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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
محده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا ومنن ئني اع أعمالننا ، منن ي نده إن احلمد هلل ن

اهلل وحننده ا شننري، لننه، وأشنن د أن  اهلل فننم م نن، لننه، ومننن ي ننل، فننم هننادي لننه، وأشنن د أن ا إلننه إا
 ..حممًدا عبده ورئوله 

ننَلمهوَن }  يَننا } ، [201: ول عمننران] { يَننا أَيَنَ ننا النننَآيَن َوَمنهننوا اتننَّهننوا اللنننَه َحننون تنهََّاتَننَه َوَا َأهننوتهنن َإان َوأَنن ننتهم  مهس 
َِنريًا َوَنَسناً  أَيَنَ ا النناسه اتننَّهوا َربنكهمه النَآي َخَلََّكهم  َمن  ننَ  َ ا َزو َجَ ا َوَبثن َمنن  هَما رََجناًا ََ ف ٍس َواَحَدٍة َوَخَلَو َمنن 

ناَن َعلَني كهم  َرَ يبًنا  ََ َر َحناَإ َإنن اللننَه  يَنا أَيَنَ نا الننَآيَن َوَمنهنوا } ، [2: النسنا ]{ َواتننَّهوا اللنَه النَآي َتَسناَ لهوَن بَنَه َواَ 
نَع اللننَه َوَرئهنوَلهه فَنََّند  اتننَّهوا اللنَه وَ  ََ َ  َلكهنم  أَع َمناَلكهم  َويَنغ َفنر  َلكهنم  ذهنهنوَبكهم  َوَمنن  يه نَل  ِ  فَناَز  هولهنوا  َننو ًا َئنَديًدا ،يه
 [.02 -00: اَحزاب]{ فَنو زًا َعَظيًما 

ننمإ اهلل، و خننري ادنندي هنندي حممنند قننلر اهلل عليننه وئننلم، وشننر اَ: أمننا بعنند مننور فنن ن أقنندد احلننديثَ 
، بدعٍة ضملة ، حمدثٍة بدعة ، َو  . حمدثاهتا، َو

ر يف أمنٍر منن أمنور دينننا لعن، اهلل  تبنار  وتعنا   -أي ا اإلخوة واَبنا ، إهنا لفرقة ئعيدة أن نلتَّي لنتآَا
ما مسعتم أن  – رة، والعنوانَ  ، ولسن  واهلل باملندنعي **من الَّلن  إ  الَّلن  ** ينفعنا مجيعاً هبآه املآَا

ممنني رننيد الَّلننوب وينن ث ر في ننا ف ننآه دننآا ، وا أدري مننن الننآي وضننع هننآا العنننوان، ف نننا ا أضننمن أنَ 
ِنريس منن م   يهسنَمع  ِنرياً، واَنبينا َ  ِنرياً ويهَ ن،ري بنهَ  نمإ اهلل عنز وجن، ي ندي اهلل بنهَ  برية،َ  دعوة عري ًةَ 

ومعنه الرجن، والنرجمن، وين يت الننيب ولنيس لكمم م، وي يت النيب ومعنه النره ، والننيب ومعنه النرهي ، والنرينيب 
، ونظنن  -إن شنا  اهلل -معه أحد، فم ندريعي مِ، هآه الدعاوى، ولكن حنسنن الظنن بكِنري منن إخوانننا 

رة ئيستفيدون من ا  .أن هآه املآَا
وحينث أن الكنمإ عنن الَّلنوب، فسن ادأ تنا أئنتَيع عمرينا اندأ اهلل ورئنوله عن نا، ومنا وقنف اهلل بنه 

ختشر اهلل، وهنا   لوبس  ائية  -تبار  وتعا -لوب، وهنا   لوب م منة، ئليمة؛ منيبة إ  اهلل هآه الَّ
ََننننة، هننآه الَّلننوب إذا شننا   ويفننتَ مغننال -تبننار  وتعننا -واهلل  ، وهنننا   لننوبس مهَغلنفننة، وهنننا   لننوب يف أ

راد اهلل لنه ادنوان والعنآاب ادداية ملن شا  من عباده، ويَّبض وي رب اَ فال واَغمل علر  لنوب منن أ
 . يف الدنيا واآلخرة -والعياذ باهلل  -

ر بعنننض اآليننناع ومننننا ي نننرس منننن حننننديث الرئنننول وئننن يف وقنننف هننننآه  -علينننه الِننننمة والسنننمإ - َذ
 .الَّلوب
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وقنننف املننن منل يف أول ئنننورة البَّنننرة، ووقنننف  لنننوب املننننافَّل، ووقنننف  لنننوب  -تبنننار  وتعنننا   -اهلل 
السننورة، فبننلري أن هننآا الكتنناب العظننيم الننآي ا ي تيننه الباونن، مننن بننل يديننه وا مننن  الكننافرين يف أول هننآه

نننر قنننفاع هننن ا  املتَّنننل  خلفنننه، وا يتَنننرريد إلينننه الشننن، والريننن ، هتتننندي بنننه  لنننوب املتريَّنننل املننن منل، وَذ
َنم  َوأهولَ َنَ، ههنمه أهولَ َنَ، َعلَنر ههنًدى َمنن  } : امل منل ب هنم ي منون بناهلل وي مننون بالغين  إ  وخنره، و نال َرهب 

َلحهوَن  َِنارََهم  } : ، و ال عن الكنافرين[5: البَّرة ] { ال مهف  َخنَتَم اللننهه َعلَنر  نهلهنوهَبَم  َوَعلَنر مَس َعَ نم  َوَعلَنر أَب 
 ، فخننتم اهلل علنر  لننوب الكننافرين، فنم هتتنندي هبننآا الكتنناب،[0: البَّننرة ] { َغَشناَوةس َوَدهننم  َعننَآابس َعَظنيمس 

} : وا تَّب، احلو، وا ررج من نا الباون، النآي غرئنه الشنيَان يف نفوئن م، واندريأ عنن املننافَّل فَّنال
َآبهوَن  انهوا َيك   . والعياذ باهلل[ 20:البَّرة ] { يف  نهلهوهَبَم  َمَرضس فَنزَاَدههمه اللنهه َمَرًضا َوَدهم  َعَآابس أَلَيمس َتَا ََ

 ا ف قنبح  ا تَّبن، احلنو، أكرينن الباون، منن  لنوهبم، ف هنك نا وأمرَضنفمن أئباب هآا النفناد الكنآب، 
يَّاً، وجين  أن  من أدوائ ا الكآب، ودآا جي  علر املسلم أن يتحنرريى الِندد حنُ يهكتَن  عنند اهلل قند 

ما بلن رئول اهلل  ما بيرين  هآه اآلية، َو قلر اهلل  -يتجن  الكآب َن الكآب من قفاع املنافَّلَ 
 .عمماع املنافَّل -م يه وئلعل
آب، وإذا عاهد غدر،"  :عممة املنافوف  ." ،وإذا اؤأن خانوإذا خاقم فجر إذا حدنأَ 
تاب اهلل، ومن ئنة رئول اهلل    . -عليه الِمة والسمإ  -هآه من قفاع املنافَّل منَ 

رة لنستفيد، يظن بعض الناس  لما و ويا إخوة هآه واهلل مآَا  تكلم مسلم ،يتحسريسَ 
فلنتريننو اهلل يننا إخوتننناه، وليسننتفد بع ننننا مننن بعننض، ولنحسنننن الظننن ببع ننننا، ولننني  الننَت م الننن  هنني منننن  

أخنننمد املننننافَّل، نننني  هنننآه اَخنننمد الرذيلنننة، نتحنننرريى الِننندد، ونتحنننرريى العننندل، ونتحنننرريى اإلنِنننا ، 
َا َتََنده } ونعنادي فينه ونرّبري أنفسنا وأبنا نا علر الِدد، وعلر ح  احلو، وعلر نِرة احلو، نوايل فينه 

نانهوا َوبَناَ ههم  أَ  ََ ََخَر ينهَواَدوَن َمن  َحادن اللنَه َوَرئهوَلهه َوَلو   نَوانَن هم  َأو   َنو ًما ينه  َمنهوَن بَاللنَه َوال يَنو َإ اآل  و  أَبن نَناَ ههم  َأو  َإخ 
نَناَن  تَنَ  يف  نهلهنوهَبَمه اإل َ ، هنآا الِننف يكتن  اهلل يف  لنوهبم اإلننان  [11: ادلنة اجمل] { َعَشريَتَن هم  أهولَ َنَ، ََ

َحر، هآه من فوائد الوا  يف اهلل واحل  يف اهلل والبغض يف اهلل  .َتابًة ا أه
و نند يكتنن  اهلل النفنناد والبننث والشننر يف نفننس مننن يننوايل يف الشننيَان ويعننادي يف الشننيَان ويعننادي مننن 

ننية، فيجنن  أن نعننان أنفسنننا مننن أمِننال هننآه أجنن، هننواه، ويننوايل مننن أجنن، هننواه، وهننآه الظنناه رة اآلن متفش 
تننن  اهلل يف  لنننوهبم اإلننننان بسنننب  حنننب م هلل، حنننب م  الظنننواهر امل لكنننة املننندمريرة للعَّيننندة واللنننو، هننن ا َ 

انوا أ ربائ م وعشائرهم وإخواهنم وأم اهتم إ   -عز وج، -الِادد هلل  يدفع م أا يبريوا أعدا  اهلل ولوَ 
أحبنننننوا اهلل بِنننندد، دون دعننننناوى، ف نننننآه منننننن عممنننناع الِننننناد ل، وعممننننناع الكننننناذبل،  وخننننره َهننننننم

: " فالِادد الآي ين  اهلل بِندد، واملن من الِنادد ين  يف اهلل وينبغض يف اهلل، ودنآا  نال رئنول اهلل
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لنو ئنبريوا يتولرينون أهن، البندا وال نمل و  ائاً أنآلن ، حنن جند ا"أوثو عرى اإلنان احل  يف اهلل والبغض فيه 
فريروا اَمة يتولرينوهنم ويسنتميتون يف النآب والندفاا عنن م، ويعنادون أهن،  اَنبيا ، ولو ئبريوا الِحابة، ولوَ 

 !ه ا  قاد ون يف دعوى اإلنان ؟ السنة واحلو من أج، أه، البدا الكربى وال مل، ه،
ِنننرياً منننن  افننناتَّوا اهلل أي ننن النننناس إ  أن ينننارب احلنننو، اَخنننوة يف أنفسنننكم، َن التعِننن  اَعمنننر دفنننعَ 

منننن أجننن، أهننن،  !؟ مننناذاويِننندا بننناحلو، فيعادينننه منننن أجننن،  يعنننر  أن فمنننناً علنننر احلنننو، ويكتننن  احلنننو،
بَ من الآين يِدريون عن ئبي،  !باو،الومن أج،  !الباو،  !اهلل ويبغوهنا عوجاً فيِه

وتنوايل يف هنآا ال نال  !مو يَعنن يف قنحابة رئنول اهلل ويهكفرينره !؟يَعنن يف اَنبينا   اً نسنانإَيف ا    
هننآا شنني  موجننود ا  ! أهنن، الباونن، واَهننوا  مننن أجلننه ؟وتننوايل !وتعننادي أهنن، احلننو مننن أجلننه ؟ !امل نن،ري 

يستَيع أن يكابر فيه منِف، ومع اَئف ظاهرة خَرية جداً يف املتندينل، يف امللتنزمل َتند هنآا النبم  
إشننناعاع الكنننآب َخمد، وترتننن  علنننر هنننآا الفتنننا  النننآي يفتننن، بالننندين ويفتننن، بالعَّيننندة، ويفتننن، بنننا

مننا وقننف اهلل  لننوب املنننافَّل املرضننر، فلنعننان أنفسنننا  ا تِنندر إا مننن  لننوب واافننيا اع النن  مري ننةَ 
نننة اَخنننرى، هنننآا املنننرض يفتننن،  ! أو  بنننالعمج منننن أمنننراض اإليننندزمنننن هنننآا الننندا ، واهلل واَمنننراض الفتَا

، جيع، -تبار  وتعا   -تمع، وجيع، الوا  والربا  يف الشيَان ا هلل باإلنان، ويفت، بالعَّيدة، ونز د اجمل
ان لفمن وفمن فمآله أن، الوا  والربا  للشيَان، و  للشيَان، توايل فيه وتعادي فينه، وانارب  توايلإنَ 

م من أجله احلنو، وتنِنر منن أجلنه الباون،، فلنتنو اهلل يف أنفسننا، ولننظنر أينن حننن ؟ هن، حننن  نن وقنف 
َعِهوَن } :  -عليه الِمة والسمإ-َما  ال إبراهيم   -تبار  وتعا  -اهلل  َفنعه . َوَا خته َزَس يَنو َإ ينهبن  يَننو َإ َا يَننن 

 [.78 - 70الشعرا  ] { َإان َمن  أََتر اللنَه َبََّل ٍ  َئَليم . َمالس َوَا بَننهوَن 
 !مي  ؟  لب، حيس أوأ !مريض ؟ أو  لب، ئليمه، انظر يا أخي 

تاب اهلل ومن ئنة رئنول اهلل   ، واجعن، احلنو -علينه الِنمة والسنمإ  -ف حيه باحلو، واول  احلو منَ 
ننان، وا نكننون مِنن، الي ننود  َوَإَذا َ يننَ، َدهننم  َوَمنهننوا َتَننا }  –والعينناذ بنناهلل  -ضننالت،، خننآه مننن أي شننخالَ 

تننب م إا وا يَّبلونننه ، يعننم مننا يعرفننون احلننو[82:البَّننرة ] { نَننا أَنن ننَزَل اللنننهه  َننالهوا ننهنن  َمنه َتَننا أهن ننزََل َعَلين    !منننَ 
آريابون،حُ  . يِد ون ايف هآا  وههمَ 

بعض الناس اآلن ا يَّب، إا ما جا  من فمن وفمن، أما إذا جا  من غريه يردريه، ويكم عليه جزافاً ب نه 
:  ، تبننلن [6: احلجننراع ]{ ينننهننوا َهم  فَاَئننوس بََنبَننٍ  فَنَتبنَ َإن  َجنناَ  } يَلنن  التبننلري  -تبننار  وتعننا  -باونن،، واهلل 

مإ ت خآه وتنشره  بن، أن تتبنلن منن حَّيَّتنه أي اإلشناعاع الكاذبنة ! أنن  َنشننار للكنآب! تِبن ، يعمَ 
ِننري مننن الشننباب وبننل احلننو، ودفعننت م إ  الباونن،، وإ  تننويلري أهنن، الباونن،، وإ  نِننرة أهنن،  حالنن  بننلَ 

 . -ا أ ول البدا الِغرى  -الكربى البدا 
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اإلشننناعاع الكاذبنننة واافنننيا اع ضننند أهننن، احلنننو شنننوريه  مجنننال احلنننو، وحالننن  بنننل النننناس وبنننل احلنننو، 
ننمإ فننمن بنناومً  ننانَ  وقنندريهتم عننن ئننبي، اهلل، ف قننبحوا ا يَّبلننون احلننو إا مننن فننمن وفننمن، حننُ لننوَ 

 ! جعلوه حَّاً 
مرض الَّلوب، هنآا هنو منرض الَّلنوب النآي جين  أن اتشند الَّنوى   هآا مرضس فتريا  يا أخوتاه؛ هآا هو

واهلل أبنننا  البوئنننة يهنندمنرون ب ئننلحة اَعنندا ، أهننون واهلل مننن . َل ننا للعننمج؛ لعننمج هننآا املننرض الفتريننا 
الآي يهََّت، مسنكل مظلومناً نرجنو ، الَّت، ب ئلحة الباو، ، واهلل أهون من  ت، النفوس، ومن  ت، الَّلوب

ض ورا  الباون، ، نةله اجل َإان َمنن  } لكن الآي نوع  لبه واحلو أمامنه، احلنو بنل يدينه وهنو يفنر مننه وينَر
 [ 78الشعرا  ] { أََتر اللنَه َبََّل ٍ  َئَليم 

الَّلننن  السنننليم هنننو النننآي ينننارب الشنننر  وينننرفض الباوننن،، ويَّبننن، احلنننو، وينننرد  ! لبننن، ئنننليم ؟هننن، انظنننر 
 ذا رأينن  نفسنن، أننن، تَّبنن، احلننو ولننو مننن ي ننودي، أو نِننراس، أو الباونن، بكنن،  ننوة، هننآا  لنن س ئننليم، فنن

وإن رأين  نفسن، أنن، . مسلم، تَّب، احلو، رائد  احلو، بهغيت، احلو، فواهلل  لب، ئليم، وعَّلن، ئنليم
وَتعلنه حَّناً فناعلم أن  لبن،  ترفض احلنو إذا جنا  منن ج نة معيننة وتَّبن، الباون، إذا جنا  منن ج نٍة معيننة

ب، الَّل  السليم الَّل  املريض، الآي يتَّبري، الباو،، ويعشريش فينه الباون،، ويسنر  َن الآي يَّا !مريض
ونر  فيه الشياول، وتنفر منه املمئكنة فنم تهسندريده، وتوئنوس فينه الشنياول فينَّناد دنآه الوئناوس، هنآا 

اَبنندان، الَّلنن  املننريض جينن  أن يهعنناَن، ويف هننآا الَّننرون شننفا س للننناس، شننفا  َمننراض الَّلننوب، وأمننراض 
رِيندد واحلنو والنوا   فلنعان أنفسنا هبآا الَّرون، ونرّبري أنفسنا علر عَّائده، وعلر الرجولة، وعلنر حن  ال
انوا وبا ننا أو أبنائننا أو إخوانننا أو عشنريتنا، هنآا الَّلن  السننليم؛ الَّلن   فيه والربا  من الباو، وأهله ولوَ 

ني ؛ هو نفسه لكن العباراع ختتلف،  ال اهلل
ه
َر بََعينٍد } :  -تبار  وتعا   - امل َننةه لَل مهتنَََّل َغين  َوأهز لََفَ  اجل 
 [.11-12: د] {َمن  َخَشَي الرنمح ََن بَال َغي َ  َوَجاَ  َبََّل ٍ  مهَنيٍ  . هآا َما تهوَعدهوَن َلكه،  َأوناٍب َحَفيٍظ . 

 إ  اهلل تبار  وتعا  ، اَواب  -تبار  وتعا   -الَّل  املني ؛ الرجرياا إ  اهلل 
واهلل ا ينفع، مالس وا بنون يوإ الَّيامنة وا أقند ا  وا غنريهم، منا عنند  إا ئنممة نفس، إ  فانظر  

، -تبنار  وتعنا   -الَّل  هي ال  ئتنفع، يوإ الَّيامنة، ئنممة هنآا الَّلن ، وإنابنة هنآا الَّلن  إ  اهلل 
ننَر بََعيننٍد ، هننآا َمننا تهوَعنندهوَن َلكهنن،  }َ هننآا مننن ينن يت بَّلنن  منينن  تنهََّننرنب لننه اجلنننة،  َننننةه لَل مهتنََّننَل َغين  وأهز لََفننَ  اجل 

 [.11-12د ]{ َأوناٍب َحَفيٍظ 
افظ حمنن، -تبننار  وتعننا -حننافظ حلنندود اهلل، ملتننزإ هللنندود اهلل، ملتننزإ بنن وامر اهلل، مبتعنند عمننا يغ نن  اهلل 

، وعلننننر حَّنننود العبنننناد، يننننيإ أعراضنننن م فنننن ن دمننننا  علنننر واعننننة اهلل وعلننننر حَّننننود اهلل يف الدرجننننة اَو 
م هننآا، إذا أننن   م هننآا يف بلننَد حرمننة يننومكم هننآا يف شنن َر املسننلمل وأمننوادم وأعراضنن م حننراإس علننيكمَ 
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تنندافع عننن احلننو فبننل  قنناح  الباونن، وتكلريننم تننا فيننه، ف ننآا ج نناد، أمننا أن تفننيي علنني املسننلم وتنت نن، 
م هنآا، هننآا  النه الرئننول  َحرمنة  !رمنناععرضنه ف نآا مننن أشند ا  م هننآا يف شن َر -ينومكم هننآا يف بلنَد
يف حجنننة النننوداا لينهََّنننر ر حرمنننة املننن من، حرمنننة املننن من أعظنننم عنننند اهلل منننن حرمنننة  -علينننه الِنننمة والسنننمإ 

نان مبتندعاً ضنااً  َنافراً أو  الكعبة، ما هي ئ لة حهرمة امل من، ا نست ل ونستخف ب عراض الناس، إذاَ 
اً فيننه خ ، هننآا مننن اجل نناد بشننر  أن ختلننال هلل مشننَر ا دننوا ،  -تبننار  وتعننا  -َننر علننر الننناس واهلل بننل 

ن  علر احلو وأن  تريند  ان دوا  ولشفا  غلي، حَّد ، ف آا ا يِدر من  ل  ئليم، واهلل لوَ  ف ذاَ 
نان هنآا دلين، وبرهنان أنرين، فائن د أن تشفي  لب، وغلي، حَّند  منن إنسنان، لكنان هنآا خَنر علين،، َو

الَّلنن ، فاجل نناد يف ئننبي، اهلل بالسننيف والسنننان والَّلننم والبيننان يتنناج إ  إخننميف، واهلل لننو ائتهشنن د يف 
َ ع إرباً إرباً وهو ا يريد هبآا اجل اد يف ئبي، اهلل لكان من أه، النار، ولو أنفو مِن، جبنال  ئبي، اهلل، و ه

 . لكان من أول من تهَسعنر به النار -تبار  وتعا   -الدنيا ذهباً وف ة وهو ا يريد وجه اهلل 
ممننه، يف دعوتننه، يف ذبننه عننن احلننو والسنننة، ا يكفنني أن تَّننول احلننو، ا يكفنني، ا بنند أن  فاإلنسننان يفَ 
يرافو ذل، اإلخميف وحهسن نية وحهسن  ِد، ا تتكلم، لو تكلم  باحلو دوا ، ودد  من أهداف، 

مإس قادرس من  ل  مني ، وا من  ل  ئليمالدنيوية، ما تكون  د أردع وجه اهلل، وا    . َان هآاَ 
لننه، وإذا فسنند ،يننا إخوتنناه فنن مر الَّلنن  أمننرس عظننيمس   عإذا قننلَ هننآا الع ننو؛ هننآه امل ننغة قننلَ اجلسنندَ 

لننه وا ئننيريما اللسننان، ففسنناد الكننمإ ينندل علننر دَغنن،ٍ  وفسنناٍد يف الَّلنن ، هننآا مننن اَدلننة  ،فسنند اجلسنندَ 
 لنوب منيبنة،  :املن منل يف املَّابن،  لنوب -تبار  وتعا  -لوب، ووقف اهلل علر النريفاد، وعلر فساد الَّ

مننا وقننف ا اهلل، ومننن  لننوب  ننرع لكننم مننن أوقننا   لننوب املنننافَّل أهنننا مري ننةَ   لننوب ئننليمة، و نند َذ
ننرس َوَمننن  } الكننافرين  عهونَا إَلَي ننَه َويف َوَذانَنَننا َو ن  ََننننٍة َ نننا تَنند  بَني َننَننا َوبَني نَننَ، َحَجننابس فَاع َمنن،  َإننننَننا  َو َننالهوا  نهلهوبنهنَننا يف َأ
 [. 5: فِل ]{ َعاَملهون 

مع اَئف أن مِ، هنآه اَوقنا  ليسن   اقنرة علنر الكنافرين وا علنر املننافَّل، بن، واهلل موجنودة يف  
، لكننن م ن مَّننادمَِننري مننن أهنن، الباونن، مننن املنتسننبل إ  اإلئننمإ، لسننان حننادم هننآا وإن   يكننن لسننا

عهونَا إَلَي نَه َويف َوَذانَنَنا }أَنرية، يعم؛ منا نف نم وا نَّبن،  الوا  لوبنا يف و  حوا قر  ََنننٍة َ ننا تَند  َو َنالهوا  نهلهوبنهنَنا يف َأ
نيس } : ، و نال اهلل فني م[5: فِنل ]{ َو ن رس َوَمن  بَني َنَنا َوبَني َنَ، َحَجابس فَاع َم،  َإنننَنا َعناَملهون  نمس عهم  قهنم  بهك 

َمعه َإان دهَعاً  َوَنَداً  } ، [ 202: البَّرة] {  هم  َا يَنع ََّلهوَن فنَ  َمََِ، النَآي يَنن َعوه َتَا َا َيس  َفرهوا ََ َوَمَِ،ه النَآيَن ََ
يس فَن هم  َا يَنع ََّلهوَن  مس عهم   [. 202: البَّرة] { قهم  بهك 

ِري من أه، الباو، وأهن، البندا، يعنر  الندع وة السنلفية شنرري   وغرريبن  يف أوئنا  أهن، هآه توجد عندَ 
ِنننريون، ثنننمأ وئنننبعل فر ةالبننندا وهننن وانتشنننرع الكتننن  وانتشنننرع اَشنننروة، وذهننن   وغربننن  ،شنننرري  مَ 
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ِننريس مننن م لسننان حننادم  عهونَا إَلَي ننَه } النندعاة هنننا وهنننا ، وهنندي اهلل بعننض الننناس، َو ََننننٍة َ نننا تَنند   لهوبنهنَننا يف َأ
، بن، بعنض الَّلنوب تسنمع [5: فِنل ]{ رس َوَمن  بَني َنَنا َوبَني َنَ، َحَجابس فَاع َم،  َإننننَنا َعناَملهون َويف َوَذانََنا َو ن  

" ئننوَرة يف  منناذا يَّننول، منناذا  ننال: رئننول اهلل يننتكلم مننا تنندري منناذا يَّننول، تسننمع رئننول اهلل وهننو يَّننول
نند  ننَتَمعه إَلَي نن،َ } : قننلر اهلل عليننه وئننلم" حممن ُن َإَذا َخَرجهننوا َمننن  َعن ننَدَ   َننالهوا لَلنننَآيَن أهوتهننوا  َوَمنننن  هم  َمننن  َيس  َحنن

َواَ ههم   [26: حممد ] {ال َعل َم َماَذا  َاَل َونًَفا أهولََ َ، النَآيَن وََبَع اللنهه َعَلر  نهلهوهَبَم  َواتننبَنعهوا أَه 
العاَد أن يعندريه لعندريه، لنو شنا  أن رئول اهلل يدريث م، أفَِ الناس وأبلغ الناس، وإذا تكلريم بكمإ لو شا  

لمننة، بنن، أحياننناً يننتكلم بالكلمننة ثننمأ مننراع لننتهفَ م عنننه، ورننرج هنن ا   لمننةَ  يِننَيهه َحِنناه بسنن ولةَ 
ماذا  ال ونفاً ؟ ما يف مون، فنحن ما نريد للشباب املسنلم أن يكنون : املغلفة املَبوا علر  لوهبم يَّولون

والرجولننننة والتنننن سري والتِبرينننن  والتعَّنننن، حنننن  احلننننو د، نرينننند مننننن م ومننننن هننننآه اَخننننمفيننننه مننننن هننننآه الَبنننناا 
وااتِا  ب وقا  العَّم ، وأوقا  امل منل الِاد ل الآين يبريون احلو وي ثرونه وي حريون منن أجلنه 

 -قنفاع املننافَّلنريند شنباباً فينه منن هنآه الِنفاع  ا، الننوا منن هنآا اً بالنفس واملال والولد، نريد شباب
َي اهلل  -اهللوالعينناذ بنن ِننريس مننن املنحننرفل عننن هنند  أَفَننَم يَنتَننَدبننرهوَن }  –تبننار  وتعننا   -النن  ا رلننو من نناَ 

َا  اهلل يعلم نا،  الَّلنوب تكنون علي نا أ فنال ، أ فنال، ف حيانناً  [12: حممد]{ ال َّهر َوَن أَإ  َعَلر  نهلهوٍب أَ ن َفاده
منا  نال يف هنآه السنورة يَّف، علي ا ، ما يدخ، في ا احلو، وا رنرج من ن عنن " ئنورة حممند " ا الباون،،َ 

 .املنافَّل
ف آه  ة، أعم أقنا   لوب الناس،  لوب امل منل و لوب الكافرين، و لنوب املننافَّل، وحننن نرجنو اهلل 

ون را إليه أن جيع،  لوبنا حيرية، م منة، قاد ة، ا  احلو، وتَّبله وتتشربه، وا تكون   -تبار  وتعا  -
عنننرض : " يف احلنننديث  -وقنننف رئنننول اهلل علينننه الِنننمة والسنننمإ َمنننا إن الفنننُ تهعنننَرض علنننر الَّلنننوبَ 

نكنن  فيننه نكتننة بي ننا   نكرهننافيننه نكتننة ئننودا ، وأنننا  لنن  أ احلِننري عننوداً عننوداً، ف نننا  لننٍ  أشننرهبا نكنن 
الِننفاة ا ت ننره فتنننة مننا دامنن  السننماواع واَرض، و لنن   أئننود حننُ تِننري علننر  لبننل،  لنن  أبننيضَ 

ينناً  نننالكوز ًخري ، "، ا يعننر  معروفننناً وا ينكننر منكنننراً إا منننا أهشننَرب منننن هنننواه -الكنننوز هكنننآا  -مربنناٍد،َ 
 :و د  ال رئول اهلل  فنعوذ باهلل من الفُ، نعوذ باهلل من الفُ،

رهنا، فكِنريس واهلل منا أخَ (ُائتعيآوا باهلل من الفُ ، ائتعيآوا باهلل من الفُ ، ائنتعيآوا بناهلل منن الفن ) 
 - مننن الَّلننوب تتشننرريب الفننُ، وَتسننَوَد الَّلننوب بننآل،، وتنننتكس انتكائننة ا تفيننو من ننا إ  يننوإ الَّيامننة

 . أشرب  من هواهامعروفاً وا تنكر منكراً إا ما  ، فم تَّب،-والعياذ باهلل
ِنري منن النناس ف يَّعنون في نا فيِنري منآدم هنآا املنآل الَنري،  ف آا مآل الفنُ الن  تشنرئ  إلي نا نفنوسَ 

النن  ر مننا ئننبو مننن اآلينناع  نن، ولنستح -تبننار  وتعننا   -اهلل  فمننن و ننع يف شنني  مننن هننآا فلريجننع إ 
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رهننا اهلل ووقننف هبننا  منل والَّلننوب الَيبننة أوقننا  املنن  ليعننر  حننُ يتجنب ننا ويتَّي ننا امل منننون و  أعنندا هَذ
السليمة حُ ياول امل من أن يكنون منن هنآا الِننف؛ الِننف الَين  منن أهن، اجلننة الن  تهننال بسنممة 

 .الَّلوب وئممة اَعمال وقحت ا
 -رضني اهلل عننه  –ئنعيد الندري  ويرويه أب –عليه الِمة والسمإ -هنا  حديث يَّول فيه رئول اهلل 

منا مسنع، فنرهبري حامن، : " الوداا، فَّال أن رئول اهلل خَب م يف حجة َن نر اهلل امر اً مسع مَّنال  ف درياهناَ 
ثننمأ ا يغنن،ري علنني ن  لنن س منن من؛ اإلخننميف هلل، واملناقننحة َئمننة املسننلمل، : فَّننٍه لننيس بفَّيننه فري  ننال

 " ولزوإ اجلماعة 
ا يَغَنَ،، أو ا يهغَنَ،، أو ا  :عم، ا يغ،ري علي ا ييعم إذا  ام  هآه الِمأ بَّلٍ  قار  لباً م مناً ئليماً 

نن، شنني ، أو ا يَغَننَ، مننن الغَنن،ري يعننم ا  يَغَنن،ه، رهوينن  بِمثننة ألفننال ا يهغَنن،ري مننن اإلغننمل وهننو اليانننة يفَ 
 .يعم ا يدخ، يف الشر -بالتريخفيف  –يدخله حَّدس وا حسد يزيله عن احلو، أو ا يََغ،ه 

اإلخنميف هلل، واملناقنحة وعندإ الغنش َئمنة املسنلمل، ولنزوإ : لنِمأيعم الَّل  الآي تتوفرير فينه هنآه ا
اجلماعة؛ لزوإ مجاعة املسلمل، إذا توفريرع هنآه الِمثنة يف  لنٍ  ف نو  لن س نظينف، منا فينه خياننة، منا فينه 

ما  نال اهلل علنر لسنان إبنراهيم  أن يعم :شر، ما فيه دغ، يَننو َإ . ِهنوَن َوَا خته نَزَس يَننو َإ ينهبن عَ } :  لبه ئليم،َ 
َفننعه َمننالس َوَا بَننهننوَن  ، فنن ذا اختلنن  واحنندة مننن [78-70:الشننعرا ] {َإان َمننن  أَتَننر اللنننَه َبََّل ننٍ  َئننَليم . َا يَننن 

ل ننا مننن  لننٍ  ف ننو  لنن س لننيس بسننليم، هننو  لنن س مننريض؛  لنن س مننريض علينن،،  هننآه الننِمأ، أو انتفنن َ 
 -ويلجنن  إ  اهلل  َنن، إنسننان يتننو  عننمج نفسننه، !آا؟يتنناج إ  ج نند ج ينند ومعاجلنناع، ومننن يتننو  هنن

 أن يشفيه من هآه اَدوا ، ف متم هآا احلديث؟  -تبار  وتعا  
ننن،  –روي هبنننآه اَلفنننال  –ثنننمأس ا يَغننن،ري أو ا يهغنننَ، أو ا يَغَننن،ه  ا يهغننن،ري منننن اإلغنننمل وهنننو الياننننة يفَ 

يعنم ا يكنون فينه حَّند يزيلنه عنن احلنو، فن ذا ئنَلم منن  شي ، وا يََغ،ه يعم ا يندخ، يف الشنر، وا يَغَن،َ 
ننان  لبهننه  لبنناً ئننليماً، لننيس ف الننِمأ هننآه الِننال هننآه اَشننيا ، وأريلنن  فيننه يننه أي َغننن،ري وا خِننال،َ 

 ،ه غَ إغمل وا 
نمإ الرئنول وحنفنظ هكنآا دون  نمإ اهلل َو هآه اَحاديث، وهآه اآليناع جين  أن ننيل علي نا، منا نَّنرأَ 

نآا  نن تهَسنعنر هبنم الننار، ونعنوذ بناهلل منن  -َما ئي يت   -وعي،  ليَّال فمن  ارئ أوفمن عا  أو ليهَّالَ 
 . الَسمعة ح  الريا  ونعوذ باهلل من

اإلخننميف،  -تبننار  وتعننا -عننرفتم قننفاع الَّلننوب وأنواع ننا، نبنندأ نننتكلم علننر اإلخننميف هلل  -يعننم  -
،، والرغبة، والرهبة؛ هآه أمورس   ثنا عنن الَّلن  فينبغني احلنديث عنن هنآه اَشنيا ؛ َن والتَو لبينة، إذا اندري

لنه،  - ل  امل من أو  ل  الفاجر  -دا قلة وثيَّة هبآا الَّل   َن هآا الَّل  إن قنلَ قنلَ اجلسندَ 
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له، ف نا وياع ت مر باإلخميف هلل  اللننَه َوَما أهَمرهوا َإان لَيَنع بهندهوا }  -تبار  وتعا  -وإذا فسد فسد اجلسدَ 
نناَة َوَذلَننَ، َديننه ال ََّي َمننَة  ِنننَمَة َوينه  تهننوا الزنََ يَن حهنَنَفنناَ  َويهََّيمهنوا ال نَل لَننهه النند  َِ ، هننآه تفاقنني، [5: البينننة ] {ُمه َل

ن، الشنوائ   اإلخميف؛ إخميف الدين هلل، ليس فيه شر ، ليس فيه رينا ، لنيس فينه فسناد، خنالال مننَ 
نَل َوَمنا أهَمننرهوا َإان لَ }  َِ ، عبنادة هلل خالِننة، في نا إ امننة الِنمة، في ننا إيتننا  [5: البينننة ] { يَنع بهندهوا اللنننَه ُمه َل

اة،  حِر التكاليف يف اإلخميف ومنا يتعلنو بنه،  -تبار  و تعا  -َ ن اهلل { َوَذَلَ، َدينه ال ََّي َمَة } الَز
تَنن زَين،ه ال َكتَناَب َمنَن اللننَه } :  ئنورة الزمنرواهلل يَّنول يف -تبنار  وتعنا -وهآا يدل علنر أيينة اإلخنميف هلل

َكننيَم  يَن . ال َعزَيننَز احلَ  ننا لَننهه النند  ًِ و  فَاع بهننَد اللنننَه ُمه َل َنناَلاله . َإننننا أَنن زَل نَننا إَلَي ننَ، ال َكتَنناَب بَنناحلَ  ] { َأَا لَلنننَه النند ينه ال 
 [.1-2الزمر 
تبنار   -نعمة عظيمة جداً، تاذا تكافئ هنآا ؟ منا هنو شنكر  هلل الكتاب هآه  عليه أنزلو أمر نبيه، فاهلل 

، وهنننو أئنننوتنا علينننه -علينننه الِنننمة والسنننمإ-وتعنننا  ؟ أن تعبننند اهلل ُملِننناً لنننه الننندين، وهنننآا اَمنننر للننننيب 
منا هنو نعمنة علنر رئنول اهلل  ، هنو نعمنة علنر -علينه الِنمة والسنمإ -الِمة والسنمإ، هنآا الكتنابَ 

َأَا لَلنننَه النند ينه } ُملِننة لننه النندين  -ئننبحانه وتعننا  -ة عظيمننة، فلتعبنند هننآه اَمننة رهبننا هننآه اَمننة، نعمنن
َاَلاله  ، ا يَّب، ئواه، ما يَّب، الباو،، ا يَّب، شريكاً أو مشارََة، ب، ا يَّبن، مننا إا [1: الزمر ] { ال 

َه شر س وا بندا وا ضنمل وا شني ، ديناً خالِاً وعبادة خالِة وإئمماً خالِاً وإناناً خالِاً ا رال
نَ، واحند منرينا أن يكنون ُملِناً، وأن يكنون ديننه خالِناً هلل،  ، الشوائ ، فليحنريفَ  خالال مِفنر منَ 

اتنه ليس َحٍد فيه شي ، ا لَّريٍ  وا لبعيٍد وا ملل، مهََّنرنب، عباد ئنبحانه -هلل  تنه هلل، واعتنه هلل، حَر
وا ينننن  إا هلل، يكننننون دينننننه خالِنننناً، و لبننننه ئننننليماً هلل، واإلخننننميف  ،،  لبننننه ا رشننننر إا اهلل-وتعننننا 

الشننر  أو  اإلخننميف أو !إا مننن هننآا الَّلنن  !؟الريننا  ارتباوننه وثيننو بالَّلنن ، مننن أيننن ينبننع اإلخننميف أو
ل ااحلو أو الب  . -تبار  وتعا -من الَّل ، فلنجع، ديننا خالِاً هلل  او، أو البدا أو ال ملَ 

 هننن،  َإس  }  -علينننه الِنننمة و السنننمإ-ورة أمنننر اهلل رئنننوله منننراع بننناإلخميف ، يننن مر الرئنننول يف هنننآه السننن
يَن  ًِا َلهه الد  َلَمَل . أهَمر عه َأن  أَع بهَد اللنَه ُمه َل َهوَن َأونَل ال مهس  َن  َأ  هنَ، اللننَه } ، [21-22الزمر ] { َوأهَمر عه ََ

ننا لَننهه َديننَم  ًِ لَننيَ م  يَنننو َإ . أَع بهننده ُمه َل َاَئننرَيَن النننَآيَن َخَسننرهوا أَنن فهَسنن هم  َوأَه  فَاع بهنندهوا َمننا َشنن  تهم  َمننن  دهونَننَه  هنن،  َإنن ال 
رَانه ال مهَبل  . [25-22الزمر ] {  ال َََّياَمَة َأَا َذَلَ، ههَو ال هس 

لما يغف، اإلنسان جي  أن يتدار  نفسنه،  ف مر اإلخميف أمرس عظيمس يا إخوتاه، جي  واهلل أن هنتم به، َو
نن،   ننية، َن الريننا  والشننر  ومننا اً هلل، واهلل إن اَمننر لَننريس جنندَن اَمنر خَننر وا ، أمننر خَننري واهلل يفَ 
، ذل، منافي  .ان لإلخميف، ينافيان اإلخميفشَا
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فن يري ذلن، الرج، يَّات، محي نة، ويَّاتن، شنجاعة، : "  -قلر اهلل عليه وئلم -رج، يَّول للنيب  فانظر إ 
لمة اهلل هي العليا ف و يف ئبي، اهلل : يف ئبي، اهلل ؟  ال  ".من  ات، لتكونَ 

ا : يننا رئننول اهلل، الرجنن، يَّاتنن، يرينند اَجننر واملغنننم، فمننا لننهه ؟  ننال"  (يف حننديث وخننر )  :و ننال رجنن،
 ؟ اذاا شي  له، مل: اً، والرئول يَّولف عادها ثمث" شي  له 

 .ا شي  له: إرادة وجه اهلل، إرادة أخرى،  ال الرئولَن هآا شي  خالَه غري  
فننم بنند أن يكننون العمنن، متمحري نناً خالِنناً هلل؛ قننمًة أو قننوماً أو ج نناداً أو تعلريمنناً أو تعليمنناً، ا بنند أن 

ََخنَرَة نَننزَد  لَننهه يف } : يكنون خالِنناً هلل، وهننآا واهلل أمننرس خَننري واهلل يَّنول نناَن يهرَيننده َحننر َأ اآل  ََ َحر ثَننَه َوَمننن   َمننن  
يٍ   َِ ََخَرَة َمن  َن َ ا َوَما َلهه يف اآل  اَن يهرَيده َحر َأ الَدنن َيا ننه  تََه َمنن  ان يريد حنرأ [10: الشورى ] { ََ ، منَ 

نان -عنز وجن، -هبآا العم،، ويريد ثوابه منن اهلل  -عز و ج، -اآلخرة يعم، هلل، ا يريد إا اهلل  ، فن ذاَ 
 .مال ثنا  الناس أو أمراً من الدنيا، فماله يف اآلخرة من نِي يريد ب ي عم، من اَع

 واأن يكنون دنا وثارهنا، حناول واحناول !ادينث، ولكنن وثارهنا ضنعيفةواهلل نَّرأ هآه اآلياع، ونَّنرأ هنآه اَح
إا  -ينا إخوتناه-أن يكون دآه اَحاديث وهآه اآليناع وثارهنا يف نفوئننا ويف  لوبننا؛ َن اهلل منا خلَّننا 

 . هآه جي  أن تكون خالًِة هلل، وعبادته -ئبحانه وتعا -ية عظيمة هي عبادته لغا
ر لكم بعض اَحاديث عن فوائد التجرد هلل واإلخميف هلل يف الدنيا ويف اآلخرة  :ئ َذ

 :أَننهه  َالَ    َقلنر اللنهه َعَلي َه َوَئلنَم    َعن  َرئهوَل اللنَه  َعب َد اللنَه ب َن عهَمَر عن 
َنَما َثَمثَةه    ) َن      َإَ  َغاٍر يف َجَبٍ،    َفَ َوو ا    ال َمََره  يَنَتَمشنو َن َأَخَآههم     نَنَفٍر    بَنين  َرةس    َفَم    َعَلر    فَاحن َ َغارََهم  َقنخ 

َبَنََّ   َعَلي َ م  فَنََّالَ  ََبَ، فَانَ  فَاد عهوا اللننَه تَنَعناَ  هَبَنا  َعَمل تهمهوَها َقاحلًََة لَلنهَ  بَنع  ه هم  لَبَنع ٍض ان ظهرهوا أَع َماًا  َمن  اجل 
َبريَانَ  َعن كهم     يَنف رهجهَ ا    َلَع،ن اللنَه  اَن يل َواَلَداَن َشي َخاَن ََ َيةس َقنَغارس  فَنََّاَل َأَحدهههم  اللن همن َإننهه ََ   َوام رََأيت َويل َقنبن 

نن ه    أَر َعننر َعلَنني َ م  فَننَ َذا   َوأَننننهه نَننَ ى ّب َذاَع يَنننو ٍإ  َعلَنني َ م  َحَلب نن ه فَنبَننَدأ عه َبَوالَننَدين َفَسننََّي تنه هَما  َنب ننَ، بَننَمن    أََرح 
َسني  ه  ُن أَم  لهن ه َفَج  ن ه  الشنَجره فَنلَنم  وَع َحن ن ن ه َأح  َه َمنا  تنه هَما  َند  نَاَمنا َفَحَلب ن ه ََ َمَب    فَنَوَجند  ن   بَناحلَ   ه فَنَّهم 

نَرهه َأن  أهوَ َظ هَمنا َمنن    َ َيةه  َعن نَد ره هوَئنَ َما َأ نبن   ِ َل هَمنا َوال َيَة  َنبن  نبن   ِ نَََّي ال نَرهه َأن  َأئ   َ َعن نَد    يَنَتَ ناَغو َن    نَنو َمَ َمنا َوَأ
ن نَ  تَنع    َدأ ّب     َنَدَمين فَنلَنم  يَننَزل  َذلَنَ،  َه نره فَنَ ن   ُن وَلَنَع ال َفج  َ نَ،    اب َتغَناَ     َذلَنَ،  لَنمه َأس  فَنَعل ن ه َوَدأ بَن هنم  َحن   َوج 

َ ا    فَافن رهج    َ ا   فنهر َجًة    لََنا َمنن  َ ا السنَماَ  فَنَفرََج اللنهه َمنن  َخره اللن هنمن َإنننهه  فَنرََأو ا   فنهر َجًة    نَنَرى َمنن  َ ا السنَماَ  َو َاَل اآل  َمنن 
انَن    نَ  الر َجناله الن َسناَ  َووََلب ن ه  َعنم   يلَ ابن نَنةه    ََ َ َشند  َمنا يَه َبب تنهَ نا ََ ُن وتَيَنَ نا َتَائَنَة  َأح  َسنَ ا َف َبَن   َحن َ نا نَنف  إَلَين 

ُن مَجَع  ه َماَئَة َديَناٍر َفَج  تنهَ ا هَبَا فَنَلمنا  َديَناٍر فَنَتَعب  ه  َ ا  َاَل   يَا َعب     َو َنع  ه    َح َلين  َ رَج  َد اللننَه اتننَو اللننَه َوَا بَنل 
  َ َت َاتََ    تَنف  َ ا فَنَ ن      ال  ن نَ  تَنع لَنمه َأس  فَنَعل ن ه َذلَنَ،  َإان هلَلََّ َه فَنَّهم  ه َعنن  َ نَ،    اب َتغَناَ     َه َ نا    فَنافن رهج     َوج    لَنَنا َمنن 

َخنره اللن هنمن إَ    فنهر َجًة   نَت  َجر عه َأَجنريًا  س  فَنَفنرََج َدهنم  َو َناَل اآل  ن ن ه ائ  نا َ َ نر َعَملَنهه    َبَفنَرَد    َه نَم  أَرهز  فَنَلمن ََ  َناَل أَع 
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ُن مَجَع ن ه َمن نهه بَنََّنرًا َورََعاَ َهنا َفَجناَ َس  َعن نهه    فَنَرَغنَ     فَنَر َنهه    َحَّ ي فَنَعَرض  ه َعَلي َه  فَنََّناَل اتننَو  فَنلَنم  أََزل  أَز َرعهنهه َحن
َم َحَّ ي  نهل ن ه اذ َهن   َإَ  تَل ن،َ ال زَئ  ّب  لنَه َوَا َتظ َلم  نتَن   َها فَنََّناَل اتننَو اللننَه َوَا َتس  فَنَّهل ن ه  ال بَنََّنَر َورََعاَئَ نا َفخهنآ 

زَئه َبَ، خهآ  َذَلَ، ال بَنَََّر َورََعاَ َهنا تَن   ن نَ  تَنع لَن َإس  َا َأئ  َه   اب َتغَناَ     مه َأس  فَنَعل ن ه َذلَنَ، َفَ َخنَآهه فَنَآَهَ  بَنَه فَنَ ن  
  ،َ َ  (( .2) بَََّيَ  لََنا َما بََََّي فَنَفرََج اللنهه َما   فَافن رهج     َوج 

 .هآه مثرة قم  الَّلوب وائتَّامة الَّلوب وإخميف الَّلوب
 هنآا املسنتوى، يسنبَّه إ  اً فاَول وق، إ  الرب إ  درجة أظنه ا يسنبَّه إلي نا إا اَنبينا ، منا أظنن أحند

وإ  هنآا اللنو العنايل منن النرب بناَبوين، منن يسنتَيع أن يفعن، مِن، هنآا ؟ ينآه  ونول الن نار إ  أبعنند 
نننآا وإذا ب بوينننه ننننائمل، فيحلننن  فيجنننديا ننننائمل،  مكنننان، يَرعنننر الننننعم، ف يرجنننع يف منتِنننف الليننن، أوَ 

ون ه وا أهلن منافيظ، الَّد  علر يده، ما يو ظ ما وا يَّدريإ علي  ا يلتفن   عنند  دمنهمالنه، أواده يتبنَا
، ذل، هلل  ا نسنتَيع،  !وبراً بالوالندين ووفناً  هللَّ منا، منن يفعن، مننا مِن، هنآا ؟ -عز و ج، -إلي م،َ 

له ابتغا  وجه اهلل ا، -تبار  وتعا  -هلل  !هآا منت ر الرب لكن ملاذا ؟  . َبويه هلل، فع، هآاَ 
نان يسنتَيع أن يفعن،، لكننه تَر نا هلل وهآا اإلنسان أكرينن منن هنآه املن ، ففَنم نفسنه -عنز وجن، -رأة، َو

علينننه -منننن هنننآه الشننن وة اجلاحمنننة، وهنننآا مَّامنننه قنننع ، ا ينافسنننه فينننه أو ا يسنننتَيعه إا مِننن، يوئنننف 
ن، ذلن، فعلنه ملناذا ؟-الِمة والسمإ منا النآي حجنزه أن يوا نع الفاحشنة  !، أمرس عظيم، منا هنو ئن ،،َ 

؟ ف ننآا مننن مثننار اإلخننميف يف  -تبننار  وتعننا -خننو  اهلل وخشننية اهلل وتَنَرََ ننا لوجننه اهلل إا  !؟هبننآه املننرأة
 .-تبار  وتعا -يف اآلخرة أعظم وأعظم عند اهلل و الدنيا، 

ى أجننر هننآا اَجننري الننويفري،  وذلنن، اَمننل ًّ رّي ننونن الننرب أو مننن الشننعريمننن فننرد  يف بعننض الرواينناع أنننهمنري ََ  ،
 20ئنننة،  10ئنننة،  10اً عبيننداً ر يَّنناً، ف جننا  ذا  بعنند حننل، نكننن مننن بعنند منننه مننااً إبننمً بَّننراً غنمنن

اننن  أعمننارهم  نني مننال هننآا اَجننري، مننن  دهننراً  تَننول، ننند اهلل يف أعمننارهم، فبَّننيئنننة، َنري اَولننلَ  ينمري
لبَّننر ،  نند ا يسنناوي إا دهري منناع، وإذا هبننا أمننوالس ا أول دننا وا وخننر مننن اإلبنن، والغنننم وااَرزمننن  فننرد

ل ا   يي  من ا شي اً، وهآا اَجري والر يو، وي يت  ، هآا ؟ينظويَّتاد هآه اَشيا َ   !ر، ملاذا فع،َ 
  !من يستَيع ؟ !هلل رب العاملل، من يفع، منا مِ، هآا ؟ 

ثمثنة فر ل من الشنعري أو خآ ، الشعري د ي تيه اَجري ويَّول له يل فرد من الشعري  فيَّول خآ فرد من 
هنآا منن الِنع  علنر النفنوس امل مننة ! هبنا ينآه   هَ، هآ  !حاجاع !عبيد !غنم !بَّر !،، أما إبأي اً 

 .ف مً عن غريها
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ف آه من مثار اإلخميف، ومن نتائج اإلخميف هلل وناشئ عن  لوٍب ئنليمة،  لنوب منيبنة، مرتبَنة بناهلل، 
لريه وتعظ منه وإا هنآه اَمنور ليسن  بسن ل الننفس، وا ئنيما والننفس ميالنةس  علنر ةابه وختشاه وترا به، وَته

 .للشر، ومرياعة يف الدنيا
جي  أن نستفيد من نا،  -تبار  وتعا -نايف اإلخميف هلل تبل نتيجة ما يفيما يَّاب، هآا أحاديث  هنا 

إن أول من يهَّ ر عليه رج،س ائتهشَ د يف ئبي، اهلل، في تر : -قلر اهلل عليه وئلم-من ذل،  ول النيب 
:  اتلن ه فين، حنُ ائتهشنَ دع، فيَّنول اهلل لنه: ماذا فعلنَ  في نا، فيَّنول: د اهلل عليه نعمه، فيَّولبه فيعد  

 .به، فسهح  إ  النار فَّهَآ  في اجري  و د  ي،، اذهبوا به، ف مر : َآب ، إمنا فعل  ذل، ليَّال
، ولكنن -تبنار  وتعنا -هنا أننا ذا أمناإ اهلل : ، ائتهشنَ د، ويَّنول-َما ينزعم -رج،س  ات، يف ئبي، اهلل و  

الآي هو  الرج،  ل  هآا عليه ربنا الآي يعلم خائنة اَعل وما ختفي الِدور، ا رفي عليه ما انَوى
ننان  هننآا : الفننمس البَنن، الفننمس،  ينن، ،  ننال يَّننال الشنن يد الشنن يديف نظننر الننناس شنن يد وبَنن،، ورتنناَ 

افي، هآا املد ، وهنآا اإلونرا  وهنآا الِنن ا  ليَّنال فنمن جنري  وبَن، إ  وخنره، فَّند  ين، جزاؤ ، أن َ 
 .-والعياذ باهلل-ذل،، هآا جزاؤ ، ف أَمر به فسهَح  إ  النار فَّهَآ  في ا 
تعلمن  فين، : ماذا عملن  في نا ؟ فيَّنول: وي تر تن تعلريم العلم والَّرون، فيعد د اهلل عليه نعمه، فيهَّال له

: َننآب  إمنننا تعلمنن  الَّننرون ليَّننال: فينن، الَّننرون، فَّننال الَّننرون وعلمتننه، تعلمنن  العلننم وعلمتننه، وتعلمنن 
ن  تَمَ إلي ا، وترمي إلي ا :  ارئ وتعلم  العلم ليَّال عا ، و د  ي،، يعم ف آا جزاؤ ، الغاية ال َ 

تعلنيم  أيننو  !تنموة الَّنرون ؟  ينفن الننار، اََّّ  لن، يف الندنيا، وهنآا هنو جنزاؤ ، فين مر بنه فيهسنَح  إ 
 .فنس ل اهلل العافية ونعوذ باهلل !ا  الكد والتع  ؟ذ أينو  !العلم ؟

نننا ، يننن تر بنننه عنننند اهلل، فيعننندد اهلل علينننه نعمنننه فيعننني  هبنننا، عننننده أمنننوال و ن جنننواداً ويننن يت بنننآخر ثالنننث،َ 
ما تَر  من ئبي، ا  أن يهنفو في ا إا أنفَّ  في نا، منا منن ئنبيٍ،  : ماذا عمل  في ا ؟ فيَّول: فيَّول

الِنند ة علننَاجل نناد يف ئننبي، اهلل ل، و ،َ  ، وقننلة اَرحنناإ وإ  ذوي الَّننرل قننلةر الفَّننرا ، وعلننر املسننَا
هننو : َننآب ، وإمنننا فعلنن  ذلنن، ليَّننال: وخننره، مننا مننن ئننبي، انن  أن ينفننو في ننا إا أنفَّنن  في ننا، فيَّننال

 .جواد، و د  ي،، ف أمر به فسهح  إ  النار
ل ا، واحد ائتشن د يف ئنبي، اهلل، والشن دا  أ ، إ  أن يننال بعنض أعلنر املننازلعند اهلل دنم هآه اجل ودَ 

و لننن   !ضنننيريع علينننه ؟ منننا النننآيبننناإلخميف، وهنننآا  -وتعنننا  تبنننار -الشننن دا  م ننناع الننندرجاع عنننند اهلل 
ناع، ن تهرفع له درجاع يف اجلنة، املس لة رأئاً علر عَّ ، بدل أ يسح  إ  النار و د يكون له في ا دَر

، ذل،بسب  ئو  الَِّد وئو  النية والريا    .وح  الظ ور، وما شَا
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وهآا يكدري، يفظ يف الَّرون، ويَّوإ بنه وننا  اللين،، وأونرا  الن نار، ويهعلرينم العلنم وإ  وخنره، العلمنا  ورثنة 
، [22:اجملادلنة]{يَنر َفَع اللنهه النَآيَن َوَمنهوا َمن كهم  َوالنَآيَن أهوتهوا ال َعل َم َدَرَجناٍع } اَنبيا ، ودم منازل عند اهلل، 

منننا هنننو إا منننن الَّلننن  الفائننند، والنينننة السننني ة،  !السنننب ؟ منننا !مِنننريه ؟منننا هنننآا  داجلننننة، وبعننن يعنننم يف
 .يسريس علر من يسره اهلل عليه اائتَّامة واإلخميف أمرو 

وي ننع نِنن  عينيننه مِنن، هننآا احلننديث،  !بشنني ن الننناس ا ينفعننوس يَّننول إاإلنسننان  أنيعننم مننن السنن ، 
نن   نان عاملناً واهلل أنا أخا  إنَ  ًاهنداً أن يكنون مِنريي مِن، هنآا النآي حندثنا عننه رئنول اهلل، وإنَ 

 . يوإ الَّيامة، ف يف حه اهلل-والعياذ باهلل -أو متعلماً فواهلل أخا  أن يكون هآا مِريي 
وأننه إن احننر   لنيمً  -تبنار  وتعنا -وهآا النآي يبنآل أمنوال جين  أن ي نع نِن  عينينه اإلخنميف هلل 

يكون هننآا مآلننه، فنعننوذ بنناهلل، هننآه أمننور د يَّننة يننا إخوتنناه، اتنناج إ  ممحظننة، واتنناج إ  يف  ِننده ئنن
نننانرعاينننة، واتنننناج وا عننننن   نننناالنيننننة ومننننن تفلريتعنننزوب تململننننون مننننن خيننننار السننننلف ي هلل إ  ج نننناد، و نننندَ 

يف بنا حنن الغافلل الساهل الآاهلل ؟؟حسن  اإلنسان، ومن تفلري   الَِّد،َ 
م  لوبناً ئنليمة، وأن جينريبننا أخنمد الكنافرين واملننافَّل واملنرائل -ر  وتعا تبا-فنس ل اهلل   أن يرز نا وإيَا

. 
 . إن ربنا لسميع الدعا ، وقلر اهلل علر نبينا حممد وعلر وله وقحبه وئلم

................................................................ 
 ف عرضه علر  راجع هآا التفريغ 

- حفظه اهلل –ربيع بن هادي عمير المدخلي / الشيخ
م    ئلَان بن حممد اجل م:أخَو
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