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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لله وصىحبه
وصحبه
وعلى للىه
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى
أجمعين ،أما بعد،

ِ
ُا
عال َعْنههماا
َّللا تتعاال
فيقول المؤلف –رحمه هللا تعىالى
ماَ -قَااا َ َ :قَااا َ َر ُُ
تعالىَ " :-و َعن ْابن عمر َ-رض َي ه ُ
هللا  -ه
ني ِْ
او ِله هللاأ َونَن ُم َح همها ا
شا َاهه َاةة نَن َ ِلَلَاو
اِ ُْْا َاع
َّللا َعََّْْْا ِاوو َو ََُاهَّ ُ« :بنااي
عل َعَََّا مام ََ :
ََ
صاَّ ه ُ
الص َعةأ وإيتاء ه
الزَكاةأ َو َص ْ ل َرَم َضانأ َوحج اْلَبْْت»".
رُ هللاأ وإقال ه

الصيام «ُبناي
ني
على الصىيام
خرٌج في الصحيحين ،لكن المتفق عليه بتقديم الحج علىى
متفق عليه ُم َّ
هذا الحديث ٌ
ِْ
عةأ وإيإيتاااء
تاء
الصا َاع
رُ هللاأ وإإقااال
شا َاهه َاةة نَن َ ِلَلاَاوو ِله هللاأ َونَن ُم َح همها ا رُ ا
ُا َاع
قال هه
عل َعَََّا م ام ََ :
اِ ْْ

ه
ابمام البخىار
البخار
بنى ابمىام
تيا بنىى
هذا الترتيىا
وعلى هىذا
عليه ،وعلىى
المتفق عليىه،
هذا المتفىق
الزَكاةأ َوحج اْلَبْْتأ َو َص ْ ل َرَم َضان» ،هىذا
صحيحهَّ ،
ثم الزكىاة،
الزكاة،
الصالة ،ثىم
ثم الصىالة،
الصالة ،ثىم
لصحة الصىالة،
ىر ٌ لصىحة
هي ررر
فقدم كتاب ابيمان ،ثم الطهارة التي هىي

ثم الحج ،ثم الصيام ،وهذا اللفظ هو المتفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر -ر ِ
َّللاُ َع ْنهما -أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -قال:
ضي َّ
ْ
َ َ
ني ِْ
عةأ
الصا َاع
ص
رُ هللاأ وإإقااال
عل َعَََّا م ام َ :شَا َاهه َاةة نَن َ ِلَلاَاوو ِله هللاأ َونَن ُم َح همها ا رُ ا
ُا َاع
«ُبنااي
قال ال هه
اِ ْْ
وإيتاء ه
احد ،فقىال
فقال
احد ،الىالراو واحىد،
الصحابي واحىد
الزَكاةأ َو َص ْ ل َرَم َضانأ َوحج اْلَبْْت» ،المخرج واحد ،والصىحابي
رجل :وحج البيت وصوم رمضان ،فقال ابن عمر :ال ،صوم رمضان والحج.
ٌ
في صىىحيح
صحيح
جة فىىي
خرجىىة
وهي صىىحيحة
ورر وهىىي
ية ا وىىر
صيام ،والروايىىة
لى الصىىيام،
ىج علىىى
ىديم الحىحج
ىالمتفق عليىيهىه بتقىقديم
فىفالمتفق
وم َّ
صحيحة ُ

أنه رواه
الصيام ىم أنىىه
على الصىىيام
الحج علىىى
قدم الحىىج
من قى َّىد
على مىىن
عمر علىىى
ابن عمىىر
أنكر ابىىن
الحج ،وأنكىىر
على الحىىج،
صيام علىىى
بتقديم الصىىيام
مسلم بتقىىديم
مسىىلم
ومخرجة في الصحيحين.
بأسانيد صحيحة
َّ

استدرك عليىه
عليه
من اسىتدرك
على مىن
كنكاره علىى
الوجهين ،وكنكىا
على الىوجهين،
فإما أن يكون ابن عمر –رضي هللا عنهما -رواه علىى

على الىوجهين،
الوجهين،
نه رواه علىى
نىه

أنه لىم
الحج ،وأنىه
ُليبين له أنه عنده علم ومعرفة بتقديم الصيام على الحىج،
لم يىنين َ
فأراد أن ِ
فمىرة رواه
ىوجهين ،فم
على الالوجهين
أنه رواه علىى
يؤدب هذا المستدرك ،وأن ابن عمر ما وِهم وال نسي ،وأنىه
فالبخار –
سهل ،فالبخىار
،لا سىهل،
في ،لىا
ىا فىي
الخطا
ىج ،والخط
الحج،
ىى الح
على
ىيام عل
الصيام
ىديم الص
بتقديم
ومىرة بتق
بتقديم الحج على الصيام ،وم

تيا ُكتىىبهم
تبهم
ىي ترتيىىا
العلم فىفي
أهل العلىىم
عامة أهى
الصيام ،وعامىىة
على الصىىيام،
الحج علىى
تقديم الحىىج
على تقىىديم
كتابه علىىى
تيا كتابىىه
بنى ترتيىىا
رحمه هللا -بنىىى
رحمىه
اء كانت الحديثية أو الفقهية جارية على تقديم الصيام على الحج.
سو ٌ
وفي ٍّ
أركان ابسىالم،
ابسالم،
من أركىان
أنهماىا مىن
ىا ،وأنهم
فيهما،
يتساهل فيهم
من يتسىاهل
كل من الركنين أحاديث صحيحة تُشدد على مىن
مسة"
"على ومس ٍّىة
مسلم" :علىى
عند مسىلم
اية عنىد
وفي رواي ٍّىة
دعائم ،وفىي
وم دعىائم،
على ومى
ابسالم ُبني على وم  ،يعني دعائم ،علىى
يعني أركان.
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العمل ال
ىح العمىل
يصح
يمكن أن يص
ىركن ال يمكىن
ىه ،الالركن
الشيء ال ببه،
يتم الشىيء
والركن هو جانا الشيء ا قور الذ ال يىتم

بابتيان به ،فا ركان الخمسة هي دعائم ابسالم.

أولها :رهادة أن ال له ال هللا ،وأن محمدا رسول هللا «ُبني ِْ
اِ ُْ َعل َعََّ م َش َه َاة ِة» بدل من
ما ع ِِ
اه َاة ُة نَن َ ِلَلاَاوو ِله هللا»
عك الروايىىايا َ « :شَا َه
وفي بعىىك
يه ،وفىىي
ف عليىىه،
طىىف
عك ،وكىىذ
بدل بعىىك،
وم ىم بىىدل
وكذلا مىىا ُ
على تقدير مبتدأ هي رهادة أن ال له ال هللا ،وأن محمدا رسول هللا ...لى لوره.

بدون
رسول هللا بىىدو
محمدا رسىىول
له ال هللا ،وأن محمىىد
يشهد أن ال لىىه
حتى يشىىهد
ابسالم حتىىى
في ابسىىالم
المرء فىىي
يدول المىىر
الشهادتان ال يىىدول
الشىىهادتان
يقول« :ن ِ
َن نُ َق ِاتِا َ الهنهااا َ » يعنىي
يعني
السالم -يقىول:
الصالة والسىالم
عليه الصىالة
فالنبي –عليىه
سالمه ،فىالنبي
رهادة ال يصح سىال
ُمِ ْارر ُُ ن ْ
الكفر « َح هتها يق لال اِ :لَلَ َ ِه
ابسالم وهىو
وهو
في ابسىالم
له فىي
حظ لىه
فال حىظ
بالشهادة فىال
ينطق بالشىهادة
لم ينطىق
فمن لىم
َّللا»أ فمىن
على الكفىر
اوو ل ه ُ
يشهد أن ال لىه
له
حتى يشىهد
ىل حتىى
ويَقاتاتل
نسأل هللا العافيىة
النار –نسىأل
في النىار
المخلدين فىي
معدود في الكفار الخالدين المخلىدين
ٌ
العافيةُ -
ال هللا ،وأن محمدا رسول هللا ،وهذا هو الركن ا ول.

شهادة ،وك،ا وق ىىر
قر
طق بالش ىىهادة،
لم ينط ىىق
ما ل ىىم
عدل م ىىا
صر وال ع ىىدل
ىخ ٍّ ص ىىر
من ر ىرخ
ىل م ىىن
ىيم ال ُي َقب ىَ ل
ييم
رأنها عي ى
شهادة ر ىىأنها
والش ىىهادة
َّ
نه ُيَقاتىل
اتل
كافر نىه
أنه كىافر
فصدق وأيقن ،لكنه لم ينطق بالشهادة ،فهذا حكمه أنىه
ابيمان في قلا رخ
حكم
على الكفر حتى يشهد أو حتى يقول :ال له ال هللا ،ما دام أنه لم ينطق بالشهادتين فإنه ال ُي َ

بإسالمه.

طق لفىىة
فة
حول دون النطىىق
ىن يحىىول
تر بأنىنهىه ال لىلهىه ال هللا ،لكىكن
صدق ويعتىىر
ويصى ِىد
لا عبىىد
في قلىىا
مان فىىي
قر ابيمىىان
قد يقىىر
قىىد
بد ُ

ولو لىىم
لم
له ال هللا ول ى
يشهد أن ال لىىه
أنهىه يشىىهد
ىى أنى
على
القرائن على
دلت القى
مسلم ،ا دلىىت
هذا مسىىلم
يتكلم ،هىىذا
ما يىىتكلم
أبكم مىىا
مثال ،أبكىىم
كالبكم مىىثال
كىىالبكم

ريدىد أن
ثم ُيريى
قلبه ،ثىىم
في قلبىه،
ابيمان فىىي
يقر ابيمىىان
المنية يقىر
عاجله المنيىىة
وقد تُعاجلىه
الب َكم ،وقىىد
هو الى َىب
الذ هىو
المان الىىذ
لوجود المىىان
ىذلا لوجىود
ىق بىبذلا
ينطق
ينط
من ُيلقن ىىه
نه
سان م ىىن
لى لس ىىان
ىق عل ىىى
طق
ىن أن ىنهىه ال ُب ىُدىد أن ينط ى
ين
طق أو يي ى
ىف ينط ىىق
ىر كي ىيف
شهادتين ،وال يع ىعر
طق بالش ىىهادتين
ينط ىىق

مكاتا الىدعوة
لدعوة
لى مكاتىا
يذهبون لىى
وريرهم ،يىذهبو
عاجم وريىر
من ا عىاجم
الشهادة كما هو الحال فيمن يدول في ابسالم مىن
قد يتريىىث
يتريث
سالم ،قىىد
في ابسىىالم،
قد دول ىلوا فىىي
يكونون قىىد
وبذلا يكونىىو
شهادة ،وبىىذلا
قنهم الشىىهادة
لمُ ،فيلقىىنهم
أهل العلىىم،
من أهىىل
حد مىىن
لى أحى ٍّىد
أو لىىى
ل معاملىىة
معاملة
فهو ُيعامَىىل
نطق فهىىو
ما نطىىق
الدنيا مىماىا دام مىىا
حكام الىىدنيا
بالنسبة حكىىام
هذا بالنسىىبة
المنية ،هىىذا
عاجله المنيىىة،
ويتأور ،فتُعاجلىىه
ابنسان ويتىىأور،
ابنسىىان
جل وعال -يتواله.
الكفار ،وهللا يتواله الذ فيما بينه وبين هللا هللا – َّ

صديقا
له ص ىىديق
قول :ن ل ىىه
يق ىىول:

رخ
في الواقى ىق  ،ر ىىخ
رواهد ف ىىي
ها رى ى
ية ،وله ىىا
سألة عملي ىىة
نيرية ،المس ىىألة
ست نيري ىىة
سألة ليس ىىت
والمس ىىألة
نصرانيًّا وهم أفارقة هذا مسلم ،وصديقه نصراني ،دعاه لى ابسالم ،وأثَّر عليه ،فوقر ابيمان في
فذهبوا ىلى
الشهادة ،فىذهب
لقننا الشىهادة،
ويلقننىا
ىي ابسىالم
يديه فىفي
على يديىه
ىدول علىى
ريل نندول
لى رىيل
بنا لىىى
ا،ها بنىا
للمسلم :ا،هىا
وقال للمسىلم:
قلبهىه وقىال
قلب
ابسالم ُ
لقنه الشىهادة،
الشهادة،
الصالة ُنلقنىه
وبعد الصىالة
ىاعة ،وبعىد
ربى سساعة،
ىالة رب
الصالة
على الص
ريل ،هذا الشيل ما ُوِفق ،فقال :اآلن بقي علىى
ورجوا من عنده فإ،ا هناك طالق نار متبادل بين فئا

اوتل ا مىن
من
وضاذ ،ا اوتىل
تعرفون ا وضىاذ
أنتم تعرفىو
-أنىتم

ٍّ
بطلق نار فما  ،ويسألون هل هو مسلم؟ الرجل ،ها لى
نسأل هللا العافية -أُصيا هذا الرجل
ل معاملىة
معاملة
عامىل
ىي الىدنيا
ىي ففي
يعني
العالِم ُيلقنه الشهادة ،لكن ما نطق، ،ا ما نطق لي بمسلم حكمىاا ،يعن
الدنيا ُي َ
له ال هللا
ىهادة أن ال لىه
تكلف ررهادة
ما تكلىف
احدة مىا
دقيقة واحىدة
دقيقة ،دقيقىة
تأوذ دقيقىة،
ما تأوىذ
ساعة مىا
رب سىاعة
يضره ىبا ٍّق ربى
الكفار ،وما يضى
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وأن محمدا رسول هللا ،با ٍّق رب ساعة على الصالة لو لقنه الشهادة ،وجعله يتوضأ و،ها به معه

على المسجد ،وانتهى ابركال ،لو ما والص أنت مسلم ،وبعد النطق بالشهادتين ما تمكن من
ِ
ٍّ
َّللا
نفسه نىه
حرم نفسىه
محروم حىرم
الشيل محىروم
هذا الشىيل
الحرمان هىذا
لكن الحرمىان
منك ار  ،لكىن
معاص وال جرائم وال منكى
نه « ْ
ألن َي ْْها ََ ه ُ
ن ة ه عَََّا َ ْارر ََََّاوو ِم ْْا نَج ِارر َ ِ
ِب َك رجع و ِ
اعَِِّ ِاوو» محىروم
محروم
اح اأ َ ْْر َل َك ِمِ َان
ُ ُ ْْ
ن ُح ْمْ ِارر االالهنع »أ « َو َمَ ْان َ َ
ْْ
َُ َ

{و َمَاااا
في قلبىىه
ابيمان فىىي
ووقر ابيمىىان
النية ووقىىر
صدق النيىىة
منه صىىدق
علم منىىه
يتواله ،ا علىىم
المسكين ،وهللا يتى
هذ المسىىكين،
وحرم هىىذ
نفسه وحىىرم
حرم نفسىىه
حىىرم
قلبه َ
ظ هعل لَِّْ َع ِبْ ِ } [َصَّت ،]64:لكن أحكام الدنيا على الياهر.
َرُّب َك ِب َ
لها ،عارفىاا بمعناهىا،
بمعناها،
معتقدا لهىا،
بها ،معتقىد
يقولها جاممىاا بهىا،
فال ُبد من النطق رهادة أن ال له ال هللا ال ُبد أن يقولهىا
عامال بمقتضاها ،وأنه ال معبود ٍّ
بحق ال هللا.

طاعته فيمىا
فيما
السالم -طاعتىه
الصالة والسىالم
عليه الصىالة
هللا»أ ومقتضى الشهادة بالرسالة للنبي –عليىه

« َونَن ُم َح هم ا رُ
أمر ،وتصديقه فيما أوبر ،واجتناب ما عنه نهى ومجر

ن الشهادتين ليست كالما نيرًّيا مجردا

له ال هللا
تقتضيه ال لىه
وما تقتضىيه
له ال هللا ،ومىا
معنى ال لىه
يعرفون معنىى
كفار ىقريف يعرفىو
سف أن كفىار
ىل ،ىم ا سىف
العمل،
عن العم
قالوا{ :نَجع ا اِلِه ا َِ ِلَلهاااا و ِ
وكثير مىىن
من
المعنى ،وكثيى ٌىر
يعرفون المعنىىى،
احِا ا} [ص ]5:يعرفىىو
منهم ،قىىال
بت مىىنهم،
طلِبىىت
ولذلا لمىىا
ولىىذلا
لما ُ
ََ
َ
َ ََ َ
له ال هللا،
ضيه ال لىىه
ما تقتضىىيه
له ال هللا ،وال مىىا
نى ال لىىه
فون معنىىى
شديد -ال يعرفىىو
سف الشىىديد
سلمين –م ىم ا سىىف
المسىىلمين
هذا مىىا
ما
ير هللا ،هىىذا
ويدعو ريىىر
له ال هللا ،ويىىدعو
قول :ال لىىه
بر ،ويقىىول:
لى قبىىر،
علىىى

طو
له ال هللا ،ويطىىو
ىرر ال لىىه
جده ُيكىكرر
فتجىىد
ويطو علىىى
على
كررهاىا ويطىىو
ويكررهى
يقول :ال لىىه
تجده يقىىول:
له ال هللا ،تجىىده
تنفعه ال لىىه
له ال هللا ،وال تنفعىىه
يعر ال لىىه
يعىىر
له ال هللاُ ،
وهم
ونسمعهم وهى
رسول هللا ،ونسىمعهم
القبر أو يقول :ال له ال هللا ،يا حسين ،يا علي ،يا فالن ،يا محمد ،يا رسىول
يدعون ىم هللا
حبيا هللا ،يىدعو
رسول هللا ،يىايا حبيىا
كثير يىايا رسىول
يطوفون على الكعبة يقولون هذا الكالم نسمعهم ا

ريره ،وهذا هو الشرك ا كبر ،نسأل هللا العافية.

لدان التىىي
تي
عك البلىىدان
في بعىىك
ىوِهد فىىي
رى و
ريئا ،وقى
سالم رىىي
من ابسىىالم
عر مىىن
قول :ال لىلهىه ال هللا ،وال يعىىر
ضهم يقىىول:
بعضىىهم
وقدىد ُُ
كرر ال
ريل كبير ُيكىرر
رزتها الشيوعية ،وأثَّر على أهلها ومسختهم ،تجد عندهم ال له ال هللا ،وهو ٌ
سمكا ،ا
وهو يب ىي سىمك
امعيا ،وهى
له ال هللا ،وبين يديه مصحف جوامعي يعني القط الكبير ُيسمونه جو ًّ
له ال هللا،
نى ال لىىه
عر معنىىى
هذا يعىىر
الزبونا هىىذا
سلمها الزبىىو
صحف وسىىلمها
بورقة المصىىحف
ها بورقىىة
ورقة ولفهىىا
ط ورقىىة
سمكة قط ى
باذ سىىمكة
بىىاذ

ويكرر ال له ال هللا؟
ُ
بالد المسىىلمين
المسلمين
من بىىالد
كثير مىىن
وفي كثيىىر
ىود ،وفىىي
موجود
الخير موجى
نعم الخيىر
مستحكمة ،نعىىم
التربة مسىىتحكمة،
ق ،والتربىىة
الجهل ُمطبِىىق،
سف الجهىىل
ىم ا سىىف

وجدىد التربىىة،
التربة،
الجهل ،وتُوج
وجد الجهىىل
لكن ُيوجىد
ين هللا ،لكىىن
النا أفواجىا ىلى ديىن
ورج النىا
الديني ،ورجى
الوعي الىديني،
العلمىم والىىوعي
ىر العل
انتشر
انتش
ويعطيها الزبونا
فال أرد من كونه ينزذ ورقة من المصحف ويلف بها السمكة ُ
قالوا{ :نَجع ا اِلِه ا َِ ِلَلهاااا و ِ
مون
احِا ا} [ص ]5:يفهمىىو
له ال هللا ،قىىال
قولوا :ال لىىه
هم :قولى
قيل لهىىم:
ما قيىىل
الكفار لمىىا
والكفىىار
ََ
َ
َ ََ َ
ولذلا رفضوا أن يقولوا :ال له ال هللا.
السالم-
الصالة والسىالم
عليه الصىالة
له –عليىه
ويصر لىه
رسول هللا ،ويصىر
هللا» الذ يشهد أن محمدا رسىول

« َونَن ُم َح هم ا رُ
جل وعال -يدعوه من دون هللا يستتيث به.
ريئا من أنواذ العبادة التي ال تجوم ال هلل – َّ
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ىن أَُلَلىُىووُ ،بىىه ِِ
الخلى ِ
مدا
له ال هللا ،وأن محمىىد
حق أن ال لىىه
ىهادة حىىق
شهد رىرهادة
هذا يشىىهد
اك" هىىذا
ىي َمَى ن
لق َمَىىاا لىلي
ىق
" َيىَاىا أَ ْكْى َىررَم َ
به س ىو َ
رسول هللا؟
ِ
يه الصىىالة
صالة
مد –عليىىه
لو بمحمىىد
رسول هللا؟ يتلىىو
مدا رسىىول
رهد أن محمىىد
قول :أنىىانا أرىىهد
المكفِىرة ،ويقىىول:
من البىىدذ
بدذ
كا مىىن
يرتكىىا
رسول هللا؟ هىىذا
هذا
مدا رسىىول
رهد أن محمىىد
قول :أرىىهد
سالم -ويقىىول:
يه السىىالم
سى –عليىىه
صارر بعيسىىى
لت النصىىار
ما فعلىىت
السالم -كمىىا
والسىىالم

يأتي بما ُيناقك رهادة أن محمدا رسول هللا.
« َونَن ُم َح هم ا َعب ه َوَر ُُ لو» أرر المقاما له –عليه الصالة والسالم -العبودية والرسالة ،وأنه
لما قام عبد هللا {ُبح ه ِ
من أجلىه
أجله
الذ مىن
الهد الىذ
هي الهىد
العبودية هىي
ُراء ،]1:والعبوديىة
[اُِا
َُ َارر ِب َعْبْا ِ ِه} [اِ
ُْ َ َ
ان الذَ ن ْْ
ُولِق الجن وابن  ،نما ُولِقوا لتحقيق العبودية ،وما ولقت الجن وابن ال ليعبدون.

العمل ،وتحسىىينه
وتحسينه
وتقويم العمىىل،
االستقامة ،وتقىىويم
بمعنى االسىىتقامة،
ابقامة بمعنىىى
الصا َعة» ابقامىىة
ُا لوأ وإإقااال
قال هه
« َونَن ُم َح همها ا َعباب ه َوَر ُُ
خرج مىىن
من
صالة؟ يخىىر
قام الصىىالة؟
ىل أقىىام
ىن هىهل
ىلي ،لكىكن
صلي،
سلمين ُيصى
ىن المسىىلمين
ير مىمن
ىر
صالة ن كثيى ا
قال :والصىىالة
ما قىىال:
له ،مىىا
وتكميلىىه،

صالته ،ولي

له منها ريء.

أثر ،وهللا –
بدون أثىر،
الصالة بىدو
من الصىالة
نخرج مىن
أنناىا نخىر
سف أنن
ومى ا سىف
وجل ،-وم
عز وج َّىل
يد هللا –ع َّىز
بين يىد
مثول بىين
الصالة ٌ
ِ
كثير من المسلمين
َّ
جل وعال -يقولِ{ :ل هن ه
الصع َة َتْن َه َع ِن اْل َف ْح َشاء َواْل ُمْن َك ِر} [العنكب ٌُ ،]65:
الصالة تنهىى
تنهى
وعالُ -يخبِىرر أن الصىالة
جل وعىال
ومنك ار  ،وهللا –ج َّىل
ىجد ماول ىفواحف ومنكى
المسجد
ُيصلي ،وك،ا ورج من المس
هذه الف ىفواحف
اولة هىىذه
سلمين م ىم مزاولىىة
ىن المسىىلمين
ير مىمن
صليها كثيى ٌىر
تي ُيصىىلي
صالة التىىي
هذه الصىىالة
كر ،هىىذه
شاء والمنكىىر،
عن الفحشىىاء
عىىن
كر ن بعىىك
عك
شاء والمنكىىر
ىن الفحشىىاء
ىاحبها عىعن
صاحبها
ىى صى
ىى تنهىهى
ير فيهىهاىا حتىتى
عادة النيىىر
من عىىادة
والمنك ىك ار ال ُبىُىدد مىىن
ابنسان ،ا لىم
لم
الصالة ،وابنسىان
هذه الصىالة،
من هىذه
له مىن
نصيا لىه
قلبه ال نصىيا
دول ،قلبىه
كما دوىل
ويخرج كمىا
النا يدول لى المسجد ويخىر
يجد قلبه في الصالة ،وفي ِ
تلق ،وك،ا
الباب متلىق،
الذكر ،وفي التالوة كما قال بعك السلف ليعلم أن البىاب
جل أن
ىن أجىىل
صال قلوبنىىانا مىمن
في صىىال
سعى فىىي
ىر؟ علينىناىا أن نسىىعى
ير؟
ما،ا ينتيى
ربه مىىا،ا
وبين ربىىه
بد وبىىين
بين العبىىد
باب بىىين
ق البىىاب
أُرلِىِىق

من الخىىو
خو
وتزيدنا مىىن
وعال ،-وتزيىىدنا
ىل وعىىال
جل
كر ،وتُقربنىناىا لىىى
شاء والمنكىىر،
عن الفحشىىاء
صالة تنهانىىانا عىىن
صلي صىىالة
ُنصىىلي
لى هللا –جى َّ
جل وعال.-
والخشية والوجل من هللا َّ -
ُّ
النبي –عليىه
عليه
عن النبىي
جاءنا عىن
كما جاءنىا
صلينا كمىا
فإ،ا صىلينا
ُصاََِّّي»أ فىإ،ا
ال ُبد من قامة الصالةَ « ،صَّ ا َك َما َنَرْي ُت ُمُا ِ ي ن ََ
صار الصىالة
الصالة
السالم -صىار
الصالة والسىالم
عليه الصىالة
عنه –عليىه
بلتنا عنىه
ما بلتنىا
وطبقنا مىا
الصالة والسالم -من قوله وفعلهَّ ،

جل وعال.-
عما ال ُيرضي هللا َّ -
صحيحة ،تترتا عليها لثارها من انتفاذ القلا ،ومن الكف َّ
بعشر أجرها ،وبعضهم بالتس  ،وبعضهم بالثمن ،وبعضهم...
بعك النا يخرج من الصالة ُ
ِ
الذكر
نو»أ ال ِىذ
ل َ ْْْارر ممناو
َي َمَال
اوو َاي
« َمن َذ َكَرِ ي َي َِ ْف ِسو َذ َكْرُت ُو َي َِ ْف ِسيأ ومن َذ َكَرِ ي َي َمل َذ َكْرُتُ ُ
به حياة القلوب {نَ ِب ِذ ْك ِر ه ِ
الة الصىوفية:
الصوفية:
من رُىالة
يقول مىن
من يقىول
ويقول مىن
َّللا َت ْط َم ِئ ُّن اْلُقَُّ ُب} [الرع  ،]82:ويقىول

دعى ل ىىه
له
وهذا تُ ىُىدعى
ية ،-وه ىىذا
سأل هللا العافي ىىة
لوب –نس ىىأل
صائر والقل ىىوب
تنطم البص ىىائر
لذنوب ،وت ىىنطم
تزداد ال ىىذنوب،
بذكر هللا ت ىىزداد
أال ب ىىذكر
ويتلى فيه ،نسال هللا العافية.
الواليةُ ،يقال :نه ولي ُ
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جل وعال{ :-نَ ِب ِذ ْك ِر ه ِ
ِ
َّللا َت ْط َم ِئ ُّن اْلُقَُّ ُب} [الرع  ،]82:فىإ،ا
فإ،ا
الذكر به حياة القلوب كما قال هللا – َّ
اقف؟ لىو
لو
هذه المواقىف؟
مثل هىذه
نتصور مثىل
هل نتصىور
سهل؟ هىل
أمر سىهل؟
هذا أمىر
،كر هللا في نفسا ،كرك هللا في نفسه ،هل هىذا

فضال عىىن
عن
عليا -فضىىال
أثنى عليىىا
النا  ،وأثنىىى
من النىىا
مجم مىىن
في مجمى
،كرك فىىي
البارحة، ،كىىرك
عليا البارحىىة
أثنى عليىىا
المدير أثنىىى
لا :ن المىىدير
قيل لىىا:
قيىل
الليلة ،هىذا
هذا
هذه الليلىة،
تنام هىذه
ما تنىام
يمكن مىا
تبة ،يمكىن
يمكن مرتبىة،
وبينه ال يمكىن
أمير أو ملكا -مدير ما بينا وبينىه
ير أو ا
كونه وم ا
ولل ،ولل في حياة المسلم الذ هذا التصور عنده ،وم ا سف أنه كثير ،لي

باليسير.

ها ورىىروطها
ورروطها
مام أركانهىىا
سالم -بإتمىىام
صالة والسىىالم
يه الصىىالة
نه –عليىىه
جاء عنىىه
ما جىىاء
لى مىىا
ني علىىى
عة» يعنىىي
صا َااع
الص
«وإإقاااال
قال ال ه ه

وسننها ،وبهذا تكون قامتها وتقويمها ،وتترتا عليها لثارها.
وواجبتهاُ ،
ىي كثيى ٍّ
تاء ه
صوص الكتىىاب
تاب
من نصىىوص
ىر مىىن
ير
صالة فىفي
نة الصىىالة
هي قرينىىة
تي هىىي
الزكاة التىىي
لث الزكىىاة
لركن الثالىىث
اة» الىىركن
الزَكاَاااة
«وإيإيتااااء
فرق بين الصالة والزكاة.
السَّنة ،وأبو بكر يقول :وهللا قاتلن من َّ
و ُّ
به ِ
في كفىىر
فر
لم فىىي
أهل العلىىم
لف أه ى
يام يختلىىف
العيىىام
من جوانبىىه
ىو مىىن
نا قىقو
سالم ،وجانىىا
أركان ابسىىالم،
من أركىىان
ركن مىىن
الزكاة ركىىن
والزكىىاة
له فىىي
في
حظ لىىه
هذا ال حىىظ
قدهما هىىذا
ولم يعتقىىدهما
ما ولىىم
ينطق بهمىىا
لم ينطىىق
من لىىم
أنه مىىن
فذكرنا أنىىه
للشهادتين ،فىىذك
بالنسبة للشىىهادتين
ما بالنسىىبة
مانعها ،أمىىا
مانعهىىا،
اوتِلف فيه.
ابسالم جماعا هذا ما ُ
الص َعة» جاء ا دلة الصحيحة على كفر تاركها «العه ِ
الصع ُةأ َ َمن
الذَ َبَْنَنا َوَبَْن ُه ُ ه
«لقال ه
َ ُ
َترَكهاا ََقَا َك َفَاارر»أ «بااْْ َن اْلعبا ِ وبااْْ َن ِ
تارك الصىىالة
الصالة
فالمرجح أن تىىارك
ىالمرج
الصاعَ ِة»أ ف َّ
الشاْاررِِ ن َِو اْل ُك ْفْا ِارر َتَاْارر ُِ هه
َ ْْ َ ََ ْ
ََ ْ
َ ََ
َ
كافر.

لم ،لكىىن
كن
أهل العلىىم،
بين أهىىل
ىال ٍّ بىىين
ىل وىوال
ىج محىحل
ضان ،والحىحج
ىوم رمضىىان،
وصوم
الزكاة ،وصى
ىاء الزكىىاة،
ىة :يتىتاء
ىان الثالثىثة:
ركان
ىى ا ركى
تبقىقى

ا مر وطير.

القول بكفر تارك ا ركان الثالثة انتهينا من الركنين ا ولين الشهادتين م الصالة فيها النصوص
ىال
وال
فيها وى
الصالة فيهىىا
كانت الصىىالة
،لا ،وكن كانىىت
على ،لىىا،
تدل علىىى
التي تىىدل
الصحيحة التىىي
الصىىحيحة

تاركها كافر.

المرجح أن
ىرج
العلم ،لكىىن
أهل العلىىم،
ىين أهىىل
بىبين
لكن المى َّ

عندىد المالكيىة،
مالكية،
معرو ٌ عن
ىول معى
قول
منها هىو
احد منهىا
يتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،والحج القول بكفر تارك واح ٍّىد
هو ق ٌ
ورواية عند الحنابلة ،فا مر لي بالسهل.

عقاال أو
منعوني عقىىاال
لو منعىىوني
الزكاة ،وهللا لىىو
منعوا الزكىىاة،
الذين منعى
قاتل الىىذين
عنه -قاتىىل
رضي هللا عنىىه
بكر –رضىىي
أبو بكىىر
اة» أبىىو
تاء ا هلزَكَاااة
«وإيإيتاااء
قال :عناقا ،كانوا يؤدونه لرسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -لقاتلتهم عليه ،فقاتلهم.
«وإيتاء ه
الفروذ،
ىا الفىرو
تفصيلها ُكتتا
ىل تفصىيلها
محل
ىاة مح
الزكاة
ىذلا الزك
وكذلا
اجبا  ،وك
ىان وواجبىا
أركان
الزَكاة» والصالة لها ررو وأرك
وُكتا الفقه.
و،كرنا أن
الركن ال اربابى  ،و،كرنىىا
ْت» الىىركن
البْاات
وحج الب
ورر« :وحااج
اية ا وىىر
اية ،والروايىىة
هذه الروايىىة،
على هىىذه
ان» علىىى
ضااان
صا ْ ل َرَم ََ
« َو ََ
ابمام البخار بنى ترتيا صحيحه على هذاَّ ،
فقدم الحج على الصيام.

اوو ِِجا ة ََََّا ْ َي ُحُا هج
وجاء في الصيام نصوص تُشدد في أمر التساهل فيه ،وكذلا الحىج
ان َلَ ُ
الحج « َم ْن َك َ
ِ
ِ
اء َِ ْصَرِاًِّْا».
اء َي ُه ةًّيا وإن َش َ
َََّْْ ُم ْت ل ْن َش َ
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تصح
ىح
صل ال تص
في ا صىل
الركن فىي
أركان ،الىركن
أنها أركىان،
وعلى أنهىا
الصحيح على أنها دعائم ،وعلىى

داول فيها ،فال يصح ال بها.
الماهية ال به نه جزء من الماهية
ٌ
من َّ
انبه،
في جوانبىه
أعمدة فىي
بعة أعمىدة
وسطه ،وأربعىة
في وسىطه،
عمود فىي
عر ىله عمىود
الشىعر
بالبيت مىن
الخمسة بالبيىت
ويمثلون هذه ا ركان الخمسىة
ُ
فيه ،وك،ا سىقم
سقم
هو فيىه،
الذ هىو
الجزء الىذ
انهدم الجىز
تأثر ،انهىدم
انا تىأثر
أعمدة الجوانىا
من أعمىدة
عمود مىن
سقم عمىود
أركان، ،ا سىقم
كلها أركىان،
هي كلهىا

عمدة ا ربعىة
بعة
وسم ،وا عمىدة
العمود ا وسم والص انهدم البناء كله ،فتكون الشهادة بمثابة العمود ا وسىم،

في الجوانا هي ا ركان ا ربعة.
تفريم بشى ٍّ
فنا أن القىىول
القول
مور ،وعرفنىىا
عيائم ا مىىور،
من عيىىائم
فيها مىىن
التساهل فيهىىا
ركان والتسىىاهل
هذه ا ركىىان
من هىىذه
بشيء مىىن
ىيء
را أن التفى
وال رىىا
ىارك واحى ٍّ
لة ،وكن كىىان
كان
ند الحنابلىىة،
ية عنىىد
ية وروايىىة
ند المالكيىىة
عرو عنىىد
قول معىىرو
ىول
هذه ا ركىىان
من هىىذه
حدىد مىىن
ىر تىتارك
بتكفيىير
ركان قى ٌ
ا كثر على عدم تكفيره.

سواء كىان
كان
المسلم ى
مال المسى
في مىال
تجا فىي
النصاب ،تجىا
بلتت النصىاب،
في ا ىموال ،ا بلتىت
تجا فىي
الزكاة تجىا
ان» الزكىاة
ضاان
« َو َص ْ ل َرَم ََ
مجنون
كيف مجنىىو
قائل :كيىىف
يقول قائىىل:
ىون ،قىقدىد يقىىول
المجنو
ىبي والمجنى
الصبي
ىال الصى
في مىمال
تجا فىىي
نها تجىىا
حتى نهىىا
ف ،حتىىى
رير مكلىَّىف،
مكلفىىاا أو ريىىر
رير مكلف تجا عليه الزكاة؟

ىتر لهىىا
لها
لتكليفية الىالذ ُيششتر
ىام التكليفيىة
حكام
باب ا حك
ىن بىاب
ولي ممن
الوضعية ،ولىىي
حكام الوضىعية
باب ا حكىام
من بىاب
وجوبها مىن
قالوا :ن وجوبهىا
قىال
بالمسببا  ،فتجىا
فتجا
سباب بالمسىببا
ربم ا سىباب
باب ربىم
من بىاب
التكليف بالعقل والبلوغ ،نما من باب ا حكام التكليفية مىن

الزكوية المعروفىة
المعروفة
في مال الصبي والمجنون ،ا بلغ نصابا ،وحال عليه الحول ،وكان من ا موال الزكويىة
عند أهل العلم ،وفي كل نوٍّذ من أنواذ المال نصاب ونسبة.

ىن بىاب
باب
التمرين ال ممن
باب التمى
من بىاب
أطاقهىه مىن
ىبي ،ا أطاق
الصبي
ويؤمر به الص
« َو َص ْ ل َرَم َضان» يجا على المكلفُ ،
بل ،لىىا
لا
ف قبىىل
شرة أو ُكِلىِىف
سة عش ى
ىغ الخامسىىة
بأن بلىلغ
ىف بىىأن
ىاب التم ىمرين ،وك،ا ُكِلىِف
ىن بىباب
ىأثيم ،نمىماىا مىمن
ىوب والتىتأثيم،
الوجوب
الوجى
بابنزال أو ابنبا فإنه يجا عليه ويلزمه ،ويكون حكمه حكم الكبار المكلفين.
فيجا ىمرة واحىدة
احدة
« َوحج اْلَبْْت» الصوم في كل عام صوم رمضان رهر من كل عام ،وأما الحج فيجىا
قال« :لن
لما قىال:
السالم -لمىا
وسئل النبي –عليه الصالة والسىالم
في العمر ،يجا مرة واحدة في عمر المسلمُ ،
هللا َكتب َعََّْْ ُك ُ
بت َمَاااا
وجباات
ول وج
ولا

تأ
تَ َِ :عَا ْ أ َل َ َجَبَ ْات
ات
رسول هللا؟ قىال:
عام يىايا رسىول
ىام
قيل :أكىل
اْل َحَا هج َ ُحُُُّّّا ا» قيىل:
أكل ع ٍّ
قال « :أ وَلَا ْ ُقَّْْ ُ
عام ،مشىىقة
مشقة
كل عىىام،
في كىىل
الحج فىىي
لزمهم الحىىج
المسلمين يلىىزمهم
جمي المسىىلمين
تصوروا أن جميى
يعني تصىىور
ط ْع ُت ْ »أ يعنىىي
اُا َاتت َ
ْْ

عييمة ال تُطاق ،اآلن كم نسبة من يحج؟
طالب............. :
أقل ،يعني كم عدد المسلمين؟

طالب............ :

رفقته –عليىه
عليه
من رىفقته
ولذلا مىن
عييم ،ولىذلا
كلهم ىفا مر عيىيم
مليار ونصف ،بنسبة واحد من ألف ،لكن لو حجوا كلهىم

ط ْع ُت ْ ».
اُ َت َ
الصالة والسالم -قال« :وَل ْ ُقَّْ ُتَ َِ :ع ْ أ َل َ َجَب ْتأ ول وجبت َما ْ
كم بقي؟
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طالب :ثَّث ُاعِ.

ي -ه
َّللا َعََّْْْا ِو
او
عالىَ " :-و َعاَان
مه هللا تعىىالى
المؤلف –رحمىىه
قول المؤلىىف
يه يقىىول
حديث الىلذىذ يليىىه
الحىىديث
ن ننِ اِ نَن الهن ِباِاي ََ
ص اَّ ه ُ
كن َِ ِ
هن حاعوة ِ
يجدها المسىلم
سلم
حالوة يجىدها
له حىالوة
ابيمان لىه
ان»"أ ابيمىان
يمَاان
وج ِبهان
ْو وجا
ْاو
من كان
ع مان
َو َُهَّ َ َ -قَااا َ َ « :ثَ َاع
حعوة ْاِ َ
المحقق بيمانه وكسالمه ،وال يجدها من ال تُوجد فيه الخصال الثالث.
المؤمن ُ
منامه ،ا
في منامىىه
وهو فىىي
ىزذ وهىىو
يفز
ىان يفى
ابيمان
ىو ابيمى
الذ هىهو
الوصف الىىذ
هذا الوصىىف
على هىىذا
ورفقته علىىى
حرصه ورىىفقته
من حرصىىه
المسلم مىىن
أحيانىىاا المسىىلم
ٍّ
لسسالم ،ومى
وم
هداه لسسىالم،
وعال -أن هىداه
جل وعىال
تصور أنه أول
بشيء من يمانه أو بدينه ،ويلهج بشكر هللا – َّ
َّ
نه
يمانى ىىه

مان يزيى ىىد
يزيد
ن ابيمى ىىان

تنق
نه ،وتى ىىنق
ىل بإيمانى ىىه
رياء تُخى ىخل
عل أرى ىىياء
مل ويفعى ىىل
ىلمين يعمى ىىل
عك المسى ىسلمين
لا بعى ىىك
،لى ىىا
ثر ممىىا
ما
يه أكثىىر
حرص عليىىه
سان أن يحىىرص
لى ابنسىىان
مال ،علىىى
لدين أر المىىال
صي ،فالىىدين
وينق بالمعاصىىي،
عا  ،ويىىنق
بالطاعىىا
هو أر
الولد هىو
هل والولىد
على ا هىل
يحرص علىى
مما يحىرص
ثر ممىا
الشراب ،وأكثىر
الطعام والشى
يحرص على الطعىام

ويسعى فىي
في
ماله ،ويسىعى
مالىه،

ميادته ليجد الحالوة ويتلذ.،

زكي ،ودفى
ودف
ويزكىي
يشق عليىه،
الصيام يشىق
ىوم والصىيام
ويصوم
المسلم تجده يأتي لى الصالة وفيها نوذ مشقة عليه ،ويص
عليهُ ،

مان يجىجدىد هىىذه
هذه
حالوة ابيمىىان
وجد حىىالوة
لو وجىىد
له ،لىىو
لى أهلىىه،
يرج لىىى
تى يرج ى
تذمر متىىى
حج ويتىىذمر
سه ،ويحىىج
لى نفسىىه،
راق علىىى
مال رىىاق
ا لمىىال
المشقة؟

تى يتلىىذ،
لذ،
سه حتىىى
سان أن ُيجاهىهدىد نفسىىه
لى ابنسىىان
كن علىىى
كاره ،لكىىن
ت بالمكىىا
نة ُحَّفَّىىت
را أن الجنىىة
مر ال رىىا
ف ىفي أول ا مىىر
وهو يضىىحا،
يضحا،
سبيل هللا وهىىو
في سىىبيل
ل فىىي
بنفسه ُليقتَىىل
ضحي بنفسىىه
مهجتهُ ،يضىحي
قدم مهجتىىه،
نفسهُ ،يقىىد
قدم نفسىىه،
ابنسان ُيقىىد
بالطاعا  ،ابنسىىان
بالطاعىا
لما،ا؟

نه يتلذ ،بالطاعة ،وقد وجد حالوة ابيمان.

بالقيام ،يعنىي
يعني
تلذ ،بالقيىام،
،لا تلىذ
بعد ،لىا
ثم بعىد
سنة ،ثىم
عشرين سىنة،
الليل عشى
قيام الليىل
في قيىام
أنفسنا فىي
جاهدنا أنفسى
كثير من السلف قال :جاهىدنا
ٌ
قد يتىىرك
يترك
صعوبة قىىد
فيها صىىعوبة
مر فيهىىا
في أول ا مىىر
الليل فىىي
من الليىىل
وير مىىن
لثلث ا ويىىر
في الثلىىث
اللي أو فىىي
لور اللىىي
في لوىىر
المناجاة فىىي
لذة المناجىىاة
لىىذة
لنف
مام ال ىىنف
هد ،وأم ىىام
سان ُيجاه ىىد
ىف أنن ىىانا ابنس ىىان
ىعوبة ،ومىمى ا س ىسف
صعوبة،
هذه الص ى
سبا ه ىىذه
يام بس ىىبا
القي ىىام

مارة بالس ىىوء
سوء
ا م ىىا

ان  ،فضىال
فضال
بذل الموانى
قد بىذل
وهو قىد
الليل ،وهىو
والشيطان تجده أحيانا يضعف ،وُيمني نفسه أن يقوم في لور الليىل،
يضحا علىى
على
هذا يضىحا
الليل ،هىذا
لور الليىل،
سأقوم لوىر
ويقول :سىأقوم
كثير ،ويقىول:
ىر
يأكل كثي ا
بالليل ويأكىل
يسهر بالليىل
سباب يسىهر
يبذل ا سىباب
عن كونه يبىذل
نفسه ،ثم يقول :أقوم لور الليل ،فإ،ا به ما ينتبه ال بعد طلوذ الصبح.

لهذا المتجىر
المتجر
ترو لهىذا
الذ ُيريد الشيء يبذل أسبابه ،أنت اآلن لو عندك تجارة في متجر وتكسا ما تىرو
جل وعال، -ا كانت مزاولة
وال تفتح وال تبي وال تشتر ؟ ما تُدرك ريئا ،فكيف بالمتاجرة م هللا – َّ

بالمتاجرة
فكيف بالمتىاج
التجارة تجارة الدنيا ُمكلفة وراقة ،وتحتاج لى تعا ،وم ،لا يتلذ ،بها ابنسان ،فكيىف
م رب العالمين التي ال تُكلِف ريئا؟

{ِل هن اهل ِذين ي ْتَُّ َن ِك َتاب ه ِ
ِ
ِ
ِ
ارة َلَ ْن
ان
اار
اُ ْ ُِِ ًّا
ااُ
الصاع
ام ا هه
ع َة َونَِْ َفُقُا ا م همهااا َرَزْقَنَ ُ
َ َ
ارر َو َععََِْاِِ َيْر ُجُا َن ت ََُّ َ
َ
َّللا َونَ َق ُ
اق أر علىى
على
لكن اقى
حسنة ،لكىن
ألف حسىنة،
بمائة ألىف
جزءا بمائىة
ساعة جىز
رب سىاعة
َتُب َر} [َاطر ،]82:امسا المصحف واق أر في ربى

الوجه المأمور به من التدبر والترتيل ،وتجد حالوة ابيمان.


9 9

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

اااااااااااا
اااااااااااات
َتااااااااااااات هب ِر الُق
القا ُ
اااااااااااارر َن لن ُرما َ
الها ُ
مت ُ

9
ِ
ااااااااااااااارر نِ
ااااااااااااااات
َالعَّ ُ تتحا
اااااااااااااااالع
َا
ااااااااااااااا ُّبر الُقا ُ
حت َتا َ
َ

،لا نجىىد
نجد
بعد ،لىا
ثم بعىد
الصالة ،ثىم
ىل ،والصىىالة،
وصيام النوافافل،
الذكر ،وصىيام
التالوة وال ِىذ
من الىتالوة
ىر مىىن
كثر
ىان أن ُنكث
ابيمان
ىالوة ابيم
أردناىا ححالوة
،ا أردن
النتيجة ن راء هللا تعالى.
« َث َع من كن َِ ِ
هن حاع ِ
اُ َما»،
حب ِلَلْْْ ِاوو ِم همهااا ُا
ُا لو ننحاب
اان
ان :مان
يمَاان
وجا ِبهان
ْو وج
ْاو
ُ ُ
من َكَ َ
ان هللا َوَر ُُ
حع وة ْاِ َ
قيمة لهىا،
لها،
فال قيمىة
بالعمل فىال
صدق بالعمىل
كثير من النا يدعي أنه ُيحا هللا ورسوله ،لكن هذه دعور ن للمىم تُص َّىد
صوابا علىىى
لى
الكريم ،ى
هه الكى
رسوله ،والصىىاا لوجهىىه
وعن رسىىوله،
عن هللا وعىىن
جاء عىىن
لما جىىاء
افق لمىىا
العمل موافىىق
يكون العمىىل
ال بىُىدد أن يكىىو
على جميى
جمي
وعال -علىىى
جل وعىىال
لى هللا –جى َّىل
المقرب لىىى
العمل المقى ِىر
هذا العمىىل
ويقى ِقدىدم هىىذا
الصالة والسىىالم
عليه الصىىالة
نبيه –عليىىه
ُسى َّىننة نبيى
السالمُ ،-
حيوظ نفسه.
يعني متى يبين صدق المحبة هلل ورسوله؟

،ا قدمت مراد هللا ومراد رسوله على مرادك ورهواتا.
َتع ِص ِ
ي ِ
َي الالقاااااااااااقاْا
مرَ َااااااااااي
لعماااااااااار
ُاذا لع
ُاااااااااااذا
ااااااااوو
اااااااات
اِ لاااااااااو
ااااااااي
ت َتا َ
لو َونِْنِا ْ َ
اااااااازز ُع ُحهبا ه ُ
ْ
ك صا ِ
اااااااااااااب
ب
ااااااااااااان
اااااااااااااب
ااااااااوو
اااااااااة
ااااااااان
ه
ن ُي ِح ِ ُّ
لن اْل ُم ِح ِ ه
اةقا ألَ َ
َلا َ
ب لِ َما َ ْ
ط ْع َتا َ ُ
كان ُحُّبا ُّ َ
اااااااا ْ كا َ
ااااااااك َ َ

شاااااااااانْ
شنْ

ِ
ُمطْااااااااااااااْ ُ
ن َع ِمِا َ َع َمَااع
ع
دين هللا « َمَا ْان
في ديىىن
يبتدذ فىىي
خالفه ،يبتىىدذ
ويخالفىىه،
الصالة والسىىالم
عليه الصىىالة
رسول –عليىىه
حا الرسىىول
أنه ُيحىىا
يزعم أنىىه
يىىز
السالمُ -
بترديد مىدائح
مدائح
كتفي بترديىد
الرسول ،ويكتفىي
أحا الرسىول،
يقول :أنأناىا أحىا
ثم يقىول:
مردود ،ثىم
يعني مىردود،
ُاذا ََهاه َرة» يعنىي
ِا ُذا
نمرِاا
عَّْاو
لْ َ عَّ
لاْ
ْو ُ
فيها من التلو ،وفيها مخالفة أوامره –عليه الصالة والسالم -ويقول :أنا أحا الرسولا
ااااااااااااب ِ
اااااااااااان
ااااااااااااب
..........................................
ه
ن ُي ِحا ِ ُّ
لن اْل ُم ِحا ِ ه
ب لِ َما َ ْ
ب ُمطْاااااااااااااْ ُ
المحبة فىي
في
حب اْل َمَ ْاررء َ ُي ِحباب ُو ِله هلل»أ والمحبىة
اُ َماأ َونَن ييحاب
نحاب ِلَلْْْ ِاوو ِم همهااا ُا
«نن يك ن هللا َوَر ُُ لو ن حب
ُ ُ
هللا ال تزيد م الصفاء ،وال تنق م الجفاء ،نزعم أننا ُنحا فالن العالم العابد ،ثم ،ا ،هبنا ليه
ووجدنا االستقبال لي

مناسبا تأثرنا وما مرناه مرة ثانية ،هل هذه المحبة هلل؟

صت
بة ونقصىىت
هذه المحبىىة
تأثر هىىذه
ست هلل، ،ا تىىأثر
هذه ليسىىت
ست هلل ،هىىذه
ال ،وهللا ليسىىت
ليست هلل
هذه ليسىىت
المناسا ،هىىذه
المناسىىا،

ستقبلا االسىىتقبال
ستقبال
نه مىماىا اسىىتقبلا
نىىه

بوصف ال يتتيىىر
يتتير
متصف بوصىىف
ىو متصىىف
الصفاء هىهو
تزيد ىم الصىىفاء
في هللا ال تزيىىد
المحبة فىىي
ن المحبىىة

عالم عابد تقي مؤت ٍّ تحبه لهذا ،ماد م الجفاء هذا رخ تُحبه هلل ،ثم بعد ،لا أحسن ليا،
لكن ىم ،لىىا
،لا
ليها ،لكىىن
ىيء ليهىىا،
سيء
من ُيسى
وبتك مىىن
ليها ،وبتىىك
حسن ليهىىا،
من ُيحسىىن
محبةىة مىىن
على محبى
لت علىىى
النفو ُجِبلىىت
را أن النفىىو
وال رىىا

يبقى القدر الواجا من المحبة ال يتأثر.
كره نَن
كفر بع نَن نِقذه هللا ِمْن ُو َك َما ييكار
بو ِله هللأ َونَن يكره نَن يع ة َِي اْل ْ
« َونَن يحب اْل َمْرء َ ُي ِح ُ
حارة
نها حىىا
النار نهىىا
في النىىار
قى فىىي
يكره أن ُيلقىىى
كل يكى
النار كىىل
في النىىار
لقى فىىي
حا أن ُيلقىىى
أحد ُيحىىا
فيه أحىىد
ما فيى
ار»أ مىىا
ي الهنهااار
ُيََّّق اق َِاِاي
نار؟ هىىذا
هذا
في النىىار
قى فىىي
ىر كمىماىا يك ىكره أن ُيلقىىى
ىي الكفىفر
ىود فىفي
ىان يككىره أن يعىعود
هل ابنسىسان
ىن هىىل
طاق ،لكىكن
وضارة وال تُطىىاق،
وضىىا
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تقدم مىن
من
ما تقىدم
لى مىا
ىافة لىى
ضافة
محا ،فإ،ا كان حبه لدينه ،وتمسكه به بهذا المستور يجد حالوة ابيمان ض

الخصال.

ِ
ولو نيرنىا
نيرنا
ار»أ ولىو
ي الهنهاار
َّقا َِِاي
كره نَن ُيَّ ق
اوو َك َمَااا ييكار
كففارر ببعاع نَن نِنِقاذه
« َونَن يكره نَن ييعاع ة َِِاي
ي اْلك ْْ
قذه هللا مْنْ ُ
لى الكفىر
الكفر
بعين البصيرة لوجدنا أنه ال نسبة بين عوده لى الكفر وبين لقائه في النار ن عوده لىى
الدنيا ،ومىا
وما
في الىدنيا،
حياته فىي
على حياتىه
القضاء علىى
يلزم منه الخلود في النار أبد اآلباد ،وكلقاؤه في النار يلزم منه القضىاء

مشوب
ىوب
اآلورة؟ نعىيم
لنعيم اآلوى
نسبته لنعىيم
ما نسىبته
الدنيا مىىا
نعيم الىدنيا
نعيمها ،نعىيم
وفي نعيمهىىا،
مدتها ،وفىي
في مىىدتها،
اآلورة فىي
لى اآلوى
الدنيا لىىى
نسبة الىدنيا
نسىبة
نعيم مشى ٌ
انتهت حياتىه
حياته
الدنيا انتهىت
ىذه الىدنيا
في ههذه
حياته فىي
ىى حياتىه
على
ىي عل
ضي
النار وُقض
في النىار
الشخ فىي
ُلقي الشىخ
فإ،ا أُلقىي
د ،فىإ،ا
وكبَىد،
بكدر ورقاء َ
ووِتم له به -نسأل
التي مهما طالت ُقل :لتبلغ مائة سنة ،لكن ما،ا َّ
عما لو رج وعاد لى الكفرُ ،
ِ
اآلبادِ { ،ب ِ ِ
ْهااا َبَ ْاررةا َو
وولِد في النار لبد اآلبىاد
ْهااا ن ْ
َ
هللا السالمة والعافيةُ -
َحَقابااا * َيَا ُذوُق َن َ ََ
ْن َ ََ

تجد أن
التفلة تجىد
لكن ىم التفلىة
مقارنة ،لكىن
فيه مقارنىة،
نسبة وال فيى
فيه نسىبة
ما فيى
العافية؟ مىا
نسأل هللا العافيىة؟
[النبا]86-82::أ نسىأل
َشَرابا} [الن ب::
ابنسان أحيانا يؤِثر هذه الدنيا على اآلورة ،ويتفل عن مثل هذا الكالم.

الرمق علىىى
على
استعجال الىرم
يحملنكم اسىتعجال
عنه :-وال يحملىنكم
رضي هللا عنىىه
عمر –رضىي
قال عمىر
وقد قىال
بسخم هللا ،وقىىد
ىرمق بسىخم
يستعجل الالرم
يسىتعجل

أن تطلبوه بسخم هللا ،فإن ما عند هللا ال ُينال بسخطه.
ويحارب هللا ورسوله من أجل ما،ا؟
يتعامل بالربا ُ
هذا حىا
حا
هل هىذا
الدنيا ،هىل
حطام الىدنيا،
كسا حطىام
جل كسىا
من أجىل
اللعن مىن
ويستحق اللعىن
من أجل الحطام ،يرري يدف رروة ،ويسىتحق

هذه دعىىور
قاله" ،وال
ولو قالىىه
دعور ولىىو
ىحيح هىىذه
بصحيح
ىذا لىليىي بصى
ما سىواهما؟ هىهذا
حا مىىا
من حىىا
عنده مىىن
أعيم عنىىده
أرد وأعيىىم
ورسوله أرىىد
هللا ورسىىوله
بسخطه" «َلعان ِِ
يحملنكم استعجال الرمق على أن تطلبوه بسخم هللا ،فإن ما عند هللا ال ُينىال
نال بسىخطه" ََ َ
ن كا َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الم َص ِ َر» ،كما في صحيح البخار .
الرَبا َو ُم ْؤكََّ ُو َوَكاتَب ُو َو َشاُ َ ْيوأ وَل َع َن ُ
من أجل ما،ا؟

يسيرة ُيىُ ِ
ثالثة بالمائىىة،
ئة،
بالمائة ،ثالثىىة
اثنين بالمائىىة،
رتتلوا اثنىىين
ويقول :ارىىتتل
البنوك ،ويقىىول:
في البنىىوك،
اله فىىي
ودذ أموالىىه
ىود
نسبة يسىىي
دنيا ،نسىىبة
حطام دنيىىا،
حطىىام
صرفا ؟ ال وهللا ،العاقىىل
قل
هذه التص ى
صر هىىذه
لذ يتصىىر
قل الىىذ
هذا عاقىىل
هل هىىذا
قل؟ هىىل
هذا عقىىل؟
هل هىىذا
عن ،هىىل
ستحق اللعىىن،
ويسىىتحق

المحقق لعبودية ربه.
حقيقة هو الحري على نجاة نفسهُ ،
برروة «لعن َّللا الر ِ
لرِاش َ »أ
الار
اشي َواْل ُمْرَت ِِشاي
تتعسر له معاملة ُيريد أن يتوظف مثال ما يجد ال بررىوة
ي َوا ه
َ
َ َ َ هُ ه َ
ويكسا الماليىين،
الماليين،
الحطام ،ويكسىا
هذا الحطىام
يكسا هىذا
يمكن أن يكسىا
الفانية؟ يمكىن
هل هذا لثر ما عند هللا على هذه الدنيا الفانيىة؟

العالج ،وهىذا
وهذا
في العىالج
نفسه فىي
على نفسىه
فيبتلى بأمراض يصرفها علىى
ثم تكون وباال عليه ،وقد تُ َّ
عجل له العقوبةُ ،
كثير.
كم بقي؟
طالب............. :
عندك أسئلة؟

طالب :ثعثِ.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لعلنا نأوذ سؤاال وال ريئا.
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