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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين.

أمــا بعــد ،لياــول الم ل ـ

-رحمــه هللا تعــالى -فــك كبــاب ال ــامل مــن المحــرر( :وعن ه

عمــر -رضــك هللا عنامــا -الصــحا ك راوا الحــدلس الســا ( ،قهه ،ق قهه،

ع ي وهللا م« :-ال ي از هذا األمر في قريش م ،بقي من الن،س اثن،ن» .

هللاهه

يعنــك ا ــن
-صهه هللا

المراد ـ«هذا األمر» هو الوالية والخالفة ،كمـا هـو معلـوم« ،فهي قهريش» الابيلـة المعروفـة ،سـكان
لد هللا الحرام ،ال لزال األمر فيام ما باك من الناس اثنان ،وهذا الحدلس لوضـحه حـدلس عبـد هللا

ن عمرو عند معاوية -رضك هللا عنه -حينما روى عبد هللا ن عمرو أو ذكر عبد هللا ن عمرو
خ ــرول الاحي ــانك ف ــك آخ ــر الزم ــان ،والح ــدلس لي ــه ص ــحي مرف ــو ل ــى النب ــك  -علي ــه الص ــالة

خييبا ،وكأن عبد
والسالم ،-لكن معاوية وهو الخليفة ،وهو الاائم اذا األمر ،وهو من قريش قام
ً
هللا ن عمرو لم لرفل ذلك لـى النبـك -عليـه الصـالة والسـالم ،-ولـذلك قـال معاويـة :مـا بـال أقـوام

لــوردون أحادلــس ليســت فــك كبــاب هللا ،وليســت ممــا أعثــر عــن رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم،-
يعنك خرول الاحيانك ،وثبوته عن النبك -عليه الصالة والسالم -لنافك الحـدلس الـذا معنـا« :ال
ي از هذا األمر في قريش م ،بقي من الن،س اثن،ن» ،فخيب معاوية وقال :ما بال أناس لذكرون

ويروون أحادلس ليست فك كباب هللا ،وال فك سنة رسوله -عليه الصـالة والسـالم-؟ نـا ً علـى أن
هذا من رأا عبد هللا ن عمرو ،وليس مما لرفعه لى النبك -عليـه الصـالة والسـالم ،-وكـأن عبـد

هللا ن عمرو قصر فك رفعه ،كما هو معلوم من حال الصحابة.

أحيانــا ال لنيــع ليافــه علــى نفســه ،والصــحا ك المســبمل
أحيانــا الصــحا ك لنيــع فيرفــل الخبــر ،و ً
ً
أحيانــا لبــردد فــك قبــول خبــر ال لليــك فــك ناقلــه ،وإنمــا للبــردد؛ مــن أجــو وجــود معــار  ،عمــر -
ً
رضك هللا تعالى عنه -لما اسبأذن عليه أ و موسى ثالثًا ثم انصرف دعـاه فاـال :لمـاذا انصـرفت؟
روى له حدلس االسبئذان ،قال له :ال د أن تأتك بمـن ييـاد لـك ،وهـذا مـن بـاب االحبيـا ،للسـنة،
ومعاوية حينما قال :ما بال أقوام وخيب اذا؛ ألنه يعار

فك ظنه حـدلس« :ال يه از األمهر فهي

قريش م ،بقي من النه،س اثنه،ن» ،وكـان ممـا جـا فـك حـدلس معاويـة :قـال :فـ نك سـمعت رسـول

هللا -صـلى هللا عليــه وســلم -ياــول« :إن هههذا األمههر فههي قههريشق ال يعهه،هي م د ه إال ه

فههي

النهه ،ع هههللا وم ه مهه ،دقهه،م ا اله ين»ق فانــا لوضـ كــو مــا جــا فــك البــاب؛ ألن حــدلس األئمــة أو

األمر فك قريش ،األئمة من قـريش ،حـدلس روا بيـرو وأسـانيد مبعـددة جمعاـا الحـافح ا ـن ح ـر

فك كباب أسماه :لذة العيش فك طرو حدلس األئمة من قريش.

ال شك أن األمر فك قريش ،وهذا واض  ،بعضام يحمله علـى الخبـر ،وهـذا ال يصـ علـى الحـال

ياول :ن هذا خبر وليس بأمر ،لماذا؟
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الواقـل،

أم غير ميا ؟ منذ أزمان مبياولة ،من قرون ،يعنك بعد الدولة العباسية

تفرقت األمة ،وكو لد له حاكم ،وتولى مماليك ،وتولى أتراك ،وتولى مغول ،وتولى .ف ذا قلنـا :ن

ه ــذا خب ــر قلن ــا :خبـ ـره يخ ــال الواق ــل ،وال يمك ــن أن عيب ــن بخب ــر النب ــك -علي ــه الص ــالة والس ــالم-
الصادو المصدوو الم يد بالوحك أن يخال الواقل ،وال شك أنه وإن كـان لفبـه لفـح الخبـر ،لكنـه
أمر من النبك -عليه الصالة والسالم -أن ال لولوا ال قرشيًّا ما أقاموا الدلن ،اذا الايد.

ولــذلك ت ــدون فــك أول األمــر فــك ق ـريش الخلفــا األربعــة ،ثــم الدولــة األمويــة قرشــية ،ثــم الدولــة

العباسية قرشية ،لكن األمر ضع  ،وضا الدلن ،وضا أهله ،وضـاعت البلـدان مـن المسـلمين،

وكو عدو لناش من قبله ،وكو صاحب هوى أو صاحب ميمل يسباو بما عنده من لد فـك ظـو

ضــع

الخالفــة وتضــييعاا ألمــر الــدلن والــدنيا ،فيباــى الايــد« :مهه ،دقهه،م ا ال ه ين» .نعــم األمــر فــك

ألــدلام ،لكــن بعــد أن أضــاعوا الــدلن يكــون هــذا ليــه اخــبالف؟ ال ،مــا يكــون ليــه اخــبالف ،ويصـ

قرشيا ،ويكون ذلـك بعـد أن أضـاعت قـريش فـك خالفباـا وواللباـا الـدلن،
خبر الاحيانك وهو ليس ًّ

فالخبر ميا

للواقل ،لم يخال

الواقل ،و هو أمر ،ذا أقاموا الدلن فام أولى من غيرهم.

«يؤم الق م دقرؤهم لكت،ب » ،لكن ذا كـان الاـارف فاسـًاا لـ م النـاس؟ ال لـ م النـاس ،لنباـو لـى
المرتبة الثانية البك تلياا ،فاد ياول الاائو :ن أكثر األقيار والبلدان منذ قـرون مبعـددة ليسـت فـك
لد قريش ،نعم بعضـاا فـك لـد قـريش ،ومـا ازلـت ،لكـن لباـى أن أكثـر البلـدان وأقـوى البلـدان وأوسـل

البلدان منذ قرون ليست فك لد قريش ،لماذا؟

ألناــم م ــا أقــاموا ال ــدلن؛ ألن ــه عييــغب بمث ــو هــذا الح ــدلس م ــن أجــو تفريـ ـ كلمــة المس ــلمين وع ــدم
االعبــداد واليــة مــن لبــولى واليــة شــردية صــحيحة بعــد أن ضــيعت قـريش الــدلن ،ذكــر الحــافح ا ــن
كثيــر فــك آخــر الدولــة العباســية حينمــا ه ــم الببــار علــى بغــداد ،وقبل ـوا مناــا مــا ياــارب المليــونين،
فــك أيــام يســيرة؛ بســبب ضــيا الــدلن ،الخالفــة مضــيعة مفرطــة ،وذكــر ا ــن

مليونـا وثمانمائــة أل ـ
ً
كثير أن الخليفة وأهله الساام تبدخو عليه فك قصره مل النوافذ وال ارية تغنك والخمر يساى ،ألـن

الدلن هذا؟

ولذلك فك قوله -عليـه الصـالة والسـالم« :-مه ،دقه،م ا اله ين» نعـم هـم أولـى مـن غيـرهم مـا أقـاموا
ِ
َم َههَ،لك ْم
{وإ ْ
الــدلن ،لكــن لمــا ضــيعوا الــدلن انباــوَ ،
ِن َت َت َ ل ه ْ ا َي ْته َهتْل ْ َق ْ َمههَ ،كْمه َهرَّ ْم ثههم َال َيك َ ه ا د ْ
{وَله ْهن َت ِده َ
[محمه  ،]38 :وهـذه ســنة لايــة مـا تبغيــر وال تببـدل فــك األمــم كلاـا علــى مــر البـاريخَ ،
ـامال{ ،وَلهن َت ِده لِتهن َِّللا ِ
لِتن ِة ِ
َّللا َت ْحه ِ يًَ [فه،رر ]43 :وال
َّللا َتْله ِ يًَ [األ هزاب ]62 :تب ً
ـدلال ك ً َ ْ َ
ْمَنه ْهَّللا َفَن َ َع َ هه،
ـويال يسـ ًا
تحـ ً
ـير عــن مســارهم ،ولــم عيســبثن مــن ذلــك ال قــوم لــونس { َفَ ه ْ َال َ َ،ه ْهَّللا َقْرَيه َة َ
ِ
س [ي َس ]98 :هم الـذلن اسـبثنوا مـن السـنن اةلايـة دون غيـرهم مـن سـائر
يمِ ، َ َ،إال َق ْ َم ي َ َ
إ َ
األمم ،وال شك أن الناس ذا غيروا وبدلوا فك شر هللا وفك دلنه ،ومالوا عنه ،وحادوا عن الصرا،
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عـن دلـن هللا انباـىق ومـن لـم ياـم بيـر هللا ال

المسبقيم ،سـنة هللا ال تبغيـر وال تببـدل ،مـن أعـر

قيمة له ،وإنما قيمة الوالية والخالفة والملك نما هك ةقامة شر هللا ،ف ذا لم عيام الخليفة شر هللا،
فاهلل -جـو وعـال -فـك سـنبه اةلايـة ،ومـا نـرى مـن كثـرة االناالبـاث والثـوراث وكـذا وكـذا ال ألجـو
هذا السبب ،لبضييل أمر هللا ،وهللا المسبعان.

بعضــام ياــول :ن مفــاد الحــدلس نمــا يكــون فــك حــال االخبيــار ،أمــا فــك حــال االضــيرار والبغلــب

عبدا حبييًّا كما جـا فـك الحـدلس
ف ناا تص وتنعاد الوالية لمن تغلب واسببب له األمر ولو كان ً
الصحي  ،األمر بالسمل والياعة لمـن واله األمـر ولـو كـان عب ًـدا حبيـيًّا كـأن أرسـه زبيبـة ،وهـذا ال

أيضــا لوافاــه الواقــل ،يعنــك تــولى مماليــك فــك مصــر وغيرهــا،
ـيبا مــن النبــر ،وهــو ً
شــك أن لــه نصـ ً
تولوا المماليك ،وأتراك تولوا ،وسالجاة ومغول تولوا فك أطراف األر وكثير من األقيار.
الماصود أنـه ال شـكال فـك الحـدلس؛ ألن بعـ

النـاس ييـغب ليـه ،وييـكك فـك صـحة واليـة مـن

اســباام علــى أمــر هللا ودلــن هللا ،وطب ـ شــر هللا اــذا الحــدلس ياــول :هــم ليسـوا مــن قـريش ،كي ـ
ياول« :ال ي از األمر في قريش» وهم ليسوا مناا؟

الكــالم «ال ي ه از األمههر فههي قههريش» كــالم شــرعك ثا ــت فــك الصــحيحين وغيرهمــا ولــه طــرو ولــه

ألفاظ مبعددة ،لكن بير ،أن يقيموا الدلن ،أما ذا تخلوا عن الدلن ليأتك غيرهم ،وهذه سنة لاية،
ِ
َم ََ،لك ْم [محم .]38 :
{وإ ْ
ال تبغير وال تببدلَ :
ِن َت َت َ ل ْ ا َي ْت َتْل ْ َق ْ َمَ ،كْمَرَّ ْم ثم َال َيك َ ا د ْ
فك الوالية اليردية البك هك جـز ممـا يفسـر بـه أولـو األمـر ،العلـم والعلمـا  ،كـان العلـم فـك قبائـو
العرب فك أول األمر ،وهم علما األمة ،وهم سـادتاا ،لكـن بعـد أن توسـعت الفبـو  ،ودخـو النـاس

اجــا مــن الفــرس والــروم والبربــر وغيــرهم صــار لكــو أمــة مــن هــذه األمــم نصــيب فــك
فــك دلــن هللا أفو ً
العلــم والــدلن ،وجــا شــخر مــن الع ـراو لــى الخليفــة فاــال لــه :مــن يســود أهــو الع ـراو؟ قــال :مــن
العــرب أم مــن الم ـوالك؟ قــال :مــن الم ـوالك ،مــن يســود أهــو كــذا؟ قــال مــن العــرب أم الم ـوالك؟ فــك

عيرة أقيار كلام مـن المـوالك ،بـالعلم ،سـيادة علميـة ،الحسـن البصـرا مـولى ،ا ـن سـيرين مـولى،
أئمة اةسالم فك جميل العلوم اةسالمية كثير منام و أكثرهم من الموالك من غير العرب.
من اليري

والغريب أن العربية ماماا سيبويه ليس بعربك ،وكبابه هو الكباب المايمن فـك هـذه

اللغة فك اللغة ،وهو ليس بعربك ،المفسرون المحدثون البخارا ليس بعربك ،مولى.

الماصود أن العلم ،لكنه العلم يسمو مـن يسـود بـه علـى ال اـول ولـو مـن أصـله مضـر ،ومـن بيـأ

بــه عملــه لــم يســر بــه نســبه ،مــا يســبفيد ،فعلــى اةنســان بغ ـ

النبــر عــن النســب ،نعــم النســب

اليـري  ،آل النبـك -عليـه الصـالة والسـالم -لاـم حباـم فـك الـدلن ،ولاـم نصـيبام مـن وصـيبه -
ِ
َمَار ِإال اْل َم َ ه َة ِفي اْلقْرَبههللا [الشه  ،]23 ::هـ ال
َهللاأَلك ْم َعَ ْي د ْ
عليه الصالة والسالم{ :-ق ْل َال د ْ
أيضا ،يعنك من تنحى عن الدلن ،ولو كان مـن نسـله -عليـه الصـالة
لام نصيبام ما أقاموا الدلن ً
والســالم -مــا يســبفيد ،أ ــو لاــب عمــه ،وبــالل مــولى ،وغيـره مــن الصــحابة األجــال الــذلن أ لـوا فــك



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

5

5

5

الــدلن ــال ً حسـ ًـنا ممــا ال يعــرف لاــم أصــول عربيــة ،لكــن المي ـزان هــذا الــدلن ،هــذا هــو المي ـزان
الحقياك.
ومــل األسـ

أنــه ذا تاــدم أحــد لخيبــة أو نحوهــا ســئو عــن أصــله وعــن نســبه ،وفــك األخيــر ــدأوا

يســألون عــن وظيفبــه ،وال يســألون عــن بقيــة ذلــك ،ثــم بعــد ذلــك تــأتك الميــاكو والمصــائب فــك هــذه
األسرة الناشئة لماذا؟

ألناــم أهملـوا رأس المــال« ،فهه،ر ر اههذاد ال ه ين تربههَّللا ي ه ا » ،وكــذلك الرجــو ال ــد أن يســأل عــن

دلنه وأمانبه وخلاه ،هذه هك المـوازين اليـردية ،أمـا أن علنبـر فـك وظيفبـه ،فـك مركـزه االجبمـاعك
فك كذا ،فال ،وهللا المسبعان.

هل اههن يتهه ،فههي
(وعههن الحتههن وهــو البصــرا -رحمــه هللا( -قهه : ،عهه،ه علم ه
اههن ليهه،ه معقه َ
مرضههه الهههذف مههه،د يههه الص ــحابة -رضـ ـوان هللا عل ــيام -وأه ــو العل ــم ف ــك الس ــا يمحض ــون

النصيحة ،وال ي املون من يأتيام أو يأتون ليه لمنزلبام فك الدنيا ،هـذا علـى البصـرة واله معاويـة
وا نــه لزيــد علــى البصـرة اســبمر علــى البصـرة ،وا ــن عمــر عــاد عبــد هللا ــن عــامر فــك مرضــه ،مــا

ـر ،ودعــا لــه ،ال ،ا ــن
انباــت المســألة علــى كي ـ حالــك يــا طويــو العمــر؟ وكــذا ،ال .ج ـزاك هللا خيـ ًا
عمـر لمــا زار عبــد هللا ـن عــامر وهــو مـري قـال لــه :أوصــنك ،قــال لـه :ال يابــو هللا صــالة بغيــر
طاور وال صدقة من غلول ،وكنت على البصـرة« ،ال يقلل

ك

».

صًة بغمر ر

ق وال ص قة من

حــدلس صــحي فــك صــحي مســلم لرويــه ا ــن عمــر عــن النبــك -عليــه الصــالة والســالم ،-وكنــت

علــى البص ـرة ،وال ـوالك الــذا ال يحاســب ،لبصــرف فــك يــت المــال ،قــد لبســاهو فــك شــك منــه،

واألمر ليس بالساو ،وهذا غلول ذا تصرف بغير مبرر شرعك ،بغير مبرر شـرعك يسـمى غلـوًال،
ال يابو هللا صالة بغير طاور وال صدقة من غلول ،وكنت على البصرة ،يعنك انببه لنفسك ،أنـت

فك آخر األيام ن كان عندك شك
ألن هذا غلول {ومن ي ْغ ل يأ ِ
ْد ِب َم،
ََْ َ ْ َ
عامر.

من هذا المال أخذته بغير حاه ،أو أعييبه بغير حاـه رجعـه؛
ِ
،م ِة [ْ عمران ،]161 :هذا ا ن عمر زار ا ن
َكل َي ْ َم اْلقَي َ

عبيد هللا ن زياد عاد معاو ن يسار فك مرضـه الـذا مـاث ليـه ،الـذا معنـا الحـدلس الـذا معنـا،

(فق ،معقل :إَي مح ثك ه ي َ ،هللاهمعت مهن هللاه

-صه هللا

ع يه وهللاه م -له ع مهَّللا دن

لي ي،ة ق لكن اآلن ضاو الوقت والببليغ ال د منه ،ال د أن أع لـغ( ،له ع مهَّللا دن لهي يه،ة مه،
ه ثتكق إَههي هللاههمعَّللا هللا ه

-ص ه هللا

ع ي ه وهللا ه م -يق ه « :مهه ،مههن عل ه يتههتر ي

يةق يم د ي م يم د وه ك،ش لرعمت ق إال رم

«م ،من عل » ياوله لمن؟

ع ي الدنة» .
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لألميــر الــذا ازره فــك مــر

موتــه؛ ألنــه فــك هــذه البــروف تكثــر الم ــامالث ،لكــن أوليــا هللا مــا

عندهم م املة وال عندهم مساومة ،الدلن رأس المال ،الباقك ما هو ميـكلة ،وقـد تعاهـدوا وتعاقـدوا
مــل النبــك -عليــه الصــالة والســالم -علــى النص ـ لكــو مســلم ،وولــك األمــر أولــى اــذا النص ـ :

«الههه ين النةهههيحةق الههه ين النةهههيحةق الههه ين النةهههيحة» ،قلن ــا :لم ــن ي ــا رس ــول هللا؟ ق ــال« :هلل
ولرهللا ل ولكت،ب وألئمة المت ممن وع،مت م».

ثاني ـا ،وكالهمــا جــا مــن لــد بعيــد ،فاــال
ودخــو أحــد العلمــا علــى أحــد الملــوك ثــم خــرل ثــم دخــو ً
أرضـا
الملك بعد أن خرل الثانك :أتع بون من فالن وفالن؟ قالوا :كي ؟ قال :األول دخـو ييلـب ً
قياعـا ،ييلباـا منحـة ،والثـانك جـا مـن لـده ييلـب منـه
هك فك األصو مخصصة مابـرة ييلباـا
ً
أن نسور الماا ر؛ لئال عيعبدى علياا ،هللا -جو وعال -ياـولِ{ :إن َهللا ْعَيك ْم َل َشتهللا [ال مهل ،]4 :هللا

المسبعان.

اآلن ما ليه م املة ،فك آخر حياتـه معاـو ـن يسـار ياـول« :مه ،مهن عله يتهتر ي

يهة»،

عبيــد هللا ــن زيــاد مســرف علــى نفســه ،مســرف فــك الابــو ومســرف فــك البلــم« ،يمه د يه م يمه د

وه ك،ش لرعمت إال رم

خاصا
ع ي الدنة» نسأل هللا العالية َّ« ،كم اع» يعنك ليس هذا ًّ

بالملك أو باألمير أو بالوزير أو بـالكبير ،ال ،الرسـول ياـول -عليـه الصـالة والسـالم َّ« :-كهم اع

و كم متئ

عن عمت ق الرمل في امت اع ومتئ

ومتههئ لة عههن عمت هه،ق و كههم اع ومتههئ

عن عمت ق المردة ا ية في امَّللا لوم ،

عههن عمت ه » ،األب ذا غــش أوالده ولــم يمحضــام

النصــيحة أوجــد لاــم مــا يضــرهم فــك دلــنام أو فــك دنيــاهم هــذا غــا

الفساد وما يعين على الفساد هذا غا

لرعيبه« ،إال رم

لــرعيبام ،يسـر لاــم مــن ســبو

ع يه الدنهة» مـا ناـول :هـذا خـا

بــالوالة معاــو ــن يســار أنكــر أو نصـ عبــد هللا ــن زيــاد أو أخبــر عبــد هللا اــذا الخبــر ،ال َّ« ،كههم
اعق و كم متئ

عن عمت ».

ـدلدا ،لبــرك ألوالده الحبــو علــى الغــارب ،لبــرك لبناتــه كــذلك يخــرجن
بع ـ اآلبــا مفــر ،تفري ً
يــا شـ ً
مبى ما أردن ويرجعن مبـى مـا أردن ،لـذهبن لـى مـا لـردن ،ال ،هـذا الكـالم مـا هـو بصـحي  ،أنـت

مس ــئول ع ــنام ،األوالد لبيا ــون ف ــك اليـ ـوار  ،وي ــبلافام قرن ــا الس ــو  ،وم ــل األسـ ـ

أن أب علي ــه

عالمــاث الصــال ومــالزم للمس ـ د قيــو لــه :ه ـ ال أوالدك ،والنــاس فــك الي ـوار احفباــم ووجااــم
وعليــك العنايــة اــم ،قــال لــه :كنــا كــذلك مــن قبــو ،كنــا باليـوار وضــعنا ثــم هــدانا هللا ،هــذا ج ـواب

نسأل هللا العالية؟

فــال ــد أن يمحضــام النصــيحة وال يغيــام ،قــال :وهللا أنــا مــا غيــيبام ،أنــا ميســر لاــم كــو أســباب
السعادة ،وحرير على دراسبام نريد مبخرجين وأ نك مسبابلام وكذا وكذا أنا ما ضيعبام ،والحمـد

هلل ،هذا ولدا الكبير موظ  ،والثانك ما أدرا أيش ،والثالس ...ما هـو اـذا الاـدف ،الكـالم علـى
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عنالبام بالدلن واهبمامام به ،فعلى اةنسان أن يمح النصيحة وما واله هللا به ،واللبه د ً ا مـن
الزوجة واألوالد والبناث ،ثم يمبد ،وقبو ذلك صال النفس.

الماصــود أن مثــو هــذه األمــور ي ــب أن تعــولى عنايــة ،مــا يضــيل النــاس علبركــون فريســة لألعــدا ،
اآلن اليبااث والياواث دخلت قعر البيوث ،وكان اآلبا لما كانت الوسـائو يمكـن السـييرة علياـا
يونـا وال ًّ
دشـا ،حـافح يبـك ،لكـن اآلن ال ـواالث فياـا كـو اليـرور،
ياول :أنا ال أدخو فك يبك تلفز ً
وباةمكــان أن ييلــل عليا ــا الولــد وأنــت ج ــالس ب انبــه وأن ــت مــا تعلــم ،فص ــارث المســئولية أش ــد،
والمبابعة ي ب أن تكون أدو ،هذا الولد أمانة ،واسبرعاك هللا علياا ،ال د أن تمح

النصيحة.

{ال
قــد يكــون اليــخر قــد ــذل كــو مــا يســبييل مــن الوســائو ،ذا ــذل مــن الوســائو مــا يســبييعهَ ،
ي َكِف َّللا َ ْ َتِ ،إال و ْهللا َع َ [ ،ال قرةِ{ ،]286 :إَ َك َال َت ْ ِ ف َم ْن دَ ْ َلْل ََّللا [القةص ،]56 :الكـالم
هك َال َت ْ ه ِ ف َم ْهن
ال تفر ،ليما تسبييل ،هللا -جو وعال -ياول لنبيه -عليه الصـالة والسـالمِ{ :-إَ َ
دَ ْ َلْل ََّللا [القةص ،]56 :فأنت عليك ذل السبب ،والاداية يد هللا -جو وعال.-
بعضام ياول :نرى أوالد بع
وبع

النـاس مـن العامـة ،أوالد بعـ

أوالد الميايخ والعلما ضاعوا أو صاروا...؟

نعرف كبار الميايخ عندنا بعـ

العامـة هـداهم هللا وصـاروا علمـا ،

أوالدهـم ليسـوا علـى مسـبوى اليـيخ وتربيـة اليـيخ وكـذا ،لكـن ذا

نبرنــا فــك األصــو فــك األنبيــا  ،النبــك يــأتك ولــيس معــه أحــد ،هــو قصــر فــك دعوتــه؟ نــو أقــرب

الناس ليه زوجبه وولده ،وكذلك لو ،،وكثير من األنبيـا  ،النبـك يـأتك ومعـه الرجـو والـرجالن هـو
قصروا فك ذل األسباب؟ كال وحاشا ،لكن الاداية يد هللا -جو وعال ،-وعليـك أن تبـذل السـبب.
ومثله فك األمر والناك ،على أهو الحسبة أن لبذلوا وال ياصروا فك أمر الناس بالمعروف وناـيام

عــن المنك ــر ،ك ــون الن ــاس ي ــأتمرون أو لنبا ــون ه ــذا لــيس ل ــيام ،واألج ــور نم ــا رتب ــت عل ــى ــذل
السبب.

نوحا فيو فك دعوته! أقرب الناس ما انبفوا به هـذا فاشـو ،نسـأل
واحد من الكباب كبب ياول :ن ً
هللا العاليــة ،ياــول :ومحمــد ،وصــو لــى النبــك -عليــه الصــالة والســالم -وهــو مــن ــالد المســلمين
ومن أ نا المسلمين واسمه اسم سالمك وموجود .هللا المسبعان ،ياول :محمد فيو فك الدعوة فك
مكة واليائ  ،ن

فك المدلنة .هـذا كـالم ياـال فـك حـ األنبيـا والرسـو ،نسـأل هللا العاليـة ،هـذا

زيغ وضالل ،نسأل هللا العالية ،هذا لحاد وزندقة ياوله فك ح معصومين؟
لكن أنت ماذا ن حت ليه؟ ماذا أفلحت؟
ألن بع

الناس لنبـر لـى الفـال بأنـه تحايـ شـك مـن أمـور الـدنيا ،مثـو مـن ضـع

الحـدلس

الصحي فك البخـارا« :لن ي ح ق م ول ا دمرهم امردة»ق هـذا الحـدلس فـك البخـارا ،قـال الحـدلس
ليس بصحي  ،لماذا؟
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دادية أفنى عمره ويمكن تسعين وهو فك الدعوة ،نسأل هللا الثباث ،فك آخر عمره يكبب أظنـه فـك
فاه السنة فك دراسة نادية لألحادلس غير فاه السنة للسيد سا

غيره ،يكبب ياـول :الحـدلس لـيس

بصحي  ،طيب لماذا؟ قال :غاندا حكمت الانود ربـل الـدنيا ون حـت ،وجولـدمائير هزمـت العـرب
فك غزواث عدة ،وتاتير ملكة اةن ليز أعبى أمة ،وكلام ن حوا فما معنى ما أفل ؟

أوالً :هــو تفاــم معنــى الفــال ؟ حــرر معنــى الفــال واحكــم ،عنــدهم أن الفــال الن ــا البــاهر فــك
أمــور الــدنيا ،اآلن هــو تفــوو الكفــار فــك البانيــاث وفــك الوســائو وفــك غــزو الفضــا علــى مــا قــالوا
والصناعاث الحربية وغير ذلك والذرة وما
ره ِ
ه،هَار
{ي ْعَ م ه َن َ
هللا -جــو وعــال -ياــولَ :
حقيقيا أسلموا وآمنوا
ألنام لو كان علمام
ًّ
لى ما لنفعام؟

أدرا أيش ،هو هذا علم؟
ِمههن اْلحيه ِ
ه،ة ال ه ََْي[ ،الههروم ،]7 :علماــم لــيس بحقياــك؛
َ ََ
باهلل -جو وعال -لاداهم لى ما لنفعام ،اآلن هم اهبدوا

ما هو بصحي  ،العبرة دار الارار ،أمـا المعبـر والممـر كمـا قيـو :سـئو نـو مـا نبرتـك لاـذه الـدنيا

ألف ـا وخمســمائة ســنة؟ قــال :كــأنك دخلــت مــن بــاب وطلعــت مــن بــاب ،خــال
الب ـك لبســت فياــا ً
انباــىَّ« ،ههن فههي ال ه َي ،أَههك كريههس دو عهه،ار هللاههلمل»؛ ألنــه ال ــد أن ننبــر لألمــور بالمنبــار
اليرعك ،أما ياول لك غاندا حكمت الانود ون حت ،ومـا الكـالم الفاضـك هـذا؟ يضـع

الحـدلس

فك البخارا من أجو هذا؟ لماذا؟ ألنه ال يعرف معنى الفـال  ،المعنـى الصـحي الحقياـك للفـال ،
نسأل هللا السالمة والعالية.

«م ،من عل يتتر ي

ية يم د ي م يم د وه ك،ش لرعمت إال هرم

العام وعلـى المسـبوى الخـا

وعلـى المسـبوى األخـر ،بعـ

ع يه الدنهة»،

نسأل هللا السالمة والعالية ،وهذا على كافة المسبوياث ،يعنك على المسبوى األعم وعلى المسبوى
النـاس غـا

لنفسـه ،بعـ

النـاس

يغش نفسه ويضـحك علـى نفسـه وكأنـه يضـحك علـى خالاـه علـى حـد زعمـه أنـه تخلـر ،أو علـى

رئيسه ،يضحك على رئيسه أو يميك أمر عنده عند قا

أو عنده مسئول أنه ضحك عليه ،وهو

فك الحقياة ضحك على من؟ على نفسه ،وهللا ما ضر ال نفسه.

ثم قال -رحمه هللا تعـالى( :-وعن داي هللاهعم الده ف  -ضهي

عنه  -عهن النلهي -صه هللا

ع ي وهللا م -ق« : ،إيَّ،م» تحـذلر («والد س ب،لطرق،د» « ،إيَّ،م والد س ب،لطرق،د» يعنـك
احذروا ال لوس باليرقاث ،يعنك فك اليوار  ،يعنك مثلمـا ناـول اآلن :علـى األرصـفة ،كثيـر ممـن
ي لس على الرصـي

اآلن ال يسـلم النـاس مـن شـره ،ت ـده لبـابل النسـا بصـره ،وقـد لرمـك كلمـة،

وقد لرمك ورقـة وقـد ...ويامـز ويلمـز ،ويغمـز المـارة ،وهكـذا فـك الغالـب أن ال لـوس فـك اليرقـاث

ت دا لى مثو هذا ،وهذا فك األمور المباحة فك األماكن العادية ،لكن عوجد مـن ي لـس باليرقـاث
وه ــو مبل ــبس ب ــاةحرام ،مبل ــبس بعب ــادة ،وم ــل ذل ــك م ــا س ــلم الن ــاس م ــن شـ ـره ،نس ــأل هللا الس ــالمة

والعالية.
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الرسول -عليـه الصـالة والسـالم -ياـول« :إيهَّ،م والد ه س فهي الطرقه،د» تحـذلر؛ ألنـه لـن يسـلم،

فك الغالب أنه لن يسلم.
(ق،ل ا :ي ،هللا

!.

عين الاائو فك رواية مسلم ،وهو أنه أ و طلحة ،روى الحدلس قال :قلت :يا رسول هللا.
! م ،لن ،ا من مد،لتن. ،
(ق،ل ا :ي ،هللا

ما نسبغنك عناا ،لماذا ما يسبغنون عناا؟

ألن البيــوث صــغيرة ومكبومــة ،يعنــك مــن االحبيــا ،علــى األهــو والنســا  ،وكــذا ت ــدها صــغيرة وال

ـر ،يــت
فياــا نوافــذ وال فياــا شــك  ،وال لــوس فياــا مبعــب ،وإلــى اآلن ليــه يــوث قائمــة خمسـون مبـ ًا
مبر ،والكبير مناا سبعون ثمانون ،قبـو أن لبوسـل النـاس ،وال شـك أنـه
مبر وسبون ًا
كامو خمسون ًا

أحيانـا تكـون لألسـرة غرفـة ،فـ ذا أراد أن لبوســل ويبحـد
موجـود فـك لـدان المســلمين
ً
فال د أن يخرل ،ولذلك قـالوا( :م ،لن ،ا مهن مد،لتهنَ ،تحه ي فم ه ،؛ ألن البيـوث الصـغيرة البـك

مـل أصــحابه

فياــا أعســر مــا يمكــن أن لــدعو زمــال ه ويبحــد

معاــم وقبًـا طــويالً ،فاــم هــذه أفنيــبام ،وهــذه أمــاكن

توسعام ،أما اآلن وهلل الحمد وقد وسل هللا على المسلمين ،وتوسعوا فك البيوث فك بع

دون بع

ممن فبحت عليام الدنيا ما يحباجون لى ،وزاد األمر ت د البيت أل

وعنده اسبراحة عيرة آالف مبر ما يكفيه البيت!

فا ـ ال مــا يحبــاجون لــى طرقــاث ،لكــنام مــل األس ـ

األقيار

مبر ألفـك مبـر،

أناــم لزاولــون فــك هــذه االســبراحاث حينمــا

يخبفــون عــن أنبــار النــاس مــا هــو أشــد مــن ذلــك ،يعنــك مــا انباــت ميــكلة ال لــوس فــك اليرقــاث،
كثيــر مــنام ل ـزاول مــا هــو أعبــم مــن ذلــك ،فالمســألة تــدور مــل المصــلحة والمفســدة .ال لــوس فــك

اليرقــاث فيا ـا مصــلحة علــى مــا ســيأتك فــك البوجيــه النبــوا ،لكــن فياــا مفاســد ،ولــذلك عرج ـ در
المفســدة علــى جلــب المصــلحة ،فياــا أمــر بمعــروف ،وفياــا رشــاد ضــال ،وفياــا أشــيا ممــا ســيأتك
ليما جا فك النصو

(قهه،ل ا :يهه ،هللا ه

من المصال  ،لكن مل ذلك در المفاسد مادم على جلب المصال .

ق مهه ،لنه ،ا ه مههن مد،لتههنَ ،تح ه ي فم هه ،قهه،

هللا ه

-صه هللا

ع يه

وهللا م« :-إذا دامتم إال المد هس» أو «المده،لس» فـك هـذا المكـان البـك هـك اليرقـاث البـك هـك
فك األصو للغادا والرائ المارة («فأعط ا الطريق ق » .
األصو أن اليريـ للسـا لة ،للمـارة ،ومـل األسـ

أنـه لوجـد مـن يضـي اليـرو علـى هـ ال المـارة،

عرض ـا ،ف ـ ذا جــا أحــد لريــد أن ييلــل أو لــدخو فض ـالً عــن كونــه يافــو بــاب
ت ــده لوق ـ الســيارة ً
سيارته ،ويحبـاجون لـى الخـرول ،مـرة واحـد جـالس خمـس سـاعاث ل ارجـل فـك ال امعـة ،عنـدنا وقـد
أوصــد بــاب ســيارته مــن أول البــاب لــى آخ ـره ،وســيارة صــاحب البيــت فــك الــداخو ،وأمــه ع ــوز
مريضة لاا موعد فك المسبيفى ،يعنك الناس ما تادر مثو هذه البروف.
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الماصـود أن اليريـ ال ـد أن يعيـى حاــه ،وال ـد أن لبـ أر اةنسـان مــن عاـدة هـذه األمـور ياــين

و لزيد علياا ،يسعى فك صال
(ق،ل ا :ي ،هللا

دالً من أن يسعى فك فساد.

ق م ،لن ،ا ما لنا محير ما لنا مفر ،ألن نرو ؟ البيوث ما فياا م ال( ،م،

لنهه ،اهه مههن مد،لتههنَ ،تح ه ي فم هه،ق قهه،

هللا ه

-صهه هللا

ع ي ه وهللاهه م« :-إذا دامههتم إال

المد ههس» ق الفااــا ياولــون :ذا كــان ال الســون لزاولــون معصــية فــك هــذا الم لــس غيبــة ونميمــة
ـز وأذى للمــارة ال ــد أن يفرق ـوا بــأا وســيلة ولــو لوضــل فــك هــذا المكــان شــك يف ـرقام وينفــرهم
ولمـ ًا
منه.
(ق،

-ص هللا

هللا

ع ي وهللا م« :-إذا دامتم إال المد س فهأعط ا الطريهق قه »ق قه،ل ا:

وم ،ق ؟ ق« : ،كض ال ةر» .

«كض ال ةر»؛ ألنام عرضة ألن تمر امرأة تمر كذا لنفب باب قدامام« ،كض ال ةهر» ،وهـذا
من أهم الماماث ،وهذا من أعبم حاوو اليري  ،فعلى المسـلم أن يغـ

جالسـا
بصـره سـوا كـان ً

فـك اليريـ أو ماشـ ًـيا فـك اليريـ أو داخ ًـال لم مــل عـام مثـو هــذا المكـان المبــارك ي ـب عليــه أن
يغ بصره ،ذا كان فك اليري ففك هذا المكان المعبـم ال شـك أنـه أولـى وأهـم وأشـد أن يغـ

بصره عن النسا  ،ال سيما وقد وجد البساهو من كثير من النسا  ،فال د من غ البصر{ :ق ْهل
ِ ِ
من َيغض ا ِم ْن دَْب َةِ ِ ،ه ْم [الن  ،]30 :ليس معناه أن يغمضوا أعينام بحيس ال لرون وال،
لْ م ْؤ ِمن َ
ال ،يخف من بصره بأن ييأطئ لى األر أو يصرف وجاه عن المكان الـذا ليـه هـذه المـرأة،
هذا غ

وخف

من البصر.

(ق« : ،كض ال ةرق و ف األذَّ« ، »:ف األذ »:ت د بع الناس ممن عجبـو علـى األذى ذا
مر أحد أخذ حصاة وحصبة ،ذا مر رجو طويو سخر منه مر رجو قصير سخر منه ن مر كذا
أخــرل لســانه يســبازف بــه أو غمـزه بعينــه أو قــال كلمــة ت ذيــه« ،و ههف األذًّ »:أيــا كــان سـوا كــان
بالاول أو بالفعو.

(«و ف األذ:ق و ه التًم»  « ،ه التًم»؛ ألن المار الماشك يسلم على ال الس ،ال الس هذا

وظيفبه الرد ،والمار وظيفبه البد بالسالم ،ولذلك ما قال :وإفيا السالم؛ ألنام جالسون ،ما قال:

وإفيا السالم ،قال« :و ه التًم»؛ ألن ال الس لرد ألن هذه وظيفبـه؛ ألن المـار يسـلم وال ـالس

عيسلم عليه فيلزمه الرد حينئذ والرد واجب ليما قرره أهو العلم.
(«واألمر ب،لمعروف والن ي عن المنكر»  ،هذه اليـعيرة البـك بسـبباا عفضـلت هـذه األمـة ،وجعلـت
ه،س َت هأْمرو َن ِبههْ،لمعر ِ
خيــر أمــة أخرجــت للنــاسَّْ{ ،نههت ْم َيْمه َهر دمههة د ْي ِر َمه ْهَّللا لِ نه ِ
وف ألهميــة األمــر
َْ
بــالمعروف والناــك عــن المنكــر عقــدم علــى اةيمــان ،وإن كــان ال يصـ أمــر بمعــروف وال ناــك عــن
{تهأْمرو َن ِبههْ،لمعر ِ
وف
منكــر وال أا دبــادة مــن العبــاداث ال باةيمــان ،لكــن ألهميــة اليــعيرة قــدمت َ
َْ
َوَتْن َ ه ْ َن َعه ِهن اْلمْن َكه ِهر َوت ْؤ ِمن ه َن ِبهه ْ[ ِ ،عم هران ،]110 :هــذا ســبب تفضــيو هــذه األمــة علــى
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غيرهــا ،وإن كــان هنــاك أســباب أخــرى مناــا شــرف نبياــا -عليــه الصــالة والســالم -وغيــر ذلــك مــن
يا؛ {َّْنهت ْم َيْم َهر دمهة د ْي ِر َم ْهَّللا ِل ن ِ
ه،س
األسباب ،لكن هذا سبب منصو فك كباب هللا ليس مسبنب ً
َتأْمرو َن ِبْ،لمعر ِ
وف َوَتْن َ ْ َن َع ِن اْلمْن َك ِر [ْ عمران ،]110 :والخياب لمن؟
َْ
لألمة بكاملاا ،ليس الخياب ألهو الحسبة ،وإن كان من واجباث ولك األمر أن لرتب مـن لبـابل

فــك هــذه الاضــايا ،فــك مســائو األمــر بــالمعروف والناــك عــن المنكــر ،ويضــل محبســبين فــك كــو

الم االث.

اآلن أسواو المسلمين فياا من المخالفاث فك البيل والي ار والمعامالث المحرمة والغش والخـدا ،

كانوا لرتبون عليه المحبسب ،محبسبة السوو ،لى غير ذلك من األمور.

ركنــا مــن أركــان اةســالم ،وال يمكــن أن تســبقيم
الماصــود أن هــذه اليــعيرة شــعيرة جعلاــا بعضــام ً
األمور ال اا؛ «لتأمرن ب،لمعروفق ولتن ن عن المنكهرق ولتأيهذن ع ههللا يه التهوي ولتأررَه

درر» ،منام من لدعو لى حرية الكلمة حريـة الـرأا حريـة البـدلن حريـة ...هـذا الكـالم
ع هللا الحق َا
لـيس بصــحي فـك شـريعة اةسـالم ،لــيس بصـحي  ،ال ــد مـن األمــر بـالمعروف ،وال ــد مـن الناــك
عـن المنكـر ،وال ـد مـن الاضـا علـى الفسـاد ،وال ـد مـن الاضـا علـى المفسـدلن ،لكـن بمـا يحاـ

المصلحة ،وال لبرتب عليه مفسدة؛ ألنه قد لزاول بعـ

النـاس بيرياـة فياـا شـك مـن اليـدة ناـك

عن المنكر لبرتب عليه مفسدة أعبم ،فينكـر علـى شـخر لرتكـب معصـية ،ثـم هـذا اليـخر مـن

حما ــه ل ــبلفح بكلم ــة يخ ــرل ا ــا م ــن ال ــدلن ،المس ــألة مس ــألة هداي ــة وإص ــال  ،ونا ــو العاص ــك م ــن
انباامـا ،ال ،الماصـود أن األمـر بـالمعروف
معصيبه لى حيـز الياعـة واالسـباامة ،ليسـت المسـألة
ً
والناك عن المنكر شعيرة من شعائر اةسالم.
بعضــام ياــول :ن تاــديم األمــر بــالمعروف فــك اآليــة دليــو علــى أنــه أهــم مــن الناــك عــن المنكــر،

والعلما لبفاون على أن در المفاسد مادم علـى جلـب المصـال  ،طيـب لمـاذا عقـدم فـك اآليـة؟ وهـو
اآلية فك البفضيو على سبيو البرقك أو على سبيو البدلك؟ ألاما؟
البرقــك ،فــاألمر بــالمعروف أفضــو منــه الناــك عــن المنكــر ،وأفضــو مــن ال ميــل األصــو الــذا هــو

اةيمان ،وإال لو قلنا :على سبيو البدلك صار أقلاا اةيمان.

بعض ــام يا ــول ويبك ــايس ويا ــول :الن ــاس مي ــغولون باةنك ــار ،وتركـ ـوا األم ــر ب ــالمعروف ،وتوجي ــه

الناس ،هذا الكالم ليس بصحي ؛ ألن در المفاسد مادم على جلب المصال  ،وال شك أن أعضـا

الحسبة الرسميين ياومون دور مبارك وميكور لام ولمن والهم من قبو وعيـنام لـذلك ،ورتـب لاـم
الرواتب ،هذا ال شك أنه عمو عييكر ،وهـذا ممـا تبميـز بـه هـذه الـبالد ،نسـأل هللا -جـو وعـال -أن

يحفح لنا هذه اليعيرة ،وإال فبدوناا لبرك الناس فوضـى ،المـرأة تركـب مـل الرجـو ـدون حسـاب وال

حسيب وال رقيب.
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لو نبرنا لى البلدان الم اورة فك أقرب البلدان األمور ،يعنـك ال سـيما فـك م ـال األعـ ار

فياـا

جحيمـا
ضيا شدلد ،نسأل هللا السالمة والعالية ،وإذا لم يأمن المسـلم علـى عرضـه صـارث حياتـه
ً
ال ذا ذهبــت الغيـرة ،فالمســألة اليــكوى مــا ليــه حــو ،أمــا مــا دامــت الغيـرة والحرقــة علــى األعـ ار

موجودة فال شك أنه ال د من تعضيد وتعزيز هذا ال اـاز الـذا ياـوم اـذه األمـور العبيمـة ،ومـل
ذلك ال عيعفى بقية المسـلمين ،كـو أحـد مسـئول وميالـب اـذه المسـئولية ،والحـدلس« :مهن» لعمـوم
منكر ف يغمره ام ه» ،وال شك أن هـذا األمـر بـالمعروف والناـك عـن المنكـر
األمة« ،من د :منكم َا
من باب فرو

ر،لس:

الكفاياث.

ما ناول ل ميل الناس :اخرجوا لإلنكار ،اخرجوا لألمر ،ما ياال مثو هذا؛ ألنـه لـيس فـر

عـين،

ذا قام به من يكفك ساع اةثم عن الباقين ،ونعم لباى سنة فك ح من يسار ويبادر لـى األمـر

والناك ،ويسب غيره؛ لينال هذا الفضو.

ر،لس....... :
ماذا ليه؟

ر،لس....... :

حدلس أ ك سعيد؟

ر،لسَ :عم.

«إيَّ،م والد س في الطرق،د»؟

ر،لس....... :
نعم.

ر،لس....... :

وبين آية أيش؟

ر،لس....... :

منكر ف يغمره».
«من د :منكم َا
ر،لس....... :

لكن فك حدلس أ ك سعيد أمر بمعروف؟

ر،لس....... :

«من د :منكم » هذه ما ليه أا اخبالف ،أنت ما سمعت البوجيه الذا وجابـه لييـة ،مـا قلـت

لــك :ن الناــك عــن المنكــر أولــى مــن األمــر بــالمعروف؟ أنــا مــا قلــت لــك هــذا؟ ويباــى أن المســألة،
ذاث فرو  .لباى أن المسألة ذا تعار

ر،لس :التر .

فعو الواجب مل المحرم ،فألاما أولى؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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نعم؟

ر،لس....... :

ترك المحـرم أولـى مـن األمـر ،هـذا نفـس المسـألة ،هـذه نفـس المسـألة؛ ألن در المفاسـد ماـدم علـى

جلب المصال « ،إذا دمرتكم بأمر فأت ا من م ،اهللاتطعتم» ليه اسـبثنا « ،وإذا َ مهتكم عهن ءهي

ف،متنل ه» ،ما ليه شك  ،ما ليه اسـبثنا  ،حسـم المنكـر فـك الناـك؛ ولـذا عامـة أهـو العلـم أن تـرك
المحبور أولى من فعو المأمور ،مادم على فعو المأمور ،وشيخ اةسالم ويرجحه بع

ياولون بالعكس ،طيب لماذا؟

الميايخ

قالوا :ألن معصية آدم أيش؟

ر،لس....... :

فعو محبـور نعـم ،فعـو محبـور ،ومعصـية لـيس تـرك المـأمور ،ألامـا أعبـم معصـية؟ قـالوا :ن
ترك المأمور أعبم من فعو المحبور.

ناول :هذا الكالم فك هذه المسألة صحي  ،لكن لباى النبر ـين كـو مسـألة بعيناـا ،فـك تعـار

قدر هذا المأمور.
يعنك نعار

ترك الصالة بفعو محبور من أا أمر من المنكراث أا أمر من المنكراث ،يعنـك

ال سيما ذا كان دون الفواحش ،هو نعار هذا اذا؟ علنبر فك المحبور وينبر ليما ياا له مـن
مــأمور بحســب عبمــة هــذا المــأمور ،وبحســب ماــدار هــذا المحبــور ،فـ ذا حصــلت الموازنــة ،اآلن
شــخر مــأمور بالصــالة فــك المس ـ د ،لكــن فــك طرياــه لــى المس ـ د شــباب للعبــون ك ـرة ،ويــأمرهم
ياول :صلوا ،وال يصلون ،وال شك أن هـذا منكـر ،وييـاهد هـذا المنكـر ،لبـرك صـالة ال ماعـة مـن

أجلام؟

ال .لكن لو كان فك طرياه لى المس د بغك ،ال يمر من طريااا ال وعلـى أرسـاا ظـالم ،ال يمكـن

أن يم ــر م ــن اليريـ ـ

ال أن يا ــل عليا ــا .نا ــول :ص ــو ف ــك يب ــك ،ات ــرك الم ــأمور م ــن أج ــو ه ــذا

يسير فـك ماا ـو مـأمور عبـيم؟
المحبور الذا هو أشنل وأعبم .لكن ذا كان المحبور أقو شيًئا ًا
عيادم فعو المأمور على ترك المحبور.

