
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (8) حافظ حكمي -المنظومة الميمية في اآلداب الشرعية 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  :في ميميته -تعالى رحمه هللا-حافظ قال العالمة 
 :قطوفه الدانية اليانعة واجتناء خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة

 وحاصلللللل العللللللم ملللللا أمللللللي الصللللل ات لللللله
 وذاك ال ح ظللللللللللللللك ال تيللللللللللللللا ب حرف للللللللللللللا
 وال تصللللللللللدر صللللللللللدر الجملللللللللل  محتبيللللللللللا  
 وال العماملللللللللللللللة  ذ ترخلللللللللللللللى ذ ابت لللللللللللللللا

 ونعلللللللللللللم وال بقوللللللللللللللك يعنلللللللللللللي دا بلللللللللللللا  
 مب رجللللللللللللللللة وال بحمللللللللللللللللل شلللللللللللللللل ادات

 بللللللل خشللللللية هللا فللللللي سللللللر وفللللللي علللللللن
 فلتعلللللللللللللللللر  هللا ولتلللللللللللللللللذكر تصلللللللللللللللللرفه

 بموجبلللللللله وحقلللللللله اعللللللللر  وقللللللللم حقللللللللا  
 أضللللللللل  للللللللد  أشللللللللقى وأسللللللللعد مختللللللللارا  

 ون للللللللى أوحللللللللى وأرسللللللللل وصللللللللى آمللللللللرا  
 يحلللللللللب اعحسلللللللللان والعصللللللللليان يكر للللللللله
 بمقتضلللللللى ديلللللللن فلللللللي اللللللللدار ن مطلللللللرد
 فاعملللللللل عللللللللى وجلللللللل وادأب  للللللللى أجلللللللل
 للشللللللللللرل فانقللللللللللد وسلللللللللللم للقضللللللللللاء وال

 لمالكلللللللللللله دير كللللللللللللن عبللللللللللللدا  وبالمقللللللللللللا
يلللللللللاه اسلللللللللتعن فبللللللللللذا   يلللللللللاه فاعبلللللللللد وا 

بالشلرل وخذ باألسباب واستو ب مسبب ا    
زن كلللللللللللل أملللللللللللر ملللللللللللا  مملللللللللللت بللللللللللله 

ل فلذ  وا ضلم أصب واصدق أخلصه رطت ش 
 وأصللللللللب أخلصلللللللله هلل واصللللللللدق عازمللللللللا  

 ال تعجلللللللللللللبن بللللللللللللله يحلللللللللللللب  وال تلللللللللللللره
ن  وحيللللللم كللللللان مللللللن الن للللللي اجتنبلللللله وا 

 سلللمعك واستنصلللت  للللى كلملللي ف صللل    
 وال بتسللللللللللللللللو دك األوراق بللللللللللللللللالحمم
 تمليللللللله للللللللم ت قللللللله المعنلللللللي بلللللللالكلم

 وخضلللللللاب الشللللللليب بلللللللالكتم تصلللللللنعا  
 مكللللللللال وال حملللللللللك األسلللللللل ار كللللللللالب 
 بزخللللللر  القللللللول مللللللن نثللللللر ومنللللللتظم
 فللللاعلم  للللي العلللللم كللللل العلللللم فللللالتزم
 وملللللا عللللللى علمللللله قلللللد خللللل  بلللللالقلم
 ومللن ا الحللس فاسلللك عنلله  يللر عمللي

 منلللله فللللي القسللللم أدنللللى وأبعللللد عللللدال  
 كاملللللللل الحكلللللللم أحلللللللل حلللللللرم شلللللللرعا  

 والبلللللر يرضلللللاه مللللل  سلللللخ  لجلللللرم م
 ال ظلللللللم يخشللللللى وال خيللللللر بمن ضللللللم
 واعللللزل عللللن هللا سللللوء الظللللن والللللت م

 من بلللللللله كالملحللللللللد الخصللللللللمتخاصلللللللل
 فلللللي شلللللرعه القللللليم مخلصلللللا   وعابلللللدا  

ال حللللللرت فللللللي الظلللللللم  تصللللللل  ليلللللله وا 
 وثلللللس بللللله دون لللللا ت لللللل  وللللللم تضلللللم

 أقلللللللدم وال تجلللللللم فلللللللصن بلللللللدا صلللللللالحا  
 فللي صللال  السللعي أو فللي طيللب الكلللم
 صلللللراطه وا ضللللللمن اللللللن   تن ضللللللم
 فللللي جانللللب الللللذنب والتقصللللير والللللنعم
 زللللللت تللللب منلللله واسللللت  ر ملللل  النللللدم



 وأوقلللللف اللللللن   عنلللللد األملللللر  لللللل فعللللللت
 كلللللللت فاحملللللللد الملللللللولى مط ر لللللللافلللللللصن ز 

ن عصللللللت فاعصلللللل ا واعلللللللم عللللللداوت ا       وا 
 وانظلللللر مخلللللاز  المسلللللي ين التلللللي أخلللللذوا
 والللللزم صلللل ات أولللللي التقللللو  الللللذين ب للللا
 واقنلللللت وللللللين الرجلللللا والخلللللو  قلللللم أبلللللدا  
فالخو  ما أورم التقو  وحم على    كلذا 
 لالرجلللللللا ملللللللا عللللللللى  لللللللذا يحلللللللم لتصللللللل
 والخللللللللو   ن زاد أفضللللللللى للقنللللللللو  كمللللللللا

 وال ت لللللللللر  وكللللللللن وسلللللللللطا   فللللللللال ت للللللللر 
 سلللللللدد وقلللللللارب وأبشلللللللر واسلللللللتعن ب لللللللدو  
 فمثللللللللل مللللللللا خانللللللللت الكسللللللللالن  متلللللللله
 ودم عللللللللى الباقيلللللللات الصلللللللالحات وحلللللللو
 واضللللللرل  لللللللى هللا فللللللي التوفيللللللس مبللللللت ال  
 يللللللللا رب يللللللللا حللللللللي يللللللللا قيللللللللوم م  للللللللر 
         واملللللنن عللللللي بملللللا يرضللللليك واقضللللله للللللي
 وأعللللللللل دينللللللللك وانصللللللللر ناصللللللللر ه كمللللللللا

 م بب سللللللللك رلللللللللي حللللللللزب خاذلللللللللهصللللللللواق
 اشلللللللللللدد علللللللللللللي م بزللللللللللللزال ودمدمللللللللللللةو 

 واجعل ملللللللللللو رلنلللللللللللا للخللللللللللللس موعظلللللللللللة
 ثلللللم الصلللللال  عللللللى المعصلللللوم ملللللن خطللللل 
        ج   واآلل والصلللللللللحب ثلللللللللم التلللللللللابعين ل لللللللللم

 علللت علللن موجلللب اللللنقموالن لللي  لللل نز 
 ونعملللللللللللة هللا بالشللللللللللللكران فاسللللللللللللتدم
 وحلللللللللللذرن ا ورود الملللللللللللورد اللللللللللللوخم

 مللللللن عقللللللاب م ب للللللا وحللللللاذر ذنوبللللللا  
 عللللللللللي م هللا أثنلللللللللى واقتلللللللللده ب لللللللللم
 تخشللى الللذنوب وترجللو ع للو ذ  الكللرم
 مرضلللللا  رلللللللي و جلللللر اعثللللللم واألثللللللم
 ديللللللس بموعللللللود رلللللللي بللللللالجزا العظللللللم
 ي ضللللي الرجللللاء ألمللللن المكللللر والللللنقم

 حمن فاسللللللتقمومثللللللل مللللللا أمللللللر الللللللر 
 ودم واللللللللللللللروا  وأدللللللللللللللا قاصلللللللللللللدا  

لللللللللل  رم المنبللللللللللت بالسلللللللللل مفطالمللللللللللا ح 
 حسلللللن مختلللللتم قلللللل واسللللل ل هللا رزقلللللا  

 ف لللللو المجيلللللب وأ لللللل الملللللن والكلللللرم
 لمللللللا جنيللللللت مللللللن العصلللللليان واللمللللللم
 ملللللن اعتقلللللاد وملللللن فعلللللل وملللللن كللللللم
 وعللللللدت م رلنللللللا فللللللي أصللللللدق الكلللللللم
 ورد كيللللللللد األعللللللللاد  فللللللللي نحللللللللور م
 كمللللا فعلللللت ب  للللل الحجللللر فللللي القللللدم

 بللللللر  يللللللا شللللللديد الللللللبط  والللللللنقموع
 محمللللللللللد خيللللللللللر رسللللللللللل هللا كل للللللللللم
 وتلللللللم نظملللللللي بحملللللللد هللا ذ  اللللللللنعم

 

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

 ايا التي يحتاجها كل طالب علم.في خاتمة هذه القصيدة النافعة الجامعة للوص -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 يقول: 

 :قطوفه الدانية اليانعة واجتناء ،خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 

 وحاصللل العلللم مللا أملللي الصلل ات للله
 سللمعك واستنصللت  لللى كلمللي ف صلل      ج

 جججا



لها سمعك، وانتبه لها،  ايا فأصغ  لباب العلم ما تتضمنه هذه الوص ،خالصة العلم ،حاصل العلميقول: 
أصغ نفسك بنفسك واستنصت غيرك، يعني اطلب اإلنصات من غيرك ليستفيد ولئال  "واستنصت  لى كلمي"

 يشوش عليك.
 وذاك ال ح ظلللللللك ال تيلللللللا ب حرف للللللللا

 

 ................................... 
 ج

إضافة إلى ما عندك من علم  ،فقهاء األمصار ء، وتطلع على أقوال الفقهاعلى كالم أهل العلم صيعني أنت تحر 
، لن تتأهل ألن تكون عالمًا مستقاًل تستطيع أن تنقذ من يسألك ..الكتاب والسنة، لكن مجرد حفظك للفتيا هذا ما

 .ومن ظالمه إلى نور العلم ،من هلكة الجهل
 
 

، وال حفظك للفتاوى من كالفحم الذي يكتب به، والحبر يشبهه، أسود مثله، يعني ال كثرة الكتابة تنفع عنيي الحمم
غير تأصيل وبناء متين لهذا العلم على أصوله عند أهل العلم، ولذا تجدون بعض الناس يمضي من عمره 

 ،يسمى عالم، نعم يطلب العلم ومع ذلك ال يستحق أن ،الشيء الكثير، وقد يموت بعد أن زاحم العلماء عقود
لكن ليست عنده األصول التي تطلب ويبنى عليها العلم، نعم تجدون من يبرز في  ،الطريق لطلب العلمويسلك 

ومن يتأخر تأهله للعلم، كل هذا بسبب االهتمام باألصول والقواعد التي يبنى عليها العلم، علم الكتاب  ،مدة يسيرة
أن يسر لإلنسان من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح في أول عمره، تجدون  -عالجل و -والسنة، ومن نعم هللا 

أن هيأ لهم ويسر لهم من العلماء المخلصين من يدلهم على الجادة، يعني  -جل وعال-الشباب اآلن نحمد هللا 
ن كان ثم بعد ذلك جاء هذا التعليم النظام ،قبل العلماء يدرسون على الجادة ..،قبل ال أقول قبل يعني ي، وا 

بعضهم ينتقد كلمة نظامي؛ ألنه يلزم منها على حد زعمه أن يكون تعليم المساجد فوضوي، إذا كان هذاك منظم 
نما هو منسوب إلى من ينظمه من المشرفين عليه من قبل الموكلين  التعليم في المدارس والجامعات نظامي، وا 

وكولة إلى اجتهادات المشايخ، يعني هذا الذي من أجله من قبل ولي األمر، أما بالنسبة لدروس المساجد فهذه م
هو من هذه الحيثية منظم، تجد فيقال: تعليم نظامي، تعليم منظم ومرتب على نظر من يكلفه ولي األمر بهذا، 

منتظم التعليم في الحجاز نفس التعليم في نجد، والتعليم في الشمال نفس التعليم في الجنوب، ما يختلف، فهو 
ال يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد على الجادة يكون فوضوي، ما يلزم، هو تنظيم لكنه ، و ومنظم

يختلف من شيخ إلى شيخ، ويختلف من قطر إلى قطر، وحتى الكتب التي تدرس في نجد مثاًل قد يدرس غيرها 
مية مثاًل في النحو والقطر في نفس العلوم في اليمن، يعني إذا كانت عناية أهل نجد على سبيل المثال باألجرو 

وفي  ،واأللفية تجد هناك العناية بالكافية البن الحاجب، العناية بملحة اإلعراب للحريري، وهكذا تجد في الشام
مصر وغيرها، يعني هذه أمور ال شك أنها منظمة، لكنها تتفاوت من بلد إلى بلد، لكن المقرر على أولى ابتدائي 

منظم، وعلى جميع الطالب، والمرتب على أولى متوسط نفسه ما يتفاوت، ما في أي قطر من األقطار تجده 
 ،، ال، هو من هذه الحيثية..يجتهدون وأهل ن حنا نجتهد بطالبنا، وأهل الشمال يبو إ -أهل الحجاز-: وهللا يقولون 

، إنما التعليم وال يلزم من هذا أن يكون التعليم في المساجد فوضوي؛ ألني سمعت من يقول هذا الكالم، ما يلزم

 وال بتسلللللللللللللو دك األوراق بلللللللللللللالحمم   ج  وذاك ال ح ظلللللللك ال تيلللللللا ب حرف للللللللا
 



الرسمي الذي ترعاه الدولة هذا تعليم منظم من قبل من وكل إليه هذا األمر من قبل ولي األمر، تنظيم واحد 
 وال من مستوى إلى مستوى. ،متسق ال يتفاوت وال يتباين، وال يختلف من بلد إلى بلد

يده إلى الجادة، لذا تجدون كثير من أن يسر لطالب العلم من بداية الطريق من يأخذ ب -جل وعال-من نعم هللا 
طالب العلم في المستوى األخير من الجامعة في كلية شرعية تسأله عن بداهيات بعض العلوم ما يجيب، لماذا؟ 

فيها أضعف الناس ما رعي فيها أجود الطالب حتى  ى طريقة رتبت لكافة الناس، مراعىً ألنه أخذ هذه العلوم عل
الملحظ من قبل هؤالء فيها الضعاف؛ لئال يتعذب هؤالء، وكل يمشي، و  تأخرة مراعىً وال المتوسط في السنين الم

في هذه الحياة، ويعيش يعني من أجل أن يتوظف  ،هم  يتعلمون من أجل أن يسلكوا في هذه الحياةالدارسين أن
ألصول له عن مسائل في اولذلك تجد كثير من أوضاع طالب العلم في الكليات الشرعية غير مرضي، وتسأ

الثالثة وقد درسها في المرحلة األولى من االبتدائي وحفظها نسيها، تجد مسائل في النحو في األجرومية ما 
لماذا؟ ألنه  ، وهو يمكن في الدراسات العليا؛وال اطلع عليها، تجد أشياء فيما رتب للمبتدئين تخفى عليه ،يعرفها

  .الب علمأخذ هذا العلم على طريقة سهلة، ليست متينة تربي ط
تتباين فيها أنظار المدرسين،  ،األمر الثاني: أنه في التعليم العالي في الجامعة يعطى العلم على طريق ناقصة

المادة، فتجد منهم  لكن يختلفون في أداء هذه ،ما تتغير، جاء مدرس أو تغير أو كذا ،المناهج واحدة في الكلية
عطاه الطالب على طريقة موجزة مختصرة، وهؤالء الطالب ألنه أ لماذا؟  نجز المنهج في نصف المدة؛من ي

بحاجة إلى شيء من التوسع، وشيء من التأصيل لهذا العلم، وبالعكس تجد مدرس ثاني ما أنجز إال نصف 
المنهج أو أقل من نصف المنهج؛ ألنه توسع فيه، وأفادهم فيما شرح لهم، لكن يبقى أن األبواب التي ما شرحت 

بير، يعني يتخرج الطلبة وهو جاهل في هذه األبواب، هذه طريقة التعليم في الجامعات، في لهم فيها إعواز ك
يدور  يربط الطالب بكتاب يكون بأيديهم،األخير بدأ المسئولون في الجامعات يهتمون لقضية إتمام المنهج، وأن 

م ال شك أنه أفضل من عليه محور التعليم، وهذا ال شك أنه أفضل، تربية طالب العلم على كتب أهل العل
أو إحالة على كتب معاصرين كما يفعله كثير من المعلمين،  ،كتابات عن مدرسين لىتربيتهم على مذكرات وع

فطالب العلم الذي تخرج في التعليم النظامي في الكلية الشرعية مثاًل على هذا الوجه مدرس شرح له، سلق له 
يحتاج إلى تشعب وتنظير للمسائل، أو  ،يت في هذه المرحلةويحتاج إلى تأصيل وتثب ،المادة في نصف المدة

ح وشرق وغرب وال أنهى إال ثلث المنهج مثاًل أو ربع المنهج، تجده يتخرج اآلن مدرس أطال وأفاض ووسع وشر 
أو يكون  ،إما أن يكون قاضي أو يكون معلم ،لسوق العملهو في مفترق طرق، اآلن هو تهيأ على ما يقال 

ماذا يصنع؟ إذا راجع نفسه حضر درس حضر شيء وجد أنه تعليمه فيه  ن تصدر للناس،واآل داعية أو كذا،
 ،خلل، يعني كلف بدرس ما استطاع، سئل عن مسألة وهللا حاول يتذكر ما استطاع، راجع نفسه، فهو بين أمرين

ج من هذه الكلية يقال ومن كلية شريعة، واألصل أن المتخر  ،أن يتكبر ويقول: وهللا أنا جامعي ومعي شهادةإما 
ويخفى عليه بدهيات العلوم،  ،له: شيخ، فأنا لست بحاجة إلى كتب األطفال، ويستمر يتدرج في الكتب الكبيرة

فمثل هذا يستمر على ضعفه، لكن إن قال: أنا وهللا بحاجة إلى أن أبدأ من جديد، وبداءته من جديد في المتون 
وفهم هذه المتون وقراءة  ،لية، وتجاوز مراحل، فحفظه لمتون المبتدئينالصغيرة هذه ال تكلفه شيء؛ ألن عنده أه

أو سماع ما سجل عليها ال يكلفه شيء، إال أنه يتالفى فيه النقص الموجود عنده، وهذه وصيتي  ،شروحها



ن ، يرجع إلى كتب المبتدئتيعلى ما يقولون لطالب العلم الذين فاتهم مثل هذا األمر، ولو تخرجوا من الجامعة 
في ثالثة أشهر تنتهي، ثم بعد ذلك يكون  هذا ال يضره، كتب المتوسطين ،وبإمكانه أن ينجزها في شهر واحد

سدد الخلل الذي عنده، سدد الخلل ويتابع تعليمه، ويقرأ عاد في المطوالت، ويستطيع أن يقرئ الناس، ولذلك 
 ه أخذ التعليم على وجه فيه قصور.نفتح عليه في مسائل يسيرة؛ ألتجدون من يتصدر للتعليم أحيانًا ي  

 .يعني ال تتصدر "وال تصدر" يقول:
 ................صدر الجمل  محتبيلا  

 تمليللللله للللللم ت قللللله المعنلللللي بلللللالكلم    ج
 جا

 "لم ت قه المعني بالكلم " الموجودين على طريقة ال تناسبهم ثم بعد ذلك تشرح لهؤالء ،يعني ال تتصدر المجالس
فإما أن تشرح بطريقة سهلة ميسرة يفهمها كل من  ؟لحضور ما مستوى هؤالء الحضورال بد أن تنظر في ا

فهم ال ينزلون  ،ألن الطالب عندك فيهم من يفهم، يعني فيهم عدد كبير يفهم ؛أو تشرح بطريقة متوسطة ،حضر
تشرح ون، وما يحتاجه المبتدئون والمتوسط ،عن منزلتهم، أو تشرح بطريقة تتجاوز فيها عن مقدمات العلوم

من كثرت عنده الجموع، وتنوع عنده الطالب، فيهم  كن مثل هذا الكالم قد ال يمشي فيبطريقة تناسبهم، ل
وفيهم المنتهي، فإما أن يسلك طريقة المتوسطين، يشرح للمتوسطين، والمبتدئ إذا  ،وفيهم المتوسط ،المبتدئ

أيضًا، لكنه يود أن يكون أن المنتهي يستفيد  وتعب قبل أن يحضر قد يستفيد، كما ،وسمت همته ،ارتفعت همته
شيوخنا كان معروف  ،يعنيمعروف عندهم أسلوب التعليم أرفع من هذا، فالتعليم اآلن كان المشايخ  األسلوب

يعلمون هؤالء الصغار، ويخاطب  نعندهم تقسيم الطالب، حلقة للصغار، حلقة للمتوسطين، وحلقة للكبار الذي
وهللا أنت  :لكن اآلن من الصعب جدًا أن تقول ))حدثوا الناس بما يعرفون((قولهم كل مجموعة بما يناسب ع

وهللا أنت كبير وأكثر الطالب أقل منك مستوى فقد ال تستفيد، أنت  :صغير الزم تشوف لك مكان ثاني، أو تقول
أول ما يبدأ الدرس في الشكوى إلى هللا، وهذا جربناه في الدروس، واللي ما يستفيد  ،تشرح واللي يستفيد يستفيد

المنتهى مثاًل جلس الطالب في الشارع، فلما شافوا أسلوب الكتاب ما يناسبهم صعب، الكثير من الحضور 
طالب علم صغار أو متوسطين، أسلوب الكتاب ما يناسبهم، أيضًا أسلوب الشرح كأنهم تصعبوه، نقص النصف 

دد ينقص إلى أن ألغينا الكتاب، وجعلنا بدله الخرقي؛ ألنه في األسبوع الثاني، ثم ما زال الع ،في اليوم الثاني
ن كان أقل من كتب العقيدة، أقل من الواسطية لمدة  أسهل، ومع ذلك يعني كتاب الفقه له حضور وله وجود، وا 

 طويلة.
ن كان تصنيف الطالب في العصر الذي في وقتنا  المقصود أن على المدرس أن ينزل إلى مستوى الطالب، وا 

ن كان مستواه مستوى مبتدئ لن يتنازل أن يقولنحن ف وهللا أنا مبتدئ وهللا  :يه صعوبة؛ ألن طالب الجامعة وا 
وبجانبه طالب في الثانوية، وقد  ،أنا با أدرس مع الصغار، والكبار الذي جاء قد يكون مثاًل أستاذ في الجامعة

أنا تحدثت مع  ؟تتعامل مع هؤالء يكون قاضي تمييز، وبجانبه طالب في الجامعة، وقد يكون كذا، كيف
المسئولين عن تنظيم الدروس، وعلى رأسهم الوزير، وزير الشئون اإلسالمية، قال: هذا ميئوس منه، الطريقة التي 

إلى وينزل  ،ويقدر مستواهم ،وأسئلتهم ،وينظر في وجوه الطالب ،نعيشها ميئوس منها، لكن اإلنسان يسدد ويقارب
 لن يستطيع أن يتعامل مع كل شخص بعينه، هذا فيه صعوبة. خر..،مستوى بعضهم، والبعض اآل

 يقول: على كل حال



 وال تصلللللدر صلللللدر الجمللللل  محتبيلللللا  
 ج

 تمليللللله للللللم ت قللللله المعنلللللي بلللللالكلم  
 ج

طالب في المتوسط وتقول: أصول الفقه مهم جدًا، أو النحو أو  ..،تأتي إلى طالب صغار وتقرر عليهم مثالً 
كتاب في الفن ما يصح، هذا تعذيب لهم، أو تأتي لطالب في المراحل األولى وتقرر تأتي لهم بأعقد ثم كذا 

وتشرح  ،عليهم مختصر خليل مثاًل، هذا تعذيب لهم، لكن عليك أن تنظر الطالب، وتشوف المعني بالخطاب
 .-رحمه هللا-على مستواه، هذا كالم الشيخ 

 وال العماملللللللللة  ذ ترخلللللللللى ذ ابت لللللللللا
 بللللللالكتم  تصللللللنعا  وخضللللللاب الشلللللليب   ج

 ج

وما أشبه ذلك، يعني السن ال يكفي  ،ال تظن أنك بلغت مبلغ من العلم ألنك البس عمامة وتصبغ لحيتك بالكتم
 .ا المعول على التأهل في التحصيللتصدر المجالس أبدًا، إنم

 وال بقولللللللللك يعنللللللللي دا بللللللللا  ونعللللللللم
 كللللللال وال حملللللللك األسلللللل ار كللللللالب م     ج

 

ونعم؟ يعني شرحك بيعني دائبًا  وال بقولك يعني دائباً  :نعم، يعني نعم هذه ويش معنىيعني ال يعني بقولك دائبًا و 
بركة، ويقال: حسبك، للبداية  :نعم، وقد يقال :نعم للطالب، قد يقال :دائمًا ونعم، إنما هذه طريقة مألوفة إذا قيل

لفاظهم، وتظن أنك صرت مثلهم، سم، ثم حسبك، يكرر كلمة نعم عند الحاجة إليها، يعني ال تتشبه بالمشايخ بأ
أنت  ؟وكيف يختم ؟وخضاب وكيف يبدأ الدرس ةوذؤاب ،يعني مجرد تشبهك بألفاظ الشيوخ وسمت الشيوخ، عمامة
 جالست الشيوخ وعرفت هذه األمور، لكن هذا ما يكفي.

 كللللللال وال حملللللللك األسلللللل ار كللللللالب م     ...................................
 

وهللا فالن عنده مكتبة كبيرة، ثم بعد ذلك يعلم وهو ما تأهل؛ ألن مجرد اقتناء الكتب ال  :يقال يعني ما يكفي أن
: "كثرة تهيعني العلم، بل اإلكثار من اقتناء الكتب قد يكون صارفًا عن التحصيل، ولذا ابن خلدون يقول في مقدم

وخ أدركناهم مكتباتهم دالوبين أو التصانيف تعوق عن التحصيل" وهذا شيء مجرب، يعني من عنده مكتبة، شي
في الفقه، قاموس واحد أو مرجع  ،ثالثة، كتابين في التفسير، وكتابين أو ثالثة في الحديث وهكذا، في العقيدة

رف جميع ما فيها، كتب النحو، يعني كتب يسيرة، لكن هذه الكتب هضمت، وع   منواحد في اللغة، وكتاب 
خمسين ألف كتاب، تشغله بمراجعتها، وبعضه يحول دون بعض، يأتي  ويوجد اآلن من طالب العلم من عنده

وفي  ،يحتاج إلى كتاب فيجد الكتب مرصوصة دونه، ويشتري ثانية ويرصها ثانية، وهكذا، هذا يتعب في جمعها
العناية بها، وفي الوصول إليها في بيته، وهذا شيء مجرب، فمجرد كثرة التصانيف هذه ال تعني أن اإلنسان قد 

اق غيره في العلم، حتى أن الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل يقول: إن مجرد جمع الكتب ف
ككنز الفضة والذهب، يقول: جامع الكتب ككانز الفضة والذهب، صحيح كتب ال يستفاد منها، إنما تجمع تركة 

في معاشه، أما كونه يستفيد منها مع  بعده، أو قد يحتاج ويبيعها، مثل الذهب والفضة يجدها عند الحاجة إليها
نه يقلل : إكثرتها، كل الطبعات من كتاب كذا، ومن كل طبعة نسخة كذا، والكالم هذا ما صدر من فراغ، ما يقال

وشأن الكتب، يعني طالب علم ما عنده كتب كساع إلى الهيجاء بغير سالح، الكتب هي  ،من أهمية الكتب
تؤخذ بحكمة وعقل، وأن اإلنسان إذا احتاج لكتاب يشتريه، وقد يشتري الكتاب سالح طالب العلم، لكن ينبغي أن 

ليكون مرجع يرجع إليه عند الحاجة، لكن ما هو معنى هذا أنه يعذب بهذه الكتب كما هو الحاصل لبعض 
انتقل إلى بيت الشيوخ، صارت وبال عليه، وصار كثير منهم حضه من الكتب نقلها من مكان إلى مكان، إذا 



ذا سمع بأن هناك آفة نزلت بهذه الكتب أو اطلع على شيء منها في جهة ا حتاج إلى سنتين أو ثالث يرتب، وا 
ومثل ما قرروا  ،هذه مسألة ال شك أنها متعبة ؟وما أدري ويش ،وينظف ويعالج ،ذهب ينقلها من مكان إلى مكان

نينا من هذا كثيرًا، لكن ال يعني أن مشغلة عن التحصيل، ونتكلم بهذا الموضوع من حرقة، وحرارة، يعني عا
المراجع، قد طالب العلم ال يحتاج إلى الكتب، هذه ليست طريقة، طالب العلم ال بد له من الكتب، ال بد له من 

يرة تغني عن اقتناء الكتب، نقول: نعم، لكن هل هذه المكتبات في حوزتك بحيث تراجعها يقول: هناك مكتبات كب
ا هو بصحيح، قد تحتاج إلى مسألة يفوت وقتها، والمكتبة العامة مغلقة، فكون طالب متى شئت، هذا الكالم م

 العلم يقتني الكتب ويتوسط في االقتناء ال يسرف وال يكثر، وال يترك شيئًا يحتاج إليه.
................................... 
   وال بحمللللللللللل شلللللللللل ادات مب رجللللللللللة 

 كللللللال وال حملللللللك األسلللللل ار كللللللالب م  
 القللللول مللللن نثللللر ومنللللتظم بزخللللر  

 

يعني كان طالب العلم إذا تأهلوا يشهد لهم شيوخهم، إما بنثر أو بنظم، يشهدون لهم أنهم تأهلوا للقضاء، تأهلوا 
للفتيا، تأهلوا للتعليم، تأهلوا للدعوة، ويزاولون من خالل هذه الشهادات التي أعطيت من قبل الشيوخ، وصارت 

الرسمية، على طريقة التعليم الموجودة، فصار من هذه الشهادات أو ممن يحمل  الشهادات اآلن تتوالها الجهات
والعرف يدل على أن  ،هذه الشهادات من ال يحمل العلم، فتجده يتقدم، أنا وهللا اآلن تخرجت في كلية الشريعة

ا ابتلي وامتحن أهل ألن يقضي، أهل ألن يعلم، ثم إذ ،من تخرج من كلية الشريعة شيخ، والشيخ أهل ألن يستفتى
ن هذا حصل : إما وجد على أدنى مستوى يتوقع منه، وهذا حاصل، حصل في كثير من الجهات، بل إذا قلت

في بعض خريجي قسم القرآن، ذهبوا ليعلموا القرآن في مدارس تحفيظ القرآن فوجدوا ال شيء، يعني إذا كان هذا 
مع ما يعين عليه من تجويد وقراءات  ،أو أكثر في القرآن الذي يمكن ضبطه، وأنت بصدد تعلمه أربع سنين

 ، فقد يحرم العلم بسوء القصد.كان همه مجرد الشهادة ال يدرك شيئاً وتفسير، ومع ذلك تجد الطالب إذا 
 بزخللللر  القللللول مللللن نثللللر ومنللللتظم     وال بحمللللللللللل شلللللللللل ادات مب رجللللللللللة 

 

والعلم كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم، هذه الذي يفقدها  "في سر وفي علن"العلم خشية هللا  "بل خشية هللا"
ْن }  نََّما َيْخَشى ّللاََّ ليس من أهل العلم  -جل وعال-الذي ال يورث الخشية ليس بعلم، والذي ال يخشى هللا   م 

ه  اْلع َلَماء َباد   .[( سورة فاطر82)] {ع 
بشر، ونجد من إذا خال يعني نجد من إذا تحدث بكى وأبكى، فإن كان في سره كذلك فلي "في سر وفي علن"

ال  ،وهذا ال شك أنه عالمات اإلخالص ظاهرة عليه، ومنهم ال هذا وال هذا ،بكى، وفي المحافل يتصبر ويتمنع
في سر وال في علن، يقرأ القرآن أو يقرأ سورة هود، أو يقرأ الطور، أو يقرأ أي شيء كأنه يقرأ جرائد كما هو 

 ألحوال.أن يصلح ا -جل وعال-حالنا، نسأل هللا 
 بلللل خشلللية هللا فلللي سلللر وفلللي عللللن

 

   ...........فاعلم  ي العلم كل العلم 
ه  اْلع َلَماء{ َباد  الم الذي ال فالعلم الذي ال يورث الخشية ليس بعلم، والع [( سورة فاطر82)] }  نََّما َيْخَشى ّللاََّ م ْن ع 

 ."فالتزم كل العلم " يخشى هللا ليس بعالم
 ر تصللللللللللرفهفلتعللللللللللر  هللا ولتللللللللللذك

 

 ................................... 
 



عليه الصالة -وما يجب له، وما ثبت في حقه في كتابه وعلى لسان نبيه  -جل وعال-يعني علمك باهلل 
الذي يورث الخشية في القلب "من كان باهلل أعرف كان  لذي يدلك على الطريق الصحيح، وهوهو ا ،-والسالم

 منه أخوف".
 ولتللللللللللذكر تصللللللللللرفهفلتعللللللللللر  هللا 

 بموجبللللله وحقلللله اعلللللر  وقللللم حقلللللا  
  ج

 ومللللا علللللى علملللله قللللد خلللل  بللللالقلم  
 ومن ا الحس فاسلك عنه  ير عملي

 ج

والخروج عن طريقهم  ،يعني اسلك الطريق المستقيم الذي درج عليه سلف هذه األمة وأئمتها، واحذر االبتداع
بقدر الحاجة، يعني هذا المكبر مثاًل يحتاج وخذ منها  ،ومسلكهم ومنهجهم، واحذر اإليغال في هذه المحدثات

تستعمل في عبادة األصل المنع، لكن  ،إليه، لكن ما الداعي أن يستعمله إمام خلفه ثالثة أشخاص، هذه محدثة
واحتاج الناس إلى مكبر يستعمل، ونعرف من شيوخنا من مات وهو ما استعمله،  ،الحاجة، إذا كثرت الجموع
، فاإلقالل من المحدثات بقدر الحاجة منها، بقدر الضرورة منها هو األصل، ال سيما لكن الحاجة هي التي تحدد

  .-جل وعال-ما يستعمل منه في عبادة من العبادات، ويتقرب به إلى هللا 
منهم من يقول: هذه وسائل ال تضر، وال شك أن هذه المحدثات منها المحدث الذي له أثر في العبادة، وله أثر 

ن تيسر أنه يتركه هذا هو األصل، ومنها ما هو مجرد وسيلة مثل  ،، مثل هذا يتخفف منهفي قلب العابد وا 
النظارة اآلن تستعملها في قراءة القرآن؛ ألنك ما تشوف الحروف إال بها، هذه ال شك أنها محدثة، لكن يبقى أنها 

منها المختلط اللي فيه الحالل  وسيلة إلى عبادة فهي عبادة، يعني النفقة فيها مأجور عليها، لكن هناك وسائل
، أن عالم يقرروفيه السمين، فولوج أهل العلم فيها ال شك أنه مزري بهم، يعني ويش معنى  ،والحرام، وفيه الغث

ال حديث ثم  ن كان اجتهد  ةوبعده تمثيلي ،قبله مغنيةيشرح تفسير وا  وبعده كذا، وهللا هذا يعني ما هو بالئق، وا 
 ،أو إلى مجتمعات ما يصل إليها، يعني المنابر هي األصل ،: يصل الحق إلى بيوتبعض طالب العلم وقالوا

أنا أقول:  ...،.لكن هناك من ال يحضر إلى المساجد، واقتنى هذه القنوات يقول: خلونا ندخل إلى بيوتهم
لست لها وبقدر ما وقر في نيته من إخالص، لكن يبقى أن هذه األمور  ،االجتهاد يؤجر عليه اإلنسان بقدره

ال ، لكني ال أحصر االجتهاد على ..وليست لي، يعني شخص يقرر قال هللا وقال رسوله يخرج في قناة ماجنة وا 
 اآلخرين، فمن رأى أنه ينفع في هذا هللا يجازيه على قدر نيته.

 يقول: 
 بموجبللللله وحقلللله اعلللللر  وقللللم حقلللللا  
 أضللللل  للللد  أشللللقى وأسللللعد مختللللارا  

 

 ومن ا الحس فاسلك عنه  ير عملي 
................................... 

 

بين وهدى النجدين، وبين طريق الحق، وطريق الضالل، وجعل هناك حرية  -جل وعال-أشقى وأسعد، هللا 
تب له، يعني بطوعه واختياره يختار طريق السعادة أو طريق الشقاء، وال واختيار ومشيئة للعبد يختار بها ما ك  

ركب فيه هذا االختيار، ومع ذلك لن يخرج عن إرادة هللا  -جل وعال-فاهلل  أحد يجبره على أحد الطريقين،
لكن ما في أحد يقول: إني حاولت أن أصلي ما  ؟وهل هو شقي أم سعيد ،ومشيئته، وقضاه الذي قدره عليه

بطوعه  ،له حرية واختيارإذًا قدرت، حتى الذين ال يصلون هل حاول منهم أحد أن يقوم إلى المسجد وعجز؟ 
 لم.واختياره ترك الصالة، إذًا ما ظ  



 أضللللل  للللد  أشللللقى وأسللللعد مختللللارا  
 

 منللله فلللي القسلللم  أدنلللى وأبعلللد علللدال   
 ج

ومنهم المهتدي، ومنهم القريب، ومنهم البعيد، أدنى وأبعد، مثاًل جاء في  ،منهم شقي وسعيد، ومنهم الضال
في يوم المزيد أقربهم إلى اإلمام في  -جل وعال-الحديث وفيه كالم ألهل العلم أن أقرب الناس إلى الرب 

 .الجمعة
 قررررررررررررررررب بقررررررررررررررررب والمباعرررررررررررررررد مثلررررررررررررررره

 بعررررررررررررررررررد ببعررررررررررررررررررد حكمررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررديان     ج
 

من جاء  ،وما جاء فيه من أثر، وما جاء في كتابة الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة ،هذا الذي يسمع هذا الكالم
حديث ضعيف، لكن ة القرب والبعد هذا مسأل :ومن جاء في الساعة الثانية، يعني إذا قلنا ،في الساعة األولى

ومن أهل  ،هذا في الصحيحين، ومع ذلك يعرف هذا ))من راح في الساعة األولى((أو  ))من غدا((ماذا عن 
وال يأتي إال في آخر ساعة، يعني في أحد منعه من المجيء؟ ما في أحد  ،مثل هذا الكالمالعلم الذين يدرسون 

ذا ،منعه، هو طائع ومختار هذه حرية دخول اإلمام، على انتبه من النوم نظر إلى الساعة قال: باقي ساعة  وا 
، ويش يدريك واختيار، يعني ما في جبر، ما هو اإلنسان مجبور، يقول: وهللا أنا كتب علي أني من أهل الشقاء

وأن تحركاته  ،كما تقوله الجبرية، وأن اإلنسان ال حرية وال اختيار ؟من أهل الشقاء أن هللا كتب عليك أنك
وتصرفاته مثل حركة الشجر، هذا قول باطل، يعني مجبور على أن يفعل كذا، مجبور على أن يتأخر عن 

: رضينا بالقدر، هذا مجبور....... لكن لو أن إنسانًا ضربه أو سرق ماله، هل يقول ..،الصالة، مجبور على أن
وانتهاك  ،يقوله للتبرير لنفسه في ترك الواجبات هذا مجبور الذي ضربني، ما يمكن أن يقول مثل هذا الكالم،

 المحرمات.
لللل  ى آمللللرا  ون للللىأوحللللى وأرسللللل وص 

 
 

 ................................... 
 

نَساَن ب َوال َدْيه    ْحَسان ا{ منهم من أرسل، ووصى وصى المكلفينوأرسل  ،أوحى إلى رسله وأنبيائه ْيَنا اعْ   }َوَوصَّ
 .[( سورة األحقاف51)]
 .[( سورة اإلسراء28)] }َواَل َتْقَرل وْا الز  َنى{افعلوا وال تفعلوا، اعبدوا وال تشركوا، ونهى  "آمرا  ون ى"

لللل  ى آمللللرا  ون للللىأوحللللى وأرسللللل وص 
 
 

 ................................... 
 

 وبعضها حرام. ،جعل بعض األمور بعض األعيان حالل -جل وعال-يعني هللا  "أحل حرم"
ان منها المأمور أو ، سواًء ك-جل وعال-ة بالغة من هللا كل هذه األمور صدرت عن حكم "كامل الحكم  عا  شر "

ومع ذلك كثير منها  [( سورة األنبياء82)] }اَل ي ْسَ ل  َعمَّا َيْ َعل {سواًء علمنا هذه الحكم أو لم ندركها  ،المحظور
 مدرك الحكمة.

 يحللللب اعحسللللان والعصلللليان يكر لللله
 
 

 ................................... 
 ج

 وكرهه إلى عباده المؤمنين المخلصين. ،يحب المحسنين، يحب اإلحسان، ويكره الكفر والفسوق والعصيان
................................... 

 

 والبللللر يرضللللاه ملللل  سللللخ  لجللللرم م  
 

 يعني يسخط المنكرات والجرائم، ويحب البر.
 مطللللرد  بمقتضلللى ذيللللن فلللي الللللدار ن 

 

 ال ظلللللم يخشللللى وال خيللللر بمن ضللللم  
 



بمقتضى ذين التوفيق والهداية واإلضالل واالستقامة والفسوق والفجور بمقتضى كون الناس أو كون الجن واإلنس 
  .إلى فريقين شقي وسعيد

 بمقتضلللى ذيللللن فلللي الللللدار ن مطللللرد  
 

  .............................ال ظللللم 
 

 ى السعير، واألتقياء واألخيار إلى دار النعيم.يعني أهل السعير إلى أهل إل
 بمقتضلللى ذيللللن فلللي الللللدار ن مطللللرد  

 

 ال ظلللللم يخشللللى وال خيللللر بمن ضللللم  
 

ْثَقاَل َذرَّ  { ا ي ْجَز ب ه { [( سورة النساء04)] }  نَّ ّللا َ اَل َيْظل م  م  وء  وال فيه  ،ما في ظلم [( سورة النساء582)] }َمن َيْعَمْل س 
 أن يحمل اإلنسان غير ما تحمل، وال يمكن أن يهضم أو ينقص من حقه حسنة. أيضًا ال يمكن

 وادأب  للللى أجلللل   فاعملللل عللللى وجلللل  
 واعلللزل علللن هللا سلللوء الظلللن واللللت م   ج

 ج

يَن  واترك المحرمات على وجل وعلى خوف أن يرد العمل ،اعمل األعمال الصالحة "اعمل على وجل  " }َوالَّذ 
ق   َلة {ي ْ ت وَن َما آَتوا وَّ ْم َوج  ))ال يا ابنة تقول عائشة: هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال:  [( سورة المؤمنون 04)] ل ول   

فينبغي أن يكون اإلنسان  ((ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون الصديق، 
ل، لكن قد يتخلف شرطه، أو يعتريه على غاية الوجل من رد العمل؛ ألن العمل قد يوجد وقد يوفق اإلنسان للعم

}َوَلَدا َل  م م  َن ّللاَّ  : -جل وعال-ما يعتريه من مانع من موانع القبول، ولذا يخاف كثير من السلف من قول هللا 
ب وَن{ ون وا َيْحَتس  هللا ما شاء  ،والناس تشير له بالبنان ،يعني اإلنسان يعلم الناس دهور [( سورة الزمر04)] َما َلْم َيك 

وهو في النهاية من الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم  ،ما أحلمه ،ما أحذقه ،ما أعلمه ،ما أجلده
وحذر  ،فعلى اإلنسان أن يكون على خوف تام ،-رحمه هللا-القيامة، أو يتعلم ليقال كما تقدم في كالم الناظم 

 ومراجعة دائبة دائمة للنية، وتحسس للقلب باستمرار.
 وادأب  للللى أجلللل   اعملللل عللللى وجلللل  ف

 ...................................   ج
 ج

أنت تمشي إلى أجلك، وأيامك مراحل، كل يوم تقطع مرحلة، وأنت تدأب تمشي دائبًا إلى أجلك، وكل يوم يمضي 
 من عمرك ينقص عمرك بقدره.
 وادأب  للللى أجلللل   ...................

 واللللت م واعلللزل علللن هللا سلللوء الظلللن    ج
 ج

لكن ليس في هذا  ((ال يموت أحدكم إال وهو يحسن الظن بربه)) -جل وعال-وال بد من تحسين الظن باهلل 
معارضة لما تقدم، اإلنسان يحسن الظن بربه، لكنه يسيء الظن بنفسه وعمله، فهذا الذي يجعله يعيش بين 

قلبه من دخل يخونه في أحوج األوقات،  أو انطوى عليه ،الرجاء والخوف، يخاف أن يخونه ما وقر في قلبه
، فيجعله سبقت رحمته غضبه ،يخاف من مثل هذا، ويعرف ويجزم بأنه سوف يقدم على رب كريم رؤوف رحيم

 ويؤمل مع السعي الجاد في تحسين العمل. ،من هللا يرجو
 وال للشلللللرل فانقلللللد وسللللللم للقضلللللاء  

 بلللللله كالملحللللللد الخصللللللم  تخاصللللللمن     ج
 ج

  .اجعل قيادك وزمامك وخطامك بيد الشرع، إذا قال لك: افعل افعل، ال تفعل ال تفعللشرع انقد، انقد ل
 خالص نزلت بك مصيبة عليك أن ترضى وتسلم. "للشرل انقد وسلم للقضاء"

 بمرررررررا قررررررردر الررررررررحمن واشررررررركره واحمرررررررد      وكررررررررن صرررررررررابرًا للفقررررررررر وادرع الرضرررررررررا
 ج



 
 الملحللللللد الخصللللللم بلللللله ك تخاصللللللمن      وال ...وسلم للقضاء  ...............

 

الملحد يقول: وهللا لو أراد  [( سورة األنعام502)] }َلْو َشاء ّللا   َما َأْشَرْكَنا{الملحد المجادل على طريقة أهل الشرك 
جعل فيك حرية  -جل وعال-لي الهداية ما ألحد، العاصي قد يحتج بالقدر، لكن هل في هذا حجة له؟ أبدًا، هللا 

 ترك لك حجة. وما ،وبين لك ،الختيارا
 وعابللللدا  مخلصللللا  فللللي شللللرعه القلللليم     لمالكللللللله وبالمقلللللللادير كلللللللن عبلللللللدا  

 ج

 .-جل وعال-مذل هلل  ،بالمقادير التي قدرت عليك كن عبد منقاد
}َوَما َكاَن ل م ْ م ن  َواَل ، ال اختيار لك معه اً يعني في الشرع في القدر كن عبد "مخلصا   وعابدا  * لمالكه  كن عبدا  "

نَ  ْم{م ْ م  ْن َأْمر    َيَر   م  وَن َل  م  اْلخ  ول ه  َأْمر ا َأن َيك   نفذ. ،خالص ما في تردد [( سورة األحزاب20)] ة    َذا َقَضى ّللاَّ  َوَرس 
................................... 

 

 وعابللللدا  مخلصللللا  فللللي شللللرعه القلللليم  
 

 محظورات.وتترك ال ،بالنسبة للشرع عليك أن تطيع فتعمل المأمورات
ياه اسلتعن  ............. ياه فاعبد وا 

 
 ج

 ................................... 
 

{: -جل وعال-قدم المعمول كما في قوله  للحصر، يعني إياه فاعبد  [( سورة الفاتحة1)] }  يَّاَك َنْعب د  وا  يَّاَك َنْسَتع ين 
ياه فاستعن وال تستعن بغيره.  وال تعبد غيره، وا 

ال حللللرت فللللي الظلللللم     .......................... فبذا.....  تصللللل  ليلللله وا 
 
 ج

 .وصرفتها له ال لغيره، وكذلك لم تستعن بأحد من المخلوقين -جل وعال-يعني إذا أخلصت العبادة هلل 
ال حللللرت فللللي الظلللللم     ............................... فبذا  تصللللل  ليلللله وا 

 
 ج

ياك نستعين فليقرأ في كتاب مدارج السالكين البن القيم. ومن أراد أن يقف على أسرار  إياك نعبد وا 
 وخلللذ باألسلللباب واسلللتو ب مسلللبب ا

 
 

 ................................... 
 

نما االعتماد على مسببها، فتعطيل األسباب تخذ باألسباب، أنت مأمور بفعل األسباب، ولكن ال تع مد عليها، وا 
اد على األسباب قدح في الشرع، قدح في الديانة، فالذي يقول: وهللا األسباب ال تنفع وال نقص في العقل، واالعتم
وأنا أعتمد عليه، فيغتسل في ثيابه في شدة البرد ويخرج، يجلس تحت الماء بثيابه،  ،تضر، المسبب هو هللا

-يمة لها، العبرة بالمسبب، هللا هذه أسباب، واألسباب ال ق يقول: أبداً ويخرج بها وهي تقاطر ماءًا في شدة البرد، 
حينما  ،هو الواقي، نقول: ال، هذا قدح في عقلك، ولذلك قول األشعرية مناقض للعقول قبل الشرائع -جل وعال

وال تأثير لها، ويجيزون أن يرى أعمى الصين بقة األندلس، يقولون: البصر  ،يقولون: إن األسباب ال قيمة لها
عنده ال به، كما أن قول المعتزلة بالمقابل أيضًا قدح في الشرع، يقولون: إن سبب لإلبصار، واإلبصار يحصل 

فيها من أثر،  -جل وعال-األسباب مؤثرة بذاتها، وأهل السنة والجماعة يرون أن األسباب مؤثرة بما جعل هللا 
 ألنه قد يوجد مانع فال يترتب أثر السبب عليه. لكنها ال تستقل؛

 ب اوخلللذ باألسلللباب واسلللتو ب مسلللب
 
 

 ................................... 
 



المسبب إذا بذلت األسباب للشفاء وأنت مريض فاطلب الشفاء من هللا  -جل وعال-يعني استوهب اطلب من هللا 
أن يفتح عليك من العلوم ما ينفعك في  -جل وعال-، إذا بذلت األسباب في طلب العلم فاسأل هللا -جل وعال-

 دينك ودنياك.
وأنت موقن باإلجابة، بعد بذل األسباب، أسباب  -جل وعال-يعني اسأل هللا  "وثس به*  و ب مسبب ااست"

 القبول ونفي الموانع.
 "ت ل  ولم تضم دون ا " دون األسباب "دون اوثس به "

 بالشللرل زن كللل أمللر مللا  ممللت بلله
 
 

 ................................... 
 ج

ذا تنكب اإلنسان عن الشرع ووزن أفعاله، ووزن غيره بميزان مخالف  بالشرع،ي الميزان ال بد أن يكون يعن وا 
فأنت لو  ،وتكون النتائج عكسية، إذا لم يكن الوزن ميزان الشرع ،ازينو لميزان الشرع ال شك أنه حينئٍذ تختلط الم

يش؟ وخلق، دي ،تقدم لخطبة ابنتك شخص ن وأمانة وخلق، هذا فوزنته بميزان الشرع، ميزان الشرع دين وأمانة وا 
ما لم يكن هناك ابتالء، إما لتكفير  ،حميدة -جل وعال-إذا طبقت هذا الميزان النتائج بإذن هللا  ،الميزان الشرعي

أو لرفع درجات، نتائج حميدة، لكن إذا وزنته بميزان يختلف عن ميزان الشرع، قلت: وهللا هذا ثري، هذا  ،سيئات
ذا اقتصرت عليها فال شك  وجيه، هذا وزير، هذا أمير، هذا كذا، هذا كذا، هذا وسيم، هذه موازين غير شرعية، وا 
 أن النتائج سوف تخرج عكسية.

 بالشللرل زن كللل أمللر مللا  ممللت بلله
 
 

 ................................... 
 ج

ن كان غير أي عمل تريد أن تقدم عليه زنه بميزان الشرع، فإن كان نافعًا لك في دنياك وأخراك فأقدم عليه ، وا 
 ذلك فاحجم.

 فأقدم.  بعد وزنه بميزان الشرع "فصن بدا صالحا  "
................................... 

 ج

 فلللللصن بلللللدا صلللللالحا  أقلللللدم وال تجلللللم  
 
 ج

ن كان غير ذلك   فأحجم وال تقدم عليه.يعني ال تحجم، بل أقدم علي، وا 
، -جل وعال- بد أن يكون العمل خالصًا صوابًا هلل ال بد من اإلخالص مع اإلصابة، ال "أصب واصدق أخلصه"

 .-عليه الصالة والسالم-صوابًا على سنة نبيه  ،خالصًا لوجهه
عليه -على سنة نبيه  -جل وعال-على مراد هللا مخلصًا هلل  -جل وعال-يعني اعبد هللا  "شرطت فذ   ضما"و 

لماذا؟ ألنني أفضل  : وهللا أنا أستحق كذا؛ولواهضم نفسك، يعني ال ترى لنفسك حق، ال تق -الصالة والسالم
، اهضم نفسك، وقد يكون عنده من و مفرطوه ،من فالن، ألنني أفعل كذا من المأمورات، وأفعل كذا من النوافل

ن كان ظاهره على خالف ذلك ،العمل الخفي الذي ال تعرفه أنت ما يزن جميع أعمالك، وال شك أن هضم  ،وا 
 .تواضع هو الذي يرفع اإلنسان، بخالف العجب والفخر، هذا هو الذي يأكل الحسناتالنفس يقتضي الرفعة، ال

 .على ما تقدم "والعجب فاحذره"
 .................إن العجب مجترف  

 ج

 أعمرررررررال صررررررراحبه فررررررري سررررررريله العررررررررم   
 

 



 في صال  السعي أو في طيب الكلم     .......................فذ  شرطت
 

 هذه مشروطة للقول والعمل.كل أو في القول،  سواًء كانت في العمل
 أخلصللله هلل واصلللدق عازملللا  وأصلللب

 
 

 ................................... 
 

، أخلص في تعلمك، أخلص في صالتك، أخلص في صيامك، أخلص في جميع -جل وعال-أخلص العلم هلل 
 أعمالك وأقوالك.

 الللللن   تن ضللللم  ن  صللللراطه وا ضللللم    واصلللدق عازملللا  وأصلللب.............
 

والتحدث عن نفسك في المجالس،  ،يعني تعود على هضم النفس تنقاد لك، أما إذا كنت عودتها على العجب
أنه ينقدح عنده اإلخالص، فإذا  :أن من يتحدث عن نفسه ال شك أنه يسقط من عيون الناس، األمر الثاني :أوالً 

 ينقص.أخبر عن عمله في مجلس من المجالس ال شك أن أجره 
 أخلصللله هلل واصلللدق عازملللا  وأصلللب

 .................ال تعجبن بله يحلب 
  ج
 

 الللللن   تن ضللللم  صللللراطه وا ضللللمن   
................................... 

 ال تعجبن بعملك وال بقولك يحبط.
 فلللي جانلللب اللللذنب والتقصلللير واللللنعم   ............................وال تره

 

عليك، تقول:  -جل وعال-ونعم هللا  يضمحل ويذوب ويتضاءل أمام ذنوبك وتقصيرك علهيقول: هذا العمل اج
عليك التي تحتاج إلى شكر، التي منها ترى قرآن ساعة، لكن ماذا عن النعم التي تالوهللا قرأت، جلست اليوم أقرأ 

وال  -جل وعال-تشكرها هلل توفيقك لقراءة القرآن، تقول: أنا وهللا اليوم حضرت أربع دروس، هذه نعمة عليك أن 
 تفخر بها.

ن  وحيللم كللان مللن الن للي اجتنبلله وا 
 زلللللت تلللب منللله واسلللت  ر مللل  النلللدم    ج

 ج

أما األمر فأتوا منه ما  ،يعني من غير مثنوية "وحيم كان من الن ي اجتنبه" ))إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه((
 استطعتم.

ن زللت" }َوت ول وا   َلى ّللاَّ   ، بادر بالتوبة، التوبة واجبة بشروطهاوقعت في محظور أو تركت مأمور تب منه "وا 
يع ا َأيَُّ ا اْلم ْ م ن ونَ جَ  االستغفار مع الندم من فعل ألزم لسانك  "تب منه واست  ر م  الندم " [( سورة النررور25)] {م 

 سواًء كانت في ترك مأمور أو فعل محظور. ،هذه المخالفة
 فعللت وأوقلف اللن   عنلد األملر  لل

 

 ................................... 
 

جل -ما فعلت من طاعة فاحمد هللا  ؟ماذا تركت ؟يعني محاسبة مراقبة، إذا أويت إلى فراشك انظر ماذا فعلت
أو تقصير في فعل تب إلى  ،على أن وفقك عليها، وما فعلت من مخالفة سواًء كانت في كالم أو قول -وعال

{سك قبل أن تحاسب حاسب نف، هللا، بادر َمْت ل َ د  يَن آَمن وا اتَّق وا ّللاََّ َوْلَتنظ ْر َنْ    مَّا َقدَّ ( سورة 52)] }َيا َأيَُّ ا الَّذ 
 .-جل وعال-ما قدمت ليوم العرض على هللا  [الحشر

ن  ...............................وا 
  ؟وأوقف الن   عند األمر  ل فعلت

 

 النللللدم زللللللت تللللب منلللله واسللللت  ر ملللل   
 ؟ للل نزعللت عللن موجللب الللنقم والن للي 

 



لماذا؟ ألن تصرفاتنا  ؟ لكن واقعنا يثقل علينا المحاسبة؛يعني حاسب النفس هل فعلت المأمور وتركت المحظور
وهللا يعفو ويسامح، فإذا أراد أن يحاسب كيف يحاسب؟ ال يحيط  ،في يومنا وفي ليلتنا كثيرة، والمخالفات كثيرة

 ،ما فعل، أقواله ال يستطيع أن يحيط بها، كالمه كثير، تجد اإلنسان ثرثار في أي مجلسبما قال فضاًل ع
، كالم ..يتصدر ويتكلم بحق وباطل مباح ومحظور وفي غيبة ونميمة، وقد يقول كلمة حق، ثم بعد ذلك يردفها

 ،هذا المسجلفإذا أويت إلى فراشك تسمع  ،يعني ما يمكن إال أن تجيب مسجل يصحبك ليلك ونهارككثير، 
فتكون مدة التسجيل أكثر من وقت النوم، هذا واقع كثير من المسلمين، هذا الذي يثقل المراقبة، لكن عند سلف 

هذه منزلة المراقبة؛ ألن أقوالهم قليلة، وخلطتهم يسيرة، وأضر  ))أن تعبد هللا كأنك تراه((هذه األمة الذين يراقبون 
ر له األقوال والكالم؛ ألنه ما يمكن يخالط الناس ويسكت، لكن لو هي التي تج ،شيء علي اإلنسان الخلطة

، وينظر في كتب العلم، -جل وعال-انزوى في بيته أو في مسجده أو في مكتبه وجلس يقرأ القرآن، ويذكر هللا 
ذا نشط صلى له ركعتين اس وما أشبه ذلك، هذا مراقبته ومحاسبته سهلة، ألن الكلمات التي تكلم بها مع الن ،وا 

يسيرة ومعدودة، والوقت وقت الفراغ عنده بعد شغل عمره وأنفاسه في طاعة هللا وقت فراغه يسير، لكن ماذا عن 
يعني هذا ال شك أن المراقبة  ؟وما أدري ويش ،من وقته كله يجوب األسواق يمينًا وشمااًل واجتماعات ومحافل

ثم يقول: وهللا أنا محاسب لهذه  ،والفروع عنده صعبة، يعني كمن يأتي إلى مؤسسة كبرى متعددة المناشط
ويش  ؟الشركة، كيف تحاسب هذه الشركة؟ لكن شخص عنده محل ويبيع منه أشياء يسيرة يعرف ويش باع

 ما يحتاج إلى محاسبين، وهللا المستعان. ،وكذا يستطيع أن يخرج خالصة يومية بنفسه ؟اشترى 
 ؟وأوقف الن   عند األمر  لل فعللت

 الملللولى مط ر لللافلللصن زكلللت فاحملللد 
 ج

 ؟والن للي  للل نزعللت عللن موجللب الللنقم  
................................... 

 وهو المنعم المتفضل أواًل وآخرًا، وهو أهل الحمد وأهل الشكر. -جل وعال-الذي طهرها وزكاها هو هللا 
................................... 

 ج

 ونعملللللللللة هللا بالشلللللللللكران فاسلللللللللتدم  
 

{}َل  ن  يد  ْم َوَل  ن َكَ ْرت ْم   نَّ َعَذاب ي َلَشد   .[( سورة إبراهيم4)] َشَكْرت ْم أَلز  َدنَّك 
................................... 
ن عصت فاعص ا واعلم عداوت ا  وا 

 
 

 ونعملللللللللة هللا بالشلللللللللكران فاسلللللللللتدم  
................................... 

 

نعم النفس عدو  "واعلم عداوت ا" ودت الوقوع في معصية فاعصهات ورايعني النفس إن عصت أو حاول
 .-جل وعال-عدوة له، تدعوه إلى ما ال يرضي هللا لإلنسان، نفسه الذي بين جنبيه 

ن همرررررررا محضررررررراك النصرررررررح فررررررراتهم    وخالف النفس والشيطان واعصهما  وا 
 ج

ن كانت القصيدة فيها باطل كثير، نعم   .يعني هذا البيت حق، وا 
ن همرررررررا محضررررررراك النصرررررررح فررررررراتهم    النفس والشيطان واعصهماوخالف   وا 

 ج

 أعني البردة. -نسأل هللا العافية-كما هو معلوم فيها الشرك والقصيدة فيها  ،هذا كالم صحيح ومقبول
ن عصت فاعص ا واعلم عداوت ا   وحذرن ا...........................  وا 

 ج

 النفس. وكن على باستمرار مجاهدًا لهذه ،حذر النفس



................................... 
 

 وحلللللللللذرن ا ورود الملللللللللورد اللللللللللوخم  
 ج

َ ا{ ْم   الَّ َوار د  نك   لكن الصدور من هذا المورود هو المشكوك فيه. ،الورود مضمون  [( سورة مريم45)] }َوا  ن م  
................................... 

 وانظر مخاز  المسي ين التي أخذوا  
 

 وحلللللللللذرن ا ورود الملللللللللورد اللللللللللوخم  
 ملللللن عقلللللاب م  ب لللللا وحلللللاذر ذنوبلللللا  

 

بما كسبت أيديهم، وال  ،يعني هم عذبوا واستحقوا العذاب من األمم السابقة والالحقة والمعاصرة إنما عذبوا بذنوبهم
 مثل نتيجتهم والسنن اإللهية ال تتغير وال تتبدل. تكتفعل مثل ما فعلوا؛ لئال تكون نتيج

................................... 
   ب ا  والزم ص ات أولي التقو  الذين

 من عقاب م  ..وحاذر ذنوبا  ......... 
 علللللللللي م هللا أثنللللللللى واقتللللللللده ب للللللللم 

 

لتكون منهم، والتقوى هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من عذاب هللا  ؛وانظر إلى صفات المتقين ،اقتده بهؤالء المتقين
  تعالى للوولين واآلخرين.، وهي وصية هللا-جل وعال-
يعني ادع باستمرار، ادع ربك أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يلزمك طريق  "واقنت" "واقتده ب م"

 االستقامة، وأن يجنبك طرق الزيغ والغاوية.
 تخشى الذنوب وترجو ع و ذ  الكرم      واقنت ولين الرجا والخو  قم أبدا  

 

، ويرجوه، يخاف الرب بسبب ذنوبه، -جل وعال-بني الخوف والرجاء، يخاف الرب يعني ال بد أن يكون المسلم 
حسانه، ال يرجوه معتمدًا على عمله، إنما يخافه بسبب عمله  ، ويرجوه السيئويرجوه التماسًا لعفوه وكرمه وجوده وا 

: وال أنت يا رسول قالوا ))لن ينجو أحد منكم بعمله((معتمدًا على كرمه؛ ألن العمل لن ينجي صاحبه، العمل 
 .))وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمته((هللا؟ قال: 

 "وترجو ع و ذ  الكرم "
كما يقول أهل العلم:  ،من قبل المسلم ال بد أن تكون دائرة بين الخوف والرجاء والمحبة -جل وعال-فعبادة هللا 

حده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف و  -جل وعال-من عبد هللا "
 فال بد من الخوف والرجاء والمحبة. "وحده فهو مرجئ

 مرضا  رلي.......................    فلللالخو  ملللا أورم التقلللو  وحلللم عللللى
 

ذا الخوف خوفك دعوى، وال تعمل عماًل ينجيك من ه -جل وعال-هذا الخوف النافع، يعني كونك تخاف من هللا 
 ال قيمة له.

 مرضا  رلي.......................    فلللالخو  ملللا أورم التقلللو  وحلللم عللللى
 

 .ءالرجاوكذلك 
 ديللللس بموعللللود رلللللي بللللالجزا العظللللم     ...........ما على  ذا يحم لتصل

 

 بالجزاء العظيم، عظم يعني عظيم صيغة مبالغة.
 :في البيت األول

 فلللالخو  ملللا أورم التقلللو  وحلللم عللللى
 ج

 ................................... 
 ج



أو رجاء ال يحث على التقوى، يعني خوف يؤدي إلى القنوط وترك العمل هذا  ،يعني خوف ال يحث على التقوى 
وال يحث وال يبعث على العمل هذا أيضًا  ،موبقة من الموبقات، وكذلك الرجاء الذي يؤدي إلى األمن من مكر هللا

 من الموبقات.
 مرضللللا  رلللللي و جللللر اعثللللم واألثللللم   ج  .وحم على........................

 

ويطلق أيضًا اإلثم على أنواع من المعاصي كالخمر مثاًل  ،هجر اإلثم يعني ما يؤول إلى اإلثم من المعاصي
 يقول الشاعر: ،قالوا: اإلثم من أسماء الخمر

 كرررررررررررررذاك اإلثرررررررررررررم ترررررررررررررذهب بررررررررررررررالعقول      شررررررررربت اإلثررررررررم حتررررررررى ضررررررررل عقلرررررررري
 

ن كان بعضهم ينكر إ طالق اإلثم على الخمر، ومنهم من يطلق اإلثم على القمار، على كل حال هي بالجملة وا 
، واألثم واألثيم واآلثم هو فاعل اإلثم، -جل وعال-إلثم والذنب الذي هو ال يرضي هللا اإلثم: فعل ما يستلزم ا

 واهجر العصاة. ،اجتنبه واهجره، اهجر العاصي، اهجر المعاصي
 ديللللس بموعللللود رلللللي بللللالجزا العظللللم     ليحلم لتصل كذا الرجلاء ملا عللى  لذا

 ج

 .هللا وكرمه دون عمل هذا ال ينفعيعني الرجاء المفرد الذي يعول على سعة رحمة 
 ي ضلللي الرجلللاء ألملللن المكلللر واللللنقم     والخو   ن زاد أفضى للقنو  كما

 ج

أن الرجاء إذا زاد أفضى إلى  الخوف إذا زاد ال شك أنه يفضي بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح هللا، كما
األمن من مكر هللا، وكالهما من عظائم األمور، بل يجب أن يكونا بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر، ال يزيد 
ن كان بعض أهل العلم يستروح ويميل إلى أنه في وقت الصحة يغلب جانب الخوف  ،أحدهما على اآلخر، وا 

 وفي وقت المرض يغلب جانب الرجاء.
  :ألن "وكن وسطا  " ع، وال تفرط ال تزيد، كن متوسطاً يعني ال تضي "ر  وال ت ر فال ت "

................................... 
 ج

 كررررررررال طرفرررررررري قصررررررررد األمررررررررور ذمرررررررريم   
 ج

دام في دائرة  والشيطان يدرس نفسية اإلنسان، ويعرف ما يناسبه، هو يريد إضالله على كل حال، فاإلنسان ما
 ليكون مثلههذه وظيفة  إلى الكفر والمعاصي وترك الديانةخير، الشيطان إن استطاع أن يجره اإلسالم فهو على 
دفعه إلى األمام إلى الزيادة، قال:  ،وال يتنازل عنهاإن لم يستطع ووجد عنده تمسك بعبادات  ،ومعه في السعير

حتى يقع، يخرج  لك يزيد ويزيدثم بعد ذ ..،أنت مفرط، وال شفت شيء، أنت ما سمعت عن الفضيل وال سفيان وال
 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ،كما حصل من الخوارج ،من الدين وهو ال يشعر

 ومثلللللل ملللللا أملللللر اللللللرحمن فاسلللللتقم     فلللللال ت لللللر  وال ت لللللر  وكلللللن وسلللللطا  
 
 

 .-جل وعال-يعني استقم على مثل ما أمرك هللا به 
نفسك إلى الغاية، ولن تصل إلى الكالم؛ ألنك مجبول على النقص، تتشوف  ،لن تصل إلى الغاية "سدد وقارب"

 "وقارب"، -جل وعال-على وفق ما جاء عن نبي هللا  ،لكن مع ذلك سدد وقارب، احرص أن يكون عملك سداداً 
ن لم تستطعه.  قارب الكمال وا 

 ودم  واللللللللللللروا  وأدللللللللللللا قاصلللللللللللدا      سدد وقارب وأبشر واستعن ب دو  
 



وأول الليل الذي هو  يعني أول النهار وآخره، وشيء من الدلجة(( ،بالغدوة والروحةواستعينوا  ،سددوا وقاربوا))
 .تستغل آناء الليل وأطراف النهاراإلدالج واالدالج سير آخره، المقصود أنك 

 لكوهللا أنا أتعبد يوم يومين في الشهر أو شهر في السنة ويكفي، ال، دم على ذ :ما تقول "ودم وأدلا قاصدا  "
}  هذه هي الغاية. [( سورة الحجر99)] }َواْعب ْد َرلََّك َحتَّى َيْ ت َيَك اْلَيق ين 

 فمثللللل مللللا خانللللت الكسللللالن  متلللله
 

 ................................... 
 

ويتمنى على هللا األماني، وعنده همة  نه كسالن، وقد ال يترك المحرماتأل كسالن ال يعمل، ال يعمل الواجباتال
ية أنه سوف يصل إلى منازل المقربين وهو على وضعه من الكسل، يقصر في الواجبات، وقد يرتكب بعض عال

 المحظورات، ويتطاول على منازل األبرار والمقربين.
 فمثللللل مللللا خانللللت الكسللللالن  متلللله

 ج

 فطالمللللللللا حللللللللرم المنبللللللللت بالسلللللللل م  
 

-ن الذي يقول: اليوم وهللا أنا تعبان نقرأ أو بالصيام، الكسال الكسالن، يعني نضرب مثاًل بالقرآن أو بالصالة 
نبدأ  -إن شاء هللا-غدًا، أو أنا وهللا اليوم أحس بتعب الرواتب اليوم مع التعب نتركها، غدًا  -إن شاء هللا

اصبر إلى أن يبرد الجود، هذا كله تسويف،  ،بمالزمة هذه الرواتب، صيام النوافل يقول: وهللا اليوم حر، اصبر
ي السنة الجايئة اآلن ما بقي في السنة إال شهر الحج أب -إن شاء هللا-إذا تمنى قال: خالص أنا  هذا الكسالن

إذا جاء  ،وتفرغت أتعبد، هذا الذي يسوف ولو يوم واحد كسالن، وتخونه همته -إن شاء هللا-جيت لما و  ،حجأ
ترض أن طالب علم قرر يحفظ ني نفمن الغد تخونه همته، لكن بالمقابل أيضًا إذا زاد عن الحد صار منبتًا، يع

 هبنا ضيف غدًا إن شاء هللا، وبعد ، وغدًا وهللا نزل-إن شاء هللا-فالكسالن يقول: اليوم مشغول، غدًا  القرآن،
  .هكذا تمضي عليه األيام والسنون ما يحفظو 

حفظ جزء اليوم، هذا أحفظ القرآن، وينفذ ثم يأخذ على نفسه أن ي -إن شاء هللا-المنبت يقول: خالص من اليوم 
وأخل بالواجب، بواجب الوالدين، وانقطع عن بعض اإلعمال،  ،اليوم حفظ جزء، لما أوى إلى فراشه إذا هو تعبان

وقد يكون ترتب على ذلك ترك واجب أنيط به، هذا منبت، لكن هل يستمر على هذه الطريقة كل يوم يحفظ 
ن استمر غدًا جزء؟ لن يستمر، هذا مجرب أنه إذا أخذ على نفسه ق در أكثر مما تطيق فإنه غدًا لن يستمر، وا 

 لن يستمر بعده.
 يقول: 

 فمثللللل مللللا خانللللت الكسللللالن  متلللله
 ج

 فطالمللللللللا حللللللللرم المنبللللللللت بالسلللللللل م  
 

ن قل، فعلى اإلنسان  ))إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه(( ،يمل ويسأم وأحب العمل إلى هللا أدومه وا 
في وقت المجاهدة، اآلن ما زلت في وقت جهاد للنفس،  ،ا تحمل ال سيما في أول األمرأال يحمل نفسه أكثر مم

لكن إذا تدرجت تقول: وهللا أنا  ،وال محالة  يصح، هذا يؤدي بك إلى االنقطاعثم تحملها أكثر مما تتحمل هذا ال
ث أفهم، ومن الغد ثالث أراجع عليهن تفسير بحيو حافظتي ما تسعف، وعندي أعمال كثيرة فأنا أحفظ آية آيتين 

ثم بعد ذلك تنشط نفسك وهمتك،  ،آيات، وبعده تستمر لك أسبوع على ثالث آيات، األسبوع الثاني تزيد آية وهكذا
والحافظة أيضًا تتجدد إلى أن يصل بك الحد إلى ما وصل بسلف هذه األمة الذين قضوا أعمارهم وأنفاسهم فيما 

ثم تلذذوا سنين، النبي  ،وا بمرحلة التلذذ، جاهدوا سنينرحلة المجاهدة وبدؤ هؤالء تعدوا م ،-جل وعال-يرضي هللا 



 ؟-عليه الصالة والسالم-أنا أسوي مثل النبي  :قام حتى تفطرت قدماه، لو يقول واحد -عليه الصالة والسالم-
ما يوتر وال  وقام ليلة واحدة إلى أن سقط من التعب، األقدام لن تتفطر بليلة معروف هذا، ثم من الغد يمكن

وال أرضًا قطع، المنبت الذي يتابع السير على الدابة حتى تسقط وتهلك، ثم بعد  ،بركعة، هذا منبت ال ظهرًا أبقى
 ذلك يجلس من دون دابة.

................................... 
 .......ودم على الباقيلات الصلالحات

 

 فطالمللللللللا حللللللللرم المنبللللللللت بالسلللللللل م  
................................... 

 ج

أكثر من قول: ال حول وال قوة إال باهلل،  "وحوقل" سبيح والتحميد والتهليل والتكبيرالباقيات الصالحات الذكر الت
عليه الصالة -أن إبراهيم قال للنبي  :والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجاء في الحديث

والحمد  ،سبحان هللا ،وأن غراسها التسبيح والتحميد ،السالم، وأخبرهم أن الجنة قيعانأقرئ أمتك مني  :-والسالم
ال  "وحوقل" -جل وعال-بذكر هللا وال يزال لسانك رطبًا  ، وهللا أكبر، وهي الباقيات الصالحات،وال إله إال هللا ،هلل

طر على بال، يعني الجنة التي ترابها حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة، من يتصور هذا الكنز؟ ال يخ
يعني إذا كان الناس يكنزون الذهب تحت التراب العادي  ؟!فما الذي يخفى تحت هذا التراب ،المسك األذفر

 يعني شيء ال يتصوره عقل، وال يخطر على قلب بشر. ؟!فيكف بالكنز الذي يكنز تحت المسك
................................... 

 

 حسن مختتم   اس ل هللا رزقا  و ....... 
 

يعني اسأل هللا حسن الخاتمة، واجعل لسانك رطبًا دائمًا مالزمًا للدعوة بحسن الخاتمة؛ ألنه جاء في الحديث 
فيعمل  ،فيسبق عليه الكتب ،))إن اإلنسان ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراعالصحيح: 

ومراقبة تامة لحسن الخاتمة، فهم يلهجون بهذا في  ،سلف هذه األمة على وجل دائمو  بعمل أهل النار فيدخلها((
 خوفًا من سوء الخاتمة؛ ألن العبرة بالخواتم. ،كل وقت

 ف للللو المجيللللب وأ للللل المللللن والكللللرم   ج  واضرل  لى هللا في التوفيس مبت ال  
 
 

وأخبت وانكسر  ،مبتهاًل داعياً  ،الدنيا واآلخرة اضرع إلى هللا في التوفيق أن يوفقك لما يكون سببًا في سعادتك في
  .-جل وعال-بين يدي هللا 

 ج  ...................................
 ج  يلللللا رب يلللللا حلللللي يلللللا قيلللللوم م  لللللر 

 ج

 ف للللو المجيللللب وأ للللل المللللن والكللللرم  
................................... 

 

 
، وأهل العلم يقولون: رب يا بهذا االسم -جل وعال-ى به هللا يعني أرجوك مغفرة، يا رب يا رب، وأولى ما يدع

 ،"من قال: يا رب يا رب خمس مرات أجيبت دعوته" إذا لم يكن ثم مانع، واستدلوا بما جاء في آخر آل عمران
ْم{ ربناربنا ربنا  ْم َرلُّ   مرات استجيب : "من قال: يا رب يا رب خمس ون يقول [( سورة آل عمران591)] }َفاْسَتَجاَب َل  

 .له"
 ،يعني في مفتتح آية الكرسي ،وجاء أن هذا هو االسم األعظم، وأنه في ثالث آيات من القرآن "يا حي يا قيوم"

وه  ل ْلَحي   اْلَقيُّوم {وفي طه  ،وفي مفتتح آل عمران  .[( سورة طره555)] }َوَعَنت  اْلو ج 
 يعني أرجوك وأسألك مغفرة. "م  ر "



................................... 
 ج

 لمللللا جنيللللت مللللن العصلللليان واللمللللم  
 
 

ن كانت تحت المشيئة لكن أنت ال تضمن، أنت تنظر إلى ما رتب  ،ألن هذه المعاصي رتب عليها عقوبات، وا 
يمحو أثر هذه المعاصي،  -جل وعال-تب إلى هللا  ،فابذل السبب ،-جل وعال-عليها، وترجو المغفرة من هللا 

 أو اللمم من الصغائر. ،كانت من الذنوب الكبائر المعاصي سواءً 
 مللللن اعتقللللاد ومللللن فعللللل ومللللن كلللللم     وامنن علي بما يرضيك واقضه لي

 

واتفق عليه سلف هذه  ،-عليه الصالة والسالم-بما يرضيك من االعتقاد الموافق لما جاء عنك وعن رسولك 
 ن قول باللسان.ومن كلم م ،األمة من اعتقاد ومن فعل، يعني من أعمال بدنية

دائمًا أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يخذل الكفر وأهله وأعداء الدين،  -جل وعال-يسأل هللا  "وأعل دينك"
 وأن ينصر دينه.

 وأعللللل دينللللك وانصللللر ناصللللر ه كمللللا
 

 وعلللللدت م رلنلللللا فلللللي أصلللللدق الكللللللم  
 

ْم{ ْرك  وا ّللاََّ َينص  ر   .[( سورة محمد4)] }  ن َتنص 
 يعني يدعو على من خذل الدين. "ك رليم بب سواقص"

 م بب سللللك رلللللي حللللزب خاذلللللهواقصلللل
 ج

 ورد كيللللللد األعللللللاد  فللللللي نحللللللور م  
 

 .-جل وعال-يعني يدعو على من عادى هذا الدين وعادى أولياء هللا 
 واشلللللللدد عللللللللي م بزللللللللزال ودمدملللللللة

 ج
 

 ................................... 
 

 القوية المدمرة. اشدد عليهم بزلزال، أهلكهم بالزالزل
 ودمدمة  ............................

 ج

 كملللا فعللللت ب  لللل الحجلللر فلللي القلللدم  
 
 

 .-نسأل هللا السالمة والعافية-يعني قوم صالح لما قتلوا الناقة دمدم عليهم بلدانهم 
 واجعل مللللللو رلنللللللا للخلللللللس موعظللللللة

 ج

 ................................... 
 ج

 يا والمهلكات والفواجع والمثالت.موعظة مما حل بهم من الرزااجعلهم للناس عبرة و 
 واجعل مللللللو رلنللللللا للخلللللللس موعظللللللة
 ثللم الصللال  علللى المعصللوم مللن خطلل  

 

 وعبلللللر  يلللللا شلللللديد اللللللبط  واللللللنقم  
 محمللللللللد خيللللللللر رسللللللللل هللا كل للللللللم 

 

 ،تم بالصالةثم خ ،في خاتمة الدعاء كالطابع له، ولذلك دعا -عليه الصالة والسالم-يعني الصالة على النبي 
 "محمد خير رسل هللا كل م *  على المعصوم من خط "بالصالة  -تعالى رحمه هللا-وختم كالمه كله ووصيته 

ألن لكل من اآلل والصحب حقوق على هذه األمة، فاآلل هم األقربون، وهم وصية  جمع بينهما "واآلل والصحب"
فلوالهم لم يصل الدين إلى  ،اقفهم في الدين مشهورةوأما الصحب فمنازلهم ومو  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

 من بعدهم.
 وتلللللم نظملللللي بحملللللد هللا ذ  اللللللنعم   ج  ثم التلابعين ل لم....................

 
 

  .وهللا أعلممد، كما ابتدأ بالحمد ختم بالح
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، وصلى 


