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بسم اه ،والحمد ه ،والصاة والسام على رسول اه المبعوث رحمة لخلق اه ،ثم أما بعد:
فللا زلنللا بحمللد اه و ول ل وفضللل مللك ابللاع العقاللدة ا سللاماة ورب هللا ب للع ا يمللا ؛ السلللوو والعم ل  ،للللدابور
الصللادب بللد عبللد الللرحمد الغريللا ، ،وونلللنا الللى البللاع ال للا : ،فل السلللوو ،بعلا اللدت رقريبلا خلصللنا رلبللاد ال،بللاع،
الب للاع ا,ول ا للا با للب،لم عل للى البوحا للد وأب للواع العقا للدة المب رق للة ،الب للاع ال للا ،با للب،لم عل للى ا يم للا والم للا ام
الخا ئة.
الباع ال ا : ،ف السلوو
ال ص ا,ول :ا يما والم ا ام الخا ئة
 عزل ا يما عد السلووأول حاجة بدأ باها

عزل ا يما علد السللوو ،يعنل ايل علزل ا يملا علد السللوو ا ا ،سلا قلد ي،لو مبعبلدا

بان وباد اه ل،د ا يظهر وا ينع،س ذا العم الصالح على سلوا وأخاق .
يقول :اا،وا ا يعرفو ا يما اا بالعمل -اللل

ملا السللا الصلالح يعنل  -وملد قصلر عنلد م فل العمل قصلر فل

ا يمللا  ،ف،للا،وا يخ للو مللد ،قللن العمل ،قللن ا يمللا  ،واللا لهللذا ال هللم الصللحاح رل ثار ايجللاب علللى حاللارهم فل
العهد ا,ول .يعن باقولك باع احنا دايما بنقول المقوللة د ،،مرينلا علاهلا وبنقولهلا ابالر ،ا يملا قلول وعمل يزيلد
فلللو ا يمللا ادعللاف فقل بللا عمل يبقللى فللاد

ويللنقن ويب ا ل أ لل فال  ،ل لمللا ا يمللا قللول وعمل  ،فللاد العمل
العقادة الصحاحة يبقى فا م ،لة ف العقادة.

يقول :اب عمر بد عبد العزيز الى عد ،بد عد ،عامل عللى الجزيلرة :نا لميملا فلراشر وعلراشك وحلدودا وسلننا،
فمد اسب،ملها اسب،م ا يما  ،ومد لم يسب،ملها لم يسب،م ا يما  ،فإ أعل

فسل بانها ل،لم حبلى رعمللوا بهلا،

وا أمت فما أ،ا على نحبب،م بحرينن ثم ار ،المسلمو ف القرو المب خرة -عصور البخلا -اللى ملا أحلدث
مللد ال هللم الخللا ل ف ل ال صل بللاد ا يمللا والعم ل الصللالح ،الللذ ،للو أعللب بللدعوة فصل الللديد عللد الحاللاة .يعن ل
باقولك الل احنا بنعمل دت ف حاارنا الب باقاة و ،وع مد العلما،اة ،يعنل الحالاة بباعبنلا احنلا امسللماد ،العاديلة أو
اناس اما ملبزماد بالديد ا سام بصل ة عاملة ،ملد ا احنلا بنبعبلد ،و،قلرأ القلر  ،و،ح ل القلر  ،و،صلل  ،و،..
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و ،..ثلم رل ر فل المعللامات فلا رجلد أثلر لللذلك ،ل د ،العلما،الة فل حقاقبهللا ،دت لل العلما،الة و لو دت الحقاقلة
يعن .
بدأ يب،لم على أثر عقادة ا رجاف على العامة ،ايل أثلر عقالدة ا رجلاف عللى العاملة احنلا قلنلا ا ا يملا قلول وعمل ،
المرجئ لة مللا الل ل قللالوا ا العم ل لللاس مللد ا يمللا  ،خرجللوا العم ل عللد مس لمى ا يمللا  ،اخ لراع العم ل عللد مسللمى
ا يما  ،ا العم لاس مد ا يما دت خلى فا حاجة اسمها عقادة ا رجاف ،الل

ا رجاف ر خار العم .

باقول :نأخللد عاملة المسللماد الالوم اللى ااعبقلاد السلاشد أ الم،للا ا يلزال م منلا ،مهملا عمل ملد معلا  ،وأظهلر
ملد فسللاد ،ومهمللا فلرق فل حللق اه وحلق العبللاد ،حبللى نلار المسلللم بللذلك ا يخبللا عللد ساللر المسللم فل ارر،للاع
الموبقات والمحرمات..ن
يعن الم برض ا احنا بنقول ال،لام دت ع لا ،قلول ايل ا المسللم ا علاف اه الدخ الجنلة مل ا ،مل ا دت يعنل
مم،د يلب حم فل النلار ،مم،لد أنلا ال لبد يرقلق بعضلها بعضلا ويملوت عللى ال ،لر للو ملا ملار
ال لبد د ،مل

معنا للا ا أ،لت ايل اجبللر علللى المحرملات وا عللاف اه لبخ

عللى البوحالد ،يعنل

الجنللة ،ا ،ا،لت ايل اللل

للمنك

أ،ت مم،د المحرمات د ،رجرو ل،باشر ثم الى ال ،ر ،مارضمن  ،دت جا. ،
والجا ،البا ،حبى للو ملت عللى ا سلام رسلم المحرملات اللل ا،لت وقعلت فاهلا ،ا،لت ملارعرف

عقوبلة المحرملات

د ،قد اي  ،النبل -نللى اه علال وسللم -يحلدثنا علد رجل يغملس سمسلة واحلدة فل ،لار جهلنم فاخلرع فاقلول :ملا
رأيت ،عاما ق  ،ودت اا أ،عم أ

الد،اا ،فإي الل يخلاك ررم  ،سك فل النلار بل ال السلناد أو بمئلات السلناد

وأق ل عللذاع ورد ف ل النللار سللبعاد سللنة ،يلقللى ف ل النللار ب،لمللة واحللدة سللبعاد خري لا ،يعن ل النب ل -نلللى اه علا ل
وسلم -يحدث عد رج يلقى ف النار على اثر المة ا يلق لها باا يقعلد سلبعاد خري لا يعنل سلبعاد سلنة ،ل ايل
اللل يخلالك رعمل معصلاة ربعاقل علاهلا سلبعاد سلنة للو ا،لت بعلا الام سلنة ع لا ربعاقل عللى معصلاة واحللدة
سبعاد سنة
اذ العامة قلبوا المو وع ،عامة الناس الل
المسلماد ا خا

و احنا منهم يعن  ،احنا أنا العاد ملنهم ،دت م هلوم سلاشد عنلد عاملة

أ،ا ادت ادت ا عاف اه ملوت عللى البوحالد وأدخل الجنلة ف عمل اللل أ،لا علاوزت بقلى .فقلال:

نقصر عامة الناس دور ا يما ف الن وس على المساجد ،وأخرجوت مد ساشر مرافق الحااة..ن
بدأ بقى يب،لم عللى مرافلق الحالاة المخبل لة واالا يظهلر فاهلا لعا ا يملا  ،بعلا ال لا -جلزات اه خالرا -حلاول
ا

للو يللم بب انللا ا اللرة فل أبللواع ا يمللا أو فل أبللواع المعللامات المخبل للة ومظللا ر ،قللن ا يمللا فاهللا ،ل،نل

لاس مبخصصا ف ا

ذت ا,بلواع مملا أدى أ،ل أرلى بغراشل أحاا،لا املا سلا ر فل بلاع ال ل باللذات ،أ،لا اواحلد

مبخصللن ف ل ال ل يعن ل  ،أ،للا أنللا بال ب للر ،ز ،مللا ا،بللوا عللارفاد ،فالببلال قللال سراشل ا يم،للد ر باقهللا وا
رمللس الواقللك بصلللة ،بللس للو اللا ي،ب ل واللا ا,فضل أ ي،ب ل بللذار الضللواب العامللة ،مايبقللاف فال سللبد ،م للا
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س ل  ،مراعللاة الضللمار ،م للا ا للا عللورات ،م للا اللذا ،ل،للد بللدأ يللدخ ف ل ر انللا -امللا سللا ر  -ا يم،للد
ر باقهللا ،خاالاللة وا رلررب بللالواقك بصلللة ،ولللاس للذا للو الح،للم ال للرع فل الحقاقللة يعنل  ،فل حقاقللة ا,مللر, ،
الح،م ال رع ا بد الل يقول يح،م فا ي،و مبصور المس لة.
 البجارة والم،اسفبدأ يب،لم على البجارة وارقلاف ال لبهات وق لول النبل -نللى اه علال وسللم -ندع ملا يريبلك اللى ملا ا يريبلكن روات
حسد نحاح .وازا ،ال،ام دت ماعادف باحص دلوقب .
البرمذ ،وقال
ٌ
حديث ٌ
 المال والبعامار،لم عد المال والبعام بص ة عامة ،وا البعامل محلك اخببلار يخببلر بال ا ،سلا وورعل ن ..وونل اللى حلد نلار
الناس يمدحو ب ال ،ار ويذمو المسللماد ،فظللم بلذلك المسللمو ديلنهم اللذ ،يقلوم عللى الحلق والعلدل ،وبجللوا
أ

ال ،ر وقوا،انهم الب رقوم على الجور والظللمن .باقوللك يعنل لدرجلة ا بعلر النلاس -ودت الام بنسلمع ابالر-

يقولك دت أ،ا لو بعام يهود اا،وا عاملو ،أحسد مد المسلماد ،لا لعدم اا،ضباق.
 عدم اا،ضباقبعد ادت ار،لم على عدم اا،ضباق بص ة عامة بقى ،عدم اا،ضباق ف المواعاد وف سارت.
 .١ااسبهبار بالوقت
بدأ بااسبهبار بالوقت و رع عوية أم لة ،وجاع حديث نا قاملت السلاعة وبالد أحلدام فسلالةٌ ،فلإ اسلب اع أ ا
يلقوم حبى يلغرسها فللال ع ن مسند ا مام أحمد بد حنب  .على احبرام قامة الوقت والعم .

ون،عمبا مغبو ٌ فاهما ا ٌار مد الناس :الصحة وال راغن نحاح البخار.،
 .٢المغالبة على الحقوب
بعد ادت ارّّ ،م على مس لة جمالة جدا و

مس لة المغالبة ف الحقوب ،باقولك فال حجلات الحقلوب فاهلا ..ز،

م ل ا الم ل ف ل ال للوارع ،ا ا،للت ماع ل فللدخلت بعربابللك ا حللد ياج ل ي،سللر علاللك ويللدخ علاللك ،دت حق لك
الم للروض ف ل ال ريللق أنللا ،ا،للت أخدر ل بللإ ا،للت جاللت ا,ول با,سللبقاة أو ب ل ف مللد ذلللك ،ا حللد ياج ل بق لى
يغالبك على حق لاك
ماباحس

وم

حق اي م

م،بوبلك يعن  ،دت حلق عرفل  ،أو حلق أدبل  ،فلإ حلد ياخلدت منلك

بحرع ،فار،لم علد المسل لة د ،،ومسل لة ال لوابار ،والمزاحملة ،ومل

علارل ايل  ،والام ز ،الدت ،ال دت

اام جما فعا وجزات اه خارا .وقعد يب،لم عد ااعبداف وا يذاف والمظالم واام ز ،ادت.
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وبعللد اللدت ،قل علللى مسل لة را،اللة و ل اسللبحال المللال العللام ،احنللا بعلا بنقلرأ ال،للام دت بسللرعة

للو م للا

فال

ر انا ابارة ،بس و اام جما يعن الل يقرؤت ا عاف اه يجد فا فاشلدة ،اسلبحال الملال العلام وازا ،النبل -
نلللى اه علا ل وسلللم -عظ لم للذا ال ل ف جللدا وا الل ل ارعللدى علللى أ ،ع ل ف فقللد روع لد النب ل -نلللى اه علا ل
وسلم -مد البم مخا لا ملد الملال العلام نل حة  ١٧٦قلال :نملد اسلبعملنات ملن،م عللى عمل  ،ف،بمنلا مخا لا -يعنل
ابم أخدت لن س يعن  -فما فوق  ،اا سلوا ي ر ب يوم القاامةن نحاح مسلم.
وأعار النب -نلى اه علا وسلم -و و يمر بالبقاك الى قبر فقال :ن ذا فا ٌ بع ب ساعاا على بن فلا فغل ،ملرة
فدرع اآ م لها مد ،ارن سند النساش  .يعن الرج دت س ،مرة، ،ملرة يعنل ز ،جللد ،ملر الدت ،أخلد ا لن سل يعنل ،
فللدرع يعنل أللبس م لهللا ،للار ،يعنل للبس ايل جلللدة زيهللا اللدت ،للار و للو فل القبللر اآ  ،فللدت مللد عظلم مسل لة المللال،
الجلدة يعن مم،د مارساوي

حاجة يعن .

 الس ر والسااحةار،ل لم بعللد اللدت علللى مس ل لة الس ل ر والسللااحة وعللدم احبللرام مواعاللد الصللاة ف ل مواعاللد اقللاع ال للاشرات و،زولهللا
والبانات ،وعدم مراعاة أمااد الصاة ،واام ز ،ادت.
والمسب اات

 -ال

بعد ادت دخ ف ال
ذار فروب باد ال
بنبعلم منهم ال
ازا ،ا

والمسب اات ،فل ا,ول قلال الام جمال جلدا علد مسلالة الخللوة واحبلرام العلورات ،يعنل
م ا ف العالم العربل والعلالم الغربل  ،وازا ،ملا أنلا معنلد م

مسل لة العلورات واحنلا أنلا

 ،فالببال ا ار مد ا ,باف يرثو ذت ا,مور.

ما قد م ا عند،ا ف ال

ا للو جاللك حادثلة يقوللك فال حاجلة اسلمها ااسلبوجر ،ا ا،لت ازم ر ،لا

الملرير اللاما ،المريضللة أو الملرير ر ،ل اللاما لللو للو جللا ،فل حادثللة ،ع للا ر للول جسللم الل  ،فللال،ام دت
نح بلاا بس و ر باق ازا ،ا،ت اراج مسلم وعارل ا د ،عورة ،بجا ماية و ب ،لا حبلة حبلة عللى قلد
مللا ا،للت بب للول ورغ ل البللاق  ،ل،للد مللا عنللد م بللرا م للا اللدت ،ا،للت بب ،للا العاللا مل ل اللدت امللا ولدر ل أم ل ،
ورعم فحن اام  ،وبعد ادت ر ول ايل اذا انلت بغ ال وا  ،,أو ملارغ اهوف أنلا مل

د ،الم ل،لة عنلد م

يعن  ،ا،ت ببغ ا بس ع ا اي ع ا ماي قدف حرارة يعن  ،دت الضاب عنلد م ،ل،لد احنلا الضلاب عنلد،ا ا فال
علورة أنلا .ا،لت الدابور محبلاع ر للول ،ل النلاس اللل حوالالك فل ا,و للة مل

محبلاجاد ي لوفوا ،يبقلى ر للك

الناس د ،الها برا ور ول ا،ت لوحدو.
يعن اي فا

واب ف ا ا العورات ،جزات اه خارا ا، ،ب لاها.

وار،لللم علللى مسل لة الرباللك بنللت معللوذ البل اا،للت مللك النبل -نلللى اه علال وسلللم -فل الغللزوات رللداو ،الجرحللى،
فقللال ا د ،اللات ببللداو ،محارمهللا مللد الرجللال ،أو اللا ف ل حاجللات مافاهللاف مباعللرة ،يعن ل م ل
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الرجللال أو اللام ز ،اللدت ،وم للا

رمللاس بللاد الرجللال والنسللاف ،ل،للد ايل ببللديهم مايلة ي لربوا ،ببللديهم حاجللة يللداووا

الجراح ،ببحضر لاهم الحاجات الل باسبعملو ا ..فدت بر

اي ر سار للحديث عندت ،م ا

فا م ،لة.

بعد ادت باب،لم عد الخلوة وا ازا ،للو ا،لت بب ،لا عللى مريضلة ملاربقوف لوحلدام ،وقلال ا مل

ملد الخللوة ا

ا،ت ربقى داخ معاو ممر ة وبب ،لا عللى مريضلة ،الخللوة للو ا،لت والمريضلة لوحلدام ،بر ل الام الويس م لا
أ ،م ،لة خالن.
ار،لم بر

على رلقاد نا ال اا اهن ،اام بر

جما جدا.

ار،لم بعد ادت بقى على سرقات للمحالا وا,جهزة وم

عارل اي  ،بر اام جما جدا.

ار،لم عد ا ,باف الل ماباهبموف بالمر ى،ا دت اام اويس جدا.
بس بدأ بقى يب،لم بعد ادت رسويق السلك للملرير دو اسب لارر  ،يعنل
ذارت ،و فعا ا،ت ماردي

لمرير دواف و مل

لو قلال الام ا ينضلب عللى الم لال اللذ،

محباجل أو ال،لام دت ،دت الام الويس جلدا ،ل،لد بلدأ يقوللك للو

ا،للت حللاجز م لرير ف ل مسب ل ى واحبللاع لبحلا ل معللاد أو احبللاع دوا معللاد م لارجبهوف مللد المسب ل ى الل ل ا،للت
حاجزت فاها على السعر بباعها اا لما رعرف يم،د يعرل يعم البحلا برت بسعر أحسد!
اام بعا مل

مقبلول رماملا؛

ا،لت مل

ابقلى عنلدو ملرير ينبنل ر خاصل عللى رحلال ورقولل روح اعملل بلرت

ف معم قد ا ر ق ف ،باجب  ،أو رقول م ا أعمل وا ما أعملهوف مم،د يقوللك ملارعملهوف ،ملارعرف

ر لخن

العاا  , ،ال،ام دا المرير ا يسب ار فا .
للو يسب للار مللد البدايللة ف ل دخللول الم،للا  ،يعن ل م لرير داخ ل مسب ل ى م ل ا ز ،عنللد،ا ف ل مصللر م ل ا مللد أسلللى
المسب ل اات مسب ل ى اسللمها دار ال ل اد ،ا،للت داخ ل م ل ا دار ال ل اد عللارل ا دار ال ل اد أسللعار ا خمللس سللت
أ عال المسب اات البا،اة ،ا،ت دخلبها برجلاك واخبررها فا،ت علارل أسلعار ا ،ملارجا
د ،ب،للذا لال

للو خللا

رقولل بقلى ا،لت عملبلل

ا،للت داخل المسب ل ى وعللارل أسللعار ا ،رحللت مسب ل ى را،اللة اقبصللادية وسللعر ا اللويس

ا،ت عارل ا د ،سعر ا اويس ،فا،ت ببخبار المسب ى مد البدايلة ،مل
وفبحت ملا عند م و لبت ربحجز عند م ا،ت خلا

الم لروض العقلد البدايلة ا،لت دخللت دت

ا،لت را ل ببسلعاررهم ،مل

مللزم لو بقلى فل ال رحلال

وا ل أعللعة وا ل حاجللة اعملهللا ياج ل يقول لك د ،سللعر ا اللذا وعللول لللو بعملهللا بللرا ،ال،للام دت خاللال بع لا م ل
مم،د يبعم أبدا يعن .
ال،ام دت بقى لو ف العاادة ،لو أ،لا فل عالادة ملرير قصلد ،مل

محبلاع الحجلز ،ملرير جايللك فل عالادة ر،ببلل

الللدوا ،ملارلزمهوف بم،للا معللاد ،قولل الللدواف دت م لللوع ارل مللد الم،للا اللل ا،للت عللايزت ،أو البحلال دت م لللوع
اعمل ف الم،ا الل ا،ت عايزت ،ت دت اام اويس جدا وسه ر باق .
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ل،د مرير محجوز ومحباع يبعالج ومحبلاع يبعلالج جلوا المسب ل ى ،والملرير اللل احبلاع حجلز دت يعنل
ف أ لاة ااملة ،وعندت م

م

قادر ا،ل يلروح م،لا رلا ، ،أو مل

قلادر ا

رعم ل ا,عللعة د ،وا مارعملهللاف ورعملهللا بللرا وا رعملهللا جللوا ال،للام دت م ل

لو أنلا

لو يخبلار أو الدت ،أقعلد بقلى أ،لا أقولل
مم،للد ر باق ل  ،ودت يعن ل اللام ز،

مابقول،م  ،ر،لم ف سار فن ف رى بعجاش يعن .
يعنل

للو باقللول فل الصل حة  ١٨٥فل

خر للا :نوعلللى المصللحة أ رخبللر الملرير أ،ل يحبللاع اللى البحلال ال ا،ل

والبصوير ال ا ، ،وأ ،يب،لا اذا واذا ،فما وافق علا عم ل  ،وما لم يوافق علا ا يعمل ،, ،ل لو اللذ ،سلادفك
ال مد ،و و أحر على مصلحة  ،س مد سارتن.
بعا اام سل رماما ،المرير أحاا،ا بابقى محباع أععة وا,ععة سالاة يقولك مارعملهالا ،
ما ا،ت بموت ،أو م

مارعملهلالا

ل

عرل أعخصك ،المرير ملالوف ا،ل يقلرر حاجلة ز ،د ،،لو جل يبقلى يبعلالج ،وبعلد الدت

لما ياج خارع بقى واه قدر يدفك ..احنا ،قول بقلى ،نصلح المسب ل ى :قلدر يلدفك ماعل  ،الا معسلر  ،لول جهلة
ردعمل ، ،رجللك لللوزارة الصلحة لللو فال مل ا قللا،و ز ،فل مصللر قللا،و مل ا للوار  ،لللو حالللة ارشللة الللوزارة ببللدفعلها أو
ببب ال مد راي المسب ى.
يعن قصد ،ماين ع

ا أ،ا أدخ ف ر انا

وال،ام دت ،و ع ا ادت باب،لم اام م

وم

ملم أنا باهلا ،لو ال لا يعنل مل

مللم بب انلا القلوا،اد

واقع .

 الجامعات والمعا دار،لم بعد ادت على الجامعات والمعا د ،وخلو ا مد البذاار باه ،وعدم سماع ا,ذا فاها أحاا،ا ،وال،ام دت ال .
 الجامعات الخانةالجامعات الخانة وعدم وجود اوادر علماة وأ،ها ببد ،عهادات على سار ا افة ،بر اام اويس جدا.
 الموظ و وا داريوالموظ و وا داريو بقى وا مال والرعوة واام اويس جدا ،ومس لة ا الموظا الل مالوف روقاك بابقى الوظا لة
رسلاة ،الل لا روقاك بااخد ال لوس اام ز ،الدت ،وا رقلا  ،والببسلم فل وجل أخالك ،و ،لاب الملديريد ،وقلال الام
جما جدا ف الحاجات د ،اقرؤوت م اد جدا ا عاف اه.
 فبد اق ك اللا،بدأ بقى ف الجزف الل فا مساش عقدية الل
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يقول :ال بد جمك فبنة ،و و ما يببلى ب ا ،سا ويخببر ب فل دينل  ،وقلد علبهها النبل -نللى اه علال وسللم -فل
ا ررها ورداخلها ورعاقبهلا بق لك اللال المظللم ،وب ،هلا رملوع املوع البحلر ،وأ،هلا رعلرض عللى القللوع االحصلار علودا
علودا ،فهل ملحللة مب،لررة مبعاقبللة ،رسلد ا,فللق الالظام الللدامس ورغملر النللاس املا يغمللر م البحلر ،ا ينجلو قلل مللد
العرض علاها ،والناج مد وارقها قلا  ،مد الناس مد ر خذت أخذة واحدة ،ومنهم مد رن،لت فل قلبل ،،بلة نلغارة،
ثللم ا رلزال ر،بللر ور سللد ،ورع للد حبللى يصللار القلل أسللود مربللدا ،ا يعللرل معروفلا ،وا ين،للر من،للرا ،وملد عصللم اه
رعالى منها أ،،ر ا ،فخرع على قل أبار م الص ا ،اما أخبر النب -نلى اه علا وسلم.-
وفاما يل ،ماذع مد ذت ال بد الملحة المب،ررة ف أيامنا الب ا يبغل علاها اا بساح ا يما .
فبدأ يب،لم على أ،واع ال بد وذار أولها فبنة ااعبقاد.
 فبنة ااعبقادبدأ يب،لم على حاجات اعبقلادات با للة رخلرع ا ،سلا ملد ال رقلة الناجالة البل قلال النبل -نللى اه علال وسللم-
عنها أ

ناو احد ،وسبعاد فرقة الها ف النار اا واحدة .1ف لبد ااعبقلاد رخرجلك ملد لذت الواحلدة ،لرع أم للة

قللال فل نل حة  :١٩٣مللنهم العلمللا ،الللذ ،ي خللذ مللد الللديد ويبللرو ،..ومللنهم المب للدد الم ،للر ،..ومللنهم المب للاك
المللبغر للصللحابة ،..ومللنهم م لد يجع ل للللديد ظللا را وبا ن لا ويجع ل لن س ل الحللق ف ل رقسللام أمللر الللديد الللى حقاقللة
وعلريعة -اللل

مللا بعللر الصللوفاة يعنل  ،-ومللنهم السللب ية والخارجاللة والمعبزلللة والجهماللة وال للاعة الرافضللة والبا ناللة

وا با اة وا لم ربسم ببلك ا,سماف.
قالك د ،الها اي فرب وانلت ،وا

رخرع مد البارة وسبعاد.

 اافببا با ,رحةبللدأ يضللرع أم لللة لللبعر ال للبد المخرجللة .قللال :اافببللا با ,للرحة ،نومللد فبنللة العقاللدة المنب للرة فل بللاد المسلللماد
عرقها وسربها ،ال بنة با ,رحة وارامارها ،وا,ا باسمها والبعا

علاها ،وجع أعااد سلنوية لهلا ر لد الاهلا الرحلال،

ورللذبح عنللد ا الق لراباد ،ورلللبمس عنللد ا الحللواشج ،مللك الللزعم أ م لد حضللر ا س للرت ذ،وب ل  ،وأع ل س ل ل  ،وقضللات
حاجب ..ن يبقى مس لة ا اي اعبقاد ا,ولااف ،وا,ولااف لهم ارامات عند اه بحاث ا،هم ي علو ملد فعل اه .مسل لة
ا لأولااف ارامات احنا م

مخبل اد علاها ،بس ال،رامات د ،اي ا ربنا ي،رمهم ملا يبقلى للاهم اراملة ملا ،أملا

اراملات مبعديللة و لو ماللت ا،ل ين للك ا،سلا عللاي

بملا ا يقللدر علال اا اه فلاسللت لذت ارامللات ،ا أ،لا أقللول لللول

اعل ان أو ارزقنل أو ارزقنل الولللد أو ارزب ابنل الذا أو ارزقنل وظا لة أو ارزقنل سل ر أو ..أو ،..اللول ا يقلدر علللى
ذلك.

 1ن ..وا

ذت ا,مة سبل برب على ثاث وسبعاد ملة -يلعن  :ا ,واف ،-الها ف النار اا واحدة ،و
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اسبدل بإي قال :قال اه رعالى ف حق رسول النب -علا الصاة والسلام ، -سل  :نقل ا أمللك لنل سل ،ل علا وا
لرا اا مللا علاف الل ل ۚ وللو انللت أعللم الغال اسلب ،لرت مللد الخالر ومللا مسلن السللوفن ا,علرال .١٨٨:يبقللى اذ
النب -علا الصاة والسام ، -س ا يمللك  ،علا وا لرا لغالرت ،وملا ا يمل،ل الرسلول -نللى اه علال وعللى لل
وسلللم -لن س ل ا يمل ،ل لغاللرت ،يعن ل اذا اللا ا يملللك الضللر والن للك لن س ل امل ،ل لغاللرت واذا اللا
الرسلول فل حاارل ف،اللا بملد دو،ل مللد ا,مللوات ،يعنل اذا الا النبل فل حاارل ا يملللك لن سل
مايمل،

لغارت را وا  ،عا ،ا دت ال،ام دت و و عاي ،

مد ا,موات مايمل،

خالن ،يبقى م ا

للرا وا  ،علا يبقللى

أابلر ،ل سالرت بقلى

حد يملك ,حد ع ف ،ا ر وا ،ل ك اا ما عاف اه.

نو ذا مد جهة ال لرع ،أملا ملد جهلة العقل فإ،ل اذا الا
ي ا  ،س مد المرض ن يعن

و و مات أااد مايمل،

للذا ف ل حللق

لذا أو ذاو ملد ا,ملوات قلادرا عللى عل اف الملرير فللم للم

و لو اا يملك ال اف مااا،

مات اا ع ى  ،س ومامار .

يبقى د ،فبنة القبور.
 فبنة اللسابعد ادت ار،لم على فبنة اللسا وااا ا ،سا بالمجاملة قد يباك دين بعرض مد الد،اا زاش .
 فبنة اا،قااد لل هواتبعد ادت فبنة ال هوات ،وذار بعر ال هوات ف المال والنساف والح ات والى سار ذلك.
 سربة الحقبعد ادت ار،لم على سربة الحق نل حة  ،١٩٧وملا جلاف علد النبل -نللى اه علال وسللم -أ السلاعة ا رقلوم حبلى
ي ر على الناس زما ا يعرفو معروفا وا ين،رو من،را.2
 البقلاد ا,عمى نز ،الناسنوعلللى فبنللة البقلاللد ا,عمللى ل+بللاف وا,جللداد والعللوام ،اللل

ل يقوللك نز ،النللاسن ،للو حبللى حل بللاد قوسللاد ابل

نز ،النللاسن .ثللم ذاللر قللول النبل -نلللى اه علال وسللم -نا ر،و،للوا امعللة ،رلقولللو  :ا أحسللد النللاس أحسللنا ،وا
ظلموا ظلمنا ،ول،د و نوا أ،ل س،م ،ا أحسد الناس أ رحسنوا ،وا أسلافوا فلا رظلملوان روات البرملذ ،وقلال :لذا
حسد سري ا ،عرف اا مد ذا الوج .
ٌ
حديث ٌ
ال ص ال ا : ،مد عع ا يما
 فراشر وسند مضاعة 2ن ..فلابلقى عرار الناس ف خ ة ال ار وأحام السباع ،ا يلعرفو معروفا وا يلن،رو من،را..ن نحاح مسلم.
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بعللد اللدت بللدأ يللب،لم علللى مس ل لة عللع ا يمللا فقللال :مللد عللع ا يمللا فللراشر وسللند مضللاعة ،بللدأ يللب،لم ا فا ل
حاجات مضاعة مد عع ا يما  ،ز ،اي
 ا يجوز ا قدام على عم حبى يعلم ح،م اه فاقللال :ا يجللوز ا قللدام علللى عم ل حبللى يعلللم ح،للم اه فا ل  ،يعن ل ا،للت دلللوقب رايللح م ل ا ربللاجر رجللارة ،رعم ل عقللد
معللاد ،رعمل عللغ معللاد ،نل قة معانللة ،ا بلد رعللرل د ،حللال وا حلرام ،ود ،م لل،لة اباللرة جللدا جللدا ببقابلنللا فل
واقللك المسلللماد، ،للاس اباللر بباج ل رس ل لك بعللد أم لا بقال ل س لناد بابعام ل معاملللة ،أعم ل اي ل ااب ل ت ا،هللا حللرام،
ااب ت ا،ها ا رجوز ،ااب ت ا فاها عبهة،
سللناد ،ماسل لب

ا،ت فاد بقالك سناد ماسل لب

عملال بباال ملد حلرام بقاللك

لال أو بعللد أملا حل فلوسل فل بنللك ربللو ،واللدت يقوللك أ،للا عملللت وديعللة ومل

عارل أرجك وازم أقعد المدة ومل

عللارل أف،هللا وا

علارل ايل  ،ل أعمل ايل فل ال للوس ل ايل اللل دخللك فل المو لوع دت

أنا ا يجوز ا قدام على عم حبى يعلم ح،م اه فا .
قال :ا قدام على العم قب معرفة ح،م يبرر علا م اسد ا رحصى.
 النصح ف الديد مد ا يمابعد ادت ار،لم عللى النصلح فل اللديد ،النصلح ملد ا يملا  ،علد جريلر بلد عبلد اه البجلل قلال :نبايلعلت رسلول اللل
نلللى الل ل علا ل وسلللم علللى اقللام الصللاة ،وايبللاف الزاللاة ،والنصللح ل ،ل مسلللمن نللحاح البخللار .،وقال لك نالللديد
النصاحة ،قللنا :لمد قال :لل ول،باب ولرسول و,شمة المسلماد وعلامبهمن نلحاح مسللم .وعلرح لذا الحلديث فل
ن حات ،قرؤ ا.
 -النصاحة الملقاة على اا

العلماف

بعللد اللدت ار،للم عللد النصللاحة الملقللاة علللى اا ل أ ل العلللم ،فقاللك ا أ ل العلللم علللاهم لريبة أا للر مللد ساللر م،
علاهم مسئولاة ،قال ا يلب ول ل مد المخارع ما يب ول لغالرت ملد العاملة ،,ل يم ل ال لرع ال لريا ،للو ا،لت مل ا ملد
أ

العلم أو مد لبة العلم فا أمور معانة ا،ت عايا ا فاها رخصة مم،د حلد يعملهلا بلس ملاين ع
ا،ت ببم الديد ف أعاد الناس فماين ع

م

ا،لت رعملهلا،

ا ا،ت ربرخن ف ال عل ف ،يعنل حبلى للو ال ل ف دت رخصلة بلس

ا،ت ،رخصة لغارو مد العموم ،يعن يجوز لهم ما ا يجوز لك ،الم روض ربقى ا،ت ف مقام خر.
 -رحر ،ال بوى بصحاح ا,قوال

ار،للم بعللد اللدت علللى رحللر ،ال بلوى بصللحاح ا,قللوال ،وا أ ل العلللم ا يبسللا لو فل أخلذ بعللر ال بللاوى البل

ل

وا اللا لهللا محمل ل،نهللا لاسللت ل الصللحاحة ،مل ال حاجللة فاهللا خللال ربقللى حللال ،, ،ا يحللبج بللالخال
ول،د يحبج للخال ،يعن الخال و الل محباع ررجاح م
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وار،لم على بعر عع ا يما االنصاحة ،والح ف اه والبغر ف اه ،والواف والبراف.
 -جرا أ

البدع

بعد ادت بنص الى الص حة  ٢٠٧باب،لم على جرا أ

البدع ،قال :نمد الديد وا يما

جلرا المببلدع اللداع

الى بدعب  ،و جرا ال اسق والعان المجا ر ب سق  ،..اذ الصحبة ا ر،و اا عد مودةن يعنل باقوللك ا ا،لت للو
واحد مببدع ومجا ر بالبدعلة أو داعل الاهلا أو واحلد فاسلق أو عانل ومجلا ر بمعصلاب  ،يبقلى رهجلرت مارصلاحبوف،
لا  ,الصحبة عد مودة ،ثم قال :ولهجرا المببدع عر ا الص حة  ٢٠٨قال:
 .١أ ر،للو الناللة فل

جللرت اعللة ه ،يبقللى ا،للت ملاببهجروف

ا،للت مبضللايق منل  ،ا،للت ببهجللرت ه -عللز وجل -

حبى لو ببحب .
 .٢أ ي،للو فل الهجللر مصلللحة ،مل ا ا،للت البللاع الوحاللد بانل وبللاد ربنللا وا،للت الوحاللد اللل با ضل ر معللاو و ،سل
يبوع وبااج ي،لمك ،رهجرت ربقى ا،ت ق عت ريق العودة وخلابل ينزللق فل المعانل  ،, ،يبقلى الهجلرا

نلا سالر

م روع ،أمال الهجرا م روع امبى لما ي،و الهجرا دت احدث ،،اية ف  ،س ويجعل يراجك  ،سل  ،ويقلول للم
جر ،الصالحو لم فعلت ف  ،س ذلك فابدأ يراجك  ،س ويبوع.
ثم ر،لم عد اما ة ا,ذى عد ال ريق ا عبة مد ا يما .
وا  ،اب على الس والبخ ف الواجبات ام ال مد الب ري .
والصلبر ملد ا يملا  ،و بعلا ار،للم عللى أ،لواع الصلبر؛ الصللبر عللى العمل قبل البلدف ،وفل ا,ثنلاف ،واا،بهلاف ،والصللبر
ثاثة أ،واع :نبر على مصابة ،والصبر على ال اعة ،والصبر عد المعصاة ،وار،لم علاهم ،وبذلك أ،هى ذا ال ص .
ال ص القادم و حماية البوحاد ،ودت فا مساش ل ا ة جمالة نب،لم علاها ،لذلك نجعل ف رسجا مسبق .
وجلزاام اه خاللرا ،ونلللى اه وسلللم وبللارو علللى ،بانللا محمللد وعلللى لل ونللحب وسلللم رسلللاما ا اللرا ،والحمللد ه رع
العالماد.
والسام علا،م ورحمة اه وبراار .
رم بحمد اه
عا دوا الدرس للن ر على النت ف قسم ر ريغ الدروس ف منبديات ال ريق الى اه ور ضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

الح قة الس بعة من س س ة "شرح كت

العقيدة اإسامية ربط بشعب اإي

"
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