
أنواعفيه وانتثر المقللة، الدعوات فيه كثرت الذي العمر ذا هش 

منالدنيا وامتلأت الملحد، والمكر الفاسد الغزو وأنواع الباطل، 
عنيهدون الذين الكتبة اض أعداء وولى الحق، عن المائة الكتابات 

الإعلاموسائل في وينثرون المقروءة الإعادم وسائل في فيكتبون الحق 
نفحهمفيه عما يشغلهم وما الحق، عن الناس يصد ما والممومة المرئية 

•ونهارا للأ يتهم وهدا 
فيالله أعداء ينثره وما الومائل بهده عالم أدنى له من وكل 

أحصبوجه لمين والمالإسلامية البلاد أن يعلم اللغات بسائر صحفهم 
الله،سبيل عن للمد الملحد المال الفكر وصنوف، الباطل بأنواع مغزوون 
اممهحرمها التي والأخلاق الشيطان، ترصي التي والمنان إليه، والدعوة 

مؤمن،كل على فوجب الفاصلة، الأخلاق في ويزهدهم عباده، على 
وبيانعليها ؛الرد إلا الخبيثة الوسائل هذه احتنانم، مؤمنة كل وعلى 

هولأنه ربهم بكتام، العناية إلى الناس ودعوة منها والتحذير باطلها، 
منبه لن، تملمن الحصين الحصن وهو اللم، وينبؤع السعادة أصل 
ق،;fيكا أإمئ<ا0 هذا ؤؤإبآ • العظثم يتابه في هد قال كما الملالة أنواع 
هدىءامنإ ,لؤ؛ى هو جؤإ بحانه وفال ٩[، لالإأماء:  ٠٤أنومنجح 

هِؤدمغأ تثق 1؟^، أرنته جث -ال: وف[، ٤٤]نمك: 
كثارقأرقه كثئ، ؤوهند١ سبحانه: فال [، ٢٩]ص: \إٌه 1زؤإ وتيقن 



٣٢٩لمكري ا الغزو في ٠ الجدبد الاسالبب 

َةثرإاألخم، بحانه! فال [، ١٥٥]الأنعام; م؛صله لتلكم ؤأئقوأ ءائعوْ 
ينزلا دنو تن ئ أضل إبي لا . عتير وئ ؤإنن ۵ الدم 
يهألني مما هذا عير إلى ، ٢٤٢، ٤١•' نملحح ت حم-ده حكسمِ ين ئرل حلفهء 

البئر^وسعادة وندارة، هدى، حعاله الذي العظيم كتايه على 
تلاوتهمن يكثروا وأن به كوا يتم أن الإيمان أهل على فالوا-حمي، 

الكتابهدا في المجتمع وأمراض القلوب أمراض وعالج معانيه وتدبر 
الممدةوالمؤلغااتs والتلفاز، الإذاعة ؤلريق من ونشنا كتابة، العفليم 

ونشناالله، دين عن دفاعا الحق على الدالة الموجزة المختصرة والرسائل 
يشرهوما المشككة والكتب، الضالة المقالأين، تلك على وردا افه، لدين 

اطهجعلها قه، الرسول سنة ثم طريق، كل من اطه أعداء ويبثه الله أعداء 
لماؤإيضاحا افه، لكتاب وبيايا بها، نمك لمن ونورا للناس هدى أيقنا 

بماساذيكن إكف، ؤوأذز4ا هف• نال كما افه كتاب من يخفى فل 
نزئ^١ ؤرألثئءِ ت هف ال ن؛؛، ٤٤لال-علت ولثلهم ءيم نرل نا 

هو، ٣[ - ١ لال_ج_م; ءير نطي رما عنكا وما ماجآؤ ثل ا م. 
صلؤ، ٤[: ]الجم: يىه< ثى إلا هو لام والالصالة عليه محمد 

هوالفال عيره لام والالمائة عليه محمدا يعني؛ ثاحقؤه؛ 
يخالفالدى هو والغاوي علم، غير على هدى، غير على يتكلم الد-ى 

وأشباههم.كاليهود العلم يخاف ولكن يعلم العلم، 
إيثاراالباطل إلى عنه ويحّدون الحق يعرفون وء العلماء وهكذا 

عنهأ محمدا نبيه نرْ قافه العاجلة، والشهوايت، للدنيا وإيثارا للهوى، 
الصلاةعليه ورشيد محالم بل غاو ولا بضال ليي هذا، وعن هذا 
مهديا،هاديا الله فجعله علميه واستقام إليه ودعا الحق ، عرفلام، وال

ألهءؤتأ.يا بالحق: لهم ومتننا الباطل من للناس منذرا كريما ورسولا 
منياهوس٢لج١ أف إق وث-اعثا . ؤئذيمل وم؛شرل شهد.ا أقكك إدآ 

منةوعشرين ثلاثا فمكثح لام، والالصلاة علميه [، ٤٦، ٤٠]الأحزاب: 



راتومحاض ممماتوتع1يقات ض انميباح حديث  ٣٣٠

واللام،الصلاة عليه والعمل، بالقول وإرشاد وتعليم اممه إلى دعوة كلها 
دعوةبمكة سة عثرة ثلاثة والسلاح، واللسان بالبدن وصبر حهاد كلها 

وفعلهبقوله الخير إلى للناس وتوجيه الأذى على وصر ؤإرناد وتوجيه 
وجهادبالسيف جهاد بالمدينة سنوات وعنر لام، والالصلاة عليه 

عنهمالته رصي وأصحابه هو للخير نوحيه بالعمل، وجهاد باللسان، 
النعمة.يه وأتم الدين به الله أكمل حتى وأرخاهم 

لهاويحب ه نفعيه تعز من وكل النجاة، يريد من كل على فوجا 
المائةعليه الرسول وسنة اممه كتاب الوحيين هدين يلزم أن عادة، ال

بحفنلهمايعنى وأن ، إليهما يدعو وأن بهما، يتمنك وأن والسائم، 
•ذللئج إلى الناس ودعوة بدللئح، والعمل الحلم، س فيهما ما ونشر وتدبرهما 

فالتزموانبيه أصحاب على الكرام أصحابه على سبحانه الله س وقد 
وأرخاهم،عنهم اممه رضي والثنة الكتاب عالي وامحتفاموا ؛ذللث،، 

وقاتلواالأمصار، ومصروا الفتوحات، وفتحوا الله، سبيل فى وجاهدوا 
فيالإسادم ونشروا وهزموهم، الكفر، دول انر وّوفارس، الروم 

والمجوس،والنصارى اليهود من يلملم لم ممن الجزية وأخذوا بادئهم 
اللهأعلى حتى والجهاد الأذى على وصبروا وعملا، قولا الله إلى ودعوا 

هكذاالحق، بهم ونشر كلمته، بهم وأعلى دينه، بهم ونمر دينه، بهم 
وشاركهمساعدهم ومن نهجهم، على مار ومن ه، الّكا أصحاب كان 

•هك اممه إلى والدعوة العفليم، الجهاد هذا في 
بيلهّفي والجهاد الله إلى الدعوة في وأنصاره الله أولياء يزل ولم 

منفيهم ظهر منهم، ليس من الملمين في وظهر الأحوال تغيرت حتى 
الانحسار،من حصل ما وحصل الباطل، إلى يدعو ومن منهم ليس 

منالأن، هي عليه ما إلى الأحوال صارت حتى الباطل من أنواع وظهور 
الإسلام،دول ، وضعفالكفر، دول ونشاط الباطل، ودعاة الشر، كثرة 

وصمهاالم، ;القوانتن رصك، لأغلبهم القليل، إلا الشريعة تحكيمهم وعدم 



٣٣١الفكري الغرو في الجدسة الأساليب 

الشربلائهم في وانتشر الثه شريعة في وزهد الله، أعداء ووصعها الرحال 
الحق،عن وتثاقلهم لهم، وتكامإعراصبم بأساب، والباطل اد والم

وقعحنى ،، خالفمن وجهاد إليه والدعوة نشرم على صبرهم وعدم 
افكتاب إر الأصيل الأصل إلى العودة فوجت اياطل، انتشر وص 

جاهداللذان الأصلان هما فهذان لام، والالصلاة عليه الرسول ومقة 
تبعهمومن الكرام، أصحابه عليهما وجاهل ، اض رمول عليهما 

الغزووغير الفكري الغزو من والنجاة عادة الإلى محبيل ولا بإحسان؛ 
اممه،كتاب الأصلين، بهيين لئح بالتمإلا الأعداء، على والمر الفكري، 

فيوالتعاون ذلك، على والاجتماع والسائم، الصالة عليه رسوله ومنة 
الذيالعمل أنواع من ذلك وغير وجهادا، وكتابة، وعملا، قولا، ذلك، 
ويفضحه.عنه ؤشعل الباطل ويدحفى إليه، ويدعو الحق ينمر 

آخروفى القرن، هذا أول فى الحمد ولنه السالمين فى ظهر وقد 
هل،اممه إلى الدعوة سبيل في ونشاط للحق كثيرون دعاة الماصي القرن 
عليهالرمول وسنة النه بكتاب التمسك على حريمي صالح ثباب وفلهر 

والأخياروالعلماء المشايخ من أيصا ذللث، في وأيدهم والسائم، الصلاة 
الباطل،صد جديدة وحياة النه لدين نصر الله بحمد ظهر حتى وثبابا ثيبا 
أمبن س تزال ))لا الني قال U شل لكن الباطل؛ أهل كثر ؤإن 

انتشروقد وزيادة، نشاط في لأن ا اممه يحمل وهم ،، رمنصورة(( العص على 
خريجيْبن الخلق وهداة الحق، دعاة الدنيا أرجاء وفي العالم، دول في 

والحلقانالإسلامية والمعاهد الإسلامية والمدارس الإلأمية الجامعات 
الباطل.أهل >ود إليه ويدعون الحق ينثرون مكان كل في الإسلامية 

النبيقول باب الاعتصام، كتاب محي البخاري أخرجه حديث- من عليه متفق ١( ،
اببالإمارة كتاب ني لم وم(، ٧٣١)١ برقم هل،اهرين، امتي من طانفة تزال لا 

برقم، حالفهم« من مرمم لا الحق محلى ظاهرثن أض س طاتفة ^١!، لا " ط؛ ثوله 
(١٩٢١.)



ومحاصراتسيقان الصياح حديث  ٣٣٢

باطلهمفي المشاط من 5^1 لهم وسبب اف أعداء هذا غاظ وقد 
يوفقوأن كلمته، ويعلي دينه ينصر أن الله نال ولكن رأوا؛ مما والحيرة 

وتأييده،الحق نمر فى والتعاون سا للتكاتفوثباتا ثيبا جميعا الملمين 
وأنالله، أعداء على حميعا ينصرهم وأن ومعادنهم، به القائمين وتأييد 
ويثبتوالبرهان، وبالحجة والسنان ، يفيالالله أعداء جهاد على يعينهم 

بالحقليقوموا لمين المحكام يهدي وأن حفهم، على الحق أهل 
وحتىمولاهم، ينصرهم حتى بينهم فيما الله شريعة ويحكموا وينمروْ، 

وحنىالخير، من فيه هم ما لهم يشت وحنى أعدائهم، على بعينهم 
•كريم جواد ؤتتق، إنه الله أعداء مكائد من يحميهم 

نصرفي ومعه ل يبل أن كان أينما للعلم طاب كل على والواجب 
هذاالحق نصر في ومعه يبذل أن كان أينما عالم كل وعلى الحق، 
والدعونةالحق ونشر باللسان الجهاد زمن هذا اكءوْ، زمن هذا زمانه، 

بالقلم،الجهاد أنواع من ذلك وغير وحطابة، ودعوة، كتابة، إليه 
الخهلابية،والجماعية المردية بالصائح ؛التوجيه، بالحمل، واللسان، 
أينماالعلم، وطاب الحالم يكون هكذا الجهاد، يكون هكذا وغيرها، 

يريدمحتنا صابرا إب ويدعو الحق ينشر بلائه وغير بادئه في كان 
ماوص، كان حيثما الإعلام ائل وسفي ينشره الإحرة، واكار اممه ثواب، 
بصيرةغير في الكلام فإن الحق، بمعرفة العناية مع التثبت،، مع له، يتيسر 
اممهقال كما العلم، من بد لا البميره من بد فلا كثيرا أيما يمر 

ا[.ه*]يوش: يبرزه عق آثي إل، آذعوا سيلإ هذه؛• ؤض ّبحانهت 
يتبصروا،أن وانمءاة العلماء فعلى علم، بغير عليه القول الله حرم قل- 

وحمايةعليه والقضاء الباطل هزم في يجتهدوا وأن بالحق، ينهلقوا وأن 
والتلفاز،الإداعامتج طريق من ايته أعداء نوعه الزى الغزو هزا من الملمين 

فىالجماعية والخهلم، المنبرية، ب، والخعلوالمولفايتح، والمحافق، 
بجنسهيحاريب، ازطل بجنسه، يحارب، فالشيء ذللثح؛ غير إلى المحافل 



___الغنوالمكري فى الءدسة الأساليب 

والمؤمنالعالم وطالب العالم بوئي وبدلك والإمكان، الطاقة ب ح
هنفيحفر أن لعاقل يبني ولا عليه، الله أوحي، ما يودي برينه، البصر 

فيهعلته اممه أم نزى أو منه تحقزف "لا الحديث،: في جاء كما 
حائست،رب • ييمول فيه ئقول، أف مثعنثج ما افه: مقول تقوله لا ثم نقالا 

واللام.الصالة عليه قال كما أو ، ثخنى® أق أحؤر وأئا مهول،: الناس. 
بميرةعلى هو الذي الحق من يعلم يما العلم طالب، يتكلم أن بد لا 

<٥١الأمور، التباس وعند مكان، أي في الباطل ظهور عند سئما ولا فيه؛ 
ءثلئت>ءؤرُزل،ا سبحانه: قال كما وعالا جل شيء لكل بيانا الكتاب أنزل 

هذا[، ٨٩لال_ح_ل; إل1ندماه وجزئ ؤنبمته وهدك، سو إ؛ةل يثنا ألكثب 
طريقبيان فيه الهدى، فيه والبيان، الحجة فيه القرآن هو العظيم الكتاب 

أنللعالم يجوز فلا عليه؛ والرد عليه، والقضاء الباطل يحص فيه عادة، ال
فيالغرب، في مكان، أي في تهلح يما بدون يرضى أو كون باليرصى 

القهلار،فى الطائرة، فى السيارة، فى الشمال، فى الجنوب، فى الشرق، 
ييأسولا اف، إلى يدعو استطاع وجه أي وعلى كان، مكان أي في 
كللا، يقبلون؟ ولا حير فيهم ما الناس يقول ولا لغيري؛ هذا يقول ولا 
الحق،وليقل ليتكلم ولكن الشيهنان؛ يحبه مما هذا كل يجوز، لا هذا 

آئسننإدوعتلن أ.وكه مغ-، ّيفي إل وآيع • بحانه ه بقول—مل ولي-* 
[.١٢٥]١^: أَتتن4 محا لأم ونيلهم 

لأنهحكمة العلم اممه محمى رسوله، قال اممه قال العلم، الحكمة 
وردعتلثؤوذكرتك، وعظتك كلمة وكل حدهم، عند يوقفهم الناس يربع 

حكمة•فهي الم، إر ودعتك باْلل، عن 
تحتاجقاسية تكون قد القلوب بعفر لأن الموعظة؛ ذلك مع نم 

إلىفتحتاج الحلم سمحت، إذا ما-حن.ه، العلم من يأخذ لا قد عقلة إلى 

وآه(. ٧٣و  ١٧و ٣٠)م تفهنه الخيري عيد ّأبي حل-بث، من المني محي أحمد أحرحه '١^ 



ومحامراتوسيقان يمان ض لصياح ا حديث  ٣٣٤

الآحرْ،وبالدار باق، بذكرها الحق تقبل وحتى تلين، حتى الموعظة 
إقامة،دار وليت والفناء، الزوال، دار الدار هده وأن والنار، وبالجنة 

فيماب، الترغيمن بد ولا انار؛ ؤإما الجنة، إما أماملئ، الإقامة دار وأن 
عنحاد لمن العقوبات من الله عند مما والتحدير الجزاء، من الله عند 

مننو تنس ت وعلا حل يقول ولهدا صده؛ إلى دعا أو ميله، 
.[ ٣٣]ضلت: أك1مماه من إئؤئ ؤيان صنلحا ؤثيل آثو ^١^، دءآ 

العلم،وطالب، الكبير العالم حاللنح، حب، على اممه عبد يا ن، فأن
إلىالدعوة به تهليع يما البصيرة من عنده الذي المتبصر والمؤمن 

أداءعاليه وكل نصبه، عليه كل علم فيما دينه عن والدفاع افه، ميل 
الذيالحسن الأطويبؤ ومع الحق، تحري مع تهليعه، يالذي الواجب، 

والجدالالحنة فالموعظة تنفير، دون من القلومحت، إلى الحق إيصال فيه 

الحقيوصل الذتم، الطريمح، هو هذا إلتها، اممه أرشد التي أحس ص بالتي 
بالكلاملذللئ، وبيان  ciUUوثرح رسوله، قال اممه قال علم القلويب،، إلى 

هىبالتي الجدال الشبه عند الحنة، والعفلة الحن والأسلويب، الهليب، 
الصدأراد أو يزيلها ما تقيد يأن وأراد وشبهه، شكا أبدى إذا أحن، 

وحتىللمستمعبث الحق يضح حتى أحن هي بالتي يجادل بها الحق عن 
عادة.الالله من له سبقت، من ؛ذللثح اللهيهدي وحتى الشبه، تزول 

وسائلكثيرة، اليوم الط-رمحا بالأمس، الهلرق غير اليوم والطرق، 
والإيمانالعالم أهل على فوحبؤ عليها، مقبلون والماس متعددة، الدعوة 

ولوبالمال، ولو الباطل صد بالحق يشغلوها وأن بالخير، يعمروها أن 
إلات، نكتلا الخارج فى صحعا هناك فان ذللث،ط فى الأموال بذلوا 

يبد.له،مال بغير وينشر يكتب، أن القه بحمد تهلح يففد هنا أما بالمال، 
معروفه، صحفهناك تكون قد مال، إلى يحتاج مكان في يكون قد هناك 

إلىوالدعوة الحق نثر بسما يما المال من فيعطيها مال إلى تحتاج 
لغةإلى لغة من نقل وهكذا مال، إلى تحتاج عات إذا وهكذا الحق، 



٣٣٠لصقري ا الغزو في الجديدة الأساليب 

وحتىالحق، ينثر حتى اض سبيل في البدل إلى يحتاج هذا كل وترجمة 
التيالأحرى رباللغات يعرفها، التي اللغة فى ء1اقته، حسب إليه يدعو 

يريد.التي اللغة إلى لمقاله الترجمة تحصل حتى المال يبذل أن يتهلع 
غيرنا،وعند عندنا والتالفاز والإذاعة، عناية، إلى تحتاج والمحافة 

واجبهمهنا والعلماء هنا، فالقراء العناية. من بل فاد أكثر؛ غيرنا وعند 
عاليه،يالتنيه حطا من الصحافة فى يكون ما يتبعوا وأن بذلك، يعنوا أن 

فينبهحطا من التلفاز في يقع وما عليه، بالتنبيه حطا من إذاعة من يقع وما 
هدا، فادئا بلزم هذا أو لقالن، هذا بقول أن لأحد يجوز ولا عليه؛ 
أنفدرة لهم الاين حمينا الكتاب على حمينا، العلماء على غلهل، 

اللهأعداء به محام الأي الغزو هذا صد الخير هذ.ا الحق هذا في يشاركوا 
ذلك؟قال ومن إلي، ليس هذا يقول أن لأحد فليس ونوابهم، 

وثننمحركم أثن ثممهأ إن ءاموأ ألخبى ؤقآ;ما I واجبه عليه لم مكل 
صنلحاهثبميل أش إق دءآ مثن و* أحس وؤمى ٧[، لمعمد: 

١ت ليوأ،ش بمبم؛رءه عق آثم إل أدعوأ مجيل هثدهء ، [ ٣٣آفك:  ٠٨،]
[.٢١]الأحزاب: لأية ا أسوة أف رسحل ف، ثؤم جم؛ 

المتارقفي الله ادئ بفي لم مكل واجبه، عليه منا وكل 
وكلعلم، طالب وكل لم، مكل الأنيا، أنحاء جميع في والغارب، 

الأيالله لبن إلى دينه إلى الاعوة من واجبه، ءليه مؤمن وكل ■مالم، 
بالأساليبحمومه على والرد عنه والباطل الشبه ونفي به، الله أكرمه 

فيترغب يراها التي الحق، توصل يراها التمح، ناجعة، يراها التي والْلرق 
الباطل.نرتع يراها التي الحق، قبول 

هذاؤولا ملت، أنا الإنازت يقول أن العفليمة المم؛اب، ومن 
كفاهمحل في كان إذا إلا عاقل يقوله لا عظيم منكر هذا غيرى، على 

يتعلقما أما محذور، وزال غيره، عليه نبه باطل غيره، أزاله منكر غيره، 



خة|ه^ص
سيقاتوم>اسمات ٣٣٦

الرسائلوتأليف المفيدة، المقالات ونشر الأسادم، خصوم على بالرد 
الصحافة،في ينفع ما ونشر التلفاز، وفي الإذاعة في والكلام النافية، 

يدحضوحنى المص، بنصر حتى واجه علمه كل واجه، علمه فكل 
,الإمحادم حصوم على الحجة تقوم وحتى باحلل، لا 

منوالملحدون والنصارى، الشيوعيون، لأن ا يتكاتفون الياهلل أهل 
وهمالأموال ويبدلون الحق، صد يتكاتفون كلهم الباطل أهل أنواع سائر 
والنابانالمائية المحلات إلى يذهبوا حتى للمار، دعاة باطل، على 

واJنصارى،الشيوعيين، من النار إلى يدعون النار، إلى يدعون الحطيرة 
والرافضةالباطل، دعاة من وغيرهم والبهائيين المار، دعاة والقاديانيين 

يفعلونفيما ف ا دين يسبون مكان، كل في الباطل إلى دعوتها تنشر ن ألا 
لأصحابواتهامهم ه، المبي لأصحاب سبهم فإن الأباطيل نشر من 

كلوغرهم، والمحن والمن كعلي المبمإ أهل قي وغلوهم ه، المي 
الباطلدعاة جمع وهكذا انثه، سبيل عن والصد الباطل أنواع من هدا 

واليهودكالمصارى ولاهر باطله من منهم لكن النوال؛ هذا على كلهم 
كالراففّة،مر0 ا يلتبس قد وبعضهم واشباههم، والبّوعسمن ويحوهم 

وهمبالإسلام يتذلاهرون الأين وكالقاديانية البيع، أهل صنوف وسائر 
والمادمالحادة عليه محمل بعد الخير نبي غالأم مررا إمامهم أن يزعمون 
الضلالة،صنوف مائر وهكذا اتثاعه؛ إلى فيدعون 

صدالحق ينشروا أن مكان كل في الإسلام أهل على فالواجب 
الحقينشر أن عليه واجب باطل عنده كان من كل عندهم، الأي الباطل 
هوالذي الباطل من أكثر عنده للذي الباطل صد في نشاطه ويكون صده، 
معفيهم انتشر الذي الباطل هذا من وقبيلته وقرينه بادئه يهلهر حتى عنده، 

العلمأهل من فالمجهود والهدى، الحق إلى ؤإرثادهم الحق تعفهم 
الباطلولأنواع نحسب الباطل من عندهم لما موزعة تكون أن يجب 

أنيجب عندهم والذي بلدهم في الذي الباطل لكن نحيب؛ خرى ألا 



٣٣٧المتري الغزو في الجديدة الأساريب 

منعندهم الأمة لم تحتى أكئر عليه والقضاء إبعاده في الناهل يكون 
وأصبرالباطل، أهل من أنئهل الحق فى يكونوا أن وينبغي وباطله، شره 

أهلعلى فالواجب المائة، في مائة يصبرون الباطل أهل كان إذا عليه، 
فىوألف المائة، فى أربعمائة أو المائة، فى ثلاثمائق يصبروا أن الحق 
إلىيدعون الباطل أهل لأن الباطل؛ أهل من أنشهل يكونوا حتى المائة 
فغرقالأجور مضاعفة ولك عادة، والالجنة إلى تدعو ن، وأنالنار، 
الحقعلى أنهم بظنون :اطلهم في نشطوا الماطل أهل بعض لكن عظيم؛ 

قالض، والحمد الحق على أنلئ، تجزم ن، وأنالحق، على أنهم يحبون 
وثملوثم دون من أزتآ؛ أشلن آمحدوأ ءؤإدهم الباطل؛ أهل ض في 
•٣[.أتي 

ويصبرونهدى، على أنهم يحبون العامة من وأشباههم فالمارى 
الارإلى الصرانية إلى يدعون الأرض هل ومجا الغابات إلى الذهاب، على 

المتصوفة،من الأمة هذه من صل من وهكذا هدى، على أنهم يحبون 
يعانهمكان وإن هدى، على أنه يع، أكثرهم البيع، أهل وأنواع 

لهمولكن باطل؛ على أنهم يعرفون وهم أغراض لهم تكون قد وكارهم 
الحقأهل على فواجب، العاجلة، هذه في لها يعملون وأهداف، أغراض 

وسنةالله بكتاب، الاكزام إلى الدعوة في وأصبر وأقوى أننهل يكونوا أن 
هآ،المبي أصحاب، منهج على بر وال\لآم، والالصلاة عليه الرسول 

اللهحرم مجا وترك الله أوجب، ما بفعل والجماعق الئنة أهل طريق ولزوم 
الحق،من يلزمهم ما إلى الناس ؤإرشاد الله، حدود عند والوقوف 
هوللناس فالماصح يهتدوا، حتى الباطل من عندهم ما على وتنبيههم 

"^٥٥٧هذا عمللثح ويقول• الئثه، إلى لمبتيع ١ يرشد للحق، برشدهم ى الن• 
والسائم؛الصلاة عليه كذا الرسول قال ، كذاافه قال وكذا، بكذا عبك 

يهديهمالله لعل الحق على ويدلهم برشدهم المدع أهل سائر وهكذا 
المهتدعه.صنوف محساير من باسبابك 



ومحاضراتوتعليمات كلصات من ئصباح ا حدقث  ٣٣٨

البلادمن كثير ش منتشرة يدعة هناك الأول ربح الشهر هدا وفي 
الموالي،بدعة مكافحتها، في العلم أهل نناٍل عدم بأسباب الإسلامية 
البلدانوفي لام، والالملأة عليه النبي مولد ؛الموالي، الاحتمال 

الشركمن فيها ويقع بها ؤيحتملون يعظمونها، أحرى موالي الأحرى 
المائةعليه المثي مولد في وهكذا عليم، به الله ما والضادل والكمر 

والاستغاثةباممه الشرك من الناس بعض إلى بالنسبة فيه يقع لام وال
نعوذالأكبر الشرك من إليه واللجوء الله دون من ودعوته ه، بالرسول 

ممّا؛الموالي الاحتمالات، هذه لأن البدعة؛ من فيه ما مع ذللئؤ، من بافه 
المواليبدعة يعرفون الاءس كان ما المفمالة، القرون بعد الا'س أحدثه 

فيلا التابعتن، عهد في ولا الصحابة عهد في ولا ه، الني عهد في لا 
المائةفي وقع ؤإنما اكالأة، المائة ولا الخانية، المائة ولا الأولى، المائة 

الثنة.أهل جهلة من غيرهم وتبعه الرافضة، بأسبات بعدها وما الرابعة 
اطهدين في والتفقه بالدين العناية الملمين جمح على فالواجب، 

الثئةوعر القرآن، عر والإقبال أثكل ^عما ٧١أهل ومزال والتمر 
وحتىبصيرة، على يكون وحتى دينه، العلم طالب يفهم حتى الصحيحة 

فىقريته، فى بلده، فى الخامة من ءنل0 الذين الجماعة من الماس يفهمه 
التيالإعلام وسائل إر بة بالمالأن الخلم انتشر وقد اردية، في قبيلته 
غيرها،وفى البادئ هذه صحف، فى مقالات ينشر قد كما الحق، لشر وقفت، 
طريقس ينشر وما البلاد، هذه فى القرآن إذاعة طريق س ينثر ما وهكذا 
الماس،س الكثير به اطه نفع وقد اللم، فيه ينشر اكرب على نور برنامج 
القرآن،إذاعة الإذاعة، وبهذه البرنامح، بهذا كثيرة أمما به افه وهدى 
وبلادوالشام، ممر، في كثيرة، أماكن في الخلخاء يكتبها بمقالات وهكذا 

الحقأهل من بقايا الحمد ولله أمريكا، وبلاد أوروبا، وبلاد المغرب، 
يارةال، الصحففى ذللث، وينشرون كثيرة، أماكن فى الحق ينهرون 
.؛J«jij ،<Lنفع قد افه ولكن طه؛ ا أعداء إر بة بالمقليلين كانوا ؤإن المعروفة، 



-_ءسى ٣٣٩اثصلوي الغزو في الجديدة الأساليب 

يتكلم،لا من يتكلم وأن الخير، هذا من الاستكثار هو والمطلوب 
بلبهؤلاء؛ يكفي وألا والبصيرة، العلم أهل من يكتب لا من يكتب، وأن 

ينثرما يتتبع وأن كتبوا، كما يكتب وأن جاهدوا، كما يجاهد أن عليه 
وغيروالتلفاز والإذاعات، والمجالآت، السيارة الصحف في الباطل من 

علىويمبر الحق، وينشر الباطل، ويرد يتتبعه وينثر بياع مما ذلك 
الجهاد.هو هن.ا الجهاد، هو هن.ا التعب،، وعلى ذللث،، في الأذى 

فى، ليفوالتا جهاد، افه سبيل فى والكتابة جهاد، اممه إلى الدعوة 
وأئمسكميأموالكم المنركيل ااجاهدوا النبي يقول جهاد، ذلك 

شاعرثاب بن حان وكان جهاد، اممه إلى فالدعوة ،؛ ١١١١وينسئإ
ه!النبي ويقول نجهتء، بشعره المثركين يهجو كان ه، الرسول 
صلاللهم اللك،اارآ،، يقع ثى محم لأسد إنه بمدة مجي موالذي ررانجهم 

فهجواآ، وجنزبمل هاجهم أو اراهجهم ت ويقول وسلم، عليه 
وفيالإذاعات، في ويالكادم للحق، الموافق وبالشعر بالكتابة المشركين 

أكثرهاه^، النبي دعوة وكانن، الحق، به الله ينصر بما ذلك كل الخطب، 

برثمالغزو، ترك كراهة باب الجهاد، كتاب في فيغ أنس حديث، من داود أبو أحرجه  ٢١)
وصححه)ا'ه■'؛(، برقم الجهاد، وجوب باب الجهاد، كتاب في اني والن(، ٢٥)٤• 

(.١٢٦٢)برقم داود، أبي سنن صحيح وذي< (، ٣٨٢١)برقم المثكاة، في الألباني 
اللفظبهذا الحج استقبال باب الماصالن،، كتاب في أنس حدتث من اتئ الناحرحه  ٢٢١

بميحلوا يقول،: ندنه بس رواحه زانس العصا؛ تمرة في مئه ه الس لتحل زاد• 
الخلليذهل شله غذ الهام يزل صريا ثأينلي غلمح، مربجم اي ّتطج غن الكناد 

فداتمول ه اه رنرل ندى ونص التب حزم في رواحه ابذ يا غمزت يات، حبيبه• غذ 
وخمن غليهم أسد لكلامه بيدء شي يوالذي عنت، احل ه■' النبي ففال، الئنر، 

الألاُي•وصححه • اإكلُ 
الخلز،بدء كتاب في البخاري أحرحه تقهنع؛ عازب بن الجراء حديث من عليه متفق رص 

فقاتلباب الصحاة، فقاتل كتاب في ومسلم (، ٣٢١٣)برقم الملأتكة، ذكر باب 
(.٢٤٨٦)برؤم فيني، ثابت بن حان 



ومحاضراتوسيقان مممات من اثصباح حديث  ٣٤٠

والملوك؛اء لالرؤّلام والالصائم علميه كتب ثم ودعوة، حطابة كالما 
عاليهمكة وفي المدينة، في كالم كلها حطب، كلها دعوته أكثر لكن 

أيصا،افة إلى دعوة هي التي، أفعاله مع غزواته، وفير والسائم، المائة 
والسائمالصالة عليه به ينامون وهم والسائم الصلاة علميه دعوة فعله فإن 
علىيج_، هكذا ويقغلته، ونومه وقعوده، قيامه، وسيرته، أفعاله فى 

والسائم.الصالة علميه يه بتاسوا أن العلماء 
الأحيرةالعصور من المرن هذا في هنا أبصا لهم بمر اممه ولكن 

الإذاعات،هذه مكان، كل في الناس تبلغ التي، الجديدة الوسائل هذه 
مايها افه نفع حما كانت إن كلممتك تنقا العالم في تنتشر الصحت وهذه 
فىتكتبها الكثير بها فم باطلة كانت وإن الدئيا، سائر فى غئو ماء 

بنقلموف في تنشرها مكان كل وفي، وأوروبا أمريكا في وتش الرياض 
مكان؛كل إلى ينثر تلفاز في، تقولها إذاعة، في تقولها مكان، كل، إلم، 

ماأو بلدك فير محدودة كتابة تكون فد الأول، الأول، حنس من ليس 
تقالالساعة في الواحدة الليلة وفي الواحد، اليوم في الأن لكن حولها؛ 
هناها س العالم معها يالواحدة الساعة في العالم، معها ويالكلمة 
لهافيا باطل فير كانت وإن نعمق، س لها فيا الحم، فى كانت، فإن وهاهنا، 

.باممه إلا قوة ولا حول ولا ريمة، جس 

في،حمليب يخهلّب اليوم الماس حالة ينظر ينظر، يقدر فالإنسان 
يسمعهممر فى حطي_< يخطن، مكان، كل فير الماس يسمعه أمريكا 

أى،فى الماس، يسمعه الرياضي فير ، الماص معه يمكة فير الماس، 
وأكثريسمع، ضادلة، إلم، أو رمد إلى، يدعو باطل، أو حؤ، فير مكان، 
الهوج،!مع الخلؤ، أكثر باض، إلا قوة ولا حول ولا القائلة مع الخلن، 

؛!،١١٦]الأن__<أ_سام: أثأه ضيل عن يضلوك ؤح س أحقر تلع ءؤوإن 
الخلن،أغلب *I•؛[، ]يومحنس: دثؤمثن؟ه ->رصان، ؤإو الناين أمحقر 

أهلإلا الحق علكخ يصبر فلا الحق، مع لموا شهواتهم ومع أهوائهم مع 



١٣٤ المكري الغزو في الجديدة الأساليب 

الذينوالتعمل والتدبر والتبصر، النظر وأهل العقول، وأهل البمائر، 
بصيرة؛وعن إيمان، عن العواقب، ويحرقون الباطل، على الحق يوثرون 

لمحفميمأف ممنب ^١^ • وعلا جل افه قال ما مئل الخلق أكثر لكن 
[،٤٤ثنملاه أضل ٥^٢ بق ةلأن-م إلا نن! إذ مقشى أو تنثمث 
تنمعالبشر بعض من أهدى الهائم بعض الأنعام، من أصل جعلهم 
أكثرأما ١لمامن، تودي ولا عيره وفى رعيها فى طريقها ود-للئ< المامحر، 

العافية.افه ال نيضر، بل ينفع لا الأنعام من نذ فهم الخلق 
إمايضر، ولا ينفع حتى حيره ياحد أن عبرة للعاقل عبرة فيه فهدا 

يقن،أن ؤإما جاهه، أو ماله، أو فعاله، أو بكادمه، الماس ينفع أن 
علىأنه ن، يحيعمل، ثمد أنه تح والممائالبلايا ومن الماص، يفر فاد 

سبحانه؛لأ4 ا قال كما الماس، يفر وهو وينفع يفيد أنه يحمسب هدى، 
أممبمستؤن ؤم آلوتا ا-ليومح ف، ّعثم صل ١^■؛'؛، .ا أتلا إلأ-صؤا ُثقر دق ٠^^، 

١؛، "T•]الكهف! صنعا؟4 ثمحسؤل  الأمواليبدل أن العفليمة الحارة هد0 [، ٠٤
عاليه،الله يغضب، فيما ينفحه، ولا ، يفرم فيما العمل ، وصنوفوالأوقايت، 

العافية.الله أل نالعغلمى الحارة هده الحق، عن يمد فيما 
بليغفل؛ ولا كنح، ي لا ينفلر، ها يجاهد ه نفي، يحامفالعاقل 

^،١^١ممحانه! يقول كما ينظر لآحرته، قدم ماذا عمل، ماذا ينظر 
يماثير آثه إف أس ؤآيفنؤأ كد قأث ثا مس ولئتثلر أفت أينوأ ءامتإ ألن؛رنى 
ألمنسعوفهثر أؤهك، أنقسم ثأتنهم أثن دتإ ةل؛ث ذمحوأ وؤ' . نثلوث 

ألئايزون4نأ الكثذ أنخن، آلظِ ثآمحث آقاي ص تءئ لأ 0 
•٢[..  ١٨]الحنر: 

صدمنه حمل ماذا لأحرته، عمل ماذا قدم، ماذا ينغلر فالعاقل 
يغفل؛لا وجماعته؛ وجيرانه، ، وأولادْ أهله، عادة لعمل ماذا الباطل، 

معادةفي هو ربح، في ؤإلأ ارة حفي هو دائما دائما ينثلر بد لا 
دائما،ه نفويحامهبح ينظر، ضلال فى وإلا هدى فى هو شقاء، فى وإلا 



ومحاصراتوسيقان صات ض الصباح حديث  ٣٤٢

فيالمائة على بالمحاففلة بالحق يلزمها عرفه، الذي بالحق ويلزمها 
البعدالحديث، صدق الرحم، صلة الوالدين، بر الزكاة، بأداء الجماعة، 

يحاسب،وهاكذا الأشرار، صحبة ترك الأخيار، صحبة ال، الفأنواع عن 
المسكرات؛،وترك ه، نفحاس_، الكرات يتعاطى كان إن ينظر ه، نف
تقيديهو ينظر عنهم، وابتعد ه نفحاسب، الأشرار يجالس كان إن 

ه،نفيحاسبا ينظر للنار، يعمل ؤإلأ لأخرته يعمل هو ينضر، ؤإلأ 
فيالباطل، وتسمع الباطل، ترى كنت، أينما عفليم، حطر ويىِتا الوقتح 

والمحافةحاصر، والتلفاز حاصر، المذياع ، كنن، أينما مكان، كل 
معتوأث يحصى، ما الله، إلا يعلمه لا ما الشر من فيها حاصرة، 

حملن،،ماذا فانظر تفرأ أو ، ؛قالملئ، وتكتب، ببصرك، وترى ، يأذنك، 
الصحف،،قراءة من التلفاز، ومشاهدة الإذاعة، سماع من تكسب وماذا 

ثراتكب، كنتح فإذا ، شرا ب، تكبالمد أو منها خرا ت، نكأيتؤ هل 
الخير،على واستمر الله فاحمد حيرا تكسسبؤ ت، كنؤإن قفا؟ فاحذر، 
زوحتك<،أحاك، انصح انصح، نفك، على ؤ تقفلا ثم الباطل، واحذر 

منتشاهد وعما ترى، عما تنصح صديقلئح، جارك، ولدك، أملئ،، أباك، 
يقول،المسلم، أحو والمسلم ، يضرك قد كما يضره، قد الذي الباطل 

يجئ،ما لأخثه يحث، حتى أؤهو؛ب يؤمن لا  ١١لام! والالصلاة عاليه 
ولكتايهررلله ءاد; لمي؟ ! مكا**، Owalllررالدين ه! ويقول لمسهااأا،، 

زةايهلم«لأ،.انمن زلأئنة زنولؤ لز
فهيواجبة الحوادث هذه وقبل الوقت، هذا قبل الصيحة لكث إذا 

عاممائتي أو عام، مائة قبل الدعوة كانت فإذا وأوجب، أوجب اليوم 

الإيمانمن باب الإيمان، كتاب في البخاري أحرجه خهنع؛ أنس حدث من عليه متفق )١( 
الدليلباب الإيمان، كتاب محي وملم (، ١٣)برقم ، لنفسه يحب ما لأخيه يحب أن 

(.٤٥)برقم الخثر، من لفته يحب ما لأخيه يحب أن الإيمان خصال من أن على 
(.١١)صء في تخريجه تقدم )٢( 



٣٤٣اثمكري الغزو فى الجديدة الأساليب 

الثرطفح طفح، الأن الأمر وهكذا، وأو-بمب، أوجب اليوم قهي واجه 
ومكافحته،مقالته فى الجهود تفاعف، أن فوجس، وانتثر، الثر وزاد 
طريقمن يأتيك وما عنه، يمولون الذي الفكري الغزو هو وهذا 

غزوفاكري، غزو هذا كل لفات والمؤ والتلفاز، والإذاعة، الصحافة، 
القليل.إلا ربك، رحم ما إلا صار غزو إلحادي، 

والعملالنافع للعلم ؤإياكم يوفقنا أن الحسنى بأسمائه اض ال، فأس
منيعيذنا وأن عليه، والشاين، الدين في الفقه ؤإياكم يمنحنا وأن الصالح، 

التقى،هذ.ه جهاد يرزقنا وأن أعمالنا، سيئات ومن ، نا أنفسرور 
برزذّاوأن ال-اطل، تيع وحتى الم،، على تستقيم حتى ومحاسبتها 

جميعاوالمسلمين يعيذنا وأن المالحة، والبهنانة الأحيار، صحبة ؤإياكم 
فىلمين المعلماء يوفق وأن الفارة، البطانة ومن الأسرار، صحثة من 
والصبرإليه، الدعوة من عليه يجبا بما والقيام الم(، لنصر مكان كل 

رفاه،فيه لما الونيا جميع في لمين المحكام يوفق وأن ذلك، على 
الباطل،قمع وعلى بالحق، الحكم وعلى الم،، نشر على يعينهم وأن 

الهوىطاعة من هم يعين وأن كانوا، أينما وأهله الباطل جهاد وعلى 
كريم.جواد وعلا جل إنه والثيهل١ن، 

بهمينصر وأن حير، لكل أمرنا ولاة يوم، أن أحص، بوجه اله ون
يزولحتى الإعلام وسائل الوسائل، هذه إصادح على يمنهم وأن الحق، 

منؤإصلاح حير أداة تكون وحتى الخير، فيها يزيد وحنكا الشر، منها 
وعلماءعلماءنا يوفق وأن بلاء، كل عنا اد،ة يرفع وأن الوجوه، جميع 

عامةيوفق وأن الحق، ونصر الواجب،، لأداء مكان كل في لمين الم
وتركالحق عن وال والالحق، على بالثبات والنظر للتبصر الملمين 

وسلماض وصلى ، قربب، سميع إنه بينهم فيما ؛الم، والتواصي الباطل،، 
وأصحابه.آله وعلى محمد، نبينا علير 

٠ه . 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من ا حديث ٢  ٣٤٤

ح

زسلة

أنالعلم طلبة جمع عر أن بيانكم ر ذكرتم الشخ فضيلة ؛ سا 
غفلةمناك إن اف حزاكم صحح وهدا اف لدين ويتحركوا يتكلموا 

لهميجوز لا أنه لص مهمة نقطة هناك ولكن خاصة؛ العلم طلبة قبل من 
دالُ"دُلابةللأذى ميتعرصون وإلا نصريح، بموجب إلا يتكلموا بأن 

لكلالمجال يترك أن يجب لذا علم، طالب أي لدى تتوفر لا بالشروط 
هذا؟قي رأيكم فما الكفاية ه نفمن يجد من 

بعمليبالخير عرف من كل اغ، بحمد مثر التمربح ج: 
حتىودب هب من الناس من أحد لكل الكادم يعتلى ولا التصريح، 

عرفمن ميئر، اف بحمد هدا لكن لا؛ باطلهم لشر الباطل دعاة يتكلم 
لهشهد أو الدين، أصول كلية من أو الشريعة كلية من متخرج أو بعلم 

ويخفويتكلم التصريح، يعتلى واحدا عالنا ولو بالخير، العلماء 
لته.والحمد 

 Y_ ! الذكوربين مختلعلة فصول إنشاء الفكري الغزو أهداف، من
فدالبنات< لتعليم العامة ة الرئامحأن المحق، في يرأمحت، وفد والإناُث،، 

ذللثح؟في رأيكم فما الابتدائية المرحلة فبل مختلهلة فصول إنشاء درست، 
يعالجّوف الله ثاء إن يكون لا ولكن البارحة؛ سمعناه هذا ج; 

يدعونكثيرة منواينؤ من قديم، من دعاه له هذا الله ثاء ان يكون ولا 
واكانية،الأور يقول وبعضهم مختلمتلة، الابتدائية الدراسة تكون أن إلى 

لكن،سنين؛ وبع نتن ّنع صغار لألهم والثاكة؛ الثانية يقول وبعضهم 
ذللن،وراء ما يكون حتى اياب فتح مقصودهم ذللئح، وراء ما مقصودهم 



=ثقٍٍٍ^صصٍٍٍٍسسي 
ولهمخبيثة، مقاصد لهم الباطل دعاة الجامعة ثم الثانوي ثم المتومهل في 

ويكفيناعليهم ويعين كيدهم يبطل أن اممه نال لكن بعيدة؛ أهداف 
شرهم.

الطيبينالإخوان أحد وجد المحلية الشركات إحدى في س٢■' 
بالمرانبة،المبشرين أحد إلى موجهة ال1هائعل محلى معلمة رسالة 

تصويرحاولت، فقد إنجليزي، وهو معهم يعمل المبشر هدا أن واكتثفت، 
طبناوهي بدايتها على المالسب، عليها ارتسم التي الرسالة هده 

وهلالممل هذا تجاه رأيكم فما الإن، معنا ليتح ولكنها بالإنجليزية؛ 
سماحتكم؟إلى الرسالأ هده إيصال، عاليا 

يونعحيران على أو بالمليب، متنورا نيئا وحد من نعم نعم ج؛ 
أوالميل، لوزارة أو للهيئة، أو لنا يرمل - حيرا الله حزاه - بالصليب، 

.بها يتصل مفيدة يراها جهة أي القضاء لمجلس 
وهلالإسلامي، الشريعل تجاه والخلماء الشباب دور هو ما ! ص؛ 

الفكري؟الغزو ودحض الدعوة، لشر عظيمة وسيلة أنه ترون 
وكاناللم، أهل من كان إذا ونافع ومهم، ًليب الشريط نعم ج■ 

والخيربالحق يعرفون الذين المعروفين اللم أهل من الشريهل في ما 
منهم.تصدر التي بالكتابة وينفع بالشريط، بقع الاه فإن 

بلوشيم نش بين فرق هناك ض مال لجذ في تقولون ما ؛ سْ 
معهأحريتح أنه حبنا الملمين ديار إحدى في ممتا وهو ملون كلهم 

هذانقول أن علينا حرام ويقول شهر مند المجلات إحدى في مقابلة 
فيه؟ترون وما به؟ بأس لا الكلام هدا وهل شيم، وهدا ّز 

فناوا لجام أقالشيعة فان وحءلأ، إجمال فيه كالم هذا ج: 
وهمفرقة، وعشرون اثنتان أنهم الإسادم سيخ ذكر ام أقالشيعة ، واحدا

فيأنهم مع تكفره لا بدعته من وفيهم تكفره، بدعته من مهم يختلفون، 
علىعلثا فصل من وأدناهم مبتدعون الجملة في الشيعة مبتدعون، الجملة 



ومحامراتوتعليقات كلمات من الصباح حديث  ٣٤٦

الرافضةأحهلرهم ول\كن الصحابة؛ وحالف أحطا قد وعمر، الصديق 
حاففلأصحاب النصسرية وهاكذا أحهلرهم؛ هؤلاء الحسني أصحاب 

فيالدين والباطنية سوريا في الدين الباطنية سوريا، في وحماعته الأسد 
أسدهمهم الثلاثة الهلوائف هده لإمحماعيلية، وا الهند في والباطنية إيران، 

الشريضمرون باغ والعياذ لأنهم كفرة هؤلاء كفرة، وهم وأخطرهم، 
ويبغضونالكفرة، من عليهم أحعلر الملمين ويرون لمين، للم
دماؤهملهم حل الئنة أهل ويرون الكفرة، بغضهم من أكثر لمين الم

أنويرون مها، يجاملون التي المواضع بعض في جاملوا ُإن وأموالهم، 
فياف دون من ويعبدون معصومون، وأنهم با، الغييعلمون أئمتهم 

أئمتهم.مع حالهم هده لهم والنير لهم، والذبح الاستغاثة 
الجعفرية،لهم ويقال عشرية لاثني ا الهلاثفة هم اللدين فالرافضه 

شرمن وهم لأن، ا الباطل إلى يدعون الدين الخمينية لأن ا لهم ويقال 
طائفةهكذا الهلوائف، محر من نميرية ل١ طائفة وهكذا ا، الطوائفس

وعثمانوعمر يق، الصد إمامة يرون الباطن فى باطية هؤلاء الإسماعيلية 
قليلانزا إلا الإسلام عن مرتدون كفار الصحابة أن ويرون باطلة، يرونها 
أربحةأو ثالثة أو واثنين ياسر بن وعمار والمحض، والحسن كعلي منهم 

فعندهمالصحابة بقية وأما فمهل، عليا يوالون أنهم يرون اللذض بقية من 
مماهدا غير إلى ، علئا وظلموا الإسلام عن حرجوا ئد مرتدون أنهم 

■يقولون 

ودعواهمالبيت.،، أهل في الغلو من عندهم ما مع العافية اف أل ن
بحدالتي الإماماُن، هده وان إمامتهم، الواحب، وأن الغسب،، يعلمون أنهم 
عليولاية إلا حق ولاية عندهم ما وأنه باطلة كلها علي وقبل علي 

باطلةكلها هزا يومنا إلى المي، عها من الولايايت، هده أما فقعل، والحسن 
السلامة.اض نسأل الرافضة عند 

الزبديةومنهم واحدا، نا قليسوا ام أقالشيعة أن المقصود 



_ ٣٤٧ا؛لآسية 

منهمالأوثان عبد من إلا كفار ليسوا التفضل عندهم اليمن في المعروفة 
علىعلي تفضيل مجرد أما اف، دون من ودعاهم البيت أهل في وغلا 

تفضيلجب الوا ، وغلهل بدعة ولكنه ا كفن يكون لا وعمّر الحديق 
عنهماض رضي الرابع هو علي علي؛ ثم عثمان نم عمر، نم الصديق، 

عنهماض رصي الصحابة عليه أجمع الذي الحق هو هذا هم، وأرضا 
وإنماكافنا، يكون ولا أحهلآ يكون عليهم عليا فصل فالذي وأوصاهم، 

أهلفي يغلون الذين لأمماعبلية وا والنميرية، الرافضة، منهم الكفار 
أئمتهموأن جائزة، عيادتهم أن ويرون اض، دون من ؤيعبدونهم البيت، 
السلامة.النه أل نيقولون. مما هدا عير إلى الغيب بمال٠ون 

كلهمالثيعة يقال ولا بالتفصيل عقائدهم في ينظر أنه فالحاصل 
كثيرة.أقسام وهم تفصيل، فيهم بل لا؛ كفار 

الشيح؟سماحة الحرام لييت حجهم I ساُ 
ال.ولةيوفق أن اض نسال تقبل المفي أمرهم في ينظر بد لا ج. 

الشيعة؛بن أنiولمنقاللأفرق المقصود يعينهم، وأن حير كل في 
يقالأن يجوز ولا تفصيل فيهم الشيعة خهلأ، باؤلل قول هذا الئنة وبين 
الصوفيةوهكذا تفصيل، فيهم بل غلمهل هلءا مواء، وأنهم لمين كالم

مواء.حد على هم ما تفصيل فيهم أقام 
 U_ • وليلت.دامحب، يقول! الن.ي الحاديث في سماحتكم رأي ما

غاريه؟على حباله اترك نم • رواية دش مبئا، وعلمه سيئا وأديه مجئا 
عنالمحفوظ بالته، نعوذ له أصل لا هان.ا أصل، له ليس ج؛ 

سنيىسئع أبناء وهم يالصلاة أولأدكلم هزوا ١٠نال! أنه ه، النبي 
ايمصام®في تينهم وهرموا ّ؛؛يص، عئر أبماء ذنب مليها محااص٢ببوفم 

)صم'م(.تخريجه تقدم )١( 



كعهد
ومحاضراتوسيقان مممات ض لصياح ا حديث ٣  ٤٨

 A_ : يجوزلا بأنه إسلامية نصائح كاب في الكتاب لأحد قرأنا
مدىفما الباطل لأهل إعانة لأنه غيره أو التالمزيون في الخروج لالعالماء 

قولهم؟صحة 
أننرجو الحق نصر بذلك أراد كان إذا التلفاز في يخرج ج! 

فيندوة آو التلفاز في يخرج الذي اض، ثاء إن حرج عليه يكون لا 
بشاهدهالأن البلوى، به عمّتح التلفاز لأن الحق؛ تنصر الحق في التلفاز 
أهلفه يظهر صار الحق أهل فيه طهر ما فإذا مكان، كل في الناس 

فيالحق وكلمات الحق دعاة ظهر فإذا الباطل، فتشر ففعل الباطل 
الحق،لقصد فيه ظهر فمن الناس، به اغ ينمع مما هذا ونشرت التلفاز 

يكونأن نرجو الممر، إلى الناس ودعوة الباطل، على القضاء ولقصي 
•للضرورة عله حرج لا 

ه٠ ه 



^٤٣المكرمة بمكة الخيرية دارالحديث ومنسوبي بطلاب اثشيخ سماحة لقاء 

!/,

'ص.ي-

ومنسوبيبطلاب الشيخ سماحة لقاء 
المكرمةبمكة الخيرية الحديث دار 

علىوالسائم والصلاة للمتقين، والعاقبة العالمين، رب ض الحمد 
وإمامنا،نبينا حلقه، من وصفوته وحيه، على وأمينه ورسوله، عبده 

واهتدىسيله االن، >>ومن وأصحابه، آله وعلى الله عبد بن محمل وسيدنا 
أز،مم•بهداْ

;، بعير أما 

باخوانياللقاء هدا من به ْس ما على هؤ، اممه أنكر فإني 
اللهأمال ا}طية، بناثي وبأ الدار، هدم في والمدرسين الكرام، الضيوف 

يجعلناوأل حميعا، وأعمالنا قلوبنا يصلح وأل مباركا، لقاء يجعله أل 
يجعلناوأن دينه، على يثبتنا وأل الحق، وأنصار الهدى، دعاة من ؤإياكم 
وعادحل إنه بقينا ما الحق دعاة ومن المصلحين، المالحين من ؤإياكم 
كريم■جواد 

افهوأمال الهليبة، كلماتهم على نلي تكلموا الذين إحوتى أشكر ثم 
كلفي حمينا عنا يعفو وأل به، وتكلموا ذكروا فيما وعنهم عني يعفو أل 
دعاةمن وإياكم يجعلنا وأل حميعا، أعمالنا يصلح وأل وندر، ناتئ ما 

•كريم جواد وعلا حل إنه كنا، أينما الحق أنصار ومن الهدى، 
عنالدار هدْ مدير عامر بن علي الشخ فضيلة ذكره ما سمحتم وقد 

ه/م\/هاأاه_.الأربعاء يوم يي الخيريه الحديث دار في الشح ماحة لمحاصرة ( ١ ر 



وسيقانست ض الصياح حديث  ٣٠

والخير،التقوى على مومة الله يحمد وهي امها، وأمالدار هذه أصل 
مضىوقد الحق، إلى والدعوة والئثة، الكتاب تعليم الثثة، وتعليم 
وحميناثنين عام في ها تأسيبعد عاما تون ومأربعة الأن عليها 

بنالعزيز عبد المللن، حائلة المؤسسين يد على الهجرة من وألف وثادثمانة 
وسماحةرطإغ، عودية الالعربية المملكة ملك الفيصل الرحمن عبد 

الشيخوسماحة وقته، في القفاة رئيس الشيح آل، حس بن اض عبد الشخ 
اللهرحمهم الدار لهده ون المومهم هؤلاء المح، أبي الظاهر عبد 

مثوبتهم.عف وفا حميعا، 

كثيرةأفواج منها وتخرج ، كبيرانفعا الدار بهده الله نمع وفد 
ممر،حير افه بحمد بهم وحمل وغرها، إفريقيا في العالم في انتشروا 

وألالدار، هده من بعدهم ينخرج بمن ينفع وأن يهم، ينفع أن الله ال فن
يوفقأن وعاد حل وأسأله مهتدين، وهداة مملحين، صالحين يجعلهم 

وأنالهللبة، أبناءهم بهم ينفع وأن يرضيه، بما الدار هده في المدرسين 
الدار،لهده الأعلى المجلس أعفاء إخواني أمكر وإني مثوبتهم، يجزل 

علىحمينا أمكرهم الإداري، المجلس وأعضاء التدريس، وأعضاء 
عباده،بهم بقع وأن الخير، من يزيدهم أن الله وأسال الهليبة، جهودهم 

المهتدين.الهداة من ؤإياهم يجعلنا وأن 

اممه.في الإخوة أيها 
الكرام!الأبناء أيها لأماندة ا أيها الكرام، الضيوف أيها 

وأرسلبها، وأمرهم ، لعبادته، الخلق خلق وعاد حل الله إن 
اينقفق ءؤرتا وءالآ! حل قال لام، والالمحالة علميهم ؛lJ_ الرسل 
^٠^٢^آغثدوأ آلثاش ،! _?Luقال لمثون؟ا< إلا نآلاض 
أثنأقصدإ أزّن\ وسولا محق =؛^-3، ق بعننا ؤوذو؛و تعالى! قال [، ٢١]اقشرة: 

حلفواوالإنس الجن من القلمين فجمح [، ٣٦]المحاب: الءكنوثب< ؤآنئيأ 



٣٠١المكرمة بمكة اتخيرية دارالحديث ومنوبي بطلاب ثشيخ ١ سماحة لقاء 

بالدعوةالعفلم الأمر لهدا الرمل اممه وأرمل بدلك، وأمروا الله، ليعبدوا 
حاتموأرمل بصيرة، على الله يعبدوا حتى للعالم، وبيانه وتفصيله إليه 

إلى؛الدعوة لام والالصلاة عليه محمد نبينا ؤإمامهم وأقفلهم الرمل، 
أفضلفهو لها، الناس حلق التي العبادة هذه إلى والدعوق الدين، هدا 

لجميعدعوته لأم، والالملأة عليه عامة ودعوته ؤإمامهم، الرمل 
]١^؛•;،—,،١٥-،:يعاه إثهظم أس رسول إف ألناس يتأبها جؤإ ين لثقال

ؤكتيناهبث-يرل ممناعن إلا ثّنئأو< ّبمحاذهت ؤيفول [، ١٥٨
تعالىتقال كما للعالمين، رحمة وجعله للجّْح، اممه أرمله [، ٢٨]"سأ؛ 
وأدىالرسالة، فبلغ [، ١٠٧لالأذساء; ؤخمه إلا أيبمكك ووح 

أفضلربه من عليه جهاده، حق الله في وجاهد الأمة، ونصح الأمانة 
إلاعنها يزيغ لا كنهارها ليلها البيضاء على أمته وترك والتسليم، الصلاة 
أمتهندل أل علته حما كان إلا ملي سي نكن لم راوثه ه■' ويقول هاللئح، 

.لهلماال١؛تنلمه ما شز وثندرئم لهم، نئلمه ما حير عر 
وأداةبالغا، الرسل وأكمل بلاعا، الاس أكمل هو ونبينا 

الجنمن المكلفين جمح على فالواجب، لام، والالصلاة جميعا عليهم 
وأنفيها، ينبمروا وأن لها حلقوا التي العيادة هده يعرفوا أن والإنس 

الهدىهى والبر، التقوى هى الإمالأم، دين هى العبادة هده بها، يعملوا 
آلإ[، ٢٣]١^٢؛ الثئ4 ريم نن ،آم  'جفيه: اممه قال الذي 

افه،توحيد لها، حلقنا التي العبادة هي [، ١٨٩]\وانوت؛ لهمنه أس 
اللهأخثر ما وبكل المرسلين، وبجمع هت، محمد وبرسوله به، والإيمان 

لها،حلقنا التي العبادة هذه الواهي وترك الأوامر، ءلاءة ثم ورسوله به 
وصدقاقلوبنا، س صدقا اممه إلا إنه لا أنه نشهد بان وحده، الله نعبد أن 

وجوبياب الإمارة، كتاب فى العاص ين عمرو نن الله _ حديث من ملم أحرجه 
(.١٨٤٤)برقم فالأول، الأول الخلفاء سعة الوفاء 



ومحاصراتوسيقان كلمات من ئصباح ا يث حد أ  ٣٠٢

الصلاةعليه ورمحوله الله عبد محمدا أن نشهد وأن وأقوالنا، أعمالنا، من 
تابعةالكاملة، المحبة نحبه وأن به، حاء ما نتبع وأن لام، وال

ثمورسوله، به الله أحبر ما وبكل به جاء بما نومن وأن هو، الله لمحبة 
هذءالحدود عند ، ونقفالنواهي، عن وننتهي الأوامر، محنملع نعمل، 
إلاؤالإص أين ظمث 'بونآ ت سبحانه قوله في لها، حلقنا التي العبادة 
أمرى،ويطيعوا بالعبادة، يخموني أن المعنى ا"ء[، ه لمدؤن 

أيهاالمؤمن، أيها لها حلقت، التي العبادة هده نهيي، عن ويننهوا 
المكلم،.

والتبصرالعجأدة، هده في التفقه المكلفين حميع على فالواجب 
اللهبتوحيد بصيرة على بها يعمل وحتى بصيرة، على يوليها حتى فيها، 

هل.0حدوده، عند والوقوف نواهيه، وترك أوامره، وطاعن له، والإخلاص 
المائةعليهم الرسل بها جاءت التي وهي لها، حلقنا التي العبادة 

المؤمنينمن حلفاوهم يحدهم إليها ودعا إليها ودعوا بها وآمنوا لام وال
الراشدونالخلفاء أصحابه، من ه، الرسول حلفاء وهكذا والعلماء، 

منوهكذا لها حلقنا التي العبادة هده إلى دعوا الصحابة من وعيرهم 
الكنب،،فيها وألفوا وفصلوها، العبادة ^٥ إلى دعوا العلماء من بعدهم 

ماوبينوا الماس، بصروا الفقه، وكتب، العقائد، وكتب الحليث،، كتب من 
العيادة،هده أنواع من المهلهرة والئنة العقيم، الكتاب عاليه دل 

وحقيقتها.

!الحديث، دار تأسس ءأث 
لبيانأمحّتؤ البيان، لهدا نح أمالحديث، دار هى التي الدار وهده 

والثثةالعفليم التكتاب طريق من لها الناس خالق التير العبادة هده 
بتدرصعاما وستون أربعة لأن ا سمحتم كما عليها مضى وقل المطهرة، 

منله حلقوا ما إلى ؤإرشادهم الخير، إلى الماس ودعوة والثنة، الكتاب 



٣٠٣ثمكرمة ا بمكة لخيرية ا يث لحد دارا ومنسوبي بطلاب لشيخ ا سماحة لقاء 

وأنعليها القائمين جهود فى يبارك أن الله فنال وطاعته، الله توحيد 
لبلغالحق لأداء منها المتخرجين يوفق وأن والبلاد، العباد بهم ينفع 
الخير،إلى النا١٢ بتوجيه ولعباله لله والنصح الأمانة وأداء الة الرم

لفييةالالصحيحة العقيدة وتعليمهم وطاعته، الله نوحيد إلى ؤإرشادهم 
أنالله ونال المرسلين، جميع بها وبعث ه، نبيه بها النه بعث التي 

المهدين.الهداة ومن المبلغين، هؤلاء من ؤإياكم يجعلنا 

ونفىجميعا أوصيكم الله، تقوى وشى الجمع به أوصى والذي 
دينه،على والاستقامة وطاعته توحيده وهى وعلا، جل الله بتقوى 

طريقمن انمين فى والتفقه العلم، طاو_، في بالجد أيما وأوصيكم 
دراسة،بيتكم فيما ؛د.لك والعناية المطهرة والسنة العغليم، الكتاب 

أشكلعما وغيرهم المدرمحين من العلم أهل وموال بينكم، فيما كرة ومجدا 
تصدقواوأن لله تخلصوا أن عليكم العمل، فى لله تخلصوا وأن عليكم، 

حيرابه النه يرد ااس ت الصحيح الحدث في ه، الني يقول الطلب،، في 
،.صحته١١عر متفق الدين"، قي بممهه 

عالنأفيه تاكمص طريما ،اسلنث، ®من لام؛ والالصلاة عليه ويقول 
،.٢١اإجنةااإلى طريئا ُه له افُ نهل 

الهللبةأيها عليكم فالواجب كثيرة، المعنى هذا في والأحاديث، 
وأنذللثف، في لله والإح\لآوس الطلب،، ^ا في والمح الهللبه، في الجد 

وكلّ والدراسة الدين، في التفقه في ونهارا، ليلا الجهود تواصلوا 

Wالعلم كتاب في البخاري أخرجه تقيني؛ سفيان أمحي بن معاوية حدث من عليه متفق )١( 
بابالخص مءض كتاب وفي (، )١٧مءم ادين، في يفقهه ^١ به اض يرد من باب 
الزكاة،كتاب في وملم (، ٣١١٦)برقم [، ٤١ت ]الأنفال وإفيوفيه خمثه• بمب اؤ،اق 
(.١٠٣٧)برثم المسألة، عن الهي باب 

فقلباب والدعاع، الذكر كتاب محي مسالم أخرجه فتيم؛ هريرة أبي حديث من جرء ، ٢١
(.٢٦٩٩)برقم الدكر زش \ُ\0 :لازة ض الإبجاع 



ومحامراتوسيقان كلمات من لصباح ا حديث  ٣٠٤

معثم زملائكم، مع فيها والمذاكرة بها، والعناية الممررات من إليكم 
وأعظمهاالأمور أهم بل الأمور؛ أهم ومن عليكم، أشم فيما المدرسين 

لؤ;زدءا ألهم؛ا0 هنئا ءؤإد< الدين! أساس فإنه الكريم، بالقرآن العناية 
هدلءامتإ 4ؤمى هو جز والنور• الهدى فيه ٩[، ]الإسراءت ه أنوم ؛فك 

هماهذان الئنة، ثم بالقرآن العناية ئيء فاهم [، ٤٤]فصلت: ه رثمثآء 
بهاغ بعث وما لأحله، الخلق الله حلق ما لبيان الئلريق وهما الأصلان، 

عليهالصحيحة الله رسول سنة وفي الله، كتاب، فى مبين ذلك كل رسله، 
واللام.الصلاة 

فيوالصدق ذلك، في والفقه ذلك في بالجد حمينا فنوصيكم 
منكم أنفتنفذوا أن ؛ذللث، مريدين رصا0 طالبين لله، مخلصين ذلك، 

هؤ،وعبادته اممه طاعة من له حلقوا ما الناس تعلموا وأن الجهالة، 
دلرُمى المحيحت الحديئ، في ه، النبي يمول العفليم، بالخير وأبشروا 

شنيفلثبثلمسلأاا.
أجورهم،مثل لكم بقعة أي في الناس وأرندتم تخرجتم إذا فأنتم 

واصدقواوصابروا، فاصبروا أيديكم، على الله هداه س أحور مثل لكم 
بالخيروأبشروا الحمل، لله وأحلصوا ، نلك، فى واجتهدوا الطالب، فى 

بماعاملين تكونوا أن بالعمل، ونوصيكم العفليم، بالخير أبشروا الحفليم، 
يالاحادقوالتخلق الجماعة، في الصلوات على المحاففلة س علمتم، 
والحذرولعباده، لله والمح الحق في بينكم والواصي المرضية، الكريمة 

أقوالكم،في صالحة قدوة كونوا المهلهر، الشمع يخالمح ما كل من 
قدوةكومحوا التخؤج، بعد وهكذا كنتم، أينما وسيرتكم، وأعمالكم، 

بالحكمة،الله إلى والدعوة الاكرJمة، والأخلاق الحميدة، بالسيرة صالحة 

إعانةقفل باب الأمارة، كتاب في الأنصاري معود أبي حديث من لم مأخرجه )١( 
(.١٨٩٣)برقم اش، سل في الغازي 



٣٠٠المنلرمة بمكة الغيرية الحديث يار ومنسوبي بطلاب الشيخ سماحة لقاء 

ذلك،على والصبر أحن، هى بالتي والجدال نة، الحوالموعظة 
وهى[، ١٢٥]المحل: أ-دكمؤه ره، سيئ إق وعلا! حل اف يقول 

الموعفلةمع مواصعها في الأشياء ووضع رسوله، قال الله قال العلم، 
بالعنفلا أحن، هى بالتي والجدال والترهيب، بالترغمب نة الح

إلاألكتب أنل قأدوا >اؤرالآ ت وعلا حل قال كما ظلم من إلا والشدة 
شأنفله ظلم من [، ٤٦]المكون: ه نهن ظدؤإ الن إلا آمن جى إف 
ظلمه.عالج وفي ظلمه، رد في آحر 

المائةعليه خاتمهم وملكها الرمل، ملكها التي، الطريقة لكن 
هيبالي والجدال الحنة، والموعنلة بالحكمة، الله إلى الدعوة لام وال

قبولإلى أقرب، هذا فإن والحكمة، بالرفق نة الحبالأٌاليب أحن 
هؤكان لام، والالصالة عليه شأنه وهذا الخلق، هداية ؤإلى الحق 

الأمة،به الله ونفع دعوته، الناس قبل حتى دعوته، في لينا بدعوته، رقيما 
سبحانهالله قال هث، الله إلا يحصيه لا من يديه علمي الله وهدى 
]آلحوإك؟ر< مى لأمذوا آكيّي، ظيفل دْلا كنٍتط وأو لهم لتت آقه ين دخؤ 

Iلهما قال فرعون إلى وهارون مومحى الله يُّثا ولما [، ١٥٩صران: 
[.٤٤]طه: بخشه< آو ندو قمحُ يا ي مئ 

للدعوةأنمكم أعدوا الحفليم الأمر لهذا أنمكم أعدوا فأنتم 
وأنأحن، هي بالتي والجدال نة، الحوالموعنلة بالحكمة، الله إلى 

نة،الحبالقدوة المالح، بالعمل بالحمل، ؛الدعوة أيما أنفكم تعدوا 
٠٢النايهتدي وحتى أقوالكم، أعمالكم تصدق حتنى الحميدة، بالسيرة 

وكلعالم كل على الواحِ، وهكذ.ا وأعمالكم، اقوالكم الناس وينتفع 
لأعماله،ممدقة وأقواله لأقواله، معيقة أعماله تكون أن اننه إلى داعية 

ه،وأقواله، الأعه؛وفى محيرته فى الحة صقدوة يكون حتى 
ينمأجمأ إمن حثنة أسوة آؤ رسول ؤ، زؤم َكا0 كن ؤ ت وءالآ حر ١لله قال 
[.٢١]الأحزاب: َؤماه أس زدؤ محز أ ه



ضصاتوسيقاتو|حاصراتلصياح ا حديث  ٣٠٦

وأعماله،أقواله، لي حنة أمحوه لام والالصلاة علبه وكان 
واللام.الصلاة عليه ويدر يأتي فيما وسيرته، 

للعبادرممه الذي منهجه على والسير ذلك فى به التأسي ذالواج_ا 
الأو4،كتابح علميه دل وقد لام، والالصلاة علميه وأعماله أمواله في 

وميأئأ بصسيرمة عإ؛إ آنئه ِإل آدعوأ سيل هتذهء ^٥^ ت الله كتاب إليه وأرثي 
علىالدعوة هكذا ^ا[، الثشتيزه يى أئأ وما اش دتثبعأ' آبُق 

بصيرة،على الله إلى الدعاة هم الرسل، أتباع هؤلاء علم، على بصيرة، 
جلويقول لله، ولكن وارياء؛ الهوى لأجل لا لله المخلصة علم، على 

وعمل:دعا صنلثاه وعمل آثه إئ دعأ نثن ولأ أثس ءؤوس وعلا؛ 
ويصرحويعمل الله إلى يدعو هو [، ٣٣]نمك: من إنج، 

نكّبز، إل وقأ وعلا: جل ويقول غيرهم، من لا الملمين؛ من أنه 
مواضعهافي الأشياء ووصع المافع بالعلم بمي• [؛ ١٢٥]١^٢،؛ أ-تكمةه 

أحنهي، بالتي، والجدال والترهب—، بالترغيب ؤؤوألنن:£كف ثم 
المهللموب،حصول فى الراغب، الصادق الله إلى الداعية يكون هكذا 

ؤبمملأثب إل دعا نننر ؤولأ أحن، ت الغضوب من لأمة وال
[.٣٣]_،: تنلقاه 

أخلصتمإذا عقلينا -^١ لكم ونرجو عفليم، حير على فأنتم 
والتذكيروالتبصير الله إلى الدعوة علمي ثم التعلم، على وصبرتم وصيفتم 

للناسمبينين لله دعاة تكونون جهة أي وفي، بلدانكم، سانر في تعلمتم بما 
بالحلملام والالصلاة علميه نبيه الله بعث، ما للناس موصحين الله، شمع 

والعملفه، الخالص بالحلم ولكن بالرياء؛ ولا الأعمى، بالتقليد لا 
.عقابه وتخنون الله ثواب ترجون لله، الصالح 

بالما،والتواصي، والرفق، ؛التراحم بينكم فيما أيقنا ونوصيكم 
افه،فير متحابين إحوة بينكم فيما كونوا العنف، وعدم التكبر، وعدم 

منكمواحد كل متواضعين، بل متكثرين لا والتقوى، البر على متعاونين 



٣٠٧المتكرمة بمكة الخيرية دارالحديث ومنسوبي بطلاب الشيخ سماحة لقاء 

طالبهكذا منه، تمي مي، ويفبالْ معه ويتماحن، وزميله، لأخيه يتواضع 
المدق،وعدهم الاخادص، وعندهم الرفق، عندهم المخلصون، العلم 

كونواالأمحماتذة، مع كل وهكذا التكبر، وعدم التواضع، وعندهم 
ث،الهليوالسوال، الحسن، بالأنوبف المائدة على حريصين متواضعين، 

وحنالمدرس، غير ومن المدرس من لكم الغانية تحمل حتى الرمق، 
فيالأسباب أعظم من الأسلوب، وحن السؤال، في والرفق الموال، 
.وهكذاالمؤول، ص المفيد الجواب وحصول القادة، 

ترفقواأن إحوانكم ومع أهليكم، ْع بينكم فيما عليجم الواجب 
ومعالحسن، والأسلوب القليب، يالكالآم وترندوهم، وتعلموهم، بهم، 

وأعمالكم.أقوالكم في صالحة قدوة تكونون حلسائكم، وْع جيرانكم، 
الهداةمن وإياكم ويجعلنا يرضيه، لما الجمع يوفق أن اض نال 
الحياةمدى عليها والقائمين الدار بهذه ينفع أن اُّ أل ونالمهنئين، 

الجميعجهود في يبارك أن اف ال ونعلبا، ومن الأرض الله يرُثإ حتى 
صالحينمهتدين هداة ثاباهم ويجعلنا والهللثة، والمديرين المعلمين من 

عبدهعلى وبارك وملم الله وصلى كريم، جواد وعاد جل إنه مملحين، 
بإحسان.وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمل.، نبين،ا ورسوله 

٠ه ٠ 



ومحاضراتوسليمان كلمات من لصباح ا حدعث  ٣٥٨

ح

تقتضيه؛قد يما الصفات ألفاظ _ Lmjر الزيادات تجوز هل  '.سا 
كلمتعالى اف إن ت الحنابلة طبقات كتابه قي ;؛?زنه يعلى أبي ابن كقول 
اليرشءاى استوي اف إن أبيا،إ ابن لمول مبه، ملئ تكيما موس 

الألفاظ؟من هذا ونحو بياته 

جاءتكما الصفات يتالهوا أن هذا في الإيمان لأهل المشرؤع ج: 
علىاستوي مثل مراد أنه يهلعا يعلم ما إلا نقص ولا زيادة غير من 

العاليوهو بذاته، العرش فوق وهو بذاته شك، لا بذاته العرش 
غيرمن مشافهة كلمه تكليما كلمه يقال كذا أو بفيه زيادة أما غبؤ، بذاته 

بعيرهد، محمد كلم كما واسحله، غير من كلمه ، هذايكفي وامهلة 
كلولا بفيه يقول أن إلى حاجة ولا والمعراج، الإمراء ليلة في واسْلة 

وعاد،جل واسطة غير من غئو كلمه يقال أن يكفي حاجة، له ما هذا 
وكلمموصى اض كلم العلم أهل جميع عند به مقعلؤع معلوم أمر وهذا 

سؤبن4م الرسل■ في قال كما عباده من ثاء من يكلم وهو ، محمدا 
لام،والالصلاة عليهما ومحمدا موسى، ت يعني [؛ ٢٥٣الفرة; ل ه آأل 'ئم 

ليلةكل الدنيا سماء إلى ربنا ينزل مثل أما والسالآم، الصلاة عليه آدم كلمم 
يليقوكما ثفو، يشاء كما ففعل ربنا ينزل زيادة، دون من ينزل يقال 

إذايتكلم تمثيل، ولا ، تكييفولا تععليل، ولا تحريف غير من بجلاله 
ومحبته،وغضبه، رصاه وهكذا غئؤأ، تمثيل ولا تكييف، غير من اء ش

وأصح،غير ألخط بقوله السائل توثق 





ومعاضراتوتعليمات مميات من لصياح ا حديث  ٣٦

بفعلبه المن المصلين أو الإمام أمام الدفايات وصع ل ه٠ 
النار؟مادة قي المجوس 
احوحليكون وشماله يمينه عن أو الناس حلف جعلها تيسر إذا ج؛ 
أجلمن هو إنما مقصود غير لأنه ذلك يفر لا نرجو والدي وأحن 

أوشمالهم، أو المملين يمين عن تكون أن ر نيإذا لكن والدذ،ء؛ النور 
ماإلى نرينتثج ما ،ايع باب! من الاحنياؤل باب من ذلك يكون حلمهم 

النار.بعباد التشبه عن البعد يريثلث،،، لا 

بالنازلةالدعاء عن زيادة النوازل قنوت في الزيادة تجوز ل ه !
بدللث،؟ت«طل الصلاة أن أحمد الأمام عن اتله مفي العطار همدوس ذكر وفد 

هو،المبي كان ولكن للدعاء، الماسة الزيادة في حرج لا ج: 
يدعوالكفرة، س المعتدين على يدعو بالنازلة يتعلق فيما يعتني؛الدعاء 

مكةلأهل يدعو كان كما للملمّين ويدعو والسائم الصلاة عليه عاليهم 
بنوعياس هشام بى ونلنه الولد بى الوليد أنج "اللهم المتفعمين، 

مصر،على وطيك اشدد اللهم المؤمنين، من واثننتصعفين رعيعه، أش 
•، يوش،ااأ كجم منين عليهم داجنلها 

ماشيئا زاد ولو المقام يناسب بما يدعو فالمانت ذلك، غير إلى 
عننفل قد كان ؤإن له، وجه لا فول ة الملأ تبطل بان والقول يمر، 
لكنالصلاة، ؛4 تبطل لا الدعاء جهة من ط صعينح قول هو أحمد الإمام 

فيالقنوت حال في للمقام الخاصية الكلمات يتحرى أن للقانت المرؤع 
زادأو تفر، ولا الماسة بالكلمات يدعو الوتر قنوت فى كما الموازل 
الا-عاء.بزيادة الصلاة تبطل ولا يفر لا نقمن أو دعوات 

بهوكباب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه غهد؛ هريرة أبي حديث ْن عليه متفز 
المنوناستحباب باب احي، المكتاب في لم وم(، ٨٠٤)برقم يجد، حين بالتكبير 

(.٦٧٥)برقم نازلة، بالمسلمين نزلت إذا الملام جمح في 



_ ٣٦١سم 

لحديثترحمة في الملام سل في ثءزفة \من»\تي يقول I سه 
يلزمولا بالشهادتين الإقرار للإمام )يكفي إنه الهلال: رزبة في عاص ابن 

ل4؟سماحتكم نوحيه وما الكلام، هدا صحة فما الأديان(أا، سائر من التبري 
بدلا بالطاغوت؛ الكفر من بد لا حطأ هو هدا نال كان إن ج1 

يكنزوعلا: حل قال كما والكمر؛الهلاغوت باق الإيمان من 
بت_رة;لالا؛اه آنغصام لا أؤئ اتة؛ آستنسلئ، مند ماش ويويِل باتكتوت 

نالهحرم دينه مى ينبذ بما دكمر ثتار اف؟ وحد ®_ !.؛•' ويقول [، ٢٠٦
قكاال٢ا•الم عر وحسابه يذمه 

از؛واللم؛الملم، الإيمان والتهادنين، ؛اف' الإيمان من بد فلا 
الأديانحميع من البراءة من أيما يد ولا أيما؛ العمل من بد ولا 

البراءةمن بد لا طاغوت لكلها الماطالة الأدان جميع من المراءة الماطلمة، 
.بهللأنهاواعتقاد منها 

يتالففللا أن التالففل يعني المراد بأن بوجه أن يمكن هل ؛ س٦ 
بالشهادتين؟التالففل يعتقد كان ؤإن بالسروء 

ويتبرأبهذا ؛_lJI J؛البراءةمن بد لا حال كل على أدرى لا ج؛ 
.بهللأنهاواعتقاد اممه غير عبادة من البراءة من بد لا منها؛ 

 :U_ فإنهالأحكام: لعمدة شرحه في فءزفة العيد دقيق ابن فال
ذكركما مخلوق العلم فهل الو-ءود ز حلق ما أيرف، العلم كان لما 

القرآن؟هو وأغرقها العلوم أعظم أن ومعلوم 
مجمل،تعبير فهو بهيا عبر كان إذا مجمل تحبير هدا التعبير ج: 
هذانتهم وألفهامهم بأ الناس يحصله الذي المخلوق بالعلم والمراد 

هالمي إلى حاء \ءر\؛1ا أن عباس ابن حدبت من ( ٦١٥)( ٩١رأ/ لام الّل )١( 
الحديث،.. ...اله؟اا إلا إك لا أن ررأتشهد ت فقال الهلال، رأيت، إني ت فقال 

(.٤٧٢)T/ الأشجص ، iiJUأبو حديث، ص أحمد الإمام أم-بم )٢( 



ومعاصراتوسيقان صات ض  ٣٦٢

ليسالعفليم القرآن اف قال ه نفالعلم وأما الأدوات، جهة من المخالوق 
الأدواتهذْ بالعهم أو ان اللمسمن حملوا ما هم لكن بمخالوق؛ 

وكلاماض كالم فهو والئئة القرآن من المدرك المحصل وأما مخلوقة، 
مخلوقالرسول مخلوق، الرسول كلأم مخلوق، غير اف كلأم الرسول، 

القرآن،حققن فإذا مخلوق غير منزل فهو النه كلام أمل مخلوق، وكادمه 
لكنمخلوقة؛ هو وألفاظه هو حفظه أما مخلوق، غير محفوفل القرآن 

كانإن موهمة فالعبارة بمخلوق، ليس المكتوب أو المحفوخل القرآن نفس 
أدركتهما أنت، حصلته ما مخلوق العلم موهمة، عبارة العبارة بهذه عبر 

هذاالقرآن هو الذي العلم نفس أما وحفغلك، وكتابتك، بلماك، أنت 
ربهعن الرسول يرويها التي القدسبة الأحاديث وهكذا بمخلوق، ليس 

مخلوق.غير اف كالم ربه عن يقلها كلمات 

 A_ : ترجمةفي هءزقه أحمد الإمام كلام الإخوة بعض استشكل
قال؛حيث، التهذيسؤ تهذيسؤ في رة،نذة الحافظ نقله كما ناليم بن صفوان 

كماأو ، بذكره الماء من القطر وينزل بحديثه، قى تيرحل هذا 
كلامه.معنى فما لآةِقه قال 

ماس،والشافعي، أحمد غلهل، فهو الكادم هذا قال كان إن 
الخطأمنهم واحل. من يفع فد محصومين لمسوا أئمة وغيرهم حنيفة وأبو 

هل.اكذا أو بكلماته أو بذكره تثفى يقال فإذا المائل، بعض في والغلهل 
يقبلالله أن يرجو إنسان رقى أو دعا إذا أنه وهو حسن، محمل على يحمل 

أوكادمه مجرد وأما حسن، محمل الباب هذا من دعاءه يقبل الله وأن منه، 
عرقه،الله جعل الذي هو بالي.، مختص هذا سقاء، فيها ما ذاته مجرد 

إذاسعره يعهلى ه كان ولهذا وحير؛ بركة فيها مادته جعل ثعره، وجعل 
ماه الصحابة كان ولهزا لا؛ الناس أما البركة، ص فيه لما للناس حلق 

طبعة٢( ٤ ٤ )V/ التهل..وب تهديبح في المدكور صفوان ترجمة في الكادم هدا انظر ( ١] 
الرسالة.مؤسسة 



صم

هؤلاءالماس أفضل وهم بعلي، ولا بعثمان ولا بعمر ولا بالصديق يتبركون 
الصحابةكان وما الأنبياء، وبعد ه، المثي بعد الماس أفضل هم الأربعة 
البركمن العلماء يحص يفعله وما بثيابهم، ولا بعرقهم، ولا بهم، يتبركون 

الصلاةءأأثه بالمبي مختص هذا بل عليه، دليل ولا بشيء ليس غلهل هدا 
كلماتيقرأ العفليم اممه كلام من ورسوله، اممه قال بما يتبرك وإنما واللام، 

إذاوالعالم المركة فيها الذي هنْ العلبة الدعوات المريض، على تقرأ المبي 
حسمهأما البركة، فيه يرجى دعائه في والموس البركة، دعائه في يرجى دعا 

لام.والالمائة عليه باليي مختص هذا لا، وعرقه وذاته 
المار؛؛قي والعريف العريفؤ من بد رءلأ النبي ئول معنى ما • ص؟ 

حن؟ؤإسناده نعيم أبو أحرجه 
بالمريقالمراد صح ولو نفلر، لمده يحتاج تأمل، يحتاج ج؛ 

؛الواجم،يقومالذي المريق أما المار، في الذي هو يخون يجور الذي 
لكنالخظيم؛ الخير له ;رجي الجنة له بل المار في ليس وينصح الله ويتقي 

بالأمانة،يخون بل الأمانة بزيي لا الذي الرينح على يحمل صح لو 
القبائلحال معرفة في إليهم يرجع الذين والأعيان الرؤماء هم والرفاء 

منمنهم يقع ما أو أمالأكهم، تقدبر أو الماس، شؤون في المنلر أو 
إلىفيها ينغلر هذه غيرها، أو مة قمن نغلر إلى تحتاج التي الأشياء 

صدقواإذا هؤلاء نفلراء مون ي، ء عرفا يسمون الأمناء الخليبين المامس 
الخغليم.الإثم فعلتهم خانوا ؤإذا الخفليم، الأجر لهم ونصحوا 

بنصري عن دالمهقي مصنفه في ثسة أبي ابن أحرج ؛  ١
رأسهوحالق مائة وحلد أحذ الرجل عند الغلول وجد إذا ت مال أنه ثعيي، 

ولمرحله وأحرق الحيوان إلا شيء من رحله في كان ما وأحذ ولحيته 
يفعلانهكانا وعمر بكر أبا أن وبلغتي فال؛ أبدا، الملمين في سهما يأحذ 

فكيف، ذللث، في الواردة للنصوصر محرم اللحية حلق أن هتا والختشكل 
اف؟رمول حييينا يفعاله 







عظس
ومحاضراتوJاJاليقات كلمات من الصباح حد1دث  ٣٦٦

رسالةفي ف?لفة الأسلأم شيخ لقول أمثلة لنا اذكر بقول • ١ سه 
استهزأمن وهل الرسول، به جاء مما شيما أيمضن من الإسلام نواقصن 

اعتقادي؟كفره بالدين 
صريحكمر بالقول صرح إذا صريح كفر بالدين استهزأ من ج؛ 

معلومهو سا الرسول يه جاء ما أبغفر من وهكذا بالعقدة، وكفر بالقول 
أبغضالميام، أبغض الزكاة أبغض الصلأْ أبغض ؛الضرورة الدين من 

أبغضهإذا الدين من المعروف الشيء ت يعني الوانمJن؛ بر أبغض الحج 
العافية.اممه أل نكفر، 

ارعالئ1لمقل استخدام على اف رحمهم العالماء عمل استمر ؛ ١ سا* 
فيولا الكتاب في لا أسمائه من ليس أنه ْع اف عن الأحبار باب من 

لكمجنإ ت تعالى قوله من مشتق هو وإنما •' المائل يقول أعلم فيما المسه 
منتقلأنه بالقاضي عنه الأحبار يجوز فهل [، ١٣لالثورى؛ الأية ألي.نه نن 
■٢[؟]غام; ه ألص يمضى I قوله من 

بينالقاضي وهو بالحق ويقضي الأسماء، من أوسع الخبر ج: 
وهو، ه بنفالأخرة وفى بشِرعه الدنيا فى والأحرة الدنيا فى عباده 

مثلغونفالرسل افه، عن مثير لأنه أيصا شارعا يسهى والرسول الثارع، 
هولأنه الحقيقي الشارع هو واممه وعان، حل افه عن بالتبا.خ وشارعون 

التسمية،من أوسع فالخبر بها، وأمر الأحكام ء هن للناس ميع سالذي 
الناسبين يقضي وأنه ساؤع وأنه سيء وأنه موجود أنه افه عن الإخبار 

Iالأسماء من أوسع 
افه،رسول على الم وسافه وصلى يرضيه، لما الجميع افه وفق 

وأصحابه.آله وعلى 

٠ه ٠ 



اموسم فى السائلين إجابة 

ج-_■ ي;إ 
ءبم؟-,:نحظ

٣٦٧

الحجموسم ق السائلين إحابة 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول علمى وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

UI :،سدلا

صاحبمن المباركات الطيبات الكلمات هدم جميعا ّمعنا فلقد 

فضيلتهقال كما خهلير موصؤع في لهديان ١ محسلممان الشيخ الفضيلة 
شكولا الحج، موسم في السائلتن إجابه أمر وهو جدا، مهم وموصؤع 

مومحمولكن غيره؛ ومحي الحج موسم محي بالعنايه جدير الخوصؤع هدا أن 
الوقت.وصتق المائلين لكثرة خصوصه، له الحج 

ةالملأ عليه رسرله وعن ، UJا عن يصدر المجيب أن ريب ولا 
وهوعنه يسالون الدي هو هدا القه، ّرع إلى السائلين ويرشد واللام، 

والاجتهادالعناية من عالمك جب لوا فا الأساس، هدا على يجيب أن 
ودلالمثة، عليه وللم، الته، كتاب عليه دل عظيم شيء للحق والمحري 

علم،بغير افه على الفول من حذر العظيم فالقرآن العلم، أشل كلام عليه 
افهأحكام عن سأل من وعلى العلم، أهل على فالواجب كذلك، والمنة 

منيعرفه ما إلى المائل يرشد وأن الحز، تحري في وسعه يبذل أن 
يقولأن من مانع هناك فليس المسألة أشكلت ؤإدا الخهلهر، الدرع 

المكرمةبمكة التوعية مسجد ش المشايخ كلمات على م؟ئذن الشخ سماحة تعليقات من ،١( 
(.٢٠٦رقم)ما.ةاهشرط.، ئ،؛ حج في 



^^قاتومحاسماتالصياح حادقث  ٣٦٨

منإلى أو آحر، وقت أو أحرى، ة حلإلى السائل يوجل أو أدري، لا 
منهذا كل اض شيع إلى أقرب هو بما السائل يفيد بال حرى أنه يرى 
لحرماته،والتعذلم اف من الخوف باب ومن ولعبادء، ف النصيحة باب 
الشيحقاله ما يجد سوف الناس ؤإحابة الناس لوال يتمدى من وكل 

■ائل مفى يحار وموف سليمان، 

صونهاعلى يجيب حتى الشرعية الأدلة بتحرى العناية هو فالواجب 
ويتخذهعليه، تمر ويالمووله به يعتني ما حير ومن إليه، الاله يرثيه مما 

إلىالسائل يوجل أو عليه، أثكل فيما أدري لا يقول أن دائما منهجا 
يراجعهالمهار أول سأله ليراجعها، ؤيقيدها مسألته يرا-،ع حتى آخر وفن، 

لهيفرب المباح، في يراجعه النهار آخر في سأله النهار، آخر في 
أنإمكانه وفي الصواب، إلى أقرب هو بما سؤاله عن يجيبه حتى موعدا 
بالصواب.يجيب أن إلى منه أقرب أنه يعتقد آخر إلى يرثيه 

فيماالمسالة في يتراجعون كانوا ٍه لف، الأن على يخفى ولا 
منه عنهم معروف شيء هذا بعض، على بعضهم وبمملها بينهم 

أمرتعظيم ومن الوؤع، كمال من ذللث، كل بعدهم، ومن الصحابة 
مرتبةسبحانه الله جعل قد علم، بغير الله على القول ص والحذر الإجابة، 

•جك قال كما والتحريم المنع في المراتب، أعلى علم بغير عليه القول 
وآنأد؛في يغين وآتى وألالإ بملي وما با محلثر ما آلم>وحثد، رؤ، %م إثا 

مِافتلالأءلا •؛١ آثم عز موزأ وآن مل٠لتنا يمء مز ز ما أثه 
المعنىفي لكنلث، رسوله؛ قول وهذا الله، قول هنوا تقل لم ؤإن [، ٣٣

الله.حكم وعن الله، ثؤع عن يال المائل الله، ثميع عن تخبر 

ولابثا ظلا آمح، ِق متا ملوا الئاش >ثأبما وعلا: حل ؤيقول 
ؤآلمt٠ك٤فيبآلثوي ^٢ ٠١٥إدم١ . ين عدو ل،محإ ئوب سنوا 

تسبحانه ويقول [، ١٦٩، ١٦٨;: ]١١٨شلثو0ه ي ما آثم عل وآن 



ءعظكتِ ٣٦٩الحج صوم ض لمائيين اط 

تنءولُيمعنه ك0 آوكك َكوا ؤآلمواد ؤآذتر ألمع إة علمثأ هء لك قس م\ سا 
واستوجبالأمر، عليه عظم لأيامت، ا هذه ذكر إذا فالمؤمن [، ٣٦]الإسراء: 

نيوله سعة، دلالثا في الله بحمد والأمر يعلم، لا عما التوقف دلك منه 
يوحلأن يفعل أن ينبغى ما أقفل ومن عاليه، وواجب سالف، ذلك 

منويح^ّي المسالة ؤيراج^^ سسمد ؤهو السائل وأمد يسجني حتى السائل 
إليهالسبيل يجد فلا أحد على يحيله ريما لأنه يستفيد والسائل ، أدلتها 

ناءدتان:ب ^Jt افاو، يضر لا آخر ونت إلى الساو فاجيل 
لمؤإدا الجواب، من يتاكد حتى للمسوول، وفائدة للسائل، فائدة 

السال،يعطل لا حتى أعلم، يراه من إلى يحيله أن أمكن ذلك، يتيسر 
هك،الله إلى الضراعة ذلك على ثعتن ما أعظم ومن حارا، يض لا وحض 
بينسئما ولا وومائاله، أسبابه على ويعينه للمواب، يهديه أن فى دائما 

الليل،آخر وفى جود، الوفى الصلاة، آخر وفي والإقامة، الأذان 
يبذلالدعاع مع ثم بدليله، الحق معرفة على يعينه أن دائما اممه إلى يضؤع 
ذلك،،في زملائه مع والمداكرة مظانها، في المائل بمراجعة وسحه 

الحلم،أهل كتب في مفلانه مراجعة وبين زملائه مع الذاكرة بين فيجمع 
ينفيه،ما فيه يجد أنه يقلن كتام—، أي في ،، الخلافكتب الحدين،، كتب 
عاقبةمن ويخاف دسه، على يخاف الذي وهكذا الملم، طالب، هكذا 

إٌاأمرين، بي>، هو الحمحا، وتحركا ومعه ;-ذل، ومتى بميرة، بمر الجواب 
فالهواجتهاده وسعه بذل بحد للحق مخهلئ ؤإما أجران، فله للحق مصيب 
اجتهادهوبعد وسعه، بذل يعد أجرين، أو لأجر عائم غير فهو أجر، 

للحق.وتحريه 

يعينهم،وأن يوفقهم أن الماس من الضتف، هذا في الله ومحثة 
الحق،معرفة في ورغبتهم وصدئهم، لإخلاصهم، أمورهم ويسهل 

لعباده.اف4 أوصحها التي ؤلريقها وسلوكهم 
أنؤللبح الدعاء فى يكنر أن الدعاع يكتر أن أيثا ذللث، أسباب ومن 



ومحاضراتوتعليقات مممات من لصياح ا يث حد  ٣٧ ٠

يلجأوأن عليه يرد ما كل في الحق إصاية يمنحه وأن ديته محي افه يفقهه 
>؟ؤأدعوخآI القائل تعالى سسحانم هو كثينا ويدعوه دلك في اغ إلى 

أجيبنرس عق خثادى ساللف ^وإدا [، ٦٠ر؛ ]غافءه لمتجب 
[.١٨٦ت ]البقرة دعازه إدا آلئ)ع دعوه 

يوفقناوأن حيرا، سليمان الشبح فضيلة أحانا يجزي أن الله وأسال 
وأندلك أساب على يعيننا وأن والعمل، القول فى الحق لإصابة حميعا 
اللهوصلى قريب، سمح إنه أعمالنا سيئات ومن أنمستا سرور ْن يعيدنا 
وسلم.وصحبه اله وعلى محمد، نبينا على وسلم 

هa ه 



—التشريقأيام 

٣٧١

التشريقأيام 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وصلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداه.اهتدى ومن 

;، بعير أم! 
الدرسفي سمعتم كما التشريق أيام من الأول اليوم هو اليوم هذا 
الزوالبعد رمى والدي الأول، اليوم هو المباح، هذا المامحي 

فبلولا الأن الرمي له ر نيما والدي الأن، يرمي أو ممه، الحمد 
هدافي الرمي بتجر لم إذا اليوم، هذا عن الليل م، برمي، الغروب، 

كلالفجر، يهللع أن إلى يرمي الزوال، بعد الظهر في قبله ولا العصر 
الحادياليوم اليوم، لهذا رمي؛ الليلة هذه الصحيح، على رمي الليل 
الليل؛فى وهكذا والعصر؛ الفلهر، رمي وقت الزوال يعد وغدا عشر، 
فيهاالثالآJاء، يوم تع الأربعاء ليلة الثالآJاء يوم غدا الأربعاء ليلة يعني! 

وهوعشر، ث، الئالهو الأربعاء، ويوم الليل، آخر إلى الغروب بعد رمي 
انتهىوبهذا الشمس، غروب إلى الزوال بعد فيه الرمي الأخير الفر يوم 

رمىالذي أما دم، عليه يكون الأيام، هذه في الرمي يفوته الذتم، الرمي، 
ثمأخرم لو بأس، فاد مرنا يوم آخر في ورمى أخرم، أو الأيام هذْ في 

رماهاثم اليوم، عن الثلاثة الجمار رمى ثم بالية، العيد يوم فرمى رتبه 
الزوالبحد كله الأخير، اليوم رماها ثم الغد، عن الزوال بعد غدا 

يرميه، المثي قعا كما يفعا أن والمشرؤع، الئنة لكن أحءزأت؛ 

حجموصم خي - الثالث اوسطر في كما . العصر صالة بعد الشيح سماحة كلمات من 





س،ضأ.
١٠٦^^الأسلة 

١

يتحرأن يجوز مل الهدي نحر النحر ص اف حففلكم ويسأل ؛
الحرم؟خارج الهدي 

هدي[، ٩٥]المائدة: تيع ؤسع الحرم في ينحر الهدي ج- 
الحرم؛في يكون المحظورات دم الأفدية من يحصل وما والقران، التمتع 
احمر،حيث، الهدي يذبح فإنه المحمر إلا الحرم؛ في يذبح • يبمتي 

حدة،في يدح حدة في والمحصر بحرة، في يدح بحرة في المحصر 
لاوّة-رة:آلدي؟بم يى أنقثز فا ئنيزم يدح مكان أي في والمحمر 

يدح،مغ المويه إلى وصل فلما الريانحى من مثلا للحج حاء ان إن[، ١٩٦
أحرم،قد كان إذا بوك في يدح، ٌلح بوك إلى وصل لما الشام من جاء أو 
أحصر.حنث الاحمار دم يكون أحرم وقد فمع، العراق من حاء أو 

هديهفنحر الحرم، خارج هي الحدسية، في منع ه، النبي 
متعتهملما ؤيتحللوا؛ ويحلفوا هديهم ينحروا أن أصحابه أمر وتحلل، 

محرمين،الهجرة من صت سنة معتمرا حاء وهو مكة، لحول من قريس 
سحدث<لا  ١٠ت قالت، قريش فمنعتهم محرمين، أربعمائة من وأكثر ألم، في 

الحربعدم أن ه فرأى بحرب إلا فابن، صعطه،ا، أحدثا أيا النرن، 
حربهم،ير ولم الحرن، وضع على سنين عشر وصالحهم أولى، 

المملحةلأحل ل؛5ن لمين؛ المعلى غضاضة فيه صلحا وصالحهم 
وفىكثير، والكفار قليل، لمون المالحرب، كره إيه، والضرورة 

منحاء من أل وعلى سنين، عشر الحرم، وضع على فصالحهم بلدهم، 
لمينالممن حاء ومن الكفار، إلى يردونه، لنا ملمين المإلى الكفار 



ومحاضراتوتعليمات كلمات من لمحساح ا يث حد  ١٠٧ ٤

افاادسم ه؛ النبي محاد الصاح يكب أن أراد ولما يرد، لا مرتدا 
Uأذرز ما ^١^ أآ ّمحل قاد: لا قال: حزب الدحض 

رراى\ضأ فقاد قال: ١^١، يانبك اف ولكن ص، 
محمدعننه قاصي ما ررهدا يقول: أن أراد ولما اللهماا، ا\حوؤك 

ما١^ زنود أيك ئعلم كنا لو زاممب نهلل: يقال اض؛؛، رنوي 
،،١^١١عبد ئن محني اكب ولكن يايلناك، ولا البنت عن صدئناك 

فىالشروط باب ا الشروط كتاب فى مخرئ بن المسور حديث من البخاري أخرجه ]١( 
بتنضكانوا حتى الحدية، رمس ه الله رموز حرج هادث (، ٢٧٣١)برقم الجهاد، 

ذاتهحدوا طينه حمل ئي يالعمم الويل بذ حالذ *إي ه؛ امحي فاد الْلريق 
مديرايركفس فايهللز الخنس، يمثرة هم إدا حتى حالي بهم فعر ما يوافه . النمين*ا 
زاجكن.يه بزكن مها، غيهم يهتئل التي ئاشثي كاذ إذا حش ه النبي ونار لعزيش، 

الةقئّواء.فلأب الم2نواء، حادت ممالوا قحل، U خل• خز • الثاس فمال 
الفيل،خاص حمنها ولكي بحلق، لها داك وما المصواء، حلأنت، راما ه■' الثى فمال 

أغطت4لمإلا اف لخزنات نطثهمنًفيفا خطه ننأُووني لا ييد؛ شي \ض 'وفاق: لإ 
محيومند عر الحدية، أصى ثزد حش ^٧؟ سو : Jli^_، رجزها يم . إياهاءا
ه١^ رسول إلى وفكي ئزحو0، حتى الناس يلبثه فلم ثبرصا، الناس تثتزصه الماء 

لهمتجيش رال ما فواقه فيه، يجعلوه أل أمرهم قم كنائته، س سهما العثلش، 
بدم في الخن١ءذ وزفا؛ بل بديل خا؛ إي كيلك، نثر مينا غنة، صدزوا لحر بالري 
ثركفإلي قفاد• بهامه، أهل من اممه رمول لصح غيمه وكانوا خزاعه، مر قومه 
وهمالمنلايىزإ النوذ ومعهم اJحدJية، مناه ١ءد١د ئرلوا لوي بذ وغامز لوي بث كنب 

البيب•غن وصادوك مقاتلوك 
ئذيزينا وإة معتمربث، جئثا ولكثا أخد، لقئال، ئجى لم ُإدا ال؛و رنوي فقاد 

فإذالناص، دسث محي وحالوا ثدْ، ماذدثهم شاقوا فإذ بهم، وأصزت الخزن، نهكتهم 
أنواهم وإذ خموا، فقئ وإلا فعلوا، الناص يه يحل يما يدحلوا أذ سا٤وا فإذ أطهز 

.١^٠ الئبم ولثنفذذ ناكتي، ئممرذ خر قدا أمري غلى لأقاتلنهم يند;، شي فوالأي 
مود.U تا;محلم ينز: ةةاز 
نمريونيعناْ ^■؛^، ١١هدا من ■جئناكنز عن.  LjJدال! قزنئا أنى حتى ئايهللز فاز! 



٣٧٥ ي

عنهثمو، ال ث حاجه لا ت نمها ممال نعك، ظفإ نغزصه أف شئتم نإو ا نولا 
هوكدا كدا يفوز سمنته دأدت يفوز. نمنثه ما هات ت منهم الزاي يرو وفاد • بثي؛ 

ه.الني فاد نا ئخذقإ 
يالزلد،أوك فاد: نلي. قالوا: بالزالد، أننم قزم أي قثادث نننود بد ءنرْ فقام 

أهلانثنهمش أني ثنلموو أكتم ئاد: لا. ؛ 'ئالواسهموني؟ فهز ئاد؛ • نر ؛ ئا'لوا
هدافإو فاد: نر. ؛ قالواغني ١١٠١ونى وولدي يانلي جئتكم غلي نلنوا فلما غكاثل، 

يكلمفجنز ئاثاْ ائته. قالوا: • آته ئ,دء-وني امنلوغا رثد، حقه لكم غرص فد 
نغند.أي ذك: بمد نززة فقاد تدلل، فنله بن ^١ ^١ الثر فقاد ه، الثر 

وإلمنك، أنلة اجتاخ الاممح_، بل ئاحد نمنث، نن ئوبلث، أنر انئاصتث، إن أرأيت، 
بجرواأف حيقا الثاص ُى أوثانا لأرى وإني وجوها، لأرى دام فإر الأحرى، يكن 

وثدغوك•
:قالواذا؟ مد فقاد: وئدغن؟ غنة نفز أنخن اللامح؛،، تثلز امصص نكر؛ أمحو لن قفاي 

•لأجبملئ، ثها أجزك لم بمدى للئ، كانت، ند لولا ينده نمي والذي أنا قاد؛ نم• أبو 
غر؛ ثب؛١٧نن والنغيزْ نئض، أحد يكلن؛ نكلنا ه 'محي يكلم يجعل ُاد• 
ه١^، بمة إز بند؛ تززة أئزى نكلما ١^، زغك الئبم، زننن M الثر زأس 

ه.الني رنرو يمنب غد ند'ق احر لن؛ وفاد النش<، بمل ندْ صزبه 
أكن،^ز، أي إفاد: ثننة. نن النغ,زه إالوا: محيا؟ ند فمال: وأنه ءنوْ فنفخ 
محمانوالهم، وأحد نققلهم، امحاجلثي، ر قونا صجب النيثرْ يكال ءد'رنلئ، ر انر 

نيء«.م بنن فلت اكاد زأنا فهل، اءلأنلأم •أنا m: افن نفاد نأنلم خا؛ 
هوالتب رنون ثئم ما ئوايؤ ت قاو بنته. .ي الض اصحاب ثرص حنل عروه ل إم 

اأئدنو١أنزنن؛ ناذا رجلين، رجيه بقا يدنك منهم رجل كث بي وست إلا نخامه 
وماعنين، \طذ\وةلم حمضوا ظز ؤإذا وصوته، على نئثتلوو كادوا ثوصأ ؤإذا أمن0، 

نه.ثعفلنا الئثلن إنه يحدوو 
غرووفدث الملوك، غر ومدن لمد وافه محوم، أي مماو: أصحاثه، إز موْ فرجع 
أصحابيقم ما أصحانه يقمه محق، ملكا رأيته إذ وافب والثجابي، وبمرى قبمر 
وجههبها محيلك منهم، رجل ين محي وثمنته إلا ئحامه ثنحم إذ وافه محمدا، محمد 

ئكلموإذا وصونه، غر نقثيلوذ كادوا ئوصأ وإذا امره ابمدروا أنرهم وإذا وجلده، 



ومحاضراتوتعليقات كلعات من الصباح حديث ؛ ٣٧ ٦٠٠

حظهءل1كلم عرض قد ؤإئه له، ينقلنا النقلز إلثه وما عندْ، أ>نواوإلم حمضوا 
قائلونا.رثد، 
هالنس عنى ف اثن قلما ٠ اثمته ؛ قفالواآته. دعوني ت كنانه بني بس رجل قفاي 

له؛ا.قاننئوها ائيدذ يعظمونى قوم من وهو يلان، ءاهدا ه؛ افه ومود قاد وأصحابه، 
بجإلأ؛ثني U  ٥١إاد:نبماو قاد: ذلك ذأى قلنا ثوف، الناض زانثملن ئ قبمت 

وأذعنت،ئئدت قد الإاو.ل رأيت قادت أصحابه إلى رجع قلما البين،، عن يصدوا أف 
قفاي:حمص• بى مكرز له يقان بنهم دجل قفام البثت• ض يمدوا أف أرى قنا 

دجليهو يكري 'رهدا الئبي قاد ء-ليهم ف اثن قلما اسه• قفالوا آته. ئءوjى 

ئأجرييت ننم قاد ءمرو• بث نهثل جاء إي يكلمه هو مينا ه، امح، بخلم نجعد 
يىلكم نهل •لقد ه■' النبي ؛ال، عترو بذ نهيل جاء لما أنه عكرنه، عس أبوب، 

غاب،،قفاي: عنرو ين نهنل قجاء حديثه; في الزهري قاد مننن: قاد ئوفب*. 
مافن راثم : igالقي قئاز الكاسح، m الئبي قدغا محاد، زنه؛ ثنا امح، 

•اللهم يانملئ، اكئن، ولكن هو ما أذري نا قوافي الرحمي أما • نهيل قات، الرجيم"• 
.ئكتت كنن، كما 

"اكبm: النبي قفاي الزجبم- الزغمن اطب ينم إلا نكثها لا زافي المتجوذ: قفاي 
لووافه نهنل؛ قفاي افب•. رصول، محمد ءل؛ه قاضى ما راهدا قادت م . اان«اك،

تننخئد ١^، زلكن قاتلناف، زلا ١^، ض  ii^Ju>نا  ٥١زنود أنك، 
نسمحمد اكتن، كدشوني• وإذ افن لزمول إئي اروافب ه■' النيئ قفاي افب. غني 
،.اف• عند 

آعطيتهمإلا اف حنماُت، غيها يعظنوذ حطه سالونى الأ لموله; ودللث، الرهري قال 
نهثل•إئاا-، يب"• هنطونه الست، ونص سنا حلوا أذ "على الُتئ لن قفاي - إياها" 

قفايقكثنؤ. الثيبل ١^١٢ من دللق، ولكي صئنله أحدنا أنا العزبإ سحيلم، لا وافه 
إليما.زذدته إلا ديكذ، عاى كاذ وإذ زحل، منا ؛، i-jlلا؛أنه وغلى نهتل: 

ئ-لال؛،U؛ قنبما ننبما، خائ زفي ١^!^، أو ;>ئ كبم، اف نبماJ قاد 
نكة،أنفل من خزخ زقي مودم، في غنرو لن نيل نن ينيل 1؛و دخل إي 

غتهأقاضل؛، ما أول نخثن يا هد.ا نهنل: نمال ١كدين. أظهر بند ينميه زنى حش 



ثجهسن ٣٧٧|لأسلة 

٢إذا قاد: بمد«. الكثان شض لب «بم ه: ^ illقفاي إلئ. تزذئ أو 
•لك بمجيز؛ أنا ما قاد: ليرا؛. اردأجر0 ه؛ الثني محاد . أنداني؛ غلى اصالحك 

'ك.أيزان قن. نز بكنز: قال ماءل. ألا U قال: ةاسز«. ءش، قال: 
نا byjألا ننبما جث زقي ١^^؛، ور أزذ اسيذ، ننثر أي يثدد: أنو قال 
ئأبتن غنن ئئاد ؛ال: فى!ش. سوبدا غدانا غيب قد وكال لمث قد 

وغيوثاالحق غلى أون.ثا قلت: »تلىاا. ؛از: حمااش نبئ أك محمك . < ١٥١ثبئ 
اشِ،ننول »إنى قاد: ١؛!؟ ديثا في الدنثه نملي ق1تم قك ش«. فال: اتاطل؟ غز 

.لأصريا٠ وهو أعصيه ولسن 
محأتيهآئا قاحبزثك •تلي، قال: به؟ ينثلوف اكث، نثاتى أئا تحدثنا كنث، اوآنز قلن،: 
فقنث،:تكر أنا فايئ، ثال: ُه«. زثطئف أتيه »فإنك ث١ل: لا. قلت: ثال: النام« 

غلىزغدزلأ الخق غلى ألأثا قللمح: نرء قال: حقا؟ اض نئ غدا أكز م، أ;ا :ا 
إننالأجل، أبجا قال: إذا؟ دينا محي الدئة نملي نلم محلت نالا. قال: اياْلل؟ 

الحي.غلى إئه قوافي يعرنه، فانتمي،لل، لاصره، وهو ربه تعصى ولبز افه لرمول 
أنك؛اتيهأقأخزك بلى، ئال: بو زثنلويح ١^؛، سنأتي أنا بمدننا كال أكس يلمن، 

لوّولث،يلث، غلإ: قال الزئري: قال به. زنثلزيه آتيه محإلف قال: لأّ قلت: الخالم؟ 
»ووثوالأئحائه: m اض ننول قال الكقام، قضثة بن لاغ يلنا قال: أغمالأ. 

احلمواه.قم 
احدمنهم يمم لم يلما فلأن ذلك محاد حتى رجل منهم محام ما محواض قادت 
أجناش، نين يا ننمة: أم ئقالغ الناس. من لقي تا لها ئدلإ نئنة، أم على ذخو 
فبملقك.حاJقك وم دنك، م ض ية مم أخذا تكم لا لإ اخنج ذلك 

٠يى>آعه حالمه زيغا ، AjJbنحز دلك فعل حش منهم، أحدا يكلم فلم فحرج 
يمثلانتفنضأ كاد حتى ، نعصا يحلى هثضهإ وجعل ، دنحزوا قاموا ذلك، رأوا فلفا 

^٠٥=^^^١ ^١٠^٢ أقين ^٤-^، ت نعالي افن قأيزو مؤمنات ننوم حاء0 م ، عنآ ننشا 
لهكاJثا انزأش يوميي غمز قظلق الكوافر( )يعصم بمي حش فانيزئزه ه>رني ألتويقئ 

قمأميه، تى صئواذ والأحرى نئتاير، أبي بى معاؤيه إحداهما قنزوغ الئزك، في 
قازنلوانثيإ زهز - قزص من زير - شير أبو ^٥ المدينة، إلى ه التبن رجع 

حشثه قحزجا الرجلين، إلى فيفته . لنا جنك الدي التهد • فمالوا رجلين، فللبه في 
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مايعني! اف؛ رسول تقول لا قرينا الاه، عبد بن محمد صالح ما هذا 
صالحما هذا فكتب I قالوا ما ب، اكتفقال؛ اينه، رمحول بانك نومن 
رأىإذا أنه على يدل هذا مندوبهم، عمرو بن مهيل الله عبد بن محمد 

باس؛فاد غفاصة، فيه صالحا ولو المشركين، مع صلحا الأمر ولي 
وتوجهواالمارس، أبن للمسلمين، المملحه صاريته الملمين، لمحلحة 
فيالملمون وكثر الملح، ث، بيبل، الأمنن، مهاجرين للمدينة 
لالفتح؛ئثاه ثنا للئ، ئتا >ؤإةا فتحا الله مماه مبينا، فتحا وصار المدينة، 

ه،محمد أعداء مع وقاتلوا الملح قريش نقضته فلما الماس؛ وأمي ١[، 
بكربتي ساعدوا صلحه، وفي ه، الرسول حزم، في وهم حزاعة قاتلوا 

اللههزمهم عليه، الله وفتح الفتح، يوم ه الحم، وغناهم عهدهم انتقض 
فغزاهمعليهم، سنا صار الصلح، ونفضهم العيد ونكسهم بخيانتهم، 

إزواث الزجلنزت لأحد نصر أبو يماد ضأ.I م من نأكنوف ينزلوا الخنش، يا طنا 
جربنقذ لجند، إئه واث أجل، يعاين الاحن يانظه . جندايلاق نا هدا نهلته لأرى 

جرث•ثم ؛5 
أشحش الأحن، رم نزد، حش يقرنه منة، يامكنه إلمه، أنهلن أرني نصر: أبو يماد 

.٥^١٠هدا نأى ءلمذ ز!،: جين هو الله زنوز ممال بمدو. الننجد يدحل المدينه، 
ممال:تصير أنو ييجائ لستوز، نار صاحبي زاني يتل ياي: ه الثئ إر انتهى ينثا 

 Lيايميم• انته أنجاني نثر إلتهم رددنني ين■ ذمئلته، اف أويى وآممه ئد ااأه، نئ ؛
ننردهأنه غرف-، ذللف، نجع يلما أحد". له لو حزمط، منم أمه ®ويل ه: الني 

البمر•ث أر حر ٠^^ أيهم، 
ءرمبى يحرج لأ محنل بصر، بأبي فلجت، نحل، بز جندل أبو مهم وقلت فاد: 
ينتعووما نواف عضاته، منهم ايئنذ حمى نصر، بابي لجق إلا أنلم ند رجل 

يازنلتحأموالهم، وأحيوا _^__؛، لها، اءئزصوا ؛لا الئأملمزم!ر •ذزجتح بعير 
يأزسلآط، نهو أنام قس أزنل، لنا والرجم نناشده؛اممب ه 'نحى إلمح،لرص 
نشتيم وا؛يقمحا ثم أدتثم '؛jj؛،'^، ؤو»و اف؛غارت يأنزد إليهم، ه 'ليي 

لمأيهم حجيهم ذكاث الجاهلثي( حميه بلع)الحبثه حر عثءح4■ أطسةأ أف بمد بمأ 
'محب•دبس ببمهم ذحالو' الرجيم، 'أ-ثحص 'ه ينم يغزوا ولم اث، ني أئه يغزوا 



٣٧٩الأسلة 

فيالناص ولحل ماكة، عله الله وفتح رمضان، في ثمان عام ه، المي 
وآلئج.آف ثنر كآت ^^١ تعالى: ، jLiكما أفواجا، الله يبن 

إئه>ؤآنثعفزه ته بمني مج و أزاجأ اف يبن مح، يد-قلوف آلثاش دواثك 
عليهمهجم العهد، نقضهم ؛، ببفتحا صار ، ٣[ - ١ الضر; ل ماباه< ءقا0 

ودخلواوانقادوا، يسلموا ار*م، واأالمائة عليه مقاتل ألاف عشرة في 
اللهفتح الله، مع الصدق يانمهود، الوفاء بركة هذ0 أفواجا، الله دين في 

عدوه.وحيل طالبته، وأعطاْ عليه، 

ه٠ ٠ 
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ورسوله،اض طاعة على ويحثهم عليهم، وبحقه باق، ويذكرهم الحج، 
منعيهم يخفى قد ما لهم ومحن الشرو;، وسائر المعاصي من ويحذرهم 

إلىالإشارة تقدمت كما ، عفليمة خطبه الناس خطب قالبي حجهم، أمور 
دماءوأن موصوعة، الجاطيه أمور أن فيها ذكر البارحة، درس فى دلك 

يعني؛متروك؛ يعني! موصؤع؛ الجاهلية ربا وأن موصوعة، الجاهلية 
بهحاء وما الله، شرعه بما يأخذوا أن المسالمين على يجب ا تركه يجب، 

بالساءوأوصاهم دلك، تحالف التي الجاهالية أمور يدعوا وأن هت، نبيه 
رزقهنعليهم لهن أزواجهن على اء للنأن وأخبر تقدم، كما ح-ينا 

معنيوأن الأزواج، أيصا بالرحال النساء وأوصى بالمعروف وكونهن 
محنبمدكب خوئ ئن قإلما ءا ياشاء ذ\حف'ئو\»ألأ قال: ويلعن، 

سلذمإن نية فاث يث أن إلا ذلف، مز نيا مثين تيفون 
ثئواقلا قإد ٠بئح، عيز صربا واضربوهن المصاى قي قائجروص 

قاكاطا، ^۴ ولمث:ثا ظا سا:فلم ض لم إن ألا يلأ محن 
مح:مفي اذن ذلا ثكزنون، ثن ?م نوطثذ ألا بمائم ض خقم 
كتزتهئض !لهن سواأن محم زمحن ألا نكرنون، لمئ 

•دطنامهئ"را، 

الزوجاتحق في والإنصاف الله تقوى الأزواج على حب، فالوا 
ظلمهن،وعدم ؤإرشادهن، وتوجيههن -^١ بهز والوصية إليهن والإحسان 

[٢٢٨لالبة-رة: دنثده ءثإس ولأذ■ثافي يألمحلأ قؤئ أةتمح، تئل، ءؤولس تعالى؛ قال 
الواجبغلط، هذا ظلمها إلى سلنا الدرجة هذه يتخذ الرجال 

اللهتتقي أن عليها ظلم، ^ [ ١٩لال_اءت و\ذو>وووىه ؤوعاثروس الله تقوى 

حاءما باب الرصاخ، كتاب في تفهند الأحوحس بن صرو حديث من الترمذي أخرجه ؛١( 
.١لألاني وحسنه (، ١١ ٦٣)برقم ، زوجها عر المرأة حق في 



__ ٣٨٣بومِعرذة 

أنله ؤغ يلا أكبر هو الذي هدا ولكن أكبر؛ حفه وهو اف يتمي أن وعيه 
يوديوأن العشرة، يحن وأن يمفها، أن عليه بل عليها، ويتعدى يظلمها 
المعروف.في له وتعليع تسمع وأن حقه، ونودي تنصفه أن وعليها حقها، 

إنبمدة ضلوا لن ما فيكم *رئي حهلبته: أحر في قال ثم 
افا<رن.كتاب يه اعضئئلم 

وأنافه، يتقوا أن لامايم ا أهل على يجمب، عفليمة، نمهلة هده 
الملمينجمع على يجب ؤإنائا، ذكورا ؤإننا، حنا الله بكتاب يعتصموا 

ومحكومين،حكاما وعجما، عربا ؤإسا، حنا بالقرآن، يعتصموا أن 
حميععلى الدنيا أرجاء جمح في الدنيا، جمح في عليهم ؤإناتا، ذكورا 

بالإسلام،يلتزموا وأن الإسلام، في بمحالوا وأن اممه يتقوا أن المكلفين 
هداؤإ0 الكفاية القرآن فى وعقيدة، وعملا، قولا، بالقرآن يعتصموا وأن 

هدرءامنإ يلخ؛اى هو جؤإ ٩[، ]الأّرا،؛ ه أهرم جنح لؤ بمدتم، المءاث 
آؤإؤأوثتوقز ؛١؛£؛^، ثدمئأ ^ ٢٢٠إقق، أرنتثه [، ٤٤لت>: تفمرمثاءُه 
و. آلأبتذ أؤح م نزد . آثفين ني كيد [، ٢٩]ص: أ"لأفه 

ؤنهند١[، ١٩٥ِ  ١٩٢]١^،: ئتى يلثان . \ءذ ين لأؤن _( 
ةآيفي [، ١٥٥]الأن_«_ام: ر{صله لنلكم ؤأققوأ قائمه نثارك كثب 

ميلاأوص دوي^ ين ثئعوأ ولا ردثت ين لولا أنزل نآ يقول؛ الأ'ءراف 
ينألئاس لتحج إلف، آنزكه >ؤ»=كثث، I ويقول ٣[، ]الأعراف: ثدكثوزه ما 

•١؛؛أمحي4 أدنين بمري إل، ريهن يإدي أش إل، 'ثشي 
]آفء:آمحل4 ثآطيزأ ق وطنزأ قال: اممه لأن القرآن من والئئة 

٧[،]ال__ح_سش__ر: فاننهو_اه عنه جذلإ' وما قصدؤه آؤمث ؛١؛؛،^ >ؤرتآ [، ٥٩
أتمرهعذ.اب يسبخ أر فتنة نضيمم أن أروة عن ءئالفور^ أدبن 

متؤ4؛\لر ه آؤئ هزا أسَ محزأ أزن،ء' ه [، ٦٣ص■■ 

؛١٢١)٨ برتم هوا الض حجة باب إ الحج كتاب في مسلم أخرجه جابر حدث من جزء ( ١ر 
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إلردوْ سم(ئ ؤ لثوعم ؤ؛ن المعروف محي الأمر أولي المعروف محي بعني؛ 
[،٥٩،: ]١٧ذإبؤه وكي خم د؛إاق آوم ه أق محنوف إنَقبم والرمؤل أق 

نمينهر شمر معا يحةعوك حئ يوينوث لا وره ^٥١١ • سبحاه ويقول 
[.٦٥،: ]١٧عج ^١ محنت تثا زكا أمبم؛ 4 نجووأ لا 

القرانوتحكيم ورسوله، اض طاعة ١لمكالفين جمح على فالواجب، 
ائتمقنا عر سألول رروأئتم ت قال نم ذلك،، ، يخالفمما والحذر والئنة، 

،نهء سقوا وغتنذ، وأديث، نلعثف قذ أيكؤ سهد نالوا ئ\ولو)أاا. 
واللام،الصلاة عليه ونصح وأدى بلغ محي أنه نشهد بدلك،، نشهد ونحن 

الثناءإلى يرينها الثثانة بإصّنعه يرفع فجعل المبين البلاغ بلغ وقد 
ئلأت. اسهداا١^٠-^ انهل، اللهم انهل، الئاس؛ إلى وينكثها 

أمامئم للظهر بلال فاذن بالأذان أمر نم عليهم، ربهم تشهد يمرات 
إلك،توجه ثم ركعسن، العصر فصلى أقام ثم ركعتين، الظهر فصلى 

يديهورغ واللام، الصلاة عاليه ناقته على دابته على ووقف، الموقف،، 
العفليم.اليوم هذا في الدعاء في ملحا إليه ويضؤع افه، ؤيذي اغ، يدعو 

فيمحله في إنسان كل ، يقفالجمع صلاة بعل الحجاج فهكن.ا 
إلهاءلأ قول: من اممه ذكر من ويكثر ؤيدعو، اف إلى ويضؤع عرفات، 

ضزص زييثح بميي !كد ولت ص لت لت، شريك، لا زخدة ؛لا 
ولوالديهلنفسه يدعو الاJعاء ويكرر الدعاء، في ويلح ، قديرلأ شيء كل 

والهدايةبالتويّق، الأمر لولي يدعو الممسلمين، من ولضرهم المجسلصن 
الأمورلولأة يدعو حيرا كل على يعينه الله وأن بالحق، ينصره الله وأن 

فييففههم الله أن مكان كل في حميعا للملمين يدعو بالتوفيق، حمبعا 
ينحرىوهكذا خيارهم، عليهم يولي وأن أحوالهم، ويصلح الدين، 

ولوالديه،، وللمسيين لنفسه، العظيم الموقف هذا في الطيبة الدعوات 
والمغفرة.الميول اممه يسال الدعاء، في يلح ولأقاربه، 







ص ٣٨٧

تجاةم دعوة فيه عظيم، مقام عرفة، يوم عفليم مقام المقام وهذا 
النارمن عتيئا أكثر يوم من وما الماديكة بأهله اممه يباهي عظيم، موقف 

بجدك،اليوم هذا في العتقاء من تكون لعلك حرص فا اليوم، هدا من 
ترجووعاد، حل اف ذكر من والإكثار المالح، وعملك حدك يامساب 
فالمنة ض، المنة بعمالك، نمى ولا تعجب ولا عقابه وتخشى رحمنه 

آنئولإ نئ ق ي إطق| ء ثنا ب ئد آنثأ أذ ئتد >قرة بمانء 
[.١٧ت ]الحجرات مني.ذإثه كتر إن غينن دد-دكل 

يرحمناأل ونرجوه سبحانه، له والمنة تأله صثحانه لأز4 والمنة ناله 
حتىوالمحبر الجد وعلينا النار، من رقابنا يعتق وأن منا، يتقبل وأن 

حقآثم آقموأ آلِن الموت حنى المحبر من بد لا الموت؛ 
مزمأه<ولا حميعا أم بمل، وآغمثوأ . ئندوث وأنتم إقُ عوى ولأ مايدء 

يأمكاحئ لبثت جوئند I الخلق أفضل لنبيه ويقول "؟*ا[، آ*ا، ]آلاءمراj؛ 
علىوالثبات المحبر، من  ٠١؛لا الموت؛ حتى [ ٩٩]الحجر: آلتيرشه 

تميربك، تال تصح الموت، حتى وعقيدة، وعملا، قولا، الحق، 
حطر،على أنت إ ربك تال، تجلر ربك، تال تقوم ربك، ال ت

الإنسمن الشياطين اممه، رحم من إلا بالسوء أمارة النفر ربك، فاسأل 
علىأنن، الباطل، إلى يدعون الجن من الشياطين اياْلل إلك، يدعون 
ذللث،،على الإعانة ربك ال وامالسائمة، أسباب، على حرص فا خطر، 

>ؤآهدثات ركعة كل في المائة في تقول أن هداك الذي ربك واحمد 
٧[. ٠٦]الغاو>ة; ه عكهم أنمت، 'الذرِن صبمرط ألميم الممط 

ربكوامال حير، على كن الأحوال حميع في حدر على وكن 
مقلم،يا النهم ت قوللث، من أكثر الحق، على الثبات اسال التوفيق، 

وهويعانه أكثر ه، الميي دعاء من هدا دينك، على قلي نت القلوب 
وكان، دينلث، على قلبي ثبت القلوت مقيث، يا يعانه! أكثر الخلق، سيد 
وقنانة حالأجرة وفى حنة الدنيا في آتنا ربنا ! أيقنايعانه أكثر من 
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المدر؟ليلة فى أقول ماذا قالت: لما عائشة وأوصى النار، عذاب 
عر«أا،.3اعم، النمو ثحب عمو إثلث، ١^<^ رلمولين: 

لياعفز \ذ1ةإ >ا'مجوده: في يعض: جدتين؛ البين يقول ولكن 
٢.ر،أمئْاال وعلأض وآحزْ، وأونن وجله، دمه كثه، دمي 

اغمر)\طثإ لي(، اغب ريي لي، اغفر )ربي يكرر: السجدتين وبين 
سيدوهو وء-افي،• وارزض، واجبرني، واهدني، وارحمنمب، لي 

اغفرربي لمحا، اغفر ربكا جدتين؛ البين يكرر آدم، ولد سيد الخلمح،، 
لياعمز ال^هلم السجود: في لي، اغمر ربي لي، اغمر ربي يعليل، لي، 

دعائه:من وكان وسرْ، وعلانيته وآجزه، وأوله وجله، دقه كله ذئبي 
بهأعلم أنت، دما كم، ^ في يإسرامح، دجهبي حطيئقي يي امحر رائب 
عندي،ذللث، زكؤ وهزلي، وجهلي دعندى حطاياي لي اعفن اللهي متي، 
ال٠مدم،أئت، أعلئت،، وما أننر١ت، أحن>ت، وما قدمت، ما لي )عفن ؛للهم 
،•ئ؛ير"أ كل علمح، دأْث المر-م، وأنث، 

فاستن،واللام، الصلاة عليه آدم ولد سيد وهو دعائه، من هذا كل 
وأكثروكرر، وألح، عرفة، يوم مح، الدعاء ْن أكثر أولى، باب من كدللف 

تارةعليه، والثناء الله حمد مع ذلك، مع النبي على الصلاة من 
يديكنرفع وهكذا تدعو، تارة النبي، على تحلي تارة الل4، تحمد 

الدئء،محاب في ماجه وابن (، ٢٢٥٨، ٨• ،  ١٨٣،  ١٧١)T/ احمد الإمام أحرجه )١( 
(.٣٨٥٠)برقم والعافية، بالعفو الدعاء باب 

الركؤعفي يقال ما باب الصلاة، كتاب في فهند هريرة أبي حديث من لم مأخرجه )٢( 
(.٤٨٣)برقم والجود، 

محولباب الدعوات، كتاب محي البخاري أخرجه ؛ موصى أبي حديث من عليه متفق )٣( 
كتابفي لم وم(، ٦٣٩٨)برقم أحرت<اا، وما قدمت، ما لي اغفر ه: المي 
(.٢٧١٩)برقم يعمل، لم مجا شر رعن عمل ما شر من التعوذ باب والدعاء، الدكر 



تعيبحش الدعام قي تلح ترغ، لم تضعهما نعيت كلما ترفعهما تضعهما 
والوقار،بالسكسة، مزدلفة إلى تنصرف النمس عابت فإذا الثسمس، 
منانصرف واللام، الصلاة عاليه النبي فعل كما والتالبية والهدوء، 

عاليكمارثا*س ^أتها I ويقول بلبي وهو الثمس غابت لما عرفات 
يضرلا حض الهدوء إلى يدعوهم • ثالإيصاع'' ليس البر ءإ0 السكينة، 

المارات،الأن وقتنا وهكذا إبلهم، تمائم لا حتى بعصا بعضهم 
حافومن مزدلفة، يملوا أن إلى أحد أحد يفر لا حتى الهدوء الهدوء، 

يؤخرلا الطريق في يملى مزدلفة يمل لم وهو ، الوقت، يذمب، أن 
نصفقبل الهلريق في يملى نملل أو زحم، أو سيارته، تأحرت الصلاة 

أمرهافه ير ؤإن ؤإقامتض، واحد بأذان ثنتين والعناء ثلائا المغرب، الليل 
فىوصالها سواء الرحال حهل قبل مزدلفة يمل حين من مزدلفة فى صلاها 

ثميؤذن العشاء، وقتا فى أو المغرب، وقت فى العشاء في أو المغري، 
معهماليس ركعتين؛ العشاء ويملي يقيم ثم ثلاثا، المغرب فملي يمم 

شيئاياكل الني.، فعل كما ينام يستريح ثم راسة، معهما ليس شيء؛ 
أقملكان استراح ؤإذا له، الله ر يما يفعل يقرأ سيئا يتناول يتعشى 

تجابر قال كما اصهل>ع صلى لما والني النحر، يوم لأعمال ينشمل حتى 
واللام.الصلاة عليه استراح 

الغروبإلى والعمر الفلهر صلاة بعد بعرفات الوقوف أن ثلث، ولا 
أنهالوقوف معنى ليس الراحة؛ إلى معه يحتاج التعب، بعض به يحصل قل 

واقفطمواء ويعمل الدعاء، في يجتهد كونه ت بعني معناها؛ ،، واقف
فيأو سيارته، على أو فراشه، على يجلس مضعلجع، وإلا جالس ؤإلأ 
علىواقف معناه ليس الوقوف قوله النه، ويذكر ربه، يدعو مكان أي 

هتالنبي أمر باب الحجا كتاب في هه زيد بن أسامة حديث من البخاري أحرجه ( ١ ّ 
٢(.٠ و؟ ٢ ٠ ١ )ه/ وأحمد (، ١٦٧١)برقم بالسوحل، إليهم ؤإشارته الإفاصة عند بالسكينة 



ومحاضراتوتطيقات يمان من الصباح حديث  ٣٩

جالسمّهليته على يدعو عرفات فى موجود أنه ت بمنى الوقوف؛ رجليه، 
الآ'م.والالمائة عليه عليها 

عليهورقى المشعر، أتى مزدلفة في النحر يوم الفجر صلى فلما 
وعلاجل ربه نغغر وبالدعاء في ويجتهد يديه يرفع ربه يدعو وجعل 
تقاو(مزدلفة، في ماكانه في كل أماكنهم في والناس أسفر، حتى ويدعوْ 
موص،٠٠رركلها مزدلفة يعني! ؛ وجهع٠٠هنا ها رروهمتت، 

مكانهفي كل مؤئم،اا كلها وعزيه هنا ها رروممتف قال! عرفة مثل 
حتىالإسفار حتى مزدلفة في الدعاء في ويجتهد يديه، يرفع اف يدعو 
الشمس،محللؤج قبل منى إلى توجه منى إلى انصرفا ذللئ، بعد النور، ينع 
أسرقررويمولول الثمس، تحللع حتى ينصرفون لا المشركون كان 

و.السم، فخالمهم جمر"• رركبما حولهم الن-ي الجبل جمي• ؛ نير" 
أسفر،يعدما النور، اتضح يعدما الثمر ء!الوع قبل مزدلفة من فاقس فا 

أناء والمالرجال، من للضعفاء ورخص منى، إلى تلريفه فى يلبى وهو 
القمر،غاب، ما يعد الليل س الأخير الممفط في يتوجهوا يالليل يذهبوا 

قبلالماس، حنلمة قبل يتوجهوا أن للشعفة تحك، ييه باس لا هدا 
يصاحبهم،ومن معهم، ومن المن، وكبار والمرضى، اء، المالمشمة، 

نمقمد الليل أثناء في الليل في الناس حطة قبل ض إل يتوجهون 
الليل■

ثاءواؤإن ، واجلشاءوا إن بالخيار فهم منى إلى وصلوا وإذا 

كلهاعرفة أن حاء ما باب الحج، كتاب في ه' جابر حدث س لم مأحرجه )١( 
(.١٢١٨)برقم مقف، 

منبدفع متى باب الحج، كتاب في ميمون بن عمرر حديثا من ال-خاركا أحرجه )٢( 
جمعمن الإفاضة أن جاء ما باب الحج، كتاب في والزمني (، ١٦٨٤)برقم جمع، 

(.٨٩٦)برقم النمس، طلوع قل 



_ ٣٩١يؤمصيه 

كلالإفاضة طواف للطواف مكة إلى توجهوا شاءوا ؤإن الجمرة، رموا 
مضتيم الفجر مبل الجمرة ورمت توجهت ملمة أم فيه، حرج لا هذا 

والأفضلف، والحمد واسع هذا في فالأمر وأفانمؤ مكة إلى واستمرت 
ثمحى ص هآ النبي رمى كما ذللئ، تسر إذا الشمس طلؤع بعد يرمي أن 

ثلاماللمحلقين البي دعا أقفل، والحلق يقصر، أو يحلق الرمي بعد 
إذاالحالق قبل يذبح أن والأفضل واحده، وللمقصرين والرحمة بالمغفرة 

الهلوافوالأحر ، هذافي واسع والأمر تيسر، إذا يحلق ثم ينحر ر، ني
النهارآخر فى مكة إلى توجه وحلق هديه نحر لما النبي يهلوف، يذهب، 
الفلهربالماس وصلى رجع ثم الفلهر بمكة صلى الهار، ومحط في وطاف 

وبعضرجع، ثم الفض بمكة صلى الظهر، بهم صلى صلوا ما منى في 
لهفصارت الفلهر بهم وصلى فجاء ينتظرونه الصحابة س صلى ما الماس 

فرصه،المدينة في الحناء معه يصلي محاذ كان كما فريضة، ولهم نافلة 
يجنولكنه الئنة؛ هو فهذا له، نافلة العشاء وجماعته بأصحابه يملي ثم 

أذفبل نحرت الله رسول يا بعضهم! له ل فا الماص، على وسع محئل لما 
لألافاد: أذبح، أن فتل حلمثؤ I آحر فاد حقجء، لا ١٠فال؛ ارمئ، 
آحر!فاد ، ١١٤۶لا  ٠٠محاد! أذبح، أن قبل حلمت، I آخر فاد ، ■مج® 

قانحرج"• ررلأ فال؛ الرمي قبل أطوف مكة إلى ذهبنح يعني؛ أفصسنح؛ 
يعني؛يؤمني؛ نئل رأيته فما ت عامر وابن العاص بن عمرو بن، اممه همد 
،.١١١٠٤۶زلا »اإثل قاد: إلا أحر ولا يدم شئء عن العبر يوم 

كتابفي الخالي أحرجه ءقت؛ العاص ن عمدو بن اش■ ب حديث من ءف متفق  ٢١^
منالحج كتاب وفي برقم)٣٨(، ومرها، الدابة غلى وانث وهو المنيا باب العلم 

حديثمن لم وم(، ١٧٢١برقم)الحلق، قل الن"بح باب •؛ ؤ- عباص ابن حديث 
نحرأو النحر نل حلق من باب الحج، كتاب في فهد العاص بن يرو بن الد بد 
•٢١٣٠٦برتم)الرص، نل 



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حديث  ٣٩٢؛

لكنصح؛ أحزأ الهلواف قبل ان إنمعي لو عي الفيه يدخل هدا 
يرمحيأنه والأفضل الأفضل، هذا العلواف، بعد عي اليكون أن الأفضل 

قدمؤإذا الأفضل، الترتسس، هدا يطوف ثم يقصر، أو يحلق ثم ينحر، نم 
حلقصر أو وحلق رمى ؤإذا ض، والحمد حرج فلا بعض على بعضها 

أهلمن جمع عند الأول التحلل به بممحصل والرمي الأول، التحلل 
منخروجا التمصير أو الحلق إليه يضيم، أن الأفضل لكن العالم؛ 

فإذاالنساء عليه ؤيبقى ذلك،، له نير إذا ويتهلبِ_، ثيابه بلبس ثم الخلاف 
عليهحرم ثيء كل له حل حاله، نم محي عاليه كان إن وسعى طاف 

لعمرتهالأولى المرة مرتين المتمغ يلزم عي والالنساء، حتى بالإحرام 
ليسهذان يحلا، لم اللذان والمفرد الفارز أما لحجه، الثانية والمرة 
القدومطواف مع مكه قدومهم عند فعلاه كان إن واحل معي إلا عليهما 

معسعيا إن بأس فلا الإفاضة طواف مع أخراه كانا ؤإن أجزأهما، 
محياما كانا ؤإن الإفاضة، طواف عليهما يبقى أجزأهما القدوم طواف 

الإفاضة.طواف مع سعيا مكة قدما حين 
عثروالثاني الثلاث الجمار نرمى عشر الحائي يوم كان ؤإذا 

الجمرةعند ويقم، أكثر، الأة حصاة كل مع يكثر بسبع جمرة كل كذلك 
يهليلريه، يدعو الرمي بعد عندها يقف الخيم، مسجاو تالي التي الأولى 
ويدعوالقبلة تقبل ييساره عن يجعلها . النكا ذٌل كما ويلح الدعاء 

حصاة،كل مع يكبر بع ويرميها للوسهلى هب ين. ثم التيسير حمب ربه 
لموكلهرماها يم لنفسه رماها رجمه، بحد رمى لأحد وكيلا كان ؤإذا 

عندهاويقفإ بأسى لا العاجزة أمه أو الحاجز، أبيه أو الحاجزة كزوجته 
تشلمحييمينه عن ويجعلها الدعاء في ويلح الله إلى ؤيفرع ويدعو 
بعيرميها الأحترة هي مكة تلي التي، العقة جمرة الثالثة يرمي ثم القتلة، 

الثانياليوم في النفير له ثم والثاني، الأول اليوم في عندها ، يقفولا 



٣٩٣ءرس ووم 

ثمالوداع ليهلوف مكة إلى النمير له السنة هذه في ثاء الئلا يوم عشر، 
أهله.إلى يتوجه 

علىعزم فإذا أياما، ماكة في أقام أياما ماكة في يقيم أن أحب ؤإن 
ليسوالحائض سعي، فيه ما معي، بدون هلوايا للوداع طاف، فر ال

اءالنقوهكذا وداع عليها ليس الحج أيام يعد حاصِتا لو وداع، عليها 
إلىيبقى أن أحب ومن وداع، علتها فليس الحج أيام بعد امرأة ولدتا لو 

ف،ثجل نمن ؤ قال،ت اض لأن أفضل؛ فهو يتعجل ولا عثر الثالث، يوم 
ؤآعامواأه وأئم_أ آقئ لتتير عثو إئم ؟ ١٥تأم وش ءقه اقم ئلأ ؤ،يرا 

فيالحشر هذا القيامة يوم بحشر يذكر [ ٢٠٣إ\وقو1.' ءس/وه إيه آئتتكم 
أنفينبغي القيامة، يوم بجمع القيامة يوم بحشر يذكر الحج في متى أيام 

الجنةثم والحساب، الجزاء فيه الذي العظيم وجمعه القيامة يوم يني لا 
.باممه إلا قوة ولا حول لا النار، أو 

فيرماها ما مثل عشر الثالث، يوم الجمار رمى حنى فأقام. 
بالأبطحفنزل مكة إلى الييت، إلى ركِج ثم عثر، والثاني عشر الحائي 

المغرببها وصلى عشر، الثالث، يوم الأبطح في والعصر الظهر وصلى 
وصلىعشر، أربعة ليلة الوداع طواف، ، فطافالليل آحر نزل ثم والعشاء 
الحجةذو لحل لأنه الأربعاء؛ يوم عثر الرابع صباح المجر بالناس 

الأربعاءصباح بالناس فصلى الأربعاء يوم هو عشر فالرابع بالخمير 
إلىوتوجه ركبإ صلى فلما الطور، سورة بالعلور، فيها وقرأ الفجر 
عثر.أربعة يوم صباح واللام الصلاة عليه المدينة 

أداءعلى ؤإياكم يعيننا وأن يرصيه، لما ؤإياكم يوفقنا أن الله نال 
ائرّّومن ومنكم منا يتقبل وأن يرصيه، الذي الوجه على اكنا أن

•قال كما غيره يبلغه أن علنا حففلّ إذا للمؤمن وينبغي المسلمين، 



ومحاضراتوتعييقات كلمات من الصباح حديث  ٣٩٤

لما،، ر سامع١١ من أوعى مبلغ يرب اثنائير، الشاهد رريلتنثغ 
أنواحد كل عر كيلك ًوأنمم ؟_،،، الشاهد »دكلغ ي خفهم 

عليهيشكل الذي الشيء في إحوانه يلغ يحضر لم الذي الغائب يبلغ 
فيمجد في الفائدة سمع إذا سلح منكم واحد كل النائب الناهد يكلمر 

إ-خوانهمن غيره يبلغها الفائدة سمع إذا الجمعة حهلبة في م١كان أي 
٢[،لالاداوْ; أر عز ؤؤوثماوموأ وعلان حل قال ما مثل وحيسائه 
مثلمله حئر على ذل ت فال ه والني ّآ؛ا، لالعص-ر؛ المزه >ؤوواصوأ 

.3اعلواالآ، أجر 
تنتشرالعلم ينتشر حتى العظيم الخير فيه والتناصح يالحق التواصي 

الخير،ويعم الفائدة 
الهوعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى الجمح، الله ولق 
وأصحايه.

قولباب ألعلم، كتاب في البخاري رواه فهد الحارث بن نفح حدبث من عليه متفق )١( 
تغليغلباب امة، القكتاب في ومسالم (، ٦٧)برثم مع، ما من أوعى ْبلح رب النبي 

(.١٦٧٩)برقم والأموال!، والأعراض الدماء تحريم 
.)ص'؟؛( تخريجه تقدم )٢( 



عرفةحطبة على الشيخ سماحة تعليق 

ة|مح
عرفةحطمة على الشيخ سمأحة تعليق 

وأصحابهآله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصلى لله، الحمد 
بهداْ.اهتدى ومن 

!، بعدر أما 
الخطبةهده الإمام نائبا نمرة مجد حطيبا من حميتا سمعنا فقد 

وماالهليبة، والتو العظيم، الخر من فتها ما سمعتم الية المباركة 
صباحالدرس في أيصا وسمعتم لام، والالمائة علبه حجته عن ثن 

أعمالهوحميع لام والالصلاة عليه حجه قمة الفجر، صلاة بعد اليوم 
بعده.وما العفليم اليوم هدا فى واللام الصلاة عليه 

وهيالهجرة، بحد واحدة حجة حج والسالآم الصلاة عليه نبينا 
لأنهالوداع؛ حجة سمسنا العاشرة، السنة في حياته آحر في الوداع حجة 

أدريلا ثإثي منابك٠كم ا٠لتأحدوا وقال؛ الناس، ولع بعدها، يحج لم 
هدأرارى-حجتحج بمد أحج لا ض 

فيواللام الصلاة عليه توفي ثم أشهر ثلاثة نحو ذلك، بحد وعاش 
البلاغبلغ وقد لام، والالصلاة عليه الأول ربيع شهر من عشر الئاني 

عليهجهاده حق افه في وجاهد الأمة، ونصح الة الرّأدى المبين، 
للأمة،يئنه إلا جنته ؤإلى الله إلى يوصل طريق من فما والسائم، الصلاة 

.٠٥١٤١٦حج موسم في لثح ١ سماحة كلمات من ( ١ ) 
العميجمرة زر انيحتاب باب الحج، كتاب في خؤبمه جابر حديث من مسلم أحرجه )٢( 

برقممنانئئإ<<، ت وسلم عله تعار اف محلى اب 'دديان رامحا الم بوم 
(١٢٩٧.)



ومحاضاتوسليمان صات من الصباح حديث  ٣٩٦

بينهإلا الله وغضب النار من ؤيقربها الله رحمة عن يبعدها طريق من وما 
توعلا جل؛ قوله وبلغ الأمة ونمح الأمانة وأدى الرسالة بلغ فقد لها، 

امتثهدوقد [، ٦٧،: jljLaJI]عن إللف أنزل ما يئ ألثسول >ؤأأأا 
الظهربهم يملي أن قل ينق في اليوم هذا ش حيهم بعدما الناس 

لنما فكم ررثزكت ت وقال اش يكتاب أوصاهم لما استشهدهم؛ والعصر 
١،.((ل 1)0، محاب يه ١^٠^ بمدة!ن تضلوا 

عليكموأموالكم دماءكم ارقإل I فيهاوقال كثيرة بوصايا وأوصاهم 
،.ولهدا تلدكم تحر هدا، شهركم ش هدا، نومكم حرام؛ 

ءنسكموأءناصكم وأموالكم دماءكم ارقإل الأحرى: الرواية في 
ياعادهاهدا؛؛، شهركم في هدا تند في هدا، Jومكلم حزام؛ 
ارألأاا، ث1عئاهز اللهم _،، ijهل ممال: زأنه زثع م ، مزارا
ا.ننصوغ«ر الجاهلثة رثا متر ر؛ا كلر وإة 

ررمنروقال: حيزا يازواجهن النساء وأوصى خثرا، اء بالنوأوصاهم 
الخفين''،فليلبس النعلين يجد لم ومن المراول فليلس إزارا يجد لم 

يهاعتصمتم إن تضلوا لنر ما فيكم تارك ررإني، اللام: الصلاة عليه وقال 
قدأنك نشهد : قالواهائلون؟ أنتم فما عني■ تسألون وأنتم • اممه كتاب 
إلىبنكتها ثم ماء الإلمر أصبعه يرفع فجعل ونصحث. وأدت بلغت 
اشهدا؛.اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم ويقول: الناس 

الصالةعليه بدلك له نشهلء ونحن بلغ، وقل بلغت، قد أنير يعني: 
وأدىبلغ قد بأنه له يشهد عالم وكل ملم وكل لام والالصلاة عليه 

(.٢٩١رص تخريجه محبق )١( 
(.٢٤٠)ص تخريجه مبق )٢( 
س:خرِج)مآ(.)٣( 
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اللهيطيعوا وأن الله، لحكم يخضعوا أن الناس ج»مع على فالواجب 
كلوفي والحدود، والمعاملات!، العبادات، في شيء كل ض ورموله 

واتبعلله وأسالم كله، الله دين في لحل ممن يكونون ويذللث، أمورهم، 
جميعفعلى ورصاه، بجنته والموز كرامته تحفون يوبذللثح شريعته، 

وأناممه، شمّع كما يزكوا وأن اممه، شيع كما يملوا أن لمين الم
المعاصييحدروا وأن الله، شيع كما يحجوا وأن الله، شيع كما يصوموا 

ؤأطيمأاثن آطيمأ وقل ورسوله' النه طاعة عليهم يجب هكدا الله، أمر كما 
ؤغيمأآلؤؤْ ؤءامأ الصلنأ ووؤيمإ وعلا! حل ويقول [، ٥٤]الرر: آفيّوله 

[.٥٦]الوين ه تيمي يشكم آلثمؤد 
الأمور،كل في ورسوله الله طاعة الناس حميع عالي فالواجب 

لث^٤، جيما إثهكم أس رسول إل ألنامذ يتآدها وهل - يهتدون ويخلك 
ألث؛يورتش اس هئاينحأ وييث يز،ء هو إلا إله لا آلثمنوئت' ممل 

]الأع—راق:ئهسروله لتئاًظلم ؤأئعوه وءءغل1نتهء أثو بجيمحل أثكس، 
وشترأثه شابمأ ةثعول أممه >جوو كنتن إن وقل •' بحانه ويقول [، ١٥٨
ذخسدوهأؤ،وإا ءائك؛ وؤتا سبحانه؛ ؤيقول [، ٣١عمران: ل1ل دمةث*ه نؤ 
قدآلزسود تْإج ومن سحانه! ويقول ^١[، لالحشر: عنق لإذؤ وما 

ءتوءاتا ئهأ بي آفيول مأطتمإ أس ممتمأ وقل [، ٨٠]النس-اء؛  ٠٤أللهئلخ 
آتئعإلا آفيؤل عل، وما مهتدإ هفعؤ، وك خملثن ما وءق؛ءظم خملر ما 

واللام.الصلاة عليه [، ٥٤]الور: 
صلىثم سمعتم كما وذكرهم الماس حهل_، الموقف، هدا أتى ولما 

إلىذهب ثم ا، ونمن جمعا ؤإمامتين واحد بأذان ركعتين والعصر الغلهر 
ويكبرهويهلله اممه يدعو الشمس غابن، حتى ووقف عرفات فى الموقف 

مثلهونحن الئنة وهكذا الدعاء في يديه ويرفع الشمس، نح غابحتى 
تجبحتى M المي، على ونملى ونكبر ونهلل ونستغفره الله ندعو 

الشمستا غابفإذا والرجاء، والخوفا والذكر، الدعاء بين الشمس، 



٣٩٩عرفة حطبة على الشيخ سماحة تعليق 

بعضهميغر لا حتى العجلت وعدم بالهدوء مزدلفة إلى الناس انطلق 
_jL5 ،L  ^!لمااوبجنه« البجنه الثاّئ ررأنغا لهم: يقول ه ١

أهلعلى بعصا، بعضهم يضر لا حض مزدلفة إلى عرفات من انصرفوا 
صلوامزدلفة وصلوا فإذا العجلة، وعدم الثكينه المشاة وعلى الهارات 
ثلاثاالمغرب وحمنا، ا يصن ؤإفامتين واحد بأذان والعناء المغرب 
العشاء،وقت فى أو الغرب وقت فى وصلوها مواء، ركعتين والعشاء 

بوحرولا الطريحا مي صلى الطريق في نعطل ومن الرحال،، حط قبل 
الليل.نمق قبل والعشاء الغرب يملى الليل، نصفح قبل يمليها الصلاة 

بعدمزدلفة من الليل آخر في ينصرفوا أن للفعفة ه البي رخص وقد 
حطمةقبل منى إلى ينصرفوا أن لهم رحمن القمر غاب بعدما الليل نصفح 

الفجرصلى ّ نم المجر بها صلى حتى مزدلفة في يخت هو وبقي الناص، 
يديهويرفع تغفر ويويهلل ربه يدعو وهو أسفر حتى وهلله وكبره الله دعا 

ححالفالشمس طلؤع قبل منى إلى بالناس انصرف أمحقر فلما أمحقر، حتى 
عليهفخالفهم الشمس تهللع حض ينمرفون لا المشركون كان المشركين، 

وهدهأمحقر، بعدما النمس طلؤع قبل الشعر من وانصرف لام والالصلاة 
يلبىمتى إلى الإسفار ويعد الفجر صالة بعد مزدلفة س الانصراف المنة هى 
واستغلالتلبية نطع الجمرة وصل فإذا الجمرة، يصل حتى الطريق في 

العقبةحمرة وهمب حصاة، كل مع يكبر حصيات ببع الجمرة يرمي بالتكبير 
إذاينحر هدي عنده كان إن اله.ي نحر له تحب، يرماها فإذا مكة، تلى التي 

سئلبأس، فلا الرمي قبل أو الذبح قبل حلق ؤإن يقصر، أو يحلق نم نير، 
ئال.  ٠٤۶ولا ارم ٠٠قاد: أرمن. أل، مبل دءحنلمح الله رنوي يا اننه؛ رسول 

٠١٤۶ولا ائحر ٠٠قاد: أنحن. أ0 قبل حلملمح الله رسول يا • آحر 
نمر، نيإن يذبح ثم يرمي أن الئنة لكن واسع؛ هذا في فالأمر 

تخريجهسبق را، 



ومحاضراتوسيقان مممات ض لصباح ا حديث  ٤٠٠

مراتثلاث للمحشن دعا الرسول لأن أفضل والحالق التقصير أو الحلق 
كانإن عي والالإفاصة طواف الهلواف بعدها نم والرحمة، بالمغفرة 

كفاهمفردا أو فارثا، كان ؤإن متمتعا، كان إن ثانا سحتا عي يمتمتعا 
لحجهعي يأولا سعى ما كان ؤإن أولا، معي قد كان إن الأول عي ال

حاديمنى في يبيت نم يعده، أو العيد يوم عرفات من نزوله بعد وقرانه 
الزوالبعد عثر والثاني عثر الحائي الجمار ويرمي عثر وثاني عتر 
وكماالصبح، درس في تقدم كما حميات بع واحدة كل الثلاث يرمي 

عناؤيقف بح، والأخيرة والثانية بع الأولى يرمي الخطبة في سمعتم 
وعنديديه ويرفع الدعاء في ؤيلح ربه ويدعو ارْ يعن يجعلها الأولى 

القبلةتقبل ييمينه عن ؤيجعالها الرمي بعد عندها يقف، كدللث، الوسطى 
.عندها يقف ولا يرميها الثالئة أما ذللث،، له نير إذا طويلا ويدعو 

لملمن عثر الثالث، في وهكذا سواء، عثر الثاني اليوم في وهكذا 
الذيكالمريض المببتج؛ ترلث له مانع، شغل له ومن والرعاة والسقاة يتعجل، 

الرحمة،لهم رعاة هنالث كان إذا والرعاة الحجج وسقاة المثيت، عليه ينق 
أنله ليس عثر الثاني يوم الشمس عليه غابن، ومن ه، المي لهم رخص 
انتقلوس عثر، الثالث، يوم الجمرة يرمي حتى يصبر مى في كان إذا يتعجل 

عثر•١^>، النوم مح، فلا.د مكة إلمح، الشمس غروب نل متى من 
يطوفبلائه إلى الفر أراد إذا الحج وأعمال الحج أمور انتنهاء ويعد 

فرالعند سيء كل من ينتهي بعدما بالبيت، أشواط سبعة الوداع طواف 
يتأخركأن مكة في أ؛هلأ أو قريتا الحج بحد سافر سواء أشواط سبعة يطوف 
الوداعطواف يطوف فر العلى عزم متى عاشوراء إلى أو الشهر لأخر 
"وداع عليها ليس اء والفوداع *عليها ليس والحائفس أشواط، سبعة 

والثباتالاستقامة ؤإياكم ورزقنا الجمع من وتقبل الجمع اض وفق 
محمل،نبينا على وملم الله وصلى كريم، جواد وعلا جل إنه الحق على 

.وأصحابه آله وعلى 



فتاوى

فتاوى

الأحيائى؟أدى على الكعبة هدم حديث صحة مدى ما س! 
آلهوعلى اف، رمحول على وسلم النه وصلى ف، الحمد ج! 
بهداه.اهتدى ومن وأصحابه 
:، بعدل أم1 

منالزمان، آحر في لكن صحيح؛ هذا للكعبة الحبنة هدم فحديث 
أشراؤلمن وهو يهدمها الحبشة يعفس عليها لهل يالساعة، آثرامحل 

الدجال.بعل وماحؤج، يأجوج حروج بعد الساعة، 
غيرهم.وثر سرهم يكفينا أن ١فه نال 
أحمدالشيخ أن العارنين بعض من سممتإ ت يقول ائل ممن؛ 

اليداهتدت، حيث، الناس من مشهد وعر علنا ٩، الض يد مل الر٠اعء؛، 
الكرامات،؟تلكؤ ينكر من حكم فما وملها عليها ملم الشر من الشريفة 
الموفيةعند التي الخرافات هذه الموفية، خرافات من هذه ج: 

هالتبئ نني ولم باطل؛ هذا بل لهذا أصل لا الهنامات؛ من أمثالها من 
هاوْهدا، فال من اطه قاتل الرفاعي؟ لأحمد فيل وعمر بم، لأبي يدم 
والْالني يقدم ولم باطل؛ هذا أن المقصود الخبيثة، الموفية خرافات من 

يومإلا قبره؛ من يخرج ولا لام؛ والالصلاة عليه وفاته بعد لأحد 
اجتمعواإذا احتفالاتهم في يخرج أنه الموفية وفول والنور، الُث، 

-.٥١٤١٦عام حج فتاوى من ١( 



و٠حاسماتوسيقان صات من الصياح حديث  ٤٠٢

صعقومن خرافاتهم، من هذا حاء، إذا النبي يحيون له، ويقومون 
بمدلور >ؤثم ت مسحانه يقول اف باق، إلا قوه ولا حول ولا العقول، 

يوم[، ١٦، ١٥تون؛ تال«_ؤمبمثومحك^،ه آكينعؤ محؤم ٠^^ مض لستؤن ٥^١^ 
يومآدم ولد نيد أنا ٠٠ه! النم، ويقول الدنيا، في وليس يبث القيامة 
وأناقخر، ولا القيامة توم الأوض عنه سس مى أول وأنا محر، ولا القيامة 

د«ما،لولا القيامة توم تاؤع أول 
فيالجنة في وهو الأرض، في فجده والسلام، الصلاة عاليه 

يدهولا للناس، جده يخرج ولا لام، والالصلاة عاليه عليين، أعالي 
المحابةعهد في لا واللام؛ الصلاة عليه عنه، هذا يحفغل ولم للناس؛ 

هذابل وأتباعه؛ الرفاعي قصة في باطل، هذا في ذكر ما كل بعده، ولا 
ويعفلمهمعامتهم، بها ليضلوا الصوفية؛ يزيفها التي الخرافايت، من 

السلامة.اف نسأل يأكلون ما بها ولياكلوا عامتهم؛ 
ماكل أن ويزعم المحمدية الدحاتر كتان، يقتني مجدنا إمام • ص 

يأت،لم حالف، من وأن صخه، عالي والبراهين الأدلة فات قد حق فيه 
خلفه؟الصلاة حكم نما قاطعة بحجة 

وفيهمالكي، علوى محمد ألفه كتاب هذا المحمية الذخائر ج1 
٠دلك من بالله نعوذ وكفريات ، وبلايا طامات 

ليعلمالردح، يعلم وأنه ء ني، كل علم أوتي المي أن يرمحا أنه منها 
نعوذكتابه، في نص هذا بعالمها، افه اساثر التي الخمس ويعلم الغتب، 

ذلك.من فه با 

تللجنه يقول وافه يشاء، من الخنه يدحل محمدا أن يرى أنه ومنها 

نبيناتفضيل باب الفضائل، كتاب ني غيني هريرة أبي حديث من لم مأحرحه )١( 
(,٢٢٧٨)برقم الخلاثق جمع على ه محمد 



ص

.همادى«لا، بن أشاء من يك اوخز رحنتي أنت  ٠٠
واللام.الصلاة عليه لمحملو جعلها وهل.ا 

إليه،والمنع ه، بالمي الامتجارة فيها نمائد فته ذكر أنه ومنها 
النجافجعل إليه، والتجأ ، به استجار من يرحم وأنه إليه، نمنع وأن 

عنذكر إنه فيه يقول، أنه ومنها • هك الله دون ه، المي إلى والمفرع 
،ويحج ، ويصوم واللام، الصلاة عليه قبره في ويصلي بتوصا أنه أناس 

أقرها.صالة، حرافات< 

جملة،والكفريات، المنامان، من الكتاب هذا في أن المقصود 
أعمىجاهل أو يتبصر، ولم عقله، في صل قد ليم مإنه • يقول قاليي 

الكبائر؛من الدحائر في ما يعتقد الذي هذا حلفه يصلى ولا يعرف، لا 
ّحلمه يصلى لا 

الدخانيشرب رجل أحتير لخفة تقدم إذا ت يقول ائل م؛ س 
أمكتأن لي، يجوز فهل( كير، منصيا لذل ثرى لأنه عليه؛ مء.اذمح، لوالدي 

الخطبة؟في الذم، حاتم لبى عر صمم أنه علما ذللث، عر 
بالكلامأباك سمح دينه في نقص عنده لم مأحتلث، حي، إذا ج: 

بابالتمر، كتاب في الخارى أحرجه هتع هريرة أبي حديث، من عليه متفق 
حلهايد النار باب الجة، كتاب في لم وم(، ٤٨٥)•برقم ■٣[، ]؛،؛ متيده ين ثل 

ه:المحي ُاد بتمامه لفظه وهذا (، ٢٨٤٦)برقم الضعفاء، يدحلها والجنة المادون 
ليU اتجه ذئافه نالنتجي.تن. باكمين أر>ث الئان محاك دالنان الجثث ءاتخاجت 

أزمنخفي أئن، لتجة: ذنح\و 1ف'ثانك ها)، ذم. م صنفاء إلا تاد-ئنى لا 
ءبادى.من أناة من L؛، أءلّرن، ءداب< أئت، إيما للنار; وقاق صادي. مى أساق مى يلث، 

لط.محط مط فمموو رجله يمغ حتى يمثلث فلا الثار قأثا ملؤها، منهما داجية يلكز 
اتجهوأتا أحدا، حئقه من ه افُ خإ ولا بغض، إلى بمصها وثروى تنقلت قهناللث، 

حلما".لها ينبث جق افه »إيى 



ومحامراتوسيقان كنمات من لصباح ا حديث  ٤٠٤

فإذامنه، بخير ويأتي الرجل، هدا يقبل لا أن الحسن والأسلوب الطيب، 
الهلم،بالكلام ناصحا نكون ولكن تنانع؛ أن للث، فليس أبوك صمم 

وانتفلررأيك وافق فإن الوالد، مع المالح والأدب الحسن والأسلوب 
أجابوإن والأحوتل، والأفضل، الأولى، هو فهدا أصلح، حاطنا 
الصفالت،يستكمل الدي اليوم الخاطب، لأن حرج؛ ولا باس؛ فاد وزوج؛ 

حطر،وفيه صعوبة، فيه البناُنح وحبس ونادرا، عزيزا يكون قل المهللوبة 
بلبسيتساهل قل أو يدخن، وهو وقبلت، بتزويجها والدها رصي فإذا 

رأىإذا تزويجه من يمنع ولا يعالج؛ هذا ومثل ينصح فإنه الدهبح، حاتم 
بدلا مطلثا؛ إجبارها له ليس يجبرها؛ لا ذلك، على وافق إن معها أبوها 

بالحقيقةوأخبرها امتاذنها فإذا .ه، الض عن السنة في كما استئدانها من 
إنحرج فلا تعهللها من خويا الشخص بهيا تزويجها ورأى ووافقت، 

عزيزايكون قد المهللوب تكمل المالزوج وجود لأن ؛ ذللث، في اف ثاء 
أنللثؤ ليس الأج أيها وأنن المدن، في سئما ولا العصر هدا في وقليلا 
ماهذا الصالح لأدب ويا الحسن بالأسلوب وتثير تنصح ولكن تشدد؛ 

أعلم.واض لي ظهر 
منقليلة سبة عليها يوجد الكحة أدوية بعض يقول ائل مس! 

استخدامها؟يجوز فهل الكحول 
مكر؛كثيرها مواد فيها ت، كانإذا العموم، على كلها الأدوية ج؛ 

.عنهايحفى فإنها يكر لا كثيرها كان إذا أما تستعمل، لا 
؛دين،دين، بيع يجوز لا أنه سماحتكم من سممت، يقول: اتل ّإ س 

صورته؟هي وما ذللث، معي فما بالإجماع، وذللثح 
لل،لمها يموصوفة سيارة تشترى كأن ذللثح من كثيرة صور له ج. 

سنتين،أو سنة بحد له لمها تريال ألفا بعشرين ثلاثة أو سهرين بعد 
ألفحنهلة أو تمر أو أرز كيلو ألف، مثلا منه تشترى أو بدين، دين فهدا 
معلومبثمن أنهر خمسة بعد أو ستة بحد للث، يلمها كيلو ألفي أو كيلو 



ِنى

=قق===^^ص=======يّ 
فكلاهماسنة أو أشهر، خمة أو أنهر، ستة بعد أيقنا أنت له تلمه 

بالدين•الدين بح هدا دين، والمح دين المن دين، 
الشخ؟،سماحة النلم يخالم، س! 

ويؤخرالثمن يعجل شرطها *؛ JlJلأن؛السلم نلم، يكون ما 
الثمن.

الريا؟من تمل وهل العملة ش التجارة حكم ما ت يقول مائل _• 
ربالا وجه على فيها اتجر إذا تفصيل، فيها العنل في التجارة ج: 

-م،(الربا فه وجه على النمل في، اتجر ؤإن ذلك، هم، حرج فلا فها 
شربا هذا في فليي بيد يدا ببعض بعضها العملة باع فإذا ذلك،، عليه 

حليجيأو سعودي درهم ألافح بأريعة دولار ألفا مثلا ياع فإذا الصحيح، 
دينارألف، باع أو بيد، يدا بل ا نيباع ما بأس فلا بيد بدا يمني أو 

بيديدا غيره أو محولي عربي ريال ألافح بعشرة عرافي أو أردني 
باس.فلا 

محلهاوحلن، والفضة الذهب، مقام هامت، قد لأنها فلا؛ يئة نأما 
باعإذا أما يئة، النفيها يجوز فلا البيحايت، وقيم المبيعات، لمن في 

منأيما بد ولا التماثل من بد فلا واحد حنس في بمعض بعضها 
يداباس فلا الخمسة فئة ص بالمه الحشرة فئة ص ألما يبع كان التقايض؛ 

فئةوهذه عثرة فئة هذه لكن القح؛ ألمح مثلا حولي الالريال من بيد 
منألئا باع لو لكن متساوية؛ لأنها بيد يدا بأس فلا ريال فئة أو حمس 

لأنهايجز لم الريال، فئة من أو ة الحمفئة من ومائة بالفح العسرة فئة 
التفاضل.فيها يجوز فلا والفضة الذهب، بمنزلة واحدة عملة 

ومايسير حيض دم منها نزل الإفاضة طواف أثناء في امرأة س؛ 
وماحجها حكم فا بلدها ش تزوجتا نم لليها عاديتح لما إلا بها علّتا 

محرمة؟زالت، لا أنها يصفة الشرعي؟ عقدها حكم ما عليها؟ الواحج، هو 



ومحامراتوتعليقات كلمات ض ا حديث ٤ ٦

أنهاتجرم ولا طاقت؛ يعدما الدم رأت أنها تجزم لا كانت إذا ج؛ 
وهىحرج أنه تجزم كانت إن أما صحيح، فهلوافها الهلواف، في وقع 

يصحلا والنكاح وتمحلوف، ترحع أن وعليها صحيح، غير فطوافها تهلوف، 
تنكحولا المحرم بجح ررلأ يجأ• لقوله العمد؛ ؤيجدد وتهلوف ترحع حتى 

بمك(^١/زلا 

٠ه . 

نكاحتحريم باب الكاح، كتاب في خهثد عفان بن عثمان حديث من ملم أحرحه 
(.١٤٠٩)برتم خطيته، وكراهة المحرم 



٤٠٧الخاتمة 

ا,ةءصءصقصاااااااا^ءةءصةتعص,

الخاتمة

علىلام والوالصلاة الصالصات، تتم ينعمنه الذي ف الحمد 
إلىنهجه على ار مومن وصحبه آله وعلى محمد نبينا اممه، حلق أنرق 

وبعد؛الدين• يوم 
طعنهفى اتكتاب، هدا إحراج لي سر أن عر ق اف أحمد فإني 

الثانة.

بنالقه عبد بن العزيز عبد الوالد شيخنا ماحة ليغفر أن اله وأمحأل 
•ذريته فى يبارك وأن باز 

العلمومحللبة لمين، المعامة من الكتاب هذا قرأ فيمن أمل وكلي، 
اممه،شاء إن المفيدة ملأحذلاتهم أو ديد ال برأيهم يتحفوني أن خاصة، 

مني.والتقدير والشكر تعالى، منه الأجر ولهم 
تسليماوملم وصحبه اله وعلى محمد نبينا على وسلم اممه وصلى 

كثيرأ.
ربهعفو إل اله قه 

عنهافه عقا 

ا/ه/آماصهالوباض 

ه٠ ه 









اتقرآنية١لأيات فهرس 
٤١١

القؤآنيةفهرس 

المفحةرتمها\لأ.4'

٦

و
rالماتءؤتسورة 

نشق.4وإياك تجد ؤ\ي؛الن 
لؤتصيث . أثسمت الممث ءؤآسطا 

٦٧، ■£إنمزؤإ<أفت 

٦

ر
القرةسورة 

.4؛۶٢؛، لا مم ص ٣ ؤٌم 
رئلإهاغثددأ ألثاش ءؤتأبما 

جمعاهب، ثا َةم ثنيت■ أهءى ٠^^ 
\لؤهوقك؛يأ اذثْلل آذني قبندأ ءؤدثُ 

آر:ىذ.هوآيكثوأح آلدؤْ دءاكأ آلثلد• ؤدأق-تندأ 
أذثتتئ؛هوثتتزة الز آلئاس ؤأئأ»ِ،ون 

ومأوأيزؤنثا ثموأوأ لا ءاننوأ آدمي ؤ٥١^١ 

ققئزون.هولا ي، رآئ،ءفؤوأ آدمتئأ ^٤^٥■ 
قصتهاصتجهم إدT آي . ؛؟^ ٠٥١١ؤوؤ~ي 
هبم، إة ثاوأ 

r

L

١٨

٢١

٢٩

٤٢

٤٢•

٤٤

٨٨

١ ٠٤

١٥٢

آ"0أهها،

٢٠٢، ٦٣

٣٨٧، ٢١>،١٤٦

١٩٤

،١٦•،١.٢ط٣٦،٢

٣٥•ا٧ه١٩٦،٢

٢٢٦، ٦٦

٣٢٧

٥٩، ٣٨

٢٤٥

١٤١

٢٧

٥٣، ٥٢



ومحاصراتوتعلمقات كلمات من لصباح ا حديث 

الأنة

ويإهانب واه بمن ^؛١ 
آكثتيى أريا نآ ^٣^ أري ؤؤءاة 

يم'نألأه^لأمأتمخيه
يباهحللا الآزْى ؤر يثا 'كرأ ازش لإؤ>يي 
نا'دشٍفيها'قم وأش أثب ت١تن تن أين ءؤول؛ئ 

ؤسٍقلمصه
أحيبقريب ثإف عؤا بمكادى مالك ورإدا 

إياهآلدخ دعوة 

عاو>وئهئلأ أثي ندود ^؛،،١ 
آئئ4س ألر ^٥٤؛ 
يقة؟دإمهنئ أثر؛ءِ أشب ين ثلدنم قو 

ؤؤقرتم-ةمحمحاثنىه
اوحِرةوؤ، ذثثنه ؛ijU ي؛ »انثا ؤوأث\ 

ئظ4
ثمدود'تهآكام ؤآ أئذ أدْكروأ وؤ 
خننسهذ سثل من مؤ 
ألبميدذ ^■٠^١ »امنوأ أريك^ تأتا نؤ 

حكا

^،هأس بأيهم أن إلا ظروئ ويل 
؟يلإهولنا أو؛كه ىد>غلوأ أن حيّنتنر وأم 

إلمحءًأهي أدى تم ءؤولس 
ةساوونا؟اا< ٦١٠أف ندوي ث غؤ 

آ)ؤنءقهنأش؛كإروز عز؛لثثلر؛ت >اؤكبفؤا' 
للأمأمحأ'محبج>اض'لآاقن 

رنمها

أتا

١٥٩

١٦١٠

١٦٨

١٧٧

١٨١٠

!٦٩

المصحة

٩١

٢١٩

٦٣، ٤٤

٤٣٦٨.٢؛

٧٤

٠٢٧١، ١٢٢، ٨٧ ١٨٦

٣٧٠، ٢٧٦

٢٦٦ ١٨٧

٣٥١، ٧٤ ١٨٩

١٢٣ ١٩١

٣٧٣ ١٩٦

٢٣١ ٢٠١

٩٨ ٢٠٣

٣٩٣، ٣٧٢ ٢٠٣

١٦• ٢٠٨

٣٥٩ ٢١٠

٣٨٦ ٢١٤

٣٨٢ ٢٨٨

٢٦٦ ٢٢٩

١٧٦•٤، ، ٣٨ ٢٣٨

٩١ ٢٥٥



القرآنيةالأيات فهرس 

رقمهاالأية 

o؛،Yأص4 ادتلأ 
٢٥٦يقؤذمدءءءه ويوبث يكنز ^^؛٠^٠ 
٢٥٣شد'ه جد 

شيهدى ه وكيي سين عقيق 

٢٧٢بقآأ4 
آلصتتيحتتوع^لوأ ءامتوأ آكمّكبم إن ؤ

٢٧٧آلكلزآه 

٢٨٦لأتهه ثتاإلا يمحقآفُ ولا 
٢٨٦مماأ4 اد محهآ إن يداجدذآ لا  ١٩^؛؛

٦

و
عمرانآل سورة 

\أممنأ؛ثبحآم بمن ألإ؛وى ؛^إة 
هأمم، تمثؤأ ظئمفي اثد قين إنَؤثّ 

هورائك مؤنك إف ينبمتئ آئع ثاو  ٥٤۶
ندهسد قن دكا آلإنلير و بج يج 

إلوآستفع جج؛i؛_،ي آلناثي، ■هل ووأم 
سلاه

تثايدءهحى  ٠١٤١آيعوأ  ٤٣٠١٠آفين ^^١^٦١ 
مايدءء"-يمص  ٠١٤١ ١٣٧١ ٤٣٠١٠افين ^؛١^٦١ 

ثزؤأه;سثا;لأ أم تم ۶^^٣١ 
لأثاّله1مثغ 1نت و ومحم 

آميلم...هس' أ} إداقثلزأئجثئ ؤن\وت 
اك؛ن ٠١٤١بمام ولما آلصة دحنيأ أن *مجم وآر 

يفثهثنهثثوأ 

٣١

٥٥

٨٥

r

L

٩٧

؟•ا

١٠٣

•١١

١٣٦، ١٣٥

١٤٢

٤١٣

المفحد

•١١٠

٣٦١

٣٥٨

Y'i

١٠٦

٢٩٥

١١٢٤

٢٥٨،٦١ ،٦■٣

،٢١٢ ١٥•

٩٢

٠٦١ ١٣٦

٢٥٨١ ١٦١

١٧٩

١٦١

١٢٨٧

٢٦٢

٢٩٥ ٠٢٢

٢١٠٩

٠٢١١٢

١٢٨٦



٤١٤
ومحاضراتوتعليقات كلمات ض ا حدثث 

i،؟،!

١^،؛-^؛تلم بن ق.قنت زثوت الأ محني 
ثئ1؟ا<َىت وثن ثينر ينت آم ين نبمم ؛بما 

شذبمأوتU4-؛•

لنمها

١٤٤

١٥٩

١٨٥

٦

ر
ايأءسورة 

مىق ثلقؤ أدى زهلم آثمأ آةس جذي 

آثتيطج رش آس ح-ثود >اؤت-لتكن 

ألعموفٍايم

ءنهب<نموث تا ًقباثر محتنوأ ^إن 
محإمءه<ين آس ؤوس؛اوأ 

قيةه<ه حيوي ري أقن 
تكتجُك ثإن يرم يثماد تْالم ث" أس ؤا0 

دو0هتا يسر يمء بئمق آن بمفر ٩ أثن 
آنلهأهإك أمحت مودرأ أن ألإئأ أثن ؛^إن 

أوة4ص أثَ محمحا ألإين:١^١ ءؤ;ةآي 

ثأصأقو 
حئلإهيى لا وره 

حلمرءقلمه<خذوأ أدي»اموأ ءاؤكأئ؛ا 
أقآهايغ قئد آفيثول هيج 

r

L

المفحت

٩١

؟اا،ههل

هه*ا، ١٢١٤

 ،١٣١، ٩٢'٩

أ،م-ها-هم، .

١٧٥، ٣٨ ١٣

٣٨٢ ١٩

٣٦٤ ٢٢

٧٦ ٣١

٢٧٦، ٢٦٨ ٣٢

٢•٣ ، ١٧٤ ٣٦

٩٣ ٤•

١٣•، ١١٣ ٤٨

٢٩٢إ٢٩•،١١٦ ٥٨

٣٨٣، ٣١٤، ٢٦١، ٥٩

٣٩٧

٣٨٤ ،٩،١٥١•٢ ،٤٧ ٥٩

٣٩٧، ٣٨٤، ١٩ ٦٥

٥١ ٧١

٣١٥، ٢٦١، ١٧٥، ٨٠

٣٩٨



القرآنيةلأبان ١ فهرس 

رقمهاالأية 

٨٧ثدبماه أقي بل آصدق ؤو"ى 
١١٤دجوذ4مه ين محكنم فا حر ءرلأ 

١١٥ه لد يثا ما بعد من الرسول بثاقي 
١٢٢محلاه أس ين أنيق ءؤدس 

١٣٦ورسوإدء؟ا< أؤ ءامنوأ ءامنوأ ١^؛؛، ءاؤةلإ-ا 
سمنم؛ايثت^١ آذ ألعص ؤ، ءأبمًقم رد 

٤١ ٠ أثده 
١٤٢حتيعهلمه< وقؤ  ٥٢بمدءون الثثغتيث وة 
١٥٨إئ4 ه وتث ^؛١، 

٦١ ٥ لإنا؛عا4 أول ؤلأ تجير< ^^"-٨٠ 

٦

ر
سورة

هواي >؛،أوؤ' وي أد ؛ل 

مهولإ لأئخ ظ P آكنق أو 
لآلإهدثبمث 

ؤنم عثئث شثل ممد ءالإبمي 

يش.دًءثب مت أم يى اؤسكخْفم 
يبمو؛كثدأ«أ«هأقجع ميح أس يب ى يني 

ئملأوكك أثن أنزل يمآ عدك> لم ءؤدس 

ئنيئأولنيف« أثن أنزل يتآ ؤوسَثةمحطم 
آلْاكثوله

٤١٥

المفحد

٧،١٢• ،٣٩

r

L

(0 ).١٦

٤٤

،ت٧،١٥١••٤،،١٧

٢٤٧،٢٣٦،١٨١،

٣٩٤، ٢٩٥

١٥٤، ١٥•، ٣٦،

٢٥٨،١٦١

١٣٨

٤٩

١٩

٤٥



٤١٦
ومحاضراتوتاJديقات كلماث من لصباح ا حديث 

الأّة

 _J^ئإثأوكك أس أتزن يتآ هتفم ؤ ؛

تنون،الهتت 
صولث أن ثامحاث ؤهك أ^ 

رغكب<عن إللك• أزن تآ ج أفيون ؤ>2لرآ 
أل;قت4ثء شُ ٣ نق إف _همك ن ته 

ءقأعإإ بءت> ثى ًقمحأ ون ؤ4وك• 
.ه..داوأدلسائر 

وئنذووهائول وآطتثوأ أق ء؛ؤرآيثوأ 
آذت£،فهتخ 

ونمها

٤٧

٤٩

٠٠

٦٣

٦٧

٧٢

٧٩، ٧٨

٩٢

٩٥

٦

و
rالأنعامسورة 

ط

^٤٠٠إلا 
آلْللأ«يرأ،هآلذوم ح آليًغركا بمد شد ^٠^ 

فنهإبمئهم شثوأ وؤ ءاننوأ وقذ 
؛ؤإننثشءكئِثيثه

يمثلووهما'؛وأ عنهر ننط آئثزأ 

عزهينيّنيث آهمر ؤح مر تنفر غ يه 
أضدزئننا إلا عوق؛ خأِ ا؛\ م هثز 

هقائعوه متثما صرأل هنوا ؤوأ0 

اكفحة

١٩

١٩

١٩

٣١٩

٣٩٦

١١٣

٢٢٠

١١١

٣٧٣

٨٩ ١٩

٣١٧ ٥٧

١٢٠ ٦٨

١٦١ ٨٢

٣٨٦ ٨٣

١٩٨، ١٣٨، ١١٣ ٨٨،

١٩٩

٣٤•،١٦٧،١٥٥،٣٢ ١١٦

١٩١ ١١٩

١١٠ ١٥٢

٢١ ١٥٣ ٠



القرآنيةالأيات فهرس 
٤١٧

اكفحةونمهاالآّث

لنل،لإوأثقوأ فائمء مثالك أرقت ؛كثب اوندا 
Mر-صل 

•••؛ودث؛، ٠^^، إة 

٣٢٩، ٢٩٤، ٨٩، ٥٨ ١٥٥،

٣٨٣

١٧٥ ١٦٣، ١٦٢

٦

د
الأعرافسورة 

ot\إذلإ رد مآ 
أدهدون ين أزل؛آأ اذ1تك]؛ذ أ-وووأ ؤإدهثّ 

ؤء،إةاعلأأس
أئتفيزهزن أفن نائل زأ'لأ-ذ أثلث ث ^ألأ 

رأ'لآزءبىهألثمريتأ -اق ١^؛، أس روقأ ؤأوكث■ 
دأقثمحإهد"مثثرد• وء-رردْ يم، ♦اثمحأ ؤ؛أؤمك< 

إفيتظمآمي رثول إؤ ألناس، يتآبها ؤء؛، 
يماه

تجمدهتؤثز والثقات نكشي 
ر؛لإلنيهؤي؛ نكث حقثتجا يتهقم ددأظ ؤوخ؛ن' 

ولآلتاعؤ مر ؤةأ£ؤؤئ 
بمانجنل، د'ءدث ي، من ■قلإ أوى جو 

ندم

٣

٣•

٣٣

٥٤

٥٤

١٥٧

١٥٨

١٥٨

١٦٨

١٧٩

١٨٧

١٨٩

٦

و
الأنفالسورة 

بهرق؟ربهن اؤوءث< 
إألثق؛زة ئم ^٧٠ 

r
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٣٨٣

٢٥٢

٣٦٨، ٢٤٤

٦٦

٢٦٧، ١٨١

٦٣

٣٥١، ٢٥٨، ٦٣، ٣٨،

٣٩٨

٢٦١

٣٨٥، ٦٥

٨٧، ٦٨، ٣٠

٦٠٦

٦٤

:
٢٦

٢٦



٤١٨
ومحاضراتوتعليمات كلمات من لصياح ا حديث 

الأّة

ؤء'ثمحئغ يكره ^١  ijأام.؛-وث؛^؛ءؤ,إثعا 
وألثسودهه  ١٨۶٥لا »اموأ |لبى >اؤلأتآا 
والزسود"هأثن  ١٨١٥ي »اموأ أوبن ءؤيأِآا 

رنمها

Y_؛

٢٧

٢٨، ٢٧

٤٦

٦

و
rالخويهسورة 

ط

٢^^*أدم ^، ٥٢إل ددّوإيء أم ثى ءؤوأذَن 
ألقأوْهوأئاما ئابوأ ون 

مسحيأثيه<ينموا ممستكيأن >ؤأو\َكن 
صتن ص ص  'ص^١^١ 

ألم٤بمولبن ألهJتكا رمولث ونثر أرمحت، ^٥^ 
تثثآهأقن إركن محزن ^لأ 

ٌألأ ممثئن م تقك أن _ >ثثا 
 J؛_J^ "؛^_ أتنم؛ن أث؛J هنJنوأ،

أنوكتئيآ ثألثؤ.شق 

يني، ■بمقت رألثريثت ألمبجك• أثث يعد 

ًقاذة4صدأ ألمحزن 

٣

٥

١٧

٣١

٣٣

٤•

٥٤

٦٩، ٦٨

٧١

الصفحة

٢٢

١٨٢، ١١٦

٢٩٢، ٢٩١

•٢٦٧، ١٢

٧٢

١٢٢

٢٧٨

٣٠٣

١٩٨

١٦٩

٣٢٦م'أ، 

٢٦٧

٤•

٣٠٦

،١١٦،٩٤ت،٩،٤١

١0٦،١١٨،١١٧،

،٢٢•،١٦٢إ١٥٨

٢٦١، ٢٣٦، ٢٢٣،

٢٩٥

٩٥

٣١٩



اتقرآنيةلأيات ا فهرس 

دئمها

٦

و
rيونسسورة 

L

نسنثى ح ضِبم أفش ثو أدى أم 
٥مميله كعدوأ مثاي)ا 

أإو0أثؤت وُبمرأ لقآ»ظ يثميى لا آدمكث لأة 
٧٨، رأك؛ىئم*"4 رأتيأمأها 

ولأماممه _ذتخيزئ0 ثؤ تهد -ثان ؤإدا 
٤٩تنذيمرةه 

٥٣يزه إنه, ق،( ^ ءل م أص 
ثيثهت ؤانت-ؤ\' ئثإك لإتهء آؤ محز» رش 

٥٨تثمن.ه ينا 
ولاينءاير ين ينه نتزأ وما ثأي ؤ، ^١، ؤوما 

١٦ يذاه إلا عمل ين ساون 

٦

و
rهودسورة 

L

١،١٠٦^مئاوزدبما آلدتإ ألحثوء أييد َ؛ن ؤس 
لا...هفنا ونز بما أنتم 

ةثنتجك>هأكمه إث ؤ٠اصي 
إقعنه أيأًظلم تآ إق 1غا,لمم أف أبن يوتآ 

٤٩

٨٨

٤١٩

الصفحات

٦٦

٢٢٦

١٣١

٤٩

؛ها،هها

٢٠٦

٢٣٢

١٣٧

٢٤٥

٦١

و
rيوسصسورة 

L

.' حنصثيإو آلنايف ٧
٣٤•،١٦٧،١٥٥،٣٢ا م*



عقك
٤٢٠ .

ومحاصراتوسيقان تلمان من اثصباح حديث 

رقمهاالأية 

أئأمخؤ عق آثي إز أدعوأ سيلإ ن هنيء أؤ'قل 

٦

و
الرعدمحورة 

^فر كنإ آ،ى يبم" ين إقك لئ أثآ بمار ١٠^>، ]
١٩إثابممح4 

٢٣باي4 ثزم ءنجم يد>ن ؛ُأدلإكت 
٢٣يمي محزم بما عوؤ اظم 

٦

د
إبراهيمسورة 

مىألناس لثئج إقك ازلننه :؛<ِ>=كتب 

ممه،هإِاثاتي إلا رسول ثن أهاقا 
قمحقزيزلن ^؛٠^؛ ئأدذثث ؤو\إ 
مءي<رشدتمأ ممناس يع ءؤهاJا 

٤

٧

٢؛;

r

L

r

برفثوف؛لأيه دإلكث- j( أاى 

اكشحن

ir ,فى\'

٣٣٢، ٣١٩، ٢٦٢.

آدم، ٣٣٥

٣؛

٢٨٥

٧٢

٣٨٣١١٥•

٣٢• ،٩،١٩٣•٣

٢٩، ٢٧

٨٩٠٥٧

r

L المجر محورة ٦

j

٢٤٦ ٨٨ محبجآهجثاحق 'رآ-نغص، 
٣٨٧ ٩٩

r

L
اتعل محورة

j

١٣



القرآنيةفهرس 

الآّت

أغثدوأل نبمولأ أثن هجذ ق بمنط 

ينمها

٣٦

مامذهث" إنَقتن أليَؤ أنل ءثثو 
محًفنإقك ؤأزلآ 

تلمحيلا ١^^٤٢ بملرن ثن لم؟قةم ؤأس 

ثيىء4\$ بمط آلكثن كث وزن 
آ-ثثننمحو\تت،خي' ا.تمحه رش سيئ، إق ؤآنغ 

٤٣

٤٤

٧٨

٨٩

١٢٥

١ ٢٧أوه إلا ئخمإت زنا ونز 
١٢٨ه هنستوىهم ذاقواِ أدمن؛يثإ ع أثن 

٦

و
الإسراءسورة 

٠١٤٢١ت ش ;ئدى أم،اث هذا ؤإ0 

محثتياهاكث1ؤ يوم 
وٌويهيغث حق م«بإبم َقا ؛ؤوتأ 

دئآث<ء>ه<نا يها ئ -ثبملظ آأم_ا-ءإث يرد ؤئنَ؛ث 
إبمُهإلا _J؛ أي نق وتجن 

و'صاءقحثة ِكا0 إثثُ ألتينة ^^١ ؤلإ 
ثّالآهمح

٤٢١

r

١٣

١٥

١٩،١٨

٢٣

٣٢

الصفحة

١٩٦•،١٣٨، ١٦،

٣٥•، ٢٥٧

١٨٦٠ ١٦١ ٠٦٩

١٩٤

٦٦

٠٣٣٣  ٥٧

٢٢٢ ، ١٥١ . ١١٩،

٠٣١٤؛ .٢٥٥ .٢٥

٣٥٦، ٣٥٥، ٣٣٣

٢٨٢ ٠ ١٢١

٢٦٨

،أها،-هاخهط

٣٢٨٠ ١٩٢ ٠ ١٨٦.

٣٨٣٠٣٥٤

٩٧

٤٢

١٩٨

١٧٤ إ٢•٦٣٠٤٤٢،

٢٣٩ ٠٧٣



٤٢٢ .
ومحاصراتوسيقان كلمات *ن ا »ئدسث 

رتمهاالآ.ة

٣٥ألثشإه جإ ' ٣٩\ء ؤنفؤ\ 
نأينرأقنع إة علهأ يمء ثك ثس ثا مش 

٣٦نالئولأَكوه 

٦

و
امهفسورة 

0هأتلا آمحث م ض ؤم 
نقتثم آضئت'؛ات بجيإ ؛١؛^؛ ١!؛• ^١,؛ 

©رلأ آمحتنس 

•٣

١ ٠٧

٦

و
مهميمسوئه 

ًق-شهما ق ناري وونتاي 
آلإعيصادي َكاذ إم إٌتبمو آلكنف ذ ؤوأأئز 
لامإذُ!؛ا.هُيث 

٣١

٥٤

٦

ئ
طهسورة 

ؤ؛؛يخثةل؛ص؛نمدوه
هقش أذ ثء ثغ وقا ذ ونزلا 

هإلكن ثنح ثثكثا 
آدوك.هالمحن بال، ثا ^٠١)، 

عيثحمل وءامث ثاب نش كماي ومحإف 
ص.٥٠

رؤم إلا إك لا أدى آثن إثةتجُ ج
ءث.هش؛ >=قل 

دأفارق تنسمها صل ١■إم١في عي ؤإيخء>؛ن 

٥

٤٤

٤٦

٥١

٨٢

٩٨

١ ٠٥

r

L

r

L

r

L

اكمحة

٣^١

٣٤١، ٢٥٢

١١٥

١٢٣

T'^^ww

٢٦١^، ١٨١

٣٥٥، ٣١٤، ٢٥٥

٢٦٧

•٢٣

•٢٤

٢ ، ١٧٣٢•

٨٤



القرآنيةالأيات فهرس 

ا/آبة

ثثآ•ؤاصتلعز و\شثارز} أنلك ءؤرأ«ز 
إكم؟نهآةكبت4 وؤ 

رقمها

١٣٢

١٣٢

٦

ف
سورة

إموح إلا ئبمول تن يذك ثن اثبمكا ؤؤ؟ 
أكلآإقإلأك'ه

/يظو0هرلفيظ يئثذ وأم إلئز 
مملم ١٠٠آكثثة ِبئك اننط آتوتيث تبع وؤ 

أزكيبؤ يمبموى >=كامأ 

قتمحك.هرحمة إلا أرساثنش ^وتآ 

٢٥

٣٥

٤٧

١٧

٦

ف
ارءٍجسورة 

آلكاعورزق إئ نقمحقم اثئيأ الثاس ^ ٠٢٥ؤ
١©ه ث جبئ 

،٤٠•••ه ؛نصر0و عن ش ا ؤ
تئصىى ؤأنى الحي هو اثن بى ل ؤ

٦٢آكلز،ه نو لرمحي' ين 

r

L

r

L

٤٢٣

الممحة

٣٠٢، ١٧٠٧، ١١٧

١٢٧

١٣٨٠ ١١٣

٣٨٥، ٦٥

٩٣

١٨١

٢٠٤، ١٧٢، ٣٨،

٣٩٧، ٣٥١، ٢٥٨

١٧٢، ١٦٠، ٥٣٠٣٥

٢١٩

٢٠ ١ ٠ ١٧٤ ٠ ١٦٦٠٦٣

٦

و
rالمؤمنونسورة 

L

ءثلأ:أتمق ئب اك:ن © آهمرذ قح آت 
٢ ،٧٤ ٠٥٩، ٣٨



٤٢٤
ومحاضراتوسيقان صات ض لصباح ا حديث 

الأبة

بحافهلين.٤٠٠ثوغم ع( ئز ءؤُأمحا 
قم\>p' م 0 لثرة ؤلش بمد إدؤ وم 

0هتممحت أكثؤ 
صزنا زي ئزت آذفا ثَاظ ألأ ؤ ^4 

يءبم.4
سمىيا ؤهم الخير؛ت ق بميءوو< ءؤؤلتك< 

مم ء ث و ؤتر 
آلثافئ.4

الإث1ا نأم ثك ٣ ه ؤأسِ 

دءئ ;ئمثرأ لا ءاحر أش عع يغ ءؤوس 

رقمها

اآ"ها،

٣٧

٦١

١١١

المشحة

٤، ٣٩

■؟•أ

 ،٨٥'٨

١٨٢

٧٢

١٧٤، ١٧٣٧

٦

و
الخورسورة 

\سأنت كا يش  ! jj \ؤنؤئ
،ئي:أ 

 j،^ كمحأهآصل؛ص شيا أس أطيمأ
آفيؤلرويلجأ ^؛؛ ١١وء١مإ آك1و؛ ءؤرؤّثوأ 

ممحق.هأشظم 
فذهتمجمم آن م،يرء عذ بمالزؤذ أل؛ن >ؤقحنر 

٣١

٥٤

٥٦

٦٣

r

L

٢٣٩

٣٩٨، ٢٠٣

٣٩٨، ١٧٦، ٥٩، ٣٨

٢٦•،٢٣٦،١١١،

٣٨٣، ٣١٦، ٢٩٤

٦

ف
اهرقانسورة 

اعؤ0عند؛، ثك الئنئاف رو آؤءا تانك 
1إعشوىه

r

L

r-i



القرآنيةفهرمس 
.٤٢٠ .

الأة

ثتأ؛عني من  lJuSما ^١^ ؤوهي،ة 

بمَلءئتثاهأو بنمعؤبمى أحفمهم أن قنب رأم 

بموئ4لأ آوى آلي و ؤومً=قل 
آثاماهيثير يتلك بمعل ؤوس 

صنمي!ث يتييى 

|ثههيهظ ةمبث< 

رئمها

٢٣

٤٤

٥٨

٦٨

٧٥

المنحت

١٣٨

 ،١٩٥، ٨٦، ٦٨'٣،

٣٤١

٩١

٢٤٠

٢٨٥

٦

و
اكعراعسورة 

r

ط

.همحين أكسئم ه0 ون، لاين د'لك، ؤ، وإن 
1.اثيق آي يب ئمث 1. آذميإو< كر؛؛ل،)ف أيه• 

.هثنآثعلث لش جنانش أثآحبمش 
•••هؤبمقك ). ثتؤم ح؛ن لننثك أآئى 

٦٧

١٩٣، ١٩٢

٢١٥

٢١٩، ٢١٨

٦

د
rالمصصسورة 

L

عدرمِ.هين ارمحا ض >ثيعنيء ين آهومح، ؤةسدثد 
محلاالاذأ ألدآر آقئ يثأ ونج 

٧٧هصمك ئنس 

٦

ف
rاسكيوتسورة 

L

بموو...4أن ثتوأ أن ألتاش أنمن، 
^١^٤ربمكهآ آلثمكثؤ ُأهمِ، أثأقمثث 

 ،٢٣

١٦٧

٣٨٣

٢٤٦

٢٠٥

٢٦٨،١٢٦

'٢٣٥، ٢٣

٣٨٦

!٦٦



ظظهقِ
٤٢٦

ومحاضراتوتعليقات كلمات من الصياح حدقث 

الأّت

ءرٍخثنق ألصطوْ إُك% ألثتلو؛ أمحأبي 
'أكتكآء;١'^^

أغمزهجمأ اؤ إلا ألكتب أنو أرلُ 

ريمها

١٧

٤٥

٤٦

٦٩

٦

و
همانسورة 

جننت جننئم ألثتيثتت ؤثملؤأ ءامتإ ألبيى ظؤإ0 

أدنيرهإل وززخن ل آنمفز ^١١؛< 
عيرؤإئه الممؤف ؤأمر ق0هؤه' أفر ؤي-بى 
ئ

ؤ:قأبم

^<٨٤٥ءلإ؛بميم أس ؤإة 

٨

١٤

١٧

٣٣

٣٤

j؛_^

هشنت محرة أثه رسيل ؤر ئقم ؤلثنَ؛ن 
آلجهدؤج إوتحنك< ولا محذؤن ذ ؤومنن 

نجرأتي أآ محني ؤناَثان 
 fQ._[ صإوَمم أف آذى أك:ا؛ءإ

٢١

٣٣

٤•

٤١

r

L

r

L
المجوة سورة ٦

و

١٦اج4 

r الأحزاب سورة ٦

و

الممحة

٢٢٦

١٧٦، ٣٨

 ,\0\٦٥٥,

٣٥٥

٣٨٦، ٢٩

١١٥

٧٣

١٧٢، ٣٥

٦•٢

٢٥

٣٥٥، ٣٣٥، ١٥٢

١٢٧

١٧٢، ٣٨

٢٧



اتش^آذيةمليان ا فهرس 

رفهاالأية 

و٠ذرلقهدا \وتوةذت إثا اش 
٥٤ مئب,را.ه 

،٤٥...ه سه،وا ^1l_، إقا َالبيى ؤتأ;إاا 
٥٣ءدا)_<ه ئء ين مئلومئ نتعا ألتنوهيى >ؤُإدا 

ونمإو\ ه ص ؛١^؛ وين ءؤئأ,ي 
٧. .4 سدبمإ 

٧٢رإ'لآنيه الماتر؛ي< ْل آ'لأمانه عزتق وإثأ 

٤٢٧ =

الممحت

٤٢

rr<\،r'A

١٢٧

٢٩٢، ٢٩•، ١١٦

٦

و
rياسورة،■

ط

٣٥١ط٢٥٨إ١٧٢،٦٣ ٢٨ ئث-؛رإممءين حقآيه إلا أرسقلث، جوتآ 
حونئن يثلمه. يهن سؤ ين أتمثد ؤوج 

٦٤، ٣٨، ٢٣ ٢٨ الثزمح4
ئثوممتاين ٍقائ إلا ص و٩ 

٦٤ ٣٩ ركثذئاه

rفاطرسورة 

L

ءقؤ؟ا<أم بصق نص\ 
دعؤأهإثا عدوا ،أنحدوه عدد هؤ الثبمى ؤا0 

أث4بهالغبر ينعي ؤانب 
ثءوُك>زُإؤ؛ك آلممف ث ر3محأ ه ؤذ'لخفم 

دع1تؤهِمأثوأ لا دعرتِ ^إن 
آذتا!ثؤأه^٠ يى ه بمش ^٠٥ 
ينأمطمط أكن آوكشث، ؛iy i؟،زم 

ظثثيإهيما الثام، آثئ يواجئ ورإو 

٣

٦

١ •

١٣

١٤

٢٨

٣٢

٤٥

٣٨٥، ٣٢٧

•١٣

٢٧٢، ٣٧

٣٧

٥

٧•

٢٣٢



ومحاضراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حدلث 

الصفحة ونمها الأية

r

L
يضورة س ث

'كنلن مهمل آن ثجا أؤإد إد^ مءز ءؤإد1آ 
٤٩ ٨٢ مثهمثح.4

r

L
ضورة س ث

إلاثلأ !ن أية انلق ِفى ؛ ،IJثا مسو 
٢٣• ٧ ©هأنه 
١٧١ ٢٧ :؛٠^^ن:[:بمانا'لآنض أنتآ؛ نكا >اؤننا 

،١٩٥،٨٩،٦٩،

٣٨٣، ٣٢٨، ٢٩٣

٨؛؛ ٢٩ رةقوقنه<؛١؛^، ^٧٢ تتمق إقلث آزلقث ؤكقئ، 

r

L
الزمرورة س ر

 ،٢٣ أل>،...هألخمم:'.َ< إقف متآ 

'

-صاداب<بم مم ألقميق ؤق 

٣• ©همرق ودم بك 
٦٥ قهئث>هين يإل؛i؛؛c إقف رني ءؤُلمن 
٦٧ >؛ؤرإلثث؛وبمتءلوق؛ت<

١٩٧، ١٧٤، ٦٣، ٣٧

 ،U؟r•٠١١٢١، ١٢

ت\ِآ، ٢٨١

٩•

١١٣

٨٣

٦

و
غافرسورة 

مؤثو الي؛ث لذ كنمبمؤة أئه 

د؛ت>ي؟؛يمضى جلمهث 
قؤ؟4أنشب >ؤلومخآ 

r

ط

٢•

٦■

١٩٧،١٧٤

٣٦٦

٢٧١، ١٢٢، ٨٧،

٣٧•، ٢٧٦



القرآنية١ملآيات فهرس 

ريهاالأية

٦

و
فماكسورة 

ثهزثهأنتشثإ م أثن نيا ٤^١ ^إة؛ئ;أَثت 
أ'لآجمأني ألينا ألتئ ي آمحاوم ؤءس 

وء١^ إق دءآ يثن محب أحثن تن 

 k[ ءءَث اوم أككنحأ
نسس ِمح:اننُأ نو أش 

٣•

٣١

٣٣

٤١

٤٤

r

L

. ٤٢٩

٣١

٣١

،٢٥٤ ،١٥٥،٤٣

٣٣٤، ٢٦٢،

T2-\

٣٢٩

؟ها،'\اَا،'\ت،

٣٨٣، ٣٥٤

٦

و
الشورىسورة 

آشرهف، نبؤى ينثن ي ءزميى 
آمموهإل نحكتنأ سء بن نه لنثتنم ءؤوتا 

ألصزهألثيتع ونو شء ءولإسَئثبجء 
oi

ثثم٣4^٢ محًقدا ثنن ج
وينئزئغطؤإ تا بمي ين ١^٠؛، يرئ ١^ هو يؤ 

ألنلأهرنو ثحثثن 
...همتثمو صنيل إق ليٍمح، يق رؤ 

أمأهنذ ئث إقك، ١^؟ 

r

L

٧

١١

١٣

٢١

٢٨

٥٣، ٥٢

٥٢

٦

و
١r^^^سورة 

ا

ءائمممهق ^١ محت ء ؛ابآ»وا وثازآ إ، 

٣٩٧.٣١٤

١١٤

٣٦٦

٢١١

٢٨

٣٩٧، ٢١٢

١٩٢

٢٣٢٣,



٤٣٠
ومحاضراتوتعليمات كلمات من لصباح ا حدقث 

لقمها١^

٦

و
سورة

٢٤ه هدئ ن، ( ijنموت تاة إلا نا,>، نبمالأ 

٦

و
الاحقاشاسورة 

أنئئتنؤأهئإ ألثم رتثآ ثامإ أثم؛ن ؤءن 
ألرنو4ص منن أوأوأ صت ؤةنزَتا 

١٣

٣٥

٦

و
معمدسورة 

ئكبجء أق عأ ،ن 
٧أة-ائمح.ه 

١٩نأن_ثتي ِللأأق إقن َلآ أك ]ع؛ 

لكضاثث©4ضتا

ثأنتإثمأق ة محأ لمآ ألمحمحن ؤ٩ 
٠١ جمف.ه تل؛ؤ أممت 
١٣نٌ م نن قظ إنا آتاش ]ه 
١٧إنثث|ه و ثثزأ ب ض أندأ أذ ئتش وثنوة 

٦

ر
قسورة 

عندينب ئ زلا محرو ين هفظ رثا 

r

L

r

L

r

L

r

L
المنحسورة  ٦

ف

١ه

r

L
اسبمراتسورة  ٦

د

r

L

الصمحة

 ،٨٥'٨

٣٤

٦^٢٩٦

٣٣٥، ٢٦٦

١٧٣

٣٧٨

٢٤٧،١١٧

٣،٦٥<١

٣٨٧، ١٤٤

٢٩٨، ٨٥



اتمرآنيةالأيات فهرس 

رثمهاالأة

٦
ر

١^١^٥سورة 

.ه١'^؛ نج ١^ لإة ؤددمح 
. OJXjS^إلا وألإذس ؛إن -نأئئ ارما 

٥٥

٥٦

٦

و
الطورسورة 

منكبمد رثيغ  l_،i؛يك رش لث؟ر اناصر 
٤٨.مم ٠؛؛؛ 

r

L

r

L

٤٣١

الصفحة

Y،\U،iY

v\,\1\ل 

ااآ،1آاآ،يهآ،

•٣٩٧، ٣٥٢، ٣٥

٢٩٦، ٢٨٢

٦

ر
امحجمسورة 

رناصاجآؤ صل نا . تده إدا 

إمحيى4ألأكف، 4 وما 4 تا جؤ 

 ،١٢

٢٣

٣١

r

L

٣٢٩

٣٥١، ٢١١، ٣٦

٩٣، ٤٩

٦

و
اهمرسورة 

و-تقك ين يق ه ٦^١>؛ 
رجت-

٣٢

٥٠

r

L

٨٤

١١١

٤٩

٦

ف
اثرحخنسورة 

١٤وكالثمحاي صثثنز من ألأنس ءؤ-ءوك 

r

ط

٦٤



ءههفقِ
٤٣٢ .

ومحاصراتوتعليمات كلمات من الصياح حديث 

رقمهاالأبة

٦

ه
ااواق«محسورة 

٤٩لقأ'لأةأئمحذ©ه

٦

ر
■ U_tسورة 

٢٧۶ثأين تذؤ ٠^^ 

ريبموإيء٤ا٠أش ؤءاينؤأ 
٤

٧

٦

ه
انمجادهسورة 

مرإلا ئثنو همئ ثن بمظث نا ١؛^، ؤ، ؤو، 
ه■محي ولا نإنئتد 

٦

ر
استحرسورة 

ظ ۴۶ثظ ثئارث أمحل ؛١^ 
٧

ةنت4َةظز أش أمحأ :١^! ١^ >كأخا 
ثاقض ;كفلن أف أتوأ ءَاننرأ ص  ١۶٠

)ثدن ثس 

أنسيرإ؛؛ أق،١٢موأ هت ؛؛٠^! 

١٨

١٨

١٩

٦

ر
الصفسورة 

النا ئمولميى لم »امنوأ آفيز، »اؤتأةا 

r

L

r

L

r

L

r

L

r

L

الصمحة

٢٦٧

Y.r•

٢٦٧

٢١٢ت،١١١ ،١٧،

٣١٥، ٢٦١، ٢٦٠،

٣٩٨، ٣٨٣

٢٩٣، ٣٥

٣٤١

٣٠٦



القرآنيةالآيات فهرس 

;سهاالأة

٦

و
امحفابنسورة 

أ'لآمحه4 وتا آثتثد؛ا ؤ، ما ف ح دؤ 
ممحش ننؤ تك م تثؤأ د أن أدي'كروأ ؤو-لم' 

و..هيخش لإ مث 
أنبيكإثاسآ نءك1بجأ َةروأ إئ؛اكت رؤ 

■ئإب-نهألثار أصحنب 
أف^إلا مصمت ين أصاب وتآ 

تربننئإن أتيرو نأفتؤأ أق ؤ;أدثوإ 

أتحآميى إرثن ءامنوأ اقخى تأتنا ؤؤ 
 ^4j؛j لأ=ظمه<عدؤإ

ؤإقآيأمسسه
ماأثن 

٧

١١

١٢

١٤

١٥

١٦

٦

ه
التعؤيمسورة 

ثاراهوأندؤ آمثؤ وأ  ١٣^!أقين 
يئ أقء إل ؤأثأ أك:١^١ >كأةا 

٦

٨

ه
سورة

وهعنليم ؤ قق ءؤوإدك< 

المعارجسورة ٦

©رزن وهيئ؛؛ لإكه( ز ه 
١٩

٣٢

. ٤٣٣

الممحة

r

L

٤٨

٥٢

٥٢

٥٢

٥٢•

٥٤

٢٩٦.٥٦.٥٤ .٤٦

r

L

١•• ١ ، ١٥٨٠١١٦

٦٢٩

r

ط

٧٢

r

ط

\\ما'

٢٩٢،٢٩١آ٦ؤ ٠١١



٤٣٤
ومحاضراتوJعليقات كلمات من ا

رقمها؟^ 11

٤٣.ه ئس إك أمحداث بث ؛ممن ءؤ؛؛ 
٦

و
rاتجنسورة 

L

٦

و
rالخزملسورة 

L

آدهعث |ثوث -م تى أٌث ميمأ اثنا 
٦

و
rأترااْإاسورة 

L

٢اوثأدر ؤ ه أتم ءؤكأ؛،ا  ،

٦

ف
rاهيامهسورة 

L

٣٦وثنى ؟رق ق ألأتث أآ،ن1ن، 

٦

ر
rالإنسانسورة 

L

 jJ،^ ثحىه لم الغر ثث بمف ألإمي عل آن

٢١ دميآ.4 جن؛ تمحإ ينا بهن*' 
٢٧ءؤإ>ىذؤلآ،ئونيي 

ويم م ثن ظتيّ أذ 

r

L
المرسلاتسورة  ٦

ف

٢•

r النبأسورة 
ر

٦آتظم.؛أئ، عن ه  UiCj؛ i\

الصفحة

٩٦، ٨٤

٢٦٨٠، ٣٧ ١٨زأناصشلأتمأعأفئا0ه  ١٧٤

٢٣

٤٢

١٧'

٧٦٤ء د٠،٦

٢٨٥

٢٢٦



القرآنيةالأيات فهرس 

الأبة

أنث.٤٠الئدو ب_> تتح ٠^^٢ 
أنثا؛ا.يآ له . تاء 

رقها

١٨

٢٣، ٢٢

٦

و
اصؤيرسورة 

r

L

أمحَلإنثوهؤ\ذ\ 
وميِم، ألحار ^٧^١ 

1

و
rالأمطارسورة 

L

٢

٣

ه
ألثاثئنَذ،وهؤناذا

٦آأ،ًمحك.٤٠ نه مرق نا أاس؛ث ؤةآ;؛ا^ا 
ئاصؤيز أي يآ 1. سدلاث مسو>تلث، ئمش ءاؤآلjءا 

١٤، ١٣ 40همم
٦

و
rالانضقاقسورة 

L

١؛نثمته.4 ؛ ٥١>ؤإدا 
CZ'ره إك ي ١^٠ أ'لإتث >ئأثا 

٦ 40ممحو 
بماسبمون، اي«ينيمح كتأعا أوز س ءؤهأمأ 

U_\،ن-رأح—اء 

٦

و
rالأعلىودة س

L

هاإا،ثثؤرتب، أنم ويهز 1. وؤ س أثإ - ؤ،، 

٤٣٥

الصفحة

٨٠

٨١

٨٣

٨٤

٨٣

٨٣

٨٤

٨٥

٨٥

٩٤، ٧١

٨٣

٨٨

٨٨

٩٨



تجظكتِ
٤٣٦

الأة

٦

و

.4أث ٩ ؛ ٤٩

ومحاضراتوتعليقات يمات من ح ا حديث 

رقمها

الغاضةسورة 

٢١

r

L

الممحة

٢٩٧، ٤٢

٦

د

صما.>ثما ؟5^، ^؛٠، 

المجرسورة 

٢٢

r

L

٣٥٩

٦

ف
البلدسورة 

وشمنؤب،اذا ول-متن ئأ محتل أز 
اصصثس:شُ

r

L

٦٧اه_>

1

و
rالشمسسورة 

L

٢، ١ ©4 ما زذا ع © وش'ص 
ا*٩، ©4 دثنثا س ■٠اب ة © رمحها من أفلح ؤءئ 

ا'هأ"مح©4ؤدذئا

r

L
اص سورة ٦

و

٣

r

ط
السغ سورة ٦

و

٥->نمأآه ؛؛؛ ١١لث هسن أق لمدوأ إلأ بثزوأ ؛ووثأ 

٩٧

٩٨

!٢٣

،١٧٤أ؛،م1، ، ٣٦

٢•٢ا١٩٦

٥٥٩آلإث-مح4 ذ ود'إك ألدتجأ وقؤ\ آلثاوء يتيثوأ 



القرآنيةفهرس 

ريمهاالآّة

٦

و
rاثزلزلقسورة 

L

وشبرث. ئ، ئد؛ ثئقثال يمثل 
٧٨، بمثله 

ككتِ
٤٣٧

الصفحة

٩٣

٦

و
rاوهاداتسورة 

L

يتا نننل . ١'^ ي بمه، إذا ,٣ ^٥١ 
٩٦

٦

و
rاهارعتسورة 

ط

 0 Uماأدرش وءآ النارعأن
٤-

وجمو1زبثن ثملت 

٦

و
rاىهه|رسورة 

L

١^إلا م© ش آلإثن ان © أع 

٨٤

٩٧

 ٣.،<U،؛'V،،5A<\،

٠.يت ا'اا  ١١٦٣،

٢٤٧، ٢٣٦ ٠١٨١،

٣٢٤. ٢٩٥، ٢٨٢

٦

و
مالنمرسورة 

L

٣٧٩لذامحاتنمّتآثصص..ه







ومحاضراتوتعليقات كلمات من سش 

الحديثطرف 

خيراالتاء واستوصوا لا أ- 

عصمةهو الذي دبّي لي أصلح للهم ا -
دظذنيمم ر اغفن اللهم -
ومحالمةالوليد بن الوليد انج للهم ا -
الخزتحب عم إنك لإ4لم ا -

والهدىدذ ال!الك إني للهب ا -
فيالعاب uلك لإ4لمإني ا -
I_uصثا م . 
الحدثحير فإن يعد أما _
لهوأماكم ف لأحشاكم إني راقب ما أ -
أفمن أشد  ٠٠٢٠^^١ -
الاّلأفاتو أن ْرث أ. 
المافقينعلى صلاة أمل ن إ _
وصوانمن ياليلمة ليتكلم أحدكم ن إ_ 
عليكمأحاث ما أحوى ن إء 
حلقهف افه ن إ- 

ياهيهف اش ن إ -
الجنةبها لها أوجب قد اممه ن إ- 
لكميرضى اض ن إ -
المتحايوذأين القيامة يوم يقود اطه ن إ -
العيديه يحاسب ما أود ن إ _
حضرةحلوة الدنيا ن إ _
قريةفي له أحا زار رحال ن إ_ 
إلاشيء في يكون لا الرفق ن إ. 
مابالكلمة ليتكلم العبد ن إ_ 

الصفحة

٣٨٢

YUO

٣٨٨

٣٦•

٣٨٨، ٢٧٥

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٥

٢٧

٢١٢

٢٣٤

٥١

٤٤

٣٩

٢٩٧

١٩٧

١٤١

٣٨٥

٥٥، ٢٥

١٥١

١٢٤، ٧٨

\'i

٢٢٧

٧٨

٣١٤

٢٩٨



ثشريفةا ١ملآطديث فهرس 

طرف

اسئورفالأنياءإن -
الملائكةعليه نزلت أحله حضره إذا الموس ن إ -
كالئانللمؤمن الموس ن إ -
المكررأنا إذا الناس ن إ -
الشركعن الشركاء أض  ٧١-
المشرتمنأظهر بين يقيم لم مكل من بمِيء نا أ -
آدمولد سد نا أ -
عثاديمن أشاء من بك أرحم يحمش ب أ -
حرجولا نحر ا -
آدمابن يا نفق أ -
وامتشطىرأسك نقضى ا -
أهزقوما تاتي نك إ -
بالياتالأصاد نما إ -
بهليوتم الإمام جعل نما إ -
المعروففي الطامة نما إ -
عليهحقا كان إلا نلي نبي يكن لم نه إ -
صنفيمن بخرج نه إ -
نليعذبا نهما إ -

المملذقل عن هب ن -
معكلجميل هاجهم أو هجهم ا -
إنهيدم نفي فوالدي هجهم ا -
الأمورومحدثات ياكم إ -
أياميق لتشر١ يام أ ٩
يوركأن يسرك أ -
ضعأو وسبعون بضع لإيماذ ا -
بالكبةعليكم الماّز يها أ -

اكفحة

ه

٣٣

٢٤٧

•٢٢

١٩٨

٧•٣

i-r

٤٠٣

٣٩٩

٢٤

٢٨٩

٤٤

٢١؛؛

•٢•

؛تآت. 

٣٥١

٢٨٤

١٣٢

٣٣٩

٣٣٩

١٩٩

٩٨

١٨٩

٦١، ٣٦

٣٨٩



خيل
=٤٤٢ :

الحديثطرف 

ومحامراتوتعييقات كلمات من الصباح حديث 

اكفحة

u

الصلاةإنام على ه التي بابث 
حمسعلى الإسلام بى 
والكفرالشرك وين الرحل ين 

غرلأعراة حفاة تحشرون 

دعد0تضلوا لن ما فيكم تركش 

وهلمعاذ يا أمك ثكلتك 
القيامةيوم اف يكلمهم لا ثلاثة 

بأموالكمالمشريآ جاهدوا 

مرهالحج 
تطؤغفهو زاد فمن مرة الحج 

مناسككمعنى حذوا 
وعلمهالقرآن تعلم من حيركم 

_ت.

_ت>

-ج

-ح

■٤■

٢٤٩

0'آ، ١٧٥، ٦٢

١٧٦

٥١

٩٦٢'

٢٩٨

١٨٥

٣٣٩

١٧٩

١٨•، ١٧٩

٣٨١

٧، ٦٩•

النصيحةلدين ا —

الرحمنيرحمهم لراحمون ا -
الصلاةوعمود؛ الإسلام الأمر أس ر. 

٣٤٢، ٢٥٣، ٢٤٨، ١٨٤، ١١٥

٢٥

١، ٣٨ ١٧٦، ١٦٢، ٠٥



الشريفةالأحاديث فهرس 

الحديثطرف 

وجهلىحطبمي لي اغفر ُب 

ظللا يوم ظله في تعالى اف يفللهم بعة س- 

والجمعةالخس لملوات ١ —
ص-

٤٤٣

الصفحة

٢٧٥

١٢٤، ٧٨

٧٦

الإيماننعلن الهلهور 

أمرهإن المؤمن لأم عجبا 
هذاعجل 

العمرةإلى العمرْ 

بينهمالما كفارة العمرة إر العمرة 

الصلاةوبينهم بيننا الذي العهد 

يشهدواأن إر فادءهلم 
عليكموأسمالكلم دماءكم فإن 
وأعراصكلموأموالكم دماءكم فإن 
الأمدمن فرارق المحذوم ن مم 

العابدعلى العالم فضل 
الغائبالشاهد فليبلغ 
تدعوهمما أود فليكن 
بكيهدى لأن فواف 

■٤■

-ف

٢٨٣

٢٩

٢٧٧

١٨•، ١٣٥

•١٨

١٧٦

٤٤

•٣٩٦ ١٢٤

٣٩٦، ٢٨٣

٣٠٦

٥

٣٩٤

٤٥

٢٥٣



تومحاضرا وتعليمات كلمات من الصباح حديث طل

الحدسن•طرف 

اللحىواعفوا الشوارث صوا ق- 

خطاةابن -م 
رعيتهعن ؤول موكلكم راع، لكم ك— 

-ق-

-J.

-ل

لنشريك لا وحدْ اممه إلا إله لا 
النارفي واليرين العرين،، من بد لا 
ضغطهأخذنا أيا العرب تتحدث لا 
الثسءلالفان مفاد تكع U ا تجعله لا 

منصورةالحق على أمتي من طائفه تزان لا 
وزوجهاالمرام تصوم لا 

صرادولأ صرد ^٠ 
اممهمعصية فى طاعة لا 

طيرةولا عدوى لا 

علىلعرمح، قفل لا 
نفسهأحدكم يحفريئ لا 
اممبذكر من زٍتا لسانك يزاد لا 

يزنيجئ الزانمم، لا؛زني 
عريانياليب يطوف لا 

صيدهينفر ولا شوكه يعفد لا 

يخطبولا ينكح ولا المحرم ينكح لا 
مصبحعلى نمرص يوردل لا 

الصفحة

١٨ت

٢٣٨; ١٤٧

١ ،٢•١٧٧ ،٣٣•

٣٨٤

٣٦٣

٣٧٣

٣٦٥

٧•٣

٣٣١

١٣٣

٣٩١

١٩١

٥٣

٦•٣

٣٣٣

٢٩٨

١٢١

٢٧٩

١٢٣

٦•؛

٣٠٦



حتِاتشريفهالأحاديث فهرس 
٤٤٥

الحديثحلرف 

بمبحتى أحدكم نومن لا - 
تعالىبه م عيد حدث نه أل- 
نريكلا لسك لسك، الم سك ل -
لسكالحق إلة ك ي- 

فإنيمناٌيككم ثاخدوا ل -
عشرةالخمر في ه افه رسول عي ل -
وأصلىوأفطر، أصوم كني ل -
مح(تجم د ل -
رجلتنكل من بث ل- 
الأمةهده شرار يحملي ل -

١٥

الصفحة

٣٤٢، ٢٤٩ذ

٢٨

•٣٨١، ٣٨

٣٨١

٣٩٥

٣٢٤

٢٣٤

١٤٤

•٣٣

٣٠٧

:أمحءإصهم.م
يوماالشيطان ري ا م~ 
اثعث أعظم أيام من ا م- 
الصالحانمل أيام من ا م- 
;يعوميدعو مسلم من ا م- 

غرناتغرس لم ممن ا م- 
نجخأن من أكثر يوم من ا م- 
فيهالعباد يصبح يوم من ا م- 
رثهسيكلمه إلا أحد منكم ا م- 
الهدىمن به اض بعشي ما ثل م- 

بالصلاةأولادكم نوا م- 
ّلعتهوالمنفز والمنان لمل ا -
اشلقاء أحب ن م- 

٢٧٨

١٨٥

٢٨٥

٢٩٩. ٢٨٧، ٢٧٩

٢٨٦، ٢٧٩

٢٧٦

٢١٦

٣٨٥، ٢٧٧

٢٤

٢٤

٢٢١

٣٤٧م'م، ، ١٥٨

١٨٥

٣٣



= ٤٤٦

الحدثطرف 

هذاأمرنا فى أحدث من 
منهمفهو بقوم نثب من 
تمرةيعدل دق نم من 

يمزولم يرن فلم ف حج من 
منافليس بالأمانة حلف من 
باللأتحلم من 

افدول ء بثي حلفتا من 
الأحرمن لئ كان هدى إلى دعا من 
فاعليأحر ْثو فله حير على ئد من 
مكنامكم رأى من 
يلتمسطريثا مللذ من 
فلايأته فلم النداء سمع من 
إيمائارمقال صام من 

مهلمز طأ ب؛ 
سالجس غشتا من 

واحتساباإيمائا القدر ليلة قام من 
باضلجحلت حالقا كان من 
واليومباق نومن كان من 
مفللمةله كانت من 

برحملا لا؛رحم من 
بهتشرف لا افه لقي من 
بهوالعمل الزور قول يدغ لم من 
منهمفلتس الملمين بأمر يهتم لم من 
يماوكفر تعالى الله وحد من 

كلهالختل يحرم الرفق يحرم من 
الدينفى يفقهه حيرا به اض يرد من 

ومحاصراتوتعليقات كلمات من لصباح ا حدلث 

الصفحة

،١٩٩

،١ ٠ ١

١٦٣، ١١٢، ١٨،

٤٣،

؛ءم،، ١٨٥، ٤٣

٤٣،

٦٩،

؛•ا،

١٩٩،

١١٦،

١٦٤، ١٦٣، ١١٢، ١٨،

٢٩٨، ٤٠،

٢٠'، ١٨٦، ١٦١، ١٥٥،

٢١١

r-v

٢٤

١٨٠

١١٢

١١٢

١٨٤

١٨٦

٣٩٤

١١٩

٣٥٣

١٢٨

٨^١١

٢١٢

١٩•

١٧٩

١٨٤

٢٩٩

٢٤١

٢٥

١٩٨

١٧٩

٢٤٩

٣٦١

٣١٤

٢١٢



تشريفها الأحاديث فهرس 
٤٤٧

الصفحةالحديثطرف 

الا>،كلهمضآدم_

النداءسمع هز 

ن-

ييدهمحمد نفس الذي و- 
عليكأو لك حجه القرآذ و- 
تواضعواأن إلي أوحى اللت إن ؤ- 
الصلاةفي عيي ز0 جعلت و- 
نقالوالن ما فيكم تركث قد و- 
وحمعهنا ها قفت و- 
قومهإلى يع الني لكن و- 
بمددومن يلك، و- 

ى

الا,ئقولوا-اأيها
منافماد بني ا ي- 

ألمالأنصار معنز ا ي- 
صيامهممع وصيامه صلاتهم مع ملاته أحدكم حقر ي- 
الإسلاممن مرثون ي- 
كماالدين من مرنول ي- 

٦٤

٧•

١ •٣

\-A

٣٨٣، ٢٩١

•٣٩

٢٥٨، ١٧٢

٢٨٤

١٣٩

١٢٥

١٤٥

•٣١

٧٧

٧٧







ومحامراتوتعليمات كلمات من ئصياح ا حديث  ٤٠٠

الصفحةالأثر أر القوو محلوف 

-J-

٧٢القرآن حلقه كان -
٢٨٨يته أهل وعن عنه الواحدة ؛الشاة يمحي منا الرحل كان -
٣٨٠فلا المكتن منا ؤتكتر عليه، ينكن فلا المهل منا يهل كان -
١٦٦ثرون عشره وحدْ اف عبادة على كانوا -

-ل-

٣١٦أحدنا حيث من وحدوا الشافعي ولا مالكا وتقلدوا تقلدوني لا - 
٣٦١الوجود في حلل ما أشرف العلم كان لما -

١٢٣نكر ايي ش نركتمحم؛١ بأوو -ماص 
٣١٦القبر همذا صاحب إلا عليه ومردود راد منا ما -

٦بها يهتدي ما؛ الفي المجوم كمثل الماص في العالم ٌنل -

.ُ.

٢٨٧العشر أيام ش السوق إلى يخرحان هريرة وأبو عمر ابن كان و- 

-ي-

٣٦٢يذكره الماء من القطر وينزل بحديثه ستسقى ي- 



والمراجعالمصادر فهرس 

والمراحعالهصادر فهرس 

الكريم.القرآن - ١ 
يرون-الفكر، دار كبر، ابن مم ٢- 

.٢١٩٩٦- م  ١٤١٧ؤذآ، ، ره النية الدرر — ٣ 
مصر.للتراث، الريان دار ا رأ الملام سل — ٤ 
الثهذب.تهذيب — ٥ 

لكر.الدولية الأفكار يت البخاري، صحح - ٦ 
للنشر.الدولية الأفكار بت ملم، الإمام صحتح - ٧ 
٠١محل الرياض، المعارف، مكتة داود، أى منن - ٨ 
٠١ط الرياض، العارف، مكتبة الترمذي، منن — ٩
٠١ط الرياض، العارف، مكتبة الناش، منن — ١ ٠

بيروت.الدولية، الأفكار بيت محاجه، ابن سنن - ١١
٠بيروت الدولية، الأفكار بيت أحمد، الأمام مند —  ١٢
.— ٢٥١٤٢٢، محل بيروت، العلمية، الكتب دار للحاكم، المستدرك -  ١٣
بيروت.المعرفة، دار الدارمي، منن —  ١٤
الدولية.الأفكار بثت حيان، ابن صحح -  ١٥
.؛٠٢٠ ٠٢-- ٥١٤٢٢العربي، الخراث إماء دار للطراب الكير المعجم -  ١٦
.٠٢٢ ٠ ٣ ، ١ محل رجب، ابن دار الموطأ، -  ١٧
٢٢٠—-٥١٤٢٥ط١إ الرشد، مكتبة ّسالمهقي، —  ١٨ ٠٤.
-.١٥١٤٢٤، ط الرسالة، مؤسة الدارممى، متن -  ١٩
.٢١٩٨٦-. ٥١٤٠٩ط١، بيروت، الفكر، دار شيبة، أبي ابن مصتف، - ٢٠
٢٢٠ط١، ، بيروت العلية، اكتّ—ا دار الإيمان، شعّجج — ٢١ ٠ ٠.
—.٥١ ٤٠٥، ١ ط الرياض، المعارف، مكتبة للهلبراني، الأومط العجم —  ٢٢
الإسلامي.الكن، للألباش، الصحيحة الململة -  ٢٣



ومحاصراتوسيقان صات  ٤٥٢

العامةالرئاسة طثع باز، ابن النيح ماحة لمتتوعة ومقالات فتاوى مجمؤع —  ٢٤
للاقتا،.

.٢٧إلى ١ من باز ابن الشح لماحة صوتية أشرطة مجموعة -  ٢٥
الإسلامي.المكتب طعة للألاني، المصابح مشكاة . . ٢٦
١.ط الرياض، حزيمة ابن دار باز، بن المزيز مد الإمام سر؛ من جواب -  ٢٧
بنالرحمن تمد للنح باز بن العزيز تمد الشخ ساحة ترجمة ني الانجاز -  ٢٨

الرياصن.الجوزي، ابن دار ٢، ط الرحمة، يومف 
دارثامم، بن العزيز عبد الشح لفضلة باز بن العزيز مد اكخ ترجمة -  ٢٩

طالأصالة، 



ؤنيررس
٤٠٣

الخوضوطتفهر،س 

الصفحانالموصؤع

...........ى دئا،١ أدكثيأه ؛ J_cق >ؤ.،ؤا( 
١١....٠١....١١أنثثنئؤأه م أثث حتا ^؛ ١٠أدنمي ؤالأ 

يثن؟^ ئ، ثن نكفر أف أمحأ ;ا:ءأ أقي ^^؛٢ 

سمديةالالعرسة للمملكأن العام المفي •قدمت 
■......،>>.. ٠١...■.٠٠.العلماءكبار هيئة عضو مقدمة 
...........الخيرية ياز بن العزيز عيد الشخ مؤسسة ش العلمية اللجنة مقدمة 

المقدمة

الشخمماحة حياة عن نياوة 
٠١٠العالم لشعوب موجهة نميحة 

هنجمبيف يإدا ثزمم يك أه يكر إي؛ أل!ن ألتفيوث ءؤ,إئعا  '•تعالى فوله ير نف
••• • •• • • • • • • • •٠ ٠  ٠٠٠•• ٠٠• ٠.٠٠  ٠٠٠ .٤١٠ دبهم وعل إبمادا دائم »اثممل 

تعالىمحوله ير نف
تعالىمحوله ير نف
تعالىمحوله ير نف

...٠٠..٠٠٠.٠٠ئاف. اكزكير غفل 
...١١٠.٠٠١٠التغابن سورة ير نف

...ه...ا..االاسمان محورة تفر 

..١١...١١٠٠...النبأ محورة تقمحر 
والقارعةلانفطار ا محورة ي. تف

........الأجرة وأهوال صفات 
.الإيمان لأهل ه افه مخاطبة 
.........الماضية الأمم نمص 

............الإمحلأم نعمة عفلم 
لهمحفهومحرمحة بالإسلام الاغتباط 

...........الله بحثل الاعتمام 

٥

٩

١٧

٢٢

٢٧

٣١

٣٥

٤٢

٤٨

٥٧

٨•

٨٣

٠٩٣

١٣٧

١٤٤

١٤٩





_ِ عات لمدضد ا فهرس 
__ء 00

الصفحةالوضع 

٣١٨العلم نشر كل 
٣٢٣ ٠٠٠٠،,٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠,٠٠,, ٠٠,,,, ٠٠., ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠••والجامعات والمعاهد المومات 

٣٢٦الفكري الغزو في الجديدة ال—_، الأمم
٣٤٩ ٠٠٠٠٠٠٠المكرمة بمكة الخيرية الحدث دار ومنسوبي بطلاب الشخ مسماحة لقاء 

٣٦٧المح موسم ني اياتلين إجابة 
٣٧١التشريق أ,ام 
٣٨• ءر؛ة يوم 

٣٩٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عرفة حتلبة على الث-خ سماحة تحليق 
٤• ١ التشريق أيام من الأول اليوم 

٣•؛فتاوى 

٤٠٩الخاتمت 

٤١١، ٠٠٠,٠٠,٠٠٠,.,.,,,ء,,٠٠٠٠......٠٠٠٠٠..٠٠...٠٠٠العامة الفهارس 
٤١٣..٠٠.القرآنيةت لأيا ا فهرص  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠
٠٤٤ الشريفة الأحاديث فهرس 
٤٤٩الآuر الأقوال همس 
اد؛والمراجع المعاير مس 
٤٥٣الموضوعات فهرس 
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