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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،

وَ
هوَ
هاَ
هاَ
َّللا ع
ود -رضي ه
فيقول المؤلف –رحمه هللا تعالىَ " :-عن عبد هللا ْب ِن َم ْس ُع ٍ
اَ َر ُُ
و ُ
اََ :قَ َ
عنهن َ -قَ َ
ِ
ِِ
ِِ
ِن اْل ِبِههرر َه ْْد ِهددِ
ق َه ْْد ِهددِ ََِلَهى
ى اْل ِبِِّهرر ،وا ه
ه
ووهلمَ « :-عَلَ ْهيي ُُ ْم ِال ّ ْهدد ِقَ ،فَهِ هن ال ّ ْهدد َ
هللا َعَلْي َ
َّللا َ -صّلى ُ
هِ
الرجل ي دق وي َتحهرى ال ِ ْدق ح هتى ي ُْ َتب ِعْنْ دهد ه ِ
َّللا ِِ
ِ
ص ِّهدد ،ياا ،وِاهيههاا ُ ْم واْل ََُ ِهِِ ََ،
َ
اَ ه ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
ّ َ َ ُ َ
وما َه َز ُ
ََلى اْل َجنةَ ،
ِ
وي َت َحَهههررى
ى الهنهه ِ
ى اْل ُُ ،جُ ِ
هار
ور َه ْْده ِهددِ ََِلَههى
هور
هور
َفَهِ هن اْل ََُه ِهِِ ََ َه ْْده ِهددِ ََِلَههى
اَ ه
هلل َي ُْْههِِ َُ َ
ور ،وِا هن اْل ُُ ،جُه َ
الر ُجُه ُ
ومَهاا َهَه َهزز ُ
ارَ ،
اْل َُ َِِ ح هتى ي ُْ َتب ِعْند ه ِ
َّللا َك هِ ،اِا»".
َ َ ُ َ َ
بن أم
بلي بىن
لافه اليبلىي
ىن لافىه
ىعوب ببن
مسعوب
ىن مس
وهذا الحديث المتفق عليه من رواية أبي عبد الرحمن عبد هللا ببن
ار َن
ن أراد أن َيااه أَر الالاههر
السالمَ « :-مَههن
الاالل والسىىالم
عليه الاىىالل
بي –عليىىه
عنه النبىىي
ال عنىىه
الذه ىىال
ليه الىىذه
الاحابي ال ليىىه
عبد الاىىحابي
عبىىد
غضا كما أُْن ِزَ ،فليا أر ِار ِ
اءة ِ
ًّ
عبد» .هذا ما اله النبي –عليه الاالل والسالم -في حقىه،
حقه،
ابن أ ّمِ ٍ
َ َ
الملمةىة ة
عبد ب ىلل
ابن أم عبىد
أحب ىراقل ابىن
ال :وبب أا أحىب
حتى ىال:
من ا ىمراق حتىى
ىال مىن
الا ال
ىا الملم
بعا
ىاب بع
تماب
و د تم
خنبير ،نسأل هللا العافية.

صىىللى هللا ْعْل ْيْى مهىه
ال ْرسىىول
ىال
رضي ع عنىىه
ن ْم ْْسىىععوب -رضىىي
قول عبىبدىد هللا ْبْى مىن
يقىىول
نه ْ :-ىْ ْ
ول ع ْْ -
بلبوم الاىد
الاد
السالم -بلىبوم
الاالل والسىالم
عليه الاىالل
النبي –عليىىه
ينا النبىي
إلراقَ « ،عَلَ ْهيي ُُ ْم» ي رينىا
ِال ِِّ ْدهد ِق» إلى
القول للوا ى  ،وال
ملالفة القىىول
وهو :ملالفىىة
ذب ،وهىىو:
قابله ال ىىذب
ىول للوا ى  ،ويقابلىىه
القول
بقة القى
الاد  :ماابقىىة
ى اْل ِبِهِّهرر» الاىىد
َه ْْده ِهددِ ََِلَههى
صد وال كىذب،
كذب،
فقالوا كالمىا ال صىد
اساة ،فقىال
السعنة وال ماعة ،وأثبت المعتبلة واسىاة،
واساة بينيما عند أهه ة

وسىعىللمَ « :-عَلهَ ْهيي ُُ ْم
ْْ
ِِ
ق
َ « ،فَهِ هن ال ّ ه ْهدد َ

وصف بأنه صد وال كذب.
أثبتوا كالما ال ي ْ
الررعية والعرفيىة
فية
وية والرىر
لحقيقة الل ويىة
هي الحقيقىة
ىذه هىي
ما طابق الوا صد  ،وما خالف الوا فيو ال ذب ،ههذه
يكوا للف ىف
الرر  ،يكىىو
في الرىىر
حقيقة فىىي
ىن حقيقىىة
ىر مىمن
أشرر
للف أشرى
يكوا للفى
الحقيقة أو ىىدد يكىىو
تلتلف الحقيقىىة
صه ،و ىىدد تلتلىىف
هو ا صىىه،
هذا هىىو
هىىذا

الرر مىىا
ما
في الرىىر
وجاق فىي
فية ،وجىىاق
وية والعرفيىة
حقيقته الل ويىىة
االفالح حقيقتىه
كاالفالح ،االفىىالح
كرعية كىىاالفالح،
حقيقة كىر
من حقيقىىة
أشرر مىن
احد أشرىىر
الواحىد

في بىىاب
باب
ررعية فىىي
ته الرىىر
وهذه حقيقتىىه
كوا مفلسىىاا ،وهىىذه
كيق ،يكىىو
نده كىىيق
ما عنىىده
لدرهم والمتىىاتا  ،مىىا
عدم الىىدر
يا عىىدم
يدل علييىىا
يىىدل
وجد ماَلَه ُ ِعْنْه َهدد َر ُجُه ٍهلل َقَه ْهدد
ن وجه َهد
فيكوا مفلسىىااَ « ،مَه ْهن
بديونه فيكىىو
يفي بديونىىه
ن ال يفىىي
كيق ،ل ىىن
عنده كىىيق
يكوا عنىىده
ر ،ىىدد يكىىو
الح ىر،
ق ِ ِ » ،وهذه حقيقة كرعية ،كما أنيا حقيقة ل وية وعرفية.
َح ُّ
س َف ُد َو أ َ
أَ ْفَل َ
ِ
س؟» الوا :المفلس من ال برهىم
برهم
النبي –عليه الاالل والسالم -سأل الاحابة «أ ََت ْدُرو َن َم ْن اْل ُمْ،ل ُ
له وال متا  ،ال واب صحيح أم خاأ؟
صحيح ،ل ن في لير الباب الذه يريد أا يتحدث عنه النبي –صلى هللا عليه وسلم -صحيح في
الح ر والتفليس صحيح ال واب صحيح ،يعني لو أا المعلمم وض سؤاال –
باب ْ
الفْلس ،في باب ْ
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معلمم الفقه -وض سؤاال ،وهو ي م
ولهىه –
اكره ول
فلس أو اكىر
عرل المفلىس
ال :ع مىر
ىامال  ،و ىال:
المعامال
درح الاالب المع
ِ
الاحابة ىفال واب
فأجاب ب ىواب الاىحابة
س» ،فأجىاب
هس
عليه الاالل والسىالم
السالمَ « :-م ْن َ
وجد ماَل ُ عْن َد َر ُج ٍل َق ْد أَ ْفَلَ َ
له وال
برهم لىىه
من ال برهىىم
س مىىن
لما ىىالالوا :المفلىمىس
ال« :ال» لمىىا
السالم -ىىال:
الاالل والسىىالم
عليه الاىىالل
الرسول –عليىىه
ن الرسىىول
صحيح ،ل ىىن
صىىحيح،
متا  ،ال« :ال» هه ال واب خاأ؟

ريد أا
التي يريىد
الحقيقة التىي
السالم ،-والحقيقىة
الاالل والسىالم
عليه الاىالل
النبي –عليىه
عنه النبىي
نعم ،في الباب الذه يريد أا يتحدث عنىه

للف الواحىد
احد
يكوا للفى
يقررها ال واب خاأ ،ل نه في باب لخر ال واب صحيح ،مما يدل على أنه دىد يكىو
هاَ مههن
من
الجبهباَ
ثاَ الج
أمثههاَ
اية« :أم
في روايى
ماَ» فىىي
ِبعمههاَ
يبتي ِبع
من يههبتي
س مههن
الم،لِهِهس
كرعية ،ىىال:
حقيقة كىىر
من حقيقىىة
أشرر مىىن
أشرىىر
ال« :الُ ،
ضرَ ،هِا،
ِ،ا،
قد ضهرَ
ويبتي قهد
الاالحة« ،ويهبتي
عمال الاىالحة
من ا عمىال
كلب مىن
لير كلىب
إلى ليىر
وبِر» إلىى
وحج وجداد وبِهر
صال ٍة وصيام ٍّ
ىالمللو ،
قة بىبالمللو
من ال ىراةم المتعلقىىة
لب مىىن
ير كلىىب
لى ليىىر
ِ،ا» ،إلىىى
ماَ ،ههِا
ِ،ا ،وأأذهذِهِ مههاَ
و،ذ دم ،ههِا،
ِ،ا ،وووهه،ذ
شتم ،ههِا،
ووشههتم
سنات أ ِِ
ُذهِِ مهن
من
حسهنات
يح ح
فنيهح
فِن فن
سنات  ،فهِن
حسهنات
من ح
و،هِا مهن
سنات  ،وِ،ا
حسهنات
من ح
وِ،ا مهن
سنات  ،و،هِا
حسهنات
من ح
ِ،ا مهن
«فيبذِ ،هِا

ما أا
قي ،كمىىا
لس الحقيقىىي،
هو الفلىىس
وهذا هىىو
المفلس ،وهىىذا
هو المفلىىس،
هذا هىىو
نار» ،هىىذا
في الالنههار
علي هي فُاُه ِهِِا فههي
يح عل
ُلايههح
ويتاتدم وأُلا
وههيتاتدم
ان
ههذ
لى النىىار
ااحبيا إلىىى
وبه باىىاحبيا
تي تىىوبه
سارل التىىي
ية اللسىىا
سارل الحقيقيىىة
سراا واللسىىا
اللس ى
نار{ ،أَال َذلِهِ َ
سه َههرر ُ
ذ ُ،هُ َههوو اْل ُا ْ ْ
[الزمر.]51:
ذب ،ي ى ْذم الاىىد
اد
مده ال ىىذب،
اد  ،ويمى ْىد
فة الوا ى  ،ىىدد ي ى ْذم الاىىد
ىذب :ملالفىىة
قة الوا ى  ،وال ى ذب:
اد  :ماابقىىة
الاىىد
كالمب ماىابق
ماابق
االفساب ،كالمىب
جية االفسىاب
على جيىة
لخر علىى
إلى لخىر
حينما تنقه كالما وأنت صاب في نقله من كلص إلىى
هي النميمىىة،
مة،
صحيح ،ل نىنهىه هىىي
مب صىىحيح
ضرر ،كالمىىب
يه ضىىرر،
يترتم عليىىه
ما يترتىىم
كذا ،ممىىا
ال كىىذا،
قول :إا فالنىىاا ىىال
للوا ى  ،تقىىول:

يه الاىىالل
االل
به النب ىبي –عليىىه
ألر بىىه
لذه ألىىر
ادىد الىىذه
ىو الاى
ىه هىهو
وهه
مذموم ،وهى
مذموم؟ مىىذموم،
مدوه أم مىىذموم؟
اد هنىىانا ممىىدو
الاىىد
ِِ
ِِ
وكلب حينمىا
حينما
ذب ،وكلىب
مده ال ىذب،
ى اْل ِبِِّهرر»؟ ال ،ىدد يم ْىد
ق َه ْْد ِهددِ ََِلَهى
والسىالم
السالمَ « :-عَلَ ْهيي ُُ ْم ِال ّ ْهدد ِقَ ،فَهِ هن ال ّ ْهدد َ
يكوا لإلصاله ،انمر الاد لما كاا لإلفساب ك عم ،وإكا كاا لإلصاله لما كاا ال ذب لإلصاله

جاق مدحه.

القذفة إكا كانوا ثالثة وكليم به كلب عدول ثقا

بامرأل ورأوه ر يىة
ية
بنى بىام
بأنه بنىى
كلص بأنىه
على كىلص
كيدوا علىى
كىيد

صد ا ،ل ىن
ن
سمى صىد
فية يسىمى
وية والعرفيىة
الحقيقة الل ويىة
حيث الحقيقىة
محققة بأعينيم كالميم ماابق للوا  ،فيو من حيىث
الحقيقة الررعية { َفبُوَل ِتذ ِعْند ه ِ
َّللا ُُ ،م اْل َُ ِاذُبو َن [النور.]51:
ْ َ َ
الم فييىياىا ملالفىىة
فة
في ال ىىالم
كذب؟ المبال ىىةة فىىي
نه كىىذب؟
ف بأنىىه
وصىىف
مكْىىن
لالف للوا ى  ،فيىىه
ىالم مل ى
ناك كىكالم
هنىىاك
يه ي ْ
ن أا ي ْْ
عن َع ِات ِاِه ِ » ،هىه
هه
هُُ َع ََ هاا ُ عهن
للوا  ،يقول النبي –عليه الاالل والسالمَ « :-وأَ هما أبو َج ْد ٍم فال َي ََ
ضُ
كذب؟
عااه أبدا؟ هذا ملالف للوا  ،ل نه صد أم ك مىذ
ال الم ماابق للوا ماةة بالماةة؟ ما ي
صد  ،ممن أصد البرر ممن ال يناق عن اليو إا هو إال وحي يوحى.
ٌ
أهه العلم ابت روا أكياق فييا ملالفة للوا مره المناظ ار  ،المناظ ار المدونة في كتم أهه العلىم
العلم
يذكر ف ىىاةله
اةله
كذا ،فيىىذكر
سير كىىذا،
لم التفسىىير
ال :علىىم
لوم ،ىىال
بين العلىىوم،
ناظ ار بىىين
روا منىىاظ
قة ،ي ىىرو
يا حقيقىىة،
كوا ليىىا
ىىدد ال يكىىو

إلى لخىر
لخر
كذا إلىى
الفقه كىذا
علم الفقىه
ال :علىم
العلم -و ىال
ومباياه ،فقال :علم الحديث كذا -هذا موجوب في كتم أهه العلىم
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العلوم ،هه هذا ماابق للوا
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الحديث؟ ال،
علم الحىديث؟
ال :علىم
أو ملالف؟ يعني هه ال :علم التفسير أو ىال

هذا في حد ال ذب في حقيقته الل وية والعرفية هه نستاي أا نقول :صد ؟ ال.

له المبال ىىاا
ناظ ار و بل ىىه
المن ىىاظ

ما  ،المقام ىىا
ما
والمقام ىىا

مقام ىىا
ما

ما
الحريره ،مقام ىىا
الحري ىىر

بدي  ،مقام ىىا
ما
الب ىىدي

مقاماىا
ال ،مقام
همام ىال،
ىن همىام
ىارث ببن
الحارث
ىال ،حىعدث الح
فالا ال،
ىن فىالا
فالا ببن
حعدث فىالا
السيوطي ،ى
البملرره ،مقاما السىيوطي،
حدث وال
همام وال مح مىد
بن همىام
الحارث بىن
اسمه الحىارث
كلص اسىمه
فيه كىلص
همام وال فيى
الحريره كليا على لساا الحارث بن همىام

عليه ،و ىىدد
له وال عليىىه،
منيا كفافىىاا ال لىىه
يلر منيىىا
رجا أا يلىىر
لخرها رجىىا
في لخرهىىا
ولذل م فىىي
نفسهو ولىىذل
عند نفسىىهو
من عنى
رها مىىن
حعدث ،ابت رهىىا
م ى
أبد في مقاماته ،وفييا ثرول ل وية مفيدلٌ ًّ
كذب ،و لنىا:
لنا:
الحريره كىذب،
ىول :إا الحريىر
نقول:
هه نق
العلم ،هىه
لاالم العلىم،
جدا لاالىم
في مرىه
مره
يدخه فىي
إا كذبه هذا ييديه إلى الف ور ،وأا الف ور ييده إلى النار ،أو نقول :إا هذا ال يىدخه

هذا الحديث؟

السعنة ،وممىا
ومما
ال ذب ،به الاد بله من الافا الحميدل التي جاق مدحيا في ناوص ال تاب و ة
ِ
ِ
ق َه ْد ِدِ ََِلى اْل ِبِّر» البر :التوس فىي
في
جاق فييا حديث الباب بااللراق « َعَلْي ُُ ْم ِال ّ ْد ِقَ ،فِ هن ال ّ ْد َ
في فعىىه
فعه
لتوسعه فىىي
رو لتوسىىعه
فالا البىْىرو
قال :فىىالا
لسعته ،ويقىىال:
رو لسىىعته
يه :البىْىرو
ومنه يىىه:
اسعة ،ومنىىه
اللي ار الواسىىعة،
البر :الليى
اللي ار  ،البىىر:
الليى

اللي ار .

البه َ ُّر
هههههههههههر
حيه َ ى
اَ
َوُرهد للُههههههههههههن
هههههههههههى َ
هههههههههههاَ َي َ
ُن َقه َ َ

هههههههههههههم ي ُ،ه ُ ِ
ههههههههههههه َة َاله اله
هههههههههههههززُر
هههههههههههههح
ح َ
الننه ه ْ
َله َ ْم َ
مسه َ
الا َ

يحيى البر النووه متوس في فعه اللي ار  -رحمنا هللا وإياه.-

فالبر لسعته ،والمبر :التوس في اللي ار .
فالتوس يقال لهْ :بر ومبرْ ،
الليى ار  ،والبىر
البر
لفعه اللي
ىق لفعىه
ىه ،ويوفع ق
خيرتاته،
رر ا
بأا ت رىر
الادىد بىأا
لبومه الا
فالاد ييده ي افأ االنساا على لبومىه
ييده إلى ال نة ،يعني أمور يترتم بع يا على بعا.

لماكا ض مربت الذلة والمسكنة على بني إسراةيه؟
م بمىا
بما
التدر فيعا ىم
الا ير إلىإلى التىدر
من الاى
المسألة مىن
تبدأ المسىألة
ارة ،]15:تبىدأ
[الباهر
{ َذلِ َذ ِ َما َع َ ْوا َوَكاُنوا َي ْع َتُدو َن [الب
العافية -هىه
هه
نسأل هللا العافيىة
سفه –نسىأل
ربي ا سىفه
سبحاا ربىي
هو أعمم منه ،ثم يعا م بما هو أعمم ،الذه ال :سىبحاا
بما هىو
هو
م بمىا
ثم عو مىم
يقوليا ،ثىم
له أا يقوليىا،
هي أول كلمة اليا؟ هذا تساهه في كالمه ،فقال كلمة ال ي وب لىه

تبباب ال ىىذنوب،
لذنوب،
ال :أال بى ىبذكر هللا ت ىىبباب
لذه ىىال:
حد ،وال ىىذه
هذا الح ىىد،
لى ه ىىذا
صه إل ىىى
ىى أا وص ىىه
ىم إل ىلى
ىا ،ث ىثمىم عوم ىمم
أك ىكدىد مني ىيا،
وتنامس البااةر والقلوب ،هه هذه أول كلمة اليا؟

ال ،يتساهه في أول ا مر بكالمه ،فيعا م بما هو أكد إلى أا ياه إلى هذا الحد ،االنساا يلبم

الاد ييد إلى فعه اللي ار  ،وفعه اللي ار تقوبه إلى ال نا  ،وبالعكس الذه يكذب ويتحر

ثم الف ىور
ور
العافية -ثىم
سأل هللا العافيىة
ور –نسىأل
إلى الف ىور
كذبه إلىى
ويقوبه كذبىه
يدلهىه ويقىوبه
له يدل
س ية لىه
ىوا ى
يكو
ثم يك
يقاده ،ثىم
ذب يقاىده
ال ىذب
يقوبه إلى النار ،نسأل هللا السالمة والعافية.
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ِن اْل ِبِهههرر هده ِهددِ ََِلَههى هه ِ
ِِ
ِِ
هلل
ق َه ْْده ِهددِ ََِلَههى
ى اْل ِبهِِّهرر ،وا ه
اَ ه
َ ْْ
« َعَلَه ْهيي ُُ ْم ِال ّ ه ْهدد ِقَ ،فَهِ هن ال ّ ه ْهدد َ
الر ُجُه ُ
ومَهاها َهَه َهزز ُ
ى اْل َجنههةةَ ،
أنه ال يىتيت لم بكىالم
بكالم
يعني أنىه
يقاده ،يعنىي
تحراه يقاىده،
ق» ،يعني يستمر في جمي كالمه مالبما للاد ويتحى
َي ْ ُد ُ
إال بعد أا يتأشد أنه صد يتحر ويتأشد ،فاالنساا محاسم على ما يقول وعلى ما يناق به.

الم؟ ىىال:
ال:
لى ال ىىالم؟
ني -علىىى
خذوا –يعنىىي
السالم :-وإعنىعىاا لمؤاخىىذو
االل والسىىالم
يه الاىىالل
بي –عليىىه
ال للنبىىي
به ىىال
بن جبىىه
عاك بىىن
معىىاك
ى مَنَ ِ
اذ ِرِْ ،مَِ -اله
اس ِفِهي الهنه ِ
هاذ
ى ُو ُجُهوو ِِ ،د ْم -أ َْو قاَ:
ار َعَلَهى
هار
هب
ُم َذ َيا ُم َعَهاا ُذَ ،و َْ َ،هلل َي ُُُ ُّ
« َث َُِل ْت َذ أ ُّ
ب الهنهه َ
قهاََ :عَلَهى َ
من كرىر
كرر
المو ا مىن
ىر ال ىالمو
َح َ ِائُد أَْل ِسَن ِت ِد ْم» ،االنساا عليه أا يتأشد ويتربعت ،ومن البم كلب أال ي رم ر
وككره
كره وكىك
من مككىر
وعال -مىن
جه وعىال
رضي هللا –ج عىه
بما يرضىي
ست ه بمىا
شالمه كرر سقاه ،وإكا طالت الم الس ولم تسىت
يعني ىهؤالق الىذين
الذين
نايم ،يعنىي
فيياىا ناىيم،
للريااا فيي
والرناق عليه ومدارسة العلم وتالول كتابه ال بد أا يكوا للرىيااا

ىي المتنبهىىا
المتنبها
ىوا فىفي
ي لسىسو

ستراحا
واالسىىت

لى ريىىم
ريم
راق إلىىى
صالل العرىىاق
من صىىالل
لة مىىن
راتية الاويلىىة
يالي الرىىاتية
في الليىىالي
فىىي

يكونوا ىمن أهىه
أهه
لم يكونى
ت إكا لىم
هذا الو ىت
الم هىذا
بيذا ال ىالم
ماكا يق ىووا بيىذا
ساعا  ،مىاكا
ست ى
ساعا  ،سىت
الف ر خمس سىاعا
م
الذشر ومن أهه العلم ومن طالب العلم؟

بال الم المبىاه،
المباه،
مر بىال
بدايةىة ا مىر
في بداي
ىال ،فىي
القال،
بالقيه والق
وال تبين وتبباا الم الس عند كرير من الناح إال بالقيىه
المداخه مىىداخه
مداخه
أعمم المىىداخه
من أعمىىم
الم مىىن
ول ال ىىالم
الحرام ،وف ىىول
ثم الحى
المكروه ،ثىىم
من المكىىروه،
بعده مىىن
ما بعىىده
إلى مىىا
كلب إلىىى
يقوبهم كلىىب
ثم يقىىوبهم
ثىىم

الريااا إلى القلوب كف ول السم  ،وف ول النمر ،كما رر كلب ابن القيم في ال واب ال افي.
ير واال هل هِا ِ ار ِ
ِ
َّللا َك ِثيه ،ا
يد والتيليىىه
بالتسبيح والتحميىىد
بذكر هللا ،لي ىىاا بالتسىىبيح
ىاا رطبىىاا بىىذكر
ىيكن اللسىساا
فليكن
فلى
{واال هل هِا ِر َ
َ
هر َ
يه َ
ين ه َ
كرير والذاش ار .
الم َِّ،رُدو َن» ،وهم الذاشروا هللا ا
[األحزاََ « ]11:وَب َ
ق ُ

خااياه وإا
عنه خاايىاه
ات عنىه
ماةة ىمرل حاىت
العميم ،ماةىة
والذكر ال ي لف كيئا ،سبحاا هللا وبحمده ،سبحاا هللا العمىيم،
شانت مره ببد البحر ،ماةة مرل ال تبيد على ب يقتين ،سبحاا هللا ،والحمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا

ىول إبى ىبراهيم –علي ىىه
يه
بر ،يق ىقول
له إال هللا ،وهللا أشب ىىر
مد هلل ،وال إل ىىه
سبحاا هللا ،والحم ىىد
نة ،س ىىبحاا
لراح ال ن ىىة،
بر ،لى ى
أشب ىىر

برهم أا
سالم ،وأخبىىر
ني السىىالم،
تب منىىي
ىر أمتىىب
سالم :-يىياىا محمىمدىد أ ى ر
االل والسىىالم
ه الاىىالل
يه أف ىىه
السالم -لنبينىىانا –عليىىه
السىىالم
ال نة يعاا ولراسيا التسبيح والتحميد والتيليه والت بير.

ال ي لف كيئا ،ل نه الحرماا ،التوفيق ال نياية له ،فإكا رضي بارك ،وإكا ح مرم االنساا –نسأل هللا

من ال
أيسر مىن
ماكا أيسىر
إله إال هللا ،مىاكا
العافية -صعم عليه اليسير ،من المحت رين من يقال له :ه :ال إلىه
ِِ
إله إال هللا؟ « ِوم ْن َك َ ِ
ِ ِه
قال لىه
له
ما يقىال
يعقه مىا
وهو يعقىه
هلل اْل َجهنهه َة» ،وهىو
إلىه
َّللا َد َذَ َ
ان ذُر َك َالم من الدنيا َال ََلَه َ َال ه ُ
َ
على هللا
تعرل علىى
تعوب ،وال تعىر
ما تع عىو
نه مىا
لماكا؟ نىه
ىا ،لمىاكا؟
يقوليا،
يستاي أا يقولي
كلب ال يسىتاي
وم كلىب
ويدرك ويعرل النص ،ومى

في الرخاق ،فح مرم منيا في الردل.

له :ىه:
ه:
قال لىه:
بير يقىال
االمام ال بيىر
لقنوه ،االمىام
هابوا أا يلقنىوه،
الوفال هىاب
لما ح ىرته الوفىال
أبو برعة الرابه االمام المعرول لمىا
سناب عل ىىى
لى
فذكر االس ىىناب
ىروا ،ف ىىذكر
أخعى ر
سنابه وأ عخ
في إس ىىنابه
ىديث التلقى ىقين ،و ى ىعدموا ف ىىي
هابوا ،ف ىىاا وا بح ىحديث
له إال هللاا ه ىىاب
ال إل ىىه

الاواب ،ثم ككر المتن ففاضت روحه -رحمه هللا.-
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اكبوا
الناح يت ىاكبو
من النىاح
ىس الةرللةىة مىن
ىذكر ،ي للس
شه يمو على ما عاش عليه ،فاحرص أا تمو على الالذكر،
ٌّ

فة حمىىار،
مار،
ره جيفىىة
عن مرىىه
اموا عىىن
سنتيم ،ه ىهؤالق ىىام
لى ألسىىنتيم،
كر هللا علىىى
مر ككىىر
ىاعا  ،وال يمىىر
حديث بالسىساعا
طرال الحىىديث
أط ى
هؤالق م لسيم علييم متر  ،يعني حسرل وندامة ،ل ن التوفيق بيد هللا ،نسأل هللا االعانة والتوفيق.

دير،
كيق ىدير
كه كىيق
على كىه
ىو علىى
وهو
يعني إكا لت :ال إله إال هللا وحده ال كريب له ،له الملب ،وله الحمد ،وه

ىماعيه ،هىه
هه
إسماعيه،
ولد إس
من ولىد
بعة مىن
أعتقت أربعىة
كأنب أعتقىت
إسماعيه ،كأنىب
ولد إسىماعيه،
عرر م ار كنت كمن أعتق أربعة من ولىد

تحتا هذه إلى ب يقة واحدل؟

جه
ب يقة واحدل تقوليا عرر م ار  ،وتقوليا ماةة مرل بعرر ب اةق ،انمر الف ه العميم من هللا – ع

حرب لب
وعال -ماةة برجة وماةة حسنة يحط عنب ماةة خايئة ،وكنت كمن أعتق عررل ،وكانت ا
حرل ،االنسىىاا
ساا
هذا ال بىىدد أا تنح ى
ىه هىىذا
ست م لت بمرىره
ما اس ى
الس إكا مىىا
سيو ا الم ىىالس
تى تمسىىيو
ىيااا حتىىى
ىن الرىريااا
مىمن
بكلمة حتىى
حتى
يناق بكلمىة
ما يناىق
الادىد مىا
ىر الا
ويتحر
م بول على ال الم ،وا صه أال يت لم ياد في كالمه ،ويتح

ينمر هه هي في كفة الحسنا أو في كفة السيئا .
ِ
س َمَ اها َقَ ههدد َم ْح لِ ََ ٍهدد
َّللا َوْل َتْن ُُهْر َن ْْ،هس
{يا أَُّه َدا اهلههِِ َ
ال ميس من باا نفسه حاسم نفسهَ ،
هن َمُنُهوا ا هتُاُهوا ه َ
[الحشر ،]51:حاسبوا أنفسكم به أا تحاسبوا يعني في أ وال م وأفعال م ،م
وبنوا -
وبنوها به أا ت ْ
وتعرضوا للعرض ا شبر على هللا ،وتأ عهبوا للعرض ا شبر على هللا.
شما ال عمر -ع
ِ
ِ
تحير ،
ى اْل َجهنههةة»« ،وِاهيههاا ُ ْم» تحذير
ِن اْل ِبِههرر َه ْْده ِدِ ََِلَهى
ق َه ْْد ِهددِ ََِلَهى
ى اْل ِبِِّهرر ،وا ه
« َعَلْي ُُ ْم ِال ّ ْد ِقَ ،فِ هن ال ّ ْد َ
«وِاهيا ُ ْم واْل َُ ِِ َََ ،فِ هن اْل َُ ِِ ََ َه ْد ِدِ ََِلى اْل ُُ ،ج ِ
ور َه ْد ِدِ ََِلى الهن ِار».
ور ،وا ه
ِن اْل ُُ ،ج َ
ب ِعْنْههدد ه ِ
َّللا ِِ
ِِ
صي ة مبال ىىةة
فعيه صىىي
صه ِّهدد ،ياا» ،فعيىىه
ومَههاا َهَه َز
اَ ه
هب َ
وي َت َحَه ههررى ال ّ ه ْهدد َ
ق َ
هلل َي ْْ ه ُهدد ُ
ق َح هتههى ُي ُْ َتهَ َ
الر ُجُه ُ
هز ُ
« َ
االحين{ ،وحسههن ِِ
ذ َرِفي،ياا،ههاا
هذ
مقرو ٌا م ىم ا نبيىىاق
اديق مقىىرو
للاد  ،والاىىديق
يكوا مالبمىىاا للاىىد
بحيث يكىىو
بحيىىث
ن أ ُْوَلته َ
نبياق والاىىالحين َ َ ُُ َ
[النساء.]16:
ة ،وهىذا
وهذا
صي ة مبال ىة،
الادو أي اىا صىي
علمي -الاىدو
صديق صي ة مبال ة -خلينا نلر ليال الصااله علمىي

بين الرقىىا
الرقا
منبلتيم بىىين
توسات منى
ممن توسىىات
الروال ممىىن
بعا الىىر
على بعىىا
القونه علىىى
ىديث يالقونىىه
الحديث
أهه الحى
عند أهىىه
علمي عنىىد
ماالح علمىىي
ماىىالح
وال عفاق.

ى اْل ُُ ،جُه ِ
سأل هللا
النهه ِار» ،نسىىأل
ى الهن
ور َه ْدْه ِهددِ ََِلهَهى
هور
هور
«وِاهيِيههاا ُ ْم واْل َُهَ ِهِِ َََ ،فَهِ هن اْل َُهَ ِهِِ ََ َه ْدْه ِهددِ ََِلهَهى
ور ،وا ه
ِن اْل ُُ ،جُه َ
ب ِعْنْهدد ه ِ
ِ
صره بع ىيم
يم
َّللا َكَه هِ ،اِا» ،و ىدد ص عىر
وي َت َحَ ههررى اْل ََُ ِهِِ ََ َح هتههى
اَ ه
هب َ
الر ُج ُل َي ُِْ َُ َ
ى ُي ُْ َتَ َ
وما َه َز ُ
العافيةَ « ،
عوب لسىانه
لسانه
نه ع عىو
العافية-و نىه
من المتقدمين والمتأخرين بأنه حاول أا ياد فلم يستا –نسأل هللا العافيىة

الاد ة ىىال:
ال:
حف الاىىد
في حفى
هريرل فىىي
أبي هريى
حديث أبىىي
في حىىديث
كذوب فىىي
وهو كىىذوب
صد  ،وهىىو
الريااا ى
ذب ،ىم أا الرىىيااا
على ال ىىذب
علىى

صد ب ،وهو كذوب.
النه ِ
ى اْل ُُ ،جُه ِ
سالمة والعافيىىة
ية
سأل هللا السىىالمة
ار» ،نسىىأل
هار
هى الهن
ور َه ْدْه ِهددِ ََِلهَ ى
هور
هور
« َفَهِ هن اْل َُهَ ِهِِ ََ َه ْدْه ِهددِ ََِلهَهى
ور ،وا ه
ِن اْل ُُ ،جُه َ
والربا على بينه وطاعته حتى المما .
وهللا أعلم.
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وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى لله وصحبه أجمعين.
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