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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

طالب  :بسبهللا

ال هللاببع ولبب ،ال ببد  ،ال ب الح ا

ا حلد ب اا الحلوببسال الحلسببسو هللاببع ى ببه

حلهللاههللا حغفر لنا اللهللاداضري الحل ست عي يا ىب حلعال ي .
قا حإل او حب
ا

ال

نها -قالت:

ب حلهادي فب تتابب ،حل دبرى تتباب حل:با ( :ال ب وهلبا حصاوباىيا -ىضب
عت ى ه

أاس -ىض
جابر ب

عرالف

ال

ب

قا».

ن -،قا  :إاكهللا لتع هللاهن أ ا ه أدق ف أ ينكهللا
 -هللاع

-ىض

ب

حل ق حو ب

لكهللا في.»،

نه ا -قا  :قا ى ه

أب هريرال -ىض

ن-،

ال ن ،قبا  :قبا ى به
حل م

 -بهللاع

حلشعرا إن تنبا
هللاي ،ال بهللاهللا« :-كب
هللايب ،ال بهللاهللا -ب

هللايب ،ال بهللاهللا -قبا « :كيهللابهح طعبا هللا ت باى

حلنب  -هللاع

أافبب !،ث بهللا ىغ بهللا أافبب !،قي ب  :ب يببا ى ببه

كهللايه ا -فهللاهللا ت و حل:نا».

 -هللاع

ن« :-،اهع حلنب  -هللاع

عب ي تبربا ب حلنبب  -بهللاع

أورج هذ حصحادتث حل واىي.
ال

هللاي ،ال هللاهللا -حل هبقات».

ب تزي حصاواىي -ىض

حلنهبع الحل ثهللاا».
ال

 -هللاع

بغير حقا فهللاههللا حلناى تهو حلقيا ا».

لنع ها هللاع ه ى ه
ال

هللاي ،ال بهللاهللا -يقبه « :إن ىجبا تتوهضبهن فب

هللاي ،ال هللاهللا -قا « :ىغهللا أاف !،ثهللا ىغبهللا

قببا  :ب أدى أبهيبب ،ن ب حلكبببر -أح ب ه ا أال

هللايب ،ال بهللاهللا« :-حل بم

حلقبهي ويبر الأحب إلبع

ب

حلضعيفا الف ت وير .ححرص هللابع با تنفعبوا الح بتع ببات ال ع:بزا البن أ بابو

ش ء فس ق  :له أاب فعهللابت تبان تبذح التبذح! اللكب قب  :قب ى
حلشيطان».

ال نبب- ،ىضبب

نبب -،بب حلنببب  -ببهللاع

ال با شباء فعب ا فبفن لبه فبت

هللايبب ،ال ببهللاهللا« :-إذح قبباو أحبب تهللا بب حلهللايبب

فا تع:هللا حلقرون هللاع لساا ،فهللاهللا ت ى ا يقه ا فهللايضط.» :

ال نبب- ،ىضب
فهللايفت

نبب -،ب حلنبب  -بهللاع

س  ،برتعتي وفيفتي ».

ال ن- ،ىض

ن -،أن ى ه

ىب ،الهه اج ا فأكثرالح حل اء».

 -هللاع

هللايبب ،ال بهللاهللا -قببا « :إذح قبباو أحب تهللا ب حلهللايب
هللاي ،ال هللاهللا -قا « :أقرب ا ي هن حلعبب

ب
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حلنهحس ب

ال هللاهللا-
ال

عان حصاواىي -ىض
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ن -،قا  :بألت ى به

حلبر الحإل ثهللاا فقا « :حلبر حس حلوهللاقا الحإل ثهللا ا حا ف

هللاي ،حلناس».
عي ب

ن-،

حسبك.

ب حلعزيزا

حلنب  -هللاع

طال  :أحس

ىبيعا ب تزي ا

هللاي ،ال هللاهللا -في ا ترالي،

هللايب،

ى ا الترهبت أن يطهللاب

أب إدىيس حلوه ا ا
.)...

 -بهللاع
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أب ذى -ىض

إلي هللا.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد،
فيقـو المللـ

-رحمــه هللا تعــالى -فيمــا ركـره مــن أحاجاــ ،اللــام  ،واللــام المعــاب الـ

لمـ

أبو ًابا غير معرابطة ،أما المعب السابقة من كعب هـ ا المعـاب نهن ـا تمـون نـو موضـو واحـد ،وهنـا
نو موضوعات مععدجة ،وركرنا نو شرح العرجمة أن اإلمام مالك هو فيما نعلم هو أو من أجخـ
اللام نو كعابه؛ ألن المصن

العـو تـرتبو بموضـو واحـد ،نيعـرجم

لم األحاجاـ ،أو المسـا

علي ــا كالط ــارة والصــالة والصــيام وهك ـ ا ،وتبقــى أحاجاــ ،ك مكــن أن تــدخ نــو بــاب مــن ه ـ ه
األبـ ـواب أو مك ــن أن ت ــدخ ن ــو جميـ ـ هـ ـ ه األبـ ـواب أو ن ــو أ ،ــر م ــن كع ــاب م ــن هـ ـ ه المع ــب،

فيلمع ا ويعرجم علي ا بالمعاب اللام .

قا -رحمه هللا ( :-ب وهلبا حصاوباىيا -ىضب
هللاي ،ال هللاهللا -يقه « :إن ىجا تتوهضهن ف

ا

نهبا -قالبت :ب عت ى به
بغير حق»).

 -بهللاع

«إن ىجا » وإن حرف توكيد ،ورجاكً نمـرة ملكـدة بـهن ،واألمـر ك لـج الرجـا  ،والنسـا شـقا

الرجا .

«إن ىجا تتوهضهن» والنمرة المبرر باكبعدا ب ا كون ا موصونة.
«إن ىجببا تتوهضببهن» عنــو اعلبطــون« ،ف ب

ببا

بغيببر حببق» س ـوا كــان رلــك نــو ــر

،ســب ا أو نــو كيصيــة ص ـرن ا واســعلدام ا ،نعلــده ك ابــالو كي ـ

،سب الما من حله أو من ر محرمة ،ن ا ال

كســب ه ـ ا المــا  ،ك ابــالو ه ـ

ك ابالو اعلوض ويعلبو ،همه جم المـا

سـوا كــان مــن حــال أو مــن ح ـرام ،ك ا مــه رلــك ،وإرا أراج أن صــرف نمـ لك ك ا مـه أن كــون

ه ـ ا المصــرف ممــا أباحــه هللا -ج ـ وعــال -أو ممــا حرمــه هللا -ج ـ وعــال ،-وه ـ ا ارا كــان فيمــا

ملمــه نــو نوســه ويســعى ويععــب عليــه ويكســبه مــن ــر م ــروعة وغيــر م ــروعة ،نــهرا كــان نــو

ما غيره ناألمر أشد ،ارا كان ه ا الوعيد على هـ ا المعلـوض هـ ا ارا كـان نـو مالـه نلـه -نسـل

هللا العافيــة -نلــه النــار ،نعــور بــاث ،م ـ ه ـ ا ارا كــان نــو مالــه ال ـ

ك انافعــه فيــه أحــد ،نمي ـ
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المـا -نسـل هللا

بالما ال ليس له سـوا كـان لوـرج مـن أنـراج النـام أو لملموعـة منـه أو لبيـ
العافية -واألمر حينئٍ أشد.

وإضانة الما الى هللا -ج وعال-؛ ألنه هو المالك الحقيقـو{ :الو ُهههللا ِ ا ِ ِ
باكهللا
َّللا حل ِبذي و َ ُ
َ ُ
َ
[حلنهى .]33 :ويضاف المـا الـى ال ـلج باععبـاره المعسـبب والموكـو اليـه العصـرف فيـه بهرنـه
وأمره -ج وعال ،-ن و ماله؛ ألنه كسبه ،ويعصرف فيه بهرن هللا -ج وعال -سوا كان تصرنه

حـالكً نــو وجــوه حــال  ،أو حـرام ،وهللا -جـ وعــال -سـيعولى حسـابه ،ولمــن المــا حقيقعــه للمالــك
الحقيقو والمعصرف والواهب والراف  ،وهو هللا -ج وعال ،-ول ا قا « :ف
«إن ىجا تتوهضهن ف

ا

بغير حق» أما ال

ا

».

اعلوض نو مـا هللا بحـ ن ـ ا ك ضـير

عليه ،وعلى حسب ه ا الصرف وه ا المسـب ان كـان مـن ـر مباحـة وصـرف نـو أمـور مباحـة

نـال شـو عليـه ،وإن كـان نــو وجـوه الليـر ،وبعضـ ا ممـا لــب ،وبعضـ ا ممـا سـعحب ن ـ ا ممــا

مــدح عليــه ،وي ــاب عليــه ،وإن كــان تلوضــه فيمــا حــرم هللا عليــه س ـوا كــان ابعــدا ً نــو كســبه أو
انع ا ً نو صرنه ن ا هو مح الحدا.،
«بغير حق فهللاههللا حلنباى تبهو حلقيا با»ا وك شـك أن الصـرف مـن مـا هللا لـه ضـوابو ولـو كـان نـو

وجــوه مباحــة نــو األصـ  ،لمــن عليــه أن العــشم بالضـوابو ال ــراية ،نــال اشيــد علــى مــا أرن لــه فيــه

نيدخ نو حيش اإلسراف والعب ار ،ولو كـان نـو وجـوه مباحـة ،مـ أنـه ك سـرف نـو الليـر ،عنـو
ارا أنو نو وجوه اللير ولو أ ،ر من ا ،ولو فاج على ما أوجـب هللا عليـه ،ولـو فاج علـى مـا لـب

منه ،لمنه نو وجوه اللير ما لم كن ه ا الصرف على حساب غيره ممـا أوجـب هللا ممـا لـم ضـر
بمــن تلشمــه نوقعــه فيقصــر علــي م ،ولــو كــان صـرنه نــو وجــوه خيــر ،المســللة كمــا هــو معــروف مــن

قواع ــد ال ــر أن هن ــاك مواض ــالت ،وهن ــاك ناضـ ـ وموض ــو وأنضـ ـ  ،نعل ــى المس ــلم أن لع ــار

األنض  ،ويصرف فيه ،والواجب أولى بالصرف من السنة والمندوب ،ومن أوجب الواجبات النوقـة
على من تلشمه نوقعه.

«فهللاههللا حلناى» -نسل هللا العافية -عنو ل م الع اب نو النار؛ بسـبب هـ ا العلـوض نـو مـا هللا،
وشواهد األحوا فيمن حولنا من األنراج واللماعات ومن الرجـا والنسـا ك يـر نـو هـ ا العلـوض،

تلــد اإلنســان جخلــه وأموالــه بــالمالاين ،ومـ رلــك انوق ــا ،ويصـرن ا فيمــا اــدخ تحـ

هـ ا الوعيــد.

شاعر من ال ع ار اسمه سلم ،لقبوه باللاسر ،سلم اللاسر ،وهناك أ ،ر من سبب قيـ فيـه ،قيـ :

انه ورث أمواكً ا لة من والده ،نورق ا على ال ع ار وعلى أم ال م ،ولم انوق ا نو سبي هللا ،نقي

ـورا ،ولـ لك قيـ
لـه :اللاسـر ،وممــا قيـ فيـه أنــه ورث مص ً
ـحوا مـن أبيــه ،فباعـه واشـعرب ب منــه نب ً
له :اللاسر .ه ا م ا سير ،لمنه نو حقيقعه عظيم اد لـه جكلـة ..سـير ،نميـ بالـ ان انوقـون
المالاين نو وجوه محرمة؟ وهللا المسععان.
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ونــو اللملــة النســا ارا ملمــن األمـوا تصـرن ن نــو هـ ه األمـوا ك ســلم ،وهـ ا ك يــر نــو النســا
أن ا تنو نو شو ك عين ا ك على جان ا وك على جنياها ،وك انوع ا ،ول لك أ ،ر النسا تحعـا

اء أَ َهحَل ُك ُهللا [حلنساء ،]5 :نالرج أحشم نو اللملـة مـن
{الَ ُمُهح ُّ
الى ولو نو أمر جنياهاَ :
حلس َف َه َ
أحيانــا أ ،ــر مــن
المـرأة ،وتلــد الم ـرأة ك علي ــا نوقــة ،وك علي ــا شــو  ،النوقــة علــى فوج ــا ،وراتب ــا
ً

راتبه ،ويمضو ال ر وليس عندها شو ؛ ألن ا تعلبو ،وك تضبو أمورها.

وعلى ك حا الواجب على المسلم أن اعحرب نو كسبه ،نال لخ الما اك ممـا أبـاح هللا لـه مـن
ر الحال  ،وك انوقه اك فيما أح هللا لـه وأباحـه لـه مـن المبـاح والمنـدوب والواجـب ،فبم ـ هـ ا

تصرف األموا .

«فهللاههللا حلناى تهو حلقيا ا» -نسـل هللا العافيـة -هـ ا وعيـد شـداد ،ممـا اـد علـى أن هـ ا العلـوض
نو ما هللا من كبا ر ال نوب؛ ألنه توعد عليه بالنار ،ن و من المبا ر -نسل هللا العافية.-

ثــم قــا -رحمــه هللا( :-ال ب أاببس -ىضب

أ ينكهللا

نبب -،قببا  :إاكبهللا لتع هللاببهن أ ببا هب أدق فب

حلشعرا إن تنا لنع ها هللاع ه ى ه

 -هللاع

هللاي ،ال هللاهللا-

حل هبقات).

 ،ير من النام ك ابالو بما قو وما عمـ  ،ك يـر وك سـيما مـا اععلـ باللسـان مـن القيـ والقـا ،

اعملم بما عن له ،وك القو باكً لما قوله« ،البن أح تهللا ليتكهللاهللا بالكهللا ا

تهللاق لهبا ببا

هبهي بب،

ف حلنباى ب عي وريفبا» ،كلمـة وهـو نـو نظـر قا ل ـا أج مـن ال ـعرة؛ ليضـحك النـام أو ليـلتو
بلبر لم سب اليه ،ني و ب ا نو النار سبعين خر ًيوا.

(إاك بهللا لتع هللاببهن أ ببا ) والعم ـ أعــم مــن أن كــون عم ـ بــدن ،نل ـ لك

ــم عم ـ اللســان وعم ـ

القلب ،تظنون ا سيرة ًّ
جدا ،وتعداولون ا فيما بينمم وتعناقلون ا ،ومـا أ ،ـر هـ ا النـو مـن اإلشـاعات
العو اعداول ا النام نو ملالس م ونو أج ـشت م ،ظنون ـا سـ لة ،ظنون ـا ك أثـر ل ـا ،وهـو تعمـ

أحيانــا ،والنمـام وسـد نــو سـاعة مــا ك وسـده الســاحر نـو ســنة؛
نـو النـام أ ،ــر مـن عمـ السـحر
ً
ألنــه وســد ويلــرب البيــوت ،ولـ ا جــا الوعيــد ال ــداد علــى النمــام « :تب و حل:نببا قتببات»ا وهــو
النمام ،ورأب النبو -عليه الصالة والسالم -رجلين عـ بان نـو قبورهمـا« ،ال با يعبذبان فب تبيبرا
بهللاع إا ،تبيرا أح ه ا تان ي ش بالن ي اا الحآلور تان

يستنز

حلبه ».

المقصــوج أن ا ــال اللســان بالقيـ والقــا ممــا ك حســب لــه حســاب هـ ا جاخـ نــو الحــدا،؛ ألن

ـير ،وهـو
صاحبه ظن أن أمره سير ،ولو اسعحضر ما اعرتب عليه من عقوبـة مـا عملـه ،اـراه س ًا
علــى ع ــد النبــو -عليــه الصــالة والســالم -تعــد مــن الموبقــات عنــو الم لمــات ،قــا أبــو عبــد هللا
البلار بعد روااعه :عنو الم لمات ،تمون حينئٍ من المبا ر ،والموبقـات أشـد المبـا ر -نسـل هللا

العافية.-

(ه ب أدق ف ب أ يببنكهللا ب حلشببعر) عنــو نــو أعيــنمم أو نــو تقــداركم مــن أمــور س ـوا كان ـ
األقوا أو من األنعا  ،والحسد كال

مــن

ك ـر نـو النـام ،وهـو عمـ قلبـو ،وك يـر نـو النـام ل،ـ


6

شرررك كت ررا اجل ررامن م ررن ا رررر )1272- 1267- 19

6

الحسـنات كمــا تل،ـ النـار الحطــب ،اإلنســان عليــه أن سـيطر علــى نوســه وعلـى لســانه وعلــى قلبــه

وعلـى جوارحــه ،وك اعــرك الحبـ كمــا قــو النــام :الحبـ علــى البــارب ،كـ مـا عـ اـن لــه ارتمبــه أو

قاله.

ان ملووة من ال قيلـة( ،إن تنا اع ها هللاع ه ى ه
(ه أدق ف أ ينكهللا
حلشعرا إن تنا) ْ
حل هبقات).
هللاي ،ال هللاهللا-
 -هللاع

والصــبا ر العــو هــو نــو حقيقع ــا صــبا ر ،عنــو مــا هــو نــو تقــدار اإلنســان ،وهــو نــو حقيقع ــا

،با ر ،الصبا ر وهو نو حقيقع ـا صـبا ر ارا اجعمعـ

علـى اإلنسـان ت لمـه؛ ألن اإلصـرار علـى

الصـبيرة صــيرها كبيـرة ،وضــرب الم ـ لـ لك بقــوم اجعمعـوا نــو مكــان ،وأراجوا اشــعا النــار ،نـ لك

أتـى بعـوج ،وراك بعــوج ،وهـ ا بعـوج ،ثــم أشـعلوا نـارهم ،و بلـوا أ،ل ـم ،وإن كانـ
الصـبيرة ،ارا ك ــرت واجعمعـ

مــن هـ ه األعـواج

علــى اإلنســان ت لمــه بـال شــك ،هـ ا معــروف نــو المحسوســات ،نــو

المحسوســات اإلنســان حعــا نــو بيعــه الــى ش ــو م ـو حياتــه الــى آخــر ال ـ ر قب ـ أن ـ ـلتو
الراتب ،رح ا ولد هات لنا كـ ا مـن البقالـة ولـو كـان بريـا  ،ثـم رح ـا ولـد هـات كـ ا ،ثـم هـات

 ،ـ ا ،ثــم آخــر ال ـ ر ألــوف تلعم ـ مــن ه ـ ه الريــاكت ،مــن ه ـ ه األشــيا اليســيرة تلعم ـ ألــوف،
أحيانــا ك ســعطي أن ســدجها مــن راتبــه ،ن ــو أ ،ــر مــن راتبــه ،ه ـ ا ســببه العســاه وعــدم الحــشم
و ً
وضبو األمور ،األمر س ريا ما ضر ،ثم قو لك الولد  .......آخ ك ا مـن البقالـة بريـالين

األمـر سـ

نـو اإلنعرنـ

أو  .......أ لـب كـ ا مـن المطعـم سـ

 .......أ لـب كـ ا مـن هـلك الـ ان ابيعــون

وغيـره كـ ا وكـ ا ،كـ اـوم هــات هـات ،ثـم نـو الن ا ـة علـش ،وتلحقـه الـداون؛ بســبب

ه ه الداون العو هو نو أصل ا حقيرة ،ه ا نو أمور الدنيا الحقيرة ،لمن مـا بالـك نـو أمـور تمعـب
ِ
ِ
ـيئا ك
باها [حلكهب ،]49 ::ك اعـرك ش ً
يبرال ِإ أَح َو َ
عليه وتدون نو كعاب {َ ُي َغادُى َ بغ َيرال َالَ َت ِب َ
،بيرة وك صبيرة؟ م عوو أرحم الراحمين ،لمن المسللة جد ليس ب ش .
{شب ِ ت ِ
ك ير من النام ارا كلـم نـو شـو قـا  :هللا غوـور رحـيم ،ويبوـ عـن قولـه -جـ وعـالَ :-

حل ِعَق ِ
اب [غافر.]3 :

وبعض ـ م ارا كلــم نــو أمــر ارتمبــه أو نــو أمــور ارتمب ــا ممــا حــرم هللا عليــه قــا  :العقــوب هاهنــا،

الرسو قا « :حلتقهى هاهنا» ،لمن ما حقيقة العقوب؟

مــا نعلـ  ،ارا

ـور ن ـ اتقيـ ؟ لــو اتقيـ
نعـ المــلمورات وتــرك المحظــورات ،نلنـ ارا نعلـ محظ ًا
ترك ـ الصــالة م ـ الً ولــو نــو جماعــة أو ن ـو وقع ــا تقــو  :العقــوب هاهنــا؟ مــا حقيقــة العقــوب؟ نع ـ

الملمورات ،وأن ما نعل الملمور ،ارن ه ه جعوب ملرجة ،وقد قا عمر بن اللطاب لقدامة بـن
س َ َهللاببع حلب ِبذت َ و َ ُن بهح
ع مــان بــن مظعــون لمــا شــرب اللمــر مســعدكً بقــو هللا -ج ـ وعــالَ{ :-لببي َ
ال ِ ُهللاهح حلوالِد ِ
ط ِع ُ هح ِإ َذح َ ا ح َقبهح َالو َ ُنبهح [حل ائب ال ]93 :خـال اتقينـا وآمنـا مـا
ات ُجَناح ِفي َ ا َ
َ
ََ
علينا جنـاح أن ن ـرب اللمـر أو نل،ـ اللنشيـر أو نل،ـ كـ ا أو كـ ا ،مـارا قـا لـه عمـر؟ أخطـلت
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هللا ما شرب

7

7

اللمر ،ه ا مناقض لدعواك .ن ا كـالم نسـمعه مـن

بعــض النــام ،وك ــر نــو ه ـ ه األ ــام اعناقلونــه ويعداولونــه  .......رأم المــا تقــو  :ك الــه اك هللا

نمــا عليــك شــو ؟ {ِإ َذح َ ببا ح َقببهح َالو َ ُن بهح لــو اتقيـ
الواجــب؛ ألن حقيقــة العقــوب نع ـ الواجبــات وتــرك المحظــورات ،أمــا كــون اإلنس ـان اــدعو أنــه ك ـ ا
هللا مــا نعلـ

المحــرم ،لــو اتقيـ

هللا مــا ترك ـ

وك ا ه ه ملرج جعاوب ك جلي علي ا ،وهو كما قي أصحاب ا أجايا .

(كنبا اعب ها هللابع هب ى به

هللايب ،ال بهللاهللا -ب حل هبقبات) والصـحابو ارا قـا :

 -بهللاع

على ع د رسو هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-نالحدا ،له حكم الرن .

(ال ب جببابر بب

«كب

عبرالف

بب

نه ببا -قببا  :قببا ى ببه

-ىضب

ب قا») سـوا كـان المعـروف ببـ

عرف حسنه نو ال ر والعق وب لعه لمسلم أو ل

المـا أو ببـ

 -بهللاع

هللايبب ،ال بهللاهللا:-

اللـاه أو بلدمـة البـدن ،كـ مــا

كبد ر بة ن و صدقة ،الرسو -عليه الصالة

والسـالم -قـو « :كب تبب ىط با فيهببا أجببر» ،نـهرا بـ ل

المعــروف ل ـ ه المبــد أو ل ـ ا ال ــلج،

صانعا أو تصن ألخر ه ا صدقة منك عليك ،كوك األرب عن غيرك صدقة منك
ب لعه له تعين
ً
علــى نوســك ،والوق ـ ار لمــا جــا وا الــى النبــو -عليــه الصــالة والســالم -وقــالوا :رهــب أه ـ الــدثور

بــاألجور ،أه ـ الــدثور أه ـ األم ـوا رهب ـوا بــاألجور ،صــلون كمــا نصــلو ،ويصــومون ،ويحلــون،

ويعصدقون بوضو أموال م ،وليس عندنا ما نعصد  ،و اج م النبـو -عليـه الصـالة والسـالم -الـى
أب ـواب مــن أب ـواب الليــر والمعــروف ك تحعــا الــى مــا  ،نــوج م الــى األركــار« :كببب
قاا ت

بببال عرالف

د ي ال

قاا ت

ب قاا الاهب

ههللايهللاا

ب حل نكببر

سببببيدا

قا» ،ثـم وج ـم الـى مـا اععـدب نوعـه الـى غيـره« :أ بر

ب قاا الب ااببا حآلوببري » الــى آخـره ،كـ هـ ه صــدقات،

ناإلنســان صــبى علــى ك ـ ســالمى منــه صــدقة ،والســالمى المواص ـ قــالوا :ان ــا ثالثما ــة وســعون

موصالً سالمة ،عليك صدقة نو ه ه السالمى .......
ثــم قــا « :الي ف ب

ب ذلببو ىتعتببان رتعه ببا ب حلضببدع» ،ممــا ابــين العنا ــة بصــالة الضــحى

واكهعمام ب ا ونضل ا وأنه ك اعرك ا اك محروم ،والعسبيى والعحميد والع لي سبحان هللا والحمد هلل

وك الــه اك هللا وهللا أ،بــر البا يــات الصــالحات ،وإبـ ار يم -عليــه الســالم -قــو لنبينــا محمــد -عليــه

الصالة والسالم -ليلة اإلسـ ار « :أقرئ أ تو ن حلسسوا الأوبرههللا أن حل:نا قيعانا الأن غ حر بها
ضــا هــو صــدقات منــك علــى نوســك ،وكـ
ب دان الحلد ب ا ال إلبب ،إ
ر أكبببر» ،أ ً
شرك عن النام صدقة منك على نوسك ،لمارا؟

ورنوبا ل لك النـام الـ ان
وآثاما
ألنك ارا لم تم شرك عن النام نقد جمع على نوسك أوفًا
ً
ار ً
هــم أحــو اــوم القيامــة الــى مــا اعرتــب علــى هـ ه المظــالم العــو نلمــع م ب ــا ،وقــد قــا النبــو -عليــه

الصــالة والســالم« :-أ ب ىالن ب حل فهللاببس » قــالوا :المولــس نينــا مــن ك جرهــم لــه وك معــا  ،قــا

النبــو -عليــه الصــالة والســالم « :-ا حل فهللاببس ب يببأ

بأ ببا »ا ونــو روا ــة «كال :ببا ا ب
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ببسال ال ب قا ال ببياو» الـى آخــر مــا وعلـه مــن أعمــا الليـر ،قــد تلــده حـر

علــى رلــك ،لمــن

مولسا لتو قد شعم ه ا ،وضرب ه ا ،وأخ ما ه ا ،وسوك جم هـ ا ،فيلخـ هـ ا
لتو اوم القيامة ً
من حسناته ،وه ا من حسناته ،وه ا من حسناته ،نهن نني حسناته ،وبقو عليه شو من حقو
عليه ،نللقو نو النار -نسل هللا العافية.-

النام أخ من سيئات م نللقي

مولسا اـوم القيامـة صـدقة منـك علـى نوسـك؛
أن ارا كوو شرك عن النام وسلم من أن تمون ً
مولسـا أنـ تعمـ لبيـرك ،ونـو البالـب
ألن ال توعله من أعما اللير كون لك ،وأن ارا كن
ً

ـرجا عـن ال ـر مـ الً قـا  :أنـا مـا جام
أن ال تعمـ لـه ممـن ك تحبـه ،لـو كانـ المسـللة عق ًـال مل ً
مبعلــى بالبيبــة ،وأغعــاب مــن لخـ مــن حســناتو ،نلمــارا ك أبــر والــد ب ـ ا؟ لمــن مــا صــير ،تلــده
بعاب أببض النام اليه ،وحسناته ت هب الى أببض النام اليه -نسل هللا العافية.-

علــى ك ـ حــا الصــدقات أبواب ــا ك ي ـرة ،والحمــد هلل ال ـ

هــدانا ل ـ ا الــدان ،ال ـ

نــعى لنــا أب ـواب

أحيانا وعى باب لمسلم الله ويعم فيه مما ك اونـ لـه غيـره فيحصـ بسـببه علـى أمـور
اللير ،و ً
عظيمة ،ثم لتو حسوج نيعملم فيـه -نسـل هللا العافيـة -فيمنـ مـن هـ ا الليـر ،هـو علـى أجـره ارا

منـ مــن غيــر تســبب منــه وعلــى أجـره ،وقــد نــعى هللا لــه مــن أبـواب الليــر غيــر هـ ا البــاب ال ــو
الم ير ،بعض النام ارا من من شو قا  :خال

انع يـ  ،مـا انع يـ  ،األبـواب موعوحـة وسـب

المسب من اللير والحسنات واألجور العظيمة من هللا -ج وعـال -ك مكـن حصـرها ،نـهرا أغلـ
باب نعح

(ال

ب

أبواب ،وهلل الحمد.

ب تزي حصاواىي -ىض

حلنهبع الحل ثهللاا»).

ن« :-،اهع حلنب  -هللاع

هللاي ،ال هللاهللا-

ـار نـو رميـة مـن النـام« ،ال تنتهب اه با ترفب حلنباس إلبيههللا أبوباىها
الن بى انع ـاب المـا ج ًا
الهببه ببم » « ،تزا ب حلزحا ب حببي تزا ب الهببه ببم ا يسببرق حلسبباىق حببي يسببرق الهببه
ـار ،وانع بـه مـن اـد صـاحبه،
م » ،سوا كان أخ الما خصيـة علـى ريـ السـرقة أو أخـ ه ج ًا
ـار عـن صـاحبه .والن بـة من ـو عن ـا ولـو كانـ ممـا
ك وع رلك وهو ملمن ،ن و أخ المـا ج ًا

أبيى جنسه ،عنو لو فيه وليمة ،والمضي

أتاح ه ا األ،ـ للنـام ،ثـم جـا شـلج نلخـ الطعـام

وهــرب بــه ،ه ـ ه ن بــة ،أو كــان ممــا ان ــر نــو المناســبات نــو العــروم كان ـ

عنــدهم ريقــة نــو

ملمــا لــك ،وإنمــا صــاحب ا انمــا ترك ــا
العــروم ان ــرون األم ـوا فيــلتو واحــد انع ب ــا ،وهــو ليس ـ
ً
للعموم ،ه ا مـن الن بـة المن ـو عن ـا .ولـ ا جـا الن ـو عـن القـران نـو العمـر ،األصـ أنـه ارا قـدم
العمــر الــى ملموعــة مــن النــام كـ واحــد لخـ تمـرة نــهرا أ،ل ــا أخـ غيرهــا ،لمــن لخـ ثنعــين هـ ا

من و عنه.

«اهع ى ه

 -هللاع

أريــد تع ابــه مــن ج ـ

أن ـ

هللاي ،ال هللاهللا-

حلنهبع الحل ثهللاا» ،الم لة العم يـ بـالمقعو أو بمـن

أو أرن أو أ ـراف ،ول ـ ا جــا نــو العم ي ـ بالعبــد « :ب جببذد ب ب
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جببذ نا »؛ ألنــه م لــة ،نالعم ي ـ محــرم ولــو كــان نــو الحــرب م ـ العــدو الحربــو ال ـ
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لــب قعلــه،

بق ــعل م والعبل ــي عل ــي م ،لم ــن ن ــى ع ــن الم ل ــة .ورأب النب ــو -علي ــه الص ــالة
به نقـا « :

فع هذح لع

فعب هبذح» ،واحـع بعضـ م بوعلـه -

شلصا م
والسالم-
ً
عليه الصالة والسالم -بالعرنيين ال ان قعلوا الراعو ،وثملوا عينيه ،نوع ب م النبو -عليه الصالة
والسالم -م لما نعلوا.

ن ــاللواب ع ــن هـ ـ ا أن هـ ـ ا مماثل ــة بمـ ـا نعلـ ـوا .ه ــم نعلـ ـوا رل ــك ،والمماثل ــة ع ــد  ،وليسـ ـ

نالمقصوج أن الم لة محرمة سوا كان

أن انعقم منه أو غير رلك.

نو حربو لب قعله ،أو كانـ

م ل ــة.

نـو عبـد أغـاد سـيده نـلراج

المقصــوج أن النبــو -عليــه الصــالة والســالم -ن ــى عــن الم لــة كمــا ن ــى عــن الن بــى .وإرا قــا

قطعـا بهضـانعه الـى النبـو -عليـه
الصحابو« :اهع حلنب  -هللاي ،حلوسال الحلسبسو »-ن ـ ا مرنـو
ً
الص ــالة والس ــالم ،-وجكل ــة اللوـ ـ عل ــى العحـ ـريم كدكل ــة ك توعلـ ـوا صـ ـريى الن ــو ،لم ــن ق ــا جاوج
الظاهر وبعض المعملمـين انـه ك اـد علـى العحـريم حعـى انقـ اللوـ النبـو  .......اللوـ الـ

ظـا ظنـه ن ًيـا ونـو الحقيقـة
قاله النبو -عليه الصالة والسالم ،-مدعين أن الصحابو قد سـم لو ً
هـ ا لــيس بن ــو ،ك بــد أن انقـ اللوـ النبــو  .وهـ ا المــالم با ـ ؛ ألنـه مــن الـ قــا « :اهببع»؟
الصـحابو الـ

رأب النبـو -عليـه الصـالة والسـالم -وسـمعه ،وهـم أعـرف بمـدلوكت األلوـاد ومـراج

النبو -عليه الصالة والسالم-؛ ألن م عاصروه وعا وه ،ن م أعلم بمـراجه ،نـهرا كـان الصـحابو ك
عرف مدلو اللو نمن عرنه غيره ممن بعده من باب أولى؟

قطعــا ،وجكلعــه علــى
علــى ك ـ حــا  :اللو ـ « :اهبببع حلنببب  -هللايببب ،حلوببسال الحلسبببسو »-مرنــو
ً
عـن رلـك اك جاوج الظـاهر وبعـض المعملمـين ،وك عبـرة
العحريم قا به عامة أه العلم ،ولم

به.

حكما
لمن ارا قا الصحابو« :أ راا» ،أو قا « :اهينا» ،ناألمر ك لك ،أمرنا أو ن ينا هو مرنو
ً
ولو لم صرح للنبو -عليـه الصـالة والسـالم-؛ ألن الصـحابو ك طلـ األمـر والن ـو ك سـيما مـا

اععل بال ر اك لمن له األمر والن و ،وهو الرسو -عليه الصالة والسالم.-

ممكن أن قو  :أمرنا بك ا من نع ملمور أو ن ينا عن نعـ محظـور اك لمـن لـه الحـ نـو هـ ا
ممن أاـده هللا -جـ وعـال -بـالوحو والعنشيـ  ،نحينئـٍ القـو بـلن قـو  :أمرنـا أو ن ينـا ك اـد علـى

األمر وك على الن و ،وك الشم أن كون اآلمر أو الناهو هو النبو -عليه الصالة والسالم .-قو

الصحابو :من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرن  ،ولو بعد النبو قاله بلعصر على الصـحيى ،وهـو
قطعا.
قو األ ،ر ،وه ا قو  :ن ى النبو -صلى هللا عليه وسلم -عن ك ا وك ا ن و مرنو
ً
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حل ق حو ب

ع ي تربا

حلنب  -هللاع

هللاي ،ال هللاهللا -قا « :كيهللابهح طعبا هللا

ت اى لكهللا في« ،)»،كيهللاهح» نع أمر من المي « ،طعا هللا» وهو الموعو المكي « ،ت اى » باللشم
على أنه جواب شرط مح وف أو جواب الطلب.

أحيانــا كــون
«ت بباى لك بهللا فيبب»،ا والبركــة الشيــاجة س ـوا كان ـ نــو المقــدار أو نــو وجــوه اكنعوــا ،
ً
ونير ثـم تلـده ك انعوـ بـه ،وشـلج عنـده أمـوا ا لـة ك تلـد أثرهـا عليـه ،وك انوق ـا
ير ًا
الما ك ًا
فيما انوعه ،وتلدها ت هب بسـرعة ،وآخـر أقـ  ،لمـن أموالـه ني ـا بركـة ،المـا اليسـير ادنعـه نينعوـ
به ،األمـور أو أشـيا ك يـرة ج ًّـدا أ ،ـر ممـا هـو أضـعاف أضـعانه فيمـا ب لـه نـالن مـن النـام ،وقـ
م

ه ا نو الوق  :تلد اإلنسان مضو األ ام وال ور والسنوات وإنعاجه قلي  ،ارا حاسب نوسـه

ـيئا
نــو آخــر العــام وجــد المــرجوج عليــه س ـوا كــان نــو أمــور الــدنيا أو نــو أمــور الــدان مــا اــرب شـ ً

سعح ب ه ا الل د أو ه ا الشمان ،وبعض النام اليوم له أثر بلنـه فحوـ مـا أمـر بـه نحوـ ك
تلده ضي له شو  ،و اهر بن عبد هللا الطبر قد ناهش الما ة ،قوش قوشة من حورة لو وقـ ني ـا

هلك ،نععلب النام كي

قوـش هـ ا ال ـااب عمـره ما ـة؟ قـا  :هـو أعضـا حوظناهـا نـو الصـبر

نحوظ ا هللا نو المبر.

اهر ،وفيه حوريات عند بـاب المسـلد ،حوريـات

كصيوا اناهش الما ة م
وأنا شاهدت امام مسلد ً
أو ما جا ت للملار والسيو وك ا عميقة ًّ
جدا ،عميقة ك ترب آخرها ،نلر ال يخ من المسلد
امام المسلد ووق نو ه ه الحورة ،وتحعه مواسير وأشيا تدنن ،نلخرجوه من ه ه الحورة لم صب

اك العصــا انمســرت والب ـ

ال ـ

عليــه صــار فيــه فبــار نوضــوه وراح م ــو ،مــا عنــده م ــكلة.

نعلــى اإلنســان أن ا ــعم ويحعــاط لنوســه ،فــيحو أوامــر هللا ،ويحو ـ حــدوج هللا ،ويحو ـ شــر هللا؛
ليحو ويبارك له نو نوسه وماله وولده.

ك يــر مــن الن ــام قــو  :وهللا ان الســنين هـ ـ ه مــا نــدر م ــارا حــدث؟ ألنــك م ــا حوظع ــا ،وتل ــد

اإلنســان سـوا ً كــان مــن المعقــدمين أو مــن المعــلخرين مــوت عــن عمــر قصــير ،ويلــر ركـره عنــد
النــام الــى يــام الســاعة ،عنــو كــم تعصــور أن عمــر بــن عبــد العشيــش مــات وعم ـره كــم؟ مــا أتــم
األربعين ،النوو كم عمـره لمـا مـات؟ قليـ  ،عنـو نـو اللمسـين ب ـو سـير ،ونـالن ونـالن مـن
األم لة المعاصرة ال يخ حان الحكمو تونو عن ثالث وثالثين سنة أو أربعة وثالثين سنة وركـره

عظيما.
نوعا
وكعبه تحو وتقرر ،ونو هللا ب ا ً
ً
علــى ك ـ حــا علــى اإلنســان أن ا ــعم بنوســه ،وك ضــي عم ـره ســدب ســب للة امــا نــوم أو لعــات
واسعراحات وقي وقا وسوالي

أو نظر نو اللواكت وهـ ه المحـدثات ،اآلن هـ ه المحـدثات العـو

بلاد النام تقضو على أوقات م ،وهو نعنة عم

.......

رأانــا مــن األ مــة ال ـ ان صــلون بالنــام ملــرج مــا انصــرف الــى اللماعــة بعــد الســالم انظــر نــو

اللوا ! انعظر لن ووتك شو  ،لمن م رلك ه ه الوعنة تلد اإلنسان كلن اده مربو ة معى تطل
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حعى لخ اللوا  ،ا أخو خ كعاب هللا ،اق أر ما تيسر لك ،الحرف بع ر حسـنات ،مـارا تلـد نـو
هـ ـ ا اللـ ـوا ؟ األم ــور مق ــدور علي ــا ول ــن تو ــوت ،وإن ناتـ ـ

المعــدوجة عليــك وهــو حياتــك ،ونــو الحقيقــة أن ـ

نـ ـاألمر سـ ـ  ،لم ــن عم ــرك أنواس ــك

ك تضــيع ا ســدب ،تضــي األوقــات بــدون نا ــدة.

بعض النام قو  :انه انو من الوق على اللوا شيًئا ما لطر على البا  ،لمن ا نعنة ،عنـو
لـو أن اإلنســان أخـ المصــح أو قـ أر مــن حوظــه جـشً ا مــن القـرآن بما ــة ألـ حســنة ،هـ ا ارا قـرأه
ق ار ة حروف من غير تدبر وك ترتي علـى كـ حـرف ع ـر حسـنات ،واللـش ع ـرة آكف حـرف،

هـ ـ ه ما ــة ألـ ـ

حس ــنة تقـ ـ أر بربـ ـ س ــاعة أو ثل ــ ،س ــاعة ،وأنـ ـ

انظ ــر الن ــام ابـ ـ لون الس ــاعات

المعواصلة نو ه ه اآلكت أو نو ملالس ك خيـر ني ـا أو ني ـا نـو خيـر ،لمنـه سـير بالنسـبة لمـا
حص من ج ات أخرب من النو واكنعوا .

«كيهللاهح طعا هللا ت اى لكبهللا فيب ،»،عا ـة -رضـو هللا عن ـا -كـان عنـدها شـعير تل،ـ منـه ،نطـا

أمده واسعمر مدة ويلة ،وهـو قليـ  ،وهـ ا مـن البركـة ،قالـ  :نملعـه نونـو ،موـاج حـدا ،عا ـة أن

الميـ اـ هب البركــة ،والحـدا ،الـ

معنــا ،وهـو نـو الصــحيى« :كيهللابهح طعببا هللا ت باى لكبهللا فيبب،»،

من م من قو  :ان المي نو البي وال ـ ار ؛ لـئال حصـ الظلـم امـا علـى الم ـعر مـن قبـ البـا

أو علـى البـا
انقج البا

مـن قبـ الم ــعر ارا اشـعر مـن جون كيـ امــا أن اشيـد الم ـعر نـو اكســعيوا أو

عند البي والونا  ،وعدم كيلـه لك،ـ ارا كـان لك،ـ نمـا فيـه نلـم وك فيـه شـو أنـ

اوميــا مــر المســعوج  ،ويعوقــد األغـراض ،وكـ ا
ملمعــه تل،ـ منــه حعــى ونــى .وبعــض النــام تلــده ًّ
وك ا ،ابارك له فيه ،البولة مطلوبة .وليس معنـى هـ ا أن اإلنسـان بوـ وك لطـو وك انظـر فيمـا
حعاجه من مسعقب على ا القه؛ ألنه قد حعا نو ش ر أ ،ر مما حعاجه نو ال ر ال

قبله

ـحوبا ب ـ ــى الـ ــنوس
أو العكـ ــس فيضـ ــبو أمـ ــوره ،نالضـ ــبو مطلـ ــوب ،لمـ ــن ك عنـ ــو أن كـ ــون مصـ ـ ً
وحرص ا؛ ألن بعـض النـام الـداعو ل ـ ا العومـر الحـر وال ـى ك انع ـو ارا نقـج شـو عاتـب

المر أان راح؟ أان جا ؟ ه ا ال

تنش معه البركات.

«كيهللاهح طعا هللا» ،أخر ه ه األحاجا ،كل ا اإلمام البلار .
ثم قا ( :ال

حلنب  -هللاع
قا « :

أب هريرال) بدأ لر من صحيى مسلم (ال ب أبب هريبرال -ىضب

هللاي ،ال هللاهللا -قا « :ىغهللا أاف،ا ثهللا ىغهللا أاف،ا ثهللا ىغهللا أاف »،قي :

أدى أبهي ،ن حلكبر أح ه ا أال تهللايه ا فهللاهللا ت و حل:نا»).

نب -،ب

يبا ى به

«ىغهللا» ،ما قو أه البريب :لص أنوه بالرغام ،وهو العـراب« ،ىغهللا أاف »،عنـو ارا لصـ أنوـه
نو العراب نمارا عن با يه؟

األنـ

هــو مقدمــة الوجــه ،وإرا لصـ بــالعراب نمعنــاه أنــه ســوف اعضــرر بــدخو العـراب الــى أنوــه،

وضـع ًة ارا وصـ األنـ
ـرر
فيص الى ر عه ،الى غير رلـك ،هـ ه جعـوة تعضـمن ض ًا
عظيمـا ،ف
ً

الـى
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العراب ن ا امع ان شداد ل ا ال لج؛ ول ا لما جخ تيمور جم
لتو بالغبار الناعم...

ونع ني ـا مـا نعـ قـالوا :انـه

