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ىـ88/1/1311 [أم السنة] اجلمعة بعنوانخطبة 

ُد هلِل الَواِحِد الَقهَّار مح ُمَكوِّْر النـََّهاِر َعَلى اللَّيحِل َوُمَكوِّْر اللَّيحِل  , الَعزِيِز الَغفَّار , اْلَح
َهُد َأنح ال إَِلَو ِإال اهلُل الَواِحُد اجلَبَّار , َغَلَب ُكلَّ ظَالٍِ  ُمَتَجِّبٍّْ  َعَلى النـََّهار , َوَأشح

َتار  َهُد َأنَّ ُُمَمََّداً َعبحُدُه َوَرَسولُُو الحُمصحطََفى الحُمخح َصلَّى ,َوأََذلَّ ُكلَّ َكُفوٍر َختَّار , َوَأشح
َيار  ِبِو الحبَـَررَِة اأَلخح ِليَمًا َكِثريًَا َما تـََعاَقَب اللَّيحُل , اهلُل َعَليحِو َوَعَلى آلِِو َوَصحح َوَسلََّم َتسح

 نـََّهار .َوال

ِلُموحَن َواسََّتِعدُّوحا لِِلَقائِِو بِالحَعَمِل ِبَرحَضاتِو , َوَمعحرَِفِة َأمَّا بَ ْعُد :  فَاتَـُّقوحا اهلَل أَيُّها الحُمسح
َنا ِإالَّ  ِلَذِلكَ  ُن َما ُخِلقح ِو الصَِّحيحِح , فـََنحح قَاَل اهللُ تـََعاََل )َوَما  , ِديحِنِو َعَلى الحَوجح

نَّ َواإِلنحَس ِإال لِيَـعحُبُدوِن( َخَلقحُت ا  جلِح

َمَل بـََياٍن ِبِكَتاِبِو الحُقرحآِن الحَعِظيحمِ  َ اهللُ َعزَّ َوَجلَّ ِديـحَنو َأكح وََكَذِلَك ِبُسنَِّة نَِبيِّْو , َوَقدح بـََّيَّ
ِليحِم !  الحَكرْيِح , َعَليحِو أَفحَضُل الصَََّلِة َوَأَّتَُّ التَّسح

ََحاِديحِث النَّبَ  َوِإنَّ ِمنح َأْجحَعِ  الحَعَبُد ِف الحَعِقيحَدِة  ُكلَّ َما َٓنحَتاُجوُ   ِويوِيَِّة َحِديـحثًا َيَكاُد َٓنح األح
تَـَقٍل ,  َوالحَعَمِل , َوِلَذا فـََقدح َعََن ِبِو الحُعَلَماُء , َحَّتَّ ِإنَّ بـَعحَضُهمح َشَرَحو ِفح ِكَتاٍب ُمسح

هُ  ِيحَل الحَمشح  وحِر !إِنَّو َحِديحُث ِجِّبح

طَّابِ ف َنَما ََنحُن ِعنحَد َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َرِضَي اهللُ َعنحو  عن ُعَمَر بحِن اْلَح قَاَل بـَيـح
َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض الثْـَّياِب َشِديُد َسَواِد 1َعَليحِو َوَسلََّم ) ٍم ِإذح طََلَع َعَليـح ( َذاَت يـَوح

( َحَّتَّ َجَلَس ِإََل النَِّبّْ َصلَّى 8ُر السََّفِر َوال يـَعحرِفُُو ِمنَّا َأَحٌد )الشََّعِر ال يـَُرى َعَليحِو أَثَـ 
َبتَـيحِو  , اللَُّو َعَليحِو َوَسلَّمَ  َبتَـيحِو ِإََل رُكح َنَد رُكح  : ( َوقَالَ 1) َوَوَضَع َكفَّيحِو َعَلى َفِخَذيحوِ , فََأسح
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ِّبحِن َعنِ  يَا  اإِلسحَلمُ )اَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَليحِو َوَسلََّم فـَقَ ؟ اإِلسحَلِم  ُُمَمَُّد َأخح
َهَد َأنح ال إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّو َوتُِقيَم الصََّلَة َوتـُؤحِتَ الزََّكاَة  َأنح َتشح

َتطَعحَت إِلَيحِو سَ  : قَاَل ! َصَدقحَت : قَاَل  (ِبيَلً َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوََتُجَّ الحبَـيحَت ِإنح اسح
قُُو ) أَلُُو َوُيَصدّْ َنا َلُو َيسح ِّبحِن َعنِ (  قَاَل : 3فـََعِجبـح ِمَن بِاللَِّو )قَاَل ؟ اإِلٕنَاِن  فََأخح َأنح تـُؤح

ِِه َوَشرّْهِ  ِمَن بِالحَقَدِر َخريح  !َصَدقحَت : َل قَا (َوَمَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َوالحيَـوحِم اآلِخِر َوتـُؤح
ِّبحِن َعنِ : قَاَل  َساِن  فََأخح َأنح تـَعحُبَد اللََّو َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإنح لَح َتُكنح تـَرَاُه ) قَالَ  ؟اإِلحح

ِّبحِن َعنِ  قَاَل :  (5) (فَِإنَُّو يـَرَاكَ  َها ) (  قَالَ 6السَّاَعِة ؟ ) فََأخح ُئوُل َعنـح َما الحَمسح
ِّبحِن َعنح أََماَرِِتَا ؟ )7) (لِ بَِأعحَلَم ِمنح السَّائِ  َأنح تَِلَد اأَلَمُة ) ( قَالَ 8(  قَاَل : فََأخح

َيانِ 9رَبَـّتَـَها ) َُفاَة الحُعرَاَة الحَعاَلَة رَِعاَء الشَّاِء يـََتطَاَوُلوَن ِف الحبـُنـح ( , 11) (( َوَأنح تـََرى اْلح
رِي َمنح السَّاِئُل ؟)ِل  قَالَ ( ُُثَّ 11قَاَل : ُُثَّ انحطََلَق فـََلِبثحُت َمِليِّا ) قـُلحُت  (يَا ُعَمُر أََتدح

ِيُل أَتَاُكمح يـَُعلُّْمُكمح ِديَنُكمح )قَاَل ! اللَُّو َوَرُسولُُو َأعحَلُم :                رواه مسلم (فَِإنَُّو ِجِّبح

,  وِ لّْ كُ   ينِ ى الدّْ لَ عَ  لَ مَ تَ ي اشح الذِ  يمَ ظِ العَ  يثَ دِ ا اْلحَ ذَ م ىَ تُ عح سَِ :  ونَ مُ لِ سْ ا المُ هَ ي   أَ 
ا مَ ؛ لِ  ةِ نَّ السُّ  أُمُّ  وُ لَ  الَ قُ يُـ  نح أَ  حُ لُ صح يَ  يثُ دِ ا اْلحَ ذَ : ىَ ال قَ  اءِ مَ لَ العُ  ضَ عح بَـ  نَّ  إِ حَّتَّ 

 ! ةِ نَّ السُّ  مِ لح عِ  لِ ن ْجَُ مِ  وُ نَ مَّ ضَ تَ 

َ بَـ  دح قَ , فَـ  ئاً يح شَ  كُ رُ تـح يَـ  ادُ كَ ال يَ  يثَ دِ ا اْلحَ ذَ ىَ , أَلنَّ  اً دَّ جِ  يسٌ فِ نَ  َلمٌ ذا كَ ىَ وَ   يوِ فِ  َّيَّ
َ بَـ وَ  انِ ٕنَ اإلِ  انَ كَ رح أَ وَ  َلمِ سح اإلِ  انَ كَ رح أَ  َصلَّى اهللُ َعَليحِو َوَسلَّمَ  ِبُّ النَّ   ! انَ سَ حح اإلِ  َّيَّ

 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ال اهللَ إِ  ق  ِبَ  ودَ بُ عح ال مَ  وُ نَّ أَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  يدِ حِ وح تَـ بِ  ارٌ رَ قـح إِ  َلمُ سح ا اإلِ نُ ينُـ دِ فَ 
 ةِ ادَ بِ العِ بِ  وُ انَ حَ بح سُ  اهللِ  ادُ رَ فـح إِ  وُ ىُ , وَ  ال اهللُ إِ  وَ لَ : ال إِ  ةِ مَ لِ  كَ ََن عح مَ  وَ ذا ىُ ىَ , وَ  هُ دَ حح وَ 
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 اََل عَ تَـ  اهللُ  الَ قَ  َلمُ م السَّ هِ يح لَ عَ  لُ سُ الرُّ  هِ يرِ رِ قح تَـ بِ  تح اءَ ي جَ الذِ  يمُ ظِ العَ  رُ مح األَ  وَ ا ىُ ذَ ىَ وَ 
 (فَاعحُبُدونِ  أَنَا ِإال إَِلوَ  ال أَنَّوُ  إِلَيحوِ  نُوِحي ِإال َرُسولٍ  ِمنح  قـَبحِلكَ  ِمنح  أَرحَسلحَنا َوَما)

 يَ فح النـَّ  وح أَ  يلَ وِ أح التَّ  رُ ذَ ََنح وَ  , وُ انَ حَ بح سُ  وِ بِ  قِ ئِ الََل  وِ جح وَ ى الح لَ عَ  وِ اتِ فَ صِ وَ  اهللِ  اءِ سحَ أَ بِ  رُّ قِ نُ  ُُثَّ 
ُملحِك الح وَ  قِ زح الرّْ وَ  قِ لح اْلحَ بِ  دُّ رّْ فَ تَـ مُ الح  وُ نَّ أَ , وَ  عَّيَ ْجحَ أَ  قِ لح خَ للح  وِ تِ يّْ وبِ بُ رُ بِ  رُّ قِ نُ , وَ  اهللِ  اتِ فَ صِ لِ 

ِبرِي َوَمنح ِسَوى اهلِل فـُُهوَ   هِ ادِ دَ عح  إِ ِف   اهللِ ََل إِ  رٌ قِ تَ فح مُ  زٌ اجِ عَ  يفٌ عِ ضَ  وبٌ بَ رح مَ  وقٌ لُ َمح  َوالتَّدح
  ! هِ ادِ دَ مح إِ وَ 

 اً قَّ حَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  وُ نَّ أَ  دُ قِ تَ عح نَـ , وَ  ةِ الَ سَ الرّْ بِ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يح لَ عَ  اهللٌ ى لَّ صَ  دٍ مَّ ُمَُ  ِبّْ للنَّ  دُ هَ شح نَ  ُُثَّ 
,  ةَ انَ مَ ى األَ دَّ أَ وَ  الةَ سَ الرّْ  غَ لَّ , بَـ  دُ بَ عح ال يُـ  دٌ بح عَ وَ  بُ ذَّ كَ ال يُ  ولٌ سُ , رَ  اً قَ دح صِ  اهللِ  ِبُّ نَ وَ 
 ! كَ لَ ىَ  وُ فَ الَ خَ  نح مَ ا وَ نََ  وُ عَ بَـ ن اتَـّ مَ فَ 

 وءَ ضَ ا الوُ لََ  أُ ضَّ وَ تَـ نَ ا , فَـ اِتَِ بَ اجِ وَ ا وَ انَِ كَ رح أَ ا وَ هَ وطِ رُ شُ , بِ  ةً يحَ حِ صَ  ةً مَ اَ إقِ  َلةَ الصَّ  يمُ قِ نُ وَ 
ا هَ تِ قح  وَ ا ِف يهَ لّْ صَ نُ , وَ  أَ ضَّ وَ تَـ  يَـ حَّتَّ  ثَ دَ حَ أَ  نح مَ  َلةَ صَ  لُ بَ قح ال يَـ  اهللَ  نَّ , ألَ  يَّ عِ رح الشَّ 
,  اتِ قَ وح  األَ ِف  اً وضَ رُ فح : مَ  يح , أَ  اً وتَ قُ وح مَ  اً ابَ تَ كِ   َّيَ نِ مِ ؤح مُ ى الح لَ عَ  تح انَ كَ   َلةَ الصَّ  نَّ ألَ 
  ا !هَ تِ قح وَ  ريحِ  غَ ِف  َلةُ الصَّ  وزُ ال تَُ  كَ لِ ذَ كَ فَ  وِ تِ قح وَ  ريحِ  غَ ِف  جُّ اْلَ  حُّ صِ ا ال يَ مَ كَ فَ 

َعِظيٍم ,  رٍ طَ خَ ى لَ عَ  وَ هُ , فَـ  يحٍ حِ صَ  رٍ ذح عُ  ريحِ غَ  نح ا مِ هَ تُـ قـح وَ  جَ رَ  خَ ا حَّتَّ ىَ رَ خَّ أَ  نح مَ وَ 
بَـَر) َر اأَلكح ُفُر الحُكفح  ( ,  18حَّتَّ ِإنَّ بـَعحَض الحُعَلَماِء قَاَل : إِنَُّو َيكح

 وح أَ  رُ صح عَ الح  وح أَ  رُ جح فَ الح  كَ لِ  ذَ ِف  واءً سَ  دِ اجِ سَ مَ  الح ِف  َّيَ مِ لِ سح مُ الح  عَ مَ  َلةَ الصَّ  يمُ قِ نُ ُُثَّ 
 يرُ ذِ نَ  ا واهللِ ذَ ىَ , وَ  م اهللُ اىُ دَ ىَ  َّيَ مِ لِ سح مُ الح  ضُ عح بَـ  يوِ فِ  نَ اوَ هَ تَـ  دح قَ  رٌ مح ا أَ ذَ ىَ ا , وَ ِّنَ رُ يـح غَ 
 ! ِلَذِلكَ  يعٌ طِ تَ سح مُ  وَ ىُ وَ  مح هُ حح اصِ نَ يُـ  مح لَ م فَـ بِِ  مَ لِ عَ  نح ى مَ لَ عَ وَ  مح هِ يح لَ عَ  ر  شَ  يدُ رِ بَ وَ  مٍ ؤح شُ 
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 بُّ لُ  وعَ شَ اْلحُ  نَّ إِ فِ  بٍ لح قَـ  ورِ ضُ حُ وَ  وعٍ شُ خُ وَ  وعٍ ضُ خُ وَ  ةٍ ينَ نِ أح مَ طُ بِ  َلةَ ي الصَّ دّْ ؤَ نَـ  ُُثَّ 
ال  وُ نَّ ن أَ ي مِ كِ تَ شح يَ  اسِ النَّ  ضُ عح بَـ ا , وَ بَِ  بِ لح قَ الح  اعِ فَ تِ انح وَ  اولَِ بُ قَـ  ابِ بَ سح أَ  نح مِ وَ  َلةِ الصَّ 

 ادُ كَ تَ  تَ جح رَ ْلََ  يحِ حِ الصَّ  وِ جح وَ ى الح لَ ا عَ هَ تَـ يـح دَّ أَ  وح : لَ  وُ لَ  الُ قَ يُـ ! فَـ  َلةِ الصَّ  ةِ ذَّ لَ بِ  سُّ ٓنُِ 
َنا ةَ الصََّل أَِقمح  لُ ِبَل يَا) َوَسلَّمَ  َعَليحوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  الَ قَ ,  اً حَ رَ فَـ  ريُ طِ تَ   أَرِحح

 (11()ِبَا

َوالَِنا طَيََّبًة ِبَا نـُُفوُسَنا طَاِىرًَة َلَا قـُُلوبـَُنا َوُُنحرُِجَها :  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ ي   أَ  َونـَُؤدّْي زََكاَة أَمح
اِل الزََّكوِيَِّة َوِىَي َبِيَمُة األَنـحَعاِم َواْلُُبوُب َوالثَّْماُر َوالذََّىُب َوالحِفضَُّة َوُعُروُض ِمنح اأَلمحوَ 

رَاِجَها أَوح نـَبحَخُل ِبَا  ِو الشَّرحِعي , َوال نـَتَـَهاَوُن ِف ِإخح التَّْجارَِة , َوُُنحرُِجَها َعَلى الَوجح
ِلِو َفَما نـََقَصتح َصَدَقٌة ِمن َماٍل ألَنَـَّنا َواثُِقوَن بَِأنَّ َربَـّنَ  َنا ِمن َأجح َرجح اً ِمَّا َأخح ا ُٔنحِلُفَنا َخريح

. 

رَاَم َعَلى ِوفحِق َما َجاَءتح بِِو الشَّرِيَعُة  َر َرَمَضاَن َوََنُجُّ بـَيحَت اهلِل اْلَح ُُثَّ َنُصوُم َشهح
 الحُمَطهَّرَُة !

الَعِظيِم بـََياُن اإِلٕنَاِن َوُىَو الحَمرحتـََبُة الثَّانَِيُة ِمن َمرَاِتِب  اَْلِديثِ  ِف وَ  : ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   أَ 
َوارِِح , فاإِلٕنَاُن ِستَُّة  يِن , َوالحُمرَاِد ِبِو ُىَنا اعحتَـَقاُد الَقلحِب الِذي يـَتحبَـُعُو َعَمُل اجلَح الدّْ

ٕنَاَن ال َيِصحُّ َمَع الشَِّك أََبَداً , أَرحَكاٍن , َونُوِقُن ِبَا ََتَاَماً ِمن َغريحِ َشك  أَلنَّ اإلِ 
َلِئَكِة الحِكراِم 

َ
ِمُن بِامل َائِِو َوِصَفاتِِو , َونـُؤح ِمُن ِبُوُجوِد اهلِل َورُبُوبِيَِّتِو َوأُُلوِىيَِّتِو َوَأسح ُوُىمح فـَنـُؤح

َمُرو  َعُلوَن َما يـُؤح َرُموَن ال يـَعحُصوَن اهلَل َما أََمَرُىم َويـَفح  ةٍ يَ الِ عَ  لَ ازِ نَ مَ  ِف  َن , ِعَباٌد ُمكح
, ُيَسبُّْحوَن اللَّيحَل والنَّهاَر ال  َلً عح فِ وَ  الً وح قَـ  ةِ اعَ الطَّ  ةِ ايَ غَ  ِف  وُ لَ  مح ىُ وَ  , ةٍ يَ امِ سَ  اتٍ امَ مقَ وَ 
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تـُُروَن , َخَلَقُهم اهللُ ِمن نُوٍر , َلُمح َوِظيَفٌة َعامٌَّة ِىَي : الحِعَباَدُة , َوبـَعحُضُهمح نـَعحِرفُ   يـَفح
ُفُخ ِف الصُّوِر ,  رَاِفيَل يـَنـح ِي , َوِإسح ِيَل َعَليحِو السََّلُم أَِمَِّي الَوحح َلُو َوظَاِئَف َخاصًَّة َكِجِّبح

َوَماِلٍك َخازِِن َجَهنََّم , َوُىَناَك َمَلِئَكٌة َحَفظٌَة َعَلى النَّاِس َٓنحَفظُوَن أَعحَماَلُم 
اهلِل , فـَُنِحبـُُّهم َوََنحََتُِمُهم َوَلِكن نـَعحَلُم أَنَـُّهمح َعِبيٌد ِمثـحلَُنا َوَٓنحَفظُونـَُهم ِمن الشُُّروِر بِِإذحِن 

َتِحقُّوَن ِمن الِعَباَدِة َشيحئاً ! ٌء , َوال َيسح ِر َشيح  لَيحَس َلَمح ِمن اأَلمح

ُمُن بِالُكُتِب , َوَأنَّ اهلَل أََرَسلَ  ِمُن بِالرُُّسِل َعَليحِهُم السََّلُم , َونـُؤح ِلُكلّْ أُمٍَّة َرُسوالً  َونـُؤح
ِر ِديِنِهم  َوَأعحَطى ُكلَّ َرُسوٍل ِكَتابَاً َكاَن ِفيِو َصَلُح قـَوحِمِو وَُكلُّ َما َٓنحَتاُجونَُو ِف أَمح
َوُدنـحَياُىم , َوَقدح ُنِسَختح تِلحَك الُكُتُب بِالُقرحآِن َوُخِتَمِت الرُُّسُل َعَليحِهم السََّلُم 

ُل َدعحَوِة الرُِّسِل َواِحٌد َوُىَو الدَّعحَوُة ِبَُحمٍَّد َرُسوِل ا هلِل َصلَّى اهللُ َعَليحِو َوَسلََّم , َوَأصح
ِر ِبَا ِسواُه ِمن  ِد , َوالحُكفح َدُه َوِإفـَرَاِدِه َعزَّ َوَجلَّ بِالتـََّوجُِّو َوالَقصح ِإَل ِعَباِدِة اهلِل َوحح

َتِنُبوا اللَّوَ  اعحُبُدوا َأنِ  َرُسواًل  أُمَّةٍ  ُكلّْ  ِف  ثـحَنابـَعَ  َوَلَقدح الحَمعحُبوَداِت قَاَل اهلل تـََعاَل)  َواجح
 (الطَّاُغوتَ 

ُق يَِقيَناً بِاليَـوحِم اآلِخِر َوِبُكلّْ َما َجاَء ِف أَي ََّها اْلُمْؤِمُنوَن :  ُن ُنصَّدّْ وََكَذِلَك فـََنحح
َساِب الُقرحآِن أَوح َصحَّتح ِبِو السُّنَُّة ِمَّا َيُكوُن بـَعحَد ا لحَموحِت ِمن الحبَـعحِث َوالنُُّشوِر َواْلِح

قَاً َونـَعحَتِقُدُه َحقَّاً , َونـَرحُجو ِمن اهلِل النََّجاَة  ِمُن ِبِو ِصدح َنَِّة َوالنَّاِر َوَغريحِ َذِلَك , نـُؤح َواجلح
 يـَوحَم ُنَلِقيو !
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ِِه َوَشرِّْه , َفَما َٓنحُصلُ ِف الَكوحنِ  ِمُن بِالَقَدِر َخريح ِنَا ُكلُُّو بِِعلحِم  َونـُؤح ِمَّا يـَتَـَعلَُّق بَِنا أَوح ِبَغريح
ُلوقَاِت َوأَفـََعاَلَا , َوَلو َشاَء اهللُ َما َحَصَل ,  اهلِل َوَمشيَئِتِو َوَقدح َكَتَبُو َوَخَلَق ُكلَّ الحَمخح

َألُ  َمُة الَبالَِغُة َوالحَمِشيَئُة النَّاِفَذُة ال ُيسح كح أَُلون ! َوَلُو ُسبحَحانَُو اْلِح َعُل َوُىمح ُيسح  َعمَّا يـَفح

ٌر َشَكرحنَا َوِإنح َمسََّنا ُضرّّ َصبَـرحنَا ,  :  قَالَ  َرِضَي اهللُ َعنحوُ  ُصَهيحبٍ  َعنح ِإنح َأَصابـََنا َخيـح
 َولَيحسَ  يـحرٌ خَ  ُكلَّوُ  أَمحرَهُ  ِإنَّ  الحُمؤحِمنِ  محرِ ألَ  َعَجًبا) َوَسلَّمَ  َعَليحوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ 
 َضرَّاءُ  َأَصابـَتحوُ  َوِإنح  َلوُ  َخيـحرًا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابـَتحوُ  ِإنح  لِلحُمؤحِمنِ  ِإالَّ  أِلََحدٍ  َذاكَ 
ِلمَلوُ  َخيـحرًا َفَكانَ  َصبَـرَ   ( َرَواُه ُمسح

 

ُرو  تَـغحفح تَـغحِفُر اهلَل الَعِظيَم ِل َوَلُكم فَاسح  ُه إِنَُّو ُىَو الَغُفوُر الرَّحيمُ أَُقوُل قـَوحِل َىَذا َوَأسح

 

 اْلطبة الثانية 

 وِ بِ حح صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا ُمَُ نَ يـّْ بِ ى نَ لَ عَ  َلمُ والسَّ  َلةُ الصَّ وَ  َّيَ مِ الَ العَ  بّْ رَ  هللِ  دُ مح اْلَ 
 . َّيعِ ْجحَ أَ 

ِديِث الَعِظيِم الِذي سَِ َأمَّا بَ ْعُد :  طََبِة اأُلوََل فَِإنَّ ِمن َأعحَظِم َفواِئِد َىَذا اْلَح عحَناُه ِف اْلُح
رحُص َعَلى الحِعلحِم الشَّرحِعيّْ , ِعلحِم الِكَتاِب َوالسُّنَِّة , الِذي ِبِو الرّْفـحَعُة ِف الدَّارَيحِن   : اْلِح

ِيُل َعَليحِو السََّلُم أَرحَسَلُو اهللُ ُسبحَحانَُو َعَلى َىيحَئِة َرُجٍل لِيـَُعلَّْم النَّ  اَس ِدينَـُهم , فـََهَذا ِجِّبح
ِئَلِة الِِت أَلحَقاَىا َعَلى النَِّبّْ ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَليحِو َوَسلَّم !  ِمن ِخَلِل اأَلسح
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َرِضَي اهللُ َعنـحُهم َكانُوا يـَتَـَعلَُّموَن ِمن النَِّبّْ َصلَّى اهللُ َعَليحِو  وََكَذِلَك فَِإنَّ الصََّحابَةَ 
ِديثَوَسلََّم َوَْنحِلُسوَن َحوح   ! َلُو ِلَذِلَك , َكَما َعَرفـحَنا ِمنح ِخَلِل َىَذا اْلَح

َنا رحِص َعَلى تـََعلُِّم الحِعلحِم  أَي  َها اإِلْخُوةُ  فـََعَليـح َوالدَّعحَوِة إِلَيحِو , َأنح ََنحِرَص َأَشدَّ اْلِح
نَيا َواآلِخرَةِ  ِلَح ِف الدُّ ِجيِع أَوحالِدنَا َعَلى ََتحِصيِلِو , لِنـُفح  بِِإذحِن اهلِل ! َوَتشح

ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَليحِو  ُمَعاِويََة بحنِ  َعنح  َياَن َرِضَي اهللُ َعنـح َأِب ُسفح
يِن( ُمتـََّفٌق َعَليحوِ  َوَسلَّمَ  ُو ِف الدّْ  . )َمنح يُرِدح اللَُّو بِِو َخيـحرًا يـَُفقّْهح

ِمُنوَن ُمَيسٌَّر ِلَمنح أَرَاَدُه َوَرِغَب ِفيِو , فَالدُُّروُس الحِعلحِميَُّة تـُعحَقُد ِف َوِإنَّ الحِعلحَم أَيُـَّها الحمُ  ؤح
ِد اهلِل , َوَىِذِه ِحَلُق  َواِمِع ِبَمح الحَمَساِجِد , َوالدَّوحرَاُت الحِعلحِميَُّة السََّنوِيَُّة تـَُقاُم ِف اجلَح

َنا ِإال َأنح الحُقرحآِن الَكرِِْي تـَنحَتِشُر ِف اأَلحح  النـَّفحَس ُنَاِىَد َياِء للرَّْجاِل والنَّْساِء , َفَما َعَليـح
ِلِم  فَِإنَـُّهم ال يُرِيُدونَ  , َأعحَداَءنَا َوالََوى لَِنتَـَعلََّم ِدينَـَنا َوََنحَفَظ َشرِيَعتَـَنا , َونَِغيظَ  للحُمسح

َا يـَرحَغُبوَن َأنح يـَبـح , َأنح يـَتَـَعلََّم ِديَنُو  َواْلُرَافَاِت َكَما ُىَو  َقى َجاِىًَل لِيَـَقَع ِف الِبدَعِ َوِإِنَّ
ُل , فَِإَذا تـََعلََّم النَّاُس َعَرُفوا ِدينَـُهم  هح ثـُُر ِفيَها اجلَح َتَمَعاِت الِِت َيكح َحاِصٌل ِف الحُمجح

مح َعَلى نُوٍر َوَبِصريٍَة !  َوأَنَاَر اهللُ َطرِيَقُهم َوَعَبُدوا َربَّ

ُعوَ َوِإنَّ ِمن   َعاِء الِذي أََمَر اهللُ ُسبحَحانََو َرُسوَلُو َصلَّى اهللُ َعَليحِو َوَسلََّم َأنح َيدح  ِبِو : الدُّ
قُّ َوال تـَعحَجلح  , َربّْ زِدحِن ِعلحًما قَاَل اهللُ تـََعاََل ِف ُسورَِة طََو )فـَتَـَعاََل اللَُّو الحَمِلُك اْلَح

ُيُو َوُقلح َربّْ زِدحِن ِعلحًما(بِالحُقرحآِن ِمنح قـَبحِل َأنح يـُقحضَ   ى إِلَيحَك َوحح
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َت ِف  أَفـَبَـعحدَ  أَي  َها اأَلُخ الَكرِيُم : َىِذِه اآليَِة يَأحتِيَك الشَّيحطَاُن فـَيَـُقوُل : أَنحَت َلسح
ُنَاِىُد نـَتَـَعلَُّم الحِعلحَم وَ  , َوَسوحفَ  َكَل , َلنح ُنِطيَع الشَّيحطَانَ   : َحاَجِة الحِعلحِم ؟ اجَلَوابُ 

 أَنـحُفَسَنا َعَلى َذِلَك بِِإذحِن اهلِل ! 

أَُلَك ِعلحَمًا نَاِفَعًا َوَعَمًَل َصاِْلَاً  رِكَ  َعَلى اأَِعنَّ  اَللَُّهمَّ  اللَُّهمَّ إِنَّا َنسح رِكَ  ذِكح  َوُحسحنِ  َوُشكح
  َلمَ سح اإلِ  زَّ عِ أَ  مَّ هُ اللَّ ,  ِعَباَدِتكَ 

ُ
 وَ  كَ رح الشّْ  لَّ ذِ أَ وَ  لمَّيَ سح وامل

ُ
 ينَ الدّْ  اءَ دَ عح أَ  كَ اءَ دَ عَ أَ  رح مّْ دَ وَ  َّيَ كِ ِر شح امل

 ىلَ عَ  انَ رح صُ انح  مَّ هُ اللَّ  انَ ليـح عَ  نح عِ تُ  الوَ  انَّ عِ أَ  مَّ هُ اللَّ  ُِتنا وال أكرمنا مَّ هُ اللَّ  َترمنا وال أعطنا مَّ هُ اللَّ  ,
 اءِ يَ قِ تح األَ  عَ مَ  رَ شح اْلَ وَ  , اءِ دَ هَ الشُّ  تَ وح مَ وَ  , اءِ دَ عَ السُّ  شَ يح عَ  كَ لُ أَ سح نَ  انَّ إِ  مَّ هُ اللَّ ,  انَ يـح لَ عَ  ىغَ بَـ  نح مَ 
 وِ ابِ حَ صح أَ وِ  وِ آلِ  ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  انَ يـّْ بِ نَ  كَ ولِ سُ رَ وَ  كَ دِ بح عَ  ىلَ عَ  مح لّْ سَ وَ  لّْ صَ  مَّ هُ اللَّ  , اءِ يَ بِ نح األَ  ةِ قَ افَـ رَ مُ وَ  ,
 كَ وِ فح عَ بِ  مهُ عَ مَ  انَّ عَ وَ  ينِ الدّْ  مِ وح يَـ  ََل إِ  مهِ يِ عابِ تَ وَ  َّيَ عِ ابِ التَّ  نِ عَ وَ  وِ تِ ابَ حَ صَ  نح عَ  ضَ ارح  مَّ هُ اللَّ  َّيَ عِ ْجحَ أَ 
   . َّيَ اِحِ الرَّ  مَ حَ رح أَ  ايَ  كَ مِ رَ كَ َو  كَ نّْ مَ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعين : جالسَّي حولو يتعلمون العلم ويتلقون القرآن  
كهيئة جلوس التشهد وىذا من التأدب ِف جمالس العلم , وىكذا ينبغي لنا إذا حضرنا جمالس العلم والذكر فنتأدب , وىذا من أسباب َتصيل  

بركة العلم

كون عنده عنو علم , لكن ىذا الرجل يسأل ويصدُق اجلواَب ! تعجب الصحابة رضي اهلل عنهم ألن العادة أن الذي يسأل عن شيء ال ي  

ضاتو ىذا ىو املرتبة الثالثة من مراتب الدين وىو مرتبتان األوَل : مرتبة الرغبة اولطلب فيتعبد اإلنسان كأنو يرى ربو فيحب أن يصل إَل مر  
سبحانو , والثانية : مرتبة اْلوف والرب فيتعبد هلل خوفاً من عقابو

: مَّت تقوم ؟ والساعة ىي : القيامة وِف رواية أِب ىريرة رضي اهلل عنو الصحيحَّي أنو قال : مَّت الساعة ؟ يعين  

ِعلحُم السَّاَعِة(  يعين : لست أعلم مَّت تقوم كما أنك أنت ال تدري ذلك... ألنو ال يعلم مَّت تقوم القيامة إال اهلل قال سبحانو )ِإنَّ اللََّو ِعنحَدهُ  
رفة علم الساعة فهو مكذب للقرآن والسنة !فمن ادعى مع

يعين : عَلماِتا الِت تدل على قرب وقوعها !  

دة أمها قيل ِف معَن ىذه اجلملة : إن ىذا كناية عن كثرة الفتوحات اإلسَلمية حَّت يكثر التسري ـ أي كثرة اإلماء ـ فتلد األمة بنتاً فتكون سي  
وقيل : إن ىذا كناية عن العقوق حَّت تعامل الفتاة أمها بقسوة كما تعامل اململوكة , وقيل غري ذلك ألنا ِبنزلة أبيها وىو سيد ىذه األمة , 

!
لبنيان !املراد أن بالعالة : الفقراء , ومعناه : أن أىل البادية وأشباىهم من أىل اْلاجة والفاقة يَتفون وتبسط لم الدنيا حَّت يتباىون ِف ا 

وايٍة : ثَلثة أيام !أي : وقتاً طويَلً , جاء ِف ر  

وأما شيخنا ُممد العثيمَّي رحو اهلل فريى أنو ال يكفر حَّت يَتكها بالكلية ىذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحو اهلل . 

رواه أحد وأبو داوود وصححو األلباِن  

 


