


 1 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي

( 7 صعج الشبي عميو الرالة كالدالـ مشبخه فقاؿ آميغ كصعج الجرجة  704 - 000الجرس ) 
 الثاني

17-71-7997لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سّضجنا دمحم 

ـٍ كأنتع ِبَخضخ،  أييا اإلخػة كخاـ، كلُّ عا

صعج الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مشبخه فقاؿ: آمضغ كصِعج الجرجة الثانضة فقاؿ: آمضغ كصعج الجرجة الثالثة فقاؿ: 

َرُجٍل َدَخَل َعَمْيِو َرَمَزاُف ُثعه اْنَدَمَخ َقْبَل َأْف ُيْغَفَخ ))آميغ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع... َكَرِغَع َأْنُف 
َلُو... ((

] ركاه أحسج [ 

ىل فضشا كاحٌج فقط يزسغ أف يعضر إلى رمزاف آخخ ؟ فيػ ُفخصٌة ال ُتقّجر ِبَثسغ لمرمح مع هللا كفخصة ِلَسْغفخة 
الحنػب يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:"

ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا ُغِفَخ َلُو َما )) َعْغ َأِبي ُىَخْيخَ  ـَ ِمْغ َة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َقا َتَقجه
َذْنِبِو ((

 ] ركاه البخارؼ [

رـػ كنعكذ كلكغ أييا اإلخػة الرـػ أْحضانًا يأخح شكل عادات اجتساعضة حتى السرصمح الحجيث ُفْمْكمػر ن
الصعاـ كالذخاب مغ الشيار إلى المضل كالػالئع كميا في رمزاف كالمِّقاءات كالديخات السستعة في رمزاف كأجسل 
البخامج في رمزاف ككل فشجؽ يحػؼ ِخَضع خاصة ِبَخمزاف كل شيٍء مػجػد َفَخمزاف االجتساعي نحغ أبعج 

 ئع كسيخات َفَخمزاف لمعبادة كىػ الحؼ يحػؼ شاعة الخحسغ، الشاس عشو إنسا نػّد رمزاف َكِعبادة ال َكِمقاءات ككال
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فضا أييا اإلخػة الكخاـ مغ لع يجع قػؿ الدكر كالعسل بو فمضذ هلل حاجٌة في أف يجع شعامو كشخابو َفَتْخُؾ الصعاـ 
اًل تزبط كالذخاب فقط ىحا ال يمضق بالسدمع كىحا ِصضاـ البيائع أما إذا جعمظ رمزاف مسغ يْرصمحػف مع هللا أك  

ْخل تزبصو كاإلنفاؽ  لدانظ كثانضًا تزبط جػارحظ فالَعضغ تْزبصيا كالمداف تزبصو كالضج كالخِّجل تزبصيسا كالج 
تزبصو كالبضت تزبصو حضشسا ُتجخؼ مْدحًا لكل شؤكنظ كلكل مشحى حضاتظ ؛ أيغ السعرضة كأيغ التقرضخ ؟ كأيغ 

بضشظ كبضغ السعِرَضة في رمزاف نخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يغُجَك ىحا  السخالفة كالُبْعج ؟ إذا أَقْسَت سجًا مشضعاً 
الدضخ كىحا الدمػؾ ديجنظ بعج رمزاف، أقػؿ لكع ىحه الكمسة كىي دقضقٌة ججًا: معطع السدمسضغ يتحخ كػف في 

ِبَخمزاف رمزاف حخكة صعػد كبعج رمزاف يعػدكف إلى ما كانػا عمضو كىحا الحؼ ال ُيخيجه هللا مغ اإلنداف، 
يغّس برخه كيرمي الفجخ في جساعة ككحا العذاء في جساعة كُيحاكؿ أف ال تكػف مشو مخالفات فإذا كلى 

 رمزاف ؛ رمزاف كلى كسا قاؿ الذاعخ شػقي:

 ُمْذتاَقًة تدعى إلى ُمْذتاقي  رمزاف كلى ىاِتيا يا ساقي 

ِبالشاقة بالبيضسة ربصيا أىميا فبل تجرؼ لسا ُعقمت  فيحا الحؼ يشزبط في رمزاف كيتَفم ت بعج رمزاف َشب َيُو الشبي
ـ التياني ِبَخمزاف  كال لسا ُأشمقت ؛ لساذا ُمشع عغ الصعاـ كالذخاب ؟ ال يجرؼ أما الحؼ يْجريو أنو جاء رمزاف كقج 

خة مغ المضل كفاَتْتُو صبلة الجساعة بِ  َخمزاف كىػ ىػ كأقاـ الػالئع بو كزار أىمو كسيخ عمى الذاشة إلى ساعة ُمتأخِّ
ِبعبلقاِتِو كانِتساءاِتِو كإشبلؽ برخه كِمداحو ىحا لضذ صـػ السؤمشضغ إنسا ىػ صػـٌ ُفْمْكمػرؼ كصػـٌ اجتساعي كجدٌء 
مغ تقالضجنا كعاداتشا ىحا الحؼ ال ُنخيُجُه ِبَخمزاف نخيج ِصضاـ السؤمشضغ كصضاُمُيع ضبط الجػارح كالمداف كضبط 

كفضع أْنفْقتو ؟ كصضاـ السؤمشضغ أف ُتَبْخِمج حضاتظ عمى أْف تقـػ رمزاف أما قضاـ رمزاف  الساؿ ِمغ أيغ اْكتَدْبَتوُ 
ِبَحدب الػالئع فإذا كشت مْعدكمًا كلع يكغ ىشاؾ جامع ُترمضيا بالمضل كإذا انتقل إلى زيارة أكل كبخؾ كيقػؿ: ال 

اف تججه يْعتحر عغ عذخات الػالئع ندتصضع الحىاب لمربلة فإذا بْخَمج اإلنداف حضاتو عمى أساس قضاـ رمز
كالجعػات ُيبْخمج حضاتو ِكْفق رمزاف ال أْف ُيبْخِمج رمزاف ِكفق حضاتو الضػمضة ؛ أقػؿ لكع كبلمًا دقضقًا: إما أف 
ُتسزي ىحا الذيخ َكُجدء مغ عادات السدمسضغ أْكبلت الُحمػ بخمزاف كباِئعػا األْكبلت بخمزاف ككالئع كسيخات 

حؼ ال نخيجه إنسا نخيج رمزاف العبادة كاالنزباط كرمزاف االستقامة كاالقباؿ عمى هللا كرمزاف رمزاف ؛ ىحا ال
ذ: لعمي ال أْلقاؾ بعج عامي الُػقػؼ بضغ يجؼ هللا عذخيغ ركعة، ىحه ُفْخصة سشػي ة قج ال تعػد ماذا قاؿ نبضشا لُسعا

 .ىحا 
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كقج نعضر إلى رمزانات عجيجة فيحا ِبِعمع هللا كحجه  فبل أحَج مشا يعخؼ متى يشتيي األجخ فقج يكػف آخخ رمزاف
كلكغ رمزاف ُفْخصٌة اآلف، كشت أضخب ىحا السثل كىػ: كضف إذا كاف عمى اإلنداف َديغ كبضخ فػؽ شاقِتِو كدْخُمُو 
يغ شجيج ُيْدِعُجُو بالياتف كالمقاء الذخري كيقدػ معو في الكبلـ ثع ي يغ كصاحب الج  أتي مغ ال يْدسح ِلَػفاء الج 

يغ كنْفتح صفحة ججيجة فُكلُّ ما عمضظ مغ آثاـ كتقرضخات إذا ُصست رمزاف  ل لظ ِبيحا الج  يقػؿ لو: أنا الحؼ أتكف 
إيسانًا كاْحِتدابًا غفخىا هللا لظ كُعْجَت مغ يػمظ كَضْػـ كلَجْتَظ ُأمُّظ كيسكغ الُعسخ كمُّو عمى ما فضو مغ تْقرضخات 

غى في رمزاف كتعػد مع عبلقتظ الرفَضة في رمزاف فِمحلظ أييا اإلخػة أرجػ مغ كتجاُكزات كإضاعة حقػؽ ُتمْ 
ىحه الكمسة الُسْخترخة: أف يكػف ِصضامشا في رمزاف مْقبػاًل كأف نكػف مغ ُعتقاء هللا في رمزاف كىحا الذيخ إْف 

كل ُمباح لظ أف تأكل خارج صح  التعبضخ دكرة ُمَكث فة كىشاؾ نقصة ِبَخمزاف كىي أف  هللا مشعظ مغ األكل كاأل
رمزاف كلظ أف تْذخب كما لح  كشاب فأنت ُمِشْعت عغ الُسباحات فإذا لع تتخؾ السعاصي يْختّل تػازنظ فيل مْعقػؿ 
أف تتخؾ األكل كالذخاب كبعجىا ُيصمق برخه في الحخاـ يختّل تػازنو فاهلل حضشسا مشعظ مغ األكل كالذخاب مشعظ 

حِخجًا مع نْفدظ فإذا تخْكُت الصعاـ كالذخاب كىػ ُمباح تْشفضجًا ألمخ هللا عد كجل َفؤَلْف أَدَع كل  مغ ىحا ِلَتِقف مْػِقفاً 
السبلىي كالسعاصي كاآلثاـ كالرغائخ مغ باب أْكلى َفِمحلظ اإلنداف ال يتػازف ِبَخمزاف إذا كقع ِبَسْعرَضٍة أك كقع 

البصػلة أف  رمزاف دَرج كاستسخ إلى رمزاف الثاني  في تقرضخ أك ُمخالفة كحتى يتػازف يجب أْف يْشزبط أما
فرِعج الجرج الثاني كىكحا كمسا حقْقت إنجازًا بخمزاف يشبغي أْف ُتحاِفع عمضو كالحقضقة أّف صعػد الِقَسع سيٌل أك 
خمزاف صعب لكغ البصػلة لضذ الُػصػؿ إلى ىحه الِقس ػ كلكش يا الحؼ يْبقى فضيا فإذا صم ْضت الفجخ في جساعة ب

َشظ ِبَخمزاف مغ  ىل تْعمع ما ىي ُبصػلتظ ؟ أف ُتحاِفع عمى صبلة الجساعة بعجه عمى مجار العاـ كإذا كاف هللا مك 
عّسِ البرخ غزًا حاِزمًا كشعْخَت أن ظ قخيب مغ رمزاف فالُبصػلة بعج رمزاف أْف ُتتابع غّس البرخ عمى 

جساعة فالبصػلة أف ُتتابع صبلتيا في باقي العاـ فالحؼ ُتَحقُِّقو في ُمدتػػ العاـ كمِّو ككحا إذا صم ْضت العذاء في 
ْكُخ  رمزاف يشبغي عمضظ تْحقضقو في مجار الدشة فمػ أن ظ جمْدَت تحكخ هللا بعج صبلة الفجخ إلى شمػع الفجخ كالحِّ

عمى نِبضِّو كإما أف تقػؿ ال حػؿ كال قػة  كاِسٌع ججًا كىػ إما أْف تْتُمَػ القخآف كإما أف ُتدبِّح كإما أف تدتْغفخه أك ُترمِّيَ 
إال باهلل كسبحاف هللا كِبَحسجه كإما أف تتفك خ في خمق الدساكات كاألرض كإما أف ُترمي صبلًة نافمة فيحه الجْمدة 
ة تام ًة تام ًة فإذا فَعْمتيا في رمزاف يشبغي أف تْدتسخّ  عمضيا  مع هللا مغ صبلة الفْجخ إلى شمػع الذسذ ُتَعجُّ حج 

عمى مجار العاـ فالقزض ة أف تزَع بْخنامجًا حاِزمًا كأف تْبتعج عغ كلٍّ مشاسبة اْجتساِعض ة ُتْبِعُجؾ عغ ىحا البخنامج 
كىشاؾ إْحجػ عذخ شْيخًا لمػالئع كالديخات ِاْجعل ىحا الذيخ هلل عد كجل كاْلَدـ مْدِججًا تِثُق ِبَخصضِبِو كاْحزخ صبلة 
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يجؼ هللا عد كجل كأعطع أْجخ عمى اإلشبلؽ أف تْقخأ القخآف أك أف تْدسع إلضو كأنت في صبلة  التخاكيح كِقْف بضغ
كأنت في السْدجج قائسًا كىحه أعمى درجة فإذا ُأتضح لظ أف تْدسع القخآف كمو كأنت كاِقٌف بضغ يجؼ هللا عد كجل فيحه 

بلتيا عذخكف ركعة: صخاط الحيغ أنعست عمضيع ُفخصة ذَىِبض ة، ىشاؾ مغ يْغتِشع الحىاب إلى السداجج التي كل ص
كال الزالضغ: ُمْجىام تاف فشحغ نخيج أف ندسع شضئًا في ىحا الذيخ فإذا قمت: اىجنا الرخاط السدتقضع صخاط الحيغ 

 أنعست عمضيع كال الزالضغ ؛ لقج سألت هللا الرخاط السدتقضع فأصبح ىشاؾ سؤاؿ كجػاب قاؿ تعالى:

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَساَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفػا َكََّل َتْحَدُنػا َكَأْبِذُخك ﴿ ِإفه الهِحيَغ قَ  ُ ُثعه اْسَتَقاُمػا َتَتَشده ا ِباْلَجشهِة الهِتي ُكْشُتْع اُلػا َربَُّشا َّللاه
 (﴾00ُتػَعُجكَف )

 [ 13] فرمت: اآلية 

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: لضذ لمسخء مغ صبلة إال ما عقل مشيا "

كاْسُجج كاْقتخب فالربلة ُقْخٌب كِذكخ كُمشاجاة كلػ يعمع الُسرمي مغ ُيشاجي ما فتل كالربلة عقٌل كلضذ لو مشيا 
شيء إال ما عقمو كىي نػر ُيْقحؼ في قمبظ أثشاء الربلة تخػ بو الخضخ خضخًا كالذّخ شخًا كغضخ السؤمغ قج يْختكب 

ضسا يـػ ال يشفع ماؿ كال بشػف إال مغ أتى هللا ِبَقْمٍب سمضع حساقات ال تػصف كالربلة شيػر يْغجك بيا قمبظ سم
كالربلة ُحبػر أِرْحشا بيا يا ببلؿ فالربلة نػر كشيػر كحبػر فسغ كفى اْسَتْػفى كمضداف كعبلقتظ باهلل ىي الربلة 

إلى شيػر إلى كىي عقل كمشاجاة عخكج هلل كُقخب كِذكخ كدعاء َفِسغ دعاٍء إلى ِذكٍخ إلى قخب إلى نػر إلى حبػر 
مشاجاة إلى عخكج إلى عقل َفَخمزاف استقامة كصبلة كالربلة مشاسبة ِلَقْبس ثسغ االسِتقامة بالشيار ضبط المداف 
ْيت ىحه العبادة كسا أراد هللا عد  كالجػارح فالجائدة تتشاكليا ِبربلة التخاكيح ألنظ كَقْفت بضغ يجؼ هللا عد كجل كأد 

صبلة التخاكيح ييُبظ بعس األنػار:" إف لخبكع في أياـ دْىخكع نفحات أال فتَعخ ضػا ليا كجل فمعل  هللا عد كجل في 
 ثبلثػف يػمًا فإذا كشت حازما فضيا كأُْعِتْقت مغ الشار ىحا مغ أعطع الفػز قاؿ تعالى:

 (﴾40﴿ َكَمْغ ُيِصِع َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا )

 [ 77] األحداب: اآلية 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 إف هللا َّل يشطخ إلى صػركع كأمػالكع كلكغ يشطخ إلى قمػبكع  704 - 007الجرس ) 
 كأعسالكع

 36-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج هلل رب العالسضغ، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

ؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػ 
 الرالحضغ.

 أييا اإلخػة السؤمشػف:

في مػضػعات دركس ىحا السدجج بجأنا في تفدضخ القخآف الكخيع كأمزضشا فضو سشػات عجة ثع انتقمشا إلى أسساء هللا 
ب لئلماـ السشحرؼ كلكغ الحدشى كفي دكرٍة ججيجة اختخت لكع كتابًا مغ أفزل كتب الحجيث كتاب التخغضب كالتخىض

نطخًا ألف في ىحا الكتاب بعس األحاديث الزعضفة صجرت شبعًة عشػانيا إتحاؼ السدمع في ما في التخغضب 
 كالتخىضب مغ صحضح اإلماـ البخارؼ كمدمع.

ىشاؾ مغ اختار مغ كتاب السشحرؼ في التخغضب كالتخىضب ما تصابق فضو مع صحضح البخارؼ كمدمع، كتاب صغضخ 
 فع كبضخ إف شاء هللا كسف أبجأ شخح األحاديث تباعًا بفزل هللا تعالى.فضو ن

 :  كحجيث الضـػ

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاهَ َّل َيْشُطُخ ِإَلى ُصَػِركُ  ْع َكَأْمَػاِلُكْع َكَلِكْغ َيْشُطُخ ِإَلى ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ُكْع َكَأْعَساِلُكْع ((ُقُمػبِ 

 ] متفق عمضو [
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القمب كسا يقػؿ بعس العمساء مشطخ الخب، ألف هللا يشطخ إلضو كقج كرد في بعس اآلثار القجسضة أف عبجؼ شيخت 
مشطخ الخمق سشضغ أفبل شيخت مشطخؼ ساعة، إف هللا ناضخ إلى قمبظ ىل فضو غل ألحج ؟ ىل فضو حقج عمى أحج؟ 

ىل فضو استعبلء عمى خمق هللا ؟ ىل فضو حب لمحات عمى حداب أداء الحقػؽ، نطخًا ىل فضو عجب بالحات ؟ 
 لآلية الكخيسة:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )55﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل َبُشػَف )  (﴾56( ِإَّله َمْغ َأَتى َّللاه

 ] سػرة الذعخاء[

سمضسًا أنت مع هللا كمعضة هللا نػعاف، معضة عامة تذسل  فخأسسالظ في الحضاة الجنضا قمبظ الدمضع، كحضشسا يكػف قمبظ
 كل السخمػقات لقػلو تعالى:

 ﴿ َكُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع﴾

 [4] سػرة الحجيج: اآلية 

 أؼ معكع بعمسو، كمعضة خاصة تخز السؤمشضغ بالحات لقػلو تعالى:

 (﴾06﴿ َكَأفه َّللاهَ َمَع اْلُسْؤِمِشيَغ )

 [79فاؿ: اآلية ] سػرة األن

 (﴾061﴿ َأفه َّللاهَ َمَع اْلُستهِقيَغ )

 [794] سػرة البقخة: اآلية 

 كفي تفرضل أشج:

ْرُتُسػُىْع َكَأْقَخْضتُ  اَلَة َكَآَتْيُتُع الدهَكاَة َكَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي َكَعده ي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الره  ُع َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا﴾﴿ ِإنِّ

 [71ة السائجة: اآلية ] سػر 
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إذا كاف القمب سمضسًا كاف هللا معظ كإذا كاف هللا معظ فسغ عمضظ، إذا كاف القمب سمضسًا كاف هللا معظ كرأسسالظ 
 األكبخ في الحضاة الجنضا كفي اآلخخة أؼ حضشسا تمقى هللا ىػ القمب الدمضع بشز القخآف الكخيع:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع)55)﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل َبُشػفَ   (﴾56(ِإَّله َمْغ َأَتى َّللاه

اإلنداف أحضانًا يحب أف يمسع ذاتو يعشي يصمي ججار بضتو، يشطف مخكبتو، يغضخ فخش بضتو ألف ىحا مشطخ الخمق، 
الشاس يعجبػف بالبضت األنضق كالجسضل كالحؼ فضو أثاث جسضل، يعجبػف بسخكبة نطضفة مختبة فاإلنداف مغ شبضعتو 

نو يحدغ مشطخ الخمق، األكلى أف يحدغ مشطخ الخب، كضف يحدغ ؟ بشضة شضبة، بقمب سمضع، بقمب متػاضع، أ
 بقمب يحب اآلخخيغ، بقمب يحب العمع الرالح.

 قاؿ سضجنا عسخ: " تعاىج قمبظ "

 إخػانشا الكخاـ:

يسػت انتيت العسمضة، أمخاض الجدج تشتيي عشج السػت ميسا تكغ كبضمة، إنداف معو مخض بقمبو، مخض خبضث، 
انتيى العبلج كانتيى الجكاء، كانتيى الترػيخ، كاإليكػ، كل شيء انتيى، لػ مات أصح الشاس يدتػؼ بالسػت 
الرحضح كالقػؼ، لكغ مذكمة أمخاض القمب تبجأ بعج السػت كإلى أبج اآلبجيغ، فذتاف بضغ أمخاض الجدج التي 

عشج السػت كتذقي صاحبيا إلى أبج اآلبجيغ، كربسا كاف صبخؾ  تشتيي عشج السػت كبضغ أمخاض القمب التي تبجأ
 عمى مخض الجدج رقي لظ عشج هللا لكغ أمخاض القمب تخدؼ ال تختقي بيا، تخديظ في الشار.

 قاؿ سضجنا عسخ: " تعاىج قمبظ "

 يشبغي أف تيتع بأمخ قمبظ، ىل فضو زيغ ؟ قاؿ تعالى:

 ُ  ُقُمػَبُيْع﴾﴿ َفَمسها َزاُغػا َأَزاَغ َّللاه

 [5] سػرة الرف: اآلية 
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 ىل فضو نفاؽ ؟ قاؿ تعالى:

 (﴾01ْحُغ ُمْدَتْيِدُئػَف )﴿ َكِإَذا َلُقػا الهِحيَغ َآَمُشػا َقاُلػا َآَمشها َكِإَذا َخَمْػا ِإَلى َشَياِشيِشِيْع َقاُلػا ِإنها َمَعُكْع ِإنهَسا نَ 

 [74] سػرة البقخة: اآلية 

و يجب أف يخاقب قمبو مخاقبًة شجيجة، أف يخاقب نػاياه، في مػاقف كثضخة ىي عشج هللا ساقصة، أنا كاإلنداف حكضع نفد
ما كشت أعمع إندانًا يعسخ مدجج مغ أجل الجنضا كال شأف لو في اآلخخة إشبلقًا، يسكغ أف يقجـ أرض لسدجج 

ضع قجـ عذخ دكنسات لسدجج تتحدغ أرضو كتشطست كارتفع سعخىا، ىحا عشج هللا ساقط كعشج الشاس إنداف عط
 فخضًا لحلظ يقػؿ الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََلَْعَمَسغه َأْقَػاًما ِمْغ ُأمهِتي َيأْ  ُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت )) َعْغ َثْػَباَف َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ُ َعده َكَجله َىَباًء َمْشُثػًرا َقاَؿ َثْػَباُف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِصْفُيْع َلَشا َجمِِّيعْ َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَيامَ  َلَشا َأْف ََّل  َة ِبيًزا َفَيْجَعُمَيا َّللاه

ـٌ ِإَذا َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ ََّل َنْعَمُع َقاَؿ َأَما ِإنهُيْع ِإْخَػاُنُكْع َكِمْغ ِجْمَجِتُكْع َكَيْأُخُحكَف ِمْغ ا لمهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف َكَلِكشهُيْع َأْقَػا
 َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاهِ اْنَتَيُكػَىا ((

 ] ابغ ماجو [

 يػجج نفاؽ، مػقف معمغ كمػقف مبصغ، حضشسا قاؿ هللا عد كجل:

 ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اَْلَْعُيِغ﴾

 [79] سػرة غافخ: اآلية 

ة أف الخجل يكػف بضغ أصحابو كىػ حخيز عمى مكانتو الجيشضة تسخ امخأة مغ أجسل ما قخأت حػؿ ىحه اآلي
فضغس برخه عشيا كي يحافع عمى مكانتو عشج أصحابو فإذا شعخ أنيع غافمػف عشو نطخ إلضيا، فإذا شعخ أنيع 

لظ لشطخ انتبيػا غس برخه عشيا، إنو يبتغي بيحا سسعتو عشجىع أما في أعساقو يتسشى أف يخاىا عارية كلػ رآىا كح
 إلضيا بذيػة، فيحا اإلنداف لو مكانة شضبة في السجتسع لكغ عشج هللا ساقط.

محػر ىحا المقاء الصضب أف تشتبو إلى قمبظ، أف تتعاىج قمبظ، أف تدتبرخ فضسا في قمبظ إف رأيت زيغًا أك نفاقًا أك 
عغ شفاء قمبظ كسا تبحث عغ شفاء كبخًا أك عجبًا أك حقجًا أك ضغضشًة أك كبخًا يجب أف تبحث عغ الحل أف تبحث 
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عضشظ، لػ رأيت ذبابًة أمامظ ىحه تدسى ذبابة العضغ ال تشاـ المضل تبحث عغ أعمى شبضب كقج يؤجمظ إلى شيخيغ 
 كأنت قمق ججًا كتقػؿ عضغ لضذ معيا لعب، كالقمب أخصخ، أخصخ بكثضخ.

 يا أييا اإلخػة الكخاـ:

 :قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7... ِإفه َّللاه َّل َيْشُطُخ ِإَلى أَ  ْجَداِدُكْع ك َّل ِإَلى ُصَػِرُكْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َكَلِكْغ َيْشُطُخ ِإَلى ُقُمػِبُكْع َكَأَشاَر ِبَأَصاِبِعِو ِإَلى َصْجرِِه ((

 ] متفق عمضو [

 ا قمبظ مشطخ الخب فحدشو بالرفاء كحدشو بالصيخ كحدشو بالشػايا الصضبة.فيح

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف هللا كتب الحدشات كالديئات ثع بيغ ذلظ فسغ ىع بحدشة 704 - 000الجرس ) 

 37-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
كأرنا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، 

الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 أييا اإلخػة السؤمشػف:

الزلشا في كتاب التخغضب كالتخىضب بل ما تػافق فضو مع صحضح البخارؼ كمدمع، كالكتاب عشػانو إتحاؼ السدمع بسا 
 مغ أحاديث البخارؼ كمدمع. في التخغضب كالتخىضب

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِفيَسا َيْخِكي َعْغ َربِّوِ  ُ َعْشُيَسا َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه َعده َكَجله َقاَؿ7 َقاَؿ ِإفه  )) َعْغ اْبِغ َعبهاٍس َرِضَي َّللاه
َئاِت ُثعه َبيهَغ َذِلَظ َفَسغْ  يِّ َ َكَتَب اْلَحَدَشاِت َكالده ُ َلُو ِعْشَجُه َحَدَشًة َكاِمَمًة َفِإْف ُىَػ  َّللاه َىعه ِبَحَدَشٍة َفَمْع َيْعَسْمَيا َكَتَبَيا َّللاه

ُ َلُو ِعْشَجُه َعْذَخ َحَدَشاٍت ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف ِإَلى َأْضَعاٍؼ َكِثيَخةٍ  َئٍة َفمَ َىعه ِبَيا َفَعِسَمَيا َكَتَبَيا َّللاه ْع  َكَمْغ َىعه ِبَديِّ
ُ َلُو َسيِّ  ُ َلُو ِعْشَجُه َحَدَشًة َكاِمَمًة َفِإْف ُىَػ َىعه ِبَيا َفَعِسَمَيا َكَتَبَيا َّللاه  َئًة َكاِحَجًة ((َيْعَسْمَيا َكَتَبَيا َّللاه

 ] متفق عمضو [

 أييا اإلخػة:

و كلكغ لغ يدتصع، ىحا الحجيث دقضق ججًا كلكغ يحتاج إلى تفرضل، مغ ىع بحدشة فمع يعسميا ال ألنو غضخ رأي
نػػ أف يعصي زيجًا مغ الشاس الفقضخ مبمغًا مغ الساؿ كلع يتضدخ لو فيػ عشج هللا قج فعل حدشًة ككتبت لو ككأنو 
فعميا، أما ىحا الحؼ يشتكث كيغضخ رأيو يشكز عمى عقبضو، ىحا لضذ لو عبلقة بيحا الحجيث، ىع بحدشة فمع تسكشو 

 فعميا، قاؿ تعالى: ضخكفو مغ أف يفعميا لكشو متحخؽ عمى
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ْمِع َحَدنًا َأَّله ﴿ َكََّل َعَمى الهِحيَغ ِإَذا َما َأَتْػَؾ ِلَتْحِسَمُيْع ُقْمَت ََّل َأِجُج َما َأْحِسُمُكْع َعَمْيِو َتَػلهْػا َكَأْعُيُشيُ  ْع َتِفيُس ِمَغ الجه
 (﴾67َيِجُجكا َما ُيْشِفُقػَف )

 [91] سػرة التػبة: اآلية 

بضشو كبضغ حدشتو، ىع بحدشة فجاءه مخض مشعو مشيا، ىع بحدشة فجاءه سفخ، ىع بحدشة فجاءه ىحا الحؼ يحاؿ 
ضضق مادؼ، مغ ىع بحدشة فمع يفعميا إما لزضق أك لذيء مشعو مشيا كتبت لو حدشة كاممة، حتى أنو في بعس 

سفخه عغ عبادة كتبت األحاديث مغ أقعجه مخض عغ عبادة كتب لو ثػاب ىحه العبادة كإف لع يؤدىا، كمغ أقعجه 
لو ىحه العبادة ككأنو مقضع ألنو األعساؿ بالشضات كنضة السؤمغ خضخ مغ عسمو، كنضة الكافخ شخ مغ عسمو، كمغ 
أخصخ ما قخأت مغ أحاديث أقػاؿ الرحابة أف صانع الخضخ خضخ مغ الخضخ، كصانع الذخ شخ مغ الذخ، ألف 

ىحا الحؼ دمخ مجيشتضغ في الضاباف كقتل ثبلث مائة ألف إنداف أؼ شخ ميسا كاف كبضخًا يشتيي يـػ قضاـ الداعة، 
في بزع ثػاف حضشسا ألقضت قشبمة ذرية كىحه الحخكب التي تدسعػف عشيا في العالع حخكب التصيضخ العخقي، يقاؿ 
ا في أربع مائة ألف قتمػا عمى اليػية، خسذ مائة ألف في ركانجا قتمػا في يـػ كاحج، ىؤالء الحيغ يقتمػف أبشاءن

فمدصضغ، ىحا الحجث متى يشتيي ؟ عشج يـػ القضامة لػ فخضشا إنداف ما مات البج مغ أف يسػت فأكبخ شخ يشتيي 
عشج قضاـ الداعة ما الحؼ يبقى؟ يبقى صانع الذخ يذقى بشضتو الدضئة إلى أبج اآلبجيغ، فرانع الذخ شخ مغ 

لسدجج كل مغ عمضيا فاف ماذا داعة انتيى االذخ، كصانع الخضخ خضخ مغ الخضخ، عسخت مدججًا عشج قضاـ ال
 ؟ صانع الخضخ يدعج بخضخه إلى أبج اآلبجيغ.يبقى

فتعقضبًا عمى درس البارحة أنو بالقمب الدمضع تدعج بو إلى أبج اآلبجيغ كبالسخض الخبضث في الشفذ تذقى بيحا 
تبجأ عشج السػت ألف الشاس نضاـ السخض إلى أبج اآلبجيغ، كأف أمخاض الجدج تشتيي عشج السػت كأف أمخاض القمب 
 إذا ماتػا انتبيػا، متى يشتبو بأمخاضو ؟ حضشسا يحاؿ بضشو كبضغ ما يذتيي، قاؿ تعالى:

 ﴿ َكِحيَل َبْيَشُيْع َكَبْيَغ َما َيْذَتُيػَف﴾

 [54] سػرة سبأ: اآلية 
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كل ما لح كشاب، يشاـ في بضت الشاس في التخجيخ، يتابع السحصات الفزائضة، يقخأ ما يحمػ لو، يمتقي مع يحب، يأ
فخع، يستع عضشو بجساؿ الحدشاكات إف في الصخقات أك في الفزائضات أك في السجبلت متى يذعخ بالذقاء ؟ 

 حضشسا يحاؿ بضشو كبضغ ما يذتيي.

ُ َلُو ِعْشَجُه َحَدَشًة َكاِمَمًة َفِإفْ  ُ َلُو ِعْشَجُه  )).. َفَسْغ َىعه ِبَحَدَشٍة َفَمْع َيْعَسْمَيا َكَتَبَيا َّللاه ُىَػ َىعه ِبَيا َفَعِسَمَيا َكَتَبَيا َّللاه
 َعْذَخ َحَدَشاٍت ِإَلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف ِإَلى َأْضَعاٍؼ َكِثيَخٍة... ((

الحج األدنى يعشي ثػابظ عمى نضتظ بعسل لع تفعمو أك حضل بضشظ كبضغ أف تفعمو حدشة كاممة، أما إذا فعمتو مغ 
 بع مائة ضعف إلى أضعاؼ كثضخة كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح.عذخ حدشات إلى س

 ))... َفَسْغ َىعه ِبَحَدَشٍة َفَمْع َيْعَسْمَيا.. ((

، عسخه ثسانضة عذخ، كانتيى الحج كعشجه مكتبة  سسعت عغ شاب حج في كقت مبكخ ألنو حج مع كالجتو كسحـخ
ة أغختو فتبعيا كندي، ككاف في حػافل كيخبائضة كأكثخ أخػانشا الحؼ في السياجخيغ جاءتو فتاة ساقصة كفاسق

عسخىع معقػؿ رأكىا كآثارىا مػجػدة، كمذي كراءىا مدافة شػيمة شبعًا لضقتخؼ الدنا، ثع قاؿ: أنا حاجج يبجك أف 
عذخة سشػات  غمبت عمضو خذضتو هلل فخكب في التخيغ كرجع، كعاد إلى محمو، يقدع باهلل العطضع كأنا أعخؼ أنو مغ

كاف حي يخزؽ، جاءه رجل مغ كجياء الحي كبكل بداشة كمباشخًة قاؿ لو: يا بشي أنت متدكج ؟ قاؿ لو: ال، كىحا 
الخجل مغ كجياء الحي الكبار كمغ كبار تجار الديت في سػؽ الديت ك قاؿ لو: ابعث أمظ إلى عشجنا. ىػ ماذا 

مذكمة ألنو عخض عمضو فأرسل كالجتو فػجج الخبخ  ضغ ؟ أف عشجه بشت كاسجة جساليا دكف الػسط كعشجىا
كقاؿ لو: يا بشي ىل بعثت  بالعكذ بشت في ريعاف الذباب كجسضمة ججًا كمغ أرقى األسخ، كبعج يػمضغ زاره

؟ قاؿ لو: نعع، قاؿ لو: ماذا كججت ؟ قاؿ لو: مستازة كلكغ أنا ال أممظ شيء، فقاؿ لو: ىحا لضذ عسمظ، كالجتظ
 التجارة كاشتخػ لو بضت كزكجو. جعمو شخيظ لو في
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ماذا عسل ىحا الذاب ؟ قاؿ إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، ىػ ىع بالدضئة لكغ لسا لع يعسميا ؟ ألنو أدركتو خذضة 
هللا، إذا إنداف دخل لضدني كدخمت األخبلقضة كداىسػا البضت فسا زنا ىل لو أجخ ؟ ال لضذ لو أجخ لضذ معشضًا بيحا 

 الحجيث.

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) َفَسْغ َىعه ِبَحَدَشٍة َفَمْع َيْعَسْمَيا...((

 ال ألنيع داىسػا البضت بل ألف أدركتو خذضة هللا، غمب عمضو خػؼ هللا عد كجل.

ركبت مع أخ في سضارتو سؤاؿ خصأ مشي كفزػلي قمت لو: ىحه الدضارة متى اشتخيتيا ؟ كأنا أريج أف أتحجث معو 
؟ قاؿ لي: ىحه الدضارة ليا قرة، قمت لو: ما قرة ىحه الدضارة ؟ فقاؿ لي: أنا أسكغ في السدة كعسمي في  كأؤندو

البدكرية كعشجؼ أكالد كيجب أف آخح بزاعتي مغ الذاـ ألنيا أرخز كأحسل ىحه البزاعة فضشكدخ البضس 
خيت كرقة يانرضب، كقمت لعمي أربح كتتمف البشجكرة، ككاف في أزمة خانقة ججًا كالشاس فػؽ بعزيا، فحىبت كاشت

كأشتخؼ سضارة، فقاؿ لي: ساقتشي قجماؼ بأكؿ يـػ جسعة بعج أف اشتخػ الػرقة إلى جامع ال عمى التعضضغ كالخصبة 
كميا عمى الضانرضب ال حػؿ كال قػة إال باهلل إلى ىشا لحقشي السذايخ، فأخخج الػرقة كمدقيا في الجامع خػفًا مغ 

 مدقيا.هللا، شالسا حخاـ 

يقدع باهلل العطضع في الضـػ التالي كىػ عشجه مصبعة كرؽ، تدسى مصبعة حخارة تصبع عمى القساش، بالعادة كل 
صفقاتو ألف، ألف كخسذ مائة، يعشي مدتػر، قاؿ لي: جاءني زبػف يخيج خسدضغ ألف قسضز، أكؿ مخة يأتي 

 العسمضة ثسانضة كعذخيغ ألف ثسغ ىحه الدضارة. ىحا الدبػف كاتفقت أنا كىػ كدفع الخعبػف، قاؿ لي ربحي مغ ىحه

وهللا أنا بكضت قمت يا رب مدؽ الػرقة في الجامع خػفًا مشظ أنت ما ندضتو لساذا مدقيا ؟ خػؼ مغ هللا، ىػ 
خصط أف يتابع األمخ كلكغ حضشسا سسع الخصضب يقػؿ حخاـ مدؽ الػرقة خػفًا مغ هللا، كأف هللا عد كجل يخاشبو 

 فًا مشي كأنا أدعظ ببل مخكبة فأرسل لو السخكبة، ىحه حقائق.أنت مدقتيا خػ 

ُ َلُو ِعْشَجُه َحَدَشًة َكاِمَمًة.(( َئٍة َفَمْع َيْعَسْمَيا َكَتَبَيا َّللاه  ))... َكَمْغ َىعه ِبَديِّ
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 إذا عسميا كغمط قاؿ:

َئةً  ُ َلُو َسيِّ  َكاِحَجًة (( ))... َفِإْف ُىَػ َىعه ِبَيا َفَعِسَمَيا َكَتَبَيا َّللاه

ىحا مغ كـخ هللا عد كجل إف لع تفعل الحدشة حضل بضشظ كبضشيا كتبت لظ حدشة كإف فعمتيا كتبت لظ عذخة 
حدشات إلى سبع مائة إلى أضعاؼ كثضخة، فإف ىسست بدضئة كلع تعسميا خػفًا مغ هللا كتبت لظ حدشة فإف فعمتيا 

 كتبت لظ سضئة كاحجة.

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: يػجج ركاية ثانضة تجعع األكلى

ُ ِإَذا َأَراَد َعْبِجي  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيُقػُؿ َّللاه َئًة َفال َتْكُتُبػَىا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َأْف َيْعَسَل َسيِّ
ْثِمَيا َكِإْف َتَخَكَيا ِمْغ َأْجِمي َفاْكُتُبػَىا َلُو َحَدَشًة َكِإَذا َأَراَد َأْف َيْعَسَل َحَدَشًة َعَمْيِو َحتهى َيْعَسَمَيا َفِإْف َعِسَمَيا َفاْكُتُبػَىا ِبسِ 

 ِضْعٍف (( َفَمْع َيْعَسْمَيا َفاْكُتُبػَىا َلُو َحَدَشًة َفِإْف َعِسَمَيا َفاْكُتُبػَىا َلُو ِبَعْذِخ َأْمَثاِلَيا ِإَلى َسْبِع ِماَئةِ 

 ] متفق عمضو [

 ))... َكِإْف َتَخَكَيا ِمْغ َأْجِمي... ((

 ىشا السعشى أكج السعشى األكؿ كإف تخكيا مغ أجمي.

الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال 
  عمى سضجنا دمحم الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع.ُتِيشا، آثخنا كال ُتؤثخ عمضشا، َأْرضشا كارَض عشا، كصمى هللا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ سسع سسع هللا بو كمغ يخائي يخائي هللا بو 704 - 001الجرس ) 

 38-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا 

اجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، ك 
 الرالحضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 الزلشا في كتاب التخغضب كالتخىضب كقج كاف درس البارحة التخغضب في اإلخبلص، كالضـػ التخىضب مغ الخياء.

َؽ الشهاُس َعْغ  ْثَشا َحِجيًثا )) َعْغ ُسَمْيَساَف ْبِغ َيَداٍر َقاَؿ َتَفخه ْيُخ َحجِّ ـِ َأيَُّيا الذه ا َأِبي ُىَخْيَخَة َفَقاَؿ َلُو َناِتُل َأْىِل الذه
ُ َعَميْ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َنَعْع َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َؿ َسِسْعَتُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِو َكَسمهَع َيُقػُؿ7 ِإفه َأكه

َفُو ِنَعَسُو َفَعَخَفَيا، َقاَؿ7 َفَسا ا َعِسْمَت ِفيَيا ؟ َقاَؿ7 َقاَتْمُت لشهاِس ُيْقَزى َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمْيِو َرُجٌل اْسُتْذِيَج َفُأِتَي ِبِو َفَعخه
يَل ُثعه ُأِمَخ ِبِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو َحتهى ِفيَظ َحتهى اْسُتْذِيْجُت، َقاَؿ7 َكَحْبَت َكَلِكشهَظ َقاَتْمَت ََلْف ُيَقاَؿ َجِخيٌء َفَقْج قِ 

َفُو ِنَعَسُو َفَعخَ  َفَيا َقاَؿ7 َفَسا َعِسْمَت ِفيَيا ؟ َقاَؿ7 ُأْلِقَي ِفي الشهاِر، َكَرُجٌل َتَعمهَع اْلِعْمَع َكَعمهَسُو َكَقَخَأ اْلُقْخآَف َفُأِتَي ِبِو َفَعخه
َقاَؿ ُىَػ َقاِرٌئ ُو َكَقَخْأُت ِفيَظ اْلُقْخآَف، َقاَؿ7 َكَحْبَت َكَلِكشهَظ َتَعمهْسَت اْلِعْمَع ِلُيَقاَؿ َعاِلٌع َكَقَخْأَت اْلُقْخآَف ِليُ َتَعمهْسُت اْلِعْمَع َكَعمهْستُ 

ُ عَ  َع َّللاه َمْيِو َكَأْعَصاُه ِمْغ َأْصَشاِؼ اْلَساِؿ ُكمِِّو َفَقْج ِقيَل ُثعه ُأِمَخ ِبِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي الشهاِر، َكَرُجٌل َكسه
َفُو ِنَعَسُو َفَعَخَفَيا َقاَؿ7 َفَسا َعِسْمَت ِفيَيا ؟ َقاَؿ7 َما َتَخْكُت ِمْغ َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْف يُ  ََ ِفيَيا إَّل َأْنَفْقُت ِفيَيا َفُأِتَي ِبِو َفَعخه ْشَف

 ِلُيَقاَؿ ُىَػ َجَػاٌد َفَقْج ِقيَل ُثعه ُأِمَخ ِبِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو ُثعه ُأْلِقَي ِفي الشهاِر "(( َلَظ، َقاَؿ7 َكَحْبَت َكَلِكشهَظ َفَعْمتَ 

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أحسج [
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؟ ش عسخه يعمع الشاس ك يقخأ القخآفىل ىشاؾ أعمى مسغ قجـ ركحو في ساحة السعخكة ؟ ك ىل ىشاؾ أعمى مسغ عا
مى مسغ أنفق مالو لمشاس ؟ ك مع ذلظ إف كاف ىحا رياء فاهلل سبحانو ك تعالى مصمع عمضو ك يعمع ك ىل ىشاؾ أع

سخيختو، ك يعمع خبايا نفدو، ك هللا عد كجل يحػؿ بضغ السخء ك قمبو، فاإلخبلص اإلخبلص، نحتاج إلى أف نعخؼ 
ستحغ أنفدشا مغ حضغ إلى آخخ، ألنو لػ أنفدشا، أف ندتبصغ مذاعخنا، أف نحمل بػاعثشا، أف نجقق في نػايانا، أف ن

غفمشا عغ ىحه الشقاط الثبلث ك لػ متشا في ساحة السعخكة، ك لػ عمسشا العمع شػاؿ حضاتشا ك لػ أنفقشا مالشا كمو ك 
 لع نكغ مخمرضغ هلل عد كجل ال نكػف عشج هللا مقبػلضغ، لحلظ قاؿ تعالى:

يَغ )  (﴾7﴿ َفاْعُبِج َّللاهَ ُمْخِمرًا َلُو الجِّ

 [1] سػرة الدمخ: اآلية 

مغ الطاىخ عبادة، مغ الباشغ إخبلص، فإف لع يكغ إخبلص فالعبادة ال قضسة ليا، إذًا ىل اإلخبلص نرف 
الجيغ ؟ الجػاب ال، الجيغ كمو، لػ عبجت هللا في الطاىخ ك لع تكغ مخمرًا في الجاخل فالطاىخ ال قضسة لو، إذًا 

كمو ك لضذ نرف الجيغ، إف لع تكغ مخمرًا ال قضسة لعبادتظ الطاىخة، ك ال  الحقضقة السخة أف اإلخبلص ىػ الجيغ
لسػتظ في ساحة السعخكة، ك ال إلنفاقظ مالظ كمو، ك ال لتعمع القخآف ك تعمضسو، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة ك الدبلـ 

 في أحاديث اإلخبلص كسا قمت البارحة ك قبل البارحة:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7 ِإفه َّللاه َّل َيْشُطُخ ِإَلى ُصَػِرُكْع َكَأْمَػاِلُكْع َكَلِكْغ َيشْ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ7 قَ  ُطُخ اَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ِإَلى ُقُمػِبُكْع َكَأْعَساِلُكْع ((

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج، مالظ [

جػ أصابيا خمل فدقصت ك مات كل ركابيا، كضف يحاسبػف ؟ فضيا أربعسائة راكب، يقػؿ أؼ شائخة تحمق في ال
لظ: ك قج مات جسضع ركابيا، شخز عمى متغ ىحه الصائخة يدافخ مغ بمجه إلى أمخيكا لضحّرل العمع ك في نضتو 

خه كششو ك أراد أف أف يبحلو لمسدمسضغ حضشسا يخجع، ك أف يقػؼ السدمسضغ يسػت عمى نضتو، ك آخخ كخه أمتو ك ك
يحىب إلى ىشاؾ لضدتقخ ك يبقى فضيا إلى أف يسػت، يسػت عمى نضة أخخػ، كآخخ بمغو أف ىشاؾ في تفمت أخبلقي 
كيدتصضع أف يفعل كل شيء دكف أف يحاسب يسػت زانضًا أربعسائة راكب كل راكب يسػت عمى نضتو، ىحه الحقضقة 

 قاليا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ. 
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ُ َعْشَيا َقاَلْت7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى)) َعْغ  َثْتِشي َعاِئَذُة َرِضَي َّللاه ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7  َناِفِع ْبِغ ُجَبْيِخ ْبِغ ُمْصِعٍع َقاَؿ َحجه َّللاه
ِلِيْع َكآِخِخِىعْ  َقاَلْت7 ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكْيَف ُيْخَدُف  َيْغُدك َجْيٌر اْلَكْعَبَة َفِإَذا َكاُنػا ِبَبْيَجاَء ِمْغ اََلْرِض ُيْخَدُف ِبَأكه

ِلِيْع َكآِخِخِىْع ُثعه يُ  ِلِيْع َكآِخِخِىْع َكِفيِيْع َأْسَػاُقُيْع َكَمْغ َلْيَذ ِمْشُيْع ؟ َقاَؿ7 ُيْخَدُف ِبَأكه  ْبَعُثػَف َعَمى ِنيهاِتِيْع ((ِبَأكه

 ] متفق عمضو [

ضذ ليع ذنب، لػ كاف السػت جساعي، لػ شائخة سقصت، لػ حخيق شب في يػجج أناس لضذ مشيع في األسػاؽ ل
 بشاء، لػ زلداؿ أشاح بسائة ألف كل كاحج يسػت عمى نضتو، لػ تداككا في السػت يتفاكتػف بالشضة.
رجل مقضع في مكة أعجبتو امخأة مقضسٌة في السجيشة عمى جانب مغ الجساؿ فصمب أف يتدكجيا فاشتخشت عمضو أف 

 ى السجيشة فياجخ، اسسيا أـ قضذ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:يياجخ إل

ُ َعمَ  ُ َعْشُو َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ7 َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ7 ِإنهَسا )) َيُقػُؿ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضَي َّللاه
َما لِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِريُبَيا َأْك ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َفِيْجَخُتُو ِإَلى اََلْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلكُ 

 َىاَجَخ ِإَلْيِو ((

 ] متفق عمضو [

 أييا اإلخػة:

تبػؾ مع الشبي عمضو  كاف عمضو الربلة كالدبلـ في غدكة تبػؾ فقاؿ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو رجعشا مغ غدكة
 الربلة كالدبلـ فقاؿ:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َرَجَع ِمْغ َغْدَكةِ  ُ َعْشُو َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َتُبػَؾ َفَجَنا ِمْغ اْلَسِجيَشِة  ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضَي َّللاه
ِديًخا كَّل َقَصْعُتْع َكاِدًيا إَّل َكاُنػا َمَعُكْع َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكُىْع ِباْلَسِجيَشِة َقاَؿ َكُىْع َفَقاَؿ7 ِإفه ِباْلَسِجيَشِة َأْقَػاًما َما ِسْخُتْع مَ 

 ِباْلَسِجيَشِة َحَبَدُيْع اْلُعْحُر ((

 ] البخارؼ، ابغ ماجو [
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خ العبادة كسا لػ إذا تخمفت عغ جياد، أك عغ صبلة، أك عغ صضاـ بدبب مخض إذا كشت معحكرًا يكتب لظ أج
 كشت صحضحًا، كإذا كشت معحكرًا بدفخ يكتب لظ أجخ ىحه العبادة كسا لػ كشت مقضسًا، يعشي إنسا األعساؿ بالشضات.
لحلظ ىحا الحؼ استذيج في أرض السعخكة أك تعمع العمع كعمسو كقخأ القخآف كقخأه، أك أنفق مالو يسشًة كيدخة ككاف 

قى في الشار، كنعػذ باهلل أف نعسل عسبًل صالحًا في ضاىخه يدتحق الشار في بيحا مخائضًا يدحب عمى كجيو فضم
باششو، لحلظ كرد في بعس األدعضة أف أحج الرالحضغ دعا فقاؿ: الميع إني أعػذ بظ أف أعسل عسبًل فضو رضاؾ 

ف أحج أنفع ألتسذ أحجًا سػاؾ، كأف أتديغ لمشاس بذيء يذضششي عشجؾ، كأف أكػف عبخًة ألحج مغ خمقظ، كأف يكػ 
 بسا عمستشي مشي أك أسعج مسا عمستشي مشي، أربع أشضاء قاسسات لمطيخ.

أف تعمع عمسًا كأف تػضح حقضقًة كأف تذخح آيًة كأف تذخح حجيثًا فضأتي الشاس فضشتفعػف بيحا الذخح كيصبقػنو 
سا عمستشي مشي، كيدعجكف بو كالحؼ تكمع كشخح كبضغ كفرل ال يصبق ىحا الحجيث فذقي، أف يكػف أحج أسعج ب

كأف أقػؿ قػاًل فضو رضاؾ ألتسذ فضو أحج سػاؾ، كأف أتديغ لمشاس بذيء يذضششي عشجؾ، يعشي رجل يـػ الجسعة 
لبذ كبلبضة مكػية، كتعصخ، ككضع مدظ، كحسل سبحة، كلبذ قمشدػة كجاء إلى السدجج متديشًا بيحا الدؼ 

مى القشػات الفزائضة يصمع عمى الشداء العاريات، ىػ اإلسبلمي ككاف لضمة الجسعة يديخ حتى الداعة الخامدة ع
ماذا فعل يـػ الجسعة ؟ تديغ لمشاس بذيء يذضشو عشج هللا، أك أف تقػؿ قػاًل حقًا مغ أجل أف تخضي زيجًا أك عبضجًا 

 ال مغ أجل أف تخضي هللا عد كجل، أف أقػؿ قػاًل فضو رضاؾ ألتسذ فضو أحجًا سػاؾ.

 مقظ، في بعس األدعضة:كأف أكػف عبخًة ألحج مغ خ

ي َأُعػُذ ِبَظ ")) ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َيُقػُؿ7 المهُيعه ِإنِّ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ِمْغ اْلَفْقِخ، َكَأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ٍٍ
لهِة، َكَأُعػُذ ِبَظ َأْف َأْضِمَع َأْك ُأْضَمَع ((  اْلِقمهِة َكالحِّ

 ] أبػ داكد، الشدائي، ابغ ماجو، أحسج [

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َيْجُعػ ِبَيؤُ  َّلِء اْلَكِمَساِت7 المهُيعه ِإنِّي )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْيِغ َكَغَمَبِة اْلَعجُ   كِّ َكَشَساَتِة اََلْعَجاِء ((َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ َغَمَبِة الجه

 ] أحسج، الشدائي [
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 ك أعػذ بظ مغ عزاؿ الجاء، ك مغ الدمب بعج العصاء. ك في حجيث آخخ:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكَلْع َأْسَسْع َأَحًجا  ُ َيُقػُؿ َقاَؿ ))َعْغ َسَمَسَة َقاَؿ َسِسْعُت ُجْشَجًبا َيُقػُؿ7 َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه الشهِبيُّ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ  ُ ِبِو َكَمْغ ُيَخاِئي َعَمْيِو َكَسمهَع َغْيَخُه َفَجَنْػُت ِمْشُو َفَدِسْعُتُو َيُقػُؿ7 َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه َسسهَع َسسهَع َّللاه

ُ ِبِو ((  ُيَخاِئي َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، ابغ ماجو، أحسج [

ػ ىجفو الدسعة، يعصضو هللا ىحه الدسعة ك مالو في اآلخخة مغ خبلؽ، ىجفو السخاءاة يثشي الشاس عمضو في الجنضا ى
ك مالو في اآلخخة مغ خبلؽ، اعسمػا ما شئتع كل عسل لو جداؤه إف في الجنضا أك في اآلخخة، فإذا كاف رياء كاف 

 ضا ك اآلخخة.جداؤه في الجنضا، فإذا كاف إخبلصًا كاف جداؤه في الجن

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 د( 7 مغ أحجث في أمخنا ىحا ماليذ فيو فيػ ر  704 - 002الجرس ) 

 71-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:   -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة 

 أييا اإلخػة الكخاـ:

ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالباب الضـػ التخغضب في 
جخ أؼ إتباع الكتاب كالدشة، فعغ ابغ عباس بغ ربضعة قاؿ: رأيت عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو ُيَقبِّل الح
 األسػد كيقػؿ: إني ألعمع أنظ حجخ ال تزخ كال تشفع، كلػال أني رأيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقِبمظ لسا َقب متظ.

 أييا اإلخػة:

مغ ىحا الحجيث نشصمق إلى حقضقة كبخػ في الجيغ كىي أف الجيغ في األصل نقل عغ هللا في قخآنو، كعغ الخسػؿ 
ضة كاإلقخارية، ىحا ىػ األصل في الجيغ كلكغ اإلنداف لو عقل يعسل، شاء أـ أبى، العقل في سشتو القػلضة كالعسم

مدسػح لو مع الشقل أف يتأكج مغ صحة الشقل كأف يفيسو، كلضذ مدسػحًا لو أف يمغي الشقل، الجيغ في األصل نقل 
نرضحتو عمى مجاؿ  عغ هللا، اآلف أنت مع شبضب يحسل شيادة بػرد مغ أمخيكا ال يسكغ أف تفكخ في كضع

البحث أبجًا، يقػؿ لظ: إف يفيع، ىكحا قاؿ لي الصبضب، دكف أف تذعخ إف كشت كاثقًا مغ شبضب يحسل أعمى شيادة 
في العالع كمتفػؽ، كيعصضظ تػجضيات تأخحىا ككأنيا ُمَدم ع بيا، فكضف بخالق األرض كالدساكات، فأنا عقمي 

ىل أنت متأكج مغ أّف ىحا الحجيث صحضح، قج يكػف مػضػع، ىحه مدسػح لو أف يتأكج مغ صحة الشقل، يا أخي 
مغ ميسة العقل، أيغ قخأتو في البخارؼ ال بأس، أما في كتاب مغ الكتب الزعاؼ فيحا ال يجػز، فعقمظ مدسػح 
لو أف يجػؿ في مػضػعضغ، مػضػع التأكج مغ صحة الشقل، كمػضػع فيع الشقل، أما إذا كاف عقمظ َحَكسًا عمى 

 فيحا مدتحضل. الشقل
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أييا اإلخػة: أؼ عسل إذا كاف كاضحًا كضػح الذسذ تزعف فضو الشاحضة التعبجية، كإذا كاف غامزًا غسػضًا 
شجيجًا تعمػ فضو الشاحضة التعبجية، ضخبغ مثبًل تشطضف أسشانظ، تشطفيا لسرمحتظ ك مرمحة سبلمة أسشانظ، كبقاء 

ث كثضخة ججًا عغ الدػاؾ أنت تفعل ذلظ دكف أف تذعخ أنظ أسشانظ في فسظ، كىحا العسل مع أف ىشاؾ أحادي
ضحضت أك فعمت شضئًا عطضسًا، الشاحضة التعبجية في تشطضف األسشاف تزعف ألنو كاضح كضػح الذسذ أنو 
لرالحظ أما حضشسا تؤمخ أمخًا إليضًا فبل تجج ىشاؾ حكسة كاضحة لكغ بجافع مغ إيسانظ كمحبتظ هلل تصبق ىحا 

بسرالحظ القخيبة شبعًا، كقج ال تججه مشصقضًا ىحه الجسمة مغ األكامخ في الجيغ ليا كضضفة كبضخة،  األمخ، كقج يزخ
مغ أجل أف ُتستحغ عبػديتظ هلل عد كجل أما إذا كشت ال تصبق أمخًا إال إذا رأيتو لسرمحتظ أنت إذًا ال تعبج هللا 

ػؿ كغضخ كاقعي كتتزخر مشو ال تصبِّقو، إذًا تعبج ذاتظ، الحؼ يعجبظ تفعمو، كالحؼ تججه غضخ مشصقي كغضخ معق
أنت تختخع ديشًا مغ عشجؾ، انتقضت مغ الجيغ ما يعجبظ كما يتػافق مع مرالحظ، كرفزت ما ال يتػافق، أنت 
حضشئح ال تعبج هللا أبجًا إنسا تعبج نفدظ، أما السؤمغ كسا فعل سضجنا عسخ، ما تػضحت لو الحكسة، قاؿ: وهللا لػال 

ػؿ هللا ُيَقبِّمظ ما قب متظ، لكششي أنا ُمت بع لخسػؿ هللا، كىحا السػقف الكامل لكل إنداف، قاؿ سضجنا أني رأيت رس
جيق: إنسا أنا ُمت ِبع كما أنا بسبتجع، إذًا ىشاؾ بعس األكامخ التي قج ال تفيسيا، أك التي تتزارب مع  الرِّ

تيا في الجيغ ؟ ميستيا امتحاف عبػدية اإلنداف هلل، مرالحظ القخيبة، أك التي ال تخػ ليا حكسة بالغة، ما ميس
أب مشصقي، غشي متعمع، ُمَخبي كبضخ، رب ى أكالده، كل كلج لو غخفة خاصة، ككسبضػتخ، كحاجاتو كميا مؤمشة كبضت 
 مخيح، عشجىا كل أكامخ األب مشصقضة، ما عجا مخة قج يقػؿ لػلجه عمى الصعاـ ال تأكل يا بشي، فضقػؿ لو: كلساذا ال
آكل ؟ أال يحق ألبضظ أف يصمب مشظ شمبًا مع كل ىحا العصاء كاإلكخاـ شمبًا ال ُيقشعظ، أما االبغ الخاقي يقػؿ: 
حاضخ يا كالجؼ، أبي لو حكسة ال أعخفيا، ىشاؾ في الجنضا أكامخ كيحه ال تجج حكستيا، يشبغي أف تشصمق إلى 

كل أمخ أنو أمخ، يكفي أّف هللا أمخنا بو، كإف كشت ال تصبضقيا ألنيا أمخ، مغ ىشا قاؿ بعس عمساء األصػؿ: عمة 
أفيسو أنا عبج، لضذ مغ شأف العبج أف يشاقر سضجه دائسًا، إف كاف عشجؾ مػضف في العسل تقػؿ لو: ضع ىحه 
الخسالة بالبخيج، فضقػؿ لظ: كلساذا يا معمسي أرسمو بالفاكذ، ىل يتحسمظ معمسظ ؟ ال بل يقػؿ لظ: ىحا لضذ مغ 

ع الخسالة في البخيج، فضقػؿ لظ: كلكغ الفاكذ أسخع يا معمسي، فضقػؿ لو: ىحا لضذ عسمظ، ضعيا شأنظ، ض
كحدب، فأنت ال تتحسل مػضفًا عشجؾ يشاقذظ في كل عسل تقـػ بو، فاألكلى مع خالق األكػاف أف تقػؿ يا ربي 

 أنت أمخت بحلظ كأنا حاضخ، قاؿ إبخاىضع عمضو الدبلـ في قػلو تعالى:

ي َأْذَبُحَظ َفاْنُطْخ َماَذا َتَخى َقاَؿ َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُخ﴾﴿ َيا بُ  ـِ َأنِّ ي َأَرى ِفي اْلَسَشا  َشيه ِإنِّ

 [ 731] سػرة الرافات: اآلية 
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وهللا ىحه الكمسة لػ ُكزنت باألرض ذىبًا لخجحت، يا أبت افعل ما تؤمخ، اآلف إف مخض كاحجًا مشا، يقػؿ: يا ربي 
 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ُضِخب في الصائف فقاؿ: أنا راٍض،

 "إف لع يكغ بظ غزب عمي فبل أبالي كلظ العتبى حتى تخضى لكغ عافضتظ أكسع لي " 

ىل ىكحا تعامل ربظ أنت، شيء غضخ مشصقي، دخمظ قمضل كغضخ كاؼ كأنت مدتقضع، كلظ جار مغ أحقخ الشاس 
 كمعو مبليضغ كمبليضغ كتقػؿ: يا رب أنا راٍض ألنظ تقػؿ: 

 (﴾40﴿ َكَمْغ ُيِصِع َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا )

 [ 77] سػرة األحداب: اآلية 

  يعصي الحبلكة لسغ ال أضخاس لو، ىحه كمسة كفخ، يا رب أنا راٍض، قاؿ تعالى:ال تقػؿ هللا

 (﴾12( َكُأْمِمي َلُيْع ِإفه َكْيِجي َمِتيٌغ )11﴿ َسَشْدَتْجِرُجُيْع ِمْغ َحْيُث ََّل َيْعَمُسػَف )

 ] سػرة القمع [

 كقاؿ:

نهَظ َتَقمُُّب الهِحيَغ َكَفُخكا ِفي اْلِباَلِد   (﴾064( َمَتاٌع َقِميٌل ُثعه َمْأَكاُىْع َجَيشهُع َكِبْئَذ اْلِسَياُد )063)﴿ ََّل َيُغخه

 ] سػرة آؿ عسخاف [

 كاف سضجنا عسخ إذا دخل مكاف الخبلفة يتمػ قػلو تعالى:

ُيْع َما َكاُنػا ُيَستهُعػَف ( َما َأْغَشى َعشْ 703( ُثعه َجاَءُىْع َما َكاُنػا ُيػَعُجكَف )702﴿ َأَفَخَأْيَت ِإْف َمتهْعَشاُىْع ِسِشيَغ )
(704﴾) 

 ] سػرة الذعخاء [
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شة كإتباع الِبجع كاألىػاء فعغ عائذة  الجرس الضـػ عغ التخغضب في إتباع الكتاب كالدشة، كأما التخىضب مغ تخؾ الدُّ
 رضي هللا عشيا قالت: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

اَلْت7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َأْحَجَث ِفي َأْمِخَنا َىَحا َما َلْيَذ ِفيِو )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاه َعْشَيا قَ 
 َفُيَػ َردٌّ ((

 ] مدمع، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج، البخارؼ [

متخ تقجيدًا لخجل  كشت مخة في بمج إسبلمي فعخضػا في األخبار أناس أرادكا أف يسذػا عمى أقجاميع ألف كضمػ
شة، قاؿ الخسػؿ الكخيع:  ديغ، ىحا لع يخد في الكتاب كالدُّ

ِخَنا َىَحا َما َلْيَذ ِفيِو ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاه َعْشَيا َقاَلْت7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َأْحَجَث ِفي َأمْ 
 َفُيَػ َردٌّ ((

 اككد، ابغ ماجة، أحسج، البخارؼ [] مدمع، أبي د

فكل شيء أمخ بو الشبي عمى العضغ كالخأس، نيى عشو الشبي عمى العضغ كالخأس، أما أف أختخع أكامخ لع يأمخ بيا 
الشبي أك نػاىي ما نيى عشيا الشبي ىحا رد، ىحا يشبغي أف ُيَخد، مثبًل مات أبػىا فتطل سشتضغ كىي مختجية المػف 

 و، ككل أربعاء مثبًل ىشاؾ أخح خاشخ، فيحا الدكج ال ذنب لو، قاؿ الشبي:األسػد حجادًا عمض

ّـِ َسَمَسَة َأفه الشهِبيه َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َّل َيِحلُّ َّلْمَخَأٍة ُتْؤِمُغ ِباَّللهِ َكالْ  ـِ اخآِخِخ َتِحجُّ َعَمى َميٍِّت َأْكَثَخ ))"َعْغ ُأ َيْػ
ـٍ ِإَّل َعَمى َزْكٍج َفِإنهَيا َتِحجُّ َعَمْيِو َأْرَبَعَة َأْشُيٍخ َكَعْذًخا ((ِمْغ َثالَثِة   َأيها

 ] الشدائي، البخارؼ، مدمع، أبي داككد، التخمحؼ، ابغ ماجة، أحسج، مػشأ مالظ، الجارمي [

سشتضغ كىي مختجية أما عمى زكجيا فأربعة أشيخ كعذخة أياـ، أما غضخ زكجيا فثبلثة أياـ فقط، أما أف تبقى 
األسػد، سشتضغ كىي حديشة كمقيػرة ىحا غضخ إسبلمي، أف تقػؿ أكؿ أربعضغ لو، أكؿ خسضذ، ىحا كمو ال يجػز، 

 كمو ِبَجع، لضذ مغ الجيغ مغ شيء.
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ْت َعْيَشاُه َكَعال َصْػُتُو َكاْشَتجه ))"َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َقاَؿ7 َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َخصَ  َب اْحَسخه
اَعُة َكَياَتْيغِ  اُكْع َكَيُقػُؿ7 ُبِعْثُت َأَنا َكالده  َكَيْقُخُف َبْيَغ ِإْصَبَعْيِو َغَزُبُو َحتهى َكَأنهُو ُمْشِحُر َجْيٍر َيُقػُؿ7 َصبهَحُكْع َكَمده

بهاَبِة َكاْلُػْسَصى َكَيُقػُؿ7 َأمها بَ  ْعُج َفِإفه َخْيَخ اْلَحِجيِث ِكَتاُب َّللاهِ، َكَخْيُخ اْلُيَجى ُىَجى ُمَحسهٍج، َكَشخُّ اَُلُمػِر الده
َأْك ْىِمِو َكَمْغ َتَخَؾ َدْيًشا ُمْحَجَثاُتَيا، َكُكلُّ ِبْجَعٍة َضالَلٌة ُثعه َيُقػُؿ َأَنا َأْكَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍغ ِمْغ َنْفِدِو َمْغ َتَخَؾ َماًَّل َفلَ 

))  َضَياًعا َفِإَليه َكَعَميه

 ] مدمع، الشدائي، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

 الذاىج مغ ىحا الحجيث: 

 َعٍة َضالَلٌة."(())"ِإفه َخْيَخ اْلَحِجيِث ِكَتاُب َّللاهِ، َكَخْيُخ اْلُيَجى ُىَجى ُمَحسهٍج، َكَشخُّ اَُلُمػِر ُمْحَجَثاُتَيا، َكُكلُّ ِبجْ 

 ] مدمع، الشدائي، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

 )) "َعْغ َأَنٍذ َقاؿ7 قاؿ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي َفَمْيَذ ِمشِّي."((

 ] أحسج [

شة كلع تدتيِػه الِبجعة، أحجىع اشتخػ آلة فض جيػ كصػر نفدو بيا كزكجتو، بعج ذلظ لحلظ قضل شػبى لسغ كسعتو الدُّ
رىا كىػ معيا في الفخاش عمى فضمع، ككاف قج استعار فضمسًا  رىا مغ دكف مبلبذ، ثع صػ  كسػس لو الذضصاف فرػًّ
مغ محل تأجضخ أفبلـ، كخصًأ كضع فضمسو في غبلؼ فضمع السحل كأعاد الفضمع، كحضغ فتحو صاحب السحل كجج 

فضمع حتى كصل ألخػه، فاضصخ إلى بضع بضتو في دمذق كالدكغ في حسز ىخبًا مغ شضئًا ججيجًا كبجأ بتأجضخ ال
شة كلع تدتيػه الِبجع، عشجؼ ممضػف مذكمة أساسيا الترػيخ اترمت معي ذات  الفزضحة، فصػبى لسغ كسعتو الدُّ
اىمت مخة امخأة كقالت لي: لقج شمبت قخضًا مغ شخز فقاؿ ليا: عمى شخط أف أترػر معظ كىي متدكجة، فتد

في األمخ، كبدبب ىحه الرػرة ابتّد بيا كل أمػاليا، بحجة أنو سُضِخييا لدكجيا، فدبحاف هللا ال تعخؼ قضسة تحخيع 
الشبي لمترػيخ إال في ىحا الدمغ، اآلف ىشاؾ مػنتاج لمرػر عغ شخيق الكسبضػتخ تزع فضو رأس امخأة فػؽ جدج 

امخأة شخيفة كمحجبة فػقو، كيأخح فضيا مئات األلػؼ، لحلظ  امخأة أخخػ، مسكغ أف يأتي بامخأة عارية كيزع رأس
شة، عشجؼ بحكع عسمي في الجعػة أكثخ مغ مئة مذكمة أساسيا صػرة، كأساسًا كل تحػيل  شػبى لسغ كسعتو الدُّ
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الفتضات مغ فتاة شخيفة شاىخة إلى مػمذ عغ شخيق الرػرة، استجرجػىا إلى شقة كخج ركىا كفعمػا الفاحذة معيا 
حكا ليا صػرة، قّجمػا ليا ىحه الرػرة، في كل يـػ عشجىا زبػف بأعمى سعخ، ألنيا لضدت محتخفة بل ىاكية كأخ

 كأساسيا صػرة. 

ُركَف."((  ))" َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َأَشجُّ الشهاِس َعَحاًبا َيْػـَ اْلِقَياَمِة اْلُسَرػِّ

 سج، الشدائي [] البخارؼ، مدمع، أح

ال تعخؼ خصػرة ىحا الحكع الذخعي إال اآلف، وهللا أعتقج أف ىشاؾ مذكبلت بالسبليضغ سببيا صػرة فصػبى لسغ 
شة كلع تدتيػه الِبجعة، ىشاؾ شخكات تبضع أفبلمًا إباحضة كلكغ بسائة ضعف مغ سعخىا الصبضعي، ألّف  كسعتو الدُّ

تذفػا أّف بعس فشادؽ الخسدة نجـػ إف أنت عسمت عخسًا في فشجؽ الفضمع لضذ عغ مػمدات، كإنسا عغ أزكاج، اك
يعصػنظ غخفة ىجية لمعخكسضغ لضشامػا فضيا أكؿ لضمة، بعس الفشادؽ فضيا كامضخات خفضة، ترػر أكؿ لضمة كتخسميا 

فضو أختو إلى أمخيكا ككشجا، كتأخح ثسغ الفضمع مائة ضعف، كاأُلسخ مدمسة، أقدع باهلل شخز أنو اشتخػ فضمسًا كاف 
شة كلع تدتيػه الِبجع، ىشاؾ اآلف كامضخات خفضة ال  كصيخه، فقزضة خصضخة ججًا يا إخػاف، شػبى لسغ كسعتو الدُّ
، كالتأكضجات كالزسانات تفػؽ حّج الخضاؿ أف الجسضع  تخاىا أبجًا، حجثشي أخ أنو عسل عخسًا في فشجؽ خسذ نجـػ

تمفديػف كبضخ يخاقبػف الرالة، كاف ىشاؾ خسدة شباب  نداء، أحج الذباب خخج إلى غخفة في األعمى فػجج
جالدضغ يذاىجكف جسضع السجعػات بثضاب فاضحة كالجساعة مدتػريغ ججًا كمعيع ضسانات أّف ىحه القاعة فضيا 
نداء فقط كلكشيا مخاقبة تمفديػنضًا مغ ِقَبل شباب يجمدػف في األعمى، كل شيء كاف مدجل، فانتبيػا يا إخػاف أف 

خاضشا في أيٍج غضخ مؤمشة، اجعل العخس تػاضعًا في مكاف مزسػف، ال تبحث عغ السطاىخ، الترػيخ تكػف أع
اآلف خصضخ ججًا، يسكغ مغ خبللو أف يربح معظ مئات السبليضغ، سسعت في األخبار أف ىشاؾ مػاقع ُتدتجرج 

ػمدًا إلى نياية عسخىا، كىشاؾ إلضيا الفتاة بذكل دقضق إلى شقة ترّػر فضيا، كىشا تكػف قج انتيت، لقج أصبحت م
 آالؼ القرز.

الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال 
 .ُتِيشا، آثخنا كال ُتؤثخ عمضشا، َأْرضشا كارَض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ سغ في اإلسالـ سشة حدشة فمو أجخىا كاجخ مغ عسل بيا 704 - 003الجرس ) 

 74-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى 

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ أحاديث البخارؼ كمدمع. كالباب الضـػ التخغضب في البجاءة 
 بالخضخ، لُضْدَتغ  بو، كالتخىضب مغ البجاءة بالذخ خػفًا مغ أف ُيدتغ  بو.

ُمْجَتاِبي ُكشها ِعْشَج َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع ِفي َصْجِر الشهَياِر َقاَؿ7 َفَجاَءُه َقْػـٌ ُحَفاٌة ُعَخاٌة ))َعْغ َجِخيٍخ َقاَؿ7 
ُتُيْع ِمْغ ُمَزَخ َبْل ُكمُُّيْع ِمْغ ُمَزَخ َفَتَسعهَخ َكْجوُ  ُيػِؼ َعامه َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو  الشَِّساِر َأِك اْلَعَباِء ُمَتَقمِِّجي الدُّ
ـَ َفَرمهى ُثعه َخَصبَ  َفَقاَؿ ) َيا َأيَُّيا الشهاُس اتهُقػا  َكَسمهَع ِلَسا َرَأى ِبِيْع ِمَغ اْلَفاَقِة َفَجَخَل ُثعه َخَخَج َفَأَمَخ ِبالًَّل َفَأذهَف َكَأَقا

َ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيًبا ( َكاخآَيَة الهِتي ِفي اْلَحْذِخ ) اتهُقػا َربهُكِع الهِحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َكاِحجَ  ٍة ( ِإَلى آِخِخ اخآَيِة ) ِإفه َّللاه
َؽ َرُجٌل ِمْغ ِديَشارِِه ِمْغ ِدْرَىِسِو ِمْغ ثَ  َمْت ِلَغٍج َكاتهُقػا َّللاهَ ( َتَرجه َ َكْلَتْشُطْخ َنْفٌذ َما َقجه ُبخِِّه ِمْغ َصاِع ْػِبِو ِمْغ َصاِع َّللاه
ُو َتْعِجُد عَ  َِّ َتْسَخٍة، َقاَؿ7 َفَجاَء َرُجٌل ِمَغ اََلْنَراِر ِبُرخهٍة َكاَدْت َكفُّ ْشَيا َبْل َقْج َعَجَدْت، َقاَؿ7 َتْسخِِه، َحتهى َقاَؿ7 َكَلْػ ِبِذ

ـٍ َكِثَياٍب َحته  ى َرَأْيُت َكْجَو َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َيَتَيمهُل َكَأنهُو ُثعه َتَتاَبَع الشهاُس َحتهى َرَأْيُت َكْػَمْيِغ ِمْغ َشَعا
ـِ ُسشهًة َحَدَشًة َفَمُو َأْجخُ  َىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ُمْحَىَبٌة، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َسغه ِفي اإِلْسال

َئًة َكاَف َعَمْيِو ِكْزُرَىا َككِ َبْعَجُه  ـِ ُسشهًة َسيِّ ْزُر َمْغ َعِسَل ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيٌء َكَمْغ َسغه ِفي اإِلْسال
 ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز ِمْغ َأْكَزاِرِىْع َشْيٌء ((

 ج، الجارمي [] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحس
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 أكاًل أييا اإلخػة: 

 السؤمغ ذك القمب القاسي بعضج عغ هللا ُبعَج األرض عغ الدساء، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَػْيٌل ِلْمَقاِسَيِة ُقُمػُبُيْع ِمْغ ِذْكِخ َّللاهِ﴾

 [ 11] سػرة الدمخ: اآلية 

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 ))"وهللا ما آمغ مغ بات شبعاف كجاره إلى جانبو جائع كىػ يعمع (( 

كمغ لع يتفقج شؤكف السدمسضغ فمضذ مشيع، أكؿ استشباط يجب أف تسمظ قمبًا رقضقًا يأسى كيتألع كيخحع الزعفاء 
 كالفقخاء كالسخضى، قمبظ السخيس رأسسالظ في اآلخخة، قاؿ تعالى:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )55 َبُشػَف )﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل   (﴾56( ِإَّله َمْغ َأَتى َّللاه

 ] سػرة الذعخاء [

البعج عغ هللا يدبب القمب القاسي كالقخب مغ هللا يدبب القمب الخحضع، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ تشع خ كجيو، 
لع يحتسل ىحا الفقخ، كما أكثخ الفقخ في ببلد السدمسضغ، ىؤالء الحيغ يشفقػف أمػاليع عمى حطػضيع كعمى شيػاتيع 

مى عخس لضمة كاحجة، كيسكغ أف تدكج بالثسانضغ ممضػف ثسانضة كعمى مطاىخىع الفارغة، قج يشفقػف ثسانضغ ممضػف ع
آالؼ شاب، يسكغ أف تسدح الجمػع عغ آالؼ الفقخاء، ىؤالء الحيغ إذا أنفقػا ماليع إسخافًا كتبحيخًا ىؤالء قمػبيع 
حة قاسضة، اآلف يا إخػاف، كضع السدمسضغ صعب ججًا، الجخل قمضل كالتكالضف كثضخة، فإف كاف أحجنا في بحبػ 
فضجب أف يشفق الحج األدنى، كأف يترجؽ بسا َفَزل مغ حجه األدنى عغ حجه األقرى، ىحا كاجب السدمسضغ 
، أما ىحا الحؼ ال يبالي يقػؿ أنا أعضر كمغ بعجؼ الصػفاف، ىحا إنداف ال يشتسي إلى السدمسضغ، ىشاؾ ُأَسخ  الضـػ

ىشاؾ أشفاؿ جضاع، ىشاؾ أشفاؿ يقعػف في السجرسة مغ  فقضخة وهللا ال تحكؽ المحع يا إخػاف، كال في الذيخيغ مخة،
شجة الجػع، يتشاكب األكالد في شعاـ الفصػر، كل يـػ كلجيغ، فسع ىحا الفقخ الذجيج يشبغي أف يكػف السدمع الحؼ 
في بحبػحة في عشاية بالغة في إنفاؽ مالو، يشفق الحج السعقػؿ، كإذا زاد عشجه فزٌل فيشاؾ مغ ُيشعذو كيعصضو، 
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 ا أكؿ استشباط.ىح

االستشباط الثاني مخة ُدعضت في رمزاف إلى حزػر شعاـ اإلفصار في مضتع مغ مضاتع دمذق القجيسة، عمى أمل 
أف ُألقي كمسة في اإلخػة السجعػيغ كىع مغ الُسحدشضغ، كالجعػة عمى حداب أحج الُسحدشضغ، لع تؤخح مغ ماؿ 

مغ أجل جسع التبخعات يكػف ثسغ الصعاـ عمى حداب أحج  األيتاـ ػ ىحه نقصة دقضقة ػ كل الحفبلت في رمزاف
الُسحدشضغ، ال عمى حداب صشجكؽ األيتاـ، فالفزل هلل عد كجل ألقضت كمسة كالتبخع عمشي، أنا أذكخ أنشا جسعشا 
ستة مبليضغ في نرف ساعة، بعج سشػات كاف ىشاؾ تػجضو أال يكػف التبخع عمشضًا فمع يرل السبمغ إلى ممضػف، 

 قاؿ ربشا:فعشجما 

َجَقاِت َفِشِعسها ِىَي﴾  ﴿ ِإْف ُتْبُجكا الره

 [ 177] سػرة البقخة: اآلية 

ع اإلنداف، أنا مائة ألف كآخخ زمضمو أغشى مشو فضخجل كيجفع مئة كخسدضغ، أما القزضة سخِّية فضقػؿ  ىشا شج 
 عشجىا: يكفي خسدة كعذخيغ ألفًا، يكفي عذخة، فاهلل عد كجل يقػؿ:

َجَقاِت َفِشِعسها ِىَي)﴿ ِإْف ُتْبجُ   (﴾740كا الره

 أحضانًا السؤمغ عشجما ُيعمغ عغ تبخعو كعغ عسمو الرالح ُيذجع اآلخخيغ، لحلظ قاؿ الخسػؿ الكخيع:

ـِ ُسشهًة َحَدَشًة َفَمُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا َبْعَجُه ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز  ِمْغ ُأُجػِرِىْع  ))...َمْغ َسغه ِفي اإِلْسال
 َشْيٌء..((

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

بالسشاسبة حتى يكػف كبلمي دقضق ججًا ىشاؾ بجعٌة لغػية كىشاؾ بجعٌة في الجيغ، البجعة في الجيغ مخفػضة، ألف 
يى األمخ. ال أحج يدتصضع أف ىحا الجيغ تػقضفٌي مغ هللا، مقصػع أمخه، مبتػت أمخه، فيشاؾ كحٌي كحجيث، كانت

يجخل عمى األمخ شضئًا، لحلظ العمساء قالػا: ىشاؾ بجعة في الجيغ، كىشاؾ بجعٌة لغػية، مغ أتى بالدجاد السػحج 
جداه هللا كل خضخ، انتطست الرفػؼ بيا، ىحه بجعٌة لغػية، مغ ىض أ تجفئة لمسدجج، مغ ىض أ تكبضخ صػت، مسكغ 

غ حضاتشا، مسكغ  شيا إلى أعمى درجة، ىحه كميا بجع لغػية مقبػلة، كىحا الحؼ يعشضو الشبي مغ ىحا أف ُنحدِّ أف نحدِّ
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الحجيث، مغ سغ سشة حدشة في شؤؤف الجنضا، في التعامل مع الشاس في تقجيع الحاجات، لػ أحجثشا صشجكؽ 
غ بجعٌة حدشة، لمدكاج، كقج ُأحِجث، ىحه بجعة حدشة، صشجكؽ لمعافضة ىحه بجعة حدشة، صشجكؽ لمقخض الحد

ىشاؾ آالؼ البجع الحدشة. مخة حزخت مؤتسخًا لؤلكقاؼ فسشجكب أحج الجكؿ اإلسبلمضة أتحفشا بسذاريع العقل ال 
يرجقيا، فسثبًل ىشاؾ صشجكؽ لمتػعضة السخكرية، ألف عجد الحيغ يسػتػف بحػادث السخكر أكبخ عجد مسكغ فبل بج 

كاحج عشجه مذكمة مع زكجتو، فيشاؾ خبخاء، كىشاؾ عمساء ديغ، مغ أف نػعي ىؤالء، صشجكؽ لمػفاؽ الدكجي، كل 
كسضارات، كمقخ، كىشاؾ صشجكؽ لتحجيج السصالعات لمرغار، يؤلفػف قرز إسبلمضة، يػزعػنيا عمى البضػت 
مجانًا حتى يحب الصفل السصالعة، سسعت عغ تدعة صشاديق لجكلة إسبلمضة ؛ صشجكؽ لمقخض الحدغ، شخز 

لمقخض الحدغ، تَؤسذ لجشة كمكاتب كتحقضقات كضسانات، فعشجنا بشظ لمقخض الحدغ، كبشظ مضدػر فضجفع ممضػف 
لمتسػيل الخأسسالي مثبًل، ما داـ الكسبضػتخ أصبح لغة العرخ فقج أصبح ىشاؾ صشجكؽ لمكسبضػتخ يعمِّع الذباب 

ذق األكقاؼ كخخجت الفقخاء كضف يتعاممػف مع ىحا الجياز، ديششا عطضع، حزخت مخة مؤتسخًا سامضًا في دم
بانصباع محىل، قمت: العمة في السدمسضغ ال في اإلسبلـ، اإلسبلـ تذخيع رباني يغصي كل حاجات السدمسضغ، 
أحجىا التأمضغ، اإلسبلـ ال أقػؿ أنو سسح بالتأمضغ كلكشو َنَجب إلضو، أؼ تأمضغ ؟ التعاكني، مثبًل ىشاؾ مائة أك ألف 

كاحج يزع مبمغًا في الدشة مسا تدخػ نفدو بو كيدجل باسسو، ىحا  تاجخ قساش يعسمػف صشجكؽ لمتأمضغ كل
الرشجكؽ صار فضو خسدة إلى ستة مبليضغ، أحج زمبلئشا السذتخكضغ بيحا الرشجكؽ بزاعتو َتِمَفت، أك جاءت 
بزاعة رخضرة ججًا مشعت بضعيا، صار عشجه خدارة كبضخة فشعصضو مغ الرشجكؽ، أما الباقي فيػ لشا، إذا لع 

ر أحج فالساؿ لشا، ندتثسخه كسا نذاء نحغ، ىحا ىػ التأمضغ التعاكني، أؼ ما مغ مذكمة في األرض ألنيا يتزخ 
تذخيع ربشا إال كىي مغصاة بالتذخيع اإلسبلمي، أما العمة فيي لضدت في اإلسبلـ بل في السدمسضغ الحيغ يأَبػف 

ضف كالعضاذ باهلل، الدكجة السدمسة تقضع دعػة التحكضع إلى الذخع، ىحا شيء أنا الحطتو في أمخيكا، كىػ شيء مخ
عمى زكجيا أماـ قاضي أمخيكي، لساذا ؟ ألنو بالقانػف األمخيكي يعصضيا القانػف نرف أمػاؿ زكجيا، كتأبى أف 
تحتكع لقاضي مدمع ألنو يعصضيا ميخىا فقط، فالعمة في السدمسضغ ال في اإلسبلـ، ال تػجج مذكمة نعاني مشيا إال 

 خيعي إسبلمي رائع، فمسا قاؿ الشبي:كليا حل تذ
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ـِ ُسشهًة َحَدَشة...((  ))...َمْغ َسغه ِفي اإِلْسال

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

 يقرج بحلظ في شؤكف الجنضا، أما في شؤكف العقضجة فكل محجثة بجعة ككل بجعة ضبللة، ككل ضبللة في الشار.

مسشػع، االبتجاع في العبادة مسشػع، االبتجاع في أعساؿ تشتسي لمعبادة مسشػع، السدسػح أف  االبتجاع في العقضجة
غ شخكط السعضذة لمسدمسضغ، ُتَصػر، تدتخخج الثخكات مغ األرض، تحفخ اآلبار، تشذئ السدارع، ىضِّأ فخص  ُتحدِّ

جد، أما الجيغ ال يقبل التججيج إال عسل، أنذأ معامل، ىحا كمو نحغ مصالبضغ بو، ىشا نبتجع، ىشا ُنَصػر، ىشا نج
بحالة كاحجة نادرة، كخكاؽ محصة الحجاز، تعخفػنو سابقًا كاف أسػد المػف، كضف ججدكه، جاؤكا بجياز حجيث 
ضخب الحجخ بخمل فاستعاد لػنو الصبضعي، التججيج في الجيغ أف تشدع مشو ما عمق بو مسا لضذ مشو، ىحا ىػ 

الجيغ إال بيحه الصخيقة، أف تشدع عشو ما عمق بو مسا لضذ مشو، أما أف نزضف  التججيج، ال ُيدسح بالتججيج في
لمبضت غخفة، نححؼ غخفة، نزضف شابقًا، نيجُّ حجيقة، نحغ نججد، معشى ذلظ أن ظ تتيع الجيغ بالشقز، أك 

ُيزاؼ عمضيا، مثبًل  بالديادة، الجيغ ال يػجب ذلظ، كالعقضجة ال ُيزاؼ عمضيا، كال ُيححؼ مشيا كالعبادات ثابتة، ال
، يحتاج إلى خسذ ساعات، شب قيا  أنا شضخ أردت أف ُأحسِّذ إخػاني فأقػؿ ليع: اذكخكا هللا خسدضغ ألف مخة بالضـػ
لضػمضغ فتعب مشيا، الشبي أمخ بذيء مقبػؿ، أمخ بربلة الفجخ، أف تجمذ حتى شخكؽ الفجخ، ىحا الجيغ، ال 

دات مػجػدة أما مغ سغ  ُسش ة حدشة في أمػر الجنضا قاؿ عمضو نزضف نحغ عبادات لع تكغ، كال نححؼ عبا
 الربلة كالدبلـ:

ـِ ُسشهًة َحَدَشًة َفَمُو َأْجُخَىا َكَأجْ  ُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا َبْعَجُه )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َسغه ِفي اإِلْسال
َئًة َكاَف َعَمْيِو ِكْزُرَىا َكِكْزُر َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز  ـِ ُسشهًة َسيِّ ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيٌء َكَمْغ َسغه ِفي اإِلْسال

 ِمْغ َبْعِجِه ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز ِمْغ َأْكَزاِرِىْع َشْيٌء((

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

مثبًل عسل عخسًا مختمصًا ألنو مغ الرعب عمضو أف يعسل حفمتضغ، لحلظ حفمة كاحجة، ماذا فعمت بيحه الحالة ؟ 
جسعت الشداء مع الخجاؿ، أك مثبًل ُربضشا إف ال يكػف عشجنا في البضت مائجتضغ في رمزاف لحلظ نجعػ جسضع 

خخ، كتسشاىا لشفدو، أنت جسعت الشداء مع أصيختشا كبشاتشا عمى مائجة كاحجة، فكل كاحج مشيع رأػ زكجة اآل
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 األصيار جسضعًا كتقػؿ ىكحا ُربِّضشا:

ىكحا عمسشا كالجؼ، ىكحا ُربِّضشا، ىكحا بضئتشا إف لع يجخل  يقػلػف ىحا عشجنا غضخ جائد فسغ أنتع حتى يكػف لكع عشج
العخيذ كيجمذ معشا ال نقبل، ال نخضى إال إذا جمذ أماـ خسدسائة امخأة شبو عارية، فإف لع يأتي فالعخس غضخ 

 مقبػؿ، مغ قاؿ ذلظ ! 

ـِ ُسشهًة َحَدَشًة َفَمُو َأْجُخَىا َكَأْجُخ َمْغ َعِسَل ِبَيا َبْعَجُه ِمْغ ))"َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َسغه ِفي اإِلسْ  ال
َئًة َكاَف َعَمْيِو ِكْزُرَىا َكِكْزُر  ـِ ُسشهًة َسيِّ َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َغْيِخ َأْف َيْشُقَز ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيٌء َكَمْغ َسغه ِفي اإِلْسال

 ْشُقَز ِمْغ َأْكَزاِرِىْع َشْيٌء ((َبْعِجِه ِمْغ َغْيِخ َأْف يَ 

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

 كفي بعس األحاديث يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ِؿ ِكفْ ")) ـَ اََلكه َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َّل ُتْقَتُل َنْفٌذ ُضْمًسا ِإَّل َكاَف َعَمى اْبِغ آَد ٌل ِمْغ َدِمَيا َكَذِلَظ ََلنهُو ٍَ
ُؿ َمْغ َسغه اْلَقْتَل ((  َأكه

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، أحسج [

ىحا نػبل اختخع الباركد، يبجك أنو عمع أنو عسل أكبخ جخيسة في حضاتو، هللا شخ ع لشا الدضف، سضفًا مقابل سضف، 
يغمب سضفًا، لكغ لضذ قشبمة تقتل مئتي شخز، إف كانت ذرية فيي تقتل  ىشاؾ شجاعة، باإلضافة إلى أف سضفاً 

ثبلثسائة ألف كسا في ىضخكشضسا، الدبلح الحجيث لع َيُعج بو شجاعة، أجبغ كأحقخ إنداف أماـ شاشة رادار، 
ى مغ كالصضارة عمى الذاشة كمعو ِمقػد، كىشاؾ إشارة بكبدة زر تشفجخ ىحه الصائخة، قج يرعج عمى ارتفاع أعم

السجػ السججؼ فتأتي القشبمة في كسط البضت، كسط السعسل، كسط السمجأ، األسمحة الحجيثة ال يػجج فضيا شجاعة، 
 فضيا دناءة، مسكغ لخجل حقضخ أف يغمب أمة بأكسميا، أما هللا تعالى فقج قاؿ:

 َمَع﴾﴿ َكَأْنَدْلَشا اْلَحِجيَج ِفيِو َبْأٌس َشِجيٌج َكَمَشاِفُع ِلمشهاِس َكِلَيعْ 

 [ 15] سػرة الحجيج: اآلية 
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الدضف فضو شجاعة، ال يشقيخ فضو رجل عمى حق، ألنو عجكه معو سضف مثمو تسامًا، فالُسَخجح ىي القػة كالذجاعة 
كاإلقجاـ، عمى كل ىحا نػبل اختخع الباركد كعخؼ أنو ارتكب جخيسة بحق البذخية كرصج مااًل كبضخًا لسغ يقجـ 

 ار عشجنا جائدة نػبل فيػ سّغ سشة سضئة، فعمضو كزرىا ككزر مغ عسل بيا إلى يـػ القضامة.لمبذخية عسبًل جضجًا، ص

كل شيء اسسو سضارة مفخخة تقتل مئات األشخاص في شارع مددحع تججىا في صحضفة نػبل فعمضو كزرىا ككزر 
 مغ عسل بيا إلى يـػ القضامة، اححر أف تعسل عسبًل ُيقتجػ بو مغ بعجؾ.

لعالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال الحسج هلل رب ا
 ُتِيشا، آثخنا كال ُتؤثخ عمضشا، َأْرضشا كارَض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 7 مغ سمظ شخيقا يمتسذ فيو عمسا ( 704 - 004الجرس ) 

 75-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة:

الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، ككتاب الضـػ كتاب العمع، كالباب 
األكؿ التخغضب في العمع كشمبو كتعمسو كتعمضسو، كما جاء في فزل العمساء كالستعمسضغ، كتقجيع ليحا الباب، قج 

عالع، البضت األبضس مثبًل، في مخكبة تقػده إلى يخكب اإلنداف مخكبة تقػده إلى أف يتدمع أعمى مشرب في ال
البضت األبضس، كقج يخكب مخكبة تقػده إلى السذشقة، فالبصػلة أف تعخؼ إلى أيغ أنت سائخ، في شخيق يفزي بظ 

 إلى الجشة، أـ شخيق يفزي بظ إلى الشار، مغ ىحا السعشى يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ْنَيا َنفهَذ َّللاهُ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ7 قَ   اَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب الجُّ
ـِ اْلِقَياَمِة.((  َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػ

 ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [

شباء، يأتضيع إنداف مكخكب بسخض، كقج آتى هللا الصبضب عمسًا، فضرف لو الجكاء ىحا األمخ يشصبق عمى األ
الشاجع فُضذفى مغ مخضو، كيشصبق عمى محامي مؤمغ، إنداف مكخكب بقزضة كالسحامي بإخبلصو كعمسو أعصاه 

ًا يدكج بيا حقو كزيادة، يشصبق عمى إنداف يقجـ مغ مالو مبمغًا يسدح بيا دمػع البائدضغ، يقجـ مغ مالو مبمغ
 الستدكجضغ الذباب. 
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ُ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة مِ  ْنَيا َنفهَذ َّللاه ْغ ُكَخِب الجُّ
ـِ اْلِقَياَمِة، َكَمْغ  ْنَيا َكاخآِخَخِة ((َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػ ُ ِفي الجُّ  َسَتَخ ُمْدِمًسا َسَتَخُه َّللاه

 ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [

تدكجيا في الذيخ الخامذ كحسُميا لضذ خسدة أشيخ، كإنسا تدعة أشيخ، إذف الحسل لضذ مشو، بإمكانو أف 
د كجل ماذا أفعل ؟ ىل بإمكاني أف أجعميا تتػب، كأف أستخىا يدحقيا، كيفزحيا، كيصمقيا. لكشو لجأ إلى هللا ع

فجاء بالسسخضة، بالُسَػلِّجة ككل َجْتيا، كحسل الصفل ككضعو تحت إبصو كدخل السدجج بعج أف نػػ اإلماـ الفخض، 
 ككضعو عمى شخؼ الباب، كاقتجػ باإلماـ فمسا انتيت الربلة، بكى الصفل تجسع السرمػف حػلو، جاءىع كأنو ال
يعمع ماذا بو، قاؿ: ما األمخ، قالػا: ىحا شفل كججناه ىشا، قاؿ: أنا أكفمو أعصػني إياه، فأخحه كدفعو إلى أمو 

 كستخىا كجعميا تتػب كجعميا امخأة صالحة، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ْنَيا َكاخآِخَخِة (( ُ ِفي الجُّ  )) َمْغ َسَتَخ ُمْدِمًسا َسَتَخُه َّللاه

 لتخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [] مدمع، ا

الكافخ يفزح، كالسؤمغ يدتخ، وهللا في عػف العبج ما كاف العبج في عػف أخضو، اسسعػا ىحه الحقضقة، وهللا مغ 
تجخبة شخرضة، إما أف تخقج في خجمة الخمق، كإما أف تخقج في حل مذكبلتيع، اإلنداف إذا خجـ الخمق تػلى هللا 

و، كإذا اىتع بحاتو كندي الخمق أشغمو هللا بسذكبلتو، فإما أف تذج قجمضظ في خجمة الخمق كىع كسا حل مذكبلت
 قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) الخمَ كميع عياؿ هللا كأقخبيع إليو أنفعيع لعيالو ((

شيء مغ ِقَبِمظ كإما أف تذغل نفدظ، مغ شبضب إلى شبضب، مغ مذكمة إلى مذكمة، كالسذكبلت قج تشبع نبعًا، كال 
 مدببًا لو.
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ُ ِفي َعْػِف اْلَعْبِج َما َكاَف اْلَعْبُج ِفي َعْػِف َأِخيِو َكَمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا َسيه  ُ َلُو ِبِو َشِخيًقا )) َوَّللاه َل َّللاه
 ِإَلى اْلَجشهِة ((

 [ ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج

 مثبًل ارتجػ ثضابو كركب الدضارة العامة أك الخاصة، كجاء لجرس عمع، ىل ترجقػف أف ىحا شخيق الجشة ؟

ُ َلُو ِبِو َشِخيًقا ِإَلى اْلَجشهِة(( َل َّللاه  )) َكَمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا َسيه

 ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [

ىشاؾ شخيق إلى السميى إلى الشار، شخيق إلى القسار إلى الشار، شخيق إلى الدنى إلى الشار، شخيق إلى السدجج 
 إلى الجشة. 

ُ َلوُ  َل َّللاه ِبِو َشِخيًقا ِإَلى  )) َمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا ػ عمسًا با كشخعو ككاجباتو تجاه خمقو ػ َسيه
 ((اْلَجشهةِ 

 ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [

َتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َكَما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف كِ 
ُ َعده َكَجله ِفيَسْغ ِعْشَجُه َكَمغْ َبْيَشُيْع ِإَّل َنَدَلْت َعَمْيِيُع  ْتُيُع اْلَسالِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاه ْحَسُة َكَحفه ِكيَشُة َكَغِذَيْتُيُع الخه  َأْبَصَأ ِبِو الده

 َعَسُمُو َلْع ُيْدِخْع ِبِو َنَدُبُو ((

 ] مدمع، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، الجارمي، أحسج [

 لحجيث الصػيل، كعبلقة ىحا الحجيث بباب العمع:مػشغ الذاىج في ىحا ا 

ُ َلُو ِبِو َشِخيًقا ِإَلى اْلَجشهِة((  َل َّللاه  )) َكَمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا َسيه
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لحلظ العبخة في الخاتسة، ىشاؾ أشضاء مستعة تشتيي إلى الشار، مستع أف تديخ إلى مشترف المضُلَ تِّقمب في 
ات الفزائضة، كلكغ ىحه الستعة ُمَحخ مة، كال سضسا إذا كشت تّصمع عمى عػرات، كعمى ُعخؼ، كعمى أفبلـ السحص

فاضحة، فيحا شخيق مستع في الجنضا، لكشو شخيق يػدؼ إلى الشار، شخيق االختبلط، شخيق أكل الساؿ الحخاـ، 
صخؽ كميا قج ُتفزي إلى الشار، بضشسا شخيق مشرب رفضع لكغ مبشي عمى سمبضات ال يحبيا هللا عد كجل، ىحه ال

بعج السػت ؟ كماذا يشبغي أف شخيق الجشة أف تمتسذ عمسًا نافعًا، تعخؼ بو مغ أنت ؟ كلساذا خمقت ؟ كماذا 
؟ أجسل جمدة عمى اإلشبلؽ ىكحا أخبخنا الشبي عغ هللا عد كجل، أجسل جمدة عمى اإلشبلؽ أف تجمذ مع تعسل

 كتاب هللا:إخػانظ السؤمشضغ تتجارسػف 

ِكيَشُة َكَغِذَيْتُيُع )) َكَما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّل َنَدلَ  ْت َعَمْيِيُع الده
ْحَسُة ((  الخه

ع، مثبًل يقػؿ لظ أحجىع: وهللا جمدشا جمدة كأنشا في الجشة، إذا ُذِكخ هللا  في ىحه الجمدة، الجنضا ُتَفخِّؽ، اآلخخة ُتَجسِّ
وهللا أنا سافخت كالفشجؽ الفبلني أرقى فشجؽ في العالع لضمتو بعذخة آالؼ، أقسشا فضو خسدة أياـ دفعشا خسدضغ ألف 
، لضخة، أكمشا كحا كشخبشا كحا، عشجىا أنت تتحدخ كتقػؿ في نفدظ أنا ال أستصضع أف أندؿ في فشجؽ بخسدة ن جـػ

فالجنضا ُتَفخِّؽ، كالتكمع في الجنضا ُيَفخِّؽ، صار ىشاؾ حقج كألع كحخماف، تحجث عغ هللا تجتسع القمػب، اجعل ىسظ أف 
تكػف ذاكخًا هلل، ألف ذكخ هللا عد كجل يجمب الفخح كاألمغ كالخحسة كالدكضشة، وهللا كبلـ دقضق، حّفتيع السبلئكة، 

ضيع الدكضشة ػ ىشاؾ راحة نفدضة ىامة ججًا ػ كغذضتيع الخحسة، كذكخىع هللا فضسغ الَسَمظ ُيْمِيَسظ الخضخ، كندلت عم
 عشجه، كمغ أبصأ بو عسمو لع يدخع بو ندبو.

بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع 
خنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آث
 اأُلمِّي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل حدج إَّل في أثشتيغ 704 - 005الجرس ) 

 13-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة:

 الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كنحغ في كتاب العمع. 

َسِسْعُت الشهِبيه َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ7 َّل َحَدَج ِإَّل ِفي اْثَشَتْيِغ7 َرُجٍل )) َعِغ اْبِغ َمْدُعػٍد َرِضي َّللاه َعْشو َقاَؿ7 
ُ ِحْكَسًة َفُيَػ َيْقِزي ِبَيا َكُيعَ  ، َكَرُجٍل آَتاُه َّللاه َِّ ُ َماًَّل َفَدمهَصُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَح  مُِّسَيا((آَتاُه َّللاه

 ابغ ماجة، أحسج [] البخارؼ، مدمع، 

أؼ السخكداف السخمػقاف في حضاة الشاس رجبلف: كاحج يعمع كاآلخخ يشفق، كىسا في األجخ سػاء، ألف حجسظ عشج 
هللا بحجع عسمظ الرالح، فإذا شمبت العمع تسكشت مغ إلقائو، كإذا كدبت الساؿ الحبلؿ تسكشت مغ إنفاقو. كأحج 

عخضي كأتقخب بو إلى ربي، فمدفة الساؿ أف ترػف بو عخضظ، كأف  الرحابة الكخاـ يقػؿ: حبحا الساؿ أصػف بو
تتقخب بو إلى ربظ، مخة كشت في تعدية، كبعج أف انتيت التعدية، شبعًا البضت يفػؽ حج الخضاؿ، قاؿ لي صاحب 
خ أف البضت: ىحا الباب كمفشي أربعسائة ألف لمباب فقط، كقج بحخ بحخًا في كدػة بضتو، يبجك أف كالجتو تػفضت كشع

 ىحا حخاـ، فدألشي: قمت لو: أنا سأجضبظ إجابة تجارية، ألنو تاجخ.

إذا كاف معظ مائة ممضػف كأخحت بضتًا بدتة كسبعضغ ممضػنًا كسضارة شبح بأربع كعذخيغ ممضػنًا كانتيػا، مغ أيغ 
عصي أرباحًا سترخؼ بعج ذلظ، لػ كشت أخحت بضتًا بعذخة مبليضغ، كبسمضػنضغ سضارة، كتػضف الباقي في شخكة ت

بالسائة ممضار عشج هللا عد كجل، فكل إنداف عشجه ماؿ متاح لو أف يرل إلى أعمى درجات الجشة، الشاس في 
بؤس، مسكغ أف تفتح مضتع، أف تفتح مدتذفى، أف تفتح مدتػصف، مخة كشت خارج دمذق كشخز أعخفو يحتاج 

يػجج مدتػصف، دخمت كلع أصجؽ كأنشي إلى مدتذفى، فحىبت إلى الربػرة كسألت، أيغ تػجج مدتذفى قضل 
في أمخيكا وهللا مدتػصف فضو خسدة أشباء أدكية مغ أعمى مدتػػ، سضارة اإلسعاؼ ىي لمسدتذفى، بضت لمدائق 
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مشاكب، شبضبضغ مشاكبضغ، شبضب قمبضة، كشبضب ىزسضة، كشبضب عطسضة، قضل بأف السحدشضغ تبخعػا بحلظ، ىحا 
في أمخيكا ىحا عسل صالح، كاألجخة رمدية كىي مائة لضخة فقط، أكبخ حكسة في الربػرة، داخل السدتذفى كأنظ 

مع األدكية مئة لضخة، فسسكغ أف تبشي مدتػصف، أك أف تبشي مدتذفى، أك مجرسة، أك معيج شخعُي، أف تدكج 
، أبػاب شاب، أك أف تشفق عمى فقضخ، أف تخعى أرممة، أف تعمع العمع، أف تتبشى داعضة، أف تشفق عمى شبلب العمع

الخضخ الستاحة لؤلغشضاء ال تعج كال تحرى، كلكشيع مع األسف يشفقػنيا عمى شيػاتيع ػ بعزيع شبعًا ػ كعمى 
مطاىخىع الفارغة، عخس في الذضخاتػف كمف خسدة كثسانضغ ممضػنًا، كع شاب يتدكج بيحا السبمغ ؟ كع أسخة ُتْشَذأ ؟ 

؟ الشبي الكخيع كصف أىل الجنضا أنيع إذا أمدكػا الساؿ امدكػه كع بضت يَؤَسذ؟ كع فتاة ُيجَبخ خاشخىا بالدكاج 
 ُبخبًل كتقتضخًا، كإف أنفقػه أْنفقػه إسخافًا كتبحيخًا.

وهللا مخة ُدعضت إلى حزػر تعدية، شخز مقضع خارج القصخ كأصمو مغ بمجنا، مغ مجيشة في الجشػب، أخػه 
آتي إلضو أُلعدِّيو، كالسكاف بعضج، كأنا في الصخيق صجيقي، كاألخ بعث لي بخبخ مع مػضف عشجه أف يتسشى أف 

سألت عغ كضع السضت، فقضل لي أنو تخؾ أربعة آالؼ ممضػف، كما صمى فخض صبلة في حضاتو، ككاف مقضع في 
دكؿ البتخكؿ كلع يحج أك يعتسخ، كعسخه خسدة كخسدضغ عامًا كتػفي بأزمة قمبضة، قمت لشفدي: ما ىحه الحضاة ؟ 

آالؼ ممضػف قزضة دقضقة بالقمب ُتشيي حضاتو، أيغ السبمغ الحؼ جسعو ؟ تخكو كذىب، أما لػ رجل معو أربعة 
كض ف ىحا السبمغ في الحق، كع مذكمة فقضخ يِحلُّ ىحا السبمغ، كع مدتذفى يفتح، كع معيج شخعي يؤِسذ، كع 

 شالب عمع، فالحجيث يا إخػاف ميع ججًا، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َِّ (( )) َّل َحَدجَ  ُ َماًَّل َفَدمهَصُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَح  ِإَّل ِفي اْثَشَتْيِغ7 َرُجٍل آَتاُه َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، ابغ ماجة، أحسج [

وهللا الغشي السؤمغ لو أجخ ال يعمسو إال هللا، ألنو يحل مذاكل الشاس، ييضئ عسبًل، فخص عسٍل، يدكج شبابًا، يشفق 
 إف كاف غشضًا كمالو لسمحاتو كشيػاتو، هللا يعضشو.عمى شبلب عمع، أما 

ُ ِحْكَسًة َفُيَػ َيْقِزي ِبَيا َكُيَعمُِّسَيا ((  )) َكَرُجٍل آَتاُه َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، ابغ ماجة، أحسج [
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خعي إذًا ىشاؾ مجاَلضغ تتفػؽ بيسا، إما أف تكدب الساؿ الحبلؿ كتشفقو في سبضل هللا، كإما أف تصمب العمع الذ
 كتعمسو في سبضل هللا:

 )) الشهاُس َعاِلٌع َكُمَتَعمٌِّع َكَّل َخْيَخ ِفيَسا َبْعَج َذِلَظ (( 

ىحا الحجيث ركاه البخارؼ كمدمع، ىحا أرقى أنػاع األحاديث، ما ركاه الذضخاف، أك اتفق عمضو الذضخاف، كيقػلػف 
 متفق عمضو.

ُ ِبِو َعده َكَجله ِمَغ اْلُيَجى َكاْلِعْمِع ))َعْغ َأِبي ُمػَسى َعِغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه   َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 ِإفه َمَثَل َما َبَعَثِشَي َّللاه
َبٌة َقِبَمِت اْلَساَء َفَأْنَبَتِت اْلَكَل َكاْلُعْذَب الْ  َيا َأَجاِدُب َكِثيَخ َكَكاَف ِمشْ َكَسَثِل َغْيٍث َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَنْت ِمْشَيا َشاِئَفٌة َشيِّ
ُ ِبَيا الشهاَس َفَذِخُبػا ِمْشَيا َكَسَقْػا َكَرَعْػا ((  َأْمَدَكِت اْلَساَء َفَشَفَع َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، أحسج [

في الصائفة األكلى ىحا أرقى إنداف تعم ع كعم ع، كدب الساؿ كأنفق، أخح كأعصى، كفي الصائفة الثانضة ىحا شخز 
أفقو مشو، في الحضاة أناس كثضخكف يدسعػف ىحه الجركس، كيدجمػنيا، كيػزعػنيا عمى نقل الفقو إلى مغ ىػ 

غضخىع كىع ال يفيسػف شضئًا مشيا، كلكغ أحبػىا فقط كمغ سسع ىحه األشخشة التـد كعسل أعسااًل جضجة كتفػؽ، ىحا 
 معشى قػؿ الشبي:

 به ُمَبمهٍغ َأْكَعى ِمْغ َساِمٍع(()) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 رُ 

 ] الجارمي [

فالثاني ىػ أرض أجادب، أؼ أرض صخخية أمدكت الساء فشفع هللا بيا الشاس، ىشاؾ الكثضخ مغ األشخاص الحؼ 
ال يسمكػف إمكانضة إعادة الجرس ك ال أف يذخحػا، كلكغ عشجىع إمكانضة أف يذتخكا األشخشة كيػزعػنيا، وهللا أعخؼ 

دريغ عمى إعادة الحجيث كال يعخفػف كضف، أشخاص اىتجػ السئات عغ شخيقيع بػاسصة األشخشة، كىع غضخ قا
 كلكغ أحبػا أف يعسمػا خضخًا فراركا يذتخكف كيػزعػف، قاؿ: 
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َو ِفي ِديِغ َّللاهِ َكَنَفَعُو )) َكَأَصاَب َشاِئَفًة ِمْشَيا ُأْخَخى ِإنهَسا ِىَي ِقيَعاٌف َّل ُتْسِدُظ َماًء َكَّل ُتْشِبُت َكًل َفَحِلَظ َمَثُل َمْغ َفقُ 
ُ ِبِو َفَعِمَع َكَعمهَع َكَمَثُل َمْغ َلْع َيْخَفْع ِبَحِلَظ َرْأًسا َكَلْع َيْقَبْل ُىَجى َّللاهِ الهحِ ِبسَ   ي ُأْرِسْمُت ِبِو ((ا َبَعَثِشَي َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، أحسج [

الكؤل، فشحغ أحج  أرض رممضة امترت ىحه السضاه كلع تتخؾ شضئًا، الجية الثالثة التي لع ًتسدظ الساء كلع تشبت
 ىؤالء الثبلثة، أرقى شيء أف تتعمع كُتعمِّع، مثبًل عشجما قاؿ الشبي الكخيع:

 )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة ((

 ] البخارؼ، التخمحؼ، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

الجامع، ماذا قاؿ الخصضب ؟ ىل مغ السعقػؿ أنظ لع تفيع كلع تدسع شضئًا مغ الخصبة، أنت ألع ترمي الجسعة في 
مثبًل برخاحة أعخؼ أشخاصًا يدكشػف في السياجخيغ، في الذتاء كالجػ بارد يقـػ بتحسضة الدضارة لسجة ربع ساعة 

عة كتشتقل مغ حي آلخخ مغ أجل أف يأتي بكضمػ فػؿ مغ السضجاف، عشجؾ استعجاد أف ُتَحسِّي سضارتظ لخبع سا
لتأتي بكضمػ فػؿ تأكمو مع أىمظ، كلضذ عشجؾ استعجاد أف تبحث عغ جامع لظ ثقة بخصضبو لتتعمع مشو شضئًا في 
يـػ الجسعة، يقػؿ لظ: صمضت في جامع قخيب مغ البضت، كالحسج هلل لقج كصمت في آخخ لحطة كصمضت آخخ 

 ركعة، أيغ الخصبة ؟ عشجما قاؿ تعالى:

ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ َّللاهِ﴾﴿ َيا َأيُّ  اَلِة ِمْغ َيْػ  َيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمره

 [ 9] سػرة الجسعة: اآلية 
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 افتح جسضع التفاسضخ، ما معشى ذكخ هللا ؟ أؼ الخصبة، ككسا تعمسػف:

َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َمِغ اْغَتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُغْدَل اْلَجَشاَبِة  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاه َعْشو َأفه َرُسػؿَ 
َب َبَقَخًة، َكَمْغ َرا اَعِة الثهاِنَيِة َفَكَأنهَسا َقخه َب َبَجَنًة، َكَمْغ َراَح ِفي الده اَعِة الثهاِلثَ ُثعه َراَح َفَكَأنهَسا َقخه ِة َفَكَأنهَسا َح ِفي الده

اَعةِ  َب َدَجاَجًة، َكَمْغ َراَح ِفي الده اَعِة الخهاِبَعِة َفَكَأنهَسا َقخه َب َكْبًذا َأْقَخَف، َكَمْغ َراَح ِفي الده َب َقخه  اْلَخاِمَدِة َفَكَأنهَسا َقخه
ْكخَ  ـُ َحَزَخِت اْلَسالِئَكُة َيْدَتِسُعػَف الحِّ  (( َبْيَزًة َفِإَذا َخَخَج اإِلَما

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج، مالظ، الجارمي [

لع يعج ىشاؾ تدجضل، فساذا بقي لسغ يأتي في الخكعة الثانضة يـػ الجسعة ؟ ىشاؾ جامع يدسى جامع الدضخانجضة، 
انتطاره، كالُخصبة لجقضقتضغ أك يقف أمامو سضارات تجج فضيا الفحع كمعجات الدضخاف كزكجتو جالدة في الدضارة ب

ثبلثة، كمستضغ، أقع الربلة، صمى ركعتضغ، كانتيى األمخ، ىحا كخجل جاء فقط لضثبت كجػده كي ال ُيبلـ ثع 
 ذىب.

 فضا أييا اإلخػة:

 )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة ((

 التخمحؼ، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [] البخارؼ، 

 أؼ تعاؿ إلى جامع تثق بخصضبو، تشتفع مغ خصبتو، اكتب رؤكس أقبلـ، اكتب اآليات كاألحاديث. 

ذات جسعة دعتظ ابشتظ إلى شعاـ الغجاء فقمت ليا: لقج كشا الضـػ في جامع كحا كتحجث عغ مػضػع كحا، دعاؾ 
لقاءات، كزيارات، كصحبة، كسفخ أحضانًا فَبمِّغ ما سسعتو تكػف داعضة  صجيقظ إلى سيخة، عشجؾ جسعة بكامميا فضيا

 عشجىا، ىكحا قاؿ الشبي:

 )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 ُربه ُمَبمهٍغ َأْكَعى ِمْغ َساِمٍع.((

 ] الجارمي [
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مػ الفػؿ أغمى مغ ديشظ ؟ قاؿ لي صجيق أنا آكل ابحث عغ جامع تشتفع بو، تأتي بكضمػ فػؿ مغ السضجاف، ىل كض
فػؿ مغ السضجاف كل جسعة لي مذػار، مغ السياجخيغ إلى السضجاف، ىل ديشظ أرخز عمضظ مغ كضمػ الفػؿ ؟ 
ىشاؾ ضاىخة عجضبة يقػؿ لظ ىشاؾ جامع فضو إماـ أفتاىا لشا كلكغ ىحا ديغ، ىل ديشظ سيل إلى ىحه الجرجة ؟ 

خيج بضعو كعشجما خخجت كججت أمامظ رجبًل ال تعخفو قاؿ لظ: إنو يداكؼ ممضػف لضخة، أنت إف كاف عشجؾ بضت ت
ىل تبضعو إياه في الحاؿ، ال، أنت تدأؿ عمى األقل خسدضغ رجبًل تقػؿ لشفدظ: بضٌت لضذ معو لعبة، أريج أعمى 

 خػة.سعخ، لساذا في ديشظ تأخح فتػػ أقخب شخز كال تعخؼ اسسو، ىحا كمو مأخح عمضشا أييا اإل

 الحجيث اآلخخ:

 َعَسُمُو ِإَّل ِمْغ َثالَثٍة ِإَّل ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 ِإَذا َماَت اإِلْنَداُف اْنَقَصَع َعْشوُ 
 ُعػ َلُو ((ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة َأْك ِعْمٍع ُيْشَتَفُع ِبِو َأْك َكَلٍج َصاِلٍح َيجْ 

 ] مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبي داككد، أحسج، الجارمي [

ىحه األعساؿ التي تبقى، َمغ عشجه كلج مسكغ أال يسػت إشبلقًا، إذا مات، ابشو مغ بعجه يجعػ لو، تأتضو الخضخات 
يكػف عغ في اآلخخة، كل شخز لجيو كلج مسكغ عغ شخيقو أف يكػف في أعمى العمِّضضغ في الجشة، مسكغ أف 

شخيق ابشو إذا رباه تخبضة صالحة ككاف كلجًا صالحًا يجعػ لو مغ بعجه، مسكغ أف تأتضو خضخات ال يعمسيا إال هللا، 
يدأؿ كالجتو: ىل أكل؟ تقػؿ لو: نعع، ىل كتب كضائفو ؟ تقػؿ لو: نعع، ىل سأليا ىل صمى العذاء ؟ لضذ 

صحتو كدراستو، كديشو ؟ مع مغ سيخ ؟ مغ ىع رفاقو؟  مذكمة، ما ييسو فقط صحتو كدراستو، كل اآلباء ىكحا،
 لضذ ميسًا كثضخًا، تيسو مرمحتو.

ىحا صجقة جارية جامع، معيج، عمع ُيْشَتَفع بو، تخؾ مَؤل ف، تخؾ أشخشة، تخؾ شيء، اآلف يػجج كثضخ مغ العمساء 
ج، ثبلثة لع يست، حي يخزؽ تحت أشباؽ الثخػ دركسيع في كل مكاف ُتحاع، في أكثخ مغ إذاعة، كل كاحج تخؾ أح

في قبخه، كأيزًا ىشاؾ أناس اليسػتػف، السغشضغ مثبًل، كلكغ مغ نػع آخخ باستسخار أغانضيع تحاع في اإلذاعات، أك 
 عمع ُيشتفع بو أك كلج صالح يجعػ لو.
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شا، آثخنا كال تؤثخ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تي
 عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى دمحم الشبي األمِّي، كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ كحب عمي متعسجا فميتبؤا مقعجه مغ الشار 704 - 006الجرس ) 

 17-37-1337راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

الزلشا في كتاب إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ حػؿ التخىضب مغ 
الكحب عمى رسػؿ هللا، ىي في الحقضقة جخيسة، كلكغ الشاس ال يعخفػف أبعادىا، ألف ىحا العمع ديغ، فانطخكا عسغ 

ل صحتو، فقج تأخح حجيثًا كتجيج في تحمضمو تأخحكف ديشكع، كألف الجيغ في األصل نقٌل، كأخصخ ما في الشق
 كتفدضخه كالكذف عغ أبعاده، ثع ُتفاجأ أنو مػضػع، ضاع مشظ جيج كبضخ ببل شائل، يقػؿ عمضو الرمة كالدبلـ: 

ًجا َفمْ   َيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشهاِر (())َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َمْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 ] مدمع، البخارؼ، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج [

كقاؿ الحافع الُسشحرؼ: ىحا الحجيث قج ُركؼ عغ غضخما كاحج مغ الرحابة في الرحاح كالدشغ كالسدانضج كغضخىا 
قػلػا عمى هللا ما ال يعمسػف كُيجِخمػا في الجيغ حتى بمغ مبمغ التػاتخ، كبعزيع لئغ يختكبػا الكبائخ أىػف مغ أف ي

 شضئًا لضذ مشو.

 أييا اإلخػة:

خ، ىحه العقجة ُتدبب لظ أف ُتحجب عغ  قج تقخأ حجيثًا ال تدتصضع أف ُتصبِّقو، فضشذأ عشجؾ عقجة، كتقػؿ أنا ُمقرِّ
، كالعاِلسػف ىمكى إال هللا، كالحجيث في األساس مػضػع، ال أصل لو، مثبًل كل الشاس ىمكى إال العاِلسػف 

 العاممػف، كالعاممػف ىمكى إال السخمرػف، كالسخمرػف عمى خصخ عطضع.
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ىحا الحجيث كضعتو الدنادقة مغ أجل التضئضذ، لػ كشت عالسًا أنت ىالظ، لػ كشت عامبًل أنت ىالظ، لػ كشت 
 مخمرًا أنت ىالظ، أعػذ باهلل، ىحا تضئضذ، كىشاؾ حجيث يقػؿ:

 عضغ صباحًا تفجخت يشابضع الحكسة في قمبو، كأجخاىا هللا عمى لدانو.مغ أخمز هلل أرب

ال أصل ليحا الحجيث، ىشاؾ مغ شّبق الحجيث فمع يجج شضئًا فكفخ بالجيغ، قبل أف تقػؿ: قاؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ ُعج  لمسمضػف، ألف ىحا ديغ، قاؿ الخسػؿ الكخيع:

 "عمساء أمتي كأنبضاء بشي اسخائضل "

ي بعس الجركس إف شاء هللا أف آتضكع بأسساء عذخات، بل بزع عذخات مغ الكتب كميا أحاديث كيسكغ ف
مػضػعة، ال أصل ليا، كىي سارية في الشاس، كالشاس يتشاقمػنيا، أخصخ ما في الجيغ صحتو، أخصخ ما في 

تأتي بالجلضل فضقاس عمضو، الجيغ صحة الشقل، إف كشت ناقبًل فالرحة، مبتجعًا فالجلضل، إما تشقل بالرحة، كإما أف 
أما أف تقػؿ سسعت فبلنًا يقػؿ عغ رسػؿ هللا، كالشبي لع يقل ىحا، كاف ىشاؾ أحج الكاذبضغ عغ رسػؿ هللا، ىػ 
عي أنو يخػ الشبي في السشاـ، فضخبخه ما إذا كاف الحجيث صحضحًا أك مكحكبًا، فػاحج ذكي مغ عمساء الحجيث  يجِّ

ماذا جخػ معظ، فقاؿ لو: وهللا رأيت الشبي فقاؿ لي أنا قمتو، إنو صحضح، بارؾ هللا  أعصاه حجيثًا صحضحًا، قاؿ لو:
فضظ، أعصاه في الضـػ الثاني حجيث مػضػع، قاؿ لو الخجل: رأيت الشبي كقاؿ لي: ىحا الحجيث لع أُقْمو، وهللا شيء 

عي أنو رأػ الشبي ػ في الضـػ الثالث أعصاه  جسضل بارؾ هللا فضظ ػ بالصبع ىحا الخجل يعػد إلى الكتب كيفتحيا كيجِّ
حجيثًا ضعضفًا، فقاؿ لو: رأيت الخسػؿ في السشاـ فقاؿ لي: حجيث ضعضف، فقاؿ لو: ىحه كحب، الشبي إما قالو، أك 

 لع يُقْمو، لضذ عشج الشبي حجيث ضعضف.

البارحة رسػؿ هللا أحج كزراء األكقاؼ تػفي رحسو هللا قاؿ لي مخة جاءني شخز في أحج األياـ كقاؿ لي: رأيت 
ملسو هيلع هللا ىلص في السشاـ كىػ يقػؿ لظ يجب أف ُتعضِّششي عشجؾ في كضضفة، فدألو: أنت في أؼ ساعة رأيتو ؟ قاؿ لو: في 
الثانضة عذخة لضبًل، فقاؿ لو: أنا رأيتو في الداعة الخابعة صباحًا كقاؿ لي: ىػ كاذب ال ترجقو، فيشاؾ كحب عمى 

 الشبي ال حجكد لو:
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 ) َعْغ ُمَحسهٍج7 ِإفه َىَحا اْلِعْمَع ِديٌغ َفاْنُطُخكا َعسهْغ َتْأُخُحكَف ِديَشُكْع(()

 ] الجارمي [

 "ابغ عسخ ديشظ ديشظ، إنو لحسظ كدمظ، خح عغ الحيغ استقامػا كال تأخح عغ الحيغ مالػا."

أنا أجخؤ أف أقػؿ: أف تخكؼ حجيثًا مشقػاًل كتػىع الشاس أنو مغ رسػؿ هللا فيحه في الجيغ جخيسة ألنظ أدخمت عمى 
اعضغ قاؿ: وهللا كضعت فضكع ستسائة ألف حجيث حم مت فضيا الحخاـ كحخ مت فضيا  الجيغ ما لضذ مشو، أحج الػض 

ثًا يجب أف ُتخاجع أيغ قخأتو، في أؼ كتاب ؟ ما الحؼ الحبلؿ، فمحلظ قبل أف تقػؿ قخأت حجيثًا أك سسعت حجي
 دفعظ إلى قخاءتو ؟ 

مخة كشا في ندىة، ككاف ىشاؾ شبضب ػ تػفي رحسو هللا ػ قمت: ال ُتَخَسة مع الُجْبغ، ىحا الصبضب ترػره حجيثًا كقاؿ: 
، كإنسا قمت كمسة مغ الميع صمي عمضو، ما ىحا الحجيث ؟ فقمت لو: تػقف ىحا حجيث غضخ شخيف، لع أقل لظ قاؿ

مقالة قخأتيا في الساضي تقػؿ ال ُتَخَسة مع الُجبغ، فيشاؾ الكثضخ مغ األشخاص الحيغ يقػلػف بعس الِحَكع 
فضترػركنيا حجيث كيخككنيا، اآلف نحغ أماـ ركاـ مغ السقػالت في الجيغ ال أصل ليا، مثبًل سضجنا ابغ عػؼ مغ 

أف يجخل الجشة حبػًا فمسا سسع ىحا الحجيث بعج كفاة رسػؿ هللا، قاؿ:  الرحابة الكبار، ىشاؾ حجيث يقػؿ: أخذى
وهللا ألدُخمش يا خببًا، كالحجيثضغ ال أصل ليسا، إف كاف السؤمغ غشضًا فساذا يفعل ؟ إذا كاف يشفق مئة في الرباح 

لو في سبضل هللا ىل ُيعقل فضؤتضو هللا ألفًا في السداء فساذا يفعل ؟ ىحا لضذ ذنبو، أؼ إف كاف غشي كمؤمغ يشفق ما
 أف يجخميا حبػًا، ال بل يجخميا خببًا.

إذًا أنا أدعػكع إلى التأكج مغ صحة األحاديث، ألنو مع األسف الذجيج ال يجخؤ إنداف في األرض أف يقػؿ لظ: 
 أنا شبضب كيتحجث في الصب إال بذيادة، ال يجخؤ إنداف عمى القػؿ بأنو محامي إال بذيادة كبخخرة نقابة
السحامضغ، أكثخ الِحَخؼ ىكحا، كباليشجسة أيزًا أما الجيغ فكل إنداف يتكمع بو ما يذاء، كأنو كؤل ُمباح لكل 
الشاس، تجج شخرًا ثقافتو قمضمة كيحسل شيادة لكشو ما درس الجيغ إشبلقًا، يقبل كيخفس كيتكمع كيتشص ع، فيحا 

خًا الجيغ دقضق ججًا أييا اإلخػة، ال تقبل إال آية قخآنضة خة تفدضخًا أصػلضًا، ك ال تقبل إال حجيثًا صحضحًا ُمفد  ، ُمَفد 
تفدضخًا أصػلضًا، فإف أنت لع تقبل إال الرحاح مغ األحاديث، مفدخة كفق عمع األصػؿ، عشجىا يربح ديشظ متضشًا، 

صخ شيء في ديشظ كالحؼ جاء بو الشبي، ال إضافات فضو، كال ضبلالت، كال شصحات، كال ُتخُّىات، كالجيغ أخ
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 الحضاة، قاؿ الخسػؿ الكخيع: 

 "ابغ عسخ ديشظ ديشظ إنو دمظ كلحسظ خح عغ الحيغ استقامػا كال تأخح عغ الحيغ مالػا "

 أنت عشجما تقخأ قػلو تعالى:

 [ 14] سػرة يػسف: اآلية 

إف كاف قج بمغظ تفدضخ غضخ صحضح ليحه اآلية، أؼ أنو بمغ مشيا مبمغ الخجاؿ كبعج ذلظ رأػ كالجه في السحخاب 
 كقج عس عمى اصبعضو فتخاجع ىحا معشاه أنو ىع  بيا، أما حضشسا تقخأ قػلو تعالى: 

 (﴾71﴿ َكَلَقْج َىسهْت ِبِو َكَىعه ِبَيا)

 لضل قػلو تعالى:أؼ ىس ت بإغخائو، كىع  بجفعيا، كالج

ْت َقِسيَرُو ِمْغ ُدُبٍخ﴾  ﴿ َكَقجه

 [ 15] سػرة يػسف: اآلية 

 ىحا معشى راقي، أك:

 ﴿ َكَلَقْج َىسهْت ِبِو﴾

 [ 14] سػرة يػسف: اآلية 

 كقف ثع يتابع:

 ﴿ َكَىعه ِبَيا َلْػََّل َأْف َرَأى ُبْخَىاَف َربِِّو﴾

  14] سػرة يػسف: اآلية 
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ليع  بيا كأؼ رجل، لكغ ألنو نبي كخيع كمدتشضخ لع ييع  بيا، بضشسا تفيع أنو نبي كخيع كاد يدني، لػال أنو مدتشضخ 
 كأنت ال تداؿ شابًا، كبضشسا تفيع أّف ىحا مدتحضل ألف هللا عد كجل يقػؿ:

 ﴿ َكََّل َيْدُنػَف﴾

 [ 68] سػرة الفخقاف: اآلية 

 أؼ السؤمشػف، بضشسا تفيع معشى قػلو تعالى:

 (﴾5َيَسَيا ُفُجػَرَىا َكَتْقَػاَىا )﴿ َفَألْ 

 [ 8] سػرة الذسذ: اآلية 

أنو خمق فضيا الفجػر، كبضغ أف تفيع أف هللا فصخىا فصخة عالضة تكذف فجػرىا ذاتضًا إذا فجخت، أك تكذف تقػاىا 
شفػر مغ ذاتضًا إذا اّتقت، أؼ ىشاؾ معشى يجعمظ تسذي في شخيق مدجكد، أك شخيق سػء الطغ باهلل، أك شخيق ال

الجيغ، كىشاؾ معشى آخخ يحبب لظ الجيغ، لحلظ قاؿ العمساء: لئغ تختكب الكبائخ أىػف مغ أف تقػؿ عمى هللا ما ال 
 تعمع، ىحا عمع، ىحا الحجيث يجب أف تختعج فخائرشا مشو، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ًجا َفْمَيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشهاِر (())َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو   َكَسمهَع َقاَؿ7 َمْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 ] مدمع، البخارؼ، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج [

 يا أييا اإلخػة:

جسو، ىحا الجيغ العطضع ىػ الحق، فسا ىػ الحق ؟ ال يحتاج أف تكحب لو، كال أف تكحب عمضو، كال أف تزخع ح
كال أف تقمل مغ حجع أعجائو ىػ حق، الحق ال يخذى البحث، كال يخذى التجقضق، دقق ما شئت، كالحق ال ُيمقى 
إال تحت ضػء الذسذ، لضذ عشجنا حق ُيمقى في األقبضة أبجًا، لضذ لجيشا ديغ مغمق، أقػؿ لكع كمسة يا إخػاف: مغ 

ع لسائة ألف مرمي، ىكحا قاؿ الخبخاء، خسدػف ألفًا في األحكاـ الذخعضة الشادرة أف الجامع األمػؼ مثبًل يتد
حخمو، كخسدػف ألفًا في صحشو، كجئشا بأرقى خصضب في القصخ لسجخد أف نغمق الباب أؼ نقفمو عمى السائة ألف 
كمعيع األفزل خصضب، فالربلة باشمة، فالجيغ ديغ هللا، لغ يكػف مغمقًا كلضذ ىشاؾ شضئًا يحكى بضششا فقط بالجيغ 

ل شيء في الجيغ يمقى في اإلذاعة، أبجًا عمى مدسع السبليضغ، الحق ال يخذى البحث، ال يخذى التجقضق، ال ، ك



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

49 

 يخذى أعجاءه، إف هللا ىػ الحق قاؿ تعالى:

ُتَشا َآَتْيَشاَىا ِإْبَخاِىيَع َعَمى َقْػِمِو﴾  ﴿ َكِتْمَظ ُحجه

 [ 81] سػرة األنعاـ: اآلية 

  أف تكحب عمضو كال أف تقمل مغ شأف خرػمو ميسا كانػا كبخاء، قاؿ تعالى:الحق ال يحتاج أف تكحب لو، كال

 (﴾50﴿ ِإفه اْلَباِشَل َكاَف َزُىػقًا )

 [ 87] سػرة اإلسخاء: اآلية 

كال يحتاج أف تبالغ فضو، فإذا أنا لدت مزصخًا أف أبالغ كال أقمل مغ قضسة خرسي، كال أخاؼ أف أبحثو كال أخاؼ 
ب لو كال أكحب عمضو، لساذا آتي بحجيث مػضػع كأخػؼ الشاس، فاهلل لع يكمفظ أف تخػؼ الشاس أف أدققو، كال أكح

بذيء غضخ صحضح، كل الشاس ىمكى إال العالسػف، كالعالسػف ىمكى إال السخمرػف، كالسخمرػف عمى خصخ 
ل عشج هللا خصًأ عطضع، هللا عد كجل أرسل الخسل كأرسل معيع مشياجًا، الجيغ ال يججد ألنو مغ عشج هللا، ى

كصػابًا ؟ ىل عشجه بجاءة، أؼ ىل بجا لو أمخًا لع يكغ باديًا لو مغ قبل، مسكغ هللا يعصي شضئًا غمط ؟ أحجثشا نحغ 
قانػنًا لبضع الدضارات فػججناه غمصًا فغضخناه، صار في زكاج مغ أجل الدضارات، زكاج شكمي صار، لظ الحق أف 

ضة مغ أجل بضع سضارة، اإلنداف يذخع كيغمط، كلكغ هللا ال يغمط، إذف بالجيغ تبضع زكجتظ، عقػد قخآف باآلالؼ كىس
لضذ ىشاؾ تججيج، في حالة كاحجة، تحجثت عمضيا مغ مجة كىي: ىحا بشاء الحجاز الحؼ كاف لػنو أسػد، فجاءكا 

لضذ مشو  بجياز حجيث أرجعت لػف الحجخ إلى شبضعتو، التججيج في الجيغ فقط أف تديل عشو ما عمق بو مغ ما
حخفضًا، يا أخي أنا أريج أف أججد في الجيغ، أؼ تديل البجع مشو، تديل مشو الخخافات، الذصحات، الزبلالت، 

د، ألنو ديغ هللا عد كجل، قاؿ تعالى:  التخىات، ىحا التججيج. أما الجيغ أكبخ مغ أف ُيَجج 

ـَ ِديشًا﴾ ﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َكَأْتَسْسُت َعَمْيُكعْ  ْساَل  ِنْعَسِتي َكَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 [ 1] سػرة السائجة: اآلية 
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 فالحجيث األكؿ:

ًجا َفْمَيَتَبػه   ْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشهاِر (())َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َمْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 البخارؼ، التخمحؼ، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج [ ] مدمع،

 قج يقػؿ لظ أحٌج ما أنا لدت متعسجًا، ىكحا سسعت الحجيث كأركيو أماـ الشاس، أما الحجيث الثاني:

َث َعشِّي ِبَحِجيٍث ُيَخى َأنهُو َكِحٌب ػ مغ عشج ع مساء الحجيث ػ َفُيَػ ))َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َحجه
 َأَحُج اْلَكاِذِبيَغ ((

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، ابغ ماجة، أحسج [

لػ أنظ تخكؼ حجيث بشضة سمضسة يجب أف تتحقق، أنت التعمع كلكغ  عمساء الحجيث يعمسػف، فإذا الحؼ كشت تخكيو 
 كحبًا فأنت أحج الكاذبضغ شئت أـ أبضت، ىحه الثانضة، كالحجيث الثالث:

ًجا َفْمَيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه  ) الشهِبيه َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ7 ِإفه َكِحًبا َعَميه َلْيَذ َكَكِحٍب َعَمى َأَحٍج َمْغ َكَحَب َعَميه ) ُمَتَعسِّ
 ِمَغ الشهاِر ((

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، أحسج [

كالتخىضب، كىػ خسدة أجداء، كلكغ ما فضو مغ صحضح البخارؼ كمدمع كانػا شبعًا أنا اختخت لكع كتاب التخغضب 
جدءًا كاحجًا، فأنا اختخت جدء مغ خسذ أجداء، حتى يكػف الكبلـ كمو مغ أصحِّ األحاديث، مسكغ مغ أصل 

فالعسخ ال يتحسل نرػص كثضخة، أنت احفع ما في  الباب في التخغضب كالتخىضب يػجج حػالي مائتي حجيث
ح، السػثػقة، كانتيى األمخ، فكل حجيث ُيمقى في ىحا السدجج إف شاء هللا مغ أصح األحاديث، إما اتفق الرحا

 عمضو الذضخاف أك ركؼ في البخارؼ، أك ركؼ في مدمع فقط. 
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ىحا ىػ عشػاف الكتاب ؛ إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، أما األصل فيػ 
 ىحا الكتاب. خسدة أضعاؼ

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال 
 ُتِيشا، آثخنا كال ُتؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي األمِّي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف مغ إجالؿ هللا إكخامو ذي الذيبة السدمع 704 - 000الجرس ) 

 11-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 أييا اإلخػة الكخاـ:

الزلشا في كتاب إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالباب الضـػ التخغضب في 
 إكخاـ العمساء كإجبلليع كتػقضخىع كالتخىضب مغ إضاعتيع، كعجـ السباالة بيع، كرد عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ْيَبِة اْلُسْدِمِع (()) َقاَؿ َرُسػُؿ  ـَ ِذي الذه  َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع7 ِإفه ِمْغ ِإْجالِؿ َّللاهِ ِإْكَخا

 ]أبػ داككد [

مدمع يرمي كيرـػ متقجـ في الدغ شعخه شائب، إف مغ إجبلؿ هللا إكخاـ ذؼ الذضبة السدمع، فكضف بأىل العمع، 
ب العمع تذجع عمى العمع، كحضشسا تددرؼ شبلب العمع ُتضئذ الشاس مغ أك شبلب العمع. أنت حضشسا ُتكـخ شبل

العمع. كشت مخة في قخية مغ قخػ غػشة دمذق، كججت جامعًا، ككججت إلى جانبو بشاًء ضخسًا مغ ثبلثة شػابق 
ج مشيع فدألت عغ ىحا البشاء ؟ فإذا بأىل القخية قج أشادكا ىحا البشاء لخصضب السدجج كإمامو كخادمو، لكل كاح

بضت، فحضشسا يخػ الػاحج بضتًا، كالبضت شيء ثسضغ ججًا مسكغ أف يجمبػا أفزل إنداف إلى قخيتيع، في ألسانضا كىع 
لضدػا مدمسضغ مغ يعسل في العمع ُمكخ ـ إلى أعمى درجة، كمغ تقالضجىع كعاداتيع أنو إذا كاف في حفل كبضخ أستاذ 

ـ أستاذ الجامعة في الحخكة كالسكاف كالتكخيع عمى حاكع الػالية، فكمسا كخمت مغ  في الجامعة أك حاكع كالية، ُيَقج 
يعسل بالعمع شجعت عمى شمب العمع، ككمسا ازدريتيع كلع تعسل بحقػقيع كال بسرالحيع، كأنظ تذجع عمى ىجـ 

ثضغ ألفًا، العمع، ىشاؾ مثبًل ال أقرج بو عمساء الجيغ، عشجما يعسل إنداف في بضع شاكرما، يتقاضى في الذيخ ثبل
بضشسا يتقاضى شبضب متخخج حجيثًا يعسل في مدتذفى ثبلثة آالؼ في الذيخ، شبضب متخخج حجيثًا يتقاضى ثبلثة 
آالؼ، بضشسا الحؼ يعسل في الذاكرما ثبلثضغ ألفًا، كل شيء مسكغ، أنت حضشسا تقمل دخل شالب العمع، أقػؿ أؼ 

خؼ الشاس إلى غضخ العمع، كحضشسا ُتكـخ شبلب العمع تذجع عمع كلضذ فقط عمساء الجيغ، ُتضئذ مغ العمع، فضشر
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عمى العمع، فيحه قزضة أساسضة. إف أردت ألمة أف تقـػ عمى العمع يجب أف تكـخ مغ يعسل بالعمع، كإف أردت أف 
 : تقـػ عمى السرالح السادية، يجب أف تكـخ مغ ُيقِجـ عمى تأدية ىحه السرالح السادية، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ

 )) الشهاُس َعاِلٌع َكُمَتَعمٌِّع َكَّل َخْيَخ ِفيَسا َبْعَج َذِلَظ (( 

 يقػؿ اإلماـ الذافعي: إذا أردت الجنضا فعمضظ بالعمع، كإذا أردت اآلخخة فعمضظ بالعمع، كإذا أردتيسا معًا فعمضظ بالعمع.

 ًا:كالعمع اليعصضظ بعزو إال إذا أعصضتو كمظ، فإذا أعصضتو بعزظ لع يعصظ شضئ

ُجَمْيِغ ِمْغ َقْتَمى ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َرِضي َّللاه َعْشيَسا َقاَؿ7 َكاَف الشهِبيُّ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َيْجَسُع بَ  ْيَغ الخه
َمُو ِفي المهْحِج (( ُأُحٍج ِفي َثْػٍب َكاِحٍج ُثعه َيُقػُؿ7 َأيُُّيْع َأْكَثُخ َأْخًحا ِلْمُقْخآِف َفِإَذا ُأِشيخَ   َلُو ِإَلى َأَحِجِىَسا َقجه

 ] البخارؼ، التخمحؼ، الشدائي، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج [

كسسعت أيزًا عغ بعس الببلد الغخبضة، أنو في بمج معضغ ما مغ قخية إال كأجسل بضت فضيا ىػ بضت معمع 
اؿ كيقػؿ ىكحا سألشي إياه السعمع، فضدبو ىػ كمعمسو، الصبلب، أحضانًا يكػف األب جالدًا في البضت يدألو ابشو سؤ 

ىحه جخيسة، ىحا أستاذ كلجؾ، معِقُل أممو كرجائو، مثُمو األعمى، حتى كلػ أخصأ السعمع ال يشبغي أف تكضل لو 
الُدباب أماـ ابشظ، أنت بحلظ زعدعت مكانتو، كلع َيُعج يدتفضج مشو، سقخاط عاش قبل آالؼ الدشضغ، التقى مع أحج 

 باء شبلبو فقاؿ لو: خح ابشظ عشي فإنو ال يحبشي، معشى ذلظ أّف العمع ال يكػف إال بالسحبة كالتقجيخ:آ

 . كإّف السعمع كالصبضب كبلىسا ال يشرحاف إذا ىسا لع ُيْكَخما

أنا ال أقرج عمساء الجيغ أبجًا، كلكغ أقرج أف كل مغ يعسل في العمع يجب أف ُيَكخ ـ، إف كخ مت شبلب العمع 
معشى ذلظ أنظ ُتكخِّـ العمع، كإف لع تكـخ شبلب العمع معشى ذلظ أنظ ال ُتكخِّـ العمع، كشت مخة في تخكضا فػججت أف 

يا في كل الحافبلت مغ دكف استثشاء، ككل إنداف تجاكز كل إنداف يتجاكز الدتضغ معو بصاقة مجانضة يخكب ب
الدتضغ، ىحا إكخاـ لمذضب السدمع ىشاؾ ىاتف خاص لو، أؼ ىشاؾ رقع خاص لمسدشضغ، ال يػجج انتطار أبجًا، ككل 
بمج تتفشغ، ىشاؾ بعس الببلد الدجضغ إف حفع نرف كبلـ هللا عد كجل ُتَخف س نرف محكػمضتو إف كاف 

عامًا إذا عمع أنو إذا حفع كتاب هللا نجا مغ عذخ سشػات، يحفطو قصعًا، كىحا العمع اإلسبلمي محكػمًا لعذخيغ 
فضو سخ لػ أردتو لغضخ هللا أبى إال أف يكػف هلل، لػ أردت أف تحفع القخآف فقط كي تشجػ مغ عقػبة شػيمة دكف أف 
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العمع لغضخ هللا فأبى العمع إال أف يكػف هلل،  تذعخ تتعمق بو، كتحبو، كتأتسخ بأمخه ىحا كبلـ اإلماـ الغدالي: أردنا
 فأنت كمسا كخ مت شبلب العمع، ألف الشبي قاؿ:

 ا ِبَسا َيْصُمُب (()) َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 ِإفه اْلَسالِئَكَة َلَتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًض 

 ائي، ابغ ماجة، الجارمي [] أحسج، التخمحؼ، الشد

 كيقػؿ:

ُ َلُو َشِخيًقا ِإَلى اْلَجشهِة (( َل َّللاه  )) َمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا َسيه

 ] التخمحؼ، مدمع، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج، الجارمي [

 فصخيق شمب العمع شخيق الجشة:

 َكَسمهَع َقاَؿ7 ِإفه اْلَسالِئَكَة َلَتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًضا ِبَسا َيْصُمُب.(()) َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو 

 ] أحسج، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجة، الجارمي [

 كلضذ ىشاؾ إنداف عجا األنبضاء قخنو هللا باسسو إال العمساء قاؿ تعالى:

ُ َأنهُو ََّل ِإَلَو إِ   َّله ُىَػ َكاْلَساَلِئَكُة َكُأكُلػ اْلِعْمِع َقاِئسًا ِباْلِقْدِط﴾﴿ َشِيَج َّللاه

 [ 78] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

َمغ ىحا الحؼ ُقِخف إلى اسع هللا عد كجل ؟ مغ شمب العمع، كمغ تعمع العمع، لكغ كمسا شمبت العمع أكثخ كشت 
 قجامشا ببحخ السعخفة.متػاضعًا أكثخ، حتى أف بعس عمساء الكػنضات قاؿ: لع تبتل بعُج أ

كالتػاضع ُيبلـز العمساء الكبار، كالتكبخ ُيبلـز أنراؼ الستعمسضغ، كأخصخ إنداف ىػ نرف الستعمع، ال ىػ عالع 
 فُضشتفع بعمسو، كال ىػ جاىل فضقبل أف يتعمع، خصضخ ججًا:
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و يجرؼ، فيحا غافل فشبيػه، مغ الشاس مغ يجرؼ كيجرؼ أنو يجرؼ فيحا عالع فاتبعػه، كمشيع مغ يجرؼ كال يجرؼ أن
كمشيع مغ ال يجرؼ كيجرؼ أنو ال يجرؼ فيحا جاىل فعمِّسػه، كمشيع مغ ال يجرؼ كال يجرؼ أنو ال يجرؼ فيحا شضصاف 

 فمتححركه.

 جاىل كيطغ أنو عمى عمع، كقج كرد ىحا في القخآف الكخيع، قاؿ تعالى:

ُ َعَمى ِعْمٍع﴾  ﴿ َكَأَضمهُو َّللاه

 [ 11اآلية ] سػرة الجاثضة: 

 كىػ يحسل شيادة عمضا، ضاٌؿ ُمِزل، أضم و هللا عمى عمع:

 كقل لسغ يج عي في العمع فمدفة حفطت شضئًا كغابت عشظ أشضاء

أؼ ال شيء ُيذخِّؼ اإلنداف كصمب العمع، كال يػجج شيء يخفع اإلنداف عشج هللا كصمب العمع، ك ال شيء يؤكج 
 يجعمظ تعضر ميستظ في الحضاة كأف تصمب العمع. إندانضة اإلنداف كصمب العمع، كال شيء

األمع التي تفػقت كثضخًا في مزسار الحضاة الجنضا تعصي العمساء في كل االختراصات مضِّدات خضالضة، كىحه 
مذكمة، أكركبة بكامميا تعاني مغ ىخكب األدمغة إلى أمخيكا، أمخيكا ماذا تفعل ؟ لػ أسدشا جامعة كع ممضار 

مة مشيا بالسائة خسدة عباقخة، ماذا فعمػا ؟ سخقػا ىحه الخسدة في تحتاج ؟ تحتاج إ لى مئات السمضارات، كالسحرِّ
يع القػمي كاإليساني كاألخبلقي ضعضف فػججكا  السائة مغ الذعػب األخخػ، أعصػىع جشدضة كدخل كبضخ، كِحدُّ

َكخِّـ العمع كالعمساء، مبجئضًا بأؼ الحضاة جسضمة ججًا، فقجمػا كل خبختيع كتفػقيع لببلد الغخب، فاألكلى أف نُ 
اختراص، ألف أية نيزة ال تقـػ إال عمى العمع، كأّف أؼ إصبلح ال يبجأ إال بالعمع، كأف  العمع مفتاح كل شيء، 
شبعًا الشبي الكخيع أشار ىشا إلى مغ يعخؼ كتاب هللا أكثخ، كألف أعمى كتاب في الكػف ىػ كتاب هللا، كألف 

ج هللا كعبجه في قسة السجتسع، فضشبغي أف التػحضج ىػ نياية ا لعمع، كألّف العبادة ىي نياية العسل، فكاف مغ كح 
ُيَكخ ـ، وهللا أنا كشت عبجًا فقضخًا، عشجؼ دكاـ بػضضفة، فػججت رجبًل مغ أىل العمع يقف في الصمضاني يختجؼ عسامة 

أكصمو إلى باب الثانػية كأندؿ كأفتح الباب، تكخيسًا كُجب ة، كىػ مجرس بثانػية، وهللا يػمضًا أدعػه لخكػب سضارتي ك 
لِديِّو الجيشي، فأنا أرػ كمسا كخمت مغ يعسل بالعمع أك مغ يعسل في العمع الذخعي فيحا تكخيع لمجيغ، كمغ المصضف 
 : إذا كشت في مخكبة أك مكاف كدخل إنداف يختجؼ زؼ إسبلمي أف تحتخمو، احتخامًا لمدؼ فقط، كقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
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َمُو ِفي المهْحِج ((  )) َأيُُّيسا َأْكَثُخ َأْخًحا ِلْمُقْخآِف َفِإَذا ُأِشيَخ َلُو ِإَلى َأَحِجِىَسا َقجه

 ] البخارؼ، التخمحؼ، الشدائي، أبي داككد، ابغ ماجة، أحسج [

يع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الم
 ُتيشا، آثخنا كال ُتؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي األمِّي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ دؿ عمى خيخ فمو مثل أجخ فاعمو 704 - 000الجرس ) 

 17-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
عمستشا، كزدنا عمسا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأرنا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا 

الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

لسػضػع الضـػ التخغضب في مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كا
 الجاللة عمى الخضخ.

يعشي مغ كـخ هللا هلالج لج أنظ إذا كشت ال تسمظ مااًل تشفقو كال عمسًا تعمسو، كالجاىًا تشرخ بو الزعضف، لسجخد أف تجؿ 
 عمى خضخ فمظ مثل أجخ ىحا الخضخ.

ُ َعمَ  ُمُو َفَجلهُو َعَمى )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َأَتى الشهِبيه َصمهى َّللاه ْيِو َكَسمهَع َرُجٌل َيْدَتْحِسُمُو َفَمْع َيِجْج ِعْشَجُه َما َيَتَحسه
اؿه َعَمى اْلَخْيِخ كَ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْخَبَخُه َفَقاَؿ ِإفه الجه  َفاِعِمِو ((آَخَخ َفَحَسَمُو َفَأَتى الشهِبيه َصمهى َّللاه

 ] التخمحؼ [

 لربلة كالدبلـ:يقػؿ عمضو ا

ي أُ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ ِإنِّ ْبِجَع ِبي َفاْحِسْمِشي َفَقاَؿ َما ))َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد اََلْنَراِريِّ َقاَؿ َجاَء َرُجٌل ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َدؿه َعَمى َخْيٍخ  ِعْشِجي َفَقاَؿ َرُجٌل َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَنا َأُدلُُّو َعَمى َمْغ َيْحِسُموُ  َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 َفَمُو ِمْثُل َأْجِخ َفاِعِمِو ((

 ] مدمع، التخمحؼ، أحسج[
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تأثخت بجرس مغ الجركس فقجـ شخيط ىحا الجرس إلى أخ مؤمغ، أك صجيق، أك جار أك قخيب، كاستسع إلى ىحا 
قتزاه، أنت ماذا فعمت ؟ أعختو شخيصًا فقط ما تكمست كال كمسة، كل الخضخ يؤجخ بو مغ الجرس فتأثخ بو كعسل بس

سسع الذخيط كعسل بو لظ مثمو، الجاؿ عمى الخضخ، إف دلمت عمى صجقة فمظ مثل أجخ السشفق، إف دلمت عمى 
 ىجػ لظ مثل أجخ السيتجؼ إف دلمت عمى صمة بضغ األرحاـ لظ مثل أجخىع.

إذا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ شضئًا يجب أف تأخحه بكل اىتساـ، وهللا بعزيع قج ال ىحا الكبلـ حقضقي، 
يرجؽ إنداف أنفق ممضػف لضخة أنت كجيت لظ مثل أجخه، حتى ربشا عد كجل يػسع الخضخ، الفقضخ لو أجخ كالغشي 

قشع القػؼ أف يشرف لو أجخ، كالعالع لو أجخ كالستعمع لو أجخ، كالقػؼ لو أجخ إذا أنرف الزعضف كمغ أ
 الزعضف لو أجخ.

لكغ نحغ لػ كتب في جخيجة أف ىشاؾ دراسة لمدساح باستضخاد الدضارات كتخفضس الجسارؾ إلى خسدضغ بالسائة 
عػض عغ مائتضغ كخسدضغ بالسائة ماذا يحرل في الضـػ التالي ؟ كل سضارة ييبط سعخىا مائتي ألف عمى خسذ 

رسسي في الجخيجة، كيػجج دراسة جادة، كيػجج تػسضع لسػضػع الدضارات  كمسات بالجخيجة، الشاس تقػؿ ترخيح
 فكل شيء يحبط.

لساذا لػ قخأت حجيثًا صحضحًا في البخارؼ كمدمع، أك آيًة رائعًة في القخآف، لساذا ال تأخحىا مأخح الجج ؟ لسجخد أف 
أجخ كبضخ، معشى ىحا أف  تجؿ إنداف عمى خضخ لظ مثل أجخه، لسجخد أف تجسع بضغ زكج كزكجٍة في صمح لظ

 الفقضخ كغضخ الستعمع كالزعضف يسكغ أف يحرمػا أجػرًا ال يعمسيا إال هللا.

 أييا اإلخػة:

 ))... َمْغ َدؿه َعَمى َخْيٍخ َفَمُو ِمْثُل َأْجِخ َفاِعِمِو ((
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 كفي حجيث آخخ: 

 ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َدَعا ِإَلى ُىًجى َكاَف َلُو ِمْغ اََلْجِخ ِمْثُل ُأُجػِر َمْغ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـِ َمغْ  اتهَبَع َّل َيْشُقُز َذِلَظ  اتهَبَعُو َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيًئا َكَمْغ َدَعا ِإَلى َضالَلٍة َفَعَمْيِو ِمغ اإِلْثِع ِمْثُل آَثا

 ِمِيْع َشْيًئا ((ِمْغ آَثا

 ] مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، الجارمي، ابغ ماجو [

أنت دعضت إلى هللا كإنداف استجاب كتاب كأنفق مالو في سبضل هللا كعمع أكالده كأقشع شخكاءه، كدؿ جضخانو، كل 
 ىحا الخضخ الحؼ جاء مغ زيج في صحضفة مغ دعاه إلى اليجػ، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ ِبَظ رجاًل َكاِحًجا َخْيٌخ َلَظ ِمْغ َأْف َيُكػَف َلَظ ُحْسُخ الشهَعِع (())..  . َفَوَّللاهِ ََلْف َيْيِجَي َّللاه

 ] البخارؼ [

)) يا عمي َلف ييجي هللا بظ رجاًل كاحجًا خيخ لظ مسا شمعت عميو الذسذ كخيخ لظ مغ حسخ الشعع، كخيخ لظ 
 مغ الجنيا كما فييا ((

فضيا ؟ في شخكات عشجىا فائس نقجؼ أربع مائة ممضار شخكة أدكية في أمخيكا فائزيا الشقجؼ أربع  ما الجنضا كما
مائة ممضار، ىحه شخكة، يػجج شخكات متعجدة الجشدضات ليا معامل بكل الجكؿ تقخيبًا، يقػؿ الشبي الكخيع كىػ 

معت عمضو الذسذ كخضخ لظ مغ حسخ الرادؽ السرجكؽ: " يا عمي ألف ييجؼ هللا بظ رجبًل كاحجًا خضخ لظ مسا ش
 الشعع، كخضخ لظ مغ الجنضا كما فضيا "

فسا الحؼ يمدمشا عمى أف نكػف دعاة إلى هللا ؟ ما الحؼ يسشعشا عغ أف نشقل ىحا الحق إلى الشاس ؟ إلى مغ حػلظ 
حػلو نافحتيع ال يػجج أحج مغ اإلخػة الحاضخيغ كأنتع ركاد مدجج، ككل كاحج مشكع بالشدبة إلى مجسػعة معضشة 

إلى هللا، كل كاحج مشكع لو أقارب، أىل، جضخاف أصجقاء، زمبلء، ىؤالء يحدشػف الطغ بو، يقػلػف ىحا ابغ جامع، 
شالب عمع، كيدتفتى، لػ كل كاحج عسل جمدة ألقاربو في األسبػع مخة، قخأكا آية، أك حجيث، قرة عغ صحابي، 

مغ حػلظ، الحؼ تعمستو عمسو، يسكغ أف تحزخ مجمذ عمع قزضة فقيضة، ما الحؼ يسشع أف يكػف لظ جمدة مع 
 دائسًا لػ معظ الكتاب الحؼ نقخأ مشو عشجما تقخأ الحجيث تتحكخ كل ما قضل حػلو ىحه ىي القاعجة.
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أنا أعصي مغ كتاب إتحاؼ السدمع في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، تفتح الكتاب تخػ حجيث 
جخ فاعمو ركاه مدمع، ال يسكغ ما تحكخ ثبلثضغ بالسائة مسا قضل حػؿ ىحا الحجيث، مغ دؿ عمى خضخ فمو مثل أ

صار عشجؾ مادة تقػليا، عشجؾ مادة تشقميا لمشاس، فإذا حزخت خصبة ككتبت رؤكس أقبلـ، كحزخت درس 
ي، يتعمع ككتبت ىل مغ السعقػؿ تتمقى العمع إلى ما شاء هللا كالعمع ما تمقضو ؟ لضذ معقػؿ إنداف يتمقى كيمق

 كيعمع، يأخح كيعصي، فأقخب الشاس إلضظ، قاؿ تعالى:

 (﴾701﴿ َكَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اَْلَْقَخِبيَغ )

 [174] سػرة الذعخاء: اآلية 

عشجؾ أكالد، أكالد أخ، أصحاب، جضخاف، زمبلء بالسيشة، في األسبػع جمدة كبالجكر نتجارس كتاب هللا، معشى ىحا 
سة، كأف تحفشا السبلئكة، كأف يحكخنا هللا فضسغ عشجه، كأف تتشدؿ عمضشا سكضشة، كرحسة، يجب أف تتشدؿ عمضشا الخح

كمبلئكة، كأف يحكخؾ هللا فضسغ عشجه، ألنظ جمدت مع عجد مغ اإلخػة، مع أقخبائظ، أخػتظ، أكالد عسظ، زمبلئظ، 
 اجعل كل لقاء بضشظ كبضغ مغ يمػذ بظ في سبضل هللا تكدب كقتظ.

 ي ميع ججًا:أما الحجيث الثان

 ًئا....(( ))... َمْغ َدَعا ِإَلى ُىًجى َكاَف َلُو ِمْغ اََلْجِخ ِمْثُل ُأُجػِر َمْغ اتهَبَعُو َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشيْ 

بالسقابل ال يػجج عشجؾ صحغ خح ديجضتاؿ ثبلث مائة كخسدضغ محصة فزائضة، هللا يجديظ الخضخ فزمت، أخح، 
 ة كالدبلـ:قاؿ عمضو الربل

ـِ َمْغ اتهَبَع َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ آَثاِمِيْع َشيْ   ًئا (())... َكَمْغ َدَعا ِإَلى َضالَلٍة َفَعَمْيِو ِمغ اإِلْثِع ِمْثُل آَثا

كع سيخة سيخت كراء ىحه السحصات ككع حاالت مغ الذحكذ كقعت، ككع تخؾ صبلة تخكت، ككع مسارسة غضخ 
 السحصات ىحه صجقة جارية، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: مذخكعة تست مغ كراء ىحه

ـِ َمْغ اتهَبَع َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ آَثاِمِيْع َشيْ   ًئا (())... َكَمْغ َدَعا ِإَلى َضالَلٍة َفَعَمْيِو ِمغ اإِلْثِع ِمْثُل آَثا
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، ككل تػجضو إلى انتبو: كل كمسة تقػليا إذا أحج قمجؾ ككقع في اإلثع في صحضفتظ ككل داللة إلى  شيء محـخ
شيء مسشػع، ككل إغخاء لذيء مغ السعرضة، كل اآلثاـ التي تختكب مغ ىحا الذيء عمضظ كزرىا ككزر مغ عسل 

 بيا إلى يـػ القضامة.

 إخػانشا الكخاـ:

دعضت إلى افتتاح مجمذ في الربػرة شبعًا دعي كل عمساء دمذق كألقضت كمسات كصار سخكر كالحسج هلل، 
لسدجج باتجاه الذاـ رأيت بالسقابل مميى سسعت عشو الذيء الكثضخ، أف كل السػبقات في ىحا السميى خخجت مغ ا

كأف كل مغ يخجمغ ركاد ىحا السميى شبو عاريات، كأف كل السخازؼ التي كججت في العالع الستفمت في ىحا 
ا السميى إلى يـػ القضامة لسميى لكغ صاحب ىحا السميى بعج سبعة أياـ مغ افتتاحو فصذ ككل ما يجخؼ في ىح

 في صحضفتو، أبجًا.

إنداف افتتح ناديًا لضمضًا، مميى، يقػؿ لظ أربح شيء، مغ دمذق إلى التل يػجج ثبلثضغ كازيشػ، شخيق دمخ كاليامة 
فضو عذخيغ ثبلثضغ كازيشػ، يعشي يػجج راقرة كمغشي كخسخ، ألضذ كحلظ، كتخيج أف تأتي أمصار ىائمة، عمى 

يار التي ىي بخكة الذاـ، اآلف األنيار أسضقة صارت، مجاريخ، ركائح ال تحتسل، مغ ىحه ضفاؼ ىحه األن
 السبلىي التي الخاقرة الفبلنضة، ككل ىحا إكخاـ لذيخ رمزاف انتبو ببعس الجعايات.

 فضا أييا اإلخػة:

 وهللا حجيثاف يقدساف الطيخ " قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 َكاَف َلُو ِمْغ اََلْجِخ ِمْثُل ُأُجػِر َمْغ اتهَبَعُو َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيًئا.... (())... َمْغ َدَعا ِإَلى ُىًجى 

كع يػجج كداد اآلف، السعاصي رائجة ججًا، أرباح ىحه السقاصف فمكضة، كع ىشاؾ مغ ضائقة، كع ىشاؾ مغ كداد، 
كعات النحخاؼ الشاس عغ مشيج هللا رائجة ججًا كع ىشاؾ مغ بصالة مقشعة أك صخيحة، كمع ذلظ ىحه السذخ 

كأرباحيا فمكضة، أقدع لي إنداف ثسانضة مبليضغ ربح كازيشػ بخسدة كأربعضغ يػمًا، معشى ىحا أف الذعب مشحخؼ 
يخبح الكازيشػىات، أما التجارة السذخكعة، السػاد األساسضة، كالسكتبات ال تبضع كال كتاب، أمة أقبمت عمى االنحخاؼ 

 العمع فعاقبيا هللا عد كجل. كتخكت
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 حجيثاف: 

اؿه َعَمى اْلَخْيِخ َكَفاِعِمِو ((  ))... ِإفه الجه

ًئا َكَمْغ َدَعا ِإَلى ))... َمْغ َدَعا ِإَلى ُىًجى َكاَف َلُو ِمْغ اََلْجِخ ِمْثُل ُأُجػِر َمْغ اتهَبَعُو َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشيْ 
ـِ َمْغ اتهَبَع َّل َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ آَثاِمِيْع َشْيًئا (( َضالَلٍة َفَعَمْيوِ   ِمغ اإِلْثِع ِمْثُل آَثا

ال أذكخ أيغ قخأت أف إندانة كانت تعسل في الفغ كتابت إلى هللا تػبًة نرػحة كقبميا هللا عد كجل لكغ ال شيء 
لت: أنا أتسشى أف أعصي كل ثخكتي يحصسيا كأف تذاىج أعساليا الدابقة تعخض عمى الذاشة، كقتيا أرسمت كقا

 لذخاء ىحه األعساؿ كإتبلفيا لكغ ما استجضب ليا.

 اإلنداف إذا صحا مغ غفػتو الشاس نضاـ إذا ماتػا انتبيػا.

تحكخت القرة بعضجة ججًا عارضة أزياء في أمخيكا شابة ليا آالؼ الرػر شبو عارية في السجبلت، حضشسا كبخت 
ه اإلندانة ال شيء يجعميا تعضدة كأف تخػ صػرىا حضشسا كانت شابة كىي كدمعة كأصبحت في الثسانضغ تقػؿ ىح

رخضرة تعخض لمشاس، كىي إندانة غضخ مدمسة كىحه ىي الفصخة، شبعًا اآلف ىي في الثسانضغ، كلكغ ليا ماضي 
السخأة  في عخض جدجىا عمى الشاس مقابل مبمغ مغ الساؿ ىحا احتقار لئلنداف، أشج حاالت االحتقار أف تعخض

 جدسيا مقابل مبمغ مغ الساؿ.

لػ أف كل إنداف عاد إلى فصختو لعخؼ حجع مجازفتو كحجع خدارتو، ىحا الحجيثاف يكفضاف لضكػناف باعثاف لشا 
عمى أف نتحخػ أف نجؿ عمى الخضخ كأف نجعػا إلى اليجػ كأف نبتعج بعجًا شجيجًا، أياـ أنت ال تشتبو أريج أستاذة 

خ كثضخ في الخياضضات، أنت انتبيت ماذا تفعل ؟ ستجسع شابة في ريعاف الذباب في كلكغ يػجج أستاذ شاش
البكالػريا مع رجل أجشبي في غخفة كاحجة، أنت لغ تعبأ بقػانضغ الذخع، لغ تعبأ بخمػة بضغ شابة كرجل، لػ صار 

، ك  ال عمى مخالفة، شيء بضشيسا في صحضفتظ أنت أفمحت ؟ ما أفمحت، فبل تجؿ عمى معرضة كال عمى شيء محـخ
كال عمى شيء ال يخضي هللا عد كجل، يقػؿ لظ ابشي يا أستاذ ضعضف في المغة، ما لظ إال أف تبعثو إلى 
بخيصانضا، يجمذ مع أسخة شيخيغ مغ الدماف كيعػد بمبل، أنت انتبيت ماذا قمت ؟ شاب مع أسخة متفمتة الدنا 

ال يػجج رقابة عمضو كأىمو بعضجكف عشو فخجع زاني مغ كذخبة الساء كبضت فضو شابات جسضبلت، كشاب لع يتدكج ك 
بخيصانضا ىل أنت قزضت غخض، ىل عمستو اإلنكمضدؼ، صار بمبل، راح ديشو، انتبيػا، كثضخ مغ الشرائح كميا 
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 معاصي، انتبو قبل أف تشرح.

ت مع الخجاؿ ككل يقػؿ لظ ابشتي معيا لضدانذ، يقػؿ لو نعضشيا، أنت ال تعخؼ ماذا تتكمع ؟ عضشتيا يعشي اختمص
يـػ تمبذ ثضاب معضشة، ككل كاحج يصخؼ جساليا، كيثشي عمضيا، تعمقت بذباب عجيجيغ، تقػؿ لظ: أمػت كال أتخؾ 

 الػضضفة، صار ليا أصحاب، أنت ماذا فعمت ؟ أمشت ليا دخل، ىل قزضت غخض ؟!

، كل م ا يحجث في ىحا الذيء في انتبيػا قبل أف تقػؿ كمسة تشتيي إلى معرضة أك إلى مخالفة أك إلى محـخ
 صحضفتظ.

ـِ َمْغ ات َبَع ال َيْشُقُز َذِلَظ ِمْغ آَثاِمِيْع َشْضئً   ا ""... َكَمْغ َدَعا ِإَلى َضبلَلٍة َفَعَمْضِو ِمغ اإِلْثِع ِمْثُل آَثا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الميع إني أعػذ بظ مغ عمع ال يشفع 137 - 371الجرس ) 

 18-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ ،
ما يشفعشا ، كانفعشا بسا عمستشا ، كزدنا عمسا ، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتباعو ، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا 

كأرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو ، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو ، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ .

 التخغيب كالتخىيب .

بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كمػضػع  أييا اإلخػة الكخاـ ؛ مازلشا في إتحاؼ السدمع
 الضـػ :

 العسل بسا يعمع .

 التخىضب مغ أف يعمع كأف ال يعسل بعمسو كيقػؿ كال يفعل ، ىحا يشصمق مغ قػلو تعالى : 

 َّللاهِ َأْف َتُقػُلػا َما ََّل َتْفَعُمػَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِلَع َتُقػُلػَف َما ََّل َتْفَعُمػَف * َكُبَخ َمْقتًا ِعْشَج 

 [1-1] سػرة الرف اآليات : 

 : َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْرَقَع َقاَؿ ال َأُقػُؿ َلُكْع ِإال َكَسا َكاَف َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ 

 َكِمْغ َقْمٍب َّل َيْخَذُع َكِمْغ َنْفٍذ َّل َتْذَبُع َكِمْغ َدْعَػٍة َّل ُيْدَتَجاُب َلَيا(( )) المهُيعه ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع َّل َيْشَفعُ 

 ] أخخجو مدمع كالتخمحؼ كالشدائي [
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أىع نقصة ألف العسخ محجكد كألف السذاغل ال تعج كال تحرى فبلبج مغ أف ترصفي ، البج مغ أف ترصفي 
كسيخًة دكف سيخ، ككتابًا دكف كتاب ، كمػضػعًا دكف مػضػع ، لػ كاف إندانًا دكف إنداف ، كلقاًء دكف لقاء ، 

اإلنداف في الحضاة الجنضا مخمجًا لضقخأ ما يذاء ، حاؿ الشاس أنو يتابع كل شيء ، كقتظ محجكد كالسيسة كبضخة ، 
ؾ مكتبًة كالسػت عمى األبػاب فضشبغي أف تذتغل بسا يشفعظ في اآلخخة ، كاألمخ كاضح تسامًا كسا لػ أف عشج

مستمئًة بالكتب لع تقخأىا كمغ بضغ ىحه الكتب كميا كتاٌب سػؼ تؤدؼ فضو امتحانًا بعج أسبػع كاالمتحاف أساسي 
كالرف أخضخ كالتخخج خصضخ يبشى عمى نجاحظ كضضفتظ كدخمظ كزكاجظ ، فيل يعقل كقج كبقي لبلمتحاف أيامًا 

تاريخ اإلغخيق ، أك كتابًا ليػمضخكس في اإللضاذا كاألكديدا ؟ معجكدة أف تقخأ مغ مكتبتظ قرًة تافيًة أك كتابًا في 
 أـ أنظ تقخأ الكتاب السقخر الحؼ سػؼ تؤدؼ فضو االمتحاف ؟ كأف ىحا الحجيث الذخيف الجامع السانع يقػؿ : 

 ))... المهُيعه ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع َّل َيْشَفُع..((

تفػقت بو ، لػ قخأت األدب الجاىمي كمو قج يقػ لدانظ لكغ كسعمػمات كميا معشى ذلظ ىشاؾ عمع ال يشفع كلػ 
 خبلفضة .

 .أال كل شيء ما خبل هللا باشل ككل نعضع ال محالَة زائل

فخخ كفخخ كاذب أساسًا ، كىجاء رخضز ، كغدؿ فاضح ، فمػ قخأت كل األشعار ماذا تشفع عشج السػت ؟ لػ 
 عبلقة ليا باآلخخة إشبلقًا ، ىحه ال تشتفع بيا ، كما داـ الشبي عمضو حرمت أعمى ثقافة في فغ معضغ كىحه ال

 الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 ))... المهُيعه ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع َّل َيْشَفُع... ((
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 معشى ذلظ ىشاؾ عمع ال يشفع ، ىشاؾ عمع يزخ ، ىشاؾ عمع يؤذؼ ، قاؿ تعالى : 

ُ عَ   َمى ِعْمٍع﴾﴿ َكَأَضمهُو َّللاه

 [11] سػرة الجاثضة اآلية : 

عباقخة ، كراءىا ذكاء عالي  أساسًا يقاؿ الجخيسة السشطسة كسرصمح، الجخيسة السشطسة كراءىا أدمغة ، كراءىا
، فحضشسا يدتخجـ العقل كالفكخ كالحكاء لمذخ فيحا عمع يزخ ، كعمع يذقي ، كحضشسا يدتخجـ العمع لمستعة فقط ججاً 

فع ، كقج دخل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ السدجج فخأػ رجبًل تحمق الشاس حػلو فدأليع سؤاؿ ىحا عمع ال يش
العارؼ مغ ىحا ؟ قالػا : ىحا ندابة ، قاؿ : كما ندابة ؟ قالػا : رجل يعخؼ أنداب العخب ، قاؿ: ذلظ عمع ال 

 يشفع مغ تعمسو كال يزخ مغ جيل بو .

تشفع مغ تعمسيا ، البج مغ تعج كال تحرى ال تزخ مغ جيميا كال كمغ ىحا الشػع ألػؼ العمـػ ، عمـػ ال 
، البج مغ أف ترصفي كتابًا يجلظ عمى هللا ، البج مغ أف ترصفي صجيقًا يعضشظ عمى أمخ ديشظ ، البج اصصفاء

مغ أف ترصفي جمدًة فضيا مجارسة لكتاب هللا ، أما اإلنداف غضخ السخصط الجاىل أيغ ما كاف يقعج ، مع مغ ما 
كاف يجمذ ، جمدة فضيا كحب ، غضبة ، نسضسة ، كبلـ فارغ ، فضيا اختبلط ، محخمات ، ىحا الحؼ ال يرصفي 

 لضذ مؤمشًا ، ىحا الجعاء مغ أدؽ األدعضة . 

 )) ... المهُيعه ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع َّل َيْشَفُع َكِمْغ َقْمٍب َّل َيْخَذُع..((

 قمب قاسي، البعج عغ هللا جعمو قاسضًا، تخاكع السعاصي جعمو قاسضًا قاؿ تعالى: 

ُ ِبُكْفِخِىْع﴾  ﴿ َكَقاُلػا ُقُمػُبَشا ُغْمٌف َبْل َلَعَشُيُع َّللاه

 [88] سػرة البقخة اآلية : 
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أجسل شيء أف يكػف لظ قمب حي مستمئ معخفة باهلل، مستمئ يقضشًا بعصاء هللا، مستمئ أمشًا كرضًا ، ىحا القمب قمب 
السؤمغ آية مغ آيات هللا ، قاؿ ىحا القمب يكبخ كيكبخ كيكبخ كال تخػ كبخه فضتزاءؿ أمامو كل عطضع ، كيرغخ 

كاأللساس صفا كراؽ كقمب كالكحر ، ككل مؤمغ  كيرغخ كيرغخ كال تخػ صغخه فضتعاضع عمضو كل حقضخ ، قمب
لو قمب قمب مفعع معخفة ، مفعع عمع ، مفعع تػاضع ، مفعع كساؿ ، مفعع أدب ، مفعع ذكؽ ، ىحا قمب مػصػؿ 

 باهلل . 

 ))...َكِمْغ َقْمٍب َّل َيْخَذُع...((

ف يحرؼ دمعًة مغ خذػع أياـ يجمذ أناس في عقج قخاف كالقخآف يتمى تخػ رجل بكى خذػعًا كرجل ال يسكغ أ
عضشو جامجة ألف قمبو قاسي ، ألف السعاصي متخاكسة عمى قمبو ، فإذا إنداف قخأ القخآف كما شعخ بذيء إشبلقًا ، 
كصمى كما شعخ بذيء ، كذكخ هللا كما شعخ بذيء في مذكمة عشجه ، مذكمة كبضخة يشبغي أف يشتبو إلضيا قبل 

 فػات األكاف . 

 َّل َتْذَبُع... (()) ... َكِمْغ َنْفٍذ 

ىل مغ مديج ، تجج معطع األناس يعضذػف لحطتيع يخيج مديجًا مغ الساؿ ، مديجًا مغ الخفاه، مديجًا مغ الستعة ، ثع 
 يأتضو السػت فجأًة كلع يحدب لو حدابًا فضقع في حضز بضز كسا قالػا ، قاؿ تعالى : 

 ْػَمُيُع الهِحي ُيػَعُجكَف ﴾﴿ َفَحْرُىْع َيُخػُضػا َكَيْمَعُبػا َحتهى ُياَلُقػا يَ 

 [81] سػرة الدخخؼ اآلية : 

 كفي آية: 

 ﴿ َفَحْرُىْع َحتهى ُياَلُقػا َيْػَمُيُع الهِحي ِفيِو ُيْرَعُقػَف ﴾

 [45] سػرة الصػر اآلية : 

 ))... َكِمْغ َدْعَػٍة َّل ُيْدَتَجاُب َلَيا ((
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عجاء السدمسضغ ، ال يجمخكا ، الميع اجعل تجمضخىع في كع دعػة في السداجج ؟ في خصب الجسعة ، الميع دمخ أ 
تجبضخىع ، ال يجمخكا ، الميع اجعل الجائخة تجكر عمضيع ، ال يػجج استجابة ميسا دعػنا عمضيع يددادكف قػًة ألف 
 الجعػة السدتجابة تحتاج إلى فع شاىخ كإلى مؤمغ مقضع عمى أمخ هللا عد كجل ، أدعػ ما شئت قاؿ تعالى : 

 ُعػا َربهُكْع َتَزخُّعًا َكُخْفَيًة ِإنهُو ََّل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ ﴾﴿ ادْ 

 [55] سػرة األعخاؼ اآلية : 

 يعشي إذا كشت معتجيًا عمى حق أخضو لع يدتجضب هللا لظ كالحجيث الذيضخ: 

 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة ((

يعشي اجعل شعامظ شضبًا ، أؼ اشتخيتو بساؿ حبلؿ أؼ أف ىحا الساؿ كدبتو مغ شخيق مذخكع ، إذا كدبت مااًل 
حبلاًل كاشتخيت بو شعامًا كاف الصعاـ شضبًا فإذا أشبت مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة كالجعػة السدتجابة شيء 

و شاىخ ، كرزقو شاىخ ، فإذا دعا هللا عد رائع ججًا ، السؤمغ مدتجاب الجعػة ألنو شاىخ ، قمبو شاىخ ، كفس
 كجل استجاب لو ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ استعاذ مغ : 

 ٍة َّل ُيْدَتَجاُب َلَيا(())... المهُيعه ِإنِّي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع َّل َيْشَفُع َكِمْغ َقْمٍب َّل َيْخَذُع َكِمْغ َنْفٍذ َّل َتْذَبُع َكِمْغ َدْعػَ 

معطع السدمسضغ يجعػف ربيع فبل يدتجضب ليع، قمبيع لضذ خاشعًا نفديع شساعة عمسو في أشضاء ال  وهللا كأف
 تشفعو ، عغ أسامة بغ زيج رضي هللا عشيسا سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : 

َُ َأْقَتاُبُو فِ  ُجِل َيْػـَ اْلِقَياَمِة َفُيْمَقى ِفي الشهاِر َفَتْشَجِل ي الشهاِر َفَيُجكُر َكَسا َيُجكُر اْلِحَساُر ِبَخَحاُه َفَيْجَتِسُع َأْىُل )) ُيَجاُء ِبالخه
َكِخ َقاَؿ ُكْشُت آُمُخُكْع الشهاِر َعَمْيِو َفَيُقػُلػَف َأْي ُفاَلُف َما َشْأُنَظ َأَلْيَذ ُكْشَت َتْأُمُخَنا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَياَنا َعْغ اْلُسشْ 

 َكَأْنَياُكْع َعْغ اْلُسْشَكِخ َكآِتيِو ((ِباْلَسْعُخكِؼ كَّل آِتيِو 

 ] متفق عمضو [
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 أقتابو : أمعاءه . 

فيحا الحؼ باشغ كضاىخ ، كسخ كعمغ ، كخمػة كجمػة ، كأماـ الشاس يتديغ بسا يشتدع إعجابيع كفضسا بضشو كبضغ نفدو 
أنت فبلف ؟ يقػؿ نعع، ما شأنظ ؟  يختكب كل الكبائخ ىحا تشجلق أقتابو يـػ القضامة في الشار يقػؿ لو الشاس ألدت

 يقػؿ : كشت أمخكع بالسعخكؼ كال آتضو كأنياكع عغ السشكخ كآتضو .

 كفي حجيث ثالث كأخضخ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع : 

ِشَفاُىُيْع ِبَسَقاِريَس ِمْغ َناٍر َفُقْمُت َيا ِجْبِخيُل َمْغ َىُؤَّلِء َقاَؿ َىُؤَّلِء ُخَصَباُء ِمْغ  )) َرَأْيُت َلْيَمَة ُأْسِخَي ِبي ِرَجاًَّل ُتْقَخُض 
ِتَظ َيْأُمُخكَف الشهاَس ِباْلِبخِّ َكَيْشَدْػَف َأْنُفَدُيْع َكُىْع َيْتُمػَف اْلِكَتاَب َأَفال َيْعِقُمػَف ((  ُأمه

 ] أحسج [

، ال يكمفظ إال فراحة ، كشبلقة ، كتديغ ، كإعجاب بشفدظ ، الكبلـ سيل لكغ  الكبلـ سيل يا أييا إألخػة
األنبضاء حضشسا قمبػا كجو األرض لع يتكمسػا فقط كلكغ فعمػا ما قالػا فالضـػ السػضػع التخىضب مغ أف يعمع كال يعسل 

 كمغ أف يقػؿ كال يفعل ، قاؿ تعالى : 

 ُقػُلػَف َما ََّل َتْفَعُمػَف*َكُبَخ َمْقًتا ِعْشَج َّللاهِ َأْف َتُقػُلػا َما ََّل َتْفَعُمػَف﴾﴿ َياَأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِلَع تَ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف أبغس الخجاؿ إلى هللا اَللج الخرع 704 - 000الجرس ) 

 19-37-1337بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم، الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
اعو، كأرنا إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسا، كأرنا الحق حقًا كارزقشا اتب

الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع الضـػ التخىضب مغ 
 السخاء كالججاؿ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7 َأْبَغُس ال ُ َعْشَيا َقاَلْت7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه خَِّجاِؿ ِإَلى َّللاهِ اََلَلجُّ اْلَخِرُع )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاه
))" 

 ]متفق عمضو [

 األلج: شجيج الخرػمة، الخرع: مبالغة مغ السخاصسة.

يعشي ىحا الحؼ يقضع الجنضا كال يقعجىا لقزضة تافية، ىحا الحؼ يخغب في معاداة الشاس، في مجادلتيع، كيشبغي أف 
 اء، هللا عد كجل عمسشا أدب الحػار فػجو نبضو ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعالى:نفخؽ بضغ الحػار كالسجادلة، الحػار تبادؿ اآلر 

 (﴾72﴿ ُقْل ََّل ُتْدَأُلػَف َعسها َأْجَخْمَشا َكََّل ُنْدَأُؿ َعسها َتْعَسُمػَف )

 [ 15] سػرة سبأ: اآلية 
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ىجفظ ؟ أف تحصسو ؟ أك  دعػة الشبي جخيسة ؟ أنت حضشسا تحاكر أخاؾ أك خرسظ، أك حضشسا تحاكر أؼ إنداف ما
أف تأخح بضجه ؟ إذا كاف اليجؼ أف تحصسو لدت مع هللا كلضذ هللا معظ، أما إف أردت أف تأخح بضجه يشبغي أف 
تتمصف معو، ماذا قاؿ اإلماـ الذافعي ؟ أنا عمى حق كحقي يحتسل الخصأ كخرسي عمى باشل كبصمو يحتسل 

 الرح.

ال يػجج إنداف عبقخؼ، ال يػجج إنداف متفػؽ في الحضاة كال إنداف دع احتساؿ الصخؼ اآلخخ معو كجية نطخ، ك 
، كأحضانًا الخرع يأتضظ بشطخٍة دقضقة كنقج حقضقي فكل إنداف يتعامى عغ الشقج  ناجح إال كيرغي إلى كبلـ الخرـػ

عمسًا، كال خمقًا، كال فكخًا، يزع نفدو ميسبًل، يشتيي، ككل إنداف يرغي إلى الشقج، ملسو هيلع هللا ىلص ال يػجج أعمى مغ ىحا ال 
كال اجتيادًا، كمع ذلظ أراده هللا أف يكػف قجكًة لشا في التخاجع عغ الخصأ، ففي معخكة بجر حجب عشو السػقع 
السشاسب، حجبو عشو كحضًا، كحجبو عشو إليامًا كحجبو عشو اجتيادًا فجاء صحابي جمضل يكاد يحكب أدبًا مع رسػؿ 

أىحا السػقع كحضًا أكحاه هللا إلضظ أـ ىػ الخأؼ كالسذػرة ؟ تعمسػا مغ ىحا أف أصحاب الشبي هللا، قاؿ: يا رسػؿ هللا 
لع يكػنػا عسضًا عشجىع برضخة، كجخأة، كغضخة، الحع في أؼ مكاف الشفاؽ يبمغ درجة يفػؽ حج الخضاؿ، الخصأ 

 الرارخ يسجح بو صاحبو، أما صحابي جمضل يػجو نقجًا لخسػؿ هللا لكغ بأدب.

: يا رسػؿ هللا أىحا السػقع كحضًا أكحاه هللا إلضظ أـ ىػ الخأؼ كالسذػرة ؟ فالشبي قاؿ لو: ال ىػ الخأؼ كالسذػرة، قاؿ
لضذ كحضًا، قاؿ لو: يا رسػؿ هللا لضذ بسػقع. يخاشب سضج الخمق كحبضب الحق يخاشب مغ يػحى إلضو، يخاشب 

كالشبي بتػاضع جع، كبأدب رفضع، قاؿ: ىحا ىػ صاحب السعجدات، يخاشب سضج كلج آدـ، يخاشب حبضب هللا، 
 الرػاب جداؾ هللا خضخًا كأعصى أمخًا ألصحابو أف يتحػلػا ليحا السػقع.
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ىحا الحؼ يخيج أف يحصع اآلخخيغ ىحا ال يبتغي كجو هللا، أما إذا كشت تبتغي كجو هللا يشبغي أف تتػاضع لمصخؼ 
 اآلخخ، قاؿ تعالى:

 (﴾72َعسها َأْجَخْمَشا َكََّل ُنْدَأُؿ َعسها َتْعَسُمػَف )﴿ ُقْل ََّل ُتْدَأُلػَف 

 [ 15] سػرة سبأ: اآلية 

 نحغ أىل كحق كأنتع أىل باشل ىحا لضذ حػار في آية ثانضة:

 (﴾71﴿ َكِإنها َأْك ِإيهاُكْع َلَعَمى ُىًجى َأْك ِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍغ )

 [14] سػرة سبأ: اآلية 

كقج يكػف معكع نتحاكر، كىػ معو الػحي ملسو هيلع هللا ىلص، معو كحي هللا، كىػ رسػؿ هللا، مع  الحق مع أحجنا قج يكػف معشا
 أنو رسػؿ هللا كمع أنو معو كحي هللا ما ادعى أنو عمى حق كأنتع عمى باشل.

 تجج اثشضغ كبلىسا في مدتػػ كاحج، كاحج يخػ أنو عمى الحق مائة بالسائة كاآلخخ ضاؿ مزل كافخ مذخؾ، بيحه
 البداشة، الحؼ معو كحي قاؿ:

 . َكِإن ا َأْك ِإي اُكْع َلَعَمى ُىًجػ َأْك ِفي َضبَلٍؿ ُمِبضغٍ 

أرأيت إلى أدب الحػار، ىحا ىػ الحػار نقل األفكار، الجعػة إلى هللا مع التػاضع، مع احتخاـ الصخؼ اآلخخ، أما 
، يبتغي العمػ في األرض، لحلظ كرد في ىحا الحؼ يحتقخ الصخؼ اآلخخ كيزخع نفدو ىحا ال يبتغي كجو هللا

 بعس األحاديث:

َفيَ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 َمْغ َشَمَب اْلِعْمَع ِلُيَساِرَي ِبِو الدُّ اَء َأْك ِلُيَباِىَي ِبِو اْلُعَمَساَء )) َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
 َفُيَػ ِفي الشهاِر (( َأْك ِلَيْرِخَؼ ُكُجػَه الشهاِس ِإَلْيوِ 

 ] التخمحؼ، ابغ ماجو [
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ىجفو الطيػر، كاآلف في عشجنا صخعة ججيجة كاتب مغسػر ججًا ال يعبأ بو إشبلقًا ال تداكؼ كتاباتو قذة، يتيجع 
عمى عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فضخد عمضو الشاس فضذتيخ، ىحا سمساف رشجؼ عخض قرتو الدخضفة آيات شضصانضة عخضيا 

خسذ مائة دار نذخ في أكربا كأمخيكا كلع تقبل دار كاحجة أف تشذخىا لو لدخافتيا كلزعفيا الفشي فمسا أبضح قتمو 
 تيافتت دكر الشذخ عمى قرتو كنذخت.

أحضانًا لسا تياجع إندانًا حقضخًا أنت تخجمو، تكػف كبختو، جعمتو شضئًا محكػرًا، جعمتو شيء، أنا أقتخح إذا إنداف 
 بقو مغسػرًا كال تعبأ بو كقل لو: ما ضخ الدحاب نبح الكبلب. مغسػر أ

الدحاب في الدساء ما ضخىا نبح الكبلب كما ضخ البحخ أف ألقى فضو غبلـ بحجخ كلػ تحػؿ الشاس إلى كشاسضغ 
لضثضخكا الغبار عمى اإلسبلـ ما أثاركه إال عمى أنفديع كيبقى اإلسبلـ ىػ اإلسبلـ ككع مغ إنداف في العالع 

 إلسبلمي مغ قجيع الدماف كحتى اآلف أراد إنياء اإلسبلـ ما الحؼ حرل ؟ مات كبقي اإلسبلـ شامخًا كالصػد.ا

كالعضاذ باهلل كاف في تخكضا رجل شاغضة لسجخد أف تحسل مرحفًا تقتل، أخخج فتضات السجارس شبو عخاة لضؤكج 
 كبقضت تخكضا مدمسة. ألكربا أنو ىػ غضخ مدمع كمع ذلظ أيغ ىػ اآلف ؟ تحت أشباؽ الثخػ 

 دائسًا ضعػا ىحا السثل قاؿ تعالى:

 ﴿ ُيِخيُجكَف َأْف ُيْصِفُئػا ُنػَر َّللاهِ ِبَأْفَػاِىِيْع﴾

 [ 11] سػرة التػبة: اآلية 

تخضل إنداف ال يتسشى إشفاء نػر هللا بل نػر الذسذ فقط، تػجو نحػىا كسحب نفذ قػؼ ثع كجو فسو نحػ 
 اؿ أف تشصفئ بالسائة كع ؟ إذًا محاكلة أحسق.الذسذ كنفخ ىحا الشفذ احتس

 ﴿ ُيِخيُجكَف َأْف ُيْصِفُئػا ُنػَر َّللاهِ ِبَأْفَػاِىِيْع﴾

 [ 11] سػرة التػبة: اآلية 
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أؼ إنداف يزع نفدو في خشجؽ معادؼ إلى الجيغ مرضخه في مدبمة التاريخ، ىؤالء الحيغ نرخكا الحق أيغ مكانيع 
أنت إلى السجيشة السشػرة كتقف أماـ قبخ الرجيق ىشاؾ سبلـ خاص، كتقف أماـ اآلف ؟ في أعمى عمضضغ تحىب 

 قبخ سضجنا عسخ كىشاؾ سبلـ خاص، مغ مشكع زار قبخ أبػ جيل ؟ كقف أمامو ال أحج ألف ىؤالء في السدبمة.

ػ هللا كإذا أقػؿ ألؼ إنداف إياؾ ثع إياؾ ثع إياؾ أف تكػف في خشجؽ معاد لمجيغ يجب أف تعمع أف الصخؼ اآلخخ ى
 أراد هللا بقـػ سػء فبل مخد لو، قاؿ تعالى:

 ﴾00( ِإنهُو ُىَػ ُيْبِجُئ َكُيِعيُج )07﴿ ِإفه َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج )

 [ 71-71] سػرة البخكج: اآلية 

 مغ حػالي شيخيغ أك ثبلثة رجل تصاكؿ عمى أحج عمساء دمذق راكب سضارتو ػ العالع ػ كرجع إلى الػراء فاصصجـ
بدضارة أخخػ ككتب كرقة بكل أدب أنا فبلف الفبلني كىاتفي كحا كأنا مدتعج أف أصمح بكامل السبمغ، فقاؿ لو 
كمسات كالعضاذ باهلل، قاؿ لو: سأنتف لظ ىحه الحقغ شعخًة شعخة، ىحه الحقغ الشجدة، كدع هللا يخمرظ مشي، وهللا 

خ اآلف مذمػؿ شمل رباعي إلى نياية حضاتو وهللِا أييا اإلخػة ما مزى أربع كعذخيغ ساعة إال كقع بحادث سض
أعخفو تسامًا قرة شػيمة مشح شيخيغ ثبلثة شمل رباعي كفقج الشصق كقاعج في الفخاش كيشطف مغ تحتو كىػ في 
ريعاف الذباب، فقبل أف تتصاكؿ عمى هللا كعمى أكلضاء هللا كعمى أىل الحق كعمى ديغ هللا عج إلى السمضار فمحلظ 

 الربلة كالدبلـ: يقػؿ عمضو

 )) َأْبَغُس الخَِّجاِؿ ِإَلى َّللاهِ اََلَلجُّ اْلَخِرُع (( 

شجيج الخرػمة، أما السؤمغ يحاكر بتػاضع، أما السجادلة مغ صفات شضاشضغ اإلنذ كالجغ بالتعبضخ العامي 
الجنضا أخصخ  تدسى عي، يسكغ إنداف يحب الخرػمة، يحب السجادلة يدتخجـ أشضاء سخضفة ججًا، وهللا الحضاة

 كأىع مغ أف تدتيمكيا في خرػمات جانبضة.

رجل يقاؿ أنو كاف في فخندا دارس فمدفة كجاء إلى بمجه كىػ يخػ نفدو كبضخًا معو دكتػراه بالفمدفة كعشجه أب 
مثقف البأس بو معو لضدانذ كأمو مثقفة، يأكمػف فخاريج عمى الغحاء كيػجج فخكجضغ عمى الصعاـ، فقاؿ االبغ: أنا 

ابا عشجؼ قجرة باإلقشاع عجضبة، أنا أستصضع أف أقشعظ أف ىحيغ االثشضغ ثبلثة بالجلضل. فشطخ إلضو أبػه كقاؿ لو: أنا ب
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 سأكل كاحج كأمظ تأكل الثاني كأنت كل الثالث كال تقشعشي.

كثضخ في حاالت تخػ شخز يسضل إلى السجادلة بذكل عجضب، شضخ أزىخؼ عمق بخجل مدمع كضعو عشجه ستة 
كدرسو أنػاع السضاه حتى خخجت ركحو مغ ىحا البحث، حكع الػضػء بساء الحسز، حكع الػضػء بساء  أشيخ

العجس، مغ يتػضأ بسخقة حسز، فخخج بجمجه كخخج مغ اإلسبلـ، التقى بالذضخ دمحم عبجك ككاف داعضة كبضخ فقاؿ 
 لو: الساء الحؼ تذخب مشو تػضأ مشو.

صاحبيا: يا أستاذ سشتقاتل قمت لو: خضخ، قاؿ: ما تعخيف قضاـ المضل كما جاءتشي مكالسة مغ بمج مغ الذساؿ يقػؿ 
تعخيف التيجج اختمفشا، كأنا أعخؼ الجػاب كلكغ ما أحببت أف أجضبو قمت لو: قع كصمي ركعتضغ هلل كقل لو يا رب 

ع ىحه الربلة أنا ال أعخؼ ما اسع ىاتضغ الخكعتضغ كلكغ صمضتيسا لظ كيكفي، صمي كع ركعة كال تحكخ هلل ما اس
 كقل يا رب ىحه صمضتيا في سبضمظ.

نحغ نعضر في متاىات تخػ فخؽ، نكفخ بعزشا، نذخؾ بعزشا نصعغ ببعزشا ألسباب تافية ججًا كمشا نؤمغ 
بالكتاب كالدشة كرسػؿ هللا، كالجشة حق، كالشار حق، يػجج عشجنا قػاسع مذتخكة، أعجاءنا يتعاكنػف عمى خسدة 

كنحغ نتقاتل كبضششا خسدة كتدعضغ بالسائة مغ القػاسع السذتخكة، ىل تخػ أمخاض الذخؽ بالسائة قػاسع مذتخكة 
األكسط بكل مكاف في أمخيكا مػجػدة ىحا جامع الباكدتانضضغ، ىحا جامع الدمفضضغ، ىحا جامع الرػفضة، كالعضاذ 

سدمسضغ، ككل إنداف تػجو إلى هللا باهلل كل فخقة هللا ليا كالجشة ليا كالباقي لجيشع، ىحا عقل صغضخ، هللا لجسضع ال
 بإخبلص هللا يشرخه.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 الصيػر شصخ اإليساف كالحسج  تسل السيداف 704 - 001الجرس ) 

 77-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في أبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ أحاديث البخارؼ كمدمع كالحجيث 
 :  الضـػ

ِ َتْسَلُ )) َعْغ َأِبي َماِلٍظ اَْلَْشَعِخيِّ َقاَؿ َقاَؿ  يَساِف َكاْلَحْسُج َّللِه َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع الصُُّيػُر َشْصُخ اإلِْ
اَلةُ  َساَكاِت َكاَْلَْرِض َكالره ِ َتْسََلَِف َأْك َتْسَلُ َما َبْيَغ الده َجَقُة اْلِسيَداَف َكُسْبَحاَف َّللاهِ َكاْلَحْسُج َّللِه ْبُخ  ُنػٌر َكالره ُبْخَىاٌف َكالره

ٌة َلَظ َأْك َعَمْيَظ ُكلُّ الشهاِس َيْغُجك َفَباِيٌع َنْفَدُو َفُسْعِتُقَيا َأْك ُمػِبُقَيا((  ِضَياٌء َكاْلُقْخآُف ُحجه

 )صحضح مدمع(

اإليساف أييا األخػة: فضو صفتاف أكىسا شصخاف أك ىسا نرفاف، نرف شيػر كنرف تدكضة، نرفو صفات 
اآلخخ صفات إيجابضة كضف أنظ إف رأيت كعاًء لضذ نطضفًا فصيختو ثع مؤلتو شخبًا شضبًا، ففي  سمبضة، كنرفو

عسمضة تصيضخ كعسمضة إمبلء، تصيضخ كتعصضخ، اإلنداف يتغدل يتصيخ ثع يتعصخ، فالعصخ شيء إيجابي، أما 
 االغتداؿ إزالة األكساخ فالربلة تصيخ كتدكي، كالرجقة تصيخ كتدكي.

ُخُىْع َكُتَدكِّيِيْع﴾﴿ ُخْح ِمْغ أَ   ْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 )سػرة التػبة(

فالتدكضة تحمضة تعصضخ، كالتخمضة أك التصيضخ تشطضف، فالسؤمغ في أصل بشضتو الشفدضة شاىخ، ال يحسل في قمبو 
مبو رحسة لصف أنذ حقجًا كال غبًل كال حدجًا كال كبخًا كال إعدابًا كما إلى ذلظ، قمبو شاىخ مغ كل نغل، اآلف في بق

يَساِف الحج األدنى لمسؤمغ السقبػؿ بو أف يكػف  ىحا كمو مغ الربلة فضقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: الصُُّيػُر َشْصُخ اإْلِ
ِ َتْسؤَلُ اْلِسضَداَف مضدانظ يـػ القضامة  شاىخ مغ العضػب، مقببًل عمى عبلـ الغضػب، شاىخ مغ كل عضب، َكاْلَحْسُج ّلِل 
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 تسؤله كىشاؾ أعساؿ ال تسؤله قاؿ تعالى:  ىشاؾ أعساؿ

 (﴾70﴿ َكَقِجْمَشا ِإَلى َما َعِسُمػا ِمْغ َعَسٍل َفَجَعْمَشاُه َىَباًء َمْشُثػرًا )

 )سػرة الفخقاف(

ِتي َيْأُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت )) َعْغ َثْػَباَف َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََلَْعَمَسغه َأْقَػاًما ِمْغ ُأمه 
ُ َعده َكَجله َىَباًء َمْشُثػًرا َقاَؿ َثْػَباُف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ  ِصْفُيْع َلَشا َجمِِّيْع َلَشا َأْف ََّل  َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَياَمَة ِبيًزا َفَيْجَعُمَيا َّللاه

ـٌ ِإذَ  َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ ََّل َنْعَمُع َقاؿَ  ا َأَما ِإنهُيْع ِإْخَػاُنُكْع َكِمْغ ِجْمَجِتُكْع َكَيْأُخُحكَف ِمَغ المهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف َكَلِكشهُيْع َأْقَػا
 َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاهِ اْنَتَيُكػَىا ((

 )سشغ ابغ ماجة(

 معشى ذلظ ىشاؾ أعساؿ ليا كزف عشج هللا.

مغ العسل، يػجج أعساؿ ليا كزف كبضخ ألف فضيا إخبلص، كفضيا تصبضق لمدشة، يا معاذ أخمز ديشظ يكفظ القمضل 
كيػجج أعساؿ ال إخبلص فضيا ميسا يكغ حجسيا كبضخًا ال قضسة ليا إشبلقًا، مثبًل: حضاتشا الضػمضة أنا شاىجت الساسة 

يا في حضاتي مائة بستحف بتخكضة ثسشيا مائة كخسدضغ ممضػف دكالر، بحجع البضزة، يسكغ أكبخ الساسة شاىجت
كخسدضغ ممضػف كاأللساس أصمو فحع، تأخحلظ كضذ فحع ألع أحسخ ثسشو مائة كعذخيغ لضخة، ففي شيء ثسضغ ججًا 
عطضع كمسا كاف العسل فضو إخبلص كاف فضو الشجاة كسعادة، فالحسج هلل أف تكػف حامجًا هلل شاكخًا لو قائسًا في 

اىخ كيحسج هللا دائسًا، فأف تقػؿ ياربي لظ الحسج ىحا كبلـ إذا عبخ عغ خجمة عباده، ىحه تسؤل السضداف، فالسؤمغ ش
حقضقة في قمب اإلنداف تسؤل السضداف، أما إذا قمت سبحاف هللا أؼ مججتو كفكخت في ممكػت الدساكات كاألرض 

ِ َتْسآَلَِف َأكْ  ِ َكاْلَحْسُج ّلِل  َساَكاِت َكاأْلَْرِض لػ  فكخت في صشعتو كفي خمقو في رحستو قاؿ: َكُسْبَحاَف َّللا  َتْسؤَلُ َما َبْضَغ الد 
جدجنا سبحاف هللا لذيء مادؼ لكاف حجسو يسؤل ما بضغ الدساء كاألرض ! إذًا ىشاؾ تدبضح كحسج لحلظ كرد في 

 بعس اآليات: 
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ْنَيا﴾  ﴿ اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

 )سػرة الكيف(

 لكشيسا يفشضاف.

اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َكَخْيٌخ َأَماًل )﴿ َكاْلبَ   (﴾13اِقَياُت الره

 )سػرة الكيف(

كىسا سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ، إذا سبحتو كحسجتو ككحجتو ككبختو حقضقة ىحا الحؼ يبقى كىػ 
ماذا رأػ؟ رأػ أف ىحا الساؿ الحؼ يأتضو مغ الخبح أعطع شيء، هللا أكبخ قج يغث اإلنداف في بزاعتو لضخبح، 

أكبخ مغ هللا لحلظ عرى هللا كمذا السدمسضغ، ىحا الحؼ يخضي زكجتو كيعري هللا ىحا يخػ أف رضا زكجتو 
أعطع عشجه مغ إرضاء هللا مغ يخضي الشاس كيعري ربو يخػ أف رضائيع أكبخ مغ رضاء هللا، فقزضة أكبخ 

ِ َتْسؤَلُ اْلِسضَداَف كبضخة ججًا، أنت حضشسا ت قػؿ هللا أكبخ أف تقف في الربلة أكبخ مغ أؼ عسل تعسمو، َكاْلَحْسُج ّلِل 
بَلُة ُنػرٌ  َساَكاِت َكاأْلَْرِض َكالر  ِ َتْسآَلَِف َأْك َتْسؤَلُ َما َبْضَغ الد  ِ َكاْلَحْسُج ّلِل   .َكُسْبَحاَف َّللا 

 هللا عد كجل قاؿ: 

َ َيْجَعْل َلُكْع ُفْخَقانًا﴾﴿ َيا َأيَُّيا   الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َتتهُقػا َّللاه

 )سػرة األنفاؿ(

بَلُة ُنػٌر كفي بعس اآليات:   كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:الر 

َ َكَآِمُشػا ِبَخُسػِلِو ُيْؤِتُكْع ِكْفَمْيِغ ِمْغ َرْحَسِتِو   َكَيْجَعْل َلُكْع ُنػرًا َتْسُذػَف ِبِو﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاه

 )سػرة الحجيج(

في قمبظ نػر يزيء لظ الصخيق، تجج السؤمغ حكضع كيقف مػقف حكضع ال يتػرط كال يتحامق كال يتجاكز كال 
 يصغى كال يتكبخ كال يتحجػ، حكستو جاءت مغ صبلتو، كالربلة نػر.
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ق عقبات ثقػب حفخ ككدياف، لكغ بيحا الزػء الكاشف لػ فخضشا راكب مخكبة معو ضػء كاشف يػجج في الصخي
تجشب كل األخصار كىكحا السؤمغ الجنضا فضيا متاىات كثضخة كفضيا مدالق كثضخة، لكغ حضشسا تترل باهلل يقحؼ هللا 

 في قمبظ نػرًا، لضخيظ الحق حقًا كالباشل باشبًل تشجػ مغ كل متاىات الحضاة.

َجَقُة بُ  بَلُة ُنػٌر َكالر  ْخَىاٌف أنت حضشسا تترجؽ مغ ماؿ كدبتو حبلؿ كىػ محبب إلضظ كأنت في أمذ الحاجة لو الر 
حضشسا تجفع مغ مالظ كال تعخؼ شسالظ ما أنفقت يسضشظ ىحا بخىاف قػؼ دامغ عمى أنظ تحب هللا، ىحا الحؼ يرمي 

 بخىاف عمى أنو يحب هللا كما في المضل اليخاه أحج بخىاف عمى أنو يحب هللا، ىحا الحؼ يشفق مالو ابتغاء مخضاة هللا
ْبُخ ِضَضاٌءالربخ عمى قزاء هللا كقجره، كالربخ عغ  سسضت الرجقة إال ألنيا تؤكج صجؽ صاحبيا، َكالر 
السعاصي كالربخ عمى الصاعات، صبخ عمى كصبخ عغ كصبخ في، فالسؤمغ يربخ عمى شاعات هللا كلػ 

يؤذف الفجخ الداعة الثالثة كالشرف ساعتضغ فقط، فالسؤمغ كانت متعبة، أحضانًا الرضف يشاـ الداعة الػاحجة 
يدتضقع عمى صبلة الفجخ يغس برخه يزبط لدانو يحخر دخمو إذًا ىحا صبخ عمى الصاعات، إمخأة تسذي في 
الصخيق بسشطخ جسضل غس برخه ىحا صبخ عغ السعاصي صبخ عمى الصاعة كصبخ عغ السعرضة جاءتو 

لع يكغ بظ غزب عمي فبل أبالي كىحا صبخ عمى قزاء هللا كقجره، كلمربخ مرضبة قاؿ: ياربي لظ الحسج إف 
 ثبلثة أنػاع، فالربخ يػلج في قمبظ ضضاء، وهللا تػجج آية: 

 (﴾10﴿ ِإنها َكَجْجَناُه َصاِبخًا ِنْعَع اْلَعْبُج ِإنهُو َأكهاٌب )

 )سػرة ص(

أسخية أك بالعسل كأنت مشضب هلل عد كجل، هللا  هللا يعخؼ أنيا متعبة يػجج مذكمة قج تكػف مالضة أك صحضة أك
ساؽ لظ مذكمة لضستحشظ فقمت: يا رب لظ الحسج، كقجكتظ في ىحا الشبي الكخيع في الصائف: إف لع يكغ بظ 
غزب عمي فبل أبالي كلظ العتبة حتى تخضى لكغ عافضتظ أكسع لي كالقخآف حجة لظ أك عمضظ، القخآف يجلظ فإف 

ا أصبح حجة عمضظ فبضغ أف يكػف القخآف حجة لظ حضشسا تيتجؼ بيجيو كتأتسخ بأمخه قخأت اآليات كلع تصبقي
كتشتيي عغ نيضو أك أف يكػف القخآف حجة عمضظ، يػجج آية قخآنضة كأنت خالفتيا معانجًا فرار ىحا القخآف حجة 

 عمضظ.
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 اآلف آخخ شيء بالحجيث: 

 ُقَيا َأْك ُمػِبُقَيا (()) ُكلُّ الشهاِس َيْغُجك َفَباِيٌع َنْفَدُو َفُسْعتِ 

يػجج حخكة الداعة الثامشة تجج الصخقات مستمئة بالدضارات كل كاحج لو ىجؼ، كاحج ىجفو أف يكدب رزقًا حبلاًل 
لضكفي أىمو أعتقيا مغ الشار، آخخ ىجفو شمب العمع الذخعي كآخخ ىجفو يترجؽ، كل كاحج حضشسا يتحخؾ في رأسو 

يتحخؾ لكغ كاحج مشيع بائع نفدو هلل فسعتقيا مغ الشار، كاحج باع نفدو  ىجؼ قاؿ: كل الشاس يغجك كل إنداف
 لمذضصاف فأكبقيا كأدخميا الشار.

ََ الحهَكَخ َكاَْلُْنَثى )7( َكالشهَياِر ِإَذا َتَجمهى )0﴿ َكالمهْيِل ِإَذا َيْغَذى )  (﴾1( ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )0( َكَما َخَم

 )سػرة المضل(

رأسو مػاؿ، ىحا يقضع دعػة كضجية ىحا يدني ىحا يذخب الخسخ ىحا يؤسذ شخكة احتضالضة عمى الشاس  كل كاحج في
 ىحا يصمب العمع ىحا يتاجخ تجارة مذخكعة ىحا يخيج أف يتدكج كل كاحج يتحخؾ في بالو ىجؼ قاؿ 

 )) ُكلُّ الشهاِس َيْغُجك َفَباِيٌع َنْفَدُو َفُسْعِتُقَيا َأْك ُمػِبُقَيا ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 لػَّل أف أشَ عمى أمتي أك عمى الشاس َلمختيع بالدػاؾ مع كل  704 - 002الجرس ) 
 صالة

 71-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ نشتقل 
 إلى الدػاؾ كما جاء في فزمو. 

َه َعَمى ُأمهِتي َأْك َعَمى ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المه  يع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْػََّل َأْف َأُش
َػاِؾ َمَع ُكلِّ َصاَلٍة ((  الشهاِس ََلََمْخُتُيْع ِبالدِّ

 )صحضح البخارؼ(

الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف ىحا الدػاؾ الحؼ خمقو هللا خرضرًا لتشطضف األسشاف ىػ يفػؽ الفخشاة، في مػاد 
خسدضغ مادة معقسة كمصيخة كمغحية كأنا إف شاء هللا آتضكع بػقت آخخ ببحث عمسي قخأتو في مجمة أكثخ مغ 

رصضشة، ممخز ىحا البحث أف مدتذخقًا بخيصانضًا كاف يدخخ مغ الدػاؾ كيخاه أنو عػد لضذ غضخ، كأف ىؤالء 
و إلى بخيصانضا، الصبضب الحيغ يدتخجمػنو جيمة لو صجيق ألساني ىحا الرجيق شمب مشو عػد أراؾ أف يأتي ب

األلساني محمل جخثػمي كجج أف الدػاؾ ال يسكغ أف يتمػث، السػضػع اآلف ال يحزخني تفاصضمو لكغ إف شاء هللا 
آتضكع بو في بحخ األسبػع القادـ حػؿ مػضػع الدػاؾ، فالدػاؾ مغ خمق هللا عد كجل، كقج صسع خرضرًا ليحا 

ج صسست خرضرًا ليحا اإلنداف، كفي لضف شبضعي، يعشي شيء كاضح اإلنداف كالخمة مغ خمق هللا عد كجل كق
أف ىحا المضف لتشطضف الجدع لو كجو خذغ ككجو ناعع كىػ نبات يدرع في ببلدنا، فالمضفة نبات كالدػاؾ نبات 

 كالخّمة نبات ككمسة نبات كرد في بعس اآليات: 
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 ﴿ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء﴾

 )سػرة األنعاـ(

يحري، الغحاء كاألصبغة كالسػاد السخنة الكػشػؾ كالسػاد الخفضفة كالفمضغ كأساس بضػتشا كنػافح لػ أراد أحجنا أف 
بضػتشا كالخذب يجخل في صشاعات ال تعج كال تحرى كنباتات الديشة كنباتات الرالػنات ضسغ البضػت كنباتات 

قيا صغضخة مصبقة ال أركع مغ ىحه مطبلت يػجج شجخ مطمة تسامًا دائخة نطامضة دائسة الخزخة جحعيا مدتقضع أكرا
السطمة كأكثخ البضػت في البلذقضة أمامو ىحه السطمة كنبات حجكدؼ عػضًا أف يكػف سػر مغ البمػؾ تجج كرد 
جسضل ججًا ككمو شػؾ ال يدتصضع إنداف اختخاقو نبات حجكدؼ كنبات مرسع لمسطبلت كأكثخ مغ مائة نػع مغ 

 األخذاب كميا مغ الشبات.

كبػا معسل ندضج أربعضغ آلة، فأثشاء التذغضل كاف الخضط يقصع، لع يتخكػا خبضخ لع يحزخكه، رجل حجثشي أخ ر 
مختز جاءكا بو أخضخًا فصمب مبمغ ضخع ماذا فعل ؟ لكل آلة قاعجة إسسشتضة ندع ىحه القاعجة كضع قاعجة مغ 

تز الرجمة الخضط ال يشقصع، خذب الدشجياف، ألضافو مخنة كمتضشة فعشجما يرل السكػؾ آلخخ السكاف الخذب يس
الحجاديغ عشجىع فػؽ الدشجياف خذب معضغ خذب التػت، التػت عشجه مخكنة ألضافو متضشة كمخنة، يػجج خذب 
لمشػافح كشجؼ، ىحا الخذب ال يتأثخ بالذسذ كالسصخ، يػجج خذب لؤلثاث كىػ الداف الكشبات، كالكخاسي خذب زاف 

دؼ مغ لػف المحع يعصي راحة نفدضة، كيػجج خذب لؤلثاثات ىحا محفػر، يػجج خذب خاص لمقرابضغ لػنو كر 
السشدؿ أساسو خذب، الخذب عمى الساء يتػسع، يػجج خذب لؤلقبلـ لضغ كالكبخيت، سألت مخة أحج األخػة 
الشجاريغ قاؿ: عشجنا مائة نػع خذب، يػجج خذب بالفشادؽ الزخسة صجؽ أنو ال تػجج لػحة زيتضة أجسل مشو 

سذ نجـػ يزعػا لؤلبػاب خذب غالي ججًا، أكثخ مغ مائة نػع خذب لؤلثاثات، األدكية خذب بالفشجؽ خ
التصضضب السػاد المضشة الكػشػؾ كالفمضغ خذب نبات حجكدؼ خذب، يػجج نبات يعصي حج مدبحة، كخة مثقػبة 

غ الجاخل تربح تزسيا فػرًا، كخذب يعصي أكاني شػيمة ككبضخة مثل الشحاس تسامًا، تحفخىا كالضقصضغ كتشطفيا م
 آنضة تدتخجميا سشػات كسشػات.

زرت أىخامات مرخ إلى جانب اليـخ يػجج معسل لػرؽ البخدة أمامي صشعو أحزخ كرؽ أخزخ كضعو عمى 
مكبذ كأعصاه حخارة فإذا بو كرؽ كُيكتب عمضو، فاهلل صسع كرؽ نبات كأدكية كأصبغة، نبات لمحجكد كلمسطمة 

تاب لكغ وهللا أىسمتو ثسانضة عذخ مجمج، كل مجمج حػالي خسدسائة صفحة، كل كلمديشة، ببل مبالغة كاف عشجؼ ك
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صفحة نػع مغ أنػاع األبراؿ، كع نػع يػجج أبراؿ أؼ نباتات زيشة لكغ اسسيا أبراؿ، كعشجنا كركد كنباتات 
ضسغ غخفة  أخخػ، نباتات الديشة بعذخات السئات الديشة كحجىا كأنػاعيا، يػجج نباتات إذا أردت الجمػس ببضتظ

 الزضػؼ تخيج نبات اسسو نبات صالػنات خاص ! اقخأ اآلف اآلية الكخيسة:

 ﴿ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء﴾

شعامظ مسكغ أف تأكل الجحر يقػؿ: اشتخيشا جدر ىحا جحرؼ مسكغ تأكل الدىخ أخحنا كضمضغ زىخة، الدىخة زىخ، 
ة، لػ أخحت أشكاؿ األكراؽ كع شكل يػجج ؟ كالجحر جدر، مسكغ تأكل الجحر أك الػرؽ أك الثسخة، أنػاع مشػع

 شيء ال يعج كال يحرى، ىحا مغ خمق هللا عد كجل.

كيػجج نبات سػاؾ كنبات خمة كنبات لضفة كنبات حبة مدبحة، ىحا مغ خمق هللا، التفكخ في خمق هللا عد كجل 
خ بضجؾ كال يشقصع ! اعسمو جدء مغ الجيغ، العشب ثسضغ ججًا لكغ حاكؿ أف تذج بضجؾ لؤلسفل عشقػدًا تججه يتعر

لو عسمضة معاكدة يشدع فػرًا، مرسع ميسا جاءت الخياح العشاقضج التقع كال تقصف إال بيحه الصخيقة، فكخ مسكغ أف 
يكػف محرػؿ البشجكرة بضـػ كاحج مثل القسح كمو لمتمف، تعصي البشجكرة محرػؿ خبلؿ أربعة أشيخ البصضخ 

ة أشيخ لكاف حراده انتحار ! تسدظ سشبمة سشبمة، أما البشجكرة تقػؿ لظ: كحلظ، أما لػ كاف القسح يعصضظ ثبلث
 تعاؿ اقصعشي لػنيا أحسخ شيي كالباقي كمو أخزخ قاؿ تعالى: 

 (﴾03﴿ َكَعاَلَماٍت َكِبالشهْجِع ُىْع َيْيَتُجكَف )

 )سػرة الشحل(

؟ مدتحضل، هللا أعصاؾ عبلمة، ليا  أنت مسكغ أثشاء قصف البصضخ تشدصح بجانب البصضخة كتخاىا إذا استػت أـ ال
 حمدكف إذا كانت يابدة تقصفيا إذا شخية تتخكيا حتى تبذ، حتى يبذ الحمدكف فضعشي أنو استػت. 
العشب لو لػف يبجك صبلحو، الديتػف لو لػف، لػ أف الثـػ بحجع البصضخة سغ ثـػ ماذا نفعل بيا ؟ يفدج، أنت 

غخاـ، أما يمدمظ بصضخة لتأكميا أنت كأكالدؾ كبضخة كجبة كاحجة البصضخة لػ يمدمظ ثـػ ثبلثة غخاـ فدغ الثـػ ثبلثة 
كاف البصضخ بالذجخ لػقعت بصضخة فػؽ أحج ألماتتو الثسخة الثقضمة باألرض كالخفضفة عمى الذجخ، لػ أف الشخل لع 

ج، لػ فكخت بالشبات فقط، يكغ يػجج سبللع إشفائضة، لكغ الشخمة نفديا فضيا سمع ! أكراقيا السضتة تقصع فتغجك كالجر 
أكبخ آية تجؿ عمى عطسة هللا الشبات، بدتاني ندي كسافخ فمع يدقى اشجاره يجب أف تسػت كميا، ىي ال تسػت 
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الشبات مبخمج أف يدتيمظ أكؿ شيء ماء األكراؽ، تجج األكراؽ ذبمت كأنيا تقػؿ: أنا عصذانة، يدتيمظ الشبات 
كع ثع ماء الجحع آخخ ماء يدتيمكو ماء الجحر ، لػ كانت معكػسة أكؿ ماء الػرؽ ثع ماء األغراف ثع ماء الفخ 

مايشدى البدتاني أف يدقي الذجخ تسػت الذجخة، يػجج أشجار شػؿ جحكرىا ثبلثضغ متخ تبحث عغ رشػبة، 
تسذي بذكل حمدكني، األشجار التي يشبغي أف تقصعيا كي تبضعيا مثل الحػر، الجحكر لضفضة صغضخة، أما األشجار 

 تي تدرعيا كي تجـك كتدتخجـ ثسارىا جحكرىا ضائعة في أعساؽ األرض متضشة ججًا.ال

اآلف نحغ ندقي األرض ما الحؼ يحرل ؟ األرض فضيا معادف تشحل بالساء، الجحر يستز ىحا الساء الحؼ فضو 
يًا أماـ معادف، كاسسو الشدغ الراعج، يحىب إلى أعطع معسل في العالع، أعطع معسل صشعو اإلنداف يبجك تاف

الػرؽ، فضيا يخزػر، الػرقة مع الضخزػر كاآلزكت كالذسذ تعسل ندغ نازؿ، كىػ الحؼ يرشع الجحر كالجحع 
كاألغراف كاألكراؽ كاألزىار كالثسار، نحغ ىل عشجنا سائل مخة يكػف حجيج مخة كػشػؾ مخة كيخباء مخة مدجمة ؟ 

يخجع لو دسامات مثل أكردة اإلنداف، يػجج دساـ عجـ مدتحضل، سائل كاحج الشدغ الشازؿ، الشدغ الراعج حتى ما 
رجػع كىػ صاعج كىػ نازؿ لو نػابس لضفضة، حتى أثشاء نسػ الذجخ اليشدحق كيشسعذ فضشدج نسػ الذخياف، 
فالشدغ الشازؿ مزسػنة فتحتو بشػابس لضفضة تسشع ضضاع المسعة، كالراعج معو دسامات كىحا خمق هللا، فكمسا 

عد كجل كججنا أف عبادة هللا ال تشتيي، كىحه العبادة معصمة اآلف أييا األخػة، ال أحج ذكخ  فكخنا في خمق هللا
 أكثخ مغ ألف كثبلثسائة آية كػنضة مغ أجل أف نفكخ بو فالحجيث الذخيف: 

َػاِؾ َمَع ُكلِّ َصاَل  َه َعَمى ُأمهِتي َأْك َعَمى الشهاِس ََلََمْخُتُيْع ِبالدِّ  ٍة (( )) َلْػََّل َأْف َأُش

كفي ركاية أخخػ: عشج كل صبلة، كالدػاؾ مصيخة لمفع، أحضانًا يقتخب مشظ إذا كاف مدّػؾ أسشانو رائحتو لصضفة، 
إذا كجج رائحة كخيية شيء مدعج ججًا، كالدػاؾ مصيخة لمفع كمخضاة لمخب، سئمت الدضجة عائذة بأؼ شيء كاف 

 يبجأ الشبي إذا دخل بضتو ؟ قالت: بالدػاؾ.

  رب العالسيغ كالحسج 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

85 

 ( 7 ما يداؿ عبجي يتقخب إلي بالشػافل حتى أحبو 704 - 003الجرس ) 

 77-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ 

أييا األخػة السؤمشػف: ال زلشا في التخغضب كالتخىضب، الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ 
صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ التخغضب في ركعتضغ بعج الػضػء، كقبل السزي في الحجيث عغ ىحا السػضػع، 

 البج مغ كقفة حػؿ الفخائس كالشػافل.

خيبة لمسالضة ىحه يؤدييا، فإف لع يؤدييا يػجج غخامات كحجػزات كعقاب لكغ لػ أف مػاششًا قجـ مػاشغ عمضو ض
لمػشغ بشاء لضكػف جامعة كسا فعل بعزيع في بعس السحافطات لػ قجـ مدتػصفًا لػ قجـ عسبًل عغ شضب نفذ 

ففخؽ كبضخ ججًا بضغ أف مشو مغ دكف إجبار ىحا يدتحق حفل تكخيع كأف يػجو لو كتاب شكخ كأف تخفع مكانتو، 
تؤدؼ ضخيبة، كبضغ أف تؤدؼ عسبًل شضبًا نافمة ال تخجػ إال رضاء هللا عد كجل، ىحا يحكخنا بحجيث رسػؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص فضسا يخكيو عغ ربو: 

ُب ِإَليه ِبالشهَػاِفِل َحتهى ُأِحبهُو َفِإَذا َأْحَبْبُتوُ  ُكْشُت َسْسَعُو الهِحي َيْدَسُع ِبِو َكَبَرَخُه الهِحي ُيْبِرُخ ِبِو  )َ)َما َيَداُؿ َعْبِجي َيَتَقخه
ْدُت َعْغ َكَيَجُه الهِتي َيْبِصُر ِبَيا َكِرْجَمُو الهِتي َيْسِذي ِبَيا َكِإْف َسَأَلِشي ََلُْعِصَيشهُو َكَلِئِغ اْسَتَعاَذِني ََلُ  ِعيَحنهُو َكَما َتَخده

ِدي َعْغ َنْفِذ اْلُسْؤِمِغ َيْكَخُه اْلَسْػَت َكَأَنا َأْكَخُه َمَداَءَتُو ((َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو تَ   َخدُّ

 )صحضح البخارؼ(

فخؽ كبضخ بضغ أف ترمي الفخيزة كبضغ أف ترمي قضاـ المضل، بضغ أف ترمي الفجخ كبضغ أف ترمي الزحى، 
تشجػ مغ غزب هللا كمغ العقاب كمغ الشػافل دلضل السحبة أما الفخائس دلضل خػؼ، أنت حضشسا تؤدؼ الفخائس 
 الشار، لكغ لػ كاف ىشاؾ حب حقضقي هلل عدك جل ىحا يعبخ عشو بالشػافل.
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 اآلف استسعػا ليحا الحجيث: 

ْلَفْجِخ َيا ِباَلُؿ ِة ا)) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِلِباَلٍؿ ِعْشَج َصاَل 
ي َسِسْعُت َدؼه َنْعَمْيَظ َبْيَغ َيَجيه ِفي اْلَجشهِة َقاؿَ  ـِ َفِإنِّ ْساَل ْثِشي ِبَأْرَجى َعَسٍل َعِسْمَتُو ِفي اإلِْ  َما َعِسْمُت َعَساًل َأْرَجى َحجِّ

ْخ َشُيػًرا ِفي َساَعِة َلْيٍل َأْك َنَياٍر ِإَّله  ي َلْع َأَتَصيه  َصمهْيُت ِبَحِلَظ الصُُّيػِر َما ُكِتَب ِلي َأْف ُأَصمَِّي (( ِعْشِجي َأنِّ

 )صحضح البخارؼ(

بالسشاسبة إذا اإلنداف في ضائقة أك مذكمة، أحضانًا يكػف لظ عجك مخضف أك إنداف يكضج لظ، شخز يتسشى أف 
كخيع عمسشا أف نجعػ يجمخؾ كىػ أقػػ مشظ شبح مخض مذكمة بالبضت أك بالرحة، اإلنداف إذا كاجو شجة الشبي ال

هللا برالح أعسالشا، فكل كاحج لو عسل قج يشجضو عشج الذجة حجثشي أخ مغ كبار تجار الغشع، فكاف يقزي بالبادية 
شيخ أك شيخيغ قاؿ: مخة كأنا في خضستي اشتخػ غشع كنائع بخضسة فػقعت فػقو فتاة في ريعاف الربا، ككاف بعضجًا 

قاؿ: ماعاذ هللا إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، جاء بعج سشتضغ كمسة البادية عغ زكجتو أكثخ مغ شيخيغ، فجفعيا ك 
كضممشا الصخيق ككجنا نسػت عصذًا، قاؿ: دعػت هللا بيحا الجعاء قمت يارب إف كشت تخكت ىحه السخأة خػفًا مشظ 

 فشجشا اآلف، ىي عخضت نفديا كبالمضل كبخضسة كال يػجج أحج.

عشجه كحا عسل احتضاط مذكبلت كثضخة ججًا، أنت بحاجة لعسل ال تخجػ فضو فالسفخكض أف يكػف لكل كاحج مشا 
 مجيح الشاس كال ثشائيع كال أف يشػه بو أحج.

 (﴾6﴿ ِإنهَسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللاهِ ََّل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َكََّل ُشُكػرًا )

 )سػرة اإلنداف(

فيشضئًا لسغ لو عشج هللا رصضج كبضخ باألعساؿ الرالحة، كالغشى الحقضقي ىػ العسل الرالح، عشجما سضجنا مػسى 
 سقى لمسخأتضغ ثع تػجو إلى الطل قاؿ: 

ي ِلَسا َأْنَدْلَت ِإَليه ِمْغ َخْيٍخ َفِقيٌخ )  (﴾71﴿ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّ

 )سػرة القرز(
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ىحا الكبلـ يعبخ عشو بكبلـ مػجد، سضجنا عسخ أمدظ تفاحة قاؿ: أكمتيا ذىبت، أشعستيا بقضت، سضجنا رسػؿ هللا 
 كزع شاة كاد أف يػزعيا كميا قالت لو زكجتو: 

)) عغ عائذة قالت ذبحشا شاة فترجقشا بيا فقمت يا رسػؿ َّللّا ما بقي مشيا إَّل كتفيا قاؿ كميا بقي إَّل 
 كتفيا((

 قجيخ، شخح الجامع الرغضخ لئلماـ الشػكؼ()فضس ال

 فكل شيء مدتيمظ انفخض كالحجيث الجقضق ججًا: 

ـَ َماِلي )) َعْغ ُمَصخٍِّؼ َعْغ َأِبيِو َقاَؿ َأَتْيُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ َيْقَخُأ َأْلَياُكُع التهكَ  اُثُخ َقاَؿ َيُقػُؿ اْبُغ آَد
ْقَت َفأَ َماِلي قَ  ـَ ِمْغ َماِلَظ ِإَّله َما َأَكْمَت َفَأْفَشْيَت َأْك َلِبْدَت َفَأْبَمْيَت َأْك َتَرجه  ْمَزْيَت.... ((اَؿ َكَىْل َلَظ َيا اْبَغ آَد

 )صحضح مدمع(

الحؼ عشجه ألف ممضػف رقع فمكي سػؼ يحاسب عشيا درىع درىع كضف اكتدبيا أما الحؼ لو مشيا الحؼ أكمو فقط 
لبدو فقط كالحؼ ترجؽ بو فقط، إذًا حتى الحؼ لظ جدء كبضخ مشو يحىب أدراج الخياح ِإال  َما َأَكْمَت َفَأْفَشْضَت  كالحؼ

ْقَت َفَأْمَزْضتَ  ْقَت َفَأْمَزْضَت إال أما الحؼ يبقى مسا ىػ لظ يـػ القضامة َأْك َتَرج   كمغ أجسل َأْك َلِبْدَت َفَأْبَمْضَت َأْك َتَرج 
 تفدضخ قػلو تعالى:  ما قخأت عغ

ـِ )73﴿ ُكلُّ َمْغ َعَمْيَيا َفاٍف ) ْكَخا  (﴾74( َكَيْبَقى َكْجُو َربَِّظ ُذك اْلَجاَلِؿ َكاإلِْ

 )سػرة الخحسغ(

ال يبقى لظ إشبلقًا إال عسل صالح ابتغضت بو كجو هللا عد كجل، مغ ىشا قاؿ سضجنا عمي: الغشى كالفقخ بعج 
ـِ َفِإنِّي َسِسْعُت َدؼ  َنْعَمْضَظ َبْضَغ َيَجؼ  ِفي العخض عمى هللا، الحجيث:َيا بِ  ْسبَل ْثِشي ِبَأْرَجى َعَسٍل َعِسْمَتُو ِفي اإْلِ بَلُؿ َحجِّ

اْلَجش ِة مغ ببلؿ ؟ ببلؿ عبج حبذي، ككاف ممكًا لدضج في قخير، فمسا اسمع كاف يزع عمى صجره صخخة في أياـ 
اشتخاه مغ سضجه مبالغة في إىانتو قاؿ لو سضجه: لػ لع تجفع بو إال الحخ كيقػؿ: أحٌج أحج، جاء سضجنا الرجيق 

درىسًا لبعتكو، لضذ لو قضسة عشجؼ، فقاؿ لو سضجنا الرجيق: وهللا لػ شمبت مائة ألف ألعصضتكيا، ككضع يجه 
نا تحت إبصو كقاؿ سضجنا الرجيق ىحا أخي حقًا، فأصحاب رسػؿ هللا كانػا إذا ذكخكا الرجيق يقػلػف: ىػ سضج
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 كأعتق سضجنا، الرحابة القخشضػف: ىػ سضجنا كأعتق سضجنا، كسضجنا عسخ خخج الستقبالو في ضاىخ السجيشة فقاؿ لو: 

ي َسِسْعُت َدؼه َنْعَمْيَظ َبْيَغ َيَجيه ِفي ا ـِ َفِإنِّ ْساَل ْثِشي ِبَأْرَجى َعَسٍل َعِسْمَتُو ِفي اإلِْ ْمُت ْلَجشهِة َقاَؿ َما َعسِ ))َيا ِباَلُؿ َحجِّ
ْخ َشُيػًرا ِفي َساَعِة َلْيٍل َأْك َنَياٍر ِإَّله َصمهْيُت ِبَحِلَظ الصُُّيػرِ  ي َلْع َأَتَصيه  َما ُكِتَب ِلي َأْف ُأَصمَِّي(( َعَساًل َأْرَجى ِعْشِجي َأنِّ

 الربلة الشافمة، سسع الشبي دؼ نعمضو في الجشة كاف إذا تػضأ يرمي، كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُأ َفُيْحِدُغ اْلُػُضػَء َكُيَرمِّي َرْكَعَتْيِغ ُيْقِبُل ِبَقْمِبِو َكَكْجِيِو َعَمْيِيَسا ِإَّله َكجَ ))م  َبْت َلُو اْلَجشهُة((ا ِمْغ َأَحٍج َيَتَػضه

 )سشغ أبي داككد(

 سا.ركعتاف تقبل بيسا عمى هللا تخذع بيسا كتشاجي ربظ بيسا تخجػ رحستظ فضيسا، إال كجبت لو الجشة فضي

اَف َدَعا ِبَػُضػٍء َفَأْفَخَغ َعَمى َيَجيْ  اَف َأنهُو َرَأى ُعْثَساَف ْبَغ َعفه ِو ِمْغ ِإَناِئِو َفَغَدَمُيَسا ))َعْغ ُحْسَخاَف َمْػَلى ُعْثَساَف ْبِغ َعفه
ََ َكاْستَ  ْشَثَخ ُثعه َغَدَل َكْجَيُو َثاَلًثا َكَيَجْيِو ِإَلى َثاَلَث َمخهاٍت ُثعه َأْدَخَل َيِسيَشُو ِفي اْلَػُضػِء ُثعه َتَسْزَسَس َكاْسَتْشَذ

ُأ َنْحَػ اْلِسْخَفَقْيِغ َثاَلًثا ُثعه َمَدَح ِبَخْأِسِو ُثعه َغَدَل ُكله ِرْجٍل َثاَلًثا ُثعه َقاَؿ َرَأْيُت الشهِبيه َصمهى ال مهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيَتَػضه
ـَ ِمْغ ُكُضػِئي َىَحا َكَقاَؿ َمْغ َتػَ  ُ َلُو َما َتَقجه ُث ِفيِيَسا َنْفَدُو َغَفَخ َّللاه َأ َنْحَػ ُكُضػِئي َىَحا ُثعه َصمهى َرْكَعَتْيِغ ََّل ُيَحجِّ ضه

 َذْنِبِو ((

 )صحضح البخارؼ(

حجثشا أحج عمساء دمذق شفاه هللا قاؿ: صمى أحجىع إماـ بعذخة فرمى أكؿ ركعة كالثانضة كالثالثة كالخابعة كقاـ 
لمخامدة مزّضع، أما العذخة قامػا معو، كال أحج متحكخ أف اإلماـ أخصأ ! ىػ مزّػع كىع كحلظ، فمسا سّمع قاؿ أنا 

 داخل بسػضػع خسذ ركعات ثبلثة،  كشت أبضع قسح، أنتع ماذا كشتع تفعمػف ؟ ! فكل كاحج

))أحجىع تذاىج كىػ كاقف يقخأ الفاتحة ثع التذيج فخفع إصبعو، ىحه ليدت صالة، فثالثة أحاديث7 َنْحَػ 
ُث ِفيِيَسا َنْفَدُو َغَفَخ  َأ َنْحَػ ُكُضػِئي َىَحا ُثعه َصمهى َرْكَعَتْيِغ ََّل ُيَحجِّ ـَ ِمْغ َّللاهُ ُكُضػِئي َىَحا َكَقاَؿ َمْغ َتَػضه  َلُو َما َتَقجه

 َذْنِبِو((
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فكل كاحج يرمي ركعتضغ كسا أرادىا الشبي معشى ذلظ أنيا سبب بسغفخة ذنػبو كدخػلو الجشة كالحسج هلل رب 
 العالسضغ. 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع 
ا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي أعصش

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 لػ يعمع الشاس ما في الشجاء كالرف اَلكؿ 704 - 004الجرس ) 

 78-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:   -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ نشتقل إلى  أييا األخػة الكخاـ: الزلشا في أبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىب
 مػضػع الربلة:

ِؿ ُثعه َلْع ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشَِّجا فِّ اَْلَكه ِء َكالره
ِو ََّلْسَتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي التهْيِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَميْ 

ْبِح ََلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبًػا ((  َكالرُّ

 )صحضح البخارؼ(

ه إلى معرضة كإلى ىحا الحؼ يجعػ الشاس إلى الربلة كإلى ذكخ هللا كشاعتو كلبلتراؿ بو، كىشاؾ مغ يجعػ 
إباحضة كزنى ككدب ماؿ حخاـ كإلى إتباع لمذيػات، فذتاف بضغ السؤذف كبضغ الحؼ يجعػ الشاس إلى السعرضة، إف 
أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فضسا استعسمظ، شتاف بضغ قارغ القخآف كالسغشي، شتاف بضغ مغ يبشي مدججًا كبضغ 

 مغ يبشي مميى.

ِؿ ُثعه َلْع َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو ََّلْسَتَيُسػا(())َلْػ َيْعَمُع الشهاُس مَ  فِّ اَْلَكه  ا ِفي الشَِّجاِء َكالره

لكاف بالقخعة، كسسعت أف في بعس الببلد اإلسبلمضة األذاف شخؼ كبضخ، يتشافذ الشاس عمضو يتجافعػف، كالحؼ 
 مي لضذ لو ىحه السكانة مغ ضعف إيساف الشاس.يؤذف يكتدب شخفًا عطضسًا، كقج تجج مؤذف في بمج إسبل

حجثشي أخ كاف في بمج إسبلمي رأػ ضخيخ فأشفق عمضو كأعصاه مبمغ مغ الساؿ، قاؿ: ال يا بشي أنا مؤذف كلي 
دخل كبضخ، يعصػنو دخبًل يمضق بسؤذف كيتشاسب مع حاجتو كمع كخامتو اإلندانضة، قاؿ: إنشي أتقاضى مبمغًا جضجًا 

 ألنشي مؤذف. 
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ِؿ ُثعه َلْع َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو ََّلسْ ) فِّ اَْلَكه َتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي ) َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشَِّجاِء َكالره
 التهْيِجيخ(( 

 التبكضخ إلى السدجج، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بأسمػب رائع قاؿ: 

ُثعه َراَح ِفي َخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمِغ اْغَتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُغْدَل اْلَجَشاَبِة )) َعْغ َأِبي ىُ 
َب بَ  اَعِة الثهاِنَيِة َفَكَأنهَسا َقخه َب َبَجَنًة َكَمْغ َراَح ِفي الده اَعِة اَْلُكَلى َفَكَأنهَسا َقخه اَعِة الثهاِلَثِة الده َقَخًة َكَمْغ َراَح ِفي الده

َب َدَجاَجًة َكَمْغ َراَح فِ  اَعِة الخهاِبَعِة َفَكَأنهَسا َقخه َب َكْبًذا َأْقَخَف َكَمْغ َراَح ِفي الده اَعِة اْلَخاِمَدِة َفَكَأنهَسا َفَكَأنهَسا َقخه ي الده
ـُ حَ  َما َب َبْيَزًة َفِإَذا َخَخَج اإلِْ ْكَخ((َقخه  َزَخِت اْلَساَلِئَكُة َيْدَتِسُعػَف الحِّ

 )مػشأ مالظ(

 فالحؼ يأتي في الخكعة الثانضة هللا عد كجل حضشسا قاؿ: 

ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ َّللاهِ﴾ اَلِة ِمْغ َيْػ  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمره

 )سػرة الجسعة(

اقخءكا كل التفاسضخ ما معشى فاسعػا إلى ذكخ هللا ؟ إلى الخصبة، ككشت أقػؿ فضسا مزى أف إنداف أعخفو يشتقل 
مغ شخؼ السجيشة الذسالي إلى شخفيا الجشػبي يختخؽ كل السجيشة لضأكل فػاًل مغ عشج بائع يثق برشعتو في أشخؼ 

بضتو كلػ لع يكغ قانعًا ال بالخصضب كال باإلماـ، ال  الجشػبي، أما إذا حزختو صبلة الجسعة يختار أقخب مدجج إلى
بج مغ أف تؤدػ ىاتضغ الخكعتضغ ألف ديشو عشجه أرخز مغ كضمػ فػؿ، أما لػ كاف ديشو غالضًا لبحث في أشخاؼ 
السجيشة عغ جامع يشتفع بخصبة خصضبو، كيثق بإخبلصو كعمسو كيقجـ شضئًا ثسضشًا يكػف زاده في ىحا األسبػع، ألف 

 ي قاؿ: الشب

 ))..... َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة....((

 )صحضح البخارؼ(
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فأنت إف لع تبمغ كضف تبمغ ؟ الحج األدنى األدَنى األدنى ، اإلنداف إذا كاف مدتمٍق كنائع يحتاج إلى ثسانسائة 
ثسانسائة حخيخة، حخيخة كي يشبس القمب، كتتحخؾ الخئتاف، الحج األدنى مغ الصاقة لتحخيظ األجيدة في الجدع 

الشاس تأكل ثبلثة آال أحضانًا، لكغ الحج األدَنى األدنى مغ تمقي العمع حزػر خصبة الجسعة ىحه عبادة تعمضسضة، 
كالحج األدنى األدَنى مغ الجعػة إلى هللا نقل ما تعمستو في ىحه الخصبة لسغ حػلظ ألىمظ أكالدؾ زمبلئظ جضخانظ 

مع كفي حجكد مغ تعخؼ الجعػة إلى هللا فخض عضغ عمضظ، ىحا يحتاج إلى لسغ تعخؼ فقط، فأنت في حجكد ما تع
 تيجضخ أؼ تبكضخ لدساع الخصبة، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ْبِح ََلََتْػىُ   ْػ َحْبًػا(( َسا َكلَ )) َلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي التهْيِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َكالرُّ

مغ صمى الفجخ في جساعة فيػ في ذمة هللا حتى يسدي، كمغ صمى هللا في جساعة فيػ في ذمة هللا حتى 
 يربح، كمغ صمى الفجخ في جساعة كالعذاء في جساعة فكأنسا قاـ المضل.

ضخًا، مثل شخيف لمعسل الجساعي: مخة دعانا أخ ألف نجخؼ رياضة كل يـػ باكخًا، كلبضت دعػتو كارتحت كث
أمزضت ستة اشيخ نذأ ضخؼ شارغ مشعشي مغ متابعة الجخؼ، قمت: أنا أجخؼ كحجؼ ال مذكمة، لكغ لع أجخؼ 
إال مخة كاحجة، اإلنداف كحجه يتكاسل، لكغ يج هللا مع الجساعة ىحا بالخياضة فقط، أف تمتـد بجامع الفجخ تجج 

 نفدظ مزصخًا أف تدتضقع ميسا كاف الشـػ متأخخ.

ْبِح أَلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبػً َلْػ َيْعَمسُ   ا قاؿ تعالى: ػَف َما ِفي الت ْيِجضِخ اَلْسَتَبُقػا ِإَلْضِو َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َكالرُّ

 (﴾3﴿ ِإفه َناِشَئَة المهْيِل ِىَي َأَشجُّ َكْشئًا َكَأْقَػـُ ِقياًل )

 )سػرة السدمل(

ؿ أنا ألدمت نفدي بالربلة في جامع معضغ، قاؿ: حضشسا ال أستضقع حجثشي أخ مػضف في مكاف حداس قا
كتفػتشي الربلة أخاؼ أف أغادر بضتي ألنو البج مغ مذكمة، خخج مغ ذمة هللا كمغ رعايتو، قاؿ: عشجئح آخح إجازة 

لفجخ في لئبل أقع في مذكمة انتيى أنا ال أقخه عمى عسمو، لكغ أبضغ لكع كضف أنو تعػد مغ هللا أنو إذا صمى ا
 جساعة فيػ في ذمة هللا.
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 كسػخ نحػنا في الميل َّل تخذى كحذتو فاَلنذ في شيب ذكخنا
 كسػمع إليشا اَلمخ في كل ما يكغ فسػا لقخب كاإلبعاد إَّل بأمخنا
 فيػا خجمي مشو إذا ىػ قػاؿ لي أيػػػا عبجنا ما قخأت كتابشا
 عشاأما تدتحي مشا كيكفيظ ما جخى أما تختذي مغ عتبشا يـػ جس
 أما آف أف تقشع عغ الحنب راجعًا كتشطخ مػا بػو جػاء كعجنػا
 فأحبابشا اختاركا السحبة محىبًا كما خالفػا في محىب الحب شخعشا
 فػمػ شاىجت عيشاؾ مغ حدػششا الحي رأكه لسا كليت عشا لغيخنا
 كَّل سسعت أذنػاؾ حدغ خصابشا خمعت عشظ ثياب العجب كجئتشا

 ذرة عحرت الحي اضحى قتياًل بحبشاكَّل ذقت مغ شػعع السحبة 
 كلػ ندػست مغ قخبشا لظ ندسة لػػست غخيبًا كاشتػياقًا لقخبشا

 نحغ جسضعًا تحكقشا الصعاـ، ىل في الصعاـ مفاجئات ؟ ماذا نأكل صباحًا ؟ 

قصعة جبغ ككأس شاؼ يـػ حسز كيـػ فػؿ ىل يػجج مفاجآت ؟ ماذا نأكل في الطيضخة ؟ شعاـ مألػؼ، الشـػ 
اه كالدكاج ألفشاه كالصعاـ ألفشاه كاألكالد ألفشاىع فيل فكخ أحجنا أف يحكؽ شعع القخب ؟ في الجنضا جشة مغ لع ألفش

 يجخميا لع يجخل جشة هللا ! 

أحج العمساء يقػؿ: ماذا يفع أعجائي بي ؟ إف أبعجكني فإبعادؼ سضاحة كإف حبدػني فحبدي خمػة كإف قتمػني 
 ي بي ؟ فقتمي شيادة فساذا يفعل أعجائ

 يقػؿ هللا عد كجل: 

َفَيا َلُيْع )  (﴾3﴿ َكُيْجِخُمُيُع اْلَجشهَة َعخه

 )سػرة دمحم(
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 أذاقيع نسػذج مشيا 

َفَيا َلُيْع )  (﴾3﴿ َكُيْجِخُمُيُع اْلَجشهَة َعخه

 

فسغ لع يحؽ في الجنضا جشة القخب اليجخل في اآلخخة جشة هللا، في الجنضا جشة كفي اآلخخة جشة، في الجنضا جشة 
 القخب كقج يكػف اإلنداف في بصغ الحػت سضجنا يػنذ. 

ي ُكْشُت ِمَغ الطهاِلِسيَغ )  (﴾54﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّ

 )سػرة األنبضاء(

 كقج يكػف في الكيف.

 (﴾03﴿ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )

 )سػرة الكيف(

ءتو رحسة هللا، إذا كاف كقج يكػف في الشار سضجنا إبخاىضع كجاءتو رحسة هللا، كقج يكػف في الغار كالشبي الكخيع كجا
 هللا معظ فسغ عمضظ ؟ كإذا كاف هللا عمضظ فسغ معظ ؟ 

 فضا أييا األخػة الكخاـ ىحا الحجيث دقضق ججًا أعضجه عمى أسساعكع:

ِؿ ُثعه َلْع َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيوِ  فِّ اَْلَكه ََّلْسَتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي  )) َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشَِّجاِء َكالره
ْبِح ََلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبًػا ((   التهْيِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َكالرُّ

انفخد بو ركاه البخارؼ كمدمع، أصح أحاديث عمى اإلشبلؽ ما اتفق عمضو الذضخاف ثع ما انفخد بو البخارؼ، ثع ما 
 مدمع، ىحه قسة األحاديث الرحضحة .
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 كفي حجيث آخخ: 

ْحَسِغ ْبِغ َأِبي َصْعَرَعَة اَْلَْنَراِريِّ ُثعه اْلَساِزِنيِّ  ْحَسِغ ْبِغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ َعْبِجالخه َعْغ َأِبيِو َأنهُو َأْخَبَخُه َأفه َأَبا  )) َعْغ َعْبِجالخه
اَلِة فَ َسِعيٍج اْلُخْجِريه َقاَؿ  ي َأَراَؾ ُتِحبُّ اْلَغَشَع َكاْلَباِدَيَة َفِإَذا ُكْشَت ِفي َغَشِسَظ َأْك َباِدَيِتَظ َفَأذهْنَت ِبالره اْرَفْع َصْػَتَظ َلُو ِإنِّ

ِف ِجغٌّ َكََّل ِإْنٌذ َكََّل َشْيٌء ِإَّله َشِيَج َلُو يَ  ْػـَ اْلِقَياَمِة َقاَؿ َأُبػ َسِعيٍج َسِسْعُتُو ِبالشَِّجاِء َفِإنهُو ََّل َيْدَسُع َمَجى َصْػِت اْلُسَؤذِّ
 ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ((

 )صحضح البخارؼ(

 األكلى أنظ إذا كشت في صبلة ال مدجج فضيا أف تؤذف لظ صبلة كالحسج هلل رب العالسضغ. 

ة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربل
أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 فقػلػا مثل ما يقػؿ السؤذف( 7 إذا سسعتع الشجاء  704 - 005الجرس ) 

 79-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
 العمضع الحكضع .أنت 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في أبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ كتاب صحضح البخارؼ كمدمع كالحجيث 
 :  الضـػ

َفُقػُلػا ِمْثَل َما َيُقػُؿ )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َسِسْعُتُع الشَِّجاَء 
ُف ((  اْلُسَؤذِّ

 )صحضح البخارؼ(

إذا قاؿ السؤذف: أشيج أف ال إلو إال هللا يشبغي أف يقػؿ الدامع: أشيج أف ال إلو إال هللا، إذا قاؿ السؤذف: أشيج أف 
ح ماذا نقػؿ ؟ ال حػؿ دمحمًا رسػؿ هللا يشبغي أف يقػؿ الدامع: أشيج أف دمحمًا رسػؿ هللا فإذا قاؿ: حي عمى الفبل
؟ بسعشى ال حػؿ كال قػة إال باهلل كال قػة إال باهلل، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ في بعس ما يخكػ عشو: أال أنبئكع
 ال حػؿ عغ معرضتو إال بو، كال قػة عمى شاعتو إلى بو، كىحا معشى قػلو تعالى: 

 (﴾2﴿ ِإيهاَؾ َنْعُبُج َكِإيهاَؾ َنْدَتِعيُغ )

 ػرة الفاتحة()س

كمعشى الخكػع الخزػع كمعشى الدجػد شمب العػف مغ هللا، أنت حضشسا تقخأ الفاتحة تقػؿ إياؾ نعبج كإياؾ 
 ندتعضغ، اىجنا الرخاط السدتقضع، إنظ تدأؿ هللا أف ييجيظ الرخاط السدتقضع فتأتي اآليات بعج الفاتحة: 
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َ َيْغِفُخ الحُُّنػَب َجِسيعًا ِإنهُو ُىَػ اْلَغُفػُر ﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الهِحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى  َأْنُفِدِيْع ََّل َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللاهِ ِإفه َّللاه
ِحيُع )  ( َكَأِنيُبػا ِإَلى َربُِّكْع َكَأْسِمُسػا َلُو﴾20الخه

 )سػرة الدمخ(

 ىحا الرخاط السدتقضع. 

ػا ِمْغ َأبْ   َراِرِىْع َكَيْحَفُطػا ُفُخكَجُيْع﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 )سػرة الشػر(

 ﴿ َكُقْل ِلِعَباِدي َيُقػُلػا الهِتي ِىَي َأْحَدُغ﴾

 )سػرة اإلسخاء(

ىحا ىػ الرخاط السدتقضع. فأنت سألت هللا أف ييجيظ الرخاط السدتقضع فجاءت اآليات تبضغ لظ الرخاط السدتقضع، 
أنت ما مػقفظ ؟ تخكع خزػعًا هلل، يا ربي سسعًا كشاعة، أنا خاضع ليحا األمخ، لكششي ضعضف فتدجج لتصمب 

اءة كالدجػد، فضشبغي أف يكػف ركػع اآلية التي العػف مغ هللا، ىحه بعس الخػاشخ اإليسانضة حػؿ الفاتحة كالقخ 
ُف   قخأتيا بعج الفاتحة شعػرًا بالصاعة هلل كخزػعًا لو. ِإَذا َسِسْعُتُع الشَِّجاَء َفُقػُلػا ِمْثَل َما َيُقػُؿ اْلُسَؤذِّ

َف َفُقػُلػا ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأنهُو َسِسَع الشهِبيه َصمهى المهيع عَ  َمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإَذا َسِسْعُتُع اْلُسَؤذِّ
ُ َعَمْيِو ِبَيا َعْذًخا ُثعه سَ  ُمػا َّللاهَ ِلي اْلَػِسيَمَة َفِإنهَيا ِمْثَل َما َيُقػُؿ ُثعه َصمُّػا َعَميه َفِإنهُو َمْغ َصمهى َعَميه َصاَلًة َصمهى َّللاه

يَمَة َحمهْت َلُو ََّل َتْشَبِغي ِإَّله ِلَعْبٍج ِمْغ ِعَباِد َّللاهِ َكَأْرُجػ َأْف َأُكػَف َأَنا ُىَػ َفَسْغ َسَأَؿ ِلي اْلَػِس  َمْشِدَلٌة ِفي اْلَجشهةِ 
َفاَعةُ   ((الذه

 )صحضح مدمع(
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نقػؿ نحغ قبل أف نرمي: الميع رب ىحه الجعػة التامة، كالربلة القائسة آتي سضجنا دمحمًا الػسضمة كالفزضمة ك ابعثو 
مقامًا محسػدًا الحؼ كعجتو كارزقشا زيارتو كشفاعتو يا أرحع الخاحسضغ، فيحا الجعاء كرد في ىحا الحجيث، َسُمػا َّللا َ 

ِ َكَأْرُجػ َأْف َأُكػَف َأَنا ىػ سضج الخمق، أال يكفي أف ِلي اْلَػِسضَمَة َفِإن َيا َمْشِدلَ  ٌة ِفي اْلَجش ِة اَل َتْشَبِغي ِإال  ِلَعْبٍج ِمْغ ِعَباِد َّللا 
 هللا أقدع بحضاتو ؟ قاؿ: 

 (﴾47﴿ َلَعْسُخَؾ ِإنهُيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف )

 )سػرة الحجخ(

أبجًا ؟ يا أييا الشبي، يا أييا الخسػؿ، ىشاؾ أدلة كثضخة عمى أف الشبي سضج أال يكفي أف هللا لع يخاشبو باسسو 
األنبضاء كالسخسمضغ، فيحا تػجضو الشبي: أف تقػؿ مثمسا قػؿ السؤذف ثع ترمي عمى الشبي، كفحػػ صبلة الشبي، إنظ 

 إف اترمت بو أك صمضت عمضو رحسظ هللا عد كجل، كسا قاؿ: 

 َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع﴾﴿ َكَصلِّ َعَمْيِيْع ِإفه 

 )سػرة التػبة(

راحة ليع، ألف الشبي الكخيع السثل األعمى في البذخية، فأنت إذا دققت قي رحستو في عفػه في حمسو كأناتو كصبخه 
 كسخائو ككخمو كإنرافو كتػاضعو رأيت شضئًا عجضبًا، يشبغي أف تدتػعب شسائمو كأف تقتزي بيا، كالجلضل:

َ َكِثيخًا )﴿ َلَقْج َكاَف َلكُ  َ َكاْلَيْػـَ اخْآَِخَخ َكَذَكَخ َّللاه  (﴾70ْع ِفي َرُسػِؿ َّللاهِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللاه

 )سػرة األحداب(
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 كفي ركاية أخخػ:

َمْغ َقاَؿ ِحيَغ َيْدَسُع الشَِّجاَء المهُيعه َربه َىِحِه ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِجَّللاهِ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ 
اَلِة اْلَقاِئَسِة آِت ُمَحسهًجا اْلَػِسيَمَة َكاْلَفِزيَمَة َكاْبَعْثُو َمَقاًما َمْحُسػًدا  ْعَػِة التهامهِة َكالره الهِحي َكَعْجَتُو َحمهْت َلُو الجه

 َشَفاَعِتي َيْػـَ اْلِقَياَمِة ((

 ح البخارؼ()صحض

َف َأْشَيُج )) َعْغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقهاٍص َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ َمْغ َقاَؿ ِحيَغ َيدْ  َسُع اْلُسَؤذِّ
ُ َكْحَجُه ََّل َشِخيَظ َلُو َكَأفه ُمَحسهًجا َعْبُجُه َكَرُسػلُ  ـِ ِديًشا ُغِفَخ َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ْساَل ُو َرِضيُت ِباَّللهِ َربًّا َكِبُسَحسهٍج َرُسػًَّل َكِباإلِْ
 َلُو َذْنُبُو.... ((

 )صحضح مدمع(

فاألذاف عبادة، كسساع األذاف عبادة، ماذا يشبغي أف نفعل إذا سسعشا األذاف؟ أنا وهللا أعخؼ أناس كثضخيغ كرعضغ 
ي، بجمدة بمقاء بديخة باجتساع، إذا سسعشا الشجاء يشبغي أف نقػؿ مثمسا ججًا إذا أذف السؤذف يرستػف حتى يشتي

 يقػؿ، ثع نقػؿ: ال حػؿ كال قػة إال باهلل أف ترغي إلضو ككأنو شيء يشبغي أف يتفخغ لو، ىحا أدب سساع األذاف.

ُ َأْكَبُخ َفَقاَؿ )) َعْغ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصهاِب َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو  ُ َأْكَبُخ َّللاه ُف َّللاه َكَسمهَع ِإَذا َقاَؿ اْلُسَؤذِّ
ُ َقاَؿ َأْشَيُج َأْف ََّل ِإلَ  ُ َأْكَبُخ ُثعه َقاَؿ َأْشَيُج َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ُ َأْكَبُخ َّللاه ُ ُثعه َقاَؿ َأْشَيُج َأفه ُمَحسهجً َأَحُجُكُع َّللاه ا َو ِإَّله َّللاه

اَلِة َقاَؿ ََّل َحْػَؿ َكََّل ُقػه  َة ِإَّله ِباَّللهِ ُثعه َقاَؿ َحيه َعَمى َرُسػُؿ َّللاهِ َقاَؿ َأْشَيُج َأفه ُمَحسهًجا َرُسػُؿ َّللاهِ ُثعه َقاَؿ َحيه َعَمى الره
ُ َأكْ  ُ َقاَؿ ََّل اْلَفاَلِح َقاَؿ ََّل َحْػَؿ َكََّل ُقػهَة ِإَّله ِباَّللهِ ُثعه َقاَؿ َّللاه ُ َأْكَبُخ ُثعه َقاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ُ َأْكَبُخ َّللاه ُ َأْكَبُخ َقاَؿ َّللاه َبُخ َّللاه

ُ ِمْغ َقْمِبِو َدَخَل اْلَجشهَة ((  ِإَلَو ِإَّله َّللاه

 )صحضح مدمع(

السفتاح مغ قمبو، إذا كشت تكبخ هللا حقضقة كتػحجه كتذيج بخسالة الشبي كتخػ أف مشيج الشبي ىػ األمثل كاألفزل 
كال يشبغي أف نقجـ بضغ يجؼ هللا كرسػلو ال اقتخاحًا كال تصػيخًا كال فيسًا كال تعجيبًل آخخ معاصخًا، كحضشسا نخػ أف 

خية، كأف فيع أصحاب رسػؿ هللا ألحاديثو ىي الفيع األمثل، حضشسا القخكف الثبلثة األكلى شيج الشبي ليا بالخض
تذيج أنو ال إلو إال هللا كتػحج كما تعمست العبضج أفزل مغ التػحضج، حضشسا ترل إلى نياية العمع كىػ التػحضج 

ًا رسػؿ هللا، أشيج أف ال إلو إال هللا، كحضشسا ترل إلى نياية الدمػؾ الحدغ اف تقتجؼ بخسػؿ هللا كأشيج أف دمحم
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كحضشسا تصمب العػف مغ هللا كي تعسل العسل الرالح ال حػؿ كال قػة إال باهلل، كحضشسا تكبخ هللا كتخاه أكبخ مغ كل 
شيء، كأكبخ مسا عخفتو، مسا عخفت عغ كسالو فيػ أكبخ، كىحا مغ قمبظ مخمرًا متذبعًا مستمئًا شبعًا دخل 

 الجشة. 

ىحه األحاديث إلى كقائع كإلى حضاة ركحضة نعضذيا، وهللا مخة سسعت عغ رجل  أييا األخػة: أرجػ هللا أف تتخجع
كشت بأمخيكا بػاششصغ قمبو ترحخ، مخة مّخ أماـ السخكد اإلسبلمي فدسع أذانًا عحبًا مغ فع شجي أقدع باهلل أف 

ب عػدتو لبمجه ىحا األذاف حسمو عمى اتخاذ قخار بالعػدة إلى بمجه ! كىػ اآلف في دمذق ! شيء ال يرجؽ، سب
ىػ ىحا األذاف، لحلظ السؤمغ أشج شخبًا بتبلكة كتاب هللا كسساع األذاف مغ أشج الشاس تعمقًا بأغشضات يحبػنيا، 
كيتغشى بالقخآف كاألذاف، ىحا يشتج عشو إذا أحج صػتو غضخ شجي صػتو مشفخ مدعج ال يؤذف، يكػف قج أساء 

 مؤذف، لكغ غضخ مؤذف. إساءة كبضخة، قج يكػف قبلمة ضفخه أحدغ مغ ألف

الحع باألرياؼ شيء ضاىخة شضبة، يزعػا قخآف قبل األذاف لقخاء كبار، كفي األرياؼ أذاف يقذعخ لو البجف ! أياـ 
بجمذق مع األسف ال ييع مغ مدظ السكبخ يؤذف، وهللا البارحة سسعت أذاف وهللا كجت أخخج مغ جمجؼ غضخ 

 معقػؿ !

 جخبة، إف لع تكغ مؤذنًا إف لع يكغ صػتظ شجي قاؿ: فيحه نرضحة ال تعتبخ أف األذاف ت

 ))ألقو عمى بالؿ فإنو أنجى مشظ صػتا((

 )الجامع ألحكاـ القخآف لئلماـ القخشبي(

أحضانًا آذاف يحخؾ السذاعخ كيمفت إلى هللا عد كجل كيجعػؾ إلى شاعة أك إلى تػبة، فاألذاف لو دكر خصضخ، كأنا 
داف يؤذف فضيا ! صػتو مقبػؿ غضخ مقبػؿ يشفخ، أحضانًا تدسع أذاف مغ بعس متألع ججًا مغ مداجج دمذق أؼ إن

 الببلد أنا أشبيو بالرخػر تتجحخج بالجبل ! ال يديج عغ ذلظ، أىحه الدشة ؟ أف تؤذف أذاف تخخج مغ جمجؾ مشو ؟ 

 لو صػت نجؼ. فأييا األخػة: ال أريج أحج قج يكػف إيسانو كبضخ لكشو غضخ مؤذف، ال صػت عشجه، فاألذاف لسغ

 كالحسج  رب العالسيغ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

101 

( 7 إذا كشتع في السدجج فشػدي بالرالة فال يخخج أحجكع حتى  704 - 006الجرس ) 
 يرمي

 14-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.  

أييا األخػة السؤمشػف: ال زلشا في أبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ 
الساء، كالسشافق في التخىضب مغ الخخكج مغ السدجج بعج األذاف بغضخ عحر، السؤمغ في السدجج كالدسظ في 

السدجج كالعرفػر في القفز، العرفػر ال يمضق بو، نخيج تذبضو آخخ غضخه، عمى كل يف القفز متزايق، فإذا 
أذف السؤذف ال يشبغي أف تخخج مغ السدجج إال في حاالت نادرة ججًا، أف يكػف أحج السرمضضغ إمامًا في مدجج 

مغ السدجج لضـؤ أناس في مدجج آخخ ىحا مدسػح لو، كلكغ لئبل  آخخ كقج أخحه الػقت كسسع األذاف ىحا إذا خخج
يتيع يشبغي أف يعمغ بأف يقػؿ: أنا إماـ في مدجج آخخ، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يسذي مع زكجتو صفضة، 

 فسخ صحابضاف جمضبلف فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )).... َيا ُفاَلُف َىِحِه َزْكَجِتي ُفاَلَنُة...((

 )صحضح مدمع(

فخخكج السرمي مغ السدجج بعج سساع األذاف دلضل تقرضخه في الجيغ الذجيج إذًا البج إف كاف معحكرًا كإف كاف 
 إمامًا في مدجج آخخ مغ أف يعمع، كلكغ ىحه حالة نادرة ججًا ججًا.

ُف َفَقاَؿ َأمها َىَحا َفَقْج َعَرى َأَبا اْلَقاِسِع َصمهى المهيع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َخَخَج َرُجٌل ِمَغ اْلَسْدِجِج َبْعَجَما َأذهَف الْ  ُسَؤذِّ
ُكْشُتْع ِفي اْلَسْدِجِج َفُشػِدَي َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َكِفي َحِجيِث َشِخيٍظ ُثعه َقاَؿ َأَمَخَنا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا 

اَلِة َفاَل   َيْخُخْج َأَحُجُكْع َحتهى ُيَرمَِّي ((ِبالره

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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ىحا ىػ الحكع الذخعي، لكغ في حالة ثانضة، في أكثخ السداجج يعمشػف أف صبلة العرخ بعج األذاف بشرف 
ساعة، كأف صبلة الطيخ بعج األذاف بشرف ساعة، كأف صبلة الفجخ بعج األذاف بعذخيغ دقضقة، كأف صبلة 

األذاف بخسذ دقائق فخضًا، أنت حضشسا تجخل إلى السدجج كيؤذف السؤذف كالجساعة تشعقج بعج نرف السغخب بعج 
 ساعة كأنت مدافخ عشجؾ مػاعضج لظ أف ترمي كحجؾ الطيخ كتشصمق ال إشكاؿ عمضظ.

 كفي مػضػع آخخ: ىػ التخغضب في بشاء السدجج في األمكشة السحتاجة إلضيا:

اَف يَ  ُسػِؿ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإنهُكْع َأْكَثْخُتْع )) ُعْثَساَف ْبَغ َعفه ُقػُؿ ِعْشَج َقْػِؿ الشهاِس ِفيِو ِحيَغ َبَشى َمْدِجَج الخه
ي َسِسْعُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َبَشى َمْدِجًجا َقاَؿ ُبَكْيٌخ َحِدْبُت َأنهُو قَ  ْبَتِغي ِبِو َكْجَو َّللاهِ اَؿ يَ َكِإنِّ

ُ َلُو ِمْثَمُو ِفي اْلَجشهِة ((  َبَشى َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

ىحا السدجج مكاف عبادة، كمكاف لبلتراؿ باهلل كمكاف لتعمضع العمع كمكاف التػبة كاإلنابة كالتجمضات كالخحسات 
ة كلػ بخسذ لضخات بشى هللا لو بضتًا في كمكاف القخب مغ هللا عد كجل، فكل إنداف ساىع في بشاء مدجج كلػ بمبش

الجشة، أحضانًا مدجج يعسل نذاط كبضخ، يكػف مشصقة مضتة أسػاؽ أيساف كاذبة نداء كاسضات عاريات يبشى مدجج 
يأتي السرمػف فضرمػف، يمقى درس عمع، صار تحكضخ، فأكثخ أىل الحي عمى إنابة هلل كتػبة كاتراؿ بو بدبب 

اعجة: ال كضاف ببل أرض، التجارة يمدميا مكاف، مكتب تجارؼ ىاتف فاكذ مدتػدع، ىحا السدجج، نحغ عشجنا ق
أؼ شيء كضانو، جامعة يمدميا بشاء، مؤسدة يمدميا بشاء محل لمبضع يمدمو بشاء، فأيزًا الجيغ أيزًا يمدمو مكاف 

 يحتاج غمى مكاف ال كضاف ببل أرض.

السبليضغ، في حي شعبي في جشػب دمذق ال يػجج كال أذكخ رجل مغ أىل الضدار الغشى كحجسو السالي بسئات 
مدجج كمكتع بالدكاف أقدع لي باهلل شخز أكثخ مغ ثبلثسائة كضمػ متخ في شساؿ شخؽ سػرية ال يػجج مدجج 
كال بأؼ قخية أبجًا، فيحا الخجل كجج مغ السشاسب أف يبشي بضت هلل في ىحه السشصقة الجشػبضة الحجيثة التي كميا 

تطاظ سكاني كبضخ، فكمف ميشجس مغ إخػانشا قاؿ: بحثت عغ أرض، األرض مشاسبة سعخىا مخالفات، كاك
مشاسب ثبلثة كنرف ممضػف ! كرثيا آذف مجرسة فقضخ فقخ مجقع عشجه خسذ أكالد دخمو أربعة آالؼ أك ثبلثة 

كبضخ السمضػنضخ كشاىج تقخيبًا ال يكفػه يػمًا أك ثبلثة، ىحا كافق عمى بضعيا بثبلثة كنرف ممضػف فأحزخ السحدغ ال
األرض كعايشيا مضجانضًا، فجاء بو أعجبتو كسعخىا مشاسب أخخج دفتخ شضكات ككتب اثشاف ممضػف دفعة مغ ثسغ 
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األرض قاؿ صاحبيا: كالباقي متى ؟ قاؿ: عشج التشازؿ قاؿ: ما التشازؿ ؟ قاؿ: التشازؿ باألكقاؼ أف تتشازؿ عغ 
قاؿ: ىحه جامع ؟ فأمدظ بالذضظ كمدقو ! قاؿ: أنا أكلى أف أقجميا هلل ىحه األرض باألكقاؼ حتى اعسخىا جامع، 

مشظ ! أنا أبضع األرض كأنت تقجميا هلل ؟ كىل أنا أقل مشظ ؟ يقػؿ ىحا الغشي: بحضاتي لع ُاحَتقخ أماـ إنداف أك 
ذيخ كعشجه أصُغخ كسا صغخت أماـ ىحا اآلذف، ىػ معو مئات السبليضغ، أما ىحا اآلذف دخمو أربعة آالؼ بال

خسدة أكالد يتسشى القخش، كىحا السبمغ يحل لو كحا مذكمة، لكغ استحضا مغ هللا أف يبضع أرضًا لتكػف مدججًا 
 يقبس ثسشيا في الجنضا قاؿ: ال وهللا مدؽ الذضظ قاؿ: أنا أقجميا هلل مكانظ، 

آالؼ بالذيخ لع يخضى  فيحا أخػنا الكخيع بضتو جانب األرض فأحب أف يكخمو فعضشو ناشػر كخرز لو أربعة
بيع لساذا ؟ قاؿ: أنا ال أريج أف أستفضج مغ أرضي، قاؿ: لضذ استفادة كاسأؿ أيًا كاف أجخ الشاشػر أربعة آالؼ، 

 السيع برعػبة بالغة أخح ألفضغ ال يخيج أف يأخح ىحا إنداف تػفاه هللا كرأػ عسمو.

ؼ فمسا تػفى األب امتشع االبغ عغ تشفضح كصضة يػجج إنداف ثاني أكصى بسدجج ابشو كالعضاذ باهلل ضاؿ مشحخ 
كالجه، اعتبخىا نػع مغ الجيل كأنجب ىحا االبغ السشحخؼ عقضجيًا كسمػكضًا كلجًا صالحًا، ىحا الػلج سسع بقرة ججه 
أنو كىب أرضًا لتكػف مدججًا فقاؿ ألبضو في كقت حاسع: إف لع تبشي ىحه األرض مدججًا فأنت لدت أبي كلغ 

لضـػ فاضصخ األب أف يعضجىا لتكػف مدججًا كأف يبشضيا كالسدجج مػجػد في جشػب دمذق، أنت بدبب تخاني بعج ا
 كصضة االبغ امتشع عغ تشفضحىا أما ابغ االبغ نفحىا قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُيْخِخُج اْلَحيه ِمَغ اْلَسيِِّت﴾

 )سػرة األنعاـ(
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 فابشو كاف حضًا بإيسانو كاألب كاف مضت كالجج كاف حي، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُسػِؿ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  اَف َيُقػُؿ ِعْشَج َقْػِؿ الشهاِس ِفيِو ِحيَغ َبَشى َمْدِجَج الخه َع ِإنهُكْع َأْكَثْخُتْع َكِإنِّي ))ُعْثَساَف ْبَغ َعفه
ُ ِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َبَشى َمْدِجًجا َقاَؿ ُبَكْيٌخ َحِدْبُت َأنهُو َقاَؿ َيْبَتِغي ِبِو َكجْ َسِسْعُت الشه  َو َّللاهِ َبَشى َّللاه

 َلُو ِمْثَمُو ِفي اْلَجشهِة ((

 )صحضح البخارؼ(

 كفي ركاية أخخػ: بشى هللا لو مثمو في الجشة.

ج أنا ال أعتقج أف في دمذق كميا مدجج أنطف مشو ! لػ كشت تختجؼ بحة كحمضة كركعت كسججت مخة دخمت لسدج
لغ تجج مداحة بضزاء عشج ركبتضظ ألف الدجاد يغدل بالساء كالرابػف كيمسع بسػاد إف دخمت إلى مخافقو تطغ 

ال يػجج بضت فضو أنظ في بضت مغ بضػتات دمذق العخيقة كلو صاحبة مػسػسة، عشجىا مخض كسػاس الشطافة، 
مخافق بيحه الشطافة، كأف الخخاـ مخكب البارحة، الدتائخ تغدل تعمق البمػر ممسع، فسخة سألتو ىػ في آخخ أيامو 
 افتقخ ككاف عاجد كأصابو السخض مغ شجة استعساؿ السضاه كالتشطضف قاؿ: يكفضشي شخفًا بيحا العسل أف هللا قاؿ: 

ْخ َبْيِتَي﴾  ﴿ َكَشيِّ

 )سػرة الحج(

كمف نبضًا عطضسًا أف يصيخ بضتو، فإذا اإلنداف خجـ بالسدجج مدح بمػر نطف سجادة أحزخ ساعة أك مكبخ رتب 
أساس، ىحا أيزًا مغ األعساؿ الرالحة، أكؿ شيء عجـ الخخكج مغ السدجج بعج األذاف، ثاني شيء التخغضب في 

 بشاء السداجج.

ضج كأجخػ تحالضل، كقاؿ: أحرل عمى الشتضجة بالياتف، كاحج معو العضاذ باهلل مخض خبضث بجمو فحىب لبمج بع
ببضتو يػجج عجة ىػاتف الياتف قخع رفع الدساعة تكمع ابشو ىػ يدسع ىحا قضل لو: أبػؾ مشو يسػت بعج يػمضغ 
ىكحا التقخيخ، سسع ىحا بأذنو، شمب صجيقو قاؿ لو: أنا انتيضت لي عجة صفقات تجارية فالحؼ دفعت ثسشو 

كتعصي الخبح ألكالدؼ كالحؼ لع أدفع ثسشو تعضجه تعسل فاكدات بإلغاء الرفقة كأنا مضت، لع يرجؽ تدتقبمو كتبضعو 
قاؿ: أبجًا ! استقبل السػت بشفذ رضضة عجضبة في الضـػ الثاني أحزخ بشاتو كأصياره كأكالده ككدع ىع جسضعًا لو 

جًا كاضصجع بدخيخه كالداعة الػاحجة شضخ بالذاـ في الضـػ الثالث ىممػا لو دخل كتغدل بشفدو كنطف نفدو جض
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سمسيا، حجثشي عشو صجيقو قاؿ: ىحا عسخ جامع صغضخ في الحخيقة كميا مكاتب تجارية عشجه مكتب كبضخ فعسخه 
مدجج، مرمى البشاء ضخع الكل يرمي فضو قاؿ: إذا دخل رجل يخيج قبس مداعجة لو عبارة مذيػرة افتح 

ا جاءه ممظ السػت كججه بأحدغ حاؿ، قاؿ صجيقو لع أرػ إنداف استقبل الرشجكؽ كخح ما تذاء كال تعمسشي ! فمس
أمػت بيحه الشفذ الخضضة، بمغػه أنو مشتو، قاؿ: ال ييع ال مذكمة، أنيى عبلقاتو كصفقاتو كميا ككدع أكالده كبشاتو 

أحب الشاس إلضو  كفي الضـػ الثاني جاء شضخو كإخػانو كقالػا ذكخ لشذػة ىحه الػجية هلل جاءه ممظ السػت برػرة
كانتقل إلى الجار اآلخخة، كالسؤمغ يشتقل مغ ضضق الجنضا إلى سعة اآلخخة، كسا يشتقل الجشضغ مغ ضضق الخحع إلى 

 سعة الجنضا، فاإلنداف لو بػابة خخكج يجعميا بػابة إلى الجشة

 كالحسج  رب العالسيغ 
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ثع خخج إلى السدجج َّل يخخجو إَّل ( 7 إذا تػضأ فأحدغ الػضػء  704 - 070الجرس ) 
 الرالة لع يخط خصػة إَّل

 15-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا األخػة السؤمشػف: ال زلشا في إبحاث السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالضـػ 
 التخغضب في السذي إلى السداجج كال سضسا في الطمع. 

جُ  ُف َعَمى َصاَلِتِو )) َسِسْعُت َأَبا ُىَخْيَخَة َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َصاَلُة الخه ِل ِفي اْلَجَساَعِة ُتَزعه
َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َخَخَج إِ  َلى اْلَسْدِجِج ََّل ُيْخِخُجُو ِفي َبْيِتِو َكِفي ُسػِقِو َخْسًدا َكِعْذِخيَغ ِضْعًفا َكَذِلَظ َأنهُو ِإَذا َتَػضه

اَلُة َلْع َيْخُط َخْصَػًة ِإَّله ُرِفَعْت  َلُو ِبَيا َدَرَجٌة َكُحطه َعْشُو ِبَيا َخِصيَئٌة َفِإَذا َصمهى َلْع َتَدِؿ اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّي َعَمْيِو  ِإَّله الره
ُه المهُيعه َصلِّ َعَمْيِو المهُيعه اْرَحْسُو َكََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلٍة َما اْنَتَطَخ ال ـَ ِفي ُمَراله اَلَة ((َما َدا  ره

 لبخارؼ()صحضح ا

في بضتو كاضح في سػقو في مكتبو التجارؼ أك دكانو صمى في دكانو كلع يأتي إلى السدجج فربلة الخجل في 
 الجساعة تزعف صبلتو في بضتو اك في محمو خسدًا كعذخكف ضعفًا كذلظ: 

َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َخَخَج ِإَلى اْلَسْدِجِج ََّل  اَلُة َلْع َيْخُط َخْصَػًة ِإَّله ُرِفَعْت َلُو ِبَيا ))َكَذِلَظ َأنهُو ِإَذا َتَػضه  ُيْخِخُجُو ِإَّله الره
 َدَرَجٌة َكُحطه َعْشُو ِبَيا َخِصيَئٌة (( 

 لع يخصػ خصػة 

ُه المهُيعه َصلِّ َعَمْيِو  ـَ ِفي ُمَراله المهُيعه اْرَحْسُو َكََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي )) َفِإَذا َصمهى َلْع َتَدِؿ اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّي َعَمْيِو َما َدا
اَلَة ((  َصاَلٍة َما اْنَتَطَخ الره
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أنت في السدجج إلى أف تقاـ الربلة أنت في صبلة مادمت في السدجج فأنت في أجخ الربلة كبلـ دقضق 
 لمبخارؼ كمدمع، ركاه البخارؼ كمدمع.كال يداؿ أحج في صبلة ما انتطخ الربلة.

 ضة: مخة ثان

ُف َعَمى َصاَلِتِو ِفي َبْيِتِو َكِفي ُسػِقِو َخْسًدا َكِعْذِخيَغ ِضْعًفا َكَذلِ  ُجِل ِفي اْلَجَساَعِة ُتَزعه َظ َأنهُو ِإَذا )) َصاَلُة الخه
اَلُة َلْع َيْخُط خَ  َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َخَخَج ِإَلى اْلَسْدِجِج ََّل ُيْخِخُجُو ِإَّله الره ْصَػًة ِإَّله ُرِفَعْت َلُو ِبَيا َدَرَجٌة َكُحطه َتَػضه

ُه المهُيعه َصلِّ  ـَ ِفي ُمَراله َعَمْيِو المهُيعه اْرَحْسُو َكََّل َعْشُو ِبَيا َخِصيَئٌة َفِإَذا َصمهى َلْع َتَدِؿ اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّي َعَمْيِو َما َدا
اَلَة (( َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلٍة َما اْنَتَطخَ   الره

 )صحضح البخارؼ(

 كفي ركاية: الميع اغفخ لو الميع تب عمضو ما لع يؤذؼ فضو ما لع يحجث فضو.

مثبًل: مسكغ أف تحكي مع أخػؾ برػت عاؿ دكف أف تذعخ في صبلة شػشت عمى كل السرمضضغ صبلتيع، ىع 
ػؽ أك في بضتو يحكي كيخفع صػتو استسعػا إلى حػارؾ مع أخضظ، يػجج أشخاص كالعضاذ باهلل كأنو جالذ بالد

يػجج صبلة كدرس، فإذا اإلنداف أذػ السدمسضغ في السدجج أك أذػ أك أحزخ ابشو معو كبّل نفدو عمى الدجاد 
 مكاف الدجػد ىحا إيحاء شجيج ىحا بضت هللا. 

ْع َشَعاِئَخ َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْغ َتْقَػى اْلُقُمػِب )  (﴾07﴿ َكَمْغ ُيَعطِّ

 ج()سػرة الح

فانطخ إلى ىحا العصاء الكبضخ، مادمت في السدجج فأنت في صبلة، مادمت تشتطخ الربلة فأنت في صبلة بكل 
خصػة تخصػىا نحػ السدجج تحط عشظ بيا خصضئة تكتب لظ بيا درجة، فزبًل عغ دعاء السبلئكة الميع اغفخ لو 

فضو، يدبب أذػ أك يحجث، أنا أرػ أكبخ  كارحسو الميع تب عمضو الميع صمي عمضو مػا لع يؤذؼ فضو ما لع يحجث
 أنػاع األذػ الرػت، إذا كاف في درس يذػش عمى السدتسعضغ صبلة شػشت عمى السرمضضغ.
يػجج شخز دكف أف يذعخ يحمػ لو صبلة جساعة يخفع صػتو كيقػؿ: هللا أكبخ الحسج هلل رب العالسضغ الخحسغ 
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خاص تذػش عمضيع يخفع صػتو كيتدمى كيجمجـ، ىحا الخحضع... ألضذ كحلظ ؟ ضسغ جساعة ترمي بجانبظ أش
يؤذؼ كل كاحج لو كجية هلل عد كجل يقخأ الفاتحة يتأمل معانضيا يشاجي ربو فضسا بضشو كبضشو، حتى الشبي الكخيع مخة 

 رجل قخأ الفاتحة برػت مختفع كرائو قاؿ: 

ْيِو َكَسمهَع اْنَرَخَؼ ِمْغ َصاَلٍة َجَيَخ ِفيَيا ِباْلِقَخاَءِة َفَقاَؿ َىْل َقَخَأ َمِعي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 
ي َأُقػُؿ َما ِلي ُأَناَزُع اْلُقْخآَف.... ((  َأَحٌج ِمْشُكْع آِنًفا َقاَؿ َرُجٌل َنَعْع َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ ِإنِّ

 )سشغ الشدائي(

فاندعج الشبي الميع صمي عمضو فكمسا كاف االنزباط كالرست كاليجكء كتيضئة جػ لمتجريذ كالربلة، لظ أجخًا عمى 
 ذلظ 

َبَمَغ َذِلَظ ى ُقْخِب اْلَسْدِجِج فَ )) َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َقاَؿ َخَمِت اْلِبَقاُع َحْػَؿ اْلَسْدِجِج َفَأَراَد َبُشػ َسِمَسَة َأْف َيْشَتِقُمػا ِإلَ 
ُكْع ُتِخيُجكَف َأْف َتْشَتِقُمػا ُقخْ  َب اْلَسْدِجِج َقاُلػا َنَعْع َيا َرُسػَؿ َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َلُيْع ِإنهُو َبَمَغِشي َأنه

 ْب آَثاُرُكْع ِدَياَرُكْع ُتْكَتْب آَثاُرُكْع ((َّللاهِ َقْج َأَرْدَنا َذِلَظ َفَقاَؿ َيا َبِشي َسِمَسَة ِدَياَرُكْع ُتْكتَ 

 )صحضح مدمع(

كاحج ساكغ بجانب الجامع خصػتاف، كرجل قادـ مغ السخضع لضدػا سػاء عشج هللا أبجًا، أحضانًا لمحزػر لمجرس كاحج 
جامع ؟ ال قادـ مغ دكما ركب أكؿ سضارة كثاني سضارة كتحسل الصخيق معو ساعة، تعتقج أجخه كسغ يدكغ بجانب ال

 أبجًا، فالشبي قاؿ: مكانكع تكتب آثاركع.

 كفي ركاية ثانضة لسدمع قاؿ: 

َشا َفَشْقَتِخَب ِمَغ اْلَسْدِجِج )) َسِسْعُت َجاِبَخ اْبَغ َعْبِج َّللاهِ َقاَؿ َكاَنْت ِدَياُرَنا َناِئَيًة َعِغ اْلَسْدِجِج َفَأَرْدَنا َأْف َنِبيَع ُبُيػتَ 
  َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ ِإفه َلُكْع ِبُكلِّ َخْصَػٍة َدَرَجًة (( َفَشَياَنا َرُسػُؿ َّللاهِ 

 )صحضح مدمع(
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يجب أف نؤمغ بأف هللا خمقشا لشخبح عمضو ! مثبًل: كاحج قاؿ لمثاني: أعصشي قمع رصاص يقػؿ: أريج ثسشو سضعصضظ 
لكغ يخيج سبب، فأنت امتشعت عغ تقجيع ىحا الدبب ىكحا مقابمو ممضػف لضخة، بضت سضارة ىػ يخيج أف يعصضظ 
 الػضع، ال يػجج أغبى مغ إنداف امتشع عغ عسل صالح.

قرة ال أنداىا وهللا، لي قخيب أخحني ندىة إلى الدبجاني يبجك أنشا تأخخنا كعشج التكضة تعصل الجكالب كلع يكغ معو 
قف كاحج ؟ أبجًا أكؿ الصمعة آخحيغ لشز، ثع كقف رافعة فتػقفشا، مزى ربع ساعة نرف ساَعة ساعة ساعتضغ ي

كاحج يا لصضف أنا كع عطستو قاؿ: أؤمخ ؟ قمشا نخيج رافعة، قاؿ: تفزل، أنا أحجث في أف الجنضا ما خمضت، يػجج 
ناس يخافػف هللا كيحبػف الخضخ في ناس في ناس.....بعجما انتيضشا قاؿ: اسسحػا لي بخسذ لضخات قاؿ لو قخيبي: 

 شمبت مائة ألعصضظ، لكغ يا لضتظ لع تصمبيا، عسل عطضع سقط بخسذ لضخات. وهللا لػ

أنا أشيج بسثل لمتقخيب، ممظ قاؿ لسعمع: عمع لي ابشي دركس أنا أحاسبظ، أعصى السعمع ادرس قاؿ: أريج ثسشو 
كاذىب،  أعصشي حقي، فأعصاه السمظ مائة لضخة بالعمع أنو كاف قج خرز لو ممضػف لكغ ىػ قبل بسائة فقط خحىا

تجج شخز مادؼ ال يعسل عسل صالح إال بأجخ إذا دؿ شخز يدأؿ ماذا شمع لشا ؟ ال يتحخؾ حخكة إال بأجخ، 
 ىحا أفقخ إنداف يـػ القضامة ال عسل ليا قبس أجخه كمو في الجنضا.

 لحلظ أييا األخػة ىحا حجيث دقضق: 

ْلَسْدِجِج َقاُلػا َنَعْع َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقْج َأَرْدَنا َذِلَظ َفَقاَؿ َيا َبِشي َسِمَسَة ِدَياَرُكْع ))َبَمَغِشي َأنهُكْع ُتِخيُجكَف َأْف َتْشَتِقُمػا ُقْخَب ا
 ُتْكَتْب آَثاُرُكْع ِدَياَرُكْع ُتْكَتْب آَثاُرُكْع (( 

 كفي ركاية أخخػ: 

اَلِة َأْبَعُجُىْع َفَأْبَعُجُىْع َمْسًذى  )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ  َأْعَطُع الشهاِس َأْجًخا ِفي الره
ـُ ((  ـِ َأْعَطُع َأْجًخا ِمِغ الهِحي ُيَرمِّي ُثعه َيَشا َما اَلَة َحتهى ُيَرمَِّيَيا َمَع اإلِْ  َكالهِحي َيْشَتِطُخ الره

 )صحضح البخارؼ(
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اَف َرُجٌل ََّل َأْعَمُع َرُجاًل َأْبَعَج ِمَغ اْلَسْدِجِج ِمْشُو َكَكاَف ََّل ُتْخِصُئُو َصاَلٌة َقاَؿ َفِقيَل َلُو َأْك )) َعْغ ُأَبيِّ ْبِغ َكْعٍب َقاَؿ كَ 
ِني َأفه َمْشِدِلي ِإلَ  ْمَزاِء َقاَؿ َما َيُدخُّ ي ُأِريُج ى َجْشِب اُقْمُت َلُو َلِػ اْشَتَخْيَت ِحَساًرا َتْخَكُبُو ِفي الطهْمَساِء َكِفي الخه ْلَسْدِجِج ِإنِّ

َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج َأْف ُيْكَتَب ِلي َمْسَذاَي ِإَلى اْلَسْدِجِج َكُرُجػِعي ِإَذا َرَجْعُت ِإَلى َأْىِمي َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع 
ُ َلَظ َذِلَظ ُكمهُو((   َجَسَع َّللاه

 )صحضح مدمع(

مل مع بعج بضتو، لمصخفة فقط: لي درس بجامع العثساف أؤلف كتاب كعشجؼ ضغط بسكاف بعضج ججًا، كاف التدامو كا
عسل فأكقفتو مؤقتًا ككمسا أمخ مغ قخيب أك ألتقي مع إخػاف مغ ىشاؾ يصمبػف مشي بإلحاح غضخ معقػؿ، الشابمدي 

مكاف بعضج، إذا كشت  أمامكع لفػؽ عذخيغ متخ ال يأتي يخيج أف تأتي إلضو بالعمع، أبجًا نخيج ىشا، كانػا يأتػف مغ
تخيجني أكضج أنا نحػ األعمى مائة متخ في درس جسعة كأحج كسبت كالطيخ، ال يخيج أف تأتي إلضو كيخيج فخشة 
بالجامع يتدصح كيدسع الجرس، شيء غضخ معقػؿ، العمع يؤتى كال يأتي، ككل إنداف حخيز عمى درس عمع 

 يجب أف يحزخه.

ٌل اَل أَْعَمُع َرُجبًل َأْبَعَج ِمَغ اْلَسْدِجِج ِمْشُو َكَكاَف اَل ُتْخِصُئُو َصبَلٌة َقاَؿ َفِقضَل َلُو َأْك فيحا الخجل كاف رجل مغ األنرار َرجُ 
ْمَزاِء بالسشاسبة حتى أكػف معكع دقضق نحغ عشجنا ق اعجة في ُقْمُت َلُو َلِػ اْشَتَخْيَت ِحَساًرا َتْخَكُبُو ِفي الط ْمَساِء َكِفي الخ 

ذقة لضدت مصمػبة لحاتيا، اآلف يحج شخز ماشضًا لضذ لو أجخ ألنو ىػ افتعميا، يػجج سضارات اإلسبلـ الس
كشائخات كبػاخخ افتعميا افتعاؿ، أما حضشسا تفخض عمضظ السذقة مخحبًا بيا، ىحه قاعجة، إذا فخضت مقبػلة قج 

ميا، سسعت خبخ أف أناس تفخض عمضظ في الصػاؼ في الدعي في عخفات في مضشا أما أف تختخعيا أنت أك تفتع
 مغ الرضغ يسذػف مجة ثسانضة أشيخ لضحجػا ! الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأػ رجل في الذسذ كاقف قاؿ:

ْسذِ  ُو  َفَقَمَرْت َعشْ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َكاَف َأَحُجُكْع َجاِلًدا ِفي الذه
ْؿ ِمْغ َمْجِمِدِو ((  َفْمَيَتَحػه

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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إف هللا غشي عغ تعحيب ىحا نفدو، تعحب نفدظ ببل سبب ؟ أما أحضانًا بالرضف مذقة بالغة مخحبًا بيا عبادة، 
كىي غضخ الحج في أياـ االزدحاـ قج يكػف في أربع مبليضغ مخحبًا بيا، أما أنا أختخعيا أك أفتعميا أنا أشمبيا 

 مصمػبة ىحا لضذ مغ الجيغ في شيء السذقة لضدت مصمػبة بحاتيا قاعجة.

هللا عد كجل يدخ األمػر، كبسا أنو يدخىا أنت استفج مغ ىحا التضدضخ، مثبًل: أـ تحب أكالدىا شبخت شبخ نفضذ 
  ججًا يخيج أحج أكالدىا ال يأكل يصمب شعاـ خذغ لساذا ؟ تغزب األـ لسغ شبخت ىحا الصعاـ ؟

ـَ ِزيَشَة َّللاهِ الهِتي َأْخَخَج ِلِعَباِدِه﴾  ﴿ ُقْل َمْغ َحخه

 )سػرة األعخاؼ(

بعس العمساء نحر كل كاحج مشيع أف يرـػ أبج الجىخ كالثاني أال يتدكج كالثالث ال يأكل المحع، فبمغ ذلظ الشبي 
 دققػا فضسا قاؿ:

 ِ َكَأْتَقاُكْع َلُو َلِكشِّي َأُصػـُ َكُأْفِصُخ َكُأَصمِّي َكَأْرُقُج َكَأَتَدكهُج الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي )).....َوَّللاهِ ِإنِّي ََلَْخَذاُكْع َّللِه
 َفَمْيَذ ِمشِّي ((

 )صحضح البخارؼ(

أبػ حشضفة الشعساف أربعضغ سشة صمى الفجخ بزػء العذاء ال ترجؽ ىحا، ىحا شيء ال يدتصضعو بذخ، عشجما تقخأ 
لقخاءات تخػ الجيغ غضخ معقػؿ كالجيغ خضالي كالجيغ غضخ كاقع الجيغ لشا، لئلنداف الصبضعي الحؼ يشاـ ثسانضة ا

ساعات، صمي العذاء كصمي قضاـ المضل كصمي الفجخ لكغ أربعضغ سشة كضػء الفجخ يرمضو بػضػء العذاء ىحا 
تخ رجمو فجخل يف الربلة فبتخت غضخ معقػؿ ىحا مغ التضئضذ، رجل آخخ قاؿ: أحج التابعضغ يجب أف تب

بالسشاشضخ كلع يذعخ مغ صبلتو أعطع الشبي الكخيع أـ ىحا التابعي؟ صمى فبكى شفل فاخترخ القخاءة رحسة بأمو، 
معشى سسع، ىحا صاحبشا لع يذعخ بذيء البتة، رجمو نذخت بالسشاشضخ ككضعت بالقصخاف كلع يذعخ أنا لضذ 

أنا أعتقج غضخ صحضحة لكغ ركايتيا تدبب مذكمة كبضخة، تخػ الجيغ  عشجؼ مثل ىحه الربلة، ىحه كميا قرز
فػؽ شاقتشا كالعبخة مغ ىحه الخكايات أف تضئذ مغ الجيغ ال تصبقو، يقػؿ: قخأ القخآف بكاممو بقضاـ المضل تعاؿ كاقخأ 

لة إشبلقًا كع ساعة يمدمو القخآف ؟ عذخ ساعات راح المضل كمو لع يعج ىشاؾ قضاـ لضل، تػجج قرز غضخ معقػ 
كقف في الربلة كقخأ البقخة كآؿ عسخاف كالشداء كاألنعاـ كالتػبة كفي الدجػد بقي مثمسا قخأ ما ىحه الخكعتاف 
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يمدميسا أربع كعذخكف ساعة، أيغ أكمو شخبو نػمو يقزي حاجتو ؟ أنا ال أقػؿ قرز غضخ صحضحة كغضخ 
ا عسخ أربع سشػات غضخ معقػلة جاءه رسػؿ مغ كاقعضة يشبغي أف ال تخكػ مخة أحجست عغ ركاية قرة عغ سضجن

أذربضجاف في مشترف المضل كخه أف يصخؽ بابو فجخل إلى السدجج، في السدجج رأػ رجل يبكي كيشاجي ربو 
كيقػؿ: يا ربي ىل قبمت تػبتي فأىشئ نفدي ؟ أـ رددتيا فأعدييا ؟ فقاؿ: مغ أنت يخحسظ هللا؟ قاؿ: أنا عسخ، 

السؤمشضغ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: ألع تشاـ المضل ؟ ىحه الخكاية أنا قخأتيا سابقًا قاؿ: إني إف نست  قاؿ: يا سبحاف هللا أمضخ
لضمي أضعت نفدي أماـ ربي، كإف نست نيارؼ أضعت رعضتي، إذًا ىػ ال يشاـ أبجًا، أؼ كاحج مشا إف لع يشع المضل 

سشػات إلى أف عثخت عمى ركاية أخخػ في الضـػ الثاني يختل تػازنو، ال يدتصضع، أحجست عغ ىحه القرة أربع 
إني إف نست لضمي كمو أضعت نفدي أماـ ربي كإف نست نيارؼ أضعت رعضتي، انتيى صح السؤمغ يقـػ المضل، 
أنا أريج أف ال تخكجػا قرز غضخ كاقعضة تدبب ياس كتجعل الجيغ غخ كاقعي، ال تطغ أف الجيغ نطاـ ال يصبق 

ل الشاس إلى يـػ القضامة، تأكمػا كتذخبػا كتتدكجػا كتعسمػا كتؤسدػا عسل عبادة فػؽ شاقتشا، ال الجيغ لشا لك
 كالجلضل:

 ﴿ ِرَجاٌؿ ََّل ُتْمِييِيْع ِتَجاَرٌة﴾

 )سػرة الشػر(

 إذًا الجساعة يتاجخكف، 

 ﴿ َكََّل َبْيٌع َعْغ ِذْكِخ َّللاهِ﴾

 )سػرة الشػر(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 مختمفة( 7 أحاديث  704 - 070الجرس ) 

 16-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا األخػة الكخاـ: أخ كخيع شمب مشي أف يكػف مػضػع ىحا الجرس عغ ىحه األياـ العذخ التي نعضذيا كالحقضقة 
إف ىحه األياـ العذخ مغ أفزل األياـ عمى اإلشبلؽ، ذلظ أف هللا سبحانو كتعالى مغ شأنو أف يفزل يػمًا عمى 

ى مكاف، الربلة في السدجج الحخاـ بسائة ألف، يـػ كشيخًا عمى شيخ كسشة عمى سشة ككقتًا عمى كقت كمكاف عم
هللا عد كجل اختار ىحا السكاف كأعصاه األفزمضة، رمزاف لو أفزمضة، يـػ الجسعة لو أفزمضة، أما الذيء الثابت 
أف أفزل يـػ عمى اإلشبلؽ في حضاة السؤمغ يـػ عخفة، كأف أفزل لضمة عمى اإلشبلؽ في حضاة السؤمغ لضمة 

 في ىحه األكقات كاألماكغ السخرػصة يتجمى عمى عباده تجمضًا استثشائضًا فكل مغ حج بضت هللا القجر، هللا هلالج لج
الحخاـ بإخبلص كاتباع لمدشة الشبػية الذخيفة يذعخ أف الحخ كاالزدحاـ كدفع األمػاؿ ال شيء أماـ الدخكر الحؼ 

تجمضات مخررة، لكغ لبعج الشاس غسخه هللا بو، فأماكغ مخررة فضيا تجمضات مخررة أزمشة مخررة فضيا 
الذجيج عغ هللا عد كجل ابتعجكا عغ ىحه السػاسع، كضف أنو في التجارة مػاسع ألع يقػلػف مػسع العضج يتزاعف 
ربحو في ىحا السػسع، أكثخ السرالح ليا مػاسع، كالسػاسع فخصة كي يحقق ربح كبضخ ججًا، كسا أف ىشاؾ مػاسع 

كصشاعتشا، ىشاؾ مػاسع في عباداتشا، فيحه األياـ العذخ بعس عمساء التفدضخ يفدخ  في حضاتشا الجنضا كفي تجارتشا
 قػلو تعالى: 

 (﴾7( َكَلَياٍؿ َعْذٍخ )0﴿ َكاْلَفْجِخ )

 )سػرة الفجخ(

بأنيا األياـ العذخ األكلى مغ ذؼ الحجة، ماذا يشبغي أف نفعل فضيا ؟ شبعًا أكؿ شيء كأكلى شيء أف تحج بضت 
أف تعتسخ في ىحه األياـ، مغ لع يكتب لو الحج في ىحا العاـ ماذا يفعل في ىحه األياـ ؟ العمساء  هللا الحخاـ أك

قالػا: صضاـ ىحه األياـ أك ما تضدخ مشيا لكغ البج مغ صضاـ يـػ عخفة لغضخ الحجاج، ألف الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ يقػؿ: 
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ـِ َكْجَيُو َعِغ الشهاِر َسْبِعيَغ َخِخيًفا.(( ))َما ِمْغ َعْبٍج َيُرػـُ َيْػًما ِفي َسِبيِل َّللاهِ  ُ ِبَحِلَظ اْلَيْػ   ِإَّله َباَعَج َّللاه

 )صحضح مدمع(

 ككسا كرد في الحجيث الرحضح: 

ْػـَ َفِإنهُو ِلي َكأَ  ـَ َلُو ِإَّله الره  َنا َأْجِدي ِبِو.....(()) َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُكلُّ َعَسِل اْبِغ آَد

 )صحضح البخارؼ(

 الذيء الثالث الحؼ يشبغي أف نفعمو في ىحه األياـ العذخ أف نكثخ مغ التكبضخ كذكخ هللا عد كجل لقػلو تعالى: 

ـٍ َمْعُمػَماٍت﴾  ﴿ َكَيْحُكُخكا اْسَع َّللاهِ ِفي َأيها

 )سػرة الحج(

هللا، لكغ لئبل تفخغ ىحه األذكار مغ مزسػنيا، كع مدمع في فالحجاج ىشاؾ يحكخكف هللا كنحغ ىشا نقمجىع بحكخ 
العالع اإلسبلمي يقػؿ هللا أكبخ ؟ كمسا يؤذف السؤذف يقػؿ هللا أكبخ، سأتكمع كبلـ أرجػ أال يكػف قاسضًا: مغ غر 
انو ألف السدمسضغ كعرى رب العالسضغ كنالو ربح كفضخ مغ ىحا الغر فيػ ما قاؿ هللا أكبخ كال مخة كلػ رددىا بمد

مخة ! ألنو رأػ أف ىحا الخبح اكبخ عشجه مغ شاعة هللا، مغ أشاع زكجتو كعرى ربو ما قاؿ هللا أكبخ كال مخة كلػ 
رددىا بمدانو ألف مخة، ألنو رأػ أف شاعة الدكجة كحدغ العبلقة معيا أكبخ عشجه مغ شاعة هللا أكسع، مغ أشاع 

 أكبخ كال مخة كلػ رددىا بمدانو ألف مخة ألنو رأػ أف شاعة ىحا مخمػقًا كائشًا مغ كاف كعرى الخالق ما قاؿ هللا
السخمػؽ القػؼ أكبخ عشجه مغ شاعة هللا فحتى ال نخدد كمسات ال معشى ليا أك نقع بالشفاؽ يشبغي لمسدمع في ىحه 

ارة كاألكالد، األياـ العذخ أف يحكخ هللا كمغ أفزل أنػاع الحكخ هللا أكبخ هللا أكبخ مغ كل شيء مغ الساؿ كالتج
قالت لو: أريج كحا ككحا فقاؿ: اعمسي يا فبلنة أف في الجشة مغ الحػر العضغ ما لػ أشمت إحجاىغ عمى األرض 
لغمب نػر كجييا ضػء الذسذ كالقسخ فؤلف أضحي بظ مغ أجميغ أىػف مغ أضحي بظ مغ أجمظ هللا أكبخ لئبل 

لئبل نحكخ ىحه الكمسات كالقمب ساٍه كالٍه، فالعبخة في ىحا  تفخغ ىحه الكمسات مغ مزسػنيا، لئبل نخددىا كالببغاء،
 .التكبضخ أف تكػف في مدتػػ التكبضخ، كالعبخة في التيمضل أف تكػف في مدتػػ التيمضل
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ال إلو إال هللا إنظ تخاؼ مغ زيج كتخجػ عصاء عبضج، كتعمق األمل عمى رضا فبلف كتخاؼ مغ سصػة إعبلف ىحا 
 أف تػحجه كتكبخه كتحسجه كتدبحو، ىحه الباقضات الرالحات.نػع مغ الذخؾ فضشبغي 

بعس فقياء التابعضغ يقػؿ: هللا أكبخ هللا أكبخ ال إلو إال هللا وهللا أكبخ هللا أكبخ كهلل الحسج، ىحا الحؼ يشبغي أف 
 يخدد في ىحه األياـ العذخ.

 عغ السعاصي كجسضع الحنػب.الذيء الخامذ كثخة األعساؿ الرالحة كقبميا الخابع التػبة كاإلقبلع 

بالسشاسبة أييا اإلخػة: قج يتػىع متػىع أنشي سأذىب إلى الحج كىشاؾ تغفخ كل ذنػبي كتدتخ كل عضػبي كارجع 
مغ ىشاؾ كضـػ كلجتشي أمي، بأعساقو دكف أف يرخح يخيج أف يعػد إلى ما كاف عمضو، فإذا أتضح لو أف يحج مخة 

ىحا الحؼ يفكخ ىحا التفكضخ سضحاسب عمى كل ذنػبو الدابقة كالبلحقة، ال ثانضة غفخت ىحه الحنػب، صجقػني أف 
 يقبل حجظ إال إذا نػيت اإلقبلع كمضًا عغ الحنػب أما أف تعػد إلى ما كشت عمضو ىحا شيء مخفػض.
الذيء الخامذ: كثخة األعساؿ الرالحة، صار عشجنا أف نحج بضت هللا الحخاـ أك أف نعتسخ فإف لع يكتب لشا أف 
نرـػ ىحه األياـ أك ما تضدخ مشيا كال سضسا يـػ عخفة ثع أف نكبخ كنيمل كندبح كنحسج في ىحه األياـ ثع أف نتػب 
عغ كل السعاصي كالحنػب ثع أف نكثخ مغ األعساؿ الرالحة، ىحه أياـ ليا خرائز، األجخ في ىحه األياـ 

 أعمى بكثضخ مغ بقضة األياـ.

السصمق كالتكبضخ السقضج، السقضج عقب دخػؿ أياـ العضج عرخ يـػ عخفة نبجأ  شبعًا الذيء الدادس: يذخع التكبضخ
 بالتكبضخ إلى سادس أياـ التذخيق أؼ رابع يـػ العضج، تذخع الزحضة في ىحه األياـ 

َنا (())َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َكَجَج َسَعًة َفمَ   ْع ُيَزحِّ َفاَل َيْقَخَبغه ُمَراله

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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 إشعاـ الصعاـ مغ أعطع ما في اإلسبلـ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: سئل ما أفزل اإلسبلـ؟ قاؿ: إشعاـ الصعاـ.

جقاء كاألقخباء كالمحع مادة أساسضة ججًا كىي غالضة أيزًا فأنت حضشسا تقجـ ىحا المحع لمفقخاء كالسداكضغ كلؤلص
 كتصعع أىمظ مغ ىحه األضحضة فقج فعمت أشضاء كثضخة ترجقت ككصمت كتغجيت.

 ىشاؾ مغ يصبق ىحا الحجيث: 

ِة َكَأرَ  ّـِ َسَمَسَة َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َرَأْيُتْع ِىاَلَؿ ِذي اْلِحجه َي َفْمُيْسِدْظ اَد َأَحُجُكْع َأْف ُيَز ))َعْغ ُأ حِّ
 َعْغ َشْعخِِه َكَأْضَفارِِه ((

 )صحضح مدمع(

بعزيع عمى كجو الػجػب كبعزيع عمى كجو االستحباب، مغ أراد أف يزحي يشبغي أف يقمج السحـخ فبل يأخح ال 
 مغ شعخه كال مغ أضافخه.

ة كاالستفادة مشيا، ألنيا الذيء التاسع: مسا يفعل في ىحه األياـ الحخص عمى أداء صبلة العضج كحزػر الخصب
 سشة مؤكجة، ىحه األشضاء التي يشبغي أف نفعميا في ىحه األياـ، نعضجىا ثانضة عمى كجو الدخعة.

األكلى أف يؤدػ الحج كالعسخة في ىحه األياـ فإف لع يكتب لشا في ىحا العاـ صضاـ ىحه األياـ أك ما تضدخ مشيا كال 
األياـ ثع التػبة كاإلقبلع عغ السعاصي كالحنػب ككثخة األعساؿ الرالحة  سضسا يـػ عخفة، التكبضخ كالحكخ في ىحه

كالتكبضخ السصمق عبخ الرمػات الخسذ إذا أكديت جساعة مغ دخػؿ العضج إلى نياية أيامو ثع األضحضة ثع عجـ 
لظ األخح مغ الذعخ كاألضافخ لسغ أراد أف يزحي ثع الحخص عمى أداء صبلة العضج كسساع الخصبة، كبعج ذ

 يشبغي أف يفعل اإلنداف في ىحه األياـ الشػافل السصمقة، كلعل هللا سبحانو كتعالى يخحسشا بيحه األياـ.

أما ىػ السؤمغ لع تعسقتع أنا مع السػاسع كذكختيا اآلف لكغ الشاس ليع كجية نطخ عجضبة آخح حخيتو الكاممة شػاؿ 
و، ىحا تشاقس لع يكغ ىكحا أصحاب رسػؿ هللا، مغ العاـ، إذا في مػاسع شاعات يحخص عمضيا حخصًا ال حجكد ل

غضخ مػاسع يصمق لدانو بالغضبة كالشسضسة كيصمق برخه في الحخاـ كيفعل ما يذتيي كلضذ كرعًا كال محافطًا كال 
ممتدمًا أما إذا جاء يـػ الخامذ عذخ مغ شعباف كلع ترـػ يقػؿ: ألدت صائع يا أستاذ ؟ أعػذ باهلل، أنا مع 

لدت مع إنداف متحمل مغ مشيج هللا في غضخ السػاسع، كفي السػاسع يخكد عمضيا لمتعػيس، عشجه  السػاسع لكغ
إحداس أنو مقرخ ججًا ، تجج امخأة ساتخة كل مفاتشيا ضاىخة، صائسة سبع كعذخكف رجب كخسدة عذخ شعباف 
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يج هللا شػاؿ العاـ ال تدتصضع معقػؿ ال نرـػ يا أستاذ ؟ ال صػمػا أنا أبضغ لكع أف ىحا الستفمت مغ مش
كالحخيز عمى صضاـ الشفل في ىحه السػاسع ىحا عسمضة تعػيس كانيجاـ داخل معو، أما السؤمغ شػاؿ العاـ يغس 
برخه كيزبط لدانو كدخمو حبلؿ كال يكحب، ىحه البصػلة، تأتي السػاسع نػر عمى نػر خضخ عمى خضخ، بالسػاسع 

 اً السبالغة باالحتفاؿ بيا دلضل التقرضخ أحضان

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 اتقػا الالعشيغ 704 - 077الجرس ) 

 31-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ. الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج

أييا اإلخػة السؤمشػف: الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كنحغ في 
 باب الصيارة، كالسػضػع:

 التخىضب مغ التخمي عمى شخؽ الشاس أك ضميع: 

الالِعَشاِف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ؟  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 اتهُقػا الالِعَشْيِغ. َقاُلػا7 َكَما
َِ الشهاِس َأْك ِضمِِّيْع *((   َقاَؿ7 الهِحي َيَتَخمهى ِفي َشِخي

 )مدشج اإلماـ أحسج(

الحؼ يقزي حاجتو في الصخيق، الصخيق مكاف عاـ، يجب أف يكػف نطضف، شاىخ، فالحؼ يقزي حاجة في 
الصخيق ىحا ممعػف، أك في شجخة ضمضمة، في أياـ الحخ الشاس يجمدػف حػليا، يأتي كيقزي حاجتو تحت الذجخة، 

اآلف يػجج عشجنا قاعجة أصػلضة فأصبحت ىحه الشجاسة مقدزة مشفخة لسغ يجمذ تحت الذجخة، كىػ ال يجرؼ يمعشو، 
 لسا الشبي عمضو الربلة قاؿ: 

)) عغ أبي مػسى كمعاذ بغ جبل أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعثيسا إلى اليسغ فأمخىسا أف يعمسا الشاس أمخ ديشيع كقاؿ7 
 َّل تأخح الرجقة إَّل مغ ىحه اَلربعة الذعيخ كالحشصة كالدبيب كالتسخ. (( 

 .في الكبضخركاه الصبخاني 
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في بضئة مكة كالسجيشة يػجج قسح كشعضخ كتسخ كزبضب، حدشًا محرػؿ في ببلد أخخػ الخز ؟ محرػؿ يباع بسئات 
السبليضغ، الحسز ؟ العجس ؟ فكل ىحه السحاصضل معفاة مغ الدكاة ألنيا لع تخد في قػؿ الشبي ؟ العمساء قالػا: 

 تجب الدكاة في عمتيا ال في عضشيا. 

أنيا محرػؿ استخاتضجي أساسي، يخدف، قػت الشاس، فأؼ محرػؿ يخدف كيعتسج عمضو الشاس في  ما عمتيا ؟
أقػاتيع يأخح عمة القسح كالذعضخ كالتسخ كالدبضب، فبيحه القاعجة يربح أؼ محرػؿ زراعي أساسي في أمة ما 

 يخدف كيسػف، كيسػؿ، تجب فضو الدكاة.

 حالة ثانضة: الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

ْحَسِغ ْبَغ َأِبي َبْكَخَة َعْغ َأِبيِو َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ   َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َعْغ َعْبِج اْلَسِمِظ ْبِغ ُعَسْيٍخ َأنهُو َسِسَع َعْبَج الخه
 َقاَؿ َّل َيْقِزي اْلَقاِضي َبْيَغ اْثَشْيِغ َكُىَػ َغْزَباُف.. (( 

 )سشغ ابغ ماجو (

لضذ دقضقًا، حكع مزصخب ألف القاضي غزباف، فقج الغزب عمة الشيي أف الغزب يجعل الحكع ألف حكسو 
مزصخبًا، حدشًا القاضي ابشو مراب بالتياب الدحايا، كقاؿ لو الصبضب: ابشظ مرابح مساسي. ىل ىحا القاضي 

ا عمى ىحا مؤىل أف يرجر حكع ؟ مزصخب. يػجج خبخ سضئ، يػجج أمخ خصضخ، شبلؽ، مخض، فالعمساء حسمػ 
 الحجيث أكثخ مغ ثبلٍث كثبلثضغ حالة، ىحا يأخحنا إلى مػضػع العمة.

، يػجج ىضخكيضغ، كأسساء ما أندؿ هللا بيا مغ mlsbالقخآف حـخ الخسخ، اآلف يػجج مخجرات، لع تخد، يػجج 
شخاب يدكخ سمصاف، معشى ىحا أنيا غضخ محخمة، ال بل ىي محخمة، بالقضاس، عمة تحخيع الخسخ أنو يدكخ، كأؼ 

، الخسخ ليا مائة اسع في أكربا، أسساء ال أحب أف ألفطيا أساسًا، كمغ أغخب األسساء مذخكبات  فيػ محـخ
ركحضة، قضع ركحضة، كمذخكبات ركحضة، ىحا ىػ مجتسعشا السعاصخ، قضع ركحضة كتعشي ديغ، كمذخكبات ركحضة، 

 ىحه السقجمة مغ أجل أف نعػد لمحجيث فيل معشى إختبلؼ األسساء أنيا غضخ محخمة ؟ محخمة بالقضاس، 
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الالِعَشاِف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ؟  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ7 اتهُقػا الالِعَشْيِغ. َقاُلػا7 َكَما
َِ الشهاِس َأْك ِضمِّيِ   ْع (( َقاَؿ7 الهِحي َيَتَخمهى ِفي َشِخي

نحغ اآلف لجيشا حضاة أخخػ، مسكغ أف نحفخ حفخة في الصخيق، مغ دكف عبلمة، إنداف يدضخ في المضل بدخعة 
عالضة دخل بحفخة فساتت زكجتو، ىحه أخصخ !! عجـ استخجاـ اإلشارات، إنداف يدضخ في المضل بجكف ضػء قج 

ت أمامي سضارة شاحشة ببل ضػء، هللا عد يكػف حادث مخكع، أنا أذكخ مخة قادـ إلى الذاـ مغ حسز فجأة كجج
كجل سمع، فعجـ كضع مرباح أحسخ في السخكبة ىحا أخصخ مغ البلعشضغ، قذ عمضيا حفخة قج يقع فضيا شفل، 
دخمشا بشاء في السضجاف، دعاني أخ إلى شعاـ الغجاء غخؼ السرعج فارغة، كمغ دكف ججار، كع حادث في ىحا 

أخاه فػقع في الحفخة فسات، كع حادث ؟ فيحا الحجيث خصضخ ججًا كيسكغ أف البمج الصضب، أشفاؿ ماتػا، دفعو 
يقاس عمضو ممضػف حالة، الذاحشات الكبضخة أحضانًا تقف في شمعة فتزع حجخ !! ثع تكسل شخيقيا، حجخ ثبلثضغ 
أف  بثبلثضغ مػضػع في ثمث الصخيق، ىحا الصخيق فضو سضخ، الييسو !! ىػ مذي، ىػ حل مذكمتو كمذى، فضسكغ
نقضذ عمى أؼ عسل يدبب لظ المعغ، ىحا مقضاسو، أؼ عسل يدبب لظ المعغ، أحضانًا يكػف بأثاث مدسار، كع 
ثػب يسدؽ بيحا السدسار ؟ قج يكػف ثػب غاٍؿ ججًا، قج يكػف ثػب كحضج، أحضانًا الحؼ يبمط يقمل مغ اإلسسشت، 

ع أحج ما، فتقػؿ: لعغ هللا مغ بمط. تمعشو، فبعج يػمضغ تبجأ الببلشة باليد، تيصل السصخ، تجكس عمضيا فتخش
كشالسا أنظ لعشتو صار ضسغ الحجيث، عمى عيج الشبي كاف أصعب شيء أف شخز في ضل شجخة أك عمى 
ـٍ ججًا، سػؽ الخذيمة تكػف حضشيا حامضة،  قارعة الصخيق، اآلف الببلط ُيْمَعغ أحضانًا، ركب دش مدتعجل، الدػؽ حا

ت رياح فصار الرحغ كجاء فػؽ شفمة ابشة صجيقي فقتمتو، كىي في صف ركب الجش ككضع بخغضضغ، جاء
 الثاني اإلعجادؼ، مثل الػردة، لعغ هللا مغ ركب ىحا الجش، صحضح ؟ انطخكا القاعجة، ات ُقػا البلِعَشْضِغ.

ص بمػر مدتعجل ركبو ككضع لو مدساريغ فقط، رجل دفعو بعـد فػقع البممػر فػؽ شفل فقتمو، مغ مجة مكخك با
في السياجخيغ قتل أربع أك خسدة أشفاؿ، ال يػجج معو مكابح، فإف كاف الخجل ال يػجج معو مكابح فسعشى ذلظ 

 أنو ممعػف، وهللا ال أبالغ، أكثخ مغ مائة ألف حالة تشصبق عمى ىحا الحجيث في حضاتشا 

مهَع َقاَؿ7 اتهُقػا الالِعَشْيِغ. َقاُلػا7 َكَما الالِعَشاِف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكسَ 
َِ الشهاِس َأْك ِضمِِّيْع ((   ؟ َقاَؿ7 الهِحي َيَتَخمهى ِفي َشِخي
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حتى أنا أعج قانػف الدضخ جدء مغ الجيغ، إتباع قانػف الدضخ، ال تعصي إشارة، تسذي كأنت شارد، تختكب أخصاء 
، ألف ألدشة الخمق في  القضادة، تتدبب في حادث مخكع أنت السدؤكؿ فضو، أؼ عسٍل يدبب لظ لعشًا فيػ محـخ

أقبلـ الحق، أنت اذكخ اسع شخز كاسسع السجيح جداه هللا خضخًا، رحسو هللا، عم ى هللا قجره، معشى ىحا أف عسمو 
قالت لو: لقج مات كانتيى السػضػع. ثع  شضب، اذكخ اسع شخز آخخ، قاؿ أحجىع ألمو: لساذا يدب الشاس أبي،

 سأليا: ماذا كاف يعسل ؟ قالت لو: إف أباؾ كاف كمسا مات مضتًا يذمحو كفشو كيبضعو.

عشجما يسػت السضت يفتح القبخ كيذمحو كفشو كيتخكو في القبخ، يسذي في الصخيق كيقػؿ: رحع هللا السضت، ألنو 
 كاف يبقي السضت في القبخ.

عسبًل يدبب المعغ، كعسل يدبب الدباب، كعسل يدبب سباب األب، فأنت كسؤمغ يجب أف تخاعي، فتجج أحضانًا 
أحضانًا قذخة مػزة تسضت إنداف، كخجل عسخه ثسانػف عامًا معو تخقق عطاـ، كقع عمى حػضو، ىحا كدخ مسضت، 

ىحا أف إشارات السخكر  إف كجج أحج ما معو تخقق عطاـ كسقط عمى كركو فقج انتيى، كالعسمضة معقجة ججًا، معشى
ميسة، قػاعج الدضخ ميسة أف ال يػجج مدسار، مخة كشت في أمخيكا لفت نطخؼ أف كل عامػد كيخبائي لضذ لو 
أشخشة، ككاف تثبضتو بذخيط بػالد، حػؿ الذخيط أسصػانة مغ اإلسفشج ثخشيا عذخة سشتضستخات، حتى إف كاف يػجج 

 يا، إذًا يػجج اىتساـ.شفل صغضخ يخكس كلع يشتبو ليا ال يتأذػ مش

دخمت مخة لسمعب فخأيت أدكات الخشاقة، كاألرض سػداء ! لساذا سػداء ؟ أمدكت بقصعة فإذا بيا قصعة كػتذػؾ، 
كل إشارات الدضارات السيتخئة تحىب إلى معسل كتفـخ كسكعبات، يزعػنيا تحت السبلعب حتى لػ كقع الصفل 

 ز.فبل يتأذػ، فإف كانت األرض قاسضة نمعغ الذخ

ألع يقل سضجنا عسخ: وهللا لػ تعثخت دابة في العخاؽ لحاسبشي هللا عشيا.؟ مخة كانػا يرشعػف مقصع بصخيق باتجاه 
!!! ػف لظ: ماذا حجث ؟ قزاءًا كقجراً حمب كضعػا مادة لمتجخيب آذت ثسانضة عذخ سضارة، كمات فضيع قتمى، كيقػل

ًا كقجرًا فضجب أف يعحب مختضغ، مخة ألنو قرخ، كمخة وهللا مغ يختكب خصًأ كيقرخ كيؤذؼ الشاس كيقػؿ قزاء
 ألنو افتخػ عمى هللا، حدشًا كل قزضة نخصئ بيا نقػؿ قزاءًا كقجرًا.
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كع مغ مخيس مات بدبب إىساؿ ؟ يقػؿ لظ سبحاف هللا انتيى أجمو، ىحه ال تحتاج إال إلى تػبضخ، شبضب مشاكب 
س فسات، كاف مغ السسكغ بإبخة أف يدعفو بيا، مسكغ بإنعاش، يمعب بالصاكلة، ىػ اآلف غضخ متفخغ لضخػ السخي

سأندؿ اآلف، كىػ يكسل لعب الصاكلة، فكع مذكمة في حضاتشا ىحا الحجيث يحميا ؟ أؼ شيء يدبب لعغ الشاس لظ 
، الجيغ لضذ صبلًة فقط بل ىػ استقامة، كع مغ حادث، كع مغ إنداف أكذؼ.   محـخ

دة كلجت، مغ نطاـ السذفى أف يزعػا أكراؽ السخيزة عمى شاكلة صغضخة ركػ لي شبضب ندائضة عغ مخيزة كال
قخب غخفة العسمضات، ندػا أف يأخحكا اإلضبارة، فشجحت الػالدة كذىبت السخيزة األكلى، ثع أتػا بسخيزة ثانضة 
ؽ كحجد كندػا أف يحزخكا أكراقيا، فالصبضب السػلج كجج السخيزة كقخبيا إضبارة، احتاجت إلى دـ، فتح األكرا

مشيا زمخة الجـ، كلسا أعصي لمسخيزة كاف الجـ غضخ متػافقًا، فانحل دميا كماتت، ىل مغ السسكغ أف إندانة ليا 
خسدة أشفاؿ تسػت مغ أجل أنشا ندضشا أف نحزخ إضبارتيا ؟ ىحا الحؼ يحجث أحضانًا، فسا مػضػع إنداف تبػؿ 

 أنا أريج أف أرش دالضة العشب، أحزخ دكاءًا مذيػرًا في الصخيق أماـ ىحه الحػادث ؟ األمػر كبضخة ججًا، وهللا
كأرش بو العشب، لكغ ىحا الجكاء إف بعت العشب قبل مزي شيخيغ مغ رش ىحه السادة فيحا الجكاء مدخشغ، ىحا 
الجكاء أمانة شيخيغ، قبل شيخيغ العشب مدخشغ، أنت ال تبضع عشبًا بل أنت تبضع مادة مدببة لمدخشاف، أنا بحىشي 

اء كثضخة الحجيث مشصمق، تعسمػا يا أخػاف، إف كشت مدارع فرحة الشاس بعشقظ، رجل قادـ مغ الدعػدية إلى أشض
الذاـ بدضارتو، معو زكجتو كخسدة أكالد، غ ضخ زيت عمبة الدخعة، صاحب السحصة قاؿ لمصفل غضِّخ الديت، ىحا 

شجه سألو ماذا حجث ؟ قاؿ لو: اذىب كل شيء الصفل غض خ الديت كىػ يذج البخغي شمبو معمسو، فتخكو كلع يكسل 
جاىد. مذي كإذا بالديت يشدؿ، كانت الحخارة ست كخسدػف، تػقف السحخؾ، ندؿ لضخػ ما القرة فأصابتو ضخبة 
شسذ فسات، وهللا أنا إيساني أييا األخػة أف صاحب ىحه السحصة سػؼ يحاسب عشج هللا كقاتل، قتل شخرًا معو 

 ذسذ ألنو لع يذج البخغي، لساذا نحغ متخمفػف ؟ ألنشا ال يػجج عشجنا إتقاف.زكجتو كأكالده بزخبة ال

فضا أييا األخػة: أنا لع أرد مػضػع التبػؿ بالصخيق فقط، أردت مغ ىحا الحجيث مائة ألف حالة يعضذيا الشاس 
 جسضعًا كىحه كميا صاحبيا ممعػف 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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ملسو هيلع هللا ىلص عمى قبخيغ فقاؿ إنيسا ليعحباف كما يعحباف مغ  ( 7 مخ الشبي 704 - 070الجرس ) 
 كبيخ

 34-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا األخػة السؤمشػف : الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، 
 كالسػضػع الضـػ 

َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعَمى َقْبَخْيِغ َفَقاَؿ 7 ِإنهُيَسا َلُيَعحهَباِف َكَما ))َعِغ اْبِغ َعبهاٍس َرِضي المهيع َعْشيَسا ، َمخه الشهِبيُّ 
 ُيَعحهَباِف ِمْغ َكِبيٍخ. ُثعه َقاَؿ 7 َبَمى. كيف نجسع بيغ القػليغ ((

بائخ ال عامة السدمسضغ يتػىسػف أف الكبضخة ىي القتل ، كشخب الخسخ كالدنى كالدخقة ، كغاب عشيع أف ىشاؾ ك
 تقل عغ ىحه الكبائخ أساسيا كمسة  ِإن ُيَسا َلُضَعح َباِف َكَما ُيَعح َباِف ِمْغ َكِبضٍخ. ُثع  َقاَؿ : َبَمى.

ىحا السجتسع متى يقػػ ؟ بالػد كالسحبة ، كالرجؽ ، كاألمانة ، فأنت إذا كشت ال سسح هللا نسامًا تجج شخخ 
خخ بالعائمة ، اآلف أكثخ الشاس خرػمات ك عجاكات ككضج ، أؼ شاقة باألسخة ، شخخ بالذخكة ، شخخ بالحي ، ش

الشاس اآلف كسا كصفػا ، بأسيع بضشيع ، ال عمى عجكىع ، بأسيع بضشيع ، كىحا أساسو الشسضسة ، ىل سسعت ماذا 
بحت قاؿ عشظ ؟ قاؿ أنظ ال تفيع. ىل ىػ مغ قاؿ ىحا ؟ نعع قاليا أماـ الشاس جسضعًا ، كلج عشجؾ حقجًا ، أص

 كالسخجل الحؼ يغمي ، ىكحا قاؿ لي شبعًا.

الشساـ ال يجخل الجشة ، الشسضسة مغ أكبخ الكبائخ ، لػ قمت لو بالعكذ ، شعخت أنو يػدؾ ، ذاؾ لع يتفػه بكمسة ، 
لكغ أنا مغ خبلؿ لقائي معو شعخت أنو يػدؾ ، شعخت أنظ غاٍؿ عمضو ، فضقػؿ : جداؾ هللا خضخًا وهللا أنا أحبو 

، كمسة ألفت بيا بضغ قمبضغ ، ككمسة باعجت بيا بضغ قمبضغ ، وهللا يكاد يكػف سمػؾ الشسضسة سمػؾ شائع بضغ أيزًا 
السدمسضغ ، ما عشجه مذكمة ، ىػ صمى بالجامع ، كحج ، كعسل عسخة كزكى ، كىػ مغ ركاد مدجج معضغ ، لكغ 

قػا ما أكثخ الػد الحؼ بضشيع ، سضجنا نحغ مغ كضفسا تكمع يشع ، كىحه السذكمة أصبحت بضغ العمساء ، تخاىع إف الت
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 بعجؾ ، أنت بخكتشا ، كلكغ إف ذىب !!! ما ىحه القرة ؟ ما ىحا السخض الخصضخ ؟ ىحه الشسضسة 

 َقاَؿ عمضو الربلة كالدبلـ 

 ا َفَكاَف َيْدَعى ِبالشهِسيَسِة (()) ِإنهُيَسا َلُيَعحهَباِف َكَما ُيَعحهَباِف ِمْغ َكِبيٍخ. ُثعه َقاَؿ 7 َبَمى ، َأمها َأَحُجُىسَ 

وهللا ما مغ مجمذ إال كبو كبلـ عمى أحج ما ، قج يكػف مدمسًا كقج تكػف عقضجتو صحضحة ، كقج يكػف مدتقضسًا ، 
لكغ إرضاء الشاس غاية ال تجرؾ ، يخكػ أف جحا كاف ماشضًا مع ابشو كمعيسا حسار ، فخكب األب كاالبغ ماشضًا ، 

بو معو ، مخ آخخكف : مات  فقاؿ الشاس : ما ىحا األب القاسي ، الحؼ لضذ عشجه رحسة ، ابشو ماشي ! فخك 
الحسار السدكضغ ، االثشضغ فػؽ الحسار ؟ فشدؿ االثشضغ ، مجانضغ الحسار كىع يسذػف لػ ركبػه، فخكب ابشو، ما 

سار ، إنيع مجانضغ ، األمخ ال ىحا الػلج العاؽ الحؼ ال يدتحي ىػ راكب كأبضو ماشي ، ثع أرادكا أف يحسمػا الح
نياية لو ، مغ أرضى الشاس جسضعًا فيػ مشافق ، قل هللا ثع ذرىع في غضيع يعسيػف، مغ عخؼ نفدو ما ضختو 
مقالة الشاس بو ، ىل ىشاؾ أكسل مغ رسػؿ هللا ؟ ىل ىشاؾ أفرح مشو ؟ أجسل مشو ؟ ألصف مشو؟ أشج مشو 

، رجل قاؿ لو : وهللا ما كاف عمى كجو األرض رجل أبغس إلي رحسة ؟ كمع ذلظ ىشاؾ مغ أبغزو في حضاتو 
 مشظ ، معخكة الحق كالباشل قجيسة ، ىي معخكة الحق كالباشل.

قرة سأركييا كليا مغدًا كبضخ ، في الخسدضشات كاف يػجج باصات عامة قصاع خاص سكانضا كغضخىا ، كانت 
صات أف تشقل الحجضج ، أنا أعي ىحا الذيء ، ففخغت مػجػدة في كل البمج ، كفي أحج الدشػات سسحػا ليحه البا

الذاـ كلع يبق باصات ، تخػ مدمسًا فضقػؿ : ىشأىع هللا كيحىب إلى بضتو مذضًا. بضشسا اآلخخ : ال كفقيع هللا. قزضة 
ػلو كالء كبخاء ، رجل دعا ليع كذىب إلى بضتو مذضًا ، غضخ السؤمغ سب يع ، فأنت مع مغ ؟ مع هللا؟ تحب هللا كرس
كالسؤمشػف ؟ انطخ أنت لسا يكػف ألـ بشتًا ، كضف تجافع عشيا ، ترحػ ضيخًا ، مدكضشة ىي تعبة ، أما لػ كانت 
كشتيا فتقضع قضامتيا ، نفذ الحادث أماـ األـ شيء ، كأماـ أـ الدكج شيء ثاني ، ألنو يػجج كالء كبخاء ، فأنت مع 

ضغ قجرنا ، كعمضشا أف نحبيع ، عمضشا أف نعالجيع ، أف نتداىل مغ ؟ إذا كشت مع هللا كرسػلو تقػؿ ىؤالء السؤمش
معيع ، أف نخشجىع ، أف نتحسل شيء مغ انحخافاتيع ، حتى ييجييع هللا عد كجل ، ال أف نكفخىع ، الصخؼ اآلخخ 

 يجب أف ال يسجحو 

 ))إف هللا يغزب إذا مجح الفاسَ في اَلرض((

 )كشد العساؿ لمستقي اليشجؼ (
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نضقًا ، كلكشو تارؾ لمربلة ، بابا ىحا اإلنداف محتـخ ججًا ، االبغ صجؽ أباه ، إنداف محتـخ ججًا ، لو تجج أحجىع أ
تجارب ، فيضع ، لبق ، كلكغ ال ديغ لو ! فمسا يخاه ابشظ داخل إلى مميى ، أك إلى قيػة عامة ، أك ال يرمي 

أبي ؟ قاؿ عشو : إنو مغ أكابخ الشاس. أنت قج إشبلقًا ، أك يسذي مع زكجتو الغضخ محجبة جضجًا ، ماذا قاؿ عشو 
 غم صتو ، ىجمت البشظ أساساتو كميا 

 ))إف هللا يغزب إذا مجح الفاسَ في اَلرض((

 )كشد العساؿ لمستقي اليشجؼ (

 إياؾ أف تسجح فاسقًا كلػ كاف أنضقًا 

 ﴿ َكِإَذا َرَأْيَتُيْع ُتْعِجُبَظ َأْجَداُمُيْع﴾

 )سػرة السشافقػف (

أنضق ججًا ، ركائح عصخية غالضة ججًا ، كلضذ عصخ مذايخ تخشح مشو بعج دقضقتضغ ، سعخ عمبة عصخه خسدة 
 آالؼ لضخة 

 ﴿ َكِإَذا َرَأْيَتُيْع ُتْعِجُبَظ َأْجَداُمُيْع َكِإْف َيُقػُلػا َتْدَسْع ِلَقْػِلِيْع﴾

الصخؼ الثاني أف يكػف راقضًا أيزًا ، فالعبخة يا معو دكتػراه ، كبلـ مشصقي ، كلكغ ال ديغ فضو أبجًا ، نتسشى مغ 
 أخػاف أنو يػجج كبائخ دققػا في ىحا الحجيث :

اًَّل ِمْغ ِرْضَػاِف َّللاهِ َّل ُيْمِقي َلَيا بَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة 
ُ ِبَيا َدَرَجاٍت َكِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاهِ َّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل   َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشهَع (( َيْخَفُعُو َّللاه

 )صحضح البخارؼ (
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 كرد في األثخ : أف قحؼ محرشة ييجـ عسل مائة سشة.

قمت ، هللا أعمع ، ال نعمع ، أنت لع تقل شضئًا لكغ ىحه مفيػمة ، هللا أعمع ال  قحؼ محرشة ، لػ لع تقحفيا ، لػ
نعمع ، معشى ىحا أنظ اتيستيا بالدنى ، تخكػ قرة إف صحت ليا مغدػ كبضخ كال أعخؼ مجػ صحتيا ، ركاىا 

كلع تدتصع أف  بعس الخصباء ، أف امخأة كانت تغدل امخأة مضتة في عيج اإلماـ مالظ ، فالترقت يجىا بجدجىا ،
تخفعيا عشيا بأؼ قػة ، اجتسع األىل ، لقج أذف الطيخ ، ثع العرخ ، كقخب السغخب ، كىي الصقة بيا ، ىل 
نقصع جدءًا مغ لحع ىحه السضتة؟ أـ نقصع جدءًا مغ يج السغدمة ؟ ىحه حضة لكغ تمظ مضتة ، احتاركا !! فكاف اإلماـ 

 ؿ : اجمجكىا ثسانضغ جمجة ، لعميا اتيستيا بالدنى. مالظ إماـ دار اليجخة ، فحىبػا كسألػه فقا
عشج الجمجة الثسانػف فكت يجىا ، أحضانًا يػجج ذنػب أنت لع تتكمع فضيا كمسة كلكغ حخكت يجؾ ، أحضانًا التحخيظ 
بحاجبضظ يعشي شيء ، أحضانًا ابتدامة ساخخة يكػف شخز تعباف عسل جيجه ، أحضانًا أف تكسر كجيظ تعشي 

 آخخ : ماذا قالت الدضجة عائذة ؟ قالت قرضخة شيء ، مثل 

ي َحَكيْ  ِني َأنِّ ُت َرُجال َكَأفه ِلي َكَحا )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َحَكْيُت ِلمشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجاًل َفَقاَؿ َما َيُدخُّ
اْمَخَأٌة َكَقاَلْت ِبَيِجَىا َىَكَحا َكَأنهَيا َتْعِشي َقِريَخًة َفَقاَؿ َلَقْج َمَدْجِت ِبَكِمَسٍة َلْػ  َكَكَحا َقاَلْت َفُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َصِفيهةَ 

 َمَدْجِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِخ َلُسِدَج (( 

 )سشغ التخمحؼ(

أسػد ، كمع كمضاه البحخ إخػانشا يػجج مجف كبخػ السضاه السالحة تسذي فضو خسدػف كضمػ متخًا ، كيطيخ فضو خط 
ذلظ البحخ ماءه شاىخ ، أؼ خسدػف كضمػ متخًا مغ السضاه السالحة ال يشجذ البحخ ، أما كمسة قرضخة تشجذ بحخًا، 
أحضانًا تجج معمسة عشجىا بشت كديعة لصضفة تقػؿ ليا : أنت حسارة ، غبضة. فتحسل عقجة حتى السػت ، أنيا غبضة 

جيو ، شفل كديع مخبى تخبضة مجـخ ، يزخب الصفل عمى ك  ال تشجح ، يػجج معمسات مجخمات ، يػجج معمع
، يخصئ خصًأ بدضصًا فضزخبو كفًا ، قضل : عمسػا كال تعشفػا ، فإف السعمع خضخ مغ السعشف. كمسة لصضفة تجج عالضة

نفدظ أنظ قج ممكت قمبو ، بالبخ يدتعبج الحخ ، كمسة لصضفة مع زكجتظ يربح بضشكسا كدًا ، أعصاؾ هللا العافضة 
ىحا البضت مختب ، أبقاؾ هللا لشا ، نحغ مغ دكنظ ال نداكؼ شضئًا ، ماذا كمفتظ ىحه الكمسة ؟ ما إف يجخل حتى 
يقػؿ : ىل جيد الصعاـ ؟ بجاًل مغ أف يقػؿ ليا : أعصاؾ هللا العافضة. يقػؿ ليا كبلمًا قاسضًا، األحسق يذقى 

 كيذقي ، وهللا تعالى قاؿ : 
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 شًا﴾﴿ َكُقػُلػا ِلمشهاِس ُحدْ 

 )سػرة البقخة (

 ىحا الحجيث 

 َقاَؿ عمضو الربلة كالدبلـ : 

 ِسيَسِة (( ))ِإنهُيَسا َلُيَعحهَباِف َكَما ُيَعحهَباِف ِمْغ َكِبيٍخ. ُثعه َقاَؿ 7 َبَمى ، َأمها َأَحُجُىَسا َفَكاَف َيْدَعى ِبالشه 

 لضو ككاف..! فضقػؿ : ال ترجقو ىحا كاذب.أيشسا جمذ تكمسػا عشظ ، أنت ال تعجبو ، يقػؿ : وهللا دخمت إ

 شخخ ، تجج السجتسع متفتت ، مسدؽ ، ىحه كاحجة ، ربشا عد كجل قاؿ : 

 ﴿ َكَأِشيُعػا َّللاهَ َكَرُسػَلُو َكََّل َتَشاَزُعػا َفَتْفَذُمػا َكَتْحَىَب ِريُحُكْع﴾

 )سػرة األنفاؿ ( 

 كعسو ، قاؿ لي الريخ كمسة ، قاؿ لي : وهللا عسي جضج.وهللا أنا مشح يػمضغ أك ثبلثة أحل مذكمة بضغ صيخ 

فأنا كبختيا ككبختيا كقمت لو : هللا ككضمظ يحبظ ، كيسجحظ كلظ فزل عمضو. فاندخ العع كثضخًا ، ىحا الريخ يخيج 
أف يذتخؼ بضتًا ، قاؿ لو عسو : نرف ثسغ البضت عمي. كمسة بدضصة ، يػجج بضشيسا خبلؼ كلكغ أنا أخحت كمسة 

عتيا قمضبًل ، فاندخ العع ، كالعع مميء قاؿ : نرف ثسغ البضت عمي. فأنت ميستظ التػفضق ، قاؿ عمضو ككس
 الربلة كالدبلـ : 

َؽ َبْيَغ اْلَػاِلَجِة َكَكَلِجَىا. َكَبْيَغ اَلَ   (( ِخ َكَبْيَغ َأِخيوِ ))َعْغ َأِبي ُمػسى؛ َقاَؿ7 َلَعَغ َرُسػُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َمْغ َفخه

 )مدشج ابغ ماجو(

؟ بضغ صانع كسضجه ، كع يعصضظ معمسظال تفخؽ ال بضغ أـ كابشيا ، كال بضغ أخ كأخضو ، كال بضغ شخيظ كشخيظ ، كال 
خسدة آالؼ. فقط خسدة آالؼ أنت تدتاىل أكثخ مغ ىحا ، غضخؾ يأخح عذخة ، ىل أنت مجشػف لتبقى عشجه ؟ 

 يػجج عسل. كاف يعضر مغ خسدة آالؼ كلكغ اآلف ال يػجج عسل.فتخكو. كلسا سألو عغ عسل قاؿ لو : ال 
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ضغ ، قرة قجيسة ، باع إحجاىسا بدتضغ ألف مثبًل ، جاء أحجىع  رجل عشجه سضارتضغ تذبياف بعزيسا تسامًا ألخ 
 كقاؿ لو : أصمحظ هللا إنيا تداكؼ ثسانػف. قاؿ لو : حدشًا الثانضة جاىدة بعيا لي بثسانضغ. فارتبظ ، يجب أف
يدعجظ ، يجب أف يشجمظ ، يجب أف يكخىظ بيحه البضعة ، يكخىظ بيحا البضت ، دخمت إلى صغضخ ، وهللا ىحا 
البضت مثل العمبة ، ىل يدعظ ىحا البضت ؟ فضجضب : وهللا ما معي إال ثسغ ىحا البضت. دائسًا يكخىظ بعسمظ ، 

يػانضغ كشاكلة كسط كمسخ لداؽ ، دخمت إلى بضت أحجىع فاصصجمت ساقي بصاكلة الػسط ، غخفتو تتدع لج
فاستحى ، قمت لو أتدتحي ؟ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ سضج الخمق ، الحؼ ال يػجج مغ ىػ أعطع مشو ، كاف إذا 
أراد أف يرمي قضاـ المضل التدع غخفتو لربلتو كزكجتو ، كاف يديحيا جانبًا ، فأيغ نحغ أماـ رسػؿ هللا ؟ ىحه 

ؿ كمسة شضبة ، ال يدعج أحج ج كبلـ يصضب القمب ، كيػجج كبلـ يجخح ، فالسؤمغ يقػ الكمسة تصضب القمب ، يػج
، ضمو خفضف ، إف دخمت إلى بضت تقػؿ : وهللا جضج ، وهللا مختب، ىػ مأكػ ، الحسج هلل ، بضت ممظ كاإلنداف أبجاً 

، يء ال تشجـ صاحبو عمضوفإف كقع ش مختاح مغ األجخة ، أما لساذا ىػ صغضخ ، كع ثسشو ، ثسشو كبضخ غذػؾ بو ،
أما إف سألظ كلع يذتخؼ بعج فقل لو : وهللا لخبسا ىحا ال يشاسبظ. مسكغ ألنو شسالي كالذسذ ألكالدؾ ، أما بعج 
أف اشتخاه كعسل العقج كدفع ثسشو !! فضجب أف ال تكخىو بو ، فأنا قرجؼ أف ىحا المداف الحؼ يختكب بالضـػ ألف 

 لغدالي عج ثسانضة عذخ معرضة مغ ىحا المداف ، فضقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ : معرضة دكف أف يذعخ ، اإلماـ ا

 ِإن ُيَسا َلُضَعح َباِف َكَما ُيَعح َباِف ِمْغ َكِبضٍخ ُثع  َقاَؿ : َبَمى

ما يعحباف في كبضخ عشجكع ، أنا لع أقتل إندانًا ، إياؾ أف تقتل إنداف ، لكغ تفػىت بكمسة ، كمو كبلـ بكبلـ ، 
 مسة تيج جببًل بك

ا َأَحُجُىَسا َفَكاَف َّل َيْدَتِتُخ ِمْغ ))َكِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاهِ َّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشهَع َكَأمه 
 َبْػِلِو((

ة في مػسكػ ، أف السخاحضس عبارة أؼ ال يدتحي ، مغ باؿ في الصخيق جخحت عجالتو ، حكى لي أخ عغ جامع
عغ صالػف كبضخ عذخكف بعذخيغ متخًا ، كل السخاحضس قخب بعزيا ، يجخل الذباب لضقزػا حاجة قخب 
بعزيع جسضعًا ، كالحسامات مائة دش برالػف كبضخ ، فتضات كشباب يغتدمػف قخب بعزيع ، أساسًا ال يػجج 

َبْػِلِو أك في ركاية الشدائي ال يدتبخغ مغ بػلو ، فالبػؿ مادة مؤذية ، كفي  تكمضف بضغ الشػر ، َفَكاَف ال َيْدَتِتُخ ِمغْ 
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 ركاية ابغ ماجو اليدتشده مغ بػلو.

بالسشاسبة ثبلثسائة ممضػف إنداف في العالع مخضى مغ مخض القحارة ، عجا العالع اإلسبلمي ، ألنو يدتشجي 
ػف في العالع معيع أمخاض شار ، ثبلثسائة ممضكيدتبخغ كيتػضأ ، كيغتدل كل جسعة ، اغتدل كلػ مجًا بجي

، أمخاض القحارة ، نحغ كالحسج هلل ديششا ديغ نطضف ججًا ، ىل تخػ في أمخيكا السكػنة مغ خسدضغ كالية ؟ الشجاسة
ال تخػ مخحاض فضو ماء ، بكل أمخيكا ، كمو كرؽ ، مع أنو ال يػجج بمج في العالع عشجىا مضاه مثميا ، في مشصقة 

 عشجىا تدعة عذخ ألف بحضخة ، مضاه مجىذة ، ككل ىؤالء ال يتصيخكف بالساء ، قاؿ تعالى :  ديتخكيت

َساِء َماًء َشُيػرًا )  (﴾15﴿ َكَأْنَدْلَشا ِمَغ الده

 )سػرة الفخقاف (

 نحغ كالحسج هلل بالساء

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 غخا محجميغ مغ آثار الػضػء( 7 إف أمتي يجعػف يـػ القيامة  704 - 071الجرس ) 

 35-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ 
 الضـػ التخغضب في الػضػء كإسباغو:

ي َسِسْعُت  َأ َفَقاَؿ ِإنِّ الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو ))َعْغ ُنَعْيٍع اْلُسْجِسِخ َقاَؿ َرِقيُت َمَع َأِبي ُىَخْيَخَة َعَمى َضْيِخ اْلَسْدِجِج َفَتَػضه
ِميَغ ِمْغ آَثاِر اْلُػُضػِء َفَسِغ اْسَتَصاَع  َتُو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإفه ُأمهِتي ُيْجَعْػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُغخًّا ُمَحجه ِمْشُكْع َأْف ُيِصيَل ُغخه

 َفْمَيْفَعْل ((

 )صحضح البخارؼ (

الػضاءة أتت مغ الػضػء، كلػ أكؿ شيء قج تجج مدمع متقجـ في الدغ، لكغ يمفت الشطخ لػضاءة كجيو، ىحه 
أردت تعمضبًل عمسضًا فالقزضة سيمة ججًا، الػضػء خسذ مخات في الضـػ يشبو أعراب الحذ في الجمج، كىحا التشبضو 
يشعكذ بتػسضع عمى األكعضة الجمػية في الػجو، فتجج الستػضئ كجيو متػرد دائسًا، كبالتعبضخ العامي )لو كبخة 

مغ كبخة الضيػد، كجو مخضف، يقصع الخزؽ، أما السؤمغ فمو كجو كضيء، كلعل شضبة (، كالعػاـ يدتعضحكف 
الػضاءة مغ الػضػء، قمت لكع البارحة فضسا أذكخ أف ثبلثسائة ممضػف إنداف بالعالع مرابػف بأمخاض القحارة، فمسا 

، األكعضة الجمػية يتػضأ اإلنداف بالضـػ خسذ مخات كيػجج أمخاض كثضخة ججًا، السدمع معافى مشيا، بدبب كضػءه
كمسا ابتعجت عغ القمب ركجت الحخكة فضيا، أقرى مكاف في الجدع أصابع القجـ، فحضشسا يخكج الجـ في ىحه 
األمكشة الشائضة عغ القمب قج تراب ىحه األشخاؼ بالسػات، بالغشغخيغ، كىحا السخض ال شفاء لو، كالبج مغ بتخ 

خات كيخمل بضغ أصابعو يشذط الجكرة الجمػية في ىحه األماكغ القدع السراب، السدمع ألنو يغدل رجمضو خسذ م
الشائضة، كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا عمسشا تخمضل األصابع كاف ال يشصق عغ ىػاه، كال عغ تجخبتو، كلكغ 
عغ كحي يػحى إلضو، فخالق ىحا الجدع عغ شخيق رسػلو أمخنا أف نتػضأ بالضـػ خسذ مخات كأف نخمل ما بضغ 

ابعشا، أؼ يكاد يكػف مغ السدتحضل أف يراب إنداف مرمي بالغشغخيغ في قجمو، ألنو يتػضأ باستسخار، أص
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كيخمل بضغ أصابعو، يػجج أمخاض كثضخة، عشجنا مخض اسسو انقبلب الخحع، مخض مذيػر ال يراب بو 
حا السخض بتسخيشات السدمسػف، ألف حخكات الػقاية مشو تصابق الربلة تسامًا، كعشجؼ كتاب أف الػقاية مغ ى

 رياضضة تصابق حخكات الربلة تسامًا ركػع كسجػد.

يػجج امخأة أصضبت بالذقضقة، كالذقضقة مخض مدتعٍز، آالـ في الخأس، فحىبت إمخأة مػسخة إلى شبضب في أكربا 
ة فقاؿ ليا بالحخؼ الػاحج: صمي يحىب ما بظ. فغزبت غزبًا شجيجًا !! أنا جئت إلضظ كدفعت األلػؼ السؤلف
لتقػؿ لي صمي ؟! فذخح ليا أف اإلنداف حضشسا يدجج بحكع الجاذبضة ييجع الجـ إلى رأسو، كحضشسا يخفع رأسو 

 يتخاجع الجـ، ىحه العسمضة تدبب تػسضع الذخايضغ باإلضافة إلى مخكنة.

يػجج شخز مخيس بالزغط، كضغصو اثشاف كعذخكف عمى ثسانضة عذخة، لع يتأثخ بذيء، الزغط عاٍؿ ججًا 
صضخ، كشخز ضغصو ثسانضة عذخة عمى أحج عذخ، يراب بخثخة بالجماغ كيشذل، كخأؼ شبي لساذا يراب كخ

ىحا كال يراب ىحا ؟ نقػؿ أف السرمي أكعضة دماغو مخنة، كع مخة ندجج بالضـػ ؟ الفجخ أربعة، كالطيخ عذخة، 
ستة، كثبلثة لمػتخ تدعة،  أربعة عذخ، كالعرخ أربعة، ثسانضة عذخ، كالسغخب خسدة، ثبلث كعذخكف، كالعذاء

تقخيبًا ثبلثػف، نزخبيا باثشضغ كل ركعة سجػديغ، فالسجسػع ستػف، ىحا بالفخائس كالخكاتب، فدتػف مخة يدجج 
، معشى ىحا أف نتج إحتقاف كإنخفاض بالزغط، ىحه ىي السخكنة نفديا، يتػسع الذخياف كيشقبس، فضربح  كيقـػ

 في األعع األغمب ىحا مغ باب التفاؤؿ عشجه احتضاط كبضخ ججًا بدبب مخنًا، فمػ ارتفع الزغط فجأة ال سسح هللا
مخكنة أكعضتو الجمػية، انقبلب الخحع السدمسة معافاة مشو، ألنيا ترمي، داء الذقضقة في األعع األغمب إف كاف 

خيع عمسشا أف اإلنداف يرمي يتخاجع السخض، ارتفاع الزغط العالي، التػتخ الذخياني، كمغ يشحجع ألف الشبي الك
نشحجع، أشضاء دقضقة ججًا أييا األخػاف الكخاـ، ىحا أخصخ معسل في الجدع، معسل كخيات الجـ الحسخاء، ألنو في 
كل ثانضة يرشع ممضػناف كنرف ممضػف كخية حسخاء، لػ أف ىحا السعسل كف عغ ترشضع ىحه الكخيات فيحا مخض 

الجـ حتى يأتضو األجل، يأخح الجـ مغ الخارج، ألف ىحا  عزاؿ ال دكاء لو، كىػ مخض فقخ دـ ال مرشع، يعصػه
السعسل كف عغ ترشضع الكخيات الحسخاء، اسسعػا الجػاب، ما الحؼ يقػؼ ىحا السعسل ؟ ما الحؼ يرػنو مغ 
العصب كالعصل ؟ قاؿ: نقز الجـ السشتطع. ىػ مبخمج إف نقز الجـ يججد نذاشو، فمسا اإلنداف يأخح دـ بذكل 

خة بالذيخيغ مخة، بالدشة مخة، نقز الجـ يجعػ معسل كخيات الجـ الحسخاء السػجػد في نقي العطاـ دكرؼ بالفرل م
 أف يعسل بانتطاـ، أيزًا ىحا السخض أغمب الطغ إف كاف اإلنداف يرمي بعضج عشو.
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حتى سسعت أف في الدػيج حجثت مػجة إقباؿ الشاس عمى التساريغ الخياضضة، كرفعػا مدتػاىا فشتجت أمخاض 
كبضمة، جمصات كسكتات دماغضة مفاجئة، فألفػا لجشة كبخػ لػضع تسخيشات، اآلف دققػا، تسخيشات يفعميا كل الشاس 
بكل أعساليع، ذكػرًا كإناثًا، كبارًا كصغارًا، عسااًل كقادةً ، فعسمػا مجسػعة تسخيشات معتجلة تمضغ عزبلت الجدع، 

 السفاجأة التي ال ترجؽ أنيا تذبو الربلة تسامًا.

فأنت حضشسا ترمي الربلة الستقشة بطيخ مشترب، كركػع مصسئغ، كسجػد، حضشسا تقف كتدتعضغ بأصابع قجمضظ، 
ىحا تجريب كبضخ ججًا، أنت أحضانًا أصابع قجمضظ تحسل كزنظ كمو، فمحلظ الحؼ يرمي لرحتو فبل تعج ىحه عبادة 

لسرمي دكف أف يذعخ أمخاٌض كثضخة ىػ معافى عشج هللا، ىػ يرمي ألف هللا أمخه بالربلة، كلكغ تكخيسًا ليحا ا
 مشيا، بدبب كضػءه كصبلتو، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِميَغ ِمْغ آَثاِر اْلُػُضػِء َفَسِغ اْسَتَصاَع ِمْشُكْع َأْف يُ  َتُو َفْمَيْفَعْل (( )) ِإفه ُأمهِتي ُيْجَعْػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُغخًّا ُمَحجه  ِصيَل ُغخه

 في حجيث آخخ:

الـُ َعَميْ  ـٍ ُمْؤِمِشيَغ َكِإنها ِإْف ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَتى اْلَسْقُبَخَة َفَقاَؿ7 الده ُكْع َداَر َقْػ
ُ ِبُكْع َّلِحُقػَف َكِدْدُت َأنها َقْج َرَأْيَشا ِإْخَػاَنَشا . َقاُلػا7 َأَكَلْدَشا ِإْخَػاَنَظ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ؟ َقاَؿ7 َأْنُتْع َأْصَحاِبي َكِإْخَػاُنَشا َشاَء َّللاه

ِتَظ َيا َرُسػَؿ َّللاه ِ؟ َفَقا َلُو َخْيٌل  َؿ7 َأَرَأْيَت َلْػ َأفه َرجالً الهِحيَغ َلْع َيْأُتػا َبْعُج. َفَقاُلػا7 َكْيَف َتْعِخُؼ َمْغ َلْع َيْأِت َبْعُج ِمْغ ُأمه
َمٌة َبْيَغ َضْيَخْي َخْيٍل ُدْىٍع ُبْيٍع َأَّل َيْعِخُؼ َخْيَمُو ((   ُغخٌّ ُمَحجه

 أؼ لػ كاف ألحج ما خضل سػداء دىع بيع كبضشيع خضل بضزاء أال يعخفيا ؟

ِميَغ ِمَغ الْ   ُػُضػِء، َكَأَنا َفَخُشُيْع َعَمى اْلَحْػِض....(( )) َقاُلػا7 َبَمى َيا َرُسػَؿ َّللاهِ. َقاَؿ7 َفِإنهُيْع َيْأُتػَف ُغخًّا ُمَحجه

 )صحضح مدمع(

 أؼ أنا أتقجميع عمى الحػض ألسقضيع شخبة ال يطسأكف بعجىا أبجًا.
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 كفي حجيث 

اِبُخ ِفيِيْع َعَمى ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع7 َيْأِتي َعَمى الشهاِس  َزَماٌف الره
 ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَمى اْلَجْسِخ ((

 )سشغ الشدائي(

كفي ركاية مسا كرد في األثخ: بل أنتع أصحابي، كأحبابي يأتػف في آخخ الدماف القابس مشيع عمى ديشو كالقابس 
نكع تججكف عمى الخضخ معػانًا كال عمى الجسخ، أجخه كأجخ سبعضغ. قالػا: مشا أـ مشيع ؟ قاؿ: بل مشكع قاؿ: أل

 يججكف.

اآلف تخػ شاب مدمع بأسخة مدمسة محافطة كتختاد بضػت هللا، إف أراد أف يقضع أمخ هللا تسامًا أكؿ مغ يعاديو أمو 
كأبػه، ىل ستفخؽ العائمة اآلف ؟ ىكحا الذخع، الحسػ السػت، ال !! يجب أف تعري هللا، ىحا مغ قبل مغ؟ مغ 

السدمسضغ، كالحيغ يختادكف السداجج، فؤلنكع تججكف عمى الخضخ معػانًا كال يججكف، كيقػؿ عمضو  قبل أمو كأبضو
 الربلة كالدبلـ:

َأ َفَأْحَدَغ الْ  اَف َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع7 َمْغ َتَػضه  ُػُضػَء َخَخَجْت َخَصاَياهُ )) َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفه
 ِمْغ َجَدِجِه َحتهى َتْخُخَج ِمْغ َتْحِت َأْضَفارِِه ((

 )صحضح مدمع (

 كفي حجيث آخخ: 

اَف َيْػًما ُكُضػًءا َحَدًشا ُثعه َقاَؿ َرَأْيُت َرسُ  َأ ُعْثَساُف ْبُغ َعفه ػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع )) َعْغ ُحْسَخاَف َمْػَلى ُعْثَساَف َقاَؿ َتَػضه
الةُ  َعَمْيِو َكَسمهعَ  َأ َىَكَحا ُثعه َخَخَج ِإَلى اْلَسْدِجِج َّل َيْشَيُدُه ِإَّل الره َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َقاَؿ َمْغ َتَػضه  ُغِفَخ َلُو َما َتَػضه

 َخال ِمْغ َذْنِبِو ((

 )صحضح مدمع(
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ْيِو َثاَلَث ِمَخاٍر َفَغَدَمُيَسا ُثعه  )) عغه ُحْسَخاَف َمْػَلى ُعْثَساَف َأْخَبَخُه َأنهُو َرَأى ُعْثَساَف ْبغَ  اَف َدَعا ِبِإَناٍء َفَأْفَخَغ َعَمى َكفه َعفه
ََ ُثعه َغَدَل َكْجَيُو َثاَلًثا َكَيَجْيِو ِإَلى اْلِسْخَفَقْيِغ ثَ  َناِء َفَسْزَسَس َكاْسَتْشَذ اَلَث ِمَخاٍر ُثعه َمَدَح ِبَخْأِسِو َأْدَخَل َيِسيَشُو ِفي اإلِْ

َأ َنْحَػ ُكُضػِئي َغَدَل ِرْجَمْيِو َثاَلَث ِمَخاٍر ِإَلى اْلَكْعَبْيِغ ُثعه َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمغْ  ُثعه   َتَػضه
ـَ ِمْغ َذْنِبوِ  ُث ِفيِيَسا َنْفَدُو ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه  ....((َىَحا ُثعه َصمهى َرْكَعَتْيِغ َّل ُيَحجِّ

 )صحضح البخارؼ(

َأ ُثعه َقاَؿ ِإفه َناًسا َيتَ  اَف ِبَػُضػٍء َفَتَػضه ُثػَف َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ ))َعْغ ُحْسَخاَف َمْػَلى ُعْثَساَف َقاَؿ َأَتْيُت ُعْثَساَف ْبَغ َعفه َحجه
َأ ِمْثَل َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَحاِديَث ََّل َأْدِري َما ِىَي ِإَّله َأنِّ  ي َرَأْيُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َتَػضه

ـَ ِمْغ َذْنِبِو َكَكاَنْت َصالُتُو َكَمْذُيُو ِإلَ  َأ َىَكَحا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه  ى اْلَسْدِجِج َناِفَمًة ((ُكُضػِئي َىَحا ُثعه َقاَؿ7 َمْغ َتَػضه

 )صحضح مدمع(

َأ )) عغه ُحسْ  اَف ِبَصُيػٍر َكُىَػ َجاِلٌذ َعَمى اْلَسَقاِعِج َفَتَػضه َفَأْحَدَغ َخاَف ْبَغ َأَباَف َأْخَبَخُه َقاَؿ َأَتْيُت ُعْثَساَف ْبَغ َعفه
َأ َكُىَػ ِفي َىَحا اْلَسْجِمِذ َفأَ  ْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َقاَؿ َمْغ اْلُػُضػَء ُثعه َقاَؿ َرَأْيُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َتَػضه
ـَ ِمْغ ذَ  َأ ِمْثَل َىَحا اْلُػُضػِء ُثعه َأَتى اْلَسْدِجَج َفَخَكَع َرْكَعَتْيِغ ُثعه َجَمَذ ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه ْنِبِو َقاَؿ َكَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َتَػضه

كا((  المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َّل َتْغَتخُّ

 البخارؼ()صحضح 

إذًا الػضػء عبادة، كنحغ عشجنا قاعجة تقػؿ: ماال يتع الػاجب إال بو فيػ كاجب، كما ال يتع الفخض إال بو فيػ 
فخض، كماال تتع الدشة إال بو فيػ سشة، فالػضػء ال تتع الربلة التي ىي فخض إال بو فيػ فخض، كآثار الػضػء 

ء مشػر، كجيو صاٍؼ، كجيو ال خبث بو، ألنو مع هللا، أكثخ مغ أف تحرى كىي عبلمة السدمع، السدمع كضي
 كىحه مغ عبلمات السدمع الرادؽ.
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 بالسشاسبة مغ أدؽ ما قخأت مغ أحاديث رسػؿ هللا أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ:

ْيَبِة )) َعْغ َأِبي ُمػَسى اَْلَْشَعِخيِّ َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  ـَ ِذي الذه َع7 ِإفه ِمْغ ِإجالِؿ َّللاهِ ِإْكَخا
ْمَصاِف اْلُسْقِدِط (( ـَ ِذي الدُّ  اْلُسْدِمِع، َكَحاِمِل اْلُقْخآِف َغْيِخ اْلَغاِلي ِفيِو، َكاْلَجاِفي َعْشُو َكِإْكَخا

 )سشغ أبي داككد (

كانظ، إف حسمت بعس حاجاتو، وهللا يػجج إف كاف اإلنداف مدمع كىػ متقجـ بالدغ، إف أكخمتو، إف أجمدتو م
شباب يججكف شضخ كقػر لضذ شضخ الجيغ، بل اإلنداف الستقجـ بالدغ حامل حاجات يحسمػنيا عشو، كيػجج شباب 

 يػصمػنو بالدضارة إلى بضتو، ىحا مغ أعطع األعساؿ 

ُ َلُو َمْغ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَميْ  ِو َكَسمهَع َما َأْكَخـَ َشابٌّ َشْيًخا ِلِدشِِّو ِإَّل َقيهَس َّللاه
 ُيْكِخُمُو ِعْشَج ِسشِِّو ((

 )سشغ التخمحؼ(

ىحه ىي آداب اإلسبلـ، يػجج آداب رفضعة ججًا، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نيى االبغ أف يسذي أماـ أبضو، كنيى 
يشاديو باسسو، مسشػع، إال بابا الػالج الكخيع مثبًل، التسذي قبمو، التسذي أمامو، كال أف يجمذ قبمو، كنيى أف 

تجمذ قبمو، كال تشاده باسسو، ىحه ىي آداب السدمع، كالجيغ كمو آداب، كنحغ إلى أدبظ أحػج مشظ إلى عمسظ، 
ب الشبي عمضو الربلة ىكحا قاؿ بعس الذضػخ لتبلمضحه، يا بشي نحغ إلى أدبظ أحػج مشظ إلى عمسظ، ككاف أد

 كالدبلـ يمفت الشطخ، فدألو أصحابو مخة يا رسػؿ هللا ما ىحا األدب ؟ قاؿ:

 )) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي. ((

 )الجامع الرغضخ لمدضػشي(
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لسسكغ أف يسدح مؤمشًا مدحة ىحا مغ تأديب هللا لو، كأنت كسؤمغ هللا يؤدبظ، تجج كبلمظ معتجؿ، ىل مغ ا
حضل، لػ مدحت أمامو اليزحظ، ألنو إف ضحظ يذجع قائميا، وهللا جمدت مع شخز مغ ؟ ىحا مدتجشدضة

الكبخاء في ميسة، فصخح مداح جشدي وهللا يشجػ لو الجبضغ، أنا تقرجت أف ال أبتدع، حتى ال أشجعو، أك أقخه 
 عمى عسمو، فضا أييا األخػة تأدبػا بآداب اإلسبلـ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 عبادة في اليخج كيجخة إلي -( 7 اليجخة  704 - 072الجرس ) 

 14-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 األخػة الكخاـ: ال بأس مغ أف نقف كقفة عشج ذكخػ اليجخة .أييا 

الحقضقة أف ىحه السشاسبات الجيشضة ليا معاني عسضقة ججًا، كيسكغ أف تؤثخ في حضاتشا تأثضخًا خصضخًا، كلكغ قج نسّخ 
 عمضيا مسخ الكخاـ، كقج نخدد أحجاثيا مغ دكف تعسضق .

 الحقضقة أف الجيغ حخكة .

 َآَمُشػا َكَلْع ُيَياِجُخكا َما َلُكْع ِمْغ َكََّلَيِتِيْع ِمْغ َشْيٍء َحتهى ُيَياِجُخكا﴾﴿ َكالهِحيَغ 

 )سػرة األنفاؿ(

 الجيغ فضو حقضقة كحخكة كالجلضل: 

 ﴿ ُقْل ِإنهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليه َأنهَسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َكاِحٌج﴾

 )سػرة الكيف(

 القخآف كمو ممخز: 

 ﴿ َأنهَسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َكاِحٌج﴾
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 دعػة جسضع األنبضاء كميع ممخرة: 

 (﴾72﴿ َكَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍؿ ِإَّله ُنػِحي ِإَلْيِو َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله َأَنا َفاْعُبُجكِف )

 )سػرة األنبضاء(

 التػحضج ىػ الجيغ . 

 ْعَسْل َعَساًل َصاِلحًا ﴾نهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليه َأنهَسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َكاِحٌج َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِِّو َفْميَ ﴿ ُقْل إِ 

 )سػرة الكيف(

لع  فالجيغ عسل كحخكة، يػجج معشى آخخ: اإلنداف ما لع يستشع بحدب إيسانو كما لع يعصي كما لع يغزب كما
يخضى كما لع يرل كما لع يقصع، بالحضاة في صمة كقصضعة رضاء كغزب عصاء كمشع، فأية حخكة لمسؤمغ 

 يشبغي أف تكػف كفق إيسانو انصبلقا مغ إيسانو .

 ﴿ َكالهِحيَغ َآَمُشػا َكَلْع ُيَياِجُخكا َما َلُكْع ِمْغ َكََّلَيِتِيْع ِمْغ َشْيٍء َحتهى ُيَياِجُخكا﴾

 )سػرة األنفاؿ(

اآلف يػجج معشى لميجخة: أنظ إذا عبجت هللا في زمغ الفتغ، نداء كاسضات عاريات، شبيات بعزيا فػؽ بعس، 
شيػات مذتعمة، ضبلالت مشتذخة نفاؽ سائج، ضعف في الصاعة مشتذخ، في مثل ىحا الدمغ عبادة هللا تداكؼ 

 فضسا يخكيو عغ ربو: ىجخة إلى هللا، فقج كرد في الرحضح عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ))....اْلِعَباَدُة ِفي اْلَيْخِج َكِيْجَخٍة ِإَليه ... ((

 )صحضح مدمع(

ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: كضف بكع إذا لع تأمخكا بالسعخكؼ كلع تشيػا عغ السشكخ ؟ قالػا: أك كائغ 
اؿ: كضف بكع إذا أصبح السعخكؼ مشكخًا ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: كأشج مشو سضكػف، قالػا: كما أشج مشو ؟ ق

كالسشكخ معخكؼ ؟ قالػا: أك كائغ ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: كأشج مشو سضكػف، قالػا: كما أشج مشو ؟ قاؿ: كضف بكع 
 إذا نيضتع عغ السعخكؼ كأمختع بالسشكخ .
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اقظ أف تزبط بضتظ كعسمظ ىحا وهللا كاقعي، ففي مثل ىحا الدماف أف تعبج هللا كتزبط جػارحظ كتزبط دخمظ كإنف
ىحه ىجخة إلى هللا ألف اليجخة شاعة، يػجج معشى آخخ: اليجخة انتقاؿ مغ مكة إلى السجيشة، قبل الفتح كل مغ 
انتقل مغ مكة مزصيجًا مكحبًا مشكبًل بو إلى السجيشة معدزًا مكخمًا فقج ىاجخ، لكغ بعج الفتح لع يعج ىشاؾ ىجخة، 

خج مشيا لضبًل عاد إلضيا نيارًا، خخج مشيا مصاردًا عاد إلضيا فاتحًا حالة خاصة بعج ألف الشبي الكخيع فتح مكة، خ
الفتح ال ىجخة ! كلكغ اليجخة كالجياد يدتسخاف إلى يـػ القضامة، تبقى اليجخة كالجياد قائسضغ ما قامت الدساء 

إلى بمج يذبو السجيشة بعج  كاألرض كلكغ بعج فتح مكة إذا كشت في بمج يذبو مكة قبل فتحيا يشبغي أف تشتقل
 .فتحيا

إذًا قائسة بضغ كل بمجتضغ تذبياف مكة كالسجيشة، لػ كسعشا السعشى: أنت مقضع في بمجؾ لكغ لظ عسل ال يخضي هللا 
يشبغي أف تيجخه إلى عسل يخضي هللا لظ أصحاب لضدػا عمى حق يشبغي أف تيجخىع إلى أصحاب آخخيغ مؤمشضغ 

يشبغي أف تشتقل إلى بضئة تخضي هللا، لظ بضت في حي متفمت ججًا تخذى عمى بشاتظ مشو لظ بضئة ال تخضي هللا، 
 يشبغي أف تشتقل لحي آخخ .

فبالسعشى الػاسع ىي حخكة مغ بمجة إلى بمجة، مغ عسل إلى عسل مغ بضت إلى بضت مغ بضئة إلى بضئة مغ أصجقاء 
ؼ إيساف تعتشقو لغ يتخجع إلى حخكة ال قضسة لو ألنو إلى أصجقاء، إذا لع تػجج الحخكة اإليساف لضذ لو قضسة ! أ

 إيساف كإيساف إبمضذ حضشسا قاؿ: 

 (﴾50﴿ َقاَؿ َفِبِعدهِتَظ ََلُْغِػَيشهُيْع َأْجَسِعيَغ )

 )سػرة ص(

 كحضشسا قاؿ: 

 ﴿ َخَمْقَتِشي ِمْغ َناٍر﴾

 )سػرة األعخاؼ(
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 كحضشسا قاؿ: 

ـِ ُيْبَعُثػَف )  (﴾01﴿ َأْنِطْخِني ِإَلى َيْػ

 )سػرة األعخاؼ(

آمغ باهلل عديدًا كربًا كآمغ بو خالقًا كآمغ بضـػ القضامة كىػ إبمضذ، فأؼ إيساف ال يتخجع إلى عسل ال قضسة لو 
إشبلقًا، ىحا شيء كاضح كبجييي، أما السذكمة ىي اليجخة السعاكدة كسا أف ىشاؾ حخكة إلى هللا كىجخة إلضو، 

الساؿ كالخفاه كلكغ عمى حداب الجيغ كشاعة هللا كعمى حداب ديغ األكالد  ىشاؾ حخكة إلى الجنضا إلى مديج مغ
 كمدتقبميع كذريتيع كذرية ذريتيع .

الحكع الذخعي أنو في أؼ مكاف يشقز فضو ديشظ، يشقز اإليساف حضشسا تعري هللا فضو، كحضشسا تقرخ في 
ق نقرًا في إيسانظ يشبغي أف تجعو إلى بمج كاجباتظ ففي ىاتضغ الحالتضغ يشقز اإليساف، ففي أؼ بمج أنت فضو يحق

 آخخ، كاآلية التي تقدع الطيخ: 

 ﴿ َأَلْع َتُكْغ َأْرُض َّللاهِ َكاِسَعًة َفُتَياِجُخكا﴾

 )سػرة الشداء(

ىؤالء الحيغ لع يياجخكا، مقضع ببمج الدنى عمى قارعة الصخيق، تخؾ بمج مدمع يقضع فضو شعائخ هللا إلى بمج ال يدتصضع 
 شضئًا، ال يسمظ أكالده . أف يفعل

فضا أييا األخػة: يجب أف تعتقجكا أف أخصخ شيء في الجيغ معخفة الحقضقة ثع الحخكة كفقيا، معخفة الحقضقة جاء 
بيا الػحضاف الكتاب كالدشة، أما الحخكة نحػىا جاءت مغ اليجخة، فاليجخة حق ليا أف تكػف مبجأ لمعاـ اليجخؼ 

ع ضاؿ قاىخ محؿ إلى مجتسع عاشػا فضو أعدة كخماء، فبالسجيشة ليع كضاف كليع ألف السدمسػف انتقمػا مغ مجتس
نطاـ كقػة كشػكة كرأؼ كغخادة أما في مكة ال يػجج شيء ليع، في السجيشة اغتشػا بصاعة هللا كتألفت قمػبيع بسعخفة 

 هللا، انتقمػا مغ شقاء إلى نعضع .
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نفيسيا فيسًا عسضقًا، أتسشى أف يكػف كاضحًا لجػ اإلنداف أف ال فشحغ في كل مشاسبة كع مشاسبات الجيغ يشبغي أف 
يػازف بضغ بمج فضو متاعب كثضخة كدخل قمضل كبصالة كبضغ بمج غشي ضخع فمكي كلكغ ىشاؾ يزسحل كيزضع األكالد 
 فتأتي عمى الحؼ ىاجخ ساعة في خخيف عسخه كيتسشى أنو لع يغادر بمجه، كشت في بمج بعضج ججًا فحجثت األخػة
البارحة في الجامع في الخصبة: سضارة تابعة لسجرسة تقضع رحمة في يـػ مغ أياـ األحج فجخمػا إلى حجيقة كفضيا 
شباب كشابات عمى مخأػ مغ الجػار جخػ بضغ الذباب كالذابات ما يجخؼ بضغ األزكاج عمى قارعة الصخيق ! 

أحج ىؤالء الفتضات أيغ ديغ أكالده ؟ نحغ بخضخ  فسغ أقاـ في مثل ىحه الببلد كابشو أحج ىؤالء الصبلب، أك ابشتو
 وهللا أييا األخػة: ال تعخفػف قضسة ىحا البمج الحؼ أثشى الشبي عمضو قاؿ

)) بيشا أنا نائع رأيت عسػد اإلسالـ احتسل مغ تحت رأسي، فطششت أنو محىػب بو، فأتبعتو برخي فعسج بو إلى 
 (( الذاـ، أَّل فإف اإليساف حيغ تقع الفتغ بالذاـ

 )الجر السشثػر في التفدضخ بالسأثػر لئلماـ جبلؿ الجيغ الدضػشي(

أف تدتسع ألذاف أف تحزخ مجمذ عمع أف تخػ حػلظ إخػاف مؤمشضغ، لظ أقخباء أخػات إخػة أصجقاء أصحاب 
كميع عمى شاكمتظ كعمى ديشظ ىحه نعسة كبخػ، اإلماـ الذافعي قاؿ: مغ لع يعيج مشو سفخ لع يعيج مشو عمع 
تعخؼ مضدات بمجؾ التي قج تكػف غافبًل عشيا كتعخؼ سمبضات بمجؾ التي قج نطغ أف الشاس كميع ىكحا، ال يػجج 
إيجابضات لكغ وهللا اإليجابضات أبمغ ألف مخة مغ الدمبضات، أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نعػد غجًا إلى درس 

 غ صحضح البخارؼ كمدمع .التخغضب كالتخىضب إلتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب م

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أحب البالد إليو مداججىا كأبغزيا إليو أسػاقيا 704 - 073الجرس ) 

 15-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا األخػة الكخاـ: ذكخت لكع في دركس سابقة أف هللا عد كجل جعل أحب الببلد إلضو مداججىا كأبغزيا إلضو 
 أسػاقيا.

شاىا، مخة رئضذ جسيػرية فخندا كاألسػاؽ تعشي الجنضا كىشاؾ حاجات كثضخة في األسػاؽ قج ال تحتاجيا كلكغ تتس
جضدكار ديدتاف كمف ثبلثضغ عالع مغ كبار عمساء االجتساع اف يجتسعػا في مكاف ثبلثضغ يػمًا لضجضبػه عغ سؤاؿ 
كاحج: لساذا العشف في العالع ؟ نحغ كشا في الخسدضشات كل عذخ اثشا عذخ سشة يعجـ كاحج، الذاـ تدحف كميا 

انجة خسدسائة ألف إنداف ذبح بمضمة كاحجة، كل يـػ باألخبار محابح كقتل، ىحه قزضة لتخاه انعجـ رجل، يقػلػف: بخك 
مقمقة شيء لع يكػف مغ قبل، لساذا العشف في العالع ؟ كيػجج عشجنا قاعجة العشف ال يمج إال العشف، كل عشف 

جتسع االستيبلؾ، يقابمو عشف، كاألحسق يدمظ شخيق العشف، فاجتسعػا الجساعة ككاف الجػاب محىل: الجػاب م
أنت تجمذ في بضت عشجؾ آالت غدالة بخاد كل يـػ تخػ غدالة ججيجة بخاد ججيج سضارة ججيجة مكضف ججيج ىحا 
ببل صػت كىحا أكتػماتضظ فيحه السذاىجات السدتسخة لمدمع الججيجة كالجسضمة كاألنضقة كالخائعة يمدميا دخل فمكي 

جدء مغ مجتسع االستيبلؾ، البزاعة بأجسل صػرة كعخض دخل غضخ محجكد، ما الحؼ يحرل ؟ اإلعبلنات 
بأجسل شخح فأنت بذخ تتسشى أف تتسمظ ىحه الدمع إف كاف شعاـ أك شخاب أك جياز فساذا تفعل ؟ أنت أحج ثبلث 
رجاؿ غسا أف تمغي كقت الفخاغ كتعسل عسل إضافي حتى تؤمغ دخل يكفي لذخاء ىحه الحاجات أنت كإنداف 

 انتيضت.

خاـ اسسعػا ىحا الكبلـ: كل إنداف لضذ عشجه كقت فخاغ لضحقق ذاتو فضو أنت كسدمع تصمب العمع كتجعػ إخػانشا الك
إلى هللا كتمتقي مع إخػانظ السؤمشضغ كتحزخ درس عمع فأؼ عسل ال يبقي لظ كقت فخاغ فيػ خدارة كبضخة ألغى 

ضقع أكالدؼ كأعػد بعج أف يشامػا، عشجه كجػدؾ كإندانضتظ، اآلف أكثخ الذباب يقػلػف: أذىب إلى عسمي قبل أف يدت
كضضفة كعسل إضافي بعج الطيخ، ىحا الحؼ ألغى كقت فخاغو ألغى إندانضتو كذاتو كعمة كجػده في الحضاة كعبػديتو 
هلل عد كجل، فذيء خصضخ ججًا أف يمغى ىحا الفخاغ أنت بػقت الفخاغ تحقق ذاتظ تعبج ربظ تحزخ مجمذ عمع 

آف، فكا إنداف حتى يؤمغ لبضتو حاجات كسالضة ضاعف عسمو كألغى كقت فخاغو ألغى أبػتو تقخأ كتاب أك تقخأ القخ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

143 

لع يعج أبًا، األكالد أصبح السدؤكؿ عغ تخبضتيع التمفاز، الذارع أصجقاء الدػء، لع يعج أب كاألـ لع تعج أـ كاالبغ 
 لع يعج ابغ كمو انتيى.

ل دخل مذخكع لكغ ندي الغاية مغ كجػده كرسالتو كأب فأكؿ شيء إنداف ألغى كقت فخاغو ىحا إنداف شخيف أك
 ككسؤمغ كندي اف يحسل ىع السدمسضغ كندي أف يحقق كجػده عشجما ألغى كقت فخاغو. 

 الحالة الثانضة: مج يجه لمحخاـ سقط مغ عضغ هللا، حجب عغ هللا، إما أف يمغي كقت فخاغو كإما أف يمغي استقامتو.

الحالة الثالثة: إحداس بالحخماف مدتسخ، نكج دائع بالبضت، ىحا مجتسع االستيبلؾ، فكمسا أتقشا الجنضا كاختخعشا 
أجيدة حجيثة كيجب أف نقتشضيا انعكذ شقاء مشدلي، اآلف ما سبب تفاقع األمخاض ؟ يػجج أخبار محىمة، مخض 

غ أنقمو لكع ! شجة نفدضة ضغط الحاجات الدخشاف متزاعف عذخة أمثاؿ ىحا مغ كبلـ خبخاء أشباء متخررض
كثضخة كالجخل محجكد، ىحه مذكمة السذاكل، مذكمة معطع الشاس، أججادنا حضاتيع بدضصة بضت عخبي كبضخ كل كلج 
أخح غخفة الصبخة كاحجة، الضـػ كل بضت يمدمو غخفة نـػ كغخفة ضضػؼ كغخفة شعاـ كمصبخ كغدالة كجبلية كبخاد 

....أصبح اإلنداف عبج بيحه الحزارة ككضف أصبح الجػ ال يحتس ل، كيمدمظ حّساصة خبد كنذافة كيمـد كيمـد
 يعسل لضبًل نيارًا. 

ْت ِمْغ َقْدَػَرٍة )20﴿ َكَأنهُيْع ُحُسٌخ ُمْدَتْشِفَخٌة )  (﴾20( َفخه

 )سػرة السجثخ(

كمو أكتػماتضظ، حتى إذا أججادنا عشجىع حضاة بدضصة كراحة نفدضة، ىحه كراء الرحة، حضاتشا الضـػ كدل عزمي 
اشتخػ سضارة غضخ أكتػماتضظ ال تشاؿ اإلعجاب، لساذا أخحتيا ىكحا ؟ صعب ججًا أف تفتح الذباؾ بضجؾ، يخيج أف 
يزغط عمى زر لضختفع الذباؾ كيشدؿ، يخيج أصشرػر يخيج أكتػماتضظ كل شيء يخيجه فل أكتػماتضظ فل أكبذغ، 

اض كميا، لي أقخباء كثخ عاشػا خسذ كثسانػف لع يذكػا شيء كانػا فكدل عزمي كشجة نفدضة، ىحه مخاء األمخ 
يدضخكف، ىحه الدضارة قاتمة، مغ عشجه سضارة كلضذ عشجه إمكاف أف يزبط نفدو سبب مػتو مشيا، تدبب تخىل، 
كاف أخ بأمخيكا رأػ نجكة عغ الحراف، الحراف يشفي عغ اإلنداف أمخاض القمب كالكبج كالكمضتضغ لػجػد 

ز، الدضارة تجمب أمخاض القمب كالكبج كالكمضتضغ لػجػد الخاحة كعجـ الجيج، أكثخ مذاكل الشاس عجـ الجيج، االىتدا
 أكل شضب كاستيبلؾ أكل كراحة.
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إذًا أسباب األمخاض شجة نفدضة ككدل عزمي، أسباب الرحة عشج أججادنا راحة نفدضة كتعب عزمي، عشجما 
 اإلماـ مدمع قاؿ الشبي في الحجيث الرحضح الحؼ ركاه 

 ))َأَحبُّ اْلِباَلِد ِإَلى َّللاهِ َمَداِجُجَىا َكَأْبَغُس اْلِباَلِد ِإَلى َّللاهِ َأْسَػاُقَيا ((

 )صحضح مدمع(

األسػاؽ تعشي الجنضا، مائة ألف حاجة لدت بحاجة إلضيا، امخأة دخمت أحج األسػاؽ الفخسة قالت ؾ يا إليي كع 
! نحغ كمشا  داف بسثل بدضط تجج الضـػ مائتضغ نػع جبغ في الدػبخ ماركت ىي الحاجات التي ال يحتاجيا اإلن

نحزخ عمبة جبغ نغمضيا كزيتػف درجة أكلى أكل ال يمدمو تعمضب صغضخ، البضبدي سبع لضخات ثسغ العبػة، ثبلث 
ب أمدكػا بشا لضخات ثسغ الذخاب، بكل ثانضة تتمف كع عبػة ؟ كميا ثسغ قسح كقصغ كإنتاجشا الدراعي، شبعًا األجان

مغ مخانقشا أنت بحاجة لبزاعتيع كىحه العػلسة أساسًا، ذىبت ألقرى مكاف في الجنضا لضبتػف كبضبدي ككػكاكػال 
كماكجكناؿ ككشتاكي كىات بضتدا، ىحه العػلسة، بالعالع كمو، يجب أف تأكل شعاـ معضغ كتذخب شخب معضغ كتجمذ 

 كمو. بسكاف معضغ، عسسػا حضاتيع السادية عمى العالع

فضا أييا األخػة: يجب أف نعضر كسا أمخنا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، ميسا فعمشا ال نمحق بيع أبجًا، فالصخيق 
 مغمق، أما لػ أخحنا خط آخخ ندبقيع 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ أكل مغ ىحه الذجخة فال يقخبغ مدججنا 704 - 074الجرس ) 

 16-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 أييا األخػة الكخاـ:

َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِفي َغْدَكِة َخْيَبَخ َمْغ َأَكَل ِمْغ َىِحِه ))َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيَسا َأفه الشهِبيه 
َجَخِة َيْعِشي الثُّػـَ َفاَل َيْقَخَبغه َمْدِجَجَنا ((  الذه

 )صحضح البخارؼ(

ع بضئتو كمع ذكخت مغ قبل أف لمفقياء في أصػؿ الفقو قاعجة رائعة كىي: أنو قج يحكخ الشبي شضئًا محجدًا يتشاسب م
 شبضعة الحضاة في عرخه، فإذا قاؿ مثبًل: تجب الدكاة في القسح كالذعضخ كالدبضب كالتسخ.

إذًا ببلد فضيا محرػؿ رز بالسبليضغ أال زكاة عمضو ؟ ببلد فضيا محاصضل كالتفاح مثبًل بالسبليضغ فالعمساء قالػا: 
اتضجي، ما عمة الذعضخ ؟ أنو محرػؿ استخاتضجي تجب في عمتيا ال في عضشيا، ما عمة القسح ؟ أنو محرػؿ استخ 

ميع ججًا أساسي مغ عالع إلى عاـ، ما عمة الدبضب ؟ محرػؿ عاـ مجفف، ما عمة التسخ ؟ محرػؿ أساسي 
فأؼ محرػؿ في بمج آخخ لو الرفة نفديا يقاس عمضيا، قالػا: ال يقزي القاضي حكسًا كىػ غزباف، ألف 

خيس معو مخض خصضخ كالتقخيخ التياب سحايا كيسػت فالقاضي مزصخب، الغزب يبعجه عغ الحق، إذا ابشو م
إذًا يحسل عمى الغزب كقج حسل الفقياء عمى غزب القاضي ثبلثًا كثبلثضغ حالة كميا يشبغي أال يحكع فضيا 
القاضي حكسًا ألنو مزصخب، ىحا الفيع الفقيي دقضق ججًا، فيع القضاس، الخسخ محخمة كعشجنا مائة اسع لمخسخ 

آلف لغ تخد في كتاب هللا، مادامت العمة متحجة كىي اإلسكار، فكل مدكخ حخاـ، الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ ا
َجَخِة َيْعِشي الثُّػـَ َفبَل َيْقَخَبغ  َمْدِجَجَنا لػ شبقشا ىحا الحجيث عمى القاعجتضغ الد الفتضغ: قاؿ: َمْغ َأَكَل ِمْغ َىِحِه الذ 

، إنداف يجمذ إنداف يأتي بثضاب العسل ك  ليا رائحة كخيية، حجاد يأتي بثضاب العسل ىحه تحسل عمى أكل الثـػ
جمدة تعضق األخػة الستأخخيغ عغ رؤية الستكمع، يجمذ جمدة متصاكؿ بيا، إنداف يزع كخسي في نرف الجامع 
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خة ججًا، يرمي عمى الكخسي، لكغ ضعو كراء عامػد، فضحسل عمى مػضػع إيحاء السدمسضغ في السدجج أشضاء كثض
أؼ شيء يؤذؼ السدمع في السدجج يشبغي أف تستشع عشو، يػجج درس عمع مسكغ أف ترمي صبلة فخدية ال نخيج 
أف نرمي صبلة جساعضة كنخفع صػتشا إلى درجة أنو يذػش عمى الجرس، ىحا يؤذؼ أيزًا، أحضانًا تفعل شضئًا 

رسيع، أحضانًا تأتي بابشظ الحؼ لع يزبط بإحزار ابشظ الرغضخ كغضخ مشزبط يذػش عمى السرمضضغ صبلتيع كد
 نفدو بعج فضبػؿ عمى سجاد السدجج فالشبي قاؿ حالة كاحجة، كسا أف أكل ىحه الذجخة الثـػ يؤذؼ مغ في السدجج.

مخة اضصخرت إلى أف أصػر فدرت شبضب عشجه ترػيخ بانػرامي قاؿ لي: أنا سشتاف لع أتخمف عغ خصبة كاحجة 
ة كاحجة كانت األخضخة، قاؿ: صمضت خمف إنداف لجػاربو رائحة ال تحتسل فتخؾ السدجج، في مدجج الشابمدي إال مخ 

أنا ال أقخه عمى عسمو، كلكغ أحسل ىحا الحؼ جاء إلى السدجج كلع يغدل جػربضو فكاف سبب أذػ لمسدمسضغ، فيحا 
 بضت هللا.

ْع َشَعاِئَخ َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْغ َتْقَػى   (﴾07اْلُقُمػِب )﴿ َكَمْغ ُيَعطِّ

 )سػرة الحج(

في مدجج انتيى الجرس تكمع اثشاف مع بعزيسا بعزًا برػت مختفع ككأنيسا في الصخيق مختاح، ىحا بضت هللا 
 ىشاؾ مغ يرمي، ىحا الحؼ يرمي سسع كل الكبلـ، سسع السشاقذة كالسداكمة. 

ِ َفاَل َتْجُعػا َمَع َّللاهِ َأحَ   (﴾05جًا )﴿ َكَأفه اْلَسَداِجَج َّللِه

 )سػرة الجغ(

كسا أف الفقياء حسمػا عمى غزب القاضي ثبلثًا كثبلثضغ حالة، ككأنسا الفقياء حسمػا عمى القسح كالذعضخ كالدبضب 
 كالتسخ كل محرػؿ أساسي كحلظ يحسل عمى مغ أكل مغ ىحه الذجخة عجـ غدل الجػربضغ.

بجيشار اغتدل بل إف غدل الجسعة يخقى إلى مدتػػ  االغتداؿ يـػ جسعة اغتدل كلػ مجًا بجيشار، لػ أف مج الساء
الػجػب، يكاد يكػف كاجبًا، اإلنداف يدتحع ركائح العخؽ تحىب، الجمج لو رائحة شضبة، قالت: يا بشضتي إف الساء 
أشضب الصضب السفقػد، اكتذف العمساء أف لمجمج رائحة عصخة لسجخد أف تغتدل اغتداؿ جضج، تفػؽ رائحة الجمج 

بشظ الرغضخ غّدمو كشّسو تجج رائحة حمػة تشبعث مغ جمجه، فاهلل ىضأ اإلنداف بخائحة عصخة، فمحلظ: العصخة، ا
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كالساء أشضب الصضب السفقػد، الحؼ ال يػجج عشجه عصخ غالي الدجاجة بخسدة أك ستة آالؼ فقط يشطف نفدو، 
ى السدجج عجـ التذػير عمى ىػ معصخ جاىد عشجه عصخ، فاالغتداؿ غدل الجػارب عجـ القجـك بثضاب العسل إل

السرمضضغ عجـ إيحائيع بسكاف مختفع، يجمذ جمدة ىػ شػيل ما شاء هللا وهللا يسجه شػؿ أيزًا يجمذ جمدة 
خاصة فحجب زاكية بكامميا عغ الستكمع، ال ييسو ىػ مختاح أك يرمي عمى كخسي بشرف السدجج، ىحه ال 

مى السرمضضغ، أك يرمي جساعة بعج الجساعة األكلى ترح، أك يحجث أخضو بحجيث دنضػؼ في السدجج، شػش ع
برػت مختفع ككأنو كحجه في السدجج، ىحا كمو محسػؿ، أؼ أذػ يمحق بالسرمضضغ محـخ في ديغ هللا، أك ابغ 
غضخ مشزبط في لعبو أك في خخكجو وهللا مئات السخات شفل صغضخ قزى حاجتو فػؽ سجاد السدجج ! شيء 

خفضف، كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا دخل بضتو لف ثػبو، ىل يسكغ أف يشقع  مؤلع ججًا، السؤمغ لصضف ضمو
حفضف الثػب إمخأتو ؟ كمع ذلظ مبالغة في االحتضاط كاف إذا دخل بضتو لف ثػبو، كاف إذا صافح أحج أصحابو ال 

، ىحا الح جيث لو ثبلث يدحب يجه أكاًل مبالغة في السػدة، فأؼ شيء يميي األخػة الكخاـ في السدجج ىحا محـخ
 ركايات:

 )) َمْغ َأَكَل الثُّػـَ َأِك اْلَبَرَل ِمَغ اْلُجػِع َأْك َغْيخِِه َفاَل َيْقَخَبغه َمْدِجَجَنا (( 

 كفي ركاية ثانضة: مداججنا أؼ مدجج كفي ركاية ثالثة: ال يأتضغ السداجج 

تالي إف أردت أف ال ترمي الجسعة لكغ ىل خصخ في بالكع مخة في الحضاة أف تفيسػا ىحا الحجيث عمى الذكل ال
فكل الثـػ أصبحت معحكرًا عشج هللا، ماقػلظ ؟ وهللا ىشاؾ مغ يفيع ىحا الحجيث ىكحا ! جالذ مختاح بالبضت 
كالسكاف بعضج لمحىاب لربلة الجسعة لغ أذىب، أعصشي يا امخأة سشاف مغ الثـػ أكميع انتيى معحكر، كفي حجيث 

 آخخ: 

َجَخِة َفاَل َيْقَخْبَشا َأْك ََّل ُيَرمَِّيغه َمَعَشا (()).... َمْغ َأَكَل   ِمْغ َىِحِه الذه

 )صحضح البخارؼ(

وهللا بخمزاف كل الشاس يرشعػف فتة بالبجكة كثـػ عضار أربعة أعمى عضار ككمسا حب الػاحج أف يخخج نفذ مغ 
دؼ الشاس أحضانًا عغ صبلة فسو يؤذؼ سبعة ىكحا كسبعة ىكحا، تخخج مغ جمجؾ في الربلة كقتيا لساذا يع

 الجساعة ؟ مغ أمثاؿ ىؤالء السرمضضغ، حجيث ثالث: 
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 َفْمَيْعَتِدْلَشا َأْك ِلَيْعَتِدْؿ )) خآَعْغ َجاِبِخ اْبِغ َعْبِجَّللاهِ َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َأَكَل ُثػًما َأْك َبَراًل 
 ْج ِفي َبْيِتِو.... ((َمْدِجَجَنا َكْلَيْقعُ 

 )صحضح البخارؼ(

 كفي ركاية لسدمع: 

 الثُّػـِ ك َقاَؿ َمخهًة َمْغ َأَكَل ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َأَكَل ِمْغ َىِحِه اْلَبْقَمةِ 
ـَ ((اْلَبَرَل َكالثُّػـَ َكاْلُكخهاَث   َفاَل َيْقَخَبغه َمْدِجَجَنا َفِإفه اْلَساَلِئَكَة َتَتَأذهى ِمسها َيَتَأذهى ِمْشُو َبُشػ آَد

 )صحضح مدمع(

شبعًا إياكع أف تفيسػا أف الثـػ محـخ أكمو بالعكذ مفضج ججًا كىػ معقع كمصيخ كيخفف الزغط ثابت ججًا، لكغ 
؟ أما أياـ األسبػع ال ييع، كإف أكمتو مصبػخًا ال رائحة لو، كفي  يـػ الجسعة صعب أف تتخمى عغ أكمتظ السفزمة

 حبػب مفضجة ججًا مغمفة بغبلؼ أيزًا ال رائحة ليا، مسكغ أف نحتاؿ عمى ىحا الذجخ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 الرمػات الخسذ كالجسعة إلى الجسعة 704 - 075الجرس ) 

 17-31-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

لحجيث أييا األخػة السؤمشػف: الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كا
 الضـػ ما أخخجو اإلماـ مدمع في صحضحو:

َمَػاُت اْلَخْسُذ َكاْلجُ  ْسَعُة ِإَلى اْلُجْسَعِة )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َيُقػُؿ الره
 اْجَتَشَب اْلَكَباِئَخ ((َكَرَمَزاُف ِإَلى َرَمَزاَف ُمَكفَِّخاٌت َما َبْيَشُيغه ِإَذا 

إف لع يكغ ىشاؾ كبائخ، كالكبائخ كل معرضة تػعج هللا عمضيا بالمعغ، أك بعحاب أك بعقاب، فيي مغ الكبائخ، كقج 
صشف العمساء الكبائخ مغ سبعة إلى سبعضغ إلى سبعسائة، فكل نيي مذجد، ككل صضغة مغ فعل كحا فمضذ مشا، 

جيج لحنب، أك أؼ كصف لحنب بأف صاحبو مغ فعل كحا لعشو هللا، مغ فعل كحا دمخه هللا، أؼ كعج، كعضج ش
ممعػف، أك أؼ كصف لحنب أف صاحبو بعضج عغ هللا عد كجل، ىحا يعج مغ الكبائخ، فسغ كجج سعة كلع يزحي 

 فبل يقخبغ مجمدشا 

َنا (()) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َكاَف َلُو َسَعٌة   َكَلْع ُيَزحِّ َفال َيْقَخَبغه ُمَراله

 )سشغ ابغ ماجو(

يع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ ))َ ِقيَل ِلَعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب َرِضي المهيع َعْشيع َأْخِبْخَنا ِبَذْيٍء َأَسخه ِإَلْيَظ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المه 
ُ َمْغ َسبه َكاِلَجيْ َما َأَسخه ِإَليه َرُسػُؿ َّللاهِ َص  ِو مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َشْيًئا َكَكَتَسُو الشهاَس َكَلِكشهُو َسِسْعُتُو َيُقػُؿ َلَعَغ َّللاه

ُ َمْغ آَكى ُمْحِجًثا(( ُ َمْغ َغيهَخ ُتُخػـَ اََلْرِض َكَلَعَغ َّللاه  َكَلَعَغ َّللاه

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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فالعمساء كفق ىحه السقايضذ صشفػا الكبائخ، الفخار مغ الدحف مغ الكبائخ، الغضبة مغ الكبائخ، الشسضسة مغ الكبائخ، 
لعغ الػالجيغ مغ الكبائخ، كىشاؾ كبائخ باششة أخصخ مغ الكبائخ الطاىخة، الكبخ، الكبائخ الطاىخة ضاىخة، لحلظ 

، لكغ الكبائخ الباششة متغمغمة في الشفذ، كقج ال يشتبو اإلنداف اإلنداف اليمبث أف يتػب مشيا، إف حااًل أك آجبلً 
إلضيا، كقج تكػف حجابًا بضشو كبضغ هللا، مشيا الكبخ، مشيا العجب، مشيا االستعبلء، ىحه كميا مغ الكبائخ الباششة، 

خاشخ ال يخضي فسا لع تغذى الكبائخ الباششة كالطاىخة، بضغ سبٍع إلى سبعضغ إلى سبعسائة، فالرغائخ ألع بظ 
هللا، فالرمػات الخسذ كالجسعة إلى الجسعة كفارة لسا بضشيغ ما لع تغذى الكبائخ، كأف الربلة شحشة تسجؾ إلى 
صبلة أخخػ، تأتي الربلة األخخػ بالزبط، أحضانًا الجكاء لو مفعػؿ يدتسخ أربع كعذخكف ساعة بعج ىحا الػقت 

خ أعخاض السخض مخة ثانضة، مثاؿ دقضق ججًا، فيحه الربلة شحشة تحتاج لحبة ثانضة، فإف لع تأخح حبة ثانضة تطي
تسجؾ إلى الربلة التي بعجىا، قج تزعف ىحه الذحشة فضسا بضغ الربلتضغ، فتكػف بعس األخصاء شفضفة بعس 
المسع كالرغائخ تأتي الربلة الثانضة تسحػ ما سبق كتسج ما لحق، تسحػ كتسج، تعصضظ شاقة ركحضة، اإلنداف إذا 

 يختاح مبجئضًا إذا صمى، لكغ إذا أتقغ صبلتو تذتج راحة نفدو، لحلظ قاؿ تعالى:  صمى

 (﴾2( الهِحيَغ ُىْع َعْغ َصاَلِتِيْع َساُىػَف )1﴿ َفَػْيٌل ِلْمُسَرمِّيَغ )

 )سػرة الساعػف(

 لػ أف هللا قاؿ: الحيغ ىع في صبلتيع ساىػف ليمظ كل السرمضضغ، قاؿ: 

 (﴾2ػَف )﴿ َعْغ َصاَلِتِيْع َساىُ 

أما في صبلتيع اإلنداف يجتيج أف يكػف مع هللا، مع الشز كاآلية التي يقخأىا، مع معاني الخكػع كالدجػد، 
فالرمػات الخسذ كالجسعة إلى الجسعة كفارة لسا بضشيغ ما لع تغذى الكبائخ تعصضظ شاقة إلى الربلة التي 

تي الربلة التي بعجىا فتسحػ األخصاء الصفضفة التي بعجىا، فإف لع تكفضظ ىحه الصاقة كارتكبت بعس الرغائخ تأ
 كانت بضغ الربلتضغ ىحا معشى الربلة إلى الربلة كالجسعة إلى الجسعة كفارة لسا بضشيغ ما لع تغذى الكبائخ.
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َأنهُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َكِفي َحِجيِث َبْكخٍ 
ـٍ َخْسَذ َمخهاٍت  َىْل َيْبَقى ِمْغ َدَرِنِو َشْيٌء َقاُلػا َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َأَرَأْيُتْع َلْػ َأفه َنْيًخا ِبَباِب َأَحِجُكْع َيْغَتِدُل ِمْشُو ُكله َيْػ

ُ ِبِيغه اْلَخَصاَيا ((ََّل َيْبَقى ِمْغ َدَرِنِو َشْيٌء َقاَؿ فَ  َمَػاِت اْلَخْسِذ َيْسُحػ َّللاه  َحِلَظ َمَثُل الره

 )صحضح مدمع(

ـٍ َخْسَذ َمخهاٍت َيْبَقى ِمْغ َدَرِنِو َشْيٌء َقا ُلػا ََّل َيْبَقى ِمْغ َدَرِنِو )) َنْيٍخ َجاٍر َغْسٍخ َعَمى َباِب َأَحِجُكْع َيْغَتِدُل ِمْشُو ُكله َيْػ
ُ ِبِيغه اْلَخَصاَيا (( َشْيٌء َقاؿَ  َمَػاِت اْلَخْسِذ َيْسُحػ َّللاه  َفَحِلَظ َمَثُل الره

أكؿ ما يحاسب عشو العبج يـػ القضامة صبلتو فإف صحت نجح كأفمح كإف لع ترح خاب كخدخ، بالسشاسبة 
الدكاة الربلة ىي الفخض الستكخر الحؼ ال يدقط بحاؿ، مسكغ أف يدقط الحج لمفقخ أك السخض أك أف تدقط 

لمفقخ أك أف يدقط الرضاـ لمدفخ كالذيادة تؤدػ مخة كاحجة فخسذ أركاف ثبلثة قج يدقصػف عغ السدمع إما لسخض 
أك لفقخ أك لدفخ كالخابعة تؤدػ مخة كاحجة مغ أركاف اإلسبلـ الفخض الػحضج الحؼ يتكخر كال يدقط بحاؿ، يسكغ 

كأنت عمى ضيخ دابة أك عمى ضيخ سفضشة، كيسكغ أف أف ترمي بخمػش عضشضظ ! كأنت ماشي كأنت تخكب شائخة 
تتجو إلى الذساؿ في صبلتظ إذا كاف الذساؿ جية أمشظ يتبعظ عجك مغ الجشػب فقبمتظ نحػ الذساؿ، قبمة 
السدافخ جية دابتو، تخكب شائخة تتجو مثبًل نحػ استشبػؿ كأنت راكب كجالذ باتجاه الذساؿ يسكغ أف ترمي 

ة السدافخ جية دابتو كقبمة الخائف جية أمشو، كقبمة السخيس جية راحتو، البج مغ أف باتجاه الذساؿ، ألف قبم
ترمي فإذا فخضشا بتاريخ السدمسضغ في حقبة مغ الدمغ نادرة ججًا أف الحؼ يرمي يقتل مثبًل بإمكانظ أف ترمي 

صبلة اإليساء  كأنت نائع في الدخيخ دكف أف تتحخؾ ىحه صبلة الخائف تخكع كتدجج بخمػش عضشضظ، اسسيا
 الفخض الػحضج الحؼ ال يدقط بحاؿ ىػ الربلة إف صحت صح العسل كإف لع ترح لع يرح العسل.

شيء آخخ: في الربلة مغ الحج االتجاه نحػ الكعبة كفي الربلة مغ الدكاة أف تستشع عغ العسل كالػقت أصل 
كذىب لضرمي، كأنو خدخ مائتي  في كدب الساؿ، إنداف يفتح محل يبضع عرضخ عشجه زبائغ كثخ أغمق السحل

لضخة ربح، في الربلة مغ الدكاة أنو انقصاع إلى هللا كاقتصاع مغ الػقت كالػقت أصل في كدب الساؿ، فأنت 
حضشسا تؤدؼ الربلة في السدجج فكأنسا دفعت مغ زكاة مالظ، كفي ال صبلة مغ الرضاـ أف الرائع يستشع عغ 

ع عغ تشاكؿ الصعاـ كالذخاب كالحخكة كأؼ نذاط ال يتعمق بالربلة، فأنت تشاكؿ الصعاـ كالذخاب لكغ السرمي يستش
في الربلة صائع كحاج كمدكي كحضشسا تقػؿ أشيج أف ال إلو إال هللا أنت تتمػ الذيادة، فالعمساء قالػا: في الربلة 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

152 

 أركاف اإلسبلـ كميا ! 

جيغ، كبضغ السؤمغ كالكافخ تخؾ الربلة، فسغ كالربلة عساد الجيغ فسغ أقاميا أقاـ الجيغ، كمغ تخكيا فقج ىجـ ال
تخكيا فقج كفخ لكغ العمساء أضافػا ليحا الحكع أنو مغ تخكيا استخفافا بحقو أك ردًا لفخضضتيا فقج كفخ، أما مغ 

 تخكيا تياكنًا كتكاسبًل فقج عرى كفدق، كشتاف بضغ العاصي كالكافخ.

كػف مدتقضسًا عمى أمخ هللا، االستقامة تعضشظ عمى االتراؿ أييا األخػة: الربلة ليا إقامة، إقامة الربلة أف ت
باهلل، أما مثبًل مغ عشجه محل يبضع فضو ألبدة ندائضة، تأتضو السخأة يسؤل عضشضو مغ محاسشيا كيغازليا، ىػ كرع إذا 
ه في سسع األذاف ذىب إلى السدجج، ىحا يدتصضع أف يقـػ بحخكة الربلة لكشو ال يدتصضع أف يرمي ! ألف تجاكز 

عبلقاتو مع الشداء حجاب بضشو كبضغ هللا، الحؼ يغر السدمسضغ في بضعو كشخائو ال يدتصضع أف يترل باهلل لكشو 
يدتصضع أف يقـػ بحخكات الربلة، نحغ ماذا نقػؿ لو ؟ أقع عمى صمػاتظ ىحه كاستقع عمى أمخ هللا كتب عغ 

قضغ كسضجة القخبات كغخة الصاعات كمعخاج السؤمغ عبلقاتظ التي ال تخضي هللا، فالربلة عساد الجيغ كعراـ الض
إلى رب األرض كالدساكات، ىحه ىي الربلة إف صحت صح العسل، أكؿ ما نحاسب عشو يـػ القضامة ىػ 
الربلة، مثبًل: أىع شيء في الدضارة البشديغ، مغ دكف بشديغ لضدت سضارة تربح كّقافة، كتمة حجيج، أما بيحه 

الػقػد الحؼ يحخكظ ىػ الربلة، فعشجما كاف الدمف الرالح يترمػف باهلل فعمػا الصاقة تسذي، كأنت كسؤمغ 
 السعجدات، بحلػا الغالي كالخخضز كالشفذ كالشفضذ،

اَلِة َقاُمػا ُكَداَلى ُيَخاُءكَف الشهاَس َكََّل َيْحُكُخكَف َّللاهَ ِإَّله َقِمياًل )  (﴾017﴿ آَكِإَذا َقاُمػا ِإَلى الره

 )سػرة الشداء(

 عفت ىستيع كقػؼ عمضيع عجكىع كأصبحػا في مؤخخة األمع،ض

َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا ) اَلَة َكاتهَبُعػا الذه  (﴾26﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الره

 )سػرة مخيع(
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 بقي زكاة كحج كصضاـ كشيادة. 

َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا )﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا  اَلَة َكاتهَبُعػا الذه  (﴾26الره

آخخ حجيث أختسو: لضذ كل مرٍل يرمي إنسا أتقبل الربلة مسغ تػاضع لعطستي ككف شيػاتو عغ محارمي 
كلع يرخ عمى معرضتي كأشعع الجائع ككدا العخياف كرحع السراب كآكػ الغخيب كل ذلظ لي، كعدتي كجبللي 

ػر كجيو ألضػء عشجؼ مغ نػر الذسذ عمى أف أجعل الجيمة ليا عمسًا كالطمسة نػرًا يجعػني فألبضو كيدألشي إف ن
فأعصضو كيقدع عمي فأبخه أكؤله بقخبي كأستحفطو مبلئكتي مثمو عشجؼ كسثل الفخدكس ال يسذ ثسخىا كال يتغضخ 

 حاليا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 0أحاديث مختمفة عغ الرالة ( 7 704 - 076الجرس ) 

 37-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ . 

 التخغيب كالتخىيب .

؛ الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كالزلشا  أييا األخػة السؤمشػف 
 في مػضػع الربلة .

 أحاديث شخيف عغ الرالة .

 َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعف اَف َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ : 

اَل  َأ ِلمره َىا َمَع الشهاِس َأْك َمَع اْلَجَساَعِة َأْك فِ )) َمْغ َتَػضه اَلِة اْلَسْكُتػَبِة َفَراله ي ِة َفَأْسَبَغ اْلُػُضػَء ُثعه َمَذى ِإَلى الره
ُ َلُو ُذُنػَبُو ((  اْلَسْدِجِج َغَفَخ َّللاه

 ] صحضح مدمع [

 لسغفخة الحنػب .كضػء سابغ ، كمذي مع الجساعة ، كأداء الربلة السكتػبة ، سبب عشج هللا 

 شبعًا نحكخكع بالحجيث الدابق ، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ : 

اَرٌة ِلَسا َبْيَشُيغه َما َلْع ُتْغَر اْلَكَباِئُخ (( اَلُة اْلَخْسُذ َكاْلُجْسَعُة ِإَلى اْلُجْسَعِة َكفه  )) الره

 مدمع [ ] صحضح
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 كفي ركاية ليحا الحجيث أخخػ يقػؿ : َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ : 

اَرًة ِلَسا )) َما ِمِغ اْمِخٍئ ُمْدِمٍع َتْحُزُخُه َصاَلٌة َمْكُتػَبٌة َفُيْحِدُغ ُكُضػَءَىا َكُخُذػَعَيا َكُرُكػَعَيا ِإَّله َكاَنْت كَ  َقْبَمَيا ِمَغ فه
ْىَخ ُكمهُو ((  الحُُّنػِب َما َلْع ُيْؤِت َكِبيَخًة َكَذِلَظ الجه

 ] صحضح مدمع [

 ىشا سؤاؿ : 

 أيعقل أنظ إذا تػضأت كتػجيت إلى السدجج كصمضت أف تغفخ لظ الحنػب ؟ 

شا عمى الذيء القمضل الجداء الجػاب أف هللا هلالج لج خمقشا لشخبح عمضو ، عمة كجػدنا أف يكخمشا كأف يدعجنا كأف يعصض
 الكبضخ .

 إف أحجكع لضزع المقسة بفع زكجتو يخاىا يـػ القضامة كجبل أحج .

يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ كقج رأػ قبخًا كاف مع أصحابو : قاؿ صاحب ىحا القبخ : إلى ركعتضغ مسا تحقخكف مغ 
 تشفمكع .

 أحج ، هللا أكبخ ، سسع هللا ، ىكحا صاحب ىحا القبخ . ركعتضغ بجكف تخكضد ، كال الزالضغ آمضغ ، قل ىػ هللا 

 .لو مغ كل دنضاكع صاحب ىحا القبخ إلى ركعتضغ مسا تحقخكف مغ تشفمكع ، ركعتضغ خفضفتضغ نافمتضغ سخيعتضغ خضخ

 اإلنداف بالقبخ أثضخ العسل الرالح . 

 ﴿ ُكلُّ َنْفٍذ ِبَسا َكَدَبْت َرِىيَشٌة﴾

 [ 18] سػرة السجثخ اآلية : 

 ﴿ ِإَّله َأْصَحاَب اْلَيِسيِغ * ِفي َجشهاٍت َيَتَداَءُلػَف * َعِغ اْلُسْجِخِميَغ﴾

 [ 47-19] سػرة السجثخ اآليات : 
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كأنت حي لػ ممكػؾ سضارة ثسشيا خسدػف ممضػف شيء كبضخ ، ممكػؾ بضت بالسالكي فخضًا ، سمسػؾ مشرب رفضع 
القمب يشبس ىحه األشضاء ليا قضسة ، أما حضشسا يسػت اإلنداف القضسة ، تحت يجؾ ألػؼ السبليضغ كأمخؾ نافح ماداـ 
 إلى ركعتاف صبلىسا في جػؼ المضل .

أحج كبار العمساء كأضشو اإلماـ الغدالي ىكحا كرد ال أدرؼ مبمغو مغ الرحة لكغ سئل في السشاـ يا سضجؼ ما فعل 
تمظ اإلشارات كلع يبق إال ركضعات ركعشاىا في هللا بظ ؟ قاؿ : يا بشي شاحت تمظ العبارات السؤلفات كذىبت 

جػؼ المضل ، ألف صبلة المضل فضيا إخبلص ، ال أحج يخاؾ ، إذا صمضتيا كلع تخبخ أحج بحلظ معشى ىحا ما حسمظ 
 عمضيا إال محبة هللا كعبادتو .

 فيشا ال تعخؼ قضسة الربلة إال عشج فخاش السػت . 

ْمُت لِ   َحَياِتي ﴾﴿ َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َقجه

 [ 14] سػرة الفجخ اآلية : 

ُسػِؿ َسِبياًل ﴾  ﴿ َيا َلْيَتِشي اتهَخْحُت َمَع الخه

 [ 17] سػرة الفخقاف اآلية : 

 ﴿ َلْيَتِشي َلْع َأتهِخْح ُفاَلنًا َخِمياًل ﴾

 [ 18] سػرة الفخقاف اآلية : 

ٌة َأَلْيَذ ِفي َجَيشهَع َمْثًػى ِلْمُسَتَكبِِّخيَغ ﴾﴿ َتَخى الهِحيَغ َكَحُبػا َعَمى َّللاهِ ُكُجػُىُيْع   ُمْدَػده

 [ 63] سػرة الدمخ اآلية : 

اِخِخيَغ ﴾ ْشُت ِفي َجْشِب َّللاهِ َكِإْف ُكْشُت َلِسَغ الده  ﴿ َيا َحْدَخَتا َعَمى َما َفخه

 [ 56] سػرة الدمخ اآلية : 
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انجحب ، ىكحا يقػؿ أىمو ، أصبح يخاؼ مغ الشداء ، لع  إذا تجيغ شالب شاب كالتـد مدجج يقاؿ عشو : تسذضخ
 !  يعج يرافحيع ، لع يجمذ أماـ التمفاز ، لع يخػ بخامج مستعة ، انجحب كضضع حضاتو كعسى قمبو 

اِخِخيَغ ﴾ ْشُت ِفي َجْشِب َّللاهِ َكِإْف ُكْشُت َلِسَغ الده  ﴿ َيا َحْدَخَتا َعَمى َما َفخه

 [ 56] سػرة الدمخ اآلية : 

 كاف يدخخ ، قاؿ تعالى : 

اِر َيْزَحُكػَف ﴾  ﴿ َفاْلَيْػـَ الهِحيَغ َآَمُشػا ِمَغ اْلُكفه

 [ 14] سػرة السصففضغ اآلية : 

 الكافخ : 

 ﴿ ِإنهُو َكاَف ِفي َأْىِمِو َمْدُخكرًا ﴾

 [ 71] سػرة االنذقاؽ اآلية : 

 السؤمغ : 

 ﴿ َكَيْشَقِمُب ِإَلى َأْىِمِو َمْدُخكرًا ﴾

 [ 9سػرة االنذقاؽ اآلية : ] 

إذًا مغ ىػ البصل ؟ الحؼ يزحظ آخخًا ، الحؼ يزحظ أكاًل يزحظ قمضبًل كيبكي كثضخًا ، كالحؼ يزحظ آخخًا يبكي 
قمضبًل لسا ساقو هللا لو في الجنضا مغ معالجات كيزحظ كثضخًا ، لحلظ اإلنداف عشج الػالدة كل مغ حػلو يزحظ كىػ 

 ل مغ حػلو يبكي فإذا كاف بصبًل كرجبًل كمؤمشًا يزحظ كحجه .يبكي كحجه ، عشج السػت ك

 ﴿ ِقيَل اْدُخِل اْلَجشهَة َقاَؿ َيا َلْيَت َقْػِمي َيْعَمُسػَف ﴾

 [ 16] سػرة يذ اآلية : 
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 بل إنو في بعس األحاديث الذخيفة يقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ : 

 اْلَحيِّ (()) ِإفه اْلَسيَِّت َلُيَعحهُب ِبُبَكاِء 

 ] صحضح البخارؼ [

إذا كاف مؤمغ كرأػ مكانو في الجشة كرأػ مقامو عشج هللا كقج استخاح مغ عشاء الجنضا كلع يبقى إال الشعضع السقضع 
 كرأػ أىمو يبكػف ، البكاء لضذ لو معشى ، يتألع أللسيع الحؼ المعشى ليع . 

َثَشا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه  ى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِعْشَج اْنِرَخاِفَشا ِمْغ َصاَلِتَشا َىِحِه َقاَؿ ِمْدَعٌخ ُأَراَىا اْلَعْرَخ )) َقاَؿ ُعْثَساُف َحجه
ْثَشا َكِإفْ  ُثُكْع ِبَذْيٍء َأْك َأْسُكُت َفُقْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإْف َكاَف َخْيًخا َفَحجِّ ُ َكَرُسػُلُو َكاَف َغْيَخ َذِلَظ فَ  َفَقاَؿ َما َأْدِري ُأَحجِّ اَّلله
َمػَ  ُ َعَمْيِو َفُيَرمِّي َىِحِه الره ُخ َفُيِتعُّ الصُُّيػَر الهِحي َكَتَب َّللاه اَراٍت َأْعَمُع َقاَؿ َما ِمْغ ُمْدِمٍع َيَتَصيه اِت اْلَخْسَذ ِإَّله َكاَنْت َكفه

 ِلَسا َبْيَشَيا ((

 ] صحضح مدمع [

 ضشا مشيا كإف كاف في بذارة فحجثشا . إذًا فضشا عضػب خصضخة نخجػ هللا أف يذف

 يػجج خصأ كمسة خصف برخؾ خصفة صغضخة بضغ الربلتضغ ىحه تغفخ في الربلة القادمة . 

 كفي ركاية ليحا الحجيث : 

ُ َلُو َما َبْيَشُو كَ  ُأ َرُجٌل ُمْدِمٌع َفُيْحِدُغ اْلُػُضػَء َفُيَرمِّي َصاَلًة ِإَّله َغَفَخ َّللاه اَلِة الهِتي َتِميَيا (()) ََّل َيَتَػضه  َبْيَغ الره

 ] صحضح مدمع [

 كفي حجيث بخكاية أخخػ ذكخت ركاية البارحة كىحه ركاية ججيجة ، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضوِ 
 م يع َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ : َكَسم َع َقاَؿ َكِفي َحِجيِث َبْكٍخ َأن ُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى ال

ـٍ َخْسَذ َمخهاٍت َىْل َيْبَقى ِمْغ َدَرنِ  ِو َشْيٌء َقاُلػا ََّل َيْبَقى ِمْغ )) َأَرَأْيُتْع َلْػ َأفه َنْيًخا ِبَباِب َأَحِجُكْع َيْغَتِدُل ِمْشُو ُكله َيْػ
َمَػاِت اْلَخْسذِ  ُ ِبِيغه اْلَخَصاَيا (( َدَرِنِو َشْيٌء َقاَؿ َفَحِلَظ َمَثُل الره  َيْسُحػ َّللاه

 ] صحضح مدمع [



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

159 

لحلظ عشجما يرمي اإلنداف صبلة غضخ شخعضة سخيعة ججًا ال خذػع كال اشسئشاف كال استقخار فضيا ، يقاؿ في 
بعس الخكايات تقػؿ ىحه الربلة : ضضعظ هللا كسا ضضعتشي ، أنت أماـ فخصة أف تقف بضغ يجؼ هللا عد كجل 

يجؼ أعمى عمضضغ ضضعت ىحه الربلة ضضعظ هللا كسا ضضعتشي كفي حجيث آخخ عغ صبلة الفجخ ،  أف تقف بضغ
ِ َيُقػاُل َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضوِ   َكَسم َع :  َعْغ َأَنِذ ْبِغ ِسضِخيَغ َقاَؿ َسِسْعُت ُجْشَجَب اْبَغ َعْبِج َّللا 

ْبَح َفُيَػ ِفي ِتِو ِبَذْيٍء َفُيْجِرَكُو َفَيُكبهُو ِفي َناِر َجَيشهَع (( )) َمْغ َصمهى الرُّ ُ ِمْغ ِذمه  ِذمهِة َّللاهِ َفاَل َيْصُمَبشهُكُع َّللاه

 ] صحضح مدمع [

أنت لسجخد أنظ صمضت الفجخ في جساعة فأنت في ذمة هللا أؼ في حسايتو كرعايتو كتػفضقو كحفطو ، في بعس 
 الخكايات : 

في جساعة فيػ في ذمة هللا حتى يسدي ، كمغ صمى العذاء في جساعة فيػ في ذمة هللا )) مغ صمى الفجخ 
 حتى يربح ((

 كفي بعس األحاديث ، َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع : 

ٍة َكُعْسَخٍة )) َمْغ َصمهى اْلَغَجاَة ِفي َجَساَعٍة ُثعه َقَعَج  ْسُذ ُثعه َصمهى َرْكَعَتْيِغ َكاَنْت َلُو َكَأْجِخ َحجه َيْحُكُخ َّللاهَ َحتهى َتْصُمَع الذه
 َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َتامهٍة َتامهٍة َتامهٍة ((

 ] سشغ التخمحؼ [

الربلة كالدبلـ ال يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي يػحى ، كىحه ىحا كمو مغ كبلـ الشبي ، فالشبي عمضو 
الرمػات مشاسبات لبلتراؿ باهلل ، ككاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا حزخت الربلة فكأنسا ال نعخفو كال يعخفشا مغ 

 شجة اىتسامو .

ييتع بسطيخه ، يذج  أنت اآلف الحع شكل مػضف بجائخة ، رف الياتف الػزيخ تعاؿ إلي ، أنت راقبو ماذا يفعل ،
جدسو ، دخل لضقابل الػزيخ ، أنت أماـ شخز كقج ال تحبو كقج ال يسؤل عضشضظ ، لو ىضبة عشظ ، أنت الحطت 
إنداف يقابل مدؤكؿ كبضخ يقخأ جخيجة أمامو ؟ أك يعبث بسدبحة ؟ أبجًا ، أك يجمذ جمدة غضخ أديبة ؟ مدتحضل ، 

 مي يشبغي أف تدتحزخ عطسة هللا .لػ خذع قمبو لخذعت جػارحو ، فأنت حضشسا تر
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في بعس الببلد كمسات تقاؿ قبل الربلة وهللا أعجبتشي تسامًا ، يقػؿ اإلماـ قبل أف يقػؿ هللا أكبخ : صمي صبلة 
مػدع كاستحزخ عطسة هللا ! إذا اإلنداف استحزخ عطسة هللا كصمى صبلة مػدع لعل هللا عد كجل يقبل ىحه 

اىتسامًا بالغًا كاستحققت أف يتجمى هللا عمى قمبظ في الربلة لكشت أسعج الشاس  الربلة ، كلػ اىتسست بالربلة
 عمى اإلشبلؽ ، كلكغ ضضع السدمسػف الربلة كالجلضل : 

اَلَة﴾  ﴿ ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الره

 [ 59] سػرة مخيع اآلية : 

خذػعيا كركػعيا كسجػدىا كحكستيا  لضذ القرج بأضاعػا الربلة لع يرمػا ، ال ىع صمػا ، لكغ أضاعػا
 كجػىخىا كفائجتيا كىجفيا .

َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا ﴾ اَلَة َكاتهَبُعػا الذه  ﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الره

 [ 59] سػرة مخيع اآلية : 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 7مختمفة عغ الرالة( 7 أحاديث  704 - 000الجرس ) 

 31-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

ا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كقج تحجثشا أييا األخػة السؤمشػف: الزلشا في إتحاؼ السدمع بس
البارحة عغ فزل الرمػات الخسذ، كالضـػ نشتقل إلى مػضػع فزل الربلة مصمقًا، أية صبلة مغ الرمػات 

 الخسذ أك الخكاتب أك الشػافل، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

َقاَؿ َلِقيُت َثْػَباَف َمْػَلى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفُقْمُت َأْخِبْخِني )) عغ َمْعَجاُف ْبُغ َأِبي َشْمَحَة اْلَيْعَسِخيُّ 
ُ ِبِو اْلَجشهَة َأْك َقاَؿ ُقْمُت ِبَأَحبِّ اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َفَدَكَت ُثعه  َأْلُتُو الثهاِلَثَة َسَأْلُتُو َفَدَكَت ُثعه سَ  ِبَعَسٍل َأْعَسُمُو ُيْجِخُمِشي َّللاه

ُجػِد َّللِهِ  ِ َسْجَجًة َفَقاَؿ7 َسَأْلُت َعْغ َذِلَظ َرسػُػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َعَمْيَظ ِبَكْثَخِة الدُّ  َفِإنهَظ ََّل َتْدُجُج َّللِه
ُ ِبَيا َدَرَجًة َكَحطه َعْشَظ ِبَيا َخِصي  َئًة ((ِإَّله َرَفَعَظ َّللاه

 )صحضح مدمع(

نحغ عبضج ككمسا أعمشا عغ عبػديتشا يخفعشا هللا، كمسا أعمشا كاعتخفشا كمارسشا عبػديتشا هلل كمخغشا جباىشا في أعتابو 
رفعشا هللا، ككمسا استعمى اإلنداف كاستكبخ خفزو هللا، أنا ال أعتقج أف في األرض كميا مغ آدـ إلى يـػ القضامة 

سػؿ هللا، كسا أني ال أعتقج أف في األرض كميا مغ آدـ إلى يـػ القضامة أف إندانًا خزع هلل إندانًا أعده هللا كخ 
 كتحلل لو كخسػؿ هللا ! فالعبلقة عكدضة كمسا خزعت لو رفعظ، ككمسا تكبخت كضعظ أبجًا ! 

في الجديخة العخبضة لسجخد أف تقػؿ: أنا يتخمى هللا عشظ، لسجخد أف تقػؿ هللا يتػالؾ هللا، بعج فتح مكة لع يجتسع 
جضر كجضر السدمسضغ عذخة آالؼ سضف كفارس، لع يجتسع في تاريخ الجديخة جضر كجضر رسػؿ هللا الرحابة 
ىؤالء الحيغ باعػا أنفديع في سبضل هللا، لعميع تحجثػا بقمػبيع لغ نغمب الضـػ مغ قمة، نحغ كثخ، كيـػ حشضغ إذ 

مضكع األرض بسا رحبت ثع كلضتع مجبخيغ، إلى أف كقف الشبي أماـ أعجبتكع كثختكع فمع تغغ عشكع شضئًا كضاقت ع
حشضغ كحجه كقاؿ: أنا الشبي ال كحب أنا ابغ عبج السصمب أمدظ حفشة مغ الخمل كقاؿ: شاىت الػجػه. بضشسا في 
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، فخساف قخير كأبصاليا كأشجائيا بخضميع كرجميع كعجتيع كعتادىع جا ءكا بجر كانػا ثبلثسائة كأماميع جضر عخمـخ
 قاؿ: 

ُ ِبَبْجٍر َكَأْنُتْع َأِذلهٌة﴾  ﴿ َكَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاه

 )سػرة آؿ عسخاف(

درس لشا إلى يـػ القضامة ! كمسا خزعت إلى هللا رفعظ، ككمسا تكبخت كضعظ، إذا قمت أنا تخمى هللا عشظ، إذا 
 قمت هللا تػالؾ هللا.

ُجػد(( )) َسَأْلُت َعْغ َذِلَظ َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى ا  لمهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َعَمْيَظ ِبَكْثَخِة الدُّ

الدجػد دلضل عبػدية هلل أنا أنرح أييا األخػة: إف أردت أف تقابل شخرًا قل: الميع إني تبخأت مغ حػلي كقػتي 
 إلى هللا. كالتجأت إلى حػلظ كقػتظ كعمسظ ياذا القػة الستضغ تميع الرػاب، إف أردت أف تشجد عسبًل افتقخ

سسعت عغ شبضب عربي جخاح أعراب لو سسعة كالسدظ، السخيس في غخفة العسمضات كقج خّجر ال يبجأ 
العسمضة حتى يرمي ركعتضغ هلل عد كجل كافتقخ فضيسا إلى هللا، تبخأت مغ حػلي كقػتي كعمسي، كالتجأت لحػلظ 

ة كتخؾ الكمضة السخيزة فأقامػا عمضو دعػة كقػتظ كعمسظ، كع مغ شبضب مغ أشيخ األشباء استأصل الكمضة الدمضس
فجفع كل ثخكتو ! لسجخد أف تقػؿ أنا يأخح هللا كل خبختظ يدمبيا ككل عمسظ ككل ميارتظ فقاؿ: َعَمْضَظ ِبَكْثَخِة 
ُجػد بالسعشى الجقضق االفتقار إلى هللا، مسكغ أف تدجج بالجامع، كمسكغ كأنت تدضخ بالصخيق تقابل إنداف كىحا  الدُّ

نداف ميع كبضجه األمخ كأنت قج ال تؤتى حجة قػية، تقػؿ يا ربي الميع إني افتقخت كالتجأت لحػلظ كقػتظ اإل
كعمسظ كتبخأت مغ حػلي كقػتي كعمسي ىحا سجػد، ىحا الجعاء كأنت ماشي كاقف حقضقة الدجػد كقج تدجج، لكغ 

أماـ الشاس، مسكغ أف تدجج بيحا  لضذ بكل مكاف تدتصضع أف تدجج، مثبًل أنت بالسصار ال تدتصضع أف تدجج
 الجعاء، الميع غشي تبخأت مغ حػلي كقػتي كعمسي كالتجأت إلى حػلظ كقػتظ كعمسظ ياذا القػة الستضغ.

 مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف يخضبظ هللا إذا التجأت إلضو، تتسة الحجيث: 

ِ َسْجَجًة ِإَّله َرَفَعَظ  ُ ِبَيا َدَرَجًة َكَحطه َعْشَظ ِبَيا َخِصيَئًة (()) َفِإنهَظ ََّل َتْدُجُج َّللِه  َّللاه
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 اآلف أعمى مقاـ بمغو الشبي الكخيع في الكػف جشذ اإلنداف الجشذ األكؿ: 

َساَكاِت َكاَْلَْرِض َكاْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َكَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَداُف﴾ا كَ ﴿ ِإنها َعَخْضَشا اَْلََماَنَة َعَمى الده  َحَسَمَيا اإلِْ

 )سػرة األحداب(

 كاألنبضاء قسع البذخ كالخسل فػؽ األنبضاء.

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس﴾ ُسُل َفزه  ﴿ ِتْمَظ الخُّ

 )سػرة البقخة(

 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقع مكانو في أعمى مختبة في بشي البذخ ! أيغ بمغ ؟ بمغ سجرة السشتيى، ماذا قاؿ هللا
 في حقو ؟ قاؿ: 

 (﴾00﴿ َفَأْكَحى ِإَلى َعْبِجِه َما َأْكَحى )

 )سػرة الشجع(

 كىػ في أعمى مقاـ بمغو إنداف كاف عبجًا هلل.

ـَ َعْبُج َّللاهِ َيْجُعػُه َكاُدكا َيُكػُنػَف َعَمْيِو ِلَبجًا )  (﴾06﴿ َكَأنهُو َلسها َقا

 )سػرة الجغ(

بالدجػد هلل، وهللا مخة ؼ بالكػمبضػتخ مذكمة أؤلف كتاب ككشت أعسل  فأنت إذا عبجت هللا كعبخت عغ عبػديتظ
مشح سبع ساعات كجج خصأ فزاع كل العسل ! فاهلل بعج حضغ مكششي أف أستخجعيع، فدججت هلل ركعتضغ، سبع 
ساعات عسل ضاعػا، أؼ إنجاز يدخه هللا لظ شيء تحقق أك نجح فضو شيء القى القبػؿ نجحت بإلقاء كمسة 

 حمة اسجج هلل عػد نفدظ أف تدجج سجػد الذكخ دائسًا.نجحت بخ 

 ﴿ َلِئْغ َشَكْخُتْع ََلَِزيَجنهُكْع﴾

 )سػرة إبخاىضع(
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ما الحؼ يسشعظ إذا كاف لجيظ مذكمة كحمت أف تخكع فػرًا ركعتاف هلل عد كجل ؟ سجػد الذكخ، يا ربي أنا قجرت 
كابغ عبجؾ كابغ ابغ عبجؾ ناصضتي بضجؾ ماض أنظ أعشتشي كيدخت األمخ لي أنت سيمت لي األمخ، أنا عبجؾ 

في قزاءؾ نافح في حكسظ أعػذ بشػر كجيظ الحؼ أشخقت لو الدساكات كاألرض كصمح عمضو أمخ الجنضا كاآلخخة 
أف تشدؿ بي سخصظ أك أف تحل عمي غزبظ، أعػذ بظ مغ فجأة نقستظ كتحػؿ عافضتظ كجسضع سقسظ لظ العتبة 

 ىكحا. حتى تخضى لكغ عافضتظ أكسع لي،

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ِو َكُىَػ َساِجٌج َفَأْكِثُخكا ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َأْقَخُب َما َيُكػُف اْلَعْبُج ِمْغ َربِّ 
َعاَء ((   الجُّ

 )صحضح مدمع(

أقخب حالة كأنت مع هللا كأنت ساجج فأكثخكا الجعاء، ألضذ لظ شمبات عشج هللا ؟ لسا ال تجعػ هللا دائسًا ؟ مغ ال 
يجعشي أغزب عمضو، إف هللا يحب السمحضغ في الجعاء، إف هللا يحب مغ عبجه أف يدألو حاجتو كميا، إف هللا يحب 

! لسا ال تجعػ هللا دائسًا ؟  أف يدألو جدء نعمو إذا انقصع مغ عبجه أف يدألو ممح شعامو، إف هللا يحب مغ عباده 
يا ربي كفقشي كيا ربي ارزقشي شضبًا كاستعسمشي صالحًا، يا ربي اىجني كاىجؼ بي، يا ربي أنا بظ كإلضظ، إف دخمت 
 بضتظ أك خخجت مشو، إف دخمت لعسمظ، يا ربي أعشي كأليسشي الرػاب يا ربي أنا عبج بضغ يجيظ، خاضع لظ. 

َعاَء ((   )) َأْقَخُب َما َيُكػُف اْلَعْبُج ِمْغ َربِِّو َكُىَػ َساِجٌج َفَأْكِثُخكا الجُّ

كعغ ربضعة بغ كعب رضي هللا عشو قاؿ: كشت أبضت مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتضتو بػضػئو كحاجتو فقاؿ لي: يا ربضعة 
 سمشي حاجتظ.

أحج مكمف أف يخجـ أحج أبجًا، سضج الخمق مغ يشبغي أف نفجيو بأركاحشا رأػ خجمتو ديشًا عمضو، ىكحا العطساء، ال 
خجمو أحج أصحابو ربضعة شاب صغضخ، رأػ خجمة ربضعة ديشًا عمضو قاؿ لو: يا ربضعة سمشي حاجتظ فقمت: أسألظ 

 دجػد.مخافقتظ في الجشة ؟ ىحه أىع كاحجة، قاؿ: أك غضخ ذلظ ؟ قمت: ىػ ذاؾ، قاؿ: فأعشي عمى نفدظ بكثخة ال
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ىشا لفتة لصضفة: الجشة يمدميا كدب، قاؿ كاحج ألبػه السمظ قاؿ: أريج أف تعضششي رئضذ الجامعة، قاؿ لو: ىحه 
لضدت بضجؼ، أعصضظ سضارة بضت قرخ مخكبة بالبحخ شائخة خاصة ىحه سيمة، أما أعضشظ أستاذ في الجامعة ىحه 

كتعاؿ ألعضشظ تقخيبًا يعشي، فالجشة يمدميا سعي، ماداـ يمدميا دكتػراه، ىحه عمضظ كلضدت عمي، أعصشي الجكتػراه 
 سألتشي أف تكػف معي في الجشة ىحه ليا ثسغ لكغ تسمكو أنت ال أنا، أعشي عمى نفدظ بكثخة الدجػد.

اَرًة ِلَسا َقْبَمَيا ِمَغ  )) َما ِمِغ اْمِخٍئ ُمْدِمٍع َتْحُزُخُه َصاَلٌة َمْكُتػَبٌة َفُيْحِدُغ ُكُضػَءَىا َكُخُذػَعَيا َكُرُكػَعَيا ِإَّله  َكاَنْت َكفه
ْىَخ ُكمهُو ((  الحُُّنػِب َما َلْع ُيْؤِت َكِبيَخًة َكَذِلَظ الجه

 )صحضح مدمع(

 ىحه الربلة السكتػبة إف أحدشت الػضػء كالربلة كخذعت في الربلة كانت كفارة لسا قبميا مغ الحنػب.

 في حجيث آخخ: 

ـَ َفَرمه  ِ ِإَّله اْنَرَخَؼ ِمغْ )).... ِإْف ُىَػ َقا َجُه ِبالهِحي ُىَػ َلُو َأْىٌل َكَفخهَغ َقْمَبُو َّللِه َ َكَأْثَشى َعَمْيِو َكَمجه َخِصيَئِتِو  ى َفَحِسَج َّللاه
 َكَيْيَئِتِو َيْػـَ َكَلَجْتُو ُأمُُّو ((

 )صحضح مدمع(

قاؿ أنا عشجؼ ثبلث صشاديق حمضت كل قاؿ صمضت السغخب ركعتضغ، قاؿ ال ثبلثة أنا متأكج، قاؿ كضف متأكج ؟ 
صشجكؽ بخكعة ! يػجج فخؽ بضغ الرشاديق، بكل ركعة حمضت صشجكؽ إذًا صمى ثبلثة كعضاف عمى نفدو ججًا، لكشو 
 سيى في صبلتو، كلػ أف هللا قاؿ: فػيل لمسرمضضغ الحيغ ىع في صبلتيع ساىػف ىمكشا جسضعًا لكغ هللا قاؿ: 

 (﴾2ِتِيْع َساُىػَف )﴿ الهِحيَغ ُىْع َعْغ َصاَل 

 )سػرة الساعػف(

 فإذا صمشا يشبغي أال نديػ.
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 الحجيث األخضخ: 

يسَ  ِ َتْسَلُ )) َعْغ َأِبي َماِلٍظ اَْلَْشَعِخيِّ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع الصُُّيػُر َشْصُخ اإلِْ اِف َكاْلَحْسُج َّللِه
اَلُة ُنػٌر َكالاْلِسيَداَف  َساَكاِت َكاَْلَْرِض َكالره ِ َتْسََلَِف َأْك َتْسَلُ َما َبْيَغ الده ْبُخ َكُسْبَحاَف َّللاهِ َكاْلَحْسُج َّللِه َجَقُة ُبْخَىاٌف َكالره ره

ٌة َلَظ َأْك َعَمْيَظ ُكلُّ الشهاِس َيْغُجك َفَباِيٌع َنْفَدُو َفُسْعِتقُ   َيا َأْك ُمػِبُقَيا ((ِضَياٌء َكاْلُقْخآُف ُحجه

 )صحضح مدمع(

مدتحضل إنداف مرمي يختكب حساقة معو نػر، أكضح مثل: راكب سضارة فضيا إضاءة شجيجة ججًا، كالصخيق كعخ 
فضو حفخ كصخػر كأكسات، ماداـ الصخيق مكذػؼ تسامًا أمامظ مدتحضل أف تقع بخصأ، متى يأتي الخصأ ؟ إذا 

 دخمت فضيا، جػرة ىبصت بيا، ماداـ الصخيق مكذػؼ، كىحا معشى قػلو تعالى:  انصفأت األنػار فجأة، تػجج صخخة

َ َكَآِمُشػا ِبَخُسػِلِو ُيْؤِتُكْع ِكْفَمْيِغ ِمْغ َرْحَسِتِو َكَيْجَعْل لَ   ُكْع ُنػرًا َتْسُذػَف ِبِو﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاه

 )سػرة الحجيج(

 أنت تسذي بشػر ! مدتحضل مؤمغ يقع بحساقة معو نػر يرمي يميع الرػاب كالحكسة. 

 ﴿ َكَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأكِتَي َخْيخًا َكِثيخًا﴾

 )سػرة البقخة(

 يميع الحكسة كالرػاـ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 كقتيا( : أؼ العسل أحب إلى هللا قاؿ الربلة عمى  137 - 317الجرس ) 

 37-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، ك السػضػع  أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب
الضـػ التخغضب في الربلة في أكؿ كقتيا، ذلظ أف الربلة عساد الجيغ، كاإلنداف حضشسا يرمي الربلة في أكؿ 
كقتيا يبارؾ هللا لو في كقتو، ىشاؾ شيء اسسو زكاة الػقت، أنت كضف تؤدؼ زكاة مالظ ؟ يشبغي أف تؤدؼ زكاة 

جل قادر أف يتمف لظ كقتظ إتبلفا، تزع قائسة عسل تحىب عشج الذخز، اآلف ذىب، تعسل كقتظ، فاهلل عد ك 
اتراال خارجضا فأخصأت في الخقع، اترل عمضظ مكالسة خارجضة الخقع غمط، تأتي بقصعة لمسعسل، كالسعسل 

ك أياما، أحضانا  معصل، ىشاؾ خصأ في كاحج بشديغ، عسل شمبا ثانضا، كأكرد ثاني، إذا هللا عّدخ أمخا تجج ساعات
تختفع حخارة ابشظ، يقػؿ لظ الصبضب غضخ متأكج: ىشاؾ التياب سحايا، ال تشضسظ المضل، مغ مخبخ إلى مخبخ، كمغ 
تحمضل إلى تحمضل، كترػيخ، كمخناف، كمغشاشضذ كإيكػ، دفعت عذخة آالؼ لضخة، ثع لضذ عشجه شيء، هللا ماذا 

ا أف الساؿ يشبغي أف تؤدػ زكاتو لضحفع هللا لظ بقضة الساؿ، كاحج عمضو فعل ؟ اتمف لظ ماال كثضخا ككقتا كثضخا، فكس
غ البضت، غضِّخ شقع  زكاة ماؿ بالزبط إحجػ عذخ ألف ك مائة كخسدػف لضخة، زكجتو ضغصت عمضو، دىِّ
 الكشابات، ىحا الزغط استجاب ليا ك لع يجفع زكاة مالو، كدىغ البضت ك غض خ أثاث البضت، ضخبت سضارتو، صمح،
كمعجغ ك دىغ، كاشتخػ قصع، كبقجرة قادر مجسػع الفػاتضخ إحجػ عذخ ألف كمائة ك خسدػف لضخة، فاهلل قادر أف 
يتمف لظ مالظ بأتفو سبب، أنت سضارتو مرفػفة بسكاف نطامي عمى الضسضغ فػؽ الخصضف، يقع حجخ مغ فػؽ، 

ة أف يجفعظ، وهللِا أحضانا يبضعظ بضتظ، ال بج مغ ترمضح ك تجمضذ كدىاف كمعجشة، فكسا أف هللا قادر بأّؼ لحط
عسمضة بقخ ثسغ البضت، ابشظ، هللا قادر أف يتمف لظ كل مالظ كأنت راض، فإذا أديت زكاة مالظ حفع هللا لظ بقضة 

 مالظ، ما تمف ماؿ في بخ أك بحخ إال بسشع الدكاة، ىحه كاحجة.
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 اإلنداف بخل كاستغشى عغ شاعة هللا، اآلف ؛ اسسحػا أف أنتقل إلى مػضػع آخخ، قزضة الػقت، إذا 

ُخُه ِلْمُعْدَخى )  (﴾00﴿ َفَدُشَيدِّ

 )سػرة المضل(

األمػر معدخة، ك البزاعة كاسجة، ىشاؾ تمف في البزاعة، ما بضعت، الذخكة تيخبت مغ إرجاعيا، تجج األمػر 
جساعة تعج مغ زكاة  كميا ضجؾ، فكسا أنظ تؤدؼ زكاة مالظ يشبغي أنت تئجؼ زكاة كقتظ، كأداء الربلة في

، كاضح الذيء  الػقت، ألنو عشجنا قاعجة اقترادية " الػقت أصل في كدب الساؿ "، ال بج أف تفتح محبل ك تجاـك
بائع السفخؽ، يبضع عرضخ، إذا أغمق محمو، كذىب إلى الربلة قج يفػتو خسدػف زبػنا، فخضا، فالػقت أصل في 

ضغ كقتا لمربلة في السدجج، أنت ماذا فعمت ؟ أنت أديت زكاة كدب الساؿ، كأنت حضشسا تقتصع مغ كقتظ الثس
كقتظ، فإذا أديت زكاة كقتظ بارؾ هللا لظ في كقتظ، مسكغ أف تشجد إنجازات محىمة في كقت محجكد، ألف ثسة 
تػفضق، كتضدضخ، حتى بعزيع قاؿ لي كىحه شخفة: يؤدؼ زكاة كقتو، كل اإلشارات أمامظ أحضانا كميا حسخاء، تقف 

شتطخ كتشتطخ، كما أشػؿ االنتطار، فإذا هللا يدخؾ لمضدخػ فذيء ال يرجؽ، فإذا يّدخ لمعدخػ شيء ال كتَ 
يرجؽ، يسكغ أريح، أك أشج األشضاء إراحة لمشفذ التضدضخ، الدكاج مضّدخ، شخاء بضت مضدخ، عسل مضدخ، تجارة 

 الخّد اإلليي لسغ:مضدخة، صشاعة مضدخة، زراعة مضدخة، كضضفة مضدخة، مذكبلت ال تػجج، ىحا 

َؽ ِباْلُحْدَشى )2﴿ َأْعَصى َكاتهَقى )  (﴾3( َكَصجه

 )سػرة المضل(

لسغ أدػ زكاة كقتو، فمحلظ أف تؤدؼ صبلتظ، بعزيع قاؿ: الربلة فضيا كل أركاف اإلسبلـ، أنتع حضشسا تقصع مغ 
ربلة فضيا معشى الحج، ك حضشسا تجع كقتظ الثسضغ كقتا ألداء الربلة ففضيا معشى الدكاة، كحضشسا تتجو لمكعبة في ال

، ك حضشسا تذيج أف ال إلو إال هللا في القعػد األخضخ فضيا  الصعاـ كالذخاب ك الكبلـ في الربلة فضيا معشى الرـػ
نصق بالذيادة، كحضشسا تتػجو إلى هللا في الربلة بالجعاء ففضيا معشى الربلة، فالربلة فضيا معشى الرمة 

 تضغ.كالرضاـ ك الحج الذياد
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ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ اْلَعَسِل َأَحبُّ ِإلَ  اَلُة َعَمى )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ َسَأْلُت الشهِبيه َصمهى َّللاه ى َّللاهِ َقاَؿ الره
َثِشي ِبِيغه َكَلْػ اْسَتَدْدُتُو َلَداَدِني ((َكْقِتَيا َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ ِبخُّ اْلَػاِلَجْيِغ َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ اْلِجَياُد   ِفي َسِبيِل َّللاهِ َقاَؿ َحجه

 )متفق عمضو(

لػ تخجسشا ىحا تخجسة يػمضة، دخمت إلى البضت، كبعج يـػ مغ العسل الستِعب العذاء أّذف لتػه، لػ صمضت العذاء 
عبت تشاـ، أما لػ ما صمضت العذاء كجمدت تذعخ بخاحة في الجمدة مع أىمظ، تتكمسػف، تدسخكف، تأكمػف، ت

شعػر مقمق مدتسخ، ال تختاح في ىحه الديخة كال تصسئغ، ىشاؾ شيء مقمق، فإذا أمزضت كقتا شػيبل قبل أف 
ترمي العذاء تعبت، اآلف تؤدؼ العذاء ككأنيا جباؿ عمضظ، ألضذ كحلظ، لمسرمي شبعا، لع ترمي العذاء، 

 يقػؿ: أصمضيا قاعجا، تعب.كقعجت إلى الداعة الثانضة عذخ، بعزيع 

مخة الحجاج يسذي في الصخيق، بائع قجكر يرمي في محمو التجارؼ قاعجا، قاؿ لو: ىحا الُحق، بشذاط ما بعجه 
مع، قاؿ لو: لضذ ىحا، الحؼ إلى جشبو، صعج مخة ثانضة، لضذ ىحا، بل الحؼ عمى الضدار، صعج  نذاط، كضع الدُّ

مخات، قاؿ لو: عشجؾ ىحا الشذاط مغ أحل بضع القجر، كلضذ عشجؾ نذاط  مخة ثالثة كرابعة، صاعج كنازؿ، أربع
مغ أجل أف ترمي كاقفا، فإذا اإلنداف أّخخ الربلة قج يجتيج أف يرمضيا قاعجا، كقج يجتيج أاّل يرمي الدشة، كقج 
لطيخ، ييسل الػتخ، كالػتخ كاجب، مغ أيغ جاء كل ىحا ؟ مغ تأخضخ الربلة، دخمت البضت الطيخ، لع ترل ا

كضعػا األكل فأكمت ك تثاقمت قمضبل، ارتخت مفاصمظ، عشجؾ الطيخ، حضشسا تؤخخ الربلة عغ كقتيا تذعخ 
 بعبء ال يحتسل، لحلظ فإف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يعخؼ شبضعة ىحه الشفذ البذخية .

 سئل عمضو الربلة ك الدبلـ:

اَلُة َعَمى َكْقِتَيا، َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ ِبخُّ اْلَػاِلَجْيِغ َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل )) َأيُّ اْلَعَسِل َأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ َقاَؿ الره 
َثِشي ِبِيغه َكَلْػ اْسَتَدْدُتُو َلَداَدِني ((  َّللاهِ َقاَؿ َحجه

 )ركاه البخارؼ كمدمع(
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 معشى ذلظ الربلة عمى كقتيا مغ أفزل األعساؿ.

حطة ثانضة ؛ وهللِا أتسشى كأنا أنرح نفدي بيحا، أنو إذا أمكشظ أف ترمي مع أىمظ جساعة، في نذاط، ىشاؾ مبل
يتػضأ أىل البضت، صل بيع أنت إماما، بعزيع اجتيج أنظ إذا دخمت السدجج ك صمضت في جساعة، كأنت شاؾٌّ 

خمفظ جسضعا، ك دعػت ليع، أف أىمظ سضرمػف أك ال يرمػف، لػ أمستيع في البضت ك تػضؤا جسضعا، كصمػا 
كحّجثتيع كبلما شضبا عغ هللا عد كجل، ربسا كاف ىحا باجتياد بعس السجتيجيغ أفزل، كأنت صمضت جساعة، أما 
إذا صمضت كحجؾ في السدجج، كأنت متأكج أك تذظ أنيع صمػا أك لع يرمػا، فإًذا الربلة عمى كقتيا في جساعة 

 ىي أفزل أنػاع الرمػات.

ماـ الغدالي يقػؿ: " إف قخاءة القخآف في الربلة كاقفا في مدجج يعج أفزل أنػاع تبلكة القخآف " أؼ بالسشاسبة اإل
بعزيع عشج اإلماـ مالظ يرح ذلظ، تخيج أف ترمي قضاـ المضل، ىشاؾ مراحف كبضخة ججا، تفتحيا تقخأ في كل 

ضاـ المضل كأف تختع بو القخآف ركعة صفحة، يجؾ في كضع شبضعي، إال أنظ تقخأ مغ السرحف، يسكغ أف ترمي ق
مغ السرحف، فربلة المضل ليا شعع، ك صبلة الفخيزة في جساعة في السدجج ليا شعع آخخ، الجساعة رحسة، 
كالفخقة عحاب، كاإلنداف في السدجج يمتقي بأخضو، ك قج يشرحو، كقج يدتأنذ بو، كقج يأخح شضئا مغ كىجو، نحغ 

كػف أحجنا لو اترالو باهلل، كلو ذكخه، كلو قمب عامخ بحكخ هللا، قاؿ: ىحا متفاكتػف في اإلقباؿ عمى هللا، قج ي
يسكغ أف يعضغ أًخا آخخ أضعف مشو، فانت حضشسا تمتقي بأخضظ في السدجج تأخح بضجه ك يأخح بضجؾ، ك تشرحو ك 

بشرضحتو، يشرحظ، كتعضشو ك يعضشظ، ك تدتشضخ بشػره، ك قج يدتشضخ بشػرؾ، كقج تيتجؼ بشرضحتو، ك قج ييتجؼ 
مت صبلةة الجساعة سبعا ك عذخيغ ضعفا عغ صبلة الفخض ؟ ألنيا تحقق ىحه السرمحة، يج هللا مع  فمساذا ُفزِّ
الجساعة، مغ شّح شح في الشار، كيج عمى الجساعة مباركة ليع، كداعسة إياىع، كحافطة ليع، كنحغ بحاجة ماسة 

 فقج جاء في الحجيث القجسي إلى أف نجتسع، كأف نتحابب، كأف نتعاكف، كأف نتقارب، 
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ـِ َفِإَذا َأَنا ِبَفًتى َبخهاِؽ الثهَشاَيا  ا َِ الذه َكِإَذا الشهاُس َحْػَلُو ِإَذا )) َعْغ َأِبي ِإْدِريَذ اْلَخْػََّلِنيِّ َقاَؿ َدَخْمُت َمْدِجَج ِدَمْذ
ْخُت اْخَتَمُفػا ِفي َشْيٍء َأْسَشُجكُه ِإَلْيِو َكَصَجُركا َعْغ َرْأِيِو  َفَدَأْلُت َعْشُو َفِقيَل َىَحا ُمَعاُذ ْبُغ َجَبٍل َفَمسها َكاَف اْلَغُج َىجه

َزى َصاَلَتُو ِجْئُتُو ِمْغ َفَػَجْجُت َقْج َسَبَقِشي ِباْلَيِجيِخ َكَقاَؿ ِإْسَحاُؽ ِبالتهْيِجيِخ َكَكَجْجُتُو ُيَرمِّي َفاْنَتَطْخُتُو َحتهى ِإَذا قَ 
ِ َعده َكَجله َفَقاَؿ َأَّللاهِ َفُقْمُت َأَّللاهِ َفقَ ِقَبِل َكْجِيِو فَ  ي ََلُِحبَُّظ َّللِه اَؿ َأَّللاهِ َفُقْمُت َأَّللاهِ َفَأَخَح َدمهْسُت َعَمْيِو َفُقْمُت َلُو َوَّللاهِ ِإنِّ

ُ َعده َكَجله ِبُحْبَػِة ِرَداِئي َفَجَبَحِني ِإَلْيِو َكَقاَؿ َأْبِذْخ َفِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َقاَؿ َّللاه  َصمهى َّللاه
 َكَجَبْت َمَحبهِتي ِلْمُسَتَحابِّيَغ ِفيه َكاْلُسَتَجاِلِديَغ ِفيه َكاْلُسَتَداِكِريَغ ِفيه َكاْلُسَتَباِذِليَغ ِفيه ((

 )ركاه أحسج(

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل َتْجُخُمػَف اْلَجشهَة َحتهى ُتْؤِمُشػا َكََّل ُتْؤِمُشػا َحتهى َتَحابُّػا )) كَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ  َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـَ َبْيَشُكْع(( اَل  َأَكََّل َأُدلُُّكْع َعَمى َشْيٍء ِإَذا َفَعْمُتُسػُه َتَحاَبْبُتْع َأْفُذػا الده

 )ركاه مدمع(

جل الحب، مغ أجل التعاكف، مغ أجل التشاصح، مغ أجل التزامغ، مغ أجل فمعل صبلة الجساعة مغ أ
التكاتف، مغ أجل أف يحل أحجنا مذكمة أخضو، مغ أف يأخح بضجه، مغ أجل أف يعضشو، مغ أجل أف يكػف عػنا لو 

 عمى الذضصاف، ال أف يكػف عػنا لمذضصاف عمضو، لحلظ ىحا الحجيث مغ أبخز أحاديث ىحا الباب 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ اْلَعَسِل َأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ )) َعْغ  اَلُة َعَمى َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ َسَأْلُت الشهِبيه َصمهى َّللاه  َقاَؿ الره
َثِشي ِبِيغه َكَلْػ اْسَتَدْدُتُو َلَداَدِني((َكْقِتَيا َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ ِبخُّ اْلَػاِلَجْيِغ َقاَؿ ُثعه َأيٌّ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ    َقاَؿ َحجه

 )متفق عمضو(

 كال يغضب عغ أذىانكع أف هللا سسى تعمُّع القخآف كتعمضسو جيادا أكبخ، ك الجلضل آية كخيسة، كالجلضل آية كخيسة: 

 (﴾27﴿ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )

 )سػرة الفخقاف(
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 الياء تعػد عمى القخآف أؼ بالقخآف، ك 

 (﴾27﴿ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )

 )سػرة الفخقاف(

أّؼ أخ كخيع يتعمع القخآف كيعمسو، قج يعمع ألفاضو، كقج يعمع أحكامو، كقج يعمع قخاءاتو، كقج يعمع تجػيجه، ك قج يعمع 
و كبلـ هللا السعِجد الستعبج بتبلكتو، إًذا ثع مقاصجه، ك قج يعمع تجبخه، مغ أّية زاكية أخحت القخآف فمظ أجخ، إن

الجياد في سبضل هللا، كالجياد كسا تعمسػف جياد الشفذ ك اليػػ، ثع الجياد الجعػؼ، ثع الجياد القتالي، الجياد 
الجعػؼ متاح لشا بفزل هللا عد كجل، في أّؼ مكاف في ىحا الصضب، تعمع القخآف ك عمسو، فأنت عشج هللا مجاىج 

 األكبخ.الجياد 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 صالة الخجل في الجساعة تزعف عمى صالتو في بيتو كفي  704 - 007الجرس ) 
 سػقو خسدًا كعذخيغ ضعفا

 39-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج 

أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، األحاديث 
 الضـػ حػؿ صبلة جساعة، كما جاء فضسغ يخيج الجساعة فػجج الشاس قج صمػا 

ُف َعَمى))َعْغ َأِبي  ُجِل ِفي اْلَجَساَعِة ُتَزعه ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َصاَلُة الخه َصاَلِتِو ِفي  ُىَخْيَخَة َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثعه َخخَ  َج ِإَلى اْلَسْدِجِج ََّل ُيْخِخُجُو ِإَّله َبْيِتِو َكِفي ُسػِقِو َخْسًدا َكِعْذِخيَغ ِضْعًفا َكَذِلَظ َأنهُو ِإَذا َتَػضه
اَلُة َلْع َيْخُط َخْصَػًة ِإَّله ُرِفَعْت َلُو ِبَيا َدَرَجٌة َكُحطه َعْشُو ِبَيا َخِصيَئٌة َفِإَذا َصمهى َلْع َتَدؿْ  اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّي َعَمْيِو َما  الره

ُه المهُيعه َصلِّ َعَمْيِو المه  ـَ ِفي ُمَراله اَلَة ((َدا  ُيعه اْرَحْسُو َكََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلٍة َما اْنَتَطَخ الره

 )ركاه البخارؼ مدمع(

في بضتو كفي سػقو، أؼ في مكتبو التجارؼ، في دكانو، شبعا أريح ممضػف مخة ترمي في بضتظ كفي دكانظ، أما في 
األذاف بعذخيغ دقضقة مثبل، ىشاؾ سشة قبمضة، سشة  السدجج ىشاؾ مذي، ك ىشاؾ نطاـ عاـ، كقج تكػف الربلة بعج

ا بعجية، ىشاؾ دعاء... إلخ، إًذا: َصبَلُة الخ ُجِل ِفي اْلَجَساَعِة ُتَزع ُف َعَمى َصبَلِتِو ِفي َبْضِتِو َكِفي ُسػِقِو َخْسدً 
َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ُثع  خَ  بَلُة "، اإلنداف قج يتفق َكِعْذِخيَغ ِضْعًفا َكَذِلَظ َأن ُو ِإَذا َتَػض  َخَج ِإَلى اْلَسْدِجِج اَل ُيْخِخُجُو ِإال  الر 

مع إنداف لسرمحة مادية راجحة أف يمتقضا في السدجج، حجثشي أخ مغ إخػتشا الكخاـ مسغ بقي يبلـز دركس جامع 
حا السبمغ لع الشابمدي أكثخ مغ ستة عذخ عاما، سبب التدامو بالجركس سبب غخيب ججا، لو مع أخ مبمغ،كى

مو، كىحا األخ يػجج في الجركس، قاؿ لي: جئت إلى الجرس كلضذ في نضتي أف أستسع إلى كمسة مغ  يحرِّ
السجّرس، إال أف ألتقي بيحا اإلنداف كأحرل ديشي، ىحا معشى آخخ صار، ىحا السعشى " كغ لسا ال تخجػ أرجى 
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 لسشاجاة، قاؿ: بظ بسا تخجػ "، سضجنا مػسى ما الحؼ جعمو يتجو إلى مكاف ا

ي َآَنْدُت َنارًا َلَعمِّي َآِتيُكْع ِمْشَيا ِبَقَبٍذ َأْك َأِجُج َعَمى  (﴾00الشهاِر ُىًجى ) ﴿ ِإْذ َرَأى َنارًا َفَقاَؿ َِلَْىِمِو اْمُكُثػا ِإنِّ

 )سػرة شو(

تخجػ أرجى بظ بسا كغ لسا ال أؼ أف يأخح قبدا مغ الشار، ىحا كل ىجفو، فإذا يفاجأ أف هللا يشاجضو ىشاؾ، " ف
 ".تخجػ

 لبعس األئسة الكبار كمسة رائعة قاؿ: 

 )) أردنا العمع لغيخ هللا فأبى العمع إَّل أف يكػف  ((

حجثشي شالب ضاقت في كجيو الجنضا ك اندجت كل الدبل، كلضذ فضو مغ الجيغ ذرة، فتح لو سبضل كاحج ىػ كمضة 
با، قاؿ لي: أنا َأبَعج عغ الجيغ كُبعج األرض عغ الدساء، درس الذخيعة، كاستصاع أف يأخح بعثة داخمضة، أؼ رات

التفدضخ، درس الحجيث، درس الفقو، درس العقضجة، فعّطع ىحا الجيغ، كأحّب ىحا الجيغ، ككانت ىجايتو بدبب ىحا 
ما الجيغ، ىحا األخ الحؼ جاء لضأخح َديشو مغ أخ آخخ قاؿ لي: أعجبشي الجرس، جئت مخة ثانضة كلدمت الجركس 
يديج عغ ستة عذخ عاما، كلع أغادرىا، أنا لدت ضج أف يعج إندانا في الجامع، كلضذ حخاما أف تعجه في الجامع، 

 كلكغ أحضانا تخيج شضئا، كالحؼ يحرل شيء آخخ، "أردنا العمع لغضخ هللا فأبى العمع إال أف يكػف هلل"،

َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػءَ  اَلُة َلْع َيْخُط َخْصَػًة ِإَّله ُرِفَعْت َلُو  )) َكَذِلَظ َأنهُو ِإَذا َتَػضه ُثعه َخَخَج ِإَلى اْلَسْدِجِج ََّل ُيْخِخُجُو ِإَّله الره
ـَ ِفي ُمَراله  َمْيِو ُه المهُيعه َصلِّ عَ ِبَيا َدَرَجٌة َكُحطه َعْشُو ِبَيا َخِصيَئٌة َفِإَذا َصمهى َلْع َتَدْؿ اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّي َعَمْيِو َما َدا

اَلَة *، انتطار الرالة في السدجج صالة، "َكََّل يَ  َداُؿ َأَحُجُكْع المهُيعه اْرَحْسُو َكََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلٍة َما اْنَتَطَخ الره
اَلَة "، كفي حجيث آخخ َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ ُعَسَخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ  ِفي َصاَلٍة َما اْنَتَطَخ الره َصمهى َّللاه

 ِبَدْبٍع َكِعْذِخيَغ َدَرَجًة (( -أي السفخد  -َصاَلُة اْلَجَساَعِة َتْفُزُل َصاَلَة اْلَفحِّ 

 )متفق عمضو(
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يا أييا اإلخػة ؛ هللا عد كجل قيخنا ك أرادنا، قيخنا أف نجتسع، كضف ؟ كل كاحج مشكع لو حخفة كاحجة يتقشيا، ك ال 
أبالغ بحاجة إلى ممضػف حخفة، أحضانا نحتاج إلى زر، كىحا الدر معامل قائسة بحاتيا، خمصات كمػديبلت، كأشكاؿ 
كألػاف، بحاجة إلى خضاط، بحاجة إلى شبضب أسشاف، بحاجة إلى حبلؽ، بحاجة إلى شبضب بذخؼ بحاجة إلى 

إلى أقبلـ، فأنت بحاجة إلى ممضػف محامي، بحاجة إلى حاجات نادرة، بحاجة إلى الصقة، بحاجة إلى كرؽ، 
حاجة، كسسح لظ أف تتقغ حاجة، إًذا هللا فصخؾ أف تكػف في مجتسع، تأخح كضمػ خبد، ىحا الخبد، ىشاؾ أرض 
حخثت ك سّسجت، كقمب تخابيا، كعذبت، ثع زرع القسح، ثع سقي القسح، كسسج القسح، كعػلجت آفات القسح، ثع 

ثع درس، ثع سػد كسا يقػلػف، ثع جفِّف، ثع شحغ، ثع ُأخح إلى األفخاف،  نسا القسح، ثع نزج القسح، ثع حرج،
ىشاؾ عجانات، كخسائخ، كىشاؾ عساؿ يعسمػف لضل نيار،ثع جيء بو إلضظ جاىدا، كع كاحج دخل في ىحا الذيء، 
ة، إذا كل كاحج لو حخفة يتقشيا، أحضانا تذتخؼ كضمػ خضار، ىل تعمع أف ىحه الخضارة مصػرة أكثخ مغ خسدضغ سش

قاؿ لظ: ىحه الخضارة شػيمة، معشى ذلظ أنيا مدكجة إلى صشف شػيل، كإذا قاؿ مزمعة، فدكاج ثاف، كإذا قاؿ 
نتاجيا غديخ، فدكاج ثالث، كإذا قاؿ لظ: تتحسل البخد فدكاج رابع، كإذا قاؿ: شػليا ثبلثة كعذخكف سشتي ‘لظ: 

كاج خامذ، تأخح بحرة اسسيا " إكػاف" أؼ ىجضغ، ىحه فدكاج خامذ، إذا قاؿ لظ مثبل: نحضفة، فمضدت مخغػبة، ز 
معالجة بثساني أك تدع زيجات، ككحلظ عاممػىا معاممة ثانضة، السعجلة كراثضا حتى ال تأتي البحرة مثل األـ، يفمذ 
الجساعة، حتى ال يفمدػا عّجلػىا كراثضا حضث تأتي البحرة عمى القجيع، عمى األصل، فكل سشة ال بج أف ندتػرد 

بحكر، أبجا، شػؿ حضاتشا، ككل شيء تأكمػنو مدتػرد، كل شيء تأكمػنو مغ الخزخاكات، ككل أنػاع الشباتات ال
مدتػر، ألف البحر اليجضغ أحضانا تعصي ثبلثضغ كضمػا، ثسشيا ثساني لضخات لمبحرة الػاحجة، أما البمجية تعصي خسذ 

سشة، تدعضغ سشة، خسدضغ سشة، عمساء بحػث  كضمػ، كغضخ مقبػلة، فكل شيء تدتعسمو أحضانا لو خبخات مائة
مصػرة، ابتكارات، دكاتخة، مدػقضغ، فأنت تأخح الذيء جاىدا، أحضانا تأخح آلة، ىحه اآللة مصػرة مغ خسدضغ سشة، 
كل سشة فضيا تصػيخ، كتصػيخ، فاهلل قيخنا أف نجتسع، كامتحششا باجتساعشا، أما صبلة الجساعة فاجتساع شػعي ك 

مجتسعػف في مجيشة، كفي ميغ، كفي حخؼ، كفي أسػاؽ، ىحا اجتساع قدخؼ، لضذ لشا فضو  لضذ قيخؼ، نحغ
أجخ، لكششا مستحشػف فضو، أما نحغ نجتسع عمى الربلة اجتساعا شػعضا، ىحا فضو أجخ كبضخ، خسذ ك عذخكف 
دتو ضعف، سبع عذخكف ضعف، ألف ىشاؾ تعاكف، كىشاؾ تشاصح، كىشاؾ تحابب، ىشاؾ مذاركة، كاحج مغ عا
يأتي إلى الجرس، ك الضـػ لع يأت، فقاـ أخ مغ إخػانشا الكخاـ كاترل بو، قاؿ لو: غمضت قمبشا "، ىحا االتراؿ ال 
يقجر بثسغ، كاف الدمف الرالح إذا غاب عغ درس الفجخ يدكره عذخة، خضخ، فمسا أنت كحلظ مثمسا الشبي عّمسشا " 
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حجا، كحج أدنى، ألجعمو كأخ لظ في هللا، تتفقجه إذا غاب، تآخضا اثشضِغ اثشضغ، تختار مغ جامع الصاككسضة كا
كيتفقجؾ إذا غبت، تدأؿ عشو، كيداؿ عشظ، تدكره كيدكرؾ، تعضشو ك يعضشظ، تأخح بضجه، يأخح بضجؾ، ىحه حكسة 
صبلة الجساعة، تعضر ضسغ مجتسع مدمع، حجثشي أخ قاؿ لي: أنا كشت في مؤتسخ في الرضغ الذعبضة، قاؿ لي: 

اف السؤتسخ بشفذ الفشجؽ، سألت عغ مدجج في ىحه السجيشة، دلمت عمضو، كالسدافة بعجة ججا، تعخفت فشجؽ، كمك
عمى أربعة خسدة، دكاتخة، في الجامعة، كشبلب عمع، أخحت عشاكيشيع، قاؿ لي: ال زالت االتراالت بضششا عذخ 

داجج، مات، عخفػا بسػتو بعج سشػات، لػ صمضت كحجؾ لع تعخؼ أحجا، كشت في أمخيكا، كاحج لضذ مغ ركاد الس
أربعة أياـ حتى رائحة جثتو ال تصاؽ، أخحكه كدفشػه في مقابخ الضيػد، لػ كاف مغ ركاد السدجج لكاف مغ يتفقجه، 
كُأخح كغدل ك صمي عمضو كدفغ مع السدمسضغ، أنت حضشسا تأتي السدجج تشزع إلى جساعة، أنت في مجتسع، 

ى ىشاؾ سبلـ، يسكغ أف يجخل أحجكع دائخة فضجج أخاه مػضفا ىشاؾ، ال بج الحج األدنى ىشاؾ تػاصل، الحج األدن
أف يداعجه، ال بج أف يعضشو، فالجساعة رحسة ك الفخقة عحاب، ألف الذضصاف مع الػاحج، كىػ مغ االثشضغ أبعج، إنسا 

 يأكل الحئب مغ الغشع القاصضة، كيج هللا مع الجساعة، كيج هللا عمى الجساعة، بالتػفضق.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َصاَلُة اْلَجَساَعِة َتْفُزُل ))  َصاَلَة اْلَفحِّ ِبَدْبٍع فَعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ ُعَسَخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َكِعْذِخيَغ َدَرَجًة (( 

 الحجيث الثالث ؛

َمَػاِت َحْيُث ُيَشاَدى ِبِيغه )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ َمْغ َسخهُه َأْف يَ  ْمَقى َّللاهَ َغًجا ُمْدِمًسا َفْمُيَحاِفْظ َعَمى َىُؤََّلِء الره
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ُسَشَغ اْلُيَجى َكِإنهُيغه ِمْغ ُسَشِغ اْلُيَجى َكلَ  ُكْع َصمهى َّللاه ِتُكْع َكَسا ْػ َأنهُكْع َصمهْيُتْع ِفي ُبُيػ َفِإفه َّللاهَ َشَخَع ِلَشِبيِّ
ُكْع َلَزَمْمُتعْ  ُكْع َكَلْػ َتَخْكُتْع ُسشهَة َنِبيِّ ُخ َفُيْحِدُغ ُيَرمِّي َىَحا اْلُسَتَخمُِّف ِفي َبْيِتِو َلَتَخْكُتْع ُسشهَة َنِبيِّ  َكَما ِمْغ َرُجٍل َيَتَصيه

ُ َلُو ِبُكلِّ َخْصَػٍة َيْخُصػَىا َحَدَشًة َكَيْخَفُعُو ِبَيا َدَرَجًة َكَيُحطُّ الصُُّيػَر ُثعه َيْعِسُج ِإَلى َمْدِجٍج ِمْغ َىِحِه اْلَسَداِجِج ِإَّله كَ  َتَب َّللاه
ٌَ َمْعُمػـُ الشَِّفاِؽ َكَلَقْج َكاَف ال َئًة َكَلَقْج َرَأْيُتَشا َكَما َيَتَخمهُف َعْشَيا ِإَّله ُمَشاِف ُجُل ُيْؤَتى ِبِو ُيَياَدى َبْيَغ َعْشُو ِبَيا َسيِّ خه

فِّ ((ا ـَ ِفي الره ُجَمْيِغ َحتهى ُيَقا  لخه

 )ركاه مدمع(
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أْؼ عاجد، كمع ذلظ يرمي في السدجج، كفي ركاية ثانضة: لقج رأيتشا كما يتخمف عغ الربلة إال مشافق قج ُعمع 
 عّمسشا سشغ نفاقو، أك مخيس، كإف كاف الخجل لضسذي بي رجمضغ حتى يأتي الربلة، كقاؿ: إف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اليجػ، كإف مغ سشغ اليجػ الربلة في السدجج الحؼ يؤذف فضو.

أربعة أحاديث، أك ثبلثة أحاديث بخكاية رابعة تحس عمى صبلة الجساعة، أنا أقػؿ لكع: وهللا أييا اإلخػة ؛ مئات 
ال بج أف أصمي  اإلخػة الكخاـ سبب ىجايتيع السدجج، دخل لضرمي، مخة قاؿ لي كاحج: كشت ماشي في الصخيق، ك

السغخب، دخمت، كججت درسا، عشجنا في الشابمدي درس أحج، قاؿ لي: تأثخت تأثخا، فقمت: ما الدبب ؟ قاؿ لي: 
كشت عشجؾ كقررت عمضظ قرتي خسدضغ مخة، قمت: استػعبتيا تساما، كأنت عالع نفذ كأردت أف تعالجيا، ال 

بو خضخا، فأليسشي، قاؿ لي: كأنظ بسذكمتي، فاهلل عد كجل  أستسع كبلما في ىحا الجرس مثل ىحا الكبلـ، هللا أراد
إذا عِمع مغ إنداف خضًخا يميع الستكمع دكف أف يذعخ، يتكمع كبلما متعمقا بسذكمتو، قاؿ لي: كضعت يجؾ عمى 
الجخح، كضعت الجػاب، مغ كقتيا لع أتخؾ الجركس، فأنت ال تعخؼ مغ أيغ يأتي الخضخ، قج يأتضظ الخضخ ال 

 هللا مغ السدجج، مغ أخ كخيع، أحضانا في الجنضا تكػف األمػر كميا مغمقة أمامظ، يكػف أخ في الجامع يعمسو إال
 يرمي جشبظ، تتعخؼ عمضو، كيتعخؼ عمضظ، بحاجة إلى عسل، أنت مشاسب لو تساما.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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الميل كمغ صمى ( 7 مغ صمى العذاء في جساعة فكأنسا قاـ نرف  704 - 000الجرس ) 
 الربح

 74-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

ا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالحجيث أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بس
 الضـػ حػؿ التخغضب في صبلة العذاء كالربح خاصة في جساعة، كالتخىضب مغ التأخخ عشيسا،

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َصمهى  اَف َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه اْلِعَذاَء ِفي َجَساَعٍة َفَكَأنهَسا )) فعغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفه
ْبَح ِفي َجَساَعٍة َفَكَأنهَسا َصمهى المهْيَل ُكمهُو (( ـَ ِنْرَف المهْيِل َكَمْغ َصمهى الرُّ  َقا

 )ركاه مدمع(

 ىحا مسا يجدغ عغ أف يقـػ المضل كمو، 

ـَ ِنْرَف المه  ْبَح ِفي َجَساَعٍة َفَكَأنهَسا َصمهى المهْيَل ُكمهُو (())َمْغ َصمهى اْلِعَذاَء ِفي َجَساَعٍة َفَكَأنهَسا َقا  ْيِل َكَمْغ َصمهى الرُّ

الحقضقة الخخكج مغ البضت، كالحىاب إلى السدجج، كاالقتجاء بإماـ قارغ، يدتسع إلى آيات شػيمة مجّػدة، ثع يحكخ 
 هللا عد كجل، ىحا لع يزضع عسخه، فكأنسا قاـ المضل، 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َأْثَقَل َصاَلٍة َعَمى اْلُسَشاِفِقيَغ َصاَلُة ))كَعْغ َأِبي  اْلِعَذاِء َكَصاَلُة ُىَخْيَخَة َقاؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـَ ُثعه آُمَخ َرُجاًل َكَلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ  -زحًفا  -اْلَفْجِخ َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفيِيَسا ََلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبًػا  اَلِة َفُتَقا ِبالره

اَلَة فَ  ـٍ ََّل َيْذَيُجكَف الره ََ َمِعي ِبِخَجاٍؿ َمَعُيْع ُحَدـٌ ِمْغ َحَصٍب ِإَلى َقْػ َؽ َعَمْيِيْع ُبُيػَتُيْع َفُيَرمَِّي ِبالشهاِس ُثعه َأْنَصِم ُأَحخِّ
 ِبالشهاِر ((

 )ركاه مدمع(
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مضيسا في جساعة يػشظ الشبي أف يحخؽ بضػت الحيغ ال يرمػف الجساعة، أؼ لفزل ىاتضغ الربلتضغ، لفز
كالجساعة رحسة، مثبل صبلة في الجساعة يعقبيا درس أحضانا، ىشاؾ في أكثخ السداجج عقب صبلة الفجخ ىشاؾ 
ي كمستاف لئلماـ، عقب العذاء ػ ىشاؾ بعس التػجضيات لئلماـ، فأت مع صمة مع العمع، الحقضقة ديششا اإلسبلم

 العطضع يشفخد بعبادة تعمضسضة، ىي صبلة الجسعة، كقج قاؿ هللا عد كجل: 

ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ َّللاهِ﴾ اَلِة ِمْغ َيْػ  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمره

 )سػرة الجسعة(

اف الداذج الحؼ يقػؿ لظ: أنا الحسج هلل أدركت أجسع عمساء التفدضخ عمى أف ذكخ هللا ىػ الخصبة، فيحا اإلند
صبلة الجسعة فقط، ما فعل شضئا، ُشخعت صبلة الجسعة مغ أجل الخصبة، يعشي الحج األدنى األدَنى األدنى في 
العالع اإلسبلمي ىشاؾ مداجج، كىشاؾ خصب جسعة، فإذا في الخصبة آية ك حجيث كحكع فقيي ك تػجضو بدضط، 

اؿ مع العمع بكل حضاتو، كاآلف معطع الشاس ثقافتيع اإلسبلمضة مغ الجسعة، لضذ لو جامع معشاه السدمع عمى اتر
يختاده، كلضذ لو كتاب يقخأه، كلضذ لو شمب عمع حثضث، مغ أيغ تأتي ثقافتو ؟ مغ خصب الجسعة، فإذا كانت 

ا أف اإلنداف أحضانا خصبة الجسعة ىي الحج األدنى ابحث عغ خصبة تشتفع بيا، كالسثل الحؼ تزحكػف مشو أحضان
في الذتاء كعشجه سضارة كزنيا اثشاف شغ، يحسضيا ربع ساعة في البخد حتى يأتي بكضمػ فػؿ مغ شخؼ السجيشة 
الثاني، ألف بائع الفػؿ متقغ، فسعقػؿ أف يكػف ديشظ أرخز مغ كضمػ فػؿ ؟ مغ أجل كضمػ مغ السياجخيغ إلى 

اعة، أما خصبة الجسعة ففي أقخب جامع، لحق الخكعة األخضخة، السضجاف، كسضارتو كزنيا ششاف، كحسضتيا ربع س
معشى ذلظ ديشظ رخضز عمضظ ججا، ابحث عغ خصبة تشتفع بيا، ىشاؾ سمػؾ يا إخػاف أقػلو لكع مشاسب ججا أف 

 أقػلو، الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ يقػؿ 

ُثػا َعْغ َبِشي ِإْسَخائِ  ًجا َفْمَيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه ِمْغ الشهاِر(()) َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة َكَحجِّ  يَل َكََّل َحَخَج َكَمْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 )ركاه البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللا ِ ْبِغ َعْسٍخك(
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فأنت كسدمع مكمف أف تبمغ، ماذا أبمغ، أنت اختخ جامعا تشتفع مغ خصبتو، كاكتب رؤكس أقبلـ، كحاكؿ أف تجعل 
ي ىحا األسبػع الحجيث عغ مزسػف عغ ىحه الخصبة، أنت بيحا نّفحت كصضة الشبي عمضو الربلة كل لقاءاتظ ف

الدبلـ، جمدت مع أخػاتظ، مع زمبلئظ، مع جضخانظ، مع شخكائظ، مع زكجتظ، معدـك لعديسة، عشج سضخاف، عشج 
الشسضسة كالجنضا، نتكمع فضسا  سفخة، ال بج أف نتكمع، كالكبلـ نذاط إنداني كاسع ججا، فبجؿ أف نتكمع في الغضبة ك

سسعشاه، فإذا كل كاحج حخص أف يحزخ خصبة يشتفع بيا، كاضحة، مؤصمة، فضيا أدلة، كفضيا شػاىج، الخصضب 
كضع يجه عمى جخح األكة، كأتى بالشرػص كاألحاديث ك اآليات، فإذا أنت في ىحه الخصبة أخحت رؤكس أقبلـ، 

حفطتو، اآلف ابشتظ عدمتظ عمى الغجاء، صيخؾ كابشتظ كأكالد ابشتظ، أك أخحت شخيصيا فدسعتو مختضغ أك ثبلثا 
ىشاؾ حخارة، الجرجة فػؽ السعجؿ، اآلف حجيث الشاس أنطف حجيث، أشخؼ حجيث في الصقذ ك األسعار 
كالدضاسة، ىحا أنطف حجيث، الضـػ أذاعت لشجف كحا، أذاعت الجديخة كحا، أذاعت كحا، ىحا حجيث الشاس، ىحا 

شتيي، لػ أنظ بجلت الحجيث بتحكضخ اإلخػة الكخاـ باهلل عد كجل، بسا بعج السػت، وهللِا شيء مخضف، الذيء ال ي
البارحة جاءت جشازة إلى جامع الشابمدي، شاب عسخة ستة عذخ سشة، الذيء السؤلع أف معطع السذّضعضغ كقفػا 

مػا، معشى ذلظ أنيع لع يتعطػا خارج السدجج، ك الخصبة كانت شػيمة، فانتقعػا ساعة في الذسذ، ادخمػا فر
 بالسػت، ىحا صجيقيع كرفضقيع تػفي في حادث يبجك، شاب في مقتبل حضاتو، معشاه السػت يأخح كل األعسار، إًذا:

ُىَسا َكَلْػ َحْبًػا، َكَلَقْج ))ِإفه َأْثَقَل َصاَلٍة َعَمى اْلُسَشاِفِقيَغ َصاَلُة اْلِعَذاِء َكَصاَلُة اْلَفْجِخ َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفيِيَسا ََلََتػْ 
ـَ ُثعه آُمَخ َرُجاًل َفُيَرمَِّي ِبالشهاِس ُثعه َأْنَصمِ  اَلِة َفُتَقا ـٍ َىَسْسُت َأْف آُمَخ ِبالره ََ َمِعي ِبِخَجاٍؿ َمَعُيْع ُحَدـٌ ِمْغ َحَصٍب ِإَلى َقْػ

َؽ َعَمْيِيْع ُبُيػَتُيْع ِبالشهاِر ((  اَلَة َفُأَحخِّ  ََّل َيْذَيُجكَف الره

 ىشاؾ حجيث آخخ ؛ كفي ركاية لسدمع

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقجَ  َمَػاِت َفَقاَؿ َلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َناًسا ِفي َبْعِس الره
َدـِ اْلَحَصِب ُبُيػَتُيْع َكَلْػ َعِمَع َرُجاًل ُيَرمِّي ِبالشهاِس ُثعه ُأَخاِلَف ِإَلى ِرَجاٍؿ َيَتَخمهُفػَف َعْشَيا َفآُمَخ ِبِيْع َفُيَحخُِّقػا َعَمْيِيْع ِبحُ 

 ُج َعْطًسا َسِسيًشا َلَذِيَجَىا، َيْعِشي َصاَلَة اْلِعَذاِء (( َأَحُجُىْع َأنهُو َيجِ 
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مثبل: قل ىشاؾ دعػة، مخة دعضت إلى شعاـ غجاء في مكاف خارج دمذق، وهللِا الحؼ ال يرج ؽ أف الجعػة الداعة 
الثانضة، كصمت الداعة الثانضة كعذخ دقائق لع يتخمف أحج، شعاـ الكل يأتي، ندىة الكل يأتي، ندىة الكل يأتي، 

 أما عمى عبادة، ىشاؾ األعحار، إًذا: 

اَلَة ِفي اْلَسْدِجِج )) ِإفه َرُسػَؿ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َعمهَسَشا ُسَشَغ اْلُيَجى َكِإفه ِمْغ ُسَشِغ اْلُيَجى الره الهِحي ُيَؤذهُف َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ِفيِو (( 

أييا اإلخػة ؛ قزضة الربلة قزضة مخكدية في الجيغ، إف صحت صح العسل، كإف فدجت فدج العسل، أنا أقدع 
أف الحؼ يأكل درىسا حخاما، مشقصع عغ هللا، أف الحؼ يأخح ما لضذ لو مشقصع عغ هللا، أف الحؼ يقع في  لكع باهلل

 السحخمات مشقصع عغ هللا، ألف هللا عد كجل يقػؿ:

اَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ﴾  ﴿ ِإفه الره

 )سػرة العشكبػت(

غ صبلتظ، اجعميا  -كالعضاذ باهلل  -و: ال ترل فإف لع تشو عغ الفحذاء كالسشكخ ال نقػؿ ل ال، نقػؿ لو: حدِّ
تشياؾ عغ الفحذاء ك السشكخ، كرد في بعس األحاديث: لضذ كل مرل يرمي، إنسا أتقبل الربلة مسغ تػاضع 
لعطستى، ك كف شيػاتو عغ محارمي، ك لع يرخ عمى معرضتي، كأشعع الجائع ك كدا العخياف، كرحع 

خيب، كل ذلظ لي، كعدتي ك جبللي إف نػر كجيو ألضػأ عشجؼ مغ ضػء الذسذ، عمى أف السراب، ك آكػ الغ
أجعل الجيالة لو حمسا، كالطمسة نػرا، يجعػني فألبضو، كيدألشي فأعصضو، كيقدع عمي فأبخه، أكمؤه بقخبي، كأستحفطو 

 مبلئكتي، مثمو عشجؼ كسثل الفخدكس ال ُيسذ ثسخىا، كال يتغضخ حاليا "

اف يذيج الجساعة ُيفتقج، أما الحؼ ال يذيجىا ال يفتقج، كشت في أمخيكا في مخكد إسبلمي، كاحج ال مثبل كل إند
يذيج صبلة الجساعة تػفي، كبقي في البضت أربعة أياـ، إلى أف انتذخت رائحة جدسو الستفدخة، فاقتحع البضت 

أقػؿ لكع أييا اإلخػة ؛ مغ سشة رسػؿ هللا كدفغ في مقابخ الضيػد، لػ أنو يذيج صبلة الجساعة الفتقجه إخػانو، أنا 
أف تتآخضا اثشضِغ اثشضغ، كل كاحج مشكع يؤاخي أخا، كاجب، أمخ نبػؼ، تتفقجه، العادة أف يأتي إلى الجرس، فمع يأت، 
، معشاه مخيس أك مدافخ، إذا سافخ نعاتبو، ِلع لع تبمغشا، أنا لي درس  ، فسا داـك اتراؿ ىاتفي فقط، العادة يجاـك

ع بجمذق، فغساـ السدجج غاب شيخا، ثع عاد، فعاتبشي أشج العتاب، قاؿ لي: أنا غبت شيخا، كما زرتسػني، بجام
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أنا مخيس يا أستاذ، ماذا أقػؿ لو، قمت لو: الحق عمضظ، قاؿ: لساذا ؟ قمت لو: أنت ذىبت مختضغ إلى العسخة كما 
خػانظ، أنت لػ أعمستشي بالعخمة مختضغ كاآلف قمت لي، كأنا تػقعت أنظ في العسخة، الدشة إف سافخت أف تعمع إ

غبت ك لع تعمسشي، معشاه أنظ مخيس، أبجا ألتضتظ وهللا، كىحا كاجب، لكغ مختضغ ذىبت إلى العسخة ك لع تقل لي، 
أيغ ىػ ؟ وهللا في العسخة، ىحه السخة كحلظ تػقعتظ في العسخة، فكل إنداف يجاـك ىحا يدسػنو كجػده قػؼ، ىشاؾ 

بػف شضار، ىشاؾ زبػف دائع، كل إنداف دكامو شجيج لو كجػد قػؼ، صجقػني أف في كل جامع شخز يأتي ز 
أدرس فضو أكؿ مغ رأكني، لي إخػاف أعتبخىع أركاف السدجج، أكؿ ما أبجأ أعسل جػلة بعضػني، مػجػدكف أشسئغ، 

أؿ عشو، قفبلف أيغ ىػ ؟ صحتيع شضبة ك الحسج هلل، كضعيع جضج، وهللُا قّػاىع، كأمجىع بقػة، لػ كاحج غاب أس
فأنت احخص أف يكػف كجػدؾ في الجامع قػيا، إذا كشت قػيا فيشاؾ مغ يتفقجؾ، كالتفقج فضو جبخ خاشخ، أنا غاٍؿ 
عمضيع، كاحج يخبخؾ، الضـػ لع نخؾ في الصاككسضة، معشاه أنا ميع ك ىشاؾ مغ يتفقجني، الحضاة كميا عبلقات يا 

نصبق الدشة فقط، الشبي في كل سفخ أيغ فبلف ؟ أيغ فبلف ؟ كاف يتفقج  إخػاف، فالشبي كاف يتفقج أصحابو،
أصحابو كاحجًا كاحجا، فالجكاـ في السدجج، الجكاـ الثابت، الجكاـ القػؼ يجعمظ أحج أركاف السدجج، يكػف لظ كجػد 

ك يغضب في  كغبت درسا ىشاؾ مغ يدأؿ عشظ، أما إنداف يأتي إلى درس -ال سسح هللا ك ال قجر  -قػؼ، عشجئح 
 عذخة، يغضب سشة ال أحج يتحكخه، ألنو ال كجػد لو.

الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمغ كال تيشا، آثخنا ك ال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم 
 الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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أف آمخ فتياني أف يدتعجكا لي بحـد مغ حصب ثع ( 7 لقج ىسست  704 - 001الجرس ) 
 آمخ رجال

 75-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالحجيثاف أييا اإلخػة 
 الضـػ حػؿ التخغضب مغ تخؾ حزػر الجساعة مغ غضخ عحر،

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ ِفتْ  كا ِلي ِبُحَدـٍ ِمْغ )) فعغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َياِني َأْف َيْدَتِعجُّ
ُؽ ُبُيػٌت َعَمى َمْغ ِفيَيا ((  َحَصٍب ُثعه آُمَخ َرُجاًل ُيَرمِّي ِبالشهاِس ُثعه ُتَحخه

 )ركاه مدمع(

 كفي ركاية أبي داككد:

َقْػًما ُيَرمُّػَف ِفي ُبُيػِتِيْع َلْيَدْت ِبِيْع ِعمهٌة َفُأَحخَِّقَيا  )) َلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ ِفْتَيِتي َفَيْجَسُعػا ُحَدًما ِمْغ َحَصٍب ُثعه َأاِتيَ 
 َعَمْيِو(( 

 )ركاه أبػ داككد(

دقق في ركعة كبلـ الشبي، قاؿ: َلْضَدْت ِبِيْع ِعم ٌة، أخ سألشي قاؿ: أنا معي التياب مفاصل، كبضتي في الصابق 
لِّ في بضتظ، اإلسبلـ ديغ كاحج، اإلسبلـ يدع الشاس جسضعا، الخابع، كالصبضب مشعشي مغ الجرج، قمت: ال عمضظ ص

يدع األحػاؿ جسضعا، يدع السػاقف جسضعا، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ُثع  َأاِتَي َقْػًما ُيَرمُّػَف ِفي ُبُضػِتِيْع َلْضَدْت 
َقَيا َعَمْضِو*.  ِبِيْع ِعم ٌة َفُأَحخِّ
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ناس كثضخكف كىع في مكة السكخمة أك في السجيشة السشػرة يرمػف في أماكغ وهللِا كأنا في العسخة أك في الحج، أ
إقامتيع، لساذا أتضت إلى ىشا ؟ ىشاؾ تمفديػف، كىشاؾ مدمدبلت، كالبضت مكضف، ىحا الحؼ يحرل، ىؤالء الحيغ 

 يرمػف في بضػتيع مغ غضخ عمة، إذا ىشاؾ عمة لضذ ىشاؾ مذكمة، أنت معحكر، 

 ِعمهٌة َفُأَحخَِّقَيا َعَمْيِو (())َلْيَدْت ِبِيْع 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل َأْعَسى َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإنهُو  ))كفي حجيث آخخ أيزا َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َأَتى الشهِبيه َصمهى َّللاه
َز َلُو َفُيَرمَِّي ِفي َبْيِتِو َفَخخهَز  َلْيَذ ِلي َقاِئٌج َيُقػُدِني ِإَلى اْلَسْدِجِج َفَدَأَؿ َرُسػَؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأْف ُيَخخِّ َصمهى َّللاه

اَلِة َقاَؿ َنَعْع َقاَؿ َفَأِجْب ((  َلُو َفَمسها َكلهى َدَعاُه َفَقاَؿ َىْل َتْدَسُع الشَِّجاَء ِبالره

 )ركاه مدمع(

لسدجج، أنا ال أدخل في تفاصضل شخح ىحا الحجيث، كلكغ أبّضغ إًذا لع يعف األعسى الحؼ لضذ لو قائج يقػده إلى ا
 لكع ِعطع صبلة الجساعة، بل إف صبلة الجسعة كىي مغ أكلى صمػات الجساعة أف تؤدػ، 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َتَخَؾ اْلُجُسَعَة  َثاَلَث ِمَخاٍر ِمْغ َغْيِخ ُعْحٍر َشَبَع )) فَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ُ َعَمى َقْمِبِو ((  َّللاه

 )ركاه أحسج(

أنا آتي مغ مكاف خارج دمذق يـػ الجسعة ألداء الخصبة، الذيء الحؼ يجىر أف  مئاٍت مغ الدضارات تغادر 
، ركاد السداجج يـػ دمذق كقت صبلة الجسعة، لمشدىة، الذاـ فضيا ديغ، الذاـ فضيا خسدة مبليضغ ك نرف ممضػف 

الجسعة ال يديجكف عغ خسدسائة ألف فقط، الجامع تججه يتدع فخضا لعذخة آالؼ مرمي، شػاؿ الجسعة ال تخػ 
فضو إال صفا أك صفضغ، الحيغ يختادكف السداجج في ذركة صبلة الجسعة ال يديجكف عغ خسدسائة مرمي، ىحا لعشو 

ى مكاف في االحتبلؿ لجشػب لبشاف إلى قمعة، فُدئل مغ ِقَبل هللا كزيخ الجفاع الريضػني مػشي داياف كصل إل
صحفي: السدمسػف في ديشيع أنيع سضتغمبػف عمضكع، ىحا شيء كارد، فقاؿ: نعع، ك لكغ لضذ ىؤالء الحيغ أمامي، 
قاؿ: حضشسا تغجك مداججىع مكتطة في أكقات الرمػات الخسذ كضـػ الجسعة يشترخكف عمضشا، تجج جامعا كمف 

ممضػنا، أربعضغ ممضػف، سقف ك نرف، وهللِا في استشبػؿ في الطيخ نرف السدجج مميء، نرفو بكاممو، ثبلثضغ 
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أيزا ىحا السدجج نادر ججا، كثضخ مغ الشاس جاءكا إلضو مغ أماكغ بعضجة دىذػا مغ كثافة لحزػر في الجرس، 
داجج، كانغساسيع في األسػاؽ ىحا مع أنو حزػر ال يتعجػ السائة أك زيادة قمضبل، فمحلظ انرخاؼ الشاس عغ الس

الحؼ أّخخىع، لحلظ قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: خضخ الببلد مداججىا، ك شخىا أسػاقيا....." ك الشتضجة ىحه ىي، 
بشعر عمى السقبخة، ىل ىشاؾ كاحج مشا يدتصضع أف يقػؿ: أنا ال أكػف محل ىحا الذخز، أبجا، فالبصػلة أف يأتي 

ة كبضخة جج، مغ الربلة كالجعاء ك االستقامة، كالجعػة إلى هللا ك األمخ بالسعخكؼ ك مَمظ السػت ك معظ ذخضخ 
الشيي عغ السشكخ، كإنفاؽ الساؿ، كرعاية الضتضع، أبػاب الخضخ أييا اإلخػة ال تعج ك ال تحرى، يقػؿ كاحج: زارني 

لشرمي بجامع مػاجو لمسجرسة، أخ كخيع، قاؿ لي: أنت كشت أستاذنا في الدشة الدبعة ك الخسدضغ، ككشت تأخحنا 
كل يـػ الطيخ، أقدع لي باهلل أف كل أصجقائو الحيغ كانػا يرمػف في السدجج عقب انتياء الجكاـ ال يدالػف 
، عشجؾ ابغ، عشجؾ بشت، أنذئيا عمى شاعة هللا، نذئيا عمى معخفة هللا، عمى  محافطضغ عمى صمػاتيع حتى الضـػ

سػؿ هللا، عمى معخفة سضخة أصحاب رسػؿ هللا، اسأؿ شابا، يعخؼ عغ معخفة كتاب هللا، عمى معخفة سشة ر 
السغشِّضغ ك العبي الكخة، كأكثخىع غارقػف في الجشذ ك السخجرات، ىؤالء القجكة، الفشػف كالفشانات، األحضاء مشيع 

تيع ككانػا شبابا، كل كاألمػات، ىؤالء الحيغ ىع قبمة الذباب، أما ىؤالء الرحابة الكخاـ الحيغ مؤلكا التاريخ ببصػال
إنداف لو في تاريخ الرحابة ما يذبيو، شاب مغ أسخة غشضة ججا فمسا أسمع ُمشع عشو كل شيء، كلسا رآه الشبي بعج 
أف مات بكى، معو ثػب إْف رفعػه إلى رأسو انكذفت قجماه، كإْف قّجمػه إلى قجمضو انكذف رأسو، فقضخ، فكل إنداف 

أف الشاس قمبػا اآلية، فجعمػا الجنضا دار تذخيف، فاإلنداف األكؿ أف يتستع بالحضاة، لو قجكة، لكغ السذكمة الخصضخة 
ىجفو األكؿ أف تكػف لو مكانة، يعضر حضاة رغضجة، أما الساؿ ِمغ أيغ أتى ؟ ال ييع، لضدت مذكمة، يدسى شاشخا، 

غ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ يدسى حخبػء، يدسى دبخ حالو، يدسى ذكضا، ك لكغ ال يدسى لرًا، مع أف تخؾ دانق م
حجة بعج اإلسبلـ، كركعتاف مغ كرع خضخ مغ ألف ركعة مغ مخمط، كمغ لع يكغ لو كرع يرجه عغ معرضة هللا 

 إذا خبل لع يعبأ هللا بذيء مغ عسمو.

يبجك أف حزػر الجركس، أك حزػر السداجج فضو عمع، كفضو مػعطة، كفضو تحكضخ، كفضو تعاكف، كع مغ إنداف 
السدجج، وهللِا أخ مغ إخػانشا قاؿ لي: أنا ساكغ في بضت سضئ ججا، أنا كزكجتي كأكالدؼ نعاني مغ حمت مذكمتو ب

أمخاض كثضخة، لدػء البضت، اشتخػ كتاب سشة، حجيث شخيف، يقخأ عغ صمة الخحع، فػجج ثبلثضغ حجيثا صحضحا 
شا، أقدع لي باهلل كال خصخ بباليع عغ صمة الخحع، لو أقخباء ال يعخؼ شكميع، ك لكغ يبجك أف ليع كضعا ماديا معض

كال بالسمضار كاحج أف يقجمػا لو شضئا، نفح الحجيث فدارىع في العضج لع يججىع، ككضع ليع بصاقة، ىع يبجك عمى 
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مدتػػ رفضع، فمسا قخؤكا البصاقة اترمػا بو، أنت َمغ ؟ أنا ابغ عسكع، شضب نحغ سشدكرؾ، زاركه، كججكا البضت 
بعجىا بداشة قاؿ لو ابغ عسو: لظ عشجنا ممضػنا لضخة، غضخ ىحا البضت، كجج بضتا بسمضػنضغ سضئا ججا، ببداشة ما 

كنرف، قاؿ لو:ىحه فػؽ مشيا، قاؿ لي: القرة صخت أركييا لئلخػاف، ىػ لع يخصخ ببالو كاحج بالسمضار أف 
ىع ك لع يججىع، فمسا يعصػه قخشا، كصل رحسو، سسع كثضخا مغ الجركس، قاؿ: وهللا سأصميع، كأرػ كضعيع، فدار 

زاركه، سسعػا مشو كبلما شضبا، ككججكا البضت ال ُيدَكغ، مباشخة ممضػنا ك نرف، اشتِخ بضتا، كاآلف الحسج هلل ساكغ 
بالسضجاف، بضت مذسر، ك الصابق الثالث، كالحسج هلل يعضر في بحبػحة، فأنت فقط اجعل جساعة، فضيا رحسة، إال 

حجؾ في الحضاة، ىشاؾ مذكبلت ال تعج ك ال تحرى، وهللا ىشاؾ آالؼ كتحل مذكمتظ، مع مؤمشضغ، لدت ك 
األشباء يتسشػف أف يقجمػا شضئا، عجة محامضغ وهللا مغ إخػانشا، يقػلػف لي: أؼ كاحج فقضخ كمطمـػ نحغ نجافع عشو 
كثخ مجانا، صارت ىشاؾ أعساؿ شضبة كثضخة، يأتي كاحج إلى الجامع، مخيس، ىشاؾ صشجكؽ العافضة، يقـػ بأ

العسمضات مجانا كالحسج هلل، فأنت كغ مع الجساعة، كلمكغ لضذ بشضة مادية، ىشاؾ شخز ال يعشضو مغ الجساعة 
إال أف يبتد مغ أمػاليع، ىحا إنداف تعبانة حالو كثضخا، كأنت كمسا قجمت تمقى عشج هللا، ىشاؾ شخز حامل، 

كل صفاتيا الخاصة بيا ال تحكخ، تقػؿ: امخأة  بالسشاسبة إذا قمشا: رجل حامل، أؼ عمى ضيخة، لكغ السخأة في
حامل، كامخأة مخضع، كامخأة ثضب،كامخأة....، إذا قمشا: امخأة حاممة أؼ عمى ضيخىا، كامخأة حامل في بصشيا، ىكحا 
المغة، الرفات الخاصة بالشداء ال تحكخ ك ال تؤنث، تحكخ فقط، لشيا خاصة بالشداء، فالجساعة رحسة ك الفخقة 

ف الذضصاف مع الػاحج، كىػ مغ االثشضغ أبعج، كإنسا يأكل الحئب مغ الغشع القاصضة، كأنت حضشسا تكػف عحاب، كإ
مع الجساعة يتػلى هللا أمخؾ، ألنظ أف تكػف مع الجساعة ىحا نرخ لجيشظ، كاحج مثبل ال عبلقة لو بالجيغ إشبلقا، 

ال شجيجا قبل أف يفيع أف يقاؿ في الجرس: لػ لع دخل يرمي فػجج درسا فضو رجبلف كاقفاف، يدىج، أما إذا كجج إقبا
يكغ الجرس ميسا لع يجتسع الشاس عمضو، فأنت أحضانا مغ أعسالظ الرالحة أف تكثِّخ سػاد السدمسضغ، هللا ال يحتاج 

 إلى أف تشرخه، هللا قاؿ: 

َ َيْشُرْخُكْع﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 ()سػرة دمحم
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كشت في لقاء، ثع أّذف الطيخ، ال أحج يتحخؾ، أما في لقاء آخخ الثمثاف قامػا كصمػا، شجعػا بعزيع، ىشاؾ 
اجتساعات يبجأ قبل السغخب ك يشتيي قبل العذاء، السغخب غخيب، فيشاؾ أشخاص يقػمػف لضرمػا، يذجع 

 اآلخخيغ الزعاؼ.

لربلة قّػػ عديسة الحاضخيغ، لحلظ الجساعة رحسة، ك مخة في اجتساع كاحج صمى لحقو اثشاف، ىػ لسا بجأ با
 الفخقة عحاب، 

َ َيْشُرْخُكْع َكُيَثبِّْت َأْقَجاَمُكْع )  (﴾4﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 )سػرة دمحم(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 صالتكع كَّل تتخحكىا قبػرا( 7 اجعمػا في بيػتكع مغ  704 - 002الجرس ) 

 76-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالباب الضـػ 
باب التخغضب في الربلة الشافمة في البضػت، كاف تػجضو الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ ػأف نرمي الفخائس في 

قا، أكبًل ك نػما، لضكػف البضت مدججا، ك لضحكخ هللا في السداجج كالشػافل في البضػت، لئبل يكػف البضت قبخا، فشج
البضت، كي تتشدؿ مبلئكة الخحسة عمى البضت كعمى أىل البضت، كي تحف البضت السبلئكة الكخاـ، كي تغذى أىَل 
البضت الخحسُة، يشبغي أف يكػف البضت مدججا، فالشبي عايو الربلة ك الدبلـ مغ سشتو أف يرمي الفخائس في 

، كالشػافل في البضػت، إذا الػاحج صمى فخض العذاء ك اندحب، إياكع أف تتيسػه في ديشو، ربسا كاف أفقو السداجج
بالدشة مغ الحيغ بقػا في السدجج، صمى الفخض ك مذى، سضرمي الدشة البعجية كالػتخ في البضت، إال إذا 

صبلة الدشة ك الػتخ، يرمضيا في  اإلنداف متعب ججا، كيخذى أنو إذا كصل إلى البضت كأكل تتقاعذ ىسُتو عغ
السدجج، لكغ لػ أف إندانا اندحب مغ السدجج كقج أدػ صبلة الفخيزة فقط ال يجػز أف تديء الطغ بو، أيغ 

 الدشة يا أخي؟ سشة الشبي أف ترمى في البضت. 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْجَعُمػا فِ   ي ُبُيػِتُكْع ِمْغ َصاَلِتُكْع َكََّل َتتهِخُحكَىا ُقُبػًرا (())َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه

 )متفق عمضو(

أؼ ما أجسل أف يكػف البضت مشػرا بحكخ هللا، أضخب بعس األمثمة، بضت مغ حضغ آخخ يمتقي بعس اإلخػة، 
ءات الصضبة، يتجارسػف القخآف يتشاصحػف فضسا بضشيع، تقػؿ: وهللا ىحه الغخفة غخفة الزضػؼ شيجت مئات المقا

لقاءات السؤمشضغ، جخػ فضيا ذكخ هللا، تمي القخآف، ُشخح القخآف، تمضت الدشة، فسا أجسل أف يكػف البضت مشػرا بحكخ 
هللا، ال سسح هللا كال قجر هللا ىشاؾ بضػت ىحه الغخفة شيجت سيخات عمى الداعة الثانضة لضبل، شاكلة ك غضبة ك 

بضت يذيج لظ بأنظ ذاكخ هلل، كبضغ بضت يذيج لظ أنظ عاص هلل، السؤمغ  نسضسة، كأفبلـ فضجيػ مثبل، شتاف بضغ
لضذ عشجه شيء سخؼ، لضذ عشجه شيء غضخ معمغ، سخيختو كعبلنضتو، ضاىخه كباششو، ما في قمبو عمى لدانو، ما 
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 يشصق بو في قمبو، ىحا التػحج، السؤمغ شخرضتو مػحجة، لضذ عشجه شيء يدتحضي فضو، السؤمغ يعسل تحت ضػء
 الشيار، ال يعسل في األقبضة كال في الطمسات 

َمِسيِّ َأنهُو َسِسَع اْلِعْخَباَض ْبَغ َساِرَيَة َيُقػُؿ َكَعَطَشا َرُسػُؿ َّللاهِ  ْحَسِغ ْبِغ َعْسٍخك الدُّ ُ َعَمْيِو )) َعْغ َعْبِج الخه  َصمهى َّللاه
ٍع َفَساَذا َتْعَيُج  َكَسمهَع َمْػِعَطًة َذَرَفْت ِمْشَيا اْلُعُيػُف َكَكِجَمْت  ِمْشَيا اْلُقُمػُب َفُقْمَشا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َىِحِه َلَسْػِعَطُة ُمَػدِّ

ْخِتاَلًفا ِعْر ِمْشُكْع َفَدَيَخى اِإَلْيَشا َقاَؿ َقْج َتَخْكُتُكْع َعَمى اْلَبْيَزاِء َلْيُمَيا َكَشَياِرَىا ََّل َيِديُغ َعْشَيا َبْعِجي ِإَّله َىاِلٌظ َمْغ يَ 
ػا َعَمْيَيا بِ  الشهَػاِجِح َكَعَمْيُكْع ِبالصهاَعِة َكِإْف َكِثيًخا َفَعَمْيُكْع ِبَسا َعَخْفُتْع ِمْغ ُسشهِتي َكُسشهِة اْلُخَمَفاِء الخهاِشِجيَغ اْلَسْيِجيِّيَغ َعزُّ

 ِقيَج اْنَقاَد (( َعْبًجا َحَبِذيًّا َفِإنهَسا اْلُسْؤِمُغ َكاْلَجَسِل اَْلَِنِف َحْيُثَسا

 )ركاه ابغ ماجو(

يعشي فخضا لػ ىشاؾ دفتخ محكخات لسؤمغ كفتحتو، األكسل أاّل تفتحو، كال يجػز أف تفتحو، لكغ لػ فتحتو لغ تجج 
فضيا شضئا إال الحق، لػ اشمعت عمى أخز خرػصضات السؤمغ لغ تجج فضيا إال السذخؼ، لضذ عشجه شيء 

عغ الشاس، اإلنداف السشحخؼ لو مػقف معمغ، ك مػقف مبصغ، مػقف يقػلو يدتحضي بو، لضذ عشجه شيء يكتسو 
ك مػقف يدكت عشو، فمحلظ البضت يجب أف يذيج لظ أنظ ذكخت هللا فضو، لضذ ىشاؾ أسخة عمى كجو األرض، 
لضذ ىشاؾ مجيشة، سيخة، نجكة، دكر، كل ثبلثاء عشج جساعة، مثبل، اإلنداف اجتساعي بصبعو، يحب أف يجمذ مع 

خانو، مع زمبلئو، مع أصجقائو، ك جضخانو كأقاربو، ىحه الدمخ، إما عمى أساس جغخافي، جضخاف، أك عمى أساس أق
ميشي، ميغ، محامضغ مع بعزيع،األشباء مع بعزيع، أك عمى أساس ديشي، إخػاف مدجج فخضا، ليع أخ مثبل 

زل، مجمذ تشاصح، مجمذ أمخ جاءه مػلػد فحىبػا لديارتو، أك السباركة لو، مجمديع مجمذ عمع، مجمذ ف
بالسعخكؼ، نيي عغ السشكخ، فالبضت يشبغي أف يذيج لظ أنو مشػر بحكخ هللا، شبعا درس الضـػ " اْجَعُمػا ِفي ُبُضػِتُكْع 
، الكافخ يشاـ كالجابة، كىػ يقع كالػحر، كحر  ِمْغ َصبَلِتُكْع َكاَل َتت ِخُحكَىا ُقُبػًرا * قبخ ؛ مصبخ، أكل، ىخس، كنـػ

 دابة، أما السؤمغ رقضق، لحلظ هللا عد كجل قاؿ: ك 

َساُء َكاَْلَْرُض﴾  ﴿ َفَسا َبَكْت َعَمْيِيُع الده

 )سػرة الجخاف(
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السعشى السخالف أف السؤمغ تبكي عمضو الدساء كاألرض، األرض تبكي في مػضع سجػده، ك الدساء تبكي في 
 عسمو.مػضع رفع عسمو، لو مكاف يدجج فضو، ك لو مكاف يخفع فضو 

اَلَة ِفي َمْدِججِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َقَزى َأَحُجُكْع الره ِه َفْمَيْجَعْل ِلَبْيِتِو َنِريًبا )) كَعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ِمْغ َصاَلِتِو َفِإفه َّللاهَ َجاِعٌل ِفي َبْيِتِو ِمْغ َصاَلِتِو َخْيًخا ((

 )ركاه مدمع(

اآلف مسكغ أف نزضف أنت إذا غمب عمى يقضشظ أف أىمظ لغ يرمػا إذا ذىبت إلى السدجج أنا أقتخح عمضظ أف 
ترمي فضيع في البضت جساعة، تحدب عشج بعس الفقياء جساعة، عشجؾ ثبلثة أكالد، أمستيع في العذاء برػت 

كبضخ، يعشي إذا مسكغ أف ترمي  جيػرؼ، دعػت ليع، التفت نحػىع، حجثتيع بذيء مغ كبلـ هللا، ىحا لظ أجخ
 بأىمظ الفجخ أك العذاء فتحدب نػعا مغ الجساعة، العبخة:

 ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َكَأْىِميُكْع َنارًا َكُقػُدَىا الشهاُس َكاْلِحَجاَرُة﴾

 )سػرة التحخيع(

ُ عَ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمَثُل الهِحي َيْحُكُخ َربهُو َكالهِحي ََّل ))كَعْغ َأِبي ُمػَسى اََلْشَعِخي َرِضَي َّللاه ْشُو َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه
 َيْحُكُخ َربهُو َمَثُل اْلَحيِّ َكاْلَسيِِّت ((

 )متفق عمضو(

سضغ، فضيا تخمف الحيغ سافخكا إلى أكركبا كأمخيكا، يقػلػف: جساؿ ما بعجه جساؿ، فضو انقباض، تأتي ببلد السدم
أحضانا، فضيا شخقات كميا حفخ، فضيا أبشضة متجاعضة، لكت تجخبل السدجج فتذعخ بالخاحة، ىحه الخاحة الشفدضة، ال 
تقجر بثسغ، ك لضذ مغ إنداف إال كيدعى لخاحتو الشفدضة، إف أىل الجنضا أخصئػا فطشػىا في الساؿ، اكتذفػا بعج 

ػت الفخسة، اكتذفػا بعج حضغ أف البضػت ال تدعج، ضشػىا في السخأة حضغ أف الساؿ ال يدعج، ضشػىا في البض
الجسضمة، بعج حضغ اكتذفػا أف السخأة ال تدعج، في تخكضا جدخ يعج ثاني جذ رفي العالع، أكؿ جدخ في ساف 
قارتضغ، فخاندضدكػ، شػلو اثشا عذخ كضمػمتخا، يعبخه في الضـػ سبعسائة ألف سضارة، الثاني في استشبػؿ، ىحا بضغ ال

آسضا ك أكركبا، يعبخه في الضـػ أربعسائة ألف سضارة، جدخ معمق، ىحا يـػ انتيى، ىشاؾ حفل ضخع لتجشضشو، مغ 
صسسو ؟ ميشجس ياباني يعج أحج خسذ ميشجسضغ في العالع، بعج أف كضعػا شخيط الحخيخ، كقز رئضذ 
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ػجئ الشاس بيحا السيشجس يمقي بشفدو مغ الجسيػرية ىحا الذخيط، كإلى يسضشو السيشجس الحؼ صسع ىحا الجدخ، ف
عمى الجدخ فضشدؿ مضتا، أؼ أغخب حادث، ميشجس شاب متألق، أحج خسذ ميشجسضغ في العالع يسمظ ثخكة فمكضة 
في مقتبل حضاتو يذار إلضو بالبشاف يشتحخ، ذىبػا إلى غخفتو في الذضخاتػف في استشبػؿ، فإذا فضيا رسالة قخؤكىا، 

في الحضاة فمع أجج ليا شعسا، فأردت أف أذكؽ شعع السػت " قرة شيضخة سسعتيا كأنا في يقػؿ: " ذقت كل شيء 
تخكضا، لكشي تعمست مشيا دركسا كثضخة، أف اإلنداف ببل ىجؼ، دنضاه ببل شعع، مسمة، الحؼ عشجه مخكبة أسبػعاف ال 

الياتف، يتكمع في الضـػ مائة يشاـ المضل، مغ محل إلى محل، بعج ذلظ عادية، الحؼ لع يكغ عشجه ىاتف ثع أتى ب
مكالسة، بعج ذلظ عادؼ، الحؼ عشجه زكجة جسضمة ججا أكؿ شيخ شيخيغ شار عقمو فضيا، بعج ذلظ عادؼ، يكػف 
يكمسيا في الخصبة ست ساعات، بعج ذلظ تجخ مشو الكبلـ جخًّا، انتيى، ال شيء يجـك أثخه إال هللا عد كجل، ال 

رة، األكل، األغشضاء تججىع في العدائع يجفر المحع، مالل مغ المحع، يخيج شيء يعصضظ سعادة مدتسخة إال متشاق
أكبل خفضفا، أكل المحع حتى شبع، أكل السذاكؼ، أكل الدسط، أكل الكبب، ال يخد أف يخػ األكل، في جدسو 
ججا، ممضػف عمة، األكل مل مشو، زيغ الشداء كخه مشو، لضدت كاحجة جضجة، كميغ سضئات، الحؼ عشجه بضت فخع 

عادؼ، أنت تشجىر لسا تخاه، ىػ لضذ مشجىذا، ىػ مشتيي دىذة مغ ىحا البضت، كأف هللا عد كجل رحسة بشا 
جعل شضئا مغ الجنضا يسجنا بدعادة مدتسخة، شبعا مدتحضل أف يسجنا بدعادة متشامضة، ىحه مدتحضل، ما سسح لذيء 

أجل أف تجعل ىسظ األكؿ هللا، لكشظ إف عخفت هللا مغ الجنضا أف يسجنا بدعادة مدتسخة، بل بدعادة متشاقرة، مغ 
فأنت في سعادة متشامضة، كمدتسخة إلى أبج اآلبجيغ، فذتاف بضغ أىل الجنضا ك أىل اآلخخة، اآلية الكخيسة فضيا تحقضخ، 

 قاؿ تعالى 

 (﴾74﴿ ِإفه َىُؤََّلِء ُيِحبُّػَف اْلَعاِجَمَة َكَيَحُركَف َكَراَءُىْع َيْػمًا َثِقياًل )

 سػرة اإلنداف()
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 كقاؿ تعالى:

ْنَيا ِمَغ ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا َما َلُكْع ِإَذا ِقيَل َلُكُع اْنِفُخكا ِفي َسِبيِل َّللاهِ اثهاَقْمُتْع ِإَلى اَْلَْرِض أَ  َرِضيُتْع ِباْلَحَياِة الجُّ
ْنَيا ِفي اخْآَِخخَ   (﴾05ِة ِإَّله َقِميٌل )اخْآَِخَخِة َفَسا َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ

 )سػرة التػبة(

، صفغ،  إذا كاف خالق األكػاف يقجـ لظ ىحه الشرضحة، يقػؿ لظ: يا عبجؼ، مِمظ قاؿ لسػاشغ: اشمب ك تسغ 
صفغ، صفغ، جسع، شخح، قدع، ضخب، قاؿ لو: قمع رصاص، ما أحسقو، لػ شمب بضتتا ألعصاه، لػ شمب سضارة 

صاه، خجمو خجمة كبضخة، قاؿ لو: اشمب، يزعو سفضخا لو، يعصضو بضتا فخسا ألعصاه، لػ شمب مشربا رفضعا ألع
 بالسبليضغ، يعصضو أعمى سضارة، قاؿ لو: قمع رصاص،

ْنَيا ِمَغ اخْآَِخَخِة﴾  ﴿ َأَرِضيُتْع ِباْلَحَياِة الجُّ

 )سػرة التػبة(

 قبمتع بيا يا عبادؼ، 

ْنَيا ِفي   (﴾05اخْآَِخَخِة ِإَّله َقِميٌل )﴿ َفَسا َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ

 )سػرة التػبة(

 مغ رحستو بكع، ك محبتو لكع، ك تخبضتو لكع، 

ْبُكْع َعَحابًا َأِليسًا﴾  ﴿ ِإَّله َتْشِفُخكا ُيَعحِّ

 )سػرة التػبة(
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 إذا ركبتع رأسكع كتحضػنت

 ﴿ َكَيْدَتْبِجْؿ َقْػمًا َغْيَخُكْع﴾

 )سػرة التػبة(

عشو، التيضت بالجنضا يعالجظ، كججؾ ال أمل، عمقت بالجنضا بذكل غضخ شبضعي، ال تخيج  أكال يعالجظ، رآؾ معخضا
غضخ الجنضا، وهللِا مخة قاؿ لي كاحج كال أعخؼ إف كاف مازحا أك صادقا مغ فخط حبو ؿ" ب أـ " قاؿ: أتسشى أف 

الجنضا فضيا، يقػؿ لو بالتعبضخ تجعدشي، رأيتع األحسق، فإذا هللا عدكجل اشمع عمى قمةب الشاس، كرآىا متغمغبل حب 
 العامي " خحىا كانسحق ":

ْبُكْع َعَحابًا َأِليسًا﴾  ﴿ ِإَّله َتْشِفُخكا ُيَعحِّ

 )سػرة التػبة(

 كإذا أصخرتع 

ُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ) كُه َشْيئًا َوَّللاه  (﴾06﴿ َتُزخُّ

 )سػرة التػبة(

عمضظ، أكحى ربظ إلى الجنضا أف تسخرؼ، أؼ كػني ُمّخة، كتكجرؼ، كػني ال تسغ عمى هللا أبجا، هللا يعالجظ، يزضق 
كجرة، كتزضقي، كػني ضضقة، كتذّجدني، كػني شجيجة عمى أكلضائي، كي يحبػا لقائي، كحلظ أحضانا يكػف ضضق 

فخت إلى أمخيكا الجنضا رحسة، مدتقمع، هللا يجل الػفاة عمى اإليساف ك ال نخيج شضئا، أما إذا الجنضا عخيزة، وهللِا سا
رأيت شضئا ال يرجؽ مغ الخفاىة، حساـ مثل تابمػ السخسضجس خسدضغ زرا، ماذا تفعل، شيء لسدتػػ الساء، 
كشيء الرتفاع الساء، كشيء لشػع اليػاء، قمت: وهللِا السػت عشجكع صعب، السػت صعب ججا، ألف الحضاة 

 كاصمضغ إلى درجة تفػؽ حج الخضاؿ، فالسػت عشجىع صعب.
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 فضا أييا اإلخػة ؛ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 ))"َمَثُل الهِحي َيْحُكُخ َربهُو َكالهِحي ََّل َيْحُكُخ َربهُو َمَثُل اْلَحيِّ َكاْلَسيِِّت ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يداؿ أحجكع في صالة ما دامت الرالة تحبدو 704 - 003الجرس ) 

 17-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الذخيف  شخح الحجيث

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ 
 التخغضب في انتطار الربلة بعج الربلة، 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلةٍ  اَلُة َتْحِبُدُو ََّل  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َما َداَمْت الره
اَلُة ((  َيْسَشُعُو َأْف َيْشَقِمَب ِإَلى َأْىِمِو ِإَّله الره

 )ركاه مدمع(

أؼ ما دمت في السدجج فأنت في صبلة، ىحا السعشى مأخػذ مغ معشى االعتكاؼ، كل مغ دخل السدجج ابتغاء 
ا الحجيث فيػ في صبلة، كال تشدػا أف الشبي عمضو مخضاة هللا لضرمي، أك لضدتسع إلى مجمذ عمع بحدب ىح

الربلة الدبلـ حضشسا مخ بقبخ مع أصحابو قاؿ عمضو الربلة ك الدبلـ: صاحب ىحا القبخ إلى ركعتضغ مسا 
تحقخكف مغ تشفمكع خضخ لخ مغ كل دنضاكع..." فالربلة عساد الجيغ، لكغ كـخ ربشا عد كجل أنظ ما دمت في 

سرمي، فإذا اإلنداف دخل السدجج لضرمي الطيخ فػجئ بسكتػب " الربلة بعج عذخيغ السدجج فأنت في حكع ال
دقضقة مغ األذاف " مثبل، ىكحا نطاـ السدجج، ىػ دخل مع األذاف، كمعو عذخكف دقضقة، يجب أف يؤمغ أف هللا 
نضػؼ عد كجل يحدب لو ىحه الجقائق ككأنو يرمي، فأنت إذا انتطخت الربلة ففي صبلة، لكغ بأؼ عسل د

يحدب لظ الػقت الحقضقي الحؼ بحلتو في ىحا العسل، لكغ عشج هللا عد كجل ما دمت في الربلة فأنت في 
صبلة، ما دمت في انتطار الربلة فأنت في صبلة، ما دامت الربلة قج حبدتظ فأنت في صبلة، كـخ ربشا عد 

تو كسا لػ كاف مقضسا، ىحا كبلـ كجل إنداف مخيس صمى قاعجا، إنداف مدافخ أفصخ في رمزاف، تحدب لو عباد
 سضئ الخمق ال يشصق عغ اليػػ،
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اَلُة َتْحِبُدُو ََّل َيْسَشُعُو َأْف َيْشَقِمَب ِإَلى َأْىِمِو ِإَّله  اَلُة(( )) ََّل َيَداُؿ َأَحُجُكْع ِفي َصاَلٍة َما َداَمْت الره مسا يخكى عغ  الره
كسا تعمسػف سشتو ؛ أقػالو كأفعالو كإقخاره كصفاتو، أربع فقخات، أقػالو  -رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أك مسا يؤثخ عشو 

اَلحاديث، كأفعالو سيختو، أفعالو كيف كاف يرمي، كاف إذا مذى لع يمتفت، كاف إذا سمع عمى أصحابو أمدكيع 
و صافحيع ك لع يدحب يجه، كل ىحه اَلحاديث في كتاب الجامع الرغيخ، مغ ألصف الكتب، كلػ أضيف إلي
صحيح الجامع الرغيخ، ىشاؾ مغ نّقحو، لكغ ىشاؾ باب شػيل ججا يبجأ بكاف، كاف إذا فعل كحا فعل كحا، كاف 
إذا دخل بيتو دعا، كػ إذا خخج مغ بيتو، كاف إذا تػضأ، فشحغ أماـ أقػالو كأماـ أفعالو، كأماـ إقخاره، إقخاره 

أمامظ ليذ عميظ شيء، َّل تتكمع، أحيانا يكػف سشة، أنت إنداف عادي، لػ أف كاحجا تكمع كالما غيخ صحيح 
الػضع صعبا، كضع حخج كصعب، ك الذخز الحي يتكمع َّل يسكغ أف تكمسو كمسة، لدت بسدتػاه، فدكتت، 
لكغ الشبي عميو الرالة ك الدالـ إذا ُتكمع أمامو بكالـ كسكت، فيحا الكالـ سشة، نقصة ميسة، َّل يسكغ أف 

غ أف يؤخخ الحَ إلى كقت آخخ، اخآف امخأة، رجل تػفي مغ أصحاب رسػؿ هللا يدكت الشبي عمى باشل، كَّل يسك
سسع الشبي مغ كراء الدتار كالـ امخأة مفجػعة، قالت7 ىشيئا لظ أبا الدائب، لقج أكخمظ هللا، صحابي جميل، 

أرجػ هللا أف  كلعمو استذيج، لػ أف الشبي سكت لكاف كالميا صحيحا، قاؿ ليا7 كما أدراِؾ أف هللا أكخمو ؟ قػلي
يكخمو، كأنا نبي مخسل َّل أدري ما ُيفعل بي ك َّل بكع، ىحا ىػ اَلدب مع هللا، ىػ يخجػ رحسة هللا، كنحغ جسيعا 
نخجػ رحسة هللا، أما عمى كجو الجـد ىحا تألي عمى هللا، ىحا تصاكؿ، ىحا خخجشا عغ عبػديتشا ، كل إنداف 

ة أف فالف في الجشة، مغ قاؿ لظ في الجشة، يشبغي أف تشتطخ حتى يسكمع السدتقبل، كيف شالب العمع بشية شيب
يختع عسمو، ما داـ حي قج يشتكدغ في اليشج في العرػر قبل مئتي عاـ أعتقج عالع أخح سسعة مخيفة، أقبل 
عميو الشاس بسئات اَللػؼ، كصار لو أتباعا باَللػؼ، دعاة نػاب عشو، كانتذخت سسعتو، ما انتيت بو الحياة 

كقج ادعى اَللػىية، لحلظ قاؿ7 قػلي أرجػ هللا أف يكخمو، لػ أنو سكت لكاف كالميا صحيحا، فالشبي َّل إَّل 
يدكت عمى باشل، كَّل يؤخخ بياف الحَ إلى كقت آخخ، فإذا شيء الشبي ما بحثو، كَّل بيغ فيو شيئا، فشحغ 

 يشبغي أف نشرخؼ عشو.
لشبي ؟ َّل، كليذ َّلزما أف يعخفو، كل شيء متعمَ بالسشاسبة جياز اليزع، جياز ىزع اَلغشاـ، يعخفو ا 

بعالقتظ مع هللا ك بآخختظ لػ يؤثخ عمى عالقتظ مع هللا كاحجا بالسميار ذكخه الشبي، كل شيء يؤثخ إيجابا 
بعالقتظ مع هللا بيشو الشبي، ككل شيء يؤثخ بعالقتظ سمبا مع هللا كاحجا بالسميار ذكخه الشبي، أف معالجتو 

كاممة، لكغ ىشاؾ سخافات كىشاؾ حيػانات، ىشاؾ حذخات، ك ىشاؾ معمػمات َّل يميَ بو أف  للمػر تامة ك
يعخفيا، ىكحا يقػؿ بعس السفدخيغ في قػؿ الشبي7 أنتع أعمع بأمػر دنياكع........." أي ميسا كشت أنا 

حتار، عشجي مذكمة مخمرا، ميسا كانت محبتي  عالية لػ كاحج سألشي َّل سسح هللا ك َّل قجر، قاؿ لي7 أنا م
في قمبي، بالػف أـ زرع شخياف ؟ ىل أستصيع أف أعخؼ، ميسا كشت كرعا، ميسا كشت مخمرا، ىحه قزية 
اختراصية، اذىب إلى شبيب قمب، كلكغ أقػؿ لو7 اذىب إلى شبيب قمب مؤمغ، َّل يبتدؾ، اذىب إلى شبيب 
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جمو مبالغة، كلكغ ُخمَ البذخ ليكػنػا قمب ماىخ حاذؽ كرع مدمع، كلكغ فتػاي لو، كحلظ الكػف ُخمَ مغ أ
عمى شاكمتو، ىحا ىػ الحَ، أما الكػف ُخمَ مغ أجمو، كاىتد العخش شخبا، كماؿ الكخسي عجبا، ىحا ليذ 
صحيحا، مبالغات، ما أراد الشبي أف يكػف فػؽ مقاـ العبػدية، ىػ في أعمى مقاـ حيشسا يكػف عبجا ، فمحلظ 

ميو الرالة ك الدالـ كل شيء قالو َّل يشصَ عغ اليػى، إف ىػ إَّل كحي يجب أف نصسئغ إلى أف الشبي ع
يػحى، يا رسػؿ هللا إنظ تغزب، ىل نأخح عشظ إذا كشَت غاضبا ؟ أمدظ بمدانو ك قاؿ7 كالحي بعثشي بالحَ 

 إف ىحا المداف َّل يشصَ إَّل بالحَ، في الغزب كالخضا، أبجا. 

ُه الهِحي َصمهى ِفيِو َما َلْع ُيْحِجْث َتُقػُؿ المهُيعه )) كلمبخاري ركاية7 اْلَساَلِئَكُة ُتَرمِّ  ـَ ِفي ُمَراله ي َعَمى َأَحِجُكْع َما َدا
 اْغِفْخ َلُو المهُيعه اْرَحْسُو (( 

ماداـ في السدجج السبلئكة تجعػ لظ أف يخحسظ هللا، قج تقػؿ لي أنت: لضذ ىشاؾ ثسخة ممسػسة مغ السجيء إلى 
ة يسكغ أف تأخحىا ضضافة مغ هللا ألنظ في بضتو أف ُتمَيع الحكسة، كع إنداف دّمخ نفدو، كع السدجج، أكبخ ثسخ 

إنداف حفخ مرضخه بضجه، ألنو أحسق، كع إنداف شمق زكجتو شبلقا تعدفضا، أنا كشت قبل أف آتي إلضكع بسكاف 
لو مشيا خسدة أكالد سسعت قرة ال ترجؽ، إنداف عشجه زكجة صالحة ججا، ليا اختراص في العمع الذخعي، ك 

كيحب أف يأخح األكالد مشيا ك أف يجَعيا ببل شيء، فعسل مؤامخة عمضيا، تخؾ البضت عذخة أياـ، كال تسمظ شضئا، 
فاضصخت أف تخخج مغ البضت لتقتخض مغ إخػتيا أك أبضيا ثسغ خبد فقط، ىّضأ مغ يتحخش بيا في الصخيق، 

ا الجعػػ قائسة متيسة أنيا مجشػنة، كأكدعت في السدتذفى، كيجفعيا إلى أف تدبو، ثع دعضت إلى السخفخ فإذ
كلضذ عشجىا شيء مغ الخمل، ىػ في ىحا الػقت أخح أكالده كسافخ بيع خارج القصخ، إندانة ما فعمت معو شضئا، 
أراد أف يكضج ليا، كأف يتيسيا بأنيا مجشػنة، كتآمخ مع أشخاص، ك القرة شػيمة، أقػؿ لكع ممخريا، في الببلد 

خخ اتيع بتيسة ىػ بخؼء مشيا، بقي في الدجغ ثساني سشػات، ىػ كضعيا ثسانضة ك عذخكف يػما، بعج ذلظ اآل
أخخجػىا بالعرفػرية، قمت: ىحا اإلنداف ال يغخؼ هللا أبجا، لػ إنداف لع يجرس الذخع كال قخأ، ك لكغ يخاؼ مغ 

، ككفى بو جيبل أف يعرضو............" هللا عمى عمع، احفطػا ىحا الحجيث " كفى بالسخ عمسا أف يخذى هللا
لسجخد أال تجخل حداب هللا في حداباتظ، لسجخد أاّل تجخل خالق الكػف، كانتقامو كعجلو في حداباتظ فأنت ال 
تعخؼ هللا، لضأتضغ عمى القاضي العجؿ يـػ القضامة ساعة، يتسشى أف لػ لع يقس بضغ اثشضغ في تسخة قط، عجؿ هللا 

ئة، أما عجلو محقق جدئضا في الجنضا، هللا يعاقب بعس السدضئضغ لضخدع بقضة السدضئضغ، ك يكافئ محقق مائة في السا
بعس السحدشضغ لضذجع بقضة السحدشضغ، قج تجج مدضئا لع يعاَقب في الجنضا، ك قج تجج محدشا مات في الدجغ، 
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 مسكغ، أما الخصضج الكامل، 

 ْلِقَياَمِة﴾﴿ َكِإنهَسا ُتَػفهْػَف ُأُجػَرُكْع َيْػـَ ا

 )سػرة آؿ عسخاف(

 إف لع نؤمغ بالضـػ اآلخخ إيسانشا فضو خمل كبضخ، يجب أف تؤمغ أف ىشاؾ ساعة سػؼ تحاسب عغ كل شيء.

 كفي ركاية ثالثة: 

اَلَة َكَتُقػُؿ اْلَساَلِئَكُة  ُه َيْشَتِطُخ الره المهُيعه اْغِفْخ َلُو المهُيعه اْرَحْسُو َحتهى )) ََّل َيَداُؿ اْلَعْبُج ِفي َصاَلٍة َما َكاَف ِفي ُمَراله
 َيْشَرِخَؼ َأْك ُيْحِجَث ((

 )ركاه مدمع(

اَلَة َذاَت َلْيَمٍة ِإَلى شَ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع الره َخ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ْصِخ المهْيِل ُثعه َخَخَج َعَمْيَشا ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َأخه
اَلَة((َمسها َصمهى َأْقَبَل َعَمْيَشا ِبَػْجِيِو َفَقاَؿ ِإفه الشهاَس َقْج َصمهْػا َكَرَقُجكا َكِإنهُكْع َلْغ َتَداُلػا ِفي َص فَ   اَلٍة َما اْنَتَطْخُتْع الره

 )ركاه البخارؼ(

ربلة ك الدبلـ مغ إًذا أنت في صبلة ما دمت في السدجج تشتطخ الربلة، كما ذكختو لكع أف الشبي عمضو ال
أفعالو، حجثتكع عغ أقػالو كعغ أفعالو كعغ إقخاره، أيدكتو، إذا اإلنداف تكمع كمسة أمامو كسكت، إذا أنت شبضب 
مثبل، ك قاؿ لظ مخيس: يا دكتػر: وهللِا أنا سببي أني كمسا أكثخت مغ السمح يشدؿ ضغصي، يقػؿ لظ: ال، ىحا 

خيس أنو كمسا أكثخ مغ السمح يشدؿ ضغصو، ىػ بالعكذ يرعج خصأ فاحر، إذا أنت شبضب مخمز، تػىع الس
الزغط، تتع ساكتا ؟ ال تتع ساكتا، كألف الشبي أرحع الخمق بالخمق، فإذا تكمع اإلنداف أمامو بكمسة خصأ، كشت 
الضـػ بسؤتسخ صحي، ك كشت مشجكب كزارة األكقاؼ، رئضذ السؤتسخ قاؿ كمسة، قاؿ: إف ىشاؾ مخكد مكافحة 

، كىػ  اإلدماف، ىحا جضج ججا، قاؿ: فضو قدع مشو ديِّشضغ ك ممتدمضغ عالجشاىع بديػلة، كضف تقػؿ: ديِّغ ك ممتـد
، ما ىحا الكبلـ، ىحا كبلـ يػقع إشكاال، كشا مخة  مجمغ مخجرات، كضف تعقل ىحه، مجمغ مخجرات ىػ ديِّغ ك ممتـد

بمجنا، درس في فخندا، ألف لشا كتابا في  في الجامعة، لكغ أستدسح مشكع، جاءنا دكتػر مغ البمج، مدمع، مغ
بحثا عغ أماكغ خربة، ألنيع فقخاء، أما  -خصأ  -التاريخ، كفي السقجمة أف العخب خخجػا مغ الجديخة العخبضة 

ىحه الخسالة التي حسمػىا لمعالع لع يأت عمى ذكخىا إشبلقا، ألنو مدتغخب، ما فيع مغ خخكج العخب مغ الجديخة 
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إال مغ أجل البحث عغ مكاف حضػؼ يعضذػف مشو، فقط، أستاذ ثاف، أّلف لشا كتابا عغ أ؛د  بعج مجيء اإلسبلـ
كاف عالسا تقضًّا كرعا،  -ىحا شاعخ في العرخ العباسي  -الذعخاء، أنا حافع العبارة حخفضا " كاف بذار بغ بخد 

مغ  -الذاعخ بذار بغ بخد  -لُعّج لػال زنجقتو لُعّج مغ كبار أئسة الجيغ، يسكغ عسل تخجسة حخفضة، لػال زنجقتو 
كبار أئسة الجيغ، ما ىحا الكبلـ ؟ السؤمغ لو مقايضذ، الدنجقة خصأ بدضط، ىػ دّيغ ككرع كتقي، فقط زنجيق، ما 

 ىحا الكبلـ.

فضا أييا اإلخػة ؛ ركاد السداجج ليع مضدة ال تعخفػنيا، ال تخعفيا إال أف تجمذ مع كاحج تائو، تعخؼ قضسة نفدظ، 
جالدضغ فضسا بضشكع معكع نعسة ال تعخفػنيا، اجمذ مع كاحج شارد يقػؿ لظ: ىحا كاحج مجمغ مخجرات ديِّغ  تطمػف 

. ، ال تعقل، ك لضذ ليا كجو، ما داـ مجمغ مخجرات ال دّيغ ك ال ممتـد  ك ممتـد

فانطخ فضا أييا اإلخػة ؛ مغ أجل أف تعخؼ نعسة اليجػ، اجمذ مع شخز مغ سشظ، ما يعخؼ شضئا عغ الجيغ، 
بساذا يتكمع، تكاد تخخج مغ جمجؾ مغ كبلمو، كبلمو غضخ مشزبط، فضو سخافة، ك فضو ضضق أفق، فضو ترػرات 
باشمة، فضو أنانضة، فضو أسالضب ممتػية، فأنت قمت لظ: لػال زنجقتو لعّج مغ كبار أئسة الجيغ، ىحا مؤلف الكتاب 

جػا مغ الجديخة فقط لضبحثػا عغ مجاؿ حضػؼ ليع كحلظ دكتػر في اآلداب في الدػربػف، كالحؼ قاؿ: إف العخب خخ 
 دكتػر في التاريخ مغ الدػربػف، فشحغ شبلبشا يشقمػف نقبل حخفضا مغ كتب السدتغخبضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ صمى البخديغ دخل الجشة 704 - 004الجرس ) 

 11-34-1337دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، يقػؿ عمضو 
الربلة ك الدبلـ في الحث عمى التخغضب في السحافطة عمى صبلة الربح كالعرخ، يبجك أف ىحيغ الػقتضغ 

، كالعرخ كقت قضمػلة، فسغ  ، الربح كقت نـػ يحافع عمى كقتي الفجخ كالعرخ، فيحا محخجاف، ألنيسا كقت نـػ
مغ حفاضو عمى ديشو، مغ حفاضو عمى عبلقتو بخبو، كلكغ الذيء الحؼ ال يرجؽ أف العمساء اكتذفػا حجيثا أف 
الشـػ السجيج يدبب جمصة، أحج أسباب التجمط الشـػ السجيج، كأحج أسباب ضضق الذخايضغ الشـػ السجيج، ذلظ أف 

نبزو إلى خسدضغ نبزة في الجقضقة، أك إلى خسذ ك خسدضغ، كىبػط الشبس القمب في حالة الشـػ ييبط 
يدتجعي بطء حخكة الجـ، كبطء حخكة الجـ تدتجعي تخسب السػاد العالقة بالجـ عمى ججر الذخايضغ، إًذا أحج 
عغ  أسباب تزضق الذخايضغ الشـػ السجيج، وهللِا الحؼ ال إلو إال ىػ قخأت بحثا عمسضا ككاتب البحث ال يعخؼ

اإلسبلـ شضئا، كال عغ الجيغ شضئا، لعمو ممحج، يقػؿ: أنرح اإلنداف أف يقصع نػمو لضسذي ربع ساعة أك لضجخؼ 
بعس التساريغ الخياضضة، أنت حضشسا تدتضقع عمى صبلة الفجخ، كتتػضأ ك ترمي، قصعت الشـػ السجيج، فضقػؿ: 

فإذا الػاحج ناـ الداعة الثانضة عذخ ك اسضتقع  أفزل شيء أاّل يدتسخ اإلنداف في نػمو أربع ساعات فسا فػؽ،
الخابعة فخضا، صمى الربح ك ارتاح، ثع رجع كناـ ساعتضغ أك ثبلثا، يكػف قصع الشـػ السجيج، كىحه نرضحة شبضغ 
محزة، تتػافق مع ديششا، ىحا الجيغ لضذ مغ عشج البذخ، مغ عشج خالق البذخ، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة ك 

 الدبلـ 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َصمهى اْلَبْخَدْيِغ َدَخَل اْلَجشه ))َعْغ أَ   َة ((ِبي ُمػَسى اََلْشَعِخي َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 )متفق عمضو(
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 البخديغ ىسا الربح كالعرخ، أؼ مغ حافع عمضيسا دخل الجشة.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َلْغ َيِمَج الشهاَر َأَحٌج َصمهى َقْبَل ُشُمػِع ))كَعْغ ُعَساَرَة ْبِغ ُرَؤْيَبَة َقاَؿ َسِسْعُت  َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْسِذ َكَقْبَل ُغُخكِبَيا َيْعِشي اْلَفْجَخ َكاْلَعْرَخ ((  الذه

 )ركاه مدمع(

، كدائسا كأبجا التكمضف مشاقس لصبع اإلنداف كىحا التشاقس ىػ ثسغ  كقتاف حخجاف اإلنداف يسضل فضيسا إلى الشـػ
الجشة، ثسغ الجشة أف التكمضف يشاقس الصبع، الصبع أف تشاـ، كالتكمضف أف تدتضقع لربلة الفجخ، ك الصبع أف تشاـ 

 بعج الطيخ نػما مجيجا، كالتكمضف أف ترمي العرخ في كقتو.

 َعْغ ُجْشُجِب ْبغ ُجَشاَدَة َقاَؿ:

ُ ِمْغ ِذمهِتوِ )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ  ْبِح َفُيَػ ِفي ِذمهِة َّللاهِ َفاَل َيْصُمَبشهُكْع َّللاه   َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َصمهى َصاَلَة الرُّ
ِتِو ِبَذْيٍء ُيْجِرْكُو ُثعه َيُكبهُو َعَمى َكْجِيِو ِفي َناِر َجَيشهَع ((  ِبَذْيٍء َفِإنهُو َمْغ َيْصُمْبُو ِمْغ ِذمه

 مدمع( )ركاه 

أنت كضف إذا اإلنداف لو عبلقة بالجكلة أك بجية أمشضة، تتيضب أف تؤذيو، ألنظ تعمع أف الجكلة كميا كراءه، ألضذ 
كحلظ، ىحا شيء شبضعي في كل الببلد، اإلنداف يسثل الجكلة، فأْف تتصاكؿ عمضو، أك أف تؤذيو أك أف تزخبو، 

اف صمى الربح فيػ في ذمة هللا، فكل مغ تصاكؿ إلضو أك معشى ذلظ أف ىشاؾ أشج العقػبات تشدؿ بظ، ككل إند
أساء إلضو عاقبو هللا عد كجل، أنت في ذمة هللا، كل مغ تصاكؿ عمضظ سضشالو عقاب شجيج، كأنت في ذمة هللا 

ِ َفبَل َيْصُمَبش ُكْع َّللا ُ  ْبِح َفُيَػ ِفي ِذم ِة َّللا  ِتِو ِبَذْي" أنت صخت محفػظ بخعاية هللا، " َما َمْغ َصم ى َصبَلَة الرُّ  ِمْغ ِذم 
محدػبا عمى هللا، ما دمت ترمي الفجخ في السدجج فسحدػب عمى هللا، إذا كاحج محدػب عمى جية قػية 

 يحتسي بيا.
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ُ َعَمْيِو َكَسمهَع اْلَعْرَخ  السخسز مػضع  -ِباْلُسَخسهِز ))كَعْغ َأِبي َبْرَخَة اْلِغَفاِريِّ َقاَؿ َصمهى ِبَشا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
اَلَة ُعِخَضْت َعَمى َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع َفَزيهُعػَىا َفَسْغ َحاَفَظ َعَمْيَيا َكاَف َلُو َأْجخُ  -معخكؼ، أي مكاف  ُه َفَقاَؿ ِإفه َىِحِه الره

اِىُج الشهجْ  اِىُج َكالذه َتْيِغ َكََّل َصاَلَة َبْعَجَىا َحتهى َيْصُمَع الذه  ُع ((َمخه

 )ركاه مدمع(

 كفي حجيث آخخ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ 

َيْعُخُج الهِحيَغ َباُتػا  اْلَعْرِخ ُثعه )) َيَتَعاَقُبػَف ِفيُكْع َماَلِئَكٌة ِبالمهْيِل َكَماَلِئَكٌة ِبالشهَياِر َكَيْجَتِسُعػَف ِفي َصاَلِة اْلَفْجِخ َكَصاَلِة 
 َشاُىْع َكُىْع ُيَرمُّػَف ((ِفيُكْع َفَيْدَأُلُيْع َكُىَػ َأْعَمُع ِبِيْع َكْيَف َتَخْكُتْع ِعَباِدي َفَيُقػُلػَف َتَخْكَشاُىْع َكُىْع ُيَرمُّػَف َكَأَتيْ 

 )متفق عمضو(

ؾ فاعبلف لفعل كاحج، فسغ يقػؿ " أكمػني شبعا ىحا الحجيث لو في الشحػ قرة شػيمة، كمكع يعمع أنو لضذ ىشا
البخاغضث " جاىل بالمغة، يجب أف يقػؿ: أكمتشي البخاغضث، إذا قاؿ: أكمػني، فالػاك فاعل، ك البخاغضث فاعل، إال 
"  أف الشبي عمضو الربلة ك الدبلـ كالدبلـ ىحا استثشاء مغ فراحة الشبي، الشبي يقرج التأكضج، قاؿ: َيَتَعاَقُبػَف ِفضُكعْ 
مغ ؟ َمبَلِئَكٌة، ىحه تعخب بجال، الػاك ضسضخ، يقػؿ لظ: جاءكا، تقػؿ: مغ ؟ يقػؿ لظ " جاءكا األىل، مثبل، فأنت 

 ضعت، فقمت لو: َمغ ؟

َعْرِخ ُثعه َيْعُخُج الهِحيَغ َباُتػا الْ )) َيَتَعاَقُبػَف ِفيُكْع َماَلِئَكٌة ِبالمهْيِل َكَماَلِئَكٌة ِبالشهَياِر َكَيْجَتِسُعػَف ِفي َصاَلِة اْلَفْجِخ َكَصاَلِة 
 َشاُىْع َكُىْع ُيَرمُّػَف ((ِفيُكْع َفَيْدَأُلُيْع َكُىَػ َأْعَمُع ِبِيْع َكْيَف َتَخْكُتْع ِعَباِدي َفَيُقػُلػَف َتَخْكَشاُىْع َكُىْع ُيَرمُّػَف َكَأَتيْ 

السحل الداعة التاسعة أك العاشخة،  أؼ مؤدػ ىحه األحاديث، مثبل كقت الطيخ كقت عسل، الػاحج ندؿ إلى
الداعة الػاحجة صبلة الطيخ، معقػؿ، نذضط، أما ذىب الداعة الثانضة ك الشرف، أكل الداعة الثالثة ك الشرف، 
كالعرخ الخابعة ك عذخ دقائق، ذىب لضشاـ فاستضقع قبل السغخب بخبع ساعة، فكأنو ضضع صبلة العرخ، فالػقت 

ككقت العرخ، كىشا ىحه األحاديث كميا تؤكج أف ىحيغ الػقتضغ ال يحافع عمى  الحخج كقت الشـػ كقت الفجخ
 صبلتضيسا فضيا إال كل مؤمغ قػؼ اإليساف.
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 عشجنا كقتاف مخغػباف، 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َصمهى اْلَفْجَخ َتَخبهَع ِفي  َمْجِمِدِو َحتهى َتْصُمَع )) فَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َقاَؿ َكاَف الشهِبيُّ َصمهى َّللاه
ْسُذ َحْدَشاَء ((  الذه

 )ركاه أبػ داككد(

أؼ مغ الدشة، لكغ السذكمة أف حضاتشا انعكدت، لضمشا نيار، كنيارنا لضل، ىحه مذكمة كبضخة، أنا أحضانا أسافخ، لضذ 
نت مرسع أف تشاـ ىشاؾ عبلقات بالدفخ، فأناـ التاسعة، فأجج نفدي قبل الفجخ بداعة بشذاط ما بعجه نذاط، أ

 بعج العذاء، كأف تدتضقع قبل الفجخ، ىحا كقت الفجخ،

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشِّجَ  ِؿ ُثعه َلْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه فِّ اَْلَكه اِء َكالره
َسِة ُسػا َعَمْيِو ََّلْسَتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي التهْيِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعتَ َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتيِ 

ْبِح ََلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبًػا ((  َكالرُّ

 )البخارؼ(

ترجقػف أف ىؤالء الكفار في أمخيكا السجيشة، كنعػذ باهلل مغ ىحه الحزارة قمبت المضل نيارا، ك الشيار لضبل، ىل 
لعشيع هللا يشامػف كميع الداعة التاسعة كالشرف أك العاشخة، يكػنػف في أعساليع الداعة الثامشة، كبضغ بضتو كمكاف 
 عسمو ساعة ك نرف قضادة سضارة، تخخج الداعة الخامدة فجخا تجج الصخقات لضذ فضو محل، الشبي يقػؿ: 

َؿ الشهَياِر َكَكاَف َصْخٌخ َرُجاًل )) المهُيعه َباِرْؾ َلُِ   َتاِجًخا مهِتي ِفي ُبُكػِرَىا َقاَؿ َكَكاَف ِإَذا َبَعَث َسِخيهًة َأْك َجْيًذا َبَعَثُيْع َأكه
َؿ الشهَياِر َفَأْثَخى َكَكُثَخ َماُلُو ((  َكَكاَف ِإَذا َبَعَث ِتَجاَرًة َبَعَثُيْع َأكه

 )ركاه التخمحؼ(

لحادية عذخ ال شيء يفتح، أبجا، السحبلت فضيا صانع، لكغ السعمع غضخ مػجػد، أكثخ السحبلت نحغ ىشاؾ قبل ا
ال نجج حخكة قبل الداعة العاشخة، كىحا مغ خصا كبضخ " الم ُيع  َباِرْؾ أِلُم ِتي ِفي ُبُكػِرَىا " الػقت، أنا ثبلثضغ سشة 

اعات كأعػد إلى البضت، في األسبػع ثسانضة عذخة كشت أدرِّس، أكؿ ساعة الداعة الدابعة، كشت أعصي ثبلث س
، فالدابعة أكػف أقػؿ أكؿ كمسة بالجرس، تشتيي في العاشخة إال عذخة،  ساعات تقدضع ستة، ثبلث ساعات في الضـػ
مخة كأنا عائج إلى البضت، لشا جار، قاؿ: إلى أيغ أستاذ خارج مبكخا ؟ قمت لو: أنا راجع، ك لدت خارجا مبكخا، 
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شغمي، كانتيضت، ىػ ضغ أني بكخت الداعة العاشخة، أنا راجع، " الم ُيع  َباِرْؾ أِلُم ِتي ِفي ُبُكػِرَىا "، العادة  راجع مغ
التي نحغ فضيا اآلف سضئة ججا، تجج الػقت الثسضغ، كقت العسل ك الشذاط ك الخزؽ الشاس كميع نائسػف، كقت 

اؾ قضاـ المضل عمى الجش، يتع إلى الداعة الخامدة، ال يشامػف، العي، كقت الفتغ كالفداد الشاس ساىخكف، اآلف ىش
 كىحا مغ مذكبلت الحزارة الحجيثة.

 فضا أييا اإلخػة ؛ الحجيث األكؿ، 

ـٍ ِذي َغْيٍع َفَقاَؿ َبكُِّخكا ِبَراَلِة اْلَعْرخِ  ُ  َفِإفه  ))َعْغ َأِبي اْلَسِميِح َقاَؿ ُكشها َمَع ُبَخْيَجَة ِفي َغْدَكٍة ِفي َيْػ الشهِبيه َصمهى َّللاه
 َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َتَخَؾ َصاَلَة اْلَعْرِخ َفَقْج َحِبَط َعَسُمُو ((

 )ركاه البخارؼ(

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ الهِحي َتُفػُتُو َصاَلُة الْ  َسا ُكِتَخ َأْىَمُو َكَأنه َعْرِخ ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ ُعَسَخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ((َكَماَلوُ 

 )ركاه البخارؼ(

 ىكحا قاؿ الشبي الرادؽ السرجكؽ،

ْسُذ َحْدَشاَء ((  )) كِإَذا َصمهى اْلَفْجَخ َتَخبهَع ِفي َمْجِمِدِو َحتهى َتْصُمَع الذه

 )ركاه أبػ داكد َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة(

 السفزمة عشج هللا، صبلة الفجخ كصبلة العرخ.ىحه األحاديث الستعمقة بالرمػات 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أي اإلسالـ أفزل قاؿ مغ سمع السدمسػف مغ لدانو كيجه 704 - 005الجرس ) 

 18-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخىضب في اإلمامة كاالقتجاء.

ة في السقجمة، اإلنداف حضشسا ُيحدب عمى السدمسضغ يشبغي أف أكؿ مبلحطة: أف اإلماـ يشبغي أف يكػف أماـ، قجك 
 يدعى جيجه كي ال يرضب السدمسضغ بأذػ مغ انتسائو ليع، مغ أدؽ األحاديث الذخيفة: 

ـِ َأْفَزُل َقاَؿ َمْغ َسِمَع ا ْساَل ْلُسْدِمُسػَف ِمْغ )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأيُّ اإلِْ
 ِلَداِنِو َكَيِجِه ((

 )صحضح البخارؼ(

قج يفيع اإلنداف ىحا الحجيث فيسًا خاشئًا، السدمسػف فقط يدمسػف ؟ لضذ ىحا ىػ السعشى، حضشسا يديء في 
أفػاجًا معاممتو لغضخ السدمسضغ يدبب لمسدمسضغ سسعة سضئة ! لساذا ال يجخل الشاس في ديغ هللا أفػاجًا كسا دخمػا 

في عيج الشبي ؟ ألف سسعة السدمسضغ لضدت جضجة، في التعامل كالحجيث لضدػا جضجيغ، أما حضشسا يخػ غضخ السدمِع 
السدمع كقج تخّمق بأخبلؽ اإلسبلـ، شيء يمفت الشطخ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أنا متأكج لػ أف الجالضات 

 سا يشبغي لكانت قػة أعجائشا في خجمتشا.اإلسبلمضة فقط في كل ببلد العالع شبقػا اإلسبلـ ك

رجل أمخيكي حّج كألقى خصبة أك محاضخة في مضشا قاؿ: نحغ أقػػ قػة في العالع لكششا بذخ لػ أقشعتسػنا بجيشكع 
لكانت قػتشا لكع، سسعت أنو يػجج في نضػيػرؾ حي إسبلمي ال دعارة فضو كال مخجرات كال خسػر كفضو صجؽ 

ي أمخيكا تتيافت عمى فتح مخاكد في ىحا الحي كلو أبػاب تغمق الداعة العاشخة كتقخيبًا كأمانة، كبخػ الذخكات ف
مصبق اإلسبلـ، ىحه الػاحة اإلسبلمضة أفزل مغ ممضػف محاضخة ! جامع صغضخ لكغ يػجج فضو مدمسضغ السدمع 
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 الستحخؾ أقػػ مغ أؼ محاضخة، كأقػػ مغ أؼ تػجضو.

 سؤتسضغ، قجكة ليع، ألع يقل هللا عد كجل: فمحلظ اإلماـ يشبغي أف يكػف أماـ ال

َ َكاْلَيْػـَ اخْآَِخَخ﴾  ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللاهِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللاه

 )سػرة األحداب(

غ لقمت لظ: مغ ىػ الخسػؿ ؟ معو ميستاف: ميسة تبمضغضة كميسة أسػة كالقجكة، بل لػ قمت لي كازف بضغ السيستض
التبمضغ عذخة بالسائة، كالقجكة تدعضغ بالسائة، أؼ إنداف شمضق المداف يبمغ، أؼ إنداف ذاكختو قػية يبمغ لكغ عطسة 
الشبي أنو كاف قجكة، ما رأػ أصحابو نبضيع يقػؿ شضئًا كيفعل شضئًا آخخ، سسعت داعضة كبضخة تمقي درس عمى مئات 

فة قجره كخجمتو كرعايتو، فضبجك ُقخع الجخس مضغ ؟ فضبجك زكجيا قالت: األخػة حػؿ حقػؽ الدكج كاحتخامو كمعخ 
انتطخ قمضبًل ! فكل الحؼ قالتو في ىحا الجرس سقط، ىي تحجثيع أف الدكج لو مكانة كبضخة كالدكج يجب أف ُيحتـخ 

؟ قخع الجخس مغأتو تتفػه بو، فمسا كيجب أف يخعى كأف تمبى حاجاتو، كشاعة الدكج ربع الجيغ، ىحا كبلـ نطخؼ قخ 
 زكجظ يقف تحت، دعػه يشتطخ قمضبًل ! ىحا يعشي أنظ لع تصبقي شيء.

حجثشي أخ قاؿ: وهللا سسعت درس بثانػية شخعضة مغ مجرس ىػ في الحقضقة عالع كمجرس لو مكانة كشأف كمشابخ، 
مدة فضيا تفػه عغ التػاضع يحّكب أدلة كقرز كآيات كأحاديث كتحمضل عسضق، دخل لغخفة السجرسضغ جمذ ج

عشجيضة، لّف رجل عمى رجل، ال يدتصضع أحج أف يتكمع معو مع أنو ألقى درس عغ التػاضع، ىحه مذكمتشا، أنا 
 أريج مدمع متػاضع صادؽ أمضغ، ىحا كمو كبلمي عمى أف اإلماـ يشبغي أف يكػف أماـ السؤتّسضغ 

َمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُيَرمُّػَف َلُكْع َفِإْف َأَصاُبػا َفَمُكْع َكِإْف َأْخَصُئػا َفَمُكْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع عَ 
 َكَعَمْيِيْع ((

 )صحضح البخارؼ(

مثبًل: ال سسح هللا كال قجر لػ إماـ صمى ببل كضػء كخمفو خسدة آالؼ كصبلتيع باشمة ؟ ال وهللا صحضحة، عمضو 
 فقط.
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مخة تأثخت تأثخ في لضمة القجر إماـ الحـخ السكي كراءه يػجج ثبلث مبليضغ مرمي في الػتخ انتقج كضػءه فتشحى 
كقجـ مغ خمفو لضرمي، ىل تخػ عطسة الجيغ ؟ يتحسل كزر، ىػ انتقج كضػءه، السؤمغ يخاؼ هللا عد كجل، 

 لحلظ الشبي قاؿ: 

ـِ َكالشَُّيى ُثعه الهِحيَغ )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َمْدُعػٍد َقاَؿ قَ  اَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِلَيِمِشي ِمْشُكْع ُأكُلػ اَْلَْحاَل
 َيُمػَنُيْع َثاَلًثا َكِإيهاُكْع َكَىْيَذاِت اَْلَْسَػاِؽ ((

 )صحضح مدمع(

كاحج مخة يرمي مّخ أمامو شخز فسج الحؼ يرمي كراء اإلماـ حافع أك عالع أك إماـ، حتى صار في مذكمة، 
 السرمي يجه لؤلماـ كمغ جيل الحؼ مخ اعتقج أنو يرافحو فقاؿ لو: أىبًل ! 

مخة صمضت بالسعخة إماـ أنا مدافخ كمحىبي حشفي، كمغ حقي أف أقرخ كالقرخ عشجؼ كاجب، كججت كراءؼ اثشا 
يعخفػا، ماذا يفعمػا ؟ فتابعت الربلة تامة، عجت إلى عذخ بجكيًا رعاة، لػ قمت ليع أتسػا صبلتكع فإني مدافخ ال 
 كتب الفقو فقخأت أنو في مثل ىحه الحالة يشبغي أف تتع صبلتظ !

أنا استشبصيا استشباشًا فصخيًا، ألنو غضخ معقػؿ أف أقػؿ ليع: أتسػا صبلتكع فإنا قـػ سفٌخ، يقػلػف: شػ كاؿ، 
 تسضو بالقجكة كالػرع كاالستقامة.فأتسست الربلة، فاإلماـ يشبغي أف يكػف أماـ مؤ 

 )) ُيَرمُّػَف َلُكْع َفِإْف َأَصاُبػا َفَمُكْع َكِإْف َأْخَصُئػا َفَمُكْع َكَعَمْيِيْع (( 

 صبلتظ صحضحة، كل إنداف ضامغ نفدو، لكغ ال يزسغ غضخه.

 كفي باب آخخ التخغضب في الرف األكؿ: 

ِؿ ُثعه َلْع  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ  فِّ اَْلَكه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشَِّجاِء َكالره
ا ِفي اْلَعَتَسِة  َيْعَمُسػَف مَ َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو ََّلْسَتَيُسػا َكَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي التهْيِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َكَلػْ 

ْبِح ََلََتْػُىَسا َكَلْػ َحْبًػا ((  َكالرُّ

 )صحضح البخارؼ(
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الرف األكؿ دخل مبكخ، ميتع، كمسا كشت ميتسًا أكثخ كمسا كاف السقاـ أعمى، لكغ لػ فخضشا مرمي يتأخخ كاف 
 معو عحر شخعي فبل تمػمػا أحجًا لعمو معو عحر شخعي.

شي ككاف رأس ما عطسو في عضشي صغخ الجنضا في عضشضو، فكاف خارجًا لي صجيق كاف مغ أعطع الشاس في عض
عغ سمصاف بصشو فبل يذتيي ماال يجج كال يكثخ إذا كجج، ككاف خارجًا عغ سمصاف الجيالة فبل يتكمع بسا ال يعمع 

إذا جج الجج فيػ كال يسارؼ فضسا عمع ككاف أكثخ دىخه صامتًا، فإذا تكمع بّج القائمضغ، ككاف يخػ ضعضفًا مدتزعفًا، ف
 المضث عاديًا، ككاف ال يمـػ أحجًا فضسا يكػف العحر في مثمو حتى يعمع ما اعتحاره.

أنت مثبًل: أذف السؤذف كججت شخز خخج مغ السدجج أعػذ باهلل ىحه مخالفة، ىل يعقل أف أتيسو بالشفاؽ ؟ في 
لضـؤ الشاس في جامع السخجة،  حالة كاحجة لعمو إماـ في جامع ثاني، ىػ مزصخ لغ يخخج مغ ىحا السدجج

كلشفخض أنو إماـ ىشاؾ، دائسًا ضع احتساؿ، أنا أالحع ىحه بصخؽ الباب اآلف نػيت صبلة الطيخ قخع الجخس 
مختضغ ثبلثة، أنت ألدت مدمع ؟ يػجج احتساؿ مع أكؿ قخعة قمت هللا أكبخ الطيخ أربع ركعات، لغ أقصعيا مغ 

صبلة، يبجك أف الربلة لضدت داخمة بحداباتيع الضػمضة، قخعشا الباب كثضخًا أجمظ، الشاس ال يقجركف لعل يكػف في 
كلع يفتح أحج، شخقت مقجار ركعة كاحجة أنت الطيخ أربع ركعات لغ نقخأ البقخة سشقخأ الفضل، الفضل أقرخ لكغ 

 الجاىل يعتقج أشػؿ، قاؿ: إذا البقخة مائتضغ صفحة، فكع صفحة الفضل؟ 

ِؿ ُثعه َلْع َيِجُجكا ِإَّله َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو ََّلْسَتَيُسػا ((َلْػ َيْعَمُع الشه  )) فِّ اَْلَكه  اُس َما ِفي الشَِّجاِء َكالره

فِّ اْلُسقَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْػ َتْعَمُسػَف َأْك َيْعَمُسػَف َما ِفي ال ـِ َلَكاَنْت ره جه
ِؿ َما َكاَنْت ِإَّله ُقْخَعًة ((  فِّ اَْلَكه  ُقْخَعًة ك َقاَؿ اْبُغ َحْخٍب الره

 )صحضح مدمع(
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أحج قادة أعجائشا لعشيع هللا ُسئل ىػ كزيخ الجفاع لكشو مات سئل أنو في كتب السدمسضغ كارد أف السدمسضغ في آخخ 
 الدماف سضحاربػف الضيػد.

اَعُة َحتهى ُيَقاِتَل اْلُسْدِمُسػ )) َعْغ َأِبي َف اْلَيُيػَد ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َتُقػـُ الده
َجِخ َفَيُقػُؿ اْلَحَجخُ  َجُخ َيا ُمْدِمُع َيا َعْبَج َّللاهِ  َفَيْقُتُمُيُع اْلُسْدِمُسػَف َحتهى َيْخَتِبَئ اْلَيُيػِديُّ ِمْغ َكَراِء اْلَحَجِخ َكالذه َأِك الذه

 َىَحا َيُيػِديٌّ َخْمِفي َفَتَعاَؿ َفاْقُتْمُو ِإَّله اْلَغْخَقَج َفِإنهُو ِمْغ َشَجِخ اْلَيُيػِد ((

 )صحضح مدمع(

ىحه مغ أشخاط قضاـ الداعة، فمسا سئل ىحا الػزيخ عغ ىحا الحجيث قاؿ: صحضح كلكغ لضذ مع ىؤالء الحيغ 
حػلشا، حضشسا تستمئ مداججىع في الرمػات الخسذ كسا تستمئ يـػ الجسعة، يشترخكف عمضشا، تجج جامع بمغت 

! أكثخ السداجج مرمى  كمفتو خسدضغ ستضغ ممضػف، يـػ الجسعة ال يػجج محل، يـػ الدبت الطيخ سبعة أشخاص 
 صغضخ ال داعي ألف نفتح الجامع ألنو ال يػجج أحج. 

بػؿ في صبلة الطيخ جامع دمحم الفاتح نرفو ممضئ مغ أضخع جػامع استشبػؿ، باألياـ العادية مخة دخمت إلى استش
 أما بالدالزؿ......

حجثشي أخ مغ تخكضا قاؿ: بالرمػات الخسذ عقب الدلداؿ ال يػجج محل إال خارج السدجج مغ الخػؼ، فاإلنداف 
 ي صبلة جضجة مغ دكف زلداؿِ. يمدمو مغ حضغ آلخخ زلداؿ لضرمي جضجًا، أما الخاقي ججًا يرم

ُلَيا  َكَشخَُّىا آِخُخَىا َكَخْيُخ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َخْيُخ ُصُفػِؼ الخَِّجاِؿ َأكه
ُلَيا ((  ُصُفػِؼ الشَِّداِء آِخُخَىا َكَشخَُّىا َأكه

 )صحضح مدمع(
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 ج قدع ندائي خضخىا آخخىا، ال يػجج كرائيا إنداف حضشسا تخكع كتدجج يشطخ إلضيا.إذا كج

كا ُصُفػَفُكْع َفِإفه َتْدِػيَ  ـِ ))َعْغ َأَنِذ اْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َسػُّ فِّ ِمْغ َتَسا َة الره
اَلِة ((   الره

 )صحضح مدمع(

مغ إسبانضا أسمع فجعا صجيقو لئلسبلـ مخت عجيجة، لع يدتجب أبجًا، قجـ لو مرحف متخجع..... قاؿ: مخة  رجل
زارني بسخكد إسبلمي باستشبػؿ فمسا ُأقضست الربلة كجج السدمسضغ يرصفػف صفًا مشتطسًا، كإماـ يحخكيع، ىحا 

مشتطع يشتطسيع، قاؿ: ىحا كاف سبب ديغ عطضع ىحا، أعجبو الشطاـ كأعجبو القضادة، يػجج صف يقػدىع كصف 
إسبلمو، كل كاحج لو مفتاح، رجل آخخ سبب إسبلمو سكغ عشجه شالب سػرؼ بألسانضا، أنا رأيتو بالحج يصػؼ 
سألت عشو فأخبخكني أنو غخبي كاف كاثػلضكي كأسمع كالدبب شالب سػرؼ سكغ عشجه، عشجه فتاة جسضمة ججًا ابشتو 

عبلقة بضشيسا، شيء شبضعي ججًا عشجىع شبعًا، فسا استصاع أف يمسح ىحه الذاب  كال مانع عشجه مغ أف يكػف ىشاؾ
يشطخ مخة كاحجة إلى ابشتو، غس برخه، فغس برخه عغ ابشتو لفت نطخ األب، فتحاكر معو فأسمع، ىحا مفتاحو 

 .غس البرخ 

كامل في أياـ الرضف  عالع أمخيكي دكتػر بالخياضضات اسسو جضفخؼ النظ ممحج جاءتو فتاة مدمسة محجبة حجاب
كالفتضات في أمخيكا شبو عخايا قاؿ: ألكؿ مخة أنا آخح فكخة رائعة عغ فتضات الذخؽ األكسط، معيا دكتػراه 
بالخياضضات كمحجبة، قاؿ: لػال أنو في ذىغ ىحه الفتاة قشاعات معضشة ما تحجبت، يقػؿ بكتابو: تيّضبت أف أحجؽ 

مظ قضع متسضدة، كشعخت بخغبة جانحة في خجمتيا، كفي الضـػ نفدو عكف في كجييا، كشعخت أنيا قجيدة، كأنيا تس
عمى قخاءة كتب السدمسضغ، كانتيى بو السصاؼ إلى أف أسمع، كىػ اآلف مغ أكبخ الجعاة في أمخيكا ! فتاة محجبة 

 أعانتو عمى أف يدمع، كشاب غس برخه أعانو عمى أف يدمع، كصف مشتطع كإماـ أعانو عمى أف يدمع.

ي َأَراُكْع ِمْغ َكرَ  ))َعغْ  اِء َضْيِخي َكَكاَف َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َأِقيُسػا ُصُفػَفُكْع َفِإنِّ
 َأَحُجَنا ُيْمِدُؽ َمْشِكَبُو ِبَسْشِكِب َصاِحِبِو َكَقَجَمُو ِبَقَجِمِو((

 )صحضح البخارؼ(
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مظ فػؽ قجمو، بجانبيا، مرمي كضع قجمو فػؽ قجـ أخػه فدألو لساذا فعمت ىكحا ؟ قاؿ: لكغ لضذ أف تزع قج
 لئبل يجخل الذضصاف بضششا، قاؿ دخل مغ تحت قجمضظ كلع تشتبو ! 

ْف َنُكػَف َعْغ َيِسيِشِو ُيْقِبُل َعَمْيَشا )) َعِغ اْلَبَخاِء َقاَؿ ُكشها ِإَذا َصمهْيَشا َخْمَف َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأْحَبْبَشا أَ 
 ِبَػْجِيِو َقاَؿ َفَدِسْعُتُو َيُقػُؿ َربِّ ِقِشي َعَحاَبَظ َيْػـَ َتْبَعُث َأْك َتْجَسُع ِعَباَدَؾ ((

 )صحضح مدمع(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 الزاليغ فقػلػا آميغ( 7 إذا قاؿ اإلماـ غيخ الغزػب عمييع كَّل  704 - 006الجرس ) 

 19-34-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

ا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بس
 الضـػ التخغضب في التأمضغ خمف اإلماـ كفي الجعاء كما يقػلو في االعتجاؿ كاالستفتاح، كالبج مغ مقجمة.
قج يعجب السخء أف كمسة تقػليا في الربلة لظ عمضيا أجخ ال يعمسو إال هللا ىحا في مشصق الشاس ال يفيع، في 

السعارضات كالتعامل البذخؼ ال يفيع، ال يػجج إنداف يعصي ممضػف لضخة عمى ىجية قمع رصاص إال أف مشصق 
يكػف مجشػنًا، في عالع البذخ يجب أف تكػف السعػضات متكافئة، ال يػجج إنداف يدألظ سؤاؿ تجضبو، يسشحظ 

طاـ خالق بشي البذخ، هللا هلالج لج خمقشا بضت أك مخكبة ثسشيا أربع كعذخيغ ممضػنًا، لضذ ىحا في بشي البذخ، لكغ في ن
لشخبح عمضو فقط، قل ىحه الكمسة، أشعع امخأتظ ىحه المقسة، ابتدع في كجو أخضظ، أفخغ مغ دلػؾ في دلػ أخضظ، 
الَق أخاؾ بػجو شمق، أمط األذػ عغ الصخيق، أؤمخ بالسعخكؼ انيى عغ السشكخ، أؼ شيء تفعمو ابتغاء مخضاة 

مة كجبل أحج، لحلظ ىحه األحاديث كميا صحضحة، صحضح البخارؼ كمدمع، لكغ اإلنداف بسشصق هللا تججه يـػ القضا
 البذخ كالذح كاألنانضة كاألسخػ ال يفيسيا.

ـُ ) َغْيِخ اْلَسغْ  َما َعَمْيِيْع َكََّل  ُزػِب )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َقاَؿ اإلِْ
الِّيغَ  ـَ ِمْغ َذْنِبِو َتاَبَعُو مُ الزه ََ َقْػُلُو َقْػَؿ اْلَساَلِئَكِة ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه ُج ْبُغ َعْسٍخك َعْغ ( َفُقػُلػا آِميَغ َفِإنهُو َمْغ َكاَف َحسه

 َكَسمهَع َكُنَعْيٌع اْلُسْجِسُخ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع ((  َأِبي َسَمَسَة َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيوِ 

 )صحضح البخارؼ(

كأنت في الربلة إذا صمى اإلماـ كقاؿ: غضخ السغزػب عمضيع كال الزالضغ آمضغ، إذا قمت آمضغ كجاءت آمضغ 
هللا عد كجل مغ خبلؿ رسػلو قاؿ: مغ دعا مػافقة لكمسة السبلئكة آمضغ غفخ هللا لظ، ما سخ ىحا التذخيع ؟ إذا 

 يـػ الجسعة ككافقت دعػتو ساعة اإلجابة استجابت دعػتو، لو يـػ الجسعة ساعة استجابة لكشو لع يحجدىا.
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مخة ضخبت مثل تخكضبي نادر: لػ أف شخكة شضخاف اشتخيت مشيا بصاقة سفخ بسمضػف لضخة رقع فمكي، رجل سافخ 
أكؿ سائح لمفزاء، لػ أنظ اشتخيت بصاقة شائخة بسمضػف لضخة، كىحه الذخكة  ر لمفزاء دفع عذخيغ ممضػف دكال

نطاميا غخيب إف لع تدافخ لغ تدتصضع استعادة قخش مشيا خدختو كىحه الذخكة ىي التي تأخحؾ مغ بضتظ، 
لدابعة كتشتطخ دقضقة كاحجة، فإف لع تخخج ضاعت عمضظ البصاقة، كىحه الذخكة مػعجىا غخيب تأتضظ مغ الداعة ا

صباحًا كحتى الداعة الػاحجة لضبًل، بضشيسا تأتي كتشتطخ دقضقة كاحجة، كالسبمغ ممضػف، ماذا تفعل ؟ تقف كراء الباب 
 كالسحفطة بضجؾ بجءًا مغ الداعة الدابعة، ألضذ كحلظ ؟ 

: يأتي مخة كاحج أقخض شخز في بمج فإذا ىػ نّراب مبمغ ضخع، كأعصاه إياه لضحػلو، ىحا اإلنداف نراب قاؿ
الداعة الخابعة، قاؿ: وهللا كقفت عمى بابو مغ الداعة الخابعة كحتى الداعة الثانضة عذخ لضبًل حتى أخحت حقي 

 مشو.

َه ُتَقاِتِو َكََّل َتُسػُتغه ِإَّله َكَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف )  (﴾007﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاهَ َح

 )سػرة آؿ عسخاف(

أف تسػت إال كأنت مدمع، السػت بضجؼ ؟ معشى ذلظ أف تكػف جاىدًا لمسػت بأؼ لحطة، سّسػىا بالجضر إياؾ 
الجاىدية العطسى األكلى، كل شيء جاىد لمقتاؿ، جاىدية أكلى، استشفار عاـ، فالسؤمغ جاىد لمقاء كجو هللا ال 

 تػجج عشجه مذكمة مالضة مؤدؼ لكل الحقػؽ.

لسخة األكلى وهللا بقضت شيخ إذا أعارني أحج مجمة أحاكؿ إعادتيا لو، مجمة كال قضسة مخة أردت الحىاب لمحج كىي ا
ليا، لع أتخؾ قزضة معمقة، ألف ىحا حج فاهلل عد كجل ال يقبل إنداف في رقبتو حق، فيشا هللا أغفل متى يقػؿ 

اليجؼ مغ ىحا الذيء أف  السبلئكة آمضغ ؟ ال نعخؼ متى ! فإذا كافقت كمسة آمضغ كمسة السبلئكة غفخ هللا لظ،
تكػف مع هللا دائسًا، قاؿ: لضمة القجر في المضالي األخضخة مغ رمزاف، يا ربي قمشا يـػ الدابع كالعذخيغ الداعة 
التاسعة كالخبع فخضًا، يجب أف تجتيج عذخة أياـ في رمزاف، قاؿ: الجسعة فضيا ساعة استجابة، فإذا كافق سؤالظ 

لظ، فأنت تتحدر في أؼ ساعة يا تخػ ؟ تجتيج أف تكػف مع هللا في شػؿ يـػ في ىحه الداعة استجاب هللا 
 الجسعة، ىحه الحكسة مشيا.
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ُكْع آِميَغ َكَقاَلِت )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َقاَؿ َأَحجُ 
ـَ ِمْغ َذْنِبِو((  اْلَساَلِئَكةُ  َساِء آِميَغ َفَػاَفَقْت ِإْحَجاُىَسا اَْلُْخَخى ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه  ِفي الده

 )صحضح البخارؼ(

ُ َأْكَبُخ  ِمَغ اْلَقْػـِ  )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ َبْيَشَسا َنْحُغ ُنَرمِّي َمَع َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإْذ َقاَؿ َرُجلٌ  َّللاه
ِ َكِثيًخا َكُسْبَحاَف َّللاهِ ُبْكَخًة َكَأِصياًل َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيوِ  َكَسمهَع َمِغ اْلَقاِئُل َكِمَسَة َكَحا َكَكَحا  َكِبيًخا َكاْلَحْسُج َّللِه

ـِ َأَنا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ عَ  َساِء َقاَؿ اْبُغ ُعَسَخ َفَسا َتَخْكُتُيغه ُمْشُح َقاَؿ َرُجٌل ِمَغ اْلَقْػ ِجْبُت َلَيا ُفِتَحْت َلَيا َأْبَػاُب الده
 َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َذِلَظ (( 

 )صحضح مدمع(

خ يجسع بضشيسا، أفزل ذمخ عمى ىحا الحكخ، لكغ بالسشاسبة الحكخ أنػاع ثبلثة، ذكخ بالقمب كذكخ بالمداف كذك
اإلشبلؽ أف يكػف في القمب كالمداف، فإذا كاف في أحجىسا فأفزل ذكخ مغ االثشضغ مشفخدًا ذكخ القمب، يأتي بعجه 

 ذكخ المداف، وهللا عد كجل يقػؿ: 

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 )سػرة األحداب(

ضاة معقجة ججًا، إذا اإلنداف يسذي، كأنا أنرح كل أخ يسذي ألف كاحج قاؿ: يا تسذي يا تسذي، ىحا الجدع الح
مرسع عمى الحخكة، كالدضارة قاتػلضة، فضيا مرخع الشاس، تخىل ال يػجج حخكة األمخاض التي تأتي مغ عجـ 

مشكع أف يحاكؿ الدضخ كل يـػ ساعة،  الحخكة ال تعج كال تحرى أكليا أمخاض القمب، كالزغط السختفع، فعمى كل
ىحا نرضحة لػجو هللا، كأنت تدضخ اعسميا كقت ذكخ ناجي هللا سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ الميع 
أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتشي كأنا عبجؾ كأنا عمى عيجؾ ككعجؾ ما استصعت أعػذ بظ مغ شخ ما صشعت أبػء 

كأبػء بحنبي فاغفخ لي فإنو ال يغفخ الحنػب إال أنت، الميع أنا عبجؾ كابغ عبجؾ كابغ أمتظ  بظ بشعستظ عمي
ناصضتي بضجؾ ماض في قزائظ نافح في حكسظ أعػذ بشػر كجيظ الحؼ أشخقت لو الدساكات كاألرض كصمح 

لكغ عافضتظ عمضو أمخ الجنضا كاآلخخة مغ أف تشدؿ بي سخصظ أك أف تحل عمي غزبظ كلظ العتبة حتى تخضى 
 أكسع لي.
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أدعضة رائعة لػ أنكع حفطتع أدعضة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضيا جػامع الكمسة، الميع ارزقشي شضبًا كاستعسمشي 
صالحًا، أقرخ دعاء: أنا بظ كإلضظ أنا قائع بظ صحتي مغ فزمظ زكجتي كأكالدؼ كمحمي التجارؼ عمسي 

ياىا كالعقل الحؼ بخأسي كل ىحا مغ فزمظ، نحغ بجامع الشابمدي كمكانتي االجتساعضة كالحكسة التي مشحتشي إ
الرغار يأتػف مع آبائيع أنا أحب أف يحبػف الجػامع أعصضيع أكمة شضبة كغالضة فكل ابغ مع أبػه يأخح ىحه األكمة 

 الصضبة، الجامع يعشي أكمة شضبة فضقػؿ ألبضو خحني إلى ىحا الجامع، ففي غضخه ال يػجج شيء ! 

كاحج أثشاء الدبلـ مغ شػلي قاؿ: أيغ حرتي ؟ ! ال شيء معي فإذا هللا أعصى إنداف عقل ىحه مغ جاءني 
 نعستو الكبخػ كىػ أثسغ عصاء عمى االشبلؽ، كإذا أعصاه مع العقل حكسة.

 ﴿ َكَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأكِتَي َخْيخًا َكِثيخًا﴾

 )سػرة البقخة(

َساِء َقاَؿ اْبُغ ُعَسَخ َفَسا َتَخْكُتُيغه ُمْشُح َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو ))َقاَؿ َعِجْبُت َلَيا ُفِتحَ  ْت َلَيا َأْبَػاُب الده
 َكَسمهَع َيُقػُؿ َذِلَظ (( 

َرِقيِّ َقاَؿ ُكشها َيْػًما ُنَرمِّي َكَراَء الشهِبيِّ َصمهى ال ْكَعِة ))َعْغ ِرَفاَعَة ْبِغ َراِفٍع الدُّ مهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَمسها َرَفَع َرْأَسُو ِمَغ الخه
ًبا ُمَباَرًكا فِ  ُ ِلَسْغ َحِسَجُه َقاَؿ َرُجٌل َكَراَءُه َربهَشا َكَلَظ اْلَحْسُج َحْسًجا َكِثيًخا َشيِّ يِو َفَمسها اْنَرَخَؼ َقاَؿ َمِغ َقاَؿ َسِسَع َّللاه

ُؿ (( اْلُسَتَكمُِّع َقاَؿ َأَنا َقا  َؿ َرَأْيُت ِبْزَعًة َكَثاَلِثيَغ َمَمًكا َيْبَتِجُركَنَيا َأيُُّيْع َيْكُتُبَيا َأكه

 )صحضح البخارؼ(

وهللا يا إخػاف تػجج كمسات فقج مزسػنيا، أنت تقػؿ سسع هللا لسغ حسج عبجؼ أنا أسسعظ قل، فإذا أنت مغ 
 ة كالخضا حسجًا كثضخًا شضبًا مباركًا.أعساِؽ أعساؽ أعساقظ قمت يا رب لظ الحسج كالذكخ كالشعس

 ﴿ َلِئْغ َشَكْخُتْع ََلَِزيَجنهُكْع﴾

 )سػرة إبخاىضع(
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وهللا أكبخ ضسانة لبقاء الشعع شكخىا، كأكبخ خصخ يتيجد صاحب الشعسة أال يذكخىا، يقػؿ: أنا بجيجؼ أنا 
بي كاف كزيخ، قػؿ هللا، إذا لع تقل عرامي أنا فعمت أنا تخكت أنا ابغ عائمة أنا أبي تخؾ لي أبي كاف محافع أ

هللا يتخمى هللا عد كجل عشظ، ىل ترجقػف أف ابغ الدمصاف عبج الحسضج عسل عّتاؿ ببضخكت ؟ إذا هللا أراد إلنداف 
 سػءًا ال مخد لو.

ُ َفَسا َلُو ِمْغ ُمْكِخـٍ﴾  ﴿ َكَمْغ ُيِيِغ َّللاه

 )سػرة الحج(

، فإف عداىا لغضخ هللا انطخ ليحا الصبضب ما أشصخه، كاد ابشي فمحلظ إذا كاف اإلنداف بشعسة لضذكخىا كي  تجـك
يسػت، لكغ هللا عد كجل عافاه، ال يعتخؼ بيحا يقػؿ الجكتػر معو بػرد، لػاله لسات الػلج، تكمع بكبلـ الفكخ كىػ 

مغ لع يذكخ ال يذعخ ! لػال ىحا السحامي خدخ البضت، لػال هللا كلضذ أحج سػاه، أنت مكمف أف تذكخ السحامي، 
الشاس لع يذكخ هللا، مكمف تذكخ الصبضب كتشػه بعمسو كبسيارتو كإخبلصو ال مانع مغ ذلظ، ىحا ال يتعارض مع 

 التػحضج، لكغ أف تشدى هللا نيائضًا ؟ كتذكخ شبضب كمحامي.

ُ ِلَسْغ َحِسَجُه َقاَؿ َرجُ  ْكَعِة َقاَؿ َسِسَع َّللاه ًبا ُمَباَرًكا )) َفَمسها َرَفَع َرْأَسُو ِمَغ الخه ٌل َكَراَءُه َربهَشا َكَلَظ اْلَحْسُج َحْسًجا َكِثيًخا َشيِّ
ُؿ (( ِفيِو َفَمسها اْنَرَخَؼ َقاَؿ َمِغ اْلُسَتَكمُِّع َقاَؿ َأَنا َقاَؿ َرَأْيُت ِبْزَعًة َكَثاَلِثيَغ َمَمًكا َيْبَتِجُركَنَيا   َأيُُّيْع َيْكُتُبَيا َأكه

كمفظ بحفخ خشجؽ ؟ تشقل جبل، تقػؿ سسع هللا لسغ حسج ربشا لظ الحسج كالذكخ حسجًا كثضخًا ما الحؼ تفعمو ؟ ىل ن
 شضبًا مباركا فضو، ىحا المداف يجب أف يكػف رشبًا بحكخ هللا.

وهللا أييا األخػة: كمسا تعسقت باإليساف ال تجخؤ أف تقػؿ أنا هللا فّزل عّل كأكخمشي أليسشي رشجؼ حفطشي سسح 
 سة أنت غارؽ فضيا، أما الكافخ يتعامى عغ كل الشعع كيبحث عغ شيء فقجه.لي، ممضار نع

يقػؿ: خدخانضغ ممضػنضغ، لضذ خدخاف كاف يخبح عذخيغ كاآلف ربح ثسانضة عذخ ! فعػضًا عغ قػؿ الحسج هلل، ال 
ستمئ ؟ أنا خدخاف ممضػنضغ قاس عمى الدشة الساضضة، سػؽ مدسـػ ال بضعة كال شخكة، كالسصاعع السمضئة مغ أيغ ت

وهللا ال أذىب لمسصاعع لكغ أسسع ال يػجج محبلت كمو مستمئ، ككل شاكلة مغ فػؽ الثبلثة آالؼ لضخة، أيغ 
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العسل؟ ال تدسع أحج شاكخ، إال ناقج كيحـ كيتذكى، ىحه أخبلؽ إبمضذ، أما الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كانت 
سالظ ال يػجج حرخ بػؿ، دخل لمخبلء خخج الحسج  تعطع عشجه الشعسة ميسا دقت، شخب كاس مغ الساء الصخيق

هلل الحؼ اذىب عشي ما يؤذيشي كأبقى لي ما يشفعشي، مغ دكف أف يداعجؾ أحج، إذا ساعجكؾ الشاس يجعػف لظ 
 هللا يخفف عشظ ال يتحسمػؾ.

قخب الشاس لظ أنت ربضتيع كأنجبت أكالدؾ كخجمتيع كأخحت ليع البضت كرتبتيع ال يتحسمػؾ هللا يخفف عشو، وهللا أ
 يتسشى التخفضف إذا شّل في حخكتو، فالجعاء: كمتعشا الميع بأسساعشا كأبرارنا كقػتشا ما حضضتشا كاجعمو الػارث مشا. 

ـُ َسسِ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َقاَؿ اإْلِ  ُ ِلَسْغ َما َع َّللاه
ََ َقْػُلُو َقْػَؿ اْلَساَلِئَكِة ُغِفَخ َلُو َما تَ  ـَ ِمْغ َذْنِبِو (( َحِسَجُه َفُقػُلػا المهُيعه َربهَشا َلَظ اْلَحْسُج َفِإنهُو َمْغ َكاَف  َقجه

 )صحضح البخارؼ(

مباركًا، ربشا لظ الحسج كالذكخ، ككمسة آمضغ الضـػ درسشا سسع هللا لسغ حسج ربشا لظ الحسج كالذكخ حسجا كثضخًا شضبًا 
 ككمسة الحسج كالذكخ كالشعسة كالخضا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 أما يخذى أحجكع إذا رفع رأسو قبل اإلماـ أف يجعل هللا رأسو  704 - 010الجرس ) 
 رأس حسار

 13-34-1337الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 التخىيب مغ رفع السأمـػ رأسو قبل اإلماـ في الخكػع كالدجػد .

كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع أييا األخػة الكخاـ ؛ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب 
 الضـػ ىػ التخىضب مغ رفع السأمـػ رأسو قبل اإلماـ في الخكػع كالدجػد .

 مقجمة .

شبعًا الشطاـ حزارة ، كاإلسبلـ ديغ هللا يشبغي أف يكػف في أعمى درجات الحزارة ، أعمى درجات الشطاـ ، سضجنا 
جشػده أبػ بكخ كعسخ كعثساف كعمي في عيج رسػؿ هللا ، مغ جشػده بعج ابغ زيج قائج عسخه سبعة عذخ عامًا مغ 
 كفاة رسػؿ هللا عسخ كعثساف كعمي .

سضجنا الرجيق أراد أف يبقي عسخ إلى جانبو لضعضشو عمى أمخ الخبلفة ، ماذا يشبغي أف يفعل ؟ يشبغي أف يدتأذف 
جػز أف يتجاكز القائج أحج ، فخفع السأمـػ رأسو أسامة بغ زيج أتدسح لي بعسخ ؟ أرأيت إلى نطاـ التدمدل ؟ ال ي
 قبل اإلماـ عجـ مباالة بالشطاـ كاإلتساـ كبحخمة الربلة . 

ْع َشَعاِئَخ َّللاهِ َفِإنهَيا ِمْغ َتْقَػى اْلُقُمػِب ﴾  ﴿ َكَمْغ ُيَعطِّ

 [ 11] سػرة الحج اآلية : 
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جانبو ؟ قاؿ : وهللا يا خمضفة رسػؿ هللا لتخكبغ أك أيعقل أف يخكب أسامة بغ زيج عمى ناقة كيسذي أبػ بكخ إلى 
ألمذضغ ، قاؿ : وهللا ال ركبت كال ندلت كما عمي أف تغبخ قجماؼ ساعة في سبضل رسػؿ هللا ؟ أراد أف يجّعسو 

 كيعصضو قضستو .

القبائل التي سضجنا عسخ حضشسا رأػ العخب قج ارتجت بعج كفاة الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ كأف الفتغ استعخت كأف 
دخمت في ديغ هللا أفػاجًا خخجت مشو أفػاجًا ، فإذا بالرجيق يخيج أف يجضذػا جضذًا لمفتػح ، بسشصق الحضاة 
السألػؼ لضذ ىحا العسل حكضسًا ، قبل أف تفتح البمجاف البعضجة اقسع الفتغ الجاخمضة ، فدضجنا عسخ عخض عمى أبػ 

شاس ، ما كاف مغ ىحا اإلنداف الػديع المصضف اليادغ الحمضع إال بكخ الرجيق رضي هللا عشو كجية نطخ بعس ال
أف أمدظ بمحضة سضجنا عسخ كىدىا ىدًا شجيجًا كقاؿ لو : ثكمتظ أمظ يا ابغ الخصاب ، جبار في الجاىمضة خػار في 

 اإلسبلـ . 

مقتسػني لغ أقاتمكع أحج الرحابة في شخيقو إلى السجيشة مياجخا اعتخضو كفار قخير قاؿ ليع : عيجًا عمي إف أش
فقبمػا كأشمقػه ، كصل إلى السجيشة أخبخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بسا جخػ فخح بو الشبي ، بعج سشتضغ أك أكثخ 
كاف ىشاؾ غدكة فيحا الرحابي مغ شجة فخحو اختمط مع الغداة لضجاىج في سبضل هللا ، فإذا بالشبي عمضو الربلة 

 جىع أال تقاتميع ؟كالدبلـ يقػؿ لو : ارجع ألع تعاى

سضجنا ابغ ركاحو أرسمو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لتقضضع تسخ خضبخ ، الضيػد ىع الضيػد ، عخضػا عمضو بعس 
حمي ندائيع فمعمو يخضى بيا كيخفف التقجيخ ، قاؿ : جئتكع مغ عشج أحب الخمق إلي ، كأنتع عشجؼ أبغس إلي 

 كع ، فقاؿ الضيػد : بيحا قامت الدساكات كاألرض كبيحا غمبتسػنا.مغ القخدة كالخشازيخ ، كمع ذلظ لغ أحضف عمض

 كاآلف إذ كشا مصبقضغ لسشيج هللا نغمبيع ، كنشترخ عمضيع ، كنخفع رؤكسشا عالضة ، لكغ هللا عد كجل قاؿ : 

َ َيْشُرْخُكْع ﴾  ﴿ ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 [ 7] سػرة دمحم اآلية : 
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مت في خصبة سابقة األسبػع قبل الساضي إف آمشا اإليساف الرحضح كشبقشا إف نرخنا ديشو كأقسشا شخعو ، ق
 الذخيعة في كل مشاح حضاتشا كأعجدنا لعجكنا العجة الستاحة ال السكافئة نشترخ عمضو بحدب قػانضغ هللا عد كجل .

 أما يخذى أحجكع إذا رفع رأسو قبل اإلماـ أف يجعل هللا رأسو رأس حسار7 

 َعْغ ُمَحس ِج ْبِغ ِزَياٍد َسِسْعُت َأَبا ُىَخْيَخَة َعِغ الش ِبيِّ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ : 

ُ َرْأَسوُ  ـِ َأْف َيْجَعَل َّللاه َما ُ  َرْأَس ِحَساٍر )) َأَما َيْخَذى َأَحُجُكْع َأْك ََّل َيْخَذى َأَحُجُكْع ِإَذا َرَفَع َرْأَسُو َقْبَل اإلِْ َأْك َيْجَعَل َّللاه
 ُصػَرَتُو ُصػَرَة ِحَساٍر ((

 ] صحضح البخارؼ [

 ألنو غضخ عاقل ، مع أف الحسار ال يعحب في اآلخخة غضخ مكمف ، لساذا قاؿ هللا : 

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبياًل ﴾  ﴿ ِإْف ُىْع ِإَّله َكاَْلَْنَعا

 [ 44] سػرة الفخقاف اآلية : 

 شيع مكمفػف كسضحاسبػف إذًا : ىع جاىمػف كاألنعاـ لك

 ﴿ ُىْع َأَضلُّ َسِبياًل ﴾

وهللا إنداف كاف كقت السجافع بخمزاف ، كاآلف يػجج مجافع أعتقج كاف لمسجفع شأف كبضخ قبل اإلذاعة ، كاف 
اإلعبلـ الػحضج في اإلفصار كفي اإلمداؾ األكؿ كاإلمداؾ الثاني كاإلمداؾ ، السجفع األكؿ كالسجفع الثاني 

 مداؾ كاف مجافع .كاإل

فػاحج لعمو ممحج كمسا انصمق إلى عسمو ، العسل متػاضع بدضط ال قضسة لو إشبلقًا قاؿ : أنا سأذىب فصعاـ ىؤالء 
 الكبلب الرائسضغ ما مات إال بدحشة كمب !. 

 أقدع لي كاحج رآىا في الشدع األخضخ كأنو كمب تسامًا .

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

221 

، العمساء جاءكا في تفدضخ ىحه اآلية ، لضذ الذخط أف يكػف شكل  فمحلظ كمسة أف هللا مدخ الضيػد قخدة كخشازيخ
 قخد ، أما نفدضة قخد ، بانحخاؼ قخد ، بػقاحة قخد ، بتيتظ قخد ، بالحخص عمى الجنضا كالقخد .
 أحضانًا اإلنداف يكػف غشي لكغ أخبلقو أخبلؽ كحػش ، قج يكػف بسكاف لكغ أخبلقو ال تؤىمو ليحا السكاف .

ضاب أنضقة ججًا كبلمو بحؼء ججًا ، فقاؿ لو رجل : البذ مثل كبلمظ ، أك تكمع مثل ثضابظ ! الكبلـ ال رجل يختجؼ ث
 يتشاسب مع ىحه الثضاب .

البارحة ذكخت لكع أف أحج الغخباء مغ أكركبا سبب إسبلمو رؤيتو لربلة السدمسضغ ، ىحا الشطاـ كىحا الرف 
 الػاحج .....

في أؼ مكاف كأسكت الشاس ، إذا ما كانت السحاضخة عسضقة ججًا كأنت لظ مكانة مثبًل يـػ الجسعة اعسل محاضخة 
 كبضخة كفراحتظ عالضة ججًا ، ككبلمظ كاقعي ججًا كعشجؾ تحمضل عسضق ججًا ال أحج يرغي إلضظ ألضذ كحلظ ؟ 

شاس ادخل إلى أؼ مدجج قج يكػف كل مغ في السدجج أعمى ثقافة مغ الخصضب ، أحضانًا بالسرايف يكػف ال
مرصافضغ فضكػف الخصضب عمى قجر ضضق ، يكػف عشجه أساتحة عمساء دكاتخة ال يتفػه أحج بيسدة ، إذا قمت 
لراحبظ كاإلماـ يخصب ط فقج لغػت ، مغ قمب الحرى فقج لغى ، مغ حخؾ سبحتو فقج ألغى ، الخضط مخخي 

بدبحتو كاإلماـ يخصب فقج لغى ،  قمضبًل كالحبة كبضخة كل قخأ عمى حبة تدسع صػتيا تظ تظ تظ ، مغ فعل ىحا
اإلنرات الكامل ىحا أيغ تججه ؟ شخز يخأس فكخ معضغ قاؿ : وهللا لػ عشجؼ في محىبي كفي فكخؼ ما عشج 
السدمسضغ في مداججىع لقمبت الجنضا رأسًا عمى عقب ، كل مدمع يجب أف يكػف يـػ الجسعة في جامع كيدتسع 

بعثة الشبي كإلى يـػ القضامة ، ميسا كاف يػجج شجة يسشع درس أما  لخصبة ، يعشي أف ىشاؾ تعمضع أسبػعي مشح
خصبة ال تسشع ألنيا فخض ، مغ تخؾ الجسعة ثبلث مخات مغ دكف عحر نكتت نكتة سػداء في قمبو ثع يكػف الخاف 

 ، فاهلل عد كجل دعانا إلى أف نتعمع شضئًا مغ ديشو كل أسبػع .
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 إتقاف العبادة .

 كفي حجيث آخخ : 

َجاِلٌذ ِفي َناِحَيِة  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاه َعْشو َأفه َرُجاًل َدَخَل اْلَسْدِجَج َكَرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ  ))
ـُ اْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع اْلَسْدِجِج َفَرمهى ُثعه َجاَء َفَدمهَع َعَمْيِو َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ  اَل َسمهَع َكَعَمْيَظ الده

ـُ َفاْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَرلِّ َفَقاؿَ  اَل  ِفي الثهاِنَيِة َأْك ِفي الهِتي ُتَرلِّ َفَخَجَع َفَرمهى ُثعه َجاَء َفَدمهَع َفَقاَؿ َكَعَمْيَظ الده
اَلِة َفَأْسِبِغ اْلُػُضػَء ُثعه اْسَتْقِبِل اْلِقْبَمَة َفَكبِّْخ ُثعه اْقَخْأ ِبسَ َبْعَجَىا َعمِّْسِشي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ  َخ  َفَقاَؿ ِإَذا ُقْسَت ِإَلى الره ا َتَيده

َحتهى َتْصَسِئغه َساِجًجا ُثعه اْرَفْع  َمَعَظ ِمَغ اْلُقْخآِف ُثعه اْرَكْع َحتهى َتْصَسِئغه َراِكًعا ُثعه اْرَفْع َحتهى َتْدَتِػَي َقاِئًسا ُثعه اْسُججْ 
 َذِلَظ ِفي َصاَلِتَظ ُكمَِّيا (( َحتهى َتْصَسِئغه َجاِلًدا ُثعه اْسُجْج َحتهى َتْصَسِئغه َساِجًجا ُثعه اْرَفْع َحتهى َتْصَسِئغه َجاِلًدا ُثعه اْفَعلْ 

 ] صحضح البخارؼ [

 الحؼ يرمي كشقخ الجيظ لع يرِل .  وهللا ىحا حجيث خصضخ ، معشى ذلظ أف ىحا

 )) َفاْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَرلِّ ((

 كفي ركاية أخخػ : 

ُثعه َجاَء َفَدمهَع َعَمى )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َدَخَل اْلَسْدِجَج َفَجَخَل َرُجٌل َفَرمهى 
ـَ َقاَؿ اْرجِ َرُسػ اَل ْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَرلِّ ِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَخده َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع الده

ُجُل َفَرمهى َكَسا َكاَف َصمهى ُثعه َجاَء ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَميْ  ِو َكَسمهَع َفَدمهَع َعَمْيِو َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َفَخَجَع الخه
ـُ ُثعه َقاَؿ اْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَرلِّ َحتهى َفَعَل َذِلَظ َثاَل  اَل ُجُل َكالهِحي المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكَعَمْيَظ الده َث َمخهاٍت َفَقاَؿ الخه

َِّ َما ُأحْ  َخ َمَعَظ ِمَغ اْلُقْخآفِ َبَعَثَظ ِباْلَح اَلِة َفَكبِّْخ ُثعه اْقَخْأ َما َتَيده ُثعه اْرَكْع  ِدُغ َغْيَخ َىَحا َعمِّْسِشي َقاَؿ ِإَذا ُقْسَت ِإَلى الره
اْرَفْع َحتهى َتْصَسِئغه َجاِلًدا ُثعه اْفَعْل  َحتهى َتْصَسِئغه َراِكًعا ُثعه اْرَفْع َحتهى َتْعَتِجَؿ َقاِئًسا ُثعه اْسُجْج َحتهى َتْصَسِئغه َساِجًجا ُثعه 
 َذِلَظ ِفي َصاَلِتَظ ُكمَِّيا ((

 ] صحضح مدمع [
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 كلع يحكخ غضخ سججة كاحجة ، كفي حجيث آخخ : 

ِدُغ َصاَلَتَظ َأََّل َيْشُطُخ اْلُسَرمِّي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َصمهى ِبَشا َرُسػُؿ َّللاهِ َيْػًما ُثعه اْنَرَخَؼ َفَقاَؿ َيا ُفاَلُف َأََّل ُتحْ 
 ِغ َيَجيه ((ِإَذا َصمهى َكْيَف ُيَرمِّي َفِإنهَسا ُيَرمِّي ِلَشْفِدِو ِإنِّي َوَّللاهِ ََلُْبِرُخ ِمْغ َكَراِئي َكَسا ُأْبِرُخ ِمْغ َبيْ 

 ] صحضح مدمع [

 كالحجيث األخضخ : ىحه مغ خرػصضات الشبي ، إذا قست إلى الربلة فانطخ كضف ترمي ، 

 )) ما مغ مدمع يتػضأ فيدبغ الػضػء ثع يقـػ في صالتو فيعمع ما يقػؿ إَّل انفتل كىػ كيـػ كلجتو أمو ((

 ] صحضح مدمع [

 صبلة متقشة يغفخ لظ ما مزى ، كىحه بذارة مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىحا الحجيث ركاه مدمع .

 اشسئشػا :

 هللا بشيايتيا مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، ألف عشػاف الكتاب :كل دركسشا إلى أف يأذف 

 إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كىسا أصحا كتاب بعج كتاب هللا . 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، كالحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا مػحسج الرادؽ الػعج األمضغ ، 
الميع أعصشا كال تحخمشا ، أكػخمشا كال تيشا ، آثخنا كال تؤثخ عمضشا ، أرضشا كارَض عشا ، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم 

 الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما باؿ أقػاـ يخفعػف أبرارىع إلى الدساء في صالتيع 704 - 010الجرس ) 

 35-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -خيف شخح الحجيث الذ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

البخارؼ كمدمع، التخىضب الضـػ أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح 
 مغ رفع البرخ إلى الدساء في الربلة.

ـٍ َيْخَفعُ  َثُيْع َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما َباُؿ َأْقَػا َساِء )) َأفه َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َحجه ػَف َأْبَراَرُىْع ِإَلى الده
 ُلُو ِفي َذِلَظ َحتهى َقاَؿ َلَيْشَتُيغه َعْغ َذِلَظ َأْك َلُتْخَصَفغه َأْبَراُرُىْع ((ِفي َصاَلِتِيْع َفاْشَتجه َقػْ 

 )صحضح البخارؼ(

ـٌ َعْغ َرْفِعيِ  َعاِء ِفي ْع َأْبَراَرُىْع ِعْشَج ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلَيْشَتِيَيغه َأْقَػا الجُّ
َساِء َأْك َلُتْخَصَفغه َأْبَراُرُىْع (( اَلِة ِإَلى الده  الره

 )صحضح مدمع(

))الحكسة مغ ذلظ أف السرمي حيشسا يرمي يكف بيغ يجي هللا عد كجل يدتحزخ عطسة هللا فال يشبغي في 
 ت جػارحو((صالتو أف يغيخ رأسو، َّل أف يخفعو يقػؿ عميو الرالة كالدالـ7 لػ خذع قمبو لخذع

 )كرد في األثخ(

خذػع الجػارح سكػنيا، فسغ لػاـز الخذػع في الربلة سكػف أشخاؼ اإلنداف في الربلة، كأف يكػف برخه نحػ 
 األرض، كأف يذعخ أف هللا يخاقبو.

اإلنداف مع شخز ميع ال يزع عضشو بعضشو، بل يزع عضشو في األرض يحجثو يشطخ إلضو كيغضخ نطختو نحػ 
األرض تعطضسا لو، فإذا كاف بضغ يجؼ هللا عد كجل فاألكلى أف يخفس برخه، كأف يشطخ في مػضع سجػده كسا 

قمب السرمي لخذعت جػارحو  عمسشا الفقياء، أما كثخة الحخكات في الربلة دلضل عجـ خذػع القمب، فمػ خذع
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 سكشت كلػضع برخه في األرض.

 كمسا يمـد ذلظ: 

اَلِة َفَقاَؿ اْختِ  ِت ِفي الره اَلٌس َيْخَتِمُدُو )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َسَأْلُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعِغ التهَمفُّ
ْيَصاُف ِمْغ َصاَلِة اْلَعْبِج ((  الذه

 اإلماـ أحسج( )مدشج

 حضشسا تمتفت في صبلتظ فكأنسا الذضصاف اختمذ مشظ بعس صبلتظ.

 فإذًا: تخذع الجػارح يزع اإلنداف برخه في مكاف سجػده ال يمتفت يسشة كال يدخة، ىحا مغ مطاىخ الخذػع.

َكَأْنَت ُتَرمِّي َفِإْف ُكْشَت ََّل ُبجه َفاِعاًل َفَػاِحَجٌة َتْدِػَيَة  )) َعْغ ُمَعْيِقيٍب َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َتْسَدحْ 
 اْلَحَرى ((

 )سشغ أبي داككد(

يػجج شخز قبل أف يدجج لو حخكات زائجة عغ حخكات الربلة، فإذا كاف ال بج لسخة كاحجة، قج يزع ابشظ كأنت 
ء ال تدتغضثو مع سجػدؾ حاجب، قج يكػف ترمي حاجة أمامظ، يشبغي أف تديحيا، حخكة كاحجة، إذا كجج شي

جخاب كضعو ابشظ الرغضخ أمامظ دكف أف يذعخ، فمظ أف تديحو جانبًا، أك أرض فضيا حجار ال تحتسل كنػيت 
 الربلة تدػؼ تدػية كاحجة، أما عجة تدػيات كأنت في الربلة فعمت أشضاء خخجت عغ حخكات الربلة 

في الربلة، أؼ أف يزع اإلنداف في الربلة يجه عمى خرخه، كىحه كقفة ال أدب  كنيى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ الخرخ
فضيا أبجًا، أف تزع يجؾ عمى خرخؾ كأنت في الربلة ىحه حخكة فضيا ال مباالة، فقج نيى الشبي عمضو الربلة 
أبػ كالدبلـ عغ الخرخ في الربلة، كنيى أف يرمي الخجل مخترخًا، أؼ يزع يجه عمى خاصختو كسا فدخه 

 داكد.
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إذًا: ال يتخرخ كال يمتفت كتخذع جػارحو كيزع برخه في مػضع سجػده، ىحه تعمضسات الخسػؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ في الربلة.

َصمهى المهيع َعَمْيِو  َّللاهِ )) َعْغ ُبْدِخ ْبِغ َسِعيٍج َأفه َزْيَج اْبَغ َخاِلٍج َأْرَسَمُو ِإَلى َأِبي ُجَيْيٍع َيْدَأُلُو َماَذا َسِسَع ِمْغ َرُسػِؿ 
َع َلْػ َيْعَمُع اْلَسارُّ َبْيَغ َيَجِي َكَسمهَع ِفي اْلَسارِّ َبْيَغ َيَجِي اْلُسَرمِّي َفَقاَؿ َأُبػ ُجَيْيٍع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه 

 ًخا َلُو ِمْغ َأْف َيُسخه َبْيَغ َيَجْيِو((اْلُسَرمِّي َماَذا َعَمْيِو َلَكاَف َأْف َيِكَف َأْرَبِعيَغ َخيْ 

 )صحضح البخارؼ(

األكلى أف تكػف لظ ستخة، كالدتخة في الربلة كاجبة، ترمي صمي كراء عامػد، صمي أماـ الحائط، أمامظ 
مدافة الدجػد، ىحه ستخة، لع تتسكغ دع محفطتظ أمامظ، كأنت في الفبلة اغخس عػدًا ارتفاعو أربعضغ سشتضستخ 

ج مغ الدتخة، الدتخة تعشي أف حجكدؾ ىحه، فمػ مخ أحج أمامظ كقج كضعت ستخة ال شيء عمضظ، كال شيء الب
عمضظ، لكغ إنداف يرمي ببل ستخة أؼ ببل حاجد يحجد مكاف صبلتو، فكل مغ مّخ أمامو يقع في إثع شجيج.َلْػ 

 َأْف َيِقَف َأْرَبِعضَغ َخْضًخا َلُو ِمْغ َأْف َيُسخ  َبْضَغ َيَجْيِو. َيْعَمُع اْلَسارُّ َبْضَغ َيَجِؼ اْلُسَرمِّي َماَذا َعَمْضِو َلَكافَ 

السدجج صمي خمف عامػد خمف الحائط، أما أف ترمي بالػسط ىحا شيء غضخ مقبػؿ، الدّشة إذا كاف عقب 
 الفخض إذا كشا مع بعزشا صفػؼ.

ضيخه ستخة لظ، إذا لع يكغ غضخؾ بالسشاسبة ضيخ كل مرمي ستخة لو ! نحغ حضشسا نرمي صفػؼ فأمامظ مرمي 
في السدجج فاألكلى أف ترمي كراء عامػد أك كراء حائط، ىحه ستختظ، أك معظ محفطة كبضخة كضعتيا أمامظ ىحه 

 ستخة، أما إذا كشا نرمي صبلة جساعة فرفػفشا ستخة، ضيخ كل مرٍل لظ ستخة.

يجتاز بضغ يجيو فمضجفع في نحخه، أنت كضعت قاؿ: إذا صمى أحجكع إلى شيء يدتخه مغ الشاس، فأراد أحج أف 
ستخة كمحفطة عالضة، أك ترمي كراء عامػد كإنداف جاىل، أراد أف يسخ بضشظ كبضغ الدتخة، لظ أف تجفع يجؾ 
لؤلماـ، كإذا كاف جاىبًل أكثخ يرافحظ، يطشظ تدمع عمضو كأنت في الربلة ! ىحا إنداف جاىل جيل مجقع، لكغ 

 اف مّخ أمامظ يشبغي أف تسج يجؾ كتسشعو مغ ذلظ.إذا كاف يػجج ستخة كإند
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 كإذا كاف أحجكع يرمي فبل يجع أحجًا يسخ بضغ يجيو كلجرأه ما استصاع.

البارحة تكمست كمسة في الخصبة قمت: اإلماـ الذافعي مغ بعس أحكامو في الدكاة أنظ إذا دفعت زكاتظ إلنداف 
لفخضضتيا ال تدقط عشظ الدكاة، تعج لظ صجقة، لكغ ال تعج  ال يرمي يخفس أف يرمي جحػدًا بحقيا، كأك إنكاراً 

لظ زكاة، ألف الدكاة تؤخح مغ أغشضاء السؤمشضغ كتخد عمى فقخائيع، كىحا الحؼ ال يرمي ال تياكنًا بل إنكارًا، يقاؿ 
، ىحا تياكنًا، لفبلف: لساذا ال ترمي ؟ يقػؿ: وهللا أنا ال أصمي، أرجػ مغ هللا أف يميسشي بالربلة، هللا يتػب عميّ 

لساذا الربلة ؟ إذا قاؿ ىكحا فبل يجػز ألف تجفع لو زكاة مالو، فإف دفعت لو زكاة مالظ ال تدقط عشظ الدكاة كتعج 
 صجقة.

يبجك أنظ إذا شبقت آداب الربلة الطاىخة انعكدت ىحه اآلداب الطاىخة خذػعًا في القمب، كيػجج قػؿ لضذ حجيثًا 
 لكشو دقضق ججًا:

 ا عمع أكرثو هللا عمع ما لع يعمع () مغ عسل بس

أنت حضشسا تصبق الدّشة بححافضخىا، ىحه الدّشة نفديا تمقى في قمبظ راحة كخذػعًا، فبل تتياكف بسطاىخ الربلة، 
 فسطاىخ الربلة العشاية بيا دلضل أنظ تعّطع ىحه الفخيزة كقج قاؿ هللا عد كجل: 

ْع َشَعاِئَخ َّللاهِ َفِإنه   (﴾07َيا ِمْغ َتْقَػى اْلُقُمػِب )﴿ َكَمْغ ُيَعطِّ

 )سػرة الحج(

 كقج قاؿ هللا عد كجل: 

 (﴾7( الهِحيَغ ُىْع ِفي َصاَلِتِيْع َخاِشُعػَف )0﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف )

 )سػرة السؤمشػف(
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كأكؿ ما كالخذػع في الربلة لضذ مغ فزائميا بل مغ فخائزيا، ألنظ لغ تفمح إال إذا خذعت في الربلة، 
يحاسب عمضو السخء يـػ القضامة الربلة، فإف صّحت نجح، كإف لع ترح خاب كخدخ، ككسا تعمسػف الربلة 
فخضًا ال يدقط بحاؿ كىػ يتكخر في الضـػ خسذ مخات، كالربلة إلى الربلة كفارة لسا بضشيسا، كالجسعة إلى 

 ألق فضيا كيترل باهلل عد كجلالجسعة كفارة لسا بضشيسا، وهللا عد كجل جعل مشاسبات اإلنداف يت

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف بيغ الخجل كبيغ الذخؾ كالكفخ تخؾ الرالة 704 - 017الجرس ) 

 37-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج هلل رب

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ 
 التخىضب مغ تخؾ الربلة تعسجًا كإخخاجيا عغ كقتيا تياكنًا. 

اَلِة (())عغ َجاِبًخا َيُقػَُّل َسِسْعُت الشهبِ  ْخِؾ َكاْلُكْفِخ َتْخَؾ الره ُجِل َكَبْيَغ الذِّ  يه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإفه َبْيَغ الخه

 )صحضح مدمع(

أؼ مغ تخكيا فقج كفخ، لكغ لمتػضضح مغ تخكيا إنكارًا لحقيا أك فخضضتيا فقج كفخ، لكغ مغ تخكيا تياكنًا فقج فدق 
 معرضة، تخكيا تياكنًا مع يقضشو بفخضضتيا، مع يقضشو بفزميا.كارتكب أكبخ 

َثَشا َسُسَخُة ْبُغ ُجْشُجٍب َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِمسه  ا ُيْكِثُخ َأْف َيُقػَؿ )) َحجه
ُ َأْف َيُقزه َكِإنهُو َقاَؿ َذاَت َغَجاٍة ِإنهُو َأَتاِني َِلَْصَحاِبِو َىْل َرَأى َأَحٌج ِمْشُكْع ِمْغ ُرؤْ  َيا َقاَؿ َفَيُقزُّ َعَمْيِو َمْغ َشاَء َّللاه

ي اْنَصَمْقُت َمَعُيَسا َكِإنها َأتَ  َْ َكِإنِّ َصِجٍع َكِإَذا آَخُخ ْيَشا َعَمى َرُجٍل ُمْز المهْيَمَة آِتَياِف َكِإنهُيَسا اْبَتَعَثاِني َكِإنهُيَسا َقاََّل ِلي اْنَصِم
ْخَخِة ِلَخْأِسِو َفَيْثَمُغ َرْأَسُو َفَيَتَيْجَىُج اْلَحَجُخ َىا ىُ  َشا َفَيْتَبُع اْلَحَجَخ َفَيْأُخُحُه َفاَل َقاِئٌع َعَمْيِو ِبَرْخَخٍة َكِإَذا ُىَػ َيْيِػي ِبالره

ُد َعَمْيِو َفَيْفَعُل ِبِو ِمْثَل َما َفَعَل اْلَسخهَة اَْلُكَلى َقاَؿ ُقْمُت َلُيَسا ُسْبَحاَف َّللاهِ َيْخِجُع ِإَلْيِو َحتهى َيِرحه َرْأُسُو َكَسا َكاَف ُثعه َيُعػ 
ٍَ ِلَقَفاُه َكِإَذا آ َْ َقاَؿ َفاْنَصَمْقَشا َفَأَتْيَشا َعَمى َرُجٍل ُمْدَتْم َِ اْنَصِم مُّػٍب ِمْغ َخُخ َقاِئٌع َعَمْيِو ِبكَ َما َىَحاِف َقاَؿ َقاََّل ِلي اْنَصِم
ْي َكْجِيِو َفُيَذْخِشُخ ِشْجَقُو ِإَلى َقَفاُه َكَمْشِخَخُه ِإَلى َقَفاُه َكَعْيَشوُ   ِإَلى َقَفاُه َقاَؿ َكُربهَسا َقاَؿ َحِجيٍج َكِإَذا ُىَػ َيْأِتي َأَحَج ِشقه

ُؿ ِإَلى اْلَجاِنِب اخْآَخِخ َفَيفْ  َُّ َقاَؿ ُثعه َيَتَحػه ِؿ َفَسا َيْفُخُغ ِمْغ َذِلَظ َأُبػ َرَجاٍء َفَيُذ َعُل ِبِو ِمْثَل َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اَْلَكه
َلى َقاَؿ ُقْمُت ُسْبَحاَف َّللاهِ َما اْلَجاِنِب َحتهى َيِرحه َذِلَظ اْلَجاِنُب َكَسا َكاَف ُثعه َيُعػُد َعَمْيِو َفَيْفَعُل ِمْثَل َما َفَعَل اْلَسخهَة اَْلُك 

َْ َفاْنَصَمْقَشا َفَأَتْيَشا َعَمى ِمْثِل التهشُّػِر َقاَؿ َفَأْحِدُب َأنهُو َكاَف َيُقػُؿ َفإِ  َىَحاِف َقاؿَ  َِ اْنَصِم َذا ِفيِو َلَغٌط َقاََّل ِلي اْنَصِم
ْغ َأْسَفَل ِمْشُيْع َفِإَذا َأَتاُىْع َذِلَظ المهَيُب َكَأْصَػاٌت َقاَؿ َفاشهَمْعَشا ِفيِو َفِإَذا ِفيِو ِرَجاٌؿ َكِنَداٌء ُعَخاٌة َكِإَذا ُىْع َيْأِتيِيْع َلَيٌب مِ 

َْ َقاَؿ َفاْنَصَمْقَشا َفَأَتْيَشا َعَمى َنيَ  َِ اْنَصِم ٍخ َحِدْبُت َأنهُو َكاَف َيُقػُؿ َضْػَضْػا َقاَؿ ُقْمُت َلُيَسا َما َىُؤََّلِء َقاَؿ َقاََّل ِلي اْنَصِم



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

230 

ـِ َكِإَذا ِفي الشه  َيِخ َرُجٌل َساِبٌح َيْدَبُح َكِإَذا َعَمى َشطِّ الشهَيِخ َرُجٌل َقْج َجَسَع ِعْشَجُه ِحَجاَرًة َكِثيَخًة َكِإَذا َذِلَظ َأْحَسَخ ِمْثِل الجه
اِبُح َيْدَبُح َما َيْدَبُح ُثعه َيْأِتي َذِلَظ الهِحي َقْج َجَسَع ِعْشَجُه اْلِحَجاَرَة َفَيْفَغُخ َلُو َفاُه َفُيْمقِ  َُ َيْدَبُح ُثعه ُسُو حَ الده َجًخا َفَيْشَصِم
َْ َقاَؿ َيْخِجُع ِإَلْيِو ُكمهَسا َرَجَع ِإَلْيِو َفَغَخ َلُو َفاُه َفَأْلَقَسُو َحَجًخا َقاَؿ ُقْمُت َلُيَسا َما َىَحاِف َقاَؿ َقاََّل  َِ اْنَصِم  ِلي اْنَصِم

َيا َكَيْدَعى َحْػَلَيا َقاَؿ ُقْمُت َفاْنَصَمْقَشا َفَأَتْيَشا َعَمى َرُجٍل َكِخيِو اْلَسْخآِة َكَأكْ  َخِه َما َأْنَت َراٍء َرُجاًل َمْخآًة َكِإَذا ِعْشَجُه َناٌر َيُحذُّ
َْ َفاْنَصَمْقَشا َفَأَتْيَشا َعَمى َرْكَضٍة ُمْعَتسهٍة ِفيَيا ِمْغ ُكلِّ  َِ اْنَصِم ِبيِع َكِإذَ َلُيَسا َما َىَحا َقاَؿ َقاََّل ِلي اْنَصِم ا َبْيَغ  َلْػِف الخه
ُجِل ِمْغ َأْكَثِخ كِ  َساِء َكِإَذا َحْػَؿ الخه ْكَضِة َرُجٌل َشِػيٌل ََّل َأَكاُد َأَرى َرْأَسُو ُشػًَّل ِفي الده ْلَجاٍف َرَأْيُتُيْع َقطُّ َقاَؿ َضْيَخِي الخه

َْ َقاَؿ َفانْ  َِ اْنَصِم َصَمْقَشا َفاْنَتَيْيَشا ِإَلى َرْكَضٍة َعِطيَسٍة َلْع َأَر َرْكَضًة َقطُّ ُقْمُت َلُيَسا َما َىَحا َما َىُؤََّلِء َقاَؿ َقاََّل ِلي اْنَصِم
ٍة َأْعَطَع ِمْشَيا َكََّل َأْحَدَغ َقاَؿ َقاََّل ِلي اْرَؽ ِفيَيا َقاَؿ َفاْرَتَقْيَشا ِفيَيا َفاْنَتَيْيَشا ِإَلى َمِجيَشٍة َمبْ  ِشيهٍة ِبَمِبِغ َذَىٍب َكَلِبِغ ِفزه

 َب اْلَسِجيَشِة َفاْسَتْفَتْحَشا َفُفِتَح َلَشا َفَجَخْمَشاَىا ((َفَأَتْيَشا َبا

 

بالسشاسبة ال يػجج إال إنداف كاحج إيسانو باآلخخة إيساف شيػدؼ، ىػ رسػؿ هللا، نحغ جسضعًا إيسانشا بيا إيساف 
ة كالدبلـ تكخمة إخبارؼ، هللا أخبخنا أف ىشاؾ آخخة كنحغ نرجؽ كبلـ ربشا ككبلـ رسػلو، لكغ الشبي عمضو الربل

لو في اإلسخاء كالسعخاج رأػ كل شيء، رأػ ما كاف كما سضكػف، رأػ خمق العالع كمو كرأػ مرضخ العالع، فيحا 
 مغ مذاىجاتو في اآلخخة.

اَنا ِفيَيا ِرَجاٌؿ َشْصٌخ ِمْغ َخْمِقِيْع َكَأْحَدِغ َما َأْنَت َراٍء َكَشْصٌخ َكَأْقَبِح َما َأْنَت َرا ٍء َقاَؿ َقاََّل َلُيُع اْذَىُبػا َفَقُعػا )) َفَتَمقه
يِو ُثعه َرَجُعػا ِإَلْيَشا َقْج ِفي َذِلَظ الشهَيِخ َقاَؿ َكِإَذا َنَيٌخ ُمْعَتِخٌض َيْجِخي َكَأفه َماَءُه اْلَسْحُس ِفي اْلَبَياِض َفَحَىُبػا َفَػَقُعػا فِ 

ػُء َعْشُيْع َفَراُركا ِفي َأْحَدغِ  ُصػَرٍة َقاَؿ َقاََّل ِلي َىِحِه َجشهُة َعْجٍف َكَىَحاَؾ َمْشِدُلَظ َقاَؿ َفَدَسا َبَرِخي  َذَىَب َذِلَظ الدُّ
َباَبِة اْلَبْيَزاِء َقاَؿ َقاََّل ِلي َىَحاَؾ َمْشِدُلَظ َقاَؿ ُقْمُت َلُيَسا َباَرَؾ َّللاهُ    ِفيُكَسا َذَراِني َفَأْدُخَمُو َقاََّل ُصُعًجا َفِإَذا َقْرٌخ ِمْثُل الخه
ِحي َرَأْيُت َقاَؿ َقاََّل ِلي َأَما ِإنها َأمها اخْآَف َفاَل َكَأْنَت َداِخَمُو َقاَؿ ُقْمُت َلُيَسا َفِإنِّي َقْج َرَأْيُت ُمْشُح المهْيَمِة َعَجًبا َفَسا َىَحا اله 

ُؿ الهِحي َأَتْيَت َعَمْيِو ُيْثَمُغ َرْأُسُو  ُجُل اَْلَكه اَلِة َسُشْخِبُخَؾ َأمها الخه ـُ َعِغ الره ُجُل َيْأُخُح اْلُقْخآَف َفَيْخُفُزُو َكَيَشا ِباْلَحَجِخ َفِإنهُو الخه
ُجُل الهِحي َأَتْيَت َعَمْيِو ُيَذْخَشُخ ِشْجُقُو ِإَلى َقَفاُه َكَمْشِخُخُه ِإَلى َقَفاُه َكعَ  ُجلُ اْلَسْكُتػَبِة َكَأمها الخه َيْغُجك  ْيُشُو ِإَلى َقَفاُه َفِإنهُو الخه
َكاِني ِمْغ َبْيِتِو َفَيْكِحُب اْلَكْحَبَة َتْبُمُغ اخْآَفاَؽ َكَأمها الخَِّجاُؿ َكالشَِّداُء اْلُعَخاُة الهِحيَغ ِفي ِمْثِل ِبشَ  اِء التهشُّػِر َفِإنهُيُع الدَُّناُة َكالده

ُجُل الهِحي َأَتْيَت َعَمْيِو َيْدَبُح ِفي الشهَيِخ كَ  ُجُل اْلَكِخيُو اْلَسْخآِة الهِحي ِعْشَج َكَأمها الخه ُيْمَقُع اْلَحَجَخ َفِإنهُو آِكُل الخَِّبا َكَأمها الخه
كْ  ُجُل الصهِػيُل الهِحي ِفي الخه َيا َكَيْدَعى َحْػَلَيا َفِإنهُو َماِلٌظ َخاِزُف َجَيشهَع َكَأمها الخه مهى َضِة َفِإنهُو ِإْبَخاِىيُع َص الشهاِر َيُحذُّ
ْعُس اْلُسْدِمِسيَغ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكَأمها اْلِػْلَجاُف الهِحيَغ َحْػَلُو َفُكلُّ َمْػُلػٍد َماَت َعَمى اْلِفْصَخِة َقاَؿ َفَقاَؿ بَ 

َكَأْكََّلُد اْلُسْذِخِكيَغ َكَأمها اْلَقْػـُ الهِحيَغ َكاُنػا َشْصٌخ ِمْشُيْع َكَأْكََّلُد اْلُسْذِخِكيَغ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع 
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ُ َعْشُيْع (( ًئا َتَجاَكَز َّللاه  َحَدًشا َكَشْصٌخ َقِبيًحا َفِإنهُيْع َقْػـٌ َخَمُصػا َعَساًل َصاِلًحا َكآَخَخ َسيِّ

 )صحضح البخارؼ(

ت السدمسضغ كعذت معيع كعاممتيع، تذعخ أنيع يقػلػف جسضعًا بمداف يا إخػاف أقدع لكع باهلل العطضع أنظ إذا راقب
حاليع: كما نحغ بسبعػثضغ، أعساؿ السدمسضغ في غذيع كاحتضاليع كقشريع لؤلمػاؿ في اقتخافيع لمسػبقات في 

ى هللا عد االختبلط الحؼ بضشيع، في العبلقات الذائشة التي بضشيع، ىحا وهللا يؤكج أنيع ما فكخكا أبجًا بالخجػع إل
 كجل، آخخ آية ندلت: 

 ﴿ َكاتهُقػا َيْػمًا ُتْخَجُعػَف ِفيِو ِإَلى َّللاهِ﴾

 )سػرة البقخة(

قبل أف تفعل، قبل أف ال تفعل، قبل أف تعصي، قبل أف ال تعصي، قبل أف تدخخ، قبل أف تدتيدغ، قبل أف تدكر، 
جػابًا هلل عد كجل ؟ جػاب هلل، راقب قبل أف ترل، قبل أف تقصع، قبل أف تغزب، قبل أف تخضى، ىل ىضأت 

نفدظ بالضـػ في بضتظ مع زكجتظ مع أكالدؾ مع زبائشظ مع مػكمضظ كسحامي كمع زبائشظ كسيشجس مع السخضى 
كصبضب ىل تشرحيع ؟ ىل تبالغ في الشرضحة ؟ ىل تذضخ عمضيع بتحمضل لضدػا بحاجة إلضو، ىل تذضخ عمضيع 

ع الضقضغ أف غضخؾ ىػ أكفأ مشظ في معالجة ىحا السخض ىل تجؿ ىحا بفحز لضدػا بحاجة إلضو ؟ ىل تعمع عم
السخيس عمى غضخؾ ؟ ىل تقػؿ لمسػكل ىحه الجعػة خاسخة سمفًا كلع أقبميا ؟ ىل تقػؿ لسػكل ىحه قزضة ضالسة 

معاممتظ  لغ أتكمسيا ؟ ىحا ىػ الجيغ، لعمظ ضششت الجيغ أف ترمي، ال وهللا ال وهللا ال وهللا، الجيغ أف تدتقضع في
 حتى يقبمظ هللا عد كجل، كأف تحدغ إلى خمق هللا، حتى يقبمظ هللا، أما السذكمة في اآلخخة:

 (﴾12﴿ َفَحْرُىْع َحتهى ُياَلُقػا َيْػَمُيُع الهِحي ِفيِو ُيْرَعُقػَف )

 )سػرة الصػر(
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 األرض لرعقػا.  يرعق، اإلنداف يـػ القضامة حضشسا يخػ مكانو في الشار يرضح صضحة لػ سسعيا أىل

ْمُت ِلَحَياِتي )  (﴾71﴿ َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َقجه

 )سػرة الفجخ(

( ُثعه 00( ُخُحكُه َفُغمُّػُه )76( َىَمَظ َعشِّي ُسْمَصاِنَيْو )75( َما َأْغَشى َعشِّي َماِلَيْو )74﴿ َيا َلْيَتَيا َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )
 (﴾00( ِإّنُو َكاَف ََّل ُيْؤِمُغ ِباَّللهِ اْلَعِطيِع )07ْمِدَمٍة َذْرُعَيا َسْبُعػَف ِذَراعًا َفاْسُمُكػُه )( ُثعه ِفي ِس 00اْلَجِحيَع َصمُّػُه )

 )سػرة الحاقة(

أييا األخػة: وهللا مخة شّضعت جشازة كحضشسا فتح القبخ، ككضع الجثساف في القبخ كتمقفو الحفار ثع كضع الحجخ 
 غمو إال ىػ ما رأيت في حضاتي إندانًا أعقل كال اذكى كال أنجح كال أفمح مسغ يعج كأىضل عمضو التخاب، وهللا الحؼ ال

ليحه الداعة التي البج مشيا، كع تعدية كانت في أرقى حي بالسالكي، أدخميا أحضانًا ثسغ البضت ثسانضغ ممضػف، 
تخػ بضػت مبحكؿ فضيا جيج تػجج تديضشات يتضو بيا العقل، أيغ صاحب البضت ؟ في الباب الرغضخ، في القبخ، قج 

 يفػؽ حج الخضاؿ، صاحبيا في القبخ. 

فيل العقل أف نزع البضس كمو في سمة كاحجة ؟ بخبكع لػ بمج فضيا نطاـ إيجار كسا يمي: مالظ البضت في أية 
 لحطة بل في أية ثانضة يصخد السدتأجخ كال يحق لمسدتأجخ أف يأخح قسضرًا، يقػؿ: ىكحا الشطاـ !

مج ىكحا نطاـ اإليجار كاإلنداف لو دخل كبضخ ىل مغ العقل أف يزع كل دخمو في ىحا البضت أنا تخّضمت ب
السدتأجخ ؟ يـػ ثخيات كيـػ جبرضغ كيـػ سجاد كىػ معخض في أية ثانضة أف يخخج مغ البضت دكف أف يأخح معو 

تيت الدكجة انتيت الدضارة شيء، ىحا الػاقع، نحغ في مكاف بأؼ لحطة تػقف القمب، نقخأ الشعػة، انتيى البضت ان
 انتيى السشرب انتيى الجسع الحؼ حػلظ انتيى التعطضع، كل شيء انتيى.

 ﴿ َكَلَقْج ِجْئُتُسػَنا ُفَخاَدى﴾

 )سػرة األنعاـ(
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الخبليا نست نسػ عذػائي قخأنا الشعػة، اقخأكا الشعػات يػجج بالضـػ ثسانػف نعػة بالذاـ مكتػبة، مائة كعذخيغ كفاة 
بالذاـ، الشعػات تقخيبًا ثسانػف نعػة، اقخأ، يسػت شبضب، يسػت ميشجس يسػت تاجخ كبضخ يسػت محامي يسػت 

ف فقضخ يسػت إنداف حقضخ كمو يسػت، أبجًا، لكغ ماذا ضابط ذك رتبة كبضخة يسػت عالع بالجامعة كبضخ يسػت إندا
بعج السػت ؟ أنت انطخ لجشازة ماشضة، ىحا إلى أيغ يحىب ؟ ختع عسمو، اآلف سضمقى األبج، هللا ماذا قاؿ عغ آؿ 

 فخعػف ؟ قاؿ: 

 ﴿ الشهاُر ُيْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجّكًا َكَعِذّيًا﴾

 )سػرة غافخ(

، ككل يـػ مختضغ، كالخضخ لؤلماـ.ىحه القرة مغ ستة آالؼ   سشة، ككل سشة ثبلثسائة كخسذ كستػف يـػ

اَعُة َأْدِخُمػا َآَؿ ِفْخَعْػَف َأَشجه اْلَعَحاِب   (﴾13 )﴿ الشهاُر ُيْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجّكًا َكَعِذّيًا َكَيْػـَ َتُقػـُ الده

بل أف تأكل مااًل حخامًا، قبل اف تعتجؼ عمى إنداف، إذا كاف فيسظ لمجيغ عسضق تعج لمسمضار قبل أف تعري هللا، ق
قبل أف تمقي نطخة ال تحل لظ، قبل أف تديء إلى زكجتظ، قبل أف تيسل أكالدؾ، ىحا الجيغ لحلظ الجيغ اآلف 
فمكمػر، مطاىخ صارخة، لكغ ال تػجج حقضقة، يػجج تفمت مغ أعمى درجة حتى في السعابج ! يػجج نفاؽ لجرجة 

 كمو نعانضو نحغ  غضخ معقػلة ىحا

 ﴿ َكاتهُقػا َيْػمًا ُتْخَجُعػَف ِفيِو ِإَلى َّللاهِ﴾

 )سػرة البقخة(

سػؼ تحاسب عغ كل حخكة ككل سكشة، فبصػلتشا أف نعج ليحه الداعة التي البج مشيا، إذا كاحج بمغ األربعضغ 
حاالت نادرة، سؤاؿ ثاني: يدأؿ نفدُو نفدو سؤاؿ محخج كمدعج ىل بقي بقجر ما مزى ؟ أعتقج ال كأغمب الطغ، 

كضف مزى الحؼ مزى ؟ مزى كمسح البرخ، فإذا كاف الحؼ مزى كىػ أربعػف عامًا مزى كمسح البرخ، 
 فإذا بقي عذخيغ تسزي ىحه كسا مزى األربعػف، قاؿ هللا عد كجل: 
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 ﴿ َأَتى َأْمُخ َّللاهِ َفاَل َتْدَتْعِجُمػُه﴾

 )سػرة الشحل(

حكـػ عمضو بالسػت لكغ مع كقف التشفضح، لو بػابة خخكج، ىل يجخؤ أحج مشكع كأنا لع يأِت بعج، كل كاحج مشا م
معكع أف يقػؿ: أنا سأصبح كل يـػ كسا استضقطت البارحة دائسًا ؟ مدتحضل، ىحا لضذ تذاـؤ ىحا كاقع، سأستضقع 

 ! ػابة الخخكجيذفى، أما إذا كاف ب بضـػ عمى شيء بجدسي لع يكغ مغ قبل، أحزخ الصبضب إذا كاف مخض عادؼ

ماذا يعشي مخض عزاؿ ؟ بػابة خخكج، فأراد هللا أف يخخجظ مغ ىحه الجنضا، ىحا يعشي أف هللا عشجه بػابات 
 خخكج، السخض العزاؿ اسسو بػابة خخكج.

كأحضانًا البعس ال يحىب حتى يبضع كل شيء، ال يحىب نطضف كيتخؾ ألكالده بضت، يباع البضت كتباع الدضارة 
حتى يعالجػه بعسمضات خارج القصخ، ثع يسػت، ىحا أخح آشػش معو، كل شيء معو أخحه لع يبِق  كيباع السحل،

 شيء، ىكحا الجنضا، الجنضا ساعة اجعميا شاعة، الجنضا تغخ كتزخ كتسخ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما يداؿ عبجي السؤمغ يتقخب إلي بالشػافل حتى أحبو 704 - 010الجرس ) 

 71-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ نحغ  أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ
 في كتاب الشػافل، كالبحث ىػ التخغضب في السحافطة عمى اثشتي عذخة ركعة مغ الدشة في الضـػ كالمضمة.

 أكاًل: يقػؿ هللا عد كجل في الحجيث القجسي: 

 )) كما يداؿ عبجي السؤمغ يتقخب إلي بالشػافل حتى أحبو، فإذا أحببتو ((

 )اخترار الرابػني(

لفخائس فخائس، اإلنداف إذا دفع الزخيبة بالشطاـ السجني، ىل يقاـ لو حفل تكخيسي ؟ ال، ضخيبة، يجب أف ا
يجفعيا، ممـد أف يجفعيا، إف لع يجفعيا فضيا غخامة كبضخة، أما إذا قجـ بشاء فخع لضكػف جامعة، الجكلة تقضع لو حفل 

 إلى هللا كثضخًا الشػافل. تكخيسي، فالذيء السدتشبط مغ ىحا الحجيث: أف الحؼ يقخب 

 )) كَّل يداؿ عبجي يتقخب إليه بالشػافل حتى أحبو، فإذا أحببتو كشت سسعو((

أصبح نػر في قمبو، يدسع كل شيء كفق نػر هللا عد كجل، الحؼ يدسع بو، كبرخه الحؼ يبرخ بو، قج يجج بشاء 
ىحا البضت بشػر هللا، ىحا بضت مغترب، فخع ججًا لكغ صاحبو جسعو مغ أمػاؿ غضخ مذخكعة تحتقخه، تشطخ إلى 

ُجسعت أمػالو مغ أمػاؿ أناس مطمػمضغ، فالسؤمغ يشطخ بشػر هللا، يجج إنداف فقضخ لكغ صادؽ، إنداف غشي لكغ 
 كاذب يحتـخ الفقضخ كيحتقخ الغشي، فإذا في قمبظ نػر ُتّقضع كل شيء كفق ىحا الشػر.

تاب كالدّشة، كالباقي تخكمو بقجمظ، كشت سسعو الحؼ يدسع بو، أكاًل: كل شيء تدسعو ال تأخح إال ما كافق الك
كبرخه الحؼ يبرخ بو، كيجه التي يبصر بيا، ال يتحخؾ إال بالحق، قاؿ: عشجؼ يتضع أفأضخبو ؟ قاؿ نعع، مسا 
تزخب مشو كلجؾ، مقضاس دقضق: إذا عشجؾ ابغ ككحب أك سخؽ كأردت أف تؤدبو، أؼ أف تحجث فضو خبخة مؤلسة 
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ػد لسثل ىحا الحنب إذا كاف ىحا الضتضع فعل ذنبًا لػ فعمو ابشظ ألدبتو، لظ أف تؤدبو، مغ أركع السقايضذ، لئبل يع
 عشجؼ يتضع أفأضخبو ؟ فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: مسا تزخب مشو كلجؾ.

 )كرد في األثخ(

 كيجه ال يبصر إال بالحق، كرجمو التي يسذي بيا، ال يتحخؾ إال لعسل صالح.

ّـِ َحِبيَبَة َزْكِج الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهَيا َقاَلْت َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع )) َعْغ  َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ُأ
ـٍ ِثْشَتْي َعْذَخَة لظ أت تقػؿ اثشتي كثشتي، َرْكَعةً  ِ ُكله َيْػ ُ  َما ِمْغ َعْبٍج ُمْدِمٍع ُيَرمِّي َّللِه َتَصػًُّعا َغْيَخ َفِخيَزٍة ِإَّله َبَشى َّللاه
 َلُو َبْيًتا ِفي اْلَجشهِة َأْك ِإَّله ُبِشَي َلُو َبْيٌت ِفي اْلَجشهِة.....(( 

 )صحضح مدمع(

 فالشػافل يجب أف تؤدػ محبة بخسػؿ هللا: 

َ َفاتهِبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاهُ    َكَيْغِفْخ َلُكْع﴾﴿ ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف َّللاه

 )سػرة آؿ عسخاف(

رجل صالح كاف يرمي الفخائس كييسل الشػافل، فخأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كقج أعخض عشو، يدتشبط مغ 
 ىحا السشاـ أك الخؤيا أنو قج جاؼ الشبي بتخؾ الشػافل !

 كفي حجيث آخخ: يقػؿ:

 السغخب، كركعتيغ بعج العذاء، كركعتيغ قبل صالة الغجاة (()) أربعًا قبل الطيخ، كركعتيغ بعجىا، كركعتيغ بعج 

 الحاكع( -)ركاه مدمع 

ركعتاف قبل صبلة الفجخ كست ركعات قبل كبعج الطيخ ثسانضة، كركعتضغ بعج السغخب عذخة، كركعتضغ بعج العذاء 
 اثشا عذخ، ىحه يدسضيا الفقياء الدشغ الخكاتب التي فعميا الشبي دائسًا.
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ْنَيا َكَما ِفيَيا (()) َعْغ   َعاِئَذَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َرْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْيٌخ ِمَغ الجُّ

 )صحضح مدمع(

لحلظ الدشغ ال تقزى إال ركعتي الفجخ، لػ رجل فاتتو صبلة الطيخ، يقزي أربع ركعات الفخض، فاتو السغخب 
تتو صبلة الفجخ عمضو أف يقزي سّشتيا كفخضيا، فدّشة الفجخ آكج الدشغ، لقػؿ الشبي يقزي السغخب، أما إذا فا

ْنَضا َكَما ِفضَيا.  الكخيع: َرْكَعَتا اْلَفْجِخ َخْضٌخ ِمَغ الجُّ

 كفي آية كخيسة تقػؿ: 

َِ المهْيِل َكُقْخَآَف اْلَفْجِخ ِإفه ُقخْ  ْسِذ ِإَلى َغَد اَلَة ِلُجُلػِؾ الذه  َآَف اْلَفْجِخ﴾﴿ َأِقِع الره

 )سػرة اإلسخاء(

 قاؿ القخآف الحؼ يقخأ في صبلة الفجخ.

 (﴾45﴿ ِإفه ُقْخَآَف اْلَفْجِخ َكاَف َمْذُيػدًا )

َأَشجه ِمْشُو شهَػاِفِل )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المهيع َعْشَيا َقاَلْت َلْع َيُكِغ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعَمى َشْيٍء ِمَغ ال
 َتَعاُىًجا َعَمى َرْكَعَتِي اْلَفْجِخ ((

 )صحضح البخارؼ(

 ىحه الخكعات ترمى مع الفخائس الخسذ، أما الزحى كقتو ال عبلقة لو بالفخائس الخسذ.

َلُو َكَمْغ )) َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َخاَؼ َأْف ََّل َيُقػـَ  ِمْغ آِخِخ المهْيِل َفْمُيػِتْخ َأكه
 َشِسَع َأْف َيُقػـَ آِخَخُه َفْمُيػِتْخ آِخَخ المهْيِل َفِإفه َصاَلَة آِخِخ المهْيِل َمْذُيػَدٌة َكَذِلَظ َأْفَزُل ((

 )صحضح مدمع(

، أحضانًا اإلنداف يرمي العذاء في السدجج  كمعو ركعتضغ كيشرخؼ، ال ىػ األكسل أف يرمى الػتخ قبل الشـػ
يشبغي أف يداء الطغ بو، ىػ يصبق الدّشة، أراد أف يرمي الػتخ قبل أف يشاـ، بل ال شيء عمى كاحج مشا لػ صمى 
الفخض في السدجج كالدّشة في البضت، كىكحا كاف يفعل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، مسكغ أف ترمي ثبلث 
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 لتجعل بضتظ مدججًا، لتجعل بضتظ ُيرمى فضو. ركعات السغخب في السدجج كاالثشاف بالبضت

 أييا األخػة: السذكمة في الربلة أف تكػف مدتقضسًا قبميا، حتى تأخح مغ الربلة ثسخاتيا، قاؿ تعالى:

 ﴿ َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ﴾

 )سػرة ىػد( 

 ىل تحكخ قػؿ الشبي الكخيع:

 َؿ َأُبػ َبْكٍخ َرِضي المهيع َعْشيع َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقْج ِشْبَت َقاَؿ َشيهَبْتِشي ُىػٌد (()) َعِغ اْبِغ َعبهاٍس َقاَؿ َقا

 )سشغ التخمحؼ( 

 ال قـػ ىػد بل سػرة ىػد، كاآلية التي شضبت رسػؿ هللا في سػرة ىػد:

 ﴿ َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ﴾

نبي، كمغ قاؿ لظ: أنظ نبي ؟ لكشظ كسؤمغ مأمػر أف تأخح بدّشة الشبي، إف  ككل إنداف يتبجح كيقػؿ: أنا لدت
 هللا أمخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ.

فمػ أف اإلبخة التي يشبغي أف تعصى لمسخيس ال يسكغ إال أف تعقع، كإال السخيس يراب بسخض بعجكة بسذكمة، 
شأف األشباء، ال لػ أعصى ىحه اإلبخة أقل مسخض في ىل يقػؿ لظ السسخض: أنا لدت شبضبًا ألعقسيا ؟ ىحه مغ 

األرض عمضو أف يعقسيا، كلػ أعصاىا أعمى شبضب في األرض عمضو أف يعقسيا، ىحه قزايا حجّية ال تحتسل، ال 
عبلقة ليا بسخاتب اإلنداف قج تكػف أقل إنداف تقػد سضارة البج مغ أف تدتخجـ السكبح، كقج يقػدىا ممظ البج مغ 

السكبح، فبل عبلقة ألف يكػف الدائق ممظ أك غفضخ العبلقة أف ىشاؾ قػاعج عامة في القضادة البج مغ  أف يدتخجـ
 أف تصبق، كىحا معشى كبلـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: شضبتشي ىػد، لقػلو تعالى: 

 ﴿ َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ﴾
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ل الرالح ندبي، كضف ؟ عشجؾ مدتػدع لمػقج، ىحا السدتػدع محكع أك غضخ بالسشاسبة االستقامة حجّية، أما العس
محكع ال يػجج حالة ثالثة، فإذا كاف محكع لػ مؤلتو ألف لضتخ ال يشقز مشيا كال مضمي بالعذخ سشػات ىحا السحكع 

حج كاحج  السغمق، أما إذا كاف ييخب لضتخ كل يـػ لع يعج محكع، فشحغ نتحجث عغ االستقامة كاالستقامة ليا
حّجية، لكغ العسل الرالح ندبي، أنا عشجؼ مدتػدع محكع لكغ دخمي محجكد، عبأت فضو مائة لضتخ فقط، ففي 
العسل الرالح ما استصعتع، أما في االستقامة يجب أف تدتقضسػا االستقامة الحجية، الرغضخة تؤدؼ إلى كبضخة، 

 لكخيع:ككمسا تياكنت بالرغائخ انقمبت إلى كبائخ، لقػؿ الشبي ا

 )) َّل صغيخة مع اَّلصخار كَّل كبيخة مع اَّلستغفار ((

 )كرد في األثخ(

 يػجج حجيث لمشبي الكخيع يفيسو الشاس فيسًا مغمػشًا: 

 )) أصحابي لػ تخكػا العذخ ليمكػا، أما أحبابي لػ أخحكا العذخ لشجػ ((

 )كرد في األثخ(

العذخ مغ ماذا ؟ ىشا السذكمة ! إذا فيسشا الحجيث: لػ أخحنا مغ االستقامة العذخ لشجػنا، ال وهللا ال نشجػ، أما 
لػ أخحنا في العصاء كاف نعصي مغ مالشا كمغ كقتشا كعمسشا عذخ ما أعصى الرحابة لشجػنا، أخح الدماف صعب 

باالستقامة، االستقامة حّجية، الكحب حخاـ الغر حخاـ، ججًا، ىحا الحجيث متعمق باألعساؿ الرالحة، لضذ متعمقًا 
ىل معقػؿ بآخخ الدماف لػ غذذغ بالسائة تدعضغ أف تشفح ؟ كعذخة بالسائة مدتقضع، كلػ الرحابة غذػا كاحج 
بالعذخة ييمكػا ؟ ال، ىحا الحجيث ال يشرخؼ لبلستقامة أبجًا، يشرخؼ لمعسل الرالح، نحغ في زمغ صعب في 

قمضمة الحضاة معقجة، لػ بحلشا عذخ ما بحلو الرحابة لشجػنا، أما في االستقامة نحغ كإياىع سػاء  ضغط في مكاسب
كاحج، االستقامة حجّية، السدمع ال يغر كال يكحب، لػ كاف بآخخ الدماف بدماف الفتغ، لػ كاف بدمغ انحبلؿ خمقي 

مخفػض. إف هللا أمخ السؤمشضغ بسا أمخ بو  السدمع ال يدني نرف زنػة يحق لو ألنو بآخخ الدماف ! ىحا كمو كبلـ
 السخسمضغ، ىحا الحجيث، القخآف: 
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 ﴿ َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ َكََّل َتْصَغْػا﴾

 أما بالعسل الرالح، سضجنا الرجيق قجـ مالو كمو، أنت قجـ جدء مغ مالظ 

ما تقػؿ ! قاؿ7 وهللا إني أحبظ، قاؿ7 انطخ ما تقػؿ ! )) رجل قاؿ لمشبي الكخيع7 وهللا إني أحبظ، قاؿ7 انطخ 
 قاؿ7 وهللا إني أحبظ، قاؿ7 إذا كشت صادقًا فيسا تقػؿ لمفقخ أقخب إليظ مغ شخؾ عميظ ((

 )كرد في األثخ(

ىحا اسسو فقخ اإلنفاؽ، غضخ معقػؿ أف يكػف معظ ماؿ كفضخ كحػلظ مؤمشضغ فقخاء معحبضغ كقمب السؤمغ رقضق ال 
فالسؤمغ إذا كاف قمبو رقضق كمالو كفضخ يشفق مالو في سبضل هللا، ىحا الفقخ كساـ شخؼ، اسسو فقخ يعصضيع ! 
 اإلنفاؽ، قاؿ:

)) ترجؽ الرّجيَ رضي َّللّا عشو بجسيع مالو، فقاؿ لو رسػؿ َّللّا صمى َّللّا عميو كسمع7"ما أبقيت َلىمظ؟" 
 فقاؿ رضي َّللّا عشو7 أبقيت ليع َّللّا كرسػلو(( 

 الرابػني( )اخترار

، كفقخ القجر صاحبو معحكر، كفقخ اإلنفاؽ صاحبو معدز كمبجل فقخ اإلنفاؽ  عشجنا فقخ الكدل، صاحبو محمـػ
 كساـ شخؼ، كفقخ الكدل كسسة عار كالجكؿ الستخمفة، إىساؿ تدّضب، عجـ إنجاز كعػد، عجـ ضبط األمػر.

ذ كتدعضغ بالسائة مغ الذخكات التي أعمشت أجخكا إحراء بيػلشجا عغ الذخكات التي أعمشت إفبلسيا قاؿ: خس
 إفبلسيا بدبب سػء اإلدارة، عجـ ضبط. 

 (﴾75﴿ َكََّل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاتهَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )

 )سػرة الكيف(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 فتػضأ كضػءؾ لمرالة ثع اضصجع عمى شقظ ( 7 إذا اتيت مزجعظ 704 - 011الجرس ) 

 71-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

إذا أراد أف يمقي كمسة اإلنداف أك يؤلف كتاب يقػؿ: الميع إني تبخأت مغ حػلي كقػتي كعمسي، كالتجأت إلى 
 حػلظ كقػتظ كعمسظ يا ذا القػة الستضغ فالشقصة كميا أنظ بضغ امتحانضغ، االمتحاف األكؿ امتحاف بجر. 

ُ ِبَبْجٍر َكَأْنُتْع َأِذلهٌة﴾  ﴿ َكَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاه

 ػرة آؿ عسخاف ()س

 االمتحاف الثاني امتحاف حشضغ.

َبْت ُثعه َكلهْيُتْع ُمْجِبِخيَغ ﴿ َكَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيئًا َكَضاَقْت َعَمْيُكُع اَْلَْرُض ِبَسا َرحُ 
(72﴾) 

 )سػرة التػبة(

في بضتظ في تخبضة أكالدؾ في عبلقتظ بدكجظ في بضع في شخائظ في سفخؾ في إقامتظ في كل شؤكف حضاتظ ما 
 كاف مشيا عطضسًا كما كاف مشيا حقضخًا في صحتظ، إذا قمت هللا تػالؾ، كإذا قمت أنا تخّمى عشظ. 

وهللا كبلـ عجضب ! قاؿ:  رجل جالذ جمدة مع أصجقائو، عشجىع كل سبت جمدة قاؿ: أنا مصّػؿ ألمػت لساذا ؟
صحتي أنا رشضق كزني خفضف نطامي أكمي قمضل ال أدخغ أسضخ كل يـػ ساعة ال أحّسميا، وهللا كبلـ كمو عمسي، 
ىحه كميا أسباب العسخ السجيج ! الدبت الثاني كاف تحت األرض وهللا كىػ صجيق ألخي ! أقػؿ لظ كبلـ كاضح 

الدؾ في تدكيج ابشتظ، أنا اختخت عخيدًا درجة أكلى فإذا بو أسػأ في كل شؤكف حضاتظ في صحتظ مع زكجتظ كأك 
صيخ، تقػؿ يا رب ارزؽ ابشتي شاب صالح يحبيا كيكخميا استعضغ باهلل، سضارتي أخحتيا عمى الديخك تقصعظ، أما 
مع هللا، إذا قمت يا رب أنت السػفق أنا أعسل مخاجعة كاممة إذا أردت الدفخ كأتػكل عمى هللا ألف ىحا ىػ األدب 
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 أنت الحافع.

في الحقضقة يػجج مصب كبضخ: العالع الغخبي أخح باألسباب كاعتسج عمضيا كألييا، كقع في الذخؾ، كالعالع الذخقي 
لع يأخح بيا كتػاكل عمى هللا فػقع في السعرضة ككبل الدمػكضغ خاشئ، أما الرػاب: أف تأخح باألسباب ككأنيا 

 لضدت بذيء. كل شيء كأف تتػكل عمى هللا ككأنيا

أنت عمى شخيق عغ يسضشو كادؼ سحضق كادؼ الذخؾ، كعغ يداره كادؼ سحضق كادؼ السعرضة، إف أخحت 
باألسباب كاعتسجت عمضيا كالغخبضضغ كقعت في الذخؾ أليتيا، عشج السدمسضغ الشتضجة ال يخمقيا الدبب كلكغ 

بشا مغ حضغ آلخخ ترحضح لمعقضجة يحجث نتضجة يخافقيا، أما عشج الذارديغ عغ هللا الدبب يخمق الشتضجة، فمحلظ ر 
ببل سبب، أك يعصل فاعمضة الدبب، مخاجعة دقضقة عج تشازلي مخكبة اسسيا اسفشجخ كل شيء عمى ما يخاـ، بعج 
سبعضغ ثانضة أصبحت كتمة مغ الميب، عخفت هللا مغ نقس العدائع، أنت بافتقارؾ إلى هللا قبل إلقاء درس أك 

 ف ميع قبل أف تقجـ فحز قبل أف تجخؼ عسمضة......خصبة قبل مقابمة إندا

شبضب أنا معجب بو جخاح أعراب كاحج باأللف بالسضمي يشذل السخيس، السخيس عمى شاكلة العسمضات يرمي 
ركعتضغ أمامو يا رب إني تبخأت مغ حػلي كقػتي كعمسي كالتجأت إلى حػلظ كقػتظ كعمسظ، في مثل ىحه الحالة 

، كشبضب بمغ مغ الذيخة كالتفػؽ كانتذار الرضت ماال يػصف شبضب ندائي، أثشاء تػلضج تغجك يج الصبضب بضج هللا
امخأة حرل عدخ بالػالدة فقصع بعس األربصة قصع الخحع قصع األمعاء كلػال أنو أخح ىحه السخيزة إلى مذفى 

ال يػجج ذكي،  آخخ كأشخؼ عمى إجخاء عسمضات عجيجة مغ أجل أف يرحح خصأه لدحبت مشو الذيادة، مع هللا
يؤتى الححر مغ مأمشو يؤتى الستفػؽ مغ اختراصو، وهللا كشت بأمخيكا أشباء مغ الصخاز األكؿ معو بػرد دخل 
فمكي مراب بسخض مغ اختراصو، أنت أفيع إنداف بالػقاية مغ ىحا السخض، عشجه اعتداز أنو مغ الرعب أف 

 يكػف معو مذكمة بالقمب، ألنشي شبضب قمبي.

ا يؤمغ بالجخؼ، كالجخؼ مفضج ججًا خرػصًا لؤلربعضشات، إخػانشا الكخاـ بعج سغ معضغ مسشػع أف شبضب بأمخيك
تسارس رياضة تشفدضة ! كاحج قاؿ كمسة: رياضتي السفزمة أف أمذي بجشائد الخياضضضغ ! الخياضي أحضانًا يطغ 

ػع مغ الخياضة، فيحا الصبضب أنو يسارس رياضتو العشضفة حتى الدبعضغ كالثسانضغ ىحا خصأ كبضخ، كل سغ لو ن
مؤمغ بالجخؼ، عسل مقاالت أّلف كتب كنجكات تمفديػنضة أنو يجب أف تجخؼ بالضـػ ساعة ! كمات كىػ يجخؼ في 
الثانضة كاألربعضغ ! لضذ معشى الكبلـ أف الجخؼ مسشػع ال، لكغ لشو اعتسج عمى الجخؼ كأّلو الجخؼ كجعمو ىػ 
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لجخؼ ىػ الذافي، سضجنا عسخ لساذا عدؿ سضجنا خالج ؟ قاؿ: لسا عدلتشي يا الذافي، ال هللا ىػ الذافي كلضذ ا
أمضخ السؤمشضغ ؟ قاؿ: وهللا إني أحبظ، قاؿ: لسا عدلتشي يا أمضخ السؤمشضغ ؟ قاؿ: وهللا إني أحبظ، قاؿ: لسا 

يء ! قاؿ: وهللا عدلتشي يا أمضخ السؤمشضغ قاؿ: وهللا إني أحبظ، غضخ معقػؿ ! أمضخ مؤمشضغ يعدلو ! لع يفعل ش
كعدلتظ يا ابغ الػلضج إال مخافة أف يفتتغ الشاس بظ لكثخة ما أبمضت في سبضل هللا، أنا أنقحت التػحضج بعدلظ، ما 
 دمشا مع هللا فاهلل ناصخنا، أما إذا تػىع الشاس أف خالج ىػ الشاصخ ىحه مذكمة كبضخة ججًا.

نداف كتزع كل ثقتظ بو كتدمع لو كلسا تعّمق عمضو كل ال حع كضف هللا يؤدب السؤمشضغ ؟ عشجما تعتسج عمى إ
 آمالظ ىحا الحؼ سضخضب ضشظ ال مغ عشجه كلكغ بتػجضو هللا، فأنت أشخكت.

) لػ كشت متخحًا مغ العباد خمضبًل لكاف أبػ بكخ خمضمي، كلكغ أخ كصاحب في هللا ( ما معشى الربلة الجائسة 
 نة التػحضج ال إلو إال هللا الحكخ، التكبضخ إعبلف التػبة االبتياؿ ىحا معشى: ؟الجعاء التػجو إلى هللا االستغفار االستعا

 (﴾70﴿ الهِحيَغ ُىْع َعَمى َصاَلِتِيْع َداِئُسػَف )

 )سػرة السعارج(

لكغ برخاحة إذا كججت السخالفات كالتقرضخات بضشظ كبضغ هللا حجاب، ال تدتصضع أف تترل باهلل إذا ال يػجج 
تتػىع أك فضسا تعمع ال كجػد لمسعرضة، كمسة فضسا تعمع جسضمة، قج يكػف عمضظ خصأ لكغ غضخ معرضة اك فضسا 

 مشتبو، أما إف لع يكغ ىشاؾ معرضة هلل فضسا تعمع تخػ أف الصخيق إلى هللا سالظ تجعػه كتدتفدخه.

َثِشي اْلَبَخاُء ْبُغ َعاِزٍب َرِضي المهيع َعْشيسَسا َقاَؿ َقاَؿ ِلي َرُسػ ُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َأَتْيَت َمْزَجَعَظ )) َحجه
اَلِة ُثعه اْضَصِجْع َعَمى ِشقَِّظ اَْلَْيَسِغ َكُقِل المهُيعه َأْسَمْسُت َنْفِدي ِإَلْيَظ َكفَ  ْأ َكُضػَءَؾ ِلمره ْضُت َأْمِخي ِإَلْيَظ َفَتَػضه ػه

َظ الهِحي َبًة َكَرْغَبًة ِإَلْيَظ ََّل َمْمَجَأ َكََّل َمْشَجا ِمْشَظ ِإَّله ِإَلْيَظ آَمْشُت ِبِكَتاِبَظ الهِحي َأْنَدْلَت َكِبَشِبيِّ َكَأْلَجْأُت َضْيِخي ِإَلْيَظ َرىْ 
الهِحي َأْرَسْمَت َقاَؿ ََّل َكِبَشِبيَِّظ  َأْرَسْمَت َفِإْف ُمته ُمته َعَمى اْلِفْصَخِة َفاْجَعْمُيغه آِخَخ َما َتُقػُؿ َفُقْمُت َأْسَتْحِكُخُىغه َكِبَخُسػِلظَ 

 الهِحي َأْرَسْمَت ((

 )صحضح البخارؼ(
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أييا األخػة: أردت مغ ىحا الجرس أف نفيع أنو يشبغي أف تكػف مع هللا دائسًا بالجعاء، ماذا يسشع إذا انحمت قزضة 
رب ىحا فزمظ يا رب أنا عبج مغ سجػد الذكخ هلل ؟ تدضخ بالصخيق يا رب لظ الحسج يا رب أنت أكخمتشي يا 

 عبضجؾ، بالبضت صمي ركعتي الذكخ.

في مذكمة ركعتي الحاجة ما الحؼ يسشع ؟ أنا عبجؾ كابغ عبجؾ كابغ أمتظ ناصضتي بضجؾ ماض فّي قزاءؾ نافح 
في حكسظ أعػذ بشػر كجيظ الحؼ أشخقت لو الدساكات كاألرض كصمح عمضو أمخ الجنضا كاآلخخة: أعػذ مغ أف 

بي سخصظ كأف تحل بي غزبظ لظ العتبة حتى تخضى، لكغ عافضتظ أكسع لي، ماذا يسشع أف تشاجي هللا تشدؿ 
كأنت تسذي في الصخيق ؟ الميع أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتشي كأنا عبجؾ كأنا عمى عيجؾ ككعجؾ ما استصعت 

  يغفخ الحنػب إال أنت.....أعػذ بظ مغ شخ ما صشعت أبػء لظ بشعستظ عمي أبػء لظ بحنبي فاغفخ لي فإنو ال

أنا دىذت زارني أخ قاؿ: كشت عشج شبضب نفدي غضخ مدمع قاؿ: مذكمتظ فيستيا أنظ عشجؾ إحداس أف هللا 
مشدعج مشظ، عبلجظ الػحضج أف تشاجضو كتدتغفخه كترمي لو بإتقاف كابحث عغ شضخ يأخح بضجؾ، شبضب غضخ مدمع 

لضظ رجل غضخ مدمع ! ؟ قمت لو: نعع معقػؿ، هللا أنصقو بالحق، قاؿ لي السخيس: معقػؿ أف يشرحشي بالقجـك إ
أحضانًا يكػف عشج اإلنداف شعػر أف هللا ال يحبو، نتػب نقجـ عسل صالح هلل نخجـ إنداف استغفخ هللا عدك جل 

 مّخغ رأسظ في أعتابو، ما الحؼ يسشع ؟ البج مغ اتراؿ مع هللا، ىحا جػىخ الجيغ كالباقي شيء فارغ.

 س آخخ إف شاء هللا نتابع ىحا السػضػعكفي در 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أَّل أحجثظ عشي كعغ فاشسة بشت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 704 - 012الجرس ) 

 74-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 كال زلشا في مػضػع بجأناه البارحة حضث أف اآلية الكخيسة: 

 (﴾70﴿ الهِحيَغ ُىْع َعَمى َصاَلِتِيْع َداِئُسػَف )

 )سػرة السعارج(

كال يعقل أف يرمي اإلنداف الرمػات السعخكفة لضبًل نيارًا، كلكغ يشبغي أف يكػف دائع الرمة باهلل عد كجل، عغ 
شخيق الجعاء كعغ شخيق االستغفار كالتػحضج كالتيمضل كالتكبضخ كالحسج كالثشاء كشمب السغفخة، حاؿ السؤمغ مع هللا 

 ىػ الحؼ يغصي قػلو تعالى: 

 (﴾70ى َصاَلِتِيْع َداِئُسػَف )﴿ الهِحيَغ ُىْع َعمَ 

ُثَظ َعشِّي َكَعْغ َفاِشَسَة ِبْشِت َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَميْ  ِو َكَسمهَع َكَكاَنْت َأَحبه ))..... َقاَؿ َعِميٌّ َِّلْبِغ َأْعُبَج َأََّل ُأَحجِّ
َحى َحتهى َأثه  ْت ِبالخه َخْت ِبَيِجَىا َكاْسَتَقْت ِباْلِقْخَبِة َحتهى َأثهَخْت ِفي َنْحِخَىا َكَقسهِت اْلَبْيَت َحتهى َأْىِمِو ِإَلْيِو َكَكاَنْت ِعْشِجي َفَجخه

ْت ِثَياُبَيا َكَأْكَقَجِت اْلِقْجَر َحتهى َدِكَشْت ِثَياُبَيا َكَأَصاَبَيا ِمْغ َذِلَظ ُضخٌّ َفَدِسْعَشا َأفه َرقِ  يِّ َصمهى يًقا ُأِتَي ِبِيْع ِإَلى الشهبِ اْغَبخه
اًثا َفاْسَتْحَيْت َفَخَجَعْت َفَغَجا المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفُقْمُت َلْػ َأَتْيِت َأَباِؾ َفَدَأْلِتيِو َخاِدًما َيْكِفيِظ َفَأَتْتُو َفَػَجَجْت ِعْشَجُه ُحجه 

ا ِفي المَِّفاِع َحَياًء ِمْغ َأِبيَيا َفَقاَؿ َما َكاَف َحاَجُتِظ َأْمِذ َعَمْيَشا َكَنْحُغ ِفي ِلَفاِعَشا َفَجَمَذ ِعْشَج َرْأِسَيا َفَأْدَخَمْت َرْأَسيَ 
ْت ِعشْ  ُثَظ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َىِحِه َجخه َتْيِغ َفُقْمُت َأَنا َوَّللاهِ ُأَحجِّ َحى َحتهى َأثهَخْت ِفي َيِجَىا ِإَلى آِؿ ُمَحسهٍج َفَدَكَتْت َمخه ِجي ِبالخه

ْت ِثَياُبَيا َكَأْكَقَجِت اْلِقْجَر َحتهى َكاْسَتَقْت  َدِكَشْت ِثَياُبَيا َكَبَمَغَشا ِباْلِقْخَبِة َحتهى َأثهَخْت ِفي َنْحِخَىا َكَكَدَحِت اْلَبْيَت َحتهى اْغَبخه
ـٌ َفُقْمُت َلَيا َسِميِو َخاِدًما َفَحَكَخ َمْعَشى َحِجيِث ا ٌَ َأْك َخَج َثَشا َعْبُج َأنهُو َقْج َأَتاَؾ َرِقي َثَشا َعبهاٌس اْلَعْشَبِخيُّ َحجه ْلَحَكِع َكَأَتعه َحجه

َثَشا َعْبُج اْلَعِديِد ْبُغ ُمَحسهٍج َعْغ َيِديَج ْبِغ اْلَياِد َعْغ ُمَحسهِج اْبِغ َكْعٍب الْ  ُقَخِضيِّ َعْغ َشَبِث ْبِغ ِرْبِعيٍّ اْلَسِمِظ ْبُغ َعْسٍخك َحجه
اَلـ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِبَيَحا اْلَخَبِخ َقاَؿ ِفيِو َقاَؿ َعِميٌّ َفَسا َتَخْكُتُيغه مُ َعْغ َعِميٍّ َعَمْيِو  ْشُح الده



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

246 

ي َذَكْخُتَيا ِمْغ آِخخِ   المهْيِل َفُقْمُتَيا (( َسِسْعُتُيغه ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَّله َلْيَمَة ِصفِّيَغ َفِإنِّ

 )سشغ أبي داكد(

 )) كعغ عمي رضي هللا عشو أنو قاؿ َّلبغ أعبج7 أَّل أحجثظ عشي كعغ فاشسة بشت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((

ككانت مغ أحب أىمو إلضو، كانت إذا دخمت عمضو كقف ليا تكخيسًا ليا ككاف يقػؿ: فاشسة مبعث مشي مغ أكخميا 
 فقج أكخمشي.

عمضقًا عمى ىحا الحجيث ىحا الريخ الحؼ يتدكج ابشة إنداف كالبشت غالضة ججًا عمى أبضيا، فإذا بالغ في إىانتيا ت
 كفي التزضضق عمضيا يكػف أساء إلى عسو أيسا إساءة، ففي حجيث الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 )) عامل الشاس كسا تحب أف يعاممػؾ ((

 )كرد في األثخ(

 كإف كاف في بعس ركاياتو تعجاد لكغ قاعجة دقضقة ججًا.ىحا الحجيث 

ككانت عشجؼ قمت: ببل، قاؿ: إنيا جخت بالخحا حتى أثخ في يجىا استخجمت الخحا في شحغ القسح حتى أثخ في 
 يجىا، كاستقت بالقخبة حتى أثخ في نحخىا، ككشدت البضت حتى اغبخت ثضابيا.

مغ ىحا الحؼ يقػؿ: لضدت مكمفة أف تخجمو ؟ فقط أف تشجب لو أكالد مغ قاؿ ىحا ؟ وهللا كبلـ بعضج عغ السشصق، 
بشت رسػؿ هللا كىي عشج ابغ عسيا سضجنا عمي جخت بالخحا حتى أثخ في يجىا، كاستقت بالقخبة حتى أثخت في 

 خجـ فقمت: لػ أتضت أباؾ فدألتو خادمًا أنت ابشت زعضع نحخىا ككشدت البضت حتى اغبخت ثضابيا، فأتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
األمة ابشت سضج الخمق، أال تدتحقضغ مغ يخجمظ ؟ فأتتو فػججت عشجه حجاثًا فخجعت، فأتاىا مغ الغج فقاؿ: ما 

 كانت حاجتظ ؟ 

صغ أتاىا في الضـػ أحضانًا الذخز يأتضظ كال يتكمع لكغ تذعخ أف عشجه كبلـ لكشو لع يتكمع، فالشبي كاف نبضو ف
التالي قاؿ: ما كانت حاجتظ ؟ فدكتت فقاؿ: أنا أحجثظ يارسػؿ هللا: جخت بالخحا حتى أثخت في يجىا، كحسمت 
بالقخبة حتى أثخت في نحخىا فمسا أف جاء الخجـ أمختيا أف تأتضظ فتدخجـ خادمًا يقضيا حخ ما ىي فضو قاؿ: اتق 
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 ل أىمظ .هللا يا فاشسة كأّد فخيزة ربظ كاعسِل عس

ابشة مثل أؼ ابشة في األرض كأؼ زكجة، مع أنو سضج الخمق، كبإمكانو أف يعصضيا عصاءًا يفػؽ حج الخضاؿ، األمخ 
كمو بضجه قاؿ: اتق هللا يا فاشسة كاّد فخيزة ربظ كاعسل عسل أىمظ أّد ما عمضظ تجاه هللا كأّد ما عمضظ تجاه زكجظ، 

كاحسجؼ ثبلثًا كثبلثضغ ككبخؼ أربعًا كثبلثضغ فتمظ مائة فيي خضخ لظ فإذا أخحت مزجعظ فدبحي ثبلثًا كثبلثضغ 
 مغ خادـ قالت رضضت عغ هللا كعغ رسػلو......

ذات مخة تعقضبًا عمى ىحه القرة الدضجة فاشسة نفديا سألت أباىا حاجة غضخ خادـ قاؿ ليا: وهللا ال أعصضظ كفي 
 مغ نداء الرحابة، فيشاؾ مغ ىػ أحػج مشيا ليحا الساؿ. فقخاء السدمسضغ مغ ىػ أحػج إلضظ، عّج ابشتو إندانة

فسغ سبح هللا ثبلثًا كثبلثضغ كحسجه ثبلثًا كثبلثضغ ككبخه أربع كثبلثضغ فتمظ مائة خضخ لو مغ الجنضا كما فضيا، لكغ 
دبح تدبضح حقضقي، أحضانًا كاحج يسدظ مدبحة يدبح رأػ امخأة نطخ إلضيا كقاؿ: سبحاف هللا سبحاف هللا كىػ ي

يكػف قج غاص بكل عضػنو بالشطخ إلضيا، ىحا التدبضح ال قضسة لو، تدبضح حقضقي تدبضح مغ القمب تدبضح مع 
خذػع تدبضح مع سكػف الجػارح تدبضح مع شاعة هلل عد كجل، الشاس كخىػا التدبضح لشو يخافقو مخالفات يدسػه 

 تمبدة كزعبخة، أما إذا كاف مدتقضع يقجسػه.

ًا كال أزكي عمى هللا أحجًا مدتقضع تسامًا مػضف بجائخة فػقو مجيخ كالعضاذ باهلل بعضج عغ الجيغ لي صجيق أضشو صالح
بعج األرض عغ الدساء، ال يػجج شيء محـخ بالشدبة لو، فأخحه معو بسيسة ىحا الرجيق استعاذ باهلل مغ ىحه 

لسصعع كشمب شعاـ عادؼ لع  السيسة فضيا مصاعع كخسػر بالسصاعع كىحا السجيخ جبار، قاؿ: ذىبت معو دخل
يصمب مذخكب، ىػ استعجب مغ ىحا ألف عادتو مجمغ، فبعجما انتيى الصعاـ قاؿ لو: الحطت أنشي لع أحزخ 

 مذخكب ؟ ف ديشظ أصمي لضذ زعبخة ! 

إذا رجل مدعبخ كمتمبذ الشاس تحتقخه، أما إذا إنداف مدتقضع أعجاء الجيغ يحتخمػه، الفجار كالسمحجيغ يحتخمػه، 
بخة أف تكػف مشدجع مع نفدظ، أال تكػف مددكج الذخرضة ما في قمبظ عمى لدانظ كما عمى لدانظ تفعمو الع
 بضجؾ.
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 اآلف تػجج بعس الكمسات عمسشا الشبي إياىا أف يقػليا إذا استضقع، ىشا إذا أكيت إلى مزجعظ. 

اِمِت َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َثِشي ُعَباَدُة ْبُغ الره ُ َكْحَجُه  )) َحجه َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َتَعاره ِمَغ المهْيِل َفَقاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
ِ َكُسْبَحاَف َّللاهِ َكََّل  ُ  ََّل َشِخيَظ َلو َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ اْلَحْسُج َّللِه ُ َوَّللاه َأْكَبُخ َكََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
َأ َكَصمهى  ُقِبَمْت َصاَلُتُو (( َحْػَؿ َكََّل ُقػهَة ِإَّله ِباَّللهِ ُثعه َقاَؿ المهُيعه اْغِفْخ ِلي َأْك َدَعا اْسُتِجيَب َلُو َفِإْف َتَػضه

 )صحضح البخارؼ(

آكيت إلى فخاشظ أك دخمت  أييا األخػة الكخاـ: كل ىحا الكبلـ مؤداه أف تكػف مع هللا إف استضقطت مغ الشـػ أك
بضتظ أك خخجت مغ بضتظ كمغ أراد أف يدتبضغ مغ ذلظ فمضقتغ كتاب األذكار لئلماـ الشػكؼ رحسو هللا تعالى، كىػ 
مغ أىع الكتب، أذكار الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في الضـػ كالمضمة كفي كل شؤكف حضاتظ، فإذا أدمغ اإلنداف عمى 

 كاف مع هللا عد كجل. قخاءتيا يحفطيا، فإذا شبقيا

مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تكػف مع هللا ثع يخحلظ كيدسح إلنداف أف يرل إلضظ أك يشاؿ مشظ أك أف 
 يزعف مػقفظ، ألف هللا عشجئح يجافع عغ الحيغ آمشػا يجافع عشظ. 

 ﴿ َفِإنهَظ ِبَأْعُيِشَشا﴾

 )سػرة الصػر(

 بقجر إيسانو كاستقامتو، حجيث أخضخ التخغضب في قضاـ المضل: ىحه آية لمشبي الكخيع، لكغ لكل مؤمغ مشيا نرضب

ْيصَ  اُف َعَمى َقاِفَيِة َرْأِس )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيْعِقُج الذه
ـَ َثاَلَث ُعَقٍج َيْز  َ اْنَحمهْت ُعْقَجٌة َفِإْف َأَحِجُكْع ِإَذا ُىَػ َنا ِخُب ُكله ُعْقَجٍة َعَمْيَظ َلْيٌل َشِػيٌل َفاْرُقْج َفِإِف اْسَتْيَقَظ َفَحَكَخ َّللاه

َأ اْنَحمهْت ُعْقَجٌة َفِإْف َصمهى اْنَحمهْت ُعْقَجٌة َفَأْصَبَح َنِذيًصا َشيَِّب الشهْفِذ َكِإَّله َأْصَبَح َخِبي  ْداَلَف ((َث الشهْفِذ كَ َتَػضه

 )صحضح البخارؼ(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 قاؿ مغ تعار مغ الميل فقاؿ َّل إلو إَّل هللا كحجه َّل شخيظ لو 704 - 013الجرس ) 

 79-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ كمسات يقػليغ ملسو هيلع هللا ىلص إذا استضقع مغ المضل.

َثِشي ُعَباَدُة ْبُغ الره  ُ )) َحجه َكْحَجُه اِمِت َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َتَعاره ِمَغ المهْيِل َفَقاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
ِ َكُسْبَحاَف َّللاهِ  ُ َأْكَبُخ َكََّل  ََّل َشِخيَظ َلُو َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ اْلَحْسُج َّللِه ُ َوَّللاه َكََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه

َأ َكَصمهى  ُقِبَمْت َصاَلُتُو (( َحْػَؿ َكََّل ُقػهَة ِإَّله ِباَّللهِ ُثعه َقاَؿ المهُيعه اْغِفْخ ِلي َأْك َدَعا اْسُتِجيَب َلُو َفِإْف َتَػضه

 )صحضح البخارؼ(

آكػ إلى فخاشو مداء، كزكجتو في الدخيخ، في مشترف المضل  أناس كثضخكف يشامػف ال يدتضقطػف، لي صجيق
 مّدت يجه فإذا ىي باردة ججًا، فاستضقطت محعػرة فإذا ىػ مضت !

أخ آخخ يرمي الفجخ في السدجج، كمغ عادتو أف يرمي الفجخ كيعػد إلى البضت، فػضع شعاـ اإلفصار كقالت 
 األـ البشيا: أيقع أباؾ لضأكل فخآه مضتًا!

لكخيع عػدنا نجعػ قبل أف نشاـ لعل ىحا الجعاء آخخ عيجنا بالجعاء لشا في الجنضا، كعػدنا إذا استضقطشا أف فالشبي ا
نجعػ دعاء لعل ىحا آخخ استضقاظ لشا فكاف عمضو الربلة كالدبلـ مغ أدعضتو الخائعة أنو إذا استضقع مغ المضل 

، كالسػت نـػ دائع هللا يتػفى األنفذ حضغ مػتيا، يقػؿ: الحسج هلل الحؼ أرّد إلّي ركحي، ألف الشـػ مػت مؤقت
كالتي لع تست في مشاميا، فأنت في المضل مضت مػت مؤقتًا، فالسضت قج ال يدتضقع، فمحلظ كاف يقػؿ عمضو الربلة 

 كالدبلـ.
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 استضقع سار حخكة سمضسة رأػ بعضشو الصخيق تحخؾ تػضأ كالحسج هلل الحؼ عافاني في بجني، كالثالثة ىشاؾ مغ
 يأتي إلى البضت بعج الفجخ مغ السميى كىشاؾ مغ يدتضقع مع الفجخ لضرمي، فذتاف بضغ مغ يأتي بعج الفجخ.
إندانة كانت تعسل في الفغ في مرخ بعج أف تابت كتحجبت تقدع باهلل أنيا استضقطت عمى صبلة الفجخ أكؿ مخة 

 شا الشبي إذا استضقطشا أف نجعػ بيحا الجعاء:في حضاتيا ! بعج أف كانت تأتي إلى بضتيا كل يـػ بعج الفجخ ! عمس

ـَ َأَحجُ  ُكْع َعْغ ِفَخاِشِو ُثعه َرَجَع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َقا
خهاٍت َفِإنهُو ََّل َيْجِري َما َخَمَفُو َعَمْيِو َبْعُج َفِإَذا اْضَصَجَع َفْمَيُقْل ِباْسِسَظ َربِّي َكَضْعُت ِإَلْيِو َفْمَيْشُفْزُو ِبَرِشَفِة ِإَزارِِه َثاَلَث مَ 

اِلِحيغَ َجْشِبي َكِبَظ َأْرَفُعُو َفِإْف َأْمَدْكَت َنْفِدي َفاْرَحْسَيا َكِإْف َأْرَسْمَتَيا َفاْحَفْطَيا ِبَسا َتْحَفُظ ِبِو ِعَبادَ  َفِإَذا اْسَتْيَقَظ  َؾ الره
ِ الهِحي َعاَفاِني ِفي َجَدِجي َكَرده َعَميه ُركِحي َكَأِذَف ِلي ِبِحْكخِِه ((  َفْمَيُقِل اْلَحْسُج َّللِه

 )سشغ التخمحؼ(

 أؼ سسح لي أف أذكخه.

اعتو الحدج نػعاف: حدج محمـػ كحدج مقجس، يعبخ عشو بالغبصة أنت حضشسا تخػ إندانًا سبقظ في اآلخخة في ش
هلل في بحؿ مالو في دعػتو في كرعو في قخآنو الحؼ حفطو تتألع كتتسشى أف تكػف مكانو، فيحا حدج جضج، سساه 

 العمساء غبصة، أما الذيء الحؼ يدحق اإلنداف بو ىػ الحدج الديء.

ىحا نػع الحدج الديء أييا األخػة: لو ثبلث مخاتب أكؿ مختبة أف تتسشى زكاؿ الشعسة عغ أخضظ لمتحػؿ إلضظ، 
يػجج األسػأ: أف تتسشى زكاؿ الشعسة عغ أخضظ دكف أف تتحػؿ إلضظ ! فقط تتسشى لو األذػ، األكلى فضيا ىجؼ 

 نفعي، أما الثانضة أذػ فقط، أما الثالث كالعضاذ باهلل أف تكتب تقخيخ، أف تكتب كتاب مغ أجل أف تيمكو.

، أما إذا حدجت حافع كتاب هللا، أك حدجت محدشًا، أك حدجت داعضًا، فيحا حدج  ثبلثة أنػاع لمحدج السحمـػ
 محسػد ىػ الغبصة، فالشبي قاؿ كيقرج الغبصة: 

ُ ا ْلُقْخآَف َفُيَػ َيْتُمػُه آَناَء المهْيِل َكآَناَء )) َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه
ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْشِفُقُو آَناَء المهْيِل َكآَناَء الشهَياِر ((  الشهَياِر َكَرُجٌل آَتاُه َّللاه

 )صحضح البخارؼ(
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قخاءة، مغ أؼ جانب تشاكلت آتاه هللا القخآف إما تبلكة، يعمع تجػيج بارؾ هللا، أك فيسًا يعمع تفدضخ، أك قخاءة يعمع ال
ىحا الكتاب فأنت أسعج الشاس ألنو كبلـ هللا السشدؿ عمى عبجه الستعب ج بتبلكتو، السعجد في نطسو، معجد يتعبج 

 بتبلكتو مشدؿ عمى عبجه.

َلَداَعًة ََّل ُيَػاِفُقَيا َرُجٌل ُمْدِمٌع َيْدَأُؿ )) َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ َسِسْعُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإفه ِفي المهْيِل 
ْنَيا َكاخْآِخَخِة ِإَّله َأْعَصاُه ِإيهاُه َكَذِلَظ ُكله َلْيَمٍة ((  َّللاهَ َخْيًخا ِمْغ َأْمِخ الجُّ

 )صحضح مدمع(

 ك في اآلخخة.يػجج ساعة بالمضل فإذا كافق قضاـ لضمظ ىحه الداعة ما مغ سؤاؿ تدألو إال أعصضتو في الجنضا أ

َحتهى َتَتَفصهَخ َقَجَماُه )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المهيع َعْشَيا َأفه َنِبيه َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َيُقػـُ ِمَغ المهْيِل 
ُ َلَظ مَ  َخ َقاَؿ َأَفاَل ُأِحبُّ َأْف َأُكػَف َفَقاَلْت َعاِئَذُة ِلَع َتْرَشُع َىَحا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكَقْج َغَفَخ َّللاه ـَ ِمْغ َذْنِبَظ َكَما َتَأخه ا َتَقجه

ـَ َفَقَخَأ ُثعه َرَكَع ((  َعْبًجا َشُكػًرا َفَمسها َكُثَخ َلْحُسُو َصمهى َجاِلًدا َفِإَذا َأَراَد َأْف َيْخَكَع َقا

 )صحضح البخارؼ(

رمي كال بذيخاف ! يقػؿ: صمضشا البارحة قضاـ المضل، يصّبل الجنضا، عامة السؤمشضغ إذا صمى يػمًا قضاـ لضل لع يعج ي
كإذا صاـ يـػ الخامذ عذخ مغ شعباف كمسا رأػ رجل يدألو: ألدت صائسًا الضـػ ؟ جضج أنت صائع اشكخ هللا، 
يخيج أف يحاسب كل إنداف عمى صضاـ لضذ ثابتًا أساسًا، لكغ التقرضخ الذجيج يعػض عشو برضاـ السشاسبات، 
تجج أشج الشداء تفمتًا سافخة بكل زيشتيا تحافع عمى صضاـ الدابع كالعذخيغ مغ رجب، معيا ثضاب الربلة تقـػ 
كترمي كتزعيع بالسحفطة كىي الضـػ صائسة ! أنا ال أذـ الرضاـ، ىحا صضاـ نفل جضج، لكغ أذـ الدمػؾ 

 جيغ أساسًا أك نافمة. العجضب، أمػر الجيغ األساسضة تتخكيا، كتتبع أشضاء لضدت ثابتة في ال
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َثَشا ِمْدَعٌخ َعْغ ِزَياٍد َقاَؿ َسِسْعُت اْلُسِغيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َيُقػُؿ ِإْف َكاَف الشهِبيُّ َصمهى المه  يع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َحجه
 ُؿ َأَفاَل َأُكػُف َعْبًجا َشُكػًرا ((َلَيُقػـُ ِلُيَرمَِّي َحتهى َتِخـُ َقَجَماُه َأْك َساَقاُه َفُيَقاُؿ َلُو َفَيُقػ

 )صحضح البخارؼ(

 تػجج حالة ذكخىا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

اَلِة َفْمَيْخُقجْ  الشهْػـُ  َحتهى َيْحَىَب َعْشُو )) َعْغ َعاِئَذَة َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َنَعَذ َأَحُجُكْع ِفي الره
 َفِإفه َأَحَجُكْع ِإَذا َصمهى َكُىَػ َناِعٌذ َلَعمهُو َيْحَىُب َيْدَتْغِفُخ َفَيُدبُّ َنْفَدُو ((

 )صحضح مدمع(

 جمذ قارغ بسدػية قاؿ: 

ََ الهِحيَغ َكَفُخكا ِإَلى َجَيشهَع ُزَمخًا﴾  ﴿ َكِسي

 )سػرة الدمخ(

 كنائع نعداف، قاؿ: هللا يجعمشا مشيع.قاؿ: آمضغ يا رب اجعمشا مشيع ! ألنو غائب 

 اإلماـ يرمي فقخأ آية فضيا الزالضغ كل مغ كراءه قاؿ: آمضغ ! فبلحع كع السرمػف مشدجسػف بالربلة، قاؿ: 

الِّيَغ )  (﴾70﴿ َقاَؿ َفَعْمُتَيا ِإذًا َكَأَنا ِمَغ الزه

 )سػرة الذعخاء(

 فالجسضع قالػا كراءه: آمضغ !

عات، كال مرٍل قاؿ: سبحاف هللا، فمسا سّمع غزب قاؿ: أنا كشت أبضع قسحًا كشعضخًا إماـ صمى الطيخ خسذ رك
أنتع ماذا كشتع تفعمػف ؟ أثشاء الربلة كاف يبضع قسحًا كشعضخًا ألنو يسمظ زريبة لمجكاب، سارح يقػؿ: بعت أـ ال، 

 إذا بيع سارحػف مثمو ! ىل أبضعو...... فرمى خسذ ركعات، خمفو يػجج اثشا عذخ رجبًل كال مرٍل انتبو، ف
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مرٍل كىػ كاقف رفع إصبعو ! وهللا ىحه لضدت كرادة بالربلة ! فإذا بو يقخأ التحضات كىػ كاقف، ىحه حاالت 
 ترضب السدمسضغ، صبلة شكمضة ال تقجـ كال تؤخخ. )كرد في األثخ(

عمضو الربلة كالدبلـ: لضذ كاف عمضو الربلة كالدبلـ: إذا حزخت الربلة فكأنو ال يعخفشا كال نعخفو ،كقج قاؿ 
 لمسخء مغ صبلتو إال ما عقل مشيا.

 كقاؿ هللا عد كجل: 

اَلَة َكَأْنُتْع ُسَكاَرى َحتهى َتْعَمُسػا َما َتُقػُلػَف﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ََّل َتْقَخُبػا الره

 )سػرة الشداء(

حاؿ الدكخاف كأنت في الربلة، كالحجيث الحؼ تمػتو يفيع مغ ىحه اآلية: أنظ إف لع تعمع ماذا قخأت كأنظ في 
 عمى مدامعكع قبل أياـ قاؿ:

اِحَيِة اْلَسْدِجِج َفَجاَء )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُجاًل َدَخَل اْلَسْدِجَج َفَرمهى َكَرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِفي نَ 
لِّ َقاَؿ اْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَرلِّ َفَخَجَع َفَرمهى ُثعه َسمهَع َفَقاَؿ َكَعَمْيَظ اْرِجْع َفَرلِّ َفِإنهَظ َلْع ُتَر  َفَدمهَع َعَمْيِو َفَقاَؿ َلوُ 

اَلِة َفَأْسِبِغ اْلُػُضػَء ُثعه اْسَتْقِبِل اْلِقْبَمَة  َخ َمَعَظ ِمَغ ِفي الثهاِلَثِة َفَأْعِمْسِشي َقاَؿ ِإَذا ُقْسَت ِإَلى الره َفَكبِّْخ َكاْقَخْأ ِبَسا َتَيده
ْصَسِئغه َساِجًجا ُثعه اْرَفْع َحتهى اْلُقْخآِف ُثعه اْرَكْع َحتهى َتْصَسِئغه َراِكًعا ُثعه اْرَفْع َرْأَسَظ َحتهى َتْعَتِجَؿ َقاِئًسا ُثعه اْسُجْج َحتهى تَ 

 ((َذِلَظ ِفي َصاَلِتَظ ُكمَِّيا ُجْج َحتهى َتْصَسِئغه َساِجًجا ُثعه اْرَفْع َحتهى َتْدَتِػَي َقاِئًسا ُثعه اْفَعلْ َتْدَتِػَي َكَتْصَسِئغه َجاِلًدا ُثعه اسْ 

 )صحضح البخارؼ(

اَلِة َفْمَيْخُقْج َحتهى َيْحَىَب َعْشُو الشهْػـُ َفِإفه َأَحَجُكْع ِإَذا َصمهى  َكُىَػ َناِعٌذ َلَعمهُو َيْحَىُب )) ِإَذا َنَعَذ َأَحُجُكْع ِفي الره
 َيْدَتْغِفُخ َفَيُدبُّ َنْفَدُو ((
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 كفي حجيث آخخ: 

اَلِة َفْمَيَشْع َحته   ى َيْعَمَع َما َيْقَخُأ (()) َعْغ َأَنٍذ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإَذا َنَعَذ َأَحُجُكْع ِفي الره

 )صحضح البخارؼ(

 كفي حجيث ثالث: 

ى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا )) َعْغ ُمَحسهٍج َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَحَكَخ َأَحاِديَث ِمْشَيا َكَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه 
ـَ َأَحُجُكْع ِمَغ المهْيِل َفاْسَتْعَجَع اْلُقْخآُف َعَمى ِلَداِنِو َفَمْع   َيْجِر َما َيُقػُؿ َفْمَيْزَصِجْع ((َقا

 )صحضح مدمع(

تػجج مبلحطة ال عبلقة ليا بالجرس: إذا رجل يقػد سضارتو كغمب عمضو الشـػ يجب أف يقف كيشاـ قمضبًل، كإال 
، ففي القضادة قف عمى الضسضغ كنع  يتدبب بحادث لو كلسغ يخكب معو، آالؼ الحػادث دمار كامل سببيا الشـػ

 أنت مشتحخ ! قمضبًل كإال 

 بالسشاسبة مغ ناـ عمى سصح فػقع فسات، مات عاصضًا، كالشبي الكخيع قاؿ: 

 مغ كانت جسمو حخكف فبل يخخجغ معيا إلى الجياد )كرد في األثخ(

 يػجج صحابي خخج معو كجسمو حخكف فػقع مغ عمضيا كدقت عشقو، أبى الشبي أف يرمي عمضو ألنو مشتحخ !

عداف ىحا مشتحخ، إذا ناـ عمى مكاف ال حاجد لو فيػ مشتحخ ! إذا ركب ناقة حخكف فإذا رجل قاد مخكبتو كىػ ن
ىحا مشتحخ، إذا ركب مخكبة ببل مكابح أك لع يخاجع مكابحيا أك أساسضاتيا قبل الدفخ ىحا مشتحخ، يحىب رخضرًا 

ج تكػف رّب أسخة أنت يا إخػاف يحىب عاصي هلل، أنت لدت ممكًا لشفدظ بل ممكًا لدكجتظ كأكالدؾ كالسدمسضغ، كق
 السعضغ الػحضج ليع .

لي صجيق مغ ألسع األشخاص، المع فيضع مثقف ثقافة عالضة لو أعساؿ شضبة ساىع ببشاء ثبلثضغ أك أربعضغ جامع، 
مغ ألسع شخرضات البمج، عشجه سضارة يسكغ مغ عذخ سشضغ لع يخاجعيا، سافخ فضيا بالصخيق يدضخ بدخعة السائة 

مغ مكانو مات ىػ كزكجتو كأكالده كميع جسضعًا ذىب رخضرًا لدبب تافو، ىل تعمسػف أنو  كعذخيغ السضداف ُفظّ 
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يػجج بالعالع سبعسائة ألف كفاة بالدضخ ! يقابميع عذخيغ ممضػف إنداف تزخر بيع كل سشة! تزخركا مغ مػت 
 أبضيع أك أخضيع، فقزضة الجيغ داخل بالجنضا، أنت تخاجع سضارتظ ثع تتػكل.

قاؿ: مغ أنتع ؟ قالػا نحغ الستػكمػف، قاؿ: كحبتع الستػكل مغ ألقى حبة في األرض ثع تػكل عمى سضجنا عسخ 
 هللا، تتحخؾ تؤدؼ شيء ثع تتػكل، قاؿ: 

ُل َأْك ُأْشِمُقَيا َكَأَتَػكه  ْل ((ُل قَ )) َسِسْعُت َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ َقاَؿ َرُجٌل َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأْعِقُمَيا َكَأَتَػكه  اَؿ اْعِقْمَيا َكَتَػكه

 )سشغ التخمحؼ(

 بالسشاسبة إخػانشا الكخاـ يػجج حجيث ميع ججًا في حضاة السدمسضغ قاؿ: 

َثُيْع َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقَزى َبْيَغ َرُجَمْيِغ َفقَ  َمْيِو َلسها اَؿ اْلَسْقِزيُّ عَ ))َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َأنهُو َحجه
َ َيُمػـُ َعمَ  ُ َكِنْعَع اْلَػِكيُل َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاه ى اْلَعْجِد َكَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ َأْدَبَخ َحْدِبَي َّللاه
ُ َكِنْعَع اْلَػِكيُل ((  َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل َحْدِبَي َّللاه

 غ أبي داككد()سش

تػجج مذكمة استدمست ليا، ماذا أفعل ؟ ىكحا قجرؼ ! الحضاة صعبة، ىحا مػقف غضخ إسبلمي، ِإف  َّللا َ َيُمػـُ َعَمى 
 اْلَعْجِد َكَلِكْغ َعَمْضَظ ِباْلَكْضذ تحخؾ قجـ شمب اعتخض، أحضانًا تقضع دعػة مسكغ أف تشجح.

َبَظ َأْمٌخ َفُقْل َحْدِبَي َّللا ُ َكِنْعَع اْلَػِكضُل ال تقل حدبي هللا كنعع الػكضل إال إذا غمبظ أمخ، َكَلِكْغ َعَمْضَظ ِباْلَكْضِذ َفِإَذا َغمَ 
شالب لع يجرس فمع يشجح يقشع نفدو أف هللا ىكحا يخيج، سبحاف هللا لضذ لي نرضب بالشجاح ىحه الدشة، ىحا كبلـ 

ضشو كبضغ االمتحاف، إذا قاؿ: حدبي هللا كنعع الػكضل زعبخة، أما إذا مخض مخضًا شجيجًا قبل االمتحاف كحاؿ ب
كبلمو صح، أما كل إنداف يقرخ ثع يقػؿ: حدبي هللا كنعع الػكضل ىحا إنداف جاىل، يقرخ، يجج نتضجة سضئة 
ججًا يقػؿ: حدبي هللا كنعع الػكضل، ىحا تختضب هللا ىحا كاحج مدعبخ دجاؿ كحاب جاىل، أما عشجما يحػؿ القجر 

 ضشظ كبضغ االمتحاف ال تشجح عشجىا تقػؿ: حدبي هللا كنعع الػكضلالحقضقي ب

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف أحب اَلعساؿ إلى هللا أدكميا كإف قل 704 - 014الجرس ) 

 13-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخىضب مغ نـػ اإلنداف إلى الرباح كتخؾ قضاـ شيء مغ المضل.

ـَ َلْيَمًة َحتهى َأْصَبَح َقاَؿ َذاؾَ )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ   َرُجٌل َباَؿ  َقاَؿ ُذِكَخ ِعْشَج َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل َنا
ْيَصاُف ِفي ُأُذَنْيِو َأْك َقاَؿ ِفي ُأُذِنِو ((  الذه

 )صحضح مدمع(

َثِشي َعْبجُ َّللاهِ ْبُغ َعْسِخك ْبِغ  اْلَعاِص َرِضي المهيع َعْشسَسا َقاَؿ7 َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا )) َحجه
ـَ المهْيِل ((  َعْبجَ َّللاهِ ََّل َتُكْغ ِمْثَل ُفاَلٍف َكاَف َيُقػـُ المهْيَل َفَتَخَؾ ِقَيا

 )صحضح البخارؼ(

 ماذا ندتشبط مغ ىحيغ الحجيثضغ ؟ 

ُدكا َكَقاِرُبػا َكاْعَمُسػا َأْف َلْغ ُيْجِخَل َأحَ )) َعْغ َعا َجُكْع َعَسُمُو اْلَجشهَة ِئَذَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َسجِّ
 َكَأفه َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله ((

 )صحضح البخارؼ(

 العبادات إذا داكمت عمضيا تشامت ثقتظ بشفدظ كتشامت صمتظ باهلل عد كجل.األعساؿ الرالحة ك 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

257 

أما في نسط آخخ شاب يقبل عمى الجيغ إقباؿ عجضب ال يشاـ المضل، يقخأ كل يـػ خسدة أجداء ثع يشصفئ فجأة، 
 الى:االنجفاع العاشفي مغ دكف خصة محكسة أك معقػلة يعقبو نكدات قػية ججًا، أنفق مالو كمو، قاؿ تع

 ﴿ َكَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َكََّل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التهْيُمَكِة﴾

 )سػرة البقخة(

 إف أنفقتع مالكع كمو. 

 )) َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله ((

َكَسمهَع َدَخَل َعَمْيَيا َكِعْشَجَىا اْمَخَأٌة َقاَؿ َمْغ َىِحِه َقاَلْت ُفاَلَنُة َتْحُكُخ ِمْغ )) َعْغ َعاِئَذَة َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو 
يِغ إِ  ُ َحتهى َتَسمُّػا َكَكاَف َأَحبه الجِّ ـَ َعَمْيِو َصاِحبُ َصاَلِتَيا َقاَؿ َمْو َعَمْيُكْع ِبَسا ُتِصيُقػَف َفَوَّللاهِ ََّل َيَسلُّ َّللاه  ُو ((َلْيِو َماَدا

 )صحضح البخارؼ(

لدمت درس عمع استسخ فضو، أما الدبت كاالثشضغ كالثبلثاء كاألربعاء كالخسضذ بعج ىحا تخؾ دركس العمع كميا، ىحا 
 التحبحب كالثػرة ثع اليسػد ىحا لضذ في صالح إيساف إنداف.

 ))َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله (( 

ـه اْلُسْؤِمِشيَغ َكْيَف َكاَف َعَسُل َرُسػِؿ َّللاهِ ))َعْغ عَ  ـه اْلُسْؤِمِشيَغ َعاِئَذَة َقاَؿ ُقْمُت َيا ُأ  َصمهى المهيع ْمَقَسَة َقاَؿ َسَأْلُت ُأ
ـِ َقاَلْت ََّل َكاَف َعَسُمُو ِديَسًة َكَأيُُّكْع يَ  ْدَتِصيُع َما َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َعَمْيِو َكَسمهَع َىْل َكاَف َيُخزُّ َشْيًئا ِمَغ اَْلَيها
 المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْدَتِصيُع ((

 )صحضح مدمع(

اقتصعت مغ دخمظ مبمغ صجقة شيخية داـك عمضو، اختخت درس عمع تفاعمت بو انتفعت مشو داـك عمضو، لظ صمة 
 ثقتظ بشفدظ. رحع ألقخبائظ ثابتة داـك عمضيا، أؼ عسل صالح إذا داكمت عمضو تتشامى
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كرد في بعس اآلثار: أف الثقة كشد رسػؿ هللا، أف تذعخ أف هللا يحبظ، كأنظ بعضغ هللا كأنظ بحفع هللا ىحا سببو 
 أف يكػف عسمظ الرالح ديشة. 

 ))َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله ((

، تعاممت مع أناس كثخ أقبمػا عمى الجيغ إقباؿ عجضب ثع فالحؼ أالحطو مغ خبختي الصػيمة في الجعػة إلى هللا
اختفػا فجأة، كعادكا إلى ما كانػا عمضو مغ اختبلط كمغ تقرضخ كتخقضع صبلة كانغساس في السحالت كمتابعة 
لمسدمدبلت، أيغ ىحه الفػرة التي فارت ؟ كل إنداف لو فػرة، ثع تيسج ىحه الفػرة إذا ىسجت عمى شاعة فأنت 

كبضخة، أما إذا ىسجت عمى معرضة فأنت في نكدة خصضخة، ال شظ إنداف يشتقل مغ جػ حار ال يصاؽ إلى بشعسة 
صالة مكضفة، خبلؿ ربع ساعة يذعخ بحاجة عجضبة، لكغ بعج أف يدتسخ في ىحه الرالة يألف البخكدة، تربح 

ة، تذعخ بالخاحة ىحه الخاحة جدءًا مغ حضاتو، قج تكػف في مكاف بارد ججًا، تجخل إلى بضت مجفأ تجفئة مخكدي
مؤقتة، إلى أف تألفيا، لحلظ أؼ إنداف يشتقل نقمة مفاجئة مغ الكفخ إلى اإليساف مغ السعرضة إلى التػبة، مغ 
اإلساءة إلى اإلحداف، يذعخ بدعادة ال تػصف، لكغ لػ تابع استقامتو كتػبتو كإقبالو يتشاقز الذعػر بيحه 

 بيا، يقػؿ لظ أحجىع: أنا أنكخ قمبي.  الدعادة ىي قائسة، يتشاقز الذعػر

سضجنا الرجيق قاؿ: بكضشا حتى جفت مآقضشا، شبعًا اإلنداف لو عسخ مجيج في العسل الرالح كفي شاعة هللا كفي 
شمب العمع، يربح إنداف متػازف، أما لعمو في بجايات صمحو مع هللا كمسا استسع إلى كتاب هللا يبكي، كمسػا كقف 

، أما لضرمي يبكي، ىحه  ، ما الحؼ يجـك ؟ العمع السشيج الكتاب الدّشة، ىحه تجـك فػػػرة ال بج مشيا لكشيا لغ تجـك
، كشغ نفدظ أف الفػرة التي ذقتيا في مقتبل صمحظ مع هللا ىحه  االنفعاالت كاألحػاؿ رائعة كمدعجة لكشيا ال تجـك

 لع تدتسخ، يجب أف يدتسخ عسمظ الرالح كدعػتظ إلى هللا.

لب عمع في أكؿ أياـ صمحو مع هللا قضاـ المضل فضبكي كيبكي حتى تبتل األرض مغ بكائو، لكغ سضجنا قج يقـػ شا
خالج حضشسا كاف يعج ليحه الفتػح العطضسة كليحه الخصب العدكخية ما كاف يبكي كقتيا، لكشو سمظ مشيجًا كسمظ 

 دمسضغ ؟ شخيقًا إلى هللا كحسل رسالة، لضدت كل حضاتشا بكاء، ما الحؼ تقجمو لمس
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كمسة لعميا قاسضة: العابج فقط أناني، ييتع بخاحتو الشفدضة، أما يػجج إنداف لو أعساؿ صالحة يحسل ىسـػ السدمسضغ 
يحاكؿ تخفضف مذكبلتيع يحاكؿ مدح دمػع البؤس عغ جباىيع عغ خجكدىع، فالعابج إنداف يحسل ىسو فقط لحلظ 

 ء بعس ما عمضو فقاؿ لو الشبي: عشجما جاء رجل لى الشبي الكخيع شكى شخيكو الحؼ قرخ في أدا

ا َيْأِتي الشهِبيه َصمهى ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َكاَف َأَخَػاِف َعَمى َعْيِج الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَكاَف َأَحُجُىسَ 
 َخاُه ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َلَعمهَظ ُتْخَزُؽ ِبِو((المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاخْآَخُخ َيْحَتِخُؼ َفَذَكا اْلُسْحَتِخُؼ أَ 

 )سشغ التخمحؼ(

 شالب العمع يتعمع لشفع الشاس )كرد في األثخ(

 )) أما عشجما رأى عابجًا بيغ الرالتيغ بالسدجج قاؿ7 مغ يصعسظ ؟ قاؿ7 أخي، قاؿ7 أخػؾ أعبج مشظ !(( 

 ػف لظ حاؿ مع هللا، لكغ ىحا الحاؿ ال يدتسخ.فأنا مع أف يك

، لكغ السحخؾ  لمتػضضح: بالزبط مثل محخؾ الدضارة كالدضارة كاقفة، يػجج دكراف لكغ خفضف يكاد يكػف معجـك
غضخ مشصفئ، أما في الرعػد فضو صػت مختفع ججًا، فاإلنداف قج يبجأ برػت مختفع بسحخكو اإليساف، لكغ بعج 

 الحج األدنى كلو عسل صالح كبضخ.حضغ يربح محخكو عمى 

الحع عشجما سضجنا داككد عمضو كعمى نبضشا أفزل الربلة كالدبلـ حضشسا أرسل هللا لو ممكضغ يحتكساف بضغ يجيو 
 فاستسع مغ األكؿ ثع قاؿ: 

 ))......َلَقْج َضَمَسَظ ِبُدَؤاِؿ َنْعَجِتَظ ِإَلى ِنَعاِجِو........ ((

 )صحضح البخارؼ(
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ع هللا كفي حاؿ رائع ججًا كفي قسة الشذػة مع هللا يخيج أف يشيي الحكع عمى أجل قاؿ: )يا داكد أعخض يبجك كاف م
عغ اليػػ ( أؼ ىػػ ؟ اليػػ السقجس أعخض عشو كاحكع بضغ الشاس بالعجؿ، سضجنا سمضساف بالعكذ آثخ حب 

كلى، أما الحؼ فعمو الشبي الكخيع كاف الخضخ عغ ذكخ هللا فعاتبو هللا، فيحاف الشبضاف الكخيساف كل مشيسا تخؾ األ
تػازف كامل بضغ أف تكػف مع الشاس كبضغ أف تكػف مع هللا، لػ كاف كل كقتظ مع الشاس ضعفت صمتظ باهلل، كلػ 
كاف كل كقتظ مع هللا مشذغبًل كمضًا برمػاتظ كعباداتظ لزعف عسمظ الرالح، كاألنبضاء مذػا في األسػاؽ كعالجػا 

ػا بيع، بل إف األنبضاء كانػا في بخج عاجي أخبلقي، كلع يكػنػا في بخج عاجي فكخؼ، كانػا مع قزايا الشاس كاىتس
الشاس لحل مذكبلتيع كاألخح بضجىع، كلكشيع في أخبلقيع كانػا في بخج عاجي، ىع ما سقصػا في كحل البذخ، 

فالبصػلة ىحا التػازف، بضغ أف كلكشيع كانػا مع البذخ، كانػا معيع في كل مذكبلتيع، لكغ ما سقصػا في كحػليع 
تكػف مع الشاس تعسل صالحًا تقجـ ليع خجمات كبضغ أف تكػف مع هللا في قمبظ كفي اترالظ بو، مغ الديل ججًا 
التصخؼ، مغ الديل أف تشغسذ في أعساؿ كقج تبجك صالحة، كتزضع صمػاتظ كذكخؾ كصمتظ باهلل، كمغ الديل 

مضًا، كأف تجع العسل الرالح كأف تعضر في بخج عاجي فكخؼ، كىحا ما أثشى أف تشقصع إلى هللا عد كجل انقصاعًا ك
 عمضو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 ألف تخالط الشاس كتربخ عمى أذاىع خضخ مغ أف ال تخالصيع كأال تربخ عمى أذاىع.

 كرد في بعس اآلثار:

 كإف لع ترب أىمو فأنت أىمو ((  )) أف اصشع السعخكؼ مع أىمو كمع غيخ أىمو، فإف أصبت أىمو أصبت أىمو،

 فيحاف الحجيثاف انصمقت مشيسا ألتسشى عمضكع أف يكػف عسمظ ديسة.

 )) َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله ((

ـَ المهْيِل (()) َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا َعْبَجَّللاهِ ََّل َتُكْغ ِمْثَل   ُفاَلٍف َكاَف َيُقػـُ المهْيَل َفَتَخَؾ ِقَيا
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انتكذ، كانت تزع الحجاب فخمعت الحجاب أفزل ألف مخة أف تسزي السخأة ردحًا مغ عسخىا ببل حجاب ثع 
تتحجب كتسػت محجبة مغ أف يكػف حجابيا تقمضجيًا قسعضًا ثع يسػت أبػىا فتخمع الحجاب كتشتكذ إلى جيشع، 

مغ أدعضة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: الميع اجعل خضخ ايامشا خػاتسيا كخضخ أيامشا يـػ نمقاؾ كأنت راض  لحلظ
 عشا.

شاب خجـ كالجتو اثشا عذخة سشة ثع ضجخ كفي ساعة غزب اسسعيا كمسات قاسضة، لضذ لظ أكالد غضخؼ ؟ فبكت 
 تػفاىا هللا ! ىحا تقخيبًا خدخ كل عسمو الرالح.كاترمت بأحج أكالدىا كشمبت مشو أف تشتقل إلى بضتو كبعج يػمضغ 

إنداف آخخ أعخفو رجل صالح ججًا كاف يخعى أرممة في جامع مغ جػامع السياجخيغ لضذ ليا أحج، في الجامع 
غخفة مقضسة فضيا، يأتضيا كل يـػ بصعاميا كشخابيا كيشطف ليا غخفتيا، ثع انتقل مغ حي السياجخيغ إلى السدة 

ة فأصبح يحىب كل يـػ إلى ىحه السخأة، فأىمو ضاقػا بو زرعًا، خجمتيا عذخكف سشة كفى، اتخؾ كعسخه ثسانضغ سش
مجاؿ لغضخؾ، قاؿ: ال يرح ىحا عسل التدمت بو، عسخه ثسانضغ سشة يرعج مغ باص إلى باص كيدضخ فمسا رأكه 

ا هللا، ىحا العسل الصضب ختع لو مرخًا عمى خجمتيا قالػا: إئتي بيا إلضشا فجاء بيا إلى بضتو بعج سبعة أياـ تػفاى
 بالتساـ كالكساؿ.

 كازف بضغ ىحيغ الخجمضغ، فيكحا اإليساف:

 )) َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله (( 

 كاف عسل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ديسة

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 تقػؿ الميع أنت ربي َّل إلو إَّل أنت ( 7 سيج اَّلستغفار أف 704 - 015الجرس ) 

 16-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

حاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إت
 الضـػ التخغضب في أذكار يقػليا إذا أصبح كإذا أمدى. 

ُج اَِّلْسِتْغفَ  اُد ْبُغ َأْكٍس َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َسيِّ َثِشي َشجه َتُقػَؿ المهُيعه اِر َأْف )) َحجه
ِبَظ ِمْغ َشخِّ َما َصَشْعُت  َأْنَت َربِّي ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت َخَمْقَتِشي َكَأَنا َعْبُجَؾ َكَأَنا َعَمى َعْيِجَؾ َكَكْعِجَؾ َما اْسَتَصْعُت َأُعػذُ 

ََّل َيْغِفُخ الحُُّنػَب ِإَّله َأْنَت َقاَؿ َكَمْغ َقاَلَيا ِمَغ الشهَياِر ُمػِقًشا  َأُبػُء َلَظ ِبِشْعَسِتَظ َعَميه َكَأُبػُء َلَظ ِبَحْنِبي َفاْغِفْخ ِلي َفِإنهوُ 
ِبَيا َفَساَت َقْبَل َأْف ُيْرِبَح ِبَيا َفَساَت ِمْغ َيْػِمِو َقْبَل َأْف ُيْسِدَي َفُيَػ ِمْغ َأْىِل اْلَجشهِة َكَمْغ َقاَلَيا ِمَغ المهْيِل َكُىَػ ُمػِقٌغ 

 َأْىِل اْلَجشهِة (( َفُيَػ ِمغْ 

 )صحضح البخارؼ(

الم ُيع  َأْنَت َربِّي الخب السسج كالسخبي، األب يسج كيػجو، يأتي بالصعاـ كالذخاب كالكداء كالفاكية كالحمػيات كيػجو 
ػف ابشو كغ صادقًا كغ أمضشًا، فسعشى التخبضة اإلمجاد كالتػجضو، فخبشا عد كجل رب العالسضغ يسج الخبلئق ما يحتاج

 كفػؽ ذلظ يؤدبيع إذا انحخفػا.

الم ُيع  َأْنَت َربِّي ربشا ىػ نفدو بضجه كل شيء، أحضانًا يكػف لظ أب يحبظ لكغ لضذ بضجه شيء بالجكلة، يشقرظ 
عبلمة ال يدتصضع فعل شيء لظ عمى حمب، ىػ أب محب لكغ لضذ بضجه شيء، أما ىشا شيء آخخ ىػ رب مسج 

 مخبي لكغ الكػف كمو بضجه.

م ُيع  َأْنَت َربِّي اَل ِإَلَو ِإال  َأْنَت ال مدضخ ال معصي ال مانع ال خافس ال معد ال محؿ ال قابس ال باسط إال أنت ال
 كأنت ربو بآف كاحج.
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مثبًل: كاحج أبػه قائج بالجضر كل ىحه الختب ميسا عمت دكف أبػه، كيأتسخكف بأمخ أبضو، ىػ أبػه، جسع بضغ القػة 
قائج بالجضر قػؼ، كل الختب دكف أبػه ككميع يأتسخكف بأمخ أبػه كىحا الذخز أبػه يحبو محبة أب كالخحسة، أبػه 

ِجَؾ َما اْسَتَصْعُت أنت كيخحسو، ىحا معشى: الم ُيع  َأْنَت َربِّي اَل ِإَلَو ِإال  َأْنَت َخَمْقَتِشي َكَأَنا َعْبُجَؾ َكَأَنا َعَمى َعْيِجَؾ َكَكعْ 
 غ باهلل كأف تصضعو كأف تتقخب إلضو بالعسل الرالح، اإليساف كالصاعة كالتقخب.عاىجت هللا أف تؤم

أَُعػُذ ِبَظ ِمْغ َشخِّ َما َصَشْعُت مغ عسل سضئ بجر مشي،َأُبػُء َلَظ ِبِشْعَسِتَظ َعَمي  أعتخؼ يا رب بشعستظ عمي، خمقتشي 
 أنعست عمي بشعسة اإلرشاد.مغ العجـ، أنعست عمي بشعسة اإليجاد، كأنعست عمي بشعسة اإلمجاد، ك 
ْغ َيْػِمِو َقْبَل َأْف ُيْسِدَي َفُيَػ َفاْغِفْخ ِلي َفِإن ُو اَل َيْغِفُخ الحُُّنػَب ِإال  َأْنَت َقاَؿ َكَمْغ َقاَلَيا ِمَغ الش َياِر ُمػِقًشا ِبَيا َفَساَت مِ 

ٌغ ِبَيا َفَساَت َقْبَل َأْف ُيْرِبَح َفُيَػ ِمْغ أَْىِل اْلَجش ِة لكغ حتى ال تتذػشػا ِمْغ أَْىِل اْلَجش ِة َكَمْغ َقاَلَيا ِمَغ الم ْضِل َكُىَػ ُمػقِ 
لػ قاليا كاحج سيمة جًج تشحفع، ككل الصخيق كىػ مصمق برخه بالشداء كحاب نراب دجاؿ، لػ قاليا ال يجخل 

 الجشة، انتبيػا، يجب أف يكػف مؤمشًا بيا، عْبج عبج، كالعبج يصضع. 

أحج كبار العارفضغ اسسو بذخ الحافي كاف غشي ككاف مدخؼ في السعاصي كاف يعاقخ الخسخة كالجػار يخكػ عغ 
كالغمساف كالشداء فصخؽ بابو شارؽ قاؿ لو: أيغ سضجؾ ؟ قاؿ: في الجاخل، قاؿ: قل لو إف كاف حخًا فمضفعل ما 

اؿ ىحا الكبلـ ؟ قاؿ: رجل في الباب، يذاء، كإف كاف عبجًا فسا ىكحا تفعل العبضج، فجخل كبمغو، قاؿ: مغ الحؼ ق
 فخخج لتػه لضزضفو فمع يججه فتبعو في الصخيق حافضًا فدسي بذخ الحافي مغ شجة تأثخه.
إخػانشا الكخاـ: كانػا قجيسًا قصاع الصخؽ السجخمػف الدناة شّخاب الخسخ كمسة مؤثخة يتػبػا بيا، تجج الضـػ السمتدمضغ 

 أنت مثل الرخخ، كاف قاشع شخيق.

﴿ ﴾ َِّ  َأَلْع َيْأِف ِلمهِحيَغ َآَمُشػا َأْف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللاهِ َكَما َنَدَؿ ِمَغ اْلَح

 )سػرة الحجيج(
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 اآلف في قدػة قمب، ألف الذيػة تقدي القمب، كالجنضا تقدي القمب، كاالنغساس في السمحات يقدي القمب.

اَء َرُجٌل ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما َلِقيُت ِمْغ َعْقَخٍب )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأنهُو َقاَؿ جَ 
 َؾ ((ََ َلْع َتُزخه َلَجَغْتِشي اْلَباِرَحَة َقاَؿ َأَما َلْػ ُقْمَت ِحيَغ َأْمَدْيَت َأُعػُذ ِبَكِمَساِت َّللاهِ التهامهاِت ِمْغ َشخِّ َما َخمَ 

 )صحضح مدمع(

أحضانًا إنداف يشدى شسعة شاعمة عمى شاكلة عمضيا مذسع يمتيب السذسع يحتخؽ السصبخ تحتخؽ غخفة الشـػ كىػ 
نائع، أنت عشجما تشاـ كالسضت، يػجج أخصار شيء يحتخؽ شيء يغمي شيء يصف، فعشجما تشاـ تقػؿ: أعػذ 

 أنت نائع حرغ حرضغ.بكمسات هللا التامات مغ شخ ما خمق، لع يزخؾ شيء ك 

رجل عشجه سضارة بضظ آب افتقجىا الداعة الثانضة عذخ أيغ سضججىا قاؿ: غجًا إف شاء هللا أخبخ السخفخ لضبحث 
عشيا، في المضل كاف فضيا تيخيب أسمحة أخحكا رقسيا أخحكا اسع صاحبيا كضعػه في الدجغ، حكسػه سشػات شػيمة 

 مثبًل !

إذا أراد إنداف أف يحفطو يأخح باألسباب يميسو اآلف خبخ السخفخ، لػ أخبخ ىػ لع يفعل شيء لكغ ىحا ضاىخ، ف
 مغ البجاية أف سضارتي مدخكقة ال شيء عمضو، لكشو لع يخبخ، مغ صاحب ىحه الدضارة ؟ 

 فإذا إنداف لع يحفطو هللا يػجج ألف سضف فػؽ رقبتو، كقج تكػف أنت بخؼء لكشظ عشج هللا لدت بخؼء.

جنا سمضساف قالت لو: يا سمضساف ربظ عجػؿ أـ ميػؿ ؟ يعاقب فػرًا، فدأؿ هللا عد كجل قرة رمدية: جاءت سض
فقاؿ لو: قل ليا ميػؿ، فاشسأنت فحىبت كرأت لحسًا فخصفتو كقج عمق بأسفل المحع جسخة مذتعمة لع تشتبو ليا 

أنو ميػؿ ؟ ىػ  كضعت المحع في عذيا فاحتخؽ العر كاحتخؽ أكالدىا، فعادت إلضو قالت لو: ألع يقل ربظ
 عجػؿ، قاؿ: يا ربي ماذا أجضبيا ؟ قاؿ: قل ليا ىحا حداب قجيع.

 فأحضانًا اإلنداف يكػف بخؼء مغ السخالفة مثبًل أكضج لكغ هللا لضذ عشجه حداب سشجات بل حداب جارؼ.

السحكسة، البزاعة كميا صحضحة كأسعارىا نطامضة كالفاتػرة جضجة لكغ تمبدو ضغط تسػيشي فضيا شيخاف سجغ في 
يكػف قج سيخ قبل بضـػ سيخة في البضت فضيا مخالفة شخعضة كبضخة، فضحاسب بالشيار عمى عسل المضل، فيحا يعشي 
أف الحداب جارؼ لضذ حداب سشجات، ماذا يعشي حداب سشجات كل صفقة برفقتيا، ال هللا حدابو جارؼ يػجج 
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 مغ إلى، فقاؿ: قل ليا ىحا حداب قجيع. 

َّللاهِ  ُسػَؿ َّللاهِ َما َلِقيُت ِمْغ َعْقَخٍب َلَجَغْتِشي اْلَباِرَحَة َقاَؿ َأَما َلْػ ُقْمَت ِحيَغ َأْمَدْيَت َأُعػُذ ِبَكِمَساتِ )) َفَقاَؿ َيا رَ 
َؾ (( ََ َلْع َتُزخه  التهامهاِت ِمْغ َشخِّ َما َخَم

 كفي حجيث ثالث: 

مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َقاَؿ ِحيَغ ُيْرِبُح َكِحيَغ ُيْسِدي ُسْبَحاَف َّللاهِ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َص 
 ا َقاَؿ َأْك َزاَد َعَمْيِو ((َكِبَحْسِجِه ِماَئَة َمخهٍة َلْع َيْأِت َأَحٌج َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَأْفَزَل ِمسها َجاَء ِبِو ِإَّله َأَحٌج َقاَؿ ِمْثَل مَ 

 مدمع()صحضح 

الشاس يزضعػا أكقات ثسضشة ججًا في مذاىجة أفبلـ كمدمدبلت ساقصة لػ أنو ذكخ هللا بيحا الػقت كناـ لكاف الشـػ 
 متعة لو، يخػ نفدو مع أكلضاء هللا مع األنبضاء، يقخأ القخآف يدتضقع مشتعر.

 آخخ حجيث: 

ُ َكْحَجُه ََّل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ  َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َقاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
ـٍ ِماَئَة َمخهٍة َكاَنْت َلُو َعْجؿَ  َعْذِخ ِرَقاٍب َكُكِتَبْت َلُو  َشِخيَظ َلُو َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ِفي َيْػ

ْيَصاِف َيْػَمُو َذِلَظ َحتهى ُيْسِدَي كَ مِ  َئٍة َكَكاَنْت َلُو ِحْخًزا ِمَغ الذه َلْع َيْأِت َأَحٌج ِبَأْفَزَل اَئُة َحَدَشٍة َكُمِحَيْت َعْشُو ِماَئُة َسيِّ
 ِمسها َجاَء ِبِو ِإَّله َأَحٌج َعِسَل َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ ((

 )صحضح البخارؼ(

لكغ لضذ لو الحسج، إنداف بحالو لكغ ال شيء بضجه، لو الحسج لكغ لضذ لو السمظ، السذكمة يػجج إنداف لو السمظ 
إما تجج إنداف قػؼ ذكي زنجيق أك إنداف شضب لكغ ضعضف، ىحا يدعجظ ضعفو كذاؾ تدعجظ زنجقتو، فالقػؼ 

 جه، ككسالو مصمق.زنجيق، كالصضب ضعضف، لكغ ربشا عد كجل قاؿ: َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج كل شيء بض
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ُ َكْحَجُه ََّل َشِخيَظ َلُو َلُو اْلُسْمُظ َكَلُو اْلَحْسُج َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء قَ  ـٍ ِماَئَة َمخهٍة )) َمْغ َقاَؿ ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ِجيٌخ ِفي َيْػ
ْيَصاِف َيْػَمُو  َكاَنْت َلُو َعْجَؿ َعْذِخ ِرَقاٍب َكُكِتَبْت َلُو ِماَئُة َحَدَشٍة َكُمِحَيْت  َئٍة َكَكاَنْت َلُو ِحْخًزا ِمَغ الذه َعْشُو ِماَئُة َسيِّ

 َذِلَظ َحتهى ُيْسِدَي َكَلْع َيْأِت َأَحٌج ِبَأْفَزَل ِمسها َجاَء ِبِو ِإَّله َأَحٌج َعِسَل َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ ((

البضت قبل عذخ دقائق اقخأ ىحه األذكار  ىحه أذكار احفطػىا أييا األخػة: لصضفة كاضحة سيل حفطيا، قادـ إلى
مداء، خخجت مغ بضتظ اقخأ ىحه األكاء صباحًا، فأنت في حرغ حرضغ، لكغ أقػؿ لكع كمسة كاحجة: التؤتي ىحه 

 الكمسة ثسارىا إال إذا تمضت بقمب حاضخ كخاشع، ككشت أنت في مدتػػ ىحه األذكار

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

267 

 ( 7 مغ ناـ عغ حدبو أك عغ شيء مشو فقخأه..... 704 - 016الجرس ) 

 17-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

خاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كالسػضػع أييا األخػة الك
 الضـػ التخغضب في قزاء اإلنداف كرده إذا فاتو مغ المضل.

ـَ َعغْ  ِحْدِبِو َأْك َعْغ َشْيٍء ِمْشُو  )) َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َيُقػَُّل َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َنا
 َفَقَخَأُه ِفيَسا َبْيَغ َصاَلِة اْلَفْجِخ َكَصاَلِة الطُّْيِخ ُكِتَب َلُو َكَأنهَسا َقَخَأُه ِمَغ المهْيِل ((

 )صحضح مدمع(

دة مع هللا ماذا ندتشبط مغ ىحا الحجيث ؟ الحقضقة أحضانًا يكػف الحجيث مشصمقًا لقزضة كبضخة ، إنداف ألـد نفدو بجم
 ، كرد في بعس اآلثار القجسضة: 

 )) أنا جميذ مغ ذكخني كحيثسا التسدشي عبجي كججني ((

فإذا ألحجكع مع هللا جمدة قج يقخأ فضيا القخآف ، كقج يدتغفخ هللا ، كقج يػحجه كقج يكبخه كقج يحسجه كقج يشاجضو كقج 
 بلـ: )كرد في األثخ( يجعػه ىحه جمدة مع هللا كقج يرمي ، يقػؿ عمضو الربلة كالد

 )) لي ساعة مع ربي َّل يدعشي فييا ممظ مقخب كَّل نبي مخسل ((

أحضانًا اإلنداف يدضخ بالصخيق كحجه ، ما الحؼ يسشع أف يدتغفخ هللا أف يشاجضو أف يدألو مغ خضخؼ الجنضا كاآلخخة 
عػاـ ليع كمسة:) الثبات نبات( ال يتألق أف يػحجه أف يجعػه أف يبتيل إلضو ؟ اإلنداف ال تشسػ نفدو إال بالثبات ، كال

كال تشسػ نفدو إال إذا ثبت عمى بخنامج دقضق ففي حاالت شارئة ىحا البخنامج ال يصبق ، أنت ألدمت نفدظ بجمدة 
بضغ صبلة الفجخ كشمػع الذسذ، أك جمدة قبل غخكب الذسذ ، أك جمدة بعج العذاء أك جمدة قبل أف تشاـ ، 

كشبضعة عسل ، فإذا ألـد نفدو بجمدة مع هللا جمدة ذكخ قخاءة قخآف جمدة مشاجاة إلى كل مشا لو شبضعة حضاتو 
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آخخه.......كمخ قاىخ عشجه مخض أك مذكمة في البضت أك كفاة قخيب أك مذكمة تجارية ، فاضصخ ألف ال يجمذ 
فقيي بل بالسعشى ىحه الجمدة مغ أجل ثقتو بشفدو قاؿ: ىحه الجمدة يشبغي أف تعػض أف تقزى ، ال بالسعشى ال

 العامي.

ـَ َعْغ ِحْدِبِو َأْك َعْغ َشْيٍء ِمْشُو َفَقَخَأُه ِفيَسا َبْيَغ َصاَلِة اْلَفْجِخ َكَصاَلِة الطُّْيِخ ُكِتَب َلوُ   (( نهَسا َقَخَأُه ِمَغ المهْيلِ َكأَ  ))َمْغ َنا

ىحا كمو يشصمق مغ قػؿ الشبي  فإذا فاتظ أف تجمذ ىحه الجمدة صباحًا لضقزيا مداء ، لضقزيا قبل أف يشاـ
 الكخيع: 

ُدكا َكَقاِرُبػا َكاْعَمُسػا َأْف َلْغ يُ  ْجِخَل َأَحَجُكْع َعَسُمُو اْلَجشهَة )) َعْغ َعاِئَذَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َسجِّ
 َكِإْف َقله ((َكَأفه َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا 

 )صحضح البخارؼ(

ْرَداِء َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأََّل ُأَنبُِّئُكْع  ِبَخْيِخ َأْعَساِلُكْع َكَأْزَكاَىا )) َعْغ َأِبي الجه
ُكْع َفَتْزِخُبػا ِعْشَج َمِميِكُكْع َكَأْرَفِعَيا ِفي َدَرَجاِتُكْع َكَخْيٌخ َلكُ  ْع ِمْغ ِإْنَفاِؽ الحهَىِب َكاْلَػِرِؽ َكَخْيٌخ َلُكْع ِمْغ َأْف َتْمَقْػا َعُجكه

 َأْعَشاَقُيْع َكَيْزِخُبػا َأْعَشاَقُكْع َقاُلػا َبَمى َقاَؿ ِذْكُخ َّللاهِ َتَعاَلى ((

 )سشغ التخمحؼ(

كتذسل الربلة كاالستغفار كالجعاء ، كتذسل كتابًا تدداد بو ككمسة ذكخ هللا كاسعة ججًا ، ىحه تذسل قخاءة القخآف 
معخفة باهلل عد كجل ، كتاب فقو تدداد معخفة بأمخه كنيضو ، أؼ شيء يقخبظ معخفة مغ هللا مغ ذكخ هللا لحلظ 

 السؤمغ يحكخ هللا كثضخًا ، كاآلية الكخيسة تقػؿ:

 (﴾10ْكخًا َكِثيخًا )﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاهَ ذِ 

 )سػرة األحداب(

صجقػا إذا ارتقت نفدظ لسدتػػ معضغ ال تقبل كال تدتغضث أف تسزي كقت في كبلـ فارغ ، كأربعة أخساس كبلـ 
الشاس كبلـ فارغ ، يتحجثػف عغ الساؿ كعغ األسعار كعغ البضػت كعغ ماذا عخض عمى الذاشة كماذا قاؿ فبلف 

دتيمظ نفدو في شيء ال يشفعو كال يزخه لحلظ)كرد في األثخ( الشبي الكخيع دخل إلى كقاؿ فبلف ، تجج اإلنداف م
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السدجج رأػ أناسًا تحمقػا حػؿ رجل فقاؿ: مغ ىحا كىػ يعمع مغ ىحا سأليع سؤاؿ العارؼ ؟ فقالػا: ىحا ندابة ، 
 زخ مغ جيل بو.قاؿ: كما ندابة ؟ قالػا: يعمع أنداب العخب ، قاؿ: ذلظ عمع ال يشفع مغ تعمسو كال ي

 كمغ ىحا القبضل معشى قػؿ الشبي الكخيع:

ي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع ََّل َيْشَفُع َكِمْغ َقْمٍب ََّل َيْخَذُع َكِمْغ َنْفٍذ ََّل َتْذَبُع َكمِ  ْغ َدْعَػٍة ََّل ُيْدَتَجاُب ))........ المهُيعه ِإنِّ
 َلَيا ((

 )صحضح مدمع(

ـَ َعْغ ِحْدِبِو أَ  نهَسا َقَخَأُه ِمَغ ْك َعْغ َشْيٍء ِمْشُو َفَقَخَأُه ِفيَسا َبْيَغ َصاَلِة اْلَفْجِخ َكَصاَلِة الطُّْيِخ ُكِتَب َلُو َكأَ )) َمْغ َنا
 ((المهْيلِ 

فإذا ألدمت نفدظ ببخنامج ديشي بضغ تبلكة قخآف كذكخ هللا عد كجل كفق ماجاء في كتاب األذكار ، بضغ ما جاء 
كال إلو إال هللا وهللا أكبخ ىحه األذكار كتمظ األكراد كىحه األحداب إف صح التعبضخ كىحه سبحاف هللا كالحسج هلل 

 القخاءات ىحا مجمذ مع هللا )أنا جمضذ مغ ذكخني (إذا فاتظ ألمخ قاىخ يشبغي أف تعػضو.

ـٍ ِمْغ ُكلِّ َشْيٍخ َكَرْكَعَتِي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َأْكَصاِني َخِميِمي َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِبَثاَل  ـِ َثاَلَثِة َأيها ٍث ِبِرَيا
َحى َكَأْف ُأكِتَخ َقْبَل َأْف َأْرُقَج ((  الزُّ

 )صحضح مدمع(

مغ أدؽ ما قخأت: أف عالسًا مدمسًا في أمخيكا أجخػ بحثًا عمسضًا مصػاًل أخح مغ مخاكد الذخشة كمغ العضادات 
الشفدضة عشج األشباء مجسػع الحػادث كأعساؿ العشف التي ترل إلى مخفخ الذخشة أك إلى عضادة شبضب نفدي 

جج حػاسضب دقضقة ججًا أؼ تاريخ ، ثع كجج أخح ىحه الػقائع كقمب تػاريخيا إلى التػاريخ اليجخؼ ، كاآلف تػ 
السفاجأة أف الحػادث التي تقع يـػ الدادس عذخ كالخامذ عذخ كالخابع عذخ مغ كل شيخ عخبي تديج ستضغ في 
السائة عغ بقضة األياـ ، كقج اكتذف العمساء أف ىشاؾ عبلقة بضغ دكرة القسخ كبضغ فػرة الجـ في اإلنداف ، اإلنداف 

جخيسة قتل بكمسة ، فقج يرل الزغط بو إلى أعمى درجة فإذا بو يأخح مػقف غضخ معقػؿ، فالشبي أحضانًا يختكب 
الكخيع أمخنا أف نرـػ ىحه األياـ الثبلثة ، صضاـ األياـ البضس ثبلثة أياـ مغ كل شيخ ، أياـ فػرة الجـ ، كعبلقتيا 

ـٍ ِمْغ بالقسخ فضقػؿ سضجنا أبػ ىخيخة: قبل أف أناـ ، َأْكَصاِني َخِمضمِ  ـِ َثبَلَثِة َأي ا ي َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع ِبَثبَلٍث ِبِرَضا
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َحى َكَأْف ُأكِتَخ َقْبَل َأْف َأْرُقَج لػ صمى فخضًا العذاء الداعة التاسعة سضشاـ الداعة الثانض ة ُكلِّ َشْيٍخ َكَرْكَعَتِي الزُّ
ؿ لمقاء ربو قبل أف يشاـ ، اآلف استضقع صمى الفجخ عذخ لػ تخؾ الػتخ إلى قبل أف يشاـ يكػف ُفدح لو مجا

حاضخ ، ثع عاد كناـ كاستضقع ثانضة كأكل كاآلف يعج نفدو لمحىاب لعسمو الداعة العاشخة ، ال عمضو أف يرمي 
ركعتي الزحى قبل أف يحىب كل تحػؿ في حضاتو في معو صبلة ، اتجو لضشاـ صمي الػتخ قبل أف تشاـ ، اتجو 

لزحى قبل أف تحىب كىكحا الفجخ فجخ كالزحى قبل ذىابو إلى عسمو ، كالػتخ قبل أف يأكؼ إلى عسمو صمي ا
 إلى الفخاش كالعرخ كالسغخب كالعذاء معخكؼ.

َحى َكَأْف ُأكِتَخ َقْبَل َأْف َأْرُقَج (( ـٍ ِمْغ ُكلِّ َشْيٍخ َكَرْكَعَتِي الزُّ ـِ َثاَلَثِة َأيها  )) ِبَثاَلٍث ِبِرَيا

ـِ َثاَل )) َعْغ َأِبي  ْرَداِء َقاَؿ َأْكَصاِني َحِبيِبي َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِبَثاَلٍث َلْغ َأَدَعُيغه َما ِعْذُت ِبِرَيا ـٍ الجه َثِة َأيها
ـَ َحتهى ُأكِتَخ (( َحى َكِبَأْف ََّل َأَنا  ِمْغ ُكلِّ َشْيٍخ َكَصاَلِة الزُّ

 )صحضح مدمع(

حسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، كال
أعصشا كال تحخمشا ، أكخمشا كال تيشا ، آثخنا كال تؤثخ عمضشا ، أرضشا كارَض عشا ، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 يعمسشا اَّلستخارة في اَلمػر كميا كسا يعمسشا الدػرة مغ القخآف 704 - 020الجرس ) 

 18-35-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخغضب في صبلة االستخارة. 

 هللا هلالج لج حضشسا قاؿ: 

 (﴾01﴿ َكََّل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ )

 )سػرة فاشخ(

فالخبضخ ىػ الجية الػحضجة التي يشبغي أف تتبع تعمضساتيا فأنت عبج ال تعمع وهللا يعمع، لدت قػيًا، لكغ هللا عمى 
كل شيء قجيخ، ال تعمع الغضب هللا يعمع الغضب، فإذا استخخت خالق الدساكات كاألرض بسا سّغ لشا الشبي صمى هللا 

 عمضو كسمع مغ صبلة االستخارة. 

َخاَرَة ِفي ْبِغ َعْبجِ َّللاهِ َرِضي المهيع َعْشيَسا َقاَؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيَعمُِّسَشا اَِّلْستِ  )) َعْغ َجاِبخِ 
ػَرَة ِمَغ اْلُقْخآِف َيُقػُؿ ِإَذا َىعه َأَحُجُكْع ِباَْلَْمِخ َفْمَيخْ  َكْع َرْكَعَتْيِغ ِمْغ َغْيِخ اْلَفِخيَزِة ُثعه ِلَيُقِل اَْلُُمػِر ُكمَِّيا َكَسا ُيَعمُِّسَشا الدُّ

ي َأْسَتِخيُخَؾ ِبِعْمِسَظ َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ َكَأْسَأُلَظ ِمْغ َفْزِمَظ اْلَعِطيِع َفِإنهَظ َتقْ  ِجُر َكََّل َأْقِجُر َكَتْعَمُع َكََّل َأْعَمُع َكَأْنَت المهُيعه ِإنِّ
ـُ اْلُغُيػِب  َأْمِخي  المهُيعه ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا اَْلَْمَخ َخْيٌخ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ َعاِجلِ  َعاله

ْخُه ِلي ُثعه َباِرْؾ ِلي ِفيِو َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا اَْلَْمَخ َشخٌّ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي  َكآِجِمِو َفاْقُجْرُه ِلي َكَيدِّ
ي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْيَخ َحْيُث َكاَف ُثعه أَ  ْرِضِشي َقاَؿ َكُيَدسِّ

 َحاَجَتُو ((

 )صحضح البخارؼ(
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استخارة في الفخائس كال استخارة في السحخمات، يا تخػ صمي أـ ال ؟ سأستخضخ أؼ أمخ ؟ أمخ مغ السباحات ال 
هللا ! ما ىحا الكبلـ ؟ ىل أشخب خسخ أك ال ؟ ألسأؿ هللا، ال استخارة في الفخائس كال في السحخمات، كلكغ 

 االستخارة في السباحات، في سفخ أك زكاج أك تجارة أك اختضار فخع في الجامعة.

ػرَ )) َكاَف َرسُ  َة ِمَغ اْلُقْخآِف َيُقػُؿ ػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيَعمُِّسَشا اَِّلْسِتَخاَرَة ِفي اَْلُُمػِر ُكمَِّيا َكَسا ُيَعمُِّسَشا الدُّ
مهُيعه ِإنِّي َأْسَتِخيُخَؾ ِبِعْمِسَظ َكَأْسَتْقِجُرَؾ ِبُقْجَرِتَظ ِإَذا َىعه َأَحُجُكْع ِباَْلَْمِخ َفْمَيْخَكْع َرْكَعَتْيِغ ِمْغ َغْيِخ اْلَفِخيَزِة ُثعه ِلَيُقِل ال

ـُ اْلُغُيػِب   المهُيعه ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا َكَأْسَأُلَظ ِمْغ َفْزِمَظ اْلَعِطيِع َفِإنهَظ َتْقِجُر َكََّل َأْقِجُر َكَتْعَمُع َكََّل َأْعَمُع َكَأْنَت َعاله
 ٌخ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي((اَْلَْمَخ َخيْ 

في الجيشي في الجنضا كمعاشي في الجنضا كمرضخؼ في اآلخخة، ثبلثة نػاحي: حضاتظ السعضذضة في الجنضا كإيسانظ في 
 الجنضا كمرضخؾ في اآلخخة.

ي َأْك َقاَؿ َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْقُجْرُه ِلي )) ِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا اَْلَْمَخ َخْيٌخ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمخِ 
ْخُه ِلي ُثعه َباِرْؾ ِلي ِفيِو ((  َكَيدِّ

أحضانًا اإلنداف يضدخ لو أمخ الدكاج بإمخأة لكغ ال يبارؾ لو فضيا، يأتضو مخض عزاؿ في مقتبل عسخىا، فضبقى 
 لكغ لع يبارؾ لو فضيا. الدكج في خجمتيا إلى أف يأتضيا األجل، تضدخ لو الدكاج مشيا

أحضانًا تضدخ لظ تجارة قج يراب اإلنداف بإفبلس فضيا، فالعبخة أف تضدخ في مقجماتيا كأف يبارؾ لظ فضيا في 
 نيايتيا. 

َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو )) َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا اَْلَْمَخ َشخٌّ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ ِفي َعاِجِل 
 َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْيَخ َحْيُث َكاَف(( 
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إذا كاف في ديشي شخ كمعاشي كعاقبة أمخؼ ىحا تعمضع مغ الشبي الكخيع انتيب إلى دنضاؾ كإلى ديشظ كإلى آخختظ، 
ة أمخنا، كأصمح لشا دنضانا التي فضيا معاششا كأصمح لشا فمحلظ الجعاء الذيضخ: الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرس

 آخختشا التي إلضيا مخدنا، كاجعل الحضاة زادًا لشا مغ كل خضخ كاجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ.

َعاِجِل َأْمِخي َكآِجِمِو َفاْصِخْفُو  )) َكِإْف ُكْشَت َتْعَمُع َأفه َىَحا اَْلَْمَخ َشخٌّ ِلي ِفي ِديِشي َكَمَعاِشي َكَعاِقَبِة َأْمِخي َأْك َقاَؿ ِفي
 َعشِّي ((

 لكغ لػ أنظ يا رب صخفتو عشي كأنا متعمق بو أتعحب، يا رب نخجػؾ بفزل ثاني أف ترخفشي عشو أيزًا.

شاب خصب فتاة جسضمة تعمق بيا تعمقًا شجيجًا فرمى االستخارة فمع يضدخ لو الدكاج مشيا، شمب أبػىا شيء غضخ 
، فبيحا ىي صخفت عشظ لكشظ معمق بيا، ىحه لضدت حضاة يقػؿ ذىبت مغ يجؼ احتخؽ قمبي معقػؿ شخط تعجضدؼ 

 عمضيا.

 َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو كأرجػ أف أرتاح مشو أنا أيزًا، إذا صخفتو عشي اصخفشي عشو.

 َف ُثعه َأْرِضِشي بو (()) َفاْصِخْفُو َعشِّي َكاْصِخْفِشي َعْشُو َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْيَخ َحْيُث َكا

 مغ صفات السؤمغ أنو راض عغ هللا.

رجل يصػؼ حػؿ الكعبة يقػؿ: يا رب ىل أنت راض عشي ؟ ىػ كراء اإلماـ الذافعي فقاؿ لو: يا ىحا ىل أنت 
راض عغ هللا حتى يخضى عشظ فالتفت نحػه كقاؿ: يا سبحاف هللا مغ أنت ؟ قاؿ: أنا دمحم ابغ إدريذ قاؿ: كضف 

عشو كأنا أتسشى رضاه ؟ ىحا كبلـ غضخ مشصقي، فقاؿ لو اإلماـ الذافعي: إذا كاف سخكرؾ بالشقسة كدخكرؾ أرضا 
 بالشعسة فقج رضضت عغ هللا.

مغ ىػ البصل ؟ الحؼ يأتضو قزاء هللا كقجره السكخكه، مخض فقط، خدخ كضضفتو تػفي ابشو فقاؿ: يا رب لظ الحسج 
 شقسة كدخكرؾ بالشعسة فقج رضضت عغ هللا.أنا راض، قاؿ لو: إذا كاف سخكرؾ بال
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 قاؿ تعالى: 

ُ َعْشُيْع َكَرُضػا َعْشُو﴾  ﴿ َرِضَي َّللاه

 )سػرة السائجة(

العبخة أف تخضى عغ هللا، ىحا شػيل ىحا قرضخ ىحا أسسخ ىحا أبضس ىحا معو خمع كالدؼ، ىحا معو ركماتضـد 
عغ جدسظ كعغ كػنظ مغ فبلف كفبلنة، كعغ كػنظ خمقي، ىحا معو ضضق ىحا اختضار هللا لظ، يجب أف تخضى 

كلجت في ببلد معضشة كفي مجيشة معضشة، يمج ابغ ممظ تجج الجنضا كميا ممكو، ابغ فقضخ عشجه متاعب ال تشتِو، ىحا 
 اختضار هللا لو، يجب أف تحتـخ قخار هللا عد كجل، ألف كل شيء أنت مكخه عمضو ىػ لرالحظ.

ي َحاَجَتُو كع خصأ عشج العػاـ ؟ الخصأ األكؿ أنشي سأعسل لظ َكاْقُجْر ِلَي اْلَخْضَخ حَ  ْضُث َكاَف ُثع  َأْرِضِشي َقاَؿ َكُيَدسِّ
استخارة، ىحا لع يخد عغ الشبي الكخيع، ليا شضخة ىي ستعسل ليا االستخارة، ال ىحا ال يرح، لضذ بضشظ كبضغ هللا 

 تخارة، اآلف قسشا باالستخارة نفتح السرحف مثبًل: حجاب، االستخارة مباشخة مغ العبج لخبو، بالػاسصة ال اس

َباِت﴾ ُبػَف ِلمصهيِّ  ﴿ َكالصهيِّ

 )سػرة الشػر(

 فيحا يعشي أف الريخ جضج، ىكحا أتت اآلية، ىحا غضخ صحضح.

 حجثشي أخ خصب كاحجة كفتح السرحف فػجج: 

َباِت﴾  ُبػَف ِلمصهيِّ  ﴿ َكالصهيِّ

ببلء جاءني ىػ ىحه السخأة ! هللا لع يقل لظ: افتح السرحف كاقخأ ما ىي اآلية اعتبخ ىحا جػاب هللا، قاؿ: أكبخ 
التي كقع نطخؾ عمضيا، أك رأػ مشاـ السشاـ ال عبلقة لو، كالسرحف لضذ لو عبلقة، عشجما يضدخ هللا لظ األمخ 

مدتحضل كألف فيػ مكتػب كمقجر لظ، أما إذا عدخه فضعشي أنو لع يدسح لظ، ىل معقػؿ أف تدتذضخه كيغذظ ؟ 
 ألف مدتحضل، لكغ الجػاب اإللو ييػ التضدضخ، إذا كاف في األمخ خضخ فضدخه لي.

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

275 

 

وهللا أتسشى أف ال يقصع أمخ مغ السباحات إال باستخارة هللا عد كجل، ىػ الحقضقة يػجج شيء متسع، السؤمغ 
 الرادؽ يدتذضخ أكلي الخبخة مغ السؤمشضغ كيدتخضخ هللا.

أف أفتتح معسل صغضخ لخاحة الفدتق، قمت لو: اسأؿ في سػؽ البدكرية عغ ىحه السرمحة زارني أخ قاؿ: أريج 
معقػلة أـ ال، قاؿ: سألت السحبلت عمى الجانبضغ كالجسضع نبيشي مشيا، قالػا لي: ىحه مرمحة فاقػرة، كانتبو 

 في ىحا الجػاب، أعخؼ يرضب ىحه الخاحة الجكد مع الدمغ، قصعػا لي قمبي، أنا شعخت أف الجساعة لع يتقػا هللا
كاحج بالبدكرية أضشو صالحًا ال يكحب، اذىب لعشجه كاسألو، سألو فقاؿ لو: وهللا مػادىا األكلضة مػجػدة كأرباحيا 
جضجة كشمبيا شجيج كأنا أساعجؾ، سأؿ السحبلت عمى الجانبضغ ححركه مغ العسل بيا، لكغ ىحا مؤمغ ال يكحب 

 عمضظ تكمع بالحقضقة.

 الستذارة ال إلى أكلػ الخبخة فقط، كال إلى السؤمشضغ فقط، االستذارة ألكلي الخبخة مغ السؤمشضغ.فأقػؿ لكع: ا

العمساء يقػلػف دائسًا: لظ أف تفصخ في رمزاف باستذارة شبضب مدمع حاذؽ كرع، إذا غضخ مدمع افصخ، ألف الجيغ 
، يجػ  ز أف تتفاقع، يجب أف يكػف شبضب كمو ال ييسو، كإذا كاف الصبضب غضخ حاذؽ معو قخحة ال مذكمة صـػ

مدمع حاذؽ كرع أربع صفات، فاالستذارة ألكلي الخبخة مغ السؤمشضغ، كاالستخارة هلل عد كجل، كالشبي الكخيع 
 يقػؿ: آخخ حجيث: 

 )) عغ أنذ قاؿ "قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص7 ما خاب مغ استخار، كَّل نجـ مغ استذار((

 ػشي()لئلماـ جبلؿ الجيغ الدض

استذخ السؤمشضغ كاستخخ رب العالسضغ بكل قزضة، فسغ أنت حتى ال تدتذضخ كقج ُأمخ السعرـػ أف يدتذضخ ؟ 
 قاؿ: 

 ﴿ َكَشاِكْرُىْع ِفي اَْلَْمِخ﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(
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حقضقة شاكرىع، كال يػجج إنداف ناجح في الحضاة كمتفػؽ إال كيدتذضخ كل مغ حػلو، اتخح لظ مدتذارًا، لرحتظ 
مدتذار، بتجارتظ مدتذار، بدكاج ابشتظ استذضخ، تخسل ابشظ لبمج أجشبي استذضخ، لعل ىشاؾ بجيل أفزل لظ 

فالسؤمغ ال يتحخؾ إال بخبخة الخبخاء كآخخ شيء لػ عشجؾ كسبضػتخ تعصل عشجؾ جار سّساف شضب كصاحب ديغ 
 خ هللا كتدتذضخ السؤمشضغ لحلظ:تحبو ججًا ىل تثق بو لضرمح لظ الكسبضػتخ ؟ ال ىحا لضذ عسمو، يجب أف تدتخض

 (﴾75﴿ َكََّل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاتهَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )

 )سػرة الكيف(

﴾  ﴿ َكاتهِبْع َسِبيَل َمْغ َأَناَب ِإَليه

 )سػرة لقساف(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ تػضأ فأحدغ الػضػء ثع أتى الجسعة فاستسع كأنرت 704 - 020الجرس ) 

 31-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع أييا األخػة 
 الضـػ صبلة الجسعة.

 مغ فزل هللا عمضشا نحغ السدمسضغ أف هللا سبحانو كتعالى خرشا بعبادة تعمضسضة. 

ـِ الْ  اَلِة ِمْغ َيْػ  ُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ َّللاهِ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمره

 (9)سػرة الجسعة اآلية:

ال إلى الربلة، بل إلى ذكخ هللا، كقج أجسع العمساء عمى أف ذكخ هللا ىػ الخصبة، أؼ مدمع عمى كجو األرض 
 البج مغ أف يرغي كقتًا في األسبػع لمحق يتمى عمضو.

شعارىا ال إلو، يقػؿ: لػ أف لي مداجج السدمسضغ لقمبت كجو العالع. أؼ أحج زعساء السحاىب التي تكفخ باهلل، التي 
كل مدمع ميسا كاف كبضخًا، دكتػرًا.. يجب أف يحزخ خصبة الجسعة، كيدسع الحق، فإذا كجج خصباء بسدتػػ 
: ال السدؤكلضة، يفعل تػعضة نػعضة، لحلظ مخة أحجىع قاؿ لي: ىل تعمع مغ الحؼ دعا الشاس إلى جامعظ ؟ قمت لو

 وهللا. قاؿ لي: هللا. قمت لو: كضف ؟ قاؿ: ألع يقل هللا:

 ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا﴾
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فأؼ إنداف يعتمي السشبخ يجب أف يذعخ أنو لػال أف هللا دعا الشاس إلى السدجج، كأنو مغ تخؾ الجسعة ثبلث مخات 
 ػف، كيشرتػف، كمغ قم ب الحرى فقج لغى.نكتت نكتة سػداء في قمبو، لسا جاء الشاس إلى السدجج، كيرست

 فضقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

َأ َفَأْحَدَغ اْلُػُضػَء ثُ  عه َأَتى اْلُجُسَعَة َفاْسَتَسَع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َتَػضه
ـٍ َكَمْغ َمذه اْلَحَرى َفَقْج َلَغا ((َكَأْنَرَت ُغِفَخ َلُو َما َبيْ   َشُو َكَبْيَغ اْلُجُسَعِة َكِزَياَدُة َثالَثِة َأيها

 )صحضح مدمع(

استسع كأنرت، ىل ىشاؾ فخؽ بضغ االستساع كاإلنرات ؟ أنت دارس لحجيث، كالخصضب بجأ بحجيث أنت تعخفو، 
جيث الحؼ يقػلو الخصضب أنت تعخفو، بجأ بأكلو كألنظ تعخفو تذاغمت بذيء آخخ، كججت معظ كتاب ففتحتو، كالح

فػججت نفدظ تعخفو، أنت استسعت لكشظ لع تشرت، يجب أف تدتسع كأف تشرت، أف تدتػعب ما قضل كأف تبقى 
 ساكشًا ساكتًا مخاعاًة لحخمة الجرس، 

 (﴾701)﴿ َكِإَذا ُقِخَئ اْلُقْخَآُف َفاْسَتِسُعػا َلُو َكَأْنِرُتػا َلَعمهُكْع ُتْخَحُسػَف 

 )سػرة األعخاؼ (

 (( ْغ َمذه اْلَحَرى َفَقْج َلَغاَكمَ  )) ُثعه َأَتى اْلُجُسَعَة َفاْسَتَسَع َكَأْنَرَت ُغِفَخ َلُو َما َبْيَشُو َكَبْيَغ اْلُجُسَعِة َكِزَياَدُة َثالَثِة َأيهاـٍ 

في الخصبة ىحا لغػ، أحضانًا تخيج  مثبًل أنت معظ مدبحة حبتيا كبضخة، كخضصيا شػيل، كأنت مختاح )تظ تظ تظ..(
أف ترمي الدشة، ال يػجج مانع، تبجأ بتبلكة الفاتحة برػٍت عاٍؿ مػجات مػجات، يخفع كيخفس صػتو، كالشاس 

 قخبو جالدػف يدتسعػف لمجرس أك الخصبة.

كخيع سسح فسغ اإلساءة البالغة أف تذػش عمى الشاس إنراتيع لمخصضب، تخكع ركعتضغ ال مانع مشيسا، الشبي ال
بيسا، لكغ برػت خفضف، فالسدبحة لغػ، كتقمضب الحرى لغػ، كالتذاغل بقخاءة كتاب فضو إساءة أدب لمستكمع، 

ـٍ َكَمْغ َمذ  فمحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: َفاْسَتَسَع َكَأْنَرَت ُغِفَخ َلُو َما َبْضَشُو َكَبْضَغ اْلُجُسَعِة َكِزَياَدُة َثبلَثِة َأي   ا
 ى َفَقْج َلَغا * اْلَحَر 
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 معشى ىحا أف هللا عد كجل جعل عبادتضغ بضشيسا تغفخ الحنػب ما لع تؤتى الكبائخ 

َئاِتُكْع َكُنْجِخْمُكْع ُمْجَخاًل َكِخيسًا )  (﴾00﴿ ِإْف َتْجَتِشُبػا َكَباِئَخ َما ُتْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّْخ َعْشُكْع َسيِّ

 )سػرة الشداء(

 األكؿ: يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  في حجيث آخخ يعزس الحجيث

َمَػاُت اْلَخْسُذ، َكالْ  ُجْسَعُة ِإَلى اْلُجْسَعِة )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َيُقػُؿ7 الره
 َشَب اْلَكَباِئَخ ((َكَرَمَزاُف ِإَلى َرَمَزاَف ُمَكفَِّخاٌت َما َبْيَشُيغه ِإَذا اْجتَ 

 )صحضح مدمع(

ىحا مغ فزل هللا عمضشا صمضت، فصالسا لع يكغ مشظ الكبائخ ما كاف مشظ مغ صغائخ تغفخ فضسا بضغ الربلتضغ، 
 كفضسا بضغ الجسعتضغ، كفضسا بضغ شيخؼ رمزاف مغ العاـ 

َثَشا َعَباَيُة اْبُغ ِرَفاَعَة َقاَؿ َأْدَرَكِشي َأُبػ َعْبٍذ َكأَ  َنا َأْذَىُب ِإَلى اْلُجُسَعِة َفَقاَؿ َسِسْعُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو )) َحجه
ُ َعَمى الشهاِر (( َمُو َّللاه ْت َقَجَماُه ِفي َسِبيِل َّللاهِ َحخه  َكَسمهَع َيُقػُؿ َمِغ اْغَبخه

 )صحضح البخارؼ(

 ألع يقل هللا عد كجل في حجيث قجسي: 

رسػؿ َّللّا صمى َّللّا عميو كسمع أنو قاؿ7 " يقػؿ تعالى7 مغ عادى لي كليًا فقج بارزني )) عغ أبي ىخيخة، عغ 
بالحخب، كما تقّخب إلّي عبجي بذيء أفزل مغ أداء ما افتخضت عميو، كَّل يداؿ عبجي يتقخب إليه بالشػافل حتى 

صر بيا، كرجمو التي أحبو، فإذا أحببتو كشت سسعو الحي يدسع بو، كبرخه الحي يبرخ بو، كيجه التي يب
يسذي بيا، كلئغ سألشي َلعصيشو، كلئغ دعاني َلجيبشو، كلئغ استعاذ بي َلعيحنو، كما تخددت في شيء أنا 

 فاعمو تخددي في قبس نفذ عبجي السؤمغ، يكخه السػت كأكخه مداءتو، كَّل بج مشو ((

 )مخترخ تفدضخ ابغ كثضخ (
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هللا بيا ال تتحخؾ إال إلى مكاف شضب، إال لعسل صالح، إال  ما معشى كشت رجمو ؟ أؼ ىحه القجـ التي أكخمظ
 لعبادة، لسدجج، إلصبلح ذات البضغ، لرمة الخحع، قجماؾ ال تشقبلؾ إال لعسل شضب، عبادؼ أك تعبجؼ، 

ُ َعَمى الشهاِر (( َمُو َّللاه ْت َقَجَماُه ِفي َسِبيِل َّللاهِ َحخه  )) َمِغ اْغَبخه

 كفي ركاية:

ْت َقَجَما َعْبٍج ِفي َسِبي )) عغ َعْبجُ  ْحَسِغ ْبُغ َجْبٍخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما اْغَبخه ِل َّللاهِ الخه
ُو الشهاُر ((  َفَتَسده

 )صحضح البخارؼ(

ََ الحه 7( َكالشهَياِر ِإَذا َتَجمهى )0﴿ َكالمهْيِل ِإَذا َيْغَذى )  (﴾1( ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )0َكَخ َكاَْلُْنَثى )( َكَما َخَم

 )سػرة المضل(

كل إنداف يػجج في بالو شيء يدعى إلضو، إال السؤمغ يدعى لسخضاة هللا، لحلظ بعس عمساء القمػب ليع كمسة 
 يخددكنيا: إليي أنت مقرػدؼ كرضاؾ مصمػبي.

 هللا، وهللا يػجج آية في القخآف الكخيع: السؤمغ يسذي في رضػاف هللا، بضشسا الكافخ يسذي في سخط

 (﴾75﴿ َذِلَظ ِبَأنهُيُع اتهَبُعػا َما َأْسَخَط َّللاهَ َكَكِخُىػا ِرْضَػاَنُو َفَأْحَبَط َأْعَساَلُيْع )

 )سػرة دمحم (

أؼ أنت إما أف تكػف في رضػاف هللا أك أف تكػف في سخصو، تؤذؼ إنداف، أنت في سخصو، تكحب أنت في 
تتعجػ عمى اآلخخيغ في سخصو، تبضح لشفدظ الذيػات في سخصو، دائسًا أنت تعمع عمع الضقضغ إما أنظ سخصو، 

في رضػانو أك أنظ في سخصو، فيشضئًا لسغ كاف في رضػاف هللا، مغ عسل صالح لعسل صالح، مغ صمة رحع، 
ى رعاية األكالد، كالػيل لسغ إلى تفقج مدكضغ، إلى أداء صبلة، إلى أمخ بالسعخكؼ، إلى تأمضغ حاجات البضت، إل

 كانت حخكتو في سخط هللا.
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ُخ َما اْسَتَصاَع )) َعْغ َسْمَساَف اْلَفاِرِسيِّ َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل َيْغَتِدُل َرُجٌل َيْػـَ اْلُجسُ  َعِة َكَيَتَصيه
ِىُغ ِمْغ ُدْىِشِو َأْك يَ  ُؽ َبْيَغ اْثَشْيِغ ُثعه ُيَرمِّي َما ُكِتَب َلُو ُثعه ِمْغ ُشْيٍخ َكَيجه َسذُّ ِمْغ ِشيِب َبْيِتِو ُثعه َيْخُخُج َفاَل ُيَفخِّ

ـُ ِإَّله ُغِفَخ َلُو َما َبْيَشُو َكَبْيَغ اْلُجُسَعِة اَْلُْخَخى (( َما  ُيْشِرُت ِإَذا َتَكمهَع اإلِْ

 )صحضح البخارؼ( 

أشار إلى الربلة، كأشار إلى أنو ال يفخؽ بضغ إثشضغ، ضمو خفضف في السدجج، الشبي أشار إلى اإلنرات، ك 
كيتعصخ يـػ الجسعة، يغتدل كيتعصخ كال يؤذؼ السدمسضغ، يرمي يشفق، غفخ هللا لو ما بضشو كبضغ الجسعة األخخػ، 

 أما الذيء الجقضق يـػ الجسعة أف فضيا ساعة استجابة 

 ػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َذَكَخ َيْػـَ اْلُجُسَعِة َفَقاَؿ ِفيِو َساَعٌة ََّل ُيَػاِفُقَيا َعْبٌج ُمْدِمعٌ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرسُ 
َ َتَعاَلى َشْيًئا ِإَّله َأْعَصاُه ِإيهاُه َكَأَشاَر ِبَيِجِه ُيَقمُِّمَيا ((  َكُىَػ َقاِئٌع ُيَرمِّي َيْدَأُؿ َّللاه

 خارؼ()صحضح الب

فاهلل عد كجل أرادؾ أف تكػف معو دائسًا، فجعل ساعة لع يعمسظ عغ كقتيا، أؼ عبج مدمع في ىحه الداعة يرمي 
 كسأؿ هللا شضئًا إال آتاه هللا ىحا الذيء، في يـػ الجسعة ساعة استجابة، كقج استشبط بعس العمساء مغ قػلو تعالى:

ِحيُع )﴿ َقاَؿ َسْػَؼ َأْسَتْغِفُخ َلُكْع َربِّي   (﴾65ِإنهُو ُىَػ اْلَغُفػُر الخه

 )سػرة يػسف(
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سػؼ أسألو في ساعة االستجابة، في الدحخ أحضانًا، ككمكع يعمع أييا األخػة أنو مغ أتى يـػ الجسعة في الداعة 
األكلى كأنسا قخب بجنًا، مغ أتى في الداعة الثانضة فكأنسا قخب بقخة، مغ أتى في الداعة الثالثة فكأنسا قخب شاة، 

ى في الداعة الخامدة فكأنسا قخب دجاجة، أما بعج الداعة مغ أتى في الداعة الخابعة فكأنسا قخب بضزة، مغ أت
الخامدة، أؼ إذا صعج الخصضب السشبخ، بعج أف يرعج انتيت الداعات كميا، فبل صبلة كال كبلـ، السبلئكة 

 جمدت تدتسع الخصبة، فسا بالظ بالحؼ يأتضيا بالخكعة الثانضة ؟ 

الربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، ك 
أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 الجسعة كاجب عمى كل محتمع ( 7 قاؿ الغدل يـػ 704 - 027الجرس ) 

 34-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخغضب في الغدل يـػ الجسعة كالتصضب 

 َعِة َكاِجٌب َعَمى ُكلِّ ُمْحَتِمٍع (())َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْلُغْدُل َيْػـَ اْلُجسُ 

 )صحضح البخارؼ(

كاألحاديث التي تجعع ىحا الحجيث كثضخة ججًا، اغتدل كلػ مجًا بجيشار، ذلظ أف في جمج اإلنداف رائحة عصخة، يكفي 
عج أف يشطف جدسو حتى تفػح مغ جمجه ىحه الخائحة العصخة، كال أدؿ عمى ذلظ مغ أنظ إذا شسست شفبًل صغضخًا ب
متو تذعخ أف ىشاؾ رائحة في جمجه عصخة، امخأة في الجاىمضة قالت: الكحل أحدغ الحدغ، كالساء أشضب  أف غد 

 الصضب السفقػد.

 كل إنداف ال يػجج عشجه شضب، أك عصخ، يكفي أف يكػف نطضفًا، حتى تفػح مغ جمجه رائحة عصخة.

ابظ فيحا يؤذؼ السرمضغ، يؤذييع أيسا إيحاء، مخة شبعًا حضشسا تأتي السدجج كلظ رائحة كخيية تفػح مشظ كمغ ثض
كشت عشج شبضب، شبضب مرػر، صػرت عشجه الفظ، كعخؼ أنشي أخصب في جامع الشابمدي، قاؿ لي: وهللا يا 

 أستاذ أنا معجب ججًا بيحه الخصب، كشت أداـك في ىحا السدجج أياـ شػيمة.

تحتسل، كلضذ ىحا مبخرًا كلكغ ىحا كاف سبب تخكي  قاؿ لي: مخة صمى أمامي إنداف تفػح مغ جػاربو رائحة ال
 ليحا السدجج. 
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أنا تألست أشج األلع مغ ىحا الحؼ صخؼ إندانًا عغ السدجج، كمسا تجسمت في السدجج، كمسا تشطفت في السدجج، 
 كمسا فاحت مشظ رائحة عصخة، الشبي الكخيع يقػؿ 

ْرَداِء َكِمَسًة  َؾ َفَقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإنهُكْع ))... َفَقاَؿ َلُو َأُبػ الجه َتْشَفُعَشا َكََّل َتُزخُّ
 ََّل ُيِحبُّ اِس َفِإفه َّللاهَ َقاِدُمػَف َعَمى ِإْخَػاِنُكْع َفَأْصِمُحػا ِرَحاَلُكْع َكَأْصِمُحػا ِلَباَسُكْع َحتهى َتُكػُنػا َكَأنهُكْع َشاَمٌة ِفي الشه 

َر ((  اْلُفْحَر َكََّل التهَفحُّ

 )سشغ أبي داككد(

الذيء السؤلع أشج األلع تحىب إلى ببلد الغخب تجج األناقة، مػضفي السصارات أناقة، شعخ مخّجل ثضاب جسضمة، 
 قضاسات محكسة، أححية لساعة كمعصخيغ، كأنت مدمع تسثل ىحا الجيغ العطضع شعخ مزصخب ثضاب غضخ نطضفة.
تجخل لجكاف مدمع الغبار كثضفة كاألغخاض فػؽ بعزيا، دخمت لرضجلي وهللا غضخ معقػؿ األدكية باألرض كميا ! 

 عمضيا غبار، ادخل إلى إنداف ال ديغ لو تجو مشطف كمشطع أشضاءه ىل ىحا معقػؿ ؟ 

غ اإلسبلـ يكخه التجّسل ؟ مغ ىحا الحؼ ربط الشطافة كاألناقة كالشطاـ بالكفخ ؟ كربط الفػضة كالقحارة باإلسبلـ م
يكػف عشجه حاجات سضئة ججًا يزعيا عمى الذخفة، كل شيء عتضق بجاًل مغ رمضو بالسيسبلت يزعو عمى الذخفة، 

 مشطخ البشاء مخضف كمقخؼ، أيغ التجّسل لسا ال يكػف السدمع متجسبًل أنضقًا ؟ إف هللا جسضل يحب الجساؿ.

 طضفة......فأنت عشجما تغتدل كتتعصخ كتكػف ثضابظ ن

أنا ال أقػؿ اشتخؼ ثضاب غالضة، مسكغ أف تكػف ثضاب نطضفة كلصضفة كمقػلبة، أنت مدمع أنت عمى ثغخة مغ ثغخ 
 الجيغ، فبل يؤتضغ مغ قبمظ.

نحغ بذكل عاـ حضشسا تمتقي مع اإلنداف أكؿ مخة تأخح عشو فكخة مغ ثضابو فقط، فإذا حجثظ ندضت ثضابو، فإذا 
يكػف الحجيث جسضل ججًا لكغ عشجما عاممظ كالعضاذ باهلل بخضل لئضع، فإذا عاممظ ندضت عاممظ ندضت حجيثو، قج 

حجيثو، فإذا حجثظ ندضت ثضابو، ما الحؼ يسشع أف يكػف حجيثظ شخيًا كمعاممتظ شضبة، كأنت أنضق كنطضف ؟ ما 
 الحؼ يسشع ؟
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كالشطافة كالتجّسل بالكفخ، كمغ ربط أجخيت درس في جامع الشابمدي حػؿ ىحا الدؤاؿ: مغ ربط الشطاـ كاألناقة 
الفػضى كالقحارة كاإلىساؿ كعجـ التجّسل باإليساف ؟ لسا ال يجخل إنداف لرضجلضة مدمع شيء ال يرجؽ األناقة 
كالشطافة كالشطاـ لسا ؟ قمت مخة كمسة في بضخكت جالذ جخاح قمب قاؿ: وهللا ما سسعت كمسة في حضاتي شخبت 

لو ما ىي ؟ أنا قمت: إف لع تكغ متفػؽ في دنضاؾ اآلف ال يحتـخ ديشظ، كمو درجة ليا كسثل ىحه الكمسة، قمت 
ثانضة درجة عاشخة إىساؿ تقرضخ تدػيف إرجاء عجـ إتقاف بالعسل، وهللا إف لع تكغ متفػؽ في دنضاؾ اآلف ال 

ضخظ، ىؤالء ىكحا يحتـخ ديشظ، فإذا كشت متفػقًا احتـخ الشاس ديشظ ثع احتـخ الشاس مدججؾ، ثع احتـخ الشاس ش
فالغدل يـػ الجسعة مغ ىحا الباب، مغ باب أف  رّبػا، رّبػا عمى الرجؽ كاألمانة كاإلخبلص كاإلتقاف كالتجّسل ،

 تكػف نطضفًا، مغ باب أف تفػح مشظ رائحة عصخة، ما الحؼ يسشع إذا أكخمشا هللا بسضاه أف تغتدل كل يـػ ؟ 

 بشذاط. ال تخخج مغ بضتظ قبل أف تأتي بحساـ، تذعخ

إذا كاحج كانت مضدخة لو تذعخ بشذاط، لػ اقتخب مشظ أحج ال يتأذػ، شخز عمى متخ ال بأس، قبل متخ كالعضاذ 
باهلل، ىحا يعامل متخ فسا بعج، لكغ يػجج شخز ميسا اقتخب تفػح مشو رائحة عصخة، ما الحؼ يسشع أف تدتعسل 

 ّسل مغ الجيغ. الصضب الحؼ كاف يحبو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ؟ التج

 إف هللا جسضل يحب الجساؿ، بل إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ُسئل: 

 ِمْثَقاُؿ َذرهٍة ِمْغ ِكْبٍخ َكََّل )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َيْجُخُل اْلَجشهَة َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبوِ 
 َثْػِبي َحَدًشا اَر َيْعِشي َمْغ َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذرهٍة ِمْغ ِإيَساٍف َقاَؿ َفَقاَؿ َلُو َرُجٌل ِإنهُو ُيْعِجُبِشي َأْف َيُكػفَ َيْجُخُل الشه 

َه َكَغَسَز الشه   اَس ((َكَنْعِمي َحَدَشًة َقاَؿ ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ اْلَجَساَؿ َكَلِكغه اْلِكْبَخ َمْغ َبَصَخ اْلَح

 )سشغ التخمحؼ(

 أف تخد الحق كتحتقخ الشاس ىحا ىػ الكبخ، كلكغ هللا جسضل يحب الجساؿ.

دخمت مخة إلى بضت بجػبخ وهللا أييا األخػة: لفت نطخ البضت مغ المبغ لكشو مكمذ كمجىغ، كل الدريعة بعمب 
سسشة لكغ كميا مجىشة بمػف أخزخ مػحج، األرض عجسة كلضذ ببلط، دخمت لغخفة ال تجج مدسار زائج بالغخفة 

 أبجًا. 
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كغ دىغ نطضف فضو أساس مخيح فالبضت جشة، السؤمغ يػجج أناقة مع أنو بضت متػاضع ججًا بضت عخبي مغ المبغ، ل
 جشتو داره.

كبالسشاسبة السؤمغ بضتػتي، كالكافخ زقاقاتي، السؤمغ أىع مكاف عشجه بضتو فضو يجمذ فضو يتعبج فضو يخبي أكالده، أما 
الغدل القياكؼ كالسصاعع كالحانات السؤمغ بعضج عشيا، فمعل غدل الجسعة كاجب عمى كل مدمع محتمع، لسا في 

 مغ آثار شضبة.

 كإف هللا نطضف يحب الشطضف.

حجثشي أخ قاؿ: كشت ببمج ببعس ببلد الشفط ىػ مّداح جضػلػجي يبجك أنو مدح لجساعة احتفااًل بو كضعػا لو 
خخكؼ مكتف، ىحا أنفذ شعاـ عشجىع قاؿ: الخخكؼ كسا ىػ، كصل ألحذائو فػجج أمعائو مػجػدة، لكغ يبجك 

، ىل معقػؿ أف يزعػا البشجؽ ؟ كإذا بو لضذ ببشجؽ.....اف فضيا بشجؽ كخات سػد  اء، ما ىحا الكـخ

فغدل يـػ الجسعة كاجب عمى كل محتمع كسػاه، كيسذ مغ الصضب ما قج عمضو، نطافة األسشاف متعصخ مغتدل، 
 ىحا كاجب مغ الجيغ.

، ككجػد الساء، مسكغ كل لضذ قزضة نطافة أنت مكمف أف تغتدل بالحج األدنى، كل أسبػع األدنى مع أياـ الحخ
يـػ ألدمظ بالحج األدنى، الرحابة بالرحخاء يعضذػف، الساء نادر ججًا، أما بببلد فضيا ماء ما السانع أف تغتدل 

 كل يـػ ؟ 

 كاجب عمى كل محتمع بالغ كسػاكع كيسدظ مغ الصضب ما قجر عمضو.

 كاف عمضو الربلة كالدبلـ ُيعخؼ بخائحة السدظ رائحة الصضب يقػؿ: 

 )) َفَأْصِمُحػا ِرَحاَلُكْع َكَأْصِمُحػا ِلَباَسُكْع َحتهى َتُكػُنػا َكَأنهُكْع َشاَمٌة ِفي الشهاِس ((
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 السؤمغ نطضف نطافة مغ الجاخل، قاؿ تعالى: 

ـَ بَ   ْعَج َعاِمِيْع َىَحا﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإنهَسا اْلُسْذِخُكػَف َنَجٌذ َفاَل َيْقَخُبػا اْلَسْدِجَج اْلَحَخا

 )سػرة التػبة(

 ىشا الشجاسة حكسضة، لػ اغتدل الكافخ نجذ نطخاتو خبضثة نطخاتو شيػانضة لدانو بحؼء.

 كاحج تكمع كبلـ بحؼء كيؤتجؼ ثضاب أنضقة، قاؿ: تكمع كسا تمبذ، أك البذ كسا تتكمع.

 ي يكػف محبب.فالصضب كالدػاؾ كغدل الجسعة كاجب عمى كل مدمع، حتى ال يؤذؼ أحج ك

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 التخىيب مغ الكالـ كاإلماـ يخصب 704 - 020الجرس ) 

 39-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
الضـػ التخىضب مغ الكبلـ كاإلماـ يخصب كالتخغضب في اإلنرات، كقج حجثتكع مغ قبل أف االستساع شيء كأف 

 اإلنرات شيء آخخ، اآلية الكخيسة: 

 (﴾701َفاْسَتِسُعػا َلُو َكَأْنِرُتػا َلَعمهُكْع ُتْخَحُسػَف ) ﴿ َكِإَذا ُقِخَئ اْلُقْخَآفُ 

 )سػرة األعخاؼ(

 االستساع كاضح، أنظ أصغضت كفيست فحػػ الكبلـ، كقج ِأار القخآف الكخيع إلى حقضقة الدساع فقاؿ: 

 ﴿ ِإْف َتُتػَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْج َصَغْت ُقُمػُبُكَسا﴾

 )سػرة التحخيع(

 اإلصغاء أف يشقمب إلى عسل.حقضقة 

 ﴿ َكِإْف َتَطاَىَخا َعَمْيِو َفِإفه َّللاهَ ُىَػ َمْػََّلُه﴾

 ال تعج عشج هللا مدتسعًا إال إذا انقمب سساعظ إلى تصبضق.

 (﴾70﴿ َكََّل َتُكػُنػا َكالهِحيَغ َقاُلػا َسِسْعَشا َكُىْع ََّل َيْدَسُعػَف )

 )سػرة األنفاؿ(
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مت إلنداف العقخب عمى كتفظ كلجغتو قاتمة، قبل أسبػعضغ إنداف في بغجاد يخكب أكضح مثل في ذلظ: لػ ق
شاحشة في مكاف البزاعة كقعت مغ الدساء أفعى لجغتو فجعمتو مضتًا، صقخ يحسل بضغ فكضو أفعى، تفمتت مغ 

 فسو ككقعت عمى رأس إنداف يخكب شاحشة في بغجاد فمجغتو فاماتتو فػرًا !

ألفعى تسضت فػرًا ؟ ألف سّع األفعى يخفس الزغط إلى الرفخ فجأة، كإذا انخفس الزغط بالسشاسبة لساذا لجغة ا
إلى الرفخ مات اإلنداف، اآلف أنجح دكار لتخفضس الزغط اسسو كابػتضغ مأخػذ مغ سّع األفعى بشدب قمضمة 

اكخ ليحه السبلحطة كأرجػ ججًا فمػ قمشا إلنداف عمى كتفظ عقخب شائمة كلجغتو قاتمة بقي ىادئًا كابتدع كقاؿ: أنا ش
هللا أف يسكششي مغ أف أكافئظ عمى ىحه السحافطة، ىل سسع ما قمت لو ؟ لػ أنو فيع ما قمت لو لقفد كصخخ 

 كنفس معصفو، فالحؼ ال يصبق ما يدسع لغ يفيع ما يدسع كلع يدتػعب ما يدسع، فاهلل عد كجل يقػؿ:

 (﴾70َكُىْع ََّل َيْدَسُعػَف ) ﴿ َكََّل َتُكػُنػا َكالهِحيَغ َقاُلػا َسِسْعَشا

 ﴿ ِإْف َتُتػَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْج َصَغْت ُقُمػُبُكَسا﴾

فاالستساع أف تدتػعب كأف تصبق، أنت اآلف في خصبة الجسعة كألقى الخصضب خصبة فضيا أحاديث كآيات، فأنت 
ػ بيسذ في أذف صجيقظ، ربسا استػعبت الحجيث مغ أكؿ كمسة، استػعبت كاستسعت، لكشظ تميػ بدبحة أك تمي

أنت استسعت كلع تشرت، كشػشت عمى السدتسعضغ سساعيع فأنت مكمف أف تدتػعب كاف تصبق كأف تدشح لظ 
 مغ حزخ أف يدتسع.

 ﴿ َفاْسَتِسُعػا َلُو َكَأْنِرُتػا﴾

بالتعمضع فالحجيث: إذا قمت لراحبظ أنرت كاإلماـ يخصب فقج لغػت، ماذا أفعل ؟ أشخ إلضو دكف أف تتكمع، يػجج 
سخ األستاذ اليادغ كل مغ حػلو يرست، أما يػجج إنداف صػتو مختفع، أحضانًا تمػيغ الرػت يجعػ إلى 

 اإلنرات، أحضانًا السػضػع الحؼ يحخؾ السذاعخ يجعػ إلى اإلنرات، أحضانًا قرة مؤثخة.

 ﴿ َلَقْج َكاَف ِفي َقَرِرِيْع ِعْبَخٌة َِلُكِلي اَْلَْلَباِب﴾

 )سػرة يػسف(
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 عػ لئلنرات، فشحغ كسا أنشا نصالب السدتسعػف أف يشرتػا نصالب الخصضب أف يأتي بججيج.يج

حجثشا أخ تػفي رحسو هللا لو كالج في حسز يحزخ في مدجج، ىحا الػالج بقي في ىحا السدجج سشػات ستة، 
ئب، فإذا أقضست يبلحع رجل كمسا صعج الخصضب إلى السشبخ يحىب كيقف عمى باب السدجج يشطخ إلى الخائح كالغا

الربلة كقف كصمى كراء اإلماـ، فيحا السرّمي ىّع أف يشرحو قاؿ لو: يا رجل أنت مدمع لساذا كمسا صعج 
الخصضب السشبخ تقف عمى باب السدجج تشطخ إلى الشاس الغائب كالخائح كال تجمذ لدساع الخصبة ؟ قاؿ: أنت كع 

ىحا السدجج ثسانضة كعذخكف عامًا ادخل إلى الحـخ  لظ في ىحا السدجج ؟ قاؿ: ست سشػات، قاؿ: أنا لي في
! إذا كاف الخصضب لع يججد كلع يعالج مػضػعات  كائتشي بكمسة كاحجة مغ الخصبة ألتسع لظ الخصبة حفطيا غضبًا 

حداسة كمػضػعات ساخشة كمػضػعات فضيا حل لؤلمة مػضػعات الداعة، ما كضع يجه عمى جخح الشاس، ال 
 يشتبو أحج إلضو.

كشت في الحـخ السكي زاده هللا شخفًا فكاف ىشاؾ مجرس ديشي جداه هللا خضخًا، السػضػع عتق العبضج، الضـػ ال  مخة
يػجج عبضج ! اآلف تػجج عبػدية األمع، كشا في العرػر الدابقة مع عبػدية األفخاد، اآلف في عبػدية األمع، أما 

في عرخ معضغ تزعف أىسضتيا لعجـ كجػدىا، نحغ ال  عبضج أفخاد ال يػجج، ففي الجيغ مػضػعات ميسة ججًا لكغ
يػجج عشجنا ممظ يسضغ، فسمظ الضسضغ بحث عسضق شػيل ججًا يأتي رجل كيدألشي ما حكع ممظ الضسضغ ؟ ال يػجج 
، فضػجج مػضػعات تحتل السختبة األكلى، كمػضػعات غضخ مػجػدة اآلف، فالعبارة أف الحؼ يتكمع يشبغي أف  الضـػ

 كاقعي كمغ مذكمة حقضقضة يعانضيا السدمسػف، فيػ مكمف أف يججد... يتكمع مغ مشصق

 بالسشاسبة الحؼ يحزخ دركسو يحتـخ شبلبو.

حجثشي أخ مخة قاؿ: وهللا حزخت خصبة الخصضب فتح ثسانضة كعذخكف مػضػعًا لع يغمقيع، ذكخ عشػاف مػضػع 
يمقي خصبة ارتجالضة غضخ محزخة إشبلقًا، عشػاف ثاني عشػاف ثالث، استذيج بآية كحجيث ال يػجج شيء محجد، 

كمسا حزختو خاشخة ألقاىا، فمحلظ مثل ىحه الخصب ال تذج الشاس إلضيا، أما إذا كاف ىشاؾ خصب مبخمجة مشطسة 
 فقخات بجاية عخض نياية الفكخة كالذاىج كالجلضل أقػاؿ صحابة كالتابعضغ كأدلة عمسضة اإلنداف يذج إلضيا.

جسعة أنرت كاإلماـ يخصب فقج لغػت، كمغ حق األخ عمى أخضو أف يدتسع لو، كتخاه إذا قمت لراحبظ يـػ ال
 يرغي لمحجيث بدسعو كبقمبو، كىػ أعمع بو مغ السرغي.
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أييا األخػة: كاف عمضو الربلة كالدبلـ يحدغ حدغ االستساع كقج قضل تعمع حدغ االستساع كسا تتعمع حدغ 
لعمو أدرػ بو، فسغ أعمى درجات األدب أف ترغي إلى محجثظ بل إف الكبلـ كتخاه يرغي لمحجيث بدسعو كبقمبو ك 

أكثخ بضػت السدمسضغ بعج مزي حضغ عمى زكاج الدكجضغ يشذأ نفػر أك فتػر ؼ العبلقة سببيا أف الدكج مشرخؼ 
عغ زكجتو لذؤكنو، فتػجج نرضحة تقجـ لؤلزكاج: أصغي إلى زكجتظ عذخيغ دقضقة في الضـػ دكف أف تسدظ كتابًا 

مجمة أك دكف أف تتابع مػضػعًا في الكسبضػتخ، حضشسا ترغي إلضيا عذخيغ دقضقة تستغ العبلقة بضشظ كبضشيا،  أك
فكثضخ مغ األشخاص ال يحدشػف اإلصغاء أبجًا، إما أف يتكمع أك يتذاغل بذيء آخخ، فالحؼ يتكمع دكف أف 

 ُيرغى إلضو يتألع أشج األلع. 

نداف ال يدحب يجه مشو إال أف يبجأ السرافح، ككاف يجمذ مع العبج ككاف كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا صافح إ
 يقػؿ)كرد في األثخ(:

 بخغ مغ الكبخ مغ حسل حاجتو بضجه كبخغ مغ الشفاؽ مغ أكثخ ذكخ هللا كبخغ مغ الذح مغ أدػ زكاة مالو 

يكػف باآلالؼ يـػ الجسعة،  كالحقضقة الشاحضة اإليجابضة أف مداجج السدمسضغ تخػ أف جسيػر الشاس في السدجج قج
كقج يكػف الخصضب أقميع عمسًا يجػز، حي فضو عمساء كدكاتخة كمع ذلظ كميع يشرت، لكغ أقميع عمسًا بسعشى آخخ: 
لػ فخضشا أنت شضخ كمحتـخ ججًا لػ أعصضشاؾ تخصضط قمب ىل تفيع مشو شضئًا ؟ أبجًا، فأنت في ىحا التخصضط 

كمغ فمتات الدماف كمع ذلظ أنت أّمي في تخصضط القمب، لكغ لػ جاء  أّمي، كأنت كحضج عرخؾ كفخيج زمانظ
إنداف يحسل أعمى شيادة في العالع يحسل بػرد مثبًل معو غف آر إس معو أكخيجضو ىػ بالجيغ أّمي أيزًا ! فالعمع 

 أنػاع ىشاؾ عمع بخمقو كىشاؾ عمع بأمخه كىشاؾ عمع بحاتو فعمساء القمػب عخفػا هللا قاؿ تعالى: 

 (﴾26َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيخًا ) ﴿

 )سػرة الفخقاف(
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 كعمساء الذخيعة عخفػا الذخيعة، قاؿ تعالى: 

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع ََّل َتْعَمُسػَف )  (﴾10﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ

 )سػرة األنبضاء(

 أك إلى أمخ هللا أك إلى كأما عمساء الفمظ كالصب كالفمدفة كاليشجسة عخفػا خمق هللا، فضسكغ أف تتعخؼ إلى خمق هللا
ذات هللا، أمخ هللا كخمقو يحتاجاف إلى مجارسة، كتاب كأستاذ كقخاءة كتمخضز كحفع كمخاجعة كأداء امتحاف كنضل 

 شيادات كثع التعضضغ، لكغ العمع باهلل يحتاج إلى مجاىجة 

 (﴾36َلَسَع اْلُسْحِدِشيَغ ) ﴿ َكالهِحيَغ َجاَىُجكا ِفيَشا َلَشْيِجَيشهُيْع ُسُبَمَشا َكِإفه َّللاهَ 

 )سػرة العشكبػت(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 قاؿ لقـػ يتخمفػف عغ الجسعة لقج ىسست 704 - 021الجرس ) 

 73-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخىضب مغ تخؾ الجسعة مغ غضخ عحر.

ـٍ َيَتَخمهُفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة َلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ َرُجاًل ُيَرمِّي ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ َأفه الشهِبيه َصمهى  المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِلَقْػ
َؽ َعَمى ِرَجاٍؿ َيَتَخمهُفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة ُبُيػَتُيْع ((  ِبالشهاِس ُثعه ُأَحخِّ

 )صحضح مدمع(

اآلف في إسخائضل أشج عقاب يشدؿ بأشخة أف ييجـ بضتو ألضذ كحلظ، ىل مغ عقاب أشج مغ أف يحخؽ بضت إنداف ؟ 
ىحا عقاب مغ تخؾ الجسعة بغضخ عحر ألنيا العبادة الػحضجة التعمضسضة، التي تجعمظ عمى صمة بالعمع، كالعبادة 
الػحضجة التي تجعمظ تشرت آلية مذخكحة أك حجيث مبضغ أك قرة مؤثخة أك حكع فقيي أك قزضة عمسضة، حضشسا 

 تشقصع عغ العمع. )كرد في األثخ(

 كرد عغ الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنو مغ بجػ فقج جفى.

أؼ مغ عاش في البادية قج يكػف ىػائيا نقي كفضيا راحة نفدضة، اآلف الخيف جسضل ججًا صفاء كىجكء كجػ نذضط، 
العمع كانقصع بالتالي عغ لكغ لػ أف اإلنداف عاش في الخيف كانقصع عغ السجيشة كانقصع بالتالي عغ دركس 

دركس الجسعة يربح في الشياية كالبيضسة، الشاس مغ دكف عمع كالبيائع، بالتعبضخ الضػمي دابة فمتانة، يتكمع كيسدح 
 كبلـ كمداح فاحر يقتشز السغانع، كلػ لع يكغ لو فضيا حق، إنداف مغ دكف عمع كالبيضسة.

فضا أييا األخػة: الحؼ يذجؾ إلى الجيغ الحؼ يبرخؾ بحقائق الجيغ الحؼ يخبصظ بدخ كجػدؾ كغاية كجػدؾ ىػ 
العمع كالعمع في اإلسبلـ في حجه األدنى الحؼ إذا تخكتو تخكت كل شيء خصبة الجسعة، أما في حجه الستػسط 
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العمع كأف تسمظ الذخح التفرضمي لكل قزضة دركس العمع، أما في حجه األعمى أف تصمب العمع كل يـػ كأف تتبحخ ب
في الجيغ، كأف تخد كل شبية في الجيغ، كأف تعخؼ حكسة كجػدؾ، فالعمع بحجه األدنى خصبة الجسعة، إنداف 
عاش ستضغ سشة بالخامدة عذخ مغ عسخه بجأ يحزخ خصب الجسعة أصبح مكمف، اشخح خسدة عذخ مغ ستضغ 

دضغ بخسدضغ ؟ ألفضغ كخسدسائة درس المضدانذ كع درس ؟ يبقى خسذ كأربعضغ ضخب خسدضغ جسعة، خس
باألسبػع اثشا عذخة ساعة تقخيبًا، الذيخ أربعة خسدضغ درس تقخيبًا بالذيخ، في الدتة أشيخ ثبلثسائة كخسدضغ 
درس، أربع سشػات ألف كمائتضغ، عشجما يحزخ اإلنداف خصب الجسعة فقط مشيج شبعًا يػجج بعس الخصباء ليع 

كمتدمدل آيات أحاديث سضخة فقو، ىحا يعشي أنظ تعمست ىحا ىػ الحج الجنى كىػ العمع الحؼ يشبغي مشيج محجد 
 أف ُيعمع بالزخكرة في حجه األدنى. 

ـٍ َيَتَخمهُفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة َلَقْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ َرجُ  مِّي ِبالشهاِس ُثعه اًل ُيَر )) الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِلَقْػ
َؽ َعَمى ِرَجاٍؿ َيَتَخمهُفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة ُبُيػَتُيْع ((   ُأَحخِّ

السػضػع ُبحث سابقًا عمى صبلة الجساعة، الضـػ عمى الجسعة، ذكخ الشبي مثل ىحا الحجيث عغ الجساعة 
 العادية، خسذ صمػات بالسدجج، أما اآلف الحجيث دقضق عغ صبلة الجسعة.

 قة الذيء الثابت الحؼ أراده الشبي مغ أمتو أف تشقل لمشاس ما سسعتو في خصبة الجسعة.الحقض

ُثػا َعْغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َكََّل )) َعْغ َعْبجِ َّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة كَ  َحجِّ
ًجا َفْمَيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشهاِر((َحَخَج َكمَ   ْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 )صحضح البخارؼ(

بالسشاسبة الجعػة إلى هللا فخض عضغ في حجىا األدنى، في حجكد ما تعمع كمع مغ تعخؼ، ىحه دعػة في حجىا 
 األدنى فخض عضغ عمى كل مدمع، كالجلضل: لػ لع يفعل لضذ متبعًا لخسػؿ هللا.

 ﴿ ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاهِ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َكَمِغ اتهَبَعِشي﴾

 )سػرة يػسف(
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اآلف مغ أيغ تدتقي العمع ؟ بالحج األدنى أنت مػاشغ عادؼ لظ محل تجارؼ عشجؾ ستة أك سبعة أكالد كالعسل 
ًا تشتفع مغ خصبتو، كأف تجعل مػضػع أخح كل كقتظ الحج الحؼ ال يسػت قمبظ بو ما ىػ ؟ أف تختار جامع

الخصبة مشيجظ في ىحا األسبػع، أختظ شمبت مشظ أف تتشاكؿ الغجاء معيا، لبضت الجعػة كجمدت وهللا حخ يا 
أختي ما ىحا الحخ، فقط ىحا حجيثظ ؟ اسسع كبلـ الشاس بديخاتيع ككالئسيع أيزًا ال يقجـ كال يؤخخ، فإذا أنت 

فتخ صغضخ كتبت رؤكس أقبلـ فكمسا التقضت مع أصجقائظ مع جضخانظ مع حزخت خصبة جسعة ككاف معظ د
أقاربظ مع بشاتظ دعضت إلى كلضسة في سيخة في عقج قخاف في ندىة ماذا نتكمع ؟ بعس اإلخػة الحبلقضغ مدظ 
بالسقز عذخة عمى اليػاء ككاحجة عمى رأسو، كبلـ الشاس ىكحا، كبلـ فارغ ال معشى لو عمى الصعاـ كالذخاء 

األسعار كأسعار السشازؿ كالقػانضغ الججيجة، أما إذا حزخت خصبة جسعة مدتفضج مشيا ككتبت رؤكس أقبلـ عشجؾ ك 
 مادة حجيث جسعة بأكسميا، أنت بيحا شبقت نرضحة الشبي.

ى الغجاء َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة ىل يػجج أحج مشكع كأنا معكع لشا في األسبػع ستة أك سبعة لقاءات ؟ ابشتو دعتو إل
مثبًل، دكر بالبشاء كل يـػ ثبلثاء فخضًا ال يػجج أحج يعضر كحجه، فأنت لظ لقاءات بضغ أقارب بضغ أصجقاء بضغ 
زمبلء بضغ رحمة عامخة بضغ كلضسة بضغ عقج قخاف بضغ مشاسبة حديشة ذىبػا السعّديغ، يجمذ مع أىل السضت ماذا 

 تتكمع ؟ الشبي الكخيع يقػؿ: 

 أنو قاؿ7 )أمخني ربي بتدع اإلخالص في الدخ كالعالنية كالعجؿ في الخضا كالغزب )) ركي عغ نبيشا دمحم
كالقرج في الغشى كالفقخ كأف أعفػ عسغ ضمسشي كأصل مغ قصعشي كأعصي مغ حخمشي كأف يكػف نصقي ذكخا 

 كصستي فكخا كنطخي عبخة( (( 

 )لئلماـ القخشبي(

 بخغ مغ الشفاؽ مغ أكثخ مغ ذكخ هللا.

ثَ  َثاُه َأنهُيَسا َسِسَعا َرُسػَؿ َّللاهِ )) َحجه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  ِشي اْلَحَكُع ْبُغ ِميَشاَء َأفه َعْبَج َّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َكَأَبا ُىَخْيَخَة َحجه
ـٌ َعْغ َكْدِعِيُع اْلُجُسَعاِت َأْك  ُ َعَمى ُقُمػِبِيْع ُثعه َيُقػُؿ َعَمى َأْعَػاِد ِمْشَبِخِه َلَيْشَتِيَيغه َأْقَػا  ((َلَيُكػُنغه ِمَغ اْلَغاِفِميغَ َلَيْخِتَسغه َّللاه

 )صحضح مدمع(

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

296 

كأنا في شخيقي إلى السدجج أكػف خارج دمذق أحضانًأ أشج ما يؤلسشي أف تخػ الدضارات زرافات ككحجانة يخخجػف 
 مغ دمذق إلى الشدىات كقت صبلة الجسعة ! يعضر لمحتو ىحه فخيزة.

تخؾ الجسعة ثبلث مخات مغ غضخ عحر نكتت نكتة سػداء في قمبو ثع يكػف الخاف، بعج حضغ يربح ىحا مغ 
اإلنداف رقع مثل ىؤالء الشاس ييسو ما ييسيع سضحقو ما يدحقيع يؤلسو ما يؤلسيع، إنداف عشجه شخؾ خفي 

عد كجل كيحه الجكؿ الفقضخة  سػداكية عشجه سػء ضغ باهلل عشجه ممضػف سؤاؿ ال جػاب ليع عشجه اعتخاض عمى هللا
مدحػقة سحق، كاألغشضاء مدضصخيغ عقضجتو فاسجة فػراتو فاسجة نقستو عامة يائذ قانط مغ رحسة هللا، شبعًا تخؾ 
العمع ىحا ما يدببو، كتمة األمخاض ككتمة خخافات كأكىاـ، أما حضشسا تدتسع إلى كتاب هللا كبلـ هللا عد كجل، 

 ....حضشسا تدتسع إلى كبلـ الشبي

كلكي تكػف بالسقابل إذا إنداف ضعضف الثقافة كالحكسة ججًا كتفكضخه محجكد كمصالعاتو محجكدة كقف عمى السشبخ 
كصاح كلع يقجـ شيء كمػاعع فارغة كقرز خخافضة كميا، ىحا شيء مؤلع ججًا، فكسا نتسشى عمى الشاس أف 

ييضئػا ليا مشيجًا نرػص مػثقة، ال يػجج يمدمػا خصبة الجسعة نتسشى عمى الخصباء أف يعتشػا بخصبيع، أف 
قرز خخافضة، عمى السشبخ رجل يقػؿ: لشا عالع كبضخ بالسغخب كاف إذا حج بضت هللا الحخاـ لسقامو العالي عشج هللا 
تصػؼ الكعبة حػلو ! ىحه ال ترح معشا، قرة ثانضة: أحج الذضػخ لو مخيب مات فجاءه السمكاف لضدأالنو فتمقضا 

كقاؿ ليع: أمثل ىحا ُيدأؿ ىحا مغ جساعتي ! كضف تجخءكف كتدألػنو قرز كػميا خخافات رفدة مغ شضخو 
كخدعببلت، خصضب آخخ فػي أحج أحضاء دمذق إذا أعصاؾ إنداف خسدضغ لضخة أك مائة لضخة كصخفتيا لو أربعة 

قصعة كاحجة أخح خسذ كعذخيشات أكمت الخبا ! فقاؿ لو كاحج: اسكت يا جاىل، يعتقج يج بضج كسػاء بدػاء ىحه 
مكانيع أربعة أصبح بالسػضػع ربا، أعػذ باهلل، يجًا بضج كسػاء بدػاء، لكغ ىحه السائة تداكؼ اربعة خسذ 
كعذخيشات مائة بالزبط، سػاء بدػاء فاصبح كل مغ يرخؼ مائة لضخة لػاحج كقع بالخبا ىحا أيزًا متذجد ججًا، 

حت مخابي، فسثل ىحه الخخافات وهللا عمى مشبخ في دمذق دّخل الشاس كميا بالخبا، إذا عسمت عسل صالح أصب
صاحب مميى جاء بخاقرة كصب عمضيا عذخات المضتخات مغ الخسػر فمسا جسعت كانػا اثشا عذخ لتخًا كفيسكع 
كفاية مثبًل، ىحا الكبلـ ىل يحكى عمى مشبخ رسػؿ هللا ؟ أك أف بعس الخصباء يتحجث عغ مفاتغ السخأة بأسسائيا 

 الشاس مغ الفداد هللا عد كجل قاؿ:  ألنو يشبو
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اَىا َحَسَمْت َحْساًل َخِفيفًا﴾  ﴿ َفَمسها َتَغذه

 )سػرة األعخاؼ(

 ﴿ َأْك ََّلَمْدُتُع الشَِّداَء َفَمْع َتِجُجكا َماًء﴾

 )سػرة السائجة(

وهللا عبارات لصضفة ججًا ال تجخح حضاء شفل أبجًا، يقػؿ: ال حضاء في الجيغ، كبلـ غضخ صحضح الحضاء كمو في 
 الجيغ، الحضاء مغ اإليساف. 

( َفَسِغ اْبَتَغى 3ػِميَغ )( ِإَّله َعَمى َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنهُيْع َغْيُخ َممُ 2﴿ َكالهِحيَغ ُىْع ِلُفُخكِجِيْع َحاِفُطػَف )
 َكَراَء َذِلَظ﴾

 )سػرة السؤمشػف(

 كل أنػاع االنحخاؼ دخل ما كراء ذلظ، كمسة لصضفة ميحبة أديبة،)كرد في األثخ(

 (( إف ىحه الثياب ترف حجع عطامظ )) الشبي رأى بشت صغيخة مغ قخيباتو تمبذ ثيابًا شفافة قاؿ ليا7 يا بشيتي

 ػة أبجًا، أما أؼ كمسة أخخػ تثضخ الذيػة يا بشضتي إف ىحه الثضاب ترف حجع عطامظ.كمسة عطامظ ال تثضخ الذي

 اختار الشبي كمسة مشفخة كلع يختخ كمسة مؤثخة، يخكؼ شاىج باألدب عمى غدؿ غضخ مشفخ قاؿ: 

 قػرب الدكخ َّل عـد الجسل إف سمسى خمقت مغ قرب 
 غمب السدظ عمى ريح البرخ فإذا قخبت مشػيا بػراًل 

قاؿ: ىحا غدؿ مصبخي ! فضو جسل كغدؿ كبرل، فالشبي الكخيع قاؿ: يا بشضتي إف ىحه الثضاب ترف حجع 
 عطامظ.
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أرأيت إلى ىحا األدب الخفضع ؟ فشحغ نتسشى عمى أف يكػف الخصضب في أعمى مدتػػ مغ الحكسة كالشز الرحضح 
سحب، إذا رجل ذكي كلضذ عشجه معمػمات  كالقرة الػاقعضة، أما قرز غضخكاقعضة، يقػؿ: الجيغ كمو خخافة كمو

كافضة عغ الجيغ كسسع مثل ىحه الخصبة، ببعس الكتب مكتػب رجل تفقج أخػه عشج شضخ كماء مػجػد عمى 
األرض قاؿ لو: ىحا أخػؾ ! قاؿ: ماذا تقػؿ ؟ قاؿ: مغ شجة حبو لشا ذاب فأصبح ماًء ! شيء غضخ معقػؿ ال 

 فشخيج خصضبًا كاعضًا عالسًا حكضسًا يجعػ إلى هللا بالحكسة كالسػعطة الحدشة. يقبمو عقل كال مشصق كال قضسة ثالثة،

، آخخ شيء أختسو بو يسكغ قمت لكع أكثخ مغ مختضغ: لي صجيق يدكغ بالسياجخيغ عشجه سضارة  فيحا درس الضـػ
ا شتاء كيحىب مغ مػديل ثسانضة كأربعضغ ككزنيا ثبلثة شغ فضحب يأكل فػؿ مغ السضجاف، يحّسضيا ثمث ساعة كالجنض

السياجخيغ إلى السضجاف يحزخ كضمػ فػؿ كيعػد، يـػ الجسعة أقخب جامع، الخصضب جضج سضئ عمضو ركعتضغ 
يرمضيع، قمت لو: ديشظ أرخز عمضظ مغ كضمػ فػؿ ! كضمػ الفػؿ اعتشضت بو، كذىبت لصخؼ السجيشة اآلخخ 

 بتو، كلػ كاف بعضج.كأحزختو، فإذ كاف ديشظ غالضًا عمضظ تختار خصضب تشتفع مغ خص

بعس األخػاف مغ جامع الحسضجية يخيجكف درس خررت ليع درس احزخكا في الصاككسضة، بعضج أستاذ، يخيجكف 
لقسة جاىدة، الرحابة كانػا يخخجػف مغ السجيشة لبغجاد لدساع حجيث كاحج، خسدسائة متخ السدافة يقػؿ لظ: 

ػؾ جاىد ىػ فقط يدسع، لكغ لع يقجـ شيء، الرحابة قجمػا بعضج كل كاحج يخيج الجرس في كسط بضتو، كيخيجه معم
كبحلػا نحغ محسػلػف، تربح صاحب ديغ سضجؼ كسضجؼ كشضخشا هللا يجيسظ، الشاس يعطسػف الجيغ، لكغ الجيغ 
تمقي مغ دكف عصاء فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يكػف ىحا السػضػع باعثًا لكع عمى االعتشاء بخصبة الجسعة، 

 آخخ ركعة فرّحت الجسعة، أيغ الخصبة ؟ ىي كميا مغ أجل الخصبة يقػؿ: لحقت

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 كإيتاء الدكاة 704 - 022الجرس ) 

 77-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
ة مالو، الضـػ مػضػع الرجقات، فالتخغضب في أداء الدكاة كتأكضج كجػبيا، كتعمسػف انو بخغ مغ الذح مغ أدػ زكا

كأف الساؿ الحؼ تؤدػ زكاتو بالغًا ما بمغ ال يعج كشدًا، كأف الساؿ الحؼ ال تؤدػ زكاتو ميسا قل فيػ عشج هللا كشد، 
 كيشصبق عمضو قػلو تعالى: 

ْخُىْع ِبَعَحاٍب  َة َكََّل ُيْشِفُقػَنَيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَبذِّ  (﴾01َأِليٍع )﴿ َكالهِحيَغ َيْكِشُدكَف الحهَىَب َكاْلِفزه

 )سػرة التػبة(

 فأؼ ماؿ أكديت زكاتو لضذ بكشد، كأؼ ماؿ ميسا قل لع تؤدػ زكاتو فيػ كشد.

ْساَلـُ   َعَمى َخْسٍذ )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيسَسا َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُبِشَي اإلِْ
ـِ َرَمَز َشَياَدِة َأْف ََّل  اَلِة َكِإيَتاِء الدهَكاِة َكاْلَحجِّ َكَصْػ ـِ الره ُ َكَأفه ُمَحسهًجا َرُسػُؿ َّللاهِ َكِإَقا  اَف ((ِإَلَو ِإَّله َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

كىحه أركاف اإلسبلـ، فأداء الدكاة خسذ اإلسبلـ، إحجػ اكبخ أركانو كلػ تعسقشا لػججنا أف أداء الدكاة يحقق 
االجتساعي، كقج قخأت دراسة عغ بمجنا أنو لػ أديت زكاة ماؿ الشاس لػ أديت زكاة الجخل القػمي لبمج ما  التكاتل

لكفت كل فقخائيع، كلكغ الفكخة التي قج ال تقبمػنيا أف خسدة بالسائة مغ أصحاب األمػاؿ فقط يجفعػف زكاة 
 أمػاليع.
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ات الفقخاء في بمج ما، لكغ قمة قمضمة ججًا مغ أغشضاء البمج إحراء في عاـ ثسانضة كأربعضغ رقع الدكاة يغصي كل حاج
 يجفعػف زكاة أمػاليع.

في قزضة التزامغ االجتساعي باإلسبلـ فضيا شيء رائع، بشي ىحا التزامغ عمى أساس القخابة كعمى أساس 
بضت يسضشًا مغ  الجػار أساس ندبي كأساس جغخافي، فكل كاحج مصالب أف يعضغ جاره كسا قاؿ عمساء الفقو أربعضغ

الجضخاف كأربعضغ بضت يدارًا مغ الجضخاف كأربعضغ بضت غخبًا مغ الجضخاف كأربعضغ بضت جشػبًا مغ الجضخاف، أربعة 
أربعضشات، كإذا كجج شػابق أيزًا إلى األعمى، كإذا في أقبضة إلى األسفل، فيحه السشصقة التي يحاسب عشيا 

 اإلنداف.

 يع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َزاَؿ ُيػِصيِشي ِجْبِخيُل ِباْلَجاِر َحتهى َضَشْشُت َأنهُو َسُيَػرُِّثُو (()) َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المه 

 )صحضح البخارؼ(

فمػ تعصف الشاس عمى أساس الجػار، يخكػ أف أبػ حشضفة الشعساف لو جار مغشي سيء ججًا، أقمق راحتو سشػات 
 أغشضاتو التي كاف يخددىا كثضخًا: شػيمة ثع قبس عمضو كأكدع الدجغ، مغ

 أضاعػني كأؼ فتى أضاعػا لضـػ كخيية كقضعاف خمدي

بضت ألحج الذعخاء، فحىب أبػ حشضفة بشفدو إلى السحتدب كفظ أسخ ىحا الجار إكخمًا لجػاره، ففي شخيق العػدة 
 إلى البضت قاؿ لو أبػ حشضفة: يا فتى ىل أضعشاؾ ؟ ما أضعشاؾ.

الكخيع جار يبالغ في إيحائو، ككاف يزع بعس بقايا األنعاـ أماـ باب داره، ككاف الشبي يديميا يخكػ أنو كاف لمشبي 
 كيشطف السكاف، في أحج األياـ لع يجج الشبي شضئًا فطغ أف جاره مخيس فداره، ككانت ىحه الديارة سبب إسبلمو.

 هللا أتقـػ لضيػدؼ؟ قاؿ: أكلضذ إندانًا. )كرد في األثخ( يخكػ أف الشبي قاـ لضيػدؼ بجشازة ييػدؼ فقالػا: يا نبي

الشبي الكخيع إنداني في كل معاني ىحه الكمسة، فإيتاء الدكاة خسذ اإلسبلـ كسضجنا الرجيق حارب السختجيغ ال 
ألنيع كفخكا باهلل، بل ألنيع امتشعػا فقط عغ أداء الدكاة، قاؿ: وهللا لػ كانػا يؤدكف لخسػؿ هللا كمانعػىا لقاتمتيع 

 .عمضو
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لحلظ الدكاة أييا األخػة: ال تعصى كلكشيا تؤخح، ألف الدكاة نطاـ اقترادؼ، بشي عمضيا كفاية حاجات األمة، لحلظ 
 لع يقل هللا يا أييا الحيغ آمشػا أدكا زكاة أمػالكع، قاؿ: 

 ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع﴾

 )سػرة التػبة(

 لسدمسضغ، برفتو حاكع قاؿ: خاشب الشبي ال عمى أنو نبي ىشا، بل عمى أنو كلي أمخ ا

 ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة﴾

 ألف أداء الدكاة يتػقف عمضيا صبلح السجتسع، الساؿ قػاـ الحضاة، لحلظ اآلية جاءت: 

ُخُىْع َكُتَدكِّيِيْع﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 لساؿ إذا تعمق حق الغضخ بو رىغ دماره كإتبلفو.قاؿ العمساء: تصيخ ماؿ الغشي مغ تعمق حق الغضخ بو، ا

 كسا يقػؿ بعس الفقياء: الحجخ السغترب في بضت سبب انيضار البضت، اآلف عشجما قاؿ هللا عد كجل: 

ٌَّ َمْعُمػـٌ ) اِئِل َكاْلَسْحُخكـِ )71﴿ َكالهِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع َح  (﴾72( ِلمده

 )سػرة السعارج(

زكاتو تعمقت بو حقػؽ الفقخاء، كالساؿ إذا تعمقت بو الحقػؽ أصبح رىغ إتبلفو كدماره، مغ فالساؿ الحؼ لع تؤدػ 
 ىشا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ )كرد في األثخ(: ما تمف ماؿ في بخ أك بحخ إال بسشع الدكاة.

 كحّرشػا أمػالكع بالدكاة.
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 الذيء الثاني: 

ُخىُ   ْع﴾﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

تصيخه الساؿ مغ تعمق حق الغضخ بو، كتصيخ الغشي مغ الذح، بخغ مغ الذح مغ أدػ زكاة مالو، تصيخ الفقضخ 
 مغ الحقج، الفقضخ يحقج، كالغشي يدداد شحًا، كالساؿ تعمق حق الغضخ بو، حضشسا قاؿ هللا عد كجل: 

ُخُىْع﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 مغ الذح كالفقضخ مغ الحقج، كالساؿ مغ تعمق حق الغضخ بو أماأؼ تصيخ الغشي 

 ﴿ َكُتَدكِّيِيْع ِبَيا﴾

الدكاة ىي الشساء، فشفذ الغشي تشسػ حضشسا يذعخ أنو سبب سعادة آالؼ األسخ، حضشسا يخػ مالو أصبح ابتدامة 
، كحضشسا يخػ مالو أصبح عمى الػجػه، حضشسا يخػ مالو كداء يغصي عػرة الشاس، كشعامًا يذبع الكباد الجائعة
 بضػتًا يأكؼ فضو شبلب العمع، كمعاىج شخعضة تؤسذ، كمدتػصفات تذاد تعالج الفقخاء.

وهللا مخة لي شخز يمػذ بي كشا خارج دمذق، فأصابتو حالة مخضضة حادة ججًا فحىبت في مشصقة يعفػر كججت 
حجث التجيضدات، الدضارة في مدتذفى متشقمة، مدتػصف، وهللا ما رأيت مدتػصفًا بيحا اإلتقاف، كأنظ في أمخيكا أ

يسكغ أف يعالج مخيس القمب بالدضارة، خسذ أشباء أدكية حجيثة كمو مجانًا، ىحا مغ أمػاؿ الدكاة ىحا مذخكع 
خضخؼ، مذاريع الخضخ لو اثخ كبضخ ججًا بالحضاة االجتساعضة فسسكغ يكػف مدتػصف مذفى معيج شخعي مضتع، كسا 

ة الحسج هلل، اآلف يػجج صشجكؽ الدكاج، أتسشى أف يشذأ صشجكؽ الجيغ القخض الحدغ، ىحه عشجنا صشجكؽ العافض
كميا أمػاؿ في خجمة السدمسضغ، فالغشي إذا رأػ مالو أصبح مضتع مذفى مدتػصف فخضًا كقج يكػف مغ ماؿ 

غ ماؿ الرجقات، الرجقات، الدكاة يجب أف تشتيي إلى الفقضخ قػاًل كاحجًا، لكغ إنذاء مذفى أك مضتع يكػف م
فالغشي حضشسا يخػ مالو في خجمة السجتسع تدكػ نفدو كتشسػ، كالفقضخ حضشسا يأتضو مالو تحل بو مذكبلتو، يذعخ 

 بانتسائو لمسجتسع، أنا لدت ىضشًا عمى قػمي.
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 لع يشدشي قػمي الشاس ميتسػف بي كبصعامي كبذخابي ككداء أكالدؼ كتخبضتيع كمعالجة أكالدؼ، فحضشسا يخػ أف
ىحا الساؿ تحل بو مذكبلتو تشسػ نفذ الفقضخ، كتشسػ نفذ الغشي، كيشسػ الساؿ نفدو بصخيقة العشاية الفعمضة 

 السباشخة.

إخػانشا الكخاـ: الساؿ يحىب بصخيقتضغ يشسػ الساؿ بصخيقة كاضحة، الجكؿ الغشضة ججًا لساذا تقخض الجكؿ الفقضخة ؟ 
عشج الجكؿ الفقضخة ضعضفة ججًا، فيشاؾ كداد في معامل الجكؿ الغشضة، أما  لػجو هللا ؟ ال وهللا، ألف القػة الذخائضة

إذا أقخض ىؤالء الجكؿ الفقضخة قخكض كبضخة ججًا كآلجاؿ شػيمة اصبح مع الجكؿ الفقضخة قػة شخائضة، مغ أيغ 
 يذتخكف ؟ مغ الجكؿ الغشضة، لحلظ االقتراد يجكر، ىحا ما يجخؼ تسامًا في الدكاة.

! ماذا يفعل الفقضخ  ماؿ أغشضاء القصخ فخضًا خسذ ممضارات الدكاة فقط بضغ يجؼ الفقخاء عمى العضج  ترػر أف زكاة
بالساؿ ؟ لػ أف كل أغشضاء البمج دفعػا زكاة أمػاليع مبمغ خسذ ممضارات لضخة سػرية بأيجؼ الفقخاء في عضج الفصخ 

ة كالصعاـ كالذخاب كالحمػيات كيحدشػا كيػسعػا الدعضج ! ىحا الساؿ ماذا يفعمػف بو ؟ يذتخكف األلبدة كاألححي
بضػتيع، ىحا يعشي أف دكالب االقتراد تحخؾ، فيحه الصخيقة القانػنضة السعخكفة، لكغ تػجج شخؽ أخخػ عشج هللا 
سساىا العمساء شخيقة العشاية اإلليضة، ىحه الصخيقة لضدت معخكفة، أنت حضشسا تؤدؼ زكاة مالظ بصخيقة ال تعخفيا 

كجل يشسي ىحا الساؿ بذكل أنت ال تعخفو قج تميع صفقة رابحة كقج ترخؼ عغ صفقة خاسخة، ألنظ  هللا عد
 تؤدؼ زكاة مالظ.

حجثشي أخ قاؿ: وهللا البزاعة في مدتػدعي إلى الدقف عشجه معسل، كقاؿ: ال يػجج شيء ييد كضاف السرّشع 
عشجؾ، كالسرشع غضخ تاجخ، التاجخ يقف، أما كأف يخػ البزاعة في السدتػدعات إلى الدقف كال أحج يدألو ماذا 

السرّشع عشجه ثسانػف عامل، عمضو ركاتب، كالتدخيح يكمف مبليضغ تعػيزات كتأمضغ اجتساعي، فحمقة مفخغة عبخ 
لي عغ حالتو ككأني عرفػر بسقبلة، تذتخؼ مػاد أكلضة كتعصي أجػر العساؿ كتكجس البزاعة بالسدتػدعات كال 

تي غمى الدقف كجاءني شمب بترخيفيا غمى بمج شخقي كالبمج مستد ججًا كيجفع نقجًا قاؿ: يػجج حخكة، قاؿ: بزاع
لدبب أك آلخخ شعخت بزضق كانقباض لضذ لو مبخر غضخ مشصقي بفعل ىحا الزضق الذجيج ججًا لع أصّجر، قاؿ: 

ا يسمكػف ضخائب في ىحا العاـ السالضة كمفت السرجريغ بألف كخسدسائة ممضػف ! معطع السرجريغ دفعػا كل م
 لمسالضة إال ىحا الحؼ أدػ زكاة مالو كقجـ لسذخكع خضخؼ ممضػف لضخة، قاؿ: أنت سأعفضظ.
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يخكػ انو يػجج رجل مقضع بالكػيت ىحا الخجل ميشجس عخيق كقجيع فعشجه أمػاؿ جضجة كصمت لسمضػف ديشار كػيتي، 
ب كجج أنو أفزل مكاف الستثسارىع كاف يػجج ككاف الجيشار بسائتضغ لضخة، أؼ مائتضغ ممضػف، جسع شخح قّدع ضخ 

بالكػيت شخكة استثسار اسسيا أسيع السشاخ شخكة مذيػرة ججًا، فػضع ىحه األسيع في ىحه الذخكة، كىػ يؤدؼ 
زكاة مالو، جاء إلى الذاـ لو صجيق قخيب شبضب صجيقي تػفي رحسو هللا مشح شيخ مغ خبلؿ الحجيث في سيخة 

خاـ قاؿ ال لضذ حخاـ، أنا لغ أدخل في تفاصضل السػضػع فيحا بعج مشاقذة ساعة أف مالظ في ىحه السؤسدة ح
ساعتضغ قشع صاحب الساؿ أف إيجاع ىحا الساؿ في ىحه السؤسدة فضو شبية، فشػػ أف يدتخجع مالو مغ ىحه 
عب السؤسدة إرضاًء هلل عد كجل، الحع القرة مغ أدؽ ما تكػف: فاترل بأخضو بالكػيت لكغ االتراؿ كاف ص
ججًا لع يتسكغ اترل مداًء كصباحًا كمداء كصباحا.....ست محاكالت لع يتسكغ مغ الحجيث معو قاؿ سأبضعيع 
عشجما أعػد ىي أسيع تباع لحاممو، بعج شيخ عاد إلى الكػيت كصل لمسصار استقبمو أخػه قاؿ لو: ىل عمست ؟ 

أخػه أنو كقع مغذضًا عمضو، قاؿ: قع لع يشجػ إال  قاؿ: ال قاؿ: الذخكة أفمدت ! لو فضيا ممضػف ديشار ! يقدع باهلل
أنت، قاؿ: كضف ؟ قاؿ: جئتشي في السشاـ كقمت لي بع األسيع بخأسساليا، فقمت لظ: ىل أنا مجشػف لبضعظ ؟ 
فجئتشي في السشاـ مخة ثانضة كفي المضمة األكلى مخة ثالثة عمى ثبلثة مشامات خاؼ أخػه فباع األسيع بخأسساليا قبل 

 ذ الذخكة ! أف تفم

ىحه قرة وهللا تخكػ، هللا تجخل تجخبًل مباشخًا، فالساؿ السدكى عشو لو معاممة خاصة يا إخػاف، كال تشدػا ىحا 
 الحجيث: ما تمف ماؿ في بخ أك بحخ إال بسشع الدكاة.

التي تمضو قج  أبػ الجرداء قضل لو: احتخؽ دكانظ قاؿ: ما كاف هللا لضفعل، احتخؽ لع يرجقيع، فحىبػا فإذا بالجكاف
 احتخقت فبذخكه قاؿ: أعمع ذلظ ثقتو أف هللا ال يتمف زكاة مالو.

في بضخكت محل مغ أشيخ السحبلت في البخج أنا أعخؼ السحل ساحة البخج بالجية الغخبضة يػجج محل أجباف مغ 
الصخاز األكؿ صار ثبلثة جػالت حخب أىمضة في بضخكت، الجػلة األكلى بقضت أربعة أشيخ، فبعجما أف انتيت 

بجء الحخب األىمضة بعذخة أياـ، ككاف  الجػلة تفقج أصحاب السحبلت محبلتيع، ىحا السحل دافع زكاة مالو قبل
الجػ متػتخ ججًا، ككل مغ عمع أنو دفع زكاة مالو اتيسػه بالجشػف، ألف الساؿ ميع ججًا في مثل ىحه األكقات، ىػ 
دفعيا، فعشجما جاء إلى السحل فػجج السحل الحؼ غمى جانبو محخكؽ بالكامل، كالحؼ عمى يداره كفػقو محخكؽ 
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أسػد، فتح الغمق فػججه كسا أغمقو، كفي الرشجكؽ ثسانضغ ألف لضخة لبشاني، عشجما كانت بالكامل، كغمق محمو 
 المضخة مائة كستضغ سػرؼ.

 فيحه قرز كثضخة ججًا، فالساؿ الحؼ تؤدػ زكاة مالو ال يتمف، ألنو حرشو بالدكاة

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ترل الخحع -الجشة  ( 7 أخبخني بعسل يجخمشي 704 - 023الجرس ) 

 76-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 كتاب الرجقات 

ُيْجِخُمِشي اْلَجشهَة َقاَؿ َسٍل )) َعْغ َأِبي َأيُّػَب َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُجاًل َقاَؿ ِلمشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأْخِبْخِني ِبعَ 
اَلَة َكُتْؤِتي َما َلُو َما َلُو َكَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَرٌب َما َلُو َتْعُبُج َّللاهَ َكََّل ُتْذِخُؾ ِبِو شَ  ْيًئا َكُتِقيُع الره

ِحَع ((  الدهَكاَة َكَتِرُل الخه

 )صحضح البخارؼ(

ي األجل كالخزؽ، كزيادة األجل كسا أكجىا العمساء ال في مجتو بل في مزسػنو، إذا كاف الجكاـ صمة الخحع تديج ف
في محل تجارؼ ثابت مغ التاسعة كحتى الدادسة، فالديادة ال في الجكاـ لكغ في الغّمة في الجخل، فرمة الحع كسا 

 كرد عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تديج في الخزؽ كتديج في األجل.

 كفي حجيث آخخ: 

ُدلهِشي َعَمى َعَسٍل ِإَذا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َأْعَخاِبيًّا َأَتى الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ 
ي الدهَكاَة اْلَسْفُخكَضَة َكَتُرػـُ  َعِسْمُتُو َدَخْمُت اْلَجشهَة َقاَؿ َتْعُبُج َّللاهَ ََّل ُتْذِخُؾ ِبِو َشْيًئا َكُتِقيعُ  اَلَة اْلَسْكُتػَبَة َكُتَؤدِّ الره

َسمهَع َمْغ َسخهُه َأْف َيْشُطَخ َرَمَزاَف َقاَؿ َكالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه ََّل َأِزيُج َعَمى َىَحا َفَمسها َكلهى َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ 
 ْىِل اْلَجشهِة َفْمَيْشُطْخ ِإَلى َىَحا *((ِإَلى َرُجٍل ِمْغ أَ 

 )صحضح البخارؼ(
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فاتشي شيء في صمة الخحع ميع ججًا، أكثخ السدمسضغ يتػىع أف صمة الخحع أف تدكر أقخبائظ في العضج، أنت في 
ا بحبػحة كسضارتظ كمكانتظ، تصخؽ الباب عمى ابغ عسظ الفقضخ الجركير تدألو: كضف حالظ يا بشي مدخكر ؟ ماذ
ستقجـ لشا فشجاف قيػة، كالدبلـ عمضكع، ىل ىحه صمة رحع ؟ ! ىحا ما يفعمو معطع الشاس، صمة الخحع أف تتفقج 
أحػالو السعضذضة أحػالو الجيشضة أحػالو االجتساعضة، كأف تسجه بذيء مغ عشجؾ إما بتػجضو أك بساؿ أك بشرضحة أك 

هللا لكغ عمى مخاحل، تتفقج أحػالو أكاًل ثع تسجه بسداعجة ثانضًا، بتعمضع، ثع تأخح بضجه إلى هللا، صمة الخحع دعػة إلى 
ثع تجلو عمى هللا ثالثًا، ىحه صمة الخحع التي تديج في العسخ كتديج في الخزؽ، أما ما يفعمو السدمسػف اتراؿ 

نداف فقضخ ىاتفي، الحسج هلل زرنا أرحامشا، لع تفعل شيء، أنت بأعمى درجة مغ الػجاىة كالغشى كالقضسة كزرت إ
شبعًا رحب بديارتظ، لكغ ماذا قجمت لو ؟ ماذا استفاد مغ مكانتظ ككجاىتظ ؟ صمة الخحع شخيق سبب ،أنت ال 
تدتصضع أف تسدظ بضج إنداف كتصمب مشو السجيء إلى الجرس، يخاؼ مشظ، ال تدتصضع أف تقػؿ ألؼ إنداف في 

بضشيع ال حػاجد، فساداـ بضشظ كبضغ أناس الصخيق أف يأتي لضدخ معظ سيخة، يخاؼ، لكغ األقارب ال خػؼ 
 عجيجيغ لضذ ىشاؾ حػاجد لسا ال تدتغل ىحا ؟ كىحا السعشى مأخػذ مغ قػلو تعالى: 

 (﴾701﴿ َكَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اَْلَْقَخِبيَغ )

 )سػرة الذعخاء(

أكالد أخػتو كأكالد أخػاتو، كأنحر ىشاؾ ثقة شسأنضشة ال حػاجد، إذا كل مشا بجأ بأقخبائو بأخػتو كأخػاتو البشات، ب
بأعسامو بأكالد أعسامو، بأخػالو بأكالد أخػالو، بأحسائو أقخباء زكجتو، إذا اىتع بيؤالء األقخبضغ لساذا ؟ ال يػجج 

 حػاجد ال قمق، ال خػؼ، قاؿ تعالى: 

 (﴾ 701﴿َكَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اَْلَْقَخِبيَغ )

بظ، ىؤالء أكلى بجعػتظ كصمتظ كإكخامظ مغ الباعة، ابجأ بيؤالء،  فأكلى الشاس بظ أقخبائظ كأرحامظ كمغ يمػذ
فمحلظ صمة الخحع بيحا السعشى تكتدب أىسضة كبضخة أكاًل زيارة تفقج األحػاؿ، قج تكػف أنت غشي ججًا كقج يكػف 

 ىؤالء....
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أف يداعجه، قاؿ الشبي حجثشي أخ قاؿ: لي قخيب غشي أقدع باهلل حضشسا أراد أف يدكره لع يخصخ في بالو إشبلقًا 
أمخنا برمة الخحع، فحىب لديارة ىحا القخيب، ال يعخفو القخيب أبجًا ! يػجج تقاشع بضغ الشاس، قاؿ: أنا ابغ عسكع 
اسسي فبلف، ىحا الخجل السضدػر رّحب بديارتو كأخح عشػانو كرّد لو زيارتو، قاؿ: كججت أف بضتي تحت األرض 

، تفقج أحػالو كع كلج عشظ يا أخي ؟ ما كضعظ ؟ ماذا تعسل ؟ بعجما شسالي فضو رشػبة أكالدؼ معيع ركم اتضـد
انتيت الديارة قاؿ: لظ مشي بضت بسمضػنضغ ! اذىب كابحث عغ بضت، قاؿ: أخحت بضت بالسضجاف بسمضػنضغ كنرف 
 وهللا مشاسب ججًا في الصابق الثالث مذسذ قبمي غخبي قاؿ: جاىد بالسبمغ السصمػب، ىحا األخ قاؿ: سبحاف هللا

لع يخصخ في بالي أنو سضداعجني، لكغ قمت في نفدي يجب أف أزكره، فإذا بو رجل كقػر فيضع، ىحا ابغ عسشا 
 ىل أسسح لو أف يدكغ ىشا ؟ فأكلى الشاس بخضخنا أقخبائشا.

حػلظ لضذ حجثشي أخ قاؿ: وهللا ال يػجج شاب مغ العائمة إال كزكجتو، أمػاؿ الدكاة يجب أف تتػجو أكاًل إلى مغ 
ألكالدؾ ال يجػز، إلى مغ حػلظ أخػتظ أخػاتظ أكالد عسظ أكالد عساتظ أكالد خالظ أكالد خاالتظ، ىؤالء 

 األقخبػف، فإذا كل أسخة تعيجت أقخبائيا....

حجثشي أخ قاؿ: عشجؼ أسخة قاـ بسذخكع مثل مؤسدة نذّغل العاشمضغ، نداعج الفقخاء نعمع الصبلب، األسخة فضيا 
فجسعػا مثل جسعضة ميستيا تفقج أحػاؿ ىحه األسخة، إذا كل ٍأسخة تفقجت أحػاؿ بعزيا بعزًا يػجج عجد كبضخ، 

شالب يحتاج إلى قدط جامعي أك إلى دراسة خارجضة، يػجج فقضخ يػجج مخيس، يػجج إنداف تائو شارد ىضأنا لو 
السدمسضغ ضعضف، مع أنو مع  مغ يرمحو كيخده إلى هللا عد كجل، العسل التعاكني مع األسف الذجيج في ببلد

األسف األشج في ببلد الكفار في أعمى درجة، شبعًا القػانضغ تداعج قمضبًل، إذا إنداف قجـ شيء خضخؼ يحدع ىحا 
مغ ضخيبتو، لكغ نحغ عشجنا دكافع كبضخة ججًا لمخضخ، كل أسخة تتعيج أبشائيا شبلب العمع الفقخاء السخضى ككل 

 أسخة فضيا أغشضاء كفقخاء.

 ىي الدكاة ؟ أف تأخح مغ أغشضائيع لضخد إلى فقخائيع، ىحا التعاكف، ألع يقل هللا عد كجل:  ما

 ﴿ َكَتَعاَكُنػا َعَمى اْلِبخِّ َكالتهْقَػى﴾

 )سػرة السائجة(
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فيحا السعشى مأخػذ مغ صمة الخحع، تتفقج أحػاؿ أقخبائظ السعاشضة كاالجتساعضة، فخضًا ىحا الدكج يػجج خبلؼ مع 
فصخدىا لبضت أىميا، ىع كبخ رأسيع كىػ كبخ رأسو، ال يػجج حل، أما الصخؼ الثالث يحل مذكمة، عسل زكجتو 

اتراؿ قّخب كجيات الشطخ، ذكخ كبلـ شضب، مؤل قمب الدكج رحسة بدكجتو، مؤل قمب الدكجة إشفاؽ عمى 
 زكجيا.

ذكي كيحا أك ببل ! فضجب أف  قاؿ لي رجل: اشتكضت إلى ابغ حساّؼ عغ أختو قاؿ: شمقيا أفزل لظ ! إما رجل
يكػف تفقج معاشي مالي، كأف يكػف في ديػف، تفقج اجتساعي ىل يػجج مذاكل بضغ األزكاج كزكجاتيع ؟ تفقج 
ديشي يتبعػف شخز دّجاؿ فخضًا، ىحا يفظ الدحخ، كأنت فيضع ابغ عمع، نّبو عمضيع ككعضيع، تفقج معاشي تفقج 

 سضة، ثع أف تأخح بضجىع إلى هللا ىحه صمة الخحع التي أرادىا هللا.ديشي، ثع مداعجة مالضة أك ركحضة أك عم
 الذيء الثاني: 

َسخهُه َأْف َيْشُطَخ ِإَلى َرُجٍل ))َكالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه ََّل َأِزيُج َعَمى َىَحا َفَمسها َكلهى َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ 
 ِة َفْمَيْشُطْخ ِإَلى َىَحا .(( ِمْغ َأْىِل اْلَجشه 

مشيج الشبي كامل كمتكامل، ال نحتاج أف نديج عمضو، كثضخ مغ الجعػات كالجساعات اإلسبلمضة زادكا عمضو زيادة 
مخىقة، فأصبح الجيغ صعب، ىكحا بعس الفخؽ يجب أف نحؿ ىحا اإلنداف، تعاؿ إلضشا إلى بضت في الجبل ثع 

ار حتى يرل إلضشا، ما ىحا األسمػب ؟ ! أيغ الخحسة كالمصف، أنا ميستي أف أكػف نحاجخه، كعمو أف يتحسل الحج
لصضفًا معو ككامل كلضذ مغ ميستي أف أستفده كأعسل لو استفدازات كتحجيات فكل مشيج ابتجعو الشاس بعج رسػؿ 

 هللا مشيج ابتجاعي ال قضسة لو إشبلقًا. 

 ْغ َأْىِل اْلَجشهِة َفْمَيْشُطْخ ِإَلى َىَحا (())َمْغ َسخهُه َأْف َيْشُطَخ ِإَلى َرُجٍل مِ 
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 الحجيث الثالث: 

اَلةِ  ـِ الره َكِإيَتاِء الدهَكاِة َكالشُّْرِح  )) َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِجَّللاهِ َقاَؿ َباَيْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعَمى ِإَقا
 ِلُكلِّ ُمْدِمٍع ((

 لبخارؼ()صحضح ا

 مسكغ تشرح مدمع يذتخؼ مغ عشجؾ ببزاعة سضئة ؟ 

مثل بدضط: عشجه بشصاالت، جاءه زبػف قاؿ لو: اختخ لي لػف جسضل عشجه لػف كاسج لع يكغ يباع زيتي قاؿ لو: 
ىحا أجسل لػف، أنت لع تشرحو إلى ىحا السدتػػ أنت خشتو، فّزل أف يدتعضخ ذكقظ كخبختظ باأللػاف، أنت اختخ 

 يكػف جسضل، فاختخت لو أسػأ لػف عشجؾ أنت خشتو.لي لػف 

 حضشسا تشرح السدمسضغ تترل بخب العالسضغ، ال تغر أبجًا.

مخة حجثشي تاجخ أقسذة كبضخ قاؿ: أحزخت صفقة لع تباع، عخضتيا بتدعة لع تباع، ثسانضة كنرف ثسانضة، سبع 
بالسيشة، شاب كيبجك معو أمػاؿ ك نرف سبعة، ستة كنرف ستة، خسدة كنرف خسدة، جاء زبػف غذضع ججيج 

استثسار، سألو ماذا عشجؾ يا أبا فبلف ؟ قاؿ: ىحه الرفة، قاؿ: مستازة سألو: بكع ؟ قاؿ: بتدعة كمشيا عمى 
ضيخىا قاؿ: اشتخيت، ىحا إنداف صالح يحمف بالصبلؽ كثضخًا، قاؿ: عمّي الصبلؽ ال أبضعظ، أنت غذضع كىحه 

ع اشتخػ بتدعة نقجؼ ككانت البزاعة معخكضة بخسدة كنرف كلع بخسدة كنرف لع تباع معي، زبػف غذض
! لع يغذو، أخبخه أف يفمذ بيحه التجخة فمغ أبضعظ، ىحا يعشي أنظ تخاؼ مغ هللا عد كجل ال تغر مدمع   تباع 
 أبجًا.

 خبخني رجل يبضع قصع سضارات قاؿ: عشجؼ قصعة مشح ثسانضة سشػات، مغ جخد لجخد، ثسشيا عذخيغ ألف، سألشي
رجل: ىل يػجج عشجؾ ؟ قمت: عشجؼ، صعجت إلى الدمع ألحزخىا كأنا عمى الدمع سألو: أصمضة ؟ ىي لضدت 
أصمضة، قاؿ: أعصشي إياىا، مغ كمسة لضدت أصمضة أصبح البضع حبلؿ، قاؿ: نذف دمي مشيا، ثسانضة سشػات كأنا 

عصشي إياىا، بيحه الكمسة أصبح البضع أنقميا مغ جخد لجخد، قاؿ: أصمضة ؟ قاؿ ال، كىػ يبجك أنو غذضع، قاؿ: أ 
حبلؿ مائة بالسائة، فالشرح لكل مدمع، يجب أف تشرح السدمسػف، أما تزع بالصحضشة مادة مبّضزة اسبضجاج 
تفدج بيا أمعاء السدمسضغ، كتخبح زيادة ؟ كثضخ مغ السعامل يدتعسمػف ىحه السادة السبضزة كبالعمع أنو مسشػع 
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! مسكغ بضع دابة مضتة تربح  مػ زيادة، مسكغ أف يزعػا بالدكاكخ صباغ الببلط استعساليا بذخيًا، يبضع كض
صفضحة، ضبصػا رجل يبضع لحع حسضخ كباب ! كدخل الدجغ، فجاء رجل كضخبو كاد أف يقزي عمضو، لساذا تقتمو 

 ؟ قاؿ: أكمت بقجر الحسار كباب ! كمو لحع حسضخ 

لقخآف، إذا أنت مػضف تسػيغ ككججت مغ يبضع لحع حسضخ لحع كبلب بالسشاسبة: إف هللا يدع بالدمصاف ماال يدعو با
 لحع قصط دابة مضتة، ىحا ال تمدمو رحسة، رحستو عسضاء، يجب أف تزخبو بضج مغ حجيج، ىحا يؤذؼ السدمسضغ.
حجثشي أخ ُأكبخه إكبارًا شجيجًا قاؿ: يبضع حمػيات أشفاؿ، بدكػت، قاؿ: أفكخ بأف ىحا األب الفقضخ أعصى ابشو 
خسذ لضخات لضذتخؼ قصعة حمػ، معقػؿ أبضع زبجة فاسجة ؟ معامل األغحية أؼ عضب بالبضع السفخؽ تطيخ، ليا 
فاتػرة كانتياء صبلحضة، أما معامل األغحية كل شيء مشتٍو مفعػلو سضفدج يذتخكه، أما ىحا الخجل قاؿ: وهللا 

، قاؿ: أقـػ بالحدابات يجب أف ال أربح فأجج نفذ افزل أنػاع الدبجة كالذػكػال كالفانضمضا مغ أجل أبشاء السدمسضغ
ربحاف، ألف تكمفتي عالضة ججًا، اشتخيت أصشاؼ غالضة، لكغ خػؼ مغ هللا شفل صغضخ بخؼء ابغ مدمع أعصاه 
أبػه عذخ لضخات ىل معقػؿ أف أشعسو غحاء فاسج مشتو مفعػلو حتى اربح ؟ ىحا عسل خصضخ ججًا فالجيغ لضدت 

 جيغ أعسق مغ ىحا ججًا.قزضتو صـػ كصبلة، ال

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 فزة َّل يؤدي مشيا حقيا إَّل( 7 ما مغ صاحب ذىب كَّل  704 - 024الجرس ) 

 77-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع 
 الضـػ التخىضب مغ مشع الدكاة.

َيا ِإَّله ِإَذا َكاَف َيْػـُ  )) َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما ِمْغ َصاِحِب  ي ِمْشَيا َحقه ٍة ََّل ُيَؤدِّ َذَىٍب َكََّل ِفزه
 َكَضْيُخُه ُكمهَسا َبَخَدْت اْلِقَياَمِة ُصفَِّحْت َلُو َصَفاِئَح ِمْغ َناٍر َفُأْحِسَي َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَيشهَع َفُيْكَػى ِبَيا َجْشُبُو َكَجِبيُشوُ 

ا ِإَلى ـٍ َكاَف ِمْقَجاُرُه َخْسِديَغ َأْلَف َسَشٍة َحتهى ُيْقَزى َبْيَغ اْلِعَباِد َفَيَخى َسِبيَمُو ِإمها ِإَلى اْلَجشهِة َكِإمه ُأِعيَجْت َلُو ِفي َيػْ 
 الشهاِر....((

 )صحضح مدمع(

ة بيا، كألف هللا أييا األخػة الكخاـ: الدكاة كسا قمت البارحة أك قبل البارحة تؤخح كال تعصى ألف حقػؽ العباد متعمق
كلحكسة بالغة جعل الغشي كالفقضخ كجعل في ماؿ الغشي حقًا لمفقضخ، فأؼ ماؿ تعمق بو حق الفقضخ ىحا الساؿ يتمف 
كُيتمف معو صاحبو، كأؼ مبمغ مغ الساؿ لغ تؤدػ زكاتو فيػ كشد، كيرجؽ عمضو ىحا الحجيث الرحضح، كأؼ 

 مغ الذح مغ أدػ زكاة مالو. غ ماؿ تؤدػ زكاتو بمغ ما بمغ فمضذ بكبضخ كقج بخ 

أييا األخػة: الساؿ قػاـ الحضاة، كىحا الكبلـ قخآني، فحضشسا نحـخ ىحا الساؿ أصحابو انطخ إلى الشتائج الجعارػ 
الدخقة االحتضاؿ الفجػر الفدق، ما مغ بضت فضو حخماف شجيج في األعع األغمب يشحخؼ أبشائو إلى أية كسضمة 

ة، الحؼ يكدب مبًل حبلاًل كيخعى أىمو كيمبي حاجاتيع يكدبػف بيا الساؿ، لحلظ كدب الساؿ الحبلؿ جدء مغ العباد
السذخكعة كاألساسضة كال يحضجيع إلى غضخه ىػ في أعمى درجات العبادة، كحضشسا رأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
 يج ابغ مدعػد خذشة مغ العسل أمدظ بيا كرفعيا كقاؿ: إف هللا يحب ىحه الضج، يج ابغ مدعػد ألنيا مشتجة، 
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ا رأػ الشبي رجبًل يتعبج هللا في أكقات العسل سألو )كرد في األثخ(: مغ يصعسظ ؟ قاؿ: أخي، قاؿ: أخػؾ كحضشس
 أعبج مشظ !

كحضشسا يكػف عسمظ مذخكعًا في األصل كتدمظ بو الصخؽ السذخكعة، كتشػؼ بو كفاية نفدظ كأىمظ كمغ حػلظ 
ديشي كال عغ شمب عمع انقمب عسمظ إلى عبادة، كتبتغي بو خجمة السدمسضغ كلع يذغمظ عغ فخيزة كال عغ كاجب 

كالسؤمشػف أعساليع عاداتيع الضػمضة عبادات، كالسشافقػف عباداتيع سضئات، فالسدمع لضذ سمبضًا كلضذ كدػاًل كلضذ 
 عالة عمى أحج كلضذ ضعضفًا.

َع اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َكَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه 
ِعيِف َكِفي ُكلٍّ َخْيٌخ.....((  الزه

 )صحضح مدمع(

كما الفقضخ الرابخ بأقل أجخًا مغ الغشي الذاكخ، فحضشسا يفيع اإلنداف رسالتو في الحضاة، ك أنو مػكل بأسختو، كأنو 
 ف في أعمى الجرجات عشج هللا ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: إذا أخح بضجىا إلى هللا كا

ُجُل َعَمى َنْفِدِو َكَأْىِمِو َكَكَلِجهِ  ََ الخه ُجُل َكْدًبا َأْشَيَب ِمْغ َعَسِل َيِجِه َكَما َأْنَف  ((اِدِمِو َفُيَػ َصَجَقةٌ َكخَ  )) ... َما َكَدَب الخه

 )مدشج اإلماـ أحسج(

ؿ ككدب الساؿ الحبلؿ كإنفاقو في كجػىو ككفاية األىل كاألكالد كامتبلؾ قمػبيع بالحق ال فمحلظ إتقاف العسا
بالباشل، باألشضاء السذخكعة ال باألشضاء السسشػعة، باألشضاء الرحضحة ال باألشضاء السشحخفة، ىحا نػع مغ العبادة 

نرمي كأف نرـػ كنحج بضت هللا الحخاـ كنحغ نفتقخ إلى مفيػمات العبادة الػاسعة، مفيػمات العبادة الزضقة أف 
كأف نؤدؼ الدكاة كأف نذيج أنو ال إلو إال هللا، لكغ مفيػمات العبادات الػاسعة أف نعبج هللا فضسا أقامشا، أقامظ أب 
أكسع كاقخب شخيق إلى هللا أف تكػف أبًا مثالضًا أف تشجب أكالدًا صالحضغ أف تأخح بضج زكجتظ إلى هللا عد كجل، 

ػيًا أكؿ عبادة لظ أف تشرف الزعضف، كأف تأخح حق الفقضخ، كتأخح حق الفقضخ الزعضف مغ القػؼ أقامظ ق
الغشي، أقامظ عالسًا أكؿ عبادة لظ تعمضع العمع، أقامظ إمخأة أكؿ عبادة لظ رعاية زكجظ كأكالدؾ، أقامظ قاضضًا 

امظ شبضبًا يشبغي أف تخعى مخضاؾ يشبغي أف تديخ إلى أنراؼ المضالي لتتبع الحق كإصجار الحكع العادؿ، أق
رعاية تامة فحضشسا نفيع الجيغ أف نعبج هللا فضسا أقامشا شبعًا ىحا الذيء بجييي فزبل عغ العبادات الختضبة الخاتبة 
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التي أمخنا هللا بيا، الربلة عساد الجيغ الحج الدكاة الرـػ ىحا شيء مفخكغ مشو، ىحا ىػ األصل، كلكغ ال نفيع 
ا قزضشا ىحه العبادات انتيى كل شيء، لع يشتو شيء كبقي كل شيء، فمحلظ أنت انطخ إلى شاب الجيغ أنشا إذ

كفخت لو عسل بخسدة آالؼ يسكغ أف يشذئ أسخة يأخح بضتًأ في ضاىخ السجيشة كأساس متػاضع كيتدكج، ىحه 
العسل بصخيق أك الخسدة آالؼ أحضت أسخة أنذأت أسخة عّفت بشتًا، عّفت شابًا، لحلظ ىحا الحؼ يزضق فخص 

بآخخ أك ىحا الحؼ يخفع األسعار احتكارًا لضقمل القضسة الذخائضة بضج الشاس ىحا يعج في حق األمة مجخمًا، أنت 
أعصضت ىحا السػضف مبمغ فكمسا رفعت األسعار ككمسا شبقت االحتكار ككمسا حرخت السػاد بضجؾ كمشعت 

ؿ بضج صاحبو، وهللا ال يخضى إال أف يكػف الساؿ متجاكاًل السشافدة فارتفع مدتػػ السعضذة ضؤلت قضسة ىحا السا
بضغ الشاس جسضعًا لئبل يكػف دكنة بضغ األغشضاء مشكع، كيغزب أشج الغزب حضشسا يغجك الساؿ متجاكاًل بأيج قمضمة 
كتحـخ مشو الكثخة الكثضخة، لحلظ اسأؿ ضباط األمغ الجشائي متى تكثخ الدخقات ؟ حضشسا تغمػ األسعار كيقل 
الجخل، باحثة زارت بعس الدجػف فػجئت أف تدعضغ بالسائة مغ الفتضات المػاتي يبتغضغ الجعارة ال بدبب فداد 
فضيغ بل بدبب فقخ مجقع كلضذ ىحا تبخيخ ليغ، كلكغ كاد الفقخ أف يكػف كفًخ، فكسا قاؿ سضجنا عمي كـخ هللا 

اىل ال يدتشكف أف يتعمع ك، كغشي ال يبخل كجيو ) قػاـ الجيغ كالجنضا أربعة رجاؿ: عالع مدتعسل عمسو، كج
بسالو، كفقضخ ال يبضع آخختو بجنضاه فإذا ضضع العالع عمسو استشكف الجاىل أف يتعمع، كإذا بخل الغشي بسالو باع 

 الفقضخ آخختو بجنضا غضخه (

، كاألغشضاء  متى يبضع الفقضخ آخختو بجنضا غضخه ؟ متى يتعاكف الفقضخ مع الذضصاف ؟ حضشسا يخػ نفدو محخكماً 
 غارقػف في ممحاتيع، يبضع نفدو لمذضصاف مغ أجل أف يأكل.

أذكخ قرة قبل أعػاـ شػيمة: إنداف ممحج، بل ميستو مغ أقحر السيسات إذا بقي عشج إنداف ممحج بقايا ترػرات 
اجج، كالقرة ديشضة كاف يديميا مشو كمضًا ! مخض ابشو مخضًا شجيجًا كلع يجج ما يعالجو بو، ُدّؿ عمى أحج السد

قجيسة قبل تشطضع التبخعات، تبخع خصضب السدجج بعج أف حّث إخػانو السرمضضغ أنو لكع أخ كخيع ال يعمع عشو شضئًا 
إال أنو فقضخ كمعو ابغ مخيس يحتاج إلى عسمضة، جسع لو مبمغ يديج عغ أجخ العسمضة ىحا اإلنداف الـز السدجج 

الجيغ، أنت حضشسا تخػ األغشضاء غارقػف في ممحاتيع كالذاب محخـك كلع يفارقو حتى الضـػ ! حممت مذكمتو فأحب 
يتسشى لقسة يأكميا فبل يججىا، يتسشى غخفة يدكشيا فبل يججىا، يتسشى عسبًل كلػ كاف قسضئًا فبل يججه دفعتو إلى 
كشظ أف الضأس، لحلظ أغشضاء السدمسضغ محاسبػف، الغشى في اإلسبلـ لو فمدفة خاصة، أنت إذا كشت غشضًا بإما
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 تشافذ أكبخ داعضة في الجيغ، ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

ُ اْلُقْخآفَ  َفُيَػ َيُقػـُ ِبِو آَناَء المهْيِل  )) َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه
ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْشِفُقُو آَناَء المهْيِل َكآَناَء الشهَياِر ((َكآَناَء الشهَياِر كَ   َرُجٌل آَتاُه َّللاه

 )صحضح مدمع(

السفيـػ الغخبي لمغشى مفيـػ التستع كالخفاه كالتخؼ، يشبغي أف يشفق مائة ضعف عسا يشفقو اإلنداف العادؼ، كي 
لسؤمغ كسا أف العالع يشفق عمسو بشذخ الحق ىػ يجعع يتستع بسالو، يأتي السػت يقصع لو لحتو كأممو، أما الغشي ا

ىحا العمع بسالو، ممضار مذكمة تحل بالساؿ، األيتاـ الفقخاء السخضى الجضاع الذباب العحاب، فحضشسا يشتبو الغشي إلى 
لساؿ أنو بسالو قج يرل إلى أعمى مختبة عشج هللا يكتذف ىحه الحقضقة بعج فػات األكاف يشجـ أشج الشجـ، ذلظ أف ا
ِ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ الز   ِعضِف كاآلف قػة، كالعمع قػة، كالدمصة قػة، كالشبي الكخيع يقػؿ: اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػؼُّ َخْضٌخ َكَأَحبُّ ِإَلى َّللا 

السدمسػف يػاجيػف تحجؼ اإلفقار ! يشبغي أف نكػف مدتيمكضغ لمغخبضضغ، أسػاقًا فقط في بزاعتيع حتى السأكػالت 
لعخبي مع األسف الذجيج السصاعع األمخيكضة مشتذخة في أرجاء العالع العخبي، إذا لع يأكل بالسصعع في العالع ا

الفبلني ماكجكناؿ كشتاكي بضتدا ىات ىحا يعشي أنو لضذ حزاريًا، كػكا كػال، ىحه مذكمة العالع اإلسبلمي، يعضر 
الساؿ ىحا الساؿ يحل بو اإلنداف آالؼ عمى ما يأكمو يػمضًا مدتػرد، فحضشسا نغجك أقػياء محرشضغ بالعمع ك 

السذكبلت، فشحغ أماـ تحجؼ اإلفقار، ككدب الساؿ الحبلؿ كإنفاقو في حل مذكبلت السدمسضغ ىحا شيء مغ 
أعطع األعساؿ، فسغ عشجه عسل مشتج إذا فتح هللا لظ باب رزؽ فالدمو، عشجؾ عسل مشتج يسكغ أف تكفي أىمظ 

 كأكالدؾ....

ا مذكل أسخىع بكامميا، بالسعشى الػاسع األسخة ما مغ شاب إال زّكج ! ألنو ىػ دخمو أرػ بعس األشخاص حمػ 
كبضخ عشجه معسل، فيحا الغشى أف يرل إلى الجشة بأكسع شخيق كبأقرخ شخيق عغ شخيق مالو، كل كاشخب مغ 

 دكف إسخاؼ كال مخضمة، باإلسبلـ ال يػجج حخماف.

 )كرد في األثخ(
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ىحه سشتي فسغ تخكيا فميذ مغ )) أشجكع  خذية أنا أناـ كأقـػ أصـػ كأفصخ أتدكج الشداء آكل المحع 
 ((أمتي

لكغ دكف بحخ، وهللا حجثشي إنداف قرة كمسا أذكخىا تختعج مفاصمي: ببعس الببلد الجاىمة شخز ميع مجعػ 
كالمحع كالدسغ البمجؼ كعمضو خاركؼ لصعاـ يأتػف بكاعػد جسل صغضخ مغ أشضب أنػاع المحع محذػ بالفدتق 

! ىحا  مكتف ىع عذخة أشخاص، يأكمػف مشو كاحج بالسائة كيغدمػف أيجييع فػؽ الصعاـ ثع يمقػنو في السيسبلت 
 شيء دلضل أف هللا سضشتقع مشيع.

وهللا كشت في بمج إسبلمي شيء لفت نطخؼ شعاـ اإلفصار شاكلة ارتفاعو ثبلثضغ سشتضستخ فقط يجمدػف عمى 
األرض كعمضيا مبلءة أبعج مغ أشخافيا بستخ ىحه تػضع عمى ركب الحيغ يأكمػف فإذا بقضت بقايا قمضمة مغ الخبد 

 ىحه تجسع كتؤكل، ال ندسح لخزة أف تمقى في السيسبلت ىحا السؤمغ. )كرد في األثخ(

 قاؿ: يا عائذة أكخمي جػار نعع هللا فإف الشعسة إذا ذىبت قّل ما تعػد 

ضائقة، هللا عد كجل ال يػجج عشجه إال تقشضغ تأديبي، كلضذ عشجه تقشضغ عجد، فإذا ُقشغ عمضشا السضاه نحغ اآلف في 
فمحنب ارتكبشاه، إذا ُقششت عمضشا الغحائضات فمحنب ارتكبشاه، كمسا يأتضكع مغ الغخب انفجار سكاني كفقخ حتسي بدبب 

 تدايج الدكاف ىحا كبلـ باشل ال أصل لو.

ُلُو ِإَّله ِبَقَجٍر َمْعُمػـٍ )﴿ َكِإْف ِمْغ َشيْ   (﴾70ٍء ِإَّله ِعْشَجَنا َخَداِئُشُو َكَما ُنَشدِّ

 )سػرة الحجخ(

كشت في إدلب قبل أسابضع آخخ مصخة تدعضغ مضمضستخ بمضمة كاحجة ! نرف معجؿ دمذق بمضمة، إذا هللا أعصى 
 أدىر، فكل التقشضغ تقشضغ تأديب.

يكػف الساؿ في أيج قمضمة، أف يكػف مػزعًا بضغ الكثخة الكثضخات، فأرجػ هللا  فضا أييا األخػة: الدكاة ميستيا أال
 سبحانو كتعالى أف يميسشا الرػاب في كدب الساؿ كإنفاقو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ع يؤد زكاتو مثل لو مالو( 7 مغ آتاه هللا ماَّل فم 704 - 025الجرس ) 

 78-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في مػضػع التخىضب مغ مشع الدكاة.

ُ َماًَّل َفَمْع ُيَؤدِّ َزَكاَتُو )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع  َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ آَتاُه َّللاه
ُقُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُثعه َيْأُخُح بِ  ْيِو َيْعِشي ِبِذْجَقْيِو ُثعه َيُقػُؿ ِمْيِدَمتَ ُمثَِّل َلُو َماُلُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُشَجاًعا َأْقَخَع َلُو َزِبيَبَتاِف ُيَصػه

 َأَنا َماُلَظ َأَنا َكْشُدَؾ ُثعه َتاَل ) ََّل َيْحِدَبغه الهِحيَغ َيْبَخُمػَف ( اخْآَيَة ((

 )صحضح البخارؼ(

ُقُو َيْػـَ اْلِقَضاَمِة ُثع  الثعباف حضشسا يستج عسخه كثضخًا لو شعخ في مقجمة رأسو يربح أقخع ُشَجاًعا َأْقَخَع َلُو َزِبضَبَتاِف ُيَصػ  
 يَغ َيْبَخُمػَف (َيْأُخُح ِبِمْيِدَمَتْضِو َيْعِشي ِبِذْجَقْضِو ُثع  َيُقػُؿ َأَنا َماُلَظ َأَنا َكْشُدَؾ ُثع  َتبَل ) اَل َيْحِدَبغ  ال حِ 

ا ِبَسا َلْع َيْفَعُمػا َفاَل َتْحَدَبشهُيْع ِبَسَفاَزٍة ِمَغ اْلَعَحاِب َكَلُيْع ﴿ ََّل َتْحَدَبغه الهِحيَغ َيْفَخُحػَف ِبَسا َأَتْػا َكُيِحبُّػَف َأْف ُيْحَسُجك 
 (﴾055َعَحاٌب َأِليٌع )

 )سػرة آؿ عسخاف(

مخة ثانضة أييا األخػة: الساؿ قػاـ الحضاة، وهللا لػ كضع تحت أيجيكع ما يدببو الفقخ مغ دمار أسخ مغ شبلؽ 
د في الذحكذ كالدخقات، مغ إيجاعيع الدجػف، مغ انيجاـ شخكات، لػ يػضع زكجات مغ تذخد أكالد، مغ كقػع أكال

تحت أيجيكع آثار الفقخ لعّج اإلنداف لمسمضار قبل أف يفقخ إندانًا، أسخة متساسكة األب لو مكانة الدكجة ليا كالء 
ضانًا كثضاب معقػلة األكالد متعمقػف بأبضيع كأميع ماداـ ىشاؾ إنفاؽ معقػؿ في شعاـ كشخاب كحمػيات كندىات أح

كثضاب جضجة، ىشاؾ حاالت خاصة يكػف فضيا اإليساف عالي ججًا مع الفقخ الذجيج، أما أنا أتكمع عغ عامة الشاس 
عغ الخط العخيس حضشسا يفتقخ األب يزعف كالء الدكجة، ككالء األكالد، كحضشسا ال يجج الصفل شعامًا في بضتو 

يصعسػنو كقج يفدجكنو فالساؿ قػاـ الحضاة، كأؼ إنداف كّفخ فخص عسل يبحث عغ أصجقاء الدػء األغشضاء أذلضغ 
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 لمشاس...

مخة سألشي صاحب معسل قاؿ: أصبح ربحي صفخًا، كعشجؼ ثسانضغ عامل أنا ال أتسشى أف يقػؿ ىحا الكبلـ لكغ 
ذضخني في ىكحا قاؿ لي: عشجؼ أمػاؿ تكفضشي غمى ذرية ذريتي، كأنا ال أحتاج ألف أعسل إشبلقًا ! فجاء يدت

ترفضة السعسل كصخؼ العساؿ ثع يدتخيح، قمت لو: وهللا لػال مع أنظ في بحبػحة بالغة كلدت محتاجًا لجخل ىحا 
السعسل لكغ أف يكػف ىشاؾ ثسانػف عامبًل معيع أسخ يعضذػف مغ معسمظ ىحا أكبخ ربح تقجمو هلل عد كجل، لػ لع 

ة ؟ اإلنداف األحسق إخػانشا يطغ كل الخبح ماؿ، أحضانًا لػ لع تخبح قخشًا كاحجًا، أال يكفي أنظ تدتخ ثسانضغ أسخ 
تخبح إذا ىضأت لثسانضغ أسخة دخل، أسخة متساسكة، ترػر إنداف فقج عسمو ماذا يحجث لو؟ أكؿ شيخ يدتجيغ، 

 ثاني شيخ كحلظ، الجيغ تفاقع، ماذا يحرل ؟ 

اذا أفعل ؟ ىل أجعل بشاتي يعسمػف بالجعارة وهللا قبل شيخ أك شيخيغ إنداف انكب عمى رجل إنداف يقبمو قاؿ: م
 كي آكل ؟ ماذا أفعل ؟ فحضشسا ييسل أغشضاء السدمسضغ فقخائيع....

 كرد في بعس اآلثار القجسضة: 

 ))اَلغشياء أكصيائي، كالفقخاء عيالي فسغ مشع مالي عيالي أذقتو عحابي كَّل أبالي (( 

لسعقػؿ بالػضع الستػسط مغ دكف إسخاؼ مغ دكف بحخ لظ أف تعضر لظ أف تأكل لظ أف تذخب لظ أف تمبذ با
 مغ دكف استعبلء.

وهللا حجثشي أحج العمساء قاؿ: شاب مقجـ عمى الدكاج كمتػقف زكاجو عمى عذخيغ ألف ! كبقي سشة لع يدتصع 
رض، أف يؤمغ ىحا السبمغ ! قاؿ: يّدخ هللا لي كأمشتو لو، أقدع لي أنو حضشسا بمغو أف السبمغ جاىد كقع عمى األ

أحضانًا اإلنداف يشفق إنفاؽ ببل شائل ببل مكاف، الػضع صعب، اصخؼ الحج األدنى كحل مذكبلت السدمسضغ، 
 الدكاة فخض ال فزل لظ فضيا. 

ٌَّ َمْعُمػـٌ ) اِئِل َكاْلَسْحُخكـِ )71﴿ َكالهِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع َح  (﴾72( ِلمده

 )سػرة السعارج(
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 ، الرجقة لضدت فخضًا، قاؿ تعالى:أما الخقي األعمى في الرجقات

اِئِل َكاْلَسْحُخكـِ ) ٌَّ ِلمده  (﴾06﴿ َكِفي َأْمَػاِلِيْع َح

 )سػرة الحاريات(

.  لكغ لع يقل معمـػ

ا ِسَػى الدهَكاِة((  ))َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه ِفي اْلَساِؿ َحقًّ

 )سشغ التخمحؼ(

الكخاـ: القمب الحؼ ال يتفصخ لسأساة إنداف قمب صخخؼ بعضج عغ هللا عد كجل، وهللا حجثشي أخ قاؿ: إخػانشا 
أركب سضارتي كال اممظ غضخىا كأعضر مشيا، سضارة أخخػ دخمت في مؤخختو فػصل مقجمة الدضارة السعتجية إلى 

صخيق يبجك أنيا محدشة جاءت السقعج الخمفي فتحصست، كفػؽ ذلظ بجأ يزخبشي كيعتجؼ عمي مخت امخأة في ال
إلى صاحب الدضارة السزخكبة قالت لو: ترمضحيا عمّي ال تبكي، قاؿ: دفعت لي أربعضغ ألف لضخة ترمضح الدضارة، 
في قمبيا رحسة، كججتو مطمػمًا، كسبب رزقو الدضارة، فإذا ال يػجج في قمب اإلنداف رحسة في قمبو تجفعو إلى 

اكضغ كمدح دمػع الضتامى كحل مذكبلت األرامل فيػ إنداف بعضج عغ هللا بعج إشعاـ الفقخاء كحل مذكبلت السد
 األرض عغ الدساء ألف هللا عد كجل فضسا ركاه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ:

ـَ ِبغَ  ـِ ِبَغْيِخ )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل ُتْكِثُخكا اْلَكاَل ْيِخ ِذْكِخ َّللاهِ َفِإفه َكْثَخَة اْلَكاَل
 ِذْكِخ َّللاهِ َقْدَػٌة ِلْمَقْمِب َكِإفه َأْبَعَج الشهاِس ِمَغ َّللاهِ اْلَقْمُب اْلَقاِسي ((

 )سشغ التخمحؼ(

بع لضخة أضخب لكع بعس األمثمة: قاؿ لي رجل: كشت بسصعع فػؿ بحمب جاء شفل قاؿ أريج أف أتشاكؿ شعاـ بخ 
مغ كع سشة، ككاف صحغ الفػؿ بخسذ لضخات كأكثخ، فقاؿ صاحب السصعع قجـ لو صحغ، كمقببلت كالعادة 
فاالبغ اندعج قاؿ: بخبع لضخة ! يا بشي اشتيى أف يتشاكؿ الفػؿ، يجب أف نصعسو فػؿ، فأحضانًا صاحب مصعع 

 مصخكد. صاحب متجخ، إذا كاحج ال يػجج بقمبو رحسة ىحا مقصػع عغ هللا ممعػف 
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 كرد في بعس االثار القجسضة: 

 )) إذا أردتع رحستي فارحسػا عبادي (( 

، ال يختاح حتى يصعع  حجثشي أخ ساكغ بالسالكي قاؿ: وهللا أذىب لعامل التشطضفات كأعصضو مغ شعامي كل يـػ
ء كمطيخىع مجني عادؼ ! الشاس ما يأكل، يػجج أناس ليع أعساؿ كبضخة عشج هللا ال يعمسيا إال هللا، وهللا أناس أكلضا

 يترجقػف صجقات.

أعخؼ أصحاب معسل يجفع عذخ أمثاؿ الدكاة ! ال يتخؾ عامل عشجه إال يداعجه عشجه زكاج عشجه كالدة كىػ أسعج 
 الشاس.

مخة قخأت كمسة بسجمة كصمت إلى العطع عبارة عغ حكسة مغ أربع كمسات مجمة ريجر بارجخس األمضخكضة ليا 
سختار قجيسة اآلف تػقفت: كشت أحب ىحه السجمة ىي مختار أجسل مقاالت ما في شبعة عخبضة اسسيا ال

السجبلت، فالسقالة انتيت بشرف الرفحة كبقي نرف الرفحة فارغ، فكتبػا حكسة: إذا أردت أف تدعج فأسعج 
ت اآلخخيغ، ىحه حقضقة كجخبػىا، ال تعر ليسػمظ عر ليسـػ اآلخخيغ، إنداف تدكج تختاح، إنداف اشتخػ بض
تختاح لو، ُعّضغ بػضضفة، كمسا حسمت ىع السدمسضغ كشت عشج هللا كبضخًا، ككمسا حسمت ىسظ كحجؾ كشت عشج هللا 

 صغضخًا.

يػجج مئات األلػؼ أغشضاء ال مذكمة عشجىع، ارتفع ثسغ المحع أك انخفس أك البشديغ كحلظ ال ييع، أمػاؿ كبضخة 
 ػف ما معو ىحا ؟ فيحا الحؼ يحسل ىسو فقط صغضخ عشج هللا.ججًا عسل عخسو بالذضخاتػف كمفو خسذ كثسانػف ممض

ُعػا َلُو )) َسِسْعُت َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َيُقػُؿ َجاَء َشْيٌخ ُيِخيُج الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْبَصَأ اْلَقْػـُ   َعْشُو َأْف ُيَػسِّ
 مهَع َلْيَذ ِمشها َمْغ َلْع َيْخَحْع َصِغيَخَنا َكُيَػقِّْخ َكِبيَخَنا ((َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكسَ 

 )سشغ التخمحؼ(
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فأنا أعصضكع ىحا السقضاس: كمسا حسمت ىع السدمسضغ كشت عشج هللا كبضخًا، ككمسا حسمت ىسظ كحجؾ كشت عشج هللا 
 صغضخًا.

َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيا ُأمهَة ُمَحسهٍج َما َأَحٌج َأْغَيَخ ِمَغ َّللاهِ  )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المهيع َعْشَيا َأفه َرُسػؿَ 
 ُتْع َكِثيًخا ((َأْف َيَخى َعْبَجُه َأْك َأَمَتُو َتْدِني َيا ُأمهَة ُمَحسهٍج َلْػ َتْعَمُسػَف َما َأْعَمُع َلَزِحْكُتْع َقِمياًل َكَلَبَكيْ 

 البخارؼ()صحضح 

كثضخ مغ الشاس لو دخل كبضخ كمعو ككالة حرخية، كدخل يػمي فمكي، بضتو درجة أكلى، زكجتو كأكالده، يزحظ 
حتى يكاد يشثشي مغ الزحظ ىؤالء الحيغ يسػتػف في فمدصضغ ُيقتمػف يجػعػف يعخكف ُيحلػف ال عبلقة لو ىػ، ىػ 

، لحلظ الساؿ قػاـ الحضاة، كيسكغ أف تحل بالساؿ أكبخ آمغ، ىحا الحؼ ال ييتع ألمخ السدمسضغ لضذ مشيع إشبلقاً 
 مذكمة.

وهللا دخمت لبضت صاحب البضت أحج أخػة مدججنا أصضب بسخض عزاؿ في قمبو فدرتو في أثشاء السخض كججت 
كآبة بالبضت األشفاؿ الرغار كاجسػف، إندانة اترمت بصبضب قمب جخاح قمب، قالت: فبلف أجخؼ لو العسمضة عمى 

ىحا الصبضب اترل بفبلف قاؿ لو: أنا جاىد إلجخاء عسمضة قمب لظ متى تحب ؟ أذكخ أخبخه بضـػ  حدابي،
األربعاء، فبعجما تست العسمضة كنجحت زرتو في البضت وهللا كججت األشفاؿ يكادكف يخقرػف مغ الفخح، أبػىع 

؟ أدخمت الفخح عمى قمب أكالد صغار  عافاه هللا، ىحه اإلندانة التي دفعت تكالضف ىحه العسمضة ما مقاميا عشج هللا
كعمى قمب أميع ألنيا ساىست في شفاء أبضيع الحؼ يخزقيع فضسا يبجك، فأنت عشجما تحسل ىع السدمسضغ عشج هللا 

 كبضخ ججًا، أما عشجما تحسل ىسظ كحجؾ، ال ىع لظ إال أكمظ كشخبظ. 

كحجه لػ لع يأكل أكالده ىػ أكل يػجج شخز يحسل ىع أسختو جضج، لكغ ىل ترجقػف ىشاؾ شخز يحسل ىسو 
بالسصعع يكفي، الضـػ انعـد عمضيع أف يتجبخكا أنفديع ! وهللا أعخؼ أشخاص مؤمشضغ ال يسكغ يأكل أكمة لحيحة 

 بجعػة أك بػلضسة إال كيكػف مثميا في البضت في الضـػ الثاني ! 
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تحبضغ أف تأكمي ؟ يدألػا بعزيع: أنت ماذا  السؤمغ يأكل بذيػة أىمو، األسخ الشاجحة ماذا نأكل الضـػ ؟ أنت ماذا
، الحج األدنى األدنى شخز يحسل  تحبضغ أف تأكمي يا بشضتي يا زكجتي ؟ فكل إنداف يحسل ىسو كحجه ىحا مجـخ
ىع أسختو، شخز يحسل ىع أسختو بالسعشى الػاسع، يكػف مغ بضت القباني فخضًا لو أقخباء فقخاء شبلب ال 

يبة مخيزة يمدميا عسمضة فمسا يحسل ىع األسخة السػسعة أرقى عشج هللا عد كجل، يػجج يسمكػف أقداط جامعة لو قخ 
 إنداف يحسل ىع بمجه، يؤلسو بعس الدمبضات في بمجه، يتحخؾ يداىع بذكل أك بآخخ، إنداف يحسل ىع أمتو كميا.

 مغ ىػ الشبي ؟ الحؼ يحسل ىع البذخية جسعاء، لحلظ قاؿ: 

 َأْعَمُع َلَزِحْكُتْع َقِمياًل َكَلَبَكْيُتْع َكِثيًخا (()) َلْػ َتْعَمُسػَف َما 

 السؤمغ إذا التقى بإنداف معتٍج ال يعاممو كسعتٍج يعاممو كسخيس، مّخ قبل يػمضغ في خصبة الجسعة: 

كاحجًا مغ أصحاب رسػؿ هللا دخل إلى بدتانو رجل فأخح مغ بعس ما فضو فقضجه لببو بثػبو كساقو إلى الشبي، ىحا 
شبعًا سضئ، لكغ الشبي درس األمخ مغ زاكية ثانضة قاؿ: لػ كاف جائعًا أشعسو، كلػ كاف جاىبًل عمسو، تخؾ عسل 

، نحغ خالف القانػف خالف القاعجة خالف الذخع ىحا الحؼ خالف  الجـخ الميع صمي عمضو، كنطخ لحالة السجـخ
 لساذا خالف ؟ عشجه مذكمة كبضخة.

إماـ مدجج قاؿ: رأػ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في السشاـ قاؿ: قل أركؼ لكع قرة مغ ستضغ سبعضغ سشة: 
لجارؾ فبلف إنو رفضقي في الجشة، جاره سّساف ىػ خصضب السدجج كإمامو فأخح عمى خاشخه، البذارة لضدت لي 
اذا لجاره الدساف، فصخؽ باب جاره قاؿ لظ عشجؼ بذارة مغ رسػؿ هللا ! كلكشي لغ أقػليا لظ إال إذا أخبختشي م
فعمت مع ربظ حتى استحققت ىحه البذارة، قاؿ: تدكجت امخأة في الذيخ الخامذ عمى كشظ الػالدة، ىحا يعشي 
أنيا حامل مغ غضخه إذًا ىي زانضة، قاؿ: كاف بإمكاني أف اسحقيا أفزحيا كأشمقيا كأشخدىا مغ البضت لكشي آثخت 

مت السػلػد تحت جّبتي كدخمت إلى جامع الػرد أف تتػب عمى يجؼ فجئت بقابمة في مشترف المضل ككلجتيا كحس
بعج أف نػػ اإلماـ الفخض، كضعت ىحا السػلػد كراء الباب كصمضت مع السدمسضغ فمسا انتيت الربلة بكى 
السػلػد بكاء شجيجًا، تحمق السرمػف حػلو، فجئت كأنا أزعع ال عمع لجؼ قاؿ: ما األمخ ؟ قاؿ: تعاؿ كانطخ مػلػد 

مو أعصػني إياه، أخحه كضسو إلى أسختو كستخىا كتّػبيا، فقاؿ الشبي الكخيع لئلماـ: قل لجارؾ ىشا، قاؿ: أنا أكف
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 فبلف إنو رفضقي في الجشة !

إخػانشا الكخاـ: إف هللا يأمخ بالعجؿ كاإلحداف، مخة أخ مغ إخػانشا يعسل حبلؽ في شضخ محي الجيغ، عشجه محل 
العسار فصالب السحافطة بتدمضع السحزخ، السحافطة أرسمت  صغضخ دخل بالتشطضع اشتخ السحزخ تاجخ مغ تجار

تخاكذ ىجمت السحل كسمست السحزخ لمتاجخ، صاحب السحل جاءني شاكضًا، قاؿ: صاحبظ فبلف ىجمػا لي 
محمي أصبحت ببل عسل، فاستجعضتو قاؿ: أنا اشتخيت محزخ فارغ ال عبلقة لي، فمسا شالبت السحافطة بالتدمضع 

 لو: ىحا ىػ العجؿ رائع، ألع تقخأ قػلو تعالىسمسػني إياه، قمت 

ْحَداِف﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ  ﴿ ِإفه َّللاه

 )سػرة الشحل(

أنت بالعجؿ ال حق عمضظ، لكغ باإلحداف عمضظ حق، وهللا جاء بسبمغ ال بأس بو كجسعشا مبمغ أخحنا محل لؤلخ 
  بالجبل فتحو حبلؽ كحمت السذكمة، ىحا الجرس ال أنداه

ْحَداِف﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ  ﴿ ِإفه َّللاه

 كسا أنظ مأمػر بالعجؿ مأمػر باإلحداف، لضذ كل قزضة تحل بالعجؿ، تػجج قزايا تحل باإلحداف.

رجل ساكغ ببضت إلى جػار األمضخ عبج القادر الجدائخؼ ىحا كاف مغ أبصاؿ الجدائخ كنقل بعج كفاتو إلى الجدائخ، 
يخزؽ كاف لو جار فقضخ فافتقخ ججًا فاضصخ لبضع بضتو، فجاءه مغ دفع لو ثبلثسائة لضخة ذىبضة في فمسا كاف حي 

البضت، فغزب قاؿ: وهللا ال أبضع جػار األمضخ بيحا السبمغ، معقػؿ ثبلثسائة لضخة ! فجاء مغ أكصل ىحا الكبلـ 
ًا ! يدتعضخ البضت شيخ لضجىغ بضتو يبقى بو لؤلمضخ فجعاه األمضخ ىحه ثبلثسائة لضخة ابقى جارؼ كأنا ال أبضعظ أيز

ثبلثػف سشة، ىحا الحاضخ ىحه السحاكع، لساذا ككأف هللا تخمى عشا ؟ مغ الطمع فضسا بضغ السدمسضغ، القاعجة 
 التحتضة. 
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ْغ اْلُخَمَصاء َلَيْبِغي َبْعُزُيْع َعَمى َبْعٍس ِإَّله الهِحيَغ آَمُشػا  اِلَحاِت َكَقِميٌل مها ُىْع﴾﴿ َكِإفه َكِثيًخا مِّ  َكَعِسُمػا الره

 )سػرة ص(

أخبخت مخة قاضي بالتل قمت لو مذكمة السدمسضغ لضدت مع كمضشتػف كال اإلؼ بي آؼ، كال مع السػساد كال مع 
!  الضيػد، مذكمتشا مع أنفدشا البشضة التحتضة عاشمة، قاؿ لي أخ: أكثخ مغ ثبلثسائة ألف دعػة كضجية بالقرخ العجلي
يقػؿ: مدمسضغ كميع ركاد مداجج، يرمػف كراء اإلماـ، فعشجما نفيع الجيغ استقامة ككقػؼ عشج حجكد هللا يشرخنا 
هللا، كإذا فيسشا الجيغ فقط صبلة كمسكغ أف نقضع دعاكة كضجية كنأخح ما لضذ لشا كنغترب شخكات كنعتج عمى 

ى عشا حضشسا ييػف أمخ هللا عمضشا نيػف عمى هللا، أعخاض ككمو باسع الجيغ نحغ أصحاب ديغ، هللا عد كجل يتخم
ىحا الكبلـ إخػانشا متعمق بالتخىضب مغ مشع الدكاة، الدكاة قػاـ الحضاة، وهللا اذلي ال إلو إال ىػ لػ دفع أغشضاء ىحا 
سدة البمج ما عمضيع مغ زكاة لحمت مذكبلت الفقخاء جسضعًا، لكغ معي معمػمات دقضقة ال يجفع الدكاة إال فقط خ
 بالسائة مغ التجار، كالباقػف عمى ممحاتيع كانحخافيع كشضذيع كىكحا، لحلظ ىحا الساؿ الحؼ ال تؤدػ زكاتو يكػف 

ُقُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُثعه َيْأُخُح ِبِمْيِدَمَتْيِو يَ  َيُقػُؿ َأَنا َماُلَظ َأَنا  ْعِشي ِبِذْجَقْيِو ُثعه )) َيْػـَ اْلِقَياَمِة ُشَجاًعا َأْقَخَع َلُو َزِبيَبَتاِف ُيَصػه
 َكْشُدَؾ ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 َلكمتيا الرجقة مغ تكػف  أف أخاؼ أني لػَّل( 7  704 - 026)  الجرس

 11-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالجرس الضـػ 
تخؾ العسل لسغ ال  حػؿ التخغضب في العسل عمى الرجقة بالتقػػ، كالتخىضب مغ التعجؼ فضيا كالخضانة كاستحباب

 يػثق بو.

 يحزخني اآلف أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رأػ تسخة عمى سخيخه فقاؿ: 

َِ َقاَؿ  ي َأَخاُؼ َأْف )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َمخه الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِبَتْسَخٍة ِفي الصهِخي َلْػََّل َأنِّ
َجَقِة ََلََكْمُتَيا ((َتُكػَف مِ   َغ الره

 )صحضح البخارؼ(

كاف عمضو الربلة كالدبلـ يحاسب نفدو عمى تسخة ! ىحه ركاية صحضحة، لكغ قخأت ركاية أخخػ مخالفة: أنو قصع 
 عشو الػحي أسبػعضغ، فقاؿ: )كرد في األثخ(

 )) يا عائذة لعميا تخمة أكمتيا مغ تسخ الرجقة ((

 لرجقة بالتقػػ.فالتخغضب في العسل عمى ا

حجثشي أخ مغ تجار سػؽ الياؿ قاؿ: لي أخ رأيتو في السشاـ يحتخؽ، فقمت لو: مالظ ؟ فقاؿ: ثسانضة آالؼ، كاف 
تحت يجه ثسانضة آالؼ صجقة مكمف أف يػزعيا صجقة فأنفقيا عمى نفدو عمى خبلؼ كصضة السترجؽ، فيحا األخ 

ضخ يدكغ بسمحق يشاـ أكالده الذباب مع بشاتو الذابات في غخفة جداه هللا خضخًا جاء بالسبمغ كعسخنا غخفة ألخ فق
 كاحجة، القرة قجيسة مشح عذخكف سشة، عسخنا لو الغخفة بيحا السبمغ ثسانضة آالؼ.
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حادثة ثانضة كإف لع يكغ مغ عادتي أف أستخجـ السشامات كجلضل، لكغ ليا مػعطة: أخ كخيع لو عسة يحبيا حبًا 
أقدع لي باهلل خبلؿ ثساني سشػات يخاىا تذتعل ! ثع في الشياية رآىا في حالة شضبة  جسًا، تػفاىا هللا عد كجل

سأليا: ما قرتظ يا عستي ؟ قالت لو: الحمضبات، كاف ليا أكالد مغ صمبيا كأكالد مغ زكجيا، فإذا أرادت أف تصعع 
باقي ماء، ضمع، أكالدىا الكأس أكالدىا الحمضب مؤلت الكأس كمو حمضبًا، أما أكالد زكجيا تسؤل الشرف حمضبًا كال

 بكاممو حمضب، أما أكالد زكجيا نرف حمضب كنرف ماء.

 ﴿ َكاتهُقػا َيْػمًا ُتْخَجُعػَف ِفيِو ِإَلى َّللاهِ﴾

 )سػرة البقخة(

 الحؼ جاىج مع رسػؿ هللا، كقتل في ساحة السعخكة شيضجًا، جاء الشبي لضرمي عمضو فقاؿ: 

َدْيٌغ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل ُيَرمِّي َعَمى َرُجٍل َعَمْيِو َدْيٌغ َفُأِتَي ِبَسْيٍت َفَدَأَؿ َأَعَمْيِو ))َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ َكاَف 
ُ َقاُلػا َنَعْع َعَمْيِو ِديَشاَراِف َقاَؿ َصمُّػا َعَمى َصاِحِبُكْع َقاَؿ َأُبػ َقَتاَدَة ُىَسا َعَميه َيا َرُسػَؿ َّللاهِ  َفَرمهى َعَمْيِو َفَمسها َفَتَح َّللاه
َميه َكَمْغ َتَخَؾ َماًَّل َعَمى َرُسػِلِو َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َأَنا َأْكَلى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍغ ِمْغ َنْفِدِو َمْغ َتَخَؾ َدْيًشا َفعَ 

 َفِمَػَرَثِتِو ((

 )سشغ الشدائي(

بالشفذ أقرى غاية الجػد، بحؿ كل ما يسمظ ركحو، كمع ذلظ لغ يغفخ هللا لو شيضج بحؿ أثسغ ما يسمظ، كالجػد 
 الجيغ، ألف حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة، بضشسا حقػؽ هللا مبشضة عمى السدامحة.

إخػانشا الكخاـ: مغ دكف تػىع أك سحاجة لػ حججت ممضػف حجة تخجع مغ ذنػبظ كضـػ كلجتظ أمظ فضسا بضشظ كبضغ 
أما فضسا بضشظ كبضغ العباد وهللا ال تعفى عغ حج إال بحالتضغ إما أف تؤديو أك أف تدامح، حقػؽ العباد ال  هللا فقط،

تدقط إال بإحجػ حالتضغ: باألداء أك السدامحة، ترـػ رمزاف تقـػ المضل تحج ممضػف حجة ىحا كمو ال عبلقة لو 
 هللا الرمحة بمسحة.بحقػؽ العباد، ىحا متعمق بحقػؽ هللا عد كجل، ما بضشظ كبضغ 

 ) يا ربي إني تبت إلضظ، يقػؿ لظ: يا عبجؼ كأنا قج قبمت، (
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 مغ ىشا استشبط العمساء مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع﴾

 )سػرة األحقاؼ(

بلبج مغ أف يغفخ لكع مغ، أؼ يغفخ لكع بعزيا، يغفخ لكع بعزيا الحؼ كاف بضشكع كبضشو أما ما كاف بضغ العباد ف
 تؤدػ الجيػف كأف يدامح صاحب الحق.

كالحؼ اغترب مدرعة، اضصخ لثبلثسائة ألف قخض، كسأؿ إنداف، شمب ضسانة، قاؿ: عشجؼ مدرعة، قاؿ: 
اكتبيا لي بالصابػ، سجبلت عقارية، كأنا أقخضظ السبمغ، فإذا رددتو إلي أعجت لظ السدرعة قاؿ: مػافق، أقخضو 

دتػاىا ممضػف، كسجل السدرعة باسسو، بعج ثبلثة سشػات أصبح السبمغ جاىدًا، قاؿ لو ثبلثسائة ألف كالسدرعة م
تفزل، قاؿ: ال شكخًا كل مشا حقو معو، مغ شجة األلع أصابتو أزمة قمبضة كأكشظ عمى السػت، قبل أف يسػت كتب 

بالجشازة مغ السياجخيغ  كصضة، ككمف ابشو األكبخ، بضتو بالسياجخيغ كبضت خرسو تقخيبًا بباب تػما، فقاؿ: تسذي
إلى القراع تػقفيا أماـ الخرع كتجخل أماـ الشاس كميا عمى محل الحؼ اغترب مشي السدرعة كسبب لي أزمة 
قمبضة كالحؼ مت مغ أجميا كتعصضو ىحه الخسالة، ثع تكسل كتجفشػني، فيحا االبغ نّفح كصضة كالجه، مّذى الجشازة مغ 

ـ السحل خخج مغ الجشازة دخل لمسحل كأعصاه الخسالة كأخبخه أف ىحه الخسالة السياجخيغ إلى القراع، أكقفيا أما
، كتبيا قبل أف يسػت، كتب لو: أنا ذاىب إلى دار الحق كسأقاضضظ ىشاؾ، كإف كشت بصبًل ال  مغ السخحـػ

 تبلحقشي!

 وهللا سسعت أنو رد إلضيع السدرعة.

 ﴾﴿ َكاتهُقػا َيْػمًا ُتْخَجُعػَف ِفيِو ِإَلى َّللاهِ 

ا َقاَؿ ُيْعِصي َما ُأِمَخ ِبِو )) َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه اْلَخاِزَف اْلُسْدِمَع اَْلَِميَغ الهِحي ُيْشِفُح َكُربهسَ 
َبًة ِبِو َنْفُدُو َفَيْجَفُعُو ِإَلى الهِحي ُأِمَخ َلُو بِ  َقْيِغ (( َفُيْعِصيِو َكاِماًل ُمَػفهًخا َشيِّ  ِو َأَحُج اْلُسَتَرجِّ

 )صحضح مدمع(
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 خازف أمضغ صشجكؽ أكدع عشجه مبمغ، كنقل إلى صاحبو بالتساـ كالكساؿ، ىػ عشج هللا أحج السترجقضغ.

سضجنا عسخ التقى راعضًا معو شضاة قاؿ لو: بعشي ىحه الذاة كخح ثسشيا، قاؿ لضدت لي قاؿ: قل لراحبيا ماتت، 
خح ثسشيا، قاؿ: وهللا إني لفي أشج الحاجة إلى ثسشيا، كلػ قمت لراحبيا ماتت أك أكميا  قاؿ: لضدت لي، قاؿ:

 الحئب لرجقشي، فإني عشجه صادؽ أمضغ كلكغ أيغ هللا ؟

راعي معاصخ أعصػه عذخ غشسات لضػصميع لخجل مع كتاب ىحا بالصخيق باع كاحجة ككضع ثسشيا بجضبو، كصل 
ف كىحه الخسالة، ىحا قخأ فػجج عذخ غشسات، عجىع تدعة، قاؿ لو: ىؤالء إلى الذخز اآلخخ قاؿ: ىؤالء مغ فبل

تدعة كمكتػب عذخة، ماذا أتكمع معظ ! ؟ تدعة قاؿ تدعة، عذخة قاؿ: عذخة، كاد يجغ مشو، فأحزخ عذخة مغ 
ا جضخانو قاؿ فمضسدظ كل كاحج غشسة، قاؿ: ىحا أيغ غشستو ؟ قاؿ: لساذا لع يأخح ماذا أفعل لو ؟ جششو، ىح
السعاصخ، فالضـػ تجج غرب أمػاؿ سمب أمػاؿ احتضاالت سشجات مدكرة شضكات ببل رصضج اغتضاؿ شخكات، سكغ 
ببضت استسمكو، ككل كاحج محامي عسل لو ككالة عامة امخأة تسمظ مبليضغ مسمضشة كمو كتب باسع السحامي 

 بالػكالة، ىحا الحاضخ، كأف الشاس ال يسػتػا.

يقػؿ: وهللا كأنشي أرػ أف لداف حاؿ السدمسضغ يقػؿ: كما نحغ بسبعػثضغ، لػ اشمعت حتى أف أحج كبار العمساء 
عمى ما يجخؼ بقرخ العجؿ مغ قزايا تقػؿ بالسائة مائة ىؤالء لغ يسػتػا، لػ أنيع سضسػتػف ما فعمػا ىحا، كتجج 

 إنداف كىػ في أكج غشاه يسػت فجأة كيجفغ في التخاب، أيغ الساؿ الحؼ اغتربو ؟ 

 فه الهِحيَغ َكَفُخكا َلْغ ُتْغِشَي َعْشُيْع َأْمَػاُلُيْع َكََّل َأْكََّلُدُىْع ِمَغ َّللاهِ َشْيئًا﴾﴿ إِ 

 )سػرة آؿ عسخاف(

 لغ يسشعيع ماليع مغ عقاب هللا عد كجل.

لي كمسة: بالعسل التجارؼ أتحسل مغ أؼ مػضف ممضػف غصمة، أما يػجج خصأيغ إذا ارتكب إحجاىا ال أبقضو كال 
 قة الكحب كالخضانة. دقض
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ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة )) َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ7 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ 
 َكاْلَكِحَب ((

 )مدشج اإلماـ أحسج(

فإذا كحب كخاف فمضذ مؤمشًا، يػجج مؤمغ عربي، كمؤمغ بالتعبضخ العامي لّبضذ كمؤمغ لباسو كسط، كمؤمغ 
رّكضب سضارتو تػج كجًا، كمؤمغ ال بأس كمؤمغ مختب كمؤمغ ىادغ مؤمغ اجتساعي مؤمغ انعدالي مؤمغ صخيف 

 مؤمغ يجه ماسكة قمضبًل كمو عمى العضغ كالخأس 

 َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َكاْلَكِحَب (( )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ 

لحلظ عشجما سضجنا جعفخ سألو الشجاشي عغ رسػؿ هللا قاؿ:) أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمضة نعبج األصشاـ كنأكل 
 كعفافو (السضتة كنأتي الفػاحر كنقصع الخحع كنديء الجػار حتى بعث هللا فضشا رجبًل نعخفو أمانتو كصجقو 

 ثبلث كمسا إخػانشا جسعت بيغ األخبلؽ كميا، إذا حجثظ صادؽ كإذ عاممظ أمضغ، كإذا استثضخت شيػتو عفضف.

يػجج شخز أمضغ كصادؽ لكغ غضخ عفضف، إذا خبل بامخأة انتيظ حخمات هللا، فالسؤمغ إذا حجثظ صادؽ كإذا 
 عاممظ أمضغ كإذا استثضخت شيػتو عفضف، قجكتو سضجنا يػسف: 

 َقاَؿ َمَعاَذ َّللاهِ ِإنهُو َربِّي َأْحَدَغ َمْثَػاَي﴾﴿ 

 )سػرة يػسف(

شاب جسضل الرػرة التي دعتو سضجتو، كلضذ في صالحيا تفزحو، غضخ متدكج، امخأة ذات مشرب كجساؿ، 
 العمساء عجكا اثشي عذخ سببًا يجعػه إلى الدنى، كمع ذلظ قاؿ: 

 ْحَدَغ َمْثَػاَي﴾ ﴿ َقاَؿ َمَعاَذ َّللاهِ ِإنهُو َربِّي أَ 
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فأبقي بحىشظ الرجؽ كاألمانة كالعفة، ىحه أركاف األخبلؽ. حتى بعث هللا فضشا رجبًل نعخفو أمانتو كصجقو كعفافو 
كندبو فجعانا إلى هللا لشعبجه كنػحجه كنخمع ما كاف يعبج آبائشا مغ الحجارة كاألكثاف كأمخنا برجؽ الحجيث كأداء 

 عغ السحاـر كالجماء. األمانة كصمة الخحع كالكف

 آخخ حجيث: 

َتْعَسْمَشاُه ِمْشُكْع َعَمى )) َعْغ َعِجيِّ ْبِغ َعِسيَخَة اْلِكْشِجيِّ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمِغ اسْ 
ي َأْنُطُخ َعَسٍل َفَكَتْسَشا ِمْخَيًصا َفَسا َفْػَقُو َكاَف ُغُمػًَّل َيْأِتي  ـَ ِإَلْيِو َرُجٌل َأْسَػُد ِمَغ اَْلَْنَراِر َكَأنِّ ِبِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َقاَؿ َفَقا

َأَنا َأُقػُلُو اخْآَف َمِغ ِإَلْيِو َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ اْقَبْل َعشِّي َعَسَمَظ َقاَؿ َكَما َلَظ َقاَؿ َسِسْعُتَظ َتُقػُؿ َكَحا َكَكَحا َقاَؿ كَ 
 ى ((َتْعَسْمَشاُه ِمْشُكْع َعَمى َعَسٍل َفْمَيِجْئ ِبَقِميِمِو َكَكِثيخِِه َفَسا ُأكِتَي ِمْشُو َأَخَح َكَما ُنِيَي َعْشُو اْنَتيَ اسْ 

 )صحضح مدمع(

إبخة فقط، فسا قػلظ فضسا فػؽ اإلبخة ؟ درسشا الضـػ عغ األمانة، أنت معظ مبمغ لتشقمو إلى فبلف أعصضت مبمغ ُكّكمت 
 بجفع زكاة ماؿ، دفع صجقة يجب أف تؤدييا بالتساـ كالكساؿ ألف هللا سضحاسب حدابًا عدضخًا يـػ القضامة 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 غمػَّل كاف فػقو فسا مخيصا فكتسشا عسل عمى مشكع استعسمشاه مغ( 7  704 - 030)  الجرس

 14-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كنحغ الضـػ 
في التخغضب في العسل عمى الرجقة بالتقػػ ، إنداف أقخض قخض حدغ ، لو بيحا القخض نرف أجخ الرجقة ، 

مائتضغ ألف إلنداف قخض حدغ ثع ردت إلضظ لظ أجخ إذا كاحج دفع مائة ألف صجقة ليا أجخ كبضخ، إذا أقخضت 
مائة ألف صجقة ، ىحا كبلـ الشبي ال يشصق عغ اليػػ ، ألنو لضذ كل إنداف يقبل مشظ صجقة ، يػجج إنداف 
عشجه شعػر ىػ ال يقبل الرجقة تقخضو قخض حدغ ، لكغ مغ ىػ الحؼ يديء القخض الحدغ ؟ الحؼ يأخح كال 

 يعضج.

في أياـ الحخ الذجيجة بالرحخاء ، رأػ رجل كاد الخمل يحخؽ قجمضو، دعاه لخكػب الفخس  مخة إنداف يخكب فخس
كلع يجرؼ أف ىحا مغ لرػص الخضل ، فسا إف اعتمى الفخس حتى دفعو إلى األرض كعجػ بالفخس ال يمػؼ عمى 

ىحا الخبخ في  شيء ، قاؿ لو: يا ىحا لقج كىبت لظ الفخس كلغ أسأؿ عشيا بعج الضـػ ، كلكغ إياؾ أف يذضع
 الرحخاء فتحىب مشيا السخكءة ، كبحىاب السخكءة يحىب اجسل ما فضيا.

، كال يجيغ كيغضب عشظ كمبالغ ضخسة لػ تجكر الثقمضغ ال تجج مغ يجيشظ لساذا ؟ ألنظ تجيغ فبل يعصي ، كال يعتحر
 ج الجيغ.تجج الشاس تعمسػا ، ال يجيغ قخض أبجًا فكل إنداف يقجـ قخض كيعضجه يكػف رسخ قػاع

 إخػانشا الكخاـ هللا عد كجل ال يحتاج أف نشرخه ، كقاؿ: 

َ َيْشُرْخُكعْ ﴾  ﴿ ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 )سػرة دمحم(
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ما معشى تشرخكا هللا ؟ مثبًل يػجج شخيق كحضج الستثسار األمػاؿ شخعي مائة بالسائة شخعي مائة بالسائة ، قزضة 
ريعاف الذباب كمو شاقات ال ماؿ معو كميشجس ، تجج رجل بالثسانضغ مغ السزاربة ، تجج إنداف قػؼ شاب في 

عسخه معو أمػاؿ كثضخة ال رغبة عشجه لضعسل كال إمكانضة كال كقت لمعسل، نقػؿ لو: أنت ادفع جدءًا مغ مالظ ليحا 
ي الجيشي الحؼ الذاب كالخبح بضشكسا ، ىحا الخبح أحل مغ حمضب األـ ، ىحا الصخيق االستثسارؼ السذخكع اإلسبلم

أقخه هللا كرسػلو ، كالشبي كاف أكؿ مزارب في اإلسبلـ تاجخ بساؿ خجيجة ، ىؤالء جامعػا األمػاؿ أكمػا أمػاؿ 
الشاس بالباشل سبع كعذخيغ ممضار كل كاحج ! ماذا حرل ؟ الشاس يئدػا مغ االستثسار الذخعي ككضعػا أمػاليع 

؟ ألف مالظ فضو مزسػف ، أما لػ أعصضت مالظ لخجل كضحظ عمضظ بالبشػؾ ، لساذا مخكد البشظ قػؼ ججًا اآلف 
خدخت كل شيء ، كع كاحج سحب مغ الشاس خسذ كعذخيغ ممضار؟ ممضارات كلضذ مبليضغ ! كأكمػا أمػاؿ الشاس 
بالباشل ، اآلف ىع في الدجػف جسضعيع ، أنا أعج ىحا اإلنداف الحؼ جسع أمػاؿ الشاس كأكميا ال أعجه عاصي 

 ـ ، ألنو زلدؿ قضسة الذخع عشج الشاس كقػػ البشظ ، اصبح البشظ الخبػؼ ىػ الزساف.أعجه مجخ 

شبعًا أنا ال أعسع ، وهللا يػجج أناس صالحػف ججًا ، ككزعػا أرباح عالضة ججًا ، كماليع حبلؿ ، لكغ ىؤالء قمة ، 
 ضخ.كالحكع لمكثخة يأتي دائسًا ، فيحا الحؼ يسشع الخضخ ىػ الحؼ يسشع استعساؿ الخ

فعشجما سأؿ الشجاشي مغ ىحا قالػا: نعخفو أمانتو كصجقو كعفافو ، ثبلثة كمسات احفطػىا أركاف األخبلؽ إذا 
 حجثظ صادؽ ، كإذا عاممظ أمضغ ، إذا استثضخت شيػتو عفضف. 

 مخت امخأة جسضمة ججًا شبو عارية يغس برخه عشيا عفضف. 

َبًة ِبِو َنْفُدُو َفَيْجَفُعُو )) ِإفه اْلَخاِزَف اْلُسْدِمَع اَْلَِميَغ الهِحي ُيْشِفُح َكُربهَسا َقاَؿ ُيْعِصي َما ُأِمَخ ِبِو َفُيْعِصيِو َكاِماًل ُمػَ  فهًخا َشيِّ
َقْيِغ ((   ِإَلى الهِحي ُأِمَخ َلُو ِبِو َأَحُج اْلُسَتَرجِّ

 خة استعساليا فقجت مجلػليا.تػجج كمسات يا إخػاف مغ كث

الحع: قتمو يكػف صفعو بضجه فقط ، لكغ افتح القامػس كانطخ ما معشى قتل؟ يعشي ذبحو ، فمكثخة استعساؿ ىحه 
 الكمسة لع تعج تعصي مجلػليا ، فالكمسة إذا كثخ استعساليا فقجت مجلػليا.
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، لو ، أنت تشكخ كجػد هللا عد كجل ال معشى تدأؿ شضػعي ممحج كضف حالظ ؟ يقػؿ: الحسج هلل ! ما ىحا الكبلـ ؟
 فكمسة الحسج هلل ال معشى ليا ، إذا رجل غزباف صمػا عمى الشبي ىػ ال يرمي أبجًا ، فرمي عمى الشبي.
كرجل آخخ يقػؿ: ال إلو إال هللا ىػ يػحج ، فكمسة التػحضج كالربلة عمى الشبي وهللا أكبخ كسبحاف هللا كال حػؿ كال 

 ....قػة إال باهلل

إف شاء هللا إذا أراد أال يأتي يقػؿ لظ: إف شاء هللا سآتي ! إذا أراد أال يجفع يقػؿ: إف شاء هللا أدفع لظ ، ىحه إف 
تعشي إف شاء هللا ،  i b m  ،iشاء هللا العامضة مخضفة ججًا ، حتى ىحا السدمع كالعضاذ باهلل يدسى في ببلد الغخب 

ال ييع ماذا حرل ؟ ىحا السدمع السقرخ الحؼ يشدى ديشو  mغجًا كمو تأجضل ، bال يشػؼ القجـك أك ال يشػؼ الجفع 
  i b mيدسى في ببلد الغخب 

 تعشي إف شاء هللا كغجًا كال ييع لع يحرل شيء ، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

اؿِّ َعَمى اْلخَ   ْيِخ َكَفاِعِمِو (()) اْلُسْدَتَذاُر ُمْؤَتَسٌغ َكَذَكَخ َشاَذاُف َأْيًزا َحِجيَث الجه

 )مدشج اإلماـ أحسج(

إذا كاحج أقخض قخض حدغ لو نرف أجخ الرجقة ، إذا نقل ماؿ بأمانة يكػف كأحج السترجقضغ ، إذا إنداف دؿ 
اؿِّ َعَمى اْلَخْضِخ َكَفاِعِمِو *  إنداف عمى خضخ لو مثل أجخه. الج 

 حجيث آخخ: 

اْلِكْشِجيِّ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمِغ اْسَتْعَسْمَشاُه ِمْشُكْع َعَمى )) َعْغ َعِجيِّ ْبِغ َعِسيَخَة 
ـَ ِإَلْيِو َرُجٌل َأسْ  ي َأْنُطُخ َػُد مِ َعَسٍل َفَكَتْسَشا ِمْخَيًصا َفَسا َفْػَقُو َكاَف ُغُمػًَّل َيْأِتي ِبِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َقاَؿ َفَقا َغ اَْلَْنَراِر َكَأنِّ

َأَنا َأُقػُلُو اخْآَف َمِغ ِإَلْيِو َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ اْقَبْل َعشِّي َعَسَمَظ َقاَؿ َكَما َلَظ َقاَؿ َسِسْعُتَظ َتُقػُؿ َكَحا َكَكَحا َقاَؿ كَ 
 خِِه َفَسا ُأكِتَي ِمْشُو َأَخَح َكَما ُنِيَي َعْشُو اْنَتَيى ((اْسَتْعَسْمَشاُه ِمْشُكْع َعَمى َعَسٍل َفْمَيِجْئ ِبَقِميِمِو َكَكِثي

 )صحضح مدمع(
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 لحلظ أنرحكع مغ عشجه أعساؿ كعشجؾ مػضفضغ تحسل مشيع ممضػف غمصة إال الكحب كالخضانة.

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َكاْلَكِحَب ((

 أحسج( )مدشج اإلماـ

اِلِح َكَقْػُؿ َّللاهِ َتَعاَلى ) ِإفه َخْيَخ َمِغ اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػيُّ اَْلَِميُغ ( ُجِل الره َكاْلَخاِزُف اَْلَِميُغ َكَمْغ  )) َباب اْسِتْئَجاُر الخه
 َلْع َيْدَتْعِسْل َمْغ َأَراَدُه ((

 )صحضح البخارؼ(

عضضغ قاؿ لو: خح عيجؾ كانرخؼ إلى عسمظ كاعمع أنو مرخكؼ سضجنا عسخ عضغ كالضًا دققػا: عسل لو كتاب ت
رأس سشتظ ، كأنظ ترضخ إلى أربع خبلؿ إف كججناؾ خائشًا قػيًا شخرضة قػية ججًا حاـز ضابط أمػرؾ لكغ خائغ 

 بالساؿ. 

ئشًا فقاؿ: إف كججناؾ أمضشًا ضعضفًا استبجلشاؾ بزعفظ كسمستظ مغ معختشا أمانتظ ، فقط عدؿ ، كإف كججناؾ خا
قػيًا إدارتظ حازمة قػؼ لكغ تػجج أمػاؿ شائمة أكمتيا بالحخاـ استيشا بقػتظ كأكجعشا ضيخؾ كأحدشا أدبظ ، كإف 

 جسعت الجخمضغ جسعشا عمضظ السزختضغ العدؿ كالتأديب. 

 أمضغ ضعضف نعدلظ ، خائغ قػؼ نؤدبظ ، خائغ ضعضف نعدلظ كنؤدبظ.

 سجيج. كرفعشا لظ ذكخؾ كأكشانا لظ عقبظ.كإف كججناؾ أمضشًا قػيًا زدناؾ في عسمظ ت

 قالت: يا أبت استأجخه ) ِإف  َخْضَخ َمِغ اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػؼُّ اأْلَِمضُغ (

يجب أف تتحسل مغ مػضفضظ ممضػف غمصة إال الكحب كالخضانة ، كبالتعبضخ الحجيث اإلخبلص كالكفاءة ، األمانة ، 
 خمز.القػؼ األمضغ الكفاءة كاإلخبلص ، كفء كم
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اِعِجيِّ َقاَؿ اْسَتْعَسَل َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجاًل َعَمى َصَجقَ  اِت َبِشي ُسَمْيٍع ُيْجَعى )) َعْغ َأِبي ُحَسْيٍج الده
ُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَياله َجَمْدَت ِفي اْبَغ اْلمهَتِبيهِة َفَمسها َجاَء َحاَسَبُو َقاَؿ َىَحا َماُلُكْع َكَىَحا َىِجيهٌة َفَقاَؿ رَ 

َ َكَأْثَشى َعَميْ  َظ َحتهى َتْأِتَيَظ َىِجيهُتَظ ِإْف ُكْشَت َصاِدًقا ُثعه َخَصَبَشا َفَحِسَج َّللاه ي َأْسَتْعِسُل َبْيِت َأِبيَظ َكُأمِّ ِو ُثعه َقاَؿ َأمها َبْعُج َفِإنِّ
ُجلَ  ُ َفَيْأِتي َفَيُقػُؿ َىَحا َماُلُكْع َكَىَحا َىِجيهٌة ُأْىِجَيْت ِلي َأَفاَل  الخه ِني َّللاه  َجَمَذ ِفي َبْيِت َأِبيِو ِمْشُكْع َعَمى اْلَعَسِل ِمسها َكَّله

ِو َحتهى َتْأِتَيُو َىِجيهُتُو َوَّللاهِ ََّل َيْأُخُح َأَحٌج ِمْشُكْع َشْيًئا ِبَغْيِخ َحقِّوِ  َ َيْحِسُمُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َفَلَْعِخَفغه َأَحًجا  َكُأمِّ ِإَّله َلِقَي َّللاه
َ َيْحِسُل َبِعيًخا َلُو ُرَغاٌء َأْك َبَقَخًة َلَيا ُخَػاٌر َأْك َشاًة َتْيَعُخ ُثعه َرَفَع َيَجُه حَ  تهى ُرِئَي َبَياُض ِإْبِصِو َيُقػُؿ المهُيعه ِمْشُكْع َلِقَي َّللاه

 َبمهْغُت َبْرَخ َعْيِشي َكَسْسَع ُأُذِني (( َىلْ 

 )صحضح البخارؼ(

رجل غشي ججًا بسرخ تػفي ، فأكالده مغ شجة إشفاقيع عمضيع ، كسسعػا مغ بعس الذضخ اف أصعب لضمة في 
القبخ أكؿ لضمة كيػجج أنكخ كنكضخ كسؤاؿ ، فتخجػ رجل فقضخ كاد يسػت مغ جػعو أعصػه عذخ جشضيات كشمبػا 

يشدؿ لضشاـ مع أبضيع في القبخ ، فجاء السمكضغ فػججكا اثشضغ فقالػا: ىحا شيء ججيج عمضشا ! يبجك الحي مشو أف 
ارتعب فقاؿ: ىحا شضب كلضذ مضت ، ثع لسدو مخة ثانضة ، كىحا مغ كثخة فقخه يختجؼ كضذ خضر فتحو مغ األعمى 

ذ خضر قمع احسخ فتحو مغ األعمى كمغ عشج يجيو كربصو بحبل، ىل يػجج أخذغ مغ ىحه الثضاب األرض ؟ كض
كمغ عشج يجيو كربصو مغ خرخه بحبل ، بجءكا بالحبل ىحه مغ أيغ أحزختيا ؟ قاؿ ليع: مغ بدتاف ، قالػا: كضف 
دخمت لمبدتاف ؟ ارتبظ قتمػه حتى أماتػه ، السذكمة فقط كضف دخل لمبدتاف لع يحاسبػا بعج كضف أخح الحبمة كلع 

ا خخج في الضـػ الثاني يػلػؿ ، قاؿ ليع: هللا يعضغ أبػكع ! فإذا أخح أحجكع شيء يدألػه عغ كضذ الخضر ، فيح
 قمضل ججًا يحاسب عشو أشج الحداب يـػ القضامة ، فكضف بالحؼ يأخح ماال يعج كال يحرى ؟

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

336 

 جسخا يدأؿ فأنسا تكثخا أمػاليع الشاس سأؿ مغ( 7  704 - 030)  الجرس

 13-36-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:   -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ 
الضـػ التخىضب مغ السدألة كتحخيسيا مع الغشى، التخىضب مغ السدألة عامة كتحخيسيا مع الغشى، كما جاء في ذـ 

 الصسع كالتخغضب في التعفف كالقشاعة كاألكل مغ كدب الضج.

ْيِو َكَسمهَع َمْغ َسَأَؿ الشهاَس َأْمَػاَلُيْع َتَكثًُّخا َفِإنهَسا َيْدَأُؿ َجْسًخا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 
 َفْمَيْدَتِقله َأْك ِلَيْدَتْكِثْخ ((

 )صحضح مدمع(

أخ يعسل في الخيف في خصابة في مدجج شكت زكجتو آالمًا في بصشيا، ذىب إلى شبضب قاؿ لو: تحتاج إلى 
خسدة آالؼ لضخة، ال يسمظ ىحا السبمغ، فأىسل األمخ، فإذا باآلالـ تدداد، فمسا أصبحت ال تشطضخ، كالتشطضخ يكمف 

تصاؽ ُفحرت الدكجة فإذا بأمعائيا كـر خبضث مشتذخ في شتى أمعائيا كتػفضت، مثل ىحا اإلنداف يشبغي أف يدأؿ 
حجث عغ ىحا اإلنداف، ىحا الشاس، كال تزضق األمة بخسدة آالؼ، ىحه قزضة فضيا حضاة أك مػت، فالشبي ال يت

تعفف في غضخ مػشغ التعفف، تعفف فأىمظ زكجتو، أما أف تدأؿ الشاس تكثخًا عشجؾ ما تعضر بو كما يكفضظ، 
 تصمب شضئًا فػؽ الكفاية ىحا الحؼ نيى الشبي عشو.َمْغ َسَأَؿ الش اَس َأْمَػاَلُيْع َتَكثًُّخا.

 لضدتكثخ مغ مالو، لضذتخؼ حاجات ثانػية.

شبضب جخاح قمب قاؿ: لي في ىحا العسل الجخاحي تقخيبًا عذخيغ عاـ ما مخ بتاريخ عسمو الجخاحي إنداف حجثشي 
فقضخ عشجه شيامة كيحا الحؼ سأركؼ قرتو: إنداف يعسل في األححية الشدائضة عشجه كرشة بالجبل، أصضبت ابشتو 

ف ىحا الصبضب تحجث مع بعس السحدشضغ بآفة قمبضة، تحتاج إلى عسمضة جخاحضة ال يسمظ ثسشيا إشبلقًا، يبجك أ
فغصػا لو العسمضة بأكسميا، فاترمػا بو كأخبخكه بالقجـك إلضيع كأف يجخكا ألبشتو ىحه العسمضة قاؿ: أعتحر ! قاؿ: لسا ؟ 
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 قاؿ: أنا عشجؼ شيء أبضعو، أما اجعل ىحا السبمغ الحؼ تبخع بو ىحا السحدغ إلنداف لضذ عشجه شيء يبضعو !

، كاف معمع عشجه كرشة عسل باع الساكضشات كميا كأجخػ البشتو ىحه قاؿ: كباع عجت و كرجع صانعًا يعسل يػمًا بضـػ
العسمضة، كرفس أف يأخح مغ ىحا السحدغ ما يكافئ العسمضة قاؿ: وهللا ما صغخت أماـ أحج في حضاتي كسا 

إلى ىحه العسمضة كلضذ عشجه  صغخت أماـ ىحا اإلنداف، قاؿ: عشجؼ شيء أبضعو، اجعل ىحا السبمغ إلنداف يحتاج
 شيء يبضعو !

ىكحا كاف أصحاب الشبي، األنرار رضػاف هللا عمضيع كخماء، فمسا ىاجخ إلضيع السياجخكف الشبي آخ اثشضِغ اثشضغ، 
كل أنرارؼ تآخى مع مياجخ، مغ كـخ األنرار كاف أحجىع يقػؿ ألخضو السياجخ: عشجؼ بضتاف خح أيا شئت، 

ا، عشجؼ بدتاناف خح أحجىسا، ما سجل التاريخ أف مياجخًا أخح مغ أنرارؼ شضئًا، فكاف عشجؼ حانػتاف خح أحجىس
 جػابيع بارؾ هللا لظ في مالظ كلكغ دلشي عمى الدػؽ.

مخة كشت ألقي محاضخة في أمخيكا فالحؼ دعانا إلى ىحه السحاضخة جاءه خبخ مدعج، فتغضخ لػنو أنا الحطتو، 
كقاؿ: لي قخيب تػفي اآلف في دمذق في مذفى أجخػ عسمضة في قمبو،  فحضشسا انتيت السحاضخة اقتخب مشي

 عسمضة قدصخة عادية، تفمت رأس القدصار في قمبو ! 

حضشسا عجت إلى الذاـ سألت عشو أصجقائي قالػا: إنداف ممضػنضخ أجخػ عسمضة في مذفى مرسسة لمفقخاء، 
ىحه السذفى كتخكيا لمفقخاء، إذا جسعت ألصحاب الجخل السحجكد، ىحا اإلنداف الغشي ججًا لػ تعفف عغ 
 مداعجات مغ يأخحىا ؟ األغشضاء قبل أؼ أحج بكل صفاقة، ىحه لمفقخاء !

سسعت عغ إنداف دخل الدجغ وهللا فخحت يذتخؼ األدكية مغ الرضجلضات كيبضعيا إلى لبشاف، يكػف ثسغ الجكاء 
اء نفدو، يجسع األدكية مغ الرضجلضات كيبعث بيا إلى ثسانضة عذخة لضخة مجعـػ لمفقضخ، يعػد بالتيخيب ثبلثسائة الجك 

شتػرػ، يشفقج الجكاء تصمب الجكاء ال يػجج، نخيج دكاء تجج مغ ىػ ذاىب لمبشاف تػصضو يعػد الجكاء لشا ! الحؼ دفع 
أربع أخساس ثسشو دعع مغ الجكلة لمفقضخ يعػد بثبلثسائة لضخة، بضع بدتة عذخ ثع بضع بثبلثسائة، دخل الدجغ 

 خحت لو وهللا، ألف ىحا تأديب.كف
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إذا قامت الجكلة بفعل شيء لمفقخاء ال تداحسيع أنت بكفاية، اعسل عسمضة بسذفى خاص ال ييع، اتخؾ ىحه السذفى 
لمفقخاء، الرحابة الكخاـ ال يػجج أحج أخح مغ كاحج شضئًا الكمسة الذيضخة لدضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ لدعج بغ 

  لظ في مالظ كلكغ دلشي عمى الدػؽ.الخبضع قاؿ لو: بارؾ هللا

ال تدأؿ إال إذا كشت مزصخًا كيحا الحؼ ماتت زكجتو ألنو لع يدأؿ مغ أجل خسدة آالؼ لضخة فقط، الػقت السبكخ 
لمػـر الخبضث نجاح العسمضة بالسائة ثسانضغ، تػجج أكراـ بالجمج قبل أف يدتأصل أعخؼ أقخبائي مغ ثبلثضغ سشة 

، ألف الػـر شالسا سار لع يعج إيقافو سيل، فبسا أنو في مكاف محجد استأصمػا جدء مغ أمع ائيع كال شيء بيع الضـػ
 كاستأصمشاه كأنو لع يكغ.

لفت نطخؼ بأمخيكا أف كل العضادات السستمئة، ما أكثخ السخضى، السفاجأة لضدػا مخضى ! يجخكف فحػص دكرية 
 جو، أما إذا تأخخ اإلنداف فات األكاف.احتضاط، ألف السخض إذا كذف في كقت مبكخ سيل ججًا عبل

أنا أنرح إخػانشا أؼ ضاىخة غضخ شبضعضة دكخة يسكغ أف يكػف ليا معشى كبضخ تشسضل أشضاء ضاىخة ججيجة ال تقػؿ 
خضخ الشيء بي، ىحا كبلـ فضو جيل، تابع األمخ قج يكػف بالبجاية سيل ججًا، لكغ بعج أف يتفاقع لع يعج ىشاؾ 

 حل. 

 تدأؿ إال إذا كشت مزصخ، إذا لع تدأؿ ككشت مزصخًا فأنت آثع !  فيحا الجرس ال

مخة أخ مغ إخػانشا عمضو ديػف ال تصاؽ يعسل بقزضة ثانػية بالحضاة كعمب السػزايضظ كالتحف ىحه األشضاء لع تعج 
مصمػبة، كعمضو ديػف، يأكل بالجيغ جاءه شخز كأخبخه بأنو يخيج ألف عمبة مػزايضظ بضت مرحف ! يحل كل 
مذاكمو كيشيي كل ديػنو، قاؿ: ىحا غضخ مدمع كضف سأتعامل معو ؟ مغ قاؿ لظ أنو مسشػع التعامل مع غضخ 
السدمع ؟ الشبي الكخيع تعامل مع أىل الكتاب باع مشيع كاشتخػ مشيع كاقتخض مشيع، لضكػف مذخعًا لشا، إذا دخمت 

اسأؿ، اسألشي سؤاؿ قل لي: أستاذ جاءني  لسحل غضخ مدمع تذتخؼ حاجة تأخحىا حبلؿ كال يػجج أؼ مذكمة أبجاً 
ىحا العخض ىل آخحه أـ ال ؟ عمضظ ديػف غارؽ بيا كجاءؾ عسل لتػفضيا تحل كل مذاكمظ بيحا العخض، فسفتاح 
العمع الدؤاؿ، ال تجخل إلى أؼ شبضب إال لتجفع لو أقل شيء خسدسائة، يػجج محامضضغ تعخض عمضيع قرتظ 

د رأسو نحػ األسفل يكػف يصالب بسبمغ أكثخ، لكغ لؤلعمى فقط ألفضغ لضخة، تأتي يصمب مشظ ألفضغ لضخة ! كإذا ى
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إلى الجامع تدأؿ مائة سؤاؿ مجانًا، ال شيء اسأؿ ما الحكع الذخعي ؟ فالجرس الضـػ إياؾ أف تدأؿ الشاس تكثخًا، 
 عػف أخضو.أما إذا كشت مزصخًا اسأؿ كقج تحل ىحه السذكمة، وهللا في عػف العبج ماداـ العبج في 

لكغ السذكمة يا إخػاف: أف ىؤالء الحيغ يسشعػف الساعػف ىع عشج هللا مجخمػف ! لساذا ؟ ألنيع زعدعػا ثقة اإلنداف 
بالعسل الرالح، شخؽ بابي الداعة يسكغ الدابعة صباحًا شابًا مزخبًا خائفًا قاؿ لي: ىشاؾ مغ أرسمشي إلضظ، 

ى بصشيا مفتػح كالعسمضة قضدخية، كأممظ ثسانضة آالؼ كيشقرشي ثبلثة قمت لو: ما السذكمة ؟ قاؿ: زكجتي في السذف
كخسدسائة كإال تسػت كال يتابعػا حتى أحزخ السبمغ، إذا رددتو ككاف صادقًا مذكمة، كإذا أعصضتو ككاف كاذبًا 
كال أؼ بدحاجة أخبخت أبا سمضع بالقجـك إلي بدخعة ىحا السبمغ كاذىب معو إلى السذفى، فإذا لضذ ىشاؾ زكجة 

شيء، كمو كحب بكحب، كيؤالء األشخاص الكاذبضغ يدعدعػف ثقتظ بالدائل، لػ كاف ىشاؾ إيساف كاف الرادؽ 
 يعصى، لكغ يػجج مائة كاذب حتى تجج صادؽ.

أحج إخػانشا قاـ بعسمضة مكافحة التدػؿ، ككاف ىشاؾ تعاكف كبضخ بضشو كبضغ عجة كزارات، كضبصػا ألف كخسدسائة 
عيع، السفاجأة فقط خسدة فقخاء، كاأللف كاألربعسائة كخسذ كتدعضغ مغ أربعضغ ممضػف كأقل، متدػؿ، كحققػا م

 أحجىع عشجه أربعضغ ممضػف متدػؿ ! فدألػا بعس الستدػلضغ: أنت غشي لساذا تتدػؿ ؟ قاؿ: ىحه قزضة مبجأ ! 

 فقاؿ: 

مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َتَداُؿ اْلَسْدَأَلُة ِبَأَحِجُكْع َحتهى َيْمَقى َّللاهَ )) َعْغ َحْسَدَة ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َعْغ َأِبيِو َأفه الشهِبيه َص 
 َكَلْيَذ ِفي َكْجِيِو ُمْدَعُة َلْحٍع ((

 )صحضح مدمع(
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 سبحاف هللا يػجج حجيث لع يسخ معي ىشا لكشو صحضح: 

َثِشي َأُبػ َكْبَذَة اَْلَنهَساِريُّ َأنه  ُثُكْع )) َحجه ُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َثاَلَثٌة ُأْقِدُع َعَمْيِيغه َكُأَحجِّ
ُ عِ َحِجيًثا َفاْحَفُطػُه َقاَؿ َما َنَقَز َماُؿ َعْبٍج ِمْغ َصَجَقٍة َكََّل ُضِمَع َعْبٌج َمْطَمَسًة َفَرَبَخ َعَمْيَيا ِإَّله زَ  دًّا َكََّل َفَتَح َعْبٌج اَدُه َّللاه

ُ َعَمْيِو َباَب َفْقٍخ ((  َباَب َمْدَأَلٍة ِإَّله َفَتَح َّللاه

 )سشغ التخمحؼ(

 عشجما تشػؼ تدأؿ الصخؽ كميا مغمقة، أنت استغشضت عغ هللا ككضعت األمل بعبج هللا، عبج هللا لئضع ال يعصضظ.

 كسػل الػحي أبػابو َّل تغمَ َّل تػدألغ بشي آدـ حاجػػة 
 كبشي آدـ حيغ يدأؿ يغزب  هللا يغزب إف تخكت سؤالو

 اإلنداف ماداـ ال عبلقة مادية كمو درجة أكلى لصافة كنعػمة، اشمب مشو ديغ تجج تغضخ معظ.

 كسػل الػحي أبػابو َّل تغمَ َّل تػدألغ بشي آدـ حاجػػة 
 كبشي آدـ حيغ يدأؿ يغزب هللا يغزب إف تخكت سؤالو 

ح أتسشى عمى كل مشكع كأنا كاحج مشكع وهللا أشبقو، تػجج مذكمة قج تكػف مادية إخػانشا الكخاـ حجيث صحض
 اجتساعضة صحضة.

َ ُيْسِيلُ   َحتهى ِإَذا َذَىَب ُثُمُث المهْيِل )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج َكَأِبي ُىَخْيَخَة َقاََّل َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاه
ْنَيا َفَيُقػُؿ َىْل ِمْغ ُمْدَتْغِفٍخ َىْل ِمْغ َتاِئٍب َىْل ِمْغ َساِئٍل َىْل ِمْغ دَ اَْلَ  َساِء الجُّ ُؿ َنَدَؿ ِإَلى الده اٍع َحتهى َيْشَفِجَخ كه

 (( اْلَفْجخُ 

 )صحضح مدمع(

تضغ، كنرحت بيحه الشرضحة مئات مغ إخػاني، عشجؾ مذكمة استضقع قبل صبلة الفجخ بشرف ساعة كصمي ركع
كاسأؿ الحؼ أبػابو ال تغمق، تكػف مزصخًا تترل كمعظ خمػؼ خارج التغصضة ال حػؿ كال قػة إال باهلل، ىل سسعت 
مخة بالجعاء أنظ خارج التغصضة ؟ إذا كشت دعػت هللا عد كجل ىل تػجج مشصقة ال تغصضة فضيا ؟ أيغ نادػ سضجنا 

يضع كفي ضمسة بصغ الحػت كفي ضمسة المضل كفي يػنذ في بصغ الحػت في ضمسات ثبلث في ضمسة المضل الب
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 ضمسة البحخ. 

ي ُكْشُت ِمَغ الطهاِلِسيَغ ) ْيَشاُه ِمَغ اْلَغعِّ﴾54﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّ  ( َفاْسَتَجْبَشا َلُو َكَنجه

 )سػرة األنبضاء(

 ىحه قرة، اآلف قانػف: 

 (﴾55َكَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ )﴿ 

 )سػرة األنبضاء(

إخػانشا الكخاـ: ال تجػز السدألة تكثخًا، كتجب اضصخارًا، ككل ما كثخ الرادقػف كثق الشاس بالدائل، ككمسا كثخ 
 الكحابػف زعدعت الثقة بالدائل كلػ صجؽ الدائل ليمظ السدؤكؿ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 تبايعػف  أَّل قاؿ ثع هللا رسػؿ يا بايعشاؾ قج فقمشا هللا رسػؿ تبايعػف  أَّل قاؿ( 7  704 - 037)  الجرس

 37-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 مػضػع التخىضب مغ السدألة كتحخيسيا عمى الغشي.

 َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِتْدَعًة َأْك َثَساِنَيًة َأْك َسْبَعًة )) عغَ َأِميٌغ َعْػُؼ ْبُغ َماِلٍظ اَْلَْشَجِعيُّ َقاَؿ ُكشها ِعْشَج َرُسػِؿ َّللاهِ 
ُثعه َقاَؿ َأََّل ُتَباِيُعػَف َرُسػَؿ َّللاهِ  َفَقاَؿ َأََّل ُتَباِيُعػَف َرُسػَؿ َّللاهِ َكُكشها َحِجيَث َعْيٍج ِبَبْيَعٍة َفُقْمَشا َقْج َباَيْعَشاَؾ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ 

َشا َقْج َباَيْعَشاَؾ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َشا َقْج َباَيْعَشاَؾ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ُثعه َقاَؿ َأََّل ُتَباِيُعػَف َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ َفَبَدْصَشا َأْيِجَيَشا َكُقمْ َفُقمْ 
ـَ ُنَباِيُعَظ ((  َفَعاَل

 يعػني قالػا: عمى ما نبايعظ ؟ لع يفيسػا بايعػني بايعشاؾ، أعادىا ثانضة كثالثة بايعشاؾ، قاؿ: با

َمَػاِت اْلَخْسِذ َكُتِصضُعػا األكامخ التفرضمضة.  َقاَؿ َعَمى َأْف َتْعُبُجكا َّللا َ َكاَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْضًئا َكالر 

ُسػَؿ َكُأكِلي اَْلَْمِخ ِمْشُكْع﴾  ﴿ َكَأِشيُعػا الخه

 )سػرة الشداء(

حج كالدكاة، ىحه الكمضات، أما التفاصضل حقػؽ الجػار حقػؽ الدكجة، هللا عد كجل أمخؾ بالربلة كالرضاـ كال
 الذخيعة فضيا مئات ألػؼ األحكاـ فحضشسا تدأؿ كيأتضظ حكع هللا مجعسًا بالجلضل يشبغي أف تصضع.

ًا، حتى َكَأَسخ  َكِمَسًة َخِفض ًة َكاَل َتْدَأُلػا الش اَس َشْضًئا ماداـ اإلنداف بقػتو كبإمكانو األكلى كاألكسل أال يدأؿ الشاس شضئ
إف بعس األشباء أشباء القمب يقػؿ: أف تخجـ نفدظ في البضت ىػ الحج األدنى مغ الخياضة لدبلمة القمب بعس 

أربعة أك خسدة أشخاص بخجمتو باستسخار، لػ إنداف تػجو كشخب الساء بشفدو، األشخاص ال يتحخؾ بالبضت، 
الحقضقة ىحه رياضة، نػع مغ الخياضة خفضف ججًا، فالحج األدنى األدَنى األدنى الحؼ ال بج مشو أف تقـػ أنت 
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 بخجمة نفدظ.

ميشة أىمو أؼ في خجمة  كاف عمضو الربلة كالدبلـ: يخرف نعمو،كيصعع بعضخه، كيجني اإلناء لميخة، ككاف في
 أىمو، ككاف يخجـ نفدو، فيحا مغ الدشة. قاؿ: َكاَل َتْدَأُلػا الش اَس َشْضًئا يقػؿ راكؼ الحجيث: 

 )) َفَمَقْج َرَأْيُت َبْعَس ُأكَلِئَظ الشهَفِخ َيْدُقُط َسْػُط َأَحِجِىْع َفَسا َيْدَأُؿ َأَحًجا ُيَشاِكُلُو ِإيهاُه ((

 )صحضح مدمع(

ى البعضخ كيقع صػتو مغ يجه أك ذماـ البعضخ، كالبج مغ مذقة بالغة لمشدكؿ مغ عمى البعضخ ثع الشدكؿ ىػ عم
 كالرعػد عمى ضيخه ككاف حػلو أصحابو يشدؿ كيمتقط صػتو كيرعج مخة ثانضة كال يدأؿ الشاس شضئًا.

ـٍ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى  )) َعْغ ُعْخَكَة ْبِغ الدَُّبْيِخ َكَسِعيِج ْبِغ اْلُسَديهِب َأفه َحِكيعَ  اْبَغ ِحَدا
فه َىَحا اْلَساَؿ َخِزَخٌة ُحْمَػٌة المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْعَصاِني ُثعه َسَأْلُتُو َفَأْعَصاِني ُثعه َسَأْلُتُو َفَأْعَصاِني ُثعه َقاَؿ َيا َحِكيُع إِ 

َبُع اْلَيُج اْلُعْمَيا َدَخاَكِة َنْفٍذ ُبػِرَؾ َلُو ِفيِو َكَمْغ َأَخَحُه ِبِإْشَخاِؼ َنْفٍذ َلْع ُيَباَرْؾ َلُو ِفيِو َكالهِحي َيْأُكُل َكََّل َيذْ َفَسْغ َأَخَحُه بِ 
ْفَمى....((  َخْيٌخ ِمَغ اْلَيِج الدُّ

كال بحدج كال بحقج، أخحه  ما معشى أخحه بدخاكة نفذ ؟ أخحه بصضب نفذ ال بجذع كال بصسع كال باستذخاؼ
بدخاكة نفذ، أجسل ما قضل في بعس األشخاص: ال يذتيي ماال يجج، كال يكثخ إذا كجج، َقاَؿ َحِكضٌع َفُقْمُت َيا 

ِ َكال ِحؼ َبَعَثَظ ِباْلَحقِّ اَل َأْرَزُأ َأَحًجا َبْعَجَؾ أؼ ال آخح مغ أحج شيء بعجؾ، انطخ إلى الصاعة،  َرُسػَؿ َّللا 

ْنَيا َفَكاَف َأُبػ َبْكٍخ َرِضي المهيع َعْشيع َيْجُعػ َحِكيًسا ِإَلى اْلَعَصاِء َفَيْأَبى َأْف َيْقَبَمُو )) َحته  ِمْشُو ُثعه ِإفه ُعَسَخ ى ُأَفاِرَؽ الجُّ
ي ُأشْ  ِيُجُكْع َيا َمْعَذَخ اْلُسْدِمِسيَغ َعَمى َحِكيٍع َرِضي المهيع َعْشيع َدَعاُه ِلُيْعِصَيُو َفَأَبى َأْف َيْقَبَل ِمْشُو َشْيًئا َفَقاَؿ ُعَسُخ ِإنِّ

ُو ِمْغ َىَحا اْلَفْيِء َفَيْأَبى َأْف َيْأُخَحُه َفَمْع َيْخَزْأ َحِكيٌع َأَحًجا ِمَغ الشهاسِ  ي َأْعِخُض َعَمْيِو َحقه َبْعَج َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع  َأنِّ
 َعَمْيِو َكَسمهَع َحتهى ُتُػفَِّي ((

 صحضح البخارؼ()
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حتى ال يكػف ىشاؾ حخج في الجرس الساضي في أكلو قمت لكع: ىشاؾ مدألة ال بج مشيا ىحا الحؼ يعسل في الحق 
الجيشي، كشعخت زكجتو بآالـ في بصشيا كذىب لضشطخ لع يسمظ ثسغ التشطضخ فأىسل زكجتو فساتت، ىحه حاالت ال 

كبحاجة إلى مكضف، كسأؿ الشاس ثسغ السكضف، اصبخ عمى الحخ تشصبق عمى ىحا الكبلـ، لكغ الجػ حار ججًا 
دكف أف يربخ الشاس عمضظ، األساسضات حضشسا تدأليا ال أحج يعتخض، بل إف بعس الشاس يتسشى أف تدألو 

 األساسضات.

ذ بو أييا األخػة الكخاـ: حضشسا يدأؿ شضئًا في مكانو الرحضح يجعػف بشفذ شضبة ككأنيع ممكػا الجنضا، ىحا ال يح
إال مغ ذاقو، لحة العصاء، أنت حضشسا تجج شالب عمع كمدتقضع كرع كىب كقتو كمو لخجمة شبلب العمع يشبغي أف 

 تعضشو ىحا السكاف صجقة جارية،ألف ىحا الصالب جاء مغ ببلد بعضجة كفقضخ.

البضت في الذتاء مخة زرت شالب عمع لو عشجنا بالذاـ عذخ سشػات، اآلف فتح بشكػناكخؼ معيج كمجرسة، زرتو في 
القارس ال شيء عمى األرض عمى الببلط ! كع أسخة في دمذق عشجىا أساس لضدت بحاجة لو ؟ ال محل لو، 

 تكمست في السدجج مخة جاءني بعج البدط.

فإذا أنت عشجؾ حاجة لدت بحاجة إلضيا، يػجج شبلب عمع في الذتاء القارس ال بداط عشجىع ! بيحا الحخ الذجيج 
ىع، إذا كشت تسمظ مخكحة قجيسة لضذ ليا استعساؿ ُرفعت في العّمّضة ىحه لصالب عمع فقضخ نعسة ال مخكحة عشج

 كبضخة، إذا تكفمت شالب عمع فأنت شخيكو في الجعػة إلى هللا.

حزخت مؤتسخ في القاىخة قبل عامضغ سبحاف هللا لفت نطخؼ كمسة مشجكب نضجخيا، مؤتسخ إسبلمي، سسعت 
ًا لفت نطخ الجسضع ثع قاؿ: يذخفشي أنشي درست في الذاـ ! ىحا الصالب درس في فراحة كشبلقة لداف كصجق

معاىج دمذق، فأصبح مفشي نضجخيا كرئضذ الػفج إلى القاىخة، أنت قج ال تعمع أف شالب العمع ىحا الحؼ تشفق عمضو 
 كىػ ضضفظ ال تعمع مدتقبمو، قج يكػف مفتي كبضخ.....

الذضػعي في بمج إسبلمي كاف تابعًا سابقًا لبلتحاد الدػفضتي، شبلب عمع مغ القرز التي تؤثخ أف مقخ الحدب 
جاءكا إلى الذاـ كدرسػا كعادكا إلى بمجىع كقجمػا شمب إلى حكػمتيع أف تخرز ليع بشاء لضكػف ليع معيجًا 

 شخعضًا، أعصػىع ىحا البشاء، أيغ كشا كأيغ أصبحشا ؟ 
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االتحاد الدػفضتي قبل سشػات ىع أمامي مائتاف فػصمشا إلى هللا عد كجل كخيع، كشت مجرس شبلب العمع في 
مػضػع السعجدات قمت ليع: ىل مغ معجدة معاصخة ؟ فكخكا فِكخكا فمسا أبجكا عجدىع عغ اإلجابة قمت: أنتع 
السعجدة ! أف تأتػا إلى بمجنا كتجرسػا الذخيعة اإلسبلمضة ىحا لع يكغ يخصخ عمى باؿ قبل عذخ سشػات، ىحا قبل 

 فكظ.أف ي

فالرجقة الجارية أكؿ شيء فضيا شبلب العمع وهللا عشجنا في الجامع كالفزل هلل عد كجل الحيغ لع يتاح ليع أف 
يجعػف شبلب العمع بخمزاف كثضخكف ججًا ! ما سسح الػقت ليع، عجدىع أكثخ مغ عجد األكقات السحجدة كثضخكف 

تػفاه هللا، أما حضشسا تشفق أنت الشفقة في مكانيا، تأتي  ججًا، فقاؿ لو: لع يأخح شضئًا مغ أحج بعج رسػؿ هللا حتى
 مخيحة لشفذ السشفق.

نحغ عشجنا مذكمة عشج األغشضاء: عمضو مبمغ زكاة كأنو عبء عمضو يرّخفو بأؼ شكل كضفسا كاف، قج يحىب لذخاء 
يدتحقػف، أما لػ  إبخ لضدت شبضة، إبخ صحػف، قج يحىب ىحا السبمغ لذخاء أشضاء كسالضة، قج يشفق عمى أناس ال

تػخى أف يرل ىحا السبمغ إلى فقضخ حقضقي فقضخ مؤمغ فقضخ مجخغ، ثمثي دخمو عمى الجخاف كأكالده جضاع، لػ أف 
 اإلنداف حخص أف يػصل زكاة مالو إما بضجه أك عغ شخيق إنداف يثق بو إلنداف مؤمغ.

إذا أديت زكاة مالظ إلنداف ال يرمي ال تعج  ال تشدػا أييا األخػة: أف مغ أحكاـ الفقو عشج الدادة الذافعضة أنظ
 دافعًا لمدكاة ! كال تدقط عشظ الدكاة ! ككأنظ دفعتيا ىجرًا ببل معشى.

ْمُت َحَساَلًة َفَأَتْيُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيوِ  ِفيَيا َفَقاَؿ َكَسمهَع َأْسَأُلُو  )) َعْغ َقِبيَرَة ْبِغ ُمَخاِرٍؽ اْلِياَلِليِّ َقاَؿ َتَحسه
َجَقُة َفَشْأُمَخ َلَظ ِبَيا َقاَؿ ُثعه َقاَؿ َيا َقِبيَرُة ِإفه اْلَسْدَأَلَة ََّل َتِحلُّ إِ  َّله َِلََحِج َثاَلَثٍة َرُجٍل َتَحسهَل َحَساَلًة َأِقْع َحتهى َتْأِتَيَشا الره

َرُجٌل َأَصاَبْتُو َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَلُو َفَحمهْت َلُو اْلَسْدَأَلُة َحتهى ُيِريَب َفَحمهْت َلُو اْلَسْدَأَلُة َحتهى ُيِريَبَيا ُثعه ُيْسِدُظ كَ 
ا ِمْغ َقْػِمِو َلَقْج ِقَػاًما ِمْغ َعْيٍر َأْك َقاَؿ ِسَجاًدا ِمْغ َعْيٍر َكَرُجٌل َأَصاَبْتُو َفاَقٌة َحتهى َيُقػـَ َثاَلَثٌة ِمْغ َذِكي اْلِحجَ 

َغ ا َفاَقٌة َفَحمهْت َلُو اْلَسْدَأَلُة َحتهى ُيِريَب ِقَػاًما ِمْغ َعْيٍر َأْك َقاَؿ ِسَجاًدا ِمْغ َعْيٍر َفَسا ِسَػاُىغه مِ َأَصاَبْت ُفاَلنً 
 اْلَسْدَأَلِة َيا َقِبيَرُة ُسْحًتا َيْأُكُمَيا َصاِحُبَيا ُسْحًتا ((

 )صحضح مدمع(
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كع كاحج يحق لو أف يدأؿ ؟ ىشا تفرضمي، األكؿ إنداف قتل قتضل خصًأ اآلف دىذ، عمضو دية مائتا ألف كتحسميا 
عسو يتضع شاب في مقتبل حضاتو، دخمو ال يكفي ىحه الجّية، تحسميا عسو، عسو لو أف يدأؿ لجسع ىحه الجّية مغ 

 أبشاء قػمو، كإنداف احتخؽ محمو التجارؼ اجتاحت محمو شائحة 

رجل أصابتو فاقة )) َكَرُجٌل َأَصاَبْتُو َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَلُو َفَحمهْت َلُو اْلَسْدَأَلُة َحتهى ُيِريَب ِقَػاًما ِمْغ َعْيٍر، اخآف ك 
َأَصاَبْت ُفاَلًنا َفاَقٌة َفَحمهْت َلُو  ِسَجاًدا ِمْغ َعْيٍر َكَرُجٌل َأَصاَبْتُو َفاَقٌة َحتهى َيُقػـَ َثاَلَثٌة ِمْغ َذِكي اْلِحَجا ِمْغ َقْػِمِو َلَقجْ 
 اْلَسْدَأَلُة َحتهى ُيِريَب ِقَػاًما ِمْغ َعْيٍر((

ماذا يفيع مغ ىحا الكبلـ ؟ التحقضق، ما كل سائل يعصى، ال بج مغ التحقضق، ثبلثة أشخاص راجحػ العقل 
 عج، لكغ لضذ كل مغ شمب ُيعصى.يتستعػف بعجالة إسبلمضة صخحػا أف ىحا اإلنداف يحتاج إلى مداعجة، ُيدا

تدضخ في الصخيق خخج رجل مغ محل تجارؼ فجأة قاؿ: أريج خسدضغ ألف قمت لو: ال أممظ وهللا، قاؿ: إذا صجؽ 
 الدائل ىمظ السدؤكؿ قمت: هللا ييمكشي إذا كشت أممظ ! بكل كقاحة أكقفشي ! 

 يػجج شخز كقح ال أدب عشجه ال لصف.

ديث لكغ الشقصة الثالثة دقضقة: ال تجفع قبل أف تحقق الساؿ ثسضغ ججًا، كالكحابػف أييا األخػة: ىحه بعس األحا
 كثضخكف ججًا، ال تجفع قبل أف تحقق، كدائسًا الدائل إذا كاف ذكي يعخؼ نقصة ضعفظ ال كقت عشجؾ.

اؿ: عجىع قاؿ ممظ لػزيخه: كع نجسة يػجج ؟ قاؿ: ثبلثة كثسانػف ممضار كخسدسائة كسبعضغ ألف، قاؿ: أكضج ؟ ق
 بشفدظ إذا أردت ! 

نقصة ضعف السدؤكؿ ال كقت لجيو لضدأؿ، فعمضظ أف تربخ كتيضئ مغ يدأؿ عشظ، إذا كاف الرادؽ فعبًل صادقًا 
ىمظ السدؤكؿ، فضشبغي أف تحقق فالساؿ ثسضغ قػاـ الحضاة تجفعو جدافًا، وهللا تػجج جسعضة خضخية اشتخت بضت 

هللا ! فسا كل إنداف يعصى أنا ال أدعػكع لمبخل لكغ بالسقابل ال أدعػكع إلنداف فقضخ اآلف ىػ بضت دعارة ! و
 إللقاء الساؿ جدافًا مغ دكف تحقضق، ال بج مغ التحقضق.

امخأة تسػت مغ الجػع شمبت مداعجة، يمـد التحقضق اخحكا عشػاف البضت ذىبت المجشة أكؿ جادة مغ فػؽ غخفة 
بخيسػس قجيع عمضو تشكة ماء سػداء ! رقػا ليا كأعصػىا عصاًء كبضخًا كاحجة أربعة عجسة فضيا بداط شخاشضط ببػر 

أحج أعزاء المجشة لع يقتشع جاء في الضـػ الثاني شخؽ الباب ال يػجج أحج، تابع الصخؽ خخج الجار قاؿ: أيغ 
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اد ككل أصحاب البضت ؟ قاؿ: لضدػا ىشا يدكشػف ىحا ىػ بشائيع، بشاء مغ ثبلثة شػابق، شخقػا الباب مخاكح كبخ 
شيء كامل، ىحا البضت عجة الشرب ! يعصػا العشػاف تحىب المجشة فتجج الكبلـ صحضح، ىػ جاء عمى غضخ 
مػعج، فحتى الدائل عشجه أسالضب يعخؼ نقصة ضعفظ، أنت تخاؼ مغ هللا ال كقت لجيظ لتحقق كالقزضة إندانضة 

حاالت الكحب، نحغ لضذ عشجنا ىحه  كقزضة متعمقة بالرحة، فأصحاب الجسعضات قمبيع قاٍس ججًا، مغ كثخة
القدػة الدائجة لكغ كمسا مخ أحج معو تجارب فضيا كحب يقدى قمبو قمضبًل لػجػد الكحب، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى 

 أف يميسكع دفع أمػالكع لسدتحقضيا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 أف يأكل مغ عسل يجه....( 7 ما أكل أحج شعاما قط خيخا مغ  704 - 030الجرس ) 

 37-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالسػضػع  أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع
 الضـػ في التخىضب مغ السدألة كتحخيسيا مع الغشى.

ـِ َرِضي المهيع َعْشيع َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َأَكَل َأَحٌج َشعَ   اًما َقطُّ َخْيًخا ِمْغ َأفْ )) َعِغ اْلِسْقَجا
اَلـ َكاَف َيْأُكُل ِمْغ َعَسِل َيِجِه ((  َيْأُكَل ِمْغ َعَسِل َيِجِه َكِإفه َنِبيه َّللاهِ َداُكَد َعَمْيِو الده

 )صحضح البخارؼ(

العمساء قالػا: العسل الضجكؼ فضو جيج حقضقي، كحضشسا ترشع إلنداف شاكلة أك غخفة نـػ أك حاجة فضيا مػاد أكلضة 
قاف كبدعخ معتجؿ، ىحا أفزل األعساؿ عشج هللا، كقج شخؼ هللا العسل الضجكؼ، ألف أحج كفضيا صشعة كفضيا إت

 أنبضائو كاف يأكل مغ عسل يجه، سضجنا داكد.

، ىػ غضخ  مخة زرت إنداف لترمضح مخكبة فراحب السحل أراد أف يددرؼ أحج صانعضو قاؿ: معو لضدانذ عمـػ
، فحكخت لو أف أحج األنبضاء الكخاـ كاف متعمع، كألف سػؽ العمع كاسبة كسػؽ العسل رائج ة قاؿ: معو لضدانذ عمـػ

يأكل مغ عسل يجه، فالحيغ يأكمػف مغ عسل أيجييع رزقيع حبلؿ مائة بالسائة بذخط أف يكػنػا صادقضغ كمتقشضغ 
 كأال يمتسدػا ربحًا غضخ مذخكع.

ا السبمغ، لع يفعل شيء إشبلقًا، إال انو لكغ أحضانًا تجج كسضط عقارؼ بثانضة لو معظ مائتا ألف ال تدخػ نفدظ بيح
تع االتفاؽ في مكتبو ألكؿ مخة يجخل الدبػف لسكتبو يعجبو البضت بالسائة اثشاف مائتاف ألف، أؼ تاجخ حتى يجسع 
ىحا السبمغ يمدمو جيج كبضخ، أحضانًا تجفع مبمغ ضخع ججًا عمى دعػة خاسخة يا تخػ السحامي يعخؼ أنيا خاسخة 

ذ عمضظ، قاؿ: نحغ نخبحيا إف شاء هللا كناـ مصسئغ كعمى رير أنعاـ، كالقانػف معظ ككل سمفًا ؟ لكغ دلّ 
االجتيادات معظ ثع ثبت لظ في الشياية أنو مغ أكؿ خصػة القانػف ضج ىحه الجعػة كيػجج فتػػ لسجمذ الجكلة 
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 لعجـ نجاح ىحه الجعػة مثبًل.

الذخع دقضق ججًا، الصبضب كالسحامي كالسجرس يدتحقػف فسيغ كثضخة ال تعخؼ يا تخػ يعمع أك ال يعمع، مع أف 
 أجػرىع ال عمى اإلنجاز كلكغ عمى بحؿ العشاية فقط.

قج يجخؼ عسمضة جخاحضة كيسػت السخيس أيعج دخل الصبضب حخامًا ؟ ال إذا بحؿ كل عمسو ككل اىتسامو كلغ يكتب 
بالسائة خسدضغ كّقع، قج ال تشجح، فالصبضب  ليحا السخيس الذفاء ليحه العسمضة، كاآلف األشباء يخبخكؾ نجاحيا

كالسجرس كالسحامي يتقاضػف أجػرىع حبلاًل ؿ عمى اإلنجاز كالعسل الضجكؼ بل عمى بحؿ العشاية كمع ذلظ ىشا 
يجخل الذضصاف، اإلنداف ال يعمع، كل ما يقاؿ لو يرجقو، لػ قاؿ لو الصبضب يمدمشا عذخ تحالضل نخيج ثسانضة آالؼ 

الصبضب ال يحتاج ألؼ مغ ىحه التحالضل، كلكغ يػجج اتفاؽ مع مخبخ، أال يأكل ىحا الساؿ حخامًا ؟ لضخة مثبًل، ك 
فػسائل كدب الساؿ غضخ السذخكع بالعسل الضجكؼ تزعف، كباألعساؿ األخخػ تقػػ، مجاؿ الكدب غضخ السذخكع 

سة بحي غشي، كبمغ الصبلب باألعساؿ الخخػ تدداد، مجرس عسل محاكخة لصبلب كضع ليع نتضجة سضئة صفخ بسجر 
أنت راسب بالبكالػريا يتيافت األكلضاء درس خاص إذا سسحت، ألف كل درس ىػ عسل محاكخة غضخ معقػلة 
األسئمة صعبة ججًا ِججًا ججًا، فأخحكا نتضجة سضئة فأتاه زبائغ، أسالضب الكدب غضخ السذخكع ال يعمسيا إال هللا، مغ 

 مادة أكلضة مجفػع ثسشيا كصشعة كإتقاف لحلظ: أجل كثختيا، بالعسل الضجكؼ تزعف، 

اَلـ كَ )) َما َأَكَل َأَحٌج َشَعاًما َقطُّ َخْيًخا ِمْغ َأْف َيْأُكَل ِمْغ َعَسِل َيِجِه َكِإفه َنِبيه َّللاهِ َداُكَد َعَمْيِو ال اَف َيْأُكُل ِمْغ َعَسِل ده
 (( َيِجهِ 

 أنيا متعبة.مغ كاف عشجه حخفة يعضر مشيا لضصسئغ بالو كلػ 

بالسشاسبة أؼ حخفة ال معرضة فضيا ىحه نعسة ال تعجليا نعسة، لظ محل بدقاؽ الجغ خبط كشخؽ كشحع كزيت 
كصخاخ كضجضج، كلظ محل ثاني بالحسخا مػكضت خسخؼ مكضف كل الدبائغ حدشاكات فاسقات كاسضات عاريات، 

ليغ، أييا أنطف ؟ زقاؽ الجغ أنطف كعشجؾ شباب مػضفضغ كيسدح مع كل مشيغ، يتأمل محاسشيغ كيثشي جسا
 بكثضخ، العبخة أف تكػف في شاعة هللا ال أف تكػف في معرضة هللا.
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وهللا دخمت عمى مكتب إنداف صجقًا صعب كصفو، السػكضت يغػص فضيا الححاء، عشجه قصعة نبات شبضعي ثسشيا 
 دية اسسو )بضخستي ككرؾ(خسدة آالؼ ترل لمدقف الججراف كميا خذب، فقاؿ لي: عسمي بالمغة اإلنجمض

العسل القحر، ففي الضـػ الثاني اضصخرت ألصمح مخكبتي، كالجنضا شتاء، كالسرمح رجل مؤمغ كيجخل تحت 
الدضارة كالسصخ كالصضغ كاألفخكؿ كمو زيت كشحع كفظ البػاط كأصمحو بذكل متقغ، كأخح أجخة معتجلة، فقمت في 

تخاؼ صاحب السكتب أنو ذك عسل قحر، فجائسًا ابق مع نفدي: وهللا ىحا العسل نطضف كذاؾ السكتب باع
 الحقائق.....

محل تجارؼ أماـ مجرسة بشات فخضًا احتساؿ كبضخ يدقط صاحب السحل بعس الفتضات ساقصات مائبلت 
 مسضبلت.....

حجثشي مخة أخ: قرة عشجما كاف التخيغ في السياجخيغ، مغ يحكخه مشكع؟ محل مكتبة بدضصة فضيا شاب حج مع 
كالجتو حجة كاف بيا محـخ عسخه ثسانضة عذخ، فتح مكتبة بذػرػ، جاءت بشت فاسقة أغختو أف يتبعيا، فذيء 
مغٍخ فأغمق السحل كتبعيا، سار مائة متخ أنا كشت حاجج، ىحا يعشي أف الحجة ضاعت، فػجج التخيغ قادـ فخكب 

ع أنو في الضـػ التالي جاءه رجل مغ كجياء بو كعاد، كاستغشى عغ متابعة ىحه الفتاة الداقصة، يقدع باهلل العطض
الحي قاؿ لو: يا بشي أنت متدكج ؟ قاؿ: ال، قاؿ لو: أنا عشجؼ بشت تشاسبظ ابعث لي بػالجتظ تذخفشا، ىحا اعتقج 
أف البشت فضيا عضب أك عػر بائخة أرسل بػالجتو كإذا بيا في أعمى درجة مغ الجساؿ كالكساؿ كالغشى، فسخ األب 

ضغ قاؿ لو: ماذا كججتع ؟ قاؿ: مستازة لكغ أنا لدت بقجر ىحا السقاـ، قاؿ: ىحا لضذ عسمظ، فجعمو عمضو بعج يػم
 شخيظ كىػ مغ تجار الديت الكبار كزكجو.

 أنا قمت: ىحا بدبب أنو عف عغ الحخاـ جاءه الجػاب مباشخة.

نجمت كمغ ثع لع أنجـ قمت لو: كشت راكب مع أخ بدضارة سألتو سؤاؿ كاف مغ السفتخض أال أسألو إياه لكغ سألتو ك 
ىحه الدضارة متى اشتخيتيا ؟ قاؿ: ىحه ليا قرة، اشتخيت كرقة يا نرضب كأنا ساكغ بالسدة كعسمي بالبدكرية كتعبت 
كثضخًا مغ السػاصبلت لجرجة الزجخ، فاشتخيت كرقة يا نرضب كدخمت لجامع فحكع حطي الخصبة عغ الضانرضب 

ػضػع عمق اآلماؿ كميا أف يذتخؼ سضارة بالضانرضب فإذا السػضػع عمى فحجثت بشفدي غمى ىشا لحق بي الس
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الضانرضب، قاؿ: أخخجت الػرقة كمدقتيا خػفًا مغ هللا، قاؿ: أنا أعسل بصباعة حخارية، يأتضشي ألف أك ألفضغ قسضز 
ج خسدضغ ألف أشبعيع بالتعبضخ التجار) لقستذي خدمتذي ( أؼ بقجر مرخكفو تسامًا، قاؿ: آتاني تاجخ أردني يخي

قسضز ألشبعيع لو، كالدعخ مغٍخ، ربحت مغ شبعيع سبع كعذخكف ألف، ذىبت لدػؽ الدضارات فػججت ىحه 
بدبعة كعذخكف كخسدسائة، تجيشت مغ عسي خسدسائة كاشتخيتيا ! فأنا عمقت عمى كرقة الضانرضب التي مدقتيا 

طخ، فسا تخؾ عبج شيء هلل إال عػضو خضخًا مشو في خػفًا مغ هللا، وهللا يبقضظ ببل سضارة ؟ هللا كبضخ، عاممو كان
 ديشو كدنضاه.

مشح يػمضغ كشا بجعػة غجاء قاؿ لي شبضب: أنا أعسل بسذفى عاـ نجبػني لمشبظ بسيسة أسبػع، قاؿ: اليػاء عمضل 
بالرضف كالعسل خفضف مجدناىا جسعة ثانضة، قاؿ: عػنصة كانت، كعجنا ىع ثبلثة أشباء، حرل معيع حادث ! 

ضارة لرجيقيع تعاكنػا عمى ترمضحيا، قاؿ: كاف ترمضح الدضارة بقجر تعػيس أسبػع زيادة ! بقجرة قادر، لػ الد
دققت بكل ما يجخؼ لػججت شيء ال يرجؽ، عجؿ كحكسة مصمقة، جسضعشا نعخؼ القرة مغ آخخ فرل ال معشى 

 ليا، لػ عخفشاىا مغ أكؿ فرل لػججت الحكسة البالغة .

: أنا كصضت عمى سصل لبغ بائع مذيػر بالعفضف قاؿ: كججت سصمضغ كاحجة القذصة شبضب بالسياجخيغ قاؿ
سسضكة صفخاء مكخششة، كالثانضة فضيا مرل سائحة، ككاف اسع عمى الدصل الثاني، قاؿ: أريج ىحا، قاؿ: ىحا لضذ 

يا، راكب سضارتو يدضخ لظ دكتػر، قاؿ: ضع الػرقة ىشا بجاًل مغ ىشا، ىسا الثشاف، قاؿ: كسا تخيج، أخح الػرقة كبجل
بتقاشع أتت كاحجة ىػجاء فزخب السكبح فجأة كقع الدصل ! قاؿ: سشتضغ رائحة السػكضت ال تصاؽ! أخبخه ىحا 
لضذ لظ، ىحه قرز كاقعضة لكغ ليا معاني كبضخة، أنت عامل هللا عد كجل، الحؼ لظ لظ، كالحؼ لضذ لظ لضذ 

 لظ.
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 ًا مشو في يجنو كدنضاه. ما تخؾ عبج شيء هلل إال عػضو هللا خضخ 

لػ تتبعت ما يجخؼ في البمج لػججت يج هللا كحجىا تعسل في الخفاء، لػججت عجؿ هللا ال يرجؽ، حكسة هللا ال 
 ترجؽ.

حجثشي أخ قاؿ: إنداف مقضع بفخندا مغ أىل الكتاب لكغ يحب الحقضقضة، قبل أف يشاـ قاؿ: يا رب دلشي عمى 
ىػ مدضحي، قاؿ: كغ مع السدمسضغ، فالتحق بسخكد إسبلمي، بكى بكاء بالربلة الحقضقة فشاـ رأػ الدضج السدضح، 

 غضخ معقػؿ أكؿ ركعة سجج لع يقـػ بعجىا كججكه مضت ! فأحضانًا إنداف بشضتو الصضبة يرل..... )كرد في األثخ(

ا انتيى مغ )) سيجنا زيج الخيل مغ أجسل رجاَّلت الجاىمية دخل عمى مدجج رسػؿ هللا فالشبي لفت نطخه، فمس
خصبتو قاؿ7 مغ الخجل ؟ قاؿ7 أنا زيج الخيل، فالشبي َلدبو الجع قاؿ7 بل أنت زيج الخيخ، كأخحه إلى بيتو إكخامًا 
 لو، في بيتو دفع لو كسادة ليتكئ عمييا، مغ إكخاـ الزيف، قاؿ7 وهللا َّل أتكئ في حزختظ (( 

 ما ىحا األدب ؟

مغ األشخاص مختاحضغ تساـ لجرجة غضخ معقػلة رجل اضصجع، قاؿ وهللا مخة كشت بجرس بجامع العثساف كثضخ 
ة ككضع يجيو تحت رأسو يدسع في نفدو: أريح لي ! ىحا فّطع كثضخًا، اضصجع ككضع قجماه كتل رقع ثسانض

 ! قاؿ: وهللا ال أتكئ في حزختظ ! ما ىحا األدب ؟الجرس

ز يبمغو، شخز مجيخ مؤسدة مجيخ دائخة ال قاؿ: هلل درؾ يا زيج أؼ رجل أنت ؟ الشبي كاف إذا أُعجب بذخ
يزحظ لمخغضف الداخغ، لػ عشجه مػضف أمضغ متفػؽ أبجًا دائسًا يعبذ، فالسؤمغ لضذ ىكحا. قاؿ: هلل درؾ يا زيج 
أؼ رجل أنت قاؿ: أعصشي ثبلث مائة فارس ألغدك بيا الخـك كأثشى الشبي عمضو كسافخ كىػ في الصخيق مات بضغ 

فقط ! كىػ مغ كبار الرحابة، عشج هللا شيء اسسو حخؽ مخاحب، إذا كشت صادؽ تبمغ في  إسبلمو ككفاتو يػمضغ
 كقت قرضخ ما ال يبمغو غضخ الرادؽ في كقت شػيل.
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 الحجيث: 

اَلـ كَ )) َما َأَكَل َأَحٌج َشَعاًما َقطُّ َخْيًخا ِمْغ َأْف َيْأُكَل ِمْغ َعَسِل َيِجِه َكِإفه َنِبيه َّللاهِ َداُكَد  اَف َيْأُكُل ِمْغ َعَسِل َعَمْيِو الده
 ((َيِجهِ 

حجثشي أخ: قاؿ: أنا أعسل في الجسخؾ كأقدع لي باهلل بأيساف مغمطة أنو بأربعضغ سشة ما دخل عمضو لضخة كاحجة 
حخاـ، مخة أكل ثسانضة عذخة رصاصة مغ ميخبضغ أخحكه إلى السذفى عمى آخخ نفذ، بضشو كبضغ السػت دقائق، 

اف في السذفى دـ مغ زمختو كأسعفػه، قاؿ: كأنا مزصجع في غخفة العسمضات قمت: يا رب أنا إذا آذيت لظ لكغ ك
كاحج مغ عبادؾ اكتب عمي السػت اآلف، كإذا لع أكغ آذيًا ألحج اشفشي، كعافاه هللا كعاش بعجىا اثشا عذخ سشة ! 

 فيؤالء كميع عبادؾ.

ل الشاس عباد هللا، اسسع هللا عشجه سخشاف كتذسع كبج كفذل كمػؼ فكمسا رأيت مػضف بالتسػيغ بجية أقػؿ لو: ك
ك خثخة بالجماغ أذكخ لو أمخاض اإلنداف يعجد مشيا، ككل ىحه العباد عباده، فإذا كشت بصبًل عمضظ أف تيضئ جػابًا 

 هلل عغ كل شيء تفعمو مع العباد.

ػضف مبمغ كتبيا أمبلؾ عامة قاؿ: ثسشيا قاؿ لي رجل يسكغ ىػ ىشا في الجامع أثشاء مدح أراضي لع يعصي الس
ممضػنضغ خدختيا ! ىحا السػضف سشفـخ فخمًا، تعمع عمع الضقضغ أنيا ممظ فبلف كتحت يجه، كشيػد أدلػ لظ بيحه 
الذيادة، ككل الجضخاف خبخكؾ كتكتبيا أمػاؿ عامة ؟ جعمتو يخدخ ممضػنضغ لضخة ؟ مغ أجل ألف لضخة لع يعصضظ 

كبضخ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، كزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عمضكع، ككل ىحه العباد عباده إياىا مثبًل ؟ فاهلل 
 كخمقو، كأحبيع إلضو أنفعيع لعضالو

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 عذخ يػما فجعل يحتصب كيبيع ( 7 اذىب فاحتصب كَّل أراؾ خسدة 704 - 031الجرس ) 

 38-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

كتحجثشا أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، 
 البارحة عغ فزل عسل الضج ، كأف نبضًا كخيسًا مغ أنبضاء هللا كاف يأكل مغ عسل يجه.

 ىشاؾ قرة كردت في كتب الرحاح ذات مغدػ كبضخ: أف سائبًل سأؿ الشبي مااًل فقاؿ لو: 

المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْدَأُلُو َفَقاَؿ َلَظ ِفي َبْيِتَظ )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َأفه َرُجاًل ِمَغ اَْلَْنَراِر َجاَء ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى 
َفَأَتاُه ِبِيَسا  َشْيٌء َقاَؿ َبَمى ِحْمٌذ َنْمَبُذ َبْعَزُو َكَنْبُدُط َبْعَزُو َكَقَجٌح َنْذَخُب ِفيِو اْلَساَء َقاَؿ اْئِتِشي ِبِيَسا َقاؿَ 

ْيِو َكَسمهَع ِبَيِجِه ُثعه َقاَؿ َمْغ َيْذَتِخي َىَحْيِغ َفَقاَؿ َرُجٌل َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىٍع َقاَؿ َمْغ َفَأَخَحُىَسا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 
َتْيِغ َأْك َثاَلًثا ((  َيِديُج َعَمى ِدْرَىٍع َمخه

ْرَىَسْضِغ َفَأْعَصاُىَسا مغ ىشا ُأخحت مذخكعضة السدايجة ، َقاَؿ َرُجٌل َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىَسْضِغ َفَأْعَصاُىسَ  ا ِإي اُه َكَأَخَح الجِّ
استشبط العمساء أف اإلنداف اأْلَْنَراِرؼ  َكَقاَؿ اْشَتِخ ِبَأَحِجِىَسا َشَعاًما َفاْنِبْحُه ِإَلى أَْىِمَظ َكاْشَتِخ ِباآْلَخِخ َقُجكًما َفْأِتِشي بو 

لع يعصو شضئًا ، أخح القعب كالسخط كباعيسا بجرىسضغ  ال تختاح نفدو إال إذا اشسأف عمى أىمو ، أكاًل مسا عشجه
ككمفو أف يذتخؼ بجرىع شعامًا فضشبحه إلى أىمو ، ككمفو أف يذتخؼ بجرىع آخخ قجكمًا كأف يأتي بو إلضو ، عشجما 
جاءه بالقجـك شج الشبي بضج الذخيفة عمضو عرى ، القجـك حجيج فقط يحتاج إلى عرى ، فالشبي الكخيع بشفدو كبضجه 

 الذخيفة شج عمضو عرى، كقاؿ: 
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َراِىَع َفَقاَؿ اْشَتِخ )) اْذَىْب َفاْحَتِصْب َكََّل َأَراَؾ َخْسَدَة َعَذَخ َيْػًما َفَجَعَل َيْحَتِصُب َكَيِبيُع َفَجاَء َكَقْج َأَصاَب َعْذَخَة دَ 
َأْف َتِجيَء َكاْلَسْدَأَلُة ُنْكَتٌة ِفي َكْجِيَظ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِإفه  ِبَبْعِزَيا َشَعاًما َكِبَبْعِزَيا َثْػًبا ُثعه َقاَؿ َىَحا َخْيٌخ َلَظ ِمغْ 

ـٍ ُمػِجٍع ((  اْلَسْدَأَلَة ََّل َتْرُمُح ِإَّله ِلِحي َفْقٍخ ُمْجِقٍع َأْك ِلِحي ُغْخـٍ ُمْفِطٍع َأْك َد

 )سشغ ابغ ماجة(

  الكخيع مباشخة كلضذ بضشظ كبضشو حجاب.أنا أقػؿ لكع أييا األخػة: وهللا ال يػجج إنداف يدأؿ كجو هللا

 ال تدػألغ بشي آدـ حاجػة كاسػل الحؼ أبػابو ال تغمق .

 هللا يغزب إف تخكت سؤالو كبشي آدـ حضشسا ُيدأؿ يغزب.

 كغ عديدًا قاؿ: ما أركع عصاء األغشضاء لمفقخاء ، كاألجسل مشو تعفف الفقخاء عمى األغشضاء.

مػضف في مخكد اإلقامة أكصاه أف يخجمشي ، يؤمغ لي سضارة لمحـخ ، أنا بعج كشت مخة في الحج أخ كخيع عشجه 
مػسع الحج تسشضت أف أقجـ لو مكافأة وهللا بكل ما أكتضت مغ قػة كبكل ما أممظ مغ كسائل بكل الخجاء لع يقبل 

كعدة ، ىحا الحؼ  شضئًا ، كقج أخبخني صاحب اإلقامة أنو في فاقة شجيجة ، لع يسخ عمي إنداف عشجه كخامة كشيامة
حجثتكع عشو ابشتو تحتاج لعسمضة قمب ، كىشاؾ مغ تبخع ليا بثسغ العسمضة ، كأخبخكا الصبضب الجخاح قاؿ: ال أنا 
عشجؼ ما أبضعو ، اجعل ىحا السبمغ لسغ لضذ عشجه ال يبضعو ، كباع كرشتو كعالج ابشتو كعاد صانع بعج أف كاف 

 معمع ! 

أعصػا نرف أمبلكيع كنرف بضػتيع كبداتضشيع كدكاكضشيع لمسياجخيغ لع يدجل  الرحابة الكخاـ األنرار حضشسا
 التاريخ أف مياجخًا أخح شضئًا مغ أنرارؼ كانت قػلتيع السذيػرة: بارؾ هللا لظ في مالظ كلكغ دلشي عمى الدػؽ.

 أييا األخػة الكخاـ: 

 

 

 

ْحَسِغ ْبِغ َعْػؼٍ  َأنهُو َسِسَع َأَبا ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى  )) َعْغ َأِبي ُعَبْيٍج َمْػَلى َعْبجِ الخه
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 ِصَيُو َأْك َيْسَشَعُو ((المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ََلَْف َيْحَتِصَب َأَحُجُكْع ُحْدَمًة َعَمى َضْيخِِه َخْيٌخ َلُو ِمْغ َأْف َيْدَأَؿ َأَحًجا َفُيعْ 

 البخارؼ()صحضح 

 كفي ركاية أخخػ: 

ـِ َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََلَْف َيأْ  ُخَح َأَحُجُكْع َحْبَمُو َفَيْأِتَي )) َعِغ الدَُّبْيِخ ْبِغ اْلَعػها
ُ بِ   َيا َكْجَيُو َخْيٌخ َلُو ِمْغ َأْف َيْدَأَؿ الشهاَس َأْعَصْػُه َأْك َمَشُعػُه ((ِبُحْدَمِة اْلَحَصِب َعَمى َضْيخِِه َفَيِبيَعَيا َفَيُكفه َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

العسل لضذ فضو عار أبجًا ، العار أف تعري هللا ، أحضانًا اإلنداف يزصخ ألف يعسل ، أؼ عسل مذخكع في 
 األصل يعج عسبًل شخيفًا.

مػقف مؤقتًا أحج الحاضخيغ عامل تشطضفات ، وهللا يختجؼ ثضابًا قرة في جامع الشابمدي في درس الفجخ اآلف 
نطضفة ججًا ، كيتعصخ ككثضخًا ما يبكي حضشسا يتحجث ، ففزمػا أف يقضسػا كلضسة كفضيا كجياء أساتحة في الجامعات 

 كأغشضاء كأصحاب مشاصب رفضعة ككاف أحج السجعػيغ كىػ عامل تشطضفات!

بلـ لضذ فضو شبقضة كال مخاتب ، جسضع السدمسضغ عشج هللا كاحج سػاسضة كأسشاف ىحا ىػ اإلسبلـ يا إخػاف ، اإلس
 السذط ، كىحا الجيغ ، كبيحا نتفػؽ عشجما أجمذ مع فبلف دكف مدتػاؼ مغ أنت ؟ 

وهللا أييا األخػة: ُأدعى إلى عقػد قخاف في أشخاؼ ريف دمذق كالصخيق شػيل كالسذقة كبضخة كالجمػس في 
ا بعقج قخاف كبالصخيق جاء بائع عمى ششبػر كزّبل البغل أمامشا ، ككأس مغ الذاؼ كالقصخ الصخيق ، كمخة كش

 كأشعخ بخكحانضة وهللا تفػؽ أفخخ صالة في دمذق ، ىحا بدبب اإلخبلص.

 

 

أذكخ عقج قخاف بجكما ثبلثضغ كاحج جاءكا إلى الجامع عمى أثخ كمسة ألقضتيا تجخل إلى السحبلت تخػ الذخز 
 ، مغ كثخة التخؼ. يحه الكمسة يقخؼ كُيقّخؼ ستدامحػني ب
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 فالميع احذخنا مع السداكضغ ، أنا أقػؿ تمبضة دعػة الفقخاء كالزعفاء عسل صالح.

مخة قاؿ لي شالب تخكي: أستاذ إذا دعػتظ ىل تمبي الجعػة ؟ وهللا مجعػ كشت بحاؾ الضـػ إلى أفخخ مكاف بجمذق 
ة ، خخجت أف بضتو ؟ أكؿ جادة مغ األعمى بالجبل ، دخمت لبضتو إسفشجة دعػة ثسضشة ججًا قمت لو: نعع ألبي الجعػ 

سساكتيا اثشاف سشتضستخ ، كالصاكلة جخائج عمى األرض ، كشخبشا الساء بكأس مغ الذاؼ لضذ عشجه كاسات كبضخة ، 
 كضع لشا شعامًا.

فضمة عمى البحخ األسػد ،  مخة زرت تخكضا كزرت أىل زكجتو فػججتيع أغشضاء ججًا سألتو أيغ عسظ ؟ قاؿ: عشجه
! فدألتو برخاحة فقاؿ: زكجتي تخيج شالب عمع ، كلغ تقبل غضخ  كضف رضػا بأف يشاسبيع ال يػجج تشاسب ؟ 

شالب عمع ! كجعميا تدكغ في ىحا السشدؿ ، فعشجما يخيج اإلنداف هللا يزحي بكل شيء ، فأنا شعخت بدعادة في 
مع أنو مذقة شػيمة حتى كصمت ، كالصعاـ خذغ ججًا ، لكغ وهللا سخرنا  ىحا المقاء وهللا ككأنشي في جشة أجمذ ،

بالصعاـ ، أكمة بشجكرة ، كشخبشا الساء بكأس مغ الذاؼ ، كجمدشا عمى إسفشجة رفضعة ، كالصاكلة الفخسة عبارة عغ 
 جخائج كضعيع.

ت كأنت شقي ، ىحه الدكضشة فاهلل قادر أف يغسخؾ بالدعادة كأنت في أخذغ حالة ، كقادر أف يدكشظ في أفخع بض
 تدعج بيا كلػ فقجت كل شيء ، كتذقى بفقجىا كلػ ممكت كل شيء.

مخة دعانا أخ إلى بضت بخأس الجبل أيزًا ، أنا لي بعس السبلحطات األرض عجسة ، كاف قبل خسدضغ سشة 
الجبل بداط شخاشضط ، كل ما يتبقى مغ قرائز مغ معامل القساش يرشع بداط ، بضت غخفة كنرف بخأس 

أرض عجسة ، رأيت ىحا البضت قصعة مغ الجشة ، لو ابغ جسضل ججًا يػجج بالبضت أناقة كغ يػجج فقخ ، كججت ىحا 
الدكج كزكجتو كالصفل يسكغ أسعج زكجضغ باألرض ، فيحه مغ حكسة هللا عد كجل ، يدعج إنداف بحضاة خذشة 

 ببضت ضضق كيذقضو كمعو مبليضغ مسمضشة.

 

 

امخأة سائمة تخيج ألف لضخة بالذيخ أجخة بضت بجاريا ، أخبخىا أنو عشجه اجتساع مداء مع المجشة أحج إخػانشا جاءتو 
بجاريا قاؿ: دخمت إلى رجل بالحخيقة ىكحا قاؿ لي كىػ عشجؼ صادؽ: وهللا حجسو السالي يفػؽ أربعة آالؼ 
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يعجبو كزكجتو ال تعجبو ، كالبمج ال ممضػف آ قاؿ: بقجر ما اشتكى تعبت ، ال يػجج سػؽ كال بضع كال شخاء كابشو ال 
يدتصضع العضر فضيا ، قاؿ: مغ كثخة ما اشتكى لي ىسػمو كجت أجمذ ، خخج إلى السحل كجج ىحه السخأة تخيج 
ألف لضخة بالذيخ قاؿ: مداء كشت بجسعضة خضخية بجاريا قاؿ: يػجج إندانة فقضخة نخيج أف نداعجىا كىحا عشػانيا ، 

فػافق ، قاؿ: دخمشا لبضت تحت درج فقط بالسشصقة الكبضخة غخفة كالرغضخة حساـ كفدحة  كشمبػا مشو السجيء معيع
ىحا البضت ىحا أجختو ألف لضخة ، يجمذ في ىحه الغخفة إنداف يبجك فقضخ لكغ مخيس كزكجتو محجبة كعشجىع ثبلثة 

عصػىا ألفضغ ، قالت: ال أريج ألفضغ ! فضو ركحانضة ، فتعاشفػا معيا كأ  أكالد قاؿ: لساذا أحببت ىحا البضت ال أعخؼ ؟ 
ألف تكفضشي ، أعصػىا لغضخنا ، معاش زكجي يكفضشا شعاـ ، لكغ يشقرشا أجخة ىحا البضت ، قاؿ: كازنت بضغ الحؼ 
يسمظ أربعة آالؼ ممضػف ككجت أعجد مغ ىسػمو كآالمو ، كىحه األسخة الفقضخة التي تدكغ تحت الجرج الحساـ مغ 

 ، أما الغخفة كاقف ، كىشا فدحة صغضخة.يجخل إلضو يجب أف يخكع

 فالعبخة أف تكػف مع هللا إذا كشت مع هللا يكفضظ أخذغ شعاـ كيكفضظ أضضق مشدؿ. 

كاف عمضو الربلة كالدبلـ سضج الخمق كحبضب الحق ككاف إذا أراد أف يرمي المضل ال تتدع غخفتو لربلتو كنـػ 
 زكجتو ، فكاف يجعػىا أف تشداح جانبًا حتى يرمي.

مخة زرت أخ غخفة الزضػؼ مجمدضغ كؼ الػسط شاكلة بضشيسا مدافة مقجار ركبة إنداف تجمذ تجؽ ركبتظ 
بالصاكلة ، قاؿ: ال تؤاخحني مشدلي صغضخ فقمت لو: بضت سضج الخمق أصغخ مشو ! كلع يدتحي فضو ، ككاف يقػؿ 

كل العبج ، ككاف يأكل جالدًا ، ككاف إنسا أنا ابغ امخأة مغ قخير كانت تأكل القجيج بسكة ، ككاف يأكل كسا يأ
يتػاضع لكل الشاس ، ككاف إذا صافحو صحابي لع يدح يجه ، ككانت تدتػقفو امخأة في الصخيق تدألو عغ 
 حاجتيا ىكحا كاف عمضو الربلة كالدبلـ، لكغ مقايضذ الحزارة الحجيثة يجب أال نمتفت إلضيا بل إلى مقايضذ.....

 

 

سػنيا: عاد كثسػد كانػا أقػػ أمة قالػا: مغ أشج مشا قػة ؟ كعاد كثسػد لع يخمق مثميا ألقضت خصبة إذاعضة ىحا مز
 في الببلد تفػقػا في كل السجاالت ككانػا أذكضاء كمدتبرخيغ ىحه الثالثة كعاد كثسػد كانػا أقػياء قاؿ: 
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 (﴾000﴿ َكِإَذا َبَصْذُتْع َبَصْذُتْع َجبهاِريَغ )

 )سػرة الذعخاء(

 كبشػا مقاصف كمرانع كبضػت كقرػر. 

َْ ِمْثُمَيا ِفي اْلِباَلِد )4( ِإَرـَ َذاِت اْلِعَساِد )3﴿ َأَلْع َتَخ َكْيَف َفَعَل َربَُّظ ِبَعاٍد )  (﴾5( الهِتي َلْع ُيْخَم

 )سػرة الفجخ(

 (﴾076َلَعمهُكْع َتْخُمُجكَف )( َكَتتهِخُحكَف َمَراِنَع 075﴿ َأَتْبُشػَف ِبُكلِّ ِريٍع َآَيًة َتْعَبُثػَف )

 )سػرة الذعخاء(

 كعاد كثسػد أشاد هللا بعطسة عسخانيع كقػتيع العدكخية كتفػقيع كذكائيع كلكشيع عشج هللا ساقصػف أخبلقضًا كديشضًا.

َخَىا َعَمْيِيْع َسْبَع َلَياٍؿ َكَثَساِنَيَة 3ٍة )( َكَأمها َعاٌد َفُأْىِمُكػا ِبِخيٍح َصْخَصٍخ َعاِتيَ 2﴿ َفَأمها َثُسػُد َفُأْىِمُكػا ِبالصهاِغَيِة ) ( َسخه
ـٍ ُحُدػمًا َفَتَخى اْلَقْػـَ ِفيَيا َصْخَعى َكَأنهُيْع َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِكَيٍة )  (﴾5( َفَيْل َتَخى َلُيْع ِمْغ َباِقَيٍة )4َأيها

 )سػرة الحاقة(
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عاد كثسػد ، دكؿ العالع الثالث ال يشبغي أف تخػ الغخب مارد جبار كقمت ليع كأية أمة تذبو عادًا كثسػد مرضخىا ك
 يفعل ما يخيج وهللا مغ كرائيع محضط.

يهَشْت َكَضغه َأْىُمَيا َأنهُيْع َقاِدُركَف َعَمْيَيا َأَتاَىا َأْمُخنَ  اَىا ا َلْياًل َأْك َنَيارًا َفَجَعْمشَ ﴿ َحتهى ِإَذا َأَخَحِت اَْلَْرُض ُزْخُخَفَيا َكازه
 َحِريجًا َكَأْف َلْع َتْغَغ ِباَْلَْمِذ﴾

 )سػرة يػنذ(

 وهللا يجعػ إلى دار الدبلـ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 يا ابغ آدـ إنظ أف تبحؿ الفزل خيخ 704 - 032الجرس ) 

 74-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 السدألة كتحخيسيا مع الغشى.باب ميع مغ أبػاب ىحا الكتاب كىػ التخىضب مغ 

اٌد َقاَؿ َسِسْعُت َأَبا ُأَماَمَة َقاؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا اْبَغ  َثَشا َشجه ـَ ِإنهَظ َأْف َتْبُحَؿ اْلَفْزَل )) َحجه آَد
ـُ َعَمى َكَفا ْفَمى ((َخْيٌخ َلَظ َكَأْف ُتْسِدَكُو َشخٌّ َلَظ َكََّل ُتاَل  ٍؼ َكاْبَجْأ ِبَسْغ َتُعػُؿ َكاْلَيُج اْلُعْمَيا َخْيٌخ ِمَغ اْلَيِج الدُّ

 )صحضح مدمع(

حاجاتظ األساسضة لظ أف تأخحىا، أما ما زاد عغ حاجاتظ األساسضة يسكغ أف تشعر بيا فقضخًا، أف تعالج بو مخيزًا 
 َلَظ أك تفظ أسضخًا أك تؤمغ بيا حاجة أف تمبي رغبة أف تخفف ألسًا، ِإن َظ َأْف َتْبُحَؿ اْلَفْزَل َخْضٌخ َلَظ َكَأْف ُتْسِدَكُو َشخٌّ 

 .َكَفاٍؼ َكاَل ُتبَلـُ َعَمى 

أذكخ لكع أف في دمذق آالؼ مغ شبلب العمع الػافجيغ، ىؤالء يشعذيع بداط يجمدػف عمضو أك مجفأة أك مخكحة 
في الدقف، فسغ عشجه فخضًا قصعة أثاث مػضػعة في التخديغ كأخحت حجع كىي عبء عمضو كقجميا لصالب عمع 

ْبُحَؿ اْلَفْزَل َخْضٌخ َلَظ َكَأْف ُتْسِدَكُو َشخٌّ َلَظ َكاَل ُتبَلـُ َعَمى أنعذتو في الرضف، مجفأة أك بداط في الذتاء، ِإن َظ َأْف تَ 
َكَفاٍؼ الزائقة الذجيجة كالفقخ الذجيج كقمة الساؿ كقمة فخص العسل كالسصالضب الكثضخة كضائقة اقترادية ككداد في 

سػلو ال يشفق إسخافًا أبجًا بل حاجاتو البضع كالذخاء في مثل ىحه األزمشة الرعبة السؤمغ الرادؽ الحؼ يحب هللا كر 
األساسضة، كما سػػ ذلظ قج يكػف األلف لضخة ال قضسة ليا عشجؾ، كلكغ عشج غضخ أسخة تشعذيا، وهللا ىشاؾ أسخ 
تشتطخ بالجكر كقتًا شػيبًل لتأخح في الذيخ ألف لضخة أك خسدسائة لضخة، فأنت األلف ال قضسة ليا عشجؾ، لكغ عشج 

و إشبلقًا ليا قضسة كبضخة، فاإلنداف الذيء الدائج عغ حاجاتو األساسضة أعاف فضسغ حػلو ىحا إنداف ال شيء مع
دلضل انتسائظ لمسؤمشضغ، دلضل أنظ تحذ بآالميع، كدلضل أنشا جدج كاحج إذا اشتكى مشو عزػ تجاعى لو سائخ 
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 الجدج بالديخ كالحسى.

يػجج أعساؿ بخ كثضخة ججًا، لكغ لفت نطخؼ مخة حضشسا أدعػ األخػة الكخاـ بالتبخع لسذخكع خضخؼ أتكمع عذخ دقائق 
أحضانًا كتأتي الغمة كبضخة ججًا، كاف عشجؼ خصبة إذاعضة أسبػع قبل الساضي فسسشػع أف أتكمع شيء باإلذاعة قبل 

ىحه ضاىخة عشجؼ ثسشيا ممضارات الشاس عشجىع قشاعات ثابتة الربلة، فبعج الربلة تكمست كمستضغ السبمغ لع يتغضخ 
إف تكمست أك لع أتكمع كشت عشجما أجج الغمة كبضخة كشت أعدؼ ىحا لمكبلـ الجقضق كالصػيل كالعسضق كاألدلة 
كالتسحضز لكغ السخة الثانضة قمت كمستضغ الغمة نفديا، يعشي صار حب الخضخ متأصل في الشفػس أك في ركاد 

جج، فالسؤمغ ال يخيج لسغ يجفعو، أحضانًا يكػف عشجؾ حاجة زائجة أعخؼ بضػت يعسمػف جخد أؼ حاجة ذاؾ السد
بَلـُ َعَمى زائجة عغ حاجتيع تقجـ مداعجة ىحا الكبلـ دقضق: ِإن َظ َأْف َتْبُحَؿ اْلَفْزَل َخْضٌخ َلَظ َكَأْف ُتْسِدَكُو َشخٌّ َلَظ َكاَل تُ 

شجه عجة أكالد بحكسة بالغة كبزبط شجيج كبذخاء الحاجات مغ مشابعيا بإلغاء كل َكَفاٍؼ كاحج دخمو عجة آالؼ كع
شيء ثانػؼ بكسضات معقػلة بإدارة حازمة، ىحا الجخل الحؼ ىػ عجة آالؼ يكفي عجة أشخاص ىحا إذا لع يجفع 

، عشجنا قاعجة ثانضة شيء ال يمػمو أحج عضالو أكلى، إف خضخ درىع تشفقو ذلظ الحؼ أنفقتو عمى عضالظ، ال تبلـ أبجاً 
عشجما تزغط الدكجة عمى الدكج لضأتي ليا بالساؿ لتذتخؼ فخش ججيج أك شبلء السشدؿ ىػ حضشسا يعتحر ال يبلـ، 
متى يبلـ ؟ إذا أشعسيا غضخ ما يأكل، كألبديا غضخ ما يمبذ، أما إذا أكمت مغ أكمو كلبدت مغ لبدو ىحا 

ي، وهللا مئات ألػؼ األزكاج متػرشػف بالساؿ الحخاـ إرضاء الحاضخ، أنا ال أدخل جيشع مغ أجمكع ىحا دخم
 لدكجاتيع.

) الرحابضة الجمضمة تقػؿ قبل أف يغادر زكجيا السشدؿ يا فبلف اتقي هللا بشا نحغ بظ نربخ عمى الجػع كال نربخ 
 عمى الحخاـ.(

فقاؿ يػجج نقز في عشجنا أخ عشجه محل بضع جسمة مػاد تجسضمضة فأحزخ مػضف عخيذ ججيج مزى عمضو أشيخ 
البزاعة أك بالغة لدت مختاح، أرسل شخز بغضابو لضذتخؼ حاجات كقاؿ تأتي الدعاة الخامدة تصمب إرجاعيا 
عسل خصة، ىحا جاء الداعة الحادية عذخ سمع عمى السػضف ىل جاء أحج قاؿ أبجًا كال زبػف كال زبػف، الداعة 

الشرف يخيج أف يخجع الحاجات قاؿ: متى اشتخيتيع ؟ قاؿ الخامدة جاء الدبػف الحؼ اشتخػ الداعة التاسعة ك 
الضـػ الداعة التاسعة كالشرف نطخ إلضو فػججه مثل التػت لػنو !! ارتكب خضانة كسخقة شبعًا في الضـػ الثاني 
شخده كجاء كرجاني قمت لو ال أستصضع فأنا أتحسل مغ السػضف ممضػف خصأ إال الكحب كالخضانة ال أستصضع، ثع 
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!!! كاف     زغط مغ زكجتو تخيج أف تحىب لمسصاعع كتختجؼ الثضاب كتذتخؼ حاجات فدخؽ كخدخ العسل كمو قاؿ: ب
 مدتػر كمعمسو صاحب ديغ كيكخمو يخيج نفقة أعمى مغ ىحه ما معشى قػلو تعالى: 

 ﴿ ِمْغ َأْزَكاِجُكْع َكَأْكََّلِدُكْع َعُجّكًا َلُكْع﴾

 )سػرة التغابغ(

 كة مآؿ ال عجاكة حاؿ، ىي زكجتظ كتحبيا لكشيا كرشتظ فكخىتظ بدبب شقائظ مشيا العمساء قالػا: ىحه عجا

السثل األعمى بيحا السػقف) أحج الرحابة قاؿ: اعسمي أيتيا السخأة أف في الجشة مغ الحػر العضغ ما لػ أشمت 
ضحي إحجاىغ عمى األرض لغمب نػر كجييا ضػء الذسذ كالقسخ فؤلف أضحي بظ مغ أجميغ أىػف مغ أف أ

بيغ مغ أجمظ(، أنت شيء مؤقت أما ىع فجائسًا، ىحا الكبلـ الصضب، لحلظ: ِإن َظ َأْف َتْبُحَؿ اْلَفْزَل َخْضٌخ َلَظ َكَأْف 
ُتْسِدَكُو َشخٌّ َلَظ َكاَل ُتبَلـُ َعَمى َكَفاٍؼ أشعع مسا تأكل أعخؼ أزكاج ال يأكل لقسة خارج البضت، يػجج أزكاج يأكمػف 

ئتاف لضخة كأكالده يأكمػف السججرة، الدكج السؤمغ ال يأكل لقسة خارج البضت لػ اشتيى كقضة ىخيدة لحع كباب يجفع ما
يحزخ كقضتضغ لمبضت يأكميع مع أىمو، يػجج أفزل مغ ىحا ال يسكغ رجل مؤمغ أف يشعـد عديسة إال كيأتي مثميا 

لدكج السؤمغ، فإذا إنداف عشجه حخص في الضـػ الثاني ألىمو !! أنا أكمت أكل شضب يجب أف أشعسكع مثمو ىحا ا
عمى أىمو لػ أكل زيت كزعتخ لػ أكل معكخكنة فقط يرضخ الحب أغمى مغ الصعاـ، أما كل كاحج يأكل كحجه ىػ 
مع رفاقو لحػمات كىع عمى تسزاية بعج ىحا يسمػا فضزغصػا عمضو فيحا مغ باب الػفاء الدكجي، السؤمغ يأكل 

يرشع شبخة يحبػىا األكالد ىػ قج ال يحبيا، أك شعاـ تحبو زكجتو، يمح عمضيع بذيػة أىمو، كيػجج أفزل مغ ىحا 
، يأكل بذيػة أىمو، بضغ أف تعضر بجشة ببضتظ وهللا لػ دخمظ محجكد كبضتظ بخأس  ماذا تحبػف أف تأكمػا الضـػ

دكج شخؽ كالدكجة الجبل، لػ كاف أبػ إذا كاف في البضت حب ككد البضت جشة، كإذا كاف أمػاؿ كمبليضغ مسمضشة كال
غخب ككضج كعجاكة كبغزاء كمؤامخات ىحا البضت قصعة مغ الجحضع َكاَل ُتبَلـُ َعَمى َكَفاٍؼ ىحه إمكانضتي افعمػا ما 
شئتع، شبعا كسا كرد في األثخ: لضذ مشا مغ كسع هللا عمضو ثع قتخ عمى عضالو ىحا لضذ مغ بشي البذخ كلضذ مغ 

 السدمسضغ.

لسحدشػف لو ثسغ بضت بجكما أبػه عشجه أثشى عذخ بشاية كاآلف مات أنفق معطسيا عمى وهللا أعمع إنداف جسع ا
مػمدات في بمغاريا !! كأكالده شباب مؤمشػف يحتاجػف لسأكػ وهللا يػجج آباء كحػش شيج هللا، كبعس اآلباء 

أربع بضػت فباع أبصاؿ كع أب باع بضتو في السياجخيغ كسكغ في زممكا مغ أجل أكالده ؟ ألف ثسغ بضت يذتخؼ 
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بضتو كسكغ خارج السجيشة كزكج كل كلج ببضت ىحا أب بصل، وهللا لعمو يمقى هللا عد كج وهللا راض عشو بيحا 
العسل، ستخ أكالده قج تجج أب بدضط لكشو ممظ عشج هللا، أمغ أكالده كزكجيع كآثخىع عمى نفدو، لضذ كل شيء 

ـُ َعَمى َكَفاٍؼ َكاْبَجْأ ِبَسْغ َتُعػُؿ أقػؿ لكل أخ أكالد الفقخاء أنت ليع بالساؿ معطع األشضاء تحتاج لؤلخبلؽ َكاَل ُتبَل 
كغضخؾ ليع، أما أكالدؾ مغ ليع غضخؾ ؟ وهللا يػجج أشخاص بحفل خضخؼ يجفع ممضػف لو أكالد أخ مضتضغ مغ 

ؤالء يشفقػف جػعيع ألف تبخعو فضو سسعة ككجاىة كالسحدغ كبضخ ممضػف يجفع كأكالد أخػه يسػتػف مغ الجػع ى
الساؿ رئاء الشاس فقط، َكاَل ُتبَلـُ َعَمى َكَفاٍؼ َكاْبَجْأ ِبَسْغ َتُعػُؿ مغ يرجؽ أف إعصاء الفقضخ القخيب لظ فضو أجخاف لظ 
أجخ الرجقة كأجخ الرمة، إف دفعت لقخيب لظ مبمغًا مغ الساؿ أنت لظ أجخ السترجؽ كأجخ الػاصل، نحغ في 

مى أساس عائمي في باب الشفقة كل إنداف ممـد بأقخبائو الزساف االجتساعي في اإلسبلـ التزامغ االجتساعي ع
ْفَمى يػجج عشجنا في الجامع إماـ يحفع  اإلسبلـ أساسو الجغخافضة الجػار أك الشدب، َكاْلَضُج اْلُعْمَضا َخْضٌخ ِمَغ اْلَضِج الدُّ

غ ليحا اإلماـ فيػ فقضخ الحاؿ، قمت لو ىحا كتاب هللا مطيخه بدضط سبحاف هللا جاء أخ في رمزاف قاؿ ىحا السبم
اإلماـ يجفع عذخ أضعاؼ زكاتو لمفقخاء !! أغشى مشي كمشظ عشجه معسل، شيء جسضل أف إماـ يحفع كتاب هللا 
كمحدغ ىػ لع يعخؼ قمت لو إمامشا بعمسي يجفع عذخ أضعاؼ الدكاة صجقات كعشجه معسل، فمضذ بحاجة، لساذا 

حػش خمف الباب ؟ لع ال تكػف شبضب المع أك محامي أك أستاذ أك صشاعي كبضخ، السدمع ضارب آلة كاتبة مم
 لساذا الصبقة الجنضا مدمسة كالعمضا غضخ مدمسة ؟ الشبي الكخيع شمب الشخبة قاؿ: 

ـَ ِبُعَسَخ  ْساَل ِج اإلِْ َؿ الشهاِس ))... َكِبَجْعَػِة الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلُو المهُيعه َأيِّ َكِبَخْأِيِو ِفي َأِبي َبْكٍخ َكاَف َأكه
 ((َباَيَعوُ 

 )مدشج اإلماـ أحسج(

ألف الشخبة تحسل معو، أما غضخ الشخبة ال تدتصضع حسل الشاس كميا غضخ الشخبة بجىا حسل، أما الشخبة تحسل 
ْفمَ  ى لساذا ال تتػفق بعسمظ هللا مػجػد كاألمخ بضجه استقضع معظ، فمحلظ أييا األخػة: َكاْلَضُج اْلُعْمَضا َخْضٌخ ِمَغ اْلَضِج الدُّ

ككغ مخمز كصادؽ يأتضظ الخضخ مغ كل مكاف، كدائسًا الخزؽ يمدمو عسل صالح، اإلنداف يدتسصخ الخزؽ 
 بالرجقة كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 قج أفمح مغ أسمع 704 - 033الجرس ) 

 75-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

كمدمع، كال زلشا في أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ 
 التخىضب مغ السدألة كتحخيسيا مع الغشى .

َمْغ َأْسَمَع َكُرِزَؽ َكَفاًفا  )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َقْج َأْفَمحَ 
ُ ِبَسا آَتاُه ((  َكَقشهَعُو َّللاه

 ح مدمع()صحض

 ىحا كبلـ سضج الخمق في القخآف كمسة أفمح كردت عجة مخات ال تديج عغ أصابع الضج قاؿ: 

 (﴾0﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف )

 )سػرة السؤمشػف(

 الشاجح كالفالح كالدعضج كالستفػؽ كالخابح كالكاسب ىػ السؤمغ .

 (﴾7اَلِتِيْع َخاِشُعػَف )( الهِحيَغ ُىْع ِفي َص 0﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف )

 (﴾02( َكَذَكَخ اْسَع َربِِّو َفَرمهى )01﴿ َأْفَمَح َمْغ َتَدكهى )

 )سػرة األعمى(
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 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يفدخ ىحا القخآف 

َؿ ِإَلْيِيْع﴾ َغ ِلمشهاِس َما ُندِّ ْكَخ ِلُتَبيِّ  ﴿ َكَأْنَدْلَشا ِإَلْيَظ الحِّ

 )سػرة الشحل(

 اآليتاف:فياتاف 

 (﴾0﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف )

 (﴾01﴿ َأْفَمَح َمْغ َتَدكهى )

يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: أفمح اإلنداف بفصختو يحب الشجاح كالتفػؽ كيحب أف يكػف األكؿ كيحب أف يكػف 
األكثخ سابقًا ىحا مغ فصختو خرائز نفدظ فصختظ، مغ خرائز الشفذ أنيا تحب الكساؿ كاألجسل تحب 

كاألشػؿ كاألقػػ، فكل كاحج بأعساقو مخكب أف يكػف فالحًا متفػقًا ناجحًا، السذكمة أزمة عمع أىل الشار كىع في 
 الشار يقػلػف:

ِعيِخ )  (﴾00﴿ َكَقاُلػا َلْػ ُكشها َنْدَسُع َأْك َنْعِقُل َما ُكشها ِفي َأْصَحاِب الده

 )سػرة السمظ(

ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف 000ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل )﴿ ُقْل َىْل ُنَشبُِّئُكْع  ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )

 )سػرة الكيف(

مغ  فسعشاىا قزضة الخزؽ قزضة معقجة إنداف فقضخ ججًا كإنداف مكتفي كإنداف غشي ججًا، البشي الكخيع يقػؿ: الميع
أحبشي فاجعل رزقو كفافًا، لضذ معشى أنو فقضخ أك أنو غشي، لكغ دخمو عمى قجر حاجاتو آكل شارب البذ نائع 
مجفأ في الذتاء بضتو معقػؿ لو زكجة كأكالد، رزقو يغصي نفقاتو كل إنداف ندألو كضف أحػالظ ؟يقػؿ: مدتػرة أقػؿ 

 .َمَح َمْغ َأْسَمَع َكُرِزَؽ َكَفاًفا لو أصابتظ دعػة الشبي كأنا أىشئظ عمى ىحا، َقْج َأفْ 

لحلظ قالػا ىشاؾ فقخ محمـػ فقخ الكدل، بالعمع الثالث الستخمف تجج ناس ال يعجكف كال يحرػف تججىع يحكػف أك 
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يمعبػف أك غضبة كنسضسة ال يشطف أماـ بضتو كال يجىغ حائط بضتو، ال يػجج حخكة استججاء كنرب كاحتضاؿ كغضبة 
ة متخمفة غضخ نطضفة، ىحا مدتػػ العالع الثالث، أما الشبي الكخيع يقػؿ: أصمح دنضاؾ كاعسل كنسضسة ككدل كقخي

آلخختظ اجعل بضتظ نطضف كمشطع كاجعل محمظ التجارؼ مخاتب، ال يػجج إنداف أفمح في محمو التجارؼ إال 
يعاني مغ مذكمة كأكخمو هللا عد كجل فمحلظ يػجج فقخ محمـػ اسسو فقخ الكدل غضخ مدتعج أف يحخؾ ساكغ 

 ممضػف مخة كتحل معو بخبع ساعة ! 

سأضخب لكع مثل مزحظ: باب قجيع يرجر صػت زقدقة يػبخ األب أكالده ألنيع أيقطػه مغ الشـػ كالباب يحتاج 
فقط لشقصة زيت كال يعسميا، أك يحتاج الباب لجافع يػبخ ابشو سكخ الباب هللا ال يػفقظ، لػ ركبت دافع لسا احتجت 

ى ابشظ، فكخ شيء يحل لكغ يمدمو الفكخ، أصمح دنضاؾ كاعسل آلخختظ نطع أمػرؾ كاعسل حداباتظ لتجعي عم
تجج معطع الشاس ككاف أمخه فخشًا ال يعخؼ ما لو ما عمضو تخبضز شخبػش ىحا عمى رأس ىحا ال يعخؼ ربو أيغ 

 كضعو، ىحا كمو 

 (﴾75﴿ َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )

 )سػرة الكيف(

ل فقخ اإلىساؿ كالتدػيف كاإلرجاء كفقخ عجـ اإلتقاف كّحل، اشمعت عمى مكشة تصخيد مغ أرقى فيحا فقخ الكد
السكشات عشجنا مشيا السئات في سػريا أرقى السكشات في العالع يباع ثبلثة عذخ متخًا مصخزة بسئتاف كخسدضغ لضخة، 

ثة عذخ متخًا بسئتاف كخسدضغ ىحا بدبب يأتضظ قساش مدتػرد عمى السكشة نفديا يباع الستخ بثسانسائة لضخة، مغ ثبل
اإلتقاف خضط مقصػع عقجة، ماداـ العسل كحل فبل ربح فضو أبجًا، اإلتقاف جدء مغ الجيغ، فإذا إنداف أتقغ عسمو 
بسرمحة تفػؽ كالشاس ربصػا التفػؽ بالجيغ، الذيء الحؼ يسدؽ القمب مخبػط الكفخ بالشطافة، تجخل لفشجؽ خسذ 

ػط الكفخ بالشطاـ كباإلتقاف كبالجساؿ، كل شيء جسضل في ببلد الفكخ، يرشعػف حجيقة ال نجـػ مثل الثمج مخب
يمقي أحج فضيا أؼ شيء نحغ صسسػا حجيقة عامة في نبع بخدػ كميا شاكالت ككخاسي فيي مدبمة، ىحه مذكمة 

سبلـ بالقحارة الذعب فيػ غضخ نطضف، فسغ ربط الكفخ بالشطافة كبالشطاـ كبالجساؿ كباإلتقاف، كمغ ربط اإل
كالفػضى كالقبح، ال تجج أذكاؽ ماذا يػجج عشجه أساس سضئ يزعو في الذخفة بخمضل قجيع مجفأة مشطخ قبضح، 
أبذع مشطخ تخاه مغ بضت مدمع، إذا كاف بضت غضخ مدمع تججه نطضف أنضق ؟ األناقة ال تحتاج لمساؿ بل لمحكؽ، 

، وهللا زرت سضجني اشتيضت أ، أرػ سشتضستخ مخبع بشي كل شيء يأتي مغ أكركبا شيء جسضل نطاـ حجائق عامة
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! ببلد جسضمة ججًا لكغ فضيا  كمو أخزخ الذػارع كميا خزخاء كأزىار كمداحة سضجني كسداحة لبشاف بسخة كثمث 
فدق كفجػر كلػاط كزنى كإباحضة فالكفخ فضو جساؿ كإتقاف كنطاـ كالكفخ فضو صفات جضجة، قخية إسبلمضة بالسدتػػ 

اإلنداف يشفخ مغ ببلد السدمسضغ، تجج كل شبابشا إذا حرل عمى فضدؿ ألمضخكا يفخح ككأنو دخل الجشة، هللا  األدنى
يصعسيا لكل مذتيي، فمساذا ال نشطع في بضػتشا كنحخص عمى الشطافة، صجقشي ال اجخؤ عمى أف ألقي شيء في 

بخمي القاركرة الفارغة مشيا ىػ غشي !!  الصخيق ، عشجنا تسذي تجج الصخيق كمو كرؽ كيكػر في مخكبة فخسة يقـػ
قمت لػاحج يخكب سضارة ثسشيا أربعة كعذخكف ممضػف قمت لو مدتػاؾ مدتػػ ششبخجي، ألنظ تمقي كل شيء تأكمو 
في الصخيق كقذخ السػز عمب كػال أنت لدت حزارؼ أنت متخمف ججًا إنداف يفدق في الصخيق تججه مختاح، 

اف كالزبط بالكفخ، مغ ربط القحارة باإلسبلـ ؟ السدمع نطضف، يعخؼ بصضب فسغ ربط الشطاـ كالجساؿ كاإلتق
السدظ، إذا كاحج أمامو شبق تسخ كأراد أف يأكل ماذا يفعل ؟ يأخح التسخة كيأكميا انتيى مغ أكميا يجج الشػاة 

ككضعيا كأخح كضعيا عمى األرض، مدظ تسخة ثانضة كججىا قاسضة فتخكيا، عشجما مدظ الشػاة كىي مسمػءة بمعابو 
ثانضة كلع يأكميا نقل لعابو لمتسخة الثانضة كلع يأكميا، فكاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا أكل التسخ كضع الشػاة بضغ 
إصبعضو لتبقى أصابعو جافة كي ال يرل لعابو الذخيف كيشتقل لمتسخ، ال تدتصضع أف تسدظ قصعة كاتػ بضجؾ في 

ضجه، كلشفخض كشت أتقدز مغ يجؾ مثبًل ؟ ! فضجب أف يكػف اإلسبلـ أكركبا أك أمضخكا إال بػرؽ، عشجنا يزع ب
نطضف أنضق مختب مزبػط، تجخل لرضجلضة صاحبيا غضخ مدمع تججىا أنضقة نطضفة، وهللا دخمت لرضجلضة األدكية 
ـ في األرض الغبخة كثضفة، حتى يجج الجكاء يحتاج نرف ساعة، بيحا الكـػ ال يػجج نطاـ، فضػجج عشجنا فقخ محمػ 

 فقخ قحر فقخ الكدل كعجـ اإلتقاف كالبعج عغ الشطاـ كاإلرجاء كالتدػيف ككحل كمّخءىا .

وهللا مخة شيجت تخكضب أبػاب في ثانػية أثشاء الجكاـ يزع القفل كالبخغي ضخبتضغ شاكػش ىحا القفل يخمع بعج 
ع يجخل البخغي لف ال يػمضغ، عشجما أدخمت البخغي بالذاكػش فأنت عسمت حفخة كػنضظ تدسى فضخخج، إذا ل

يسدظ، ما ىحا يا بشي ؟ قاؿ: كحل أستاذ ىكحا يخيج السعمع، ال تجقق مغ أجل الدخعة، فشحغ متخمفضغ، كالتخمف 
مغ البشضة التحتضة، أنا ال أتيع أحج مغ فػؽ التخمف مغ تحت، كع دعػة كضجية في القرخ العجلي، وهللا قاؿ لي 

خيخ كميا دعػة أب ضج ابشو أك بالعكذ أك أخ عمى أخػه ما ىحا ؟ كميا رجل في الجسخؾ معي أكثخ مغ ثسانضغ تق
افتخاءات كإخباريات، فشحغ إذا ما ىحبشا نفػسشا ال ندتحق رحسة هللا كتأيضجه كنرخه، اآلف معاركشا مع أعجائشا 

عة آالؼ معارؾ نكػف أك ال نكػف، لع يعج نشترخ أك ال نشترخ، ال حطتع كع مقبخة جساعضة كججكا ببمقاف، سب
بضـػ كاحج كل يـػ مقبخة جساعضة ألنو مدمع فقط تصيضخ عخقي، اآلف السعخكة مع األعجاء معخكة إفشاء لضذ معخكة 
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انترخنا أك لع نشترخ، معخكة إفشاء نحغ عشجىع يجب أف ال نعضر أبجًا تدتحل أعخاضشا كأمػالشا فإذا لع نكغ 
فيحا الفقخ فقخ الكدل كاإلرجاء كالتدػيف كفقخ عجـ  مشزبصضغ متعاكنضغ متكاتفضغ متشاصخيغ نقف عشج الحق

 اإلتقاف فقخ ال تجقق، عشجنا فقخ معحكر صاحبو معو عاىة، كفقخ مسجكح فقخ اإلنفاؽ .

 )قاؿ:يا أبا بكخ ماذا أبقضت لشفدظ ؟ قاؿ: هللا كرسػلو(

سع شبلب البمج كأستاذ في تجج إنداف ما معو ألف إنفاقو كبضخ ججًا كفي قمبو رحسة، وهللا قاؿ لي شبضب مغ أل
الجامعة بضتو ثسانضغ متخ ال شيء زائج، قاؿ: وهللا أستصضع أف أسكغ في السالكي كأبّضع كل مخيس بضتو دكف أف 
يذعخ لكششي أخاؼ مغ هللا، يأتي مخيس فقضخ مدامح مخيزة لضذ معيا ثسغ الجكاء ىحا ثسغ الجكاء، ىػ يعضر 

ف مع زمبلئو مبليضغ يدكشػف في أفخع أحضاء دمذق معيع سضارتضغ ثبلثة بجشة كلضذ معو شيء، لساذا ىػ فقضخ اآل
ألنو يمـد عػض التحمضمضغ ثسانضة كبجؿ ترػيخ اإليكػ فقط كتخصضط ك... الصبضب لضذ عشجه إمكانضة لضحاسب 

 الصبضب فإذا كاف ال ضسضخ يقع كال خػؼ مغ هللا يسكغ أف تخبي ثخكة مخضفة .

بضتيا لتعالج نفديا انتقمت مغ مالكة بضت لسدتأجخة ! أخح الصبضب مائة كخسدضغ ألف وهللا مغ جسعة امخأة باعت 
كشبضب آخخ فتح الباب أربع مخات أخح عذخيغ ألف، الجخاح سافخ كالثاني قاؿ: أنو ال كقت لجيو فانتكدت، 

ت انفج بخيذظ حجتػىا لتبضع بضتيا تدافخ دكف أف تتخؾ مغ يخعى شؤكف مخضاؾ ؟ قمػب مثل الرخخ يا إخػاف أن
كاستقضع كاعسل عسل شضب، أكؿ فقخ فقخ الكدل، ثاني فقخ فقخ اإلنفاؽ، كاحج كصسة عار الثاني كساـ شخؼ، لػ 
ما معظ أنت مؤمغ، وهللا مخة أراني شبضب يسكغ مائتاف راشضتة محػلضغ مغ شبضب لػجو هللا حدشة يػجج شبضب ال 

، كمسا كجج مخيس فقضخ مجاف كالجكاء عمى حدابو، عسل تػقضع يسمظ شيء في الجنضا لكغ أعسالو لػجو هللا كثضخة
!!! نعع يعضر      معضغ لمرضجلي اذىب لمرضجلي فبلف يعصضو الجكاء مجاف، باقي لو أكمو كشخبو تقػؿ عاير بجشة ؟

بو بجشة ال ييع أف يكػف بضتظ فخع كال مخكبتظ غالضة، السيع أف يكػف هللا يحبظ، الفقخ الثالث فقخ معحكر صاح
، فقخ اإلنفاؽ  فقخ القجر معو عاىة ال يدتصضع أف يعسل، فقخ القجر صاحبو معحكر، فقخ الكدل صاحبو محمـػ

 صاحبو محسػد، كعشجؾ غشى ككفاؼ كفقخ، الشبي دعا لشا أف نكػف مكتفضضغ .

العذخ يقػلػف يػجج شضخ أعصى مخيج لو عذخ قخكش قرة قجيسة قاؿ لو أحاسبظ بيا كالثاني أعصاه لضخة، تبع 
قخكش تألع ألع يكغ لو ثقة في ؟ يعصضشي فقط عذخ قخكش، الحؼ أعصاه لضخة كاثق مشو ججًا، فانتبو الذضخ أنو 
زعبلف مشو، فأراد أف يحىب لمحساـ فػقف صاحب العذخ قخكش عمى السألى أك بضت الشار مثل الشار ما في غضخ 
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قاؿ تفزل، أحزخ صاحب المضخة ىمكو، يشصػط قاؿ حداب العذخ قخكش قاؿ خسدة كدبخة كخسدة بقجكنذ 
فكمسا كاف دخمظ قمضل فحدابظ أغمى عشج هللا عد كجل، كمسا كاف دخمظ كبضخ فحدابظ صعب َقْج َأْفَمَح َمْغ َأْسَمَع 

 َكُرِزَؽ َكَفاًفا يػجج شخز معو مبليضغ لكشو غضخ قشعاف، يقػؿ ال يشعاش بيحا البمج !!! 

لػاحج أرباحو كاف الجكالر بثبلثة كثسانضغ قخش يقػؿ ما بضشعاش بيحا البمج وهللا قرة في الدبعضشات مخة دخمت 
أعخؼ أرباحو بالسبليضغ، كىػ يكذخ فأصابو مخض عزاؿ كزرتو فقاؿ: أستاذ الػاحج يكفضو ألف لضخة يعضر مشيا، 

 بذ هللا يعافضو !!! 

ؿ شيخ البخيج أرسمػه لمبضت مع صجيق صجيق لي معو دكتػراه بالرشاعة سمع مشرب عالي ججًا كفقج برخه، فأك 
مػضف سضجؼ ىحه كصػؿ ثع سخحػه، فداره صجيقو قاؿ لو: وهللا يا دكتػر أتسشى أف أتدػؿ في الصخقات عمى أف 
يخد هللا لي برخؼ، مغ لو عضػف كسسع مخىف كيقزي حاجتو بضجه كعشجه زكجة صالحة كأكالد أبخار ىحا ممظ، 

 لحلظ اجعمػا شعاركع 

يع َعَمْيِو ْبِغ ُعَبْيِج َّللاهِ ْبِغ ِمْحَرٍغ اْلَخْصِسيِّ َعْغ َأِبيِو َكَكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المه  )) َعْغ َسَمَسةَ 
ْنَيا ((َكَسمهَع َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنهَسا ِحيدَ   ْت َلُو الجُّ

 )سشغ التخمحؼ(

 لضذ مبلحق كلضذ متيع بفزضحة كال قزائضًا كال عمضو إذاعة بحث كال فزضحة تشتذخ عشو 

نْ   َيا(( )) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنهَسا ِحيَدْت َلُو الجُّ

السمػؾ تػفي أقدع باهلل العطضع لػ خضخ ىحا السمظ بضغ أف يسػت بيحا السخض العزاؿ كبضغ أف يكػف مخة أحج 
مػضف في القرخ السمكي ضارب آلة كاتبة وهللا ال يتخدد ثانضة، مخض عزاؿ يعضر حضاة ممظ لػ خضخكه تقبل 

 عافاه هللا ىػ ممظ .السخض أف نعافضظ مشو كتعسل ضارب آلة كاتبة؟ يقػؿ: أتسشى وهللا، فإذا كاحج 

مخة أب جمذ في صحغ الجامع كبكى بكاء شجيج قل لي ما قرتظ ؟ قاؿ برعػبة: ابشتي حامل مغ ابشي 
كاالثشاف في الدجغ ىحه السرضبة، عشجؾ زكجة صالحة كأكالدؾ أبخار كالبشات مدكجضغ فاشكخ هللا أنو ال مذكمة 

 لجيظ تسشعظ مغ نـػ المضل .
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قت، فيحا الحجيث َقْج َأْفَمَح َمْغ َأْسَمَع َكُرِزَؽ َكَفاًفا أؼ نجح كتفػؽ كفاز كتقجـ مغ أسمع تعطع عشجه الشعسة ميسا د
مدمع مصبق مشيج هللا وهللا آتاه رزقو، أحضانًا تجخل لبضت متػاضع مداحتو ثسانضغ متخ كمجفأة مازكت مػديل قجيع 

عسائة متخ كتجفئة مخكدية كريسػت كػنتخكؿ تذعخ بجمدة انذ يقػؿ عذشا بأنذ في ىحه الديخة ! كتجج بضت أرب
كمخاقبة تمفديػنضة لتعخؼ مغ يصخؽ الباب، ىحا فبلف ال تفتحػا لو مثبًل !!! تجج البضت كمو تكشػلػجضة كقصعة مغ 
الجحضع، كبضت كمو خذػنة كفضو جشة، فيحه الدكضشة إذا حجبيا هللا عشظ شقضت بحجبيا كلػ ممكت كل شيء، كإذا 

 ا سعجت كلػ فقجت كل شيء .مشحظ هللا إياى

يػجج شيء ثاني غضخ أف هللا رزقو كفافًا قشعو بسا آتاه هللا، يا رب لظ الحسج كضفسا تحخؾ يا رب لظ الحسج راض 
عغ نفدو راض عغ دخمو السحجكد راض عغ هللا، عشجه زكجة كسط درجة خامدة ال بأس ىحه نرضبي أتعكد 

مقرخ ال بأس ىكحا اختار هللا لي كلج جضج ككلج كسط الحسج هلل شيء عمضيا مثبًل، عشجه كلجيغ كلج متفػؽ ككلج 
يعجؿ شيء، ىػ راض بسا آتاه هللا قاؿ يا رب ىل أنت راض عشي ؟ قاؿ: عبجؼ ىل أنت راض عشي حتى أرضا 

 عشظ ألف هللا عد كجل يقػؿ: 

ُ َعْشُيْع َكَرُضػا َعْشُو﴾  ﴿ َرِضَي َّللاه

 )سػرة السائجة(

  عشظ يشبغي أف تخضى عشو، ألف مغ أجل أف يخضى هللا

 ﴿ َمْغ َكاَف َيْخُجػ ِلَقاَء َّللاهِ َفِإفه َأَجَل َّللاهِ﴾

 )سػرة العشكبػت(

 أنت اآلف بصػر اإلعجاد كاالمتحاف كالتأىضل لمجشة 

َفَيا َلُيْع )  (﴾3﴿ َكُيْجِخُمُيُع اْلَجشهَة َعخه

 )سػرة دمحم(
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لي ال أريج أف أقبس عبجؼ السؤمغ كأنا أريج أف أرحسو إال ابتمضتو بكل فالسؤمغ مػعػد بالجشة قاؿ: كعدتي كجبل
سضئة كاف عسميا سقسًا في جدجه أك إقتارًا في رزقو أك مرضبة في مالو أك كلجه حتى أبمغ مشو مثل الحر فإذا بقي 
بعث لشا عمضو شيء شجدت عمضو سكخات السػت حتى يمقاني كضـػ كلجتو أمو، فإذا كاف هللا عد كجل أدبشا ك 

مرائب كصبخنا كشيخنا كصمشا لمقبخ ناجضغ مغ عحاب الشار كعحاب القبخ نكػف أسعج الشاس، أفزل مغ أف 
 يعصضشا هللا الجنضا كمغ بعجىا نتمقى ما جشتو يجانا 

 ﴿ َفَمسها َنُدػا َما ُذكُِّخكا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء﴾

 )سػرة األنعاـ(

 مغ االستجراج كالعضاذ باهلل، يدسى إكخاـ استجراجي يػجج نػع 

 ﴿ َكََّل َيْحَدَبغه الهِحيَغ َكَفُخكا َأنهَسا ُنْسِمي َلُيْع َخْيٌخ َِلَْنُفِدِيْع﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(

 ىحا اسسو استجراج . 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعصاىع( 7 إف ناسًا مغ اَلنرار سألػا رسػؿ  704 - 034الجرس ) 

 17-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في  أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ
 مػضػع دقضق كفضو أحاديث كثضخة حػؿ التخىضب مغ السدألة كتحخيسيا مع الغشى.

المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َرِضي المهيع َعْشيع ِإفه َناًسا ِمَغ اَْلَْنَراِر َسَأُلػا َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى
ِخَخُه َفَأْعَصاُىْع ُثعه َسَأُلػُه َفَأْعَصاُىْع ُثعه َسَأُلػُه َفَأْعَصاُىْع َحتهى َنِفَج َما ِعْشَجُه َفَقاَؿ َما َيُكػُف ِعشْ  ِجي ِمْغ َخْيٍخ َفَمْغ َأده

ُ َكَمْغ َيْدَتْغِغ ُيغْ  ُ َكَما ُأْعِصَي َأَحٌج َعَصاًء َخْيًخا َكَأْكَسَع َعْشُكْع َكَمْغ َيْدَتْعِفْف ُيِعفهُو َّللاه ُ َكَمْغ َيَتَربهْخ ُيَربِّْخُه َّللاه ِشِو َّللاه
ْبِخ ((  ِمَغ الره

 )صحضح البخارؼ(

 نفح بسعشى انتيى، َنفح بسعشى اختخؽ. 

 َتْشَفَج َكِمَساُت َربِّي﴾ ﴿ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجادًا ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأفْ 

 )سػرة الكيف(

ِخَخُه َعْشُكْع َكَمْغ َيْدَتْعِفْف ُيِعفه  ُ َكَمْغ َيْدَتْغِغ ُيْغِشِو )) َحتهى َنِفَج َما ِعْشَجُه َفَقاَؿ َما َيُكػُف ِعْشِجي ِمْغ َخْيٍخ َفَمْغ َأده ُو َّللاه
ُ َكَما ُ َكَمْغ َيَتَربهْخ ُيَربِّْخُه َّللاه ْبِخ (( َّللاه  ُأْعِصَي َأَحٌج َعَصاًء َخْيًخا َكَأْكَسَع ِمَغ الره

ذكخت لكع في درس سابق أف األنرار رضي هللا عشيع حضشسا جاءىع السياجخكف بحلػا نرف أمػاليع، بدتاناف 
 دكنظ ىحا البدتاف دكاناف دكنظ ىحا الجكاف بضتاف دكنظ ىحا البضت لكغ الحؼ ال يرجؽ ىػ أف تاريخ الدضخة لغ

 يدجل عمى كاحج مغ السياجخيغ أنو أخح شضئًا، كاف يقػؿ أحج الرحابة الكخاـ:
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ْحَسِغ ْبُغ َعْػٍؼ اْلَسِجيَشَة َفآَخى الشهِبيُّ َصمهى المهيع  ـَ َعْبُجالخه َعَمْيِو َكَسمهَع َبْيَشُو )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقِج
ِبيعِ  ُ َلَظ ِفي َأىْ  َكَبْيَغ َسْعِج ْبِغ الخه ْحَسِغ َباَرَؾ َّللاه ِمَظ اَْلَْنَراِريِّ َفَعَخَض َعَمْيِو َأْف ُيَشاِصَفُو َأْىَمُو َكَماَلُو َفَقاَؿ َعْبج الخه

ػِؽ...((  َكَماِلَظ ُدلهِشي َعَمى الدُّ

 )صحضح البخارؼ(

غ يعصضظ عغ شضب نفذ كىػ السػضػع الضـػ دقضق: أنت بإمكانظ أف تدأؿ كإف سألت ىشاؾ مغ يعصضظ كىشاؾ م
 شاكخ لظ أنظ أخحت مشو.

أييا األخػة: ال تشدػا أف ىشاؾ حقضقة محىمة ىحا الحؼ يأخح مشظ لو فزل عمضظ، ألنو لػ لع يأخح مشظ لتحسمت ما 
ال يصاؽ في سبضل تحسل كضع الساؿ في مكانو الرحضح، فبذكل عسضق ىحا الحؼ استسع إلضظ لو فزل عمضظ، 

، لو فزل عمضظ، ىحا الحؼ قبل عصائظ لو فزل عمضظ، ىحا اإلنداف الجاىل يتػىع أنو ترجؽ ىحا الحؼ أخح مشظ
يعصي كاألبذع مغ ذلظ أف يقػؿ: لي عمضظ فزل كخضخؾ مغ مالي مثبًل، ىحا كمو انحخاؼ شجيج لكغ السؤمغ إذا 

 .أعصى عصاء كقبل ىحا الحؼ أعصاه ىحا العصاء فيحا دلضل أف هللا رضي عشظ لو فزل عمضظ

كاف بعس العمساء األجبلء إف رأػ شارب خسخ يقػؿ: ىحا اآلف يعري هللا كلكغ بإمكانو أف يتػب كيدبقشي مغ 
أجل أف تتػاضع مع العراة، إف رأيت مغ ابتبله هللا بسعرضة اشكخ هللا عمى أف هللا سبحانو كتعالى سسعظ الحق 

ًا أنا أفعل ىحا ثع أتػب كل معرضة تحجد كأعانظ عمى تخؾ ىحه السعرضة، في قزضة اسسيا اإلدماف سيل جج
مكاف ليا في الشفذ، فالشفذ تذتاؽ مغ حضغ آلخخ ليحه السعرضة، ففي ساعة ضعف تقع بيا مخة ثانضة كثالثة، 
فإذا تكخرت انقمبت ىحه السعرضة لعادة، تجج أخ يحزخ دركس عمع كل يـػ عشجه لعب شاكلة كقج سسع بأذنو أنو 

يجه في لحع خشديخ كدمو لكشو ألف الصاكلة كصار جدء مغ حضاتو، فأخصخ شيء مغ لعب الشخد فكأنو غسذ 
 تشقمب السعاصي لعادات، مع أنو قانع أنو يعري هللا، لكغ ألف ىحه السعرضة كأصبحت جدءًا مغ سمػكو الضػمي.

ىاجدًا يعاكدؾ  ألحج العمساء كمسة لصضفة قج تأتضظ خاشخة ال تخضي هللا يشبغي أف تجفعيا لئبل تربح ىحه الخاشخة
مغ حضغ إلى آخخ، فإذا أصبحت ىاجدًا انقمبت إلى شيػة، كالذيػة انقمبت إلرادة، كاإلرادة فعل، كالفعل إذا تكخر 

 أصبح عادة،كمغ أصعب األشضاء أف تتخؾ عادة ألفتيا.

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

375 

يقػؿ: فبلف خّذب، لحلظ أسعج الشاس في الجنضا مغ شكمػا أنفديع في مقتبل حضاتيع ال بعج فػات األكاف، أحضانًا 
قشعاف بالجيغ كبالسشيج كبالقخآف، لكغ ألف االختبلط كلعب الشخد كالبقاء في السبلىي كالشػادؼ فرار صعب عمضو، 

 أما الصفل الرغضخ حضشسا يشذأ في قاعة هللا تذكل تسامًا عمى شاعة هللا.

تخكتيا نسغ مائمة عشجئح ال قػة لفت نطخؼ مدارع رأػ فدضمة مائمة فقاؿ لراحب البدتاف ضع شعبًا ليا فإذا 
 تغضخىا، فكل شيء في البجايات سيل، كليحا قالػا: )مغ لع تكغ لو بجايات محخقة لغ تكغ لو نياية مذخقة(

َذ ُبْشَياَنُو َعَمى َشَفا ُجُخؼٍ  ـْ َمْغ َأسه َذ ُبْشَياَنُو َعَمى َتْقَػى ِمَغ َّللاهِ َكِرْضَػاٍف َخْيٌخ َأ َفاْنَياَر ِبِو ِفي  َىارٍ  ﴿ َأَفَسْغ َأسه
 َناِر َجَيشهَع﴾

 )سػرة التػبة(

وهللا مخة أخ مغ إخػانشا الكخاـ: لـد الجركس كتأثخ تأثخ بالغ ثع افتقجتو فجأة سألت عشو صارحشي قاؿ أنا كل 
اختراصي أشخشة كاسضت كميا أغاني ىحا اختراصي كججت مكاني في الجامع غضخ صحضح، أبضع أغاني كل 

 الشيار !!!

ة كاحج لـد الجركس ثع تخكيا سألت عشو أيزًا كزرتو في محمو محل في أبػ رمانة يبضع التحف كاسات لمخسخ مخ 
فزضات تساثضل كل بزاعتي محخمة ماذا أفعل ؟ قمت لو: لعمظ تطغ أنشي أخبخؾ بأف تكدخىا كميا كتخدخ رأس 

ه الفتػػ، أحضانًا يكػف الصخيق فػؽ مالظ الذخع سسح لظ أف تبضعيا لسخة كاحجة كتقمب عسمظ، كاد يرعق مغ ىح
شاقة اإلنداف يمغي التػبة كميا، لكغ إنداف يجخل لحقل ألغاـ مسشػع، أما إذا كاف بحقل ألغاـ لو أف يخخج فقمت 

 لو أنت بع ىحه البزاعة كاخخج مغ ىحه الحخفة.

فالتػبة تربح صعبة،  القزضة إذا انقمبت السعاصي إلى عادات فالسراب كبضخ ججًا، لضذ مغ الديل أف تتػب،
 أسيل تػبة أكؿ مخة، السخة الثانضة أصعب ككمسا تكخر الحنب أصبحت التػبة صعبة.

ِخَخُه َعْشُكْع َكَمْغ َيْدَتْعِفْف ُيِعف ُو َّللا ُ أنت بحاجة لمس اؿ كعخض عمضظ الذيء الجقضق: َما َيُكػُف ِعْشِجؼ ِمْغ َخْضٍخ َفَمْغ َأد 
الغشي، ىل تطغ أنو يسكغ أف يشداؾ هللا مغ فزمو ؟ قشاعتي أف زكاؿ الكػف أىػف عمى هللا فتقػؿ ال ال شكخًا، هللا 

ْخُه َّللا ُ. ألف هللا عد مغ أف تدتعفف كال يعفظ هللا َكَمْغ َيْدَتْعِفْف ُيِعف ُو َّللا ُ َكَمْغ َيْدَتْغِغ ُيْغِشِو َّللا ُ َكَمْغ َيَتَرب ْخ ُيَربِّ 
 كجل يقػؿ: 
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ٍَ ِمسها َيْسُكُخكَف ) ﴿ َكاْصِبْخ   (﴾074َكَما َصْبُخَؾ ِإَّله ِباَّللهِ َكََّل َتْحَدْف َعَمْيِيْع َكََّل َتُظ ِفي َضْي

 )سػرة الشحل(

 كما أعصى هللا أحجًا عصاء خضخ ىػ أكسع مغ الربخ.

سضئة قمت لكع بحضاتي كججت أشخاص عجيجيغ، لكغ أغخب قرة سسعتيا مغ شبضب قمب مخيس لو ابغ في حالة 
ججًا يحتاج لعسمضة تكمف مائتاف كخسدضغ ألف ففي محدغ عمع بالقرة فأخبخ شبضب القمب كقاؿ لو أجخىا عمى 
حدابي، فالصبضب بمغ كالج السخيس أنشا جاىدكف إلجخاء العسمضة، فقاؿ: عشجؼ ما أبضعو ىػ عشجه كرشة صشع 

أف يقبل ىحه السداعجة، قاؿ: دعػىا لسغ ال  أححية كحقائب ندائضة فيحا الفقضخ يدكغ بآخخ جادة في الجبل رفس
يجج شيء يبضعو يقػؿ: شبضب القمب ما صغخت في حضاتي أماـ إنداف كسا صغخت أماـ ىحا السخيس الفقضخ، قاؿ: 
عشجؼ ما أبضعو دعػا ىحا السبمغ إلنداف لضذ عشجه ما يبضعو، لكغ هللا كبضخ كغشي، قج يخزؽ ىحا اإلنداف مبليضغ 

 مسمضشة.

ار الخػاشخ، امخأة عشجىا قجـ أشػؿ مغ الثانضة بثسانضة سشتضستخ كسشة الدكاج في خمقو فعسمت ححاء هللا جب
بالتفاضل نفدو كتمبذ شػيل لع يتزح ىحا األمخ كانخصبت كيبجك أنيا مقبػلة فخصبيا الذاب فضـػ العخس 

فقاؿ ابشيا: وهللا ال أشمقيا كال انكذفت، فالحساية في جيشع سػيت خاص لمحسػات ما بتخمضيا بجىا تصمقيا غذتشا، 
أكدخ خاشخىا، وهللا القرة بسغ يمػذ بي خبلؿ سشتضغ ثبلثة صار معو مائتاف ممضػف !!! ألف الصبلؽ ييتد لو 
عخش الخحسغ، فأنت كخجل زكاجظ أحج فرػؿ حضاتظ فقط، أما السخأة زكاجيا كل فرػؿ حضاتيا فإذا أخفقت في 

 الدكاج تحصست.

ف تذفع بضغ اثشضغ في نكاح، ال تقػؿ امذي بجشازة كال تسذي بجػازة ىحا كبلـ شضصاف لحلظ أفزل شفاعة أ
 كمخفػض.
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 ككججت في األثخ: 

عبادة سشة قاـ ليميا كصاـ )) مغ مذى بتدكيج رجل بامخأة كاف لو بكل كمسة قاليا كبكل خصػة خصاىا 
 ((نيارىا

َحاِب الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َعْغ َيْحَيى ْبِغ َكثهاٍب َعْغ َشْيٍخ ِمْغ َأْص 
شهاَس َكََّل َيْرِبُخ َعَمى َقاَؿ اْلُسْدِمُع ِإَذا َكاَف ُمَخاِلًصا الشهاَس َكَيْرِبُخ َعَمى َأَذاُىْع َخْيٌخ ِمَغ اْلُسْدِمِع الهِحي ََّل ُيَخاِلُط ال

 َذاُىْع ((أَ 

 )سشغ التخمحؼ(

شبعًا في متاعب، عشجما تكػف سبب في زكاج يغضبػف سشتضغ كأكثخ مدخكريغ أكؿ مذكمة تشذأ يأتػف إلضظ، لساذا 
عشجما كشتع مدخكريغ لع تخبخكني شكخًا عمى ىحا الدكاج، عشج السذكمة تفزل أنت دلمتشا، ىحه الفتاة شمعت كحا 

هللا عمى كل في متاعب، إذا أردت أف تخالط الشاؼ فيشاؾ متاعب، لكغ  ككحا، فسغ لع يذكخ الشاس لع يذكخ
ىشاؾ كمسة لمصاغػر كمسة أعجبتشي ىػ فضمدػؼ ىشجؼ قاؿ: الشاس كالشار تجفأ بيع كال تقتخب مشيع، ال تقضع عبلقة 

 متضشة، ألف ىحه العبلقة قج يشذأ عشيا مزاعفات.

 كرد في األثخ:

 أف يكػف بغيزظ يػمًا ما  أحبب حبيبظ ىػنًا مػا عدى 
 أف يكػف حبيبظ يػمًا ما  كأبغس بغيزظ يػمًا ما عدى 

 ال تقصع األسباب أبجًا.

سضجنا معاكية مذيػر بأنو ما قصع سبب، جاءتو رسالة مغ مػاشغ ىػ أمضخ مؤمشضغ ىػ خمضفة السدمسضغ كحاكع 
ظ قج دخمػا أرضي فانييع عغ ذلظ كإال ثمث األرض، جاءتو رسالة مغ مػاشغ قاؿ: أما بعج فضا معاكية إف رجال

كاف لي كلظ شأف كالدبلـ، جانبو ابشو يديج قاؿ: اقخأ يا يديج ما قػلظ ؟ ارتجف قاؿ: أرػ أف تخسل لو جضذًا أكلو 
عشجه كآخخه عشجؾ يأتػؾ بخأسو، فقاؿ: سضجنا معاكية: غضخ ذلظ أفزل جاء بالكاتب قاؿ لو: اكتب ما بعج فقج 

حػارؼ رسػؿ هللا ىحا عبج هللا بغ الدبضخ أبػه حػارؼ رسػؿ هللا، أما بعج فقج كقفت عمى كقفت عمى كتاب كلج 
كتاب حػارؼ رسػؿ هللا، كقج ساء ني ما ساء ق كالجنضا كميا ىضشة جشب رضاه، لقج ندلت لو عغ األرض كما فضيا 
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ؼ أحمظ مغ قػمظ ىحا السحل جاء يأتي الجػاب: أما بعج فضا أمضخ السؤمشضغ أشاؿ هللا بقاءؾ كال أعجمظ الخأؼ الح
بابشو يديج قاؿ: اقخأ قاؿ: يا بشي مغ عفى ساد كمغ حمع عطع كمغ تجاكز استساؿ إلضو القمػب، ىحه الدضاسة 

 اإلسبلمضة.

ِمْغ ِتْمَظ اْلَعَصاَيا ِفي ُقَخْيٍر )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َقاَؿ َلسها َأْعَصى َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما َأْعَصى 
َحتهى َكُثَخْت ِفيِيُع اْلَقاَلُة َكَقَباِئِل اْلَعَخِب َكَلْع َيُكْغ ِفي اَْلَْنَراِر ِمْشَيا َشْيٌء َكَجَج َىَحا اْلَحيُّ ِمَغ اَْلَْنَراِر ِفي َأْنُفِدِيْع 

يع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْػَمُو َفَجَخَل َعَمْيِو َسْعُج ْبُغ ُعَباَدَة َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َحتهى َقاَؿ َقاِئُمُيْع َلِقَي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المه 
 َظ َكَأْعَصْيَت َعَصاَياَىَحا اْلَحيه َقْج َكَجُجكا َعَمْيَظ ِفي َأْنُفِدِيْع ِلَسا َصَشْعَت ِفي َىَحا اْلَفْيِء الهِحي َأَصْبَت َقَدْسَت ِفي َقْػمِ 
َيا َسْعُج َقاَؿ َيا َرُسػَؿ ِعَطاًما ِفي َقَباِئِل اْلَعَخِب َكَلْع َيُكْغ ِفي َىَحا اْلَحيِّ ِمَغ اَْلَْنَراِر َشْيٌء َقاَؿ َفَأْيَغ َأْنَت ِمْغ َذِلَظ 

َحِطيَخِة َقاَؿ َفَخَخَج َسْعٌج َفَجَسَع الشهاَس ِفي َّللاهِ َما َأَنا ِإَّله اْمُخٌؤ ِمْغ َقْػِمي َكَما َأَنا َقاَؿ َفاْجَسْع ِلي َقْػَمَظ ِفي َىِحِه الْ 
ُىْع َفَمسها  اْجَتَسُعػا َأَتاُه َسْعٌج َفَقاَؿ َقِج ِتْمَظ اْلَحِطيَخِة َقاَؿ َفَجاَء ِرَجاٌؿ ِمَغ اْلُسَياِجِخيَغ َفَتَخَكُيْع َفَجَخُمػا َكَجاَء آَخُخكَف َفَخده

َ َكَأْثَشى َعَمْيِو ِبالهِحي ىُ اْجَتَسَع َلَظ َىَحا اْلَحيُّ ِمَغ اَْلَ  َػ ْنَراِر َقاَؿ َفَأَتاُىْع َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَحِسَج َّللاه
ُ َلُو َأْىٌل ُثعه َقاَؿ َيا َمْعَذَخ اَْلَْنَراِر َما َقاَلٌة َبَمَغْتِشي َعْشُكْع َكِجَجٌة َكَجْجُتُسػَىا ِفي َأْنُفِدُكْع أَ  ًَّل َفَيَجاُكُع َّللاه َلْع آِتُكْع ُضاله
ُ َكَرُسػُلُو َأَمغُّ َكأَ  ُ َبْيَغ ُقُمػِبُكْع َقاُلػا َبِل َّللاه ُ َكَأْعَجاًء َفَألهَف َّللاه ْفَزُل َقاَؿ َأََّل ُتِجيُبػَنِشي َيا َمْعَذَخ َكَعاَلًة َفَأْغَشاُكُع َّللاه

ِ َكِلَخُسػِلِو اْلَسغُّ َكاْلَفْزُل َقاَؿ َأَما َوَّللاهِ َلْػ ِشْئُتْع َلُقْمُتْع َفَمَرَجْقُتعْ  اَْلَْنَراِر َقاُلػا َكِبَساَذا ُنِجيُبظَ   َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكَّللِه
ْقَشاَؾ َكَمْخُحكًَّل َفَشَرْخَناَؾ َكَشِخيًجا َفآَكْيَشاَؾ َكَعاِئاًل َفَأْغَشْيشَ  ْقُتْع َأَتْيَتَشا ُمَكحهًبا َفَرجه َأَكَجْجُتْع ِفي َأْنُفِدُكْع َيا َمْعَذَخ  اؾَ َكُصجِّ
ْنَيا َتَألهْفُت ِبَيا َقْػًما ِلُيْدِمُسػا َكَكَكْمُتُكْع ِإَلى ِإْساَلِمُكْع َأَفاَل  َتْخَضْػَف َيا َمْعَذَخ اَْلَْنَراِر َأْف اَْلَْنَراِر ِفي ُلَعاَعٍة ِمَغ الجُّ

اِة َكاْلَبِعيِخ كَ  َتْخِجُعػَف ِبَخُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِفي ِرَحاِلُكْع َفَػالهِحي َنْفُذ ُمَحسهٍج ِبَيِجِه َيْحَىَب الشهاُس ِبالذه
ْنَراِر المهُيعه ُت ِشْعَب اَْلَ َلْػََّل اْلِيْجَخُة َلُكْشُت اْمَخًأ ِمَغ اَْلَْنَراِر َكَلْػ َسَمَظ الشهاُس ِشْعًبا َكَسَمَكِت اَْلَْنَراُر ِشْعًبا َلَدَمكْ 
َحاُىْع َكَقاُلػا َرِضيَشا ِبَخُسػِؿ اْرَحِع اَْلَْنَراَر َكَأْبَشاَء اَْلَْنَراِر َكَأْبَشاَء َأْبَشاِء اَْلَْنَراِر َقاَؿ َفَبَكى اْلَقْػـُ َحتهى َأْخَزُمػا لِ 

ْقَشا ((َّللاهِ ِقْدًسا َكَحطًّا ُثعه اْنَرَخَؼ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع   َعَمْيِو َكَسمهَع َكَتَفخه

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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 فيحه قجرة في اإلنداف عالضة ججًا أساسيا رحستو ككفائو كإخبلصو فالعبخة أف ال تخدخ الشاس مغ حػلظ.

فالشبي الكخيع رقب الرج كلع الذسل كامتز الشقسة كاحتػاىع ككاف كفضًا معيع، فجرسشا عمى كمسة كاحجة َكَمْغ 
 َيْدَتْغِغ ُيْغِشِو َّللا ُ َكَمْغ َيَتَرب ْخ ُيَربِّْخُه َّللا ُ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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لسدكيغ الحي يصػؼ عمى الشاس( 7 ليذ ا 704 - 035الجرس ) 

11-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 مغ السدألة كتحخيسيا مع الغشى.باب فضو أحاديث غشضة ججًا بسزامضشيا االجتساعضة التخىضب 

ُغ الهِحي َيُصػُؼ َعَمى )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْيَذ اْلِسْدِكي
ُه المُّْقَسُة َكالمُّْقَسَتاِف َكالتهْسَخُة َكالتهْسَخَتا ُؽ الشهاِس َتُخدُّ ِف َكَلِكِغ اْلِسْدِكيُغ الهِحي ََّل َيِجُج ِغًشى ُيْغِشيِو َكََّل ُيْفَصُغ ِبِو َفُيَتَرجه

َعَمْيِو َكََّل َيُقػـُ َفَيْدَأُؿ الشهاَس ((

 )صحضح البخارؼ(

الذيء السؤلع أف بعس األخػة السػسخيغ ال يقشعػف إال بستدػؿ أماميع كالستدػلضغ أكحب الشاس، كأنا أقػؿ لكع 
ىحه الحقضقة مغ معاناة شخرضة، أحج إخػتشا الكخاـ عسل بجيج جيضج كبتعاكف مع الدمصات الخسسضة مكافحة 
التدػؿ كجسعػا مغ دمذق ألف كخسدسائة متدػؿ كحققػا معيع كاحجًا كاحجًا الشتضجة أف خسدة مشيع فقط فقخاء، 

كىػ متدػؿ، أما ىحا اإلنداف الذخيف كخيع  كالباقػف تتخاكح ثخكاتيع ما بضغ أربعضغ ممضػف إلى خسدسائة ألف !!
كعديد الشفذ الحؼ ال يدأؿ، كمختجؼ الثضاب كيدكغ في بضت لكغ دخمو أقل بكثضخ مغ حاجاتو، ىحا الحؼ يشبغي 

 أف يعصى بأسمػب ذكي ججًا، كيشبغي أف يعصى حتى ال يبحؿ ماء كجيو.

ِف  َتْعِخُفُيْع ِبِديَساُىْع ََّل َيْدَأُلػَف الشهاَس ِإْلَحافًا﴾﴿ َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَياَء ِمَغ التهَعفُّ

 )سػرة البقخة(



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

381 

 كىحا سساه هللا السحخـك قاؿ: 

ٌَّ َمْعُمػـٌ ) اِئِل َكاْلَسْحُخكـِ )71﴿ َكالهِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع َح  (﴾72( ِلمده

 )سػرة السعارج(

تتفقج أنت مغ حػلظ، أف تدأؿ كل أخ كخيع أعمضظ ديغ ؟ كضف ىاتاف اآليتضغ يشبشي عمضيع حقضقة خصضخة يشبغي أف 
كضعظ السعاشي ؟ ىػ صادؽ ال يكحب، فأنا أتسشى عمى الجسعضات الخضخية كعمى السحدشضغ ال أف يعصػا ىؤالء 
الستدػلضغ كىع كقحضغ ججًا كليع أسالضب فضيا خبخات عالضة ججًا في كدب عصف األغشضاء، في بضػت ال تدكغ 

لتو عغ عشػانو يعصضظ ىحا العشػاف غضخ عشػاف بضتو ! بضت مخضف كىػ مجيد لمتحقضق، حضشسا تحقق لكغ إذا سأ
تخػ ىحا البضت، ىػ يدكغ في بضت آخخ، أنا ال أريج أف أمشعكع مغ الترجؽ لكغ ىحا السبمغ الحؼ معظ يشبغي أف 

سؤمغ الحؼ تحدبو غشضًا مغ شجة يكػف في مكانو الرحضح، لمسؤمغ العفضف الحؼ ال يدأؿ كال يجخؤ أف يدأؿ، ال
التعفف، كىحا يبشى عمضو أف تدأؿ أنت، كأف تستمظ أنت يج السبادرة كتحقق أنت معو، َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ ال ِحؼ َيُصػُؼ 
ُه المُّْقَسُة َكالمُّْقَسَتاِف جاء متدػؿ لمجامع كأنا أحمتو عمى أحج أعزاء الجسعضات الخضخية ش الب َعَمى الش اِس َتُخدُّ

عذخيغ ألف، قاؿ في خسدسائة تأخحىا قاؿ: آخحىا قاؿ: خح الخسدضغ، فقبل مغ العذخيغ ألف خسدضغ لضخة ! ىحا 
ُه المُّْقَسُة  كاذب، يصمب مشظ رقع كبضخ، ثع تعصضو مبمغ حقضخ فضأخحه، َلْضَذ اْلِسْدِكضُغ ال ِحؼ َيُصػُؼ َعَمى الش اِس َتُخدُّ

َكالت ْسَخَتاِف َكَلِكِغ اْلِسْدِكضُغ ال ِحؼ اَل َيِجُج ِغًشى ُيْغِشضِو أركع ما في السحىب الذافعي أف ىحا الفقضخ  َكالمُّْقَسَتاِف َكالت ْسَخةُ 
يشبغي أف تغشضو شػاؿ حضاتو ف إياكع أف تفيسػا ىحا الحجيث أف تخررػا لو بالذيخ عذخيغ ألف ضخب عذخة 

 مبليضغ، ال !! أعصو آلة يعسل عمضيا، أك أداة كدب....يمدمو مائتاف ألف ضخب خسدضغ سشة تجج السبمغ عذخ 

أخ مغ إخػانشا الكخاـ ببل عسل إشبلقًا كعشجه أسخة في محدغ قاؿ لو: ماذا يمدمظ ؟ قاؿ: ثبلثة دكالضب بالخيف 
تعسل ثسشيا عذخيغ ألف شاحشة صغضخة...بالسشاسبة كججت مغ يػمضغ كضذ مخمل كججت مكتػب عمضو مضج إف 

مزحظ ىل ىػ قشبمة ذرية ؟ خضار مشقػع بخل، كقبقاب ببلستضظ مضج إف سضخيا، شبمة مع شباؿ  سضخيا !! شيء
مضج إف سضخيا، ىحه مذكمة وهللا.... فيحا اشتخػ الذاحشة بعج سشة رد السبمغ كدفع زكاة مالو !!! أركع مثل أف 

الو كل سشة، ىحا الحؼ اشتخؼ لو تعصي الفقضخ حاجتو حتى تقمبو مغ قاب زكاة إلى دافع زكاة، اآلف يجفع زكاة م
سضارة بعذخيغ ألف فقط كزع عمضيا أكضاس نايمػف لمخيف، فأؼ عسل شخيف مغ أجل أف ال تدأؿ الشاس، بالسحىب 

 الذافعي يجب أف تغشضو شػاؿ حضاتو بتأمضغ آلة عسل.
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الفقضخات أخ قج بضت  أخ مغ إخػانشا الكخاـ كاف رئضذ جسعضة بفزل هللا تعاكنا عمى تأسضذ مخكد تأىضل الفتضات
بالعفضف تػفي رحسو هللا قجـ بضت بثسانضة مبليضغ ىحا البضت صار تأىضل مخكد فتضات فقضخات، مكشات خضاشة 
مجربات مغ أعمى مدتػػ، الفقضخة تتعمع الخضاشة ثع يعصػىا ماكضشة ثع أقسذة لتخضط لمدػؽ، ثع يأخحكا مشيا 

لة أصبحت مشتجة، نحغ اآلف نخيج أف تشفق الدكاة بيحه الصخيقة، ال األلبدة كيبضعػىا لرالحيا، كانت شحادة متدػ 
أريج إنداف خانع يأخح كىػ ذلضل، أريجه أف يأخح أجختو كىػ عديد، يأخح أجخ، ال تعصي كاحج قػؼ ال تجػز 
قعب الرجقة لغشي كال لحؼ مخة قػؼ، ىحا القػؼ يشبغي أف يعسل، تسامًا كسا فعل الشبي قاؿ ماذا عشجؾ قاؿ عشجؼ 

كحخص باعيع بجرىسضغ كاشتخػ بجرىع شعاـ كبجرىع قجـك كشجػ عمضو عراه بضجه الذخيفة كقاؿ ال أريشظ خبلؿ 
خسدة عذخ يػمًا، جاء بثسانضة دراىع، فإياؾ أف تفتح عمى نفدظ باب مدألة،إذا فتحت عمى نفدظ باب مدألة 

مخة أشخد أخ مغ الجامع، يقف بالجدخ  فتح هللا عمضو باب فقخ، تربح كل عسخؾ شحاد، شيء سيل، وهللا أكؿ
يتدػؿ ألسحو ييخب مشي، كاف يبضع كعظ شاب أكؿ حضاتو لساذا تتدػؿ ؟ فصخدتو، قمت لو أنت تذػه سسعة 

 الجامع كمو !! أنت شاب بأكؿ حضاتظ بضع كعظ كباذنجاف عمى الخصضف، لكغ اعسل أما تتدػؿ.

 عصػف كىحا معشى قػؿ الشبي الكخيع ال نخيج أف نخبي أناس يقبزػف نخيج أف نخبي أناس ي

ـٍ َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْلَيُج اْلُعْمَيا  َخْيٌخ ِمَغ اْلَيِج )) َعْغ َحِكيِع ْبِغ ِحَدا
ْفَمى.... ((   الدُّ

الحزارؼ يكػف يقجـ خجمة كبضخة لمسجتسع ىضئ عسل كأعصو اجخ، لحلظ كل إنداف ييضئ فخص عسل بالتعبضخ 
 كبضخة ججًا لساذا بارؾ هللا بالتجارة كالدراعة كالرشاعة ألنيا تخيج يج عاممة.

وهللا أخ كخيع مغ يػمضغ التقضت معو عشجه معسل قاؿ ال يػجج ربح أبجًا قاؿ: الخبح صفخ، وهللا عشجؼ أمػاؿ ال 
ل ألنو يعضل ثسانضغ أسخة، كربحي الػحضج أنشي أفتح ثسانضغ بضت، ربح أحتاج لمعسل أبجًا، لكغ أبقى أديخ ىحا السعس

لي كال قخش، السعسل مراريفو بقجر أرباحو السراريف كركاتب العساؿ، قاؿ: لغ أغمق السعسل ألنشي أفتح ثسانضغ 
، حتى يبقى العساؿ يعسمػف، فكل إنداف يعسل بعس ل تجارؼ أك بضت كيجاـك مغ الداعة الثامشة حتى الثانضة كل يـػ

صشاعي أك زراعي كييضئ فخص عسل لمشاس، سبعة آالؼ لضخة أعصضو يفكخ بالدكاج، ستخت بشت تدكجت فتاة، 
 الدبعة آالؼ انقمبػا سمع، يخيج أف يذتخؼ لبغ كأكل كألبدة.
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لحلظ أؼ إنداف يغمق عسمو أك يخفف مغ فخص العسل يكػف قج ارتكب بحق الػشغ جخيسة، يجب أف تيضئ فخص 
 مذكمة البصالة أكبخ مذكمة في العالع.عسل، 

حجثشي أخ كاف بألسانضا قاؿ أريج تخخضز لسعسل فقط نخيج معسل ال يمػث البضئة كيؤمغ فخص عسل كلضذ فضو قضج 
أك شخط أعصػه أرض تدػػ مبليغ الساركات بسارؾ بالدشة أجخة ! ىي ممظ دكلة حتى يتذجع لكغ أمغ فخص 

إجخاء آخخ، فضعشي تأمضغ فخص العسل شيء ميع ججًا بالحضاة، شاب تجج لو  عسل ال تمػث البضئة كال يػجج أؼ
معاش خسدة آالؼ تججه يفكخ بالدكاج لضكػف أسخة ! مغ يقـػ بعسل الدفاؼ بالذضخاتػف يكمف خسدة كثسانضغ 
و ؟ ممضػف كع شاب يدكج بيع ؟ كع بضت يفتح ؟ كع بضت يجبخ خاشخىا بالدكاج ؟ كع أب يصسئغ بدكاج كستخ ابشت

 تشحل ممضػف مذكمة بعخس كاحج لداعتضغ.

إخػانشا الكخاـ: نحغ عشجنا حسق شجيج ال يػجج عخكس دكف بجلة عخس ثسشيا أقل شيء ستضغ ألف، تمبديا 
ساعتضغ فقط لسخة كاحجة، كانتيت، األغشضاء الحيغ معيع مبليضغ مسمضشة يدتأجخكىا أجخة، نحغ الفقخاء نذتخييا 

ستضغ ألف لداعتضغ معقػؿ؟ ىحه السطاىخ وهللا في قخية مغ قخػ دمذق أكبخىا إكبار  كنختجييا ساعتضغ كانتيى،
شجيج اجتسعػا كجياء القخية كقخركا أعمى ميخ عشجنا خاتع كساعة فقط ! نحغ نخيج أف تخكج سػؽ الدكاج كلضذ 

يمدميا أف سػؽ الدفاح فيي رائجة كعشجنا في دمذق خسدة عذخة ألف بضت دعارػ في دمذق !! سػؽ الدكاج 
 تكػف كاقعي.

أغخب شيء حكاه لي قاضي بسحكسة الشقج السدكغ الذخعي غخفة في بضت فضيا سخيخ كخدانة فقط، لع يعج بضت 
 مدتقل، كإف كاف ىشاؾ تحفطات في السػضػع كلكغ....

 مخة التقضت مع محافع دمذق الدابق قمت لو أنت كمسا كججت بشاء مخالف تيجمو، ىل سألت نفدظ مخة لساذا
 عسخه صاحبو ؟ ألف عشجه شاب بدغ الدكاج سضدني فعسخ لو غخفة عمى الدصػح ىحا عسمو مذخكع.
قاؿ لو: ماذا تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارؽ أك ناىب ؟ قاؿ: أقصع يجه، قاؿ: فإف جاءني مغ رعضتظ مغ ىػ جائع 

 أك عاشل فدأقصع يجؾ.
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ع كنػفخ ليع حخفتيع فإف كفضشا ليع ذلظ تقاضضشاىع شكخًا إف هللا قج استخمفشا عغ خمقو لشدج جػعتيع كندتخ عػرتي
إف ىحه األيجؼ خمقت لتعسل فإف لع تجج في الصاعة عسبًل التسدت في السعرضة أعسااًل فاشغميا بالصاعة قبل أف 

 تذغمظ بالسعرضة.

 ُيُع فضا أييا األخػة: إخػانشا السحدشػف يشبغي أف يجفعػا لسغ يدتحقػا أف يأخحكا، ىؤالء َيْحَدبُ 

ِف َتْعِخُفُيْع ِبِديَساُىْع ََّل َيْدَأُلػَف الشهاَس ِإْلَحافًا﴾  ﴿ اْلَجاِىُل َأْغِشَياَء ِمَغ التهَعفُّ

قج ال تفصغ لو أنت ساكغ في بضت أخحه مغ زمغ بثسانضة آالؼ قبػ، أخي عشجه بضت، عع يسػت مغ جػعو، ىل 
 أف يبقى في بضتو لػ كاف كبضخ،يدكغ بخضسة مغ أجل أف يأكل ؟ يبضع بضتو لضأكل، يجب 

ُه المُّْقَسُة َكالمُّْقَسَتاِف َكالتهْسَخُة َكالتهْسَخَتاِف كَ  َلِكِغ اْلِسْدِكيُغ الهِحي ََّل َيِجُج )) َلْيَذ اْلِسْدِكيُغ الهِحي َيُصػُؼ َعَمى الشهاِس َتُخدُّ
ُؽ َعَمْيِو َكََّل    َيُقػـُ َفَيْدَأُؿ الشهاَس (( ِغًشى ُيْغِشيِو َكََّل ُيْفَصُغ ِبِو َفُيَتَرجه

السؤمغ ال يدأؿ كال يصمب لكغ أنت إذا كشت شيع كرحضع كمعظ ألف زيادة الحع أخ حػلظ قل لو باهلل عمضظ ىل 
عمضظ ديغ ؟ عشجؾ مذكمة ؟ ىحه األلف زائجة عغ حاجتي، إذا كشتع تخيجكف الجشة ىكحا، الدمغ ىحا صعب يا 

 ؿ كلػف كاحج كفاكية نػع كاحج، أما اإلنفاؽ..........إخػاف، تدتصضع أف تأكل باعتجا

األجانب الكفار لعشيع كخداىع هللا إذا زاد مػس لحسة بالسصعع يعصػؾ إياه لمتتعذاه ال يخمػف شيء ! وهللا يػجج 
 مصاعع بالذاـ يكب الصعاـ بسئات األلػؼ عمى القسامة فػرًا، ال يػجج رحسة، إلقاء الصعاـ بالقسامة جخيسة !

 اؿ عمضو الربلة كالدبلـ عسا كرد في األثخ:ق

 ))يا عائذة أكخمي جػار نعع هللا فإف الشعسة إذا نفخت قمسا تعػد ((

لي صجيق عسل كتاب البشتو كعسل عذاء، أعخفو صاحب ديغ، ىضأ فخيق عسل بعجما انتيى العذاء كضع الصعاـ 
خاف بالربػرة أيزًا أحزخ شعاـ مغ الجرجة كمو بعمب كذىب لسضتع أكمػه خسدة أياـ !! إنداف دعانا لعقج ق

، كمو ذىب بالبخاد ككضع بعمب بأكضاس  األكلى أيزًا بمغشي أف مضتع الدضج قخير أكل الصعاـ أثشى عذخ يـػ
نايمػف كسخغ تباعًا، نحغ أيزًا نقـػ بعديسة ببضتشا يجب أف نبقى نأكل خسدة أياـ بعج العديسة، يـػ ممػخضة كيػـ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

385 

كغ تبضس كجيظ مع شخز أكخمظ كتعدمو لكغ يجب أف ال يكب رزة، وهللا إذا بقي بالكأس لبشضة نػزعيع، مس
نقصتاف أعضجىع لمقاركرة، أنا ىكحا أفعل ىحا ماء شاىخ لمذخب، اآلف كأس الساء نحغ ميجدكف بو، بالسعزسضة 

 تقصع الساء ستة أياـ يـػ كاحج فقط تأتي الساء فانتبيػا.

 ففضسا كرد في األثخ: 

 الشبي الكخيع تػضأ مغ قعب ففزمت فزمة فقاؿ ردكىا في الشيخ لعل هللا يشفع بيا قػمًا آخخيغ(( )) أف 

فالتقشضغ باستعساؿ السضاه ديغ، نحغ دمذق تشعع بعضغ الفضجة ىحه نعسة ال تقجر بثسغ، حػضو يرل لسذارؼ 
كالحطػا امتجاد حػض الفضجة،  حسز كيأخح قدع مغ البادية كتحت لبشاف، ادخل لبشاء عضغ الفضجة الصابق الثالث

فتحتو بعضغ الفضجة، كل ثانضة ستة عذخ متخ مكعب، الذاـ صار فضيا ست مبليضغ، نذخب جسضعًا مغ ىحا الشبع، 
أما أريج أف أبخد الساء ىحه مشتيى الػقاحة، ضع الدجاجة في البخاد كاشخبيا باردة، أما أنو يغدل كالرشبػر مفتػح 

شخاء حشفضات اآلف ىحه الحشفضات شخعضة كبدة كاحجة سيمة تكبذ أغمقت لضذ فتل، ىحه ال يغمقو، إذا كاحج يخيج 
الحشفضة لػ غالضة يػفخ ثسشيا سشة، ال تدخؼ ماء أبجًا بكبدة تقصعيا، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نفيع ىحا 

يخيج أف يعمع أكالده، يخيج الحجيث، السدكضغ الحؼ ال يجج حاجتو، تؤمغ عسمضة البشو أك أقداط ألكالده، السدكضغ 
أف يكػف ابشو متعمع كيمبذ كيأكل أحضانًا يحب أف يحىب مذػار ألف بضتو قبػ معتع شسالي صغضخ كأكالد كثضخيغ 
كل يـػ مذكمتضغ أك أكثخ، الشدىة ليع مشعذة، فكل مغ يدتصضع أف يخجـ الشاس يخجميع، يدتصضع أف يػسع الخضخ 

يدخؼ، اآلف اإلسخاؼ حخاـ، الحج األدنى كل كاشخب مغ دكف إسخاؼ كال  يػسعو، يؤمغ فخصة عسل يؤمشيا، ال
مخضمة ال تقػؿ كشا بالسصعع الفبلني لجعػا مشا عمى العذاء ثبلثة آالؼ كخسدسائة هللا ال يبارؾ ليع، ما الحؼ 
مػضف أدخمظ إلضيع أنت ؟!! أيغ ما جمذ يقػؿ ماذا صخؼ كأنفق كأيغ ذىب كناـ ما ىحا الفشجؽ، جالذ عشجؾ 

تحخؽ لو قمبو ىحا كبلـ شضصاني إذا كشت ببحبػحة كل كاسكت، ما بجىا كل كاحكي، لدت ببحبػحة اشكخ هللا ألنو 
 عافى لظ جدسظ أيزًا، كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 الميع إني أعػذ بظ مغ عمع َّل يشفع كمغ قمب َّل يخذع 704 - 036الجرس ) 

 18-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الذخيف شخح الحجيث 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

بخارؼ كمدمع ، كالحجيث أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح ال
 الضـػ عغ زيج بغ أرقع رضي هللا عشو:

ُقػُؿ َكاَف َيُقػُؿ المهُيعه ِإنِّي )) َعْغ َزْيِج اْبِغ َأْرَقَع َقاَؿ ََّل َأُقػُؿ َلُكْع ِإَّله َكَسا َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع يَ 
َيا َأْنَت َخْيُخ َمْغ َأُعػُذ ِبَظ ِمَغ اْلَعْجِد َكاْلكَ  َدِل َكاْلُجْبِغ َكاْلُبْخِل َكاْلَيَخـِ َكَعَحاِب اْلَقْبِخ المهُيعه آِت َنْفِدي َتْقَػاَىا َكَزكِّ

ي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع ََّل َيْشَفُع َكِمْغ َقْمٍب ََّل َيْخَذُع كَ  َنْفٍذ ََّل َتْذَبُع َكِمْغ ِمْغ َزكهاَىا َأْنَت َكِليَُّيا َكَمْػََّلَىا المهُيعه ِإنِّ
 َدْعَػٍة ََّل ُيْدَتَجاُب َلَيا ((

 )صحضح مدمع(

 لعل في ىحا الحجيث قػؿ الشبي الكخيع مغ نفذ ال تذبع ىػ ما ربط الحجيث بيحا الباب.

 أييا األخػة: العسخ محجكد ال تدتصضع أف تقخأ كتتصمع عمى كل شيء ، ما يصبع في الضـػ الػاحج بالمغة اإلنجمضدية
 في الكتب ال تدتصضع أف تقخأه في مائتي عاـ ، فأف تقخأ كل شيء شخيق مدجكد.

ة التخخج كعشجؾ مادة أساسضة أكضح مثل: مكتبة أربع ججراف مستمئة بالكتب عشجؾ فحز بعج أربعة أياـ بدش
ضو ، كفي ىحه السكتبة كميا عذخة آالؼ كتاب يػجج كتاب مقخر بيحا الفحز ، ىحا الفحز لػ نجحت فججاً 

تعضشت في كضضفة ، لػ عضشت بيحه الػضضفة تدكجت لػ تدكجت أنجبت ، ال حع دخمظ ككضضفتظ كزكاجظ كإنجابظ 
كسعادتظ مبشضة عمى الشجاح بيحه السادة فيل يعقل أف آخح كتاب آخخ قرة مستعة ؟ ال الكتاب السقخر ، فبل بج 

ىا كميا ، قج يكػف السػضػع عذخ مغ أف ترصفي ، تجج شخز يقخأ مػضػع معمق بالبخازيل مذكمة يقخأ 
صفحات ، تسدظ مجمة فضيا ثبلثضغ مػضػع كميا ال تعشضظ ، يعشضظ مقاؿ كاحج متعمق بالجيغ ، أما ىحا الحؼ يقخأ 
كل شيء كيدسع كل شيء ككل كتاب يقع تحت يجه أنا مع العمع لكغ مع أف ترصفي العمع الشافع ، ألف ىشاؾ 
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ف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأػ رجبًل تحمق الشاس حػلو فدأليع سؤاؿ العارؼ عمع ال يشفع ، كالجلضل الثاني: أ
مغ ىحا ؟ قاؿ: ىحا ندابة، قاؿ: كما ندابة قاؿ يعخؼ أنداب العخب قاؿ ذاؾ عمع ال يشفع مغ تعمسو كال يزخ 

بضعة وهللا كقتي مغ جيل بو ، أضاع كقتظ ، وهللا لضذ زىجًا بالقخاءة لكغ مػضع الجانب الغدلي بذعخ بغ أبي ر 
أثسغ بكثضخ أقخأ القخآف كأفيسو ىػ مشيجي في الحضاة أفيع الدشة أقخأ شيء عغ صحابة رسػؿ هللا قسع الكساؿ ، 
أتعمع شيء أنتفع بو كأزداد قخب مغ هللا كاستقامة كصبلح كمعخفة ، أما في مػضػعات ال تعج كال تحرى 

يداكؼ ممعقة عدل محابة بحمة صبخ ، فسغ أجل أف ترل  كمدمدبلت كتسثضمضات كمو كبلـ فارغ ، إذا في مغدػ 
ىحه السمعقة إلى جػفظ يجب أف تذخب كل ىحه الحمة ، غضخ معقػؿ ، نحغ اآلف بحاجة الصصفاء ، أف ترصفي 
العمع الشافع كالرجيق الشافع كالجامع السفضج كالديخة الشافعة ، أكثخ سيخات الشاس غضبة كنسضسة كتكمع بسػضػعات 

 يػجج خبخ سار ، الساء قمضمة ، يػجج خصخ كبضخ بالساء ، أسعار تختفع الجخل أقل مغ الحاجات ، ال تحصع ، ال
يػجج خبخ تدسعو في العالع سار كمو محابح كاغتضاالت كقيخ كالقػؼ يتحكع كالفقضخ مقيػر ، فأنت يمدمظ نافحة 

يدتصضع أف يقجـ كال أف يؤخخ ، لكغ  لمدساء ، تجج عشجما تجمذ مع شخز يقخأ كل شيء جضج لكغ الحؼ يقخأه ال
 شعخ بقيخ كإحباط.

تعبضخ آخخ: ال يسكغ أف تدتػعب الباشل ألنو كثضخ ججًا ، لػ كاحج أمزى عذخ سشػات قخأ عغ البػذية ، ماذا 
يشفع ؟ كالدضخ ؟ كديغ التضبت كأىل الضاباف ، ال نياية لو ، ما البجيل ؟ أف تدتػعب الحق ، الحق كاحج فخؽ كبضخ 

غ أف تدتػعب الباشل كبضغ أف تدتػعب الحق ، الحق مدتػعب هللا تعبجنا بكتابو كبدشة نبضو كبأحكاـ الفقو ، بض
تعبجنا بيحه ، أما يجب أف أعخؼ رأؼ القاضضانضة بالباكدتاف ، رأؼ الجبخية ، استضعاب الباشل شبو مدتحضل ، 

العسخ ثسضغ ججًا ، يجب أف تدتػعب  ألف كل محىب لو كتب كمجمجات كاعتخاضات كنقج كرد عمى الشقس ،
كتاب هللا كسشة رسػلو كأحكاـ الفقو كسضخة أصحابو الكخاـ ، ىحه ركائد الجيغ: العقضجة السعاممة اآلداب التصبضق 

أ كما كل العسمي الدضخة ، ىحا كمو معشى قػؿ الشبي الكخيع: الم ُيع  ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع اَل َيْشَفُع ما كل مقالة تقخ 
تحقضق يقخأ ، كأحضانًا تقخأ بسجمة فضيا نقج جضج، بمغشي أف قرة في جخيجة إنداف يبضع فػؿ فقضخ لكغ شسػحو كبضخ 
ىػ لع يتعمع فأراد أف يعمع ابشو فعشجه ابغ اعتشى بو عشاية بالغة فعمسو ابتجائي كإعجادؼ كثانػؼ كأدخمو شب كسبع 

مع أصجقائو يسذػف في الصخيق فػججكا بائع فػؿ قاؿ: كضف حالظ  سشػات كتخخج كصار ابشو شبضب ، فسخة كاف
يا بشي أنا فخح بظ ججًا ، قالػا رفاقو: مغ ىحا ؟ قاؿ: ىحا خادـ عشجنا فقمب كمات مغ قيخه !! قصع عغ فسو 
أنا كمات ألف مػتة حتى جعمو شبضب ، فمسا التقى مع رفاقو قاؿ ىحا خادـ عشجنا فػرًا مات بدكتة قمبضة !! األب 
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 خادـ عشجؾ يا بشي ؟ ضفخ األب يدػػ ممضػف كلج ىكحا.

ىكحا سسعت أذكخ بقمعة دمذق كاف في ضابط بختبة مبلـز أكؿ كأبػه مداعج حدب الشطاـ العدكخؼ يجب أف 
يقجـ الرف لمزابط كيقجـ الرف السداعج كيػجج ستسائة عشرخ بالقمعة يرصفػا صباحًا الداعة الدادسة 

 جـ الرف العخيف األب البشو الزابط يأتي االبغ أماـ الدتسائة يقبل يج أبضو ! بعجىا.يدتخيحػا كيدتعجكا يق

وهللا مخة ذىبت بقزضة بسكاف بجامعة دمذق فػالجه مغ إخػاني ذىبت معو اجمذ ىشاؾ ابشو ! غضخ معقػؿ االبغ 
اؿ: بأمضخكا قمت لو: بعثة ؟ يعامل أبضو بيحا الذكل فمحلظ شفتو بعضج ججًا فعشجما خخجشا سألتو ابشظ أيغ درس ؟ ق

 قاؿ: ال عمى حدابي !! درس عمى حدابو كأىانو أماـ عسجاء الكمضات.

سائق تكدي جاىل عمى خط دمذق بضخكت جاءه شاب كشابة يخكبػا قاؿ ستأتضشا محفطة بعج نرف ساعة قاؿ: 
ضخ بالدغ بسرجغو سأنتطخ ، يبجك الذخز تأخخ ثع أتى بعج أربعضغ دقضقة مدظ الذاب كضخب اإلنداف الكب

لساذا تأخخت قاؿ لو ؟ الدائق لع يشتبو كصل لعالضو قالت لو الذابة: لساذا ضخبت أبػؾ ؟ فػقف عمى الضسضغ 
الدائق كقاؿ لو: ىحا كالجؾ يا حقضخ اندؿ كىحه أمػالكع ، جسضل ىحا السػقف ، لضذ متعمع كلكغ عشجه شيامة ، أنا 

 ىحا !! أندليع كتخكيع بالصخيق كقاؿ ىحه أمػالكع وهللا الغشي.أركب بدضارتي شاب يزخب كالجه مشيػر بعج 

الميع إني أعػذ بظ مغ عمع ال يشفع لػ درست إذا لع تعخؼ قجر أبػؾ وهللا يػجج كل أب عشجه كساؿ غضخ متعمع 
 يسؤل ممضػف إنداف كساؿ ، ككل إنداف معو دكتػر ىػ تػر حقضقة لضذ دكتػر تػر فمتاف !! فمحلظ: الجعاء الشبػؼ: 

ي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع ََّل َيشْ   َفُع َكِمْغ َقْمٍب ََّل َيْخَذُع (( )) المهُيعه ِإنِّ

 ال يػجج خذػع هلل عد كجل َكِمْغ َنْفٍذ اَل َتْذَبُع ىل امتؤلت فتقػؿ ىل مغ مديج َكِمْغ َدْعَػٍة اَل ُيْدَتَجاُب َلَيا.

ساؿ امخأة تبضع بضتيا لتقـػ بعسمضة جخاحضة لشفديا ! ال يقضع الصبضب كال خسدة آالؼ مائة كخسدضغ ألف بالتساـ كالك
كىػ معو مبليضغ مسمضشة ، قضع خسدة كعذخكف ألف باعت بضتيا، ال يػجج رحسة ، كأبعج قمب عغ هللا القمب 
القاسي ، كالقمب القاسي قمب بعضج مصخكد مغ رحسة هللا كلػ صمى ألف ركعة كلػ صاـ الجىخ كمو مصخكد مغ 

 رحسة هللا.
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ْحَسغِ  َثَشا َأُبػ َسَمَسَة ْبُغ َعْبِجالخه َل َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  )) َحجه َأفه َأَبا ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقبه
مْ  اْلَحَدَغ ْبَغ َعِميٍّ َكِعْشَجُه اَْلَْقَخُع ْبُغ َحاِبٍذ التهِسيِسيُّ َجاِلًدا َفَقاَؿ اَْلَْقَخُع ِإفه ِلي َعَذَخًة ِمغَ  ُت ِمْشُيْع َأَحًجا اْلَػَلِج َما َقبه

 َفَشَطَخ ِإَلْيِو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُثعه َقاَؿ َمْغ ََّل َيْخَحُع ََّل ُيْخَحُع ((

 )صحضح البخارؼ(

 )إف أردتع رحستي فارحسػا خمقي ( َكِمْغ َنْفٍذ اَل َتْذَبُع َكِمْغ َدْعَػٍة اَل ُيْدَتَجاُب َلَيا.

ظ تكغ مدتجاب الجعػة ( اجعل عسمظ حبلاًل ككدبظ حبلاًل كخح الحؼ لظ كدع الحؼ لضذ لظ )أشب مصعس
 كاشتخؼ الصعاـ بساؿ حرمتو بكج يسضشظ كعخؽ جبضشظ تكغ مدتجاب الجعػة.

ًبا َكِإفه َّللاهَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأيَُّيا الشهاُس ِإفه  َّللاهَ َشيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َشيِّ
َباِت َكاْعَسُمػا ُسُل ُكُمػا ِمَغ الصهيِّ ي ِبَسا َتْعَسُمػَف  َأَمَخ اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَسا َأَمَخ ِبِو اْلُسْخَسِميَغ َفَقاَؿ ) َيا َأيَُّيا الخُّ َصاِلًحا ِإنِّ

َفَخ َأْشَعَث َأْغَبَخ َيُسجُّ َعِميٌع ( َكَقاَؿ ) َيا َأيَُّيا اله  ُجَل ُيِصيُل الده َباِت َما َرَزْقَشاُكْع ( ُثعه َذَكَخ الخه ِحيَغ آَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشيِّ
ـٌ َكُغِحَي ِباْلحَ  ـٌ َكَمْمَبُدُو َحَخا ـٌ َكَمْذَخُبُو َحَخا َساِء َيا َربِّ َيا َربِّ َكَمْصَعُسُو َحَخا  َفَأنهى ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ (( َخاـِ َيَجْيِو ِإَلى الده

 )صحضح مدمع(

 ىحا الحجيث أصل في الجيغ ، )أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (

ي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع ََّل َيْشَفُع َكِمْغ َقْمٍب ََّل َيْخَذُع َكِمغْ  َنْفٍذ ََّل  )) فالشبي عميو الرالة كالدالـ يقػؿ7 المهُيعه ِإنِّ
 َدْعَػٍة ََّل ُيْدَتَجاُب َلَيا (( َتْذَبُع َكِمْغ 

السذكمة أف الشاس يسذػف بتضار جارؼ لساذا ىػ يسذي ىكحا ال أعخؼ ، يجب أف تديخ عمى السدمدل مثبًل ال 
نفع كال فائجة مشو فضو فداد كخضانة زكجضة كعبلقة آثسة ابشتظ قاعجة كابشظ قاعج حتى يغمق ، ىحه مذكمة الشاس ، 

مضة كإيسانضة ، ىحه تغحية عمسانضة كإباحضة كإلحادية ، يتغحكا بشاتظ كأكالدؾ ، عشجما يفقج صارت التغحية غضخ إسبل
إنداف مبادرتو الذخرضة يربح رقع ، كعشجما يسذي اإلنداف خمف شيػاتو انتيى ، خخقة ، فاستخف قػمو 

 فأشاعػه..فاسقضغ الفدق يدبب خزػع كخشػع.
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ف البقاء ىشاؾ مذكل كبضخ لكغ رايتو متألق تألق فائق ، قاؿ: لغضشا وهللا التقضت مع شخز قادـ مغ أمضخكا مع أ
الجياز السمعػف مغ البضت مغ السغخب لمعذاء نقخأ القخآف أنا كأكالدؼ بعج العذاء عمع نأخح كتاب سضخة نقخأه ، قاؿ: 

 مى التمفاز...شعخت بشفدي أب ، شعخت ىؤالء أكالدؼ كانتسػا لي سعجت بيع كسعجكا بي ، أما شػؿ المضل سيخ ع

مخة أخ يخيج أف يخيشي بضت دخمت ألراه كججت غخفة فضيا الجياز كشاب مدصح في األرض رجل فػؽ رجل 
 كدخمت أنا كأبػه كلع يتحخؾ كالجابة تسامًا.

فضا إخػاف: تجاركػا أمخكع يسكغ بعج أسبػعضغ ال تججكا الساء إال يـػ كاحج فقط باألسبػع !! كبعجىا الذيخ الثاني 
، فقل ماء الحضاء فقل ماء الدساء ، رخز لحع الشداء فغمى لحع الزأف ، نحغ عمضكع أنفدكع أمغ بضتظ أصعب 

كعسمظ ، اضبط بضتظ خخكج ابشتظ راض عشو الحع ماذا تختجؼ مغ مبلبذ عشج خخكجيا ، تجج كاحجة محجبة 
؟ قاؿ كضعت حجاب أيزًا  كابشتيا تمبذ بشصمػف ، ألضدت ابشتظ ىحه ؟ كضف سسحتي ليا أف تختجؼ ىحا المباس

 تخضي هللا كعبضجه !!!! 

فضا إخػاف األمخ خصضخ كأعجائشا أقػياء كأذكضاء كأغشضاء كعشجىع نضة بحلشا كإبادتشا فأرجػ هللا أف يدتخنا كيميسشا 
 الرػاب.

 بسعشى قج يكػف مقبػؿ اآلف: 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا َعَمْيُكْع َأْنُفَدُكْع﴾

 السائجة()سػرة 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

391 

كل كاحج يزبط بضتو كعسمو كال يدتصضع أحج عمى أف يجبخؾ بالكحب أك بالقضاـ بعسل سضئ اضسغ عسمظ كبضتظ 
 كأنا أضسغ لظ الدبلمة مغ هللا عد كجل ، كالحسج هلل رب العالسضغ.

الػعج األمضغ ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ 
أعصشا كال تحخمشا ، أكخمشا كال تيشا ، آثخنا كال تؤثخ عمضشا ، أرضشا كارضا عشا ، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 العخض( 7 ليذ الغشى عغ كثخة  704 - 040الجرس ) 

 19-37-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 : أييا األخػة الكخاـ: في مشاسبة ما جخػ قبل قمضل يقػؿ هللا عد كجل

 ﴿ َكَتَخى اْلِجَباَؿ﴾

 )سػرة الشسل(

جباؿ ىسبليا ارتفاعيا اثشا عذخ ألف متخ كعسقيا باألرض أربع كعذخكف ألف متخ، الجباؿ دائسًا ثمثيا ضاىخ 
 كثمثاىا في بصغ األرض قاؿ: 

َحاِب﴾  ﴿ َكَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َكِىَي َتُسخُّ َمخه الده

سخعة دكرانيا ثبلثضغ كضمػ متخ بالثانضة ! مغ بجاية الجرس حتى اآلف مذت آالؼ كضمػ متخات لكغ ببل صػت 
 الجلضل: 

َحاِب﴾  ﴿ َكِىَي َتُسخُّ َمخه الده

الدحاب يحسل مبليضغ األششاف مغ دكف ضجضج، أما مكضف صغضخ يفدج عمضشا الجرس، محخؾ ماء صغضخ في 
ىتيع، إتقاف صشعة الخالق أعمى إنجاز ببل صػت، الكمضة الرشاعضة تقخيبًا بحجع بدتاف يفدج عمى الستشدىضغ ند 

ىحه الصاكلة، كتحتاج ألف يدتمقي السخيس عمى ضيخه ثساني ساعات كأف تثقف أكعضتو الجمػية، أما كمضتظ 
، السخكبة الصبضعضة بحجع البضزة، ككل كمضة فضيا شاقة ترفضة عذخ أمثاؿ حاجة الجدع، أنت معظ عذخيغ استبشة

فضيا دكاب احتضاشي كاحج، أما أنت معظ عذخيغ عجمة احتضاشضة كحجسيا كحجع البضزة، كالجـ يسخ بيا في الضـػ 
خسذ مخات، كالصخيق مائة كضمػ متخ فضيا ممضػف نفخكف مجسػع أشػاؿ ىحه الشفخكنات مائة كضمػ متخ يسخ فضيا 
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 الجـ بالضـػ خسذ مخات.

 ْتَقَغ ُكله َشْيٍء﴾﴿ ُصْشَع َّللاهِ الهِحي أَ 

 )سػرة الشسل(

 محخؾ ماء في بدتاف يفدج عمى الستشدىضغ ندىتيع.

يػجج شيء دقضق ججًا ىػ أف األمػاج الكيخشضدضة ال تتخامج تحافع عمى سخعتيا، أرسمت مخكبة لمسذتخؼ تسذي 
بقضت تسذي ست  بأعمى سخعة صشعيا اإلنداف، أربعضغ ألف مايل بالداعة، السايل كضمػ متخ كستة بالعذخة،

سشػات أربعضغ ألف مايل إلى أف كصمت لمسذتخؼ، كالسذتخؼ ضسغ السجسػعة الذسدضة، األمػاج التي أرسمتيا 
كيخشضدضة ال تتخامج تحافع عمى سخعتيا، ترػر لػ أف األمػاج الرػتضة ال تتخامج تحافع عمى سخعتيا تدسع 

دسع صػت سػؽ الشحاسضغ لكغ مغ نعسة هللا التي ال اآلف بخكاف بإيصالضا ف تدسع ىضجاف البحخ في أمضخكا كت
تعخؼ إال بالتأمل أف السػجة الرػتضة تتخامج، فإذا بضتظ بعضج عغ الصخيق مائة متخ يغضب عشظ أربع أخساس 
الرػت، إذا دخمت لبضت كأغمقت الشػافح إغبلؽ محكع يحىب نرف الرػت إذا ابتعجت أكثخ مغ كضمػ متخ راح 

 الرػت كمضًا.

ج الرػتضة تتخامج إلى أف يغضب الرػت، لػ أف األمػاج الرػتضة ال تتخامج كالكيخشضدضة لػ أنيا تتخامج األمػا
لسا كجج البث اإلذاعي أبجًا !! ما عاد بث في العالع كيا لضت كاف ىحا فيػ أفزل !! أما حتى تخسل مػجات مغ 

خامج، ك أف األمػاج الرػتضة ال تتخامج أمضخكا لدػريا تدتخجـ محصة فزائضة عغ شخيق البث، أما الرػتضة تت
كل صػت كقع في األرض أك في الكػف تدسعو ىشا، إذا في معامل حجيج أك حفخ أنفاؽ أك ثاقبات في األرض أك 

 سػؽ الشحاسضغ أك انفجارات أك ىضجاف بحخ الصائخات كميا تربح عشجنا ففي نعع ال نخاىا إال بالتأمل.

 ُو َضاِىَخًة َكَباِشَشًة﴾﴿ َكَأْسَبَغ َعَمْيُكْع ِنَعسَ 

 )سػرة لقساف(
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أف السػجة الرػتضة تتخامج التكضضف مع صفاء صػت ال يجتسعػا ما تيب ندسة عمضمة مغ صشع هللا عد كجل 
 تشتعر بيا الشفػس كببل صػت، هللا عد كجل لصضف حتى في ىحه األصػات. 

ب الحذ عسضقة ضيخت بالجخح، لػ يخفع هللا أحضانًا اإلنداف تجخح يجه إذا أكل صمصة تحخقو يجه، ألف أعرا
الحداسضة قمضبًل الحضاة ال تصاؽ، لػ رفع الحداسضة صػت ارتصاـ اليػاء بالػجو ال يحتسل، أنت اآلف ضع 
إصبعضظ بأذنضظ تدسع معسل ىحه حخكة الخئتضغ كاليزع كالقمب الرػت عغ شخيق األشضاء الرمبة يشتقل أسخع، 

 جضج، ىحا ضجضج األمعاء، وهللا عد كجل لصضف، لكغ أكضح شيء: فمػ كضعت يجؾ في أذنظ تجج ض

َحاِب﴾  ﴿ َكَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َكِىَي َتُسخُّ َمخه الده

 ببل صػت 

 ﴿ ُصْشَع َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيٍء﴾

خكب سضارة، األرض تسذي ببل ركبتع شائخة صػتيا ال يحتسل مع مخسجات كبممػر مزاعف ك...ضجضج قػؼ، كت
ضجضج سكػف كىجكء يدسى ىحا تػازف حخكي، مع سخعتيا اليائمة األبشضة قائسة، لػ في اضصخاب ال يػجج بشاء 

 يبقى كاقف، كمو يتياكػ.

 خػانشا الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع. 

ِكغه اْلِغَشى ِغَشى َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْيَذ اْلِغَشى َعْغ َكْثَخِة اْلَعَخِض َكلَ  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ 
 ((الشهْفذِ 

 )صحضح البخارؼ( 

تػفي رجل مغ فتخػ تخؾ أربعة آالؼ ممضػف، الحجيث عجضب ! ىػ عشج رسػؿ هللا فقضخ، كرجل راتبو خسدة آالؼ 
 شجه خسذ أكالد كبضتو باألجخة ىػ عشج هللا غشي.بالذيخ كع

 )) َلْيَذ اْلِغَشى َعْغ َكْثَخِة اْلَعَخِض َكَلِكغه اْلِغَشى ِغَشى الشهْفِذ (( 
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حضشسا تكػف راض عغ هللا فأنت غشي حضشسا تكػف في شاعة هللا فأنت غشي، كحضشسا تصسح في أف تكػف مغ أىل 
مق بخقبتظ حق فأنت غشي، ما بشضت مججؾ عمى أنقاض اآلخخيغ، ما بشضت الجشة فأنت عغ، حضشسا تشاـ لع يتع

غشاؾ عمى إفقارىع كال أمشظ عمى خػفيع كال حضاتظ عمى مػتيع، ىؤالء الصغاة في العالع أصحاب الجكؿ العطسى 
 ف.يعضذػف حضاة مادية يرعب أف تترػرىا، كبلبيع تأكل مغ المحع ما ال يأكمو الذعب اليشجؼ تدع مائة ممضػ 

دكلة بالذخؽ األكسط صغضخة فضيا ممضػنضغ ندسة عمى رأسيا ممظ فأثشاء إلقاء الكمسات قاؿ السمظ باسسي كباسع 
الذعب الفبلني العطضع فدألو رئضذ الرضغ شعبظ كع كاحج ؟ قاؿ: ممضػنضغ قاؿ: كشت أحزخىع معظ كميع، ألنيع 

 يأكمو الذعب اليشجؼ تدع مائة ممضػف.عشجىع ألف كمائتضغ ممضػف !!! كبلبيع تأكل مغ المحع ما ال 

مسكغ تعسل عسمضة زرع مفرل لكمب يكمف عذخة آالؼ دكالر مسكغ أك عسمضة زرع شخياف لكمب ؟ مسكغ، تبجيل 
صساـ لكمب مسكغ، مسكغ تجفع خسدضغ ألف لضخة زرع سغ لكمب ؟ مسكغ، كل ىحا يجخؼ ىشاؾ، شبضب نفدي 

ب مغ أجسل الحجائق، فضعضذػف حضاة تفػؽ حج الخضاؿ مقابل شعػب لمكبلب، الكمب معو كآبة، رأيت مقبخة كبل
تسػت مغ الجػع، يـػ القضامة الضـػ اآلخخ اإليساف بو إيساف عقمي أما اإليساف بتفاصضمو إيساف نقمي، ال يسكغ ليحا 
ل، اثشا الخالق العطضع أف تشتيي الحضاة الجنضا ىكحا، غشي اغتشى كفقضخ افتقخ، شعب يسػت مغ الجػع شعب يقت

عذخ ألف قتضل بربخا كشاتضبل، ماذا حرل ؟ قتمشاىع كتشتيي الحضاة ىكحا ؟ دكف حداب، ىحا يتشاقس مع كجػد 
هللا العبخة أف تؤمغ باآلخخة أنظ إذا نطخت نطخة سضئة إلنداف تحاسب عمضيا، كإذا قتمت نسمة بغضخ حق، شخز 

 نفذ بغضخ حق في جيشع.يجج نسمة يجىديا ببل سبب، أؼ شيء يجىدو ىحا الحؼ يقتل 

َبِت اْمَخَأٌة ِفي ِىخهٍة )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيسَسا َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُعحِّ 
َأْعَمُع ََّل َأْنِت َأْشَعْسِتَيا َكََّل َسَقْيِتَيا ِحيَغ َحَبْدِتيَيا َكََّل  َحَبَدْتَيا َحتهى َماَتْت ُجػًعا َفَجَخَمْت ِفيَيا الشهاَر َقاَؿ َفَقاَؿ َوَّللاهُ 

 َأْنِت َأْرَسْمِتَيا َفَأَكَمْت ِمْغ َخَذاِش اَْلَْرِض ((

 )صحضح البخارؼ(

ىل أقػؿ لظ مغ ىػ الغشي ؟ الحؼ ال يتعمق بحمتو ذنب، حق آلدمي لع يطمع ال زكجة كال ابغ كال مػضف، الحؼ 
خضخ فأنت غشي بإيسانظ كباستقامتظ كبسعخفتظ باهلل كبػقػفظ عشج حجكد هللا كألف زكجتظ مدتقضسة محجبة، فعل ال

فحضشسا تربح شائعًا هلل بضتظ مشزبط كأكالدؾ كبشاتظ مشزبصػف ترمي أكقاتظ الخسذ ترـػ رمزاف تحج 
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 األرض ىع عشج رسػؿ هللا فقخاء.البضت الحخاـ تدكي تجفع مغ مالظ كمظ خضخ أنت أغشى األغشضاء، كأغشى أغشضاء 

 )) َلْيَذ اْلِغَشى َعْغ َكْثَخِة اْلَعَخِض َكَلِكغه اْلِغَشى ِغَشى الشهْفِذ (( 

لحلظ قالػا: أنت مغ خػؼ الفقخ في فقخ، كمغ خػؼ السخض في مخض كتػقع السرضبة مرضبة أكبخ مشيا، 
 فالعاقل غشي الشفذ كالسجشػف غشي الساؿ.

مصعع أشعع الشاس أربعضغ سشة سسظ مغ أعمى مدتػػ مغ أسيخ مصاعع نتخكيج فأخح زكجتو كشت بأمضخكا ففي 
أكعذضقتو بضخت كىػ ثسشو بالسبليضغ إلى فمػريجا ثع اختفى ىػ كيختو كعذضقتو فقاؿ الشاس، أشعع الشاس أربعضغ 

ـ كبضخ، كإذا رأيت ثع رأيت سشة سسظ فأكمو الدسظ، نياية اإلنداف العادؼ سضئة ججًا أما السؤمغ لو عشج هللا مقا
 نعضسًا كممكًا كبضخًا.

ُ َأعْ  َجْدُت ِلِعَباِدي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َّللاه
اِلِحيَغ َما ََّل َعْيٌغ َرَأْت َكََّل ُأُذٌف َسِسَعْت َكََّل  َخَصَخ َعَمى َقْمِب َبَذٍخ َفاْقَخُءكا ِإْف ِشْئُتْع ) َفاَل َتْعَمُع َنْفٌذ َما ُأْخِفَي الره

 َلُيْع ِمْغ ُقخهِة َأْعُيٍغ ( ((

 )صحضح البخارؼ( 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 لى غشي فتزعزع لو ذىب ثالثا ديشو( 7 مغ جمذ إ 704 - 040الجرس ) 

 34-38-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

ع، كالسػضػع أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدم
 الضـػ التخىضب مغ أخح ما دفع مغ غضخ شضب نفذ.

 ىشاؾ نساذج بذخية ممحاحة تدأؿ مخة كمختضغ كثبلث مخات تزغط تدتججؼ تشحخ تذكػ ىسيا تعمغ فقخىا. 

أييا األخػة: مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثبلثا ديشو، تسدكغ ادعى الفقخ كالسخض كالقيخ يدتعصفو كقج 
 و ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخؼ بالسقاديخ ال يشبغي لمسؤمغ أف يحؿ نفدو، هللا الغشي.ذىب ثمثا ديش

 فإذا اعتدزت بسغ يسػت فإف عدؾ مضت . اجعل لخبظ كػل عػد يدتقخ كيػرفػ،

 أييا األخػة: ألف ىشاؾ نفػس ىكحا.

َع َصاِلَح اَْلَْخاَلِؽ (()) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى   المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإنهَسا ُبِعْثُت َِلَُتسِّ

 )مدشج اإلماـ أحسج(

 فسغ كاف عشجه مغ ىحا الخمق يشبغي أف يقمع عشو.

ِة َفَوَّللاهِ ََّل َيْدَأُلِشي َأَحٌج ِمْشُكْع َشْيًئا )) َعْغ ُمَعاِكَيَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل ُتْمِحُفػا ِفي اْلَسْدَألَ 
 َفُتْخِخَج َلُو َمْدَأَلُتُو ِمشِّي َشْيًئا َكَأَنا َلُو َكارٌِه َفُيَباَرَؾ َلُو ِفيَسا َأْعَصْيُتُو ((

 )صحضح مدمع(
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بالجسمة فػجج  حجثشي تاجخ أقسذة مغ حساه القرة مغ أربعضغ خسدضغ سشة قاؿ دخمت لسحل بالذاـ يبضع أقسذة
تعبضخ قساشي صفة جسضمة ججًا قاؿ: أريج ىحه قاؿ: ىحه مباعة، قاؿ: إف لع تعصشي إياىا لغ أشتخؼ مشظ شضئًا 
فاتػرتو بخسدضغ ألف ثسغ بضتضغ، عمقيا عمى ىحه الرفقة،فدأؿ مػضف كبضخ عشجه قاؿ لو أعصو إياىا كنجبخ نحغ 

خ أقدع باهلل العطضع مزى عمى ىحه البزاعة ربع قخف كلغ األمخ كنكحب عمى مغ اشتخاىا، أعصاه، ىحا التاج
تباع قاؿ آخخ ما حخر كشت اقصعيا مخبعات أللف بيا األقسذة السباعة ألنو أخحىا بالقيخ، أحضانًا اإلنداف يأخح 
شيء بالقيخ باالستحضاء ك اإللحاح يصمب تتزايق تعصو سؤلو لتدتخيح مشو، اإللحاؼ السدألة لضذ مغ صفات 

 ، السؤمغ الخاقي يتكمع مخة في استجابة يعشي أف هللا عد كجل كخمو، ال يػجج استجابة احفع ماء كجيظ. السؤمغ

رجل سأؿ سضجنا عسخ بإلحاح، سضجنا عسخ عجب مشو قاؿ: يا ىحا لقج أضعت مغ نفدظ أكثخ مسا ضاع مشظ، 
 السدؤكؿ، هللا ىػ الغشي،  يدقط اإلنداف بكمسة، يكػف لو قضسة كبضخة يمح أكثخ مغ البلـز فضدقط مغ عضغ

 كسل الحي أبػػابو َّل تغػمَ َّل تدألغ بشػي آدـ حػاجػة 
 كبشي آدـ حيغ يدأؿ يغزب  هللا يغزب إف تخكت سؤالو 

إف أردت أف يحبظ هللا كالشاس معًا فاذىب بسا في أيجؼ الشاس كارغب بسا عشج هللا، أكثخ الشاس زاىجكف بسا عشج 
 شاس، أكبخ سبب لزعف شخرضتظ كسساع لسا في عضغ الشاس شسعو كبضخ.هللا راغبػف بسا في أيجؼ ال

اإلماـ الحدغ البرخؼ قضل لو ما ىحه السكانة التي حباؾ هللا بيا قاؿ: الستغشائي عغ دنضا الشاس كحاجتيع إلى 
 عمسي، إذا كاف الشاس استغشػا عغ عمع العالع كىػ بحاجة إلضيع سقط العمع.

العثساني جساؿ الدفاح مذيػر قتل اإلنداف عشجه أىػف مغ قتل ذبابة، فحضشسا تدمع ما مغ تخكؼ القرز بالعيج 
رجل يعسل في األمغ إال كجاءه ميشئًا، فدأؿ ىل مغ أحج لع يأتي لضيشئ ؟ يػجج كاحج لع يأتي، مغ ىحا؟ يخكػ 

مو لع يخفعيا فامتؤل غضطًا أنو مغ بضت العصار مغ كبار عمساء الذاـ، فقاؿ: أنا آتضو دخل الذضخ مختاح يسج رج
خخج مغ عشجه كقجـ لو صخة مغ المضخات الحىبضة كقاؿ لخادمو أعصو لمذضخ لضدتعضغ بيا عمى أمخ دنضاه فقاؿ 
الذضخ: بالمغة الجارجة أنات مجيت رجمي ما بسج يجؼ ! فاإلنداف ال يخقى إال بعفتو كباستغشائو عغ دنضا الشاس، 

 وهللا ما استقخ ممكي حتى مات العد بغ عبج الدبلـ.يقػؿ القصع مغ كبار الحكاـ قاؿ 
فالعالع لضيد أمة يجب أف يكػف متعففًا لسا في أيجؼ الشاس شامعًا بسا في أيجؼ هللا، ما إذا شسع بسا عشج الشاس  

كزىج بسا عشج هللا سقط مغ عضغ هللا، كألف يدقط اإلنداف مغ الدساء إلى األرض فتشحصع أضبلعو أىػف مغ أف 
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 مغ عضغ هللا. يدقط

 مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثبلثا ديشو ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخؼ بالسقاديخ.

رٌِه َفُيَباَرَؾ َلُو ْيًئا َكَأَنا َلُو َكا)) ََّل ُتْمِحُفػا ِفي اْلَسْدَأَلِة َفَوَّللاهِ ََّل َيْدَأُلِشي َأَحٌج ِمْشُكْع َشْيًئا َفُتْخِخَج َلُو َمْدَأَلُتُو ِمشِّي شَ 
 ِفيَسا َأْعَصْيُتُو (( 

أحضانًا تصمب مبمغ مغ الساؿ بإلحاح يزضع مشظ كيحىب في أمػر شبضة الصفل ارتفعت حخارتو لمػاحجة كاألربعضغ 
خبلؿ يػمضغ دفع عذخة آالؼ إيكػ كمخناف كتحمضل كتخصضط صخؼ السبمغ، أخحت ىحا السبمغ بقػة كبإلحاح فيحه 

 حقضقة.

ـٍ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َسَأْلُت َرُسػَؿ  )) َعغْ  َّللاهِ َصمهى َسِعيِج ْبِغ اْلُسَديهِب َكُعْخَكَة ْبِغ الدَُّبْيِخ َأفه َحِكيَع ْبَغ ِحَدا
اَؿ َخِزٌخ ُحْمٌػ َفَسْغ َأَخَحُه ِبَدَخاَكِة المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْعَصاِني ُثعه َسَأْلُتُو َفَأْعَصاِني ُثعه َقاَؿ ِلي َيا َحِكيُع ِإفه َىَحا اْلسَ 

ُع َكاْلَيُج اْلُعْمَيا َخْيٌخ ِمَغ َنْفٍذ ُبػِرَؾ َلُو ِفيِو َكَمْغ َأَخَحُه ِبِإْشَخاِؼ َنْفٍذ َلْع ُيَباَرْؾ َلُو ِفيِو َكَكاَف َكالهِحي َيْأُكُل َكََّل َيْذبَ 
ْفَمى.....((  اْلَيِج الدُّ

 )صحضح البخارؼ(

ا مغ أعصي شضئًا مغ دكف مدألة كال استذخاؼ كال إلحاح فخده فكأنسا رده عمى هللا، تجج إنداف مدتقضع فقضخ يقابمي
عفضف متجسل مضدػر يحب أف تقجـ لو ىجية لػجو هللا ال يأخحىا، خحىا أرجػؾ وهللا مغ شضب نفذ كمغ ماؿ 

ضف كعشجه عدة كمؤمغ كمػحج عمى حبلؿ كعغ محبة كال أريج مشظ شيء، أيزًا ىحا ال يقبل كضعو فقضخ كعف
العضغ كالخأس لكغ ىحا أخػؾ مضدػر كأراد أف يقجـ لظ ىجية ال يخيج مشظ شيء محبة ال، ىحا مػقف غضخ الئق، 
فسغ ردىا فكأنسا ردىا عمى هللا عغ شضب نفذ كأنت لع تدأؿ كلع تدتذخؼ كلع تصمب ىحا الخجل، كاف ىشا 

لدضخ تفزل أستاذ، يخجمشي، أك إذا كشت أركب مخكبتي يقصع السذاة شخشي سضخ أنا ال أدرؼ كمسا أمخ يقصع ا
فأخبختو أنشي ال أحب ىحا الترخؼ، ابق شبضعي، أستاذ أنت لظ درس جسضل بالصاككسضة أريج أف أحزخ عشجؾ 
صػني بالجرس، أقدع لي باهلل قاؿ: وهللا يا أستاذ ثبلثضغ سشة بالسحل ما أكمت قخش حخاـ قاؿ: تقف سضارة أحضانًا يع

ضخؼ يبجك أف هللا يميسيع ىػ عفضف كال يأكل قخش حخاـ قمت لو خحه فيحا ىجية، فإذا كاف الخجل ميحب ال يشداه 
هللا مغ فزمو، إلو مػجػد معظ دائسًا، إذا كشت تخاؼ مغ هللا كتخحع عباده هللا ال يشداؾ مغ فزمو كتأخحىا عغ 
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اف فبلح فقضخ لضذ عشجه شيء، فرار عشجه عذخيغ دنـػ شضب نفذ، كىحا الحؼ أخح عذخيغ دنـػ بحكع القانػف ك
! ككأف جسخة كانصفأت، ماذا حخاـ ؟  اختل تػازنو مغ فخحو، قاؿ لذضخو فأخبخه الذضخ ىحا حخاـ ألنو ماؿ مغترب 

كل عسخؼ فقضخ حخاـ يكػف لي بآخخ عسخؼ عذخيغ دكنع قاؿ حخاـ ألف ىحا ماؿ حخاـ، في حل ؟ قاؿ: اذىب 
ظ إياىا بالتقدضط أك تعصو أساكر زكجتظ يذاركظ بيا، ذىب إلضو كقاؿ: لقج أعصػني مغ أرضظ لمذخز لعل يبضع

عذخيغ دكنع بحكع القانػف تػزيع أمبلؾ االقصاعضضغ كقج أخبخني الذضخ أنو حخاـ أف آخحىع مشظ ىل تبضعشي 
كازرعيا كخح خضخاتيا ىشضئًا األرض ؟ قاؿ: راح لي أربعسائة دنـػ ما نفح إلي كال كاحج ىحه ىجية مشي لظ ! خحىا 

 مخيئًا شضبًا مباركًا كرعو عاش بالحبلؿ كل حضاتو ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخؼ بالسقاديخ.
 كما تخؾ عبج شيء هلل إال كعػضو هللا خضخًا مشو في ديشو كدنضاه.

 ؼ هللا رب العالسضغ.هللا يستحغ كامتحانو صعب، شيء مغخ أمامظ بضغ يجيظ ما عاذ هللا إني أخا

وهللا كشت بجامع األحسجية ألقي درس يػجج أخ كخيع قاؿ وهللا ما معي ثسغ تخسضع سضارتي، عشجه معسل كال أجػر 
العسل قاؿ بػضع مادؼ ال يػصف جاءه عخض أراكضل لمدعػدية خسدسائة ألف أركضمة، قاؿ أحل مذاكمي 

أنا كشت خخجت مغ الجامع أمذي بدػؽ الحسضجية فقمت لو لعذخيغ سشة قادمة لكغ ىحه الرفقة حبلؿ أـ حخاـ ؟ 
وهللا يا بشي ىحا حدب قشاعتظ بالجخاف، إذا الجخاف عشجؾ حخاـ فالرفقة حخاـ إذا عشجؾ الجخاف حبلؿ ال بأس، 

 قاؿ أنت ما قػلظ بالجخاف ؟ قمت لو عشجؼ حخاـ، ألف أذاه ثابت 

ـُ عَ  َباِت َكُيَحخِّ  َمْيِيُع اْلَخَباِئَث﴾﴿ َكُيِحلُّ َلُيُع الصهيِّ

 )سػرة األعخاؼ(

فكخ شيء بضغ يجيظ كأنت لضذ معظ قخش قاؿ: انتيى األمخ هللا الغشي كامتحشو هللا شيخ جاءتو صفقة ثخيات 
 الخبح مزاعف جاء كبذخني مدتحضل.

 ما تخؾ عبج شيء هلل إال كعػضو هللا خضخًا مشو في ديشو كدنضاه.

قانػف، ىحا عشج هللا قانػف زكاؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أف مؤمشًا خذي هللا  اصبخ عغ الحخاـ يأتضظ الحبلؿ ىحا
فامتشع عغ شيء مخبح يبتغي مخضاة هللا عد كجل ىحا اإلنداف مدتحضل أف يشداه هللا قاؿ: بضتي بالسدة كعسمي 

يعج يتحسل بالبدكرية أحسل األشضاء كأزمة مػاصبلت كتقف ساعة عمى السػقف لضأتي الباص قرة قجيسة لع 
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الحضاة فاشتخػ كرقة يانرضب قاؿ بخبح آخح بيا سضارة، أخحىا الخسضذ دخل الجسعة لمجامع الخصبة كميا عمى 
الضانرضب، ال حػؿ كال قػة إال باهلل فسدقيا كىػ بالجامع، قاؿ: جاءني زبػف قاؿ أنا أشبع أقسذة خسدسائة مائة 

ع ثسغ ىحه الدضارة !! مدقيا خػؼ مغ هللا كبقي ببل سضارة، شبع حخارؼ فأراد الدبػف خسدضغ ألف قسضز قاؿ ربحي
مدتحضل عشج هللا إال كيعػضو هللا، شبعًا أنا ال دخل لي إذا مدقتع الػرقة كلع يأتكع شيء األمخ لضذ بضجؼ كلكغ 

 ىحا الحؼ حرل، عمى كل ما تخؾ عبج شيء هلل إال كعػضو هللا خضخًا مشو في ديشو كدنضاه.

 عالسيغ كالحسج  رب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

402 

 ( 7 مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثالثا ديشو 704 - 047الجرس ) 

 35-38-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الػعج األمضغ .الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالحجيث الضـػ 
التخىضب مغ أف تمحف بالسدألة كأف تكػف ممحاحًا كتبحؿ ماء كجيظ كتتزعزع أماـ غشي فيحا كمو يحىب ثمثي 

 الجيغ .

يشو كيقػؿ ص ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخؼ بالسقاديخ مغ جمذ لغشي فتزعزع لو ذىب ثمثا د
كلكغ الحقضقة كسط بضغ شخفضغ كالفزضمة كسط بضغ شخفضغ، فالخػؼ الذجيج جبغ كالتيػر حسق كالذجاعة بضشيسا، 
إنداف اإلسخاؼ مشقرة كالتقصضخ مشقرة كالكـخ بضشيسا، الحق كسط بضغ شخفضغ كالفزضمة أيزًا كسط بضغ شخفضغ، 

ممحاح يقحع نفدو إقحاـ شجيج، يكخر يبحؿ ماء كجيو، يتزعزع أماـ غشي بالسقابل إنداف عفضف ككخيع لكغ 
 لجرجة أنو ال يقبل شضئًا كلػ مغ أخ مؤمغ كلػ كاف في أمذ الحاجة إلى الذيء، ىحا أيزًا نقز، الجلضل:

َعْشيسَسا َقاَؿ َسِسْعُت ُعَسَخ َيُقػُؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو ))َعْغ َساِلٍع َأفه َعْبَجَّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َرِضي المهيع 
اْلَساِؿ َشْيٌء َكَأْنَت َغْيُخ  َكَسمهَع ُيْعِصيِشي اْلَعَصاَء َفَأُقػُؿ َأْعِصِو َمْغ ُىَػ َأْفَقُخ ِإَلْيِو ِمشِّي َفَقاَؿ ُخْحُه ِإَذا َجاَءَؾ ِمْغ َىَحا

  َساِئٍل َفُخْحُه َكَما ََّل َفاَل ُتْتِبْعُو َنْفَدَظ ((ُمْذِخٍؼ َكََّل 

 )صحضح البخارؼ(

سضجنا رسػؿ هللا أعصى سضجنا عسخ عصاء، فدضجنا عسخ مغ باب الػرع قاؿ: أعصو لسغ ىػ أفقخ مشي قاؿ: خحه 
 فتسػلو اجعمو في مالظ فإف أردت فكمو كإف أردت أعصو لغضخؾ .
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تجج إنداف فقضخ ججًا دخمو محجكد ججًا عشجه أكالد يأتي إنداف مؤمغ شاىخ مالو حبلؿ يذتيضظ بيحا السبمغ، ال 
آخح ال آخح ماذا يفعل لظ ؟ ىحا مػقف ناقز أيزًا، بل يجب أف تقػؿ لو جداؾ هللا خضخًا، إذا إنداف ساؽ لو هللا 

ف فخده قاؿ: فكأنسا رده عمى هللا، غضخ مقبػؿ أف عد كجل محدغ أعصاه ىػ ما سأؿ كال استذخؼ كال ألح كتعف
تكػف ممحاح كال كقح ال سسح هللا كال تبحؿ ماء كجيظ كال تتزعزع أماـ غشي كال مقبػؿ أيزًا أف تخفس رفزًا 

 قاشعًا معػنة مغ أخ كخيع جاء لضعصضظ، أيزًا إذا إنداف أعصى كقبل الثاني جبخ خاشخ .

جػ أف تكػف كاضحة: إذا إنداف مكشو هللا عد كجل كأعصاه ماؿ كأعصا لفقضخ وهللا أييا األخػة: أقػؿ كمسة أر 
 مدتحق كقاؿ: جداؾ هللا خضخًا ىحا الفقضخ لو فزل عمى الغشي ألنو قبل مشو .

كانػا بعيج سضجنا عسخ بغ عبج العديد يسذػف مدافات لضبحثػا عغ مغ يأخح زكاة ماليع إذا كاحج سسع لظ درس لو 
يػجج أحج لسا كجج الجرس، ال تتكبخ، أنا ما في مغ درسي، يػجج ألف مغ درسظ، أيزًا يػجج فزل عمضظ، لػ لع 

دعاة متكبخيغ، ىحا األخ قانع بجرسظ كقادـ، جداؾ هللا خضخًا، لػ لع تأتػا كتدسعػا لسا كاف ىشاؾ درس كال أجخ، 
عمضظ، لع يغمبظ أخحه مشظ فإذا سسع لظ أحج درس فمو فزل عمضظ، كإذا قبس كاحج مشظ مبمغ معػنة لو فزل 

كقاؿ: جداؾ هللا خضخًا هللا يحب الضدخ، الجيغ يدخ كلضذ فضو حخج، فأنا أعاني مغ بعس األخػة بإلحاح غضخ 
معقػؿ تكاد تخخج مغ جمجؾ مشو، أكؿ مخة كثاني مخة ك... كيقف بػجيظ كأخ يكػف بأمذ الحاجة ال يأخح ! خح 

ا السبمغ نحغ كاحج أسخة كاحجة ال يأخح غضخ معقػؿ، ىحا خصأ كىحا مغ ماؿ حبلؿ مغ أخ مؤمغ، أنت بحاجة ليح
 خصأ كالفزضمة كسط بضشيسا كالحق كسط بضغ شخفضغ .

 الحجيث ميع ججًا سأعضجه مخة ثانضة:

َأْعِصِو َمْغ ُىَػ َأْفَقُخ ِإَلْيِو )) َسِسْعُت ُعَسَخ َيُقػُؿ َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيْعِصيِشي اْلَعَصاَء َفَأُقػُؿ 
  ُتْتِبْعُو َنْفَدَظ (( ِمشِّي َفَقاَؿ ُخْحُه ِإَذا َجاَءَؾ ِمْغ َىَحا اْلَساِؿ َشْيٌء َكَأْنَت َغْيُخ ُمْذِخٍؼ َكََّل َساِئٍل َفُخْحُه َكَما ََّل َفاَل 
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خاشئ سخضف قاؿ كاحج رزقي عمى هللا كلغ  َغْضُخ ُمْذِخٍؼ نقخأ معشاىا بالذخح قاؿ: اإلشخاؼ التعخض لمذيء، بفيع
أعسل، جمذ بذضخ محي الجيغ بداكية، يػجج محدشػف يأتػف بالصعاـ كالذخاب فجاء كاحج معو صفضحة لع يشتبو لو 

 بقي جائع، جاء الثاني معو خبد لع يشتبو لو بقي جائع، السخة الثالثة سعل اعصذ تحخؾ، فالدعي 

اِنيِّ َقاَؿ َسِسْعُت ُعَسَخ َيُقػُؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َلْػ َأنهُكْع )) َعْغ َأِبي َتِسيٍع اْلَجْيذَ 
ِمِو َلَخَزَقُكْع َكَسا َيْخُزُؽ الصهْيَخ َتْغُجك ِخَساًصا َكَتُخكُح ِبَصاًنا (( َه َتَػكُّ ْمُتْع َعَمى َّللاهِ َح  َتَػكه

 )سشغ ابغ ماجة(

 الصضخ ال تجمذ في األعذاش تغجك خساصًا كتعػد بصانًا، فالصضخ تحخكت .

 يػجج شخز كدػؿ يجمذ بالبضت رزؽ هللا ال يأتضظ مغ الدساء يحتاج لدعي .

َفا َكاْلَسْخَكِة َيُقػُؿ )) َعْغ َصِفيهَة ِبْشِت َشْيَبَة َأفه اْمَخَأًة َأْخَبَخْتَيا َأنهَيا َسِسَعِت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  َع َبْيَغ الره
ْعُي َفاْسَعْػا ((  ُكِتَب َعَمْيُكُع الده

 )مدشج اإلماـ أحسج(

عمضظ أف تدعى كلضذ عمضظ إدراؾ الشجاح عمي أف أسعى أما إدراؾ الشجاح لضذ عمي، قاؿ خحه إذا جاءؾ مغ 
خص عمضو كىػ مغ عسل القمب كأف يقػؿ ىحا الساؿ شيء كأنت غضخ مذخؼ قاؿ: اإلشخاؼ التعخض لمذيء كالح

 مع نفدو يبعث إلي فبلف بكحا، رغباف بيحا الذيء كال سائل 

ْمَصاِف َقاَؿ مَ  ْرَداِء َقاَؿ ُسِئَل َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعْغ ِإْعَصاِء الدُّ ُ ِمْشُو ِمْغ )) َعْغ َأِبي الجه ا آَتاَؾ َّللاه
ْلُو ((َغْيِخ َمْدأَ   َلٍة َكََّل ِإْشَخاٍؼ َفُخْحُه َكَتَسػه

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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 أؼ اجعمو مغ مالظ 

َسمهَع َفَأْخَبَخُه َقاَؿ ِإْف )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأفه ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيع َكَجَج َماًَّل ِبَخْيَبَخ َفَأَتى الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ 
ْيِف ((ِشْئَت  َؽ ِبَيا ِفي اْلُفَقَخاِء َكاْلَسَداِكيِغ َكِذي اْلُقْخَبى َكالزه ْقَت ِبَيا َفَتَرجه  َتَرجه

 )صحضح البخارؼ(

أحضانًا أجج أخ رقضق الحاؿ ككخيع الشفذ أقػؿ لو ىحا السبمغ لظ لدت بحاجتو كزعو عمى غضخؾ أنت مخضخ، أنا 
حاجتو كحػلظ مغ ىػ أفقخ كزعو، فيػ شعخ أنو أخحه كسضط حفطت لو ماء كجيظ، ىحا لظ ىجية عغ لع تكغ ب

ككضل لو حق يرخفو، لضذ مغ الذخط أف أخبخه أف ىحه زكاة مالي كأنت فقضخ، ىحه سساجة، لع يكمفظ هللا أف 
تعصي الدكاة باسع زكاة مسكغ تعصي الدكاة أك الرجقة باسع ىجية، يػجج أشخاص عشجىع ذكؽ، لو قخيب فقضخ 

زخ لو حقائب ألكالده ىجية بسشاسبة كالدتو مثبًل كلج قبل السجرسة بضػمضغ، وهللا مؤلت خداف عمى السجارس أح
الػقػد كأحببت أف أمؤل خدانكع، مسكغ تعصي الدكاة بذكل ناعع لصضف ىجية ال يجخح اإلنداف أحج، فأخػؾ 

 كخامتو أغمى مغ أداء الدكاة بذكل شكمي .

ة شعاـ كاحجة بضزتاف مدمػقتاف عمضو أف يؤدؼ زكاة الفصخ قاؿ: زكاة الفصخ ليا حكع عجضب الحؼ يسمظ كجب
لضحكؽ اإلنداف شعع اإلنفاؽ في العاـ مخة، فقضخ غشي عبج حخ ...البج مغ دفع زكاة الفصخ لضحكؽ اإلنداف معشى 
الساؿ  اإلنفاؽ، أما ىحه زكاة مالي ىحه مشتيى الدساجة، ىحه زكاة الفصخ يعشي أنت فقضخ كأنا غشي، يسكغ أف يقجـ

 بأسمػب لصضف ججًا دكف إذالؿ كال إحخاج كال مغ ىحا السؤمغ .

وهللا كشت أسسع الدمف الرالح ألنو يػجج حجيث الضج العمضا خضخ يجع الفقضخ أعمى كقج يعصو سخًا مغ دكف أف يعمع 
 أحج . 

أنا كشت أستاذ في الثانػية كشت أجج شبلب يمبدػف قسضز فقط كشدة ال يػجج عشجىع، أرسل أخ عمى الذاـ 
نحزخ خسدضغ كشدة لسغ أكزعيع ؟ لضذ لمصبلب بل آلبائيع، تفزل ىحه الكشدة البشظ أنت أعصو إياىا، يأتي في 

أماـ رفاقو، أىضشو، فقضخ مغ عمو فقضخ الضـػ الثاني االبغ مدخكر كالجؼ اشتخاىا لي، أنا لضذ لي مرمحة أف أج
؟ ىحا فقضخ يا أستاذ، يػجج أساتحة كالعضاذ باهلل مخضفضغ يخيج أف يػزع معػنات مغ مشكع فقضخ يا بشي؟ أنا فقضخ، فقضخ

ال، ال يسكغ أف تعصي إال لؤلب، تحزخ األب كتعصو الكشدة كحاجات ابشو ىحه مشظ، الصفل في الضـػ الثاني 
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بيا لع يذعخ أحج، أنا ييسشي ىحا اإلنداف فيػ بشضاف هللا، هللا خمقو كممعػف مغ ىجـ بشضاف هللا، يمبذ كشدة مجفأ 
الحؼ يخضف أك ييضغ أك يبتد أك يدتغل إنداف،أحضانًا ىشاؾ مغ يدتغل بخاءة الصفل أك امخأة زكجيا بالدجغ تأتي 

شضاف هللا، كل ىؤالء الخمق عباد هللا ال تسضد مسكغ تدتغل ىحه السخأة، فمحلظ اإلنداف بشضاف هللا كممعػف مغ ىجـ ب
 بضشيع، كميع عباد هللا، أنا أتقخب إلى هللا بخجمة عباده أنرحيع أرشجىع .......

مخة كشت أمذي بالحخيقة لضذ القرج التكمع عغ نفدي لي صجيق بالتبخيج شاشخ قاؿ: ىحا البخاد إذا حسمشاه بذكل 
 لسحخؾ، القزضة فشضة بالسحخؾ .أفقي كأكقفشاه كشغمشاه فػرًا يحتخؽ ا

مخة أسضخ بالحخيقة فػججت رجل يخخج مغ مؤسدة استيبلكضة كقج اشتخػ بخاد بخدػ أصغخ قضاس ككضعو باليػنجا 
مشبصح وهللا أسخعت إلضو انتبو مغ أف تذغمو اتخكو ثساني ساعات، عشجما بصحو صار كضع الديت غضخ صحضح، 

بج هلل، أسخعت إلضو قمت لو السحخؾ، ماذا حرل ؟ ال أعخفو أخ ع إذا أكقفو كشغمو مغ فخحتو يحتخؽ فػراً 
 .....انتبو

 عمضظ أف تحب الشاس كميع ىحا الجيغ الصائفي لضذ ديغ، كميع عباد هللا، أحبكع إلى هللا أنفعكع لعباده .

ْقَت ِبَيا، َكَما اَل َفبَل  ْلُو اجعمو لظ مااًل، ِإْف ِشْئَت َتَرج   ُتْتِبْعُو َنْفَدَظ ال تكغ معمق بساؿ الشاس الغشى قاؿ: َفُخْحُه َكَتَسػ 
الشفدي رائع ججًا، كشت مخة بالعسخة أخ مغ إخػانشا الكخاـ دعاني عشجه أخ مػضف ميشجس مرخؼ قجـ لي خجمات 
كثضخة يحزخ لي سضارة يتفقج أمػرؼ، فأحببت أف أكخمو بسبمغ لع أدع شخيقة كال جيج أبجًا قاؿ: أنا معي، العفة 

رائع ججًا، اإلنداف العفضف إنداف كبضخ ججًا يػجج شخز ال يأخح فمحلظ استعضشػا عمى قزاء حػائجكع شيء 
 بالكتساف، كالحسج هلل رب العالسضغ . 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع 
كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارضا عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع كالحسج هلل رب العالسضغ .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 بالرجقة فإف البالء َّل يتخصاىا ( 7 باكخكا 704 - 040الجرس ) 

 71-38-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، يقػؿ ص في 
 التخغضب في الرجقة كالحث عمضيا... باب

 إخػانشا الكخاـ: أكدع هللا في اإلنداف حب الساؿ لقػلو تعالى: 

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َكاْلَبِشيَغ َكاْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحهَىِب َكاْلِفزه   ِة﴾﴿ ُزيَِّغ ِلمشهاِس ُحبُّ الذه

 )سػرة آؿ عسخاف(

كما أكدع هللا فضظ حب الساؿ إال مغ أجل أف تخقى بإنفاقو، لػال أنظ تحب الساؿ لسا ارتقضت هلل عد كجل، جعمظ 
تحب الساؿ كأمخؾ أف تشفقو إنظ تشفق شيء محبب إلضظ، أكثخ الشاس عمى فخاش السػت لفبلف كحا كلفبلف كحا 

األلفات كالدبائظ كالجكالرات انتيت عمى مذارؼ القزضة سيمة ججًا لع يعج لو عبلقة بالساؿ انتيت الخسدساءات ك 
السػت، لكغ أفزل صجقة أف ترجؽ كأنت صحضح بسقتبل حضاتظ غشي شاب قػؼ، الساؿ لو عشجؾ ألف معشى 
مسكغ أف تذتخؼ بو شعامًا شضبًا أف تدافخ كتحىب ألجسل مكاف كتقضع حفل ككلضسة، فأنت آثخت رضاء هللا عمى 

، لحلظ يػجج أشضاء بالجيغ الشاس يعخفػنيا تسامًا كيصبقػنيا مثل قرخ الربلة، يسكغ كل ىحا كأنفقتو في سبضل هللا
ال يػجج مدمع عمى كجو األرض إال كيعمع ىحا الحكع ألنو لرالحو، يدأؿ سضجؼ الدكاج ألضذ سشة ؟ كيقػؿ العسل 

حقضقضة التي تتعاكذ مع عبادة أيزًا، يعسل في محل كل يـػ الغمة مائة ألف ىحه كميا تمبدة، لكغ العبادة ال
مرالحظ، التشاقس بضغ الصبع كالتكمضف ىػ ثسغ الجشة، أكدع فضظ حب الساؿ كأمخؾ أف تشفقو، أكدع فضظ حب 
الشداء كأمخؾ أف تغس البرخ، كأكدع فضظ الخغبة في الشـػ كأمخؾ أف ترمي الفجخ في كقتو، أكدع فضظ حب 

قو ! متى ؟ ببضت رفضقو ! يخبخ بالقرة كىػ مدخكر، أمخؾ الفزائح، في إنداف فزائحي خانتو مع مغ ؟ مع رفض
 أف ترست كال تغتاب أحجًا، قحؼ محرشة ييجـ عسل مائة سشة، التشاقس بضغ الصبع كالتكمضف ثسغ الجشة. 
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 لحلظ يػجج أشضاء تخقى بيا إلى هللا سخيعًا إنفاؽ شيء تحبو كقج قاؿ هللا عد كجل: 

 ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػَف﴾﴿ َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى 

 )سػرة آؿ عسخاف(

أف تشفق كأنت صحضح، درىع تشفقو في حضاتظ خضخ مغ مائة ألف درىع يشفق بعج مساتظ صجقػني أييا األخػة: 
عشجؼ في السمفات أكثخ مغ عذخيغ كصضة لع تشفح كال كاحجة ! كاحج تخؾ ألكالده سبع بشايات أكصى لمفقخاء 

داعي نحغ أكلى ! فسدقتيا لساذا تكػف تحت رحسة أكالدؾ ؟ لغ يترجقػا عمضظ تخؾ سبع  بسائتضغ ألف قاؿ: ال
بشايات وهللا ضشػا عمضو بسائتضغ ألف لضخة !! كتب كصضة كأشيجني عمضيا لع تشفح مغ بعج مػتو، ال يػجج عشجؼ 

 كصضة نفحت أبجًا !! 

جج أسخة أكصى بسائتضغ ألف كاف قج استقخض خمف ليع كل ىحه الثخكة ضشػا عمضو بآخختو بسائة ألف، وهللا يػ 
لصالب عمع خسذ كعذخكف ألف استخدكىا، ال يعتخفػف عمضيا ذىبت، فأكؿ فكخة درىع تشفقو في حضاتظ خضخ مغ 

 مائة ألف درىع يشفق بعج مساتظ درىع تشفقو في إخبلص خضخ مغ مائة ألف درىع يشفق في رياء.

 (﴾6 ََّل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َكََّل ُشُكػرًا )﴿ ِإنهَسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللاهِ 

 )سػرة اإلنداف(

وهللا أييا األخػة: ال يػجج مذكمة مسكغ أف تحصع اإلنداف كإذا العبج استخضى هللا بإنفاؽ الساؿ كي يجفعيا عشو 
 إال كرضي هللا، هللا يدتخضى.

بِّ َكَتْجَفُع َعْغ )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َص  َجَقَة َلُتْصِفُئ َغَزَب الخه مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه الره
ػِء ((  ِميَتِة الدُّ

 )سشغ التخمحؼ(
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 باكخكا بالرجقة فإف الببلء ال يتخصاىا خحكا ىحه الحقضقة. 

الحضاة كميا مذكبلت كىسـػ كأشباح مرائب، كبالعرخ الحجيث عمى اإلنداف يػجج ممضػف سضف مدمط، أقل ىحه 
الدضػؼ حادث سضخ ألضذ كحلظ ؟ أقل ىحه الدضػؼ مخض عزاؿ أقميا إماـ إف أحدشت لغ يقبل كإف أسأت لغ 

لع أحضانًا الداعة الثانضة عذخ جاء يغفخ، أقميا جار سػء إف رأػ خضخًا كتسو كإف رأػ شخًا أذاعو، يأتي ضبط ضا
لمبضت ككضع سضارتو كناـ كاستضقع الداعة الػاحجة فػجج سضارتو مدخكقة، فقاؿ: صباحًا أعسل ضبط لضبًل كاف 
ىشاؾ تيخيبة حذضر، أخحكه ككضعػه بالدجغ، معيع حق بحلظ، فأنت تحت خصخ أف تدخؽ سضارتظ أك بضتظ أك 

 تراب ممضػف سضف.

 إف الببلء ال يتخصاىا.باكخكا بالرجقة ف

هللا عد كجل يدتخضى بالرجقة، مذكمة مدعجة عجك متخبز لظ ييجدؾ، صمي قضاـ المضل كاسأؿ هللا أف يشجضظ 
 مشو كادفع صجقة عمى نضة الخبلص مشو، لحلظ: 

َؽ ِبَعْجِؿ َتْسَخٍة ِمْغ َكْدٍب  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيوِ  َكَسمهَع َمْغ َتَرجه
ُ ِإَّله الصهيَِّب.....((  َشيٍِّب َكََّل َيْقَبُل َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

يقػؿ ىحه الحفمة الغشائضة الداىخة رصج ريعيا لؤليتاـ، هللا غشي عغ ىحه السعػنة بدبب حفمة غشائضة ساىخة، كىحا 
 عشو َكاَل َيْقَبُل َّللا ُ ِإال  الص ضَِّب الضانرضب خضخؼ وهللا غشي 

َؽ بِ  َعْجِؿ َتْسَخٍة ِمْغ َكْدٍب )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َتَرجه
ُ ِإَّله الصهيَِّب َكِإفه  ُمَيا ِبَيِسيِشِو ُثعه ُيَخبِّيَيا ِلَراِحِبِو َكَسا ُيَخبِّي َأَحُجُكْع َفُمػهُه َحتهى َتُكػَف ِمْثَل َشيٍِّب َكََّل َيْقَبُل َّللاه َ َيَتَقبه َّللاه

 اْلَجَبِل ((

لي صجيق ميشجس دخمو عادؼ،مخة زار أختو فػجج مذكمة بضشيا كبضغ زكجيا، زكجيا مػضف لو دخل محجكد 
خكفيا ىي كبشاتيا في الذيخ فخفس فعمى صػتيسا دخل أخػىا قاؿ: أنا أردت تصالبو بعجة مئات مغ المضخات مر

التػفضق بضغ الدكجضغ قمت ليا: يا أختي خحؼ مشي الثبلثسائة فدكتت، قاؿ: كل أكؿ شيخ أحزخ ليا ثبلثسائة لضخة 
بشاتيع كميع صار  بقضت ستة أشيخ، قالت لو: أخي اعسل لشا درس لبشاتيا جاءتو أختو األكلى كالثانضة كالثالثة مع
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درس أسبػعي يحزخ آية يدسعيا بالخصبة حجيث ىػ ميشجس كدّيغ كلكشو غضخ متبحخ بالعمع ما يدسعو يكتبو 
يأخح شخيط كيفخغو تفدضخ آية تفدضخ حجيث، ىؤالء الفتضات تحجبػا كزكجػا مغ شباب مؤمشضغ ماذا فعمت ىحه 

قبل أف تفتح العقػؿ ببضانظ، اإلحداف قبل البضاف،  الرجقة ؟ ىجت ثبلث أسخ، عمضظ أف تفتح القمػب بإحدانظ
 القجكة قبل الجعػة، األصػؿ قبل الفخكع. 

ُميَ  َ َيَتَقبه ُ ِإَّله الصهيَِّب َكِإفه َّللاه َؽ ِبَعْجِؿ َتْسَخٍة ِمْغ َكْدٍب َشيٍِّب َكََّل َيْقَبُل َّللاه َكَسا  ا ِبَيِسيِشِو ُثعه ُيَخبِّيَيا ِلَراِحِبوِ )) َمْغ َتَرجه
 ُيَخبِّي َأَحُجُكْع َفُمػهُه َحتهى َتُكػَف ِمْثَل اْلَجَبِل ((

وهللا يػجج بعس األحاديث: أنظ إف كضعت لقسة في فع زكجتظ تججىا يـػ القضامة كجبل أحج، أحضانًا الدكج لع 
ؿ، يجخل لمسصعع يشتبو المحع كأضخؼ شيء لو ال يشتبو ىي أمامظ امخأة أعصيا قصعة لحع، كل بضشظ كبضشيا بالعج

كيأكل ما تذتيضو نفدو كبالبضت يػجج مقالي أك معكخكنة، لساذا أنت تتشاكؿ المحع كتصعسيع معكخكنة ؟ السؤمغ 
 يأكل بذيػة أىمو ال مانع دعضت أقجـ ليع في الضـػ الثاني شعاـ كسا أكمت، ىحه السذاركة.

حبب لظ، أحج اإلخػاف كاف خارج مغ دخمشا اآلف بالسػضػع الحداس أسخع شيء هلل أف تبحؿ تعصي شيء م
!  خصبة الجسعة معو ثبلثسائة لضخة في جضبو يبجك دخمو محجكد كيػجج عسل خضخؼ أدفعيع ؟ لكغ لضذ معي غضخىع 
سأبقضيع، مذى متخيغ فقاؿ: أنو كقع بقمبو يا عبجؼ ىل مغ مخة دفعت كقصعشاؾ مغ الساؿ ؟ فاستحى عاد كدفعيع 

آالؼ !! أقدع باهلل شيء انتيى بالشدبة لو عاد لضأخح أجخه ! لحلظ مغ قجـ مالو  قاؿ: وهللا مداء جاءني عذخة
أمامو سخه المحاؽ بو، إذا كاحج ىخب أمػالو كىحا عسل سضئ ججًا كمو أرسمو بقي بصاقة شائخة عمضو أف يمحق مالو 

المحاؽ بو، أما مغ خمفو  صار مبليضغ مسمضشة، ىػ ذاىب لسالو ىػ مدخكر ججًا، بالسقابل مغ قجـ مالو أمامو سخه
 كرائو تتسدؽ ركحو بسغادرتو.

ُ َعْبًجا ِبَعْفٍػ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َنَقَرْت َصَجَقٌة ِمْغ َماٍؿ َكَما  َزاَد َّللاه
ِ ِإَّله  ُ ((ِإَّله ِعدًّا َكَما َتَػاَضَع َأَحٌج َّللِه   َرَفَعُو َّللاه

 )صحضح مدمع(
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ثبلث حاالت نتائجيا عكذ السألػؼ إذا أنفقت يدداد مالظ، كإذا تػاضعت يخفعظ هللا عد كجل، كإذا عفػت تدداد 
 عدًا.

سضجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ قاؿ وهللا ألدخمغ الجشة خببًا قضل لو إنظ تجخميا حبػًا زحفًا، كماذا أفعل إذا كشت أنفق 
 مائة في الرباح فضأتضشي هللا ألفًا بالسداء ! 

 أنفق ببلؿ كال تخف مغ ذؼ العخش إقبلال 

َْ ُأنْ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َيْبُمُغ ِبِو الشهِبيه َصمهى المهيع  ـَ َأْنِف ُ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َيا اْبَغ آَد َْ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َقاَؿ َّللاه ِف
 ((َعَمْيَظ َ 

 )صحضح البخارؼ(

لشا أخ مقضع بمبشاف جاء فتخة عمى الذاـ فأراد أف يقضع في ىحا البمج ىػ مغ الذاـ لكغ أقاـ فتخة بمبشاف ىشاؾ 
جيسة فآثخ شمب العمع عمى الجنضا العخيزة في لبشاف، قاؿ وهللا كاف عشجؼ الدضارات كالبضػت رخضرة، القرة ق

مخسضجس كفضمة بذتػرػ جاء كسكغ عشج أىمو كأخػه عشجه سضارة سضسكة متػاضعو أعاره إياىا كل يـػ أربع ساعات 
تخؾ  يػزع أكبلت لمرغار عمى البائعضغ، قاؿ: أحرل ألفضغ لثبلثة آالؼ القرة مغ عذخ سشػات قاؿ ال بأس

الدضارة كالفضمة كلـد دركس العمع كميا، لو أخ غالي عمضو قاؿ: وهللا أنا الضـػ خدخت عسمي كمتدكج حجيثًا ككضع 
كل ىسو عشجه ما الحل.؟ قاؿ: اجمذ أمامي بالدضارة أنا عػضًا عغ أقف الدضارة ك أندؿ لمدساف كأعصو العمب 

ة بالذيخ ! قاؿ خح نرفيع، الحع فخصخ في باليع أنت تعصضو إياىغ كلظ نرف ربحي ىػ كل ربحو ألفضغ لضخ 
فكخة أحزخكا صافخات ببلستضظ كاشتخكا مدكة كخات كضعػا كخة عمى الرافخة كلفػىا بجبلتضغ ككضعػىا 
بقصخمضد قاؿ بعشا بضع أكؿ شيخ خسدة عذخ ألف ىحه نرفيع ىل الحطت السؤاثخة ؟ عشجما تؤثخ أخضظ تربح 

 قز ماؿ مغ صجقة تتػاضع تدداد عمػًا تعفػ تدداد عدًا تشفق مالظ تدداد غشًا .أنت الغشي كال يزضعظ هللا ما ن

 يػجج أغشضاء الغشى جسضل ليع متػاضعػف كأسخضاء مع إخػانو يعضر كسخي وهللا يديجه مااًل كعدًا .
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 أنفق ببلؿ كال تخف مغ ذؼ العخش إقبلال 

َْ َعَمْيَظَ  (( َْ ُأْنِف ـَ َأْنِف  )) َيا اْبَغ آَد

ِ ِإَّله َرفَ  )) ُ َعْبًجا ِبَعْفٍػ ِإَّله ِعدًّا َكَما َتَػاَضَع َأَحٌج َّللِه ُ ((َما َنَقَرْت َصَجَقٌة ِمْغ َماٍؿ َكَما َزاَد َّللاه  َعُو َّللاه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ليذ لظ إَّل ما لبدت فأفشيت 704 - 041الجرس ) 

 79-38-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع 

َلُو ِمْغ َماِلِو َثاَلٌث َما  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيُقػُؿ اْلَعْبُج َماِلَي َماِلي ِإنهَسا ))
 َتاِرُكُو ِلمشهاِس ((َأَكَل َفَأْفَشى َأْك َلِبَذ َفَأْبَمى َأْك َأْعَصى َفاْقَتَشى َكَما ِسَػى َذِلَظ َفُيَػ َذاِىٌب كَ 

 )صحضح مدمع(

الحؼ لظ ىػ الحؼ أكمتو فأفشضتو ، كالحؼ لبدتو فأبمضتو كىحاف البشجاف مدتيمكاف لضذ لو أثخ مدتقبمي ، ما معشى 
مدتيمكات ؟ لػ كاحج دخل لفشجؽ أقاـ أياـ شػيمة كأكل أشضب أكل كعشجما انتيت السجة حاسبػه دفع مائة ألف ، 

ا أثخ مدتقبمي انتيت أنفقت ثسغ شعاـ أكمو كثسغ أجخة غخفة سكشيا ، فكل شيء مدتيمظ لضذ ىحه السائة ألف لي
 لو أثخ مدتقبمي.

لػ ترػرنا شخكة بالخضاؿ تجفع بالسائة ألف أرباح كإذ دفعت ليا مائة ألف عجًا كنقجًا دفع السائة ألف لمفشجؽ كجفع 
ضػف ، فيي محفػضة ككل سشة مشيا ممضػف ،ىحا اإلنفاؽ السائة ألف ليحه الذخكة ؟ ال ىحه السائة ألف ربحيا مم

الثاني اسسو إنفاؽ استثسارؼ ، األكؿ اسسو إنفاؽ استيبلكي ، فأنت حضشسا تأكل إنفاؽ استيبلكي حضشسا تختجؼ 
الثضاب إنفاؽ استيبلكي ، عشجنا بشج كاحج اسسو إنفاؽ استثسارؼ حضشسا تترجؽ ، ىحا اإلنفاؽ قج تصعع فقضخًا لقسة 

 خاىا يـػ القضامة كجبل أحج.فت

 ﴿ َمْغ َذا الهِحي ُيْقِخُض َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا﴾

 )سػرة البقخة(
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اإللو العطضع خالق الدساكات كاألرض يصمب مشا أف نقخضو قخضًا حدشًا يعشي أف تخجـ عباده أف تسشحيع بعس 
سيع إذا جاعػا تؤكييع في بضت إذا فقجكا الساؿ كتعضشيع عمى حل مذكبلتيع كتصسئشيع إذا خافػا كإذا مخضػا كتصع

السأكػ أؼ عسل صالح عمى اإلشبلؽ ىػ قخض حدغ هلل عد كجل ، أؼ عسل صالح عمى اإلشبلؽ ىػ قخض 
 حدغ هلل عد كجل.

َما َبِقَي ِمْشَيا َقاَلْت َما َبِقَي  )) َعْغ َأِبي َمْيَدَخَة َعْغ َعاِئَذَة َأنهُيْع َذَبُحػا َشاًة َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ 
 ِمْشَيا ِإَّله َكِتُفَيا َقاَؿ َبِقَي ُكمَُّيا َغْيَخ َكِتِفَيا ((

 )سشغ التخمحؼ(

 سضجنا عسخ أمدظ تفاحة يبجك أف حجسيا كبضخ كألػانيا زاىضة نطخ قاؿ: أكمتيا ذىبت أشعستيا بقضت.

مدتيمظ لظ حداب بالسرخؼ ضخع ججًا لع تدتيمكو كلع تشفقو  السدتيمكات ال قضسة ليا إشبلقًا ، يػجج شيء غضخ
في سبضل هللا ، أنت محاسب عمضو كضف كدبتو مع أنظ لع تشتفع بو لحلظ العمساء فخقػا بضغ الخزؽ كالكدب ، ىحا 
الساء أشخبو ىحا رزؽ أكمت ىحه الفاكية ىحه رزؽ ، نست عمى ىحا الدخيخ رزؽ ، تدكجت ىحه السخأة رزؽ ، أؼ 

تشتفع بو يدسى رزؽ كأؼ شيء تكدبو بعخقظ كبجيجؾ كال تشتفع بو فيػ كدب أنت محاسب عمى الكدب  شيء
مغ أيغ كدبتو مع أنظ لع تشتفع بو كمحاسب عمى الخزؽ مغ أيغ كدبتو كمغ أيغ أنفقتو، فػاحج معو ألف ممضػف 

 و دكف أف تشتفع بو ، لحلظ:لػ أراد أف يأكل أفزل شعاـ ال يشفق مشيع كاحج باأللف ما سػػ ذلظ محاسب عمض

َفاْقَتَشى َكَما ِسَػى َذِلَظ  )) َيُقػُؿ اْلَعْبُج َماِلي َماِلي ِإنهَسا َلُو ِمْغ َماِلِو َثاَلٌث َما َأَكَل َفَأْفَشى َأْك َلِبَذ َفَأْبَمى َأْك َأْعَصى
 َفُيَػ َذاِىٌب َكَتاِرُكُو ِلمشهاِس ((

اإلنداف يجسع الجنضا قصخة قصخة لبشة لبشة درىع درىع بعج أف يشزج بضت  كالذيء الحؼ ال يرجؽ كيمفت الشطخ أف
اعتشى باختضار مشصقتو كبسداحتو ككداه كدػة درجة أكلى كفخش بضتو كلو مكتب تجارؼ كاقتشى مخكبة أحجث 
 .مػديل لسا استػػ قاؿ لو شخؼ ، اآلف ؟ اآلف ! ىحا القمق العسضق بعج أف تشزج كتكػف شضئًا محكػرًا شخؼ

كاحج كاف يائذ مغ حضاتو نػػ أف يشتحخ قرة رمدية جاءه ممظ السػت ال تشتحخ ، سأدلظ عمى شخيقة تكدب 
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مشيا رزقًا كفضخًا ، قاؿ ما ىي الصخيقة ؟ قاؿ: اجعل نفدظ شبضبًا إذا دخمت عمى مخيس إف رأيتشي عشج رأسو إياؾ 
ذفى قصعًا فيػ جاىل جاء بسحفطة كضع فضيا أف تعالجو ألنو سضسػت اىخب ، كإف رأيتشي عشج قجمضو عالجو فض

ماء ممػف إذا رأػ عدرائضل عشج قجمو قاؿ حبتضغ قبل الصعاـ نقصتضغ بعج الصعاـ ، اثشاف أثشاء األكل اثشاف بعج 
كع كاحج ككاف ممظ السػت عشج األكل بداعة يعصضو تعقضجات ككمو ماء ممػف ال شيء فضو يذفى ، فيحا ما ح

عشجؼ كقت يخخج ، كل مغ حكسو شاب فحاع صضتو كصار غشضًا كبضخًا كإذ ببشت السمظ تسخ ، يقػؿ يعتحر ما رأسو
ض فجأة صار أشيخ شبضب استجعػه كجج ممظ السػت عشج قجمضيا فعالجيا كشابت السمظ نحر أف الحؼ يعالجيا 

زكج بشت سضكػف زكجيا صار كلي العيج كاف غشي صار ممظ ، عالجيا كتعافت يـػ العخس سضتػج كلي العيج 
السمظ ، جاء ممظ السػت تفزل قاؿ: اآلف ؟ قاؿ نعع ، قاؿ كشت خحني بػقتيا كاف أفزل ، ىحه قرة معطع 
الشاس ، اشتخػ بضت بالسالكي ثسشو خسدضغ ممضػف أحزخ ميشج تديضغ تحتار بالثخيات كالجبذ كالدجاد اإليخاني 

 خ.سضارتضغ ثبلثة عمى الباب بعجما نزج تفزل ، عمى الباب الرغض

وهللا يا إخػاف رجل يدكغ بأقجـ بشاء بالسالكي ابشو صجيقي دخمت لبضتو شيء ال يرجؽ جشاح شخقي كجشاح غخبي 
ىػ تاجخ تحف ، يسكغ يػجج تحف بالبضت بثسغ البضت كمو قصع ثسضشة مغ الرضغ كأمضخكا تػفي في أياـ مصضخة 

لقبخ كججكا مفتػح عمضو سضاؽ أسػد !! فابشو أذكخ القرة قجيسة سبعة أياـ مصخ في دمذق فداعة الجفغ فتحػا ا
سألو قاؿ ادفشو ماذا نفعل ؟ كضعػه مع السضاه الدػداء الجارية ، يقػؿ مجيخ معسمو تػفي رحسو هللا كاف مغ 

 إخػانشا قاؿ: وهللا أسبػعضغ ال آكل الصعاـ ، ىشا كضعػا معمسي ، بقجر ما كاف مخفو كأنضق. 

سخ مجيج تخدخه في ثانضة كاحجة القمب مضت صار خبخًا عمى الججراف كاف شخز فضا أييا األخػة: ما تجسعو في ع
صار خبخ ، نست خبلياه نسػ عذػاقي انتيى أك تجسج الجـ انتيى ، أك الذخياف ضاؽ انتيى أك نطع الذخياف 
سػ لمقمب انتيى فكل شيء تسمكو ككل ىضسشتظ كمكانتظ كعطستظ عمى مضمي كربع قصخ شخيانظ التاجي ، كعمى ن
الخبليا كسضػلة الجـ ، كل كاحج مشا مرابح مساسي فجأة وهللا بيحا العسخ الستػاضع بالجعػة حػالي خسدضغ أخ ما 

 تػا بطخكؼ عجضبة ججًا أيقطػه كججكه مضت.

 مخة بجامع الشابمدي يجمذ مرل يدسع الخصبة فسات أثشاء الخصبة أخحكه ! 
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استقبمشي كاحج عمى السجخل يمبذ بجلة سػداء مغ أعزاء مخة دعضت لحفل بسدجج الحشابمة عقب درس األحج 
المجشة أما استقباؿ حار كقاؿ: نخيج أف ندسع كمسة مشظ قمت لو: إف شاء هللا ، كاف قبمي خصضب يمقي كمسة فجأة 
كججت اضصخاب في الجامع لع أعخؼ ماذا حرل ، سألت ؟ فقالػا: الحؼ استقبمظ مات !! لع يدسع كمستي ، 

أمضة مدصح مشتيي أخحكا ىػيتو بثانضة كاحجة بضشظ كبضغ السػت ثانضة كاحجة ، مغ عج غجًا مغ أجمو ذىبشا لسذفى 
فقج أساء صحبة السػت ، مغ ىػ البصل ؟ الحؼ ييضئ نفدو مائة بالسائة جاىد لضسذي مع ممظ السػت ، لحلظ: 

 َيا َأيَُّيا ال ِحيَغ َآَمُشػا 

َه ُتَقاِتِو كَ   (﴾007ََّل َتُسػُتغه ِإَّله َكَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف )﴿ اتهُقػا َّللاهَ َح

 )سػرة آؿ عسخاف(

 ما داـ السػت لضذ بضجؾ ، ىضئ نفدظ دائسًا أف تكػف مدتدمسًا هلل. 

َفاْقَتَشى َكَما ِسَػى َذِلَظ  )) َيُقػُؿ اْلَعْبُج َماِلي َماِلي ِإنهَسا َلُو ِمْغ َماِلِو َثاَلٌث َما َأَكَل َفَأْفَشى َأْك َلِبَذ َفَأْبَمى َأْك َأْعَصى
 َفُيَػ َذاِىٌب َكَتاِرُكُو ِلمشهاِس((

أخ مغ إخػانشا عشجه صالة مفخكشات ىشا بالبػابة الصابق الثالث جاء شخز عجضب بقجر ما ىػ مػسػس بقي 
ؿ ذىبشا شيخ يأخح كتالػكات لغخؼ الشـػ ثع كجج غخفة فأعجبتو قاؿ: أريج أف أشتخؼ الخذب مغ اآلف كأنذفو ، قا

كاشتخيشا خذب جػز مغ الغػشة كنذفو سشتغ حتى ال يفتل ، اشتخػ خذب جػز كنذفو سشتضغ شيخ كىػ يختار 
السػديل قاؿ: كاف يأتي كبدات لضخػ ىل يػجج خذبة فضيا عقجة ؟ قاؿ: وهللا مخة استمقى تحت الدخيخ يػجج 

ـػ عشجؼ ماذا صار معظ أرني البلتضو قمت بالخجل الدفمى عقجة شيء غضخ شبضعي ، الغخفة انتيت بعج سشة كل ي
لظ ال تضو أجشبي كل شيء فحرو انتيت الغخفة ، بقي بالسدكات شيخ عمى شارع العابج مغ محل لسحل ىحه 
جسضمة ىحا ال تشاسب ثع انتيت الغخفة ، صارت جسضمة ججًا الغخفة ألف خذبيا معتق سشتضغ كاختضار السػديل شيخ 

غخفة سبع كجػه معجػف كسبع كجػه دىاف كىشا يػجج لصعة ، قاؿ: تعاؿ كخحىا كإال كالسدكات شيخ ألنو يجىغ ال
 أبضعيا قاؿ: الخسضذ آخحىا أخبخناه الخسضذ كججنا في البضت ضجة قاؿ: أختي غخفة الشـػ قالت: مات اآلف !! 

 سشتضغ حتى ىضأ غخفة الشـػ ، ندسع قرز كل قرة شيء غخيب...



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

417 

 

صقة السضدات مكدضضغ كدخىع كميع ! كدػة مبيجلة ألع الببلط كالسشجػر جعل كاحج اشتخػ ببلشة كاممة في مش
البضت عمى العطع ككدى كدػة عسل شاكالت أكنكذ رخاـ شفاؼ غضخ كل شيء كالبشاء رقسو إحجػ عذخ كال 

 يػجج مرعج شالع نازؿ بعج سشتضغ انتيػا بعج أسبػع تػفي !! 

ما انتيى صاحبو جاء لضدكغ فضو يـػ الخسضذ قاؿ لمحؼ عسخه أخ اشتخػ بضت بحالضا انجىذت بو ألنو فخع بعج
 .نخيج مشظ مشطع ركبو الخبعة الخسضذ لع يأتػا خبخىع مات !! لع يخاه 

كاحج أعارني بضغ ببقضغ ثبلثة أياـ مغ إخػانشا قاؿ ىحا عسي عسخه انتيى كلع يدكغ فضو ، تدسع ممضػف قرة ،فسغ 
 ػضػع الجرس يا إخػاف. ىػ العاقل ؟ الحؼ يعسخ آخختو ، ىحا م

َفاْقَتَشى َكَما ِسَػى َذِلَظ ))َيُقػُؿ اْلَعْبُج َماِلي َماِلي ِإنهَسا َلُو ِمْغ َماِلِو َثاَلٌث َما َأَكَل َفَأْفَشى َأْك َلِبَذ َفَأْبَمى َأْك َأْعَصى 
 َفُيَػ َذاِىٌب َكَتاِرُكُو ِلمشهاِس ((

أيغ اكتدبو ، فسغ ىػ العاقل الحؼ يعسل ليحه الداعة التي ال بج  ندتصضع أف نزضف كمسة ثانضة محاسب عمضو مغ
 مشيا ، كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما نقرت صجقة مغ ماؿ 704 - 042الجرس ) 

 15-38-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 التخغضب في الرجقة.

ُ )) َعْغ َأِبيِو َعْغ َأِبي  ُىَخْيَخَة َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َنَقَرْت َصَجَقٌة ِمْغ َماٍؿ َكَما َزاَد َّللاه
)) ُ ِ ِإَّله َرَفَعُو َّللاه  َعْبًجا ِبَعْفٍػ ِإَّله ِعدًّا َكَما َتَػاَضَع َأَحٌج َّللِه

 )صحضح مدمع(

كيشبغي أف نرجقيا، يجب أف يشذأ في نفػسشا باعث إلنفاؽ الساؿ ال حجكد لو  في القخآف عجة آيات إذا صجقشاىا
ىحه اآليات متذابية كما أنفقتع مغ خضخ فإف هللا يخمفو، أنت بحاجة لذضئضغ، بحاجة ألف يعػض هللا عمضظ ما 

ىجية، لساذا أنفقتو كبحاجة ثانضة إلى أف يعمع هللا ذلظ اإلنفاؽ، بذكل بدضط ججًا لظ صجيق مخيس تأخح معظ 
تحخص عمى كضع بصاقة أك تقجمة أك كمسة ؟ كي تعخؼ أنيا مشظ فأنت إذا قجمت ىجية حخيز عمى أف يعمع 
الحؼ أىجيتو إياىا مسغ جاءت ؟ مغ فبلف، كقج تتألع أشج األلع لػ أف اليجية لضذ فضيا بصاقة كأخحىا ابشو مغ 

يتػىع األب أف ىحه اليجية مغ غضخؾ، فأنت عشجؾ مجخل البضت كلع يعمع أباه كجمدت أنت كأناس كثضخكف كقج 
حاجتضغ أف يعمع هللا ىحا اإلنفاؽ كأف يعػضو، فسا قػلظ أف في القخآف ما يديج عغ عذخيغ آية كميا عمى نسط 

 كاحج تؤكج أف كل ما تشفقو هللا عمضع بو كأف كل شيء تشفقو سػؼ يخمفو هللا عمضظ أضعافًا مزاعفة.

جج تبخع قاؿ لي وهللا معي مائتضغ لضخة ال غضخ كحجثتو نفدو أف يعصي ىحا السبمغ لمفقخاء حجثشي أخ كاف بجامع كيػ 
ثع راجع نفدو ال شيء معو لعمي أحتاج لخبد أك حاجات قاؿ: بعجما قصعت خصػات شعخت كأف ىاجدًا أك ألقي 

باهلل مداء جاءه في ركعي يا عبجؼ ىمب يػجج مخة دفعت كقصعشاؾ مغ الساؿ فخجع كدفع السبمغ، فأقدع لي 
.  خسدة آالؼ لضخة قرز كاقعضة تقع كل يـػ
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أخ كخيع اترمت بو أختو قالت: أريج خسدة آالؼ قاؿ: أنا معي خسدة ال غضخ كأختو كغالضة عمضو كقع بحضخة 
قاؿ: غمب عمى قخارؼ أف أعصضيا السبمغ أعصاىا السبمغ عشجه محل بالبدكرية فتح السحل جاءه سعػدؼ قاؿ: أريج 

قاؿ تحىب معي ؟ قاؿ: نعع ذىب معو بعث لو قسخ الجيغ قاؿ: ما عشجؼ قاؿ أيغ أجج ؟ قاؿ في السعسل الفبلني، 
 مداء صاحب السعسل عذخة آالؼ لضخة !! 

قرز مشيا بالسئات ! أخ ثاني ميشجس يعسل عسل يجكؼ أصابو مخض بطيخه ال بج مغ أف يدتخيح شيخ قاؿ: 
الخسسضة حتى  قجـ لو السبمغ عذخة آالؼ لع يكفي قجـ لو عذخة ثانضة، تأتضو شضكات مغ الخارج كيرخفيا مغ البشػد

تكػف كفق الشطاـ، أقدع باهلل قاؿ: يقف بالصابػر أكؿ كاحج قبس الثاني الثالث الخابع كل مغ بجكره قالت لو 
انتطخ جاءىع ىاتف مدجل حاسبػا بدعخ الدػؽ السجاكرة قاؿ خسذ كثبلثػف ألف زيادة قاؿ: كصل لمذباؾ 

قبس أعادكا لمدعخ القجيع !! وهللا قرة كالخضاؿ، تجفع  قالت: انتطخ يػجج ىاتف أخبخكه الغخيب أنيع نجمػا بعجما
 شيء هلل يشداؾ هللا مغ فزمو ؟ 

 ﴿ َمْغ َذا الهِحي ُيْقِخُض َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا َفُيَزاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثيَخًة﴾

 )سػرة البقخة(

حضشسا يعصي لحلظ هللا عد كجل أراد مشا  إخػانشا الكخاـ: ىحا األريحي يختاح لمعصاء يذعخ بدعادة تفػؽ حج الخضاؿ
أف يحيق شعع العصاء بالعاـ مخة فكمف كل مدمع كلػ كاف فقضخًا أف يجفع زكاة الفصخ، مغ يسمظ قػت يػمو كجبة 
شعاـ كاحجة عمضو أف يجفع زكاة الفصخ لضحكؽ شعع اإلنفاؽ لحلظ: َما َنَقَرْت َصَجَقٌة ِمْغ َماٍؿ كفي ركاية أخخػ ما 

مغ صجقة كبلىسا صحضح كما زاد هللا عبجًا بعفػ إال عدًا السشتقع محتقخ كصغضخ عشج هللا أما العفػ ىل نقز ماؿ 
معقػؿ عذخيغ سشة قخير ناصبت رسػؿ هللا العجاء كحاربتو ثبلث حخكب شاحشة كنكمت بأصحابو فمسا فتح مكة 

الفقخاء، قاؿ: ما تطشػف أني فاعل بكع قاؿ: ككانػا جسضعًا رىغ إشارتو لػ قاؿ أبضجكىع ألبادكىع االنتقاـ مغ صفات 
 أخ كخيع كابغ أخ كخيع قاؿ اذىبػا فأنتع الصمقاء .

أبػ سفضاف الحؼ حارب الشبي عذخيغ عاـ عشجما فتح مكة السكخمة قاؿ: مغ دخل بضتو فيػ آمغ كمغ دخل 
عقمظ كما أرحسظ كما السدجج فيػ آمغ كمغ دخل دار أبا سفضاف فيػ آمغ، فقاؿ أبا سفضاف يا ابغ أخي ما أ 

أحكسظ كأك صمظ، رحضع ككاصل رحسظ كحكضع كعاقل ، ال تدداد بالعفػ إال عدًا كال تدداد باالنتقاـ إال دناءة ال 
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 تشتقع. 

يػجج تعمضق لصضف لكغ ال بج مشو: أنت حضشسا تعمع أف الخمق كميع بضج هللا كأف الحؼ نالظ بذيء ما نالظ بيحا 
لو، سسح هللا لظ يعشي أف هللا راض عغ اإلساءة لكغ العمة مشي، بيحه الفكخة يمغى  الدػء إال أف بعج سسح هللا

 الحقج.

تاجخ مغ تجار القساش عشجه صانع اختمف معو فسشعو مغ العسل، عشجه مدتػدعات فضيا بزاعة غضخ نطامضة 
ث كرقات مبمغ خضالي عسل تقخيخ جاءت الجسارؾ كمفػه عاـ أربعة كسبعضغ ستسائة ألف لضخة، ككاف الجكالر بثبل

ككأنو أفمذ، فسعو مدجس أشمق عمضو الشار قتمو دخل الدجغ، حكسػه ثبلثضغ سشة تعمضقي عمى الحادثة لػ أف ىحا 
التاجخ مػحج قاؿ ىحا مػضف سسح هللا لو أف يؤذيشي عشجه مذكمة مع هللا عد كجل لع يحقج عمضو التفت لشفدو لػ 

 عد كجل كعاش مع أىمو، أما ألنو مذخؾ كجج ىحا الجمار مغ ىحا قاؿ عشجؼ مذكمة ما كاف حقج كاف عػضو هللا
 اإلنداف لع يتحسل قتمو فمسا قتمو حكع ثبلثػف عاـ، أنت حضشسا تػحج ال تحقج أبجًا 

 ما مغ عثخة كال اختبلج عخؽ كال خجش عػد إال يسا قجمت أيجيكع كما يعفػ هللا أكثخ.

ل، لػ ال سسح هللا ضخبظ أحج بعراة ىل تحقج عمى العراة ؟ حػؿ ىحه الفكخة ألف قرة، مذكمة إنداف عاق
مدتحضل أريج أف أنتقع مشيا ال عبلقة ليا ىحه جساد !!!!! ىحه العراة بضج الزارب، أنت يشبغي أف تتألع مغ الحؼ 

 ضخب ال مغ العراة.

 الفكخة الثانضة: أقػياء األرض عري بضج هللا، فكضجكني.. 

 (﴾23ُىَػ َآِخٌح ِبَشاِصَيِتَيا ِإفه َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع ) ﴿ َما ِمْغ َدابهٍة ِإَّله 

 )سػرة ىػد(
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لكغ ىحا الكبلـ يشقمشا لفكخة خصضخة: لػ أحجىع ساء إلضظ ىل تبقى صامت ؟ أنا مػحج لدت حاقج ال لضذ ىحا 
 السعشى.

 (﴾06)﴿ َكالهِحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخكَف 

 )سػرة الذػرػ(

 لكغ ال يػجج حقج مغ الجاخل .

َئٌة ِمْثُمَيا َفَسْغ َعَفا َكَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى َّللاهِ﴾ َئٍة َسيِّ  ﴿ َكَجَداُء َسيِّ

 )سػرة الذػرػ(

أنت حضشسا يغمب عمى ضشظ أف عفػؾ عشو يرمحو عشجئح يتػلى هللا في عمضائو مكافأتظ إذا غمب عمى ضشظ ال 
الت مثبًل سائق يسذي عمى الخسدة شكل نطامي لضذ عشجه أؼ مخالفة شفل قفد أمامو دىدو، شبعًا يػجج حا

مسكغ تزعو بالدجغ، مسكغ أف ال يكػف لو ذنب أبجًا مسكغ أف يسذي بذكل نطامي كالصفل شائر كأسقصشا 
ف باليػية كاف شارؼ حقشا لظ أجخ كبضخ وهللا لي صجيق ميشجس تػفي رحسو هللا، أكؿ ما سسحػا بالحىاب لؤلرد

سضارة جػلف ججيجة مدتمسيا مغ أسبػعضغ قاؿ: ذىبشا لؤلردف بمجة قبل عساف مذى فػؽ شفل ! فقضادتو حجيثة كبمج 
لضذ بمجه مغ رحسة هللا أف الصفل كاف بضغ أربع دكالضب !! تخضػض لكغ لع يست، أما السفاجأة أف أب الصفل 

زكجتو كبشاتو كأكالده لمبضت كعسل ليع ذبضحة شيء ال يرجقو العقل، قاؿ: تفزمػا أنتع ضضػفشا، أخح الرجيق مع 
كججه ميشجس محتـخ كلضذ مخصئ بالدخعة لكغ ابشو السخصئ، مداء جاء التقخيخ سمضع قاؿ ال أندى ىحا السػقف 
حتى السػت أنشي أدىذ كلج األب يخسمشي لبضتو كيحبح لي ذبضحة ؟ لكغ ىػ شعخ أف اإلنداف بخؼء كال يػجج 

، فعشجما تعاقبو لدت حاقج عمضو لكشظ كسخبي، السؤمغ الرادؽ إذا عاقب رع ػنة بالقضادة، أما شاب أرعغ يمدمو فـخ
 إنداف ال يػجج حقج يػجج تخبضة.

َئٌة ِمْثُمَيا َفَسْغ َعَفا 06﴿ َكالهِحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخكَف ) َئٍة َسيِّ  َكَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى َّللاهِ﴾( َكَجَداُء َسيِّ
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أصمح ىحا اإلنداف بعفػه عشو، راكب مخة مع صجيق بالذاـ ىػ لبشاني أثشاء أحجاث لبشاف الجامضة تاجخ كبضخ 
كعشجه معسل مػبضمضا يعػد لمخمف فزخب سضارة عسػمي كدخ الزػء كشعج الخفخاؼ أنا استعحت باهلل ألف ىحا 

أشضاء كثضخة بمبشاف، ىحا الدائق الدػرؼ نطخ لو قاؿ مدامح ! أنا تفاجأت مفاجأة  سضدبب شجار كىحا ضضف فاقج
كبضخة مغ أخبلؽ إخػانشا الحيغ يقػدكف الدضارات سضارتو غالضة عمضو البج مغ بعس الذجار كالذتع كالكبلـ القاسي، 

المبشاني ندلت دمعت لكغ لفت نطخؼ ىحا السػقف قاؿ مدامح مكدػر الدتػب كالصبػف كالخفخاؼ ىحا الرجيق 
عمى خجه، غشي لضذ بحاجة لساذا بكى ؟ ألنو كفخ ترمضح الدضارة ؟ ال، سألتو لساذا دمعت عضشاؾ ؟ قاؿ: وهللا يا 
أستاذ قبل سشتضغ ضخبشي كاحج سػرؼ ببضخكت كعضالو محجبات ما ىاف عمي أف أعكخ لو مذػاره فقاؿ لو اذىب 

 ه.مدامح تابع شخيقظ ! فعخؼ أف ىحه مقابل ىح

 أنت رأيت رجل عضالو محجبات كذاىب لسذػار كبغضخ قرج ضخب سضارتظ سامح هللا لغ يزضعيا. 

افعل الخضخ كاصشع السعخكؼ مع أىمو كمع غضخ أىمو، إف أصبت أىمو أصبت أىمو كإف لع ترب أىمو فأنت أىمو، 
 كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 7 فاتقػا الشار كلػ بذَ تسخة(  704 - 043الجرس ) 

 37-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا في أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ 
 باب التخغضب بالرجقة كالحث عمضيا.

ُ َلْيَذ َبْيَشوُ ))َعْغ َعِجيِّ ْبِغ َحاِتٍع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج ِإَّله َسيُ   َكمُِّسُو َّللاه
ـَ ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله  ـَ َكَيْشُطُخ َأْشَأ ـَ َكَيْشُطُخ َبْيَغ َيَجْيِو َفاَل َيَخى َكَبْيَشُو ُتْخُجَساٌف َفَيْشُطُخ َأْيَسَغ ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله َما َقجه  َما َقجه
َِّ َتْسخَ   ٍة ((ِإَّله الشهاَر ِتْمَقاَء َكْجِيِو َفاتهُقػا الشهاَر َكَلْػ ِبِذ

 )صحضح مدمع(

أييا األخػة: بيحه السشاسبة بقضت في جامع الشابمدي خسذ خصب بقضت أتحجث فضيا عغ الضـػ اآلخخ، كال سضسا 
عغ الجحضع ككأف ىحه الخصب جػدة في الجحضع، آيات قخآنضة كأحاديث مغ البخارؼ كمدمع حضشسا تقخأىا شيء ال 

؟ مدتحضل، ىل يعقل أف يقػؿ كبلـ ال يعشضو أك يبالغ أك يخضفشا يرجؽ ىل يعقل أف يقػؿ هللا كبلـ ال معشى لو 
دكف أف يشػؼ فعل شيء معشا مدتحضل، هللا عد كجل ال يخضف كال يبالغ كال يتكمع كبلـ ال معشى لو كال يتكمع كبلـ 
قبل ال يعشضو، ماذا نفعل بيحه اآليات ؟ خسذ خصب ككميا أحاديث صحضحة عغ أىل الشار كعحاب القبخ، فأذكخ 
عذخ سشػات صار أزمة اقترادية مشع إخخاج العسمة، صجر قانػف فكل مغ يخخج العسمة لخارج القصخ يعاقب 

 بدجغ حتى عذخيغ سشة.

حجثشي أخ بغخفة التجارة أكثخ مغ ألفضغ مدتػرد اندحبػا مغ االستضخاد خػفًا مغ العقاب، الحؼ يحضخني لساذا ىحا 
مغ كعضج الػاحج الجياف ؟ لساذا يخاؼ مغ تيجيج إنداف كال يخاؼ مغ  اإلنداف يخاؼ مغ كعضج إنداف كال يخاؼ

 هللا عد كجل ؟
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صار مذكبلت بدضارات غضخ نطامضة أصجر كزيخ الجاخمضة ببلغ أؼ سضارة ال تتصابق أرقاـ محخكيا مع الخخرة 
شجىع محخؾ ال تحجد ترادر نيائضًا، شاىجت في ىحا األسبػع شيء ال يرجؽ بالذاـ أكثخ سائقي التكدي ع

احتضاط، فكل مغ ال يتصابق محخؾ الدضارة مع السضكانضظ اضصخ أف يأخحىا الداعة الثانضة لضبًل أك يحسميا عمى 
شاحشة أك يقصخىا عمى أساس معصمة حتى يغضخ السحخؾ فقمت كقتيا لػ خاؼ الشاس مغ هللا كسا يخافػف مغ 

قاؿ فعل كال تسمظ غضخ ىحه الدضارة كإذا صػدرت  كزيخ داخمضتيع لجخمػا الجشة، خاؼ مغ هللا، ألف شخز إذا
مرادرة انتيضت، ما جخؤ إنداف أف يقػدىا ال لضبًل كال نيارًا لػجػد دكريات عمى مفتخؽ الصخؽ، افتح السحخؾ الخقع 
ال يصابق الخخرة انتيت الدضارة !! ففي أناس عسمػا مثل السيخبضغ سضارة كاشفة أماميع إذا في دكرية يزػؼ لو 

ساز يعػد، رأيت مغ الدائقضغ أسالضب عجضبة، حتى يػصل الدضارة مغ بضتو إلى تبجيل السحخؾ، السدافة كميا بالغ
 اثشاف كضمػ متخ، لكغ خاؼ عمى مرادرة الدضارة، كل ىحا االحتضاط مغ إنداف كال تحتاط مغ الػاحج الجياف ؟ 

ُ َلْيَذ َبْيَشُو )) َعْغ َعِجيِّ ْبِغ َحاِتٍع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه  ى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج ِإَّله َسُيَكمُِّسُو َّللاه
ـَ ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله  ـَ َكَيْشُطُخ َأْشَأ ـَ َكَيْشُطُخ َبْيغَ َكَبْيَشُو ُتْخُجَساٌف َفَيْشُطُخ َأْيَسَغ ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله َما َقجه َيَجْيِو َفاَل َيَخى   َما َقجه
َِّ َتْسَخٍة ((  ِإَّله الشهاَر ِتْمَقاَء َكْجِيِو َفاتهُقػا الشهاَر َكَلْػ ِبِذ

ىحا الدؤاؿ األساسي ماذا أعجت لسا بعج السػت ؟ لػ أف هللا سألظ ماذا صشعت مغ أجمي يا عبجؼ ؟ مشحتظ 
الدساكات كما في األرض ىضأت لظ زكجة أكالد الػجػد كنعسة اإلمجاد كنعسة اليجػ كالخشاد كسخخت لظ ما في 

بضت صحة أجيدة فػاكو ثسار أشضار أسساؾ كل شيء بالصبضعة مدخخ لئلنداف، ماذا قجمت يا عبجؼ إلي ؟ قجـ 
مكخ كخجاع ككحب كنفاؽ كتجلضذ كابتداز أمػاؿ الشاس كاغتراب شخكاتيع كاقتشاص المحائح السحخمة ىحا الحؼ 

 قجمو.

نحغ مخجركف في الجنضا الشاس نضاـ إذا ماتػا انتبيػا، ذكخت البارحة بالخصبة مثل أذكخه كثضخًا  لحلظ أييا األخػة:
أنت ذاىب لحسز بالذتاء كإدارة السخكر راقضة ججًا في أكؿ كل شخيق كضع الصخيق شتاء فعشج دكما مكتػب 

دابة تسذي الصخيق سالظ  لػحة شخيق دمذق حسز مغمق بدبب تخاكع الثمػج في الشبظ ىل تتابع ؟ مدتحضل، لػ
بجكما كجاؼ أيغ تقف ؟ عشج الثمج، صح ؟ الحع الفخؽ بضغ اإلنداف كالحضػاف، اإلنداف يتحخؾ بالبضاف، أما 

 الحضػاف يحخكو الػاقع، الجابة متى تخجع ؟ عشج الثمج، أما اإلنداف متى يخجع ؟ عشج البضاف.
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  أك مغ رسػؿ هللا.دقق: أنا اآلف معي بضاف مغ سضج الخسل، إما بضاف مغ هللا

َُ َعِغ اْلَيَػى )  (﴾0﴿ َكَما َيْشِص

 )سػرة الشجع(

 فاإلنداف يستحغ عقمو مغ استجابتو لمبضاف ال لمػاقع.

ذكخت أيزًا مثل آخخ: أنت تخكب دراجة فضيا شخيقضغ ىابط كصاعج، كاقع راكب الجراجة يختاح في الصخيق 
لو أشجار كرياحضغ كزىػر كل شيء في ىحا الصخيق يجعػؾ لمدضخ الشازؿ، يختاح ججًا كالصخيق الشازؿ معبج، كحػ 

فو كػنظ تخكب دراجة كػف الصخيق معبج كمحفػؼ باألشجار كالصخيق الراعج متعب، صعػد حاد أكسات حفخ 
صخػر أتخبة فكل شيء يجعػؾ ألف تشدؿ، مكتػب لػحة صغضخة الصخيق الراعجة تشتيي بقرخ مشضف ىػ مباح 

الشازلة تشتيي بحفخة سحضقة ما ليا مغ قخار فضيا كحػش جائعة، ىحا البضاف الرغضخ أال لسغ دخمو، كالصخيق 
 يعصضظ قخار معاكذ ؟ مائة كثسانضغ درجة !!

وهللا أييا األخػة: لػ آمشا باآلخخة إذا ما بتشعكذ مػازيشظ مائة كثسانضغ درجة يكػف ىحا الجيغ باشل، ال تعج نفدظ 
ال تعج نفدظ سخرت بيحه الديخة زكجة فبلف تدخ جمدشا ضحكشا معيا كثضخًا ، ال  شاشخ لػ أكمت ماؿ حخاـ أبجًا،

تعج نفدظ جضج بيحا الذيء تعخؼ يػجج حداب دقضق فأنت راقب نفدظ إذا ما انعكدت مػازيشظ مائة كثسانضغ 
معي  درجة عمى مػضػع اآلخخة يكػف في إيسانظ خمل خصضخ، يػجج كقفة سشحاسب عغ المضخة، ال ترجقػني أنا

 نرػص.

 (﴾14﴿ َكِإْف َكاَف ِمْثَقاَؿ َحبهٍة ِمْغ َخْخَدٍؿ َأَتْيَشا ِبَيا َكَكَفى ِبَشا َحاِسِبيَغ )

 )سػرة األنبضاء(

الشقضخ رأس مؤنف في الشػاة، كالجبػس كال تطمسػف نقضخا كفتضبل كالقصسضخ كىػ غذاء رقضق يغمف الشػاة، إذا كاحج 
 سة يأخحىا كيجخؼ شبعًا إذا ما فضو ديغ.كجج نػاة يأخحىا كيجخؼ ؟ لػ ألسا
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زارني أخ بالعسل التجارؼ ىػ لضذ مدمسًا أراد أف يعسل تعخيس قاؿ: كتبشا مخالفة تسػيشضة بالسحكسة يصمبػف 
الذيػد، أحزخنا شاىج أخح مشي خسدة آالؼ، دخل فػجج مرحف، قاؿ: ال بجؼ عذخة في يسضغ ىحه أثسغ، 

 ألف ىحه كميا شيادة زكر.الدعخ كاحج مغ دكف يسضغ خسدة 

زارنا أخ مغ كاششصغ أراني صػرة سائق مغخبي يخكب سضارة عسػمي ركبت معو سضجة أمضخكضة ندضت محفطة فضيا 
!! كاعي ذىب لقدع الذخشة شمب مقابمة الخئضذ لع يخض بأف يقػؿ ما ىػ    عذخة آالؼ دكالر نرف ممضػف لضخة 

ؼ تعسل لي كصل كأريج صػرة عشو، الحع الػعي ىحا خبخ حاكع السػضػع قاؿ كججت السحفطة فضيا عذخة آال
نضػيػرؾ ىل ترجقػف ماذا فعل ىحا الحاكع ؟ جسع أكثخ شبلب التعمضع الثانػؼ كقاـ فضيع خصضبًا كجاء بيحا الدائق 
 لػ انظ كججت مائة دكالر ماذا تفعل بيا ؟ مغ دكف تخدد برػت كاحج نأخحىا، قاؿ: ىحا السدمع كجج عذخة آالؼ

 دكالر لع يأخحىا سمسيا لجيات معشضة ىحا الجيغ، الجيغ يدتػؼ السمضار مع المضخة.

 (﴾60( َعسها َكاُنػا َيْعَسُمػَف )67﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشهُيْع َأْجَسِعيَغ )

 )سػرة الحجخ(

ؼ أمػاؿ صجقة أضشو وهللا يا إخػاف: أحج أخػانشا بجامع الشابمدي قاؿ: أنا لي أخ كاف ناضخ كصي فضو ثسانضة آال
صخفيع قاؿ: رأيتو يذعل يقػؿ لو أخي بالسشاـ ثسانضة آالؼ وهللا ىكحا أخػه دفعيع عشو كعسخ غخفة لذب كبشاتو 

 شباب كيشامػف بغخفة كاحجة عشجه ممحق عسمشا بيع عسل صالح.

كرآىا ثسانضة سشػات في  ال تأخحكا بالسشامات، أنا ضج السشامات لكغ أستأنذ بيا أحضانًا لي صجيق لو قخيبة ماتت
حالة صعبة ججًا ثع كججىا بحالة جضجة أليا كانت تسدج الحمضب ألكالد زكجيا بالساء حمضب أشفاليا كامل الجسع 
كأكالد زكجيا نرف الكػب حمضب كنرفو ماء فاألمػر لضدت سيمة تجج الشاس ال تدأؿ غر كحب ال حجكد لو 

ـ صضغ بخسدة كثبلثضغ ألف يدجمو أمضخكي بخسذ كستضغ بكل شيء، حتى عمى مدتػػ رىغ راقضة يزع دسا
ألف ىل تدتصضع أف تتأكج أنت ؟ أنت كشت مخجر كالجخح أغمق ىل تدتصضع أف تتأكج ؟ ال يسكغ أف يكذفظ أحج 
إال هللا عد كجل، إذا قاؿ لظ الصبضب يمدمظ عذخ تحالضل ىل تدتصضع أف تدألو لساذا عذخة ؟ أنت يمدمظ كاحج 

السحمل، تأتي لسحامي يقػؿ بالسائة مائة تأخحىا الجعػة يكػف األمل معجـك بالسائة كاحج كلكغ لكشو متفق مع 
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 أبقاؾ ثسانضة سشػات ذاىب كعائج كشسعظ.

رمجرس يعصي دركس خاصة كمحاكخة صعبة ججًا كميا أصفار يأتي األكلضاء إلضو كل درس بألف لضخة رياضضات 
يغ، نحغ فخحضغ بالترجيخ نرجر خضػط أصضمة نججىع بغاؿ يفمتػىع يفعمػنيا، ال يسكغ ترمح حضاتشا مغ دكف د

في األردف، يأخح إجازة ترجيخ دكالر ترجيخ ! يرجر مخمل الساء يخمػا بيا خارجاً  لكغ أخح دكالر ترجيخ، ال 
 يسكغ ترمح حضاتشا مغ دكف إيساف كالحداب عدضخ.

انػف إذا ندلت بسطمة مداحة السطمة الكبضخة ججًا البارحة بالخصبة قمت كمسة: أنظ تخكب شائخة يػجج لمدقػط ق
مقاكمة لميػاء أندؿ ببطء، إذا قانػف الدقػط ما عبئت بو احتقختو ككحبتو كسخخت مشو يتػقف مفعػلو ؟ ال القانػف 
يدخؼ عمي كلػ أنكختو كسخخت مشو كاستيدأت بو كشتست مغ اكتذفو، فأنت سػاء آمشت أـ لع تؤمغ القانػف كاقع 

مغ الحنب أنظ لع تعتخؼ بو ىحا لضذ الحنب، إف اعتخفت أـ لع تعتخؼ ىحا الحنب كستحاسب عمضو، أنا  ال يشجضظ
أدعػكع لبلستقامة يا إخػاف، عشجنا فضزاف مذاعخ إسبلمضة، كفضزاف مطاىخ إسبلمضة كعشجنا فقخ شجيج بالعسل 

لج ما ىحه الكمسات الخائعة ! الرالح كاالستقامة، نحغ غضخ متػازنضغ، تجخل لجامع تججه مميء ! تحزخ مػ 
يخرز مؤتسخ إسبلمي كميا شعارات إسبلمضة تأتي لمتصبضق العسمي ال تجج تصبضق، لحلظ تخمى هللا عغ 

 السدمسضغ ممضار كمائتضغ ممضػف ممضػنضغ ييجمػا بضػتيع 

 ( ِبَشْرِخ َّللاهِ﴾1اْلُسْؤِمُشػَف )﴿ كيحتقخكنيع تخكف بأعيشكع، بكل أخبار نأكل عقػبة شيء َّل يحتسل َكَيْػَمِئٍح َيْفَخُح 

)  )سػرة الخـك

 هللا يشرخنا بجاه الحبضب.

 فضا إخػاف: ما مشكع أحج إال كسضكمسو هللا عد كجل 

ُ َلْيَذ َبْيَشُو َكَبْيَشُو ُتْخُجَساٌف َفَيْشُطُخ َأْيَسَغ ِمْشُو فَ  ـَ اَل َيخَ )) َما ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج ِإَّله َسُيَكمُِّسُو َّللاه ـَ َكَيْشُطُخ َأْشَأ ى ِإَّله َما َقجه
ـَ ((   ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله َما َقجه
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يا رب أنا قاتمت في سبضمظ يقػؿ لو كحبت بل قاتمت لضقاؿ عشظ شجاع كقج قضل، يا رب تعمست العمع في سبضمظ 
 قاؿ كحبت عمست العمع لضقاؿ عشظ عالع كقج قضل خحكه لمشار.

َثَشا َيحْ  ُج اْبُغ ِإْبَخاِىيَع التهْيِسيُّ َأنهُو َسِسَع َعْمَقَسَة ْبَغ كَ )) َحجه قهاٍص المهْيِثيه َيى ْبُغ َسِعيٍج اَْلَْنَراِريُّ َقاَؿ َأْخَبَخِني ُمَحسه
َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  َيُقػُؿ َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ 
 َيُقػُؿ ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى... ((

 )صحضح البخارؼ(

رجل صمى الفجخ بأكؿ صف أربعضغ سشة يـػ مغ األياـ غمبو الشـػ ففدع ! قاؿ: ماذا يقػؿ الشاس عشي الضـػ ؟ !! 
 ضغ سشة لمشاس، انتبيػا لمشػايا ِإن َسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّض اِت.....يعشي كشت ترمي أربع

ُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت )) َعْغ َثْػَباَف َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََلَْعَمَسغه َأْقَػاًما ِمْغ ُأمهِتي َيأْ 
ُ َعده َكَجله َىَباًء َمْشُثػًرا َقاَؿ َثْػَباُف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِصْفُيْع َلَشا َجمِّيِ َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتيَ  ْع َلَشا َأْف ََّل اَمَة ِبيًزا َفَيْجَعُمَيا َّللاه

ـٌ ِإَذا  َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ ََّل َنْعَمُع َقاَؿ َأَما ِإنهُيْع ِإْخَػاُنُكْع َكِمْغ ِجْمَجِتُكْع َكَيْأُخُحكَف ِمغَ  المهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف َكَلِكشهُيْع َأْقَػا
 َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاهِ اْنَتَيُكػَىا ((

 )سشغ ابغ ماجة(

سسعت قرة مغ يػمضغ أخ مقضع في أمضخكا يبجك عشجه إيساف جضج عشجما كبخكا أكالده غضخ معقػؿ ىػ مدتقضع فأخح 
قخار لضعػد لمذاـ، األكالد قزضة خصضخة ججًا، ابشظ يكػف أمضخكي غضخ مدمع، بكل ذرة بجمو، كشا بأمضخكا بسؤتسخ 

شظ مدمسًا يشبغي أف ال تقضع في ىحا البمج !! فأخح قخار أحج العمساء الكبار قاؿ: إف لع تزسغ أف يكػف ابغ ابغ اب
بالعػدة لمذاـ، الجاعضة رفزت، أقامت عمضو دعػة عشج قاضي أمضخكي لكي تأخح لو نرف ثخكتو تخفس أف تقضع 
الجعػة أماـ قاضي مدمع، السدمع يعصضيا السيخ فقط، كالقانػف األمضخكي يعصضيا األكالد كنرف الثخكة، األكالد 

!! ىحه أسػأ   لو بالقانػف األمضخكي، اإلسبلمي لو، فيػ يشجـ لحطو ألف زكجتو داعضة، فأية داعضة ىحه ؟  لضدػا
 إندانة، فكل إنداف يحتكع بالصاغػت بغضخ شخع هللا لضذ في قمبو ذرة مغ إيساف 
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ـَ ِمْشُو َفاَل َيَخى ِإَّله َما ـَ َكَيْشُطُخ َأْشَأ ـَ َكَيْشُطُخ َبْيَغ َيَجْيِو َفاَل َيَخى ِإَّله الشهاَر ِتْمَقاَء َكْجِيِو َفاتهُقػا  )) َفاَل َيَخى ِإَّله َما َقجه َقجه
َِّ َتْسَخٍة ((  الشهاَر َكَلْػ ِبِذ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 لغ تشالػا البخ حتى تشفقػا 704 - 044الجرس ) 

 31-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع. 

َشْمَحَة َأْكَثَخ  ِإْسَحاَؽ ْبِغ َعْبجِ َّللاهِ ْبِغ َأِبي َشْمَحَة َأنهُو َسِسَع َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َرِضي المهيع َعْشيع َيُقػُؿ َكاَف َأُبػ)) َعْغ 
ْقِبَمَة اْلَسْدِجِج َكَكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى اَْلَْنَراِر ِباْلَسِجيَشِة َماًَّل ِمْغ َنْخٍل َكَكاَف َأَحبُّ َأْمَػاِلِو ِإَلْيِو َبْيُخَحاَء َكَكاَنْت ُمْدتَ 

) َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْجُخُمَيا َكَيْذَخُب ِمْغ َماٍء ِفيَيا َشيٍِّب َقاَؿ َأَنٌذ َفَمسها ُأْنِدَلْت َىِحِه اخْآَيُة 
ـَ َأُبػ َشمْ  َ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى يَ ِمسها ُتِحبُّػَف ( َقا ُقػُؿ َحَة ِإَلى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َّللاه

ِ َأْرُجػ ِبخهَىا َكُذْخَخَىا ِعْشَج ) َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػَف ( َكِإفه َأَحبه َأْمَػاِلي ِإَليه َبْيُخَحاَء َكِإنهَيا َص  َجَقٌة َّللِه
ُ َقاَؿ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  َبٍخ َذِلَظ َماٌؿ َراِبٌح َذِلَظ َماٌؿ َّللاهِ َفَزْعَيا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َحْيُث َأَراَؾ َّللاه

ي َأَرى َأْف َتْجَعَمَيا ِفي اَْلَْقَخِبيَغ َفَقاَؿ َأُبػ َشْمَحَة َأْفَعُل َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َفَقَدَسَيا َأُبػ َشْمَحَة َراِبٌح َكَقْج َسِسْعُت َما ُقْمَت َكِإنِّ 
ِو ((  ِفي َأَقاِرِبِو َكَبِشي َعسِّ

 )صحضح البخارؼ(

 ْكَثَخ اَْلَْنَراِر ِباْلَسِجيَشِة َماًَّل ِمْغ َنْخٍل (()) َسِسَع َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َرِضي المهيع َعْشيع َيُقػُؿ َكاَف َأُبػ َشْمَحَة أَ 

 بالسشاسبة الشخل يعسخ ما يديج عغ ستة آالؼ عاـ ! الشخل الحؼ أكل مشو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بالسجيشة ال يداؿ اآلف يعصي.

 أييا األخػة: الشخمة شجخة مباركة 

َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا َعاِئَذُة َبْيٌت ََّل َتْسَخ ِفيِو ِجَياٌع َأْىُمُو َيا َعاِئَذُة َبْيٌت  )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ 
َتْيِغ َأْك َثاَلًثا ((  ََّل َتْسَخ ِفيِو ِجَياٌع َأْىُمُو َأْك َجاَع َأْىُمُو َقاَلَيا َمخه

 )صحضح مدمع(
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 يػجج بالتسخ ست كأربعضغ مادة غحائضة.

 (﴾72َكُىدِّي ِإَلْيِظ ِبِجْحِع الشهْخَمِة ُتَداِقْط َعَمْيِظ ُرَشبًا َجِشّيًا )﴿ 

 )سػرة مخيع( 

فالتسخ فزبًل عغ أنو مادة سكخية أسخع مادة تشتقل مغ الفع إلى الجـ ىػ التسخ خبلؿ عذخ دقائق، فاإلنداف في 
 رمزاف يكػف جائع جػع شجيج يفصخ عمى التسخ......

تسخات كيرمي السغخب، انتيى الجػع كصمت السادة الغحائضة لسخكد الذبع بالبرمة الدضدائضة  كاف ص يأكل ثبلث
 فذعخ بالذبع، لحلظ عشجما قاؿ ربشا عد كجل: 

 (﴾70( َكَلْحِع َشْيٍخ ِمسها َيْذَتُيػَف )70﴿ َكَفاِكَيٍة ِمسها َيَتَخيهُخكَف )

 )سػرة الػاقعة(

أكل الفاكية قبل الصعاـ كحاكؿ عشج دخػلظ البضت كأنت جائع كل نرف استشبط بعس العمساء أف األكلى أف ن
تفاحة كع عشبة حجة الجػع خفت تدتصضع أف تأكل باعتجاؿ، الذيء الثابت عمسضًا أف اإلنداف يذبع بحالتضغ إما 

الحؼ يأكل التسخ بتشبو مخكد الذبع أك بامتبلء السعجة،فإذا بجأ اإلنداف بالجسع ال يذبع إال بعج أف تستمئ معجتو أما 
 يذبع بػصػؿ الدكخ لمبرمة الدضدائضة.

لحلظ قاعجة عامة: حاكؿ أف تأكل مادة سكخية شبضعضة حد بصضخ تفاحة كع عشبة تسخة قبل الصعاـ تجج نفدظ 
مختاح، نحغ نسمئ البصغ يقصضغ ككػسا محذي لع يعج مكاف ىاتػا فػاكو، لي ليا ضخكرة بعج كل ىحا الصعاـ، 

ل الفاكية قبل الصعاـ، فيحا التسخ فضو ست كأربعضغ مادة غحائضة، فضو مادة ميجئة كمادة قابزة فاألكلى أف نأك
كمادة ممضشة كمعادف كفضتامضشات كمػاد سكخية كمػاد بخكتضشضة بحث شػيل عغ التسخ لكغ َبْضٌت اَل َتْسَخ ِفضِو ِجَضاٌع 

 .أَْىُمُو 
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ُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَنا َكَخاِلُج ْبُغ اْلَػِليِج َعَمى َمْيُسػَنَة َفَجاَءْتَشا )) َعِغ اْبِغ َعبهاٍس َقاَؿ َدَخْمُت َمَع رَ 
ْخَبُة َلَظ  اِلِو َفَقاَؿ ِليَ ِبِإَناٍء ِفيِو َلَبٌغ َفَذِخَب َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكَأَنا َعَمى َيِسيِشِو َكَخاِلٌج َعَمى ِشسَ  الذه
مهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َفِإْف ِشْئَت آَثْخَت ِبَيا َخاِلًجا َفُقْمُت َما ُكْشُت ُأكِثُخ َعَمى ُسْؤِرَؾ َأَحًجا ُثعه َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى ال

ـَ َفْمَيُقِل المهُيعه َباِرْؾ َلَشا ِفيِو َكَأْشِعْسشَ  ُ الصهَعا ُ َلَبًشا َفْمَيُقِل المهُيعه َباِرْؾ َلَشا ِفيِو َكِزْدَنا َأْشَعَسُو َّللاه ا َخْيًخا ِمْشُو َكَمْغ َسَقاُه َّللاه
َخاِب َغْيخُ  ـِ َكالذه   المهَبِغ ((ِمْشُو َكَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلْيَذ َشْيٌء ُيْجِدُئ َمَكاَف الصهَعا

 )سشغ التخمحؼ(

أنا أنرح إخػانشا الكخاـ: المبغ كالتسخ، المبغ غحاء السعسخيغ، لو مفعػؿ سحخؼ في مػضػع تدبضط عػامل الفشاء ف
كالذضخػخة، في ببلد باالتحاد الدػفضتي يعضذػف مائة كخسذ كعذخكف فسا فػؽ ! شعاميع األكؿ ىػ المبغ، فيػ 

عضغ عمى اإلدماف أك كضساكية ال تعخؼ معامل األشخبة مادة ميجئة، بجؿ مغ السضاه الغازية ال تعخؼ ما فضيا مػاد ت
 الغازية في ببلدنا تأتضيا السادة األكلضة جاىدة لكغ ىع فقط يجعمػىا سائمة، ال نعمع ما فضيا المبغ أكضح.

أتسشى أف يكػف عشج اإلخػاف كعي صحي، المبغ هللا عد كجل أكخمشا بو، أنا ال أضضف في الجامع مغ سشتضغ إال 
ختقاؿ أك عرضخ لضسػف أشخبة شبضعضة فقط، عػد نفدظ عمى العػدة لمصبضعة، أمخاض الدخشاف مختفعة لبغ أك ب

 ارتفاع ال حجكد لو ال يسخ يـػ إال ككاحج مسغ نعخفو معو ىحا السخض كيعج الغحاء الستيع األكؿ. 

َمااًل ِمْغ َنْخٍل بالسشاسبة في حخب الخمضج تع إتبلؼ فيحا الرحابي الجمضل َكاَف َأُبػ َشْمَحَة َأْكَثَخ اأْلَْنَراِر ِباْلَسِجيَشِة 
خسذ كأربعضغ ألف نخمة ! تخيج أكل حمػيات أنرحظ ؟ أقخاص عجػة حمػ عمى تسخ، يجب أف تعخؼ ماذا تأكل 
يجب أف تختار الصعاـ البدضط السفضج الشاجح ألف أكثخ األمخاض مغ شعامشا كشخابشا كيػجج تمػث، فحاكؿ أف تعػد 

 . َكاَف َأُبػ َشْمَحَة َأْكَثَخ اأْلَْنَراِر ِباْلَسِجيَشِة َمااًل ِمْغ َنْخٍل َكَكاَف َأَحبُّ َأْمَػاِلِو ِإَلْضِو َبْضُخَحاءَ لمصبضعة. 

بدتاف جسضل ججًا أحب أمػاؿ ىحا الرحابي إلضو ككانت مدتقبمة السدجج، رسػؿ هللا بالسدجج كلو بدتاف فخع ججًا 
 فضو يشابضع ماء كنخل 

َمسها ُأْنِدَلْت َىِحِه اخْآَيُة ) )) َكَكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْجُخُمَيا َكَيْذَخُب ِمْغ َماٍء ِفيَيا َشيٍِّب َقاَؿ َأَنٌذ فَ 
 َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػَف (( 
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 ىػ غضخ آخح بيا ! كبلـ مؤلع، أما الرحابة لع يكػنػا ىكحا لسا ندلت ىحه اآلية: يقخأ السدمع اآليات كاألحاديث ك 

 ﴿ َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػَف﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(

ـَ َأُبػ َشْمَحَة ِإَلى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ  َ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َيُقػُؿ ) َلْغ )) َقا َّللاهِ ِإفه َّللاه
 َأْرُجػ ِبخهَىا َكُذْخَخَىا ِعْشَج َّللاهِ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػَف ( َكِإفه َأَحبه َأْمَػاِلي ِإَليه َبْيُخَحاَء َكِإنهَيا َصَجَقٌة َّللِهِ 

ُ ((َفَزْعَيا َيا َرُسػَؿ   َّللاهِ َحْيُث َأَراَؾ َّللاه

نحغ سجادة ميتخئة خحكىا لمجامع، ثخيا مكدػرة خحكىا لمجامع، وهللا جاءني ألبدة وهللا ميتخئة كمعتتة قاؿ: ىحه 
 كزعيا زكاة يا أستاذ !!! جاءني أححية كل نسخة مػديل أربعضغ كثبلثة كأربعضغ قاؿ كزعيا ! ما ىحا الرحابي !! 

ِ َأْرُجػ ِبخهَىا َكُذْخَخَىا ِعْشَج َّللاهِ َفَزْعَيا َيا َرسُ )) َكِإفه َأحَ  ػَؿ َّللاهِ َحْيُث َأَراَؾ َّللاهُ به َأْمَػاِلي ِإَليه َبْيُخَحاَء َكِإنهَيا َصَجَقٌة َّللِه
 َماٌؿ َراِبٌح ((  َقاَؿ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َبٍخ َذِلَظ َماٌؿ َراِبٌح َذِلظَ 

سسعت عغ كاحج صالح بالسجيشة عشجه ثبلثضغ محل تجارؼ بالسجيشة حػؿ السدجج فمسا نطست سأؿ أيغ مػقع ىحه 
السحبلت في السدجج ؟ السفاجأة أنيا صارت ضسغ الحـخ تداكؼ ثبلثسائة ممضػف رياؿ قضستيا عشجه عذخ أكالد 

قاؿ أريج أف أتقخب إلى هللا بيحه السحبلت فيع ضسغ الحـخ الشبػؼ،  تدعة في السجيشة ككاحج بأمضخكا فاستأذف أكالده
شبعًا ىحا األمخ مشػط بالسمظ فقضع السحبلت بيحا السبمغ ثبلثة آالؼ ممضػف!! التدع أكالد استأذنيع ككافقػا أرسل 

سبمغ بالسػافقة مع ألمضخكا ىل تأذف يا بشي بالشياية ىحا مالكع أف أقجـ ىحه السحبلت هلل عد كجل ؟ يقػؿ: جاء ال
 مبمغ ضخع مغ أمضخكا كقابل السمظ كقاؿ ىحه أقجميا لػجو هللا، ال أريج شيء ىحا ىػ العقل كالحكاء.

أحب أف أقخبكع مغ الػاقع: كاحج بجاريا مغ إخػانشا الكخاـ تبخع بأرض ثسشيا أربعضغ ممضػف اآلف ىي ثانػية شخعضة 
 ضمع سخرت بيا.مغ أضخع الثانػيات ستة شػابق، أركني عشيا ف

أييا األخػة ؾ رجل آخخ أراد أف يعسخ جامع فسغ أثخياء السضجاف اآلف مخيس هللا يذفضو فكمف أخ مغ إخػانشا 
ميشجس أف يبحث لو عغ أرض فػجج لو أرض مخبعة مشاسبة ججًا سعخىا ثبلثة كنرف ممضػف معقػؿ أحزخ 

مضػنضغ صاحب األرض آذف مجرسة كرثيا مغ السحدغ لضخاىا فأعجبتو كالثسغ مشاسب معو دفتخ شضكات كتب م
شيخ عشجه ثسانضة أكالد كمعاشو أربعة آالؼ لضخة مشتػؼ، قاؿ: ىحه ممضػنضغ قاؿ كالباقي ؟ قاؿ عشج التشازؿ، قاؿ: 
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أؼ تشازؿ ؟ قاؿ: ىحه سشعسخىا جامع، يجب أف تحىب لؤلكقاؼ لكي تتشازؿ، قاؿ: جامع ؟ فأخح الذضظ كمدقو 
أف أقجميا هلل مشظ !! كأنا أستحي مغ هللا أف أبضع أ}ض لتربح جامع يقػؿ ىحا السحدغ مغ كقاؿ: أنا أكلى مشظ 

بضت السجحكب شفاه هللا لع أصغخ بحضاتي أماـ إنداف كسا صغخت أمامو ال يسمظ مغ الجنضا شيء،ىحا معشى قػؿ 
 الشبي رب درىع سبق ألف درىع كرب درىع سبق مائة ألف درىع ىكحا فعل الرحابة قاؿ: 

َ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َيُقػُؿ ) َلْغ َتَشاُلػا اْلِبخه َحتهى ُتْشِفُقػا ِمسها ُتِحبُّػ َف ( َكِإفه َأَحبه َأْمَػاِلي ِإَليه )) َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َّللاه
ِ َأْرُجػ ِبخهَىا َكُذْخَخَىا ِعْشَج َّللاهِ َفَزعْ  ُ َقاَؿ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َبْيُخَحاَء َكِإنهَيا َصَجَقٌة َّللِه َيا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َحْيُث َأَراَؾ َّللاه

 المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َبٍخ َذِلَظ َماٌؿ َراِبٌح َذِلَظ َماٌؿ َراِبٌح ((

ماذا عشجه مغ أما تجج الصعاـ أكشظ عمى الفداد تتبخع بيا لمشاشػر، كىحا الصعاـ قجيع كالكشدة ميخية أعصػىا لمفاية 
شيء يخيج أف يكبو يػزعو صجقة، أما يعصي شيء ثسضغ يحبو ال يداكييا لحلظ باآلخخة ال يػجج شيء، أما ىحا لو 

 باآلخخة قرخ، لحلظ مغ قجـ مالو أمامو سخه المحاؽ بو، أما إذا ما قجـ مالو أمامو سضتخؾ كل شيء.

شو البضت ستضغ سبعضغ ممضػف وهللا مكمف ديكػر كثضخًا ما دعضت لحزػر تعازؼ في أرقى أحضاء دمذق تجج ثس
كتديضشات شيء يبيخ، األساس الفخش السجخل أيغ صاحبو ؟ مع الجخذاف يجمذ كل جخذ أكبخ مغ اآلخخ غضخ 
الثعباف الحؼ قاؿ عشو الشبي ، ما ىحا العقل أف ترل لمذيء قبل أف ترل إلضو، مغ مشكع يتحجػ أنو يسكغ أف 

 يعضر ساعة بعج اآلف ؟ 

هللا كشت مجعػ لحفمة بجامع الحشابمة بعجما انتيى الجرس صعجنا لمجامع أنا ككع أخ استقبمشا كاحج يختجؼ بحة و
سػداء شاب ىػ رئضذ الجسعضة رحب تخحضب كقبمشا كتفػه بالعبارات السجاممة دخمت كجمدت، يمقي عالع كمسة 

ا الحؼ استقبمظ مات !! مغ دقضقتضغ يختجؼ كججت شيء غضخ شبضعي ماذا يجخؼ ؟ لع يخبخني أحج ثع قالػا: أف ىح
 بحة سػداء أسخعشا لسذفى أمضة مشتو أخحكا ىػيتو احتذاء، كل كاحج مشا معخض لبلحتذاء بثانضة

 يربح نعػة، فالحقػا أنفدكع.
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فضا إخػاف: العسخ قرضخ كمعتخؾ السشايا بضغ الدتضغ كالدبعضغ كمغ دخل في األربعضغ دخل في أسػاؽ اآلخخة، 
ضغ غسق كستضغ غسق كخسذ كستضغ غسق كغسق بقي عزة كػسا كاسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ السحخج ىل كخسد

بقي بقجر ما مزى ؟ أغمب الطغ لسغ تجاكز األربعضغ ال، كالقرة لضدت بحزػر الجركس بل بالتصبضق بااللتداـ 
 كبالعسل الرالح كالحسج هلل رب العالسضغ.

العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب 
أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارضا عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 سبعة يطميع هللا في ضمو 704 - 045الجرس ) 

 38-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ الحجيث أييا األخػة الكخاـ: ال
 عغ التخغضب برجقة الدخ .

ُ َيْػـَ اْلِقَيا ََّل ِضله ِإَّله  َمِة ِفي ِضمِِّو َيْػـَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َسْبَعٌة ُيِطمُُّيُع َّللاه
ـٌ َعاِدٌؿ َكَشابٌّ َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َّللاهِ َكَرُجٌل َذَكَخ َّللاهَ ِفي َخاَلٍء َفَفاَضْت َعْيَشاُه َكَرُجلٌ  ٌَ ِفي اْلَسْدِجِج ِضمُُّو ِإَما  َقْمُبُو ُمَعمه

َؽ ِبَرَجَقٍة  َكَرُجاَلِف َتَحابها ِفي َّللاهِ َكَرُجٌل َدَعْتُو اْمَخَأٌة َذاُت َمْشِرٍب  ي َأَخاُؼ َّللاهَ َكَرُجٌل َتَرجه َكَجَساٍؿ ِإَلى َنْفِدَيا َقاَؿ ِإنِّ
 َفَأْخَفاَىا َحتهى ََّل َتْعَمَع ِشَساُلُو َما َصَشَعْت َيِسيُشُو ((

 )صحضح البخارؼ(

أنػاع مغ اإلخبلص أييا األخػة: كمكع يعمع أف قضسة العسل بإخبلصو كأف اإلخبلص قج يجاخمو رياء، كأنا ىشاؾ 
تحتاج إلى إخبلص، إف أردت أف تتأكج أنظ مخمز عشجؾ شخيق ترجؽ صجقة دكف أف تتفػه بكمسة كاحجة، لع 

 يعمع ىحه الرجقة إال هللا، كألنظ لع تقل كمسة كاحجة فأنت حتسًا ال تبتغي بيا إال كجو هللا .

لذخع، فكسا أف الدخقة محخمة في الذخع ىي محخمة أييا األخػة ؾ بالسشاسبة قزايا كثضخة مذتخكة بضغ القػانضغ كا
 في القػانضغ .

لػ أنظ مػضف في مؤسدة عمى رأسيا مجيخ حاـز ججًا كدقضق كضابط األمػر لػ أخحت مغ صشجكقظ مبمغ 
لكذف، كلػ كذف يفعل بظ األفاعضل كلغ يخحسظ، أنت ال تدخؽ يا تخػ ما الدبب ؟ خػفظ مغ هللا أـ خػفظ مغ 

حاـز ؟ هللا أعمع ألف الدخقة محخمة في الذخع محخمة في القػانضغ فالحؼ لع يدخؽ نكمو إلى هللا، أما ىحا السجيخ ال
ىل يػجج في األرض كميا قانػف كاحج يسشعظ أف تشطخ فقط بعضشضظ المخأة ال تحل لظ ؟ لػ تجػلت أقصار الجنضا 

قانػف يسشعظ أف تسؤل عضشضظ مغ محاسغ كفي القارات الخسذ لضذ في ىحه الببلد عمى امتجادىا كشػليا كعخضيا 
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امخأة ال تحل لظ ! فإذا غززت برخؾ عغ محاـر هللا ألضذ ىحا عسل مغ أجل هللا عد كجل ؟ بالسائة ممضػف 
تجمذ بغخفتظ كالشافحة مفتػحة، مقابل بضتظ الجضخاف فتح باب الذخفة خخجت امخأة بقسضز نـػ كىي ال تعمع أنظ 

رج الغخفة ضضاء فإذا غززت برخؾ عشيا لسغ فعمت ىحا ؟ ال يسكغ أف يكػف تشطخ إلضيا أنت في عتسة كخا
 ىحا العسل لغضخ هللا .

كأنت في أياـ رمزاف الحارة في الرضف في شيخ آب كالرضاـ سبعة عذخة ساعة كالحخارة ستة كأربعضغ كمغ 
حشفضة عجاد ماء بارد ال  الداعة الدادسة عذخ ضيخًا ال تدتصضع أف تتحخؾ مغ شجة العصر كدخمت الحساـ كيػجج

تدتصضع أف تزع قصخة ماء في فسظ خػفًا مسغ ؟ مغ هللا فقط ! فالرضاـ عبادة اإلخبلص، كغس البرخ عبادة 
 اإلخبلص كإنفاؽ الساؿ سخًا عبادة اإلخبلص .

المضل لػ أف الشاس جسضعًا نضاـ كأنت استضقطت في الداعة الثالثة قبل الفجخ كتػضأت كصمضت ثساني ركعات قضاـ 
كلع تقل ألحج أنظ صمضت المضل لساذا استضقطت ؟ لع تؤدؼ فخيزة، العذاء فخيزة كالفجخ فخيزة لكشظ أردت أف 
تتقخب إلى هللا بربلة المضل كلع تقل ألحج بل حتى زكجتظ لع تعمع بكل ىجكء خخجت مغ الفخاش كتػضأت 

 صظ .كصمضت ثساني ركعات قضاـ المضل دكف أف تخبخ أحج ىحه تؤكج لظ إخبل

الذضصاف متى يأتي ؟ ما دمت شاردًا ال يأتضظ يخيحظ ألنظ تفعل ما يخيج ما دمت شاردًا مقرخًا غارقًا في الجنضا 
كالذيػات تأكل مااًل حخامًا تدتستع بامخأة ال تحل لظ الذضصاف مختاح كمخيحظ، لسجخد أف تتػب هلل كتدمظ شخيق 

 اإليساف يأتي الذضصاف .

 (﴾03ِصَخاَشَظ اْلُسْدَتِقيَع ) ﴿ ََلَْقُعَجفه َلُيعْ 

 )سػرة األعخاؼ(

أنا عمى أكؿ الصخيق فإذا سار أحج مغ عبادؾ يا رب في صخاشظ السدتقضع أنا آتضو ساعة ئح، تأتضظ الػساكس مغ 
 خمق هللا ؟ أنت بجيشع لعمظ في عمع هللا إلى الشار، فكل صبلتظ ال قضسة ليا .

 ( ُثعه خَآَِتَيشهُيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع﴾03ُسْدَتِقيَع )﴿ ََلَْقُعَجفه َلُيْع ِصَخاَشَظ الْ 
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أحبب ليع التقجـ كالعرخنة كالعمع كالسخأة نرف السجتسع كالسحصات الفزائضة، يا أخي اإلنداف يعضر مع العالع 
ؿ كيجمذ كمو، كىحه السخأة الجساؿ ىحا مغ أجل مغ خمق ؟ مغ أجمشا أف ندتستع بو كإف هللا جسضل يحب الجسا

 لمداعة الخامدة بقشػات السجارؼ ىحه العرخنة التقجـ االختبلط .

 ﴿ ُثعه خَآَِتَيشهُيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع َكِمْغ َخْمِفِيْع﴾

التخاث اآلباء العادات التقالضج، كل شيء في التخاث إف كاف مخالفًا لمجيغ يأتي الذضصاف يزخسو، بل حتى حضشسا 
ل اإلسبلـ الجاىمضة بسرخ الفخعػنضة بكل بمج دكف أف يذعخكا يعطسػف الباشل، مسكغ نعطع يعطع الذضصاف ما قب

أصشاـ عشج اآلرامضضغ شكل كمب ىحه يعتشػف بيا كثضخًا آرامضضغ آشػريضغ نعتد بالتاريخ الػثشي كال نعتد بالتاريخ 
 اإلسبلمي .

 ِفِيْع َكَعْغ َأْيَساِنِيْع﴾﴿ ُثعه خَآَِتَيشهُيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع َكِمْغ َخمْ 

الػساكس، صبلتظ غضخ صحضحة لساذا ؟ ألف الفاتحة فضيا أربعة عذخة شجة نقرظ شجة بصمت صبلتظ ! مغ 
 أدراؾ أنظ مغ أىل الشار هللا قبل أف يخمق البذخ كتب عمضيع الجشة أك الشار ميسا فعمت مغ أىل الشار . 

َثَشا رَ  اِدُؽ اْلَسْرُجكُؽ َقاَؿ ِإفه َأَحَجُكْع ُيْجَسُع ِفي )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ َقاَؿ َحجه ُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ الره
ُ مَ  ِو َأْرَبِعيَغ َيْػًما ُثعه َعَمَقًة ِمْثَل َذِلَظ ُثعه َيُكػُف ُمْزَغًة ِمْثَل َذِلَظ ُثعه َيْبَعُث َّللاه ُخ ِبَأْرَبٍع ِبِخْزِقِو َكَأَجِمِو َمًكا َفُيْؤمَ َبْصِغ ُأمِّ
ُجَل َيْعَسُل ِبَعَسِل َأْىِل الشهاِر َحتهى َما َيُكػُف َبْيشَ  ُو َكَبْيَشَيا َغْيُخ َباٍع َأْك ِذَراٍع َكَشِقيٌّ َأْك َسِعيٌج َفَوَّللاهِ ِإفه َأَحَجُكْع َأِك الخه

َُ َعَمْيِو اْلِكَتاُب َفَيْعَسُل ِبَعَسِل أَ  ُجَل َلَيْعَسُل ِبَعَسِل َأْىِل اْلَجشهِة َحتهى َما َيُكػُف َبْيَشُو َفَيْدِب ْىِل اْلَجشهِة َفَيْجُخُمَيا َكِإفه الخه
َُ َعَمْيِو اْلِكَتاُب َفَيْعَسُل ِبَعَسِل َأْىِل الشهاِر َفَيْجُخُمَيا  ـُ ِإَّله َكَبْيَشَيا َغْيُخ ِذَراٍع َأْك ِذَراَعْيِغ َفَيْدِب   ِذَراٌع ((َقاَؿ آَد

 )صحضح البخارؼ(

يجعمظ تضأس مغ هللا يخيظ هللا ضالع، تعبجه كل عسخؾ ثع يدحمقظ كيزعظ في جيشع، ىحا كمو عغ أيسانيع كساكس 
 مغ خمق هللا أيغ الشار ؟ ال يػجج نار .

 ﴿ َكَعْغ َشَساِئِمِيْع﴾
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 السعاصي .

 (﴾04﴿ َكََّل َتِجُج َأْكَثَخُىْع َشاِكِخيَغ )

في بضت ثسشو خسدضغ ممضػف كعشجه عذخ سضارات كدخمو فمكي يقػؿ ال يػجج بضع كال شخاء سػؽ يكػف يدكغ 
 مدسـػ ال يعاش بيحا البمج، ىحا كبلـ أىل الجنضا .

 (﴾04﴿ َكََّل َتِجُج َأْكَثَخُىْع َشاِكِخيَغ )

 قاؿ: 

ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع َكِمْغ َخْمِفِيْع َكَعْغ َأْيَساِنِيْع َكَعْغ َشَساِئِمِيْع َكََّل ( ُثعه خَآَِتَيشهُيْع 03﴿ ََلَْقُعَجفه َلُيْع ِصَخاَشَظ اْلُسْدَتِقيَع )
 (﴾04َتِجُج َأْكَثَخُىْع َشاِكِخيَغ )

لكغ هللا عد كجل أغفل فػؽ كأغفل تحت، ما ذكخىا باآلية ىع ست جيات يسضغ يدار أماـ خمف بقي فػؽ كتحت، 
اف أف يقخبو كباب االنكدار إلى هللا ال يدتصضع الذضصاف أف يقتخب مشو، قاؿ: فػؽ باب هللا ال يدتصضع الذضص

 ىشاؾ جيتاف آمشتاف جية التػاضع هلل كجية اإلقباؿ عمى هللا .

 فمحلظ: 

ـٌ َعاِدٌؿ َكَشابٌّ نَ  ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِفي ِضمِِّو َيْػـَ ََّل ِضله ِإَّله ِضمُُّو ِإَما َذَأ ِفي ِعَباَدِة َّللاهِ َكَرُجٌل َذَكَخ َّللاهَ )) َسْبَعٌة ُيِطمُُّيُع َّللاه
ٌَ ِفي اْلَسْدِجِج َكَرُجاَلِف َتَحابها ِفي َّللاهِ َكَرُجٌل َدَعتْ  ُو اْمَخَأٌة َذاُت َمْشِرٍب ِفي َخاَلٍء َفَفاَضْت َعْيَشاُه َكَرُجٌل َقْمُبُو ُمَعمه

ي َأَخاُؼ َّللاهَ  َؽ ِبَرَجَقٍة َفَأْخَفاَىا َحتهى ََّل َتْعَمَع ِشَساُلُو َما َصَشَعْت َيِسيُشُو ((َكَجَساٍؿ ِإَلى َنْفِدَيا َقاَؿ ِإنِّ   َكَرُجٌل َتَرجه

دلمتكع عمى خسذ حاالت: أف ترمي المضل كال تحكخ ىحا ألحج، كتشفق مغ مالظ دكف أف تحكخ ىحا ألحج، كتغس 
ف أف يجرؼ بظ أحج، ىحه تجلظ قصعًا عمى برخؾ عغ محاـر هللا دكف أف تحكخ ىحا ألحج كأف ترـػ صضامًا دك 

أنظ مخمز قصعًا، ال يدتصضع الذضصاف أف يقػؿ لظ أنت مخائي أبجًا، كحضشسا تذعخ أنظ مخمز تخقى عشج هللا 
 عد كجل، لكغ قاؿ تعالى: 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

440 

َجَقاِت َفِشِعسها ِىَي﴾  ﴿ ِإْف ُتْبُجكا الره

 )سػرة البقخة(

ى لصعاـ فصػر في رمزاف في سضج قخير ىحا مضتع مذخكع ضخع إذا أنت متسكغ مغ إيسانظ، كل رمزاف أدع
ججًا فكل سشة يحتاجػف لعجة مبليضغ إلضافة شابق ججيج كتأسضذ السخكد كإنفاؽ عمى األيتاـ فضجعػف كبار عمساء 
و الذاـ كيجعػف أغشضاء الذاـ كأنا ألقي كمسة بضشيع أشجعيع، الحؼ يحرل نفتح باب التبخع فبلف ؟ مائة ألف، شخيك
مائة كخسدضغ فبلف وهللا بشرف ساعة نجسع ست مبليضغ لضخة سشة اثشاف ثبلثة أربعة خسدة اشتيجكا في أحج 
الدشػات أف يكػف التبخع سخًا كزعػا بصاقات اكتب االسع كالخقع ككقع، ثسانسائة كخسذ كستػف ألف فقط، يكفي 

ب أف تجفع أكثخ، مسكغ في حاالت خسذ كعذخكف ألف يكفي خسدة آالؼ، أما شخيكظ دفع مائة ألف أنت يج
 خاصة أف تكػف الرجقة معمشة .

صشجكؽ العافضة أيزًا عسل حفل كدعا األغشضاء وهللا ال أىاجع األغشضاء يػجج خصضب ىاجسيع جسضعًا أقػؿ أنا 
الغشي السؤمغ تذتيي الغشى مشو مغ تػاضعو كسخائو ككرعو، فألقضت كمسة بيحا الرشجكؽ جسعػا خسدضغ ممضػف 

 ػضع التجارؼ صعب ججًا ككداد عاـ كأزمات شاحشة كمع ذلظ: كال

َجَقاِت َفِشِعسها ِىَي﴾  ﴿ ِإْف ُتْبُجكا الره

خادـ السدرعة دفع سبعة آالؼ كل ما يسمظ كل شفمة بالسدرعة دفعت ما كانت تحتفع بو، السجسػع كاف خسدضغ 
 ممضػف بديخة كاحجة، فعشجما قاؿ هللا: 

جَ   َقاِت َفِشِعسها ِىَي﴾﴿ ِإْف ُتْبُجكا الره

 مسكغ باإلعبلف أف يكػف حساس، كىحا الحساس يحبو هللا، ألع يقل هللا: 

 (﴾73﴿ َكِفي َذِلَظ َفْمَيَتَشاَفِذ اْلُسَتَشاِفُدػَف )

 )سػرة السصففضغ(
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تخددت مخة أحج العمساء قاؿ البشو أيزًا ىػ عالع: يا بشي إذا حجثتظ نفدظ أف تجفع مبمغ هلل ثع استشكفت أك 
عاقبيا، قاؿ: كضف ؟ قاؿ: اجعميا تجفع الزعف ! الضـػ في درىع كديشار يـػ القضامة ال شيء أبجًا، اآلف تدتصضع 

 أف تعسل عسل صالح كتجفع مبمغ مغ الساؿ .

فضا أييا األخػة: التخغضب في صجقة الدخ إذا كشت تخذى عمى نفدظ الشفاؽ أك الخياء، إف كاف إيسانظ قػؼ كال 
 قجكة لآلخخيغ .تخذى كغ 

 في حجيث آخخ: 

ْقَغ َيا َمعْ  َذَخ الشَِّداِء َكَلْػ ِمْغ )) َعْغ َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج َّللاهِ َقاَلْت َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َتَرجه
ٌل َخِفيُف َذاِت اْلَيِج َكِإفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج ُحِميُِّكغه َقاَلْت َفَخَجْعُت ِإَلى َعْبِج َّللاهِ َفُقْمُت ِإنهَظ َرجُ 

َجَقِة َفْأِتِو َفاْسَأْلُو َفِإْف َكاَف َذِلَظ َيْجِدي َعشِّي َكِإَّله َصَخْفُتَيا ِإَلى َغْيِخُكْع َقاَلْت  َفَقاَؿ ِلي َعْبُج َّللاهِ َبِل اْئِتيِو  َأَمَخَنا ِبالره
اَجِتي َحاَجُتَيا َقاَلْت َكَكاَف َأْنِت َقاَلْت َفاْنَصَمْقُت َفِإَذا اْمَخَأٌة ِمَغ اَْلَْنَراِر ِبَباِب َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع حَ 

َخَخَج َعَمْيَشا ِباَلٌؿ َفُقْمَشا َلُو اْئِت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج ُأْلِقَيْت َعَمْيِو اْلَسَياَبُة َقاَلْت فَ 
َجَقُة َعْشُيَسا َعَمى أَ  ـٍ ِفي المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْخِبْخُه َأفه اْمَخَأَتْيِغ ِباْلَباِب َتْدَأََّلِنَظ َأُتْجِدُئ الره ْزَكاِجِيَسا َكَعَمى َأْيَتا

ػُؿ َّللاهِ ْخُه َمْغ َنْحُغ َقاَلْت َفَجَخَل ِباَلٌؿ َعَمى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَدَأَلُو َفَقاَؿ َلُو َرسُ ُحُجػِرِىَسا َكََّل ُتْخبِ 
مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ ُىَسا َفَقاَؿ اْمَخَأٌة ِمَغ اَْلَْنَراِر َكَزْيَشُب َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َص 
َياِنِب َقاَؿ اْمَخَأُة َعْبِج َّللاهِ َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلُيَسا َأْجَخاِف  َجَقِة ((الده  َأْجُخ اْلَقَخاَبِة َكَأْجُخ الره

 )صحضح مدمع(

ْقَغ َيا َمْعَذَخ الشَِّداِء َكَلْػ ِمْغ )) َعْغ َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج  َّللاهِ َقاَلْت َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َتَرجه
 ُحِميُِّكغه ((

 سسعت أف نداء كثضخات في ببلد عجيجة قجمشا كل حمضيغ لبلنتفاضة، ألساس كذىب ىحه بادرة شضبة ججًا قالت: 

َقْج َأَمَخَنا ِإَلى َعْبِج َّللاهِ َفُقْمُت ِإنهَظ َرُجٌل َخِفيُف َذاِت اْلَيِج َكِإفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َقاَلْت َفَخَجْعُت 
َجَقِة َفْأِتِو َفاْسَأْلُو َفِإْف َكاَف َذِلَظ َيْجِدي َعشِّي َكِإَّله َصَخْفُتَيا ِإَلى َغْيِخُكْع ((  ِبالره
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أة عشج الذافعضة ليا أف تجفع زكاة ماليا لدكجيا، أما الدكج مسشػع يجفع زكاة مالو لدكجتو لشو مكمف باإلنفاؽ السخ 
 عمضيا، 

ى المهيع َعَمْيِو َرُسػِؿ َّللاهِ َصمه )) َقاَلْت َفَقاَؿ ِلي َعْبُج َّللاهِ َبِل اْئِتيِو َأْنِت َقاَلْت َفاْنَصَمْقُت َفِإَذا اْمَخَأٌة ِمَغ اَْلَْنَراِر ِبَباِب 
 َياَبُة ((َكَسمهَع َحاَجِتي َحاَجُتَيا َقاَلْت َكَكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج ُأْلِقَيْت َعَمْيِو اْلسَ 

 قالػا عشو مغ رآه بجيية ىابو كمغ عاممو أحبو،

ِت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْخِبْخُه َأفه اْمَخَأَتْيِغ ِباْلَباِب َتْدَأََّلِنَظ )) َقاَلْت َفَخَخَج َعَمْيَشا ِباَلٌؿ َفُقْمَشا َلُو ائْ 
ـٍ ِفي ُحُجػِرِىَسا َكََّل ُتْخِبْخُه َمْغ َنْحُغ َقاَلْت  َجَقُة َعْشُيَسا َعَمى َأْزَكاِجِيَسا َكَعَمى َأْيَتا َمى َرُسػِؿ َفَجَخَل ِباَلٌؿ عَ  َأُتْجِدُئ الره
ا َفَقاَؿ اْمَخَأٌة ِمَغ اَْلَْنَراِر َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَدَأَلُو َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ ُىسَ 

َياِنِب َقاَؿ اْمَخَأُة َعْبِج َّللاهِ َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َكَزْيَشُب َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ الده 
َجَقِة ((  َعَمْيِو َكَسمهَع َلُيَسا َأْجَخاِف َأْجُخ اْلَقَخاَبِة َكَأْجُخ الره

 )صحضح مدمع(

ال لضذ أحل  معقػؿ لظ ابغ عع كابغ أخت كأخت فقضخة زكجيا مخيس تعصي الغخيب ؟ كىحه أختظ يقػؿ أحل،
أختظ أفزل كأحل، فإف أعصضت الرجقة ألختظ كانت صمة كصجقة معًا، كاألقخبػف أكلى بالسعخكؼ، أما إذا 
أختي يشقريا دير كقتيا لضذ أحل، يشقريا مكضف، ال يػجج أناس ببل شعاـ، أما أختظ فقضخة ىي أكلى الشاس، 

 عمى أساس جػار .لحلظ كأف الزساف االجتساعي عمى أساس القخابة في اإلسبلـ 

دائسًا في نطاـ الشفقة نطاـ دقضق ججًا، كل كاحج فقضخ يجب أف يشفق عمضو أحج أقخبائو بالتدمدل لدامًا، إنفاؽ الشفقة 
ىػ ضساف اجتساعي عمى أساس القخابة كنطاـ الجػار نطاـ اجتساعي عمى أساس جغخافضة، أربعضغ بضت جار 

ربعضغ غخبًا، كإذا كاف أثشى عذخ شابقًا لؤلعمى كل شابق أربع شقات كإذا شسااًل كأربعضغ جشػبًا كأربعضغ شخقًا كأ
كاف بالضاباف ثبلثضغ لؤلسفل ىحا الجػار، فإذا إنداف تفقج جاره فقج أدػ ما عمضو، أنت إذا تفقجت جضخانظ كأقخبائظ 

ئظ مغ ليع غضخؾ ؟ أنت الشاس جسضعًا بخضخ، لي كمسة مذيػرة أقػؿ: الشاس الغخباء أنت ليع كغضخؾ ليع أما أقخبا
 أكلى الشاس بيع .
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َجَقِة فعشج العمساء ال تقبل صجقة ماؿ مغ مدمع كفي أىمو  لحلظ الشبي الكخيع قاؿ: ليا َأْجُخ اْلَقَخاَبِة َكَأْجُخ الر 
محاكيج، فاألىل أكلى، لكغ ماذا يحرل اآلف ؟ السداريب كميا لمجاخل يأتضشي بخمزاف أكثخ مغ ألف فتػػ ابشتي 

اش زكجيا قمضل عذخيغ ألف ال يكفػىا، ال يػجج عشجىا لبذ يخيجكف تغضخ بضتيع، ال يسكغ دفع قخش لمخارج مع
بالشياية لبشاتيا كأكالدىا ىحا أيزًا خصأ، عشجؾ بشات مكفضات ليع أزكاج كليع دخل، الحطي كاحج لع يأكل المحع 

لعصاء لؤلقارب لكغ لضذ مع حرخ العصاء مغ شيخيغ لع يحكقيا، إنداف ال يػجج عشجه ثسغ دكاء، فأنا مع ا
لؤلقارب، صار أنانضة كتعرب، أنا أعصي البشتي صجقتي أك زكاتي تذتخؼ مكضف لغخفة الشـػ حتى يشامػا 
مختاحضغ، يػجج أناس ال يججكف مكاف لضشامػف فضو، شاب ال يػجج لجيو إمكانضات لمدكاج فابعتجاؿ كاألكلى أف تػزع 

جة ماسة فقضخ ججًا أعصو، كإذا كاف أىمي بحاجة ماسة أعصضيع أما أف أحرخ الساؿ أؼ كاحج غخيب إذا كاف بحا
بأىمي كىع لضدػا بحاجة إلضو حتى أبقي الساؿ في أسختي، ىحا الكبلـ خخكج عغ الذخع ألف الدكاة ال تحل لغشي 

عة الثانضة عذخ تعاؿ كال لحؼ مخة قػؼ، أيزًا إذا جعمت الذاب يعتاد عمى أخح الرجقة لغ يعسل، شباب يشاـ لمدا
كاعسل، صعب معو حق مختاح يأكل ماؿ دكف أف يعسل، لحلظ الدكاة ال تحل لغشي كال لحؼ مخة قػؼ، فعمع الشاس 

 أف تعسل كتبحث عغ عسل كالحسج هلل رب العالسضغ .

مضغ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األ
أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارضا عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع كالحسج هلل رب العالسضغ .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 هللا كخب الجنيا نفذ( 7 مغ نفذ عغ مؤمغ كخبة مغ  704 - 046الجرس ) 

 39-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

ىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع الضـػ أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخ 
 التخغضب في القخض كما جاء في فزمو، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة ِمغْ  ْنَيا َنفهَذ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ُ  ُكَخِب الجُّ َّللاه
ْنَيا َكاخْآخِ  ُ َعَمْيِو ِفي الجُّ َخ َّللاه َخ َعَمى ُمْعِدٍخ َيده ـِ اْلِقَياَمِة َكَمْغ َيده َخِة َكَمْغ َسَتَخ ُمْدِمًسا َسَتَخُه َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػ

ْنَيا َكاخْآِخَخِة (( ُ ِفي الجُّ  َّللاه

 ماجو، أحسج [ ] مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، التخمحؼ، أحسج، ابغ

الحقضقة السخة أف القخض قج ألغي بسجتسعات السدمسضغ كما سبب إلغاءه ىػ أف الحؼ يقتخضػف ال يؤدكف ىؤالء 
 يشصبق عمضيع قػؿ هللا عد كجل يسشعػف الساعػف .

 مثل مغ كاقع حضاتشا في قشاة شخعضة صحضحة رائعة الستثسار الساؿ ألضذ كحلظ، الحاجة لبلستثسار حاجة أساسضة
في السجتسع، أساسضة ججًا ججًا ججًا في أرممة معيا ممضػف في يتضع في متقاعج في إنداف باع محمو كما كجج عسبًل 
في مئة ألف حالة تقتزي أف ندتثسخ األمػاؿ، القشاة الشطضفة الػحضجة الذخعضة الخائعة الحبلؿ السزاربة، ترػر 

ة ال يدتصضع أف يفتح محبًل زراعضًا ال فضو يدرع أرضًا ال شابًا معو شيادة ما معو شيء ال يدتصضع أف يفتح عضاد
يفعل كرشة، شاب حضػية نذاط كمعو اختراص ك شخز متقاعج معو ممضػف ممضػنضغ ال يدتصضع أف يعسل بيع 
أساسو مػضف كالسػضف أبعج إنداف عغ التجارة ال يتخح قخارًا كل قزضة يقتميا دراسًة بقجر ما يجرسيا يسضتيا، لػ 

الحؼ معو السبمغ أعصاه ليحا الذاب الخبح بضشيسا حمت مذكمة أسختضغ، شاب في مقتبل الحضاة يتأجج قػة  أف ىحا
 كنذاشًا لضذ بضجه ماؿ كإنداف كبضخ في الدغ معو مبمغ مغ الساؿ .
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ىحه مزاربة كاف عمضو الربلة كالدبلـ أكؿ مزارب في اإلسبلـ اتجخ بساؿ خجيجة كالخبح بضشيسا، ما في قخض 
ػؼ عمضو فائجة صاحب الساؿ إذا ربحت يأخح الشرف كإذا لع تخبح ال يأخح شضئًا، ماذا فعل الشاس الضـػ ؟ جسعػا رب

األمػاؿ كي تدتثسخ فأكمػىا ىحا أكل سبع ك عذخيغ ممضار ىحا أكل عذخيغ ممضار ىحا ثبلثة ممضارات فساذا فعل 
س ما الحؼ قػؼ مكانيا ؟ البشظ اآلف البشػؾ معيا أحج الشاس القشاة الػحضجة لبلستثسار الساؿ سقصت مغ أعضغ الشا

السؤسدات الخبػية قبل أف يدقط جامعػ األمػاؿ كاف معيا ثبلثة ممضارات الضـػ معيا خسدة عذخ ممضار كل ىحه 
األمػاؿ التي كاف مغ السسكغ أف يشتفع بيا الذباب أف يشتفع بيا الشاس أف يشتفع بيا السخترػف كل ىحه األمػاؿ 

إلى البشػؾ البشظ قػؼ مخكده، مخكده أقػػ مخكد فيحا الحؼ أكل أمػاؿ الشاس بالباشل ىحا إنداف مجـخ بحق  عادت
 األمة ألنو خضب ضغ الشاس بأقجس عسل .

أقػؿ لكع مخة ثانضة االستثسار حاجة أساسضة ججًا ججًا ججًا كحاجة اإلنداف إلى العسل، كع أسخة مدتػرة معيا مئتي 
محجبة أرممة ال يسكغ أف تعسل بيحا السبمغ إال أف تزعو في جية أمضشة، ما في جية أمضشة كل ألف مبمغ امخأة 

 ىحه الجيات قج خضبت ضغ الشاس فالصخيق الذخعي الػحضج سقط كبقي األسمػب الخبػؼ ىػ الحؼ نجح .

ضب ضغ أحج، إنداف لحلظ قزضة السزاربة ىي نطاـ اإلسبلـ في استثسار الساؿ فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أال يخ
يمعب بجيغ هللا وهللا مذكمة كبضخة ججًا يدفو ثقة الشاس بيحا الذخع العطضع كىحا ما حرل في معطع الببلد جامعػ 
األمػاؿ جسعػا أمػاؿ الشاس كأكمػىا كاآلف يجمدػف في الدجػف كاألمػاؿ لع تدتخد كميا ميخبة إلى الخارج ىحا مشع 

 الساعػف .

في الرحخاء رأػ رجبًل عمى الصخيق كالحخ ال يحتسل دعاه إلى ركػب الخضل كإذا بيحا لحلظ كاحج يخكب خضمو 
الخجل لز مغ لرػص الرحخاء مغ لرػص الخضل فجفع صاحب الخضل إلى األرض كعجا بالفخس ال يمػؼ 
عمى شيء قاؿ لو صاحب الفخس لقج كىبت لظ ىحه الفخس كلغ أسأؿ عشيا بعج الضـػ كلكغ إياؾ أف يذضع ىحا 
الخبخ في الرحخاء فتحىب مشيا السخكءة كبحىاب السخكءة يحىب أجسل ما فضيا، أف ما في أحج يخكب أحج بدضارتو 
راكب لػحجؾ بالدضارة قج يكػف ميخب حذضر تحىب معو عذخيغ سشة، أقدع لي أخ باهلل ىشا لو محل قاؿ أخي 

 كإلى اآلف بالدجغ اعتبخكا االثشضغ قتمة .جاء مغ الدعػدية معو سضارة أشار لو إنداف كصعج معو فإذا ىػ قاتل 

لقمة السعخكؼ كلتعقضج القػانضغ ألغي العسل الرالح ما تخكبو أبجًا يؤشخ لظ أبجًا أخاؼ معو حذضر معو سبلح 
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 معو تيخيب قاتل قتضل حخامي اركب في الباص أما قجيسًا كاف في مخكءة .

: أخصخ شيء ال سسح هللا كال ق جر أف تكػف سببًا في تشفضخ الشاس مغ الذخع مغ أدؽ اآليات يا أييا األخػة األكاـر
 بيحا السػضػع قػلو تعالى:

 ﴿ َربهَشا ََّل َتْجَعْمَشا ِفْتَشًة ِلمهِحيَغ َكَفُخكا﴾

 [5] سػرة السستحشة: اآلية 

خه، يعشي كضف ؟ مغ يجعي اإليساف أك مغ يبجك أنو مؤمغ أك مغ يتديا بدؼ السؤمشضغ حضشسا يكحب يفتغ الكافخ بكف
يعجب بكفخه كيتذبث بكفخه كيخػ أنو ىػ الحق كأف ىحا الجيغ باشل ألف السدمع يكحب، كحضشسا ال يتقغ السدمع 
عسمو يفتغ الكافخ بكفخه يتذبث الكافخ بكفخه كيخػ أنو ىػ الحق كأف ىحا الجيغ باشل ألف صاحبو ال يتقغ عسمو 

بكفخه، وهللا مخة سسعت ببعس الببلد اإلسبلمضة إنداف يمقي كحضشسا يأكل مدمع ماؿ الشاس بالباشل يفتغ الكافخ 
ًً قاؿ لي كاحج بدق عمى الذاشة في كجو ىحا الحؼ يعع الشاس كىػ يأكل األمػاؿ  محاضخة كقج أكل مااًل حخامَا

 الباشمة .

أف تكػف دقق يعشي أكبخ جخيسة تأكميا ال سسح هللا أف تكػف سببًا في تشفضخ الشاس مغ ىحا الجيغ، كل بصػلتظ 
مقخبًا ال مبعجًا، محببًا ال مشفخًا، كاصبًل ال قاشعًا ال داعضة ال رافزًا، أنت حضشسا تصبق ىحا الجيغ العطضع يحب 
الشاس ىحا الجيغ يقبمػف عمضو، ىشاؾ آالؼ األشخاص فعمػا عسبًل شضبًا فكاف ىحا الفعل سبب إسبلـ اآلخخيغ، 

لحؼ يذج الشاس إلى الجيغ لضذ مشصقظ كلضدت حجتظ كلضدت صبلتظ اإلنداف عبج اإلحداف بالبخ يدتعبج الحخ كا
 كلكغ معاممتظ لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ أنت عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتضغ مغ قبمظ .

 ىحا الحجيث 

ْنَيا َكاخْآِخَخِة (( ُ َعَمْيِو ِفي الجُّ َخ َّللاه َخ َعَمى ُمْعِدٍخ َيده  ))َكَمْغ َيده

أما في أحاديث أخخػ صحضحة أف أجخ السقخض بشرف أجخ الرجقة ترػر دفعت مئة ألف صجقة عمى مجيغ 
كدفعت مئة ألف ديغ، ىحه السئة ألف ديغ تكتب عشج هللا خسدضغ ألف صجقة كبلـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال 

قاؿ لو ما ىحا الكبلـ فقاؿ  يشصق عغ اليػػ، اآلف الجيغ ألغي ال أحج يجيغ أحج، قاؿ لو أتجيششي قاؿ لو تبػس يجؼ
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لو سػؼ أبػس قجمظ عشجما تعصضشي، ىحا شيء حاصل تخػ السقخض شحادًا صار يرعج كيشدؿ كيرعج يزع 
 نفقات يزع كقػد أجخة ركػب، إال ما دمت عمضو قائسًا كالجيغ ىالظ إال ما رده هللا .

 كذؿ،كنرضحة لػجو هللا تجارة مبشضة عمى الجيغ ىحه لضدت تجارة ىحه ىسـػ 

ْنَيا َكاخْآِخَخِة ((  ُ َعَمْيِو ِفي الجُّ َخ َّللاه َخ َعَمى ُمْعِدٍخ َيده  )) َكَمْغ َيده

 كرد في بعس األحاديث 

)) إف أشيب الكدب كدب التجار الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا كإذا كعجكا لع يخمفػا كإذا ائتسشػا لع يخػنػا كإذا 
 إذا كاف ليع لع يعدخكا كإذا كاف عمييع لع يسصمػا (( باعػا لع يصخكا كإذا اشتخكا لع يحمػا ك 

اآلف الػاجب يحل عخضو يعشي إذا إنداف عمضو مبمغ كالسبمغ معو كما دفعو لظ أف تتحجث في عخضو كلظ أف 
تقػؿ عشو ما شئت لي الػاجب يحل عخضو، كالذيضج يغفخ لو كل ذنب إال الجيغ، الجيغ ال يغفخ ككاف عمضو 

ا أراد أف يرمي عمى صحابي مضت يدأؿ أعمضو ديغ ؟ فإف قالػا نعع قاؿ صمػا عمى صاحبكع، الربلة كالدبلـ إذ
فإذا قاؿ أحجىع عمي ديشو يرمي عمضو ثع سأؿ بعج يػمضغ أديت الجيغ أديت الجيغ في الضـػ الخابع قاؿ أديتو يا 

 هللا مبشضة عمى السدامحة .رسػؿ هللا قاؿ اآلف ابتخد جمجه، حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة بضشسا حقػؽ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 رحع هللا عبجا سسحا إذا باع سسحا إذا اشتخى  704 - 050الجرس ) 

 11-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العمسضغ 

أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع الضـػ 
التخغضب في التضدضخ عمى السعدخ، السدمسػف أجشاس إف كاف لو ديغ ال يتداىل كال بقخش كال بضـػ كيزغط عمضو 

 كالدبلـ يقػؿ:  عمضو الربلة الخسػؿكيزغط عمضو حتى يخخجو مغ جمجه مع أف 

ُ َعْبًجا َسسْ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َرِحَع َّللاه ًحا ِإَذا َباَع َسْسًحا ِإَذا اْشَتَخى )) َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َسْسًحا ِإَذا اْقَتَزى((

 ] البخارؼ، ابغ ماجو، التخمحؼ[

 قمبو رحسة لحلظ يشطخ السعدخ وهللا عد كجل يقػؿ: مغ صفات السؤمغ أف في 

 ﴿ َكِإْف َكاَف ُذك ُعْدَخٍة َفَشِطَخٌة ِإَلى َمْيَدَخٍة﴾

 [183] سػرة البقخة: اآلية 

لعل هللا عد كجل يػقعو في شجة ال فكاؾ مشيا، ىحا الحؼ يزغط عمى مجيشو لكغ يعشي كاف عمضو الربلة كالدبلـ 
غضخ أف يصػؼ بذخه عغ أحج، لع يكغ مغفبًل ملسو هيلع هللا ىلص، سضجنا عسخ يقػؿ لدت بالخب يححر الشاس كيحتخس مشيع مغ 

كال الخب يخجعشي، في نرابضغ أيزًا أنت بدحاجة تعصي راحػا، ما أكثخ الشرابضغ يتسدكغ يسثل فكاف عمضو 
 الربلة كالدبلـ يححر الشاس كيحتخس مشيع مغ غضخ أف يصػؼ بذخه عغ أحج، قاؿ تعالى:

 ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ُخُحكا ِحْحَرُكْع﴾

 [77] سػرة الشداء: اآلية 
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 ﴿ ِإفه َبْعَس الطهغِّ ِإْثٌع﴾

 [71] سػرة الحجخات: اآلية 

 ما معشى ىحه اآلية ؟ معشاه أف بعزيا اآلخخ لضذ بإثع، الحـد سػء الطغ، سػء الطغ عرسة.

ءني أخ مغ حمب كخيع قاؿ أنت ما معظ خح مغ أغخاضي قمت لو مخة كشت في الحج ما معي أغخاض أبجًا فجا
عمى عضشي افتح لي األغخاض ما فضيع شيء أقسذة، مغ حقي أف أفيع ما معو ألنيع عمى اسسي، الخجل حاج 

 كخيع ما في مذكمة لكغ مغ حقي أرني ما عشجؾ.

كل قرة أسالضب الشرب ال تعج كال يجب أف ال تكػف مغفبًل أال تكػف ساذجًا، كالحضاة اآلف معقجة ججًا تدسع 
 تحرى كالتسثضل متقغ، فالحـد سػء الطغ سػء الطغ عرسة احتخس مغ الشاس بدػء الطغ.

كاف عمضو الربلة كالدبلـ يححر الشاس كيحتخس مشيع مغ غضخ أف يصػؼ بذخه عغ أحج، أما أخ مؤمغ مكذػؼ 
ستقخضت مغ إنداف قخضًا إلى أجل معخكؼ كل شيء فضو كاضح كقرجؾ بقخض ككاف معدخ، لكغ لػ أنظ ا

كجاء األجل كلع تؤد تدعضغ بالسئة مغ السدتقخضضغ ما يخبخؾ، اترل بو حاف كقت الدشج كأنا وهللا معدخ فيل 
 تأذف لي أف أؤخخ الجفع، أما كاف متحلبًل حضشسا اقتخض مشظ بعج أف أخح الساؿ أصبح سضجًا لظ كال يعبأ.

الشاس كيأكميا ىحا يسشع الخضخ أنا أكاد أقػؿ لكع تػقف القخض بضغ السدمسضغ،  أييا اإلخػة: ىحا الحؼ يأخح أمػاؿ
أكاد أقػؿ تػقف القخض كمضًا مغ كثخة الكحب كاالحتضاؿ، ىحا الحؼ يكحب مشع الخضخ عغ الصضبضغ، السديء أساء 

 لمصضب.

ي ُمْعِدٌخ َفَقاَؿ آَّللهِ َقاَؿ ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َأِبي َقَتاَدَة َأفه َأَبا َقَتاَدَة َشَمَب َغخِ  يًسا َلُو َفَتَػاَرى َعْشُو ُثعه َكَجَجُه َفَقاَؿ ِإنِّ
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َسخهُه َأْف ُيْشِجَيُو َّللاهُ  ي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـِ اْلِقَياَمِة َفْمُيشَ آَّللهِ َقاَؿ َفِإنِّ فِّْذ  ِمْغ ُكَخِب َيْػ

 َعْغ ُمْعِدٍخ َأْك َيَزْع َعْشُو((

 ] مدمع، أحسج، الجارمي [

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

450 

أخ مغ أخػانا ميشجس لو شأف كبضخ فأنذأ مذخكع سكغ تعاكني في ضاىخ دمذق مجيخ السذخكع يبجك أنو سضئ 
الي ججًا ماشمو باستبلـ البشاء قخابة سبع سشػات كما لع يدتمع البشاء ال يجفع الخصضج كالخصضج مبمغ ضخع حػ 
عذخيغ ممضػف فمحلظ أقاـ عمضو دعػػ كبقػا في السحاكع سبع سشػات، أحج محامي الجسعضة يعخفشي كىػ يحزخ 
عشجنا أحضانًا فحكخ اسسي عخضًا فقاؿ تعالػا نحتكع إلى األستاذ، وهللا جاءكا إلى عشجؼ في مدجج الشابمدي رئضذ 

قاؿ لو رئضذ الجسعضة ؟ قاؿ وهللا أنا تدمست حجيثًا الجسعضة الججيج كالسحامي كالخرع السيشجس كمحامضو، ماذا 
كالحؼ كاف قبمي ضمسظ ضمسًا شجيجًا كأساء إلضظ إساءة بالغة كالحق كمو معظ أما اآلف يصالبيع بعصل كضخر 
حػالي خسذ مبليضغ قاؿ لو ىحا السبمغ مغ سضجفعو ىؤالء الحيغ سكشػا ىحا البشاء كميع فقخاء فالتفت نحػؼ 

اذا تحكع أستاذ ؟ مغ خسذ مبليضغ قمت لو خسدسئة ألف ألف ىحا السبمغ مغ يجفعو الفقخاء قاؿ لي السيشجس قاؿ م
 كىحا السبمغ ىجيًة ليع أيزًا وهللا كبخ بشطخه.

 تعخؼ كع هللا عد كجل يخحسظ إذا رحست إندانًا 

 ))... َأْك َيَزْع َعْشُو ((

كر، أنا حضشسا أرػ شبضبًا محامضًا حضشسا أرػ مجرسًا نرف السبمغ مدامح بو ىحا الحؼ يجخل عمى قمب السؤمغ سخ 
 يخفف عغ السدمسضغ ال تشدػا ىحا الحجيث: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة ِمغْ  ُ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ْنَيا َنفهَذ َّللاه  ُكَخِب الجُّ
ـِ اْلِقَياَمِة (( َعْشوُ   ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػ

 ] مدمع، أحسج، الجارمي، التخمحؼ [

كمغ أشج الكخب الجيغ فإذا تداىمت معو ككشت في بحبػحة كضعت عشو قمت لو عمى التضدضخ عشج هللا كبضخة ججًا، 
كع مغ إنداف مغ أجل لكغ الشاس ال يتعاممػف مع هللا يتعاممػف مع بعزيع بعزًا لحلظ ال يدامحػف كيرخكف ك 

 أف يأخح حقو سحق اآلخخيغ.
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أنا أذكخكع في آية قمسا تخصخ في بالكع تدسعػنيا كل جسعة مغ دكف استثشاء عسخؾ خسدضغ سشة كل سشة 
 خسدضغ جسعة فخضًا، خسدضغ بخسدضغ ألفضغ كخسدسئة قاؿ تعالى:

ْحَداِف﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ  ﴿ ِإفه َّللاه

 [93الشحل: اآلية ] سػرة 

أنت مأمػر بالعجؿ كمأمػر باإلحداف، جاءني أخ حبلؽ رقضق الحاؿ ججًا في الذضخ محي الجيغ قاؿ لي تمسضحؾ 
اشتخػ السحزخ مغ السحافطة كىجـ لي الجكاف، قمت لو لضذ معقػؿ، استجعضتو قاؿ أنا اشتخيت السحزخ فارغًا 

ه الجكاف بقضت ىجمت بالتخاكذ كانتيى األمخ، قمت لو ىحا ىػ كإني أريج أف أعسل، اشتخػ السحزخ فارغًا كفي ىح
العجؿ كاإلحداف قاؿ لي أنا جاىد دفع مبمغًا وهللا ال بأس بو كاألخػاف دفعػا مبمغًا كأخحنا لو محبًل آخخ، انحمت 
ببل عمى آية لسا قاؿ لي بالعجؿ، صح حقظ، اشتخيت محزخًا فارغًا أخحت أمخ كىجمت لو لكغ اإلحداف ىحا أخ 
 عسل قمت لو مغ زكاة مالظ أحزخ مبمغًا ال بأس بو كمبمغ اإلخػاف تبخعػا بو أخحنا لو محل في الجبل.

 ىحه اآلية مشيج لظ:

ْحَداِف﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َكاإلِْ  ﴿ ِإفه َّللاه

 [93] سػرة الشحل: اآلية 

تو مبمغًا مغ عذخيغ سشة مثبًل ممضػف قزضة ال تخكب عمى العجؿ تدحقو بالعجؿ باإلحداف يدامحظ، أقخض
أقخضتو عذخة آالؼ اآلف يداكؼ ممضػف يعشي لػ دفع لظ أربعضغ خسدضغ ألف يكػف عسل عسبًل، تصالبو بالدعخ 

 الحقضقي فػؽ شاقتو يبضع بضتو كال يمحق.

ؼ اإلحداف دائسًا كأبجًا إف هللا يأمخ بالعجؿ كاإلحداف، كسا أنظ مأمػر بالعجؿ مأمػر باإلحداف لكغ العجؿ قدخ 
 شػعي، ما فضظ تجبخ إندانًا عمى اإلحداف أما تمدمو بالعجؿ.
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ي ُمْعِدٌخ َفَقاَؿ آَّللهِ َقاَؿ ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َأِبي َقَتاَدَة َأفه َأَبا َقَتاَدَة َشَمَب َغِخيًسا َلُو َفَتَػاَرى َعْشُو ُثعه َكَجَجُه َفَقاؿَ   ِإنِّ
ي  ـِ الْ آَّللهِ َقاَؿ َفِإنِّ ُ ِمْغ ُكَخِب َيْػ ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َسخهُه َأْف ُيْشِجَيُو َّللاه ِقَياَمِة َفْمُيَشفِّْذ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 َعْغ ُمْعِدٍخ َأْك َيَزْع َعْشُو(( 

 ] مدمع، أحسج، الجارمي [

رف السبمغ مدامح بو، ىحه القرة كميا أف كل ىؤالء يشفذ أؼ يؤخخ األجل كالكسل أف يزع عشو، قاؿ لو ن
الخمق عباد هللا فإذا أحدشت إلى أحجىع فكأنسا تقخبت إلى هللا، إذا كاف جشجؼ بفخقة عمى رأسيا لػاء كابغ ىحا 
المػاء يدبح ككاد يغخؽ فيحا الجشجؼ ألقى بشفدو كأنقح االبغ ىػ يعامل مغ بيحه العسمضة ؟ يعامل سضجه كأنو قجـ 

 مة ليحا المػاء الكبضخ.خج

فأنت كهلل السثل األعمى أؼ إنداف كلػ أنيا ىخة كلػ أنو كمب لػ أنيا نسمة أنقحتيا مغ الغخؽ أثشاء الػضػء كىي 
تسذي عمى السغدمة كاف مغ السسكغ تفتح الساء تحىب انتطخت حتى صعجت أف أنقحت نسمة ليا عشج هللا شأف، 

سخخ لو مغ يكخمو عشج سشو، أقدع باهلل إنداف ىخة كادت تجىذ فأنقحىا ثاني لحلظ ما أكـخ شاب شضخًا لدشو إال 
 يـػ انجفع ابشو إلى أماـ سضارة خخج إنداف مغ السحل كخمز ابشو بأحخج كقت، كل شيء محدػب.

 آخخ حجيث

ُ َعَمْيوِ  َثُو َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه ُ َعْشُو َحجه ْت اْلَساَلِئَكُة ُركَح َرُجٍل ِمسهْغ َكاَف َقْبَمُكْع  ))عغ ُحَحْيَفَة َرِضَي َّللاه َكَسمهَع َتَمقه
 َقاَؿ َفَتَجاَكُزكا َعْشُو (( َقاُلػا َأَعِسْمَت ِمْغ اْلَخْيِخ َشْيًئا َقاَؿ ُكْشُت آُمُخ ِفْتَياِني َأْف ُيْشِطُخكا َكَيَتَجاَكُزكا َعْغ اْلُسػِسِخ َقاؿَ 

 ] متفق عمضو [

أنو كاف يشطخ السعدخ فقاؿ تجػزكا عشو، مذكمة اإلنداف السادؼ الخبح كمو عشجه ماؿ، أما السؤمغ عسمو الػحضج 
عشجه ألف بشج لمخبح غضخ الساؿ ىشا السذكمة، السادؼ بالعسمة فقط ال يتحخؾ حخكة ال يجلظ عمى شيء ال يداىع 

ؤمغ عشجه ممضػف باب مع هللا كغضخ بذيء إال يخيج لحدة يقػؿ مالشا لحدة ىحا مرصمح تجارؼ ال يتحخؾ أما الس
مادؼ إذا خجـ إندانًا أنا قجمت ىحا العسل لػجو هللا، يعشي شبضب ميشجس محامي تاجخ، مخة كشت في السجيشة 
السشػرة دخمت امخأة لعشجه قالت أريج قساشًا اختارت قساشة ثسشيا قاؿ كحا رياؿ قالت لو راعضشا مغ أجل رسػؿ هللا 

 ح قخشًا قالت معقػؿ ؟ قاؿ قمت رسػؿ هللا ىحه كمسة كبضخة.فقاؿ كميا ىجية ال أخ
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كشت بحمب مخة لفت نطخؼ مصعع بدضط دخل شفل يخيج بخبع لضخة فػؿ صحغ الفػؿ ثسشو خسذ لضخات قاؿ اجمذ 
كأحزخ لو صحغ فػؿ كسضخفضذ مثل الشاس، مغ غزب ؟ ابشو قاؿ لو معقػؿ ؟ قاؿ يا بشي شفل اشتيى الفػؿ 

ع تَخ ىحه الخحسة، لػ عشجنا ىحه الخحسة، دائسًا القدػة ترشع الحقج كإذا الحقج كبخناىا يربح يخيج أف يأكل، أل
انفجارًا في نضػيػرؾ، ما ىحا إنداف مشدي فأصبح قشبمة، لسا تؤمغ مرالحظ كميا كتشدى الفقخاء كتشدى 

ا الفقضخ لضذ لو شيء السزصيجيغ تشدى السقيػريغ تشدى العالع الثالث تشدى السجاعات أف ستدداد غشى، ىح
 يخدخه أـ فاجأؾ أنو أصبح صاركخ مع مئتي إنداف مع مئة ك خسدضغ شغ بشديغ دخل في البشاء.
تمقضت الضـػ خبخًا مغ أحج أقخبائي في أمخيكا أنو كقعت البشاءيغ ككقع معيع بشائضغ أخخيضغ تدعة كأربعضغ كأربع 

 بالدقػط. كخسدضغ شابقًا، الضـػ سضيجمػا خسدة أبشضة أخخ ميجدة

فمحلظ ال تغفل حق السدكضغ، لساذا الدكاة مذخكعة ؟ ألنيا تصيخ الغشي مغ الذح كتصيخ الفقضخ مغ الحقج، أنا 
قشاعتي بالسجتسع السدمع الفقضخ يحخص عمى ماؿ الغشي أكثخ مشو ألنو مشعع عشج الغشي كالغشي ما بخل عمضو 

 ألع يقل هللا عد كجل: أشعسو كألبدو عاممو معاممة شضبة لساذا يحقج عمضو ؟ 

ُخُىْع﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 [731] سػرة التػبة: اآلية 

 تصيخ الغشي مغ الذح كالفقضخ مغ الحقج كالساؿ مغ تعمق حق الغضخ بو، 

ُ َعَمْيوِ  َثُو َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه ُ َعْشُو َحجه ْت اْلَساَلِئَكُة ُركَح َرُجٍل ِمسهْغ َكاَف َقْبَمُكْع  ))عغ ُحَحْيَفة َرِضَي َّللاه َكَسمهَع َتَمقه
 َقاَؿ َفَتَجاَكُزكا َعْشُو (( َقاُلػا َأَعِسْمَت ِمْغ اْلَخْيِخ َشْيًئا َقاَؿ ُكْشُت آُمُخ ِفْتَياِني َأْف ُيْشِطُخكا َكَيَتَجاَكُزكا َعْغ اْلُسػِسِخ َقاؿَ 

 ] متفق عمضو [

 ب العالسيغ كالحسج  ر 
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 ( 7 ما مغ يـػ يربح العباد فيو إَّل ممكاف يشدَّلف 704 - 050الجرس ) 

 13-39-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ. الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج

أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع الضـػ 
 التخغضب في اإلنفاؽ في كجػه الخضخ كخمًا كالتخىضب مغ اإلمداؾ كاالدخار شحًا، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُ َعشْ  ـٍ ُيْرِبُح اْلِعَباُد ِفيِو ِإَّله َمَمَكاِف ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما ِمْغ َيْػ ُو َأفه الشهِبيه َصمهى َّللاه
 (َيْشِدََّلِف َفَيُقػُؿ َأَحُجُىَسا المهُيعه َأْعِط ُمْشِفًقا َخَمًفا َكَيُقػُؿ اخْآَخُخ المهُيعه َأْعِط ُمْسِدًكا َتَمًفا(

 عمضو [] متفق 

إنداف مسدظ تػفي رحسو هللا مسدظ فكخ فكخ فكخ باع العسمة الرعبة دكالر كاشتخػ لبشاني كبسبالغ فمكضة معمق 
آمااًل كبضخة أف يتزاعف السبمغ ألف المبشاني في صعػد مغ يعمع الغضب ؟ هللا عد كجل أقدع لي باهلل أف ثبلثة 

سالضب إلتبلؼ الساؿ ال تعج كال تحرى، يعشي غمصة بسػلػد أرباع مالو تمف بيحه العسمضة، هللا عد كجل عشجه أ
 ثبلثة مبليضغ كما في أمل بالذفاء.

حجثشي أخ قاؿ مغ تأتضو فتاة بشت أك صبي سالع كأف معيا ىجية ممضػف لضخة، قمت لو كضف ؟ قاؿ لي ابشي جاءتو 
بالذاـ شبضب جخاح يجخؼ  مػلػدة لػنيا أزرؽ سأؿ شبضب قل في خصأ في تػصضل الذخايضغ خصأ كالدؼ ما في

عسمضة لبشت عسخىا ثسانضة ساعات إال في لبشاف ذىب إلى لبشاف شمب أربعسئة ألف كالسدتذفى ثبلثسئة ألف 
كالدضارة مغ دمذق إلى بضخكت خسدة كعذخيغ ألف قاؿ خبلؿ عذخ ساعات دفعت سبعسئة كخسدة كعذخيغ 

 ألف.

باختضارؾ لسا إنداف يشاقر بسػضػع الدكاة أحمى غمط هللا عد كجل قادر يخمرظ كل شيء تسمكو كأنت راض ك 
 مع هللا تجفع زيادة ما ىػ السانع ألف أؼ غمصة في الجدع تكمفظ مبليضغ تجفعيا كأنت راض.
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كع مغ مخيس باع بضتو كبقي ببل بضت كالعسمضة لع تشجح، فكمسة تمف أياـ رجل صالح ججًا عشجه محل جانب 
ل قخشًا حخامًا بحضاتو جاءه شخز يخيج السحل قاؿ ما أريج أف أسمسو قاؿ لو الجامع األمػؼ يبضع قباقضب ما أك

عضشي فضو صارت ضغط عمضو ضغط أحخجو فباعو السحل بدعخ سبعسئة كخسدضغ ألف بعج جسعة السشصقة 
 استسمكت أعصػا صاحبو سبعة آالؼ.

باعو إياه بدعخ كالحؼ لعل يكػف بسالو ما أكل مااًل حخامًا بحضاتو هللا أنقح لو مالو سمصت عمضو ىحا الذارؼ حتى 
 حخاـ دفع سبعسئة ألف كقبس سبعة آالؼ بعج أسبػع، أسالضب إتبلؼ الساؿ ال تعج كال تحرى.

لي قخيب يعسل في السحخكات لو جار يعسل في السضكانضظ جاءه شخز شارؼ مخكبة ججيجة مغ الكػيت كىػ مغ  
خة آالؼ، أقدع باهلل قخيبي جاره ترمح بخسدضغ لضخة كبعذخ دمذق لكغ ما عشجه خبخة بيا فضيا خمل قاؿ لو عذ

دقائق كججه جاىبًل فقاؿ لو في الكػالس مذكمة كىشا مذكمة أكؿ يـػ ذىب بيا ندىة إلى بمػداف أصمحيا كأخح أىمو 
ندىة فخسة ججًا مػديل سشتيا كثاني يـػ إلى الػادؼ كثالث يـػ إلى شخيق السصار رابع يـػ سمسو إياىا كأخح 
العذخة آالؼ قاؿ لو قخيبي رحسو هللا قاؿ وهللا حخاـ قاؿ لو ىكحا العسل أنت مغفل، ىحا الحؼ أخح عذخة آالؼ 
ضمسًا كبيتانًا دخل في عضغ ابشو نثخة بػالد في السخخشة دفع ستة عذخ ألف لضخة لبشاني ككاف المبشاني بسئة كستضغ 

 سػرؼ في األمخيكضة.

ضتظ فمع تعاقبشي، كرد في األثخ أف يا عبجؼ قج عاقبتظ كلع تجر ألع أحخمظ لحة هللا كبضخ، أنت تطغ أف يا رب عر
 مشاجاتي، أحضانًا تجج مرادرات قزضة جسخكضة كمفة عذخة مبليضغ ال تعخؼ ىحا الساؿ كضف أخح فالسسدظ 

 ))... َأْعِط ُمْشِفًقا َخَمًفا َكَيُقػُؿ اخْآَخُخ المهُيعه َأْعِط ُمْسِدًكا َتَمًفا(( 

ا نقز ماؿ مغ صجقة، ماذا أفعل إذا كشت أنفق مئة في الرباح فضؤتضشي هللا ألفًا في السداء سضجنا ابغ عػؼ، م
ماذا أفعل وهللا أعخؼ رجبًل مغ أخػانا الكخاـ عشجه قخيب يعسل عسل يجكؼ صار معو اندالؽ بالفقخة فضجب أف 

و عذخة آالؼ بعذخة آالؼ مرخكؼ شيخيغ، يكػف عمى الدخيخ شيخ بكاممو ما معو دخل أبجًا قاؿ لي أمشت ل
ىػ يعسل بذخكات أجشبضة فضأتضو شضكات لضرخفيا فجقضق عمى الشطاـ يسذي يرخفيا بحدب الدعخ الخسسي كقف 
لضرخؼ ىحا الذضظ في أمامو سبعة انتيػا كصل إلى الكػة فخف جخس الياتف جاء أمخ ىاتفي اصخفػا الذضكات 

حػادث قالت لو عمى حطظ فخقت معو عذخيغ ألف قبس كمذي كصل إلى بدعخ الجكؿ السجاكرة، مغ أغخب ال
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 الباب جاء ىاتف ثاني أكقفػا ىحا الرخؼ، فقالت لو تعاؿ إلى ىشا ما في غضخؾ نفج مغ كل ىحه.

ىل معقػؿ ىحا رجل حي يخزؽ كصادؽ دفع عذخيغ ألف أخحىع فخؽ عسمة لػحجه بياتفضغ متشاقزضغ كيدسى ىحا 
 لقرة في ممضػف قرة أنت حضشسا تشفق هللا يعػض عمضظ أضعافًا مزاعفة حجيث دقضق ىاتف مدجل، مغ ىحه ا

 ))... َأْعِط ُمْشِفًقا َخَمًفا َكَيُقػُؿ اخْآَخُخ المهُيعه َأْعِط ُمْسِدًكا َتَمًفا(( 

 ىحا األخ جسع شخح قدع تاجخ مخ كل شيء يسمكو مغ دكالرات صخفو لبشاني كيشتطخ يرعج كبقي ييبط ثع قاؿ
يرعج بعج ذلظ كل ما نػػ يرخؼ يخجعو سػرؼ في خدارة ممضػف ال أنتطخ كأكدب ممضػف حتى صار الثبلثة 

لضخة لبشاني تداكؼ دكالرًا كاحجًا ىحه مسدكًا تمفًا،  1853آالؼ كثسانسئة كخسدضغ لضخة لبشاني يداكؼ دكالر كاحج 
ؿ ربحشا مشيع ثبلثضغ ممضار، يأتي إعرار كاحج أمدظ هللا عد كجل أتمف لو مالو أحضانًا يرضخ عجكاف خارجي يقػ 
 يخدخىع ثبلثضغ ممضار، اآلف الخدائخ عشج عاد الثاني بألػؼ السمضارات.

إلو مػجػد أنت تشفق مغ مالظ هلل هللا عد كجل يعػض عمضظ أضعاؼ مزاعفة، قالت لو أريج خسدة آالؼ 
كرية كالػقت صعب كما في بضع كقع في صخاع ألخػىا قاؿ لي وهللا ما معي إال خسدة آالؼ عشجه محل في البح

يعصضيا أـ ال يعصضيا قاؿ ىحه أختي جبخ خاشخ، بعث ليا بالسبمغ جاء إلى السحل جاءه زبػف سعػدؼ يخيج قسخ 
الجيغ قاؿ لو ما عشجؼ قاؿ دلشي عمى معسل فقط دلو يبجك اشتخػ صفقة كبضخة ججًا صاحب السعسل أرسل لو 

، عشج  ؼ مغ ىحه القرز آالؼ وهللا مغ أخػانا يقػلػف لي يجفع.عذخة آالؼ بشفذ الضـػ

عشجنا شبضب أسشاف محتـخ ججًا يعشي نحغ اشتخيشا كقػد لمذػفاج لمجامع الفاتػرة خسدضغ ألف ما مضدخة كىػ كاف 
جالذ قاؿ ىحه عمي، هللا يجديظ خضخ نخيج أف نجفئ الشاس كعشجنا جامع شػيل عخيس كمعيج كقبػ يحتاج إلى 

 ، بعج سشة قاؿ لي قرة ديشة مضتة مئة ألف ال يػجج أمل يأخحىا كال بالسمضار كاحج جاءتو مبمغ ضخع

 ))َأْعِط ُمْشِفًقا َخَمًفا َكَيُقػُؿ اخْآَخُخ المهُيعه َأْعِط ُمْسِدًكا َتَمًفا(( 

لو عبلقتو  ىحا العبج الفقضخ القرة مغ أربعضغ سشة عشجؼ قمع باركخ ججيج خصخ ببالي أف أىجيو ألخ حتى أمتغ
معي بعج ىحا جاء ببالي خاشخ ثاني ما في داعي يبقى لي فػضعتو في الجضبة الخمفضة ركبت تكدي كقع مشيا 
راح، درس ال أنداه ىػ قمع بدضط كلكغ درس عسضق، أنت نػيت أف تعصضو ىجية لتستغ عبلقة إنداف باهلل عد 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

457 

 اع.كجل كىػ لضذ لو عشجؼ شيء إشبلقًا ثع آثخت أف أبقضو لي، فز

ىحه رسالة مغ هللا عد كجل، الباخخة تضتانضظ قاؿ إف القجر ال يدتصضع أف يغمقيا هللا بعث ليع رسالة كلضذ رسالة 
بضانضة كلكغ غخقت بأكؿ رحمة لسا سسػا صاركخ اشمشجخ احتخؽ بعج سبعضغ ثانضة الستحجؼ، لسا قاؿ مغ أشج مشا 

تدبػا كقحؼ في قمػبيع الخعب، تدسع أخبار مثل الخضاؿ، قػة عسمػا درعًا صاركخضًا أتاىع هللا مغ حضث لع يح
راكب شائخة مغ لػس أنجمذ إلى كشجا يجخغ أعصػه أمخ يصفئ الدضجارة ما أشفأىا اعتبخكه إرىابي خبخكا الصضار 
رجعت ألجمو الصائخة قصعت ساعتضغ صعجكا شائختضغ أؼ ستة عذخ أرجعػىا، ماذا صار ليع راكب رفس أف 

 يصفئ سضجارتو.

نداف يسدح ىحه كميا في األخبار يسدح مع مزضفة قاؿ ليا في إرىابضضغ ىشا قالت ال قاؿ أنا إرىابي، التغت إ
 الخحمة كأندلػه إلى التحقضق ثبلث ساعات وهللا أمدح، ىشا ال يػجج مدح ىشا.

ُ ِمْغ َحْيُث َلْع َيْحَتِدُبػا َكَقَحَؼ ِفي ُقُمػِبِيُع الخُّْعَب   ﴾﴿ َفَأَتاُىُع َّللاه

 [1] سػرة الحذخ: اآلية 

في شيء اسسو ىػس كاحج صايع يخبخ السصار أنو في قشبمة تتػقف الخحبلت كميا يتفخغ السصار كمو ساعتضغ كل 
، الصضار اندعج مشو ما ىحا الخحبلت تخخبصت مغ ىاتف شضار يخػ شخرًا قاؿ ال أريجه أخاؼ مشو أندلػه

 ؟ لحلظ يا أخػاف ىحه اآلية الكخيسة:الخػؼ

 (﴾042َفاَل َتَخاُفػُىْع َكَخاُفػِف ِإْف ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ )﴿ 

 [775] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

دققػا في االستشباط إف خفت مغ هللا كحجه لغ يخضفظ مغ أحج كإف لع تخف مشو أخافظ مغ كل شيء مغ كل 
 لظ:شيء فأنت إف خفت مغ هللا فأنت مػحج كإف خفت مغ غضخه فأنت مذخؾ، هللا يقػؿ 
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ُؼ َأْكِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفػُىْع َكَخاُفػِف ِإْف ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ ) ْيَصاُف ُيَخػِّ  (﴾042﴿ ِإنهَسا َذِلُكُع الذه

 [775] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

فإف لع نخف مغ هللا عد كجل خفشا مغ عاد الثانضة فشحغ لدشا مؤمشضغ بشز اآلية مالظ مؤمغ أبجًا مذخؾ الحؼ 
ؼ مغ غضخ هللا مذخؾ ال يػجج إال هللا عد كجل ىػ الفعاؿ ىػ القيار ىػ الكبضخ ىػ الستعاؿ ىػ بضجه مقالضج يخا

 الدساكات كاألرض إلضو يخجع األمخ كمو فاعبجه كتػكل عمضو.

 نحغ بأمذ الحاجة إلى ىحه السعاني في ىحه األياـ ألنو كل يـػ في خبخ سضئ.

اإلعبلـ الغخبي خبضث ججًا اإلعبلـ الغخبي يخفي حقائق ميسة ججًا إيجابضة  أييا اإلخػة الكخاـ: نحغ لدشا سحج
 كيبخز حقائق كأخبار ماليا أصل.

أحج أخػانا كاف محيع بمشجف هللا عد كجل أكخمو كعاد إلى الذاـ يقػؿ لي سضاسة اإلذاعة تدسعظ مئة ألف خبخ 
و فػرًا، السؤمغ إعبلمو قخآني كالقخآف ىػ صحضح حتى تكدب ثقتظ بيا، يأتي خبخ مثل الدع بالجسع أنت ترجق

 القػؿ الثابت قاؿ تعالى:

 [17] سػرة إبخاىضع: اآلية 

 نحغ ندتسج اإلعبلـ مغ عشج العبلـ عبلـ الغضػب، هللا عد كجل يحفع السؤمشضغ إف شاء هللا 

 كاتخؾ الكل كحاذر شسعظ  كغ مع هللا تخى هللا معظ
 إذا ما مشعظمغ يعصي  كإذا أعصػاؾ مغ يسشعو ثع 

 ىحه ممة شو خح بيا، وهللا حجيث ميع ججًا احفطػه.

ـٍ ُيْربِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما ِمْغ َيْػ ُ َعْشُو َأفه الشهِبيه َصمهى َّللاه ُح اْلِعَباُد ِفيِو ِإَّله َمَمَكاِف ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه
 لمهُيعه َأْعِط ُمْشِفًقا َخَمًفا َكَيُقػُؿ اخْآَخُخ المهُيعه َأْعِط ُمْسِدًكا َتَمًفا((َيْشِدََّلِف َفَيُقػُؿ َأَحُجُىَسا ا

 ] متفق عمضو [
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أحج أخػانا تبخع لسذخكع خضخؼ ضخع ججًا دفع ممضػف لضخة ىػ مرجر كبضخ مخة زرتو قاؿ لي وهللا عشجؼ بزائع 
ككل السػاصفات لرالحو قاؿ لي ما بعت شعخت إلى الدقف يأتضو شمب شخاء مغ دكلة مستازة كالدعخ جضج 

انقباض غضخ معقػؿ األرض ال تدعشي البزاعة مػجػدة كالثسغ نقجؼ كالسدتػدع مآلف ما في تاجخ يداكييا 
انقباض ىحه الدشة لع يرجر باعيع ببطء شجيج محمضًا، كإذا يكمفػف ضخائب ألف كخسدسئة ممضػف أقدسػا لي تجار 

غ سشة ذىبػا في السالضة ضخيبة ىحا ألنو دفع، فاهلل قبس لو قمبو ال ترجر، مغ يعمع أف حرضمة أرباحيع ألربعض
 الغضب ؟ هللا يعمع الغضب إذا أنت كشت مع هللا استفجت مغ عمع هللا بالغضب يفضجؾ يسشعظ أك يذخح صجرؾ.

 ما في ذكي أبجًا إذا أحب هللا عد كجل أف يتمف ماؿ إنداف يخيو صفة رابحة ججًا يذتخييا يكػف إفبلسو مع هللا
في مدتقضع كالسدتقضع هللا يحفطو، يحفع لو مالو مغ التمف فكل إنداف يؤدؼ زكاة مالو ضسغ أف ال يتمف مالو، ما 

 تمف ماؿ في بخ أك بحخ إال بحبذ الدكاة.

 كمغ أدػ زكاة مالو أذىب هللا عشو شخه، شخ الساؿ.

نداف قتل ألجل مالو، فالساؿ إذا هللا بارؾ فضو تخاه قػة في الجنضا أخػانا الكخاـ: أياـ الساؿ يدبب قتل إنداف كع مغ إ
 كأكالدؾ كأمامظ كإذا هللا عد كجل ما كاف راض عشظ بيحا الساؿ يكػف سبب دمار اإلنداف.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أنفَ أنفَ عميظ 704 - 057الجرس ) 

 36-73-1337الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع 
 :  الضـػ

ُ َعده  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َقاَؿ َّللاه ُ َعْشُو َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َْ َعَمْيَظ َكَقاَؿ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه َْ ُأْنِف  َكَجله َأْنِف
اُء المهْيَل َكالشهَياَر َكَقاَؿ أَ  َساَء َكاَْلَْرَض َفِإنهُو َلْع َيِغْس َيُج َّللاهِ َمَلى ََّل َتِغيُزَيا َنَفَقٌة َسحه ََ الده ََ ُمْشُح َخَم َرَأْيُتْع َما َأْنَف

 َما ِفي َيِجِه َكَكاَف َعْخُشُو َعَمى اْلَساِء َكِبَيِجِه اْلِسيَداُف َيْخِفُس َكَيْخَفُع((

 ] متفق عمضو [

سح عغ حخب الشفط عغ نطخية كل ما يقػلو العالع الضـػ عغ شح في األمصار عغ حخب السضاه عغ حخب الق
مالتػس الكافخة أف أرزاؽ العباد تقل شضئًا كشضئًا كأف الحخكب القادمة حخكب جػع كتشافذ عمى الصعاـ الذخاب 

 كالساؿ ىحا كمو كبلـ يتشاقس مع الػحضضغ.

فضيا مقالة  الػحي ىػ الحق ألنو كبلـ الحق ككبلـ الخالق، يعشي مخة قخأت مقالة كشت في الحج اشتخيت جخيجة إذا
أف مخصجًا عسبلقًا في فخندا رصج سحابًة في الفزاء الخارجي يسكغ أف تسؤل محضصات األرض ستضغ مخة في 

 الضـػ الػاحج بالسضاه العحبة، سحابة كاحجة.

يجب أف تؤمغ أف كل شيء يقششو هللا عد كجل ىػ تقشضغ تأديب ال تقشضغ عجد كالجلضل، اآلف األنيار كميا جافة 
كع إنداف كاف يسػت غخقًا في نيخ بخدػ قبل عذخيغ سشة، رجل عسبلؽ يأخحه الساء كيسػت األنيار  في الذاـ

 جافة جفافًا تامًا قاؿ تعالى:
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 (﴾03﴿ َكَأْف َلِػ اْسَتَقاُمػا َعَمى الصهِخيَقِة ََلَْسَقْيَشاُىْع َماًء َغَجقًا )

 ] سػرة الجغ [

َساِء َكاَْلَْرِض﴾﴿ َكَلْػ َأفه َأْىَل اْلُقَخى َآَمُشػا   َكاتهَقْػا َلَفَتْحَشا َعَمْيِيْع َبَخَكاٍت ِمَغ الده

 [96] سػرة األعخاؼ: اآلية 

ْنِجيَل َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيِيْع ِمْغ َربِِّيْع ََلََكُمػا ِمْغ َفْػِقِيْع   َكِمْغ َتْحِت َأْرُجِمِيْع﴾﴿ َكَلْػ َأنهُيْع َأَقاُمػا التهْػَراَة َكاإلِْ

 [66ػرة السائجة: اآلية ] س

كشت مخة في كاششصغ أخ كخيع أخحني إلى ضاىخ السجيشة مكاف جسضل ججًا كادؼ سحضق في قعخ الػادؼ يسذي 
نيخ ىحا نيخ كاششصغ األساسي أنا قجرت أف عسق الػادؼ ثبلثضغ متخ تقخيبًا كأنا كاقف عمى شط الػادؼ كرائي 

تب عمضيا مدتػػ السضاه عاـ ستة كثبلثضغ، يعشي ىحا الػادؼ لػحة صػرتيا عسػد عاؿ ججًا في رأسيا لػحة ك
 بأكسمو ثبلثضغ متخًا.

معشى ىحا حتى أنيع ىشاؾ حضشسا كانػا متسدكضغ بجيشيع في زمانيع ىع حخمػا الخسخ اآلف أيشسا دخمت في العالع 
 نقز في األمصار كشح في السضاه كحخب عمى مشابع الساء ىحا معشى قػؿ هللا عد كجل: 

 ( ِلَشْفِتَشُيْع ِفيِو﴾03َكَأْف َلِػ اْسَتَقاُمػا َعَمى الصهِخيَقِة ََلَْسَقْيَشاُىْع َماًء َغَجقًا )﴿ 

 ] سػرة الجغ [

 ))َيُج َّللاهِ َمَلى ََّل َتِغيُزَيا َنَفَقٌة... (( 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِفيَسا َرَكى َعغْ  َّللاهِ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َأنهُو َقاَؿ... َيا ِعَباِدي َلْػ َأفه  ))َعْغ َأِبي َذرٍّ َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
َلُكْع َكآِخَخُكْع َكِإْنَدُكْع َكِجشهُكْع َقاُمػا ِفي َصِعيٍج َكاِحٍج َفَدَأُلػِني َفَأْعَصْيُت ُكله ِإْنَداٍف َمْدأَ  َلَتُو َما َنَقَز َذِلَظ ِمسها َأكه

َفَسْغ َكَجَج اْلِسْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَخ َيا ِعَباِدي ِإنهَسا ِىَي َأْعَساُلُكْع ُأْحِريَيا َلُكْع ُثعه ُأَكفِّيُكْع ِإيهاَىا  ِعْشِجي ِإَّله َكَسا َيْشُقُز 
 َخْيًخا َفْمَيْحَسْج َّللاهَ َكَمْغ َكَجَج َغْيَخ َذِلَظ َفاَل َيُمػَمغه ِإَّله َنْفَدُو((

 ابغ ماجو، الجارمي[] مدمع، التخمحؼ، أحسج، 
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ىحه حقضقة أنفق أنفق عمضظ ككل كاحج مغ إخػانشا الكخاـ إذا أنفق مغ مالو هللا عد كجل يذجعو أنت بذكل شبضعي 
لػ ذىبت إلى صجيق تعػده كمعظ ىجية لساذا تحخص عمى أف يكػف اسسظ عمى اليجية إما كتابة أك بصاقة كقج 

حت أما لػ أف البصاقة خارج اليجية قج تقع أك قج تدحب، إنظ حخيز تجعل بصاقة في داخل اليجية احتضاط إذا فت
 عمى أف يعمع ىحا الحؼ ىجيت لو أنيا مشظ، لكغ هللا عد كجل يعمع ما بشفػس البذخ قاؿ تعالى:

َ ِبِو َعِميٌع ﴿ َما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َخْيٍخ َفِمْمَػاِلَجْيِغ َكاَْلَْقَخِبيَغ َكاْلَيَتاَمى َكاْلَسَداِكيِغ َكاْبِغ الده  ِبيِل َكَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ َفِإفه َّللاه
(702﴾) 

 [175] سػرة البقخة: اآلية 

 ىحه أكؿ مذكمة كما أنفقتع مغ شيء فإف هللا بو عمضع، السذكمة الثانضة قاؿ تعالى:

 ﴿ َكَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َشْيٍء َفُيَػ ُيْخِمُفُو﴾

 [19] سػرة سبأ: اآلية 

عمضكع ما بقي لظ عحر، هللا يعمع كسضعػض عمضظ أضعافًا مزاعفة لحلظ اإلنفاؽ مغ خرائز السؤمغ، يعػضو 
فأما مغ أعصى كاتقى أحج أكبخ خرائرو العصاء كأحج أكبخ خرائز الكافخ األخح، الكافخ يأخح كال يعصي 

ػد كمو كرعضت قزضة اإلنداف كاألنبضاء أعصػا كلع يأخحكا يا مغ جئت الحضاة فأعصضت كلع تأخح يا مغ قجست الػج
يا مغ زكضت سضادة العقل كنيشيت غخيدة القصضع يا مغ ىضأؾ تفػقظ لتكػف كاحجًا فػؽ الجسضع فعذت كاحجًا بضغ 
 الجسضع يا مغ كانت الخحسة ميجتظ كالعجؿ شخيعتظ كالحب فصختظ كالدسػ حخفتظ كمذكبلت الشاس عبادتظ.

ج اآلخخيغ أنت أسعجىع، االنتساء فخدؼ كل كاحج ىسو بضتو ىسو صحتو أخػانا الكخاـ: حضشسا تخخج مغ نفدظ لتدع
ىسو دخمو ىسو دخمو ىسو رزقو ىسو أكالده سقط ال يداىع أبجًا في حل مذكبلت السدمسضغ فزبًل عغ أف يحسل 

 ىسػميع ىػ في األصل ال يحسل ىسػميع حتى يداىع في حل مذكبلتيع.
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ادػ السدمسػف خبلؿ يػمضغ لعقج مؤتسخ يزع مغ الذعػب ما يداكؼ ما الحؼ يسشع عقب أحجاث أمخيكا أف يتش
ممضار كنرف تقخيبًا سجس أك خسذ سكاف العالع يرجر بضاف اإلسبلـ كحا اإلسبلـ كحا نحغ كحا كال تدتصضع دكلة 
غي أف إسبلمضة في العالع أف تأخح مػقفًا شخرضًا مع العالع الغخبي مػقفشا مػقف السدمسضغ جسضعًا، ىحا الحؼ يشب

يكػف ألف كل كاحج حامل ىسو الذخري لضذ حامل ىع السدمسضغ نحغ اآلف لسا أنت تفكخ بخجمة شاب مقجـ 
عمى الدكاج تقجـ لو شيء تفكخ بخجمة شالب عمع تفكخ بخجمة إنداف يحب أف يمتحق بسعيج لسا تقجـ شيء 

يع فإذا خجمتيع لقضت هللا في ىحه حسمت شضئًا مغ ىسـػ السدمسضغ إف حسمت ىسـػ السدمسضغ مكشظ هللا مغ خجمت
الخجمة، إف كشت عمى عمع فاعمع كإف كشت عمى ماؿ فأمدظ كإف كشت عمى قػة فاحكع بالعجؿ بضغ الشاس فمحلظ 

 ىحا الحجيث قاؿ تعالى في الحجيث القجسي:

اءُ  َْ َعَمْيَظ َكَقاَؿ َيُج َّللاهِ َمَلى ََّل َتِغيُزَيا َنَفَقٌة َسحه َْ ُأْنِف  المهْيَل َكالشهَياَر... (( ))َأْنِف

 أؼ ال يشقريا، سحاء أؼ دائسة الرب كاليصل بالعصاء سحاء: 

اُء المهْيَل َكالشهَياَر َكَقاَؿ َأرَ  َْ َعَمْيَظ َكَقاَؿ َيُج َّللاهِ َمَلى ََّل َتِغيُزَيا َنَفَقٌة َسحه َْ ُأْنِف َساءَ ))َأْنِف ََ الده ََ ُمْشُح َخَم  َأْيُتْع َما َأْنَف
 ( َكاَْلَْرَض َفِإنهُو َلْع َيِغْس َما ِفي َيِجِه َكَكاَف َعْخُشُو َعَمى اْلَساِء َكِبَيِجِه اْلِسيَداُف َيْخِفُس َكَيْخَفُع (

 كفي حجيث آخخ:

اٌد َقاَؿ َسِسْعُت َأَبا ُأمَ  َثَشا َشجه َثَشا ِعْكِخَمُة ْبُغ َعسهاٍر َحجه َثَشا ُعَسُخ ْبُغ ُيػُنَذ َحجه ُ ))َحجه اَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ـُ َعمَ  ـَ ِإنهَظ َأْف َتْبُحَؿ اْلَفْزَل َخْيٌخ َلَظ َكَأْف ُتْسِدَكُو َشخٌّ َلَظ َكََّل ُتاَل ى َكَفاٍؼ َكاْبَجْأ ِبَسْغ َتُعػُؿ َعَمْيِو َكَسمهَع َيا اْبَغ آَد

 ْفَمى ((َكاْلَيُج اْلُعْمَيا َخْيٌخ ِمْغ اْلَيِج الدُّ 

 ] مدمع، التخمحؼ، أحسج [

يعشي إذا كاف دخمظ مداكؼ مرخكفظ ال تبلـ إذا لع تشفق أما في عشجؾ زيادة ىحه الديادة تبلـ إذا أمدكتيا كتحسج 
عشج هللا إذا بحلتيا الديادة، مخة لي قخيب كدا بضتو بذكل لضذ معقػاًل كىػ رجل مضدػر فتػفضت كالجتو ككشت في 

فت الشطخ البضت، سألشي ما حكع ىحا في الذخع ؟ قمت لو أنت تاجخ أنا سأخاشبظ بمغتظ قاؿ التعدية فذيء يم
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تفزل معظ مئة ممضػف أخحت بضت أربعة كسبعضغ ممضػف كسضارة شبح بدتة كعذخيغ كما معظ شيء تأكل تكػف 
سانػف شغميع بعسل حكضسًا ؟ قاؿ ال قمت خح بضت بعذخة مبليضغ كسضارة بسمضػنضغ اثشي عذخ بقي معظ ثسانضة كث

تجارؼ رابح ججًا أنت تعضر كل حضاتظ مغ دخمظ فأنا أردت بيحا أنظ إذا كاف عشجؾ فزل كىحا الفزل أنفقتو في 
التخؼ أيغ مقامظ عشج هللا عد كجل ؟ أما الفزل إذا أنفقتو في خجمة السدمسضغ عشجئح يخضى هللا عشظ أنت 

ل أحج؟ لػ أخحنا حجع لقسة اإلنداف قج يزع لقسة في فع الجائع استثسختو عشج هللا عد كجل ما حجع لقسة أماـ جب
يخاىا يـػ القضامة كجبل أحج ما ىي الشبدة ممضار بالػاحج ألف ألف ألف ممضار ممضار ممضار بالػاحج فالحكي يدتثسخ 

ني آيات في مالو الفائس عشج هللا بإنفاقو في سبضل هللا كالغبي يدتيمكو في أمػر الجنضا لحلظ الستخفػف في ثسا
 القخآف الكخيع عشج هللا كفار، قاؿ تعالى:

ْنَيا﴾  ﴿ الهِحيَغ َكَفُخكا َكَكحهُبػا ِبِمَقاِء اخْآَِخَخِة َكَأْتَخْفَشاُىْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ

 [11] سػرة السؤمشػف: اآلية 

يحتاجيا يعشي يتمف الستخؼ كافخ ىحا الحؼ يأكل أكبًل غضخ معقػؿ يمبذ لبدًا غضخ معقػؿ يذتخؼ حاجات ال 
أشضاء الشاس في أمذ الحاجة إلضيا، رجل مغ دمذق كاف في كلضسة في الخمضج أقدع لي يسضشًا مغمطًا أف األمضخ 
ىشاؾ عـد أصجقائو عمى كاعػد كىػ الجسل الرغضخ محذي لحسة كفدتق كزر كسسشة عخبي كبأعمى الكاعػد 

ىحا يصعع خسدسئة شخز ثع ألقي ىحا كاألمضخ غدل  خاركؼ مكتف قاؿ لي وهللا الزضػؼ أكمػا كاحج باأللف
 فػؽ الصعاـ فقاؿ لي سضجؼ أيعقل ىحا قاؿ ال أحج يأكل مغ بعجؼ.

الكفار هللا يخدييع خحاىع هللا كأذليع إذا أكمت عشجىع بسصعع كزاد مػس كباب يمفو لظ بعمبة تتعذى في البضت أؼ 
كلكغ وهللا فضسا أعمع كل كلضسة تكمف ألػؼ عذخات  أصح ؟ ىحا الحؼ يتمف الصعاـ، اآلف الػضع خف قمضبلً 

األلػؼ تمقى في السيسبلت كالشاس يسػتػف مغ الجػع ىؤالء يغزب هللا عمضيع كيدمط عمضيع عجكًا يأخح ما في 
 أيجييع بالقيخ.

باإليساف كالطمع، كإف الكافخ العادؿ أقخب عشج هللا مغ السدمع الطالع كالحضاة الجنضا تدتقضع بالكفخ كالعجؿ كال تدتقضع 
كإف هللا يشرخ الجكلة الكافخة العادلة عمى الجكلة السدمسة الطالسة، الطمع ضمسات ىػيتظ لضذ ليا قضسة إشبلقًا 
ممضار كمئتي مدمع لضدت كمستيع ىي العمضا كلضذ أمخىع بضجىع كلمكفار عمضيع ألف سبضل كسبضل كمعطسيع مع 

ج مدمع مغ األفغاف يقػؿ أنا متعجب لسا لع تترل بشا أمخيكا حتى القػؼ كلػ كاف عمى الباشل، مسكغ يرخح كاح
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اآلف مع أنشا نسمظ خبايا ىحا البمج كمجاخمو كمخارجو كنقجميا ليع ىجيًة ىحا مدمع، مدمع يعضغ كافخًا عمى أخضو 
 د كجل.ميسا يكغ بضشظ كبضشو عجاء السدمع الحؼ يعضغ كافخًا عمى مدمع ىحا لضذ مدمسًا ىحا كافخ عشج هللا ع

تخمي هللا عشا عد كجل لضذ مغ شيء قمضل مغ شيء كثضخ، يعشي أريج مغ ىحا الجرس أف نحسل ىع السدمسضغ إذا 
حسمشا ىع السدمسضغ دعػنا هللا أف يميسشا شخيقًا نعضغ بو السدمسضغ بذكل أك بآخخ أما ىحا الشسط، مخة قاؿ لي 

نيايتو انبدط لتذبع إذا ما انقمب ىحا البدط إلى عسل شخز أنا مبدػط كثضخًا مغ دركسظ قمت لو ىحا البدط ما 
كبلـ فارغ، يجب ىحا الجرس يشقمب إلى عسل كإال أنت مؤاخح كعمضظ حجة، العمع عمساف عمع في القمب كىحا حجة 
لظ كعمع في المداف كىحا حجة عمضظ، أنت عشجما تعخؼ كال تصبق أنت عشج هللا مجاف إدانة كبضخة أعتقج أف الكبلـ 

 ال يشفع كثضخ ال يشفع إال العسل ككل كاحج يعمع حخكة إلى هللا عد كجل يخجـ خجمة يقجـ شيء جيج مقل.صار 

في إنداف صار معيا كـر خبضث بالجماغ كىي فقضخة ججًا قالت يا رب إف شفضتشي فدأفعل كل شيء في سبضمظ 
فاهلل شفاىا كال تسمظ مااًل استأجخت غخفة بالذعبلف كىي شباخة متقشة كأصبحت تصبخ شبخًا متقشًا كتبضعو ألغشضاء 

نطخؼ أف إندانة ال تسمظ شضئًا فقضخة كلكغ  دمذق ككل ما جسعت مبمغًا تعالج بو مخيس، أنا ىحه القرة تمفت
تتقغ الصبخ فاستخجمت ىحه الخبخة في كدب الساؿ إلنفاقو في سبضل هللا اآلف معالجة مئات جساعة أغشضاء كيحبػا 

 األكل السشدلي.

نخيج عسبًل نخقى بو إلى هللا اآلف كقت عسل ال كقت كبلـ ألف هللا عد كجل فخز السؤمشضغ بالحؼ حرل قاؿ 
 الى:تع

ُ ِلَيَحَر اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َما َأْنُتْع َعَمْيِو َحتهى َيِسيَد اْلَخِبيَث ِمَغ الصهيِِّب﴾  ﴿ َما َكاَف َّللاه

 [779] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

هللا كذف كل الشاس الشفاؽ ضيخ كالخػؼ ضيخ كالػالء ضيخ كالجخأة ضيخت هللا عد كجل جعل ىحه األحجاث 
 اس.مضدانًا لكل الش

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل تػكي فيػكى عميظ 704 - 050الجرس ) 

 37-73-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ .الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 

أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب ك التخىضب مغ صحضح البخارؼ ك مدمع، ك الحجيث 
 الضـػ عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي هللا عشيا قالت: 

ُ َعَمْيِو َكسَ  ُ َعْشَيا َقاَلْت َقاَؿ ِلي الشهِبيُّ َصمهى َّللاه  مهَع ََّل ُتػِكي َفُيػَكى َعَمْيِظ (()) َعْغ َأْسَساَء َرِضَي َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبػ داكد، أحسج[

العػاـ ليع كمسة قجيسة ك مألػفة ششق الكضذ، كاف الساؿ يػضع في كضذ ك لو خضط فإذا شج الخضط كأنو ششق ىحا 
 يا أسساء اَل ُتػِكي َفُضػَكى َعَمْضِظ .الكضذ، أؼ أغمق، أؼ ما أنفق، أؼ بخل، أؼ أمدظ، ىحا الحجيث رائع ججًا: 

أؼ أحج أسباب الغشى ال أقػؿ كل أسباب الغشى اإلنفاؽ، تجج أسخة أخ ك أخ ك أخ اثشاف فقخاء ك كاحج غشي، 
أحضانًا ىحا الغشي كأنو مػكل بكل األسخة، البارحة زارني أخ قاؿ لي أكؿ أخت ك الثانضة ك الثالثة ك الخابعة قاؿ لي 

ع، ك الكيخباء، الفضجة ك الياتف ك الػقػد ك مرخكؼ شيخؼ، أخػاتو فقخاء أنا أشعخ أنو مخزكؽ ك أجػر بضػتي
 الخزؽ كفضخ ألنو يعصي، ال أقػؿ كل األسباب أحج األسباب، أحج أسباب الغشى ىػ اإلنفاؽ . 

أف حجثشي أخ قاؿ لي ك هللا أصبح دخمي صفخًا كاف يعسل في مرمحة ك تػقفت ىحه السرمحة ك اضصخ 
يدتقخض لضأكل أنا ك هللا أقخضتو مخة، قخأ حجيثًا أف استسصخكا الخزؽ بالرجقة، أقدع لي ترجقت أكؿ يـػ خسذ 
لضخات باع قصعة مغ إنتاجو، ثاني يـػ عذخة، ك مازاؿ يخفع ىحه الرجقة إال أف بمغت كل يـػ ألف لضخة غضخ 

بو كل شيء عشجه قج بضع، فابشو مغ باب الصخفة الدكاة، مغ أسبػعضغ ذىب إلى العسخة، عشجه مدتػدع مآلف بغضا
قاؿ لو كفى تجعي يا بابا لع يعج عشجنا بزاعة، بيحا الػضع الرعب، بيحا الكداد الذجيج ك هللا بزاعتو درجة 
عاشخة لضدت أكلى، بزاعة صشاعة ك لكغ متػاضعة ججًا، تجج أحضانًا كأف بعس الرشاع أك بعس التجار 

ىحا يشفق، ك يشفق إنفاقًا كبضخًا، أؼ ال يػجج إنداف التجأ لو إال ك يعصضو، ك السبالغ كبضخة  مدتثشػف مغ الكداد العاـ
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ججًا، حتى مخة بخمزاف ىػ يعسل إماـ في مدجج شخز مضدػر الحاؿ قاؿ لي أريج أف أعصي ىحا خسدة آالؼ 
استسصخ الخزؽ بالرجقة،  كأنو دركير، قمت لو أغشى مشي ك مشظ، ىػ يشفق بسئات األلػؼ، الدبب ىػ اإلنفاؽ .

ال تػكي فضػكى عمضظ، تذشق الكضذ يذشق الكضذ الحؼ لظ، تبخل ُيبخل عمضظ، تشفق ُيشفق عمضظ، ىحه قاعجة، 
 الحؼ عامل هللا باإلنفاؽ عشجه آالؼ الذػاىج.

ُ َعَمْيِو  ُ َعْشَيا َقاَلْت َقاَؿ ِلي الشهِبيُّ َصمهى َّللاه  َكَسمهَع ََّل ُتػِكي َفُيػَكى َعَمْيِظ (( )) َعْغ َأْسَساَء َرِضَي َّللاه

أؼ ال تسشعي فضسشع عشظ، ال تقصخؼ فضقصخ عمضظ، ال تحبدي فضحبذ عشظ، ال تبخمي فضبخل عشظ، أحج أسباب 
الغشى عشج السؤمغ ىػ اإلنفاؽ، حتى أف العخب كانت تقػؿ مغ ىػ األريحي ؟ األريحي الحؼ يختاح لمعصاء، ك 

الحؼ يسضد أىل الجنضا عغ أىل اآلخخة ؟ أىل الجنضا يدعجىع األخح، أىل اآلخخة يدعجىع أقػؿ لكع بذكل دقضق ما 
 العصاء .

قخأت عغ الشسمة بحثًا عجضبًا، الشسمة ليا جياز مز ك جياز ضخ، إف كانت شبعى ك رأت أختيا جائعة تعصضيا 
أما ما كججت إندانًا مغ عرضختيا عغ شخيق جياز الزخ، ك إف كانت جائعة تأخح عغ شخيق جياز السز، 

 بعضجًا عغ هللا إال عشجه جياز مز، ضخ لضذ عشجه أبجًا، ال يزخ .

ك هللا تكمع خصضب مدجج كاف صشجكؽ العافضة عشجه، يػجج أربعة أشخاص أك خسدة ىػ يعخفيع ك هللا ألف ممضػف 
دفعػا قخشًا ىؤالء الفقخاء فسا فػؽ، صار عشجنا بالذاـ أربعة آالؼ ممضػف، صار ألفي ممضػف، قاؿ لي ك هللا ما 

دفعػا، ك الفقضخ سخي سبحاف هللا لحلظ كرد في بعس اآلثار أنا أحب ثبلثًا ك حبي لثبلث أشج، أحب الصائعضغ ك 
حبي لمذاب الصائع أشج، ك أحب الكخماء ك حبي لمفقضخ الكخيع أشج، ك أحب الستػاضعضغ ك حبي لمغشي الستػاضع 

ث أشج، أبغس العراة ك بغزي لمذضخ العاصي أشج، ك أبغس الستكبخيغ ك أشج، ك أبغس ثبلثًا ك بغزي لثبل
 بغزي لمفقضخ الستكبخ أشج، ك أبغس البخبلء ك بغزي لمغشي البخضل أشج .

مغ أصعب شخرضة تخاىا ؟ غشي بخضل، فقضخ متكبخ، شضخ عاص، لحلظ قضل العجؿ حدغ لكغ في األمخاء 
إشبلقًا، أما إنداف رئضذ محكسة، كزيخ مثبًل، مجيخ مؤسدة  أحدغ، أنت تعجؿ ك لكغ ال يػجج معظ صبلحضات

يعجؿ، العجؿ حدغ لكغ في األمخاء أحدغ، ك الػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، العالع قجكة، ك التػبة حدغ 
لكغ في الذباب أحدغ، ك الحضاء حدغ لكغ في الشداء أحدغ، ك الربخ حدغ لكغ في الفقخاء أحدغ، ك الدخاء 
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األغشضاء أحدغ، أؼ أجسل شيء غشي سخي، فقضخ صابخ، امخأة تدتحي، شاب تائب، عالع كرع،  حدغ لكغ في
 حاكع عادؿ .

أييا اإلخػة الكخاـ: لعمظ تدأؿ أنت لساذا في الجنضا ؟ مغ أجل العسل الرالح فقط، الجلضل: حضشسا يأتي السػت تشجـ 
ت مضت قاؿ يا رب فقط ألخخج البزاعة مغ عمى ماذا ؟ سسعت مضتًا قاؿ يا رب فقط ألصب الدقف ؟ ال، سسع

 الجسخؾ ألبضعيا ؟ أبجًا، يقػؿ:

 ( َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلحًا﴾66﴿ َقاَؿ َربِّ اْرِجُعػِف )

 ] سػرة السؤمشػف [

 سضجنا مػسى عشجما سسح لو هللا أف يدقي الغشع لمسخأتضغ بشتي سضجنا شعضب ماذا قاؿ ؟ قاؿ:

ي ِلَسا َأْنَدلْ   (﴾71َت ِإَليه ِمْغ َخْيٍخ َفِقيٌخ )﴿ َربِّ ِإنِّ

 [14] سػرة القرز: اآلية 

مفتقخ إلى ماذا ؟ إلى العسل الرالح، ك تأكجكا أييا اإلخػة أف الغشي ىػ غشي العسل الرالح، ك أف الفقضخ ىػ 
يسكغ أف  فقضخ العسل الرالح، يسكغ أف يسػت اإلنداف ك ال يسمظ في جضبو لضخة كاحجة لكغ لو أعسااًل كالجباؿ، ك

يكػف معو أربعة آالؼ ممضػف فقضخ عشج هللا، الغشى غشى العسل الرالح، ك الفقخ فقخ العسل الرالح، ك الغشى ك 
 الفقخ بعج العخض عمى هللا.

مثبًل لمتقخيب شخز عشجه محل بالحسخاء كل متخ ممضػف لضخة سعخه، إذا معو سقضفة أك معو مكتب تجارؼ في 
ل مدتػدع أكسل شيء، مكتب استضخاد محل مفخؽ ك مدتػدع بكتمة بشائضة كاحجة، الصابق األكؿ ك معو في أسف

الحؼ عشجه الحسخاء كميا عمى الرفضغ مدتػدعات ك محبلت ك مكاتب ك مع البحرة ك مع سػؽ الحسضجية ك مع 
خخ أجخػ هللا الحخيقة، ك محل الحسخاء ببضخكت ك بضكاديممي بمشجف ك الذاندلضديو بباريذ، كل ىحا ممكو، ك إنداف آ

 عمى يجه ىجاية إنداف الثاني أفزل، قاؿ لو يا عمي ألف ييجؼ هللا بظ رجبًل كاحجًا خضخ لظ مغ الجنضا ك ما فضيا .
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ك الحؼ يسمظ مضخسضجس لضذ سضارة كإنسا الذخكة كميا ك مضتدػبضذي ك سػني ك ندتمو ك نضجك كل ىحا ممكو ك كل 
 قاؿ:  شخكات الصضخاف الدابقة، ىحا ما كضعو ؟

 ُ ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َوَّللاهِ ََلَْف َيْيِجَي َّللاه ِبُيَجاَؾ َرُجاًل َكاِحًجا َخْيٌخ َلَظ ))َعْغ َسْيٍل َيْعِشي اْبَغ َسْعٍج َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
 ِمْغ ُحْسِخ الشهَعِع ((

 ] البخارؼ، مدمع، أبػ داكد، أحسج [

صجقػا الشبي يا إخػاف ىحا كبلـ الشبي ال يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي يػحى، إذا سسح لظ هللا أف تيجؼ 
إندانًا، تخبي ابشظ، تذضع الحق بضغ الشاس، تخسخ القضع األخبلقضة، أنت أغمى إنداف، ألف ىؤالء األغشضاء يسػتػف 

خاـ عادؼ لضذ أبضزًا إنسا ىػ أسسخ، ك غضخ  حفاة عخاة، أكفاف خاـ غضخ مقرػر، السقرػر كثضخ في السضت،
ىحا ال يػجج، ك أنت الحع عشجما يسدقػا قصعة مغ الخامة يغصػىا بالساء بعج ذلظ يعسمػىا أشخشة، أؼ يخبصػا 

 رجمو ك يذجكىا:

َؽ َكََّل َصمهى )00﴿ ِإَلى َربَِّظ َيْػَمِئٍح اْلَسَداُؽ )  (﴾07ى )( َكَلِكْغ َكحهَب َكَتَػله 00( َفاَل َصجه

 ] سػرة القضامة[

مغ مشا يعمع متى أجمو ؟ مغ مشا يزسغ أف يسػت بعج غج ؟ غجًا يزسغ أنو لغ يسػت، ال يػجج أحج يزسغ ىحا، 
السػت أقخب شيء لئلنداف، ماذا أعجدت ليحا الضـػ ؟ أعجدت استقامة؟ أعجدت تػبة ؟ أعجدت عسبًل صالحًا ؟ يا 

 غ كسع هللا عمضو ثع قتخ عمى عضالو .أسساء ال تػكي فضػكى عمضظ، لضذ مشا م

ك هللا البارحة سسعت قرة ال أزاؿ أتخنع بيا، قجـ لرشجكؽ العافضة مدتذفى بكامميا أربعة شػابق بالسضجاف ىجية، 
لكغ تخيج كدػة، تخيج مئة ك خسدضغ ممضػف كدػة ك أجيدة، شخز قاؿ عمّي كل ىحا البارحة، ىحا يعخؼ أف 

 و كبضخة ججًا، قاؿ: مغ قجر مالو أمامو سخه المحاؽ بو .يعسل، ىحا بعث دفعة آلخخت
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ك هللا أنا دعضت لو مغ أعساقي ألف صشجكؽ العافضة هللا عد كجل أكخمشا بو في ىحه البمجة، معالج سبعة آالؼ 
مخيس ك عسمضات قمب ك عسمضات خصضخة ججًا، جسع مئتي ممضػف ك أنا بجامعي ىحا الستػاضع يجسع أكبخ رقع، 

ألف ممضػف ك يػجج أشباء كثخ بجكف مقابل،  ثبلثسئة في األسبػع، ىحه السئتي ممضػف حجع أؼ قجمػا عسبًل يداكؼ 
أك نرف قضسة، يػجج خرع أؼ خرػمات كبضخة ليحا الرشجكؽ، اآلف جاء شخز تعيج أف يكدػه ك أف يجيده 
بسئة ك خسدضغ ممضػف كامبًل ىحا عسل، قمشا لكع مخة كاف أحج أخػانا العمساء في تخكضا بمغػه أنو يػجج شخز دافع 

غ ىحا أريج أف أراه ؟ شمب أف يمتقي معو، عسمػا دعػة فصػر ك دعػا ىحا السحدغ ك ىحا ثبلثسئة ممضػف دكالر، م
العالع الحؼ ىػ مغ الذاـ، جمذ ىحا العالع ك الثاني لع يأت، السػعج الداعة الثامشة ك الشرف، التاسعة ك لع 

ا ىػ، قاؿ نحغ بالذاـ يزع يأت، أيغ ىػ ؟ قالػا لو قج جاء قبمظ إنو جالذ ىشا، مغ كثخة تػاضعو لع يطغ أف ىح
حػالي عذخة آالؼ رخامة باسسو، يخيج رخامة باسسو أنو ساىع في ىحه السئحنة السحدغ الكبضخ فبلف، ثبلثسئة 

 ممضػف دكالر ك قاؿ لي ك هللا لع أعخفو، جالذ ك كأنو شخز فقضخ .

  ألنو دققػا في ىحا الحجيث: فإخػانا الكخاـ الحيغ ممكػا الساؿ بإمكانيع أف يكػنػا بسدتػػ الجعاة إلى هللا

ُ َعْشُيَسا قَ  َثِشي َساِلُع ْبُغ َعْبِج َّللاهِ َأفه َعْبَج َّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاه اَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى ))َعْغ الدُّْىِخيِّ َقاَؿ َحجه
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ََّل َحَدَج ِإَّله َعَمى اْثَشتَ  ُ َماًَّل َفُيَػ َّللاه ـَ ِبِو آَناَء المهْيِل َكَرُجٌل َأْعَصاُه َّللاه ُ اْلِكَتاَب َكَقا ْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه

ُؽ ِبِو آَناَء المهْيِل َكالشهَياِر((  َيَتَرجه

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، ابغ ماجو، أحسج [

ًا، قاؿ ال الفزل لظ، أنا أتكمع ك لكغ أنت تجفع أؼ شخز مغ السحدشضغ ك هللا أنت فزمت ألنو قجـ شضئًا ثسضش
نقػدًا، أؼ الساؿ لضذ مغ الديل سحبو، ك أصعب مغ سحبو إنفاقو في سبضل هللا، الشفذ تشازعظ، كاف ىشاؾ 
شخز مغ خسدضغ سشة عشجه إيساف قػؼ ك لكغ يجه ماسكة، ال يسكغ أف يجفع زكاة ماؿ إال إذا ربصػه ك قاؿ ليع 

الساؿ، يخبصػه يقػؿ ليع الرشجكؽ الفبلني بو نقػد خحكه، ىػ قانع يػجج عقاب إذا لع يجفع خحكا ىػ ال يتحسل 
 زكاة مالو، ىشاؾ أناس عشجىع بخل شجيج لحلظ قاؿ تعالى:

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

471 

 (﴾6﴿ َكَمْغ ُيػَؽ ُشحه َنْفِدِو َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف )

 [9] سػرة الحذخ: اآلية 

 :  فجرسشا الضـػ

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل ُتػِكي َفُيػَكى َعَمْيِظ (()) َعْغ َأْسَسا ُ َعْشَيا َقاَلْت َقاَؿ ِلي الشهِبيُّ َصمهى َّللاه  َء َرِضَي َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، الشدائي، أبػ داكد، أحسج[

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع قَ  ُ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َيا اْبَغ آ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َيْبُمُغ ِبِو الشهِبيه َصمهى َّللاه َْ اَؿ َقاَؿ َّللاه َْ ُأْنِف ـَ َأْنِف َد
 ...((َعَمْيظَ 

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، ابغ ماجو، أحسج [

 استسصخكا الخزؽ بالرجقة .

 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ 

الميع أعصشا ك ال تحخمشا، أكخمشا ك ال تيشا، آثخنا ك ال تؤثخ عمضشا، أرضشا ك ارض عشا، ك صمى هللا عمى سضجنا 
 دمحم الشبي األمي ك عمى آلو ك صحبو ك سمع .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 في كل كبج رشبة أجخ 704 - 051الجرس ) 

 71-73-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 :  أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالحجيث الضـػ

ُ َعَمْيِو  ٍَ اْشَتجه َعَمْيِو اْلَعَصُر َفَػَجَج ِبْئًخا ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َكَسمهَع َقاَؿ َبْيَشَسا َرُجٌل َيْسِذي ِبَصِخي
ُجُل َلَقْج َبَمغَ   َىَحا اْلَكْمَب ِمْغ اْلَعَصِر َفَشَدَؿ ِفيَيا َفَذِخَب ُثعه َخَخَج َفِإَذا َكْمٌب َيْمَيُث َيْأُكُل الثهَخى ِمْغ اْلَعَصِر َفَقاَؿ الخه

ُو َماًء ُثعه َأْمَدَكُو ِبِفيِو َحتهى َرِقَي َفَدَقى الْ مِ  ُ َلُو َفَغَفَخ َلُو ْثُل الهِحي َكاَف َبَمَغ ِمشِّي َفَشَدَؿ اْلِبْئَخ َفَسَلَ ُخفه َكْمَب َفَذَكَخ َّللاه
 ُكلِّ َكِبٍج َرْشَبٍة َأْجٌخ ((َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكِإفه َلَشا ِفي َىِحِه اْلَبَياِئِع ََلَْجًخا َفَقاَؿ ِفي 

 ] البخارؼ، مدمع، أبػ داكد، أحسج، مالظ [

كشت أقػؿ دائسًا أف أبػاب الخضخ ال تعج ك ال تحرى، أؼ مخمػؽ خمقو هللا عد كجل إذا أحدشت إلضو فكأنسا 
 أقخضت هللا قخضًا حدشًا، ك حضشسا قاؿ هللا عد كجل:

 َقْخضًا َحَدشًا َفُيَزاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثيَخًة﴾﴿ َمْغ َذا الهِحي ُيْقِخُض َّللاهَ 

 [145] سػرة البقخة: اآلية 

 أؼ إذا قاؿ ممظ كبضخ مالظ كل الببلد مغ يقخضشي ك سأجازيو بسمضػف ضعف ؟ قاؿ:

 ﴿ َكَمْغ َيْبَخْل َفِإنهَسا َيْبَخُل َعْغ َنْفِدِو﴾

 [18] سػرة دمحم: اآلية 

مػؽ الدائقػف في الدفخ يتحاشػف الغشع أما الكبلب ال ييتسػف ليا يجىدػنيا، ما مغ أنت حضشسا تعتقج أف أؼ مخ
شخيق إال فضو مجسػعة حضػانات مجىػسة، ىحا السؤمغ لػ عخؼ أف كل حضػاف خمقو هللا عد كجل هللا سضحاسبو 

الكمب أك ىحه  عشو، يخاؼ أف يجىذ دجاجة ألف ليا أصحابًا، يخاؼ أف يجىذ خخكفًا ألف لو صاحبًا، أما ىحا
القصة أك أؼ حضػاف آخخ، ك هللا سسعت قرة مغ رجل قبل خسدضغ سشة تقخيبًا ىحا الخجل تػفي مخة أشالع أنا 
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كتابًا فػجئت أف ىحه القرة التي ذكخىا ذاؾ الخجل في ىحا الكتاب، أنا زرت تخكضا، يػجج كتاب قخأتو عغ كساؿ 
سانضضغ يـػ كاف العثسانضػف يحكسػف الببلد كاف ىشاؾ ضابط أتاتػرؾ، الخجل ماذا قاؿ لي ؟ قاؿ في حكع العث

اشتخػ كسضة مغ المحع لػلضسة سػؼ يرشعيا ألصجقائو فعشجه قصة أكمت ىحا المحع، أؼ كضمضضغ لحسة ىبخة غالضضغ 
ؽ أكمت لو إياىع، فاغتاظ مشيا فذشقيا عمى سمع، لو صجيق مغ أىل ىحه البمجة قاؿ لو ك هللا يا فبلف إما أف تترج
تكفضخًا لظ عغ ذنبظ ك إما أف مرضخؾ أف تذشق، ك ىػ ضابط كبضخ، فزحظ ضحكًا يكاد يشثشي أأششق مغ أجل 
ىخة، قاؿ لو ك هللا تذشق مغ أجل ىخة، ىحا الزابط مغ ىحه البمجة إيسانو قػؼ ك شعخ أف ىحا مخمػؽ، أكاًل غضخ 

المحع، الخصأ لضذ مغ اليخة، ذىبت األياـ ك مكمفة اليخة، لضذ عشجىا حبلؿ ك حخاـ، جػعانة فأكمت، أنت خبئ 
مزى عمى القرة عذخيغ أك خسذ ك عذخيغ سشة، األتخاؾ خخجػا مغ ىحه القخية ك استمع كساؿ أتاتػرؾ الحكع 
ك أمخ أف يختجؼ كل الزباط زيًا أجشبضًا معضغ، ك كاف في لضمة سكخاف ك تػجو مغ استشبػؿ إلى إزمضخ ك كاف ىحا 

حاكسًا إلزمضخ فمع تفقجه كججه لع يشفح األمخ فأمخ بذشقو ك يقاؿ لع يدبق في تاريخ تخكضا أف  الحؼ ششق القصة كاف
يذشق ضابط، أنا حضشسا اقتشضت كتابًا عغ كساؿ أتاتػرؾ قخأت ىحه القرة، ك هللا اإلنداف يخاؼ أف يؤذؼ 

ع اختمف مع زكجتو ك الحضػاف، ىشاؾ أشخاص كثضخكف ىخ يقتمو، كمب يجىدو، ال يعبأ، صجقػني لي أخ كخي
كانت عشج بضت أىميا أردت أف أكفق بضشيسا فكشت كسضصًا في التػفضق بضشيسا، قمت لو ائتشي بأحج أقخبائيا، جاءني 
بقخيب ليا يعسل في مصار دمذق، األمخ تع الحسج هلل لكغ حجثشي عغ قرة لعمي ذكختيا لكع أف إندانًا يعسل في 

ي في شخيق السصار كجج كمبًا صغضخًا ) جخك ( أياـ الذتاء ك الدفت أدفأ مغ السصار ك لو مكانة كبضخة، ك ىػ يسذ
التخاب ألف لػنو أسػد، ك المػف الجاكغ يستز مغ أشعة الذسذ، فيحا الجخك جالذ عمى شخؼ الصخيق، يذعخ 

فقط لضذ مغ بالبخد جالذ عمى الدفت مختاح، فالحؼ يقػد ىحه الدضارة أراد أف يطيخ بخاعتو في القضادة فقز يجيو 
الديل أف تقز يجؼ جخك صغضخ دكف أف تقتمو، أؼ قزضة سشتستخات، ك أشمق ضحكة ىدتضخية لبخاعتو في قز 
يجؼ ىحا الكمب، ىحا الخجل عشجؼ صادؽ قاؿ لي ك هللا العطضع القرة يـػ الدبت، يـػ الدبت القادـ تعصمت 

مضة تعصمت أؼ اختمت، فشدؿ فظ البخاغي ك مخكبتو في ىحا السكاف الحؼ قز يجؼ الكمب، يبجك العجمة األما
سحب العجمة، أثشاء سحب العجمة الخافعة تدحدحت فػقعت العجمة عمى رسغضو ك فػقيا كزف الدضارة فانيخست 
رسغاه، أخح إلى السدتذفى إلى أف كصل اسػدت يجاه البج مغ قصعيسا، أقدع لي باهلل ك ىػ حي يخزؽ أنو في 

 إلنداف الحؼ قصع يجؼ ىحا الجخك.الدبت القادـ قصعت يجا ىحا ا
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أنا أححر أييا اإلخػة مغ أف هللا سبحانو ك تعالى يجافع عغ كل مخمػقاتو فبل تطمع ك ال كمبًا ك ال ىخة فكضف 
 بإنداف، إذا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح: 

ُ َعْشُيَسا َعْغ الشهِبيِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َدَخَمْت اْمَخَأٌة الشهاَر ِفي ِىخهٍة َرَبَصْتَيا َفَمْع ))َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاه َصمهى َّللاه
 ُتْصِعْسَيا َكَلْع َتَجْعَيا َتْأُكُل ِمْغ َخَذاِش اَْلَْرِض ((

 ] البخارؼ، مدمع، الجارمي [

 ىحا الحجيث في البخارؼ، فسا قػلكع بسا فػؽ اليخة ؟

ف، ىؤالء الحيغ يمقػف ىحه الرػاريخ، ىحه القشابل العشقػدية، ىحه القشابل االنذصارية، يقتمػف بيا ىؤالء الحيغ يقتمػ 
أناسًا فقخاء أبخياء ال عبلقة ليع بسا حجث إشبلقًا، إذا امخأة دخمت الشار في ىخة حبدتيا لع تقتميا حبدتيا حتى 

 ماتت، فسا قػلظ لسغ يقتل ىؤالء الحيغ ال حػؿ ليع ك ال قػة.

إخػانا الكخاـ: أحج كبار العمساء يقػؿ: إف اإليساف بالضـػ اآلخخ إيساف عقمي، أما عشج عمساء العقضجة إيساف نقمي، 
هللا أخبخنا أف ىشاؾ يـػ آخخ، لكغ ىحا العالع الجمضل يخػ أف السشصق ك العقل ال يقبل أف يكػف في األرض قػؼ 

ا، العقل ك السشصق ال يقبل أف في األرض غشضًا ك فقضخًا، ك ضعضف، ك القػؼ يأكل الزعضف ك تشتيي الحضاة ىكح
الغشي غارؽ في الشعضع يأكل أشضب الصعاـ، يدكغ في أجسل البضػت، يخكب أجسل السخكبات، يتدكج أجسل الشداء 
ألنو غشي، ك ىحا الفقضخ لضذ لو شيء ك تشتيي الحضاة ىكحا، تخكف فقخ، ماء ال يػجج، ماء ممػث، جػع شجيج، 

بلثة مبليضغ ميجديغ بالسػت مغ الجػع ك العصر، ك في الصخؼ اآلخخ أناس غارقػف في الستع الخخضرة، بخد، ث
غارقػف في الجشذ، غارقػف في الصعاـ الصضب، ك تشتيي الحضاة ىكحا ؟ ال يػجج شيء بعج ذلظ، ك هللا الفقضخ لو 

 عمى هللا حجة، قاؿ تعالى:

ُة اْلَباِلَغةُ   ﴾﴿ ُقْل َفِممهِو اْلُحجه

 [749] سػرة األنعاـ: اآلية 

لكغ ماداـ ىشاؾ آخخة فالعبخة في العاقبة، أحزخ مثبًل لكغ كاضح اثشاف عاش كل كاحج مشيع ستػف سشة، شخز 
يعضر عمى أربعة آالؼ في الذيخ، ك أقل أسخة تخيج عذخيغ ألف اآلف فقط أربعة آالؼ ماذا يأكل ؟ ك شخز 

كلضسة يقػؿ كمفتشي ثبلثسئة ألف، عسل كتابًا البشو كضع خسدة ك ثسانضغ ممضػف بالضـػ دخمو ممضػف لضخة، إذا عسل 
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، لػ أف رجمضغ كبلىسا عاش ستضغ سشة، أحجىع كاف  لو، دعا أناسًا مغ أكربا، أحزخ شائخات، فشادؽ خسذ نجـػ
ضخ، لكغ ىحا الفقضخ امتحانو مع هللا الفقخ، ك اآلخخ امتحانو الغشى بالزبط ك الفقخ تعمسػف جسضعًا كضف يعضر الفق

نجح باالمتحاف صبخ ك قاؿ يا رب أنت ىكحا قجرت عمي أنا راض بحكسظ، فزبط أمػره ك شكخ هللا عد كجل ك 
لع يحؿ نفدو ك لع يتزعزع أماـ غشي ك لع يشقع عمى أحج لكشو رضي عغ هللا عد كجل ك ىحه الدتضغ سشة 

سالو، استعمى عمى خمق هللا، أحزخ السميضات، انغسذ في انتيػا ك جاءتو السشضة افتخاضًا، ك الغشي رسب، اعتد ب
الذيػات، بعج أف ماتػا ىسا االثشاف انعكدت اآلية صار الفقضخ في جشة إلى أبج اآلبجيغ، ك الغشي في نار في 
 أسفل سافمضغ، فسغ كاف الغشي ؟ الغشي الفقضخ شبعًا لحلظ قاؿ سضجنا عمي الغشى ك الفقخ بعج العخض عمى هللا.

سكغ أف يدسى الغشي غشضًا في الجنضا، ك ال يسكغ أف يدسى الفقضخ فقضخًا في الجنضا، الغشى ك الفقخ بعج العخض ال ي
عمى هللا بل، ىشا كبلـ دقضق ػ إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا خضخ بضغ أف يكػف نبضًا ممكًا ك بضغ أف يكػف 

 فأذكخه ك أشبع يػمًا فأشكخه. نبضًا عبجًا، قاؿ بل نبي عبج، لسا ؟ قاؿ أجػع يػماً 

أؼ الزعف ك الفقخ أقخب إلى العبػدية، أؼ بذكل آخخ مئة فقضخ أك مئة ضعضف مثل حكايتشا، نحغ ضعاؼ 
اآلف، عشجنا إمكاف أف نقشع كحضج القخف ال يزخب ؟ ال ندتصضع نحغ ضعاؼ، ك قج نكػف فقخاء، الفقخ ك الزعف 

الغشى ك القػة محلة خصضخة ك الفقخ ك الزعف فضيا قخب مغ العبػدية أقخب إلى شاعة هللا مغ الغشى ك القػة، 
بذكل آخخ أؼ مئة فقضخ لعل ثسانضغ مشيع مؤمغ ك مدتقضع، لكغ مئة غشي العذخيغ مؤمشضغ ك أقل، أنا أقػؿ يا 

اؿ لي ما أييا اإلخػة ك هللا مغ أعساقي يقػؿ شخز ك هللا مدتػرة يا أستاذ أقػؿ لو معشاىا أصابتظ دعػة الشبي، ق
ىحا الكبلـ، الشبي قاؿ: الميع مغ أحبشي فاجعل رزقو كفافًا، أؼ يكفضو، عشجه مأكػ ك ىػ البذ، عشجه زكجة، مجفأ 
بالذتاء، صحغ فػؿ مع الرحة، صحغ فػؿ مع الخاحة الشفدضة أفزل مغ خاركؼ محذي مع القمق، كمكع يعمع 

خ صحشًا مغ الحسز ك كأسًا مغ الذاؼ يقػؿ الحسج إذا شخز كاف جائعًا ك ال يػجج عشجه أكبًل، فقاـ ك أحز
 هلل.

مخة لي صجيق ىػ مجرس دخل الدجغ ك خخج بخيئًا الحسج هلل، غاب تدع ك خسدضغ يػمًا فقاؿ لي بعج أف زرتو، 
قاؿ لي الضـػ صباحًا قالت لي زكجتي ال يػجج عشجنا شيء فبكى، أنا لع أفيع ما قاؿ، ما ىحا ؟ ىػ عشجه جبشة ك 

رز ك عجس كضف ال يػجج عشجنا شيء، عشجنا شضئًا لشأكمو ستة أشيخ، ال يػجج بضت إال ك فضو أكل يكفضو  زيتػف ك
ستة أشيخ تقخيبًا، يػجج بخغل، عجس، حسز، مكجكس، زيتػف، زعتخ، زيت، ىحا األكل نفضذ ججًا، يا عائذة 
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 أكخمي جػار نعع هللا فإف الشعسة إذا نفخت قمسا تعػد.

بشي في األتخاؾ شيء يأكمػف عمى األرض حتى األغشضاء مشيع نسط شعاميع عمى األرض، أنا زرت تخكضا أعج
لكغ الصاكلة أعمى مغ األرض بأربعضغ سشتستخ فضجمدػف جمدة ك األكل أماميع مخيح، يػجج عمى الصاكلة رداء 

شو أؼ جدء مداحتو ضعف مداحة الصاكلة فكل إنداف جمذ لضأكل جدء مغ الخداء فػؽ ركبتضو فأؼ شيء ندؿ م
مغ رغضف خبد يجسعػىا ك يأكمػىا ال يسكغ أف يخمػا شضئًا، ىحا مغ األدب مع هللا عد كجل، فكل شخز مشا 
أييا اإلخػة مفخكض أال تخمي ك ال رزة أبجًا، ىحا الخبد غضخ شازج أصبح اعسل بيع فتة، ىحا الخبد عفغ 

شضئًا، يا عائذة أكخمي جػار نعع هللا فإف الشعسة  لمعرافضخ، بميع ك ضعيع عمى الدصػح يأكمػىع كميع ك لغ يجعػا
 إذا نفخت قمسا تعػد.

إذًا كل عسل صالح مػجو ألؼ مخمػؽ ىػ قخض هلل عد كجل، ك ستكافأ عشو يـػ القضامة، ك اآلية لتكغ في 
 أذىانكع:

 يَخًة﴾﴿ َمْغ َذا الهِحي ُيْقِخُض َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا َفُيَزاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكثِ 

 [145] سػرة البقخة: اآلية 

أحدغ إلى ىخة أحدغ إلى كمب، أحدغ إلى مخمػؽ، أحدغ إلى عابخ سبضل، ال تقػؿ لو أنت مغ أيغ ىحا مخمػؽ 
هلل عد كجل، ىحه الرخعة مغ أيغ أنت ؟ مغ أيشسا كاف يكػف، أنت مؤمغ كىحا إنداف عبج هلل عد كجل، ىحه ما 

في أصل الجيغ إشبلقًا لحلظ يػجج حجيث  كشا نعخفيا مغ قبل أنت مغ أيغ حتى أعاكنظ أك ال أعاكنظ ؟ ىحه لضدت
 لع يسخ معي حجيثًا أكسع مغ ىحا: 

 )) ما أحدغ عبج مغ مدمع أك كافخ إَّل كقع أجخه عمى هللا في الجنيا أـ في اخآخخة (( 

أؼ ال يسكغ عسل صالح ك لػ مغ ممحج، مغ كافخ، مغ زنجيق، إال ك يكافأ عمضو في الجنضا قبل اآلخخة، إذا كاف 
غ بالجنضا فقط ك مالو في اآلخخة مغ خبلؽ، لحلظ عشجما يعجؿ الكافخ يكػف أقخب إلى هللا مغ مدمع ضالع، غضخ مؤم

ك قج قاؿ بعس العمساء الجنضا تدتقضع بالكفخ ك العجؿ ك ال تدتقضع باإليساف ك الطمع، ك قاؿ: إف هللا يشرخ الجكلة 
 عادؿ في الجنضا أقخب إلى هللا مغ السدمع الطالع.الكافخة العادلة عمى الجكلة السدمسة الطالسة، الكافخ ال

يا إخػاف: الطمع ضمسات يـػ القضامة، الحؼ عشجه يتضع، الحؼ عشجه صانع بالسحل التجارؼ، الحؼ عشجه أكالد، 
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شخز أعصاه مبالغ فمكضة ك الثاني لضذ معو ثسغ األكل، يقػؿ لظ ال أحبو، أنت زدتو عقػقًا، يشبغي أف تعجؿ، 
أكبخ بكثضخ مغ أف ترمي، ك تمبذ كبلبضة يـػ الجسعة، ك تزع مدػاكًا، ك تتعصخ بالسدظ ك تأتي  فقزضة الجيغ

إلى الجامع، أكبخ بكثضخ، الجيغ يتغمغل بأعساقظ، بتجارتظ، مسكغ أف تبضع مػاد مدخششة يػجج جيل كبضخ يجب 
خىا بالكضمػ عذخة زيادة، نحغ أف نزع في الصحضشة إسبضجاج ىحا لمجىاف، مادة مدخششة ابضزت الصحضشة نأخح سع

مغ ركاد السداجج ك نرمي معقػؿ أف تغر السدمسضغ، معقػؿ أنت عشجؾ معسل غحائي تجمب مػاد جسضعيا مشتو 
مفعػليا بشرف القضسة ك تفخميا بالسعسل لع تبضغ ك تبضعيا لمصبلب الرغار بدكػت مثبًل، بدكػت مغصذ 

قضسة ك لو شضخ ك لو جامع، الجيغ بسعسمظ، الجيغ بحخفتظ، أنت جسضعيا مػاد مشتو مفعػليا كرأسساليا بشرف ال
مػضف جاءؾ شخز مغ حمب غجًا ما معشى غجًا ؟ أؼ يػجج ألف باألكتضل يخيج أف يشاـ، ك تكمفظ أف تقـػ ك 
تدحب اإلضبارة ك تخاىا، جالذ مع صجيقظ تقخأ جخيجة ك مختاح تعاؿ غجًا، قادـ مغ حمب، فالسػضف يتحاسب، 

غحائي فخضًا لع تشتبو ك هللا شيء يخضف أؼ بالعذخيغ فخكج يأتي أحجىع مضتًا البأس، مضت أخح  عشجؾ معسل
سعخه ك كضع في الذاكرما ك أكمػه الشاس ك ىػ مضت، ىشا السذكمة لساذا هللا متخٍل عشا ؟ لساذا ممضػنضغ يتحجكا 

بة، كل شخز بضتو، كل شخز مئتي ممضػف لساذا ؟ نحغ ما عجلشا، فكل شخز يا إخػاف بيحه الطخكؼ الرع
عسمو، ماذا عمضو مغ حقػؽ يؤدييا، يقػؿ ىحه الدجادة سعخىا ثسانسئة ألف مغ رائحة أبي، ىحه حق الػرثة جسضعًا، 
األخ األكبخ مدضصخ، أخح أجسل ما في الػرثة ك حـخ أخػتو الرغار ك لو شضخ ك ىػ صاحب ديغ ك يأتي عمى 

إخػاف، يكاد ك هللا ال يشجػ بالسئة كاحج، أما كل شخز سيل يرمي ك  الجركس، ك هللا ىحا شيء غضخ معقػؿ يا
سيل يمبذ كبلبضة بضزاء يـػ الجسعة ك سيل يتعصخ بالسدظ ك يزع السدػاؾ في جضبو ك سبحة، ك ال يػجج بو 

 جشذ الجيغ.

جمة السخمػقات يػجج كثضخ مغ السطاىخ الدضئة، فأرجػ هللا سبحانو ك تعالى أف يكػف ىحا الحجيث دافعًا لشا لخ
 جسضعًا مغ دكف استثشاء، لػ كاف السدمسػف كسا يخيج هللا عد كجل لسا كشا في ىحا الحاؿ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 يا بغ آدـ مخضت فمع تعجني 704 - 052الجرس ) 

 13-73-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالسػضػع الضـػ 
حػؿ حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع في الرحضحضغ البخارؼ ك مدمع، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك 

 سمع: 

ـَ َمِخْضُت )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاهَ َعده َكَجله َيُقػُؿ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َيا اْبَغ آَد  َصمهى َّللاه
َتُعْجُه َأَما َعِمْسَت ِخَض َفَمْع َفَمْع َتُعْجِني َقاَؿ َيا َربِّ َكْيَف َأُعػُدَؾ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ َأَما َعِمْسَت َأفه َعْبِجي ُفاَلًنا مَ 

 َأنهَظ َلْػ ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجُه......((

 ] مدمع، أحسج [

أييا اإلخػة الكخاـ: ىحا الحجيث القجسي الرحضح ك هللا تمػتو عمى الشاس مئات السخات لكغ يػجج نقصة كاحجة 
 انتبيت إلضيا بػقت متأخخ:

 ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجُه (())...... َأَما َعِمْسَت َأنهَظ َلْػ 

كضف يكػف هللا عشج عبجه ؟ أؼ قخيب مشو، معشى ذلظ أف اإلنداف إذا فقج بعس صحتو هللا هلالج لج سضزاعفو أضعافًا 
مزاعفة قخبًا مشو، إذا فقج العبج السؤمغ بعس صحتو سضعػضو هللا تعالى مغ القخب أضعاؼ ما فقج مغ 

حضحة ك كثضخة ججًا تؤكج في مجسػعيا أف مخض السؤمغ تقخيب مغ هللا عد كجل، الرحة، لحلظ ىشاؾ أحاديث ص
فحضشسا سأؿ الشبي الكخيع ابشتو فاشسة مالظ يا فاشسة ؟ قالت حسى لعشيا هللا، قاؿ ال تمعشضيا فػالحؼ نفذ دمحم بضجه 

 ال تجع السؤمغ ك عمضو مغ ذنب. 
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يضغ القػانضغ، ثبت لشا دكراف األفبلؾ، نحغ ال يػجج عشجنا بالجيغ دعاء بالسشاسبة أييا اإلخػة هللا هلالج لج ثبت لشا مبل
الذخكؽ، الضـػ الذسذ ما شمعت، يا رب الذسذ، الذسذ ثابتة لخسدة آالؼ ممضػف سشة كسا يقػؿ العمساء ىي 
متقجة ك يسكغ أف أقػؿ لظ في عاـ ألفضغ ك ستة ك تدعضغ يـػ الدبت الثالث عذخ مغ أيمػؿ الذسذ تذخؽ 

لخامدة ك ثبلث عذخة دقضقة، ما ىحا الثبات ؟ أقػػ ساعة في العالع ساعة بضغ بغ تزبط عمى نجع، قج تقجـ أك ا
تؤخخ في العالع كمو ثانضة ك الشجع ال يقجـ ك ال يؤخخ، فاهلل ثبت لشا حخكة الكػاكب، ثبت لشا خرائز السػاد، 

اني أصبحت تشكًا معقػؿ؟ السعجف معجف، الحىب أنت معظ سبضكة ذىبضة سعخىا خسدسئة ألف، كججت أف الضـػ الث
ذىب، الفزة فزة، عسخت بشاء فضيا حجيج، الحجيج حجيج خرائرو ثابتة، لػ أف الحجيج مثبًل تتبجؿ خرائرو 
النيارت كل األبشضة، ثبت لظ دكرة األفبلؾ، ك ثبت لظ خرائز السػاد، ك ثبت لظ خرائز البحكر، زرعت 

قػؿ، القسح قسحًا، الفجل فجبًل، الفدتق فدتقًا، ثبت لظ دكرة األفبلؾ ك خرائز قسحًا فخخج فجبًل ىحا غضخ مع
السعادف ك خرائز البحكر ك الحضاة كميا قػانضغ ثابتة مزصخدة شاممة، حخؾ األجل ك الخزؽ كي يؤدبشا، كي 

مصار تقـػ عمى نمتفت إلضو ألف أثسغ شيء في حضاة اإلنداف عسخه ك رزقو ىحا متبجؿ، الخزؽ متبجؿ األمصار، األ
قػانضغ بالغة الجقة، لكغ مفتاح التذغضل بضج هللا عد كجل، مخكبة أحجث مػديل ألفضغ ك كاحج ك أغمى سعخ يػجج 
بيا نطاـ ال يرجؽ كػمبضػتخات ك إرشادات لكغ مفتاح التذغضل بضجؾ تذغميا أك ال تذغميا، كحلظ األمصار مبشضة 

ذغضل بضج هللا، يخزؽ مغ يذاء، يدػؽ الدحاب لسغ يذاء، يرخفو عسغ عمى قػانضغ بالغة الجقة إال أف مفتاح الت
يذاء، يػجج ببلد تيصل أمصارًا مجمخة، ك يػجج ببلد أخخػ يػجج جفاؼ مجمخ، ك السصخ ال يتغضخ في العالع كمو، 

، ك الجلضل، أؼ مغ دالئل نبػة الشبي ال يسكغ إال أف يكػف ىحا اإلنداف سضجنا دمحم ال يسكغ إال أف يكػف رسػؿ هللا
بعج ألفي عاـ مضبلدؼ اكتذفػا مغ خبلؿ مقايضذ األمصار في كل أنحاء العالع لكل بمج عشجىا مئة مئتاف ثبلثسئة 
مخكد قضاس أمصار يػجج نذخات ترجرىا كزارة الدراعة عمى مدتػػ قخػ بكل مكاف، مثبًل دمذق عشجنا مقضاس 

لقابػف، أحضانًا األمصار تتبجؿ في السحافطات، الشبي عمضو بقاسضػف ك بالسخجة ك بصخيق السصار ك بالسدة ك با
 الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 )) ما عاـ بأمصخ مغ عاـ (( 
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كسضة التيصاؿ في األرض ثابتة ال تتغضخ لكشيا تتشقل مغ مكاف إلى مكاف، فاهلل عد كجل ثبت مبليضغ القػانضغ ك 
 حخؾ الرحة ك الخزؽ.

دبشا، مغ أجل أف يخبضشا، مغ أجل أف نشقاد إلضو، أؼ بالتعبضخ الجارج تعبضخ العػاـ يػجج أمخاض كثضخة مغ أجل أف يؤ 
 هللا عد كجل ماسكشا مغ مػضػع الرحة ك الخزؽ. 

 إذا شخز معو أمػاؿ شائمة ك ال يػجج صحة ال معشى ليا أبجًا، ك إذا إنداف عشجه أكالد ك ال يػجج رزؽ قاؿ هللا:

ْنَيا﴾ ﴿ اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشةُ   اْلَحَياِة الجُّ

 [46] سػرة الكيف: اآلية 

َأَما َعِمْسَت َأن َظ َلْػ ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجُه، فكل إنداف يدكر مخيزًا ك سػؼ أقػؿ لكع ىحه الحقضقة الرارخة ك هللا 
أنا قشاعتي كسا قاؿ سضجنا سعج بغ أبي كقاص: ثبلثة أنا فضيغ رجل ك فضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس، ك 

أؼ صار بصبًل، ثبلثة أنا فضيغ رجل ك فضسا  ىحا السرصمح ػ شمع رجاؿ ػ كمسة رجل أؼ بصل، ك العػاـ تدتخجـ 
سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس،مغ ىحه الثبلثة ما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع إال عمست 
سػت أنو حق مغ هللا تعالى، فالشبي يقػؿ: مغ عاَد أخاه السخيس ك لع يحزخ أجمو أؼ لع يكغ مخضو مخض ال

 ألف مخض السػت مخض الخخكج مغ الجنضا، السغادرة ال يرغخ يكبخ، مدتحضل.

لحلظ أييا اإلخػة كبلـ أقػلو كاضح كالذسذ ال يسكغ تدتضقع كل يـػ كالبارحة إلى ما شاء هللا، مدتحضل، ال تقل 
خيس نبضًا ال يػجج لي تذاؤمًا، ىكحا سشة هللا في خمقو، عشجما يأتي مخض السػت يكبخ ال يرغخ، ك لػ كاف الس

مجاؿ انتيى األجل، فأنا أسسي مخض السػت بػابة الخخكج، ىحه بػابة الخخكج ك كل إنداف حزخ أجمو الجعاء ال 
 يججؼ انتيى أجمو، ألنو:

 ﴿ َفِإَذا َجاَء َأَجُمُيْع ََّل َيْدَتْأِخُخكَف﴾

 [14] سػرة األعخاؼ: اآلية 
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 لكغ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ َما ِمْغ َعْبٍج ُمْدِمٍع َيُعػُد َمِخيًزا َلْع َيْحُزْخ َأَجُمُو )) َعْغ اْبِغ َعبهاٍس َعْغ الشهبِ  يِّ َصمهى َّللاه
َ اْلَعِطيَع َربه اْلَعْخِش اْلَعِطيِع َأْف َيْذِفَيَظ ِإَّله ُعػِفَي ((  َفَيُقػُؿ َسْبَع َمخهاٍت َأْسَأُؿ َّللاه

 ج [] التخمحؼ، أبػ داكد، أحس

اسسعػا الجػاب ك هللا يكاد ال يرجؽ، أرأيتع إلى قضسة عضادة السخيس ؟ لظ أخ مخيس مؤمغ كمف خاشخؾ زره ك 
قف عشج رأسو ك قل: أسأؿ هللا العطضع رب العخش العطضع أف يذفضو، ك هللا عد كجل مغ خبلؿ سشة الشبي يقػؿ 

 إال شفاه هللا مغ ىحا السخض.

إذا أنت تسمظ شفاء أخػؾ ىل تزغ عمضو بيحا الذفاء ؟ أنا أصجؽ الشبي ك عبلمة إيسانظ أنظ ترجؽ الشبي ألف 
الشبي ال يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي يػحى، إال شفاه هللا، ك كل أخ ال سسح هللا ك ال قجر ألّع بو مخض، 

سأؿ هللا العطضع رب العخش العطضع أف يذفضظ، قاؿ ألست بو كعكة، إخػانو زاركه كقفػا عشج رأسو قالػا سبع مخات أ
إال شفاه هللا تعالى مغ أجل أف تقـػ بضغ السؤمشضغ مػدة كبضخة ججًا، أؼ هللا شفاني بدبب دعاء أخي ك الذفاء 
غالي ججًا، لحلظ كمسا التقضت بصبضب أقل لو أرجػ هللا أف تكػف مذسػاًل بيحا الحجيث، يقػؿ لي ما الحجيث؟ أقػؿ 

 لو: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة مِ  ُ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ْنَيا َنفهَذ َّللاه ْغ ُكَخِب الجُّ
ـِ اْلِقَياَمِة......((  َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػ

 أحسج، الجارمي [] مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، ابغ ماجو، 

الصبضب الحؼ ال يبتد الشاس أمػاليع ك ال يػىسيع ك ال ييسميع بل يعالجيع بإخبلص ىػ مسا يشصبق عمضو قػؿ 
ْنَضا َنف َذ َّللا ُ َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب َيْػـِ ا  ْلِقَضاَمِة.الشبي الكخيع: َمْغ َنف َذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة ِمْغ ُكَخِب الجُّ

  قاؿ:
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ـَ اْسَتْصَعْسُتَظ َفَمْع ُتْصِعْسِشي َقاؿَ  َيا َربِّ َكَكْيَف ُأْشِعُسَظ  ))...... َأَما َعِمْسَت َأنهَظ َلْػ ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجُه َيا اْبَغ آَد
ْصِعْسُو َأَما َعِمْسَت َأنهَظ َلْػ َأْشَعْسَتُو َلَػَجْجَت َذِلَظ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ َأَما َعِمْسَت َأنهُو اْسَتْصَعَسَظ َعْبِجي ُفاَلٌف َفَمْع تُ 
 ِعْشِجي......(( 

 يػجج آية قخآنضة تيد أعسق السذاعخ قاؿ:

 ﴿ َمْغ َذا الهِحي ُيْقِخُض َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا﴾

 [145] سػرة البقخة: اآلية 

مغ يقخض هللا عد كجل ؟ ما مغ عسل صالح ك لػ كاف مع ىخة، ك لػ كاف مع كمب، ك لػ كاف مع حضػاف، ك 
لػ كاف مع أؼ مخمػؽ ما مغ عسل صالح إال ك ىػ في حقضقتو إقخاض هلل عد كجل، تتػضأ نسمة عمى السغدمة 

عسل صالح، فسا مغ عسل صالح إال بإمكانظ أف تغخقيا بالساء ك بإمكانظ أف تشتطخ ثانضة، ثانضتضغ كتب لظ ىحا 
ك ىػ إقخاض هلل عد كجل، كضف إذا كججت أعسااًل جمضمة، إنداف أنقحتو مغ مذكمة كبضخة، إنداف مدحت عشو 
دمػع البأس، دمػع األلع، شاب زكجتو، زكجة أكخمتيا، زكجضغ متخاصسضغ كفقت بضشيسا، شاب شارد عغ هللا 

 تعج ك ال تحرى. ىجيتو إلى معيج شخعي، أؼ أبػاب البخ ال

البارحة زارني شبضب حزخ مغ أمخيكا لتػه يػجج أشضاء ال تخصخ بباؿ إنداف، يػجج قرػر الجرؽ ىحا مخض إذا 
ضيخت أعخاضو يربح السخيس بيحا السخض متخمف عقمضًا، ك ال يكذف إال عشج الػالدة ك الفحز يكمف بببلدىع 

لكل مػلػد إجبارؼ، فقاؿ لي ىحا الصبضب لػ أف جية خضخية، ألف لضخة تقخيبًا، ىع ىشاؾ يجخكف اثشي عذخ فحرًا 
لػ أف ىؤالء الحيغ يتستعػف بالساؿ الػفضخ أجخكا عمى حدابيع فحرًا لكل مػلػد ك ال ندبة إصابة الػاحج باأللف، 
لكغ السعتػه يكمف أىمو تقخيبًا ثسغ ألف فحز، أبػاب الخضخ إف كاف صحضة، إف كاف مالضة، إف كاف إشعاـ 

عاـ ال تعج ك ال تحرى، فإذا إنداف عخؼ هللا عد كجل ال يػجج ىع يفػؽ أف يعسل عسبًل صالحًا، ألنو عشج الص
اف السػت ال يشجـ السخء إال عمى عسل صالح فاتو: َأَما َعِمْسَت َأن َظ َلْػ َأْشَعْسَتُو َلَػَجْجَت َذِلَظ ِعْشِجؼ، إشعاـ الصعاـ ك

 مػضػع درس البارحة:
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ـَ اْسَتْدَقْيُتَظ َفَمْع َتْدِقِشي َقاَؿ َيا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَظ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ اْسَتْدَقا))...... يَ  َؾ َعْبِجي ُفاَلٌف ا اْبَغ آَد
 َفَمْع َتْدِقِو َأَما ِإنهَظ َلْػ َسَقْيَتُو َكَجْجَت َذِلَظ ِعْشِجي(( 

أشيج أنو مؤمغ ك ال أزكي عمى هللا أحجًا، جاءت مشحة مغ أؼ يػجج أشخاص لي صجيق ميشجس لكغ ك هللا 
األمع الستحجة إلركاء ستضغ قخية في سػريا لكغ الذخط أف تقجـ الجراسات خبلؿ ستة أشيخ ك إال نخدخ ىحه 
السشحة، ىحا األخ السيشجس يعسل مػضفًا يؤدؼ الخجمة اإللدامضة باإلسكاف، معاشو خسدة آالؼ ك ال يػجج دكاـ 

ؼ كاف ىشاؾ خجمة إلدامضة بالجكلة كال يػجج عسل، أنا الحؼ ال أصجقو اشتغل بالضـػ عذخيغ ساعة، ستة أبجًا أ
أشيخ حتى أمغ الجراسات لدتضغ قخية، ك أخحنا السشحة ك ركيت ىحه القخػ، لػ تأخخنا يػمًا كاحجًا لخدخنا ىحه 

شتغل بالضـػ عذخيغ ساعة ؟ لػجو هللا ، أركػ السشحة بسئات مبليضغ الجكالرات، مغ أيغ انصمق ىحا األخ ؟ لساذا ا
ستضغ قخية ك الذخط ىشا معقج ستة أشيخ ىػ مكمف بيحه الجراسات، يدتصضع أف يعتحر، ال أستصضع ىحه تخيج 
خسدضغ ميشجسًا، قاؿ لي ك هللا عسمتيا كحجؼ لضبًل نيارًا ك أنجدىا ك ستضغ قخية اآلف تذخب في صحضفتو، إذا 

س، السؤمغ عسمي، السؤمغ إيجابي، السؤمغ خضخ، السؤمغ صاحب ىجؼ كبضخ، السؤمغ شخز يدخ سبضبًل لمشا
يحسل رسالة، ىحا السؤمغ ال يدتقخ اإليساف بقمب اإلنداف إال يعبخ عغ ذاتو بعسل، بحخكة، لحلظ فيحا الحجيث 

 بالبخارؼ ك مدمع أعضجه عمى مدامعكع: 

ـَ َمِخْضُت )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاهَ َعده َكَجله َيُقػُؿ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َيا اْبَغ آَد  َصمهى َّللاه
َتُعْجُه َأَما َعِمْسَت  ِخَض َفَمعْ َفَمْع َتُعْجِني َقاَؿ َيا َربِّ َكْيَف َأُعػُدَؾ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ َأَما َعِمْسَت َأفه َعْبِجي ُفاَلًنا مَ 
ـَ اْسَتْصَعْسُتَظ َفَمْع ُتْصِعْسِشي َقاَؿ َيا َربِّ َكَكْيَف ُأشْ  ِعُسَظ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ َأنهَظ َلْػ ُعْجَتُو َلَػَجْجَتِشي ِعْشَجُه َيا اْبَغ آَد

ـَ َأَما َعِمْسَت َأنهُو اْسَتْصَعَسَظ َعْبِجي ُفاَلٌف َفَمْع ُتصْ  ِعْسُو َأَما َعِمْسَت َأنهَظ َلْػ َأْشَعْسَتُو َلَػَجْجَت َذِلَظ ِعْشِجي َيا اْبَغ آَد
ٌف َفَمْع َتْدِقِو َأَما ِإنهَظ اْسَتْدَقْيُتَظ َفَمْع َتْدِقِشي َقاَؿ َيا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَظ َكَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِسيَغ َقاَؿ اْسَتْدَقاَؾ َعْبِجي ُفاَل 

 َقْيَتُو َكَجْجَت َذِلَظ ِعْشِجي ((َلْػ سَ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أي اإلسالـ خيخ قاؿ تصعع الصعاـ كتقخأ الدالـ 704 - 053الجرس ) 

 17-73-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا

أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب ك التخىضب مغ صحضح البخارؼ ك مدمع، ك الضـػ 
 الباب التخغضب في إشعاـ الصعاـ كسقي الساء كالتخىضب مغ مشعو.

ـِ َخْيٌخ َقاَؿ ُتصْ ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك رَ  ْساَل ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ اإلِْ ُ َعْشُيَسا َأفه َرُجاًل َسَأَؿ الشهِبيه َصمهى َّللاه ِعُع ِضَي َّللاه
ـَ َعَمى َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ (( اَل ـَ َكَتْقَخُأ الده  الصهَعا

 ] متفق عمضو [

الذخيف أبعاد بعضجة ججًا أكضحيا لكع بسثل مسا جخػ معي أخ مغ إخػتشا الكخاـ أييا اإلخػة الكخاـ: ليحا الحجيث 
كاف في مشرب رفضع ججًا ككاف شاردًا عغ هللا شخكدًا بعضجًا شبعًا ال صبلة كال صضاـ تفكضخ كسا يفكخ معطع 

.  الذارديغ، يعشي يػصف بألصف صفة أنو غضخ ممتـد

ىجايًة محكسة كسار سضخًا حثضثًا كأقبل عمى هللا إقبااًل شجيجًا فعخؼ الحق أييا اإلخػة الكخاـ: فجأة اىتجػ إلى هللا 
ككجج نفدو كسعج بقخب هللا عد كجل كلكغ حػلو أصجقاء كثضخكف عمى شاكمتو كضف الدبضل إلى ىجايتيع؟ ىؤالء 

ف كل الجيغ خارج األصجقاء مدتحضل أف يدتسعػا إلى شخيط أك أف يقخؤكا كتابًا إسبلمضًا أك أف يأتػا إلى مدجج أل
اىتساميع، الجيغ بكل ما فضو خارج اىتساميع كىحا يشقمشا إلى حقضقة اآلف صارخة، اإلسبلـ في الغخب أنت اآلف إذا 
قمت لظ سضخ ىل تيتع بيحا الجيغ ؟ ىشاؾ مغ يعبج البقخ ىل تيتع بيحا الجيغ ؟ ىشاؾ مغ يعبج الذجخ ىشاؾ مغ 

اآللية القسضئة ىل يعقل أف تيتع بيع ؟ أنت أف تفكخ أف تقخأ ليع كتابًا أف يعبج الجخذاف ىؤالء الحيغ يعبجكف ىحه 
 تفكخ أف تمتقي بخجل ديغ مشيع أف تفكخ أف تحىب إلى معبجىع ؟ مدتحضل السػضػع بكل ما فضو خارج اىتسامظ.

إلسبلـ جيل صجقػني أييا اإلخػة الكخاـ: كىكحا كاف اإلسبلـ في الغخب، يعشي اإلسبلـ جخيسة اإلسبلـ تػحر ا
اإلسبلـ تخمف اإلسبلـ فقخ ىكحا الجعاية الريضػنضة أكىست العالع الغخبي كدعاية محكسة عغ شخيق األفبلـ كعغ 
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شخيق الرػر كعغ شخيق الشذخات ككل شيء يدتغل ضج اإلسبلـ، فمحلظ اإلسبلـ خارج اىتساـ العالع الغخبي 
عسائيع كأف اإلسبلـ ديغ الدبلـ ديغ السحبة ديغ بكاممو مغ خبلؿ ىحه األحجاث التي جخت كمغ خبلؿ قػؿ ز 

العجؿ، الحيغ يحاربػف اإلسبلـ لئبل يتيسػا أنيع يحاربػف اإلسبلـ نحغ نحارب اإلرىاب فقط لكشيع حتى يبخئػا 
أنفديع مغ محاربة اإلسبلـ مجحػا اإلسبلـ لسا إنداف قسة العالع الغخبي يقػؿ اإلسبلـ ديغ التدامح ديغ القضع ديغ 

بلؽ ديغ اإلنراؼ ديغ السحبة اآلف ما في مكتبة فضيا كتاب عغ اإلسبلـ كمو اشتخػ كال مرحف كال شيء، األخ
سبحاف هللا مغ دائخة التعتضع إلى دائخة الزػء لحلظ اإلسبلـ اآلف شغل العالع الذاغل عمى ما يبلقضو أىمو مغ قدػة 

 إلسبلـ.كمغ قرف كمغ قتل لكغ يخيج كل إنداف في العالع أف يعخؼ ما ا

األخ الحؼ ذكخت لكع عشو شضئًا حضشسا اىتجػ إلى هللا كتعخؼ إلضو كأقبل عمضو كسعج بقخبو تسشى ليؤالء األصجقاء 
الحيغ كانػا عمى شاكمتو سابقًا أف ييتجكا إلى اإلسبلـ ما الدبضل ؟ ىؤالء أصجقاءه اإلسبلـ ال ييتسػف بو إشبلقًا 

أف يقخؤكا كتابًا أك أف يجخمػا مدججًا لكشيع يمبػف دعػة إلى شعاـ دعاىع  كمضًا إذًا يخفزػف أف يدسعػا شخيصًا أك
إلى شعاـ كدعاني حجثتيع عغ ىحا الجيغ كل شيخ في كلضسة عمى سشة زماف معطع إخػانو اآلف في السدجج، 

ضب إف شاء الصخيق الػحضج إشعاـ الصعاـ، إياؾ أف تفيع ىحا الحجيث فيسًا ساذجًا اعسل عديسة إف شاء هللا أكل ش
سخرتع هللا يجديظ الخضخ كيعػض عمضظ خاشخؾ مع الدبلـ، لضذ ىحا السػضػع إشبلقًا، ىحا السػضػع لضذ لو 
عبلقة بالحجيث إشبلقًا أنت أحضانًا تدتصضع أف تجسع الشاس عمى الصعاـ كعمى اليجػ حضشسا تصعع اإلنداف يمضغ 

 قمبو يخػ أنظ أكخمتو يسكغ عشجئح أف تحجثو.

صعاـ سػاء أكاف مغ أجل إشباع بصػف جائعة ىحا عسل عطضع أك مغ أجل تمضضغ قمػب قاسضة، فأنت فإشعاـ ال
بإشعاـ الصعاـ قج تكػف مذكمة في األسخة يقػؿ الرمح عشجؼ كعمى غحاء ىكحا يفعل السحدشػف ييضئ شعامًا، 

مشضغ خرػمة مجيجة يأتي أحضانًا يكػف إشعاـ الصعاـ مغ أعطع األعساؿ خرػمة بضغ أخػيغ بضغ شخيكضغ بضغ مؤ 
 إنداف ثالث يقضع كلضسة كيجعػ الستخاصسضغ كيرصمحا عشجه.

إذًا مسكغ أف ترل إلى معطع أىجافظ عغ شخيق إشعاـ الصعاـ، الصفل الرغضخ حضشسا تصعسو شعامًا لحيحًا كحضشسا 
حاجاتيع الصفمضة،  تأخحه إلى مشتجع يحب الجيغ، اآلف األشفاؿ الرغار ما الحؼ يذجىع إلى الجيغ ؟ أف تمبى

الصفل يحب المعب إذا كجج مكانًا يمعب ككاف يأكل كمكانًا يدبح كربصشا ىحا السكاف بالجيغ معشى ىحا صار ىحا 
 السكاف محبب لجػ الرغار كالشبي الكخيع قاؿ مغ كاف لو صبي فمضتراب لو.
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و سيخات في مقاىي إف نقجتو في عشجنا مذكمة أف األسخة فقضخة كاألب شارد كاألب يجخغ كاألب لو أصحاب كل
خسدة آالؼ كسداعجة ربسا أنفق نرفيا عمى دخانو كربسا أنفق نرفيا اآلخخ عمى أصجقائو كربسا تخؾ أكالده 

 يتزػركف جػعًا لحلظ يأتي باب إشعاـ الصعاـ يحل مذكمة كبضخة ججًا.

حجثشي أحج العمساء قاؿ لي أنا مشح خسذ سشػات ما دفعت إلنداف قخشًا أنا أدفع ليع كجبة غحاء ألف ىحا الغحاء 
سػؼ يرل إلى بصػف الجائعضغ بالسئة ممضػف لكغ لفت نطخؼ قاؿ لي بكسضات محجكدة لكشيا متكخرة لئبل تباع 

كبضخة عمى كل إشعاـ الصعاـ مغ أعطع كقج ضبط مخة قجـ تشكة زيت بضعت كأنفقت عمى دخاف األب، مذكمة 
األعساؿ كأنا وهللا أناسًا أجميع كأحتخميع كثضخًا ال يفتئػف يػزعػف الصعاـ في كل مشاسبة إشعاـ الصعاـ كسا قاؿ 

 سضج األناـ حضشسا سئل: 

ـَ َعَمى َمْغ َعَخفْ  اَل ـَ َكَتْقَخُأ الده ـِ َخْيٌخ َقاَؿ ُتْصِعُع الصهَعا ْساَل  َت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ(()) َأيُّ اإلِْ

أيزًا الدبلـ يعسل السػدة نحغ ألفشا لعادات لضدت متػافقة مع الجيغ أال تدمع إال عمى مغ تعخؼ لكغ الجيغ يأمخؾ 
أف تدمع عمى مغ تعخؼ كعمى مغ ال تعخؼ يعشي الدبلـ عمضكع، ىحا إنداف مدمع إذا سمست عمضو كسألتو عغ 

شو أك يدتفضج مشظ لعمظ تحل لو مذكمة أك يحميا لظ، مثل آخخ يكػف نابع مغ أحػالو عغ حاجاتو لعمظ تدتفضج م
الػاقع كل جامع فضو مخضى مغ ككمو هللا بإلقاء العمع عمى ىؤالء الصبلب يدأؿ يعاني مغ مخض فبلني تعخؼ 
ة شبضب أستاذ صاحب ديغ فيساف ىحا الدؤاؿ بالشدبة لي مغ أكثخ األسئمة شبضب قمب شبضب أذنضة شبضب رئ
شبضب أعراب شبضب ىزسي شبضب كمضتضغ أنا عانضت ثسانضة سشػات مغ مػضػع شبضب عضػف أكثخ أشباء 
العضػف محجػزة مػاعضجىع ألربعة أشيخ يأتي أخ يدألشي وهللا ال أعخؼ ثع فػجئت أف أحج أكبخ أشباء العضػف 

نا شبضب عضػف، كع مذكمة تحل لو الجخاحضغ يجاـك عشجؼ مشح ثسانضة سشػات كأنا ال أعخفو لػ سمع عمي قاؿ لي أ
 أيزًا أنا أبحث عغ شبضب مخمز يخاؼ هللا متفػؽ كال أجج، إذًا الدبلـ ضخكرؼ.

وهللا مخة أخ قاؿ لي مزصخ إلى عسل كاف بعسل كفقجه ككاف دخمو خسدة كعذخيغ ألف في الذيخ قاؿ لي ىل 
ضارة جالذ أمامي ال أعمع ىاتفو ما سمع لجيظ عسل ؟ صجقػني أييا اإلخػة جاءني عسل بخسدة كعذخيغ ألفًا كس

كراح ثاني جسعة جمذ كمذي، أنا إذا سمست عمي لظ لضذ لي مغ أجل أف أجج لظ عسل أذكخ أربع أسابضع كأنا 
أنتطخ ما في شخيق أصل لو كمػجػد أمامي يسذي حتى بحثت عغ ىاتفو برعػبة بالغة حتى كججتو كاستمع 
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 حا المقاء، أك أنا أريج أف أحل مذكمة شبضة معضشة.العسل، أياـ تكػف عشجؾ مذكمة تحل بي

أياـ أخ عشجه مرمحة صاحب حخفة كىحه الحخفة ما فضيا شغل اآلف كأنا عشجؼ مغ يذغمو شيخ، أنا القرج أف 
يكػف تعارؼ أنا أتألع ألسًا شجيجًا إذا في ركاد مدجج ال يعخؼ بعزيع بعزًا إشبلقًا أتألع أحب أف كل إنداف في 

مغ أخػه قج يكػف لو عشجه حاجة أك األخ لو عشجؾ حاجة، ألفػا الشاس يدسع الجرس كيسذي قج  مدجج يعخؼ
يكػف محامي المع كيخاؼ مغ هللا أىع شيء يخاؼ مغ هللا ال يقجـ محكخة ضجؾ كيأخح مغ خرسظ أجخة، في 

شظ كيقػؿ لظ محامضغ ال يخافػف مغ هللا يتفق مع خرسظ كيقجـ محكخة ضجؾ كيأخح أجخة مغ خرسظ كأجخة م
القاضي ارتذى، شيء مخضف أنت تخيج محامي يخاؼ مغ هللا، شبضب يخاؼ مغ هللا، صاحب مرمحة يخاؼ مغ 
هللا، ففي كيخباء في نجارة أنا ما القرج يربح معخفة في الجامع كالشبي الكخيع قاؿ تآخضا اثشضغ اثشضغ، في ىحا 

ا شيء الحاؿ ما جاء يتفقجه لعمو مخيس لعمو مدافخ السدجج لػ كل كاحج آخا أخ تفقجه فقط جاء عمى الجرس م
 لعمو بعسخة في مذكمة عشجه خح ىاتفو كخبخه ىكحا عمسشا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ تآخضا اثشضغ اثشضغ.

 ىحا الحجيث 

ـَ َعَمى َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ(( اَل ـَ َكَتْقَخُأ الده  )) ُتْصِعُع الصهَعا

مضكع يقػؿ لظ كعمضكع الدبلـ االسع الكخيع عخفت اسسو أيغ عسمظ أيغ تدكغ متدكج عشجؾ أكالد يعشي الدبلـ ع
 ىحا أخػؾ في هللا أنت غبت يتفقجؾ ىػ غاب تتفقجه.

في قرة كشت ألقي دركسًا في جامع العثساف فإماـ الجامع غاب شيخ ثع رجع داـك قاؿ لي أنا عاتب عمضظ 
نا مخضت كبقضت شيخًا في الفخاش ما أحج زارني كال أنت قمت لو الحق عمضظ كثضخ، قمت خضخ إف شاء هللا قاؿ أ

كلضذ عمي قاؿ خضخ، قمت لو أنت ذىبت ثبلث سشػات عسخة تغضب شيخ كما قمت لي اسأؿ يقػلػا في العسخة فمسا 
سشتضغ أنت في غبت السخة الثالثة تػقعتظ في العسخة، أما الدشة أف تعمع أخػانظ أنشي في العسخة لػ أنت أعمستشي 

العسخة الثالثة غبت كما أعمستشي معشى ىحا أنظ مخيس كشت ذىبت لديارتظ، الشبي عمسشا إذا إنداف سافخ يػدع 
أخػانو كإذا جاء أخػانو يدمسػف عمضو في كاجب لمسدافخ ككاجب لمقادـ مغ الدفخ فإذا أنت سافخت بمغ، أنا ترضخ 

لعسخة لساذا لع يقل لي ذاىب إلى العسخة أدعي لو كأقل لو ادع لي معي كثضخًا أخ غاٍؿ عمي فقجتو أيغ ىػ ؟ في ا
 أيزًا كمسة كاحجة.
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في مذكمة أكبخ إنداف يدافخ ساكغ في بشاء ججيج يكمف أخػ زكجتو يدكره يخكا الجضخاف أف صاحب البضت لضذ 
في الببلشة نفديا إذا ىشا ككاحج غخيب يجخل إلى البضت قج يتيسػف الدكجة بالدنا يجب أف تبمغ جضخانظ أقل شيء 

في شقتضغ ثبلثة أنا ذاىب إلى العسخة كأنا كمفت أخػ زكجتي يتفقج أختو في غضابي، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 
قاؿ البضاف يصخد الذضصاف بضغ كضح في أشخؼ مغ رسػؿ هللا ؟ يسذي مع زكجتو صفضة كجج صحابضاف قاؿ عمى 

ممضػف حكع، في حداب بضغ اثشضغ أخي شمعشا خبلص، ما ىحه الكمسة رسمكسا كقفػا ىحه زكجتي. ىحه يبشى عمضيا 
أريو الحداب ضاعػا الفػاتضخ اجسع جسعًا صحضحًا ىحه السغسغة كالجيالة كلضدت فارقة كأنا كاثق مشظ ىحا كمو 
جافو البضاف يصخد الذضصاف لحلظ تعمسشا في ىحا المقاء إف شاء هللا أف إشعاـ الصعاـ لو أىجاؼ كبضخة، أكبخ أى

 دعػية، شخز ال يقخأ كال يدسع ك ال يأتي إلى جامع لكغ يأتي إلى كلضسة.

يعشي مخة كشت بسػلج قاـ عالع تكمع كبلمًا أعجبشي وهللا قاؿ كمشا شخؼ كاحج، تقػؿ لي قاؿ هللا الجساعة مؤمشػف 
لحؼ يختاد السبلىي فأحج باهلل لكغ بصػلة اإلنداف أف يجخل إلى اإلسبلـ مغ الصخؼ اآلخخ الذارد الحؼ ال يرمي ا

عمساء الذاـ الكبار تػفي رحسو هللا قاؿ يا بشي ال تحزخ لي مغ جامع إلى جامع أحزخ لي مغ مميى إلى 
جامع. مغ جامع إلى جامع فتشة أخي شضخظ ال يفيع تعاؿ إلى عشجنا ىحه عسمضة أما مغ مميى إلى جامع كاحج 

بشات ثع أكخمو هللا بسػلػد ذكخ ىػ يجرس في جامعة أك معيج شارد فمي قخيب ما عشجه كال كلج ذكخ عشجه ثبلث 
متػسط تقخيبًا السجرسضغ جسضعًا بعضجكف عغ الجيغ بعجًا شجيجًا فقاؿ لي سضأتػف كيدكركني اعسل ليع عذاء يأتػف 
مشيع إلى عشجؾ كادعضشي أيزًا جاؤكا عمى العذاء مدخكريغ كأنا مػجػد تكمسشا قمضبًل وهللا أكؿ درس جسعة ثبلثة 

جاؤكا إلى الجرس اجعل كل كالئسظ ىادفة أشعع الصعاـ بيجؼ دعػؼ أشعع الصعاـ بيجؼ تمضضغ قمبو أشعع الصعاـ 
 بيجؼ إشباعو أشعع الصعاـ إذا كاف رب األسخة شارد مجخغ أك شارب خسخ أك بعضج كقخيبظ ىحا الحجيث:

ُ َعْشُيَسا أَ  ـِ َخْيٌخ َقاَؿ ُتْصِعُع ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َرِضَي َّللاه ْساَل ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأيُّ اإلِْ فه َرُجاًل َسَأَؿ الشهِبيه َصمهى َّللاه
ـَ َعَمى َمْغ َعَخْفَت َكَمْغ َلْع َتْعِخْؼ (( اَل ـَ َكَتْقَخُأ الده  الصهَعا

 ] متفق عمضو [
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يآخي أخ يقػؿ لي ما جاء فبلف وهللا مخة أخبخت أنا ال أتسشى في الجامع أخػيغ ال يعخفػف بعزيع فكل كاحج 
كاحج قمت لو ما رأيشاؾ في الجرس قاؿ لي ال أندى ىحا الياتف ما غاب درس قاؿ لي أنا في بالظ أنت أخبختشي، 
فأنت لسا تخبخ أخػؾ أنشا ما رأيشاؾ يذعخ بقضستو في مغ اىتع بو، يقػؿ كاحج غبت شيخ ما أحج أخبخني ما ىحا 

 ع ججًا.الجامع كمتأل

الحضاة السعاصخة فضيا تجابخ أما حضاة السؤمشضغ كاف الرحابة يػدعػف بعزيع بعج العذاء صباحًا يتعانقػا كاه 
 شػقاه يا أخي، إذا ماشضغ الرحابة بصخيق فخقت بضشيسا شجخ ثع التقضا يقػؿ لو الدبلـ عمضكع.

ل، أياـ يأتي أخ مدافخ يشاـ بفشجؽ كاف في حب يفػؽ حج الخضاؿ كنحغ إف لع نعضج ىحا الحب كىحا التػاص
كيتعذى بسصعع يقػؿ لو أخ تعاؿ إلى عشجؼ ىحه الجعػة ال تقجر بثسغ لضذ شخشًا أف تتكمف لو، شعامظ قجـ لو 
مشو، ناـ في غخفة الجمػس كشخشف كأشعستو مغ شعامظ كأكخمتو كاستضقطتع عمى الفجخ صمضتع معًا ىحه ال 

 انقمب إلى لػحة دمذق تخحب بكع في غضخىا تخخج رافقتكع الدبلمة، مغ قبل يشداىا أبجًا، نحغ الكـخ سبحاف هللا
 كاف يجعػؾ إلى بضتو يصعع الصعاـ.

فشحغ إف شاء هللا ىحا الحجيث لو أىجاؼ كبضخة ججًا إشعاـ الصعاـ بشضة الجعػة إلى هللا، إشعاـ الصعاـ بشضة تمضضغ 
إشعاـ الصعاـ بشضة إشباع البصػف الجائعة، إشعاـ الصعاـ  قمب قاٍس، إشعاـ الصعاـ بشضة الرمح بضغ السؤمشضغ،

 ألسخة زكجيا شارد عغ هللا يسكغ يجفع يذتخؼ دخاف يذتخؼ خسخ يشفقيا في القياكؼ.

لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ: ىحا الحجيث يجب أف يكػف سمػكًا ثابتًا عشجنا، أك إشعاـ الصعاـ لسدافخ جاع، أياـ يأتي 
 ذ لو في الذاـ إال أف يدسع درس ديغ كيخجع ىحا إكخامو كاجب.شخز لضدسع درس ديغ لض

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ثالثة َّل يكمسيع هللا يـػ القيامة 704 - 054الجرس ) 

 18-73-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ميحرلا نمحرلا هللا كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.بسم 

أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب ك التخىضب مغ صحضح البخارؼ ك مدمع ، ك الضـػ 
 الحجيث الذخيف: 

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َكَىَحا َحِجيُث َأِبي َبْكٍخ َقاَؿ َقاَؿ َرسُ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َثالٌث َّل ُيَكمُِّسُيْع َّللاه ػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ِبيِل َكَرُجٌل َباَيَع رَ َكَّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع كَّل ُيَدكِّيِيْع َكَلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع َرُجٌل َعَمى َفْزِل َماٍء ِباْلَفالِة َيْسَشُعُو ِمْغ اْبغِ  ُجاًل  الده
َقُو َكُىَػ َعَمى َغْيِخ َذِلَظ َكَرجُ  ٌل َباَيَع ِإَماًما ََّل ُيَباِيُعُو ِإَّله ِبِدْمَعٍة َبْعَج اْلَعْرِخ َفَحَمَف َلُو ِباَّللهِ ََلََخَحَىا ِبَكَحا َكَكَحا َفَرجه
 ِلُجْنَيا َفِإْف َأْعَصاُه ِمْشَيا َكَفى َكِإْف َلْع ُيْعِصِو ِمْشَيا َلْع َيِف((

 ] متفق عمضو [

أييا اإلخػة الكخاـ: أكاًل إف أعطع عقاب يعاقب بو اإلنداف أال يكمسو هللا ألف هللا هلالج لج خاشب السؤمشضغ في مئتي 
كتدع كثسانضغ آية بضشسا لع يخاشب الكفار في الجنضا كال في آية كاحجة ، ال يػجج في القخآف الكخيع يا أييا الحيغ 

 القضامة قاؿ تعالى: كفخكا إال آية كاحجة يـػ 

 (﴾4﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َكَفُخكا ََّل َتْعَتِحُركا اْلَيْػـَ ِإنهَسا ُتْجَدْكَف َما ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف )

 [7] سػرة التحخيع: اآلية 

إذًا أال يكمسظ هللا عد كجل ىحا أكبخ عقاب ، أال يشطخ إلضظ ىحا أكبخ عقاب أف يحجبظ عغ ذاتو العمضة ىحا أكبخ 
 عقاب قاؿ تعالى: 

 (﴾02﴿ َكاله ِإنهُيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف )

 [75] سػرة السصففضغ: اآلية 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

491 

شظ كبضغ هللا اترااًل أف تذعخ أف بضشظ كبضغ هللا خصًا مفتػحًا أف لحلظ بالسقابل أكبخ عصاء إليي أف تذعخ أف بض
 تدتصضع أف تشاجضو أف تدتغفخه أف تدتدسح مشو أف تدتخضضو ، قاؿ تعالى: 

 (﴾02﴿ َكاله ِإنهُيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف )

 [75] سػرة السصففضغ: اآلية 

 ُ ِعُشػَف )﴿ ُأكَلِئَظ َيْمَعُشُيُع َّللاه  (﴾026َكَيْمَعُشُيُع الاله

 [759] سػرة البقخة: اآلية 

كل كاحج في الحضاة الجنضا يتػىع أف ىشاؾ مكتدبات عالضة ججًا أقػؿ لكع أييا اإلخػة الكخاـ: مغ خبلؿ القخآف 
، مع هللا مػدةفقضخًا أف تكػف لو  كالدشة إف أكبخ كدب يكدبو اإلنداف في الجنضا أف يكػف لو مع هللا صمة كلػ كاف

 قاؿ تعالى: 

ْحَسُغ ُكّدًا ) اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُيُع الخه  (﴾63﴿ ِإفه الهِحيَغ َآَمُشػا َكَعِسُمػا الره

 [96] سػرة مخيع: اآلية 

ال يخفى عشكع أف مػدة مع شخز حقضخ ججًا لكشو قػؼ يتباىى بيا اإلنداف ، يتباىى بيا أيسا تباىي بضشسا 
و مع هللا مػدة لحلظ أدعػ فأقػؿ الميع كسا أقخرت أعضغ أىل الجنضا بجنضاىع فأقخر أعضششا مغ السؤمغ يعتد أف ل
 رضػانظ.

حضشسا تسذي في رضاء هللا فأنت أسعج الشاس حضشسا تسذي في خجمة خمقو فأنت أسعج الشاس حضشسا تشعقج لظ معو 
خط بضشظ كبضشو مقصػع كأف حجب كثضفة صمة فأنت مغ أسعج الشاس أما حضشسا تذعخ أنظ مقصػع عغ هللا كأف ال

 تحجبظ عشو فيحا دلضل العسل الدضئ.

 (﴾02﴿ َكاله ِإنهُيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف )

 [75] سػرة السصففضغ: اآلية 
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ع معشى لكغ بالسشاسبة ال يعخؼ شعع الحجاب إال مغ كاف لو اتراؿ باهلل أما الحؼ لع يترل باهلل أصبًل كضف يعم
 الحجاب ؟ 

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة كَّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع كَّل يدكييع... ((   ))َقاَؿ َثالَثٌة َّل ُيَكمُِّسُيْع َّللاه

هللا يدكي حضشسا سئمت الدضجة عائذة عغ خمق رسػؿ هللا قالت كاف خمقو القخآف ، اقخأ القخآف الكخيع كمو تجج أف 
  متسثمة تسامًا لسا في القخآف مغ كساالت.أخبلقو الشبػية ملسو هيلع هللا ىلص

 كفػؽ أف هللا ال يكمسيع كال يدكضيع كال يشطخ إلضيع كليع عحاب ألضع

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكَّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع كَّل ُيَدكِّيِيْع َكَلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع  َرُجٌل َعَمى َفْزِل َماٍء ِباْلَفالِة ))... َثالٌث َّل ُيَكمُِّسُيْع َّللاه
ِبيِل((   َيْسَشُعُو ِمْغ اْبِغ الده

صخة حػلو سبع عذخة مدرعة فضيا آبار مضاه لي قخيب شارؼ مدرعة بالسشصقة الغخبضة مغ دمذق قخيب مغ القشض
بعس الخعضاف يتسشى أف يدقي ىحه الغشع مغ ىحا الساء كل ىحه السدارع شخدكه إال مدرعة كاحجة استقبمتو كبحلت 
لو الساء بل إف صاحب السدرعة فزبًل عغ أف سسح لو أف يدقي غشسو بشى لو ساقضًة كي يتسكغ الغشع مغ أف 

يمة ججًا فكل الخعضاف في ىحه السشصقة يجخمػف إلى ىحه السدرعة كيدقػف أغشاميع مغ ىحه يذخبػا بخاحة ساقضة شػ 
 الداقضة ، ىحا القخيب أقدع لي باهلل السعطع أنو في بعس األعػاـ جفت كل ىحه اآلبار إال بئخ ىحه السدرعة.

ألجبلء ميشئًا كمعو شبضب ىحا هللا كخيع أنا انتقمت مغ بضت إلى بضت ففي البضت الججيج زارني أحج عمساء دمذق ا
الصبضب حجثشي قرة وهللا ال أشبع مغ تخدادىا ىػ شبضب أشفاؿ شبضب خجج كدارس في ألسانضا كمعو أعمى شيادة 
كعشجه جياز تخصضط دماغ لمرغار الخجج السػلػدكف حجيثًا كلو زكجة ديشة كثضخًا ىحه الدكجة شمبت مشو بإلحاح 

ت لو ىؤالء الرغار أحباب هللا كالبمج في ضائقة خح أنت أجػر السعايشة كاجعل أف يكػف أجخ التخصضط مجانًا قال
ىحا التخصضط لػجو هللا أقدع لي باهلل العطضع أنو استسخ عمى ىحه الحالة قخيب مغ عذخ سشػات كلع يتقاضى قخشًا 

حىب لمسقابمة فإذا جار لو في كاحجًا مقابل التخصضط فجأًة تأتضو رسالة مغ الدفارة األلسانضة تقػؿ لو تعاؿ قابمشا ف
ألسانضا في فخانكفػرت لضذ مدمسًا ىحا الجار لضذ لو أكالد كىػ عمى فخاش السػت أكصى بكل ثخكتو لكل ىحا 

 الصبضب ، أقدع لي باهلل عشجه ماؿ يكفضو ألكالد أكالد أكالده.
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ة هلل في الجنضا ؟ لػ أف هللا ما كافأه أنت عذخ سشػات تقجـ ىحا التخصضط لػجو هللا حتى مغ  هللا عشظ كال تجج مكافأ
 في الجنضا فخضًا لو عشج هللا في اآلخخة أجخ كبضخ ، لكغ نحغ لزعفشا سخيعًا ما يكافئشا هللا عد كجل تذجضعًا.

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكَّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع كَّل ُيَدكِّيِيْع َكَلُيْع َعَحابٌ  َأِليٌع َرُجٌل َعَمى َفْزِل َماٍء ِباْلَفالِة  ))... َثالٌث َّل ُيَكمُِّسُيْع َّللاه
ِبيِل((   َيْسَشُعُو ِمْغ اْبِغ الده

بالسشاسبة أييا اإلخػة الكخاـ: كل كاحج قمق عمى كضعو اإليساني مع هللا أنا أشسئغ أؼ أخ يحب العصاء إنو مغ 
ا مغ بعس الحذخات ، الشسمة حذخة أىل اآلخخة ككل أخ يحب األخح إنو مغ أىل الجنضا بل إف ىشاؾ دركسًا نتعمسي

لكغ حذخة صالحة أكدع هللا فضيا جيازيغ جياز ضخ كجياز مز فإذا كانت جائعة استخجمت جياز السز فإذا 
كانت شبعى كرأت أختيا جائعة استخجمت جياز الزخ تزخ ليا مغ عرارة ىزسيا ، ىحه الحذخة الشسمة عشجىا 

ىع إال جياز مز كجياز شفط فقط ، ال يدعج إال باألخح اسأؿ نفدظ حب العصاء كقج تجج أناسًا كثضخيغ ما عشج
ما الحؼ يدعجؾ أف تعصي أك أف تأخح ؟ إف كاف يدعجؾ أف تعصي فأنت مغ أىل اآلخخة كإف كاف يدعجؾ أف 
تأخح فأنت مغ أىل الجنضا السؤمغ يخػ العصاء ىػ الخبح لكغ كاحج تخؾ ثخكة بسئات السبليضغ شػىج ابشو بعج يػمضغ 
متػجيًا إلى مكاف ما سؤؿ إلى أيغ ذاىب يا فبلف قاؿ بالزبط سأذكخ الكمسة بالمغة العامضة قاؿ ذاىب أسكخ عمى 

 ركح أبي.

 ىحا الحؼ يبخل كيجع ثخكة شائمة يأتي أكالده يشفقػنيا في الحخاـ يعحب ألنو ما رباىع التخبضة الرحضحة.

، معشى ذلظ أف لو عسبًل كضف إذا مات ابغ آدـ كلضذ لو الجنضا تغخ كتزخ كتسخ إذا مات ابغ آدـ انقصع عسمو 
 عسل يشقصع ما قػلكع فكضف إذا مات ابغ آدـ كلو عسل سضئ.

وهللا أييا اإلخػة الكخاـ: أنا ال أعجب إال مغ إنداف تجاكز األربعضغ ألنو مغ دخل في األربعضغ دخل في أسػاؽ 
راقب نفدظ بالزبط مغ بعج الضـػ الدابع تشعكذ اآلخخة راقب نفدظ لػ ذىبت إلى مكاف جسضل عذخة أياـ 

الشذاشات قصع تحاكخ العػدة شخاء ىجايا جسع األغخاض يعشي بعج ثمثي السجة في سمػؾ آخخ لحلظ قالػا مغ بمغ 
األربعضغ كلع يغمب خضخه شخه فمضتجيد إلى الشار. مغ دخل في األربعضغ دخل في أسػاؽ اآلخخة ، لسا اإلماـ 

 تعالى:  القخشبي فدخ قػلو
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ْخُكْع َما َيَتَحكهُخ ِفيِو َمْغ َتَحكهَخ َكَجاَءُكُع الشهِحيُخ﴾  ﴿ َأَكَلْع ُنَعسِّ

 [17] سػرة فاشخ: اآلية 

 قاؿ الشحيخ ىػ القخآف الكخيع كالشحيخ ىػ قػؿ الشبي الكخيع قاؿ تعالى: 

خًا كَ   (﴾12َنِحيخًا )﴿ َيا َأيَُّيا الشهِبيُّ ِإنها َأْرَسْمَشاَؾ َشاِىجًا َكُمَبذِّ

 [45] سػرة األحداب: اآلية 

كقالػا الشحيخ سغ األربعضغ ، األربعػف نحيخ ، يعشي أربعضغ خخيف أربعضغ ربضع أربعضغ صضف أربعضغ شتاء أربعضغ 
رمزاف ، أربعضغ سشة ما حج كال حجة كال اعتسخ ، يعشي أكل لذبع كدار كساح كشاىج كل شيء ما الحؼ بقي 

 ، مغ دخل في األربعضغ دخل في أسػاؽ اآلخخة ، بل إف الشحيخ ىػ الذضب كرد في بعس عمضظ ؟ أف تعخؼ هللا
 اآلثار أف عبجؼ قج كبخت سشظ كانحشى ضيخؾ كضعف برخؾ كشاب شعخؾ فاستحي مشي فأنا أستحي مشظ.

 .إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ كأنت عغ كل ما قجمت مدئػؿ 

 كالشحيخ ىػ الذضب كالشحيخ السرائب.

اإلخػة الكخاـ: مغ فزل هللا عمى ىحا اإلنداف بعج األربعضغ الخسدضغ تدسع مغ كل كاحج شيء معي التياب  أييا
مفاصل ، ىحا معو تزضق بالذخايضغ ، تزضق بالذخايضغ ، نقز تخكية، خمل بالجساـ ، ىحا معو قرػر في 

ت إشارات لصضفة مغ هللا أف يا كضائف الكبج ، ىحا معو تزخع بخكستات ، ىحا كمو لو حكع بالغة تأتي إنحارا
عبجؼ قج قخب المقاء بضششا ىل أنت مدتعج ليحا المقاء ؟ أحضانًا في بعس السؤسدات الخاقضة قبل الجكاـ ما يشتيي 
في مؤشخات كشت في قخية بالتعمضع ما كاف في كيخباء شبكة كاف في كيخباء محخؾ لمقخية يقف الداعة الثانضة 

 . خسدة يصفئ ثانضة كاحجة اجسع أغخاضظعذخ الداعة الثانضة عذخ إال

 أشعل الذسعة ، أحزخ كأس الساء ، ىحا اإلشفاء لثانضة كاحجة قبل خسذ دقائق لو معاني كبضخة.
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إذا نحغ جسضعًا ال يػجج إنداف بعج الخسدضغ إال معو شيء في جدسو ، ىحه عبجؼ قج قخب المقاء ىل أنت مدتعج 
جخبة تفجضخ قشبمة ذرية في غخبي الجدائخ يـػ كانت الجدائخ تحكسيا فخندا لو ، ىحا معشى الزعف ألنو أجخيت ت

ففي صحخاءىا فجخت قشبمة نػكية شيء شبضعي أما الذيء الغضخ شبضعي بعج أياـ مغ كقػع االنفجار كججكا عقخبًا 
يبقي شضئًا ، في يسذي في أرض االنفجار مع أف ىحه القشبمة الشػكية تختفع الحخارة إلى آالؼ الجرجات كالزغط ال 

ضغط كفي حخارة فعكف عمساء الحضػاف خسدة كعذخيغ سشة عمى دراسة بشضة العقخب الشتائج كسا يمي أكؿ نتضجة 
أف العقخب يعضر مغ دكف شعاـ كشخاب سشتضغ كمغ دكف ىػاء ثبلثة أياـ كلػ نقمتو مغ عذخيغ تحت الرفخ إلى 

خ ، العقخب يتحسل إشعاع نػكؼ ثبلثسئة ضعف ما ستضغ فػؽ الرفخ ال يتأثخ كلضذ فضو دـ فضو مرل أصف
 يتحسمو اإلنداف.

ماذا تدتشتجػف ؟ كاف مغ السسكغ أال يكػف ىشاؾ مخض إشبلقًا العقخب أغمى عمى هللا مشا ؟ لػ هللا جعل لشا بشضة 
ػا خسدة مثل العقخب ما في مخض إشبلقًا ، ىحه الصاكلة صشع اإلنداف لػضع ىحا الكتاب كىحه العمبة لكغ لػ كقف

تتحسميع معشى ىحا أف فضيا احتضاط خسدسئة ضعف عسا كضفت لو لػ هللا عسل في كل جياز ألف احتضاط ، هللا 
عامل احتضاشات مثبًل الكمضة كاحج بالعذخيغ مغ الكمضتضغ أك كاحج بالعذخة مغ كل كمضة بكل جياز هللا خمقو في 

د مغ هللا عد كجل لمتقخيب فمحلظ ىحا الحؼ يسشع احتضاط كلكغ احتضاط معقػؿ ، لحلظ في مخض كالسخض مقرػ 
فزل الساء يقػؿ هللا لو الضـػ أمشعظ فزمي كسا مشعت فزل ما لع تعسل يجاؾ ، ىحا الساء لضذ مغ صشعظ مغ 
صشع هللا عد كجل ، لػ كاف مغ صشع اإلنداف وهللا يسكغ اإلحراء مغ عذخيغ سشة يكمف لتخ الساء تحمضة 

ئة كثبلثضغ لضخة كمع ذلظ غضخ صالح لمذخب يحتاج إلى معادف ، ماء الذخب يزاؼ سسعت عذخ رياالت يعشي م
 لو مضاه اآلبار حتى يعتجؿ.

ما أنتع لو بخازنضغ كما أنتع لو برانعضغ ، فالحؼ يسشع الساء يسشع شضئًا ثسضشًا ججًا كنحغ في أياـ شح الساء وهللا 
ؿ هللا سبحانو كتعالى أف يخسل الدساء عمضشا مجرارا ، عد كجل ال يقشغ تقشضغ عجد بل يقشغ تقشضغ تأديب كندأ
 يعشي الجفاؼ مذكمة كبضخة ما في شيء لو معشى مع الجفاؼ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 رياـ فإنو لي كأنا أجدي بو( 7 كل عسل ابغ آدـ لو إَّل ال 704 - 055الجرس ) 

 31-77-1337راتب الشابمدي بتاريخ:  لفزضمة الجكتػر دمحم -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب ك التخىضب مغ صحضح البخارؼ ك مدمع ، ك 
اقتخب شيخ الرضاـ يقػؿ هللا عد كجل فضسا يخكيو عشو رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث السػضػع الضـػ عغ الرضاـ كقج 

 القجسي:

ُ ُكلُّ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َّللاه ُ َعْشُو َيُقػُؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـَ َلُو ِإَّله  ))عغ أبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه َعَسِل اْبِغ آَد
يَ  ـِ َأَحِجُكْع َفاَل َيْخُفْث َكََّل َيْرخَ الرِّ ـُ ُجشهٌة َكِإَذا َكاَف َيْػـُ َصْػ َيا ـَ َفِإنهُو ِلي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو َكالرِّ ْب َفِإْف َسابهُو َأَحٌج َأْك ا

اِئِع َقاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنِّي اْمُخٌؤ َصاِئٌع َكالهِحي َنْفُذ ُمَحسهٍج ِبَيِجِه َلُخُمػُؼ َفِع الره  اِئِع َأْشَيُب ِعْشَج َّللاهِ ِمْغ ِريِح اْلِسْدِظ ِلمره
 َفْخَحَتاِف َيْفَخُحُيَسا ِإَذا َأْفَصَخ َفِخَح َكِإَذا َلِقَي َربهُو َفِخَح ِبَرْػِمِو((

 ] متفق عمضو[

أييا اإلخػة الكخاـ: البج مغ تقجمة ليحا الحجيث ىشاؾ في العبادات عبادات شعائخية كعبادات تعاممضة ، أضخب 
لكع مثبًل لػ أف أبًا أمخ ابشو أف يشطف أسشانو كاضحة كالذسذ لرالح أسشاف ابشو كي يتستع بأسشانو شػاؿ حضاتو 

لذيء لرالحو كسػؼ يقصف ىػ ثساره قبل أبضو ، لػ أمخه يقبل االبغ عمى تشطضف أسشانو بقشاعتو العالضة أف ىحا ا
أف يأكل بتؤدة أف يغدل يجيو قبل الصعاـ كاضح ججًا أف الضج قج ترافح إندانًا مراب بسخض قج تعالج ححاءؾ 

 بضجؾ فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 )) بخكة الصعاـ الػضػء قبمو كالػضػء بعجه ((

ضػء غدل الضجيغ كالفع ، الفع مفتػح شػاؿ الشيار في غبار في دخاف كالضج تسدظ بيا كقج أشار العمساء إلى أف الػ 
ححاءؾ ، ترافح بيا إندانًا مخيزًا فبخكة الصعاـ الػضػء قبمو كالػضػء بعجه فكبلـ مشصقي رائع فاالبغ أقبل عمى 

آالؼ األكامخ الػاضحة غدل يجيو قبل الصعاـ لرالحو كىػ كحجه سضقصف ثساره ىحا أمخ ، لػ أف األب أعصاه 
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التي لرالحو ، اآلف انبعاث االبغ عمى شاعة أبضو ىي في الحقضقة لسرمحتو لكغ ىحه األكامخ التعاممضة أمخنا أف 
نكػف صادقضغ لسرمحتيا أمخنا أف نكػف أمشاء األمانة غشى أف نكػف أعفة لظ مكانة ترضخ ، كل إنداف كقع في 

ي السجتسعات السشحمة حتى في السجتسعات التي يعج الدنا كذخبة الساء فزضحة يربح مزغة في األفػاه ، حتى ف
مخة كزيخ الجفاع البخيصاني كقع في فزضحة جشدضة فعدؿ مغ مشربو فػرًا ، ىشاؾ الدنا مباح بحدب قػانضغ الفصخة 

 الدنا عجكاف كخضانة الدنا.

فزضحة مالضة كالثاني في فزضحة جشدضة ، قبل سشة فضسا أعتقج زعضساف كبضخاف مغ زعساء إسخائضل أحجىسا كقع في 
فإذا أعصى األب ابشو آالؼ األكامخ التي في حقضقتيا تحقضق لسرمحتو فانبعاث االبغ عمى تصبضق ىحا األمخ 
كاضح ججًا كال يحتاج إلى إرادة قػية كيفعل شضئًا لرالحو ىحه العبادة التعاممضة أف نكػف صادقضغ أف نكتب سشجًا 

لقزاء ممضارات ذىبت ضضاعًا بدبب مخالفة الذخع عقج سجمو بسحكسة البجاية قضجت شخيكظ حتى ال تفػت إلى ا
فإذا أنت ما سجمت باسسظ شيء بداعة غفمة يأتضو الذضصاف كيأخح مشظ كل الذخكة ، يقػؿ ما اشتغل شخيكي 

 يعصضظ مبمغًا يدضخًا كيرخفظ مغ الذخكة في عقج سجمو في ديغ سجمو قاؿ تعالى: 

 َيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإَذا َتَجاَيْشُتْع ِبَجْيٍغ ِإَلى َأَجٍل ُمَدسًّى َفاْكُتُبػُه﴾﴿ َيا َأيُّ 

 [181] سػرة البقخة: اآلية 

تقخيبًا في خسدسئة ألف بشج في الذخع ىحه كميا أكامخ تعبجية تعاممضة لكغ لػ أف شعاـ الغحاء قج حزخ كالصعاـ 
األب البشو ال تأكل ىحه لضذ ليا معشى إشبلقًا ، االبغ جائع كالصعاـ  شضب ججًا كاالبغ يكاد يسػت مغ الجػع كقاؿ

شضب كشعاـ كالجه كىػ في بضت كالجه فإذا قاؿ االبغ ألبضو سسعًا كشاعة يا أبت معشى ذلظ أف ىحا االبغ عمى 
لضذ أمخًا أعمى مدتػػ مغ الثقة بأبضو كمغ التأدب معو ىحا األمخ بالحات لو معشى آخخ ىحا لضذ أمخًا نفعضًا 

 يقصف االبغ ثساره كلكغ ىحا األمخ سػؼ ندسضو أمخًا تعبجيًا.

آلف مشعشا في رمزاف أف نذخب الساء ، الساء هللا خمقو لشا كعصذانضغ كالجنضا حخ ال تذخب مشعشا أف نأكل ما ىػ 
 مباح لشا البخاد مآلف مشعشا مغ زكجاتشا في رمزاف ، ىحا األمخ تعبجؼ كل عسل 

ـَ َفِإنهُو ِلي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو (())ُكلُّ  َيا ـَ َلُو ِإَّله الرِّ  َعَسِل اْبِغ آَد
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الرـػ عبادة اإلخبلص ىكحا خصخ في بالي أف لضذ في الجيغ صـػ لكغ الجكلة حفطيا هللا ارتأت أف نرـػ 
بالصخيق ألف في  جسضعًا مغ أجل صحتشا شمع مخسـػ يمـد السػاششضغ بالرـػ شبعًا اإلنداف ال يتسكغ أف يذخب

شخشة في قانػف لكغ إذا دخل إلى الحساـ كفي حشفضة عجاد باردة يدتصضع القانػف أف يسشعو مغ الذخب يسكغ ال 
يرـػ كاحج باأللف ، أما حضشسا أمخنا خالق األكػاف أف نرـػ قج تجخل إلى الحساـ بذيخ آب في الداعة الخابعة 

 ء باردة ال تدتصضع أف تزع نقصة ماء في فسظ.كالشرف لدانظ خارج مغ شجة العصر كحشفضة ما

كضف أف غس البرخ عبادة اإلخبلص كحلظ الرـػ عبادة اإلخبلص ، كلحكسة أرادىا هللا ىشاؾ قػانضغ كضعضة 
في كل بمج كىشاؾ قػانضغ إليضة في األعع األغمب تمتقي القػانضغ الػضعضة مع اإلليضة في األعع األغمب ، الدخقة 

كعشج هللا حخاـ إذا مجيخ مؤسدة قػؼ كشجيج كرقابتو شجيجة ال يخحع كالسػضف ما سخؽ يا تخػ  في القػانضغ حخاـ
خائف مغ العقاب أـ مغ هللا ؟ ال نعخؼ ألف القانػف يسشع الدخقة كالذخع يسشع الدخقة لكغ ألنو ما في األرض 

أف تشطخ لكغ القخآف الكخيع قانػف يسشعظ أف تصمق برخؾ في الشداء كال في مكاف في العالع أيشسا ذىبت لظ 
 يشياؾ عغ الشطخ فأنت حضشسا تغس البرخ معشى ذلظ أف ىحه العبادة تؤكج إخبلصظ.

في حاالت إنداف جالذ في بضتو كىحه األبشضة متبلصقة كالذخفة السقابمة فضيا أسخة غضخ مشزبصة كىحه الدكجة 
ي نػر ال يسكغ أف يزبصظ أحج عمى خخجت بقسضز الشـػ الذفاؼ كأنت جالذ لػحجؾ كأنت في ضبلـ كىي ف

كجو األرض بالشطخ كلػ ضبصت ما عمضظ شيء ما في مادة تسشع فحضشسا تغس برخؾ عغ امخأة حدشاء ال تحل 
 لظ ىحا ماذا يؤكج ؟ إخبلصظ هلل عد كجل ، ىل تحكقتع معشى قػؿ هللا عد كجل 

ـَ َفِإنهُو لِ  َيا ـَ َلُو ِإَّله الرِّ  ي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو (( )) ُكلُّ َعَسِل اْبِغ آَد

بالسشاسبة أخػانا الكخاـ: نحغ أماـ فخصة سشػية كل ما عمضشا مغ تقرضخات مغ ذنػب مغ مخالفات يسكغ أف 
تسحى في ىحا الذيخ ، ترػر إندانًا عمضو عذخيغ ممضػف بضتو محجػز محمو محجػز مخكبتو محجػزة الجيانة 

 ذيء ثبلثضغ يػمًا ككل ىحه الجيػف تدامح بيا.الدشجات ميجد بالدجغ فقضل لو افعل ىحا ال
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ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتدَ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َصا ـَ ِمْغ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه اًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه
 َذْنِبِو((

 ] متفق عمضو [

ضاـ كالقضاـ ، الرضاـ ثسغ تدابًا غفخ هللا ما تقجـ مغ ذنبو ، فشحغ أماـ فخصة الركمغ قاـ رمزاف إيسانًا كاح
، الرضاـ دفعة أكلى كالخبح ىػ القضاـ لحلظ األكلى أف ندتعج إلى ىحا الذيخ مشح اآلف يعشي إذا في قزايا القضاـ

ذ في رمزاف ىحا الذيخ شائكة معمقة إما أف تحميا قبل رمزاف أك بعج رمزاف ال تجع قزضة معقجة تعكخ الشف
 شيخ عبادة ىحا الذيخ شيخ إنابة ىحا الذيخ شيخ فتح صفحة مع هللا عد كجل ججيجة.
أنا أتألع أشج األلع وهللا أييا اإلخػة الكخاـ: مسكغ إنداف في رمزاف يعمى إلى أعمى عمضضغ نحغ عشجنا رمزاف 

أخي الثاني كعشج بضت عسي كعشج بضت حساؼ مشاسبة اجتساعضة العدائع كميا في رمزاف الضـػ عشجؼ غجًا عشج 
كنأتي ىحا كاقع الذاـ الصعاـ شضب عذخيغ نػع يأكل كيبخؾ ال يدتصضع أف يرمي التخاكيح ثسانضة ركعات بالبضت 
قخأ مجىامتاف قاؿ لو شػلتيا ما في أقرخ مشيا قاؿ مجىامة كاحجة خح ركعة كاحجة ، يديخ إلى الداعة كاحجة 

لذسذ ىحا رمزاف الشاس ، ما في إمكاف أف تمغي كل المقاءات في رمزاف كتمغي كل يشعدػف كيشامػف بعج ا
العدائع ىحا العخؼ االجتساعي قخآف ؟ بعج رمزاف اعسل عدائع أك بعج رمزاف اجعل رمزاف شيخ عبادة 
لى خالز، يعشي تفصخ إفصارًا خفضفًا ، كل إنداف لو مداج في الصعاـ خاص أكل خفضف ترمي مع أىمظ تشصمق إ
جامعظ ترمي صبلة متقشة كعمى الػاقف مختاح تدسع جدء قخآف كخيع تدسع درس صغضخ تأتي عمى البضت تشاـ 
باكخًا تقـػ عمى قضاـ المضل قبل الفجخ بداعة تقخأ قخآف كل يـػ جدءًا أما العدائع اختبلط أكاًل كاالختبلط محـخ ، 

عشجىا عاؿ ، األخػات كنداءىع كميع كل كاحج  أخي لع نرشع صفختضغ ىكحا تقػؿ الحساية ىكحا خخج أمخ مغ
 شاىج امخأة أخػه وهللا ىحه أفزل امخأتي لضذ كسا يجب ، ذكقي لضذ جضجًا ىحا كمو في رمزاف.

سبحاف هللا كل البخامج بخمزاف إكخامًا ليحا الذيخ ، كل االستثشاءات بخمزاف فشحغ يشبغي أف نكدخ ىحا األمخ ، 
قاشع كل شيء بخمزاف شبعًا كبعج رمزاف كأف تعتاد أف ترمي في السدجج كأف نحغ مؤمشضغ إذا تدتصضع أف ت

تمتقي مع إخػانظ كأف تقخأ القخآف الكخيع كأف تفعل كل شيء ىحا العسل عبادة ، أما برخاحة مخة رمزاف عشجنا 
 مشاسبة اجتساعضة وهللا يدداد البعج عغ هللا فضو.
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بخمج أف تفعل صضانة في شيخ تغمق أبػابيا لمرضانة فأنت م أيزًا الجدع يحتاج إلى صضانة أياـ السعامل
، ما الحؼ يحرل ثبلث كجبات غضخ دسسات باإلفصار يربحػف في رمزاف بالمضل تعسل عذاء ال تجع رمزاف

، كزنظ كال غخاـ بخمزاف صار صضانة نػع ما تزعو كتأتي مغ التخاكيح تعسل كجبة كعمى الدحػر كجبة ما نقز
 ا قضل تزعف العدائع.أيزًا العدائع كس

أرجػ أف يكػف رمزاف فضو انتفاضة ججيجة ، كميع يتكمسػف عغ االنتفاضة كنحغ نخيج انتفاضة ديشضة أيزًا ىحه 
التقالضج البالضة كالمقاءات الدخضفة كالديخ عمى الذاشة متابعة السدمدبلت ىحه أخبلؽ السدمع ، أرجػ هللا عد كجل 

 أف نصبق ىحا الحجيث 

ـَ َفِإنهُو ِلي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو (()) ُكلُّ عَ  َيا ـَ َلُو ِإَّله الرِّ  َسِل اْبِغ آَد

لكغ برخاحة يا أخػاف إذا دعي إلى شعاـ كلكغ ما أكل شيء إذا دعي مخة ثانضة يأتي ؟ وهللا مذغػؿ ما رأػ 
خيعًا إذا كاحج لضذ شضئًا عمى الصاكلة فقط صحػف ، أما إذا دعي إلى شعاـ نفضذ ججًا كدعي مخة ثانضة يمبي س

مدتقضسًا رمزاف لضذ لو معشى عشجه فارغ فقط جػع كعصر وهللا كرـػ الكبلب فقط غضبة كنسضسة كمصالعة 
مدمدبلت كمدح كاختبلط كغسد كلسد ككحب كىػ صائع ، يقػؿ سبحاف هللا رمزاف لصضف ىحه الدشة ماذا لصضف 

جكدة إذا كاحج أكل سحػر ضخع السغخب لضذ جائعًا ؟ أؼ الشيار قرضخ ما لو معشى اآلف في الذتاء ساعات مع
 تقخيبًا ال يػجج حخ كال عصر يقػؿ لظ لصضف رمزاف.

أنا أرػ أكبخ عجك لمجيغ العادات كالتقالضج كلع نرشع صفختضغ كاختبلط كغضبة كنسضسة كرمزاف ، أما رمزاف 
اؿ تبلكة قخآف تيجج قضاـ ضبط كامل ضبط لمعضغ ضبط لمداف ضبط لمجػارح ضبط لؤلذف عسل صالح إنفاؽ م

لضل حتى ىحا الذيخ يسحي الحادؼ عذخ القادمضغ كيفتح مع هللا صفحة ججيجة كاإلنداف حضشسا يرـػ صضامًا 
 صحضحًا يخخج مغ ذنػبو كضـػ كلجتو أمو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل حدج إَّل في اثشتيغ رجل آتاه هللا ماَّل 704 - 056الجرس ) 

 73-77-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الذخيف الحجيث شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

ؼ كمدمع كفي الحجيث أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخار 
 الرحضح يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيغِ  ُ َماًَّل َفُدمَِّط  ))عغ َعْبَج َّللاهِ ْبَغ َمْدُعػٍد َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه َرُجٌل آَتاُه َّللاه
َِّ َكَرُجٌل  ُ اْلِحْكَسَة َفُيَػ َيْقِزي ِبَيا َكُيَعمُِّسَيا((َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَح  آَتاُه َّللاه

 ] متفق عمضو [

نقف كقفة متأنضًة عشج كمسة حدج، الحدج يسكغ أف يكػف حضاديًا مغ جبمة الشفذ، لساذا كاف الحدج أك الغضخة مغ 
عشج الشاس مغ خضخ ال خرائز الشفذ ىحه الخرضرة لسرمحة السؤمغ لػ أف اإلنداف ال يغار كال يتسشى ما 

أحج يدعى إلى الخضخ أبجًا، راقب نفدظ في جمدة تخػ إندانًا قخيبًا مغ هللا تتسشى أف تكػف مثمو إندانًا عمى عمع 
عسضق تتسشى أف تكػف مثمو إندانًا مشفقًا محدشًا تتسشى أف تكػف مثمو، ىحه خرضرة حضادية يسكغ أف تكػف لمخضخ 

جقػا أف هللا عد كجل يجبل الشفذ البذخية عمى صفة سضئة مدتحضل فصخة هللا كيسكغ أف تكػف لمذخ أما ال تر
 التي فصخ الشاس عمضيا.

الفصخة خضخة األدؽ مغ ذلظ حضادية، فصخة حضادية يسكغ أف تكػف سمسًا تخقى بيا أك دركات تيػؼ بيا، أنا أقتخح أف 
أىل اآلخخة فيحا غبصة، إذا اشتيضت أف  ندسي الغضخة مبجئضًا إف غخت مغ أىل الجنضا فيحا حدج كإف غخت مغ

تحفع القخآف الكخيع أف تكػف كاعضًا لو أف تعسل بو اشتيضت أف يكػف لظ أثخ كبضخ في ىجاية الشاس، اشتيضت أف 
تكػف غشضًا محدشًا تسدح دمػع الفقخاء كالسداكضغ ىحه غبصة معشى ذلظ أف ىحه الخرضرة في الشفذ كضفتيا في 

لظ بضت كبضت فبلف مخكبة كسخكبتو سمكت أسالضب ممتػية في كدب الساؿ كي تحقق ما  الحق، اشتيضت أف يكػف 
 تربػ إلضو ىحا حدج.
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معشاىا في إنداف استذيج مشح يػمضغ ببضت شعخ وهللا آلسشي ألسًا شجيجًا قاؿ لي: كالطمع مغ شضع الشفػس، ىحا بضت 
 شعخ قالو شاعخ جاىمي:

 فمعمة ال يطمع.كالطمع مغ شضع الشفػس فإف تجج ذا عفة 

ال ىحا كبلـ ضعو تحت قجمظ العجؿ مغ شضع الشفػس كالجلضل الدارقػف إذا سخقػا يقتدسػف بالعجؿ فضسا بضشيع، 
العجؿ مغ شضع الشفػس أنت تحب العجؿ أما أف تكػف عاداًل شيء آخخ، الفصخة أف تحب العجؿ الربغة أف تكػف 

ضسًا ىحا الفخؽ فأنت في أصل الخمق تحب الخحسة تحب عاداًل الفصخة أف تحب الخحضع الربغة أف تكػف رح
 اإلنراؼ، إف اترمت باهلل تكػف رحضسًا كمشرفًا كعاداًل قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِصْبَغَة َّللاهِ َكَمْغ َأْحَدُغ ِمَغ َّللاهِ ِصْبَغًة﴾

 [718] سػرة البقخة: اآلية 

 عمى الفصخة، كل مػلػد يػلج عمى الفصخة: أنت اصصبغت بكساالت هللا عشج اترالظ بو أما قبل أف تترل بو أنت

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاهِ الهِتي َفَصَخ الشهاَس َعَمْيَيا﴾  ﴿ َفَأِقْع َكْجَيَظ ِلمجِّ

: اآلية   [13] سػرة الخـك

فصخ الشاس عمى أف يقضسػا كجػىيع لمجيغ لحلظ كل إنداف ييتجؼ إلى هللا يجج نفدو عاد إلى فصختو، يعشي ىحه 
الدضارة مرسسة لمصخيق السعبج ميسا تكغ غالضة، اركب أرقى سضارة التي ثسشيا خسدة كعذخيغ ممضػنًا بصخيق كعخة 

 تتكدخ أصػات تسذي عمى الصخيق السعبج تخػ كال صػت ىحه مرسسة لمصخيق السعبج.

بو يعحب نفدو، يشبغي اإلنداف يدتقضع، ارتاح ألنو عاد إلى فصختو لسا يشحخؼ عغ فصختو يتعحب ال أحج يعح
يدسػىا كآبة يدسػىا الذعػر بالشقز يدسػنيا تأنضب الحات يدسػنيا التذاـؤ االنقباض ىحا كمو تعحب الفصخة، 

 لحلظ الحدج السحـخ السقضت أف تتسشى ما عشج أىل الجنضا قاؿ تعالى: 
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ْنَيا َيا َلْيَت َلَشا ِمْثَل َما ُأكِتَي َقاُركُف ِإنهُو َلُحك َحظٍّ َعِطيٍع  ﴿ َفَخَخَج َعَمى َقْػِمِو ِفي ِزيَشِتِو َقاَؿ الهِحيَغ ُيِخيُجكَف اْلَحَياةَ  الجُّ
(46﴾) 

 [79] سػرة القرز: اآلية 

ىحا الحدج، الحدج أييا اإلخػة الكخاـ: ثبلثة مدتػيات أك أبدط نػع أف تتسشى أف تحػؿ الشعسة مغ أخضظ إلضظ أما 
ًا، الميع كسا رزقتو فارزقشي، كسا أكخمتو فأكخمشي، كسا آكيتو في بضت لػ شمبت نعسة كسا عشج أخضظ ىحا لضذ حدج

 فآكني ىحه لضدت مذكمة أبجًا أما أف تتسشى أف تحػؿ الشعسة عغ أخضظ إلضظ.

في مدتػػ أشخ أف تتحػؿ الشعسة عغ أخضظ دكف أف ترل إلضظ فقط يشزخ، ىحه أشخ أف تديع في إزاحة ىحه 
ى أف تحػؿ إلضظ مدتػػ أدنى أف تتسشى أف تدكؿ عشو دكف أف تحػؿ إلضظ الشعسة عشو تعسل تقخيخ أف تتسش

 مدتػػ ثاف أف تديع أنت في إزالتيا عشو مدتػػ ثالث.

 لحلظ: 

 قل لي لسغ بات لي حاسجًا أتجري عمى مغ أسأت اَلدبا 
 أسأت عمى هللا في فعمػو إذ لع تخَض لػي ما كىػبا

 بيت شعخ7الحدػد يعتخض عمى قزاء هللا كقجره. كفي 
 ممظ السمػؾ إذا كىب، أنا عجلتو، قع فاسألغ عغ الدبب 

 هللا عادؿ.

 ممظ السمػؾ إذا كىب قع فاسألغ عغ الدبب
 هللا يعصي مػغ يذاء فكف عمػى حج اَلدب 
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لكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لحكسة بالغة بالغة استعار كمسة حدج لمغبصة، يبجك أف ىحه الكمسة مألػفة عشج 
 س قاؿ: الشا

 ))... ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ...(( 

أنت يحق لظ أف تحدج إندانًا معو ماؿ يحل بو مذكبلت الشاس، كىحا وهللا عسل عطضع كىحا سبب أف الغشي 
قخيب مغ هللا بسالو يحل مذكبلت كمغ حقظ أف تحدج إنداف بعمسو ىجؼ الشاس ىؤالء الشسػذجاف حق لظ أف 

 غبصيسا تحدجىسا أك أف ت

َِّ َكَرُجٌل آَتاُه َّللاهُ  ُ َماًَّل َفُدمَِّط َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَح  اْلِحْكَسَة َفُيَػ َيْقِزي ))...ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه
 ِبَيا َكُيَعمُِّسَيا(( 

كيفعميا، يسػت الغشي كيسزي عمى مػتو وهللا أسسع عغ أعساؿ صالحة شيج هللا اإلنداف يتسشى أف يكػف غشضًا 
مئتي سشة كىحه السشذأة برحضفتو، أنا مخة دعضت الفتتاح مدجج بالربػرة وهللا كاف حفبًل لصضفًا دعي معطع 
عمساء دمذق كألقضت كمسة أنا كالحؼ دعانا الحؼ أنذأ مدجج بكاممو ما شمب مغ أحج مبمغ كجيو يصفح نػرًا، 

مغ الجامع إلى الذاـ مػاجيو في مميى كل أنػاع السػبقات تختكب فضو، يعشي إنداف شاىج عسمو جامع خخجت 
شيء ال يػصف الحؼ أسدو بعج سبعة أياـ فصذ بعج سبعة أياـ تخػ جامع كمميى، إذا مات الحؼ عسخ السدجج، 
 االثشضغ ماتػا كاحج يدعج بيحا السدجج إلى أبج اآلبجيغ، كشخز يذقى بيحا السميى إلى أبج اآلبجيغ.
أياـ تخػ داعضة إلى هللا عد كجل كمغشي كاالثشضغ ماتػا كاإلذاعات تحيع دركس ىحا الجاعضة كأغاني ىحه السغشضة، 
بصػلتظ يكػف لظ عسل صالح يدتسخ بعج حضاتظ، ىحه الرجقة الجارية تديع في بشاء مدجج في بشاء دار أيتاـ 

لمدكاج في تألضف كتاب في تخؾ أثخ في ببشاء مدتذفى في بشاء معيج شخعي في مذخكع تعاكني في صشجكؽ 
تخبضة شبلب عمع في تخبضة أكالدؾ العبخة أف تعسل عسبًل يدتسخ بعج مساتظ، العبخة أف يقػؿ الشاس اسسظ إلى 

 مئات الدشضغ.

مخة كشت أدرس شبلبًا أحببت أف أعصضيع مثبًل قػيًا، قمت ليع مغ يحزخ لي اسع تاجخ بجمذق عاش سشة ألف 
ة كستضغ، الرف فضو خسدضغ شالبًا كال كاحج عخؼ قمت ليع كأنا معكع ال أعخؼ أما سضجنا صبلح كثسانسئة كثبلث

الجيغ األيػبي الحؼ رد الرمضبضضغ سضجنا عسخ سضجنا خالج أبػ حشضفة الشعساف اإلماـ الذافعي ىؤالء األعبلـ نحغ 
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أحزخ لكع مثبًل بدضصًا كإف كاف دقضقًا نحكخىع كل يـػ آالؼ السخات ألنيع تخكػا عسبًل بعج مػتيع، فأنت حاكؿ، س
شخز ابشو شخد عشو غاب ككاد يحكب قمبو ألسًا قاؿ كاحج شاىجتو كأشعستو سشجكيذة ماذا يقػؿ لظ أحزخه أنا 
أشعسو، أنت لسا تصعع جائعًا كلسا تيجيو إلى هللا شضئًا ثانضًا، لسا أنت تديع في ىجاية إنداف حمت كل مذكبلتو 

صعسو فقط كال أف تدقضو كتمبدو كلكغ أف تعخفو بخبو، يعشي كل كاحج مشا يعاني مغ أزمة فمضدت البصػلة أف ت
 مالضة سحب الساؿ صعب ججًا لكغ ما قػلظ كاحج معو شخكة مخسضجس مثبًل لو كميا أك مضتدػبضذي أك سػني.

أف ترجقو يا عمي  ىل ترجؽ أنظ إف ىجيت كاحجًا إلى هللا أفزل مغ أف تكػف الجنضا كميا لظ، كبلـ الشبي يجب
ألف ييجؼ هللا بظ رجبًل كاحجًا خضخ لظ مغ الجنضا كما فضيا خضخ لظ مسا شمعت عمضو الذسذ خضخ لظ مغ حسخ 

 الشعع.

بخبكع بالتعبضخ العامي مغ قابس ىحا الحجيث ؟ وهللا ما أحج قابس، يخيج أف يؤمغ مااًل كيعضر كال يخيج شضئًا أما 
 تأخحه معظ إلى السدجج تجعمو يدتقضع يغس برخه، ربي أسألظ نفدي لحلظ ىحا تديع في ىجاية إنداف تعخفو باهلل

 الحؼ كلػ كاف صالحًا إذا ما خصخ في بالظ تيجؼ إندانًا ىحا اسسو صار صالحًا غضخ مرمح قاؿ تعالى: 

 (﴾004﴿ َكَما َكاَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى ِبُطْمٍع َكَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف )

 [777: اآلية ] سػرة ىػد

إذا كانػا صالحػف ييمكػف أرسل هللا السبلئكة إلىبلؾ قخية فقالػا يا رب إف فضيا صالحًا قاؿ بو فابجؤكا ألنو كاف 
 ال يتسعخ كجيو إذا رأػ مشكخًا.

تأتي إلى عشجؾ ابشة أخػؾ كتمبذ قرضخًا ماذا تقػؿ ليا ؟ أىبًل كسيبًل يا عع كضف حالظ اشتقشا لظ، لباسيا ال 
أمخه ما يخصخ في بالظ تشرحيا، يقػؿ يباعػف بالعداء ماذا أريج مشيع، ىحا انتساء فخدؼ أرأيتع إلى ما يحل  ييسظ

 بشا اآلف ألنو انتساء فخدؼ كل كاحج ميتع بشفدو الػالء شخري، االنتساء ذاتي لحلظ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمهٍة ُأْخِخَجْت ِلمشهاِس﴾

 [773اآلية ] سػرة آؿ عسخاف: 
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 عمة ىحه الخضخية قاؿ تعالى: 

 ﴿ َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباَّللهِ﴾

 [773] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

 فإف لع نأمخ كلع نشَو فقجنا خضخيتشا، إذًا نحغ أمة كيحه األمع الذاردة قاؿ تعالى: 

ُبُكْع ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأْنُتْع َبَذٌخ ِمسهْغ َخمَ ﴿ َكَقاَلِت اْلَيُيػُد كَ  ﴾الشهَراَرى َنْحُغ َأْبَشاُء َّللاهِ َكَأِحبهاُؤُه ُقْل َفِمَع ُيَعحِّ ََ 

 [78] سػرة السائجة: اآلية 

ضل لضذ لشا كال مضدة ممضار كمئتي ممضػف لضدت كمستيع ىي العمضا كلضذ أمخىع بضجىع كلمكفار عمضيع ألف سبضل كسب
 ىحا شيء كاقعي، فكل إنداف يمحق نفدو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 إذا أنفقت السخأة مغ شعاـ بيتيا غيخ مفدجة كاف ليا أجخىا بسا  704 - 060الجرس ) 
 أنفقت

 77-77-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: الزلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع الباب الضـػ 
 ما لع يأذف. تخغضب السخأة في الرجقة مغ ماؿ زكجيا إذا أذف كتخىضبيا مشيا 

ألف هللا عد كجل ذكخ في القخآف الكخيع آية كصف بيا بعس الشساذج البذخية أنيع يحبػف أف يحسجكا بسا لع 
يفعمػا، ىحا نسػذج، إنداف عشجه أكالد أخ أيتاـ يقضسػف كلضسة يحزخ ىػ الحؼ يجعػ كيكدب كجاىة ىحا الحفل كلع 

 يجفع شضئًا مثبًل.

مغ أنجده يأتي مغ يشدبو إلى نفدو ىحا الدمػؾ مغ يفعل ذلظ يتجاىل أف هللا يعمع أحضانًا شيء يشجد كلع يعخؼ 
كأف هللا سػؼ يفزح كأف هللا سػؼ يحق الحق، ىحا الحؼ يشدب عمى نفدو ما لع يفعمو ىحا يتجاكز حجكده مع 

 هللا عد كجل:

 ﴿ َأْف ُيْحَسُجكا ِبَسا َلْع َيْفَعُمػا﴾

 [788] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

 فمحلظ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َأْنَفَقْت اْلسَ  ُ َعْشَيا َقاَلْت َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ـِ َبْيِتَيا َغْيَخ ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاه ْخَأُة ِمْغ َشَعا
َكِلْمَخاِزِف ِمْثُل َذِلَظ ََّل َيْشُقُز َبْعُزُيْع َأْجَخ َبْعٍس  ُمْفِدَجٍة َكاَف َلَيا َأْجُخَىا ِبَسا َأْنَفَقْت َكِلَدْكِجَيا َأْجُخُه ِبَسا َكَدبَ 
 َشْيًئا((

 ] متفق عمضو [
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أياـ يكػف في مادة ميسة ججًا ك غالضة كالدكج دخمو محجكد اشتخاىا لمبضت أعصتيا ألىميا ىحا خصأ كبضخ، السخأة 
ال يفدج حضاتيا، بل إف العمساء قالػا البخل لضدت مأذكنة أف تشفق مغ ماؿ زكجيا إال إذا أيقشت أف ىحا اإلنفاؽ 

صفة حدشة في السخأة كقبضحة في الخجل، أما السخأة الستبلفة تتمف ماؿ زكجيا تػزع ما عشجىا مغ أشضاء ثسضشة عمى 
 أىميا كعمى صجيقاتيا دكف أف يأذف زكجيا ىحه تفدج بضتيا.

ج ألمخت السخأة أف تدجج لدكجيا لعطع حقو عمضيا، حقػؽ الدكج سبحاف هللا قاؿ لػ كشت آمخًا أحجًا أف يدجج ألح
كلكغ تبلحع أحضانًا أف ىحه األحاديث ال يدتحقيا األزكاج الحالضػف زكج شيػاني مقرخ عربي السداج تارؾ 
صبلة ىحا ال يدتحق ىحا الحجيث، ىحا الحجيث لمدكج السؤمغ لمدكج الخحضع لمدكج الشسػذج لمدكج القجكة لحلظ لػ 

حق زكجيا عمضيا ما قعجت ما حزخ شعامو كشخابو، ال تقعج الدكج الحؼ يأخح بضجىا إلى هللا عد تعمع السخأة 
 كجل.

كل كاحج لو زكجة ماذا يعشضو مغ زكجتو أف تكػف الئقة في نطخه كأف تخجمو أف تيضئ لو شعامًا شضبًا كبضتًا نطضفًا 
 قمبو إال إذا أخح بضجىا إلى هللا رفضقتو بالجشة.كانتيى األمخ، يشتفع بيا كال يشفعيا أما الدكج السؤمغ ال يقخ 

فالدكج األناني يخيج مغ زكجتو حاجاتو مشيا فقط لحلظ في نقصة دقضقة أرجػ هللا أف أمكغ مغ تػضضحيا هللا عد 
كجل خمق بضغ الدكجضغ السػدة كالخحسة تحبو كيحبيا لكغ إذا اقترخ حبيا لو كحبو ليا عمى السشافع الستبادلة 

 حا شيء ال أجخ فضو أما حضشسا يحخص عمى ديشيا كعمى آخختيا كعمى دخػؿ جشة ربيا حضشئح يؤجخ.بضشيسا ى

كل أـ تحب ابشيا فحضشسا تحخص عمى شعامو كشخابو كصحتو كنطافتو كثضابو األميات سػاء كأكاد أقػؿ أف األجخ 
قبلع في سخعة ابتجائضة حتى في ىحا ضعضف ججًا ألف ىحه الخحسة لضدت كدبضة إنسا ىي فصخية، ىحه يدسػنيا إ

 الحضاة تدتقضع هللا أكدع في اآلباء كاألميات محبة األكالد.

في مثل كاضح تجج امخأة عشجىا أكالد كعشجىا أكالد مغ زكجيا بقجر ما ىي رحضسة مع أكالدىا بقجر ما ىي قاسضة 
ع بأبضيع كتألبو عمضيع كتجفعو كي مع أكالد زكجيا ال تخحسيع أبجًا كال تقبل عحرىع كتبلحقيع كتفدج عمضو عبلقتي

يزخبيع أما أكالدىا قمبيا مستمئ عصفًا عمضيع مغ ىشا ندتشبط أف رحسة األـ بابشيا كرحسة األب بابشو مغ دكف 
حخص عمى خمقو كديشو رحسة فصخية يكاد األجخ يزعف فضيا كثضخًا، أما الخحسة التي تعمػ بيا الخحسة التي تدسػ 

 هللا الخحسة العامة.بيا التي تخقى بيا عشج 
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عشجؾ إمكاف إذا عشجؾ ابغ بالخامدة عذخة كعشجؾ بالسحل صانع بالخامدة عذخة أنت كسؤمغ يشبغي أف تعامل 
ىحا الذاب الحؼ في محمظ كسا تعامل ابشظ تسامًا مخة ال أندى ىحا السذيج كشت في محل أقسذة فراحب السحل 

ع ثػب ال يتحسل قاؿ لو ال أستصضع أف أحسل قاؿ لو أنت عشجه صانع حسمو أكؿ ثػب ثاني ثػب ثالث ثػب راب
شاب، كاف يـػ عصمة كابشو في السحل كابشو مغ سغ الرانع ابشو حسل ثػبًا بابا انتبو ضيخؾ ما انتبو لشفدو ىحا 

 ابغ الشاس كىحا ابشظ.

تعمع يتخؾ  قاؿ لي مخة شخز عشجه صانع جضج ججًا أراد أف يخخج قبل ساعة قاؿ لي ما سسحت لو ألنو إذا
 العسل، أما ابشو يخيجه شبضبًا.

أعخؼ امخأة مغ قخيباتشا عشجىا في البضت كشة فضبجك أف ابشيا جاء بغدالة أكتػماتضظ إلى زكجتو، أقامت عمضو 
الشكضخ، قخدة ىحه تخيج أف تخيحيا أيزًا، تعمسيا عمى الكدل، بشفذ الضـػ صيخىا أحزخ غدالة البشتيا هللا يخضى 

 يػفقو، ك هللا يا أخػاف وهللا إذا كشت تسذي مغ دكف ثضاب ك ال يػجج أبذع مغ اإلنداف مغ دكف عمى فبلف، هللا
ثضاب أشخؼ مغ أف تكضل بسكضالضغ، نحغ ما يؤلسشا مغ العالع الغخبي ؟ نخخج مغ جمجنا مغ مكضالضغ يأتي إنداف 

ىجـ بضػت كقتل أكالد ىحا صجيق يأتي يقتل كيحبح كيعسل محبحة كاثشتضغ كثبلثة، صبخا كشاتضبل كقانا كإرىاب ك 
 إنداف يخد عمى ىحا اإلرىاب بسقاكمة، ىحا إرىابي الكضل بسكضالضغ صفة ال تحتسل.

أنت عمى مدتػػ بضتظ تخػ أـ ابشتيا مػجػدة ككشتيا مػجػدة إذا ابشتيا تدتضقع الداعة الثانضة عذخ، اضخب 
ا ما ىحه الكدمشة، ىحه مذكمة البضػت في مكضالضغ في البضػت متعبة، إذا تدتضقع كشتيا الداعة التاسعة تقضع قضامتي

دائسًا، ابشظ لو مكضاؿ كالغخيب لو مكضاؿ ما في مػقف مشرف، متى هللا عد كجل يخحسشا يتعصف عمضشا كيشرخنا 
 عمى أعجائشا ؟ لسا نحب بعزشا لسا نكضل بسكضاؿ كاحج.

امة لضذ ليا قضسة، مخة كشت بسدتذفى األشفاؿ ىحه الدافخة يا أييا اإلخػة الكخاـ: القزضة أف الخحسة إف لع تكغ ع
تبكي مغ أجل ابشيا كالسحجبة تبكي كالتي لضذ فضيا ديغ تبكي كأؼ امخأة تبكي، معشى ىحا أف ىحه رحسة ابتجائضة 
كضعت في قمػب األميات، لي قخيبة عشجىا ابغ تكاد تسػت مغ البكاء ألنو مخيس مخضًا شجيجًا قمت سبحاف هللا 

 ضف رحسة هللا باإلنداف ؟ أال يػجج آية تذعخ بالتحكؽ ليا كقػلو تعالى:ك
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 ﴿ َكَأْلَقْيُت َعَمْيَظ َمَحبهًة ِمشِّي﴾

 [1] سػرة شو: اآلية 

قاؿ عمساء التفدضخ محبة هللا ألقاىا في قمب أـ االبغ فإذا أحبت أـ ابشيا فبخحسة هللا لو كلػ ندعت ىحه الخحسة 
رة رمدية ميسة ججًا سضجنا مػسى يسذي في الصخيق رأػ امخأة تخبد عمى التشػر ككل ما أللقتو في الشار. في ق

كضعت رغضف في الفخف تقبل ابشيا كتزسو كتذسو فتعجب ىحا الشبي الكخيع مغ ىحه الخحسة قاؿ لو يا مػسى ىحه 
حت مشو، أال يػجج ىخر رحستي أكدعتيا في قمب أمو كسأندعيا فمسا ندع هللا عد كجل بكى فألقتو في التشػر ارتا

تأكل أبشاءىا ؟ ىحا درس لشا معشى حخص األب كاألـ عمى تخبضة أكالدىع ىحه رحسة هللا عد كجل فشحغ بصػلتشا 
بالخحسة العامة دققػا كلكشيا رحسة عامة، إذا ما تخحع ىحا الرانع كسا تخحع ابشظ أنت لدت مؤمشًا أنت أب فقط، 

تظ كسا تخحع ابشتظ ىحه رحسة خاصة كالخاصة لضذ فضيا أجخ، ما فضيا أجخ السؤمغ رحستو عامة، إذا ما تخحع كش
كبضخ أعشي، ألف كل كاحج يخيج ابشو يمبذ كمختب كصحضح يدأؿ تعذػا، كتبػا كضائفيع، لكغ ال يقػؿ صمػا العذاء 

يسو لكغ ابشي ىحه ال تيسو، ييسو أف تعذػا ككتبػا الػضائف، ابشو يحىب كيأتي بذيادة قج يكػف زنا بأكربا ال ي
معو دكتػراه ال ييسو ديشو أبجًا، فكل إنداف ال ييتع بجيغ أكالده رحستو خاصة كلضدت عامة، ال تكػف رحستظ عامة 

 بأكالدؾ إال إذا حخصت عمى ديشيع كسا تحخص عمى دنضاىع.

ا كأشفالشا يعشي السدتقبل، قمت باحتفاؿ قبل أياـ أف أشفالشا ىع الػرقة الخابحة الػحضجة في أيجيشا ما عشجنا إال أشفالش
إف أردت بيحه األمة مدتقبل كل كاحج يخبي أكالده فقط ىحا الذيء ال يكمفظ إال جيج داخمي ضسغ البضت إذا كل 
كاحج مشا عاىج نفدو أف يخبي أكالده تخبضة صحضحة ديشضة عمسضة كيجفعيع إلى السجتسع حتى يكػنػا مدتقبل ىحه 

ال يكمف هللا نفدًا إال كسعيا، أنت كضف تقشع الغخب ما يزخب الذخؽ ىل األمة فشحغ ال نكمف إال كسعشا، 
تدتصضع أف تقشعيع ؟ ال تدتصضع أف تقشع األقػياء لكغ ما في أف ترمي في بضتظ كتقضع الربلة في بضتظ كأف تأمخ 

مدتقضسًا أديت  أىمظ بالربلة هللا ما كمفظ فػؽ شاقتظ، كمفظ ما تصضق اجعل بضتظ اآلف دائخة اىتسامظ كبعسمظ كغ
 الحؼ عمضظ بقي الحؼ لظ.

نحغ اآلف بسحشة السدمسػف حتى ما نحسل ىع السدمسضغ بالخسذ قارات كنجمذ كنشجب حطشا كنبكي كنقػؿ ماذا 
يرضخ بيع ال أنت انجب حطظ بسفخدؾ، حاكؿ تصبق اإلسبلـ في بضتظ، أصعب شيء أف تجع ما أنت مكمف بو 

ت لدت إلو هللا عد كجل ىػ الخحضع كالحكضع ككل شيء بضجه، أنت عبج كأف تبحث عغ شيء لدت مكمفًا بو أن
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كمفظ أف تدتقضع نتخؾ ما كمفشا بو كنبحث عغ شيء ما كمفشا بو، ىحا لضذ معشاه يتفصخ قمبشا أحضانًا إذا في مرضبة 
ا غخفت الجمع ألست بالسدمسضغ ال شظ كإذا قمبظ ما تفصخ مالظ مدمع إذا ما حسمت ىع السدمسضغ لدت مؤمشًا إذا م

عمى ما يجخؼ لدت مدمسًا لكغ بالسقابل أنت لدت مكمفًا أف تسشع ىحا كال تقجر مكمف تتعاشف كتبحؿ ما في 
كسعظ كلكغ أنت لضذ عشجؾ قػة تسشع ماذا عشجؾ قػة ؟ عشجؾ قػة تشفح، أنا أرفع ىحا الذعار اآلف بضتظ كعسمظ 

اقي أتألع كأبحؿ ما أمكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ مغ هللا كمفظ بيسا كأنت ممظ عمضيسا كىسا مسمكتظ، كالب
 جيد غازيًا فقج غدا كمغ خمف غازيًا في أىمو بخضخ فقج غدا.

فشحغ اآلف نحتاج إلى صحػة، نحتاج إلى انتفاضة إسبلمضة نخاجع حداباتشا كميا أِد الحؼ عمضظ كاشمب مغ هللا 
 الحؼ لظ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ف( 7 أفزل الرياـ عشج هللا صـػ داكد عميو الدالـ كا 704 - 060الجرس ) 

 31-71-1337لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في أحاديث الرـػ ففي البخارؼ كمدمع:

ُصْع َيْػًما َكَلَظ َأْجُخ  )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َرِضي المهيع َعْشيَسا َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلوُ 
 َُ ي ُأِشي َُ َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ َقاَؿ ُصْع َما َبِقَي َقاَؿ ِإنِّ ي ُأِشي َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ َقاَؿ ُصْع َيْػَمْيِغ َكَلَظ َأْجُخ َما َبِقَي َقاَؿ ِإنِّ

ـٍ َكَلَظ أَ  َُ َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ َقاَؿ ُصْع َأْرَبَعَة َأيها ي ُأِشي ـٍ َكَلَظ َأْجُخ َما َبِقَي َقاَؿ ِإنِّ َُ ْجُخ َما َثاَلَثَة َأيها ي ُأِشي َبِقَي َقاَؿ ِإنِّ
اَلـ َكاَف َيُرػـُ َيْػًما كَ  ـِ ِعْشَج َّللاهِ َصْػـَ َداُكَد َعَمْيِو الده َيا  ُيْفِصُخ َيْػًما ((َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ َقاَؿ ُصْع َأْفَزَل الرِّ

 )صحضح مدمع(

 كفي حجيث آخخ: 

يِخ َعْغ َأِبيِو َكَكاَف  خِّ ْىَخ )) َعْغ ُمَصخِِّؼ ْبِغ الذِّ ـَ الجه َأُبػُه َقْج َأَتى َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َصا
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ـَ َكََّل َأْفَصَخ ((  َفاَل َصا

 )مدشج اإلماـ أحسج(

ىحه مداكدة في العبادة، الخبضخ ىػ الحؼ فخض عمضظ الرضاـ ثبلثػف يػمًا في العاـ عغ كشت تصضق أكثخ مغ ذلظ 
 ؾ سقف عغ تجاكزتو معشى ىحا أنظ تيمظ نفدظ، الحجث الجقضق: ىػ لظ، فيشا

َصمهى المهيع َعَمْيِو )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المهيع َعْشَيا َقاَلْت َكاَنْت ِعْشِجي اْمَخَأٌة ِمْغ َبِشي َأَسٍج َفَجَخَل َعَميه َرُسػُؿ َّللاهِ 
ـُ ِبالمهْيِل َفُحِكَخ ِمْغ َصاَلِتَيا َفَقاَؿ َمْو َعَمْيُكْع َما ُتِصيُقػَف ِمَغ اَْلَْعَساِؿ َفِإفه َّللاهَ َكَسمهَع َفَقاَؿ َمْغ َىِحِه ُقْمُت ُفاَلَنُة ََّل  َتَشا

 ََّل َيَسلُّ َحتهى َتَسمُّػا ((

 )صحضح البخارؼ(

 فقمضل تجـك عمضو خضخ مغ كثضخ تتخكو.

ُدكا َكَقاِرُبػا َكاْعَمُسػا َأْف َلْغ ُيْجِخَل َأَحَجُكْع َعَسُمُو اْلَجشهَة )) َعْغ َعاِئَذَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع عَ  َمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َسجِّ
 َكَأفه َأَحبه اَْلَْعَساِؿ ِإَلى َّللاهِ َأْدَكُمَيا َكِإْف َقله ((

 )صحضح البخارؼ(

ـه اْلُسْؤِمِشيَغ َعاِئذَ  ـه اْلُسْؤِمِشيَغ َكْيَف َكاَف َعَسُل الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َعْغ َعْمَقَسَة َقاَؿ َسَأْلُت ُأ َة ُقْمُت َيا ُأ
ـِ َقاَلْت ََّل َكاَف َعَسُمُو ِديَسًة َكَأيُُّكْع َيْدَتِصيُع َما َكاَف الشهِبيُّ َص   مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ َىْل َكاَف َيُخزُّ َشْيًئا ِمَغ اَْلَيها

 َيْدَتِصيُع ((

 )صحضح البخارؼ(

يبجك أف العسل السدتسخ يدبب تخاكع في الشفذ ثع الثػرة ثع التخمف يدبب نكدات، شبضعة الشفذ حضشسا تقجـ ثع 
تحجع تتدلدؿ ثقتيا بشفديا، لػ أف شضخًا كمف شبلبو بأذكار فػؽ شاقتيع، فكمسا قرخكا فضيا شعخكا أنيع عاصػف 

لشبي مشيج متكامل كفق شبضعة الشفذ، كمشيجو تدتثضغو الشفذ كىحا يشقمشا ألف األصل هلل عد كجل، لحلظ مشيج ا
في األشضاء كاألعساؿ اإلباحة، كال يحـخ شيء إال بالجلضل القصعي الثبػت كالقصعي الجاللة بضشسا العبادات ىحه 

 األصل فضيا الحزخ كال تذخع عبادة إال بجلضل قصعي في الثبػت كقصعي في الجاللة.
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احج أراد أف يحـخ أبعج ما حـخ رسػؿ هللا، قضل لو ال تفعل، قاؿ: كماذا أفعل أنا في عبادة، قضل:تفتغ، قاؿ: كأؼ ك 
 فتشة أفتغ بيا قضل لو كأؼ فتشة أشج مغ أف تخػ نفدظ سبقت رسػؿ هللا.

عد كجل، كلكغ  يبج ىحه األحاديث لغضخ ىحه األياـ، اآلف الفخائس ال تؤدػ، فيشاؾ حقػؽ كثضخة عمى الشاس هلل
 حضشسا أراد بعس أصحاب رسػؿ هللا أف يدىجكا في الجنضا:

َداَء َكَقاَؿ َبْعُزُيْع ََّل )) َعْغ َأَنٍذ َأفه َنَفًخا ِمْغ َأْصَحاِب الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َبْعُزُيْع ََّل َأَتَدكهُج الشِّ 
ـُ َعَمى ِفَخاٍش َكَقاَؿ َبْعُزُيْع َأُصػـُ َفاَل ُأْفِصُخ َفَبَمَغ َذِلَظ َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو  آُكُل المهْحَع َكَقاَؿ َبْعُزُيعْ  ََّل َأَنا

ـٍ َيُقػُلػَف َكَحا َكَكَحا َلِكشِّي ُأَصمِّي َكأَ  َ َكَأْثَشى َعَمْيِو ُثعه َقاَؿ َما َباُؿ َأْقَػا ـُ َكَسمهَع َفَحِسَج َّللاه َكَأُصػـُ َكُأْفِصُخ َكَأَتَدكهُج َنا
 الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((

 )سشغ الشدائي(

 ىحا يحقق تػازف، فالتػازف يدتسخ أما التصخؼ ال يدتسخ.

ال نقراف أييا األخػة: حضشسا تتمقى مشيج هللا بالقبػؿ كأنو السشيج األمثل ال تحاكؿ أف تغضخ فضو شيء ال زيادة ك 
كما ضضع السدمسضغ إال البجع التي تعمػىا كلضدت مغ الدشة كما ضضعيع إال األكامخ التي أىسمػىا كىي مغ صمب 
الجيغ، كبذكل أك بآخخ كما يعانضو العالع اإلسبلمي في شتى أقصاره ىي أخصاء متخاكسة مغ مائتي عاـ، حضشسا 

، يػجج فخكض أساسضة عصمػىا كيػجج بجع ركجػىا، عصمػا بعس الفخكض كابتجعػا بعس البجع اختل تػازنيع
فيحه البجع كالفخكض سببت تخاجع السدمسضغ فكانػا في حاؿ ال يحدجكف عمضو فخضت عمضيع ثقافة أعجائيع، 
كأسالضب أعجائيع في السعضذة كإرادتيع كأف تدمب أمػاليع كتحتل ببلدىع كتقيخ إرادتيع كيحؿ كبخيائو ىحا كمو مغ 

 غ مغ أساسضات.تخؾ ما في الجي

 لحلظ كرد في األثخ: 

 )) كسا قاؿ الشبي عميو الرالة كالدالـ7 َّل يرمح آخخ ىحه اَلمة إَّل بسا صمح بو أكليا (( 

 كأكليا يقػؿ هللا عد كجل:

يِّيَغ َرُسػًَّل ِمْشُيْع َيْتُمػ َعَمْيِيْع َآَياِتِو َكُيَدكِّيِيْع َكُيَعمِّ  ُسُيُع اْلِكَتاَب َكاْلِحْكَسَة َكِإْف َكاُنػا ِمْغ َقْبُل ﴿ ُىَػ الهِحي َبَعَث ِفي اَْلُمِّ
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 (﴾7َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍغ )

 )سػرة الجسعة (

ما لع تقع الجعػة عمى معخفة باهلل كتدكضة لمشفذ كمعخفة بالكتاب كالدشة فيحه دعػة لضدت كسا يشبغي أف تكػف 
 جل: كحضشسا ال تكػف الجعػة كسا يشبغي ال ندتحق كعج هللا عد ك 

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشهُيْع ِفي اَْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف ا ُ الهِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الره لهِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكَلُيَسكَِّشغه ﴿ َكَعَج َّللاه
َلشهُيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيعْ   َأْمشًا﴾ َلُيْع ِديَشُيُع الهِحي اْرَتَزى َلُيْع َكَلُيَبجِّ

 )سػرة الشػر(

 

ال يسكغ هللا ليع ديشيع إال إذا ارتزاه ليع فإف لع يسكشيع معشى ذلظ أنو لع يختزي ليع ديشيع، فالبصػلة كنحغ في 
رمزاف ف يكػف الجيغ الحؼ نحغ عمضو مسا يختزضو هللا عد كجل ديغ التداـ ككرع كإخبلص كحب ىحا الجيغ الحؼ 

هللا مكشيع في األرض كلساذا ال يسكشيع ؟ لساذا يسكغ أعجائيع ؟ كمسا كججت مرضبة يختزضو هللا، فإذا ارتزاه 
عامة أك خاصة ككججت شضئًا يؤلع القمب يحل بالسدمسضغ كمسا كججت تخاجعًا كمسا كججت قيخًا ليع يجب أف تقخ 

 قػلو تعالى كأنت كاثق مغ قػلو تعالى:

 َدَبْت َأْيِجيُكْع﴾﴿ َكَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا كَ 

 )سػرة الذػرػ(

، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:  إخػانشا الكخاـ: قج يعتب اإلنداف لجيمو عمى هللا إف لع يكغ مع السؤمشضغ الضـػ
 إف هللا اختارني كاختار لي أصحابي، مغ ىع أصحابو ؟ قسع البذخ، ألف سضجنا مػسى ماذا قاؿ أصحابو:

 (﴾71بَُّظ َفَقاِتاَل ِإنها َىاُىَشا َقاِعُجكَف )﴿ َفاْذَىْب َأْنَت َكرَ 

 )سػرة السائجة(

فضسا كرد في األثخ: ماذا قاؿ أصحاب الشبي ؟ وهللا قالػا كبلـ يحيب القمب في أحج: قاؿ سضجنا سعج بغ معاذ: 
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بو ىػ الحق لعمظ تعشضشا يا رسػؿ هللا قاؿ: أجل، قاؿ: يا رسػؿ هللا لقج آمشا بظ كصجقشاؾ كشيجنا أف ما جئت 
فدخ عمى بخكات هللا، وهللا لػ خزت ىحا البحخ لخزشاه معظ ما تخمف مشا كاحج فرل حباؿ مغ شئت كاقصع 
حباؿ مغ شئت كخح مغ أمػالشا ما شئت كدع ما شئت فػا الحؼ بعثظ بالحق لمحؼ تأخحه مغ أمػالشا أحب إلضشا مسا 

 تتخكو لشا فابتدع الشبي ىكحا كاف أصحابو....

في أحج لع يشترخكا مغ معيع ؟ رسػؿ هللا حبضبو، سبعضغ قتضل خدخىع مغ كجياء الرحابة كفي حشضغ كمع ذلظ 
لع يشترخكا يػجج خصأ بالعقضجة بالذخؾ أعجبتكع كثختكع أنكع أقػياء، في أحج معرضة خصأ تكتضكي في حشضغ خصأ 

 إيجيػلػجي عقائجؼ كفي ىاتضغ السعخكتضغ لع يشترخ.

 

 

الكخاـ الحيغ بحلػا أركاحيع كأمػاليع في سبضل هللا كالحيغ فجكا رسػؿ هللا بأركاحيع لع يشترخكا فإذا كاف الرحابة 
ألنيع خالفػا، نحغ عشجنا كال أبالغ ممضػف مخالفة عشجنا في العقضجة كالدمػؾ كأداء الحقػؽ ككل شيء، الرحابة لع 

تفزمضًا، العمساء قالػا: ىشاؾ نرخ تحققي يشترخكا، لكغ نخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يشرخ السدمسضغ نرخًا 
 استحقاقي كىشاؾ نرخ تفزمي كنرخ تكػيشي.

إذا الفخقاء الستحاربػف ال يعخفػف هللا أبجًا األقػػ ىػ الحؼ يشترخ قزضة سبلح كمجػ مججؼ كدقة إصابة 
كاألقػػ، ىحا نرخ كإلكتخكف كأقسار صشاعضة كشائخات تخسل أشعة سضشضة المضدر تخكبيا القشبمة، األذكى يشترخ 

تكػيشي، اثشاف كفار كشاردكف كمعخضػف األقػػ يشترخ، نرخ تكػيشي كنرخ تفزمي كنرخ كسا نرخ هللا 
 الخـك قاؿ: 

كـُ ) ِ اَْلَْمُخ ِمْغ قَ 0( ِفي َأْدَنى اَْلَْرِض َكُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَيْغِمُبػَف )7﴿ ُغِمَبِت الخُّ ْبُل َكِمْغ ( ِفي ِبْزِع ِسِشيَغ َّللِه
ِحيُع )1َبْعُج َكَيْػَمِئٍح َيْفَخُح اْلُسْؤِمُشػَف )  (﴾2( ِبَشْرِخ َّللاهِ َيْشُرُخ َمْغ َيَذاُء َكُىَػ اْلَعِديُد الخه

)  )سػرة الخـك

 ىع لضدػا مػحجيغ لكغ حاربػا مغ ؟ الػثشضغ، نرخ تفزمي، أما نرخ أصحاب الخسػؿ في بجر نرخ استحقاقي: 
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ُ ِبَبْجٍر َكَأْنُتْع َأِذلهٌة﴾﴿ َكَلَقْج َنَر   َخُكُع َّللاه

 )سػرة آؿ عسخاف(

 فشخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يشعع عمضشا بشرخ تفزمي، كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 ( 7 أي العسل أفزل فقاؿ إيساف با كرسػلو 704 - 067الجرس ) 

 36-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه البخارؼ كمدمع: 

َكَرُسػِلِو ِقيَل ُثعه  ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُسِئَل َأيُّ اْلَعَسِل َأْفَزُل َفَقاَؿ ِإيَساٌف ِباَّللهِ )) َعْغ َأِبي 
 َماَذا َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِقيَل ُثعه َماَذا َقاَؿ َحجٌّ َمْبُخكٌر ((

 )صحضح البخارؼ(

 الدؤاؿ يكثخ مغ قبل الرحابة ألف هللا عد كجل قاؿ: ىحا

ُئُكْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل ) ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف 000﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )
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 )سػرة الكيف(

، سسعت عغ إنداف اشتخػ بضت كالبضت مكدي كامل كدخ كل شيء ككدخ الببلط ضل سعضيع في الحضاة الجنضا
كقمع الشػافح كقمع الدضخامضظ لع يبق شيء، كبجأ يكدػ ىحا البضت بأذكاقو كأذكاقو عالضة ججًا ،استغخقت كدػة البضت 

بقي في السذفى  أربع سشػات كل يـػ بالبضت كقبل أف يدكشو بثبلثة أياـ أصضب بأزمة قمبضة نقل معيا لمسذفى
ثسانضة عذخ يػمًا ثع تػفاه هللا فجخل بضتو مضتًا كغدل فضو ثع نقل لمقبخ !!!!! أربع سشػات عسل مجيج كمخاجعة 

 كمحاسبة كبجؿ ككدخ كغضخ ىشا فخؽ مضمي، دخل البضت مضتًا.

 

 

البشاء إشبللة جسضمة  لي صجيق يبشي بضػت في السرايف وهللا مخة قاؿ: تعاؿ انطخ ليحا البضت فعبًل أكجو بضت في
ججًا كصجقًا مداحة مصبخو مداحة بضت كل شيء مغ أغمى ما يكػف، قمت لو مستاز متى سضدكشو قاؿ: بعج 
شيخ، بعج شيخ فاجأني أف كل شيء صار جاىد كنقل لو األساس كاشتخػ لو أساس ججيج كامل الدتائخ لع يبق 

مزصخبة يمدمكع مشطع قاؿ: أنا الخسضذ قادـ قاؿ الخسضذ إال مشطع الكيخباء قاؿ: يا أبا فبلف الكيخباء عشجكع 
ضيخًا يكػف مخكب ركبو الخسضذ ضيخًا كسعج بإنجازه لكل شيء كاترل بو في البضت فقالػا لو مات ! قاؿ: وهللا ما 

 دخمو لضدكشو فقط لضكدػه، قرز كثضخة ججًا.

ُئُكْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل ) ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف ( اله 000﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ ِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )

مخة عخضػا باإلعبلنات الضػمضة صحغ سضجارة كعػض الدضجارة كاحج مضت كمدصح فضيا، مشطخ الكفغ مخضف، 
فزائضة إنداف يعسل عمى الكػمبضػتخ يجكخ يسػت أنا وهللا لع أراه، لكغ بمغػني بػجػد إعبلف ببعس السحصات ال
 يكفشػه يزعػه بالقبخ إعبلف شػيل مجتو ثبلث دقائق شيء مخضف ! 

ُئُكْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل ) ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف 000﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )
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وهللا أعخؼ رجل مغ أغشضاء الذاـ عسخه حػالي خسذ كسبعػف سشة ما مذخكعو ؟ يفتح بمبشاف كازيشػ، لع يجج 
 مذخكع يشفع األمة إال كازيشػ ىل رأيت االنحخاؼ.

ُئُكْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل ) ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَيا000﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ ِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )

كل إنداف يتحخؾ لكغ نػع حخكتظ كفق الحق كالباشل، كع دعػة كجية في قرخ العجؿ، كع بضت مغترب ككع 
 شخكة مغتربة كع إنداف عمضو ديغ ال يجفعو.

 

 

يبجك لعسل جخاحي القرة قجيسة عشجه فضمة كمدبح ثسشيع كاحج لدمو ثبلثسائة ألف لع يعصو أحج كىػ بحاجة ماسة 
ممضػنضغ عخض الفضمة رىغ كاحج قبل قاؿ: شػبيا كىحه الثبلثسائة ألف عشجما تخد لي السبمغ أتشازؿ، قاؿ: حدشًا 
كشػبيا كأخح ثبلثسائة ألف قاؿ تفزل السبمغ قاؿ: ال كل كاحج حقو معو مات قيخ أصضب بأزمة قمبضة كشارؼ 

ت لكغ مغ حخؽ قمبو كمف ابشو أف يسذي الجشازة مغ السياجخيغ لباب تػما ىشاؾ لو محل تجارؼ ىحا عمى السػ 
الذخز، قاؿ كالجشازة تسذي أماـ السحل تقف كتجخل لراحب السحل السغترب كتعصو الخسالة كتب لو رسالة 

شي أيغ السدمسضغ يغػصػف قبل أف يسػت قاؿ: أنا ذاىب إلى دار الحق ألقاضضظ ىشاؾ فإذا كشت بصبًل فبل تمحق
في الحخاـ كالساؿ الحخاـ كالعبلقات السحخمة في اغتراب البضػت كالذخكات كعبلقات آثسة كخضانات زكجضة 
كسيخات مختمصة كسيخات حتى الفجخ كاحتضاؿ كغر لمسدمسضغ في شعاميع كشخابيع لضجسع األمػاؿ، مػقفو يـػ 

 القضامة...

و جانبو أزمة قمبضة كالحسج هلل صارت معو عمى اإلشارة صخخت زكجتو في مشصقة الحجاز يخكب سضارتو زكجت
صجيقو بالرجفة خمفو حسمو كأدخمو السذفى لمعشاية السذجدة، كىػ في العشاية قاؿ: أريج مدجمة كاسضت بالسكاف 
ل الفبلني محل حػؿ الجامع ىحا ألخػاتي أنا مغتربو األرض الفبلنضة ألخػاتي مغتربيا األخ األكبخ أخح ك
شيء كحـخ كل إخػتو كل شيء ذكخ في ىحا الذخيط بعج جسعة لع يبق بو شيء مع أف الجمصة تسذي عشجما 
شفي أخح الذخيط ككدخه عاد لقجيسو ! بعج ثسانضة أشيخ جاءت القاضضة، الجمصة األكلى تححيخ الثانضة بالسائة 
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 خسدضغ يسػت الثالثة القاضضة، ىحه الجنضا ! 

ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف 000ْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل )﴿ ُقْل َىْل ُنَشبُِّئكُ  ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )

وهللا لي صجيق عشجه صالة عخض فخسة ججًا قخيبة مغ بػابة الرالحضة في الصابق الثالث قاؿ: جاءني زبػف يخيج 
قاؿ: لع يسخ عمي مثل ىحا الدبػف مػسػس لجرجة تفػؽ حج الخضاؿ اشتخػ الخذب مغ الغػشة كعتقيع غخفة نـػ 

سشتضغ حتى ما يفتل أثشاء الرشع، إذا كاف ناشف ال يفتل، أما إذا شخؼ يفتل قاؿ: اشتخػ خذب جػز كيبديع 
أريج أجسل ثع اختار مػديل  سشتضغ جاء اآلف دكر السػديل قاؿ: ستة أشيخ مغ كتالػؾ لكتالػؾ ىحه لضدت جسضمة

الحسج هلل بجأ الرشع قاؿ: يعسل لي كبدات أيغ كصمت ماذا فعمت ؟ قاؿ: مخة انبصح تحت الدخيخ خاؼ أف 
أضع لو عقجة في رجل الدخيخ مغ الجاخل ! قاؿ: فعمتو لضدت معقػلة بعج انتياء الغخفة بدبعة أشيخ دخمشا بعاـ 

ال ىحه شاشحة ىحه فضيا خط قاؿ: أتعبشي بعجما انتيت السدكات  السدكات عمى شارع العابج ىحه تمبق ىحه
كركبشاىع الغخفة جاىدة تفزل كخحىا قاؿ:سأدىغ الغخفة يمدمو ست كجػه معجػف كثبلث كجػه دىاف الغخفة 
صارت جسضمة كالدبائغ كثخ تعاؿ خحىا لي أصجقاء أثخياء كقج أعجبتيع قاؿ: أميمشي فالشتضجة ماشمو جسعة 

 !!! ي اترل بو فأخبختو زكجتو أنو ماتثة ثع ضجخ قاؿ: الخسضذ إذا لع تأتي سأبضعيا الخسضذ لع يأتجسعتضغ ثبل

ُئُكْع ِباَْلَْخَدِخيَغ َأْعَساًَّل ) ْنَيا َكُىْع َيْحَدُبػَف َأنهُيْع ُيْحِدُشػَف 000﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ ( الهِحيَغ َضله َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (﴾001ُصْشعًا )

 لحلظ الرحابة سألػا الشبي الكخيع: 

َماَذا َقاَؿ َحجٌّ  يَل ُثعه )) َأيُّ اْلَعَسِل َأْفَزُل َفَقاَؿ ِإيَساٌف ِباَّللهِ َكَرُسػِلِو ِقيَل ُثعه َماَذا َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ قِ 
 (( َمْبُخكرٌ 

، األجانب قيخكىع بثقافتيع كفزائضاتيع كأفبلميع السدمسػف تخكػا الجياد أربعسائة سشة سضجفعػف الثسغ  الضـػ
 كبقانػف العػلسة، كيجب أف تمغي الجسارؾ كل شيء اتفاقضات دكلضة لرالح الجسارؾ.

 فمحلظ بعجما ممكػا ىحه األسمحة الفتاكة أممػا إرادتيع عمى جسضع السدمسضغ ِقضَل ُثع  َماَذا َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبضِل َّللا ِ 
ُثع  َماَذا َقاَؿ َحجٌّ َمْبُخكٌر، أنا أسسي الحج رحمة قل األخضخة، لكل مشا رحمة أخضخة يخيج أف يسذي، قاؿ: يا تسذي  ِقضلَ 
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 يا تذسي.

كشت مخة في السغخب فقخأت كمسة كأعجبتشي: صمي قبل أف يرمى عمضظ، فمحلظ الحج السبخكر رحمة قبل األخضخة، 
دسػح أف تزع لػاء يػجج مشذفة فقط ال غضخ، قج يكػف عشجؾ شخكة قج تحىب لمحج كتكػف ضابط كبضخ غضخ م

تجارية ضخسة، لضذ مدسػح بارتجاء بحة بضضخ كالجاف مشذفة ! أك ححاء ريج شػذ،تدضخ حافي القجمضغ يعضجؾ هللا 
لمكفغ، ال يػجج شخز ميع لو خط عدكخؼ لمصػاؼ يصػؼ مع عامة السدمسضغ كدىسائيع لػ كاف ممظ ال يػجج 

اص لمسمظ أبجًا يصػؼ مع الشاس فيحا الحج، فالحج يحجع اإلنداف يكػف غشي كبضخ يرغخ، يكػف شػاؼ خ
 بسشرب رفضع يرغخ، يكػف بذأف......

 

مخة كشا في بعثة بالحج خسذ كثبلثػف عالع مغ الذاـ الباص ال يكفي جمدشا عمى الطيخ، سألو أنت بالذاـ تفعل 
، إذا لع تأتي الدضارة لخحؼ ال أخخج، أما ىشا صعج لمدصح! بالحج ىكحا ؟ قاؿ: مدتحضل ! كل كاحج لو مكانتو

يتػىع اإلنداف ألنو يػجج كىع كبضخ، الساؿ يػىع مع أف أحج أغشضاء الضيػد يتفقج خدنتو كىي غخفة دخل لغخفة فقفل 
ًا ! الباب خمفو صخخ لع يدسعو أحج جخح أصبعو ككتب عمى الحائط أغشى إنداف في العالع يسػت جػعًا كعصذ
أنت بحاجة لكاس ماء كقصعة خبد ككأس شاؼ لػ مشعت عشظ تبضع كل أمػالظ فمحلظ الحج يحجع اإلنداف يعػد 

 صغضخ كعبجًا هلل عد كجل.

فمحلظ الحج رحمة قبل األخضخة تجخيب عػضًا عغ الكفغ مشذفة، عػضًا عغ المقب الكبضخ يا حاج امذي، يذعخ 
كباقي الشاس، ككل مضداتو يفقجىا في بمجه، وهللا يخيج تػاضع ال يخيج  اإلنداف أف ال أحج يعخفو كيعطسو، كمثمو

كبخ، باب االنكدار لضذ عمضو ازدحاـ، باب الكبخ مددحع، كل كاحج عسل نفدو محػر العالع، إذا تشاديو بجكف لقبو 
ا ! العمسي ال يخد عمضظ، إذا لع تزعو في أكؿ صف يشدعج، مخة اقتخحت عمى صالة أف تكػف أكؿ صف كمي
شػليا خسدة كضمػ متخ لع يعج مذكمة، تشحخج لع يجمذ أكؿ صف كلو مقاـ كبضخ يتغضخ لػنو لغ تدتصضع الكبلـ 
معو، مقامو أكؿ صف كلع يعج ىشاؾ مكاف، يزعػا كخاسي جانبًا يأتي رجل ميع فضجمدػه، إذا لع تأتي عمى 

 الػقت تجمذ درجة ثانضة ! تجج أشضاء كميا تقالضج اجتساعضة. 

ِباَّللهِ َكَرُسػِلِو ِقيَل ُثعه ْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُسِئَل َأيُّ اْلَعَسِل َأْفَزُل َفَقاَؿ ِإيَساٌف )) عَ 
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 َماَذا َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِقيَل ُثعه َماَذا َقاَؿ َحجٌّ َمْبُخكٌر (( 

حج السبخكر ترمي بالضـػ خسذ صمػات تشذحغ شحشة تكفضظ لمربلة الثانضة، لكغ تحزخ الجسعة فيحا ال
كتشذحغ بالخصبة لمجسعة القادمة، أما رمزاف يجب أف تشذحغ شحشة تكفضظ لخمزاف الثاني، أما الحج تشذحغ 

 شحشة العسخ تعػد إنداف آخخ تائب كدكد رحضع مشرف فالحج شحشة العسخ.

بالعػدة الصائخة تأخخت خسذ ساعات أنا جالذ أنتطخ كاالنتطار صعب، فضبجك أف الخكاب جاعػا مخة كشا بالحج ك 
 يػجج شخكة سعػدية أحزخت لكل كاحج عمبة عرضخ كسانجكير كاحج لع يبق لو فذتع الجيغ قادـ مغ الحج !!!!! 

 

 

َخاَيا َأْرَبُع ِماَئٍة َكَخْيُخ )) َعِغ اْبِغ َعبهاٍس َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  َحاَبِة َأْرَبَعٌة َكَخْيُخ الده َقاَؿ َخْيُخ الره
 اْلُجُيػِش َأْرَبَعُة آََّلٍؼ َكَلْغ ُيْغَمَب اْثَشا َعَذَخ َأْلًفا ِمْغ ِقمهٍةٌ  ((

 )سشغ أبي داككد(

يػجج بالحج أربع مبليضغ ماذا يفعمػف بالحج، مداء بالفشادؽ أفبلـ مرخية كبالشيار يصػفػف حػؿ الكعبة كمداء 
 عمى التمفاز يتابعػف الفضمع ىحا كاقع السدمسضغ. 

 أيغ أصحاب رسػؿ هللا كانػا رىباف في المضل فخساف في الشيار، كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 صالة في مدججي ىحا أفزل مغ ألف صالة فيسا سػاه إَّل 704 - 060الجرس ) 

 71-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ 

 أييا األخػة الكخاـ: 

 ِمْغ َأْلِف َصاَلٍة ِفيَسا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َيْبُمُغ ِبِو الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َصاَلٌة ِفي َمْدِجِجي َىَحا َأْفَزلُ 
ـَ ((  ِسَػاُه ِإَّله اْلَسْدِجَج اْلَحَخا

 )صحضح مدمع(

كحكع شخعي ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج السدجج الحخاـ كمدججؼ ىحا كالسدجج األقرى، ال أييا األخػة: 
 يػجج مدمع في األرض يحىب إلى مدجج تعبجًا إال ىحه السداجج الثبلث كما سػػ ذلظ بجعة مغ بجع الجيغ.

أصل لو ! ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة في الجامع الفبلني فضو كلي إذا ذىبشا إلضو يثضبشا هللا أجخًا كبضخًا كبلـ ال 
 مداجج أما أف نحىب إلى أؼ مدجج تعبجًا ىحا مخالف لمدشة، ما سػػ ىحه السداجج كميا عشج هللا سػاء. 

َصُيغه َأَحٌج َقْبِمي ُنِرْخُت )) َأْخَبَخَنا َجاِبُخ ْبُغ َعْبِجَّللاهِ َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُأْعِصيُت َخْسًدا َلْع ُيعْ 
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اَلُة َفْمُيَرلِّ َكُأِحمهْت ِلَي ِبالخُّْعِب َمِديَخَة َشْيٍخ َكُجِعَمْت ِلَي اَْلَْرُض َمْدِجًجا َكَشُيػًرا َفَأيَُّسا َرُجٍل ِمْغ ُأمهِتي َأْدَرَكْتُو الره 
ًة َكُبِعْثُت ِإَلى الشهاِس َعامهًة ((اْلَسَغاِنُع َكَلْع َتِحله َِلََحٍج َقْبِمي َكُأْعِصيُت الذه   َفاَعَة َكَكاَف الشهِبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْػِمِو َخاصه

 )صحضح البخارؼ(

ىحه حقضقة أكلى لكغ أنت ترمي في بضتظ أك في جامع بمجتظ كترـػ في بمجتظ لكغ الحج مغ خرائرو أنو 
خة تتخؾ بضتظ كمكتبظ كتجارتظ كىسـػ بمجؾ كمكانتظ، عبادة تحتاج إلى سفخ أؼ إلى تفخغ فأنت في الحج أك العس

لظ مشرب رفضع كتتخؾ حجسظ السالي كلظ دخل كفضخ كتتخؾ سسعتظ كل مكتدباتظ في بمجؾ تتخكيا كتحىب إلى 
ببلد هللا، فكأف هللا سبحانو كتعالى اندجامًا مع ندعة اإلنداف السادية اتخح لشفدو بضتًا بسكة السكخمة كقاؿ: يا 

ؿ إلي اتخؾ بضتظ كغخفة نػمظ مكتبظ التجارؼ كمكانظ اإلدارؼ اتخؾ تجارتظ كمشربظ كمسكغ بالياتف عبجؼ تعا
أف تحزخ ألف قزضة في بمجؾ، الكل يعخفػنظ دع عشظ ىحه األقشعة السديفة كتعالى إلي، فحضشسا تدسع ىحا الشجاء 

 تقػؿ: لبضظ الميع لبضظ.

اَلَة﴾  ﴿ َربهَشا ِلُيِقيُسػا الره

 خاىضع( )سػرة إب

يػجج شيء مغ هللا مخكد ىشاؾ يتجمى عمى قمبظ تجمضًا مخكدًا، ترمي أنت في بمجؾ ككأنظ تدبح عكذ التضار 
خػاشخ تأتضظ في الربلة، أما إذا ذىبت ليشاؾ ترمي ككأنظ تدبح مع التضار، الربلة سيمة كاالتراؿ باهلل سيل 

 خذػع غالب البكاء شجيج، أنت في حالة قخب. 

في مػضػع الحج كالعسخة ىػ أف اإلنداف حضشسا يدتجضب هلل عد كجل يعشي ىػ بادر لصاعة هللا  في شيء دقضق
كآثخ شاعتو عمى بضتو كعمى زكجتو ال يػجج زكجة ىشاؾ، كإذا كانت زكجتظ معظ ال يػجج لقاء زكجي، آثخ شاعة 

ي الجنضا آثخ تمبضة نجاء هللا عد هللا كتمبضة دعػتو عمى زكجتو كعمى أكالده كتجارتو ككدب مالو كمتعو السباحة ف
 كجل عمى كل ىحا،يعشي فخغ نفدو لصاعة هللا، كسكافأة عمى ىحا التفخغ يفخغظ هللا مغ كل ىسـػ بمجؾ.

مخة كشت في الحج ىحه حقضقة أسسعيا مغ الشاس كثضخًا لكغ يا تخػ ىي كاقعة أـ كىع ؟ اإلنداف يعػد نفدو أف 
ج أردت أف أستجعي مذكبلت أعانضيا في بمجؼ، يا تخػ ابشي نجح ؟ يا تخػ يكػف مع الحقائق وهللا كأنا في الح

ىحه البزاعة تخمرت ؟ يا تخػ ىحا الدبػف دفع فخضًا ؟ ىحه مذكبلت يعاني مشيا اإلنداف في بمجه، وهللا الحؼ 
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فخغ هللا ال إلو إال ىػ ما إف أستجعي مذكمة في ذىشي مغ بمجؼ إال تصضخ فجأة أنت حضشسا تفخغت هلل عد كجل 
قمبظ مغ كل ما يذغمو، اسأؿ ألف حاج كمعتسخ كىػ في ببلد هللا ال يحكخ شضئًا مغ بمجه كال زكجتو كال أكالده كال 

 تجارتو ك......حضشسا يصػؼ شػاؼ الػداع تقفد كل ىحه السذاكل لضػاجييا مغ ججيج حضشسا يعػد لبمجه.

حضشسا قمت تعاؿ يا عبجؼ ألريحظ مغ ىسـػ جاثسة عمى حضشسا فخغت نفدظ هلل فخغ هللا قمبظ مغ كل ىع، فكأنظ 
 صجرؾ تعاؿ كي تحكؽ شعع القخب مشي كمحبتي ىحه قزضة لقاء مع هللا.

 

 

وهللا ال أعجب إال مغ حاج يحىب إلى ىشاؾ لضجمذ كراء التمفاز كيذاىج األفبلـ الداقصة في الفشادؽ كإذا جمذ 
العطضع كمفو ف يتػاجج في عخفات فقط، يػجج شخكد بالحج  في عخفات تحجث في شؤكف الجنضا ككأف ىحا اإللو

كبضخ ججًا، الحج لقاء أكبخ مع هللا لقاء حقضقي مغ كقف في عخفات كلع يغمب عمى ضشو أف هللا غفخ لو فبل حج 
 لو.

يسكغ أفزل يـػ في حضاة اإلنداف يـػ عخفة، يـػ صمح كعيج كتدػية حدابات كشػؼ صفحات قجيسة كيعػد 
 و كضـػ كلجتو أمو، فمحلظ ذكخت ىحا:الحاج لبضت

ِإَّله اْلَسْدِجَج  )) الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َصاَلٌة ِفي َمْدِجِجي َىَحا َأْفَزُل ِمْغ َأْلِف َصاَلٍة ِفيَسا ِسَػاهُ 
 ((اْلَحَخاـَ 

 فاهلل عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َكَأِتسُّػا اْلَحجه َكاْلُعْسَخَة َّللِهِ﴾

 )سػرة البقخة(

 فالعسخة سشة مؤكجة كالحج فخيزة، فبل بج مغ أف تدكر بضت هللا في العسخ مخة،

 .  لكغ إذا أصححت لعبجؼ جدسو ككسعت عمضو في السعضذة فأتت عمضو خسدة أعػاـ لع يفل إلي لسحخـك



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

526 

يشبغي أف الحجيث صحضح فإذا إنداف مضدػر لضذ عشجه مذكمة كمدكج أكالده كمزى عمى حجتو خسذ سشػات 
 يحج حجة لضججد بيا عيجه مع هللا عد كجل.

أذكخ اإلخػة الكخاـ: إذا حجػا بضت هللا الحخاـ أنظ حضشسا تقف أماـ الحجخ األسػد كتفاكض ىحا الحجخ كقج قاؿ 
بعس العمساء ككأنو يسضغ هللا في األرض كحضشسا تفاكض ىحا الحجخ تقبضبًل أك إشارة يشبغي أف تترػر أنظ تعاىج 

ظ كاتباعًا لدشة نبضظ كدكامًا عمى محبتظ في أدعضة مذيػرة هللا كتقػؿ يا ربي باسع هللا هللا أكبخ عيجًا عمى شاعت
 كأنت مع الحجخ األسػد أما حضشسا تعػد لبمجؾ يشبغي أف ال تشدى ىحا العيج مع هللا. 

 

 لحلظ قاؿ تعالى: 

 (﴾007﴿ َكَما َكَجْجَنا َِلَْكَثِخِىْع ِمْغ َعْيٍج َكِإْف َكَجْجَنا َأْكَثَخُىْع َلَفاِسِقيَغ )

 عخاؼ()سػرة األ

وهللا أييا األخػة: حضشسا تعػد مغ الحج أك العسخة كتعػد لسا كشت عمضو قبل الحج كالعسخة وهللا ما نفعظ حجظ أبجًا 
كال استفجت مشو، ألف اإلنداف يذحغ في الربلة شحشة تعضشو عمى أف يدتسخ عمى شاعة هللا كمحبة هللا إلى 

تعضشو عمى دكاـ اترالو باهلل شػاؿ األسبػع، أما حضشسا صبلة ثانضة، لكغ في صبلة الجسعة يذحغ شحشة أعمى 
يأتي رمزاف يذحغ في ثبلثضغ يػمًا شحشة تسجه سشة، أما إذا ذىب لمحج فيحه شحشة العسخ تذحغ شحشة يشبغي 

 أف تسجؾ لشياية حضاتظ.

شسا يسػت آخخ شيء أقػلو لكع في مػضػع الحج كنحغ في باب الحج كصمشا: ىي رحمة قبل األخضخة اإلنداف حض
كل أقشعتو السديفة تشدع مشو، نحغ عشجنا أقشعة مديفة كثضخًا،أحضانًا شيادتظ أك ثخكتظ أك ذكائظ أك بضتظ كأىمظ 

 كأكالدؾ كزكجتظ ىحه كميا تدكؿ عشظ.

كرد في بعس األحاديث في األثخ: أف الدضجة عائذة سألت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قالت: يا رسػؿ هللا 
عزًا يـػ القضامة قاؿ: نعع يا أـ السؤمشضغ إال في ثبلثة مػاقف عشج الرخاط كإذا الرحف نذخت أيعخؼ بعزشا ب

كفي مكاف ثالث السضداف قالت: كفي غضخ ىحه السػاشغ قج تقع عضغ األـ عمى ابشيا تقػؿ لو يا بشي جعمت لظ 
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ؿ ىحا االبغ: يا أماه لضتشي صجرؼ سقاء كبصشي كعاء كحجخؼ بصانًا فيل مغ حدشة يعػد خضخىا عمي الضـػ ؟ يقػ 
 أستصضع ذلظ إنسا أشكػ مسا أنت مشو تذكضغ..

ػِر َفاَل َأْنَداَب َبْيَشُيْع َيْػَمِئٍح َكََّل َيَتَداَءُلػَف )  (﴾000﴿ َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الرُّ

 )سػرة السؤمشػف(

 

 

 تأتضو فخدًا. فشحغ في عبلقات زكجتظ أقخبائظ إخػانظ زمبلئظ ىحه كميا أقشعة أما يـػ القضامة 

 (﴾62﴿ َكُكمُُّيْع َآِتيِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َفْخدًا )

 )سػرة مخيع(

 يػجج شغاة في العالع شعػب بأكسميع رىغ إشارتيع.

ُىْع َعّجًا )  (﴾62( َكُكمُُّيْع َآِتيِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َفْخدًا )61﴿ َلَقْج َأْحَراُىْع َكَعجه

دة أحضانًا يعسمػف مشاكرة عدكخية بأسمحة خمبضة ككحلظ الحج رحمة قبل األخضخة تجريبًا فمحلظ أييا األخػة: الحج لو مض
 عمى الخحمة األخضخة.

قج ال يقاؿ لظ بالحج دكتػر أك سضادة العسضج أك سضادة الػزيخ أك الحاج فبلف أنت بالحج كاحج مغ السجسػع ال 
بالحج مشذفة، أك ححاء ريج شػذ، تمبذ شحاشة رخضرة تقجـ كال تؤخخ ندع هللا عشظ...ال يسكغ أف تمبذ كخافة 

كال تدتصضع أف تحمق حبلقة أنضقة تتخؾ الحبلقة كأضافخؾ ىحا كمو يشدع عشظ كسائل الشعضع في الجنضا، أنا أسسي 
الحج رحمة قبل األخضخة، فإذا حج الخجل يعشي أنو تاب تػبة نرػحة كشحغ شحشة تسجه بقضة حضاتو، كالحسج هلل 

 سضغ.رب العال

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 فاستذاره في الجالء عغ السجيشة كشكا إليو أسعارىا 704 - 061الجرس ) 

 79-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ

 أييا األخػة الكخاـ: مغ بعس األحاديث الذخيفة التي تخغب في الدكشى في السجيشة السشػرة: 

ِمَغ اْلَسِجيَشِة َكَشَكا  ْلَجاَلءِ )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج َمْػَلى اْلَسْيِخيِّ َأنهُو َجاَء َأَبا َسِعيٍج اْلُخْجِريه َلَياِلَي اْلَحخهِة َفاْسَتَذاَرُه ِفي ا
ي  ِإَلْيِو َأْسَعاَرَىا َكَكْثَخَة ِعَياِلِو َكَأْخَبَخُه َأْف ََّل َصْبَخ َلُو َعَمى َجْيِج اْلَسِجيَشِة َكََلَْكاِئَيا َفَقاؿَ  َلُو َكْيَحَظ ََّل آُمُخَؾ ِبَحِلَظ ِإنِّ

ُقػُؿ ََّل َيْرِبُخ َأَحٌج َعَمى ََلَْكاِئَيا َفَيُسػَت ِإَّله ُكْشُت َلُو َشِفيًعا َأْك َشِييًجا َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع يَ 
 َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِإَذا َكاَف ُمْدِمًسا ((

 )صحضح مدمع(

الحقضقة اختخت ىحا الحجيث لسػضػع كبضخ ججًا ىػ السشصمق لكغ ىشاؾ مػضػع كبضخ مػضػع الجالضات اإلسبلمضة 
في العالع يحىبػف لببلد الغخب لسيسة محجكدة لمجراسة أك لتأمضغ عسل مؤقت فإذا بيع يدتقخكف حتى السسات، 

مػفػرة كل شيء جضج، يشدى أنو سضفقج أثسغ يصضب ليع العضر ببلد جسضمة حاجاتيا كفضخة حقػؽ اإلنداف سابقًا 
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شيء يسمكو أكالده ! يكفي أنو سضخػ أكالده لضدػا مدمسضغ كال يشتسػف إلى أمتيع كمتفمتضغ، لكغ لػ قمت ليع تعالػا 
إلى الذاـ إف لحسكع نبت مغ خضخىا تعمستع في جامعتيا أال يقتزي الػفاء أف تخدكا ىحا الجسضل إلى أبشائيا ؟ أنتع 

ػف أبشاء األمة، لػ أنكع جئتع إلى بمجكع لعالجتع السدمسضغ كىع في أمذ الحاجة إلضكع، شبعًا ىحا الكبلـ قبل تعالج
الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ بعج الحادؼ عذخ نجمػا عمى بقائيع، فيحا الكبلـ قبل لقالػا أنتع متخمفضغ، الصخؽ كميا 

دتجعي األبج أال تدتجعي جشة هللا أف تتحسل بعس حفخ، األسعار اضصخاب باإلدارة، أال تدتجعي اآلخخة أال ي
السذقة في سبضل الجشة ؟ أال تدتجعي سبلمة أكالدؾ أف تتحسل بعس الستاعب ؟ أال تدتجعي سبلمة ديشظ أف 
تتحسل بعس الستاعب ؟ فيحا الحؼ يجع ببلد الكفخ كما فضيا مغ رفاه كما فضيا مغ دخػؿ فمكضة كمغ حقػؽ 

قًا كيأتي لبمجه لضكػف لبشة في بشاء ىؤالء السدمسضغ، لضعضشيع عمى مذكبلتيع كيقجـ ليع اإلنداف كسا يدعسػف ساب
 عمسو الحؼ حرمو ىشاؾ، أال تدتجعي الجشة ذلظ ؟

الحضاة في   شجةلحلظ الشبي قاؿ: اَل َيْرِبُخ َأَحٌج َعَمى أَلَْكاِئَيا َفَضُسػَت ِإال  ُكْشُت َلُو َشِفضًعا َأْك َشِيضًجا َيْػـَ اْلِقَضاَمةِ 
السجيشة، بعس اإلخػة يجرسػف ىشاؾ لفت نطخؼ أنو إذا حسمت زكجتو كشارفت عمى الػضع يأتي بيا كي تػلج في 

 دمذق لئبل يغخيو الذضصاف أف ىحا االبغ الحؼ كلج ىشاؾ سضشاؿ الجشدضة األمضخكضة.

ج نجاحيع ىشاؾ في سبضل هللا عجة أشباء يديجكف عغ العذخيغ جاءكا إلى بمجىع كىع في أك  –وهللا تػجج ضاىخة 
 لضقجمػا عمسيع ليحه األمة، إذا لع يكغ لظ عسل صالح كضف تمقى هللا ؟ 

 ال خضل عشجؾ تيجييا كال ماؿ فمضدعج الشصق إف لع يدعج الحاؿ.

فشحغ نتحخؾ في حضاتشا حخكة عذػاقضة مرمحضة أك تعػد عمضشا بالشفع، لكغ قمسا يتحخؾ السدمع حخكة في سبضل 
مسا يزع تحت قجمو الجنضا كي يشاؿ رضا هللا عد كجل، ىؤالء شابت ليع الحضاة ىشاؾ ككججكا أنيع يعاممػا هللا، ق

كالحؼ يعامل مغ أصل ىحه الببلد أثشػا عمضيع أشادكا بكخميع كبعجليع فمسا ىجدت مرالحيع أصبحػا كحػشًا، 
سات بحيئة كمغ يزخبيا كمغ يخمع أصبحت السخأة ال تأمغ أف تحىب لمدػؽ كىي محجبة، ىشاؾ مغ يدسعيا كم

ليا حجابيا، كالسداجج تحتاج إلى حخاسة ألف ىشاؾ مغ يعتجؼ عمضيا، كتقخيبًا خبلؿ أسبػعضغ قجمت خسذ 
كأربعػف ألف شكػػ إلى مشطسة الكضخ التي تخعى حقػؽ السدمسضغ في أمضخكا ككأف ىحه الذجة التي ساقيا هللا 

 السذخكضغ تعشي أف تبخأ مشظ ذمة هللا. إلضيع لفت نطخ مغ هللا أف اإلقامة مع
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مدتعج أف أتحسل كل متاعي الببلد الستخمفة أك كل الستاعب التي في الببلد في العالع الثالث، لكغ مقابل أف 
أضسغ ديغ أكالدؼ أف ىحه الدكجة لي كحجؼ كىحا االبغ سأربضو تخبضة إسبلمضة، حضشسا كشت ىشاؾ أعمسشي بعس 

ة كمفة الصالب أربعة آالؼ دكالر ما بضغ أجار مجرسة كتجفئة كمجرسضغ، القدط ال بج أف األخػة أنيع أسدػا مجرس
يكػف ستة آالؼ، أبمغاىع ىشاؾ إنكع إف ألغضتع مادة التخبضة الجيشضة كالمغة العخبضة نعصضكع عمى كل شالب ستة 

لجيشضة ال بج مغ أف تتكمفػا عمى كل آالؼ دكالر ! ىحه حقضقة ! أما إذا أصخرتع أف تعمسػا المغة العخبضة كالتخبضة ا
شالب أربعة آالؼ دكالر، معشى ذلظ أنيع ال يخاىشػف عمضشا الكبار يخاىشػف عمى أبشائشا، نحغ عشجىع خذّبشا أخحنا 
خط ال نغضخه، كىحه مذكمة، الحيغ نذأككا في ببلد إسبلمضة كعقضجتيع سمضسة ال يغضخكا، أما ىع يخيجكف أبشائشا 

، نحغ قج ال نشتبو إف عقضجة أكالدنا كسمػكيع تحكسيا أفبلـ الكختػف يرشعػنيا كي يصخحػف يخيجكف ابغ مشحل
 العقضجة اإلباحضة. 

مخة صار ىجـػ عمى شخكة بػكسغ يابانضة ألف في مرصمحات فضيا إساءة لمجيغ فمسا درست األمخ كججت أف 
غضخة كمسا نجحت في اإلجابة عغ سؤاؿ تخمع الذخكات األخخػ الغخبضة ال تقل عشيا خصخًا، أحج السدابقات لعبة ص

لظ بعس ثضابيا، فإذا أجبت عمى كل األسئمة أصبحت عارية كسا خمقيا هللا !! شفل بالحزانة يعمع أف السخأة 
متعة ككمسا خمعت مغ ثضابيا كانت متعتيا أشج مثبًل، ىحا كمو كالسدمسػف في غفمة، كضف يشتسي االبغ إلى ديشو ؟ 

فضة إذا في خضانة زكجضة نػع مغ قػة شخرضة السخأة، الخجل حضشسا يقرخ في حق زكجتو أك إذا في تغحيو ثقا
يخػنيا الدكجة العشضجة تخد عمضو بخضانة مثميا، فإذا شاىجت بشاتشا ىحه األفبلـ كالسدمدبلت قزضة الدنى قزضة 

قى في أيجؼ السدمسضغ إلى كرقة سيمة ججًا كقزضة االختبلط أيزًا ماذا تشتطخ مغ ىحا الجضل ؟ أقػؿ دائسًا لع يب
كاحجة رابحة ىي أكالدنا، فسا لع يعتشي السدمع بتخبضة ابشو التخبضة القػية بعقضجة ابشو كأخبلقو كعبادتو فالسدتقبل 
أسػد ألف اآلف في فدق كانحبلؿ ال يعقل فمػ أف ىحا الجضل كبخ كأصبح في أماكغ عسل حداسة ألشمق لمتفمت 

 العشاف.

 (﴾30( َكَأْنُتْع َساِمُجكَف )30( َكَتْزَحُكػَف َكََّل َتْبُكػَف )26ا اْلَحِجيِث َتْعَجُبػَف )﴿ َأَفِسْغ َىحَ 

 )سػرة الشجع(

فاألمخ أكبخ مغ درس سسعشاه أك خصبة رائعة سسعشاىا األمخ أكبخ بكثضخ يتعمق بسدتقبل أكالدنا كمدتقبمشا كراحتشا 
مجمشػف عمى سساع األخبار مغ الداعة الدادسة حتى التاسعة  كسعادتشا األبجية، فأشعخ أف بعس اإلخػة الكخاـ
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كالخبع أسسع البخامج اإلخبارية الستتابعة، يا أخي تحمضبلت كتعمضقات، لػ سسعت كل ىحا مغ سسعظ كيأتسخ بأمخؾ 
كمغ أصغى لظ أذنظ ؟ يعشي أنت ضحضة لغدل دماغ كامل فانتبو لذيء شمبو هللا مشظ ككمفظ بو وهللا عد كجل 

ظ خمضفتو في األرض، فشحغ بحاجة إلى تػعضة كبضخة مغ كل بضت مدمع مثل أعمى عشجؾ أكالدؾ إذا أنت ال جعم
تدتصضع أف تقشع كحضج القخف أف يكف عجكانو عغ العالع اقشع أكالدؾ ابشظ تحت ترخفظ، فشحغ نخيج حخكة 

 كانتفاضة إسبلمضة.

 

 

خحه لمدسكخؼ كيعزو في مشفاخ كيشفزو، فشحغ أدمغتشا عشجما كشا صغار لع يكغ إال ببػر كاز بخيسػ يذّحخ فشأ
مدصػمة وهللا بجىا نفس كانتفاضة ديشضة، تخاكسات شبيات ضبلالت خػؼ مغ الغخب عجـ ثقة بشرخ هللا عد 
كج لشا، كسا تخكف، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يكػف كل كاحج مشا مدمع حقضقي كي تتدع دكائخ السدمسضغ، فإف 

زضق ىحه الجكائخ، كضف أف الشاس حضشسا رأكا عطسة ىحا الجيغ دخمػا في ديغ هللا أفػاجًا، ككضف أف لع يكغ كحلظ ت
الشاس في آخخ الدماف رأكا كحب بعس السدمسضغ ككحب بعس الجعاة خخجػا مغ ديغ هللا أفػاجًا ؟ أؤكج لكع لػ 

غ كلضذ داعضًا إلى هللا كالحسج هلل رب كل إنداف دعا هلل لػ أخصأ خصأ فاحر يكػف اسسو عشج هللا مشفخًا مغ الجي
 العالسضغ.

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع 
 أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارضا عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع، كالحسج هلل رب العالسضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما مغ أياـ العسل الرالح فييا أحب إلى هللا مغ ىحه اَلياـ 704 - 062الجرس ) 

 31-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

)) ما مغ أياـ العسل الرالح فييا أحب إلى هللا مغ ىحه اَلياـ ػ يعشي أياـ العذخ ػ قالػا يا رسػؿ هللا كَّل الجياد 
 الجياد في سبيل هللا إَّل رجل خخج بشفدو كمالو ثع لع يخجع مغ ذلظ بذيء (( في سبيل هللا ؟ قاؿ كَّل

 ] ركاه البخارؼ عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا [ 

يعشي هللا عد كجل اصصفى أماكغ معضشة، كبضتو الحخاـ، كاصصفى أزمشة معضشة كضـػ الجسعة، كيـػ عخفة، كاألياـ 
 غ اصصفى مكاف كزماف كأشخاص.العذخ مغ ذؼ الحجة، كاصصفى أشخاصًا معضشض

الحقضقة اصصفى أمكشة معضشة لترفػ نفدظ فضيا فمعبل الرفاء يذضع في بقضة األمكشة تحىب إلى العسخة أك إلى 
الحج، تذعخ برفاء فإذا اصصمحت مع هللا ىشاؾ، كعجت إلى بمجؾ لعبل بضتظ الحؼ أنت فضو، كعسمظ الحؼ أنت 

 فئة تذجضعضة كي يذضع الرفاء في بمجؾ.فضو تذعخ فضو برفاء، يعشي أعصاء مكا

اآلف يـػ الجسعة يـػ مبارؾ، يعشي كل مدمع إذا تػضأ فأحدغ الػضػء كذىب إلى السدجج في الػقت السشاسب 
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، كفي األياـ التالضة مغ يـػ الجسعة.  يذعخ برفاء، فعبل ىحا الرفاء يدتسخ إلى نياية ىحا الضـػ
نبضاء، مغ بعجىع العمساء الكبار األجبلء الرجيقضغ، مغ بعجىع العمساء كاصصفى أشخاصًا ىع قسع السجتسع ىع األ

العاديضغ، ىؤالء ليع صمة باهلل عد كجل، فمعمظ إف صحبتيع يذضع صفاءؾ في نفدظ، العبخة أف هللا حضشسا 
اصصفى مكانًا، كاصصفى زمانًا، كاصصفى أناسًا أؼ يذضع الرفاء في كل مكاف، كأف يذضع الرفاء في كل 

 ف، كأف يذضع اإلقباؿ عمى هللا في كل نفذ.زما

 

ىحه ىي الحكسة، يعشي الجسعة فضيا ساعة مباركة، ما في إنداف يجعػ هللا فضيا إال كيدتجضب لو، لع تحجد، لَع لع 
تحجد، كي تجيج أف تكػف شػاؿ يـػ الجسعة مع هللا، فمعل ساعة مغ ساعات إقبالظ عمى هللا ترضب تمظ الداعة 

 لظ، لحلظ:فضدتجضب هللا 

ما مغ أياـ العسل الرالح فضيا أحب إلى هللا مغ ىحه األياـ ػ يعشي أياـ العذخ مغ ذؼ الحجة ػ قالػا يا رسػؿ هللا 
 كال الجياد في سبضل هللا ؟ قاؿ كال الجياد في سبضل هللا.

مػقف نفدي، لكغ ببل يبجك أف اإلنداف متى يجاىج ؟ إذا كاف مػصػاًل باهلل عد كجل ، يعشي الجياد يحتاج إلى 
مػقف نفدي يكػف اليخكب، كال تكػف السػاجية، تارًة نحغ نخكد عمى العسل، لكغ في تخكضد يفاجئشا التخكضد عمى 

 حاؿ اإلنداف، ألف العسل الرالح يحتاج إلى حاؿ، قبل يػمضغ اشمعت عمى كمسة لقػلو تعالى:

َ َلَعمهُكْع ُتْفِمُحػَف )﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْصِبُخكا َكَصاِبخُ   (﴾700كا َكَراِبُصػا َكاتهُقػا َّللاه

 ) سػرة آؿ عسخاف (

في أحاديث كثضخة الخباط أعطع مغ الرجقة الجارية، التعمضل رائع كاف، أنت أنذأت معيج شخعي، صجقة جارية، 
حاربة األعجاء ىجمػا لظ إذا غفمت عغ محاربة األعجاء ألغػا لظ ىحا السعيج أنت عسمت مدتذفى إف غفمت عغ م

ىحه السدتذفى، أنت ألفت كتاب إف غفمت عغ محاربة األعجاء ألغػ ىحا الكتاب، مشعػا تجاكلو، معشاىا أنت حضشسا 
تدعى ألف يكػف الحق قػيًا كل شيء صار مقبػؿ لحلظ " َياَأيَُّيا ال ِحيَغ َءاَمُشػا اْصِبُخكا َكَصاِبُخكا َكَراِبُصػا " 

عاـ سابقة متخاكسة اآلف فخض العجك عمضشا ثقافتو،  433يعانضيا السدمسػف الضـػ ىي نتضجة أخصاء كاألخصاء التي 
الذيء الجقضق اآلف أف ىشاؾ تػجضيات في دكؿ إسبلمضة أف تغضخ قانػف األحػاؿ الذخرضة، فإف لع تغضخكه تعاقب 
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ت أف يكػف الدكاج مجنضًا، عقج مجني ما اقتراديًا، كإذا غضختو ليا مكافئات كقخكض شػيمة األمج، مغ ىحه التغضخا
لو عبلقة بأؼ شخط إسبلمي، كأف يختفع سغ زكاج البشات إلى الثبلثضغ، كالسضخاث مشاصفة، حضشسا يصمق الخجل 
امخأتو تشاؿ نرف ثخكتو، كالذيء الجقضق ال بج مغ الدساح بالسسارسات الجشدضة في بضػت اآلباء كاألبشاء، وهللا 

كألقضتو بالخصبة الثانضة في يـػ الجسعة، ىحا الذيء اآلف الحخب العدكخية أنا ال أقػؿ سيمة  البارحة اشمعت عمضو
لكغ مقبػلة أماـ الحخب الثقافضة، الحخب العدكخية دمخ مثبًل بشاء، قتل إنداف، لكغ شخرضتظ مػجػدة، ديشظ 

يكػف إف شاء هللا أنا لدت مػجػد، ثقافتظ مػجػدة، قضسظ مػجػدة، اآلف حخب حخٌب ثقافضة، كىحا الذيء لع 
 متذائسًا أبجًا لكغ نضة الكافخ شخ مغ عسمو.

فحضشسا يأمخنا هللا عد كجل أف نعتشي بأياـ معضشة كضف فزميا الشبي عمى الجياد الجياد يحتاج إلى مػقف نفدي، 
 معشى يحتاج إلى نزج، يحتاج إلى اتراؿ باهلل عد كجل، يحتاج إلى تزحضة، فإف لع يكغ لظ مػقف نفدي ال

 لمجياد، لكغ الشبي استثشى رجل " إال رجل خخج بشفدو كمالو ثع لع يخجع مغ ذلظ بذيء.

سسعت خبخًا البارحة لفت نطخؼ أف امخأة في فمػريجا أمخيكضة مشقبة، يعشي كجييا مدتػر، شبعًا نطارة كالباقي 
قامت دعػة كقالت إف مبادغ مغصى، شمب مشيا صػرة لكامل كجييا فخفزت، فخفزػا أف يعصػىا إجازة سػؽ، فأ

الجيغ أقػػ مغ أنطستكع، كىي أمخيكضة مدمسة إسبلـ حقضقي، تجج مدمع يأكل لحع خشديخ مجاممة، يذخب خسخ 
مجاممة، ىكحا يحرل، يأتضو مشجكب شخكة يزضفو خسخ يقػؿ لظ مرمحة، ىحه األمخيكضة أقامت دعػة عمى 

 أقجـ صػرة إال مشقبة، سسعتيا مغ إذاعة لشجف البارحة.الحكػمة بجعػة أف مبادغ الجيغ أقػػ مغ ، أنا ال 

إذًا لسا نحغ نعتد بجيششا كنعطع ديششا، شاب أحب فتاة في أمخيكة، أعجبتو فأخبخ كالجه لػ أنشي تدكجتيا ىل 
تػافق، فأقاـ عمضو أكبو الشكضخ، كتػعجه أنظ إف تدكجتيا فمدت ابشي، كلغ تشاؿ مغ السضخاث شضئًا، بعج شيخ خصخ 

باؿ ىحا الذاب أف يعخض عمى أبضو مػضػع إسبلميا إف أسمست ىل تقبل، فاألب قبل، قاؿ لو إف أسمست  في
أقبل، دفع إلضيا عذخيغ كتاب تقخيبًا عغ اإلسبلـ كالقخآف كالدضخة بالمغة اإلنكمضدية، كقاؿ ليا لغ أستصضع الدكاج 

تب اإلسبلـ فاقخئضيا ىي قالت ال لغ أقخأىا مشظ إال إذا كافق كالجؾ، مػافقة كالجؼ مشػشة بإسبلمظ، كىحه ك
بسعضتظ، ال بج مغ أف أقخأىا بعضجة عشظ، كي أكػف مختاحة في قخاءتيا، فصمبت إجازة أربعة أشيخ لقخاءة الكتب، 
كقخأتيا كمسًة كمسة كىػ يعج الػقت ال باألياـ كال بالداعات بالجقائق مغ شجة تعمقو بيا، كبعج أربعة أشيخ جاءت 

 لقج أسمست، كلكشيا لغ تتدكجو ألنو لضذ مدمسًا، قالت لو أنت لدت بسدمع. البذخػ، 
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ىحه مذكمة السدمسضغ، بأسمع كاحج بكل خمضة بجدسو، بكل قصخة بجمو، يأتي إلى ببلد السدمسضغ يجج تفمت، 
تقرضخ، كعبادات غضخ متقشة، كأكل ماؿ حخاـ، كاختبلط، مئات التجار إذا جاءىع ضضف أجشبي يقجمػف لو 
الخسخ، مجاممة لو، مئات التجار إذا سافخكا إلى ىشاؾ يختكبػف السعاصي كاآلثاـ، وهللا أييا األخػة لػ أف 
الجالضات اإلسبلمضة في العالع كانت مدمسة حقًا لكاف كجو العالع الغخبي غضخ ىحا الػجو، مغ أيغ ىحا الحقج 

أنا ال أعسع شبعًا، في قمة رائعة ججًا، لكغ الحكع  الذجيج ؟ يخكف السدمع شيػانضًا، يحتاؿ عمضيع، ىشاؾ األكثخية
 لؤلكثخية صار، األكثخية غضخ مشزبصة.

 فضا أييا األخػة:

أنا لفت نطخؼ إلحاح الشبي عمى أف ىحه األياـ أفزل مغ الجياد في سبضل هللا الجياد يحتاج إلى نزج إلى 
 معخفة باهلل، إلى تزحضة، إلى إسار، إلى اتراؿ باهلل.

 آخخ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه اإلماـ مدمع: كفي حجيث

 )) ما مغ يـػ أكثخ مغ أف يعتَ هللا فيو عبجا مغ الشار مغ يـػ عخفة (( 

لحلظ قالػا مغ كقف في عخفة فمع يغمب عمى ضشو أف هللا غفخ لو فبل حج لو " كإنو لضجنػ ػ هللا هلالج لج، يتجمى يعشي ػ 
 : ما أرادكا ىؤالء ".ثع يباىي السبلئكة، فضقػؿ

مخة كشت في عخفة كعالع جمضل دعا قاؿ يا رب لضذ لشا أصحاب ىشا كال أقخباء كال مرالح كال تجارة، ككاف الحخ 
درجة، أقػؿ يا رب سشعضر  57ال يحتسل، وهللا أنا غمب عمى ضشي لغ أعضر إلى السغخب مغ شجة الحخ، 

ا جسضعًا، قاؿ يا رب لضذ لشا أصجقاء، كال أقخباء كال مرالح، كال لمسغخب ؟ مغ شجة الحخ، فيحا الذضخ وهللا أبكان
تجارة، جئشا تمبضة لجعػتظ، فقاؿ " ما أرادكا ىؤالء " كاحج جاء مغ اليشج، مغ الرضغ، مغ أمخيكة، مغ الذاـ دفع 

بغخفة  سع إسفشج، يعشي في مذقة كبضخة ججًا، عذخة 1مئة ألف، راكب شائخة، عامل معامبلت، نائع عمى فخشة 
 كاحجة، فيحا الحج تمبضة دعػة مغ هللا عد كجل، فإذا اإلنداف كاف أىل، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) مغ حج فمع يفدَ كلع يخفث رجع مغ ذنػبو كيـػ كلجتو أمو ((

 كأنو كلج لتػه، كل الساضي يصػػ، فخصة ذىبضة اإلنداف يرصمح مع هللا كيمغي الساضي كمو.
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 حانو كتعالى لكل مغ نػػ الحج ىحا العاـ، كأف يخزقشا حجًا مبخكرًا، كسعضًا مذكػرًا، كذنبًا مغفػرًا.أرجػ مغ هلل سب

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

عمى سضجنا دمحم الشبي الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى 
 األمي كعمى آلو كصحبو كمدمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما مغ أياـ العسل الرالح فييا أحب إلى هللا مغ ىحه اَلياـ 704 - 063الجرس ) 

 39-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة:

نحغ مقجمػف عمى عذخ مغ ذؼ الحجة، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ ىحا الحجيث كقج قخأتو لكع في الجرس 
 الدابق كسػؼ أشخح مشو جانبًا آخخ:

العسل الرالح فييا أحب إلى هللا مغ ىحه اَلياـ ػ يعشي أياـ العذخ ػ قالػا يا رسػؿ هللا كَّل الجياد )) ما مغ أياـ 
 في سبيل هللا ؟ قاؿ كَّل الجياد في سبيل هللا إَّل رجل خخج بشفدو كمالو ثع لع يخجع مغ ذلظ بذيء ((

 ] ركاه البخارؼ عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا [

الصضب إف شاء هللا بضغ العسل الرالح، كبضغ الجياد في سبضل هللا، الحقضقة حضشسا قاؿ سػؼ أكازف في ىحا المقاء 
 هللا عد كجل:

َ َلَعمهُكْع ُتْفِمُحػَف )  (﴾700﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْصِبُخكا َكَصاِبُخكا َكَراِبُصػا َكاتهُقػا َّللاه

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

عمى أمخ هللا صبخ، غزظ البرخ صبخ إمداكظ عغ الغضبة صبخ، أف تحدغ  الربخ ىػ اإليساف، استقامتظ
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 معاممة الدكجة صبخ، قاؿ تعالى:

 ﴿ َكَعاِشُخكُىغه ِباْلَسْعُخكِؼ﴾

 (  79) سػرة الشداء اآلية: 

 

كقج فدخىا السفدخكف لضدت السعاشخة بالسعخكؼ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا بل أف تحتسل األذػ مشيا، معاممة 
الدكجة الدضئة تحتاج إلى صبخ، كأف تربخ عمى أكالدؾ ىع قجرؾ، أكالدؾ قجرؾ شئت أـ أبضت، أحببت أـ 
كخىت، أعجبظ أـ لع يعجبظ، أكالدؾ ىع قجرؾ، فأف تربخ عمضيع كأف تأخح بضجىع، كأف تحدغ معاممتيع، كأف 

جة مغ الربخ، أف تشفق زكاة تعجؿ بضشيع، صبخ أف تقجـ في السعخكة عمى بحؿ نفدظ ىحا يحتاج إلى أعمى در 
 مالظ صبخ، أف تقبل إندانًا سضئًا ترمحو بيجكء ىحا صبخ.

 )) َعمُِّسػا َكََّل ُتَعشُِّفػا ((

 ] ركاه الحارث عغ أبي ىخيخة [ 

 اإلنداف ضضف اإليساف يزخب إذا كاف معمع يزخب يفر قمبو، أما الشبي قاؿ.

 مَِّع َخْيٌخ ِمَغ الُسعشِِّف (( )) َعمُِّسػا َكََّل ُتَعشُِّفػا، َفِإفه الُسعَ 

 فالربخ ىػ اإليساف، لحلظ لسا ربشا عد كجل قاؿ:

 (﴾13﴿ َكَقْج َمَكُخكا َمْكَخُىْع َكِعْشَج َّللاهِ َمْكُخُىْع َكِإْف َكاَف َمْكُخُىْع ِلَتُدكَؿ ِمْشُو اْلِجَباُؿ )

 قاؿ:

 ) سػرة إبخاىضع (

ُكْع َكْيُجُىْع َشْيئًا﴾﴿ َكِإْف َتْرِبُخكا َكَتتهُقػا ََّل   َيُزخُّ

 ( 713) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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كما مغ درس نحغ في أمذ الحاجة إلضو في ىحه األياـ كالربخ، يعشي كسا قمت قبل يػمضغ حالة السدمسػف الضـػ 
تذبو ما يمي، كاحج ُضخب ضخب حتى تكدخت عطامو تكدخت كل عطامو، ثع أمخ أف يجفع أجخة الحؼ ضخبو، 

ب، كع يعشي، ألف ؟ ال ممضػف نخيج، كقتو غالي كثضخ ألنو، كقتو غالي كمرخكفو كبضخ، كضخبظ، تعب، ىحا تع
بجؾ تجفع لو رقع فمكي، ما شي الحاؿ، الـز تعسل كتاب شكخ، تذكخه أف كجػؾ ميع ببمجؼ مثبًل أنت ضخبظ كاف 

، ُيقرفػف مفضج ججًا لي، يسكغ أصعب شيء الفقخة الثالثة، أف تذكخه عمى جخيستو ىحا  حاؿ السدمسضغ الضـػ
كيجفعػف كل أمػاليع أجخة مغ قرفيع، ثع عمضيع أف يرخحػا أنيع راضػف عغ تجخل األجشبي في ببلدىع، كعغ 
إقامة معدكخات في ببلدىع كقػاعج عدكخية، كالقػاعج ميسة ججًا، ما مغ كقت السدمسػف في أمذ الحاجة إلى 

 الربخ كيحه األياـ.

 يا أييا األخػة:

ُكْع َكْيُجُىْع َشْيًئا (( ))  َكِإْف َتْرِبُخكا َكَتتهُقػا ََّل َيُزخُّ

ىحه اآلية وهللا لػ لع يكغ في كتاب هللا إال ىحه اآلية لكفت، إلو يقػؿ لظ إف تربخ كتتقي أف تعرضشي، كل 
ُكْع َكْضُجُىْع َشْضئً  51خصصيع، ككل مؤامخاتيع، ككل كضجىع، ككل أسمحتع، كالبي   ا "." اَل َيُزخُّ

اكـ اآلف دخمت في مػضػع دقضق " َياَأيَُّيا ال ِحيَغ َءاَمُشػا اْصِبُخكا َكَصاِبُخكا َكَراِبُصػا " رابصػا ؛ أف تبلـز الثغػر، أف تق
العجك، أف تزعف العجك، أف تبقى قػيًا، اإلنداف أسذ مجرسة شخعضة، عسل شضب، لكغ السخابصة أشج، لساذا ؟ 

سجرسة إف لع نخابط، أنت رددت شاب عغ اإليساف، ىحا الذاب قج يؤخح مشو كل ما إف لع نخابط أغمقت ىحه ال
 يسمظ، قج يفقج حخيتو بأنو مؤمغ.

 (﴾5﴿ َكَما َنَقُسػا ِمْشُيْع ِإَّله َأْف ُيْؤِمُشػا ِباَّللهِ اْلَعِديِد اْلَحِسيِج )

 ) سػرة البخكج ( 

 إسبلمضة يسشع تجريديا، إذا العجك قػؼ.أنت أسدت مدتذفى، تقرف، أسدت معيج يمغى، عسمت بخامج 

السذكمة أخػانا حضشسا قػؼ عجكنا في غفمة مغ الدمغ فخض عمضشا ثقافتو، اآلف فخض عمضشا أف يتخل بذؤكنشا 
الذخرضة، يجب أف يكػف الدكاج عقج مجني، كلضذ بضغ امخأة كرجل بضغ شخرضغ، كيجب أف يكػف اإلجياض 
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لدكاج لمثبلثضغ، كيجب أف ندسح لمذباب كالذابات بالسسارسة الجشدضة دكف مدسػح بو كآمغ، كيجب أف نخفع سغ ا
الثبلثضغ، كيجب أف تعسل السخأة أؼ عسل تخيجه كلػ مسثمة أك راقرة، كال يدتصضع زكجيا أف يسشعيا، كيشبغي أف 

ؼ تتخجع إلى تدكغ في بضت مدتقل لػحجىا، ىحه كميا مقخرات، كإذا أمج هللا بعسخنا كلع يكغ ىشاؾ فخج قخيب سػ 
قػانضغ ىحه في الجكؿ الشامضة، فإف لع نفعل ىشاؾ عقػبات كحرارات كما إلى ذلظ، ىحا الخباط إذًا أىع مغ العسل 

 الرالح آخخ، الخباط يعشي ضعفت عجكؾ كقػيتشا.

، كحضشسا تترل باهلل، كحضشسا، كحضشسا تكػف أىل أف  شبعًا ىشا حتى تخابط الـز تعخؼ هللا عد كجل، فحضشسا ترـػ
 تخابط في سبضل هللا، كالسخابصة أف يبقى العجك ضعضفًا أما إذا قػؼ كالعضاذ باهلل.

اآلف في اتفاقضة تجارية تصبق بعج عاـ ) الكات ( لرالح الجكؿ الغشضة، الجكؿ الفقضخة إف شبقتيا انتيت، كإف لع 
جشبضة مشافدة، مسشػع تسشع إستخاد تصبقيا انتيت، عمى الحالتضغ، ىسا أمخاف أحبلىسا مخ إذا شبقتيا البزاعة األ

بزاعة، كالبزاعة األجشبضة تكالضفيا قمضمة ججًا ألنو في إنتاج غديخ ججًا، فالكمفة دائسًا تػزع عمى اإلنتاج، كفي 
تقشضة عالضة ججًا تكدح العالع، كإف مشعشا تشفضح االتفاقضة مسشػع أف نرجر شيء إلى أؼ بمج بالعالع، حتى نرجر 

عمى االتفاقضة ىحه بعج سشة، يعشي شيء فػؽ شاقة اإلنداف، ىحا كمو مغ تقرضخ السدمسضغ مغ يجب أف نػافق 
عاـ، كاآلف يجفعػف الثسغ، فشحغ ماذا نفعل، فكل كاحج يمحق كحجه لػحجه، قجر إمكانظ تػب هلل، كأصمح  433

 جسضع السدمسضغ مدتيجفػف.عبلقتظ مع هللا، كأتقغ صمػاتظ، كادفع زكاة مالظ، كتعاكف مع أخػؾ، تعاكنػا، ألف 

 في عشجنا عذخة أياـ مغ ذؼ الحجة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

" ما مغ أياـ العسل الرالح فضيا أحب إال هللا مغ ىحه األياـ ػ يعشي أياـ العذخ ػ قالػا يا رسػؿ هللا كال الجياد في 
 و ثع لع يخجع مغ ذلظ بذيء.سبضل هللا ؟ قاؿ كال الجياد في سبضل هللا إال رجل خخج بشفدو كمال

نخجػ هللا سبحانو كتعالى أف نرحػ، ىحه صحػة، أنا أشبو حاؿ السدمسضغ الضـػ بسيشجس أنذأ بشاء كبشى شخفة، ثع 
فػجئ أف ىشاؾ خصػط تذققات في ىحه الذخفة، إف ىجميا قج تكػف جضجة، كإف أبقيا قج تكػف سضئة، يعسل إلى 

 ء فضيا، كيعبئيا ماء، فإف صسجت إذًا جضجة، كإف سقصت ال خضخ فضيا.أسمػب التحسضل، يزع عذخ بخامضل ما

هللا عد كجل يعاممشا بأسمػب التحسضل، يحسل السدمسضغ في شتى أنحاء األرض شيء فػؽ شاقتيع، فإف صسجكا 
غزػا كصبخكا كانتبيػا كاصصمحػا كأقبمػا كتعاكنػا كأحب بعزيع بعزًا معشاىا أنتع أىل لمشرخ، كإف تذاتسػا كتبا
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كتبلحشػا كتخاذلػا كشست بعزيع ببعس، معشى ذلظ أف ىؤالء ال خضخ فضيع، نحغ في امتحاف صعب ججًا، أقػؿ 
لكع ىحا الكبلـ ألنو كسا يقػلػف في العالع الغخبي الحخب شػيمة كثضخ، لع تبجأ بعج، يعشي نفديع شػيل بمٌج بمج، 

 وهللا عد كجل يحفع ىحه الببلد إف شاء هللا.

 

 كشانتي فإذا غزبت عمى قـػ رميتيع مشيا بديع (( )) الذاـ

 ] أخخجو الصبخاني عغ عخكة [

إف شاء هللا أفزل كضع كضعشا نحغ، كضعشا جضج كالحسج هلل، كلكغ نخجػ هللا أف يحفطشا، مثبًل قبل خسدضغ سشة 
مذ كل مدمع  مغ أيمػؿ 77ندسع بسذكمة بصخؼ آخخ مغ الجنضا، مالظ عبلقة فضيا إشبلقًا، اآلف ما حرل في 

في أؼ مكاف بالعالع، مذ كل مدمع مذ مرالحو، مذ كخامتو، مذ تفاؤلو، مذ تعاكنو، فشحغ عمى مذارؼ 
 امتحاف صعب أنا وهللا أىضئ أخػانا الكخاـ أنو يتحسل، الشبي قاؿ:

 )) اخَذْػِشُشػا كَتَسْعَجُدكا ((

 ] أخخجو البضيقي عغ عبج هللا بغ مدعػد [

ممضار ديػف، قاؿ كاحج قبل  7533ممضار أكؿ مخة ترخح  7533إلسبلمضة في العالع عمضيا دكلة مغ أغشى الجكؿ ا
ممضار يعسل، اآلف يعسل بألف، يقػؿ لظ بألف  7533عذخ ال يقبل مػاشغ بيحا البمج الحؼ ذكختو اآلف الحؼ عمضو 

ػؿ كمسة ال تغضخكا هللا ال يعسل، ال يقبل اآلف بألف يعسل معشى ذلظ في ضائقة شجيجة، نحغ إف شاء هللا أنا أق
 يغضخ، هللا عد كجل رحضع.

ـٍ َحتهى ُيَغيُِّخكا َما ِبَأْنُفِدِيْع﴾  ﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل ُيَغيُِّخ َما ِبَقْػ

 ( 77) سػرة الخعج اآلية: 

 إذا الػاحج ما غضخ ما غضخ استقامتو، ما خخؽ حجكد هللا، ما تكبخ، ما عسَل عسل ال يخضي هللا، هللا عد كجل
 يحافع لو عمى ما ىػ فضو.
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 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى عمى سضجنا دمحم الشبي 
 األمي كعمى آلو كصحبو كمدمع.

  كالحسج  رب العالسيغ

( 7 مغ حج البيت فمع يخفث كلع يفدَ خخج مغ ذنػبو كيـػ كلجتو  704 - 064الجرس ) 
 أمو

 73-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ أييا األخػة الكخاـ: 

كشت ذكخت مغ قبل أف اإلنداف يذحغ في الربلة شحشة ركحضة، لعميا تكفضو إلى صبلة قادمة، كيذحغ يـػ 
كأكبخ لعميا تكفضو إلى بقضة الجسعة شحشة أكبخ لعميا تكفضو إلى جسعة أخخػ، كيذحغ في رمزاف شحشة أكبخ 

العاـ، لكشو إذا حج بضت هللا الحخاـ يشبغي يذحغ شحشة تكفضو حتى نياية العسخ، لحلظ اإلنداف حضشسا يفاكض 
 الحجخ األسػد، أك حضشسا يقبمو، أك يذخ إلضو، يقػؿ يا ربي إيسانًا بكتابظ، كإتباعًا لدشة نبضظ، كعيجًا عمى شاعتظ.

 بغي أال يشدى ىحا العيج الحؼ عاىج هللا بو، فاهلل عد كجل يقػؿ: فكل مغ اعتسخ أك حج يش

 (﴾007﴿ َكَما َكَجْجَنا َِلَْكَثِخِىْع ِمْغ َعْيٍج َكِإْف َكَجْجَنا َأْكَثَخُىْع َلَفاِسِقيَغ )

 ) سػرة األعخاؼ ( 

كجل، كالحقضقة نحغ في فالحؼ يحج كيشعع هللا عمضو بشعسة الحج يشبغي أف يحفع العيج، كضف أنو عاىج هللا عد 
الحضاة الجنضا تحكسشا أقشعة مديفة، أقشعة كثضخة مديفة، فالساؿ قشاع، كالثضاب قشاع، كالشعضع نعضع االغتداؿ، كنعضع 
القخب مغ األىل، كالشعضع إلى إيػاء إلى بضت مخيح، ىحا كمو مغ نعضع الجنضا، ككل العبادات يسكغ أف تؤدييا كأنت 

بمجؾ كفي بضتظ، كترـػ كأنت في بمجؾ، كتدكي كأنت في بمجؾ، لكغ ىحه العبادة  في بمجؾ، ترمي كأنت في
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العطسى التي تشفخد عغ بقضة العبادات ال تؤدػ إال في بضت هللا الحخاـ، إذًا ال تؤدػ إال مع التفخغ، إذًا ال بج مغ 
قة كالبضت السخيح كالسخكبة، لتمبي تخؾ األىل كاألكالد كالدكجة كاألقارب كالسكتب كالتجارة كالسكانة كالثضاب األنض

 دعػة هللا عد كجل، فسغ لبى دعػة هللا عد كجل كأنو يؤكج لشفدو أف تمبضة نجاء هللا خضخ عشجه مغ الجنضا كما فضيا.

فمحلظ الحج في حقضقتو رحمة إلى هللا، قج تدافخ إلى بمج سضاحة، أك دراسة، أك تجارة لكشظ إذا سافخت إلى بضت هللا 
سا تدافخ إلى هللا عد كجل، الحج رحمة إلى هللا وهللا عد كجل يشاديظ، أف تعاؿ يا عبجؼ، أف تعاؿ ذؽ الحخاـ إن

 شعع القخب مشي، تعاؿ ذؽ شعع مشاجاتي، تعاؿ ذؽ شعع محبتي، تعاؿ ذؽ شعع اإلنابة لي.

 كأنت عغ كل ما قجمت مدؤكؿ  إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ 
 لعسخي في السقاؿ شػػػشيعق ذاؾ  تعري اإللو كأنت تطيخ حب
 إف السحب لسغ يحب يصيػػع   لػ كاف حبظ صادقًا َلشػعتو

الحج: أكؿ شيء بالحج أنو ندع لؤلقشعة السديفة، قشاع الساؿ ىشاؾ، قشاع الثضاب األنضقة يشدع ىشاؾ، قشاع البضت 
عل الحج، ككبلـ دقضقة، رحمة السخيح يشدع ىشاؾ، ناع السشرب الخفضع يشدع ىشاؾ، يعشي كأف هللا سبحانو كتعالى ج

قبل األخضخة، األخضخة إلى القبخ ىحه رحمة قبل األخضخة، كسا أف اإلنداف حضشسا يسػت يجع بضتو أىمو كبضتو كأكالده 
كثضابو كمكانتو كدخمو كأشايب الصعاـ التي كاف يحبو، كُيجس بالقبخ بأرخز أنػاع األقسذة، بخاـ أبضس كال شيء 

، في نجـػ يأخحه معو، كلضذ في ا لقبخ مخاتب كسا في الجنضا، يقػؿ لظ فشجؽ أربع نجـػ خسذ نجـػ ثبلث نجـػ
 الطيخ في القبخ.

 أييا األخػة:

الحقضقة الحج ندع لكل ىحه األقشعة، كتجريب عمى الخحمة األخضخة، يعشي بعخفات كل ىحه الشاس يختجكف ثضاب 
مػحجة أما في الجنضا تتباىى بشػع ثضابظ، كبسرجرىا،  مػحجة، قج يكػف فضيع الغشي الكبضخ، كفضيع الفقضخ، ثضاب

أجشبضة، مكمفة رقع فمكي، كاختخت المػف الفبلني، تتباىى بكل شيء في الجنضا، أما ىشاؾ ندعت مشظ الجنضا، ندع 
 شعاميا، كثضابيا كنعضسيا كبقضت شاعة هللا عد كجل.

كدة، كدنضاه خذشة كدنضاه ال تفتشو، لكشو فخض عمى قج يدأؿ سائل لساذا سقط الحج عغ الفقضخ ؟ الفقضخ دنضاه محج
السدتصضع، ألف السدتصضع قج يذغل بجنضاه، كقج يؤخح بجنضاه كقج يشدى آخختو بجنضاه، عسمضة تحكخة، فيحا الحؼ يكتب 
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 لو أف يحج بضت هللا الحخاـ يشبغي أف يعمع أف هللا دعاه، أنظ إذا لبضت الجعػة إكخاـ هللا لظ أنو يمغي الساضي
بأكسمو، ميسا كاف في مغ ذنػب متعمقة باهلل، ما كاف بضشظ كبضغ الخمق ال يدقط إال باألداء أك السدامحة، ىحا 

 معشى قػلو تعالى:

 

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع﴾

 ( 17) سػرة األحقاؼ اآلية: 

ع كبضغ العباد ال يغفخ، كأكبخ كىع مغ، يعشي يغفخ لكع بعزيا، يدخ لكع ما كاف بضشكع كبضغ هللا، لكغ ما كاف بضشك
يتػىسو السدمسػف أنو يفعل ما يذاء، كيأكل مغ ماؿ الشاس ما يذاء، كيغترب مشيع ما يذاء، كيبتد أمػاليع ما 
يذاء، كيحىب إلى بضت هللا الحخاـ لضعػد مغ ذنػبو كضـػ كلجتو أمو، نقػؿ ال يا أخي الحنػب التي لظ، الحنػب التي 

تدقط بحاؿ إال أف تؤدييا، أك أف يدامحظ ىحا اإلنداف، ىحا أكؿ كىع يجب أف يداؿ أدؼ  متعمقة بالعباد ال
الحقػؽ، لحلظ الحاج الرادؽ ال يحىب إلى الحج إال بعج ما يؤدؼ عمضو مغ حقػؽ حقػؽ كاجبات، ذمع، حدابات 

ذنػبو كضـػ كلجتو أمو،  معمقة، دفعات غضخ مدجدة، يؤدؼ ما عمضو مغ حقػؽ كيحىب إلى بضت هللا الحخاـ لضعػد مغ
 يعشي فخصة كبضخة أف يصػػ العسخ كمو بسغفخة تامة.

 )) مغ حج البيت فمع يخفث كلع يفدَ خخج مغ ذنػبو كيـػ كلجتو أمو((

 ] متفق عمضو [ 

كالحقضقة في حكسة بالغة مغ الحج كىي: أف هللا اختار بضتو الحخاـ في مشصقة استػائضة، حخىا ال يحتسل، كلضذ 
 بشات.فضيا 

 ﴿ ِبَػاٍد َغْيِخ ِذي َزْرٍع﴾

 (  17) سػرة إبخاىضع اآلية: 

قج يدأؿ سائل لػ أف بضت هللا الحخاـ فضو أمكشة كدػيدخة، ببلد جسضمة ججًا، جباؿ خزخاء، بحضخات، ندضع عمضل، 
دضخ في ككاف عمى مجار العاـ دفعًا لبلزدحاـ، السسمكة استخجمت كفج مغ أمخيكة خبخاء لمدضخ، لػضع نطاـ لم
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أثشاء الحج، في أزمات سضخ خانقة فجاء ىحا الػفج درس األماكغ، درس الصخقات، ككضع دراسة رائعة، اقتخح 
عمى السسمكة أف تقضع خسذ مػاسع حج في العاـ، كل شيخيغ مػسع، بعضجكف عغ الجيغ بعج األرض عغ الدساء، 

إذا كشا أسعج الشاس في الحج ما الحؼ تحخؾ فاالزدحاـ مصمػب، كالحخ مصمػب، هللا ثبت لظ الشعضع السادؼ، ف
الشعضع الخكحي، لػ أف الحج مكانو جسضل ججًا األمػر تختمف ال تجرؼ لساذا كشت مدخكرًا مغ ىحا الجػ الخائع، مغ 
ىحه السشاضخ الخبلبة، مغ ىحا الصعاـ الشفضذ، أـ مغ ىحا اإلقباؿ عمى هللا، أما هللا ثبت لظ كل عػامل المحة 

 بتيع كحخؾ االتراؿ باهلل، لحلظ:السادية، ث

ـِ َربهَشا ِلُيِقيُسػا الره  يهِتي ِبَػاٍد َغْيِخ ِذي َزْرٍع ِعْشَج َبْيِتَظ اْلُسَحخه ي َأْسَكْشُت ِمْغ ُذرِّ  اَلَة﴾﴿ َربهَشا ِإنِّ

 (  17) سػرة إبخاىضع اآلية: 

 أف هللا غفخ لو فبل حج لو.ىشاؾ إقامة الربلة، ىشاؾ الجعاء، فسغ كقف في عخفات كيغمب عمى ضشو 

فأنا حضشسا أسأؿ عغ بعس الشرائح أقػؿ أخصخ يـػ في كل حضاتظ يـػ عخفة يـػ المقاء مع هللا، فإذا أمزضت 
ىحا الضـػ بذخكد، كبحجيث دنضػؼ، أك بقمب الىي أنت فػت عمضظ فخصة ال تقجر بثسغ، أيعقل أف يصمبظ هللا مغ 

ساعة ؟!  71الضاباف، مغ أحل أف تجمذ بعخفات ىكحا ؟! تجمذ ىكحا  أقرى الجنضا، مغ أمخيكة قج تأتي، مغ
ىحا لضذ معقػؿ العبادات معممة بسرالح الخمق، ىحا يـػ المقاء األكبخ، ىحا يـػ االعتحار، يـػ االستغفار يـػ 
ج بضت العيج، يـػ الػعج، يـػ التخجي، يـػ االستعصاؼ، يـػ ذكباف محبة هلل عد كجل، إذا كاحج كتب لو أف يح

 هللا الحخاـ عمضو أف يعتشي بضـػ عخفة، إنو يـػ الحج األكبخ، كقج قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 " الحج عخفة ".

إذا كاحج ما ذىب إلى ىشاؾ، ما أتضح لو أف يحج يشبغي أف يعتشي بيحه األياـ العذخ التي تبجأ بحؼ الحجة، ىحه 
 ـ عخفة لغضخ الحجاج سشة مؤكجة تقخيبًا.األياـ مباركة، كالرضاـ فضيا مدتحب، لكغ صضاـ يػ 

 فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يخزقشا حجًا مبخكرًا كسعضًا مذكػرًا كذنبًا مغفػرًا كيقػؿ هللا عد كجل:

ِ َعَمى الشهاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِغ اْسَتَصاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َكَمْغ َكَفَخ﴾  ﴿ َكَّللِه

 ( 97) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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معشى كمغ كفخ، أؼ مغ لع يحج البضت، استخفافًا بيحه العبادة، فقج كفخ، إذا غضخ مدتصضع ما في مذكمة، ىػ 
األكلى عمى الدخعة ال عمى التخاخي، في آراء عجيجة لكغ األكلى عمى الفػر، لحلظ مغ أدؽ ما في السحىب 

أنا ذاىب لمحج ! لعمظ لع تجرؾ شػاؼ الحشفي أنظ إذا حججت بضت هللا الحخاـ يشبغي أف تػصي بحجة بجؿ، 
اإلفاضة، إذًا لع يشعقج الحج فسغ تساـ ىحه العبادة أف تػصي بحجة بجؿ كلػ أنت متجو إلى بضت هللا الحخاـ، 

 لتعطضع ىحه الفخيزة، لكغ الحج فخض مخة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا يخكيو عغ ربو:

 لسعيذة، كأتت عميو خسدة أعػاـ لع يفج إلي لسحخـك (( )) إذا أصححت بعبجي جدسو، ككسعت عميو في ا

فإذا اإلنداف مضدػر، كصحضح الجدع، كمزى عمى حجتو خسذ سشػات كتسكغ أف يحج حجة ججيجة، فكل حجة 
ليا مدتػػ، الحج مدتػيات، كمسا حججت حجة تسشضت أف تحج أخخػ كي تتبلفى بعس الثغخات، فاألكلى أف 

 مة مقبػلة لعل هللا سبحانو كتعالى يخحسو بيا.يختع ليحا اإلنداف بحجة تا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 رباط يـػ في سبيل هللا خيخ مغ الجنيا كما عمييا 704 - 065الجرس ) 

 31-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

بعج أف انتقمشا مغ باب الحج، كنخجػ هللا سبحانو كتعالى أف يكخمشا في العاـ القادـ بحج مبخكر كسعي مذكػر 
في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كذنب مغفػر، نشتقل إلى باب الجياد في كتاب إتحاؼ السدمع بسا 

 كمدمع.

 كقبل أف نقخأ بعس األحاديث الستعقمة بالجياد أريج أف أضع بضغ أيجيكع ىحه الحقضقة:

كمسا نصقشا بكمسة الجياد يقفد إلى أذىانشا القتاؿ، مع أف في اإلسبلـ مفيػمات لمجياد كاسعة ججًا قبل القتاؿ، فيحا 
لشابمدي، أف اإلنداف حضشسا ييـد أماـ شيػاتو، ىل بإمكانو أف يقاـك محتبًل ؟ كاف محػر خصبتضغ في جامع ا

 حضشسا ييـد أماـ مرالحو، أماـ ندكاتو أماـ رغباتو، أماـ دكافعو األرضضة، ىحا ال يدتصضع أف يػاجو نسمة.

 لحلظ في الرحاح يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 ِإَلى اْلِجَياِد اََلْكَبِخ (()) َرَجْعَشا ِمَغ اْلِجَياِد اََلْصَغِخ 

الخكاية جياد الشفذ في ذات هللا، فشحغ حضشسا نفيع الجياد في البجايات، جياد الشفذ كاليػػ، كحضشسا نػقغ أف 
جياد األعجاء فخع مغ فخكع جياد الشفذ كاليػػ، األصل جياد الشفذ كاليػػ، أنت حضشسا تشترخ عمى نفدظ، 
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ضشسا تدضخ أعزاءؾ، كحضشسا تؤثخ شاعة ربظ، أنت اآلف يسكغ أف تقاـك كحضشسا تزع قجمظ تحت حطػضظ كح
 عجكًا محتبًل ألنظ أىل لحلظ.

 

فمحلظ أييا األخػة ما في عشجنا حل اآلف إال أف نتبع تػجضو الشبي في جياد الشفذ كاليػػ، فكل كاحج عمضو أف 
ضو، معخكة مع رغباتو، مع ندكاتو، يخػض معخكة مع ذاتو، معخكة مع شيػاتو، معخكة مع مرالحو، معخكة حطػ 

 فإذا انترخ عمضيا قصع السخحمة التي ال بج مشيا.

يعشي مخة ضخبت مثل لكشو مدعج: أف إنداف جشب مغ زنا، أراد أف يقضع المضل شػؿ بالظ اذىب كاغتدل أكاًل، في 
لسزحظ عشج السدمسضغ، إلى أشضاء كثضخة ججًا قبل أف تقـػ المضل، في تػبة، في اغتداؿ، في إصبلح، فيحا القفد ا

جياد األعجاء، قبل أف تدتكسل جياد الشفذ كاليػػ، في يدسػنيا تجاكز لمسخاحل أساسضة، لحلظ قج ال يشجح 
 الجياد إف لع نشترخ عمى أنفدشا، ىحا ممخز السػضػع.

اكع كل مكخكه، يعشي مثبًل إذا إنداف يعاني الحدج، الحدج مخض، برخاحة لػ أف إنداف ال سسح كال قجر كقشا كإي
ككل مخض عزاؿ، لػ أف إنداف كتذف أف عشجه مذكمة كبضخة في جدسو كـر كخبضث، لساذا يقمق أشج القمق ؟ لػ 

 اكتذف أف برخه في شخيق التعصل لساذا يقمق أشج القمق ؟.

عمى دققػا أف كل كاحج مشا حخيرًا حخصًا ال حجكد لو عمى صحتو، يخاؼ عمى عضشضو، عمى أذنو، عمى نبزو، 
قمب، عمى دسامات قمبو، عمى شخيانو التاجي ندب الدكخ في الجـ، األسضج أكريظ، الدؤاؿ لساذا كل ىحا الحخص 

 عمى سبلمة الجدع كال نعبأ بأمخاض القمب، ىل ىشاؾ أمخاض في القمب، اقخأ القخآف:

ُ َمَخضًا﴾  ﴿ ِفي ُقُمػِبِيْع َمَخٌض َفَداَدُىُع َّللاه

 (  73) سػرة البقخة اآلية: 

كردت كمسة القمب السخيس ثساني مخات في القخآف الكخيع، في ثساف آيات معشى ذلظ أف ىشاؾ قمب مخيس، شضب 
لساذا ال يقمق الشاس عمى قمػبيع السخيزة، الحدج مخض، الذح مخض، الكحب مخض، الكحب مخض، سػء 

قمق أشج القمق عمى الترػر مخض، سػء اإلرادة مخض، الجيل مخض، الخػؼ مخض، الشفاؽ مخض لساذا ن
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أمخاضشا الجدسضة كال نعبأ إشبلقًا باألمخاض الشفدضة، لػ كازنا بضشيسا، مخض الجدع ميسا كاف عزااًل يشتيي مع 
السػت، يجفغ الػاحج إف كاف معو سخشاف، كإف كاف معو عقج مرخاف، كإف كاف معو شمل، انتيى الذمل، كانتيى 

 ف مغ ذكخىا اإلنداف عشج السػت تشتيي، ألضذ كحلظ ؟الدخشاف، ىحه األمخاض السخضفة التي يختج

 

أما أمخاض القمب متى تبجأ ؟ مع السػت، كإلى أبج اآلبجيغ، أييسا أخصخ مخض القمب الحؼ ييمظ صاحبو إلى 
 األبج في الشار ؟ أما مخض الجدع الحؼ يشتيي مع السػت ؟ الجلضل:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )( ِإَّله 55﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل َبُشػَف )  (﴾56 َمْغ َأَتى َّللاه

 ) سػرة الذعخاء ( 

معشى أثسغ شيء تسمكو أف تأتي هللا بقمب سمضع، القمب الدمضع لضذ فضو شيػة ال تخضي هللا ، كلضذ فضو ترجيق 
اء الصضب خبخ يتشاقس مع كحي هللا، كلضذ فضو عبادة لغضخ هللا كلضذ فضو تحكضع لغضخ شخع هللا، يعشي ىحا المق

ميستو كاحجة، أف نيتع ألمخاض قمػبشا أضعاؼ ما نيتع بأمخاض أجدامشا، ألنو كل إنداف بعج األربعضغ الخسدضغ 
عشجه عجة ضػاىخ سمبضة، يزعف برخه يحتاج إلى نطارة، تدقط أسشانو أحضانًا مغ نخخ، يؤلسو ضيخه تؤلسو 

ت مفضجة في جدسو، قج يزعف قمبو، ككأف ىحه مفاصمو، يختفع سكخ الجـ عشجه، تختفع بعس الشدب التي لضد
التصػرات في صحتو إشارات لصضفة لصضفٌة لصضفة، مغ المصضف أف يا عبجؼ قج اقتخب المقاء بضششا ىل أنت مدتعج 

 لو.

 إلى متى بالمحات مذغػػػؿ كأنت عغ كل ما قجمت مدؤكؿ

 ذاؾ لعسخي في السقاؿ ششيػػع  تعري اإللو كأنت تطيخ حبو 
 إف السحب لسغ يحب يصيػػػع  حبظ صادقًا َلشػعتولػ كاف 

، أمخاض القمػب متى  الحؼ أتسشاه عمضكع مغ كل قمبي أف تقمقػا ألمخاض القمػب أشج مغ القمق ألمخاض الجدـػ
تبجأ ؟ بعج السػت، اآلف نحغ في حضاتشا الضػمضة أؼ األمخاض أشج خصخًا، دقق، السخض الحؼ لضذ لو أعخاض، 

امت، ما لو كال عخض شمع الزغط خثخة بالجماغ، شمل، شمع الزغط احتذاء بالقمب، شمع الزغط القاتل الر
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، أنا أنرح كل أخ أف  الزغط، القاتل الرامت ما لو أعخاض، إال بالقضاس، الشاس ال يقضدػف ضغصيع كل يـػ
عخاض، تبجأ يكػف عشجه جياز ضغط، ألنو ىحا ميع ججًا جياز الزغط، اآلف ما السخض الخصضخ الحؼ لضذ لو أ 

كتمة بالجدع، ما ليا أعخاض، يربح حجسيا بحجع البختقالة ما في ألع إشبلقًا، حتى تزغط عمى أعزاء مجاكرة، 
يكػف انتيى األمخ مذى انتقل، تعسع ال يػجج أمل، لكغ في أمخاض مؤلسة ججًا، لكغ غضخ مخضفة، أمخاض القمػب 

ب عغ هللا لكشو ال يجرؼ أنو متكبخ مخادع، حقػد، لئضع، ما ليا أعخاض ضاىخة ىحه مذكمتيا، متكبخ، كىػ محجػ 
شحضح، بخضل، ىحه كميا أمخاض ميمكة، أمخاض تحج، مخاتل مخادع، مشافق، أناني، ىحه كميا أمخاض، أمخاض 

 يبجأ فعميا بعج السػت.

 لحلظ أييا األخػة الحؼ أتسشاه أف نقمق ألمخاض قمػبشا، سضجنا عسخ يقػؿ: تعاىج قمبظ.

 سا قاؿ هللا عد كجل:الػاحج ك

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة )  (﴾02( َكَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه )01﴿ َبِل اإلِْ

 ) سػرة القضامة (

كل كاحج يعخؼ أحضانًا يكحب، يخادع، أحضانًا ال يشرف، يحابي، يجافع عسغ يمػذ بو، كيشقع عسغ ال يمػذ بو، ىحه 
 تدتقضع عبلقتشا باهلل عد كجل. كميا أمخاض، حضشسا تدتقضع قمػبشا،

 فأنا أريج كسا يقػؿ العامة، يكػف الػاحج حكضع نفدو، يخاقب نفدو في خصأ.

أنا أذكخ مخة أحج زعساء غصفاف جاء لضحارب الشبي في الخشجؽ، جالذ بخضستو كيبجك أنو أصابو قمق أك أرؽ، 
صبػة كخسخة، ككاف مغ زعساء غصفاف، فخاشب نفدو، أجخػ حػار ذاتي، قاؿ يا نعضع، كاف مذخؾ ككاف صاحب 

كجاء مع السجسػع لضقاتل الشبي في معخكة الخشجؽ، في لحطة تفكضخ صادقة، خاشب نفدو، قاؿ يا نعضع ما الحؼ 
جاء بظ إلى ىشا لساذا تقاتل ىحا الخجل ؟ ىل سفظ دمًا، ىل انتيظ عخضًا، ىل اغترب مااًل، ال وهللا إنو رجل 

كىع مثمو، أيمضق بظ يا نعضع أف تكػف مع الجىساء، أيغ عقمظ يا نعضع، يخاشب نفدو،  صالح، لساذا تقاتل أصحابو
ىحا حػار ذاتي، انتفس، ككقف، كانصمق إلى خضسة الشبي ىحا قائج خرع، مخضف، فمسا رآه الشبي عمضو الربلة 

ت مدمسًا، كأشيج أنظ رسػؿ قاؿ لو نعضع، قاؿ لو ما الحؼ جاء بظ إلضشا ؟ قاؿ لو جئ   كالدبلـ دىر، قاؿ لو نعضع ؟
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 هللا، قاؿ لو امخني، قاؿ لو أنت كاحج، قاؿ لع يعمع أحج بإسبلمي، قاؿ لو خحؿ عشا ما استصعت.

وهللا أييا األخػة اإلسبلـ في معخكة الخشجؽ كاف قزضة ساعة أك ساعتضغ يشتيي استئراؿ، عذخة آالؼ مقاتل 
، كأسمع سخًا قاؿ لو خحؿ عشا أنت كاحج يا نعضع، ذىب إلى جاؤكا لضدتأصمػا اإلسبلـ كمضًا، فكخ تفكضخ مشصقي

الضيػد، لع يعمسػا بإسبلمو، قاؿ ليع تعمسػف محبتي لكع كإخبلصي لكع، قاؿ نعع، قاؿ أنتع نقزتع عيجكع مع دمحم 
 ألنو ىػ يسثل دكر.

اؿ لو لغ أرفع عشظ مخة مثمػا تسثضمضة بسعيج شخعي، فػاحج مغ الصبلب مثل دكر صفػاف ابغ أمضة يزخب ببلؿ، ق
 العحاب، ىػ يخاشب ببلؿ حتى تكفخ بسحسج ملسو هيلع هللا ىلص، معشى الجكر غضخ متقغ.

حجثشي أخ خصضب مدجج ىي شخفة لكغ ليا داللة كبضخة ججًا، قاؿ لي في درس كجالدضغ أمامي، يتكمع عغ فداد 
لبضت، أيغ كانت ؟ عشج الحبضب، قاؿ لي األخبلؽ، كعغ تفمت البشات كالفتضات، قاؿ تأتي الداعة العاشخة عمى ا

 الكل صمػا عمى الحبضب، مغ كثخة اندجاميع مع الجرس، كصمػا عمى الحبضب الجساعة.

اإلسبلـ قزضة ساعات، قاؿ ليع يا قخير نقزتع عيجكع مع دمحم، خاشب الضيػد كتعمسػف أف ىؤالء القـػ ىحه 
كتخكػكع مع دمحم لضشتقع مشكع، فأنا أنرحكع أف تدتخضػا دمحم، لضدت أرضيع، فإف ىدميع دمحم عادكا إلى ببلدىع 

كأف تعضجكه أف تأخحكا مغ قخير سبعضغ رىضشة كي يقتميا كيشترخ عمضو، فػعجكه بحلظ، آؿ قخير، قاؿ تعمسػف أنشي 
ئغ أحبكع، صجقػا ذلظ، قاؿ ليع الضيػد نجمػا عمى نقس عيجىع مع دمحم، كاتفقػا معو عمى أف يأخحكا مشكع رىا
لضقتميع دمحم، انتبيػا، ثع دفع الضيػد لسصالبة قخير بالقتاؿ، فصمبػا الضيػد رىائغ فكاف عشجىع صادقًا، كقع شخخ 
بضشيع، ىل ترجقػف كاحجًا أجخػ حػارًا دقضقًا مع نفدو كاف سبب نرخة اإلسبلـ، اسسو نعضع بغ مدعػد، مغ كبار 

 خشجؽ، ألنو فكخ ,الرحابة، ىػ الحؼ كاف سبب انترار السدمسضغ في ال

اآلف الشاس كميع يسذػف كحلظ إمعة، ىكحا مع الشاس، يمبدػف قرضخ يقرخكا يمبدػف ضضق يزضقػا، يديخكف 
 سيخات مختمصة يديخكف. 

 )) َّل تكػنػا إمعة تقػلػف إف أحدغ الشاس أحدشا كإف أساؤكا أسأنا ((

 ] أخخجو التخمحؼ عغ ححيفة [ 
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أف نشترخ عمى أنفدشا، كنحغ في باب الجياد كسػؼ نأخح بعس األحاديث إف  فضا أييا األخػة نحغ ميستشا اآلف
 شاء هللا كسا يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 

 

)) رباط يـػ في سبيل هللا خيخ مغ الجنيا كما عمييا، كمػضع سػط أحجكع مغ الجشة خيخ مغ الجنيا كما عمييا، 
 كالخكحة يخكحيا العبج في سبيل هللا أك الغجكة خيخ مغ الجنيا كما عمييا (( 

ىع، اآلف السدمسضغ ألف ىحا يقػؼ السدمسضغ، إذا السدمسضغ ضعفػا انتيكت حخماتيع، كدندت مقجساتيع، كقتل أبشاء
ضعاؼ، في تصاكالت غضخ معقػلة، مغ الصخؼ اآلخخ عمى ببلدىع، كعمى مقجساتيع، كعمى شبابيع، كعمى 

 مشاىجيع، كعمى تعمضسيع كعمى تػجضييع.

 فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يشرخنا عمى أنفدشا، حتى ندتحق أف يشرخنا عمى أعجائشا.

 لدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كا

الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى عمى سضجنا دمحم الشبي 
 األمي كعمى آلو كصحبو كمدمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 كعبج الخسيرة ( 7 تعذ عبج الجيشار كعبج الجرىع 704 - 066الجرس ) 

 39-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ 

 أييا األخػة:

في الحجيث الرحضح مغ كتاب إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع قػؿ الشبي 
 عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه أبػ ىخيخة رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

 )) تعذ عبج الجيشار كعبج الجرىع كعبج الخسيرة ((

 كفي ركاية عبج القصضفة. 

)) إف أعصي رضي كإف لع يعط سخط تعذ كانتكذ كإذا شيظ فال انتفر شػبى لعبج أخح بعشاف فخسو في 
سبيل هللا أشعث رأس مغبخة قجماه إف كاف في الحخاسة كاف في الحخاسة كإف كاف في الداقة كاف في الداقة 

 إف استأذف لع يؤذف لو كإف شفع لع يذفع ((

 أييا األخػة: 

 ىػ عبج، الزعف في أصل خمقو:اإلنداف ضعضف إذًا 

ْنَداُف َضِعيفًا ) ََ اإلِْ  (﴾75﴿ َكُخِم

 ) سػرة الشداء (
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كلػ أنشا ججاًل ترػرنا أف هللا خمقو قػيًا الستغشى بقػتو عغ هللا، كىشاؾ أمثمة كثضخة ججًا، إنداف قج يغتشي يدتغشي 
 عغ هللا، يدتغشي عغ شاعتو، يدتغشي عغ خجمة خمقو :

ْنَداَف َلَيْصَغى ) ﴿ َكاله ِإفه   (﴾4( َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى )3اإلِْ

 ) سػرة العمق (

 أؼ أف رأػ نفدو استغشى عغ هللا ، أحضانًا الساؿ يتػىع صاحبو أنو غشي عغ هللا بو.

مخًة قاؿ أحج األغشضاء كأضشو صالحًا لكشو أخصأ، قاؿ الجراىع مخاىع، كقرج أنو يحل بيا أية مذكمة، فابتبله هللا 
يػمًا، ككل يـػ تأتضو الخػاشخ، فإذا اإلنداف اعتسج عمى مالو أشخؾ،  61سذكمة ال تحل بسبليضغ، بقي بالسشفخدة ب

 إذا اعتسج عمى أؼ شيء سػػ هللا فقج أشخؾ.

فاإلنداف باألصل ضعضف، ىكحا أراد هللا أف يكػف ضعضفًا لرالح إيسانو بالزعف تقف عمى باب هللا، بالزعف 
ْنَداُف تتػب إلى هللا، ب الزعف تتزعزع أماـ هللا بالزعف تمجئ إلى هللا، بالزعف ترصمح مع هللا " َكُخِمَق اإْلِ

 َضِعضًفا " كىحا الزعف ضعف في أصل خمقو، كىػ مدية لو، كضف ؟ 

تحمضل  17ما قػلظ بجياز ثسشو ثبلثضغ ممضػف، في كسبضػتخات تحمضل دـ، تزع نقصة دـ كتزغط عمى زر يعصضظ 
ي ألف زبػف كاقفػف، مئة زبػف، ككل كبدة زر ألفضغ لضخة، مئتضغ ألف بالمضمة تأخح، ىحا الجياز ثسشو فػرؼ، إذا ف

ثبلثضغ ممضػف، يزعػا بو فضػز ما ىػ الفضػز ؟ تعبضخ أجشبي، كصمة ضعضفة، إذا كانت الكيخباء عشجنا متقمبة، 
خؽ الكسبضػتخ ثسشو ثبلثضغ ممضػف، فيحه نقصة صعج التضار فجأة يحتخؽ الفضػز ثسشو لضخ سػرؼ، إذا ما فضو فضػز يحت

 الزعف ألضدت لرالح الجياز ؟ صح.

كأنت كإنداف عشجؾ نقصة ضعف لرالح، وهللا ىحه السشصقة كرمت قمضبًل ال تشاـ المضل، ترمي قضاـ المضل، تتػب، 
 كتغس برخؾ، ما كشت تفعل ذلظ سابقًا.

مصبعة، كبأياـ الخكاج االقترادؼ، قاؿ لي وهللا بعشا بضع شخز لع يكغ مغ أخػتشا سابقًا، ثع أصبح مشا، عشجه 
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ألف، كأحببت أف اذىب  533كاربحشا ربح يخػؼ، قاؿ لي ضاؽ خمقي ىكحا قاؿ لي بالزبط، كضعت في جضبي 
إلى أمخيكة حتى انبدط، مغ دكف زكجتي، مغ دكف زكجتو لو مقرج ثاني، قاؿ لي ذىبت، بعج يػمضغ ألع في 

ة قاؿ لو الصبضب سخشاف بالشخاع الذػكي، قاؿ لي قصعت الدفخ كرجعت فػرًا عمى الذاـ ضيخه، ذىب إلى عضاد
مغ شبضب لصبضب كمغ شضخ لذضخ، ثع استقخ عشجؼ، كتاب تػبة نرػحة، كلع يكغ معو سخشاف، لكغ هللا أرجعو، 

ْنَداُف َضِعضًفا ".  ألنو ضعضف، خاؼ مغ الدخشاف " َكُخِمَق اإْلِ

الزعف سبب خػفظ مغ هللا، الزعف سبب إقبالظ الزعف في أصل خمق اإلنداف، ىحا الزعف سبب تػبتظ، 
لكغ ىحا الزعف إما أف يجفعظ إلى أف تكػف عبجًا هلل، أك ال سسح هللا كال قجر يجفعظ الزعف إلى أف تكػف عبجًا 

دلو، ىحا الذخؾ لعبٍج لئضع، مثل الكمب أمامو، مثل الرخصػر، يججه إلو، يججه قػؼ، يججه غشي، يججه يخفعو كيش
 أساسًا أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة إف لع تكغ عبجًا هلل فأنت عبٌج لعبٍج لئضع، متحكع فضظ، يبالغ بإذاللظ.
قاؿ ممظ سأؿ كزيخه قاؿ لو مغ السمظ ؟ ما ىحا الدؤاؿ ؟ قاؿ لو أنت، يػجج غضخؾ السمظ ؟ أعػذ باهلل يا سضجؼ 

كال يعخفشا لو بضت يؤكيو كزكجة تخضضو، كرزؽ يكفضو، إنو إف عخفشا أنت السمظ، قاؿ لو ال، السمظ رجل ال نعخفو 
 جيج في استخضائشا، كإف عخفشاه جيجنا في إذاللو، فالسمظ ىػ الحؼ ال نعخفو كال يعخفشا.

إذًا اإلنداف خمق ضعضفًا، كضعفو لرالحو، كخمق عجػاًل، كالعجمة لرالحو كخمق ىمػعًا، شجيج الخػؼ، كشجيج 
 الحخص.

خُّ َجُدكعًا ) ﴿ ِإَذا ُو الذه ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا )70َمده  (﴾70( َكِإَذا َمده

 ) سػرة السعارج (

ال يدتصضع أف يشفق يخاؼ، ألنظ مشػع كأنفقت تخقى، ألنظ جػزع كخفت تتػب ألنظ عجػؿ كذىبت كتخكت الجنضا 
ي السؤمغ يخكل بقجمو ممضػف كلحقت اآلخخة، الشاس يخيجكف شيء عمى الشار، يعصػنو مضدة يسذي بالعخض، يأت

 مضدة، يصسع بسا عشج هللا، يشتطخ بعج السػت، كىػ حي في عشجه ممضػف عصاء، لكغ مذبػه.

﴾ ُ اْلَغِشيُّ  ﴿ َوَّللاه

 (  18) سػرة دمحم اآلية: 
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 كع مؤمغ الجنضا بضغ يجيو كيتخفع عشيا، إذًا:

ََ َىُمػعًا )  (﴾06﴿ ُخِم

 ) سػرة السعارج ( 

ضعضفًا لرالحو، كخمق عجػاًل لرالحو، لكغ نحغ الضـػ عبلقتشا بالزعف، لػ أف هللا خمقظ قػيًا لرالحو، كخمق 
الستغشضت بقػتظ عغ هللا فذقضت باستغشائظ، ألنو خمقظ ضعضفًا أنت تفتقخ بزعفظ إلى هللا فتدعج بافتقارؾ، ألنظ 

داف باألرض أنا فضسا أعمع أعده هللا ضعضف يجب أف تكػف عبج لكغ كل ما كشت عبج هلل يعمضظ هللا، يعدؾ، في إن
كخسػؿ هللا ؟ تقػؿ ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا، قخف اسسو مع اسسو، في إنداف في الكػف أقدع هللا بعسخه، قاؿ 

 لو:

 (﴾47﴿ َلَعْسُخَؾ ِإنهُيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف )

 ) سػرة الحجخ ( 

يؤمغ بذيء اسسو ديغ، كلو زكجة ال تشجب، زكجتو بدضصة ضغصت حجثشي صجيق لو قخيب ممحج، يعشي ال 
عمضو أف يأخحىا إلى الحج، قاؿ ليا ىحا الحج خخافة، ىحا الحج سمػؾ بعس السشتفعضغ، شبعًا أعصاىا األسساء 
كميا، تخيج أف تحج، يبجك أنو يحبيا قاؿ لو ذىبت إلى الحج كال أصمي، كىشاؾ لع أصِل، بجكف صبلة، ىػ مخافق 

سشة، مبليضغ مسمضشة  7433كجة فقط شاؼ كسعى كعمى عخفات، لكغ بالسجيشة، غضخ معقػؿ، ىحا مضت مغ لد 
تبكي أمامو ما األمخ ؟ ىحه لع يدتػعبيا، عشج القبخ لع يدتػعب السػضػع، فبحث ككاف سبب تػبتو، كإيسانو باهلل 

 عد كجل.

، اآلف الشاس الحؼ معو ماؿ يقػؿ لظ أنت ضعضف ألنظ ضعضف البج مغ أف تكػف عبجًا لجية، ألنظ ضعضف
الجراىع مخاىع مبدػط، كإذا يعمع كاحج قػؼ مغ أقخباءه معي رقع ىاتفو بأؼ لحطة أخبخه يسرع رقبة خرسي، 

 مثبًل، ىػ عبج لجية، إال أف السؤمغ عبج هلل، لحلظ قاؿ:
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 )) مغ دخل عمى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو ((

 اء [ ] ركاه الصبخاني عغ أبي الجرد

ذىب ثمثا ديشو " مغ دخل عمى غشي فتزعزع لو " مسكغ سائق يجج في سضارتو كضذ أسػد في عذخيغ ممضػف، 
ألنو عبج هلل سمسو لراحبو، يحمػا معو ممضػف مذكمة عذخيغ ممضػف، سائق باألجخة، سائق لضدت لو الدضارة، 

ث عغ صاحب السبمغ ثبلثة أياـ حتى باألجخة بالثمث يأخح، عذخيغ ممضػف، ىحه القرة كقعت في الذاـ، بح
كججه، أصبح يجكر مكاف ما أخحه، كسأؿ أحج ضضع شيء ؟ قاؿ لو سساف وهللا كاحج ىشا بضتو، كصل، قاؿ لو 
تفزل، عذخيغ ممضػف، نقجؼ، كبأمذ الحاجة ليع، ألنو عبج هلل ما أخح قخش، صاحب السبمغ محكؽ كثضخًا، أخحه 

 يجة بسمضػنضغ، كانػا كميع ضائعضغ.لدػؽ الدضارات كاشتخػ لو سضارة جج

أنا أقػؿ كمسة ىؤالء الحيغ يسشعػف الساعػف، تخجمو تخجمو تخجمو يخفذ، خجمظ كأحزخىع لبضتظ، كما أخح مشيع 
 قخش، إذا ىػ كخيع كأمضغ أنت يشبغي أف تكػف أخبلقضًا أخح لو سضارة ججيجة بسمضػنضغ.

 أييا األخػة:

كػف عبجًا لعبٍج لئضع، أما أف تكػف عبجًا لغضخ هللا ممضػف نػع أحج األنػاع أنت عبج إما أف تكػف عبجًا هلل، كإما أف ت
الجرىع كالجيشار، يعضر فقضخًا لضسػت غشضًا، يجسع أمػاؿ ال تأكميا الشضخاف، يكخىو الشاس، يكخىو أكالده، إذا أصابتو 

ػت، قاؿ عخضضة قاؿ، يشدعجػا، كعكة، كجاء الصبضب، كقاؿ ليع عخضضة يشدعجػا، لساذا عخضضة نخيجه أف يس
 يخيجكف شغمة قاضضة، أقخب الشاس لو يتسشى مػتو، قاؿ:

 )) تعذ عبج الجيشار كعبج الجرىع كعبج الخسيرة ((

شقسو ججيج كمكػؼ، ال يرمي مغ أجل كػيتو، مغ أجل الحفاظ عمى أناقتو قاـ كتخؾ الربلة، اآلف أريج الػضػء 
مل مبلبدي بالساء، كال أجج مشذفة، كأريج محاـر كأركع كأسجج، كالبشصاؿ كأرفع أكسامي، كمو مكػؼ كمختب، كأب
 مكػؼ درجة أكلى، ىحا عبج الخسضرة.

 كفي أحاديث أخخػ تؤيج ىحا السعشى:
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 )) تعذ عبج البصغ ((

 )) تعذ عبج الفخج ((

 

األكل، ما شبع لكشو ىشاؾ عبج لذيػتو، زيخ نداء، كىشاؾ عبج لبصشو، أكػؿ، قاؿ وهللا ما شبعت لكششي مممت مغ 
 مل، كتعب عبج الخسضرة، كتعذ عبج الجيشار.

 )) إف أعصي رضي كإف لع يعط سخط تعذ كانتكذ (( 

في عشجنا بأصػؿ الفقو شيء اسسو السعشى السخالف، ما السعشى السخالف العكدي إذا كاف تعذ عبج الجرىع 
 إال ما يخضي هللا، ال يأكل قخش حخاـ، أبجًا.  كالجيشار، سعج عبج هللا، ىحا عبج هلل، ماشي عمى مشيج ال يفعل

 )) تعذ كانتكذ كإذا شيظ فال انتفر ((

ىحا مثل عخبي قجيع الشبي استخجمو إف دخمت في جدسو شػكة ال أخخجيا هللا مشو ىكحا معشاه " كإذا شضظ فبل 
 انتفر " لع تدحب بسشقر.

ة قجماه إف كاف في الحخاسة كاف في الحخاسة )) شػبى لعبج أخح بعشاف فخسو في سبيل هللا أشعث رأس مغبخ 
 كإف كاف في الداقة كاف في الداقة ((

 ، ال ييسو السشاصب، يعشي بالتاريخ في مثل ال يرجؽ، سضجنا خالج حقق نرخ بسئة معخكة، القائج الحؼ لع ييـد
أمػت عمى قاؿ خزت مئة معخكة، كما بجدسي مػضع شبخ أال كفي ضخبة بدضف أك شعشة بخمح، كىا أنا ال 

فخاشي كسا يسػت البعضخ، فبل نامت أعضغ الجبشاء، سضجنا خالج في أكج نجاحو كإخبلصو ككالءه لدضجنا عسخ جاء 
كتاب عدلو، بسشصق العرخ الحجيث ال يدتصضع أف يخفي الكتاب ؟ كيعسل انقبلب عمى الحاكع الجضر كمو معو، 

 سمع القضادة ألبػ عبضجة، كعسل جشجؼ، يخد هللا ىػ.

لحلظ وهللا في نز كل ما قخأتو أتأثخ، لسا سضجنا عسخ جاءه رسػؿ مغ نيػنج فدأؿ الخسػؿ ما الحؼ حرل، قاؿ 
وهللا مات خمق كثضخ، بكى، قاؿ لو مشيع ؟ قاؿ أنت ال تعخفيع، جشجؼ مؤمغ مات، إذا قمت لظ اسسو ال تعخفو، 
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 ، مغ أنا ؟.فازداد بكاء، قاؿ كما ضخىع أني ال أعخفيع إذا كاف هللا يعخفيع

 

فإذا اإلنداف عخؼ هللا ال ييسو الدسعة إشبلقًا، ييسو أف يكػف لو عسل شضب وهللا راضي عشو، كلػ كاف جالذ 
 بالداكية، كلػ كاف ميسل ال ييسو، فقاؿ ىحا العبج:

 (()) شػبى لعبج أخح بعشاف فخسو في سبيل هللا أشعث رأس مغبخة قجماه إف كاف في الحخاسة كاف في الحخاسة 

 كضعػه حارس، ال يخيج مشرب.

 )) كإف كاف في الداقة ((

 يدػؽ الجضر، كاف في الداقة، كألنو شأنو ضعضف قاؿ: إف استأذف لع يؤذف لو كإف شفع لع يذفع ".

لػ تجخل بسػضػع مخفػض شمبو، إف شمب أف يجخل إلى جية مخفػض شمبو " إف استأذف لع يؤذف لو، يقػؿ 
 الشبي شػبى ليحا.

 نداف إذا كاف تحت األضػاء تزعف نفدو، في شخز يحب أف يقجـ خجمات لػجو هللا، ال يجرؼ بو أحج.أياـ اإل

 )) َّل تعمع شسالو ما تشفَ يسيشو ((

 ] متفق عمضو [

معشى دلضل إخبلصو، إذا اإلنداف كاف مخمز هلل كجاءه الذضصاف كقاؿ لو أنت لدت مخمز، في مع دلضل، أنفق 
مع بيا أحجًا، ىل يدتصضع الذضصاف أف يأتي عمضظ كيقػؿ لظ أنت مخائي، قع صمي في نفقة في سبضل هللا كال تع
 المضل كال تعمع أحجًا.

 إذًا أعضج الحجيث مخة ثانضة كأخضخة:

)) تعذ عبج الجيشار كعبج الجرىع كعبج الخسيرة ػ يعشي لباسو جيج ػ إف أعصي رضي كإف لع يعط سخط تعذ 
لعبج أخح بعشاف فخسو في سبيل هللا أشعث رأس مغبخة قجماه إف كاف في  كانتكذ كإذا شيظ فال انتفر شػبى
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 الحخاسة كاف في الحخاسة كإف كاف في الداقة كاف في الداقة إف استأذف لع يؤذف لو كإف شفع لع يذفع ((

 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارَض عشا، كصمى عمى سضجنا دمحم الشبي الميع أعصشا كال 
 األمي كعمى آلو كصحبو كمدمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ جيد غازيا في سبيل هللا فقج غدا 704 - 000الجرس ) 

 73-31-1331الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ 

 أييا األخػة الكخاـ: 

لجيشي رضي ال زلشا في كتاب الجياد، كال زلشا في التخغضب في الخباط في سبضل هللا عد كجل عغ زيج بغ خالج ا
 هللا عشو أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 )) َمْغ َجّيَد َغاِزيًا في َسِبيِل هللا فقج َغَدا، َكَمْغ َخَمَف َغاِزيًا في أْىِمِو َفَقْج َغَدا ((

األصل، يعشي إذا لع يتح لظ أف تغدك شخرضًا، كأف تكػف مجاىجًا شخرضًا، ىشاؾ بجائل البجائل تخقى إلى مدتػػ 
 ألف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال يشصق عغ اليػػ ككبلمو عخبي، كقاؿ:

 )) أنا أفرح مغ نصَ بالزاد بيج أني مغ قخير ((

 ] ركاه الصبخاني عغ ابغ سعضج الخجرؼ [

 كىحا أسمػب ببلغي سساه عمساء الببلغة تأكضج السجح بسا يذبو الحـ، أنا أفرح العخب بضج أني، كأنو سضحكخ ذـ،
قاؿ بضج أني مغ قخير، كقخير أفرح قبائل العخب فيحا أسمػب في الببلغة استخجمو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

 كقػؿ الذاعخ:

 كال عضب فضيع غضخ أف سضػفيع بيغ فمػؿ مغ قخاع الكتائب.
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و السجيح، وهللا ىحا مجح، فدساه عمـػ الببلغة تأكضج السجح بسا يذبو الحـ، كفي أسمػب معاكذ تأكضج الحـ بسا يذب
فبلف لئضع لكغ كالحق يقاؿ جباف، لئضع لكشو جباف، أنت حضشسا قمت لكشو تتػىع أنظ سػؼ تسجحو، فإذا برفة 

 محمػمة أخخػ تأتي.

 فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

 )) أنا أفرح مغ نصَ بالزاد بيج أني مغ قخير ((

بلـ الشبي عمضو أتع الربلة كالتدمضع، أفرح نز، في عمسػنا في الجامعة أف أفرح نز بعج القخآف الكخيع ك
 لقصات عجضبة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا تخكؼ بعس الكتب، أنا الحجيث سسعتو شفاه:

 " أفزل اإلداـ ػ أفزل أكل، أشضب أكل ػ الجػع ".

يع، ال يتشاكلػف شضئًا ؟ يعشي إذا كشت جائعًا أؼ شعاـ تججه شضبًا، في بعس األخػاف يعتشػف برحت الجػع إداـ 
بضغ الػجبتضغ، فإذا حزخ الصعاـ يأكل بذيضة ما بعجىا شيضة، أما أكثخ الشاس يأكل شػاؿ الشيار، يأتي عمى 
الصعاـ الشفضذ يجج فضو عضػب كثضخة، ال بج أف كاحج مشكع قاؿ وهللا أكمشا أكمة ال أنداىا لمسػت كىي أكمة عادية، 

ائعًا ال يشداىا أبجًا، فمػ كشغ أحجنا نفدو أال يأكل شضئًا بضغ الػجبتضغ يجج أؼ شعاـ لكشو أكميا جائعًا ألنو أكميا ج
 أشضبو، الحجيث الحؼ ذكختو " نعع اإلداـ الجػع ".

كالشبي لو في أحاديثو ببلغة رائعة، يعشي كضف أنشا في مرمحة كاحجة، اآلف نحغ كسدمسضغ نحغ جسضعًا في قارب 
فضشة فأخح بعزيع أعبلىا كبعزيع أسفميا، الحيغ في أسفميا ألنيع اقتدسػا حرتيع كاحج، إف قػمًا استيسػا في س

في الدفضشة، كىحه أرضيع كتكاثخكا لضرعجكا إلى أعمى الدفضشة لضأخحكا الساء، فثقبػا في أسفل الدفضشة لضأخحكا الساء 
 مباشخة، قاؿ إف تخكػه إف أخحكا عمى يجيو نجا كنجػا، كإف تخكػه ىمظ كىمكػا.

ي باألمة قزايا ما فضيا حخية، يقػؿ أنا حخ، أريج أف أفتح مميى لضمي، ال في شباب، شاب جاىل، دخل لمسميى ف
رأػ راقرة دخل بعالع الجشذ، أفدجت عمضو دراستو كزكاجو، كبخه ألبضو كأمو، فشحغ ما عشجنا حخية مصمقة كسا 

عشجنا حجكد، يعشي يجب أف تشزبط بسشيج هللا  في العالع الغخبي، ما في عشا حخية مصمقة أف تفعل ما تذاء، في
عد كجل أركع ما في اإلسبلـ الػسصضة، ما في قضج مصمق، كال في حخية مصمقة، في حخية ضسغ حجكد الذخع، 
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 أجسل مثل الشبي صػره:

 

 

أف خضل مخبػشة بحبل شػيل، لػ فخضشا الفخس مخبػشة بحبل شػلو خسدضغ متخ، بػتج، معيا دائخة حخكة مئة 
 بكل الجيات، لكغ ىحا الحبل يشتيي بعج خسدضغ متخ بعج مئة متخ ما حخية حخكة. متخ

فأنا أفعل ما أشاء ؟ ال، الحؼ يفعل ما يذاء ىػ السجشػف، أما السؤمغ مقضج كأقػؿ دائسًا في بالقخآف مبلمح رائعة، 
 قاؿ:

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجكُد َّللاهِ َفاَل َتْقَخُبػَىا﴾

  ( 787) سػرة البقخة اآلية: 

يعشي في ىامر آماف يشبغي أف يكػف بضشظ كبضغ الحخاـ، اآلف الدنا معخكؼ لكغ ال بج مغ ىامر آماف بضشظ 
 كبضشو، كىحا السعشى مدتقى مغ قػلو تعالى:

 ﴿َكََّل َتْقَخُبػا الدَِّنا﴾

 ( 11) سػرة اإلسخاء اآلية: 

تسذي في شخيق يعج بالشداء الكاسضات فإشبلؽ البرخ اقتخبت مغ الدنا، صحبة األراذؿ اقتخبت مغ الدنا، أف 
العاريات اقتخبت مغ الدنا، أف ترادؽ مغامخ في السعاصي كاآلثاـ اقتخبت مغ الدنا، الخمػة اقتخاب مغ الدنا، قاؿ 

َنا ".  " َكاَل َتْقَخُبػا الدِّ

تالي، مسشػع مذ يعشي أنا أقػؿ دائسًا مثل صارخ خط تػتخ عالي، كزيخ الكيخباء لضذ حكضسًا لػ كتب العشػاف ال
 التضار، قبل أف ترل إلضو بثسانضة أمتار يربح اإلنداف فحسة يشبغي أف يكتب مسشػع االقتخاب مغ التضار.
ِ َفبَل َتْقَخُبػَىا " فالشبي أكؿ فرضح مغ فرحاء العخب قاؿ: " َمْغ َجّيَد  كىحا معشى قػؿ هللا عد كجل " ِتْمَظ ُحُجكُد َّللا 

 فقج َغَدا " يعشي إذا أنت قجمت ماؿ بصخيقة تصسئغ إلضيا أك بأخخػ إلنداف يػاجو عجكًا شخسًا َغاِزيًا في َسِبضِل هللا
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 أحسقًا غبضًا، جدع ديشاصػر بعقل عرفػر.

وهللا أجسل تعمضق سسعتو البارحة مغ عشجىع التعمضق أنو كاف لو زئضخ كدئضخ األسج فأصبح لو مػاء كسػاء القط، 
لثػر اليائج السراب بجشػف البقخ، كاف لو زئضخ كدئضخ األسج، عقب العسمضتضغ ىحا الػحر الحؼ عشجىع، ىحا ا

 البارحة وهللا يجدييع كل خضخ أصبح لو مػاء كسػاء القط ,

الحخب بجأت باإلنداف كانتيت باإلنداف، ىحا اإلنداف الحؼ قجـ ركحو رخضرة في سبضل هللا، ىحا ألغى الدبلح 
ألغى األباتذي، ألغى السكخ، ألغى التجدذ، ألغى كل شيء،  76ى اإلؼ الشػكؼ، ألغى التفػؽ العدكخؼ، ألغ

 ماذا أراد ؟ أراد أف يقجـ ركحو رخضرة في سبضل هللا.

فإذا إنداف ما أتضح لو أف يجاىج قاؿ " َمْغ َجّيَد َغاِزيًا في َسِبضِل هللا فقج َغَدا " لظ أجخ السجاىج، عمى مدتػػ 
إمكانضة تتكمع، يعشي ما نذأت ىحه الشذأة العمع ما حرمتو كأنت صغضخ، ما الجعػة، أنت لدت داعضة ما عشجؾ 

استػعبت العمع لكشظ تحب هللا كرسػلو، فإذا كاف تبشضت داعضة فجعػتو في صحضفتظ، أرأيتع، يأتي شالب عمع 
ت صغضخ أجشبي مغ تخكضا، مغ الذضذاف، مغ إفخيقضا مغ غضشضا، مغ غانا، بػركضشافاسػ، فقضخ، أنت أمشت لو بض

أثاث بدضط، أعشتو بسبمغ مغ الساؿ، وهللا أنا سافخت إلى ببلد عجيجة الذيء الحؼ ال يرجؽ أف ىحه البمجة الصضبة 
ليا سسعة في رعاية شبلب العمع ال ترجؽ، نحغ في عشجنا مخاكد كبخػ مغ عشجنا الحجاز، مكة كالسجيشة، كفي 

 ي العالع اإلسبلمي عمى أؼ مجيشة أخخػ.عشجنا مرخ األزىخ، دمذق مفزمة عشج كل شبلب العمع ف

حجثشي أخ، أخػانا بالخمضج كىػ أحج سفخاء الخمضج في دمذق، في حفل، يبجك حفل كششي في الدفارة، فذخز 
أشاد بيحا البمج بالخمضج كبالتفػؽ كبالحزارة، فقاـ إنداف ذك قضسة، قاؿ لو ندضت أف تقػؿ ليع نحغ نفذشا كالبػشار 

ا عمضو، العمع في الذاـ، كالحزارة في الذاـ، كالتفػؽ في الذاـ، ىع، مشرف ججًا، ىحه الذاـ ثع عشجنا إلى ما كش
 هللا عد كجل بارؾ فضيا، قاؿ:

ـٍ َرَمْيُتُيْع ِمَشيا ِبَدْيٍع (( ـُ ِكَشاَنتي َفِإَذا َغِزْبُت َعَمى َقْػ ا  )) الذه

 ]أخخجو ابغ عداكخ عغ عػف بغ عبضج َّللّا بغ عتبة [ 

 أف يحفطيا، يعشي بخمزاف وهللا في عشجنا عخس، أنا دعضت إلى إلقاء محاضخة في لبشاف بخمزاف، كنخجػ هللا
كسساحة السفتي دعاني إلى تشاكؿ شعاـ العذاء، شعاـ اإلفصار، شبعًا اختار أفزل فشجؽ عمى البحخ، أنا قمت 
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في محل فاضي، كالشداء بأبيى  في نفدي مغ يأتي عمى الفشجؽ في رمزاف، الشاس كميا في بضػتيا، السفاجأة ما
سسضتو إسبلـ لبشاني ماذا زيشة، كال أحج صمى السغخب كاألراكضل عمى الصاكلة، سبحاف هللا ما ىحا اإلسبلـ ؟ 

؟ ال أحج صمى السغخب، كأراكضل، قل ىحه قزضة إشكالضة، كالشداء بأبيى زيشة كىغ صائسات، تأتي إلى أسسضو
كػف نحػ السداجج ككأف السداجج فضيا عخس، فشحغ في بمجة شضبة، كنخجػ الذاـ تجج عخس بخمزاف، الشاس يتحخ 

 هللا أف يحفطيا لشا، ككأنو يحفطيا إف شاء هللا لكغ إف لع يتح لظ أف تكػف كيؤالء 

 )) َمْغ َجّيَد َغاِزيًا في َسِبيِل هللا فقج َغَدا َكَمْغ َخَمَف َغاِزيًا في أْىِمِو َفَقْج َغَدا ((

الخضخ، لضذ شخشًا أف تكػف ببؤرة العسل، إذا كاف داعي بسالظ بجيجؾ أكضح شيء بالجعػة،  انطخ إلى أبػاب
 كالجعػة جياد أساسًا، كالجلضل:

 (﴾27﴿ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )

 ) سػرة الفخقاف (

ف داعضة، إذا تكفمت الجعػة جياد، إف لع يتح لظ أف تكػف داعضة، إذا كزعت أشخشة داعضة، إف لع يتح لظ أف تكػ 
داعضة، فأنت داعضة إلى هللا عد كجل، إف لع يتح لظ أف تكػف داعضة، كاحج سافخ يصمب العمع بسرخ باألزىخ، 

 كأنت بغضابو تفقجت أىمو، أمشت ليع حاجاتيع فأنت لظ أجخ ىحا الجاعضة، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) َّل صجقة كَّل جياد فبع تجخل الجشة ؟ ((

 لصبخاني عغ ابغ الخراصضة الدجكسي [] ركاه ا

ىحا سؤاؿ، يا رب كضف ألقاؾ، كاحج غارؽ بالسعاصي كاآلثاـ، كالفجػر كالخسػر كالشداء، أصضب بأزمة قمبضة 
حادة، نقل لمسدتذفى، وهللا قاؿ لي بالحخؼ الػاحج قاؿ ناجى ربو، شعخ أف السػت قخيب ججًا، قاؿ يا رب ألقاء 

ج ببل عسل صالح، يعسج لي في حضاتي كي ارتجؼ قسضرًا يا رب، هللا مج بحضاتو، لـد كأنا عاٍر مغ كل شيء، يقر
الجركس شعخ بالقخب، شعخ بالدعادة، فشاجى ربو مخًة قاؿ يا رب كل ىحه الدعادة بالقخب مشظ، لَع لع تخسل لي 

تستج، تشقحؾ، هللا يعضشظ عمى  ىحه األزمة القمبضة قبل عذخ سشػات ؟ أحضانًا يج هللا الكخيسة تستج، يج هللا الخحضسة
 نفدظ أحضانًا.
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امخأة سافخة، متيتكة، تختجؼ أحجث صخعات األزياء، معطع جدسيا عارؼ في الصخيق، جسضمة، متغصخسة، 
مدتعمضة، تمعب بعقػؿ الخجاؿ، دعضت إلى التػبة لع تدتجب استكبخت، أصضبت بسخض عزاؿ، سأقػؿ لكع ماذا 

ي قالت وهللا وهللا إذا هللا شافاني حتى ألبذ جبلؿ حسار، ال تمبذ مانصػ، جبلؿ قاؿ قخيبيا، قخيبيا أحج أصجقائ
حسار فقط هللا يذفضشي، هللا أياـ يعضشظ عمى نفدظ، نفدظ تحخف عمضظ، لع تقجر عمضيا، يبعث لظ مذكمة لكشيا مغ 

 عشج خبضخ، يعخؼ مغ يجعظ، ما معشى مرضبة ترضب اليجؼ، مثبًل:

أحجث مػديل، تاجخ كبضخ، أخحىا ابشو كعسل بيا حادث، كـػ تشظ، مغ شجة غشاه حجثشي شخز عشجه مخسضجس 
ما كمف خاشخه أف يخاىا، قاؿ ليع بضعػىا بأؼ سعخ، دخل لسحل فأىاف، ذىب إلى عشج شبضب قمب شعخ بشخدة 

عد كجل،  بقمبو، ىحا عبلجو عشج هللا ال بزضاع الساؿ الساؿ كثضخ عشجه، عبلجو بكخامتو، عخؼ كضف يجاكيو هللا
مغ محل كجعو وهللا يعخؼ كضف يجاكؼ كل إنداف، أيغ ما ذىبت مغ عشجه أدكية، تحىب إلى بمج إنداف يتستع 
بحخية غضخ معقػلة، هللا عشجه أدكية ىشاؾ مغ نػع ثاني، بببلد عشجه أدكية، كبببلد أخخػ عشجه أدكية، اإلنداف 

 ألقالضع كاألعرخ كاألنراب، في كل مكاف.تحت السعالجة، كصضجلضة هللا عد كجل فضيا أدكية لكل ا
لحلظ أييا األخػة نحغ يجب أف يكػف لشا عسل، ىحا الحجيث ىػ محػر ىحا المقاء أنت ما غديت، كلع يتح لظ أف 
تغدك، كأنت ما دعػت إلى هللا، كلع يتح لظ أف تجعػ، لكغ يسكغ أف تشاؿ أجخ الجاعضة كالغازؼ إذا جيدت غازيًا 

أف تشاؿ أجخ الغازؼ أك الجاعي إذا خمفت غازيًا أك داعضة أىمو بخضخ، مفتػحة أبػاب الخضخ، يعشي أك داعضًا، كيسكغ 
 كاحج ال يتسكغ يشرح، اآلية كسا أذكخىا:

ْمِع﴾ تَ ﴿َكََّل َعَمى الهِحيَغ ِإَذا َما َأَتْػَؾ ِلَتْحِسَمُيْع ُقْمَت ََّل َأِجُج َما َأْحِسُمُكْع َعَمْيِو َتَػلهْػا َكَأْعُيُشُيعْ   ِفيُس ِمَغ الجه

 (  91) سػرة التػبة اآلية: 

 ىؤالء لػ نرحػا ليع أجخ الجياد، الشبي الكخيع قاؿ:

 )) ما صعجنا تمة، كَّل ىبصشا كاديًا إَّل كانػا معشا، كلكغ العحر حبديع (( 

شضب، كاف حتى في بعس األحاديث السؤمغ إذا مخض أك سافخ يكتب لو أجخ عبادتو صحضحًا مقضسًا، لو عسل 
يحزخ درس، مخض ما حزخ الجرس، ألف مخضو عحر عشج هللا مقبػؿ كتب لو أجخ الجرس كلػ كاف صحضحًا، 

 كىكحا.
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نحغ ىحا الحجيث عمى صغخه يعصي معاني كبضخة، مسكغ أف تأكل أكل غالي مسكغ، اآلف صشجكؽ العافضة في 
أف نسخؽ يػمضغ أكل متػاضع، يدسػنو حػاضخ  جامع الشابمدي، أف إنداف فقضخ مخيس كأنت ما معظ زيادة يسكغ

أك تسزاية، مسكغ يػمضغ تسزاية كأربعة أياـ شبخ، الفخؽ أدفعو لػاحج يعالج، ىحا إذا كاحج دخمو محجكد، ما 
عشجه ىامر يعصي قخش، مسكغ يسخؽ يػمضغ تسزاية، كيجفع الفخؽ لرشجكؽ العافضة، أك لجية خضخية أك إلنداف 

 الفقضخ ؟ الحؼ لضذ لو عسل صالح. شالب عمع مثبًل، مغ ىػ

 لسا سضجنا مػسى سقى لمسخأتضغ ابشتي سضجنا شعضب.

ي ِلَسا َأْنَدْلَت ِإَليه ِمْغ َخْيٍخ َفِقيٌخ ) لِّ َفَقاَؿ َربِّ ِإنِّ  (﴾71﴿َفَدَقى َلُيَسا ُثعه َتَػلهى ِإَلى الطِّ

 ) سػرة القرز (

ـػ لو عسل صالح ىحا الضـػ خدارة مغ عسخه، لحلظ كرد: أف ال أنا مفتقخ لمعسل الرالح، كإذا إنداف يسخ كال ي
بػرؾ لي في شمػع شسذ يـػ لع أزدد فضو مغ هللا عمسًا، ك ال بػرؾ لي في شمػع شسذ يـػ لع أزدد فضو مغ هللا 

لضخة، ربحظ  قخبًا، أنت تخبح بحالتضغ، أف تدداد عمسًا باهلل، كأف تدداد قخبًا مشو، كال تخبح كلػ بعت بالضـػ بسمضػنضغ
 مئتضغ ألف يـػ خدارة، إذا ما في قفدة نػعضة بالعمع أك بالعسل أنت خاسخ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ احتبذ فخسًا في سبيل َّللاه إيسانًا با كترجيقًا بػعجه 704 - 000الجرس ) 

 76-31-1331الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
 أنت العمضع الحكضع.

 أييا األخػة:

لبخارؼ كمدمع، كقج كصمشا إلى باب ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح ا
الجياد، كأمزضشا دركسًا عجة، كال زلشا في باب الجياد، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ كقج أجاب عغ سؤاؿ عغ أبي 

 ىخيخة قاؿ قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

كثو كبػلو في ميدانو يـػ )) مغ احتبذ فخسًا في سبيل َّللاه إيسانًا با كترجيقًا بػعجه فإف شبعو كريو كر 
 القيامة ((

 ] ركاه البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

يعشي ىحا الفخس احتبذ لمجياد، إف أشعسو كإف سقاه، كإف تحسل مغ كرثو كبػلو فكل ىحا في مضداف حدشاتو إلى 
 يـػ القضامة.

مادامت بعج مػت قمت لكع في درس سابق األعساؿ عمى نػعضغ، أعساؿ تشتيي عشج مػت صاحبيا كأعساؿ تدتسخ 
 صاحبيا.
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 )) إذا مات ابغ آدـ انقصع عسمو إَّل مغ ثالثة صجقة جارية، كعمع ُيشَتَفع بو ككلج صالح يجعػ لو ((

 ] أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة [

 

شخاح الحجيث قالػا ىحه الرجقة الجارية إذا انتيت انتيى العسل بعج مػتو، في صجقة انتيت، يعشي كاف في بشاء 
البشاء، أغمق السضتع، انتيت الرجقة، كاف لو كلج صالح لع يشجب ذرية تػفي، انتيى العسل، بعج مػتو  مضتع تجاعى

استسخ، فمسا انتيى الػلج انتيى العسل، إال الخباط في سبضل هللا، يدتسخ إلى يـػ القضامة، ككاف التعمضل أنظ إذا 
 ضغ.ربضت كلجًا صالحًا، كلػ تكغ قػيًا قج يقتل كسا يجخؼ في فمدص

وهللا سسعت كأشمعػني عمى أـ تفاءلت تفاؤاًل ال حجكد لو، أـ مغ فمدصضغ كقفت مع ابغ ليا، أنا رأيتيع، أشمعػني 
عامًا، دفعتو أمو  77عمضيع، يعشي شيء ال يػصف مغ الجساؿ، أشػؿ مشيا بسخة كنرف، أبضس المػف، عسخه 

عانقيا، كىػ يحسل بشجقضة، السذيج الثاني بقضت ترمي لضقـػ بعسل استذيادؼ، أمو دفعتو كقبمتو كقبميا، كعانقتو ك 
شػاؿ المضل تجعػ لو أف يػفق في ىحه العسمضة، مغ جسمة أدعضتيا يا رب كغ معو، يا رب يجؾ بضجه، يا رب كفقو، 
يا رب شػاؿ المضل، إلى أف سسعت خبخ نجاحو في العسمضة، ىحا الحؼ دخل إلى ثكشة في ناتانضا كقتل عذخة، 

 ما أمدظ البشجقضة في حضاتو، كدخل إلى ىحه الثكشة كىي محاشة بذبظ مكيخب، معو بشدى، قصعيا أقدست باهلل
كدخل، كقتل، تقػؿ أمو سججت هلل فػرًا شكخًا هلل عمى نجاح ابشيا في العسمضة، إذا عشجنا أميات ىكحا أنا مدتبذخ 

شجنا أميات في ىحا السدتػػ، كىحه مغ خضخ، كقالت سػؼ أرسل الثاني في ميسة ثانضة، ىكحا قالت، ما داـ في ع
 إيجابضات األحجاث، جسعتشا، الخؤية كاضحة اآلف.

فمحلظ إذا اإلنداف عسَل عسل بصػلي كقػػ السدمسضغ، أنت قػؼ السدمسضغ عمى عجـ إستخاد حاجة أجشبضة، إذا 
ع فمكي، ثع اكتذف إلى اآلف بخق 49نرشع صشاعة كششضة، أنت قػيت السدمسضغ، وهللا مادة ندتػردىا مغ عاـ 

أنيا مادة بدضصة كعشجنا بالذاـ مشيا ثسشيا خسدضغ ضعف، إذا أنت صشعت ثخكات بمجؾ، كاستغشضشا عغ أف 
ندتػرد، إذا أصمحت آالت بمجؾ كاستغشضشا عغ أف نأتي بالخبخاء أنت ساىست في بشاء األمة، كساىست في 

 حفطيا ال بج مغ عسل تقجمو لمسدمسضغ.

لسدمسضغ، صار معشا أف تشذئ معيج شخعي، أما إذا كشا ضعاؼ يأتي أمخ كالجكلة اإلسبلمضة فيحا السخابط قػػ ا
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في شخقي آسضا، أغمقػا خسدة آالؼ معيج بتػجضو مغ أمخيكا، كأكثخ مغ مئة جسعضة خضخية جسجت أمػاليا، كما ليا 
ذخعضة، كال لتخبضة أكالدنا، ضعاؼ، عبلقة بالدضاسة إشبلقًا، فإذا ما كشا أقػياء لضذ ىشاؾ معشى إلنذاء السعاىج ال

لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: " مغ احتبذ فخسًا في سبضل َّللا  إيسانًا باهلل كترجيقًا بػعجه فإف شبعو كريو كركثو 
 كبػلو في مضدانو يـػ القضامة ". ركاه البخارؼ.

 ؿ هللا:يعشي في مضداف حدشاتو، قضل يا رسػؿ هللا فالخضل اآلف دققػا قضل يا رسػ 

 )) فالخيل ؟ قاؿ7 الخيل ثالثة7 ىي لخجل كزر، كىي لخجل ستخ، كىي لخجل أجخ ((

 ] ركاه البخارؼ كمدمع [ 

ال تبتعج بدضارتظ، يسكغ أف تكػف كزر، أك أف تكػف أجخ، أك أف تكػف ستخ عشجؾ نداء محجبات، عشجؾ فتضات، 
في خجمت الخمق أجخ، لكغ ركبتيا كي تتبختخ بيا، عشجؾ أكالد، الحسج هلل ستخ، حفطت بيا أىمظ، لكغ سخختيا 

كلكي تأخح بشتًا معظ، ىحا كزر بضغ أف تكػف كزرًا، كبضغ أف تكػف أجخًا، كبضغ أف تكػف ستخًا، كقذ عمى ىحا 
 الحجيث كل شيء في حػزتظ، عشجؾ بضت ما دخمو إال مؤمغ.

 مؤمغ، كال كاف فضيا مشكخ، كال دخاف، أبجًا، أقدع لي صاحب مدرعة، قاؿ لي وهللا مشح أف اشتخيتيا ما دخميا إال
 كال اختبلط، كفي مدابح يدبح الخجاؿ مع الشداء بالسدبح كتػزع فضيا السشكخات، مدرعة كزر كأجخ كستخ.
بضت غخفة الزضػؼ ما دخميا إال السؤمشػف، كال جخػ فضيا حجيث إال بحكخ هللا أجخ، بضت آخخ ما فضو معرضة، 

كسيخات، كغضبة، كنسضسة كأفبلـ، بضتظ أجخ كزر ستخ، مخكبة أجخ كزر ستخ، مدرعتظ  ستخ، بضت فضو اختبلط،
 ، أجخ كزر ستخ، محمظ التجارؼ البزاعة إسبلمضة كميا ما في بزاعة محخمة، ال تبضع دخاف، بضع الجخاف محـخ

ة حبلؿ تجفع ال تبضع مجبلت أشكاؿ ألػاف فضيا السجبلت، كميا صػر نداء عخايا، محمظ التجارؼ ستخ البزاع
زكاة السحل كأرباحظ كضعف الدكاة مختضغ ثبلث أصبح أجخ السحل كما عضشت إال مؤمغ بيحا السحل، ككشت مع 
التجارة في دعػة إلى هللا، أجخ، السحل أجخ أك ستخ، أك تبضع أفبلـ، تأجخ أفبلـ فضجيػ، مسكغ، شاكالت زىخ، 

 مسكغ.

أتي عمى السصعع، إضاءة مخفضة بؤرة كككخ لمسعاصي كاآلثاـ، مصعع فخع ججًا اختبلط، إذا كاحج شابظ كاحجة ي
 السحل الدضارة البضت السصعع السدرعة كزر كزر أجخ ستخ.
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اآلف ثضابظ: أنت مؤمغ تسثل الجيغ، أنضق أنت ىحه البحلة لظ فضيا أجخ، ما لظ عبلقة بالجيغ مدتػر بيا، أما ال 
 الحجيث ما أجسمو، كل شيء بحضاتظ كزر أجخ ستخ، قالػا: ترمي مغ أجميا ألنيا مكػية كزر، نطخت إلى ىحا

)) فالخيل ؟ قاؿ7 الخيل ثالثة7 ىي لخجل كزر، كىي لخجل ستخ، كىي لخجل أجخ، فأما التي ىي لو كزر فخجل 
 ربصيا رياء كفخخًا كنػاء عمى أىل اإلسالـ (( 

 استعبلء، يخكبيا جشابي ال يخكبيا مدتقضع.

لو ستخ فخجل ربصيا في سبيل َّللاه ثع لع يشذ حَ َّللاه في ضيػرىا كَّل رقابيا فيي  )) فيي لو كزر. كأما التي
لو ستخ. كأما التي ىي لو أجخ فخجل ربصيا في سبيل َّللاه َلىل اإلسالـ في مخج أك ركضة فسا أكمت مغ ذلظ 

 السخج أك الخكضة مغ شيء إَّل كتب لو عجد ما أكمت حدشات (( 

مدرعة، ىحا األخ مؤمغ عشجه مدرعة مغ ىؤالء السدارع، الخعضاف  78لذضح في تقخيبًا وهللا حجثشي أخ في خاف ا
يأتػف باألغشاـ، ىحه السدرعة أكصجكا الباب كشخدكىع، أياـ الرضف حخ شجيج، كفضيا بضار ماء، ثاني مدرعة 

كعسل ليا سجًا في  شخدكىع، الثالثة إال كاحج سسح ليع، فػؽ أنو سسح ليع أنذأ ليع ساقضة، يعشي شػيمة ججًا،
جفت مضاىيا إال  77آخخىا فضحخؾ السحخؾ فتستمئ، يأتػف بالغشسات بذكل ندق فضذخبػف، أقدع لي باهلل أف 

 مدرعتو، ما جفت ىحه السدرعة لو أجخ.

كالحؼ أتى بشداء سبحغ مع الخجاؿ كزر، كالحؼ ستخ بيا عضالو ستخ، قذ عمى ىحا الحجيث كل شيء في 
 أجخًا، كبضغ أف يكػف ستخًا، كبضغ أف يكػف كزرًا.حػزتظ، بضغ أف يكػف 

الػالئع: تعسل الػلضسة بأعساقظ تفتخخ ببضتظ، كبأذكاؽ زكجتظ بالصبخ، كالصقع الدجاجي الفخع، كالسبلعق الفزة، 
كالػرد، كالعصخ، قزضة استعخاض، كزر، جاءؾ ضضػؼ مؤمشػف أشعستيع ابتغاء كجو هللا أجخ، كاحج عدمظ 

عػة بجعػة ستخ يعشي حفطت ماء كجيظ، الػلضسة تكػف أجخ ككزر كستخ، الثضاب، السخكبة، رددت لو ىحه الج
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 السحل السدرعة، التجارة، أبجًا، شبعًا يقاس عمى ىحا الحجيث، قاؿ:

 

 

)) ككتب لو عجد أركاثيا كأبػاليا حدشات، كَّل تقصع شػليا فاستشت شخفًا أكشخفيغ ػ يعشي مكاف عالي ػ إَّل كتب 
عجد آثارىا كأكراثيا حدشات، كَّل مخ بيا صاحبيا عمى نيخ فذخبت مشو كَّل يخيج أف يدقييا إَّل كتب َّللاه َّللاه لو 

 لو عجد ما شخبت حدشات ((

 ] ركاه البخارؼ كمدمع كالمفع ليع [ 

 نحغ ال ييسشا، الخضل كقتيا كانت ىي األساس، ألف هللا عد كجل قاؿ:

كا َلُيْع َما   اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة ﴾﴿ َكَأِعجُّ

 ( 63) سػرة األنفاؿ اآلية: 

ىحه مغ الستغخاؽ أفخاد الشػع، في عيج الشبي اإلعجاد كالخضل، بعيج آخخ األسمحة، بعيج آخخ األقسار، بعيج آخخ 
 األشباؽ، يعشي في كل عرخ لو تختضب معضغ.

قق غخفة الزضػؼ دخميا إنداف كاغتاب إنداف فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نجعل مغ ىحا الحجيث قجكة لشا، د
عشجؾ ؟ أـ دخميا فقط مؤمشػف، ككاف الحجيث عغ ذكخ هللا عد كجل، غخفة الزضػؼ ىحه قصعة مغ مدجج 
تربح، يا تخػ الحيغ سيخكا في ىحا السكاف كاف في معرضة، شخبػا دخاف، تكمسػا غضبة كنسضسة، جمدغ الشداء 

 ي مدح، كصار في، ىحا أصبح بضت كزر.مع الخجاؿ كاسضات عاريات، صار ف

اآلف محمظ التجارؼ يا تخػ عشجؾ مػضف مسكغ يجيغ كبلـ مع زبػنة، أما عشجؾ مػضف مؤمغ ما في كمسة 
زاحمة، ىحا مكاف رزقظ، إذا في خصأ مغ مػضفضظ بالسحل تخف الخزقة كثضخًا، أنا أريج عسمظ، كبضتظ، كحخكات، 

كمو كفق الذخع ستخ، إذا في عسل صالح أجخ، إذا في معرضة كالعضاذ باهلل  كسكشاتظ، كثضابظ، كحفبلتظ، ككالئسظ
 كزر.
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 لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) الخيل في نػاصييا الخيخ إلى يـػ القيامة ((

 ] متفق عمضو [

 

في مكاف الخضل أخػانا الكخاـ مغ أذكى الحضػانات، إذا كاف راكب صاحبيا كرأت عجكًا بعضجًا تشبيو، فإف دخمت 
مشخفس تشحشي كي ال يختصع رأس صاحبيا بذيء تدتصضع أف تيتجؼ إلى بضت صاحبيا باألشعة تحت الحسخاء، 

 لػ أف صاحبيا أغسي عمضو تػصمو إلى البضت.

حجثشي أخ تػفي رحسو هللا عشجه خضل يعتشي بيا أصضمة، كاف يعتشي بيا، ابشتو عمى ضيخ الخضل، جاءت الحافمة 
صػت جفمت، لكغ ما ندضت أف ابشة صاحبيا عمى ضيخىا، فانحشت إلى األرض كدفعتيا دكف الكيخبائضة أصجرت 

 أف تسذ بأذػ ثع كلت ىاربة " 

 )) الخيل في نػاصييا الخيخ إلى يـػ القيامة (( 

 أحج شعخاء الجاىمضة يرف فخسو عشتخة، فكاف ىحا الفخس يتمقى الدياـ، قاؿ:

 فازكر مغ كقع القشا بمبػػػػانو كشكى إلي بعبخة كتحسحع 
 لػ كاف يجري ما السحاكرة اشكتى كلكاف لػ عمػع الكالـ مكمع

بمبانو أؼ برجره، غضخ معقػؿ مع سضارتظ تتعاشف معيا، حجيج ىحه، ال تقػؿ ليا سامحضشي فخضًا، ال تقػؿ لظ 
 ذكى الحضػانات، ككائغ كفي.تعبت، تدبب لظ حادث، لكغ الخضل كائغ، كائغ ذكي مغ أ

وهللا إنداف باع خضل، بعج حضغ كججىا في مكاف مع صاحبيا الججيج، فبكت قاؿ لي وهللا بجأت عضػنيا تقصخ 
 دمػعًا حضشسا رأتو.

أنا كشت أعسل قجيسًا في حػراف بالتعمضع، كانػا أصحاب السحاصضل يزعػا عمى الصشابخ، فالخضل أك الشػع الثاني 
حجه، كصاحبيا نائع، فضظ أف تشاـ كتسذي عمى الذاـ بدضارة ؟ نائع، مختاح، كضع ليا باألسفل المضل يسذي لػ 
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 قشجيل كىي تسذي.

 

 

 أييا األخػة:

أحجث بحث سسعت عشو في أمخيكا أف ركػب الخضل يقي أمخاض القمب كالكمضتضغ كالكبج، بضشسا السخكبة تدبب 
ألنو ال يتحخؾ أبجًا، أما االىتداز، ىحا ترسضع خالق الكػف " الخضل أمخاض القمب كالكبج كالكمضتضغ، السخكبة قاتمة، 

في نػاصضيا الخضخ إلى يـػ القضامة " أما اآلف تدتعسل في الدباؽ فقط كفي القسار فقط، اآلف الخضل في الدباؽ 
 كفي القسار.

، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الميع أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارض عشا 
 الشبي األمي كعمى آلو كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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ُ َتعالى َمشاِزَؿ  704 - 007الجرس )  ياَدة ِبِرْجٍؽ َبمهَغُو َّللاه َ َتعالى الذه ( 7 َمْغ سأَؿ َّللاه
َيَجاءِ   الذُّ

 11-31-1331الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ:

أؼ اإلنداف كشت أقػؿ دائسًا عادات السؤمغ عبادات، كعبادات السشافق سضئات، األعساؿ الضػمضة التي يقـػ بيا 
عمى كجو األرض، استضقع، ارتجػ ثضابو، انصمق إلى عسمو دخل إلى متجخه، إلى مكتبو، تحخؾ كفق مشيج هللا، 
عاد إلى بضتو، تشاكؿ الصعاـ جمذ مع زكجتو مع أكالده، في أياـ العضج اشتخػ الفاكية كالحمػيات، أخج أىمو ندىة، 

السؤمغ ألنو آمغ باهلل، كابتغى كجو هللا، كالجار اآلخخة تكتب لو األفعاؿ التي يفعميا كل إنداف عمى كجو األرض 
عبادات، كالسشافق كىػ يقـػ بالعبادات كىػ يرمي رياء كنفاؽ تكتب لو سضئات كشتاف بضغ حضاة السؤمغ كحضاة 

 السشافق.

 (﴾05﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا ََّل َيْدَتُػكَف )

 ) سػرة الدججة (

أكثخ األخػة الكخاـ يتحخكػف في ىحه األياـ عمى أف يشالػا شخؼ الذيادة، لكغ غضخ متاحة، إال لسغ ىع معشضػف 
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 في األمخ، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) َمْغ َجّيَد َغاِزيًا في َسِبيِل هللا فقج َغَدا، َكَمْغ َخَمَف َغاِزيًا في أْىِمِو َفَقْج َغَدا ((

 ] متفق عمضو [

 أما الشبي عمضو الربلة كالدبلـ في درس الضـػ يقػؿ:

َيَجاِء َكإْف ماَت عمى ِفَخاِشِو (( ُ َتعالى َمشاِزَؿ الذُّ ياَدة ِبِرْجٍؽ َبمهَغُو َّللاه  )) َمْغ سأَؿ َّللاهَ َتعالى الذه

 ] ركاه مدمع [

صمع، ىحا األلع لسا يحل بالسدمسضغ " معشى ذلظ أف هللا يخيج مشظ ىحا الذعػر، ىحه الحّخقة، ىحه الخغبة، ىحا الت
ياَدة ِبِرْجٍؽ ػ ال أماـ الشاس ػ يا هللا اجعمشا مغ الذيجاء، فضسا بضشو كبضغ نفدو، تسشى أف  َمْغ سأَؿ َّللا َ َتعالى الذ 

 يديع في نرخة السدمسضغ تسشى أف يكف األذػ عشيع.

اـ، كضف أف أعتا دكلة في العالع، كصشعتيا عشجىا أكبخ وهللا أييا األخػة ال تعمسػف قضسة الذيادة إال في ىحه األي
، كالشػكؼ، 76تخسانة أسمحة في العالع تئغ مغ أعسل الذيجاء، ألضذ كحلظ تعصمت الصائخات، األباتذي، كاإلؼ 

كالغصخسة، كاف يدسع لثػرىع اليائج السراب بجشػف البقخ كاف يدسع لو زئضخ كدئضخ األسج فإذا لو مػاء كسػاء 
قاؿ اآلف يزبط نفدو، ىحا بفزل مغ أراد أف يقجـ ركحو في سبضل هللا، ىحه أثخ الذيادة، ألغت معادالت القط، 

القػػ، ألغضت تػازف القػػ، ألغت تفػؽ كل القػػ، كمو التغى، ألنو يػجج إنداف أراد أف يقجـ ركحو في سبضل هللا، 
تحسل ىع السدمسضغ، ىشاؾ إنداف أفقو ضضق، نحغ كاف أقػػ مغ أقػػ قػؼ، لحلظ إذا كشت مؤمشًا صادقًا إذا كشت 

كالحسج هلل في بمجنا الصضب لع نرب بأذػ، لكغ أتكتفي بحلظ أنت ؟ ما عشجنا مذكمة، ال، يجب أف تيتع لسغ بقي 
ببل بضت لسغ مات ابشو أمامو، لسغ مات أبػه كأمو، الحقضقة ىػ الحؼ صشع مشيع األبصاؿ، حساقتو صشعت مشا 

 األبصاؿ.

حا الذاب بضتو ىجـ، كأمو قتمت، كأباه قتل، كثسشو رصاصة مغ األعجاء قبل أف يسػت بيحه الخصاصة يعشي ى
 سضسضت عذخ أشخاص، السػازيغ اختمفت كميا، انطخكا ليحا الحجيث 
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َيَجاِء َكإْف ماَت عمى ِفَخاِشِو ((  ُ َتعالى َمشاِزَؿ الذُّ ياَدة ِبِرْجٍؽ َبمهَغُو َّللاه  )) َمْغ سأَؿ َّللاهَ َتعالى الذه

أرادؾ هللا أف تحسل ىع السدمسضغ، كأف تتسدؽ لمسدمسضغ، كأف تدعى جيجؾ لمسدمسضغ، كأف تخفف أعباء السدمسضغ، 
إلى الكفار كالفداؽ كالعراة كالفجار كالّزبلؿ ال تشتسي إلضيع، انتِع إلى بمجؾ كأف تخحع السدمسضغ، ال أف تشتسي 

الستػاضع ألف ىؤالء أىمظ ىؤالء مؤمشػف مقرخكف مقرخكف ال شظ، يعشي في كمسة رائعة أكالدؾ قجرؾ، إف 
بل يسمظ إال أف كانػا جضجيغ فيع قجرؾ، كإف كانػا سضئضغ فيع قجرؾ، السؤمغ يخػ أف السؤمشضغ الحيغ حػلو قجره ف

 يخحسيع.

 فيحا الحجيث مغ فزل هللا عد كجل، اإلنداف يكفي أف يتصمع إلى عسل الصضب صادقًا يكتب لو أجخ ىحا العسل.

كرد في بعس األحاديث أف السخيس الحؼ أقعجه السخض عغ عباداتو التي يعبج هللا بيا يكتب لو كىػ في السخض 
سدافخ الحؼ حاؿ سفخه بضشو كبضغ أف يقـػ بعباداتو يكتب لو أجخ العابج أجخ العبادة كسا لػ كاف صحضحًا، كأف ال

 كلػ كاف مدافخًا، كأف ىحا الحؼ تذػؽ إلى أف يكػف شيضجًا بّمغو هللا مشازؿ الذيجاء كإف مات عمى فخاشو.

 كعغ أنذ رضي هللا عشو قاؿ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ياَدَة َصاِدقًا ُأْعصِ   ييا َكَلْػ َلْع ُتِرْبُو (()) مْغ َشَمَب الذه

 ] ركاه مدمع عغ أنذ رضي هللا عشيسا [

قبل شيخ أك شيخيغ ضيخت فتػػ في بمج عخبي، كالحؼ أصجرىا عمى أكبخ رأس مجسػع إسبلمي، أف ىحه 
األعساؿ انتحار، لكشو قبل يػمضغ عاد إلى صػابو كقاؿ شيضج شيضج شيضج، عاد إلى صػابو، كالخجػع إلى الحق 

 فزضمة.
 فضا أييا األخػة:

نحغ ال نتألى عمى هللا كلكغ لضذ ىشاؾ شخيق كي نشترخ عمى أعجاءنا إال ىحه األعساؿ البصػلضة، فادعػ هللا ليع 
 في ضيخ الغضب، كدعػة األخ ألخضو في ضيخ الغضب ال تخد.

 حجيث آخخ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:
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ياَدَة َصاِدقًا ُأْعِصييا َكَلْػ َلْع ُتِرْبُو ((   )) مْغ َشَمَب الذه

معشاىا التغى اإلمكاف، أخي ما في إمكاف إذا أنت مؤمغ صادؽ اإلمكاف لع يعج لو كزف، ما دمت صادقًا تعصى 
 غ أصػؿ الجيغ:أجخ الذيادة كلػ لع تشاليا، مغ ىشا يعج العمساء أصح حجيث جعمػه مع الستػافخ، كجعمػه أصبًل م

 

 

)) إنسا اَلعساؿ بالشيات، كإنسا لكل امخئ ما نػى7 فسغ كانت ىجختو إلى هللا كرسػلو فيجختو إلى هللا كرسػلو، 
 كمغ كانت ىجختو إلى دنيا يريبيا أك امخأة يشكحيا فيجختو إلى ما ىاجخ إليو ((

 ] متفق عمضو [

 أييا األخػة الكخاـ: 

خرًا مياجخ أـ قضذ، شاب في مكة أحب امخأة اسسيا أـ قضذ فاشصخت عمضو الرحابة رضي هللا عشيع سسػا ش
 لضتدكجيا أف يياجخ إلى السجيشة، فياجخ، فيل ىحا مغ السياجخيغ ؟ ىحا مياجخ أـ قضذ.

أنا مخة سسعت كلع أكغ أعمع بيحا، أف إنداف تبخع بعذخ دنسات لبشاء مدجج، ما شاء هللا، بارؾ هللا بو، يا لو مغ 
ع، ثع ثبت أنو ال يرمي، لكغ إذا تبخع بيحه السداحة لبشاء مدجج، نطست السشصقة، فإذا نطست ارتفع عسل عطض

 سعخىا إلى الزعف، فيل يعج عشج هللا متبخعًا لسدجج ؟ أبجًا " إنسا األعساؿ بالشضات ".

صبح مغ أب متفمت، فاسق، فاجخ، شارب خسخ، عشجه ابغ، كمسا رآه يرمي يزخبو ىحا االبغ قػؼ عػده كأ
شبلب العمع، كأصبح خصضب مدجج، كأجخ هللا عمى يجيو الخضخ ىل ألبضو أجخ ؟ ال وهللا، كال شعخة، كلػ كاف مغ 
ابشو نفع ال يعمسو إال هللا، ىػ ما أراده ذلظ، أراده عمى خبلؼ ذلظ " إنسا األعساؿ بالشضات، كإنسا لكل امخغ ما 

 نػػ ".

بالعسل نفدو، ييتع أف يكػف عسمو خالرًا لػجو هللا، حتى أنو قج قضل فمحلظ السؤمغ ييتع بترحضح العسل، ال 
 ىشاؾ إخبلص يحتاج إلى إخبلص، ىشاؾ إخبلص مجعى يحتاج إلى إخبلص حقضقي.
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 )) كركعتاف مغ رجل كرع أفزل مغ ألف ركعة مغ مخمط ((

 ] أخخجو الذضخازؼ كالبضيقي عغ أنذ رضي هللا عشيع [

 

 

 عغ معرية هللا تعالى إذا خال بيا لع يعبأ هللا بدائخ عسمو(( )) مغ لع يكغ لو كرع يخده

 ركاه الحكضع عغ أنذ رضي هللا عشيسا [

 )) ربا درىع سيَ مئة ألف درىع ((

 )) كدرىع تشفقو في إخالص خيخ مغ ألف درىع يشفَ في رياء ((

الجنضا، كالسدمسػف الضـػ  فاإلخبلص اإلخبلص، الرحابة الكخاـ بإخبلصيع الذجيج كانػا قمة فتحت ليع أشخاؼ
 يديجكف عغ ممضار كثبلث مئة ممضػف، كسا تخكف لضدت كمستيع ىي العمضا.

زار نائب الخئضذ الجكؿ العخبضة مجتسعة، كبعس الجكؿ اإلسبلمضة، ككميع أجسعػا عمى تححيخه مغ ضخب العخاؽ، 
كفار عمضيع ألف سبضٍل كسبضل، لساذا ؟ ألف أما يقػؿ كحضج القخف الثاني سأضخبيع، إذًا لضدت كمستيع ىي العمضا، كلم

ىشاؾ خمبًل في حضاتشا كفي عقضجتشا، كفي استقامتشا، إذا كاف عمضو الربلة كالدبلـ كىػ سضج الخمق كحبضب الحق 
 كمعو نخبة البذخ لسا عرػا أمخه في أحج لع يشترخكا، كلسا استغشػا عغ نرخ هللا في حشضغ لع يشترخكا، قاؿ:

 ـ مغ قمة (()) َّل تغمب اليػ 

 ] ركاه البضيقي عغ أنذ رضي هللا عشيسا [

اآلف نحغ كثخ، كمسة غمط قاليا أصحاب الشبي فيدمػا، فإذا في عشجنا ممضػف غمصة ؟ الجساعة كىع صفػة الخمق 
عمى خصأ كاحج لع يشترخكا، إذا في ممضػف غمصة بكدب أمػالشا، بإنفاؽ أمػالشا، بعاداتشا، بتقالضجنا، باختبلششا، 

الكحب، بالشفاؽ، بالججل باغتراب األمػاؿ، بخخؽ الحخمات، ألضذ ىحا كاضحًا ؟ يعشي األسخ راقضة ججًا ب
 باألعخاس الغشاء يرجع، كالشداء شبو كاسضات عاريات، كفي ترػيخ، ىؤالء مدمسػف ؟ 
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سا لكل امخغ ما أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يرمحشا، لكغ الجرس الضـػ اإلخبلص " إنسا األعساؿ بالشضات، كإن
 نػػ " فسغ لع يتح لو أف يكػف شيضجًا لسجخد أف تتسشى برجؽ فمظ أجخ الذيادة.

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 ( 7 مغ جيد غازيا في سبيل هللا فقج غدا 704 - 000الجرس ) 

 37-34-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ كعمى آلو كصحبو أجسعضغ.

 أييا األخػة:

أمامي باب أسسو التخغضب في الخمي في سبضل هللا كتعمسو ، كالتخىضب مغ تخكو بعج تعمسو كرغبة عشو ، كسا تخكف 
تأتضو حاالت لضذ عشجه ما يقػلو ألنو الحؼ نخاه العقل ال يرجقو ، الػحذضة التي نخاىا لع يدبق الحقضقة اإلنداف 

 في التاريخ مثميا ، وهللا عد كجل في القخآف الكخيع قاؿ:

كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة﴾  ﴿ َكَأِعجُّ

 (  63) سػرة األنفاؿ اآلية: 

كل معيج يغمق ، ككل مشياج يمغى ، ككل مؤمغ يقتل ، القػة ىي أصبًل في فإف لع تكغ قػيًا كل شيء ييجـ ، ك 
كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػ ٍة " كحضشسا أىسل السدمسػف ىحه الفخيزة يجفعػف اآلف ثسشًا باىطًا مغ  الجيغ " َكأَِعجُّ

 كخامتيع كمغ أرضيع كمغ أمػاليع كمغ شبابيع كمغ كخامتيع.

 كخاـ: فأييا األخػة ال
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 أقػؿ لكع كمسة دقضقة يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 ))عغ زيج بغ خالج الجيشي عغ رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ7 "مغ جيد غازيا في سبيل هللا فقج غدا ((

 ] أخخجو مدمع [ 

 

 

وهللا سسعت يعشي إذا استصعت بصخيقة أك أخخػ أف تخسل شضئًا مغ ىحا الساؿ لسغ ىجـ بضتو لسغ ىػ جخيح ، 
خبخ صباحًا ال أصجؽ جخيح عمى بعج مختضغ مغ السدتذفى قصعت يجه خخجت مسخضة كي تدحبو إلى 
السدتذفى فقتمت ، إلى أف مات ندفًا ، ما رأيت إنداف بيحه الػحذضة ، ما رأيت عجكاف بيحه الػحذضة ، ما مكافئ 

البضػت البارحة كي يذق الصخيق ، عمى أىميا أبجًا ، جضر مغ أعتا الجضػش كمغ أقػاىا إلى قخية ، ىجمت مئات 
ما في شيء أتكمسو ، وهللا ما تسشضت في حضاتي أف أسكت كيحه األياـ ، ما شيء أتكمسو إشبلقًا ، نحتاج إلى أف 
نعج أنفدشا ، أتقغ عسمظ ، افعل شيء لمسدمسضغ ، نحتاج إلى سشة صست ، صست مصمق كال كمسة ، لكغ معشا 

 شعامشا مغ شخابشا ، ألنو مغ لع ييتع بأمخ السدمسضغ فمضذ مشو.نقجـ شيء ، نػفخ مغ 

 أييا األخػة ، يقػؿ هللا عد كجل:

كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل﴾  ﴿ َكَأِعجُّ

 (  63) سػرة األنفاؿ اآلية: 

، أؿ الجشذ القػة ، كلكل عرخ قػتو ، في في عمع األصػؿ أصػؿ استشباط األحكاـ ، القػة ىشا مصمقة القػة 
 عيج الشبي القػة رباط الخضل ، فعصف الخاصة عمى العاـ " َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْضِل " القػة رادعة ، كالجلضل:

ُكْع﴾  ﴿ ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجكه َّللاهِ َكَعُجكه

 (  63) سػرة األنفاؿ اآلية: 

ي أف يكػف ىحا الحؼ تقاتمو عجكًا هلل كعجكًا لظ ، تصابق عجاكتو هلل مع فضشبغي أف تكػف القػة رادعة ، لكغ يشبغ
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عجاكتو لظ في كقت كاحج ، كأقػؿ لكع عذخات السخات ىحه القػة التي أمخنا أف نعج ليا لضدت القػة السكافئة، كإال 
 67صشعت عاـ  51بي شيء مدتحضل ، في غفمة مغ الدماف تفػقػا تفػقًا كبضخًا ، أنا قمت لكع أف ىحه الصائخة ال

 15كلضذ ىشاؾ مصار يتحسميا ، تشصمق مغ أمخيكة إلى شخؽ آسضا تقرف كتعػد في 1343كىي صالحة لعاـ 
 ساعة ، شضاراف مدتسخ.

 

 فضا أييا األخػة:

األمخ أكبخ مغ أف نترػره ، يعشي ىحا الرخاع الحؼ في فمدصضغ لضذ بضغ الضيػد كبضغ الفمدصضشضضغ ، ىحا صخاع 
كالباشل ، مغ قاتل دكف أرضو فيػ شيضج ، مغ قاتل دكف بضتو فيػ شيضج ، مغ قاتل دكف مالو فيػ بضغ الحق 

 شيضج ، مغ قاتل دكف عخضو فيػ شيضج ، لكغ ىحا الرخاع يشجرج بضغ معخكة الحق كالباشل.

 شيء آخخ:

بسؤتسخ القسة  نحغ حضشسا نأخح قاعجة أف الدبلـ ىػ مصمب أساسي لشا ، الصخؼ اآلخخ لع يقبمو يعشي حرل
تشازالت ال حجكد بيا ، قبمشا بيع ، كقبمشا بالتعاير معيع ، كقبمشا بتصبضع العبلقة معيع ، ردكا عمى ىحه القخارات 
بيحا االجتضاح المئضع الػحذي القاسي ، فإذًا القزضة ال يسكغ إال نصمب مغ هللا أف يشرخنا نرخًا عديدًا ، لساذا ال 

 هللا عد كجل قاؿ: نخػ أنشا أىبًل كي نشترخ ؟

ُ َنْرخًا َعِديدًا )  (﴾0﴿ َكَيْشُرَخَؾ َّللاه

 ) سػرة الفتح (. 

 وهللا عد كجل األمخ بضجه قاؿ:

 ﴿ َكَما الشهْرُخ ِإَّله ِمْغ ِعْشِج َّللاهِ﴾

 (.  716) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 كقاؿ:
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َ َيْشُرْخُكْع﴾  ﴿ ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 ( 7) سػرة دمحم اآلية: 

 

 

 كقاؿ: 

 (﴾040﴿ َكِإفه ُجْشَجَنا َلُيُع اْلَغاِلُبػَف )

 ) سػرة الرافات ( 

 كقاؿ:

ْنَيا َكَيْػـَ َيُقػـُ اَْلَْشَياُد )  (﴾20﴿ ِإنها َلَشْشُرُخ ُرُسَمَشا َكالهِحيَغ َآَمُشػا ِفي اْلَحَياِة الجُّ

 ) سػرة غافخ ( 

الجاللة ، كقعي الثبػت ، إذًا أؼ شيء تقػؼ بو أمتظ إتقاف ىحا كبلـ هللا عد كجل ، ككبلـ هللا عد كجل قصعي 
 عسمظ قػة ، شبعًا:

 )) َمْغ َجّيَد َغاِزيًا في َسِبيِل هللا فقج َغَدا ، َكَمْغ َخَمَف َغاِزيًا في أْىِمِو َفَقْج َغَدا (( 

 ] متفق عمضو [

الذاـ كفي لبشاف كفي ببلد أخخػ ، يعشي أنا سسعت أف كثضخ أخػانا مغ الزفة الغخبضة ليع أكالد يجرسػف في 
كقصعت عشيع اإلمجادات ، فإذا أنت أنبت ىؤالء الصبلب لضتابعػا دراستيع كأنظ خمفت غازيًا في أىمو بخضخ ، 
يعشي فكخ أنو كفاية سساع ، ككفاية كبلـ ، فكخ أف الدساع لع يعج يججؼ ، الكبلـ كمو لع يعج لو معشى ، أؼ 

أف أفعل شضئًا ، أف أجيد غازيًا ، أف أقجـ شيء ، لع أقجر ، ال أجيد غازؼ كال أف  شيء تقػلو ال معشى لو ، فكخ
أخمف غازؼ في أىمو ، شضب أقػؼ السدمسضغ ، كضف ؟ بإتقاف عسمي ، بتقجيع خجمات لمسدمسضغ ، تخفف أعباءىع 

عجد عغ أف يقجـ ليحه أنرحيع كال أغذيع ، ال أربح عمضيع أرباحًا شائمة ، ال أضعفيع أقػييع ، ما في إنداف ي
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األمة شضئًا ، وهللا عد كجل قاؿ: ربى درىع سبق ألف درىع ، درىع تشفقو في إخبلص خضخ مغ مئة ألف درىع 
 يشفق في رياء.

 أييا األخػة:

 

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 الُقّػَة الّخْمُي أََّل إّف الُقّػَة الّخْمُي (()) َكأِعّجكا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقّػٍة أَّّل إّف الْقّػَة الّخْمُي أََّل إّف 

 ] عغ عقبة بغ عامخ الجيشي [ 

عمى كٍل حتى نتػازف دائسًا يجب أف نفكخ باإليجابضات ، يعشي أال تخػ أف العالع كمو قاسضو كدانضو ، يعشي وهللا 
 قخأت خبخيغ في مػقع معمػماتي ألقضتيسا مغ عمى السشبخ الخبخ األكؿ:

قة نخكيجضة أرادت أف تعاقب إسخائضل عمى عجكانيا ، فسشعت بضع بزاعتيا في متجخىا ، كىحه أف شخكة عسبل
 تحتسل عجكاف ىحه القػة البزاعة التي تأخحىا مغ إسخائضل تداكؼ ربع إنتاج بضع السحل شخكة نخكيجضة ال

خ مزحظ مبكي ، مبكي ، ، فتسشع بزاعة الضيػد مغ أف تابع في متجخىا ، كنحغ ماذا نشتطخ ؟ ىحا الخبالصاغضة
نحغ ماذا نشتطخ ؟ وهللا أيشسا ذىبت بالعالع اإلسبلمي مصاعع ماكجكنالج باألكج في أعجاد كبضخة ججًا ، كشت في 

، تاكي ، كالبضتدا بت كاليات بضتدالبشاف البارحة في الصخيق ، كفي اشتػرة ، تحىب عمى الخمضج ، الساكجكنالج ، كالكش
، كالجي إف ، كالجشخاؿ متػرز ، كميا صشع مغ ىحه ؟ صشع أمخيكا ، شخكة نخكيجضة ال  كالكػكا كػال ، كالبضبدي

 تحتسل عجكاف ىحه القػة الصاغضة فتسشع بضع بزاعتيا كالخبخ الثاني:

محتفل ، فصمب مغ الحاضخيغ أف يقفػا دقضقة صست حجادًا  453أف سفضخ أمخيكا في البحخيغ يحزخ حفل في 
مج عخبي إسبلمي ، وهللا كأف نحغ قصط كل ىؤالء القتمى بالسئات ، كأنو نحغ مغ غضخ عمى قتمى الضيػد ، في ب

بشي البذخ ، أما كع كاحج مات يجب أف يقف السدمسػف العخب في دكلة بالخمضج دقضقة صست حجادًا عمى ىؤالء 
حخيغ كضخبت القتمى ، لكغ الخد كاف قاسي ججًا ، بعج ساعتضغ جاءت مطاىخة مغ عذخة آالؼ إنداف في الب

 الدفارة كأحخقت جدء مشيا ، ألف الدفضخ قاؿ ىحه الكمسة.
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فأنا اآلف ال أممظ شيء أتكمسو ، وهللا ككضمكع حضشسا أدعى إلى الكبلـ أتسدؽ ما عشجؼ شيء أتكمسو ، أنا انتيضت ، 
 أنا أريج فقط أف نرست كنعسل ، نرست كنقجـ ، نرست كنعتشي ، نرست كنشرح ، نرست كنخجـ ، نرست

، آلف بيحا الػضع في احتفاالتكنخفف أعباء عمى األمة ، ىحا الحؼ يشفعشا ، أما كل كاحج يشتسي انتساء فخدؼ ، ا
كأعخاس ، عادؼ الشاس مختاحػف ، ما ذاقػا مػت الػلج ، ما ذاؽ أف ابشظ مثل الػردة قتمػه ىحا، جشجؼ إسخائضمي 
أمامو شفل كأشمق عمضو الخصاص ، شفل صغضخ ، كاألشفاؿ أحباب هللا ، ىحا الحؼ يقتل شفل يقتل امخأة ، امخأة 

ى بالسئات ، تحت األنقاض اآلف ، كالجثث في تزع عمى الحاجد ما مغ يػلجىا يسػت الػلج شبعًا ، السخض
الصخيق مػجػدة ، دفشػىع في أرض السدتذفى القتمى ما في أدكية ، تأتي قػة تجمخ األدكية في السدتذفى ، ىحا 

 الخبخ أيزًا سسعتو.

 فضا أييا األخػة:

 األمخ أكبخ مغ أف يحتسل ، كىحه اآلية الكخيسة:

ْمَشا َما   ََّل َشاَقَة َلَشا ِبِو﴾﴿ َربهَشا َكََّل ُتَحسِّ

 ( 186) سػرة البقخة اآلية: 

ال تقػؿ نحغ ما لشا عبلقة ، وهللا سضأتػف لشا كاحج كاحج ، اإلسبلـ كمو مدتيجؼ الجكؿ العخبضة كميا مدتيجفة ، 
 كعشجما يقػؿ كاحج نحشا ما لشا عبلقة كالحسج هلل ، كإخػانظ بفمدصضغ ؟ إخػانظ كمدمسضغ ، فإذا أنت لع تشرخىع

 سضأتضظ البل ، اآلية الكخيسة: 

ًة َكاْعَمُسػا َأفه َّللاهَ َشِجيُج اْلِعَقاِب )  (﴾72﴿ َكاتهُقػا ِفْتَشًة ََّل ُتِريَبغه الهِحيَغ َضَمُسػا ِمْشُكْع َخاصه

 ) سػرة األنفاؿ (

ضة في حضاتشا ، كفي ى انتفاىحه الفتشة قج تعع العالع العخبي كاإلسبلمي ، فاألمخ يحتاج إلى مخاجعة دقضقة إل
، كفي سمػكشا ، كفي إنفاقشا ، كفي كدب أمػالشا ، تعتشي بسدمع ، تخجمو ، تقػؼ ، تعتشي بأكالدؾ ، ربي فكخنا

أكالدؾ ، تشرح الشاس كال تغذيع ، كال تتمف الساؿ إشبلقًا الساؿ ثسضغ ججًا ، كاألمخ وهللا صعب ، أنا ال أقػؿ 
 ئل ؟ أخبار سضئة ، أنا متفائل كضف متفا
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ذغمػه ، يعصػه صعقة ، ىحه ىحه صعقة لمقمب ، كضف يذغمػه ، إذا خجركه ، كفتحػه ، ككضعػا لو دساـ في ي
 .صعقة 

 

 

 يا تخػ ما ىػ الكفخ ؟ الكفخ ىحا ، أرأيت إلى الكفخ يشبغي أف نكفخ بالكفخ حتى نؤمغ باهلل:

ـَ َلَيا﴾﴿ َفَسْغ َيْكُفْخ ِبالصهاُغػِت َكُيْؤِمْغ ِباَّللهِ َفَقِج   اْسَتْسَدَظ ِباْلُعْخَكِة اْلُػْثَقى ََّل اْنِفَرا

 ( 156) سػرة البقخة اآلية: 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ارمػا بشي إسساعيل فإف أباكع كاف راميا 704 - 001الجرس ) 

 71-34-1331بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة:

 أحضانًا الطخكؼ الرعبة القاسضة تدتشبط مشيا حقائق ىي أبمغ ألف مخة مغ الفكخة الشطخية.

في كتب الفقو ، كلو أحكامو ، كلو مؤلفاتو ، لكغ حضشسا كاجيشا عجكًا  يعشي مثبًل مػضػع الجياد في سبضل هللا كارد
 يستمظ مغ الدبلح ما ال يرجؽ ، كنحغ ضعاؼ ، كحضشسا أىسل ىؤالء الذباب مبجأ الجياد.
أنا أغخب شيء سسعتو باألخبار أف ىحا العجك المجكد ، ىحا الػحر ، الثػر اليائج السراب بجشػف البقخ ألكؿ مخة 

نت مذكمتشا األمغ ، أما اآلف الػجػد ، البارحة قاؿ ىحا الكبلـ ، كانت مذكمتشا مذكمة أمغ إسخائضل ، أما يقػؿ: كا
اآلف مذكمتشا كجػد إسخائضل ، قج ال نبقى بفزل مغ ؟ ىؤالء الذباب إذًا مبجأ الجياد مبجأ مخضف ، لسا هللا عد 

 كجل أمخ بو معشى لع تقيخ أمة تجاىج عجكىا في سبضل هللا.

يعشي نحغ لدػء األمة العخبضة كاإلسبلمضة ، لخصأ في حداباتيا ، كشا نحغ مع الدبلـ ال يقبمػنو األعجاء ، إذًا ال 
 بج مغ خضار الحخب ، خضار الحخب في جياد.

 ﴿ َكَما الشهْرُخ ِإَّله ِمْغ ِعْشِج َّللاهِ﴾

 (  716) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

صجؽ أذني حضشسا سسعت أف مذكمتشا لضدت األمغ اآلف ، مذكمة كجػد ، حضشسا فيحا الحؼ تدسعػنو ، أنا وهللا لع أ
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، إلى أعساؽ أعساؽ فمدصضغ معشى ذلظ فقج األمغ ألؼ مػاشغ ، كفي  48نقل ىؤالء الذباب السعخكة إلى أرض 
ضذػف تعتضع إعبلمي كبضخ ججًا ، لػ درست الحقائق لػججت أف سعخ عسمتيع خسدضغ بالسئة ، كأف أكبخ قصاع يع

 عمضو الدضاحة انتيى كأف أكبخ قصاع الصضخاف نرفو ، كأف حالة السػاشغ يعشي بالػيل ،

كما في إنداف ال يفكخ أف يخجع إلى مكاف مجضئو كحتسًا رحل ممضػف ، ىؤالء الذباب الحيغ أرادكا أف يقجمػف 
 أركاحيع في سبضل هللا ، أرأيت إلى ىحا القانػف العطضع الحؼ سشو هللا لشا.

مشيا حقائق اآلف الشرػص في ًا الخبخة التي ضيخت في جشػب لبشاف ، كفي أرض فمدصضغ ىحه يدتشبط إذ
 ، الشز الشطخؼ يفيع في ضػء التجخبة العسمضة ، كال زلشا في باب الجياد.ضػئيا

رصاصة ، قتل  14كاف عمضو الربلة كالدبلـ يخغب في الخمي في سبضل هللا ، كاحج فجائي كقف في تمة كمعو 
شخز ، كلع يقبس عمضو ، فالشبي عمسيع الخمي فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ عغ سمسة بغ األكػع  77بيا تقخيبًا 

 رضي هللا عشو قاؿ:

: ارمػا مخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى نفخ مغ أسمع يشتزمػف ػ يشتزمػف أؼ يتخامػف ، أؼ يتدابقػف في الخمي ػ فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
إسساعضل فإف أباكع كاف رامضا ، ارمػا كأنا مع بشي فبلف ػ ىػ انتقل إلى صف أحج الفخيقضغ ػ قاؿ فأمدظ أحج بشي 

الفخيقضغ بأيجييع ، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ػ في فخيق لع يعج يخمي ألف الشبي كقف مع فخيق آخخ ػ قاؿ: ما لكع ال 
 ؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: ارمػا فأنا معكع كمكع.تخمػف قالػا: كضف نخمي كأنت معيع ؟ فقا

 الحؼ كاف يعمسيع بشفدو التجريب عمى الخمي ، قمت لكع سابقًا:

 ﴿ َىا َأْنُتْع ُأكََّلِء ُتِحبُّػَنُيْع َكََّل ُيِحبُّػَنُكْع﴾

 (  779) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

ا إلى أقراىا حضشسا تتػىع حبًل أرضضًا فالصخيق يعشي أنا تكمست البارحة بالخصبة ، األمة اإلسبلمضة مغ أقراى
مدجكد ، كما في أمل أبجًا ، إال إذا اعتسجت الحل الدساكؼ حل أرضي ما في ، يعشي ترػر يأتي كزيخ كالبخكاف 
ثائخ ، بعج ثسانضة أياـ لضرل ، كمعو زكجتو أيزًا ، في سضاحة ، الحؼ قالو في عػاصع العالع العخبي شيء ، 

فمدصضغ شيء آخخ ، كقشع معيع ، ىحا كاف األمل الػحضج ، األمل الػحضج ىحه القػة الكبضخة أف تزغط كالحؼ قالو ب
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 عمى إسخائضل ، يسثميا كزيخ الخارجضة ، انزع إلضيع.

 

 

معشى ذلظ ما في حل أرضي أبجًا إال أف نكػف مع هللا ، كإال أف نتػب إلى هللا كإال أف نخاجع حداباتشا ، فالشبي 
 الربلة كالدبلـ يشبئ أنو:عمضو 

 )) عجبت َلقػاـ يداقػف إلى الجشة في الدالسل كىع كارىػف ((

 ] ركاه الصبخاني عغ أبي ىخيخة [ 

ككأف هللا سبحانو كتعالى يدػقشا إلى بابو ، كإلى التػبة ، كإلى الرمح معو ، كإلى تشفضح أمخه بالدبلسل ، 
ىؤالء الصغاة يجب أف تعمسػا عمع الضقضغ أنيع عري بضج هللا ،  كالدبلسل تخكنيا ، كضف أنيا تقضجنا ، ذلظ أف

 كالجلضل:

ْمُت َعَمى َّللاهِ َربِّي َكَربُِّكْع َما ِمْغ َدابهٍة ِإَّله ُىَػ َآِخٌح ِبَشاِصَيِتَيا ِإفه 22﴿ َفِكيُجكِني َجِسيعًا ُثعه ََّل ُتْشِطُخكِف ) ي َتَػكه ( ِإنِّ
 ( َفِإْف﴾23يٍع )َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتقِ 

 ) سػرة ىػد (. 

 كلكغ أييا األخػة حضشسا تخػ تعاشف الشاس ، كبحؿ الشاس.

أنا حجثشي أخ كخيع ، يعشي ىشاؾ مغ يبحؿ بغضخ حداب ليؤالء األبصاؿ ، كذكخت قػؿ الشبي عمضو الربلة 
 كالدبلـ:

ـْ  َلَو َخْيٌخ َأ  آِخُخُه (( )) َمَثُل ُأمهِتي َمَثُل الَسَصِخ ََّل ُيْجَرى َأكه

 ] ركاه التخمحؼ مغ حجيث أنذ ، كابغ حباف مغ حجيث عسار بغ ياسخ [. 

 ىحا الشز يسمئشا تفاؤاًل 
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ـْ آِخُخُه ((  َلَو َخْيٌخ َأ  )) ُأمهِتي َمَثُل الَسَصِخ ََّل ُيْجَرى َأكه

 

 

 كفي قػؿ آخخ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ـِ اْلِقَياَمِة ((   )) اْلَخْيُخ ِفيه َكفي ُأمهِتي ِإَلى َيْػ

ة في مقتبل العسخ ، لع تتدكج وهللا الحؼ نخاه كندسعو ال يرجؽ مغ بصػالت ، يعشي شاب في مقتبل العسخ فتا
ستسع أحضانًا ، الجنضا كميا مقبمة عمضيا ، كتؤثخ باختضارىا أف تزحي بحضاتيا في سبضل إعبلء كمسة هللا ، كأنا أبعج

إلى البضانات التي يمقػنيا قبل أف يدتذيجكا شيء ال يرجؽ ، معشى ذلظ ىحا يجفعشا إلى التفاؤؿ ، ككأف هللا 
أعصانا صجمة إنعاش أحضانًا القمب ال يعسل ، ماذا يفعل شبضب القمب ؟ يعصضو صجمة كيخبائضة ، ىحه الرجمة قج 

الكبضخة التي حمت باألمة اإلسبلمضة ، نحغ بخضخ في بمجنا لكغ ىل تجعمو يعسل ، كشيج هللا ال أرػ ىحه السرضبة 
أنتع بخضخ إف رأيتع إخػانكع يقتمػف ؟ ال وهللا ، ال شيج هللا لدشا بخضخ ، نحغ ما أصابشا شيء حتى اآلف ، لكغ 

 ائتضشي بالجلضل: لدشا بخضخ إال إذا كانت األمة اإلسبلمضة كميا بخضخ ، ىحا مغ عبلمة إيسانكع أييا األخػة ، قل لي

ىؤالء أصحاب رسػؿ هللا قابعػف في السجيشة ، كبضشيع كبضغ الخـك آالؼ الكضمػمتخات ، ىع في جشػب األرض في 
 خط االستػاء كالخـك كالفخس في شساؿ األرض لساذا قاؿ هللا عد كجل ؟

كـُ ) ِ اَْلَْمُخ ِمْغ َقْبُل َكِمْغ 0َسَيْغِمُبػَف )( ِفي َأْدَنى اَْلَْرِض َكُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع 7﴿ ُغِمَبِت الخُّ ( ِفي ِبْزِع ِسِشيَغ َّللِه
 ( ِبَشْرِخ َّللاهِ﴾1َبْعُج َكَيْػَمِئٍح َيْفَخُح اْلُسْؤِمُشػَف )

 ) سػرة الخـك (. 

ال بالكضمػمتخ ، عذائخ ، بزع آالؼ الكضمػمتخات ، كما في أؼ عبلقة بضشيع كبضشيسا ، بشػد أسذ ، لكغ ألف 
لخـك أىل كتاب ، كألف الفخس عباد كثغ فتسشى السؤمشػف كتسشػا ، كىػ في مكة ، اآلية مكضة ، ىع في مكة، ا

كيعانػف ما يعانػف ، كعشجىع قزايا مرضخية ، كحضاتيع ميجدة بالخصخ ، كمع ذلظ شسحػا إلى أف يشترخ أىل 
صفات السؤمغ أف ييتع لؤلحجاث التي الكتاب عمى عباد الشار عمى السجػس ، ألضدت ىحه اآلية دلضل عمى أف 
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تجخؼ حػلو ىحا دلضل قصعي ، بالقخآف ، أنت حضشسا تتألع بشكدة أصابت السدمسضغ ، أك حضشسا تفخح لعسل أعاد لشا 
بعس كخامتشا ، أعجبشي قػؿ بعس الكتاب أنو أختل تػازف األمة بصغضاف ىؤالء األعجاء، فإذا سسعشا مغ حضغ 

 أك أف فتاًة بصمة ضحت في حضاتيا في سبضل هللا عد كجل ، يعشي ندتعضج بعس تػازنا. آلخخ أف إندانًا بصبًل ،

 

فكمسا جاءنا خبخ يخس مزاجع العجك ، كييد كضانيع ، كيجعميع يزصخبػف ندتعضغ بعس التػازف ، كأعػد 
كأنا كأقػؿ كنحغ في مػضػع ساخغ ججًا ، بل نحغ في مػضػع يغمي بل نحغ كسخجل يغمي ، كل كاحج مشكع 
معكع ، كأنا أكؿ مغ أخاشب بإمكانظ أف تخجـ أمتظ بذيء ، كىحا الذيء معجكد في سبضل هللا ، كمعجكد جياد 
في سبضل هللا ، أؼ شيء كل إنداف باختراصو ، مبجئضًا إف لع تتاح لظ ذاؾ الجياد القتالي متاح لظ جياديغ ، 

اس ، أف تخسخ القضع ، أف تػضح السبادغ ، أف تبحث متاح لظ جياد سساه الو جيادًا كبضخًا ، أف تبضغ الحق لمش
كل نطخية أرضضة سافخة فاجخة ، أف تخد عمى كل افتخاء ، أف تخد عمى كل شبية ، أف تعدز قضع الجيغ ، أف تعدز 
مبادغ اإلسبلـ ، ىحا متاح لظ لسغ شمب العمع ، كالحؼ يسمظ الساؿ متاح لو أف يقجـ شضئًا ليحه األمة ، كالحؼ 

 لخبخة متاح لو.يسمظ ا

وهللا إنداف شاب مؤمغ سافخ إلى أمخيكا لضجرس الصب كلضأتي بالبػرد ، أنا ىضأت لو أسباب الدفخ ، كأنا ىحا 
ضشي بو ، اآلف عاد ماذا يفعل ؟ يجسع زمبلءه باالختراص نفدو لضصمعيع عمى كل ما استجج بالصب ، ىحا ال 

مػمات عشجه شخرضًا ، ىحا قجـ ، ىحا أمزى عذخ سشػات ، يفعمو شبضب ال يعخؼ هللا أبجًا ، يبقي ىحه السع
كجسع معمػمات دقضقة ، لػ جسعيا شفيي جعميا عمى سي دؼ ، كزعو عمى إخػانو ، القزضة الفبلنضة، أحجث ما 
في الصب القزضة الفبلنضة ، ىحا جاىج ، أنا أقجـ لكع نساذج ، وهللا ممضػف شخيق كشخيق متاح لكع أف تكتبػا عشج 

مغ السجاىجيغ ، كمسة مؤلسة لكغ سأقػليا لكع برخاحة ، ىؤالء األقػياء شبعًا ىع ببل أخبلؽ كببل قضع لكغ هللا 
أقػياء أحج أسباب قػتيع إتقاف أعساليع ، أحج أسباب قػتيع الشطاـ الحؼ يحكسيع ، أحج أسباب قػتيع أنيع يزعػف 

 يفاضمػف بضغ الشاس ال بانتساءاتيع بل بأعساليع.الخجل السشاسب في السكاف السشاسب ، أحج أسباب قػتيع أنيع 

أنا ذىبت ليشاؾ بعقج مفتػح أريج أف أكتذف ىؤالء الحيغ حكسػا العالع كأذلػا العالع كقيخكا العالع ، كنيبػا ثخكات 
، يةمغ أقجامكع ، معشػيًا كحػش ضار العالع ، ما ىي أسباب قػتيع السادية فقط ، معشػيًا صفخ معشػيًا ال تشدعػنيع 
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 معشػيًا ذئاب ، لكغ لساذا ىع أقػياء في عشجىع إتقاف عسل ، اإلنداف أعصػه حاجتو كاممة.

 

 

يعشي أنت إذا كاف عشجؾ مػضف أنو باعتبار ما في شغل كفي بصالة يشذأ عقج اسسو عقج إذعاف ، تعصضو خسدة 
يكفضو ثبلثة ؟ إذا كاف صاحب بالذيخ ، ثبلثة ، ىحا الحاضخ ، كتػازف بضغ صفخ لسا ثبلثة ال ثبلثة ، لكغ 

السحل يرخؼ بالضـػ خسدة آالؼ ، إذا مػ عذخة بالضـػ ، كيعصي السػضف ثبلثضغ يـػ خسدة آالؼ ، لمسػضف 
يقجـ لو كل شيء ؟ ال يشتيد فخصة يشيبو مشيا ، يدخقو ، أنت عشجما تعصي الحقػؽ ألصحابيا أنت دخمت في 

 باب الجياد في سبضل هللا ، لتكػف مشرف.

ا أتقشت عسمظ ، أنا ضخبت مثل كأعضجه كثضخ ألني متألع مشو كثضخ ، يعشي في عشجنا معسل حجيج ، ألنو ما في إذ
إتقاف بالعسل في شػائب فحسضة ، الذائب الفحسي بالحجيج يجعػه إلى أف يكدخ ببل إنحار مبكخ ، ماذا فعل 

أتقغ عسمو في معسل الحجيج كع دفع  السيشجس حتى يشاـ مختاح ؟ يزح حجيج مزاعف بالبشاء ، ىحا الحؼ ما
السػاششضغ بالقصخ مغ عذخيغ سشة إلى اآلف بالسمضارات دفعػا ، الحجيج ما لو الـز ، ألنو لع يتقغ عسمو في 

 شػائب.

فإذا أتقشت عسمظ فأنت مجاىج ، إف نرحت السجاىجيغ فأنت مجاىج ، إف ربت ابشظ فأنت مجاىج ، إف عففت 
 ف أتضت ببزاعة جضجة فأنت مجاىج يعشي في ممضار غمط عشجنا.عغ الحخاـ فأنت مجاىج ، إ

وهللا التقضت مع مػضف تسػيغ وهللا حجثشي شيء ال يػصف ، نذارة تػضع مع الدعتخ ، كلحـػ قصط ككبلب 
تباع لمسػاششضغ عمى أساس ىسبخغخ ، يعشي إف هللا يدع في الدمصاف ما ال يدعو في القخآف ، كأصبغة الببلط 

كخ األشفاؿ ، كاالسبجاج يػضع في الصحضشة ، وهللا جمدت مع مػضف تسػيغ زارني مغ كثخ ما تػضع في سكا
حجثشي عغ جخائع يختكبيا السػاششػف في حق بعزيع يعزًا قمت وهللا التسػيغ ضخكرؼ ججًا ، كإف هللا يدع في 

كرما مزبػشضغ بأمعاء الدمصاف ما ال يدعو في القخآف ، الشاس ال يخافػف مغ هللا ، عذخيغ ثبلثضغ محل شا
مػضػعة عػض لحع الججاج أمعاء ، رخضرة كثضخ ىحه ، يباع كضمػ الشقانق بخسدضغ لضخة ، مغ أؼ لحع ىحا ؟ 
في أخصاء كالعضاذ باهلل ، وهللا في أشضاء ندضتيا اآلف كالتي ميسة ندضيا اآلف ، سأقػؿ لكع كمسة صعبة قمضبًل البشضة 
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ء ، دعظ مشيع ، عبلقاتشا مع بعزشا ، في إنراؼ؟ ما في إنراؼ ، في حق ؟ التحتضة تبعشا عاشمة ، دع الكبخا
ما في حق ، كع شخكة مغتربة ، كع إنداف ال يعسل ؟ يأكل كال يعسل ، كع إنداف بسرمحتو الخاصة يجمخ بمجه 
نطاـ ، كمو ىحه مذكمتشا ، فأنا حضشسا أذىب إلى ىشاؾ أكتذف أسباب قػتيع ، قػتيع عسميع مزبػط متقغ عشجىع 

عشجىع دقة بالغة بالعسل ، أصبحػا أقػياء ففخضػا عمضشا إرادتيع ، نحغ مالشا سبضل ، نحغ نحخؽ أعبلميع الحسج 
هلل ، حخقشا باآلالؼ أعبلـ ، لكغ إذا أتقشا أعسالشا أفزل مغ حخؽ أعبلميع أنا ىحا رأؼ ، أنا لدت ضج حخؽ 

ا ، إذا ما ىجرنا ، اليجر السػضف الحؼ يسدظ كرقة اسسيا إؼ أعبلميع ، لكغ إذا أتقشا أعسالشا ، إذا كاف اكتفضش
 فػر ، مصبػعة مكمفة مبمغ يشذف فضيا يجيو ، ما ىحا ؟ ىجر ، كرقة مكمفة لضخة سػرؼ مع شبعة.

أنا أالحع حضشسا نيتع بثخكاتشا ، بأمػالشا ، نيتع بسرالحشا ، لسا السػضف ال يفـخ السػاشغ ، ألنو لع يعصضو ، 
ػره ، يكػف يجاىج في سبضل هللا ، يكػف يقػؼ األمة أما القزضة تخيج تػعضة كثضخًا ، كلعل ىحا الحؼ يسذي لو أم

 نمقاه ، صجمة كيخبائضة عشضفة ججًا كي نرحػ كي نكػف كاقعضضغ ، ككي نكػف كاضحضغ.

ضػع آخخ مسكغ أريج أف ال تؤاخحكنشي أنا أتكمع كثضخًا عغ أمػر العامة وهللا شيء مؤلع ججًا أشعخ أنو في مػ 
يدتقصب اىتسامشا إشبلقًا ، نحغ ميجديغ نكػف أك ال نكػف نحغ تحت السصخقة ، بكل لحطة في عجكاف عمضشا ، 

 فشحغ نخيج أف نرحػ أف نكػف.

، عشجؼ غضخ ىحا ، كأؼ حل أرضي صفخ ممخز الكمسة يا أخػاف ما ندؿ ببلء إال بحنب ، كال يخفع إال بتػبة ، ما
مئتضغ سشة قادمة ، كيأتي مشجكب كيخجع يقػؿ لظ ما معي عرا سحخية ، ما كافق ،  ما في أمل ، يعضذػنظ

، كضل بسكضالضغ ، ال تتحسل كبلميع العخاؽ ما نفحت بعس القخارات يجب أف تزخبػىا ، مئة قخار لع تشفحه الضيػد ،
 كبلميع ال يحتسل.

 فضا أييا األخػة:

باهلل أف نرصمح معو لع تدتصضع أف تقشع الشاس افعل  كمستضغ فقط حل أرضي ما في ، في حل سساكؼ متعمق
 لػحجؾ ، اقشع نفدظ ، كاقشع أكالدؾ ، كاضبط بضتظ.

 كالحل الثاني: ما ندؿ ببلء إال بحنب ، كال يخفع إال بتػبة.

ِ اْلَعِديِد " إذا كاف مسكغ تترػركا أنو يأت ي مغ أمخيكا تكػنػا لع الفكخة األساسضة: " َكَما الش ْرُخ ِإال  ِمْغ ِعْشِج َّللا 
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 تفيسػف شضئًا ، ال يأتي إال مغ عشج هللا ، وهللا لو شخكط ، أدؼ الذخكط كخح الشرخ 

 )) َكَما الشهْرُخ ِإَّله ِمْغ ِعْشِج َّللاهِ اْلَعِديِد (( 

 

 الثانضة: 

َ َيْشُرْخُكْع﴾  ﴿ ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 (  7) سػرة دمحم اآلية: 

، ىحا أبمغ كبلـ يمقى عمى مدامع السدمسضغ " ِإْف َتْشُرُخكا َّللا َ َيْشُرْخُكْع " إذا يشرخ ديششا  ىحا كبلـ خالق الكػف 
نؤدؼ الػاجبات ، نؤدؼ الحقػؽ ، هللا يشرخنا ، كإف أىسمشا يقػؿ يا ما حمفت فضظ كحب ، قاؿ لو يا ما قرقرت 

 لو عاقبتظ كلع تجرؼ ، سضأتضشا ببلء ال يشتيي.مغ ديالظ كما شعخت ، قاؿ لو يا رب لَع عرضتظ كلع تعاقبشي قاؿ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أي الشاس أفزل قاؿ مؤمغ يجاىج بشفدو كمالو في سبيل هللا 704 - 002الجرس ) 

 74-34-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في باب التخغضب في الجياد كسا جاء في كتاب إتحاؼ السدمع بسا جاء في التخغضب 
 كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كاألحاديث الضـػ كثضخة مشيا: 

ِمٌغ ُيَجاِىُج ِبَشْفِدِو َكَماِلِو ِفي َسِبيِل َّللاهِ َقاَؿ ))َعْغ َأِبي َسِعيٍج َقاَؿ َقاَؿ َرُجٌل َأيُّ الشهاِس َأْفَزُل َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ ُمؤْ 
َعاِب َيْعُبُج َربهُو َكَيَجُع الشهاَس ِمْغ َشّخِِه ((  ُثعه َمْغ َقاَؿ ُثعه َرُجٌل ُمْعَتِدٌؿ ِفي ِشْعٍب ِمَغ الذِّ

 )صحضح مدمع(

 شبعًا السخاتب عالضة ججًا كأقل مغ عالضة 

أف مدضمسة الكحاب قبس عمى صحابضضغ فقاؿ ألحجىسا: أتذيج أني رسػؿ هللا ؟ فقاؿ ذلظ فضسا كرد في األثخ: 
األكؿ: ما سسعت شضئًا فقصع رأسو، كقاؿ لمثاني أتذيج أني رسػؿ هللا ؟ فذيج لو أنو رسػؿ هللا، فمع يقتمو، بمغ 

ق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي األمخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ الحقضقة إجابة الشبي رائعة ألنو نبي كأنو ال يشص
 يػحى قاؿ: أما األكؿ فقج أعد ديغ هللا فأعده هللا، كأما الثاني فقج قبل رخرة هللا.

ناؿ الحج األدنى مغ األجخ كاألكؿ ناؿ الحج األعمى فضػجج في اإلسبلـ حجكد دنضا مفخكضة عمى الجسضع كحجكد 
 كسصى كحجكد عمضا يفعميا األبصاؿ.
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رفزػا أف يذخكػا بسمكيع أنو إلو، لػ سألت عالع عغ الحكع الذخعي فضسا لػ أف جية قػية أصحاب األخجكد الحيغ 
أجبخت جية ضعضفة عمى أف تشصق بالكفخ ىل يجػز لمسؤمغ الزعضف إذا ىجد بحضاتو أف يشصق بالكفخ ؟ الجػاب 

تو ثسشًا ليحا السػقف أخح نعع ! إف نصق بالكفخ حقق الحج األدنى كقبل رخرة هللا، كإف لع يشصق بالكفخ فجفع حضا
 الحج األعمى، فاإلسبلـ كاقعي !.

سضجنا عمي كـخ هللا كجيو: إف لمشفذ إقبااًل كإدبارًا فإذا أقبمت فاحسمػىا عمى الشػافل كإف أدبخت فاحسمػىا عمى 
ل الفجخ، الفخائس، الحج األدنى أف ترمي الفخائس، لػ لضت الدشغ الخكاتب التي ما تخكيا الشبي أبجًا ركعتاف قب

كأربع ركعات قبل الطيخ كركعتاف بعجه، كركعتاف بعج السغخب كركعتاف بعج العذاء،ىحه الدشغ الخكاتب كسط، 
 أعمى مشيا الزحى كاألكابضغ كقضاـ المضل كالتيجج، أعمى مشيا صبلة الذكخ كالحاجة كاالستخارة.

ؾ كبضشيسا بحبػحة، فكل إنداف بقجر ما فضا أييا األخػة: يػجج حج أدنى كحج أعمى دكف الحج األدنى يػجج ىبل
 يدتصضع.

َعاِب َيْعُبُج َربهُو )) َقاَؿ ُمْؤِمٌغ ُيَجاِىُج ِبَشْفِدِو َكَماِلِو ِفي َسِبيِل َّللاهِ َقاَؿ ُثعه َمْغ َقاَؿ ُثعه َرُجٌل ُمْعَتِدٌؿ ِفي ِشْعٍب   ِمَغ الذِّ
 َكَيَجُع الشهاَس ِمْغ َشّخِِه(( 

 أنا أقػؿ: 

ِإَّله اْلِخَياَنَة َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا  )) َعغْ 
 (( َكاْلَكِحبَ 

 )مدشج اإلماـ أحسج(

بخغ مغ الذح مغ أدػ زكاة قج تجج مؤمغ مشفتح مؤمغ انصػائي مؤمغ يشفق مالو كثضخًا مؤمغ أقل إنفاؽ لكشو 
مالو، بخغ مغ الكبخ مغ حسل حاجتو بضجه، بخغ مغ الشفاؽ مغ أكثخ مغ ذكخ هللا، فسؤمغ يشفق كثضخًا، مؤمغ يشفق 

 قمضبًل مؤمغ مشفتح مؤمغ مشصػ كمو مقبػؿ.

ِإَّله اْلِخَياَنَة ُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا )) َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُيْصبَ 
 (( َكاْلَكِحبَ 
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 فإذا كحب أك خاف فيع لضذ مؤمغ، السؤمغ ال يكحب، ككل مغ يقػؿ لظ الكحب ممح الخجاؿ ىحه مقػلة الذضصاف.

 

 

 

لذجيج العامة يأخحكف بيا إخػانشا الكخاـ: يػجج آالؼ السقػالت يتشاقميا العامة ىي مغ كبلـ إبمضذ كمع األسف ا
كيعجكنيا قػاعج، يقػؿ: كل مغ أخح أمي عسي يعشي أنو مشافق ! يقػؿ: سبلمتظ يا رأسي أؼ أنو أناني، يقػؿ: فبل 
نذاشخ يعشي حخامي، فبلف لبق يعشي مشافق، ىحه الفتاة سبػر أؼ متفمتة، امذي بجشازة كال تسذي بجػازة، ال 

 مغ كمسات الذضصاف. تعتخض تشصخد...... ىحه كميا كمسات

 يجب أف تعتخض لضكػف اإليساف قػؼ.

 عد كجل أجبخ عباده عمى كمو شغل سضجؾ ماذا تقرج مشيا ؟ اإلنداف مجبػر ألغى االختضار، يعشي هللا
 ! ال هللا عد كجل يقػؿ: السعرضة

 (﴾75َتْعَمُسػَف ) ﴿ ُقْل ِإفه َّللاهَ ََّل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاهِ َما ََّل 

 )سػرة األعخاؼ(

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ كَ  ُ َما َأْشَخْكَشا َكََّل َآَباُؤَنا َكََّل َحخه حهَب الهِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتهى ﴿ َسَيُقػُؿ الهِحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاه
 (﴾015ُجػُه َلَشا ِإْف َتتهِبُعػَف ِإَّله الطهغه َكِإْف َأْنُتْع ِإَّله َتْخُخُصػَف )َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخخِ 

 )سػرة األنعاـ(

 يقػؿ: إف شاء هللا بخقبتو ! 

 ﴿ َكََّل َتِدُر َكاِزَرٌة ِكْزَر ُأْخَخى﴾

 )سػرة األنعاـ(
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 لػ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أفتى لظ فتػػ كلع تكغ محقًا بيا ال تشجػ مغ عحاب هللا لقػؿ الشبي: 

ّـِ َسَمَسَة َرِضي المهيع َعْشَيا َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإنهُكْع َتْخَتِرسُ  ػَف ِإَليه َكَلَعله َبْعَزُكْع ))َعْغ ُأ
َِّ َأِخيِو َشْيًئا ِبَقْػِلِو َفِإنهَسا َأْقَصُع َلُو ِقْصَعًة ِمغَ أَ  ِتِو ِمْغ َبْعٍس َفَسْغ َقَزْيُت َلُو ِبَح  الشهاِر َفاَل َيْأُخْحَىا (( ْلَحُغ ِبُحجه

 )صحضح البخارؼ(

يػجج كبلـ ما  اإلنداف بحاجة إلى جخد، يجخد عقائجه كميا، يػجج ترػرات غضخ صحضحة، يػجج مقػالت إبمضدضة،
أندؿ هللا بو مغ سمصاف، يػجج كبلـ مغ صشع عرػر القيخ، كل مغ أخح أمي عسي، ىحا مغ مقػالت عرػر 

 صشع القيخ كاالنحصاط كالخػؼ كالخشػع كالحؿ كاالندحاؽ، ىحه كمسات تمظ العرػر.

ات تأتي الداعة الثانضة األىل اتخكيا لضيخ شبابيا إذا كانت مثقفة يجب أف تعضر شبابيا، تتفمت يكغ ليا صجيق
!  عذخ لضبًل ىحه شابة، حتى األميات إذا أراد شاب أف ال يعسل اختبلط في البضت اليجـػ األكؿ ستفخؽ العائمة ؟ 
ىحا ديغ تحمت إذا أراد أف ال يكػف اختبلط بضغ الشداء كالخجاؿ فالسحمة ىشاؾ كع كبضخ مغ الكمسات تأخح عشج 

غ الجيغ في شيء كما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، فاإلنداف بحاجة ألف يجخد عقمو الشاس مأخح القػاعج كىي لضدت م
 عقضجتو.

ِ َقاَؿ ُثع   ِ َقاَؿ ُمْؤِمٌغ ُيَجاِىُج ِبَشْفِدِو َكَماِلِو ِفي َسِبضِل َّللا  َمْغ َقاَؿ ُثع  َرُجٌل ُمْعَتِدٌؿ  فعشج الشبي الكخيع: َأْفَزُل َيا َرُسػَؿ َّللا 
َعاِب َيْعُبُج َرب ُو َكَيَجُع الش اَس ِمْغ َشخِِّه. ِفي ِشْعٍب ِمغَ   الذِّ

ففضسا كرد في األثخ: سضجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص سألو أبػ ذر الغفارؼ قاؿ: يا رسػؿ هللا ماذا يشجي العبج مغ الشار ؟ قاؿ إيساف 
يجب أف يعسل عسل صالح، قاؿ: فإف باهلل، قاؿ مع اإليساف عسل قاؿ: أف يشفق مسا رزقو هللا، مغ يخيج أف يؤمغ 

كاف ال يسمظ، قاؿ: فمضأمخ بالسعخكؼ كلضشيى عغ السشكخ قاؿ: فإف كاف ال يحدغ قاؿ: فمضعغ األخخؽ، قاؿ: فإف 
كاف ال يدتصضع قاؿ: فمضسدظ أذاه عغ الشاس، قاؿ: أك إف فعل ىحا دخل الجشة فأجاب الشبي ما مغ عبج مدمع 
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 أخحت بضجه حتى تجخمو الجشة.يرضب خرمة مغ ىحه الخراؿ إال 

 

 

لػ بجأت تكفي شخؾ عغ الشاس ىحا يعضشظ عمى أف تعضغ األخخؽ، كإف أعشت األخخؽ ىحا الدمػؾ يحسمظ عمى أف 
 تأمخ بالسعخؼ كأف تشيى عغ السشكخ، كىحا الدمػؾ يحسمظ عمى أف تشفق مسا أعصاؾ هللا كىكحا.......

خ لمشداء كأصخ عمى ىحه السعرضة ىحا الشطخ يشقمو لمسبلمدة، السبلمدة اإلسبلـ حخكي سمبًا كإيجابًا، إذا كاحج نط
 إلى الدنى، كالدنى لمبعج عغ هللا عد كجل بسجاؿ السعاصي كالصاعات.

كل شاعة تقػد إلى أختيا كإلى أفزل مشيا، ككل معرضة تقػد إلى أختيا أك إلى أسػأ مشيا فاإلسبلـ حخكي ىحه 
لعصالة، مبجأ العصالة األجداـ الستحخكة تخفس الدكػف لحلظ يػجج حداـ أماف القزضة بالفضدياء اسسيا مبجأ ا

بالدضارة كعمضو مخالفة، لساذا ؟ أنت راكب بالدضارة سخعة مائة يػجج حادث كقف فجأة ىي كقفت بالفخاـ لكغ أنت 
 رفزت أف تقف فبقضت ماشي، فضمدمظ حداـ لضخبصظ مع حخكة الدضارة.

ماـ ىحا مبجأ العصالة األجداـ الستحخكة تخفس الدكػف كاألجداـ الداكشة تخفس استسخار انجفاع الخاكب لؤل
الحخكة، اجمذ عمى مقعج سضارة فإذا أقمعت تذعخ أف السقعج دفعظ مغ ضيخؾ نحػ األماـ، كىحا السبجأ مصبق في 

يا كالصاعة الجيغ،إذا إنداف بسعرضة صعب أف يتػب، كإذا كاف بصاعة صعب أف يعري، السعرضة تقػد إلى أخت
 تقػد إلى أختيا، فسغ أكبخ الشرائح أف تعضر في أجػاء إيسانضة.

 لحلظ هللا عد كجل قاؿ: 

اِدِقيَغ )  (﴾006﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاهَ َكُكػُنػا َمَع الره

 )سػرة التػبة(
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بحاجة إلى أجػاء إيسانضة، فكمسا كانت لقاءاتظ كجمداتظ لغ تدتصضعػا أف تتقػا هللا إال إف كشتع مع الرادقضغ أنتع 
كندىاتظ كنجكاتظ مع مؤمشضغ فأنت مع أىل اإليساف، أما إذا بجلت ىؤالء بأناس غضخ مؤمشضغ تقتخب مشيع، وهللا 

 عد كجل يقػؿ:

َف َكْجَيُو َكََّل َتْعُج َعْيَشاَؾ َعْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿ َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الهِحيَغ َيْجُعػَف َربهُيْع ِباْلَغَجاِة َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجك
ْنَيا َكََّل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاتهَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )  (﴾75الجُّ

 )سػرة الكيف(

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

601 

 

 

 

 مغ رضي با ربا كباإلسالـ ديشا( 7  704 - 003الجرس ) 

 17-34-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: 

ـِ َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيا َأَبا َسِعيٍج َمْغ َرِضَي ِباَّللهِ رَ )) َعْغ َأِبي  ْساَل بًّا َكِباإلِْ
َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َفَفَعَل ُثعه َقاَؿ َكُأْخَخى ُيْخَفُع  ِديًشا َكِبُسَحسهٍج َنِبيًّا َكَجَبْت َلُو اْلَجشهُة َفَعِجَب َلَيا َأُبػ َسِعيٍج َفَقاَؿ َأِعْجَىا َعَميه 

َساِء َكاَْلَْرِض َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ  ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجشهِة َما َبْيَغ ُكلِّ َدَرَجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده
 اُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ اْلِجيَ 

 )صحضح مدمع(

الحقضقة شيء مغخ يكفي أف تخضى باهلل ربًا كباإلسبلـ ديشًا كبسحسج رسػاًل تجب لظ الجشة، حضشسا تخضى باإلسبلـ 
 ديشًا أؼ تقبل أحكامو الذخعضة كع مدمع يخفس حكع الذخع كيمجأ إلى القانػف ؟ ىحا لع يخضى باإلسبلـ ديشًا.

ة مقضسة في بمج غخبي نذب بضشيا كبضغ زكجيا خبلؼ فخفعت قزضتيا إلى قاضي أمضخكي لساذا ؟ أكضح مثل امخأ 
ألف القاضي يحكع ليا بشرف أمبلؾ زكجيا، بضشسا القاضي السدمع في مخكد إسبلمي يحكع ليا بالسيخ فقط، 

قبل القانػف الججيج  فمسجخد أف تخفس حكع الذخع كأف تمجأ إلى القانػف يكفي أنظ في بضت كأنت مدتأجخ سابقاً 
كالقانػف معظ كال يدتصضع صاحب البضت أف يفعل شضئًا معظ كأجخة البضت مائة لضخة بالذيخ، كضخيبتو خسدسائة 
لضخة، كالبضت مقضع فضو مغ عذخيغ سشة، يكفي أف تخفس حكع الذخع كتحتسي بالقانػف، فأنت لع تخضى باإلسبلـ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

602 

ساؿ كفي العبلقة الدكجضة في عبلقتظ مع أكالدؾ مع إخػانظ مع جضخانظ ديشًا،الحع نفدظ في كدب الساؿ كإنفاؽ ال
 مع شخيكظ...حضشسا تخفس حكع الذخع كتمجأ لحكع آخخ فأنت لع تخضى باإلسبلـ ديشًا، كالكبلـ سيل.....

 

 

وهللا البارحة تكمست كمسة في الخصبة مغ شجة ألسي: صشف جضر الضيػد عمى أنو ثالث جضر في العالع يػجج 
اكد عدكخية بالجكؿ الغخبضة فأسألكع ىحا الدؤاؿ أيغ قػتيع تكسغ؟ شبعًا ستقػؿ أنت بذكل سخيع سبلحو! ال ! مخ 

عشجه سبلح فتاؾ كسبلح السجرعة محاشة بأشعة تحت الحسخاء أؼ صاركخ يشرخؼ عشيا ! ىحه اليػائضات 
، يعشي مسكغ أف تجمخ ثبلثسائة مجرعة األباتذي مجاىا السججؼ سبعة كضمػ متخ، بضشسا أكبخ مجرعة ثبلثة كضمػ متخ

كىي في مكانيا، تجج أف ألقضت قحيفة عمى سضارة فضيا قائج مغ قػات السقاكمة كضف جاءت ىحه القحيفة ؟ يػجج 
 مادة شمي بيا سقفيا، القشبمة تخكب ىحه األشعة كتأتي في الدضارة ! 

عجضب، ىل قػة الجضر في الدبلح ؟ ال ! قػتو حجثشي بعس األخػة الكخاـ: بالتفرضل عغ أسمحة الضيػد الذيء ال
في السعمػمات، معمػماتيع دقضقة ججًا، أيشسا اختبأ ىحا اإلنداف يأتي الراركخ إلضو كيقتمو إما في سضارتو أك في 
بضتو، مغ أيغ ىحه السعمػمات ؟ الخقع أخحتو مغ يػمضغ أك ثبلثة خسذ كستضغ ألف إنداف يقجـ لمضيػد معمػمات 

اصضل ! فقػة ىحا الجضر لضذ في أسمحتو كلكغ في معمػماتو الجقضقة السأخػذة مسغ خاف أمتو كديشو عغ أدؽ التف
ككششو كقج يعصػنو مبالغ فمكضة خسدضغ ألف شيخًا، السيع أف تأتي بالسعمػمات، فإذا التقى بأمة ال يديج شعبيا عغ 

 تذاؤمًا إنسا ىحا الػاقع. ثبلثة مبليضغ فضيا خسذ كستػف ألف خائغ فكضف نشترخ ؟ عمى فكخة لضذ

، ىل سسعت مغ  فمحلظ قزضة الحؼ يخضى باإلسبلـ ديشًا ال يخضى أف يخػف أمتو كال يقجـ معمػمات لعجك مجـخ
خسذ سشػات أف أحج قجـ لشا معمػمات مشيع ؟ مدتحضل ! ىحا شيء يجمع لو القمب، وهللا رضضت باهلل ربًا يجب 

 يأكل الخبا؟ أف تشراع لحكع هللا بالقخآف، كع مدمع 

 ﴿ َفِإْف َلْع َتْفَعُمػا َفْأَذُنػا ِبَحْخٍب ِمَغ َّللاهِ َكَرُسػِلِو﴾

 )سػرة البقخة(
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ما مغ معرضة تػعج هللا عمضيا مختكبيا الحخب إال الخبا ! كع مدمع يجع أمػالو في البشػؾ كيأخح الفػائج كىػ مختاح 
ال مذكمة ، كع بضت فضو معرضة كع بضت فضو اختبلط كع بضت فضو ماؿ حخاـ، كع تجارة أساسيا السعرضة كع معسل 

 كمة ! إسبلمي دعايتو نداء شبو عاريات ألضذ كحلظ ؟ ىحه السذ

 

يا إخػاف: ال حل إال أف نخضى باهلل ربًا كمعشى أف نشراع ألمخ هللا كباإلسبلـ ديشًا أف نشراع لسبادغ ىحا الجيغ 
 كبسحسج ملسو هيلع هللا ىلص رسػاًل.

 شبعًا ىحا يحكخني: 

َكَسمهَع َقاَؿ َثاَلٌث َمْغ ُكغه ِفيِو َكَجَج َحاَلَكَة )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو 
ُ َكَرُسػُلُو َأَحبه ِإَلْيِو ِمسها ِسَػاُىَسا َكَأْف ُيِحبه اْلَسْخَء ََّل ُيِحبُُّو ِإَّله  يَساِف َأْف َيُكػَف َّللاه ِ َكَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ  اإلِْ َّللِه

 ْقَحَؼ ِفي الشهاِر ((َكَسا َيْكَخُه َأْف يُ 

 )صحضح البخارؼ(

يػجج فيع لمشرػص ساذج وهللا سيمة أكؿ كاحجة قاؿ: أف يكػف هللا كرسػلو أحب إلضو مسا سػاه، وهللا لػ سألت 
ممضار كمائتضغ ممضػف مدمع كاحج كاحج أال تحب هللا كرسػلو أشج مغ أؼ شيء آخخ ؟ يقػؿ: أعػذ باهلل ركحي هلل، 

ىكحا، حضشسا تتعارض مرمحتظ السادية السخئضة لظ الستػىسة القخيبة مع نز شخعي تؤثخ  معشى الحجيث لضذ
 مرمحتظ كتجع الشز الذخعي أف يكػف هللا في قخآنو كالشبي في سشتو أحب ليحا السدمع مسا سػاىسا.

كاف ىحا  بضت لضذ لظ كالقانػف معظ فإذا كاف ىحا البضت الػاسع بسشصقة جسضمة كأنت مغترب ليحا البضت إذا
 البضت أحب إلضظ مغ شاعة هللا فتخبز ، أساسًا يػجج آية وهللا إذا تأمل اإلنداف معشاىا يقدع ضيخه: 

َىا َكَمَداِكُغ ِتَجاَرٌة َتْخَذْػَف َكَدادَ ﴿ ُقْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُكْع َكَأْبَشاُؤُكْع َكِإْخَػاُنُكْع َكَأْزَكاُجُكْع َكَعِذيَخُتُكْع َكَأْمَػاٌؿ اْقَتَخْفُتُسػَىا كَ 
ُ ِبَأمْ  ُ ََّل َيْيِجي اْلَقْػـَ َتْخَضْػَنَيا َأَحبه ِإَلْيُكْع ِمَغ َّللاهِ َكَرُسػِلِو َكِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَخبهُرػا َحتهى َيْأِتَي َّللاه ِخِه َوَّللاه

 (﴾71اْلَفاِسِقيَغ )

 )سػرة التػبة(

فضيا معرضة أك بزاعة محخمة أحضانًا شخكة تبضع مذخكبات كحػلضة  لسجخد أف تأثخ بضتًا عمى شاعة هللا أك تجارة
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أنت ككضميا تخيج أف تسخقيا يأتضظ مشجكبيا تأخحه لسحل تصمب خسخ تدقضو خسخ مرمحتظ ! إذا كانت تجارتظ أك 
بضتظ أك أؼ شيء آخخ ابشظ زكجتظ شمبت مشظ شيء بخبلؼ الذخع أحب إلضكع مغ هللا كرسػلو، أؼ أحب مغ 

  في كتابو كحكع الشبي في سشتو قاؿ: فتخبرػا الصخيق هلل لضدت سالكة !حكع هللا

ُ ََّل َيْيِجي اْلَقْػـَ اْلَفاِسِقيَغ ) ُ ِبَأْمِخِه َوَّللاه  (﴾71﴿ َسِبيِمِو َفَتَخبهُرػا َحتهى َيْأِتَي َّللاه

ـِ ِديًشا َكِبُسَحسهٍج َنِبيًّ  ْساَل ا َكَجَبْت َلُو اْلَجشهُة َفَعِجَب َلَيا َأُبػ َسِعيٍج َفَقاَؿ َأِعْجَىا َعَميه َيا )) َمْغ َرِضَي ِباَّللهِ َربًّا َكِباإلِْ
َساِء َكاَْلَْرضِ َرُسػَؿ َّللاهِ َفَفَعَل ُثعه َقاَؿ َكُأْخَخى ُيْخَفُع ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجشهِة َما َبْيَغ ُكلِّ َدرَ   َجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده

 َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

خصخ في بالي مخة يػجج شيء اسسو سضارة كشيء اسسو سكخاب ىحا مرصمح األخػة لسغ يعسل في الدضارات أؼ 
سػ كقصعة بالدضارة، لكغ ىحه ترمح فضيا الدضارة، الخفخاؼ تذتخيو بالدػؽ كلو كثسغ الدكخاب محخؾ كمقعج كديش

فؤلركب مخكبة كأمذي بيا تحتاج لسحخؾ ككقػد كمكابح ككيخباء يػجج ثبلثضغ أربعضغ شخط ال بج مغ أف تتػافخ 
 جسضعيا حتى تدضخ الدضارة، ىحا الجيغ: 

ِ اْلَسَثُل اَْلَْعَمى﴾  ﴿ َكَّللِه

 )سػرة الشحل(

تل الجيغ كمو، نحغ ألغضشا شخشضغ أك أكثخ مغ ثبلثسائة أك أربعسائة سشة فكل ما قل مائة شخط إذا اختل كاحج يخ
يعانضو السدمسػف اآلف يػجج شخشضغ ممغضضغ مغ أربعسائة سشة، مختاحضغ إسبلـ فقو حضس كنفاس كصمػات أمخ 

أعجائشا ماذا  سيل ال يمدمو شيء، كتاب تكمع مشو كمستضغ تربح العالع الجمضل فبلف، أما أف نخصط لسدتقبمشا !
فعمػا ؟ حققػا شخكط صعبة ججًا خبلؿ مائة عاـ فسمكػا قػة جبارة، فخضػا بقػتيع عمضشا إرادتيع كثقافتيع شئشا أـ 
أبضشا، كل ثقافتشا االجتساعضة مفخكضة عمضشا مغ أجيدة اإلعبلـ الفزائضات، الشسط الحؼ يصسح إلضو كل شاب ىحا 

ػع العبلقات مدتػػ القضع مدتػػ غخبي اإلنداف الغخبي األكركبي أك نسط غخبي لضذ نسط شخقي، نسط الحضاة ن
األمضخكي نسػذج حضاتو عبلقاتو ثضابو كالئسو حفبلتو سيخاتو قضسيا كميا غخبضة كىحه تججىا في كل مجتسع راقي، 

 يقاؿ ىحا مجتسع مخسمي ! كىحه التقالضج كالعادات تترادـ مع ديششا كال شيء فضيا إشبلقًا.
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 فمحلظ: 

َساِء َكا َْلَْرِض َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ )َ)ُأْخَخى ُيْخَفُع ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجشهِة َما َبْيَغ ُكلِّ َدَرَجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده
 َّللاهِ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

 

حانو كتعالى أف يميسشا رشجنا كيفقشا جسضعًا لفعل شيء يشفع ىحه األمة، ككسا قمت في الخصبة فأرجػ هللا سب
اإلذاعضة كأقػؿ دائسًا يػجج جياد ناره قخيبة كيحه األعساؿ االستذيادية حقضقة مخيحة، لكغ ىحه ال تكفي كحجىا 

ا كقػتشا كمجتسع فضو نطاـ كمػضػعضة شاب خدخناه شاب خدخناه....أما الحؼ نحتاجو لمسدتقبل بشاء أنفدشا كبمجن
كقضع ككل كاحج يؤدؼ الحؼ عمضو، ىحا الكبلـ ال أنداه أبجًا أدؼ الحؼ عمضظ كاشمب مغ هللا الحؼ لظ، كما زلشا في 

 باب الجياد: 

ـَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  َع َمْغ آَمَغ ِباَّللهِ َكِبَخُسػِلِو َكَأَقا
ا َعَمى َّللاهِ َأْف ُيْجِخَمُو اْلَجشهَة َجاَىَج ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْك َجَمَذ فِ  ـَ َرَمَزاَف َكاَف َحقًّ اَلَة َكَصا ي َأْرِضِو الهِتي ُكِلَج ِفيَيا الره

ُخ ا ُ ِلْمُسَجاِىِجيَغ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َما َبْيَغ َفَقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَفاَل ُنَبذِّ َىا َّللاه لشهاَس َقاَؿ ِإفه ِفي اْلَجشهِة ِماَئَة َدَرَجٍة َأَعجه
َ َفاْسَأُلػُه اْلِفْخَدْكَس َفِإنهُو َأْكَسُط  َساِء َكاَْلَْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُع َّللاه َرَجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده َأْعَمى اْلَجشهِة ُأَراُه َفْػَقُو اْلَجشهِة كَ الجه
ُخ َأْنَياُر اْلَجشهِة (( ْحَسِغ َكِمْشُو َتَفجه  َعْخُش الخه

 )صحضح البخارؼ(

ىع يقػلػف قاتميع هللا أنت قػؼ فأنت عمى حق، القػة عشجىع ترشع الحق، مثل مذيػر ججًا في ببلدىع، ضمع غضخ 
أنت عمى حق عشج السدمسضغ الحق مغ عشج هللا كأنو يحتاج  ضمع ما داـ قػؼ ضيخت إرادتظ قيخت خرسظ سحقتو

إلى القػة، بضغ القػة ترشع الحق، كبضغ الحق يحتاج إلى قػة، فأشج األشضاء إلى الحجة ىػ الحق، مغ دكف حق 
 ! لحلظ:  القػة محتقخة 

مهَع اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َكَأَحبُّ ِإَلى َّللاهِ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكسَ 
ِعيِف َكِفي ُكلٍّ َخْيٌخ...... ((  الزه

 )صحضح مدمع(
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 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 ( 7 إف أبػاب الجشة تحت ضالؿ الديػؼ 704 - 004الجرس ) 

 18-34-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  لفزضمة الجكتػر -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في باب الجياد في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ 
 كمدمع. 

ُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َأِبي َبْكِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َقْيٍذ َعْغ َأِبيِو َقاَؿ َسِسْعُت َأِبي َكُىَػ ِبَحْزَخِة اْلَعُجكِّ َيُقػَُّل َقاَؿ رَ  )) َعغْ 
ـَ َرُجٌل َرثُّ اْلَيْيئَ  ُيػِؼ َفَقا ِة َفَقاَؿ َيا َأَبا ُمػَسى آْنَت َسِسْعَت المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َأْبَػاَب اْلَجشهِة َتْحَت ِضاَلِؿ الدُّ

ـَ ُثعه َكَدَخ َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َىَحا َقاَؿ َنَعْع َقاَؿ َفَخَجَع ِإَلى َأْصَحاِبِو َفَقاَؿ َأْقَخأُ  اَل  َعَمْيُكُع الده
 ِإَلى اْلَعُجكِّ َفَزَخَب ِبِو َحتهى ُقِتَل (( َجْفَغ َسْيِفِو َفَأْلَقاُه ُثعه َمَذى ِبَدْيِفوِ 

 )صحضح مدمع(

إخػانشا الكخاـ: اإلنداف ال يعضر بالخبد كالسمح يعضر لكخامتو ك حضشسا تجخح كخامتو أك حضشسا تيجر كخامتو ال 
 معشى لمحضاة.

 كرد في بعس األحاديث: 

َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َكاَف ُأَمَخاُؤُكْع ِخَياَرُكْع َكَأْغِشَياُؤُكْع ُسَسَحاَءُكْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ 
َكُأُمػُرُكْع ِشَياُؤُكْع ُبَخاَلَءُكْع َكُأُمػُرُكْع ُشػَرى َبْيَشُكْع َفَطْيُخ اَْلَْرِض َخْيٌخ َلُكْع ِمْغ َبْصِشَيا َكِإَذا َكاَف ُأَمَخاُؤُكْع ِشَخاَرُكْع َكَأغْ 
 ِإَلى ِنَداِئُكْع َفَبْصُغ اَْلَْرِض َخْيٌخ َلُكْع ِمْغ َضْيِخَىا ((

 )سشغ التخمحؼ(
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 تدقشي بعد كأس العمقع  َّل تدقشي ماء الحياة بحلة بل 

 

ىحا ما كاف عمضو الجاىمضػف قبل اإلسبلـ، كاف أحجىع يقػؿ السشضة كال الجنضة، قضع الشاس تبجلت، سضجنا عسخ أدخل 
شاعخًا الدجغ ألنو قاؿ بضتًا عجه العخب في الجاىمضة أىجى بضتًا قالتو العخب، كصجقػني أييا األخػة أف ىحا البضت 
 شعار كل إنداف في ىحا الدمغ، كاف أىجى بضت كالحؼ نطسو دخل الدجغ، كاآلف ىحا البضت شعار كل إنداف:

 يفإنظ أنت الصاعع الكاس  دع السكاـر َّل تخحل لبغيتيا كاقعج

ما داـ دخمظ مبحبح بضتظ مختب عمى الجنضا الدبلـ، مغ يسػت مغ يعضر مغ يقيخ مغ يحؿ ال يػجج مغ 
 يدتجضب.

السعترع حضشسا نادت امخأة كا معترساه ما قعج حتى جيد جضذًا كسار بو إلى عسػريا كأخح ىحه السخأة الياشسضة 
 كأجارىا ألنيا استجارت بو، فقاؿ أحج الذعخاء: 

 اه انصمقت مغ أفػاه البشات الضتع ال مدت أسساعيع لكػشيا لػع تبلمذ نخػة السعػػرعرب كا معترس

ُضػِؼ، عقضجة السؤمغ أنو لو عشج هللا أجل ال يتقجـ ثانضة كال يتأخخ.  أييا األخػة الكخاـ: اْلَجش ِة َتْحَت ِضبَلِؿ الدُّ

سسو العسخ، يصمب مشظ يـػ كشيخ كسشة أخ كخيع أتحفشي ببخنامج كسبضػتخ لمرغضخ بدضط ججًا لكغ لو معشى ا
سشة كثسانضة أشيخ كسبع ساعات كأربعة عذخة  41كالدتظ فقط، بحدب ساعة الكسبضػتخ يأتي الجػاب عسخؾ 

 دقضقة كاثشاف كثبلثضغ ثانضة ! كىكحا قاؿ الذاعخ:

 دقات قمب السخء قائمة لو إف الحياة دقائَ كثػاني 

جؼ ثابت كل ثانضة تتحخؾ تقخبظ مغ ىجفظ، فحضشسا نذعخ بسزي الػقت أنت انطخ إذا كشت كائشًا متحخؾ إلى ى
 هللا عد كجل جعل إحجػ سػر القخآف عغ الدمغ فقاؿ: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )0﴿ َكاْلَعْرِخ )  (﴾7( ِإفه اإلِْ
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 )سػرة العرخ(

رأس مالظ زمغ أنت بزعة أياـ كل ثانضة تسزي تصخح مغ عسخؾ، اآلف يػجج بخامج لؤلصػات مسكغ تححؼ مغ 
 شخيط كاحج مغ مائة ألف جدء مغ الثانضة كأدؽ مغ الثانضة، في بخنامج السػنتاج.

 إف الحياة دقائػَ كثػانػي  دقات قمب السخء قػائمة لػو 
 نداف عسخ ثاني فالحكخ لل  فاجعل َّلسسظ قبل مػتظ ذكخىا 

أييا األخػة: حضاة الجعا كرائيا في ذؿ، أما حضاة ضبلؿ الدضػؼ كرائيا في عد، صجؽ أنشي كصفت مخة عشجما 
فتحت القجس كدخل سضجنا صبلح الجيغ السدجج األقرى مع جشػده كقاـ الخصضب محي الجيغ قخشي خصضب 

 لتحخكت رماليا قاؿ في بجاية الخصبة:دمذق كألقى عمى مشبخ السدجج األقرى خصبة لػ سسعتيا البضس 

 فقصع دابخ الحيغ ضمسػا كالحسج هلل رب العالسضغ. 

 إخػانشا ىل ترجؽ أف الفاجخ كيحا السجـخ في فمدصضغ إذا مات تدتخيح مشو العباد كالببلد كالذجخ كالجكاب ! 

الجنضا كإذا مات العبج الفاجخ فضسا كرد في األثخ: قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ إذا مات السؤمغ استخاح مغ عشاء 
 استخاحت مشو الببلد كالعباد كالذجخ كالجكاب.

ذكخت مخة كقع تحت يجؼ مجمة عمسضة ذكخت كقائع مؤتسخ عمسي كقعت في بعس الببلد العخبضة أستاذ كبضخ مغ 
ة متجاندة في أساتحة الشبات في الجامعة أجخكا تجخبة جاء بأربعة بضػت ببل ستضكضة في حجيثة الجامعة ككضع تخب

أربع البضػت، عسل متػازؼ مدتصضبلت بعسق ثسانضغ سشتضستخ جاء بتخاب مػحج في أربع بضػت، كزرع عجد مػحج 
مغ حبات القسح كسسج ىحه البضػت بدساد مػحج كالدقضا مػحجة،جيج أف تكػف التخبة كالدساد كالبحرة كالسضاه كالدقي 

لباتو في البضت األكؿ قخأ كل أسبػع مختضغ ىحه البشت سػرة يذ كالعشاية بذكل مػحج ألقرى درجة جاء بإحجػ شا
كالسعػذتضغ كاإلخبلص كالفاتحة، البضت الثاني بعج أف ضيخ الشبات جاء شالب مغ شبلبو أمدظ بالشبات كعحبو 
أماـ الشبات كالبضت الثالث عحب الشبات نفدو قصعو كسحق أكراقو كالبضت الخابع سساه ضابط لع يفعل معو شيء، 
ال قخآف كال تعحيب، الشتضجة: غمة البضت األكؿ ارتفعت إلى مائة كثسانضغ بالسائة مغ البضت الزابط، نسػ الشبات 
زاد أربع كأربعػف بالسائة شػاًل، البضت الثاني ىبط ثسانضة كثبلثػف قرخًا مغ الزابط كالغمة أقل مغ أربعضغ بالسائة، 

 خ ؟ قج تدتغخب ىحا الكبلـ أنا آتضظ بآية: كالثالث كحلظ، معقػؿ نبات يدسع قخآف ال يتأث
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عًا ِمْغ َخْذَيِة َّللاهِ﴾  ﴿ َلْػ َأْنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخَآَف َعَمى َجَبٍل َلَخَأْيَتُو َخاِشعًا ُمَتَرجِّ

 )سػرة الحذخ(

َجُخ َيْدُجَجاِف )  (﴾3﴿ َكالشهْجُع َكالذه

 )سػرة الخحسغ(

 الشبات يدجج !

 ِإَّله ُيَدبُِّح ِبَحْسِجِه َكَلِكْغ ََّل َتْفَقُيػَف َتْدِبيَحُيْع﴾﴿ َكِإْف ِمْغ َشْيٍء 

 )سػرة اإلسخاء(

حجثشي أخ وهللا صادؽ كمغ الجعاة هلل، عشجىع في البضت العخبي قجيسًا شجخة تػت بقضة أكثخ مغ عذخة سشػات ال 
سآتضظ يـػ الجسعة جاء البدتاني تحسل أبجًا فيّع صاحب البضت أف يقصعيا فتحجث أماـ بدتاني فقاؿ ال تفعل ىحا 

قاؿ: سأصعج ألمدظ بالسشذار ألقصعيا أنت تتخجاني بأنيا ستحسل، عسمضة تسثضل أماـ شجخة ىّع صاحبيا بقصعيا 
 كاآلخخ يقػؿ ال تقصعيا أرجػؾ لعميا تحسل ىحا العاـ أقدع باهلل حسمت حسبًل يخضف ! كائغ يدبح هللا.

 مشو الببلد كالعباد كالذجخ كالجكاب. لحلظ إذا مات العبج الفاجخ استخاحت

أنت حضشسا تقتمع شجخة مدبحة هلل عد كجل، وهللا أرػ أف إنداف إذا مذى ال يجػز لو أف يجكس عمى نبات 
 يدحقو كائغ يدبح هللا عد كجل السؤمغ حخيز ججًا، فالشبات يذعخ كاآلية دقضقة ججًا : 

 ِه ﴾ ﴿ َكِإْف ِمْغ َشْيٍء ِإَّله ُيَدبُِّح ِبَحْسجِ 

 لئبل تقػؿ تدبضح تعطضع لمخالق، ال ! تدبضح بسعشى التدبضح بجلضل:

 ﴿ ََّل َتْفَقُيػَف َتْدِبيَحُيْع﴾
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 كلكغ إذا مات العبج الفاجخ استخاحت مشو الببلد كالعباد كالذجخ كالجكاب. 

ـٍ َفَأَسخه ِإَليه َحِجيًثا ََّل )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َجْعَفٍخ َقاَؿ َأْرَدَفِشي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى  المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َخْمَفُو َذاَت َيْػ
ُث ِبِو َأَحًجا ِمَغ الشهاِس َكَكاَف َأَحبُّ َما اْسَتَتَخ ِبِو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِلحَ  اَجِتِو َىَجًفا َأْك َحاِئَر ُأَحجِّ

ْت َعْيَشاُه َحاِئًصا ِلَخُجٍل ِمَغ اَْلَْنَراِر َفِإَذا َجَسٌل َفَمسها َرَأى الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َحغه َكَذَرفَ  َنْخٍل َقاَؿ َفَجَخلَ 
ِلَسْغ َىَحا اْلَجَسُل َفَجاَء َفًتى ِمَغ  َفَأَتاُه الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَسَدَح ِذْفَخاُه َفَدَكَت َفَقاَؿ َمْغ َربُّ َىَحا اْلَجَسلِ 
 ِإيهاَىا َفِإنهُو َشَكا ِإَليه َأنهَظ اَْلَْنَراِر َفَقاَؿ ِلي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َفَقاَؿ َأَفاَل َتتهِقي َّللاهَ ِفي َىِحِه اْلَبِييَسِة الهِتي َممهَكَظ َّللاهُ 

 ُتِجيُعُو َكُتْجِئُبُو ((

 )سضجنا أبي داككد(

مغ يخحع الحضػاف لو عشج هللا مقاـ كبضخ، وهللا في سػؽ التبغ أرػ مجخمضغ كلضذ بائعي جاج، يحبح الججاجة 
كالتشكة تغمي الساء يغصيا فػرًا حتى يديل عمضو نتف ريذيا، لػ رحسيا لتخكيا حتى سكشت، العبج الفاجخ ال يخحع 

كة يرصاد كضمضضغ سسظ كالدسظ يبمعط يفتح سسكة يرصاد سسظ يػجج مدارع سسظ يأتي الشاس لضذتخكف بالذب
 أحذائو وهللا ال يجػز.

 ﴿ َفِإَذا َكَجَبْت ُجُشػُبَيا﴾

 )سػرة الحج(

 إذا سكشت حضشسا ستكغ نطف أحذائيا، كلكغ إذا مات العبج الفاجخ استخاحت مشو الببلد كالعباد كالذجخ كالجكاب.

 قاؿ لي كاحج يػجج حجيث لع أفيسو قاؿ: 

ْرَدا )) َعْغ َكِثيخِ  ََ َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَؿ َيا َأَبا الجه ْرَداِء ِفي َمْدِجِج ِدَمْذ ي ْبِغ َقْيٍذ َقاَؿ ُكْشُت َجاِلًدا َمَع َأِبي الجه ِء ِإنِّ
ُثُو َعْغ َرُسػ ُسػِؿ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِلَحِجيٍث َبَمَغِشي َأنهَظ ُتَحجِّ ِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو ِجْئُتَظ ِمْغ َمِجيَشِة الخه
ي َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َسَمَظ  َشِخيًقا َيْصُمُب ِفيِو ِعْمًسا َكَسمهَع َما ِجْئُت ِلَحاَجٍة َقاَؿ َفِإنِّ

ُ ِبِو َشِخيًقا ِمْغ ُشُخِؽ اْلَجشهِة َكِإفه اْلسَ  اَلِئَكَة َلَتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِرًضا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع َكِإفه اْلَعاِلَع َلَيْدَتْغِفُخ َلُو َمْغ َسَمَظ َّللاه
َسَػاِت َكَمْغ ِفي اَْلَْرِض َكاْلِحيَتاُف ِفي َجْػِؼ اْلَساِء.....((  ِفي الده
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 )سشغ أبي داككد*(

بو إذا اصصاد سسكة ال يعحبيا حتى تسػت نيائضًا لع أفيع ما عبلقة الحضتاف بالسعمع ؟ قمت لو السعمع يعمع شبل
 يشطفيا.

)) فيسا كرد في اَلثخ عغ الشبي عميو الرالة كالدالـ عشجما رأى شخز يحبح شاة أماـ أختيا غزب، قاؿ7 
 كيحظ أتخيج أف تسيتيا مختيغ ىال حجبتيا عغ أختيا ((

 ضل لحلظدقق ال يجػز أف تحبح غشسة أماـ غشسة، تجرؾ أنيا ستحبح بعج قم

 )) إذا أردتع رحستي فارحسػا خمقي ((

)) إذا مات السؤمغ استخاح مغ عشاء الجنيا كإذا مات العبج الفاجخ استخاحت مشو البالد كالعباد كالذجخ 
 كالجكاب((

البارحة كشت مع بعس األخػة الكخاـ: تكمست كمسة ىي لضدت بذارة لكغ حج أدنى مغ الخاحة الشفدضة، لػ عشجؾ 
مة بحضاتظ لكغ ما كشت سبب لسػت أك تعحيب أحج أك شقاء أسخة أك سبب لسخض نفدي، الضـػ يػجج ممضػف مذك

أمخاض خصضخة انفراـ شخرضة، قاؿ أب البشتو عشجؼ صيخ قتل زكجتو بزخب غضخ معقػؿ فجشت قاؿ الداعة 
فإذا كاحج استصاع أف يشاـ الثانضة عذخ لضبًل تخخج بمباس الشـػ كبكي، فإذا كاف الدكج قاسي يجشغ زكجتو أحضانًا، 

مداء لع يؤذؼ إنداف كال سبب فقخ كمػت إنداف كال سبب شقاء إنداف كال سبب انفراـ شخرضة إلنداف، 
 بالعكذ كاف معصاء أنت ممظ السمػؾ.

إذا استصعت أف تشاـ كأنت لع تؤذؼ إنداف..... وهللا مخة كاحج يعسل برجؽ مسكغ يكػف كاحج مدتقضع لكغ 
جرج قاؿ عشجؼ ثسانضغ مجاىسة أؼ ثسانضغ جمصة كانيضار أسخة، فيحه لضدت صشعة بضع باذنجاف بالجسخؾ فتح ال

بالسخضع أشخؼ لظ، مسكغ تكػف صاحب ديغ لكغ بالحق يسذي، لكغ إذا كاف مغ ييخب مخجرات كفخمتو فـخ هللا 
ما أف تكػف سبب لذقاء يجديظ الخضخ، إذا في تيخيب أسمحة كفخمتو هللا يدمع يجاؾ، تيخيب أجيدة كميا فداد أ

أسخة حخركا أعسالكع لػ جاءؾ مغ عسل ممضار لضخة كأنت ىحه العسمضة مبشضة عمى إيحاء السدمسضغ لضذ لظ مرمحة، 
 مبمغ قمضل بالحبلؿ أفزل مغ ممضار ضعف بالحخاـ.
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قاؿ: ست وهللا دخل لعشجؼ شخز وهللا أقػؿ ىحه القرة كفضيا مػعطة، قاؿ: ماذا تقجر عسخؼ ؟ قمت لو ستضغ 
! قاؿ ؾ وهللا ال أشكػ مغ شيء الحائط إذا أردت أىجه لظ ! قاؿ: كشت في الجسخؾ كعسمت بو أربعضغ  كسبعػف 

سشة قاؿ وهللا لع آكل قخش حخاـ كال لضخة كلع أؤذؼ مػاشغ قاؿ: السخجرات فقط ال أتحسميا كال أرحسيع كاألسمحة 
حػالي اثشاف كتدعضغ سشة كأكالده كبضتو بالذاـ كبضت في بقضغ، أما ما تبقى ال يؤذؼ أحج، متعو هللا بالرحة كعاش 

قاؿ عاشخت أربعضغ خسدضغ مػضف قرفػا قرف، قاؿ: مجكا يجىع كماتػا شحاديغ كقرفػا قرف، بكل سبب 
مسكغ أف تكػف مؤمغ كمدتقضع وهللا يكخمظ، كىحا الدمظ صعب كثضخ يكػف خالي مغ الحخاـ، سيل ججًا أف يكػف 

ىحا الدمظ يربح معظ مبليضغ بكل سمظ مسكغ تكػف مؤمغ كقجكة كحجة عمى غضخؾ، محامي دخمظ حخاـ في 
عمى العضغ كالخأس لكغ عجؿ ساعة أفزل عشج هللا مغ أف تعبجه ثسانضغ عامًا، أنت تفيع بالقػانضغ ؟ كإندانة فقضخة 

مذخكعة في األساس  رجل أخح ليا بضت أنت أعجت ليا البضت ىحا أعطع عسل هللا عجؿ، لضذ في األرض حخفة
تدتعري عمى أف تدتقضع فضيا، لكغ الخصأ مغ الشاس يقػؿ ىحه السيشة ال تقل ىحا خصأ قل أصحاب السشحخفػف، 

 أما السحاماة مسكغ أف تكػف أقخب إنداف إلى هللا بالسحاماة أنت تطيخ الحق تجافع عغ السطمػمضغ.

كاحج بالسائة ال يأخحىا، مخة محامي عسل محكخة ضج  وهللا أعخؼ إخػاف محامضضغ وهللا إذا الجعػة مشيضة ضمع
 مػكمو قاؿ لو أنت ضالع كال أريج مشظ شيء كأسامحظ باألتعاب، السحامي مع الحق.

لي كمسة أقػليا: السحامي السؤمغ يرمح أف يكػف مػكبًل عغ الستشازعضغ معًا، ألنو بالحق، فالسحامي شبضب 
 مجرس مػضف......

غ عجرا السجيخ العاـ لمدجػف بالقصخ يدسع كع شخيط لي فكاف استقبالو لي حافل قاؿ ؾ وهللا مخة زرت مجيخ سج
يػجج قاضي يأتي مغ قرخ العجؿ يكدخ عضشي كضف ؟ قاؿ: يأتي لضخػ أقػاؿ الجعػة التي ىػ مػكل عمضيا مغ 

يأتي القاضي  أفػاىيع يا بشي السحامي خرسظ ىكحا قاؿ، أنت ما رأيظ ؟ حتى يتحخػ الحقضقة قاؿ: يتعب ججاً 
يجمذ يـػ بكاممو بعجرا كيخػ السداجضغ قج يكػف مطمـػ أك يػجج شيء ال يعخفو عشو..... مسكغ أف يكػف أعطع 

 قاضي.

قاضي شخؽ بابو دخل إلضو اثشضغ الخادـ قاؿ لو مغ بالباب قاؿ كاحج جاءؾ بيحا الخشب تسخ درجة أكلى ثسغ 
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الكضمػ ألفضغ لضخة سػرؼ، قاؿ مغ قجمو ؟ قاؿ ال أعخؼ قاؿ: صفو لي كاف أحج الستخاصسضغ قاؿ: رده في الضـػ 
بارحة شخؽ بابي كجاء شخز ببعس الخشب الثاني مقابمة لمخمضفة قاؿ أعتحر مغ القزاء قاؿ لساذا؟ قاؿ ؾ ال

كأنا أحبو كثضخًا فمسا عمست أنو مغ أحج الستخاصسضغ عشجؼ رددتو، في الضـػ التالي تسشضت أف يكػف الحق مع 
 الحؼ قجـ لي ىحا الصبق مع أنشي لع آخحه فكضف لػ أخحتو فاعفشي مغ القزاء.

كالحق معظ كأعخؼ ىحا الذيء لكغ خرسظ دفع ثبلثسائة ىكحا كانػا يحاسبػف أنفديع أما الضـػ يا بشي البضت لظ 
 ألف ادفع لي لحكع لظ ال تغمبشي كثضخًا كإال فاعحرني، بكل راحة ال مذكمة أبجًا شيء شبضعي ججًا 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 جث نفدو مات عمى شعبة مغ الشفاؽ( 7 مغ مات كلع يغدك كلع يح 704 - 005الجرس ) 

 38-35-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -لحجيث الذخيف شخح ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: أذكخكع دائسًا بيحا الحجيث: لدضجنا سعج بغ أبي كقاص يقػؿ: ثبلثة أنا فضيغ رجل. 

 ككمسة رجل في القخآف كالدشة تعشي أنو بصل كلضذ أنو ذكخ، كالجلضل: 

 ﴿ ِرَجاٌؿ ََّل ُتْمِييِيْع ِتَجاَرٌة َكََّل َبْيٌع َعْغ ِذْكِخ َّللاهِ﴾

 )سػرة الشػر(

ُلػا َتْبِجياًل )﴿ ِرَجاٌؿ َص  َ َعَمْيِو َفِسْشُيْع َمْغ َقَزى َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتِطُخ َكَما َبجه  (﴾70َجُقػا َما َعاَىُجكا َّللاه

 )سػرة األحداب(

كمسة رجل في القخآف كالدشة تعشي أنو بصل، يقػؿ ىحا الرحابي الجمضل: ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا سػػ ذلظ فأنا 
 لشاس.كاحج مغ ا

 يجػع يحتاج ألف يشاـ يغزب أحضانًا يتألع يخاؼ يػجج صفات بذخية كل مشا يخاؼ، سضجنا مػسى: 

 ﴿ َفَخَخَج ِمْشَيا َخاِئفًا َيَتَخقهُب﴾

 )سػرة القرز(

اإلنداف يخاؼ، كإذا خاؼ أكجاع أك أذكؼ شيء شبضعي أف يعتخؼ بيحا أما العار أف تقتخؼ معرضة، لضذ العار 
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، سضج األنبضاء كاف فقضخًا، ال يػجج بضت كاحج مشا جسضعًا إذا دخل صاحبو إلضو كقاؿ: ىاتػا ما عشجكع أف تكػف فقضخاً 
 يقاؿ ما عشجنا شيء مدتحضل، ال يػجج بضت ال يػجج فضو زيتػف أك شاؼ.

لي صجيق دخل الدجغ خصأ تدع كخسدػف يـػ ثع خخج سألتو زكجتو ماذا نأكل الضـػ ال يػجج عشجنا شيء ؟ 
 ! قاؿ عشجنا شعاـ يكفي سشة، حػاضخ كبخغل كرز...... بكى خجل مغ هللا عد كجل ! عشجنا كل شيء.  فبكى

حجثتكع عغ جسعضة حفع الشعسة البارحة حرمت عمى معمػمات دقضقة بمغت كمفة السصبخ ست مبليضغ لضخة، 
شبخت البارحة ؟ قاؿ كباب  الصعاـ يػزع عمى الفقخاء ككأنو شازج عشجىع خبخاء، يدترمح الصعاـ،كاحج سأؿ ماذا

ىشجؼ كالضـػ ىشجؼ، قاؿ: ما تقرج ؟ قاؿ: المحسة أكمشاىا البارحة كالضـػ بشجكرة فقط ! فإذا زاد ىشجؼ يربح في 
السصبخ كباب ىشجؼ يزاؼ لو المحع فيحا عسل شضب ججًا، كيػجج خبخاء، بعج ذلظ عشجىع خسذ كثبلثػف شاب 

 مػضفضغ ليحا العسل.

ـٌ َفِإْف ُقْمَشا ََّل َقاَؿ َفِإنِّي َصاِئٌع َيْػِمي َىَحا (()) َكاَف َأُبػ ا ْرَداِء َيُقػُؿ ِعْشَجُكْع َشَعا  لجه

 )صحضح البخارؼ(

كال شيء يؤكل، فالشبي ذاؽ الفقخ، لضذ العار أف تكػف فقضخًا، العار أف تعري هللا عد كجل لحلظ اإلنداف لػ كاف 
يأتي ليا بساؿ حخاـ يصعسيا مسا يأكل كيمبديا مسا يمبذ، لع يكمفظ هللا دخمو قمضل لضذ مكمفًا لضخضي زكجتو أف 
 أف تأكل ماؿ حخاـ إلرضاء زكجتظ.

 ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس.

 كالشبي بذخ كلػال أنو بذخ تجخؼ عمضو كل خرائز البذخ لسا كاف سضج البذخ، ألنو يجػع قاؿ: 

ي َّللاهِ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلَقْج ُأِخْفُت ِفي َّللاهِ َكَما ُيَخاُؼ َأَحٌج َكَلَقْج ُأكِذيُت فِ  )) َعْغ َأَنٍذ َقاؿَ 
ـٌ َيأْ  ـٍ َكَلْيَمٍة َكَما ِلي َكِلِباَلٍؿ َشَعا ُكُمُو ُذك َكِبٍج ِإَّله َشْيٌء ُيَػاِريِو ِإْبُط َكَما ُيْؤَذى َأَحٌج َكَلَقْج َأَتْت َعَميه َثاَلُثػَف ِمْغ َبْيِغ َيْػ

 ِباَلٍؿ ((

 )سشغ التخمحؼ(

فالشبي جاع كخاؼ مجفػع مائة ناقة لسغ يأتي بو حضًا أك مضتًا، نحغ نقػؿ سضجنا رسػؿ هللا عشجما كاف يعضر 
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القػؼ ىػ القػؼ كالحق ىػ ائتسخكا عمى قتمو، كأبػ حشضفة الشعساف مات في الدجغ لفتػػ أفتاىا كابغ تضسضة كحلظ، 
 الحق كالباشل ىػ الباشل بكل زماف كمكاف.

ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس ما صمضت صبلة فذغمت نفدي بغضخىا حتى أقزضيا كما 
 سخت في جشازة فحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا.

 لػ جعمت ىحا مقضاس لمسدمسضغ كميع يخسبػف.

ا سخت في جشازة فحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا يعشي الجشازة تقػؿ: يا أىمي يا كلجؼ ال تمعبغ كم
 بكع الجنضا كسا لعبت بي جسعت الساؿ مسا حل كحـخ فأنفقتو في حمو كفي غضخ حمو فاليشاء لكع كالتبعة عمي.

و الشار. كما سخت في جشازة فحجثت نفدي أنجـ الشاس رجل دخل كرثتو بسالو الجشة كرثػه حبلؿ كىػ دخل بسال
 بغضخ ما تقػؿ.

حجثشي أخ بقرة غخيبة ججًا ال أقػؿ لكع افعمػىا: لكغ أحج السػتى قبل أف يسػت سجل شخيط نرف ساعة 
كأكصى أف يدسع الحيغ شضعػا الجشازة ىحا الذخيط لسا دفغ كأىضل التخاب عمى قبخه جاءكا بسدجمة كسسع الشاس 

في القبخ ال يشفعشي إال عسمي كتػبتي كبلـ مؤثخ ججًا الحؼ في األرض مجفػف يقػؿ لظ افعل أك ال كبلمو أنا اآلف 
 تفعل ! 

َرُجاًل ِمْغ َصَشاِديِج ُقَخْيٍر )) َعْغ َأِبي َشْمَحَة َأفه َنِبيه َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَمَخ َيْػـَ َبْجٍر ِبَأْرَبَعٍة َكِعْذِخيَغ 
ـَ ِباْلَعْخَصِة َثاَلَث لَ فَ  ـٍ َأَقا َياٍؿ َفَمسها َكاَف ِبَبْجٍر ُقِحُفػا ِفي َشِػيٍّ ِمْغ َأْشَػاِء َبْجٍر َخِبيٍث ُمْخِبٍث َكَكاَف ِإَذا َضَيَخ َعَمى َقْػ

َُ ِإَّله ِلَبْعِس َحاَجِتِو اْلَيْػـَ الثهاِلَث َأَمَخ ِبَخاِحَمِتِو َفُذجه َعَمْيَيا َرْحُمَيا ُثعه َمَذى َكاتهَبَعُو َأْص  َحاُبُو َكَقاُلػا َما ُنَخى َيْشَصِم
ِكيِّ َفَجَعَل ُيَشاِديِيْع ِبَأْسَساِئِيْع َكَأْسَساِء آَباِئِيْع َيا ُفاَلُف ْبَغ ُفاَلٍف كَ  ـَ َعَمى َشَفِة الخه ُكْع َحتهى َقا َيا ُفاَلُف ْبَغ ُفاَلٍف َأَيُدخُّ

ا َقاَؿ َفَقاؿَ  َأنهُكْع َأَشْعُتُع َّللاهَ  ا َفَيْل َكَجْجُتْع َما َكَعَج َربُُّكْع َحقًّ ُعَسُخ َيا َرُسػَؿ  َكَرُسػَلُو َفِإنها َقْج َكَجْجَنا َما َكَعَجَنا َربَُّشا َحقًّ
ٍج ِبَيِجِه َما َأْنُتْع َّللاهِ َما ُتَكمُِّع ِمْغ َأْجَداٍد ََّل َأْرَكاَح َلَيا َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكسَ  مهَع َكالهِحي َنْفُذ ُمَحسه
 ِبَأْسَسَع ِلَسا َأُقػُؿ ِمْشُيْع ((

 )صحضح البخارؼ(

لقج كججت ما كعجني ربي حقًا لقج كحبتسػني كصجقشي الشاس لقج أخخجتسػني كآكاني الشاس لقج خحلتسػني كنرخني 
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 لسا أقػلو مشيع كلكشيع ال يجضبػني. الشاس قالػا أتخاشب قػمًا جضفػا قاؿ: ما أنتع بأسسع

 

 كما سخت في جشازة فحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا.

الثالثة كىي الذاىجة: كما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى، ىحا الحجيث تسيضج 
 ليحا الحجيث: 

ّـِ َمْغ َماَت َكَلْع  ْث َنْفَدُو ِباْلَغْدِك (()) َباب َذ  َيْغُد َكَلْع ُيَحجِّ

 )صحضح مدمع(

)) يقػؿ عميو الرالة كالدالـ في الحجيث الرحيح الحي ركاه اإلماـ مدمع مغ مات كلع يغدك كلع يحجث نفدو 
 مات عمى شعبة مغ الشفاؽ ((

 )صحضح مدمع(

 ي قاؿ: كبلـ يقرع الطيخ مغ مات كلع يغدك ال يتاح لشا أف نغدك، لكغ الشب

َثِشي َزْيُج ْبُغ َخاِلٍج َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َجيه  َد َغاِزًيا ِفي َسِبيِل )) َحجه
 َّللاهِ َفَقْج َغَدا َكَمْغ َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَخْيٍخ َفَقْج َغَدا ((

 البخارؼ()صحضح 

 وهللا أسسع قرز ال ترجؽ عغ بحؿ الشاس لبلنتفاضة حمي الشاس قجمت كميا ! 

 مغ مات كلع يغدك كلع يحجث نفدو مات عمى شعبة مغ الشفاؽ.

ِ ِبَخْضٍخ َفَقْج َغَدا فأنت  كل إنداف جيد غازؼ مغ مالو، ابحث عغ قشاة نطضفة آمشة، أك َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبضِل َّللا 
 ف تتبلفى أف يصبق عمضظ ىحا الحجيث إذا ساىست بذيء.مسكغ أ

 كفي حجيث آخخ: 
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ِييَج ِفيُكْع َقالُ  كَف الذه ػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َمْغ ُقِتَل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما َتُعجُّ
َّللاهِ َشِييٌج َقاَؿ ِإفه ُشَيَجاَء ُأمهِتي ِإًذا َلَقِميٌل َقاُلػا َفَسْغ ُىْع َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ َمْغ ُقِتَل ِفي َسِبيِل ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفُيَػ 

اْلَبْصِغ َفُيَػ  َفُيَػ َشِييٌج َكَمْغ َماَت ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفُيَػ َشِييٌج َكَمْغ َماَت ِفي الصهاُعػِف َفُيَػ َشِييٌج َكَمْغ َماَت ِفي
َُ َشِييٌج ((  َشِييٌج َقاَؿ اْبُغ ِمْقَدٍع َأْشَيُج َعَمى َأِبيَظ ِفي َىَحا اْلَحِجيِث َأنهُو َقاَؿ َكاْلَغِخي

 )صحضح مدمع(

مؤمغ يسػت بسخض عزاؿ كمدتقضع وهللا شبضب مغ إخػانشا حجثشي ىحه القرة دخل السذفى كمعو مخض خبضث 
ال تحتسل، لكغ يػجج بحث مؤثخ قخآتو اسسو بػابات األلع، فاأللع يسذي مغ محضط الجمج في األمعاء كىحا لو آالـ 

مغ الشيايات العربضة تجتسع ىحه الشيايات في أعراب الحذ ثع تجخل في الشخاع الذػكي إلى الجماغ إلى 
سل أكقخ إنداف يدب، البرمة الدضدائضة إلى السخضخ إلى الجماغ في قذخة الجماغ يتألع اإلنداف ىشاؾ آالـ ال تحت

يػجج آالـ ال تحتسل فػؽ شاقة اإلنداف عافانا هللا مشيا ىحا البحث العمسي عمى شخيق اآلالـ مغ الشيايات 
العربضة عمى شخيقو إلى الشخاع الذػكي إلى السخ كالسخضخ ثع الجماغ يػجج بػابات إذا أغمقت ىحه البػابات ذىب 

اء األلع الحؼ ال يصاؽ، ىحه البػابات متى تغمق ؟ كمتى تفتح ؟ قاؿ: ! كإذا فتحت ج تدعػف بالسائة مغ األلع 
الحالة الشفدضة لمسخيس تتحكع بيحه البػابات ! إذا مخيس مؤمغ حالتو اإليسانضة عالضة كثقتو باهلل كصبخه عمى 

مخيس معو قزاء هللا ىحا يجعل البػابات تغمق ذىب تدعػف بالسائة مغ األلع، الصبضب صادؽ قاؿ: وهللا جاءني 
سخشاف باألمعاء لكشو مؤمغ ما دخل إلى غخفتو قاعج إال كقاؿ لو: اشيج أنشي راض عغ هللا، يا رب لظ الحسج، 
قاؿ: إذا ضغط عمى الجخس يتجافع السسخضضغ بالجخػؿ إلضو غخفة مؤندة مشػرة فضيا ذكخ هلل عد كجل إف شمب 

ككبلمو شضب، السذفى كميا أندت بو ثع تػفي، قاؿ:  شبضب يأتي خسدة قاؿ: بقي أربعة أياـ غخفتو شعمة مغ نػر
لحكسة بالغة بالغة جاءنا مخيس معو السخض نفدو لكغ مغ نػع آخخ قاؿ: لع يتخؾ نبي لع يدبو ! سب الجيغ 
مثل الػرد عشجه رائحة الغخفة ال تصاؽ، يزغط عمى الجخس ال أحج يخد عمضو، يتذائسػف السخض نفدو، السؤمغ 

كىػ يحتدبو عشج هللا كفزل ذلظ السؤمغ رضي عغ هللا عد كجل فمحلظ: إذا إنداف مؤمغ  استقبمو بخضا كصبخ
 مات بسخض عزاؿ ال مذكمة ! 
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أخ مغ إخػانشا شخؽ بابي كقػر محتـخ ىضأتو ىضأة عمع قاؿ أنا أحسل شيادة مغ األزىخ ككشت خصضب في لبشاف 
خ أكقاؼ يػدني أخبختو ىضأ لو أضخع جامع قاؿ: كالغػشة، اآلف نحضت عغ الخصابة مسكغ أف تعضششي ؟ يػجج مجي

محتاج لقخض مسكغ أخبخت أخ كأقخضو تػفي بجأ يجفع مغ القخض أقداط رأتو ابشتو في السشاـ قاؿ ليا: لساذا لع 
 تكسمػا أقداط الجيغ ؟ ىػ اآلف تحت الثخػ ! 

 يخحسو أك هللا يغسق لو ! أكبخ نحغ نعضر حضاة مؤقتة غسس فتح فبلف رحسو هللا، أنت بقضت كمسة كاحجة إما هللا
 إنجاز الحكخ الحدغ.

كالشبي عمسشا أف نحكخ مػتانا بخضخ، فإذا مات اإلنداف بسخض عزاؿ ككاف مؤمغ كصابخ كاستقبل السخض بخضا 
ىحا شيضج لكغ بسعشى ثاني، لكغ الشاس زادكا فضيا كل كاحج مات بحادث أك بسخض عزاؿ شيضج يجب أف يكػف 

 كاحج مؤمغ مات يكػف شيضج. أساسو مؤمغ، فإذا

 َقاَؿ َكاْلَغِخيُق َشِيضٌج كمغ مات دكف عخضو فيػ شيضج 

إذا دخل الضيػد لبضت لضأخحكا فتاة مصمػبة ككالجىا دافع عشيا كقتمػه شيضج،دخمػا لضأخحكا زكجتو كدافع عشيا كقتمػه 
كة، إذا إنداف مات بسخض عزاؿ فيػ شيضج، ما ىحا اإلسبلـ العطضع ! كشا نفيع فقط مغ يسػت في ساحة السعخ 

ككاف راض عغ هللا عد كجل يسػت شيضج، إذا مات دكف عخضو أك دكف مالو فيػ شيضج، لكغ ىحه خاصة 
بالسؤمغ نقػؿ لصبلب الجامعة فخضًا ليع أف يدتعضخكا كتب مغ السكتبة الكبلـ يحكى بكبلـ عاـ يطغ كل كاحج 

ة مضدات شبلب الجامعة، فحتى ال نػسع األمخ كل مغ يدتصضع أخح كتاب، ال ! ىحه خاصة بصبلب الجامع
أصضب بالعزاؿ شيضج، يكػف كجيو يصف يقػؿ كجيو نػر كىػ لضذ مرمي فخض بحضاتو، العػاـ عشجىع تخاكضب 
مزحكة، يكػف إنداف فاسق زاني مشحخؼ عشجما يسػت أصبح مغ أىل الربلح كالتقػػ كرأكه يمبذ أبضس ! 

 يب، لكغ مغ مات دكف مالو حقًا فيػ شيضج كمغ مات دكف عخضو فيػ شيضج.ككجيو نػر ككميا سحبات كأكاذ

مشاضخ إخػانشا في فمدصضغ ال تحتسل، لكغ صجقػا مغ كاف مشيع مؤمشًا فيػ شيضج، كضفسا مات كلػ قتل 
بالخصاص، ألنو مغ ىػ السشترخ ؟ مغ مات عمى اإليساف، مغ ىػ السشيـد مغ مات عمى الكفخ، فكفاؾ عمى 

 ًا أنو في معرضة هللا.عجكؾ نرخ 

َيَجاُء َخسْ  َدٌة اْلَسْصُعػُف )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ الذُّ
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ِييُج ِفي َسِبيِل َّللاهِ (( ـِ َكالذه  َكاْلَسْبُصػُف َكاْلَغِخُؽ َكَصاِحُب اْلَيْج

 البخارؼ()صحضح 

 

مغ يدكغ جانب الدج كالدج ىجـ كراح أىمو كبضتو ىحا شيضج، يػجج تفاصضل لمحجيث: َخْسَدٌة اْلَسْصُعػُف َكاْلَسْبُصػُف 
ِيضُج ِفي َسِبضِل َّللا ِ لكغ بذخط أف يكػنػا مؤمشضغ، عشجما نتكمع عغ مضدات شالب  ـِ َكالذ  َكاْلَغِخُؽ َكَصاِحُب اْلَيْج

ضخ كتاب يأخح راتب شيخؼ لو مثبًل أسعار مخفزة ىحا الكبلـ مػجو لسغ ؟ لصبلب الجامعة، الجامعة مسكغ يدتع
ال يدتصضع كاحج لضذ لو عبلقة بالعمع يقػؿ: أريج ىحه السضدات، ىحه لضدت لظ، ىحا السػضػع يتاجخ بو، أفدق 

 إنداف مات بحادث أك بسخض أك غخؽ شيضج ال ! 

َرِضي المهيع َعْشيسَسا َقاَؿ َسِسْعُت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ ُقِتَل ُدكَف َماِلِو  )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك
 َفُيَػ َشِييٌج ((

 )صحضح البخارؼ(

اَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَرَأْيَت ِإْف َجاَء َرُجٌل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفقَ 
َمِشي َقاَؿ َفَأْنَت َشِييٌج َقاَؿ َأَرَأْيَت ُيِخيُج َأْخَح َماِلي َقاَؿ َفاَل ُتْعِصِو َماَلَظ َقاَؿ َأَرَأْيَت ِإْف َقاَتَمِشي َقاَؿ َقاِتْمُو َقاَؿ َأَرَأْيَت ِإْف َقتَ 

 الشهاِر ((ِإْف َقَتْمُتُو َقاَؿ ُىَػ ِفي 

 )صحضح مدمع(

مفيـػ الذيادة تػسع كل إنداف مدمع مدتقضع مات بحادث بغخؽ بدضل مشيار أك قتل بالخصاص أك دافع عغ  
زكجتو فقتمػه أك عغ ابشو قتمػه ىحا عشج هللا إف شاء هللا شيضج، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يعج قتمى السؤمشضغ 

 شيجاء.

َد َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَقْج َغَدا )) َمْغ َماَت َكَلْع  ْث َنْفَدُو ِباْلَغْدِك مات عمى شعبة مغ الشفاؽ، َمْغ َجيه َيْغُد َكَلْع ُيَحجِّ
 َكَمْغ َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَخْيٍخ َفَقْج َغَدا ((
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 يػجج أحاديث: 

ْيِع )) َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َقاَؿ َسِسْعُت رَ  ُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ِإفه َّللاهَ َعده َكَجله ُيْجِخُل ِبالده
 اْلَػاِحِج َثاَلَثَة َنَفٍخ اْلَجشهَة َصاِنَعُو َيْحَتِدُب ِفي َصْشَعِتِو اْلَخْيَخ َكالخهاِمَي ِبِو َكُمْشِبَمُو... ((

 )سشغ أبي داككد(

رمى بو ىحا السقاتل لو الجشة كالحؼ لقع الديع لو الجشة كالحؼ صشعو لو الجشة، يعشي فزل هللا كاحج مدظ سيع 
 عد كجل كاسع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما مغ مكمـػ يكمع في سبيل هللا إَّل جاء يـػ القيامة 704 - 006الجرس ) 

 71-35-1331الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: 

َما ِمْغ َمْكُمػـٍ ُيْكَمُع ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِإَّله َجاَء َيْػـَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع 
يُح ِريُح ِمْدٍظ (( ـٍ َكالخِّ  اْلِقَياَمِة َكَكْمُسُو َيْجَمى المهْػُف َلْػُف َد

 )صحضح البخارؼ(

حة الفتاكة كأف ىحا الجياد الحؼ شخعو هللا لشا تتػضح اآلف معالسو ككضف أنو يقمق أكبخ كأقػػ دكلة، كأف األسم
يبصل مفعػليا أماـ إنداف أراد الجياد في سبضل هللا ، فيحا جخح ال في سبضل مكدب مادؼ كلكغ في سبضل إحقاؽ 

 حق كنذخ اليجػ.

 لحلظ الصخؼ اآلخخ بعضجكف كل البعج عغ أف يفيسػا حقضقة الجياد ، ىع عشجىع الجنضا كل شيء كقج قاؿ هللا عشيع: 

ْنَيا َكُىْع َعِغ اخْآَِخَخِة ُىْع َغاِفُمػَف ) ﴿ َيْعَمُسػَف َضاِىخًا ِمغَ   (﴾4اْلَحَياِة الجُّ

)  )سػرة الخـك

فحضشسا تكػف مقايضذ الجنضا مادية بذكل صخؼ ال يفيع التزحضة إشبلقًا ككل شيء عشجىع محدػب بالسادة فأف 
 لحلظ أقمق مزجعيع. يقجـ إنداف عمى بحؿ ركحو في سبضل إحقاؽ حق ىحا لضذ كاردًا في حداباتيع إشبلقًا ،

كبسجسػعة أحاديث عغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ألخز لكع مزسػنيا أبضغ أف ىحا الحؼ يقتل في ساحة 
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السعخكة ال يتألع إال ألسًا ال يديج عغ قخصة فقط ، في بعس األحاديث كأف رائحة دمو رائحة السدظ كأف هللا 
كغ الشاس حخيرػف عمى الحضاة الجنضا كحخصيع ىحا جعميع يكخمو فضخػ مقامو في الجشة فضفخح أشج الفخح ، ل

 يخزعػف كيخشعػف ، لكغ هللا عد كجل قاؿ لشبضو عمضو الربلة كالدبلـ:

ُ َنْرخًا َعِديدًا )  (﴾0﴿ َكَيْشُرَخَؾ َّللاه

 )سػرة الفتح( 

كإذا كاف عمضظ فسغ كميسا يكغ الصخؼ اآلخخ عمى قػة عالضة فأنت معظ هللا ، كإذا كاف هللا معظ فسغ عمضظ ، 
معظ ، هللا عد كجل بالسفيـػ الحخبي قػة راجحة ، أضعف دكلة إذا دعستيا أكبخ دكلة تربح ىحه الجكلة الزعضفة 
أكبخ دكلة ، ال تشطخ إلى قػتيا الحاتضة بل إلى مغ يجعسيا كأنت كسؤمغ لػ أف معصضاتظ ضعضفة كقمضمة لكشظ إذا 

مغ خرسظ ، ىحا السفيـػ التػحضجؼ في الجياد يغضب عغ معطع كشت مع هللا ككاف هللا معظ كشت أقػػ 
السدمسضغ السدمسػف ال يخكف إال القػػ البذخية تترارع فإذا كانػا مع األقػػ انترخكا كإذا كانػا مع األضعف 
انيدمػا لحلظ حخيرػف عمى أف يكػنػا مع األقػػ كلػ عمى حداب ديشيع كلػ عمى حداب كخامتو كاستقبللو 

ػف الجـ كالخيح ريح السدظ ، سبحاف هللا قبل ىحه الدشػات التي بجأت فضيا األحجاث في بعس الببلد فالمػف ل
تتراعج لجرجة القيخ كاإلذالؿ بمغ حجًا ال يحتسل فحسل بعس الذباب عمى التزحضة بحضاتيع في سبضل الثأر 

ا الحؼ ضيخ كتعمقت بو آماؿ األمة بقتبلىع أك إعداز ديشيع أك إحقاؽ الحق الحؼ ضاع بضغ أيجؼ السغتربضغ ، ىح
كأنو شق شخيقًا لع يكغ معخكفًا مغ قبل أك لع يكغ يخصخ عمى باؿ السدمسضغ كأنا أقػؿ لكع دائسًا حضشسا ألغى 

 السدمسػف بشج الجياد مغ بشػد حضاتيع الضػمضة فقج ألغػا كخامتيع كاستقبلليع ككفايتيع كصاركا تبعًا.....

ال يديج عغ ثبلث كعذخيغ ممضػف كقبل خسدة كعذخيغ عامًا كاف في الغابات ، كسمخز كشت في بمج إسبلمي 
كالضـػ يرجر لمعالع كمو ما يفػؽ صادرات الجكؿ العخبضة مجتسعة بسا فضيا الشفط ، مغ أغشى الببلد كأقػػ األمع بمج 

العطضع كلمثقة بأف هللا ال صغضخ لكشيع عمى شيء كثضخ مغ التجيغ كسأفرل لكع إف شاء هللا ، لكغ بعثًا ليحا الجيغ 
 يشدى السؤمشضغ ، كأف الشرخ حمضف السؤمشضغ إف شاء هللا عد كجل.
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 كفي ركاية أخخػ: 

َيْػـَ اْلِقَياَمِة يِل َّللاهِ َيُكػُف )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُكلُّ َكْمٍع ُيْكَمُسُو اْلُسْدِمُع ِفي َسبِ 
ـِ َكاْلَعْخُؼ َعْخُؼ اْلِسْدِظ (( ُخ َدًما المهْػُف َلْػُف الجه  َكَيْيَئِتَيا ِإْذ ُشِعَشْت َتَفجه

 )صحضح البخارؼ(

مثبًل لػ أف ىحا الجدج ثضاب كاشتخيتيا بخسدة آالؼ كإنداف دفع لظ ممضار ىل تبضعيا ؟ تبضعيا فػرًا ، تتخدد ؟ ال 
 تتخدد ! 

ج ذكخت لكع ىحا الرحابي الجمضل الحؼ تخدد فيبط مقامو في الجشة: حضشسا أعمغ الشبي عمضو الربلة كشت ق
كالدبلـ ثبلثة مغ أصحابو قػادًا عمى التػالي زيج بغ حارثة القائج األكؿ كجعفخ بغ أبي شالب القائج الثاني كعبج 

حتى قتل كالثاني قاتل حتى قتل ، كالثالث تخدد ما هللا بغ ركاحة القائج الثالث ، القائج األكؿ حسل الخاية فقاتل 
 يداكؼ ثبلثضغ ثانضة 

 لػ عجدنا:

 حساـ السػت قج صميتي  يا نفذ إَّل تقتمي تسػتػي ىحا
 كإف تػليػتتي فقج شقيتػي  إف تفعمي فعميسا رضيتي 

الربلة كالدبلـ ؟  خسدة عذخة ثانضة تخدد في بحؿ ركحو ، كأخح الخاية كقاتل حتى قتل ، ماذا قاؿ الشبي عمضو
قاؿ: أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى قتل كإني ألرػ مقاميا في الجشة ثع أخح الخاية أخػكع جعفخ فقاتل بيا 
حتى قتل كإني ألراه يصضخ بجشاحضغ في الجشة كسكت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فمسا سكت قمق أصحاب الشبي 

 ما فعل عبج هللا ؟ قاؿ: ثع أخحىا عبج هللا كقاتل بيا حتى قتل كإني ال أرػ عمى أخػىع عبج هللا فقالػا يا رسػؿ هللا
 في مقامو إزكرارًا عغ صاحبضو ، ىبط مقامو ألنو تخدد في بحؿ ركحو في سبضل هللا.

لػ أف كاحجًا مشا قاؿ ماذا أبحؿ ؟ لدت مكمفًا أف تخػض معخكة كال أف تزحي بحضاتظ كال بسالظ كال بدبلمتظ 
لكغ مصمػب مشظ أف تدتقضع عمى أمخ هللا أف تتعمع العمع الذخعي كتكػف محدشًا متقشًا لعسمظ ناصح لمسدمسضغ ، 
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كال يؤخخ مصمػب مشظ أف تستشع عغ شخاء  الذيء الحؼ يصالب بو السدمسضغ الضـػ شيء بدضط ججًا ال يقجـ
 بزاعة مغ صشع عجك يفتظ بإخػانظ السؤمشضغ كليا ممضػف بجيل.

أنا ال أندى لكع مػقف ذكختو لكع عشجما كشت في دبي نتشاقر حػؿ السقاشعة قاؿ شخز مسغ يعسل حػؿ الجعػة 
دتصضع أحج أفخادىا أف يدتغشي كىػ قاؿ: أنا ال أستصضع االستغشاء عغ الببدي ىل عشجؾ بجيل ، الحع أمة ال ي
 مسغ أكتي العمع عغ شخاب يرشعو عجك ليع كفي ممضػف شخاب اشخب لبغ.

فمحلظ ىحه الشقصة الجقضقة الجقضقة إذا لع نغضخ هللا ال يغضخ ، كأممشا في الشرخ كأمل إبمضذ في الجشة يػجج أمل أف 
كلع نتعاكف فاألمخ صعب ججًا كالقزضة قزضة حضاة أك يجخل الجيغ ؟ بالشار ! فإذا لع نتحخؾ كلع نغضخ كلع نبجؿ 
 .مػت نكػف أك ال نكػف ، فإما أف نتعاكف كنتبادؿ 

وهللا ىحه الديارة إلى مؤتسخ في مالضديا ديششا عطضع كمصبق في معطع تختضباتو ، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف 
 يجعمشا مغ ىؤالء.

 لكغ كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُج اْبُغ ِإْبَخاِىيَع التهْيِسيُّ َأنهُو َسِسَع َعْمَقسَ )) َحجه  َة ْبَغ َكقهاٍص المهْيِثيه َثَشا َيْحَيى ْبُغ َسِعيٍج اَْلَْنَراِريُّ َقاَؿ َأْخَبَخِني ُمَحسه
َؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػ
يُبَيا َأْك ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َيُقػُؿ ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِر 

 َفِيْجَخُتُو ِإَلى َما َىاَجَخ ِإَلْيِو ((

 ضح البخارؼ()صح

َثَشا َأُبػ ُمػَسى اَْلَْشَعِخيُّ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َأْعَخاِبيٌّ ِلمشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ  ُجُل ُيَقاِتُل )) َحجه َسمهَع الخه
ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيْحَكَخ َكُيَقاِتُل ِلُيَخى َمَكاُنُو َمْغ ِفي َسِبي ِل َّللاهِ َفَقاَؿ َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِلْمَسْغَشِع َكالخه
 ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

يُغ َّللِهِ﴾  ﴿َكَقاِتُمػُىْع َحتهى ََّل َتُكػَف ِفْتَشٌة َكَيُكػَف الجِّ

 )سػرة البقخة(
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 إذا سضصخ الكفار سضصخت معيع ثقافتيع كإباحضتيع كأفبلميع كعبلقاتيع الستفمتة ، لحلظ: 

ْعِجي ِفْتَشًة َأَضخه )) َعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َرِضي المهيع َعْشيسَسا َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َتَخْكُت بَ 
 الشَِّداِء ((َعَمى الخَِّجاِؿ ِمَغ 

 )صحضح البخارؼ(

الفتشة األكلى في حضاة السؤمغ الشداء ، كالعالع الغخبي يدتخجـ ىحه الفتشة بسدتػػ يفػؽ حج الخضاؿ ، أقػؿ العالع 
الغخبي حاربشا بالشداء اإلنداف إذا تمبذ بسعرضة سقط مغ عضغ نفدو كمغ عضغ هللا كأصبح كائشًا ضعضفًا يخاؼ 

 أكبخ شيء فعمو األجانب أنيع أضعفػنا مغ الجاخل ، كسببو السعرضة. مغ أدنى شيء ، فمحلظ 

 ))َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

ى ُدْنَيا ُيِريُبَيا َأْك ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا )) ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإلَ 
 َفِيْجَخُتُو ِإَلى َما َىاَجَخ ِإَلْيِو((

ي تدكجيا أف يياجخ لمسجيشة لحلظ سسى الرحابة رجبًل سساه أـ قضذ ألنيا امخأة حبيا حب جع كاشتخشت ك
 ؿ شضئًا في سبضل هللا، فمحلظ اسسو مياجخ أـ قضذ ، فاألعساؿ بالشضات كال بج مغ أف تبحفياجخ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 خيخكع مغ تعمع القخآف كعمسو 704 - 000الجرس ) 

 76-35-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال بج مغ تسيضج ليحا الحجيث: سضجنا سعج بغ أبي كقاص: ثبلثة أنا فضيغ رجل كما سػػ ذلظ 
 إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى فإذا أنا كاحج مغ الشاس مغ ىحه الثبلث أنشي ما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كىػ السعرـػ مغ أف يخصئ في أقػالو كأفعالو كإقخاره إذا قاؿ الشبي كىػ سضج 
 الخمق كلضذ ىحا مغ قػؿ الشبي بشز القخآف الكخيع: 

َُ َعِغ اْلَيَػى )  (﴾1)( ِإْف ُىَػ ِإَّله َكْحٌي ُيػَحى 0﴿ َكَما َيْشِص

 )سػرة الشجع(

 إذا قاؿ خضخكع ىع اسع تفزضل كيعشي الخضخية السصمقة: 

 ْخآَف َكَعمهَسُو (()) َعْغ ُعْثَساَف َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمهَع اْلقُ 

 )صحضح البخارؼ(

تػقف القمب لضدت لظ تأتي يـػ القضامة فقضخًا، لػ كشت بأعمى مشرب كلع تصبق ىحا لػ عشجؾ ألف ممضػف إذا 
بضغ  الحجيث كجاءتظ السشضة تأتي يـػ القضامة فقضخًا . َخْضُخُكْع َمْغ َتَعم َع اْلُقْخآَف َكَعم َسُو . ذلظ أف القخآف كبلـ هللا كما

دافة بضغ الخالق العطضع كبضغ مخمػؽ ضعضف ىي نفديا كبلـ هللا ككبلـ خمقو كسا بضشو كبضغ خمقو ! كع ىي الس
بضغ كبلـ الخالق ككبلـ السخمػؽ، الشاس جسضعًا يقخءكف لبذخ ككبلـ خالق البذخ بضغ أيجييع، ككبلـ مبجع 
الدساكات كاألرض بضغ أيجييع كل حخؼ فضو قانػف كل كمسة تعشي مشيج، لحلظ الػقت الحؼ تسزضو في معخفة 

 دتثسخه ال تدتيمكو .كبلـ هللا ىػ كقت ت
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مخة كشت في لػس أنجمػس في مؤتسخ كقبل أياـ سقصت الصائخة السرخية التي عمضيا كست كثبلثػف ضابط كبضخ 
 تجربػا في أمضخكا، قمت ماذا قاؿ هللا عد كجل في السؤتسخ ؟ قاؿ 

 ﴿ َكَقاَؿ َيا َبِشيه ََّل َتْجُخُمػا ِمْغ َباٍب َكاِحٍج﴾

 )سػرة يػسف(

ءكا القخآف ألرسمػا ىؤالء الزباط كاحجًا كاحجًا كل كاحج بخحمة، أما ست كثبلثػف ضابط كبضخ تجربػا عمى لػ أنيع قخ 
 أحجث األسمحة، صار صضج ثسضغ، يكاد يكػف القخآف فضو كل شيء .

 مثبًل قاؿ: 

 ﴿ ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ﴾

 )سػرة األنعاـ(

متعب لمجياز اليزسي، لػ دققشا في مشيج هللا عد كجل لػججنا العجب  يعشي إذا أكمت فاكية قبل أف تثسخ ىحا
 العجاب، كقج تقخأ اآلية ألف مخة كال تشتبو لسعشى مغ معانضيا ثع يكذف لظ ىحا السعشى .
لحلظ القخآف ال تبمى ججتو، اسسع شخيط مخة اثشضغ ثبلثة تخخج مغ جمجؾ اسسع قخآف قج تدتسع لذخيط قخآف ألف 

 تكذف معاني لع تكغ تعخفيا مغ قبل ال تبمى ججتو ألنو كبلـ خالق األكػاف . مخة ككل مخة 

 ْخآَف َكَعمهَسُو (( )) َعْغ ُعْثَساَف َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمهَع اْلقُ 

ربع نقاط متعمقة بالعمع أكاًل: مفخكض عمضظ أف تتعمع، كمفخكض عمضظ أف إخػانشا الكخاـ: عشجنا أ –خضخية مصمقة 
تعسل بسا عمست، كمفخكض عمضظ أف تعمع ما عمست، كمفخكض عمضظ أف تخمز في تعمسظ كتعمضسظ كعسمظ، 

 جسعت في سػرة العرخ: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )0﴿ َكاْلَعْرِخ )  ( ِإَّله الهِحيَغ َآَمُشػا ﴾7( ِإفه اإلِْ
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 تعمسػا .

اِلَحاِت ﴾  ﴿ َكَعِسُمػا الره

 عسمػا بسا عمسػا . 

﴾ َّ  ﴿ َكَتَػاَصْػا ِباْلَح

 عّمسػا ما عمسػا . 

ْبِخ )  (﴾0﴿ َكَتَػاَصْػا ِبالره

 أخمرػا كصبخكا عمى شمب العمع كتعمضسو كالعسل بالعمع، أركاف الشجاة ! 

سبحاف هللا يػجج أحادث كثضخة بعزيا صحضح كبعزيا أقل صحة، لكغ ليا معشى مثبًل: " مغ تعمع القخآف متعو 
هللا بعقمو حتى يسػت " قمسا تجج قارغ قخآف كحافع قخآف معو خبلص، ال أقػؿ كقانػف لكغ يػجج استثشاءات، 

خؼ، ألنو عشجنا قاعجة: العزػ الحؼ ال يعسل لحكسة أرادىا هللا، لكغ قمسا تجج إنداف يقخأ القخآف كيتجارسو كيخ
 يزسخ ! 

لػ كاحج ال سسح هللا كدخت يجه ككضع ليا الجبرضغ بعج ستضغ يـػ تجج نرف حجسيا لع يبقى حخكة ضسخ فكل 
إنداف ال يعسل بعزػه أؼ عزػ قجمو إف لع تعسل تزسخ، فإذا إنداف ال يقخأ القخآف يرضبو خخؼ مبكخ ! أما 

يا سضجؼ ما ىحه الرحة ست كتدعضغ سشة عسخه قائع مشترب القامة حاد البرخ مخىف الدسع  إنداف يقخأ القخآف
 أسشانو في فسو عمى كل خج كردة، قاؿ: يا بشي حفطشاىا في الرغخ فحفطيا هللا عمضشا في الكبخ .

البارحة وهللا زرت إنداف أضشو صالح كال أزكي عمى هللا أحج قاؿ: يا عع أنا عسخؼ ست كتدعػف سشة عسمشا 
تحالضل شبضة كانت الشتائج كميا شبضعضة، قاؿ: وهللا لع آكل قخش حخاـ بحضاتي ! كال أعخؼ الحخاـ، ىحه اآلية 

 الكخيسة وهللا لػ قخأتيا ممضػف مخة ال تختػؼ مشيا: 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

630 

 

َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالهِحيَغ َآَمُشػا  يِّ ـْ َحِدَب الهِحيَغ اْجَتَخُحػا الده اِلَحاِت﴾﴿ َأ  َكَعِسُمػا الره

 )سػرة الجاثضة(

أنت تدتقضع كتخاؼ هللا، وهللا يخضفظ مغ إنداف حاش هلل، أك تخمز هلل كيحضجظ هللا إلنداف ! مدتحضل ! ال يػجج 
ضسانة تبث في قمبظ األمغ كالصسأنضشة كأف تكػف في شاعة هللا وهللا يػجج تاجخ بحسز كسا سسعت مدتقضع 

امي يعضج يتداىل يقخض دخل مػضف تسػيغ كتبو ضبط كشيخيغ سجغ، في الضـػ الثاني كل تسامًا بالدعخ الشط
الدػؽ أغمق ألجمو فانتبو السحافع كسأؿ عغ األمخ فػجج أنو أفزل كاحج عشجنا فقجـ لو اعتحار كأفخج عشو ! هللا 

 كبضخ .

عشج قراب بجكما جاءه شفل  ىحه الشقصة أقػليا لكع: عشجما تخاؼ بضشظ كبضشو مدتحضل يخضفظ مغ سػاؾ، كشت
عسخه ست سشػات يبج عشجىع مخيس يخيجكف شيباية كىي أشخػ لحسة بالخخكؼ فتضمة يأخح الفخح كيخخجيا مشو، 
وهللا لػ كضع لو شخت ال يعخؼ الصفل ! نطف المحسة كفخميا كأعصاه إياىا ! ىحا هللا عد كجل ال يسكغ أف 

عصضو شخت دكف أف يذعخ الصفل ! فأنت فقط كغ خائف مغ هللا يخضفو مغ أحج، ىحا شفل جاىل قمت يسكغ أف ي
 يسؤل قمبظ أمغ .

َُّ ِباَْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ) ( الهِحيَغ َآَمُشػا َكَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأكَلِئَظ َلُيُع اَْلَْمُغ َكُىْع 50﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَح
 (﴾57ُمْيَتُجكَف )

 )سػرة األنعاـ(

فقط اخجـ لو عباده ييضئ لظ ممضػف إنداف يخجمظ، ألف هللا شكػر عشجما تحكخه عغ عباده، يػجج شخز يحكي 
عغ نفدو أنا شمعت عمى الفشجؽ كأكمشا لحسة مثل الفدتق كدفعشا مائة ألف كلع ندأؿ عغ الدعخ، جالدضغ ناس 

 جمدة كاحكي عغ هللا كالحع .دخل محجكد فحخؽ قمبيع ىحا كبلـ شضصاف أنت اجمذ في 

" ما ذكخني عبجؼ في نفدو إال ذكختو في مؤل مغ مبلئكتي،كال ذكخني عبجؼ في مؤل مغ خمقي إال ذكختو في مؤل 
خضخ مشو " أنت عّتع عمى نفدظ كتحجث عغ ربظ كنبضظ، هللا عد كجل يخفع ذكخؾ كيعمي قجرؾ يربح ذكخؾ في 
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 تتعصخ السجالذ" السجمذ يتعصخ بو الشاس "بحكخ الرالحضغ

 

ىل يػجج إنداف في األرض أعده هللا كسا أعد دمحمًا عمضو الربلة كالدبلـ بالحـخ السجني سمصاف عثساني حاكع 
ثمثي األرض يقػؿ: الفقضخ العبج الحقضخ الدمصاف فبلف، ال يػجج إنداف أماـ رسػؿ هللا لو قضسة، ىحه العطسة مغ 

  أكثخ رفعظ أكثخ، ككمسا استعمضت يقرسظ .أيغ أتت ؟ مغ خزػعو هلل، فكمسا خزعت هلل

 الكبخياء ردائي كالعطسة إزارؼ فسغ نازعشي مشيسا شضئًا أذقتو عحابي كال أبالي 

 يا إخػاف: القزضة قزضة إخبلص، مسكغ تخمز إلنداف ال تعخفو تخجمو لػجو هللا .

 العسل فغفخ هللا ليا .امخأة بغي سقت كمبًا في الرحخاء ال أحج يخاىا يبجك أنيا أخمرت في ىحا 

 َخْضُخُكْع َمْغ َتَعم َع اْلُقْخآَف َكَعم َسُو .

ُ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َنفهَذ َعْغ ُمْؤِمٍغ ُكْخَبًة مِ  ْنَيا َنفهَذ َّللاه ْغ ُكَخِب الجُّ
ْنَيا َكاخْآِخَخِة َكَمْغ َسَتَخ مُ َعْشُو ُكْخَبًة ِمْغ  ُ َعَمْيِو ِفي الجُّ َخ َّللاه َخ َعَمى ُمْعِدٍخ َيده ـِ اْلِقَياَمِة َكَمْغ َيده ْدِمًسا َسَتَخُه ُكَخِب َيْػ

ُ ِفي َعْػِف اْلَعْبِج َما َكاَف اْلَعْبُج ِفي َعْػِف َأِخيِو َكَمْغ  ْنَيا َكاخْآِخَخِة َوَّللاه ُ ِفي الجُّ َل َّللاه َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو ِعْمًسا َسيه
ُ َلُو ِبِو َشِخيًقا ِإَلى اْلَجشهِة َكَما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاهِ  َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّله َنَدَلْت َّللاه

ِكيَشُة َكَغِذَيْتيُ  ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه َكَمْغ َبصهَأ ِبِو َعَسُمُو َلْع ُيْدِخْع َعَمْيِيُع الده ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاه ْحَسُة َكَحفه ِبِو ُع الخه
 َنَدُبُو((

 )صحضح مدمع(

أنت عشجؾ استعجاد ىل يػجج أحج مشكع غضخ ممتـد بديخة أك سيختضغ في الجسعة ! مع أقخبائو أك زمبلئو أك 
أك أصجقائو ال تدتصضع أف تعسل الجمدة فضيا ذكخ هلل ؟ ! صفحة قخآف نقخأىا كمشا نتجارسيا، كع مضدة؟ َنَدَلْت جضخانو 

ْتُيُع اْلَسبَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللا ُ  ِكضَشُة يستمئ قمبظ أمغ كراحة كسعادة، َكَغِذَضْتُيُع الخ ْحَسُة َكَحف   ِفضَسْغ ِعْشَجُه . فبل َعَمْضِيُع الد 
تجعل جمدة دكف قخآف كاجعل لدانظ رشبًا بحكخ هللا، فالقخآف ربضع القمػب، كفضو شفاء لمشاس، كسا أف العدل يذفي 

 األجداـ القخآف شفاء األركاح 
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 كالحسج  رب العالسيغ 

 ( 7 فػججكا عباءة قج غميا 704 - 000الجرس ) 

 78-35-1331راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا 
 الضـػ إلى التخىضب مغ الغمػؿ كالتذجيج فضو كما جاء فضسغ ستخ عمى غاٍؿ.  في باب الجياد كنشتقل

ِكْخِكَخُة َفَساَت َفَقاَؿ َرُسػُؿ )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َقاَؿ َكاَف َعَمى َثَقِل الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل ُيَقاُؿ َلُو 
 ْيِو َكَسمهَع ُىَػ ِفي الشهاِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْيِو َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغمهَيا ((َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 

 )صحضح البخارؼ(

الغمػؿ أييا األخػة: أف تأخح شضئًا قبل أف تػزع الغشائع ! ما الحؼ يقاس عمضو ال يػجج حخب، مات رجل تخؾ بضت 
الدجادة مغ رائحة أبي يأخحىا كل إنداف ييبج شيء ثسضغ قبل تػزيع اإلرث مفخكش يأتي األخ األكبخ يقػؿ ىحه 

يقاس عمى الغمػؿ ىحا، حضشسا تأخح شضئًا ألخضظ فضو حق فأنت غاؿ كعسمظ غمػؿ. َرَأْيُتُو ِفي الش اِر ِفي ُبْخَدٍة َغم َيا 
 َأْك َعَباَءةٍ 

خكات األرض بضج عذخة بالسائة مغ سكاف األرض، مذكمة العالع األكلى القزضة السالضة أف تدعضغ بالسائة مغ ث
كالتدعػف بالسائة مغ سكاف األرض عمى عذخة بالسائة مغ مػادر األرض، السذكمة األكلى في العالع أف ممضػف ال 
يسمكػف كاحجًا كالػاحج يسمظ السمضػف كوهللا ال أبالغ أف أكثخ الحخكب كالثػرات األعساؿ اإلرىابضة ىي أساسيا أف 

ال يجج ما يأكل، "ككاد الفقخ أف يكػف كفخًا " الغمػؿ بحث كبضخ ججًا، حضشسا تأخح ما لضذ لظ حضشسا تأخح إنداف 
 شضئًا ألخضظ فضظ حق فأنت غاؿ.
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"كتخؾ دانق مغ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ حجة بعج حجة اإلسبلـ " فيحا الخجل الحؼ كاف عمى غشائع رسػؿ هللا يقاؿ 
 ِكْخِكَخُة َفَساَت َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع ُىَػ ِفي الش اِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْضوِ لو كخكخة فسات ُيَقاُؿ َلُو 
 َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغم َيا.

إال  ىل ترجقػف أييا األخػة: أف أعمى عصاء تبحلو أف تبحؿ ركحظ في سبضل هللا حتى الذيضج يغفخ لو كل ذنب
 الجيغ، مئات ألػؼ كعذخات األلػؼ مبليضغ القخكض شسدت كأنكخت عمى أصحابيا.

كاف لي عسل تجارؼ بسػضػع معضغ فإنداف مغ بمجة في الذساؿ استجخ بزاعة كثضخة كزكج أكالده مغ بضع ىحه 
جات عمضو البزاعة كاشتخػ لكل ابغ بضت كسضارة كأكل عمى الشاس حقػقيع كال يداؿ اآلف عشجؼ في البضت سش

 القرة مغ سشة الدبع كالدبعضغ كىػ مغ ركاد السداجج كمطيخه إسبلمي.

 ))كتخؾ دانَ مغ حخاـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلسالـ (( 

 أمػاؿ الشاس مقجسة.

َخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ أَ 
 )) ُ ُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاه  َأدهى َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

عشجنا قشاة نطضفة رائعة لبلستثسار ىي السزاربة، إنداف بسالو إنداف متقاعج امخأة أرممة شفل صغضخ مػضف ال 
يحدغ التجارة ىشاؾ حاجة أساسضة في السجتسع الستثسار الساؿ، كىشاؾ مغ الصخؼ اآلخخ شاقات شابة ميشجس 

لذابة فإذا كاف في ربح بضغ ىؤالء بضغ يحتاج إلى رأس ماؿ ما أركع تعاكف رأس الساؿ السخدف مع الصاقات ا
صاحب الساؿ كبضغ صاحب الجيج لكغ ألف الحيغ أخحكا أمػاؿ الشاس كأكمػىا ضعزعػا ثقة الشاس باإلسبلـ 
كقػيت ثقة الشاس بالبشػؾ، فكل ىحه األمػاؿ التي حرمت مغ االستثسار أكدعت في البشػؾ، لحلظ ىحا الحؼ 

 عمضو إثع كبضخ، إثع أكل أمػاؿ الشاس بالباشل كإثع زعدعة الشاس بالثقة يديء معاممة السدمسضغ كفق مشيج هللا
 بالجيغ، 
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 ))ُىَػ ِفي الشهاِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْيِو َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغمهَيا (( 

 شيضج مات بالسعخكة !

َثِشي ُعَسخُ  َثِشي َعْبُج َّللاهِ ْبُغ َعبهاٍس َقاَؿ َحجه ْبُغ اْلَخصهاِب َقاَؿ َلسها َكاَف َيْػـُ َخْيَبَخ َأْقَبَل َنَفٌخ ِمْغ َصَحاَبِة الشهِبيِّ  ))َحجه
كا َعَمى َرُجٍل َفَقاُلػا ُفاَلٌف َشيِ  يٌج َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاُلػا ُفاَلٌف َشِييٌج ُفاَلٌف َشِييٌج َحتهى َمخُّ

ي َرَأْيُتُو ِفي الشهاِر ِفي ُبْخَدٍة َغمهَيا َأْك َعَباَءٍة ُثعه َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى   َصمهى المهيع َعَمْيِو المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاله ِإنِّ
ُسْؤِمُشػَف َقاَؿ َفَخَخْجُت َفَشاَدْيُت َأََّل ِإنهُو ََّل َكَسمهَع َيا اْبَغ اْلَخصهاِب اْذَىْب َفَشاِد ِفي الشهاِس َأنهُو ََّل َيْجُخُل اْلَجشهَة ِإَّله الْ 
 َيْجُخُل اْلَجشهَة ِإَّله اْلُسْؤِمُشػَف((

 )صحضح مدمع(

 يحسل عمى ىحا:  

ُجَل  َثُو َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه الخه َلَيْعَسُل َكاْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة َّللاهِ ِستِّيَغ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأنهُو َحجه
ْيَخَة ) ِمْغ َبْعِج َكِصيهٍة ُيػَصى َسَشًة ُثعه َيْحُزُخُىَسا اْلَسْػُت َفُيَزارهاِف ِفي اْلَػِصيهِة َفَتِجُب َلُيَسا الشهاُر ُثعه َقَخَأ َعَميه َأُبػ ُىخَ 

 ًة ِمَغ َّللاهِ ( ِإَلى َقْػِلِو ) َذِلَظ اْلَفْػُز اْلَعِطيُع ( ((ِبَيا َأْك َدْيٍغ َغْيَخ ُمَزارٍّ َكِصيه 

 )سشغ التخمحؼ(

ستضغ سشة صضاـ كصبلة كزكاة كحج، لكغ أكصى ألكالد امخأتو التي يحبيا كحـخ أناسًا مغ كصضتو فتجب لو 
 الشار، العجؿ أساس السمظ كالشجاة، هللا عد كجل عجؿ.

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا﴾﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشآَ   ُف َقْػ

 )سػرة السائجة(

)كاحج سأؿ سضجنا عسخ قاؿ: أتحبشي ؟ قاؿ: وهللا ال أحبظ، ال يػجج مجاممة ىشا تبتدع لو كترافحو بحخارة كتخسل 
لو بصاقة تيشئة كتحفخ لو حفخة، يػجج نفاؽ اآلف، قاؿ ىل يسشعظ بغزظ لي أف تعصضشي حقي ؟ قاؿ ؾ ال وهللا، 

 إذًا إنسا يأسف عمى الحب الشداء( قاؿ:
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ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتهْقَػى﴾  ﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

لي صجيق لو قرة حجثت بقرتو في السدجج فإذا بأخ يحجثشي عغ قرة أخخػ معاكدة: ىحا الرجيق فقضخ 
ى رصضف سػؽ الحسضجية مجة كيبضع عمضيا قصع قساش ستػؾ القصعة لجرجة ال تػصف ماذا يعسل ؟ يسج عم

بخسدضغ لضخة جاءت إندانة مغ إيخاف اشتخت قصعة ال يػجج معيا سػرؼ أعصتو في زعسيا دكالر بعج حضغ سحب 
مغ جضبو الساؿ فإذا ىػ مائة دكالر ! ففي محل بجانبو قاؿ رجاء انطخ لمبزاعة كسأذىب ألعصي ىحا السبمغ 

أسخع فػججىا في العرخكنضة قاؿ: أعصضتضشي مائة كأنا أريج كاحج فذكختو، صاحب السحل التجارؼ لراحبتو 
أعجبتو أمانة ىحا البائع سألو أتذاركشي ؟ قاؿ: أتسشى، خبلؿ جسعتضغ أحزخكا رفػؼ ىػ كانة محل صخافة 

خح بضجه كاشتخػ بضت كمسشػعة الرخافة فأراد أف يعسل عسل مدسػح كجج الذخز السشاسب كفتح السحل وهللا أ
 كسضارة كاآلف يعضر في بحبػحة.

حجثت الشاس ىحه القرة في السدجج أقدع لي باهلل أحج األخػة أنو يعخؼ إنداف بالدت رقضة جاءتو إندانة مغ 
إيخاف لتذتخؼ فزمة قساش أعصتو مائة دكالر بالخصأ ثسشيا دكالر كاحج فخح ككجج نفدو في مكدب كبضخ، في الضـػ 

ءتو الذخشة أخحكه لمسخفخ حتى اعتخؼ أكل عقػبة، كلكي ال تخفع عقػبتو لمشضابة أخحكا مشو خسدة آالؼ الثاني جا
كأعاد خسدة آالؼ، مغ بائع متجػؿ صار صاحب محل تجارؼ ىحا مبمغ لضذ قمضل بالخصأ فػرًا أعاده اآلخخ 

طل بخضخ ما لع تأكل حخامًا الفقخ سكت عشو كأراد أخحه، فأىضشت كخامتو كدفع خسدة آالؼ كأعاد السائة دكالر، ت
 لضذ عضبًا، العضب أف تأكل حخامًا، "كتخؾ دانق مغ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ حجة بعج حجة اإلسبلـ "

َثِشي ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصهاِب َقاَؿ َلسها َكاَف َيْػـُ َخْيَبَخ َأْقبَ  َثِشي َعْبُج َّللاهِ ْبُغ َعبهاٍس َقاَؿ َحجه ْغ َصَحاَبِة الشهِبيِّ َل َنَفٌخ مِ )) َحجه
كا َعَمى َرُجٍل َفَقاُلػا ُفاَلٌف َشيِ  يٌج َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاُلػا ُفاَلٌف َشِييٌج ُفاَلٌف َشِييٌج َحتهى َمخُّ

ي َرَأْيُتُو ِفي الشهاِر ِفي بُ  ْخَدٍة َغمهَيا َأْك َعَباَءٍة ُثعه َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاله ِإنِّ
َخْجُت َفَشاَدْيُت َأََّل ِإنهُو ََّل َكَسمهَع َيا اْبَغ اْلَخصهاِب اْذَىْب َفَشاِد ِفي الشهاِس َأنهُو ََّل َيْجُخُل اْلَجشهَة ِإَّله اْلُسْؤِمُشػَف َقاَؿ َفخَ 

 ْلَجشهَة ِإَّله اْلُسْؤِمُشػَف ((َيْجُخُل ا

 ماذا تدتشبصػف ؟ 
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اِلَحاِت﴾ ْغ اْلُخَمَصاء َلَيْبِغي َبْعُزُيْع َعَمى َبْعٍس ِإَّله الهِحيَغ آَمُشػا َكَعِسُمػا الره  ﴿ َكِإفه َكِثيًخا مِّ

 )سػرة ص(

عمى زكجتو، أخ عمى أخ استشباط آخخ قصعي أف الحؼ يبغي عمى خمضصو لضذ مؤمشًا، شخيظ عمى شخيكو، زكج 
كريث عمى كريث جار عمى جار الحؼ يبغي عمى خمضصو إف كاف زكجة أك زكجة أك شخيكًا أك رفضقًا أك جارًا لضذ 
مؤمشًا، لػ قضست الشاس كفق ىحيغ الحجيثضغ لع يبق أحج، يرمي في أكؿ صف كجبلبضة كمدػاؾ كعصخ مدظ 

 ؼ إسبلمي، العبخة الشداىة السالضة فيي مغ صفات السؤمشضغ.كآكل ماؿ حخاـ ألضذ كحلظ؟ سيل ججًا أف تتديغ بد 

وهللا حجثشي أخ قاؿ: بضت إلندانة مغ تخكضا بالذاـ مدتػاه سبع مبليضغ لضخة كرجل مغ ركاد السداجج كيرمي في 
الرف األكؿ بسمضػف أسمػب أنياه بدبعسائة ألف ! يعتقج نفدو ذكي ججًا كىي فقضخة ال تسمظ غضخه لكشيا ضعضفة 

 أمامو ىػ قػؼ يدكشو أجخة كىحا خدختو نيائضًا خحؼ ىحا السبمغ كانترحي مشو، فأخحتو.

درس بالشػاحي السالضة، بجأنا بالغمػؿ كالقخض غضخ الحدغ كأخح ما لضذ لظ عغ شخيق اإلرث كاالحتضاؿ كشخيظ 
، مع األسف ضعضف السحل لضذ باسسو كأنت السحل باسسظ تخخجو بدتختو السختجية كأنت مدمع ذكي كشاشخ

 اإلنداف الحؼ يأكل الساؿ الحخاـ عشج الشاس شاشخ، ىػ أحسق ألنو سػؼ يجفع ىحا السبمغ عمى ببلط جيشع.

ـٍ َفَحَكَخ اْلُغُمػؿَ  ـَ ِفيَشا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َذاَت َيْػ ْمَخُه ُثعه  َفَعطهَسُو َكَعطهَع أَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقا
 َأِغْثِشي َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َقاَؿ ََّل ُأْلِفَيغه َأَحَجُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو َبِعيٌخ َلُو ُرَغاٌء َيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ 

ِة َعَمى َرَقَبِتِو َفَخٌس َلُو َحْسَحَسٌة َفَيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأِغْثِشي َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ََّل ُأْلِفَيغه َأَحَجُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَيامَ 
َشاٌة َلَيا ُثَغاٌء َيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ  َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ََّل ُأْلِفَيغه َأَحَجُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتوِ 

َرَقَبِتِو َنْفٌذ َلَيا ِصَياٌح َأِغْثِشي َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ََّل ُأْلِفَيغه َأَحَجُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمى  َّللاهِ 
ُأْلِفَيغه َأَحَجُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو ِرَقاٌع  َفَيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأِغْثِشي َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ََّل 

َُ َفَيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأِغْثِشي َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ََّل ُأْلِفَيغه َأَحجَ  ُكْع َيِجيُء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمى َتْخِف
 ٌت َفَيُقػُؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأِغْثِشي َفَأُقػُؿ ََّل َأْمِمُظ َلَظ َشْيًئا َقْج َأْبَمْغُتَظ ((َرَقَبِتِو َصامِ 

 )صحضح مدمع(
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 أكبخ خاصضة لمسؤمغ الشداىة السالضة كالجشدضة عفضف مع الشداء أمضغ بالساؿ، أفزل مغ ألف تفػؽ آخخ.

ػف سشة البارحة عسمشا تحالضل كمو شبضعي ! قاؿ: وهللا زرت شخز بالعضج كالج صجيقي قاؿ: عسخؼ ست كتدع
 وهللا لع آكل قخش حخاـ بحضاتي كال أعخؼ الحخاـ الثاني.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما مغ أحج يجخل الجشة يحب أف يخجع 704 - 007الجرس ) 

 16-35-1331الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، كعمى آلو كصحبو أجسعضغ 
 كبعج....

زلشا  أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال
 في باب الجياد كالفرل الضـػ التخغضب في الذيادة كما جاء في فرل الذيجاء. 

ُث َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما ِمغْ   َأَحٍج َيْجُخُل اْلَجشهَة ))َعْغ َقَتاَدَة َقاَؿ َسِسْعُت َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ ُيَحجِّ
ِييِج َفِإنهُو َيَتَسشهى َأْف َيْخِجَع َفُيْقَتلَ ُيِحبُّ َأْف َيْخِجَع  ْنَيا َكَأفه َلُو َما َعَمى اَْلَْرِض ِمْغ َشْيٍء َغْيُخ الذه َعْذَخ َمخهاٍت  ِإَلى الجُّ

 ِلَسا َيَخى ِمَغ اْلَكَخاَمِة ((

 )صحضح مدمع(

معخكؼ قج ال تشداه شػاؿ  اإلنداف شكػر ىحا الذكخ مغ أيغ مشبعو ؟ مغ هللا عد كجل، أنت إذا فعل معظ
العسخ، السؤمغ حضشسا يقجـ أثسغ شيء يسمكو، لضذ إال الذيضج يتسشى أف يعػد إلى الجنضا لضقتل عذخ مخات لسا يخػ 

 مغ الكخامة ف كحدب الذيضج اآلية الكخيسة: 

ُلػا َتْبِجياًل   (﴾70)﴿ َفِسْشُيْع َمْغ َقَزى َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتِطُخ َكَما َبجه

 )سػرة آؿ عسخاف(

 كمسة: 

 (﴾007﴿ َكَما َكَجْجَنا َِلَْكَثِخِىْع ِمْغ َعْيٍج َكِإْف َكَجْجَنا َأْكَثَخُىْع َلَفاِسِقيَغ )
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بكل ما في ىحه الكمسة مغ معشى الحضاة إدراؾ كنعضع كسخكر كرؤية كشعػر كل صفات الحي ىي في الذيضج بعج 
الداعة رقسضة نطاميا مختمف اختبلؼ بضغ عغ الداعة البضانضة ال يسكغ السػت كلكغ بشطاـ آخخ، كضف أف ىحه 

أف نػازؼ بضغ الداعتضغ، ساعة أساسيا الشػابس كالعجبلت كالسدششات كساعة أساسيا مادة معضشة تتأثخ باألكامخ 
استذيادىع حضاة  اإللكتخكنضة فالداعة البضانضة شيء كالداعة الخقسضة شيء، فالحضاة التي كعج هللا بيا الذيجاء بعج

فضيا كل معاني الحضاة ، كلكغ مغ نػع آخخ، لحلظ مغ السدتحضل أف تػازف بضغ الجنضا كاآلخخة، اآلخخة نطاـ آخخ 
 فميع ما يذاءكف فضيا لسجخد أف تذتيي شضئًا تخاه أمامظ.

ْنَداُف ِإنهَظ َكاِدٌح ِإَلى َربَِّظ َكْجحًا َفُساَلِقيِو )  (﴾3﴿ َيا َأيَُّيا اإلِْ

 سػرة االنذقاؽ()

في الجنضا صحغ صمصة يمدمو ساعة تذتخؼ الحاجات كتشطفيا كتقصعيا مغ أجل أف تدكغ في بضتظ يمدمظ 
سشػات مغ العسل الجؤكب، مغ أجل أف تخػ في بضتظ زكجة يمدمظ ميػر كأثاث بضت كبضت كتحدغ االختضار، 

 خة أساسو التكخيع.نطاـ العسل الجنضا أساسو الدعي كالعسل كالكجح، بضشسا نطاـ اآلخ

 ﴿ َلُيْع ِفيَيا َما َيَذاُءكَف﴾

 )سػرة الشحل(

أنت في الجنضا ال تدتصضع أف تخػ إنداف في أمضخكا إال لتأخح فضدا كقج ال يعصػنظ ىحه الفضدا، كتخكب شائخة عذخيغ 
 ه أمامظ: ساعة كتشتطخ في السصارات ساعات كساعات لكغ في نطاـ اآلخخة لسجخد أف يخصخ في بالظ إنداف تخا 

ي َكاَف ِلي َقِخيٌغ )  (﴾20﴿ َقاَؿ َقاِئٌل ِمْشُيْع ِإنِّ

 (﴾22﴿ َفاشهَمَع َفَخَآُه ِفي َسَػاِء اْلَجِحيِع )

 )سػرة الرافات(

ال تدتصضع في الجنضا إف كاف لظ ابغ في حمب أف تخاه فجأة إال أف تخكب لو خسذ ساعات أما في اآلخخة أؼ 
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، في الجنضا الذيء إف لع يكغ تحت دائخة البرخ ال تخاه ال تخػ مغ خمفظ أمامظ خاشخ يخصخ في بالظ يشفح فػراً 
زاكية كحػاجد، ال أرػ كراء ىحا الحائط لكغ في اآلخخة الشفذ كميا أعضغ كآذاف كمذاعخ، مغ أجل أف تدتستع 

شاؾ أعراب بصعع تفاحة ال بج مغ أف تأكميا كال بج مغ أف تسزغيا كيجفع لدانظ المقسة إلى سقف الحمق كى
الحذ كي تذعخ بصعسيا، في الجشة يسكغ أف تأكل ممضػف تفاحة دكف أف تجخل جػفظ، التستع بالسحاقات خارجي 
نطاـ آخخ تتستع بكل شيء مغ دكف أف يكػف لو فزبلت كىزع كعدخ ىزع، لحلظ قاؿ هللا عد كجل في 

ال خصخ عمى قمب بذخ، ىحه الجشة الحجيث القجسي: أعجدت لعبادؼ الرالحضغ ماال عضغ رأت كال أذف سسعت ك 
 يدىج بيا الشاس يتعمقػف بالجنضا كيزعػف البضس كمو في سمة كاحجة، الجنضا ميسا تكغ عخيزة......
كاحج ممظ تدعضغ ممضار دكالر، ىحا السبمغ مختبط بشبس قمبو،فإذا كقف القمب لضدت لو كمختبصة بقصخ الذخياف 

صة بشسػ خبلياه الشطامي، فإذا نست الخبليا نسػًا عذػاقضًا ال تشفعو شضئًا، التاجي فإذا ضاؽ ال تشفعو شضئًا، كمختب
 كمختبصة بدضػلة الجـ فإذا تجسج الجـ في العخكؽ ال تشفعو شيء، أما في اآلخخة شيء آخخ: 

 (﴾15﴿ َكَما ُىْع ِمْشَيا ِبُسْخَخِجيَغ )

 )سػرة الحجخ(

كمعو مجرب رياضي خخج مغ بضتو في أرقى أحضاء دشسق كاحج مغ أكبخ أغشضاء الذاـ يقـػ بتجريبات رياضضة 
سضارة مدخعة أخحتو ىػ صجيق أشخاص ميسضغ ججًا في لبشاف ىل معقػؿ أف يجخل لسذفى بجمذق ؟ زكجتو لع 
تخض، فاستجعػا مذفى متحخؾ مغ بضخكت في الصخيق مات قاؿ الصبضب: كاف معو نديف بدبب شخياف فمت قاؿ: 

يحل مذكمتو ! لع يقبل إال بأرقى مذفى كسضارة بالصخيق مات، ألنو نديف مدتسخ  شالب شب كاف مغ السسكغ أف
 كل الثخكة انتيت بثانضة.

وهللا أييا األخػة ؾ أعخؼ شخز معخفة عسضقة في تعامل تجارؼ بضششا إذا جمذ معظ عذخ دقائق كمسة خػذقتو 
معامل كمصاعع مقاصف كشخكات كل يدتخجميا عذخ مخات، يتمحذ أف يتعامل معو إنداف كيشيب مشو كل شيء، 

شخكة يجخميا يأخح أكبخ نرضب، أحج مجراء معاممو مغ إخػانشا فمسا تخكو أقاـ مػلج فخحًا بتخكو شجيج، هللا آتاه 
شكل يفػؽ حج الخضاؿ شػؿ كلػف كذكاء جسضل يقجح ذكاء كلو شبكة عبلقات مخضفة كل أمػره مائة بالسائة في 

خ مرمح قاؿ بجلو لي: قاؿ:ىحا السرمح مكانو كاشي ىل أرفعو لؤلعمى؟ قاؿ: الحساـ عشجه قاشع محخكؽ فأحز
ال بأس، دخل الضـػ الثاني كجج مذكمة بالكيخباء صار عالي قاؿ البشتو اعصشي كخسي حجيج كزنو ثقضل صعج 
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 الكخسي فػقع بو كفات بسقعجه دخل السذفى اثشا عذخ يػمًا كانتيى كتػفي !!! 

 

، الجنضا خصخة مسكغ تشتيي الحضاة بثانضة كاف ملء الدسع كالبرخ فرار نعػة عمى تخؾ عذخيغ ممضػف دكالر
 الججراف، هللا عد ك جل قاؿ: 

 ﴿ َكَجَعْمَشاُىْع َأَحاِديَث﴾

 )سػرة السؤمشػف(

 كاف شخز ميع صار مدجى في القبخ ! 

 لحلظ:

 كل مخمػؽ يسػػت كَّل يبػقى إَّل ذك العدة كالجػػػػبخكت 
 كالميل مػيسا شػاؿ فػػال بػج مػغ شػمػػع الػفجػػخ 
 كالعسػخ ميػسا شػاؿ فػال بج مػػػػغ ندكؿ القػػبػػخ 

 ككل ابغ أثشػى كإف شالػت سالمتو يػمًا عمى آلة حجباء محسػؿ 
 فإذا حسمت إلى القبػر جشازة فاعػمع أنػظ بعػجىا محػسػػػؿ 

 فأنت في الجنضا مخخج مشيا في أية ثانضة !

ت عغ رجل مغ ثبلثضغ سشة ال يتحجث إال عغ الرحة كاألكل الشطامي كالرمصات كخبد الشخالة كالسذي سسع
كالجخؼ كالخياضة كشخب الساء باكخًا خسذ كاسات سخشضغ أيشسا جمذ عسخه أربعة كخسدػف سشة صجيقو قاؿ لي: 

ف يعضر ثسانضغ أك تدعضغ كاف بالسدبح بعج ساعة ريزاة مجيجة تكختع كندؿ مضت ! ىحا بحدب رياضتو يجب أ
 سشة حدب تجريباتو، الخياضة ال عبلقة ليا بالعسخ إنسا ىي إما تعضر عسخؾ ىكحا أك ىكحا، أما العسخ ثابت.

لي صجيق مخح ججًا كاف بديخة مع إخػانو كقاؿ: أنا معي كقت شػيل حتصأمػت الدؤاؿ غخيب لساذا ؟ قاؿ: ألف 
كال أدخغ ككل شيء قالو يجعػ لصػؿ العسخ الكبلـ قالو الدبت في كزني قمضل كشعامي قمضل كمخح كال أحسميا 

 الدبت الثاني كاف تحت التخاب ! فأنت مخخج مشيا، أما الجشة قاؿ: 
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 (﴾15﴿ رَكَما ُىْع ِمْشَيا ِبُسْخَخِجيَغ )

إكخاـ يػجج أمغ،ال يػجج إنداف ما عشجه قمق، صحتو شضبة يا تخػ ماذا سضحرل معي بساذا سأصاب مغ 
خاض ؟ يأتي الدخشاف فجأة ال شيء، شعخ بكتمة فحريا خبضث كبخت أعصػه دكاء كضساكؼ ىخ شعخه كمو كع األم

شيخ عمقت الشعػة إنداف يشتيي بدخشاف أك بفذل كمػؼ أك بالكبج أك بخثخة أك بقمب يػجج قمق عاـ في الجنضا ألنو 
؟ دائسًا ! مدتحضل ! قالت: يا دكتػر كع  يػجج مغادرة، ال أحج مشا سضشف، ىل يسكغ أف تدتضقع الضـػ كالبارحة

نجاح العسمضة ؟ قاؿ ؾ ثسانضغ بالسائة،قالت كضف ؟ قاؿ ؾ إذا أجخكىا مائة شخز بسػت عذخيغ يبقػا ثسانضغ، 
 قالت ال أريج مائة بالسائة قاؿ: كضف سضسػت الشاس في ىحه الحاؿ ! 

 كل مخمػؽ يسػت أما باآلخخة ال يػجج خخكج: 

 َما َيَذاُءكَف﴾ ﴿ َلُيْع ِفيَيا

 (﴾15﴿ رَكَما ُىْع ِمْشَيا ِبُسْخَخِجيَغ )

وهللا ما كججت أعقل مسغ يعسل لآلخخة، فالذيضج كحجه يتسشى أف يخجع إلى الجنضا فضقتل عذخ مخات لسا يخػ مغ 
 الكخامة، كفي كراية أخخػ: لسا يخػ مغ فزل الذيادة.

 كفي حجيث آخخ: 

ُ ِلَسْغ َخَخَج ِفي َسِبيِمِو ََّل ُيْخِخُجُو ِإَّله ِجَيا)) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ قَ  ٌد اَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَعجه َّللاه
ٌَ ِبُخُسِمي َفُيَػ َعَميه َضاِمٌغ َأْف ُأْدِخَمُو اْلَجشهَة َأْك َأْرِجَعُو ِإَلى َمدْ  ِشِو الهِحي َخَخَج ِمْشُو كَ ِفي َسِبيِمي َكِإيَساٌف ِبي َكَتْرِجي
َه َعَمى اْلُسْدِمِسيغَ   َما َقَعْجُت ِخاَلَؼ َسِخيهٍة َناِئاًل َما َناَؿ ِمْغ َأْجٍخ َأْك َغِشيَسٍة ُثعه َقاَؿ َكالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه َلْػََّل َأْف َأُش

َمُيْع َكََّل َيِجُجكَف َسَعًة َفَيتهِبُعػِني َكََّل َتِصيُب َأْنُفُدُيْع َفَيَتَخمهُفػَف َتْخُخُج ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأَبًجا َكَلِكْغ ََّل َأِجُج َسَعًة َفَأْحسِ 
ٍج ِبَيِجِه َلَػِدْدُت َأْف َأْغُدَك ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفُأْقَتَل ُثعه َأْغُدَك َفُأْقَتلَ   ُثعه َأْغُدَك َفُأْقَتَل (( َبْعِجي َكالهِحي َنْفُذ ُمَحسه

 اجة()سشغ ابغ م
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 لسا يخػ اإلنداف مغ كخامة لمذيضج.

وهللا مخة شالعت في اإلنتخنت عغ مػضػع الذيجاء الحيغ يزحػف بحضاتيع في سبضل أمتيع كإعبلء كمسة هللا 
فػجئت أف أكثخىع مغ حفاظ كتاب هللا كأكثخىع شمبة عمع شخعي، نحغ نتػىع كاحج نفخػا فضو فاستذيج، ال عغ 

اد أف يقجـ شيء ليحه األمة، كالحطتع كل كعي كعغ يقضغ كعمع، إما أنو حافع لكتاب هللا أك شالب عمع شخعي كأر 
 ما فعمو الضيػد مغ الجرع الػاقي لع يفمح كالعسل االستذيادؼ مدتسخ. 

ِييِج ُكلُّ َذْنٍب ِإَّله )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُيْغَفُخ ِلمذه 
ْيَغ((  الجه

 )صحضح مدمع(

 ألف حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة كحقػؽ هللا مبشضة عمى السدامحة. 

ـَ ِفييِ  ُث َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقا ْع َفَحَكَخ َلُيْع َأفه اْلِجَياَد ِفي )) َعْغ َأِبي َقَتاَدَة َأنهُو َسِسَعُو ُيَحجِّ
ـَ َرُجٌل َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَرَأْيَت ِإْف ُقتِ  يَساَف ِباَّللهِ َأْفَزُل اَْلَْعَساِؿ َفَقا ُخ َعشِّي َسِبيِل َّللاهِ َكاإلِْ ْمُت ِفي َسِبيِل َّللاهِ ُتَكفه

ْمَت ِفي َسِبيِل َّللاهِ َكَأْنَت َصاِبٌخ ُمْحَتِدٌب ُمْقِبٌل َغْيُخ َخَصاَياَي َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َنَعْع ِإْف ُقتِ 
ُخ َعشِّي َخَصاَياَي ُمْجِبٍخ ُثعه َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكْيَف ُقْمَت َقاَؿ َأَرَأْيَت ِإْف ُقِتْمُت ِفي َسِبي ِل َّللاهِ َأُتَكفه

ْيَغ َفِإفه ِجبْ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ  ِخيَل َعَمْيِو  َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َنَعْع َكَأْنَت َصاِبٌخ ُمْحَتِدٌب ُمْقِبٌل َغْيُخ ُمْجِبٍخ ِإَّله الجه
اَلـ َقاَؿ ِلي َذِلَظ *((  الده

 )صحضح مدمع(

لدرقا كىحا الحاضخ اشتكي عمي فالذيضج ال تحل مذكمتو فكضف نحغ ؟ كع مدمع أخح ديشًا كلع يخده كقاؿ بّمط ا
 أحبذ شيخ كبعجىا أخخج ال يػجج شيء باسسي، كع مدمع ىحه يفعميا ؟ لػ كشت شيضج ال تشفح مغ الحداب. 

ْيَغ (( ِييِج ُكلُّ َذْنٍب ِإَّله الجه  )) ُيْغَفُخ ِلمذه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 جعفخ فأصيب( 7 أخح الخاية زيج فأصيب ثع أخح  704 - 000الجرس ) 

 34-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في 
 في باب الجياد. 

فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا جضر جضذًا إلى مؤتة عضغ سضجنا زيج بغ حارثة القائج األكؿ فإذا قتل جعفخ بغ 
حتى قتل فأخحىا مغ أبي شالب فإذا قتل فعبج هللا بغ أبي ركاحة، ككاف شاعخًا فدضجنا زيج أخح الخاية كقاتل بيا 

بعجه جعفخ بغ أبي شالب فقاتل بيا حتى قتل فجاء دكر بغ عبج هللا بغ ركاحة القائج الثالث تخدد ثبلثضة ثانضة كاف 
 شاعخًا قاؿ بضتضغ مغ الذعخ قاؿ 

 حساـ السػت قج صميتي يا نفذ إَّل تقتمي تسػتي ىحا 
 كإف تػليتي فقج شقيتػػي إف تفعمي فعميسا رضيتي 

الخاية حتى قتل ثع أخح الخاية سضجنا خالج كاندحب اندحابًا حكضسًا كأنقح الرحابة الكخاـ مغ القتل السحقق كأخح 
كحضشسا كصمػا لمسجيشة تبعو بعزيع كقاؿ فخار قاؿ لو الشبي بل كخار، ككأف الشبي أثشى عمى خصتو بإنقاذ 

 الرحابة، كبضغ أف االندحاب أحضانًا مغ إنقاذ الجضر.

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى قتل كإني ألرػ مقامو في الجشة مباشخة حتى أف  الشتضجة أف
بعس الخكايات تؤكج أف الذيضج ال يتألع بزخة القتل كػخحة، ثع يخػ عشج قتمو مقامو في الجشة فضفخح كتفػح مشو 

الربلة كالدبلـ: ثع أخح الخاية أخػكع جعفخ فقاتل بيا حتى  رائحة السدظ ىحا ثابت عغ رسػؿ هللا. ثع قاؿ عمضو
قتل كإني ألراه يصضخ بجشاحضغ في الجشة، لحلظ سسي جعفخ الصضار، كسسعت أف مدججًا يشذأ في السصار باسع 
جعفخ الصضار كسكت الشبي سكػت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ سبب قمقًا عمى الثالث فقاؿ أصحاب الشبي: يا 

 ما فعل عبج هللا قاؿ: ثع أخح الخاية أخػكع عبج هللا فقاتل بيا حتى قتل كإني ال أرػ في مقامو إزكرارًا رسػؿ هللا
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 عغ صاحبضو.

بخبكع إف كشتع كاقعضغ إذا ىحا الرحابي تخدد ثبلثضغ ثانضة فيبط مقامو، فيحا الحؼ يفعل السعاصي بساذا تخدد ببحؿ 
ف أف تزحي بشفدظ إشبلقًا حدب الطخكؼ الخاىشة، لكغ صمي حضاتو، السدمع مكمف أف يرجؽ فقط، لدت مكم

كغس برخؾ كاستقع كغ صادؽ كأمضغ، فإذا الحؼ تخدد في تدمضع نفدو في سبضل هللا ىبط مقامو فسا باؿ أكلئظ 
الحيغ يختكبػف السعاصي كاآلثاـ ؟ ما باؿ ىحا األب الحؼ يسذي مع زكجتو محجبة حجاب كامل كبشتاه شبو 

ف معو كمع أميسا أيغ األب ؟ ال تعتبػا عمى هللا إذا بجػ لكع أنو تخمى عشا نحغ في انحخاؼ عاريتضغ يسذضا
 خصضخ فيؤالء الحيغ صجقػا ما عاىجكا هللا عمضو قاؿ هللا عشيع: 

ُلػا َتْبِجياًل )  (﴾70﴿ َفِسْشُيْع َمْغ َقَزى َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتِطُخ َكَما َبجه

 )سػرة األحداب(

عاىجت هللا عيجًا أنت عمضو ؟ ألع تحج بضت هللا الحخاـ ؟ ألع تعتسخ كتقف أماـ الحجخ األسػد كتقػؿ: عيجًا يا ىل 
 رب عمى شاعتظ ؟ فضقػؿ هللا عد كجل في آية كخيسة يجمع ليا القمب 

 (﴾007﴿ َكَما َكَجْجَنا َِلَْكَثِخِىْع ِمْغ َعْيٍج َكِإْف َكَجْجَنا َأْكَثَخُىْع َلَفاِسِقيَغ )

 )سػرة األعخاؼ(

دقق في بضػتشا كأعسالشا كمتاجخنا كبضعشا، بالكحب يحمف يسضغ معطع أف رأس ماليا أغمى مغ ىحا كىػ يخبح 
 الزعف ! تقدع بسغ ؟ ىحا الحؼ تقدع بو يخاؾ كمعظ أليحا الحج تجتخغ عمى هللا.

الحؼ يقدع يسضشًا لضقتصع بيا حق امخغ  بأؼ قزضة مغ القزاء تقدع ؟ أقدع يأتضو الفخج كحبًا، بالسشاسبة إخػانشا:
مدمع ىحه الضسضغ سساىا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ الضسضغ الغسػس ألنيا تغسذ صاحبيا في الشار، كالذيء 
العجضب أف ىحه الضسضغ ال كفارة ليا، ألنيا أخخجت صاحبيا مغ الجيغ كمضًا كال يرح إال أف يعضج إسبلمو كيشصق 

ضة في ديغ هللا، كع يسضغ غسػس تحمف كل يـػ مغ قبل السدمسضغ ؟ يزع يجه عمى كتاب بالذيادتضغ لضجخل ثان
 هللا مغ أجل مخالفة تسػيشضة شيخيغ في الدجغ يقدع عمى كتاب هللا أف التدعضخة كانت مػضػعة.
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خمفضة وهللا مخة ال اكتسكع كاف لي مخكبة في كخاج يبجك أف الصخيق مائمة فخجعت لمخمف فسدت سضارة ججيجة ال
مشكمة كخصػشيا مشحشضة فسؤخخة الدضارة دخل صاجيا قمضبًل لمجاخل يسكغ سب األدياف كاألنبضاء بخكاف كانفجخ، 
أخحتو ألعمى مرمح في البمج أنا كىػ سػية وهللا السرمح جاء بسفظ ككبدات فكيا الخفخاؼ غصاء ببلستضظ ندعو 

وهللا لػ رأيت سضارتي ىكحا أقػؿ يا رب لظ الحسج  بضجه فقط جمديا عادت كسا كانت ! لع يسدظ مصخقة قمت لو
 كع ديغ سببت أنت ؟

الحع الشاس عشجه صانع يكفخ كيدب ديشو وهللا كأنا بعخفات يػجج حجاج شتسػا الجيغ، كشا في السصار تأخخنا 
خسذ ساعات كزعػا لشا كأس مغ العرضخ كسشجكير مغ لع يأخح شتع الجيغ ! كاف في الحج ! ما ىؤالء 

 سضغ ؟ شيء ال يرجؽ أنا لدت متذائع لكغ البشضة التحتضة عاشمة ججًا.السدم

فضا أييا األخػة: نخيج أف نعػد هلل تخدد عذخيغ أك ثبلثضغ ثانضة فيبط مقامو عشج هللا، نحغ نتخدد باالستقامة كلضذ 
 ببحؿ الشفذ كفي قػؿ الحق كالرجؽ كاألمانة كالبضع كالذخاء.

 أركؼ لكع ما جاء في البخارؼ: 

 الخهاَيَة َزْيٌج )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َخَصَب َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َأَخحَ 
َحَىا َخاِلُج ْبُغ اْلَػِليِج َعْغ َغْيِخ ِإْمَخٍة َفُأِصيَب ُثعه َأَخَحَىا َجْعَفٌخ َفُأِصيَب ُثعه َأَخَحَىا َعْبُجَّللاهِ ْبُغ َرَكاَحَة َفُأِصيَب ُثعه َأخَ 

ِني َأْك َقاَؿ َما َيُدخُُّىْع َأنهُيْع ِعْشَجَنا َكَقاَؿ َكِإفه َعْيَشْيِو َلَتْحِرَفاِف *(  (َفُفِتَح َعَمْيِو َكَما َيُدخُّ

 )صحضح البخارؼ(

ِع ِبشْ  َبيِّ ـه الخُّ َثَشا َأَنُذ ْبُغ َماِلٍظ َأفه ُأ ُـّ َحاِرَثَة ْبِغ ُسَخاَقَة َأَتِت الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َحجه َت اْلَبَخاِء َكِىَي ُأ
ُثِشي َعْغ َحاِرَثَة َكَكاَف ُقِتَل َيْػـَ َبْجٍر َأَصاَبُو َسْيٌع َغْخٌب َفِإْف كَ  َكِإْف  اَف ِفي اْلَجشهِة َصَبْختُ َفَقاَلْت َيا َنِبيه َّللاهِ َأََّل ُتَحجِّ
ـه َحاِرَثَة ِإنهَيا ِجَشاٌف ِفي اْلَجشهِة َكِإفه ابْ  َصاَب اْلِفْخَدْكَس َشِظ أَ َكاَف َغْيَخ َذِلَظ اْجَتَيْجُت َعَمْيِو ِفي اْلُبَكاِء َقاَؿ َيا ُأ

 ((اَْلَْعَمى

 )صحضح البخارؼ(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 فزل الذيجاء 704 - 001الجرس ) 

 39-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

ب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىض
 في باب الجياد.

ي َأَنُذ ْبُغ الشهْزِخ َعْغ ِقَتاِؿ َبْجٍر َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ  ِؿ )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َغاَب َعسِّ ِغْبُت َعْغ َأكه
ُ َأْشَيَجِني  ُ َما َأْصَشُع َفَمسها َكاَف َيْػـُ ُأُحٍج َكاْنَكَذَف ِقَتاٍؿ َقاَتْمَت اْلُسْذِخِكيَغ َلِئِغ َّللاه ِقَتاَؿ اْلُسْذِخِكيَغ َلَيَخَيغه َّللاه

ي َأْعَتِحُر ِإَلْيَظ ِمسها َصَشَع َىُؤََّلِء َيْعِشي َأْصَحاَبُو َكَأْبَخُأ ِإَلْيَظ مِ  ْذِخِكيَغ سها َصَشَع َىُؤََّلِء َيْعِشي اْلسُ اْلُسْدِمُسػَف َقاَؿ المهُيعه ِإنِّ
ي َأِججُ  ـَ َفاْسَتْقَبَمُو َسْعُج ْبُغ ُمَعاٍذ َفَقاَؿ َيا َسْعُج ْبَغ ُمَعاٍذ اْلَجشهَة َكَربِّ الشهْزِخ ِإنِّ  ِريَحَيا ِمْغ ُدكِف ُأُحٍج َقاَؿ َسْعٌج ُثعه َتَقجه

ْيِف َأْك َشْعَشًة ِبُخْمٍح َأْك َرْمَيًة  َفَسا اْسَتَصْعُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما َصَشَع َقاَؿ َأَنٌذ َفَػَجْجَنا ِبوِ  ِبْزًعا َكَثَساِنيَغ َضْخَبًة ِبالده
َأَنٌذ ُكشها ُنَخى َأْك َنُطغُّ َأفه َىِحِه  ِبَدْيٍع َكَكَجْجَناُه َقْج ُقِتَل َكَقْج َمثهَل ِبِو اْلُسْذِخُكػَف َفَسا َعَخَفُو َأَحٌج ِإَّله ُأْخُتُو ِبَبَشاِنِو َقاؿَ 

َ َعَمْيِو ( ِإَلى آِخِخ اخْآ اخْآ  َيِة َكَقاَؿ ِإفه ُأْخَتُو َيَة َنَدَلْت ِفيِو َكِفي َأْشَباِىِو ) ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِرَجاٌؿ َصَجُقػا َما َعاَىُجكا َّللاه
َع َكَدَخْت َثِشيهَة اْمَخَأٍة َفَأَمَخ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ  َبيِّ ْيِو َكَسمهَع ِباْلِقَراِص َفَقاَؿ َأَنٌذ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َكِىَي ُتَدسهى الخُّ

َِّ ََّل ُتْكَدُخ َثِشيهُتَيا َفَخُضػا ِباَْلَْرِش َكَتَخُكػا اْلِقَراَص َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َص  مهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َكالهِحي َبَعَثَظ ِباْلَح
 َأْقَدَع َعَمى َّللاهِ ََلََبخهُه (( ِمْغ ِعَباِد َّللاهِ َمْغ َلػْ 

 )صحضح البخارؼ(

أصحاب الشبي مغ كانػا عمى رابضة أحج تخمػا عغ مػقعيع فانكذفػا كالسذخكػف الحيغ أحجقػا بخسػؿ هللا كأعادكا 
 الكخة في قتالو يقػؿ ىحا الرحابي الجمضل:

ـَ َفاْسَتْقَبَمُو َسْعُج ْبُغ ُمَعاٍذ َفَقاَؿ َيا َسْعُج ْبَغ ُمَعاٍذ اْلَجشهَة َكَربِّ )) َكَأْبَخُأ ِإَلْيَظ ِمسها َصَشَع َىُؤََّلِء َيْعِشي اْلسُ  ْذِخِكيَغ ُثعه َتَقجه
ي َأِجُج ِريَحَيا ِمْغ ُدكِف ُأُحٍج َقاَؿ َسْعٌج َفَسا اْسَتَصْعُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما َصشَ   َع ((الشهْزِخ ككأنو رأى الجشة ِإنِّ
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في صفػؼ العجك ىحا الحؼ جضخؼ اآلف إنداف يقتحع السػت شيج هللا أف الحؼ يجخؼ اآلف مغ بصػالت أقحع نفدو 
العقل ال يرجقيا، كأف ىحه البصػالت أبقت لشا ماء في كجػىشا، كأف ىحه البصػالت ألغت تفػؽ العجك كالقشابل 

ػنضغ ! كانػا تدعسائة قبل كع شيخ الحرية كالصضخاف، معي معمػمات دقضقة أف الحؼ غادركا إسخائضل كصمػا لسمض
ممضػف كثبلثسائة الضـػ ممضػنضغ ! ثسانضة كثبلثػف مدتػششة ال يػجج فضيا كال إنداف، الدضاحة صفخ العسمة لمشرف 
الصضخاف لمشرف ىشاؾ معاناة كل ىحه السعاناة ال قضسة ليا أماـ القمق الحؼ يعاني مشو اإلنداف في إسخائضل الحيغ 

شباء الشفدضضغ عذخ أضعاؼ خػؼ العسمضات انتقمت ألعساؽ األرض السحتمة حضفا كيافا كتل يدكركف عضادة األ
أبضب ككل مخة بأسمػب، قبل آخخ حادثة الباص الحؼ احتخؽ ثبلث عذخ عدكخؼ مشيع كيػجج تػفضق إليي لػ 

 إليي فقاؿ:كاف قزضة ذكاء بذخؼ قج يكذف، كانكذفػا كع كاحج كلع يتسكشػا مغ عسل شيء لكغ يػجج تػفضق 

ي َأِجُج ِريَحَيا ِمْغ ُدكِف ُأُحٍج ((   )) َيا َسْعُج ْبَغ ُمَعاٍذ اْلَجشهَة َكَربِّ الشهْزِخ ِإنِّ

تخضل أنظ رأيت فتاة لع تعبأ ال بأبضيا كال أميا كال صجيقاتيا كال أخػاتيا كال أبشاء خاالتيا.... قجمت نفديا في 
عاديػف ىع مغ حفاظ كتاب هللا يغتدل كيكتب كصضة كيعمغ الذيادة  سبضل هللا ىؤالء الذباب كشت أضشيع شباب

كيقبل يج أمو كأبػه كيحىب وهللا يػفقو، حفطػا لشا ماء كجيشا، ىحه األمة بيحه األعساؿ االستذيادية ترػر قػة 
الفمدصضشضغ ألف الضيػد مع قػة الفمدصضشضغ ممضػف لػاحج أما القتمى أربعسائة كأربع كأربعضغ ألف قتضل إسخائضمي أما 

كأربعسائة فمدصضشي، ال تتشاسب الشدبة مع قػة العجك، انذق شخيق لمسطمػمضغ شخيق الجياد، سابقًا كاف شيء 
 مسشػع أف يحكى بالجياد، اآلف الجياد ىػ أحج كسائل االنترار عمى ما أنت عمضو مغ ضعف قاؿ: 

ي َأِجُج ِريَحَيا ِمْغ ُدكِف ُأُحٍج ((   )) ِإنِّ

وهللا ال أصجؽ ثبلثة كعذخكف ألف شاب يشتطخكف بالجكر ! كيتجافعػف لمسػت في سبضل هللا كاآلف مذكمة كبضخة 
 ججًا، الكضاف الريضػني يعج ثالث تخسانة في العالع لع يعج ليا قضسة أماـ ىؤالء الذباب ىحا الجياد ! 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

649 

ْيِف َأْك َشْعَشًة )) َقاَؿ َسْعٌج َفَسا اْسَتَصْعُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما َص  َشَع َقاَؿ َأَنٌذ َفَػَجْجَنا ِبِو ِبْزًعا َكَثَساِنيَغ َضْخَبًة ِبالده
َخى َأْك ُتُو ِبَبَشاِنِو َقاَؿ َأَنٌذ ُكشها نُ ِبُخْمٍح َأْك َرْمَيًة ِبَدْيٍع َكَكَجْجَناُه َقْج ُقِتَل َكَقْج َمثهَل ِبِو اْلُسْذِخُكػَف َفَسا َعَخَفُو َأَحٌج ِإَّله ُأخْ 

 َمْيِو ( ِإَلى آِخِخ اخْآَيِة(( َنُطغُّ َأفه َىِحِه اخْآَيَة َنَدَلْت ِفيِو َكِفي َأْشَباِىِو ) ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِرَجاٌؿ َصَجُقػا َما َعاَىُجكا َّللاهَ عَ 

معظ أك ال  مػازنة يأتي أخ لمجامع يخيج أف تؤمغ لو بضت كتدكجو كيخيج قخض كتجهلل كتأخحه ندىات حتى يسذي
يخيج كل ىحه القرة ! أحج السؤمشضغ الحيغ أسمسػا بعجما أسمع كاف في غدكة فجخل معيا كانترخ السدمسضغ كأعصػه 
غشضستو قاؿ: ما ىحا ؟ قاؿ ىحه غشضسة قاؿ: ما أسمست عمى ىحا بل عمى الحبح ! يفيع اإلسبلـ تزحضة، فأثشى 

 ة تأثخه عمضو.عمضو الشبي كفي السعخكة القادمة قتل كبكى مغ شج

قمسا تجج أخ شالب عمع يخيج أف يقجـ كيعصي كيأخح كيبحؿ مغ كقتو كجيجه اآلف اآلية معكػسة يخيج أف يأخح فإف 
 لع يأخح يكػف الذضخ غضخ جضج، كالجامع غضخ جضج.

َجَقاِت َفِإْف ُأْعُصػا ِمْشَيا َرُضػا َكِإْف َلْع ُيْعَصػْ   (﴾25ا ِمْشَيا ِإَذا ُىْع َيْدَخُصػَف )﴿ َكِمْشُيْع َمْغ َيْمِسُدَؾ ِفي الره

 )سػرة التػبة(

فذتاف بضغ إنداف جاء لضعصي كإنداف جاء لضأخح قاؿ: ما أسمست عمى ىحا بل عمى الحبح ! يفيع اإلسبلـ 
 تزحضة، فأثشى عمضو الشبي كفي السعخكة القادمة قتل كبكى مغ شجة تأثخه عمضو كشيج لو بالجشة. 

شبي تفقج كاحج اسسو سعج بغ الخبضع قاؿ: أيغ سعج ال يػجج خبخ عشو فتبخع أحج الرحابة أف فضسا كرد في األثخ: ال
يبحث عشو في ساحة السعخكة بأحج كصل لداحة السعخكة كجج القتمى فإذا ىػ بضشيع لكغ لع يست بعج عمى كشظ 

أنا بضغ األمػات كلكغ أبمغ  السػت، قاؿ:يا سعج الشبي أرسمشي ألتفقجؾ ىل أنت بضغ األحضاء أك بضغ األمػات قاؿ:
رسػؿ هللا مشي الدبلـ كقل لو: جداؾ هللا خضخ ما جدػ نبضًا عغ أمتو كقل ألصحابو ال عحر لكع إذا خمز إلى 

 نبضكع كفضكع عضغ تصخؼ كع ىػ حالو مع هللا راقي.

لو يا مخة شمبت مغ شبضب أف يخبخني عغ حاالت مػت صارت أمامو قاؿ شيء يخضف يشجب حطو أك يقتل بحا
زكجتي يا أكالدؼ انيضار كامل ! تجج الرحابة الكخاـ بسؤتة: أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى قتل ثع أخحىا 

 جعفخ فقاتل حتى قتل قصعت يجه فأخحىا بالضج الضدخػ قصعت الضدخػ فأخحىا بعزجيو إلى أف قتل.



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

650 

 

ُلػا َتْبِجياًل  ﴿ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِرَجاٌؿ َصَجُقػا َما َعاَىُجكا َّللاهَ  َعَمْيِو َفِسْشُيْع َمْغ َقَزى َنْحَبُو َكِمْشُيْع َمْغ َيْشَتِطُخ َكَما َبجه
(70﴾) 

 )سػرة األحداب(

أعجبتشي كمسة قاليا أحج القضاديغ في السقاكمة، لضذ أمامشا إال السقاكمة كل شيء اسسو صمح كمفاكضات تحت 
بًا لمػقت كال يشفعو ىحا الحؼ يجخؼ، كالحقضقة الػضع في أسػا قجمظ، ألف العجك مخاكغ كيتحجث عغ الدبلـ كد

 درجة االجتساعي كاالقترادؼ كالشفدي كىضئ مغ ثسار الجياد.

ما الحؼ حرل ؟ إنداف يخيج أف يسػت في سبضل هللا فأرىب دكاًل بأكسميا، وهللا العالع بحعخ ما بعجه ذعخ مغ 
إنداف يخيج أف يزحي بحضاتو مسكغ أف يجخل بخصخ أما يكػف إنداف يؤمغ بالجشة ال يػجج ليا حل ! ال يػجج 

اسسو أكؿ ضحضة، فيحا عشجه إيساف بالجشة،كاإليساف بالجشة يجعمظ بصل كبالجنضا يجعمظ خخقة ! خائف الخػؼ 
 الحؼ يمقى في قمػب أىل الجنضا ال يػصف بضشسا الذجاعة التي تمقى في قمػب أىل اآلخخة أيزًا ال تػصف .

بقـػ يحبػف السػت كسا تحبػف الحضاة، ادعػ هللا ليع، أقػؿ لكع دعاء األخ ألخضو بطيخ الغضب ال يخد،  قاؿ: جئتكع
 ادعػا ليع أف يثبتيع هللا كيقػييع كيمقي الخػؼ في قمػب أعجائيع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مػاعظ 704 - 002الجرس ) 

 74-36-1331الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا 
الجياد كلكغ في اإلسبلـ أكلػيات فقبل أف تجاىج في سبضل هللا يشبغي أف تكػف مدتقضسًا عمى أمخ هللا فسا  في باب

 مغ عسل تصػعي إال كيشبغي أف يبشى عمى عسل فضو التداـ لسشيج هللا.

ب الخائج أضخب لكع أمثمة مغ كاقع الحضاة: لػ أف صاحب مكتبة الكتاب الخائج يذتخيو كيبضعو كقج يكػف ىحا الكتا
كتابًا مشحخفًا في العقضجة كتابًا فضو ضبلالت كقج يكػف ىحا الكتاب كتاب فضو انحخافات أك أدب رخضز أك أدب 
مكذػؼ ىحا الكتاب رائج كأرباحو جضجة، ىل يرجؽ صاحب السكتبة أنو بيحا العسل أحبط كل عسمو ألف هللا 

 سبحانو كتعالى يقػؿ: 

ُمػا َكَآَثاَرُىْع﴾﴿ِإنها َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػتَ   ى َكَنْكُتُب َما َقجه

 )سػرة يذ(

قج تدتغخبػف ! إنداف أراد أف يفتتح مكتبة فقاؿ بعزيع كبلـ ال يرجؽ وهللا ألف افتتحت خسارة أفزل مغ مكتبة 
كالحؼ قاؿ ىحا الكبلـ عالع، كضف ؟ لػ بعت كتاب فضو ضبلالت إلنداف قخأه كانحخفت عقضجتو أك في أدب مشحط 

كسمظ فضو سمػؾ خاشئ ثع أعاره إلنداف كإلنداف......ثع قخأه االبغ ثع البشت قج يزل بو ألف شخز ، أما  قخأه 
 مغ اشتخػ خسخًا كشخبيا ثع تاب انقصعت ! ال أثخ، كبلـ قج يبجك فضو مبالغة لكغ تػجج معاصي ليا سبلسل: 

ُمػا َكآَ   َثاَرُىْع﴾﴿ ِإنها َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َكَنْكُتُب َما َقجه
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ال سسح هللا كال قجر لػ كاحج أغػػ فتاة كقزى كشخه مشيا ىحه أصبحت ساقصة انتيمت الجعارة أنجبت بشتًا عمستيا 
 عمى الجعارة قج يمج مغ ىحه البشت ممضػف إنداف كإندانة كميع مشحخفػف إلى يـػ القضامة.

ُمػا َكَآَثاَرُىْع﴾﴿ ِإنها َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َكَنْكُتُب َما   َقجه

فقبل أف تبضع حاجة فضيا انحخاؼ أك كتاب فضو أدب إباحي أك ضبلالت أك تبضع ثضاب فاضحة لمشداء، يختجيغ ىحه 
الثضاب كىغ كاسضات عاريات قبل أف تجؿ إنداف عمى معرضة أك تجسع بضغ شخرضغ كقج يشتج عغ ىحا االجتساع 

 ف كل إثع يشتج عغ سمػكظ سػؼ تحاسب عمضو يـػ القضامة لحلظ: مفدجة كبضخة يجب أف تعمع عمع الضقضغ أ

 َحَدَشًة َفُعِسَل ِبَيا َكاَف )) َعِغ اْلُسْشِحِر ْبِغ َجِخيٍخ َعْغ َأِبيِو َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َسغه ُسشهةً 
َئًة َفُعِسَل ِبَيا َكاَف َعَمْيِو ِكْزُرَىا  َلُو َأْجُخَىا َكِمْثُل َأْجِخ َمْغ َعِسلَ  ِبَيا ََّل َيْشُقُز ِمْغ ُأُجػِرِىْع َشْيًئا َكَمْغ َسغه ُسشهًة َسيِّ

 َكِكْزُر َمْغ َعِسَل ِبَيا ِمْغ َبْعِجِه ََّل َيْشُقُز ِمْغ َأْكَزاِرِىْع َشْيًئا ((

 )سشغ ابغ ماجة(

 اـ، بضع شاكالت الشخد حخاـ.أكثخ شيء مػضػع السبضع بائع دخاف الجخاف حخ 

ْخَدِشيِخ َفَكَأنهَسا َصَبَغ َيَجُه )) َعْغ ُسَمْيَساَف ْبِغ ُبَخْيَجَة َعْغ َأِبيِو َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َلِعَب ِبالشه 
 ِفي َلْحِع ِخْشِديٍخ َكَدِمِو ((

 )صحضح مدمع(

حي أك فضو ضبلالت أعخؼ مكتبة ضخسة ججًا كصاحبيا ممتـد فضسا يبجك يبضع كتاب كتاب فضو انحخاؼ أك إبا
الذحخكر ال يػجج كتاب كيحا الكتاب فضو ضبلالت، يقػؿ: عمضو شمب، مصبػع أربع شبعات، ىحا الكتاب يغصي 
ىػ كل الدمػؾ اإلباحي السعاصخ بآيات قخآنضة، فالعاصي يعري هللا كىػ قمق، أما العاصي يعري هللا ك 

 مصسئغ.

أضخب أمثمة تبضع دخاف شاكالت نخد أك سضجيات كميا أفبلـ إباحضة ىحه صشعتي مغ قاؿ لظ ىحا ؟ يجب أف تجعيا 
فػرًا كإال كل شاب اشتخػ ىحا الذاب كمارس العادة الدخية مغ خبللو كأعصاه لخفضقو كرفضقو كحلظ كأعصاه لػاحجة 

 ؼ في صحضفة بائع ىحا الدضجؼ ىػ الدبب كىػ الحمقة األكلى.كالػاحجة اشتيت الدنى كل ما يشتج عغ ىحا الدضج
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ىحه سحاجة بالسدمسضغ يقػؿ ىحه مرمحتي كرزقي ماذا أفعل ؟ العسل ألضذ عبادة ؟ ىحا عسمي ألرق شيء في 
حضاتظ زكجتظ كعسمظ الدكجة السشحخفة الستفمتة الستبخجة سبب شقاءؾ في الجنضا كالعسل مبشي عمى معرضة أخ 

كبعجىا غاب سألت عشو قاؿ: ال أستصضع السجيء لساذا ؟ قاؿ: أبضع أشخشة كاسضت كل حضاتي كميا  التـد فتخة
أغاني كمو حخاـ عسمو حجبو عغ هللا فأنا أقػؿ أجيدة محخمة آالت مػسضقضة فخضًا ترمضح أجيدة، أنا أصمح 

خ شيء حخفتظ يجب صحػف فزائضة الرػرة غضخ كاضحة أنت أكضحتيا لو ! فمعمي كشت قاسي في كبلمي أخص
أف تحخرىا مغ الحخاـ، كإال محجػب عغ هللا عد كجل فحزػر الجرس ال قضسة لو، القضسة تصبضق مشيج هللا عد 

 كجل.

قاؿ لي صاحب مصعع خسذ نجـػ يبضع خسخ كيرمي في الرف األكؿ قاؿ إف شاء هللا بخقبة شخيكي ما دخمي 
خاف أك كتابات أك مجبلت، ادخل ألؼ مكتبة ىحه الشداء أنا ؟ أنا آخح أرباحي، إنداف يبضع خسخ يحاسب أك د

كميا شبو عاريات إذا اشتخاىا شاب ماذا يفعل بيحه الرػر ؟ إف اشتختيا شابة تتسشى أف تختجؼ ىحه الثضاب، أكثخ 
 السكتبات تبضع كل السجبلت يقػؿ ىحه صشعتي كىحه مرمحتي، ال ! هللا الغشي.

  خضخًا مشو في ديشو كدنضاه.ما تخؾ عبج شضئًا هلل إال عػضو هللا

أصعب شيء مغ يبضع حاجات مذخكعة يبضع شعاـ كشخاب كقساش، أما وهللا اإلنداف بفصختو يكذف خصأه، شاب 
فتح معسل تفرضل ألبدة ندائضة فرل ألبدة جسضمة ججًا لكغ إف لبدتيا الفتاة ضيخت كل مفاتشيا، قاؿ: كشت 

التي صشعتيا قاؿ: شعخت بحجاب عغ هللا عجضب أنت سبب إبخاز أمذي بالرالحضة لسحت فتاة تختجؼ قصعة مغ 
مفاتشيا أنا ال أضضق عمضكع لكغ إذا كشت سبب إبخاز معرضة كانحخاؼ كسمػؾ خاشئ كمسارسة انحخاؼ جشدي 
كسبب مسيج لمدنى تقػؿ ال عبلقة لي، لظ عبلقة كانتبيػا ليحه الشقصة، حخر دخمظ مغ الحخاـ كبزاعتظ مغ 

عغ عسل سمضع مائة في السائة في عبلقتظ مع هللا عد كجل، فقبل أف نجاىج كنسجح السجاىجيغ الذبيات ابحث 
يشبغي أف نزبط أمػرنا، تدعة أعذار األمػر الفقيضة متعمقة بكدب الساؿ كبالعبلقة بالشداء، فسغ كفقو هللا إلى 

 سج ىاتضغ الثغختضغ فقج نجى، كلجخل حبلؿ.

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

654 

هللا الجخل الحبلؿ صعبًا كالجخل الحخاـ سيبًل لػ القزضة معكػسة لخأيت العجب أييا األخػة: لحكسة بالغة جعل 
العجاب، لػ كاف الجخل الحبلؿ سيبًل ألقبل جسضع الشاس عمضو ال حبًا بالساؿ كال شسعًا بالجشة كلكغ ألنو سيل، 

الحبلؿ صعبًا كأف يكػف كلػ كاف كدب الساؿ الحخاـ صعبًا لتخكو الشاس لرعػبتو، كلكغ شاء هللا أف يكػف الجخل 
الجخل الحخاـ سيبًل، كالفخؽ إندانة تعسل ثسانضة ساعات في البضت تشاؿ ثبلثسائة لضخة تأخحىا السػمذ بخسذ 
دقائق تيخب الحذضر تأخح عمى الكضمػ مبمغ فمكي تبضع بزاعة عادية ربحظ بالسائة عذخة، تدتػرد كتػزع كتجسع 

ذؼ تفتح مميى أرباحظ فمكضة أكثخىا عبارة عغ شعاـ كخسخ كراقرة الشقػد كأنت بتعب شجيج، أما أؼ شيء مؤ 
 كمغشضة ىحه أرباح فمكضة.

 فضا أييا األخػة: أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة.

الصعاـ الصضب ثسشو ماؿ حبلؿ، الصعاـ الصضب ىػ شعاـ كأؼ شعاـ، اإلنداف السدتقضع يحزخ خبخ كخزخاكات 
ثسشو ماؿ حبلؿ فالصعاـ صار شضب قاؿ أشب مصعسظ تكغ مدتجاب  كلحع كفاكية لكغ ىحا الصعاـ ما داـ

الجعػة. معطع الشاس مأكمو حخاـ كمذخبو حخاـ كغحؼ بالحخاـ، فأنى يدتجاب لو، يقػؿ يا رب يا رب يػجج أدعضة 
 تفتت الرخخ وهللا ال يدتجضب فالعبخة لضدت في نز الجعاء بل في نفذ الجاعي، إذا كاف الجاعي مدتقضسًا فاهلل
عد كجل يدتجضب لو فأتسشى أف تشتبيػا ليحه الشقصة، مرمحتظ فضيا شبية أك مذكمة أك قزضة محخمة، قج يبضع 
إنداف يبضع نداء كالسػضفضغ غضخ مشزبصضغ في رقبة صاحب السحل، كمسا دخمت إندانة غازليا الذاب كلسح ليا 

لسػضفضغ مشزبصػف في بضعيع كشخائيع، كغسدىا كما إلى ذلظ، كأنت صاحب محل، ال يجب أف تتأكج أف ىؤالء ا
 فكدب الساؿ لو عبلقة بالجية كىػ جدء كبضخ مغ الجيغ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل حدج إَّل في اثشتيغ 704 - 003الجرس ) 

 75-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع...

ضعضفة ججًا، حضشسا تفيع التسكضغ في األرض السسكغ في األرض خضاراتو العسمضة كثضخة ججًا، أما الزعضف خضاراتو 
أف تدتستع بالحضاة إف كشت غشضًا أف تدكغ أجسل بضت كتتدكج أجسل امخأة كتخكب أجسل مخكبة كتعمػ عمى الشاس 
بسالظ كثضابظ كبقرخؾ كأناقتظ كسفخياتظ فقج كشت جاىبًل، التسكضغ في األرض مغ أجل أف تدتغمو لآلخخة لقػلو 

 تعالى: 

ْنَيا﴾﴿ َكاْبتَ  اَر اخْآَِخَخَة َكََّل َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ الجُّ ُ الجه  ِغ ِفيَسا َآَتاَؾ َّللاه

 )سػرة القرز(

كاحج معو ألف ممضػف زكج ابشو ككمفتو الحفمة ثسانضة كخسدػف ممضػف كحفمة خسذ كثسانػف ممضػف ! التسكضغ في 
أما ىحا الحؼ معو ألف ممضػف كع مذكمة مالضة األرض بساذا كضفو ؟ باالستكبار كاالستستاع كالعمػ في األرض 

يحميا لمسدمسضغ ؟ كع شاب يدكج ؟ كع أسخة يشفق عمضيا ؟ كع إنداف مخيس يعالجو ؟ حضشسا تفيع التسكضغ في 
األرض استستاعًا بالحضاة كاستعبلء عمى الخمق فأنت بعضج عغ الجيغ بعج األرض عغ الدساء، أما حضشسا تفيع 

تتدع خضارات عسمظ الرالح فقج انتفعت مغ التسكضغ في األرض، قج تسكغ بالساؿ وهللا  التسكضغ في األرض أف
يػجج أغشضاء مؤمشضغ كال أزكي عمى هللا أحجًا يشفقػف أمػاليع لضبًل كنيارًا في حل مذكبلت السدمسضغ، كمشيع في 

، كأناس عشجىع عمع مشاصب رفضعة ججًا، أيزًا يشفقػف الزعفاء كيعضشػف العاشمضغ كيخقبػف صجع الزعاؼ
 يعمسػف الشاس بو فإذا أردت أف تكػف مؤمشًا قػيًا فيػ خضخ كأحب إلى هللا تعالى مغ السؤمغ الزعضف.
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َثِشي َساِلُع ْبُغ َعْبِجَّللاهِ َأفه َعْبَجَّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيسَسا َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ  َعَمْيِو  َصمهى المهيع )) َحجه
ـَ ِبِو آَناَء المهْيِل َكَرُجلٌ  ُ اْلِكَتاَب َكَقا ُؽ  َكَسمهَع َيُقػُؿ ََّل َحَدَج ِإَّله َعَمى اْثَشَتْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه ُ َماًَّل َفُيَػ َيَتَرجه َأْعَصاُه َّللاه

 ِبِو آَناَء المهْيِل َكالشهَياِر ((

 )صحضح البخارؼ(

 حجيث آخخ قخيب مغ األكؿ: 

ُ اْلُقْخآَف َفُيَػ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرجُ  ٌل َعمهَسُو َّللاه
يُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل َكَرُجٌل َيْتُمػُه آَناَء المهْيِل َكآَناَء الشهَياِر َفَدِسَعُو َجاٌر َلُو َفَقاَؿ َلْيَتِشي ُأكتِ 

َِّ َفَقاَؿ َرُجٌل َلْيَتِشي ُأكِتيُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت  ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْيِمُكُو ِفي اْلَح  ِمْثَل َما َيْعَسُل ((آَتاُه َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

تذجع اآلخخيغ أف يعسمػا صالحًا ىحا ىػ مفيـػ القجكة، لغ تفمح إال إذا تسشى مغ حػلظ  أنت حضشسا تعسل صالحاً 
أف يكػف مثمظ، فأنت كضفت التسشي بالخضخ أما إذا بحخت كاستعمضت كتسشى أشقضاء الجنضا أف يكػنػا مثمظ فأنت 

 غخست السعرضة في نفػس ىؤالء.

في اإلنداف يتسشى أف يكػف مثل فبلف، أنا أقػؿ لظ كمسة: قل  أييا األخػة الكخاـ: ىحه الخرضرة التي غخسيا هللا
لي ما الذخز الحؼ تخيج أف تكػف مثمو أقل لظ مغ أنت ! ال يػجج أحج مشا إال كفي حضاتو ثبلث شخرضات 
شخرضة يكػنيا ىػ كشخرضة يتسشى أف يكػنيا كشخرضة يكخه أف يكػنيا فقل لي ما الذخرضة التي تخيج أف 

مغ أنت.؟ أقػؿ عشكع: السؤمغ الرادؽ يتسشى أف يكػف عمى نيج الشبي، مثمو مدتحضل، لكغ  تكػنيا أقػؿ لظ
عمى نيجو، فكمسا دخل البضت الشبي ماذا كاف يفعل ؟ يدب كيذاجخ كيكدخ أـ يربخ كيرمي ركعتضغ، دائسًا 

 قجكتو الشبي.

مق كحبي الحق تدكج كاحجة بعسخ أخبخني كاحج مغ يػمضغ يكبخ زكجتو بدشتضغ ىػ أشقى الشاس، قمت لو سضج الخ
 أمو تديج عشو بخسدة عذخة عاـ بقي معيا ربع قخف، كما نجب حطظ أنت أكبخ بدشتضغ مذي األمػر ! ىػ قجكتظ.
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دخمت ألخ كخيع غخفة الزضػؼ صغضخة ججًا تتدع لكخسي ككخسي كشاكلة بضشيسا فخكبة الجالذ عمى الكخسي تكاد 
ضخة قمت لو مغ أنت أماـ سضج الخمق ؟ كاف إذا أراد أف يرمي المضل ال تكاد تمسذ الصاكلة فاستحى بغخفتو الرغ

 تتدع غخفة نػمو لربلتو كنـػ زكجتو، فكانت تشداح جانبًا ىػ سضج الخمق ! 

 فمحلظ الحجيث: 

ُ اْلُقْخآَف َفُيَػ َيْتُمػُه آَناَء المه  ْيِل َكآَناَء الشهَياِر َفَدِسَعُو َجاٌر َلُو َفَقاَؿ َلْيَتِشي )) ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجٌل َعمهَسُو َّللاه
ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْيِمُكُو ِفي اْلحَ  َِّ َفَقاَؿ َرُجٌل َلْيَتِشي ُأكِتيُت ُأكِتيُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل َكَرُجٌل آَتاُه َّللاه

 َعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل ((ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف فَ 

 آخخ حجيث: 

ًيا )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َتَعاَىُجكا اْلُقْخآَف َفَػالهِحي َنْفِدي ِبَيجِ  ِه َلُيَػ َأَشجُّ َتَفرِّ
ِبِل ِفي ُعُقِمَيا ((  ِمَغ اإلِْ

 )صحضح البخارؼ(

خأ القخآف، فإذا تعمسو كلع يتابعو يشدى، أالحع ىحا مغ إنداف ميشجس مجني يعسل في الدراعة، بعج اإلنداف يق
خسذ سشػات يشدى كل معمػماتو في اليشجسة ! االختراص إذا ما مارستو تشداه فإذا اإلنداف يقخأ القخآف كبذارة 

آف ال يخخؼ ألنو يعسل بفكخه كالعزػ الحؼ لضدت ثابتة أنو مغ تعمع القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت، قارغ القخ 
 يعسل ال يزسخ كالعزػ الحؼ ال يعسل يزسخ.

يكػف بالتدعضغ مغ العسخ يبجأ الربلة هللا أكبخ قخأ الفاتحة كسػرة ىحه أكؿ ركعة ركع سبحاف ربي العطضع رفع 
قعػد لمشرف عشج الذيادة سسع هللا لسغ حسج سجج سبحاف ربي األعمى الخكعة الثانضة فاتحة كسػرة بعج الثانضة 

كقف فاتحة مغ دكف سػرة ىل تجرؼ أنظ تعسل دماغظ بذكل مكثف في الربلة ؟ ىحا الشذاط يبعج عغ الجماغ 
ضضق الذخايضغ، أغخب نرضحة مغ شبضب لي شبضبة أصضبت بخثخة في الجماغ كفقجت حخكتيا فعج معالجة فضديائضة 

و تػقعت دكاء معضغ مػسع قاؿ: ال احكػا معيا فقط، إذا شػيمة استعادت بعس الحخكات فكاف الصبضب نرضحت
سألتسػىا تزصخ ألف تجضب سضكػف في الجماغ نذاط تتػسع الذخايضغ، الحع السؤمغ عشجه خسذ صمػات ككل 
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صبلة عشجه ركعتضغ مع سػرة ركعتضغ مغ دكف سػرة فضيا تكبضخة اإلحخاـ كتكبضخات االنتقاؿ يػجج نذاط ذىشي لػ 
لظ بعس العمساء بالتدعضغ كاف يرمي قائسًا، كأشخاص بالخسذ كاألربعضغ تججه بخؾ، فسغ تعمع قخأت القخآف لح

 القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت. 

آخخ شيء: مغ أكتي القخآف فطغ أف أحجًا أكتي خضخًا مشو فقج حقخ ما عطسو هللا. وهللا آيتضغ ال أنداىع إف شاء 
 هللا قاؿ تعالى:

 ْنَيا َقِميٌل﴾﴿ ُقْل َمَتاُع الجُّ 

 )سػرة الشداء( 

 كأف هللا يحتقخ الجنضا قمضل معو ألف ممضػف بمغضت معو تدعضغ ممضار دكالر ما يكخكسػفت اإللو يقػؿ:

ْنَيا َقِميٌل﴾   ﴿ ُقْل َمَتاُع الجُّ

 ألنو سضسػت ! لغ يأخح معو شيء، اآلية الثانضة: 

 (﴾000َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا )﴿ َكَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َكَكاَف 

 )سػرة الشداء( 

 تتعمع سػرة بالقخآف كأف تعسل بيا، انتبو نرضبظ مغ أنبضاء هللا أـ مغ أقػياء البذخ ؟ فخعػف كاف قػيًا قاؿ: 

 ﴿ ِإفه ِفْخَعْػَف َعاَل ِفي اَْلَْرِض﴾

 )سػرة القرز(
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 ؟ أـ مغ نػع نرضب األنبضاء ؟  كقاركف كاف غشي، فشرضبظ مغ نػع قاركف كفخعػف 

ُه َآَتْيَشاُه ُحْكسًا َكِعْمسًا﴾  ﴿ َكَلسها َبَمَغ َأُشجه

 )سػرة القرز(

إف كاف نرضبظ مغ نػع األنبضاء فأنت أسعج الشاس، كإذا كاف نرضبظ مغ نػع األقػياء كاألغشضاء ىع تخكػا كذىبػا 
 كأنت كحلظ تتخؾ كتحىب، كالحسج هلل رب العالسضغ. 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل تجعمػا بيػتكع مقابخ 704 - 004الجرس ) 

 11-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالحجيث 
: التخغضب في قخاءة سػرة البقخة كخػاتضسيسا كآؿ عسخاف كما جاء فضسغ قخأ آخخ آؿ   عسخاف فمع يتفكخ فضيا.الضـػ

ْيَصاَف َيْشِفُخ ِمَغ اْلَبْيِت )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َتْجَعُمػا ُبُيػَتُكْع َمَقاِبَخ إِ  فه الذه
 الهِحي ُتْقَخُأ ِفيِو ُسػَرُة اْلَبَقَخِة ((

 )صحضح مدمع(

البضت قبخًا ؟ أكل كشخب كنـػ كغضبة كنسضسة كتمفديػف كمدمدبلت ىحا البضت قبخ ! لكغ إذا كانت كضف يكػف 
الربلة تقاـ في البضت كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ تػجضيو أف ترمي الفخض في السدجج كالدشة في البضت 

 لئبل يكػف البضت قبخًا !

 بػا أكالدكع عمى حب نبضكع كحب آؿ بضتو .فضسا كرد في األثخ: يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: أد

ىحا أمخ نبػؼ يقتزي أف تجمذ مع أكالدؾ كبشاتظ كأصيارؾ كزكجتظ كتحجثيع عغ رسػؿ هللا كشسائمو كأخبلقو 
 كفزائمو كي يحبػنو كتحجث أكالدؾ عغ رسػؿ هللا كعغ آؿ بضتو الصضبضغ الصاىخيغ.

الحؼ يتمػ القخآف كسثل الحي كالسضت مثل الحؼ يحكخ هللا كالحؼ ال البضت الحؼ ال يحكخ هللا فضو بسثابة القبخ ! مثل 
 يحكخه كسثل الحي كالسضت.
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لحلظ عقجت درس في جامع الشابمدي بضشت أف الذاشة تحجب الشاس عغ هللا، كمشاىج التعمضع العمسانضة تحجب 
يغ ججيج اسسو الكخة، اإلنداف اإلنداف عغ هللا، كبعس األلعاب التي أصبحت ديشًا تحجب الشاس عغ هللا، صار د

يشفعل انفعاؿ غضخ معقػؿ، السؤمغ إذا انتيكت حخمات هللا...يشفعل انفعاؿ غضخ معقػؿ إذا الفخيق الفبلني ما نجح 
فقط ! بل إف بعس دكؿ الخمضج تعصي العب الكخة لكل ىجؼ تحقق ركز رايد لػ لع يشجح الفخيق، كل ىجؼ 

 يحقق أغمى سضارة بالعالع ! 

كميا عشجما يشرخفػف عغ الربلة كمجالذ العمع لضتابعػا السػنجياؿ ىحا صار ديغ أحج خصباء القاىخة كجج الشاس 
ركاد السدجج في أحج أياـ الجسعة قمضمضغ ججًا فدأؿ قاؿ: يػجج العب كخة كبضخ الضـػ آخخ لعبة لو اعتدؿ المعب 

ىل شخد الضيػد مغ فمدصضغ ؟ ال ! ىل كحج اسسو زيدك فدأؿ ىحا ماذا فعل ؟ ىل حخر القجس ؟ قاؿ ال وهللا، 
السدمسضغ؟ ال ! ذكخ حػالي ثبلثضغ ىجؼ مغ أكبخ أىجاؼ األمة ثع بمغو أف الضـػ آخخ مباراة لو سػؼ يعتدؿ 
الكخة، عشجئح تػجو هلل بالجعاء الميع اجعمشا في بخكات زيدك ىكحا قاؿ: الميع احذخنا مع زيدك كأدخمشا في شفاعة 

ا أبصاؿ كخة كلضذ أبصاؿ حقضقضػف، أمة متخمفة تعاني األمخيغ، دكلة أفخيقضة ربحت فخقز زيدك، صار أبصالش
رئضديا أماـ الشاس ! يا تخػ إذا دخمت ىحه الكخة في ىحا اليجؼ كعشجنا فقخ ماذا استفجنا ؟ عشجنا فقخ كجيل 

تحقق بمغػا األكج كبصالة كمخض كأرض محتمة كممضػف ىجؼ غضخ محقق، األجانب ال يػجج عشجىع أىجاؼ لع 
عشجىع حالة ممل يخيجكف أف يتدمػا، فالسجتسع الغخبي غضخنا نحغ عشجنا مائة ىجؼ لع يتحقق عشجنا أساسضات غضخ 
مؤمغ بالعالع الثالث ىؤالء ما يأكمو كبلبيع مغ المحع ال يأكمو الذعب اليشجؼ بأكسمو تدعسائة ممضػف ال يأكمػف مغ 

بمغػا درجة مغ التخؼ تفػؽ حج الخضاؿ، كال يػجج عشجىع أىجاؼ سامضة، عشجىع  المحع ما تأكمو كبلب أمضخكا، فيع
الكخة سباؽ الدضارات كالخضل... ىحا الجسل لدباؽ اليجغ ثسشو إحجػ عذخ ممضػف درىع ! مائة كخسدضغ ممضػف 

ليػاية األكلى لضخة ! ماذا يأكل كاجػ كفدتق كقذصة كعدل، ما يأكمو في الضـػ يصعع قخية ! إخػانشا في الذخؽ ا
متابعة سباؽ اليجغ كسباؽ الخضػؿ كالدضارات ىحه األمة اإلسبلمضة ! أمة تعضر في تفاىات عشجنا أىجاؼ كبخػ، 
األجانب غدكنا بثقافتيع، الصفل يجب أف يخػ فضمع مغ ديدني قادـ يعمسو عمى اإلباحضة أك مغ البػكساف مغ 

 ، لضذ مصمػب، السصمػب شيء آخخ.الضاباف، أما فضمع إسبلمي لع يتدػؽ معيع أساساً 
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فمحلظ أييا األخػة: حضشسا تغجك الخياضة ديشًا اقخأ عمى ىحه األمة الدبلـ حضشسا يعخض مدمدل كل إنداف يخغب 
في مخالفة البشاء يجخؼ السخالفة أثشاء السدمدل يربح مشع تجػؿ، ال يػجج مػضف يتابع أمػره، فكل مخالفات 

أعػاـ تست متى ؟ أثشاء عخض السدمدل ىحه األمة اإلسبلمضة التي عتبشا عمى هللا ألنو البشاء في دمذق مشح ثبلثة 
لع يشرخىا، ىل الحطت مدتػاىا ؟ فالذاشة حجاب كالسشاىج التعمضسضة العمسانضة حجاب كالكخة كما أكثخ الحجب 

ابة الكخاـ ىحه كراء الطيخ، التي تحجبشا عغ هللا عد كجل، أما ديششا قخآنشا أصحاب رسػؿ هللا التابعضغ سضخ الرح
 لحلظ: 

ْيَصاَف َيْشِفُخ ِمَغ اْلَبْيِت الهِحي ُتْقَخُأ ِفيِو ُسػَرُة اْلَبَقَخِة(  ( ))ََّل َتْجَعُمػا ُبُيػَتُكْع َمَقاِبَخ ِإفه الذه

فأرجػ هللا قاؿ بعس الرحابة كاف أحجنا إذا قخأ البقخة كآؿ عسخاف جّج في أعضششا ! صار عطضع، وهللا فضيا كشػز، 
 سبحانو كتعالى أف نعػد لجيششا كأف ال يكػف بضتشا قبخًا، صمي في البضت كاقخأ القخآف كاجمذ مع أكالدؾ.
أقدع لي باهلل أخ قاؿ ؾ ما كشت أعخؼ شعع الدعادة الدكجضة حتى أغمقت ىحه الذاشة كجمدت مع زكجتي 

 كأكالدؼ كتحجثت معيع في كل السػضػعات صار في أسخة.

خيع أراد أف يصمعشي عمى بضت يخيج أف يذتخيو ذىبت معو، عشجما دخمشا البضت دخمشا لغخفة شبعًا األب مخة أخ ك
أمامي كمعي مغ يشػؼ شخاء البضت كأنا رأيشا شاب مزجع بذكل مدرؼ كرجل فػؽ رجل يتابع مدمدل لع يشطخ 

الذاشة ىي األب لع يعج يدتصضع أف إلضشا كلع يقف كلع يدمع ! يربح اإلنداف ميستو عمف أكالده لع يعج أب، ىحه 
 يػجو أحج، التػجضيات تأتي باألفبلـ لع يعج يدتصضع أف يقػؿ كمسة حق.

ْيَصاَف َيْشِفُخ ِمَغ اْلَبْيِت الهِحي ُتْقَخُأ ِفيِو ُسػَرُة اْلَبَقَخِة(  ())ََّل َتْجَعُمػا ُبُيػَتُكْع َمَقاِبَخ ِإفه الذه

ض العذاء كذىب أيغ الدشة ؟ الدشة في البضت، كالػتخ في البضت ترمضيا، الدشة بعضجة عشا، إذا كاحج صمى فخ 
اجعل الربلة الفخض في الجامع كالدشة في البضت، أما اآلف إذا لع يرمي الفخض كالدشة في الجامع يتيع بجيشو ! 
ساعة كالحؼ يتيسو ال يعخؼ الدشة أبجًا، صمي مع أىمظ جساعة أيقطيع صباحًا كصمي معيع، العذاء صمي ج
 عشجؾ خسذ أك ست أكالد كزكجتظ صمي جساعة، قل كمستضغ، فسا أتسشاه أف ال يكػف البضت قبخ، بل بضت مدجج.
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ىل يػجج بضت ال يػجج فضو سيخات باألرض ؟ ما ىي السػضػعات التي تحكى ؟ كمو سخضف اذكخكا هللا كاقخءكا 
صفحة قخآف تشاقذػىا ابحثػا قزضة ديشضة كافتحػا كتاب حجيث أك كتاب رياض الرالحضغ، كتاب إتحاؼ السدمع 

ة تجارس مع إخػانظ كأصجقائظ، رائع ججًا كمو صحضح، افتح كتاب سشة افتح كتاب هللا عد كجل اقخأ صفح
 الديخات اجعميا سيخات ذكخ ممخز الكبلـ: 

 ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع...َكَما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمغْ 
ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاهُ ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو بَ  ْحَسُة َكَحفه ِكيَشُة َكَغِذَيْتُيُع الخه ِفيَسْغ ِعْشَجُه  ْيَشُيْع ِإَّله َنَدَلْت َعَمْيِيُع الده

 َكَمْغ َبصهَأ ِبِو َعَسُمُو َلْع ُيْدِخْع ِبِو َنَدُبُو ((

 )صحضح مدمع(

َ ِفيِو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرسُ  ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجِمٍذ ََّل َيْحُكُخكَف َّللاه ػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما ِمْغ َقْػ
 ِإَّله َقاُمػا َعْغ ِمْثِل ِجيَفِة ِحَساٍر َكَكاَف َلُيْع َحْدَخًة ((

 )سشغ أبي داككد(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 كعػد هللا ( 7 704 - 005الجرس ) 

 11-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في 
باب التخغضب في تبلكة القخآف، كلكغ لػ أف كاحج مغ أىل الكفخ التقضت بو كقاؿ لظ أنت السدمع ما الجلضل القصعي 
عمى أف القخآف كبلـ هللا ىل عشجؾ جػاب ؟ ما دمت بضغ إخػانظ لضذ ىشاؾ مذكمة ! كل مغ حزخ ككل 

اد السداجج يؤمشػف بأف ىحا القخآف كبلـ هللا، كلكغ لػ التقضت بخجل مغ أىل الكفخ كاستيدأ بكتابظ السدمسضغ كرك 
كقاؿ لظ: ما الجلضل الحؼ معظ عمى أف ىحا الكبلـ كبلـ هللا بساذا تجضبو ؟ تذعخ أنظ زلدلت ىل يعقل أف يكػف 

شظ أف إيسانظ الفصخؼ يؤكج أف ىحا كبلـ  إيساف السخء ال يحتسل سؤااًل مغ كافخ ؟ يتدلدؿ ! ىل عشجؾ جػاب؟ ال
 هللا، لكغ أيغ دلضمظ العقمي ؟

الحقضقة كضف يذيج هللا لعباده السؤمشضغ أف قخآنو كبلمو ؟ الحقضقة أف ىشاؾ في القخآف كعج ككعضج، حضشسا قاؿ هللا 
 عد كجل: 

َبًة﴾﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحيِ   َيشهُو َحَياًة َشيِّ

 )سػرة الشحل(

 ىحا كعج، كقاؿ: 

 ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفه َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا﴾

 )سػرة شو(

 ىحا كعضج، الحضاة الصضبة ال يسمكيا إال هللا.
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حجثشي أخ كخيع: قل ألخػتشا الكخاـ: لػ جاء ألحج مشيع مػلػد سمضع كأف مع ىحا السػلػد ممضػف لضخة ! قمت كضف ؟ 
قاؿ: ابشي أنجب بشتًا الذخياف مكاف الػريج في القمب مزى عمى الػالدة ساعتضغ المػف أزرؽ فالتقػا بصبضب قاؿ: 

ميا شبضب مختز بإجخاء عسمضة فتح قمب لسػلػد كلج لتػه ؟ ىحا خمل في األكردة كالذخايضغ كالدؼ، ىل في سػريا ك
ال يػجج ! أيغ ؟ في لبشاف، فاترمػا بو بالياتف فصمب أربعسائة ألف كالسذفى ثبلثسائة ألف كنقل الصفل مغ 
مذفى بجمذق بدضارة فضيا حاضشة إلى بضخكت خسذ كعذخكف ألف، قاؿ: خبلؿ ثبلث ساعات دفعت مائة كسبع 

 !  كعذخكف ألف

مغ يػمضغ حجثشي أخ: جار ليع أرعغ زكجتو حامل فكاف ييجدىا مخارًا أنيا إذا أنجبت بشتًا فدضقصع يج البشت ! 
 أنجبت بشتًا مقصػعة الضج عقابًا لو، مغ يػمضغ ! 

الحضاة الصضبة مغ يدتصضع أف يػفخىا لظ ؟ هللا، أنت إذا آمشت باهلل كعسمت صالحًا فالحضاة الصضبة سبلمة أعزائظ 
الدؾ كرزقظ الحؼ أكخمظ هللا بو كعقمظ الحؼ سسح هللا لظ أف تدتعسمو ىحه الحضاة الصضبة التي تعضذيا ىي كأك 

 شيادة مغ هللا عمى أف ىحا القخآف كبلمو.

 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشهُو َحَياًة َشيَِّبًة﴾

 أفعالو في تحقضق كعجه ككعضجه ! هللا كعج السعخض بحضاة ضشظ قاؿ:فاهلل عد كجل يذيج ب

 ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفه َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا﴾

بالسشاسبة: الحضاة الصضبة ال تعشي أنظ غشي أبجًا، بل أنظ مصسئغ كمختاح كراض عغ هللا كأنظ تعخؼ سخ كجػدؾ 
ت مدتدمع هلل كمتػكل عمضو كراض بقزائو كبحكسو، ىحه حضاة ثسضشة قج كغاية كجػدؾ كأنظ مخمػؽ لمجشة، أن

 يعضذيا فقضخ كقج يحخميا الغشي، قج يعضذيا ضعضف كىػ في الدجغ كقج يحخميا الدجاف.

 ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفه َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا﴾

 لئلنداف أف ىحا القخآف كبلمو، فأكبخ شيادة هلل في أيزًا الحضاة الزشظ التي ىي مغ خمق هللا عد كجل شيادة هللا
 خمقو تحقق الػعج كالػعضج ! 
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 هللا عد كجل قاؿ:

َجَقاِت﴾ ُ الخَِّبا َكُيْخِبي الره َُ َّللاه  ﴿ َيْسَح

 )سػرة البقخة(

شبو  كاالستثسارات الخبػيةفي بمج إسبلمي في شخقي آسضا االستثسارات كميا في الرشاعة كالتجارة كالدراعة 
! ىحا البمج مغ سشتضغ معو ستضغ ممضار دكالر ال تػضضف ليا فائس نقجؼ، كالببلد التي تدتثسخ أمػاليا معجكمة

 استثسارًا ربػيًا تأتضيا ىدات تقع تحت عجد في الجيػف لسائة عاـ. 

َجَقاِت﴾  ُ الخَِّبا َكُيْخِبي الره َُ َّللاه  ﴿ َيْسَح

اف أف ىحا القخآف كبلمو، شبعًا ىشاؾ أدلة كثضخة ججًا، فكبلـ هللا عد كجل تحقق الػعج كالػعضج شيادة هللا لئلند
عمضو مائة ألف دلضل كدلضل عمى أنو كبلمو، لكغ أحب مغ السؤمغ أنو مع السؤمشضغ مؤمغ ال مذكمة لجيو، لػ 
افخ جمذ مع فاسق أك كافخ كشخح لو سؤالضغ تججه اختل تػازنو، أيغ الجلضل ؟ يجب أف ترسج أماـ أكبخ ك

 كممحج، يػجج ممضػف دلضل كدلضل مغ خبلؿ إعجاز القخآف الكخيع عمى أف القخآف كبلـ هللا.

مخة كشت راكب شائخة شيج هللا لػال أنشي مػقغ أنشي راكب شائخة شعخت أنشي أركب سضارة أمذي في جباؿ كميا 
غ فػؽ جباؿ كتبلؿ، فحضشسا ذكخ مغصاة بالثمػج ! الصائخة فػؽ الغضـػ يتػىسيا اإلنداف مغ األسفل سصح أبضس، م

هللا في القخآف فخبط الجباؿ بالغضـػ وهللا اقذعخ جمجؼ مغ يدتصضع أف يخػ ىحا السشطخ إال بعج الصائخة ؟ كقج جاء 
ىحا في القخآف الكخيع حضشسا اشمعت في مػقع معمػماتي عمى كردة ال يسكغ أف أشظ لثانضة كاحجة إال أنيا كردة 

! كردة حسخاء أكراقيا داكشة حػليا كريقات خزخاء زاىضة في الػسط كأس ىحه لضدت بػردة  بكل معاني ىحه الكمسة
 إنسا ىي انفجار تع بشجع اسسو عضغ القط يبعج عغ أرضشا ثبلثة آالؼ سشة ضػئضة! 

 افتح القخآف الكخيع قاؿ: 

َىاِف ) َساُء َفَكاَنْت َكْرَدًة َكالجِّ ِت الده َباِف ) ( َفِبَأيِّ 04﴿ َفِإَذا اْنَذقه  (﴾05َآََّلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ

 )سػرة الخحسغ( 
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أكثخ مغ ممضػف دلضل مغ خبلؿ اإلعجاز العمسي عمى أف ىحا القخآف كبلـ هللا، مغ مشا يعخؼ أف أعسق نقصة في 
األرض ىي غػر فمدصضغ ؟ ال أحج يعخؼ، لكغ بعج أف اختخعت األشعة المضدرية تقضذ السدافة بضغ األرض 

درية قف ىشا كع متخ ؟ تحىب أشعة كالقسخ في ثػاني كبسدتػػ السضمضستخات، السيشجسضغ معيع مقضاس أشعة لض
لمحائط كتعػد يطيخ عمى الذاشة ثبلثة عذخة متخ كثبلثة سشتضستخ كاثشاف مضمضستخ ! فبعج أف اختخعت ىحه األشعة 
كذفػا أف أعسق نقصة في األرض ىي غػر فمدصضغ ! كالسعخكة التي تست بضغ الفخس كالخـك في غػر فمدصضغ 

 كقج قاؿ هللا عد كجل: 

كـُ )﴿ ُغِمبَ   ( ِفي ِبْزِع ِسِشيَغ﴾0( ِفي َأْدَنى اَْلَْرِض َكُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَيْغِمُبػَف )7ِت الخُّ

)  )سػرة الخـك

العامل الػحضج في تكػيغ الحكخ أك األنثى الحػيغ السشػؼ ال البػيزة، البػيزة ال عبلقة ليا أبجًا تدتقبل حػيغ، 
  عد كجل قاؿ: أنثى هللاYذكخ  Xيػجج جضشات الجضغ 

ْكَجْيِغ الحهَكَخ َكاَْلُْنَثى ) ََ الده  (﴾13( ِمْغ ُنْصَفٍة ِإَذا ُتْسَشى )12﴿ َكَأنهُو َخَم

 )سػرة الشجع(

 مغ ىحا القبضل مئات األدلة عمى أف ىحا القخآف كبلـ هللا.

 في عرخ الشبي كاف يػجج الخضل كالبغاؿ كالحسضخ قاؿ تعالى: 

 َكاْلِبَغاَؿ َكاْلَحِسيَخ ِلَتْخَكُبػَىا َكِزيَشًة﴾﴿ َكاْلَخْيَل 

 )سػرة الشحل(

 إلى ىشا كبلـ دمحم، لكغ حضشسا قاؿ هللا عد كجل: 

َُ َما ََّل َتْعَمُسػَف )  (﴾5﴿ َكَيْخُم
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صار في شائخة كصاركخ كقصار كسضارة كسفضشة !! فأتسشى لػ سألظ أحج ما الجلضل عمى أف ىحا القخآف كبلـ هللا ؟ 
 خ دلضل إعجازه العمسي، ثاني دلضل تحقق الػعج كالػعضج، فػعضج هللا عد كجل متحقق دائسًا.أكب

َجَقاِت﴾ ُ الخَِّبا َكُيْخِبي الره َُ َّللاه  ﴿ َيْسَح

تدسع عغ إفبلسات كتجمضخ اقتراد كفضزانات كمغ أدراؾ أف ىحه األمػاؿ التي جسعت عغ شخيق الخبا أتمفيا هللا 
ـ كازدىار كنسػ كمغ أدراؾ أف ىحه األمػاؿ التي نست عغ شخيق الرجقة ؟ أكؿ دلضل: عد كجل، كتدسع عغ تقج

ىػ إعجازه العمسي، ثاني دلضل تحقق الػعج كالػعضج، فيػ شيادة هللا ليحا اإلنداف أف ىحا القخآف كبلمو، بذكل 
دلضل: قاؿ: أرأيت إلى ىحه  تقخيبي: قاؿ كاحج أنا مجيخ السضشاء شاب صغضخ فاسترغختو أكضج ؟! شبعًا ! قاؿ: أريج

الباخخة العسبلقة التي أبحخت لتػىا سأعضجىا لظ، دخل اترل عادت، رجػع الباخخة يعشي فعبًل ىػ مجيخ مضشاء، 
 أعصاىا أمخ فعادت.

دخمت لرف كججت مكتػب األحج الداعة األكلى محاكخة رياضضات التػقضع السجرس يا تخػ كبلمو أكضج ! ؟ لعمو 
ف يسدح مع زمبلئو، أنت ال يػجج عشجؾ دلضل، يـػ األحج دخل أستاذ الخياضضات كقاؿ افتحػا شالب ذكي أراد أ

 األكراؽ كىحه األسئمة ! يعشي ىحا كبلمو ! فعشجما كقع يعشي كبلمو، كع دلضل كقع ؟ قاؿ: 

يهَشْت َكَضغه َأْىُمَيا َأنهُيْع قَ   اِدُركَف َعَمْيَيا﴾﴿ َحتهى ِإَذا َأَخَحِت اَْلَْرُض ُزْخُخَفَيا َكازه

 )سػرة يػنذ( 

في أعساؽ الصغاة في العالع كحضج القخف األمضخكي كالثػر اليائج اإلسخائضمي متػىسػف أنيع قادركف عمى أؼ دكلة 
 بالعالع ! قاؿ: 

 ﴿ َأَتاَىا َأْمُخَنا َلْياًل َأْك َنَيارًا َفَجَعْمَشاَىا َحِريجًا َكَأْف َلْع َتْغَغ ِباَْلَْمِذ﴾
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أمخنا ال أمخىع، وهللا تقخأ بعس اآليات كاألحاديث الذخيفة ككأف الشبي معشا يعضر ! فإذا نقزػا عيج هللا كعيج 
رسػلو صمط هللا عمضيع عجكًا يأخح ما في أيجييع، السدمسضغ بالعالع يأكمػف قتل كيجب أف يجفعػا لسغ قتميع أجخة 

ة، كيجب أف يذكخكه ! ىحا حاليع في العالع، ألف أمخ هللا ألنو تعب بقتميع كمرخكفو كبضخ يخيج كل أمػاليع أجخ 
 ىاف عمضيع فيانػا عمى هللا 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل حدج إَّل في اثشتيغ 704 - 006الجرس ) 

 13-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع...

ضعضفة ججًا، حضشسا تفيع التسكضغ في األرض السسكغ في األرض خضاراتو العسمضة كثضخة ججًا، أما الزعضف خضاراتو 
أف تدتستع بالحضاة إف كشت غشضًا أف تدكغ أجسل بضت كتتدكج أجسل امخأة كتخكب أجسل مخكبة كتعمػ عمى الشاس 
بسالظ كثضابظ كبقرخؾ كأناقتظ كسفخياتظ فقج كشت جاىبًل، التسكضغ في األرض مغ أجل أف تدتغمو لآلخخة لقػلو 

 تعالى: 

ْنَيا﴾﴿ َكاْبتَ  اَر اخْآَِخَخَة َكََّل َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ الجُّ ُ الجه  ِغ ِفيَسا َآَتاَؾ َّللاه

 )سػرة القرز(

كاحج معو ألف ممضػف زكج ابشو ككمفتو الحفمة ثسانضة كخسدػف ممضػف كحفمة خسذ كثسانػف ممضػف ! التسكضغ في 
أما ىحا الحؼ معو ألف ممضػف كع مذكمة مالضة األرض بساذا كضفو ؟ باالستكبار كاالستستاع كالعمػ في األرض 

يحميا لمسدمسضغ ؟ كع شاب يدكج ؟ كع أسخة يشفق عمضيا ؟ كع إنداف مخيس يعالجو ؟ حضشسا تفيع التسكضغ في 
األرض استستاعًا بالحضاة كاستعبلء عمى الخمق فأنت بعضج عغ الجيغ بعج األرض عغ الدساء، أما حضشسا تفيع 

تتدع خضارات عسمظ الرالح فقج انتفعت مغ التسكضغ في األرض، قج تسكغ بالساؿ وهللا  التسكضغ في األرض أف
يػجج أغشضاء مؤمشضغ كال أزكي عمى هللا أحجًا يشفقػف أمػاليع لضبًل كنيارًا في حل مذكبلت السدمسضغ، كمشيع في 

، كأناس عشجىع عمع مشاصب رفضعة ججًا، أيزًا يشفقػف الزعفاء كيعضشػف العاشمضغ كيخقبػف صجع الزعاؼ
 يعمسػف الشاس بو فإذا أردت أف تكػف مؤمشًا قػيًا فيػ خضخ كأحب إلى هللا تعالى مغ السؤمغ الزعضف.
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َثِشي َساِلُع ْبُغ َعْبِجَّللاهِ َأفه َعْبَجَّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َرِضي المهيع َعْشيسَسا َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ  َمْيِو  َصمهى المهيع عَ )) َحجه
ـَ ِبِو آَناَء المهْيِل َكَرُجلٌ  ُ اْلِكَتاَب َكَقا ُؽ  َكَسمهَع َيُقػُؿ ََّل َحَدَج ِإَّله َعَمى اْثَشَتْيِغ َرُجٌل آَتاُه َّللاه ُ َماًَّل َفُيَػ َيَتَرجه َأْعَصاُه َّللاه

 ِبِو آَناَء المهْيِل َكالشهَياِر ((

 حجيث آخخ قخيب مغ األكؿ:  )صحضح البخارؼ( 

ُ اْلُقْخآَف َفُيَػ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجلٌ   َعمهَسُو َّللاه
يُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل َكَرُجٌل َيْتُمػُه آَناَء المهْيِل َكآَناَء الشهَياِر َفَدِسَعُو َجاٌر َلُو َفَقاَؿ َلْيَتِشي ُأكتِ 

َِّ َفَقاَؿ َرُجٌل َلْيَتِشي ُأكِتيُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت  ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْيِمُكُو ِفي اْلَح  ِمْثَل َما َيْعَسُل ((آَتاُه َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

تذجع اآلخخيغ أف يعسمػا صالحًا ىحا ىػ مفيـػ القجكة، لغ تفمح إال إذا تسشى مغ حػلظ أنت حضشسا تعسل صالحًا 
أف يكػف مثمظ، فأنت كضفت التسشي بالخضخ أما إذا بحخت كاستعمضت كتسشى أشقضاء الجنضا أف يكػنػا مثمظ فأنت 

 غخست السعرضة في نفػس ىؤالء.

في اإلنداف يتسشى أف يكػف مثل فبلف، أنا أقػؿ لظ كمسة: قل أييا األخػة الكخاـ: ىحه الخرضرة التي غخسيا هللا 
لي ما الذخز الحؼ تخيج أف تكػف مثمو أقل لظ مغ أنت ! ال يػجج أحج مشا إال كفي حضاتو ثبلث شخرضات 
شخرضة يكػنيا ىػ كشخرضة يتسشى أف يكػنيا كشخرضة يكخه أف يكػنيا فقل لي ما الذخرضة التي تخيج أف 

مغ أنت.؟ أقػؿ عشكع: السؤمغ الرادؽ يتسشى أف يكػف عمى نيج الشبي، مثمو مدتحضل، لكغ تكػنيا أقػؿ لظ 
عمى نيجو، فكمسا دخل البضت الشبي ماذا كاف يفعل ؟ يدب كيذاجخ كيكدخ أـ يربخ كيرمي ركعتضغ، دائسًا 

 قجكتو الشبي.

ق كحبي الحق تدكج كاحجة بعسخ أخبخني كاحج مغ يػمضغ يكبخ زكجتو بدشتضغ ىػ أشقى الشاس، قمت لو سضج الخم
 أمو تديج عشو بخسدة عذخة عاـ بقي معيا ربع قخف، كما نجب حطظ أنت أكبخ بدشتضغ مذي األمػر ! ىػ قجكتظ.
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دخمت ألخ كخيع غخفة الزضػؼ صغضخة ججًا تتدع لكخسي ككخسي كشاكلة بضشيسا فخكبة الجالذ عمى الكخسي تكاد 
ضخة قمت لو مغ أنت أماـ سضج الخمق ؟ كاف إذا أراد أف يرمي المضل ال تكاد تمسذ الصاكلة فاستحى بغخفتو الرغ

 تتدع غخفة نػمو لربلتو كنـػ زكجتو، فكانت تشداح جانبًا ىػ سضج الخمق ! 

 فمحلظ الحجيث: 

ُ اْلُقْخآَف َفُيَػ َيْتُمػُه آَناَء المهيْ  ِل َكآَناَء الشهَياِر َفَدِسَعُو َجاٌر َلُو َفَقاَؿ َلْيَتِشي ))ََّل َحَدَج ِإَّله ِفي اْثَشَتْيِغ َرُجٌل َعمهَسُو َّللاه
ُ َماًَّل َفُيَػ ُيْيِمُكُو ِفي اْلحَ  َِّ َفَقاَؿ َرُجٌل َلْيَتِشي ُأكِتيُت ُأكِتيُت ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف َفَعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل َكَرُجٌل آَتاُه َّللاه

 َعِسْمُت ِمْثَل َما َيْعَسُل(( ِمْثَل َما ُأكِتَي ُفاَلٌف فَ 

 آخخ حجيث: 

ًيا ِمَغ ))َعْغ َأِبي ُمػَسى َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َتَعاَىُجكا اْلُقْخآَف َفَػالهِحي َنْفِدي ِبَيجِ  ِه َلُيَػ َأَشجُّ َتَفرِّ
ِبِل ِفي ُعُقِمَيا ((  اإلِْ

 )صحضح البخارؼ(

القخآف، فإذا تعمسو كلع يتابعو يشدى، أالحع ىحا مغ إنداف ميشجس مجني يعسل في الدراعة، بعج  اإلنداف يقخأ
خسذ سشػات يشدى كل معمػماتو في اليشجسة ! االختراص إذا ما مارستو تشداه فإذا اإلنداف يقخأ القخآف كبذارة 

ال يخخؼ ألنو يعسل بفكخه كالعزػ الحؼ  لضدت ثابتة أنو مغ تعمع القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت، قارغ القخآف
 يعسل ال يزسخ كالعزػ الحؼ ال يعسل يزسخ.

يكػف بالتدعضغ مغ العسخ يبجأ الربلة هللا أكبخ قخأ الفاتحة كسػرة ىحه أكؿ ركعة ركع سبحاف ربي العطضع رفع 
سسع هللا لسغ حسج سجج سبحاف ربي األعمى الخكعة الثانضة فاتحة كسػرة بعج الثانضة قعػد لمشرف عشج الذيادة 

في الربلة ؟ ىحا الشذاط يبعج عغ الجماغ كقف فاتحة مغ دكف سػرة ىل تجرؼ أنظ تعسل دماغظ بذكل مكثف 
ضضق الذخايضغ، أغخب نرضحة مغ شبضب لي شبضبة أصضبت بخثخة في الجماغ كفقجت حخكتيا فعج معالجة فضديائضة 
شػيمة استعادت بعس الحخكات فكاف الصبضب نرضحتو تػقعت دكاء معضغ مػسع قاؿ: ال احكػا معيا فقط، إذا 

ف في الجماغ نذاط تتػسع الذخايضغ، الحع السؤمغ عشجه خسذ صمػات ككل سألتسػىا تزصخ ألف تجضب سضكػ 
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صبلة عشجه ركعتضغ مع سػرة ركعتضغ مغ دكف سػرة فضيا تكبضخة اإلحخاـ كتكبضخات االنتقاؿ يػجج نذاط ذىشي لػ 
تعمع  قخأت القخآف لحلظ بعس العمساء بالتدعضغ كاف يرمي قائسًا، كأشخاص بالخسذ كاألربعضغ تججه بخؾ، فسغ

 القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت. 

آخخ شيء: مغ أكتي القخآف فطغ أف أحجًا أكتي خضخًا مشو فقج حقخ ما عطسو هللا. وهللا آيتضغ ال أنداىع إف شاء 
 هللا قاؿ تعالى:

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ ُقْل َمَتاُع الجُّ

 )سػرة الشداء( 

 معو تدعضغ ممضار دكالر ما يكخكسػفت اإللو يقػؿ:كأف هللا يحتقخ الجنضا قمضل معو ألف ممضػف بمغضت 

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ ُقْل َمَتاُع الجُّ

 ألنو سضسػت ! لغ يأخح معو شيء، اآلية الثانضة: 

 (﴾000﴿ َكَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َكَكاَف َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا )

 )سػرة الشداء( 

 بيا، انتبو نرضبظ مغ أنبضاء هللا أـ مغ أقػياء البذخ ؟ فخعػف كاف قػيًا قاؿ:  تتعمع سػرة بالقخآف كأف تعسل

 ﴿ ِإفه ِفْخَعْػَف َعاَل ِفي اَْلَْرِض﴾

 )سػرة القرز(
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 كقاركف كاف غشي، فشرضبظ مغ نػع قاركف كفخعػف ؟ أـ مغ نػع نرضب األنبضاء ؟ 

ُه َآَتْيَشاُه ُحْكسًا َكعِ   ْمسًا﴾﴿ َكَلسها َبَمَغ َأُشجه

 )سػرة القرز(

إف كاف نرضبظ مغ نػع األنبضاء فأنت أسعج الشاس، كإذا كاف نرضبظ مغ نػع األقػياء كاألغشضاء ىع تخكػا كذىبػا 
 كأنت كحلظ تتخؾ كتحىب،

 كالحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

675 

 ( 7 مثل السؤمغ الحي يقخأ القخآف 704 - 070الجرس ) 

 36-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ  الذخح -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

زلشا في  أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ال
 التخغضب في قخاءة القخآف كتجبخه كالعسل بو.

َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل )) َعْغ َأِبي ُمػَسى اَْلَْشَعِخيِّ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمَثُل اْلُسْؤِمِغ الهِحي 
ِة ِريُحَيا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا َشيِّبٌ  َكَمَثُل اْلُسْؤِمِغ الهِحي ََّل َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل التهْسَخِة ََّل ِريَح َلَيا َكَشْعُسَيا ُحْمٌػ َكَمَثُل  اَْلُْتُخجه

َِ الهحِ  ْيَحاَنِة ِريُحَيا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا ُمخٌّ َكَمَثُل اْلُسَشاِف َِ الهِحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َمَثُل الخه ُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل اْلَحْشَطَمِة ي ََّل َيْقخَ اْلُسَشاِف
 َلْيَذ َلَيا ِريٌح َكَشْعُسَيا ُمخٌّ ((

 )صحضح البخارؼ(

 فأنت بضغ األتخجة كبضغ التسخة كبضغ الخيحانة كبضغ الحشطمة،

َِ الهِحي ََّل َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل اْلَحْشَطَمِة َلْيَذ َلَيا ِريٌح َكَشْعُسَيا  ْيَحاَنِة )) اْلُسَشاِف َِ الهِحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َمَثُل الخه ، ْلُسَشاِف ُمخٌّ
، اْلُسْؤِمِغ الهِحي ََّل َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل التهْسَخِة ََّل ِريَح َلَيا َكَشْعسُ  َيا ُحْمٌػ، اْلُسْؤِمِغ الهِحي َيْقَخُأ ِريُحَيا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا ُمخٌّ

ِة ِريُحَيا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا َشيٌِّب ((اْلُقْخآَف َكَسَثِل ا  َْلُْتُخجه

 األتخجة البختقالة فرضمة مغ فرضمة الحسزضات ليا رائحة شضبة ججًا كليا شعع شضب .

ِمَغ اْلُقْخآِف َكاْلَبْيِت  )) َعِغ اْبِغ َعبهاٍس َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه الهِحي َلْيَذ ِفي َجْػِفِو َشْيءٌ 
 اْلَخِخِب ((

 )سشغ التخمحؼ(
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السخء الحؼ يقخأ القخآف كالحؼ ال يقخأ القخآف كالحي كالسضت، الشقصة الجقضقة: أف بضغ كبلـ هللا كبضغ كمع خمقو كسا 
ضو تشاقس بضغ هللا كبضغ خمقو ! ادخل ألضخع مكتبة في العالع ىحه الكتب ىي أدمغة بذخية ما مغ كتاب إال كف

أحضانًا كضعف كمعمػمات ضعضفة، ىحا ىػ البذخ، أما إذا قخأت كتاب خالق البذخ ال يأتضو الباشل مغ بضغ يجيو 
 كال مغ خمفو.

أحج أكبخ السغشضضغ في العالع كاف في إيصالضا دخل مكتبة فمفت نطخه القخآف الكخيع، فدأؿ صاحب السكتبة مغ 
داد استيداء، أخح القخآف لضبحث عغ أخصائو كي يخد عمى صاحب السكتبة، السؤلف ؟ قاؿ: هللا الخالق الكػف، از 
 فمسا كجج انو كسا قاؿ هللا عد كجل: 

 ﴿ ََّل َيْأِتيِو اْلَباِشُل ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َكََّل ِمْغ َخْمِفِو﴾

 )سػرة فرمت(

 ،ما تخكيا تباع ىكحا.كاآلف أسمع كىػ مغ أكبخ الجعاة لئلسبلـ كدفع مبليضغ مسمضة عمى إتبلؼ أسصػاناتو

رجل اسسو جضفخؼ النظ رجل أستاذ الخياضضات في جامعة فخاندضدكػ حضشسا كاف شابًا في التعمضع الثانػؼ دخل 
عمضيع مجرس التخبضة السدضحضة فمو عمضو مآخح فحجث أباه بيا أبػه متعرب فصخده مغ البضت، عشجما شخده ألحج 

تو إلى أف صار في أعمى درجة في الجامعات، أستاذ كبضخ ججًا كصار قصبًا مغ أقصاب اإللحاد كتابع دراس
بالخياضضات كيسشح الجكتػراه، يقػؿ ىحا الخجل: جاءتشي شالبة شخؽ أكسصضة في أياـ الرضف الحارة محجبة حجابا 
 كامل بضشسا بشات أمضخكا في الرضف شبو عخايا فمسا رآىا محجبة قاؿ أخحت فكخة أخخػ عغ فتضات الذخؽ األكسط،

 يػجج شيء بجماغو........

مخة نازؿ مغ الدفخ بأياـ الذتاء الباردة كالسصضخة كاألمصار كأفػاه الصخب كججت إنداف يجخؼ في الذارع الحع 
قشاعاتو في الخياضة حتى في السصخ، كع مؤمغ بججكػ الجخؼ كمعطع أىل الذاـ في بضػتيع كراء السجافىء يأكمػف 

ؿ ىحا العالع ال بج أف ليحه الفتاة عقضجة حسمتيا عمى ىحه الثضاب ثع إنيا تحزخ كيذخبػف ىحا يجخؼ في الذتاء فقا
دكتػراه في الخياضضات كمثقفة ثقافة عالضة ججًا كىي محجبة، أرسميا لو أستاذه، أماـ أستاذه يػجج مذكمة ما قجر 

أيت ىحه الفتاة بيحا عمى حميا فأرسل ىحه الصالبة لجفخؼ النظ كي يحل السذكمة، يقػؿ ىحا الخجل: حضشسا ر 
الحجاب غضخت نطختي بفتضات الذخؽ األكسط أكاًل مثقفة ثقافة عالضة كمحجبة حجاب كامل يقػؿ ما جخأت أف 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

677 

أحجؽ في كجييا بقجسضتيا ثع إنشي رغبت رغبة جامحة أف أعضشيا، ثع نػيت أف أعكف عمى كتب السدمسضغ في 
 عالى: الضـػ نفدو، فجاء بتخجسة القخآف فمسا كصل لقػلو ت

يَظ ِبَبَجِنَظ ِلَتُكػَف ِلَسْغ َخْمَفَظ َآَيًة﴾  ﴿ َفاْلَيْػـَ ُنَشجِّ

 )سػرة يػنذ(

قاؿ: ىحا أكؿ خصا أيغ فخعػف الضـػ ؟ لو صجيق في فخندا اسسو مػريذ كػكاؼ اترل بو ىاتفضًا قاؿ: أنت تدعع 
ف الحؼ ذكخ هللا أنو نجاه ببجنو مػجػد أف ىحا الكبلـ كبلـ هللا كلضذ فضو خصأ تفزل ىحا الخصأ! قاؿ: ىحا الفخعػ 

في مرخ في الستحف كقج جيء بو لفخندا لتخمضع بعس التمف في جثتو، كالحؼ يقػلو القخآف ىػ الرػاب، اآلف 
جضفخؼ النظ مشع أكبخ الجعاة بأمضخكا هلل، ككشت في ساف فخاندضدكػ ما تسكشت أف ألتقي بو لتزارب الدفخ كشت 

كتاب عغ سبب إيسانو قخأتو كمو كدرست مشو خسذ دركس في جامع العثساف ! كلو جازمًا أف ألتقي بو ألف 
كتاب آخخ شيج هللا أنظ إذا قخأت ىحا الكتاب تجج نفدظ أماـ مؤمغ كبضخ مذاعخ السؤمشضغ كالعارفضغ، مغ لقصات 

؟ ا معشى ىحه الربلةقخأه اإلماـ فسىحا الكتاب: سألو أحج زمبلئو أنت ترمي كتبكي في القخآف كال تفيع شيء مسا ي
بساذا يجضب ؟ قاؿ: ىحا الصفل حضشسا تزسو أمو لرجرىا كىػ في شػر الخضاعة كحضشسا تحجثو ماذا يفيع مغ 

 حجيثيا لكشو في أعمى درجات الدعادة ! 

سألو كاحج أنتع بالرضف ترمػف كتف بكتف الجػ حار ابتعجكا قمضل، فأجابو إجابة قاؿ: إف هللا يحب أف نكػف 
عخ ببعزشا بعزًا ديششا ديغ اجتساعي كأنت في اترالظ مع هللا يشبغي أف تحذ أف أخاؾ لجانبظ فحضشسا معو كنذ

نكػف صفًا كاحجًا ىحا شكل لكغ يعشي شيء في الجاخل وهللا حضشسا يدأؿ أسئمة يعجد عشيا كبار العمساء فسعشى 
اآلف في العالع ضاىخه مدعج لكغ باششو فضو ذلظ القخآف سبب ىجايتو كأقػؿ لكع السدتقبل بيحا الجيغ، كالحؼ يجخؼ 

 الخحسة.

ذكخ لي أخ قادـ مغ أمضخكا قاؿ: عشجنا عجد مغ السراحف كبضخ ججًا لضذ ليا شمب، أقدع لي باهلل مغ شجة 
الحجع الحؼ تأخحه ىحه السراحف كجنا نتمفيا إحخاقًا لضذ ليا شمب ! قاؿ: بعس أحجاث الحادؼ عذخ لع يبقى 

مب مشا عذخ أمثاليا لشفحت ! مغ قبل األمخيكاف، الطاىخ مدعج حخب عالسضة ثالثة لع تكغ عشجنا مرحف كلػ ش
معمشة قبل الحادؼ عذخ فأصبحت معمشة بعج الحادؼ عذخ، أما الباشغ قفد اإلسبلـ إلى بؤرة االىتساـ كاآلف 

ت فػؽ بخيصانضا يصالبػف اإلسبلـ ىػ القزضة األكلى، وهللا عد كجل يطيخ لشا مغ ىػ الكافخ، الصائخة التي سقص
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بعس الجكؿ بجفع ممضاريغ كسبعسائة ممضػف دكالر ألف فضيا مائتضغ كسبعػف راكب عمى كل راكب عذخ مبليضغ 
دكالر خسدسائة ممضػف لضخة سػرية، ىحا ثسغ اإلنداف األجشبي، مائة كعذخيغ ماتػا قبل أياـ ببل مقابل، ىاف أمخ 

 هللا عمضشا فيشا عمى الشاس.

في الخصبة أليست تعمضق كأنا عمى السشبخ يبجك أنشا ىضشػف عمى هللا لكغ لدشا كحلظ تسامًا كاألب حضشسا البارحة 
يزخب ابشو كالزخب مبخح كفضو إىانة لكغ األب يتعمع أضعاؼ مزاعفة عغ ابشو ألنو يحبو، ىػ لضذ ىضشًا عمضو 

غ لدشا ىضشضغ لكشو يؤدبشا كي نكػف كخماء عشجه، لكشو يؤدبو، أقػؿ تجاكزًا: ىاف أمخ هللا عمضشا فيشا عمى هللا، نح
 كالعسمضة عسمضة امتحاف صعب ججًا أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نشجح في ىحا االمتحاف.

ِة ِريُحَيا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا َشيٌِّب َكَمَثُل اْلُسؤْ  الهِحي ََّل َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل ِمِغ ))َمَثُل اْلُسْؤِمِغ الهِحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل اَْلُْتُخجه
ْيَحاَنِة ِريُحيَ  َِ الهِحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َمَثُل الخه (( التهْسَخِة ََّل ِريَح َلَيا َكَشْعُسَيا ُحْمٌػ َكَمَثُل اْلُسَشاِف  ا َشيٌِّب َكَشْعُسَيا ُمخٌّ

نداف إذا أكمو يسػت فػرًا ال أحج يشتبو ليحه الشقصة يػجج نػع مغ الشباتات اسسو دفغ بافضا نبات زيشة لمرالػنات اإل
. ، أما اْلَحْشَطَمِة َلْضَذ َلَيا ِريٌح َكَشْعُسَيا ُمخٌّ ْيَحاَنِة ِريُحَيا َشضٌِّب َكَشْعُسَيا ُمخٌّ  ساـ، الخ 

القخآف ىػ ركح فالقخآف حضاة القمػب، ككسا قاؿ أحج العمساء ركح الخكح جدع قػامظ الغحاء أنت كخكح كشفذ غحائظ 
 ركحظ، فاهلل يميسشا أف نتمػه آناء المضل كأشخاؼ الشيار كنعسل بو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما آمغ بالقخآف مغ استحل محارمو 704 - 070الجرس ) 

 37-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ال زلشا في 
 التخغضب في قخاءة القخآف كتجبخه كالعسل بو.

 رد في بعس األحاديث أنو: أييا األخػة ك 

 )) رب تاؿ لمقخآف كالقخآف يمعشو((

 ُو (())َعْغ ُصَيْيٍب َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َما آَمَغ ِباْلُقْخآِف َمِغ اْسَتَحله َمَحاِرمَ 

 )سشغ التخمحؼ(

 كفي بعس األحاديث: 

 "ال يحدف قارغ القخآف " 

 يحدف ؟ ألف هللا عد كجل يقػؿ:لساذا ال 

 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشهُو َحَياًة َشيَِّبًة﴾

 )سػرة الشحل (

 القخآف كعج السؤمغ بحضاة شضبة، بأؼ مكاف كزماف كضخؼ كبأؼ معصضات، ىشاؾ كعج ثابت لمسؤمغ بحضاة شضبة.
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 تأتضو مرضبة فحضشسا يقخأ قػلو تعالى: قارغ القخآف قج 

 ﴿ َكَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع﴾

 )سػرة الذػرػ(

التغى الحقج، بجؿ مغ أف يحقج عمى مغ جعل هللا مرضبتو عمى يجه يحاسب نفدو حدابًا عدضخًا، قارغ القخآف 
 حضشسا يتمػ قػلو تعالى: 

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض ِإَلٌو﴾﴿ َكُىَػ الهِحي فِ   ي الده

 )سػرة الدخخؼ(

 مغ بعجنا عغ الجيغ نطغ آلية األرض زعساء الجكؿ القػية، في األرض : 

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض ِإَلٌو﴾   ﴿ َكُىَػ الهِحي ِفي الده

 (﴾73َحجًا )﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو أَ 

 )سػرة الكيف(

َُ ُكلِّ َشْيٍء َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َكِكيٌل ) ُ َخاِل  (﴾37﴿ َّللاه

 )سػرة الدمخ(

ال يػجج شيء مؤذؼ إال وهللا ميضسغ عمضو، لعل أشج األمخاض اآلف الشفدضة الخػؼ كالقمق مدتسخيغ بدبب 
ت التػحضج، ألف قارغ القخآف ال يحدف كيخػ أف األمخ كمو ضعف التػحضج، كبأنظ إذا قخأت آيات القخآف ال تشتبو آليا

بضج هللا وهللا عد كجل أسسائو حدشى كصفاتو فزمى، هللا عد كجل الخحسة كالعجؿ كالحكسة مصمقة عشج هللا عد 
 كجل فكل شيء كقع أراده هللا، ككل شيء أراده هللا كقع، ىحا الفيع يعصضشا معشى دقضق ججًا كراحة نفدضة لحلظ: " 
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ُسْؤِمِغ ُكمهُو َلُو َخْيٌخ )) َعْغ ُصَيْيٍب َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعِجْبُت َِلَْمِخ اْلُسْؤِمِغ ِإفه َأْمَخ الْ 
 َأَصاَبْتُو َضخهاُء َصَبَخ َكَكاَف َخْيًخا ((َلْيَذ َذِلَظ َِلََحٍج ِإَّله ِلْمُسْؤِمِغ ِإْف َأَصاَبْتُو َسخهاُء َشَكَخ َكَكاَف َخْيًخا َكِإْف 

 )مدشج اإلماـ أحسج(

 فضسا كرد في األثخ: حضشسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: اإليساف بالقجر يحىب اليع كالحدف.

اآلف السآسي تشدؿ بالسدمسضغ ال تعج كال تحرى كفي كل بقاع األرض كسا قمت البارحة ىشاؾ حخب عالسضة ثالثة 
عمى اإلسبلـ في كل القارات الخسذ، قبل محشة الحادؼ عذخ كانت حخبًا غضخ معمشة، بعج الحادؼ عذخ معمشة 

أصبحت حخبًا معمشة فاإلنداف حضشسا يخػ أف العالع كمو يتغالب عمى السدمسضغ كأف دـ السدمع ببل ثسغ كدـ غضخ 
صائخة، فالسجسػع ممضاريغ كسبعسائة ممضػف السدمع األرقاـ فمكضة خسدسائة ممضػف دية كل راكب مغ الحيغ ماتػا بال

، فصبعًا ىاف أمخ هللا عمى السدمسضغ فيانػا عمى هللا ىحه السحغ يشبغي  دكالر ديتيع، يػجج بالسئات كاأللػؼ كل يـػ
 أف تدتشبط أف هللا بضجه كل شيء.

 ﴾ (73﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا )

 لػ رأيت بالعالع الغخبي غشى ما بعجه غشى كرفاه ما بعجه رفاه كفدق ما بعجه فدف إذا قخأت قػلو تعالى:

ِمُدػَف اُىْع َبْغَتًة َفِإَذا ُىْع ُمبْ ﴿ َفَمسها َنُدػا َما ُذكُِّخكا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتهى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأكُتػا َأَخْحنَ 
(11﴾) 

 )سػرة األنعاـ(

 تذعخ أنظ مختاح، حضشسا تقخأ قػلو تعالى:

ْنَيا )02( َكَذَكَخ اْسَع َربِِّو َفَرمهى )01﴿ َقْج َأْفَمَح َمْغ َتَدكهى ) ( َكاخْآَِخَخُة َخْيٌخ َكَأْبَقى 03( َبْل ُتْؤِثُخكَف اْلَحَياَة الجُّ
(04﴾) 

 )سػرة األعمى(
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 ا تقخأ قػلو تعالى:تذعخ أنظ مختاح، حضشس

 (﴾74﴿ ِإفه َىُؤََّلِء ُيِحبُّػَف اْلَعاِجَمَة َكَيَحُركَف َكَراَءُىْع َيْػمًا َثِقياًل )

 )سػرة اإلنداف(

 تذعخ أنظ مختاح، حضشسا تقخأ قػلو تعالى: 

 (﴾075﴿ َكاْلَعاِقَبُة ِلْمُستهِقيَغ )

 )سػرة األعخاؼ(

 تذعخ أنظ مختاح، حضشسا تقخأ قػلو تعالى: 

 ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفه َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا﴾

 )سػرة شو(

 أنت مشدعج مغ مخالفة اقتخفتيا أك مغ إعخاض عغ ذكخ هللا، ىحا الزضق الحؼ ألع بظ مفدخ في القخآف الكخيع.

: حضشسا نقخأ القخآف الكخيع تحل مذكبلتشا الشفدضة، تداؿ  الذبيات يقف اإلنداف مػقفًا حازمًا فضا أييا األخػة األكاـر
أماـ الذيػات كمو بفزل تبلكة القخآف الكخيع، ال يخمق عمى كثخة الخد، أنت أؼ شيء تدسعو كلػ كاف مباح 
 سساعو شخيط مجيح مختضغ ثبلثة ثع تيسمو، أما القخآف ميسا أكثخت مغ سساعو ال تسمو، ألنو كبلـ خالق األكػاف.

 اه البخارؼ كمدمع: في الحجيث الرحضح الحؼ رك 

ُ ِلَذْيءٍ  َما َأِذَف ِلَشِبيٍّ َحَدِغ  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأنهُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َما َأِذَف َّللاه
ْػِت َيَتَغشهى ِباْلُقْخآِف َيْجَيُخ ِبِو ((  الره

 )صحضح مدمع(
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َكَزاَد َغْيُخُه َيْجَيُخ  ْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلْيَذ ِمشها َمْغ َلْع َيَتَغغه ِباْلُقْخآفِ )) َعْغ َأِبي ُىخَ 
 ((ِبوِ 

 )صحضح البخارؼ(

يفتح عمضو  لعل الكمسة تبجك لكع قاسضة أقػؿ لكع: ال يجتسع غشاء كقخآف أبجًا، الحؼ يدتسع لبلغاني ال يسكغ أف
بالقخآف، قخآف كغشاء ال يجتسعاف، مغ امتؤل جػفو غشاء مغمق أماـ القخآف، يقخأه لكو ال يتأثخ بو، كيػجج آيات دقضقة 

 تقػؿ عسى عمضيع كآيات تقػؿ: 

 (﴾57﴿ َكََّل َيِديُج الطهاِلِسيَغ ِإَّله َخَدارًا )

 )سػرة اإلسخاء(

بعضج، كآيات تقػؿ: كلػ أندلشاه عمى بعس األعجسضغ فقخأه عمضيع ما كآيات تقػؿ: أكلئظ الحيغ يشادكنشا مغ مكاف 
 كانػا بو يؤمشػف.

لػ ندؿ ىحا القخآف عمى بشي فارس كشت بإيخاف لع أتسكغ مغ فيع حخؼ، حتى لػ دخمت لسحل تجارؼ األرقاـ ليا 
 أسساء خاصة ال أفيع كال كمسة.

! ككتخ سعػدية مػيا لع يفيع كاحج بجانبي انتبو قاؿ قل أذكخ مخة شمبت كأس ماء قمت لو ماء لع يفيع كال كمسة 
لو: آب أؼ ماء ! عذت عذخة أياـ مختضغ ثبلثة بإيخاف لع أتسكغ مغ فيع كمسة ! لػ أف القخآف ندؿ عمى بعس 

 األعجسضضغ فقخأه عمضيع ما كانػا بو يؤمشػف، ىل ىحه كاضحة ؟ ! اآلف دقق: 

 (﴾07ُسْجِخِميَغ )﴿ َكَحِلَظ َنْدُمُكُو ِفي ُقُمػِب الْ 

 )سػرة الذعخاء(
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تسامًا لػ إنداف عخبي فرضح كاف مشحخؼ عغ الجيغ كقخأ القخآف ال يفيع مشو كال كمسة كسا لػ تمػتو عمى أعجسي، 
 إف تمػت القخآف عمى أعجسي أك عمى مجـخ سضاف ! 

 (﴾700اْلَعَحاَب اَْلَِليَع )( ََّل ُيْؤِمُشػَف ِبِو َحتهى َيَخُكا 700﴿ ُقُمػِب اْلُسْجِخِميَغ )

ال يكفي أف تكػف عخبي، مغ أجل أف تفيع كبلـ هللا ال بج مغ أف تفيع كبلـ هللا كمدتقضسًا عمى أمخ هللا كمشضبًا لو 
 حتى تفيع كبلـ هللا.

 (( َكَزاَد َغْيُخُه َيْجَيُخ ِبوِ  َمْغ َلْع َيَتَغغه ِباْلُقْخآفِ  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلْيَذ ِمشها

 )صحضح البخارؼ(

يشبغي أف تتغشى بالقخآف كتجعل ىػايتظ كتقخأه آناء المضل كأشخاؼ الشيار، كألف تبلكتو في الحج ذاتيا عبادة، الستعبج 
 بتبلكتو، تبلكة القخآف ذكخ.

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اذْ   (﴾10ُكُخكا َّللاه

 )سػرة األحداب(

 تبلكتو ذكخ كعبادة، يسكغ أف تقخأه تعبجًا كتعمسًا،

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ حفظ عذخ آيات مغ أكؿ سػرة الكيف عرع مغ الججاؿ 704 - 077الجرس ) 

 74-37-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: في الدشة الشبػية تػجضيات لقخاءة بعس الدػر في بعس األكقات، مغ ىحه التػجضيات كسا قاؿ 
 دبلـ: عمضو الربلة كال

ِؿ سُ  ْرَداِء َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َحِفَظ َعْذَخ آَياٍت ِمْغ َأكه ػَرِة اْلَكْيف ُعِرَع ِمَغ )) َعْغ َأِبي الجه
اِؿ (( جه  الجه

 )صحضح مدمع(

األكقات مشيا: كاف يقخأ سػرة لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ بعس التػجضيات في تبلكة بعس الدػر في بعس 
ْرَداِء َأف  الش ِبي  َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ َمغْ  َحِفَع  الكيف يـػ الجسعة، ىشا في الحجيث الرحضح: َعْغ َأِبي الج 

اِؿ. ج  ِؿ ُسػَرِة اْلَكْيف ُعِرَع ِمَغ الج   َعْذَخ آَياٍت ِمْغ َأك 

بلة كالدبلـ كاف يقخأ سػرة الكيف مغ كل جسعة، ذلظ أف في ىحه الدػرة مغ كفي تػجضو آخخ كاف عمضو الر
الخضخ العسضع ما ال يطشو إنداف، فحضشسا حجثشا ربشا عغ قرة سضجنا الخزخ مع سضجنا مػسى، سضجنا الخزخ 
ألمخ أكتي عمع التكػيغ، بضشسا سضجنا مػسى أكتي عمع التكمضف، هللا عد كجل لو أمخ تكمضفي كأمخ تكػيشي، ا

التكمضفي كىػ افعل كال تفعل كىػ تسامًا كصخيق كتب في مقجمتو مسشػع السخكر لكغ الصخيق مفتػح كبإمكانظ أف 
 تسخ لكغ تجفع ثسغ السعرضة مخالفة، فمظ أف تسخ لكغ تجفع الثسغ.

انظ مخة كشت في تخكضا يػجج مخكدجارؼ ضخع لو شخيقاف الصخيق السسشػع يشتيي بذػكات فإذا خالفت بخكت مك
دخمت ىحه الذػؾ السشحشضة في العجبلت، ىشا مػضػع آخخ أمخ تكػيشي، لػ خالفت دفعت الثسغ فػرًا، السخالفة 
نفديا تعاقب،أما ىشاؾ ال بج مغ شخشي يعاقب، األمخ التكػيشي أف تخػ الصخيق مغمق بأربع مكعبات إسسشتضة 

 لو أمخ تكػيشي كأمخ تكمضفي الدالزؿ كالبخاكضغ عالضة ججًا ارتفاعيا متخيغ عمى عخض الصخيق ال يػجج أمل، هللا



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

686 

كالحخكب األىمضة كاالجتضاحات الصغاة في العالع الحجاج سؤؿ مغ أنت، تضسػر لشظ سؤؿ مغ أنت قاؿ: أنا غزب 
الخب، اإلنداف إذا غزب يكدخ يجفع الباب بعشف عبلمة غزبو، إذا غزب هللا ماذا يفعل ؟ يبعث تضسػر النظ 

عحر، كمسا أراد أف يجمخ مكاف كسا يجخؼ اآلف في العالع كمو الصغاة في العالع ىع غزب الخب،  ال يخحع كال يقبل
 إذا غزب هللا ماذا يفعل ؟ يبعث تضسػر النظ ! إذا رضي عغ أمة يبعث عسخ بغ عبج العديد.

أفة كالخحسة كإف " أنا ممظ السمػؾ كمالظ السمػؾ قمػب السمػؾ بضجؼ فإف العباد أشاعػني حػلت قمػب ممػكيع بالخ 
العباد عرػني حػلت قمػب ممػكيع عمضيع بالدخصة كالشقسة دخل مػضف تسػيغ لسحل عشجه مخالفات قاؿ:جارؼ 
مخالف أيزًا كالثاني مخالف قاؿ: ما عبلقتظ بالباقي أريج أف أخالفظ كحجؾ، البشضة التحتضة عاشمة، السػاشغ 

 ببلء ؟سضئ، جاءؾ ببلء لساذا تقحع إخػانظ في مثل ىحا ال

قرة سسعتيا مغ كع يـػ تألست ألع ال يحتسل مغ أجميا ! يػجج ترجيخ لمخمضج كالسسمكة ضبصػا ببعس 
الذاحشات مخجرات فػقفػا الترجيخ سبب رخز األسعار عشجنا إلى ربع التكمفة كخدارة الفبلحضغ تػقف الترجيخ، 

بتاجخ السخجرات وهللا محس العجؿ، فأمة تجفع  اثشاف أك ثبلثة مدضئضغ وهللا حضشسا أستسع أف عقػبة اإلعجاـ تشدؿ
ثسغ باىع مغ أربعة خسدة كضف كذفت ؟ كاحج بمغ عغ زمبلئو فأكقفػا كل شيء يأتي مغ سػريا، فاإلنداف سضئ 
اآلف ال تعتب عمى هللا دعظ مغ األعمضضغ، خح اإلنداف العادؼ سضئ حدػد حقػد مؤذؼ يحب االنتقاـ ال يخحع، 

في السجتسع تدتػجب غزب الخب تضسػر النظ أ ؼ بػش الججيج ال يخحع يجب أف يقرف فيحه الرفات الدضئة 
 العخاؽ كيجمخ األمة.

فأييا األخػة: القزضة حضشسا تقخأ سػرة الكيف تعمع أف ىحه الدفضشة التي خخقت فضسا يبجك العسل سضئ أما في 
ى ججارًا ببل مقابل كاف تحتو كشد لصفمضغ الشياية نجت مغ السرادرة، حضشسا تقخأ أف الخزخ عمضو الدبلـ أنو بش

 يتضسضغ ككاف أبػىسا صالحًا.
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لػ كاحج عشجه فتاة جسضمة ججًا بشت عسخىا عذخ سشػات ال سسح هللا كال قجر لػ عمع عمع الضقضغ إذا كبخت سػؼ 
ع هلل كتخضا لقزائو تجيخ أكبخ دار دعارة أال يتسشى مػتيا ؟ أنت ال تعمع الغضب، لكغ ىحه الدػرة تعمسظ أف تدتدم

 كقجره قاؿ: 

 ( ﴾57﴿ َكَما َفَعْمُتُو َعْغ َأْمِخي َذِلَظ َتْأِكيُل َما َلْع َتْدِصْع َعَمْيِو َصْبخًا )

أحجاث أيمػؿ جخت لمسدمسضغ متاعب ال حرخ ليا لكشيا خضخ، ألنيا كقعت خضخ، ىحا درس مغ دركس سػرة 
 الكيف.

الخزخ، تعمسشا أف سضجنا مػسى يعمع األمخ التكمضفي كعمضو ال يػجج سػرة الكيف بقرة سضجنا مػسى مع سضجنا 
قتل غبلـ القاتل يقتل، األمخ التكمضفي ال يػجج إنداف ركبظ بدضارتو مجانًا كعشجما ندلت كدخت البمػر األمامي 
 ثسشو سبعضغ ألف ! ألني ركبتظ ؟ ال يسكغ أف تعسل مغ دكف ثسغ، كل شيء فعمو سضجنا الخزخ عمى األمخ
التكمضفي ال يشصبق فغزب سضجنا مػسى فمسا كذف لو الحكسة حمت السذكمة، فأحجىسا يعمع األمخ التكمضفي سضجنا 
مػسى كسضجنا الخزخ يعمع األمخ التكػيشي كىػ ما يجخؼ في العالع فضزانات أك جفاؼ أك حخكب أىمضمة 

ب أف تقضذ ىحا األمخ التكػيشي عمى اجتضاحات قيخ انفجار بخكاف مجاعة غخؽ سفضشة ىحا كمو أمخ تكػيشي، يج
قرة سضجنا الخزخ كقرة سضجنا مػسى عمضو الدبلـ، فيحه الدػرة تعمسظ االستدبلـ هلل كيقضشًأ أف كراء كل شيء 
 حكسة بالغة بالغة، ىحه تعمسظ أف كل شيء كقع أراده هللا كأف كل شيء أراده هللا كقع.

ساقو هللا لظ في ماضي أيامظ يجب أف تحكب محبة هلل عد  وهللا أييا األخػة: لػ كذف لظ الغصاء عغ الحؼ
كجل، فكل شيء كقع أراده هللا لحكسة كلعمع بالغ كلقجرة كرحسة كلصف، كلضذ في اإلمكاف أبجع مسا كاف، شبعًا ال 
يعشي ىحا أف ال أعسل، حضشسا تقيخ بذيء يجب أف تعمع أف ىحا الذيء الحؼ قيخت بو لرالحظ، حتى أف بعس 

غ يقػؿ: كأسبغ عمضكع نعسو ضاىخة كباششة، فحضشسا كجيشا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لقخاءة سػرة الكيف السفدخي
 في كل يـػ جسعة بسعشى أنظ يشبغي أف تدتدمع ليحا األمخ. 
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 قرة ثانضة أىل الكيف: 

 (﴾00﴿ ِإنهُيْع ِفْتَيٌة َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َكِزْدَناُىْع ُىًجى )

 )سػرة الكيف(

الء تخكػا القرػر يػجج بالقرػر معاصي كآثاـ، لجئػا لمكيف كشتاف بضغ كيف كقرخ، ادخل لقرخ مشضف ىؤ 
يكمف ممضارات كادخل لكيف في جبل شخكط الحضاة في الكيف صعبة ججًا، قاؿ تعالى يحجثشا عغ قرة أصحاب 

 الكيف: 

 (﴾03ِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )﴿ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَستِ 

 )سػرة الكيف(

اآلف أيغ الكيف ؟ ىحا السدجج ! كبضتظ ال يػجج فضعو معرضة، فبإمكانظ أف ترمي كتدبح كتحكخ هللا كفي 
 السدجج كحلظ، أما يػجج مقاصف كمصاعع كصاالت كفشادؽ، ىحه أماكغ يعرى هللا فضيا فالسؤمغ يشفخ مغ مكاف

 السعرضة إلى بضتو أك مدججه ككأنو قمج أصحاب الكيف: 

 (﴾03﴿ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )

عج كيف بقي محل ثالث: بضتظ كيف إذا لع يكغ فضو معاصي كآثاـ أما إذا فضو نػادؼ عغ شخؽ الرحػف لع ي
ىحا، ىحا نادؼ لضمي، بضتظ يجب أف يكػف فضو صبلة كقخآف كانزباط كعفة ىحا كيف، جامعظ كيف كمجمذ عمع 
إف كاف في بضت أك مدجج أيزًا كيف، الجأ إلى مكاف يحكخ هللا فضو كلسكاف يحكخؾ باآلخخة كلسكاف يحكخؾ 

شسا تثػر الفتغ كتدتعخ الذيػات كأيشسا ذىبت بالعسل الرالح كلسكاف الحجيث فضو عغ محبة هللا كشاعتو فمحلظ حض
 تخػ السعرضة صارخة إف فتحت مجمة كقخأت جخيجة كفتحت الذاشة أيشسا تػجيت تجج السعرضة: 

 (﴾03﴿ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )
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 قبل: 

 ِذ اْعَتَدْلُتُسػُىْع َكَما َيْعُبُجكَف ِإَّله َّللاهَ﴾﴿ َكإِ 

يجب أف تعتد الشاس إذا عبجكا غضخ هللا، إذا عبجكا الجرىع كالجيشار كعبجكا شيػاتيع كاتخحكا آليتيع أىػائيع، ىؤالء 
 الشاس يشبغي أف تعتدليع كتمترق بالسؤمشضغ. 

اِدِقيَغ )﴿ آَيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا   (﴾006َّللاهَ َكُكػُنػا َمَع الره

 )سػرة التػبة(

 بضشسا تدتعخ الفتغ كتثضخ الذيػات كيزاـ اآلمخكف بالسعخكؼ كالشاىػف عغ السشكخ.

مخة كشت في مرخ أشار لي أحجىع لبضت تدكشو راقرة ثسشو ألف ممضػف عذخيغ ممضػف دكالر، فإذا أمة فضيا 
ا تعخضو عاصضة هلل عد كجل تدكغ في بضت ثسشو عذخيغ ممضػف دكالر عمى الخاقرة التي ال تسمظ إال جدسي

الشضل، كمئات ألػؼ العمساء ال يججكف قػت يػميع ىحه أمة اقخأ عمضيا الدبلـ، كالحؼ تعمع القخآف كالذخيعة ال يجج 
نذحح ىسسشا  قػت يػمو، كالتي تخقز تدكغ في بضت ألف ممضػف ىحه أمة اقخأ عمضيا الدبلـ، حضشسا نأكؼ لمكيف

 كنرعج مضػلشا كنختقي هلل عد كجل، بضت هللا بضت الخحسة.

إف بضػتي في األرض السداجج كإف زكارىا ىع عسارىا فصػبى لعبج تصيخ في بضتو ثع زارني كحق عمى السدكر أف 
 يكـخ الدائخ، كالحسج لو رب العالسضغ 

كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة 
أعصشا كال تحخمشا، أكخمشا كال تيشا، آثخنا كال تؤثخ عمضشا، أرضشا كارضا عشا، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي 

 األمي كعمى آلو كصحبو كسمع،

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 يحكخ ربو( 7 مثل الحي يحكخ ربو كالحي َّل  704 - 070الجرس ) 

 17-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: 

َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمَثُل الهِحي َيْحُكُخ َربهُو َكالهِحي ََّل َيْحُكُخ )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضي المهيع 
 َربهُو َمَثُل اْلَحيِّ َكاْلَسيِِّت ((

 )صحضح البخارؼ(

يجخمػا لغخفتو، الحي كبضغ الحي كالسضت بػف شاسع، يجخل األب لمبضت كىػ حي فضغجك عخسًا فإذا مات خافػا أف 
 مؤنذ السضت مػحر، الحي يدداد نزارة السضت يدداد تفدخًا.

 فضا أييا األخػة: يقػؿ هللا عد كجل: 

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 )سػرة األحداب(

 السشافق يحكخ هللا لكغ ال يحكخه إال قمضبًل: 

اَلِة َقاُمػا ُكَداَلى ُيَخاُءكَف الشهاَس ﴿ ِإفه  َكََّل َيْحُكُخكَف َّللاهَ  اْلُسَشاِفِقيَغ ُيَخاِدُعػَف َّللاهَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا َقاُمػا ِإَلى الره
 (﴾017ِإَّله َقِمياًل )

 )سػرة الشداء(
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 فاألمخ بالحكخ ال يتجو لمحكخ بل لكثخة الحكخ. 

اَلِة َقاُمػا ُكَداَلى ُيَخاُءكَف الشهاَس َكََّل َيْحكُ ﴿ ِإفه اْلُسَشاِفِقي ُخكَف َّللاهَ َغ ُيَخاِدُعػَف َّللاهَ َكُىَػ َخاِدُعُيْع َكِإَذا َقاُمػا ِإَلى الره
 (﴾017ِإَّله َقِمياًل )

 )سػرة األحداب(

ْرَداِء َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى ا ُئُكْع ِبَخْيِخ َأْعَساِلُكْع َكَأْزَكاَىا )) َعْغ َأِبي الجه لمهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأََّل ُأَنبِّ
ُكْع َفَتْزِخُبػا ِعْشَج َمِميِكُكْع َكَأْرَفِعَيا ِفي َدَرَجاِتُكْع َكَخْيٌخ َلُكْع ِمْغ ِإْنَفاِؽ الحهَىِب َكاْلَػِرِؽ َكَخْيٌخ َلُكْع ِمْغ  َأْف َتْمَقْػا َعُجكه

 ُيْع َكَيْزِخُبػا َأْعَشاَقُكْع َقاُلػا َبَمى َقاَؿ ِذْكُخ َّللاهِ َتَعاَلى (( َأْعَشاقَ 

 )سشغ التخمحؼ(

لكغ يشبغي أف نػسع مفيـػ الحكخ الحقضقة قج يفيع بعزيع أف الحكخ يعشي أف تسدظ سبحة كتقػؿ هللا هللا فقط أنت 
 إذا قخأت القخآف فأنت في ذكخ كإذا صمضت فأنت في ذكخ.

ُ َيْعَمُع َما َتْر ﴿ َكَأقِ  اَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكَلِحْكُخ َّللاهِ َأْكَبُخ َوَّللاه اَلَة ِإفه الره  (﴾12َشُعػَف )ِع الره

 )سػرة العشكبػت(

، حتى لػ قخأت ىي ذكخ هلل عد كجل كإذا تجارست حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لتقف عشج الحبلؿ كالحخاـ فأنت في ذكخ 
كتاب فقو كي تعخؼ الحكع الذخعي فأنت في ذكخ، كلػ تفكخت في خمق الدساكات كاألرض كاستذفضت عطسة هللا 

 عد كجل مغ خبلؿ خمقو فأنت في ذكخ كلػ دعػت هلل فأنت في ذكخ.

َكُيَعمُِّسُكُع اْلِكَتاَب َكاْلِحْكَسَة َكُيَعمُِّسُكْع َما َلْع َتُكػُنػا َتْعَمُسػَف  ﴿ َكَسا َأْرَسْمَشا ِفيُكْع َرُسػًَّل ِمْشُكْع َيْتُمػ َعَمْيُكْع َآَياِتَشا َكُيَدكِّيُكعْ 
 ( َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع﴾020)

 )سػرة البقخة(

رالجعػة كالتفكخ كالتبلكة كالربلة كقخاءة كتب العمع التي ليا عبلقة بالجيغ كالجعاء كاالستغفار كل ىحا ذكخ، فبضغ 
فار كصبلة كتبلكة قخآف كدعػة هلل كإسجاء نرضحة كتأمل في خمق الدساكات كاألرض كل ىحه دعاء كاستغ

 الشذاشات نػع مغ الحكخ.
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 لحلظ:

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾17( َكَسبُِّحػُه ُبْكَخًة َكَأِصياًل )10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

ندضتشي كفختشي، مجخد ندضاف هللا كفخ لضذ كفخ يخخج مغ السمة، الكفخ  عبجؼ إنظ إف ذكختشي شكختشي كإذا ما
أنػاع ىشاؾ كفخ أكبخ يخخجظ مغ السمة ال تغجك مدمسًا، الحجيث لضذ عشو اآلف، أما حضشسا ال تحكخ هللا عد كجل 

 فيحا نػع مغ غفخانو.

 شكخ، يأكل كيمبذ كل ألبدتو تخضل أب يقجـ ألكالده كل شيء مغ دكف استثشاء كال يدسع مغ ابشو التفات كال
 كأدكاتو كحاجاتو ككتبو كمعاشو مغ أبػه يدتيمكيا فقط ىحا نػع مغ الكفخ.

يـػ الجسعة بعج الخصبة أكزع لكل شفل يأتي مع أبضو قصعة حمػػ سبحاف هللا األشفاؿ أنػاع شفل عشجه عفة كبضخة 
قػؿ ألخ ابتعو كأعصو، شفل يأخحىا بديػلة ججًا ىل يػجج شفل ال يحب الحمػػ ؟ بإلحاح ال يأخحىا ! أكاد أ

كلكغ بابتدامة شكخ ىحا نسػذج ثاني، شفل ثالث يأخحىا يذكخ بمدانو ! يػجج شفل عضشو باألكل ال يخػ أحج 
 يأخحىا كيسذي ! ىحا رابع يأتي شفل ثبلثة أدكار حخامي ! كنذعخ بو، كع نسػذج يػجج ؟

 ﴿ ُقْل ُكلٌّ َيْعَسُل َعَمى َشاِكَمِتِو﴾

 )سػرة اإلسخاء(

 (﴾04﴿ َكِإْبَخاِىيَع الهِحي َكفهى )

 )سػرة الشجع(

كفى عيجه مع هللا، كفي صفة شاكخًا ألنعسو، أحج األنبضاء شاكخًا ألنعسو، عشجما تقف في الربلة كتقػؿ سسع هللا 
 لسغ حسج...

مضضغ ! ىحه الربلة التي يـػ الجسعة ألقضت خصبة عغ الخذػع في الربلة وهللا شيء مخضف وهللا خائف مع السر
يرمضيا السدمسػف ال كزف ليا عشج هللا إشبلقًا، أنت تقػؿ سسع هللا لسغ حسج ! تخضل خالق الكػف يدسع لظ أنا 
سأسسع ؾ يا عبجؼ أنت ال تدأؿ بالحدابات كبالرشجكؽ، أما إذا قمت ربشا لظ الحسج كالذكخ كالشعسة كالخضا 

اكات كاألرض يا هللا، ال تسمظ إال الكبلـ، ىل تدتصضع أف تدج الشعع هلل عد كجل، حسجًا كثضخًا شضبًا مباركًا مؤل الدس
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ىل تكافي هللا عمى نعسو كشعسة الػجػد كنعسة اإلمجاد كنعسة اليجػ كالخشاد ؟ ال تدتصضع، لكغ ضسغ إمكاناتظ 
جياز مغ أجيدتشا لػ تذكخه، فإذا سسع هللا صػتظ بالذكخ، ممضػف نعسة نحغ نتشعع بيا لكغ لع نشتبو ليا، أؼ 

 اختل تغجك حضاتشا جحضع ! 

 مغ يخصخ في بالو لػ أحج أفخغ أمعائو، الشبي كاف يقػؿ: 

ِ الهِحي َأْذَىَب َعشِّ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َكاَف الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَذا َخَخَج ِمَغ اْلَخاَلِء َقاَؿ اْلَحسْ  ي ُج َّللِه
 اَْلََذى َكَعاَفاِني ((

 )سشغ ابغ ماجة(

فضسا كرد في األثخ: كاف يقػؿ الحسج هلل الحؼ أذاقشي لحتو، لع يأكل سضخـك في السذفى فيػ شعاـ، لكغ سضخـك 
باإلبخة، أكمت صحغ فػؿ مكجكس ، إذا كاحج محخـك مشيا يجفع ثسشيا مائة ألف قخصضغ فبلفل صحغ فػؿ أك 

 حسز.

  الحؼ أذاقشي لحتو كأبقى في قػتو.كاف يقػؿ الحسج هلل

بخكتضغ مػاد مخمسة مػاد سكخية كمػاد شاقة، َأْذَىَب َعشِّي اأْلََذػ َكَعاَفاِني، الفزبلت شخحت كالقػة بقضت كالصعاـ 
 ذقتو.

كشت أقػؿ لمصبلب يػجج أديب بسرخ اسسو شو حدضغ أيغ يرضف بالشسدا أرقى مرائفيا، أخبختيع أنو عمى 
لقخية عمى صعضج مرخ ككضع مكضف ال يخػ شيء ألنو صح أـ خصأ، ال داعي ! فشعسة البرخ خصأ، فمػ ذىب 

 ال تعجلو نعسة، نعسة الرحة العقمضة كحلظ.

بسا أنو صار حجيث عغ األشفاؿ في الجامع جاء كاحج أشػؿ مشي بسختضغ قاؿ ؾ أيغ تبعي ؟ قمت لو: تفزل ! 
 ، أك تدأؿ أك ال تدأؿ تعخؼ كضف تترخؼ.فػؽ ما في شيء أبجًا ! ! عاقل تدكت تعخؼ تحكي

أييا األخػة: ىل تسمظ أف تكافضو عمى الشعع ؟ ال تدتصضع، ماذا تفعل ؟ تذكخه، وهللا أحضانًا الصخيق شػيل الحسج 
هلل يا رب ألنظ خمقتشا كىجيتشا إلضظ، ال نعبج صشع كال بقخ مبليضغ مسمضشة، بالضاباف يعبجكف فخج الخجل، سػني 

جكلة العسبلقة الرشاعضة آليتيع فخج الخجل يعبجكنو مغ دكف هللا، كىشاؾ مغ يعبج الشار الحجخ متدػبضذي ال
الذسذ كالقسخ كالفخج كالذضصاف...أنت تعبج خالق األكػاف كىحه أكبخ نعسة ترمي لو، يػجج أمػر كاضحة في 
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 الجيغ.

 ُكُخ َرب ُو َمَثُل اْلَحيِّ َكاْلَسضِِّت فضا أييا األخػة: َمَثُل ال ِحؼ َيْحُكُخ َرب ُو َكال ِحؼ اَل َيحْ 

 هللا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َأْمَػاٌت َغْيُخ َأْحَياٍء﴾

 )سػرة الشحل(

 مضت ! قاؿ: 

 ﴿ َكَأنهُيْع ُخُذٌب ُمَدشهَجٌة﴾

 )سػرة السشافقػف(

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبياًل )  (﴾11﴿ ِإْف ُىْع ِإَّله َكاَْلَْنَعا

 )سػرة الفخقاف(

 َفَسَثُمُو َكَسَثِل اْلَكْمِب ِإْف َتْحِسْل َعَمْيِو َيْمَيْث َأْك َتْتُخْكُو َيْمَيْث﴾﴿ 

 )سػرة األعخاؼ(

يكػف معو مبليضغ يقػؿ: سػؽ ناشف ال بضعة كال شخكة، ما ىحه الحضاة ؟ يكفػه لػلج كلجه مشدعج ال يػجج بضع، 
 يخدخ شيء، ىحا:يقػؿ الدشة خدخنا ثبلث مبليضغ، قل ربحو ثبلث مبليضغ لع 

 ﴿ َفَسَثُمُو َكَسَثِل اْلَكْمِب ِإْف َتْحِسْل َعَمْيِو َيْمَيْث َأْك َتْتُخْكُو َيْمَيْث﴾

 قاؿ:

ُمػا التهْػَراَة ُثعه َلْع َيْحِسُمػَىا َكَسَثِل اْلِحَساِر َيْحِسُل َأْسَفارًا﴾  ﴿ َمَثُل الهِحيَغ ُحسِّ

 )سػرة الجسعة (
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اإلماـ الغدالي إحضاء عمـػ الجيغ بعج ساعتضغ اسألو ماذا فيست مشو ؟ كال كمسة، تزع عمى ضيخ الحسار كتاب 
كاحج أعصى الحسار فمة فأكميا، قمت ليع الحسار ىػ الحؼ أعصاه إياىا لضذ الحؼ أكميا ! أما أعصضتو فمة لضذسيا، 

 الفمة مرسسة لئلنداف.

تزخع نقجؼ كالعالع كمو يغمي غمضاف ال تزضع  فضا أييا األخػة: اذكخ هللا عد كجل ال يػجج خبخ سار لتصسئغ
الػقت السبارؾ بحكخ الجنضا، ففضو انقباض، الجنضا تزخ كتغخ كتسخ، أما ذكخ هللا فضو حضاة لمقمب ففي أؼ جمدة 
اذكخكا هللا كاقخءكا القخآف افيسػا صفحة مشو كاقخءكا حجيث كذكخكا بعزكع باآلخخة، فإذا اإلنداف كافتو السشضة كىػ 

 اإليساف ىحا وهللا أكبخ ربح، حضشسا يسػت اإلنداف مؤمشًا ما فاتو مغ الجنضا شيء.عمى 

 قالت: كا كخبتاه يا أبت قاؿ: ال كخب عمى أبضظ بعج الضـػ غجًا نمقى األحبة دمحمًا كصحبو.

ساء كشت بتخكضا أعصػني كتاب عغ كساؿ أتتػرؾ بالعالع فقخأتو بالعخبي فضو قرة مؤثخة ججًا: أحج كبار العم
الرادقضغ الػرعضغ السصبقضغ األكلضاء ألف كتضب صغضخ قل أتتػرؾ بعذخيغ سشة عغ خصخ تقمضج الكفار بالبخنضصة، 
كأخح مػافقة أصػلضة كمػافقة كزارة السعارؼ كمػافقة تجاكؿ كماشي عمى القػانضغ مائة بالسائة فمسا مشع العسة كساؿ 

اؽ أخحه ككضعو في لدجغ عالع جمضل كال شيء بالحاؿ جمذ ككل زؼ إسبلـ كأمخ بالبخنضصة فػجج كتاب باألسػ 
كتب محكخة أنشي لع أفعل شيء، ألفت الكتاب بػقت لع يكغ مسشػع ارتجاء العسة كلع يكغ في الداـ بالمباس الغخبي، 
يخكؼ القرة مغ كاف معو في الدجغ قاؿ: تع عذخة أياـ يكتب محكخة ثسانضغ صفحة ىػ عالع، لكغ السحكخة عغ 

ع يفعل شيء، قانػف رجعي إعسالو مسشػع بالجساتضخ العالسضة كميا، أنت اآلف قمت مسشػع تحػؿ العسمة لمخارج أنو ل
ال بأس،ىل تحاسب مغ فعل ىحا مغ ثبلثضغ سشة ؟ إعساد القانػف بسفعػؿ رجعي ىحا مسشػع في الجساتضخ 

 العالسضة.

ة ذكخ هللا كمدظ السحكخة كمدقيا، قاؿ لو ؾ يـػ مغ األياـ استضقع بحالة غضخ معقػلة مدخكر بكي في الربل
عسمت بيا عذخة أياـ قاؿ: رأيت الخسػؿ بالسشاـ كقاؿ أنت ضضفشا حاجتظ في الضـػ الثاني ششقو كساؿ أتتػرؾ، لع 

 يخ أجسل مشو.

 قالت: كا كخبتاه يا أبت قاؿ: ال كخب عمى أبضظ بعج الضـػ غجًا نمقى األحبة دمحمًا كصحبو.
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ادر بثانضة، عشجنا أخ في الجامع رحسو هللا كاف مجيخ معيجنا كعسل عشجؼ سبع سشػات كأصضب سشسػت كمشا كنغ
بعجىا بسخض تػفي مغ شيخ أكل سشجكير العرخ كاف في القبخ ! تشاكؿ الغجاء كفي العرخ كاف في القبخ، 

 السغادرة سخيعة ججًا.

 ء مغ مشا يزسغ ال يغادر لبعج ساعة ؟ تجج كاحج في الفخشة ثبلثضغ سشة مخيضس ! أحضانًا يخصف خصف احتذا

وهللا أخ مغ أخػانشا صمى بالذافعي يػجج أخ مجاـك عمى الربلة لكغ عشجه ركح الجعابة تشتيي الربلة يخخجػف 
مغ الجامع إال كيقػؿ شخفتضغ لضزحظ رفاقو كيحىبػا، قاؿ: صمضشا الفجخ كقاؿ شخفتضغ كضحكشا كججت نعػتو 

 ! كثضخًا مغ ىحه الحػادث نجج، فالسغادرة سخيعة  ضيخًا ! العرخ كاف في القبخ

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾17( َكَسبُِّحػُه ُبْكَخًة َكَأِصياًل )10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 راألمخ بضجؾ اشكخ هللا كادعػه، كدع في كل مجمذ شيء هلل كلضذ كمو لعبج هللا، 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يقعج قـػ يحكخكف هللا عد كجل إَّل حفتيع السالئكة 704 - 071الجرس ) 

 11-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في التخغضب في ذكخ هللا عد كجل.

َشِيَجا َعَمى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو )) اَْلََغخِّ َأِبي ُمْدِمٍع َأنهُو َقاَؿ َأْشَيُج َعَمى َأِبي ُىَخْيَخَة َكَأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َأنهُيَسا 
ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَغِذَيْتُيعُ  ِكيَشُة َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََّل َيْقُعُج َقْػـٌ َيْحُكُخكَف َّللاهَ َعده َكَجله ِإَّله َحفه ْحَسُة َكَنَدَلْت َعَمْيِيُع الده  الخه

ُ ِفيَسْغ ِعشْ   َجُه ((َكَذَكَخُىُع َّللاه

 )صحضح مدمع(

 لػ نعمع ما في مجالذ العمع كمجالذ الحكخ مغ خضخ ما تخؾ أحج مشا مجمذ الحكخ.

ُ َلُو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيْمَتِسُذ ِفيِو عِ  َل َّللاه ْمًسا َسيه
 َلى اْلَجشهِة ((َشِخيًقا إِ 

 )سشغ التخمحؼ(

اإلنداف أحضانًا يدمظ شخقًا لمستعة، يقػؿ سأسافخ كي أرتاح يشاـ بفشجؽ كيدتستع بالسشاضخ كإذا كاف غضخ أخبلقي 
يشحخؼ، ىحا اإلنداف يدافخ لضذتخؼ كىحا لضدتستع كىحا لضشاؿ شيادة عمضا...... حخكة اإلنداف لو أىجاؼ، ترػر 

َل َّللا ُ َلُو َشِخيًقا ِإَلى اْلَجش ِة ألف شخيق العمع فضو حخكة كاحجة مغ ىحه األىجاؼ َمْغ َسَمَظ َشِخيًقا َيمْ  َتِسُذ ِفضِو ِعْمًسا َسي 
حبلؿ كحخاـ فإذا اجتشبت الحخاـ تكغ أعبج الشاس، إذا امتشعت عغ أؼ شيء حخاـ فعل حخاـ ماؿ حخاـ كمسة حخاـ 

 كانظ فدت بأعمى أنػاع العبادة، فمحلظ الحجيث الثاني: 
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ُخَؾ َكَرَفَع اْلَحِجيَث ِإَلى رَ )) َعِغ اْلَسدْ  ْيِغ َفَقاَؿ َما َجاَء ِبَظ ُقْمُت اْبِتَغاَء اْلِعْمِع َقاَؿ َأََّل ُأَبذِّ ُسػِؿ َّللاهِ َصمهى ِح َعَمى اْلُخفه
 ْصُمُب ((المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه اْلَساَلِئَكَة َلَتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًضا ِبَسا يَ 

 )مدشج اإلماـ أحسج(

الجساد شيء يذغل حضد لو شػؿ كارتفاع كحجع كيذغل حضد، الشبات أيزًا جدع يذغل حضد كلو شػؿ كعخض 
كارتفاع لكشو يشسػ ! افتخؽ الجساد عغ الشبات بالشسػ، الحضػاف لو كزف كيذغل حضد كلو شػؿ كعخض كارتفاع 

ف كيذغل حضد كلو شػؿ كعخض كارتفاع كيشسػ كيتحخؾ كيفكخ، أكدع كيشسػ كالشبات لكغ كيتحخؾ، اإلنداف لو كز 
هللا فضو قػة إدراكضة، ال يتسضد اإلنداف عغ الحضػاف إال بقػتو اإلدراكضة فإذا ألغضت ىحه القػة ال يػجج صفة مغ 
داف صفات اإلنداف إال كفي الحضػاف ما يفػقو بيا، اإلنداف يذع الكمب يذع ممضػف ضعف شع اإلنداف ! اإلن

يخػ، الرقخ يخػ ثسانضة أضعاؼ اإلنداف، اإلنداف يصضخ بصائخة الصائخ يصضخ مغ دكف شائخة لضذ لو عبلقة 
بالصائخة كال يحتاج لسػاعضج، اإلنداف يدبح الدسظ يدبح اإلنداف لو كزف الحػت لو كزف مائة كخسدضغ شغ ! 

ع ابشو ثبلثسائة كضمػ كل رضعة، ثبلث كجبتو السعتجلة أربعة شغ ىحه عرخكنضة غضخ الػجبة الغحائضة، يخض
رضعات شغ حمضب كل يـػ مشو، أؼ صفة في اإلنداف الحضػاف يفػقو بيا، بالجساؿ الغداؿ كالصاككس شيء يأخح 
باأللباب إال أف اإلنداف يتسضد بالقػة اإلدراكضة التي أكدعيا هللا فضو، فسا لع يصمب العمع كلع يدتخجـ القػة اإلدراكضة 

الجنضا كاآلخخة فيع قج ىبط عغ مدتػػ إندانضتو لسدتػػ البيائع، كفخؽ بضغ البذخ البيائع كالبذخ لدعادتو في 
 الػحػش كالبذخ العاديضغ ىؤالء الحيغ يفعمػف األفاعضل بالعالع ىع بذخ كحػش.

كضاء البارحة كشت بعقج قخاف قمت تجج الصغاة كاف الصخيق هلل مغمقًا ما دمشا مؤمشضغ بيع نعطسيع نبجميع أذ
إندانضػف عشجىع حقػؽ اإلنداف مرػنة كحقػؽ التقاضي مرػنة، كحخية القػؿ عشجىع مرػنة، الجيسػقخاشضة 
رائعة، ىكحا نطشيع، فمسا كشا نعطسيع كاف الصخيق هلل غضخ سالظ، ىع اآلف أعانػنا عمى أف نكفخ بيع ! لػحذضتيع 

جل إنيع كحػش كاسخة، فاإلنداف مغ دكف عمع أف نكفخ بيع، لقج ندعت عشيع األقشعة كل ما يفعمػنو دجل بج
ت هللا كحر كبيضسة، لحلظ: ِإف  اْلَسبَلِئَكَة َلَتَزُع َأْجِشَحَتَيا ِلَصاِلِب اْلِعْمِع ِرًضا ِبَسا َيْصُمُب . فإذا جئت لبضت مغ بضػ 
الصخيق نفدو فالسبلئكة في خجمتظ، كىي تعبخ عغ رضاء هللا عشظ، كإف سمكت شخيقًا لتمتسذ فضو عمسًا ىحا 

ْتُيُع اْلَسبَلِئَكُة.  شخيق لمجشة، كإذا جمدت في بضت مغ بضػت هللا تحكخ هللا عد كجل يتمقى إليامات مغ السبلئكة َحف 
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أحضانًا اإلنداف يجمخ نفدو بخاشخ يدعج سعادة أبجية بخاشخ، خاشخ الدعادة سببو السمظ كخاشخ اليبلؾ سببو 
 الذضصاف،

نعضع ابغ مدعػد كاف زعضع غصفاف كجاء لضقاتل الشبي في الخشجؽ جالذ في خضستو  فضسا كرد في األثخ: سضجنا
جاءتو إليامات مغ السبلئكة قالت لو: يا نعضع ما الحؼ جاء بظ إلى ىشا ؟ إنظ أتضت تقاتل ىحا الخجل ىل اغترب 

ل مغ دقضقة نيس كاتجو مااًل ؟ ىل انتيظ عخضًا ؟ ىل سفظ دمًا ؟ ال، أيغ عقظ يا نعضع ؟ أيعقل أف تقاتمو ؟ أق
لمشبي الكخيع، الشبي يعخفو أحج قادة السذخكضغ قاؿ لو: نعضع ما الحؼ جاء بظ إلضشا ؟ قاؿ: جئت مدمسًا يا رسػؿ هللا 
قاؿ كلع يعمع بإسبلمي أحج فأمخني ما تخيج قاؿ أنت كاحج قاؿ: خحؿ عشا ىحا اإلنداف ذىب لقخير كحجثيع حجيثًا 

ًا ثع ذىب لمضيػد كحجثيع حجيثًا كىػ يطغ أنو ال يداؿ مذخكًا فػقعت بضغ الضيػد كقخير كىػ يطغ أنو ال يداؿ مذخك
كأعانو هللا بخيح صخصخ عاتضة قمبت قجكرىع كأكقعت خضاميع كأشفأت نضخانيع فكاف الشرخ عمى يج ىحا الرحابي 

 .سبلئكة ىحا معشى حفتيع السبلئكةألنو استجاب لخػاشخ مغ ال

قج يأتضظ خاشخ يكػف سبب سعادتظ، جاءتشي البارحة رسالة ثسانضة عذخة صفحة يقخأىا اإلنداف يعتقج أف صاحبيا 
انتيى، شمق زكجتو كجالذ في السحل جاءتو إندانة تذتخؼ محفطة قامت بحخكات فطشيا مشاسبة لو كدكجة 

لشاس بالدكاج مشيا، سحبػا مشو مبمغ فمكي كتػرط، بعج سشة اكتذف أف األـ تجيخ دار دعارػ كتختدؽ بابشتيا كتعج ا
 باع كل شيء يسمكو خبلؿ سشة عمضو ديغ ال يكفي أف يعسل عذخ سشػات لضقزي ديشو، ىحا كسػس لو الذضصاف ! 

 يػجج آية: 

 ﴿ َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َكِمْغ َخْمِفِو َيْحَفُطػَنُو ِمْغ َأْمِخ َّللاهِ﴾

 )سػرة الخعج(

ي حفع هللا مالظ محفػظ قاؿ: عبجؼ أعصضتظ مااًل فساذا صشعت فضو ؟ قاؿ: أنفقتو لكل محتاج كمدكضغ أنت ف
ْتُيُع اْلَسبَلِئَكُة َكَغِذَضْتُيُع الخ ْحسَ  ُة لثقتي بأنظ خضخ حافطًا كأنت أرحع الخاحسضغ، قاؿ: أنا الحافع ألكالدؾ مغ بعجؾ. َحف 

مشو كبضتو أربعسائة متخ ىػ يدكغ بسائة متخ كغضخه دخمو فمكي، عمى  تجج إنداف مدخكر كسعضج غضخه أغشى كأصح
دخل معتجؿ أك دخل محجكد بضت صغضخ صحة متػاضعة زكجة مغ الجرجة الخامدة يقػؿ أسعج الشاس ، ىحا 

 غذضتيع الخحسة.
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 سامحػني ليحا الكبلـ: ىل تدسعػف بالسشفخدة ؟ أصعب مكاف في الدجغ ستضغ سشتضستخ عخض متخيغ كنرف
شػؿ تبقى فضيا أشيخ سشػات ببل فخاش كأثاث ككسادة كببل تجفئة كتكضضف كتبخيج كمخكحة الصعاـ تأكمو عمى 
األرض أسػأ مكاف السشفخدة وهللا كال أبالغ إذا غذضتظ الخحسة كأنت في السشفخدة فأنت أسعج الشاس كلػ سكشت في 

لخحسة عشظ فأنت أشقى الشاس، القزضة لضدت بضت ثسشو مائة ممضػف كتدكغ بضت ثسشو ألف ممضػف وهللا مشع ا
باتداع البضت كال كمسة ستسائة عمى الدضارة أك أربعسائة كثسانضغ أك مائتضغ كتدعضغ أك مائة كتدعضغ ىحه أخحتيا 
مثبًل لضذ عمى األرقاـ كال السبالغ كال األرصجة لكغ عمى رحسة هللا، إذا رحع هللا عبجه كاف أسعج الشاس، ىحا معشى 

 لذاعخ: قػؿ ا

 فميتظ تحمػ كالحياة مخيػخة كليتظ تخضا كاَلنػاـ غػػزاب 
 كليت الحي بيشي كبيشظ عامخ كبيشي كبيغ العػالسيغ خػػخاب 
 إذا صح مشظ الػصف فالكل ىيغ ككل الحي فػؽ التخاب تخاب

ئب كتيجيجات السبلئكة تعصضظ اإلليامات الشاجحة تدعج بيا كالخحسة تسل قمبظ سعادة، الدكضشة في زالزؿ كمرا
عشجنا كل يـػ تيجيج أدمشا عمى التيجيج، إذا ليع ثأر مع كاحج أنت مغ القاعجة يػجج مرمحة لضأخحكا بتخكؿ أشضاء 
مادية حقخاء كل يـػ تيجيج كمرائب عامة كزالزؿ كبخاكضغ كفقخ كقيخ، مع السرائب أنت تذعخ بالدكضشة، َكَنَدَلْت 

ِكضَشُة تجج السؤمغ م  تسضد وهللا كامل كساؿ مصمق.َعَمْضِيُع الد 

ُ َلَشا﴾  ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإَّله َما َكَتَب َّللاه

 )سػرة التػبة(

الحاالت الشفدضة الرعبة التي يعاني مشيا الشاس ىػ في حخز مشيا ألنو يخػ أف األمخ بضج هللا، هللا ال يتخمى عغ 
 َكَذَكَخُىُع َّللا ُ ِفضَسْغ ِعْشَجُه.السؤمغ، الدكضشة عشج الذجة كما أكثخ السرائب اآلف، 
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 قاؿ: أىبًل بسغ خبخني جبخيل بقجكمو فضسا كرد في األثخ: 

))صحابي فقيخ ججًا دخل لعشج رسػؿ هللا فػقف لو قاؿ7 أىاًل بسغ خبخني جبخيل بقجكمو قاؿ أكمثمي قاؿ7 نعع 
 يا أخي خامل في اَلرض عمع في الدساء.(( 

 عد كجل يكػف ىشاؾ كع إذاعة تحيع لي أشخشتي أجج تخحاب مشقصع الشطضخ ال أعخؼ أحج.أسافخ لبمج كالفزل هلل 

وهللا مخة ذىبت ألستخالضا كججت مػدة ألني أرسمت قبل سشتضغ ألفضغ كثبلثسائة شخيط أذيعت في إذاعة سضجني كل 
بة كاىتساـ كإكخاـ ال يـػ شخيصضغ، بعج سشتضغ دعػني وهللا ككأني جالذ معيع مغ خسدضغ سشة ! رأيت مػدة كمح

يرجقو العقل ألنيع استفادكا مغ ىحه الجعػة ككأنيع إخػاني، كأنا في آخخ مكاف بالجنضا كصمت إلضيع بعج خسذ 
كعذخكف ساعة شضخاف ! ىحا في الجنضا، فسا بكت عمضيع الدساء كال األرض السؤمغ بالعكذ تبكي عمضو الدساء إذا 

 كا بيجايتو.مات أخباره في الدساء ألنو مسغ اىتج

 َكَذَكَخُىُع َّللا ُ ِفضَسْغ ِعْشَجُه أنت عشجما تجمذ بجمدة كال تتكمع عغ نفدظ تتكمع عغ هللا عد كجل . 

ُ َتَعالَ  غِّ َعْبِجي ى َأَنا ِعْشَج ضَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َّللاه
 ِفي َمَلٍ َخْيٍخ ِمْشُيْع َكِإْف ِبي َكَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَخِني َفِإْف َذَكَخِني ِفي َنْفِدِو َذَكْخُتُو ِفي َنْفِدي َكِإْف َذَكَخِني ِفي َمَلٍ َذَكْخُتوُ 

َب ِإَليه ذِ  ْبُت ِإَلْيِو ِذَراًعا َكِإْف َتَقخه َب ِإَليه ِبِذْبٍخ َتَقخه ْبُت ِإَلْيِو َباًعا َكِإْف َأَتاِني َيْسِذي َأَتْيُتُو َىْخَكَلًة ((َتَقخه  َراًعا َتَقخه

 )صحضح البخارؼ(

الدسعة الصضبة مغ أعطع عصاءات هللا عد كجل، عشجما تغفل نفدظ كتعتع عمضيا كتطيخ عطسة هللا كعطسة رسػؿ 
ظ، كاإلنداف يحب السجيح في شبعو، كالسؤمغ هللا فأنت لظ مكافأة ال يػجج حاجة ألف تسجح نفدظ يػجج مغ يسجح

إذا مجح ربى اإليساف في قمبو، لكغ الشبي نيانا عغ السجح، قج تسجح إنداف فضرجؽ كبلمظ فضدتعمي قاؿ: 
 السجاحػف احثػا في كجػىيع التخاب. 
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بو السؤمغ القػؼ السجح يديجه تػاضعًا ككسا كرد في األثخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : كالسؤمغ إذا مجح ربى اإليساف في قم
 هلل كافتقارًا هلل كشكخًا، فإذا مجحت مغ عقمو صغضخ يرجؽ نفدو كيدتعمي.

 ىحا الحجيث ميع أعضجه عمضكع:

ْحَسُة َكَندَ  ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَغِذَيْتُيُع الخه ُ )) ََّل َيْقُعُج َقْػـٌ َيْحُكُخكَف َّللاهَ َعده َكَجله ِإَّله َحفه ِكيَشُة َكَذَكَخُىُع َّللاه َلْت َعَمْيِيُع الده
 ِفيَسْغ ِعْشَجُه ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صعج درجات مشبخه فقاؿ 704 - 072الجرس ) 

 17-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: كرد في األثخ: 

اؿ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صعج درجات مشبخه فقاؿ: آمضغ ثع صعج الثانضة فقاؿ آمضغ، ثع صعج الثالثة فقاؿ: آمضغ، فق
أصحابو الكخاـ بعج الخصبة يا رسػؿ هللا عمى ما أمشت ؟ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ جاءني جبخيل فقاؿ لي: رغع 
أنف عبج أدرؾ كالجيو فمع يجخبله الجشة فقمت: أمضغ، فمسا ارتقى الجرجة الثانضة فقاؿ: رغع أنف عبج ذكخت عشجه 

جاءه جبخيل فقاؿ: رغع أنف عبج أدرؾ رمزاف فمع يغفخ فمع يرمي عمضظ فقمت: آمضغ، ثع صعج الجرجة الثالثة ف
 لو،إف لع يغفخ لو فستى. 

رغع أنف عبج أؼ خاب كخدخ، أنت أماـ فخصة مغ عشج خالق األكػاف فخصة سشػية كذىبضة يسكغ أف تمغى كل 
كتػقضف ثع الحنػب كاآلثاـ الساضضة، لػ كاحج عمضو ثبلثضغ ممضػف ككل أمبلكو محجػزة كمخىػنة كعمضو محاكسات 

جاءه مغ يقػؿ: افعل ىحا العسل ثبلثضغ يػمًا ككل ىحه الجيػف تدقط كىحه الجعاكػ تدقط ىل يتخدد ثانضة ؟ الجلضل 
 مغ كبلـ الشبي كىػ ال يشصق عغ اليػػ: 

ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتدَ  ـَ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َصا اًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه
 ِمْغ َذْنِبِو (( 

 )صحضح البخارؼ(

كزني بخمزاف تختاح أجيدتي إياكع أف ترػمػا رمزاف مغ أجل الرحة ىشاؾ مغ يقػؿ صػمػا ترحػا، يشدؿ 
كالقمب كالكمضتضغ كالكبج استقبلب بذكل لصضف، يتكمع ساعة عغ الرضاـ ىحا لضذ عبادة، قج تقع كل ىحه الشتائج 
في الرضاـ لكشظ يجب أف تقرج عبادة هللا، فرار نغسة ججيجة أف الربلة رياضة كالرضاـ صحة كزيادة كزف، 

 ة عغ سمػؾ ذكي فضو صضانة لمجدع فقج كػنو عبادة، الرضاـ عبادة.فضخيجكف أف يجعمػا ىحه العبادات عبار 
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ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الهِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعمهُكْع َتته  َيا  (﴾050ُقػَف )﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ

 )سػرة البقخة(

ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتَدا ـَ ِمْغ َذْنِبِو (( )) َمْغ َصا  ًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه

كال يشصق الشبي عغ اليػػ فاهلل عد كجل لكخمو كرحستو أعصانا مشاسبات نػبضة يػجج مشاسبة أسبػعضة صبلة 
الجسعة، الجسعة إلى الجسعة كفارة لسا بضشيسا، كالربلة لمربلة كفارة لسا بضشيسا كرمزاف إلى رمزاف كفارة لسا 

أمخنا هللا عد كجل أف نذحغ شحشات خسذ يػمضة في الرمػات كشحشة دسسة أسبػعضة في صبلة بضشيسا، ف
الجسعة كشحشة سشػية أشػؿ ثبلثضغ يـػ في رمزاف، كأمخنا أف نذحغ شحشة العسخ في الحج، فاالتراؿ باهلل 

 عبادة.

عقػؿ، ماذا يػجج عشجؾ مغ فضا أييا األخػة الكخاـ: أتسشى عمضكع كأنا معكع أف ندتعج ليحا الذيخ مغ كقت م
مذكبلت عػيرة أخخىا لسا بعج رمزاف خرػمات دعاكػ مخالرات فظ شخكات اجعل ىحا شيخ عبادة، 
لؤلسف الذجيج أف رمزاف عشج عامة الشاس مػسع لمسعرضة دكف أف يذعخ المقاءات كالػالئع كاالختبلشات 

ثبلث كجبات يأكميع لضبًل، يجب أف يكػف كالسدمدبلت كخضع رمزاف كتشتيي بالعرضاف كسيخ لسشترف المضل ك 
عمى الصعاـ خسذ أك ست ألػاف يأكل حتى يبخؾ، لع يعج يدتصضع أف يرمي التخكيح فضرمضيا قاعجًا، يأتي بعج 
الربلة ىاتػا الحمػيات كالفاكية يشاـ يدتضقع عمى الدحػر ىل قمضتع البضس ىل حزختع الفػؿ.....يعسل ثبلث 

نػا نيارًا صاركا لضبًل، أيغ فػائج الرضاـ ؟ أتسشى عمضكع أف يكػف شيخ الرضاـ مغ كجبات تصخح جسل لضبًل، كا
 حضث الصعاـ كالذخاب كأؼ شيخ آخخ حتى نقصف ثساره.

شيء آخخ: مغ قاؿ أف الػالئع كميا في رمزاف ؟ مغ قاؿ أنو عمضظ أف تقـػ بعذخ عدائع في رمزاف ؟ ييج 
تكاؼ كقخب، أذكخ لكع مذكبلت الشاس، شبعًا الشاس األخخيضغ البضت كاختبلط كمعو مدمدبلت رمزاف شيخ اع

مػضػع ثاني، حفمة راقرة إكخامًا لذيخ رمزاف كالعسل الفشي إكخاـ ليحا الذيخ ىحا مػضػع ثاني ىؤالء فدقة، 
أما عامة السدمسضغ يكاد يكػف رمزاف لضذ شيخ عبادة شيخ اجتساعي كلقاءات كاتراالت ككالئع كمتابعة 

 تسشى عمضكع أف يكػف ىحا الذيخ شيخ عبادة.مدمدبلت، أ
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كاف عمضو الربلة كالدبلـ يكثخ مغ قخاءة القخآف في رمزاف ككاف جػادًا كأجػد ما يكػف في رمزاف ككاف يحي 
رمزاف بالتخاكيح، صبلة التخاكيح كضـػ الجائدة أنت صست في رمزاف قبل الجائدة يػجج التخاكيح، ألف اإلماـ 

درجة مغ درجات قخاءة القخآف أف تقخأه في صبلة كاقف في مدجج لعامة السدمسضغ إال بعحر،  الغدالي يقػؿ: أعمى
فحضشسا ترمي صبلة التخاكيح تدتسع لمقخآف الكخيع مغ فع اإلماـ مجػدًا كاضح الشبخات كلعل هللا سبحانو كتعالى 

 فاقخأ القخآف، فخمزاف قخآف كإنفاؽ يخحسشا بيحا القخآف، إذا أردت أف تحجث ربظ فادعو، كإذا أردت أف يحجثظ هللا
كأذكار كصمػات، فإذا إنداف استحق أف يعتق في رمزاف نجا فإذا نجا مغ عحاب الجنضا كعحاب اآلخخة حق لو 

 أف تشصبق عمضو اآلية الكخيسة: 

َة َكِلُتَكبُِّخكا َّللاهَ َعَمى َما َىَجاُكْع َكَلَعمهُكْع َتْذُكُخك  (﴾052َف )﴿ َكِلُتْكِسُمػا اْلِعجه

 )سػرة البقخة(

 حضشسا تقػؿ هللا أكبخ دىذت ليحا الرمح مع هللا كليحه التػبة الشرػح كليحه العبلقة الصضبة مع هللا. 

َة َكِلُتَكبُِّخكا َّللاهَ َعَمى َما َىَجاُكْع َكَلَعمهُكْع َتْذُكُخكَف )  (﴾052﴿ َكِلُتْكِسُمػا اْلِعجه

 ك لمقارغ:فإذا بآية تقحع إقحامًا فضسا يبج

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

 )سػرة البقخة(

مغ عبلمات اليجػ في رمزاف كصحة الرضاـ كقبػؿ الخحسغ لظ أنظ تتجو هلل لتدألو كتدتغشي عغ الخمق، كشت 
 مع الخمق فأصبحت مع الحق قاؿ: 

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾﴿ َكِإَذا  ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ
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 إذا تفضج تحقق الػقػع، بضشسا إف تفضج احتساؿ الػقػع: 

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهُشػا ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِس

 )سػرة الحجخات(

 أما: 

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾﴿ َكِإَذا  ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

ما دامػا قج صامػا صضامًا صحضحًا مقبػاًل ال بج مغ أف يدأؿ عشظ، كشت أرضضًا فأصبحت سساكيًا ال سسح هللا، 
خت اآلخخة، رمزاف إف لع يشقمظ كشت شيػانضًا أصبحت ربانضًا كشت مرمحضًا أصبحت مبجئضًا، كشت تؤثخ الجنضا آث

مغ ضمسات الجيل كالػىل إلى أنػار السعخفة كالعمع، إف لع يشقمظ مغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات إف لع 
يشقمظ مغ مجافعة التجني إلى متابعة التخقي فأنت لع تحؽ شعع الرضاـ لحلظ الشبي الكخيع كصف الشبي حضشسا 

جرؼ ال لسا عقمت كال لسا أشمقت، لسا عقمت ؟ يػجج كمسة قاسضة ججًا لئلماـ الغدالي يرـػ بالشاقة.عقميا أىميا فبل ت
سأستبجليا بكمسة أخخػ: صضاـ العػاـ كىػ فقط عغ الصعاـ كالذخاب أما غضبتو كنسضستو كإشبلؽ برخه كاختبلشو 

كصضاـ األتقضاء ىػ بل يدداد في رمزاف، صضاـ العػاـ عغ الصعاـ كالذخاب كصضاـ السؤمشضغ عغ كل معرضة 
 عسا سػػ هللا. 

 (﴾0﴿ َكالهِحيَغ ُىْع َعِغ المهْغِػ ُمْعِخُضػَف )

 )سػرة السؤمشػف(

 المغػ ما سػػ هللا، إف هللا يحب معالي األمػر كيكخه سفدافيا كدنضيا.

غ مشعظ أييا األخػة الكخاـ: نقصة دقضقة: في غضخ رمزاف تتخؾ السعاصي كاآلثاـ لكغ في رمزاف تتخؾ السباح، م
أف تأكل صباحًا مسشػع في رمزاف كمغ مشعظ أف تمتقي في أىمظ األشضاء السباحة في الذخع محخمة في رمزاف 
لساذا ؟ عشجما تتخؾ السباح في رمزاف شاعة هلل، فؤلف تجع الحؼ حخمو هللا مغ باب أكلى يختل تػازنظ، معقػؿ 

مباح مغ أجل أف تكحب أك تعتجؼ أك تقػؿ كبلمًا سضئًا تتخؾ الصعاـ كالذخاب كىػ مباح كتارؾ المقاء الدكجي كىػ 
 أك تغتاب.
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 فمحلظ: مغ لع يجع قػؿ الدكر كالعسل بو فمضذ هلل حاجة في أف يجع شعامو كشخابو.

ْأُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت ))َعْغ َثْػَباَف َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََلَْعَمَسغه َأْقَػاًما ِمْغ ُأمهِتي يَ 
ُ َعده َكَجله َىَباًء َمْشُثػًرا َقاَؿ َثْػَباُف َيا َرُسػَؿ َّللاهِ  ِصْفُيْع َلَشا َجمِِّيْع َلَشا َأْف ََّل  َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَياَمَة ِبيًزا َفَيْجَعُمَيا َّللاه

ـٌ ِإَذا َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ ََّل َنْعَمُع َقاَؿ َأمَ  ا ِإنهُيْع ِإْخَػاُنُكْع َكِمْغ ِجْمَجِتُكْع َكَيْأُخُحكَف ِمَغ المهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف َكَلِكشهُيْع َأْقَػا
 َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاهِ اْنَتَيُكػَىا (( 

 )سشغ ابغ ماجة(

ة اإللو العطضع الخب الكخيع أعصانا لعل هللا سبحانو كتعالى يقبمشا كيخحسشا كيعفػ عشا كيتػب عمضشا نحغ أماـ فخص
ىحه الفخصة، أنتع في رمزاف إذا صستع كقستع قضامًا كصضامًا صحضحًا تبتغػف بو كجو هللا غفخ هللا لشا جسضعًا ما 

 يكػف مغ ذنبشا يسا يكػف الحنب متعمقًا بالحقػؽ.

 قاؿ مخة كاحج: يػجج آية أثارت حضختي قمت لو تفزل قاؿ: 

 ِمْغ ُذُنػِبُكْع﴾﴿ َيْغِفْخ َلُكْع 

 )سػرة األحقاؼ(

لساذا مغ ؟ قمت لو ضخكرية لضغفخ لكع بعس ذنػبكع التي بضشكع كبضغ هللا فقط، أما الحنػب التي بضشكع كبضغ العباد 
ال تغفخ إال باألداء كالسدامحة، إذا عمضظ ديغ لػ تسػت في السعخكة شيضج، يغفخ لمذيضج كل أمخ إال الجيغ، حقػؽ 

عمى السذاححة بضشسا حقػؽ هللا عد كجل مبشضة عمى السدامحة، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نرفي العباد مبشضة 
عبلقتشا في ىحا الذيخ، كباعتبار أف رمزاف عمى األبػاب عشجؼ تدجضل حمقات كثضخة ججًا ثبلثضغ ثبلثضغ ثبلثضغ 

 لمجركس في رمزاف أحج كاثشضغ إف شاء هللا عذخة أياـ أعسل لضبًل نيارًا فشختاح أكؿ شيخ لضكػف لو بيجة، ثع نعػد 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ذىب أىل الجثػر باَلجػر 704 - 073الجرس ) 

 77-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: يتػىع عامة السدمسضغ أف الغشي يحبو هللا عد كجل، كقج يكػف كحلظ، لكغ لضذ الغشى دلضبًل 
يحب لفخعػف، أعصى الساؿ عمى محبة هللا، بجلضل أف هللا أعصى الساؿ لسغ ال يحب لقاركف كأعصى السمظ لسغ ال 

لسغ يحب لدضجنا عثساف بغ عفاف كأعصى السمظ لسغ يحب لدضجنا سمضساف، فإذا الذيء يعصى لسغ يحب كلسغ ال 
! لكغ الساؿ قػة، الغشي السؤمغ خضاراتو في العسل الرالح كثضخة ججًا،  يحب ىل يعج دلضبًل عمى أف هللا يحبو ؟ ال 

 ارات ؟ مػضػع ىحا الحجيث: كالسؤمغ الغضخ الغشي ألضذ لو خض

يع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا َرُسػَؿ )) َعْغ َأِبي َذرٍّ َأفه َناًسا ِمْغ َأْصَحاِب الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاُلػا ِلمشهِبيِّ َصمهى المه 
ُثػِر ِباَْلُُجػِر ُيَرمُّػَف َكَسا ُنَرمِّي ُقػَف ِبُفُزػِؿ َأْمَػاِلِيْع َقاَؿ َأَك  َّللاهِ َذَىَب َأْىُل الجُّ َكَيُرػُمػَف َكَسا َنُرػـُ َكَيَتَرجه

ُقػَف ِإفه ِبُكلِّ َتْدِبيَحٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْكِبيَخٍة َصَجَقًة َكُكلِّ تَ  جه ُ َلُكْع َما َتره ْحِسيَجٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْيِميَمٍة َلْيَذ َقْج َجَعَل َّللاه
َيأِتي َأَحُجَنا َأْمٌخ ِباْلَسْعُخكِؼ َصَجَقٌة َكَنْيٌي َعْغ ُمْشَكٍخ َصَجَقٌة َكِفي ُبْزِع َأَحِجُكْع َصَجَقٌة َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ أَ َصَجَقًة كَ 

ـٍ َأَكاَف َعَمْيِو ِفيَيا ِكزْ  ٌر َفَكَحِلَظ ِإَذا َكَضَعَيا ِفي اْلَحاَلِؿ َشْيَػَتُو َكَيُكػُف َلُو ِفيَيا َأْجٌخ َقاَؿ َأَرَأْيُتْع َلْػ َكَضَعَيا ِفي َحَخا
 َكاَف َلُو َأْجًخا ((

 )صحضح مدمع(

األغشضاء ذىبػا باألجخ كمو، يترجقػا يدكجػا شاب يذتخكا بضت إلنداف يشذئػا مضتع يتفقجكا أسخ فقضخة معيع أمػاؿ 
ُثػِر ِباأْلُُجػِر ُيَرمُّػفَ  ِ َذَىَب أَْىُل الجُّ َكَسا  شائمة، لحلظ أصحاب الشبي تػىسػا أف ىؤالء ليع الجشة قالػا: َيا َرُسػَؿ َّللا 

ُقػَف ِبُفُزػِؿ َأْمَػاِلِيْع الحقضقة التي سػؼ ُنَرمِّي َكَيُرػُمػ  َف َكَسا َنُرػـُ نحغ كإياىع سػاء، لكغ زادكا عمضشا َكَيَتَرج 
نأخحىا عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف الحؼ لضذ بإمكانو أف يسمظ الساؿ بإمكانو أف يرشع كل شيء، يػجج حجيث آخخ يقػؿ: 

بأخبلقكع، ىشاؾ آالؼ األعساؿ ال تحتاج إلى ماؿ، تبدسظ في كجو أخضظ  إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع فدعػىع
صجقة، كأف تسضط األذػ عغ الصخيق ىػ لظ صجقة، أف تفخغ دلػؾ في الجلػ السدتدقي ىػ لظ صجقة، أف تقف 
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في مخكبة عامة كتجمذ امخأة محجبة ىي لظ صجقة ،أف تعضغ رجل عاجد عمى حسل حاجاتو ىػ لظ صجقة، أف 
شاس حدشًا ىػ لظ صجقة، أف تمقى أخاؾ بػجو شمق ىػ لظ صجقة، أف تأمخ بالسعخكؼ كتشيى عغ تقػؿ لم

السشكخ ىػ لظ صجقة، أف تخبي ابشظ في البضت ىػ لظ صجقة، أف تزع المقسة في فع زكجتظ ىػ لظ صجقة، لػ 
جب كلجًا صالحًا يشفع الشاس ذىبت أعجد األعساؿ الستاحة لمفقخاء....تخبضة األكالد صجقة ال تعجليا صجقة، حضشسا تش

ُثػِر ِباأْلُ  ِ َذَىَب أَْىُل الجُّ ُجػِر ُيَرمُّػَف َكَسا مغ بعجؾ ىحا أعطع عسل َقاُلػا ِلمش ِبيِّ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َيا َرُسػَؿ َّللا 
ُقػَف ِبُفُزػِؿ َأْمَػاِلِيْع قَ  ُقػَف ِإف  ِبُكلِّ ُنَرمِّي َكَيُرػُمػَف َكَسا َنُرػـُ َكَيَتَرج  ج  ُ َلُكْع َما َتر  اَؿ َأَك َلْضَذ َقْج َجَعَل َّللا 

ُخكِؼ َصَجَقٌة َكَنْيٌي َعْغ ُمْشَكٍخ َتْدِبضَحٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْكِبضَخٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْحِسضَجٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْيِمضَمٍة َصَجَقًة َكَأْمٌخ ِباْلَسعْ 
اآلف: َكِفي ُبْزِع َأَحِجُكْع َصَجَقٌة ىحه لع يفيسيا الرحابة الفخج يقرج بيا، غضخ معقػؿ ! َقاُلػا َيا  َصَجَقٌة السفاجأة

ـٍ َأكَ  ِ َأَيأِتي َأَحُجَنا َشْيَػَتُو َكَيُكػُف َلُو ِفضَيا َأْجٌخ َقاَؿ َأَرَأْيُتْع َلْػ َكَضَعَيا ِفي َحَخا َكَحِلَظ ِإَذا اَف َعَمْضِو ِفضَيا ِكْزٌر فَ َرُسػَؿ َّللا 
 َكَضَعَيا ِفي اْلَحبَلِؿ َكاَف َلُو َأْجًخا*

نخمز مغ ىحا أف عادات السؤمغ أعسالو الضػمضة كالسعتادة كأعسالو التي يفعميا كل الشاس، يدتضقع يأكل يختجؼ 
ثضابو يشتقل لعسمو يبضع كيذتخؼ كيعػد لمبضت يأكل كيذخب كيشاـ يجمذ مع أكالده، عادات السؤمغ الرادؽ 
عبادات، كعبادات السشافق سضئات، عباداتو الخالرة ألنو مشافق سضئة ألنو يبتغي بيا الدسعة في الجنضا، ألنو 

 يبتغي بيا أف يحتاؿ عمى الشاس.

أييا األخػة: هللا عد كجل عادؿ، متاح لظ أف ترل ألعمى درجة في الجشة كأنت فقضخ أك ضعضف أك مخيس أك 
نفاس الخبلئق، كأنت في بضتظ يػجج شخيق هلل حضشسا تعتشي بدكجتظ أك ببشاتظ محتاج، الصخؽ إلى الخالق بعجد أ

 أك تصعع اليخة.

 كاف عمضو الربلة كالدبلـ يرغي اإلناء لميخة. 

َف َبَذًخا ِمَغ اْلَبَذِخ ا))َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت ُسِئْمُت َما َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْعَسُل ِفي َبْيِتِو َقاَلْت كَ 
ـُ َنْفَدُو ((  َيْفِمي َثْػَبُو َكَيْحُمُب َشاَتُو َكَيْخُج

 )مدشج اإلماـ أحسج(
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 كيكشذ داره.

َيُكػُف ِفي َلْت َكاَف )) َعِغ اَْلَْسَػِد َقاَؿ َسَأْلُت َعاِئَذَة َما َكاَف الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْرَشُع ِفي َبْيِتِو َقا
اَلِة (( اَلُة َخَخَج ِإَلى الره  ِمْيَشِة َأْىِمِو َتْعِشي ِخْجَمَة َأْىِمِو َفِإَذا َحَزَخِت الره

 )صحضح البخارؼ(

أبػاب العسل الرالح ال تعج كال تحرى يكفي أف تصمب عسبًل تتقخب بو إلى هللا عد كجل،ال يشبغي أف أقػلو لكع 
بالذاـ أصعب عسل أف تشطف دكرات السضاه شيء مدعج، ىحا الخجل كمسا دخل أف تفعمػنو أنتع،لكغ أعخؼ رجل 

 لسدجج يشطف دكرات السضاه ىحا العسل يخقى بو عشج هللا، ألف هللا عد كجل قاؿ: 

َخا َبْيِتَي﴾  ﴿َأْف َشيِّ

 )سػرة البقخة(

 أمخ أبى األنبضاء أف يصيخكا بضتو، فتشطضف السدجج مغ أرقى األعساؿ الرالحة.

شت عشج شبضب قاؿ: بقضت سشػات أحزخ في مدججؾ لكغ في أحج األياـ شسست رائحة ال تقابل مغ جػارب مخة ك
مغ يرمي أمامي فشفخت مغ السدجج ! فإذا كاحج نطف السدجج كاعتشى بسخافقو العامة كاعتشى بالتجفئة كبالتبخيج 

 كبالرػت ىحا ضسغ بضت هللا عد كجل.

 فضسا كرد في األثخ: 

يع دخل لمسدجج مخة رأػ قشاديل جسضمة ججًا مزاءة قاؿ: مغ فعل ىحا قالػا: تسضع الجارؼ كاف في أف الشبي الكخ 
الذاـ كجاء لمسجيشة فاشتخػ فػانضذ كربصيا بحباؿ كأشعميا كقت الربلة فمسا جاء الشبي قاؿ: نػر هللا قمبظ يا تسضع 

 لقج نػرت اإلسبلـ !
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لجػ مخيح كالرػت كاضح السخافق نطضفة فضو مارد لمذخب كماء ساخغ أحضانًا اإلنداف يختاح في بضت هللا يجج ا
لمػضػء شتاء ىؤالء الحيغ ساىسػا بالساء البارد كاشتخكا بخادات كبالساء الداخغ اشتخكا سخانات كمكضفات 
غ ك.....ىؤالء يجحبػف الشاس لبضػت هللا عد كجل، أنا مغ أنرار أف يكػف السدجج مخيحًا ألنو بضت هللا أكلى م

 بضػتشا.

 أييا األخػة: أعضج عمضكع الحجيث: 

يع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا َرُسػَؿ )) َعْغ َأِبي َذرٍّ َأفه َناًسا ِمْغ َأْصَحاِب الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاُلػا ِلمشهِبيِّ َصمهى المه 
ُثػِر ِباَْلُُجػِر ُيَرمُّػ ُقػَف ِبُفُزػِؿ َأْمَػاِلِيْع َقاَؿ َأَك َّللاهِ َذَىَب َأْىُل الجُّ َف َكَسا ُنَرمِّي َكَيُرػُمػَف َكَسا َنُرػـُ َكَيَتَرجه

ُقػَف ِإفه ِبُكلِّ َتْدِبيَحٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْكِبيَخٍة َصَجَقًة َكُكلِّ تَ  جه ُ َلُكْع َما َتره يَمٍة ْحِسيَجٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْيمِ َلْيَذ َقْج َجَعَل َّللاه
 َصَجَقًة((

لػ تعسقشا في ىحه الفقخات أنت حضشسا تدبح هللا تعطسو فتقبل عمضو فتستمئ نفدظ كسااًل يجفعظ ىحا الكساؿ إلى أف 
 تترجؽ، حضشسا تدبحو كتكبخه كتػحجه كتيممو كقج كرد في قػلو تعالى: 

ْنَيا َكاْلَباِقَياُت  اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َكَخْيٌخ َأَماًل )﴿ اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ  (﴾13الره

 )سػرة الكيف(

بعس العمساء فدخ الباقضات الرالحات بدبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ إنظ إف سبحتو كحسجتو 
الو، كسالظ الحؼ أخحتو مغ هللا كحسجتو ككبختو فقج عخفتو كإف عخفتو أقبمت عمضو كإف أقبمت عمضو أخحت مغ كس

َقًة عد كجل يشعكذ أعساؿ صالحة صار في صجقة ِإف  ِبُكلِّ َتْدِبضَحٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْكِبضَخٍة َصَجَقًة َكُكلِّ َتْحِسضَجٍة َصجَ 
ِ َكُكلِّ َتْيِمضَمٍة َصَجَقة َكَأْمٌخ ِباْلَسْعُخكِؼ َصَجَقٌة َكَنْيٌي َعْغ ُمْشَكٍخ َصَجَقٌة َكفِ  ي ُبْزِع َأَحِجُكْع َصَجَقٌة َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللا 

ـٍ َأَكاَف َعَمْضِو ِفض َيا ِكْزٌر َفَكَحِلَظ ِإَذا َكَضَعَيا ِفي َأَيأِتي َأَحُجَنا َشْيَػَتُو َكَيُكػُف َلُو ِفضَيا َأْجٌخ َقاَؿ َأَرَأْيُتْع َلْػ َكَضَعَيا ِفي َحَخا
 اْلَحبَلِؿ َكاَف َلُو َأْجًخا *

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف هللا شيب َّل يقبل إَّل شيباً  704 - 074الجرس ) 

 37-39-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع ، كال زلشا في 
ع يدتجب لي ، كىحه نغسة باب الجعاء ، كالسػضػع الضـػ التخىضب مغ استبصاء اإلجابة كقػؿ الجاعي دعػت فم

ندسعيا كثضخًا ، خصباء السداجج كالػعاظ كجسضع السدمسضغ يجعػف ربيع بإىبلؾ أعجائيع ، أعجائيع يددادكف قػة 
كالسدمسػف يددادكف ضعفًا ، فزعضف اإليساف يقػؿ: أيغ هللا ؟ لسا لع يدتجب لشا ؟ الحقضقة أف االستجابة تحكسيا 

 في قػلو تعالى:  قػانضغ ، كىحه القػانضغ أدرجت

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

 )سػرة البقخة(

إذا دعاني مخمرًا ككاثقًا كمػحجًا كحقضقة ، إذا كاف قج قصع أممو مسغ سػاؼ ، لكغ بعس الشاس يجعػ هللا كىػ 
، بعس الشاس يجعػف هللا عد كجل كلضدػا كاثقضغ مغ اإلجابة ، كبعس  معمق بديج أك عبضج كفبلف أك عبلف
 الشاس يجعػف هللا مغ دكف إخبلص.

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

 جلي. دعاني حقضقة كمخمرًا ككاثقًا إذا كاف مؤمشًا بقجرتي كبحكستي كبخحستي كبع

اِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَيْدَتِجيُبػا ِلي﴾ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

 (﴾060﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ )

 )سػرة السائجة(. 
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 ﴿ َكَقاَؿ َربُُّكُع اْدُعػِني َأْسَتِجْب َلُكْع﴾

 )سػرة غافخ(

 (﴾30الهِحيَغ َيْدَتْكِبُخكَف َعْغ ِعَباَدِتي َسَيْجُخُمػَف َجَيشهَع َداِخِخيَغ ) ﴿ ِإفه 

 )سػرة غافخ(

 (﴾22﴿ اْدُعػا َربهُكْع َتَزخُّعًا َكُخْفَيًة ِإنهُو ََّل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ )

 )سػرة األعخاؼ(

كمذخبو كغحؼ بالحخاـ كقج يبشي غشاه عمى إذا اعتجيتع عمى بعزكع بعزًا فاهلل ال يدتجضب لكع ، فالحؼ مأكمو 
 إفقار الشاس كمججه عمى إتبلؼ الشاس كأمشو عمى إخافة الشاس كقج يبشي سعادتو عمى شقاء الشاس.
سسعت الضـػ خبخ في اإلذاعة يمفت الشطخ قاؿ: القاعجة الفبلنضة في تخكضا فضيا نذاط غضخ معقػؿ ألنيا بعج حضغ 

في ضخب العخاؽ ، فيشاؾ نذاط كاستشفار كبضخ ، ال بأس ! لكغ الحؼ يمفت سػؼ تكػف أساس انصبلؽ القػات 
الشطخ أف ىؤالء الزباط كالجشػد كيديجكف عغ مائة ألف مذغػلػف باالستعجاد لقرف العخاؽ ، ندائيع ميتسات 
ت مغ بقزايا إندانضة ما ىي ىحه القزايا؟ قاؿ: يتجربغ عمى الخقز الذخقي ، لحلظ ثضاب الخقز الذخقي افتقج

أسػاؽ أضشا ألف ىؤالء الشدػة المػاتي يقسغ بأعساؿ إندانضة كىي التجريب عمى الخقز الذخقي أال تعتقجكف أنو ال 
بج مغ يـػ آخخ تدػػ فضو الحدابات ؟ أناس يقتمػف كيحبحػف كتيجـ بضػتيع كتجخؼ أراضضيع كتصسخ آبارىع ما 

يدتجاب لو، فإذا كشا نعتجؼ عمى بعزشا بعزًا كنفتخؼ  الحؼ يفعمػنو ؟ إفقار ألقرى درجة ، فمحلظ السعتجؼ ال
 عمى بعزشا ، كنتجشى عمى بعزشا بعزًا أنى يدتجضب هللا لشا لضشرخنا عمى أعجائشا ! 

أييا األخػة: الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا أرسل عبج هللا بغ ركاحة إلى الضيػد لضقضع تسخ خضبخ أغخكه بحمي 
، كالخشازيخ كمع ذلظ لغ أحضف عمضكعج أحب الخمق إلي كألنتع عشجؼ أبغس مغ القخدة ندائيع قاؿ: جئتكع مغ عش

فقالت الضيػد بيحا قامت الدساكات كاألرض كبيحا غمبتسػنا ، فإف كشت معتجيًا أك ضالسًا أك كاف في مالظ حخمة 
 كحقػؽ معمقة بحمتظ لع تؤدػ كاجبات أنت مقرخ فضيا.
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بً )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقا ا َكِإفه َّللاهَ َؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأيَُّيا الشهاُس ِإفه َّللاهَ َشيٌِّب ََّل َيْقَبُل ِإَّله َشيِّ
ـٌ َكَمْذَخُبوُ  ـِ  َأَمَخ اْلُسْؤِمِشيَغ ِبَسا َأَمَخ ِبِو اْلُسْخَسِميَغ..... َيا َربِّ َيا َربِّ َكَمْصَعُسُو َحَخا ـٌ َكُغِحَي ِباْلَحَخا ـٌ َكَمْمَبُدُو َحَخا َحَخا

 َفَأنهى ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ ((

 )صحضح مدمع(

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه  ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ

مغ قجرتي كعمسي كرحستي كحكسي كعجلي إذا دعاني مخمرًا ككاثقًا كمػحجًا كحقضقة كمغ أعساؽ قمبو كىػ كاثق 
 قاؿ:

 ﴿ َفْمَيْدَتِجيُبػا ِلي﴾

 فمضصضعػني بعج أف يؤمشػا بي شبعًا.

 (﴾053﴿ َفْمَيْدَتِجيُبػا ِلي َكْلُيْؤِمُشػا ِبي َلَعمهُيْع َيْخُشُجكَف )

خات ؟ ىل ترجقػف لحلظ ىحه الدحاجة التي عشج السدمسضغ: الميع عمضظ بيع فإنيع ال يعجدكنظ ، ىل أزلتع السشك
في دمذق مائة ألف بضت دعارة ؟ ! ىل أزيمت السشكخات كىل أمخ بالسعخكؼ كنيي عغ السشكخ ؟ ىل أقضست 

 حجكد هللا عد كجل ؟ 

 فمحلظ: 

ِج َما َلْع َيْجُع ِبِإْثٍع َأْك َقِصيَعِة َرِحٍع ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأنهُو َقاَؿ ََّل َيَداُؿ ُيْدَتَجاُب ِلْمَعبْ 
ْدَتِجيُب ِلي َفَيْدَتْحِدُخ َما َلْع َيْدَتْعِجْل ِقيَل َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما اَِّلْسِتْعَجاُؿ َقاَؿ َيُقػُؿ َقْج َدَعْػُت َكَقْج َدَعْػُت َفَمْع َأَر يَ 

َعاَء ((   ِعْشَج َذِلَظ َكَيَجُع الجُّ

 )صحضح مدمع(
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أيعقل أف يقػؿ ابغ ألبضو يا أبت أعصشي شفخة ألذبح بيا أخي ؟ ! أيدتجضب لو مدتحضل ! اَل َيَداُؿ ُيْدَتَجاُب ِلْمَعْبِج 
 َما َلْع َيْجُع ِبِإْثٍع َأْك َقِصضَعِة َرِحٍع َما َلْع َيْدَتْعِجْل 

َكَسمهَع َقاَؿ ُيْدَتَجاُب َِلََحِجُكْع َما َلْع َيْعَجْل َيُقػُؿ َدَعْػُت َفَمْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو 
 ُيْدَتَجْب ِلي ((

 )صحضح البخارؼ(

أيزًا ال يدتجاب لو ، لدت أنت مغ يقخر متى يدتجضب لظ أنت عبج تجعػ هللا كانتيى األمخ ، عمضظ أف تجعػه 
 كتدعى كلضذ عمضظ إدراؾ الشجاح.

 : الحجيث األكؿ

َجْل َيُقػُؿ َدَعْػُت َفَمْع )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُيْدَتَجاُب َِلََحِجُكْع َما َلْع َيعْ 
 ُيْدَتَجْب ِلي (( 

عمى هللا كقتًا لمشرخ ككقتًا  إخػانشا الكخاـ: هللا عد كجل إرادتو مصمقة ، نحغ عبضج كالعبج عبج كالخب رب ال تقتخح
لمفخج ، عمضظ أف تكػف في شاعة هللا ، عمضظ أف تؤدؼ ما عمضظ كتشتطخ مغ هللا ما ىػ لظ ، كأف تكػف في خجمة 
الحق كمخمرًا هلل عد كجل ، كلكغ العمساء قالػا: ىشاؾ استثشاءاف مغ شخكط الجعاء: السطمـػ قج يدتجضب هللا لو 

الجعاء كيكػف ىحا بعجلو ، كالسزصخ قج يدتجضب هللا لو لػ لع تتػافخ فضو أىمضة الجعاء كلػ لع تتػافخ فضو أىمضة 
 بخحستو.

 فمحلظ الجعاء مخ العبادة كىػ العبادة ، كقج قاؿ هللا عد كجل: 

 ﴿ ُقْل َما َيْعَبُأ ِبُكْع َربِّي َلْػََّل ُدَعاُؤُكْع﴾

 )سػرة الفخقاف(
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 ، ألف العبادة كميا في حقضقتيا دعاء أرأيت إلى إنداف يدأؿ إنداف غضخ لػ أنكع ال تجعػف هللا ما عبأ بكع هللا
مػجػد ؟ يكػف مػجػد ، فأنت حضشسا تجعػ هللا أنت كاثق أنو مػجػد كىحا إيساف باهلل كأنو يدسعظ ألنو سسضع 

 برضخ كأنو عمى كل شيء قجيخ ، كتخكف آيات في الػاقع البذخؼ.

زلداؿ في تخكضا دمخ مداحة كبضخة ججًا حػؿ إزمضت كالقتمى يديجكف عغ عذخة آالؼ ككشت في تخكضا كأشمعػني 
عمى صػر مخضفة ، في مخكد الدلداؿ بقي جامع لو مئحنة عسبلقة كمعيج شخعي كما حػؿ ىحيغ البشائضغ ركاـ 

لداؿ لتػديع ثمسة مغ الزباط البحخية في بعزو فػؽ بعس ! كإزمضت مخكد الدلداؿ ، حفمة كانت في تخكضا لضمة الد 
أكبخ قاعجة بحخية في إزمضت بعج الداعة الثامشة عذخ أصبح االحتفاؿ كضفضًا ، انتيى إلقاء الكمسات كتػزيع 
األكسسة كما إلى ذلظ ، يػجج كفج أمضخكي كبضخ ككفج إسخائضمي بعج الداعة الثانضة عذخ صار حفل غشائي كرقز 

أبضب ، قائج القاعجة شمب مغ قائج مرحفًا جيء بو مدقو ككضعو تحت أرجل  كجاءت الخاقرات مغ تل
الخاقرات ! الزابط الثاني الحؼ جاءه بالسرحف ما تحسل ذلظ كلى ىاربًا ! ىػ الشاجي الػحضج ىحه القاعجة بكل 

لع يكغ أحج  مشذآتيا كما فضيا كأشخاصيا كضضػفيا كمحتفمضيا أصبحت في قاع البحخ ، الداعة الثالثة إال عذخة
 فػؽ سصح األرض ! 

 هللا عد كجل إذا تجخل....! 

أييا األخػة: قبل أربع سشػات في لضمة القجر كبعج أف صمي الػتخ في الحخمضغ ككاف اإلماـ الدجيذ كدع هللا عد 
كجل ما يديج عغ نرف ساعة كدعا عمى الضيػد نرف ساعة تقخيبًا ، كفي اثشاء الجعاء تحجيجًا شائختاف 

تخ لمضيػد فضيسا مائة كخسذ كعذخكف ضابط كػمانجكس كتبمغ كمفة كل ضابط خسذ مبليضغ دكالر ! يتقغ ىضمػكب
كل فشػف الحخب الدبلح األبضس ك اإللكتخكف كالمغات السحمضة المبشانضة ! ىؤالء اتجيػا لضمة القجر لضخصفػا الشاس 

 مغ السداجج مع أف هللا قاؿ: 

 (﴾2ْلَفْجِخ )﴿ َساَلـٌ ِىَي َحتهى َمْصَمِع ا

 )سػرة القجر(
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تقع الصائخة العمضا عمى الدفمى كتقعاف معًا فػؽ مدتعسخة كمشح أف أسدت إسخائضل حتى ىحه الداعة لع تسشى 
بخدارة بذخية ضباط مغاكيخ ، كمفػا مبالغ فمكضة كمات جسضع ىؤالء أعمشػا عغ خسذ كسبعػف ثع أعمشػا عغ 

اء إذا استجاب هللا تشقمب كل مػازيغ القػػ ، لكغ يجب أف نكػف أىل خسدضغ تباعًا بحػادث شخؽ ! ىحا الجع
 لضدتجضب لشا.

بعزيع قالػا: هلل رجاؿ إذا أرادكا أراد أؼ ىع مدتجابػا الجعػة ، أنت بالجعاء أقػػ إنداف في األرض ،ىحه الباخخة 
التايتانضظ ، كالسخكبة الفزائضة التي قالػا عشيا إنيا ال تغخؽ كال يدتصضع القجر أف يغخقيا غخقت في أكؿ رحمة 

أسسػىا الستحجؼ بعج سبعضغ ثانضة أصبحت كتمة مغ الميب كىحاف البشاءاف الزخساف في نضػيػرؾ مخكدا التجارة 
العالسضة أحج إخػانشا الكخاـ يسكغ ىػ معشا أشمعشي عمى بخكشػر عمى البشاءيغ مكتػب إذا كصمت لمصابق األخضخ 

 ؼ أنشا كصمشا لمدساء ! يخجى عجـ لسذ الشجـػ ! تحج

 .العدة إزارؼ كالعطسة ردائي فسغ نازعشي شيء مشيساأذقتو عحابي كال أبالي 

فكغ مع هللا تخػ هللا معظ ، حدبظ أف تكػف شائعًا هلل ، كمتػاضعًا هلل ككقافًا عشج كتاب هللا ، كمحدشًا أنت 
قائسًا بأمخ هللا آمخًا بالسعخكؼ ناىضًا عغ السشكخ السشترخ ، كلػ لع يشترخ مجسػع السدمسضغ ، حضشسا يخاؾ هللا 

داعضًا هلل أنت مشترخ مبجئضًا ، أما الشرخ الحؼ نتسشاه جسضعًا ىحا بضج هللا ، يؤتضو مغ يذاء كبالقػة كفي السكاف 
كبالصخيقة التي يذاء ، مغ مشكع يرجؽ أف ىحه الكتمة العسبلقة الذخقضة التي كانت مغ أكبخ القػػ في األرض 
كالتي تسمظ ما يجمخ خسذ قارات خسذ مخات أيغ ىي اآلف ؟ مغ دكف حخب تجاعت مغ الجاخل كنخجػ هللا أف 
يػقع بالصخؼ اآلخخ ما كقع بالصخؼ األكؿ ، لكغ عمضكع أف تؤمشػا باهلل كال تدتعجمػا ، هللا عد كجل يقػؼ الكافخ 

عاده ثع يشتقع هللا مشو ، فشحغ كاف دكرنا لحكسة يخيجىا يتغزخس كيتكبخ كيقتل كيجمخ كيحؿ إلى أف يأخح أب
باالمتحاف األكؿ كقت قػة الكافخ كاستعبلئو حتى يقػؿ ضعضف اإليساف أيغ هللا ، ثع يطيخ آياتو حتى يقػؿ 

 السمحج: ال إلو إال هللا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 الحالؿ بيغ كالحخاـ بيغ 704 - 075الجرس ) 

 13-39-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ الذخح  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، 

 أييا األخػة الكخاـ: 

ُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َكَأْىَػى الشُّْعَساُف )) َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ َقاَؿ َسِسْعُتُو َيُقػُؿ َسِسْعُت رَ 
ٌغ َكَبْيَشُيَسا ُمْذَتِبَياٌت ََّل َيْعَمُسيُ  ـَ َبيِّ غه َكِثيٌخ ِمَغ الشهاِس َفَسِغ اتهَقى ِبِإْصَبَعْيِو ِإَلى ُأُذَنْيِو ِإفه اْلَحاَلَؿ َبيٌِّغ َكِإفه اْلَحَخا

ُبَيا ـِ َكالخهاِعي َيْخَعى َحْػَؿ اْلِحَسى الذُّ ُبَياِت َكَقَع ِفي اْلَحَخا ُيػِشُظ َأْف ِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضِو َكَمْغ َكَقَع ِفي الذُّ
ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج َيْخَتَع ِفيِو َأََّل َكِإفه ِلُكلِّ َمِمٍظ ِحًسى َأََّل َكِإفه ِحَسى َّللاهِ َمَحاِرُمُو َأََّل َكِإفه ِفي اْلَجَدِج 
 ُكمُُّو َكِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج ُكمُُّو َأََّل َكِىَي اْلَقْمُب ((

 )صحضح مدمع(

كاضح كالذسذ كلضذ ىشاؾ مغ مذكمة في معخفة الحبلؿ أك الحخاـ إشبلقًا ، ألف معخفة الحبلؿ كالحخاـ يسكغ أف 
 تجركيا بفصختظ الدمضسة ، ألف هللا عد كجل يقػؿ: 

 (﴾5( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َكَتْقَػاَىا )4﴿ َكَنْفٍذ َكَما َسػهاَىا )

 )سػرة الذسذ(

ْنَداُف َعمَ   (﴾02( َكَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه )01ى َنْفِدِو َبِريَخٌة )﴿َبِل اإلِْ

 )سػرة القضامة(

 السذكمة في الذبيات.
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ـُ َبضٌِّغ َكَبْضَشُيَسا ُمَذب َياٌت  أؼ تذبو الحبلؿ مغ جانب َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ اْلَحبَلُؿ َبضٌِّغ َكاْلَحَخا
 الحخاـ مغ جانب.كتذبو 

أخت اترمت بي كضعت مبمغ عشج تاجخ يعصضيا عمى األلف ألفضغ كخسدسائة بالذيخ إف كاف ربحظ أكثخ 
تدامحضشي كإف كاف ربحظ أقل أسامحظ ، أعصى ربح ثابت مغ دكف جخد كحدابات ككأنو أعصى فائجة لكشو غمفيا 

العسل يذبو االستثسار السزاربة كيذبو الخبا ، إف كاف ربحظ أكثخ تدامحضشي كإف كاف ربحظ أقل أسامحظ ! ىحا 
 معشى مذتبيات عسل يحضخ ، يذبو شاعة كيذبو معرضة.

كاحج مقضع بببلد الحجاز جاء لمذاـ كتدكج زكاج مدضار عشجىا بضت معفى مغ اإلنفاؽ عمضيا كمغ السداكشة كمغ 
ج رسسي زكاج إيجاب كقبػؿ كميخ كل شيء ، بالدشة إذا زار دمذق لو بضت كزكجة ، السداكشة غضخ مػجػدة عق
، مػجػدة بالدشة مخة بالدشتضغ مخة ىحه مغصاة بالدكاج تدكغ كحجىا مسكغ أف تفعل كل شيء ، حاجتيا لمدكج غضخ

 زكاج ال لضذ زكاج أساسضات الدكاج غضخ محققة ال يػجج مداكشة كال إنفاؽ كال مؤاندة كال قزاء حاجة جشدضة ، 

ـُ َبضٌِّغ َكَبْضَشُيَسا ُمَذب َياٌت مغ أيغ جاءكا بو ىحا الدكاج. اْلَحبَلُؿ َبضٌِّغ َكاْلحَ   َخا

الشبي الميع صمي عمضو قبل أف يتػفاه هللا اشتج مخضو فاستأذف إحجػ زكجاتو أف تيب لضمتيا لمدضجة عائذة ، مغ 
لعجؿ في السداكشة ىشا دخمػا ! ىحه حالة شارئة ، أما بالسدضار في أصل العقج معفى مغ السداكشة ندلت لو عغ ا

صار في أصل العقج خمل ، أما الشبي الكخيع ال يػجج شيء قبضل كفاتو اشتج مخضو فاستأذف إحجػ زكجاتو أف 
ـُ َبضٌِّغ َكَبْضَشُيَسا ُمَذب َياٌت تذبو الحق مغ جية  تيب لضمتيا لمدضجة عائذة ىحا مػضػع ثاني ! اْلَحبَلُؿ َبضٌِّغ َكاْلَحَخا

ا تخػ السذتبيات أال يعمسيا أحج ؟ أال يػجج قػؿ حاسع فضيا ؟ ىكحا يتػىع الشاس ال يػجج كالباشل مغ جية ، ي
ـُ َبضٌِّغ َكَبْضَشُيَسا ُمَذب َياٌت اَل َيْعَمُسَيا  َكِثضٌخ ِمَغ قػؿ حاسع فضيا ، شيء يحضخ ، ال ! ال يحضخ ! اْلَحبَلُؿ َبضٌِّغ َكاْلَحَخا

 يا ، هللا عد كجل قاؿ:الش اِس أما القمضل مغ الشاس يعمسػن

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع ََّل َتْعَمُسػَف )  (﴾10﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ

 )سػرة الشحل(
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أكثخ الشاس يذتخؼ بضت نقز عمضو ممضػف ، يقػؿ ألحج أقخبائو أف يجفع السمضػف كيعصضو أجخة يقػؿ لو قخيبو: أريج 
بأس بضت ثسشو ممضػنضغ دفع أخػه ممضػف كيجب أف يعصضو السمضػف بعج سشتضغ كأعصشي أجخة البضت يتػىع أنو ال 

أجخة عمى البضت ألنو يدكغ بشرفو ىػ ! بعج سشة إذا ندؿ ثسغ البضت كصار ثسشو ممضػف كنرف ىل تقبل 
سبعسائة كخسدضغ ؟ ال أريج ممضػف ! فيي ربا ! مسكغ تأخح أجخة لكغ بعج سشة يقضع البضت إف صار بخسذ مبليضغ 

كإف صار بسمضػف كنرف لظ سبعسائة كخسدضغ ألف ، ال تدتحق األجخة إال عمى سعخ  لظ ممضػنضغ كنرف
 مفتػح ، أما إذا ضسغ لظ الذخيظ في البضت أف يعصضظ حرتظ كاممة غضخ مشقػصة مع األجخة فيػ عقج ربا. 

ال يػجج دفاتخ كال جخد كال اَل َيْعَمُسَيا َكِثضٌخ ِمَغ الش اِس أربع أخساس استثسار الشاس عشج أقخبائيا بصخيقة ربػية 
حدابات ، يعصضيع عمى األلف ألفضغ أك ألف كخسدسائة بالذيخ ! قخض ربػؼ ، فالحجيث: اَل َيْعَمُسَيا َكِثضٌخ ِمَغ 

 الش اِس يقابل ىحا السعشى أف قمضل مغ الشاس يعمسػف حقضقة ىحه السذتبيات ، لحلظ قاؿ هللا عد كجل:

ْكخِ   (﴾10ِإْف ُكْشُتْع ََّل َتْعَمُسػَف ) ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ

أىل الحكخ ىع الحيغ يعمسػف القخآف الكخيع كالدشة الشبػية الذخيفة الػحضاف الذخع اإلليي ، قاؿ: َفَسِغ ات َقى 
 شضبة اْلُسَذب َياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضِو لجيشو عبلقتو باهلل متضشة كعخضو سسعتو تبقى جضجة ، ضسغ عبلقة مع هللا

كسسعة بضغ الشاس شضبة ، استبخأ أؼ شمب البخاءة لجيشو كعخضو ، كالسؤمشػف الػرعػف ىكحا يفعمػف ، معو حق 
ُبَياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َكِعْخِضِو َكَمْغ َكقَ  َع بالسائة عذخة يقػؿ: ال أريج شيء أسامحظ ىكحا أفزل لي ! َفَسِغ ات َقى الذُّ

ُبَياِت َكَقعَ  ـِ أكضح مثل كشت أمثمو: نيخ عسضق مخضف لو شاشئ مائل زلق عمضو حذائر زلقة ،  ِفي الذُّ ِفي اْلَحَخا
كلو شاشئ جاؼ الحبلؿ كالحخاـ الذاشئضغ الجافضغ ، أما الذبيات شػاشئ مائمة ، احتساؿ سقػط اإلنداف الحؼ 

 يسذي عمى شاشئ مائل زلق كبضخ ججًا.

تقػده لسعرضة أكبخ ، كمسا اقتخؼ معرضة قادتو السعرضة إلى أكبخ  أييا األخػة: اإلنداف حضشسا يقتخؼ معرضة
 مشيا. 

ـِ َكالخهاِعي َيْخَعى َحْػَؿ اْلِحَسى ُيػِشُظ َأْف َيْخَتَع ِفيِو َأََّل  ُبَياِت َكَقَع ِفي اْلَحَخا َكِإفه ِلُكلِّ َمِمٍظ ِحًسى  )) َكَمْغ َكَقَع ِفي الذُّ
 َأََّل َكِإفه ِحَسى َّللاهِ َمَحاِرُمُو (( 
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مخأة إال كاف الذضصاف ثالثيسا قج تختخع حجة لضذ لظ حق أف تخمػ بامخأة ، ألنو يػجج نز ! فسا خبل رجل با
أنشي أعمسيا القخآف أك أعالجيا أك أنرحيا أك ىي قخيبتي أك أخت زكجتي أك زكجة أخي.....فمسا أدخل عحر 

 كالذخع كاضح في التحخيع كقع في الحخاـ.

إذا دخمو عػقب مغ حسى السمظ مشصقة محـخ عمضظ أف تجخميا ، فإذا حاـ اإلنداف حػؿ الحسى أكشظ أف يجخمو ف
 قبل السمظ.

ِ َمَحاِرُمُو َأاَل َكِإف  ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت   َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّو َكِإَذا َأاَل َكِإف  ِلُكلِّ َمِمٍظ ِحًسى َأاَل َكِإف  ِحَسى َّللا 
 َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج ُكمُُّو َأاَل َكِىَي اْلَقْمبُ 

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )55 َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل َبُشػَف )﴿ َيْػـَ ََّل   (﴾56( ِإَّله َمْغ َأَتى َّللاه

 )سػرة الذعخاء(

إخػانشا الكخاـ: أمخاض الجدج تشتيي عشج السػت ، بضشسا أمخاض القمػب تبجأ عشج السػت كتيمظ صاحبيا إلى أبج 
 اآلبجيغ ! فيحه السزغة التي ىي القمب ، كالسعشي بيا قمب الشفذ كقػلو تعالى: 

 ﴿ َلُيْع ُقُمػٌب ََّل َيْفَقُيػَف ِبَيا﴾

 )سػرة األعخاؼ(

ُجكِر )﴿ َفِإنهَيا ََّل َتْعَسى ا  (﴾13َْلَْبَراُر َكَلِكْغ َتْعَسى اْلُقُمػُب الهِتي ِفي الرُّ

 )سػرة الحج(
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 ىحا القمب قمب الشفذ عمضو السعػؿ ، كسضجنا عسخ يقػؿ: تعاىج قمبظ.

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )55﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َكََّل َبُشػَف )  (﴾56( ِإَّله َمْغ َأَتى َّللاه

 َقْمُب ((فه ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّو َكِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج ُكمُُّو َأََّل َكِىَي الْ )) َأََّل َكإِ 

 إخػانشا الكخاـ: يػجج أحاديث لصضفة: 

ْثِع َفَقاَؿ اْلِبخُّ )) َعِغ الشهػهاِس ْبِغ ِسْسَعاَف اَْلَْنَراِريِّ َقاَؿ َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمه  ى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعِغ اْلِبخِّ َكاإلِْ
ْثُع َما َحاَؾ ِفي َصْجِرَؾ َكَكِخْىَت َأْف َيصهِمَع َعَمْيِو الشهاُس (( َِ َكاإلِْ  ُحْدُغ اْلُخُم

 )صحضح مدمع(

أف تحسل ىحه الحاجات أنت سافخت لبضخكت ككمفظ أخ بعس الحاجات ، كأنفقت عمى ىحا الدفخ مبمغ فضجب 
جدء مغ السرخكؼ لكغ دكف أف تقػؿ لو ، غضخ معقػؿ أف تقػؿ لو ، ىػ يعتقج أنظ بكل األحػاؿ مدافخ كىحه 
خجمة ، فضجب أف تحسل ىحه الحاجات جدء مغ السرخكؼ بالعجؿ ، أشضائو بألف تحاسبو ألفضغ السرخكؼ عمى 

مة ، كلضذ عمى أنظ أجضخ ، قجمت لو خجمة كأخ قل ثبلثة كأنت تسذي بالعجؿ ، لكغ ىػ كمفظ عمى أساس خج
لو ، ال أستصضع ! ما مجت ال تدتصضع أف تخبخه فيػ حخاـ ، قل لو ال يػجج مانع ، قل لو كخحىع ، ال أخجل ،ما 

 دمت تخجل فيػ حخاـ ، الذيء الحؼ تكخه أف يصمع الشاس عمضو ىػ حخاـ.

ت يقػؿ: أنت أمغ الحاجات يدألشي ىل يسكغ أف أضضف عمضيا كثضخًا ما أنرح إخػانشا: كيخبجي يكمفو إنداف ببض
شيء ىحا كقتي كتعبي قمت لو ال بأس كخبختظ كلكغ تبمغو ، إذا بمغتو أنظ ستتفخغ يـػ لتذتخؼ الحاجات مغ 
الدػؽ كأنا أضع عمضيا جدء مغ الخبح ألف عشجؼ خبخة كأسعار خاصة كأستصضع أف أحزخ لظ كل لػازمظ 

يا أتفخغ يـػ ، يقػؿ: أخجل أف أخبخه ، إذا كشت تخجل ال تدتصضع أف تأخح َكَكِخْىَت َأْف كبأفزل سعخ ، مقابم
 َيص ِمَع َعَمْضِو الش اُس.

لحلظ الحدابات شمعشا خبلص ! أيغ الحداب رأس بخأس جداؾ هللا خضخ ، أيغ الحداب؟ ال بج مغ أف تقجـ 
 الحداب.
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و الدضجة صفضة مخ صحابضاف فقاؿ ليسا: عمى رسمضكسا ىحه الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف يسذي مع زكجت
زكجتي صفضة ،أنت بالحداب يػجج أشضاء لضدت جضجة ، أشضاء تخرظ أدخمتيا بالسذػار كأشضاء استيمكتيا كحجؾ 
عمستيا مع السرخكؼ ، فإذا بالحداب ال لظ كال عمضظ ، شمعشا خبلص ، ىحا شيء غضخ شخعي ، يجب أف تبضغ 

 .قانع اقشعو ، لع تكغ مقتشع حخاـ ، ىحا معشى َكَكِخْىَت َأْف َيص ِمَع َعَمْضِو الش اُس  لو ، فإذا كشت

 آخخ حجيث: 

َِ َقاَؿ  ي َأَخاُؼ َأْف )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َمخه الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِبَتْسَخٍة ِفي الصهِخي َلْػََّل َأنِّ
َثِشي َمْشُرػٌر َكَقاَؿ َزاِئَجُة َعْغ َمْشرُ  َثَشا ُسْفَياُف َحجه َجَقِة ََلََكْمُتَيا َكَقاَؿ َيْحَيى َحجه َثَشا َتُكػَف ِمَغ الره ػٍر َعْغ َشْمَحَة َحجه

 َأَنٌذ ((

 )صحضح البخارؼ(

 كفي ركاية ثانضة:

ِه  َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َناِئًسا َفَػَجَج َتْسَخًة َتْحَت )) َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ
ُر ِمْغ آِخِخ المهْيِل َكَفِدَع ِلَحِلَظ َبْعُس َأْزَكاِجِو َفَقاَؿ إِ  ِبي نِّي َكَجْجُت َتْسَخًة َتْحَت َجشْ َجْشِبِو َفَأَخَحَىا َفَأَكَمَيا ُثعه َجَعَل َيَتَزػه
َجَقِة ((  َفَأَكْمُتَيا َفَخِذيُت َأْف َتُكػَف ِمْغ َتْسِخ الره

 )مدشج اإلماـ أحسج(

عمى مدتػػ تسخة ! اآلف يبمع الجنضا كال ييع بالسبليضغ اغتراب شخكات كبضػت كقخكض ال يجفعيا يرمي في 
حدابات مزبػشة كل شخيظ الجامع ، لحلظ حضشسا يزعف الػرع يتخمى هللا عشا ، أكثخ الذخكات ال يػجج فضيا 

 يأخح كحجه قجر ما يدتصضع ، كيحسل الذخكة ما ال تصضق

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ركعتيغ مغ كرع خيخ مغ ألف ركعة مغ مخمط 704 - 076الجرس ) 

 36-73-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب البضػع كال زلشا في التخغضب في الػرع كقج كرد في األثخ: أف ركعتضغ مغ كرع 
 خضخ مغ ألف ركعة مغ مخمط.

خالف أمخ هللا عد كجل كلػ في الرغائخ تحجب عغ هللا عد كجل، كاإلنداف إذا كالحقضقة الرارخة حضشسا ت
 حجب عغ هللا أصبحت عبادتو شكمضة كمسمة، فإذا قاـ لمربلة قاـ متكاسبًل 

اَلِة َقاُمػا ُكَداَلى ُيَخاُءكَف الشهاَس َكََّل َيْحُكُخكَف َّللاهَ ِإَّله َقِمياًل   (﴾017)﴿ َكِإَذا َقاُمػا ِإَلى الره

 )سػرة الشداء(

فالعبخة ىي أف السخالفات لػ بجت لظ أنيا صغائخ ىي في الحقضقة حجاب، كالسثل الجقضق لػ كاف ىشاؾ معرضة 
صغضخة ججًا كأف تذخب كاقفًا، كىشاؾ معرضة كبضخة ججًا كاف تخػف أمة لسغ يقجـ معمػمات لمضيػد عغ مػاقع 

يقرفػف البضت كيسػت عذخات مع الحيغ استيجفػه شخب الساء كاقفًا الفمدصضشضغ كأماكغ كجػد الدعساء كبعج ئح 
شيء، كأف تخػف أمتظ شيء آخخ، كلكغ كبل السعرضتضغ تحجبظ عغ هللا، الثانضة مجمخة، إذا عشجؾ بضت فضو 
عذخيغ جياز كيخبائي كالخط الخئضذ فرمتو مضمضستخ كاحج أك عذخة أك متخ ما دمت فرمتو صار حجاب لحلظ 

في األثخ: الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: إف الذضصاف يئذ أف يعبج في أرضكع، كلكغ رضي فضسا فضسا كرد 
 دكف ذلظ مسا تحقخكف مغ أعسالكع.

الذضصاف ال يصسع أف تعبج بػذػ، أك تأتي برشع تعبجه في بضتظ الذخؾ الجمي انتيى، يئذ أف يعبج في أرضكع، 
الكع مذكمة السدمسػف األكلى وهللا أعمع خح ألف مدمع ال عمى كلكغ رضي فضسا دكف ذلظ مسا تحقخكف مغ أعس

التعضضغ كع سارؽ ؟ قمة، كع زاني ؟ كع شارب خسخ كع قاتل ؟ قبلئل ججًا، التدعسائة كخسدػف كاحج لع يذخبػا 
ف الخسخ كلع يدنػا كلع يقتمػا كلع يدخقػا ىحه الكبائخ، لكغ كع كاحج كاقع بالرغائخ ؟ التدعسائة كخسذ كأربعػ 
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 يرافح كسيخات مختمصة. 

ُخػَؿ َعَمى الشِّ  َداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمَغ )) َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإيهاُكْع َكالجُّ
 ُت ((اَْلَْنَراِر َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ َقاَؿ اْلَحْسُػ اْلَسػْ 

 )صحضح البخارؼ(

يجسع بشاتو كأصيختو عمى مائجة كاحجة في رمزاف، ىحا شاىج زكجة فبلف ىحه أفتح ىحه أشػؿ ىحه أزكى ف 
ميسا كاف اإلنداف تقضًا يحب أف يػازف بضغ زكجتو كزكجة عجيمو، كميع جالدضغ كيتكمسػف كيزحكػف، َقاَؿ اْلَحْسُػ 

قمة بسجسػع السدمسضغ، لكغ اختبلط كدب فضو شبية غر خفضف تجلضذ  اْلَسْػُت فذارب خسخ قاتل سارؽ زاني ىع
 في البضع ىحا كاسع ججًا إشبلؽ برخ.

إف الذضصاف يئذ أف يعبج في أرضكع، كلكغ رضي فضسا دكف ذلظ مسا تحقخكف مغ أعسالكع كالحجيث: ال صغضخة 
كتسذي عمى الصخيق العاـ كعمى  مع اإلصخار، كيقرج بالرغضخة حخؼ السقػد مضمضستخ كاحج لػ ثبت السضمضستخ

الضسضغ كادؼ آخختظ في الػادؼ ! أما تدعضغ درجة عج فػرًا ال مذكمة الصخيق عخيس، لػ أخصأت بانحخاؼ السقػد 
تدعضغ درجة ال بأس ىحه الكبضخة ثع استغفخت هللا كأعجتيع لع يعج ىشاؾ مذكمة ! أما ثبت مضمضستخ كاحج تحىب 

ة مع اإلصخار كال كبضخة مع االستغفار، االستغفار انحخاؼ السقػد تدعضغ درجة لكغ لمػادؼ. فالشبي قاؿ: ال صغضخ 
الصخيق عخضو ستضغ متخ أنت حخفتو تدعضغ كنجمت فأعجتيع فبقضت عمى الصخيق، أما ثبت مضمضستخ كاحج تحىب 

 لمػادؼ. ال صغضخة مع اإلصخار كال كبضخة مع االستغفار. 

 وهللا عد كجل يقػؿ:

َبُيْع َكَأْنَت ِفيِيْع﴾ ﴿ َكَما َكافَ  ُ ِلُيَعحِّ  َّللاه

 )سػرة األنفاؿ(

ما دامت سشة الشبي مصبقة في حضاتشا مدتحضل كألف مدتحضل أف نعحب، ألنظ إف عبجت هللا أنذأ هللا لظ حق 
 عمضو أال يعحبظ، إف لع تعبجه مثمظ كسثل أؼ إنداف معخض أف يرضبظ ما يرضب الشاس. 

 عمى الشاس فيانػا عمى هللا، كالكمسة األدؽ أف أمة دمحم أمتاف أمة التبمضغ مثل أؼ أمة الكمسة الجقضقة: ىاف أمخ هللا
في األرض ال قضسة ليا عشج هللا، شعػب متخمفة شعػب بالغابات شعػب غارقة بالدنى كالذحكذ األمة التي ال 
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 تدتجضب هلل عد كجل ىي أمة كبقضة األمع كالجلضل 

 شهَراَرى َنْحُغ َأْبَشاُء َّللاهِ َكَأِحبهاُؤُه﴾﴿ َكَقاَلِت اْلَيُيػُد َكال

 )سػرة السائجة(

 فجاء الجػاب اإلليي:

﴾ ََ ُبُكْع ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأْنُتْع َبَذٌخ ِمسهْغ َخَم  ﴿ ُقْل َفِمَع ُيَعحِّ

كع ىؤالء الفتضات لضذ لكع أؼ مضدة، كألف أمخ هللا ىاف عمى الشاس فيانػا عمى هللا كألنيع تفمتػا مغ مشيج هللا بخب
المػاتي يسذضغ في الصخيق ليع آباء كأميات مدمسات كإخػة مدمسضغ يختادكف السداجج يـػ الجسعة كابشتو أك أختو 
أك زكجتو تسذي كسا خمقيا هللا كاسضة عارية مائمة مسضمة، فاهلل ال قضسة لو عشجنا ! فالسذكمة ىشا: دعظ مغ الكبائخ 

 ىحه الرغائخ ال ندتصضع أف نرل هلل. السذكمة في الرغائخ ما لع نحكع

 الحجيث الحؼ ىػ محػر ىحا المقاء الصضب: 

ـٌ ُيْخِخُج َلُو اْلَخَخاَج َكَكاَف َأُبػ َبْكٍخ يَ  ْأُكُل ِمْغ َخَخاِجِو َفَجاَء )) َعْغ َعاِئَذَة َرِضي المهيع َعْشَيا َقاَلْت َكاَف َِلَِبي َبْكٍخ ُغاَل
نْ َيْػًما ِبَذْيٍء َفَأَكَل مِ  ْشُت إلِ ـُ َأَتْجِري َما َىَحا َفَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َكَما ُىَػ َقاَؿ ُكْشُت َتَكيه َداٍف ِفي ْشُو َأُبػ َبْكٍخ َفَقاَؿ َلُو اْلُغاَل

ي َخَجْعُتُو َفَمِقَيِشي َفَأْعَصاِني ِبَحِلَظ َفَيَحا الهِحي أَ  َكْمَت ِمْشُو َفَأْدَخَل َأُبػ َبْكٍخ َيَجُه اْلَجاِىِميهِة َكَما ُأْحِدُغ اْلِكَياَنَة ِإَّله َأنِّ
 َفَقاَء ُكله َشْيٍء ِفي َبْصِشِو ((

 )صحضح البخارؼ(

شخب لبغ مغ أجخ كيانة، كالكيانة مخحسة ىحا ىػ الػرع، لكغ لضذ ىحا ىػ الحكع الذخعي، بل أف تتػب هلل لكغ 
 شخبو مغ ثسغ الكيانة. غضخ مكمف أف تتقضأ، سضجنا الرجيق مغ شجة كرعو تقضأ المبغ الحؼ

 أييا األخػة: نعػد ألكؿ حجيث قمتو في الجرس: أف ركعتضغ مغ كرع خضخ مغ ألف ركعة مغ مخمط.
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 دع ىامر أماف بضشظ كبضغ السعرضة لقػلو تعالى: 

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجكُد َّللاهِ َفاَل َتْقَخُبػَىا﴾

 )سػرة البقخة(

كزيخ الكيخباء ال يكتب مذ التضار بل االقتخاب مشو ألف لو ساحة لػ كالسثل السذيػر: إذا في تضار كيخبائي قاتل 
دخمتيا الحتخقت، في الكيخباء العالضة ججًا حػليا ساحة ستة أمتار تقخيبًا، فسغ دخل ىحه الداحة أصبح قصعة مغ 

 الفحع فاإلعبلـ التححيخؼ ال نكتب خصخ السػت مسشػع مذ التضار مسشػع االقتخاب مغ التضار.

 عشجنا معاصي ليا قػة جحب كإذا دخل اإلنداف أكؿ مخحمة مشيا تتعصل محاكستو، لحلظ: 

ـَ ِفيَشا رَ  ُسػُؿ َّللاهِ َصمهى )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َأفه ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َخَصَب الشهاَس ِباْلَجاِبَيِة َفَقاَؿ َقا
ْتُو َحَدَشتُ المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِمثْ  ْيَصاَف َثاِلُثُيَسا َكَمْغ َسخه ُو َل َمَقاِمي ِفيُكْع َفَقاَؿ.... َيْخُمَػفه َأَحُجُكْع ِباْمَخَأٍة َفِإفه الذه

َئُتُو َفُيَػ ُمْؤِمٌغ ((  َكَساَءْتُو َسيِّ

 )مدشج اإلماـ أحسج(

ج حجكد هللا كال يقبل أف يخمػ بامخأة، أؼ رجل إذا خمى بامخأة حجثتو نفدو أف يدني بيا، فمحلظ السؤمغ يقف عش
فالسخأة فضيا قػة جحب، كالسخء حضشسا يدتثار جشدضًا شيء ال يرجؽ السخ يفخز مادة يعصل السحاكسة، تجج إنداف 

 لو مكانة كبضخة كضف ارتكب مثل ىحه الحساقة ؟ عشجما سسح بخمػة تعصمت محاكستو.

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجكُد َّللاهِ َفاَل َتْقَخُبػَىا﴾

 ما ىػ الػرع ؟ أف تبتعج ال عغ السعرضة بل عغ أسبابيا، بل إف هللا تعالى يقػؿ في القخآف الكخيع: 

 ﴿ َكََّل َتْقَخُبػا الدَِّنا﴾

 )سػرة اإلسخاء(
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ما قاؿ: كال تدنػا، ألف الدنى كرخخة مدتقخة في رأس جبل فإذا سسحت لشفدظ أف تدحدحيا عغ مكانيا ألكؿ 
 ! ىحه شبضعة الشفذ ف فجاءت اآلية:  في قعخ الػادؼ  االنحجار ال تدتقخ إال

 (﴾07﴿ َكََّل َتْقَخُبػا الدَِّنا ِإنهُو َكاَف َفاِحَذًة َكَساَء َسِبياًل )

 كالساؿ مغخ أيزًا قاؿ تعالى:

 ﴿ َكََّل َتْقَخُبػا َماَؿ اْلَيِتيِع﴾

خصأ يجب أف يكػف الساؿ الضتضع يجب أف تقضع فاصل بضغ مالظ كمالو، أغمب الشاس يجعل الحداب ىػ الحكع، 
 مػضػع بسكاف مدتقل لضذ تجخمو لضجبظ كتشطخ لمحاكخة ماذا أنفقت ؟ ىحا عمي كىحا عمى غضخؼ قاؿ: 

ِه َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َكاَف َناِئسً  ْسَخًة َتْحَت ا َفَػَجَج تَ )) َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ
ُر ِمْغ آِخِخ المهْيِل َكَفِدَع ِلَحِلَظ َبْعُس َأْزَكاِجِو َفَقاَؿ إِ  نِّي َكَجْجُت َتْسَخًة َتْحَت َجْشِبي َجْشِبِو َفَأَخَحَىا َفَأَكَمَيا ُثعه َجَعَل َيَتَزػه
َجَقِة ((  َفَأَكْمُتَيا َفَخِذيُت َأْف َتُكػَف ِمْغ َتْسِخ الره

 أحسج()مدشج اإلماـ 
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ما جخأ أف يأكل تسخة عمى سخيخه خذضة أف تكػف مغ ماؿ الرجقة ! يخكػ عغ أبي حشضفة الشعساف رحسو هللا تعالى 
رفس أف يقف في ضل بضت مختيغ عشجه لئبل يشتفع بطمو، كيػجج أئسة كبار ما أكمػا مغ فػاكو الذاـ شضئًا ! يػجج 

الحاالت ىي كسػسة، كضخب عمضيا اإلماـ الغدالي مثل: أنت قرز عغ الػرع تفػؽ حج الخضاؿ، لكغ في بعس 
عمى شاشئ البحخ اصصجت سسكة ىي أصبحت ممكظ، لعل أحج اصصاده ثع تفمتت مغ يجه فخجعت لمبحخ ىحا 
اسسو كرع كسػسة مغ نػع الزعف العقمي، يػجج عشج الشاس كرع كسػسة يأكل الثػر كيغز بالحنب ! كيغس 

قزضة صغضخة يدألظ عشيا أعجب مغ سؤالو، ىل ليحه الجرجة أنت كرع ؟ حتى عغ أكبخ مخالفة يعمق عمى 
كصمت ليحا الحج، أنت عشجؾ ممضار مخالفة إذا اعتبخت ىحه مخالفة ! فاإلنداف يجب أف يكػف كاقعي، أسأؿ هللا 

 لي كلكع دكاـ شاعة هللا عد كجل،

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 غذشا فميذ مشا( 7 مغ  704 - 000الجرس ) 

 71-73-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

نذاشات اإلنداف البضع كالذخاء فبل بج لكل إنداف أف  أييا األخػة الكخاـ: في معخض التعامل مع الشاس كمغ أكسع
يذتخؼ أك يبضع، كأكبخ معرضة في البضع كالذخاء الغر، كلو أنػاع ال تعج كال تحرى بالسبليضغ أنػاع الغر، كذكاء 

 اإلنداف في أياـ الفداد يشرب عمى الغر.

ضع أمامظ كيعرخ كيجسع الديت في ماذا أقػؿ لكع ؟ قل ستضغ عاـ معاصخ الديتػف تأتي إلضيع بالديتػف يػ 
الحػض كيدمع لظ، أيغ الغر ؟ في مدتػدع زيت نباتي مسجد داخل الججراف لقعخ حػض تجسضع الديت يعرخ 
نرف عرخة كيفتح مفتاح الديت الشباتي كيقجـ لظ عمى أنو عرخ أمامظ، أسالضب الغر ال تعج كال تحرى، 

اش مغ دكلة شخقضة مغ الجرجة العاشخة الحػاشي بالسكػاة مسكغ تذتخؼ قساش مصبػع عمضو مضج إف فخانذ كقس
تخخج أسالضب الغر بالصعاـ كالذخاب كالثضاب كاألقسذة ال تعج كال تحرى، فأخصخ معرضة في البضع كالذخاء 
الغر، يػجج تجلضذ قج تػىع الذارؼ برفات لمبزاعة لضدت ليا أك بسرجر لضذ ليا أك بفاعمضة لضدت ليا كىحا 

 قة مغ السبصشة.نػع مغ الدخ 

مثبًل عشجما يجج الرضجلي أف ثسغ الجكاء ألف كمائتضغ كانتيى مفعػلو كلع يباع معو يأتضو شف صغضخ يصمب ىحا 
 الجكاء ماذا يفعل ؟ يحظ عمى نياية الفاعمضة كيبضع الجكاء ىحا غر كخخؽ لؤلمانة.

أنخ تخبح لكغ يقػؿ لبعج عذخ سشػات يخمق عشجما يقشع السحامي مػكمو أف الجعػة رابحة كفي يقضشو أنيا ال يسكغ 
هللا ما ال تعمسػف كيأخح دفعات ىحا السحامي غر أك خاف األمانة عشجما يجخؼ مجرس محاكخة كيعصي معطع 

 الصبلب أصفار حتى يمجئػا لجركس خرػصضة ىحا نقس العيج مع هللا كلع يؤدؼ األمانة كغر الصبلب.

د مشتو مفعػليا كال ترمح إال لئلتبلؼ كىػ يرشع مشيا الصعاـ لمسدمسضغ عشجما يذتخؼ معسل لمسػاد الغحائضة مػا
 ىحا خخؽ األمانة كلع يؤدىا كغر.
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حدب ما أعخؼ كأسسع مغ إخػانشا في التسػيغ كالسػضفضغ يػجج أنػاع مغ الغر ال يترػرىا العقل، مسكغ يباع 
ف تخفع مدتػاىا فالحجيث الجامع لحع مضتة كقصط ككبلب كيػضع في بعس األغحية مػاد مدخششة مغ أجل أ

 السانع: 

اَلَح َفَميْ  َشا َفَمْيَذ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َحَسَل َعَمْيَشا الدِّ َذ ِمشها َكَمْغ َغذه
 ِمشها ((

 )صحضح مدمع(

  نفي عشو اإليساف، يقػؿ هللا عد كجل:

اِلَحاِت َكقَ  ْغ اْلُخَمَصاء َلَيْبِغي َبْعُزُيْع َعَمى َبْعٍس ِإَّله الهِحيَغ آَمُشػا َكَعِسُمػا الره  ِميٌل مها ُىْع﴾﴿ َكِإفه َكِثيًخا مِّ

 )سػرة ص(

استشبط اإلماـ الذافعي أف الحؼ يبغي عمى خمضصو لضذ مؤمشًا، أؼ شخيكضغ أك زكجضغ أك أخػيغ أك رفضقضغ أك 
 تاجخيغ يبغي أحجىسا عمى اآلخخ لضذ مؤمشًا ! 

 ﴿ َفاَل َكَربَِّظ ََّل ُيْؤِمُشػَف َحتهى ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشُيْع﴾

 )سػرة الشداء(

سػؿ هللا في سشتو لضذ مؤمشًا، كأؼ مدمع يغر السدمسضغ في بزاعتيع فمضذ مؤمشًا، قج أؼ مدمع ال يقبل حكع ر 
يكػف الغر عجـ إتقاف بالرشاعة، كفي الدراعة يكػف الغر أف تزع مػاد مدخششة، الحجع الكبضخ في الفاكية 

بحجع غضخ معقػؿ،  كالخزخاكات اليخمػنات كىي مسشػعة دكلضًا ككميا مدخششة يبخ عمى قعب الدىخة فتأتي الحبة
ىحه كميا مػاد مسشػعة كمدخششة، فبل يسكغ أف تدتقضع حضاتشا إال باإليساف، أما القػانضغ الػضعضة ال تدتصضع أف 
ترل إلى لب القزضة، القانػف الػضعي يقف عشج حجكد الطاىخ، أنت تبضع مػاد غحائضة كججت في عمبة الديت 

مغ يدتصضع أف يكذفظ ؟ ال أحج ! عشجما نبشي حضاتشا عمى الخادع  فأرة تقضسيا بسمقط كتبضع الديت بذكل عادؼ،
 الخارجي ال تفمح، أما إذا بشضشا حضاتشا عمى الػازع الجاخمي تفمح.
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عشجما يقػؿ سضجنا عسخ ألحج الخعاة كىػ يقػؿ: بعشي ىحه الذاة ك خح ثسشيا فضقػؿ الخاعي لضدت لي يقػؿ لو قل 
: وهللا إنشي لفي أشج الحاجة لثسشيا كلػ قمت لراحبيا ماتت أك أكميا الحئب لراحبيا ماتت أك أكميا الحئب يقػؿ

 لرجقشي فإني عشجه صادؽ أمضغ كلكغ أيغ هللا ؟ 

 عشجما تقػؿ أيغ هللا أنت مؤمغ كرب الكعبة ! كعشجما تقػؿ افعل ما تخيج......

السخكبة العامة رجل كقػر عجىا بمغشي عغ إندانة شيء غضخ معقػؿ تختجؼ ثضاب كتبجك شبو عارية صعجت إلى 
ابشتو قاؿ ليا: يا ابشتي حخاـ عمضظ ارتجاء ىحه الثضاب خافي مغ هللا، معيا ىاتف نقاؿ قالت لو خح ىحا الياتف 
كاشتكي هلل كاشمب مشو أف يحجد لي مكاف في جيشع! ما ىحه الػقاحة ؟ السخكبة كصمت لشياية الخط لع تقع مغ 

 ػقف اتجو نحػىا فإذا ىي مضتة ! كججت حجد حدب شمبيا.مكانيا، قاؿ ليا: ىحا أخخ م

 فالجيغ السعاممة، أف تقرخ فضسا بضشظ كبضغ هللا أفزل ألف مخة عغ أف تقرخ فضسا بضشظ كبضغ العباد.

أييا األخػة: في جدء عع تجج الدػر كميا مكضة متتابعة ) عع يتداءلػف عغ الشبأ العطضع( )كالفجخ كلضاؿ عذخ( 
ا ( )كالشازعات غخقًا ( ) كالزحى كالمضل إذا سجى( الدػر كميا مكضة كتتحجث عغ الكػف كعغ )كالذسذ كضحاى

 الضـػ اآلخخ إال في سػرة تذعخ أنيا مقحسة إقحاـ، بعضجة في جػىا العاـ عغ كل ما حػليا إنيا سػرة السصففضغ: 

 (﴾0( َكِإَذا َكاُلػُىْع َأْك َكَزُنػُىْع ُيْخِدُخكَف )7ِس َيْدَتْػُفػَف )( الهِحيَغ ِإَذا اْكَتاُلػا َعَمى الشها0﴿ َكْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ )

 )سػرة السصففضغ(

الحع بائع األقسذة إذا اشتخػ تػب يكضمو مخخي يزعو بخط مشحشي عمى القساش، إذا أراد أف يبضع تػب يذجه 
كاحج فقط تخيج يمغي  حتى يكاد يسدقو ! عمى مدتػػ خسذ كعذخكف يكدب متخ ! قل لبائع غخفة نـػ تخت

خسدة آالؼ قل لو سخيخيغ يقػؿ: أريج عذخيغ ألف، لساذا بالححؼ خسدة آالؼ باإلضافة عذخيغ ألف ؟ يػجج 
 تصفضف.
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حار العمساء في ىحه الدػرة التي تتحجث عغ حكع شخعي مقحسة في مجسػعة سػر تتحجث عغ الكػف قاؿ بعس 
ػجب اليبلؾ، القراب يقصع المحع كيمقضو عمى كفة السضداف إلقاء العمساء: إذا كاف التصفضف في حق إنداف يدت

 شجيج تخجح فضشتدعيا فػرًا يػجج قػة الػزف كقػة الجفع! 

أك إذا كججت مخكحة أيزًا تغضخ الػزف إذا كشت تدف شيء، فإذا شفف اإلنداف يدتػجب اليبلؾ مغ هللا، فكضف 
 اؿ ىحه الدػرة في جدء عع.إذا شففت في حق خالق األرض كالدساء ؟ ىحا سبب إدخ

َشا َفَمْضَذ ِمش ا بَلَح َفَمْضَذ ِمش ا َكَمْغ َغذ   َمْغ َحَسَل َعَمْضَشا الدِّ

بالسشاسبة إخػانشا الكخاـ: أنتع ال تشتبيػف في عبارات بالشرػص القصعضة في القخآف كالدشة ىحه العبارات تعشي أف 
َشا َفَمْضَذ ِمش ا حضشسا تغر السدمسضغ لدت الحؼ تشصبق عمضو خخج مغ ممة اإلسبلـ، أحج مغ ى حه العبارات: َكَمْغ َغذ 

 مشيع أخخجظ الشبي مغ دائخة اإلسبلـ، " لضذ مشا مغ خبب عبجا عمى مػاله " " كال زكجة عمى زكجيا ".

َه اْلُجُيػَب َكَضَخَب اْلُخُجكَد َكَدَعا ِبَجْعَػِة )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْيَذ ِمشها مَ  ْغ َش
 اْلَجاِىِميهِة (( 

 )سشغ التخمحؼ(

 الجاىمضة ليا دعاكػ غضخ دعاكػ اإلسبلـ.

َعَرِبيهٍة َكَلْيَذ ِمشها َمْغ )) َعْغ ُجَبْيِخ ْبِغ ُمْصِعٍع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َلْيَذ ِمشها َمْغ َدَعا ِإَلى 
 َقاَتَل َعَمى َعَرِبيهٍة َكَلْيَذ ِمشها َمْغ َماَت َعَمى َعَرِبيهٍة ((

 )سشغ أبي داككد(

" لضذ مشا مغ كسع هللا عمضو ثع قتخ عمى عضالو " لػ تتبعت الشرػص التي تبجأ بمضذ مشا ىحه الرضغة مغ 
بائخ، فسغ الكبائخ أف تغر السدمسضغ األبمغ مغ ذلظ في معخض الذخح العبارات التي تذضخ إلى أف ىحه الحنػب ك

أف الشبي يقػؿ: مغ غر فمضذ مشا، قبل مغ غذشا، ثع مغ غر، لػ غذذت مجػسضًا ال يقبمظ هللا عد كجل 
 كالجلضل: 
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ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا اْعِجُلػا﴾  ﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

 )سػرة السائجة(

 ىع القـػ الحيغ تذشئػنيع ؟ ىع الكفار العجك الصبضعي لمسؤمغ الكافخ كمع ذلظ: مغ 

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا اْعِجُلػا﴾  ﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

كأنشي أترػر أنظ إذا غذذت مدمسًا يقػؿ ىحا السدمع فبلف غذشي، أما إذا غذذت غضخ مدمع يقػؿ مدمع 
 ! يغذش

امخأة كقالت أنا نرخانضة كزكجي مغ إخػانظ كعاممشي أقرى السعاممة قمت ليا وهللا ال أعخفو كمغ اترمت بي 
يعامل امخأتو ىحه السعاممة خالف مشيج اإللو، بالشياية بالتحقضق لضذ مغ إخػاني أبجًا قالت: بجأت أتألع مغ 

أت أكخه ىحا الجيغ مغ خبلؿ زكجي ثع اإلسبلـ مع أني سسعت لظ مائة شخيط لكششي بعج ىحه السعاممة القاصضة بج
بعج أسبػع اترمت بدكجتي كقالت: فقجت محفطة في سضارة عامة فضيا خسدضغ ألف لضخة ىحا كل ما أممكو في 
الحضاة لع أدع مخفخًا إال كدخمتو عبدًا ثع شخؽ بابي إنداف ىػ سائق ىحه الدضارة كقجـ لي السحفطة كسا ىي 

سػء أخبلؽ زكجي ! فإنداف يحبب بالجيغ كإنداف يشفخ مشو، دققػا في ىحه الكمسة:  قالت: وهللا ىحا الدائق أنداني
إذا غذذت مدمسًا يقػؿ ىحا السدمع فبلف غذشي، أما إذا غذذت غضخ مدمع يقػؿ مدمع غذشي ! اإلسبلـ عاشل 

 كسضئ ال يحكخ اسع السدمع أبجًا، يتحجث عغ اإلسبلـ.

 غ مغ قبمظ. فأنت عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتض

ـٍ َفَأْدَخَل َيجَ  ُه ِفيَيا َفَشاَلْت َأَصاِبُعُو َبَماًل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمخه َعَمى ُصْبَخِة َشَعا
َساُء َيا َرُسػ ـِ َقاَؿ َأَصاَبْتُو الده ـِ َكْي َيَخاُه الشهاُس َمْغ َفَقاَؿ َما َىَحا َيا َصاِحَب الصهَعا َؿ َّللاهِ َقاَؿ َأَفاَل َجَعْمَتُو َفْػَؽ الصهَعا

 َغره َفَمْيَذ ِمشِّي ((

 )صحضح مدمع(

كػمة شعاـ، لحلظ: إف هللا لضدع بالقخآف ما ال يدعو بالدمصاف، تػجج بعس السخالفات في السحبلت التجارية 
 كالسػاد الغحائضة العقل ال يترػرىا ! 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

735 

 

يُغ الشهِريَحُة ُقْمَشا ِلَسْغ َقاَؿ  )) اِريِّ َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ الجِّ ِ َكِلِكَتاِبِو َكِلَخُسػِلِو َعْغ َتِسيٍع الجه َّللِه
ِتِيْع ((  َكَِلَِئسهِة اْلُسْدِمِسيَغ َكَعامه

 )صحضح مدمع(

قاؿ: قصعة ثسشيا عذخيغ ألف بقت عشجؼ ثسانضة سشػات أحػليا مغ جخد يػجج أخ بالجامع يبضع قصع سضارات 
لجخد قاؿ ضاقت نفدي بيحه القصعة ثع في الشياية جاء مغ يصمبيا فكجت أشضخ مغ الفخح قاؿ ثع صعجت الدمع 

 آلتضو بيا قاؿ: أصمضة ؟ قاؿ: ال، كاعتقج أنو لغ يبضعيا، قاؿ: أعصشي إياىا.

 كغ صادؽ فاهلل ىػ الخزاؽ.

أكبخ جخيسة في البضع كالذخاء الغر كضح كل شيء بضغ مرجر البزاعة كصفاتيا، فقج تذتخؼ جػارب صػؼ 
لفرل الذتاء قج يكػف خضط بخاتػ كىػ مرشع مغ بقايا األقسذة كيعالجػىا كيغدلػىا ىحه القصعة ال ترسج شيخ، 

 فيػ اشتخػ جػارب صػؼ تخجمو شضمة فرل الذتاء.

، ذىب إلضو كىػ يغمي فقاؿ: ىل جمدتع رجل باع شقع كشبات فسغ اش تخاه عشجه سيخة جمدػا عمضو فخفذ أكؿ يـػ
عمضو ؟ !!!!!!! فألػاف الغر ال تعج كال تحرى، غر بالرشاعة كاألساس كبالغحاء معو سخنغ إبخة يزع فضيا ماء 

لغر كثضخة، كأرػ كيزخبيا في البختقالة يعرخىا تجج الكأس امتؤل مغ أيغ جاء ىحا العرضخ ؟ ماء ىحا أنػاع ا
أشضاء أشعخ أف ىحا اإلنداف عشجما يغر كأف الشبي أخخجو مغ ممة اإلسبلـ، لضذ مشا ! فأكبخ معرضة في البضع 

 كالذخاء ىي الغر، وهللا ىػ الخزاؽ ذك القػة الستضغ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ احتكخ فيػ خاشئ 704 - 000الجرس ) 

 74-73-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ  الذخح -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب البضػع كنشتقل الضـػ إلى التخىضب مغ االحتكار.

أييا األخػة: االحتكار ىػ رفع الدمعة بقرج رفع ثسشيا، بعس العمساء يخػ أف االحتكار في السػاد الغحائضة 
األساسضة التي سعخىا كلي أمخ السدمسضغ لكغ بعس العمساء يخكف أف االحتكار يتدع أكثخ مغ ذلظ فكل حاجة 

 لمسدمسضغ تحبذ عشيع بقرج رفع ثسشيا نػع مغ االحتكار. 

ُث َأفه َمْعَسًخا َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى)) َعْغ يَ  المهيع َعَمْيِو  ْحَيى َكُىَػ اْبُغ َسِعيٍج َقاَؿ َكاَف َسِعيُج ْبُغ اْلُسَديهِب ُيَحجِّ
 َكَسمهَع َمِغ اْحَتَكَخ َفُيَػ َخاِشٌئ ((

 )صحضح مدمع(

أنتع جسضعًا تتػىسػف أف السحتكخ بائع لكغ قج ألنو قػت السدمسضغ، كالسحتكخ خاشئ كاالحتكار معرضة، أما 
تفاجئػف أف السحتكخ ىػ الذارؼ أحضانًا، أنت بحاجة لكسضة مغ السػاد الغحائضة بمغظ إشاعة أنو سػؼ تفقج فصمبت 
عذخة أضعاؼ، ككل إنداف أقمقو فقج السػاد الغحائضة فصمب عذخ أضعاؼ ارتفع سعخىا لمزعفضغ أك الثبلثة، مغ 

االحتكار أيزًا ؟ السذتخؼ ! فحضشسا يأخح حاجتو ال يختفع الدعخ كثضخًا، مخرنا بأزمة عافانا هللا  الحؼ ساىع في
 كخدخكا عذخ دخميع تقخيبًا. 63كاشتخكا الشاس بػ 63إلى 51مشيا أزمة انخفاض سعخ المضخة خبلؿ عذخة أياـ مغ 

السصار شمبت كاس شاؼ كالذاؼ ىشاؾ لو  مخة كشت بتخكضا زاد معي ممضػنضغ لضخة أردت أف أشتخؼ بيسا شضئًا في
شخيقة خاصة ال تعجبشي خسضخ كفصضخ مغمي سابقًا يزاؼ لو الساء الداخغ شمبت لضبتػف قاؿ: ثبلثة مبليضغ 
معي ممضػنضغ لضخة تخكي لع يكفػا لكأس شاؼ لضبتػف ىحه العسمة، فشحغ ما زلشا بخضخ كبضخ، كندأؿ هللا أف يدتسخ 

يافت الشاس عمى شخاء الجكالر ارتفع سعخه ارتفاع غضخ شبضعي، فالسحتكخ لضذ البائع فقط ىحا الخضخ، أما عشجما ت
بل الذارؼ أيزًا، الذارؼ محتكخ ألنو حضشسا يصمب أضعاؼ حاجتو فتفقج السادة كيختفع سعخىا، كالبائع حضشسا ال 
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 يبضع يستشع عغ البضع تقل السادة فضختفع سعخىا.

ة شبضعضة في الدػؽ حخكة العخض كالصمب ىحه الحخكة أؼ تجخل مغ إنداف أييا األخػة الكخاـ: ىشاؾ حخك
الفتعاؿ أزمة ما يعج ىحا معرضة في نطاـ اإلسبلـ، إذا ركجت إشاعة أف ىحه السادة سػؼ تفقج أنت لع تبع كلع 

 تذتخؼ تخكيج ىحه ِاإلشاعة نػع مغ االحتكار.

ر أيزًا، ككضل أدكية ىحا الجكاء لع يباع معو جشج مغ فأحضانًا يأتي أشخاص يصمبػف سمعة شمب خمبي ىحا احتكا
أقخبائو كأصجقائو ككتبػا كصفات شبضة كشمبت مغ الرضادلة الرضجلي كتب عشجه أف ىحا الجكاء مصمػب كاشتخػ 

 مشو بكسضات كبضخة كضعو لع يأتي أحج ! أساسيا أف ىحا الصمب غضخ صحضح.

 خمبضًا كي يقشع الذارؼ الحقضقي بذخائيا. بضع الشجر ىكحا، إنداف يصمب ىحه الدمعة شمباً 

عمى كل أنػاع االحتكار كالتجلضذ كالغر ال تعج كال تحرى، كأكثخ أزمات السدمسضغ بدبب مخالفتيع لسشيج هللا 
لكغ في الغخب عشجىع أشضاء مقشعة يػجج جسعضات لمسدتيمكضغ ىحه تجرس السػاد الغحائضة كأسعارىا فإذا ارتفعت 

اع غضخ معقػؿ تعصي تػجضو لكل أعزاء الجسعضة باالمتشاع عغ شخاء ىحه الدمعة، فضزصخكف مادة غحائضة ارتف
 لتخفضس سعخىا.

 َمِغ اْحَتَكَخ َفُيَػ َخاِشٌئ.

 كفي حجيث آخخ: 

ـٍ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ   َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ اْلَحاِرِث َرَفَعُو ِإَلى َحِكيِع ْبِغ ِحَدا
َقا َفِإْف َصَجَقا َكَبيهَشا ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َقا َأْك َقاَؿ َحتهى َيَتَفخه َعاِف ِباْلِخَياِر َما َلْع َيَتَفخه َبْيِعِيَسا َكِإْف َكَتَسا َكَكَحَبا ُمِحَقْت  اْلَبيِّ

 َبَخَكُة َبْيِعِيَسا ((

 )صحضح البخارؼ(
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ت جالذ بسجمذ بضع كع تبضع ىحه السخكبة ظ قاؿ: ممضػف، قمت لو: اشتخيت ثع خصخ في بالظ أف ىحه السخكبة أن
سعخىا أقل، تدتصضع أف تخبخه تدعسائة ألف كلضذ لو الحق أف يخبخؾ بخفس البضعة، متى يشعقج البضع ؟ حضشسا 

 يتفخؽ البائعاف، ما دمت جالذ ىحا مجمذ مداكمة.

 خاج اإلنداف الذارؼ.أناس يدتخجمػف بإح

َقا َفِإْف َصَجَقا َكَبض َشا َقا َأْك َقاَؿ َحت ى َيَتَفخ   اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 

لي صجيق زارني قاؿ عشجؼ مخكبة فضيا عضب خصضخ بالسخكبة قاؿ: الحسج هلل ألبدتيا لػاحج كبعتيا، فأخبختو أنو 
كاشتخػ سضارة كػلف أجسل نػع لػف شحضشي كفخش كحمي مثل العخكس كانت عمى خصأ، الشتضجة ذىب لصخشػس 

في كقتيا، زارني بعج أياـ مشدعج إندعاج ال حجكد لو دخل بو باص في السخضع فزخب الػاجية كالجية الضسشى 
 ! قمت لو: ألع تقل ألبدت الدضارة لفبلف ؟ هللا كبضخ. كميا مع الذسعات كاألبػاب كيخجف 

ا َكَبض َشا، أخي ىحه فضيا عضب، أكثخ البضع فضو إغفاؿ، كال سضسا مغ يبضع كيذتخؼ بذكل مدتسخ يعخؼ َفِإْف َصَجقَ 
 نفدضة الذارؼ يميسو في شيء كيغفل عشو أشضاء، فضذتخؼ الذارؼ، لكغ لػ بضغ لو العضػب........

 مغو، لحلظ: إخفاء العضب معرضة كبضخة في البضع كالذخاء، قج يكػف إنحار بإخبلء البشاء ال يب

َقا َفِإْف َصَجَقا َكَبيهَشا ُبػِرَؾ َلُيَسا فِ  َقا َأْك َقاَؿ َحتهى َيَتَفخه َعاِف ِباْلِخَياِر َما َلْع َيَتَفخه ي َبْيِعِيَسا َكِإْف َكَتَسا َكَكَحَبا ُمِحَقْت ))اْلَبيِّ
 َبَخَكُة َبْيِعِيَسا ((

زبػف ما قػلظ ؟ يخاؼ أف يخدخ البضت فضذتخيو بدخعة، لظ أف الشقصة الجقضقة في شخاء البضػت يػجج أسمػب يأتي 
تذتخؼ البضت بذخاء قصعي كلظ أف تصمب خضار الذخط، أف ال يكػف مخىػنًا أؼ ما عمضو مذكمة مع السالضة كال 
ضخيبة كال تبعات فجع ىحه الذخكط بالعقج، ىحا اسسو بالبضػع خضار الذخط فإذا ضيخ خبلؼ الذخط فالعقج فاسق 

 مذكمة، عشجنا خضار العضب كخضار الذخط كخضار الغبغ كخضار الخؤيا.كال 

مغ اشتخػ كلع يخػ فمو الخضار إذا رأػ، أكثخ بائعي األقسذة يأتػف بسرادر األلػاف رائعة لكغ البزاعة غضخ ىحه 
ة أف تشفح األلػاف فإذا اشتخيت شضئًا عمى نػذج كلع تخػ البزاعة ثع جاءت البزاعة لظ الخضار إف رأيت البزاع

 العقج أك تبصمو.
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مغ اشتخػ كلع يخػ فمو الخضار إذا رأػ عشجنا خضار العضب كخضار الذخط كخضار الغبغ كخضار الخؤيا، إذا في غبغ 
َقا َفِإفْ  َقا َأْك َقاَؿ َحت ى َيَتَفخ  َجَقا َكَبض َشا  َص فاحر بإمكانظ أف تصمب فدخ العقج كإلغائو. اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 

 ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْضِعِيَسا َكِإْف َكَتَسا َكَكَحَبا ُمِحَقْت َبَخَكُة َبْضِعِيَسا

يخبحػف كلكغ يػضع ىحا الساؿ لعسمضة جخاحضة شارئة أك يرادر الساؿ أك تتمف بزاعة في السدتقبل، وهللا عد 
 كجل عشجه آالؼ األسالضب إلتبلؼ الساؿ.

 إذا عشجؾ مخزعة: 

 (﴾06﴿ َفَصاَؼ َعَمْيَيا َشاِئٌف ِمْغ َربَِّظ َكُىْع َناِئُسػَف )

 )سػرة القمع(

 رمػجة صقضع تتع خبلؿ ثػاني إذا ندلت الحخارة في بعس األكقات دكف الدتة تحت الرفخ يسحق كل السحرػؿ: 

 (﴾06﴿ َفَصاَؼ َعَمْيَيا َشاِئٌف ِمْغ َربَِّظ َكُىْع َناِئُسػَف )

ائع، بخصأ بدضط عشج الجضخاف قج يغخؽ مدتػدع بالسضاه ، ىحا معشى ُمِحَقْت َبَخَكُة َبْضِعِيَسا يػجج فسسكغ إتبلؼ البز
أرباح شائمة لكغ ألنو يػجج كحب كتجلضذ كإخفاء العضب، الضسضغ الفاجخة يحمف يسضغ باألمانة كبحمتو كبالكعبة 

 كبخبو كبسحسج أف كمفتيا أكثخ يكػف قج أخح الزعف. 

ْمَعِة مَ )) َعْغ َأبِ  ْسَحَقٌة ِلْمَكْدِب َكَقاَؿ ي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع اْلَيِسيُغ اْلَكاِذَبُة َمْشَفَقٌة ِلمدِّ
 اْبُغ َجْعَفٍخ اْلَبَخَكَة ((

 )مدشج اإلماـ أحسج(

 يعاقب عغ ىحه الضسضغ الفاجخة بسحق البخكة مغ ىحا البضع. قج تشفق الدمعة بالضسضغ الفاجخة لكغ هللا سبحانو كتعالى

إنداف دخمو محجكد عسخه مجيج صحتو جضجة كأكالده جضجيغ وهللا مبارؾ لو بسالو كصحتو كبعسخه، كإنداف دخل 
 فمكي لكغ ال يػجج بخكة كال راحة كال متعة، ىحا الحجيث أصل مغ أصػؿ الجيغ.
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َقا َفِإْف َصَجَقا َكَبض َشا ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْضِعِيَسا كَ البضعاف أؼ البائع كالسذتخؼ:  َقا َأْك َقاَؿ َحت ى َيَتَفخ  ِإْف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 
ْمَعِة َمْسَحَقٌة اْلَبَخَكَة.  َكَتَسا َكَكَحَبا ُمِحَقْت َبَخَكُة َبْضِعِيَسا الضسضغ الفاجخة َمْشَفَقٌة ِلمدِّ

 كفي حجيث ثالث:

ُ َيْػـَ اْلِقيَ  اَمِة َكََّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع َكََّل ُيَدكِّيِيْع )) َعْغ َأِبي َذرٍّ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َثاَلَثٌة ََّل ُيَكمُِّسُيُع َّللاه
ْيِو َكَسمهَع َثاَلَث ِمَخاًرا َقاَؿ َأُبػ َذرٍّ َخاُبػا َكَخِدُخكا َمْغ ُىْع َيا َكَلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع َقاَؿ َفَقَخَأَىا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 

َُ ِسْمَعَتُو ِباْلَحِمِف اْلَكاِذِب ((  َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ اْلُسْدِبُل َكاْلَسشهاُف َكاْلُسَشفِّ

 )صحضح مدمع(

قصعة ككاسجة فجاء لسحل في السخجة قاؿ: أعخؼ إنداف عشجه أداة كيخبائضة إلشعاؿ السػاقج حػالي خسدة آالؼ 
ضعو عشجؾ مدصخة بعج يػمضغ ثبلثة جاء شخز كأعجبتو قاؿ: أريج قاؿ: ال يػجج غضخ كاحجة كشمب سعخ عالي 
قاؿ اشتخيت كىحه خسذ كعذخكف ألف رعبػف فػرًا، ىحا سخ ذىب لراحب السعسل قاؿ أريجىع كميع، قاؿ: جاىد 

تجاف كأخحىع كميع كضع ثسشيع لػ يأتي صاحب الخعبػف ىػ بعثو ! ! ىحه لكغ نقجؼ ! باع أساكر زكجتو كاس
 سخقة أسالضب االحتضاؿ كثضخة.

مخة كاحج التقى مع الذضصاف سألو ماذا أفعل ؟ قاؿ افعل كحا قاؿ فعمتو أعصاه حل ثاني قاؿ عسمتو أعصاه حل 
حل؟ الذضصاف سأؿ الذخز ماذا تشػؼ أف ثالث كرابع.....كميا حمػؿ شضصانضة قاؿ كميا فعمتيا قاؿ لع يعج عشجؼ 

تفعل قاؿ: أف أفعل كحا ! قاؿ: خػاؼ هللا يا رجل !!! لساذا قجـ هللا شضاشضغ اإلنذ عمى الجغ ؟ ألنيع أشج مكخًا 
 قاؿ: 

﴾ ْنِذ َكاْلِجغِّ  ﴿ َشَياِشيَغ اإلِْ

 )سػرة األنعاـ(

ْيَصاِف َكاَف َضِعيفًا )  (﴾43﴿ ِإفه َكْيَج الذه

 الشداء()سػرة 
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 (﴾75﴿ ِإفه َكْيَجُكغه َعِطيٌع )

 )سػرة يػسف(

 ىشاؾ نداء يجمخكف الخجاؿ تجمضخ كامل.

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكََّل َيْشُطُخ ِإَلْيِيْع َكََّل ُيَدكِّيِيْع َكَلُيْع َعَحاٌب َألِ  مهى المهيع يٌع َقاَؿ َفَقَخَأَىا َرُسػُؿ َّللاهِ َص )) َثاَلَثٌة ََّل ُيَكمُِّسُيُع َّللاه
 َسشهاُف(( َعَمْيِو َكَسمهَع َثاَلَث ِمَخاًرا َقاَؿ َأُبػ َذرٍّ َخاُبػا َكَخِدُخكا َمْغ ُىْع َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ اْلُسْدِبُل َكالْ 

 اِذبِ لحع أكتافظ مغ خضخؼ، لػالؼ لسا كشت رجل، ىحه يقػليا معطع الشاس، َكاْلُسَشفُِّق ِسْمَعَتُو ِباْلَحِمِف اْلكَ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 كل عسل ابغ آدـ لو إَّل الرـػ 704 - 007الجرس ) 

 18-73-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 سبحانو كتعالى يقػؿ:

ـَ  ْػـَ َفِإنهُو )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُكلُّ َعَسِل اْبِغ آَد  َلُو ِإَّله الره
اِئِع َأْشَيُب ِعْشَج َّللاهِ ِمْغ ِريِح اْلِسْدِظ ((  ِلي َكَأَنا َأْجِدي ِبِو َكَلُخُمػُؼ َفِع الره

 )صحضح البخارؼ(

اإلنداف حضشسا يجع السحخمات يجعيا لرالحو كخصخىا كاضح جمي ال يختمف فضيا اثشاف فسغ تخؾ الدنى حفع 
لتمف، كمغ تخؾ الكحب ارتفع في عضغ الشاس يقاؿ عشو صحتو كسسعتو، كمغ تخؾ الخبا حفع مالو كصانو مغ ا

صادؽ كال يكحب كال جخبشا عشو كحبًا قط، كلكغ حضشسا تزع شضئًا مباحًا شعامًا كشخابًا كقج ال نذعخ بعطع ىحه 
العبادة في الذتاء لكغ حضشسا يكػف شيخ الرضف كالشيار سبعة عذخة ساعة كالعخؽ شجيج كاإلنداف مغ الطيخ فسا 

ػؼ لساذا يجع الصعاـ كالذخاب ؟ في سبضل هللا كراقب الفخؽ الكبضخ بضغ أف يذخع الرضاـ بتذخيع أرضي، بعج يم
تخضل لضذ في الجيغ صضاـ كلكغ دكلة ما ارتأت أف الرضاـ نافع لمشاس فأصجرت مخسػمًا تذخيعضًا يفخض الرضاـ 

 يأكل كال يذخب في الصخيق كال في عمى الشاس، كع إنداف مسكغ أف يرـػ ؟ كال إنداف لكغ يخاؼ العقاب فبل
مكاف عاـ أما إذا دخل بضتو يأكل، الحع إنداف يكاد يسػت مغ العصر يجخل بضتو كال يخاه أحج كالثبلجة أمامو 
كالساء العحب الفخات أمامو ال يدتصضع أف يزع نقصة ماء في فسو، إنو عبادة اإلخبلص كغس البرخ لضذ في 

كل أك أف تذخب، كلضذ في األرض كميا تذخيع يسشعظ أف تصمق البرخ، لكغ األرض كميا تذخيع يسشعظ أف تأ
ْػـَ َفِإن ُو ِلي َكَأَنا َأْجِدؼ ِبوِ  ـَ َلُو ِإال  الر   غس البرخ تذخيع يختز بو الجيغ، كالرضاـ كحلظ ُكلُّ َعَسِل اْبِغ آَد

ػر لكغ الشاس كأنا أشج الشاس عجبًا مغ أييا األخػة: الحقضقة أف هللا تعالى اصصف ىحا الذيخ مغ بضغ بقضة الذي
 ىحه الطاىخة، الشاس يقبمػف عمى الجيغ في رمزاف إقبااًل رائعًا فإذا جاء العضج عادكا لسا كانػا عمضو.
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 ﴿ َكََّل َتُكػُنػا َكالهِتي َنَقَزْت َغْدَلَيا ِمْغ َبْعِج ُقػهٍة َأْنَكاثًا﴾

 )سػرة الشحل(

إذا فخض هللا عمضظ الرضاـ كي ترفػ في رمزاف ككي تدسػ كتتقخب إلضو كتجع  ىحا الحؼ ال يخيجه هللا عد كجل،
كل السعاصي يشبغي أف تتابع ىحا السشيج شػاؿ العاـ، كال تفصخ إال بالصعاـ كالذخاب فقط بعج العضج، أما أف نعػد 

 لسا كشا عمضو ىحه مذكمة السذكبلت، ىحا السدمع ال يخقى. 

اقة حبديا أىميا ال تجرؼ ال لسا حبدت كال لسا أشمقت، مغ اغخب اإلعبلنات عغ مثل السشافق إذا صاـ كسثل الش
خضسة في رمزاف يػجج إماـ لمتخاكيح كإمامة لمشداء كبعجىا يبجأ الحفل بالغشاء كيشتيي بالخقز، القزضة بدضصة 

 يخ رمزاف.ججًا كبخاءة األشفاؿ في أعضشيع ككل ىحه السػبقات كالدخافات كالسدمدبلت كانت إكخامًا لذ

وهللا أييا األخػة: لػال أف الخضسات انتذخت كالفشادؽ امتؤلت كركادىع مدمسػف كيسزػف مغ السغخب كحتى 
الدحػر ما بضغ تجخضغ كرقز كغشاء كشعاـ كشخاب كالشداء بأبيى زيشة أىؤالء مدمسػف كيدتحقػف الشرخ مغ هللا 

في رمزاف يزاعف ! فالحؼ كاف يأكمو اإلنداف  عد كجل ؟ أىحا شيخ عبادة ؟ ىحا شيخ قخب استيبلؾ الصعاـ
في الشيار يأكمو لضبًل ككسضات أكبخ كىستو في العبادة ضعضفة ججًا، فشحغ مدمسػف كالحسج هلل كىحا شيخ قخب شيخ 
السغفخة كشيخ تبلكة القخآف أبخز شيء فضو أربع أشضاء: الميع أعشا عمى الرضاـ عغ كل السعاصي كاآلثاـ كاسسحػا 

قج ال تمضق صضاـ اإلنداف عغ الصعاـ كالذخاب فقط كلدانو يغتاب كعضشو تشطخ كأذنو تدسع كيجه تقتخؼ  لي بكمسة
 السعاصي، ىحا سساه اإلماـ الغدالي صضاـ الكبلب، كقج كرد في بعس األحاديث: 

كِر َكاْلَعَسَل )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع عَ  َمْيِو َكَسمهَع َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ
ِ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َكَشَخاَبُو ((  ِبِو َفَمْيَذ َّللِه

 )صحضح البخارؼ(

أييا األخػة: القرج أف هللا أراد أف يقػؼ لظ إرادتظ في الرضاـ مشعظ مغ شيء مباح فيل تتػازف كتكػف مشصقضًا 
مع نفدظ إذا اقتخفت غضخ السباح ؟ مشعظ مغ الصعاـ كالذخاب فؤلف تجع السحخمات مغ باب أكلى ! ال يدتقضع 

اإلنداف السعاصي كاآلثاـ كلػ ضشيا صغضخة األمخ أف تزع الصعاـ كالذخاب كتقتخؼ السػبقات، حضشسا يقتخؼ 
كالحقضقة السدمسػف في األعع األغمب بعضجكف عغ الكبائخ عجا السجخمضغ ال يقتل ال يدني ال يدخؽ ال يذخب 
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الخسخ ىحه كبائخ، لكشو يغتاب كيشع كيشطخ كيتكمع كبلـ ال يخضي هللا لكشو يرافح كيختمط كيدتستع بسحاسغ 
 ئع، ىحا الرضاـ الحؼ أخخ السدمسضغ.الشداء األجشبضات كىػ صا

 لحلظ: 

ْيَصاَف َقْج َأِيَذ َأْف ُيْعَبجَ  ِبَأْرِضُكْع َىِحِه َكَلِكشهُو َقْج  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإفه الذه
 َرِضَي ِمْشُكْع ِبَسا َتْحِقُخكَف ((

 سج()مدشج اإلماـ أح

يقاؿ: ىحا لضذ بحنب الشاس كميع كحلظ، مغ قاؿ لظ أف اتداع رقعة الحنب تمغضو ؟ أف انتذار الحنب يمغضو ؟ 
 كمسارسة الشاس بيحا الحنب يجعمو حدشة ؟ إشبلقًا !

فضا أييا األخػة الكخاـ: ما قػلظ بسشاسبة سشػية ذىبضة فخيجة كي تفتح مع هللا صفحة ججيجة، تخضل كتاب مائة 
كميا ديػف عمضظ ممضػف ثبلثضغ ألف خسدضغ ألف... ككل أمػالظ مرادرة كعمضظ دعاكػ ال تشتيي فقضل صفحة 

 لظ: ىحه الرفحات كميا سػؼ نتمفيا كسشفتح لظ صفحة ججيجة مع هللا. 

ـَ َرَمَز  ـَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َصا اَف ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه
 ِمْغ َذْنِبِو ((

 )صحضح البخارؼ(

ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحتِ  ـَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َقا َداًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه
 (( ِمْغ َذْنِبوِ 

 )صحضح البخارؼ(

لكغ أؼ ذنب ؟ ما كاف بضشظ كبضغ هللا فقط ، أما ما كاف بضشظ كبضغ العباد فيحه الحنػب ال تغفخ إال باألداء 
كالسدامحة، إياؾ أف تقع في كىع كبضخ كيغخؾ الذضصاف يقػؿ لظ: افعل ما شئت كبعجىا نرـػ رمزاف كيشتيي 

ما لع تختكب الكبائخ كما لع تكغ الحنػب متعمقة بحقػؽ العباد، كل شيء، رمزاف إلى رمزاف مكفخ لسا بضشيسا 
فحقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة كحقػؽ هللا مبشضة عمى السدامحة، ىحا ىػ األصل، فأرجػ هللا سبحانو كتعالى 
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خل بستاىة أف يعضششا عمى الرضاـ كالقضاـ، كالقضاـ يحتاج لصعاـ خفضف أما الصعاـ الثقضل ال يعضشظ عمى القضاـ تج
 عذخيغ أـ ثسانضة ىحه متاىة.

سئمت في اإلذاعة ىحا الدؤاؿ عمى اليػاء كلع أجب عشو قمت السػضػع أصغخ بكثضخ مغ أف يكػف مذكمة بضغ 
 السدمسضغ كيفخقشا، صمي ثسانضة كعذخيغ كفي البضت كفي السدجج السيع أف ترمي.

ة كع درجة ؟ ككع تخيج بعج الداكية لمكتاب عغ الصاكلة شالب كدػؿ قاؿ بابا كع تخيج مضل زاكية الكتاب عغ الصاكل
كع درجة ؟ ككع تحب أف يكػف بعج الكتاب عغ حخؼ الصاكلة ؟! قاؿ ادرس ىحا السيع، الحؼ أىمكشا الخػض في 
الجدئضات كبأسشا بضششا أف السدمسضغ يحبحػا في العالع كالخبلؼ عذخيغ أـ ثسانضة ؟ ما أجبت عغ ىحا الدؤاؿ كلغ 

شو، صمي عذخيغ كثسانضة كفي بضتظ كفي الجامع لكغ صمي كاستقضع قبل الربلة، حضشسا يكػف بأسشا بضششا أجضب ع
 كنكػف غخضًا ألعجائشا نكػف قج جيمشا حقضقة ديششا.

 فالرضاـ كالقضاـ كغس البرخ.

َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخه )) َعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َرِضي المهيع َعْشيسَسا َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع 
 َعَمى الخَِّجاِؿ ِمَغ الشَِّداِء ((

 )صحضح البخارؼ(

كالفتشة اآلف بقالب اجتساعي ىل معقػؿ أف نزع مائجتضغ ؟ زكجة ابغ عسظ أجشبضة عشظ قست بسػازنة مع زكجتظ 
..ما ىحه الحضاة ؟ لع يحرل شيء ! دعػتيع عمى إفصار ىحا وهللا التي عشجؼ سضئة اختضاره جضج كتختضبيا...

 االختبلط يدبب تجمضخ األسخ ككخاىضة األزكاج لبعزيع بعزًا، ىحه السذكمة فضػجج اختبلط كفجخ كغضبة كنسضسة.

ي َحَكْيُت َرُجاًل َكَأفه ِلي َكَحا )) َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َحَكْيُت ِلمشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجاًل َفَقاَؿ َما يَ  ِني َأنِّ ُدخُّ
ًة َفَقاَؿ َلَقْج َمَدْجِت ِبَكِمَسٍة َلْػ َكَكَحا َقاَلْت َفُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ِإفه َصِفيهَة اْمَخَأٌة َكَقاَلْت ِبَيِجَىا َىَكَحا َكَأنهَيا َتْعِشي َقِريخَ 

 َج ((َمَدْجِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِخ َلُسدِ 

 )سشغ التخمحؼ(
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 اآلف تذخح تذخيح كامل ! تعخج قمضبًل، عضشيا تخصف، كىي مغ خمق هللا عد كجل. 

 أييا األخػة: لحلظ الرضاـ كالقضاـ كغس البرخ كحفع المداف.

ُجَل  َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ََّل َيَخى ِبَيا َبْأًسا َيْيِػي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه الخه
 ِبَيا َسْبِعيَغ َخِخيًفا ِفي الشهاِر ((

 )سشغ التخمحؼ(

أعضششا عمى الرضاـ كالقضاـ كغس البرخ كحفع المداف بقي شضئاف: أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ كاف جػادًا 
 يقخأ القخآف قخاءة مضدة كسًا نػعًا، فعشجنا ست نقاط في ىحا الذيخ صضاـ كأجػد ما يكػف في رمزاف، ككاف ملسو هيلع هللا ىلص

متقغ عغ الصعاـ كالذخاب كعغ كل السعاصي كاآلثاـ كأداء لمرمػات الخسذ كالتخاكيح أداء صحضح ثع غس 
 البرخ كحفع المداف كالسبالغة فضيسا، ثع إنفاؽ الساؿ بدخاء.

َ َيْعَمُسُو﴾ ﴿ َكَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َنَفَقةٍ   َأْك َنَحْرُتْع ِمْغ َنْحٍر َفِإفه َّللاه

 )سػرة البقخة(

 ﴿ َكَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َشْيٍء َفُيَػ ُيْخِمُفُو﴾

 )سػرة سبأ(

 ثع تبلكة القخآف تبلكة صحضة فضيا تجر، أيغ أنت مغ ىحه اآلية، إذا قخأت:

 (﴾05( َكِباَْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتْغِفُخكَف )04﴿ َكاُنػا َقِمياًل ِمَغ المهْيِل َما َيْيَجُعػَف )

 )سػرة الحاريات(

 ىل أنت مغ ىؤالء ؟ 

ُ َكِجَمْت ُقُمػُبُيْع﴾  ﴿ ِإنهَسا اْلُسْؤِمُشػَف الهِحيَغ ِإَذا ُذِكَخ َّللاه

 )سػرة األنفاؿ(
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 ىل أنت مغ ىؤالء ؟ ىحا التجبخ.

ُ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيَغ )﴿ َكاْلَكاِضِسيَغ اْلَغْيَظ َكاْلَعاِفيَغ َعِغ الشه   (﴾001اِس َوَّللاه

 )سػرة آؿ عسخاف(

أنت مسغ ؟ مسغ يكطع الغضع أـ يعفػ أـ يحدغ ؟ أـ لدت مغ أحج مشيع ؟ إذا غزبت تكضل الراع عذخة،أيغ 
 أنت مسا تقخأ ؟ ىحا التجبخ، التجبخ آيات األمخ كآيات الشيي كاآليات الكػنضة.

ع الساضي أف الحبابة لضذ في األرض اآلف شائخة تشاكر كالحبابة تسذي بأقرى ذكخت بخصبة إذاعضة في األسبػ 
 سخعة كتعكذ االتجاه ! تيبط عمى الدقف ىل يػجج شائخة تدتقخ عمى الدصح ؟ شيء ال يرجؽ ! 

َلْغ َيْخُمُقػا ُذَبابًا َكَلِػ اْجَتَسُعػا َلُو َكِإْف ﴿ َيا َأيَُّيا الشهاُس ُضِخَب َمَثٌل َفاْسَتِسُعػا َلُو ِإفه الهِحيَغ َتْجُعػَف ِمْغ ُدكِف َّللاهِ 
 (﴾40َيْدُمْبُيُع الحَُّباُب َشْيئًا ََّل َيْدَتْشِقُحكُه ِمْشُو َضُعَف الصهاِلُب َكاْلَسْصُمػُب )

 )سػرة الحج(

ضة أف لسجخد أف تسز الحبابة مغ شيء ىحا الذيء يتبجؿ قبل أف يجخل جػفيا، كال تدتصضع كل األجيدة العمس
تدتخخج مغ فع الحبابة مادة كسا أخحتيا، ىحا مغ إعجاز القخآف العمسي، كفي جشاحيا داء كفي الثاني دكاء ! لػ 
أنظ رشذت مكاف فضو ذباب كثضخ كبقضت ذبابة كاحجة ىحه تشجب أجضااًل معيع مشاعة مغ السػاد التي رشذتيا، لػ 

ز مشاعة الحباب شيء ال يرجؽ، في البضت الحبابة تخاىا عمى مات الحباب بالبخد يشذأ جضل ججيج يقاـك البخد، جيا
 بعج عذخة كضمػ متخ كضف انتقمت ؟ آية قخآنضة.

أييا األخػة الكخاـ: نحغ في رمزاف كأرجػ هللا سبحانو كتعالى لي كلكع أف نكػف مغ عتقاء ىحا الذيخ عغ شخيق 
 الساؿ،. الرضاـ كالقضاـ كغس البرخ كحفع المداف كتبلكة القخآف كإنفاؽ

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يؤمغ أحجكع حتى يحب 704 - 000الجرس ) 

 77-77-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ 

 أييا اإلخػة الكخاـ: حجيث مغ أحاديث رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك سمع لو شسػلضة كبضخة: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع َحتهى ُيِحبه َِلَِخيِو َما يُ   ِحبُّ ِلَشْفِدِو (())َعْغ َأَنٍذ َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه

 ] متفق عمضو [

لػ أردنا أف نقف عشج دقائق ىحا الحجيث، مغ ىػ أخػه ؟ قج تقػؿ أخػه الشدبي، ىحا أضضق معشى لمحجيث، كقج 
تقػؿ أخػه في الجيغ ىحا أكسع بكثضخ كلكغ بعس عمساء الحجيث كجيػا الحجيث عمى أف ىحه األخػة في 

الخضاؿ لكشيا في حق الذعػب األخخػ  اإلندانضة. ىحا الحجيث يفدخ ضاىخة أف دكلة تعتشي بذعبيا عشايًة تفػؽ حج
مجخمة إذًا ىحه ندعتيا قػمضة متعربة كلضدت إندانضة فاإلسبلـ أييا األخػة إنداني ال تؤمغ حتى تحب لكل إنداف 

 ما تحبو لشفدظ لحلظ ماذا يعاني العالع الضـػ ؟ 

عػب األرض عمى حداب يعاني أف دكاًل تجسع األمػاؿ كي تخفع مدتػػ شعبيا إلى أعمى مدتػػ عمى حداب ش
آالميع كفقخىع كعحابيع كتذخدىع، العالع الضـػ يذكػ ضعف الػازع اإلنداني ك الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأػ 

 جشازة فػقف ليا قضل لو ييػدؼ قاؿ ألضذ إندانًا ؟

اني في حخب لسا سضجنا صبلح الجيغ فتح بضت السقجس ىل سفظ الجماء كسا سفظ الفخنجة الجماء ؟ ال اإلسبلـ إند
لكغ حخب شخيفة كحخب مقجسة كحخب مبادغ كحخب نذخ حق ما في حخب بتخكؿ ما في حخب مضاه حخب قسح 

 حخب نفػذ استغبلؿ.
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ىحا الحجيث أصل في الػازع اإلنداني عشج السؤمغ، يعشي لػ أف عجكه بضغ يجيو ىل يقتل شفمو ؟ ال الصفل ال 
يتػف يحخؽ، اآلبار تخدـ، اإلنداف لضكغ مغ يكغ ىحا البئخ ماء كالساء يقتل، ىل يتمف زرعو كسا يفعل الضيػد ؟ الد 

نعسة كبضخة ىحه الذجخة عسخىا مئات الدشضغ تقمع لحلظ قاؿ بعس السؤرخضغ ما عخؼ التاريخ فاتحًا أرحع مغ 
ف لظ عجكًا العخب، العخب معيع رسالة اإلسبلـ ىحه الخسالة رسالة هللا ألىل األرض، اإلسبلـ شبضعتو إندانضة لػ أ

 قاؿ تعالى: 

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا﴾  ﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

 [8] سػرة السائجة: اآلية 

 ال يحسمشكع عجاكة أعجائكع، مغ ىع أعجائكع ؟ الكفار.

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب   ِلمتهْقَػى﴾﴿ َكََّل َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

 [8] سػرة السائجة: اآلية 

 إف عجلت مع الكافخ قخبتو إلى هللا كقخبتو مشظ، حتى فضسا يتعمق بالفئات األخخػ قاؿ تعالى:

 ﴿ َفَسا اْسَتَقاُمػا َلُكْع َفاْسَتِقيُسػا َلُيْع﴾

 [7] سػرة التػبة: اآلية 

 قاؿ تعالى:

ُ َعِغ الهِحيَغ َلْع  كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع﴾﴿ ََّل َيْشَياُكُع َّللاه يِغ َكَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ  ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

 [8] سػرة السستحشة: اآلية 

أييا اإلخػة الكخاـ: ىشاؾ تجاخل في السفيػمات بضغ أخبلؽ الجعػة كبضغ أخبلؽ الجياد أخبلؽ الجياد ىحه في 
 ى: ساحات السعخكة قاؿ تعال
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اَر َكاْلُسَشاِفِقيَغ َكاْغُمْظ َعَمْيِيْع﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الشهِبيُّ َجاِىِج اْلُكفه

 [71] سػرة التػبة: اآلية 

 ىحه أخبلؽ ساحة السعخكة، أما في الحضاة السجنضة، قاؿ تعالى: 

 (﴾01َأنهُو َكِليٌّ َحِسيٌع )﴿ اْدَفْع ِبالهِتي ِىَي َأْحَدُغ َفِإَذا الهِحي َبْيَشَظ َكَبْيَشُو َعَجاَكٌة كَ 

 [14] سػرة فرمت: اآلية 

ـَ َّللاهِ ُثعه َأْبِمْغُو َمْأَمَشُو﴾  ﴿ َكِإْف َأَحٌج ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْخُه َحتهى َيْدَسَع َكاَل

 [ 6] سػرة التػبة: اآلية 

ُ َعِغ الهِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػكُ  كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع﴾﴿ ََّل َيْشَياُكُع َّللاه يِغ َكَلْع ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ  ْع ِفي الجِّ

 [8] سػرة السستحشة: اآلية 

فأخبلؽ الجعػة أخبلؽ إندانضة، كضف تشتطخ مغ ىؤالء أف يحبػا السدمسضغ ؟ كضف تشتطخ مغ غضخ السدمسضغ أف 
يعطع إال بأخبلؽ أىمو، معطع الشاس ال يتعاممػف مع الجيغ بآذانيع يتعاممػف يعطسػا ىحا الجيغ ؟ ىحا الجيغ ال 

معيع بعضػنيع كلغة العسل أبمغ مغ لغة القػؿ كبضغ الحق كالباشل أف تقػؿ سسعت أك رأيت، السذكمة أف ىحا 
 الحجيث يذضخ إلى االتجاه اإلنداني في اإلسبلـ.

السدمسضغ كل فتخة يكتذفػف محبحة كل فتخة بالسئات قبل أسابضع يعشي مثبًل تقرف القخػ تجمخ السداجج في ببلد 
خسدسئة جثة مجفػنة بكػسػفػ، يعشي كأف إبادة الشػع البذخؼ شيء شبضعي ججًا ككأنظ تبضج الرخاصضخ أك الحباب 

 كحذضة الكافخ كاضحة ججًا فضسا تدسعػف كتخكف هللا عد كجل يقػؿ:

 (﴾3اْلِكَتاِب َكاْلُسْذِخِكيَغ ِفي َناِر َجَيشهَع َخاِلِجيَغ ِفيَيا ُأكَلِئَظ ُىْع َشخُّ اْلَبِخيهِة ) ﴿ ِإفه الهِحيَغ َكَفُخكا ِمْغ َأْىلِ 

 [6] سػرة البضشة: اآلية 
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 يعشي شخ ما بخء هللا عد كجل.

اِلَحاِت ُأكَلِئَظ ُىْع َخْيُخ اْلَبِخيهِة )  (﴾4﴿ ِإفه الهِحيَغ َآَمُشػا َكَعِسُمػا الره

 [7سػرة البضشة: اآلية ] 

فأنت ميسا فعل الصخؼ اآلخخ أنت مدمع يجب أف تعبخ عغ إسبلمظ يجب أف تكػف رسػاًل ليحا الجيغ أنت عمى 
ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتضغ مغ قبمظ. كل مدمع يسثل السدمسضغ كالسفارقة الجقضقة أنظ إذا أسأت إلى إنداف 

ع يقػؿ سعضج أساء إلي، لكشظ إذا أسأت إلى غضخ مدمع يقػؿ اإلسبلـ مدمع أنت اسسظ سعضج أسأت إلى إنداف مدم
 أساء إلي.

أنت عشج غضخ السدمسضغ مدمع اسسظ ال قضسة لو كشخرظ ال قضسة لو القضسة لجيشظ، فمحلظ يـػ يقػؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ مغ غذشا فمضذ مشا. كاضح الحجيث لكغ الحجيث األشسل مغ غر فمضذ مشا.

الكخاـ: اإلندانضة الضـػ بحاجة إلى مفيػمات إندانضة كإال سػؼ تدفظ الجماء كتشتيظ األعخاض إلى أف أييا اإلخػة 
 تستمئ األرض ضمسًا كجػرًا كسا تشبأ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ خبلؿ إعبلـ هللا لو قاؿ:

 )) تستمئ اَلرض ضمسًا كجػرًا فيأتي أخي عيدى فيسمؤىا قدصًا كعجًَّل (( 

و عمضو الربلة كالدبلـ، إذًا مغ عبلمات قضاـ الداعة كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ مػت كعقاس الغشع بعج ندكل
 ال يجرؼ القاتل لسا يقتل كال السقتػؿ فضسا قتل، يـػ يحكب قمب السؤمغ في جػفو مسا يخػ كال يدتصضع أف يغضخ.

دكلة تسمظ مئتي رأس نػكؼ كال تشفح أؼ قخار لسجمذ أييا اإلخػة الكخاـ: ىحا الحؼ يئغ العالع مشو الكضل بسكضالضغ، 
األمغ مشح أف أسدت حتى اآلف ال شيء عمضيا، كدكلة يذتبو أف عشجىا سبلح شسػلي البج مغ أف تجمخ، ىحا 

، أما ماذا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ ؟   السػقف االزدكاجي ىحا مغ أبذع ما يعاني مشو البذخية الضـػ

 َأفه َفاِشَسَة ِبْشَت ُمَحسهٍج َسَخَقْت َلَقَصْعُت َيَجَىا(( ))َكاْيُع َّللاهِ َلػْ 
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 السقضاس كاحج كقبل ىحا الحجيث يقػؿ:

ـَ َفاْخَتَصَب ُثعه َقاَؿ ِإنهَسا َأْىَمَظ الهِحيَغ َقْبَمُكْع َأنهيُ  ُ َعْشَيا... ُثعه َقا  ْع َكاُنػا ِإَذا َسَخَؽ ِفيِيعْ ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاه
ِعيُف َأَقاُمػا َعَمْيِو اْلَحجه َكاْيُع َّللاهِ َلْػ َأفه َفاِشَسَة ِبْشتَ  ِخيُف َتَخُكػُه َكِإَذا َسَخَؽ ِفيِيْع الزه  ُمَحسهٍج َسَخَقْت َلَقَصْعُت الذه

 َيَجَىا((

 ] متفق عمضو [

ضشسا يكضل بسكضالضغ سقط، كما مغ شيء يقمق مزاجع الشاس في األرض إال ىحا الكضل بسئة مكضاؿ، كاإلنداف ح
سقط مغ عضغ هللا كلئغ يدقط مغ الدساء عمى األرض أىػف مغ أف يدقط مغ عضغ هللا، كعبلمة إندانضة السؤمغ 
أنو يعامل كل الشاس باإلحداف، يعشي سسعت في األثخ عغ معاممة أصحاب رسػؿ هللا لؤلسخػ شيء ال يرجؽ 

عاـ يكـخ يعشي يشاؿ مضدات قج ال يشاليا صاحب البضت ألف وهللا بكضت األسضخ يعامل كزضف يصعع أشضب الص
األسخػ في اإلسبلـ أف يجعل قمب األسضخ يسضل إلى ىحا الجيغ بضشسا تخػ كتدسع كضف يعامل األسخػ الحيغ ال 
ناقمة ليع كال جسل فضسا جخػ معاممة ال يسكغ أف تحتسل الحخارة ستة كخسدضغ كالثضاب ببلستضكضة يا لصضف 

 كحػش.

هللا سبحانو كتعالى أراد أف يكذف لشا حقضقة الغخب إنيع كحػش في ثضاب البذخ قمبيع قج مغ صخخ، ال في  كأف
إنراؼ كال في عجؿ يسػت كاحج مشيع يصالبػف بجية قجرىا خسدسئة ممضػف لضخة يعشي عخض عمضيع مقابل شائخة 

كب عذخة مبليضغ دكالر يعشي كل راكب أسقصت في بخيصانضا في اسكتمشجا مئتي كسبعضغ ممضار دكالر يعشي كل را
خسدسئة ممضػف لضخة سػرؼ، كع إنداف قتل في شخقي آسضا كع محبحة تست في كػسػفػ كفي بػلػنضا كفي البػسشة 
كاليخسظ كفي جشػب إفخيقضا كفي إنجكنضدضا كع محبحة ؟ باآلالؼ القزضة الكضل بسكضالضغ، إذا السدمسػف يجمخكف 

دارة أنو شأف داخمي، وهللا شيء جسضل ما ىحه الجيسقخاشضة أما إذا غضخ السدمسضغ كسا في الذضذاف تعمضق اإل
 يجمخكف في بمج آخخ حقػؽ إنداف، ىشا حقػؽ إنداف كىشا شأف داخمي ما ىحه السفارقة العجضبة ؟ 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

753 

 لحلظ هللا عد كجل يقػؿ:

 (﴾32َكَتْذَيُج َأْرُجُمُيْع ِبَسا َكاُنػا َيْكِدُبػَف )﴿ اْلَيْػـَ َنْخِتُع َعَمى َأْفَػاِىِيْع َكُتَكمُِّسَشا َأْيِجيِيْع 

 [65] سػرة يذ: اآلية 

 ﴿ َكََّل َتْحَدَبغه َّللاهَ َغاِفاًل َعسها َيْعَسُل الطهاِلُسػَف ِإنهَسا﴾

 [41] سػرة إبخاىضع: اآلية 

شاباف في عسخ متقارب أنا مخة كشت في محل تجارؼ أذكخ أنو يـػ عصمة سبعة عذخ مغ نضداف، في بالسحل 
شاب يعسل مػضفًا في ىحا السحل كشاب ىػ ابغ صاحب السحل، صاحب السحل دكف أف يذعخ حسل السػضف 
أثػابًا عمى ضيخه أكؿ ثػب ثاني ثػب الثالث الخابع قاؿ لو لع أعج أحتسل قاؿ لو أنت شاب ما تداؿ يا بشي احسل، 

 خؾ يا بشي.فمسا أمدظ ابشو ثػبًا لضحسمو قاؿ دعو مغ أجل ضي

أرأيت إلى ىحيغ السكضالضغ ؟ نحغ مدمسضغ ضسغ أسخنا ممضػف مكضاؿ، البشت ميسا فعمت يمتسذ ليا العحر أما 
زكجة االبغ تخاقب مخاقبة كتحاسب محاسبة تفػؽ حج الخضاؿ، ىحه فتاة كىحه فتاة لساذا يتدامح مع البشت كال 

 يتدامح مع زكجة االبغ ؟ كضل بسكضالضغ.

عت قرة كال أتعامل مع السشامات إشبلقًا ال أراىا مشيجًا في الجيغ لكغ يدتأنذ بو إندانة تػفضت يخاىا وهللا أنا سس
أقخب الشاس إلضيا في حالة مخضفة الشار تمتيسيا يقدع لي ىحا األخ أنيا سشػات عجيجة تديج عغ ثساني سشػات مغ 

شػيل بحالة شضبة سأليا قالت لو الحمضب بجأ حضغ آلخخ يخاىا في ىحه الحاؿ نار تذتعل بيا ثع رآىا بعج أمج 
يبحث كيجقق كمسة الحمضب ماذا تعشي ىي ليا أكالد زكج كليا أكالد كانت تصعع أكالدىا كأس مغ الحمضب كامل 

 الجسع كتزع ألكالد زكجيا نرف الكأس حمضب كنرفو ماء. ألع تكل بسكضالضغ ؟ 

افع اإلنداني عامل الشاس ما قاؿ عامل السدمسضغ كسا تحب أنا أتسشى أييا األخػة: أف ىحا الحجيث أصل في الج
أف يعاممػؾ، كلسا كمف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أحج أصحابو كىػ عبج هللا بغ ركاحة أف يقضع تسخ خضبخ جاء 
ضغ الضيػد فقاؿ ليع كأراد أف يقضع تسخىع أرادكا أف يغخكه بحمي ندائيع فمعمو يخفس التقضضع، في معاىجة بضشيع كب
الشبي عمضو الربلة كالدبلـ عمى نرف تسخ خضبخ، فقاؿ وهللا جئتكع مغ عشج أحب الخمق إلى مغ عشج رسػؿ هللا 
صمى هللا عمضو ك سمع كألنتع عشجؼ أبغس مغ القخدة كالخشازيخ كمع ذلظ لغ أضمسكع لغ أحضف عمضكع فقالػا بيحا 
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 قامت الدساكات كاألرض كبيحا غمبتسػنا.

بيع إال بالعجؿ مغ ىشا قاؿ بعس العمساء إف هللا يشرخ األمة العادلة الكافخة عمى األمة السدمسة كنحغ اآلف ال نغم
الطالسة. مسكغ ألف الجنضا ترمح بالعجؿ كالكفخ كال ترمح باإليساف كالطمع فالطمع ضمسات يـػ القضامة، قج تطمع 

مع الدكج زكجتو كقج تطمع الدكجة زكجيا، الدكجة دعظ مغ العبلقات الخارجضة عبلقات داخمضة بشضة تحتضة قج يط
كقج يطمع االبغ أباه كقج يطمع األب ابشو، إذا ممئت حضاتشا بالطمع بكمسة صخيحة ال مػاربة فضيا ال تشتطخ نرخًا مغ 

 هللا عد كجل األمة الطالسة ال تشرخ أبجًا، فحضشسا نديل أسباب الطمع في حضاتشا.

ماذا يفعل أغشضاء السدمسضغ ؟ ثبلثة آالؼ ممضار أمػاؿ السدمسضغ في  شاب ألضذ لو حق أف يتدكج ما في أمل،
أمخيكا كالسدمسػف يسػتػف مغ الجػع ألضذ ىحا ضمع شجيج ىؤالء األغشضاء أال يشبغي أف يػضفػا أمػاليع في ببلد 

 السدمسضغ ؟ 

عمى اليػاء قمت ىاف أمخ الحقضقة كضع السدمسضغ األخبلقي كالجيشي كالدمػكي في الػحل لحلظ كشت اآلف في نجكة 
 هللا عمى السدمسضغ فيانػا عمى هللا، كلػ عطسػا أمخه لكخمػا عمضو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( : البضعاف بالخضار ما لع يتفخقا 137 - 714الجرس ) 

 11-71-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في مػضػع البضػع ففضسا ركػ مدمع في صحضحو 

ُ َعمَ  ُ َعْشُو َأفه الشهِبيه َصمهى َّللاه ـٍ َرِضَي َّللاه ـٌ ))َعْغ َحِكيِع ْبِغ ِحَدا َقا َقاَؿ َىسها َعاِف ِباْلِخَياِر َما َلْع َيَتَفخه ْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْلَبيِّ
َتَسا َفَعَدى َأْف َيْخَبَحا ِرْبًحا َكَجْجُت ِفي ِكَتاِبي َيْخَتاُر َثاَلَث ِمَخاٍر َفِإْف َصَجَقا َكَبيهَشا ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْيِعِيَسا َكِإْف َكَحَبا َككَ 

 ا َبَخَكَة َبْيِعِيَسا ((َكُيْسَحقَ 

 ] متفق عمضو [

الضسضغ الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمبخكة، البضعاف عمى سبضل التغمضب، يعشي البائع كالسذتخؼ، كأف تقػؿ الػالجاف 
األب كاألـ، كاألب لع يمج، أك أف تقػؿ الذسداف الذسذ كالقسخ، أك أف تقػؿ القسخاف القسخ كالذسذ، ىحا عمى 

 غمضب.باب الت

البضعاف البائع كالسذتخؼ، اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر، نحغ في مجمذ نحغ في مجمذ قاؿ أحجىع أتذتخؼ ىحه الدضارة أقػؿ 
لو نعع أشتخؼ بكع بخسدسئة ألف يقػؿ اشتخيت، ثع يدألو في أؼ سشة صشعت ىحه الدضارة يقػؿ في عاـ ألف 

ما قمب ما داـ في السجمذ ما في مذكمة تقػؿ لو اشتخيت كما كتدعسئة كخسدة كسبعضغ، ال ما اشتخيت، قمبت ال 
اشتخيت كمػد يل الدضارة كسشة صشع الدضارة كعمضيا رىغ كعاممة حادث ما داـ أنت في السجمذ ال يسكشظ أف تتيع 

 الحؼ اشتخػ بأنو انتكذ أبجًا.

َقا، ما داـ ما تخؾ السجمذ  ىػ بالخضار آلخخ لحطة لػ قاؿ لظ اشتخيت مئة مخة كيقمب اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 
مئة مخة ألنو في السجمذ، قاؿ لظ اشتخيت الدعخ مشاسب فمسا عمع أف الدضارة عمضيا رىغ ما اشتخػ، لع عمع أف 

 الدضارة عاممة حادث ما اشتخػ.
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َقا، فإذا تفخقا لـد البضع لكغ  الذارؼ الػاعي الفقضو إذا اشتخػ بضت يصمب خضار الذخط اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 
أقػؿ لو أنا اشتخيت بذخط أف ال يكػف عمى ىحا البضت أية إشارة كأنا سأبحث عشو غجًا إذا كاف في إشارة أنا في 
حل ىحا خضار الذخط، أنا اشتخيت كسأفحز ىحه السخكبة فإذا كاف فضيا عضب أردىا ىحا خضار العضغ، في خضار 

ة اشتخيت عمى السدصخة مداشخ أقسذة رائعة اشتخيت، لكغ مغ اشتخػ كلع يَخ لو الخضار إذا رأػ، أنت في الخؤي
 بحبػحة الذخط بحبػحة العضب بحبػحة الخؤية.

أنت غذضع بالدعخ باعظ بخسدة أضعاؼ فإذا كاف ثبت لظ أنو في غبغ فاحر أيزًا في خضار الغبغ، في حػالي 
 لفقو ضخكرؼ ججًا.اثشي عذخ خضارًا فكغ كاعي ا

قرة كقعت في الذاـ لكشيا ال ترجؽ محصة كقػد في أشخاؼ السجيشة في أحج أياـ الرضف جمدة سسخ قاؿ 
أحجىع لآلخخ أتبضع ىحه السحصة قاؿ لو أبضعيا قاؿ لو بكع قاؿ بدتة آالؼ لضخة قاؿ اشتخيت كانفس السجمذ كما 

حؼ قاؿ اشتخيت لو محامي قاؿ لو ىحه الكازية لظ، قاؿ في شيء إشبلقًا كمزى عمى الحادثة اثشي عذخ سشة، ال
ما ىحا الكبلـ، أقاـ دعػػ ماداـ ثبت في شيػد أنو ىشاؾ إيجاب كىشاؾ قبػؿ ثع انفس السجمذ عمى ىحا 
 اإليجاب كالقبػؿ كاف ثسغ السحصة اثشي عذخ ممضػف كأخحىا بدتة آالؼ بحكع مغ الرمح لبلستئشاؼ لمشقس.

كرؽ في إيجاب كقبػؿ كإف اشتخيت صارت ممكظ قاؿ ما دفع ىحا مػضػع ثاني لساذا ما  انتبو باإلسبلـ ما في
شالبتو، إذا اشتخيت أك بعت تقػؿ ال يشعقج البضع إال عشج قبس الثسغ فإذا ما دفع البضع باشل يجب أف تجخل 

قج إال بعج تدمع القبس بالعقج، كإذا كاف اشتخيت كاالستبلـ ما ذكختو كىمظ عمى حدابظ تقػؿ ال يشعقج الع
 البزاعة فإف ىمكت قبل التدمع صار في فضزاف كارثة ىػ السدؤكؿ اربط العقج بجفع الثسغ كاستبلـ البزاعة.
فيحه السحصة دفع ثسشيا مبمغًا زىضجًا أماـ ثسشيا الحقضقي فقبل أف تقػؿ بعت كاشتخيت اجعل خضار الذخط كشخط 

ج بالجفع كالعقج بقبس البزاعة كإال بعت اشتخيت إذا في محامي العضب كشخط الغبغ كخضار الخؤية ثع اربط العق
 متسكغ مغ القػانضغ يسكغ أف تخدخ شيء ثسضغ ججًا.

َقا، َفِإْف َصَجَقا َكَبض َشا.  اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 
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بدتيا لػاحج أنا صغخ في قاؿ لي كاحج عشجؼ سضارة فضيا عضب خصضخ بالسحخؾ خصضخ ججًا قاؿ لي الحسج هلل ل
عضشي ألنو ال يعخؼ هللا أبجًا باعيا ككاف في الكػلف بصخشػس ذىب كاختار كاحجة كحمي بضج كالفخش كحمي 
كجي إؿ قاؿ لي مثل العخكس جاء بيا إلى الذاـ خامذ يـػ كاف بالسخضع دخل بو باص دكلة مغ عشج الذسعات 

 قمت قبل خسدة أياـ لبدتيا لػاحج. شػىيا تذػيو، فجاء مزصخب قمت لو أما أنت الحؼ
َقا، َفِإْف َصَجَقا َكَبض َشا ُبػ  ِرَؾ َلُيَسا ِفي يجب أف تبضغ عضػب الدضارة الخفضة، إذا أنت مؤمغ اْلَبضَِّعاِف ِباْلِخَضاِر َما َلْع َيَتَفخ 

 َبْضِعِيَسا.

ما بضعت أنقميا مغ جخد إلى جخد مغ قاؿ لي كاحج عشجؼ قصعة تبجيل لدضارة قضستيا عذخيغ ألف لضخة سبع سشػات 
سشة إلى سشة قاؿ لي جاء شخز يخيجىا كأنا عمى الدمع ألتضو بيا قاؿ لو أصمضة، قاؿ لي هللا ككضمظ تدلدلت إذا 
قمت لو غضخ أصمضة ال يذتخييا كإف قمت لو أصمضة غذضع أبضعيا، قمت لو ال لضذ أصمضة قاؿ لو ىاتيا، صار البضع 

 أصمضة.حبلاًل كمسة ال لضذ 

 يجب أف تبضغ.

 )).... َفِإْف َصَجَقا َكَبيهَشا ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْيِعِيَسا...((

ما معشى بػرؾ ليسا ؟ أؼ تأخح حقظ تدكج ابشظ تأكل تذخب بيشاء تعضر حضاة شضبة كإذا كاف في كحب في تجلضذ 
حج دفعت مئة ألف لترمضح في غر، يقػؿ السضخناف دفعت ثبلثة عذخ ألف كاإليكػ خسدة آالؼ كقاؿ لي كا

مخكبة خصأ بدضط انحل مغ دكف ثسغ ضغط عمى جكضغ ضغط عمضيع عسمت الدضارة. دفعشا خسدضغ ألف 
 كخسدضغ ألف أخخػ سضارة ججيجة كصشع ببلد بعضجة كلضذ ليا ىشا قصع تقخيبًا.

اب سحايا انتبو، هللا عد كجل يجفعظ مئات األلػؼ تختفع حخارتو يقػؿ لظ الصبضب مسكغ أف يكػف معو التي
تخكس مغ محمل لسحمل مغ مرػر إلى مرػر تعصل أعسالظ تعصل أعساؿ يشتج أنو ال شيء كخيب، دفعظ هللا 
عذخة آالؼ، إذا كاف إنداف رزقو حخاـ يجفع أمػالو إما مرادرة أك األمخاض أك األشباء أك السحامضغ يجفعيع 

 بذكل مدعج.
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 ...(()).... ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْيِعِيَسا

ىحا الساؿ الحبلؿ فضو بخكة تشفقو عمضظ كعمى أكالدؾ كعمى أىمظ تخػ نفدظ مختاحًا كقج يكػف السبمغ قمضل فضو 
بخكة ىحه البخكة ما أحج يشتبو ليا اشتخؼ آلة حاسبة فضيا زر البخكة ؟ ما فضيا فضيا زائج ناقز، اقخض مئة ألف 

ف مئة كعذخة آالؼ، أقخضيع قخضًا حدشًا ال شيء، ما في عمى اآللة الحاسبة كضخبيع بالسئة عذخة فائجة يكػ 
 بخكة باآللة الحاسبة كلكغ عشج هللا في بخكة، إذا السبمغ قمضل 

 )).... ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْيِعِيَسا...((

 السبمغ قمضل

 )).... ُبػِرَؾ َلُيَسا ِفي َبْيِعِيَسا...((

 اآلف: 

 )) َكِإْف َكَحَبا َكَكَتَسا ...((

 لبدتو إياىا: 

 ))َكِإْف َكَحَبا َكَكَتَسا َفَعَدى َأْف َيْخَبَحا ِرْبًحا َكُيْسَحَقا َبَخَكَة َبْيِعِيَسا ((

تذتخؼ بضتًا رائع إشبللة جسضمة ثالث شابق يكػف في أثاثاتو خمل تحتاج أف تفخغ البضت بعج فتخة، ىكحا قخار 
ضت في خصخ في أثاثاتو كفي أمخ باإلخبلء كتسػا عشظ السحافطة ما في حل، الشاس في شبية تحىب تجفع ثسغ ب

 الدبب.

 ))َكِإْف َكَحَبا َكَكَتَسا َفَعَدى َأْف َيْخَبَحا ِرْبًحا َكُيْسَحَقا َبَخَكَة َبْيِعِيَسا ((

 يجفع الساؿ عمى السرائب كاألمخاض كالتحالضل كالدفخ، الضسضغ الفاجخة، باألمانة بأكالدؼ بالكعبة لضذ مػفضة أبضعيا
دكف رأسساليا، الضسضغ الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمبخكة يدتحي الدبػف حمف بجيشو حمف بالقخآف أنو لضذ رابح 
يذتخييا مشو أك أنو يجلذ قساش سضئ ججًا يخضط مشو بشصاؿ كيمبذ مشو ىحه حجة قػية، ىػ يمبذ مشو خرػصي 
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 لضبضعظ إياىا.يكحب كيجلذ، 

 َدى َأْف َيْخَبَحا ِرْبًحا َكُيْسَحَقا َبَخَكَة َبْيِعِيَسا اليسيغ الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمبخكة(( ))َكِإْف َكَحَبا َكَكَتَسا َفعَ 

ما داـ الكدب حخاـ ما في بخكة تخػ نرف الجخل مرادرات كغخامات كتمف بزاعة كغخؽ بزاعة كزبػف ما 
 عد كجل يبارؾ لو في مالو، في الساؿ القمضل دفع صح ىحا الكبلـ، إذا هللا عد كجل أكخمو بالساؿ الحبلؿ لعل هللا

يشتفع بو بالخضخ الكثضخ، بالبخكة في انتفاع بالساؿ مغ دكف بخكة في محق لمساؿ الضسضغ الفاجخة مشفقة لمدمعة 
 مسحقة لمبخكة.

بضغ هللا عد كجل ىػ الخزاؽ بضغ عضػب البضت بضغ عضػب الدضارة كبضغ عضػب األرض بضغ عضػب البزاعة كال 
ف هللا عد كجل ىػ الخزاؽ لسا أنت تخاؼ كتكحب يسكغ تخبح كلكغ سضأتي كاحج يكحب عمضظ كسا كحبت عمضو تخ

 إذا إنداف انغر يجب أف ال يغر.

كاحج دخل عمى سػبخ ماركت بالقاىخة لضذ معقػؿ مئتي زبػف اشتخاىا فػرًا بعج أف اشتخاىا ما في أحج في معسل 
كالشرف يذتخكف كيحىبػف ما في زبائغ، متى كعجه البائع في ىحا الػقت لضذ كػال بضغ الداعة الثانضة كالثانضة 

معقػؿ وهللا اآلف لضذ لجؼ كقت مداًء نمتقي أراه نسػذج كجاء مداًء التقى بو كضف باعيا بيحه الصخيقة كضع 
الصخيقة إذا  إعبلف في الجخيجة مػعج السذاىجة الداعة الثانضة جاء زبػف لضذ لجؼ كقت مداًء نمتقي باعيا بيحه

 أنت انغذضت يجب أف ال تغر، في أناس يقػلػف مثل ما انغذضت أغر.

قاؿ لي كاحج أخحنا مئتي بضزة كانػا فاسجيغ قاؿ لي الحسج هلل صخفشاىع في سػؽ الجسعة، مخة ما شي في 
شيا الصخيق رأيت بائع جبغ أعصاني قصعة قل قذصة كضع لي كضمضضغ مصاط لضذ جبغ كاضع قصعة شضبة يحكؽ م

 كيبضع مغ اآلخخ، ألػاف الغر ال تعج كال تحرى.

دائسًا في نقصة أف هللا عد كجل في جدء عع كل اآليات كػنضة كالذسذ كضحاىا، كالذفع كالػتخ، كالفجخ كلضاؿ 
عذخ، إال في سػرة كاحجة عجضب مقحسة إقحاـ كيل لمسصففضغ ما عبلقة ىحه الدػرة بالدػر التي قبميا ؟ قاؿ 

 أنت إذا شففت حق إنداف ىالظ فكضف إذا شففت حق خالقو.بعس العمساء 
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إذا إنداف غذذتو بعتو بزاعة فاسجة بزاعة، أياـ ال تؤاخحكني دكاء ثسشو ألف كخسدسئة انتيى كقتو يشحظ 
التاريخ حكًا يأتي شفل يبضعو الجكاء، ىحا الجكاء يجب أف ال يباع أنا كشت أضغ أف الجكاء الحؼ انتيى مفعػلو ال 

 بعج ذلظ ثبت لي أنو يزخ يربح ساـ يبضعو يقػؿ لظ لبدشاه. يشفع

قاؿ يا ربي لقج عرضتظ كلع تعاقبشي قاؿ يا عبجؼ لقج عاقبتظ كلع تجِر، أكثخ مرائب السدمسضغ عقاب يكدب 
مااًل مااًل حخامًا يجفعػه مرادرات يكدبػا مااًل حخامًا يجفعػه ضخائب يكدبػا مااًل حخامًا يجفعػه تمف بزاعة يكدبػا 

حخامًا يجفعػه مع زبائغ ال يجفعػا فيحه مذكمة فأنت تحخػ الحبلؿ كالقخش الحبلؿ عمى أنو قمضل فضو بخكة تشتفع بو 
تتدكج تأكل تذخب تمبذ وهللا أعخؼ أشخاص دخميع محجكد كضف يعضذػف ال أعخؼ بالبخكة يعضذػف في بخكة في 

 محجكد.الصعاـ بالذخاب كل شيء عشجىع كسعضجيغ كيعضذػف كدخل 

كأناس معيع أمػاؿ ال تأكميا الشضخاف يذكػف دائسًا، أنت في خػؼ الفقخ في فقخ كمغ خػؼ السخض في مخض 
 كتػقع السرضبة مرضبة أكبخ مشيا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ أخح أمػاؿ الشاس يخيج أداءىا 704 - 002الجرس ) 

 11-71-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ: الحجيث الضـػ حػؿ التخىضب مغ الجيغ كتخغضب السدتجيغ أف يشػؼ كفاء الجيغ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الشهاسِ ))َعْغ  ُ َعْشُو َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه ُ  َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه
)) ُ  َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاه

 ] البخارؼ، ابغ ماجو، أحسج [

 الحجيث خصضخ ججًا ما شالبظ هللا بسا ال تدتصضع شالبظ بسا تدتصضع، شالبظ أف تشػؼ أداء ىحه األمػاؿ.ىحا 

ُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاهُ   ...(())..َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

و رزقًا حبلاًل كفضخًا يعضشو عمى أدائيا يدخ لو عسبًل يختدؽ مشو يعضشو عمى أداء ىحا يعشي يدخ لو سبل أداءىا رزق
 الجيغ كىبو شخيقة في كدب الساؿ تعضشو عمى أداء الجيغ.

ُ َعْشُو.... ((  ))... َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

و حضشسا يأخح أمػاؿ الشاس يشػؼ ابتجاًء أف ال يؤدييا يقػؿ لظ غشي لضذ كأحضانًا اإلنداف لزضق أفقو كلزعف إيسان
 بحاجة فعشجئح يفتقخ ىحا اإلنداف.

لي صجيق كالجه يعسل في التجارة بضغ الخمضج كسػريا القرة مشح أربعضغ سشة، اشتخػ بزاعة كنقميا إلى الخمضج 
بضخكت، في السضشاء في قزضة في عمى اسسو  كباعيا ىشاؾ كاشتخػ بثسشيا بزاعة تحتاجيا سػريا كالسضشاء في

إشكاؿ فبلبج مغ أف تكػف باسع شخيكو كل ما يسمظ في الحضاة في ىحه البزاعة التي نقمت إلى مضشاء بضخكت كىحا 
الذخيظ أغخاه ىحا الخقع الكبضخ ككتبت باسسو كاستػلى عمى البزاعة كأنيى الذخكة مع شخيكو كالسبمغ يسكغ أف 
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غشضاء، مخة ماشي مع صجيقي بقخية مغ قخػ ريف دمذق فضيا مخكد تػزيع خبد قاؿ لي ىحا يجعمو مغ أكبخ األ
 شخيظ كالجؼ فقضخ مقيػر أخح أمػاؿ الشاس ال يخيج أداءىا فأتمفو هللا عد كجل.

ىحا ال تجج إندانًا حخيرًا عمى أداء األمػاؿ، وهللا لي قخيب أعصى إنداف بتدكضة مشي مبمغًا كبضخًا لضدتثسخه عشجه 
األخ ارتكب أخصاء في عسمو التجارؼ ففمذ كالقخيب لو عشجه مبمغ ضخع كبضخ ججًا كأنا كشت الػاسصة كأنا كشت 
السدكي فرار الزغط كمو عمي بذجة، أنا أثق بيحا األخ لكغ ما معو كالحؼ أكدع عشجه الساؿ ذىب إلى بمج 

كمو خدارة كالسذكمة كبضخة ججًا، قمت ليحا  نفصي كأمزى فضو ست عذخة سشة كجاء بسبمغ كيعضر مشو السبمغ راح
األخ الحؼ أخح السبمغ وهللا أييا اإلخػة الكخاـ ذكخت لو ىحا الحجيث، قمت لو أنت اآلف ال تسمظ شضئًا لكغ تسمظ أف 
تشػؼ أداء ىحا السبمغ انِػ أداء ىحا السبمغ وهللا عد كجل يضدخؾ. ذىب إلى حمب هللا ألقى في قمب تاجخ ألبدة 

العصف عمى ىحا اإلنداف فأمجه ببزاعة مغ الجرجة األكلى عمى شخط أف يعصضو ثسشيا بعج أف يبضعيا ىػ كبضخ 
 باعيا لضذ في السحبلت باعيا مباشخًة وهللا خبلؿ سشة كنرف السبمغ كاف مدمسًا.

 أنا أضخب ىحا السثل مفمذ إفبلسًا كامبًل كالسبمغ مشتو كال يسمظ إال ىحا الحجيث 

ُ...(( ))... َمْغ أَ  ُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاه  َخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

هللا ألقى في قمب ىحا التاجخ الكبضخ العصف تاجخ كبضخ بزاعتو مغ الجرجة األكلى كبإمكانو أف يبضعيا نقجؼ 
ا بعج البضع كباع وهللا فتح باع قدع بسجيشة كقدع بسجيشة كخبلؿ سشة كنرف أعصاه إياىا عمى شخط أف يؤدؼ ثسشي

 أرباح بزاعتو سجدت السبمغ لقخيبي كالسذكمة حمت

ُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاهُ   ..(( ))... َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

ت أتمفيا هللا أتمفو، دققػا أتمفو، يتمف يتحصع يصمق زكجتو يتصاكلػا عمضو أكالده يراب بسخض عزاؿ ماؿ يا لض
الشاس إذا الذيضج، الذيضج الحؼ قجـ أثسغ ما يسمظ يغفخ لو كل ذنب إال الجيغ ال يغفخ ككاف عمضو الربلة كالدبلـ 

نعع قاؿ صمػا عمى صاحبكع. ألف حقػؽ العباد  إذا مات أحج أصحابو يدأؿ ىحا الدؤاؿ أعمضو ديغ؟ فإف قالػا
 مبشضة عمى السذاححة بضشسا حقػؽ هللا عد كجل مبشضة عمى السدامحة.
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ُ َعْشُو َكَمْغ َأَخَح ُيِخيُج ِإْتاَلَفَيا َأْتَمَفُو َّللاهُ   ..(( )).. َمْغ َأَخَح َأْمَػاَؿ الشهاِس ُيِخيُج َأَداَءَىا َأدهى َّللاه

يعسل في شخكة فقضخ ججًا الخاتب ال يكفي شعاـ أسبػعضغ كىػ في أمذ الحاجة إلى زكاج يسكغ ال أخ مغ أخػانا 
تترػر بضتًا يكمف خسدضغ ألفًا، البشاء قاؿ لو أنا أقخضت أجختي لكغ آتضشي بالسػاد األكلضة اقتخض مغ أخػانو 

 و بالتساـ كالكساؿ.خسدة كخسدضغ ألفًا شكمػا لو غخفة كمشافعيا، ىحا األخ الفقضخ أدػ ما عمض

أخح أمػاؿ الشاس يخيج أداءىا سبحاف هللا كمسا كقعت عضشي عمضو أكبختو عمى فقخه كعمى ضضق ذات يجه يـػ أخح 
 أمػاؿ الشاس كقخض حدغ أداىا بالتساـ كالكساؿ، يخيج أداءىا أدػ هللا عشو.

ىػ تمسضح لو مقخب حجثشي بيحه حجثشي شبضب انتقمت مغ بضت إلى بضت فجاءني مع أحج عمساء دمذق األفاضل ك 
القرة قاؿ لي أنا شبضب أشفاؿ كىحا الصبضب تقخيبًا متخرز بتخصضط دماغ الصفل ىحا اختراص نادر ججًا، لو 
زكجة صالحة ججًا ىحه الدكجة قالت لو األشفاؿ أحباب هللا كىشاؾ فقخاء فضعشي بسكانتي عشجؾ أستحمفظ هللا أف 

كمفتو ىػ الخبح بالتخصضط كل تخصضط ألفضغ لضخة، قالت لو خح أتعابظ كصبضب تأخح أتعابظ كأف تجعل التخصضط ب
 كالتخصضط بكمفتو، قشع كمزى سشػات كسشػات عمى أف التخصضط بكمفتو فقط يعشي بأربعسئة لضخة كألفضغ بالدػؽ. 

ة فتحيا ؛ اسسعػا القرة الصبضب حي يخزؽ كىػ شبضب مذيػر قاعج في البضت جاءت رسالة مغ الدفارة األلسانض
لو جار بألسانضا بفخانظ فػرت تػفي أعجب بأخبلؽ ىحا الصبضب السدمع ككاف في زيارات كحػار بضشيسا كىحا الجار 

 لضذ لو كرثة أبجًا فكل أمػالو كتبيا ليحا الصبضب قاؿ لي وهللا جاءني ماؿ يكفضشي لػلج كلج كلجؼ.

ىحا الجار غضخ السدمع أف أكلى الشاس بثخكتو ىحا الجار أنت رحست األشفاؿ ما أخحت قخشًا زيادة هللا ألقى بقمب 
الصبضب في سػريا اآلف فأنا في قرز تعخفػا هللا مغ ىػ، أنت تخجـ عباده تقجـ شضئًا ليع تخحسيع تخفف عشيع 

 يشداؾ هللا عد كجل أنت الخابح األكؿ لكغ قػانضغ هللا ما أحج يعخفيا.

ا قممت مغ عسخه قمت ستضغ فقاؿ ال أربع كسبعضغ قاؿ وهللا أىج زارني شخز قاؿ لي ماذا تقجر عسخؼ ؟ أنا م
حائط مثل الحراف، اترل بدمظ مغ أسػأ الػضائف قاؿ لي وهللا أربعضغ سشة ما أكمت قخشًا حخامًا كال آذيت 
يت إندانًا جاءتو مذكمة كبضخة ججًا برحتو قاؿ لي أنا بغخفة العسمضات ناجضت هللا عد كجل قمت يا رب أنا إذا آذ
كاحج مغ عبادؾ بعسخؼ دمخني كإذا ما آذيت لظ سػؼ تذفضشي، كشفاه هللا كعاش بعج ىحا اثشي عذخ سشة كتػفي 

 اآلف.
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مسكغ يربح معظ مبليضغ بذيخ كالشاس يجفعػف كىع راضضغ أنت عامل هللا، ممخز السمخز السمخز عامل 
 هللا اخجـ عباده ارحع عباده، إذا أردتع رحستي فارحسػا خمقي.

مدتقضسًا سأقػؿ كمسة وهللا قمتيا مئات السخات وهللا كل ما أقػليا أشعخ ما أديت مغ معشاىا كاحج بالسمضػف ما كغ 
في إال هللا، ألع تخكا قػػ مخضفة قشابل نػكية كالذبح ك األقسار الرشاعضة كىؤالء القػات الحؼ يخاقبػف العخاؽ كبػش 

بل ذرية كخصط كتيجيجات ما في إال هللا، ما في إال هللا بضجه كل كحضج القخف كىحا جشػف البقخ الثػر اليائج كقشا
 شيء الشاس يخافػف، أنت عاممو كاستقضع عمى أمخه كاخجـ لو عباده كانرحيع كال تكحب أبجًا.

محامي سألشي في الجامع سؤاؿ ندلت الجمعة مغ عضشو، خضخ قاؿ لي كاحج سمسو قانػف العفػ جاء كاستذاره قاؿ 
ال تحتاج إلى محامي قجـ استجعاء فقط شاىج محامضًا آخخ قاؿ لو ىحا السحامي الحؼ قاؿ لظ ذلظ ال لو وهللا ىحه 

يفيع شضئًا كقاؿ كمسة أكبخ مغ ىحه أنا ال أقػليا اآلف أخح مشو عذخيغ ألف كعسل لو استجعاء، قاؿ أنا ىكحا 
عشظ ىكحا كبلمو لضذ لو قضسة عشج آخختي ألني خفت مغ هللا، قمت لو أنت الخابح معظ كساـ شخؼ أنت لػ حكى 

هللا عد كجل، نرحو كقاؿ لو أنت تحتاج فقط إلى استجعاء أنت مذسػؿ بقانػف العفػ، السحامي اآلخخ قاؿ لو 
 ىحا ال يفيع كقاؿ كمسة أكبخ كأخح عذخيغ ألف كابتد مالو، تخػ الثاني هللا بعث لو مخضًا.

يعسل في الكػيت بدضارة حجيثة ججًا فضيا مذكمة كلكغ خائف لي قخيب يعسل بترمضح الدضارات جاء إنداف سػرؼ 
عمضيا غذضع كخائف كغشي، قاؿ لو ىحه تحتاج إلى غصاء كػالس تحتاج إلى عذخة آالؼ فقاؿ لو أصمحيا، يقػؿ 
لي قخيبي ىحا السضكانضكي أخبخ أىمو كقاؿ ليع ىضئػا أنفدكع إلى الدبجاني كصمح الدضارة بخسذ دقائق، كتحتاج 

سدضغ لضخة كأخح عذخة آالؼ أكؿ يـػ عمى الدبجاني كقاؿ لو تحتاج إلى ثبلثة أياـ حتى يقشع، ثاني يـػ عمى إلى خ
السصار كثالث يـػ عمى كادؼ بخدػ ككل يـػ غحاء جاء بعج ثبلثة أياـ أعصاه الدضارة كأخح عذخة آالؼ، ماذا قاؿ 

ابشو يعسل بسخخشة تجخل نثخة بػالد بعضشو يأخحه إلى لو قخيبي وهللا حخاـ عمضظ، فقاؿ لو ىكحا الذغل، بعج يػمضغ 
 لبشاف يجفع ست عذخة ألف لضخة لبشاني، المضخة بسئة كستضغ كانت.

هللا عد كجل كبضخ، كبضخ أنت فقط استقضع معشى ذلظ أنظ عاقل ججًا ماذا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ رأس 
ذا مالظ شخؼ في ببلء لمشاس كل األشخاؼ القػية تدبب دمار الحكسة مخافة هللا. ال تؤِذ إندانًا اخجـ الشاس إ

 شعػب ىحا الحؼ يفتر إذا قاؿ في شيء مخبئ يجمخ إذا مشرف عشج هللا كبضخ.
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يا أييا اإلخػة الكخاـ: ال يػجج حل كسط اآلف إما صح أك غمط يا كلي يا إباحي، ما في حل كسط يا ممتـد يا 
 تعالى: متفمت يا صادؽ يا كاذب كالجلضل قاؿ 

 ﴿ َفِإْف َلْع َيْدَتِجيُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأنهَسا َيتهِبُعػَف َأْىَػاَءُىْع﴾

 [53] سػرة القرز: اآلية 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ حمف عمى ماؿ امخئ مدمع بغيخ حقو 704 - 003الجرس ) 

 35-37-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ََ ْبَغ َسَمَسَة َيُقػُؿ َسِسْعُت اْبَغ َمْدُعػٍد َيُقػَُّل َسِسْعُت )) َعْغ َجاِمِع ْبِغ َأِبي َراِشٍج َكَعْبِج اْلَسِمِظ ْبِغ َأْعَيَغ  َسِسَعا َشِقي
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ َمْغ َحَمَف َعَمى َماِؿ اْمِخٍئ ُمْدِمٍع ِبَغْيِخ َحقِِّو َلِقَي َّللاهَ    َكُىَػ َعَمْيِو َغْزَباُف((َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 التخمحؼ، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج [ ] البخارؼ، مدمع،

لقي هللا كىػ عمضو غزباف متى ؟ إذا حمف عمى ماؿ امخغ مدمع بغضخ حقو، فإذا كاف بحقو ال شيء عمضو، ىشاؾ 
أخػة كخاـ ال يحمفػف ميسا كمف األمخ كلػ ضاعت الحقػؽ، إذا كشت كاثقًا، إذا كشت متأكجًا، إذا كشت محقًا، إذا 

 تحفع حق أخ لظ لسا ال تحمف، متى تؤاخح ؟ إذا حمفت بغضخ حق.كشت بيحا الضسضغ 

كقج بضشت في الجرس الدابق أف اإلنداف إذا حمف عمى يسضغ لضقتصع بو ماؿ امخغ مدمع فيحا الضسضغ ىػ يسضغ 
 غسذ يغسذ صاحبو في الشار. 

سػا باهلل أعطع األيساف قرز ال تعج كال تحرى عغ أناس حمفػا في السحاكع كضعػا أيجييع عمى كتاب هللا كأقد
 أف ىحا الدشج باشل أك أف ىحا لضذ تػقضعيع إلى آخخه.

ىشاؾ مئات القرز تخكؼ أنيع بعج دقضقة شمػا، كفي قرز أخخػ عكذ ذلظ عاشػا عسخًا مجيجًا كال شيء 
 عمضيع، ما الحؼ يفدخ ىاتضغ الحالتضغ ؟ يفدخ ىاتضغ الحالتضغ آيتاف اآلية األكلى:

 (﴾36ي اَْلَْرِض َفاْنُطُخكا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسْجِخِميَغ )﴿ ُقْل ِسيُخكا فِ 

 [69] سػرة الشسل: اآلية 
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 ىحه الفاء لمتختضب عمى التعقضب، اآلية الثانضة:

ِبيَغ )  (﴾00﴿ ُقْل ِسيُخكا ِفي اَْلَْرِض ُثعه اْنُطُخكا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ

 [77] سػرة األنعاـ: اآلية 

ع لمتختضب عمى التخاخي، لػ قمشا دخل فبلف ففبلف أؼ جاء كراءه مباشخًة، إذا قمشا دخل فبلف ثع فبلف أؼ بعج ث
ساعة، أؼ سػاء عمضظ أرأيت عاقبة السكحب، مغ يحمف يسضشًا غسػسًا أرأيت مرضخه في الجنضا أك لع تَخ مرضخه في 

تاج إلى أف تعضج دخػلظ في اإلسبلـ، يحتاج إلى تججيج الجنضا فقج خخج مغ اإلسبلـ كىحا الضسضغ لضذ لو كفارة يح
اإلسبلـ ألف حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة لحلظ ىحا الحؼ إف قمت لو أتحمف يقػؿ جاء الفخج ىحا بعضج عغ 

 الجيغ بعج األرض عغ الدساء يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 قِِّو َلِقَي َّللاهَ َكُىَػ َعَمْيِو َغْزَباُف (( ))َمْغ َحَمَف َعَمى َماِؿ اْمِخٍئ ُمْدِمٍع ِبَغْيِخ حَ 

لكغ عمسشا القخآف أنو ال يؤاخحنا في المغػ في أيسانشا، يعشي معطع الشاس سامحيع هللا كال ما بشفدي آكل، لساذا 
 وهللا، األكل مباح إف شئت فكل كإف شئت فاعتحر لساذا وهللا ما بشفدي، وهللا اآلف أكمت، وهللا لتجخل، قاؿ

 تعالى: 

 ﴿ َكاْحَفُطػا َأْيَساَنُكْع﴾

 [89] سػرة السائجة: اآلية 

عػد نفدظ أف تكػف مرجقًا مغ غضخ يسضغ، كىحا أقػػ لذخرضتظ أف تكػف مرجقًا مغ دكف يسضغ، اإلنداف الحؼ 
ظ ال يكحب كبلمو ثابت مغ دكف يسضغ كالحؼ يكثخ الحمف كأف عشجه مذكمة، إذا سألت إنداف كع الداعة ؟ قاؿ ل
 وهللا العطضع الداعة الثانضة عذخ كنرف، ما ليا شعسة ىحه ىػ ال يكحبظ ىػ ال يدتحمفظ عمى شيء خصضخ.

نحغ عشجنا بالمغة يدسػنو الكبلـ الحؼ يػافق مقتزى الحاؿ، يعشي إذا عشجؾ أخ صغضخ عمسػىا لشا في الجامعة، 
الة جضجًا كاشتخؼ الصابع بقضسة كحا ثع بممو ككمفتو يزع رسالة في البخيج ماذا تقػؿ لو، يا أخ أمدظ ىحه الخس

بمعابظ ثع ضعو عمى الخسالة كاضغط عمضو كثضخًا كضعو في صشجكؽ البخيج، لػ أف لظ أخًا مغ سشظ تقػؿ وهللا 
 ىحه بجربظ فقط، تفاصضل مع ىحا األخ الكبضخ إىانة لو كاإليجاز مع الرغضخ تعتضع عمضو، فمكل مقاـ مقاؿ.
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في إنكار، ال تحمف كتأتي بػسائل تػكضج إال إذا في إنكار شجيج، دائسًا نقػؿ إنكار الذيء  أنت ال تحمف إال إذا
 أحج فخكع ترػره، لسا ألقػا أخاىع في غضابت الجب قالػا: كما نحغ لظ بكاذبضغ.

 ألنيع كحبػا عمى أبضيع:

ْئُب َكَما َأْنَت ِبُسْؤِمٍغ َلَشا َكَلْػ ُكشها َصاِدِقي  (﴾04َغ )﴿ َفَأَكَمُو الحِّ

 [77] سػرة يػسف: اآلية 

ىع حضشسا نفػا عغ أنفديع الكحب كانػا كاذبضغ، فجائسًا اإلنداف يشفي بذجة معشى ىحا أنو متمبذ بذجة، ىحا شيء 
 ثابت فكمسا اإلنداف قػيت شخرضتو ال يحمف أيساف أبجًا.

كل يسضغ حمفيا صادقًا، ما في  أبػ حشضفة الشعساف رحسو هللا عد كجل كاف يجفع ديشار ذىبي يعاقب نفدو عمى
داعي كاحفطػا أيسانكع ىحه كاحجة، المغػ أف تقػؿ ال وهللا ك إؼ وهللا، وهللا ما بشفدي وهللا أكمت وهللا ما أكمت، 

 وهللا اجمذ، وهللا مذتاقضغ لظ، ىحه معفػ عشيا كلكغ األكسل أف ال تقع بيا كاحفطػا أيسانكع.

لياء كتاهلل كباهلل، ىحه يسضغ مشعقجة إذا حمفت بيا عمضيا كفارة إشعاـ عذخة مداكضغ أما الضسضغ السشعقجة وهللا بكدخ ا
فإف كشت فقضخًا فرضاـ ثبلثة أياـ، ىحه الضسضغ السشعقجة تتعمق بالسدتقبل ال بالساضي، وهللا لغ أزكر أختي، أييسا 

ا، الذخع يأمخؾ أف تحشث بضسضشظ أكلى أف ترميا أـ أف تقصعيا ؟ أف ترميا أنت حمفت يسضشًا مشعقجة أال تدكرى
كأف تدكرىا كأف تكفخ عغ يسضشظ يعشي ال تجعل الضسضغ عقبة أماـ العسل الرالح، بداعة غزب أساءت لظ أختظ 
إساءة بالغة كليا أكالد يحبػنظ كلظ تػجضيات ليع كأنت عشجىع كبضخ فإذا حمفت يسضشًا مشعقجة أال تدكرىا كل الخضخ 

شع، يشبغي أف تحشث بضسضشظ كأف تدكرىا ىحا ىػ الحكع الذخعي كأف تكفخ، اآلف إف الحؼ كاف معظ ألكالدىا م
دفعت مبمغًا إشعاـ عذخ مداكضغ قبل أف تدكرىا ىحا اسسو تحمضل الضسضغ، أما إف دفعتيا بعج أف زرتيا ىحا اسسو 

عمى كل الضسضغ المغػ معفػ  كفارة الضسضغ، فحمة الضسضغ قبل أف تحشث بالضسضغ ككفارة الضسضغ بعج أف تحشث بالضسضغ،
عشيا، كالضسضغ السشعقجة إف كانت في خضخ فأمزيا كإف لع تكغ في خضخ فالذخع يأمخؾ أف تحشث بيا كأف تكفخ 

 عغ يسضشظ.
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الضسضغ السشعقجة متعمقة بالسدتقبل أما يسضغ الغسػس متعمقة بالساضي أعصاؾ ممضػف مغ دكف إيراؿ أنكخ عمضظ 
يبق إال الضسضغ، يدسضيا القزاة الضسضغ الحاسسة إف حمف فيػ بخؼء كإف لع يحمف فيػ ما في غضخ الضسضغ، لع 

متيع، عمى كل أىػف ألف مخة أف تتخاجع كأال تحمف كأف تؤدؼ ما عمضظ مغ أف تدقط مغ عضغ هللا كألف يدقط 
هللا شيء كبضخ السخء مغ الدساء إلى األرض فتشحصع أضبلعو أىػف مغ أف يدقط مغ عضغ هللا، الدقػط مغ عضغ 

 ججًا.

فحلظ أييا األخػة: قزضة الضسضغ قزضة كبضخة ججًا ال تحمف إال بطخكؼ ميسة كإف حمفت فكغ كاثقًا أف هللا لغ 
 يخديظ أبجًا أما الضسضغ الغسػس لػ لع يكغ عقابيا ألضسًا في الجنضا لكاف عقابيا في اآلخخة أعطع كأشج 

أعيغ سسعا شقيَ بغ سمسة يقػؿ سسعت ابغ مدعػد يقػَّل سسعت )) عغ جامع بغ أبي راشج كعبج السمظ بغ 
رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ مغ حمف عمى ماؿ امخئ مدمع بغيخ حقو لقي هللا كىػ عميو غزباف قاؿ عبج هللا ثع قخأ 

 ثسشا قميال إلى آخخ اخآية ((عميشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرجاقو مغ كتاب هللا إف الحيغ يذتخكف بعيج هللا كأيسانيع 

يعشي برخاحة أقػؿ لكع إذا في مخالفة تسػيشضة القاضي يجعػؾ لحمف الضسضغ كاألمخ لضذ كحلظ مغ أجل أف 
تشجػ مغ شيخيغ سجغ تحمف يسضشًا كاذبة السؤمغ الخسذ سشػات أىػف مغ حمف يسضغ كاذبة عشج هللا، ىاف أمخ 

شيػدًا ىحا الستيع خخج إلى الخارج كقاؿ تعاؿ تذيج قاؿ أشيج قاؿ أريج  هللا عمضيع فيانػا عمى هللا، القاضي شمب
خسدة آالؼ قاؿ جاىديغ أدخمو القاضي حمفو عمى كتاب هللا قاؿ ال في حمف عمى السرحف قاؿ لو لحطة أريج 

 عذخة آالؼ، قاؿ ما عذخة ؟ قاؿ السرحف ىحا ىحه أغمى مغ قبل بخسدة آالؼ.

 كَف ِبَعْيِج َّللاهِ َكَأْيَساِنِيْع َثَسشًا َقِمياًل﴾﴿ ِإفه الهِحيَغ َيْذَتخُ 

 [77] سػرة آؿ عسخاف: اآلية 

فمحلظ حضشسا ييػف أمخ هللا عمى الشاس ييػف الشاس عمى هللا يقتمػف، يحلػف تأخح مستمكاتيع في إذالؿ ألف أمخ هللا 
 ىضغ عمضشا ما في مذكمة، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمْغ َحَمَف َعَمى َيِسيِغ َصْبٍخ....(()) َعْغ َعْبِج َّللاهِ    َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج [
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سبحاف هللا في بالذخع شيء رائع لػ أف ضالسًا شاغضًا حمفظ عمى يسضغ أنت إذا حمفت إف لع تحمف ىمظ إنداف 
ضمسًا ىل لظ أف تحمف كحبًا ؟ الجػاب نعع لكغ ىحه الحالة نادرة، يعشي ضالع لػ جاء السػساد في الزفة الغخبضة 

 ك سأؿ امخأة ابشظ في الجار ؟ احمفي أحمف، يخيج أف يأخحكه كيعحبػه كىػ صاحب حق كىع معتجيغ مثبًل.

ي وهللا ما أخحتيع كأنت تقرج مفاتضح، لضذ قاؿ الضسضغ عمى نضة السدتحمف، أنا أحمفظ عمى ممضػف لضخة تقػؿ ل
معقػؿ ىحا الكبلـ، أنا أحمفظ عمى ممضػف لضخة تقػؿ لي وهللا ما أخحتيع كأنت ناكؼ السفاتضح، نقػؿ ال يسضشظ عمى 
نضة السدتحمف إال في حاالت الطمع الذجيج كالقيخ الذجيج عمى نضة الحالف، تحمف يسضشًا كقاصجًا شضئًا آخخًا، لكغ 

لحاالت نادرة ججًا سػؼ نأخح ىحا الذاب لشقتمو كلع نججه في البضت كىػ مختبئ في مكاف دقضق فاستحمفشا ىحه ا
 أمو فحمفت أنو غضخ مػجػد.

إذا حمفت يسضشًا لتشقح مدمسًا مغ ضمع محقق، لضذ أف ىحا القاتل قاتل قتضل كيجب أف يقتل ال ىحا مػضػع آخخ، 
 ضسضغ عمى نضة الحالف ال عمى نضة السدتحمف حتى نحقغ دماء السدمسضغ.ىحا قتل بالعجؿ إذا في ضمع فعشجئح ال

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ.... َمْغ َحَمَف َعَمى َيِسيِغ َصْبٍخ َيقْ  َتِصُع ِبَيا َماَؿ اْمِخٍئ )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ِخِخ  َكُىَػ َعَمْيِو َغْزَباُف َفَشَدَلْت ِإفه الهِحيَغ َيْذَتُخكَف ِبَعْيِج َّللاهِ َكَأْيَساِنِيْع َثَسًشا َقِمياًل ِإَلى آُمْدِمٍع ُىَػ ِفيَيا َفاِجٌخ َلِقَي َّللاهَ 

 اخْآَيِة ((

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج [

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 هللا ملسو هيلع هللا ىلص آكل الخبا( 7 لعغ رسػؿ  704 - 004الجرس ) 

 36-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالحجيث الضـػ أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إتحاؼ 
 التخىضب مغ الخبا.

 هللا هلالج لج أراد أف يكػف الساؿ بضغ أيجؼ جسضع الشاس كقج ذكخ في قخآنو الكخيع بقػلو تعالى:

 ﴿ َكْي ََّل َيُكػَف ُدكَلًة َبْيَغ اَْلَْغِشَياِء ِمْشُكْع﴾

 [7] سػرة الحذخ: اآلية 

الحالة السخضضة أف يكػف الساؿ متجاكاًل بضغ األغشضاء محخكمًا مشو الفقخاء، ىحه الحالة كراء معطع مذكبلت الشاس 
 اآلف انتذار الجخيسة انتذار الجعارة الحخكب أعساؿ العشف كميا كراءىا ىحا الفخؽ الذاسع بضغ األغشضاء كالفقخاء.

ئة مغ سكاف األرض يسمكػف تدعضغ بالسئة مغ ثخكاتيا كتدعضغ اآلف في األرض أييا اإلخػة الكخاـ: عذخة بالس
بالسئة مغ سكاف األرض يسمكػف عذخة بالسئة مغ ثخكاتيا، أصل الترسضع أف يكػف الساؿ متجاكاًل بضغ كل الشاس، 
ف الحالة الصبضعضة تجج بمجًا كل إنداف عشجه بضت كعشجه مخكبة كشبابتو مجانضة كأمػره كميا مضدخة، معشى ذلظ أ
الكتمة الشقجية مػزعة بضغ كل أفخاد السجتسع، أما إذا امتمظ أناس قمضمػف األمػاؿ الصائمة كحـخ مغ ىحه األمػاؿ 
 الكثخة الكثضخة معشى ذلظ أف شخيقة كدب الساؿ لضدت مذخكعة أحج أسالضب كدب الساؿ غضخ مذخكعة الخبا.

ضشسا األعساؿ يشبغي أف تمج الساؿ حضشسا تمج األعساؿ الخبا أييا اإلخػة الكخاـ: بذكل مخترخ الساؿ يمج الساؿ، ب
الساؿ نرف األرباح تحىب مراريف، أنت عشجؾ أرض كضيخ فضيا كباء تحتاج إلى ميشجس زراعي كإلى دكاء 
كإلى بخاخ كإلى مراريف كثضخة ججًا معشى أف ربحظ تػزع بضشظ كبضغ مئة إنداف، أؼ عسل تجارؼ أك صشاعي أك 

بضغ شخيحة كبضخة كميع ساىسػا معظ، أما إذا كلج الساؿ الساؿ عغ شخيق الخبا ما شغمت أحج زراعي، الخبح يػزع 
كأنت لع تعسل كضعت الساؿ في البشظ كارتحت ال في مغامخة ال في مخاشخة ال في تزحضة ال في تػفضخ فخص 
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 عسل لمشاس.

فقخ مجقع، ىحا التفاكت الصبقي الكبضخ  فمحلظ الخبا ييجـ األمة، بالخبا تجج األغشضاء غشى فاحر، بالسقابل فقخاء
الحؼ يدببو الخبا، الخبا يذبو كخة الثمج إذا أشمقتيا فػؽ الثمج تتزاعف حجسيا بدخعة بالغة الساؿ يمج الساؿ، أما 

 األعساؿ حضشسا تمج الساؿ تحتاج إلى جيج كمغامخة كإلى خبخات كما إلى ذلظ.

 لحلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ْبَع اْلُسػِبَقاتِ ))َعْغ َأبِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْجَتِشُبػا الده ُ َعْشُو َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه  َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاه
ُ ِإَّله بِ  ـَ َّللاه ْحُخ َكَقْتُل الشهْفِذ الهِتي َحخه ْخُؾ ِباَّللهِ َكالدِّ َِّ َكَأْكُل الخَِّبا َكَأْكُل َماِؿ اْلَيِتيِع َكالتهَػلِّي َيْػـَ َكَما ُىغه َقاَؿ الذِّ اْلَح

 الدهْحِف َكَقْحُؼ اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت اْلَغاِفاَلِت ((

 ] البخارؼ، مدمع، الشدائي، أبػ داكد [

باهلل كالدحخ كقتل الشفذ ىحه الدبع السػبقات، يعشي سبع كبائخ، سبع جخائع سبع عػائق بضشظ كبضغ هللا، الذخؾ 
 التي حـخ هللا إال بالحق كأكل الخبا كأكل ماؿ الضتضع كالتػلي يـػ الدحف كقحؼ السحرشات الغافبلت السؤمشات.

 لحلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع آِكَل الخَِّبا َكمُ   ْؤِكَمُو َكَكاِتَبُو َكَشاِىَجْيِو َكَقاَؿ ُىْع َسَػاٌء (()) َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ َلَعَغ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] مدمع، أحسج [

يعشي ممعػف يعشي مقصػع يعشي بعضج عغ هللا عد كجل، كمػكمو الحؼ أعانو، إذا كاف لظ جار مخاٍب يقخض بالخبا 
ا كرع ججًا ال كأنت معظ مئتي ألف فائزات عغ حاجتظ قمت لو خح ىاتضغ السئتضغ كاستعغ بيسا عمى عسمظ كأن

أريج فائجة أبجًا، حبلؿ أـ حخاـ ؟ جار مخاٍب اتخؾ البشظ عمى جشب، جار مخاٍب ساكغ إلى جانبظ يجيغ بالفائجة 
كأنت معظ مئتي ألف كأنت كرع تخاؼ أف تأكل ربا قمت لو ضعيع عشجؾ كاستعسميع وهللا ييشئظ بيع لكغ أنا 

 فزمت عمي حػلظ إنداف آخخ ابعث لي إياه.أخاؼ أف آكل ربا ال أريج فائجة عمضيع، يقػؿ لظ 
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ىػ أقخضيع بالفائجة كربح، اآلف معطع الشاس الحسج هلل ال آكل فائجة أنا أضع مالي كال آخح فائجة، أنت قػيت 
 مؤسدة ربػية لػ ما أخحت أيزًا آثع:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع آكِ   َل الخَِّبا َكُمْؤِكَمُو َكَكاِتَبُو َكَشاِىَجْيِو َكَقاَؿ ُىْع َسَػاٌء (()) َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ َلَعَغ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] مدمع، أحسج [

يعشي غخيب كضف السدمسضغ متػىسػف أف اإليجاع مغ دكف فائجة ما فضو مذكمة أنا يا أخي ال آكل ربا، أنت دعستيا 
 قػيت مؤسدة ربػية ىحا الحجيث يؤكج ذلظ ركاه اإلماـ مدمع:

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع آِكَل الخَِّبا َكُمْؤِكَمُو َكَكاِتَبُو َكَشاِىَجْيِو كَ ))َعْغ جَ   َقاَؿ ُىْع َسَػاٌء ((اِبٍخ َقاَؿ َلَعَغ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ] مدمع، أحسج [

لحلظ قالػا  كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ شاربيا كحامميا كعاصخىا كمعترخىا كالسحسػلة إلضو كناضخىا كميع سػاء،
 ما حـخ فعمو حـخ االستساع إلضو كحـخ الشطخ إلضو، الذيء الحخاـ يشبغي أف تبتعج عشو.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َرَأْيُت المهيْ  ُ َعْشُو َقاَؿ َقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاه ِني َمَة َرُجَمْيِغ َأَتَياِني َفَأْخَخَجا)) َعْغ َسُسَخَة ْبِغ ُجْشُجٍب َرِضَي َّللاه
ـٍ ِفيِو َرُجٌل َقاِئٌع َكَعَمى َكَسِط الشهَيخِ  َسٍة َفاْنَصَمْقَشا َحتهى َأَتْيَشا َعَمى َنَيٍخ ِمْغ َد َرُجٌل َبْيَغ َيَجْيِو ِحَجاَرٌة  ِإَلى َأْرٍض ُمَقجه

ُجُل َأْف َيْخُخَج َرَمى الخه  ُجُل الهِحي ِفي الشهَيِخ َفِإَذا َأَراَد الخه ُه َحْيُث َكاَف َفَجَعَل ُكمهَسا َجاَء َفَأْقَبَل الخه ُجُل ِبَحَجٍخ ِفي ِفيِو َفَخده
 الخَِّبا ((ِلَيْخُخَج َرَمى ِفي ِفيِو ِبَحَجٍخ َفَيْخِجُع َكَسا َكاَف َفُقْمُت َما َىَحا َفَقاَؿ الهِحي َرَأْيَتُو ِفي الشهَيِخ آِكُل 

 ] البخارؼ، مدمع، التخمحؼ، أحسج [

ب أف بمجنا أقل الببلد في العالع إعبلف إفبلسات، أقل بمج في العالع يسزى سشة سشتضغ ما في يعشي في خبخ شض
كال إفبلس، يخجع ذلظ إلى أف أكثخ التعامل بعضج عغ التعامل الخبػؼ ما في شخكات مبشضة عمى قخض ربػؼ، الحؼ 

في أمخيكا لو جارة قاؿ لي  يحرل أف كل السؤسدات إذا بشضت عمى قخض ربػؼ يسحق هللا الخبا، لي قخيب كاف
بقضت تجفع أقداط ربػية خسذ عذخة سشة لبضت تدكشو كحتى اآلف لع يبجأ دفع ثسغ البضت صار في خصأ مخضت 

 عسمت عسمضة تػقف راتبيا في خصأ صار اآلف البضت يباع بالسداد، خسذ عذخة سشة تجفع الفػائج.
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ل القػمي بكل لبشاف ال يداكؼ خجمات ىحا القخض كشت مخة في لبشاف قضل في قخض ثبلثضغ ممضار نرف الجخ
 يعشي فػائجه، نرف الجخل القػمي ال يداكؼ خجمات ىحا القخض، قزضة القخكض الخبػية مجمخة، قاؿ تعالى:

َجَقاِت﴾ ُ الخَِّبا َكُيْخِبي الره َُ َّللاه  ﴿ َيْسَح

 [176] سػرة البقخة: اآلية 

في معرضة عمى اإلشبلؽ تػعج هللا مختكبيا بالحخب إال الخبا، ألف إذًا شبعًا في أحاديث كثضخة ججًا، لكغ ما 
بالخسخ تزخ نفدظ كبالدنا تزخ معظ فتاة كبالخبا تيجـ أمة، لسجخد أف يمج الساؿ الساؿ األمػاؿ سػؼ تجسع 
بأيجؼ قمضمة كتحـخ مشيا الكثخة الكثضخة كحجث كال حخج عغ نتائج ىحه الطاىخة السخضضة، ىل ترجؽ في دراسة 
اجتساعضة لمسػمدات خسدة كتدعضغ بالسئة مشيغ لدغ فاسجاف لكشيغ فقضخات ىحه دراسة معشى الخبا أفقخ شخيحة 
كبضخة ىحه الذخيحة ما في شخيق، شبعًا ما في كازع ديشي ما في شخيق لكدب الساؿ إال عغ شخيق أف تختدؽ 

اط األمغ الجشائي يقػؿ مع مػجات الفقخ بجدسيا إذًا مغ آثار الخبا، ارتفاع ندب الجخيسة كاالحتضاؿ اسأؿ ضب
 تتراعج حاالت االحتضاؿ كالجخائع كالفقخ، كاد الفقخ أف يكػف كفخًا.

 دائسًا الخبا قاؿ تعالى:

َجَقاِت﴾ ُ الخَِّبا َكُيْخِبي الره َُ َّللاه  ﴿ َيْسَح

 [176] سػرة البقخة: اآلية 

الشطاـ االقترادؼ في اإلسبلـ ميع ججًا، يفتػا في مرخ لضذبعػا، لػ أنظ أنت التقضت بخسػؿ هللا كىػ سضج الخمق 
كحبضب الحق كسألتو سؤااًل مختبًا كأفتى لظ كسا تخيج كلع تكغ محقًا ىل تشجػ مغ عحاب هللا ؟ ال تحتاج إلى أزىخ 

 رسػؿ هللا بشفدو قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإنهُكْع َتْخَتِرُسػَف إِ  )) َعغْ  ُ َعْشَيا َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه ّـِ َسَمَسَة َرِضَي َّللاه َليه َكَلَعله َبْعَزُكْع ُأ
َِّ َأِخيِو َشْيًئا ِبَقْػِلِو َفِإنهَسا أَ  ِتِو ِمْغ َبْعٍس َفَسْغ َقَزْيُت َلُو ِبَح  ْقَصُع َلُو ِقْصَعًة ِمْغ الشهاِر َفاَل َيْأُخْحَىا ((َأْلَحُغ ِبُحجه

 ] البخارؼ، مدمع، الشدائي، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج، مالظ [
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إذا أمدكت كأسًا كقمت لي ىحا إبخيق تربح إبخيقًا ؟ إذا أنت غضخت التدسضة أنت كضعت مبمغظ في بشظ كقمت 
البشظ محكؽ ججًا ما ندضظ فأعصاؾ عائجة كلضذ فائجة أنا عػض ىحه أمانة أنا أحببت أف أضع مالي كديعة ىحا 

أف أكدع إيجاع ربػؼ أكدعت كديعة لػجو هللا أبتغي بيا رضػاف هللا كالبشظ محكؽ أعصاني عائجة التغى الخبا بيحه 
 الصخيقة، ذىب فتح بضت دعارة عسمػا لو عقج زكاج خخج شمق، ىحا زكاج صار.

األسساء الحقائق ثابتة، أساسًا بضػت الجعارة في العرػر القجيسة كضف كانت ؟  في ممضػف حضمة شخعضة لػ غضخنا
بيحا الذكل كاحج يجمذ عمى السجخل يعسل لو عقج زكاج يخخج يصمق يأخح قخشضغ، يسكغ أف تفعل كل السشكخات 

عة كأسسي الفائجة بحضل شخعضة أنت أكدعت مااًل تخيج ربحًا ثابتًا عمضو بالسئة ثسانضة، أنا سػؼ أسسي الساؿ كدي
عائجة التغى الخبا ؟ كأنت تدسي الدنا زكاجًا كالػصل عقج زكاج، إذا تخيج أف تعسل حضل شخعضة ال تشتيي الحضل 

 الذخعضة، قزضة الفتػػ أنا قمت أبمغ لػ معظ فتػػ مغ سضج الخمق كلع تكغ محقًا ال تشجػ مغ عحاب هللا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ذات يـػ إذ شمع عميشا رجل 704 - 005الجرس ) 

 71-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العمسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

تحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالحجيث الضـػ أييا األخػة الكخاـ: مازلشا في إ
 التخىضب مغ األخح فػؽ الحاجة تفاخخًا كتكاثخًا: 

َثِشي ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصهاِب َقاَؿ َبْيَشَسا َنحْ  ُسػِؿ َّللاهِ َصمهى ُغ ِعْشَج رَ )) َعْغ َيْحَيى اْبِغ َيْعَسَخ َأفه َعْبَج َّللاهِ ْبَغ ُعَسَخ َقاَؿ َحجه
َعِخ ََّل  ـٍ ِإْذ َشَمَع َعَمْيَشا َرُجٌل َشِجيُج َبَياِض الثَِّياِب َشِجيُج َسَػاِد الذه ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َذاَت َيْػ َفِخ َكََّل  َّللاه ُيَخى َعَمْيِو َأَثُخ الده

ْيِو َعَمى َيْعِخُفُو ِمشها َأَحٌج َحتهى َجَمَذ ِإَلى َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ   َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْسَشَج ُرْكَبَتْيِو ِإَلى ُرْكَبَتْيِو َكَكَضَع َكفه
ُ َكَأفه  ـِ َقاَؿ َأْف َتْذَيَج َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ْساَل اَلَة ُمَحسهًجا َرُسػُؿ َّللاهِ َكُتِقيَع ا َفِخَحْيِو ُثعه َقاَؿ َيا ُمَحسهُج َأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ لره

ُقُو ُثعه َكُتْؤِتَي الدهَكاَة َكَتُرػـَ َرَمَزاَف َكَتُحجه اْلَبْيَت ِإْف اْسَتَصْعَت ِإَلْيِو َسِبياًل َقاَؿ َصَجْقَت َفَعِجْبَشا إِ  َلْيِو َيْدَأُلُو َكُيَرجِّ
يَساِف َقاَؿ َأْف ُتْؤِمَغ ِباَّللهِ َكَماَلِئَكِتِو كَ  ـِ اخْآِخِخ َكاْلَقَجِر ُكمِِّو َخْيِخِه َكَشّخِِه َقاَؿ َقاَؿ َأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ ُكُتِبِو َكُرُسِمِو َكاْلَيْػ

َ َكَأنهَظ َتَخاُه َفِإْف َلْع َتُكْغ َتَخاُه َفِإنه  ْحَداِف َقاَؿ َأْف َتْعُبَج َّللاه ُو َيَخاَؾ َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َصَجْقَت َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ
ا اِئِل َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَراِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمجَ الده اَْلََمُة َربهَتَيا َكَأْف َتَخى  َعِة َقاَؿ َما اْلَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِبَيا ِمْغ الده

اِء َيَتَصاَكُلػَف ِفي اْلُبْشَياِف َقاَؿ ُعَسُخ فَ  ُ َعَمْيِو اْلُحَفاَة اْلُعَخاَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الذه َمِبْثُت َثاَلًثا ُثعه َقاَؿ ِلي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ َكَرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ َفِإنهُو ِجْبِخيُل َعَمْيِو الده  اِئُل ُقْمُت َّللاه ُيَعمَِّسُكْع َأْمَخ اَلـ َأَتاُكْع لِ َكَسمهَع َيا ُعَسُخ َىْل َتْجِري َمْغ الده

 ((ِديِشُكعْ 

 مدمع، الشدائي، التخمحؼ، أبػ داكد، ابغ ماجو، أحسج [] 

الحقضقة ىحا الحجيث مغ أجسع أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اإلسبلـ أف تذيج أنو ال إلو إال هللا، حضشسا يعتقج العالع أنو 
مالو كال في إنفاؽ مالو كال في ال إلو اعتقادًا أك سمػكًا العبخة أنظ قج تخاقب إندانًا ال تجج في سمػكو كال في كدب 

عبلقاتو كال في ليػه كال في حدنو أنو يعتقج أنو ال إلو إال هللا، ال قضسة لسا تقػؿ كال قضسة لسا ترجؽ القضسة لمدمػؾ 
 السبشي عمى ما تعتقج، ىحا اإلنداف يعتقج أنو ال إلو كإذا قاؿ بمدانو ال إلو إال هللا كحب عسمو.
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كأف تعري خالقًا أنت ال تؤمغ أنو ال إلو إال هللا ال تؤمغ أف الخازؽ ىػ هللا، أف الخافع ىػ لسجخد أف تصضع مخمػقًا 
 هللا أف الخافس ىػ هللا أف السعد ىػ هللا أف السحؿ ىػ هللا.

 قاؿ أف تذيج أف ال إلو إال هللا، ما قاؿ أف تقل أف تذيج كالقخآف الكخيع يقػؿ: 

  َّللاهُ﴾﴿ َفاْعَمْع َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله 

 [79] سػرة دمحم: اآلية 

كالعمساء يقػلػف العقضجة ال تقبل تقمضجًا كلػ صحت، ألنظ إف قبمتيا تقمضجًا قبمت نقضزيا تقمضجًا، ال يعتج بيحا القبػؿ 
 التقمضجؼ ال بج مغ أف تأخح العقضجة عغ بحث كدرس كتحمضل كتسحضز كدلضل ألف هللا عد كجل يقػؿ:

 ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاهُ﴾ ﴿ َفاْعَمْع َأنهوُ 

 [79] سػرة دمحم: اآلية 

ىشا أف تذيج أف ال إلو إال هللا كأف دمحمًا رسػؿ هللا، في شخكحات أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ عبقخؼ، ال لضذ 
عبقخيًا الشبي رسػؿ نبي أعجاء الجيغ يصخحػف الشبي عمى أنو مرمح كبضخ عمى أنو عبقخؼ عطضع ال دمحم عمضو 

لربلة كالدبلـ نبي ىحه األمة يػحى إلضو ىحا الحؼ جاء بو لضذ مغ تجخبتو كال مغ ذكائو كال مغ خبختو كال مغ ا
 معصضات بضئتو إنسا ىػ كحي هللا عد كجل.

وهللا أييا اإلخػة الكخاـ: لػ أمزضشا حضاتشا كميا ككصمشا إلى حقضقة ال إلو إال هللا كأف دمحمًا رسػؿ هللا نكػف قج ربحشا 
ما في تذخيع إال تذخيع رسػؿ هللا، نحغ في معطع عبلقاتشا غضخ إسبلمضة نحغ فقط ىػيتشا إسبلمضة غبلؼ رقضق 

صف كعشجه معسل عشجه قشاعة إذا ما يحزخ امخأة مغ لبشاف  إسبلمي لكغ تفكضخنا عمساني، إنداف يرمي أكؿ
جسضمة ججًا كشبو عارية كتعمغ عغ بزاعتو بالتمفاز ال يخبح، ىحا يذيج أف دمحمًا رسػؿ هللا ؟ ال وهللا يذيج أف 
الخبح يأتي مغ االستقامة مغ نرح السدمسضغ ؟ ال يذيج أف الخبح يأتي مغ اإلغخاء، كثضخ يػجج فاعمضات 

دية محدػبة عمى السدمسضغ ال تعخؼ التدػيق إال الغخبي، يقمجكف الغخب في أنساط التدػيق، الجيغ قزضة اقترا
كبضخة ججًا حضشسا تذيج أف ىحا اإلنداف رسػؿ هللا، قاؿ لظ الضسضغ الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمبخكة، يقابميا 

لظ العسمضة تكمف سبعة مبليضغ زرع كبج، لسا  اإلعبلف عغ الدمعة بذكل غخبي مشفقة لمدمعة تأتضو مذكمة يقػؿ
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اإلنداف ال يعبأ بسشيج رسػؿ هللا ىػ مختاح يغر السدمسضغ، وهللا في معامل تزع مػاد مدخششة حتى تتحدغ بضع 
 البزاعة ىحه السادة تمػف تعصي لػف فاتح لمصحضشة يكػف بضعيا أكثخ كسعخىا أعمى.

ممة شيء كبضخ، أف تذيج أنو ال إلو إال هللا، ال رافع كال خافس كال لضذ مغ شيء قمضل نعامل مغ هللا ىحه السعا
معصي كال محؿ كال قػؼ كال حكع إال هللا، أف تذيج أساسًا ال قضسة إشبلقًا إليسانشا إذا اعتقجنا أف هللا خمق الكػف، 

بضج هللا عد كجل  أف تذيج أنو فعاؿ، أف تذيج أف األمخ بضجه كحجه، لكغ معطع الشاس يخكف األمخ بضج بػش ال
 خمز ىجد البج أف يفعل.

أف تذيج أنو ال إلو إال هللا كأف دمحمًا رسػؿ هللا كتقضع الربلة كتؤتي الدكاة كترـػ رمزاف كتحج البضت إف 
 استصعت إلضو سبضبل.

خ في ىحا اإلسبلـ تعتقج بػحجانضة اإللو تعتقج أف مشيج الشبي ىػ السشيج الػحضج أيزًا ال يػجج مشيج آخخ، كثض
 شخكحات االختبلط يعسل تيحيب اجتساعي االختبلط يمغي العقج اتجاه الجشذ ال بالعكذ.

 فبل تخف بالسعاصي كثخ شيػتيا إف الصعاـ يقػؼ شيػة الشائي.

ما في عشجىع بالغخب مدسػح كل شيء ما الحؼ يحرل عشجىع ؟ يحرل ما ال تحسج عقباه يعشي أنا ما رأيت في 
السخأة في السضداف كتاب قجـ لي ىجية قخأتو كال كمسة كاحجة مغ السؤلف إحراءات مغ حضاتي كتابًا اسسو عسل 

العالع الغخبي عغ أخصار اختبلط السخأة بالخجل عمى مدتػػ الجامعات عمى مدتػػ السعامل عمى مدتػػ 
ف مشيج رسػؿ هللا صمى الفعالضات الجكائخ السخأة محببة إلى الخجل فمحلظ أييا اإلخػة الكخاـ: اإلنداف حضشسا يعتقج أ

هللا عمضو كسمع ىػ تعمضسات الرانع اآلف استشدخػا، هللا عد كجل صسع أف يأتي الصفل مغ ذكخ كأنثى قاؿ 
 تعالى:

ْنَداَف ِمْغ ُنْصَفٍة َأْمَذاٍج َنْبَتِميِو َفَجَعْمَشاُه َسِسيعًا َبِريخًا )  (﴾7﴿ ِإنها َخَمْقَشا اإلِْ

 [1] سػرة اإلنداف: اآلية 
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سا تأتي ىحه البػيزة فضيا ثبلثة كعذخيغ مػرث كخكمػزـك تتمقح بالحػيغ فضو ثبلثة كعذخيغ مػرث كخكمػزـك ل
كالثبلثة كعذخيغ يقابمػا ألف معمػمة كثبلثة كعذخيغ ألف معمػمة ثانضة لػ أخحنا معمػمة مذتخكة بضشيسا إذا في 

يغ في مػضػع الكبج السػرث القػؼ يتغمب ضعف خمقي في البػيزة في مػضػع الكبج كفي قػة خمقضة في الحػ 
عمى الزعضف فضأتي الػلج أقػػ مغ األـ كاألب معًا أخح مغ كل جية أقػػ شيء أما لػ أخحنا خمضة مغ ثجؼ 
السخأة كزرعشاىا في رحسيا ىي تشجب أختيا ال تشجب ابشيا كالخصأ كالزعف في التعبضخ العمسي يكخس يعشي 

 يدداد.

تائج كىحه الشعجة التي استشدخت ضيخت عمضيا عبلئع الذضخػخة بعج أشيخ، حجثشي لحلظ ىع يعتسػف عمى الش
شبضب العسمضة تكمف مئتي ألف دكالر، يعشي قمة شباب كفتضات، ما ىػ القرج مشيا ؟ نحغ نجفع لكل كلج مئتي 

ة مبليضغ مغ ألف دكالر ماذا يعادلػا بالعسمة الدػرؼ ؟ السئة ألف خسذ مبليضغ السئتي ألف عذخ مبليضغ، عذخ 
أجل أف أحزخ كلج استشداخ ؟ ال تدكج كاحجة كفق الشطاـ اإلليي، عمى كل أنا أتسشى عمى كل أخػانا الجعاة 
يتخيثػا ألف هللا لسا يدسح إلنداف يتألو أف يخط خصًا آخخ غضخ الحؼ رسسو هللا عد كجل ما سسح لو إال لضكػف 

 لضكػف ىحا بخىانًا ججيجًا عمى كساؿ هللا عد كجل فأنا أتسشى ىحا بخىانًا عمى كساؿ هللا عد كجل، ما سسح لو إال
عمى األخػة السؤمشضغ كالجعاة الرادقضغ أف يتخيثػا لتطيخ الشتائج التي ال ترجؽ حضشسا غضخكا خمق هللا ألف هللا 

 عد كجل بضغ أف مغ عبلمة كفخ الكافخ أنو يغضخ خمق هللا عد كجل.

معقػلة، نحغ نزعيا في مكاف نعصضيا إضاءة شجيجة نعمفيا ىخمػنات هللا صسع دجاجة تأكل كتشسػ بطخكؼ 
أربعضغ يػمًا تربح كضمػ ىحه الججاجة أربعضغ يػمًا ما نامت دقضقة كأخحت مػاد ىخمػنضة تدخع بالشسػ، لسا نأكل 
 دجاج باستسخار تتخسب اليخمػنات ىحه، لحلظ تفاجأ أف عذخة أضعاؼ الدخشاف الدبب يغضخكف خمق هللا، في
تغضضخ لخمق هللا عد كجل، كل حضاتشا تفتح عمبة فضيا بشدكات الرػديـػ ىحه مػاد مدخششة مدسػح لػاحج باأللف 
يزعػف خسدة باأللف أحضانًا مغ يخاقبيع ؟ حتى ال تفدج البزاعة لكغ فدج اإلنداف أنا أعدؼ تفاقع أمخاض 

د معمبة كميا مػاد كضساكية تخػ تذخب شخابًا الدخشاف إلى عذخة أضعاؼ إلى الغحاء كميا مػاد محفػضة كميا مػا
غضخ شبضعي، تحزخ كعاء فضو بػدرة ىحا بختقاؿ ىحا أناناس لػ قخأت محتػياتيع ما في كاحج بالسمضار شبضعي كمو 
كضساكؼ، مػاد كضساكية فجدسظ نباتي كلضذ كضساكؼ كمو كضساكؼ فذل كمػؼ سخيع، نسػ سخشاني خبضث يعاني 

 ء السفتعل ما يعاني ىحا معشى يغضخكف خمق هللا عد كجل.اإلنداف مغ ىحا الغجا
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اَلَة َكُتْؤِتَي الده  ُ َكَأفه ُمَحسهًجا َرُسػُؿ َّللاهِ َكُتِقيَع الره َكاَة َكَتُرػـَ َرَمَزاَف َكَتُحجه ))......َأْف َتْذَيَج َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه
يَساِف َقاَؿ َأْف ُتؤْ اْلَبْيَت ِإْف اْسَتَصْعَت ِإَلْيِو  ُقُو ُثعه َقاَؿ َأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ ِمَغ َسِبياًل َقاَؿ َصَجْقَت َفَعِجْبَشا ِإَلْيِو َيْدَأُلُو َكُيَرجِّ

ـِ اخْآِخِخ....((  ِباَّللهِ َكَماَلِئَكِتِو َكُكُتِبِو َكُرُسِمِو َكاْلَيْػ

كالغشي يدداد غشى كالفقضخ يدداد فقخًا، أما دخل الضـػ  ألغي الضـػ اآلخخ انتيى الجيغ كمو القػؼ يأكل الزعضف
اآلخخ تعج لمسمضػف قبل أف تأكل درىسًا حخامًا، وهللا أييا األخػة ال يسكغ أف تدتقضع الحضاة مغ دكف إيساف بالضـػ 

 اآلخخ.
ؿ ما في إيساف بالضـػ اآلخخ يغترب شخكة عسخه خسدة كستضغ ما بقي آلخختو، يغترب دكاف يغترب أمػا
األيتاـ األخ األكبخ يأخح كل شيء لو يدتغل ضعف أخػتو الرغار ففي عجكاف، العجكاف يعشي ما في إيساف 
بالضـػ اآلخخ لػ في إيساف بالضـػ اآلخخ ما في عجكاف كما مغ ركشضغ مغ أركاف اإليساف اجتسعا بالقخآف كاإليساف 

 باهلل كالضـػ اآلخخ.

 فعاؿ بضجه كل شيء: اإليساف باهلل مػجػدًا كاحجًا كامبًل،

 ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو﴾

 [711] سػرة ىػد: اآلية 

 ﴿ َيُج َّللاهِ َفْػَؽ َأْيِجيِيْع﴾

 [73] سػرة الفتح: اآلية 

 ﴿ َكَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َكَلِكغه َّللاهَ َرَمى﴾

 [77] سػرة األنفاؿ: اآلية 

 (﴾73َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا )﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ 

 [16] سػرة الكيف: اآلية 
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 ىحا ىػ اإليساف.

َ َكَأنهَظ َتَخاُه َفِإْف َلْع َتُكْغ َتَخاُه َفِإنهُو  ْحَداِف َقاَؿ َأْف َتْعُبَج َّللاه  َيَخاَؾ..(( ))..َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ

و أف تدتغفخه أف تجعػه أف تدبحو أف تػحجه أف تكبخه أف تسججه ىحا ىػ اإليساف، أف أف تخاقبو أف تشاجضو أف تدأل
تعبج هللا كأنظ تخاه، إف أردت أف تخاشب هللا عد كجل فادعػه إف أردت أف يخاشبظ هللا عد كجل فاقخأ القخآف، 

ذ مغ ذكخني كحضث ما تبلكتظ لمقخآف كأف هللا يخاشبظ كدعاءؾ لو كأنظ تخاشبو كيا مػسى أما عمست أنشي جمض
 التسدشي عبجؼ كججني.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ذات يـػ إذ شمع عميشا رجل شجيج بياض الثياب 704 - 006الجرس ) 

 71-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج

 أييا اإلخػة الكخاـ: الزلشا في حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحؼ يعج مغ أميات األحاديث:

 ُ ـٍ ِإْذ َشَمَع َعَمْيَشا َرُجٌل ))...عغ ُعَسخ ْبُغ اْلَخصهاِب َقاَؿ َبْيَشَسا َنْحُغ ِعْشَج َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َكَسمهَع َذاَت َيْػ
َفِخ َكََّل َيْعِخُفُو ِمشها َأَحٌج َحته  َعِخ ََّل ُيَخى َعَمْيِو َأَثُخ الده ى َجَمَذ ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى َشِجيُج َبَياِض الثَِّياِب َشِجيُج َسَػاِد الذه

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َفَأْسَشجَ  ـِ َفَقا َّللاه ْساَل ُج َأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ ْيِو َعَمى َفِخَحْيِو َكَقاَؿ َيا ُمَحسه َؿ ُرْكَبَتْيِو ِإَلى ُرْكَبَتْيِو َكَكَضَع َكفه
ُ َكَأفه ُمَحسهجً  ـُ َأْف َتْذَيَج َأْف ََّل ِإَلَو ِإَّله َّللاه ْساَل ُ َعَمْيِو َكَسمهَع اإلِْ ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ا َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

اَلَة َكُتْؤِتَي الدهَكاَة َكَتُرػـَ َرَمَزاَف َكَتُحجه اْلَبْيَت ِإْف اْسَتَصْعَت ِإَلْيِو َسِبياًل َقاَؿ َص  َجْقَت َقاَؿ َفَعِجْبَشا َلُو َكُتِقيَع الره
ُقُو َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ  ـِ اخْآِخِخ َكُتْؤِمَغ ِباْلَقَجِر َيْدَأُلُو َكُيَرجِّ يَساِف َقاَؿ َأْف ُتْؤِمَغ ِباَّللهِ َكَماَلِئَكِتِو َكُكُتِبِو َكُرُسِمِو َكاْلَيْػ اإلِْ

َ َكَأنهَظ َتَخاُه َفِإْف  ْحَداِف َقاَؿ َأْف َتْعُبَج َّللاه ُكْغ َتَخاُه َفِإنهُو َيَخاَؾ َقاَؿ َلْع تَ َخْيخِِه َكَشّخِِه َقاَؿ َصَجْقَت َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ
اِئِل َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَرِتَيا اَعِة َقاَؿ َما اْلَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِمْغ الده َقاَؿ َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا  َفَأْخِبْخِني َعْغ الده

ََ َفَمِبْثُت َمِميًّا ُثعه َقاَؿ ِلي َيا ُعَسُخ َكَأْف َتَخى اْلُحَفاَة اْلُعَخاَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء  اِء َيَتَصاَكُلػَف ِفي اْلُبْشَياِف َقاَؿ ُثعه اْنَصَم الذه
ُ َكَرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ َفِإنهُو ِجْبِخيُل َأَتاُكْع ُيَعمُِّسُكْع ِديَشُكْع (( اِئُل ُقْمُت َّللاه  َأَتْجِري َمْغ الده

 ، الشدائي، أبػ داكد، ابغ ماجة [] مدمع، التخمحؼ، أحسج

ىحه أركاف اإليساف كأركاف اإلسبلـ، أركاف اإليساف محميا القمب يجب أف تعتقج أف هللا مػجػد ككاحج ككامل، كأف 
 أسساءه حدشى كصفاتو فزمى كأف األمخ بضجه كأنو ال إلو إال هللا.

 عمضظ حخكاتظ كسكشاتظ.أركاف اإليساف أف تؤمغ باهلل كأف تؤمغ بسبلئكتو الحيغ يكتبػف 
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كأف تؤمغ بالكتب الدساكية التي أندليا هللا عمى أنبضائو كأف تؤمغ بخسمو الحيغ ليع دعػة كاحجة ال نفخؽ بضغ أحج 
 مغ رسمو، كأف تؤمغ بالضـػ اآلخخ يـػ القراص كالحداب كدفع ثسغ كل عسل فعمتو بالجنضا.

 ساف بالقجر يحىب اليع كالحدف، كاإليساف بالقجر نطاـ التػحضج.كأف تؤمغ بالقجر خضخه كشخه مغ هللا تعالى، فاإلي

ىحه العقضجة إيساف باهلل مع التفاصضل كبسبلئكتو ككتبو كرسمو كإيساف بالضـػ اآلخخ كإيساف بالقزاء كالقجر ىحا 
كسل اإليساف محمو القمب، أما الجػارح أف تشصق بالذيادتضغ كأف ترمي كأف ترـػ كاف تحج كأف تدكي، مغ است

أركاف اإليساف كأركاف اإلسبلـ فقج نجا ال شيء عمضو، أما السدتػػ األعمى التفػؽ االمتضاز الجكتػراه بالسرصمحات 
 الحجيثة.

َ َكَأنهَظ َتَخاُه َفِإْف َلْع َتُكْغ َتَخاُه َفِإنهوُ  ْحَداِف َقاَؿ َأْف َتْعُبَج َّللاه   َيَخاَؾ..(( )).. َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ

 أف تذعخ بػجػده، أف تذعخ أف هللا معظ قاؿ تعالى:

( َكاْخِفْس َجَشاَحَظ ِلَسِغ 701( َكَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اَْلَْقَخِبيَغ )700﴿ َفاَل َتْجُع َمَع َّللاهِ ِإَليًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحهِبيَغ )
ي َبِخيٌء ِمسها َتْعَسُمػَف )( َفِإْف َعَرْػَؾ 702اتهَبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ) ِحيِع 703َفُقْل ِإنِّ ْل َعَمى اْلَعِديِد الخه ( َكَتَػكه

اِجِجيَغ )705( الهِحي َيَخاَؾ ِحيَغ َتُقػـُ )704) ِسيُع اْلَعِميُع )706( َكَتَقمَُّبَظ ِفي الده  (﴾770( ِإنهُو ُىَػ الده

 [113-171] سػرة الذعخاء: 

عخ أف هللا معظ كأف هللا يخاؾ كأف هللا يحري عمضظ حخكاتظ كسكشاتظ كأف هللا بالسخصاد يخاؾ حضغ تقـػ حضشسا تذ
 تدتقضع عمى أمخ هللا.

كال أدؿ عمى ذلظ أييا اإلخػة الكخاـ: مثل مشتدع مغ كاقع الشاس جسضعًا أنظ إذا ركبت مخكبتظ ككانت اإلشارة 
عمى دراجة نارية كنقضب في الدضارة إلى جانب  حسخاء كشخشي كاقف جانب اإلشارة كبضجه دفتخ الزبػط كشخشي

الذخشي الحؼ عمى الجراجة كأنت مػاشغ مغ الجرجة الخامدة عادؼ ججًا ىل تتجاكز ؟ مدتحضل كألف كألف 
مدتحضل، ألف كاضع نطاـ الدضخ عمسو يصػلو مغ خبلؿ ىحا الذخشي كىحه الجراجة كىحه الدضارة كقجرتو تصػلظ 

زة يرادر السخكبة، إذًا لع تعرضو إشبلقًا، لحلظ قانػف الصاعة أف تعبج هللا كأنظ يزعظ في الدجغ يدحب اإلجا
 تخاه فإف لع تكغ تخاه فإنو يخاؾ، كأفزل إيساف السخء أف تعمع أف هللا معو حضث كاف.
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 أييا اإلخػة: 

ْحَداِف... ((   ))...َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ اإلِْ

فيػ مدمع أؼ إنداف صحت عقضجتو فيػ مؤمغ أؼ إنداف كل حخكاتو عشجنا إسبلـ، أؼ إنداف خزع ألمخ هللا 
 كسكشاتو تحت مخاقبة هللا عد كجل فيػ محدغ ىحه السختبة الثالثة.

اِئِل...((  اَعِة َقاَؿ َما اْلَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِمْغ الده  )).... َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ الده

دبلـ قل ال أعمع الغضب فأؼ إنداف كائشًا مغ كاف يجعي الغضب يشبغي أف تكحبو اآلف مقاـ الشبي عمضو الربلة كال
 برػت عاؿ ألنو ال يعمع الغضب إال هللا كالشبي عمى عمػ مقامو ال يعمع قاؿ تعالى:

 ﴿ َكَلْػ ُكْشُت َأْعَمُع اْلَغْيَب﴾

 [788] سػرة األعخاؼ: 

 ىحه الثانضة، مغ باب أكلى، قاؿ تعالى:

 ْمِمُظ ِلَشْفِدي َنْفعًا َكََّل َضّخًا﴾﴿ ُقْل ََّل أَ 

 [788] سػرة األعخاؼ: 

 ىحه الثالثة، قاؿ تعالى:

ـٍ َعِطيٍع ) ي َأَخاُؼ ِإْف َعَرْيُت َربِّي َعَحاَب َيْػ  (﴾02﴿ ُقْل ِإنِّ

 [75] سػرة األنعاـ: 
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 فإذا كاف سضج الخمق كحبضب الحق يخاؼ إف عرى ربو عحاب يـػ عطضع، قاؿ تعالى:

َؿ َعَمْيَشا َبْعَس اَْلََقاِكيِل )﴿  ( َفَسا ِمْشُكْع ِمْغ 13( ُثعه َلَقَصْعَشا ِمْشُو اْلَػِتيَغ )12( ََلََخْحَنا ِمْشُو ِباْلَيِسيِغ )11َكَلْػ َتَقػه
 (﴾14َأَحٍج َعْشُو َحاِجِديَغ )

 [47-44] سػرة الحاقة: 

 َأْكَحْيَشا ِإَلْيَظ ِلَتْفَتِخَي َعَمْيَشا َغْيَخُه﴾﴿ َكِإْف َكاُدكا َلَيْفِتُشػَنَظ َعِغ الهِحي 

 [71] سػرة اإلسخاء: 

أنا أقػؿ لكع اآلف كل محاكالت الصخؼ اآلخخ لتفتخؼ، لشفتخؼ عمى هللا غضخ الحؼ أندلو مغ الػحضضغ، كضف ؟ يقػؿ 
حت قخضًا كأنت فقضخ ججًا لظ ىحا الخبا السحـخ الخبا االستغبللي أما في ربا استثسارؼ، ىحه اختخعيا ىػ، إف أخ

فيحا القخض محـخ أما تخيج أف تعسل شخكة كبضخة ججًا أخحت قخض بسئة ممضػف دكالر بفائجة خسدة بالسئة ىحا 
 لضذ محخمًا ىحا ربا استثسارؼ.

 ﴿ َكِإْف َكاُدكا َلَيْفِتُشػَنَظ َعِغ الهِحي َأْكَحْيَشا ِإَلْيَظ ِلَتْفَتِخَي َعَمْيَشا َغْيَخُه﴾

 [71ة اإلسخاء: ] سػر 

يعشي كل جيج الصخؼ اآلخخ أف يفتخؼ عمى هللا عد كجل تذخيعًا آخخ يتشاسب مع مرالح الساديضغ، يتشاسب مع 
عػلستيع يتشاسب مع إباحضتيع، اآلف في مرصمح ججيج أعجبشي أمخكة اإلسبلـ، يعشي أف تعصي لئلسبلـ شخيقة ال 

 عبلقة ليا إشبلقًا بأصػلو، شخيقة معاصخة.

اِئِل َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَمارَ  ))... اَعِة َقاَؿ َما اْلَسْدُئػُؿ َعْشَيا ِبَأْعَمَع ِمْغ الده ِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمَج َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ الده
 اَْلََمُة َربهَتَيا... (( 
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ًة مؤمشًة تقضًة عارفة لخبيا كاقفة ليحا الحجيث تفدضخات كثضخة لكشي كججت وهللا أكجو ىحه التفدضخات أف امخأة صالح
 عشج حجكد الذخع قاؿ تعالى: 

َباٍت َكَأْبَكارًا )  (﴾2﴿ ُمْؤِمَشاٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَجاٍت َساِئَحاٍت َثيِّ

 [5] سػرة التحخيع: 

مع أؼ شاب تمج فتاة تجخل الجامعة تربح سبػر، متفمًة تسامًا كل مفاتشيا لمصخيق ال تخعى لمجيغ حخمة تجمذ 
كتخػ أميا دقة قجيسة، بمجية، ىحه السخأة الرالحة التي عخفت حق زكجيا كربت أبشاءىا ىحه الفتاة التي استغخبت 

 كتعجست تخػ أف أميا جاىمة.

 ))... َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا... (( 

خب يتأمخؾ يربح يخػ أبػه ال قج يكػف لمحكػر يعشي أب صالح مؤمغ عقضجتو سمضسة يأتضو كلج يجرس يتعمع يدتغ
 يفيع شضئًا كأمتو لضذ ليا قضسة مغ عبلمات قضاـ الداعة َأْف َتِمَج اأْلََمُة َرب َتَيا قاؿ تعالى:

 ﴿ ُقْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُكْع َكَأْبَشاُؤُكْع َكِإْخَػاُنُكْع َكَأْزَكاُجُكْع َكَعِذيَخُتُكْع﴾

 ] سػرة التػبة [

غ االعتداز االجتساعي كالعخب عشجىا سبة بالجاىمضة ال أبا لظ أكبخ كصسة عار بجأ باألب ألف األب مػش
 لئلنداف أنو لضذ لو أب.

اِء َيَتَصاَكُلػَف ))... َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَرِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا َكَأْف َتَخى اْلُحَفاَة اْلُعَخاَة اْلَعالَ  ِفي َة ِرَعاَء الذه
ُ كَ  اِئُل ُقْمُت َّللاه ََ َفَمِبْثُت َمِميًّا ُثعه َقاَؿ ِلي َيا ُعَسُخ َأَتْجِري َمْغ الده َرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ َفِإنهُو ِجْبِخيُل اْلُبْشَياِف َقاَؿ ُثعه اْنَصَم

 َأَتاُكْع ُيَعمُِّسُكْع ِديَشُكْع (( 

 العالة: الفقخاء.
لبمجاف يعشي بشاء يسكغ تعضر مئتي سشة قادمة اثشي عذخ شابقًا تيجـ كتيجر ىحه وهللا أنا لفت نطخؼ في بعس ا

 األمػاؿ لضقـػ مكانيا بشاء أربعضغ شابقًا. 
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ىحا شيء صار تقمضجًا يعشي ما مغ بشاء اثشي عذخ شابقًا أك خسدة عذخ البج مغ أف ييجـ لضقـػ محمو بشاء 
 ثبلثضغ أربعضغ شابق.

اِء َيَتَصاَكُلػَف ِفي ))... َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَرِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا َكَأْف َتَخى اْلُحَفاَة اْلُعَخاَة اْلَعالَ  َة ِرَعاَء الذه
 اْلُبْشَياِف....(( 

 تعالى:ىحه إشارة إلى الثخكات الشفصضة إشارة إلى ىحه الثخكات، في إشارة أخخػ قاؿ 

َجِخ اَْلَْخَزِخ َنارًا َفِإَذا َأْنُتْع ِمْشُو ُتػِقُجكَف )  (﴾50﴿ الهِحي َجَعَل َلُكْع ِمَغ الذه

 [83] سػرة يذ: 

نطخية البتخكؿ أساسيا في العرػر السصضخة السصضخة فيحه الغابات العسبلقة دفشت كتحممت كأصبحت بتخكاًل، ألف 
 اآلية تمفت الشطخ قاؿ تعالى:

َجِخ اَْلَْخَزِخ َنارًا َفِإَذا َأْنُتْع ِمْشُو ُتػِقُجكَف )﴿   (﴾50الهِحي َجَعَل َلُكْع ِمَغ الذه

 [83] سػرة يذ: 

غضخ دقضقة يجب أف يكػف يابذ الذجخ حتى يذعل، إذا حصب يكػف يابذ األخزخ ال يذعل إشارة إلى أف ىحه 
ر مصضخة ججًا كأصبحت ىحه الغابات بتخكاًل كىحا الشباتات الخزخاء العسبلقة دفشت في باشغ األرض في عرػ 

البتخكؿ سبب ىحه الحخكب التي تخكنيا، نحغ أماـ حخب بتخكؿ فقط كل ما يقاؿ سػػ البتخكؿ كبلـ فارغ حخب 
 بتخكؿ.

ىي القرة كميا أف ذئب أراد أف يأكل شاة عمى مدضل ماء كالحئب في رأس الشبع كالذاة بعج مدافة يجب أف 
يج حجة قاؿ ليا أنت تعكخؼ عمي الساء قالت الساء مغ عشجؾ إلى عشجؼ يأتي، لضذ مقبػؿ، عشجؾ يأكميا لكغ يخ 

 أسمحة ذات دمار شامل.
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 أييا األخػة:

اِء َيَتَصاَكُلػَف ِفي  َة ِرَعاءَ ))... َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَرِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا َكَأْف َتَخى اْلُحَفاَة اْلُعَخاَة اْلَعالَ  الذه
ُ كَ  اِئُل ُقْمُت َّللاه ََ َفَمِبْثُت َمِميًّا ُثعه َقاَؿ ِلي َيا ُعَسُخ َأَتْجِري َمْغ الده َرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ َفِإنهُو ِجْبِخيُل اْلُبْشَياِف َقاَؿ ُثعه اْنَصَم

 َأَتاُكْع ُيَعمُِّسُكْع ِديَشُكْع (( 

نحغ نعجب مسا يجخؼ لكغ الشبي أخبخ عشو حتى في خصبة ذكختيا في جامع الشابمدي قبل الذيء الغخيب أنشا 
شيخيغ كفي صحضح مدمع كرد أف مغ عبلمات قضاـ الداعة حرار العخاؽ يسشع عشو الصعاـ كالقفضد، ىحا جخػ 

سا تقخأ أشخاط عذخ سشػات فكأف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ال بعمع مغ عشجه كلكغ بإعبلـ هللا لو اآلف حضش
الداعة ال ترجؽ ككأف الشبي معشا ىحا مغ إعبلـ هللا لو، ىحا الحؼ يجخؼ إذا رأيت الحفاة العخاة يعشي فقخاء ججًا 
كاف الحجضج قبل خسدضغ عامًا إذا الحاج تخؾ قذػر بختقاؿ تأكل ىحه مغ شجة الفقخ، اآلف في تخؼ ما بعجه 

 تخؼ.

ل متفمت ال يحتـخ آباءه، يعشي كع حالة تدسعػا عشيا أف شابًا جاءه أصجقاؤه الذاىج الثاني أف تمج األمة ربتيا جض
 كلسحػا أباه قاؿ ىحا يعسل عشجنا آذف مثبًل استحى بو كالجه دقة قجيسة ما معو بػرد.

اِء َيَتَصاَكُلػَف ِفي  ))... َقاَؿ َفَأْخِبْخِني َعْغ َأَماَرِتَيا َقاَؿ َأْف َتِمَج اَْلََمُة َربهَتَيا َكَأْف َتَخى اْلُحَفاةَ  اْلُعَخاَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الذه
ُ كَ  اِئُل ُقْمُت َّللاه ََ َفَمِبْثُت َمِميًّا ُثعه َقاَؿ ِلي َيا ُعَسُخ َأَتْجِري َمْغ الده َرُسػُلُو َأْعَمُع َقاَؿ َفِإنهُو ِجْبِخيُل اْلُبْشَياِف َقاَؿ ُثعه اْنَصَم

 َشُكْع (( َأَتاُكْع ُيَعمُِّسُكْع ِدي

 لحلظ في آخخ الدماف كسا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ ِفَتًشا َكِقَصِع المه  ُجُل ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه ْيِل اْلُسْطِمِع ُيْرِبُح الخه
ْنَيا َقِميٍل((ُمْؤِمًشا َكُيْسِدي َكاِفًخا َكيُ   ْسِدي ُمْؤِمًشا َكُيْرِبُح َكاِفًخا َيِبيُع ِديَشُو ِبَعَخٍض ِمْغ الجُّ

 ] مدمع، التخمحؼ، أحسج، أبػ داكد [
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يبضع ديشو بدضارة، يسضغ كاذبة، بسضدة ال تدعفو إال سشػات يبضع ديشو كمو. أييا اإلخػة الكخاـ: نحغ في آخخ الدماف 
عمى الجسخ كأجخه كأجخ سبعضغ قالػا مشا أك مشيع قاؿ بل مشكع ألنكع تججكف عمى كالقابس عمى ديشو كالقابس 
 الخضخ معػانًا كال يججكف.

بجأ الجيغ غخيبًا كسضعػد كسا بجأ فصػبى لمغخباء، كاإلحداس بالغخبة إحداس صحضح كسمضع كعبلمة إيسانظ أنظ 
 غخيب تحذ أنظ غخيب، عبلمة إيسانظ اإلحداس بالغخبة.

 رب العالسيغ  كالحسج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

790 

 ( 7 ثالثة أنا خرسيع يـػ القيامة 704 - 010الجرس ) 

 31-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َثاَلَثٌة َأَنا َخْرُسُيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكَمْغ ُكْشُت َخْرَسُو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ  َّللاهِ َصمهى َّللاه
ى ِمْشُو َكَلْع ِجيًخا َفاْسَتْػفَ َخَرْسُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَصى ِبي ُثعه َغَجَر َكَرُجٌل َباَع ُحخًّا َفَأَكَل َثَسَشُو َكَرُجٌل اْسَتْأَجَخ أَ 

 ُيػِفِو َأْجَخُه((

 ] البخارؼ، ابغ ماجو [

الحقضقة لفت نطخؼ الفقخة األخضخة في ىحا الحجيث ألنشي أعاني مغ شكاكػ تخفع إلي وهللا ال تعج كال تحرى حػؿ 
أف إندانًا عسل عشج إنداف كلع يػفو حقو كيطغ بيحا أنو شاشخ، كعشجنا مرصمحات مخضفة الحؼ يأكل مااًل حخامًا 

الحؼ يحتاؿ عمضيع، الحؼ يكضج ليع الحؼ يسكخ بيع اسسو عشج الشاس شاشخ، كالحؼ يأكل أمػاؿ الشاس بالباشل 
يدسى عشج الشاس شاشخًا، كالفتاة الستبخجة الستفمتة التي تجفع الشاس إلى التحخش بيا تدسى بالتعبضخ الذائع سبػر، 
كالسشافق الحؼ يخضي كل الفئات يدسى ذكضًا لبقًا، فيحه السرصمحات ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف يقػؿ عمضو 

 ة كالدبلـ ذك الػجيضغ ال يكػف عشج هللا كجضيًا. الربل

 ذك الػجضيضغ: 

 ))... َكَرُجٌل اْسَتْأَجَخ َأِجيًخا َفاْسَتْػَفى ِمْشُو َكَلْع ُيػِفِو َأْجَخُه((

استػفى مشو الجيج استػفى مشو العسل كلع يػفو أجخه، ىحا اإلنداف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ خرسو يحكخني ىحا 
عغ سضجنا عسخ بغ عبج العديد أنو دخمت عمضو زكجتو فاشسة بشت عبج السمظ رأتو يبكي في مربله  بقرة مخكية

قالت لو مالظ تبكي ؟ قاؿ دعضشي كشأني قالت لو باهلل عمضظ ما الحؼ يبكضظ لسا ألحت عمضو قاؿ: نطخت إلى 
ابغ الدبضل، كال أذكخ اآلف كع عجد  الفقضخ كالجائع كذؼ العضاؿ الكثضخ كالجخل القمضل، كإلى السخيس كالكبضخ كإلى

يسكغ مخة أعجدتيع ثسانضة عذخ نسػذجًا، فعمست أف هللا سضدألشي عشيع جسضعًا كأف خرسي دكنيع رسػؿ هللا فميحا 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

791 

 أبكي.

فمسا قاؿ سضجنا عسخ وهللا لػ تعثخت بغمة في العخاؽ لحاسبشي هللا عشيا لسا لع ترمح ليا الصخيق يا عسخ، إذا 
خ أنو مدؤكؿ أماـ هللا يـػ القضامة عغ بغمة تعثخت في أقرى مسمكتو كلع يرمح ليا الصخيق شعخ سضجنا عس

سضحاسب عشيا. ىكحا فيع عسخ السدؤكلضة لحلظ لسا سأؿ أحج الػالة ماذا تفعل إذا جاءؾ الشاس بدارؽ أك ناىب ؟ 
سأقصع يجؾ. قاؿ لو إف هللا قج  قاؿ أقصع يجه قاؿ لو سضجنا عسخ إذًا إذا جاءني مغ رعضتظ مغ ىػ جائع أك عاشل

استخمفشا عغ خمقو لشدج جػعتيع كندتخ عػرتيع كنػفخ ليع حخفتيع فإف كفضشا ليع ذلظ تقاضضشاىع شكخىا إف ىحه 
األيجؼ خمقت لتعسل فإذا لع تجج في الصاعة عسبًل التسدت في السعرضة أعسااًل فاشغميا بالصاعة قبل أف تذغمظ 

 بالسعرضة.

أنا إندانًا يقاؿ لو مدؤكؿ كبضخ يصخب ليحه الكمسة وهللا لػ دقق في معشاىا النخمع قمبو مغ  أنا الحؼ يجىذشي
الخػؼ، يعشي سػؼ يدأؿ لسا أعصضت لسا مشعت لسا ابتدست في كجو فبلف لسا قصبت في كجو فبلف لسا شخدت 

 تعالى: فبلنًا لسا قبمت فبلنًا لسا كقفت عمى ىحا السػضػع لسا لع تػافق، مدؤكؿ كبضخ قاؿ

 (﴾60( َعسها َكاُنػا َيْعَسُمػَف )67﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشهُيْع َأْجَسِعيَغ )

 [91-91] سػرة الحجخ: 

ىحا الحؼ استأجخ أجضخًا فاستػفى مشو العسل كلع يػفو أجخه، البارحة جاءتشي شكػػ إنداف كضف عشجه إندانًا عمى 
تب كال التعػيس كال الشدبة كيصالب باثشي عذخ ألف، سضخفع أساس راتب كندبة كتعػيس سضارة ال أعصاه الخا

 عمضو دعػػ كيزع عمضو إشارة في الحكع كججت كضف اإلنداف يشدى أف هللا مػجػد.

الجساعة أرسمػا مخكبة فضيا سبعة ركاد فزاء ىؤالء نخبة أحجىع إسخائضمي، ىحا اإلسخائضمي مجرب عمى ركػب ىحه 
حؼ قرف السفاعل الشػكؼ العخاقي كالسخكبة ما فضيا كال مذكمة كقبل أف تبلمذ السخكبة أربع سشػات ىػ نفدو ال

الغبلؼ الجػؼ نقمت صػرىع إلى الشاس ىع يزحكػف كيسخحػف كبعج ثػاف معجكدة تحصست السخكبة كسقصت أكبخ 
 قصعة فضيا بحجع سضارة عمى مشصقة في تكداس اسسيا فمدصضغ، ىحا فعل هللا ىحه رسالة مغ هللا.

أخ مغ الغاب، بعج الحراد في القسح في البضادر بعج الحراد كقبل الجراسة فإنداف يجخغ ألقى بعقب  زارني
سضجارة كاشتعمت الحخائق أما القرة التي يرعب أف ترجؽ أف ىحه الشار دارت حػؿ كل السداحات كلع تسذ 
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و القسح كبضغ جاره خسدة مدتصضبًل يسمكو رجل صالح يؤدؼ زكاة مالو، أقدع لي بضغ األرض، بضغ حجع بزاعت
عذخ سشتستخًا كالشار رآىا أىل القخية رأؼ العضغ عجدىع خسدة كعذخيغ ألفًا رأكىا رأؼ العضغ كضف أنيا دارت 

 كأحخقت كل ما حػؿ ىحا السدتصضل كلع ترل إلى ىحا السدتصضل كالسدافات خسدة عذخ سشتستخًا فقط.

كس مغ ىحه الجركس لسا هللا دمخ بدلداؿ بسشصقة بتخكضا كالدلداؿ ىحا درس أييا اإلخػة الكخاـ: هللا عد كجل لو در 
كاف مخكده أزمضخ كىي مغ أجسل مشاشق تخكضا ىحا الدلداؿ ضحاياىا زادكا عغ عذخة آالؼ إنداف قبل سشػات أما 
في مخكد الدلداؿ مدجج لو مئحنة عسبلقة كمعيج شخعي لع يرب بأذػ كحػؿ ىحا السدجج كحػؿ ىحا السعيج ركاـ 
في ركاـ أنا أخحت ىحه الرػرة مغ اإلنتخانضت كمػقع اإلذاعة البخيصانضة ب ب س كصػرتيا كشبعت مشيا صػرًا 
كثضخة ككتبت فػؽ ىحه الرػرة ىحه رسالة هللا إلى البذخ، بسخكد الدلداؿ الجامع أكؿ شيء يشبغي أف تقع في 

 األبشضة السئحنة لرغخ قاعجتيا كشسػخ شػليا كمع ذلظ بقضت كاقفة.

في دركس البارحة درس أف ىحا اإلنداف الحؼ درب عمى الرعػد إلى ىحه السخكبة أربع سشػات كالحؼ بشفدو 
ىاجع العخاؽ كقرف السفاعل الشػكؼ كضف أنو لدبب ال يعمسو أحج، قالت محصة ناسا الفزائضة تػقفت عغ إرساؿ 

ا أرسمػا مخكبة إلى الفزاء اسسيا السخكبات إلى إشعار آخخ إلى أف يعخؼ الدبب كلع يعخؼ الدبب، قبل ىح
الستحجؼ تذالشجخ، يتحجكف مغ؟ بعج سبعضغ ثانضة مغ إشبلقيا كانت كخة مغ الميب، نحغ اآلف نعاني مغ إنداف 
متألو يجعي األلػىضة وهللا عد كجل قاؿ: العطسة إزارؼ كالكبخياء ردائي فسغ نازعشي مشيسا شيء أذقتو عحابي كال 

 أبالي.

 فيشا: 

 َرُجٌل َباَع ُحخًّا َفَأَكَل َثَسَشُو...(( ))... كَ 

ىحه حالة ثانضة، إنداف حخ صار في غدك أخحكه أسضخًا باعو عمى أنو عبج كىػ حخ، كضف تبضع حخًا عمى أنو عبج 
أكل ثسشو، وهللا في أعساؿ اآلف يفعميا الشاس ىحه التي ندسعيا في األحاديث ال شيء أماميا، مخة التقى الذضصاف 

قاؿ لمذضصاف ماذا أفعل ؟ قاؿ لو اعسل ىكحا قاؿ عسمتيا قاؿ اعسل كحا، قاؿ عسمتيا، قاؿ ماذا عشجؾ ؟ مع كاحج 
قاؿ ىحه، قاؿ عسمتيا ذكخ لو عذخة أسالضب جيشسضة قاؿ كميع عسمتيع، فدكت الذضصاف قاؿ ما عشجؼ شيء، فقاؿ 

 يا رجل.لو الذضصاف ماذا تشػؼ أف تفعل ؟ قاؿ ىكحا قاؿ لو الذضصاف خاؼ هللا 
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يعشي صار الذضصاف يخاؼ، وهللا عد كجل حضشسا قجـ شضاشضغ اإلنذ عمى شضاشضغ الجغ ألف مكخ شضاشضغ 
 اإلنذ أشج ألف مخة مغ شضاشضغ الجغ، شضاشضغ األنذ كالجغ تقجيع أىسضة كلسا هللا عد كجل قاؿ:

ْيَصاِف َكاَف َضِعيفًا )  (﴾43﴿ ِإفه َكْيَج الذه

 [76] سػرة الشداء: 

 تقػؿ لو أعػذ باهلل يحتخؽ، كقاؿ تعالى:

 (﴾75﴿ ِإفه َكْيَجُكغه َعِطيٌع )

 [18] سػرة يػسف: 

 السخأة قج تكػف كراء معطع الجخائع، كقاؿ تعالى:

﴾ ْنِذ َكاْلِجغِّ  ﴿ َكَكَحِلَظ َجَعْمَشا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُجّكًا َشَياِشيَغ اإلِْ

 [771] سػرة األنعاـ: 

 ُو َكَلْع ُيػِفِو َأْجَخُه(( ))... َرُجٌل َأْعَصى ِبي ُثعه َغَجَر َكَرُجٌل َباَع ُحخًّا َفَأَكَل َثَسَشُو َكَرُجٌل اْسَتْأَجَخ َأِجيًخا َفاْسَتْػَفى ِمشْ 

ذ كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ أال ال إيساف لسغ ال أمانة لو كال ديغ لسغ ال عيج لو، إنداف ما لو أمانة ىحا لض
 مؤمشًا، إنداف ما لو كفاء ىحا لضذ لو ديغ، أال ال إيساف لسغ ال أمانة لو كال ديغ لسغ ال عيج.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َثاَلَثٌة َأَنا َخْرُسُيْع َيْػـَ اْلقِ  َياَمِة َكَمْغ ُكْشُت َخْرَسُو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َفاْسَتْػَفى ِمْشُو َكَلْع ُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَصى ِبي ُثعه َغَجَر َكَرُجٌل َباَع ُحخًّا َفَأَكَل َثَسَشُو َكَرُجٌل اْسَتْأَجَخ َأِجيًخا َخَرْستُ 

 ُيػِفِو َأْجَخُه((

 ] البخارؼ، ابغ ماجو [
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و األذػ، أقػؿ أنا اآلف عبارة تأتضشي بالذيخ األخضخ قاؿ باهلل كتاهلل كباهلل لغ أكقع بظ األذػ فمسا تسكغ مشو أكقع ب
أنو إذا أنت ما كشت شخؼ في مؤامخة قحرة أنت ممظ اآلف، كضف ؟ ىحا الحؼ مكمف بالتفتضر ما رأػ شضئًا إذا 
جاءه ضغط قل أنو ما في تعاكف قل يػجج شيء لع يخكنا إياه، ضسغ مرمحتو مع الجية القػية ىحا إنداف شخؼ 

مخة، صار قرف كصار دمار كصار الجئضغ كصار مذكبلت ىػ شخؼ ألنو استجاب لمزغط إذا في ىحه السؤا
اإلنداف اآلف في عرخ الفتغ في عرخ الزبلالت في عرخ الجخائع في عرخ نيب ثخكات الذعػب في 
مغ عرخ الغصخسة في عرخ الطمع الذجيج، تستمئ األرض جػرًا كضمسًا، امتؤلت وهللا، إذا كقعت شائخة يصالبػا 
ألرقت بو التيسة بسمضاريغ كسبعسئة ممضػف دكالر عمى أساس لكل راكب خسدسئة ممضػف لضخة سػرؼ، يػقعػا 
شائخات عجيجة فضيا مئات الخكاب كيقرفػا عخس بالخصأ راح بو مئة كخسدة كعذخيغ إنداف كمو بالخصأ كمو 

مشح يػمضغ سبعضغ جخيحًا كل يـػ في  ببلش، اإلنداف السدمع لضذ لو ثسغ إشبلقًا لػ قتمت مئة مئتي خسدة عذخ
عجد مغ القتمى في فمدصضغ السحتمة بذكل مدتسخ لضذ لو ثسغ كالعالع ساكت ىحا معشى قػؿ الشبي عمضو الربلة 

 كالدبلـ: تستمئ األرض جػرًا كضمسًا فضأتي أخي عضدى فضسمؤىا قدصًا كعجاًل. 

  أنظ مؤمغ كفي آخخة، قاؿ تعالى:وهللا لػال اإليساف باآلخخة الحضاة ال تحتسل وهللا لػال

ـٍ َتْذَخُز ِفيِو اَْلَْبَرارُ  ُخُىْع ِلَيْػ  (﴾17 )﴿ َكََّل َتْحَدَبغه َّللاهَ َغاِفاًل َعسها َيْعَسُل الطهاِلُسػَف ِإنهَسا ُيَؤخِّ

 [41] سػرة إبخاىضع: 

نهَظ َتَقمُُّب الهِحيَغ َكَفُخكا ِفي اْلِباَلِد )  (﴾064َتاٌع َقِميٌل ُثعه َمْأَكاُىْع َجَيشهُع َكِبْئَذ اْلِسَياُد )( مَ 063﴿ ََّل َيُغخه

 [797-796] سػرة آؿ عسخاف: 

وهللا لتسشى اإلنداف أف يكػف في القبخ، كقج كرد في بعس األحاديث أنو مغ عبلمات قضاـ الداعة أنو إذا دفشت 
 مضتًا تقػؿ يا لضتشي كشت مكانو.

خ مالضة دمذق الدابق قمشا لو وهللا إذا رأيشا جشازة أنا أقػؿ لو نضالو مغ باب مخة كشا في سيخة فضيا مػضف مجي
 الصخفة يعشي قاؿ لي لساذا ؟ قمت أقػؿ لو انتيى مغ السالضة، قاؿ لي وهللا ما خمز في تخكات، مات كما خمز.

كلى كتجفع لشا حجثشي أخ ذىب حتى يسذي معاممة بجفغ السػتى قاؿ لو مػضف دفغ السػتى نحغ نصالعو درجة أ
 درجة ثانضة أعصشي شيء مقابل ىحا الذيء، مات كما انتيى مغ الخشػة.
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 فمحلظ أييا اإلخػة الكخاـ: اآلف ال يشجضشا مغ عحاب هللا عد كجل إال أف نكػف مدتقضسضغ عمى أمخه. 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع  َثاَلَثٌة َأَنا َخْرُسُيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكَمْغ ُكْشُت َخْرَسُو ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ِجيًخا َفاْسَتْػَفى ِمْشُو َكَلْع َخَرْسُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَصى ِبي ُثعه َغَجَر َكَرُجٌل َباَع ُحخًّا َفَأَكَل َثَسَشُو َكَرُجٌل اْسَتْأَجَخ أَ 

 ُيػِفِو َأْجَخُه((

 رؼ، ابغ ماجو [] البخا

في عشج الشاس شيء يخيج سعخًا عمى األخضخ يعشي يخغب أف ال يخبح أخػه أبجًا كال لضخة في الخارج أرخز يبقى 
يعرخه حتى يعصضو الدمعة بخأس ماليا كلػ صح لو أقل مغ الخأسساؿ ال يقرخ، ىحا األخ مغ أيغ يعضر، نحتاج 

يبضعظ سمعة نطضفة كمختبة شبعًا سضخبح عمضظ كربح إلى نفدضة سسحة ىحا أخػؾ مغ أيغ يعضر مشظ سػؼ 
معتجؿ، ال يخيج أف يشدلو، ىحه الشفدضة نفدضة مخيزة، أنت عشجما تخبح أخػؾ ك أخػؾ يخبح أيزًا سػؼ يذتخؼ 
حاجة مغ آخخ كيخبحو تجكر العجمة، لسا أنا أريج أف أجعل كل إنداف يبضعشي بخأسسالو عمى قج ما أعرخه كأحايضو 

مغ ىحا الدعخ كأناشجؾ هللا كحمف يسضغ كإف شاء هللا برحتظ يخاؼ كيعصضظ بخأسسالو ىحه الشفدضة كبعت أرخز 
 في السحاككة نفدضة لضدت سمضسة يجب أف تقبل أف يخبح أخػؾ عمضظ يخبح مشظ مغ أيغ يعضر إذًا. 

، أعصضت عيجًا تشفح الحجيث متعمق بالسعامبلت بضع كشخاء كاستئجار كتأجضخ كتػفي األجخ األجضخ، كتػفي بعيجؾ
عيجؾ كإال ىشاؾ مذكمة كبضخة مع هللا عد كجل يـػ القضامة تخؾ دانق مغ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ حجة بعج حجة 

 اإلسبلـ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يخمػف رجل بامخأة إَّل 704 - 010الجرس ) 

 38-31-1331راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ: ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كنحغ في 
اب الشكاح كما يتعمق بو كقج تحجثت في درس سابق عغ أف كل إنداف كتب عمضو نرضبو مغ الدنا، يعشي مغ كت

أسػأ فيع ليحا الحجيث أف اإلنداف الجاىل يتػىع أف كل إنداف كتب عمضو أف يدني كالعضاذ باهلل، كما أراد الشبي 
حؼ تشصق بو الدشة أف كل إنداف إذا أخصأ كزنى ال عمضو الربلة كالدبلـ ىحا السعشى إشبلقًا، إنسا الحؼ أراده كال

 بج مغ يشاؿ نرضبو مغ الدنا مغ عقػبة الدنا.

كتحجثت عغ أنػاع الدنا، زنا الكبلـ كزنا االستساع كزنا المسذ كزنا الفخج، كالضـػ الحجيث دقضق ججًا كىػ أف ىشاؾ 
بضشو كبضشيا ىامر أماف، ىحا كبلـ دقضق  معاصي فضيا قػة جحب فالسؤمغ ال يشجػ مغ ىحه السعرضة إال إذا تخؾ

ججًا ال يشجػ السؤمغ مغ ىحه السعرضة إال إذا تخؾ بضشو كبضشيا ىامر أماف تسامًا كتضار كيخبائي عالي التػتخ 
تسامًا فبل بج مغ مداحة تدسى حسى التضار لػ تجاكزىا اإلنداف ألصبح قصعًة مغ الفحع فػزيخ الكيخباء البج مغ 

خؼ، ىل يشبغي أف يقػؿ الػزيخ مسشػع مذ التضار أـ مسشػع االقتخاب مغ التضار ؟ االقتخاب لحلظ كضع إعبلف تححي
 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكََّل َتْقَخُبػا الدَِّنا﴾

 [11] سػرة اإلسخاء: اآلية 

القرز فالخمػة قخب مغ الدنا، كصحبة األراذؿ قخب مغ الدنا، كمتابعة األفبلـ اإلباحضة قخب مغ الدنا، كمتابعة 
الداقصة قخب مغ الدنا، كإشبلؽ البرخ قخب مغ الدنا، كاالختبلط قخب مغ الدنا، مغ أعجب ما في القخآف الكخيع 
أف هللا ما نيى عغ الدنا كلكغ نيى عغ ماذا ؟ عغ االقتخاب مشو، ألف اإلنداف إذا تجاكز الحجكد البج مغ أف 

 يقع.
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قضغ أنا متأكج أف معطسيع يقػؿ ما كشا نشػؼ ذلظ، لكغ لسا لػ سألت ألف إنداف كقع في الفاحذة ككانػا صاد
تجاكز السشصقة الحخاـ، لسا تجاكز ىامر األماف لسا دخل في خمػة أك في اختبلط أك إشبلؽ برخ أك في صحبة 

ـ السجني رذيل أك تشده في الصخقات، بالسشاسبة العمساء عجكا ثبلثًا كثبلثضغ سمػكًا يجخح العجالة، العجالة تسامًا بالشطا
كالحقػؽ السجنضة فالسؤمغ يتدع بالزبط كالعجالة، الزبط صفة عقمضة كالعجالة صفة نفدضة، البج مغ أف تكػف 

 ضابصًا كعاداًل عقضجتظ سمضسة كنفدظ سمضسة.

صحبة األراذؿ تجخح العجالة، إذا إنداف صالح صحب رذيبًل بالدضخ معو ذىب معو ندىة ال تقبل شيادتو عشج 
ع، ما أخحؾ معو ؟ كبلمو بحؼء مدحو رخضز، صحبة األراذؿ تجخح العجالة، التشده في الصخقات القاضي السدم

تجخح العجالة، اآلف في مقاىي الخصضف بالذػارع الفخسة التي فضيا حدشاكات غاديات كرائحات تخكج صشاعة 
كالحسج هلل، يقجمػف  مقيى الخصضف، شاكالت بػجضبة فشجؽ فخع ججًا في مشيا عشجنا نعسة نحغ ال يشقرشا شيء

قيػة كشاؼ كيشطخ عمى الغاديات كالخائحات، كأياـ يكػف كاحج متمبذ يسدظ سبحة تخخج كاحجة يقػؿ سبحاف هللا 
 سبحاف هللا ال يديح عضشو مشيا كىػ يدبح.

إشبلؽ البرخ يجخح العجالة، صحبة األراذؿ تجخح العجالة، الحجيث عغ الشداء يجخح العجالة، كثضخ أشخاص 
ؿ زكجتي ما في مغ شبخيا ما في مغ نطافتيا إلى ىشا ما شيء الحاؿ كإذا غسق أكثخ يكػف قمضل شخؼ، يقػ 

الدكجة ال تسجح ال تحميا تقػؿ بشت حخاـ أيزًا ال يجػز، ال تسجح الدكجة ألف إذا مجحتيا يتخضل الشاس شغمة 
 كبضخة شيء خبلؼ األصػؿ.

يجخح العجالة، التشده في الصخقات، مغ عبل صػتو في البضت  صحبة األراذؿ تجخح العجالة، الحجيث عغ الشداء
تجخح عجالتو، اآلف مغ مذى حافضًا تجخح عجالتو، مغ أكل في الصخيق تجخح عجالتو، مغ قاد بخزكنًا كمبًا كبضخًا 
بيا تجخح عجالتو، مغ أشمق لفخسو العشاف التذفضط التابع لمدضارات تجخح عجالتو، تصفضف بتسخة يديغ المحسة يزخ 
في الكفة ضخبًا تخجح ما جاءت قػية لكغ مع الزخب، أك يبضعظ اليضل بػرؽ سسضظ لؤلسسشت، الػرؽ صار ثسشو 
الكضمػ ثبلثسئة لضخة مثبًل أك ستسئة لضخة األكراؽ قج نرف اليضبلت، أك سحارة فػاكو كزنيا ستسئة كضمػ فضيا إجاص 

صفضف بتسخة، أكل لقسة مغ حخاـ كع المبغ السرفى ؟ أكل الكضمػ بسئة لضخة معشى باعظ خذب الكضمػ بسئة لضخة، ت
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 لقسة كلضذ ناكؼ يذتخؼ، كع السذسر ؟ أكل مذسذة كلضذ يشػؼ أف يذتخؼ.

أكل لقسة مغ حخاـ تجخح العجالة، تصفضف بتسخة، صحبة األراذؿ، التشده في الصخقات، مغ قاد بخزكنًا، الحجيث عغ 
ضاحو في البضت، مغ شفف بتسخة، مغ أكل لقسة مغ حخاـ، ىحا كمو الشداء، مغ أشمق لفخسو العشاف، مغ عبل ص

 يجخح العجالة فمحلظ هللا عد كجل لع يشو عغ الدنا كلكشو نيى عغ مقجمات الدنا قاؿ تعالى: 

 (﴾07﴿ َكََّل َتْقَخُبػا الدَِّنا ِإنهُو َكاَف َفاِحَذًة َكَساَء َسِبياًل )

 [11] سػرة اإلسخاء: اآلية 

 اديث الستعمقة بسقجمات الدنا،اآلف مغ األح

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َيْخُمَػفه َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإَّله َمَع   ِذي َمْحَخـٍ (())َعْغ اْبِغ َعبهاٍس َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه

 ] متفق عمضو [

 كلػ كاف في دراسة إحرائضة عمسضة إلى ألف حالة زنى تخػ أحج األسباب الخمػة.

ُخػَؿ َعَمى الشِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإيهاُكْع َكالجُّ َداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْغ ))َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 اَْلَْنَراِر َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ َقاَؿ اْلَحْسُػ اْلَسْػُت ((

 ] متفق عمضو [

امخأة أخي، ىحه مشا كفضشا فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ الحسػ السػت، خصخ ألف امخأة في الصخيق ال تدتصضع يعشي 
 أف تكمسيا لكغ زكجة األخ لظ عمضيا ألف مجخل كمجخل.

أييا اإلخػة الكخاـ: صجقػني أني بحكع عسمي بالجعػة إلى هللا أشمع عمى مذكبلت اجتساعضًا كميا تؤكج مرجاؽ 
ة، يعشي قبل أياـ جاءتشي رسالة فتاة ال يخصخ في باليا إشبلقًا الدنا إشبلقًا، لكغ مغ أسخة غضخ ىحه الذخيع

مشزبصة فأخػاتيا ليع صجيق يدكرىع، ضعي لشا شعاـ يا أختي كمي معشا بجأت مغ ىشا، أكمت معيع يرضخ 
يء نيى هللا عشو إال لو اتراؿ ىاتفي يدألػىا عغ صحتيا، انتيى األمخ بالفاحذة، ألف في اختبلط، ما في ش

مزاعفات خصضخة ألف ىحا الذخع مغ عشج خبضخ، إذا عشجؾ نفذ شػيل ككل قرة مخيبة مدعجة بحثت عغ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

799 

أسبابيا تجج العجب العجاب، تجج ما مغ مذكمة عمى كجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القضامة إال بدبب خخكج عغ 
مشيج هللا إال بدبب الجيل كالجيل أعجػ أعجاء  مشيج هللا، اختبلط، إشبلؽ برخ، خمػة، كما مغ خخكج عغ

اإلنداف كالجاىل يفعل بشفدو ما ال يدتصضع عجكه أف يفعمو بو، فالجيل أعجػ أعجاء اإلنداف قصعًا لحلظ شالب 
 العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنضا فضخبحيسا معًا كالجاىل يؤثخ الجنضا عمى اآلخخة فضخدخىسا معًا.

ي السحاكر، أنا قمت كمسة أف أكربا عقميا مغ ذىب كقمبيا مغ حجيج، سألشي سؤاؿ كشت بشجكة إعبلمضة فدألش
استفدازؼ قاؿ كماذا يسشع أف يكػف اإلنداف عقمو مغ ذىب كقمبو مغ حجيج؟ قمت ال يسشع لػ أنو استخجـ ذكاءه 

صغاة الضـػ كبشى المساح فرار قػيًا كبقػتو أخزع مغ حػلو كأخح أمػاليع كبشى مججه عمى أنقاضيع كسا يفعل ال
حضاتو عمى مػتيع كبشى غشاه عمى فقخىع كبشى عدتو عمى إذالليع كبشى أمشو عمى خػفيع كبشى غشاه عمى فقخىع 
فيػ أذكى إنداف عمة كجو األرض بذخط أال يكػف ىشاؾ آخخة، أما إذا كاف ىشاؾ آخخة فيػ أغبى إنداف عمى 

ألرض أغبى مغ كحضج القخف ما في أغبى مشو ألنو سضبشي فدق كجو األرض وهللا، ال تتألسػا وهللا لضذ عمى كجو ا
 شعبو بدبب الساؿ الػفضخ عمى إذالؿ الذعػب كعمى قتل الذعػب.

بالسشاسبة أييا اإلخػة الكخاـ: في فتػػ ذكختيا أنا البارحة أك قبل البارحة في خصبة الجسعة اإلنداف حضشسا يعاكف 
ا أف يديل لو أرضًا أك مجااًل جػيًا أك مجااًل بحخيًا أك مجااًل بخيًا أك يقخه كافخًا عمى مدمع بأؼ نػع مغ السعاكنة إم

عمى عجكانو أك يتفق معو أك يعشي يعصو مبخرات، ارتكب أكبخ جـخ عشج هللا. سشزغط السػضػع بذكل آخخ لػ 
بلف كإذا ما كاحج ىحه حالة ال ترضخ كلكغ سػؼ نفتخضيا، كاحج جاءه أمخ مغ كاحج ماسظ مدجس قاؿ لو اقتل ف

قتمتو سأقتمظ ما الحكع الذخعي ؟ اسأؿ ممضػف عالع، سػؼ أضغط السػضػع بالذكل التالي اقتل فبلنًا كإذا ما 
قتمتو سأقتمظ فبلف مدمع ال يجػز لمسدمع أف يفتجؼ نفدو بقتل أخضو، ىحا حكع مجسع عمضو، فأؼ إنداف يشزغط 

 ا في كعضج بعج الذخؾ باهلل أشج مغ كعضج قتل السؤمغ.حتى يبخر عجكاف عمى مدمع ىحا ارتكب أكبخ جخيسة كم
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هللا يجضخنا، نحغ بخضخ نحغ في ىحا البمج الصضب الزلشا بخضخ كالحسج هلل وهللا يثبتشا عمى مػاقفشا وهللا يرخؼ عغ 
لمسحاضخ قمت أييا أخػانا في العخاؽ الببلء، لكغ هللا مػجػد، مخة بشجكة إعبلمضة بعج أف انتيت نيائضًا قمت لحطة 

اإلخػة استسعػا إلى األخبار يعشي شيء غخيب، استسعػا إلى تحمضبلت األخبار كاقبمػا بعزيا كارفزػا بعزيا 
اآلخخ كال تشدػا لثانضة كاحجة أف هللا مػجػد كأنو قادر عمى تبجيل كل مػازيغ القػػ بجقضقة كاحجة فشحغ لضذ لشا إال 

نسمظ شضئًا نسمظ الجعاء ألخػتشا في فمدصضغ كفي العخاؽ أف يحسضيع مغ ىحا هللا اآلف غضخ الجعاء ال يمـد ال 
 العجكاف الصاغي.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 كتب عمى ابغ آدـ نريبو مغ الدنا مجرؾ ذلظ َّل محالة 704 - 017الجرس ) 

 39-31-1331ابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الش -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ: نشتقل إلى كتاب ججيج مغ كتب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ 
كمدمع، كىػ كتاب الشكاح كما يتعمق بو، كالفرل األكؿ في التخغضب في غس البرخ التخىضب مغ إشبلقو كمغ 

 الخمػة باألجشبضة كلسديا. 

َنا ُمْجِرٌؾ َذِلَظ )) َعْغ َأِبيِو َعْغ َأِبي ُىَخْيخَ  ـَ َنِريُبُو ِمْغ الدِّ ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُكِتَب َعَمى اْبِغ آَد َة َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ـُ َكا ِزَناَىا اْلَبْصُر َكالخِّْجُل ِزَناَىا ْلَيُج ََّل َمَحاَلَة َفاْلَعْيَشاِف ِزَناُىَسا الشهَطُخ َكاَْلُُذَناِف ِزَناُىَسا اَِّلْسِتَساُع َكالمَِّداُف ِزَناُه اْلَكاَل
ُبُو(( ُؽ َذِلَظ اْلَفْخُج َكُيَكحِّ  اْلُخَصا َكاْلَقْمُب َيْيَػى َكَيَتَسشهى َكُيَرجِّ

 ] متفق عمضو [

الحقضقة ىحا الحجيث يثضخ عشج السدمسضغ ججاًل كبضخًا، يفيع عمى غضخ ما أراده هللا، يفيسو عامة الشاس عمى أف 
 عمضو أف يدني مجركًا ذلظ ال محاؿ ىحا السعشى يتشاقس مع أصػؿ الجيغ قاؿ تعالى:اإلنداف كتب 

 (﴾75﴿ ُقْل ِإفه َّللاهَ ََّل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف )

 [18] سػرة األعخاؼ: اآلية 

لدنا مجرؾ ذلظ ال محالة، كالجلضل نػع أنػاع الدنا لكغ السعشى الجقضق أنو كتب عمى ابغ آدـ نرضبو مغ تبعة ا
العضشاف تدنضاف كزناىسا الشطخ، كاألذناف زناىسا االستساع كالمداف زناه الكبلـ كالضج زناىا البصر كالخجل زناىا 

 الخصى نحػ مكاف ال يحل لظ كالقمب ييػػ كيتسشى كيرجؽ ذلظ الفخج أك يكحبو.

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

802 

 

ة الساؿ كشيػة الشداء كلعل أحكاـ التذخيع في معطسيا كقج تديج عغ تدعضغ في باإلنداف شيػتاف كبضختاف شيػ 
بالسئة مغ أحكاـ التذخيع متعمقة بكدب الساؿ كبإنفاؽ الساؿ كالعبلقة مع الشداء، فاإلنداف حضشسا يدج ىاتضغ 

ف في أحج ىحيغ الثغختضغ، ثغخة الساؿ كثغخة الشداء يكػف في حرغ حرضغ كال يسكغ أف ترمح عبلقتو باهلل إذا كا
 البابضغ خمل أك نقز أك تقرضخ.

شبعًا الدنا الحؼ يعج مغ أشج الفػاحر األخضخ يرجؽ ذلظ الفخج أك يكحبو، بضشسا القمب يتسشى كحضشسا يدخح 
بخػاشخه كأفكاره في معرضة ال تحل لو القمب بيحا آثع أيزًا، في أشخاص يترػر إنداف آخخ معيع أك إندانة 

 ا الترػر مذكمة أيزًا القمب يتسشى غضخ ىحه الحؼ ىػ معيا.أخخػ غضخ الدكجة ىح

الفقياء نرػا أنيا معرضة أف يتسشى إنداف غضخ زكجتو أك يترػر أنو مع غضخ زكجتو، الذيء الثاني الضج ليا 
حداب كالخجل ليا حداب كالمداف لو حداب كاألذناف ليا حداب كالعضشاف ليسا حداب، كنرضب اإلنداف مغ 

 البج مغ أف يجركيا ال محالة ىحا ىػ العجؿ قاؿ تعالى: عقػبة الدنا

 (﴾05﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا ََّل َيْدَتُػكَف )

 [78] سػرة الدججة: اآلية 

الِ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالهِحيَغ َآَمُشػا َكَعِسُمػا الره يِّ ـْ َحِدَب الهِحيَغ اْجَتَخُحػا الده  َحاِت﴾﴿ َأ

 [17] سػرة الجاثضة: اآلية 

كألف ألف مدتحضل أف يدتػؼ صالح كشالح، أف يدتػؼ زاف كعفضف، أف يدتػؼ مشحخؼ كمدتقضع، أف يدتػؼ 
 دقضق في قبس الساؿ كفي إنفاقو كإنداف ال يأبو بكدب الساؿ أـ حخاـ كاف أـ مغ حبلؿ.

بحاتو، فقج تفيع نرًا فيسًا ال سسح هللا كال قجر يػصمظ فضا أييا اإلخػة الكخاـ: في نرػص كتأكيل الشرػص عمع 
 إلى الشار الفيع ال الشز، كقج تفيع الشز فيسًا يػصمظ إلى الجشة مثبًل قاؿ تعالى:
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 (﴾5( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َكَتْقَػاَىا )4﴿ َكَنْفٍذ َكَما َسػهاَىا )

 ] سػرة الذسذ [

إذا أنت فيست الشز عمى أف هللا يخمق الفجػر في نفذ اإلنداف في ضمع شجيج، كفعبًل لضذ مدؤكؿ ما مسكغ 
كمدتحضل كألف ألف مدتحضل أف يكػف معشى اآلية ىكحا، معشاىا أنت مفصػر فصخة سمضسة فمػ فجخت كال سسح هللا 

عػر بالحنب مخكب الشقز الكآبة في لػ لع يحكخؾ أحج بفجػرؾ تعخؼ أنظ فجخت تعخؼ في أصل فصختظ ىحا الذ
انعكاس نفدي ضاغط مؤلع عمى كل مشحخؼ، ضائع متألع أما أف تفيع اآلية أف هللا خمق فضظ الفجػر كضف 

 يحاسبظ؟ 

 ألقاه في الضع مكتػفًا كقاؿ لو إياؾ إياؾ أف تبتل بالساء 

 ة، قاؿ تعالى:هللا يخمق الفجػر في اإلنداف، يجب أف ال يحاسبو كاإلنداف معو حجة كبضخ 

ُة اْلَباِلَغُة﴾  ﴿ َفِممهِو اْلُحجه

 [749] سػرة األنعاـ: اآلية 

الحجة لضدت معظ، فكل إنداف لسا يشحخؼ يسضل إلى تعمضل انحخافو بأسباب لضدت مشو، الفاسق يقػؿ أنا بضئتي 
أ في أسخة متفمتة سضئة أنا أبي مصمق أمي كأبي ما انتبو لشا نذأت فاسجًا، كبلـ لضذ صحضح، كع مغ شاب نذ

ككاف صالحًا اإلنداف دكف أف يذعخ يسضل دائسًا إلى أف يعدك أخصاء إلى غضخه، اإليجابضات يقػؿ لظ أنا عسمت، 
لسا في كل شيء إيجابي تعديو لشفدظ ككل أخصاءؾ قزاء كقجر ىكحا هللا مقجر تختضب هللا سبحانو كتعالى، ال 

 مخ بالفحذاء قاؿ تعالى:لضذ تختضبو ىحه معاصضظ وهللا عد كجل ال يأ

 (﴾75﴿ َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف )

 [18] سػرة األعخاؼ: اآلية 

يعشي اإللو يأمخؾ بالفحذاء ثع يحاسبظ عمى ماذا يحاسبظ ؟ أنت إذا كشت مجيخ مؤسدة كبعثت مػضفًا إلى حمب 
بسعاقبتو ألنو غاب يقػؿ لظ سضجؼ أنت أرسمتشي  بسيسة شبعًا يـػ ذىب إلى حمب كتب غ فثاني يـػ ترجر قخاراً 

إلى حمب أنا عبج مأمػر عشجؾ، ما مسكغ مجيخ مؤسدة يعصي أمخًا إلى مػضف بالدفخ ثع يحاسبو عمى غضابو 
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َنا  ـَ َنِرضُبُو ِمْغ الدِّ لضذ معقػؿ، هللا عد كجل يقجر عمى اإلنداف الدنا ثع يحاسبو عمضو ؟ ال ُكِتَب َعَمى اْبِغ آَد
ْجِرٌؾ، يعشي مجرؾ عقػبة الدنا ال محالة نرضبو مغ عقػبة الدنا، ىشا في تعبضخ عامي إذا كاف كلج غمط في أسخة مُ 

كضخب ضخبًا مختبًا تقػؿ لو األـ لؤلب حاجتو أكل نرضبو، يعشي أكل ضخب مختب فالشرضب ىشا مغ العقاب 
 لضذ مغ الدنا مجرؾ ذلظ ال محالة.

دقضقة أنا أكاد أسسضيا شيػة ذات قػة جحب ال يسكغ أف تشجػ مشيا إال إذا أبقضت  أييا األخػة: قزضة الجشذ قزضة
بضشظ كبضشيا ىامر أماف، لحلظ لع يخد في القخآف كمو آية تشيى عغ الدنا كلكشيا تشيى عغ أف تقتخب مغ الدنا، 

ذؿ قخاءة أدب يعشي في مشصقة أماف الخمػة ىحه مشصقة محخمة إشبلؽ البرخ ىحه مشصقة محخمة صحبة األرا
إباحي مشصقة محخمة، متابعة أفبلـ بالفزائضات مشصقة محخمة، ىحه كميا مشاشق محخمة إذا خخقتيا أكصمتظ إلى 

 الفاحذة شئت أـ أبضت.

في باإلنتخانضت قرة قخأتيا قبل يػمضغ كاحج يجعي أنو مثقف عمى جانب مغ الػعي كالثقافة كما إلى ذلظ كرغب 
و أصجقاء متجيشػف نرحػه كقجمػا لو الشرح كححركه مغ مغبة ىحا الجياز فقاـ يقػؿ أف يقتشي صحشًا فزائضًا ل

ىحا تخمف إف لع يكغ عشجؾ ىحا الرحغ أنت خارج العرخ تكمع كبلمًا رائعًا في الخد عمى مغ نرحو بعجـ 
كعشجه عسل فأىسمو،  اقتشائو ىحا الرحغ يقػؿ أنا بعج فتخة أكؿ ما أحزخناه لضبًل نيارًا نذاىجه، بعج شيخيغ مل مشو

يسزى سشة يقػؿ مخة جئت إلى البضت الداعة الثانضة رأيت غخفة أكالدؼ مزاءة بالسرباح كأكالده محتخمضغ عشجه 
بشت كصبي ما فكخ أف يجخل عمضيع لكغ الفزػؿ دفعو أف يجخل فػجج الباب مقفػؿ في الغخفة ليا باب آخخ 

ؽ ابشتو يذاىجكف فضمسًا معضشًا، كتب ىحه القرة في اإلنتخنت كقاؿ الباب الثاني غضخ مقفػؿ فتح الباب رأػ ابشو فػ 
 ىحه نرضحة لػجو هللا.

دائسًا القزضة في ليا مشصقة محخمة إف دخمت السشصقة السحخمة البج أف ترل إلى نياية الفاحذة أنا أؤكج لكع لػ 
ي باليع أف يشتيي بيع األمخ إلى أخحنا ألف إنداف كقع في الفاحذة التدعة مئة كالتدعة كتدعضغ ما كاف خاشخ ف

 الفاحذة لكغ ألنيع تجاكزكا حجكد هللا عد كجل قاؿ تعالى:

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجكُد َّللاهِ َفاَل َتْقَخُبػَىا﴾

 [787] سػرة البقخة: اآلية 
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إذًا ىحه الذيػة بالحات، أنت مثبًل تشطخ إلى كردة وهللا شيء جسضل لكغ ال يخصخ في بالظ أف تسدكيا كتزعيا 
ىكحا، تذاىج شجخة جسضمة حاممة سبحاف هللا العطضع أؼ شيء جسضل عجا السخأة ال تذتيي أف تقتخب مشو أما السخأة 
تختضب آخخ، جساؿ السخأة يغضخ تخكضب دمظ إذا نطخت ليا، تتغضخ كمظ يشذأ رغبة جامحة فمسا يكػف في خمػة في 

 يـػ ال ضل إال ضمو كىػ في رعاية هللا كىػ في خصخ، الحؼ ييتع بالػقػؼ عشج حجكد هللا يشجػ كىػ في ضل هللا
حفع هللا أما إذا تجاكزت حجكد هللا فالخصخ قائع كقج يشتيي، مغ نطخ إلى استساع، اآلف كثضخ مغ السعاصي عغ 
شخيق االتراالت، معرضة تامة عغ شخيق االتراؿ، الدسع معشى ىحا العضشاف كاألذناف كالمداف كالضج قج تمسذ 

لظ، كالخجل تشقمظ إلى مكاف الخصأ كالقمب ييػػ كيتسشى كيرجؽ ذلظ الفخج أك يكحبو ركاه مدمع  امخأة ال تحل
 كالبخارؼ.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َعْغ َنَطِخ اْلُفَجاَءِة  َفَأَمَخِني َأْف َأْصِخَؼ ))َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َقاَؿ َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َبَرِخي(( 

 ] مدمع، التخمحؼ، أبػ داكد، أحسج، الجارمي [

خؼ اآلخخ فاجأتو نطخ إلضيا الحل اصخؼ برخؾ إنداف ماشي في الصخيق في مشعصف حاد امخأة تسذي في الص
 األكلى لظ كالثانضة عمضظ، األكلى لضدت ربع ساعة كال ثانضة فػرًا يتبحبح باألكلى حدب الحجيث.

مخة كشت راكبًا بدضارة عامة كاحج يسدظ مدبحة سبحاف هللا صعجت كاحجة كىػ يقػؿ سبحاف هللا سبحاف هللا، ما 
 .قاـ عضشو مشيا كىػ يدبح هللا

 األكلى لظ لسح الشبي قاؿ اصخؼ برخؾ.

ُخػَؿ َعَمى الشِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ِإيهاُكْع َكالجُّ َداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْغ ))َعْغ ُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
 اَْلَْنَراِر َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ َقاَؿ اْلَحْسُػ اْلَسْػُت(( 

 ] متفق عمضو [
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أة أخػؾ كأخػؾ مدافخ وهللا عجة قرز جاءتشي كقج كقعت الفاحذة مع امخأة األخ كاألخ مدافخ، امخأة األخ امخ 
 تذتيى باعتبار لظ سبب لمجخػؿ إلى بضت أخػؾ، أخي ىحا كإذا أخػؾ زكجتو أجشبضة بالشدبة لظ.

ُخػَؿ َعَمى الشَِّداِء َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْغ اَْلَ   ْنَراِر َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأَفَخَأْيَت اْلَحْسَػ َقاَؿ اْلَحْسُػ اْلَسْػُت (())... َقاَؿ ِإيهاُكْع َكالجُّ

السػت أخي ىحه امخأة أخي، كلكغ أجشبضة عشظ سمفيا أجشبي عشي ىحا الجيغ أما الفمكمػر الحؼ يتبعو الشاس ىحا 
لسػت كالدمف حسػ كالحسػ السػت شيء آخخ، عاداتيع ستفخؽ العائمة يقضسػا قضامتو أما امخأة األخ حسػ كالحسػ ا

ىحا الذخع، الذخع ال يسذي مع رغبات الشاس، الشاس يخيجكف ديشًا تفرضمضًا كلضذ جاىدًا، ىع يفرمػنو تفرضل ىحه 
مثل امخأة أخي كىحه إف شاء هللا بخقبة فبلف ىحه بمػػ عامة، يجج لكل معرضة عبارة كعاش مع السعاصي كميا 

 دكف أف يذعخ.

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ََّل َيْخُمَػفه َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإَّله َمَع ِذي َمْحَخـٍ ))َعْغ اْبِغ  ـَ َرُجٌل َفَقاَؿ َيا َعبهاٍس َعْغ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه َفَقا
ًة َكاْكُتِتْبُت ِفي َغْدَكِة َكَحا َكَكَحا َقاَؿ اْرِجْع َفحُ   جه َمَع اْمَخَأِتَظ((َرُسػَؿ َّللاهِ اْمَخَأِتي َخَخَجْت َحاجه

 ] متفق عمضو [

 يعشي أمو، كأختو، كابشتو، كعستو، كخالتو، كابشة أخػه كابشة أختو، كالباقي كميع تيخيب كمو خبلؼ الذخع،

ـَ َرُجٌل َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ اْمَخَأِتي خَ  ًة َكاْكُتِتْبُت ِفي ))... ََّل َيْخُمَػفه َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإَّله َمَع ِذي َمْحَخـٍ َفَقا َخَجْت َحاجه
 َغْدَكِة َكَحا َكَكَحا َقاَؿ اْرِجْع َفُحجه َمَع اْمَخَأِتَظ((

اآلف لػ أنظ تذظ بأخبلؽ شاب، الذاب عضشو لضدت نطضفة ال يشبغي أف تجعو مع أختو في البضت ىحا كضع 
ألختو غضخ شبضعضة يفاجئيا في غخفتيا  استثشائي لكغ حاالت نادرة لكغ ما في مصمق إذا شكضت ىحا االبغ نطخاتو

 كىي نائسة فخضًا يقتحع الحساـ كىي تغتدل فخضًا ىحا لضذ شبضعضًا ىحا محخمًا يجمذ مع أختو لػحجه.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 كمكع راع كمدئػؿ عغ رعيتو فاإلماـ راع 704 - 010الجرس ) 

  77-31-1331الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسضغ كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 الزلشا في مػضػع الدكاج يقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضسا ركاه 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ُكمُُّكْع َراعٍ ))َعْغ َعْبِج َّللاهِ  ُ َعْشُيَسا َأنهُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َكَمْدُئػٌؿ َعْغ  ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاه
ُجُل ِفي َأْىِمِو َراٍع َكُىَػ َمْدُئػٌؿ  ـُ َراٍع َكُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيهِتِو َكالخه َما َعْغ َرِعيهِتِو َكاْلَسْخَأُة ِفي َبْيِت َزْكِجَيا َرِعيهِتِو َفاإلِْ

ِجِه َراٍع َكُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيهِتِو(( ـُ ِفي َماِؿ َسيِّ  َراِعَيٌة َكِىَي َمْدُئػَلٌة َعْغ َرِعيهِتَيا َكاْلَخاِد

 ] متفق عمضو [

أكاًل في بعس أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ شضبتشي ىػد كأخػاتيا، ىػد سػرة ىػد فضيا آية كاحجة فاستقع كسا 
أمخت كمغ تاب معظ، كىحا الحؼ يقػؿ أنا لدت نبضًا نقػؿ لو إف هللا أمخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ، ىحا 

 حجيث صحضح وهللا عد جل يقػؿ: 

 ِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ﴾﴿ َفاْستَ 

 [771] سػرة ىػد: 

كمغ قاؿ لظ أنظ نبي أنت لدت نبضًا لكشظ مأمػر أف تدتقضع كفق مشيج الشبي، يعشي إذا كمفشا مسخض يعصي حقشة 
لسخيس يجب أف يعقسيا كسا يعقسيا أكبخ شبضب في األرض، يجب أف يعقع مكاف غخز اإلبخة يجب أف يعقع 

 ة، ففي سمػؾ البج مشو يدتػؼ في فعمو أقل مسخض مع أكبخ شبضب.القاركر 

فإف هللا أمخ السؤمشضغ بسا أمخ بو السخسمضغ، فاستقع كسا أمخت كمغ تاب معظ كالحؼ يجعػ إلى العجب أف إندانًا 
 دأؿ.يتخنع فضقػؿ أنا مدؤكؿ كبضخ كلػ فيع ماذا يعشي، لػ فيع معشى ىحه الكمسة الرتعجت فخائرو، يعشي سػؼ ت
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مخة في نجكة مغ الشجكات قمت كمسة أف أكربا عقميا مغ ذىب كقمبيا مغ حجيج، القمب قاسي كالحجيج كالعقل متألق 
كالحىب، فالسحاكر سألشي ىحا الدؤاؿ قاؿ كما الحؼ يسشع أف يكػف اإلنداف عقمو مغ ذىب كقمبو مغ حجيج ؟ 

عقمظ مغ ذىب فتكػف بو قػيًا فإذا كشت قػيًا أخزعت  الحقضقة ىػ سؤاؿ استفدازؼ قمت لو ال يسشع يسكغ أف يكػف 
مغ حػلظ كبشضت مججؾ عمى أنقاضيع كبشضت غشاؾ عمى فقخىع كبشضت حضاتظ عمى مػتيع كبشضت أمشظ عمى 

 خػفيع كبشضت عدتظ عمى إذالليع كسا تدسعػف.

أمخيكضة فالجنضا قامت ىشا، ىؤالء أنا الحقضقة خبخ آلسشي البارحة إيبلمًا ال يحتسل أف جخافة دىدت إندانة ناشصة 
الحيغ يسػتػف كل يـػ ببل ثسغ، أرأيت إلى ىحه السكايضل، يعشي إندانة كاحجة تشتسي إلى دكلة قػية ألنة الجخافات 
البج مغ تحقضقات كاعتحارات بالخصأ كآسفػف كىؤالء الحيغ يسػتػف كل يـػ بالعذخات ما أحج تأسف عمضيع أبجًا، 

كضمسًا، مغ عبلمات آخخ الداعة، تستمئ األرض جػرًا كضمسًا فضأتي أخي فضسمؤىا قدصًا تستمئ األرض جػرًا 
 كعجاًل، قاؿ تعالى:

ُخَؾ ِمَغ الهِحيَغ َكَفُخكا َكَجاِعُل الهحِ  ي ُمَتَػفِّيَظ َكَراِفُعَظ ِإَليه َكُمَصيِّ ُ َيا ِعيَدى ِإنِّ  يَغ اتهَبُعػَؾ َفْػَؽ الهِحيغَ ﴿ ِإْذ َقاَؿ َّللاه
ـِ اْلِقَياَمِة﴾  َكَفُخكا ِإَلى َيْػ

 [55] سػرة آؿ عسخاف: 

الجنضا بحدب ىحه اآلية تشتيي بالحق كلكغ نحغ في عرخ كل ما يقاؿ كحب بكحب ككل ما يقاؿ دجل بججل كمغ 
عبلمات قضاـ الداعة أف يختفع الحضاء مغ كجػه الشداء، تسذي ككأنيا عارية كأف تخفع الشخػة مغ رؤكس الخجاؿ، 

 ف تشدع الخحسة مغ قمػب األمخاء.كأ

في تقجيخات أنو أكؿ يـػ في ممضػف قتضل في العخاؽ كفي أربع مبليضغ الجئ مغ أجل ركاج تجارتيع، ييضئػف 
مشاقرات اآلف إلعسار العخاؽ أما ىؤالء البذخ الحيغ يسػتػف، يجخبػا قشبمة كزنيا عذخة آالؼ كضمػ بسفعػؿ القشبمة 

 ب بيا.الشػكية تسامًا كسػؼ يزخ 
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الحقضقة اإلنداف يجج أف الطمع بمغ درجة ال يسكغ أف يجركيا عقل. تستمئ األرض جػرًا كضمسًا فضأتي أخي فضسمؤىا 
قدصًا كعجاًل، سضجنا عسخ لسا قاؿ وهللا لػ تعثخت بغمة في العخاؽ لحاسبشي هللا عشيا، يعشي كاف يتكمع كبلمًا ال 

 يعشي ما يقػؿ، كاف يعشي ما يقػؿ كىػ يعمع عمع الضقضغ أف هللا سضدأؿ. معشى لو، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كاف

في ىحا الحجيث سضدأؿ اإلماـ عغ رعضتو كالخجل عغ أىل بضتو كالسخأة عغ بضت زكجيا كالخادـ عغ ماؿ سضجه 
ًا عغ كل ما ككمكع راع ككمكع مدؤكؿ عغ رعضتو، أنا ال أعج اإلنداف ذكضًا كعاقبًل كمػفقًا إف لع ييضئ لخبو جػاب

يفعل ألف اإلنداف سػؼ يدأؿ، لكغ الحؼ يغتخ بو اإلنداف أف اإلنداف يسكغ أف يعري هللا إلى أمج شػيل كأف 
يأكل حق اآلخخيغ كال شيء ضخبات قمبو ثسانضغ ضغصو اثشي عذخ ثسانضة كال في أؼ مذكمة عشجه، ىحا ىػ 

 ا إميالظ ليع فأرنا بصذظ بيع.اإلمياؿ يعشي، سسعت البارحة دعاء لصضفًا قاؿ يا ربي رأيش

أييا األخػة: إذا الدكج حاسب نفدو األب حاسب نفدو الخادـ حاسب نفدو السخأة حاسبت نفديا نكػف بحاؿ غضخ 
ىحا الحاؿ لكغ يبجك أف الجنضا محدػسة كاآلخخة خبخ، يعشي بالقخآف تفتح كرؽ مكتػب عمضو كلآلخخة خضخ لظ مغ 

ػ قرخًا تخػ مخكبة امخأة جسضمة تخػ كالئع فشجؽ شعاـ مدرعة الجنضا محدػسة األكلى لكغ عضشظ ماذا تخػ ؟ تخ 
 كاآلخخة خبخ لحلظ عصاء السؤمغ يـػ القضامة بأنو آمغ بالغضب.

ذكخت في الشجكة مثبًل لعمو دقضق كذكختو لكع فضسا أذكخ، أنت متجو إلى حسز رأيت لػحة مكتػب عمضيا الصخيق 
ظ بدبب تخاكع الثمػج، فإذا إنداف عاقل راكب مخكبة كيتجو إلى حسز كرأػ مشقصع في حسز غضخ سالظ في الشب

ىحه المػحة بعجرا ماذا يفعل ؟ يخجع مغ عجرا لػ أف دابة تسذي متى تقف عشج الثمج يقػؿ لظ أنا كاقعي معشى ىحا 
 أنظ دابة، أما حضشسا تكػف عقبلني ترل إلى الذيء قبل أف ترل إلضو معشى ىحا أنظ عاقل.

داف يجخغ أصضب بالدخشاف يقف عغ الجخاف لكغ ىػ دابة متى كقف عغ الجخاف ؟ بعج الدخشاف، أما لػ كل إن
قخأ مقالة عغ الجخاف كتخكو فاإلنداف كمسا ارتقى عشج هللا يتعامل مع البضاف ككمسا ىبط مدتػاه يحكسو الػاقع، إذا 

الػاقع، متى يخفف أكمو ؟ عشج الجمصة، متى ارتقى يحكسو البضاف كإذا سفل يحكسو الػاقع فالشاس يتعاممػف مع 
يعسل رياضة ؟عشج أزمة قمبضة، متى يجع الجخاف ؟ عشج الدخشاف، أما لػ أنت صحضح تعسل اعتجاؿ تعسل رياضة 
تتخؾ الجخاف كأنت صحضح ىحا نػع مغ الحكاء كالعقل كالتػفضق فكمسا ارتقضت عشج هللا تتعامل مع البضاف ك كمسا 
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 يتعامل مع الػاقع. ىبط مدتػػ اإلنداف

لحلظ دائسًا كأبجًا السػفقػف في الحضاة الجنضا يعضذػف السدتقبل قبل أف يأتي السدتقبل كاألقل عقبًل كذكاًء يعضذػف 
 الػاقع، يعشي أعساليع كميا ردكد فعل كاألغبضاء يتغشػف بالساضي، قاؿ:

 قريجة قاليا عسخك بغ كمثـػ  أليى بشي تغمب عغ كل مكخمة

اآلف تعامل إندانًا ال تجج بو األخبلؽ العخبضة األصضمة كال أخبلؽ السدمع كال أخبلؽ العرخ، العرخ لو أخبلؽ، 
ال تجج فضو أخبلؽ العرخ كال أخبلؽ اإلسبلـ كال أخبلؽ العخكبة في الجاىمضة، الحقضقة شيء خصضخ السدمع ببل 

 حزارية تحكسو كال قضع قػمضة تحكسو، عشتخة يقػؿ:  ىػية، لضذ لو ىػية اآلف مغ أنت ما في ديغ يحكسو كال قضع

 حتى يػاري جارتي مأكاىا  أغس شخفي إف بجت لي جارتي

ىحه قضع جاىمضة، في الجاىمضة في نججة، رب كامعترساه انصمقت ملء أفػاه البشات الضتع المدت أسساعيع لكشيا لع 
 تبلمذ نخػة السعترع.

مضة كال في قضع حزارية، يعشي شخز راكب مخكبة يأكل كيخمي فالتقضت ال في قضع عخبضة أصضمة كال في قضع إسبل
معو فقمت لو أنت أخبلقظ أخبلؽ ششبخجي ال مخسضجس أخبلؽ ششبخجي لػ كشت غشضًا شيء غضخ معقػؿ عامل 
الذارع مدبمة، ال في قضع حزارية كال في قضع إسبلمضة كال في قضع قػمضة، فشحغ أمة ببل ىػية كالقزضة مرضخية 

القزضة خصضخة ججًا فإذا اإلنداف ما شسخ، نحغ عشجما كشا صغار ما كاف فف بتػغاز كاف يػجج ببػر بخيسػس ك 
لسا يذحخ نأخحه إلى الدسكخؼ يزعو عمى الشار ساعتضغ يربح مثل الجسخ ثع يزعو بسشفاخ كيشفزو، يبجك 

بالضة عي حذخ أنف تجخبلت نفاؽ  نحتاج إلى نفس، ىحا الخأس يحتاج إلى نفس ىحه التقالضج أفكار ميتخئة قضع
كحب، نحغ باليجخة ال يػجج إسبلـ سكػني أبجًا أنا ال عبلقة لي جالذ فقط يدسع أخبار كيػزع تيع كمختاح، 
الشاس متيسػف شبعًا عسمو لضذ في خصأ لكغ ما قجـ شضئًا ألمتو، ىحا ال يفيع أنت ماذا عسمت أنت فيساف، ىحا 

إذا هللا عد كجل سأؿ ىحا اإلنداف ماذا فعمت مغ أجمي يا عبجؼ ؟ ما فعل شيء ما قجـ شضئًا أنت ماذا قجمت ؟ 
 يعضر عمى ىامر الحضاة يعضر حضاة أقخب إلى الحضاة الحضػانضة أكل كشخب كنـػ كعي.

فأييا األخػة وهللا مغ أعساقي متألع وهللا ما أتسشى مغ حضاتي، وهللا ما أتسشى في حضاتي مغ يـػ أف أسكت كيحه 
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ـ ال يػجج شيء أحكضو الػاقع سضئ ججًا ىؤالء مدمسػف تجخل إلى قرخ العجؿ سبعة آالؼ دعػػ بضغ مدمسضغ األيا
كميع ركاد مداجج، بالتجارة كحب كنفاؽ كغر إعبلنات إباحضة كىؤالء التجار الكبار محدػبػف عمى السدمسضغ 

أفكاره العفشة عمى قضسو السيتخئة عمى فشحغ بالتعبضخ السعاصخ نحتاج إلى ثػرة كل إنداف يثػر عمى كاقعو عمى 
عبلقاتو الغضخ مشزبصة حتى هللا عد كجل يخحسشا ألنو وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كمسة حق أقػليا ال يسكغ أف 
يتشدؿ نرخ هللا إال عمى مغ يدتحق كإذا كججتع ىحا الكبلـ غخيبًا سضج الخمق كحبضب الحق كمعو نخبة البذخ في 

ا كلػ أنيع انترخكا لدقصت شاعة رسػؿ هللا ما أصبح ليا قضسة، أنت كمفت الصبلب أحج عرػا فمع يشترخك 
بػضضفة فإذا كاحج ما كتب كأخح مئة انتيت الػضضفة كبحشضغ ما انترخكا ألنيع أشخكػا قالػا لغ نغمب مغ قمة، قاؿ 

 تعالى:

 ﴿ َكَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع ﴾

 [15] سػرة التػبة: 

اإلنداف ال يشترخ إما لخصأ بعقضجتو أك بخصأ بدمػكو، أحج الدمػؾ، حشضغ بالعقضجة، ىحا خصأ كاحج مع سضج 
الخمق كمع الرحابة، فكضف ممضػف غمط ممضػف شبية ممضػف عقضجة زائغة كضف نشترخ فأرجػ هللا سبحانو كتعالى 

ا أشسئشكع وهللا مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف يتخمى أف يػفقشا لسا فضو خضخنا كمدتقبمشا كنجاحشا كفبلحشا، كلكغ أن
هللا عشا في الشياية، بالشياية، لكغ مخة إنداف أحخجشي إحخاجًا كأمامي خسدضغ شخرًا أحب قاؿ بالسمضار كثبلثسئة 
ممضػف مدمع ما في أحج مدتجاب الجعػة كال شخز نفدو شاىخ كال بالحج كال شخز صالح أيغ الجعاء؟ يعشي 

الجعاء، ماذا أقػؿ لو وهللا الػاقع سضئ ججًا كفي أناس وهللا أشيار كأناس مخمرػف وهللا ال تخمى كأنو يشكخ 
األرض، قمت لو إذا كاف شبضبًا بارعًا ججًا فاتح بصغ مخيس كالعسمضة معقجة تحتاج أربع ساعات فجاءه أكالده 

فاتح البصغ عسمضة معقجة كلكغ  يخجػنو أف يشيي العسمضة كيخيحو ىل يدتجضب ليع ؟ ال يدتجضب شبضب ماىخ
تشجح، فشحغ اآلف ضسغ العسمضة تجخػ عمضشا عسمضة جخاحضة معقجة ججًا حتى نحب بعزشا، حتى نفكخ باآلخخة 
حتى نقجـ شضئًا هلل عد كجل حتى ما نجعل خبلؼ بضغ بعزشا لعل هللا سبحانو كتعالى يشطخ إلضشا بالخحسة 

 كالغفخاف. 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أَّل إف القػة الخمي 704 - 011الجرس ) 

 15-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسضغ ، ك الربلة ك الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا األخػة: نشتقل إلى مػضػع التخغضب في الخمي كمغ دالئل نبػة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ىحا الحجيث الحؼ 
 يتػافق مع أحجث تصػرات األسمحة 

ْمُي(( ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ))....َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه

 التخمحؼ ، أبػ داكد ، ابغ ماجة ، الجارمي [] مدمع ، 

، يضغ السبليضغ دكف أف تحقق شضئاً يعشي دقة اإلصابة ىػ أكبخ أسباب القػة لػ لع تكغ ىشاؾ دقة إصابة ألتمفت مبل
األسمحة الغضخ متصػرة إصاباتيا غضخ دقضقة قج تكمف القشابل مبليضغ كال تحجث شضئًا ، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

 نعمع أنو ال يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي يػحى يقػؿ: كسا

ْمُي(( ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ))....َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه

 في حجيث آخخ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ ))َعْغ َأِبي َعِميٍّ ُثَساَمَة ْبِغ ُشَفيٍّ َأنهُو َسِسَع ُعْقَبَة ْبَغ َعاِمٍخ يَ  ُقػَُّل َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْمُي َأََّل ِإفه اْلقُ  كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه ْمُي ((َعَمى اْلِسْشَبِخ َيُقػُؿ َكَأِعجُّ ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ػهَة الخه

 ق عمضو [] متف
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أييا األخػة: نحغ تخسب في أعساقشا ترػر غضخ صحضح أف الجيغ صبلة كصـػ كحج كزكاة فقط ، الجيغ عبادات 
شعائخية لحلظ الجيشػف لع يفمحػا ألنيع فيسػا خسذ بشػد مغ مئة ألف بشج بجيشيع ال أبالغ لػ أحرضت األكامخ 

ا خسذ عبادات شعائخية لػ أتقشاىا ال تكفي ىحا القخآنضة كالشبػية تديج عغ مئة ألف بشج ىحا مشيج اإلسبلـ ، أخحن
 أمخ إليي أعجكا ليع بالعكذ صار أعجكا لشا قاؿ تعالى: 

 ﴿ َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة﴾

 [63] سػرة األنفاؿ: اآلية 

ىحه السغ تفضج استغخؽ أفخاد الشػع ، معشاىا دقضق ججًا يعشي مثبًل سألت شخرًا أمعظ ماؿ إلنذاء شخكة تكمف 
خسدة مبليضغ ؟ يقػؿ لي ما عشجؼ ماؿ ، يعشي شخكة أنا كىػ ما معو اثشضغ كنرف ممضػف كما معو ممضػف ، فإذا 
قاؿ ما عشجؼ ماؿ يعشي ما عشجه ماؿ كاؼ ليحه الذخكة ، إذا قاؿ لي ما عشجؼ مغ ماؿ يعشي ما معو كال فخنظ 

 لزبط.كال لضخة ، السغ ىشا تفضج استغخاؽ أفخاد الشػع ىحا تعخيفيا با

هللا عد كجل قاؿ قػة نكخة ىحا التشكخ شسػؿ اإلعبلـ قػة ، نحغ مػرس عمضشا حخب إعبلمضة بأعمى مدتػػ اإلعبلـ 
قػة السخاقبة الجػية قػة تخاقب الحجكد األقسار قػة ، االتراالت قػة ، كل جشجؼ يحارب معو ىاتف مع األقسار 

لجػية قػة كاألقسار قػة كدقة اإلصابة قػة كالصضخاف قػة كالبخ الرشاعضة مػصػؿ أؼ جشجؼ فاالتراؿ قػة كالسخاقبة ا
 قػة كالبحخ قػة كالسعمػمات قػة ، فجاءت كمسة قػة نكخة ىحا اسسو تشكضخ شسػؿ. 

ما قاؿ هللا أعجكا ليع قػة ، أعجكا ليع ما استصعتع مغ قػة ، مغ أجل أف تدتغخؽ مغ أفخاد الشػع ، كل أنػاع القػة 
 كالسادية كالشفدضة كاالجتساعضة كالتساسظ.البذخة كالعمسضة 

حجثشي رجل يعسل في شخكة سضارات ضخسة ججًا في أمخيكا قاؿ لي بجأت شخكات الدضارات الضابانضة تشافذ 
اإلنتاج األمخيكي ، قمت لو ما الدبب ؟ قاؿ قج ال ترجؽ لضذ الدبب تقشي فشي كلكغ اجتساعي ، قاؿ لي أرسمت 

ف العامل في الضاباف ال يدخح مصسئغ يعصػه جدءًا مغ معاشو يرخفو كجدءًا شخيظ في كفػد إلى الضاباف كججكا أ
السعسل يذعخ العامل في الضاباف أف السعسل لو كال يدخح أبجًا ما في شيء اسسو تدخيح تعدفي ، فمحلظ كالسجيخ 

في إحداس  جالذ معو يأكل معو ما في بضخكقخاشضة في تػاضع في تػاصل في شسأنضشة في إحداس باألمغ
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بالتسمظ لحلظ أتقغ الرشعة لسا أتقشيا السبضعات راجت ، قاؿ السفاجأة أف التفػؽ ما كاف تفػؽ تقشي كال فشي تفػؽ 
 اجتساعي.

أيزًا إذا كانت األمة متساسكة في انتساء قػؼ في إحداس أف حضاتظ غالضة عمضشا ككخامتظ غالضة عمضشا ىحا 
 كإف كججت في شخؾ في األزمات يكػف في انفراـ ما في تبلحع.اإلحداس باإلنداف يجفعو إلى التزحضة 

 َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ ))َعْغ َأِبي َعِميٍّ ُثَساَمَة ْبِغ ُشَفيٍّ َأنهُو َسِسَع ُعْقَبَة ْبَغ َعاِمٍخ َيُقػَُّل َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ 
كا َلُيْع  ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه َعَمى اْلِسْشَبِخ َيُقػُؿ َكَأِعجُّ ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ْمُي(( َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه

الفزل الكبضخ الكبضخ الكبضخ أف هللا ما كمفشا أف نعج ليع القػة السكافئة كأنو أمخنا بسدتحضل ، ال ما استصعتع كمفشا 
الستاحة كفخؽ كبضخ ججًا بضغ القػة الستاحة كبضغ القػة السكافئة، نحغ إذا آمشا اإليساف الحؼ حسمشا عمى  أف نعج القػة

 شاعة هللا أعجدنا العجة الستاحة هللا يخمع الفخؽ تأتي اآلية الكخيسة:

 ﴿ َكْع ِمْغ ِفَئٍة﴾

 [149] سػرة البقخة: اآلية 

 بكل شيء بالعجة كالعتاد كالسضدات.

 ِفَئًة َكِثيَخًة ِبِإْذِف َّللاهِ ﴾﴿ َغَمَبْت 

 [149] سػرة البقخة: اآلية 

لحلظ قالػا الحخب بضغ حقضغ ال تكػف ألف الحق ال يتعجد ، كبضغ حق كباشل ال تصػؿ ألف هللا مع الحق ، القػة 
 السخجحة ، أما بضغ باشمضغ ال تشتيي.

 الحجيث رائع ججًا: 

كا َلُيْع َما ))عغ ُعْقَبَة ْبَغ َعاِمٍخ َيُقػَُّل َسسِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ َعَمى اْلِسْشَبِخ َيُقػُؿ َكَأِعجُّ ْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْميُ  ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  (( اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه
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ج يعشي بالحخكب التي عذشاىا بالتدعضغ كاأللفضغ كثبلثة كل الحخكب التي تابعشا أخبارىا الفضرل ىحا تكخار تأكض
في الدبلح دقة اإلصابة ، في قشابل تسذي في الجػ بتػجضو األقسار الرشاعضة ، في قشابل معيا خارشة معيا 

ي قشابل تخكب أشعة المضدر يخسمػا صػرة لؤلرض كاليجؼ عمى الرػرة تمحق اليجؼ ذاتضًا معيا التػجضو الحاتي ، ف
 لميجؼ أشعة المضدر تأتي القشبمة تخكب عمضيا ، كل ىحا الكبلـ دقة اإلصابة.

كسا قاؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أال أف القػة الخمي يعشي دقة الخمي لحلظ عمسػا أكالدكع الدباحة كالخماية 
 كركػب الخضل.

ؼ اآلخخ يعشي يشبغي أف يكػف أعجاءكع أعجاء هللا في خصخ كبضخ ججًا أف سشكسل اآلية أعجكا ليع ، مغ ىع ؟ الصخ 
يكػف أعجاءكع أكلضاء هللا ، أعجكا ليع ما استصعتع استشفاذ االستصاعة ، مغ ، استغخاؽ أفخاد الشػع ، قػة تشكضخ 

 شسػؿ.

اإلرىاب تخىبػف بو  ما ميسة الدبلح الحؼ أعجدناه قج تكػف أقل ميساتو استعسالو ، الدبلح لو ىجؼ آخخ ىجؼ
 عجك هللا كعجككع.

حجثشي أخ جاء مغ اليشج ىػ الشائب األكؿ ألحج أكبخ عمساء اليشج السػدكدؼ تػفي رحسو هللا كاف درس في الذاـ 
فسغ حضغ إلى آخخ يأتي إلى الذاـ السػدكدؼ مغ كبار كبار العمساء أبػ األعمى فأنا دعػتو قاؿ لي نحغ في اليشج 

كمزصيجكف أشج أنػاع االضصياد فمسا فجخت الباكدتاف قشبمة نػكية معاممة الحكػمة لشا  تدعضغ ممضػف مدمع
انقمبت مئة كثسانػف درجة. الدبلح ما استعسل الدبلح الفتاؾ لسجخد أنو عشجؾ أنت مخىػب صخت ، دكلة عشجىا 

ضخاف عسل سيل تربح سبلح شضخاف قػؼ ججًا الجكلة السعتجية تعج لمسمضػف قبل أف تياجسيا كإذا ما عشجىا ش
 ندىات األجػاء لمتشده.

أعجكا ليع ، أعجكا أمخ إليي يقتزي الػجػب ، مثبًل أقع الربلة لكغ نحغ مغ فيسشا الدقضع لمجيغ فيسشا الربلة 
 أمخ كأعجكا ليع لضذ أمخًا ، ال أمخ في عشجنا قاعجة أصػلضة كل أمخ بالقخآف يقتزي الػجػب.
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لسدمع ، ما استصعتع مغ ، مغ الستغخاؽ أفخاد الشػع قػة ، تشكضخ شسػؿ ، ميسة  أعجكا ليع ، لمصخؼ اآلخخ كلضذ
اإلعجاد تخىبػف بو ، يجب أف تخىبػا بو عجك هللا كعجككع ، نبيشا هللا إف لع يكغ عجككع عجكؼ لغ أنرخكع ، يجب 

 أف يكػف عجككع عجكؼ ما يتػجو الدبلح لسدمع تخىبػف بو عجك هللا كعجككع.

يا اإلخػة الكخاـ: جامعة مانعة في كجػب اإلعجاد ، كألف السدمسضغ قرخكا في ىحه اآلية دفعػا أبيع ىحه اآلية أي
 ثسغ في حضاتيع ىحه اآلية أخصخ آية نحتاجيا اآلف قاؿ تعالى: 

كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل﴾  ﴿ َكَأِعجُّ

 [63] سػرة األنفاؿ: اآلية 

اط الخضل ما تفدضخىا ؟ هللا قاؿ قػة ، هللا عد كجل قاؿ كمسة جامعة مانعة ما معشى قػة؟ بعيج الشبي عمضو رب
الربلة كالدبلـ كانت خضل بعج حضغ السشجشضق بعج حضغ الدفغ بعج حضغ السجرعات بعج ىحا الصضخاف بعج ىحا 

ب بضغ عقمضغ أجيدة. لحلظ قالػا بجأت الحخب حخب إلكتخكنضة بعج ىحا حخب بضغ عقمضغ السقاتمضغ جبانضغ أما الحخ 
باإلنداف ثع أصبحت بضغ آلتضغ ثع بضغ عقمضغ كفي قػؿ آخخ كانتيت باإلنداف ، اإلنداف الحؼ يخيج أف يقجـ حضاتو 

 رخضرة في سبضل ديشو ال تقف أمامو قػة ، أنت تخضفو بقتمو ىػ جاء لضسػت فسؤل قمب القػؼ خػفًا.

 إذًا :

كا لَ ))عغ ُعْقَبَة بْ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َكُىَػ َعَمى اْلِسْشَبِخ َيُقػُؿ َكَأِعجُّ ُيْع َما َغ َعاِمٍخ َيُقػَُّل َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ْمُي َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه  ْمُي ((اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َأََّل ِإفه اْلُقػهَة الخه

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َعَمى َنَفٍخ مِ  ُ َعْشُو َقاَؿ َمخه الشهِبيُّ َصمهى َّللاه ْغ َأْسَمَع َيْشَتِزُمػَف َفَقاَؿ ))عغ َسَمَسَة ْبَغ اَْلَْكَػِع َرِضَي َّللاه
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع اْرُمػا َبِشي ِإْسَساِعيَل َفِإفه َأَباُكعْ  َكاَف َراِمًيا اْرُمػا َكَأَنا َمَع َبِشي ُفاَلٍف َقاَؿ َفَأْمَدَظ َأَحُج  الشهِبيُّ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َما َلُكْع ََّل َتْخُمػَف َقاُلػا َكْيفَ   َنْخِمي َكَأْنَت َمَعُيْع َقاَؿ الشهِبيُّ اْلَفِخيَقْيِغ ِبَأْيِجيِيْع َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
  َعَمْيِو َكَسمهَع اْرُمػا َفَأَنا َمَعُكْع ُكمُِّكْع ((َصمهى َّللاهُ 

 ] البخارؼ ، أحسج [
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 َيْشَتِزُمػَف: أؼ يتخامػف ، يعشي بسدابقة رمي. 

تػجضو نبػؼ تعمسػا الخمي ، يعشي كقتيا كاف دقة الخمي اآلف أسمحة مفعػليا دقضق ، ىحه بشػد لضذ مصبقة في 
سؤمغ أف كل أمخ بالقخآف الكخيع يقتزي الػجػب إال إذا كاف في قخيشة تخخجو عغ حضاتشا دفعشا الثسغ ، إيساف ال
 الػجػب مثبًل قػلو تعالى:

 ﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َكَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ﴾

 [19] سػرة الكيف: اآلية 

 ىحه الـ األمخ ىحا أمخ تيجيج ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُكُمػا َكاْشَخُبػا﴾

 [63اآلية ] سػرة البقخة: 

 إذا قاؿ ال أريج أف آكل ما في مانع ىحا أمخ إباحة.

 قاؿ تعالى:

 ﴿ َكَأْنِكُحػا اَْلََياَمى﴾

 [11] سػرة الشػر: اآلية 

ما معو ماؿ ىحا أمخ نجب ، عشجنا أمخ نجب ، أمخ إباحة ، أمخ كجػد ، أمخ تيجيج ، إذا ما في إباحة كما في 
 يقتزي الػجػب كىحا أمخ يقتزي الػجػب.نجب كال في تيجيج أمخ كجػب ، كل أمخ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 يا معذخ الذباب مغ استصاع مشكع الباءة فميتدكج 704 - 012الجرس ) 

 19-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا األخػة الكخاـ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 باب الشكاح، كالسػضػع الضـػ التخغضب في الشكاح بحات الجيغ الػلػد. 

ُسػُؿ َّللاهِ جُ َّللاهِ بغ مدعػد قاؿ7 ُكشها َمَع الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َشَباًبا ََّل َنِجُج َشْيًئا َفَقاَؿ َلَشا رَ ))...َعْغ َعبْ 
َباِب َمِغ اْسَتَصاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدكهْج َفِإنهُو َأغَ  سُّ ِلْمَبَرِخ َكَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج َكَمْغ َلْع َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيا َمْعَذَخ الذه
ـِ َفِإنهُو َلُو ِكَجاٌء (( ْػ  َيْدَتِصْع َفَعَمْيِو ِبالره

 )صحضح البخارؼ (

 )الباءة ىي الشكاح أك الجساع ( 

ففخؽ كبضخ بضغ الستدكج الحؼ كدخ ىحا الحاجد كبضغ شاب لع يتدكج يتػىع أف العبلقة بالسخأة شيء ال يرجؽ، 
بضشسا الستدكج أصبح شضئًا عاديًا، يػجج كىع كبضخ الستدكج كدخه، كلحكسة بالغٍة بالغة أرادىا هللا عد كجل ما مغ 
شيء في الجنضا يسكغ أف يسجؾ بدعادٍة مجتسعة أبجًا !! يسجؾ بمحائح متشاقرٌة متشاقرة، لػ أف ىحه الجنضا بسا فضيا 

كل إنداف لقاء هللا عد كجل، كلكغ شاءت حكسة هللا أف ىحه الجنضا مغ حبػر تسجؾ بمحائح مدتسخة أك متشامضة لكخه 
ليا بخيق، سخعاف ما يخبػ ىحا البخيق، فمحلظ كل شيء في أكلو لو بيجة، لكل ججيج بيجة، الذيادة إنداف ناؿ 
ف شضئًا شيادة عمضا، خبلؿ أسبػع أك اثشضغ يتخنع بالمقب الججيج الحؼ أضضف إلى اسسو، بعج أياـ، بعج أسابضع ككأ

لع يكغ، يذتخؼ بضتًا فخسًا يعجب الدكار، أما ىػ انتيى بالشدبة لو، أصبح بضتًا عاديًا، يقتشي مخكبة فارىة، 
باألسابضع األكلى بعجئٍح تربح شضئًا عاديًا، ىحا مغ حكسة هللا عد كجل أف كل حطػظ الجنضا ليا بخيق كليا شيخ 

 عدل، بعج حضغ تخبػ.
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ضغ أيجيكع ىحا السثل، شفل صغضخ تذتخؼ لو سضارة صغضخة، ىل تعخفػنيا ؟ ىحه الدضارة أنا البج لي مغ أف أضع ب
الرغضخة تسؤل حضاتو، يسزي الداعات الصػاؿ يسخرىا فػؽ األثاث، كإذا كججت شمعة يرجر صػتًا أف ىشاؾ 

ًا بعج حضغ كتحكخ شمعة صعبة، فإذا أخحتيا مشو بكى بكاًء مخًا ككأنظ حصستو، ىحا الصفل الرغضخ إذا أصبح شبضب
كضف كاف مشيسكًا بيحه المعبة، كأف أكقاتًا مجيجة أمزاىا في تحخيكيا عمى أثاث البضت ككضف أنو يبكي بكاًء مخًا 

 إذا أخحت مشو أال يدترغخ نفدو ؟ حدشًا.

جميا، نحغ كبار ما قػلكع أف أشضاء كثضخة تدتيػيشا كنحغ كبار !؟ كنتقاتل مغ أجميا، كنخخج عغ مشيج هللا مغ أ
فإذا اقتخبشا مغ حافة القجر رأيشا أنفدشا سخفاء، جيبلء، حسقى، متقاتمضغ عمى ىحه الجنضا، تخكػ شخفة أف حسار 
كاف كاقفًا في مكاف في أياـ الرضف الحارة، إنداف جمذ في ضمو، قاـ لضذخب، كجاء إنداف كجمذ مكانو، 

ب باسسظ ؟ ال  ب، ىحا السكاف عاـ، ال بل خاص، ثع فتشافدا، مكاني، ال لضذ مكانظ، ىل ىػ مصػ  لضذ مصػ 
 تبلسشػا، كتجاذبػا، ثع مذا الحسار !!.

آالؼ الجعاكػ تذصب لسػت أحج الصخفضغ، لحلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ مسا كرد في األثخ: إف هللا يحب 
 معالي األمػر كيكخه سفدافيا كدنضيا.

خة تذغل كل نفدو كيدتستع بتسخيخىا فػؽ األثاث ساعات كسا أف ىحا الصفل الرغضخ كانت ىحه الدضارة الرغض
شػيمة، كيتػىع أنو يخكبيا، كأنيا تػاجو فرعج كأنو يعصضيا صػت مغ عشجه، كيػاجو ىحا الرعػد كإذا أخحت مشو 
يكاد يسػت مغ البكاء، ثع أصبح شابًا شبضبًا ميشجسًا يدترغخ نفدو حضشسا كاف متعمقًا بيا، كأنت تربح باألربعضغ 

 الخامدة كالثبلثضغ يػجج أشضاء متعمق بيا بعج حضغ تدترغخ نفدظ.ك 

 أخػانشا الكخاـ: مغ معاني قػلو تعالى: 

( ٍَ  (﴾06﴿ َلَتْخَكُبغه َشَبقًا َعْغ َشَب

 )سػرة االنذقاؽ(
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مضع، الصفل يػلج الفخحة غامخة، ألنو جاء سمضسًا، كأمو كانت سمضسة، ىحه أكبخ فخحة، أؼ قامت بالدبلمة كالصفل س
بعج حضغ الصفل يدخغ، تخخج أسشانو، تفخحػا، بعج حضغ مذى، يختل التػازف مغ الفخح، مذى، بعج حضغ نطف، 
بعج حضغ قاؿ: بابا. يبقى األب يتخنع بيحه الكمسة ساعات شػيمة، أياـ يقػؿ لظ لمرغضخ كمسات مجعمكة !! يخددىا 

طًا لفاتحة الكتاب، عقل األب يصضخ، كمسا جاءه يقػؿ الجسضع، األب كاألـ كاألخػة، ثع يجخل الحزانة، يأتي حاف
لو: تعاؿ أسسعو الفاتحة. ثع سػرة ياسضغ، ثع دخل إلى االبتجائضة، سأخترخ لكع بالصبع، إعجادؼ، ثانػؼ، دخل 
ع، دخل كمضة اليشجسة، أخح شيادة، نخيج عسل، دخمشا في  الجامعة، ىل السجسػع جس ع عبلمات الصب أك لع يجسِّ

ل، تأمغ لو كضضفة دخمشا في ىع الدكاج، زكجشاه دخمشا في اإلنجاب لع يأتو أكالد، يا تخػ مشو أـ مشيا، ىع العس
يصمقيا أـ يبقي عمضيا ؟ أنجب دخمشا في ىع األكالد، إلخ ثع بعج ذلظ معو التياب مفاصل، ثع سكخ، يخيج أدكية، 

 كحا ؟يخيج أدكية فحز، كأدكية ضغط، ثع تصمع الشعػة، ألدشا جسضعشا ى

أنجب ! دخمشا في ىع األكالد، يحتاجػف لجراسة..... ثع معو التياب مفاصل ثع سكخ ثع لدمو بعس األدكية، ثع 
يحتاج ألجيدة فحز كأدكية ضغط ثع الشعػة ألدشا كمشا كحلظ، مغ فػؽ الخسدضغ ستضغ كل ىسو نػع الصعاـ 

 ىحه قبل الصعع كىحه بعجه.الدبانخ كالشخالة كالرمصة كالجدر ىسو صحتو كعشجه عمبة أدكية 

! أدلظ عمى  قػرة رمدية لكغ معبخة: يخكػ أف إنداف مغ شجة فقخه أراد أف يشتحخ فقاؿ لو ممظ السػت: ال تشتحخ 
شخيقة لتكػف غشي: اعسل شبضب إف رأيتشي فػؽ رأس السخيس إياؾ أف تعالجو ألنو سضسػت، كإف رأيتشي عشج 

ضذفى ! أحزخ قػاريخ صغضخة كأحزخ ماء ممػف أحسخ أخزخ أصفخ قجمضو عالجو كال ييسظ ال بج مغ أنو س
نقصتضغ قبل الصعاـ نقصتضغ عمى الخيق كىحه بعج الصعاـ كىحه قبل الشـػ يخػ ممظ السػت عشج أرجل السخيس 
يعالجو، لع يأخح إال مخضى تعالج فتألق اسسو كصار شبضبًا مذيػرًا، كجاءه دخل كبضخ كندي أياـ الفقخ كاد أف 

! فالسمظ خرز لسغ يصبب ابشتو  خ ! ابشة السمظ ماتت فاستجعي ألنو أشيخ شبضب كججه عشج أرجميا نعسة يشتح
أف يتدكجيا كيربح كلي العيج، فيػ حرل عمى كل ىحا العد، كفي يـػ الدفاؼ جاء ممظ السػت تفزل ! قاؿ 

 الضـػ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: لػ كاف قبل لكاف أفزل كأىػف عمي !!! 
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 كجل يشتقي مغ أىل الجنضا يجعمو يرل ألعمى درجة ثع تفزل.فاهلل عد 

اُىْع َبْغَتًة َفِإَذا ُىْع ُمْبِمُدػَف ﴿ َفَمسها َنُدػا َما ُذكُِّخكا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتهى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأكُتػا َأَخْحنَ 
(11﴾) 

 )سػرة األنعاـ(

: الكافخ أحسق ! يزع البضس كمو في سمة كاحجة، كل مكتدباتو في الجنضا، كدنضاه مختبصة بقصخ لحلظ أييا األخػة
الذخياف التاجي مضمي كربع ضاؽ قمضبًل دخل بستاعب ال تشتيي، ككل مكتدباتو مشػشة بزخبات قمبو، إذا تػقفت 

تدباتو بشسػ الخبليا إذا تسغ انتيى، ككل مكتدباتو مشػشة بدضػلة الجـ إذا تجسج صار معو جمصة مات، ككل مك
نسػ عذػاقي انتيى، فالجنضا التعمق بيا مقامخة كمغامخة، كقج يشتقل اإلنداف لجار اآلخخة كىػ في أكج نجاحو في 

 الجنضا. 

 (﴾01﴿ َكِلُكلِّ ُأمهٍة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُمُيْع ََّل َيْدَتْأِخُخكَف َساَعًة َكََّل َيْدَتْقِجُمػَف )

 عخاؼ()سػرة األ

َباِب َمِغ اْسَتَصاَع اْلَباَءَة َفْمَيَتَدكهْج َفِإنهُو َأَغسُّ ِلْمَبَرِخ َكَأْحَرُغ ِلْمَفْخِج َكمَ  ْغ َلْع َيْدَتِصْع َفَعَمْيِو )) َيا َمْعَذَخ الذه
ـِ َفِإنهُو َلُو ِكَجاٌء ((  ْػ  ِبالره

 الخجاء السانع مغ ىحه الذيػة، شيػة الصعاـ كالشكاح مختبصتاف: 

 (﴾77( َكُحػٌر ِعيٌغ )70﴿ َكَلْحِع َشْيٍخ ِمسها َيْذَتُيػَف )

 )سػرة الػاقعة( 
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 حجيث آخخ:

َعْشيع َيُقػُؿ َجاَء َثاَلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيػِت )) َأْخَبَخَنا ُحَسْيُج ْبُغ َأِبي ُحَسْيٍج الصهِػيُل َأنهُو َسِسَع َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َرِضي المهيع 
 َفَمسها ُأْخِبُخكا َكَأنهُيْع َتَقالُّػَىا َأْزَكاِج الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيْدَأُلػَف َعْغ ِعَباَدِة الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ 

َخ َقاَؿ َأَحُجُىْع َأمه َفَقاُلػا َكَأْيَغ َنْحُغ ِمَغ ا ـَ ِمْغ َذْنِبِو َكَما َتَأخه ا َأَنا لشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه
ْىَخ َكََّل ُأْفِصُخ َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا َأْعَتِدُؿ ا ي ُأَصمِّي المهْيَل َأَبًجا َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا َأُصػـُ الجه لشَِّداَء َفاَل َأَتَدكهُج َأَبًجا َفَجاَء َفِإنِّ
ِ َكَأْتَقاُكْع َلُو َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَلْيِيْع َفَقاَؿ َأْنُتُع الهِحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َكَكَحا َأَما َوَّللاهِ  ي ََلَْخَذاُكْع َّللِه  ِإنِّ

 ي َكَأْرُقُج َكَأَتَدكهُج الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((َلِكشِّي َأُصػـُ َكُأْفِصُخ َكُأَصمِّ 

 )صحضح البخارؼ(

بالسشاسبة يػجج ركايات يخكييا بعس القراصضغ: أف أبػ حشضفة رضي هللا عشو صمى الفجخ بػضػء العذاء 
مبالغات مضئدة، الثاني قصعت رجمو أثشاء ! إذا لع تشع لضمة كاحجة يختل تػزانظ، ىحه  أربعضغ سشة، ال ترجقػه 

الربلة فمع يذعخ، كالشبي صمى بأصحابو فدسع صػت بكاء شفل فذعخ، ىحه السداكدة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فضػجج 
مداكدات كمبالغات ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، ىحه كميا تضئدظ مغ العبادة، مغ أنا ؟ صمي صبلة عادية كميسا 

 داف يجب أف يشاـ.ارتقى اإلن

 كالحجيث ىشا: تقالػىا كججكىا قمضمة:

َخ َقاَؿ )) َكَأنهُيْع َتَقالُّػَىا َفَقاُلػا َكَأْيَغ َنْحُغ ِمَغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقْج ُغِفَخ َلُو َما  ـَ ِمْغ َذْنِبِو َكَما َتَأخه َتَقجه
ي  ْىَخ َكََّل ُأْفِصُخ َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا َأْعَتِدُؿ الشَِّداَء َفاَل َأَحُجُىْع َأمها َأَنا َفِإنِّ  َأَتَدكهُج ُأَصمِّي المهْيَل َأَبًجا َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا َأُصػـُ الجه

ِ َأَبًجا َفَجاَء َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَلْيِيْع َفَقاَؿ َأْنُتُع الهِحيَغ ُقْمُتْع َكحَ  ي ََلَْخَذاُكْع َّللِه ا َكَكَحا َأَما َوَّللاهِ ِإنِّ
 ْيَذ ِمشِّي((َكَأْتَقاُكْع َلُو َلِكشِّي َأُصػـُ َكُأْفِصُخ َكُأَصمِّي َكَأْرُقُج َكَأَتَدكهُج الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي َفمَ 

 اإلسبلـ كاقعي كديغ الفصخة، األدياف األخخػ قاؿ هللا عشيع: 

 َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع﴾﴿ 

 )سػرة الحجيج(
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 ىع كتبػىا عمى نفديع كلع تكتب عمضيع، ألنيع فخضػا عمى أنفديع شيء لع يفخضو هللا كلع يخعػىا حق رعايتيا.

تدسع باألخبار مغ حضغ آلخخ بانحخافات خصضخة ججًا عشج ىؤالء، حتى صجر تػجضو إلى رجاؿ الجيغ في العالع 
 ! الدكاج فصخة  ات الدبب ؟ أنيع مشعػا مغ الفصخة مغ شجة االنحخاف

أييا األخػة: إف كاف ىشاؾ إمكانضات يتدكج اإلنداف ال إمكاف يربخ، لكغ لػ كضعشا إنداف في غخفة مغ أربع 
ججراف مجىػنة أبضس لع يقخأ عغ شعاـ كلع يخػ كال عغ صػرتو كلع يذع رائحتو ىل يجػع أـ ال ؟ الباعث لمصعاـ 

في أياـ الحج كالعسخة الشداء كميا محجبة لع يتزح مشيا شيء يقػؿ عذخيغ أك ثبلثضغ يـػ لع يأتضشي  مغ الجاخل،
خاشخ جشدي الجشذ عكذ الصعاـ، الجشذ يبجأ مغ الخارج بسطيخ امخأة متيتكة لحلظ، يػجج في الصعاـ شعاـ 

خسخ عشج الزخكرة كال شيء اضصخار لظ أف تأكل لحع الخشديخ عشج الزخكرة، كال شيء عمضظ كلظ أف تذخب ال
عمضظ، لكغ ال يػجج زنى اضصخارؼ ألضذ كحلظ، ىحا يعشي أف الدنى سببو الباعث الخارجي كمزصخ أف أقػؿ 
لكع كىحا آخخ شيء لعمي أشمت عمضكع: يػجج أخ كخيع شاىج لقاء بسحصة فزائضة اتجاىيا إسبلمي شاب في 

تاة، أكدع في الدجغ كحكع باإلعجاـ، في باحثة اجتساعضة مرخ كاف يغترب الفتضات كيقتميغ قتل ثسانضة عذخة ف
ممتدمة شمبت مغ كزيخ الجاخمضة أف تمتقي بو بمقاء مفتػح عمى ىحه الفزائضة فيحا الذاب سألتو ما اسسظ ؟ قاؿ: 
فبلف، قالت لو: ىل ترمي ؟ قاؿ: ال، قالت: لسا ؟ قاؿ: ألني ال أعخؼ كضف أصمي، معقػؿ إنداف نذأ في الد 

غ ال يعخؼ كل الربلة ؟ ! مسكغ أف ال يرمي، لكغ ال أف ال يعخؼ كضف يمي ! قالت: ىل تقخأ القخآف ؟ مدمسض
قاؿ: ال ألنشي أمي ال أقخأ كال أكتب، قالت: ىل تشصق بالذيادة ؟ قاؿ:ما الذيادة ؟ قالت: ال إلو إال هللا، قاؿ: 

 هللا حتى تسكغ لمشصق بالذيادة تحسل دقضقة ىل يػجج انتطخؼ قمضبًل كاحجة كاحجة، قالت: ال قاؿ ال ال ال إلو إلو هللا
أغبى مغ ىحا اإلنداف ؟ سألتو: لساذا تغترب الفتبلت ؟ قاؿ: ىع الحق عمضيع، مغ ارتجائيع لمثضاب، فضػجج 
مرصمح تحخش السخأة بالخجل مغ خبلؿ ثضابيا، كالخجل يتحخش بالسخأة مغ خبلؿ لسدو ككبلمو، فدألتو كإف 

جبة في الصخيق قاؿ وهللا إف كججت مغ يحاكضيا لقتمتو نيائضًا ! ىحا الجاىل جيل مصبق كضع يجه كججت امخأة مح
عمى جخح األمة ألف ىحا المباس الستيتظ كبضغ الذاب كالدكاج عذخيغ سشة قادمة، يخػ السخأة كسا خمقيا هللا في 

 الصخيق لحلظ تشذأ انحخافات جشدضة في الصخيق ال تعج كال تحرى.
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السحجبة ال أصجؽ بحضاتي إف إندانة محجبة حجاب صحضح أف يجخؤ إنداف أف يدسعيا كمسة، ال يخػ مشيا ىحه 
 شيء كتربح مقجسة.

أييا األخػة: الذيػة مشبعيا مغ الخارج، تبجأ باإلثارة الخارجضة، فاهلل أمخ الخجاؿ بغس البرخ كالشداء بالحجاب، 
 ػجج عشجنا غضخ ىحا ! إذا الشداء قرخكا نحغ نبالغ بغس البرخ، ال ي

ْىَخ َكََّل ُأْفِصُخ َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا  ي ُأَصمِّي المهْيَل َأَبًجا َكَقاَؿ آَخُخ َأَنا َأُصػـُ الجه َأْعَتِدُؿ الشَِّداَء َفاَل َأَتَدكهُج َأَبًجا )) َأمها َأَنا َفِإنِّ
ِ َكَأْتَقاُكْع َفَجاَء َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإلَ  ي ََلَْخَذاُكْع َّللِه ْيِيْع َفَقاَؿ َأْنُتُع الهِحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َكَكَحا َأَما َوَّللاهِ ِإنِّ

 َلُو َلِكشِّي َأُصػـُ َكُأْفِصُخ َكُأَصمِّي َكَأْرُقُج َكَأَتَدكهُج الشَِّداَء َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشهِتي َفَمْيَذ ِمشِّي((

 العالسيغ كالحسج  رب 
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 ( 7 استػصػا بالشداء خيخا 704 - 013الجرس ) 

 13-31-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 أييا اإلخػة الكخاـ، نعػد إلى دركسشا الستدمدمة إلى درس التخغضب في الشكاح، كال سضسا بحات الجيغ الػلػد. 

 ليدت السخأة كالخجل7 

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا  َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ـِ اخْآِخِخ  َفاَل ُيْؤِذي َجاَرُه، َكاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنهُيغه ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َكِإفه َأْعَػَج )) َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباَّللهِ َكاْلَيْػ
َمِع َأْعاَلُه، َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو، َكِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج، َفاْسَتْػُصػا بِ   ((الشَِّداِء َخْيًخا َشْيٍء ِفي الزِّ

 )صحضح البخارؼ(

 مغ الخصأ الفادح أف تطغ أف السخأة كالخجل، ىحا يشصمق مغ قػلو تعالى:

 ﴿ َكَلْيَذ الحهَكُخ َكاَْلُْنَثى﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(
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 مػاضع الفخكؽ بيغ الخجل كالسخأة7 

 بشية السخأة7  - 0

بشضة الخجل، كما مضل كل مشيسا لآلخخ إال ألف بشضة السخأة الفكخية كالجدسضة كالشفدضة كاالجتساعضة تختمف كمضًا عغ 
كل كاحج يكسل نقرو في اآلخخ، فالشقز االنفعالي كالعاشفي عشج الخجل يكسمو بدكجتو، السخأة دائسًا متأججة 
العاشفة محبتيا اىتساميا غضختيا عصفيا، بل إف الخجل يعج زكاجو أحج فرػؿ حضاتو، أما السخأة يعج زكاجيا كل 

 فمحلظ حضشسا قاؿ هللا عد كجل: فرػؿ حضاتيا، 

ََ َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَكاجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا﴾  ﴿ َكِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَم

)  )سػرة الخـك

عمة الدكغ أف السخأة تكسل نقريا بالخجل، فتدكغ إلضو كأف الخجل يكسل نقرو بالسخأة فضدكغ إلضيا كحضشسا نفيع أف 
 متذابيػف كقعشا في خصأ كبضخ.الشداء كالخجاؿ 

يخكػ أف قزضة السخأة كالخجل ثارت في مصمع عرخ الشيزة في مرخ، كثار نقاش عسضق كخبلفات ككل إنداف 
أدلى بخأيو كبقت السعخكة شاحشة سشػات عجيجة ثع عقج مؤتسخ بجامعة القاىخة لكي يحدع ىحا السػضػع، إنداف 

زع فئخاف كأشمقيع فالشداء كميغ خافت ! فخؽ كاضح بضغ السخأة حدع السػضػع ال بسحاضخة، جاء بكضذ فضو ب
كالخجل، حضشسا كشا في جامعة دمذق كمضة التخبضة درسشا كتاب يدسى الكتاب األكؿ في الفخكقات الجقضقة بضغ 
 الشداء كالخجاؿ، كالسػضػع حػؿ األشفاؿ، الكتاب ثسانسائة صفحة يجرس حػؿ جامعات العالع تقخأه ال تجج عشػاناً 

 لو أفزل مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َكَلْيَذ الحهَكُخ َكاَْلُْنَثى﴾

 )سػرة آؿ عسخاف(
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 اىتسامات السخأة7  -7

، السخأة نسصيا جسالي،  قزضة الحاكخة عشج السخأة غضخ الخجل، قزضة التفكضخ كالسحاكسة كاالنفعاؿ كاالىتسامات 
اىتسامات كبضخة، لػ كشت تأتي البضت فتججىا متابعة ييسيا تختضب البضت، كتشطضفو، كتججيج األثاث، كالجىاف، 

لؤلخبار كمسًة َكمسًة، تفيع تسامًا مخاكد القػػ، لكغ البضت في حالة فػضى، كال يػجج شعاـ، تكاد تخخج مغ جمجؾ، 
 ىي لضذ ليا مضػؿ لؤلخبار، لكشيا جسالضة، هللا بخمجيا ىكحا.

 لحلظ قالػا: دارىا تعر بيا.  فكل إنداف يشتطخ أف تكػف زكجتو مثمو يكػف جاىبل،

َمِع َأْعاَلُه ((  )) َكاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنهُيغه ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َكِإفه َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ

يػجج انحشاء لكغ بدضط، فقج يكػف االنحشاء ىػ الكساؿ ! الحع عطاـ القز لػ لع تكغ مشحشضة ال تحتسل كساليا 
انحشائيا، ىكحا قالػا، الشقز كساؿ ! الدضارة الذاحشة مكاف الخكاب مكاف ضضق، كأكبخ مكاف لمبزاعة، ألضذ  في

ىحا ىػ الكساؿ في الذاحشة ؟ ألف ميستيا نقل البزاعة، سضارة الخكاب أكبخ مكاف لمخكاب، كأقمو لمبزاعة، كىحا 
كساؿ في الذاحشة، كما نقز مغ كساؿ كساؿ فضيا، فسا نقز مغ مكاف الخكاب، كزاد مغ مداحة الذحغ 

البزائع، كزاد في مكاف األشخاص كساؿ في الدضارة الدضاحضة، فقج يكػف الشقز كساال كالكساؿ نقًرا، عمى كل 
 السخأة كالخجل متكامبلف، كىي مداكية لو في التكمضف كالتذخيف، كالسدؤكلضة.

 أما اآلية: 

 ﴿ َكَلْيَذ الحهَكُخ َكاَْلُْنَثى﴾

 كالجلضل: 

 ﴿ َكَلُيغه ِمْثُل الهِحي َعَمْيِيغه ِباْلَسْعُخكِؼ َكِلمخَِّجاِؿ َعَمْيِيغه َدَرَجٌة﴾

 )سػرة البقخة(
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ىحه درجة القضادة، قج يكػف ضابصاف في رتبة كاحجة، ال بج مغ تسضد أحجىسا بالقضادة، فالقضادة تحتاج قخاًرا كاحًجا، 
 فزل بجرجة القضادة. لحلظ حضشسا فزل الخجل عمى السخأة 

 ككاف عمضو الربلة كالدبلـ فضسا كرد في األثخ:

 )) إذا دخل بيتو كاف بدامًا ضحاكًا، ككاف يقػؿ7 أكخمػا الشداء فسا أكخميغ إَّل كخيع، كَّل أىانيغ إَّل لئيع (( 

َمِع َأْعاَلُه (( )) َكاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنهُيغه ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َكِإفه َأْعػَ   َج َشْيٍء ِفي الزِّ

أعمى مكاف بالزمع ىػ الخأس، صعب أف تقشعيا، فكل إنداف يتخضل زكجتو عشجىا قػة تفكضخه كاىتساماتو يكػف 
 عمى خصأ.

دخل ممظ بدتاًنا فػجج صاحب البدتاف أحزخ حراًنا، كأعرب لو عضشضو، كيجكر لضخخج الساء مغ البئخ، فالسمظ 
نطخه أف ىحا الحراف معرػب العضشضغ، كفي عضشو جخس، فاستجعى صاحب البدتاف، كقاؿ لو:  ذكي ججًا، لفت

ِلَع عربت عضشضو ؟ قاؿ: لئبل يراب بالجكار، قاؿ: كلَع كضعت في عشقو الجمجل ؟ قاؿ: لئبل يقف، فإذا كقف 
 ! : كىل لو عقل كعقمظ؟ قاؿ الفبلح الرػت عخفت أنو تػقف الحراف، فكخ السمظ، ثع قاؿ: كإذا تػقف كىد رأسو

أحضانًا يخيج اإلنداف أف تكػف زكجتو مثمو، ال لضدت مثمظ، اىتساماتيا غضخ اىتساماتظ، كرغباتظ كبشضتظ 
كتػجيظ..... فحضشسا تزع السخأة في مكانيا الرحضح فأنت عمى حق، أما حضشسا تتسشاىا أف تكػف مثمظ فأنت 

 جيمت الحقضقة.

َمِع َأْعاَلُه، َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو َكَدْخَتُو (( )) َكِإفه َأْعَػَج َشْيٍء فِ   ي الزِّ

 كفي ركاية: 

 )) كدخىغ شالقيغ، فاستستعػا بيغ عمى عػج، َكِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج ((

ع قزضة العسخ رجل ذكي يجارؼ زكجتو كىي تجاريو تسذي األمػر، كالعضاذ باهلل عجد األزكاج السخفقضغ في زكاجي
 عجد كبضخ ججًا، ىي عشضجة، كىػ عشضج كل عسخىع مذاكل.
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جاء أخ قاؿ: كالجتي مصمقة، كتدكغ عشج أبي، كل يـػ يتذاجخكف، عشجىا ثبلثة شباب، فالذجار بذكل دائع، ىحا 
يدبب ضضاع األكالد، الصفل يمدمو جػ مغ األنذ كالسحبة حتى يشذأ عمى ىحه القضع، فأخصخ شيء أف يشذأ 

 ضت فضو خرػمات، فالشبي كجيشا تػجضو رائع ججًا قاؿ: الذباب في ب

َمِع َأْعاَلُه، فَ  ِإْف َذَىْبَت ُتِقيُسُو )) َكاْسَتْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا، َفِإنهُيغه ُخِمْقَغ ِمْغ ِضَمٍع، َكِإفه َأْعَػَج َشْيٍء ِفي الزِّ
 ْػُصػا ِبالشَِّداِء َخْيًخا ((َكَدْخَتُو، َكِإْف َتَخْكَتُو َلْع َيَدْؿ َأْعَػَج َفاْستَ 

 مجاراة الخجل َّلمخأتو مغ تساـ الحكسة كالعقل7 

 ثبلثة تجارييع: زكجتظ دارىا تعر بيا، قمبظ تجاريو تعر بو، كسضارتظ، زكجتظ كقمبظ كسضارتظ، كالعاقل يجارؼ.

أف تذقى بدكجة مغ الجرجة إخػانشا الكخاـ، يسكغ أف تكػف سعضًجا مع زكجة مغ الجرجة الخامدة بالحكسة، كيسكغ 
 األكلى بالحسق، السجاراة بحؿ الجنضا مغ أجل الجيغ، كالسجاىشة بحؿ الجيغ مغ أجل الجنضا.

 الحجيث الثاني: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا  َعَمْضِو َكَسم َع 

َتْدَتِقيَع َلَظ َعَمى َشِخيَقٍة، َفِإِف اْسَتْسَتْعَت ِبَيا اْسَتْسَتْعَت ِبَيا َكِبَيا ِعَػٌج، َكِإْف )) ِإفه اْلَسْخَأَة ُخِمَقْت ِمْغ ِضَمٍع، َلْغ 
 َذَىْبَت ُتِقيُسَيا َكَدْخَتَيا َكَكْدُخَىا َشاَلُقَيا ((

 )صحضح مدمع(

 :َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا  َعَمْضِو َكَسم عَ 

 )) ََّل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ ((

 )صحضح مدمع(
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ال يفخؾ أؼ ال يكخه، مخة زارني أخ يخيج أف يصمق زكجتو، فأنا استجرجتو قمت لو: ىل تخػنظ ؟ قاؿ: أعػذ باهلل، 
 ىي نطضفة ! ىل تصيػ لظ الصعاـ ؟ قاؿ: شعاميا لحيح ججًا، أنقى مغ ماء الدساء ! قمت لو: قحرة ؟ قاؿ: ال وهللا

ثع خجل بشفدو، لع يكسل، قاؿ: ال يػجج مذكمة أستاذ، ال يػجج مذكمة !!!!!! عشجما كجج شبخا جضًجا، كأخبلقيا 
 عالضة، كنطضفة يجب أف يخترخ.

 فمحلظ: 

 )) ََّل َيْفَخْؾ ُمْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة (( 

تحكخ مضداتيا، وهللا إذا أصاب الخجَل شكػٌؾ بدكجتو صارت حضاتو جحضًسا، فسغ عشجه زكجة إذا كخه الخجل زكجتو ي
شخيفة كعفضفة كشاىخة ال تقجر بثسغ، ال أحج دخل البضت كأنت في عسمظ، يػجج بعس الشاس ىحه مذكمتيع 

 الكبضخة، فإذا كخه الخجل زكجتو يحكخ مضداتيا، يعصضيا إجازة، قاؿ: 

 ْؤِمٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( )) ََّل َيْفَخْؾ مُ 

 ىكحا عمسشا الشبي، كىػ نػع مغ التػجضو الشبػؼ، فالسجاراة كأنراؼ الحمػؿ كقمضبًل مشظ، ك مشيا تحل السذكمة.

 يػجج شخز كبلمو قاس عشضف، يجه كالزخب، كزكجة عشضجة.

أة لدانيا شػيل ال تحتخمو، تديء لو، كأبقاىا عشجه ال يقبل دعاءه ! هللا قاؿ يػجج حجيث خصضخ ججًا: مغ عشجه امخ 
لظ: انتيي مشيا، ال يشتيي مشيا، أنت حخ، لغ أرد عمضظ أنا ! إذا كاف ىشاؾ نداء ػ كالعضاذ باهلل ػ سضئات ججًا 

 فألف كاحجة تتسشى زكًجا.

 ىحه األحاديث الثبلثة بسعشى كاحج: 

 ٌغ ُمْؤِمَشًة، ِإْف َكخَِه ِمْشَيا ُخُمًقا َرِضَي ِمْشَيا آَخَخ (( )) ََّل َيْفَخْؾ ُمْؤمِ 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

831 

 وهللا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َكَعاِشُخكُىغه ِباْلَسْعُخكِؼ﴾

 )سػرة الشداء(

 معشى السعاشخة بالسعخكؼ7 

 مشيا.كقاؿ عمساء التفدضخ: لضدت السعاشخة بالسعخكؼ أف تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل أف تتحسل األذػ 

ككاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا دخل بضتو كاف بدامًا ضحاكًا، كقاؿ: أكخمػا الدشاء، فسا أكخميغ إال كخيع، كال 
 أىانيغ إال لئضع.

كالسخأة بالسجح كاإلكخاـ كالسػدة يديج جساليا، كبالقدػة كالتجقضق كالتفتضر الجائع يرفخ لػنيا، دائسًا خائفة، كأسػأ 
 بكمسة الصبلؽ، سأشمقظ، أنت تسدح، لكغ ىي صجقت، جعمتيا تعضر بقمق دائع !  عادة الخجل أف يتكمع

 ىحا السػضػع يكػف مغمًقا، مادامت إجسااًل جضجة فصسئشيا، يػجج أزكاج ال يحمػ ليع السدح إال بالصبلؽ.

ج ليا، سأشمقظ، أك وهللا أتألع أشج األلع، تسدح بكضانيا كبسرضخىا، قج يكػف أبػىا متػفي كإخػتيا مدافخيغ، كال أح
 أتدكج عمضظ، إما افعميا أك اسكت، كىحا نػع مغ الحسق، عشجما يتكمع بيحا السػضػع تبقى ىي نافخة كخائفة.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ رضي با ربا كباإلسالـ ديشا 704 - 014الجرس ) 

 77-35-1331راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في التخغضب في الجياد في سبضل هللا، ىحا الباب مغ كتاب إتحاؼ السدمع بسا في 
 حضح البخارؼ كمدمع:التخغضب كالتخىضب مغ ص

ـِ )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيا َأَبا َسِعيٍج َمْغ َرِضيَ  ْساَل  ِباَّللهِ َربًّا َكِباإلِْ
َسِعيٍج َفَقاَؿ َأِعْجَىا َعَميه َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َفَفَعَل ُثعه َقاَؿ َكُأْخَخى ُيْخَفُع ِديًشا َكِبُسَحسهٍج َنِبيًّا َكَجَبْت َلُو اْلَجشهُة َفَعِجَب َلَيا َأُبػ 

َساِء َكاَْلَْرِض َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ  ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجشهِة َما َبْيَغ ُكلِّ َدَرَجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده
 َياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((اْلجِ 

 )صحضح مدمع(

ضاىخ الحجيث أف تقػؿ رضضت باهلل ربًا كباإلسبلـ ديشًا كبسحسج ملسو هيلع هللا ىلص رسػاًل لكغ أبعاد الحجيث لضدت كحلظ، رضضت 
زقظ ذكػرًا كلع ييبظ إناثًا ىل باهلل أؼ رضضت عشو فضسا أعصاؾ، جعمظ ذا دخل محجكد ىل أنت راض عشو ؟ ر 

راض عشو ؟ جعمظ عقضسًا، امتحشظ بسخض ال سسح هللا امتحشظ بفقخ أك بدكجة سضئة أك بأكالد أك بعرخ صعب 
كمو فتغ ىل أنت راض عشو ؟ رضضت باهلل ربًا أؼ أنظ آمشت أف كل أفعالو تحكسيا الحكسة السصمقة، رضضت باهلل 

تظ الدشة كلع تدتيػؾ البجعة، الحؼ حخمو القخآف حخمو نفدظ تعدؼ عشو، ربًا رضضت عشو فضسا أعصاؾ أك كسع
فالحؼ ال يخضى باهلل ربًا ال يخضى بذخعو كال بسا أعصاه دائسًا ساخط عمى هللا، أنت تخضى بو ربًا كتعتقج الكساؿ 

اف سيل أما أف السصمق في أفعالو كلػ بجت عمى ضاىخ العغ جخائع تختكب، الحقضقة أف باألحػاؿ العادية اإليس
تؤمغ أف األمخ بضج هللا كىؤالء الصغاة بضج هللا كأنيع ضسغ خصة هللا عد كجل، كأف الحؼ حجث ميسا بمغ مغ ضمع 
ضاىخؼ ىػ عشج هللا عجؿ مصمق، ىحا أف تخضى باهلل ربًا، كتخضى عغ ما أعصاؾ كأفعالو التي ال تسدظ، أناس 

مج آخخ ىؤالء مدمسػف تألسػا أشج األلع لكغ ىل أنت متػازف مع في بمج لع يسدديع سػء لكغ ىحا الحؼ يجخؼ في ب
هللا فضسا يفعل بيع ؟ متػازف أـ اختل التػازف كأسأت الطغ باهلل كقمت أيغ هللا، لسا لع يشرخ السدمسضغ ؟ لسا دائسًا 
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كتخػ أف  مع الكفار كالسذخكضغ مثبًل !!!!! كضف تخضى باهلل ربًا؟ أف تخػ أسسائو الحدشى كصفاتو الفزمى،
 أفعالو حكسة كرحسة كعجؿ كلصف كميا، ىحا أف تخضى باهلل ربًا .

باإلسبلـ ديشًا عشجؾ شعػر أنو يػجج في اإلسبلـ خمل، يا أخي ماؿ ال ندتصضع أف نػضفو بفػائج نجسج الساؿ مئات 
باإلسبلـ ديشًا، األياـ األجانب حمػا ىحه السذكمة الساؿ السػدع في البشظ لو أجخ فائجة، يعشي أنت ما رضضت 

تحخيع الخبا لع يعجبظ، يا أخي نحغ أسخة كاحجة ىل ما زلتع خحكا شخيق كيا هللا كال يػجج أحج ! لع يعجبظ عجـ 
االختبلط، سخؾ أف تكػف الشداء كالخجاؿ معًا، فسشيج اإلسبلـ ما شخبت لو، يػجج نداء بسكاف كرجاؿ بسكاف 

ة كاقعضغ أكثخ نحغ أسخة كاحجة، ما رضضت باإلسبلـ ديشًا لع يعجبظ كحجاب كالجمدة جافة كبله رجاؿ وهللا الجساع
أف ترمي العرخ كالفجخ قبل الذسذ كتقـػ بيحه العبادات ما رضضت باإلسبلـ ديشًا الخضا مغ أعساؽ أعساقظ، 
أف تخضى باهلل ربًا كتخضى عشو فضسا أعصاؾ كتخضى عشو فضسا يعامل غضخؾ كتخضى عشو في ربػبضتو كتعتقج 

ساؿ السصمق في أفعالو كتعتقج أف أسسائو حدشى كصفاتو فزمى ىحا أف تخضى باهلل ربًا كبٍاإلسبلـ ديشًا ! يػجج الك
ليع شيء ! لساذا حخمو أشضاء محخمة باإلسبلـ العالع كمو يقتخفيا، يقػؿ الجسضع يأكمػف لحع الخشديخ لع يحرل 

كرأيتو عبئًا كحجدا لحخيتظ يعشي أنظ لع تخضى  ؟ في اعتخاض إذا في حكع شخعي ما راؽ لظ كلع تدتػعبوهللا
 باإلسبلـ ديشًا، كججت الشطع الػضعضة مخيحة كمخنة كتحل مذاكل الشاس أكثخ. 

 كبسحسج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسػاًل، الشبي لو سشة فإف لع تصخب لدشتو فأنت ال تحب هللا بجلضل أنو يقػؿ: 

ُ َكَيْغِفْخ َلُكْع﴾﴿ ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف  َ َفاتهِبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاه  َّللاه

 )سػرة آؿ عسخاف(

فقزضة الخضا قزضة عسضقة ججًا، أف تخضى عغ هللا كعغ مشيجو كسشة نبضو كتدتػعبيا كتخػ فضيا الحق السصمق 
 كتخػ فضيا الخضخ العسضع كتقػؿ الحسج هلل مغ أعساؽ أعساقظ .

خه كمو خضخ إف أصابتو سخاء شكخ فكاف ذلظ لو خضخ، كإف أصابتو ضخاء صبخ فكاف )عجبت ألمخ السؤمغ إف أم
 ذلظ لو خضخ كلضذ ذلظ لغضخ السؤمغ ( نحغ في عرخ فتغ .
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أييا األخػة: تصخح نطخيات ال تعج كال تحرى كميا تتسمق حاجات اإلنداف، يقاؿ التأمضغ حخاـ ! أصضب بحادث 
لساذا حخاـ التأمضغ ؟ يػجج أشخاص سصحضػف، لَع لع تجفع ىحا السبمغ دفعتو لدمو خسدسائة ألف، لع أدفع قخش، 

عشي شخكة التأمضغ أنت عشجؾ خبخة اإللو ؟ ىحا التأمضغ ال يذتخػ مسغ ال يسمكو، ما الحؼ يحرل ؟ في سمبضات 
يزسغ لظ مغ التأمضغ ال تعج كال تحرى، هللا عد كجل قاؿ استقضع، أكبخ أمخ أف تدتقضع عمى أمخ هللا كىػ 

الدبلمة كالدعادة في الجنضا كاآلخخة، شبعًا التأمضغ التعاكني ال شيء فضو أبجًا، التأمضغ الخبػؼ حخاـ كالتجارؼ أما 
 التعاكني مشجكب لو .

مخة حجثشي أخ قاؿ: لػ فخضشا مائة صجيق عشجىع سضارات كضع كل كاحج في الرشجكؽ خسدة آالؼ مائة 
ة أؼ مشيع صار معو مذكمة يأخح مغ الرشجكؽ ! لع يرب بذيء الساؿ كخسدة آالؼ خسدسائة ألف خبلؿ سش

لشا، يسكغ أف نػضفو بسذخكع تجارؼ كيخبح ىحا مشجكب، قج أمشا حاجة الدضارات، لكغ تجفع مبمغ كإذا لع ترب 
بذيء السبمغ مجخخ ال يػجج معاضزة، تذعخ لساذا دفعتيع ؟ شخكات التأمضغ مبشضة عمى الرجؼ دخػليا تكاد 

ف فمكضة احتساؿ الحػادث بالسائة كاحج، كميسا تكغ الخدائخ أقل بكثضخ مغ دخػليع، فؤلف في التأمضغ التجارؼ تكػ 
ال يػجج معاكضة فيػ حخاـ قػاًل كاحجًا، أما التأمضغ التعاكني مشجكب لو، يػجج أسالضب ال تعج كال تحرى لمتأمضغ 

تق ذىشو عغ أشضاء كثضخة تحل مذكبلتو كال يحجب عغ الحبلؿ، لكغ اإلنداف حضشسا يخيج شاعة هللا عد كجل يتف
 هللا عد كجل .

ـِ  ))َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِريِّ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َيا َأَبا َسِعيٍج َمْغ َرِضيَ  ْساَل ِباَّللهِ َربًّا َكِباإلِْ
 ْت َلُو اْلَجشهُة(( ِديًشا َكِبُسَحسهٍج َنِبيًّا َكَجبَ 

ستجركت كقمت قج يبجك لئلنداف السدتسع قزضة سيمة ججًا يقػؿ رضضت باهلل ربًا، يجب أف تخضى إيساف عسضق 
كصبخ شجيج، أف تخضى عغ هللا كالسدمسػف لع يشترخكا في العخاؽ ىحا الخضا، أف تخضا عغ هللا كتخػ أف يج هللا 

كلػ لع تكذف حكسة هللا ىحا كخضخ مصمق كلػ لع تفيع مخاد هللا  فػؽ أيجييع، كتخػ الحؼ حجث حكسة مصمقة
 . الخضا
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ـِ ِديًشا َكِبُسَحسهٍج َنِبيًّا َكَجَبْت َلُو اْلَجشهُة َفَعِجَب َلَيا َأُبػ  ْساَل َسِعيٍج َفَقاَؿ َأِعْجَىا َعَميه َيا )) َمْغ َرِضَي ِباَّللهِ َربًّا َكِباإلِْ
َساِء َكاَْلَْرِض َرُسػَؿ َّللاهِ َفَفَعَل ُثعه َقاَؿ َكُأْخَخى ُيْخَفُع ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي  اْلَجشهِة َما َبْيَغ ُكلِّ َدَرَجَتْيِغ َكَسا َبْيَغ الده

 َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ (( 

خة يشبغي أف نفعميا شػاؿ حضاتشا الجياد بحؿ مغ أعمى مدتػػ لكغ يجب أف نعمع أف كمسة الجياد تعشي أشضاء كثض
كتعشي حالة خاصة نفعميا مغ حضغ إلى آخخ عشجما يعتجػ عمضشا، عشجنا جياد الشفذ كاليػػ كىػ الجياد األساسي 
أف نشترخ عمى أنفدشا حتى نشترخ هلل كندتحق أف يشرخنا عمى أعجائشا، ىحا الجياد األساسي عشجنا الجياد 

، ىحا جياد بشائي كمدتسخ، كعشجنا البشائي أف نبشي أمة السدمسضغ  تحتاج لخبخات كشاقات كعمـػ كتفػؽ في العمـػ
 الجياد الجعػؼ أيزًا مدتسخ كالجياد القتالي إذا اعتجؼ عمضشا .

أربع أنػاع لمجياد ثبلثة مدتسخة شػاؿ حضاتشا جياد الشفذ كاليػػ كالجياد البشائي كالجياد الجعػؼ كأما الجياد 
 مضشا يشبغي أف نشيس لشقاتل السعتجيغ .القتالي إذا اعتجؼ ع

َساِء َكاأْلَ  ِ َكُأْخَخػ ُيْخَفُع ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجش ِة َما َبْضَغ ُكلِّ َدَرَجَتْضِغ َكَسا َبْضَغ الد  ْرِض َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللا 
ِ اْلِجَياُد فِ  ِ َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبضِل َّللا   ي َسِبضِل َّللا 

َساِء َكاأْلَ  ِ َكُأْخَخػ ُيْخَفُع ِبَيا اْلَعْبُج ِماَئَة َدَرَجٍة ِفي اْلَجش ِة َما َبْضَغ ُكلِّ َدَرَجَتْضِغ َكَسا َبْضَغ الد  ْرِض َقاَؿ َكَما ِىَي َيا َرُسػَؿ َّللا 
ِ اْلِجَياُد ِفي َسِبضِل َّللا ِ    َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبضِل َّللا 

ىحه الببلد كانت لمخكماف لػال أف الرحابة الكخاـ جاىجكا كفتحػىا لسا كانت ببلد إسبلمضة ! كشت في استانبػؿ 
ىحه عاصسة اإلفخنج لػال أف دمحم الفاتح جاىج في سبضل هللا كفتحيا ما كانت مجيشة العذخة آالؼ مدجج ! ككأنظ 

 في الذاـ بفزل الجياد في سبضل هللا .

ف سضجنا عسخ جاءه رسػؿ مغ أذر بضجاف بعيج سضجنا عسخ فتحت .ما نياكع عشو فانتيػه، لػال تحىب لحر بضجا
الجياد في سبضل هللا لسا كاف شساؿ أفخيقضا مدمسًا كلسا كانت ببلد الخافجيغ كما كراء كاليشج كباكدتاف كبشكبلدش 

ا ثاني ديغ ىػ اإلسبلـ يػجج حػالي مدمسة كميا كخسدضغ ممضػف مدمع في الرضغ، لػال اإلسبلـ لسا كاف في فخند
 سبعة مبليضغ مدمع في فخندا كاحتفل قبل أياـ كاعتبخ الجيغ اإلسبلمي ىػ الثاني في ىحه الببلد .
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وهللا كججت اإلسبلـ في أستخالضا أقرى بمج في العالع، كالشبي تفاءؿ كقاؿ: يبمغ ىحا األمخ ما بمغ المضل كالشيار، 
 ا بالجياد ! أيشسا ذىبت تخػ اإلسبلـ ىح

فضا أييا األخػة: الستاح لشا أف نجاىج أنفدشا كأىػائشا كالستاح لشا أف نجاىج الجياد البشائي كالجعػؼ كإذا أتضح لشا أف 
 نجاىج الجياد القتالي

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 الخجل يقاتل لمسغشع كالخجل يقاتل ليحكخ 704 - 015الجرس ) 

 71-35-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الذخيف شخح الحجيث 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

لضـػ نتحجث عغ اإلخبلص في أييا األخػة الكخاـ: ال زلشا في كتاب التخغضب كالتخىضب كال زلشا في باب الجياد كا
 الجياد.

َثَشا َأُبػ ُمػَسى اَْلَْشَعِخيُّ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َأْعَخاِبيٌّ ِلمشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ  ُجُل ُيَقاِتُل )) َحجه َسمهَع الخه
ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيْحَكَخ َكُيَقاِتُل ِلُيَخى َمكَ  اُنُو َمْغ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َفَقاَؿ َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِلْمَسْغَشِع َكالخه

 ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

 )صحضح البخارؼ(

ىحا الكبلـ يؤكج أف ىؤالء الحيغ ذىبػا كل كاحج ذىب عمى نضة، فسغ أراد أف يجافع عغ السدمسضغ فمو نضتو، فالشػايا 
 لكغ كل إنداف يمقى هللا بالشضة التي قاتل مغ أجميا.مختمفة، 

ِ ِىَي اْلُعْمَضا َفُيَػ ِفي َسِبضِل َّللا ِ كشبعًا ال حجيث الجامع فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ: َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللا 
 السانع األصل في الجيغ: 

يع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ )) َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المه 
 ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى ((

 )صحضح البخارؼ(

رػيخ متحخكة حضشسا أخح ىحه المضخة في نضتو لػ إنداف رأػ في الصخيق لضخة ذىبضة كانحشى كأخحىا كصػرناه بآلة ت
أف يبحث عغ صاحبيا كإنداف آخخ رأػ لضخة ذىبضة كانحشى كالتقصيا كصػرناه بآلة متحخكة كفي نضتو أف يأخحىا، 
فمػ عخضشا الفمسضغ تصابق مائة بالسائة رأػ انحشى التقط كضعيا بجضبو، إنداف يخقى بيحا العسل كإنداف يدقط، 
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ث عغ صاحبيا يختقي عشج هللا عد كجل، كالحؼ نػػ أف يأخحىا اغترابًا يدقط مغ عضغ هللا عد فسغ نػػ أف يبح
كجل، أعساؿ كثضخة ججًا: أحضانًا تقجـ دكاء مخ إلنداف كفي نضتظ أف يذفى بو، فبل يذفى يدداد مخضو لظ عشج هللا 

ضو مشيا، لػ أف ىحه الفاكية ساىست في أجخ، كأحضانًا تقجـ فاكية إلنداف كأنت تعمع سخًا أنيا تؤذيو كيتفاقع مخ 
 شفائو عمضظ كزر، الشضة !

العمساء كصمػا لجرجة دقضقة الشضة في العبادات أساسضة لػ إنداف استضقع لمفجخ كجج أنو بقي ربع ساعة كالشـػ 
غالب عمضو قاؿ أصمي ماذا يحرل إذا تأخخت ربع ساعة، صمى كفي نضتو أف يتجاكز شخط دخػؿ الػقت، 

غضخ مقبػلة كباشمة كسضعاقب عمضيا ! لػ أف عسمضًا الفجخ أذف الربلة باشمة كغضخ مقبػلة كسضعاقب عمضيا الربلة 
ىػ تػىع أنو بقي ربع ساعة مخصئ في الداعة ىػ مزى ربع ساعة عمى أذاف الفجخ كصمى بعج أذاف الفجخ 

 عمضيا. لكغ في نضتو أف يرمي قبل دخػؿ الػقت، الربلة غضخ مقبػلة كمخفػضة كسضعاقب

أييا األخػة: ىحا الحجيث أصل في الجيغ ِإن َسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّض اِت ما داـ اإلنداف نضتو شضبة ال يخاؼ، مغ أؼ شيء، 
 كإذا الشضة سػء ميسا كاف ذكي........

ججًا بالسشاسبة أييا األخػة: هللا عد كجل يسشح الحكسة لسغ يحب كيحجبيا عسغ ال يحب ! فقج تجج إنداف قػؼ 
كيحه الجكلة الستغزخسة تختكب حساقات العق ال يرجقيا، فاهلل حضشسا يغزب عغ جية ما يحجب عشيا الحكسة 

! ت ضعضف ! أنت ضعضف إذاً  أنت قػؼ كالحؼ يحبو يؤتضو الحكسة عسمضًا مقػلة رائعة غخيبة لكغ: أنت قػؼ إذًا أن
ات كىي سبب لزعفو السدتقبمي، كالزعضف السفتقخ القػؼ يدتغشي عغ هللا بقػتو فضختكب حساقات ما بعجىا حساق

 هلل يميسو هللا الحكسة فبيحه الحكسة يربح قػيًا.

ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيْحَكَخ َكُيَقاِتُل ِلُيَخى َمَكاُنُو َمْغ ِفي َسِبيِل َّللاهِ فَ  ُجُل ُيَقاِتُل ِلْمَسْغَشِع َكالخه  َقاَؿ َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ )) الخه
 ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِفي َسِبيِل َّللاهِ((

 كالحجيث الحؼ تقجـ في أكؿ أبػاب ىحا الكتاب: ِإن َسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّض اِت.
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ْبعَ  اْلُسػِبَقاِت َقاُلػا َيا  ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ اْجَتِشُبػا الده
 َِّ ُ ِإَّله ِباْلَح ـَ َّللاه ْحُخ َكَقْتُل الشهْفِذ الهِتي َحخه ْخُؾ ِباَّللهِ َكالدِّ  َكَأْكُل الخَِّبا َكَأْكُل َماِؿ اْلَيِتيِع َرُسػَؿ َّللاهِ َكَما ُىغه َقاَؿ الذِّ

 ُسْؤِمَشاِت اْلَغاِفاَلِت ((َكالتهَػلِّي َيْػـَ الدهْحِف َكَقْحُؼ اْلُسْحَرَشاِت الْ 

 )صحضح البخارؼ(

قحؼ محرشة ييجـ عسل مائة سشة حتى العمساء تػسعػا في ذلظ إذا إنداف ذكخت أمامو امخأة فأمدظ بقسضرو 
 كأبعجه عغ رقبتو كنفخ قحفيا ! كقاؿ ال نعخؼ مع أنو لع يشصق بكمسة كاألبمغ مغ ذلظ: 

ْنَيا َكاخْآَِخَخِة﴾﴿ ِإفه الهِحيَغ ُيِحبُّػَف َأْف َتِذ   يَع اْلَفاِحَذُة ِفي الهِحيَغ َآَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

 )سػرة الشػر(

لع يتكمع كلع ييد قسضرو لكغ سسع بفزضحة إنداف ففخح، عبلمة الشفاؽ إف ترضبظ حدشة تدؤه،كإف ترضبظ سضئة 
كتفخح أنت ىحه عبلمة الشفاؽ ! أؼ بمج مدمع لػ أنو يفخح بيا، لسجخد أف يقع مؤمغ في مذكمة كيذار لو بالتيع 

تمقى عجكانًا عرضًا كأنت سخؾ ىحا، ىحه عبلمة الشفاؽ، يجب أف تحسل ىع السدمسضغ يجب أف تتألع آلالمظ كتفخح 
 ألفخاحيع كتحدف ألحدانيع، ىحا قحؼ السحرشات.

بَ  ـَ َّللا ُ ِإال  ِباْلَحقِّ َكَأْكُل الخِّ ْحُخ َكَقْتُل الش ْفِذ ال ِتي َحخ  ِ َكالدِّ ْخُؾ ِباّلِل  ا َكَأْكُل َماِؿ اْلَضِتضِع َكالت َػلِّي شبعًا الحجيث عغ: الذِّ
باب مغ كمسة كاحجة: ىي التػلي يـػ َيْػـَ الد ْحِف َكَقْحُؼ اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت اْلَغاِفبَلِت *فعبلقة الحجيث بال
 ازحف، في بجاية العيج الشبػؼ ككاف اإليساف في أكجو قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإْف َيُكْغ ِمْشُكْع ِعْذُخكَف َصاِبُخكَف َيْغِمُبػا ِماَئَتْيِغ﴾

 )سػرة األنفاؿ(

متى يعج اإلنداف متػلضًا مغ الدحف ؟ بالعيج األكؿ، إذا كاف خسدة عذخ كعاد ال يؤاخح ال يدسى الخخكج مغ 
السعخكة تػلي مغ الدحف إال إذا كاف األعجاء أقل مغ عذخة أضعاؼ، عذخة أضعاؼ يشبغي أف يرسج، عشجما 

 خفف هللا عغ السؤمشضغ قاؿ: 
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 َخٌة َيْغِمُبػا ِماَئَتْيِغ﴾﴿ َفِإْف َيُكْغ ِمْشُكْع ِمَئٌة َصابِ 

 )سػرة األنفاؿ(

فأنت إذا تػلضت كعجكؾ ضعف أنت متػلي مغ الدحف أما إذا كاف عجكؾ ممضػف ضعف ال مذكمة !! صار ىحا 
انتحار، اإلسبلـ كاقعي، إذا كاف انترار العجك محقق بالسائة ممضػف كبضشظ كبضغ العجك مدافة كبضخة ججًا ال يسكغ 

طت أركاح السدمسضغ ففضيا فتػػ، لضذ دائسًا التػلي مغ الدحف يعج عشج هللا تػلي مغ الدحف، أف تتخمع كأنت حف
يػجج حاالت إذا كانت قػة اإليساف أكثخ مغ عذخة بزعف اإليساف أكثخ مغ الزعف ككاف في تػلي ال يعج ىحا 

حضشسا عاد لمسجيشة اتيسو تػلضًا مغ الدحف، كأكبخ دلضل عشجما أنقح سضجنا خالج أصحاب رسػؿ هللا كاندحب، ك 
 أصحاب الشبي بأنو فخار، فقاؿ ليع الشبي: بل كخار، إنقاذ الرحابة يعج نرخ سمبي.

 
القزضة لضدت انتحار، يػجج إنداف يفيع األمػر فيع ساذج يجب أف تسػت، ال لضذ كحلظ يجب أف تشترخ 

ال لضذ ىحا القرج مغ الجياد في  كتحقق ىجؼ كتعسل نكاية بالعجك كتيد أركانو، لكغ قط أنا ذاىب لمسػت ؟
 سبضل هللا.

أييا األخػة: ماؿ الضتضع عمضو بالقخآف تذجيج كبضخ كبالدشة الذخيفة، العمساء استشبصػا حكع فقيي رائع، إذا كشت غشضًا 
أك كمفت أف تجيخ أمػاؿ يتضع إذا كشت غشي فضشبغي أف تدتعفف كال تأخح شضئًا الخبح كمو لمضتضع كإف كشت فقضخًا 
يشبغي أف تأكل بالسعخكؼ،ما معشى تأكل بالسعخكؼ؟ قاؿ: أف تأخح ربح السثل أك حاجتظ أييسا أقل، تعبضخ فقيي 
دقضق: يػضع معظ ممضػف لضخة لضتضع فخضًا ربحيع مائتضغ لظ مائة كلو مائة أنت ال يكفضظ بالذيخ عذخة آالؼ 

ئة ألف حاجتظ مائتضغ يجب أف تأخح مائة، بالذيخ ثسانضة كأنت يمدمظ خسدة عذخ يجب أف تأخح فقط عمى السا
أعصاؾ كاحج عذخ مبليضغ كربحػا ممضػف كأنت يكفضظ سشػيًا مائتضغ ألف لظ خسدسائة يجب أف تأخح مائتضغ، إما 
ْحُخ َكَقْتُل الش ْفِذ ال ِتي  ِ َكالدِّ ْخُؾ ِباّلِل  ـَ َّللا ُ تأخح حاجتظ أك أجخ السثل أييسا أقل، ىحا معشى فمضأكل بالسعخكؼ الذِّ َحخ 

َبا َكَأْكُل َماِؿ اْلَضِتضِع.  ِإال  ِباْلَحقِّ َكَأْكُل الخِّ
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 ىحه الكبائخ كقج أدرجت في ىحا الحجيث كأحاديث أخخػ: 

َِّ َكَأْكُل الخَِّبا َكَأْكُل مَ  ُ ِإَّله ِباْلَح ـَ َّللاه ْحُخ َكَقْتُل الشهْفِذ الهِتي َحخه ْخُؾ ِباَّللهِ َكالدِّ اِؿ اْلَيِتيِع َكالتهَػلِّي َيْػـَ الدهْحِف )) الذِّ
 َكَقْحُؼ اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت اْلَغاِفاَلِت((

إذا ارتكب إنداف معرضة صغضخة كاستسخ عمضو انقمبت لكبضخة، كإذا ارتكب ذنب ميسا كاف كبضخًا كاستغفخ كتاب مشو 
 مع اإلصخار كال كبضخة مع االستغفار. فػرًا انقمب لرغضخة، فيحه قاعجة دقضقة ججًا: ال صغضخة

 آخخ حجيث:

ْخِكَخُة َفَساَت َفَقاَؿ َرُسػُؿ ))َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َقاَؿ َكاَف َعَمى َثَقِل الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل ُيَقاُؿ َلُو كِ 
 الشهاِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْيِو َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغمهَيا ((َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُىَػ ِفي 

 )صحضح البخارؼ( 

 كاحج الشفل الغشي جسعيا أنفاؿ 

 ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعِغ اَْلَْنَفاِؿ﴾

 )سػرة األنفاؿ(

 مفخد أنفاؿ نفل، كاف في إنداف أككمو الشبي أف يحفع أمػاؿ الغشائع. 

َباَءًة ىحا أعمسو هللا ذلظ، الشبي ال يعمع بسفخده كال بحاتو لكغ هللا يعمسو، كاف مع الشبي َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْضِو َفَػَجُجكا عَ 
َقْج َغم َيا، أخحىا قبل تقدضع الغشائع ! ىحه القرة تتكخر بحضاة السدمسضغ لكغ لضذ بالجياد بعج السػت يتخؾ السضت 

و يأتي األخ األكبخ يأخح أغمى سجادة ىحه مغ رائحة أبي يأخحكف األشضاء قبل تقدضع اإلرث ىحا بضتو كل شيء فض
 اسسو غمػؿ كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 ))ُىَػ ِفي الشهاِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْيِو َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغمهَيا (( 
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يقاس عمضيا بالزبط مغ أخح مغ أمػاؿ السضت شضئًا غضخ خاضع لمتقدضع، قج يكػف سجادة ثسضشة أك ثخيا يأتي األخ 
 القػؼ يأخحىا لبضتو ىحه لكي ال أندى أبي أبجًا يدعبخ ىحا اسسو غمػؿ فقاؿ: 

 َيا (())ُىَػ ِفي الشهاِر َفَحَىُبػا َيْشُطُخكَف ِإَلْيِو َفَػَجُجكا َعَباَءًة َقْج َغمه 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 شمب الذيادة صادقًا أعصييا 704 - 016الجرس ) 

  78-35-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ ، 

 أييا األخػة الكخاـ : مسا يؤكج الحجيث الستػاتخ الحؼ ىػ أصل مغ أصػؿ الجيغ 

َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ ))َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ 
 ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى ((

 )صحضح البخارؼ(

 أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث الرحضح الحؼ ركاه اإلماـ مدمع يقػؿ: 

َياَدَة َصاِدًقا أُ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ  ْعِصَيَيا َكَلْػ َلْع َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َشَمَب الذه
 ((ُتِرْبوُ 

 )صحضح مدمع(

وهللا التقضت مع عجد كبضخ مغ األخػة السؤمشضغ وهللا يحكبػف شػقًا ألف يسػتػا في سبضل هللا كلع يتح ليع فبكػا ، 
لظ شيادة ، فاهلل عد كجل يخيج ىحا القمب الحؼ يتسشى أف يقجـ شضئًا في سبضل هللا ، قمت ألحج مشيع: وهللا كتبت 

لػ لع يتح ألحج ألسباب كثضخة خارجة عغ إرادتو أك مانعة لو ، لػ لع يتح ألحج أف يسػت في سبضل هللا كتذػؽ 
ى الم يع َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ ِإن َسا ألف يكػف شيضجًا كتب لو أجخ شيضج كلػ لع يقتل في ساحة السعخكة ، ألف الشبي َصم  

 اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّض اِت َكِإن َسا ِلُكلِّ اْمِخٍغ َما َنَػػ.
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 ما داـ السػضػع قج فتح:

َثِشي َزْيُج ْبُغ َخاِلٍج َرِضي المهيع َعْشيع َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َمغْ  َد َغاِزًيا ِفي َسِبيِل  )) َحجه َجيه
 َّللاهِ َفَقْج َغَدا َكَمْغ َخَمَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِبَخْيٍخ َفَقْج َغَدا ((

 )صحضح البخارؼ(

كالحؼ يرشع الديع فقج غدا كالحؼ يمقغ فقج غدا كالحؼ يخمي فقج غدا أجخ هللا عد كجل كاسع كثضخ ، كمغ الخصأ 
لجشة تشاؿ بعسل كاحج تشاؿ بسمضػف عسل ككل إنداف ابتغى مغ عسو كجو هللا لو عشج هللا الذشضع أف تترػر أف ا

نرضب ، قج تشفق عمى أىمظ كتخبي أكالدؾ كتخفف عغ السدمسضغ كتديل إلنداف مذكمتو كتضدخ إلنداف شيء 
ل أف تعخفو لضذ ىشاؾ عدضخ أنت حضشسا تبتغي بعسمظ كجو هللا لظ عشج هللا أجخ كبضخ ، العبخة أف تعخفو أكاًل كقب

عسل صالح ، إف لع تعخفو ال تعسل لو تعسل لغضخه ، الجلضل: إذا عسمت عسل شضب كلع تتمقى ثشاء كبضخ تشدعج كقج 
تقػؿ لغ أفعل خضخًا معشى ذلظ أنظ لغ تفعل ىحا في سبضل هللا ، فعمتو لضقاؿ كحا ككحا كقج قضل ، كالحجيث 

 يقدع الطيخ يقػؿ: الرحضح الحؼ يخكيو األخػة الجعاة كىػ 

ْثَشا َحِجيًثا َسِسْعَتُو ِمْغ َرُسػِؿ  ْيُخ َحجِّ ـِ َأيَُّيا الذه ا َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َفَقاَؿ َلُو َناِتُل َأْىِل الذه
َؿ الشهاِس ُيْقَزى َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمْيِو َرُجٌل  َكَسمهَع َقاَؿ َنَعْع َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهعَ  َيُقػُؿ ِإفه َأكه

َفُو ِنَعَسُو َفَعَخَفَيا َقاَؿ َفَسا َعِسْمَت ِفيَيا َقاَؿ َقاَتْمُت ِفيَظ َحتهى اْسُتْذيِ  ْجُت َقاَؿ َكَحْبَت َكَلِكشهَظ اْسُتْذِيَج َفُأِتَي ِبِو َفَعخه
مهَسُو َكَقَخَأ َجِخيٌء َفَقْج ِقيَل ُثعه ُأِمَخ ِبِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي ِفي الشهاِر َكَرُجٌل َتَعمهَع اْلِعْمَع َكعَ  َقاَتْمَت َِلَْف ُيَقاؿَ 

َفُو ِنَعَسُو َفَعَخَفَيا َقاَؿ َفَسا َعِسْمَت ِفيَيا َقاَؿ َتَعمهْسُت اْلِعْمعَ  َكَعمهْسُتُو َكَقَخْأُت ِفيَظ اْلُقْخآَف َقاَؿ َكَحْبَت  اْلُقْخآَف َفُأِتَي ِبِو َفَعخه
ِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو َحتهى ُأْلِقَي َكَلِكشهَظ َتَعمهْسَت اْلِعْمَع ِلُيَقاَؿ َعاِلٌع َكَقَخْأَت اْلُقْخآَف ِلُيَقاَؿ ُىَػ َقاِرٌئ َفَقْج ِقيَل ُثعه ُأِمَخ بِ 

عَ  َفُو ِنَعَسُو َفَعَخَفَيا َقاَؿ َفَسا َعِسمْ  ِفي الشهاِر َكَرُجٌل َكسه ُ َعَمْيِو َكَأْعَصاُه ِمْغ َأْصَشاِؼ اْلَساِؿ ُكمِِّو َفُأِتَي ِبِو َفَعخه َت ِفيَيا َّللاه
ََ ِفيَيا ِإَّله َأْنَفْقُت ِفيَيا َلَظ َقاَؿ َكَحْبَت َكَلِكشهَظ فَ  َعْمَت ِلُيَقاَؿ ُىَػ َجَػاٌد َفَقْج ِقيَل ُثعه َقاَؿ َما َتَخْكُت ِمْغ َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْف ُيْشَف
 ُأِمَخ ِبِو َفُدِحَب َعَمى َكْجِيِو ُثعه ُأْلِقَي ِفي الشهاِر ((

 )صحضح مدع(
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إلنداف أف يخاجع نػاياه ، سأتكمع ثبلثة مذعخات تػضح أنظ مخمز ، كالكبلـ دقضق ججًا عبلمة إخبلصظ اعمى 
هلل أف عسمظ ال يديج بالسجح كال يشقز بالحـ ، لػ ذمظ مغ حػلظ ، كأنفقت مبمغ في سبضل هللا كاتيسظ مغ حػلظ 

مغ أف هللا ثبت ىحه التيسة في القخآف  أنظ مجشػف ، كقج يدأؿ سائل أعزاء الشبي قالػا عشو مجشػف ما الحكسة
تتمى لضـػ القضامة ، إذا سّب أحج اآلخخ ىل ندجميا كنصبعيا عمى كاسضت اسسعػه سّبو ، لساذا أثبت هللا أف الكفار 

 اتيسػه بالجشػف ؟ 

 (﴾7﴿ َما َأْنَت ِبِشْعَسِة َربَِّظ ِبَسْجُشػٍف )

 )سػرة القمع(

 (﴾27)﴿ َقاُلػا َساِحٌخ َأْك َمْجُشػٌف 

 )سػرة الحاريات(

هللا عد كجل أثبت ىحه التيع الذشضعة التي اتيع بيا الشبي كىػ سضج الخمق لضكػف الشبي قجكة لشا إلى يـػ القضامة إذا 
مذضت صح كعسمت عسل شضب يخضي هللا كلع تعبأ بسرالحظ في الجنضا كاتيسظ مغ حػلظ أنظ مجشػف فمظ في 

 الشبي أسػة حدشة.

مخة كشت في ندىة مع بعس األخػة فكاف أخ شبضب يجمذ خمفي عمى كخسي تػفي اآلف رحسو هللا نحغ نجمذ 
عمى األرض كىػ معو التياب مفاصل كضعػا لو كخسي يصمع عمى الكتاب الحؼ معي أنا معي الجامع الرغضخ 

البمو السجاديب ، قاؿ: ما شبضب أحتخمو ججًا فاشمع عمى حجيث: اشمعت عمى أىل الجشة فخأيت عامة أىميا مغ 
معشى ىحا الحجيث ؟ أنا لع أىضئ نفدي لو لكشو قخأه ! السؤمغ كضذ فصغ ححر ، استعخضت األحاديث السؤمغ 

 ذكي، وهللا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ُخُحكا ِحْحَرُكْع﴾

 )سػرة الشداء(
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: اشمعت عمى أىل الجشة فخأيت عامة أىميا مغ البمو فاهلل عد بالشرػص الثابتة ال يػجج مؤمغ أججب ! كالحجيث
 كجل أليسشي جػاب سخيع قمت لو: ىؤالء بمو في نطخ البمو ! 

إذا تضدخ إلنداف رحمة لبمج أجشبي كمبلىي كفشادؽ كآثاـ كمعاصي فخفس يقاؿ لو مجشػف ، ربح كرقة يانرضب 
 أبمو ، ىع بمو في نطخ البمو ، أما هللا عد كجل قاؿ: كلع يأخحىا يقاؿ عشو مجشػف ، فالسؤمغ بشطخ الكافخ 

 (﴾7﴿ َما َأْنَت ِبِشْعَسِة َربَِّظ ِبَسْجُشػٍف )

 وهللا يا إخػاف: يػجج آية شيج هللا تفعل في أعساقي أعسق األثخ قاؿ: 

َشٍة ِمْغ َربِّي﴾ ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيِّ  ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ

 )سػرة ىػد(

كاضحة عشجؼ تسامًا الجنضا كاآلخخة كلساذا الكفار أقػياء كأغشضاء كلساذا السدمسػف ىكحا األمػر كاضحة ججًا  األمػر
 كآيات كأحاديث كعبلمات آخخ الدماف ال يػجج عشج السؤمغ إشكاؿ أبجًا ، هللا نػر لو قمبو قاؿ: 

َشٍة ِمْغ  ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيِّ  َربِّي﴾ ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ

أنا ا يػجج عشجؼ اضصخاب فكخؼ أك استفيامات لضذ ليا نياية كلساذا جئت ككضف كلدت أدرؼ كلساذا لدت أدرؼ 
 ىػ ال يجرؼ ، أما هللا عد كجل قاؿ: 

ْنَذ ِإَّله ِلَيْعُبُجكِف )  (﴾23﴿ َكَما َخَمْقُت اْلِجغه َكاإلِْ

 )سػرة الحاريات(
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أييا األخػة: السؤمغ عمى بضشة مغ ربو ، ىحا الحؼ حجث في العخاؽ كفمدصضغ كلبشاف األمػر كاضحة ججًا فيشاؾ 
مغ يعخؼ هللا ك يعرضو كىشاؾ مغ ال يعخفو ، وهللا عد كجل دائسًا كأبجًا يدمط الحؼ ال يعخفو عمى الحؼ يعخفو ، 

، القزضة كاضحة ججًا تدمضط كالكخة عشجنا كيػجج  حتى الحؼ يعخفو كىػ مقرخ أف يتػب إلضو ، فإذا تاب قػاه 
 خمل: 

َشٍة ِمْغ َربِّي﴾  ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيِّ  ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ

 ال يكفي الػضػح: 

 ﴿ َكَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجِه﴾

الجشة كل شيء كأف اإلنداف أنا سعضج كمصسئغ كمختاح ، يػجج بقمبي سكضشة ككاثق مغ رضاء هللا كالسرضخ كأف 
إذا زحدح عغ الشار كدخل الجشة فقج فاز ، بسقضاس العرخ مغ كصل لدتسائة بئخ بتخكؿ كىع يحققػف أكبخ 

ف أربع قػاعج ! ىحا كمو كحب احتضاط باألرض فقج فاز ؟ ألضذ كحلظ ، كالخبخ الضـػ أنيع لغ يخخجػا كسضبشػ 
 جاد..... ألنو عشجىع ستسائة بئخ بتخكؿ أخحكىع فاهلل عد كجل قاؿ:، أربع قػاعج ثابتة كاحجة جانب مصار بغبكحب

ْنَيا ِإَّله َمَتاُع اْلُغُخكِر )  (﴾052﴿ َفَسْغ ُزْحِدَح َعِغ الشهاِر َكُأْدِخَل اْلَجشهَة َفَقْج َفاَز َكَما اْلَحَياُة الجُّ

 )سػرة آؿ عسخاف(

، كثضخ مغ األخبار أب مات كأـ كأكالد كبقي شفل ىل يػجج أصعب مغ إنداف جاءه صاركخ فقج البضت كاألىل 
ببل يجيغ ! لػ فخضشا ىحه األسخة مؤمشة كمدتقضسة كمصضعة هلل عد كجل كماتت ، كاآلخخة لؤلبج مغ يشترخ ؟ بضجنا 
نرخ كاحج أف تسػت عمى اإليساف كدخمظ كإنفاقظ حبلؿ كمقضع ألمخ هللا ك كقاؼ عشج كتاب هللا ، إذا ما أتضح لشا 

 لشرخ التقمضجؼ السادؼ عشجؾ نرخ أف تسػت مؤمغ قاؿ: ذلظ ا

َيْت َعَمْيكُ  َشٍة ِمْغ َربِّي َكَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجِه َفُعسِّ ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيِّ ْع َأُنْمِدُمُكُسػَىا َكَأْنُتْع َلَيا ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ
 (﴾75َكاِرُىػَف )
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مغ ربو ، كأف هللا آتاه رحسة مغ عشجه ، كىحه الخحسة عسضت عمى أىل الجنضا ، تجمذ حاؿ السؤمغ أنو عمى بضشة 
مع كاحج مغ أىل الجنضا ال يقضسظ أبجًا إال بسالظ كع يعصضظ معاش ؟ ىل يكفػؾ ؟ أيغ تدكغ ؟ ىل ىػ جضج ، ال 

صالحة لو مكانة كبضخة يػجج عشجىع مقضاس إال بضتظ كدخمظ ، أما ىحا اإلنداف مؤمغ لو اتراؿ باهلل لو أعساؿ 
 عشج هللا كأعساؿ شضبة كتزحضات كدعػة هلل ؟؟؟؟؟ ال يقضسظ إال مغ مالظ ! 

َيْت َعَمْيكُ  َشٍة ِمْغ َربِّي َكَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجِه َفُعسِّ ـِ َأَرَأْيُتْع ِإْف ُكْشُت َعَمى َبيِّ ْع َأُنْمِدُمُكُسػَىا َكَأْنُتْع َلَيا ﴿ َقاَؿ َيا َقْػ
 (﴾75اِرُىػَف )كَ 

َياَدَة َصاِدًقا أُْعِصَضَيا َكَلْػ َلْع ُتِرْبُو لػ مات عمى فخاشو ! ماذا قاؿ سضجنا خالج ؟ قاؿ: خزت  لحلظ: َمْغ َشَمَب الذ 
مائة معخكة أكجيائيا كما في جدسي مػضع شبخ كما فضو ضخبة بدضف أك شعشة بخمح كىا أنا ذا أمػت عمى 

نامت أعضغ الجبشاء ، مػضػع السػت بضج هللا عد كجل ال يسكغ أف يدمسو لغضخه ، ال  فخاشي كسا يسػت البعضخ فبل
يػجج إنداف في األرض يتسكغ أف يشيي حضاة إنداف أما عمى الذبكضة يشيضيا رشو يخشو ، أما بالشياية السقتػؿ 

شفضحه عمى يج كاحج في يسػت في أجمو ، كال يػجج إنداف يغادر ىحه الجنضا إال بقخار إليي ، لكغ هللا يجعل ت
 األرض.

 حجيث: 

ْحَسِغ ْبِغ ِشَساَسَة َأفه ُفَقْيًسا المهْخِسيه َقاَؿ ِلُعْقَبَة ْبِغ َعاِمٍخ َتْخَتِمُف َبْيَغ َىَحْيغِ   اْلَغَخَضْيِغ َكَأْنَت َكِبيٌخ ))َعْغ َعْبِج الخه
َُّ َعَمْيَظ َقاَؿ ُعْقَبُة َلْػََّل َكاَلـٌ َسِسْعُتُو ِمْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ  ْيِو َكَسمهَع َلْع ُأَعاِنيِو َقاَؿ اْلَحاِرُث َفُقْمُت َِّلْبِغ َيُذ

ْمَي ُثعه َتَخَكُو َفَمْيَذ ِمشها َأْك َقْج َعَرى ((   َشَساَسَة َكَما َذاَؾ َقاَؿ ِإنهُو َقاَؿ َمْغ َعِمَع الخه

 )صحضح مدع(

كعشجما يػاجو السدمسػف مثل الضـػ حخكب دقة الخمي كاف في عيج الشبي ىحا الدبلح أف تكػف ماىخًا في الخمي ، 
إبادة كسا تخكف فمحلظ اإلنداف إذا كاف عمى شيء مغ الضقطة أك القػة لع كانت عشجؾ عزبلت قػية ىحا الحؼ 

ْمَي ُثع  َتَخَكُو َفَمْضَذ ِمش ا َأْك َقْج َعَرى   يشبغي أف يفعمو كل مدمع ! َمْغ َعِمَع الخ 
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 آخخ حجيث: 

َرُسػِلِو ِقيَل ُثعه َخْيَخَة َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ُسِئَل َأيُّ اْلَعَسِل َأْفَزُل َفَقاَؿ ِإيَساٌف ِباَّللهِ كَ ))َعْغ َأِبي ىُ 
 َماَذا َقاَؿ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاهِ ِقيَل ُثعه َماَذا َقاَؿ َحجٌّ َمْبُخكٌر ((

 )صحضح البخارؼ(

كع كمسة دقضقة كمسة جياد كمسا سسعتسػىا افيسػىا عمى مائة معشى نحغ ال يػجج عشجنا شيء نػبي كخيدة  سأقػؿ
الجياد يشبغي أف يكػف مدتسخًا إذا ساىست بتقػية ىحه األمة فأنت مجاىج ، أنت ساىست بجعع ىحا الجيغ أنت 

 مجاىج. مجاىج ساىست بالجفاع عغ ىحا الجيغ أنت مجاىج كبتعمضع ىحا العمع أنت

 (﴾27﴿ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )

 )سػرة الفخقاف(

إذا جاىجت نفدظ كىػاؾ كإذا كشت أب كامل......... ما دمت تقجـ شيء ثسضغ لؤلمة يديع في تقػيتيا فأنت 
 مجاىج ، كإذا أتضح لشا إف شاء هللا أف نكػف مغ الذيجاء في سبضل هللا أيزًا ىحا عصاء عطضع 

  رب العالسيغ  كالحسج
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  لخكحة في سبيل هللا( 7 عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 704 - 020الجرس ) 

 15-35-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كالضـػ نشتقل 
 هللا كالخػؼ فضو. لمتخغضب في الغجكة كالخكحة في سبضل هللا كما جاء في فزل السذي كالغبار في سبضل

الغجكة كالخكحة كالسذي يعغ حخكة، يػج إنداف مدمع عمى العضغ كالخأس لكغ ساكغ كقابع في بضتو، ال يسج يجه 
لعػف كال يتأثخ لسراب كال يداىع بعسل شضب، نسصو يتأمل اإلسبلـ تأمل مجخد، ال يتفاعل مع كاقع السدمسضغ كال 

عشضو ذاتو، كشخرو كصفاء قمبو، أنا أتحجث عغ مؤمغ لكغ نسصو يداىع في حل مذكبلتيع ال يحسل ىسػميع ت
سكػني ال يتحخؾ كال يتفاعل ال يداعج لضذ إيجابضًا إنسا ىػ سمبي، نتابع األخبار كيتألع كيمتقي زيج كعبضج كفبلف 
كال كفبلف كال يعجبو شيء ىحا الشسط مخفػض الشسط الدكػني السشدحب مغ الحضاة، الشسط الحؼ يتابع األخبار 
يفعل شضئًا كأعضج كأكخر أف مغ تمبضذ إبمضذ ف الذيء الحؼ بإمكانشا أف نفعمو يدىجنا فضو كيرخفشا عشو، كالذيء 
الحؼ ال ندتصضعو يجفعشا إلضو، الحؼ ال ندتصضعو ال ندتصضعو، كالحؼ لع نفعمو كنحغ قادركف ما فعمشاه فمع نفعل 

 شضئًا، لغ تأتي معجدة مغ هللا لتشرخنا أبجًا.

مسة: لغجكة في سبضل هللا أك ركحة يعشي حخكة مذضت مع أخػؾ لتخجمو كتحل مذكمة بضغ زكجضغ كتػفق بضغ فك
شخيكضغ كتشرح أخ كادت تشدلق قجمو في السعرضة، كلتشرح أخ زكج ابشتو لغشي كال يعمع ماذا يشتطخ ىحه الفتاة 

تحل بعس مذكبلتيع كإنكع لغ تدعػا  مغ شقاء، عشجما تتحخؾ تتفقج أقخبائظ تدكر إخػتظ تشرح أكالد أخػاتظ
الشاس بأمػالكع فدعػىع بأخبلقكع، أنا أكسع معشى الغجكة كالخكحة ال تطشػىا فقط بالحخب، مسكغ أف تخكب الدضارة 
العامة لمسخضع لتدكر أختظ كيسكغ عشجما دخت عمضيا كاف عشجىا عضج قػيت مخكدىا أماـ زكجيا كأكالدىا، لعمظ 

ي بأحجىع لمسدجج تديع بإشفاء اليجاية عمى ىحه األسخة تحخكت خخجت مغ بضتظ، نرحت تشرح أحج أكالدىا تأت
 مدمع أمخت بالسعخكؼ كنيضت عغ مشكخ، كفقت بضغ إندانضغ.

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

851 

 

قرة أركييا عمى الدخيع: مدجج قخر إنذائو في مكاف تابع لمقرخ فسشعػا فإنداف كتب كتاب لمخئضذ ماذا يسشع 
سدجج كميا تأتي مغ القرخ ! ماذا فعل ؟ كتب رسالة، أضخب مثل بدضط تحخؾ أف يكػف مدجج ؟ فإذا بشفقة ال

 تكمع اعتخض انتقج نقج بشاء ساىع بحل مذكمة، أتحجث عغ الكدل كاالندحاب كالقعػد.

 أييا األخػة: الحجيث: 

َثُيْع َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو كَ  َسمهَع َقَزى َبْيَغ َرُجَمْيِغ َفَقاَؿ اْلَسْقِزيُّ َعَمْيِو َلسها )) َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َأنهُو َحجه
َ َيُمػـُ َعمَ  ُ َكِنْعَع اْلَػِكيُل َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإفه َّللاه ى اْلَعْجِد َكَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ َأْدَبَخ َحْدِبَي َّللاه

ُ َكِنْعَع اْلَػِكيُل ((َفِإَذا َغَمَبَظ َأمْ   ٌخ َفُقْل َحْدِبَي َّللاه

 )سشغ أبي داككد(

ماذا نفعل انتيضشا ال ندتصضع فعل شيء ! هللا يتػفانا عمى اإليساف كال يعاممشا بعسمشا، ىحا كبلـ العػاـ، ما ىحا 
 الكبلـ، هللا عد كجل يقػؿ: 

 (﴾60َكاُنػا َيْعَسُمػَف ) ( َعسها67﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشهُيْع َأْجَسِعيَغ )

 )سػرة الحجخ(

كنأكل ماؿ حخاـ ال تدألشا  يػجج أدعضة ال أصل ليا ال تدألشا عغ شيء يا رب نخيج أف نأكل كنعري كنخبز
 ! مغ قاؿ لظ ىحا الجعاء نبػؼ أك صحضح ؟ هللا عد كجل قاؿ: أبجاً 

 (﴾60ػا َيْعَسُمػَف )( َعسها َكانُ 67﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْدَأَلشهُيْع َأْجَسِعيَغ )

أييا األخػة: أنا ال أرػ أف السدمع سكػني قابع في بضتو ال يتحخؾ ال يتكمع رسالة أرسمت كاف مسشػع إنذائو نو في 
حـخ القرخ، كإذا بتكالضف السدجج كميا مغ القرخ جامع الخئضذ كختع بالذسع األحسخ ! صجيق مجرس كتب 

ذ أنا ال أتكمع بالدضاسة لكغ أتكمع أف رسالة سببت مدجج فجاءت الشفقات رسالة بمضغة كأرسميا لسجيخ مكتب الخئض
 كاممة.
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قاؿ لي أخ: كقع بسذكمة فبعث رسالة استجضب شمبو، ِإف  َّللا َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد أجمذ كأسأؿ ماذا أفعل ؟ انتيضشا 
مػجػد كال يتخمى عغ السدمسضغ لكغ لضذ بضجنا شيء، ىحا كبلـ مخفػض، لع نشتو كندتصضع فعل ؾ شيء وهللا 

 يدسح لمكفار أف يتكمسػا.

كُكْع ِإَّله َأًذى﴾  ﴿ َلْغ َيُزخُّ

 )سػرة آؿ عسخاف(

بالكبلـ فقط كييجدكا كيتػعجكا كيغضخكا مشاىج سضمغػا الجياد كالقخآف سضزعػنو أمضخكي لضذ فضو جياد ! ىحا ما 
مع، ىحا كبلـ بكبلـ ىحا الجيغ لكسا قاكمتو يقػػ أكثخ، مثل يفعمػه، كاف مشح زمغ يقاؿ أسمع تدمع اآلف تأمخد تد

العاؽ لػالجه جاء مغ سب كالجه مدبة فأيقع مغ أعساؽ أعساقو محبتو ألبػه فانقمب، مغ كثخة الكضج لئلسبلـ مغ 
لضذ فضو ديغ ال يتحسل، فضتػب كيقبل بالجيغ، وهللا آخخ يػمضغ صمضت في آخخ صف وهللا أثمج قمبي جامع 

بفخض ضيخ ىحا غضخ مألػؼ، عادة كل الجػامع صفضغ أك صف ستة سبعة فقط يـػ الجسعة، مسمػءة !  مستمئ
 يـػ مغ أياـ األسبػع إلى آخخ الججار السرمػف ىحه نعسة.

قضل مخة لػاحج مغ ألج أعجائشا الحؼ مات ىحا في نرػص السدمسضغ سػؼ يشترخكف عمى الضيػد، قاؿ صحضح 
 ما تستمئ مداججىع بالخسذ أكقات مثل الجسعة يشترخكف عمضشا ! ىحا كبلـ عجكنا.لكغ لضذ الصقع الحالي، عشج

ْنَيا َكَما ِفيَيا )) َقاَؿ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َلَخْكَحٌة ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْك َغْجَكٌة خَ  ْيٌخ ِمَغ الجُّ
ْنَيا َكَما ِفيَيا َكَلْػ َأفه اْمَخَأًة ِمْغ َأىْ َكَلَقاُب َقْػِس َأَحجِ  ِل اْلَجشهِة ُكْع ِمَغ اْلَجشهِة َأْك َمْػِضُع ِقيٍج َيْعِشي َسْػَشُو َخْيٌخ ِمَغ الجُّ

ْنَيا َكَما ِفيَيا ((اشهَمَعْت ِإَلى َأْىِل اَْلَْرِض ََلََضاَءْت َما َبْيَشُيَسا َكَلَسَلَْتُو ِريًحا َكَلَشِريُفَيا َعَمى َرْأِسَيا خَ   ْيٌخ ِمَغ الجُّ

 )صحضح البخارؼ(

تحخؾ يا أخي، زر أختظ الفقضخة زكجيا فقضخ ال تتعخؼ عمضيا أبجًا، لػ كاف غشي كبلـ عصذ تدكره !! سافخ 
لبضخكت تدمع عمضو، إذا زكجيا فقضخ ىحه لضدت أختظ، مغ الجنضا تمبضة دعػة األغشضاء كلضذ مغ اآلخخة، كتمبضة 

لفقخاء مغ اآلخخة، زر أخػاتظ كأكالدىع الحكػر كاإلناث كضعيع السعاشي كالتخبػؼ كالتعمضسي تػالىع انرحيع دعػة ا
خحىع معظ لمسدجج، ابشظ عشجه اختراص رياضضات ساعجىع بالجرس، إذا لع نتعاكف العجك يدتيجفشا جسضعًا، وهللا 
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 خصار الغدك الثقافي ! كأنا أعشي ما أقػؿ أقل األخصار االنترار العدكخؼ، كأخصخ األ

في الضسغ خصب الجسعة تعخض عمى الدفضخ األمضخكي قبل أف تمقى ! ىحا كاقع، فإذا بقضشا ساكشضغ في بضػتشا ال 
نأمخ بالسعخكؼ كال نشيى عغ السشكخ سضأتضشا الجكر، تغضخ السشاىج سضأتي كتاب الجيانة مغ أمضخكا، ناقز أخبلؽ 

ة الدمضسة كالتػحضج كمو سضمتغى، كرأيتع بأعضشكع ماذا جخػ في العخاؽ كىحا كىػ أساسًا لضذ فضو أخبلؽ، العقضج
مخشح أف يحرل في أؼ بمج إسبلمي دمار شامل سشة بكامميا ألغػىا مغ الجراسة ال يػجج جامعات كال ثانػيات 

 كال مجارس كقمبػا خسذ ست كزارات أربعسائة ألف انتيػا بقػا في الصخيق، تجمضخ شامل بدبب الحقج.

أنا أذكخ أف ىشاؾ أخصار فشحغ ال نسمظ إال التعاكف كالتشاصخ كالسحبة كالخبلفات ضعيا تحت قجمظ، األشضاء 
الدخضفة نختمف عمضيا مخة كشت بإذاعة القجس جاءني سؤاؿ التخاكيح ثسانضة أـ عذخيغ، نسػت كال نشتيي مشيا ىحه، 

 كال تتدبب بسذكمة. قمت لو صمي ثسانضة كاثشا عذخ كعذخيغ كفي بضتظ كفي السدجج

 عشجنا أسذ كبضخة تجسعشا جسضعًا، ىحه الخبلفات الرغضخة ىحه مغ فعل الذضصاف.

ِة )) َعْغ ُسَمْيَساَف ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اَْلَْحَػِص َعْغ َأِبيِو َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  َع َيُقػُؿ ِفي َحجه
ْيَصاَف َقْج َأِيَذ ِمْغ َأْف ُيْعَبَج ِفي اْلَػَداِع ِلمشه  ـٍ َىَحا َقاُلػا َيْػـُ اْلَحجِّ اَْلَْكَبِخ َقاَؿ.....َ.ِإفه الذه ِباَلِدُكْع َىِحِه َأَبًجا اِس َأيُّ َيْػ

 َكَلِكْغ َسَتُكػُف َلُو َشاَعٌة ِفيَسا َتْحَتِقُخكَف ِمْغ َأْعَساِلُكْع َفَدَيْخَضى ِبِو (( 

 ؼ()سشغ التخمح

مدتحضل في العالع اإلسبلمي أف يعبج غضخ هللا َكَلِكْغ َسَتُكػُف َلُو َشاَعٌة ِفضَسا َتْحَتِقُخكَف ِمْغ أَْعَساِلُكْع يػجج ألف 
معرضة تحجب عغ هللا لكغ لضدت كبضخة، مدمع لع يقتل قتضل كلع يذخب خسخ كلع يدني كلع يدخؽ، لكغ يرافح 

كحب كغر ككدب ماؿ حخاـ كاستثسار ربػؼ ككل شيء، لكغ ىحه الكبائخ كاختبلط كيسؤل عضشضو مغ الحخاـ كفي 
 األعع األغمب الشاس بعضجكف عشيا، ألنيع قج يخافػف مغ الدجغ السؤبج كلضذ مغ هللا ! 

حضشسا نشترخ عمى أنفدشا حتى في الرغائخ لعل هللا يخحسشا، سأقػؿ كع قبل أف يشتيي الجرس صجيق لي رأػ 
حا سابقًا شاىج بخنامج نجكة بسحصة فزائضة اتجاىيا إسبلمي شاب بسرخ عسخه ثبلثة عذخة نجكة يسكغ أخبختكع بي

سشة قتل ثسانضة عذخة فتاة ! يغتربيا كيحبحيا حكع باإلعجاـ، ففي باحثة اجتساعضة محجبة شمبت مغ كزيخ 
: سألتو أنت مدمع قاؿ نعع الجاخمضة أف تقابمو فقابمتو، سأخبخكع بسا جخػ أثشاء السقابمة حدب كبلـ مغ شاىجىا قاؿ
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ىل ترمي ال تقخأ القخآف ال أنا أمي ال اقخأ كال أكتب ىل تتذاىج قاؿ ما ىحه الذيادة أريكع مجػ جيمو قالت ال إلو 
إال هللا قاؿ انتطخؼ كمسة كمسة حتى نصقيا جضجًا تحسل خسذ دقائق، سقط ىحا التسيضج ألبضغ لكع مجػ جيمو أمي 

مي شاب شارد كمسا أعجبتو فتاة يغتربيا كيحبحيا، فدألتو ىحه الباحثة لساذا تفعل ىحا ؟ ال يقخأ كال يكتب كال ير
قاؿ: ىع الدبب مغ ارتجائيع ليحه الثضاب، ىل الحطت ماذا قاؿ ىحا الجاىل ؟ قاؿ: صح قالت: إذا كاحجة محجبة 

الخجل، فتاة تختجؼ لبذ كل قاؿ إذا تجخأ عمضيا أحج أذبحو، ىحا الجاىل، يعشي يػجج شيء اسسو تحخش السخأة ب
تقاشضعو كاضحة ما في سشتضستخ غضخ كاضح لكغ مختجية ثضاب ىحه لضذ ليا أب كع كاحج ة تختجؼ البشصاؿ ألضذ 
ليع كالج مدمع كأـ مدمسة أخ زكج ؟؟! بمجنا إسبلمي إذا ىاف أمخ هللا عمضشا ىشا عمى هللا، أنت ق تعخؼ السذاكل 

عذخيغ سشة كىحا شيء مػدع في أصل الفصخة، االنحخافات التي نججىا ال لمذباب ؟ شاب بضشو كبضغ الدكاج 
 يعمسيا إال هللا، مغ جخاء تفمت الفتضات ىحه كاحجة.

 هللا ال يشرخنا، يػجج أشضاء كبضخة ججًا نقتخفيا كنحغ ساىػف الىػف فالحجيث مزسػنو الحخكة، انرح 

ْنَيا َكَما ِفيَيا َكَلَقاُب َقْػِس َأَحِجُكْع ِمَغ اْلَجشهِة َأْك َمْػِضُع ِقيٍج َيْعِشي )) َلَخْكَحٌة ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْك َغْجَكٌة  َخْيٌخ ِمَغ الجُّ
ْنَيا َكَما ِفيَيا َكَلْػ َأفه اْمَخَأًة ِمْغ َأْىِل اْلَجشهِة اشهَمَعْت ِإَلى َأْىِل اَْلَْرِض  َسا ََلََضاَءْت َما َبْيَشيُ َسْػَشُو َخْيٌخ ِمَغ الجُّ
ْنَيا َكَما ِفيَيا ((  َكَلَسَلَْتُو ِريًحا َكَلَشِريُفَيا َعَمى َرْأِسَيا َخْيٌخ ِمَغ الجُّ

ُ َأعْ  َجْدُت ِلِعَباِدي )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َّللاه
اِلِحيَغ مَ  َما ُأْخِفَي ا ََّل َعْيٌغ َرَأْت َكََّل ُأُذٌف َسِسَعْت َكََّل َخَصَخ َعَمى َقْمِب َبَذٍخ َفاْقَخُءكا ِإْف ِشْئُتْع ) َفاَل َتْعَمُع َنْفٌذ الره

 َلُيْع ِمْغ ُقخهِة َأْعُيٍغ ( ((

 )صحضح البخارؼ(

 ة كنعضع مقضعفإذا صبخنا عمى ىحه الجنضا كما فضيا مغ فتغ لعل هللا عد كجل يخزقو الجش

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أخح الخاية زيج فأصيب ثع أخح جعفخ فأصيب 704 - 020الجرس ) 

 37-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أجسعضغ كبعج . سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ كعمى آلو كصحبوالحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى 

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، 
: عغ القػاد الثبلثة الحيغ كانػا في مؤتة كنعاىع الشي عمضو الربلة كالدبلـ جسضعًا، فقج أمخ زيج بغ  كالحجيث الضـػ

بغ أبي شالب فإذا قتل يأتي مكانو سضجنا عبج هللا بغ  ثابت عمى جضر في مؤتة فإذا قتل يأتي مكانو سضجنا جعفخ
ركاحة كالحؼ حرل أنو قج أمدظ الخاية سضجنا زيج بغ ثابت فسا كاف مغ كقت قمضل حتى استذيج فأخح الخاية سضجنا 

 جعفخ كبعج كقت قمضل استذيج فجاء دكر سضجنا عبج هللا بغ ركاحة كقج كاف شاعخًا قاؿ: 

 ىحا حساـ السػت قج صمضت  يا نفذ إال تقتمي تسػتػي

 إف تفعمي فعميسا رضضت كإف تػلضػت فقج شػقضت

 كأخح الخاية فقاتل حتى قتل القػاد الثبلثة استذيجكا ! 

ِلمشهاِس َقْبَل َأْف اَحَة )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َنَعى َزْيًجا َكَجْعَفًخا َكاْبَغ َركَ 
َة َفُأِصيَب َكَعْيَشاُه َتْحِرَفاِف َحتهى َيْأِتَيُيْع َخَبُخُىْع َفَقاَؿ َأَخَح الخهاَيَة َزْيٌج َفُأِصيَب ُثعه َأَخَح َجْعَفٌخ َفُأِصيَب ُثعه َأَخَح اْبُغ َرَكاحَ 
ُ َعَمْييِ   ْع ((َأَخَح َسْيٌف ِمْغ ُسُيػِؼ َّللاهِ َحتهى َفَتَح َّللاه

 )صحضح البخارؼ(

الشبي عمضو الربلة كالدبلـ نعاىع فقاؿ أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى قتل كإني ألرػ مقامو في الجشة، ثع 
أخح الخاية أخػكع جعفخ فقاتل بيا حتى قتل كإني أراه يصضخ في الجشة بجشاحضغ، حتى إف الرحابة الكخاـ سسػا ىحا 

صضخ في الجشة بجشاحضغ، كسكت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فمسا سكت قمق الرحابي جعفخ الصضار ألنو ي
الرحابة الكخاـ عمى أخضيع عبج هللا فقالػا مصسئشضغ عشو: يا رسػؿ هللا ما فعل عبج هللا ؟ قاؿ: ثع أخح الخاية أخػكع 

، ذلظ ألنو تخدد، ىل عبج هللا فقاتل بيا حتى قتل كإني ألرػ في مقامو إزكرارًا عغ صاحبضو، مقامو ىبط درجة
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تخدد ببحؿ صجقة ؟ تخدد ببحؿ حضاتو، كحضاة اإلنداف أثسغ ما يسمظ، كالجػد بالشفذ أقرى غاية الجػد، تخدد في 
 .رارًا عغ صاحبضو، مقامو ىبط درجةبحؿ حضاتو في سبضل هللا فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كإني ألرػ في مقامو إزك 

ع فقط ال يتخدد يخفس، يجعى لمكف عغ شخاء بزاعة أمضخكضة يقػؿ أعصشي الضـػ اإلنداف يجعى لحزػر درس عم
البجيل اعتجت عمضيا، ىكحا مدمسضغ يمدميع مذاة بحخية يخفس العسل البدضط الحؼ بإمكانو فعمو، يخفس أف يجع 

 أخاه بخضخ، كاه أشخاص ال يعجكف كال يحرػف الحيغ حػليع ما الحؼ يدعجػنيع يفعمػنو ! 

عشجه بضت لو كجضبة داخمضة كشاب في سغ الدكاج ففي البضت دكاف أغمق الحائط الخارجي رجل ساكغ بحي 
كعسميا غخفة نـػ البشو، يشقرو حساـ متخيغ بستخيغ عسخ حساـ بػجضبتو الجاخمضة بضتو أرضي مدتحضل يؤذؼ 

يغ يؤلسظ مخمػؽ بيحا البشاء، ال يسشع ىػاء كال شسذ كال مشطخ، آخخ جار اشتكى عمضو، يػجج شخز مغ أ
يأتضظ، كال يشتفع ىػ فقط يؤذؼ، البشضة التحتضة عاشمة، السدمسػف فضسا بضشيع دعظ مغ الحيغ فػؽ الصبقة الجنضا 

 التحتضة السدتػػ األكؿ في ىزع حقػؽ كضمع ال يعمسو إال هللا .

 (﴾004﴿ َكَما َكاَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى ِبُطْمٍع َكَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف )

 رة ىػد()سػ 

قاؿ: ثع أخح الخاية أخػكع عبج هللا فقاتل بيا حتى قتل كإني ألرػ في مقامو إزكرارًا عغ صاحبضو ىحه القرة 
ركيتيا أكثخ مغ مخة لكغ مخة أكضحتيا بسثل: السثل نرفضغ نرفو األكؿ كقع في دمذق كالشرف الثاني تتسة مغ 

ة الفجخ سسع في الحاكية حخكة فسج رأسو كجج كضذ عشجؼ مغ الخضاؿ العمسي، فػاحج يسذي في الصخيق بعج صبل
أسػد فضو حخكة أمدكو فػجج شفل كلج لتػه شفل ابغ زنى كضع في كضذ أسػد كألقي في الحاكية ىحا خخج مغ 
الجامع كجج كضذ أسػد يتحخؾ كجج فضو شفل أخحه لمبضت سبضعي عمى السذفى عمى الحاضشة كل يـػ أربعة آالؼ 

ت، جاء بو لمبضت رباه أعمى تخبضة أشباء كعشاية خاصة إلى أف أصبح كبضخًا، أدخمو حزانة لضخة حتى نجا مغ السػ 
بأرقى مجرسة بػاسصة ثع ابتجائي إعجادؼ ثانػؼ ثع شب أخح دكتػراه أرسمو ألمضخكا أخح البػرد ثع زكجو ابشتو كفتح 

غ، ىحا السحدغ يسذي في الصخيق لو عضادة كاف في الحاكية صار الصبضب البلمع فبلف الفبلني بفزل ىحا السحد
كشاىج صيخه يخكب سضارة قاؿ عسػ أكصمشي لمبضت إذا تخدد ىحا الريخ يكػف مجـخ ! إذا قاؿ: اصعج انتطخ 

 ثبلثضغ ثانضة يذاكر رأيو ثع سسح لو بالرعػد، كع تأخح كقتًا ىحه الكمسات بخأيكع:
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 يا نفذ إال تقتمي تسػتػي ىحا حساـ السػت قج صمضت 

 فعميسا رضضت كإف تػلضػت فقج شػقضت إف تفعمي

عذخيغ ثانضة سضجنا بغ ركاحة تخدد في بحؿ ركحو عذخيغ ثانضة، فكاف في مقامو إزكرارًا عغ صاحبضو ىبط ! فاهلل 
 عد كجل مشحظ نعسة الػجػد: 

ْىِخ َلْع َيُكْغ َشْيئًا َمْحُكػرًا ) ْنَداِف ِحيٌغ ِمَغ الجه  (﴾0﴿ َىْل َأَتى َعَمى اإلِْ

 اإلنداف( )سػرة

مشحظ نعسة اإلمجاد بأـ كأب أحدشػا رعايتظ مجؾ بعقل بدسع ببرخ بضجيغ بقمب بخئتضغ بأجيدة كاممة كمكشظ مغ 
عسل، كلظ رزؽ كزكجظ كعشجؾ أكالد كبضت مشحظ الػجػد كاإلمجاد كاليجػ كالخشاد كتتخدد بعسل صالح؟ فيحا إذا 

ـ، ألنو كاف في الحاكية صار الصبضب الفبلني البلمع، قاؿ لعسو: بعج ثبلثضغ ثانضة تفزل يكػف بحق عسو مجخ 
 فيحا سضجنا بغ ركاحة صحابي جمضل لكشو شاعخ قاؿ ىحيغ البضتضغ قبل أف يسدظ الخاية .
الشاس الضـػ يتخددكف بشرضحة، يقػؿ: ال تشرحيع ىع أحخار غجًا يتيسػؾ أنظ صاحب ديغ، يبخل بشرضحة 

 يحزخ درس عمع أك يخجـ إنداف، يجب أف ال يشخجـ . كبكمسة حق كيبخل أف يرمي في السدجج أك
أييا األخػة: مخة كشت في العسخة كيػجج شخيق قجيع لمسجيشة كلي أخ ىشاؾ أخحني مشو كصمشا لسػقعة بجر كقفشا 
وهللا شيء سار ججًا ىشا كقف الشبي ىشا العخير كحػؿ ىحا السػقع سضارات شيء مخسضجس مازدا بع كالصعاـ 

اء باردة فخخجت مغ فسي كمسة قمت ىحا الصقع الحالي غضخ الصقع القجيع غضخ تختضب، كل شقع مػجػد كتخامذ م
مدتػػ، قاؿ امزي يا رسػؿ هللا لسا أمخت فشحغ معظ وهللا إنشا لربخ في الحخب صجؽ عشج المقاء، سخ بشا ألؼ 

حباؿ مغ شئت مكاف شئت خح مغ أمػالشا ما شئت كدع ما شئت سالع مششا ما شئت كعادؼ مغ شئت صل 
 كاقصع مغ شئت نحغ معظ لػ خزت بشا ىحا البحخ لخزشاه معظ ىحا صحابي .

الضـػ إذا أردت مداعجة ال أحج يقجـ قاؿ: وهللا فمدت كأخي معو مائتضغ كخسدضغ ممضػف قاؿ: لضذ معي نقجيات يا 
 ججًا .! صار في تقرضخ في العسل الرالح كبضخ  أخي فقط مبمغ ألشتخؼ شعاـ بو أخػه الشدبي 

سبحاف هللا كمسا اشمعت عمى سمبضة بسجتسع السدمسضغ كأنشي أجج تبخيخ لتخمي هللا عشا، كمسا رأيت عجاكات تجاكز 
حقػؽ أكل ماؿ حخاـ تجج أقخباء بالسحاكع أخ كأخضو كأـ كابشيا في السحاكع كيختمفػا عمى شيء وهللا مخفػعة لي 
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 كاستئشاؼ كتسضضد بضغ إخػة، أخت كأخػاتيا . قرز شيج هللا ال أترػر سساعيا بحضاتي دعاكػ صح

 فمحلظ كضع السدمسضغ صعب فاحتاجػا دكاء مخ، أما لػ تخاحسشا كتعاكنا لكاف حالشا أفزل .

 ذكخت القرة أما ركاية البخارؼ: 

َكَجْعَفًخا َكاْبَغ َرَكاَحَة ِلمشهاِس َقْبَل َأْف )) َعْغ َأَنٍذ َرِضي المهيع َعْشيع َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َنَعى َزْيًجا 
َة َفُأِصيَب َكَعْيَشاُه َتْحِرَفاِف َحتهى َيْأِتَيُيْع َخَبُخُىْع َفَقاَؿ َأَخَح الخهاَيَة َزْيٌج َفُأِصيَب ُثعه َأَخَح َجْعَفٌخ َفُأِصيَب ُثعه َأَخَح اْبُغ َرَكاحَ 

ُ َعَمْيِيْع (( َأَخَح َسْيٌف ِمْغ ُسُيػِؼ َّللاهِ   َحتهى َفَتَح َّللاه

 كفي ركاية قاؿ:  

 الخهاَيَة َزْيٌج )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َخَصَب َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َأَخحَ 
َأَخَحَىا َعْبُجَّللاهِ ْبُغ َرَكاَحَة َفُأِصيَب ُثعه َأَخَحَىا َخاِلُج ْبُغ اْلَػِليِج َعْغ َغْيِخ ِإْمَخٍة َفُأِصيَب ُثعه َأَخَحَىا َجْعَفٌخ َفُأِصيَب ُثعه 

ِني َأْك َقاَؿ َما َيُدخُُّىْع َأنهُيْع ِعْشَجَنا َكَقاَؿ َكِإفه َعْيَشْيِو َلَتْحِرَفاِف ((  َفُفِتَح َعَمْيِو َكَما َيُدخُّ

 )صحضح البخارؼ(

سسعت في األخبار شاب يخجـ مدجج في بغجاد، في ساحة السدجج عجد كبضخ مغ القتمى السجاىجيغ يقدع  وهللا
باهلل أف أحج القتمى الذيجاء ىػ سػرؼ قاؿ أربعة أياـ كالحخارة أربعضغ كلع يتأثخ جدسو بذيء أقدع باهلل كأنو نائع 

تو الصضبة لعمو ذىب في سبضل هللا لضحسي حفخ لو حفخة كدفشو كقبمو قبل أف يجفشو، كل إنداف يبعث عمى نض
السدمسضغ دكف أؼ شيء آخخ، فسات عمى ىحه الشضة كأكج أناس كثضخكف أف ىؤالء الحيغ استذيجكا كأرادكا مغ 
استذيادىع أف تكػف كمسة هللا ىي العمضا تفػح مشيع رائحة السدظ كقج كرد ىحا في البخارؼ، ىحا أنبأ بو الشبي أف 

مقتل، أحضانًا اإلنداف كخحة دبػس بدضصة ججًا في أكثخ الخكايات أف الذيضج ال يذعخ بألع القتل الذيضج ال يتألع ل
 كتفػح مغ دمو رائحة السدظ كيخػ مقامو في الجشة، لحلظ: 

 (﴾036)﴿ َكََّل َتْحَدَبغه الهِحيَغ ُقِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْمَػاتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْشَج َربِِّيْع ُيْخَزُقػَف 

 )سػرة آؿ عسخاف(
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حجثشي أخ كاف ىشاؾ أخ مجاىج لع يتسكغ الدبلح الحؼ معو لع يعسل فأخح القشبمة كصعج عمى الجبابة بشفدو 
كضخبيا حتى انفجخت كمات، لكشو فجخ الجبابة مرخ عمى االستذياد بذكل عجضب يخيج أال يعػد فحضشسا يكػف 

 كمي في السدمسضغ مثل ىؤالء الػضع يختمف اختبلؼ 

ُكلُّ َذْنٍب ِإَّله  ِييجِ )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ ُيْغَفُخ ِلمذه 
ْيغَ   ((الجه

 )صحضح مدمع(

ال يغفخ لحلظ مغ أخح أمػاؿ  حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة كلػ قجمت حضاتظ في سبضل هللا الجيغ الحؼ عمضظ
 الشاس يخيج أدائيا أدػ هللا عشو، كمغ أخح أمػاؿ الشاس يخيج إتبلفيا أتمفيا هللا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ما اغبخت قجما عبج في سبيل هللا 704 - 027الجرس ) 

 31-36-1331الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالحجيث 
 :  الضـػ

ْت َقَجمَ )) َأْخَبَخِني َأُبػ  ْحَسِغ ْبُغ َجْبٍخ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َما اْغَبخه ا َعْبٍج ِفي َعْبٍذ ُىَػ َعْبُجالخه
ُو الشهاُر ((  َسِبيِل َّللاهِ َفَتَسده

 )صحضح البخارؼ(

ىحا يعشي أنو تحخؾ كخخج مغ بضتو كيبجك أف ىحا الحجيث لضذ فضو تخرضز، أية حخكة في سبضل هللا، لػ عجت 
 مخيزًا أك شضعت جشازة أك تفقجت رحسًا فكل حخكة تتحخكيا ىي في سبضل هللا كأنت حضشسا تقخأ قػلو تعالى: 

ََ الحهَكَخ َكاَْلُْنَثى )7( َكالشهَياِر ِإَذا َتَجمهى )0﴿ َكالمهْيِل ِإَذا َيْغَذى )  (﴾1( ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )0( َكَما َخَم

 )سػرة المضل(

لػ أف لظ بضتًا مصبًل عمى شخيق مددحع كل إنداف يتحخؾ في ىحا الصخيق في ذىشو ىجؼ قج يتحخؾ إنداف لضقضع 
شدضًا أك سضاحضًا كسا يقػلػف، ىحا دعػة عمى إنداف افتخاء أك كضج أك محقًا، كقج يدافخ إنداف لضتاجخ أك سفخًا ج
 يحىب لضحتاؿ ىحا لضشرح، فبل يػجج إنداف يتحخؾ إال كفي ذىشو ىجؼ.

 هللا عد كجل قاؿ: 

 (﴾ 1﴿ ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )
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متشػع، كعشج هللا تقخيبًا في الحضاة السجنضة مػضفػا الجكلة كميع عمى اختبلؼ أنػاعيع كأجشاسيع كشياداتيع كقضسيع 
يجب أف يفخغػا في ثبلثضغ مختبة عذخ مخاتب ككل مختبة ثبلث درجات يقػؿ كشت ثاني أكلى ثاني ثانضة ثاني 

 ؼ ممضػف لو درجة، الجلضل: ثالثة كىكحا، لكغ عشج هللا عد كجل كل إنداف مغ الدتة آال

 ﴿ َكِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمسها َعِسُمػا﴾

 )سػرة األنعاـ(

نحغ مسكغ نعصي معاش لجكتػراه قج تكػف مغ دكلة شخقضة غضخ متقشة اختراص سخضف مثبًل كقج تسشح السعاش 
مختبة، فشجسع  نفدو لعمى دكتػراه كأخصخ مػضػع، شبضعة حضاتشا ال يػجج عشجنا إمكانضة أف نعصي كل كاحج

 الجكتػراه معاش كالضدانذ معاش، عشج هللا عد كجل: 

 ﴿ َكِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمسها َعِسُمػا﴾

 كل إنداف يقضع عمى حجػ كىحا يحتاج لعمع مصمق.

 (﴾1﴿ ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )

 كل كاحج يحتل عشج هللا مكانة بحدب سعضو كالشػايا ىي التي تقضع األعساؿ.

لػ سألتو يخيج أف يتدكج كيذتخؼ بضت اختار فخع معضغ عمضو ضغط كشمب، لكغ يأتي شالب عمع  شالب يجرس
شخعي آخخ يجرس اختراص يقػؿ أريج أف تقػؼ الجيغ يقجـ نسػذج شضب لمشاس عغ السدمع، السدمع متفػؽ بجنضاه 

متخجع محبلت، تجج التفاكت أيزًا، يسكغ إنداف يجرس لغة إنجمضدية ىجفو يكػف داعضة لؤلجانب، إنداف ىجفو فقط 
 بضغ أىجاؼ البذخ كبضخ ججًا، فقج يجرس اختراص كيػضفو كييبو لمحق. 

 (﴾1﴿ ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )

إنداف يتدكج ىجفو الستعة، إنداف آخخ ىجفو إنجاب كلج صالح يجعػ مغ بعجه، حتى أف سضجنا عسخ في بعس 
ة إال ابتغاء أف يكػف كلج صالح يشفع الشاس مغ بعجؼ ،فالدعي شتى أقػالو قاؿ: وهللا أقـػ لدكجتي كمالي مغ شيػ 

 باختبلؼ الشػايا.
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ستة آالؼ ممضػف إنداف كميع يعسمػف الدمػؾ الضػمي السألػؼ الصبضعي بأؼ مكاف ذىبت مغ دكؿ العالع الثالث 
لجكؿ الذساؿ إلى دكؿ الجشػب كالجكؿ الخاقضة كالستخمفة بمغة العرخ كمو فضو عسل تعمضع كدراسة كصشاعة كزراعة 

كع كسمكت بو الصخؽ السذخكعة كىحا العسل كتجارة كخجمات...... مغ مشا يرجؽ أنظ ك اختخت عسل أصمو مذخ 
ابتغضت بو كفاية نفدظ كأىمظ كمغ تعػؿ ثع خجمة السدمسضغ ثع ما شغمظ عغ فخيزة كال عغ كاجب كال عغ شاعة 
هلل مغ مشكع يرجؽ أف ىحا العع عبادة ؟ الػقت كقت ثسانضة ساعات ثسانضة ساعات انذغاؿ انذغاؿ بضغ إنداف 

ػؽ إذا أقشع الشاس في الجيغ يدسعػنو لشو معو شيادة اختراص عالضة كبضغ إنداف يجرس كنضتو يكػف مدمع متف
ىجفو الذيخة، كثضخ مغ العمساء الكبار اختخعػا أشضاء دقضقة يقػؿ كاحج لسغ الجشة ؟ الجشة يدتحقيا مغ يصمبيا ىحا 

صمب يػجج أناس بدحاجة شالب شيخة كناليا شالب ماؿ كنالو كشالب متعة كناليا، تخيج أف تحسل إنداف ما ال ي
معقػؿ مغ اختخع الكيخباء يحىب جيشع ؟ ماذا أراد بيحا االختخاع ؟ إذا أراد الذيخة اشتيخ، مغ أراد الذيخة شيّخ 
هللا بو، مغ أراد الساؿ يغشضو هللا عد كجل، لكغ كاحج لع يفكخ بالجشة كال بخجمة الخمق تخيج إعصائو الجشة عمى 

 ؟؟!  مداجظ أنت 

َع َيُقػُؿ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمه  )) َسِسْعتُ 
 ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى......((

 )صحضح البخارؼ(

 ل كاحج األكؿ يخقى بو ألعمى عمضضغ كالثاني ييػؼ بو ألسفل سافمضغ، اآلية: مسكغ إنداناف يعسبلف عس

ََ الحهَكَخ َكاَْلُْنَثى )7( َكالشهَياِر ِإَذا َتَجمهى )0﴿ َكالمهْيِل ِإَذا َيْغَذى )  (﴾1( ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )0( َكَما َخَم

إسبلمضة كزكاج ىجفو إنجاب عشاصخ شضبة، كل الصبلب يػجج زكاج ىجفو التحرغ، كزكاج ىجفو تأسضذ مؤسدة 
يجرسػف في الجامعة لػ سألت السؤمغ مشيع ماذا تجرس ؟ يقػؼ اإلسبلـ كيكػف داعضة، فأنا أقػؿ ىشضئًا لعادات 
التي يألفيا الشاس جسضعًا بالخضخ، لحلظ قالػا: السؤمغ عاداتو عبادات كالسشافق عباداتو سضئات عباداتو السحزة 

 كالسؤمغ عباداتو السحزة عبادات.سضئة 

لػ كاحج عشجه زكجة كأكالد كأراد أف يجخل عمى قمب أكالده الدخكر بشدىة مغ مشكع يرجؽ أف ىحا عسل صالح كقج 
يخقى بو ألعمى عمضضغ ألنو متغ عبلقتو مع زكجتو كأكالده كأدخل عمى قمبيع الدخكر لع يتخكيع بحخماف كضغط، 

لػالده حاجاتيع األساسضة، فكل عسل قضستو في نضتو، ِإن َسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّض اِت فالػقت إنداف يعسل عسل دؤكب لضؤمغ 
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كقت كالجراسة دراسة كالعسل عسل، فخؽ السؤمغ عغ غضخ السؤمغ السؤمغ بسعخفتو باهلل أسبغ عمى كل أعسالو صفة 
 أراد مشيا... العبادة، كالسشافق بغفمتو عغ هللا لػ صمى كحزخ الجسعة عباداتو سضئات

مخة كشت أمذي بجشازة سأؿ األرض انباعت ؟ قاؿ: ال لع تبع ماذا تدتحق ؟ الخجل أماميع متػفي !!!!! كاحجيث 
 عغ الجنضا.

لحلظ عشجما قاؿ سضجنا سعج: ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس ما سخت في جشازة فحجثت 
 .نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا

ماذا تقػؿ الجشازة ؟ تخكؼ بعس األحاديث: أف ركح السضت تخفخؼ فػؽ الشعر تقػؿ: يا أىمي يا كلجؼ ال تمعبغ 
بكع الجنضا كسا لعبت بي جسعت الساؿ مسا حل كحـخ فأنفقتو في حمو كفي غضخ حمو فاليشاء لكع كالتبعة عمي، لحلظ 

جشة كدخل ىػ بعمسو الشار، ىػ اتخح الجعػة حخفة قاؿ العمساء: أنجـ الشاس رجبلف رجل دخل الشاس بعمسو ال
كالحيغ استسعػا مشو صجقػه كشبقػا ما قاؿ فارتقػا هلل، كغشي دخل كرثتو بسالو الجشة كدخل ىػ بسالو الشار، الحخكة 
 تحتاج لشػايا شضبة عشجئح تشقمب لعسل صالح كتشقمب لعبادة، بضشسا الحخكة مغ دكف نػايا شضبة كألنيا عبادة تشقمب

ُو الش اُر. ِ َفَتَسد   إلى سضئة، فارغة مغ مزسػنيا، َما اْغَبخ ْت َقَجَما َعْبٍج ِفي َسِبضِل َّللا 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل مقشع بالحجيج فقاؿ 704 - 020الجرس ) 

 38-36-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، كعمى آلو كصحبو أجسعضغ 
 كبعج....

 أييا األخػة الكخاـ : ما زلشا في باب الجياد: 

َيُقػُؿ َأَتى الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل ُمَقشهٌع ِباْلَحِجيِج َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ  )) َسِسْعُت اْلَبَخاَء َرِضي المهيع َعْشيع
مهَع َعِسَل َقِمياًل َكُأِجَخ المهيع َعَمْيِو َكسَ  َّللاهِ ُأَقاِتُل َأْك ُأْسِمُع َقاَؿ َأْسِمْع ُثعه َقاِتْل َفَأْسَمَع ُثعه َقاَتَل َفُقِتَل َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى

 َكِثيًخا ((

 )صحضح مدمع(

عمى رأسو خػذة كجدسو مغصى بالحجيج، ىحا الحجيث ميع ججًا، كمشا جسضعًا مغ دكف استثشاء ككل أىالي ىحه 
البمجة ككل أىل سػريا كالعالع العخبي كالعالع أجسع يعسمػف، ىل يػجج إنداف لضذ لو عسل ؟ كيأكمػف كيذخبػف 

كجػف كلكغ اإلنداف إذا عخؼ هللا كعخؼ سخ كجػده كغاية كجػده كعخؼ سخ حقضقة الحضاة الجنضا إنيا دار كيتد 
ابتبلء ال دار استػاء، إنيا دار تكمضف ال دار تذخيف، عشج ئح يجعل كل عسمو لػجو هللا، فمػ تدكج زكاجو مأجػر 

ل كسمظ بيا الصخؽ السذخكعة كابتغى بيا كلػ عسل عسمو مأجػر، أية حخفة يحتخفيا إف كانت مذخكعة في األص
كفاية نفدو كأىمو، كلع تذغمو عغ كاجب كال عغ فخيزة انقمبت ىحه الحخفة التي يحتخفيا مبليضغ السبليضغ في 

 األرض إلى عبادة.

إذا عخفت هللا كل أعسالظ تؤجخ عمضيا حتى إذا جمدت مع أىمظ، حتى إذا أخحت أكالدؾ ندىة أك ارتجيت ثضابًا 
ة، نػاياؾ عالضة ججًا، قج تستغ عبلقتظ بأكالدؾ فمظ أجخ، لحلظ قالػا: عادات السؤمغ عبادات، كعادات ججيج

السشافق سضئات، عباداتو الخالرة إذا صمى يخاءؼ بربلتو إذا قخأ القخآف يخاءؼ بقخاءة القخآف، فالسشافق عباداتو 
 الخالرة سضئات، بضشسا السؤمغ عاداتو عبادات.
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كخاـ: لمتقخيب إنداف عشجه بخاد كغدالة كمدجمة كمخكحة كمكضف كحاسػب مغ دكف كيخباء كل ىحه أييا األخػة ال
القصع عبء في البضت ال معشى ليا أبجًا قصع مغ الحجيج أك الببلستضظ، إذا سخت الكيخباء في البضت كل أداة مغ 

 ىحه األداكت تعسل.

أعتد بو كثضخًا ميشجس كبالخجمة اإللدامضة كالسعاش خسدة  اإليساف في حضاة اإلنداف كالصاقة. مثل: أخ مغ إخػانشا
آالؼ جاء مذخكع ىبة مغ مشطسة دكلضة بدتضغ ممضػف إلركاء خسدضغ قخية في شساؿ سػريا لكغ الذخط أف تأتي 
الجراسة في ستة أشيخ، فجراسة خسدضغ مذخكع بدتة أشيخ مدتحضمة، فاليبة ذىبت، ىػ عسل في الضـػ ثسانضة 

ػجو هللا إلركاء خسدضغ قخية مدمسة أنجد السذخكع كجاءت السشحة كارتػت القخية، ما ىػ الجافع ؟ عذخة ساعة ل
خسدة آالؼ ال يقبل ميشجس بسمضػف !!! لكغ ألنو يعخؼ هللا كيخيج أف يعسل عسل صالح كعشجه إمكانضة كعشجه 

 اف ال يقجـ شيء.كقت فقجـ، عشجما تؤمغ تربح مخجل محخؾ تفعل السدتحضل، كمغ دكف إيساف اإلند

إذا دّلظ عمى معسل يياتفو ماذا ربحشا ؟ ألضذ لشا سكخة ؟ مدتحضل يقجـ خجمة إال مأجػرة السؤمغ يبشي حضاتو عمى 
العصاء الغضخ السأجػر، ألنشي أشبو السؤمغ كسمظ قاؿ لسعمع عمع لي ابشي كأنا أحاسبظ، فالسمظ ال يعصي أقل مغ 

ع يصالب االبغ باألجخة يعصضو عمى الداعة ألف لضخة خسذ ساعات خسدة بضت كسضارة، فالسعمع إذا لع يكغ فيض
آالؼ لضخة، بضشسا السمظ كاف سضعصضو بضت كسضارة، عشجما تقػؿ ال أريج شيء أريج هللا، أنت أصبحت أكبخ شساع ! 
مادية  شسحت لمجشة كزىجت بعصاء البذخ، كإذا كاف األفق ضضق ججًا كالخؤيا محجكدة كأنت مادؼ كتعضر لسرالح

ال تعسل عسل هلل، مخت معي قرة قجيسة مغ أربعضغ سشة لي قخيب أخحني ندىة بصخيق العػدة يػجج عجمة 
تعصمت كال يػجج معو رافعة كيـػ جسعة كازدحاـ سضخ فػقفشا ساعة أك أكثخ لع يقف لشا أحج لضداعجنا بالخافعة، بعج 

شضبضغ، قجـ لشا الخافعة أثشاء رفع الدضارة كتخكضب  ساعتضغ كقف كاحج قمت سبحاف هللا ال تخمى الجنضا مغ أناس
العجمة أنا اثشي عمضو عشجه مخكءة كنخػة كجج نداء محجبات في سضارة مقصػعة بعجما انتيضشا شمب أجخة خسذ 

 لضخات ألنو أعارنا الخافعة فقاؿ لو صجيقي لػ شمبت مائة ألعصضتظ لكغ لضتظ لع تصمب الخسذ لضخات !!! 

عخؼ اآلخخة ال يتحخؾ إال بالشقػد، يأتي السؤمغ كيقجـ ركحو ككقتو كعمسو كخبختو، فإذا كاحج ما فإذا إنداف لع ي
أسمع لضذ لو عسل صالح أعسالو كميا مادية، أما إذا أسمع حتى لػ قاـ باألعساؿ العادية التي يقـػ بيا كل إنداف 

 عمى كجو األرض مأجػر عمضيا. 
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اَر َكََّل َيَشاُلػَف ِمْغ َعُجكٍّ َنْياًل ِإَّله ُكِتَب َلُيْع ِبِو َعَسٌل َصاِلٌح﴾ ﴿ َكََّل َيَصُئػَف َمْػِشئًا َيِغيظُ   اْلُكفه

 )سػرة التػبة(

ُأَقاِتُل َأْك ُأْسِمُع َقاَؿ َأْسِمْع ُثع  َقاِتْل اعخؼ مغ أنت اعخؼ ديشظ كربظ كنبضظ كمشيجظ، شيء مؤلع أنو في حخب 
 إيسانو كبضخ، وهللا عد كجل كتب لو أجخ كبضخ كإف شاء هللا مات شيضج، العخاؽ مات أناس كثضخيغ يػجج قدع وهللا

كيػجج بذائخ لصضفة ججًا أنو يػجج أناس أربعة أياـ بحخارة أربعضغ لع يتفدخػا كأنيع نضاـ كأناس راحػا ال يرمػف 
 ال يقضع هللا ليا يـػ القضامة كزنًا. أبجًا !!! فمحلظ: َأْسِمْع ُثع  َقاِتْل أما أف تقاتل دكف أف تدمع تقاتل ألىجاؼ مادية

ِقَتاُؿ ِفي َسِبيِل َّللاهِ )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َقاَؿ َجاَء َرُجٌل ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َما الْ 
ِإَلْيِو َرْأَسُو َقاَؿ َكَما َرَفَع ِإَلْيِو َرْأَسُو ِإَّله َأنهُو َكاَف َقاِئًسا َفَقاَؿ َمْغ َقاَتَل  َفِإفه َأَحَجَنا ُيَقاِتُل َغَزًبا َكُيَقاِتُل َحِسيهًة َفَخَفعَ 

 ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َعده َكَجله((

 )صحضح البخارؼ(

ة الفجخ أربعضغ سشة مخة لع يدتضقع تأمل ألع شجيج يخكؼ العمساء أف كاحج ما غاب عغ الرف األكؿ في صبل
 كقاؿ: ماذا يقػؿ الشاس عشي ؟ يعشي مجضئو لمسدجج لضذ هلل !! كمسة فمتة لداف لكغ عبخت عغ نضتو.
شخز ال يػجج عشجه رغبة لضدتقضع لكغ لو مكانة ال يقبل الخصأ لضذ حتى يحبو هللا ال حتى ال يتكمع عشو الشاس، 

دكف هللا، فقج يقتخؼ الكبائخ فضسا بضشو كبضغ نفدو، أما أماـ السجتسع دقضق ججًا، فمحلظ  ىػ يعبج سسعتو مغ
 اإلخبلص اإلخبلص.

َحِجيِج َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ )) َسِسْعُت اْلَبَخاَء َرِضي المهيع َعْشيع َيُقػُؿ َأَتى الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجٌل ُمَقشهٌع ِبالْ 
لمهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َعِسَل َقِمياًل َكُأِجَخ  ُأَقاِتُل َأْك ُأْسِمُع َقاَؿ َأْسِمْع ُثعه َقاِتْل َفَأْسَمَع ُثعه َقاَتَل َفُقِتَل َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى اَّللاهِ 

 َكِثيًخا(( 

 مو كال كثضخه.لحلظ مع اإلخبلص يشفع قمضل العسل ككثضخه، كمغ دكف إخبلص ال يشفع ال قمض

كثضخًا مغ يدأؿ مغ العمساء مغ اختخع الكيخباء ألضذ لو أجخ ؟ وهللا ىحا يجب أف يجخل الجشة، إذا كاحج ال يخيج 
مغ عسمو إال الدسعة فدّسع هللا بو كتب عشو مقاالت ككـخ تكخيع لع يخد مغ عسمو إال الثخكة صار معو ممضارات 

ع يصمبو السدمسضغ يخغبػف أف يعصػف عمساء الغخب الحيغ اختخعػا كأراد الذيخة كاشتيخ ، أنت تعصضو شيء ل



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

867 

السختخعات شيء لع يصمبػه لع يفكخ أبجًا بإرضاء هللا كال بخجمة عباده فكخ بشفع مادؼ كبضخ، تجج دكاء فخضًا ثسغ 
الدعخ  الحبة عذخة آالؼ لضخة، ما تفدضخ ذلظ ؟ في ببلد الغخب يعصػا تذجضع، اعسل بحػث لجكاء متسضد كضع لو

الحؼ تخيج تجج حبة كاحجة بعذخة آالؼ !!! أدكية أمخاض الكمضة كالبخكستات شيء مختفع كباىع، ىػ أراد مغ 
االختخاع الثخكة كالذيخة فشاليا، أردت الثخكة كالذيخة كالتكخيع فشمتيا لساذا أييا السدمع تخيج كضع ىؤالء في الجشة ؟ 

ات، قج يكػف لظ عسل عطضع بسقايضذ الجنضا لكشظ أردت مشو الذيخة كلظ ىع لع يصمبػىا ! فمحلظ إنسا األعساؿ بالشض
 الذيخة ما أحدغ عبج مغ مدمع أك كافخ إال كقع أجخه عمى هللا في الجنضا كاآلخخة.

اآلف ائتي مع كاحج ممحج كأعصو معسل كيكػف يسذي صح هللا يخفع شأنو كيقػؼ مخكده ألف ىحه قػانضغ، أنت يا 
لشجاح فشجحت، األجانب الحيغ يقيخكا العالع أخحكا بأسباب القػة فأصبحػا أقػياء، يػجج عبجؼ أخحت بأسباب ا

قػانضغ حتى الجيغ مشيج مػضػعي لػ شبقو كافخ لقصف ثساره، أعصي اإلنداف حخيتو ككخامتو كحاجتو تشجح 
كحاجاتو الكاممة  بعسمظ، ىكحا فعمػا األجانب في ببلدىع كلضذ في العخاؽ ! ! أعصػا اإلنداف حخيتو ككخامتو

فرادركه كمو، صار كل شاقاتو مبحكلة في عسمو، قػانضغ ثابتة، لػ شبق مشيج هللا كافخ أك ممحج لقصف ثسارىا 
في الجنضا كما لو في اآلخخة مغ خبلؽ ، أما أنت أييا السدمع حضشسا تصبق أمخ هللا عد كجل كتبتغي كجو هللا لظ 

 الجنضا كاآلخخة، ىحا الحجيث ميع ججًا: 

َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع  )) َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ُأَقاِتُل َأْك ُأْسِمُع َقاَؿ َأْسِمْع ُثعه َقاِتْل َفَأْسَمَع ُثعه َقاَتَل َفُقِتَل َفَقاَؿ َرُسػؿُ 
 َعِسَل َقِمياًل َكُأِجَخ َكِثيًخا ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 إنسا اَلعساؿ بالشيات ( 7 704 - 021الجرس ) 

 75-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 ال زلشا في التخغضب في إخبلص الشضة في الجياد . أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في باب الجياد، ك 

ُجُل ُيَقاِتُل ِلْمَسْغَشِع )) َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضي المهيع َعْشيع َقاَؿ َجاَء َرُجٌل ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ الخه 
ُجُل ُيَقاِتُل  ْكِخ َكالخه ُجُل ُيَقاِتُل ِلمحِّ ِلُيَخى َمَكاُنُو َفَسْغ ِفي َسِبيِل َّللاهِ َقاَؿ َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ َكالخه

 ِفي َسِبيِل َّللاهِ ((

 )صحضح البخارؼ(

أحضانًا الشاس لزعف إيسانيع يؤخحكف بالسطاىخ لكغ مقضاس اإلخبلص عشج هللا مغ أدؽ السقايضذ، فقج يكػف لظ 
خع تبتغي بو الجنضا أك الحكخ أك رفعة الذأف أك أف تذج الشاس إلضظ أك ترخؼ كجػىيع إلضظ أك تحتل عسل ض

 مكاف مخمػؽ في حضاتظ، اإلنداف ذكي كشخيق العمػ في األرض معخكؼ .

أييا األخػة: اإلنداف عشجه ثبلث دكافع قػية أؼ إنداف عمى كجو األرض عشجه دافع لمصعاـ كالذخاب كىحا الجافع 
ضبقى حضًا، قج يكػف في السخكبة مؤشخات تحتاج إلى رؤية، قج تختفع حخارة السحخؾ دكف أف تشتبو فضحتخؽ السحخؾ، ل

في السخكبات الحجيثة مع ارتفاع السؤشخ يرجر صػت يشبيظ كيرخفظ لمػحة العجادات، لػ فخضشا المػحة 
لع تشتبو تسػت مغ جػعظ ! لػ كاف  كالرػت معصمضغ الحادث محقق، لػ الحاجة لمصعاـ ليا مؤشخ برخؼ كأنت

 مع السؤشخ البرخؼ مؤشخ سسعي تسػت ! 

اإلحداس بالجػع عجضب، ما ىحا اإلحداس ؟ كضانظ كمو يحتاج لمصعاـ ىحا مغ أجل أف نبقى أحضاء لضدت 
 القزضة باختضارؾ، الجػع يجفعظ ما ىػ الجػع ؟ 
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لمدقف ككميا مستمئة بالبزاعة كيػجج مخدف، الجػع قج يكػف محل تجارؼ لو أربع ججراف كميا رفػؼ مغ األرض 
ما ىػ نقز بالشدب الشطامضة في الجـ، لػ فحرت دـ جائع ندب البخكتضشات كالدكخيات تامة الجػع نقز 
بالسدتػدع، عشجما تشقز كسضة الدكخ في الكبج كالذحـػ كالبخكتضشات تذعخ بالجػع، كالجلضل: يكػف اإلنداف جائع 

خ مؤلع يشدى الصعاـ ! كيتستع بشذاط كحضػية تفػؽ حج الخضاؿ أك خبخ سار، فالخبخ الدخ أك جػع شجيج يتمقى خب
السؤلع يعصل اإلحداس بالجػع، صشعة دقضقة متقشة حضشسا تقل كسضات الجسع كالبخكتضشات كالدكخيات بالسدتػدعات 

لبقاء الشػع، لػ لع يكغ الدكاج  تذعخ بالجػع، فالجػع ىػ الجافع األكؿ لبقاء الفخد، اآلف يػجج دافع جشدي كىػ
النقخض الجشذ البذخؼ ! لكغ أكدع هللا في قمب كل رجل الخغبة أف يمتقي بالسخأة، حتى في األنبضاء، ىحه رغبة 
دكف أف نذعخ، مغ أجل أف نحقق ىحه الحاجة لمصخؼ اآلخخ تدتسخ البذخية، فالجافع لمجشذ دافع لبقاء الشػع 

لبقاء الفخد كالجافع الثالث ىػ مذكمة السذاكل الجافع لبقاء الحكخ، أنت آكل شارب  كالجافع لمصعاـ كالذخاب دافع
ساكغ في بضت مصسئغ دخمظ كبضخ متدكج عشجؾ رغبة أف تمفت الشطخ إلضظ، أنا ميع، يعبخ عغ ىحا الجافع بإيحاء 

ئة مخة يشقريا تػقضع الخمق يكػف مػضف يتمحذ بإزعاج السػاششضغ، يذعخ بقػة كأىسضتو قست بتعحيبو أحزختو ما
صجقيا، كقج ال يحتاج ليحا كمو، ىحا تأكضج بالذعػر لؤلىسضة، ىحا الجافع حضادؼ إما أف تخقى بيا ألعمى عمضضغ 

 كإما أف تيػؼ بو إلى أسفل سافمضغ .

ُج كَ  ُؿ َمْغ )) َعْغ َأِبي َسِعيٍج َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َأَنا َسيِّ ـَ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكََّل َفْخَخ َكَأَنا َأكه َلِج آَد
ُؿ َشاِفٍع َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكََّل َفْخَخ (( َُّ َعْشُو اَْلَْرُض َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكََّل َفْخَخ َكَأَنا َأكه  َتْشَذ

 )مدشج اإلماـ أحسج(

قة: أف كل مؤمغ لو مغ اآليات التي يطغ أنيا خاصة لخسػؿ أراد خجمة كىجاية الخمق فخفع هللا ذكخه، كالشقصة الجقض
 هللا نرضب، هللا عد كجل قاؿ:

 (﴾1﴿ َكَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ )

 )سػرة الذخح(
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أؼ إنداف مؤمغ يدتقضع يصمب العع يخصب كد هللا عد كجل يخفع هللا لو ذكخه، بقجر إيسانو كاستقامتو، فاآليات 
هللا ىي لكل السؤمشضغ بقجر إيسانيع كإخبلصيع، فجافع الحكخ يسكغ أف تخقى بو  التي يتػىع أنيا خاصة بخسػؿ

ألعمى عمضضغ تصمب العمع تخجـ الخمق تبحؿ مغ مالظ مغ كقتظ مغ صحتظ مغ عمسظ كخبختظ تحخص عمى 
، ىجاية الشاس كتحسل ىع السدمسضغ كتخفف عشيع، هللا عد كجل يخفع ذكخؾ كيعمي قجرؾ كإنداف أحضانًا يخيج أ
يرل لخفعة الحكخ عغ شخيق إيقاع األذػ بالشاس كسا تخكف في العالع الغخبي عشجما يقػلػف ىحه قشبمة إنذصارية 
مداحة كضمػ متخ تجمخ كل شيء، يذعخكف باعتداز ىؤالء كميع عباد هللا عد كجل، ليع رب سضحاسب، فضػجج 

ىحه الحاالت في عمع الشفذ تدسى سادية كمسا أكقع إنداف كالعضاذ باهلل تأتضو الشذػة حضشسا يػقع األذػ في الخمق، 
أذػ ..... الحيغ يعحبػف الشاس ىؤالء مغ ىؤالء، الحيغ يبشػف مججىع عمى أنقاض الشاس ىػ دافع تأكضج الحات 
ندسضو تأكضج الحات كاألىسضة كبقاء الحكخ، اجمذ مع أؼ إنداف يسجح نفدو وهللا لع أسسع كبلميع يعشي أنو ال 

بيجلتو كحصستو كحقختو مدقت الزبط، ىحا كمو شعػر مخضي لتأكضج الحات، مسكغ تؤكج ذاتظ بسعخفة ييسو وهللا 
 هللا كشاعتو كخجمة عباده كتكػف أب ك أخ أك تاجخ أك مؤمغ مثالي يخفع الشاس لظ قجرؾ .

مػضف وهللا أييا األخػة: سسعت قرة تخكػ: في حسز تاجخ صالح كثضخًا مدتقضع كرع يخجـ كل الشاس، جاء 
تسػيغ كتبو ضبط في الضـػ الثاني الدػؽ كمو أغمق تزامشًا معو، فالسحافع شمبيع فأخبخكه: أف ىحا اإلنداف لو 

 مكانة كبضخة عشجنا ! فاعتحر مشو، أؼ بمج السدتقضع لو شأف .

ل كيذخب كيتخفو ىحا الجافع فضا أييا األخػة: تأكضج الحات يحتاج لئلخبلص الحع: الخ ُجُل ُيَقاِتُل ِلْمَسْغَشِع يخيج أف يأك
ْكِخ آكل شارب غشي لكغ يحب أف يقاؿ عشو الشاس شجاع كأبمى ببلء  األكؿ الحفاظ عمى الفخد . َكالخ ُجُل ُيَقاِتُل ِلمحِّ
حدغ، إذا عسل أحج عسل صالح كلع يقجره الشاس يشدعج كثضخًا، يعشي أنت لدت مخمز، إذا لع يثشي عمضظ الشاس 

اندعجت، لحلظ استشبط العمساء مقايضذ لئلخبلص، عسمظ إذا زاد عمى الثشاء كضعف يعشي أنظ لدت مخمز ف
عمى عجـ الثشاء لدت مخمز ىحه كاحجة، إذا في مجيح كتقجيخ كترفضق ككتاب شكخ بالجخائج شبضب عسل عسمضة 

سمت عسل كلع ككتابضغ شكخ بالرحف ال بأس، أما إذا ما شكخه السخيس يأتي في السخة الثانضة مشدعج مشو، إذا ع
 يثشػا عمضظ ....... لحلظ العسل السمخز ال يتأثخ ال بالسجيح كال بالحـ أبجًا .
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العسل السخمز ال يتأثخ ال في جمػتظ كال في خمػتظ، هللا معظ، أما كثضخًا مغ األعساؿ ال تكغ إال بضغ الشاس أما 
 في خمػة اإلنداف ال يفعميا، يعشي مخاءؼ .

 ص اإلخبلص ! إخػانشا الكخاـ: اإلخبل

ُجُل ُيَقاِتُل ِلُيَخى َمَكاُنُو َفَسْغ ِفي َسِبيلِ  ْكِخ َكالخه ُجُل ُيَقاِتُل ِلمحِّ ُجُل ُيَقاِتُل ِلْمَسْغَشِع َكالخه  َّللاهِ َقاَؿ َمْغ َقاَتَل ِلَتُكػَف َكِمَسُة ))الخه
 َّللاهِ ِىَي اْلُعْمَيا َفُيَػ ِفي َسِبيِل َّللاهِ(( 

حق أف يقاتل تحت راية عسضة فيػ لضذ في سبضل هللا، شبعًا ىحا الحجيث يجعسو حجيث متػاتخ فاإلنداف لضذ لو 
 ىػ أصل مغ أصػؿ الجيغ: 

ْيِو َكَسمهَع َيُقػُؿ )) َسِسْعُت ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصهاِب َرِضي المهيع َعْشيع َعَمى اْلِسْشَبِخ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعمَ 
 ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا َفِيْجَخُتُو نهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسْغ َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِريُبَيا َأكْ إِ 

 ِإَلى َما َىاَجَخ ِإَلْيِو ((

 )صحضح البخارؼ(

ست، شمب يجىا إنداف مغ أىل مكة اشتصت عمضو أف يياجخ أـ قضذ امخأة جسضمة ججًا كانت في مكة كقج أسم
فياجخ سسػه الرحابة مياجخ أـ قضذ، تدسع فبلف أسمع، اسألو يقػؿ: ال أعخؼ ألنو حب فتاة مدمسة ! فكثضخ 

 مغ األعساؿ ىجفيا الجنضا .

أراضضو غضخ  سسعت قرة ال ترجؽ: كاحج قجـ خسذ دنػمات لجامع ما شاء هللا ما ىحا العسل الرالح ؟ ىحا كل
مشطسة فإذا قجـ قدع مشيا لمتشطضع تشطع بأكسميا كإذا نطست بأكسميا يزاعف سعخىا ىػ ال يرمي أساسًا، قجـ 
األرض كنطست السشصقة كخرز محاضخ فضيا كباعيا كربح مبليضغ مسمضشة، فضـػ القضامة يقػؿ: يا رب قجمت 

ج كاف ذلظ خحكه لمشار، ىحه مطاىخ الجيغ ال لظ جامع يقػؿ كحبت قجمت ىحه األرض لضختفع سعخ أراضضظ كق
 قضسة ليا أبجًا .
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إخػانشا الكخاـ: أشيجكع أحضانًا بسثل لكشو غضخ كاقعي لكغ صارخ: كاحج مشتػؼ ال شيء عشجه يػجج عمى شاكلتو 
 كرقة مدتصضمة مقمػبة عمى خمفيا خمفيا أبضس اعتقجىا بضزاء كتب عمضيا اثشاف ضخب ثبلثة جسع شخح ثع مدقيا

 كرماىا فإذا بيا شضظ بسمضػف دكالر لكغ عمى خمفو !!! ماذا يحرل لو ؟ ىحا معشى قػلو تعالى: 

 ﴿ اْشَتَخْكا ِبَآَياِت َّللاهِ َثَسشًا َقِمياًل﴾

 )سػرة التػبة(

أحضانًا إنداف يعسل بالجيغ، كقج يكػف مجالو مخبح، فإذا عع بو كلع يكغ صاحب ديغ يكػف اشتخػ بآيات هللا ثسشًا 
قمضبًل، كثضخًا مغ القشػات اإلذاعضة يزعػف القخآف أكاًل الجساعة صاحبضغ ديغ ثع كل عاـ كأنتع كبخضخ نيجؼ تيانضشا 
لمعالسضغ العخبي كاإلسبلمي بقجـك شيخ رمزاف السبارؾ كيحبحػف السدمسضغ مغ الػريج إلى الػريج، ىل ىحا ديغ ؟ 

 ال .

يع: ىشاؾ إخبلص يحتاج لئلخبلص ! إذا قاـ أحجنا المضل يخبخ إخػانشا الكخاـ: اإلخبلص اإلخبلص ! قاؿ بعز
الجسضع بيحا يرـػ يػمضغ نفل كمسا كجج أحج ألدت صائع أنت الضـػ ؟ فيسشا أنظ صائع ال ! يخيج أف يقّضع كل 
، فإنداف يعسل عسل شضب لكغ بقجر ما يتكمع بو ....إذا كاحج أراد أف يستحغ إخبلصو يػجج  الشاس في ىحا الضـػ

لضل: أنف نفقة كال تخبخ أحج ماذا فعمت ال يدتصضع أف يخبخؾ الذضصاف أنظ غضخ مخمز، قع صمي المضل كال د
تقل ألحج ماذا فعمت، كانػا الدمف الرالح إذا ليع قضاـ لضل ال يتكمسػف ألحج أبجًا بضشيع كبضغ نفديع ال يدتصضع 

البرخ عبادة اإلخبلص ال يػجج قانػف في الذضصاف أف يأتي عمضو ماذا يقػؿ لو ؟ أنا لع أخبخ أحج، غس 
األرض يسشعظ أف تشطخ، كلحكسة أرادىا هللا في بعس األكامخ اإلليضة ما يقابميا بالقػانضغ، الدخقة محخمة كبالجيغ 
محخمة كبالقانػف، فإذا مػضف لع يدخؽ مغ مؤسدة قج يكػف عشجىا مجيخ قػؼ كمشتبو كعشجه ضبط شجيج لضذ 

مغ عبج هللا، أما غس البرخ ال يػجج قانػف في األرض يسشعظ أف تشطخ، فإذا غززت  ألنو خائف مغ هللا بل
 البرخ عغ محاسغ امخأة لضدت حبلاًل لظ ما تفدضخىا ىحه؟

إذا كاف رمزاف في شيخ آب كالحخارة ست كخسدضغ كمغ الداعة العاشخة ال يدتصضع الستابعة كدخل الحساـ 
كأسضغ حتى ارتػػ مغ يسشعو مغ يخاه ؟ ىل يدتصضع الرائع كضع  كصشبػر عجاد الساء بارد مثل الثمج شخب

نقصة ماء بفسو بأياـ الرضف الحارة ؟ ىحا إخبلص، فالرضاـ عبادة مغ العبادات التي خريا هللا باإلخبلص حتى 
تقشع نفدظ أنظ مخمز، كغس البرخ إخبلص، يجمذ رجل في غخفة في شخفة بالبشاء الثاني خخجت امخأة 
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ىػ يجمذ في غخفة مطمسة ىي ال تخاه أبجًا إذا مؤل عضشضو مغ محاسشيا مغ يحاسبو في األرض ؟ كال  بثضاب شفافة
 أحج فإذا غس برخه عشيا يعشي أنو يخاقب هللا عد كجل .

 فغس البرخ كالرضاـ عبادة اإلخبلص،

َكاَنْت ِىْجَخُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِريُبَيا َأْك ِإَلى اْمَخَأٍة َيْشِكُحَيا  )) ِإنهَسا اَْلَْعَساُؿ ِبالشِّيهاِت َكِإنهَسا ِلُكلِّ اْمِخٍئ َما َنَػى َفَسغْ 
 َفِيْجَخُتُو ِإَلى َما َىاَجَخ ِإَلْيِو (( 

 فقاؿ الرحابة الكخاـ كمسا رأكا ىحا الحؼ ىاجخ مغ أجل امخأة يشكحيا: سسػه مياجخ أـ قضذ ىاجخ مغ أجميا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أبعث معشا رجاَّل يعمسػنا القخآف 704 - 022الجرس ) 

 76-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

 كخاـ : حجيث يشجرج تحت باب الجياد لكغ لو دالالت متعمقة بالشبػة كاألنبضاء كعمع الغضب: أييا األخػة ال

ا ِرَجاًَّل ُيَعمُِّسػَنا )) َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ َجاَء َناٌس ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاُلػا َأِف اْبَعْث َمَعشَ 
شه  ـٌ َيْقَخُءكَف اْلقُ اْلُقْخآَف َكالدُّ ْخآَف َكَيَتَجاَرُسػَف َة َفَبَعَث ِإَلْيِيْع َسْبِعيَغ َرُجاًل ِمَغ اَْلَْنَراِر ُيَقاُؿ َلُيُع اْلُقخهاُء ِفيِيْع َخاِلي َحَخا

ـَ ِبالمهْيِل َيَتَعمهُسػَف َكَكاُنػا ِبالشهَياِر َيِجيُئػَف ِباْلَساِء َفَيَزُعػَنُو ِفي اْلَسْدِجِج َكيَ  ْحَتِصُبػَف َفَيِبيُعػَنُو َكَيْذَتُخكَف ِبِو الصهَعا
ِة َكِلْمُفَقَخاِء َفَبَعَثُيُع الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَلْيِيْع َفَعَخُضػا َلُيْع فَ  فه َقَتُمػُىْع َقْبَل َأْف َيْبُمُغػا اْلَسَكاَف َِلَْىِل الرُّ

ْمِفِو َعشها َنِبيهَشا َأنها َقْج َلِقيَشاَؾ َفَخِضيَشا َعْشَظ َكَرِضيَت َعشها َقاَؿ َكَأَتى َرُجٌل َحَخاًما َخاَؿ َأَنٍذ ِمْغ خَ  َفَقاُلػا المهُيعه َبمِّغْ 
ـٌ ُفْدُت َكَربِّ اْلَكْعَبِة َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع عَ  َمْيِو َكَسمهَع َِلَْصَحاِبِو ِإفه َفَصَعَشُو ِبُخْمٍح َحتهى َأْنَفَحُه َفَقاَؿ َحَخا
 َكَرِضيَت َعشها (( ِإْخَػاَنُكْع َقْج ُقِتُمػا َكِإنهُيْع َقاُلػا المهُيعه َبمِّْغ َعشها َنِبيهَشا َأنها َقْج َلِقيَشاَؾ َفَخِضيَشا َعْشظَ 

 )صحضح مدمع(

ِفي اْلَسْدِجِج َكَيْحَتِصُبػَف َفَضِبضُعػَنو  َيْقَخُءكَف اْلُقْخآَف َكَيَتَجاَرُسػَف ِبالم ْضِل َيَتَعم ُسػَف َكَكاُنػا ِبالش َياِر َيِجضُئػَف ِباْلَساِء َفَضَزُعػَنوُ 
ف ِة كساـ شخؼ لئلنداف أف يكػف لو عسل في الشيار كعبادة كندظ في المضل، َكَيْذَتُخكَف ِبِو ا ـَ أِلَْىِل الرُّ لص َعا

َكِلْمُفَقَخاِء فزبًل عغ ذلظ أرباحيع يصعسػف بيا فقخاء السدمسضغ في الرفة كىي ناحضة في السدجج كاف الفقخاء 
 يجمدػف فضيا . 
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َقْبَل َأْف َيْبُمُغػا اْلَسَكاَف سبعيغ أنراري تعمسػا )) َفَبَعَثُيُع الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَلْيِيْع َفَعَخُضػا َلُيْع َفَقَتُمػُىْع 
َعْشَظ َكَرِضيَت َعشها َقاَؿ القخآف لياًل كعسمػا نيارًا كأشعسػا الفقخاء، َفَقاُلػا المهُيعه َبمِّْغ َعشها َنِبيهَشا َأنها َقْج َلِقيَشاَؾ َفَخِضيَشا 

ـٌ ُفْدُت َكَربِّ اْلَكْعَبِة َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َكَأَتى َرُجٌل َحَخاًما َخاَؿ َأَنٍذ ِمْغ َخْمفِ  ِو َفَصَعَشُو ِبُخْمٍح َحتهى َأْنَفَحُه َفَقاَؿ َحَخا
ْج َلِقيَشاَؾ َفَخِضيَشا َعْشَظ يهَشا َأنها قَ المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َِلَْصَحاِبِو ِإفه ِإْخَػاَنُكْع َقْج ُقِتُمػا َكِإنهُيْع َقاُلػا المهُيعه َبمِّْغ َعشها َنبِ 

 َكَرِضيَت َعشها((

ماذا ندتشبط في عمع العقضجة مغ ىحه القرة ؟ سضج الخمق كحبضب الحق الحؼ يػحى إلضو ال يعمع الغضب لكغ 
األحاديث التي ذكخىا عغ قضاـ الداعة مغ إعبلـ هللا لو، فعمساء العقضجة يقخركف أف األحاديث الذخيفة التي جاء 

 ىػ كلكغ مغ إعبلـ هللا لو لحلظ: بيا الشبي يتحجث عغ آخخ الدماف كمعطسيا قج كقع ال مغ عمسو 

َساَكاِت َكاَْلَْرِض اْلَغْيَب ِإَّله َّللاهُ﴾  ﴿ ُقْل ََّل َيْعَمُع َمْغ ِفي الده

 )سػرة الشسل(

إخػانشا الكخاـ: ىحه الحقضقة لػ تخسخت في نفػس السدمسضغ أللغػا تدعضغ بالسائة مغ نذاشيع الخخافي، جاءتشي 
خت معيا ىحه الحادثة ال تشجب، دلت عمى رجل مذعػذ دجاؿ كي يكتب ليا كرقة مغ شيخ صاحبتيا ىي التي ج

حجابًا فمعميا تشجب، تقػؿ لي صاحبة ىحه الػرقة كرجتشي أف أعمع األخػة بيا: قجـ ليا كأس عرضخ كبعجه شعخت 
أف أنيا انتيت كذىبت لبضتيا بعج أشيخ تحخؾ الحسل في بصشيا كادت تخقز فخحًا أمشضتيا مغ ثساني سشػات 
تحسل زكجيا لع يعمسيا أنو ال يشجب كىػ مدتحضل أف يشجب فمسا عمع بحسميا اكتذف أف ىحا السذعػذ ىػ الحؼ 

 التقى بيا بعج أف خجرىا . 

فضا إخػاف حضشسا نشصمق مغ أف هللا يعمع الغضب كحجه ال فشجاف كال أبخاج الدساء كال مشجسة كال عخاؼ كال شضخ كال 
ع الغضب إال هللا، فإذا جاء الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بأخبار بعس السدتقبل فيي مخمػؽ تحت قبة الدساء يعم

 مغ إعبلـ هللا لو، أما ىحه القرة ال أبالغ يػجج مائتضغ مػقف صغضخ ججًا هللا عد كجل أعمع الشبي .....

حه السخأة جاء الػحي السخأة التي حسمت رسالة حاشب بغ بمتعة كقج كتب لقخير إف دمحمًا سضغدككع فخحكا ححركع ى
لمشبي لكذف ما فعمو حاشب، يػجج أكثخ مغ مائة مػقف بالدضخة هللا عد كجل أعمع نبضو بسا سضكػف، كاف عشج 
الضيػد ائتسخكا عمى قتمو بأف يرعجكا لدصح لبضت الحؼ يقف أمامو لضمقػا عمضو صخخة فضقتمػنو، جاء الػحي 

عمسو هللا بيا، لَع لع يعمع هللا الشبي بيحا ؟ لضكػف ىحا دلضل صارخ فأعمسػه بحلظ فتحػؿ الشبي، يػجج مائة قزضة أ 
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 عمى أف الشبي ال يعمع الغضب .

 قاؿ راكؼ الحجيث فضيع خالو كاسسو حخاـ . 

شهَة َفَبَعَث ِإَلْيِيْع ))َجاَء َناٌس ِإَلى الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاُلػا َأِف اْبَعْث َمَعَشا ِرَجاًَّل ُيَعمُِّسػَنا الْ  ُقْخآَف َكالدُّ
ـٌ َيْقَخُءكَف اْلُقْخآَف َكَيَتَجاَرُسػفَ  ِبالمهْيِل َيَتَعمهُسػَف َكَكاُنػا  َسْبِعيَغ َرُجاًل ِمَغ اَْلَْنَراِر ُيَقاُؿ َلُيُع اْلُقخهاُء ِفيِيْع َخاِلي َحَخا

ِة َكِلْمُفَقَخاِء  ِبالشهَياِر َيِجيُئػَف ِباْلَساِء َفَيَزُعػَنُو ِفي فه ـَ َِلَْىِل الرُّ اْلَسْدِجِج َكَيْحَتِصُبػَف َفَيِبيُعػَنُو َكَيْذَتُخكَف ِبِو الصهَعا
لمهُيعه َبمِّْغ َعشها َنِبيهَشا ْلَسَكاَف َفَقاُلػا اَفَبَعَثُيُع الشهِبيُّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ِإَلْيِيْع َفَعَخُضػا َلُيْع َفَقَتُمػُىْع َقْبَل َأْف َيْبُمُغػا ا
 َأنها َقْج َلِقيَشاَؾ َفَخِضيَشا َعْشَظ ((

قتل كرضي عغ هللا، قاؿ يا رب ىل أنت راض عشي ؟ كراءه اإلماـ الذافعي إنداف يصػؼ في الكعبة قاؿ لو 
 بغ ادريذ الذافعي ىل أنت راض عشو لضخضى عشظ ؟ قاؿ: يا سبحاف هللا مغ أنت يخحسظ هللا ؟ قاؿ: دمحم

الذافعي، قاؿ: كضف أرضا عشو كأنا أتسشى رضاه ؟ قاؿ: إذا كاف سخكرؾ بالشقسة كدخكرؾ بالشعسة فقج رضضت 
عغ هللا، قتل ألف عسمو شضب ككاف مجاىج في سبضل هللا ككاف يقخأ القخآف لضبًل كيخجـ بالشيار قاؿ: ، َأن ا َقْج َلِقضَشاَؾ 

 ا َقاَؿ َكَأَتى َرُجٌل َحَخاًما َخاَؿ َأَنٍذ ِمْغ َخْمِفِو َفَصَعَشُو ِبُخْمٍح َحت ى َأْنَفَحُه َفَقاَؿ َحَخاـٌ ُفْدُت َكَربِّ َفَخِضضَشا َعْشَظ َكَرِضضَت َعش  
اْلَكْعَبِة ىحا اسسو الشرخ السبجئي، إذا مات أحجنا عمى اإليساف ىػ الحؼ فاز كرب الكعبة،َ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى 

ا َقْج َلِقضَشاَؾ َفَخِضضَشا َعْشَظ َكَرِضضَت ْضِو َكَسم َع أِلَْصَحاِبِو ِإف  ِإْخَػاَنُكْع َقْج ُقِتُمػا َكِإن ُيْع َقاُلػا الم ُيع  َبمِّْغ َعش ا َنِبض َشا َأن  الم يع َعمَ 
 َعش ا

 أذكخ لكع اآلف بعس اآليات: 

 ﴿ َكََّل َأْعَمُع اْلَغْيَب﴾

 )سػرة ىػد(
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ج الخمق حبضب الحق الحؼ بمغ سجرة السشتيى كأعمى مقاـ عمى كجو األرض في تاريخ البذخية، الحؼ مغ ىػ سض
 أقدع هللا في عسخه الثسضغ قاؿ:

 ﴿ َلَعْسُخَؾ﴾

 )سػرة الحجخ( 

ػُء﴾ ِشَي الدُّ  ﴿ َكَلْػ ُكْشُت َأْعَمُع اْلَغْيَب ََّلْسَتْكَثْخُت ِمَغ اْلَخْيِخ َكَما َمده

 )سػرة األعخاؼ(

 أكؿ آية، الثانضة:  ىحه

ـٍ َعِطيٍع ) ي َأَخاُؼ ِإْف َعَرْيُت َربِّي َعَحاَب َيْػ  (﴾02﴿ ُقْل ِإنِّ

 )سػرة األنعاـ(

 اآلية الثالثة: 

 ﴿ ََّل َيْسِمُظ َبْعُزُكْع ِلَبْعٍس َنْفعًا َكََّل َضّخًا﴾

 )سػرة سبأ(

 اآلية الخابعة: 

 َضّخًا﴾﴿ ُقْل ََّل َأْمِمُظ ِلَشْفِدي َنْفعًا َكََّل 

 )سػرة األعخاؼ(

 اآلية الخامدة:

ـٍ َعِطيٍع ) ي َأَخاُؼ ِإْف َعَرْيُت َربِّي َعَحاَب َيْػ  (﴾02﴿ ُقْل ِإنِّ
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يخاؼ أف يعري هللا كال يعمع الغضب كيخذى أف يعري هللا عد كجل كال يسمظ لشفدو نفعًا كال ضخًا، فؤلف ال يسمظ 
اف يعسل في الحقل الجيشي كندب لشفدو أشضاء لع تكغ لخسػؿ هللا لغضخه مغ باب أكلى، ىحا مقاـ الشبي، فأؼ إند

 فيػ دجاؿ .

فمضشطخ ناضخ بعقمو أف هللا أكـخ دمحمًا أـ أىانو حضغ زكػ عشو الجنضا، فإف قاؿ أىانو فقج كحب، كإف قاؿ أكخمو فقج 
 أىاف غضخه حضث أعصاه الجنضا .

 بو فيػ باشل . فكل شيء تسثل بو الشبي الكخيع فيػ حق، كما لع يتسثل

أحضانًا إنداف يقػؿ: أستاذ سألتظ عغ شخز أخبختشا أنو حدغ الخمق لكشو لضذ كحلظ ! ماذا تقػؿ لو ؟ سضجنا 
الرجيق لسا دنت كفاتو استخمف سضجنا عسخ كىػ شجيج ججًا بعس الرحابة كأنيع عاتبػه أكلضت عمضشا عسخ ؟ 

هللا لسا كلضت عمضيع عسخ ؟ يقػؿ: يا رب كلضت عمضيع أرحسيع ! كضف تمقى هللا ؟ قاؿ: أتخػفػنشي باهلل ؟ لػ سألشي 
لػ تعخؼ كاحج ممظ كقاؿ لظ: اسسع التعمضق: قاؿ: يا رب ىحا عمسي بو فإف غضخ كبجؿ فبل عمع لي بالغضب، 

ا يخبخني ؟ أنا أزكضو عمى الشحػ التالي: الميع أعمسو صالحًا كال أزكي عمى هللا أحجًا ! ىحا عبارة العمساء، فكمستدكضو
أخ أنظ قمت لشا أنو حدغ الخمق، أقػؿ: إذا قمت لظ جضج كلع يكغ كحلظ الشبي ُذِبَح سبعػف كاحج كلع يعخفيع !!! 

 ىحه قرة ميسة ججًا تشجرج في عمع العقضجة، األنبضاء ال يعمسػف الغضب كال يعمسو إال هللا .
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ب أمضخكا ؟ شيء مغ سابع السدتحضبلت، مغ كاف فخضًا مغ كاف يخصخ في بالو قبل إحجػ عذخ أيمػؿ أف تزخ 
يخصخ في بالو أف الكتمة الذخقضة التي تسمظ قشابل نػكية تيمظ القارات الخسي خسذ مخات ىحه الكتمة تشيار مغ 

! ظ عمى يسضشظ أمضخكاف ؟ كانػا عخبالجاخل ؟ كتربح بسؤخخة الجكؿ مغ كاف يرجؽ ؟ مغ كاف يرجؽ أف جضخان
جأ بأحجاث لع يكغ الخضاؿ يتػقعيا، كالضـػ ال تقل انتضيشا يسكغ تكػف ىحه األحجاث ألسباب مغ كاف يرجؽ ؟ نتفا

 رقضشا ال يعمسيا إال هللا، ال تعخؼ، الغضب ال يعمسو أحج، تقػؿ: انتيى .

 )أمتي كالسصخ ال يجرػ أكليا خضخ أـ آخخىا( )الخضخ في كفي أمتي إلى يـػ القضامة(

بصػالت مغ السؤمشضغ أشعخ بشذاط ال يعمسو إال هللا، الخضخ مػجػد بكل الصبقات كال وهللا يا إخػاف أسسع قرز 
 سضسا في ىحه البمجة الصضبة إف شاء هللا، )الخضخ في كفي أمتي إلى يـػ القضامة(

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ مات كلع يغد كلع يحجث بو 704 - 023الجرس ) 

 11-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ : يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح الحؼ ركاه اإلماـ مدمع كال يشصق الشبي عغ 
اليػػ كدائسًا كأبجًا أذكخ ألخػتشا الكخاـ قػؿ سضجنا سعج بغ أبي كقاص حضشسا قاؿ: ثبلثة أنا فضيغ رجل.... كمعشى 

 عشي أنو ذكخ بل بصل. رجل أؼ بصل، ألف كمسة رجل في القخآف كالدشة ال ت

اَلِة﴾ ـِ الره  ﴿ ِرَجاٌؿ ََّل ُتْمِييِيْع ِتَجاَرٌة َكََّل َبْيٌع َعْغ ِذْكِخ َّللاهِ َكِإَقا

 )سػرة الشػر(

 فضقػؿ ىحا الرحابي الجمضل:) ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا ما سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس.... (

كالبخد كيتسشى سبلمة أكالده، يػجج بذخية لئلنداف، بل إف كاحج مغ الشاس يأكل كيذخب كيجػع كبذعخ بالحخ 
 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بذخ: 

 ﴿ ُقْل ِإنهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع﴾

 )سػرة الكيف(

يجػع كيعصر كيذتيي أف يأكل كيتسشى الدبلمة كلػال أنو بذخ تجخؼ عمضو كل خرائز البذخ لسا كاف سضج 
مى بذخيتو كاف سضج البذخ ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا ما سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ البذخ، ألنو بذخ كانترخ ع

 الشاس ما صمضت صبلة فذغمت نفدي بغضخىا حتى أقزضيا...(

أىكحا السدمسػف ؟ يرمي كىػ كاقف كصل لحخكة رفع سبابتو إذا بو يقخأ التحضات ! قاؿ كاحج صمضت ركعتضغ ؟ ! 
ج ؟ قاؿ: عشجؼ ثبلث صشاديق كثبلث مذاكل انحل بكل ركعة صشجكؽ ! ما قاؿ ال ثبلثة متأكج، قاؿ كضف متأك

صمضت صبلة فذغمت نفدي بغضخىا حتى أقزضيا كال سخت بجشازة فحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ (كأف الجشازة تقػؿ! 
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الجنضا ماذا تقػؿ الجشازة ؟ قاؿ: ما مغ مضت إال كركحو تخفخؼ فػؽ الشعر تقػؿ: )يا أىمي يا كلجؼ ال تعمبغ كع 
 كسا لعبت بي جسعت الساؿ مسا حل كحـخ فأنفقتو في حمو كفي غضخ حمو فاليشاء لكع كالتبعة عمي(

ثع يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ ما مغ أىل بضت إال كممظ السػت يقف فضيع خسذ مخات في الضـػ فإذا رأػ أف العبج 
فسغ أىل البضت الزاربة كجييا كالرارخة قج انتيى أجمو كانقصع رزقو ألقى عمضو غع السػت فغذضتو سكخاتو، 

بػيميا كالسسدقة ثػبيا، يقػؿ ممظ السػت ألىل البضت فضسا الجدع كمسا الفدع ما أذىبت لػاحج مشكع رزقًا كال قخبت 
 لو أجبًل كإف لي فضكع لعػدة ثع عػدة حتى ال أبقي مشكع أحجًا.

فذ دمحم بيجه لػ يخكف مكانو كيدسعػف كالمو لحىمػا )) يقػؿ عميو الرالة كالدالـ فيسا كرد في اَلثخ7 كالحي ن
 عغ ميتيع كلبكػا عمى أنفديع (( 

كاحج تخؾ ألف ممضػف في دمذق أحج الػرثة األباعج نرضبو تدعضغ ممضػف أغمق محمو التجارؼ كذىب لمسالضة مغ 
ألف كضف تدعضغ ممضػف  أجل بخاءات الحمة ستة أشيخ يػمضًا دكامو في السالضة ىػ يخبح في العاـ كمو ثسانسائة

 دفعة كاحجة !! ماذا يحتاج مغ التجارة ؟ فسات قبل أف يأكل قخش كاحج مات بعج ستة أشيخ هللا عد كجل قاؿ 

 (﴾56﴿ َكَأْنَت َخْيُخ اْلَػاِرِثيَغ )

 )سػرة األنبضاء(

سعت حجيثًا مغ رسػؿ قج تخث كال تشتفع بيحا اإلرث، لكغ هللا عد كجل يخث األرض كمغ عمضيا، الثالثة قاؿ: ما س
هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى، شبق ىحه السقجمة التي قاليا سضجنا سعج بغ أبي كقاص عمى ىحا 

 الحجيث: 

ْث ِبِو َنْفَدُو َماَت َعَمى )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َمْغ َماَت َكَلْع َيْغُد َكلَ  ْع ُيَحجِّ
 ُشْعَبٍة ِمْغ ِنَفاٍؽ ((

 )صحضح مدمع(
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 تجج شخز ال يفكخ في إىجاء أحج شبعًا عشجنا جياد متاح لكل كاحج مشا، قاؿ تعالى: 

 (﴾27﴿ َكَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )

 )سػرة الفخقاف(

يقخأ كال يكتب، لكغ عشجه رغبة بيجاية الخمق بذكل عجضب كىػ ال وهللا أخ أحتخمو احتخاـ شجيج مع أنو أمي ال 
يحدغ أف يشصق بكمسة، اشتخػ مائة شخيط ابتجأ بتػزيعيع عمى أقخبائو بعج سشتضغ يسكغ اثشا عذخ مغ أقخبائو 
ج جاءكا لمجامع كالتدمػا، الجعػة هلل متاحة لكل إنداف، الحج األدنى تجؿ إنداف عمى درس تشتفع مشو أنت، الح
ْث ِبِو َنْفَدُو َماَت َعَمى ُشْعَبٍة ِمغْ   األدنى أف تعصضو شخيط لضدسعو أك تشرحو، فمحلظ: َمْغ َماَت َكَلْع َيْغُد َكَلْع ُيَحجِّ

 ِنَفاٍؽ.

 لحلظ الشبي الكخيع قاؿ : 

ُثػا َعْغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َكََّل )) َعْغ َعْبِجَّللاهِ ْبِغ َعْسٍخك َأفه الشهِبيه َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ بَ  مُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة َكَحجِّ
ًجا َفْمَيَتَبػهْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشهاِر((  َحَخَج َكَمْغ َكَحَب َعَميه ُمَتَعسِّ

 )صحضح البخارؼ(

ظ عشجما ىحا يقػؿ أنا لضذ لي دخل لدت خصضب مدجج كلدت داعضة ! ال ييسو إال مرالحو رجل مدتقضع، لحل
أرسل هللا عد كجل مبلئكتو لضيمكػا قخية فػجئ السبلئكة قالػا: يا رب إف فضيا رجبًل صالحًا كضف نيمكو ؟ قاؿ: بو 
فابجءكا، لسا ؟ قاؿ: ألف كجيو كاف ال يتسعخ إذا رأػ مشكخًا، يػجج أشخاص انتساءه لحاتو فقط، ما داـ دخمو مختب 

مذكمة لجيو يقػؿ الشاس ىمكانضغ كإذا ضخع األمػر أكثخ يقػؿ:  بضتو كبضخ معو ثسغ شعاـ كشخب كندىات ال
 يباعػا بالعدػ أك فخار يكدخ بعزو، لضذ ىحا السؤمغ ! 

السؤمغ يبكي أحضانًا لسا يرضب السدمسضغ كيحسل ىسيع كيدعى لتقجيع شيء، حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ 
مقبػؿ أبجًأ ال يقجـ شيء كال يتعاشف كال يتألع كال الرالح، ماذا قجمت ؟ يػجج اخترار لشسػذج العضاذ باهلل غضخ 

يفخح كال يقجـ شيء، فقط يجمذ ببخجو العاجي يشقل األخبار كيػزع تيع عمى الشاس مختاح، ىحا خائغ ىحا جباف 
ىحا مدعبخ ىحا ال يفيع...كأنت ماذا قجمت ؟ قاؿ كاحج مخة: يػجج بائع فػؿ في الذابكخية يبجك أنو درجة عالضة 

عشجه سضارة مػديل ثسانضة كأربعضغ بػيظ كزنيا ثبلثة شغ كفي الذتاء يمدميا ربع ساعة لتحسى، يحسضيا ججًا ك 
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كيشصمق مغ السياجخيغ لمذابكخية يحزخ كضمػ فػؿ لضأكمو مع أىمو ! يؤذف الطيخ يـػ الجسعة يرمي في أقخب 
ظ أرخز مغ كضمػ فػؿ ! ابحث عغ جامع قشعاف غضخ قشعاف السيع أف يرمي الخكعتضغ كيحىب، قمت لو وهللا ديش

جامع تشتفع مغ خصبتو تخخج بقشاعة معضشة مشو بآية بحجيث بفيع، كل شيء كامل إال الخصبة أيشسا كاف، كصار 
عشجنا مدجج اسسو الدضخنجضة أربع دقائق الخصبة، المحسات في الدضارة كزكجتو تشتطخه السيع يرمي الخكعتضغ 

 ء شكمي لمعبادات ىحا ال يقجـ كال يؤخخ.كيسذي !!! فرار نػع مغ أنػاع أدا

 أييا األخػة:

ْث ِبِو َنْفَدُو َماَت َعَمى ُشْعَبٍة ِمْغ ِنَفاٍؽ.  َمْغ َماَت َكَلْع َيْغُد َكَلْع ُيَحجِّ

 قاؿ: َبمُِّغػا َعشِّي َكَلْػ آَيًة 

تو حجثيا بسا أعجبشي بعس األشخاص يختار جامع قشعاف بو يحزخه معو دفتخ صغضخ يكتب كع كمسة زار أخ
سسع وهللا شيء جسضل، قاؿ الخصضب ىحا حخاـ ىحا حبلؿ، اآلية ىكحا تفدضخىا، أيشسا جمذ يتكمع بحجيث ىحه 

 الخصبة، في الجسعة الثانضة خصبة أخح ممخريا يجعل حجيثو ديشي.

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع﴾

 )سػرة البقخة(

 عد كجل تجج الشاس كميا تختاح، عشجما يجمذ كاحج بجمدة وهللا سافخنا اذكخكني يا عبادؼ فعشجما تحكخ هللا
ألكركبا كمف الفشجؽ مائة ألف شيء أسعار نار غضخ معقػؿ لكغ شعاميع لحيح، أنت دخمظ غضخ محجكد أمامظ 
شخبو عذخة دخل محجكد ماذا فعمت بيع أنت ؟ تكبخت عمضيع، فأحضانًا اإلنداف يشدى نفدو بضتو كمرخكفو ك أكمو ك 

كيشدى أف الشاس ال يعشضيع ذلظ إشبلقًا، ماذا أكمت كل، يعشضيع أف تعخفيع باهلل عد كجل، فكل ما كاف اإلنداف 
 إخبلصو أكثخ يعتع عمى شخرو تعتضع كيطيخ كساؿ هللا عد كجل.
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إذا أردت جمدة كل القمػب تجتسع حػلظ تكمع عغ هللا، تخيج عسل خرػمات احكي عغ عبج هللا، تتحسذ لػاحج 
 يكػف غضخ صحضح. 

كججت في ىحه األحجاث األخضخة أكبخ عاقل الحؼ يدكت ماذا قمت خصا، تتحسذ تطيخ أنظ أججب، ال يػجج 
 شخاص اآلف يتفجخ كل كاحج لغع.عشجؾ حساس ال يػجج عشجؾ عػاشف شيء يحضخ كل كاحج لغع، األ

 فمحلظ اإلنداف في زمغ الفتغ:

ْعَباِنيِّ َقاَؿ َأَتْيُت َأَبا َثْعَمَبَة اْلُخَذِشيه َفُقْمُت َلُو َكْيَف َتْرَشُع ِبَيِحِه ا خْآَيِة َقاَؿ َأيهُة آَيٍة ُقْمُت َقْػُلُو )) َعْغ َأِبي ُأَميهَة الذه
ُكْع َمْغ َضله ِإَذا اْىَتَجْيُتْع ( َقاَؿ َأَما َوَّللاهِ َلَقْج َسَأْلَت عَ َتَعاَلى ) َيا َأيَُّيا الهحِ  ْشَيا َخِبيًخا يَغ آَمُشػا َعَمْيُكْع َأْنُفَدُكْع ََّل َيُزخُّ

ْػا َعِغ اْلُسْشَكِخ َحتهى ِإَذا َرَأْيَت َسَأْلُت َعْشَيا َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاَؿ َبِل اْئَتِسُخكا ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتَشاىَ 
ِة َنْفِدظَ  ا ُمَصاًعا َكَىًػى ُمتهَبًعا َكُدْنَيا ُمْؤَثَخًة َكِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبَخْأِيِو َفَعَمْيَظ ِبَخاصه ـه........((ُشحًّ   َكَدِع اْلَعَػا

 )سشغ التخمحؼ(

 َيْعُبُجكَف ِإَّله َّللاهَ﴾﴿ َكِإِذ اْعَتَدْلُتُسػُىْع َكَما 

 )سػرة الكيف(

ىع ماذا يعبجكف ؟ الجشذ، الجشذ الضـػ يعبج مغ دكف هللا أيشسا تحخكت كمذضت الجشذ أمامظ في الرحضفة 
 كالسجمة كالفزائضة كاإلنتخنت كالذاشة كالصخيق.

َ َفْأُككا ِإَلى   اْلَكْيِف﴾﴿ َكِإِذ اْعَتَدْلُتُسػُىْع َكَما َيْعُبُجكَف ِإَّله َّللاه

 كيػفشا ىي بضتشا كمدججنا.

 (﴾03﴿ َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 خيخكع مغ تعمع القخآف كعمسو 704 - 024الجرس ) 

 11-36-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ،

أييا األخػة الكخاـ : نشتقل إلى كتاب آخخ مغ كتاب إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ 
 قخاءة القخآف، ىحا الكتاب فضو فرػؿ كثضخة مشيا: التخغضب في قخاءة القخآف. كمدمع أال كىػ كتاب

قبل أف نقخأ الحجيث لػ أف تاجخ سضارات عشجه عذخ سضارات كبمغو أف ىشاؾ قخار يخفس الجسخؾ عمى  
الدضارات، كل سضارة سػؼ ييبط مائتضغ ألف لضخة فإذا قخأ ىحا الخبخ يخدخ نرف رأس مالو كضف يتمقى ىحا 
الخبخ ؟ كضانو كمو متعمق بخسذ كمسات، ىحا بالجنضا فقط، أقػؿ الكبلـ: إنداف فخضًا اشتخػ أرض حتى يخبح 
مئات السبليضغ، فقضل لو ببلغ مشع اإلعسار يقخأ الببلغ تجحع عضشاه أحضانًا !!!!! فشحغ كمسا كاف إيسانشا قػؼ كنقخأ 

ضة، ىحا اإلنداف ال يشصق عغ اليػػ، ىحا اإلنداف حجيث لخسػؿ هللا يجب أف نأخحه بأعمى درجة مغ السرجاق
 كبلمو كحي يػحى ىحا في اتباع سشتو سعادة الجنضا كاآلخخة.

 الخسػؿ عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: خضخكع...

؟ ثسشيا اثشا عذخ ممضػف كع ضعف ربحأنا أضع بضغ أيجيكع مقايضذ البذخ، كاحج أخح أرض باثشا عذخ ألف صار 
مائتضغ ألف ضعف، بسقايضذ البذخ الحؼ يستمظ ثخكة شائمة أك ككضل حرخؼ لذخكة مبضعاتو في الضـػ ممضػف لضخة 

 أك كصل لسشرب رفضع ججًا أك تدكج امخأة فائقة الجساؿ أك......ىحه مقايضذ األرض، افتح القخآف قاؿ: 

 َفاَز﴾﴿ َفَسْغ ُزْحِدَح َعِغ الشهاِر َكُأْدِخَل اْلَجشهَة َفَقْج 

 )سػرة آؿ عسخاف(

 (﴾40﴿ َكَمْغ ُيِصِع َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا )

 )سػرة األحداب(
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 (﴾000﴿ َكَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َكَكاَف َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا )

 )سػرة الشداء(

فبلح كمقايضذ القخآف، إذا كاف مقايضدشا في كاد كمقايضذ القخآف في يجب أف نقابل بضغ مقايضدشا لمتفػؽ كالشجاح كال
كاد فشحغ بعضجكف عغ اإليساف بعج األرض عغ الدساء، كلػ صمضشا ككضعشا في صجر البضت بسم 
هللا الخحسغ الخحضع كفي صجر السحل التجارؼ إف فتحشا لظ فتحًا مبضشًا كلػ كضعشا السرحف تحت في السخآة في 

أنظ مدمع، ىحه كميا مطاىخ ال تقجـ كال تؤخخ، إذا كانت مقايضدظ لمشجاح كالتفػؽ كالفػز كسقايضذ  الدضارة تجؿ
 القخآف فأنت مؤمغ كرب الكعبة.

 )يعشي يا عمي لغ ييجؼ هللا بظ رجبًل كاحجًا خضخ لظ مسا شمعت عمضو الذسذ(.

العسبلقة مضدانضتيا تداكؼ دخل عذخ الذسذ تصمع عمى شخكة أرباحيا تداكؼ عذخ دكؿ، يػجج بعس الذخكات 
دكؿ مجتسعة، لػ كشت تسمظ ىحه الذخكة يػجج شخكات شضخاف أك غحائضة أك نقل أك بتخكؿ أك حقػؿ بتخكؿ ثاني 
أكبخ مخدكف في العالع كصمػا لو كاستمسػه كسخقػه كالضـػ دششػا أكؿ صفقة بسقايضذ البذخ الحؼ ممظ ثسانسائة بئخ 

كبخ مخدكف في العالع ىحه معمػمات قجيسة، لكغ الحجيثة حقػؿ العخاؽ أكؿ مخدكف في بتخكؿ يأخحكا مغ ثاني أ
العالع، كبأؼ مكاف كمفة استخخاج البخمضل في حقػؿ الشفط ثسانضة دكالر ! بالعخاؽ ثسانضغ سشت، ألف أقخب حقػؿ 

البتػؿ دكف حداب لدصح األرض في العخاؽ، فسمكشا البتخكؿ يجعػا الػضع فػضى لعامضغ آخخيغ حتى يأخحكا 
لحل مذاكميع بسقايضذ العرخ كل الجكؿ تخػ الجكلة العطسى التي ممكت ثخكات البتخكؿ بتخكؿ القدكيغ كالخمضج 
كبعس الببلد كالعخاؽ كمو ممكيا، ستحجد سعخ البتخكؿ في العالع كتعسل تقشضغ عمى الجكؿ السشافدة، بسقضاس 

: )يعشي يا عمي لغ ييجؼ هللا بظ رجبًل كاحجًا خضخ لظ مسا شمعت العرخ ىحا فاز فػزًا عطضسًا أما بسقضاس الدشة
 عمضو الذسذ(.
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 (﴾000﴿ َكَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َكَكاَف َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا )

 (﴾22) ( ِفي َمْقَعِج ِصْجٍؽ ِعْشَج َمِميٍظ ُمْقَتِجرٍ 21﴿ ِإفه اْلُستهِقيَغ ِفي َجشهاٍت َكَنَيٍخ )

 )سػرة القسخ(

َياِشيَغ﴾  ﴿ َفَػَربَِّظ َلَشْحُذَخنهُيْع َكالذه

 )سػرة مخيع(

عشجما تقخأ القخآف تذعخ بػجػد مقايضذ في القخآف إف تعمقت بيا كاعتسجتيا كسقايضذ لمفػز فأنت مؤمغ كرب 
كبدكجة جسضمة كبجار فدضحة الكعبة، كإذا كانت ىحه السقايضذ لع تعبأ بيا عبأت بالجرىع كالجيشار كبسشرب رفضع 
 فسقايضدظ إذا تشاقزت مع مقايضذ القخآف فأنت بعضج عغ اإليساف بعج األرض عغ الدساء.

 ْخآَف َكَعمهَسُو (()) َعْغ ُعْثَساَف َرِضي المهيع َعْشيع َعِغ الشهِبيِّ َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع َقاَؿ َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمهَع اْلقُ 

 البخارؼ( )صحضح

خضخية مصمقة ألف كل إنداف يحب كجػدة كسبلمة ككساؿ كجػده، عشجه بضت مائة متخ يخيج أربعسائة عشجه سضارة 
مائة كتدعضغ يخيج ستسائة، كل إنداف يحب رفع مدتػػ بضتو كسضارتو كدخمو كلباسو ككل إنداف يحب استسخار 

قصة كيتسشى أف يعضر ألف سشة، فكل إنداف كجػده يحب أف يعضر تدع كتدعػف سشة كيحب أف يرفضيا بالش
 يحب كجػدة كسبلمة ككساؿ كاستسخار كجػده كىحا مشػط بصاعة هللا عد كجل.

 (﴾40﴿ َكَمْغ ُيِصِع َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا )

عػف سشة وهللا يا زرت صجيق لي في العضج كالجه رجل محتـخ تػفي رحسو هللا عشجما زرتو كاف عسخه تدع كتد
إخػاف ذاكختو قػية ججًا كل سشة أزكره في العضج ما مخة قاؿ لي حجيث أعاده في الدشة الثانضة القرة قمت ليا لظ 
الدشة الساضضة تدع كتدعػف سشة برخه حاد قاؿ: وهللا عسمشا تحمضل كانت الشتائج مستازة كمو شبضعي نػرماؿ قاؿ: 

ال أعخؼ ما ىػ الحخاـ، يا سضجؼ ما ىحه الرحة ؟ قاؿ: يا بشي حفطشاىا في وهللا لع آكل قخش حخاـ في حضاتي ك 
 الرغخ فحفطيا هللا عمضشا في الكبخ، مغ عاش تقضًا عاش قػيًا.
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أحاديث رسػؿ هللا بضغ أيجيشا، كاف اإلنداف يدافخ مغ السجيشة لمبرخة مغ أجل حجيث كاحج، تأخح الضـػ مغ أؼ 
ة آالؼ حجيث ككمو مزبػط كمذكل كمذخكح ف صار العمع مضدخ لجرجة كتاب في الدػؽ بسائتضغ لضخة عذخ 

 محىمة لكغ أيغ السذكمة ؟ تذعخ أف ىحا كبلـ مغ عشج خالق األكػاف عغ شخيق رسػؿ هللا.

مخة قمت: إذا عشجؾ بضت يدتحق خسدضغ ممضػف أجختو مشح زمغ كأجختو مائة كعذخ لضخات شيخيًا كقست دعػة 
أمل قبل قانػف اإليجار األخضخ قاؿ: ىحا السدتأجخ مػضف، ثع قاؿ كاحج باجتياد  إخبلء كقاؿ: وهللا ما في

! يعشي يػجج أمل باستخجاع البضت، عشجما تيتع بالشز الشبػؼ كسا   لسحكسة الشقج في فقخة لرالحظ تخقز فخحًا 
خار متعمق بتجارة تيتع باجتياد محكسة الشقج بقزضة لظ مرمحة فضيا، عشجما تيتع بالشز الشبػؼ كسا تيتع بق

الدضارات كأنت تاجخ سضارات، أك كسا تيتع بشز متعمق بالػكاالت سضغخ لظ دخمظ كمو، إما يػقفو أك يزاعفو 
تكػف عشجىا مؤمغ، ىحا الحؼ قالو سضجنا سعج البارحة ذكخت لكع: ثبلثة أنا فضيغ رجل كفضسا سػػ ذلظ أنا كاحج 

 مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمع أنو حق مغ هللا تعالى. مغ الشاس،مغ ىحه الثبلثة أنو ما سسو حجيثاً 

 ))َقاَؿ َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمهَع اْلُقْخآَف َكَعمهَسُو(( 

كمسة تعمع أكسع مغ كمسة قخأ كالقخآف شيء عطضع، نحغ متعبجكف كلػ بتبلكتو أك سساعو راكب في مخكبتظ يػجج 
ة عالضة ججًا فدساعو كحفطو مفضج لكغ فيسو مفضج أكثخ كتجبخه مفضج أكثخ أغاني كيػجج قخآف، سسعت قخآف جضج درج

 كأكثخ لكغ تصبضقو ىػ اليجؼ، لحلظ ما آمغ بالقخآف مغ استحل محارمو، كرب تاؿ لمقخآف كالقخآف يمعشو.

 ة: يكػف يحفع القخآف كراكب سضارة عامة ترعج امخأة يشطخ إلضيا حتى تجمذ مكانيا كالقخآف بضجه ! أيغ اآلي

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 )سػرة الشػر(

 لحلظ في حاالت قمضمة ججًا كرب تاؿ لمقخآف كالقخآف يمعشو، ما آمغ بالقخآف مغ استحل محارمو.
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ىحا الكتاب مغ أجل أف نصبقو، أنت ال سسح هللا مخيس ذىبت لصبضب درجة أكلى كصف لظ كصفة بذكل 
ا مدكغ كىحا لبللتياب... ىل ىحه الػصفة قخأتيا كفيستيا قخأتيا أكاًل ىل تذفى ؟ ال، كفيستيا ىحكاقعي، لػ 
لقخآف كصفة شبضة مغ هللا ؟ ال اشتخيت الجكاء كلع تدتعسمو ىل تذفى ؟ حتى تدتعسل الجكاء، فيحا اشفضت
 ، كالجلضل قاؿ هللا: لئلنداف

 ﴿ ِفيِو ِشَفاٌء ِلمشهاِس﴾

 )سػرة الشحل(

 قخأتو جضج كإف فيستو أجػد كإف تجبختو أجػد كأجػد، أما إذا عسمت بو حققت اليجؼ مغ ىحا الكتاب.إف 

 لحلظ قاؿ عمساء التفدضخ في قػلو تعالى: 

َه ِتاَلَكِتِو﴾  ﴿ َيْتُمػَنُو َح

 )سػرة البقخة(

مجػدة كفق قػاعج التجػيج، ثع قالػا: ما حق تبلكتو ؟ قاؿ: أف تقخأه قخاءة صحضحة كفق قػاعج المغة، ثع تقخأه قخاءة 
 تفيسو، ثع تتجبخه، التجبخ أيغ أنا مغ ىحه اآلية ؟ محاسبة الشفذ، هللا قاؿ:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 )سػرة الشػر(

 ىل أنا مصبق ليحه اآلية ؟ هللا قاؿ: 

 ﴿ َكُقػُلػا ِلمشهاِس ُحْدشًا﴾

 )سػرة البقخة(
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 مي شخؽ كغخب، ىل ىكحا اآلية ؟ التجبخ أف تقػؿ أيغ أنا مغ ىحه اآلية، ثع التصبضق فسعشى:أنا كبل

َه ِتاَلَكِتِو﴾   ﴿ َيْتُمػَنُو َح

أف تقخأه قخاءة صحضحة كفق قػاعج المغة، ثع تقخأه قخاءة مجػدة كفق قػاعج التجػيج، ثع تفيسو، ثع تتجبخه، ثع 
 الجنضا كاآلخخةيصبقػنو،فسغ فعل ىحا فقج ناؿ سعادة 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ع قـػ في بضت مغ بضػت هللا( : ما اجتس 137 - 758الجرس ) 

 19-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، 

أييا األخػة الكخاـ : ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كال زلشا في 
 باب قخاءة القخآف كالتخغضب فضو، قبل أف نقخأ الحجيث السقخر ليحا المقاء .

كاحج مشا ال يمتقي بأقخبائو ك أندبائو أك أصحابو أك أصجقائو أك زمبلئو أك جضخانو في ألسبػع مخة أك  ىل مغ
مختضغ ؟ مدتحضل ! اإلنداف كائغ اجتساعي كيأنذ بأخضو اإلنداف، لقاءات الشاس مع بعزيع لقاءات مدتسخة 

 كحتسضة، السذكمة ماذا يقاؿ في ىحه المقاءات ؟ ىشا السذكمة! 

جمدشا في كلضسة أك حفمة أك ندىة في أؼ مشاسبة، لػ كشا أقخباء أك أصحاب أك زمبلء أك جضخاف أك أندباء  لػ أنشا
ما الحؼ يجخؼ مغ حجيث فضسا بضششا إما أف نقـػ مغ ىحا السجمذ عمى أنتغ مغ جضفة حسار أك كسا قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ: 

 َصمهى المهيع َعَمْيِو َكَسمهَع ...َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ 
ْتُيعُ  ْحَسُة َكَحفه ِكيَشُة َكَغِذَيْتُيُع الخه ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه  اْلَساَلِئَكُة َكَذَكخَ ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّله َنَدَلْت َعَمْيِيُع الده ُىُع َّللاه

)) ..... 

 )صحضح مدمع(

الدكضشة الخاحة، في أؼ مجمذ اذكخ هللا كفزمو كقجرتو كرحستو كعجلو كأف السرضخ إلضو كأنو ال يزضع عشجه عسل 
تختاح، كقج يكػف في السجمذ أغشضاء كفقخاء كأقػياء كضعفاء ككبار في الدغ كصغار، هللا عد كجل يجسع كل 

 القمػب .
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بعس الشاس يتحجث عغ رحبلتو في الرضف كدخمو غضخ محجكد كأمامو أربعة أك أكثخ ذك دخل محجكد تذعخىع 
بالجكف، أنا غضخ ىحا االستعبلء، وهللا عد كجل كبضخ ما مغ حجيث في الجنضا أك في شؤكف الجنضا أك مباىجيا أك 

عغ أنتغ مغ جضفة حسار، السحخـك احتخؽ قمبو،  لحائحىا أك شيػاتيا أك مشاصبيا أك متعيا إال تعقبو كآبة قامػا
 كالغشي شعخ بشفدو صغضخ ألنو متكبخ لحلظ: 

ِكيَشُة َكَغِذَيْتُيُع )) َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّله َنَدلَ  ْت َعَمْيِيُع الده
حْ  ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه ((الخه ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاه  َسُة َكَحفه

: َما اْجَتَسَع َقْػـٌ لضذ االجتساع مقضجًا في بضت مغ بضػت هللا، َما اْجَتَسَع  الحقضقة يػجج أحاديث كثضخة تػسع السفيـػ
ِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللا ِ  إنداف يحكي كمسة عغ آية أك عغ صفات هللا عد كجل الكاممة أك عغ  َقْػـٌ ِفي َبْضٍت ِمْغ ُبُضػِت َّللا 

 الشبػة عغ حكع شخعي أك عغ مذيج مغ مذاىج يـػ القضامة .

ْتُيُع اْلَسبَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللا ُ ِفضَسْغ  ِكضَشُة َكَغِذَضْتُيُع الخ ْحَسُة َكَحف   ِعْشَجُه ِإال  َنَدَلْت َعَمْضِيُع الد 

ِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْضَشُيْع ِإال  َنَدَلْت أكاًل:  ِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللا  ِكضَشةُ َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْضٍت ِمْغ ُبُضػِت َّللا   َعَمْضِيُع الد 

 ما ىحه الدكضشة ؟

ػصف إخػانشا الكخاـ: أنت قبل كل شيء نفذ جدج كتأكل كتذخب كأؼ إنداف، لكغ أحضانًا تتستع بخاحة ال ت
كتتستع بزضق ال يػصف، الدكضشة عصاء مغ هللا شبضعتو نفدضة تجج نفدظ متػازف لدت يائذ كلدت حاقج 
مصسئغ مختاح متفائل متصمع لمسدتقبل، ىحه الدكضشة كرد ذكخىا في القخآف الكخيع كفي بعس األحاديث الذخيفة، 

 كل شيء . لكغ السمخز أنظ تدعج بيا كلػ فقجت كل شيء، كتذقى بفقجىا كلػ ممكت
أتحبػف مثل مػازنة صارخة ؟ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ كشت في قرخ ثسشو ألف بمضػف ككشت مشقصع عغ هللا 
كحجبت عشظ الدكضشة فأنت أشقى الشاؼ، كلػ كشت في السشفخدة كأنت مع هللا فأنت أسعج الشاس، فأقػؿ عغ ىحه 

 ػ ممكت كل شيء .الدكضشة تدعج بيا كلػ فقجت كل شيء، كتذقى بفقجىا كل
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 أساسًا قاؿ هللا عد كجل: 

 ﴿ َكَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفه َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا﴾

 )سػرة شو(

تداءؿ بعس العمساء يا رب ما باؿ السمػؾ كاألغشضاء ؟ السمظ لضذ عشجه مذكمة، إذا ارتفع البشديغ ىل يتألع ؟ ال، 
إذا ال يػجج بضػت أزمة سكغ ىل يذعخ بالسذكمة ؟ الببلد كميا لو قاؿ: ما باؿ السمػؾ كاألمخاء ؟ قاؿ: ضضق 

كفاىع، كبقمب السػصػؿ باهلل شسأنضشة كراحة كسعادة القمب، بقمب السقصػع عغ هللا ضضق لػ كزع عمى أىل بمج ل
 كشعػر بالحكسة السصمقة لػ كزع عمى أىل بمج لكفاىع، لحلظ: 

ِكيَشُة )) َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّله َنَدلَ  َكَغِذَيْتُيُع ْت َعَمْيِيُع الده
ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه ((  ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاه ْحَسُة َكَحفه  الخه

الخحسة مصمق العصاء فسشيا الرحة كصبلح الباؿ كالتػفضق باألعساؿ كالخزؽ الحبلؿ كزكجة صالحة كأكالد أبخار 
 كآمغ مصسئغ .

 (﴾ 1ِمْغ َخْػٍؼ ) ﴿ الهِحي َأْشَعَسُيْع ِمْغ ُجػٍع َكَآَمَشُيعْ 

 )سػرة قخير(

 

ْتُيُع اْلَسبَلِئَكةُ  ِكضَشُة َكَغِذَضْتُيُع الخ ْحَسُة َكَحف   كالدسعة الصضبة ىحا كمو مغ الخحسة َنَدَلْت َعَمْضِيُع الد 

ىحه نقصة دقضقة: هللا خرز لظ ممظ إذا كشت مؤمغ يحفطظ مغ أمخ هللا، أحضانًا يكػف كرشة في الذخاء يزضق 
مشيا تتخكيا، يكػف فضيا إفبلس، ألنظ مؤمغ كغالي عمى هللا كمدتقضع كتخصب كده كأنت ال تعمع الغضب لكغ  قمبظ

 هللا يعمع الغضب .
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أقدع لي إنداف دفع مبمغ ضخع ججًا ججًا لػجو هللا إلنذاء مدجج تكفل فضو كمو، ىػ مرجر كبضخ كالسدتػدع 
في األرض ال يرجرىا ؟ مدتػدعظ لمدقف يرل، كأصعب  لمدقف يرل كجاءتو صفقة ثسشيا نقجؼ، يػجج تاجخ

 شيء عمى التاجخ يجج بػجيو بزاعة وهللا عشجما حكى عمى ىحه الشقصة قاؿ: 

 ﴿ َكِتَجاَرٌة َتْخَذْػَف َكَداَدَىا﴾

 )سػرة التػبة(

ق ضضق لع يقل أحج ما عشجؾ البزاعة كثضخة ىػ صجيقي كجاءه شمب لجكلة أجشبضة كالجفع كامل قاؿ: شعخت بزض
! بشفذ الدشة كل مغ صجر كمف بزخيبة مجسػع الزخائب ألف كخسدسائة ممضػف، يػجج أناس  ال يحتسل رفزيا 

أرباح أربعضغ سشة ذىبػا ضخائب !!! هللا عد كجل نجاه مغ ىحه الرفقة ألنو دفع لجية أخخػ مبمغ فمكي قاؿ: لظ 
ْتُيُع اْلَسبَلِئَكةُ  معاممة خاصة سأضايقظ، وهللا إخػاف كثخ كصالحػف ككرعػف أيغ  يػجج مصب يزضق نفدو ىحه َكَحف 

أحضانًا تذخح لعسل يشتج مشو خضخ كبضخ ججًا، أك يزضق قمبظ مغ عسل يشتج مغ تخكو خضخ كبضخ، َكَذَكَخُىُع َّللا ُ ِفضَسْغ 
 ِعْشَجُه 

أسعجؾ ككفقظ كحفطظ  أنت إذا ذكخت هللا شيء كإذا ذكخؾ هللا شيء آخخ، أنت إذا ذكختو عبجتو لكشو إذا ذكخؾ
 كأكخمظ كىجاؾ كسجد خصاؾ كرفع ذكخؾ كأحدغ خاتستظ ....

رجل صالح ججًا مغ كبار تجار الذاـ تػفي رحسو هللا، قاؿ لو الرانع: سضجؼ إذا كشت أنا أخحت محل تحدف ؟ 
!! قاؿ: أعصضظ ال وهللا ! بجأ بالسحل، سؤاؿ ثاني قاؿ: إذا كاف قخيب مشظ ؟ قاؿ: ال ييع، قاؿ: لضذ معي فخكغو 

فخكغو، مغ شجة صبلحو أخح لو محل كدفع لو فخكغو كجعمو يدتقل ! متى تػفي ؟ يـػ سبع كعذخكف رمزاف 
 يقخأ القخآف !! إذا كشت مع هللا عد كجل هللا معظ .

يػجج شخز عضشو ضضقة ال يحب أف يذاركو أحج بخزؽ ال يتحسل ال يعمع أف هللا ىػ الخزاؽ، وهللا أخ تػفي رحسو 
 عشجه محل كاتػ قخيب مغ البحرة دخل لعشجه كاحج أرمشي مغ الحدكة قاؿ: أتعمسشي الكاتػ ؟ قاؿ: عمى هللا

عضشي صشع بعس الصعاـ أمامو كاكتب عشيا، كبعجما انتيى أجبخه عمى أف يرشع أمامو مثميا أتقشيا، يقدع باهلل 
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ية معو ! ماذا حرل؟ هللا ىػ الخزاؽ ! العطضع مغ ثبلثضغ سشة لع تسزي سشة إال كيأتضو لضذكخه كيحزخ لو ىج
 فتح محل كاتػ بالحدكة ال يعخؼ صشع الكاتػ، جاء لمذاـ عسل محاكلة دخل كسأؿ قاؿ لو: تكـخ .

أحضانًا يعصضظ أب ابشو لتعمسو السضكانضظ يذغمو بتكشضذ السحل كإتضاف الصعاـ كعشج فظ السحخؾ يخخجو مغ السحل 
 ر معو سخشاف ! ىػ يعخؼ ماذا فعل مع هللا .ال يبقضو ! هللا كبضخ، السدكضغ صا

وهللا قرة ال أنداىا: أحج إخػانشا لي أخ غالي عمي لو ثبلث عذخ أخ كأربعة عذخ كلجًا كأبػىع مػضف كأخت 
تعسل في القزاء، كججت جسعضة تعاكنضة إلنذاء البضػت لضذ معيا ثسغ البضت كامل، قالت: يا أخي ىل تجفع 

: ال بأس فاشتخكا بضت سػية، القرة مغ خسذ كعذخكف سشة البضت ارتفع ثسشو، معي نرف ثسغ البضت ؟ قاؿ
كمفيع خسدسائة ألف كامل مكدي صار ثسشيا ثسانضة عذخة ممضػف كأختو محامضة قالت لو: سأعصضظ فقط ممضػف 
ج كلضذ لظ شيء، ىػ باسسيا، قاؿ: ألع تأخحؼ مشي ثسغ نرف البضت تسامًا ؟ قالت لو: لػ كاف ذلظ ال يػج
باسسظ شيء كىي عانذ، يا أختي لضذ عشجؼ مكاف آخخ أربعة عذخ كلجًا أحجىع مغ إخػاني إال كأخخجتو، قاؿ 
ابشو: وهللا يا أستاذ أخحنا مدتػدع في زممكا كنرف األكالد في بضت ججؼ كالشرف اآلخخ في بضت ججتي 

لكغ أنا أعخؼ أف ىحا السخض كتذخدنا بعج جسعة قاؿ: عستي معيا مخض سخشاف، قمت لو خضخ إف شاء هللا، 
يتحسل سشتضغ في السعجة، بعج شيخ تػفضت عستي، مسكغ تمقي لشا كمسة ؟ قمت لو حدشًا ألقضتيا في نفذ البضت مغ 
كريثيا الػحضج ؟ أخػىا! استخجع البضت كمو كقرفيا هللا قرف، لعشيا هللا كالسبلئكة كالشاس أجسعػف، هللا كبضخ، 

مغ أكليا لكغ سسعت ممضػف قرة مغ آخخىا تثضخ حضختظ، كل شيء بحدابو ككل مذكمتشا أنشا نعخؼ كع قرة 
 شيء بجقة .

 فضا أييا األخػة: 

ِكيَشُة َكَغِذيَ )) َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاهِ َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاهِ َكَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإَّله َنَدلَ  ْتُيُع ْت َعَمْيِيُع الده
ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه ((  ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َكَذَكَخُىُع َّللاه ْحَسُة َكَحفه  الخه
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إذا ذكخؾ يحفطظ كيرخؾ كيػفقظ كيدجد خصاؾ، إذا ذكختو أديت كاجبظ، أما إذا ذكخؾ فضكػف أعصاؾ، فالدكضشة 
 .إذا جمدت في مجمذ ذكخت هللا فضو سعادة كالخحسة تػفضق، كالسبلئكة ترحضح كذكخ هللا جسع كل ىحه العصاءات

كقع بتجخبة ذلظ في كل جمدة اذكخ هللا عد كجل، ال تجع السػضػع يسذي تجج غضبة كنسضسة كمحاكاة كمدح 
 كتقمضج ثع يربح السداح مداح بسدتػػ مشخفس ثع تجج نفدظ مثل مدتشقع آثع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 حدج إَّل في اثشتيغ( 7 َّل  704 - 026الجرس ) 

 13-36-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة:

 الضـػ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ال زلشا في كتاب القخآف، كالحجيث 

 ))َّل حدج إَّل في اثشتيغ ((

 قبل أف نتابع الحجيث ما الحدج ؟ .

اإلنداف أييا األخػة فصخ أك ُجبل عمى أف يغار مسغ تفػؽ عمضو، ىحه الفصخة كتمظ الجبمة لرالحو، كىحه الفصخة 
تجج إنداف متفػؽ في الجيغ تغار مشو فتدضخ في شخيقو كي تشافدو، فتشتفع في الجنضا كفي كتمظ الجبمة حضادية، قج 

 اآلخخة .

كالحقضقة أف اإلنداف مخضخ، كألنو مخضخ كمو خرائرو حضادية، بسعشى أف كل خرضرة مغ خرائرو، ككل 
 حع مغ حطػضو يسكغ أف يػضف في الخضخ كسا يسكغ أف يػضف في الذخ، بالزبط .

الجيمة هللا خمقشا نحدج، ال مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف يبخمج اإلنداف عمى معرضة، لكغ يبخمج  يقػؿ بعس
عمى خاصة حضادية، قج تخقى بو إلى أعمى عمضضغ، كقج تيػؼ بو إلى أسفل سافمضغ، الخاصة حضادية، الخاصة إنظ 

و عمع كبضخ، لو دعػة كبضخة، لو تتسشى أف تكػف كسغ سبقظ مصمقة، فإذا رأيت إنداف سبقظ في أعساؿ اآلخخة ل
أعساؿ صالحة، لو إنفاؽ تتحخؾ عمى أف تكػف مثمو، فضأتضظ خضخ الجنضا كاآلخخة، أما إذا حدجت زانضًا عمى 

 مغامخاتو الجشدضة كقمجتو تيػؼ معو إلى أسفل سافمضغ .

في الخضخ كإما أف التسشي أف تكػف كسغ سبقظ خاصة حضادية، جبمة حضادية، مبخمجة حضادية، فإما أف تػضف 
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تػضف في الذخ، تسامًا كالساؿ يسكغ أف تبمغ بسالظ أعمى درجة في الجشة، بإنفاقو في كل كجػه الخضخ، كيسكغ أف 
يدقط اإلنداف بسالو إلى الجرؾ األسفل في الشار، إذا كاف فتح مميى أك كازنػ ككل السعاصي كاآلثاـ تختكب في 

صجقة جارية بعج مػتو، فيػ في أسفل سافمضغ، فحضشسا تتسشى أف تكػف ىحا السميى، في حضاتو كبعج مػتو تربح 
كإنداف سبقظ في اآلخخة ىحا التسشي يخفعظ إلى عمضضغ، كحضشسا تتسشى أف تكػف كإنداف سبقظ إلى شيػات الجنضا 

 كإلى السعاصي كاآلثاـ عشجئٍح تيػؼ معو إلى أسفل سافمضغ .

 ػضف في الخضخ أك تػضف في الذخ .فالتسشي أف تكػف كسغ سبقظ خاصة حضادية، ت

الحدج أييا األخػة إذا كضف في الذخ مغ األمػر السحمػمة، فقج يتسشى إنداف أف تدكؿ الشعسة عغ أخضو كتتحػؿ 
إلضو، فيحا ىػ الحدج، أنعع عمضو بذيء، بػضضفة، بعسل تجارؼ، بدكجة صالحة، يتسشى أف تتحػؿ عشو إلضو، ىحا 

أسػأ مغ ىحا، أف تتسشى أف تتحػؿ الشعسة عغ أخضو دكف أف ترل إلضظ، بغضة  مدتػػ مغ الحدج، ىشاؾ مدتػػ 
إضخاره فقط في مدتػػ أسػأ، السدتػػ األسػأ أف تكتب تقخيخ كاذب بحقو، أف تدعى لسغ بضجه األمخ أف تشحضو 

 عغ ىحا العسل كىػ صادؽ .

لسػاششضغ حداسة ججًا، أنا أضشو صالحًا وهللا دعضت قبل يػمضغ دعػة نادرة كغخيبة، رجل في دائخة ذات عبلقة با
، في كشاية حػلو  كال أذكي عمى هللا أحجًا، أضشو في خجمة السداجج كفي خجمة بضػت هللا، كفي خجمة كل مطمـػ
كبضخة ججًا، دخل مغ أجميا الدجغ بقي سشة كشيخيغ، خخج مغ الدجغ بخؼء، كل التيع التي ألرقت بو فالقخار 

لكخاـ أقاـ حفل في بضتو تكخيسًا لو، كدعا كل عمساء دمذق، أنا أكؿ مخة أحزخ حفل نػعو بخأه مشيا، أحج األخػة ا
فخيج، إنداف مدمع، مدتقضع، نديو، فاتيع تيسة باشمة، ثع ضيخت بخاءتو فكخمو عمساء دمذق، ألقضت كمسات رائعة 

 ججًا .

 فأييا األخػة:

بو تيسًا لكغ القزاء الحسج هلل كاف ندييًا، كبخءه تبخيئًا ىحا الحدج، شبعًا حدجه أناس لضدػا عمى شاكمتو، كالرقػا 
مغ كل التيع، كخخج معو كساـ شخؼ، كالحقضقة نجاحو أك بخاءتو مغ ىحه التيسة، ىي كساـ شخؼ لمسؤمشضغ، 

 السؤمغ صادؽ، السؤمغ نديو السؤمغ عفضف .

ادية تػضف بالخضخ فتبمغ بيا أعمى فيحه السقجمة أييا األخػة، الحدج خرضرة أكدعيا هللا في اإلنداف، ىي حض
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 الجرجات، كتػضف في الذخ فتيػؼ بيا أقل الجركات، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ مغ باب السجاز:

 )) َّل حدج إَّل في اثشتيغ7 رجل آتاه َّللاه القخآف (( 

 رجل آتاه هللا ىحا الكتاب، القخآف الكخيع، يعشي آتاه تبلكتو، كآتاه فيسو، كآتاه تجريدو .

 )) رجل آتاه َّللاه القخآف فيػ يقـػ بو آناء الميل كآناء الشيار (( 

 قخاءه، كجػده، كحفطو، كفيسو، كشبقو، كعمسو .

 )) خيخكع مغ عمع القخآف أك تعمسو ((

 ] ركاه دمحم بغ جعفخ عغ عثساف بغ عفاف [ 

 )) كرجل آتاه َّللاه ماًَّل فيػ يشفقو آناء الميل كآناء الشيار ((

الشبي الكخيع يحدج مجازًا، لكغ نحغ بالغة ندسي الحدج في الخضخ غبصة أنا أغبصظ، كأنا ال أصجؽ إنداف يعشي 
يمتقي بإنداف حافع لكتاب هللا إال كيغبصو، أك آتاه هللا عمسًا يغبصو، آتاه مااًل يشفقو في شاعة هللا، يغبصو، ىحه 

 فاهلل عد كجل قاؿ: الغبصة، لكغ أحضانًا في استعارة تيكسضة كاستعارة أخخػ،

ْخُىْع ِبَعَحاٍب َأِليٍع )  (﴾70﴿ َفَبذِّ

 ) سػرة االنذقاؽ ( 

العحاب ال يبذخ بو، أنا استخجمت استعارة قبل قمضل قمت أف ىحا السميى صجقة جارية، في صحضفتو إلى يـػ 
 القضامة، صجقة جارية، ىحه استعارة تيكسضة أحضانًا .

 قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:فعغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا قاؿ، 

)) َّل حدج إَّل في اثشتيغ7 رجل آتاه َّللاه القخآف فيػ يقـػ بو آناء الميل كآناء الشيار، كرجل آتاه َّللاه ماًَّل فيػ 
 يشفقو آناء الميل كآناء الشيار (( 
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ا الساؿ أف يرل بو إلى أعمى أنا وهللا يا أخػاف ما في شيء يجعػني لمعجب إال مغ إنداف مدمع غشي بإمكانو بيح
 الجرجات .

يعشي كاحج حدب الحجيث، كاحج دارس أربعضغ خسدضغ سشة حتى استػعب القخآف، جالذ عمى ركبو سشػات 
شػيمة، حزخ آالؼ دركس العمع، قارغ مئات الكتب حتى يتسكغ يتكمع كبلـ عغ كتاب هللا كاضح بضضغ مقشع، 

فضشفق ىحا الساؿ في شاعة هللا، كفي خجمة السؤمشضغ فضخقى إلى مدتػػ ىحا  يأتي كاحج قج يكػف أمي آتاه هللا ماالً 
العالع، ىكحا الحجيث " ال حدج إال في اثشتضغ " يعشي إف لع تكغ عالسًا بإمكانظ أف تعمع الشاس أنفق مغ مالظ 

 الحبلؿ، فتخقى إلى مدتػػ العالع .

جسضمة ججًا مجيشة األحبلـ كميا قرػر، كميا حجائق، كميا أكاد أقػؿ شبعًا كشتضجة أف ىحه الجشة، لمتقخيب، مجيشة 
مصاعع، كمغ دخل ىحه السجيشة لو القرػر كلو السصاعع كلو السخكبات، يسكغ أف تجخل ليحه السجيشة عمى دراجة، 
خة، بعج أك مذضًا، أك بجراجة نارية، أك بجراجة أعمى مغ نارية، أك بدضارة بدضصة ججًا، أك بدضارة غالضة ججًا، أك بصائ

أف يجخل ىؤالء السجيشة، الػسائل ال قضسة ليا، انتيت، يعشي يدتػؼ بالجشة كاحج أنفق مالو ككاحج أنفق عمسو، كاحج 
كاف شبضب مخمز نفع السدمسضغ بصبو، كاحج كاف بائع ما غر في البضع كالذخاء بل نرح السدمسضغ، كل الصخؽ 

شػة الرالحة شخيق، كالدكجة الرالحة شخيق، كالتاجخ تػصل إلى هللا عد كجل، األبػة الرالحة شخيق كالب
الشرػح مع الشبضضغ، كالجعاة شخيق كالحؼ أشاد ىحا البشاء، تجج شخز يعشي عشجه خبخة عالضة بالبشاء، يعسخ 
جػامع بداحة نفدو الخمل كالبحز كاالسسشت كاإلحزارات كالحدابات كاليشجسة ىحا أيزًا لمجشة ذاىب، إنداف 

شة، إنداف شبضب ما غر السدمسضغ أبجًا لمجشة، يعشي الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق، تاجخ نرػح لمج
 ما في عحر إلنداف .

وهللا يا أخػاف قرة غضخ معقػؿ أف أذكخىا بالجرس، لكغ رجل ال يسمظ مغ الجنضا شضئًا، ال ماؿ كال عمع، أراد 
دكراة السضاه، لػجو هللا، ىحا عسل، وهللا قج يرل بو إلى  التقخب إلى هللا ماذا يفعل ؟ يأتي عمى السداجج يشطف

 أعمى عمضضغ .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 مغ حفظ عذخ آيات مغ أكؿ سػرة الكيف عرع مغ الججاؿ. 704 - 030الجرس ) 

 71-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة:

الزلشا في كتاب القخآف الكخيع في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع، كنشتقل 
 الضـػ إلى التخغضب في قخاءة سػرة الكيف .

 أبي الجرداء رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:فعغ 

 )) مغ حفظ عذخ آيات مغ أكؿ سػرة الكيف عرع مغ الججاؿ ((

 كفي بعس الشدخ:

 )) عرع مغ فتشة الججاؿ ((

كفي ركاية لسدمع مغ آخخ سػرة الكيف، ما في ىحه الدػرة ؟ فضيا قرة سضجنا مػسى مع سضجنا الخزخ، ماذا 
 القرة ؟تعشي ىحه 

الحقضقة أف سضجنا مػسى عمضو كعمى سضجنا أفزل الربلة كالدبلـ أكتي األمخ التكمضفي، افعل كال تفعل، بضشسا 
سضجنا الخزخ أكتي حكسة األمخ التكػيشي، األمخ التكػيشي أفعاؿ هللا عد كجل، كاألمخ التكمضفي أمخه كنيضو، فػاحج 

 التكػيشي.متخرز باألمخ التكمضفي، ككاحج متخرز باألمخ 

سػؼ آتي بسثل: بالشطاـ الجاخمي في التعمضع الصالب إذا نجح مغ صف إلى صف ال يعػد إلى الرف الحؼ كاف 
فضو، ىحا نطاـ، لكغ أحضانًا يخػ السعمع أف ىحا الصالب ميسل كمقرخ، كيتغضب كثضخًا، فكإجخاء استثشائي يقػؿ لو 

 ط، أصبح األمخ التكػيشي اختمف مع األمخ التشطضسي .سػؼ أعضجؾ إلى الرف األدنى فضتداءؿ الصالب، كيشزب
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فدضجنا مػسى ما في بسشيجو باألمخ التكمضفي أف القتل جائد، فالخزخ قتل غبلمًا أنكخ عمضو، بحدب مشيجو، 
 بحدب اختراصو، لضذ في اختراصو ما يبضح لظ أف تخخؽ سفضشة ببل سبب .

خخجت مصخقة ككدخت بمػر الدضارة، ثسشو سبعضغ ألف بمػر اآلف كاحج أركبظ بدضارتو بعج ما كصمت إلى ىجفظ أ
السخسضجس، ماذا فعل لظ ؟ فزبًل عغ أف أركبظ في مخكبتو ببل مقابل، لكغ بعج فتخة في حاجد كل سضارة سمضسة 
مرادرة، فيحا نطخ أف كدخ البممػر مغ أكبخ الشعع، يعشي بعج حضغ أؼ سضارة سمضسة ترادر نيائضًا، فمسا رؤؼ أف 

 السخكبة مكدػر قاؿ لو امِر، فكاف األمخ التكػيشي في حكسة بالغة . بمػر

 شبعًا القرة معخكفة عشجكع، كضف أف كل حادثة بخرت، لكغ كاحجة مغ ىحه الحػادث:

 ﴿ َفَأَراَد َربَُّظ﴾

 ( 81) سػرة الكيف اآلية: 

 ككاحج:

 ﴿ َفَأَرْدَنا﴾

 (  87) سػرة الكيف اآلية: 

 كاحجة:

 ﴿ َفَأَرْدُت﴾

 (  79ػرة الكيف اآلية: ) س

 كاحجة مغ ىحه الحػادث ىحه رؤية لدضجنا الخزخ، كفي كاحجة رؤية مذتخكة كفي كاحجة:

 ﴿ َكَما َفَعْمُتُو َعْغ َأْمِخي﴾

 ( 81) سػرة الكيف اآلية: 
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السؤدػ أف كل شيء يقع في الكػف يقاس عمى ىحه القرة، كل شيء يقع في ىحا الكػف مغ أمخ هللا التكػيشي، 
أمخ هللا التكػيشي حكسة كمو، رحسة كمو، مرمحة كمو، عجؿ كمو، العمع حخؼ كالتكخار ألف، أعصاؾ ثبلث ك 

 حػادث، ال يقبميا اإلنداف .

ِفيَشُة َفَكاَنْت ِلَسَداِكيَغ َيْعَسُمػَف ِفي اْلَبْحِخ َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا َكَكاَف َكَراَءُىْع َمِمٌظ  ُكله َسِفيَشٍة َغْربًا َيْأُخُح ﴿ َأمها الده
(46﴾) 

 ) سػر الكيف (

إذًا حفع ليع ىحه الدفضشة، ىحه السعمػمة ال تػجج في أمخ تكمضفي، في قزضة بعمع هللا عد كجل، أعصاه هللا بعس 
حكسة فعمو، أياـ يشذأ االبغ يتضع، الضتع قج يكػف سبب لضكػف مغ أعطع العطساء، أياـ يشذأ االبغ بأسخة غشضة ججًا، 

شيء متػافخ ما عاد في باعث لمجراسة إشبلقًا، فيحا أمخ هللا التكػيشي ما لو عبلقة بأمخ هللا التكمضفي، لحلظ  كل
 اختمف سضشا مػسى مع سضجنا الخزخ، كاحج معو مشيج كالثاني يفعل أفعاؿ خبلؼ ىحا السشيج، فأنكخ عمضو .

 (﴾40ِإْمخًا ) ﴿ َأَخَخْقَتَيا ِلُتْغِخَؽ َأْىَمَيا َلَقْج ِجْئَت َشْيئاً 

 ) سػر الكيف ( 

 اعتخض عمضو .

 ﴿ َقاَؿ َأَقَتْمَت َنْفدًا َزِكيهًة ِبَغْيِخ َنْفٍذ﴾

 (  74) سػرة الكيف اآلية: 

فمسا سضجنا مػسى فحز أعساؿ سضجنا الخزخ كفق األمخ التكمضفي لع يقبميا فأنكخ عمضو، فمسا سضجنا الخزخ أكتي 
 كاحج كاحجة .حكسة األمخ التكػيشي، كبضغ لو 

ىحا الجرس لشا، تجج بشاء كقع، اجتضاح حرل، إنداف فمذ، مخض عزاؿ أصاب إنداف، فضتعجب اإلنداف، ىحه 
 كميا مغ أفعاؿ هللا التكػيشضة .

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

904 

البارحة جاءتشي رسالة كأنا في الجرس في درس األحج، فكاتب الخسالة يبجك أنو شبضب، كرجاني أف أقخأىا لمشاس، 
بفكو العمػؼ، فحز إذا بو بجاية كـر خبضث في فكو العمػؼ، كشبعًا أخحت خدعو ضيخ كـر فإنداف شعخ بألع 

خبضث، األمخ تابعو، يقػؿ أنو بعج ستة أشيخ جاءه بذكل ال يسكغ أف يكػف مقبػاًل، آخح كضساكؼ، ببل شعخ كمضًا، 
شفاني لغ أنطخ إلى الشداء،  تكاد عضشو تخخج مغ محجخىا، يقػؿ لو ىحا السخيس يا دكتػر يعشي إذا هللا عد كجل

 قاؿ لي لدت أنا الحؼ حققت معو، ىػ بجأ، بجأ كيقػؿ إذا هللا شافاني لغ أنطخ إلى الشداء .

يعشي ما في أمخ تكػيشي ببل حكسة، لكغ كمشا نعخؼ قرة قرتضغ ثبلث، نعخفيا مغ البجاية لمشياية، الحكسة 
 بلف مخض .كاضحة كالذسذ، لكغ سسعشا مئة ألف قرة مغ آخخ فرل ف

أخًا، لو عسة محامضة، اشتخت مع أبػه بضت مشاصفة مغ جسعضة قرخ العجؿ لمسحامضغ،  74كاحج مغ إخػانشا لو 
ممضػف، فالعسة باسسيا البضت، كأخػاىا دافع نرف  78سشة، أصبح ثسشو  15القرة مغ  533البضت أخحكه بػ

عصضظ ممضػف كاخخج إلى الخارج، قاؿ ليا أنت ما السبمغ بالتساـ كالكساؿ، قالت لو ىحا البضت لي بالدجبلت، أ 
كلج، كأخحِت نرف ثسغ البضت كأنت أختي، أنا لع أفتر معظ بالصابػ ألنظ  74عشجؾ أحج لػحجؾ، أنا عشجؼ 

أختي أنرح األخػاف اآلف، كلػ كاف أخػؾ اكتب حرتظ باسسظ، أسسع قرز يشجػ ليا الجبضغ أسسع قرز 
ة ال ترجؽ، فالشتضجة ىجدتو، كليا أسالضب معضشة، أخخجتو مغ البضت بعقج إيجار خبلفات بضغ أعزاء األسخة الػاحج

صػرؼ مع إنداف قػؼ ججًا، فاحتل البضت كرمى حػائجو إلى الخارج، قاؿ لي أخحنا مدتػدع بدممكا، كأخػتي 
يا بشي، هللا نرفيع عشج ججتي كنرفيع عشج ججتي الثانضة، يعشي مأساة كبضخة ججًا، قمت لو وهللا عد كجل كبضخ 

يشتقع مشيا لكغ ما خصخ في بالي أنو بيحه الدخعة يشتقع مشيا، غابشي جسعتضغ ثبلثة قاؿ لي وهللا عستي معيا 
الدخشاف، سخشاف باألمعاء، قمت لو ال حػؿ كال قػة إال باهلل، ىحا وهللا يصػؿ وهللا أعخؼ كاحج ضل معو سشتضغ 

غ تمقي لشا كمسة بالتعدية، صعجت عمى البضت ألقضت كمسة لسات، غابشي شيخ قالي وهللا ماتت عستي، مسك
 بالتعدية، مغ كريثيا الػحضج ؟ أخػىا، استخجع البضت كمو .

يعشي أنت تقػؿ مدكضغ ! ىالدخشاف ماذا يفعل بيؤالء الشاس، كقج يكػف كاحج ابتبلء، كقج يكػف كاحج مدتقضع، 
كسة ما في شيء، مغ دكف حكع قج تكػف عقاب، قج إياكع أف تأخحكا مغ كبلمي قػاعج، لكغ في حكسة، ببل ح

 تكػف ابتبلء، قج تكػف تخقضة، قج تكػف قدع، قج تكػف ردع، قج تكػف كذف، لكغ فعل هللا ببل حكسة .
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يعشي أنت ترجؽ مجيخ عاـ يصمب مغ أحج السػضفضغ اشمع إلى حمب، قاؿ لو ماذا أفعل ؟ قاؿ لو ترل إلى باب 
لساذا، قاؿ لو ىكحا أنا أقػؿ لظ ىحا لضذ إنداف عاقل، شضب ما الدبب ؟ يػجج لي الفخج تقصع كتخجع، قاؿ لو 

ميسة ىشاؾ ؟ قاؿ لو ال، فقط أركب بالباص ؟ قاؿ لو نعع، بالباص تخيج مشي شيء ؟ قاؿ لو ال فقط اركب 
 بالباص .

ق الخحسة يفعل شيء إذا إنداف بدضط أكبخ مغ أف يعصي أمخ ببل تعمضل، إلو، مصمق العمع، مصمق الحكسة، مصم
ببل سبب ؟ الدالزؿ ليا سبب، كالبخاكضغ ليا سبب كالحخكب ليا سبب، كاالحتبلؿ لو سبب، كالسذاة البحخية 
األمخيكضة ليا سبب، ما في شيء ببل سبب، ال ترجؽ شيء ببل حكسة، أفعاؿ هللا كميا حكسة، كرحسة، كعجؿ، 

ضدخ مادؼ كبضخ، كعشجؾ ابغ تدعى أف يكػف مغ كمرمحة لكغ في شيء ضيخ، كفي شيء باشغ، يعشي أنت ب
العمساء، كقبل الفحز بضػمضغ امدظ لعبة كيتميى بيا، كأنت لظ دخل كبضخ فأنت حصستيا لو، بالشدبة لو اختل 
تػازنو، لكغ بالشدبة لظ تعصضو أضعاؼ مزاعفة، حصستيا مغ أجل أف ترخفو عغ الجنضا إلى الجراسة، ىحا سمػؾ 

 أب أحضانًا .

 قرة سضجنا الخزخ كمػسى بمضغة ججًا، قزضة الدفضشة، كقتل غبلـ .فمحلظ 

اآلف كاحج عشجه بشت كماتت، ال سسح هللا كال قجر يقػؿ لظ أكاد أمػت معيا صغضخة، لػ أف هللا أشمعو عمى 
 الغضب، أف ىحه الفتاة إذا كبخت ستكػف فاسجة كزانضة كبغضة أال يخضى بيحا الحكع ؟ يخضى .

 أراد أف يذقي أبػؼ الغبلـ بذقائو، قبس قبل أف يذقى أبػه كأمو بو . فاهلل عد كجل ما

 (﴾57﴿ َكَما َفَعْمُتُو َعْغ َأْمِخي َذِلَظ َتْأِكيُل َما َلْع َتْدِصْع َعَمْيِو َصْبخًا )

 ) سػرة الكيف ( 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

906 

 فضا أييا األخػة:

لساذا فبلف فقضخ ؟ لساذا فبلف ما  سػرة الكيف مفضجة، عشجنا يـػ الجسعة مئة إشكاؿ، مئة قزضة، مئة تداؤؿ
عضشػه، لساذا فبلف خاشب لع يقبمػا بو، في عشجنا مئة ألف سؤاؿ يـػ الجسعة، تخاه يـػ الجسعة تجج أفعاؿ هللا كميا 

 حكع، أعصاؾ ثبلث نساذج قاؿ لظ أنت قذ عمضيا .

ي، كسضجنا الخزخ متخرز ففي عشجنا أمخ تكػيشي، كعشجنا أمخ تكمضفي، سضجنا مػسى متخرز باألمخ التكمضف
بحكسة األمخ التكػيشي، فمسا عخض سضجنا مػسى أفعاؿ الخزخ عمى مشيج هللا عد كجل ما تػافقػا، أنكخ عمضو، 
فمسا سسع مشو، اآلف سضجنا الخزخ نبي أـ كلي ؟ ىشا الدؤاؿ، ال يسكغ إلنداف ميسا عبل شأنو أف يقتل مغ دكف 

ل إنداف كيقػؿ ىكحا هللا أليسشي، ما في هللا أليسشي، القتل يحتاج إلى كحي، ىػ نبي قصعًا، ال يسكغ إنداف يقت
كحي، ألنو قتل غبلـ كالغبلـ لع يفعل شضئًا بخؼء إذًا ىػ نبي، أما أف تقػؿ كلي، اآلف إذا فتحشا الباب يأتي الػلي 

اف أف يفعل كيعسل مذكمة، ىكحا هللا شخح لي صجرؼ، ما في نحغ مشزبصػف بالذخع، ال يدتصضع كائغ مغ ك
 شضئًا خبلؼ الذخع .

يخكػ قرة، ركاىا عالع جمضل تػفي رحسو هللا، وهللا ىي قرة شخيفة لكغ غضخ مقبػلة إشبلقًا، يعشي في قخية مغ 
القخػ، في كاحجة بغي يبجك أنيا عمى مدتػػ عالي ججًا كأغػت شباب القخية، فكل ىؤالء الذباب مارسػا الدنا مع 

ع يعج عشجه تبلمضح ذىبػا كميع إلى عشجىا، فصخؽ بابيا قاؿ ليا الضـػ لضمتي، مثل ىحه البغي، فيحا الذضخ ل
ىالذباب، فجخل قاؿ كع تخيجيغ السبمغ بالتساـ كالكساؿ دفعو ليا، قاؿ ليا أنت الضـػ ممكي، تدتخؼ كتػضئي 

 كصمي، كسجج كقاؿ يا رب أنا أصمحت ضاىخىا فأصمح باششيا .

ل ىحا يجػز أف يقع بالفخ، ىحه نادرة، ما ىي شخع أساسًا كال قاعجة، لكغ أحضانًا لكغ ما في كاحج يدتصضع أف يفع
 تدسع قرة رائعة، لكغ ال يقاس عمضيا أبجًا .

فأفعاؿ هللا ال يقاس عمضيا، كتعسل تمبدة أف ىكحا هللا أليسشي، تصعسو قتمة، ما في، ال تفعل إال الذخع، لكغ ىحه 
 و كحي، ألع يقل هللا عد كجل ؟خاصة بدضجنا الخزخ، خاصة بشبي كمع
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ي َأْذَبُحَظ﴾ ـِ َأنِّ ي َأَرى ِفي اْلَسَشا  ﴿ َقاَؿ َيا ُبَشيه ِإنِّ

 (  731) سػرة الرافات اآلية: 

يدتصضع أب في األرض كائشًا مغ كاف أف يحبح ابشو ؟ يعاقب كيقتل، أما الشبي في مػضػع ثاني، في كحي، الحؼ 
كال يدتصضع إنداف كائشًا مغ كاف أف يقتل إندانًا إال كقراص، ألنو أؼ دـ، رجح أنو نبي ىػ أنو قتل الغبلـ، 

انتبيػا ليحه الشقصة، أؼ دـ يدفظ عمى كجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القضامة ال بج مغ أف يتحسمو إنداف، تقػؿ لي 
راصًا يتحسمو هللا ما وهللا بالخصأ صار قرف، الجشجؼ لع يشتبو، ىحا كمو عشج هللا غضخ مقبػؿ، إال دـ السقتػؿ ق

 في عشجنا إال حالة كاحجة، دـ السقتػؿ بحج يتحسمو هللا كحجه .

لحلظ يطل السدمع بخضخ ما لع يدفظ دمًا، لحلظ أقػؿ لكع في نعسة، أنت إنداف عادؼ ججًا مغ الجرجة العاشخة 
ألف ألف ألف مخة مغ بالسجتسع، بأدنى سمع اجتساعي، كال أحج يأبو لظ كدخمظ محجكد كال يكفضظ، أنت أفزل 

كاحج شخؼ بسؤامخة قحرة ىجفيا إفقار السدمسضغ، أك إضبلؿ السدمسضغ، أك إفداد السدمسضغ، أك إذالؿ السدمسضغ، أك 
إبادة السدمسضغ قج يكػف الػاحج شخؼ، في يخانضـػ اشتخكه العخاؽ مغ نضجضخيا، القرة لع يكغ ليا أصل كل شيء 

ء اآلالؼ الحيغ قتمػا آالؼ مؤلفة، أرقاـ الحيغ قتمػا صعب ترجيقيا، ما تكمع بو قبل الحخب غضخ صحضح، كىؤال
 ذكخكا إال السجنضضغ فقط، العدكخيضغ بعذخات األلػؼ قتمػا .

فيحا الحؼ قاعج بالبشتاغػف كيقػؿ كأف معو سبلح دمار شامل، كفي معشا معمػمات أف نضجضخيا باعت العخاؽ 
ة، يجب أف حسل العذخة اآلالؼ الحيغ ماتػا كالعذخيغ ألف، الحخب يخانضـػ مخزب، كىي العسمضة كميا تسثضمض

 ألف مقتػؿ . 753الخمضج األكلى مات 

 لحلظ يطل السدمع بخضخ ما لع يدفظ دمًا، أنت ال تدتصضع أف تدحق نسمة كسؤمغ ال تدتصضع أف تقتل ىخة .

 اش اَلرض (()) دخمت امخأة الشار في ىخة ربصتيا، فمع تصعسيا، كلع تجعيا تأكل مغ خذ

 ] ركاه عبضج هللا عغ سعضج السقبخؼ عغ أبي ىخيخة [
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أخػانا الكخاـ سأعضجىا مخة ثانضة، إف لع تكغ شخفًا في مؤامخة تحاؾ في ببلد الغخب إلبادة السدمسضغ أك إلفقارىع، 
، ألنو ما في أك إلضبلليع، أك إذالليع، أك إلفدادىع، أنت ممظ أنت بألف خضخ، إذا كشت بعضج عغ أف تكػف سبب

 تيجيج بالقخآف يفػؽ:

ُ َعَمْيِو َكَلَعَشُو َكَأَعجه  جًا َفَجَداُؤُه َجَيشهُع َخاِلجًا ِفيَيا َكَغِزَب َّللاه  (﴾60َلُو َعَحابًا َعِطيسًا ) ﴿ َكَمْغ َيْقُتْل ُمْؤِمشًا ُمَتَعسِّ

 ) سػرة الشداء ( 

 مدتقضع، مالو ذنب، قاؿ:ىحا أكبخ تيجيج في كتاب هللا، تقتل كاحج بخؼء مؤمغ 

 (﴾6( ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت )5﴿ َكِإَذا اْلَسْػُءكَدُة ُسِئَمْت )

 ) سػرة التكػيخ (

فاشكخكا هللا عد كجل ألف هللا سمسشا، السؤمشضغ يكػنػف شخؼ في إفداد األرض ؟! شبعًا ىع يشترخكف، كحققػا 
 إنجازات كبضخة، كتبجحػا، لكغ في آخخة، في جيشع .

 (﴾10ِإفه َجَيشهَع َلَسْػِعُجُىْع َأْجَسِعيَغ )﴿ كَ 

 ) سػرة الحجخ ( 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ت أندلت الميمة لع يخ مثميغ قط( 7 ألع تخ آيا 704 - 030الجرس ) 

 74-37-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

ال زلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع في الجرس الساضي تحجثت عغ 
كتعالى بضغ في ىحه الرػرة قرة سضجنا مػسى كسضجنا الخزخ، ككضف فزل سػرة الكيف، ككضف أف هللا سبحانو 

أف سضجنا مػسى عمضو كعمى نبضشا أفزل الربلة كالدبلـ عمع األمخ التكمضفي، كأف سضجنا الخزخ عمع سخ األمخ 
هللا  التكػيشي ككضف أف الشبي الكخيع مػسى لع يقبل ما فعمو الخزخ، فمسا فيع حكسة ىحا الفعل استدمع كقبل ككأف
عد كجل أرادنا أف نفيع كل األحجاث التي تقع عمى شاكمة قرة سضشا مػسى مع الخزخ، شيء قج ال يقبل في 
ضاىخه، أما في الحقضقة فضو حكسة بالغة تكذف بعج، كيسكغ أف نرجؽ كل األحجاث التي يسخ بيا العالع اإلسبلمي 

 اآلف عمى ىحه الحقضقة .

 مخ رضي هللا عشو قاؿ، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الحجيث أييا األخػة عغ عقبة بغ عا

 )) ألع تخ آيات أندلت الميمة لع يخ مثميغ قط ؟ قل أعػذ بخب الفمَ كقل أعػذ بخب الشاس ((

 في مخمػقات شخيخة لكشيا بضج هللا، اآلية الجقضقة:

ْمتُ 22﴿ َفِكيُجكِني َجِسيعًا ُثعه ََّل ُتْشِطُخكِف ) ي َتَػكه َعَمى َّللاهِ َربِّي َكَربُِّكْع َما ِمْغ َدابهٍة ِإَّله ُىَػ َآِخٌح ِبَشاِصَيِتَيا ِإفه  ( ِإنِّ
 (﴾23َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع )

 ) سػرة ىػد ( 
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ٌح فأؼ مخمػؽ شخيخ بجءًا مغ عقخب كانتياء ببػش ىحا بضج هللا عد كجل ألنو دابة " َما ِمْغ َداب ٍة ِإال  ُىَػ َءاخِ 
ِبَشاِصَضِتَيا ِإف  َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقضٍع " فالعبخة أال تخاؼ مغ ىحه الجكاب يشبغي أف تخاؼ مسغ يسمظ ىحه 

الجكاب أـ مع مالظ الجكاب ؟ الجكاب، فإف أرخى أذلتيا نيذتظ، كإف أبعجىا عشج سمست، عبلقتظ مع مغ ؟ مع 
 جل جبللو .المي

َُ ُكلِّ شَ  ُ َخاِل  (﴾37ْيٍء َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َكِكيٌل )﴿ َّللاه

 ) سػرة الدمخ (

َُ َكاَْلَْمُخ ﴾  ﴿ َلُو اْلَخْم

 ( 54) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 (﴾73﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا )

 ) سػرة الكيف (

شيء انذق عشو، قج يكػف شخيخًا، إف استعحت باهلل عد كجل  فأنت حضشسا تقػؿ قل أعػذ بخب الفمق، يعشي كل
 نجاؾ مشو، بل إف حقضقة اإليساف أف لكل شيء حقضقة .

)) إف لكل شيء حقيقة ؛ كما بمغ عبج حقيقة اإليساف حتى يعمع أف ما أصابو لع يكغ ليخصئو، كما أخصأه لع 
 يكغ ليريبو ((

 يسا [ ] ركاه الصبخاني عغ أبي الجرداء رضي هللا عش

 إذًا ما في كمسة لػ في اإلسبلـ، كمسة لػ ال كجػد ليا في قامػس السؤمغ .

 )) فال تقل لػ أني فعمت كاف كحا ككحا، كلكغ قل7 قجر َّللاه كما شاء فعل ؛ فإف لػ تفتح عسل الذيصاف ((

 ] َرَكاُه ُمْدِمٌع [
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( َِ ََ )0﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَم  (﴾7( ِمْغ َشخِّ َما َخَم

 ) سػرة الفمق (

لػ أف كاحجًا استعاذ باهلل كناـ في خضسة يعشي أقل خصخ عقخب أك حضة، ىػ في مأمغ ألنظ استعحت بكل مخمػؽ 
شخيخ " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق، ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق " ك قج يكػف إنداف بجائخة لو مجيخ شخيخ، مسكغ، يبحث عغ غمصة 

استعضح باهلل مشو قج يكػف ىشاؾ فضخكس شخيخ " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق، ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق " بجأ حتى يػقع فضو األذػ، 
 مغ فضخكس كانتياء برارخ " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق، ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق " 

ٍَ ِإَذا َكَقَب )  (﴾0﴿ َكِمْغ َشخِّ َغاِس

 ) سػرة الفمق (

السطمع، أحج أسساء الذضصاف، دخل إلى صجر اإلنداف يعشي اإلنداف أحضانًا يختكب حساقة  كقب دخل، الغاسق
يجفع ثسشيا حضاتو، يجفع ثسشيا سعادتو، أحضانًا يجفع ثسشيا استقخاره فإذا كشت مع هللا أليسظ الحكسة، كإف لع تكغ 

ا األقل مشو ذكاء، مغ ىشا قاؿ هللا معو أليسظ الحسق، أكبخ عقاب يعاقب بو الكافخ أنو يختكب حساقة ال يختكبي
 عد كجل:

 ﴿ َكَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأكِتَي َخْيخًا َكِثيخًا﴾

 ( 169) سػرة البقخة اآلية: 

 تكاد الحكسة أف تكػف مكافئة لمسؤمغ عمى استقامتو، أما الكافخ:

كا َعْغ َسِبيِل َّللاهِ َأَضله َأْعسَ   (﴾0اَلُيْع )﴿ الهِحيَغ َكَفُخكا َكَصجُّ

 ) سػرة دمحم (

يختكبػف حساقات ما بعجىا مغ حساقات، تاجخ اشتخػ صفة قساش بذكل نطامي بجسارؾ، بقػائع، ببػارص، 
اشتخػ فخضًا خسدة آالؼ يخد، جاءه عخض مئتضغ ألف الساركة نفديا، كالذخكة نفديا، كاأللػاف نفديا، كمو تساـ، 

عمى ىحه، اشتخػ مئتي ألف صفقة، باع، الجسخؾ دخل ببعس فكخ، جسع، شخح، قدع ضخب، أنو يحسل ىحه 
السحبلت كجج قساش، أيغ أكراقو ؟ مغ عشج فبلف، ائتػا بفبلف، جاء فبلف، لػ أبخز لو األكراؽ األكلى تساـ، قاؿ لو 
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أنا عشجؼ مئتي ألف بالسدتػدع كمو نطامي، قاؿ لو تفزل عمى السدتػدع، أخحكا ثػب في حاشضة ما انتبو 
ة، الحاشضة يأتي خط ممػف في آخخ الثػب الشطامضة ما ليا حاشضة، ىحه فضيا حاشضة، كمو تيخيب شمع، لمحاشض

 يعشي كل شيء جسعو بأربعضغ سشة دفعو كفمذ .

أياـ اإلنداف يختكب حساقة يجمخ حضاتو، يتمف مالو كمو، يصمق زكجتو، يفمت أكالده، الحسق يأتي مغ البعج عغ هللا 
ضخ العامي عشجما تكػف مقصػع عغ هللا تميع الحضػنة، يكػف كاحج ذكي ججًا يحفخ قبخه بضجه، عد كجل، يعشي بالتعب

يحفخ شقاءه بضجه، يكػف عشجه زكجة مغ الجرجة األكلى يخدخىا، يكػف لو أصجقاء راقػف ججًا يخدخىع، دائسًا 
إلنداف آمغ باهلل كاستقاـ بالحكسة الحكسة تقمب العجك إلى صجيق، كالحسق يقمب الرجيق إلى عجك، لحلظ إذا ا

عمى أمخه لو عصاء مغ هللا ال يقجر بثسغ ىػ الحكسة، يعشي يدعج بدكجة مغ الجرجة الخامدة، كاألحسق يذقى 
بدكجة مغ الجرجة األكلى، السؤمغ يدعج بجخل محجكد، كغضخ السؤمغ يتمف دخل غضخ محجكد، بكمسة أحضانًا، 

 ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق " . بغمصة " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق،

ٍَ ِإَذا َكَقَب )  (﴾0﴿ َكِمْغ َشخِّ َغاِس

 ) سػرة الفمق (

يػسػس لو السعرضة كاإلثع، كالعجكاف، كالحدج، كالغضبة، كالشسضسة، كإيحاء الشاس، كيشدى أف هللا مػجػد كسضحاسبو 
، يجمخ بدبب الذضصاف . ًَ  عغ كل شيء، فضجفع ثسغ أخصاءه كثسغ معاصضو باىطًا

كضمػ ذىب، كحمسػا بآماؿ، أعتقج  71مخة جخيسة كقعت بالشبظ، أربعة خسدة اتفقػا عمى صائغ، سخقػا مغ عشجه 
 كانػا مذشػقػف بالشبظ أك بضبخكد كميع، ىحا مغ عسل الذضصاف . 78أسخع جخيسة يعاقب عمضيا القزاء، حػالي 

 (﴾02﴿ ِإنهُو َعُجكٌّ ُمِزلٌّ ُمِبيٌغ )

 ) سػرة القرز (

صاف يػصل اإلنداف إلى السذشقة، يػصمو إلى تصمضق زكجتو، كاحج سكخاف بسشصقة بخيف حمب، ببعس الذض
األقزضة ال أذكخ أؼ قزاء، لكغ قخأتيا برحضفة، جاء ثسل سكخاف أشمق الخصاص عمى كل أكالده، خسذ أكالد 

 كأميع، كناـ، لسا صحػ كججىع مقتمػف كميع، قاـ كقتل نفدو، انتيى، ىحا الذضصاف .
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كاحج لبشاني مدمع، كاف ببمجة بأمخيكا مدسػح فضيا القسار ندضت اسع الػالية ىحه الػالية الػحضجة التي فضيا قسار، 
ممضػف لضخة سػرؼ، لعب بالقسار خدخىع، جاء عمى البضت، قتل  715دخل معو اثشضغ كنرف ممضػف دكالر، يعشي 

 ا الذضصاف زكجتو ككل أكالده، ثع قتل نفدو ككتب لضغفخ هللا لي، ىح

 ىحا الذضصاف، تجج بضػت مدمسضغ جحضع مغ الذضصاف، جحضع، مذاجخة، كضخب، كقتل كسباب، األكالد معقجكف .

إذا الخجل إلى بضتو كلع يدمع، قاؿ الذضصاف إلخػانو أدركشا السبضت، نائع ىشا المضل شػاؿ المضل مذاجخة، فإذا جمذ 
أنت دخمت كلع تدمع، كجمدت كما سسضت عمى الصعاـ، الذضصاف  إلى الصعاـ كلع يدسي قاؿ أدركشا العذاء، فإذا

دخل لمبضت، تجج ابشظ يغضطظ تزخبو كفضغ يـػ خجه تتذاجخ مع امخأتظ، ماذا حرل ؟ البضت كمو جيشع، إذا في 
إنابة هلل عد كجل، تجج في ىجكء، جػ رحساني البضت، جػ كأنو البضت، في تدامح، في لصف، في إنذ، فاإلنداف 

 . ْغ َشخِّ َغاِسٍق ِإَذا َكَقَب يكػف مع الذضصاف يربح كحر فمتاف " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَمِق، ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق، َكمِ عشجما 

اَثاِت ِفي اْلُعَقِج )  (﴾1﴿ َكِمْغ َشخِّ الشهفه

 ) سػرة الفمق ( 

آلف معطع األزكاج كخىاف زكجتو، إذا أكبخ ميسة لمذضصاف بفكظ العبلقات الستضشة، أىع عبلقة مع زكجتظ، تجج ا
نطخ إلى خشرخ كاحجة تججه داخ، لَع ىحه ممكظ بالحبلؿ ال تخيجىا، يقػؿ لظ المحع خاكا، ىحا كبلـ إبمضذ، ىحه 
زكجتظ، كمسا كاف في مػدة يفخح هللا أكثخ، تجج سكختضختو، ىحه غخيبة، أخت زكجتو، بشت خالتو، لَع ذىبت 

لذضصاف يدىجؾ بحبللظ، كيخغبظ بالحخاـ، ىحه العقجة ميستو، تقػؿ لي عمى الياتف ليؤالء، ىحه زكجتظ، ميسة ا
شيخيغ مخاصسشي، ال يخيجىا، كالحؼ يحبيا أقل مشيا بكثضخ، يا سبحاف هللا ! حضػنة، التي ىي حبلؿ ال يخيجىا، 

ات آخخ الدماف كبلمو قاسي معيا، تمظ بشعػمة بالغة، الذضصاف يكخىظ بػالجؾ كتتشاعع مع صجيقظ، مغ عبلم
الخجل يعق أباه كيبخ صجيقو، مع أصجقاءه مثل السبلؾ، مع أمو كأبػه مثل الػحر، الحيغ أنجبػؾ كسبب كجػدؾ، 
أبجًا، مع زكجتو كخىانيا، مع أخت زكجتو يدتقبميا، كيخحب بيا، كيشطخ ليا نطخات شيػانضة ىحا الذضصاف " َكِمْغ 

 َشخِّ الش ف اَثاِت ِفي اْلُعَقِج " .
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 (﴾2﴿ َكِمْغ َشخِّ َحاِسٍج ِإَذا َحَدَج )

 ) سػرة الفمق ( 

أياـ أقػؿ لذخز وهللا أنت داخل فضظ شضصاف، تججه عجكاني السداج، غضخ مشرف، قشاص، شضصاف، ىحه الدػرة 
 ميسة ججًا .

( َِ ََ )0﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ اْلَفَم ٍَ ِإَذا كَ 7( ِمْغ َشخِّ َما َخَم اَثاِت ِفي اْلُعَقِج 0َقَب )( َكِمْغ َشخِّ َغاِس ( َكِمْغ َشخِّ الشهفه
 (﴾2( َكِمْغ َشخِّ َحاِسٍج ِإَذا َحَدَج )1)

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ألع تخ آيات أندلت الميمة لع يخ مثميغ قط 704 - 037الجرس ) 

 11-37-1331الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

ال زلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا في باب التخغضب في تبلكة 
آف، كفي المقاء الدابق كاف الحجيث عغ سػرة الفمق كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ عغ عقبة بغ عامخ قاؿ، قاؿ القخ 

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) ألع تخ آيات أندلت الميمة لع يخ مثميغ قط ؟ قل أعػذ بخب الفمَ كقل أعػذ بخب الشاس (( 

 أما:

 (﴾0﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ الشهاِس )

 ) سػرة الشاس ( 

ىشاؾ رب الشاس، كإلو الشاس، كممظ الشاس، فالسمكضة ممكضة مصمقة، هللا عد كجل يسمظ الكػف، خمقًا كترخفًا 
كمرضخًا، فقج تسمظ كال تشتفع، كقج تشتفع كال تسمظ، كقج تسمظ كتشتفع كلضذ لظ السرضخ، أما ممكضة هللا عد كجل، 

 ضة .خمق كترخؼ كمرضخ، ىحه أكسع أنػاع السمك

 (﴾7﴿ َمِمِظ الشهاِس )

 ) سػرة الشاس ( 
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أما " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ الش اِس " مقاـ الخبػبضة، هللا عد كجل خمق الخمق كأمجىع بسا يحتاجػف، خمقظ كخمق اليػاء مغ 
اة أف تتشفدو، خمقظ كخمق الساء، خمقظ كخمق الصعاـ كالذخاب خمقظ كخمق لظ زكجة، خمقظ كخمق لظ كسائل لمحض

 معاير، يعشي ىحه األرض كل شيء يحتاجو اإلنداف فضيا .

، كىػ بارد، معطع الحجاج يتػىسػف أف تحت ىحا الببلط تبخيج، 56مثبًل في الحـخ السكي رخاـ أبضس، الحخ 
 رخاـ مغ نػع خاص، ال يستز الحخارة إشبلقًا، كأف هللا سبحانو كتعالى خمقو ليحه السيسة .

، أشابو معادف، تخيج معادف تتأكدج في حجيج، معادف ال تتأكدج ذىب، معادف كزنيا فكل ما تحتاجو مغ معادف
، السعادف كأشباه السعادف، أنػاع الشباتات ال تعج كال تحرى .  خفضف لكشيا متضشة األلسشضـػ

سانتي،  8عذخ مجمج ككل مجمج سساكتو  78عذخ مجمجًا، كل صفحة نػع مغ الػركد،  78مخة قجـ لي كتاب 
 فحة كردة، ىحه لضدت لمصعاـ، كلكغ إلمتاع اإلنداف .ككل ص

ىل ترجقػف في بالبحخ ممضػف نػع مغ الدسظ، األشضار، األسساؾ، الحضػانات الجارحة، كالغضخ جارحة، الحضػانات 
 األىمضة .

 (﴾47﴿ َكَذلهْمَشاَىا َلُيْع َفِسْشَيا َرُكػُبُيْع َكِمْشَيا َيْأُكُمػَف )

 ) سػرة يذ ( 

 ت الرغضخة، البعػضة، الحذخات، الحبابة، الشحل، الشسل، فيحا الكػف معشى رب الشاس .الحضػانا

 (﴾20﴿ َأْعَصى ُكله َشْيٍء َخْمَقُو ُثعه َىَجى )

 ) سػرة شو ( 

 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

917 

 خمق كأمج، ىحا مقاـ الخبػبضة، لكغ مقاـ األلػىضة يترخؼ، األمخ بضجه .

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض ِإلَ   ٌو﴾﴿ ِفي الده

 (  84سػرة الدخخؼ اآلية: 

ىػ السعصي، ىػ السانع، ىػ الخافع، ىػ الخافس، ىػ السعد، ىػ السحؿ، أال تخكف أف هللا يشدع السمظ مسغ يذاء، 
كضف أف هللا يشدع السمظ مسغ إنداف قبل حضغ اسسو يمقي الحعخ بضغ الشاس، ىػ اآلف يرػر جثة، أال تخكف 

 .يذاء

 فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:مخ بالشبي الكخيع جشازة، 

َتِخيُح ِمْغ َنَرِب الّجْنَيا )) ُمْدَتِخيٌح َكُمْدَتَخاٌح ِمْشُو َفَقاُلػا7 َما الُسْدَتِخيُح َكَما اْلُسْدَتَخاُح ِمْشُو؟ َقاَؿ7 اْلَعْبُج اْلُسؤِمُغ َيدْ 
 ُد َكالّذَجُخ َكالّجَكاّب ((َكَأَذاَىا َكاْلَعْبُج اْلَفاِجُخ َيْدَتِخيُح ِمْشُو اْلِعَباُد َكاْلِبالَ 

 ] متفق عمضو [ 

ماذا فضو الكػف ؟ فضو جساد، كحضػاف، كنبات، كإنداف، فضو غضخ ذلظ ؟ استخاحت ِمْشُو اْلِعَباُد ػ الجسادات ػ َكاْلِببَلُد 
لدساء َكالّذَجُخ َكالّجَكاّب " السؤمغ إذا مات بكت عمضو الدساء كاألرض، غضخ السؤمغ إذا مات ما بكت عمضو ا

 كاألرض، لعميسا إذا مات تفخحاف .

 (﴾0﴿ ِإَلِو الشهاِس )

 ) سػرة الشاس (

 السدضخ، السعصي، السانع، السعد، السحؿ .

َتَذاُء ِبَيِجَؾ   َكُتِحؿُّ َمغْ ﴿ ُقِل المهُيعه َماِلَظ اْلُسْمِظ ُتْؤِتي اْلُسْمَظ َمْغ َتَذاُء َكَتْشِدُع اْلُسْمَظ ِمسهْغ َتَذاُء َكُتِعدُّ َمْغ َتَذاءُ 
 (﴾73اْلَخْيُخ ِإنهَظ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ )

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 
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السالظ يسمظ كل شيء، خمقًا كترخفًا كمرضخًا، أما الخب ىػ الحؼ خمق كأمج أما الترخؼ يخفع، كيخفس، كيعد، 
فقضخ، إنداف عديد كإنداف  كيحؿ، كيعصي، كيسشع، كييب الرحة، يبتمي بالسخض، كيجعل إنداف غشي كإنداف

ذلضل ىػ اإللو، ماذا بقي " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ الش اِس، َمِمِظ الش اِس، ِإَلِو الش اِس " اآلف رب الشاس، كإلو الشاس، كممظ 
 الشاس .

 (﴾1﴿ ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشهاِس )

 ) سػرة الشاس ( 

كبخ عسل فضو معرضة أساسو كسػاس، قاؿ بعس العمساء رحسو هللا دقق أييا األخ، أكبخ جخيسة أكليا كسػاس، أ
تعالى: قاؿ تأتضظ خاشخة، خاشخة شيء يسخ سخيعًا فإف لع تجفعيا انقمبت إلى فكخة، فإف لع تعالجيا انقمبت إلى 
و عديسة، يعشي في تحخؾ، فإف لع تجفعيا، انقمبت إلى شيػة، فإف لع تعالجيا انقمبت إلى فعل، فإف لع تتب مش
انقمبت إلى عادة كالعادة محكسة كمدتحكسة، كقج يسػت اإلنداف عمضيا، أكبخ جخيسة تبجأ مغ أيغ ؟ تبجأ مغ 

 خاشخة، مغ كسػاس 

 )) ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ الشهاِس، َمِمِظ الشهاِس، ِإَلِو الشهاِس ((

ضخة، أنو يػجج قمع رصاص ما كججتو، اآلف مثبًل إذا قمت لػاحج وهللا ثع وهللا ثع وهللا يكػف السقدع بو شيء صغ
تتشاسب معظ ىحه ؟ ال تتشاسب، ثبلث أيساف وهللا ضاع مشظ قمع رصاص ! أما سشج بشرف ممضػف لع تججه مقػؿ 
جمخ " م تقػؿ وهللا ثع وهللا ثع وهللا لع أججه، فمسا قاؿ هللا " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ الش اِس، َمِمِظ الش اِس،ِ َلِو الش اِس " مغ شيء

ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخش اِس " خاشخة، الدنا يبجأ بخاشخة، الدخقة بخاشخة، القتل بخاشخ، الجخائع الكبخػ تبجأ بخاشخة، 
يعشي كسػسة، لكغ ىحا الذضصاف الػسػاس السػسػس، معظ سبلح ماضي، معظ سبلح خصضخ، معظ سبلح فعاؿ 

اِس، َمِمِظ الش اِس،ِ َلِو الش اِس ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخش اِس " هللا ابتبلؾ كأعصاؾ لسجخد أف تقػؿ " ُقْل أَُعػُذ ِبَخبِّ الش  
 أسمحة .

 (﴾3( ِمَغ اْلِجشهِة َكالشهاِس )2﴿ الهِحي ُيَػْسِػُس ِفي ُصُجكِر الشهاِس )

 ) سػرة الشاس ( 
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، فدألو الخجل ماذا أفعل ؟ ىي  قرة رمدية، فقاؿ لو افعل كحا، قالو فعمتيا، قاؿ جاء شضصاف إلى عشج رجل مجـخ
افعل كحا، قاؿ لو فعمتيا، أعصاه الذضصاف عذخ حمػؿ جيشسضة، فإذا بيحا اإلنداف قج فعميا كميا، قاؿ كفى ما 

 عشجؼ شيء، فقاؿ لو الذضصاف أنت ماذا تشػؼ أف تفعل قاؿ لو كحا ككحا، قاؿ لو اتِق هللا يا رجل .

 لحلظ قاؿ هللا:

 ﴿﴾ ْنِذ َكاْلِجغِّ  َشَياِشيَغ اإلِْ

 (  771) سػرة األنعاـ اآلية: 

لساذا قجـ شضاشضغ اإلنذ ؟ ألنيع أشج فتكًا مغ شضاشضغ الجغ، الجغ يتعمسػف مغ اإلنذ دركسًا، فيحا الػسػاس 
 الخشاس 

 ﴿ الهِحي ُيَػْسِػُس ِفي ُصُجكِر الشهاِس، ِمَغ اْلِجشهِة َكالشهاِس ﴾

مغ الجشة يعشي شضصاف، أنت ماشي لػحجؾ خصخ في بالو أف ىحا لو معي مبمغ لكغ ما معو كصل، يشكخه عمضو، 
غشي كما لو بحاجة، مغ ىشا بجأت، لو عمضظ مئة ألف كما أخح مشظ كصل، تبجأ القرة أف ىحا غشي، بصخاف، 

مفظ يسشي، أحمف عمى نضتي، مالو حخاـ، ىحا مػ شغمظ أف تقػؿ حخاـ في عمضظ مئة ألف، ما معو كصل، يح
أمخؼ السفاتضح وهللا ما أخحتيع، نطخت إلى الذضصاف كضف يعصضظ الصخيق، أياـ تحرل جخائع جشدضة جخائع مالضة 

 جخائع اجتساعضة، تبجأ مغ كسػسة 

 شهاِس ﴾﴿ ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشهاِس، الهِحي ُيَػْسِػُس ِفي ُصُجكِر الشهاِس، ِمَغ اْلِجشهِة َكال

أك يأتضظ صجيق لَع لع تدافخ، ماذا تخيج مغ ىحه البمج، يقػؿ لظ غضخ حضاة ىشاؾ الذيػات في متشاكؿ يجؾ، يقػؿ 
لظ بعمبة عمكة تشاـ معظ كاحجة، قمت لو التي فضيا حبتاف أـ اثشا عذخ حبة، قاؿ لي التي فضيا حبتاف، قاؿ لي 

، بعج دقضقتضغ قاؿ لي وهللا أنا كشت مخة بخكمانضا، قاؿ لي بعمبة عمكة حبتاف تشاـ معظ بشت بخكمانضا ما شي
خخجت الداعة الثانضة في المضل أللحق السصار بأياـ الذتاء، قاؿ لي الثمج متخيغ، كجج شابػر أقدع باهلل خسدة 
لمضل كضمػ متخ سأؿ ما ىحا ؟ قاؿ أعمشػا البارحة في تػزيع نرف كضمػ مغ المحع لمسػاششضغ مغ الداعة الثانضة با

كاقفػف كالثمج متخيغ حتى يأخح الػاحج الداعة الثامشة نرف كضمػ لحسة بدعخ مخفس ماذا حرل ؟ ما داـ 
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بحبتضغ عمكة تشاـ معظ بشت، تفزل ىحا العبلج، ىاف أمخ هللا عمضيع فيانػا عمى هللا، ىحه قاعجة عامة، أؼ 
ج العجك يحتل، كيجمخ، كيحؿ، كيشيب، كال أحج مجتسع ييػف أمخ هللا عمضو ىحا السجتسع بأكسمو ييػف عمى هللا تج

 يخعو .

ُصُجكِر الشهاِس،  ﴿ ُقْل َأُعػُذ ِبَخبِّ الشهاِس، َمِمِظ الشهاِس، ِإَلِو الشهاِس، ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشهاِس الهِحي ُيَػْسِػُس ِفي
 ِمَغ اْلِجشهِة َكالشهاِس ﴾

البمج، أك ماذا تخيج مغ ىحه التجارة كضمػ حذضر مئة ألف أجختو، أنت  يأتي شخز كيقػؿ لظ ماذا تخيج مغ ىحا
 تعباف ىمكاف يجلظ عمى معاصي .

يا أخػاف في نقصة ميسة، هللا عد كجل لحكسة بالغة جعل الحبلؿ صعب كالحخاـ سيل، لػ كاف العكذ ألقبل 
كلتخؾ الشاس الحخاـ، لكغ هللا جمت  الشاس جسضعيع عمى الحبلؿ ال عغ عبادة كال عغ محبة هلل، كلكغ ألنو أسيل،

حكستو، اآلف أربح شيء بالعالع تجار السخجرات، أربح شيء، في ألف ضعف الخبح، يعشي ثسغ السخجرات في بمج 
السشذأ محل زراعتيا كبمج البضع الفخؽ ألف ضعف، بعج تجارة السخجرات تجارة األسمحة، كميا عقػد إذعاف، 

ف دكالر، أياـ يزخبػا أربعة خسدة مغ أجل يرجكا صاركخ، يعشي عذخ مبليضغ البتخيػت ثسشو اثشاف كنرف ممضػ 
 دكالر، ضخب خسدضغ، عمى حدابشا الػاحج يأكل قتمة كيجفع أجخة .

فيحا الحؼ يحرل، ىاف أمخ هللا عمى الشاس فيانػا عمى هللا، ثاني تجارة الدبلح الثالثة السبضجات الشباتضة، يعشي 
 كالدعادة بالسخجرات، إبادة األجداـ باألسمحة، إبادة الحضػانات، ىحه أربح تجارة في العالع .كمو إبادة، إبادة العقل 

ممضار إلى اآلف كل يـػ فضو نرف ممضار مثبًل،  83فكل شيء فضو تجمضخ غالي، يقػؿ لظ كمفت الحخب فخضًا 
 أرقاـ فمكضة، أما كل شيء حبلؿ صعب كالحخاـ سيل .

 شو عامخ قاؿ، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عغ عقبة بغ عامخ رضي هللا ع

 ﴿ ألع تخ آيات أندلت الميمة لع يخ مثميغ قط ؟ قل أعػذ بخب الفمَ كقل أعػذ بخب الشاس ﴾

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أنا عشج ضغ عبجي بي كأنا معو حيغ يحكخني 704 - 030الجرس ) 

 31-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

كتاب الحكخ كالجعاء، ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا في 
 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح:

 " َيُقػُؿ هللا عد كجّل: ػ أؼ فضسا يخكيو عغ ربو ػ 

 َذَكَخِني في َملٍ )) َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحيَغ َيْحُكَخِني، فِإْف َذَكَخِني في َنْفِدِو َذَكْخُتُو في َنْفِدي، َكِإْف 
 اْقَتَخْبُت إَلْيِو َباعًا، كإْف َذَكْخُتُو في َمٍل َخْيٍخ ِمْشُيْع، َكِإْف اْقَتَخَب إلّي ِشْبخًا اْقَتَخْبُت ِمْشُو ِذراعًا، َكِإِف اْقَتَخَب ِإلّي ِذَراعاً 

 َأَتاِني َيْسِذي َأَتْيُتُو َىْخَكَلًة ((

 أييا األخػة الكخاـ: 

الجشة، فالسؤمغ يحدغ الطغ باهلل عد كجل كال يتيع هللا بذيء، هللا عد كجل بادغ ذؼ بجء حدغ الطغ باهلل ثسغ 
مشده عغ كل نقز، لكغ األمخ لضذ فضو إشكاؿ فضسا يتعمق بخمق هللا، كساؿ ما بعجه كساؿ، إتقاف ما بعجه إتقاف، 

تدتسع إلى حخكب،  إحكاـ ما بعجه إحكاـ، صشعة ما بعجىا مغ صشعة، كلكغ اإلشكاؿ يأتي أحضانًا مغ أفعالو، فقج
كإلى أزمات كإلى مجاعات، كإلى قيخ، كإلى عجكاف، أفعاؿ هللا عد كجل تحكسيا حكستو السصمقة كحكستو السصمقة 
يحكسيا الخضخ السصمق، لكغ قج يكػف العقل قاصخًا عغ إدراؾ الحكسة، كثضخ في أشضاء بالعمع ال يقبميا العقل، مثل 

 شخيف:

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

922 

 

الحـخ سضارة إسعاؼ، كتب عمضيا إسعاؼ بالعكذ، يعشي أنا أخحت بشفدي  كشت مخة في الحج، كججت جانب
عمضيع مأخحًا كبضخًا، ما كجج كاحج بيحه الجكلة السرشعة لمدضارات يكتب إسعاؼ بذكل صحضح ؟ حتى كججت المغة 
تخاىا اإلنكمضدية بالعكذ مكتػبة، ما ىحا ؟! أيغ الحكؽ، كججت نفدي أنشي غمصاف، ىحه اإلسعاؼ تسذي كراءؾ 

بالسخآة يشبغي أف تكتب بالعكذ، حتى تقخأىا بذكل صحضح معشاىا بجء بعقمي بادغ ذؼ بجء أف ىحه غمط، كبقضت 
أكثخ مغ شيخ، دكلة مثل ألسانضا ما فضيا كاحج يتقغ العخبضة كيكتبػىا بالعكذ ؟! ضيخ ىحا تقمضج دكلي، تسذي 

ؼ الحؼ يسذي أماـ الدضارة كقج رآىا في السخآة أف يديح كراءؾ اإلسعاؼ تخاىا في السخآة، تقخأىا بذكل صحضح اليج
 ليا كي تدخع إلى ىجفيا .

فسا كل نقج أنت تترػره نقج، أكضح مثل أريج أف أقػلو لكع، شبعًا مثل تخكضبي أب عشجه ابغ في الرف الخامذ، 
ؿ لظ مثل ما تخيج، ثاني ىحا االبغ عغ عمى بالو أنا ال أريج أف أدرس، ألكؿ مخة يقػؿ لو ال أريج أف أدرس، يقػ 

يـػ لع يحىب إلى السجرسة، ناـ إلى الطيخ ُسعج، تشاكؿ شعاـ الغجاء كذىب إلى الدضشسا، سيخ مع أصجقاءه عمى 
، جاء كناـ، استضقع الطيخ، أكل، عمى فمع ثاني، وهللا شيء جسضل، كجج نفدو أنو أذكى مغ كل 71الذجة لمداعة 

بالسجارس، ككضائف، كشج، ىػ مختاح أكل كنـػ كلعب، عشجما كبخ كجج نفدو ىؤالء األكالد الرغار، يأكمػف قتل 
نػرؼ، ال شيادة، كال صشعة، كال شب، كال تجارة، كال متدكج، كال عشجه بضت، كال عشجه سضارة، كال عشجه شيء، فحقج 

ت لظ ال أريج أف عمى أباه قاؿ ألبضو حضشسا قمت لظ ال أريج الجراسة لَع لع تزخبشي كف تعسضشي عسي، حضشسا قم
 أدرس لَع لع تخكمِغ بقجمظ كتؤلسشي، أنا ال أعمع لكغ أنت تعمع قضسة العمع، كاضح السثل ؟ انطخكا لآلية:

َمْت َأْيِجيِيْع﴾  ﴿ َكَلْػََّل َأْف ُتِريَبُيْع ُمِريَبٌة ِبَسا َقجه

 (  47) سػرة القرز اآلية: 

 الجقة باآلية أف ىحه السرضبة بسا قجمت أيجييع:

 َقاُلػا﴾﴿ لَ 

 (  714) سػر شو اآلية: 
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 متى ؟ يـػ القضامة 

 (﴾001﴿ َلَقاُلػا َربهَشا َلْػََّل َأْرَسْمَت ِإَلْيَشا َرُسػًَّل َفَشتهِبَع َآَياِتَظ ِمْغ َقْبِل َأْف َنِحؿه َكَنْخَدى )

 ) سػرة شو (

 فكأنو السرضبة التي يدػقيا هللا لعباده ىي رسالة .

تجمضخ بشاء لذخز ميع لجكلة مجاكرة، فكاف رد فعمو أنيا كصمت الخسالة، كبلـ دقضق  مخة لفت نطخؼ أنو حرل
تجمضخ بشاءه اعتبخىا رسالة، فاهلل عد كجل لو رسائل، أياـ الجفاؼ رسالة، قاؿ استغشضشا عغ رحسة الدساء، كعسمشا 

ة، فشجؽ في مجيشة بالسغخب سج معضغ، فجاء جفاؼ سبعة سشػات عجاؼ، أكمشا كل شيء، رسالة، أياـ الدلداؿ رسال
اسسو أغاديخ فشجؽ ىمػدؼ إـ بسجيشة سضاحضة مسشػع عمى أىل البمج أف يجخمػا ىحه الفشادؽ لسا فضيا مغ مبضقات 
فرار في زلداؿ بيحه السجيشة، كالفشجؽ ثبلثضغ شابق غاص في بصغ األرض، كلع يبَق مشو إال الصابق األخضخ مع 

جة عمى القبخ، اسع الفشجؽ أصبح شاىجة، رسالة ىحه، الدلداؿ رسالة، كالسجاعة اسع الفشجؽ، ىمػدؼ إـ، يعشي شاى
 رسالة، كالسجاعة رسالة .

ََ َبْعَزُكْع ﴿ ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُكْع َعَحابًا ِمْغ َفْػِقُكْع َأْك ِمْغ َتْحِت َأْرُجِمُكْع َأْك َيْمِبَدُكعْ   ِشَيعًا َكُيِحي
 (﴾32َس َبْعٍس اْنُطْخ َكْيَف ُنَرخُِّؼ اخْآََياِت َلَعمهُيْع َيْفَقُيػَف )َبأْ 

 ) سػرة األنعاـ ( 

رسالة، فاهلل عد كجل لو رسائل، إما أنيا مقخكءة قخآف كخيع، أك أنيا مجركة كأفعالو، عمى كٍل الكػف ميسا زدتو 
مذكمة في أفعالو، إذا ما عشجؾ إيساف قػؼ تمقي ضػء فكخًا زادؾ تعطضسًا هلل عد كجل، ككبلمو فضو إعجاز لكغ في 
 مغ إيسانظ كحدغ ضشظ باهلل عمى أفعالو ىشاؾ مذكمة .

 لحلظ أنا أتسشى عمى األخػة أف يبجأ بسعخفة هللا مغ خمقو، ثع مغ كبلمو، كبالشياية مغ أفعالو:

ِبيَغ )﴿ ُقْل ِسيُخكا ِفي اَْلَْرِض ُثعه اْنُطُخكا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الْ   (﴾00ُسَكحِّ

 ) سػرة األنعاـ ( 
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ف هللا إذًا: " َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجؼ ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحضَغ َيْحُكَخِني " دقة معو بالتػفضق، بالحفع بالتأيضج، بالخعاية، كإذا كا
 معظ فسغ عمضظ، كإذا كاف عمضظ فسغ معظ .

 السعضة العامة هللا مع الكافخ، بعمسو .العمساء قالػا: ىشاؾ معضة عامة، كىشاؾ معضة خاصة، 

 ﴿ َكُىَػ َمَعُكْع َأْيَغ َما ُكْشُتْع﴾

 (  4) سػرة الحجيج اآلية: 

مع السمحج، مع الكافخ، مع الفاسق، مع العاصي، مع الحؼ يشكخ كجػده كضف نحغ عشجنا عباد كعبضج، عباد جسع 
أنو ىػ في قبزة هللا، في أية ثانضة يكػف في عبج لمذكخ، عبضج جسع عبج القيخ، فكل إنداف عبج هلل بسعشى 

 قبزتو، أما العباد جسع عبج الذكخ كعباد الخحسغ .

ـٍ ِلْمَعِبيِج )  (﴾13﴿ َكَما َربَُّظ ِبَطاله

 (  46) سػرة فرمت اآلية: 

 إذًا معضة هللا أنو معشا بعمسو جسضعًا، لكغ السعضة الخاصة ىػ مع الستقضغ، مع السؤمشضغ .

ي َمعَ  اَلَة﴾﴿ ِإنِّ  ُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الره

 ( 71) سػرة السائجة اآلية: 

 ثع إف السعضة ليا ثسغ " َكَقاَؿ َّللا ُ ِإنِّي َمَعُكْع " يعشي بالتأيضج، كالحفع، كالشرخ كالخعاية، كالتػفضق " َلِئْغ " بذخط:

اَلَة َكَآَتيْ  ي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الره ُ ِإنِّ ْرُتُسػُىْع َكَأْقَخْضُتُع َّللاهَ َقْخضًا َحَدشًا﴾﴿ َكَقاَؿ َّللاه  ُتُع الدهَكاَة َكَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي َكَعده

 (  71) سػرة السائجة اآلية: 
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 فكل إنداف يخيج أف يكػف لو معضة مع هللا ثسشيا كاضح جمي كالذسذ 

اَلَة َكَءاَتْيُتُع  ي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الره َ َقْخًضا َحَدًشا (()) ِإنِّ ْرُتُسػُىْع َكَأْقَخْضُتُع َّللاه  الدهَكاَة َكَءاَمْشُتْع ِبُخُسِمي َكَعده

 )) َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحيَغ َيْحُكَخِني ((

دشي يا مػسى أتحب أف أكػف جمضدظ، قاؿ كضف ذلظ يا رب، قاؿ أما عمست أنشي جمضذ مغ ذكخني، كحضثسا التس
 بجؼ كججني .

أنت إذا ذكخت هللا في نفدظ ذكخؾ هللا في نفدو، كإف ذكخت هللا في ممئ ذكخؾ هللا في ممئ خضخ مشو، لحلظ هللا 
 عد كجل قاؿ:

 ﴿ َفاْذُكُخكِني َأْذُكْخُكْع﴾

 (  751) سػرة البقخة اآلية: 

 اذكخني لعبادؼ أذكخؾ في السلء األعمى، كأذكخؾ في قـػ خضخ مغ ىؤالء .

 ؿ: قا

ْقَتَخَب إلّي ِشْبخًا )) فِإْف َذَكَخِني في َنْفِدِو َذَكْخُتُو في َنْفِدي، َكِإْف َذَكَخِني في َمٍل َذَكْخُتُو في َمٍل َخْيٍخ ِمْشُيْع، َكِإْف ا
 اْقَتَخْبُت ِمْشُو ِذراعًا ((

، أك بعسل شضب بإنفاؽ الساؿ، إذا كاحج بادر، عسل مبادرة مع هللا تقخب مشو برضاـ، أك بإنفاؽ، أك بربلة نافمة
ىحه السبادرة مغ كـخ هللا عد كجل أنو يدارع كيكافئظ عمضيا في كقت قرضخ ججًا، مغ أجل أف تذعخ بػجػده كمغ 

 أجل أف تقػػ عقضجتظ فضو، لحلظ استجابة الجعاء يقػؼ العقضجة.

يسانو بأف هللا سسعو، كأف الفعل بضج فكل كاحج مشا كقع بسذكمة كدعا هللا بإخبلص شجيج، كاستجاب هللا لو يدداد إ
 هللا، كقج أنقحه .
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بالتعبضخ الجقضق أف هللا عد كجل شكػر إذا أنت قخبت يقخب مشظ، معشى يقخب تذعخ بحاؿ مخيح، تذعخ بقػة 
 بالشفذ، تذعخ بذخرضة قػية، تذعخ بصبلقة بالمداف، تذعخ بخؤية صحضحة، ىحا كمو دعع إليي، كالجلضل:

يَساَف َكَزيهَشُو ِفي ُقُمػِبُكْع َكَكخهَه ِإَلْيُكُع اْلُكْفَخ َكاْلُفُدػَؽ َكاْلِعْرَياَف﴾﴿ َحبهَب ِإَليْ   ُكُع اإلِْ

 ( 7) سػرة الحجخات اآلية: 

يعشي تقخبت شبخ تقخب زراع، تقخبت زراع تقخب باع، الباع أشػؿ " أتاني َيْسِذي َأَتْضُتُو َىْخَكَلًة " يعشي أنت حضشسا 
يقػؿ هللا لظ لبضظ يا عبجؼ، إذا قاؿ العبج يا ربي كىػ راكع قاؿ هللا لو لبضظ يا عبجؼ، فإف قاؿ يا رب تقػؿ يا رب 

كىػ ساجج قاؿ هللا لو لبضظ يا عبجؼ، كإف قاؿ يا رب كىػ عاٍص قاؿ لبضظ ثع لبضظ ثع لبضظ، يعشي لػ احج جاء 
 غفخًا غفخىا لو كال يبالي .هللا ملء الدساكات كاألرض ذنػب جاءه تائبًا نادمًا خاضعًا مدت

 آخخ حجيث:

 )) َمَثُل الهِحي َيْحُكُخ َربهُو َكالهِحي ََّل َيْحُكُخ َربهُو َمَثُل اْلَحيِّ َكاْلَسيِِّت ((

 ] أخخجو مدمع عغ أبي مػسى رضي هللا عشيسا [ 

ًا يعشي بالتعبضخ العامي، َيقخؼ السؤمغ إذا ذكخ هللا كاف قمبو حضًا، كالغضخ السؤمغ إذا لع يحكخ هللا كاف قمبو مضت
كُيقخؼ، مسل، اإلنداف إذا كاف مع هللا كبلمو في حضاة الجمػس معو في إنذ، االستساع إلضو في راحة، يسمئ قمبظ 
ثقة باهلل، ثقة بالسدتقبل، يعصضظ مشيج بالتػازف، أما كاحج إذا بعضج عغ هللا عد كجل ما عشجه شيء، تجج مطيخه 

 فخع لكشو مسل .

 سج  رب العالسيغ كالح
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 ( 7 ذىب أىل الجثػر باَلجػر 704 - 031الجرس ) 

 34-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ 

 أييا األخػة:

 عغ أبي ذر رضي هللا عشو أف ناسًا مغ أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قالػا لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص يا رسػؿ هللا: 

 )) ذىب أىل الجثػر باَلجػر ((

 الجثػر ؛ األغشضاء ذىبػا بالجثػر، كيشبغي أف نقف كقفة متأنضة عشج ىحه الكمسة .

 أييا األخػة:

 الربلة كالدبلـ في حجيث آخخ:يقػؿ عمضو 

ِعيِف ((  )) الُسْؤِمُغ الَقِػيُّ َخْيٌخ َكأَحبُّ إلى َّللاهِ َتعالى ِمَغ الُسْؤِمِغ الزه

 ] ركاه مدمع عغ أبي ىخيخة [ 

لساذا ؟ ألف السؤمغ القػؼ، كقج تكػف القػة في الساؿ، كقج تكػف في السشرب كقج تكػف في العمع، العمع قػة، 
ألف لضخة بالذيخ، مع عمع اختراص نادر، العمع قػة، كالساؿ قػة، كالسشرب قػة،  133ف إنداف بػأحضانًا تػض

 كالشبي عمضو الربلة كالدبلـ 

ِعيِف ((  )) الُسْؤِمُغ الَقِػيُّ َخْيٌخ َكأَحبُّ إلى َّللاهِ َتعالى ِمَغ الُسْؤِمِغ الزه

إال أنو إذا كاف شخيق القػة سالكًا كفق مشيج هللا يجب أف تكػف قػيًا، لساذا ؟ ألف خضارات العسل الرالح أماـ 
القػؼ ال تعج كال تحرى، كخضارات العسل الرالح أماـ الغشي ال تعج كال تحرى، كخضخات العسل الرالح أماـ 
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الغشى محفػفًا بالسعاصي كاآلثاـ كالشفاؽ كالكحب العالع ال تعج كال تحرى، أما إذا كاف شخيق القػة أك شخيق 
كالججل كضمع الشاس، يعج الفقخ كساـ شخؼ، كيعج الزعف كساـ شخؼ، كيعج البعج عغ عمع يدتخجـ في معرضة 

 هللا كساـ شخؼ، يعشي أنت حضشسا تسكغ في األرض تتدع دائخة خضارات العسل الرالح .

 لكغ كزيخ التخبي محاسب عغ ممضػف شالب بالقصخ، إذا كاف يعشي معمع عشجه خسدضغ شالب، محاسب عشج هللا
 .اشئة، يكػف أجخه عمى مدتػػ ممضػف كضع مشاىج تؤكج قضع اإلسبلـ، كقضع الجيغ، كقضع الحق ترحح السفاىضع الخ

 فكمسا مكغ اإلنداف في األرض أكثخ اتدعت دائخة خضارات العسل الرالح كبالسقابل اتدعت دائخة مدئػلضاتو، أياـ
 اإلنداف ألنو جاىل يتخنع بكمسة أنا مؤكؿ كبضخ، كلػ أدرؾ معشاىا ال تقصعت مفاصمو فخقًا مغ هللا عد كجل .

إذًا السسكغ في األرض لو حداب خاص، كسا أف أمامو خضارات ال تعج كال تحرى مغ األعساؿ الرالحة أمامو 
 مدؤكلضات ال تعج كال تحرى مغ الحنػب كاآلثاـ .

جكة، األب غضخ االبغ، إذا األب دخغ، االبغ يقتجؼ فضو، إذا األـ كحبت االبشة تقتجؼ بيا، يؤخح اآلف كل إنداف ق
 ىحا مغ قػلو تعالى:

ُقْمَغ َقْػًَّل ي ِفي َقْمِبِو َمَخٌض كَ ﴿ َيا ِنَداَء الشهِبيِّ َلْدُتغه َكَأَحٍج ِمَغ الشَِّداِء ِإِف اتهَقْيُتغه َفاَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الهحِ 
 (﴾07َمْعُخكفًا )

 ) سػرة األحداب ( 

ثع يقػؿ هللا عد كجل أف ىؤالء الشداء نداء الشبي يؤتضيغ هللا عد كجل أجخىغ مختضغ، مخة ألنيغ كغ عمى حق، 
كمخة ألنيغ قجكة لسغ دكنيغ، إذا كل كاحج مسكغ في األرض أك قجكة، اآلف السعمع أماـ خسدضغ شالب قجكة، األب 

أكالده قجكة، مجيخ السعسل إذا كاف جاءه مشجكب شخكة كقجـ لو مذخكب أماـ العساؿ معشى ذلظ أف معمسشا  أماـ
ذكي ججًا كمخف كما عشجه تدمت، ضضف خسخ، خخب بضتيع بيحه العسمضة ! فسجيخ السعسل قجكة، السعمع قجكة األب 

 ف، شبعًا ىحه كقفة عشج يا رسػؿ هللا .قجكة، القجكة لو حداب خاص، إف أحدغ لو أجخاف، كإف أساء عمضو كزرا

 )) ذىب أىل الجثػر باَلجػر يرمػف كسا نرمي كيرػمػف كسا نرـػ كيترجقػف بفزػؿ أمػاليع (( 
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 لكغ غاب عشا أف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

 )) إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع فدعػىع بأخالقكع "(( 

 ق، كيدبق الرائع، كالسرمي، كالحؼ يقـػ المضل . قاؿ:يسكغ إنداف أخبلقو عالضة يدبق السشف

)) أك ليذ قج جعل لكع ما ترجقػف بو؟ إف بكل تدبيحة صجقة كتحسيجة صجقة كتيميمة صجقة كتكبيخة صجقة 
 كأمخ بسعخكؼ صجقة كنيي عغ مشكخ (( 

تقػؿ لػاحج ممحج  كسا قمت في درس سابق أحضانًا مع مزي الدمغ كمسات اإلسبلـ العطضسة تفخغ مغ مزسػنيا،
كضف الرحة ؟ يقػؿ لو الحسج هلل، كضف ؟ الحسج هلل، أنت مشكخ كجػد هللا عد كجل، كمسة ال معشى ليا، إف كاف 
كاحج رأػ معرضة كبضخة عمى الذاشة ال إلو إال هللا، عمى ماذا تػحج ؟ معرضة ىحه، أياـ تكػف كاحجة فشانة كتقػؿ 

ـ، فكمسة هللا كفقشي، كتػفقشا، كال إلو إال هللا، يا أخي صِل عمى الشبي يكػف هللا كفقشي بيحه الخقرة، ما ىحا الكبل
غزباف، ىحه كمسات لع يعج ليا معشًا إشبلقًا، لكغ لػ عجنا إلى أصل معشاىا سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا 

 ما فاتظ شيء، لحلظ:وهللا أكبخ، ييشي لػ سبحتو، ككحجتو، ككبختو كحسجتو، فقج عخفتو، كإذا عخفتو 

اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َكَخْيٌخ أَ  ْنَيا َكاْلَباِقَياُت الره  (﴾13َماًل )﴿ اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

 ) سػرة الكيف (

غ سشة في شقع كأف هللا عشجما قاؿ الباقضات عخؼ الساؿ كالبشػف، فانضات، اآلف كقف بدػؽ الحسجية كل خسدض
ججيج، يعسل ديكػر، يعسل، يػضع مػضفضغ، يكبخ، يزع أكالده، يسػت، يختمفػا، يبضعػا السحل، كقف بحي، كل 

 خسدضغ سشة في شقع ججيج لسالكي البضػت، هللا جعمشا خبلئف في األرض .

 شيء آخخ:

 ال تطغ أف الحؼ لع تؤتضو ماؿ محخـك مغ العسل الرالح مثبًل:

 يخ كفاعمو (( )) الجاؿ عمى الخ

 ] أخخجو التخمحؼ عغ أنذ رضي هللا عشو [ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

930 

يكفي أف تجؿ إنداف عمى خضخ، كالخضخ الحؼ نالو لظ مثمو تسامًا، لغة الكسبضػتخ ال قذ كلرق، ندخ كلرق، 
 ندخ األصل محفػظ لراحبو، كمثمو تسامًا لمحؼ دلو عمى الخضخ .

ْمِع َحَدنًا َأَّله ﴿ َكََّل َعَمى الهِحيَغ ِإَذا َما َأَتْػَؾ  ِلَتْحِسَمُيْع ُقْمَت ََّل َأِجُج َما َأْحِسُمُكْع َعَمْيِو َتَػلهْػا َكَأْعُيُشُيْع َتِفيُس ِمَغ الجه
 (﴾67َيِجُجكا َما ُيْشِفُقػَف )

 ) سػرة التػبة ( 

 اء في خضخ .ىؤالء إذا دعػا إلى خضخ، أك إذا جسعػا بضغ شخرضغ عمى خضخ، أك دلػا عمى خضخ، أك كانػا لصف

 ﴿ َمْغ َيْذَفْع َشَفاَعًة َحَدَشًة َيُكْغ َلُو َنِريٌب ِمْشَيا﴾

 (  85) سػرة الشداء اآلية: 

 لظ نرضب، أبػاب العسل الرالح وهللا يا أخػاف الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق . 

 درس البارحة كاف:

ا شيػتو كيكػف لو فييا أجخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص7 أرأيتع لػ )) كفي بزع أحجكع صجقة . قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجن
 كضعيا في حخاـ أكاف عميو فييا كزر؟ قالػا نعع. قاؿ7 كحلظ إف كضعيا في الحالؿ كاف لو فييا أجخ (( 

 ] ركاه مدمع [ 

 أييا األخػة الكخاـ: 

، كأنت في بضتظ ىشاؾ شخؽ إلى الجشة، أبػاب العسل الرالح كسا أقػؿ الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق
ربضت بشتظ تخبضة إسبلمضة صحضحة كحجبتيا، كبحثت ليا عغ زكج مؤمغ، ىحه البشت الػاحجة يسكغ أف تكػف 
 شخيقًا لظ إلى الجشة، ربضت أكالدؾ كشت زكج بار لدكجتظ، كشت ابغ بار لػالجيظ، كشت جار محدغ لجارؾ .

ادر الجدائخؼ رحسو هللا، كاف بصل، كأقاـ بالذاـ، فحب أف يبضع بضتو، افتقخ، يعشي كاحج سكغ جانب األمضخ عبج الق
لضخة، جاء كاحج  133لضخة تعصػني ؟! وهللا ال أبضع جػار األمضخ بػ 133لضخة ذىب، غزب  133فجاءكا لو ثسشو 

 ك خمضظ جارنا . 133كأكصميا لؤلمضخ، قاؿ لو ىحه 
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خبلقو، كقاؿ ابغ القضع الجػزؼ: اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عمضظ في يعشي أياـ اإلنداف يعضر بسكانتو، يعضر بأ
الخمق زاد عمضظ في اإليساف، كاإلنداف بحدغ الخمق قج يرل إلى مختبة قائسي المضل، كقج يرل إلى مختبة 
ضئة السشفقضغ، كقج يرل إلى مختبة الرائسضغ، ألنو برخاحة ال يذج الشاس إلى الجيغ عباداتظ، لػ كاف معاممة س
مع الربلة يشدعجػا مغ صبلتظ، صبلتظ مشفخة ليع، إذا كاف في معاممة سضئة، يذج الشاس إلى الجيغ أخبلقظ 

 العالضة، يذج الشاس لمجيغ القضع التي جاء بيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ .

 نيي الجرس: فأنت مسكغ تؤدؼ العبادات وهللا عد كجل ال يقبل مشظ ىحه العبادات، أقػؿ لكع أربع أدلة كأ

 الربلة:

)) َلعمسغ أقػاما مغ أمتي يأتػف يـػ القيامة بحدشات أمثاؿ جباؿ تيامة بيزاء فيجعميا هللا ىباء مشثػرا أما 
 إنيع إخػانكع كمغ جمجتكع كيأخحكف مغ الميل كسا تأخحكف كلكشيع قـػ إذا خمػا بسحاـر هللا إنتيكػىا ((

 انتيت الربلة ػ 

 األَْلَياِنيِّ َعْغ َثْػَباف []َعْغ َأِبي َعاِمٍخ 

:  الرـػ
مغ لع يشيو صضامو عغ قػؿ الدكر ال يعبأ هللا بيحا الرضاـ، مغ لع يشيو صضامو عغ قػؿ الدكر كالعسل بو ىحا ما 

 زاده إال جػعًا كعصذًا، ىحا الرضاـ .

 الحج:
ظ كال سعجيظ كحجظ مخدكد لبض لػ كاحج كضع رجمو في الخكاب كقاؿ لبضظ الميع لبضظ كمالو حخاـ، يشادػ أال

 .عمضظ
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 الدكاة:

َل ِمْشُكْع ِإنهُكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقيَغ )  (﴾20﴿ ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْك َكْخىًا َلْغ ُيَتَقبه

 ) سػرة التػبة (

 ىحا األمخ، فضا أييا األخػة ىحا الحجيث نعضجه آخخ مخة:

 ذىب أىل الجثػر باَلجػر يرمػف كسا نرمي كيرػمػف كسا نرـػ كيترجقػف )) قاؿ الفقخاء لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بفزػؿ أمػاليع فقاؿ7 أك ليذ قج جعل لكع ما ترجقػف بو ؟ إف بكل تدبيحة صجقة كتحسيجة صجقة كتيميمة 
صجقة كتكبيخة صجقة كأمخ بسعخكؼ صجقة كنيي عغ مشكخ صجقة كيزع أحجكع المقسة في في أىمو فيي لو 
صجقة. كفي بزع أحجكع صجقة . قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو كيكػف لو فييا أجخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص7 أرأيتع لػ 
 كضعيا في حخاـ أكاف عميو فييا كزر؟ قالػا7 نعع . قاؿ7 كحلظ إف كضعيا في الحالؿ كاف لو فييا أجخ((

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يقعج قـػ يحكخكف َّللاه إَّل حفتيع السالئكة 704 - 032الجرس ) 

 77-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 لكخاـ: أييا األخػة ا

 القاعجة الثابتة أف كل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب، فإذا قاؿ هللا عد كجل: 

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 ) سػر األحداب ( 

أكقاتو، كفي كل أحػالو، كفي كل صجقػا أييا األخػة أنو ما مغ أمخ في القخآف الكخيع يجكر مع اإلنداف، في كل 
 شؤكنو، في حمو كتخحالو، كغشاه كفقخه، في كل أحػالو كحكخ هللا، كاسع ججًا .

إذا دعػت هللا فأنت ذاكخ لو، إذا استغفختو فأنت ذاكخ لو، إذا تبت إلضو فأنت ذاكخ لو، إذا ناجضتو فقج ذكختو، إذا 
و فقج ذكختو، إذا تمػت كتابو فقج ذكختو، إذا صمضت فقج ذكختو، سبحتو فقج ذكختو، إذا كبختو فقج ذكختو، إذا كحجت

إذا أمخت بالسعخكؼ كنيضت عغ السشكخ فقج ذكختو، إف جمدت في مجمذ عمع لتعخؼ آية أك حجيثًا فقج ذكختو، إذا 
 شمبت كتاب فقو لتعخؼ حقضقة حكع الذخع في مػضػع ما فأنت ذاكخ لو، مغ ىشا قاؿ هللا عد كجل 

َ ِذْكًخا َكِثيًخا (()) َياَأيُّ   َيا الهِحيَغ َءاَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه
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 أييا األخػة الكخاـ: 

ما في مثل أكضح كأقخب لحضاتشا كذحغ ىحا الياتف الخمػؼ، إف لع تذحشو انتيى، ما عاد ىاتف، قصعة 
 ببلستضظ، أصبح عبء عمضظ، أما إذا شحشتو يشصق تترل كتتمقى اترااًل، فاهلل قاؿ: 

َ ِذْكًخا َكِثيًخا (( )) يَ   اَأيَُّيا الهِحيَغ َءاَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 كحضشسا يحكخ غضخ هللا عد كجل .

ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجمٍذ َّل َيْحُكُخكَف َّللاهَ َتعالى ِفيِو ِإَّله قاُمػا َعْغ مْثِل ِجيَفِة ِحساٍر ((  )) ما ِمْغ َقْػ

 ] ركاه أبػ داككد عغ أبي ىخيخة [ 

كأحاديث الشاس اآلف مغ دكف أف تحكخ هللا، مغ دكف تدبحو، مغ دكف أف تسججه مغ دكف أف تػحجه، مغ دكف أف 
تتحجث عغ آالءه، مغ أف تتحجث عغ نعساءه، مغ دكف أف تتحجث عغ ببلءه، يشبغي أف تعطسو، كأف تحبو كأف 

 تخافو .

حبظ بحبظ، قاؿ أحب عبادي إلي تقي القمب، )) كسا كرد في بعس اخآثار القجسية7 أي عبادؾ أحب إليظ حتى أ
نقي اليجيغ، َّل يسذي إلى أحج بدػء، أحبشي كأحب مغ أحبشي كحببشي إلى خمقو، قاؿ يا ربي إنظ تعمع أنشي 

 أحبظ كأحب مغ يحبظ، فكيف أحببظ إلى خمقظ قاؿ ذكخىع بآَّلئي كنعسائي كبالئي ((

 تحجثت عغ آية كػنضة عغ آية في خمق اإلنداف . يعشي ذكخىع بآالئي كي يحبػني، فأنت في جمدة ما لػ

مخة كشت في جمدة، نطخت اتجاىات متعجدة، انتساءات متشاقزة، مدتحضل أف يقبمػا مشظ شضئًا، ذكخت ليع أف 
ىحا الحؼ يشدؿ مع الجشضغ تدسضو العامة الخبلص ىحا إلى الحاكية مباشخة، لكغ لػ يعمع الشاس ما في ىحه 

 عمى عطسة هللا ألقذعخ بجنو، قمت مخة حجثشي شبضب ندائي: السذضسة مغ آيات دالة

إندانة عمى كشظ الػالدة، ثع كلجت، تقمضج السدتذفى أف إلى جانب ىحه السخأة تػضع إضبارتيا، لػ أنيا احتاجت 
إلى دـ فجأة يفتحػا إضبارتيا يعخفػف الدمخة، قاؿ لي شيء عجضب كلجت كنجحت الػالدة كغادرت غخفة العسمضات، 

لع تشدع إضبارتيا مغ جشبيا جاءت امخأة ثانضة كي تػلج ندّي الصبضب أف يأتي بإضبارة السخأة الثانضة عشجما كجج ك 
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إضبارة إلى جانبيا ضغ أف إضبارتيا، احتاجت إلى دـ، فتحػا اإلضبارة أخحكا الدمخة أعصػىا ماتت فػرًا، إذا يجخل 
رًا، ىحه السذضسة فضيا دكرتا دـ األـ كالجشضغ معًا، ككل دـ دـ لجدع اإلنداف مخالف لدمختو، يشحل دمو كيسػت فػ 

زمخة، كال يختمصاف، ىشا العطسة، بضشيسا غذاء سساه عمساء الصب الغذاء العاقل، ألف ىحا الغذاء العاقل يقـػ 
ضب بأعساؿ ال يدتصضعيا أعمع عمساء الصب، بل إف السيسات التي يقـػ بيا الغذاء العاقل لػ أككمت إلى أعطع شب

 في األرض لسات الجشضغ بداعة كاحجة، ماذا يفعل ىحا الغذاء العاقل ؟

 ، ، معادف، كالدضـػ قاؿ يشتقي مغ دـ األـ ما يحتاجو الجشضغ، كيدسح بسخكره عبخ الغذاء العاقل بػتاس، مغشضديـػ
شضغ، ككل يـػ مػاد دسسة، شحـػ ثبلثضة، يحتاج إلى مػاد سكخية ىحا الغذاء يختار مغ دـ األـ ما يحتاجو الج

اختضار ججيج بحدب نسػ جدع الجشضغ، لساذا سسػه الغذاء العاقل ؟ ىحا أكؿ شيء، إذًا ىػ جياز ىزع لمجشضغ، 
 اآلف:

اآلف يأخح مغ دـ األـ األككدجضغ، كيدسح بسخكره إلى دـ الجشضغ كي يدتخجـ ىحا األككدجضغ في حخؽ السػاد 
 ىػ جياز تشفذ اآلف:الدكخية، كي يتػلج عشج الجشضغ الصاقة، إذًا 

ىحا الغذاء يأخح مغ دـ األـ عػامل السشاعة التي عشجىا، كيشقمو إلى دـ الجشضغ فالجشضغ ال يراب باألمخاض التي 
 ُحرمت مشيا أمو بالمقاح، أخح خبلصة المقاح كمو، إذًا ىػ جياز مشاعة مكتدب، اآلف:

الجشضغ، كثاني أككدضج الكخبػف كحسس البػؿ، الغذاء يقـػ بعسمضة معاكدة، يبحث عغ السػاد الدامة في دـ 
يأخحىا مغ دـ الجشضغ إلى دـ األـ، كي تصخح عبخ كمضتضيا كعبخ جيازىا التشفدي، إذًا ىػ جياز إفخاز، كمضتاف 

 لمجشضغ، اآلف:

الغذاء العاقل ال يدسح لسعطع األمخاض الجخثػمضة أف تشتقل عبخه إلى الجشضغ األـ مخضت، معيا مثبًل مخض 
غ، كػلضخا، جخثـػ الكػلضخا في دـ األـ ال يشتقل إلى دـ الجشضغ اآلف ىحا الغذاء يفخز مادة تعضغ عمى احتخؽ معض

 ، إذًا أصبح بشكخياس .17الدكخ في الجرجة 
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 ىحا الغذاء يحث ثجؼ األـ قبل الػالدة عمى إفخاز الحمضب، شيء يحضخ، ىحا الخبلص يزعػنو بالحاكية .

َُ َّللاهِ   ﴾﴿ َىَحا َخْم

 ( 77) سػرة لقساف اآلية: 

عشجما كججت السجتسعضغ انتساءات متعجدة، كاتجاىات متبايشة، كل كاحج خمفضة ككل كاحج لدانو شػيل، فبيحا 
 السػضػع العمسي سكت .

ََ الهِحيَغ ِمْغ ُدكِنِو﴾ َُ َّللاهِ َفَأُركِني َماَذا َخَم  ﴿ َىَحا َخْم

 (  77) سػرة لقساف اآلية: 

الشاس بآية كػنضة، بخمق الدساكات كاألرض، بخمق اإلنداف، بآية مغ خمق الحضػاف، بآية مغ خمق فإذا ذكخت 
الشبات، إذا كاف ذكخت الشاس بيحه اآليات فأنت ذاكخ هلل عد كجل، ىحا الحكخ، ذكخ كاسع ججًا، لحلظ قاؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ:

 )) َّل يقعج قػـ يحكخكف َّللاه ((

 ] ركاه مدمع [

يحجثظ حجيث يقخبظ مغ هللا، ميسة السؤمغ يقخبظ، ميسة الكافخ كالفاسق يبعجؾ، مثبًل يقػؿ لظ سبحاف هللا، يعشي 
 هللا خمقشا لمعحاب، يبعجؾ، يقػؿ لظ مسكغ أف تصضعو كل عسخؾ كيزعظ في جيشع .

ا َيْفَعُل﴾  ﴿ ََّل ُيْدَأُؿ َعسه

 (  11) سػرة األنبضاء اآلية: 

ع يبعجؾ عغ هللا، كضف ما تكمع يشفخؾ مغ الجيغ، وهللا يا أخي مدكضغ كاحج كضع ىكحا قاؿ هللا، كضف ما تكم
فمػسو في البضت فجاءكا كسخقػىع، يعشي ألنظ خفت مغ هللا كخبأتيع بالبضت سخقػا الفمػس كقتمػه، أما الحؼ لع 

خاؼ مغ هللا، يخاؼ مغ هللا كلع يدأؿ كضعيع في البشظ لع يحرل ليع شيء، ما معشاىا ؟ معشاىا إياؾ أف ت
 ألضذ كحلظ يقػؿ:
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َئاِتِيْع َحَدَشاٍت﴾ ُ َسيِّ ُؿ َّللاه  ﴿ ُيَبجِّ

 (  73) سػرة الفخقاف اآلية: 

فكمسا كثخ الدضئات هللا يبجليا بحدشات، لحق نفدظ بكع ذنب كبضخ، فكضف ما تكمع يبعجؾ، السؤمغ كضف ما تكمع 
حدشة، إف في صفاتو الفزمى، إف في تحبضبظ بخسػؿ يقخبظ، ذكخ هللا يقخبظ مغ هللا عد كجل، إف في أسساءه ال

 هللا، بيحا الذخع الحكضع، بيحه الحكسة البارعة .

 يا أخػاف:

 )) َّل يقعج قػـ يحكخكف َّللاه إَّل حفتيع السالئكة ((

 تأتضيع إليامات لرالحيع، يا عبج هللا افعل كحا، ال تفعل كحا .

 " كغذضتيع الخحسة " . 

صاء هللا، الرحة مغ الخحسة، كالدسعة الصضبة مغ الخحسة، كالخاحة الشفدضة مغ الخحسة، ما ىي الخحسة ؟ مصمق ع
كالػجو هلل مغ الخحسة، كالدكضشة مغ الخحسة كالتػفضق مغ الخحسة يعشي إذا كاف هللا معظ بالتػفضق كالجعع، كالتأيضج، 

 كالشرخ، كالحفع ىحه معشى معضة هللا الخاصة .

 عمييع الدكيشة، كذكخىع َّللاه فيسغ عشجه (( )) كغذيتيع الخحسة، كندلت

 ] َرَكاُه ُمدِمع [ 

وهللا أييا األخػة في بقمب السؤمغ مغ الخاحة، كالتػاضع، كالدعادة، ما لػ كزع عمى أىل بمج لكفاىع، يعشي عبلقتو 
 مع كاحج، كىحا الػاحج بضجه كل شيء، كراضضو ىػ .

 هللا سائخ ىسػمو (( )) مغ جعل اليسـػ ىسا كاحجا ىع السعاد كفاه

 ] عغ ابغ مدعػد رضي هللا عشو [ 
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 )) اعسل لػجو كاحج يكفيظ الػجػه كميا (( 

 ] عغ ابغ عجؼ في الكامل كالجيمسي في مدشج الفخدكس عغ أنذ [

 عبلقتو مع كاحج، كىحا الػاحج بضجه كل شيء، يشاـ مصسئغ، يعشي لمتقخيب:

 الجضر، يخاؼ مغ أؼ رتبة عدكخية أبػه بضجه كميع .مجشج غخ أخحكه عمى الجضر، أبػه قائج 

ْمُت َعَمى َّللاهِ َربِّي َكَربُِّكْع َما ِمْغ َدابهٍة﴾22﴿ َفِكيُجكِني َجِسيعًا ُثعه ََّل ُتْشِطُخكِف ) ي َتَػكه  ( ِإنِّ

 ( 55) سػرة ىػد اآلية: 

 كميع دكاب، كحضج القخف دابة حدب اآلية ألضذ كحلظ ؟ 

 (﴾23ٍة ِإَّله ُىَػ َآِخٌح ِبَشاِصَيِتَيا ِإفه َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع )﴿ َما ِمْغ َدابه 

 ) سػرة ىػد ( 

 )) كذكخىع َّللاه فيسغ عشجه ((

أنت تحجث الشاس عغ هللا، هللا عد كجل يعمي قجرؾ، كتحكخ في مجالذ أرقى مغ السجمذ الحؼ تحجثت عغ هللا 
، آه لػ نعخؼ ىحه القػانضغ، مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تصضعو كتخدخ، ك فضو، قػانضغ يا أخػاف كميا قػانضغ

 مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تعرضو كتخبح كسبحانظ:

 ))َ ِإّنو َّل َيِحّؿ َمْغ َكاَلْيَت َكَّل َيِعّد َمْغ َعاَدْيت ((

 ] ركاه ُقَتْضَبُة بُغ َسِعضٍج عغ ُبَخْيِج بِغ أبي َمْخَيَع [ 
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ضع هللا كيحؿ ؟ أبجًا، هللا  عد كجل يعد ؟ ال يحؿ، اآلف أك بعج حضغ، يكػف الحبل مخخى كاحج يصكاحج عاد هللا
 .يعده

سضجنا الحدغ ما شي، قاؿ لو ما ىحا الكبخ، قاؿ لو لضذ ىحا كبخًا إنو عد كجل الصاعة، الصائع عديد، قج يكػف 
 . حاجب، راضي هللا عد كجل يذعخ بشفدو ميع ججًا عشج هللا عد كجل

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أَّل أخبخكع بأحب الكالـ إلى هللا 704 - 033الجرس ) 

 77-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا 

 أييا األخػة:

الزلشا في إتحاؼ السدمع لسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا في باب األذكار، كعغ أبي 
 ذر رضي هللا عشو قاؿ، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ـِ ِإَلَى َّللّاِ؟  ـِ ِإَلَى )) َأََّل ُأْخِبُخَؾ ِبَأَحّب اْلَكاَل ـِ ِإَلَى َّللّاِ. َفَقاَؿ "ِإّف َأَحّب اْلَكاَل ُقْمُت7 َيا َرُسػَؿ َّللّاِ َأْخِبْخِني ِبَأَحّب اْلَكاَل
 َّللّاِ، ُسْبَحاَف َّللّاِ َكِبَحْسِجِه ((

 أييا األخػة الكخاـ: 

كمسة هللا أكبخ، كمسة سبحاف ىشاؾ قزضة ال بج مغ أف تعالج ىحه الكمسات اإلسبلمضة، كمسة التػحضج ال إلو إال هللا، 
هللا كبحسجه، سبحاف هللا العطضع، كمسة ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو، لو السمظ كلو الحسج، ىحه كمسات يخددىا 
السدمسػف بذتى أقصارىع، كأنرارىع كأزمانيع مغ مئات الدشضغ، في المغة حقضقة أف الكمسة إذا ذكخ تخدادىا مغ 

 ت، كأصبحت عجيسة الفائجة، أكضح مثل، الحسج هلل.دكف إدراؾ لسعشاىا مات

سأؿ كاحج شضػعي كضف الرحة، يقػؿ لظ الحسج هلل، تحسج مغ ؟ كبلمظ ال معشى لو، إذا كاحج غزباف، صِل 
عمى الشبي، كمسات تخدد لضبًل نيارًا ال يحرج معشاىا إشبلقًا، فإذا أردنا أف نحضي ىحا الجيغ يجب أف نعػد إلى 

 ػؿ لظ كاحج هللا أكبخ ما ىحا الفمع ؟ هللا أكبخ عمى فمع، يعشي كمسة إعجاب فقط.أصل معشاه، يق

نحغ باألعضاد نقػؿ هللا أكبخ، وهللا أييا األخػة لػ أف كاحجًا أشاع مخمػقًا كعرا خالقًا، ما قاؿ هللا أكبخ كال مخة، 
في تقالضج كعادات ككمسات تخدد، كلػ رددىا بمدانو ألف مخة، صار في ما يدسى فمكمػر إسبلمي، تخاث، األمة 

حتى أف العمساء يرشفػنيا مع ثقافة األمة، ثقافة، كل أمة ليا ثقافة، كىحه األمة اإلسبلمضة ثقافتيا ىحه الكمسات 
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التػحضجية، تخدد ببل معشى، لكغ لػ فقيشا معشاىا وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لسا استصاع عجك في األرض أف يقيخنا، 
 تقػؿ هللا أكبخ كتحؿ ؟ تقػؿ هللا أكبخ كتتزعزع أماـ غشي يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:  كتقيخ ؟ تقػؿ هللا أكبخ

 )) مغ تػاضع لغشي َلجل غشاه ذىب ثمثا ديشو ((

 ] ركاه البضيقي عغ ابغ مدعػد [

 تتسدكغ ؟ أيغ قػلو تعالى ؟:

ِ اْلِعدهُة َكِلَخُسػِلِو َكِلْمُسْؤِمِشيَغ﴾  ﴿ َكَّللِه

 سشافقػف ( ) سػرة ال

يعشي كاحج كاف ماشي بعيج سضجنا دمحم متسدكغ رفع عمضو الزخة، قاؿ لو متى مػت عمضشا ديششا ؟ أنت مع هللا، مع 
الخالق، مع القػؼ، مع العديد، مع مغ بضجه كل شيء فيحه الكمسات مع األسف الذجيج تخدد لضبًل نيارًا، كمع ذلظ 

 ال ججكػ مشيا.

 مثبًل يقػؿ هللا عد كجل:

ْنَيا﴾ ﴿  اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

 (  46) سػرة الكيف اآلية: 

ترػر بشػف ببل ماؿ، شيء صعب ججًا، ترػر ماؿ ببل بشضغ، مقصػع الحرية فاهلل عد كجل قاؿ: " اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف 
ْنَي " ثع قاؿ:  ِزيَشُة اْلَحَضاِة الجُّ

 ﴿ َكاْلَباِقَياُت﴾

 ( 46ف اآلية: ) سػرة الكي
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حضشسا قاؿ " َكاْلَباِقَضاُت: بساذا كصف الساؿ كالبشػف ؟ بأنيع فانضات، ىحا كصف دقضق ججًا " اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة 
اِلَحاُت " سبحاف هللا كالحسج هلل اِلَحاُت " بعس العمساء قاؿ َكاْلَباِقَضاُت الر  ْنَضا َكاْلَباِقَضاُت الر   كال إلو إال هللا اْلَحَضاِة الجُّ

وهللا أكبخ، ىشا السذكمة، سبحاف هللا أف تدبحو، كالتدبضح تشديو كتسجضج كانقضاد، الحات اإلليضة ال تسجح بالشفي 
باستسخار لػ أف كاحج قاؿ لظ عخفشا بفبلف، فبلف شخرضة ميسة ججًا، ال يدخؽ ىحا، كال يكحب، كال يدني كال يقتل 

و كالتسجضج، فإذا ندىتو كمججتو ماذا يشبغي أف تفعل أف تشقاد لو، ىحه سبحانو هللا، ىل قتضل، ىحا مجيح ىحا ؟ التشدي
ندىت هللا عغ كل ما ال يمضق بو ؟ في كمسات يقػليا العامة ىي الكفخ بعضشو، يقػؿ لظ سبحاف هللا، هللا يعصي 

و هللا يا أخي هللا خمقشا لمعحاب، الحبلكة لمحؼ لضذ لو أضخاس معشى هللا لضذ بحكضع، ما انتبو ماذا يتكمع، سبحان
 مغ قاؿ لظ كحلظ ؟ قاؿ:

 ﴿ ِإَّله َمْغ َرِحَع َربَُّظ َكِلَحِلَظ َخَمَقُيْع﴾

 (  779) سػرة ىػد اآلية: 

فدبحاف هللا تشديو تسجضج انقضاد، الحسج هلل، ىل تحسج هللا عمى كل أفعالو ؟ يقػؿ سضجنا عمي كـخ هللا كجيو: الخضا 
فع درجات الضقضغ، يعشي أعمى درجة مغ درجات الضقضغ أف تخضى بسكخكه القزاء، يعشي بسكخكه القزاء أر 

شسػحات السدمسضغ بذتى أنحاء العالع كانت أال يحتل العخاؽ، بعج ما احتل ىل تدخط عمى هللا عد كجل ؟ ال 
ة، كلعل مقاكمة ىحا أبجًا، ىحه حكستو البالغة، كلعل هللا سبحانو كتعالى يخيشا في السدتقبل أبعاد ىحه الحكس

 االحتبلؿ، تبعث فضشا ىسة عالضة إف شاء هللا.

كالحسج هلل، أنت فقضخ، ىل تحسج هللا عمى أف هللا اختار لظ ىحا الجخل السحجكد لحكسة بالغة ؟ وهللا أييا األخػة 
ب أف يحكب ىحه كمسة دقضقة، يـػ القضامة إذا ساؽ هللا ليحا اإلنداف السؤمغ ساؽ لو حكسة ما ساقو إلضو يج

 كالذسعة محبة هلل عد كجل، ألنو عبلقة العبج مع هللا يـػ القضامة تتمخز بكمسة كاحجة أف الحسج هلل رب العالسضغ.

فشحغ في الجنضا نعاني مغ مذكبلت، إنداف ما عشجه أكالد، إنداف فقضخ، إنداف مخيس، إنداف زكجتو سضئة، 
كميا لػ كذف الغصاء الختخنا الػاقع، كلضذ في اإلمكاف أبجع  إنداف يتضع، إنداف في عشجه مذكمة، ىحه السذكبلت
 مسا كاف، كلضذ في إمكاني أبجع مسا أعصاني.
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إذًا: سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ، ىل تخػ أف هللا يعسل كحجه في الكػف ؟ لسا تخػ شاركف 
يخيج كحضج القخف يفعل ما يخيج، لو إرادة مدتقمة عغ هللا كشخيكو ؟ اآلف ضعاؼ اإليساف يعتقجكف أف ىحا يفعل ما 

 عد كجل، يقرف يقرف، يجمخ يجمخ ىحا عضغ الذخؾ أف تخػ أف هللا يجه تعسل كحجىا في الكػف.

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض﴾  ﴿ َكُىَػ الهِحي ِفي الده

 ( 84) سػرة الدخخؼ اآلية: 

 الدساكات كاألرض.كأف هللا سبحانو كتعالى بضجه مقالضج 

ْل َعَمْيِو﴾  ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َكَتَػكه

 (  711) سػرة ىػد اآلية: 

 (﴾23﴿ َما ِمْغ َدابهٍة ِإَّله ُىَػ َآِخٌح ِبَشاِصَيِتَيا ِإفه َربِّي َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع )

 ) سػرة ىػد (

ضج لكاف بصغ األرض خضخ لشا مغ ضيخىا، لكغ بالتػحضج تذعخ أف األمخ بضج هللا عد وهللا أييا األخػة لػال التػح
 كجل ، كنحغ لدشا في القيخ بل في االبتبلء، لدشا في القيخ بل في التدمضط، سمصػا عمضشا إيقاضًا لشا.

ى يفػؽ حج مخة سألشي إنداف بشجكة ىػ ضشو أنو محخج ججًا لي، أف الكفار ببلد خزخاء كأمصار غديخة، كغش 
ممضػف، كبلب، دخل كاحج إلى  933الخضاؿ، ما تأكمو الكبلب مغ المحع في أمخيكة ما ال يأكمو شعب اليشج بأكسمو 

سػبخ ماركت بأمخيكا عقمو كاد يصضخ مغ ركعة السػاد كأناقتيا، فعبأ الدمة كميا، كصل لمجفع، سألتو السػضفة عشج 
الكبلب، أمصار، كببلد خزخاء، كأمػاؿ كغصخسة، كعشجيضة،  كمب قاؿ ال قالت لو أرجعيع كميع، ىحا شعاـ

، كأقػياء ككمستيع ىي الشافحة، كيتبجحػا بالتمفديػف، كنحغ أتضشا مغ  كإباحضة، كشحكذ، كسحاؽ، كلػاط، كزنى محاـر
، كىحا حخاـ، كعضب، كنغس برخنا  أجل حخيتكع، ما تفدضخ ذلظ كنحغ نعبجه، كنحسجه، كنرمي، كنجعػ، كنرـػ

 قى الزخبات تمػ الزخبات، قاؿ لي ما قػلظ، بشجكة عمى اليػاء كبالياتف، قمت لو:كنتم
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أب عشجه ثبلث أكالد كلج ذكي كمتفػؽ، تاركو، كلج مشغػلي، ما معشى مشغػلي مذػه، أيزًا تخكو، عمى مغ يذج ؟ 
 عمى كاحج ذكي كمقرخ، الحؼ عشجه إمكانضة كمقرخ كل الزغط عمى الػسصي، األكؿ تخكو:

ْع َبْغَتًة َفِإَذا ُىْع ُمْبِمُدػَف َفَمسها َنُدػا َما ُذكُِّخكا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتهى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأكُتػا َأَخْحَناىُ ﴿ 
(11﴾) 

 ) سػرة األنعاـ ( 

 ىؤالء مشتيػف، ىؤالء يمدميع ضخبة ساشػر كاحجة.

 (﴾20ْيَحًة َكاِحَجًة َفِإَذا ُىْع َجِسيٌع َلَجْيَشا ُمْحَزُخكَف )﴿ ِإْف َكاَنْت ِإَّله َص 

 ) سػرة يذ (

 كاألكؿ ىحا السشغػلي، كالسؤمغ الحؼ يسذي صح أيزًا هللا يخيحو، حقق اليجؼ كالجلضل:

ُ َشاِكخًا َعِميساً  ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َكَآَمْشُتْع َكَكاَف َّللاه  (﴾014) ﴿ َما َيْفَعُل َّللاه

 ) سػرة الشداء ( 

هللا كع كاحج تارؾ ؟ تارؾ اثشضغ، تارؾ كاحج شكخ كآمغ، حقق اليجؼ مغ كجػده، كتارؾ كاحج ما في أمل مشو، 
يذج عمى مغ ؟ عمى الػسصي، الحؼ ىػ معو كحي كمطشة صبلح، محدػب عمى السؤمشضغ كمقرخ، ىحا 

 الػسصي:

 اْلَخْػِؼ﴾﴿ َكَلَشْبُمَػنهُكْع ِبَذْيٍء ِمَغ 

 ييجدكنا.

 ﴿ َكاْلُجػِع﴾
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 قحط.

اِبِخيَغ ) ِخ الره  (﴾022﴿ َكَنْقٍز ِمَغ اَْلَْمَػاِؿ َكاَْلَْنُفِذ َكالثهَسَخاِت َكَبذِّ

 ) سػرة البقخة ( 

بئخ ريعيا لؤلجانب، كما لع يحكسػا  833ممضار ذىبػا مغ الذخؽ إلى الغخب بحخب الخمضج األكلى، اآلف  753
 إال سمط هللا عمضيع عجكًا يأخح ما في أيجييع، فأكؿ إنداف السشغػلي ما في مشو خضخبكتاب هللا 

 )) َفَمسها َنُدػا َما ُذكُِّخكا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء (( 

اآلف دقق شبضب قاؿ لسخيزو أف معو سخشاف مغ الجرجة الخامدة، ماذا آكل ؟ قاؿ لو كل ما شئت، ما في 
 داعي أف يعسل حسضة، لػ معو التياب معجة، يعصي قائسة أكبلت محجدة.

ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َكَءاَمْشُتْع " .  كاألكؿ الستفػؽ " َما َيْفَعُل َّللا 

 كالػسصي

اِبِخيَغ ﴾﴿ َكَلَشْبُمَػنهُكْع ِبَذْيٍء ِمَغ اْلَخْػِؼ َكاْلُجػِع َكَنْقٍز ِمَغ اَْلَْمَػاِؿ َكاَْلَْنُفِذ كَ  ِخ الره  الثهَسَخاِت َكَبذِّ

ِ َكِإنها ِإَلْيِو َراِجُعػَف ) ( ُأكَلِئَظ َعَمْيِيْع َصَمَػاٌت ِمْغ َربِِّيْع َكَرْحَسٌة 023﴿ الهِحيَغ ِإَذا َأَصاَبْتُيْع ُمِريَبٌة َقاُلػا ِإنها َّللِه
 (﴾024َكُأكَلِئَظ ُىُع اْلُسْيَتُجكَف )

 ) سػرة البقخة (

 نا الكخاـ:أخػا

حضشسا تفيع عمى هللا قصعت أربعة أخساس الصخيق إلضو، هللا عد كجل: لػ أف أىل األرض كانػا عمى أتقى قمب 
رجل كاحج ما زاد في ممكو شضئًا، كلػ كانػا عمى أفجخ قمب رجل كاحج ما نقز في ممكو شضئًا، إف ىي إال أعسالشا 

 يػفضشا إياىا.
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ـِ ِإَلَى َّللّاِ، ُسْبَحاَف َّللّاِ (( )) َأْخِبْخِني ِبَأَحّب اْلكَ  ـِ ِإَلَى َّللّاِ. َفَقاَؿ ِإّف َأَحّب اْلَكاَل  اَل

بسعشاىا، يا أخػاف كل كبلماتشا مفخغة مغ معشاىا، تجفع لي الخسضذ ؟ إف شاء هللا، معشاىا لع يجفع لظ، تأتي 
إبمضدضة إذا أراد أف يخمف كعجه يقػؿ لظ إف شاء عمى الػقت ؟ إف شاء هللا آتي، معشاىا لع تأِت، ىحه إف شاء هللا 

 هللا، أما إف شاء هللا اإليسانضة يكػف عشجه ترسضع بالسمضػف أنو سضأتي، يقػؿ:

ي َفاِعٌل َذِلَظ َغجًا )  ( ِإَّله َأْف َيَذاَء َّللاهُ﴾70﴿ َكََّل َتُقػَلغه ِلَذْيٍء ِإنِّ

 ) سػرة الكيف (

سػنيا، هللا أكبخ ليا معشى، فخغت مغ مزسػنيا، ال إلو إال هللا ليا معشى، إف شاء هللا ليا معشى، فخغت مغ مز
فخغت مغ مزسػنيا، الحسج هلل ليا معشى، فخغت مغ مزسػنيا، نخيج أف نعػد إلى ىحه الكمسات اإلسبلمضة البخاقة 

 أف نحضي معانضيا، كأف نبتعج عغ استعساالتيا عشج العػاـ التي ال تعشي شضئًا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ذىب أىل الجثػر باَلجػر 704 - 034الجرس ) 

 14-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 األمضغ. الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج

 أييا األخػة:

ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كال زلشا في كتاب األذكار، فعغ 
 أبي ذر رضي هللا عشو أف ناسًا مغ أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قالػا يا رسػؿ هللا:

األغشضاء، معيع أمػاؿ يشفقػف بو في سبضل هللا ػ يرمػف كسا " ذىب أىل الجثػر باألجػر ػ يعشي أىل األمػاؿ 
نرمي كيرػمػف كسا نرـػ كيترجقػف بفزػؿ أمػاليع فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: أك لضذ قج جعل لكع ما 
ترجقػف بو ؟ إف بكل تدبضحة صجقة كتحسضجة صجقة كتيمضمة صجقة كتكبضخة صجقة كأمخ بسعخكؼ صجقة كنيي 

 ع أحجكع المقسة في في أىمو فيي لو صجقة. كفي بزع أحجكع صجقة ".عغ مشكخ صجقة كيز
البزع ىػ الفخج " كفي بزع أحجكع صجقة " ىشا تعجبػا " قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو كيكػف لو فضيا 

ظ إف كضعيا في الحبلؿ أجخ؟ فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: أرأيتع لػ كضعيا في حخاـ أكاف عمضو فضيا كزر؟ قالػا: نعع. قاؿ: كحل
 كاف لو فضيا أجخ".

 أييا األخػة الكخاـ: 

حضشسا خمق هللا الحكخ كاألنثى أراد أف يكػف الدكاج، الخحسغ يخيج أف يكػف الحب بضغ الدكجضغ، كالذضصاف يكاد 
تفت إلضيا، كال نذاشو األكبخ يشرب عمى التفخقة بضغ الدكجضغ فالخجل يكخه زكجتو، كال يتأثخ بجساليا إشبلقًا، كال يم

يشصق لضيا بكمسة شضبة كال يثشي عمضيا، بل يتجيع، كيتكمع أقدى الكمسات، كقج يزخب، كقج يدب، أما إذا التقى 
بامخأة أخخػ فيػ كتمة مغ المصف كاألدب كالحكؽ، لساذا ؟ لساذا تحـخ حبضبتظ مغ لصفظ كتقجـ ىحا المصف كالحكؽ 

  تحل لظ ؟ ىحا مغ فعل الذضصاف وهللا أييا األخػة:كاالىتساـ كاالبتدامة كالتخحضب المخأة ال
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ال أتكمع مغ فخاغ، الضـػ صباحًا أخت كخيسة اترمت بي، أقل مبلحطة يقػؿ ليا اجسعي أغخاضظ كإلى بضت أىمظ، 
تتسشى أف يبتدع في كجييا، تخاه مع األجشبضات، مع قخيباتو، مع صجيقات، مع نداء ال يحممغ لو في أعمى درجة 

ؽ كاألدب كالسخح كالدخكر كالصخؼ، ىحا الحؼ يحـخ ابتدامتو ألىمو، لحبللو كيغجقيا ببل حداب المخأة ال مغ الحك 
 تحل لو ىحا يعسل عسل الذضصاف.

 الذضصاف ميستو األكلى أؼ يفخؽ بضغ الخجل كأىمو، بل إف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قاؿ:

 )) الحسج  عمى أف رزقتشي حب عائذة ((

شاىا كاف عمضو الربلة كالدبلـ يحسج هللا عمى أف يحب زكجتو، فالسؤمغ الرادؽ السمتـد كل لصفو كذكقو، فسع
كاعتحاره، كابتدامتو، كىجاياه لسغ تحل لو، ألف هللا يخضى عشظ إذا كشت كدكدًا مع زكجتظ، كال يخضى عشظ إذا 

أتكمع مغ فخاغ، لآلف عذخ ىػاتف تقخيبًا  ألقضت حباؿ الحب لغضخ زكجتظ ىحه مذكمة العالع اإلسبلمي، أنا ال
خبلؿ شيخيغ مغ زكجات يذتكضغ غمطة أزكاجيع في البضت، ال ابتدامة، كال ثشاء، كال مجيح، بل قدػة كتجيع، 

 كأقل كمسة كصل لمصبلؽ، أما كل لصفو المخأة ال تحل لو، الدبب:

ى كصشبػر مغ األسفل، مسكغ تزع فضو ماء مخة قمت لػاحج في بخاد ماء، يدتخجـ في الشدىات لو فتحة مغ األعم
يخخج لضسػنادة مغ األسفل ؟ مدتحضل، ماء ماء لضسػف لضسػف، عخؽ سػس عخؽ سػس، تسخ ىشجؼ تسخ ىشجؼ، 
مضاه آثسة مضاه آثسة، فإذا كاف ىحا اإلنداف يتغحػ مغ مدمدبلت ال تخمػ مغ خضانة زكجضة، كال تخمػ مغ عبلقات 

عبلقات شائشة، كال تخمػ مغ لقاءات حسضسة مع امخأة أجشبضة فضػحى إلى الشاس إذا  مغ كراء الججر، كال تخمػ مغ
 تغحكا بيحه األغحية كىي مغ ماء آثع أف حخارة السخأة كأف دفئيا بالحخاـ فقط بالحبلؿ ما في شيء أبجًا.

دضئة مغ السدمدبلت، وهللا أكاد، التعسضع مغ العسى، لكغ أكاد أقػؿ إف معطع الشاس لزعف إيسانيع كلتغحيتيع ال
 كلقبػؿ كساكس الذضصاف، ال يكخه في الجنضا كدكجتو، كال يحب إال غضخىا، أبجًا، كىحا مغ عسل الذضصاف.
فالبصػلة ال أف تحب امخأة ال تحل لظ، ال أف تكػف في مشتيى الجماثة كالمصافة مع امخأة ال تحل لظ، البصػلة أف 

تحل لظ لحلظ كاف عمضو الربلة كالدبلـ يحسج هللا أف رزقو حب ترخؼ كل جيجؾ االجتساعي كالحكقي المخأة 
عائذة، بضشسا كل التغحية الدضئة التي يتمقيا الشاس مغ الذاشة إنسا تػحي بعكذ بحلظ، كالعػاـ ليع كبلـ كالعضاذ 

 باهلل كبلـ في مشتيى الحسق، يقػؿ لظ المحع خاكا، يعشي لع يعج يتأثخ بدكجتو إشبلقًا.
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 رأػ امخأة حدشاء فقاؿ:الشبي الكخيع 

 )) إذا رأى أحجكع امخأة حدشاء فأعجبتو فميأت أىمو، فإف البزع كاحج كمعيا مثل الحي معيا ((

 ] أخخجو بخمػز الدضػشي عغ ابغ عسخ [

القزضة حميا، حتى في مثل فخندي يقػؿ الشداء في السداء سػاء، الشبي حل القزضة فمضأت أىمو، فإف البزع 
 الحؼ معيا " انتيى األمخ.كاحج كمعيا مثل 

 فضا أييا األخػة 

)) كفي بزع أحجكع صجقة قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو كيكػف لو فييا أجخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص7 أرأيتع لػ 
 كضعيا في حخاـ أكاف عميو فييا كزر؟ قالػا7 نعع. قاؿ7 كحلظ إف كضعيا في الحالؿ كاف لو فييا أجخ((

 و الربلة كالدبلـ تػجو إلى الخجاؿ فقاؿ:فالشبي عمض

 )) ما أكـخ الشداء إَّل كخيع، كَّل أىانيغ إَّل لئيع ((

 ] ركاه البضيقي عغ أبي ىخيخة [ 

 )) يغمبغ كل كخيع، كيغمبػىغ لئيع، كأنا أحب أف أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا ((

 كتػجو إلى الشداء فقاؿ:

 السخأة كأعمسي مغ دكنظ الشداء أف حدغ تبعل السخأة زكجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا (()) اعمِع أيتيا 

أنا أتسشى وهللا أف يكػف بضت كل مدمع جشة، كبضجه، وهللا بضجه، بضجه بالسئة ممضػف إذا دخل سمع، هللا يعصضِظ 
 مو شضب ؟ هللا قاؿ لظ:العافضة، هللا يخمضِظ لي، هللا أكخمشي فضِظ، يكػف ارتكب جخيسة إذا كاف كبل

 ﴿ َكُقػُلػا ِلمشهاِس ُحْدشًا﴾

 ( 81) سػرة البقخة اآلية: 
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لمبعجاء، فكضف بيحه أـ أكالدؾ ؟ كمغ أكخمظ هللا بيا، ما في كاحجة ما فضيا عضػب كثضخ، ىكحا هللا شاءت حكستو، 
 غ عمة فضو.ما في كاحجة كاممة، كأنت لدت كامل أساسًا، يخيج كاحجة ُتب بكل شيء، ىػ خسدض

 فضا أييا األخػة:

أتسشى مغ ىحا الجرس أف يدعى كل مشا لضكػف بضتو جشة، بالكمسة الصضبة باالبتدامة، بالدبلـ، بترشع الخحسة مع 
زكجتظ، ترشع الخحسة، تعبانو ائتي ليا بصعاـ مغ الدػؽ مخة بالذيخ ما في مانع، اشعخ بذعػرىا، جاءكا أىميا 

 بيع إكخاـ ليا. احتخميع زيادة، كضضفيع كرحب

في شخز ال يصضب لو الدخخية إال عمى أـ زكجتو، غمضطة أمظ، أمظ ما فضيا ذكؽ، أخػاتظ مثل الجبب، عادؼ، 
ىكحا شمع معظ بالشياية، كضف أنظ تحب أىمظ، كإذا تكمست كمسة ال تمضق تقضع عمضيا الشكضخ، كىؤالء أىميا أيزًا، 

غ الجرجة األكلى، كالحؼ لجيو حكسة يدعج بدكجة مغ الجرجة الحؼ لضذ عشجه حكسة يا أخػاف يذقى بدكجة م
الخامدة، لسا أنت تحتخميا، كتقجرىا، كتعجىا شخيكة حضاتظ، كتحتـخ أىميا، كتخاعي شعػرىا، كتتحسل مشيا بعس 
الغمط، تتألق ىي، تكتدب جساؿ لع يكغ عشجىا مغ قبل، كلػ أنيا جسضمة في الحقضقة، كدائسًا أنت كابػس عمضيا، 

 فقج جساليا، تفقج ركنقيا، تفقج أنػثتيا.ت

ما في حكسة يا أخػاف، أنا ال أتكمع مغ فخاغ، أتكمع مغ قرز كاقعضة تعج بيا بضػتات السدمسضغ، تججه كخىاف 
 زكجتو، ال يحتسل مشيا كمسة، أبجًا، أقل كمسة لبضت أىمظ هللا معظ، ىحا الحاضخ، لساذا ؟

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ:

 ستػصػا بالشداء خيخا (()) ا

 ] متفق عمضو [

الشداء ىع كصضة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كصاؾ الشبي بيغ، فالشفػر بضغ الدكجضغ ىحه ضاىخة كاسعة ججًا بضغ 
السدمسضغ، كالدبب، أكؿ سبب التغحية الدضئة، يعشي تجج بكل ألف امخأة خسدضغ زيادة جساليغ، بالسئة خسدة 

حػا مسثبلت كجالدضغ بالتمفديػف، كيأتي كاحج يػازف بضغ زكجتو كبضغ ىحه ما في ندبة، الذاشحات، ىؤالء أصب
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حضاتو جحضع ىحا أحج أسباب الذقاء، ىحه السخأة التي تعخض مفاتشيا عمى الذاشة دائسًا بأبيى زيشة، جمدت 
ؽ كبضخ كبضخ كبضخ ساعتضغ بالسكضاج، كفػقيا عذخيغ ألف شسعة إضاءة، أنا أياـ بحكع عسمي بالتدجضل أجج فخ 

بضغ إنداف عمى حقضقتو كبضشو عمى الذاشة، فخؽ مغ األرض لمدساء، عذخيغ ألف شسعة إضاءة فػقو، كيعسمػا 
تديشات ساعة ساعتضغ، متفخغة، التي عشجؾ عشجىا خسدة أكالد كمتعبة فضيع، شبعًا ال تعجبظ أماـ ىحه، فإذا أنت 

 زكجتظ، ىحا تػجضو الشبي عمضو الربلة كالدبلـ.تغس برخؾ تكػف أرحت قمبظ كالسحبة ازدادت مع 

 أييا األخػة الكخاـ: 

كفي بزع أحجكع صجقة قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو كيكػف لو فضيا أجخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: أرأيتع لػ كضعيا في 
 ضيا أجخ".حخاـ أكاف عمضو فضيا كزر؟ قالػا: نعع. قاؿ: كحلظ إف كضعيا في الحبلؿ كاف لو ف

يعاىج اإلنداف نفدو مغ الضـػ يجخل لمبضت مبتدع، يدمع، يثشي ثشاء معتجؿ شبعًا ال يبالغ كثضخًا، معتجؿ عمى  
زكجتو، يثشي عمى شبخيا، عمى نطافتيا، عمى أنيا عفضفة هللا أكخمو فضيا، ىحا يفعل كد، كثضخ سيل، تجج الػاحج 

الدكاج تدحب مشو الكمسة سحب، لع يعج يتكمع، انتيى، تكمع  بالخصبة السكالسة ست ساعات بالخصبة فقط، بعج
 كمسة، أبجًا ساكت، شبخت األكل ؟ نعع، ضعي األكل، يأكل كيشاـ، ىحا كاقع السدمسضغ يا أخػاف.

 فالحؼ أرجػه مغ هللا عد كجل أف تكػف حضاة السدمسضغ في البضػت سعضجة، ىحه تحتاج إلى جيج.

ظ أف تكحب عمى زكجتظ، تػسعػا بيا، اشتخػ غخض كع ثسشو، ثبلثة آالؼ، ىػ يعشي فيع األزكاج دائسًا أنو ل
ثسشو ألف كخسدسئة، تذكخه، ال تعمع ف تحكي ألختيا كضف ثبلث، أأنت مجشػنة ؟ يزحظ عمضظ، ثسشو ألف 
 كخسدسئة، شمع كحاب زكجيا، الشبي سسح لظ أف تكحب عمضيا إذا سألتظ أتحبشي ؟ كأنت ال تحبيا، قل ليا وهللا
إني أحبظ، فقط بيحه، إف سأليا أتحبضششي، ىي ال تحبو ؟ ال أحبظ، ألف ىحا جبخ خاشخ، ىحه قجرؾ زكجتظ 
قجرؾ، إما أف تربخ عمضيا كإما أف تربخ عمضظ، كالبجيل معرضة، في غضخ ىكحا ؟ في كاحج مؤمغ في أمامو 

 .غضخ السعرضة البجيل، أقميا الشطخ، كفػؽ الشطخ يشتيي الشطخ إلى الفاحذة

أنا ال أكتسكع ندب الخضانة الدكجضة تتفاقع بضغ السدمسضغ بذكل ال يػصف بحكع عسمي بالجعػة تأتي شكاكػ، 
الخضانة الدكجضة التي كانت نادرة في بضػتات السدمسضغ اآلف بشدب كبائضة أصبحت، مغ تقرضخ األزكاج، 

مغ كاحج كمسة شضبة مغ زكجيا، أما كاالنرخاؼ عغ الدكجات، كالغضاب الصػيل كالقدػة بالسعاممة، ال تدسع 
الغخيب شبعًا سضقػؿ ليا أنت ممكة جساؿ الجنضا، سضقػؿ ليا، يا حػنتظ بدكجظ مثبًل، سضقػؿ ليا ىحا الكبلـ، فمسا 
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أنت ال تتكمع معيا ىحا كبلـ لصضف، كبلـ ناعع، تعصضيا ابتدامة، تعصضيا ثشاء، يربح في كد مغ الحؼ يقصف 
األكالد، مغ الزحضة دائسًا ؟ األكالد، الذقاؽ الدكجي ضحضتو األكالد، كالػفاؽ الدكجي ثسار السحبة الدكجضة ؟ 
 يقصف ثساره األكالد.

 فأنا كقفت عشج ىحه الكمسة:

)) كفي بزع أحجكع صجقة قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو كيكػف لو فييا أجخ؟ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص7 أرأيتع لػ 
 عميو فييا كزر؟ قالػا7 نعع. قاؿ7 كحلظ إف كضعيا في الحالؿ كاف لو فييا أجخ(( كضعيا في حخاـ أكاف

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف هللا تعالى يحب معالي اَلمػر كيكخه سفاسفيا. 704 - 035الجرس ) 

 17-38-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

 ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب في صحضح بخارؼ كمدمع كالسػضػع ىػ الحكخ كالجعاء .

السػضػعات التي يعضذيا الشاس، في خصبة الجسعة في جامع الشابمدي،  كلكغ ال بج مغ تعخيٍج عمى بعس
ألسحت إلى أنشا كشا نتػىع أف ىحا الذارع السدمع أك العخبي شارع خامل لع يتحخؾ لؤلحجاث الجدضسة التي ألست 

القزايا مغ باألمة العخبضة، ثع فػجئشا أنو تحخؾ الحسج هلل، لكغ ال مغ أجل قزايا األمة الكبخػ، كلكغ مغ أجل 
 التفاىة، كمغ الدخف أف يتحخؾ الذارع مغ أجميا .

لمترػيت عمى السغشضات، ىحا ىػ الذارع السدمع، ييتع بالسغشضغ  49يعشي أربع مبليضغ كثسانضة اتراؿ عغ شخيق 
اذا كالسغشضات األحضاء مشيع كاألمػات أضعاؼ ما ييتع بقزايا األمة الكبخػ، أنا ال أشست، كلكغ أنا أقػؿ لكع م

 يشبغي أف نفعل ؟

اإلنداف حضشسا يخػ السجتسع ىكحا وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ شيء يعترخ القمب ىحه أمة ؟! أحج الذعخاء مغ 
 العخاؽ كاف مقضع في الذاـ، أضشو الجػاىخؼ، يقػؿ:

 أكاد أكمغ مغ شظ كمغ عجٍب ىحه الجساىضخ لضدت أمة العخِب .

 في إسبلميع، ىحا الزضاع، التفاىة أربع مبليضغ كثسانضة اتراؿ ربحت العخب ما كانػا ىكحا في جاىمضتيع، كال
ثبلثضغ ممضػف لضخة، كسضارات كدخت، كناس ُضخبػا كناس اعتجؼ عمضيع، كناس رقرػا في الذػارع،  49مشيع 

 كممػؾ اترمػا بالفائديغ، كأمة ال يعشضيا ال سقػط العخاؽ، كال ضضاع العخاؽ، كال نيب البتخكؿ، كال سقػط
أفغاندتاف، كال تحبضح الفمدصضشضضغ، كل يـػ ىحه األحجاث التي يئغ الرخخ مغ أجميا، لع تتأثخ بيا، كضف تحخؾ 
الذارع ؟ لمترػيت إلحجػ ثبلث فشانضغ، مبتجئضغ أيزًا سسعت، ال ييسشي السػضػع السػضػع كقع كىحه كصست 
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 ـ يقػؿ:عار بحق ىحه األمة، تيتع بالتػافو، كالشبي عمضو الربلة كالدبل

 )) إف هللا تعالى يحب معالي اَلمػر كيكخه سفاسفيا ((

 ] في الرحاح ركاه أبي بكخ الخازؼ [

أنا كشت في القاىخة أييا األخػة لي صجيق أشمعشي عمى بضت ثسشو ألف ممضػف لضخة عذخيغ ممضػف دكالر، عمى 
الشاس، كمئات ألػؼ عمساء الجيغ الشضل، تدكشو راقرة، ماذا تسمظ ىحه الخاقرة غضخ أنيا تعخض جدسيا عمى 

 يئشػف مغ الفقخ، ىحه أمتكع .

حقضقة مخة مؤلسة ججًا، لكغ ما أدرت أف أضضف إلى مذكبلتكع مذكمة، الحقضقة حضشسا قمت أف ىحا الذارع السدمع 
ت مثل خامل، حضشسا كقعت ليحه األمة أحجاث تشيج ليا الجباؿ كتحخؾ ألتفو القزايا، وهللا أييا األخػة كمسا رأي

ىحه األمػر ككضف هللا تخمى عشا أشعخ أف ىحا التخمي لو ما يبخره، أشعخ أف ىحا التخمي مغ هللا ألف أمخ هللا ىاف 
عمضيع فيانػا عمى هللا، يعشي حتى التي لع تشجح أقضع ليا حفل ضخع تصضضبًا لخاشخىا، أعمى السدتػيات ممػؾ 

يع حفبلت كسيخات إلى الفجخ ألنيا نجحت برػت شجي ماذا يترمػف بالشاجحضغ كالشاجحات، كيشئػنيع، كتقاـ ل
 نفعل نحغ ؟

مخة تكمست عغ قرة كثضخًا، بجكؼ بذساؿ ججة لو أرض، لسا ججة تػزعت غمضت أرضو، ندؿ كباع أرضو، مكتب 
شابق، أصحاب السكتب ثبلث شخكاء، أكؿ شخيظ كقع مغ  71عقارؼ خبضث ججًا اشتخاىا بخبع قضستيا، كأنذأ بشاية 

ح البشاء فشدؿ مضتًا كثاني شخيظ دىدتو سضارة، انتبو الثالث، بحث عغ صاحب األرض ستة أشيخ حتى عثخ سص
 عمضو، نقجه ثبلث أمثاؿ حرتو، فقاؿ لو البجكؼ تخػ أنت لحقت حالظ .

نحغ اآلف يجب أف نمحق حالشا، نفس يجؾ مغ السجتسع، ىحا غضخ سمبضة لكشو كاقع، تتكمع لضل كنيار، كتجرس، 
قي خصب، كباإلذاعة، كبالتمفديػف، كبالسؤلفات كالكتب كالرحف، كالغشاء ىػ الحؼ يأخح ساحتيع، يعبجكف كتم

 الجشذ مغ دكف هللا، كيصخبػف لمغشاء كلضدػا مغ ىحه األمة .

 أكاد أكمغ مغ شٍظ كمغ عجٍب ىحه الجساىضخ لضدت أمة العخِب 
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 ضع أف يرمح مغ حػلو لضحق بشفدو ىػ، نحغ اآلف كيفشا .ما كشا ىكحا أييا األخػة، فاآلف إذا الػاحج لع يدتص

 (﴾03﴿ َفْأُككا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َكُيَييِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا )

 ) سػرة الكيف ( 

 نحغ كيفشا بضتشا كجامعشا، كيفشا أىمشا .

كأف الشبي معشا " إذا رأيت شحًا مصاعًا " مادية وهللا يبضع أباه بسئة لضخة، يبضع ديشو، " إذا رأيت شحًا مصاعًا " وهللا 
 يحمف بالكعبة، كباهلل، كبالقخآف أف رأس ماليا أغمى كىػ رابح بالسئة مئة، يبضع ديشو مغ أجل صفقة "

 إذا رأيت شحًا مصاعًا كىػًا متبعًا " الجشذ إلو يعبج مغ دكف هللا .

 َمِغ اتهَخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َأَفَأْنَت﴾﴿ َأَرَأْيَت 

 ( 41) سػرة الفخقاف اآلية: 

" إعجاب كل ذؼ رأؼ بخأيو " كبخ، ثبلث برسات، مادية مقضتة، كجشذ يعبج مغ دكف هللا، ككبخ ما بعجه كبخ، 
 قاؿ:

 نفدظ (()) إذا رأيت شحا مصاعا، كىػى متبعا، كدنيا مؤثخة، كإعجاب كل ذي رأي بخأيو، فعميظ بخاصة 

 )) فمـد بيتظ فأمدظ لدانظ، كخح ما تعخؼ، كدع ما تشكخ، كعميظ بخاصة نفدظ ((

ركاد السدجج، إخػانظ، أصجقاءؾ، زمبلئظ، جضخانظ، ىؤالء الحيغ تثق بيع كتعضر معيع، كتختاح ليع " كدع عشظ 
 أمخ العامة " أمخ العامة مع السغشي كالسغشضات .

و خصبة أعجبتشي، كجج كضع يـػ الجسعة غضخ شبضعي إشبلقًا، فدأؿ قالػا مخة قمت لكغ أحج شضػخ مرخ سسعت ل
القاىخة كميا زحفت لسذاىجة مباراة لبصل كخة القجـ الحؼ يشػؼ أف يعتدؿ المعب، ككأف ىحا الحجث أضخع مسا ألع 

حضمة، ىل باألمة، اسع ىحا البصل زيدك فيحا الخصضب قاؿ ماذا فعل زيدك ؟ فجاء كاستعخض أىجاؼ األمة السدت
شخد الضيػد مغ فمدصضغ ؟ قالػا: ال، قاؿ ماذا فعل إذًا، ىل حخر القجس ؟ قالػا: ال، قاؿ ماذا فعل إذًا ؟ ىل كحج 
األمة العخبضة ؟ قالػا: ال، قاؿ ماذا فعل إذًا ؟ ىل عع الخخاء ببلد األمة اإلسبلمضة ؟ قالػا: ال، قاؿ ماذا فعل ؟ 
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ع اجعمشا في بخكاف زيدك، الميع احذخنا مع زيدك، الميع ال تحخمشا مغ كخامات قاؿ نػػ أف يعتدؿ المعب، قاؿ المي
زيدك، جعل الخصبة كميا دعاء، ىحا زيدك بصل كخة قجـ كاعتدؿ المعب، يجب أف نيتع بو أكثخ ما نيتع بأىجافشا 

 الكبخػ .

ػ ما تسشضت في حضاتي أف أسكت أرأيتع إلى سخافة ىحه األمة، وهللا أحضانًا أشعخ بزضق وهللا الحؼ ال إلو إال ى
كسا أتسشى اآلف، أتسشى أال أدرس أبجًا، أتسشى أال أتكمع، كأنظ تكمع صخخ، ىحه مذكمة، فكل كاحج يمح نفدو يا 
أخػاف، التفت لشفدظ، أتقغ صبلتظ، أتقغ أذكارؾ، اقخأ القخآف، اعتشي بأكالدؾ، يعشي لع يعج بضجنا إال أكالدنا، أعطع 

 ي بأكالدؾ فقط، أكالدؾ تدأؿ عشيع .عسل تقجمو أف تعتش

 )) كمكع راع ككمكع مدئػؿ عغ رعيتو ((

اجعل بضتظ إسبلمي، اجعل عسمظ إسبلمي، أقع اإلسبلـ في بضتظ كفي عسمظ كقج أديت الحؼ عمضظ، كاشمب مغ 
ة، كصشبػر هللا الحؼ لظ، كانتيى األمخ، ىحه السذكمة مذكمة كبضخة ججًا ألنو كل كاحج مشا كعاء، لو فتحة عمػي

 سفمي، الحؼ تزعو في الفتحة العمػية تأخحه مغ الرشبػر الدفمي .

ىؤالء الذباب كتمظ الفتضات، بساذا يغحكف مغ فػؽ ؟ أخبار السسثمضغ كالسسثبلت تجج مقابمة مع مسثمة أؼ ساعة 
ماذا تخغب ؟  تدتضقطضغ ؟ الداعة الدادسة، تزخب ىي كفضقتيا، أؼ ساعة تفضق ؟ أؼ ساعة تشاـ ؟ ماذا تأكل ؟
 ماذا تقخأ ؟ لع يعج في حضاتشا إال فشانضغ كفشانات، كالعبي كخة، ىؤالء أعبلـ األمة، ألضذ كحلظ ؟

 )) إذا رأيت شحا مصاعا، كىػى متبعا، كدنيا مؤثخة، كإعجاب كل ذي رأي بخأيو، فعميظ بخاصة نفدظ ((

 بخاصة نفدظ، كدع عشظ أمخ العامة (())فمـد بيتظ فأمدظ لدانظ، كخح ما تعخؼ، كدع ما تشكخ، كعميظ 

 كل كاحج يمحق نفدو، هللا عد كجل يقػؿ كىحه أركع آية:

 ﴿ َكََّل َتِدُر َكاِزَرٌة ِكْزَر ُأْخَخى﴾

 ( 764) سػرة األنعاـ اآلية: 
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 " إف هللا تعالى يحب معالي األمػر كيكخه سفاسفيا " .

 أنا عمي اآلف:

 ( 735) سػرة السائجة اآلية: 

 أنت اآلف، ارتاح كريح "، كعمضظ بخاصة نفدظ، كدع عشظ أمخ العامة .ارتاح 

أمخ العامة ناضخ إلضو، يعشي تفاىة ما بعجىا تفاىة، انحصاط ما بعجه انحصاط وهللا يا أخػاف ندب الخضانة الدكجضة 
ئة مئة ألف حالة في مختفعة بذكل يفػؽ حج الخضاؿ، ىحه الخضانة الدكجضة في ببلدنا اإلسبلمضة كانت بادرة كال بالس

حالة كاحجة، اآلف أنا يتشاىى إلى سسعي كل أسبػع خضانتضغ ثبلث، كل أسبػع، مذكمة كبضخة، ألنو بالخسدضشات إذا 
كاف ابغ دخل لمدضشسا يأكل قتمة مغ أباه يسػت بيا، اآلف كل بضت فضو نادؼ لضمي، كالجلضل الرحغ فػؽ كأف ىحه 

 الرحػف تدتقبل الببلء .

ع صعب ججًا، ال نشفح إال كل كاحج يعالج نفدو، كيشتبو ألكالده كبضتو كيختاد السداجج، يصمب العمع، فشحغ في كض
 حتى هللا عد كجل يشيي حضاتشا عمى خضخ .

" كعدتي كجبللي ال أقبس عبجؼ السؤمغ كأنا أحب أف ارحسو إال ابتمضتو بكل سضئة كاف يعسميا، سقسًا في جدجه، 
مالو أك كلجه، حتى أبمغ مشو مثل الحر، فإذا بقي عمضو شيء شجدت عمضو سكخات السػت أك إقتارًا، أك مرضبة في 

 حتى يمقاني كضـػ كلجتو أمو " .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يداؿ يدتجاب لمعبج ما لع يجع بإثع أك قصيعة رحع 704 - 036الجرس ) 

 37-39-1331دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  لفزضمة الجكتػر -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ .

 أييا األخػة الكخاـ: 

ؿ ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح بخارؼ كمدمع كال زلشا في باب األذكار، يقػ 
 عمضو الربلة كالدبلـ فضسا أخخجو اإلماـ مدمع في صحضحو:

)) َّل يداؿ يدتجاب لمعبج ما لع يجع بإثع أك قصيعة رحع ما لع يدتعجل قيل7 يا َرُسػؿ َّللاهِ ما اَّلستعجاؿ ؟ قاؿ7 
 يقػؿ7 قج دعػت كقج دعػت فمع أر يدتجب لي فيدتحدخ عشج ذلظ َكَيَجُع الجعاء ((

بجمدة فضيا مئات األشخاص قاؿ لي العالع اإلسبلمي يديج عغ ممضار كثبلثسئة ممضػف مدمع، مخة قاؿ لي إنداف، 
ما فضيع كاحج مدتجاب الجعػة، كال كاحج، حتى يدتجاب هللا لو كيشقحنا مسا نحغ فضو، ككأنو يدتيدأ بالجعاء، 

، كبصشو مفتػح، كالصبضب مغ أليست جػابًا كقتيا قمت لو لػ أف مخيزًا في غخفة العسمضات، كعسمضتو معقجة ججاً 
أعمى مدتػػ في العمع كاإلخبلص كالػرع، فجاء ابشو كألح عمى الصبضب أف يشيي العسمضة ىل يدتجضب لو ؟ 

 العسمضة تحتاج إلى ستة ساعات، كاآلف بالبجايات .

خ، يعشي هللا مغ أيمػؿ كيدتسخ، فيحا العسل يحتاج إلى صب 77في عسل تخبػؼ تأديبي مغ هللا لمسدمسضغ، بجأ بػ 
 عد كجل ال يخيجنا أف نكػف محدػبضغ عمضو، يخيجنا أف نكػف مؤمشضغ، الجلضل أف هللا سبحانو كتعالى حضشسا قاؿ:

 ﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمهٍة ُأْخِخَجْت ِلمشهاِس﴾

 (  773) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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 نحغ بشز القخآف الكخيع خضخ أمة، كلكغ أتسع اآلية:

 َخ ُأمهٍة ُأْخِخَجْت ِلمشهاِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباَّللهِ﴾﴿ ُكْشُتْع َخيْ 

 ( 773) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

العمساء قالػا: عمة ىحه الخضخية األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ كاإليساف باهلل فإذا أمخنا بالسشكخ كنيضشا عغ 
كؼ فقجنا خضخيتشا، كانقمبشا مغ أمة االستجابة، إلى أمة التبمضغ، كأمة التبمضغ ال شأف ليا عشج هللا إشبلقًا، إنيا السعخ 

ممضػف بذخؽ آسضا، يعبجكف بػذا، كفي كحا ممضػف يعبجكف  933أمة مغ األمع الذاردة عغ هللا، أمة اآلف في 
 فيؤالء ال شأف ليع عشج هللا . الذسذ أك القسخ أك الحجخ أك مػج البحخ، أك الجخاذيغ،

 ﴿ َكَقاَلِت اْلَيُيػُد َكالشهَراَرى َنْحُغ َأْبَشاُء َّللاهِ َكَأِحبهاُؤُه﴾

 دقق في اإلجابة:

﴾ ََ ُبُكْع ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأْنُتْع َبَذٌخ ِمسهْغ َخَم  ﴿ ُقْل َفِمَع ُيَعحِّ

 (  78) سػرة السائجة اآلية: 

ُبُكْع  شضب قديا عمى السدمسضغ، لػ ٍة ُأْخِخَجْت " ِلمش اِس الخد اإلليي " َفِمَع ُيَعحِّ قاليا السدمسػف نحغ أمة دمحم، " َخْضَخ ُأم 
ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأْنُتْع َبَذٌخ ِمس ْغ َخَمَق " لحلظ قدست أمة دمحم إلى قدسضغ، أمة االستجابة، كىي السعشضة بقػلو تعالى: " 

 ْت ِلمش اِس " كأمة التبمضغ كىي أية أمة كيحه األمع الذاردة عغ هللا .كشتع َخْضَخ ُأم ٍة ُأْخِخجَ 

 أييا األخػة:

كعػد هللا لمسؤمشضغ قصعضة، كزكاؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أال تحقق، فإف لع تحقق فشحغ إذًا لدشا مؤىمضغ لتمقي 
جع بإثع أك قصضعة رحع ما لع يدتعجل " ىحه الػعػد، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: " ال يداؿ يدتجاب لمعبج ما لع ي

 يعشي إذا ابغ قاؿ لػالجه أعصضشي سكضغ ألذبح بيا أخي، مثبُل، ىل يعقل أف يدتجضب هللا لو، يقػؿ هللا عد كجل:
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 (﴾22﴿ اْدُعػا َربهُكْع َتَزخُّعًا َكُخْفَيًة ِإنهُو ََّل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ )

 ) سػرة األعخاؼ ( 

ضب لو، أف تكػف مدتجاب الجعػة شيء ال يرجؽ، ىحا مقاـ رفضع ججًا، أف تكػف مدتجاب السعتجؼ ال يدتج
 الجعػة، وهللا ال يدتجضب إال لسغ كاف مدتقضسًا صالحًا .

يعشي في ممسح أييا األخػة دقضق ججًا أف األقػياء يقخبػف إلضيع أؼ إنداف بذخط إعبلف الػالء، كاضحة ؟ لكغ 
مؤمغ، إال إذا كاف محدشًا، يعشي مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تكػف معتجيًا كأف الػاحج الجياف ال يقخب أؼ 

تدتصضع أف متربًل باهلل، مدتحضل، ال تقجر يخفزظ هللا، بالتعبضخ القخآني ممعػف، مقصػع، أبعجه هللا عشو، مع 
كالءؾ لديج كتؤذؼ البذخ مسكغ أف تكػف مسثل بارع، أف تعمغ أعمى كالء كأف تكػف مجخمًا بحق الشاس، تعمغ 

 عبضج لكغ مع هللا ال يدسح لظ أف تترل بو، كال أف تقصف مغ ثسار الجيغ شضئًا إال إذا كشت مدتقضسًا .

)) َّل يداؿ يدتجاب لمعبج ما لع يجع بإثع أك قصيعة رحع ما لع يدتعجل قيل7 يا َرُسػؿ َّللاهِ ما اَّلستعجاؿ ؟ قاؿ7 
 يقػؿ7 قج دعػت كقج دعػت فمع أر يدتجب لي فيدتحدخ عشج ذلظ َكَيَجُع الجعاء (( 

 أييا األخػة الكخاـ: 

معظ القػة السصمقة معظ العمع السصمق، معظ الغشى ماذا أقػؿ لكع ؟ أنت بالجعاء أقػػ إنداف، أنت بالجعاء 
السصمق، فسا رأيت إنداف عمى كجو األرض أزىج مسغ يدىج في الجعاء، وهللا عد كجل يقػؿ: " اْدُعػا َرب ُكْع َتَزخًُّعا 

 َكُخْفَضًة ِإن ُو اَل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيَغ " .

 ج األخػة آية قخآنضة:البارحة كأنا في شخيقي ألخخج مغ السدجج، ذكخ لي أح

اِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَيْدَتِجيُبػا ِلي َكْلُيْؤِمشُ  ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجه ػا ِبي َلَعمهُيْع َيْخُشُجكَف ﴿ َكِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ
(053﴾) 

 ) سػرة البقخة (
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غ باهلل أكاًل، كاستجاب لو ثانضًا " َفِإنِّي َقِخيٌب ُأِجضُب َدْعَػَة اآلية كاضحة، معشى ذلظ أف هللا ال يدتجضب الجعاء إال لس
اِع ِإَذا َدَعاِف " إال لسغ آمغ بي كاستجاب لي كأخمز في الجعاء، ىحه شخكط الجعاء السدتجاب، أما كل أممظ  الج 

انتو كبضخة ججًا بديج با رب تػفقشي كأنت تخػ أف فبلف ىػ الحؼ يعصي، يا رب تشجضشي مغ عبضج كلظ صجيق مك
تزع كل األمل عشجه أنت بيحا الجعاء لدت مخمرًا، ما عمقت األمل عمى هللا عمقت األمل عمى غضخ هللا " َكِإَذا 

اِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَضْدَتِجضُبػا ِلي َكْلُضْؤِمُشػا ِبي لَ  ْخُشُجكَف " كلكغ مغ َعم ُيْع يَ َسَأَلَظ ِعَباِدؼ َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب ُأِجضُب َدْعَػَة الج 
، فمسطمـػ يدتجضب هللا لو ال  كـخ هللا عد كجل أف هللا يدتجضب إلندانضغ لع يدتػفضا شخكط الجعاء األكؿ السطمـػ
 ألىمضتو كلكغ بعجلو، كالسزصخ يدتجضب هللا لو ال ألىمضتو كلكغ بخحستو فالعجؿ كالخحسة يمغضاف شخكط الجعاء .

 ػ عمى مؤمغ فضدتجضب هللا لو كيجمخ السؤمغ ألنو عجؿ، كصار في ضمع .يعشي يأتي كافخ، كافخ مطمـػ يجع

 أخػانا الكخاـ:

في بالقخآف قرز، كفي بالدشة قرز يعشي ال ترجؽ، رجل اسسو األبضخؽ مغ األنرار، سخؽ درعًا ثسضشة في 
إخفاء ليا مغ إحجػ السعارؾ كضعيا في جخاب، كالجخاب في شحضغ كالجخاب مثقػب، فيحه الجرع نقميا بالجخاب 

ساحة السعخكة إلى بضتو، ثع خاؼ أف يفتزح، فحىب إلى بضت ييػدؼ كأكدعيا عشجه، كالدكة مخسػمة بيحا الثقب، 
شحضغ كثقب، فمسا صاحب الجرع افتقجىا، اتيع ىحا اإلنداف مغ األنرار اسسو األبضخؽ أنو سارؽ ليحا الجرع فجاء 

بلة كالدبلـ يدتعصفػنو أيعقل أنو يدخؽ كىػ مغ أصحابظ ؟ ىحا قـػ الشبي، قـػ األنرارؼ إلى الشبي عمضو الر
مغ األنرار يا رسػؿ هللا، لكغ الحؼ سخقيا ىػ الضيػدؼ كىي عشجه اآلف، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ بذخ، قاؿ 
 لعل أحجكع ألحغ بحجتو مغ اآلخخ فإذا قزضت لو بذيء فإنسا اقزي لو بقصعة مغ الشار، كالشبي ماؿ إلى تبخئة
ىحا األنرارؼ كماؿ إلى اتياـ الضيػدؼ، لكشو لع يحكع، لكغ ماؿ، ىل ترجقػف أف كحضًا يشدؿ، كأف قخأنًا يتمى إلى 

 يـػ القضامة، يقػؿ هللا عد كجل لحبضبو:

 (﴾002﴿ َكََّل َتُكْغ ِلْمَخاِئِشيَغ َخِريسًا )

 ) سػرة الشداء ( 
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 عغ مغ ؟ عغ الضيػدؼ، عغ عجك رسػؿ هللا، كيقخع مغ ؟ ال تجافع عغ ىؤالء الحيغ خانػا األمانة، يجافع هللا
األنرارؼ، إلى اآلف اآلية كاضحة " َكاَل َتُكْغ ِلْمَخاِئِشضَغ َخِرضًسا " ىحه القرة ىي أسباب ندكؿ ىحه اآلية، لكغ ثع 

 يقػؿ هللا عد كجل في سضاؽ ما بعج ىحه اآلية:

 ﴿ َلَيسهْت َشاِئَفٌة ِمْشُيْع َأْف ُيِزمُّػَؾ﴾

 (  771) سػرة الشداء اآلية: 

كضف يزل الشبي كىػ معو الػحي ؟ قاؿ عمساء التفدضخ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ إذا بخأ الستيع كاتيع البخؼء، 
الستيع ماذا يقػؿ بحق ىحا الحكع ؟ ىحا نبي، يػحى إلضو الخصأ الحؼ يرجر مغ إنداف لو دعػة يشدحب ال عمى 

كمة يعشي أنت مسكغ أف تتكمع ألف محاضخة حق، صح مئة بالسئة، ثع تشصق شخرو بل عمى دعػتو، ىشا السذ
بكبلـ غضخ صحضح كلدت قانعًا، كالكبلـ غضخ مقبػؿ، لكشظ نصقت بو إرضاء لديج أك عبضج دعػتظ كميا سقصت 

 الجلضل يقػؿ هللا عد كجل:

 (﴾06ْػَف َأَحجًا ِإَّله َّللاهَ َكَكَفى ِباَّللهِ َحِديبًا )﴿ الهِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَساََّلِت َّللاهِ َكَيْخَذْػَنُو َكََّل َيْخذَ 

 ) سػرة األحداب ( 

عجضبة ىحه اآلية " ال ِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت هللا " ما صفاتيع ؟ ألضدػا أمشاء ؟ أمشاء ألضدػا يأكمػف مااًل حبلاًل ؟ 
ِ َكَيْخَذْػَنُو َكاَل َيْخَذْػَف كحلظ، لَع لع يحكخ هللا مئات الرفات ليع ؟ اكتفى برفة كاحج ة " ال ِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت َّللا 

 َأَحًجا ِإال  َّللا َ " قالػا عمساء التفدضخ:

لػ أف ىؤالء الحيغ يبمغػف رساالت خافػا مغ غضخ هللا، أك أرادكا إرضاء غضخ هللا فدكتػا عغ الحق إرضاء ليع، 
فساذا بقي مغ دعػتيع انتيت دعػتيع، ما في إنداف يقػؿ فبلف صجاؽ كأمضغ ككرع كنصقػا بالباشل إرضاء ليع، 

 كمو ما لو قضسة .
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يقػلػف أف في صفة أحضانًا تتخابط مع السػصػؼ تخابط كجػدؼ، قج تقػؿ ىحه الصائخة كبضخة كالقرخ كبضخ، كقج 
صفة متخابصة مع السػصػؼ، لػ ألغضت تقػؿ غالضة ججًا كالبارجة غالضة، أما إذا قمت ىحه الصائخة تصضخ فيحه 

شضخانيا تربح مصعع كلضدت شائخة إلتغت كصائخة، فالرفة التي تتخابط مع السػصػؼ تخابط كجػدؼ لػ ألغضت 
 الرفة الغي السػصػؼ، كىحه الرفة مع الجعاة تتخابط مع السػصػؼ تخابط كجػدؼ 

 ُو َكََّل َيْخَذْػَف َأَحًجا ِإَّله َّللاهَ (( )) الهِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَساََّلِت َّللاهِ َكَيْخَذْػنَ 

في كالي أمػؼ تػلى دمذق كيخكؼ التاريخ أنو قتل مغ أىميا ما يديج عغ ثبلثضغ ألف كبالغ في القدػة كفي القيخ 
سأؿ  كفي الطمع، ثع أراد أف يتمحذ بإحخاج العمساء، كميع جاؤكا إلضو كأعمشػا الصاعة كالػالء، كأثشػا عمى ما فعمو، ثع

أفي أىل الذاـ عالع لع يأِت إلي ميشئًا أك مباركًا ؟ قاؿ ىشاؾ كاحج، قاؿ مغ ىػ ؟ قالػا اإلماـ األكزاعي، شمبو 
لمقتل فػرًا لكغ اإلماـ األكزاعي اغتدل، كلبذ كفشو كجاء إلضو، قاؿ لو أنت األكزاعي ؟ قاؿ ىكحا يقػؿ الشاس، قاؿ 

األمػيضغ ؟ قاؿ لو يقػؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " إنسا األعساؿ بالشضات كإنسا لكل  ما تقػؿ فضسا فعمشا مغ قسع ىؤالء الطمسة
امخغ ما نػػ " غزب، صجقػا القرة مؤثخة ججًا، لسا غزب مغ حػلو رفعػا ثضابيع لئبل يرضبيع مغ دـ 

ل بحزخة األمضخ، قاؿ األكزاعي، الدضاؼ كاقف كالشصع مسجكد، ىحه قصعة حساية لؤلثاث مغ دـ السقتػؿ، كاف يقت
لو كىحه األمػاؿ التي أخحناىا مشيع ما قػلظ فضيا ؟ قاؿ لو إنيا حخاـ، كال تحل لظ، قاؿ لو سؤاؿ ثالث يقػؿ ججؾ 
ابغ عباس ػ أيزًا كل جػاب صفع ػ قاؿ لو اخخج، ما قتمو، يقػؿ ىحا الػالي بعج أف مات اإلماـ األكزاعي وهللا 

 سا أخاؼ مغ الحؼ كالني، لع يدتصع أف يفعل معو شضئًا، ىػ ألبدو ثػب كشت أخاؼ مغ ىحا العالع أكثخ م

 ﴿ الهِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَساََّلِت َّللاهِ َكَيْخَذْػَنُو َكََّل َيْخَذْػَف َأَحًجا ِإَّله َّللاهَ ﴾

كلَع أتغذاكع جعفخ السشرػر التقى مع أبي حشضفة الشعساف، قاؿ لو: يا إماـ لػ تتغذانا احزخ لديارتشا، قاؿ لو 
كلضذ لي عشجكع شيء أخافكع عمضو، كىل يتغذاكع إال مغ خافكع عمى شيء، إنظ إف أكخمتشي فتشتشي، كإف 

 أبعجتشي أزريت في، فمسا أتغذاكع .
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 أييا األخػة:

 كأف محػر ىحا المقاء الصضب

 َأَحًجا ِإَّله َّللاهَ ﴾﴿ الهِحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَساََّلِت َّللاهِ َكَيْخَذْػَنُو َكََّل َيْخَذْػَف 

فإذا خذي الجاعضة غضخ هللا فدكت عغ الحق إرضاء لو، أك تكمع بالباشل إرضاء لو انتيت دعػتو كسقط مغ عضغ 
 هللا، كانتيى كل شيء .

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل تجعػا عمى أنفدكع كَّل تجعػا عمى خجمكع 704 - 040الجرس ) 

 17-39-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الذخيف شخح الحجيث 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة:

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُعػا عمى أْكَّلِدُكْع، َكَّل َتْجُعػا عمى َخَجِمكْع، كَّل َتْجُعػا عمى أْمَػاِلُكْع، َّل ُتػاِفُقػا ِمَغ )) َّل َتْجُعػا عمى أْنُفِدُكْع، َكَّل َتجْ 
 َّللاهِ ساَعًة ِنْيَل فييا َعصاٌء َفُيْدَتجاَب ِمْشُكْع ((

 ] ركاه أبػ داككد عغ جابخ رضي هللا عشيسا [

إما بقرف العسخ أك باإلفقار، أك بالغزب، ىحه ألف الشاس أنو كمسا غزب دعا عمى أكالده أدعضة مشػعة، 
 عادات سضئة ججًا ال تمضق بالسؤمغ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) كاد الحميع أف يكػف نبيا ((

 ] أخخجو بخمػز الدضػشي عغ أنذ رضي هللا عشو [

 كيقػؿ أيزًا:

 )) الحمع سيج اَلخالؽ ((

لكغ اإلنداف متى يكػف في داخمو ىجكء، كفي شسأنضشة، إذا كاف مػصػاًل باهلل عد كجل، فإذا كاف مقصػع عغ هللا 
في عشجه اضصخاب شجيج، اإلنداف حضشسا يشقصع عغ هللا يختل تػزانو، أحج نتائج إختبلؿ تػازنو ركدك فعل قاسضة 

التعبضخ الحجيث اختبلؿ تػازف، ردكد فعمو تكػف قاسضة ججًا، فإذا اإلنداف مقصػع عغ هللا في عشجه اضصخاب، أك ب
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 ججًا.

فحلظ السؤمغ عشجه حمع ناتج مغ اترالو باهلل عد كجل، كالذيء الثابت أف اإلنداف حضشسا يجعػ عمى إنداف 
بالجمار، أك باليبلؾ، أك بالسػت، يشذأ تػتخ بضغ ىحيغ اإلندانضغ، فضداد الدضئ سػء، في فخؽ كبضخ بضغ إنداف 

 اد سػء، كبضغ إنداف يقمز الدػء.يدد

سألشي مخة أخ في عشجؼ كلج مغزػب، أريج أف أحخمو، قمت لو إذا حخمتو زدتو عقػقًا، كإذا أعصضتو بالعجؿ قخبتو 
 إلضظ، بل إف هللا عد كجل يقػؿ:

ـٍ َعَمى َأَّله َتْعِجُلػا﴾  ﴿ َيْجِخَمشهُكْع َشَشَآُف َقْػ

 (  8) سػرة السائجة اآلية: 

ابشظ، أؼ إنداف كلػ كافخ، كلػ بعضج عشظ، إذا ضمستو يدداد بعج كيدداد كخاىضة، كإذا عجلت معو يدداد  لضذ فقط
 محبة كيدداد كئاـ.

مخة عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: مغ يقصع لداف فبلف، كجج شخز كفيع أنو قصع مادؼ، ثع فيع أصحاب الشبي 
 مغ حكسة الشبي أنو مغ يقصع لدانو باإلحداف إلضو.

تخاح، يكاد يكػف أكثخ مذكبلتشا سػء ترخؼ، فمسا األب يكػف قاسي ججًا كبلمو قاسي ججًا، دعاء دائسًا عمى اق
أكالده بالجمار، بالسػت، بقرف العسخ مثبًل فضشذأ تػتخ الدضئ يدداد سػء، فالبصػلة أف الدضئ يخف سػءه، ال أف 

ا عمى أْنُفِدُكْع، ىحا ابشظ إذا أصابو مكخكه أنت سػؼ يدداد سػء، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ " ال َتْجُعػ 
تتحسل نفدضًا كماديًا متاعب ىحا الذيء، وهللا عد كجل ىجدنا، كضف ىجدنا ؟ لعمو تجعػ عمى ابشظ ال سسح هللا 

 كأف تكػف الداعة ساعة إجابة فضدتجضب هللا لظ.

خة عمى اليػاء، فشحغ معطع كبلمشا قز في فيحا الكبلـ الفارغ، أياـ األخ الحبلؽ، يقز قرة عمى الذعخ كعذ
اليػاء، كبلـ ما لو شعسة، ال لو معشى كال لو شعسة يزل يجعػ، وهللا ألذبحظ، إذا جخحت يجه تػلػلي، كبلـ ما 
لو معشى، اإلنداف مدتػاه اإليساني كالثقافي يجؿ عشو كبلـ، فكمسا العقل اتدع كاإليساف قػؼ يقل الكبلـ، يربح 

 العامي ممضاف، كبلـ فارغ ما عشجه، كثضخ في حجيث الشاس كبلـ فارغ.كبلـ بالتعبضخ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

967 

تكمست مخة ػ أنا تأخخت ككاف عشجؼ تدجضل نجكتضغ بالتمفديػف كاآلف جئت عمى الفػر مغ ىشاؾ، ففي عشجؼ أمخ 
 قاىخ.

ت تؤكج أف الشبي كثضخ أحضانًا أحج السشافقضغ، أك رئضذ السشافقضغ قبل كفاتو شمب مغ رسػؿ هللا قسضرو، كفي ركايا
 بضجه ألبدو قسضرو، فمسا مات قاؿ عمضو الربلة اآلف استقخ في جيشع حجخ، كاف ييػؼ بو سبعضغ خخيفا.
 ال يشفعظ إال عسمظ، حتى لػ كشت فرضح كمتكمع، كعشجؾ قػة بضاف، حتى ذلظ يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 سا أقزي لو بذيء بقصعة مغ الشار (( )) لعل أحجكع ألحغ بحجتو مغ اخآخخ، فإذا قزيت لو بذيء فإن

ال يشجضظ فتػة مغ رسػؿ هللا، فكضف الشاس يعتسجكف عمى فتػة مغ عالع عادؼ يقػؿ لظ في بالدرابمضة جامع 
صغضخ كاحج صمى فضشا كقاؿ ىحه ما فضيا شيء، لساذا إذا كاف أمخ متعمق بجنضاؾ تخيج خبخاء، تخيج أعمى شبضب، 

ػ مػضف يجافع عشظ كبأمػر أخختظ تكتفي بفتػة مغ شخز ال تعخؼ اسسو، وهللا تخيج أفيع محامي، تخيج أقػ 
صمى فضشسا، أنا ضخبت مخة مثل، ىي قرة كصمتشي لكششي استفجت مشيا، كاحج بالسياجخيغ عشجه مخكبة مػديل 

رجة شغ، قجيسة ججًا، كيحب بائع فػؿ بالجشػب بصخيق السضجاف، عشج قبخ عاتكة، في بائع فػؿ د 1كزنيا  48
أكلى، أياـ الذتاء يذغميا ربع ساعة حتى تحسى، كيحىب مغ السياجخيغ جادة ثالثة عمى قبخ عاتكة كيأتي بكضمػ 
فػؿ، اآلف أذف الطيخ عشجه يـػ الجسعة يجج إلى جانبو ألف جامع كضف ما كاف يخيج شج ركعتضغ، قمت لو هللا 

 مغ عشج الرعب، أما أف تحزخ خصبة كالجامع ككضمظ ديشظ أرخز عمضظ مغ كضمػ فػؿ، كضمػ فػؿ ال تأكمو إال
 بعضج قمضبًل كتسذي عذخ دقائق، تدسع خصبة تشتفع مشيا كتدتفضج، كتصمع بذيء يعضشظ بأمخ دنضاؾ ال تفعمو.

مبليضغ، تقػؿ لو اعسل عقج، يسكغ ما  1اآلف عشجؾ بضع بضت، تحىب، كججت في كجيظ دالؿ، قاؿ لظ ىحا ثسشو 
 ،أكضج ثبلثة، أريج أف أرػ دالؿ ثاني، دالؿ ثالث، دالؿ رابع، تدأؿ، تجسع.في إنداف باألرض يفعميا

تخيج أف تذتخؼ سضارة عمى الفػر تعقج عقجىا ؟ يأتي خبضخ بالراج، ىحه فاتمة مقرػصة، خبضخ بالسكانضظ، خبضخ 
اذا مغ أجل قصعة بالبػيا، بػيا ككالة أـ مبخػخة، بعج ىحا تأخحىا عمى شاكع الثشايا لتخاىا تحسى بالصخيق، لس

سضارة تدأؿ مئة خبضخ ؟ كبضع بضت مئة خبضخ، كبجؾ الفػالت مغ عشج صعب، أما ديشظ كاحج يرمي بالدرابضمة إماـ 
 قاؿ ىحه ما فضيا شيء، إف شاء هللا بخقبتو، لػ مع معظ فتػػ مغ سضج الخمق ال تدتفضج، مغ سضج الخمق 
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 لو بذيء فإنسا أقزي لو بذيء بقصعة مغ الشار (( )) لعل أحجكع ألحغ بحجتو مغ اخآخخ، فإذا قزيت 

ىحه الحقضقة الثابتة أييا األخػة فقزضة أف اإلنداف يتكمع ىحا الكبلـ الفخاغ مثل مقز الحبلؽ عذخة عمى الفارغ، 
كبلـ لضذ لو معشى، عمى أكالده، كاألـ تجج البضت جػه مػىػب جػ كمو نقسة، جػ عشج، جػ مػاجية، جػ كخاىضة، 

اء، سعادتظ بضجؾ كشقاؤؾ بضجؾ، لػ كشت أفقخ إنداف قج يكػف بضتظ جشة، كلػ كشت أغشى إنداف قج جػ بغز
 يكػف بضتظ جحضع بالسعاممة الصضبة، قاؿ:

 )) إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع فدعػىع ببدط الػجو كحدغ الخمَ ((

 ] أخخجو البخاز كأبػ يعمي كالصبخاني عغ أبي ىخيخة [

العالي هللا عد كجل يخفع مقامو، فيحه العادة الدضئة أنو عمى الجكاـ الجعاء، وهللا يغزب عمضظ، اإلنداف بالخمق 
العخش كالكخسي يغزب عمضظ، ما ىحا الكبلـ، عشجما يدسع االبغ ىحا الكبلـ يدداد نفػر، ىحا المداف، يقػؿ عمضو 

 الربلة كالدبلـ:

 قيع قمبو حتى يدتقيع لدانو (())" َّل يدتقيع إيساف عبج حتى يدتقيع قمبو، كَّل يدت

 ] أخخجو ابغ أبي الجنضا في الرست كالخخائصي في مكاـر األخبلؽ عغ أنذ [

إذا المداف ما انزبط القمب ال يشزبط، تعضر مع إنداف ثبلثضغ سشة تذتيي أف يتكمع كمسة غمط، أف يدب مدبة، 
 أك كمسة فاحذة، انطخ إلى القخآف عمسشا األدب قاؿ:

( َفَسِغ اْبَتَغى 3( ِإَّله َعَمى َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنهُيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ )2ُىْع ِلُفُخكِجِيْع َحاِفُطػَف ) ﴿ َكالهِحيغَ 
 َكَراَء َذِلَظ﴾

 ) سػرة السؤمشػف ( 

ت خرػصضة دكف يجخل بيا خسدضغ انحخاؼ جشدي بجكف تفاصضل، مسكغ أف تتكمع كبلـ دقضق بأشج السػضػعا
أف تخجش حضاء الشاس، أما نحغ ألفشا ال حضاء في الجيغ، يتكمع كبلـ غضخ معقػؿ، يرل لمعػرات، يرل لعبلقات 
غضخ معقػلة، وهللا مخة بسحصة فزائضة أنا كشت بالخمضج بسؤتسخ فطيخت حمقة بقضت ثبلث ساعات عغ العبلقات 

الػاحج لشفدو يدسعيا، ىحه عمى أربعضغ خسدضغ ممضػف رأكىا  بضغ الدكجضغ، وهللا تكمع فضيا تفاصضل وهللا يدتحي
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 في مجبلت يدارية تكمست نقج لمعطع، غضخ معقػؿ.

( َفَسِغ اْبَتَغى 3( ِإَّله َعَمى َأْزَكاِجِيْع أْك َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنهُيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ )2﴿ َكالهِحيَغ ُىْع ِلُفُخكِجِيْع َحاِفُطػَف )
 (﴾4َراَء َذِلَظ َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدكَف )كَ 

 ) سػرة السؤمشػف (

فالقزضة تحتاج إلى ضبط لداف، عشػاف الجرس الجعاء لضل نيار، بصعسة كبغضخ شعسة، كقاسي ججًا عمى األكالد، 
ؾ لعل كعمى االبغ بقرفاف العسخ، بسحق الخزؽ، غضخ معقػؿ ىحا الكبلـ، قاؿ هللا عد كجل ىجدنا تيجيج، إيا

 تػافق ساعة مغ ساعات اإلجابة فالحؼ دعػتو عمى أكالدؾ ابتمضت بو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َأنا عشج ضغ عبجي بي كَأنا معو حيغ يحكخني 704 - 040الجرس ) 

 18-39-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا األخػة الكخاـ: 

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا يخكيو عغ ربو الحجيث قجسي يقػؿ هللا تعالى:

ي، فِإْف َذَكَخِني في َنْفِدِو َذَكْخُتُو في َنْفِدي، َكِإْف َذَكَخِني في َمٍل )) َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحيَغ َيْحُكَخنِ 
 اْقَتَخْبُت إَلْيِو َباعًا، كإْف َذَكْخُتُو في َمٍل َخْيٍخ ِمْشُيْع، َكِإْف اْقَتَخَب إلّي ِشْبخًا اْقَتَخْبُت ِمْشُو ِذراعًا، َكِإِف اْقَتَخَب ِإلّي ِذَراعاً 

 َأَتْيُتُو َىْخَكَلًة (( َأَتاِني َيْسِذي

 ] ركاه أُبػ ُمَعاِكَيَة َعغ َأبي ُىَخْيَخَة رضي هللا عشو [

مجسل الحجيث ما إف تتحخؾ خصػة نحػ هللا إف بتػبة، أك بحكخ، أك بربلة، أك برجقة، أك بتبلكة، أك بعسل 
الشاس إلى هللا لضذ ألف صالح، ما إف تتحخؾ نحػ هللا خصػة إال كججت هللا عد كجل يغسخؾ بفزمو، الحؼ يذج 

الجيغ أعصاؾ تفدضخ مشصقي لمكػف كالحضاة كاإلنداف، لضذ ألف ليحا الجيغ مشيجًا قػيسًا، ىحا شيء صحضح، لكغ 
 الحؼ شجؾ إلى هللا أنو لسجخد أف اصصمحت معو عاممظ معاممة متسضدة، تذعخىا صارخة.

 ﴿ َفِإنهَظ ِبَأْعُيِشَشا﴾

 (  48) سػرة الصػر اآلية: 

 (﴾1( َكَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ )0( الهِحي َأْنَقَس َضْيَخَؾ )7( َكَكَضْعَشا َعْشَظ ِكْزَرَؾ )0َلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرَؾ )﴿ أَ 

 ) سػرة الذخح ( 
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 أجسع العمساء عمى أنو ما مغ آية خاصة بالشبي ملسو هيلع هللا ىلص إال كلمسؤمغ مشيا نرضب، بقجر استقامتو كإخبلصو

َتاِني َيْسِذي َأَتْضُتُو َىْخَكَلًة " َكِإْف اْقَتَخَب إلّي ِشْبخًا اْقَتَخْبُت ِمْشُو ِذراعًا، َكِإِف اْقَتَخَب ِإلّي ِذَراعًا اْقَتَخْبُت إَلْضِو َباعًا، كإْف أَ " 
 عد يعشي تترجؽ هللا يكافئظ أضعاؼ مزاعفة، تقجـ خجمة إلنداف هللا يدخخ أناس كثضخيغ يخجمػنظ، تعطع هللا

كجل هللا يخفع شأنظ، تكػف خائفًا مشو ال يخضفظ مسغ سػاؾ، كضف هللا يقابل، تترجؽ يزاعف لظ الحؼ ترجقت 
لو أضعافًا مزاعفة، تقجـ خجمة إلنداف يخدخ هللا لظ مغ يخجمظ، تعفػ عغ إنداف يمقي في قمب األقػياء أف 

تحكخ في ممئ خضخ مشو بالصضب، كمسة " َكِإْف  يعفػ عشظ، تحكخ هللا في نفدظ يتجمى عمى قمبظ، تحكخه في ملء
اْقَتَخَب إلّي ِشْبخًا اْقَتَخْبُت ِمْشُو ِذراعًا " يعشي ما إف تتحخؾ نحػ هللا، بتػبة، بإنفاؽ، بحكخ، بتبلكة، بربلة، بشرضحة، 

ما مكافئة مادية أك ببحؿ، ما إف تتحخؾ نحػ هللا خصػة إال لكـخ هللا عد كجل تذجضعًا كتقجيخًا تخػ أف هللا يكافئظ إ
 مكافئة معشػية، إما أنو يدعجؾ حتى تقػؿ لضذ في األرض مغ ىػ أسعج مشي، أك أنو يكخمظ، أك كبلىسا.

لكغ " َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجؼ ِبي" العػاـ كسا قاؿ اإلماـ الغدالي لئغ يختكبػا الكبائخ أىػف مغ أف يقػلػا عمى هللا ماال 
 أف تتيع حمسو.يعمسػف، أف تتيع عجؿ هللا، 

قرخ، يشاـ  56لكغ عمى الذبكضة ىشاؾ ضبلـ، ىشاؾ جبابخة، ىشاؾ شػاغضت، لكغ الشياية يعشي أربعضغ ممضار ثسغ 
 باختضاره بقبخ، صح، مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، العبخة بالخاتسة.

قضغ، مغ معانضو الذظ، لكغ في معطع اآليات إذًا: " َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجؼ ِبي " يشبغي أف تطشو عاداًل، كالطغ ىشا الض
 الطغ:

 ﴿ الهِحيَغ َيُطشُّػَف َأنهُيْع ُماَلُقػ َربِِّيْع﴾

 ( 46) سػرة البقخة اآلية: 

أؼ يعتقجكف جدمًا، نحغ بالمغة الجارجة كمسة ضغ احتساؿ، أما بالمغة الفرضحة مغ أبخز معاني ضشيا أنو أيقغ " 
ُمبَلُقػ َربِِّيْع "، " َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجؼ ِبي " هللا عد كجل مغ سضاستو مع العباد أنو يخخي الحبل  ال ِحيَغ َيُطشُّػَف َأن ُيعْ 

إلى أف يتػىع الجاىل أنو ما في إلو يفعل ما يذاء، يأخح ماؿ مغ يذاء، يغترب ماؿ مغ يذاء، يقيع مغ يذاء، 
شت مخضخًا، لػ جاء العقاب عقب الحنب مباشخة أنت يقتل مغ يذاء يعحب مغ يذاء، لػال أف الحبل مخخًا لسا ك
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 لدت مخضخًا، معشى مخضخ أف تفعل ما تذاء، فضسا يبجك عمى شبكضة العضغ، لكغ هللا سبحانو كتعالى يقػؿ:

َُ ُكلِّ َشْيٍء َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َكِكيٌل ) ُ َخاِل  (﴾37﴿ َّللاه

 ) سػرة الدمخ (

ْل َعَمْيِو﴾﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَمْ   ُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َكَتَػكه

 ) سػرة ىػد (

كالعبخة بالعاقبة، كالعبخة بحدغ الختاـ، كالعبخة أف يدسح لئلنداف بجخػؿ الجشة بل إف أكبخ خدارة عمى اإلشبلؽ 
ْشَج َضّغ أف تخدخ اآلخخة ألف الجنضا فانضة، لػ ممكتيا مغ كل أشخافيا بمحطة كاحجة يدمب مشظ كل شيء " َأَنا عَ 

 َعْبِجؼ ِبي " لحلظ في بعس األحاديث:

 " حدغ الطغ باهلل ثسغ الجشة ". 

 كفي آية كخيسة:

ْػِء﴾ ْػِء َعَمْيِيْع َداِئَخُة الده يَغ ِباَّللهِ َضغه الده  ﴿ الطهانِّ

 (  6) سػرة الفتح اآلية: 

 كفي آية ثانضة:

َِّ َضغه اْلجَ   اِىِميهِة﴾﴿ َيُطشُّػَف ِباَّللهِ َغْيَخ اْلَح

 ( 754) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

العبخة أف تكػف حدغ الطغ باهلل، أف تطغ بو العجؿ، كالخحسة، كالحكسة كاإلكخاـ، كاإلنراؼ، كالمصف " َأَنا َعْشَج 
 َضّغ َعْبِجؼ ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحضَغ َيْحُكَخِني ".

 ذكخني، كحضثسا التسدشي عبجؼ كججني.كرد في بعس اآلثار أف يا مػسى أما عمست أني جمضذ مغ 
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 كقج كرد في معشى قػلو تعالى:

َه ُتَقاِتِو﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاهَ َح

 (  731) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

أف تحكخكه كال تشداه، كأف تذكخه فبل تكفخه، كأف تصضعو فبل تعرضو، دائسًا األنبضاء كأتباع األنبضاء أسساءىع في 
لػحة الذخؼ، كالصغاة كأتباع الصغاة في مدابل التاريخ األنبضاء كأتباع األنبضاء، كالصغاة كأتباع الصغاة، األقػياء 

القمػب بكساليع، كالشاس جسضعًا أتباع قػؼ أك نبي، إف كاف تابعًا لشبي  ممكػا الخقاب بقػتيع، بضشسا األنبضاء ممكػا
 سبلحو الكساؿ العجؿ، اإلنراؼ، الخحسة، العفة، كإف كاف تابع لقػؼ سبلحو ما بضجه 

 ْفِدي (( )) َأَنا َعْشَج َضّغ َعْبِجي ِبي َكَأَنا َمَعُو ِحيَغ َيْحُكَخِني، فِإْف َذَكَخِني في َنْفِدِو َذَكْخُتُو في نَ 

مخة كشت عشج قراب قاؿ لي أنا كأبػ الحدغ الكخدؼ هللا يحكخه بالخضخ كشا سػاء قمت لو شػ جاب لجاب، لسا 
الذضخ أبػ الحدغ الكخدؼ أكخمو هللا تعالع القخآف كعمسو رفع هللا شأنو لع يعج قراب، أنت القراب ىػ لضذ 

 قراب، ىػ صار عالع كبضخ.

ب العمع يخفع هللا لو ذكخه، كيعمي قجره، كيربغ عمضو ثػب اليضبة، ىحا كمو مغ فزائل اإلنداف عشجما يحكخ هللا يصم
 شمب العمع.

أنا كشت شالب في ثانػية تعج األكلى في القصخ جػدت الياشسي، إذا دخمت إلى مجخميا في لػحة كتبيا أستاذ 
اإلنداف أؼ يكػف شالب عمع، كاآلية بجكؼ، أقجـ لػحة، مكتػب رتبة العمع أعمى الختب، يعشي أعمى مختبة يشاليا 

 تؤكج ىحا السعشى:

 (﴾000﴿ َكَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َكَكاَف َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا )

 ) سػرة الشداء (
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 الجنضا:

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ ُقْل َمَتاُع الجُّ

 ( 77) سػرة الشداء اآلية: 

ْنَضا َقِمضٌل " ألنيا ق 56عشجؾ بضت مئة متخ، الحؼ عشجه  رخ، ككل قرخ خسدضغ دنع ذىبػا بمحطة " ُقْل َمَتاُع الجُّ
مشقصعة، لكغ اآلخخة مستجة، كال يمضق بكـخ هللا أف يعصي عصاء مشقصعًا، ىحا يعصضو ألىل الجنضا، بالتعبضخ العامي 

 خحكىا كانسحقػا، أما السؤمغ:

ُ ُثعه  ُؿ َعَمْيِيُع اْلَساَلِئَكُة َأَّله َتَخاُفػا َكََّل َتْحَدُنػا َكَأْبِذُخكا ِباْلَجشهِة الهِتي ُكْشتُ  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاه ْع اْسَتَقاُمػا َتَتَشده
ْنَيا َكِفي اخْآَِخَخِة َكَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكعْ 00ُتػَعُجكَف ) ُعػَف  ( َنْحُغ َأْكِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ َكَلُكْع ِفيَيا َما َتجه

 (﴾07( ُنُدًَّل ِمْغ َغُفػٍر َرِحيٍع )00)

 ) سػرة فرمت ( 

في بذخػ مغ هللا، يعشي بالتعبضخ اآلخخ هللا شكػر، إف ذكختو لعباده بالخضخ رفع ذكخؾ، إف ذكختو في نفدظ ذكخؾ 
إذا أحببتو ألقى محبتظ في قمػب في نفدو فتجمى عمضظ، إف ذكختو في ممئ مغ خمقو ذكخؾ في ممئ خضخ مشو، ك 

الخمق، كإذا عرضتو ألقى بغزظ في قمػب الخمق، شتاف بضغ إنداف مثل ما قاؿ الشبي الكخيع إذا مات العبج 
 الفاجخ :

 )) َكاْلَعْبُج اْلَفاِجُخ َيْدَتِخيُح ِمْشُو اْلِعَباُد َكاْلِباَلُد َكالّذَجُخ َكالّجَكاّب ((

 ِلٍظ َعْغ َأِبػػي َقَتاَدَة ْبِغ ِرْبِعي [ ] ركاه ُقَتْضَبُة َعْغ َما

 كقج يخقرػف، كالسؤمغ إذا مات بكت عمضو الدساء كاألرض، الفخؽ عشج السػت.

 أييا األخػة: 

 ىحا الحجيث محػر، لسجخد أف تخصب كد هللا عد كجل بخصػة رأيت نعع هللا السادية كالسعشػية كالخكحضة تغسخؾ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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( 7 إذا رأى أحجكع الخؤيا يكخىيا فميبرَ عغ يداره ثالثا كليدتعح  704 - 047)  الجرس
 با

 19-39-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 لػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ ا

 أييا األخػة:

 عغ جابخ رضي هللا عشو عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:

)) إذا رأى أحجكع الخؤيا يكخىيا فميبرَ عغ يداره ثالثا كليدتعح با مغ الذيصاف ثالثا، كليتحػؿ عغ جشبو 
 الحي كاف عميو ((

 ىحا الحجيث أييا األخػة مشصمق لشا في مػضػع الخؤيا.

بادغ ذؼ بجء: ىشاؾ رؤية مغ هللا، كىشاؾ أضغاث أحبلـ، أضغاث األحبلـ قزضة متعمقة باليزع، كمتعمقة بعقل 
اإلنداف الباشغ، ىحه ال يعتج بيا إشبلقًا، لكشو بذكل عاـ قزضة السشاـ أك الخؤيا تؤكج أف لئلنداف حضاًة نفدضة 

كؿ رؤية مخيحة يقـػ كىػ في قسة الشذػة، كيدتضقع مدتقمة عغ حضاة الجدج، فقج يشاـ أخػاف عمى سخيخ، يخػ األ
الثاني كقج رأػ أف ثعبانًا قج يتبعو، أك سقط في حفخة، أك أجخػ حادثًا مخكعًا فضقـػ محعػرًا، ككبلىسا يشاـ عمى 

 فخاش كاحج ككل الذخكط التي نحضط بيسا كاحجة.

 تقمة عغ حضاة الجدج، مثبًل:فكأف السشاـ أك الخؤيا دلضل قصعي عمى أف لئلنداف حضاة نفدضة مد

مثبًل: رجل ىػاية بالكيخباء ركب بضغ غخفة الزضػؼ كبضغ السصبخ أنتخفػف جاءه ضضػؼ كاستثقل كجػدىع، 
كضاؽ بيع ذرعًا، فحىب لمسصبخ كقاؿ المخأتو كمسات قبضحة ججًا حػؿ ىؤالء الزضػؼ كالخط مفتػح بضغ السصبخ 

ة أعػاـ شػيمة كمسا تحكختيا ذبت خجبًل مشيع، يعشي سبيع كىع كبضغ غخفة االستقباؿ يقػؿ صاحب ىحه القر
ضضػفو، ما الحؼ أزعجو ؟ ضغصو شبضعي، كنبزو شبضعي، كجدسو شبضعي، كصحتو جضجة، في أياـ حاالت 
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 نفدضة يكاد اإلنداف يسػت مغ األلع، لحلظ كرد في بعس األحاديث:

إلرسالظ بي إلى الشار أيدخ عمي مسا ألقى، كإنو ليعمع )) إف العار ليمـد السخء يـػ القيامة حتى يقػؿ7 يا رب 
 ما فييا مغ شجة العحاب ((

 ] أخخجو بخمػز الدضػشي عغ جابخ [

 فأكؿ شيء بالسشاـ أف ىشاؾ حضاة نفدضة ندعج بيا كنذقى بيا، اآلف آيتضكع بسفارقة حادة ججًا:

مع هللا فيػ في جشة، كإنداف في أفخخ إنداف في الدجغ كفي السشفخدة، كىي أصعب مكاف في الدجغ، إذا كاف 
بضت كل ما يذتيضو في ىحا البضت، إذا كاف مقصػعًا عغ هللا فيحا البضت قصعة مغ الجحضع، لحلظ ىحه الدكضشة التي 

 تتشدؿ عمى قمب السؤمغ يدعج بيا كلػ فقج كل شيء كيذقى بقجىا كلػ فقج كل شيء.

إشبلقًا في حضاة الجدج، مغ ىشا يدعج السؤمغ كلػ كاف فقضخًا،  فالسشاـ يؤكج أف ىشاؾ حضاة نفدضة ال عبلقة ليا
كيذقى الكافخ كلػ كاف غشضًا، مغ ىشا يدعج الزعضف كلػ كاف ضعضفًا، كيذقى القػؼ كلػ كاف قػيًا، الحضاة الشفدضة 

 كالدعادة الشفدضة ما ليا عبلقة أبجًا بالذخكط السادية، لحلظ قاؿ تعالى:

َبًة﴾﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا   ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُأْنَثى َكُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشهُو َحَياًة َشيِّ

 ( 97) سػرة الشحل اآلية: 

ال تعشي أنو غشي، كال تعشي أنو صحضح، كال تعشي أنو قػؼ، كلكغ تعشي أنو مػصػؿ باهلل عد كجل فبيحه الرمة 
 ىػ في قسة سعادتو، ىحه حقضقة أكلى.

ؤيا أييا األخػة عسمضة اتراؿ مباشخ بضغ العبج كربو، هللا عد كجل يػحي ألنبضاء، كيػرؼ أكلضاءه الحقضقة الثانضة: الخ 
شضئًا إما أف يبذخىع أك يححرىع، يعشي أداة اتراؿ مباشخة بضغ هللا عد كجل كبضغ عباده، أحضانًا هللا يخػؼ، يكػف 

عسل شضب هللا يخيو مشاـ مخيح، أحضانًا في  مقجـ إنداف عمى عسل سضئ هللا يخيو مشاـ مخضف، أحضانًا يقجـ عمى
 تذجضع أك في تححيخ، فرار أداة اتراؿ مباشخة، فمحلظ كرد عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
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 جدء مغ الشبػة ((  13)) أف الخؤيا الرادقة جدء مغ 

 ىحه الثانضة.

اآلف أكثخ الشاس يسػت شخز تارؾ  الثالثة: كاحج رأػ رؤيا مخيحة كىػ لضذ مدتقضسًا ىحا تزمضل مغ الذضصاف
الربلة، آكل ربا، شارب خسخ، بعج يػمضغ ثبلثة بأؼ لقاء تخاه ابشتو كجيو يصف مشو الشػر، البذ أبضس كيصف 
مشو الشػر، ىحا تزمضل مغ الذضصاف السشاـ ال يمغي الفقو، السشاـ ال يمغي القخآف، السشاـ ال يمغي كعضج هللا عد 

ج هللا عد كجل ، في ضبلالت ال تعج كال تحرى في السشامات ىي مغ الذضصاف كجل، السشاـ ال يمغي كع
فاإلنداف إف لع يكغ عمى استقامة عمى أمخ هللا كرأػ رؤية في ضاىخىا مخيح فيي مغ الذضصاف تغخيخ، كالسدتقضع 

شاـ بخبلؼ إف رأػ رؤية فضيا تخػيف فيػ مغ الذضصاف تخػيف، ال يعبأ بيا كال يقريا عمى أحج، إذا كاف الس
حالتو مدتقضع مشاـ مخضف، مشحخؼ مكاف مخيح مغ الذصاف، تغخيخ أك تخػيف، أما إذا كاف مدتقضع كرأػ مشاـ 

 مخيح مغ الخحسغ تبذضخ إذا مشحخؼ كرأػ مشاـ تخػيف مغ هللا تححيخ.

كالحؼ غضخ  أربع حاالت، أنت يا مدتقضع أك غضخ مدتقضع، السدتقضع التخػيف مغ الذضصاف كالتبذضخ مغ الخحسغ،
 مدتقضع التخػيف مغ الخحسغ كالتغخيخ مغ الذضصاف األصل أنت.

يخكػ أحج األئسة رجل رأػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في السشاـ قاؿ لو يا فبلف اذىب إلى السكاف الفبلني كاحفخ كخح كشدًا كال 
خضخ ال تجفع زكاتو، كاف بعرخ الذضخ تجفع زكاتو، ىحا اإلنداف انصمق إلى السكاف حفخ كجج كشد، بقي الخؤيا األ

العد بغ عبج الدبلـ، فالتقى بو، قاؿ يا إماـ ىكحا رأيت كىكحا قاؿ لي كالكشد كججتو، قاؿ لو ادفع زكاتو قاؿ لو 
قاؿ لي ال تجفع، قاؿ لو فتػػ رسػؿ هللا في الحضاة أفزل مغ فتػاه في السشاـ، بالضقطة قاؿ لظ ادفع زكاة، فالسشاـ 

 لذخع.ال يمغي ا

لػ أف كاحجًا رأػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأؼ العضغ كقاؿ لو كبلـ خبلؼ سشتو يثبت الذخع كتبصل الخؤيا، نحغ ديششا لضذ 
ديغ مشامات، ديغ مشيج، فالسشاـ ال يمغي حكع شخعي، كال يدقط إنداف عشج هللا كبضخ، أياـ مغ ضعف السدمسضغ 

اـ، رجل صالح مدتقضع عقضجتو مدتقضسة، أخبلقو عالضة، لو عسل شضب يتػصمػا إلى إسقاط مكانة بعزيع بسش
 خرػمو كضف يرمػف إلضو بسشاـ، السشاـ ال يجخح كخامة إنداف، كال يخفع مكانتو.
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كاحج رأػ رسػؿ هللا، كجاء إلى كزيخ األكقاؼ تػفي رحسو هللا، قاؿ لو رأيت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ ككمفشي أف 
بخعايتظ، تيضئ لي عسل، قاؿ لو أؼ ساعة رأيتو ؟ قاؿ لو يعشي الداعة الثانضة بالمضل، قاؿ لو  أبمغظ أك تحػششي

 صح، أنا رأيتو الداعة الثالثة كقاؿ لي كحاب ال ترجقو.

قزضة السشامات قزضة سحبات ال تعبأ بيا إشبلقًا، إال أنيا بضشظ كبضغ هللا، ىحا يدسػنو بالعبلقات السالضة شضظ 
يرخؼ إال لراحبو ىحا السشاـ لظ فقط، تعسل تجارة بالسشامات، يعشي في دركس كالعضاذ باهلل كميا مدصخ، ال 

مشامات، يعشي أكثخىا مشامات ككخامات يأتي كاحج مثقف ما ىحا الدحب، يقػؿ لظ الجيغ كمو سحب كخخافة 
 كدجل، ال، أنا ال أسسح لمسشاـ أف يكػف محػر لجرس، كإذا السشاـ شضب ىػ لظ.

 ظ قالػا: الػلي يدتحي بكخامتو كسا تدتحي السخأة بجـ حضزيا.لحل

الكخامات كالسشامات تعسل اضصخابات بالعقضجة، أما إذا كاف مشاـ كرد في القخآف عمى العضغ كالخأس، قخآف كبلـ هللا 
 عد كجل .

ي َأْذَبُحَظ﴾ ـِ َأنِّ ي َأَرى ِفي اْلَسَشا  ﴿ ِإنِّ

 (  731) سػرة الرافات اآلية: 

مػضػع ثاني، إذا السشاـ مثبت في الكتاب كالدشة عمى العضغ كالخأس كالكخامة إذا ثابتة بالكتاب كالدشة عمى ىحا 
 العضغ كالخأس لكششي لدت مكمفًا، كال مصالبًا أف أصجؽ أية كخامة أك أؼ مشاـ.

أشضاء مزضعة  مخًة قالي لي شخز، أحتقخ الكتب، أف العمع عمع لجني فقط، مع هللا مباشخة ىحه الكتب كميا
لمػقت، قمت لو ما دلضمظ ؟ قاؿ لي رأيت مشاـ أف عشجؼ مكتبو قفمتيا كرمضت السفتاح بالشيخ، ما ىحا الكبلـ ؟ قاؿ 

 لي أؼ وهللا، ىحا دلضل، قمت لو أنا البارحة رأيت مشاـ بالعكذ، رأيت صػت ممئ الدساء كاألرض:

( ََ ََ 0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الهِحي َخَم ٍَ ) ( َخَم ْنَداَف ِمْغ َعَم  (﴾1( الهِحي َعمهَع ِباْلَقَمِع )0( اْقَخْأ َكَربَُّظ اَْلَْكَخـُ )7اإلِْ

 ) سػرة العمق (
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أييسا أصح ؟ أنا ما رأيت السشاـ، لكغ ىضظ سحبة بجك ىضظ سحبة، ماداـ تخيج أف تحتقخ الكتب بسشاـ، أنا أعطع 
 الكتب بسشاـ ثاني.

أخػاف يشتيي الجيغ، يشتيي الجيغ كمضًا، السشاـ لظ شضظ مدصخ، مسشػع تجاكلو، يعشي إذا  عشجما نجخل بالسشامات يا
إنداف تحبو كثضخًا كيحبظ كثضخًا كرأيت مشاـ في بذارة كإذا ذكختو ما في مانع، أما لمعػاـ، لمشاس كميا، تبشي درس 

 هللا. عمى مشامات، ىحا شيء مخفػض كال يحقق أىجاؼ إشبلقًا، كالسشاـ بضشظ كبضغ

 أييا األخػة:

كاحج تاؽ أف يخػ رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ فجاء إلى عشج شضخ، فقاؿ لو انطخ يا بشي ىحا مشاـ صعب 
كغضخ سيل، يجب أف تأكل لحسة بالرحغ، قاؿ لو نعع، كتزع ليا نرف أكقضة ممح، قاؿ لو نعع، قاؿ لو تأكميا 

ػال، كلضسػنادة، كعخؽ سػس، كأنيار، كشبلالت، فقاؿ لو يا سضجؼ كتشاـ، تخػ رسػؿ هللا، ىحا ناـ كرأػ بقضغ كك
 وهللا لع أره لكششي رأيت ماء، قاؿ لو شبعًا عشجما تذتاؽ لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ كسا تذتاؽ إلى الساء تخاه.

ستضقع ازداد مخة أحج األئسة رأػ ممظ السػت قاؿ لع يا ممع السػت كع بقي لي ؟ فقاؿ لو ىكحا يعشي خسدة، فمسا ا
قمق يا تخػ خسذ سشػات، لسا خسذ شيػر، لسا خسذ أسابضع، لسا خسدة أياـ، خسذ ساعات، خسذ دقائق، 
فحىب إلى ابغ سضخيغ فكاف مغ الحيغ أليسيع هللا تعبضخ الخؤيا، قاؿ لو يا إماـ إف ممظ السػت يقػؿ لظ إف ىحا 

 الدؤاؿ مغ خسدة أشضاء ال يعمسيا إال هللا .

يكػف مشاـ كخامة، أعخؼ شاب صالح ججًا، نذأ في شاعة هللا ككالجه عشجه مكتب بخاءات اختخاع، يعشي أحضاف 
بدػريا في مكتبضغ أك ثبلث، كالصخفضغ األخخ لضدػا مدمسضغ، فتػفي فجأة، شاب بالحادؼ عذخ، السعامبلت 

وهللا كىػ عشجؼ صادؽ، ألنشي  الجاخمضة سيمة يعخفيا، أما السعاممة األجشبضة فػؽ شاقتو، فضيا ثبلثضغ بشج كشخط،
أحبو أصجقو رأؼ كالجه بالسشاـ قاؿ لو افعل كحا ككحا، استضقع ثاني يـػ ككتبيع، جاءتو معاممة أجشبضة أجخىا كبضخ 

 ججًا كال يعمع عشيا شضئًا، كالسكتبضغ األخخ ال يعصػنو الدخ، ما في شخيقة فاهلل عد كجل أراه في السشاـ.
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ابمذ ساكغ ببضت أجخة كعمضو دعػة إخبلء، كصاحب البضت يخيج إخخاجو مشو، ما لو محل عالع مغ كبار عمساء شخ 
ثاني، أحج كبار أغشضاء شخابمذ رأػ رسػؿ هللا في السشاـ قاؿ لو اشتخؼ لفبلف بضتًا، يعشي أحضانًا تحل مذكبلت 

 مباشخة، لكغ ىحه كخامات ال لمتجاكؿ، كلئلذاعة، كال لمتحجؼ، كلكغ ألصحابيا.

 سج  رب العالسيغ كالح
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 ( 7 الصيػر شصخ اإليساف كالحسج  تسل السيداف 704 - 040الجرس ) 

 73-77-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى 

 أييا األخػة الكخاـ: 

ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ أحاديث البخارؼ كمدمع كالحجيث الضـػ عغ أبي مالظ 
 األشعخؼ رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ: رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

لسضداف، ك " سبحاف هللا " ك " الحسج هلل " تسآلف ما بضغ الدساء " الصيػر شصخ اإليساف، ك " الحسج هلل " تسؤل ا
كاألرض، كالربلة نػر، كالرجقة بخىاف كالربخ ضضاء كالقخآف حجة لظ أك عمضظ، كل الشاس يغجك فبائع نفدو 

 فسعتقيا أك مػبقيا ".

تدكضة، يعشي نرفو اإليساف أييا األخػة فضو صفتاف، أك ىسا شصخاف، أك ىسا نرفاف، نرف شيػر كنرف 
 صفات سمبضة، كنرفو اآلخخ صفات إيجابضة.

كضف إنظ إف رأيت كعاء لضذ نطضفًا، فصيختو ثع مؤلتو شخابًا شضبًا، ففي عسمضة تصيضخ، كعسمضة إمبلء، في تصيضخ 
 كفي تعصضخ، اإلنداف يغتدل يتصيخ ثع يتعصخ، فالعصخ شيء إيجابي، أما االغتداؿ إزالة األكساخ.

 تصيخ كتدكي، كالرجقة تصيخ كتدكي.فالربلة 

ُخُىْع َكُتَدكِّيِيْع﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 (. 731) سػرة التػبة اآلية: 
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فالتدكضة تحمضة، التدكضة تعصضخ، كالتخمضة أك التصيضخ تشطضف، فالسؤمغ في أصل بشضتو الشفدضة شاىخ، ال يحسل في 
حدجًا، كال كبخًا، كال إعجابًا كما إلى ذلظ، قمبو شاىخ مغ كل ضغغ، اآلف في قمبو رحسة،  قمبو حقجًا، كال غبًل، كال

كفي قمبو لصف، كفي قمبو أنذ، ىحا كمو مغ الربلة، فضقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ: " الصيػر شصخ اإليساف " 
عمى عبلـ الغضػب شاىخ مغ كل الحج األدنى بالسؤمغ، الحج السقبػؿ بالسؤمغ أف يكػف شاىخًا مغ العضػب، مقببًل 

 عضب.

 ك " الحسج هلل " تسؤل السضداف " يعشي مضدانظ يـػ القضامة، ىشاؾ أعساؿ تسمئو كىشاؾ أعساؿ ال تسمئو، قاؿ تعالى:

 (﴾70﴿ َكَقِجْمَشا ِإَلى َما َعِسُمػا ِمْغ َعَسٍل َفَجَعْمَشاُه َىَباًء َمْشُثػرًا )

 ) سػرة الفخقاف (

َكَجله َىَباًء  ْقَػامًا َمْغ ُأمهِتي َيْأُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَياَمَة ِبيزًا َفَيْجَعُمَيا هللُا َعده )) ََلْعَمَسغه أَ 
ََّلَنْعَمُع. َقاَؿ َأَما ِإنهُيْع ِإْخَػاُنُكْع َمْشُثػرا. َقاَؿ ُثْػباف7 َيا َرُسػَؿ هللِا ! ِصْفُيْع َلَشا َجمِِّيْع َلَشا، َأْف ََّل َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ 

ـٌ، ِإَذا َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ هللِا،   أْنَتَيُكػَىا ((َكِمْغ ِجْمَجَتُكْع َكَيْأُخُحكَف ِمَغ المهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف َكَلِكشهُيْع َأْقَػا

ْمِميُّ َعْغ َثْػَباَف [  ركاه ِعضدى ْبُغ ُبػُنَذ الخ 

 ىشاؾ أعساؿ ليا كزف عشج هللا يا معاذ. معشى ذلظ أف

 )) أخمز ديشظ يكفيظ القميل مغ العسل((

 ] ركاه ابغ أبي الجنضا في اإلخبلص عغ معاذ [

في أعساؿ ليا كزف كبضخ، ألف فضيا إخبلص كفضيا تصبضق لمدشة، كفي أعساؿ ما فضيا إخبلص، ميسا يكغ حجسيا 
 كبضخًا ال قضسة ليا إشبلقًا.

ممضػف دكالر، بحجع البضزة، أكبخ  753حضاتشا الضػمضة أنا شاىجت ألساسة بستحف بتخكضا ثسشيا  اآلف مثبًل في
لضخة، ففي شيء  733ممضػف، كاأللساس أصمو فحع تأخح كضذ فحع قمع أحسخ ثسشو  753ألساسة رأيتيا في حضاتي، 

ة الحسج هلل أف تكػف حامجًا هلل، ثسضغ ججًا عطضع ججًا كمسا كاف العسل فضو إخبلص كاف فضو نجاة، كاف فضو سعاد
 شاكخًا لو قائسًا في خجمة عباده، ىحه تسمئ السضداف، فالسؤمغ شاىخ، كالسؤمغ يحسج هللا دائسًا.
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أف تقػؿ يا ربي لظ الحسج ىحا كبلـ إذا عبخ عغ حقضقة في قمب اإلنداف ىحه تسمئ السضداف، أما إذا قمت سبحاف 
خت في ممكػت الدساكات كاألرض، فكخت في صشعتو، في خمقو، في هللا يعشي سبحتو أؼ مججتو، يعشي فك

رحستو، قاؿ كسبحاف هللا تسمئ ما بضغ الدساء كاألرض، لػ جدجنا سبحاف هللا بذيء مادؼ لكاف حجسو يسمئ ما 
 بضغ الدساء كاألرض.

 إذًا ىشاؾ تدبضح كىشاؾ حسج، لحلظ كرد في بعس اآليات:

ْنَيا﴾﴿ اْلَساُؿ َكاْلَبُشػَف ِزيَشُة   اْلَحَياِة الجُّ

 (. 46) سػرة الكيف اآلية: 

 لكغ الساؿ كالبشضضغ يفشضاف.

اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َكَخْيٌخ َأَماًل )  (﴾13﴿ َكاْلَباِقَياُت الره

 ) سػرة الكيف (.

اِلَحاُت " سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ، يعشي إذا سبحتو، كحسجتو، ككحجتو،  " َكاْلَباِقَضاُت الر 
ككبختو، ىحا الحؼ يبقى، كىحا أعطع شيء، لكغ سبحتو حقضقة ككحجتو حقضقة، كحسجتو حقضقة، ككبختو حقضقة، هللا 
أكبخ، قج يغر اإلنداف في بزاعتو لضخبح، ماذا رأػ ؟ رأػ أف ىحا الساؿ الحؼ يأتضو مغ الخبح أكبخ مغ هللا، 

ذى السدمسضغ، ىحا الحؼ يخضي زكجتو كيعري ربو، ىحا يخػ أف رضا زكجتو أعطع عشجه لحلظ عرى هللا كغ
مغ إرضاء هللا، ىحا الحؼ يخضي الشاس كيعري ربو، يخػ أف إرضاء الشاس أعطع عشجه مغ إرضاء هللا، فقزضة 

 أكبخ كبضخة ججًا.

إذًا " الحسج هلل " تسؤل السضداف، ك "  أنت حضشسا تقػؿ هللا أكبخ يعشي أف تقف في الربلة أكبخ مغ أؼ عسل تعسمو،
 سبحاف هللا " ك " الحسج هلل " تسآلف ما بضغ الدساء كاألرض كالربلة نػر " هللا عد كجل قاؿ:

َ َيْجَعْل َلُكْع ُفْخَقانًا﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َتتهُقػا َّللاه

 (.  19) سػرة األنفاؿ اآلية: 
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 كالدبلـ:كقاؿ عمضو الربلة 

 الربلة نػر السؤمغ.

 ] ركاه القزاعي كابغ عداكخ عغ أنذ رضي هللا عشو كالحجيث صحضح [. 

 كفي بعس اآليات:

َ َكَآِمُشػا ِبَخُسػِلِو ُيْؤِتُكْع ِكْفَمْيِغ ِمْغ َرْحَسِتِو َكَيْجَعْل لَ  ِو َكَيْغِفْخ َلُكْع ُكْع ُنػرًا َتْسُذػَف بِ ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاه
ُ َغُفػٌر َرِحيٌع )  (﴾75َوَّللاه

 ) سػرة الحجيج (. 

في بقمبظ نػر يزيء لظ الصخيق، تجج السؤمغ حكضع، السؤمغ يقف مػقف حكضع ال يتػرط، ال يتحامق، ال 
 يتجاكز، ال يصغى، ال يتكبخ، ال يتحجػ، حكستو جاءت مغ صبلتو " كالربلة نػر ".

مخكبة، معو ضػء كاشف، في بالصخيق عقبات، في صخػر، في حفخ، في كدياف، لكغ لػ فخضشا إنداف راكب 
بيحا الزػء الكاشف تجشب كل األخصار، كىكحا السؤمغ الجنضا فضيا متاىات كثضخة، كفضيا مدالق كثضخة، لكغ حضشسا 

 الحضاة " كالربلة نػر ". تترل باهلل يقحؼ هللا في قمبظ نػرًا يخيظ الحق حقًا كالباشل باشبًل، تشجػ مغ كل متاىات

" كالرجقة بخىاف " يعشي أنت حضشسا تترجؽ مغ ماؿ كدبتو حبلاًل كىػ محبب إلضظ، كأنت في أمذ الحاجة لو 
حضشسا تجفع مغ مالظ كال تعمع شسالظ ما أنفقت يسضشظ، ىحا بخىاف قػؼ نابغ عمى أنظ تحب هللا، ىحا الحؼ يرمي 

يحب هللا، ىحا الحؼ يشفق مالو ابتغاء مخضاة هللا بخىاف عمى أنو يحب هللا،  في المضل ال يخاه أحج بخىاف عمى أنو
 كما سسضت الرجقة إال ألنيا تؤكج صجؽ صاحبيا.

" كالربخ ضضاء " الربخ عمى قزاء هللا كقجره، كالربخ عغ السعاصي كالربخ عمى الصاعات، في صبخ عمى، 
لػ كانت متعبة، بأياـ الرضف يشاـ الداعة الػاحجة، كصبخ عغ، كصبخ في، فالسؤمغ يربخ عمى شاعات هللا، ك 

الفجخ ثبلثة كنرف، ما في غضخ ساعتضغ، فالسؤمغ يدتضقع عمى صبلة الفجخ، يغس برخه، يزبط لدانو، 
يحمل دخمو، إذًا ىحا صبخ عمى الصاعات، امخأة تسذي في الصخيق بسشطخ جسضل غس برخ اآلف صبخ عغ 

غ السعرضة، جاءتو مرضبة قاؿ يا ربي لظ الحسج، إف لع يكغ بظ السعاصي، صبخ عمى الصاعة، كصبخ ع
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غزب عمي فبل أبالي، كىحا صبخ عمى قزاء هللا كقجره ثبلث أنػاع لمربخ، فالربخ يػلج في قمبظ الزضاء، وهللا 
 في آية !:

 (﴾10﴿ ِإنها َكَجْجَناُه َصاِبخًا ِنْعَع اْلَعْبُج ِإنهُو َأكهاٌب )

 ) سػرة ص (

يعمع أف ىحه متعبة، في مذكمة، قج تكػف مذكمة مالضة، قج تكػف مذكمة صحضة، مذكمة أسخية، مذكمة هللا 
بالعسل، أنت مشضب هلل عد كجل، هللا ساؽ لظ مذكمة لضستحشظ، تقػؿ يا ربي لظ الحسج، كقجكتظ في ىحا الشبي 

 ى تخضى، لكغ عافضتظ أكسع لي.الكخيع في الصائف، يا ربي إف لع يكغ بظ غزب عمي فبل أبالي كلظ العتبة حت

" كالقخآف حجة لظ أك عمضظ " حجة لظ، القخآف يجلظ، فإف قخأت اآليات كلع تصبقيا أصبح حجة عمضظ، فبضغ أف 
يكػف القخآف حجة لظ حضشسا تيتجؼ ليجيو، كتأتسخ بأمخه كتشتيي عغ نيضو، أك أف يكػف القخآف حجة عمضظ، في آية 

 فأصبح ىحا القخآف حجة عمضظ.قخآنضة كأنت خالفتيا معانجًا 

 اآلف آخخ شيء بالحجيث:

" كل الشاس يغجك فبائع نفدو فسعتقيا أك مػبقيا " في حخكة، الداعة الثامشة تجج الصخقات مستمئة بالدضارات، كل 
كاحج لو ىجؼ، كاحج ىجفو أف يكدب رزقًا حبلاًل، يكفي أىمو أعتقيا مغ الشار، كاحج ىجفو يصمب العمع الذخعي، 

حج ىجفو أف يترجؽ، فكل كاحج حضشسا يتحخؾ في بخأسو ىجؼ، قاؿ " كل الشاس يغجك " كل إنداف يتحخؾ لكغ كا
 كاحج مشيع " فبائع نفدو هلل " فسعتقيا " مغ الشار، كاحج باع نفدو لمذضصاف فأكبقيا كأدخميا الشار.

ََ الحهَكَخ َكاَْلُْنَثى )( َكمَ 7( َكالشهَياِر ِإَذا َتَجمهى )0﴿ َكالمهْيِل ِإَذا َيْغَذى )  (﴾1( ِإفه َسْعَيُكْع َلَذتهى )0ا َخَم

 ) سػرة المضل (. 
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كل كاحج في مػاؿ بخأسو، ىحا الحؼ يقضع دعػػ كضجية، ىحا يخيج أف يدني، ىحا يخيج أف يذخب الخسخ، ىحا يخيج 
عسل شخكة احتضالضة عمى الشاس، ىحا يصمب عمع، ىحا يخيج أف يتاجخ تجارة مذخكعة، ىحا يخيج الدكاج، كل كاحج 

 يخيج أف يتحخؾ لميجؼ الحؼ في بالو 

 نفدو فسعتقيا أك مػبقيا (( )) كل الشاس يغجك فبائع

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 لػَّل أف أشَ عمى أمتي َلمختيع بالدػاؾ عشج كل صالة. 704 - 041الجرس ) 

 71-77-1331لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج 

 أييا األخػة الكخاـ: 

ال زلشا في إتحاؼ السدمع بسا في التخغضب كالتخىضب مغ صحضح البخارؼ كمدمع كالضـػ نشتقل إلى الدػاؾ، كما جاء 
  قاؿ:مغ فزمو، فعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

َّ َعَمى ُأّمِتي. ََلَمْخُتيْع ِبالّدَػاِؾ عْشج كّل َصاَلٍة ((  ))" َلْػََّل َأْف َأُش

يعشي الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف ىحا الدػاؾ الحؼ خمقو هللا خرضرًا لتشطضف األسشاف، ىػ يفػؽ الفخشاة، في 
آتضكع يػقت آخخ ببحث عمسي قخأتو في مجمة مػاد أكثخ مغ خسدضغ مادة معقسة كمصيخة كمغحية، كأنا إف شاء هللا 

رصضشة، ممخز ىحا البحث أف مدتذخقًا بخيصانضًا كاف يدخخ مغ الدػاؾ، كيخاه أنو عػد لضذ غضخ، كأف ىؤالء 
الحيغ يدتخجمػنو جيمة، لو صجيق ألساني ىحا الرجيق شمب مشو عػد أراؾ أف يأتي بو إلى بخيصانضا الصبضب 

ج أف الدػاؾ ال يسكغ أف يتمػث، السػضػع اآلف ال يحزخني تفاصضمو لكغ إف شاء األلساني محمل جخثػمي، كج
 هللا آتضكع بو في بحخ األسبػع القادـ حػؿ مػضػع الدػاؾ.

فالدػاؾ مغ خمق هللا عد كجل كقج صسع خرضرًا ليحا اإلنداف، كالخمة مغ ترسضع هللا عد كجل كقج صسست 
يء كاضح أف ىحا المضف لتشطضف الجدع، لو كجو خذغ ككجو ناعع، خرضرًا ليحا اإلنداف، كفي لضف شبضعي، ش

 كىػ نبات، يدرع في ببلدنا فالمضفة نبات، كالدػاؾ نبات، كالخمة نبات، ككمسة نبات كرد في بعس اآليات:

 ﴿ َنَباَت ُكلِّ َشْيٍء﴾

 ( 99) سػرة األنعاـ اآلية: 
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الشبات، كالسػاد السخنة الكػشػؾ مغ البشات، كالسػاد  لػ أحجنا أراد أف يحري الغحاء مغ الشبات، كاألصبغة مغ
الخفضفة كالفمضغ مغ الشبات، كأثاث بضػتشا مغ الشبات كنػافح بضػتشا مغ الشبات، كالخذب يجخل في صشاعات ال تعج 
كال تحرى، كنباتات الديشة نبات، كنباتات الرابػف ضسغ البضػت نبات، كنباتات السطبلت، في شجخ مطمة 

ائخة نطامضة دائسة الخزخة، جدعيا مدتقضع، أكراقيا صغضخة، مصبقة، يعشي ما في أركع مغ ىحه السطمة، تسامًا د
أكثخ البضػت في البلذقضة أماميا ىحه السطمة، كفي نبات حجكدؼ، عػض أف يكػف سػر مغ البمػؾ في نبات لو 

ي نبات مرسع لمسطبلت، كأكثخ كرد جسضل ججًا لكغ كمو شػؾ ال يدتصضع إنداف اختخاقو في نبات حجكدؼ، كف
 مغ مئة نػع مغ األخذاب.

حجثشي أخ ركب معسل ندضج أربعضغ آلة، فأثشاء تذغضل السعسل الخضط يقصع ما بقي خبضخ إال كأتػا بو، رجل 
مختز جاؤكا بو أخخ كاحج، فصمب مبمغ ضخع، ماذا فعل ؟ لكل آلة قاعجة إسسشتضة، ندع ىحه القاعجة ككضع 

شجياف، خذب الدشجياف ألضافو مخنة كمتضشة، فمسا السكػؾ يرل إلى آخخ السكاف الخذب قاعجة مغ خذب الد
 يستز الرجمة الخضط لع يعج يشقصع.

اآلف الحجاديغ عشجىع سشجياف فػؽ خذب، فػؽ خذب التػت، ىحا التػت عشجه مخكنة ألضاؼ متضشة كمخنة، في 
خذب لؤلثاث الداف، الكشبايات خذب زاف محفػر،  خذب لمشػافح كشجؼ، ىحا الخذب ال يتأثخ بالذسذ كالسصخ في

في خذب خاص لمقرابضغ، لػنو كردؼ مغ لػف المحع، يعصي راحة نفدضة، في خذب لؤلساسات، السشدؿ بالسخجة 
 أساسو خذب، الخذب عمى الساء يتػسع، في خذب لؤلقبلـ لضغ لمكبخيت.

نػع مغ الخذب في خذب بالفشادؽ الزخسة، صجؽ سألت مخة أحج األخػة الكخاـ الشجاريغ قاؿ لي في عشجنا مئة 
ما في لػحة زيتضة أجسل مشو، خذب، بالفشجؽ الخسذ نجـػ يزعػا الخذب مغ نػع غالي ججًا، أكثخ مغ مئة نػع 
خذب لؤلساسات، األدكية التصبضب، السػاد المضشة، الكػشػؾ خذب، الفمضغ خذب، نبات حجكدؼ خذب، في نبات 

بة، تزسيا فػرًا، في خذب يعصي أكاني، أكاني شػيمة ككبضخة مثل الشحاس تسامًا، يعصي حب مدبحة، كخة مثقػ 
 تحفخىا كالضقصضغ تسامًا، كتشطفيا مغ الجاخل تربح آنضة تدتخجميا سشػات كسشػات.
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زرت أىخامات مرخ إلى جانب اليـخ في معسل لػرؽ البخدؼ، أمامي صشعو جاب لي نبات أخزخ، كضعو عمى 
رة، شمع كرؽ يكتب عمضو، فاهلل صسع كرؽ نبات، مرسع أدكية نبات، أصبغة نبات، نبات مكبذ، كأعصاه حخا

مجمج ككل مجمج  78لمحجكد، نبات مطمة، نبات لمديشة، يعشي ببل مبالغة كاف في عشجؼ كتاب لكششي أىسمتو 
ا أبراؿ، صفحة، كل صفحة نػع مغ أنػاع األبراؿ، كع نػع في أبراؿ ؟ نباتات زيشة لكغ اسسي 533حػالي 

في عشجنا كركد، كفي عشجنا نبتات أخخػ، نباتات الديشة بعذخات السئات، الديشة كحجىا بأنػاعيا، لكغ ما عشجه 
 شيء أماـ ىػلشجا.

في نباتات أنت تخيج أف تجمذ ببضتظ، ضسغ غخفة الزضػؼ تخيج نبات، اسسو بشات صالػنات خاص، اقخأ اآلف 
 اآلية الكخيسة: 

 ٍء ﴾﴿ َنَباَت ُكلِّ َشيْ 

اآلف شعامظ مسكغ أف تأكل الجْدر، يقػؿ أخحنا جَدر، ىحا جْدر، مسكغ أف تأكل الدىخ، أخحنا كضمضضغ زىخة، 
الدىخة زىخ، كالجَدر جْدر، مسكغ أف تأكل الجحع مسكغ تأكل الػرؽ، مسكغ أف تأكل الثسخة، أنػاع مشػعة، لػ 

 حا مغ خمق هللا عد كجل.أخحت أشكاؿ األكراؽ كع شكل في ؟ شيء ال يعج كال يحرى، ى

كفي نبات سػاؾ، كفي نبات خمة، كفي نبات لضفة، كفي نبات أكاني، كفي نبات حب مدبحة، ىحا مغ خمق هللا، 
التفكخ في خمق هللا عد كجل جدء مغ الجيغ، العمع ثسضغ ججًا، لكغ حاكؿ أف تذج مغ األسفل عشقػد مغ العشب 

يقصف فػرًا، ترسضع ميسا جاءت الخياح العشاقضج ال تقع، كال  يعرخ بضجؾ كال يقصف اعسل لو عسمضة معاكدة
 تقصف إال بيحه الصخيقة.

فكخ أف مسكغ أف يكػف محرػؿ البشجكرة فخضًا بضـػ كاحج مثل القسح، كمو لمتمف تعصي البشجكرة محرػؿ خبلؿ 
تحار يربح، تسدح أربعة أشيخ، البصضخ كحلظ، أما لػ كاف القسح يعصضظ أربعة أشيخ محرػلو حراد القسح ان
 سشبمة سشبمة، أما البشجكرة تقػؿ لظ تعاؿ كاقصفشي لػنيا أحسخ كالباقي كمو أخزخ، هللا قاؿ:

 (﴾03﴿ َكَعاَلَماٍت َكِبالشهْجِع ُىْع َيْيَتُجكَف )

 ) سػرة الشحل (. 
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 أعصاؾ أنت مسكغ أثشاء قصف البصضخ تشبصح إلى جانب البصضخة كتخاىا نزجت أـ لع تشزج ؟ مدتحضل، هللا
عبلمة، في ليا حمدكف، إذا يبذ تكػف قج استػت، شخؼ تخكتيا حتى يبذ، لسا يبذ الحمدكف الرغضخ معشاىا 

 استػت، العشب لو لػف يبجك صبلحو الديتػف لو لػف.

مثبًل لػ الثػمة بحجع البصضخة، يفدج، أنت يمدمظ ثـػ ثبلثة غخاـ، سغ الثـػ ثبلثة غخاـ، أما تخيج بصضخة تأكميا 
ت كأكالدؾ كجبة كاحجة، كبضخ البصضخة، لػ خمق البصضخ في الذجخ كقع فػؽ كاحج قتمو، الثسخة الثقضمة باألرض، أن

 كالخفضفة عمى الذجخ، لػ أف الشخل ما في سبللع، لكغ الشخمة نفديا فضيا سمع، أكراقيا السضتة تقصع فتغجك كالجرج.

شبات، بدتاني ندي كسافخ ما سقى أشجاره، يجب أف تسػت لػ فكخت فقط بالشبات أكبخ آية تجؿ عمى عطسة هللا ال
كميا، ىي ال تسػت، الشبات مبخج أف يدتيمظ أكؿ شيء ماء األكراؽ، أكؿ شيء، تجج أف األكراؽ ذبمت، يعشي 
اسقضشي كأنيا تقػؿ لظ أنا عصذى يدتيمظ الشبات أكؿ شيء ماء الػرؽ، بعج ماء الػرؽ يدتيمظ ماء الفخكع، ماء 

اء الفخكع، فساء الجدع، آخخ ماء يدتيمكو ماء الجدر، لػ كانت معكػسة أكؿ ما يشدى البدتاني أف األغراف فس
يدقي الذجخ تسػت الذجخة، في أشجار شػؿ جحكرىا ثبلثضغ متخ، تبحث عغ الخشػبة، تسذي بذكل حمدكني، 

 ثبلثضغ متخ.

األشجار التي تدرعيا كي تجـك كتدتخجـ األشجار التي تقصعا كي تبضعيا مثل الحػر، الجحكر لضفضة صغضخة، أما 
 ثسارىا جحكرىا باردة في أعساؽ األرض، متضشة ججًا.

اآلف نحغ ندقي األرض، ما الحؼ يحرل ؟ األرض فضيا معادف، تشحل بالساء الجحر يستز ىحا الساء الحؼ فضو 
داف حتى اآلف يبجك معادف، ىحا اسسو الشدغ الراعج، يحىب إلى أعطع معسل بالعالع أعطع معسل صشعو اإلن

تافيًا أماـ الػرقة، التي فضيا الضخزػر الػرقة مع الضخزػر كمع اآلزكت كمع الذسذ تعسل ندغ نازؿ، الشدغ 
الشازؿ ىػ يرشع الجحر، كالجحع كاألغراف، كاألكراؽ كاألزىار، كالثسار، نحغ في عشجنا سائل يربح مخة حجيج، 

، سائل كاحج، الشدغ الشازؿ الشدغ الراعج حتى ال يخجع لو مخة كػشػؾ، مخة كيخباء، مخة مدجمة، مدتحضل
دسامات مثل أكردة اإلنداف، في دساـ عجـ رجػع، ىػ شالع، ىػ نازؿ، لو نػابس لضفضة حتى أثشاء نسػ الذجخ ال 
يدحق، كال يسعذ، يدج الذخياف، فالشدغ الشازؿ مزسػنة فتحتو بشػابس لضفضة تسشع ضضاع المسعة، كالراعج معو 

 مات.دسا
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فيحا خمق هللا، فكمسا فكخنا بخمق هللا عد كجل كججنا أف عطسة هللا ال تشتيي كىحه اآلف ىحه العبادة معصمة أييا 
 آية كػنضة مغ أجل أف نفكخ بو فالحجيث الذخؼ: 7133األخػة، هللا ذكخ أكثخ مغ 

َّ َعَمى ُأّمِتي. ََلَمْخُتيْع ِبالّدَػاِؾ عْشج كّل َص   اَلٍة (( )) َلْػََّل َأْف َأُش

 )) الدػاؾ مصيخة لمفع، مخضاة لمخب ((

 ]ركاه مغ حجيث ابغ عباس الصبخاني في األكسط كالبضيقي في شعب اإليساف [

اإلنداف أياـ يقخب مشظ إذا مدػؾ أسشانو رائحتو لصضفة، إذا في رائحة كخيية شيء مدعج ججًا " الدػاؾ مصيخة 
 لمفع، مخضاة لمخب ". 

 بأؼ شيء كاف يبجأ الشبي إذا دخل بضتو ؟ قاؿ الدػاؾ.كالدضجة عائذة سئمت، 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 قػاعج الجعػة إلى هللا 704 - 042الجرس ) 

 13-31-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 أييا اإلخػة الكخاـ، حجيث الضـػ َعْغ اْبِغ َعب اٍس َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ـٍ َكُىْع َلُو َكاِرُىػَف،  كَف ِمْشُو ُصبه ِفي ُأُذِنِو اخْآُنُظ َيْػـَ اْلِقَياَمِة (())... َكَمْغ اْسَتَسَع ِإَلى َحِجيِث َقْػ  َأْك َيِفخُّ

 ] َرَكاُه الُبَخاِرؼُّ [.

 ك 

 )) اخْآُنُظ ((

 ىػ الخصاص السحاب.

 قػاعج الجعػة إلى هللا

 القاعجة اَّلكلى7 اإلحداف قبل البياف 

القمػب بإحدانظ، كأّؼ مجاؿ في الجعػة إلى هللا بادغ ذؼ بجء: لغ تدتصضع أف تفتح العقػؿ ببضانظ قبل أف تفتح 
 يحتاج إلى اإلحداف قبل البضاف، كإلى القجكة قبل الجعػة، ألف هللا سبحانو كتعالى يقػؿ:

 (﴾00﴿ َكَمْغ َأْحَدُغ َقْػًَّل ِمسهْغ َدَعا ِإَلى َّللاهِ َكَعِسَل َصاِلحًا َكَقاَؿ ِإنهِشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ )

 . ) سػرة فرمت (
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معشى ذلظ أف الجعػة إلى هللا، كأف العسل الرالح كبلىسا شخط الـز غضخ كاٍؼ، فبل بج مغ أف يقتخف اإلحداف مع 
 الجعػة إلى هللا، كحلظ حضشسا قاؿ هللا عد كجل:

ُ ُثعه اْسَتَقاُمػا﴾  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاه

 ( 13) سػرة فرمت اآلية: 

لع تخافقو استقامة فبل قضسة لو إشبلقًا، إذًا: اإليساف باهلل يحتاج إلى استقامة، كالجعػة إلى هللا اإليساف باهلل، ما 
تحتاج إلى عسل صالح، كما لع تفتح القمػب بإحدانظ فمغ تدتصضع أف تفتح العقػؿ ببضانظ، إذًا كقاعجة أساسضة مغ 

 قػاعج الجعػة: اإلحداف قبل البضاف.

سخة، كل أب محتـخ بحدب التقالضج كالعادات، كبحدب مبادغ الجيغ، كلكغ لضذ كل بالسشاسبة، عمى مدتػػ األ
أب محبػبًا، فاألب غضخ السحبػب ال يدتصضع أف يػجو أكالده إلى الحق، فيع يكخىػف بخمو، يكخىػف قدػتو، 

ة أك إلى شاعة يكخىػف تعشضفو الذجيج أماـ اآلخخيغ، يكخىػف إساءتو لدكجتو، كىي أّميع، فإذا دعاىع إلى الربل
 هللا أبػا، فكل أب يحتـخ بحدب التقالضج كالعادات، كلكغ ما كل أب ُيَحب.

 ما لع تكغ محبػبًا فمغ تدتصضع أف تؤثخ في اآلخخيغ، كقاعجة أساسضة مغ قػاعج الجعػة اإلحداف قبل البضاف.

 القاعجة الثانية7 القجكة قبل الجعػة 

تجعػه إلى هللا أنظ ال تصبقيا، فإف لع تصبق ما ال تقػؿ فيشاؾ مذكمتاف لغ تدتصضع أف تشصق بكمسة إذا عمع الحؼ 
كبضختاف، األكلى: يقاؿ لظ: إف كاف ىحا السشيج الحؼ تجعػ إلضو ال يسكغ أف يصبق فشحغ لدشا بحاجة إلضو، كإذا 

لحق، فسا لع يكغ كاف ىحا السشيج الحؼ تجعػ إلضو لدت قجكًة لشا في تصبضقو فأنت لدت مؤىبًل أف تشصق أمامشا با
 الجاعضة قجكة لشا فضسا يقػؿ ال يدتصضع أف يؤثخ التأثضخ البالغ.

 فمحلظ: 

كَف ِمْشُو ُصبه ِفي ُأُذِنِو اخْآُنُظ َيْػـَ  ـٍ َكُىْع َلُو َكاِرُىػَف، َأْك َيِفخُّ  اْلِقَياَمِة ((  ))... َكَمْغ اْسَتَسَع ِإَلى َحِجيِث َقْػ
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سعت أال تكػف مكخكىًا في السجتسع، كبعس السدمسضغ يمجأ إلى القدػة، حتى في يشبغي إذا تكمست، أك إلى است
أمخه بالسعخكؼ، كفي نيضو عغ السشكخ، فإذا أمخت بسعخكؼ فمضكغ أمخؾ بسعخكؼ، كإذا نيضت عغ مشكخ فمضكغ 

 نيضظ بسعخكؼ.

 )) عمسػا، كَّل تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((

 لكامل كالبضيقي في شعب اإليساف عغ أبي ىخيخة [] أخخجو الحارث ابغ عجؼ في ا

)) يا داكد، ذكخ عبادي بإحداني إلييع، فإف الشفػس ُجِبمِت اْلُقُمػُب َعَمى ُحبِّ َمْغ َأْحَدَغ إَلْيَيا، كبغس مغ 
 أساء إلييا ((

 ]ركاه أبػ نعضع في الحمضة كابغ حباف عغ ابغ مدعػد [

و اآلخخيغ، إْف مغ أقخباءه، أك مغ جضخانو، أك مغ أصجقائو، أك مسغ حػلو فيحا الحؼ يدمظ شخيقًا قاسضًا في تػجض
 يسذي في شخيق مدجكد.

كأقػؿ لكع أييا اإلخػة، إف عذخات الترخفات الحكضة، كالحكضسة، كالسخمرة يسكغ أف تذج اإلنداف إلى الجيغ، لكغ 
 كمسة قاسضة كاحجة يسكغ أف ترخفو عشيا، لحلظ َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َرُجاًل َفَقاَؿ7 َما َيُدخُّ  ي َحَكْيُت َرُجاًل، َكَأفه ِلي َكَحا َكَكَحا، َقاَلْت7 َفُقْمُت َيا )) َحَكْيُت ِلمشهِبيِّ َصمهى َّللاه ِني َأنِّ
 ِبَكِمَسٍة َلْػ َمَدْجِت ِبَيا َماَء َرُسػَؿ َّللاهِ، ِإفه َصِفيهَة اْمَخَأٌة َكَقاَلْت ِبَيِجَىا َىَكَحا، َكَأنهَيا َتْعِشي َقِريَخًة، َفَقاَؿ7 َلَقْج َمَدْجِت 

 ِدَج ((اْلَبْحِخ َلسُ 

 ]التخمحؼ[ 
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 إذًا: كقاعجة ثانضة مغ قػاعج الجعػة القجكة قبل الجعػة، كاإلحداف قبل البضاف.

 القاعجة الثالثة7 التخبية َّل التعخية 

ىحا الحؼ يشرح الشاس أماـ الشاس، أماـ السؤل، يرغخه، يحجسو، يحخجو، يحّسخ كجيو، لضذ حكضسًا، إذا كشت 
 فمتكغ ىحه الشرضحة بضشظ كبضشو، كفخؽ كبضخ بضغ الفزضحة كالشرضحة، الشرضحة تكػف مخمرًا في الجعػة إلى هللا

 بضشظ كبضغ الحؼ تشرحو، أما الفزضحة فيي التذيضخ.

ْنَيا َكاخْآَخِ  ُ َيْعَمُع َكَأْنُتْع ََّل َخِة ﴿ ِإفه الهِحيَغ ُيِحبُّػَف َأْف َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الهِحيَغ َآَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ َوَّللاه
 (﴾06َتْعَمُسػَف )

 ) سػرة الشػر (. 

 ىحا الحؼ يحب أف يفزح اإلنداف، أف يذيخ بو، ىحا لضذ مؤمشًا، بل إف كعضج هللا عد كجل عمى مدتػػ، 

 ﴿ ِإفه الهِحيَغ ُيِحبُّػَف ﴾

ى نضتظ قبل أف تفعل شضئًا، ألف السؤمغ لو لػ أنظ تسشضت أف تفزح إندانًا فخبسا في ىحه اآلية بالحات تحاسب عم
 عشج هللا شأف كبضخ، كفزضحتو كإذاللو عسل خصضخ، لحلظ حضشسا قاؿ هللا عد كجل:

ْفِظ ُعْرَبٌة ِمْشُكْع ََّل َتْحَدُبػُه َشّخًا َلُكْع َبْل ُىَػ َخْيٌخ﴾  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َجاُءكا ِباإلِْ

 ( 77) سػرة الشػر اآلية: 

داف أف الحؼ كقع ال حداب عمى مغ أكقعو، اآلية األكلى تعشي التػحضج، بضشسا اآلية التي بعجىا فقج يتػىع اإلن
 تعشي أف التػحضج ال يعفي مغ السدؤكلضة، قاؿ تعالى:

 (﴾00﴿ َتَػلهى ِكْبَخُه ِمْشُيْع َلُو َعَحاٌب َعِطيٌع )

 ) سػرة الشػر (
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لظ أف تديء ليحا اإلنداف لسا أمكشظ أف تديء إلضو، ألف هللا فأنت حضشسا تديء إلى إنداف ما، لػال أف هللا سسح 
حكضع، كلعمو استخجمظ كأداة معالجة، كلكغ أنت ال تعمع ذلظ، فأنت محاسب عمى ىحا الخخؽ الحؼ فعمتو مع 

 أخضظ.

 إذًا: القجكة قبل الجعػة، كاإلحداف قبل البضاف، كالتخبضة ال التعخية.

 َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ:  َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج الش ِبيِّ 

ََ ََّل َيُكػُف ِفي َشْيٍء ِإَّله َزاَنُو، َكََّل ُيْشَدُع ِمْغ َشْيٍء ِإَّله َشاَنُو (( ْف  )) ِإفه الخِّ

 ] ركاه مدمع عغ عائذة رضي هللا عشيسا [ 

 َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللا ُ َعْشَيا َقاَلْت: 

ـُ َعَمْيَظ، َفُقمْ  ا ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َفَقاُلػا7 الده ـُ )) اْسَتْأَذَف َرْىٌط ِمْغ اْلَيُيػِد َعَمى الشهِبيِّ َصمهى َّللاه ا ُت7 َبْل َعَمْيُكْع الده
ََ ِفي اَْلَْمِخ ُكمِِّو، ُقْمُت7 َأَكَلْع َتْدَسْع َما َقاُلػا ؟ َقاَؿ7 ُقْمُت7 َكالمهْعَشُة، َفَقاَؿ7 َيا َعاِئَذُة، ِإفه َّللاهَ رَ  ْف ٌَ ُيِحبُّ الخِّ ِفي

 َكَعَمْيُكْع((

 ] ركاه مدمع[

بل إف الحؼ يعمػ صضاحو في البضت ربسا جخحت عجالتو، إف الحؼ يقدػ عمى أىمو، كيعمػ صضاحو في البضت ربسا 
كقػرًا كىادًئا كحمضسًا شاع الحمع كالػقار كاليجكء في البضت، ككمسا كاف األب عشضفًا  جخحت عجالتو، ككمسا كاف األب

بصاشًا شاع العشف كالبصر في البضت، فاألب قجكة، كيتعمع االبغ مغ أبضو بالقجكة ما لع يتعمسو بالمداف، كقج قضل: 
 الشاس يتعمسػف يعضػنيع ال بآذانيع.

نو كتعالى أف يميسشا الرػاب، سػاء أجمدت في مجمذ، كمغ حػلظ يكخىػنظ، أييا اإلخػة الكخاـ، أرجػ هللا سبحا
كسػاء تكمست، كمغ يدتسع إلضظ يكخىظ، فأنت عشجئٍح لغ تدتصضع أف تفتح القمػب، كلغ تفتح القمػب إال 

 باإلحداف، كلغ تدتصضع أف تفتح العقػؿ ببضانظ قبل أف تفتحيا بإحدانظ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل تقاشعػا كَّل تجابخكا كَّل تباغزػا 704 - 043 الجرس )

 31-34-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ 

 أييا األخػة الكخاـ، َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ُه لُّ ِلُسْدِمٍع َأْف َيْيُجَخ َأَخا)) ََّل َتَقاَشُعػا، َكََّل َتَجاَبُخكا، َكََّل َتَباَغُزػا، َكََّل َتَحاَسُجكا، َكُكػُنػا ِعَباَد َّللاهِ ِإْخَػاًنا، َكََّل َيحِ 
 َفْػَؽ َثاَلٍث ((

الحقضقة في الحجيث ممسح دقضق، كىػ أف هللا عد كجل إذا نيى عبجًا عغ شيء ال يسمكو ما السعشى في ذلظ ؟ 
 مثبًل:

َه ُتَقاِتِو َكََّل َتُسػُتغه ِإَّله َكَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف )  (﴾007﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاهَ َح

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

السػت بضجؼ ؟ السػت لضذ بضجؼ، ال الشاىضة، قاؿ عمساء التفدضخ: إذا نياؾ هللا عغ شيء ال تسمكو إنسا يجعػؾ 
إلى االستعجاد لو، يعشي ال يأتضشكع السػت إال كأنتع مدمسػف، كاإلسبلـ حقضقة الجيغ كمو، األدياف كميا التي جاءت 

إلى هللا عد كجل، كالحؼ يمفت الشطخ أنو ما مغ نبي كرد ذكخه في القخآف عمى مغ الدساء تمتقي بحقضقة كاحجة 
اإلشبلؽ إال كقج كصفو هللا بأنو مدمع، فاإلسبلـ تتدع معانضو لتذسل كل عبج خزع هلل عد كجل، كاف خزػعو 

 خالرًا، ككانت محبتو خالرة، ككاف استدبلمو خالرًا، قضاسًا عمى ىحا التسيضج، 

 غه ِإَّله َكَأْنُتْع ُمْدِمُسػَف ﴾﴿ َكََّل َتُسػتُ 

 كالسػت لضذ بضجؼ يا رب، أؼ اجيجكا أال يأتضشكع السػت إال كأنتع مدمسػف، لكغ بخبكع أنا أقتخح مثبًل: 

ألف لضخة، نرف ممضػف لضخة، كإذا تأخخت عغ مػعج إقبلع الصائخة  533في شخكة قضسة البصاقة إلى أكركبا مثبًل 
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كمضًا، متى الػقت ؟ قضل لظ: لضذ محجدًا، نأتضظ نحغ، مغ الداعة الثامشة صباحًا كحتى تزضع عمضظ البصاقة 
ألف، كإذا لع تدافخ ضاع السبمغ  533الداعة الثامشة مداء، إف لع تكغ في البضت فبل نشتطخ أبجًا، كالبصاقة 

داعة الثامشة صباحًا، كحتى عمضظ، ىحه الحالة السعقجة الرعبة ماذا يشبغي أف تفعل ؟ أف تقف كراء الباب مغ ال
 الثامشة مداء، حتى إذا جاؤكا فجأة كشت جاىًدا أنت كحقضبتظ .

ىحا معشى اآلية، ما داـ السػت ال نعخؼ متى يأتي، كلضذ بإمكانشا أف نخده، إذًا يشبغي أف نداعج لو بالتػبة 
 ساؿ، بتخبضة األكالد، بخجمة الخمق.الشرػح، أف ندتعج لو بصمب العمع، أف ندتعج لو باألعساؿ الرالحة، بإنفاؽ ال

 أييا اإلخػة، اآلف قضاسًا عمى ىحه السقجمة: 

 )) َّل َتَقاَشُعػا، َكََّل َتَجاَبُخكا، َكََّل َتَباَغُزػا (( 

اإلنداف يبغس مغ دكف إرادة، لػ أتضت بسدتػػ مائل، كجئت بكأس ماء كصببتو، يشدؿ الساء، لػ قمت لو: بخبظ 
رعج، كقمت لو: بخبظ اندؿ، فضشدؿ، فبل أمخؼ في الرعػد يدتجاب لو، كال أمخؼ لو أييا الساء اصعج، ال ي

 بالشدكؿ لو معشى، ىشاؾ قػانضغ، كقانػف الجاذبضة، أنا أقػؿ لكع أيزًا: ىشاؾ قػانضغ بالحضاة الشفدضة.

ْحَدَغ إَلْيَيا كبغس مغ أساء )) يا داكد، ذكخ عبادي بإحداني إلييع، فإف الشفػس ُجِبمِت اْلُقُمػُب َعَمى ُحبِّ َمْغ أَ 
 إلييا ((

 ]ركاه أبػ نعضع في الحمضة كابغ حباف عغ ابغ مدعػد [ 

 لػ أنظ أسأت ال تقل ألحج أحبشي: لغ يحبظ، كلػ أحدشت ال تقل لػاحج أحبشي: سػؼ يحبظ.

َدَغ إَلْيَيا كبغس مغ أساء )) يا داكد، ذكخ عبادي بإحداني إلييع، فإف الشفػس ُجِبمِت اْلُقُمػُب َعَمى ُحبِّ َمْغ َأحْ 
 إلييا (( 

 العمساء شّخحػا الحجيث قالػا: 

 )) َّل َتَقاَشُعػا ((
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 ال تفعمػا أسباب القصضعة، 

 )) َكََّل َتَجاَبُخكا ((

 ال تفعمػا أسباب التجابخ، 

 )) َكََّل َتَباَغُزػا ((

 ال تفعمػا أسباب التباغس، 

 )) َكََّل َتَحاسُجكا ((

 ال تفعمػا أسباب التحاسج، 

 )) كُكػُنػا ِعَباَد هللا إْخَػانًا (( 

 حضشسا يفكخ اإلنداف أف يدتعمي عمى أخضو، أف يطيخ ما عشجه، ماذا فعل قاركف ؟ خخج عمى قػمو بديشتو.

 ﴿ َفَخَدْفَشا ِبِو َكِبَجارِِه اَْلَْرَض﴾

 (  87) سػرة القرز اآلية: 

 يرف لظ مداحة البضت، كأناقة البضت، كقضسة األثاث.اآلف كع مغ إنداف إف زرت بضتو 

وهللا دخمت مخة بضتًا في أحج أرقى أحضاء دمذق، فسا إف جمدت حتى قاؿ لي صاحب البضت: ىحا البضت مداحتو 
متخ، قمت لو: هللا يحفطظ، بارؾ هللا فضظ، قاؿ لي: ىحه قصع األثاث مدتػردة مغ إيصالضة، شيء جسضل،  433

قاؿ لي: ىحا الببلط أيزًا مدتػرد مذحػًنا جػًّا، قمت لو: وهللا شيء جسضل ! ما تخؾ مداحة، ما  ىشضئًا لظ بيا،
تخؾ إشبللة، ما تخؾ شخفات، ما تخؾ أثاًثا، ما تخؾ ببلًشا، فزجخت مغ كبلمو، قمت لو: ما قػلظ في بضت بأحج 

قصع مغ القساش، مكذػؼ،  أفقخ أحضاء دمذق تحت األرض، اتجاىو شسالي، عمى العطع، عػض عغ األبػاب
كعشجؾ ثسانضة أكالد في ىحا البضت، قاؿ لي: أعػذ باهلل، قمت لو: ىل يػازف ىحا البضت بحاؾ البضت ؟ ما قػلظ في 
رئضذ أركاف، كعشجؾ عذخكف سضارة، كخسذ مكضفات، كجشجؼ في الجبية في أياـ الذتاء، في حفخة نرفيا ماء ؟ 
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ألف لضخة ، كمسخض يعسل في السدتذفى لتشطضف السخضى ؟ ما  453 ما قػلظ بصبضب جخاح لو في كل عسمضة
قػلظ بأستاذ بالجامعة، أستاذ ذك كخسي، رئضذ قدع عشجه ساعتا دكاـ، كالشاس كميع يعطسػنو، كمعمع بقخية يحسل 
في  أكمو كيسذي، ىػ السجيخ كاألستاذ كاآلذف ؟ ما قػلظ بخئضذ غخفة التجارة، كل صفقة بالسبليضغ، كبائع صحػف 

الحسضجية، كمسا رأػ شخشًضا ييخب مشو ؟ كازنت بضغ رئضذ غخفة تجارة كبائع متجػؿ، بضغ شبضب جخاح قمب 
كمسخض، بضغ رئضذ أركاف كجشجؼ، بضغ بضت في أرقى أحضاء دمذق، قاؿ لي: ماذا تعشي بيحا الكبلـ، قمت لو 

 أعشي قػلو تعالى:

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى بَ   (﴾70ْعٍس َكَلَْلَِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َكَأْكَبُخ َتْفِزياًل )﴿ اْنُطْخ َكْيَف َفزه

 ) سػرة اإلسخاء (. 

قمت لو: درجات الجنضا ال تعشي شضئا، كقج تعشي العكذ، فقج أعصى هللُا السمظ لسغ ال يحب، أعصى الساؿ لسغ ال 
أحج أسباب التقضضع، كأساسًا العالع مغ يحب، كأعصى الساؿ لسغ يحب، كالسمظ لسغ يحب، إذًا لضذ السمظ كال الساؿ 

خبلؿ حخكة الحضاة استشبط قضًسا اعتسجىا بالتخجضح بضغ خمقو، قضسة الساؿ، الغشي معطع في كل السجتسعات، كقضسة 
مخة، في مؤتسخ صحفي  71القػة، ىحه التي خانت زكجيا، ككاف مخجحًا أف تكػف ممكة بخيصانضة، قالت: أنا زنضت 

زائضة، مع فبلف، كمع فبلف، كألنيا قػية مشا فسا عبأ أحج بجخيستيا، فالقػؼ معطع محتـخ محصة ف 77بث عمى 
عمى كل أخصائو كحساقاتو، كالغشي معطع كمحتـخ عمى كل أخصائو كحساقاتو أحج كالػسضع تتجو األنطار إلضو، 

 كالحكي تتجو األنطار إلضو، ىحه قضع أىل األرض، لع يعتسجىا هللا عد كجل.

 عث أغبخ ذي شسخيغ، تشبػ عشو أعيغ الشاس، لػ أقدع عمى هللا َلبخه (()) رب أش

 ]الحاكع في السدتجرؾ كأبػ نعضع في الحمضة عغ أبي ىخيخة [

 القخآف اعتسج قضستضغ، اعتسج قضسة العمع، كقضسة العسل، العمع كالعسل، قاؿ تعالى:

ُ الهِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َكالهِحيَغ  ُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيٌخ )﴿ َيْخَفِع َّللاه  (﴾00ُأكُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت َوَّللاه

 ) سػرة السجادلة (
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 كقاؿ تعالى:

 ﴿ َكِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمسها َعِسُمػا﴾

 (  711) سػرة األنعاـ اآلية: 

ي عمضو الربلة ما لع نعتسج ىاتضغ القضستضغ في مجتسعاتشا فشحغ عمى غضخ الصخيق الرحضح، كلغ نتقجـ، ألف الشب
كالدبلـ يبضغ أف قضسة السخء ما يحدشو، بضشسا في آخخ الدماف تعج قضسة السخء متاعو، يدتسج مكانتو مغ مخكبتو، 
مغ مداحة بضتو، مغ نػع ثضابو فقط، كىػ لئضع مشحط، بّضس أمػالو الحؼ جسعيا مغ االتجار بالسخجرات، ما داـ 

ج قضع القخآف فمغ نتقجـ، كلغ نشترخ عمى أعجائشا، فاإلنداف قضستو بعمسو، غشضًّا فيػ محتـخ عشج الشاس، كما لع نعتس
 كقضستو بعسمو.

إذًا، السعشى ىشا: ال تعسل مع أخضظ عسبًل تجعػه إلى أف يقصعظ، بتكبخ، بغضبة، ال تعسل مع أخضظ عسبًل تجفعو 
 إلى أاّل يدمع عمضظ، 

 )) َّل َتَقاَشُعػا ((

 كأف: 

 )) َّل َتَقاَشُعػا ((

 إلغاء الديارة، أما: 

 )) َكََّل َتَجاَبُخكا (( 

 فإلغاء الدبلـ، يجيخ كجيو، 

 )) َّل َتَقاَشُعػا (( 
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 إلغاء الديارة كمضًا، لػ رأيتو صجفة ترخؼ عشو كجيظ، 

 )) َكََّل َتَباَغُزػا ((

حتى أغتابظ ؟ لػ ال تغتبو، فإف اغتبتو تغزبو، كيبغزظ، قاؿ أحجىع لراحبو: لقج اغتبتشي، قاؿ لو: كمغ أنت 
 كشت مغتابًا أحجًا الغتبت أبي كأمي، ألنيسا أكلى بحدشاتي مشظ.

 كقج قاؿ بعزيع: " لػ كذف لمسطمـػ يـػ القضامة ما لو عشج هللا لطغ عمضو الطالع أف يطمسو ".

 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َيُقػُؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

 ) اتهُقػا َدْعَػَة اْلَسْطُمػـِ َكِإْف َكاَف َكاِفًخا َفِإنهُو َلْيَذ ُدكَنَيا ِحَجاٌب (()

 ] ركاه أحسج في مدشجه كأبػ يعمى في مدشجه كالزضاء عغ أنذ [

 )) َّل َتَقاَشُعػا ((

 يعشي ال تفعمػا أسباب القصضعة، 

 )) َكََّل َتَجاَبُخكا ((

 ال تفعمػا أسباب التجابخ، 

 َكََّل َتَباَغُزػا (()) 

 ال تفعمػا أسباب التباغس، 

 )) َكََّل َتَحاسُجكا ((

 ال تفعمػا أسباب التحاسج، 

 )) كُكػُنػا ِعَباَد هللا إْخَػانًا ((
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شبعًا الحدج مدتثشى، لػ أنظ حدجت أخاؾ في أمخ اآلخخة، ىحا سساه العمساء غبصة، كلضذ حدجًا، أما إذا حدجتو 
 دج، لكغ الحدج عمى ثبلثة مدتػيات، نعػد باهلل مشيا كميا.في الجنضا فيحا ىػ الح

 مدتػيات الحدج 

 السدتػػ األكؿ: أف تتسشى أف تدكؿ الشعسة عغ أخضظ، كأف ترل إلضظ، ىحا أكؿ مدتػػ.

 الثاني: السدتػػ األخصخ، أف تتسشى أف تدكؿ الشعسة عغ أحضظ دكف أف ترل إلضظ.

 الشعسة عغ أخضظ، ىحا إجخاـ.الثالث: أف تدعى بتقخيخ أف تديل 

لكغ الحدج في الجيغ غبصة، لظ أخ درس القخآف، حفع القخآف، دعا إلى هللا، حرل العمع، فإذا حدجتو فقج 
 غبصَتو، كالغبصة مقبػلة.

 مخة أخضخة: 

ْخَػانًا، َكََّل َيِحّل ِلْمُسْدِمع َأْف َيْيُجَخ َأَخاُه )) َّل َتَقاَشُعػا، َكََّل َتَجاَبُخكا، َكََّل َتَباَغُزػا، َكََّل َتَحاسُجكا، كُكػُنػا ِعَباَد هللا إ
 َفْػَؽ َثاَلٍث ((

قاؿ اإلماـ مالظ في شخح ىحا الحجيث: " كال أحدب التجابخ إال اإلعخاض عغ السدمع يجبخ عشو بػجيو "، ىحا ىػ 
 السعشى.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص خصا مخبعا ( 7 خط الشبي 704 - 044الجرس ) 

 34-34-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 كسائل تعميع التي استخجميا الشبي

اإلخػة الكخاـ، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ سضج السخبضغ، كإماـ السعمسضغ، فسغ كسائل تعمضسو اإللقاء، كمغ أييا 
 كسائل تعمضسو الحػار، كمغ كسائل تعمضسو السثل، كمغ كسائل تعمضسو القرة، كمغ كسائل تعمضسو أيزًا الخسع.

 الشبي ححر مغ اَلمل 

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد رَ   ِضَي َّللا ُ َعْشُو َقاَؿ: َعْغ َعْبِج َّللا 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َخصًّا ُمَخبهًعا، َكَخطه َخصًّا ِفي اْلَػَسِط َخاِرًجا ِمْشُو، َكَخطه   ُخَصًصا ِصَغاًرا ِإَلى َىَحا )) َخطه الشهِبيُّ َصمهى َّللاه
ْنَداُف، َكَىَحا َأَجُمُو ُمِحيٌط ِبِو، َأْك َقْج َأَحاَط ِبِو، َكَىَحا الهِحي ِفي اْلَػَسِط ِمْغ َجاِنِبِو الهِحي ِفي اْلَػَسِط، َكَقاَؿ7 َىحَ  ا اإلِْ

َغاُر اَْلَْعَخاُض، َفِإْف َأْخَصَأُه َىَحا َنَيَذُو َىَحا، َكِإْف َأخْ   َصَأُه َىَحا َنَيَذُو َىَحا ((الهِحي ُىَػ َخاِرٌج َأَمُمُو، َكَىِحِه اْلُخَصُط الرِّ

 [  ]َرَكاُه الُبَخاِرؼّ 

خط الشبي ملسو هيلع هللا ىلص خصًا مخبعًا، رسع بقزضب عمى األرض الخممضة مخبعًا، كخط خصًا في الػسط خارجًا مشو، رسع خصًّا 
ضسغ السخبع خارج مغ السخبع، كخط خصصًا صغارًا إلى ىحا الحؼ في الػسط، الخط الحؼ في الػسط انصمق مغ 

سع عمى الخط ىحا الػسصي خصػشًا صغارًا، فقاؿ: ىحا اإلنداف، كسط السخبع، كمجده إلى خارج السخبع، ثع ر 
كالسخبع أجمو محضط بو، أك قج أحاط بو، كىحا الحؼ ىػ خارج أممو، كىحه الخصط الرغار األعخاض، إف أخصأه 
 ىحا نيذو ىحا، كإف أخصأه ىحا نيذو ىحا، كالرػرة التي رسسيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مػضحة في الكتاب.
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ييا اإلخػة، أخصخ شيء في حضاة اإلنداف األمل، قج يعضر بأممو إلى عذخيغ سشة قادمة، كىػ في الحقضقة جاء أ
 أجمو، فاإلنداف يشدى السػت، كمغ تعامل مع السػت نجح:

ي َفاِعٌل َذِلَظ َغجًا )  ( ِإَّله َأْف َيَذاَء َّللاهُ﴾70﴿ َكََّل َتُقػَلغه ِلَذْيٍء ِإنِّ

 ) سػرة الكيف ( 

خة التقضت بسجيخ ثانػية ساعة مغ الدمغ، كقج حجثشي عغ ىسػمو، كعغ متاعبو، كعغ آالمو، كعغ ضجخه مغ م
أكالده كمغ بضتو، ككضف أنو أزمع الدفخ إلى خارج القصخ، إلى الجدائخ، لضقزي سشػات خسًدا، كقاؿ لي بالزبط: 

في فخندة، كصضفًا في إسبانضة، كصضفًا  العصل الرضفضة لغ آتي إلى دمذق، سأمزي صضفًا في بخيصانضة، كصضفاً 
في إيصالضة، أريج أف أتعخؼ عمى ىحه الببلد، كعمى متاحفيا، كعمى الحضاة فضيا، كعمى ريفيا ، كعمى حزارتيا، 
ثع قاؿ لي: كبعج أف يعػد إلى الذاـ يصمب اإلحالة عمى السعاش، كبعج أف يحاؿ يؤسذ محبلًّ تجاريًّا يبضع فضو 

كالده فضدمسيع ىحا السحل، ىػ باعتباره مثقف ثقافة عالضة، كاختراصو فمدفة، قاؿ لي: سأجعل التحف، كقج كبخ أ
مغ ىحا السحل مشتجػ فكخًيا، كتابع الحجيث، وهللا فضسا أذكخ كصل إلى عذخيغ سشة قادمة، كانتيى المقاء، كذىبت 

 مى الججراف، في الضـػ نفدو.إلى البضت، كمداًء كأنا في شخيقي إلى ىجؼ في مخكد السجيشة كججت نعػتو ع

فيحه القرة تؤكج ىحه الرػرة، اإلنداف لو أجل، فمظ عشج هللا فخضًا ستػف عامًا كسبعة أشيخ، كثبلثة أسابضع، 
كأربعة أياـ، كثبلث ساعات، كسبع دقائق، كثساف كأربعػف ثانضة، فكل ثانضة تسزي في الداعة تقخبظ مغ أجمظ، 

 سػت في حداباتو ىػ إنداف في أشج حاالت الحسق كالغباء.فاإلنداف الحؼ ال يجخل ساعة ال

 الشبي أمخنا أف نتفكخ بالسػت 

، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ   لحلظ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أمخنا أف نتفكخ بالسػت كل يـػ
 َعَمْضِو َكَسم َع: 

 ـِ المهحهاِت (( )) َأْكِثُخكا ِذْكَخ َىاذِ 
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 َيْعِشي اْلَسْػَت.

 ] ركاه التخمحؼ[ 

 بالسشاسبة، األمخ ال يشرب عمى ذكخ السػت، لكشو يشرب عمى كثخة ذكخ السػت، الجلضل، قضاسًا عمى قػلو تعالى:

َ ِذْكخًا َكِثيخًا )  (﴾10﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اْذُكُخكا َّللاه

 ) سػرة األحداب (. 

 يشرب عمى الحكخ الكثضخ، ألف الحكخ القمضل يفعمو السشافقػف، كقج قاؿ هللا عد كجل: األمخ

 (﴾017﴿ َكََّل َيْحُكُخكَف َّللاهَ ِإَّله َقِمياًل )

 ) سػرة الشداء (. 

 إذًا: الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قاؿ: 

ـِ المهحهاِت ((  )) َأْكِثُخكا ِذْكَخ َىاِذ

 ، مذتِّت األحباب.ألنو مفخِّؽ الجساعات

 )) عر ما شئت فإنظ ميت، كأحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، كاعسل ما شئت فإنظ مجدي بو((

 ]البضيقي عغ جابخ، كأبػ نعضع عغ عمي [ 

أخصخ حجث مدتقبمي يشتطخنا جسضعًا ىػ السػت، ىؤالء الحاضخكف كأنا معكع بعج مئة عاـ كمشا تحت أشباؽ 
لسع نجسو، ميسا تألق، ميسا عبل شأنو، ميسا صفق الشاس لو، ميسا مجحو  الثخػ، اإلنداف ميسا عطع، ميسا
 الشاس، في الشياية سػؼ يسػت.
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 كل إنداف يسػت، كال يبَقى إال ذك العدة كالجبخكت، 

 بج مغ شمػع الفجخ ك الميل ميسا شاؿ فال 
 بج مغ ندكؿ القبخ كالعسخ ميسا شاؿ فال 
*** 

 يػمًا عمى آلة حجباء محسػؿ كل ابغ أنثى ك إف شالت سالمتو 
 فاعمع بأنظ بعجىا محسػػؿ فإذا حسمت إلى القبػر جػػشازة
*** 

 الشبي عمسشا أف اَلجل محجكد

أييا اإلخػة الكخاـ، عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف األجل محجكد، لكغ األمل مسجكد، كقج تبضغ أف لئلنداف يػمًا مفقػدًا، ىػ 
ىػ الحاضخ، كيػمًا مػركدًا ىػ السػت، كيػمًا مػعػدًا ىػ يـػ القضامة، كيػمًا مسجكدًا في الساضي، كيػمًا مذيػدًا 

جشة يجـك نعضسيا، أك في نار ال يشفح عحابيا، كأف أخصخ أيامظ الخسذ الضـػ السذيػد، فضو تتػب، كفضو تخاجع 
بًل، أشجكع هلل حبًا، فأف تتكضف حداباتظ كفضو تعسل الرالحات، كفضو تشفق مالظ، كاإلنداف كسا قضل: أرجحكع عق

مع حجث مدتقبمي ال بج مشو ىػ قسة الحكاء، قسة الحكاء التكضف مع السػت، كالسػت ال يدتصضع أحج عمى كجو 
األرض أف يشكخه، لكغ الشاس يتفاكتػف في مجػ االستعجاد لو، ككاف مغ السسكغ أف نأتي إلى الجنضا جسضعًا دفعة 

حجة، إذًا ال مػت، كال حدف، كلكغ شاءت حكسة هللا أف نأتي الجنضا تباعًا، كأف نغادرىا كاحجة، كأف نغادرىا دفعة كا
 تباعًا لضتعع بعزشا بعس.

 ك جآءكع الشحيخ

 أييا اإلخػة، مغ ألصف ما في كتب التفدضخ لقػلو تعالى:

ْخُكْع َما َيَتَحكهُخ ِفيِو َمْغ َتَحكهَخ َكَجاَءُكُع الشهِحيخُ   ﴾﴿ َأَكَلْع ُنَعسِّ

 (  17) سػرة فاشخ اآلية: 
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 اإلنداف تقاـ عمضو الحجة، جاءنا الشحيخ، ما الشحيخ ؟ القخآف الكخيع، ألع يحكخ القخآف الكخيع مذاىج يـػ القضامة ؟

ي َضَشْشُت َأنِّي 06﴿ َفَأمها َمْغ ُأكِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشِو َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخُءكا ِكَتاِبَيْو ) ( َفُيَػ ِفي 70ُماَلٍؽ ِحَداِبَيْو )( ِإنِّ
ـِ اْلَخاِلَيِة 70( ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة )77( ِفي َجشهٍة َعاِلَيٍة )70ِعيَذٍة َراِضَيٍة ) ( ُكُمػا َكاْشَخُبػا َىِشيئًا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اَْلَيها

( َيا َلْيَتَيا 73( َكَلْع َأْدِر َما ِحَداِبَيْو )72ِشي َلْع ُأكَت ِكَتاِبَيْو )( َكَأمها َمْغ ُأكِتَي ِكَتاَبُو ِبِذَساِلِو َفَيُقػُؿ َيا َلْيتَ 71)
( ُثعه اْلَجِحيَع َصمُّػُه 00( ُخُحكُه َفُغمُّػُه )76( َىَمَظ َعشِّي ُسْمَصاِنَيْو )75( َما َأْغَشى َعشِّي َماِلَيْو )74َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )
 (﴾00( ِإّنُو َكاَف ََّل ُيْؤِمُغ ِباَّللهِ اْلَعِطيِع )07َيا َسْبُعػَف ِذَراعًا َفاْسُمُكػُه )( ُثعه ِفي ِسْمِدَمٍة َذْرعُ 00)

 ) سػرة الحاقة ( 

مبلحطة ثالثة: ىشا لع ُيشَف عشو اإليساف باهلل، بل نفي عشو اإليساف باهلل العطضع، إذًا ال يكِفي أف تؤمغ أف هللا 
 مػجػد، ألف إبمضذ قاؿ:

 ِمْغ َناٍر﴾ ﴿ َخَمْقَتِشي

 ( 71) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 كإبمضذ قاؿ: 

ـِ ُيْبَعُثػَف )  (﴾01﴿ َقاَؿ َأْنِطْخِني ِإَلى َيْػ

 ) سػرة األعخاؼ ( 

 كإبمضذ قاؿ:

 ﴿ َقاَؿ َفِبِعدهِتَظ﴾

 ( 81) سػرة ص اآلية: 
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آمشت بعطسة هللا عد كجل لضذ السصمػب أف تؤمغ أف هللا مػجػد، لكغ السصمػب أف تؤمغ أف هللا عطضع، فإذا 
 يدتحضل أف تعرضو.

إذًا: القخآف نحيخ، ألنو ذكخ مذاىج يـػ القضامة، ككبلـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مغ الشحيخ، ألف أرجحكع عقبًل 
أشجكع هلل حبًا، كألف أكضدكع أكثخكع لمسػت ذكخًا، كأحدمكع أشجكع استعجادًا لو، أال كإف مغ عبلمات العقل التجافي 

 غ دار الغخكر، كاإلنابة إلى دار الخمػد، كالتدكد في سكشى القبػر كالتأىب لضـػ الشذػر .ع

 كقاؿ: 

ـِ المهحهاِت ((  )) َأْكِثُخكا ِذْكَخ َىاِذ

 مفخؽ األحباب، مذتت الجساعات.

 كقاؿ: 

 )) عر ما شئت فإنظ ميت، كأحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، كاعسل ما شئت فإنظ مجدي بو ((

 ي عغ جابخ[]البضيق

فالشحيخ ىػ القخآف الكخيع، كالشحيخ ىػ كبلـ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كالشحيخ سغ األربعضغ، فسغ دخل في 
األربعضغ دخل في أسػاؽ اآلخخة، اإلنداف في سفخة محجكدة بعج ثمثي السجة يعكذ نذاشو، يقصع تحكخة العػدة، 

 كذ نذاشاتو، كمغ دخل في األربعضغ دخل في أسػاؽ اآلخخة.يذتخؼ اليجايا، بعج ثمثي السجة في أية سفخة تشع

 كقالػا: الشحيخ سغ الدتضغ، كصل إلى الحج األقرى، ألف معتخؾ السشايا بضغ الدتضغ كالدبعضغ.
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حجثشي أخ كخيع، قاؿ لي: أنا عسخؼ فػؽ الدتضغ، كل يـػ أعضذو زيادة عغ حقي، كالشبي عمسشا عمضو الربلة 
 كالدبلـ أنو إذا استضقع كاف يقػؿ: 

ِ الهِحي َعاَفاِني ِفي َجَدِجي، َكَرده َعَميه ُركِحي، َكَأِذَف ِلي ِبِحْكخِِه ((  )) اْلَحْسُج َّللِه

 ْيَخَة[]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىخَ 

 الحسج هلل الحؼ رد إلي ركحي، يعشي سسح لي أف أعضر يػمًا ججيجًا، كعافاني في بجني، كأذف لي بحكخه.

كالشحيخ الذضب، كرد في بعس اآلثار القجسضة: " أف عبجؼ كبخت سشظ، كانحشى ضيخؾ، كشاب شعخؾ، فاستحي 
 مشي، فأنا أستحي مشظ ".

 ما قجمت مدؤكؿ كأنت عغ كل  إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ
*** 

 ذاؾ لعسخي في السقاؿ ششيػػع تعري اإللو كأنت تطيخ حبو 
 إف السحب لسغ يحب يصػػػيع لػ كاف حبظ صادقًا َلشػعتو 
*** 

 كالشحيخ السرائب.

 اآلف في األخبار استخجاـ ججيج إذا حجَث تفجضخ يقاؿ: ىحه رسالة، دققػا في ىحه اآلية:

َمْت َأْيِجيِيْع َفَيُقػُلػا َربهَشا َلْػََّل َأْرَسْمَت ِإَلْيَشا َرُسػًَّل َفَشتهِبَع َآَياِتَظ َكَنكُ ﴿ َكَلْػََّل َأْف ُتِريَبُيْع  ػَف ِمَغ ُمِريَبٌة ِبَسا َقجه
 (﴾14اْلُسْؤِمِشيَغ )

 ) سػرة القرز (. 

يفعمػف كل  السرضبة رسػؿ باآلية، زالزؿ تدػنامي رسالة مغ هللا إلى مغ عمى الذػاشئ مسغ يجمدػف عخاة،
 السشكخات التي تحخميا األدياف كميا.
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 فالسرائب أيزًا نحيخ.

كقاؿ العمساء: كمػت األقارب ىػ الشحيخ، إنداف تعضر معو، كيعضر معظ، كىػ ملء الدسع كالبرخ، تحبو 
كيحبظ، في ثانضة كاحج أصبح جثة ىامجة، كأصبح نعًضا عمى الججراف، كىشاؾ أشخاص كثضخكف يدافخكف يعػدكف 
في نعر، كالشعر لو أكراؽ رسسضة، كالبزاعة تسامًا، يخمز، كىشاؾ جسارؾ، كإرسالضات، كتػقضعات، ككذف 

 عمى الشعر، كشت شخرًا فأصبحت بزاعة.

 التفكخ في السػت جدء مغ الجيغ 

ا ىػ فمحلظ أييا اإلخػة، التفكخ في السػت جدء مغ الجيغ، كالخسسة التي رسسيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مخبعً 
األجل، كاألمل خط خارج مشو، كالخصػط الرغضخة العقبات كالرػارؼ، نحغ في حضاتشا عقبات يبجك أنيا تحػؿ 
بضشظ كبضغ شاعة هللا، كصػارؼ أشضاء مغخية ترخفظ عغ عباد هللا، فاإلنداف إذا نجا مغ العقبات كالرػارؼ، 

كخ رضي هللا عشو: " وهللا لػ كضعت رجمي األكلى كلع يعبأ بالخط الخارجي مغ السخبع، بل كسا قاؿ سضجنا أبػ ب
 في الجشة ال آمغ أف أدخل الثانضة بعجىا، ليػؿ السػقف يـػ القضامة.

 التفكخ في السػت جدء مغ العبادة 

 أييا اإلخػة، تفكخكا في السػت، ألنو جدء مغ العبادة، 
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 التفكخ في السػت َّل يعشي أف َّل تعسل 

يعشي أف تجع عسمظ، أنت تتاجخ، كتشذئ مرشًعا، كتشاؿ الجكتػراه، كتتدكج، كتذتخؼ بضًتا، كالتفكخ في السػت ال 
كتؤّثث البضت، لكغ التفكخ في السػت يسشعظ أف تعري هللا، كالتفكخ في السػت يدّخع الخصى إلى هللا فقط، 

 كضضفتو أف تستشع مغ أف تدّؿ قجمظ، كأف يكػف السػت باعثًا لظ إلى الدضخ إلى هللا.

حجثشي أخ مغ تخكضا، أقدع لي باهلل عقب الدلداؿ، السداجج امتؤلت حتى غرت، بل إف الحـخ كالرحغ ُمِمئا معًا، 
 بل إف الشاس صمػا عمى الخصضف.

 فالتفكخ في السػت أكبخ باعث إلى هللا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 نرخ السؤمشيغ 704 - 045الجرس ) 

 77-34-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 ع قػلو تعالى:أييا اإلخػة الكخاـ، ال بج مغ التشػيو أنشا كسؤمشضغ نقخأ القخآف الكخيع، كفي القخآف الكخي

ُ َكِنْعَع اْلَػِكيُل ) ﴿ الهِحيَغ َقاَؿ َلُيُع الشهاُس ِإفه الشهاَس َقْج َجَسُعػا َلُكْع َفاْخَذْػُىْع َفَداَدُىْع ِإيَسانًا َكَقاُلػا َحْدُبَشا ( 040َّللاه
ُ ُذك َفْزٍل َعِطيٍع )َفاْنَقَمُبػا ِبِشْعَسٍة ِمَغ َّللاهِ َكَفْزٍل َلْع َيْسَدْدُيْع ُسػٌء َكاتهَبُعػا ِرْضَػاَف َّللاهِ   (﴾ 041 َوَّللاه

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 يعشي حضشسا يدسح هللا لؤلقػياء أف ييجدكا فمضستحَغ إيساف السؤمشضغ، كأف أخاشب إندانًا مؤمشًا يؤمغ بأف هللا:

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض ِإَلٌو﴾  ﴿ َكُىَػ الهِحي ِفي الده

 ( 84) سػرة الدخخؼ اآلية: 

 كأف األمخ كمو بضج هللا، كأنو:

ْل َعَمْيِو﴾  ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َكَتَػكه

 ( 711) سػرة ىػد اآلية: 

 ثع أف هللا عد كجل حضشسا قاؿ:

 (﴾13ْلِجَباُؿ )﴿ َكَقْج َمَكُخكا َمْكَخُىْع َكِعْشَج َّللاهِ َمْكُخُىْع َكِإْف َكاَف َمْكُخُىْع ِلَتُدكَؿ ِمْشُو ا

 ) سػرة إبخاىضع (
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 ىل ترجقػف أف تدتصضع قػػ األرض مجتسعة أف تشقل جبل قاسضػف إلى درعا ؟ 

 ﴿ َكِإْف َكاَف َمْكُخُىْع ِلَتُدكَؿ ِمْشُو اْلِجَباُؿ ﴾

ـٍ )  (﴾14﴿ َفاَل َتْحَدَبغه َّللاهَ ُمْخِمَف َكْعِجِه ُرُسَمُو ِإفه َّللاهَ َعِديٌد ُذك اْنِتَقا

 ) سػرة إبخاىضع (

 مغ جية أخخػ: يقػؿ هللا عد كجل، اآلف دققػا:

َ ِبَسا َيْعَسُمػَف ُمِحيٌط ) ُكْع َكْيُجُىْع َشْيئًا ِإفه َّللاه  (﴾070﴿ َكِإْف َتْرِبُخكا َكَتتهُقػا ََّل َيُزخُّ

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

 قزائو كقجره، كل الكضج الحؼ تدكؿ مشو الجباؿ يتبلشى إف أشعتع ربكع، كصبختع عمى 

ُكْع َكْيُجُىْع َشْيًئا ﴾  ﴿ َكِإْف َتْرِبُخكا َكَتتهُقػا ََّل َيُزخُّ

إذًا أييا اإلخػة، الكخة في ممعبشا، لسجخد أف نتقي، كأف نربخ فالصخيق إلى الشرخ سالظ، أما إذا كشا نعري، 
كًا، كبضغ أف يكػف الصخيق إلى كنرّخ فالصخيق إلى القبخ سالظ، كفخؽ كبضخ بضغ أف يكػف الصخيق إلى الشرخ سال
 القبخ سالكًا، الصاعة كالربخ شخيق الشرخ، كالسعرضة كالقيخ شخيق القبخ.

 أييا اإلخػة، 

 ﴿ ُيِخيُجكَف َأْف ُيْصِفُئػا ُنػَر َّللاهِ ِبَأْفَػاِىِيْع﴾

 (  11) سػرة التػبة اآلية: 

نػرىا بشفخة مغ فسو ؟! فإذا كاف ضػء الذسذ ىل تدتصضع أف تعتقج أف إندانًا لو عقل يتجو إلى الذسذ لضصفئ 
 ال يصَفأ بشفخة مغ فع اإلنداف في األرض، فشػر هللا الحؼ مؤل الدساكات كاألرض ىل يصفئو كضج أعجاء هللا ؟!
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لكغ الػقائع تقػؿ: إف أحج كزراءىع دفاعيع دخل مخة إلى الكشضدت، ككاف في صبضحة الضـػ عسل فجائي، فحضشسا 
الكشضدت، كقالػا: أيغ أنت يا فبلف ؟ أيغ أجيدتظ ؟ أيغ جضذظ ؟ فقاؿ: أنا أقرى ما أممظ أف  ضج عمضو أعزاء

 أىجد إندانًا بالقتل، فإذا جاء لضسػت باختضاره ماذا أفعل بو ؟

مخة سسعت ترخيًحا مغ رجل كبضخ في دكلة عطسى، يقػؿ: ماذا نفعل بحامبلت الصائخات ؟ كبالرػاريخ العابخة 
ا نفعل بالقشابل الشػكية، ككل دكلة في األرض ال تفكخ أف تحاربشا، لكغ يقمقشا إنداف يخيج أف يسػت، لمقارات ؟ ماذ

 لحلظ قالػا: بجأت الحخب باإلنداف، كانتيت باإلنداف.

يخيج اإلنداف أف يحقق ىجفًا، كيزحي بالغالي كالخخضز، كالشفذ كالشفضذ، ىحا يقمق أكبخ قػة في األرض، القػػ 
ة بجضػش، لكغ ىحه القػػ الجبارة ال تدتصضع أف تقاـك أفخاًدا أرادكا أف يزحػا بحضاتيع في سبضل هللا، الجبارة معج

 فمحلظ تبقى السقاكمة ىي الصخيق الػحضج لخّد العجكاف كالقيخ كاالستكبار، كما إلى ذلظ.

 قػاعج الشرخ

 أييا اإلخػة، الشرخ لو قػاعج:

 القاعجة اَلكلى7 اإلعجاد 

 قػاعج الشرخ: اإلعجاد، قاؿ تعالى: أكؿ قاعجة مغ

ُكْع﴾ كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجكه َّللاهِ َكَعُجكه  ﴿ َكَأِعجُّ

 ( 63) سػرة األنفاؿ اآلية: 
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حلظ أف تستمظ أمة سبلحًا نػكيًا قج ال كأف هللا أشار إلى أف اقتشاء الدبلح الفتاؾ اقتشاءه فقط يخىب العجك، ل
 تدتخجمو في مئة عاـ، لكشيا مخىػبة الجانب، 

ُكْع ﴾ كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػهٍة َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجكه َّللاهِ َكَعُجكه  ﴿ َكَأِعجُّ

 أحج شخكط الشرخ، فشحغ إذا قرخنا في تصبضق ىحه اآلية نكػف قج قرخنا في 

 القاعجة الثانية7 اإليساف الرحيح 

 كال يكفي أف نعج العجة، بل يجب أف نؤمغ اإليساف الرحضح، ألف هللا عد كجل يقػؿ:

 (﴾14﴿ َكَكاَف َحّقًا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ )

 ) سػرة الخـك (

 مغ ىع السؤمشػف ؟ 

إيسانيع عمى شاعة هللا، حضشسا يحسمظ إيسانظ عمى شاعة هللا، كحضشسا تعج الحيغ آمشػا إيسانًا حقضقضًا، فحسميع 
لعجكؾ القػة التي أتضحت لظ، أنا ال أقػؿ القػة: السكافئة، ألف ىحا فػؽ شاقة السدمسضغ، أقػؿ: القػة الستاحة، إذا 

 يتػلى هللا نرخه. أعج اإلنداف لعجكه العجة الستاحة، كآمغ اإليساف الحقضقي فقج حقق شخشي الشرخ، عشجئحٍ 

ككشت أدعػ كأقػؿ دائسًا: هللا عد كجل ال يشرخنا إال إذا انترخنا لو، فكشت أسأؿ هللا عد كجل أف يشرخنا عمى 
 أنفدشا أكاًل، حتى نشترخ هلل ثانضًا، حتى ندتحق أف يشرخنا عمى أعجائشا ثالثًا.
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 القاعجة الثالثة7 اإلىتساـ بالزعفاء 

 لشبي عمضو الربلة كالدبلـ: ىشاؾ عامل آخخ قالو ا

 )) إّنَسا ُتْخَزُقػَف َكُتْشَرُخكَف ِبُزَعَفاِئُكع ((

 ] ركاه مدمع كأحسج عغ أبي الجرداء [ 

إنداف قػؼ كعشجه ضعضف، كبإمكانو أف يدحق الزعضف، بإمكانو أف يدكت الزعضف، بإمكانو أف ييسل 
ضف، لكشو فعل بخبلؼ ذلظ، أشعسو إذا كاف جائعًا، الزعضف، بإمكانو أف يأكل الزعضف، بإمكانو أف يطمع الزع

عمسو إذا كاف جاىبًل، عالجو إف كاف مخيزًا، آكاه في بضت إف كاف مذخدًا، انترخ لو إف كاف مطمػمًا، ىحا 
الزعضف حضشسا تشرخه تربح األمة متساسكة تساسكًا عجضبًا، ال يسكغ لقػة خارجضة أف تخخقيا، أما إذا كاف 

مقيػًرا، كىشاؾ خمل داخمي، ساعتئٍح أّؼ تحجٍّ خارجي يشفح إلى أعساؽ مجتسع السدمسضغ، ىحا نخاه الزعضف مطمػًما 
، الخمخمة الجاخمضة خصضخة ججًا، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا قاؿ:   كل يـػ

 )) إّنَسا ُتْخَزُقػَف َكُتْشَرُخكَف ِبُزَعَفاِئُكع ((

متكاتفة متساسكة يرعب خخقيا، فمحلظ يكافئ هللا ىحا القػؼ الحؼ  قرج أف الزعضف حضشسا تشرخه تربح األمة
نرخ ىحا الزعضف مكافئة مغ جشذ عسمو يشرخه عمى عجكه األقػػ مشو، ككأني أقػؿ لكع: ال سبضل إلى أف 
نشترخ عمى عجك أقػػ مشا إال إذا نرخنا عشاصخ أضعف مشا، فإذا نرخنا الزعضف ندتحق نرخ هللا مغ باب 

ع ندتحق نرخ هللا مغ باب التكتضظ، التساسظ االجتساعي يسشع العجك الخارجي أف يخخؽ الرف التػحضج، ث
 الجاخمي.

 فالعػاشف كحجىا ال تقجـ كال تؤخخ، ىشاؾ قػانضغ دقضقة، كمغ حكسة هللا عد كجل أنو شخع لشا قػانضغ: 

َ َيْشُرْخُكْع﴾  ﴿ ِإْف َتْشُرُخكا َّللاه

 ( 7) سػرة دمحم اآلية: 
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 (﴾040َكِإفه ُجْشَجَنا َلُيُع اْلَغاِلُبػَف )﴿ 

 ) سػرة الرافات (

ا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾  ﴿ َكَكاَف َحقًّ

ْنَيا﴾  ﴿ ِإنها َلَشْشُرُخ ُرُسَمَشا َكالهِحيَغ َآَمُشػا ِفي اْلَحَياِة الجُّ

 ( 57) سػرة غافخ اآلية: 

 ىحا كبلـ دقضق.

 َأْيِجيِيْع﴾﴿ َيُج َّللاهِ َفْػَؽ 

 (.  73) سػرة الفتح اآلية: 

ْل َعَمْيِو﴾  ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َكَتَػكه

 (.  711) سػرة ىػد اآلية: 

 (﴾73﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا )

 ) سػرة الكيف (.

 يج نحغ بحاجة إلى التػح

نحغ في ىحه األياـ أييا اإلخػة في أمّذ الحاجة إلى آيات التػحضج، كما تعمست العبضج أفزل مغ التػحضج، التػحضج 
 يسؤل قمػبشا ثقة باهلل عد كجل، يسؤل قمػبشا تفاؤاًل، ألف هللا لغ يتخمى عشا.

 (﴾006ُمْؤِمِشيَغ )﴿ َكََّل َتِيُشػا َكََّل َتْحَدُنػا َكَأْنُتُع اَْلَْعَمْػَف ِإْف ُكْشُتْع 

 ) سػرة آؿ عسخاف (. 
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هللا في الشياية مغ أسسائو العجؿ، كالذيء الحؼ يمفت الشطخ أف أسساء هللا الحدشى كميا محققة في الجنضا، إال اسع 
العجؿ فيػ محق ق جدئضًا، قج تجج إنداًنا قػًيا يتفشغ في إيقاع األذػ بالشاس، كلو مكانة، كلو ىضسشة، كلو إشخاؼ، 
كاستكبار، كقج تقػؿ: أيغ هللا ؟ نقػؿ: نحغ في دار ابتبلء ال في دار الجداء، كما مغ مؤمغ إال كسَضِخد الشار، 
ككركد الشار لضذ دخػليا ، كركد الشار ال يتأذػ كاردىا بػىجيا، لكشو يخػ عجؿ هللا عد كجل، يخػ ىؤالء الحيغ 

لو إال هللا، وهللا عد كجل مغ سششو أنو يقػؼ الكافخ، كيقػؼ شغػا، كبغػا أيغ مكانيع في الشار، عشجئٍح يقػؿ: ال إ
الكافخ، كيقػؼ الكافخ، إلى أف يربح حاكع األرض كميا، يسمي أكامخه عمى كل الذعػب إمبلء مغ دكف حػار، 
اآلف يقاؿ: حػار الحزارات، لضذ ىشاؾ حػار، ىشاؾ إمبلء، لضذ ىشاؾ حزارات كال شيء، كال خرػصضات 

مضة، كال تخاث، كال ثقافة، كال قضع، كمبادغ، كال عادات، اآلف في األرض شضئاف، سضشاريػ كصفقة، كششضة، كال قػ 
صجقػا أنو بسحرمة سساع األخبار ال تجج في األرض إال سضشاريػ، كتسثضمضة كصفقة، قزضة مبادغ، قضع، شعػر 

كصفقة، فشحغ في زمغ يجع الحمضع كششي، شعػر قػمي، مبجأ إنداني، حضاء، خجل، ال يػجج أبجًا، ىشاؾ سضشاريػ 
 حضخاف، مأكانا بضت هللا كبضتشا، مأكانا إخػتشا السؤمشػف، مأكانا أف يمػذ بعزشا ببعس.

)) حقت محبتي لمستحابيغ في، كحقت محبتي لمستػاصميغ في، كحقت محبتي لمستشاصحيغ في، كحقت محبتي 
عمى مشابخ مغ نػر يغبصيع بسكانيع الشبيػف لمستداكريغ في، كحقت محبتي لمستباذليغ في، الستحابػف في 
 كالرجيقػف كالذيجاء (( 

 ] ركاه أحسج في مدشجه كالصبخاني في الكبضخ كالحاكع في السدتجرؾ عغ عبادة بغ الرامت [ 

فضا أييا اإلخػة الكخاـ، الشرخ لو ثسغ، كالثسغ لضذ سيبًل، كلضذ مدتحضبًل، لضذ سيبًل يحتاج إلى صجؽ، كلضذ 
 كلغ يكمفشا هللا عد كجل ما ال نصضق، ما كمفشا أف نعج العجة السكافئة، ال، كمفشا أف نعج العجة الستاحة،  مدتحضبًل،

كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ﴾  ﴿ َكَأِعجُّ
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 أنا حضشسا أعج العجة الستاحة يتكفل هللا لي بتخمضع الشقز، أما أف ال نفعل شضئًا، كال ندتقضع عمى أمخ هللا، عشجئٍح ال
 ندتحق الشرخ، كلػ بمغت أصػات دعائشا عشاف الدساء، ىحا الجعاء ال يقجـ كال يؤخخ.

سضجنا عسخ رأػ رجبل جسمو أجخب، فقاؿ لو: " يا أخ العخب، ماذا تفعل في ىحا الجسل األجخب ؟ قاؿ: أدعػ هللا 
 أف يذفضو، قاؿ لو: ىبّل جعمت مع الجعاء قصخانًا " ؟

استيداء باهلل عد كجل، ال بج مغ الجعاء كالعسل، ألِق حبة في األرض، ثع تػكل عمى العمساء قالػا: الجعاء كحجه 
 هللا، اعقميا كتػكل.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف الذيصاف قج أيذ أف يعبجه السرمػف  704 - 046الجرس ) 

 14-34-1335الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

أييا اإلخػة الكخاـ، في التخغضب كالتخىضب حجيث ذك داللة كبضخة، كنحغ متمبدػف بسزسػف ىحا الحجيث، كندأؿ 
 هللا هلالج لج أف يذفضشا مغ ىحه الحالة السخضضة. 

 ما يػسػس الذيصاف بو 

 َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ: َسِسْعُت الش ِبي  َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ: 

ْيَصاَف َقْج َأِيَذ َأْف َيْعُبَجُه اْلُسَرمُّػَف ِفي َجِديَخِة اْلَعَخِب، َكَلِكْغ ِفي التهْحِخيِر َبْيَشُيْع (()) إِ   فه الذه

 ] ركاه مدمع عغ جابخ رضي هللا عشيسا [ 

ذخؾ، قاؿ بعس العمساء: " إف الذضصاف يأتي ابغ آدـ فضػسػس لو بالكفخ، فإف رآه عمى اإليساف يػسػس لو بال
كإف رآه عمى تػحضج يػسػس لو بالكبائخ، كإف رآه عمى شاعة يػسػس لو بالرغائخ، كإف رآه عمى كرع يػسػس لو 

 بالبجع،

 أخخ ما يػسػس الذيصاف بو 

 كإف رآه عمى سشة يػسػس لو بذضئضغ، كىسا آخخ كرقتضغ بضج الذضصاف:
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 الذيء اَلكؿ7 السباحات 

 تحقضق متع مذخكعة مباحة، كلكغ عمى حداب رسالتو في الجنضا.ىػ مدتقضع، لكغ كقتو كمو مرخكؼ في 

 الػرقة الثانية7 يػسػس لو بالتحخير بيغ السؤمشيغ 

اآلف يبجك مغ سابع السدتحضبلت أف يعبج شضصاف في ببلد السدمسضغ، أك أف يتخح صشٌع في ببلد السدمسضغ، عمى 
لتحخير بضغ السؤمشضغ آخخ كرقة بضج الذضصاف، تجج األقل نطخيًا مدتحضل، لكغ ىشاؾ شخؾ عسمي، ككفخ عسمي، فا

 السدمسضغ مسدقضغ.

 يجب أف نتػجو بالخصاب الجيشي إلى الغخب الجعاة 

دكلة إسبلمضة، ك مشطسات دكلضة، كألقضت  64كشت في مؤتسخ فأدلضت بسجاخمة في نياية السؤتسخ، أنشا اجتسعشا 
الكبلـ يشصبق عمى الكتاب كالدشة، لكغ قمت: نحغ جسضعًا شخؼ محاضخة، كالكبلـ كاف رائًعا ججًا، ككل  74تقخيبًا 

كاحج، كإذا قاـ أحجنا كتكمع، كتكمع بالكتاب كالدشة نحغ جسضعًا نػافقو، نحغ ماذا فعمشا ؟ ىحا الكبلـ نعشي بو 
ة، كأنشا الصخؼ اآلخخ، كالصخؼ اآلخخ غائب كمضًا عغ ىحا السؤتسخ، الصخؼ اآلخخ يتيسشا أنشا إرىابضػف، كأنشا قتم

مجخمػف، كمتخمفػف، كجيبلء، كضعفاء، فسا ججكػ أف نتجاكؿ فضسا بضششا كبلمًا نقبمو جسضعًا ؟ نحغ جسضعًا شخؼ 
كاحج، أنا اقتخح أنو تؤسذ فزائضة تخاشب العالع الغخبي بمغتيع، كبػسائل إقشاعيع، فخّد عمّي بعس كبار 

ا، ىحه مذكمة ؟ فعبًل مذكمة، نرجر ليع الرخاعات اإلعبلمضضغ في مرخ، قاؿ: تخيجنا أف نرجر ليع خبلفاتش
فضسا بضششا، سمفي، كصػفي، كشضعي، كسشي، كمتحخر، كمتدمت، فقاؿ: نحغ نحتاج إلى حػار إسبلمي إسبلمي 

 أكاًل.

مذكمتشا أييا اإلخػة مذكمة مرضخ، نجتسع، كنحزخ كمسات، كنمقي الكمسات، كيدتسع السدتسعػف، كنحغ جسضعًا 
ا الحؼ يتفشغ في إذاللشا، كفي إضبللشا، كفي إفقارنا، كفي إفدادنا، كفي إبادتشا غائب عغ ىحا شخؼ كاحج، كىح
 السؤتسخ.
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حتى اآلف أييا اإلخػة، لضذ ىشاؾ خصاب ديشي عمسي مػجو لمعالع الغخبي، لضذ لجيشا محصة فزائضة تخاشب 
ـ كال تؤخخ، فمحلظ ىحا التحخير بضشيع يزعفشا، أمخيكة كأكربا، كل خصاباتشا فضسا بضششا، دكرة داخمضة، ىحه ال تقج

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َكََّل َتَشاَزُعػا َفَتْفَذُمػا َكَتْحَىَب ِريُحُكْع﴾

 ( 46) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 الجعػة إلى هللا السخمرة تمتقي مع بقية الجعاة 

كلع تتشافذ معيع، أنظ إذا دعػت إلى ككشت أقػؿ دائسًا: إنظ إذا دعػت إلى هللا مخمرًا تعاكنت مع بقضة الجعاة، 
هللا بإخبلص اتبعت، كلع تبتجع، أنظ إذا دعػت إلى هللا بإخبلص اعتخفت باآلخخ، كقجرت جيجه كإيسانو، أما إذا 
دعػت إلى ذاتظ، كأردت مغ الجعػة مكدبًا ماديًا، فبل بج مغ أف تبتجع كي تتفخد بأنظ األكحج في ىحه الجنضا، كإذا 

بجعػة مغمفة إلى هللا فبل بج مغ أف تتشافذ، ال أف تتعاكف، كإذا دعػت إلى هللا عد كجل بجعػة دعػت إلى ذاتظ 
 ىي غبلؼ لجعػة إلى الحات فبل بج مغ أف تمغي كجػد اآلخخ.

ألخز أف الجعػة إلى هللا الرادقة تعشي أف تتبع، ال أف تبتجع، كقج قضل: ثبلث نرائح تكتب بطفخ: اتبع ال 
 ختفع، الػرع ال يتدع.تبتجع، اتزع ال ت

فبلبج مغ نتحخؾ، ال بج مغ أف يتعاكف الجعاة مع بعزيع، ال بج مغ أف نكػف عمى قمب كاحج، كعمى ممة كاحجة، 
 كعمى تعاكف كاحجة.

إذًا: بقي لمذضصاف كرقة رابحة بضجه يدتخجميا لضبًل كنياًرا في العالع اإلسبلـ، كىي التحخير بضغ السؤمشضغ، يبجك أف 
 صل في الحضاة، قاؿ تعالى: الخبلؼ أ

 ( ِإَّله َمْغ َرِحَع َربَُّظ﴾005﴿ َكََّل َيَداُلػَف ُمْخَتِمِفيَغ )

 ) سػرة ىػد (. 
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كقج أثبت التاريخ أف الرحابة اختمفػا، لكغ خبلفيع فضسا بضشيع لع يؤثخ عمى محبة ببعزيع لبعس، االختبلؼ في 
يسدقيع، لع يجعل بأسيع بضشيع، نتعاكف فضسا اتفقشا، كيعحر بعزشا الخأؼ ال يفدج في الػد قزضة، االختبلؼ لع 

بعزًا فضسا اختمفشا، نتعاكف فضسا اتفقشا، كيشرح بعزشا بعزًا فضسا اختمفشا، كإذا عّد أخػؾ فُيْغ أنت، إذا اتفقت 
تخب مغ مع أخضظ في األصػؿ كاختمفت في الفخكع فبل ضضع، أما حضشسا تخبط كخامتظ بأفكارؾ، كأؼ إنداف اق

 أفكارؾ معجاًل، مػضحًا، مدتفيسًا تبصر بو، ىحا الحؼ يجعل بأس السدمسضغ فضسا بضشيع.

 أييا اإلخػة، مخة ثانضة، بقي كرقتاف بضج الذضصاف:

الػرقة األكلى: كرقة الكفخ، تمغى باإليساف، كرقة الذكخ تمغى بالتػحضج، كرقة البجع تمغى بالصاعة، كرقة البجع 
رع كرقة الذخؾ تمغى بالتػحضج، كرقة الكبائخ أيزًا، لكغ بقضت كرقتاف بضج الذضصاف، ىي كرقة الرغضخة تمغى بالػ 

السباحات، ككرقة التحخير بضغ السؤمشضغ، فأنا أقػؿ: إف عبلمة إخبلصظ أف تتعاكف مع إخػانظ، إف عبلمة 
لظ يج بضزاء عمى أخضظ إخبلصظ أف تتعاكف معيع فضسا تتفق معيع، كأف تعحرىع فضسا تختمف معيع، كإذا كاف 

 تتعاكف معو فضسا تتفق معو، كتشرحو فضسا تختمف معو.

أييا اإلخػة، دائسًا كغ عػنًا ألخضظ عمى الذضصاف، كال تكغ عػنًا لمذضصاف عمى أخضظ، أنت حضشسا تكػف قشاصًا 
 بيحه القػة تزسحل.كتكّفخه، أك تتيسو بالذخؾ، كاالبتجاع، تعضغ عمضو الذضصاف، فضخد عمضظ ردًا قاسضًا، فإذا 
؟  13ركعات، أـ  8أعجبتشي فتػػ ألحج العمساء الكبار، أنو في أحج السداجج اختمفػا حػؿ صبلة التخاكيح، أىي 

كاحتج الخبلؼ، كانتقل الحػار إلى صخاع، كالرخاع إلى تبلسغ، كالتبلسغ إلى تخاشق التيع، ثع انتيى تخاشق التيع 
أـ  13فحىب كجياء البمج إلى السفتي يدتفتػنو، ما الرػاب في ىحا السػضػع  إلى التساسظ باأليجؼ، ثع االقتتاؿ،

 ، فأفتى بإغبلؽ السدجج، قاؿ: ألف كحجة السدمسضغ فخض، كالتخاكيح سشة، كال نزحي بالفخض مغ أجل الدشة.8

 ىحا مثل بدضط، يكاد السدمسػف يسد قػف.
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بج مغ أف يرـػ بضـػ غضخ يـػ اآلخخيغ، يبجأ رمزاف في كشُت في أمخيكا، ككشت في أستخالضة، ىحا الجامع ال 
، أما  ، كبعس الدمفضضغ ليع يـػ ، كبعس الفئات الرػفضة ليا يـػ أمخيكة بثبلث أياـ، الذخقضػف في آسضا ليع يـػ
القبمة فيشاؾ مغ يرخ عمى أف القبمة تتجو نحػ الغخب لتجكر حػؿ الكخة كي ترل إلى مكة، كبعزيع يتجو 

بتعاكذ، ىحه القزضة أقامػا عمضيا أكبخ مذكمة، ىحا الجيغ العطضع الحؼ فتح بو العالع يرضخ ىكحا، يرمػف 
مػضػع اتجاه لقبمة فقط ؟! يقتتمػف، في بجء الربلة عشجنا مذكمة، كفي بجء الرضاـ، كعشجنا القبمة ليا مذكمة، 

يقتتمػف مغ أجميا، يتخاشقػف التيع ،  ىحا أنا أعجه تخمًفا ما بعجه تخمف، الجدئضات في الجيغ ال تقجـ كال تؤخخ،
يتخاشقػف العبارات القاسضة، ىحا كاقع السدمسضغ، فمسا اقتخحت عمى السؤتسخيغ بجؿ ىحا السؤتسخ الحؼ ىػ شخؼ 
كاحج، كحضشسا نجتسع، كنقخر ما فعمشا شضئًا، ألنشا جسضعًا نأخح مغ الكتاب كالدشة، كالحؼ يقػلو الستكمع يجعسو 

كىػ عمى العضغ كالخأس، فمسا اقتخحت إنذاء فزائضة تخاشب العالع الغخبي بمغتو كبأسالضب إقشاعو بالكتاب كالدشة، 
قضل لي: ماذا تخيج أف نرجر خبلفاتشا ؟ إذًا نحغ اآلف بأمّذ الحاجة إلى حػار إسبلمي ِإسبلمي، نحغ بحاجة إلى 

 اتفقشا عمضو كشا في حاؿ غضخ ىحا الحاؿ.قػاسع مذتخكة، نتفق عمضيا، كال نبتعج عغ جػىخىا، فإذا تعاكنا فضسا 

ككشت أقػؿ دائسًا أييا اإلخػة: بإمكانظ أف تجعػ إلى هللا خسدضغ عامًا، كأنت في الستفق عمضو، بإمكانظ أف تبتعج 
 عغ كل قزضة شائكة شائشة تثضخ خبلفًا، كتديع في شق صفػؼ السدمسضغ.

مى أحج حالضغ، إذا كاف مصابًقا لمكتاب كالدشة فيػ مخة سألشي أخ عغ الترػؼ ؟ قمت لو: الترػؼ ال يديج ع
اإلسبلـ إذًا، فمساذا نحجث مرصمًحا في اإلسبلـ ججيًجا، يديع في تعسضق الخبلفات بضششا، كإذا كاف مخالفًا لمكتاب 

 كالدشة فضشبغي أف نتخكو، كانتيى األمخ.
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العشاكيغ، مع السبادغ ال األشخاص، مع جػىخ أنا لدت مع إحجاث مرصمحات ججيجة، أنا مع السزامضغ ال 
الجيغ ال مع ما يأتي في الجرجة العاشخة مغ الجيغ، شبعًا ال شظ أف اإلنداف قج يكػف أمضًشا، أك يجخل لمحساـ 
بالخجل الضدخػ، كبلىسا حكع شخعي، لكغ األمانة أىّع، فسغ غضخ السعقػؿ أف تعتبخ األمانة كالجخػؿ إلى الحساـ 

خػ، ىشاؾ أكلػيات في الجيغ، العبادات مغ األكلػيات، االستقامة أكلػية، األمانة أكلػية، الصاعة بالخجل الضد
أكلػية، الرجؽ مغ أكلػيات الجيغ، فأنا ال أقػؿ: إنيا قذػر، معاذ هللا !!! لضذ في الجيغ قذػر، ىشاؾ مغ يقػؿ: 

ات، مثبًل: الجعاء إذا دخمت السدجج مغ لباب كقذػر، غمط، ىحا كبلـ مخفػض، لكغ في الجيغ أكلػيات، كثانػي
الدشة، تقػؿ: هللا افتح لي أبػاب رحستظ، إذا ندي السدمع الجعاء ال نقضع عمضو الشكضخ، ال تختدؿ الجيغ بحخكات 
معضشة باألصابع، ككضع األرجل بالربلة بذكل معضغ كتصػيل كتقرضخ، ال، تصػيل لداف أحضانًا أخصخ، ال 

 يغ مشيج كبضخ ججًا، كىػ يحقق الدعادة لمبذخ.نقرخ الجيغ في ىحا، الج

 فشحغ ندأؿ هللا عد كجل أف يخزقشا مديجًا مغ الفيع العسضق ليحا الجيغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 تقييع الشاس 704 - 050الجرس ) 

 15-34-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 السعرية ك العاصي 

أييا اإلخػة الكخاـ، مذكمة فذت بضغ السدمسضغ، أال كىي أف كل مدمع يتػىع نفدو كصضًا عمى بقضة السدمسضغ، 
كيػزع ألقاب اإليساف كالكفخ كالذخؾ عمى مغ حػلو، كىػ مختاح تسامًا، ىحا مػقف يتشاقس مع اإليساف، ألف ىحا 

سدمسضغ، كأف تػزع ألقاب اإليساف كالكفخ، كالتػحضج سساه العمساء التأّلي عمى هللا، أف تشرب نفدظ كصضًا عمى ال
كالذخؾ، كاالتباع كاالبتجاع عمى مغ تحب، كعمى مغ تذاء مغ دكف دلضل، أك بجلضل ضعضف، أك مغ دكف 
معمػمات دقضقة، أك بسعمػمات دقضقة، كفي األصل أنت لدت مكمفًا أف تقّضع أحًجا، لكغ لئبل نقع في ضخر 

ف تقػؿ إلنداف يذخب الخسخ: إنو كلي هللا، أك تقػؿ: ال نعخؼ، قج يكػف كلضًّا، ىحا معاكذ، فأنت ال تدتصضع أ
ًً لعب بالجيغ، السعرضة معرضة، كالصاعة شاعة، أنت حضشسا تخػ إنداًنا يعري هللا فضجب أف تعتقج أف  أيزَا

ؼ يعري هللا أمامظ ىحه معرضة، كأنيا حجاب عغ هللا عد كجل، كأف لكل معرضة عقابًا في الجنضا، لكغ ىحا الح
 قج يتػب كيدبقظ. 

 يجب أف َّل ُنقّيع 

نشصمق في ىحا الكبلـ مغ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل إلى بضت أصحابو الحؼ تػفاىع هللا عد كجل، كقج سجي عمى فخاشو، 
قالت امخأة مغ خمف الدتار ىشضئًا لظ أبا الدائب، لقج أكخمظ هللا، الشبي صمى هللا عمضو ك سمع كحجه يعج سكػتو 

مت أمامي فبل يعج سكػتي إقخارًا ليا، قج أستصضع أف أنػه، أك أف أصحح، إقخارًا، أما أنا حضشسا أسكت مع كمسة قض
أك قج ال أستصضع، لكغ اإلنداف الػحضج في العالع اإلسبلمي الحؼ يعج سكػتو إقخارًا ىػ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو ك 

األمخ، ىحا ىػ التأّلي عمى سمع، فمسا قالت: ىشضئًا لظ، لقج أكخمظ هللا، بالفعل الساضي، يعشي أكخمظ هللا، كانتيى 
هللا، أف تحكع عمى إنداف حكسًا قصعضًا أنو مؤمغ أك غضخ مؤمغ، أنو في الجشة أك في الشار، قاؿ: كمغ أدراؾ أف 
هللا أكخمو ؟ كأنا نبي مخسل ال أدرؼ ما يفعل بي كال بكع، ىحا لضذ تقمضبًل مغ شأف الشبي، كال تقمضبًل مغ مكافئتو 
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ـ  عشج هللا عد كجل، كل كشو أدب جع مغ قبل الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، فعغ َخاِرَجَة ْبِغ َزْيٍج اأْلَْنَراِرؼُّ َأف  ُأ
ُسُو ِفي  ْبَغ َمْطُعػٍف َشاَر َلُو َسيْ اْلَعبَلِء اْمَخَأًة ِمْغ ِنَداِئِيْع َقْج َباَيَعْت الش ِبي  َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َأْخَبَخْتُو َأف  ُعْثَسافَ 

ُـّ اْلَعبَلِء: َفَدَكَغ ِعْشَجَنا ُعْثَساُف ْبغُ  ْكَشى ِحضَغ َأْقَخَعْت اأْلَْنَراُر ُسْكَشى اْلُسَياِجِخيَغ، َقاَلْت ُأ َمْطُعػٍف َفاْشَتَكى  الدُّ
 َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َفُقْمُت:  َفَسخ ْضَشاُه، َحت ى ِإَذا ُتُػفَِّي، َكَجَعْمَشاُه ِفي ِثَضاِبِو َدَخَل َعَمْضَشا َرُسػُؿ َّللا ِ 

ـ  اْلَعبَلِء اْمَخَأًة ِمْغ ِنَداِئِيْع َباَيَعْت الش ِبي  َصم ى َّللا ُ  َعَمْضِو َكَسم َع َأْخَبَخْتُو َأف  ُعْثَساَف  َعْغ َخاِرَجَة ْبِغ َزْيِج ْبِغ َثاِبٍت َأف  ُأ
ُـّ اْلَعبَلِء، َفاْشَتَكى ُعْثَساُف ْبَغ َمْطُعػٍف َشاَر َلُيْع ِفي الدُّ  ْكَشى ِحضَغ اْقَتَخَعْت اأْلَْنَراُر َعَمى ُسْكَشى اْلُسَياِجِخيَغ، َقاَلْت ُأ

 ْمُت:  َكَسم َع َفقُ ِعْشَجَنا َفَسخ ْضُتُو َحت ى ُتُػفَِّي، َكَجَعْمَشاُه ِفي َأْثَػاِبِو، َفَجَخَل َعَمْضَشا الش ِبيُّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضوِ 

ُ، َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمهى َّللاهُ  اِئِب، َشَياَدِتي َعَمْيَظ َلَقْج َأْكَخَمَظ َّللاه  َعَمْيِو َكَسمهَع7 َكَما ُيْجِريِظ َأفه )) َرْحَسُة َّللاهِ َعَمْيَظ َأَبا الده
ي َيا  َ َأْكَخَمُو ؟ َقاَلْت7 ُقْمُت7 ََّل َأْدِري ِبَأِبي َأْنَت َكُأمِّ َرُسػَؿ َّللاهِ، َفَسْغ َقاَؿ7 َأمها ُىَػ َفَقْج َجاَءُه َوَّللاهِ اْلَيِقيُغ، َوَّللاهِ َّللاه

ي ََلَْرُجػ َلُو اْلَخْيَخ، َكَما َأْدِري َوَّللاهِ َكَأَنا َرُسػُؿ َّللاه َما ُيْفَعُل ِبي، َقاَلْت7 َفَػ َّللاهِ ََّل أُ   َزكِّي َأَحًجا َبْعَجُه... ((ِإنِّ

 ]البخارؼ[

كّشغ نفدظ كسدمع أال تشرب نفدظ كصضًا في تقضضع السدمسضغ، لكغ ىحه السعرضة معرضة، كىحه الصاعة شاعة، 
ككل شاعة تؤدؼ إلى خضخ، ككل معرضة تؤدؼ إلى شخ ، كمدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تعرضو كتشجح، أك 

إلى عاديتو، سبحانظ إنو ال يحؿ أف تصضعو كتخدخ، مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تحؿ إذا كالضت هللا، كأف تعد 
مغ كالضت، كال يعد مغ عاديت، فالسعرضة معرضة، كالصاعة شاعة، كمغ يختكب معرضة فيػ عاٍص، كنحغ 
 نحكع بالطاىخ، وهللا يتػلى الدخائخ، لكغ إياؾ أف تحكع عمى مرضخه، فكع مغ عراة هلل كانػا مغ كبار األكلضاء.

لسعاصي كاآلثاـ، كالجػارؼ، كالقضاف كالخسػر، قاؿ لعبجه: قل لدضجؾ >> بذخ الحافي << رجل غشي غارؽ في ا
إف كشت سضجًا فافعل ما تذاء، كإف كشت عبجًا فسا ىكحا ترشع العبضج، ىحه الكمسة بمغت في نفدو مبمغًا كبضخًا، 

 فتبعو كىػ مغ دكف ححاء حافًضا، فدسي بيحا بذخ الحافي، ككاف مغ كبار أكلضاء هللا.
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آلف عاٍص، لكغ قج يتػب، كيدبق كل الصائعضغ، إذًا السدتقبل لضذ بضجؾ، كنحغ في العالع اإلسبلمي فالعاصي ا
لضذ عشجنا أناس مغ أىل الجشة يقضشًا إال عذخة، الحيغ بذخىع الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كمع ذلظ سضجنا عسخ 

بغ الضساف، فجاءه عسخ ححيفة، كقاؿ: بخبظ  بذخه الشبي بالجشة، لكغ أكدع الشبي أسساء السشافقضغ مع سضجنا ححيفة
ىل اسسي مع السشافقضغ ؟ مغ شجة الخػؼ مغ هللا، ىحا الحؼ يقػؿ لظ: أنا مغ أىل الجشة، كأنا رغع كل السعاصي 

 التي أرتكبيا أنا مؤمغ، كأنا أحدغ مشظ، ىحا الحؼ يقػلو الشاس، ىحا ىػ التأّلي عمى هللا.

ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللا ُ َعْشُيَسا َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: اآلف إلى بعس األحاديث: َعْغ عَ   ْبِج َّللا 

ُجُل َلِخيِو7 يا كاِفٌخ! َفَقْج باَء ِبيا أَحُجُىسا، فإف كاَف كسا قاؿ َكِإَّله َرَجَعْت َعَمْيِو((   )) إَذا قاَؿ الخه

 ابغ عسخ رضي َّللّا عشيسا [ ] ركاه البخارؼ كمدمع عغ 

ىحا الحؼ قاؿ: يا كافخ ىػ الكافخ، فصّيخ لدانظ عغ ىحه الكمسات، كضفسا تحخؾ فبلف كافخ، فبلف مشافق، فبلف 
 مذخؾ، فبلف مؤمغ، لضذ ىحا مغ شأف العباد، ىحا مغ شأف رب العباد.

 ما كل مغ كقع في الكفخ كقع عميو الكفخ 

لكغ ىشاؾ نقصة دقضقة ججًا، الشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا حجثشا عغ أعخابي ركب ناقتو، كسار بيا في 
الرحخاء، كأدركو التعب، فجمذ لضدتخيح، فاستضقع فمع يجج الشاقة كالحؼ لع يكغ في الرحخاء ال يعخؼ مغدػ ىحه 

تساؿ مػتو بالسئة ممضػف، ألف عمضيا شعامو كشخابو، القرة، اإلنداف إذا فَقَج راحمتو في الرحخاء يسػت قصعًا، كاح
 فأيقغ باليبلؾ، فبكى كبكى َكبكى، َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ُ َأَشجُّ َفَخًحا ِبَتْػَبِة َعْبِجِه ِحيَغ َيُتػُب ِإَلْيِو ِمْغ َأَحِجُكْع  َكاَف َعَمى َراِحَمِتِو ِبَأْرِض َفاَلٍة، َفاْنَفَمَتْت ِمْشُو، َكَعَمْيَيا )) َّللَه
َػ َكَحِلَظ ِإَذا ُىَػ ِبَيا َشَعاُمُو َكَشَخاُبُو، َفَأِيَذ ِمْشَيا، َفَأَتى َشَجَخًة، َفاْضَصَجَع ِفي ِضمَِّيا َقْج َأِيَذ ِمْغ َراِحَمِتِو، َفَبْيَشا ىُ 

ِة اْلَفخَ َقاِئَسًة ِعْشَجُه، َفَأخَ  ِة اْلَفَخِح7 المهُيعه َأْنَت َعْبِجي، َكَأَنا َربَُّظ، َأْخَصَأ ِمْغ ِشجه  ِح ((َح ِبِخَصاِمَيا، ُثعه َقاَؿ ِمْغ ِشجه

 ]مدمع[
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ألضذ ىحا كفًخا ؟! ىحا كفخ محس، الشبي ما عمق عمى كبلمو، قاؿ هلل أشج فخحًا بتػبة عبجه مغ ذلظ البجكؼ 
 بشاقتو.

بعس العمساء: ما كل مغ كقع في الكفخ كقع عمضو الكفخ، ىشاؾ أناس قشاصػف، فإذا قمت كمسة قاليا لحلظ قاؿ 
عارؼ باهلل قجيخ: " هلل رجاؿ إذا أرادكا أراد "، إف ضششت أنو يقػؿ: إف ليؤالء الخجاؿ إرادة مدتقمة عغ إرادة هللا 

فيحا عضغ اإليساف، أنت لساذا اختخت السعشى  فيحا عضغ الذخؾ، كإف أردت مغ ىحه الكمسة أنيع مدتجابػ الجعػة
الدضئ ؟ قج يقػؿ ىحا الكبلـ، كقج يقرج أنيع مدتجابػ الجعػة، كال شيء عمضو، أحضانًا كمسة إما أف تمبديا أنت 

 لباس كفخ، أك أف تمبديا لباس إيساف، 

 نحغ مكمفػف أف نخاشب الشاس بكالـ كاضح 

اس بكبلـ ضاىخه كفخ كنقز باإليساف، ىحا تطمضع لمسدمسضغ، َقاَؿ عمى كٍل، نحغ لدشا مكمفضغ أف نخاشب الش
 :  َعِميٌّ

ُ َكَرُسػُلُو ((  ُثػا الشهاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأُتِحبُّػَف َأْف ُيَكحهَب َّللاه  )) َحجِّ

 ] أخخجو البخارؼ [ 

 حتى الحيغ تشدب إلضيع كمسات فضيا استفداز 

 )) معبػدكع تحت قجمي (( 

 ب، ىػ يقرج الحىب، لكغ ىحه الكمسة ضاىخىا فضيا استفداز لئليساف، فاأَلكلى أال تقػليا ، كيقرج الحى

ُ َكَرُسػُلُو (( ُثػا الشهاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأُتِحبُّػَف َأْف ُيَكحهَب َّللاه  )) َحجِّ
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 اَّلساءة تخجع عمى قائميا 

  يقػؿ:كعغ أبي ذر رضي هللا عشو أنو سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 )) َمْغ َدعا َرُجاًل بالُكْفِخ أْك َقاَؿ7 َعُجكُّ َّللاه ػ َكَلْيَذ َكَحِلَظ ػ إَّله حاَر َعَمْيِو ((

 ] ركاه البخارؼ كمدمع عغ أبي ذر [

معشى حار عمضو ؛ رجع عمضو، فإذا قمت إلنداف: كافخ، كلضذ بكافًخا، أك قمت إلنداف: عجك هللا، كلضذ بعجك هللا، 
 حه الرفة عمى القائل، يغجك القائل كافخًا كعجكًا هلل، فصّيخ لدانظ عغ ىحه الكمسات االستفدازية.تعػد ى

 معشى كمسة كافخ ك مؤمغ 

ُسئمت سؤاال محخًجا: نحغ كمسة كافخ تؤذيشا كثضخًا، كىي كمسة استفدازية، قمت كقتيا: إف ىحه الكمسة كصف لضذ 
  عد كجل قاؿ:غضخ، كضف ؟ لضدت تقضضسًا، كالجلضل أف هللا

 ﴿ َيْكُفْخ ِبالصهاُغػِت َكُيْؤِمْغ ِباَّللهِ﴾

 (  156) سػرة البقخة اآلية: 

يشبغي أف يكػف السؤمغ كافخًا بالصاغػت، السؤمغ كافخ بالصاغػت، إذًا كمسة كافخ ككمسة مؤمغ ال تعشي التقضضع، 
 سمع: تعشي الػصف، ىحا دلضل قخآني، كىشاؾ دلضل نبػؼ، قاؿ صمى هللا عمضع ك

 )) مغ قاؿ7 ُمْؤِمٌغ أمصخنْا َنْػِء َكَحا َفَحِلَظ َكاِفخ بي ُمْؤِمٌغ بالكػاكب ((

 ] ركاه مالظ عغ زيج بغ خالج الجيشي [ 

 أيزًا الكافخ مؤمغ، كافخ باهلل، مؤمغ بالكػاكب.

 َكْػاَكب (()) َمْغ قاَؿ7 ُمِصْخَنا ِبَفْزِل هللا َكِبَخْحَسِتِو َفَحِلَظ ُمْؤِمٌغ ِبي كاِفٌخ ِبالْ 

 ] ركاه مالظ عغ زيج بغ خالج الجيشي [ 
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إذًا: كمسة ) كافخ (، ككمسة ) مؤمغ ( كصف، فإذا رفزَت فكخة إنداف فأنت كافخ بيحه الفكخة، كإذا قبمت فكختو 
فأنت مؤمغ بيا، لكغ ىحه الكمسة مػرست مسارسات عجضبة ، أنت يسكشظ أف تجعػ إلى هللا خسدضغ عاًما دكف أف 

 أحًجا، كدكف أف تقّضع أحجًا، كدكف أف تدتفد أحجًا، ألنو:  تدب  

 )) مغ أمخ بسعخكؼ فميكغ أمخه بسعخكؼ (

 ] ركاه البضيقي في شعب اإليساف عغ ابغ عسخك [

 فقو الزعف ك فقو القػة 

 ىشاؾ شيء آخخ، السؤتسخ األخضخ الحؼ حزختو شخحت فكخة رائعة، أف ىشاؾ فقو القػة، كأف ىشاؾ فقو الزعف،
 مغ فقو القػة:

اَر َكاْلُسَشاِفِقيَغ َكاْغُمْظ َعَمْيِيْع﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الشهِبيُّ َجاِىِج اْلُكفه

 (.  71) سػرة التػبة اآلية: 

 أما فقو الزعف:

 ﴿ َفاْصَفْح َعْشُيْع َكُقْل َساَلـٌ﴾

 (89)سػرة الدخخؼ: مغ اآلية 

صضة، نقخ بالصخؼ اآلخخ ، ىحا كمو ضعف، صحضح أف اآلف كمسا حزخنا مؤتسخات نقػؿ: نحغ أمة مدالسة، كس
الطخكؼ اآلف صعبة ججًا، ىحا الحؼ تقػؿ لو: كافخ، بإمكانو أف يمغي كجػدؾ اآلف، كىحا الكبلـ لضذ لو معشى 
اآلف، مغ الحكسة أف نتمصف، كأف نقمل ىحه الكمسات، إف قمَتيا أك لع تقْميا فػصفو ال يتغضخ عشج هللا، لكغ األكلى 

أف نمصف عباراتشا قمضبًل، أال ندتخجـ عبارات استفدازية، عبارات تجعل الشاس يعادكنشا، أحضانًا الصخؼ اآلخخ اآلف 
يتػىسشا جيمة دمػّيضغ، كقتمة إرىابضضغ، كمتخمفضغ حزاريًا، فأنت إذا أضيخت لو لباقة كحكسة، كصجقًا، كأمانة، 

ية ال تقجـ كال تؤخخ، لكشيا تديج اليػة بضششا كبضغ الصخؼ لعمو يغضخ بعس فكختو عغ السدمسضغ، كالكمسات االستفداز 
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 اآلخخ.

إذًا أنا ال أفزل أف تدتخجـ كمسات الذخؾ كالكفخ بتػسع كبضخ، بسبخر كببل مبخر، بسشاسبة كببل مشاسبة، ىحا 
دعاء مػقف لضذ حكضسًا إشبلقًا، كالسضسا في ىحه األياـ، نحغ اآلف بحاجة إلى فقو الزعف، نحغ بحاجة إلى 

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ:

)) الميع إني أشكػ إليظ قمة حيمتي، كىػاني عمى الشاس، يا رب السدتزعفيغ، إلى مغ تكمشي، إلى بعيج 
يتجيسشي، أـ إلى عجك ممكتو أمخي ؟ يا رب إف لع يكغ بظ غزب عمي فال أبالي، كلظ العتبى حتى تخضى، 

 لكغ عافيتظ أكسع لي ((

 هللا بغ جعفخ بدشج فضو ضعف[]الصبخاني عغ عبج 

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

ُجُل َلِخيِو7 يا كاِفٌخ ! َفَقْج باَء ِبيا أَحُجُىسا ((   )) إَذا قاَؿ الخه

ضيع شّيخ لدانظ عغ كمسة كافخ، كمذخؾ، كمبتجع، كأِرْح نفدظ مغ أف تكػف كصضًا عمى السدمسضغ، كأف تػزع عم
ألقاب اإليساف كالكفخ، كما إلى ذلظ، ككغ أدبضًا مع هللا، لكغ السعرضة معرضة، كالصاعة شاعة، كالعسل صالح 
عسل صالح، الدضئ سضئ، كال تتػىع أنو يكػف كلضًّا هلل كال يرمي، كلضًّا هلل كىػ غارؽ في السعاصي كاآلثاـ، 

فو المعب بالجيغ، السعرضة معرضة، كالصاعة شاعة، كتقػؿ: ال نعخؼ ، كمو تختضب سضجؾ، ىحا كبلـ شضصاني ىج
 لكغ ىحا الحؼ يعري هللا أمامظ قج يتػب، كيدبقظ في حقل اإليساف.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 اإلعجاز العمسي انذقاؽ القسخ 704 - 050الجرس ) 

 37-35-1335بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 أييا األخػة الكخاـ:

 مغ مػضػعات اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع اآلية الكخيسة:

َه اْلَقَسُخ ) اَعُة َكاْنَذ  (﴾0﴿ اْقَتَخَبِت الده

 القسخ () سػرة 

ليحه اآلية ليا قرة في اإلعجاز العمسي، ففي مقابمة تمفديػنضة مع عالع جمضل مغ عمساء اإلعجاز العمسي في 
 العالع اإلسبلمي.

 سألو مقجـ البخنامج عغ ىحه اآلية 

َه اْلَقَسُخ ﴾ اَعُة َكاْنَذ  ﴿ اْقَتَخَبِت الده

 ية ليا معي قرة، كىحه قرتيا:ىل فضيا إعجاز قخآني عمسي ؟ فأجاب ىحا العالع ىحه اآل

قاؿ كشت مغ فتخة كشت أحاضخ في جامعة ) كالخديف ( في غخب بخيصانضا، ىحا العالع اإلسبلمي الستخرز 
باإلعجاز العمسي كاف يحاضخ في جامعة في غخب بخيصانضا ) كالخديف ( ككاف الحزػر خمضصًا مغ السدمسضغ 

عغ اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع، كفي أثشاء الحػار كقف  كمغ غضخ السدمسضغ، ككاف ىشاؾ حػار حي لمغاية
 شاب مغ السدمسضغ كقاؿ يا سضجؼ ىل تخػ في قػؿ الحق تبارؾ كتعالى: 
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َه اْلَقَسُخ ﴾ اَعُة َكاْنَذ  ﴿ اْقَتَخَبِت الده

اإلسبلمي ال، لساذا ؟ ىل تخػ في ىحه اآلية لسحة مغ لسحات اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع ؟ فأجابو العالع 
قاؿ لو: ألف اإلعجاز العمسي يفدخ بالعمع، أما السعجدات خارج نصاؽ العمع، ال تدتصضع القػانضغ العمسضة أف تفدخ 
السعجدات، يعشي أف يسدظ إنداف بعرا فإذا ىي ثعباف مبضغ ىحا فػؽ شاقة العمع، أف يسدظ بعرا كيزخب بيا 

لعمع، أف يمقى إنداف في الشار كال يحتخؽ، ىحا فػؽ شاقة العمع، قاؿ ال، البحخ فإذا ىػ شخيق، ىحا فػؽ شاقة ا
ألف اإلعجاز العمسي يفدخ بالعمع أما السعجدات فبل يدتصضع العمع أف يفدخىا، ألف السعجدة أمخ خارؽ لمعادة، 

لو بالشبػة كالخسالة، أما  يشذق جبل تخخج ناقة مشو، مدتحضل، كانذقاؽ القسخ معجدة، حجثت لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص تذيج
السعجدات الحدضة التي ضيخت عمى يج األنبضاء الدابقضغ ىحه شيادة صجؽ لسغ رآىا، فبعج أف تشتيي تربح خبخًا، 
يرجؽ أك ال يرجؽ، أما نحغ كسدمسضغ أنا ال أصجؽ أؼ معجدة حدضة لع يخد فضيا نز في الكتاب كالدشة أنا 

يخد في القخآف الكخيع إشارة إلى خخؽ القػانضغ أنا أصجؽ ال ألنشي  لدت مكمف، ترجؽ كل خخافة، أما حضشسا
شاىجتيا كلكغ ألف هللا أخبخني بيا، كلػال كركد ىحه السعجدة في كتاب هللا، كفي سشة رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص ما كاف عمضشا نحغ 

 مدمسضغ ىحا العرخ أف نؤمغ بيا.

لمعادات، قمت لو بالزبط ىل تدسح لي أال أصجؽ ىحا  مخة كشت في مرخ عشج عالع جمضل فحجثشا عغ خخؽ 
 الكبلـ، قاؿ لي، لظ، قزضة عقضجية.

أما حضشسا يأتي نز قخآني أك نبػؼ صحضح يحكخ لي ىحا خخؽ لمعادات كالقػانضغ أصجؽ، ترجيقي إخبارؼ، ال 
ا كردت في كتب الدشة، تحقضقي، كألف هللا تعالى عمى كل شيء قجيخ، ثع ساؽ ىحا العالع حادثة انذقاؽ القسخ كس

قاؿ كفي كتب الدشة يخكػ أف سضجنا رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ قبل أف يياجخ مغ مكة إلى السجيشة بخسذ 
سشػات جاءه نفخ مغ قخير كقالػا لو: يا دمحم إف كشت حقًا نبضًا كرسػاًل فأتشا بسعجدة تذيج لظ بالشبػة كالخسالة، 

شا القسخ، عمى سبضل التعجضد كالتحجؼ، فػقف السرصفى ملسو هيلع هللا ىلص يجعػ ربو أف يشرخه فدأليع ماذا تخيجكف ؟ قاؿ شق ل
في ىحا السػقف، فأليسو ربو تبارؾ كتعالى أف يذضخ بإصبعو الذخيف إلى القسخ، فانذق القسخ فمقتضغ تباعجتا عغ 

كغ بعس العقبلء قالػا إف الدحخ قج بعزيسا البعس لعجة ساعات مترمة، ثع التحستا، فقاؿ الكفار سحخنا دمحم، ل
يؤثخ عمى الحيغ حزخكا الدحخ، لكشو ال يدتصضع أف يؤثخ عمى كل الشاس فانتطخكا الخكباف، السدافخيغ، فانتطخكا 
الخكباف القادمضغ مغ الدفخ، فدارع الكفار إلى مخارج مكة يشتطخكف القادمضغ مغ الدفخ فحضغ قجـ أكؿ ركب 
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ئًا غخيبًا حجث ليحا القسخ، قالػا نعع في المضمة الفبلنضة رأيشا القسخ قج انذق إلى فمقتضغ سأليع الكفار ىل رأيتع شض
 تباعجتا عغ بعزيسا البعس ثع التحستا، فآمغ مشيع مغ آمغ، ككفخ مشيع مغ كفخ، قاؿ تعالى:

َه اْلَقَسُخ ) اَعُة َكاْنَذ  (﴾7َكَيُقػُلػا ِسْحٌخ ُمْدَتِسخٌّ )( َكِإْف َيَخْكا َآَيًة ُيْعِخُضػا 0﴿ اْقَتَخَبِت الده

 ) سػرة القسخ ( 

 بعزيع قاؿ ىحا سحخ، كبعزيع قاؿ ىحا حق.

 (﴾0﴿ َكَكحهُبػا َكاتهَبُعػا َأْىَػاَءُىْع َكُكلُّ َأْمٍخ ُمْدَتِقخٌّ )

 ) سػرة القسخ (

كقف شاب مدمع  يقػؿ ىحا العالع اإلسبلمي الحؼ تخرز في إعجاز القخآف الكخيع: كبعج أف أتسست حجيثي
بخيصاني عخؼ بشفدو كقاؿ: أنا داككد مػسى بضتكػؾ رئضذ الحدب اإلسبلمي البخيصاني، ثع قاؿ يا سضجؼ، 
يخاشب العالع اإلسبلمي، ىل تدسح لي بإضافة ؟ قمت لو تفزل، قاؿ كأنا أبحث عغ األدياف قبل أف أسمع 

ذكختو عمضيا كأخحتيا إلى البضت، كحضغ فتحت ىحه أىجاني أحج الصبلب السدمسضغ تخجسة لسعاني القخآف الكخيع، ف
 التخجسة كانت أكؿ سػرة أشمع عمضيا سػرة القسخ، فتح 

َه اْلَقَسُخ ﴾ اَعُة َكاْنَذ  ﴿ اْقَتَخَبِت الده

 كقخأت 

َه اْلَقَسُخ ﴾ اَعُة َكاْنَذ  ﴿ اْقَتَخَبِت الده

ضقػؿ الخجل  ؟ كأية قػة تدتصضع أف تفعل ذلظ ؟ فقمت ىل يعقل ىحا الكبلـ ؟ ىل يسكغ لمقسخ أف يشذق كاف يمتحع 
ىحه اآلية التي قخأتيا أكؿ ما قخأت في ىحا الكتاب السفدخ، صجتشي عغ الكتاب كمو، كشبقو كانتيى األمخ، أخخجو 
مغ حداباتو، قخآف كخيع مفدخ فتحو بذكل عذػائي، فكاف عمى سػرة القسخ قخأ اآلية، كقاؿ ىحا ال يعقل، كأغمق 

 سفدخ كأبعج ىحا السػضػع عغ اىتسامو كمضًا، ىشا يقػؿ كمسة رائعة:السرحف ال
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كلكغ هللا تعالى يعمع مجػ إخبلصي بالبحث عغ الحقضقة، فأجمدشي ربي أماـ التمفاز البخيصاني، اآلف في حػار 
أمخيكاف، ُبث في التمفاز البخيصاني ال عبلقة لو بالجيغ إشبلقًا الحػار بضغ محيع بخيصاني كثبلث عمساء فزاء 

ككاف ىحا السحيع يعاتب ىؤالء العمساء عمى اإلنفاؽ الذجيج عمى رحبلت الفزاء، في الػقت التي تستمئ فضو 
األرض بسذكبلت الجػع كالسخض كالفقخ كالتخمف، ككاف يقػؿ لػ أف ىحا الساؿ أنفق عمى عسخاف األرض لكاف 

كىؤالء العمساء الثبلثة يجافعػف عغ كجية نطخىع  أججػ كأنفع، كالسبمغ ألف ممضار، أكؿ رحمة ألف ممضار كمفت،
 كيقػلػف إف ىحه التقشضة تصضق في نػاح كثضخة في الحضاة، حضث إنيا تصبق في الصب.
اآلف القمب إذا كاف خمقًا صغضخ البصضغ، يخقع بقصعة مغ القساش مرشػعة في الفزاء الخارجي أنا رأيتو بعسمضة 

ألف حجسيا بحجع الكف، يػسع بيا القمب، يبجك أف ىحا  53ػ  43ي جخاحضة، قساش أبضس ثسغ القصعة حػال
 القساش مرشػع في الفزاء الخارجي فقاؿ إنيا تصبق في الصب كالرشاعة كالدراعة.

فيحا الساؿ لضذ مااًل ميجكرًا لكشو أعانشًا عمى تصػيخ تقشضات متقجمة غالضة، كفي خبلؿ ىحا الحػار جاء ذكخ رحمة 
القسخ باعتبار أنيا أكثخ ىحه الخحبلت كمفة، فقج تكمفت أكثخ مغ مئة ألف ممػف إنداؿ رجل عمى سصح 

، ىحه الخحمة التي ندؿ بيا إنداف عمى سصح القسخ، فرخخ فضيع السحيع كأؼ سفح ىحا، مئة 15دكالر........ 
لسخض، كالفقخ كاألرض تأف بالجػع، كا  ألف ممضػف دكالر كي تزعػا العمع األمخيكي عمى سصح القسخ ؟ معقػؿ ؟

كالتخمف، فقالػا ال، لع يكغ اليجؼ كضع العمع فػؽ سصح القسخ، كشا نجرس التختضب الجاخمي لمقسخ، فػججنا حقضقة 
لػ أنفقشا أضعاؼ ىحا الساؿ إلقشاع الشاس بيا ما صجقشا أحج فقاؿ ليع ما ىحه الحقضقة ؟ قاؿ ىحا القسخ انذق في 

و عبلقة بالجيغ اإلسبلـ إشبلقًا، محيع بخيصاني يحاكر ثبلثة عمساء فزاء، يـػ مغ األياـ ثع التحع، السػضػع ما ل
كيعتب عمضيع أشج العتب، أف ىحه األرقاـ الفمكضة الكبضخة التي أنفقت، كانت مغ السسكغ أف تحل مذكبلت األرض، 

جػفو، إلى  قاؿ ليع كضف عخفتع ذلظ ؟ قالػا كججنا حدامًا مغ الرخػر الستحػلة، يقصع القسخ مغ سصحو إلى
سصحو، فاستذخنا عمساء األرض، كعمساء الجضػلػجضا فقالػا ال يسكغ أف يكػف ىحا قج حجث إال إذا كاف ىحا القسخ 
قج انذق ثع التحع ، يقػؿ الخجل السدمع رئضذ الحدب اإلسبلمي البخيصاني فقفدت مغ الكخسي الحؼ أجمذ عمضو 

عاـ، يدخخ ليا هللا تعالى األمخيكاف إلنفاؽ أكثخ مغ مئة ألف ممضػف  7433كقمت معجدة تحجث لسحسج ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
دكالر إلثباتيا ؟ ال بج مغ أف يكػف ىحا الجيغ حقًا، فعجت إلى السرحف كتمضت سػرة القسخ، ككانت سبب دخػلي 

 .في اإلسبلـ 
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َه اْلَقَسُخ، َكِإْف َيَخْكا َءاَيًة ُيعْ  اَعُة َكاْنَذ ، َكَكحهُبػا َكاتهَبُعػا َأْىَػاَءُىْع َكُكلُّ َأْمٍخ ﴿ اْقَتَخَبِت الده ِخُضػا َكَيُقػُلػا ِسْحٌخ ُمْدَتِسخٌّ
 ُمْدَتِقخٌّ ﴾

 أييا اإلخػة:

كمسا تقجـ العمع اقتخب مغ القخآف الكخيع، كأثبت ما في القخآف الكخيع، لكغ البصػلة أف تثشي عمى العمع إذا كافق 
دكف أف تعمع عمى القخآف الكخيع إذا كافق العمع فيشاؾ مذكمة قج تشصػؼ عمضظ، إنظ القخآف الكخيع، أما إذا أثشضت 

حضشسا تثشي عمى القخآف إذا كافق العمع فالعمع عشجؾ ىػ األصل، األصل ىػ القخآف، فإذا فدخ العمع القخآف أك 
 تػافق مع القخآف أك أيج آيات القخآف، لحلظ تثشي عمى العمع.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

الشبي عمضو الربلة كالدبلـ معو معجدات عمضسة، تجكر مع الدمغ ، كلو معجدات حدضة كبقضة األنبضاء، ىحه لسغ 
شاىجىا، كقج كردت في القخآف، لكغ الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف ىحه السعجدات الحدضة، أثبتيا العمع الحجيث عبخ 

 ركاد الفزاء الحيغ رأكا الرخػر السمتحسة بعج انذقاقيا.

 الحسج  رب العالسيغ ك 
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 ( 7 اتقػا هللا كأجسمػا في الصمب 704 - 057الجرس ) 

 38-35-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 عج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػ 

أييا اإلخػة الكخاـ، في حضاة الخجل فرػؿ عجة، مغ فرػلو عبلقتو بخبو، كمغ فرػلو صحتو، كمغ فرػلو 
 عبلقتو بأىمو، كمغ فرػلو عسمو، الحجيث الضـػ عغ العسل، كل إنداف لو حخفة يختدؽ مشيا. 

 مغ فرػؿ حياة الخجل7 الحخفة كالعسل 

مذخكعة، كسمظ بيا اإلنداف الصخؽ السذخكعة، لع يغر، كلع يكحب، كلع بادغ ذؼ بجء: إذا كانت ىحه الحخفة 
يحتل عمى أحج، كابتغى مغ ىحه الحخفة كفاية نفدو كأىمو، كابتغى مغ ىحه الحخفة نفع السدمسضغ، كلع تذغمو ىحه 

ػف: عادات الحخفة عغ صبلة، كال عبادة كال عسل صالح، كال شمب عمع، انقمبت ىحه الحخفة إلى عبادة، لحلظ يقػل
 السؤمغ عبادات، كعبادات السشافق سضئات.

ذىب إلى محمو التجارؼ، ال كحب، كال احتضاؿ، كال غر، كال إشبلؽ برخ، كال في مغازلة مع الشداء، كال أؼ 
سمػؾ مشاٍؼ لسشيج هللا عد كجل، ككاف ىجفو أف يكدب رزقًا حبلاًل يشفق عمى أىبو، كعمى أكالده كي يذجىع إلضو، 

ِ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ كيكفضيع   التصمع إلى غضخه، فيػ في أعمى درجات العبادة، لحلظ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللا 
 َعَمْضِو َكَسم َع: 

ْػِفَي ِرْزَقَيا، َكِإْف َأْبَصَأ َعْشَيا، َفاتهُقػا )) َأيَُّيا الشهاُس، اتهُقػا َّللاهَ، َكَأْجِسُمػا ِفي الصهَمِب، َفِإفه َنْفًدا َلْغ َتُسػَت َحتهى َتْدتَ 
 َّللاهَ، َكَأْجِسُمػا ِفي الصهَمِب، ُخُحكا َما َحله، َكَدُعػا َما َحُخـَ ((

 ]ابغ ماجو[ 

 كاستجسمػا ميشكع.
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سمو أقػؿ لكع: زكجة اإلنداف كعسمو ألرق شيء فضو، بإمكانو أف يتخمى عغ مخكبتو، أك أف يبضع بضتو، لكغ ع
 الحؼ يقتات مشو، كل خبخاتو في ىحا العسل، كلي أنا مع بعس اإلخػة تجارب مؤلسة:

دعػت أحجًا إلى دركس الجامع، كاستجاب، كانتطع في دركس أسبػعضة، كأعجب، كتأثخ، لكشو تخؾ، فمسا سألتو 
اؾ تشاسب في عغ سبب تخكو قاؿ: أنا مرمحتي في األشخشة كاألغاني، كل خبخاتي في ىحه السرمحة، لضذ ىش

 مسارسة عسمي كحزػرؼ الجركس الجيشضة.

فإذا كاف عسل اإلنداف في األساس مذخكًعا، ال فضو معرضة، بزاعتو لضدت محخمة، لضدت ُمِعضشة عمى معرضة 
 انقمب إلى عبادة.

ىحه الثضاب أحضانا يتفشغ اإلنداف في ترسضع أزياء ندائضة تبخز كل مفاتغ السخأة، فإذا رأػ امخأة في الصخيق تختجؼ 
 دكف أف يذعخ بعقمو الباشغ، بل بفصختو يذعخ أنو ساىع في ىحه الفتشة، كلو نرضب كافخ فضيا.
، إنداف يبضع شاكالت زىخ، أتسشى عمى كل كاحج مشا أف يدعى جيجه لضكػف  إنداف يبضع دخاف، كالجخاف محـخ

قافضًّا، كإف شبعت كتابًا كمو شبيات، ككمو عسمو كفق مشيج هللا، أحضانًا مصبعة، يقػؿ: أنا أعسل في مصبعة عسبل ث
ضبلالت، ىحا الكتاب باٍؽ إلى يـػ القضامة، ككل مغ قخأ ىحا الكتاب، كتأثخ بيحا الكتاب فيػ في صحضفة دار 
الشذخ التي رّكجت ىحا الكتاب، كىشاؾ أعساؿ فضيا اختبلط، كأعساؿ فضيا معامبلت ربػية، كأعساؿ فضيا أشضاء 

كجل، أحضانًا ألبدة مثبًل لمبحخ، ىحه ثضاب لمبحخ، تختجييا السخأة، كىي تبجك بيا عارية، كأنت  لضدت تخضي هللا عد
ساىست في صشع ىحا المباس، فأنا ال أريج أف أسيل األمخ بجرجة أنو نفعل نذاء، كنقتشي أؼ شيء، كنسارس أؼ 

ف فضيا معرضة أك ضبللة، أك إعانة حخفة، كال شيء عمضشا، ىشاؾ آالؼ الحخؼ التي يجب أال تسارسيا إشبلقًا، أل
 عمى معرضة أك ضبللة.

إعبلف لجػارب فضو امخأة شبو عارية، إعبلف مثبًل ألشضاء محخمة شخعًا، كتاب فضو ضبلالت فخضًا، كتاب عمساني، 
كتاب يخكج اإللحاد، لحلظ أؼ حخفة يسكغ أف تكػف سبًبا لتخكيج معرضة، أك لتخكيج ضبللة، يجب أف تبتعج عشيا 

 عج األرض عغ الدساء، كلػ كاف دخميا كبضخًا، ىشاؾ ساعة نحاسب فضيا عمى كل شيء.بُ 
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ىحا السعشى، معشى الحخفة معشى ميع ججًا، أقػؿ لكع: مغ ىػ أسعج الشاس عمى اإلشبلؽ ؟ مغ كانت حخفتو مغ 
فخضًا في تألضف الكتب  العبادات، أحضانًا يكػف عسل اإلنداف في السداجج، أك عسمو في الجعػة إلى هللا، أك عسمو

الجيشضة، أك عسمو في شباعة السرحف، مثبًل، أك عسمو في رعاية الجسعضات الخضخية، فيؤالء الحيغ ليع أعساؿ 
تترل بالجيغ أك بالعبادات، أك باألعساؿ الرالحة ىؤالء أسعج الشاس مغ دكف استثشاء، الدبب: كىع في ميشيع 

 ة، لحلظ قاؿ تعالى:يختدقػف يدجمػف عمى هللا أعسااًل صالح

اَر َكََّل َيَشاُلػَف ِمْغ َعُجكٍّ َنْياًل ِإَّله ُكِتَب َلُيْع ِبِو َعَسٌل﴾  ﴿ َكََّل َيَصُئػَف َمْػِشئًا َيِغيُظ اْلُكفه

 ( 713) سػرة التػبة اآلية: 

 يجب أف تحدغ اختضار زكجتظ، كأف تحدغ اختضار حخفتظ.

 أىسية التعخؼ إلى هللا في سغ مبكخة 

اإلخػة الكخاـ داـك عشجؼ في السدجج سشػات شػيمة، ثع شكا إلي أف لو زكجة متفمتة أشج التفمت، ثضابيا أحُج 
فاضحة ججًا، كتخبي بشاتيا عمى شاكمتيا، سألتو عغ قرة ىحا الدكاج، قاؿ: أنا لع أكغ متجيشًا، كنمت السختبة 

أيزًا األكلى في اختراصيا، كتدكجيا، كسافخا األكلى في القصخ في البكالػريا، كفتاة شبعًا في مجيشة بالذساؿ 
إلى أكربة، كناال الجكتػراه، كعادا أستاذًا كأستاذة في الجامعة، ثع انتقل إلى دمذق ، كداـك عشجؼ في السدجج، 
كىجاه هللا إلى الجيغ، لع يَجع كسضمة إلقشاع زكجتو إال سمكيا، كلكشيا لع تخَض، قاؿ لي: ثضابيا فاضحة، ال يسكغ 

مذي معيا، لضت األمخ كحلظ، ال تخبي أكالدىا إال عمى ذلظ، عشجه خسدة أكالد، ثبلث بشات، ككلجاف، أف أ
كاضصخ أف يصمقيا، بعجما شمقيا لع يجج أحًجا، قاؿ لي: أنا حضاتي قصعة مغ الجحضع، الدبب: أنو أسذ حضاتو 

 عمى شفا جخؼ ىاٍر فانيار بو في نار جيشع.

َذ ُبْشَيانَ   ُو َعَمى َتْقَػى ِمَغ َّللاهِ َكِرْضَػاٍف َخْيٌخ﴾﴿ َأَفَسْغ َأسه

 (  739) سػرة التػبة اآلية: 
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فمسا يتعخؼ اإلنداف إلى هللا في سغ مبكخة يجج مضدات كبضخة ججًا، مغ ىحه السضدات أنو شكل أسختو كفق مشيج 
 هللا.

 أضخب لكع بعس األمثمة:

أحج يصخؽ بابشا، قمت لشفدي: شمب إنداف مشي أف يتدكج، قاؿ لي أحجىع: عشجؼ ست فتضات في سغ الدكاج، كال 
فجلمتو عمى ىحا البضت، فجاءني بخبخ ال يرجؽ، قاؿ لي: ست فتضات يختجيغ ثضاًبا فاضحة دخمػا عمي، قمت لو: 
تعاؿ إلى ىشا، قاؿ لي: وهللا أنا اىتجيت إلى هللا في سغ متأخخة ججًا، فأنا زكجتي كأكالدؼ كبشاتي ال يشفع معيع 

 شيء، نذأنا عمى معرضة هللا.

ىل أدركت قضسة أف تعخؼ هللا في كقت مبكخ ؟! إف عخفت هللا في كقت مبكخ شكمت حضاتظ، زكاجظ، حخفتظ، 
عسمظ تذكضبًل إسبلمضًا، فدعجت، كأسعجت شػاؿ حضاتظ، فإذا كاف عشج اإلنداف زكجة صالحة، عشجه فتضات 

ضسة ما فضيا شبية، فيحا إنداف في أعمى درجة مغ الدعادة في محجبات، ديشات، كعشجه شباب مؤمشػف، كحخفتو سم
 الجنضا.

ِ ْبِغ ِمْحَرٍغ اْلَخْصِسيِّ َكَكاَنْت َلُو ُصْحَبٌة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو كَ   َسم َع: َعْغ َعْبِج َّللا 

ْنَيا (()) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو، ُمَعاًفى   ِفي َجَدِجِه، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنهَسا ِحيَدْت َلُو الجُّ

 ] أخخجو كالتخمحؼ كابغ ماجة[ 
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أحضانا تكػف الحخفة كميا مع الشداء، مغ الرعب ججًا أف تشجػ مغ فتشة الشداء، كال سضسا في ىحه األياـ، السخأة 
 : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: ىي السائمة، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاؿَ 

ِنَداٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت، )) ِصْشَفاِف ِمْغ َأْىِل الشهاِر َلْع َأَرُىَسا، َقْػـٌ َمَعُيْع ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِخ َيْزِخُبػَف ِبَيا الشهاَس، كَ 
َأْسِشَسِة اْلُبْخِت اْلَساِئَمِة، ََّل َيْجُخْمَغ اْلَجشهَة، َكََّل َيِجْجَف ِريَحَيا، َكِإفه ِريَحَيا َلُيػَجُج ِمْغ ُمِسياَلٌت َماِئاَلٌت، ُرُءكُسُيغه كَ 

 َمِديَخِة َكَحا َكَكَحا ((

 ] َرَكاُه ُمْدِمٌع[

 )) َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ((

 كاسضات لكغ ىحا الكداء إما ضضق، أك شفاؼ، ككأنيغ عاريات.

 ُمِسياَلٌت َماِئاَلٌت (()) 

 ىي التي تتحخش بالخجل، مسضبلت. 

 )) اْلَعُشػُىغه َفِإنهُيغه َمْمُعػَناٌت ((

 ] َرَكاُه أحسج عغ عبج هللا بغ عسخك [

لػ فخضشا أف حخفة مبشضة كميا عمى الفتضات الستفمتات، ىشاؾ شبو تحخيع، أحضانا ىشاؾ محبلت مثبًل تبضع ألبدة 
فتأتي فتاة ال ديغ فضيا، كال كرع، كال انزباط، كال حضاء، كتدألو عغ األلػاف، كعغ القضاسات، داخمضة ندائضة، 

كاألشكاؿ، كأؼ قصعة أحمى، كىػ شاب في أكؿ حضاتو، يرَجـ، فمحلظ أنا ال أتسشى لذاب أف يمقي بشفدو في حخفة 
حا الجرس إلى قزضة الحخفة عمى أنيا تجمخ ديشو، قج يكػف ىحا الذاب مع هللا، فأصبح مع الجشذ، فأنا أنبو في ى

 قزضة ميسة ججًا في حضاة السؤمغ، اختخ حخفة تخضي هللا، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) َكِإنهَسا ُبِعْثُت ُمَعمًِّسا ((

 ] أخخجو ابغ ماجو عغ ابغ عسخ [ 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1044 

 )) إنسا بعثت َلتسع صالح اَلخالؽ، كأتسع مكاـر اَلخالؽ ((

 يقي عغ أبي ىخيخة [] أخخجو الحاكع كالبض

أحضانا يذكػ السعمع مغ قمة الخاتب، لكغ عسمو أقجس عسل عمى كجو األرض، أنا أقػؿ دائسًا: الصبضب يتعامل مع 
السخضى، كالسحامي مع أصحاب السذكبلت، كالسيشجس مع الحجيج كاإلسسشت، كالشجار مع الخذب، كالحجاد مع 

 عامل مع الصفل.الحجيج، كالسعمع مع أشيخ فئة في السجتسع، يت

 ﴿ َكَمْغ َأْحَياَىا َفَكَأنهَسا َأْحَيا الشهاَس َجِسيعًا﴾

 (.  11) سػرة السائجة اآلية: 

: أف حخفة اإلنداف ليا دكر خصضخ في سبلمتو كسعادتو في الجنضا كاآلخخة.  فضا أييا اإلخػة، مػضػع درس الضـػ

 الحجيث7 َخْيُخ َمَعاِيِر الشهاس َلُيع... 

 يث، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  الش ِبي  َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: اآلف الحج

 )) َخْيُخ َمَعاِيِر الشهاس َلُيع ((

 ] ركاه اْبِغ ماجو[ 

 السعاير يعشي السيغ، كالحخؼ، أؼ أسباب العضر.

عاِؼ،  َأْك َكاٍد ِمْغ ىِحِه اََلْكِدَيِة ُيِقيُع الرالَة، َكُيْؤِتي الدهَكاَة، )) َكَرُجٌل ِفي ُغَشْيَسٍة، ِفي َرْأِس َشَغَفِة ِمْغ ىِحِه الذِّ
 َكَيْعُبُج َربهُو َحتهى َيْأِتَيُو اْلَيِقيُغ، َلْيَذ ِمَغ الشهاِس ِإَّله ِفي َخْيٍخ ((

 احخص عمى أف تختار حخفتظ مغ أعمى مدتػػ يخضي هللا عد كجل.

أذكخ لكع قرة سخيعة ججًا لخجل يعسل في لف السحخكات، حجثشي عغ مػقفضغ: مػقف قبل إف يتعخؼ إلى هللا، 
كمػقف بعج أف تعخؼ إلى هللا، قج يأتضو محخؾ مقصػع مشو شخيط في القدع الخارجي، كيحتاج إلى دقضقة، كالذخط 

ـ الثاني أك بعج أسبػعضغ، يقػؿ لرانعو: ىات يا قبل أف يفتحو أف لف و يكّمف خسدة آالؼ لضخة، فمسا يأتي في الضػ 
كلج السحخؾ، شغل اشتغل، تساـ، خسدة آالؼ، ىػ اشتغل أقل مغ دقضقة، أقل مغ ثانضة، قاؿ لي: بعجما عخفت 
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لضخة، ما ىحا الكبلـ ؟ ما فضو شيء، خط خارج مقصػع  15هللا عد كجل، يكػف الذخط خسدة آالؼ قاؿ لو: 
 كصمشاه.

 الجيغ، لسا تعخؼ الو عد كجل تشرف الشاس، كتخحسيع. فانطخ إلى عطسة

أييا اإلخػة، أحج أسباب عبادتظ هلل حخفتظ، ال تقل: الجيغ بالجامع، الجيغ في الذغل، حقضقة الجيغ في الجكاف، 
ع، كالسكتب، كالعضادة، كالرضجلضة، كالبقالضة، ىشا الجيغ، ىشا تتمقى في الجامع التعمضسات، الجيغ ال يسارس بالجام

 الجيغ يؤخح مغ الجامع، كيسارس في البضت، كفي الصخيق، كفي العسل.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 التخىيب مغ الغزب كالتخغيب في دفعو ككطسو. 704 - 050الجرس ) 

 39-35-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 التخىيب مغ الغزب كالتخغيب في دفعو 

أييا اإلخػة الكخاـ، نشتقل إلى التخىضب مغ الغزب، كالتخغضب في دفعو ككطسو، كما يشبغي أف نفعمو عشج 
 الغزب.

دراسات نفدضة سسضت بأسساء مختمفة، لكغ مغ أشيخ أسسائيا البخمجة العربضة المغػية، أييا اإلخػة، تطيخ 
مجسػعة حقائق عمسضة إف أخحت بيا يتزاعف إنتاجظ، كتقّل أخصاؤؾ، مغ أبخز األخصاء التي يقع فضيا بعس 

ستخمف ترػراتو الشاس، كيعبخ عشيا بكمسة حجيثة الخارشة خبلؼ الػاقع، فيشاؾ ترػر كىشاؾ كاقع، اإلنداف ال
بعضجة عغ الػاقع، يشصمق مغ ترػرات غضخ صحضحة، كأكىاـ، فضغزب، كيخغي كيدبج كيتػعج، كيبصر، كييجـ 
بضتو بضجه، شبعًا يزخب عمى ىحا الػضع قرة مشتدعة ال مغ حضاتشا نحغ، مغ حضاة الغخبضضغ، فمػ أف فضيا سمػًكا 

 ، يزخبػف عمى ذلظ مثبل:ال يتشاسب مع سمػؾ السدمع، لكغ ذات تعبضخ كبضخ ججاً 

أف امخأة تخيج أف تدافخ عبخ السصار، ىشاؾ كقت إقبلع الصائخة، فاشتخت صحضفة يػمضة، كاشتخت عمبة بدكػت، 
كشمبت فشجاف قيػة، كجمدت عمى شاكلة في مكاف االنتطار، كعمى ىحه الصاكلة رجل آخخ، أمدكت بالرحضفة 

مشو بعس الخشفات، كعمبة البدكػيت أماميا، بجأت تأخح مغ ىحه ىكحا، كبجأت تقخأ، كالفشجاف أماميا، كأخحت 
العمبة كاحجة تمػػ األخخػ، فإذا بيحا الخجل الحؼ أماميا يسج يجه ليحه العمبة، كيأخح قصعة، بشطاميع كقضسيع 
تغزب أشج الغزب، كتخػ أف امتجاد الضج ألخح قصعة بدكػت كقاحة، كسػء أدب، كسػء تخبضة، كتجاكز، 

تحسمت قصعة أخحىا كأكميا، فإذا بضجه تستج ثانضة لتأخح قصعة أخخػ، يدداد غزبيا، كيدداد ىضجانيا، فإذا كتصاكؿ، 
قضت قصعة كاحجة، فسج يجه، بيحه الضج تأخح قصعة ثالثة، كرابعة كخامدة، ككأف ىحه العمبة لو، كفي الشياية ب

، كابتدع، بمغ غزبيا كحسقيا كىضاجيا، ، كقدسيا نرفضغ، أكل الشرف األكؿ، كأعصاىا الشرف الثانيكأخحىا
كألسيا أعمى درجة، فػقفت مغ أجل أف تبرق في كجيو، كأف تعشفو بأقرى العبارات، فإذا بالشجاء إلى الصائخة 
يعمػ صػتو، فتحت محفطتيا كي تزع فضيا الجخيجة، فإذا بالسحفطة عمبة البدكػيت التي اشتختيا، كىحه لضدت 
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 ميا.ليا، بل ىي ليحا الحؼ أما

مثل ىحه القرة تقع آالؼ السخات في حضاتشا، يبشى غزب، يحمف شبلؽ يخغي كيدبج، كترػراتو عغ السػضػع 
 غضخ صحضحة، لػ أف كل مدمع بمغو خبخ سضئ فتحقق مشو كسا قاؿ هللا عد كجل: 

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِر  يُبػا َقْػمًا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِس
(3﴾) 

 ) سػرة الحجخات (

 لع تقع السذاكل.

وهللا أييا اإلخػة، بضػت تيجـ، زكاج يفدخ، شخكات تشيار، مرالح تتحصع بدبب غزب متدخع مبشي عمى 
 معمػمات غبخ صحضحة.

جامع سشي، كييجـ الجامع، كتػزع الشذخات بعجىا أف الذضعة ىع  في باكدتاف كججكا سضارة تزع متفجخات في
المحيغ ىجمػا ىحا السدجج، كالدضارة نفديا، تحىب إلى جامع شضعي، كتفجخه، كتػزع نذخات أف الدشة ىع المحيغ 

 ىجمػا ىحا السدجج.

 نحغ بحاجة إلى كعي، نحغ بحاجة أف نتسثل قػلو تعالى:

ـْ ُكْشَت ِمَغ اْلَكاِذِبيَغ )﴿ َقاَؿ َسَشْشُطُخ َأَصَجْقَت   (﴾74َأ

 ) سػرة الشسل (

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِريُبػا َقْػًما ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبحُ   ػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َءاَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِس

 :لحلظ حضشسا سأؿ رجل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 َؿ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللا ُ َعْشُو َأف  َرُجبًل َقاَؿ ِلمش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: َأْكِصِشي، َقا

َد ِمَخاًرا، َقاَؿ7 ََّل َتْغَزْب ((  )) ََّل َتْغَزْب، َفَخده

 ] ركاه البخارؼ[

كالتغاضب حكسة، أما إذا غزبت حقضقة فتفقج الدضصخة عمى لكشو مدسػح لظ أف تتغاضب، التغاضب سضاسة، 
 أعرابظ، كالقخار الحؼ تتخحه كأنت غاضب غضخ صحضح.

عّػدكا أنفدكع أييا اإلخػة أنظ إذا غزبت فضشبغي أال تتخح قخارًا، األمخ بعج ساعة أك ساعتضغ أك ثبلًثا، أك الضـػ 
مػب تصمضق السخأة، الدكج غزب أشج الغزب، فصمق الثاني أك الثالث، ىحه الحقضقة مغ أيغ جاءت ؟ مغ أس

امخأتو، فيحه الصمقة تعشي أنيا تبقى في البضت، كتتديغ لدكجيا، الدكج نفدو بعج يـػ أك يػمضغ يمـػ نفدو، كاف 
مبالغًا، ىي جضجة، كأىميا جضجكف، فجكف أف يذعخ تخف حجة الغزب، كتديج السػدة التي كانت بضشو كبضغ زكجتو، 

 عد كجل قاؿ: لحلظ هللا

َتاِف﴾  ﴿ الصهاَلُؽ َمخه

 ( 119) سػرة البقخة اآلية: 

 كضف أصبح اآلف الصبلؽ مخة كاحجة ؟ الصبلؽ بالثبلث، هللا عد كجل:

َ ُيْحِجُث َبْعَج َذِلَظ َأْمخًا )  (﴾0﴿ َلَعله َّللاه

 ) سػرة الصبلؽ (

 كقاؿ: 

َتاِف﴾  ﴿الصهاَلُؽ َمخه
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الخبضخ أنظ قج تغزب، كتتخح قخاًرا ييجـ أسختظ، ىحا القخار إف اتخحتو فضجب أف  معشى ذلظ أف هللا يعمع، كىػ
تتخحه بصمقة كاحجة، كىحه الصمقة عبلجيا أنو بعج حضغ حضشسا تشجـ يكفي أف تقػؿ المخأتظ: راجعتظ حتى تعػد 

أشضاء غضخ  إلضظ، بل يكفي أف تزع يجؾ عمى يجىا فتعػد إلضظ، فمحلظ مذكمة السدمسضغ في أنيع يترػركف 
 صحضحة.

 تأتضشي أخبار ال أساس ليا مغ الرحة، لػال أف اإلنداف أكخمو هللا بالعقل كاليجكء الختل تػازنو، 

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِريُبػا َقْػًما ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِمي  َغ ﴾﴿ ِإْف َجاَءُكْع َفاِس

، كنحغ في معمػمات غضخ صحضحة، كترػرات غضخ صحضحة، كىحه يبشى عمضيا مػاقف، فشحغ في ىخج كمخج
كالسػاقف تؤدؼ إلى عجاء، كالعجاء يؤدؼ إلى قصضعة، فشحغ مجتسعشا مسدؽ، نحغ أمة كاحجة، لكغ في الػاقع 

في الػاقع لدشا أمة مئات األمع، أما األعجاء فضعتبخكنشا أمة كاحجة، أعجاءنا يحاسبػنشا عمى أنشا أمة كاحجة، كنحغ 
 كاحة.

السذكمة اآلف مذكمة نكػف أك ال نكػف، ال نكػف بفخقتشا، كنكػف بػحجتشا، كأحج كبار العمساء قاؿ: " نتعاكف فضسا 
اتفقشا، كيعحر بعزشا بعزًا فضسا اختمفشا "، السػقف الكامل أف نتعاكف فضسا اتفقشا، كيعحر بعزشا بعزًا فضسا 

ىحه السقػلة: نتعاكف فضسا اتفقشا، كيعحر بعزشا بعزًا فضسا اختمفشا، كنتشاصح فضسا اختمفشا، أضاؼ أحجىع إلى 
 اختمفشا، كنتحاكر فضسا اختمفشا.

أنا اآلف ال أرػ أف ال شيء يعمػ عمى كحجتشا إشبلقًا، ىي الحقضقة، كحجتشا فخض، كىي اآلف فخض ديشي، 
 كضخكرة كاقعضة.

ػ  8ي ججًا، أف ثسة جامًعا اختمفػا عمى عجد ركعات التخاكيح، بضغ كشت في مرخ في مؤتسخ، فقضمت فتػػ أعجبتش
، اختمفػا، كتشاقذػا، كعبل صػتيع، كترايحػا، ثع تساسكػا، ثع ضخب بعزيع بعزًا، ثع رفع أمخىع إلى أحج 13ك

: كحجة كبار العمساء في ذلظ البمج كفي ذلظ الدماف، فأصجر فتػػ بإغبلؽ السدجج، فتػػ غخيبة ججًا، كضف ؟ فقاؿ
 السدمسضغ فخض، كالتخاكيح سشة.
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أنت اآلف في الحج تجج رجبل ييجع عمى الحجخ األسػد ككأنو كحر، كيزخب ، كيخفذ، كيمسد، إلى درجة غضخ 
 معقػلة إشبلقًا، لضقبل الحجخ األسػد.

أف فخغ الحـخ وهللا أنا مخة ال مغ باب التذاـؤ كشت في بعس الحجج، كبقضت فتخة شػيمة بعج انتياء الحج، إلى 
 13مغ الحجاج، في الطيخ أك العرخ تجج عجدا قمضبل ججًا، فأردت أف أقبل الحجخ، عجدت الحاضخيغ فيع بضغ 

رجبل، تػقعت أنيع جسضعًا يقبمػف الحجخ إذا كقفػا بالجكر خبلؿ خسذ دقائق، كميع بضغ الزخب كالخفذ  13أك 
ذخكف رجبل، فأنا قمت كمسة قاسضة ججًا قمت: ىحه األمة ال كالقتاؿ، حتى أف امخأة خخجت كسا خمقيا هللا، كمكع ع

 يخافيا أعجاؤىا في ىحا الػضع .

راكب، ككل راكب لو محل ال يتغضخ، كلع تقمع مغ دكف الخاكب، القتاؿ عمى  133يا لصضف تجج عمى الصائخة فضيا 
 الدمع، شيء غضخ شبضعي، فشحغ في حالة تخمف كبضخة.

رجاء، كاجيػا الحقضقة السخة، ال تسجحػنا، نحغ اآلف ال ندتحق السجح، نحغ في الجرجة  إخػانا الكخاـ، كفى مجيًحا
الجنضا، ال تقػلػا: األستاذ متذائع، ىحا ىػ الػاقع، كما لع نعتخؼ بالػاقع فمغ نتقجـ، كقالػا: إف تحجيج السذكمة يديع 

ضق، في مذكمة عخض اإلسبلـ في حميا، نحغ في مذكمة، في مذكمة كعي، في مذكمة محبة، في مذكمة تصب
عخًضا حزاريًّا راقضًّا، فسغ غضخ السعقػؿ أف تزضع كقتظ في حكع صبلة إنداف كقج كقعت بعػضة عمى ردائو، 
، ال يسكغ في خصبة جسعة مغ ثاني  كأثخ دـ البعػضة فضو، ما حكع ىحه الربلة ؟ كدماء السدمسضغ تخاؽ كل يـػ

دة إف كفتحيا، خصبة بأكسميا، العالع اإلسبلمي أصضب بإحباط حتى يـػ مغ سقػط بغجاد أف تكػف حػؿ كدخ ىس
 السػت، مػضػع الخصبة كدخ إف أك فتحيا، ىحا مػضػع لغػؼ فقط.

ال يسكغ ليحه الفتاة التي دخل جشجؼ إسخائضمي في جشضغ لضقتل أخاىا، كاألب يخجػه أف يقتمو، لكغ خارج البضت، 
مو كأبضو، فقتمو، كىػ يذخب الذاؼ، أختو محامضة ممتدمة، كمحجبة ال فيحا الجشجؼ الػحر أصخ عمى قتمو أماـ أ

أدِرؼ ماذا حرل في نفديا ؟ في الضـػ التالي ارتجت ثضاب فتضات باريذ الزضق، كالبصغ، كالذعخ، كالسكضاج، 
 في كالعصػر، كاستصاعت عبخ ىحا الدؼ أف ترل إلى حضفا، كأف تفجخ مصعًسا كاف فضو قائج البحخية، كأنا وهللا

كل صبلة أدعػ ليا أف يقبل اجتيادىا، كمات قائج البحخية كأكالده كأحفاده، أما بعس العمساء في بعس الببلد 
.  فقاؿ: ىحا الحىاب خصأ، لضذ معيا محـخ
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تجج تفكضًخا ساذجا، تفكضًخا محجكًدا، عقبل مثل الرخخ ال يمحمح، نحغ متى نشترخ بيحه العقمضة ؟ امخأة لع تحتسل 
شجؼ، كأف يخجػ أبػىا ىحا الجشجؼ أف يقتمو، لكغ خارج البضت، أبى إال أف يدتفد ىحه األسخة، كأف يقتل أف يجخل ج

ىحا الذاب ضسغ البضت، فانتقست أشج أنػاع االنتقاـ، كالقرة مذيػرة، ىحا اإلنداف الحؼ أثخ في معطع الفتضات، 
تحدجه، أنت ما عشجؾ قػة التأثضخ، اسسح لو  كحسل اآلالؼ عمى أف يحجبيغ، إذا أنت ما استصعت أف تؤثخ فمساذا

 أف يؤثخ، البج أف تفخح، كأف تثشي عمضو.

نسط آخخ مغ الجعاة نسط مجني، مثبًل، ما السانع ؟ أناس عشجىع رغبة أف يكػنػا عمى نسط عرخؼ، فجاء ىحا 
ـ الحادة، كالزضقة، ىحا الجاعضة، كغصى ىحه الحاجة، فيحا الحدج، كىحه الغضخة، كىحه األفكار السحجكدة، كاألحكا

كمو شيء يحصع مدضخة السدمسضغ، أنا شبعًا مع االنزباط بالذخع، مع التسدظ بقػاعج الذخع، أنا لدت أدعػ إلى 
 التحمل، معاذ هللا، لكغ ثسة أشضاء كثضخة، كالقزضة حجسيا صغضخ ججًا، فبل نقضع عمضيا الشكضخ.

األسػد، كيخفذ بعزيع بعزا، شبيت أًبا عشجه عذخة أكالد، أنا وهللا في الحج أرػ الشاس ييجسػف عمى الحجخ 
أحج أكالده مغ الستفمتضغ، فضخيج أف يقبل يج أبضو، فسدظ أكؿ أخ كضخبو، ككضعو في األرض، الثاني ضخبو 
بكػعو، كالثالث بخأسو، كيقبل يج أبضو، فقاؿ لو: ُتزخب أنت كىحا التقبضل !! ىحا لداف حاؿ األب، تقبضل الحجخ 

كعجـ إيحاء السدمسضغ فخض، اآلف السدمسػف لع يفخقػا بضغ الدشة كالفخض، مغ أجل سشة يتقاتمػف، كالفخض سشة، 
 األساسي تخكػه.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 اخآداب اَّلجتساعية في اإلسالـ 704 - 051الجرس ) 

 75-35-1335الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 اخآداب اَّلجتساعية في اإلسالـ 

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص جاء بجيغ يعدز أييا اإلخػة الكخاـ، نحغ في معخض اآلداب االجتساعضة التي أمخ الشبي بيا ملسو هيلع هللا ىلص، ذلظ أف 
العبلقات االجتساعضة، بل إف في القخآف الكخيع إشارات إلى أنو ال بج مغ أف تكػف في جساعة، فإذا قاؿ هللا عد 

 كجل:

 ﴿ َساِبُقػا﴾

 ( 17) سػرة الحجيج اآلية: 

 ىل ىشاؾ سباؽ فخدؼ ؟ مدتحضل، الدباؽ جساعي.

ْلَحَياِة الهِحيَغ َيْجُعػَف َربهُيْع ِباْلَغَجاِة َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجكَف َكْجَيُو َكََّل َتْعُج َعْيَشاَؾ َعْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة ا﴿ َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع 
ْنَيا َكََّل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاتهَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )  (﴾75الجُّ

 الكيف (  ) سػرة

كىشاؾ إشارة في القخآف الكخيع إلى ضخكرة أف تكػف مع الجساعة، فشبي كخيع سضجنا داكد حضشسا جاءه متخاصساف، 
 كقاؿ أحجىسا:
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 (﴾70ِب )﴿ ِإفه َىَحا َأِخي َلُو ِتْدٌع َكِتْدُعػَف َنْعَجًة َكِلَي َنْعَجٌة َكاِحَجٌة َفَقاَؿ َأْكِفْمِشيَيا َكَعدهِني ِفي اْلِخَصا

 ) سػرة ص( 

 فقاؿ سضجنا داكد:

 ﴿ َقاَؿ َلَقْج َضَمَسَظ ِبُدَؤاِؿ َنْعَجِتَظ ِإَلى ِنَعاِجِو﴾

 ( 14) سػرة ص اآلية: 

فاهلل عد كجل عاتبو، كمغ أجسل ما قالو السفدخكف في ىحه القرة: أف ىحا الشبي الكخيع ىػاه أف يكػف مع هللا 
ػتو مع هللا، أجاب إجابة سخيعة دكف أف يدأؿ اآلخخ، اآلخخ عشجه دائسًا، فمسا جاءه متخاصساف كقصعا عمضو خم

 تدع كتدعػف نعجة، أشفق عمى أخضو أف يسزي كقتًا شػيبًل في رعاية كاحجة فقاؿ لو: 

 ﴿ َأْكِفْمِشيَيا ﴾

 فتػىع سضجنا داكد أنو قاؿ لو: أعصشي إياىا، قاؿ لو: 

 اِجِو ﴾﴿ َلَقْج َضَمَسَظ ِبُدَؤاِؿ َنْعَجِتَظ ِإَلى ِنعَ 

فاهلل عد كجل قاؿ لو: يا داكد أعخض عغ اليػػ، حتى اليػػ السقجس الحؼ تكػف في قسة سعادتظ مع هللا أنت 
 في الجنضا مغ أجل العسل الرالح فشػع مغ العتاب، يقابل ذلظ أف سضجنا سمضساف قاؿ:

ي َأْحَبْبُت ُحبه اْلَخْيِخ َعْغ ِذْكِخ َربِّي﴾  ﴿ ِإنِّ

 ( 11) سػرة ص اآلية: 

أحضانًا الجعاة يغخؽ بعزيع في الجعػة كاألعساؿ الرالحة، كاإلنجازات، كتزعف عبادتو، فإذا ضعفت عبادتو 
يزعف تأثضخه، ألف الذحغ قج ضعف، كنحغ جسضعًا بحاجة إلى شحغ، كالياتف السحسػؿ، يحتاج مغ حضغ آلخخ 

كذ، أحب أف يكػف مع هللا عمى حداب إلى شحغ، كإال يدكت، فدضجنا سمضساف تخؾ اأَلكلى، كسضجنا داكد بالع
 أدائو لػاجباتو االجتساعضة.
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 إذًا هللا عد كجل أرادنا أف نكػف في مجتسع، كالحقضقة أف السجتسع يستحشظ، فأنت تستحغ كأنت في جساعة.

 لػ عاش إنداف في رأس جبل في صػمعة ىل يكػف أمضشًا أـ غضخ أمضغ ؟ ال نعخؼ.

ىشاؾ أسػاؽ ضخسة ججًا، أّؼ سمعة عمضيا مادة لػ لع يجفع ثسشيا ألصجرت الرالة مثبًل: اآلف في العالع الغخبي 
أصػاًتا كبضخة ججًا، كأغمقت األبػاب آلضًا، كسضق ىحا الحؼ يحسل ىحه الدمعة كأراد أف يأخحىا دكف أف يجفع ثسشيا 

سغ، ىل ىع أمشاء، ال إلى الدجغ، لحلظ الذيء الثابت أنو ما إنداف يجخل إلى ىحه السجسعات إال كيجفع الث
نعخؼ، يا تخػ االنزباط انزباط إلكتخكني أـ انزباط ديشي ؟ ىشا ألغي االمتحاف، ما داـ ىشاؾ انزباط حجيث 
ججًا فيػ يمغي االختضار، إذًا األمخ لضذ كاضحًا، لكغ هللا سبحانو كتعالى حضشسا أمخؾ أف تعسل، فامتحشظ في 

ب، تشرح أـ تغر، تفي بالػعج أـ ال تفي، تشجد العيج أـ ال تشجد، أثشاء العسل، أنت مع الشاس ترجؽ أـ تكح
 تخحع أـ ال تخحع، تقدػ أـ تخؽ، إذًا أنت مستحغ.

 العالقات اَّلجتساعية كذٌف لحقيقة الشاس 

فمحلظ تكتذف حقضقة اإلنداف بعبلقاتو االجتساعضة، كيطيخ جػىخه، لحلظ ما مغ شيء يقخب السؤمشضغ مغ بعزيع 
خىع هللا بو، كما مغ شيء يبعجىع عغ بعزيع بعزًا إال نياىع عشو، كنحغ بالسشاسبة ال نعضر بعزًا إال أم

 السجتسع اإلسبلمي، السجتسع اإلسبلمي أف تعضر بو كأنظ في جشة، كسا قاؿ هللا عد كجل:

 ﴿ َكُتػُبػا ِإَلى َّللاهِ َجِسيعًا﴾

 (  17) سػرة الشػر اآلية: 

الثبلثضشضات، أك باألربعضشضات، كلو قخيب يعسل بالياتف، كعخض عمضو ىاتًفا، قاؿ لي: مخة حجثشي أخ عغ قرة في 
رفزت، قمت لو: لساذا ؟ قاؿ لي: ما مغ إنداف مسغ أعخفو عشجه ىاتف، ماذا أفعل بو ؟ لكغ لػ أنو كل مغ 

 يعخفو عشج ىاتف فمو كضضفة كبضخة، ىحا مثٌل.

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1055 

ا أمشاء، أنت صادؽ، كحػلظ لضدػا صادقضغ، ال تدعج بيحا السجتسع، لسا تكػف أمضًشا كحجؾ، ككل مغ حػلظ لضدػ 
 ىل تشجػ مغ عحاب هللا ؟ تشجػ، لكشظ ال تدعج في ىحا السجتسع، هللا عد كجل قاؿ: 

 ﴿ َكُتػُبػا ِإَلى َّللاهِ َجِسيًعا ﴾

سع إسبلمي شكبًل، فسغ أجل أف تقصفػا ثسار التػبة يجب أف تكػف التػبة شاممة لكل الشاس، فأنت تعضر في مجت
لكغ تخاؼ أف تذتخؼ حاجة، كيكػف ىشاؾ قشز أك غر، دائسًا أعرابظ متػتخة، أما لػ تعاممت مع مؤمشضغ 

 يخبحػف عمضظ، لكغ ال يغذػنظ، ال يخجعػنظ، ال يصعشػنظ في الط يخ.

ي، أما عبلقاتشا إذًا نحغ لػ عذشا في مجتسع مدمع حقضقي لكشا في حاؿ غضخ ىحا الحاؿ، لكغ نحغ إشارنا إسبلم
فمضدت كسا تخضي هللا عد كجل، ككل إنداف خائف مغ الثاني، ىحه حضاة لضدت مدعجة، حضاة فضيا شقاء كقمق 

 كخػؼ.

بالسشاسبة، أججادنا أحج أسباب تستعيع برحة عالضة ججًا أنيع مكمفػف بجيج عزمي كبضخ، حضاتيع خذشة كانت، 
عزمي، كراحة نفدضة، اآلف كل شيء أتػماتضكضي، كل شيء  كعشجىع راحة نفدضة عالضة، كأسباب الرحة جيج

آلي، حتى السخكبة فيضا رفع الشافحة يجكؼ، تتزايق، تحب أف تزغط عمى الدر فقط فضرعج البمػر، ىحا الكدل 
العزمي كراء أمخاض القمب، كاالحتذاء، كالجمصة، مع الذجة الشفدضة، ىحا الحؼ يعانضو الشاس، كنحغ عشجنا ترػر 

، شجة نفدضة، ككدل عزمي، لضذ ىشاؾ بحؿ جيج 15ك 18مصة تأتي في الدبعضغ أك الدتضغ، اآلف في أف الج
 أبجًا.

فمحلظ أييا اإلخػة، السجتسع اإلسبلمي مجتسع مدعج، كأف تعضر في مجتسع مدمع أنت وهللا في جشة، أعرابظ 
 تقخيخًا، لكغ مجتسع البعج عغ هللا عد مختاحة، ال تخاؼ غجرًا، كال قشرًا، كال شعشًا في الطيخ، كال كشاية، كال

 كجل فضو تساسظ ضاىخؼ، هللا عد كجل قاؿ:

 ﴿ َتْحَدُبُيْع َجِسيعًا َكُقُمػُبُيْع َشتهى﴾

 (  74) سػرة الحذخ اآلية: 
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 ألف هللا سبحانو كتعالى يقػؿ:

 ﴿ َكاْعَتِرُسػا ِبَحْبِل َّللاهِ َجِسيعًا﴾

 (  731) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

مغ شيء نعترع بو، إذا كاف ىحا الذيء حبل هللا فاالعتراـ يأتي أكمو ضعفضغ، أما أؼ اعتراـ آخخ تجج  ال بج
خبلفات عمى مدتػػ األسخة الػاحجة، عمى مدتػػ الدػؽ، عمى مدتػػ أصحاب الحخؼ، ألنو بخبلؼ قانػف هللا 

 عد كجل الحؼ ذكخه في القخآف الكخيع:

ـِ اْلِقَياَمِة﴾﴿ َفَشُدػا َحّطًا ِمسها ُذكِّخُ   كا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَكَة َكاْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 ( 74) سػرة السائجة اآلية: 

 قانػف العجاكة كالبغزاء 

 عج عمساء التفدضخ ىحه اآلية قانػف العجاكة كالبغزاء، 

ـِ اْلِقَياَمِة ﴾﴿ َفَشُدػا َحطًّا ِمسها ُذكُِّخكا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع   اْلَعَجاَكَة َكاْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

ما داـ لضذ ثسة التداـ بالجيغ فالسذكبلت تشبع، كالخبلفات تدداد، كاألحقاد تشتذخ، كالخرػمات تصفػ عمى 
الدصح، ككل إنداف ضج الثاني ضسغ األسخة الػاحجة، بضغ الدكجضغ، بضغ الذخيكضغ، بضغ األخػيغ، بضغ حضضغ، 

 يشتضغ، ىحا قانػف العجاكة كالبغزاء، بضغ مج

ـِ اْلِقَياَمِة ﴾  ﴿َفَشُدػا َحطًّا ِمسها ُذكُِّخكا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَكَة َكاْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

كىشاؾ تعمضل عمسي دقضق: أنت مثبًل تجمذ مع شخز ال تدتصضع أف تجالدو أكثخ مغ خسذ دقائق، أنت مؤمغ، 
خ مؤمغ، أنت مشزبط بمدانظ، ىػ فاحر بكبلمو، أنت مشزبط بجػارحظ، تغس البرخ، ىػ متفتح في كىػ غض

جػاره، ىػ يأكل ما يذاء، يمتقي مع مغ يذاء، يدخخ مسغ يذاء، مثل ىحا اإلنداف القػاسع السذتخكة معو عجيجة 
 ججًا، لحلظ ال تدتصضع أف تجالدو أكثخ مغ دقائق.
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ي معو ساعات شػيمة، كأنت في قسة الدعادة، الدبب العمسي أف القػاسع السذتخكة كبضخة بضشسا تجج أًخا مؤمًشا تسز
ججًا، أنت مؤدب، كىػ مؤدب، أنت كرع، ىػ كرع ، أنت عفضف، ىػ عفضف، أنت تبتغي رضػاف هللا، ىػ كحلظ، 

غ مشيج هللا، ككل لحلظ كمسا كثخت نقاط االشتخاؾ بضغ الذخرضغ ازدادت محبتيسا، فإذا كاف الذخرضغ متفمتضغ م
كاحج أخح نقاًشا عكذ الثاني فالعجاكة شبضعضة ججًا، أكليا التشافذ عمى الجنضا، تجج في الجائخة إذا جاء السػضف 
الججيج الكل ضجه، الكل يرغخكنو، يشقمػف إلى اإلدارة أخصاء ما ارتكبيا إشبلقًا، يذعخ نفدو بضغ أعجاء، ىحا 

 .السجتسع الستفمت، الحؼ ال رحسة فضو

اآلف كسع األمخ عمى مدتػػ العالع، ما الحؼ يحرل اآلف ؟ أنا الحؼ أراه استشباًشا بعج معايشة شػيمة ججًا، أنا ال 
أرػ أمامي في العالع إال شضئضغ، سضشاريػ كصفقة، ال مبادغ، كال قضع، كال إندانضة، كال ديغ، كال رحسة، كال حضاء، 

 كبضخة، فمحلظ َكَفخ اإلنداف بالكمسة، لكغ اإلسبلـ ديغ مبادغ، كديغ قضع. كال خجل، إنيا تسثضمضة متقشة يقابميا صفقة

سضجنا عسخ لسا جاءه جبمة بغ األييع مدمسًا، كىحا جبمة ممُظ الغداسشة كأثشاء شػافو حػؿ الكعبة، بجكؼ داس 
جعى جبمة، شخؼ ردائو، فالتفت نحػه، كضخبو ضخبًة ىذست أنفو ، فحىب إلى عسخ، كاشتكى لو، سضجنا عسخ است

 كسألو: أصحضح ما ادعى ىحا الفدارؼ الجخيح ؟ 

 قاؿ: لدت مسغ يشكخ شضًّا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بضجّؼ. 

 قاؿ لو: أرِض الفتى، ال بج مغ إرضائو، مازاؿ ضفخؾ عالق بجمائو، أك ييذسغ اآلف أنفظ، كتشاؿ ما فعمتو كفظ .

 كتاج، كضف تخضى أف يخخ الشجع أرضا.قاؿ: كضف ذاؾ يا أمضخ، ىػ سػقة، كأنا عخش 

 قاؿ لو: ندكات الجاىمضة، كرياح العشجيضة قج دفشاىا، كأقسشا فػقيا صخحًا ججيجًا، كتداكػ الشاس أحخارًا لجيشا كعبضجا.

 قاؿ: كاف كىسًا ما جخػ في خمجؼ أنشي عشجؾ أقػػ كأعد، أنا مختج إذا أكخىتشي.

 ، كأعد الشاس بالعبج بالرعمػؾ تداكػ.فقاؿ لو: عالع نبشضو، كل صجع فضو يجاكػ 
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ىحا عرخ السبادغ، ضّحى بسِمظ كلع يزحِّ بالعجؿ، كىشاؾ َعرخ ىػ عرخ األشخاص، أحضاًنا ىشاؾ شغاة، 
فخعػف شاغضة، استالضغ شاغضة، كىشاؾ عرخ األشضاء، الساؿ، األدكات، الصائخات، األجيدة الكيخبائضة الغالضة 

في عرخ األشضاء، قضسة السخء متاعو، تدتسج كل مكانظ مغ نػع سضارتظ فقط، ججًا، فشحغ مع األسف الذجيج 
 تدتسج كل مكانتظ مغ ثسغ ثضابظ، يقػؿ لظ: ىحا أحجث شيء، ككأنو كحج السدمسضغ بيحه الكمسة.
الحقضقة أف مقضاس اإلسبلـ قضسة السخء ما يحدغ، أما في مقضاس السادة فقضسة السخء متاعو، كفي األثخ عغ آخخ 

 دماف تكػف: قضسة السخء متاعو، حاجاتو، بضتو، مخكبتو، كدخمو.ال

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 خرائز الجعػة 704 - 052الجرس ) 

 11-35-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 التقخيب َّل التشفيخ 

أييا اإلخػة الكخاـ، مع أف ىشاؾ نيي متػاتخ معًشى في الحجيث الذخيف عغ أف يتيع أحج أحجًا بالكفخ أك بالذخؾ، 
يتيع أخاه بالكفخ، أك بالذخؾ، باالبتجاع، كىحا مغ أك باالبتجاع، نجج معطع السدمسضغ ألدنى ضاىخة ال تخكؽ لو 

 شأنو أف يسدؽ السدمسضغ، كأف يجعل بضشيع العجاكة كالبغزاء، كأف يجعميع شضعًا كأحدابًا.

ُقػا ِديَشُيْع َكَكاُنػا ِشَيعًا َلْدَت ِمْشُيْع ِفي َشْيٍء﴾  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َفخه

 ( 759) سػرة األنعاـ اآلية: 

 الخالرة كالجعػة إلى الحات خرائز الجعػة 

 كأف الجعػة إلى هللا نػعاف: دعػة إلى هللا خالرة، كدعػة إلى الحات مغمفة بجعػة إلى هللا. 

 اَّلتباع َّل اَّلبتجاع7 – 0

مغ خرائز الجعػة إلى هللا الخالرة، أنيا تعتسج عمى االتباع ال االبتجاع، إف أردت أف تتسضد تجج نفدظ 
 أصل لو، أك لع يخد في الرحاح، أك كاف ضعضفًا في سشجه، أك ضعضفًا في متشو، لكشو مزصخًا أف تدػؽ نرًا ال

 غخيب، كالحؼ يترضج الغخائب إنداف مذكػؾ في كرعو.

 لحلظ الجعػة إلى هللا الخالرة تعتسج عمى االتباع، ال عمى االبتجاع.
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 التعاكف َّل التشافذ7 – 7

 الجساعات الجيشضة، بضغ الفئات اإلسبلمضة، ال عمى التشافذ .كتعتسج عمى التعاكف بضغ السدمسضغ، بضغ 

 اَّلعتخاؼ باخآخخ7 – 0

كتعتسج عمى االعتخاؼ باآلخخ، كتقضسو تقضسًا صحضحًا، كسا قاؿ اإلماـ الذافعي: " أنا عمى حق، كقج أكػف مخصئًا، 
 كالصخؼ اآلخخ عمى باشل، كقج يكػف مرضبًا ".

 السدمع الرادؽ عشجه إمكانضة أف يدتسع لمصخؼ اآلخخ، كأف يرغي إلضو، كأف يشاقر أدلتو 

 خرائز الجعػة إلى الحات 

 اَّلبتجاع7  – 0

أما الجعػة إلى الحات السغمفة بجعػة إلى هللا فأساسيا ػ دققػا ػ أساسيا االبتجاع، أف تأتي بذيء ججيج، كالجيغ 
شة تػقضفضاف، ال يزاؼ عمضيسا، كال يححؼ مشيسا، كال يصػراف، كال يغض خاف، ألنيسا تػقضفي ال ججيج فضو، الكتاب كالد

، لحلظ لضذ ىشاؾ  مغ عشج هللا عد كجل، كبلـ هللا ىػ كبلـ هللا، كحجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص شخح لكبلـ هللا مغ السعرـػ
ضضخ، كال تحجيث، ىحه كميا تشصبق عمى أفكار زيادة في الجيغ، كال نقز، كال إضافة، كال ححؼ، كال تصػيخ، كال تغ

 البذخ، ال عمى أفكار خالق البذخ.

 إذًا:

ـَ ِديشًا﴾ ْساَل  ﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َكَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َكَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 (  1) سػرة السائجة اآلية: 

، كشخيقة السعالجة تامة نػعًا، كأية إضافة عمضيا أك ححؼ مشيا اتياـ ليا عجد القزايا التي عالجيا الجيغ تاـ عجداً 
بالديادة أك بالشقز، لكغ التصػيخ يكػف في الجنضا في الجيغ الذيء الحؼ ال يرجؽ أف السدمسضغ ُأِمخكا أف يصػركا 

الحؼ ال يصػر، كال يغضخ حضاتيع، كمشعػا مغ تصػيخ ديشيع، الحؼ فعمػه أنيع شػركا ديشيع، كجسجكا حضاتيع، الذيء 
كال يبجؿ، كال يججد، ىػ الجيغ , كالجنضا يجب أف نصػرىا، أف ندتخخج ثخكاتشا، أف نفجخ شاقاتشا، أف ندترمح 
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أراضضشا، أف نصػر صشاعاتشا، أف نحل مذكبلتشا أمتشا، أف نػفخ فخص عسل، كمداكغ لمذباب، كتػفضخ الدكاج 
 عشيا، كاألشضاء التي مشعشا مشيا غارقػف فضيا. لمذباب، األشضاء التي أنضصت بشا غافمػف 

 فمحلظ تسدؽ الجيغ إلى جساعات، كإلى شػائف، كإلى فخؽ.

 كليمى َّل تقخ ليع بحاكا ككل يجعي كصاًل بميمى 
* * * 

 ضاىخة التكفيخ كأثخىا الخصيخ 

كسضمة لمتكفضخ، لحلظ يقػؿ  جعل ىحه الصائفضة الجيشضة، كىحه السحىبضة الجيشضة، كىحا التذخذـ الجيشي، جعل كل ذلظ
 عمضو الربلة كالدبلـ:

ُجُل َلِخيِو7 يا كاِفٌخ ! َفَقْج باَء ِبيا أَحُجُىسا ((   )) إَذا قاَؿ الخه

 ] ركاه البخارؼ كمدمع عغ ابغ عسخ رضي َّللّا عشيسا [

عمضو، إف كاف الحؼ أحج الخجمضغ عشج هللا كافخ، إما الحؼ َكصف أك الحؼ ُكصف، كإف كاف كسا قاؿ كإال رجعت 
 كصفتو كسا قمت، كإال رجع عمضظ ىحا االتياـ لضكػف تأديبًا لظ كعقابًا.

أييا اإلخػة، أرح نفدظ مغ تقضضع األشخاص، دعظ كىحا السجاؿ، دعظ كىحا الحقل مغ األلغاـ، دعظ كىحه 
دكف أف تتعخض لفئة، كال الستاىة التي ال تشتِيي، بإمكانظ أف تجعػ إلى هللا مئة عاـ كأنت في الستفق عمضو، 

ألشخاص، كلخؤكس جساعات، دعظ مغ ىحا، لحلظ الحجيث الثاني َعْغ َأِبي َذرٍّ َأن ُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ 
 َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػ

  َحاَر َعَمْيِو (())... َكَمْغ َدَعا َرُجاًل ِباْلُكْفِخ، َأْك َقاَؿ7 َعُجكه َّللاهِ، َكَلْيَذ َكَحِلَظ ِإَّله 

 ]ركاه البخارؼ كمدمع[ 
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صار عجك هللا الحؼ اتيع أخاه البخؼء بأنو عجك هلل، فشحغ ألفشا أف نقػؿ: مؤمغ ككافخ، لَع ال نعّػد أنفدشا أف 
 نقػؿ: مرضب كمخصئ، دعظ مغ الكفخ كاإليساف، قل أصاب كأخصأ، ىكحا كاف الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، 

 ِغ اْلَعاِص َأن ُو َسِسَع َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ: َعْغ َعْسِخك بْ 

 ٌخ (()) ِإَذا َحَكَع اْلَحاِكُع َفاْجَتَيَج، ُثعه َأَصاَب َفَمُو َأْجَخاِف، َكِإَذا َحَكَع َفاْجَتَيَج، ُثعه َأْخَصَأ َفَمُو َأجْ 

 ] متفق عمضو [ 

كاألجخيغ، لػ أنظ أخصأت فمظ أجخ، لَع ال نمِغ كصف الكفخ كاإليساف، كتحل محميسا كصف إذًا أنت بضغ األجخ 
الخصأ كالرػاب، أصبت فمظ أجخاف، اجتيجت فأخصأت فمظ أجخ، كحجة السدمسضغ مسا يخضي هللا عد كجل، 
مة كعبلمة إخبلصظ أنظ تحخص عمى كحجة السدمسضغ، كعبلمة إخبلصظ أنظ تشتسي لسجسػع السؤمشضغ، كعبل
إخبلصظ أف ال تديع في شق صفػؼ السدمسضغ، كأؼ إنداف يذق صفػفيع كيرشفيع ترشضفًا ما أندؿ هللا بو مغ 

 سمصاف ىػ إنداف بعضج عغ اإلخبلص.

ُقػا ِديَشُيْع َكَكاُنػا ِشَيعًا﴾  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َفخه

 ( 759) سػرة اإلخبلص اآلية: 

ُقػا ِدَنُيْع َكَكا  ُنػا ِشَيًعا ِإفه الهِحيَغ َفخه

إذًا: كال تكغ مغ السذخكضغ الحيغ فخقػا ديشيع ككانػا شضعًا، معشى ذلظ أنظ كمسا أسيسَت في شق صفػؼ السدمسضغ 
تكػف عشج هللا مذخكًا، تعبج ذاتظ مغ دكف هللا، كال تعبج هللا، فتؤثخ أف تقضع مججؾ عمى أنقاض اآلخخيغ، كأف تقضع 

. سسعتظ عمى اتياـ سسعة اآلخخيغ،ىحا  عشج هللا معمـػ
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 كالحجيث الثالث: 

ُجُل َلِخيِو7 يا كاِفٌخ ! َفَقْج باَء ِبيا أَحُجُىسا ((   )) إَذا قاَؿ الخه

أتكمع مغ كاقع، أؼ شيء ما راؽ لظ تتيسو بالكفخ، أك بالشفاؽ، أك بالذخؾ، أك باالبتجاع، حتى نرل إلى أدؽ 
تياـ بالذخؾ أك االبتجاع، يسكغ أف يكػف عجـ حخكة اإلصبع األشضاء، يسكغ أف يكػف شػؿ الثػب مجعاة إلى اال

بصخيقة معضشة مجعاة إلى أف نتيع اإلنداف باالبتجاع، يسكغ أف تقػؿ إلنداف: تقبل هللا مشظ، فتجحع عضشاه، 
، فتتيع مغ الخخكج مغ الجيغ، eكيتيسظ أنظ مبتجع ، ماذا فعمت ؟ يسكغ أف تجسع الشاس، كأف تعخفيع بخسػؿ هللا 

ذكمة السدمسضغ بأسشا فضسا بضششا، كأما الصخؼ اآلخخ فيػ في أعمى درجات الدعادة حضشسا يخػ بأسشا بضششا، كحضشسا م
 يخػ شاقتشا مدتيمكة في الزغائغ كاألحقاد، كما شاكل ذلظ.

 عجـ تقييع الشاس مغ عالمة اإليساف 

إيسانكع أف تخيحػا أنفدكع مغ تقضضع اآلخخيغ، اآلخخ فضا أييا اإلخػة، عبلمة إيسانكع أف تتخفعػا عغ ىحا، كعبلمة 
حضشسا تقضضسو في ضػء ماذا ؟ كالحؼ يأمخ بالسعخكؼ كيشيى عغ السشكخ يجب يعمع حجكد السعخكؼ كحجكد 
السشكخ، ىػ في اجتياده، أك في محىب يتبعو، يعج ىحا مشكخًا لكغ في محىب آخخ لضذ مشكخًا، ال يأمخ بالسعخكؼ 

 سشكخ إال السشكخ السذتخؾ بضغ السجتيجيغ.كال يشَيى عغ ال

ىل إذا لسدت يج الجل يج زكجتو يشقس كضػءه ؟ ىل إذا رأيت إنداًنا مغ أقخبائظ كزكجتو خالتظ، كأمدكيا مغ 
يجىا كي يشيزيا إلى إعجاد الصعاـ، ثع قاـ فرمى يسكغ تتيسو أنو فاسق ؟ مذ يج الدكجة عشج األحشاؼ ال 

 تشكخ مشكًخا إال إذا كاف قاسسًا مذتخكًا بضغ كل االجتيادات.يشقس الػضػء، ال يسكغ أف 

الذيء الذائع اآلف أف اإلنداف يتعرب لسحىب، ثع يشكخ كل سمػؾ آخخ مغ السحاىب الثبلثة، الجيغ يدخ، كىحا 
ؼ يسشع مذخع، ما الح eالحؼ ضضقو يزضق هللا عمضو، يا تخػ الشبي كاف حشفضًّا أـ شافعضًّا ؟ ىحا سؤاؿ كبضخ، الشبي 

 أف تقمج مجتيجًا، التشػع رحسة، كالتشػع غشى، كالتشػع فخص.
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فمحلظ ىحا الجانب الحؼ يتعرب لسحىب كاحج، كالحؼ يزضق عمى الشاس ديشيع، كالحؼ يحسميا ما ال يصضقػف، ىػ 
 يشفخىع، كال يجعػىع إلى هللا عد كجل.

لعػد في الفخؽ السػسضقضة، كتاب إلى رشجه، اآلف: إذا أراد إنداف أف يتػب، كلو دخل مذبػه، كاف يدتخجـ ا
كاصصمح مع ربو، معو ممضػناف جسعيا في ثبلثضغ سشة، ىشاؾ مغ يقػؿ لو: يجب أف تترجؽ بيحيغ السمضػنضغ، 
ألنو ماؿ حخاـ ىحا، معشى التػبة عشجه الفقخ، فبل يتػب، قل لو: تػبتظ تصيخ مالظ، فضتػب، ىشاؾ أشخاص 

 بة.يزعػف عقبات كؤكد أماـ التػ 

اآلف تاب، يجب أف ترمي ثبلثضغ سشة الساضضة، خسذ أقػات، كإال ترمضيا عمى ببلط جيشع، فبل يتػب، ىشاؾ 
داٍع إلى هللا، كىشاؾ مشفخ مغ الجيغ، كىشاؾ دعاة يشفخكف، فمحلظ إنكار السشكخ يجب أف يكػف في الستفق عمضو ال 

 في السختمف عمضو.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 اَّلعتراـ 704 - 053الجرس ) 

 19-35-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

مجتسع السؤمشضغ كسا أراده الشبي عمضو الربلة كالدبلـ مجتسع متساسظ متحابب لكغ السذكمة أف لمعجاكة كالبغزاء 
 قانػنًا، ىحا القانػف يشصبق عمى كل األمع كالذعػب يشصبق عمى الجساعات كعمى األفخاد، القانػف قػلو تعالى: 

ـِ اْلِقَياَمِة﴾﴿ َفَشُدػا َحّطًا ِمسها ُذكُِّخكا ِبِو َفَأْغَخْيشَ   ا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَكَة َكاْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 ( 74) سػرة السائجة اآلية: 

لحلظ أقػؿ السعخكة بضغ حقضغ ال تكػف، ألف الحق ال يتعجد، يعشي بذكل بجييي إذا ُكشَت عمى حق كُكشُت عمى 
 و تعالى:حق لقاءنا حتسي، كمحبتشا حتسضة، كتعاكنشا حتسي، ىحا يفيع مغ قػل

 ﴿ َكاْعَتِرُسػا ِبَحْبِل َّللاهِ َجِسيعًا﴾

 (  731) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 ال بج مغ شيء نعترع حػلو 

 ﴿ َكاْعَتِرُسػا ِبَحْبِل َّللاهِ َجِسيًعا ﴾

أما إذا قمشا متفخقضغ أيزًا نحغ ضعاؼ، كشيء آخخ إذا كشا فزبًل عغ تفخقشا ال نعترع بذيء أردنا أف نتعاكف 
ًا صفخ زائج صفخ يداكؼ صفخ، إف أردنا أف نتحج مغ دكف شيء نتحج عمضو فكخة دقضقة ججًا، أردنا أف نتعاكف تقخيب

مغ دكف شيء نتعاكف عمضو أصفار مجتسعة، كالسحرمة صفخ، لحلظ السعخكة بضغ حقضغ ال تكػف، كبضغ حق 
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 لػضػح.كباشل ال تصػؿ، ألف هللا مع الحق كبضغ باشمضغ ال تشتِو، األمخ بسشتيى ا

كع، مسكغ تخسل  53كع كفي عمى بعج  76أىجاؼ، كعمى بعج  8شائخة بأعمى مدتػػ مسكغ تكذف عمى الذاشة 
كع، ىػ ال يخػ شضئًا، ال تخػ إال أنيا  1شائخات فػرًا الصائخات الثانضة مجاىا  8أىجاؼ كتدقط  8صػاريخ لػ  8
 تدقط.

ػػ ىػ الحؼ يشترخ، الحؼ عشجه سبلح مجاه السججؼ أشػؿ فإذا انعجـ اإليساف في الصخفضغ، الحؼ عشجه سبلح أق
 ىػ الحؼ يشترخ، الحؼ عشجه سبلح دقة اإلصابة أشج ىػ الحؼ يشترخ، الشبي قاؿ:

 )) أَّّل إّف الْقّػَة الّخْمُي أََّل إّف الُقّػَة الّخْمُي أََّل إّف الُقّػَة الّخْمُي ".((

 ] َرَكاُه ُمدِمٌع عغ عقبة بغ عامخ الجيشي [ 

في قرػر قرفت مغ البحخ األحسخ، إلى غخؼ نـػ صاحب القرخ، فإذا كاف ما في إيساف بالصخفضغ مػضػع 
كع، معشاىا ىػ ييجد أؼ بمج حػلو،  833أسمحة، الحؼ عشجه نػكؼ يخعب العالع، يمي عشجه أسمحة مجاىا السججؼ 

ىػ الحؼ يشترخ، يمي عشجه سبلح  فإذا ألغضت اإليساف الحجيث فقط عغ الدبلح، الحؼ عشجه إدارة لمجضر أقػػ 
مججؼ أكثخ ىػ الحؼ يشترخ، يمي عشجه سبلح يعتسج عمى التقشضة الحجيثة ىػ الحؼ يشترخ، لحلظ قالػا الحخب 
بجأت بضغ ساعجيغ، كأصبحت بضغ آلتضغ، ىي اآلف بضغ عقمضغ فقط، يعشي أجبغ إنداف عمى كجو األرض راكب 

األقسار الرشاعضة، بضت بضت، أثشاء حخب العخاؽ عخضػا بعس صػر شائخة كأمامو شاشة، كتحتو السجيشة مغ 
لبغجاد مغ الصائخة يكبخكىا، يزع إشارة الزخب عمى بضت بالحات ىحا البضت ىجـ كمو، أجبغ إنداف يقـػ بأكبخ 
نرخ، قج يكػف قحر، شارب خسخ، زاني، الحخب الحجيثة بضغ عقمضغ، لػ كاف بضغ سضفضغ في شجاعة، اآلف بضغ 

 غ.عقمض

لحلظ السعخكة بضغ حقضغ ال تكػف، كبضغ حق كباشل ال تصػؿ، كبضغ باشمضغ ال تشتِو، تعضر عسخؾ كمو بيحه 
السعخفة، مغ كقت ما كعضت عمى الجنضا إلى اآلف الصخحات ىي ىي، السدمع يجب أف يكػف قػيًا، كإذا كانت قػتو 

 تبجك مغ أف هللا ما كمفشا أف نعج ألعجائشا القػة ال تكفي لمعجك يجب أف يكػف مؤمشًا اإليساف يخمع، ألف رحسة هللا
 السكافئة، كمفشا أف نعج ألعجائشا القػة الستاحة. 
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كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع﴾  ﴿ َكَأِعجُّ

 (  63) سػرة األنفاؿ اآلية: 

عجكا لمعجك ما عشجىع أنا أككج لكع، وهللا يقضشي في ىحا الكبلـ كضقضشي بػجػدؼ، أف السدمسضغ لػ أنيع أشاعػا هللا كأ 
فقط وهللا الشرخ آكج مغ كجػدىع، األمخ بضجنا، لحلظ أنا في كل السشاسبات الكبخػ، إذا دعػت هللا عد كجل 

 أقػؿ:

 الميع انرخنا عمى أنفدشا حتى نشترخ لظ، حتى ندتحق أف تشرخنا عمى أعجائشا.

 ي الكػف:لحلظ أييا اإلخػة: قزضة اإلنداف حضغ يؤمغ يترل بالقػة السصمقة ف

اِبِخيَغ ) ُ َمَع الره  (﴾716﴿ َكْع ِمْغ ِفَئٍة َقِميَمٍة َغَمَبْت ِفَئًة َكِثيَخًة ِبِإْذِف َّللاهِ َوَّللاه

 ) سػرة البقخة (

لكغ قج يقػؿ قائل ماذا فعمشا نحغ حضغ دنذ السرحف في كػلتشامػ ماذا فعمشا ؟ أنا بخأؼ أرجػ أف تقبمػه مشي، 
جخنا القخآف ضعفشا، كلسا ضعفشا تفششػا في إذاللشا، القزضة سيمة ججًا، مغ نحغ؟ حضشسا نحغ الدبب، نحغ حضشسا ى

 تخمضشا عغ القخآف نحغ أمة شخفشا هللا بحسل ىحه الخسالة.

 ﴿ َكَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأمهًة َكَسصًا﴾

 (  741) سػرة البقخة اآلية: 

 فحضشسا جعمشا القخآف كراء ضيػرنا.

 (﴾00ِإفه َقْػِمي اتهَخُحكا َىَحا اْلُقْخَآَف َمْيُجػرًا )﴿ َيا َربِّ 

 ) سػرة الفخقاف (
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قاؿ الحضاة تبجأ بآدـ كحػاء، في كل السشاىج الجراسضة في العالع اإلسبلمي تبجأ بالقخد، اإلنداف مغ قخد بجأ، ألضذ 
، الحجاب غضخ كحلظ ؟! ألع نيجخ ىحا القخآف في مشاىجشا ؟ كل السجارس تجرس الفائجة كالخ  با، كىػ عشجنا محـخ

مصبق في العالع اإلسبلمي، الخسػر تباع بالفشادؽ كبالسحبلت، نحغ ىجخنا القخآف، بقي القخآف رمد فمكمػرؼ، وهللا 
الحؼ ال إلو إال ىػ، أعمسشي أحجىع أنو أقضع ميخجاف في باريذ ػ القرة قجيسة ججًا ػ قخأ القخآف في باريذ عمى أنو 

 فأنا الحؼ أقػلو نحغ حضشسا ىجخنا القخآف ضعفشا، فمسا ضعفشا أرادكا إذاللشا.فمكمػر شخقي، 

صخح مدؤكؿ بكػلتشامػ أنو أكثخ مغ ستة عذخ مخة كضع السرحف بالسخحاض ميسا ىجشا، نحغ الدبب، نحغ 
ىحا الحجيث لع نصبق ىحا القخآف في حضاتشا، فأصبحانا ضعافًا، ال تعتب عمى أحج اعتب عمى نفدظ، أنا أقػؿ لكع 

 القجسي الرحضح يقػؿ هللا عد كجل:

)) يا عبادي، إني حخمت الطمع عمى نفدي، كجعمتو محخما بيشكع، فال تطالسػا يا عبادي، كمكع ضاؿ إَّل مغ 
 ىجيتو، فاستيجكني أىجكع ((

 ] ركاه مدمع عغ أبي ذر [

ألضذ كحلظ ؟ ندتيجؼ االقتراد  نحغ ال ندتيجؼ هللا عد كجل، ندتيجؼ الشطع الغخبضة، مرارفشا كميا ربػية
السدتػرد، ندتيجؼ الحخية تعشي اإلباحضة، ندتيجؼ األزياء التي تختجييا الشداء الفاسقات الكاسضات العاريات في 

 الغخب، كالشداء السدمسات يختجيغ ىحه الثضاب " فاستيجكني أىجكع ".

بادي كمكع عار إَّل مغ كدػتو فاستكدػني )) يا عبادي كمكع جائع إَّل مغ أشعستو، فاستصعسػني أشعسكع، يا ع
أكدكع، يا عبادي، لػ أف أكلكع ك آخخكع كإندكع كجشكع كانػا عمى أتقى قمب رجل كاحج مشكع ما زاد ذلظ في 
ممكي شيئا، يا عبادي لػ أف أكلكع ك آخخكع كإندكع كجشكع كانػا عمى أفجخ قمب رجل كاحج مشكع ما نقز ذلظ 

ػ يا عبادي، لػ أف أكلكع ك آخخكع كإندكع كجشكع قامػا في صعيج كاحج فدألػني مغ ممكي شيئاػ اخآف دققػا 
فأعصيت كل إنداف مدألتو ما نقز ذلظ مسا عشجي إَّل كسا يشقز السخيط إذا أدخل البحخ، يا عبادي إنسا ىي 

 َّل نفدو ((أعسالكع أحرييا لكع ثع أكفيكع إياىا7 فسغ كجج خيخا فميحسج هللا كمغ كجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إ
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 ذلظ ألف عصائي كبلـ كاخحؼ كبلـ، كغ فضكػف، زؿ فضدكؿ 

 )) فسغ كجج خيخا فميحسج هللا كمغ كجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إَّل نفدو (( 

كأنا أقػؿ ألخػتي الكخاـ إف كججتع غضخ الحؼ يعجبكع ال تمػمػا إال أنفدكع، لػال أنشا ىجخنا القخآف فزعفشا ما 
 شا مارسشا اإلسبلـ مسارسة مبشضة عمى جيل ما عجكنا إرىابضضغ، كال أمػركا بقتمشا، كإبادتشا.تجخؤكا عمضشا، لػال أن
 أييا اإلخػة:

نحغ بحاجة أف نرحػ، قج يقػؿ أحجكع أنا ماذا أفعل كحجؼ ؟ يعشي في جػاب دقضق ججًا، مخة مخكاف بغ الحكع 
كانػا إذا أدكا الربلة خخجػا مغ السدجج كتخكػه أحج خمفاء بشي أمضة، الشاس لع يكػنػا يحبػنو، ففي صبلة العضج 

يخصب مع قمة قمضمة، مغ أجل أال يقع ىحا مخة ثانضة أمخ أف يخصب قبل أف يرمي، فمسا تػجو إلى السشبخ، أمدكو 
أحج التابعضغ مغ ثػبو، قاؿ لو ىحا ما فعمو رسػؿ هللا، لع يعبا تابع صعػده إلى السشبخ كخصب قبل الربلة حتى 

ألحج أف يغادر السدجج قبل أف يشتيي مغ خصابو، تابعي آخخ قاؿ كمسة رائعة ججًا، أما ىحا فقج أدػ ال يدسح 
 الحؼ عمضو.

فأنت لسا تأمخ بالسعخكؼ، كتشيى عغ السشكخ أديت الحؼ عمضظ، أنت حضشسا تقضع اإلسبلـ في نفدظ، كفي بضتظ، 
، كأف أقضع اإلسبلـ في بضتي، كفي عسمي، لكشي كفي عسمظ أديت الحؼ عمضظ، بقي الحؼ لظ، أنا عمي أف أشضع هللا

قج ال أستصضع أف أفعل شضئًا، أنا إف مت عمى ىحه الحالة أنا تائب، عابج، ناصح، مقضع، أقست اإلسبلـ في نفدي، 
كفي بضتي كفي عسمي، ال شيء عمي، حتى ال أشمب مشكع عسل فػؽ شاقتكع، كل كاحج يزبط بضتو كعسمو 

أف يسشعظ أف ترمي في البضت ؟ كال بالجامع الحسج هلل، نحغ في نعسة كبضخة، ىل  كنفدو، ىل يدتصضع أحج
بإمكاف أحج يجبخؾ عمى الكحب ؟ ال وهللا، كل شيء أمخنا هللا بو متاح لشا، متاح إلى أعمى درجة، ما لشا حجة، 

ف تدتقضع، كأف أدؼ الحؼ عمضظ كاشمب مغ هللا الحؼ لظ، كال تصمب ما لضذ في كسعظ في كسعظ أف تؤمغ، كأ
 تأمخ بالسعخكؼ، كأف تشيي عغ السشكخ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 يدب ابغ آدـ الجىخ فأني أنا الجىخ 704 - 054الجرس ) 

 13-35-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب 

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ مسا أخخجو البخارؼ كمدمع مغ ركاية أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـَ الّجْىَخ. فإني   َأَنا الّجْىُخ. ِبَيِجَي الّمْيُل َكالّشَياُر (()) َقاَؿ َّللّاُ َعّد َكَجّل7 َيُدّب اْبُغ آَد

 كفي ركاية: 

 )) أقمب ليمو كنياره، فإذا شئت قبزتيع ((

 كفي حجيث آخخ:

 )) َّل يدب أحجكع الجىخ فإف هللا ىػ الجىخ ((

 ] ركاه مدمع عغ أبي ىخيخة [ 

 إخػانا الكخاـ:

دكف أف يذعخكا يقػؿ لظ القجر سخخ مشي، أك ىشاؾ كمسات كثضخة تجكر عمى ألدشة السدمسضغ، ىي كفخ بػاح، 
سخخت مغ القجر، مغ ىػ القجر ؟ ىػ هللا، يمعغ الجىخ بذكل مدتسخ، الجىخ ىػ هللا، فاإنداف قبل أف يشصق 
بكمسة ال يجرؼ أبعادىا يجب أف يتخيث ألف اإلنداف يتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػؼ بيا في جيشع سبعضغ 

 خخيفًا.
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 عبج ليتكمع بالكمسة مغ سخط هللا َّل يمقي ليا باَّل ييػي بيا في جيشع (()) كإف ال

 ] ركاه أحسج في مدشجه كصحضح البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

قمب لي الجىخ ضيخ السجغ، مغ ىػ الجىخ ؟ هللا هلالج لج، الجىخ يعاتبشي الطخكؼ قاسضة، لضذ لي حع، كميا كمسات 
 شخؾ، لضذ إال هللا. 

َؽ ِباْلُحْدَشى )2َأْعَصى َكاتهَقى ) ﴿ َفَأمها َمغْ  ُخُه ِلْمُيْدَخى )3( َكَصجه ( َكَكحهَب 5( َكَأمها َمْغ َبِخَل َكاْسَتْغَشى )4( َفَدُشَيدِّ
ُخُه ِلْمُعْدَخى )6ِباْلُحْدَشى )  (﴾00( َفَدُشَيدِّ

 ) سػرة المضل (

البذخ عمى اختبلؼ ممميع كنحميع، كانتساءاتيع، كأعخافيع، كأندابيع، كمحاىبيع، كشػائفيع، لضدػا إال رجبلف، رجل 
أيقغ أنو مخمػؽ لمجشة، يعشي آمغ بالحدشى أؼ صجؽ بالحدشى، بشاء عمى ترجيقو بالحدشى اتقى أف يعري 

 هللا، اآلف رد اإللو عمى مػقفو 

ُخُه ِلْمُيْدخَ   ى ﴾﴿ َفَدُشَيدِّ

كرجل لع يرجؽ أنو مخمػؽ لمجشة صجؽ أنو مخمػؽ لمجنضا لحلظ استغشى عغ شاعة هللا، كبشى حضاتو عمى األخح، 
 قاؿ ىحا رد اإللو عمضو: 

ُخُه ِلْمُعْدَخى ﴾  ﴿ َفَدُشَيدِّ

 بخبلؼ ما خمق لو، أنت خمقت لمدعادة:

ْنَذ ِإَّله ِلَيْعُبُجكِف )  ﴾(23﴿ َكَما َخَمْقُت اْلِجغه َكاإلِْ

 ) سػرة الحاريات (

 ﴿ ِإَّله َمْغ َرِحَع َربَُّظ َكِلَحِلَظ َخَمَقُيْع﴾

 (  779) سػرة ىػد اآلية: 
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مخمػؽ أنت لمدعادة فإذا لع ترجؽ لمحدشى، كلع تشزبط لسشيج هللا، كلع تبِغ حضاتظ عمى العصاء تضدخ لخبلؼ 
 ما خمقت، تضدخ لمذقاء 

ُخُه ِلْمُعْدَخى ﴾  ﴿ َفَدُشَيدِّ

 إلخػة:أييا ا

كمسة فبلف محطػظ ما ليا معشى، أعصضشي حع كارمشي في البحخ، كبلـ شخؾ فبلف يجه خزخاء ما ليا معشى، 
فبلف فػؽ الخيح ما ليا معشى، فبلف يزخبيا شخؽ تأتضو غخب ما ليا معشى، مسكغ أف تمغي بيحا السعشى 

هللا شاعع الحبلكة لمي ما لو أضخاس،  التػحضجؼ ألف عبارة يتجاكليا العػاـ كال معشى ليا، تعصي معشى عكدي،
معشاىا هللا لضذ حكضع، فبلنة مدكضشة حطيا قمضل، ما ليا ذنب، لكغ حطيا قمضل، جاءىا زكج يزخبيا كيجضعيا، 

 كييضشيا، كيحليا، كميا كمسات ال معشى ليا.

 لحلظ الحجيث القجسي الرحضح:

ج فدألػني فأعصيت كل إنداف مدألتو ما نقز )) لػ أف أكلكع ك آخخكع كإندكع كجشكع قامػا في صعيج كاح
ذلظ مسا عشجي إَّل كسا يشقز السخيط إذا أدخل البحخ، ذلظ َلف عصائي كالـ كاخحي كالـ، فسغ كجج خيخا 

 فميحسج هللا كمغ كجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إَّل نفدو ((

 ] ركاه مدمع عغ أبي ذر [

خد ترػراتو، أفكاره عقضجتو، مبادئو، قضسو، لضشطخ ىل اإلنداف بحاجة مغ حضغ آلخخ إلى ما يدسى بالجخد، لضج
 ىي مػافقة لمذخع، اآلف بقػؿ لظ هللا ما أراد لو اليجاية ىػ الكفخ بعضشو، ما أراد لو اليجاية ؟! 

 (﴾07﴿ ِإفه َعَمْيَشا َلْمُيَجى )

 ) سػرة المضل (
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ِبيَل ِإمها َشاِكخًا َكِإمها   (﴾0َكُفػرًا )﴿ ِإنها َىَجْيَشاُه الده

 ) سػرة اإلنداف (

 فاهلل ما أراد لو اليجاية ! حتى هللا يأذف ! هللا تػىو ! هللا ال يتػه أحج، دققػا في الكمسات معطسيا كمسات كفخ بػاح.

 (﴾75﴿ ُقْل ِإفه َّللاهَ ََّل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف )

 عخاؼ ( ) سػرة األ

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ كَ  ُ َما َأْشَخْكَشا َكََّل َآَباُؤَنا َكََّل َحخه حهَب الهِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتهى ﴿ َسَيُقػُؿ الهِحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاه
 (﴾015ػَف ِإَّله الطهغه َكِإْف َأْنُتْع ِإَّله َتْخُخُصػَف )َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتهِبعُ 

 ) سػرة األنعاـ (

ثع إف كل ما يجخؼ في العالع مغ مرائب كمآسي يقػؿ تختضب سضجؾ، ىػ ما دخمو، نحغ لع نفعل شيء أبجًا، 
الحع أنت في أؼ جمدة بذ ىضظ هللا بجك يعحبشا، ىحا كبلـ يبعج اإلنداف عغ هللا يمقي المـػ عمى الصخؼ اآلخخ، 

العػاـ يحسمػف كل ما تعانضو األمة اإلسبلمضة لمعمساء فقط، كالعمساء يحسمػف كل ما تعانضو األمة اإلسبلمضة 
لؤلمخاء، كاألمخاء كالعمساء لمذعب، كالذعب لبلستعسار، كالريضػنضة العالسضة نحغ لع نفعل شيء أبجًا، كىحا أكبخ 

حغ ما لشا عبلقة أبجًا، أنا أقػؿ حتى تجنضذ السرحف نحغ الدبب، ألنو قج ىخكب مغ السدؤكلضة، أكبخ جيل، ن
 ىجخناه مغ حضاتشا القخآف، القخآف ميجػر يا أخػاف، القخآف نحتاجو عشج السػت، بالتساسي، وهللا ماذا قاؿ: 

 ﴿ ِلُيْشِحَر َمْغ َكاَف َحّيًا﴾

 ( 73) سػرة يذ اآلية: 

شيج لؤلحضاء، نحغ جعمشا ىحا القخآف لمسشاسبات الحديشة، أما أنو تجخل لبضت مػ يقخا عمى مغ كاف مضتًا، القخآف م
مدمع القخآف مصبق ؟ ال، تجخل لذارع، لحي، لدػؽ، لسكتب تجارؼ، لسكتب محاماه، مكتب شبضب، مصبق ؟ ال 

 غضخ مصبق، لكغ الصبضب يزع:

 (﴾50﴿ َكِإَذا َمِخْضُت َفُيَػ َيْذِفيِغ )

 ) سػرة الذعخاء (
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 ت جسضمة ججًا، كل كاحج يزع لػحة تشاسبو، يكتب الزابط:المػحا

 (﴾040﴿ َكِإفه ُجْشَجَنا َلُيُع اْلَغاِلُبػَف )

 ) سػرة الرافات (

 خضخ إف شاء هللا لكغ ما غمبشا، يكتب ضابط آخخ يعسل باالستخبارات:

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهشُ  ػا َأْف ُتِريُبػا َقْػمًا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َجاَءُكْع َفاِس
(3﴾) 

 ) سػرة الحجخات (

 يكتب مغ يعسل في نقل البزائع:

 )) مغ أخح أمػاؿ الشاس يخيج أداءىا أدى هللا عشو، كمغ أخحىا يخيج إتالفيا أتمفو هللا (( 

 ] ركاه أحسج في مدشجه كصحضح البخارؼ كابغ ماجة عغ أبي ىخيخة [ 

 يكتب القاضي أمامو: 

 ﴿ َكِإَذا َحَكْسُتْع َبْيَغ الشهاِس َأْف َتْحُكُسػا ِباْلَعْجِؿ﴾

 (  58) سػرة الشداء اآلية: 

 يكتب أماـ السحنبضغ:

 (﴾046مهُكْع َتتهُقػَف )﴿ َكَلُكْع ِفي اْلِقَراِص َحَياٌة َيا ُأكِلي اَْلَْلَباِب َلعَ 

 ) سػرة البقخة ( 
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 قخآنشا عطضع، كل حخفة، حتى في محامي غضخ مدمع اسسو إبخاىضع كتب:

ُ ِإْبَخاِىيَع َخِمياًل )  (﴾072﴿ َكاتهَخَح َّللاه

 ) سػرة الشداء (

 شغمة سيمة ججًا، تتديغ بآية، تجخل لسرخ:

ُ َآِمشِ   (﴾66يَغ )﴿ اْدُخُمػا ِمْرَخ ِإْف َشاَء َّللاه

 ) سػرة يػسف (

 بالسصار الجكلي 

ُ َءاِمِشيَغ ﴾  ﴿ اْدُخُمػا ِمْرَخ ِإْف َشاَء َّللاه

 يأتػا بآية، كضف ما تحخكت في آيات، تجخل لمجامعة العخبضة:

 ﴿ َكاْعَتِرُسػا ِبَحْبِل َّللاهِ َجِسيعًا﴾

 ( 731) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 بخاقة، لكغ السزسػف يبتعج عغ الػاقع ابتعادًا كمضًا.نحغ أصبحشا نعضر شعارات فقط، شعارات 

فمحلظ أييا اإلخػة الجرس الضـػ عشػانو كمسات كثضخة تجخؼ عمى ألدغ العامة ىي في الحقضقة نػع مغ الكفخ، كأف 
كأنظ  تتيع الحات اإلليضة بالطمع، كأنظ تتيع الحات اإلليضة بعجـ العجؿ، كأنظ تتيع الحات اإلليضة بعجـ اليجاية، أك

 تػحي أف اإلنداف مجبػر عمى كل أفعالو، عمى أفعالو الذخيخة، ثع يحاسب عمضيا كقػؿ الذاعخ:

 ألقاه في الضع مكتػفًا كقاؿ لو إياؾ إياؾ أف تبتل بالساء 
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 إخػانا الكخاـ:

بو، كال بسعَغ عقضجة الجبخ تذل األمة، تػىع خصضخ أف كل ما يجخؼ أراده هللا، أراده بسعشى سسح بو، ال بسعَغ أمخ 
 رضضو، سسح بو، لع يأمخ كلع يخَض، أما هللا عد كجل: 

 ﴿ قل ِإفه َّللاهَ ََّل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف ﴾

 بل إف الذخ لضذ إلى هللا، كالذخ لضذ إلضظ، يعشي أكضح مثل:

خصػط، بأجسل شبلء بأجسل اندضاب، بأجسل تشاسب، أما مخكبة خخجت مغ السرشع، بأجسل صػرة، بأجسل 
حضشسا يقػدىا إنداف شارب لمخسخ، كيغضب عغ الػعي كييبط في كادؼ فتربح ىحه السخكبة بذكل مخضف، ىحا 

 الذكل السخضف ألو صانع ؟ ال، ىحا الذكل السخضف ال يحتاج إلى صانع.

دلت في الػادؼ، كارتصست، كأصبحت كالعجضشة، ىحا الذكل إذًا الذخ سمبي كلضذ إيجابضًا، الذكل السخضف لدضارة ن
ال يحتاج إلى قػالب كي ترشعو، السرشع يقجـ سضارة جسضمة، كاممة اندضابضة، متشاسقة، لساعة، بخاقة، سخيعة، أما 
ىحا الحجيج الحؼ دخل في بعزو بعزًا ىحا ال يحتاج إلى صانع، ىحا سببو إنداف شخد عغ قػاعج القضادة، كشخب 

خسخ فشدؿ في الػادؼ، إذًا كالذخ لضذ إلضظ، بل إف الذخ السصمق ال كجػد لو في الكػف، إف الذخ السصمق ال
 يتشاقس مع كجػد هللا.

َتَذاُء ِبَيِجَؾ   َكُتِحؿُّ َمغْ ﴿ ُقِل المهُيعه َماِلَظ اْلُسْمِظ ُتْؤِتي اْلُسْمَظ َمْغ َتَذاُء َكَتْشِدُع اْلُسْمَظ ِمسهْغ َتَذاُء َكُتِعدُّ َمْغ َتَذاءُ 
 (﴾73اْلَخْيُخ ِإنهَظ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ )

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

 ما قاؿ كالذخ 

 ﴿ ِبَيِجَؾ اْلَخْيُخ ِإنهَظ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾
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 أييا اإلخػة الكخاـ:

ضاءه، أك مع كساؿ العمساء يجب أف نصيخ ألدشتشا مغ كل كمسة تتشاقس مع كساؿ هللا عد كجل، أك مع كساؿ أنب
الخبانضضغ يجب أف نصيخ أنفدشا عغ كل عقضجة جبخية، كالعقضجة الجبخية تتشاقس مع العجؿ اإلليي، يقػؿ لظ ال 

 تعتخض تشصخد، لساذا ؟ لقػلو تعالى:

ا َيْفَعُل﴾  ﴿ ََّل ُيْدَأُؿ َعسه

 (  11) سػرة األنبضاء اآلية: 

تفيع ىحه اآلية فيع جبخؼ، إذا إنداف أقاـ العجؿ بضغ مغ حػلو ال أحج يدألو عجـ الدؤاؿ ناتج ال مغ القيخ ناتج 
مغ العجؿ، كفخؽ كبضخ ججًا بضغ الحؼ يدكت ألنو أخح حقو كبضغ الحؼ يدكت ألنو قيخ، هللا عد كجل عادؿ، 

 فعجلو يدكت األلدشة، ىحا معشى 

 َيْفَعُل ﴾﴿ ََّل ُيْدَأُؿ َعسها 

كسا أنو لضذ مغ شاف اإللو أف يدأؿ، يدألو نج لو كلضذ لو شخيظ هللا عد كجل ىحا ىػ السعشى، إذًا يجب أف 
 نفكخ في كل عبارة نقػليا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يكػف المعانػف شفعاء 704 - 055الجرس ) 

 35-36-1335الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ: لفزضمة  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدػبلـ عمى سػضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 كرد في صحضح مدمع مغ حجيث أبي الجرداء رضي هللا عشو أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 )) َّل َيُكػُف المهعهاُنػَف ُشَفعاَء َكَّل ُشَيَجاَء َيْػـَ الِقياَمِة ((

ىحا الحجيث أييا األخػة عمى إيجازه، كقج ال نشتبو إلى أبعاده، مغ ىػ المعاف ؟ الحؼ ال يألف الشاس، فإذا رأػ 
كثضخ المعغ، أؼ خصأ ُيختكب مشيع نقرًا أبعجىع، كأسقصيع مغ حدابو، كلع يعبأ بيع، المعاف صضغة مبالغة، يعشي 

معو ييجر كخامة ىحا اإلنداف كيقدػ عمضو في الكبلـ كيرخفو، ىحا المعاف ال يسكغ أف يكػف ىاديًا إلى هللا، 
السعشى السعاكذ أف الحؼ يترجػ ليجاية الخمق يجب أف يكػف صجره رحبًا، كنفدو شػيبًل، كقمبو كبضخًا، كحمسو 

 يتخفق بيع، مثل مغ سضخة الشبي عمضو الربلة كالدبلـ: كثضخ، عمضو أف يدتػعب الشاس، أف

ىل يدتصضع شاب في حزخة الشبي أف يقػؿ لو ائحف لي بالدنا، كالدنا مغ الكبائخ أماـ أصحاب الشبي، فالرحابة 
 ىاجػا كماجػا، فقاؿ دعػه، تعاؿ يا عبج هللا، الشبي ما لعشو كال أبعجه، كال شخده، كال كبخو، كال أمخ بزخبو، كال
أمخ بإخخاجو، تعاؿ يا عبج هللا أتحبو ألمظ ؟ ترػر أمو ُيدنا بيا، فاحسخ كجيو، قاؿ لو ال، قاؿ لو كال الشاس 
يحبػنو ألمياتيع، أتحبو ألختظ ؟ قاؿ ال، قاؿ أتحبو البشتظ ؟ قاؿ ال، قاؿ أتحبو لعستظ ؟ قاؿ ال أتحبو لخالتظ ؟ 

ذ شيء أحب إلي مغ الدنا، كخخجت مغ عشجه كلضذ شيء قاؿ ال، يقػؿ ىحا الذاب دخمت عمى رسػؿ هللا كلض
 أبغس إلي مغ الدنا.
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إذًا لع يمعشو، كلع يػبخو، كلع يصخده، كلع يدبو، اآلف تجج إنداف إذا شاىج آخخ تخؾ جدئضات الدشة يقضع الجنضا كال 
اذا فعل لظ ؟ ماذا قاؿ يقعجىا، قاؿ لو عضج مبارؾ، قاؿ لو يخكب عمضظ جسل ىحه الكمسة لع تخد عغ رسػؿ هللا، م

 لظ ؟ نبو بمصف.

شاب يرمي كإلى جانبو شضخ كقػر، يبج أف ىحا الذضخ أعجبتو صبلة ىحا الذاب فأثشى عمضو، كدعا لو أف يخزقو 
هللا صبلة في الحـخ السكي، شبعًا الجعاء شػيل اخترخه بكمسة كاحجة، قاؿ لو حخمًا إف شاء هللا، جحطت عضشا 

أحج فضو الشطخ كقاؿ ىحا لع يخد عغ رسػؿ هللا، أف تقػؿ لو حخمًا، ىحه بجعة، قاؿ لو كىل الذاب، كانتقع لػنو، ك 
 كرد عغ رسػؿ هللا قمة الحكؽ ؟.

ىحا الحجيث دقضق ججًا، يجب أف يكػف قمبظ كبضخ ججًا، كنفدظ شػيبًل، كصجرؾ رحبًا، كرحستظ غالبة، أف تحب 
تمصف معيع، أف تتخفق بيع، أف تعجىع مخضى كأنت شبضبيع، الشاس جسضعًا عمى أخصاءىع، أف تأخح بضجىع، أف ت

 لحلظ كرد في أحج األحاديث القجسضة:

 )) إف تابػا فأنا حبيبيع، كإف لع يتػبػا فأنا شبيبيع، أبتمييع بالسرائب َلشيخىع مغ الحنػب كالسعايب (( 

، لغ يػضفو هللا في الجعػة إلضو، الحؼ فيحا المعاف القشاص، الحؼ يكثخ المعغ كاإلبعاد، ىحا لغ يكػف بابًا إلى هللا
 يزع نفدو تحت قجمو، كيتػاضع لسغ حػلو، قاؿ تعالى:

َِ المهْيِل َكُقْخَآَف اْلَفْجِخ ِإفه ُقْخَآَف اْلَفْجِخ َكاَف َمْذُيػداً  ْسِذ ِإَلى َغَد اَلَة ِلُجُلػِؾ الذه ( َكِمَغ المهْيِل 45) ﴿ َأِقِع الره
ْج ِبِو َنافِ   (﴾46َمًة َلَظ َعَدى َأْف َيْبَعَثَظ َربَُّظ َمَقامًا َمْحُسػدًا )َفَتَيجه

 ) سػرة اإلسخاء ( 
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 كيقػؿ في آية ثانضة:

 (﴾702( َكاْخِفْس َجَشاَحَظ ِلَسِغ اتهَبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ )701﴿ َكَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اَْلَْقَخِبيَغ )

 ) سػرة الذعخاء (

بلؽ رسػؿ هللا، أك ما يقمجكا أخبلؽ رسػؿ هللا، لغ يدتخجميع هللا لضكػنػا بابًا لو، لحلظ " ال ما لع يصبق الجعاة أخ
اُنػَف ُشَفعاَء " لغ تدتصضع أف تيجؼ إندانًا كأنت تمعشو.  َيُكػُف الم ع 

غمػب جيء بذارب خسخ إلى رسػؿ هللا، كقج لعشو أصحابو، قاؿ ال تمعشػه، إنو يحب هللا كرسػلو، شارب خسخ ! م
 عمى أمخه، الشبي فخؽ بضغ معرضة الكبخ، كمعرضة الغمبة، إبمضذ قاؿ:

 ﴿ َأَنا َخْيٌخ ِمْشُو﴾

 ( 71) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 (﴾30﴿ َقاَؿ َأَأْسُجُج ِلَسْغ َخَمْقَت ِشيشًا )

 ) سػرة اإلسخاء (

 استشكف أف يعبج هللا عد كجل، ىحه معرضة الكبخ، لكغ سضجنا آدـ قاؿ:

 (﴾002َفَشِدَي َكَلْع َنِجْج َلُو َعْدمًا )﴿ 

 ) سػرة شو ( 

ِحيُع ) ـُ ِمْغ َربِِّو َكِمَساٍت َفَتاَب َعَمْيِو ِإنهُو ُىَػ التهػهاُب الخه ى َآَد  (﴾04﴿ َفَتَمقه

 ) سػرة البقخة ( 
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تمعشػنو إنو يحب هللا  يعشي أىػف ألف مخة أف تقرخ غمبة مغ أف تدتشكف أف تعبج هللا عد كجل، فالشبي قاؿ ال
كرسػلو، كالتي زنت ككانت محرشة، كجاءت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، تصمب إقامة الحج عمضيا، مع أنو في 
الحكع الذخعي لضدت مكمفة أف تفزح نفديا، كما داـ هللا قج ستخىا لضدت مكمفة، كلضذ كل إنداف مكمف أف يخفع 

 مغو ذلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ:لئلماـ مغ زنا ال، إال أف اإلماـ إذا ب

 )) َّل عفا هللا عشو إف عفا (( 

فجاءت الشبي عمضو الربلة كالدبلـ لضقضع الحج عمضيا، فقاؿ، انتطخؼ حتى تمجؼ كلجت، قاؿ انتطخؼ حتى تفصسضو، 
الرحابة  فصستو، ثع جاءت كبضج ابشيا كدخة خبد، يعشي أكل فأقاـ عمضيا الحج، تشفضحًا ألمخ هللا عد كجل، بعس

 لعشػىا، قاؿ ال تمعشػىا، وهللا تابت تػبة لػ كزعت عمى أىل بمج لكفتيع.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 )) َّل َيُكػُف المهعهاُنػَف ُشَفعاَء َكَّل ُشَيَجاَء َيْػـَ الِقياَمِة ((

ال يسكغ هللا  يعشي ما مسكغ هللا يدتخجمظ بالجعػة كعشجؾ حقج، ال يسكغ هللا يدتخجمظ بالجعػة كعشجؾ قدػة،
 يدتخجمظ بالجعػة كأنت ال تحب الشاس.

إحجػ مجيخات السجارس الخاصة، إف أرادت أف تعضضغ معمسة تدأليا ىحا الدؤاؿ ىل تحبضغ الرغار ؟ إف كشت ال 
 تحبضغ الرغار ال يسكغ أف تشجحي عشجؼ.

كالده لغ يكػف ىاديًا ليع أبجًا، أقػؿ لكع ىحه الكمسة األب يجب أف يحب أكالده، األب الحاقج دائسًا يشقج عمى أ
السعمع يجب أف يحب شبلبو، الجاعي يجب أف يحب إخػانو، لسا يجخل الحقج، كالشقج، كالمعغ، كالقدػة، كاإلبعاد، 
كالتكفضخ، كالتذخيظ، كالتبجيع، انتيى الجاعضة، نحغ لدشا أكصضاء عمى الشاس، نحغ دعاة كلدشا قزاة، أنت لدت 

 حضاتشا بضجه، ككغ فضكػف، كزؿ فضدكؿ، قاؿ: قاضي، خالق الكػف الحؼ

يِغ﴾  ﴿ ََّل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 (  156) سػرة البقخة اآلية: 
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 أفأنت أييا اإلنداف تكخه الشاس عمى أف يكػنػا مؤمشضغ ؟ ادعػىع.

 ﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة﴾

 (  715) سػرة الشحل اآلية: 

كاحج دخل عمى ممظ قاؿ لو سأعطظ كأغمع عمضظ، قاؿ لو ال يا أخي، كمغ أنت ؟ لقج أرسل هللا مغ ىػ خضخ 
 مشظ إلى مغ ىػ شخ مشي، أرسل مػسى إلى فخعػف، كمع ذلظ قاؿ:

شًا َلَعمهُو َيَتَحكهُخ َأْك َيْخَذى )  (﴾11﴿ َفُقػََّل َلُو َقْػًَّل َليِّ

 ة شو () سػر 

إذًا لع ُيبعث الشبي لعانًا، ُبعث ىاديًا، كالجلضل أنو في الصائف بالغػا بإيحائو كبالغػا بتكحيبو، كبالغػا بالدخخية مشو، 
كمع ذلظ لسا جاءه ممظ الجباؿ، كقاؿ يا دمحم أمخني ربي أف أكػف شػع إرادتظ، لػ شئت ألشبقت عمضيع الجبمضغ، 

 قاؿ: 

 ػمي فإنيع َّل يعمسػف لعل هللا يخخج مغ أصالبيع مغ يػحج هللا (()) َّل يا أخي الميع اىجي ق

دققػا في ىحا الكبلـ: أكاًل قاؿ: " الميع اىجؼ قػمي " ما تخمى عشيع، ماذا قاؿ الشبي الكخيع ؟ " الميع اىجؼ قػمي " 
يخخج مغ أصبلبيع مغ ما تخمى عشيع، كاعتحر ليع كدعا ليع، قاؿ " الميع اىجؼ فإنيع ال يعمسػف " كرجا هللا أف 

 يػحجه، ىحه أخبلؽ الشبػة.

حاشب بغ بمتعة، ارتكب خضانة عطسة، قاؿ لقخير إف دمحمًا سضغدككع فخحكا ححركع، ىحه خضانة عطسى في جسضع 
أنطسة العالع، جاء بو، قاؿ ما ىحا يا بمتعة ؟ جاء بالكتاب قاؿ لو سضجنا دعشي اضخب عشق ىحا السشافق، قاؿ لو 

نو شيج بجرًا لَع فعمت ىحا يا حاشب ؟ قاؿ وهللا يا رسػؿ هللا ما كفخت كال ارتجت، كلكشي لرضق في ال يا عسخ، إ
قخير أردت بيحا الكتاب أف أحسي أىمي كمالي، كأنا كاثق مغ نرخ هللا لظ، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: إف 

 صجقتو فرجقػه، كال تقػلػا فضو إال خضخًا.

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1083 

يج أف يكػف داعضة إلى هللا يجب أف يتخمق بأخبلؽ رسػؿ هللا في الجعػة إلى هللا " ال ىحه أخبلؽ الشبػة، فالحؼ يخ 
اُنػَف ُشَفعاَء َكال ُشَيَجاَء َيْػـَ الِقضاَمِة " فإذا كاف في القمب حقج كنقج كقدػة كاستعبلء ككبخ، سضج الخمق  َيُكػُف الم ع 

مضغ، أكتي الػحي، أكتي القخآف، أكتي السعجدات، أكتي كحبضب الحق، كسضج كلج آدـ، كسضج األنبضاء، كسضج السخس
 الفراحة أكتي الجساؿ، أكتي الشدب، كل ىحه الرفاة يقػؿ هللا لو أنت أنت يا دمحم:

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ َلُيْع َكَشاِكْرُىْع ِفي ا  ْمِخ﴾َْلَ ﴿ َكَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفزُّ

 (  759) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

اآلف تجج كاحج ال ىػ نبي، كال رسػؿ، كال يػحى إلضو، كال معو معجدة، كال معو قخآف، كال جسضل الرػرة، كال 
 فرضح المداف، كغمضع 

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ لَ   ُيْع َكَشاِكْرُىْع ِفي اَْلَْمِخ ﴾﴿ َكَلْػ ُكْشَت َفطًّا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفزُّ

 أييا اإلخػة:

ىحا الحجيث عمى إيجازه، كعمى قرخه دقضق ججًا، الحؼ يمعغ ال يدتخجمو هللا في ىجاية الخمق، ما لع تزع نفدظ 
 تحت قجمظ هلل.

ِ َفاَل َتْجُعػا َمَع َّللاهِ َأَحجًا )  (﴾05﴿ َكَأفه اْلَسَداِجَج َّللِه

 ) سػرة الجغ ( 

 السدجج هلل، كىحا السشبخ مشبخ رسػؿ هللا، كىحا الكخسي كخسي الجعػة.ىحا 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف مغ أكبخ الكبائخ أف يمعغ الخجل كالجيو 704 - 056الجرس ) 

 36-36-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ ، كالربلة كالدػبلـ عمى سػضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 الشبي عمضو الربلة كالدبلـ فضسا أخخجو اإلماـ البخارؼ في عقػؽ الػالجيغ:

 ))"ِإّف ِمْغ َأْكَبِخ اْلَكَباِئِخ َأْف َيْمَعَغ الّخُجُل َكاِلَجْيِو (( 

لكغ كاقعضًا ال أعتقج كاحج بالسمضار يمعغ كالجيو ، لكغ الشبي أراد معشًا آخخ ، لضذ الحؼ يتبادر إلى أذىانشا ، أف 
ظ ، أنت حضشسا تأكل أمػاليع إنداف يقف بضغ الشاس كيمعغ كالجيو ، أنت حضشسا تديء لمشاس تدبب المعغ لػالجي

بالباشل يقاؿ ابغ مغ ؟ أنت حضشسا تعتجؼ عمى أعخاضيع ، يقاؿ ابغ مغ ؟ فمػ كسعشا األمخ أكسع بكثضخ ، الشبي 
 عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ:

 )) السدمع مغ سمع السدمسػف مغ لدانو كيجه (( 

 أبي ىخيخة [  ]ركاه أحسج في مدشجه كالتخمحؼ كالشدائي كالحاكع كابغ حباف عغ

كقج يتبادر السعشى الحؼ ما أراده الشبي أف السدمع الحقضقي ال يؤذؼ السدمسضغ ال بمدانو كال بضجه ، ككأنو يفيع أنو 
مدسػح لو أف يؤذؼ غضخ السدمسضغ ، ال ، لضذ ىحا السعشى السعشى مغ سمست سسعة السدمسضغ مغ لدانو كيجه ، 

، قاؿ اإلسبلـ أساء إلييتيسظ بل يتيع ديشظ ، ال يقػؿ فبلف أساء إلي ، يالسعشى أنظ إذا أسأت إلى غضخ مدمع ال 
لكغ ال سسح هللا كال قجر لػ كقع خبلؼ بضغ مدمسضغ يقػؿ السدمع األكؿ فبلف الفبلني أساء إلي، كيعتع عمى كمسة 

أغبضاء ، مدمع ، أما لػ أسأت إلى غضخ مدمع لقاؿ ىحا الحؼ لضذ مدمسًا السدمسػف متخمفػف ، السدمسػف 
السدمسػف قتمة ، نحغ كضف نتيع ؟ نتيع أنشا قتمة ، إرىابضػف ، متخمفػف ، جيمة فقخاء ، متذاكدػف ، ىحه قائسة 
التيع التي نتيع بيا في العالع الغخبي ، ألنو في مسارسات خاشئة مغ بعزشا عسست عمى اآلخخيغ ، أنا أقػؿ لكع 

الي ، ال يسكغ أف يفيع اإلسبلـ مغ القخآف ، كال مغ الدشة ، كال مغ دائسًا ىحا الصخؼ اآلخخ أكربي أمخيكي ، أستخ 
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عمساء السدمسضغ ال يفيع اإلسبلـ إال مغ ىؤالء السدمسضغ الحيغ أمامو ، فقط ، فإذا كاف أكثخىع يكتب ترخيحات 
يعبئػف  كاذبة ، كإذا كاف معطسيع في الدجػف ، كإذا كاف سجػف الغخب كالذخؽ معطع ندالءىا مغ السدمسضغ ال

ال بقخآنشا ، كال بجيششا ، أنت بالزبط حضشسا تخػ إنداف سيء ججًا ، متخمف ، ال يخصخ ببالظ لمحطة أف تقخأ كتابًا 
عغ ديشو ، لػ رأيت كاحج بػذؼ بالصخيق فقضخ ، قحر ، يتدػؿ ، جدسو ضاىخ ، ىل يخصخ في بالظ لثانضة كاحجة 

ذؼ بيحه الصخيقة حجبظ عغ ديشو ، كأنا أقػؿ لكع ، مئات بل أف تقخأ كتاب عغ البػذية ؟ مدتحضل ، ىحا البػ 
 ألػؼ بل مبليضغ السدمسضغ يحجبػف العالع عغ ديشيع ، إذا أدػ ترخيح كاذب.

، يعشي  61، ك 58مخة كشت عزػًا في لجشة الحج العمضا ، كخصخ في بالشا خاشخ دائسًا نقػؿ الحج لسغ بمغ 
الحؼ في أكؿ حضاتو أال يحج ؟ فخصخ في بالشا تجخبة ججيجة ، أف ندسح  الحج فقط لمسيخىخيغ ؟ فقط ، ىحا الذاب

لكل مػاشغ أؼ يقجـ شمب لمحج ، مغ دكف نطخ لمدغ إشبلقًا ، لكغ بذخط أف يكتب ترخيح أنو لع يحج سابقًا ، 
و ، أنا أثشاء كأنا متأكج بالسئة ممضار لػ التـد السدمسػف لدار ىحا التػجضو لعذخ سشػات قادمة ، شاب في أكؿ حضات

سعي ، قمت مغ قاؿ الحج الصػاؼ ال أغبط إنداف بالحج إال الذاب ، في جيج كبضخ الحج ، شػاؼ ، ك 
ألف شمب ، نحغ مدسػح  18؟ ألصحاب األعسار الستأخخة ؟ كتبػا ىؤالء السدمسضغ الترخيحات جاءنا لمسيخىخيغ
! عبادة ىحه ،  يحات كاذبضغ ، حجي كيكحب ؟ألف ، رجعشا عمى الدغ ، ثمثضغ الحيغ قجمػا الترخ  13لشا فقط 

صار في تػجو ججيج أنو كل إنداف يحج لكغ إذا كاف حاج سابقًا ارتاح ، اعسل عسخة أثشاء الذتاء ، ال في ازدحاـ 
 كالجػ لصضف ، كدع الحج لسغ لع يحج سابقًا ، ثمثي الصمبات كتبػا ترخيحات كاذبة ، كىػ لعبادة ، ذاىب لعبادة.

راكب ، ككل راكب  133نا الكخاـ: كضف يجب اإلنداف أف يحتـخ السدمسضغ ؟ تجج عمى الصائخة الصائخة فمحلظ إخػا
معو رقع السقعج ، كال يسكغ أف تسذي مغ دكف راكب ، ال تقمع ، ألف الخاكب خخج مغ سػريا ، يتقاتمػف عمى 

عمى بصاقتظ ، كالصائخة ال تصضخ  الدمع ، فكخ قمضبًل ، لػ كقفت آخخ راكب صعجت تشدؿ بسحمظ الصبضعي السخقع
 مغ دكنظ.

ساعات بسصار ججة ، في تأخخ بالصائخة فقجمػا لشا شصضخة كعمبة عرضخ ، في  7وهللا مخة كشا بالحج ، كانتطخنا 
 كاحج لع يعصػه فدب الجيغ ، كىػ آتي مغ الحج ! كضف تحتـخ السدمسضغ بيحا الػضع.

ليا قضسة ، القضسة لمدمػؾ ، كالرحابة الكخاـ ارتقػا ككصمت رسالتيع إلى يا أييا اإلخػة الكخاـ السعمػمات ما عاد 
أشخاؼ الجنضا ال بسعمػماتيع ، أقػؿ لكع ىحه الكمسة كأعشي ما أقػؿ ، لػ فيع الرحابة الكخاـ اإلسبلـ كسا نفيسو 

ما أف يرل إلى نحغ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ما خخج اإلسبلـ مغ مكة السكخمة ، لمسجيشة ما كاف كصل ، أ
 أشخاؼ الرضغ كأشخاؼ باريذ ، بالتصبضق.



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1086 

، سػني لع أحاربكع ، صجقػه كأشمقػهأحج الرحابة أثشاء اليجخة ألقي القبس عمضو فقاؿ ببداشة عيجًا عمي إف أشمقت
؟ خخط ، قاؿ لو ارجع ، ألع تعاىجىعكصل لمسجيشة ، أخبخ الشبي فخح بو ، بعج سشة أك أشيخ مغ فخحو بالجياد ان

انطخ إلى الجقة ، نحغ لسا نكػف أخبلقضضغ ال تتكمع كمسة كاحجة غمط ، كال تأكل قخش حخاـ غمط ، كال تحظ الجكاء 
 لضخة يحظ التاريخ ، يأتي شفل يبضعو ، يرمي ، يقػؿ لظ ال ترمي. 833إذا انتيى مفعػلو ، ثسشو 

 إخػانا الكخاـ:

كصضامظ ، كحجظ بالحاكية ، إذا تغر السدمسضغ ، مخة كمسة قاسضة أتكمسيا ، إذا تغر السدمسضغ ضع صبلتظ ، 
كاقف بسحل في بضاع بشجكرة يبع بشجكرة ، نػع الكضمػ بدتة لضخات ماسظ ، كنػع بمضختضغ تعباف ، ففي زبػف عبأ 

 لضخات ككضع عمى الػجو مغ الحؼ ثسشو لضختاف. 6الكضذ كمو مغ الحؼ ثسشو 

 ((  )) ركعتاف مغ كرع خيخ مغ ألف ركعة مغ مخمط

 )) مغ لع يكغ لو كرع يخده عغ معرية هللا تعالى إذا خال بيا لع يعبأ هللا بدائخ عسمو (( 

 ] ركاه الحكضع عغ أنذ رضي هللا عشيسا [

، % مشيا لكشا صحابة 73ـ لػ شبقشا نحغ أزمة تصبضق ، وهللا كل كاحج مشكع كأنا معكع معشا معمػمات عغ اإلسبل
باأللف مشيا ، معمػمات معمػمات ، صار في إدماف ، إدماف عمى سساع الجركس ، % كال مصبق كال كاحج  73

 يقػؿ لظ اخخمت ، مثل الدػسة نخيج اآلف تصبضق ، تصبضق كاحج خضخ مغ ممضػف كمسة تدسعيا غضخ مصبقة.

 فمحلظ أييا اإلخػة مغ 

ِقيَل7 َيا َرُسػَؿ هللا َكْيَف َيْمَعُغ الّخُجُل َكاِلَجْيِو؟ قاَؿ7 َيْمَعُغ َأَبا الّخُجِل  )) ِإّف ِمْغ َأْكَبِخ اْلَكَباِئِخ َأْف َيْمَعَغ الّخُجُل َكاِلَجْيِو ،
 َفَيْمَعُغ َأَباُه ، َكَيْمَعُغ ُأّمُو َفَيْمَعُغ ُأّمُو (( 

 فمحلظ الدفضو يشبغي أال تدتفده ، ألنظ إف استفدزتو يدب ديشظ ، كيدب إليظ كيدب نبضظ.
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 أييا اإلخػة:

أف نجع الكبلـ ، كأف نأتي في تصبضق ، ككل إنداف يحاسب عمى عسمو ككل إنداف يمقى هللا باستقامة ،  السيع
تحمضل ، يتفق مع  71فاالستقامة ىحه يسكغ أف تخفعو إلى أعمى عمضضغ ، يعشي غضخ مسكغ الصبضب أف يصمب 

ي ، ال تحمل ، غضخ معقػؿ ، تكتب شبضع 77الخبخ تحمل أكؿ كاحج ، كالباقي األجخة مشاصفة تكتب شبضعي ، 
فالصب يدقط ، السحاماة تدقط اليشجسة تدقط ، التعمضع يدقط ، فشحغ عشجنا خمل في الدمػؾ خصضخ ججًا ، ىحا 
الخمل شاؿ كل السيغ ، حتى الخاقضة مشيا ، الصبضب مطشة صبلح ، يذضخ عمضو بخبلؼ مرمحة السخيس ال 

كإال تتفاقع ، وهللا أنا عذخات ، وهللا زراني أخ الداعة الثانضة بالمضل ،  يحتاج إلى عسمضة ، تحتاج إلى عسمضة فػرًا ،
بػضع نفدي مشيار ، لو بشت عسخىا سشتضغ ، تػقفت كمضتيا ، فذاىج شبضب فقاؿ لو تحتاج إلى عسمضة استئراؿ 

أشباء دمذق  فػرًا ، كشمب مبمغ ديغ ، قمت وهللا ىحا السبمغ ال أممكو ، لكغ أنا أعخؼ شبضب بػلضة مغ كبار
نرحشي ، قاؿ لي كل شيء استئراؿ إياؾ أف تػافق عمضو إال بعج رأؼ شبضبضغ ، قمت لو أنا أنرحظ اذىب 
لمجكتػر فبلف قاؿ لو مغ قاؿ لظ أنيا تحتاج إلى عسمضة ؟ قاؿ لي الصفل بعسخ الدشتضغ في أمل بعج فتخة تعسل 

ضب بحق ىحا السخيس مجـخ لساذا ؟ حتى يأخح أجخة الكمضة ، وهللا غاب ستة أشيخ ، عاكدت كعسمت ، ىحا الصب
العسمضة تخؾ ىحه البشت بكمضة كاحجة ، عشجنا مغ بجييضات الكمضة إذا تعصمت ىػ صغضخ في أمل أف تعاكد عسميا ، 

 اشتغمت بعج شيخيغ ، رجعت شبضعضة.

 )) الجيغ الشريحة (( 

 ] ركاه مدمع عغ ابي ىخيخة [ 

ب السخيس ، يكػف دعػػ ما في مشيا أمل إشبلقًا ، في اجتياد في محكسة فمسا نشرح بعزشا ، يشرح الصبض
سشػات ، بعج ىحا يتيع القاضي أف بصشو  8الشقس ال يسكغ تشجح ، يدتصضع محامي ال يعخؼ هللا يأخح كيجضبو 

 كبضخ كأنت ما دفعت لي ، في عشجه جػاب باآلخخ جػاب مقشع باآلخخ ، ىحا مالو كمو حخاـ.

ذ بالجامع ، ىشا تتمقى التعمضسات ، أما ديشظ بسكتب السحاماة بالسخبخ الصبي ، بعضادة الصبضب ، فشحغ ديششا لض
بالسجرسة ، ديشظ بالسعسل ، مسكغ فبلح يأتي بيخمػنات مسشػعة دكلضًا كيكبخ فضيا الحبة كيختفع سعخ بزاعتو ، 

جاج فضيا تبضس ، يأخح بالكضمػ عذخ كال يعبأ برحة الشاس ، تبجأ مغ الفبلح لمرشاعي ، شحضشة يزع فضيا اسب
لضخات اسبجاج مادة مدخششة ، الصحضشة بضزاء ناصعة ، شيء شضب ججًا ، ىي لضدت بضزاء  الصحضشة سسخاء 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1088 

 أكضج ، كبضاضيا يأتي مغ مػاد مدخششة ، تجج لػنيا أبضس فاتح ، شيء جسضل ، أما ىؤالء الشاس مخضػا.

 إخػانا الكخاـ:

، ندب الدخشاف في ببلدنا عذخ أمثاؿ ، مغ الغر عشجه معسل معمبات ، في مػاد  الدخشاف عذخ أضعاؼ اآلف
حافطة بشدكات الرػديـػ ، مدسػح كاحج باآللف يزع ثبلثة باأللف ، لػ كدجت تباع ، أما لػ كاف السفعػؿ 
غ أف السادؼ انتيى تصبل العمبة كتكب ، يزع ثبلثة باأللف ، ثبلثة مؤذية ، تحتاج إلى ضسضخ ، غضخ مسك

ترمح حضاتشا بالقػانضغ ، أنو الجيغ يقـػ عمى الػازع الجاخمي ، كالقػانضغ قج ما كانت شجيجة تقـػ عمى الػازع 
 الخارجي.

كاحج باع لحع كباب سشتضغ لحع حسضخ ، ففي بالدجغ كاحج ، أخحكا ككضعػه بالدجغ ، قاـ كاحج كضخبو ضخبًا 
 ج حسار ، زبػنو كاف ، لحع كباب كيبضع لحع حسضخ ؟ مسضتًا ، لساذا ؟ قاؿ لو أنا آكل عشجه لحسة ق

نحغ عشجنا خمل كبضخ في حضاتشا ، خمل كبضخ ججًا ، مغ يجمذ مغ الفخاف الداعة الثانضة لضبًل كىػ يعجغ ؟ فات 
آكل خبده ، ىحا مخض قاتل ،  133كقزى حاجة ما غدل يجيو ، إذا معو التياب كبج كبائي ، يشقل السخض إلى 

، التياب الكبج كالػبائي ، قج يكػف بصػر الحزانة ، إذا دخل عمى الحساـ كما غدل يجيو جضجًا ، ما لو دكاء 
 إنداف. 133كعجغ العجضغ ، كقخصو بضجه ، مسكغ أف يشقل السخض لػ

لسا نحغ ناغي الجيغ نشتحخ ، قاؿ لو بعشي ىحه الذاة كخح ثسشيا ، قاؿ لضدت لي قاؿ لو قل لراحبيا ماتت أك 
ئب ، قاؿ وهللا ألنشي أشج الحاجة إلى ثسشيا ، كلػ قمت لراحبيا ماتت أك أكميا الحئب لرجقشي ، فإني أكميا الح

 عشجه صادؽ أمضغ لكغ أيغ هللا ؟.

ال يسكغ أف ترمح حضاتشا إال بالجيغ ، مع احتخامي لمقػانضغ ، كنضة السػضفضغ بالزبط لكغ ال يدتصضعػا ، ال 
 77خمضة ، انطخ أثخ الجيغ في أياـ الرضف الحارة بذيخ آب ، الرضاـ يدتصضع السػضف ، ألنو في قزضة دا

ساعة ، كأنت تسػت مغ عصذظ تدتصضع أف تزع نقصة ماء بفسظ ؟ ىحا الجيغ ، أمخ آية قخآنضة ، أما لػ كاف 
الرضاـ أمخ بقانػف صجر فقط ، ترػر الرضاـ لضذ ديغ قانػف ، كع كاحج بالرضف يرـػ ؟ كال كاحج ، لكغ 

 يق ال يفصخ، أما بالبضت يسكغ ال يرـػ باأللف كاحج ، إذا كاف بقانػف معشى القانػف لو الطاىخ.بالصخ 
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كشت مخة بأمخيكا راكب مع أخ ، ما في إال يرجر صػت مغ سضارتو ، ما ىحا ؟ قاؿ لي سضأتي عسػد رادار 
ىحا اإلجخاء انتيى كمو ، ما داـ يكذف الدخعة غضخ العادؼ ، أنا معي جياز عكدو ، يشبيشي لو قبل فتخة ، معشى 

في بالدضارة جياز ، اآلف يرشعػا جياز عشج الجكلة يكذف أجيدة الدضارات ، معشى القػانضغ معخكة بضغ عقمضغ ، 
 األذكى يشترخ ، كأياـ يكػف السػاشغ أذكى مغ الجكلة ، يشفذ ليا كل قػانضشيا.

ف باهلل ، يجب أف تخاؼ مشو كأنا ال أقشع إال بالخػؼ مغ فمحلظ أييا اإلخػة لغ يرمح أمخ ىحه األمة إال باإليسا
 هللا ، أما مسكغ أف تمعب عمى ممضػف قانػف ، ألف كاضع القانػف إنداف ذكي كالسػاشغ قج يكػف أذكى.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يجخل الجشة نساـ 704 - 060الجرس ) 

 71-36-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 مغ أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص االجتساعضة قػلو ملسو هيلع هللا ىلص:

 َيْجُخُل الَجشهَة َنسهاـ (()) َّل 

 ] ركاه البخارؼ كمدمع عغ أبي ححيفة رضي هللا عشو [

الشساـ ىػ الحؼ يفدج عبلقات البذخ، يفدج عبلقة أخ بأخضو، كشخيظ بذخيظ كأـ بابشيا، كابغ بأمو، كأب بابشو، 
تسع السدمسضغ يمفت الشطخ، كابغ بأبضو، كجار بجاره، ىحه العبلقات كضف تفدج ؟ الذيء الحؼ يمفت الشطخ تجج مج

عمى مدتػػ األسخػ عمى مدتػػ العائمة، عمى مدتػػ الحي، عمى مدتػػ القخية، كل تجسع سكشي فئات 
 كمحاكر، كأحداب، كتضارات، ككل كاحج يكضل التيع لمصخؼ اآلخخ بغضخ حداب، كاألحقاد تتػلج.

 بادغ ذؼ بجء:

 آني:ىحه العجاكة كالبغزاء بضغ البذخ يحكسيا قانػف قخ 

ـِ اْلِقَياَمِة﴾  ﴿ َفَشُدػا َحّطًا ِمسها ُذكُِّخكا ِبِو َفَأْغَخْيَشا َبْيَشُيُع اْلَعَجاَكَة َكاْلَبْغَزاَء ِإَلى َيْػ

 (  74) سػرة السائجة اآلية: 
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يعشي لػ سألت عغ تفدضخ عمسي جامع مانع ليحا التفتت في السجتسعات البذخية ىػ أف كل شخؼ عمى معرضة، 
عمى معرضة ال يخجػ هللا، صار في مرالح، صار في تشازع مرالح، صار في رغبة بالدضصخة، إما ما داـ 

لكدب ماؿ، أك لكدب حع، أك لكدب ىضسشة، فتجج السجتسعات اإلسبلمضة مع شضػع السعاصي فضيا بأسيا بضشيا، 
التي بضغ أفخاد السجتسع،  قػتيا صفخ اإلنداف متى يقػػ ؟ إذا كقفشا جسضعًا صفًا كاحجًا، كضف نخخؽ ؟ لمذخكخ

يعشي مثبًل لسا يكػف في ضمع اجتساعي، يكػف في استغبلؿ أحضانًا، يكػف في شبقضة مقضتة، كاحج يسمظ ممضػف، 
كممضػف ال يسمكػف كاحجًا، السجتسع يشذأ فضو خمل خصضخ، كىحا الخمل يجعػ إلى خخقو، فتجج السجتسعات الستخمفة 

 تيي مجتسع بأكسمو.خخقيا سيل ججًا، يعشي بجقائق يش

فمحلظ أييا اإلخػة أحج أكبخ أسباب الخمخمة في السجتسع، كاالنذقاؽ في صفػؼ السؤمشضغ، ىػ الشسضسة، إنداف 
 غزب مغ إنداف، اتيسو بذتى التيع، السدتسع لساذا يشقل ىحا لمصخؼ اآلخخ ؟ بجافع مغ شضصانو.

َياِشيَغ َعَمى   (﴾50اْلَكاِفِخيَغ َتُؤزُُّىْع َأزًّا )﴿ َأَلْع َتَخ َأنها َأْرَسْمَشا الذه

 ) سػرة مخيع (

ىػ اإلنداف يحقق ىجؼ مرمحي مقبػؿ ترخفو، أياـ يفدج العبلقات دكف أف يكدب شضئًا، تجخل امخأة إلى بضت 
تدأؿ الدكجة عمى الػالدة ماذا قجـ لظ زكجظ ؟ تقػؿ وهللا ما قجـ لي شيء، مدكضشة تدتاىمي وهللا، ال يعخؼ 

كشمعت، ألقت بحكر العجاكة بضشيا كبضغ زكجيا، تجخل امخأة ثانضة إلى بضت صغضخ، كضف ساكشة فضو ىحا ؟ قضستظ، 
غضخ معقػؿ ىحا البضت، ال يدكغ ىحا البضت، فجائسًا الصخؼ اآلخخ الفدقة، الكفار، السشافقػف، ىسيع عغ كعي أك 

غ ثبلثضغ سشة يأتي إنداف كيدكرىع، ماذا غضخ كعي، أك ىسيع بعقميع الباشغ تفتضت السجتسع، شخيكضغ متفاىسض
يعصضظ ؟ وهللا الثمث بثمثضغ، ما برضخ يجب أف تأخح الشرف انتيى العبلقة فدجت، أحضانًا يبعث الدكج زكجتو 
إلى بضت أىميا، تمتقي بخالتيا أك بعستيا تخجع مقمػبة قمب، سضئة، غزبانة، تحاكؿ أف تدعج زكجيا بأؼ شخيقة، 

 أييا اإلخػة.ىحه مذكمة السذاكل 

لحلظ " ال َيْجُخُل الَجش َة َنس اـٌ " ألنو أمتغ عبلقة بضغ السؤمشضغ حصسيا، التػاصل كالسحبة، اآلف أنت الحع 
بالسجتسع، يحكي لظ شخز عغ صجيقو، أك عغ أخػه، أك عغ جاره، يحكي ساعة، ىات صجيقو لساذا يخيج أف 

كضو، فأنت أيزًا نرضحة كأب، كسعمع، كراحب مرمحة، يدسعو تربح الداعة دقضقة، ألنو كمو كحب الحؼ يح
ال تقبل كبلـ كاحج عمى كاحج إال في حزختو، إذا كشت صادؽ تكمع أمامو، تجج القزضة تقمرت لمعذخ، تقمرت 
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% نحشا أكثخ شيء يفتتشا الشسضسة، نقل الكبلـ، تجج شخز تحتخمو كيحتخمظ، بغضبتظ مغ ىحا ؟ غضخ فيساف،  7لػ
الحؼ سبب بالقصضعة ؟ الحؼ نقل، مسكغ أف يكػف لظ صجيق حسضع، تػده، كفي عسل رائع بضشظ  حكاىا كغمط، مغ

كبضشو، كبداعة مغ ساعات الغفمة قاـ ذمظ مسكغ أف يحمظ، كما حرل شيء، أما ىحا الحؼ نقل، ىكحا قاؿ فضظ، 
 عس األحاديث:أنت تحقج انتيى قصعتو، بالشياية تجج السجتسع مسدؽ، السجتسع مذخذـ، لحلظ كرد في ب

 )) َكإفه الَعْبَج َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسْخِط َّللاهِ َتعالى َّل ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبيا في َجَيشهع ((

 ] ركاه البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

؟ يجب  كمسة، كحضشسا تعج كبلمظ مغ عسمظ تشزبط، اآلف الشاس يفيسػف أنو كبلـ بكبلـ مغ قاؿ لظ كبلـ بكبلـ
أف تػقغ أف كبلمظ جدء مغ عسمظ، ألنو في كمسة تخقى بيا إلى أعمى عمضضغ، كفي كمسة تيػؼ بيا إلى أسفل 
الدافمضغ، في كمسات تجعل اإلنداف كالبخكاف كال سضسا إذا كاف الستحجث عشو امخأة، في شخفيا، كرد في بعس 

 اآلثار:

 )) إف قحؼ السحرشة ييجـ عسل مئة سشة ((

 بخاني كالبدار كفضو لضث بغ أبي سمضع [] ركاه الص

فقبل أف تقػؿ، قبل أف تذضخ، قبل أف تتحخؾ ىكحا، فبلنة هللا أعمع ؟ حكضت كخمرت، تكمست كخمرت كانتيى 
 األمخ.

 أييا اإلخػة:

 ما لع نتبع سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في مػضػع الغضبة كالشسضسة، كالبيتاف كالدكر، مثبًل:

 ِخىٍء ِمَغ الذّخ أْف َيْحِقَخ أخاُه الُسْدمَع (()) ِبحْدِب امْ 

 ] ركاه التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [
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كفى بظ إثسًا أف تقػؿ كل ما سسعت، أف تخكؼ كل ما سسعت، في شيء ال يقاؿ، ال يخكػ، في شيء غضخ 
 صحضح، في شيء ما لو دلضل، في تجشي، في تدخع.

ٌَ ِبَشَبٍأ َفَتَبيهُشػا َأْف ُتِريُبػا َقْػمًا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعَمى َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ِإْف َجاءَ  ُكْع َفاِس
(3﴾) 

 ) سػرة الحجخات (

 القخآف يجب أف يعمسشا لسا سضجنا سمضساف جاءه اليجىج قاؿ:

ـْ ُكْشَت ِمَغ اْلَكاِذِبيَغ )  (﴾74﴿ َقاَؿ َسَشْشُطُخ َأَصَجْقَت َأ

 ) سػرة الشسل (

في تحقضق، اآلف ما الحؼ يحرل بسدتػػ األسخ ؟ تأتي البشت باكضة، ىكحا قاؿ لي، ضخبشي، سب أبي مثبًل، ىحا 
األب ال يفكخ لثانضة يدتجعي صيخه كيقػؿ لو ما الحؼ حجث، أبجًا، كبلـ ابشتو شابػ، األب يأخح مػقف، 

كعائمتو أمامو، كضاربتو أيزًا، ما تحسل، ال يخصخ بباؿ أب أف يدألو يحخدكنيا، يحقج، قج تكػف شاتسة أبػه كأمو 
 صيخه ما الحؼ أزعجظ مغ ابشتي ؟ ما في إنراؼ.

لحلظ عجـ التحقق، عجـ التثبت، عجـ السػاجية، وهللا أنا أتسشى ال تقبل كمسة مغ بشت عمى بشت، كال مغ صيخ 
% مغ الكبلـ الحؼ يسكغ أف يقاؿ تبلشى، ألنو  99جج عمى صيخ، كال مغ ابغ عمى ابغ، إال أف يجتسعا معًا، ت

أكثخه كحب، كاإلنداف كحجه سبحاف هللا يتكمع ما يحمػ لو، كل شيء لرالحو يحكضو، ككل شيء ضجه ال يحكضو، 
 فبحدب كبلـ الشاس الكل معيع حق، حتى يخكا شخفة:

حق كبلـ مشصقي كمعو أدلة، فمسا أف مخة جحة صار قاضي، حكى لو أحج الستخاصسضغ كبلـ قاؿ لو وهللا معظ 
حكى الخرع قاؿ لو وهللا أنت أيزًا معظ حق، كبلـ قػؼ كمعو أدلة، فدكجتو سسعت السػقف مغ كراء الدتار، 

 قالت لو ما ىحا الحكع يا جحة ؟ قاؿ ليا وهللا أنت أيزًا معظ حق.
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تصمضق زكجتو، بمغ ضجخه مشيا حج ال ما في تحقضق ألنو، فكل كاحج يتكمع يعمع حالو ممظ، مخة أخ زارني يدمع 
يحتسل، فأنا لي أسمػب معو، قمت لو يعشي تخػنظ ؟ قاؿ لي أعػذ باهلل يا أستاذ ما ىحا الكبلـ، شخيفة، شاىخة، 
عفضفة، قمت لو كسخة ؟ قاؿ أعػذ باهلل نطضفة ججًا، شبخيا سيء ؟ قاؿ ال وهللا شبخيا شضب، بعج ىحا استجرؾ 

 أنيا عفضفة، كشخيفة، كشاىخة، كنطضفة، كشبخيا جضج، أما ىػ لػحجه تخاجع. لػحجه كاستحى، كاف غافل
نحغ أياـ بجافع الذضصاف ال نخػ إال الجانب الدمبي، ىحا ابغ بمتعة ارتكب خضانة عطسى، تػجب القتل، فقاؿ 

لو عسمو، كاف سضجنا عسخ لمشبي الكخيع دعشي أضخب عشق ىحا السشافق، ال يا عسخ إنو شيج بجرًا، الشبي ما أىجر 
صحابي جمضل كشيج بجر، كأىل بجر ليع مقاـ عشج هللا، قاؿ لو ال يا عسخ إنو شيج بجرًا، فمسا سألو قاؿ لو وهللا أنا 
ما كفخت كال ارتجت كلكشي لرضق في قخير، كأنا كاثق مغ نرخ هللا لظ، أردت بيحا الكتاب أف تكػف لي عشجىع 

 قاؿ إني صجقتو فرجقػه، كال تقػلػا فضو إال خضخًا.يج بضزاء أحسي بيا أىمي كمالي، فالشبي 

% مغ مذاكمشا تدخع كسساع مغ شخؼ كاحج، كعجـ تحقق، كعجـ إنراؼ، ما في إنراؼ، يغفخ  93فشحغ 
فاقت  77مدكضشة تعبانة، إذا الكشة  77لمبشت كل ذنب، أما الكشة ال يغفخ ليا ذنب أبجًا، إذا فاقت الشبت الداعة 

كدبلنة، لساذا ىحه تعبانة كىحه كدبلنة، االثشتضغ بشات، ما في إنراؼ، ما داـ في إنراؼ ىحه قخدة ممفمفة، 
 السجتسع في حقج يربح، في تسدؽ.

 أخػنا الكخاـ:

نحغ بحاجة إلى تعامل شخعي، بحاجة إلى محبة، بحاجة إلى تعاكف، بحاجة إلى تشاصخ، بحاجة أف نكػف سجًا 
ما يدسى بألفة اجتساعضة، كىحا الحجيث أحج أكبخ أسباب التسدؽ الشسضسة، كاحجًا أماـ الصخؼ اآلخخ، بحاجة إلى 

 أف تشقل إنداف ما قاؿ لو فضو إنداف كالشسضسة ال تأتي إال بالذخ، كالشبي قاؿ:

ْجِر ((  )) فإني ُأِحبُّ أْف َأْخُخَج ِإَلْيُكْع كأنا َسِميُع الره

 عشو [] ركاه أبي داكد كالتخمحؼ، عغ ابغ مدعػد رضي َّللّا 
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، يأتي شخز يقػؿ عشو: أنو غضخ ممضح أزعجو أف يكػف لو مكاف، الـز أف  تجج أخ لو مكاف عشج الذضخ، محتـخ
 يحصع لو ىحا السكاف، فمحلظ الحيغ يبحثػف عغ عضػب الشاس.

 ُو َيْفَزْحُو َكَلْػ ِفي َجْػِؼ َرْحِمو (()) َمْغ َتَتّبَع َعْػَرَة َأخيِو الُسْدِمِع َتَتّبَع هللا َعْػَرَتُو، َكَمْغ َتَتّبُع هللا َعْػَرتَ 

 ] أخخجو ابغ أبي الجنضا عغ البخاء [

، كالحج، كالدكاة، أركاف اإلسبلـ، لكغ اإلسبلـ شيء آخخ، اإلسبلـ صجؽ، أمانة، عفة،  فأنا أرػ الربلة، الرـػ
إذا سمع السجتسع مغ ىحه بعج عغ الغضبة، عغ الشسضسة، عغ البيتاف، عغ االزدراء، عغ الذساتة، عغ التعضضخ، ف

 العضػب االجتساعضة كشا صفًا كاحجًا.

 ( ﴾ 1﴿ ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ الهِحيَغ ُيَقاِتُمػَف ِفي َسِبيِمِو َصّفًا َكَأنهُيْع ُبْشَياٌف َمْخُصػٌص )

 ) سػرة الرف (

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 التخغيب في العدلة 704 - 060الجرس ) 

 71-36-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -الحجيث الذخيف شخح 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

التخغضب في العدلة لسغ ال يأمغ عمى نفدو االختبلط، كقج قضل الجمضذ الرالح خضخ مغ الػحجة كالعدلة، لكغ 
العدلة أفزل ألف مخة مغ الجمضذ الدػء، بعج أف تؤمغ باهلل كالضـػ اآلخخ بقي عمضظ أف تحضط نفدظ بأناس 

ال يجلظ عمى هللا مقالو، كلػ تتبعت يخقػف بظ إلى هللا، قضل ال تراحب مغ ال يشيس بظ إلى هللا حالو، ك 
االنحخافات التي تججىا في األفخاد أك الشكدات التي يعاني مشيا مغ سمظ شخيق اإليساف لعل في معطع األسباب 
تعػد إلى رفقاء الدػء، كمدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تذعخ بثغخات اإليساف كأنت مع أىل الفدق كالفجػر، مغ 

  ىشا تأتي اآلية الكخيسة:

اِدِقيَغ )  (﴾006﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا اتهُقػا َّللاهَ َكُكػُنػا َمَع الره

 ) سػرة التػبة ( 

 كأف هللا عد كجل يبضغ لشا أنو لغ تدتصضع أف تصضع هللا إال إذا كشت مع الرادقضغ كاآلية الثانضة: 

اْلَغَجاِة َكاْلَعِذيِّ ُيِخيُجكَف َكْجَيُو َكََّل َتْعُج َعْيَشاَؾ َعْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿ َكاْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الهِحيَغ َيْجُعػَف َربهُيْع بِ 
ْنَيا َكََّل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َكاتهَبَع َىَػاُه َكَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا )  (﴾75الجُّ

 ) سػرة الكيف ( 
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 اإلخػة:بالسشاسبة أييا 

السعرضة محببة، فضيا ثسخ عاجمة، كفضيا كآبة آجمة، ثع فضيا عحاب مدتسخ بعج السػت، يعشي دائسًا أضخب ىحا 
 السثل، أضخبو كثضخًا:

راكب دراجة، يسذي في شخيق مدتػؼ، ثع كاجو شخيقضغ، شخيق ىابط، كشخيق صاعج، اآلف بالكبلـ السعاصخ 
اإلنداف، خرائز اإلنداف، حاجات الجدج أف يدمظ الصخيق اليابط، يتػقف معصضات البضئة الػاقعضة، شبضعة 

الجيج، تأتي الشدسات المصضفة الصخيق معبج، األشجار عمى الصخيقضغ، الحجائق الغشاء، أما الصخيق الراعج يحتاج 
عخؽ، كفي  إلى جيج كبضخ، كالذيء الغخيب أف الصخيق الراعج تخابي، كفضو عقبات، كفضو أحجار، كفضو حفخ كفي

تعب، كفي جيج، فكل ما في الصخيق اليابط يقػؿ لظ اسمظ ىحا الصخيق ككل ما في الصخيق الراعج يقػؿ لظ 
ابتعج عغ ىحا الصخيق، ىحا اسسو لداف الحاؿ، فالحؼ يحكسو الػاقع يدمظ الصخيق اليابط، لكغ لػ رأيت لػحة 

غ كع، إلى قرخ مشضف ىػ لسغ دخمو، كفي ىحا جشب الصخيق الراعج يقػؿ لظ إف ىحا الصخيق يشتيي بعج عذخي
القرخ ما ال عضغ رأت، كال أذف سسعت كال خصخ عمى قمب بذخ، لع ترجؽ، في صػر، مػضػعة، مذاىج مغ 
أبياء القرخ، كالصعاـ في القرخ، كالذخفات في القرخ، كالحػريات في القرخ، في مذاىج، كفي نز، كإلى 

صخيق اليابط عمى جسالو كيدخ سضخه يشتيي بحفخة سحضقة ما ليا مغ قخار جانب الصخيق اليابط في لػحة، ىحا ال
فضيا كحػش لع تأكل مغ شيخ، كىي تشتطخ مغ تأكمو ىحه المػحة ىشا، كتمظ المػحة ىشاؾ، أال يشبغي إذا كشت 

 درجة، ىحه القرة كميا. 783عاقبًل أف تتخح قخارًا معاكدًا 

 ل الشار سيل بديػة (()) كإف عسل الجشة حدف بخبػة. أَّل كإف عس

 ] ركاه أحسج عغ ابغ عباس [ 

 )) حفت الجشة بالسكاره ((

 ] أخخجو أحسج كصحضح مدمع كالتخمحؼ عغ أنذ ك عغ أبي ىخيخة كعغ أحسج ك ابغ مدعػد [ 

صبلة الفجخ متعبة، نائع لمداعة الثانضة، كتحب أف تشاـ لمداعة العاشخة ثاني يـػ الشـػ مخيح، كإشبلؽ البرخ 
مستع، أنت تتسمى بسحاسغ الشداء، كالحجيث في فزائح الشاس شيء مستع أكثخ، كأخح الساؿ بأؼ شخيق  شيء

مستع كمستع، لكغ الصبع يقتزي أف تأخح الساؿ كالتكمضف أف تجفعو، كسسي التكمضف تكمضفًا ألنو ذك كمفة، لحلظ 
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 ى صخاع كإلى جيج ىػ ثسغ الجشة:التكمضف يتشاقس مع الصبع، ىحا التكمضف ألنو ذك كمفة، كألنو يحتاج إل

ـَ َربِِّو َكَنَيى الشهْفَذ َعِغ اْلَيَػى )  (﴾10( َفِإفه اْلَجشهَة ِىَي اْلَسْأَكى )10﴿ َكَأمها َمْغ َخاَؼ َمَقا

 ) سػرة الشازعات ( 

 فمحلظ ىحه المػحة الشرضة مع بعس السذاىج، كتمظ المػحة الشرضة مع بعس السذاىج ىحه يشبغي أف تعكذ
 قخارؾ، فأنت أحج شخرضغ، إما أف يحكسظ الػاقع، كإما أف يحكسظ الشز، مثل آخخ:

أنت ذاىب إلى حسز في أياـ الذتاء لظ قبزة ممضػف لضخة، ىجفظ حسز، رأيت في دكما لػحة كضعتيا إدارة 
ل كىجفو السخكر كتب الصخيق إلى حسز مغمقة، بدبب تخاكع الثمػج في الشبظ، لػ قخأ المػحة ممػف إنداف عاق

حسز كلضذ الشبظ، يخجع، ىحا الحؼ في رأسو عقل ما حكسو ؟ الشز، دابة ماشضة الصخيق جاؼ، كالذسذ 
مذخقة، أما الثمجات بالشبظ، أيغ تقف الجابة ؟ في الشبظ، ما الحؼ حكع الجابة ؟ الػاقع، ما الحؼ حكع العاقل ؟ 

 الشز.

صابتو بدخشاف الخئة دابة أما الحؼ يتخؾ الجخاف بعج قشاعتو مثل آخخ مغ حضاتشا الضػمضة: الحؼ يتخؾ الجخاف بعج إ
أنو انتحار بصيء، كمحـخ شخعًا يكػف عاقل، ىػ كل إنداف بعج كقػع الحؼ تػعج هللا بو يؤمغ، الجلضل أكفخ كفار 

 األرض فخعػف حضشسا أدركو الغخؽ قاؿ:

 (﴾60ػ ِإْسَخاِئيَل َكَأَنا ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ )﴿ َآَمْشُت َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله الهِحي َآَمَشْت ِبِو َبشُ 

 ) سػرة يػنذ (. 

السذكمة كميا أنو أنت خضارؾ مع اإليساف خضار كقت، ال خضار قبػؿ أك رفس، دائسًا كأبجًا لظ مع ممضػف مػضػع 
عمضظ خضار قبػؿ أك رفس، عخضػا عمضظ تجارة كججت الخبح قمضل كالجيج كبضخ، كفي مخاشخة، تخفزيا، عخضػا 

بضت جيتو شسالضة، كسعخه غالي كغضخ مشاسب تخفزو، ممضػف مػضػع لظ معيا خضار قبػؿ أك رفس إال اإليساف، 
لظ معو خضار كقت فقط، إما أف تؤمغ قبل فػات األكاف، كفي الػقت السشاسب، كإما أف تؤمغ بعج فػات األكاف، 

 كفي الػقت غضخ السشاسب، كالجلضل فخعػف الحؼ قاؿ:
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 (﴾71بُُّكُع اَْلَْعَمى )﴿ َأَنا رَ 

 ) سػرة الشازعات ( 

 كالحؼ قاؿ:

 ﴿ َما َعِمْسُت َلُكْع ِمْغ ِإَلٍو َغْيِخي﴾

 (  18) سػرة القرز اآلية: 

 آمغ لكغ بعج فػات األكاف هللا عاتبو كقاؿ لو:

 ﴿ َآخْآََف َكَقْج َعَرْيَت َقْبُل﴾

 (  97) سػرة يػنذ اآلية: 

هللا رائع ججًا ىحا السمسح أنو ملسو هيلع هللا ىلص حضشسا استقبل خالج بغ الػلضج كقج جاء لضعمغ لحلظ في ممسح مغ كبلـ رسػؿ 
 إسبلمو، فقاؿ يا خالج عجبت لظ، أرػ لظ فكخًا.

في أمثمة كثضخة كاقعضة، كصارخة، كالجنضا عخض حاضخ، كاآلخخة كعج صادؽ، يحكع فضو ممظ عادؿ، ككل إنداف 
 ج اعقل العقبلء.يأمغ باآلخخة كيعسل ليا يع

ممضػف، تجخل  83أنا تكمست البارحة بجرس كل كاحج لو أقخباء يتػفػف، لكغ ما مخة لظ قخيب غشي ججًا، بضتو ثسشو 
ألف، أصفياف كالثخيات رششج بمجضكضة، كالمػحات الديتضة، كالخخاـ،  833لمبضت فضو سجاد ككل سجادة ثسشيا 

شاء التعدية أيغ جالذ صاحب البضت اآلف ؟ بباب صغضخ جالذ، كاألكنكذ، ككمو درجة أكلى ما خصخ ببالظ أث
 ىحا السثػػ األخضخ، فيحه الحقضقة السخة، كىي أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح.

فمحلظ مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف تدتصضع أف تدتقضع، كحػلظ بضئة سضئة فالعدلة عدلة السجتسع أفزل كسضمة 
ًا تجج رجل عشجه شخرضة قػية ججًا، كإيسانو قػؼ، متػىج، معو حجة قػية، لػ لمحفاظ عمى استقامتظ، لكغ أحضان

جمذ مع أناس كلو عشجىع ىضبة صستػا، اجمذ معيع، كارتقي ييع إلى هللا، يعشي ىي لعبة شج الحبل، إف شجكؾ 
خ تفكضخىع، إلضيع ابتعج عشيع، كأف أمكشظ أف تذجىع إلضظ، اقتخب مشيع مضدانظ معظ، عشجؾ إمكاف تؤثخ بيع تغض

يتأدبػا بأدب اإلسبلـ، يشبغي أف تكػف معيع، ألنو أنت لظ في الجنضا ميسة يعشي ىحا الحؼ يجمذ بخأس جبل ماذا 
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 فعل ؟ ما فعل شيء، يأتي يـػ القضامة مفمدًا.

أف  مخة كشا بسكاف جسضل، كفي فضبل فخسة ججًا، ليا إشبللة رائعة، قاؿ لي أحج اإلخػة الكخاـ مغ باب الجعابة لػ
هللا أعصانا مثل ىحه الفضبل كجمدشا بيا كأمزضشا حضاتشا كميا مشاضخ جسضمة، قمت لو تأتي يـػ القضامة مفمذ، الـز 
تجمذ بسجيشة كميا تمػث، ككميا عي، ككميا مذاكل، كتحل مذاكل الشاس، كتأخح بضجىع إلى هللا، كتدعى 

ميع أحضانًا، كتخجميع حتى تأتي يـػ القضامة معظ عسل ليجايتيع، كتتحسل قدػتيع أحضانًا، كغمطتيع أحضانًا، كتصف
 صالح، ألف ىحا الدخكر يـػ القضامة.

يعشي مسكغ شالب معمق آماؿ كبضخة عمى الجراسة يأتي بدخاف لمدشجكير أمامو كقمضل مغ السػالح، ككأسضغ 
جما يتخخج، عرضخ، كتخمذ شاؼ، كراديػ صغضخ، ككع مجمة أثشاء الجرس ىحا سمػؾ شالب ؟ ىحه تحرل عش

يذتخؼ بضت، كيجمذ في غخفة الجمػس كيختب كل أمػره، ىحه بعج التخخج، أما أثشاء الجراسة، اآلف مقاعج الجامعة 
مقاعج خذبضة ما في بالجامعة كميا مقعج بيحا الذكل، زاكية قائسة، خذب، ال في تكضضف، كال في تجفئة جضجة ك 

ب، ميشجس، حقػقي، مجرس، اآلف الجامعة مع أنيا متعبة، كفضيا سبػرة كغبار كعفار كدكاتخة، كتخخج مغ ىشا شبض
ساعة، كفضيا قدػة مجرسضغ أحضانًا، فضيا كضائف شيخية، كفضيا أسئمة غضخ متػقعة، كفضيا ترحضح غضخ  71دكاـ 

متقغ، لكغ تتحسل كل الستاعب، ألف في آخخة يػضع اسسظ دكتػر، الجكتػر فبلف، كفي شغل، في لقب عمسي 
أما إذا كانت دخمت إلى مميى، السميى أنضق ججًا، السػكضت، كالثخيات، كالجيكػرات، كالخاقرات، يخخج  كفي شغل،

 نػرؼ الػاحج مشو، يخخج نػرؼ مغ قصاع الصخؽ باألخضخ.

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

كاف مع القزضة عدلة كاختبلط، العدلة أفزل ألف مخة مغ جمضذ سػء، كاالختبلط أفزل ألف مخة مغ العدلة إذا 
 جمضذ صالح.

 )) َكَيُج هللا َعَمى اْلَجساَعِة، َكَمْغ َشّح َشّح ِإَلى الّشاِر ((

 ] ركاه التخمحؼ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو [

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 أكصشي قاؿ َّل تغزب 704 - 067الجرس ) 

 79-36-1335الشابمدي بتاريخ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ:

 السػضػع الضـػ التخىضب مغ الغزب، فعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف رجبًل قاؿ لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 قاؿ7 " َّل َتْغَزْب " فخّدد ِمخارًا، قاؿ7 " َّل َتْغَزْب (()) أكصشي 

 ] ركاه البخارؼ [ 

أييا اإلخػة، لػ تتبعت الشتائج الخصضخة التي يدببيا الغزب لعخفت قضسة ىحه الشرضحة، في ساعة غزب يصمق 
شخكة، كاف فضيا  السخء زكجتو، يذخد األكالد، الذباب يشحخفػف، كالذابات تشحخفغ أحضانًا، في ساعة غزب تفظ

دخل جضج ألسخة عجيجة، في ساعة غزب تشذب حخكب، لػ تتبعت الشتائج الػبضمة لغزب اإلنداف، عمى مدتػػ 
الفخدؼ كالجساعي لكاف شضئًا ال يرجؽ، اإلنداف حضشسا يغزب يعصل تفكضخه، حضشسا يغزب تعصل محاكستو 

اء، كحضاتشا كميا مػقف غاضب كراءه دمار، حضشسا يغزب يتعصل مضدانو، حضشسا يغزب ال يقجر تبعات األشض
دمار أسخة، دمار شخكة، دمار مؤسدة، دمار مجتسع أحضانًا فاإلنداف ماداما مالكًا نفدو رؤيتو صحضحة، كقخاره 

 صحضح.

 إخػانا الكخاـ:

أفزل نرضحة لئلنداف أنو يشبغي أف يخجئ اتخاذ القخار حضشسا يغزب، ال تتخح قخار كأنت غاضب، اغزب، 
خت، غمضت، مخجل، بخكاف، إياؾ أف تتخح أؼ قخار ال بفرع عبلقة، كال بصبلؽ زكجة، كال بإنياء شخكة، كال تػت

بسحاربة أك بسقاشعة ليحا البضت أك لحاؾ البضت، إياؾ أف تتخح قخارًا كأنت غاضب، تأكج أف ىحا القخار أحسق، قخار 
كمستاف، ال ناىضة، كفعل مزارع " ال َتْغَزْب " قج مجمخ قخار ميمظ، فمحلظ ىحا الحجيث عمى إيجازه، كعمى أنو 
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يدأؿ سائل كضف ال أغزب، كالغزب شعػر نفدي كلضذ إرادؼ، إذًا معشى الحجيث ابتعج عغ أسباب الغزب، 
يقػؿ عسخك بغ العاص رضي هللا عشو، يدألو سضجنا معاكية يا عسخك ما بمغ مغ دىائظ، يقػؿ عسخك وهللا ما 

الخخكج مشو، فقاؿ لو لدت بجاىضة، قاؿ لو أما أنا وهللا ما دخمت مجخبًل أحتاج أف أخخج  دخمت مجخبًل إال أحدشت
مشو، إذا كشت داىضة العخب ما دخمت مجخبًل إال كأحدشت الخخكج مشو، فأنا أدىى مشظ، أنا ال أدخل ىحا السجخل 

 إشبلقًا أبمغ.

ءه كتاب مغ مػاشغ عادؼ، يقػؿ كاتب ىحا تخكؼ الكتب التاريخضة أف ىحا الخمضفة معاكية بغ ابي سفضاف جا
 الكتاب:

أما بعج فضا معاكية ػ أنت ما فضظ أف تقػؿ لمصبضب يا دكتػر، كلمعسضج سضادة العسضج، كالػزيخ سضادة الػزيخ، ال 
تدتصضع ػ أما بعج فضا معاكية، إف رجالظ قج دخمػا أرضي، فانييع عغ ذلظ كإال ػ مػاشغ ألمضخ السؤمشضغ، لحاكع 

 األكسط بأكسمو ػ كإال كاف لي كلظ شأف كالدبلـ. الذخؽ 

فدضجنا معاكية عشجه ابشو يديج، دفع الكتاب لضديج كقاؿ يا يديج ماذا نفعل ؟ قاؿ لو ألرػ أف تخسل لو جضذًا، أكلو 
عشجؾ كأخخه عشجه يأتػؾ بخأسو ػ ىحا الحل عشج يديج، فدضجنا معاكية قاؿ لو: غضخ ذلظ أفزل، جاء بالكاتب كقاؿ 

 كتب أما بعج:ا

فقج كقفت عمى كتاب كلج حػارؼ رسػؿ هللا، كلقج ساءني ما ساءؾ، كالجنضا كميا ىضشة جشب رضاؾ، لقج ندلت لو 
 عغ األرض كمغ فضيا ػ يأتي الجػاب الثاني ػ أما بعج:

ال أعجمظ الخأؼ فضا أمضخ السؤمشضغ ػ أكؿ كتاب فضا معاكية ػ الثاني، أما بعج فضا أمضخ السؤمشضغ أشاؿ هللا بقاءؾ، ك 
الحؼ أحمظ مغ قػمظ ىحا السحل، يأتي بضديج كيقػؿ لو اقخأ، ابعث لو جضر ؟! أقخأ، قاؿ يا بشي مغ عفا ساد، 

 كمغ حمع عطع، كمغ تجاكز استساؿ إلضو القمػب.

كشا شبلبًا في الرف الحادؼ عذخ، كعشجنا أستاذ جغخافضا، عربي السداج، شجيج الغزب، فكاف الصبلب يتمحذكف 
ي إثارة غزبو، فضأتػف بأشضاء غضخ الئقة كيزعػنيا عمى الصاكلة، ححاء رياضة مثبًل، يعشي شيء مغ القسامة ف

عمى الصاكلة، كىػ نطضف، فإذا دخل كرأػ ىحا السشطخ اختل تػازنو، كزمجخ كصاح، كعسل، كتكمع عمى التخمف، 
عمػنيا كل درس، نرف الجرس يسزي بيحه الثػرة مغ الغزب الصبلب مدتستعػف إلى أعمى درجة بغزبو، كيف
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في الدباب كالذتائع، كالغزب، كالػعضج، في أستاذ رياضضات ال يغزب أرادكا أف يصبقػا عمضو ما شبقػا عمى 
أستاذ الجغخافضا، كضعػا عمى الصاكلة أيزًا حاجات مدعجة ججًا، فمسا دخل قاؿ أيغ العخيف ؟ اذىب كائِت 

 مخة كاحجة، ما غزب ألنو.باآلذف، قاؿ لو أقسيع، كال عادكىا 

أنت كأب ال تغزب، كدكج ال تغزب، كسعمع ال تغزب، كسجيخ محل ال تغزب، مجيخ مؤسدة ال تغزب، 
األمخ عالجو بيجكء، معقػؿ كاحج يجخل عمى كزيخ الجاخمضة، يقػؿ لو اسسح لي أف أسخؽ ؟ ىػ ميستو ضبط 

 الدخقة، معقػؿ أف تصمب مشو أف تدخؽ.

ع شاب كقاؿ لو ائحف لي بالدنا، سضج الخمق، حبضب الحق نبي، رسػؿ، قائج، زعضع، شػ زنا ؟ دخل عمى الشبي الكخي
فالرحابة غزبػا كقامػا إلضو، قاؿ ال، دعػه، تعاؿ يا ىحا أتخيجه ألمظ ؟ ترػر أمو يدنا بيا، فغمى الجـ في 

ال، كال الشاس يخيجكنو ألخػاتيع،  عخكقو، قاؿ لو ال، قاؿ لو كال الشاس يخيجكنو ألمياتيع، تخيجه ألختظ ؟ قاؿ لو
تخيجه ألبشتظ ؟ لعستظ ؟ لخالتظ ؟ يقػؿ ىحا األعخابي دخمت عمى رسػؿ كما شيء أحب إلي مغ الدنا كخخجت 

 مغ عشجه كما شيء ابغس إلي مغ الدنا، ال تغزب، خمضظ ىادغ.

 )) كاد الحميع أف يكػف نبيا ((

 ] أخخجو الخصضب عغ أنذ رضي هللا عشو [

سضج األخبلؽ، لكغ في فخؽ بضغ الجـ البارد، كبضغ الحمع، يقػؿ دخل إنداف يخكب مخكبة بجدخ يتدع  كالحمع
لسخكبة كاحجة، فػاجو سضارة أخخػ أيزًا كحضجة، فيحا الجاخل فخندي، كالحؼ كاجيو إنكمضدؼ، فأراد ىحا الفخندي أف 

، ما بضخجع ىػ، كالثاني ما بضخجع، فقاؿ لو يغضع ىحا اإلنكمضدؼ، فسعو بالدضارة قامػس الركس، فتحو كيتدمى بو
 اإلنكمضدؼ عشجما تشتيي أعخني إياه، شبعًا الحمع غضخ الجـ البارد الحؼ ال يحتسل.

أما ال تغزب، ال ببضتظ، كال بعسمظ، لكغ قالػا ما في إنداف ال يغزب، لكغ بضغ أف يطيخ غزبظ، كبضغ أف 
غزب عغ نفدظ، لكغ البصػلة أف يبقى ىحا الغزب داخمضًا، يكػف غزبظ داخمضًا، ذلظ ال تدتصضع أف تسشع ال
 كأف تبقى بالسدتػػ الطاىخؼ متػازف ىادغ.
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اآلف في حالة معاكدة، في حالة التغاضب، أحضانًا يقػؿ سضجنا عسخ حضشسا غسذ بعس أصحابو لذجتو، بكى، 
ىحا األمخ ال يشاسبو إال كسا تخػ، كقاؿ وهللا لػ يعمع الشاس ما في قمبي مغ الخحسة ألخحكا عباءتي ىحه، كلكغ 

لحلظ اإلنداف إذا كاف في مػقع قضادؼ، كاألمخ في تفمت، مدسػح لو أف يتغاضب، ال أف يغزب، أف يتغاضب، 
مغ الجاخل ىادغ، ىحه حالة معاكدة، أحضاف تكػف مغ الجاخل عسا تغمي، لكغ الطاىخ مغ في غزب، ىحا 

 اسسو كطع الغضع، قاؿ تعالى:

ُ ُيِحبُّ اْلُسْحِدشِ  ﴿ الهِحيغَ  خهاِء َكاْلَكاِضِسيَغ اْلَغْيَظ َكاْلَعاِفيَغ َعِغ الشهاِس َوَّللاه خهاِء َكالزه  (﴾001يَغ )ُيْشِفُقػَف ِفي الده

 ) سػرة آؿ عسخاف (

يقابل كطع الغضع مغ الجاخل ىجكء كراحة، لكغ مغ الخارج في تغاضب، لحلظ التغاضب مصمػب أحضانًا، أتغاضب 
 أغزب، كفي قػؿ ألحج السفكخيغ األلساف قاؿ: أنا أرضي أعجائي كال أستخضضيع.كال 

كفخؽ كبضخ بضغ أف تخضضيع، كبضغ أف تدتخضضيع، االستخضاء يكػف أحضانًا بالكبلـ، كالتحلل، كالزعف، أما 
وهللا كحا، ىحا اإلرضاء بالفعل، أياـ يكػف لظ خرع باألسخة ) عجيل ( كفي تشافذ، كفي عجاء، وهللا نحغ نحب، 

في ضعف، يقػؿ نحغ أىل أنت لػ جاءؾ زائخًا اكخمو بزضافة، لػ شمب مشظ حاجة لبضو، بتمبضة ىحه الحاجة 
 تخضضو كبتكخيسو بصعاـ نفضذ تخضضو، لكغ ال تدتخضضو بالكبلـ، االستخضاء فضو ضعف، أما اإلرضاء في قػة.

اف التافو كبلمو كبضخ كفعمو قمضل، فيحا السفكخ يقػؿ أنا فمحلظ اإلنداف العطضع فعمو كبضخ، ككبلمو قمضل، كاإلند
أرضي أعجائي كال أستخضضيع، إذًا لظ أف تخضي دكف أف تدتخضي، كلظ أف تتغاضب دكف أف تغزب، كلظ أف 

 تتحمع دكف أف تكػف حمضسًا، لقػؿ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) إنسا العمع بالتعمع، كإنسا الحمع بالتحمع ((

 الجارقصشي عغ أبي ىخيخة كعغ أبي الجرداء [ ] أخخجو
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، فالرفة األخبلقضة أييا اإلخػة درسشا الغزب يقابمو كفزضمة الحمع، بالسشاسبة أية فزضمة ىي  كإنسا الكـخ بالتكـخ
 كسط بضغ رذيمتضغ، فإنفاؽ الساؿ إسخافًا كتبحيخًا رذيمة كالذح رذيمة، كالكـخ بضغ الذح كبضغ إتبلؼ الساؿ، الخػؼ
الذجيج كالجبغ رذيمة، كالتيػر رذيمة، كالذجاعة بضغ الجبغ كبضغ التيػر، لػ تتبعت كل السكاـر األخبلقضة لخأيتيا 

 كسصًا بضغ رذيمتضغ.

اآلف في إنداف غزػب، كفي إنداف دمو بارد، مشدػب لئلماـ الذافعي قػؿ مغ استغزب كلع يغزب فيػ 
أف محاـر هللا انتيكت يشبغي أف تغزب، ككاف عمضو الربلة  حسار، في إنداف غزػب كفي إنداف دمو بارد، لػ

كالدبلـ يغزب، لع يغزب لشفدو مخة، كاف يغزب إذا انتيكت محاـر هللا عد كجل، لكغ أحضانًا البشت بثضاب نـػ 
شفافة، عمى الذخفة تشذخ الغدضل، كالصخيق يعج بالسارة، كعضػف الذباب نحػ ىحه البشت، كاألب يخػ كال يغزب، 

 لظ كرد حجيث يشخمع لو القمب:لح

 )) َّل يجخمػف الجشة أبجا7 الجيػث ((

 ] ركاه أحسج في مدشجه كالشدائي كالحاكع في السدتجرؾ عغ ابغ عسخ [ 

مغ ىػ الجيػث ؟ الحؼ ال يغار عمى عخضو، كالحؼ يخضى الفاحذة في أىمو كالحالة الثانضة نادرة ججًا، أما األكلى 
جتو بأبيى زيشة تسذي معو في الصخيق كىػ يخػ أف عضػف الشاس جسضعًا تحسمق ال يغار عمى عخضو، يعشي زك 

 فضيا، كىػ تأخحه الشذػة، ىحا بشز ىحا الحجيث ديػث، ال يغار عمى عخضو كيخضى الفاحذة في أىمو.

، فسغ فبضغ الجـ البارد الحؼ ال يحتسل، كاحج شاعخ كصف شخز دمو بارد قاؿ: ال يبالي، ال يبالي أبجًا، كإذا باؿ
 باؿ يبػؿ، في عشجنا باؿ يبالي، كفي باؿ يبػؿ، قاؿ ال يبالي فإذا باؿ فسغ باؿ يبػؿ.

 فشحغ لدشا مع الجـ البارد، تشتيظ حخمات هللا عد كجل ال يتأثخ، ال يغزب أك غزػب ألتفو األسباب.

ة ججيجة، بعشي شيء وهللا مخة حجثشي أخ: مخكبتو بكخاج يسكغ ما كانت مشزبصة بسكبح، رجعت قمضبًل في سضار 
مغ الخفخاؼ تأثخ، سب ممضػف ديغ، يا لصضف صاحب السخكبة، أخحه صاحب الدضارة الستدببة بيحا الذيء إلى 
عشج أكبخ مرمح أقدع باهلل ما استخجـ أداة، دخل يجه إلى داخل الخفخاؼ، رجع مثل ما كاف، قاؿ لو كع ديغ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1106 

 سببت؟.

ي لظ الحسج، في شخز يغزب ألتفو األسباب، كأكثخ شيء السؤمغ لػ أصبحت مخكبتو عجضشة يقػؿ يا رب
يأتضشي كذكاكػ مغ األخػات السؤمشات أف زكجيا غزػب ألتفو شيء، تأخخ األكل دقضقتضغ، يدب كيدبدب، 
ممحة قمضبًل األكمة، الخبدات غضخ مدخشضغ الشبي دخل إلى البضت قاؿ أعشجكع شيء ؟ قالػا ال، قاؿ فإني صائع، ما 

شحغ لدشا مع الجـ البارد، تشتيظ حخمات هللا عد كجل فبل يتأثخ، كلدشا مع الغزػب الحؼ يغزب شيء يأكمو، ف
 ألتفو األسباب، لكغ لػ أنظ غزبت هلل ىحا غزب مقجس.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف دماءكع كأمػالكع كأعخاضكع بيشكع حخاـ 704 - 060الجرس ) 

 17-36-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -السخترخ  الذخح -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
 شا كزدنا عمسًا. إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمست

 الخصػط الحسخاء عشج السدمسيغ 

 الجماء كاَلعخاض كاَلمػاؿ

أييا اإلخػة، في كل مجتسع، أك في كل نطاـ، أك في كل كضاف، بالتعبضخ السعاصخ خصػط حسخاء، ال يشبغي 
 تجاكزىا، كمغ تجاكزىا دفع الثسغ باىطًا.

عبلقاتشا، أك في مجتسعاتشا خصػط حسخاء مقجسة ال يسكغ اآلف ىل عشجنا كسدمسضغ، أك في تعاممشا، أك في 
تجاكزىا ؟ ىحه الخصػط بّضشيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في بزع أحاديث صحضحة في البخارؼ كمدمع، كالبخارؼ كمدمع أصح 

 كتابضغ بعج كتاب هللا يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ في خصبة حجة الػادع:

ـٌ َكُحْخَمِة َيْػِمُكْع َىَحا، ِفي َشْيِخُكْع َىَحا، ِفي َبَمِجُكْع َىَحا (()) َفِإفه ِدَماَءُكْع َكَأمْ   َػاَلُكْع َكَأْعَخاَضُكْع َبْيَشُكْع َحَخا

ما داـ السدمع لع يدفظ دمًا حخامًا، كلع يشتيظ عخضًا، كلع يشيب مااًل فيػ في خضخ، كىػ في بحبػحة، كاألمػر 
 انتيظ عخضًا أك أكل مااًل، فحقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة.كميا سيمة، كالرمحة بمسحة، أما إذا 

أنا أقػؿ لكع كمسة: لػ أف األعساؿ الرالحة رتبشاىا تختضبا تراعجيا فأؼ عسل يقع في قسة ىحا التختضب ؟ أنا 
كل مالظ، أجضبكع: أف يبضع اإلنداف نفدو في سبضل هللا، كالفخؽ كبضخ ججًا بضغ بحؿ الشفذ كبحؿ الساؿ، مسكغ تجفع 

كأف تبقى حضًا، ك ىشاؾ ضخكؼ أبعجنا هللا عشيا، فحضغ ُيخضخ اإلنداف بضغ أف ُيقتل، أك أف يؤخح مالو كمو، ال يتخدد 
 ثانضة في أف يؤخح مالو كمو. 
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مخة ذكخت لبعس اإلخػة عقب مػت مِمظ، قمت: ىحا السمظ كىػ في أعمى درجة مغ الدمصة، كفي أعمى درجة مغ 
درجة مغ أف كل شيء في خجمتو في مسمكتو، كجاءه مخض عزاؿ، كلػ ُخضخ أف يبقى حضًا  الغشى، كفي أعمى

عمى أف يكػف ضارب آلة كاتبة في قرخه، وهللا ال يتخدد ثانضة، بسعاش يكفضو خسدة أياـ في الذيخ، ال يتخدد، 
 فالحضاة أثسغ شيء يسمكو اإلنداف. 

 7حقػؽ العباد مبشضة عمى السذاححة ؼ

حي بحضاتو في سبضل هللا عد كجل، كىحا الحؼ يسػت شيضجًا، تفقج مالظ عػضو، قج تفقج زكجتظ فيحا الحؼ يز
تتدكج، قج تفقج ابشظ، تتدكج، كتشجب كلجا، تفقج مشربظ، تدعى لسشرب آخخ، أما إذا فقج اإلنداف حضاتو ال يبَقى 

يغ، فبل يغفخ، معشى ذلظ أف حقػؽ العباد مبشضة عمى  شيء، ىحا الذيضج الحؼ فقج حضاتو ُيغفخ لو كل ذنب إال الج 
 السذاححة، بضشسا حقػؽ هللا مبشضة عمى السدامحة، حقػؽ العباد ال تدقط.

 كىع خصيخ كالخد عميو 

إخػانشا الكخاـ، في كىع كبضخ، كخصضخ، كمغ يعتقج بو فيػ جاىل، أنو إذا حج بضت هللا الحخاـ غفخ هللا لو كل ذنب، 
لظ ما كاف بضشظ كبضشو فقط، لكغ ما كاف بضشظ كبضغ العباد ال يغفخ إال باألداء أك ال، ىحا فيع ساذج، غفخ هللا 

 السدامحة، ىحا يدتشبط مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع﴾

 ( 17) سػرة األحقاؼ اآلية: 

 )مغ( لمتبعضس، 

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع ﴾
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 )مغ( لمتبعضس، 

ـٌ َكُحْخَمِة َيْػِمُكْع َىَحا ػ في عخفة ػ، ِفي َشْيِخُكْع َىَحا ػ ))َفِإفه دِ  ذي الحجة ػ ِفي َماَءُكْع َكَأْمَػاَلُكْع َكَأْعَخاَضُكْع َبْيَشُكْع َحَخا
َبَمِجُكْع َىَحا ػ يعشي البمج حخاـ ػ كالذيخ حخاـ، كيـػ عخفة أقجس يـػ في حياة اإلنداف، ثالثة مقجسات كبيخة ػ أَّل 

 مغت الميع فاشيج ((ىل ب

 ثبلثة خصػط حسخاء.

إذًا أنت بخضخ ما لع تأكل مااًل حخامًا، كأنت بخضخ ما لع تعتِج عمى أعخاض اآلخخيغ، كأنت بخضخ ما لع تدفظ دمًا 
 حخامًا.

الجـ بالسشاسبة أييا اإلخػة، أية قصخة دـ تيخؽ مغ آدـ إلى يـػ القضامة في القارات الخسذ ال بج مغ أف يتحسل ىحا 
إنداف يـػ القضامة، إال دمًا كاحجًا يتحسمو هللا دـ الحؼ قتل في حج، حضث أمخ هللا بقتل القاتل، فالقاتل إذا قتل دمو 

 يتحسمو هللا، القاضي ال عبلقة لو، القاضي نفح حكع هللا، أما الطغ فقزضة سائبة.

 ﴿ َأَفَحِدْبُتْع َأنهَسا َخَمْقَشاُكْع َعَبثًا﴾

 (  775) سػرة السؤمشػف اآلية: 

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى )  (﴾03﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ

 ) سػرة القضامة (

، يأتي الببلغ أنو صجر 715تأتي معمػمات مغمػشة فضقرفػف عخسا، إذًا السكاف عخس، تجسع عخس كالقتمى 
طغ أف القزضة انتيت، ُأشيج هللا ما عمى إشبلؽ نار مغ ىحا السكاف، ىػ قػؼ، كال أحج يحاسبو، كاإلعبلـ معو، ي

كجو األرض في القارات الخسذ أغبى مغ الصغاة، وهللا لػ عمسػا أنيع سضحاسبػف ال عغ كل قصخة دـ عغ كل 
 اضصخاب لساتػا. 
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ىشاؾ ضابط أمخيكي اقتحع بضتا، في البضت بشت جسضمة ججًا تذبو أختو، فجخل بعشف كبإرىاب، فيحه البشت مغ 
تت، يبجك أنو استضقع بقضة مغ ضسضخه، كلجأ إلى تخكضا، ثع إلى يػغدبلفضا، كأجخػ ىشاؾ مؤتسخا صحفضا، خػفيا ما

كقج نذخ في االنتخنضت، يقػؿ: نحغ في ببلد حزارة، إذا دخمشا إلى بضػتيع أكخمػنا، كضضفػنا، كتمصفػا معشا، 
في شاحشة، فتتكدخ أضبلعو في أثشاء  كأشعسػنا أشضب شعاميع، كنحغ نتفشغ بإذالليع، كنزع السػقػؼ مخبصاً 

سضخ الذاحشة، فإذا كصمشا إلى السكاف نقحفو بأرجمشا، فضدقط مغ ارتفاع متخيغ تقخيبًا، كفي أحضاف كثضخة تتكدخ 
أضبلعو، كنبػؿ عمضو، كتحجث، كقاؿ: ال يسكغ إلنداف أف يأتي إلى ىحا السكاف كفضو بقضة مغ إندانضة، وهللا إنو 

 بساء الحىب، إنداف استضقع ضسضخه، كتكمع عغ كحذضة االحتبلؿ.مؤتسخ صحفي يكتب 

وهللِا لع يبَق في الداحة إال اإلسبلـ، كاف آخخ جية تتستع بسرجاقضة في العالع، أنو ىحا البمج في حقػؽ اإلنداف، 
مغ  77ج بمج حخية، بمج ديسقخاشضة، بمج تكافؤ الفخص، حق السقاضاة... إلخ، كل ىحه القضع أصبحت في الػحل بع

 أيمػؿ، كىحا أكبخ نرخ لئلسبلـ.

 إذًا عشجنا خصػط حسخاء، ما داـ اإلنداف لع يدفظ دمًا، كلع يشتيظ عخضًا، كلع يشيب مااًل فيػ في خضخ، لحلظ:

َئاِتُكْع َكُنْجِخْمُكْع ُمْجَخاًل َكِخي  (﴾00سًا )﴿ ِإْف َتْجَتِشُبػا َكَباِئَخ َما ُتْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّْخ َعْشُكْع َسيِّ

 ) سػرة الشداء (

 ىحه الخصػط كردت في نز آخخ، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ـٌ َدُمُو َكَماُلُو َكِعْخُضُو ((  ))... ُكلُّ اْلُسْدِمِع َعَمى اْلُسْدِمِع َحَخا

 ) َرَكاُه ُمْدِمع ( 

ق كحجىا مغ قخكض لع تؤد  ؟ وهللا ىي بالسمضارات، كع مغ تاجخ مكدػر ببعس السبليضغ ألناس كع تطغ في دمذ
أخحكا البزاعة كباعػىا، كلع يؤّدكا ثسشيا ؟ لظ أف اإلنداف جاىل ال يعخؼ ماذا يشتطخه، لحلظ في األثخ: " تخؾ 

 دانق مغ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ حجة بعج حجة اإلسبلـ ". 
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 ع، " تخؾ دانق مغ حخاـ خضخ مغ ثسانضغ حجة بعج حجة اإلسبلـ ". الجانق سجس الجرى

أييا اإلخػة، وهللا أنا لكع ناصح، الجيغ لضذ في السدجج، في السدجج لتمقي التعمضسات فقط، لكغ الجيغ في السحل 
التجارؼ، يسكغ أف تبضع دكاء، كيكػف مشتيي السفعػؿ ؟ كالسذتخؼ شفل صغضخ، معو كصفة، كأنت حككت 

 لضخة، أقدع باهلل مغ يفعل ىحا يزع صبلتو، كصضامو، كعسختو، كحجتو في الحاكية. 833اريخ، كأخحت ثسشو الت

 بمضختضغ،  ً لضخات، ككضمػ الدضئ ججا 6كشت أقف أماـ رجل مخة بائع الصساشع، كىي قدساف: قدع جضج ججًا، الكضمػ بػ 
، كأضاؼ كضمػ مغ الشػع الدضئ عمى الػجو، قمت ككاحج استغل انذغاؿ البائع فسؤل خسدة كضمػ مغ الشػع الجضج

ليع: يزع صبلتو، كصضامو كحجو، كزكاتو في الحاكية، ألف الشاس يفيسػف الجيغ أف تأتي إلى السدجج، لكشظ 
 تأتي إلى السدجج فقط لتمقي تعمضسات الرانع.

 لحلظ كاف عمضو الربلة كالدبلـ إذا دخل إلى السدجج يقػؿ:

 لي أْبَػاَب َرْحَسِتَظ (( )) المهُيعه اْفَتحْ 

 ] ركاه أبػ داكد عغ أبي حسضج[

يا رب تجّل عمى قمبي في الجامع، أما إذا خخج مغ السدجج يقػؿ: الميع افتح لي أبػاب فزمظ، فالجيغ في 
 الدػؽ.

 أركؼ قرتضغ مؤثختضغ ججًا:

امخأة إيخانضة اشتخت فزمة أعخؼ شخًرا مغ الفقخ بسكاف، إلى درجة أنو يبضع فزل أقسذة عمى الخصضف، جاءتو 
ثسشيا خسدػف لضخة، أؼ دكالر كاحج، أعصتو خصأ مئة دكالر، كىػ يخجع بقضة المخأة أخخػ كجج مئة دكالر معو، ىػ 
دكالر كاحج، كأمامو محل تجارؼ، قاؿ لو: احخس بزاعتي، أنا سأتبع امخأة أعصتشي بالخصأ مئة دكالر، لحقيا، 

أنا أريج دكالرا كاحجا، أعصتو كاحًجا كشكختو، صاحب السحل أعجبتو أمانتو، فعشجه كقاؿ ليا: أختي ىحه مئة دكالر، 
محل لرخؼ العسمة، ككانت ىحه السيشة مسشػعة، كاحتار ماذا يفعل، فػجج رجبل أمضًشا، كقاؿ لو تذاركشي ؟ قاؿ 

 8وهللا يدكغ بضًتا ثسشو  لو: أتسشى وهللا، الشتضجة خبلؿ أسبػعضضغ عسل رفػؼ، ككّقع عقًجا، كأصبح شخيكو، كاآلف
 مبليضغ، كسضارة فخسة ججًا، كيعضر في بحبػحة، ككضعو اآلف جضج ججًا.
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القرة ذاتيا حجثت في سػؽ أخخػ، أيزًا فزل كزيادة، كالفزمة بخسدضغ لضخة، جاءت امخأة بالخصأ أعصتو مئة 
سخفخ، فأتػا بو مقّضجًا، كأنكخ، لضخة عػض دكالر، ىحا ُشخب، أبقاىا في جضبو، عشجما فقجت السئة ذىبت إلى ال
 فأقخكه حتى أقّخ، كدفع مئة دكالر، كدفع خسدة آالؼ لئبل يحاؿ إلى الشضابة العامة.

 انطخ إلى السؤمغ كغضخ السؤمغ، القرة مغ غخابتيا أنيا نفديا، كلكغ بذكل أك بآخخ.

 عضادة الصبضب. فضا أييا اإلخػة، اإلسبلـ في البضع كالذخاء، في األسػاؽ، في الرضجلضة، في

 8ىشاؾ ميغ راقضة، كالسذكمة السيغ الخاقضة أف اإلنداف ال يدتصضع أف يكذف الخصأ، قاؿ لظ الصبضب مثبل: أريج 
تحمضبلت، ىل لظ أف تشاقذو ؟ كىػ يحتاج تحمضبل كاحًج، كاتفق مع محمل معضغ، كيقػؿ لو: حّمل أكؿ تحمضل، 

 فة.كالباقي كمو اكتب شبضعي شبضعي، كالسبمغ مشاص

إذا كشت مػاشغ مػّكبل، كلظ قزضة في القزاء، كقاؿ لظ السحامي: ىي رابحة، كىػ يعمع عمع الضقضغ أنيا لغ 
 تخبح، ثساني سشػات لضشتيي الحكع، في األخضخ ييضئ كبلًما لظ مقشًعا.

 فشحغ عشجما نأكل أمػاؿ بعزشا بالباشل، أك لسا نعتجؼ عمى أعخاض بعزشا البعس نتفخؽ.

بالشطخ، ثع بالتحخش، ثع، ثع، كيشتيي بالدنا، كلسا ندفظ الجـ الحخاـ نكػف قج انتيضشا عشج هللا عد بجأ الحجيث 
 كجل، كمػضػع الجـ الحخاـ قمضل، أما األكثخ فشيُب األمػاؿ بالباشل، كفي قرخ العجؿ فػؽ الدبعة آالؼ دعػػ.

 إذًا الخصػط الحسخ:

ـٌ َكُحْخَمِة َيْػِمُكْع َىَحا، ِفي َشْيِخُكْع َىَحا، ِفي َبَمِجُكْع َىَحا (()) َفِإفه ِدَماَءُكْع َكَأْمَػاَلُكْع َكَأعْ   َخاَضُكْع َبْيَشُكْع َحَخا

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 بادركا باَلعساؿ سبعا 704 - 061الجرس ) 

 31-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 الحث عمى السبادرة باَلعساؿ الرالحة 

 َكَسم َع َقاَؿ:  أييا اإلخػة الكخاـ، في صحضح البخارؼ كمدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضوِ 

ا، َأْك َىَخًما ُمَفشًِّجا، َأْك )) َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا، َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا، َأْك َمَخًضا ُمْفِدجً 
اَعةَ  اَؿ، َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ ((َمْػًتا ُمْجِيًدا، َأْك الجه  ، َفالده

 ] التخمحؼ[ 

ىل يدتصضع الػاحج مشا أف يدتضقع كل يـػ كالضـػ الدابق إلى ما ال نياية ؟ ىشاؾ مفاجاءات، لكغ اإلنداف أحضانًا 
يدتضقع عمى ضاىخة ججيجة في جدسو، كقج تكػف بػابة الخخكج، أك يكػف لو عسل تجارؼ يشتيي لدبب أك آلخخ، 

 ككالة ُسحبت مشو.معو 

 )) َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا، َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا (( 

دْخٌل فمكي الدكجة، كانحخؼ األكالد كتػسعػا، كتخصػا الخصػط الحسخاء، كأصبح ىحا البضت ال يشتِسي إلى 
ة كالدبلـ كصف الغشى أنو مصٍغ، السؤمشضغ، بل يشتسي إلى أىل الجنضا، فضو الفدق كالفجػر فالشبي عمضو الربل

كإحجػ السرائب الكبضخة أف تكػف غشضًا فاسقًا، كإحجػ السرائب الكبضخة أف تكػف فقضخًا، حتى يشدضظ الفقخ كل 
 شيء.

 )) كاد الفقخ أف يكػف كفخا ((

 ] أخخجو أبػ نعضع في الحمضة عغ أنذ [ 
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، أربع كاجيات في أربع كاجيات، كمدتػدع إنداف في بمج عخبي عشجه محل، لضذ لو مثضل في ىحه العاصسة
 133ضعف مدامة السحل، كمكتب بحجع مداحة السحل، كبضت مداحتو أربعسئة متخ، أخح قخًضا بفائجة مغ 

ألف دكالر فأصبح السبمغ ممضػف، مع تخاكع الفػائج باع بضتو، كباع بضت ابشو، كباع السحل، كباع السدتػدع، كباع 
 لحلظ فإف الفقخ يشدضظ كل شيء، ككحا الغشى السصغي.السكتب، كلع يكف السبمغ، 

 )) َأْك َمَخًضا ُمْفِدًجا ((

أمخاض عزالة، فذل كمػؼ، يا لصضف، تربح حضاة اإلنداف جحضًسا، غدضل كمضة مختاف كل أسبػع، ككل مخة تجفع 
اسضة تحجث ساعات، كانتطار، كيبقى مغ حسس البػؿ بشدب قمضمة، تحجث ردكد فعل ق 8ثبلثة آالؼ لضخة، ك

 كآبة، فسغ مشا عشجه ضساف أال يراب بسخض ؟ ال أحج 

 )) َأْك َمَخًضا ُمْفِدًجا ((

 )) َأْك َىَخًما ُمَفشًِّجا (( 

كبخ في الدغ، فرار حذخيا، يعضج القرة مئة مخة، ككمسا دخل ضضف يقػؿ لو: ال يصعسػني، كيفزح أىمو، ىحا 
 بالسػت، ألنو فزضحة. مخض مخضف، كأقخب الشاس ليحا اإلنداف يجعػ لو

 )) َأْك َمْػًتا ُمْجِيًدا ((

 كلعل أصعب مغ ىحه كميا:

اَؿ ((  جه  )) َأْك الجه

 صاحب الحخية كالجيسقخاشضة، قتل، كنيب، كإىانة، كإذالؿ، كجئشاكع مغ أجل حخياتكع كديسقخاشضتكع.

اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ ((  اَعَة، َفالده اَؿ، َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه  )) َأْك الجه
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ىل يشتطخ اإلنداف الحؼ أعخض عغ الجيغ، كأدار ضيخه لئلسبلـ، كلع يعبأ بالقخآف، كال بسا في القخآف مغ كعج 
سشة يجسع مبالغ بدضصة لضذتخؼ بضتا، بعج ثبلثضغ  13امكع، ككعضج، كالتفت إلى الجنضا، ماذا يشتطخه ؟ أىل الجنضا أم

سشة اشتخػ بضت لو إشبللة عمى شكل خط مشحشي، تكذف دمذق، القرة قجيسة مغ ثبلثضغ سشة، بعجما كاف 
يدكغ في عسارة ببضت قسيء صغضخ، تحت األرض، أكالده أصابتيع األمخاض، كىػ يجسع ثسغ ىحا البضت، بعجما 

بو، جمذ العرخ في الذخفة، أتػا لو بكاس شاؼ، كالذاـ كميا مثل الكف أمامو، قاؿ ليع: اآلف استمسو كأثثو، كرت
 أّمشا مدتقبمشا، عاش بعج ىحه الكمسة ستة أياـ فقط 

 )) َأْك َمْػًتا ُمْجِيًدا ((

 )) َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا ((

 شيء الفقخ يشدضظ كل 

اَؿ، َفَذخُّ غَ  جه اَعَة، ))َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا، َأْك َمَخًضا ُمْفِدًجا، َأْك َىَخًما ُمَفشًِّجا، َأْك َمْػًتا ُمْجِيًدا، َأْك الجه اِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده
اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ ((  َفالده

 ىحا الحؼ أقبل عمى الجنضا فقط، ىحا يشتطخه أحج ىحه الدبعة.ىحا الحؼ أدار ضيخه لمجيغ، كلع يعبأ بالقخآف الكخيع، 

 ثع ماذا ؟ 

أنا أقػؿ لكع أييا اإلخػة، تحت عشػاف: ثع ماذا ؟ معظ ألف ممضػف دكالر، بضل غضت صاحب مضكخك سػفت معو 
تدعػف ممضارا، ماذا يأكل ضيخًا ؟ أكقضة لحسة كصحغ سمصة، عمى كع سخيخ يشاـ ؟ كع ثضاًبا يمبذ ؟ بحلة كاحجة، 

 و. يأتي إنداف عادؼ يمبذ ثضاًبا أكل، كشخب، كناـ، كسكغ بضتا مثم
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 الجنيا ليا سكف كحجكد 

بالسشاسبة إخػانشا الكخاـ، الحضاة ليا سقف، لػ أنظ تسمظ كل ما في الجنضا، ال تأكل إال كجبة كاحجة، كإذا أثقمت يديج 
كزنظ كضمػا، فتخخج العضػف بالصػؿ كالعخض مغ أجل أف تشدؿ كضمػ مغ كزنظ، كمغ أجل أف تشدؿ تحتاج إلى 

 ، يسػت ممضػف مػتة لضشدؿ كضمػا كاحجا، ىحا الصعاـ.أسبػعضغ أك ثبلثة أسابضع

يخيج أف يمبذ ثضابا، كيدكغ بغخفة، يشاـ عمى تخت كاحج، عشجه زكجة، عشجه أكالد، عشجه سضارة، كبعج ذلظ، أما 
 اآلخخة فبل سقف ليا.

أييا اإلخػة، لحلظ أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، الكّضذ، العاقل، الحكي، السػفق، الفالح، الشاجح مغ داف نفدو، 
ضبصيا، كعسل لسا بعج السػت، كالعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا كتسشى عمى هللا األماني، ىحا حاؿ السدمسضغ، يقػؿ: 

 يدعشا إال فزمظ، ال يخغب أف يتػب، لكشو يتكمع بيحه يا رب، نحغ عبضج إحداف، كال عبضج امتحاف، يا رب، ال
 الكمسات، ىحه ال تقجـ كال تؤخخ. 

التقى رجل بعالع جمضل فقاؿ لو: ادُع هللا لي، أجابو إجابة تقرع الطيخ، قاؿ لو: ال تطمع، كلدت محتاجًا إلى 
ذ بضشيا كبضغ هللا حجاب، كلػ دعائي، فإذا ضمست فإف السطمـػ إذا دعا هللا ترل دعػتو إلى سبع سساكات، كلض

 كاف كافخًا. 

لػ دعا لظ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كعمساء السدمسضغ، كالرحابة الكخاـ مجتسعضغ، كقج ضمست لع يشفع الجعاء 
 إشبلقًا. 

َُّ ِباَْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ) َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأكَلِئَظ َلُيُع اَْلَْمُغ َكُىْع ( الهِحيَغ َآَمُشػا َكَلْع 50﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَح
 (﴾57ُمْيَتُجكَف )

 ) سػرة األنعاـ ( 

السذكمة أف الحيغ آمشػا في ىحه األياـ يمبدػف إيسانيع بطمع، ىشاؾ ضمع في البضػت ىشاؾ ضمع بعجـ العجؿ بضغ 
 ذا كشت مجيخ معسل.األكالد، ىشاؾ ضمع بعجـ العجؿ بضغ الدكجات، ىشاؾ ضمع إ
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أنا أسسع أشضاء مثل الخضاؿ، قاؿ لي احجىع: يا أستاذ، أنا أعسل في مصعع بعج الطيخ مغ الداعة الدادسة إلى 
الداعة الثالثة بالمضل، ماذا يأخح ؟ عشجه زكجة كأكالد، كيعسل ثبلثضغ يػًما، حتى يـػ الجسعة، صاحب السصعع 

كيعصضو في الذيخ ثبلثة آالؼ، وهللا ما داـ عشجنا ضمع، ضمع بعبلقاتشا يرخؼ في الضـػ الػاحج عذخة آالؼ، 
الضػمضة، ضمع في بضػتشا، فإذا كانا زكجة االبغ في البضت، كلضذ ليا أىل، أك أىميا مدافخيغ، أك أبػىا فقضخ، أك 

 بضتيا صغضخ، كال مجاؿ لتحىب إلضيع، فضتفششػف بإذالليا كقيخىا كإىانتيا.

 ة، إذا كشا نطمع بعزشا وهللا لغ نذع رائحة الشرخ.فمحلظ أييا اإلخػ 

ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللا ُ َعْشُيَسا َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ:   َعْغ َعْبِج َّللا 

 )) الطُّْمُع ُضُمَساٌت َيْػـَ اْلِقَياَمِة ((

 ] ركاه البخارؼ كمدمع[ 

 لحلظ: 

َفشًِّجا، َأْك ْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا، َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا، َأْك َمَخًضا ُمْفِدًجا، َأْك َىَخًما مُ )) َباِدُركا ِباَْلَ 
اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ (( اَعَة، َفالده اَؿ، َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه  َمْػًتا ُمْجِيًدا، َأْك الجه

َرى َكَما ُىْع ِبُدَكاَرى ﴿ َيْػـَ َتَخْكَنَيا َتْحَىُل ُكلُّ ُمْخِضَعٍة َعسها َأْرَضَعْت َكَتَزُع ُكلُّ َذاِت َحْسٍل َحْسَمَيا َكَتَخى الشهاَس ُسَكا
 (﴾7َكَلِكغه َعَحاَب َّللاهِ َشِجيٌج )

 ) سػرة الحج ( 

جة الخػؼ كاليمع ابشيا الخضضع، كانصمقت إلى لي قخيب بسرخ، في كقت زلداؿ القاىخة حسمت زكجتو مغ ش
الصخيق، في الصخيق نطخت إلى ابشيا الخضضع فإذا ىػ ححاء زكجيا، ىل يسكغ المخأة تحسل ححاء كتتػىع أنو ابشيا 

 الخضضع، 
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َكَتَخى الشهاَس ُسَكاَرى َكَما ُىْع ِبُدَكاَرى  ﴿ َيْػـَ َتَخْكَنَيا َتْحَىُل ُكلُّ ُمْخِضَعٍة َعسها َأْرَضَعْت َكَتَزُع ُكلُّ َذاِت َحْسٍل َحْسَمَيا
 (﴾7َكَلِكغه َعَحاَب َّللاهِ َشِجيٌج )

إخػانشا الكخاـ، يشبغي أف نعج لمقاء هللا عجة، اآلف كل كاحج مشا إذا كاف فػؽ األربعضغ عشجه بعس الستاعب، يقػؿ: 
وهللا عشجؼ آالـ بالسفاصل، معي أسضج أكريظ عاؿ ججًا، أشعخ بتشسل يجؼ، كآالـ بطيخؼ، كحسػضة زائجة 

أف يا عبجؼ قج اقتخب المقاء بضششا، ىل أنت مدتعج بالسعجة، ىحه أعخاض الرحة الدمبضة ىي رسائل لصضفة مغ هللا 
 ليحا المقاء ؟ أيزًا رحسة بشا، ال يأِتي السػت فجأة، لو تسيضجات، أف يا عبجؼ كبخت سشظ، كضعف برخؾ، 

 فاستحي مشي، فأنا أستحي مشظ.   كانحشى ضيخؾ، كشاب شعخؾ
 كأنت عغ كل ما قجمت مدؤكؿ  إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ
*** 

 ذاؾ لعسخي في السقاؿ ششيػػع  اإللو كأنت تطيخ حبو تعري
 إف السحب لسغ يحب يصيػػػع لػ كاف حبظ صادقًا َلشػعتو 

 مخة ثالثة:

شًِّجا، َأْك ا، َأْك َىَخًما ُمفَ )) َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا، َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا، َأْك َمَخًضا ُمْفِدجً 
اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ (( اَعَة، َفالده اَؿ، َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه  َمْػًتا ُمْجِيًدا، َأْك الجه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َلعمسغ أقػاـ مغ أمتي يأتػف يـػ القيامة 704 - 062الجرس ) 

 34-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

أييا اإلخػة الكخاـ، سضجنا سعج بغ أبي كقاص يقػؿ: >> ثبلثة أنا فضيغ رجل، ػ معشى رجل ؛ أؼ بصل، ككمسة 
القخآف كالدشة تعشي أنو بصل، كلضذ ذكخًا ػ كما فضسا سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس، ثبلثة أنا فضيغ رجل،  رجل في

كما سػػ ذلظ فأنا كاحج مغ الشاس، ما صمضت صبلة فذغمت نفدي بغضخىا حتى أقزضيا، كال سخت في جشازة 
 إال عمست حق مغ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكحجثت نفدي بغضخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا، كما سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا

 << .تعالى

 البارحة ذكخت حجيًثا، كقمت لكع كقتيا: إنو حجيث يقرع الطيخ، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضوِ 
 َكَسم َع َقاَؿ: 

ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا، َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا، َأْك َمَخًضا ُمْفِدًجا، َأْك َىَخًما ُمَفشًِّجا، َأْك )) َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف 
اَعُة َأْدَىى َكَأَمخُّ (( اَعَة، َفالده اَؿ، َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه  َمْػًتا ُمْجِيًدا، َأْك الجه

 ] التخمحؼ[

 نتيكػىا قػـٌ إذا خمػا بسحاـر هللا ا

 كالضـػ أنقل لكع حجيثًا ال يقّل أىسضة عغ ذاؾ، ىحا الحجيث:

 َعْغ َثْػَباَف َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َأن ُو َقاَؿ: 
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ُ َعده َكَجله َىَباًء )) ََلَْعَمَسغه َأْقَػاًما ِمْغ ُأمهِتي َيْأُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتيَ  اَمَة ِبيًزا، َفَيْجَعُمَيا َّللاه
َمُع، َقاَؿ7 َأَما ِإنهُيْع َمْشُثػًرا، َقاَؿ َثْػَباُف7 َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، ِصْفُيْع َلَشا، َجمِِّيْع َلَشا، َأْف ََّل َنُكػَف ِمْشُيْع َكَنْحُغ ََّل َنعْ 

ـٌ ِإَذا َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاهِ اْنَتَيُكػَىا ((ِإْخَػاُنُكْع، َكِمْغ ِجْمَجِتُكْع، َكَيْأخُ   ُحكَف ِمْغ المهْيِل َكَسا َتْأُخُحكَف، َكَلِكشهُيْع َأْقَػا

 ]ابغ ماجو[

ليع عبلنضة كليع سخيخة، ليع شيء معمغ، كليع شيء غضخ معمغ، ليع جمػة مع الشاس، كليع خمػة مع السعاصي 
 كاآلثاـ .

 عغ معرضة هللا إذا خبل لع يعبأ هللا بذيء مغ عسمو " .كمغ لع يكغ لو كرع يرجه 

لكغ الحجيث الحؼ ىػ محػر ىحا الجرس كرد في صحضح مدمع عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، كيجب أف نأخح 
 كبلـ الشبي عمى أنو حق مغ هللا تعالى، ألنو:

َُ َعِغ اْلَيَػى )  (﴾1( ِإْف ُىَػ ِإَّله َكْحٌي ُيػَحى )0﴿ َكَما َيْشِص

 ) سػرة الشجع ( 

بل عشج عمساء األصػؿ يعج كبلـ الشبي كحضًا غضخ متمػ، يعج القخآف كحضًا متمػًا كالحجيث كحضًا غضخ متمػ لقػؿ هللا 
 عد كجل 

َُ َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإَّله َكْحٌي ُيػَحى ﴾  ﴿ َكَما َيْشِص
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 َمغ ىػ السفِمذ ؟ 

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ِمْغ ُأمهِتي َيْأِتي َيْػـَ  )) َأَتْجُركَف َما اْلُسْفِمُذ ؟ َقاُلػا7 اْلُسْفِمُذ ِفيَشا َمْغ ََّل ِدْرَىَع َلُو َكََّل َمَتاَع، َفَقاَؿ7 ِإفه اْلُسْفِمَذ 
ـَ َىَحا، َكَضَخبَ اْلِقَياَمِة بِ  ـٍ َكَزَكاٍة، َكَيْأِتي َقْج َشَتَع َىَحا، َكَقَحَؼ َىَحا، َكَأَكَل َماَؿ َىَحا، َكَسَفَظ َد َىَحا،  َراَلٍة َكِصَيا

ِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع، َفُيْعَصى َىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َكَىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُتُو َقْبَل َأْف ُيْقَزى َما َعَمْيِو أُ 
 َفُصِخَحْت َعَمْيِو، ُثعه ُشِخَح ِفي الشهاِر ((

 ]مدمع[

 )) َأَتْجُركَف َمْغ الُسْفِمُذ ؟ (( 

 ما معشى السفمذ ؟ الرحابة الكخاـ فيسػا الحجيث عمى كاقعو، مغ ىػ السفمذ اآلف ؟ الحؼ ال ماؿ لو .

ُسْفِمُذ ِفيَشا َمْغ ََّل ِدْرَىَع َلُو َكََّل َمَتاَع، َفَقاَؿ7 ِإفه اْلُسْفِمَذ ِمْغ ُأمهِتي َيْأِتي َيْػـَ )) َأَتْجُركَف َما اْلُسْفِمُذ ؟ َقاُلػا7 الْ 
ـَ  ـٍ َكَزَكاٍة، َكَيْأِتي َقْج َشَتَع َىَحا، َكَقَحَؼ َىَحا، َكَأَكَل َماَؿ َىَحا، َكَسَفَظ َد ، َىَحا، َكَضَخَب َىَحااْلِقَياَمِة ِبَراَلٍة َكِصَيا
َح ِمْغ َخَصاَياُىْع، َفُيْعَصى َىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َكَىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُتُو َقْبَل َأْف ُيْقَزى َما َعَمْيِو ُأخِ 

 َفُصِخَحْت َعَمْيِو، ُثعه ُشِخَح ِفي الشهاِر ((

أف تأخح ما لظ، كتجع ما لضذ لظ، لئبل تأخح غضخ ألضذ ىحا الحجيث كافضًا عمى أف نيتع بالدمػؾ ؟ كاالستقامة ب
حقظ، لئبل تغر السدمسضغ، لئبل تفتخؼ عمضيع، لئبل تتصمع إلى أعخاضيع، لئبل تحتقخىع، لئبل تػقعيع في حخج 
 ، شجيج، سبحاف هللا ! تجج اإلنداف اآلف يخػ الجيغ أف يرمي، كأف يختاد بضػت هللا عد كجل، يخػ الجيغ أف يرـػ

أف يعتسخ، كانتيى األمخ، أما الجمدة فكميا غضبة، ككميا نسضسة، كاختبلط، كذكٌخ لمعػرات، كفتغ، كأف يحج، ك 
كتصمعات إلى امخأة ال تحل لظ، كإقامة دعػػ كضجية، كتخمضز محل تجارؼ، كاعتجاء عمى شخكة، كأف تبضع 

كالدخقة، ىحا الحؼ دعانا إلى بزاعة مغذػشة، تجج العالع اإلسبلمي يزج باالحتضاؿ كالكحب كالغضبة، كالشسضسة 
أال يشرخنا هللا عد كجل، ال قضسة لربلتشا، كال لرضامشا كال لرجقتشا، شالبػني بالجلضل، كلػال الجلضل لقاؿ مغ شاء 

 ما شاء .
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 العالقة بيغ العبادات الذعائخية كالعبادات التعاممية 

الربلة إف لع تكغ مدمسًا مدتقضسًا، ألف عشجنا أييا اإلخػة، أىع شيء أف ىحا الحجيث يمغي قبػؿ الربلة كثسخة 
شضًئا اسسو عبادة تعاممضة، كشضًئا اسسو عبادة شعائخية، كالعبادة الذعائخية ال كزف ليا إشبلقًا إف لع ترح العبادة 

 التعاممضة .

ضة تدعة أشيخ مغ كلػ شئت مثبًل تصبضقضًّا فالعبادة الذعائخية كثبلث ساعات االمتحاف آخخ الدشة، كالعبادة التعامم
الجكاـ، كالحزػر، كاالنتباه، ككتابة كضائف، كالسحاكخة كالسخاجعة، كأداء كاجبات، فإذا صح الجكاـ، كاالنتباه، 
ككتابة الػضائف، كالسحاضخات تأتي في االمتحاف معظ معمػمات غديخة ججًا، تذعخ نفدظ في ىحه الثبلث 

خ الداعات الثبلث كمسح البرخ، كقج قضل: دقضقة األلع ساعات أسعج الشاس، كل سؤاؿ جاء عشجؾ جػابو، تس
ساعة، كساعة المحة دقضقة، فالعبادة الذعائخية تذبو ساعات االمتحاف، فالحؼ قخأ يدتستع إلى أقرى درجة، كالحؼ 

 لع يجرس يذعخ بحخج كبإحباط كبزضق كممل .

صحت عباداتشا التعاممضة، لحلظ لسا سأؿ  إف الذيء البجييي أّف عباداتشا الذعائخية ال ترح، كال تقبل إال إذا
 الشجاشي سضجنا جعفخ عغ اإلسبلـ ذكخ لو الذيء الحؼ ال يكاد يرجؽ، ما تحجث إال عغ السعامبلت، قاؿ لو: 

، َكَنْأُكُل اْلَسْيَتَة، َكَنْأِتي اْلفَ  ـَ ، َكُنِديُء )) َأيَُّيا اْلَسِمُظ، ُكشها َقْػًما َأْىَل َجاِىِميهٍة، َنْعُبُج اَْلَْصَشا ـَ َػاِحَر، َكَنْقَصُع اَْلَْرَحا
ُ ِإَلْيَشا َرُسػًَّل ِمشها، َنعْ  ِعيَف، َفُكشها َعَمى َذِلَظ َحتهى َبَعَث َّللاه ِخُؼ َنَدَبُو َكِصْجَقُو، َكَأَماَنَتُو اْلِجَػاَر، َيْأُكُل اْلَقِػيُّ ِمشها الزه

َنا َجُه، َكَنْعُبَجُه، َكَنْخَمَع َما ُكشها َنْعُبُج َنْحُغ َكآَباُؤَنا ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ اْلِحَجاَرِة َكاَْلَْكَثاِف، َكَأَمخَ َكَعَفاَفُو، َفَجَعاَنا ِإَلى َّللاهِ ِلُشَػحِّ 
َما ِحِع، َكُحْدِغ اْلِجَػاِر، َكاْلَكفِّ َعْغ اْلَسَحاِرـِ َكالجِّ ، َكَنَياَنا َعْغ اْلَفَػاِحِر، ءِ ِبِرْجِؽ اْلَحِجيِث، َكَأَداِء اَْلََماَنِة، َكِصَمِة الخه
كِر، َكَأْكِل َماَؿ اْلَيِتيِع، َكَقْحِؼ اْلُسْحَرَشِة ... ((  َكَقْػِؿ الدُّ

 ]أحسج عغ أـ سمسة[

ما لع تكغ مشزبصًا في سمػكظ، في كدب مالظ، كإنفاقو، في غس برخؾ، في ضبط لدانظ، في ضبط 
 ح، لحلظ قاؿ هللا عد كجل:عبلقاتظ االجتساعضة، في أفخاحظ، كأتخاحظ فمغ تشج

َبُيْع َكَأْنَت ِفيِيْع﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َكَما َكاَف َّللاه

 (  11) سػرة األنفاؿ اآلية: 
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يعشي ما دامت سشة الشبي قائسة فضشا فشحغ في بحبػحة مغ عحاب هللا، كما دمشا ندتغفخ إذا أخصأنا فشحغ في 
 بحبػحة أخخػ .

 الرياـ 

 أما الرضاـ:

 فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللا ُ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ِ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َكَشَخاَبُو ((  كِر َكاْلَعَسَل ِبِو َفَمْيَذ َّللِه  )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ

 ح البخارؼ كأبػ داكد كالتخمحؼ كابغ ماجة عغ أبي ىخيخة [ ] أخخجو أحسج في مدشجه كصحض

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

 َيُخ (( ))ُربه َصاِئٍع َلْيَذ َلُو ِمْغ ِصَياِمِو ِإَّله اْلُجػُع َكُربه َقاِئٍع َلْيَذ َلُو ِمْغ ِقَياِمِو ِإَّله الده 

 ]أخخجو الشدائي كابغ ماجو مغ حجيث أبي ىخيخة [ 

 ىحا الرضاـ، 

 الحج 

" مغ كضع رجمو بالخكاب كحج بساؿ حخاـ، كقاؿ لبضظ الميع لبضظ، نػدؼ أف ال لبضظ كال سعجيظ كحجظ مخدكد 
 عمضظ " . 

 ىحا الحج، ماذا عغ غضخىا ؟ 
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 الدكاة 

َل ِمْشُكْع ِإنهُكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقيَغ )﴿ ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْك َكْخىًا   (﴾20َلْغ ُيَتَقبه

 ) سػرة التػبة ( 

 شيادة أف َّل إلو إَّل هللا 

 كركؼ عغ زيج بغ أرقع رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 تحجده عغ محاـر هللا (())مغ قاؿ7 َّل إلو إَّل هللا مخمرا دخل الجشة، قيل7 كما إخالصيا7 قاؿ7 أف 

 ]التخغضب كالتخىضب بدشج فضو مقاؿ[

، كالحج، كالدكاة، كاألركاف الخسذ مغ دكف استقامة ما ليا قضسة،  ىحه أركاف اإلسبلـ، الذيادة، كالربلة، كالرـػ
، كيحج، كيدكي، كقج اعتسخ ست مخات، كفي التعامل الضػمي لضذ مدمسًا .   تجج السدمع يرمي، كيرـػ

خة، ىحا الحؼ أحب فتاة مغ أمخيكا جسضمة ججًا، كاستأذف كالجه بالدكاج مشيا، فػالجه أقاـ عمضو الشكضخ، قرة شيض
كىجده الحخماف مغ السضخاث لػ أنو تدكجيا، فتعمق بيا ىحا الذاب تعمقا شجيجا، فاستأذف كالجه مخة ثانضة أنيا لػ 

ة اإلنكمضدية عغ اإلسبلـ، كالدضخة، كالعقضجة، ىي ذكضة أسمست أيػافق ؟ قاؿ لو: أكافق، فأتى ليا بعذخة كتب بالمغ
ججًا، شمبت مشو إجازة أربعة أشيخ كي تقخأ ىحه الكتب بعضجًا عغ ضغصو، فأعصاىا إجازة، كقج عّج ىحه األربعة 
ت أشيخ ال باألشيخ كال باألسابضع، كال باألياـ، كال بالداعات، كال بالجقائق، بالثػاني، مغ شجة تعمقو بيا، كمز
ىحه األشيخ األربعة، كاترل بيا فكانت السفاجأة غضخ الستػقعة أنيا أسمست، فاختل تػازنو مغ الفخح، لكشيا قالت 

 لو: لغ أتدكجظ، ألنظ لدت مدمسًا .

كأقػؿ لكع كمسة قاسضة كصخيحة: قج تجج الذخز صائًسا مرمضًّا، كفي بضتو مرحف كبضخ، كيعمِّق في دكانو: إنا 
ضشا، كفي سضارتو مرحف معم ق تحت السخآة، ككل كمساتو بدع هللا، كنعػذ باهلل، وهللا يػفق، لكشظ فتحشا لظ فتحًا مب

تجج سمػكو غضخ إسبلمي، ال في عبلقتو مع الشداء، كال في كدبو لمساؿ، كال في إنفاقو لمساؿ، لحلظ ىحا ال يعبأ 
 هللا بو .
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  بيا لع يعبأ هللا بدائخ عسمو (()) مغ لع يكغ لو كرع يخده عغ معرية هللا تعالى إذا خال

 ] ركاه الحكضع عغ أنذ رضي هللا عشو [ 

فأنا أدعػ في ىحا المقاء الصضب: كفخكا كقتكع، ككفخكا جيجكع، ما لع تكغ ىشاؾ استقامة دقضقة ججًا فالعبادات 
 الذعائخية ال تقصف ثسارىا، كيربح الخجل كسا قاؿ تعالى: 

 َبْعِج َذِلَظ َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْك َأَشجُّ َقْدَػًة ﴾ ﴿ ُثعه َقَدْت ُقُمػُبُكْع ِمغْ 

 (  74) سػرة البقخة اآلية: 

 ﴿ َفَصاَؿ َعَمْيِيُع اَْلََمُج َفَقَدْت﴾

 (  76) سػرة الحجيج اآلية: 

تجج السدمع عشجه فقط فكخ إسبلمي كعاشفة إسبلمضة، كاىتسامات إسبلمضة، كخمفضة إسبلمضة، كأرضضة إسبلمضة، 
ندعة إسبلمضة، لكشو غضخ مدمع، فشحغ ال عبلقة لشا بالشاس، لكغ كل كاحج يحاسب نفدو حداًبا عدضًخا، فضشطخ ك 

إلى بضتو، زكجتو، بشاتو، أكالده، دخمو، إنفاقو، عبلقاتو، أفخاحو، أتخاحو، فإذا كاف مدمًسا يقصف ثسار الربلة، وهللا 
كػف مدتقضًسا عمى أمخ هللا ثع ال تحكؽ شعع العبادات، كمغ الحؼ ال إلو إال ىػ مدتحضل كألف ألف مدتحضل أف ت

غضخ السعقػؿ مغ هللا عد كجل خالق الكػف الحؼ يقػؿ لظ : صِل خسذ مخات، ك ما في الربلة شيء، ألف 
الػاحج عشجما حضغ يرمي تأتضو كل مذاكمو، فضحميا كاحجة َكاحجة في الربلة، كيقخأ التحضات كىػ كاقف، مغ شجة 

 ج، كشارد، فيحه الربلة ال يعبأ هللا بيا إشبلقًا .ما ىػ بعض

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف الذيصاف قج يئذ أف يعبج بأرضكع ىحه 704 - 063الجرس ) 

 73-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 خصػرة اَلعساؿ السحتَقخة عمى السدمع 

 أييا اإلخػة الكخاـ، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) إف الذيصاف قج يئذ أف يعبج بأرضكع ىحه، كلكغ قج رضي بسا تحقخكف مغ أعسالكع ((

 ] ركاه أحسج عغ أبي ىخيخة كأصمو في صحضح مدمع[ 

فاألعساؿ التي يتػىسيا السدمع صغضخة، حقضخة، قج تكػف حجابًا عشج هللا عد كجل، في األعع األغمب السدمع ال 
يقتل، كال يدني، كال يذخب الخسخ، كال يدخؽ، ىحه الكبائخ، لكغ آالؼ الرغائخ، كآالؼ السخالفات متمبذ بيا، 

 ئخ عمى أنيا صغائخ إذا أصخ اإلنداف عمضيا حجبتو عغ هللا عد كجل.ىحه الرغا

 الضـػ َما ىحا الحؼ يبجك عشج الشاس صغائخ ؟ إنو المداف، يقػؿ لظ: ما فعمشا شضًئا كبلـ في كبلـ .

ُجل َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاه تعالى ما ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبيَ  ا في َجَيشهع سبحاف هللا سبعيغ خخيفَا )) إفه الخه
)) 

 ]أخخجو التخمحؼ [ 

يسكغ أف تكػف مجيشة ساحمضة كبضخة ججًا، كيسكغ أف تكػف السضاه الدػداء الشاتجة عغ ىحه السجيشة ترب في 
 كضمػمتخا، كمع ذلظ البحخ شيػر ماءه، 53البحخ، كيسكغ أف يبقى أثخ السضاه الدػداء التي ترب في البحخ إلى 

 كال يشجذ، لكغ الشبي عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ لمدضجة عائذة حضشسا قالت ألختيا قرضخة، قاؿ:
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 َلَسَدَجْتُو (( )) َحْدُبَظ ِمْغ َصِفيهَة َكَحا َكَكَحا، َتْعِشي َقِريَخًة، َفَقاَؿ7 َلَقْج ُقْمِت َكِمَسًة َلْػ ُمِدَجْت ِبَساِء اْلَبْحِخ 

ُجل َلَيَتَكمه  َيشهع سبحاف هللا سبعيغ ُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاه تعالى ما ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبَيا في جَ )) إفه الخه
 (( خخيفاَ 

فالسؤمغ يعّج كبلمو مغ عسمو، كَمغ عّج كبلمو مغ عسمو سمع، أما مغ عّج عسمو ال عبلقة لو بكبلمو فقج شقي 
 كىمظ.

 التخىيب مغ كثخة الكالـ 

 يث الضـػ التخىضب مغ كثخة الكبلـ، مغ كثخ كبلمو كثخ خصأه، أحضانًا كمسة تػدؼ براحبيا.كفي األحاد

 َّل يمجغشظ إنو ثػػػعباف  احفظ لدػانظ أييا اإلندػاف
 كانت تياب لقاءه الذجعاف كع في السقابخ مغ قتيل لدانو 
* * * 

هللا كجو مغ أكجد في كبلمو كاخترخ  أكاًل: مغ كثخ كبلمو كثخ خصأه، فاإليجاز في الكبلـ، كقج قضل: " نزخ
 عمى حاجتو ".

يقػؿ بعس األدباء: " لي صجيق كاف مغ أعطع الشاس في عضشي، ككاف رأس ما عّطسو في عضشي صغخ الجنضا 
في عضشضو، فكاف خارجًا عغ سمصاف بصشو، فبل يذتيي ما ال يجج، كال يكِثخ إذا كجج، ككاف خارجًا عغ سمصاف 

 فضسا ال يعمع، كال يسارؼ فضسا عمع ".الجيالة، فبل يتكمع 

حضشسا يزبط اإلنداف لدانو يدعج كُيدعج، حضشسا يزبط لدانو يدمع كُيدمع، ُيدمع غضخه مغ التػرط في كبلـ، 
فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ في الحجيث الرحضح الحؼ أخخجو اإلماـ البخارؼ كمدمع َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضَي َّللا ُ 

 َقاُلػا:  َعْشُو َقاَؿ:

ـِ َأْفَزُل ؟ َقاَؿ7 َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه (( ْساَل  )) َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، َأيُّ اإلِْ
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 آثار الكمسة الديئة عمى الفخد كالسجتسع 

ل فضو، كإنداف ىشاؾ إنداف فّزاح، كإنداف قّشاص، كإنداف مبالغ، كإنداف مفتٍخ، كإنداف يتأكؿ الكبلـ بغضخ ما قض
 يبتجع، كإنداف يفّخؽ في كبلمو.

وهللا أييا اإلخػة، أحضاًنا كمسة مغ امخأة لذابة متدكجة أنجبت كلًجا، كىّشأتيا بيحا الػلج، تقػؿ ليا: ماذا أىجػ لظ 
زكُجِظ في الػالدة ؟ تقػؿ ليا: لع ييج لي شضئًا، فتجضبيا: يا خدارتظ فضو، أال تدتحقي أسػرة ؟ كخخجت، جاء 
الدكج فػججىا مشدعجة، لضدت شبضعضة، كججت نفديا مغبػنة معو، ىحه كمسة قج تشتيي بالصبلؽ، كمستو كمسة 
قاسضة، كرفعت صػتيا فخفع صػتو، تزاربػا، فصخدىا إلى بضت أىميا، فغّحت أميا كخاالتيا مذاعخ العجاكة، 

 فرار الصبلؽ، ىي قالت ليا: ماذا أىجػ لظ زكُجِظ في الػالدة ؟ 

ُجل َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاه تعالى ما ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبَيا في جَ  )) إفه  َيشهع سبحاف هللا سبعيغ الخه
 (( خخيفاَ 

اشتخػ رجل بضًتا فداره خالو، فقاؿ لو: ما ىحا البضت، إنو صغضخ، ال ُيدكغ فضو، يا أخي أنت مدكضغ ! فاسػّد 
 فحىب لضقمبو إلى صاحبو، فمع يقبل، تبلسغ معو، كأقاـ دعػػ عمضو، كل ىحا مغ كمسة.البضت في عضشو، 

 وهللا أييا اإلخػة، قج ُتفظُّ شخاكة بكمسة، كُيفظُّ مذخكع بكمسة، كيشتيي زكاج بكمسة،

ُجل َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاه تعالى ما ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي   ِبَيا في َجَيشهع سبعيغ خخيفَا ((  )) إفه الخه

قاؿ لو أحجىع لراحبو: ىل تدكجت ؟ مبارؾ، َمغ أخحت ؟ فقاؿ لو: فبلنة، فتحّػؿ في كجيو، كلع يتكمع كمسة 
 أبجًا، فصمقيا الخجل في الضـػ الثاني، ما تكمع !.

ضسة، كالحدج، كاالستعبلء، كالكبخ، أييا اإلخػة، لعل أكثخ مرائبشا مغ كبلمشا، فقج تجج األسخ مسدقة بالغضبة، كالشس
كاإلذالؿ كاإلىانة، كقج تجج زكجضغ متفقضغ ثبلثضغ سشة، تقػؿ لو: أنا مغ بضت فبلف، ندبشا أشخؼ مغ ندبظ، 
 فحجث خبلؼ، كصخاع، ككميا عشعشات جاىمضة، ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، ىحا إذا دخل الذضصاف، قاؿ تعالى:

ْيَصاَف َلُكعْ   َعُجكٌّ َفاتهِخُحكُه َعُجّكًا﴾ ﴿ ِإفه الذه

 ( 6) سػرة فاشخ اآلية: 
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 لعل خخكج سضجنا آدـ مغ الجشة لضعّمسشا هللا ىحا الجرس البمضغ، ألنو درس لكل بشي البذخ.

 أقدع باهلل أنو عشجما أسسع خرػمة، أك مذادة، أك خبلًفا أشعخ أف أحج األشخاؼ في داخمو شضصاف، كالشبي يقػؿ: 

 ذ مشا (()) مغ فخؽ فمي

 ] أخخجو الصبخاني في الكبضخ عغ معقل بغ يدار [ 

أحضانًا بشت صالحة ترمي قضاـ المضل، كتحفع كبلـ هللا عد كجل، كىي اأُلكلى في مجرستيا، محجبة، جاء خاليا، 
غامقة، كاف في الخارج، نطخ إلضيا، كقاؿ: لساذا أنت سػداء ؟ َمغ تذبيضغ أنت ؟ لع يخصخ في باليا أنيا سػداء، 

لع يخصخ في باليا إشبلقًا، عاَلسيا عالع دراسة، عالع كساؿ، عالع صبلة، عالع قضاـ لضل، عالع شاعة هلل، ليا ثقة 
 باهلل كبضخة، قاؿ ليا: أنت سػداء، َمغ تذبيضغ ؟ إف في داخمو شضصاًنا.

يعصضظ كسخّتب ؟ فضجضبو: قج يدكر أحجىع محبل تجاريًّا، كصجيقو لضذ في السحل، عشجه مػضف، فضقػؿ لو: ماذا 
وهللا يعصضشي عذخة آالؼ، عذخة ؟! أنت تدتحق عذخيغ ألًفا، أنت تأخح عذخة ؟! ىحا الجل لعب بعقل ىحا 
السػضف، فبجأ يصالبو بالسديج، قاؿ لو صاحب العسل: ما عجبظ الخاتب اتخؾ العسل، فخخج كبقي ببل عسل، عشجه 

 ماذا تتكمع ؟ زكجة، كلع يجج عسبل، كسخؽ بعج ىحا، فانطْخ 

مخة زرُت أًخا في بضتو، كربسا ال تدتصضع في أمػر الجنضا أف تحّدشيا في عضػف أصحابيا، زرت ىحا األخ الفقضخ 
ججًا، فػججُت بضغ الصاكلة كاألريكة مكاًنا لخجٍل فقط، تجمذ عمى األريكة فتمسذ بخجمظ شخؼ الصاكلة، فاستحضا، 

سضج الخمق كحبضب الحق، سضج كلج آدـ، أعمى مخمػؽ في بشي البذخ،  فقمت لو: َمغ أنت أماـ رسػؿ هللا ؟ ىحا
كاف إذا أراد أف يرمي ال تتدع غخفة لربلتو، كنـػ زكجتو، فكانت تديح جانبًا كي يرمي، فيل أنت أشخؼ مغ 

 رسػؿ هللا ؟ 

غ زكجتو في عضشظ، قاؿ لظ: وهللا لكغ أىميا فقخ  غ البضت في عضغ صاحبو، تدكج أخػؾ، حدِّ اء، قل لو: ىحا حدِّ
أكثخ راحة لظ، تبقى أنت ممًكا عشجىع، أك قاؿ لظ: إنيا قرضخة، قل لو: العبخة بالسػدة، كالشبي قاؿ عمضو الربلة 

 كالدبلـ: 
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 )) تدكجػا الػدكد الػلػد ((

 ] أخخجو أبػ داكد كالشدائي عغ معقل بغ يدار [ 

 ل، ىحا ىػ اإلنداف السؤمغ: يجب أف تحدغ دنضا الشاس حتى تشعقج لظ صمة مع هللا عد كج

 )) مغ فخؽ فميذ مشا (( 

يقػؿ أحجىع: وهللا إف ابشي يتعبشي، فتقػؿ لو أنت أمامو: وهللا عشجؼ أكالد مبلئكة، كالحسج هلل يا رب، حتى يحخؽ 
قمبو، عشجؼ أكالد مبلئكة، شكا لظ ىّع أكالده الـز فيل يجب أف تطِيخ نفدظ خضخا مشو ؟ قل لو: وهللا الدمغ 

 صعب اآلف، ىحه قزضة عامة، وهللا سضيجيو إف شاء هللا، ىحا الكبلـ يصضب القمب. 

ُكِضع األكل فتقػؿ: ىحه التي عشجؼ شبخيا درجة أكلى، هللا يخضى عمضيا، كنطضفة، كأنضقة، ماذا يخيجكف مغ 
 زكجتظ ؟ إما أف يسجح زكجتو زيادة، أك يحـ الشداء. 

 إلى الشار: الشتضجة أف ىحا المداف أحضانًا يػرد

ُجل َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاه تعالى ما ُيْمِقي َليا باًَّل َيْيِػي ِبَيا في َجَيشهع سبحاف هللا سبعيغ خخيفَا  ))إفه الخه
 )) 

لَسغ اآلف ىشاؾ كمسات أخخػ، إذا كجج الخجل رجبل سضًئا معو أمػاؿ شائمة يقػؿ: سبحاف هللا ! هللا يعصي الحبلكة 
 لضذ لو أضخاس، إذًا أنت تعتخض عمى هللا، إذًا أنت ال تعتقج أف هللا حكضع.

 ىشاؾ كمسات أييا اإلخػة وهللا ىي الكفخ بعضشو، دكف أف تذعخ، فشدأؿ هللا عد كجل الدبلمة .

غي أف ال تذكخ هللا عد كجل أماـ صاحب الببلء عمى أنو نجاؾ مغ ببلء، فالشبي عمسشا إنظ إذا رأيت مبتمى يشب
تذكخ هللا دكف أف يدسعظ ىحا السبتمى، فتقػؿ أماـ رجل ضخيخ: يا رب، الحسج هلل الحؼ أعصضتشا برًخا، ىحا ال 

 يقاؿ، حتى الشبي عمسشا أف: 
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 ))تخؾ الدالـ عمى الزخيخ خيانة ((

 ] أخخجو الجيمسي في مدشج الفخدكس عغ أبي ىخيخة [ 

 ىػ لع يَخؾ، لكشظ رأيتو، فإف لع تدمع عمضو فقج خشتو 

 ))تخؾ الدالـ عمى الزخيخ خيانة ((

ـِ َأْفَزُل ؟ َقاَؿ7 َمْغ َسِمَع اْلُسْدِمُسػَف ِمْغ ِلَداِنِو َكَيِجِه ((  ْساَل  )) َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، َأيُّ اإلِْ

 كحجيث آخخ أيزًا ركاه البخارؼ كمدمع عغ عبج هللا بغ عسخك:

ُ َعْشُو ((  )) َكاْلُسَياِجُخ َمْغ َىَجَخ َما َنَيى َّللاه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف العبج ليتكمع بالكمسة مغ رضػاف هللا تعالى ... 704 - 064الجرس ) 

 77-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 خصخ سػء ذات البيغ 

 أييا اإلخػة الكخاـ، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  الش ِبي  َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

يَغ (()) ِإيهاُكْع َكُسػَء َذاِت اْلَبْيغِ  َُ الجِّ ْعَخ، َكَلِكْغ َتْحِم َُ الذه  ، َفِإنهَيا اْلَحاِلَقُة، ََّل َأُقػُؿ7 َتْحِم

 ]التخمحؼ[

ما مغ تفتت، كما مغ خرػمات، كما مغ عجاكة، كما مغ بغزاء بضغ أفخاد السجتسع إال بدبب مخالفة تػجضيات 
 متدائبًل:الشبي عمضو الربلة كالدبلـ، كحضشسا قاؿ أحج أصحاب الشبي 

بُّ الشهاَس ِفي الشهاِر َعَمى )) َيا َنِبيه َّللاهِ، َكِإنها َلُسَؤاَخُحكَف ِبَسا َنَتَكمهُع ِبِو ؟ َفَقاَؿ7 َثِكَمْتَظ ُأمَُّظ َيا ُمَعاُذ، َكَىْل َيكُ 
 ُكُجػِىِيْع، َأْك َعَمى َمَشاِخِخِىْع ِإَّله َحَراِئُج َأْلِدَشِتِيْع ((

 كصححو كابغ ماجو عغ معاذ []أخخجو التخمحؼ 

 الكمسة الصيبة كأثخىا في الشفػس

لكغ الضـػ نأخح الجانب اإليجابي، فالشبي عمضو الربلة كالدبلـ يقػؿ في الحجيث الحؼ ركاه اإلماـ البخارؼ عغ 
 أبي ىخيخة رضي هللا عشو أنو قاؿ: 

ُ َتعالى بيا َدَرجاٍت في الجشة (( )) إفه الَعْبَج َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللاهِ   َتعالى ما ُيْمِقي َلَيا باًَّل َيْخَفُع َّللاه

زرت أختظ، كزكجيا فقضخ فحّجثتيا عغ أخبلقو، كعغ مكانتو عشج هللا ، كعغ أف ىحا الشسػذج نادر، كأف ىحا الحؼ 
ر بثسغ، كأنظ تجّمو، كتح تخمو، كتتسشى أف يكػف كل األصيار يدعج في الجنضا كاآلخخة، كأف الخجل الرالح ال ُيقج 
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مثمو، فضستمئ قمبيا شسأنضشة ، كتشاـ قخيخة العضغ، كتدداد محبة لو، كتدداد تعمقًا بو، فيحه السحبة الستضشة بضغ 
 الدكجضغ بدبب كمسة أنت قمتيا شّضبت بيا قمب أختظ.

لو في كل شيء، في بضتو، كفي أكالده،  قج تجخل بضتًا صغضخًا، فتقػؿ: إّف اإلنداف إذا كاف مالو حبلال يبارؾ هللا
كفي زكجتو، فبضت يرّمى فضو بضت مبارؾ، بضت يمتقي فضو األقخباء عمى شاعة هللا بضت مبارؾ، يغجك ىحا البضت 

 جشة في نفذ صاحبو.

ي قج يكػف عقج القخاف متػاضًعا ججًا، في بضت عخبي قجيع، في مشتيى التػاضع، فتحجثيع عغ نعع هللا، كقج َخَصخ ل
 أف أذكخ ليع ىحه القرة:

قمت لبعزيع: إّف أحج أكبخ فشادؽ دمذق مغ نػع الخسذ نجـػ ػ حتى مخة قاؿ لي كاحج إذا كاحج مدتػاه أكبخ مغ 
خسذ نجـػ أيغ مكانو ؟ قمت لو: بقي لو نجـػ الطيخ ػ فيحا الفشجؽ مغ نػع الخسذ نجـػ يجشي أرباحًا شائمة 

ا في الغػشة بسئة ألف،  85اـ كمف ججًا مغ عقػد القخاف، فعقٌج في الذ ًً ممضػًنا، ككاف مغ السسكغ أف ندّكج شاًب
شاًبا يتدكجػف بيحا السبمغ، مقابل حفمة بمضمة كاحجة، فقمت ليحا األخ الحؼ أقاـ  853ممضػنا، فكاف الشاتج  85فقدع 

ـ جشى أرباحًا شائمة مغ عقج قخاف متػاضًعا ججًا في بضت قجيع، كالبضت ميتخغ، قمت لو: ىحا الفشجؽ الخسذ نجػ 
عقػد القخاف، فأراد أف يذجع الشاس عمى إقامة العقػد في ىحا الفشجؽ، ماذا فعل ؟ أراد أف يكـخ الحيغ عقجكا عقجىع 
في الفشجؽ لدتة أشيخ سابقة، فصمب مغ اإلدارة السالضة أسساء ىؤالء، فكانػا ستة عذخ عقجًا، ُدعي ىؤالء إلى 

 71ذاء مغ أجل أف يذجعػا اآلخخيغ عمى إقامة العقػد في الفشجؽ، السفاجأة أف حفل تكخيسي في الفشجؽ مع ع
عقج انتيت بالصبلؽ قبل ستة أشيخ، ألف أؼ عقج زكاج إذا بشي عمى شاعة هللا كلػ افتقخ إلى  76عقجًا مغ 

ضة هللا كلػ معطع مقػمات نجاحو يتػلى هللا في عمضائو التػفضق بضغ الدكجضغ، كأؼ عقج زكاج إذا بشي عمى معر
 تػافخت لو كل أسباب الشجاح يتػلى الذضصاف التفخيق بضشيسا.

وهللا مخة كشت أمذي في سػؽ الحخيقة، فجعاني أحج اإلخػة الكخاـ إلى أف أدخل السحل التجارؼ ألشخب فشجاف 
كسضع،  قيػة، ىػ في بالو شيء، فمسا دخمت إلى محمو التجارؼ شخح عمي ىحا الدؤاؿ، قاؿ لي: خصب ابشتي شاب

جسضل، صاحب معسل، ابغ أحج أثخياء دمذق، كلو سضارة أمخيكضة، كبضتو بأرقى أحج أحضاء دمذق، قاؿ لي: ىػ 
مستاز، لكغ ال ديغ لو، يا أستاذ ما قػلظ ؟ قمت لو: أنت حضشسا تقخأ القخآف ماذا تفعل ؟ قاؿ لي: أقخأه، قمت لو: 
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  العطضع، شضب اآلف يقػؿ هللا عد كجل:كحضشسا تشتيي مشو ماذا تقػؿ ؟ قاؿ: أقػؿ: صجؽ هللا

 ﴿ َكَلَعْبٌج ُمْؤِمٌغ َخْيٌخ ِمْغ ُمْذِخٍؾ َكَلْػ َأْعَجَبُكْع﴾

 ( 117) سػرة البقخة اآلية: 

فإذا قخأت ىحه اآلية، كقمت بعجىا: صجؽ هللا العطضع فضشبغي أف تبحث عغ شاب مؤمغ، كلػ كاف فقضخًا، فابتدع، 
 عمست بعج أسابضع أنو قبمو زكجًا البشتو. كجاممشي، ككدعشي، ككدعتو، ثع

الحقضقة أنيا حالة نادرة، معسل، كبضت، كسضارة، ككسامة، ماذا يخيج غضخ ىحا ؟ بعج العخس بدبعة عذخ يػمًا كاف 
الدكج معيا في مشصقة الدبجاني، كاختمفا، فتح الباب، كركميا بقجمو، ككاف آخخ يـػ التقى بيا، كتخكيا في 

 شي الدكاج عمى معرضة هللا يتػلى الذضصاف التفخيق بضغ الدكجضغ.الدبجاني، إذا ب

ىشاؾ قرة كقعت، لكشيا ال ترجؽ، ىي لذاب خصب مغ أسخة مدمسة، كاألب كاٍع ججًا، قاؿ لو: يا بشي، أنا أريج 
ـػ أدلة، عشجؾ بضت ؟ قاؿ لو: شبعًا، تأتي لي بػرقة الصابػ، أريجه باسسظ، لضذ ألبضظ، قاؿ لو: شضب، في الض
التالي جاءه بدشج التسمضظ الشطامي باسسو، عشجؾ سضارة ؟ قاؿ لو: عشجؼ، غجًا تأتضشي بالسضكانضظ، أريجىا باسسظ، 
أيزًا جاءه بالسضكانضظ، كرخرة الدضخ، قاؿ لو: عشجؾ عسل ؟ قاؿ لو: عشجؼ، ماذا عشجؾ ؟ قاؿ لو معسل: 

تخخضز، جاء التخخضز، بضت، كسضارة، كمعسل، تخيكػ، باسع مغ التخخضز ؟ قاؿ: باسسي، قاؿ لو: ائتشي بال
فػافق، كبجأ يتخدد عمى ىحه األسخة، كمخة كاف عشج عسو في السحل التجارؼ إذ دخل بعس أصجقاء عسو، قاؿ لو: 
ىحا خصضب ابشتي، فاكفيخ لػف أحجىع، قاؿ لو: خصضب ابشتظ ؟! قاؿ لو: نعع، قاؿ لو: ىحا لضذ مدمسًا، مغ أىل 

ىشا، أنت مدمع ؟ قاؿ لو: ال، أنت لع تدألِشي عغ ديشي، شمبت مضكانضظ الدضارة، كشمبت كرقة الكتاب، تعاؿ إلى 
 الصابػ، كشمبت رخرة السعسل، لكشظ لع تدألِشي عغ ديشي، كىحه قرة تخكػ.

 الكمسة الصيبة راب لمرجع كتجسيع لمذسل 

 تكػف ليحه الكمسة آثار شضبة.فمحلظ حضشسا تتكمع بالكمسة الصضبة قج ترمح أسخة، كقج ترمح شخكة، كقج 

سشة، كأكثخ مغ مئتضغ أك ثبلثسئة حالة زكاج متعدخة كادت تشتيي إلى  13صجقػا أييا اإلخػة، في تاريخ الجعػة 
الصبلؽ، فبكمسات شضبة، بتعخيف الدكج بقضسة زكجتو، بتعخيف الدكجة بقضسة زكجيا، تخػ أف ىحا الدكاج عاد إلى 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1135 

 اىع، فالكمسة الصضبة صجقة.كضعو الصبضعي، كصار ىشاؾ تف

مخة كشت أصمح مخكبتي عشج أحج اإلخػة، ىحا األخ غضخ متعمع، عشجه صانع يحسل لضدانذ بالفضدياء، كلع يجج 
عسبل، فأحب أف يرغخ مغ قضسة العمع أمامي، قاؿ لي: ىحا معو لضدانذ فضدياء، انطخ ماذا يعسل، رأيتو غضخ 

 ا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ ؟ حكضع في ىحه الكمسة، قمت: ىل تعمع ماذ

ُجُل َكْدبًا َأْشَيَب ِمْغ َعَسِل َيِجِه ((  )) ما َكَدَب الخه

ـِ ْبِغ َيكِخَب الحَُّبْضِجؼِّ [   ]ركاه َأُبػ داككد كالتخمحؼ كالشدائّي َعْغ الَسْقَجا

يجه، شبعًا كانت اآلية قمت لو: عسل الضج أشخؼ عسل، كقمت لو: أحج أنبضاء هللا العطاـ داكد كاف يأكل مغ عسل 
 كالحجيث مشاسبة ججًا لخد اعتبار ىحا السثقف.

وهللا مخة أحج عمساء دمذق الكبار قاؿ لي: أنا زكجتي شالبة عشجؾ بالساجدتضخ ، قمت لو: أىبًل كسيبًل، قالت لي: 
، قمت لو: قل ليا إنو إذا لع تقخأ كتاب الجكتػر باإلعجاز لع تفيع شضًئا، مغ تػاضعو قاليا أماـ عذخيغ عالًسا

 أستاذؾ تمسضحؼ.

الكمسة الصضبة صجقة، تتػاضع أماـ الشاس، تبضغ فزل الشاس، تصضب قمب الدكجة إذا كانت أختظ، تقشعيا بدكجيا، 
 تقشع الذخيظ بذخيكو.

خ مخة لقضت رجبًل عبػسًا قسصخيخا، قاؿ لي: يا أستاذ، ماذا أقػؿ لظ، مػسع التفاح عشجنا الجكلة استمستو بدعخ غض
دنع زرعتيا تفاًحا،  133معقػؿ، قمت لو: أنت عشجؾ شيء تبضعو، كىشاؾ إنداف ما عشجه شيء يبضعو بتاتا، عشجؾ 

 كالدعخ لع يعجبظ، لكغ عشجؾ شيء تبضعو، اشكخ هللا لػ لع تسمظ شضًئا تبضعو، فدتشجب حطظ ؟ ىحه كاحجة.

تضغ بالسذفى لتبجيل الجـ، ككل مخة ثبلث الذيء الثاني: إذا كشت مرابا بفذل كمػؼ فبل بج لظ كل أسبػع مخ 
ساعات عمى الجياز، كالتبجيل غضخ كامل، كفي حاالت معضشة، اشكخ هللا عمى ذلظ، قمت لو:  8آالؼ لضخة، ك

 عشجؾ شيء تبضعو، كصحتظ تامة.
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، مخة شبضب كبضخ، كاف في قدسو الدفمي حبة سخشاف صغضخة، كانتذخت، كما عشجه عمع حتى انتذخ في كل جدسو
حتى في العسػد الفقخؼ، ذىب إلى فخندا، ندعػا مشو نرف مقعجه الدفمي، زرتو في البضت ىشا بالذاـ، كضعو 

عاما، وهللا ما كججت نعسة بعج اإليساف أعطع مغ الرحة، فبل بج أف تبضغ  45سضئ، ىػ في أكؿ حضاتو، كعسخه 
 نعسة هللا عد كجل لمشاس.

قصعي، قاؿ لي: أبجًا أخحت قخاًرا، قمت لو: تخػنظ ؟ قاؿ لي: أعػذ  مخة جاء إنداف يخيج تصمضق زكجتو، بذكل
باهلل، أستاذ كضف تخػني ؟ امخأة شخيفة، قمت: ىل ىي كسخة ؟ قاؿ: ال، وهللا ىي نطضفة يا أستاذ، قمت: كضف 
شبخيا ؟ قاؿ: شبخيا مستاز، قاـ كاستحى، ككجج نفدو مخصًئا، ىي مخمرة، كنطضفة، كشبخيا جضج، قاـ 

 ى، فِيسيا ىػ كحجه.استح

الكمسة الصضبة تخأب الرجع، كتمّع الذسل، كيسكغ أف ترمح فداد ذات البضغ ، كيسكغ أف تحشغ أمًّا عمى ابشيا، 
 كابًشا عمى أمو، فالسؤمغ يتكمع الكمسة الصضبة، كالكمسة الصضبة تؤلف القمػب، كتستغ العبلقات، كتجيع الػد.

َة ِفي اْلُقْخَبى﴾﴿ ُقْل ََّل َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو أَ   ْجخًا ِإَّله اْلَسَػده

 (  11) سػرة الذػرػ اآلية: 

 تدتصضع بأؼ مشاسبة أف تتكمع، ألف الكمسة السشاسبة التي تجسع القمػب.

 عجـ التدخع في الحكع عمى الشاس 

ى مشيع، مغ مخة أحج خصباء السداجج وهللا أنا أحتخمو كثضخًا، ىاجع األغشضاء، وهللا ىشاؾ أغشضاء تذتيي الغش
تػاضعيع، كإحدانيع، كشجة مػدتيع، مخة ىاجع السحجبات، لكغ إذا كاف بعس السحجبات لع يكغ زكجاٍت 

 صالحات ىل تعّسع ذلظ ؟ التعسضع مغ العسى.

مخة كشت في عقج قخاف دعضت لو، ما شاء هللا كاف فضو ألف مجعػ بسدرعة كبضخة ججًا، كدفع ثسغ األكل ممضػف لضخة، 
انتيى االحتفاؿ فبقي أربعة أخساس الصعاـ، ككاف عجد كبضخ مغ العمساء في ىحا الحفل، أكثخ مغ عالسضغ أك 

، أنا ما تكمست كال  كمسة، السفاجأة أف صاحب ىحا الحفل دفع ممضػف لضخة ثبلثة ىاجسػا الحفل عمى السشبخ ثاني يـػ
يػًما، لساذا تدخعت  71لتدكيج الذباب الفقخاء، كاألكل ُجسع بأعمى شخيقة، ككضع في مضتع، كأكمو الصبلب 

كىاجست ؟ دفع ممضػًنا لتدكيج الذباب، كاألكل ما رمي، كمو ُجسع ككضع في البخادات، كُأصِمح، كأضضف لو 
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 خع، الكمسة الصضبة صجقة، كرأب الرجع صجقة، كلّع الذسل صجقة، كتصضضب القمب صجقة.المحع، ال تتد

أحضانا تجج محاسًبا معاشو الذيخؼ ال يكفضو، فضتزايق، تعخؼ ماذا أقػؿ لو أنا ؟ أقػؿ لو: صاحي السعسل دخمو 
العسمة، ككقت غضخ محجكد، لكغ تأتي عمضو أياـ يشدى فضيا حمضب أمو، كقت جسع األمػاؿ، ككقت تحػيل 

السحاسبة بقانػف مالي ججيج، أنت ما عشجؾ مذكمة، أنت عشجؾ مذكمة كاحجة، أف السعاش ال يكفضظ، لكشظ تشاـ 
 قخيخ العضغ، في رضى كيدخ.

مخة كشت بأمخيكة ألقي محاضخة، فدألتشي شبضبة قالت لي: ىشا عشجنا السرافحة ضخكرية ججًا، كىي محخمة، 
شبضبة، كاألمخيكاف ال يعخفػف ديششا، يسج يجيو فبل أصافحو، بعج ىحا يطغ أنشي عجكة  كضف أحل ىحه السذكمة ؟ أنا

لو، أك إرىابضة، قمت ليا: السمكة إلضدابضث ال يرافيا إال سبعة رجاؿ بحكع القانػف البخيصاني، لعمػ مكانتيا في 
حكع القانػف القخآني، فصخبت ليحا السجتسع، كالسخأة السدمسة أيزًا ممكة ال يرافحا إال سبعة رجاؿ مغ محارميا ب

 الجػاب، كاقتشعت بعجـ السرافحة.

، ففي السصار سحب يجه، كلع  كمخة جاءتشا كزيخة نفط بخيصانضة، كفي كزارة الشفط مػضف كبضخ ججًا، لكشو ممتـد
كجيشا ؟ يرافحيا، فاندعجت اندعاًجا ال حجكد لو، فقاؿ لو الػزيخ: لػ صافحتيا ىل كانت أكمتظ ؟ ىكحا سّػدَت 

قاؿ لو في غجاء الطيخ ال تأتي، ال يخيجه، قاؿ لو: كسا تخيج، ىي جالدة إلى جانب الػزيخ ضيًخا، فقالت لو: ىشاؾ 
شخز كاحج ما صافحشي، أيغ ىػ ؟ قاؿ ليا: اعتحر، قالت لو: أريجه، قاؿ ليع: خبخكه، خبخكه، قالت لو: لساذا لع 

ال أصافح امخأة أجشبضة، كأنت امخأة أجشبضة، ففكخت، كقالت لمػزيخ: ترافحشي ؟ قاؿ: ألنشي مدمع، كديشي يأمخني أ
 لػ أف السدمسضغ أمثاؿ ىؤالء لكشا تحت حكسكع، قاؿ لو: سػدُت كجيظ أـ بضزتو ؟.

 فضا أييا اإلخػة، الكمسة الصضبة صجقة.

 الحجيث: 

ُ َتعالى بيا َدَرجاٍت في الجشة (()) إفه الَعْبَج َلَيَتَكمهُع بالَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللاهِ َتعالى   ما ُيْمِقي َلَيا باًَّل َيْخَفُع َّللاه

حاكؿ أف تتكمع الكمسة الصضبة، كحاكؿ أف تصضب القمػب، كتألف بضغ الشاس، كبضغ الدكجضغ، كبضغ األخػيغ، كبضغ 
 الجاريغ، كبضغ الذخيكضغ.

 كالحسج  رب العالسيغ 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1138 

 إف الطغ أكحب الحجيث( 7 إياكع كالطغ ف 704 - 065الجرس ) 

 78-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 الطهغه أْكِحُب الَحِجيِث 

 مغ حجيث أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ:أييا اإلخػة الكخاـ، 

، فإفه الطهغه أْكِحُب الَحِجيِث ((  )) إيهاُكْع َكالطهغه

إف الشاس في عبلقاتيع االجتساعضة حضشسا يتعاممػف بالطغ يسدؽ السجتسع، كيفتت، كيربح شضعًا كأحداًبا، يقػؿ 
 عمضو الربلة كالدبلـ: 

، فإفه الطه   غه أْكِحُب الَحِجيِث (()) إيهاُكْع َكالطهغه

 معشى التحدذ 

ُدػا ((  )) َكََّل َتَحده

 التحدذ تتبع الخبخ الصضب، لكغ ىحا مغ الفزػؿ:

؟ ت الػالدةُعّضغ إنداف في كضضفة فتدألو: كع الخاتب ؟ أك تدكج فتدألو: كع السيخ ؟ أك أنجب كلًجا فتدألو: أيغ كان
 لكشيا حذُخ األنف فضسا ال يشبغي.ككع كانت كمفتيا ؟ إنيا أخبار لضدت سضئة، 
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ـِ الَسْخِء َتْخُكُو ما َّل َيْعِشيِو   مْغ ُحْدِغ إْسال

ـِ الَسْخِء َتْخُكُو ما َّل َيْعِشيِو ((  )) مْغ ُحْدِغ إْسال

 ] ركاه التخمحؼ كابغ ماجو، عغ أبي ىخيخة [

لضقتخض مبمًغا مغ الساؿ ماذا يقػؿ لقضت صجيقظ في الصخيق فتدألو: أيغ أنت ذاىب ؟ ما لظ كلو ؟ لػ أنو ذاىب 
 لظ ؟ إما أف تحسمو عمى أف يكحب، كإما أف تحخجو، لحلظ 

ـِ الَسْخِء َتْخُكُو ما َّل َيْعِشيِو ((   )) مْغ ُحْدِغ إْسال

كالشاجحػف في الحضاة لضذ عشجىع كقت لدفاسف األمػر، السذكمة في الفارغضغ، الفارغ ال يفعل شضئًا، إال أنو 
اديث، كمذكبلت الشاس، كحذخ األنف، كالدؤاؿ عغ كل كبضخة كصغضخة، كشمب التفدضخ، كالتعمضل، يقتات باألح

 ىحا مغ شاف الفارغضغ.

 معشى التجدذ 

ُدػا (( ُدػا َكََّل َتَجده  )) كَّل َتَحدًّ

ال  التجدذ تتبع الخبخ الدضئ، لساذا شمق فبلف ؟ ىل تخػنو ؟ ال، لع تخشو، لساذا كصمت إلى ىحه التيسة ؟ ىحه
تشجب، مشو أـ مشيا ؟ أنت ال عبلقة لظ، الجساعة متفاىسػف، الذخكة انفرمت، فضقاؿ: أحج الذخيكضغ سارؽ ؟ ال، 
كبخ أكالدىع، كال يخيجكف أف تحرل مذاكل، كمسا سسع خبًخا يحاكؿ أف يبحث عغ الجانب الدمبي مشو، ىؤالء 

 القشاصػف، ىؤالء الحيغ يفمتػف السجتسع، 

دُ  ُدػا (()) كَّل َتَحدًّ  ػا َكََّل َتَجده
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 التشافذ 

 )) َكََّل َتَشاَفُدػا ((

، كالتعاكف محسػد، كالسجاىشة  السؤمشػف يتعاكنػف كال يتشافدػف، كالبعضجكف عغ هللا يتشافدػف، التشافذ محمـػ
بجؿ أف تشافدو محمػمة، كالسجاراة محسػدة، السجاىشة بحؿ الجيغ مغ أجل الجنضا، كالسجاراة بحؿ الجنضا مغ أجل الجيغ، 

 عاكنو.

سضجنا الرجيق قاؿ لعسخ رضي هللا عشو: ُمّج يجؾ ألبايعظ، قاؿ: ما تقػؿ ؟ أّؼ أرض ُتِقمشي، كأؼ سساء تطمشي إف 
كشت أمضخًا عمى قـػ فضو أبػ بكخ، مدتحضل ! قاؿ: أنت أقػػ مشي يا عسخ، قاؿ: أنت أفزل مشي يا أبا بكخ، قاؿ 

 .لو: إذًا قػتي إلى فزمظ، نتعاكف 

 عبلمة إيسانظ التعاكف، عبلمة إخبلصظ التعاكف، كعبلمة أنظ دنضػؼ التشافذ تخيج أف تبقى كحجؾ 

 )) َكََّل َتَشاَفُدػا (( 

 كصضة لمشبي عمضو الربلة كالدبلـ حضشسا أرسل صحابضضغ إلى الضسغ قاؿ:

 )) تصاكعا كَّل تختِمفا ((

 ]متفق عمضو عغ معاذ[

 إذا عد أخػؾ َفُيغ أنت.

ت مخة في جامعة في أمخيكة، فخأيت في الجرج عشج كل فدحة لبلستخاحة حكسة، إحجػ ىحه الحكع " وهللا كش
فزضمة التشازؿ "، أنت كأخػؾ بسيسة، تكمع كأجاد، كأنت تتكمع أفزل مشو، لكشو أجاد، اسكت، انتيى، السيسة 

كأنا الحؼ أقشعت، كأنا الحؼ تحققت، يجب أسكتو، كأتكمع أنا، يجب أف أقػؿ: أنا الحؼ تكمست، كفبلف ارتبظ، 
حججتيع مػضػع أنا، مػضػع ذات، مػضػع تأكضج ذات، لحلظ أنا أقػؿ: ىشاؾ مغ يجعػ إلى ذاتو، كىشاؾ مغ 

 يجعػ إلى ربو، 
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 )) كَّل تشافدػا ((

 )) َّل تحاسجكا ((

كسا  أصل الحدج أف تتسشى شضئًا عمى َمغ تفػؽ في نطخؾ، ىحه خرضرة حضادية، يسكغ أف تػضف في الخضخ
تػضف في الذخ، ألف ىشاؾ خرائز حضادية، كحطػظ حضادية، كشيػات حضادية، الذيػات حضادية، كالحطػظ 
كحع الحكاء، كحع الغشى، كحع القػة، كحع شبلقة المداف، القمع األدبي الدضاؿ، كالػسامة، ىحه حطػظ كميا 

إلى يـػ القضامة، كىػ السغشي األكؿ، حضادية تػضف في الخضخ كفي الذخ، كمغ السسكغ بعج مػت لسغغٍّ أغانضو 
كيسكغ لقارغ قخآف يسػت، كبعج أف يسػت تبقى قخاءتو إلى يـػ القضامة، فالرػت الحدغ حع حضادؼ، قج يدتغل 
، فالرػت  في تبلكة القخآف، كفي بث الخذػع في قمػب الخمق كقج يكػف إلثارة معاني جشدضة ساقصة مغ قبل مغغٍّ

حع حضادؼ ، الحكاء حع حضادؼ، القجرة عمى اإللقاء حع حضادؼ، الحطػظ حضادية،  الحدغ حع حضادؼ، كالػسامة
كالذيػات حضادية ، كالخرائز التي خرشا هللا بيا أيزًا حضادية، فسغ ىحه الخرائز تسشي ما عشج اآلخخيغ ، 

شج اآلخخة، كىحا ندسضيا الغضخة، ندّسضيا الحدج، ىشاؾ مرصمح تسشي ما عشج أىل الجنضا، كىحا حدج، كتسشي ما ع
ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللا ُ َعْشُيَسا  غبصة، لكغ الشبي في حجيث صحضح استخجـ كمسة الحدج لتسشي الخضخ فَعْغ َعْبِج َّللا 

 َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: َيُقػُؿ: 

ُؽ ِبِو )) ََّل َحَدَج ِإَّله َعَمى اْثَشَتْيِغ7 َرُجٌل  ُ َماًَّل، َفُيَػ َيَتَرجه ـَ ِبِو آَناَء المهْيِل، َكَرُجٌل َأْعَصاُه َّللاه ُ اْلِكَتاَب، َكَقا آَتاُه َّللاه
 آَناَء المهْيِل َكالشهَياِر ((

 ] ُمت َفٌق َعَمضو [

 التباغس 

 )) كَّل تشافدػا، كَّل تحاسجكا، كَّل تباغزػا ((

اديًا، ىػ عسل شعػرؼ، عسل نفدي، بل لضذ عسبًل يشتابو شعػر، أما التباغس التباغس أييا اإلخػة لضذ عسبًل إر 
فمو أسباب، أف تعسل عسبًل تجعػ اآلخخ أف يبغزظ ، إف لع تدمع عمضو، إف استعمضت عمضو، إف نطخت إلضو 
 بازدراء، إف خاشبتو باسسو مغ دكف لقب، كىػ لو لقب عمسي، أك لقب اجتساعي، أك لقب إدارؼ، ىحا محافع
فخضًا، ىحا كزيخ، ىحا عسضج، ىحا أستاذ جامعة، فإذا أنت أردت أف تيضشو تشاديو باسسو مغ دكف لقبو، أك أف تشطخ 
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 إلضو بازدراء، أك أف تخمف كعجؾ معو، أك إذا أتاؾ ال تدتقبمو، فأؼ عسل يدبب البغزاء ُنيضت عشو، 

 )) كَّل تباغزػا ((

 أؼ: ال تفعمػا فعبًل يدبب البغس.

 التجابخ

 )) كَّل تجابخكا (( 

 ال تشدػا أف أكبخ مرضبة ترضب السدمسضغ فداد ذات البضغ.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  الش ِبي  َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ْعَخ، َكَلكِ  َُ الذه يَغ (()) ِإيهاُكْع َكُسػَء َذاِت اْلَبْيِغ، َفِإنهَيا اْلَحاِلَقُة، ََّل َأُقػُؿ7 َتْحِم َُ الجِّ  ْغ َتْحِم

 ]التخمحؼ[

 دققػا في ىحا الحجيث:

اَؿ7 ُتْبِغُس اْلَعَخَب )) َيا َسْمَساُف ََّل ُتْبِغْزِشي َفُتَفاِرَؽ ِديَشَظ، ُقْمُت َيا َرُسػَؿ َّللّا7ِ َكْيَف ُأْبِغُزَظ َكِبَظ َىَجاَنا َّللّاُ، قَ 
 َفُتْبِغُزِشي ((

 ] ركاه أحسج عغ سمساف [ 

ع اإلنداف، كيقػؿ: نحغ متخمفػف، رغع كل تخمفشا فعشجنا فزائل كقضع كتساسظ أسخؼ، كعشجنا رحسة، أحضانا يتخن
، كاألـ محتخمة، كعشجنا عادات كتقالضج أساسيا مغ ديششا، كىي وهللِا تفزل ما  كعشجنا مػدة، كعشجنا األب محتـخ

 عشج الغخب مغ حزارة.

جية مزاعفة، ديتو ىشاؾ مئة ألف رياؿ، في الحج مئتا ألف، في مػسع الحج لػ كقع حادث سضخ، كمات إنداف فال
قاؿ لي أحجىع: كشت راكًبا سضارتي، كأمذي بدخعة معقػلة، كإذ ضيخت شاحشة في شخيق فخعي، فأنا خفزت 
الدخعة إلى أقّل سخعة مسكشة، بقضت الذاحشة كاقفة، لع تتحخؾ، فغمب عمى ضشي أنو بجا لو أف تقف، فخفعت 
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رفعت الدخعة حتى تخصت ىحه الذاحشة الصخيق عخضًا، ككقع الحادث، كماتت زكجة، ككلجاف، الدخعة، ما إف 
مبليضغ، مبمغ فمكي، جاءت الذخشة، ىحا البجكؼ قاؿ:  7أك  6، الشاتج 71ألف رياؿ، فػرًا ضخب  633فالجية 

شجؼ ىحا االعتخاؼ بأكربة وهللا الحق عمي، ىحا ال عبلقة لو بالحادث، بيحه الكمسة خدخ ستة مبليضغ لضخة، أنا ع
 مبليضغ لضخة ، لكشو ما سكت، كقاؿ: الحق عمي.  6كميا كالعالع الغخبي، ىحا الحق، أما ىحا لػ سكت لقبس 

تجج مػقفا أخبلقضا خضخ مغ الجنضا كما فضيا، بعج القتل كالتعحيب، كالتسثضل، كاإلرىاب كالكحب، كالججل، صار 
كػخ، لكغ فضو صجؽ، وهللا كخىشا مطاىخ الحزارة الغخبضة، األبشضة اإلنداف يذتيي كػخا، لكغ فضو رحسة، 

الذاىقة، كمو تحكع عغ بْعج )ريسػت ( كشتخكؿ، حتى أصبحشا نذتيي محبة، كحضاء، كخجبل، كامخأة عشجىا حضاء 
تكػف  كأنيا ممكة، أما ىحه التي تفمتت مغ مشيج هللا فيي سمعة، كما أرػ إىانة لمسخأة في الحضاة السعاصخة كأف

إشيارا لدمعة، كميسا كانت ىحه الدمعة حقضخة فبل تباع إال مع صػرة امخأة شبو عارية، عمبة تمسضع األححية )البػيا( 
 عمضيا صػرة امخأة، ىحه إىانة لمسخأة، كالسخأة السحجبة ممكة، كالستفمتة سمعة رخضرة.

اد هللا إخػانا كسا أمخكع هللا، الُسدِمُع أُخػ الُسْدِمِع ))كَّل تحاسجكا كَّل تباغزػا، كَّل تقاشعػا، كَّل تجابخكا، ككػنػا عب
 َّل َيْطِمُسُو َكَّل َيْخُحُلُو َكَّل َيْحِقُخُه، التهْقَػى َىاُىشا ، كيذيِخ إلى صجره ثالَث مخات (( 

أنت مجيخ عاـ، كعشجؾ حاجب مؤمغ مثمظ، إف لع تحتـخ ىحا الحاجب عمى أنو أخ لظ في الجيغ فأنت لدت 
 مؤمشًا، 

  )) الُسدِمُع أُخػ الُسْدِمِع َّل َيْطِمُسُو َكَّل َيْخُحُلُو َكَّل َيْحِقُخُه التهْقَػى َىاُىشا ػ كيذيِخ إلى صجره ثالَث مخات ((

 قاؿ تعالى:

ُجكِر )  (﴾70﴿ َّللاهَ َعِميٌع ِبَحاِت الرُّ

 ) سػرة لقساف ( 

 )) التهْقَػى َىاُىشا ((
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 احتقار السدمع شخ عطيع 

 اْمِخئ ِمَغ الذّخ أْف َيْحِقَخ أخاُه الُسْدمع (( )) ِبحْدِب 

 ] ركاه التخمحؼ عغ ابي ىخيخة [ 

يعشي أكبخ شخ تختكبو أف تحقخ أخاؾ السدمع، اآلف عشجنا خصػط حسخاء، ىحه الكمسة متجاكلة كثضخًا، أؼ نطاـ في 
أؼ مكاف في العالع عشجه خصػط حسخاء، فإف لع تقتخب مشيا فأنت سالع، إف تجاكزتيا فأنت ىالظ، في اإلسبلـ 

 الخصػط الحسخاء: 

 كالجـ  الخصػط الحسخاء في اإلسالـ7 العخض كالساؿ

ـٌ عْخُضُو كَماُلُو َكَدُمُو ((  )) ُكّل الُسْدِمِع عمى الُسْدِمِع َحَخا

 ] ركاه التخمحؼ عغ ابي ىخيخة [ 

مالو قج تأخحه سخقة، كقج تأخحه كحبًا، كاحتضااًل، كغذًا، كتجلضدًا، ىشاؾ ممضػف شخيق لمكدب الحخاـ، كأنت ال 
كمضدية كىي تايػانضة، أنت سخقتو، ألف كل صشاعة ليا سعخ، تذعخ، يكفي أف تػىع الذارؼ أف ىحه البزاعة إن

يكفي أف تبضعو شضئًا انتيت صبلحضتو، فقج سخقتو، عشجنا سخقة مػصػفة مذيػرة معخكفة، لكغ عشجنا ألف نػع مغ 
 الدخقة غضخ مألػفة، فمحلظ: 

ـٌ ((   ))ُكّل الُسْدِمِع عمى الُسْدِمِع َحَخا

الذتاء، كىػ مػضف، كدخمو محجكد، كثسشيا مئة لضخة، مغ صػؼ، تبقى عشجه أحضانا يذتخؼ اإلنداف جػارب في 
 ثبلث سشػات، بخبلؼ الجػارب السغذػشة تخخب، كالحؼ يغر السدمسضغ لضذ مغ السدمسضغ.

 )) مغ غذشا فميذ مشا ((

 ]ركاه الصبخاني في الكبضخ كأبػ نعضع في الحمضة عغ ابغ مدعػد [ 
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 كالخكاية األدؽ:

 ذ مشا (()) مغ غر فمي

 ] ركاه التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [ 

 كلػ غذذت مجػسضا فمدت مشا، إذًا الخصػط الحسخاء:

 )) عْخُضُو كَماُلُو َكَدُمُو (( 

 الساؿ يؤخح سخقة مغ شخيق معخكؼ، كيؤخح بسمضػف شخيق غضخ مألػؼ، باالحتضاؿ كالكحب كالغر. 

 مثبًل: يزع لظ المحع مع ضػء أحسخ فػؽ البخاد، ُيخػ أزىخ، كىػ لضذ كحلظ، ىشاؾ ألف شخيق لمغر. 

الِعخض: نتػىع أنو عخض السخأة، ال، عخض اإلنداف، ذكخًا كاف أك أنثى، كىػ مػشغ السجح كالحـ فضو، فإذا 
 جح كالحـ فضو.اتيست إندانا اتياما باشل فأنت اعتجيت عمى عخضو، أؼ عمى سسعتو، مػشغ الس

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إف هللا تعالى أكحى إلي أف تػاضعػا 704 - 066الجرس ) 

 14-37-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى

 السؤمغ بيغ درس بجر كدرس حشيغ

أييا اإلخػة الكخاـ، كشت أقػؿ دائسًا: إف السؤمغ بضغ حالضغ، حالة أىل بجر، كحالة أىل حشضغ، ففي بجر قاؿ هللا 
 تعالى:

ُ ِبَبْجٍر َكَأْنُتْع َأِذلهٌة﴾  ﴿ َكَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاه

 (  711) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 يعشي افتقخكا إلى هللا، كأخمرػا هلل، كاسألػا هللا عد كجل فشرخىع.

 كفي حشضغ مع أنيع صحابة كىع نخبة البذخ، كفضيع سضج البذخ، قالػا:

 )) لغ نغمب اليـػ مغ قمة ((

 ]أخخجو الحاكع[ 

 اعتسجكا عمى كثختيع فيدميع هللا عد كجل، قاؿ تعالى:

عه َكلهْيُتْع ُمْجِبِخيَغ ْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيئًا َكَضاَقْت َعَمْيُكُع اَْلَْرُض ِبَسا َرُحَبْت ثُ ﴿ َكيَ 
(72﴾) 

 ) سػرة التػبة ( 
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شى: خبخات، شيادة، عمع، ىحاف الجرساف أييا اإلخػة يحتاجيسا اإلنداف كل ساعة في حضاتو، لسا يقػؿ: أنا، بسع
تاجخ كبضخ، حجع مالي كبضخ، ابغ ندب، حضشسا يعتج بغضخ هللا ؛ إما بحاتو، كإما بسغ حػلو، أك بسغ لو عمضيع دالة، 

 أك بسغ يجعسػنو، حضشسا يعتسج عمى غضخ هللا يتخمى هللا عشو، كحضشسا تفتقخ إلى هللا يتػاله هللا عد كجل.

أمّذ الحاجة إلضو كل ساعة، كجخب في أؼ مػقف، كفي أؼ عسل، دكف أف  كمخة ثانضة: ىحا الجرس نحغ في
 تذعخ تعتسج عمى خبختظ، أك عمى قػتظ.

لشا أخ متفػؽ ججًا في الكسبضػتخ، كمتخرز بالكسبضػتخ الرشاعي، كتقخيبًا بالذاـ ال يػجج غضخه، مخة اترل بو 
ز يدتغخؽ ساعة أك ساعتضغ، فصمب مبمًغا، معسل، ذىب فػجج األمخ يحتاج إلى إصبلح، كالعادة إصبلح الجيا

صاحب السعسل كأنو استكثخ السبمغ فحاكؿ معو محاكالت شػيمة، إلى أف ضاؽ بو ذرعًا، قاؿ لو: ىحه الكمسة، أنا 
لدت بحاجة إلضظ، أنت بحاجة إلي، أعجبظ السبمغ أصمح لظ العصل، لع يعجبظ الدبلـ عمضكع، كالخجل يعخؼ أْف 

خاجع عغ السبمغ، يقدع ىحا األخ باهلل العطضع، كىػ عشجؼ صادؽ، قاؿ لي: أكؿ يـػ مغ لضذ في غضخه، فمع يت
، رابع يػـ،  الداعة التاسعة حتى الداعة الدادسة ما كذفت العصل، ثاني يـػ مغ التاسعة لمدادسة، كثالث يـػ

، ثسانضة أياـ كىػ يبحث، كلع يكتذف العمة،  ، ثامغ يـػ ، سابع يـػ ، سادس يـػ كمغ عادتو أف يكذفو خامذ يـػ
في ساعة ساعتضغ، قاؿ لي: في الضـػ الثامغ عجت إلى نفدي، كراجعت حداباتي، بحثت عغ أخصائي، قاؿ لي: 
كججت ىحه الكمسة التي قمتيا لو، فضيا اعتجاد، فضيا شيػر، قاؿ لي: فػرًا في تاسع يـػ وهللا أصمحتو في ربع 

  ثسانضة أياـ، كعصل لو كل معمػماتو.ساعة، ُكذف لو الخمل، كأصمحو بعج أف جسجه هللا

عشجنا أخ ثاٍف، عشجه معسل ألبدة أكالد، أحج اإلخػة كْضعو السادؼ سضئ، كالعضج عمى األبػاب، قاؿ لو: خّفس لي 
الدعخ، فحىب إلضو، كقاؿ لو: أريج ثبلث قصع ألكالدؼ، قاؿ: أنا أبضع ثبلثسئة دزيشة، أربعسئة دزيشة، فذعخت أف 

 11إىانة لي، قاؿ لو: أنا ال أبضع مفخًقا، كما تكمع شضًئا، قاؿ لو: ال تؤاخحنا، أقدع باهلل العطضع بضع ثبلث قصع 
 يػًما ما دخل معسمو مغ يذتخؼ، أدبو هللا، ألنو ال يبضع مفخًقا.

ئة أخ آخخ يعج أكؿ مدتػرد لمػاـز األلبدة الشدائضة في القصخ، جاءت إلضو امخأة تخيج عذخة سحابات، كىػ يبضع م
ألف سحاب، قاؿ ليا: أختي نحغ ىشا ال نبضع مفخًقا، ىشا جسمة، ذات القرة، لسجة شيخيغ لع يجخل إلضو مذتٍخ، 

 قاؿ لي: اآلف أبضع سحاًبا كاحًجا، أفظ ليا الجزيشة، كأعصضيا سحاًبا، أدب مع هللا عد كجل.
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 بيغ التػلي كالتخمي 

مي، تقػؿ أنا، تحب أف تقػؿ: أنا معي دكتػراه، أك أنا ابغ ندب عشجما تقػؿ: هللا، يتػالؾ، فأنت بضغ التػلي كالتخ
عخيق، أك أنا لي مكانة، أك أنا لي سسعة، أنا بالياتف أربح ممضػف لضخة، أك أنا لي أقخباء، فبلف صجيقي الحسضع، 
الغة بضجه كل شيء، أعصاني ىاتفو الخاص، لكغ تصمبو فبل تججه، يتخمى عشظ، وهللا عد كجل لحكسة تػحضجية ب
 يجعل الحؼ أنت اعتسجت عمضو يحلظ، كييضشظ، كيتخمى عشظ، ألنظ اعتسجت عمضو، كندضت هللا عد كجل.

 اجعل لػخبظ كل عدؾ يدتقخ ك يثبػت
 فإذا اعتدزت بسغ يسػت فإف عدؾ ميت

* * * 

د أحجىع سضارتو تججيًجا كامبل، كىي مغ نػع مذيػر عشج بعس السدؤكلضغ، ركب غصاء داخمضا،  لضػىع الشاس جج 
 أنو مدؤكؿ كبضخ، قاؿ لي: أكقفشي شخشي فدبشي، كفزحشي عمى ىحه األغصضة، فبأؼ شيء تعتد ؟ بذيادتظ ؟.

اآلف في الحج أبمغ، تحىب إلى الحج، كتقػؿ: أنا ضابط كبضخ !!! تحىب إلى الحج كتقػؿ: أنا عالع كبضخ !!! هللا 
أماـ القبخ ال شيء، كقج ذىبت كتػىسَت أنظ داعضة كبضخ،  يدج عمضظ األبػاب، أما في الذاـ فتبكي في الربلة،

 كلظ أياٍد بضزاء في الجعػة، فإياؾ أف تقابل هللا بيحا، قابمو بالحؿ كاالنكدار، كاالفتقار:

 فابفتقاري إليظ فقخي أدفػػػع كمالي سػى فقخي إليظ كسيمة 
 فإذا رددت فأي باب أقػػػخع  كمالي سػى قخع لبابظ حػيمة
* * * 

 ل التػاضع فز

 ىحه مقجمة لمحجيثضغ :
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 الحجيث اَلكؿ 

 َعْغ ِعَضاِض ْبِغ ِحَساٍر َأن ُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

َ َأْكَحى ِإَليه َأْف َتَػاَضُعػا َحتهى ََّل َيْبِغَي َأَحٌج َعَمى َأَحٍج، َكََّل َيْفَخَخ َأحَ   ٌج َعَمى َأَحٍج (( )) ِإفه َّللاه

 ] ركاه مدمع كأبػ داكد كابغ ماجة[ 

ال تقل: أنا عالع وهللا قبضحة، قػؿ أنا شالب عمع، ال أحج عالع إال هللا، قل: أنا شالب عمع، إذا كاف هللا عد كجل 
سيبًل، أجخػ عمى يجؾ عسل شضب فقل: هللا عد كجل أكخمشي، كيدخ لي ىحا العسل، الميع ال سيل إال ما جعمتو 

إف ألفت كتاب فقل: إذا كاف فضو صػاب فسغ تػفضق هللا، كالخصأ مغ تقرضخؼ، ال تّجعي الكساؿ، ال تّجعي القػة، 
 ال تّجعي العمع، ال تّجعي الغشى، كغ فقضخًا إلى هللا.

 ال أندى قػؿ عالع جمضل بسرخ تػفي رحسو هللا، كاف ببخيصانضة يجخؼ عسمضة في عشضشو، فجاءت رسائل بسئات
األلػؼ، فأجخكا معو مقابمة باإلذاعة البخيصانضة، فدألػه: ما ىحه السكانة التي حباؾ هللا بيا ؟ ماذا يقػؿ ليع ؟ ألنو 
أنا عالع كبضخ، ال، قاؿ ليع: ألنشي محدػب عمى هللا، أنا إنداف يطغ الشاس أني مػصػؿ باهلل، ألنشي محدػب 

 خت هللا يشدلظ.عمى هللا، فكمسا تػاضعت هللا يخفعظ، ككمسا تكب

 انطخ إلى اَلكحاؿ كىي حجارة َّلنت فرار مقّخىا في العيغ.
* * * 

 الكحل أصمو حجخ، لكشو حجخ لضغ. 

حاكؿ أال تتكبخ أبجًا، ال تتكبخ عمى مخمػؽ، ىحا البخمكي كاف ثاني أقػػ رجل في الخبلفة العباسضة، كاف مع 
لثاني في الخبلفة يػَدع في الدجغ ! فداره شخز، فقاؿ ىاركف الخشضج، فجأة كجج نفدو في الدجغ، يعّج الخجل ا
 لو: لعمو دعػة مطمـػ أصابتشا، حالة كبخ، كاعتجاد.
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أييا اإلخػة، ما رأيت إنداًنا يتكبخ بذيء إال أذلو هللا، كأدبو، كساؽ لو شضًئا متعب، فإذا ربحت فبل تقل: ربحت 
دخمت إلى معاممة معقجة ججًا فتضدخت، ال تقل: أنا أكىستيع،  ألني تاجخ فيضع، ال، قل: ألف هللا كفقشي كرزقشي هللا

كخّػفتيع، دخمت عمضيع بصخٍؽ، ال، قل: هللا يّدخ األمخ، ىحا لضذ تػاضًعا، ىحه حقضقضة، إذا ما يّدخ هللا أمًخا ألتفو 
 سبب يتػقف.

ا بشفدو، جسضل الرػرة، في أكج نذاشو، لو معامل، كمصاعع،  كمذاريع، كشخكات، كعشجه أحج الخجاؿ كاف معتجًّ
اعتجاد بشفدو مخضف، كشبكة عبلقات مع أشخاص كبار كأقػياء، ما يصمبو يججه، دخل الحساـ فػجج القاشع 
الكيخبائي محخكًقا، أتى بالكيخبائي، كقاؿ لو: بجلو، قاؿ لو: وهللا ىػ مشخفس، ال بج أف أرفعو إلى األعمى ؟ قاؿ 

جمو، كقج صار أشػؿ مغ شػلو، فصمب مغ ابشتو كخسضًّا، فػضع الكخسي لو: ارفعو، فبعج يػمضغ اضصخ أف يدتخ
 ككقف عمضو فػقع، كمات بعج ثسانضة عدخ يػما، بأتفو سبب.

إياؾ أف تعتج بشفدظ، كالفقضخ ما عشجه اعتجاد، ما عشجه شيء يعتج بو أساسًا، كىحا نعسة أيزًا، الفقضخ يعضشو هللا، 
 شي يحتاج لئليساف أكثخ، ألف الغشى مدلة.ما عشجه شيء يعتج بو، كاإلنداف الغ

 سضجنا جبخيل سأؿ رسػؿ هللا عمضو الربلة كالدبلـ:

)) اختخ أف تكػف نبيا ممكا أك نبيا عبجا، فأكمى إلي جبخيل أف تػاضع  فقمت7 بل أحب أف أكػف نبيا عبجا، 
 فذكخ ربي عد كجل (( 

 ] ركاه الصبخاني عغ ابغ عباس رضي هللا عشو [ 

% ناجػف، الغشى كالقػة مدّلة 73% ناجػف، كفي مئة قػؼ 13% ناجػف، أما في مئة غشي 83ة فقضخ في مئ
 أقجاـ.

أحج األشخاص كاف يخأس مجسًعا كبضًخا ججًا، كالعضاذ باهلل انحخافو خصضخ، كيعسل في حقل الجعػة، فدمضمو ُشِخد، 
 كإياؾ أف تتكبخ، كإياؾ تعتج بشفدظ، فاهلل عد كجل:عذضة ذاؾ الضـػ كاف في الدجغ، هللا كبضخ، فإياؾ أف تغمط ، 

 (﴾00( ِإنهُو ُىَػ ُيْبِجُئ َكُيِعيُج )07﴿ ِإفه َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج )

 ) سػرة البخكج ( 
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 ىحا الحجيث األكؿ:

  َعْغ ِعَضاِض ْبِغ ِحَساٍر َأن ُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع:

َ َأْكَحى ِإَليه َأْف َتَػاَضُعػا َحتهى ََّل َيْبِغَي َأَحٌج َعَمى َأَحٍج، َكََّل َيْفَخَخ َأَحٌج َعَمى َأَحجٍ   ((  )) ِإفه َّللاه

 الحجيث الثاني 

: يقابل ىحا الحجيث حجيُث َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ   َّللا ُ َعد  َكَجل 

 )) اْلِكْبِخَياُء ِرَداِئي، َكاْلَعَطَسُة ِإَزاِري، َفَسْغ َناَزَعِشي َكاِحًجا ِمْشُيَسا َقَحْفُتُو ِفي الشهاِر ((

 تكمع ممضػف كمسة، كال تقل كمسة كبضخة يقرسظ هللا عد كجل بيا.

مقظ، فػلجت ثبلث بشات تػائع، ال تدتصضع أف تصمقيا، ىشاؾ إنداف يتجبخ عمى امخأتو، يقػؿ ليا: إذا كلجِت بشًتا أش
 يسضشظ عمى كاحجة، كىي كلجْت ثبلث بشات.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 ثالثة َّل يكمسيع هللا يـػ القيامة 704 - 700الجرس ) 

 37-38-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

 أخخج اإلماـ مدمع في صحضحو مغ حجيث أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

كَّل يدكييع كَّل يشطخ إلييع كليع عحاب أليع7 شيخ زاف، كممظ كحاب، كعائل  )) ثالثة َّل يكمسيع هللا يـػ القيامة
 مدتكبخ ((

 أييا اإلخػة:

يقػؿ بعس عمساء الشفذ أف اإلنداف فضسا بعج األربعضغ، أك بعج الخسدضغ إف لع مدتقضسًا عمى أمخ هللا، إف لع 
تشذأ عشجه مخاىقة متأخخة، لحلظ كرد في يشذأ في شاعة هللا، إف لع يكغ لو إيساف يخدعو عغ السعاصي كاآلثاـ 

 األثخ أف هللا سبحانو كتعالى:

يحب ثبلثًا أحب ثبلثًا كحبي ثبلثًا أشج، كيبغس ثبلثًا، كبغزو لثبلثة أشج كرد في األثخ أني أحب الصائعضغ، 
 كحبي لمذاب الصائع أشج.

يقع في إثع ميسا دؽ، إف هللا يباىي  يعشي بسقتبل الحضاة مستمئ شيػات، كمع ذلظ يغس برخه عغ محاـر هللا، ال
بو السبلئكة، يقػؿ انطخكا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي بل ما مغ شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب تائب، لحلظ 
إذا كشت تغبط أحجًا مغ الخمق اغبط شابًا نذأ في شاعة هللا، أحب ثبلثًا كحبي ثبلثًا أشج، أحب الصائعضغ، كحبي 

أحب الستػاضعضغ، كحبي لمغشي الستػاضع أشج، غشي، متػاضع، أديب، محدغ يأكل مع لمذاب الصائع أشج، ك 
 الرغضخ، كالكبضخ.
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حجثشي أخ كاف يتضع األـ كاألب، ألحقػه بسعسل مغ معامل دمذق التي أنذأت في األربعضشات، ككاف صاحب 
ال يحخجو قاؿ لو افتح أكمظ،  السعسل رجل صالح، فيحا يتضع كفقضخ ججًا، فقاؿ لو تأكل معي يا عع، شبعًا حتى

بصاشا مدمػقة، معكخكنة، كأكبلت السعمع درجة أكلى قاؿ لو تصعسشي مغ عشجؾ كتأكل مغ عشجؼ، يقػؿ لي كل 
ما أذكخ اسسو أبكي يعشي اآلف عسخ ثسانضغ سشة األخ، يقػؿ لي كل ما أذكخ اسسو أبكي، مغ أؼ شيء ؟ 

 التػاضع.

 ػاضع، يعامل مغ حػلو كأنو كاحج مشيع.تجج غشي مؤمغ تذتيي الغشى، أديب مت

لحلظ في قرة كشت مخة بأمخيكا، كأنبئػني أنو ألكؿ مخة في تاريخ أمخيكا الرشاعي، أمخيكا متفػقة ججًا برشاعة 
ممضػف العجد، بسعجؿ كل كاحج لو  193الدضارات، تعج األكلى بالعالع، ألنو أكبخ سػؽ استيبلكي لمدضارات عشجىا 

خة فضيا خسذ سضارات تقخيبًا، الضاباف تفػقػا عمضيع، تفػقػا تفػؽ كبضخ ججًا، لجرجة أنو كل عذخ سضارة كنرف، األس
شغل الضاباف، فأرسمػا كفج، ما القرة ؟ السفاجأة الكبضخة أف الػفج أعصى تقخيخ الفخؽ لضذ تقشي،  8سضارات بأمخيكا 

شيع العسل مثل الريخ يعجكنو، لو قدع مغ الفخؽ اجتساعي، ألف ىشاؾ السجيخ متػاضع، يجمذ مع العساؿ، يصسئ
األرباح، فسجاـ مؤمغ صحضًا كالسػاصبلت عمى حدابيع، كالبضت عمى حدابيع، كلو سيع مغ األرباح، كفي آماف 
ال يدخحػنو، ال يدخحػنو ميسا كمف األمخ، فالعامل مخمز إخبلص شجيج، فعسمو متقغ أكثخ فتجج السخكبة 

 كبخ سػؽ في أمخيكا.الضابانضة متقشة أكثخ، فغدت أ

فآلف السجيخ الغشي السؤمغ عشجه معسل تػاضعو، خجمتو لمعساؿ، تجعل اإلنتاج يتزاعف، كيكػف متقغ، فشحغ 
نعخفيا مغ ديششا، أما العالع الغخبي كدفيا بحكائو فقط، أحب ثبلثًا كحبي لثبلث أشج، أحب الصائعضغ، كحبي 

الستػاضعضغ، كحبي لمغشي الستػاضع أشج، تأكل مع مػضف، يجخل لمذاب الصائع أشج، كأحب األغشضاء، كأحب 
لعشجؾ الحاجب كضف يا بشي ؟ إف شاء هللا مختاح ؟ تخيج شيء ؟ أنت مثل ابشي، ماذا تفعل بو ؟ يجعمو جسعة 

 ذاب بيحه الكمسات، يعصضظ ركحو.
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مػضف التسػيغ يتشافدػا العساؿ، وهللا حجثػني أخػاف كثخ، الحيغ ناجحضغ ججًا باألعساؿ التجارية عشجما يأتي 
اكتب الزبط باسسشا، مغ شجة إحداف السعمع حتى ال ييضشػا معمسيع، يتبخعػا العساؿ أف يكتب الزبط باسسيع، 

 كىع يجخمػف الدجغ، بجؿ معمسػىع.

 إخػانا الكخاـ:

إذا كاف  عشجما تكػف أنت محدغ كل مغ حػلظ حخاس لظ، كإذا ما كشت محدغ أقخب الشاس لظ يتسشى مػتظ،
أب بخضل كمديء، كصار معو مخض، كجابػا الصبضب كقاؿ ليع عخضضة يشدعجػا ججًا األكالد، نخيجىا قاضضة، 

 كضف عسمتيا عخضضة.

أقػؿ لكع كمسة يا أخػاف دقضقة، كل أب محتـخ بحكع العادات كالتقالضج، أك بحكع الجيغ، لكغ ما كل أب محبػب، 
محبػب، كعبلمة محبتظ عبلمتاف كاحجة يػمضة، ككاحجة مػسسضة،  فأنت بصػلتظ ما تكػف أب محتـخ كغ أب

الضػمضة إذا دخمت إلى البت صار في البت عضج، إذا كشت مكخكه إذا خخجت مغ البضت صار في البضت عضج، 
فالعضج إما بقجكمظ أك بخخجظ مغ البضت، السػسسضة إذا كاف مغ حػلظ يتسشػف حضاتظ أنت أب ناجح، كإذا كاف مغ 

 تسشػف مػتظ لضخثػا ما عشجؾ مغ بعجؾ فأنت أب غضخ ناجح.حػلظ ي

ًَ كأحب الستػاضعضغ كحبي لمغشي الستػاضع أشج، كأحب الكخماء، كحبي لمفقضخ الكخيع أشج، تجج ما عشجه  إذًا
شيء، عشجه أربع بختقاالت، يزعيع برحغ كيقجميع، عشجه قيػة، كعشجه شاؼ، مخة قيػة، كمخة شاؼ، قاؿ كاحج 

يػة لسا شاؼ قاؿ لو نبجأ بالذاؼ، ضسغ االثشتضغ، فتجج الفقضخ عمى فقخه كخيع، معصاء، تجمذ مع لذضخ سضجؼ ق
كاحج معو ممضارات غضخ قيػة مغ دكف سكخ ما في أمامظ قج ما غمبظ حالظ، يعشي في شجة، أحب الكخماء كحبي 

 لمفقضخ الكخيع أشج، يعسل لظ عذاء، الحؼ عشجه، في بداشة، في محبة.

ثًا، ىشا الذاىج، كبغزي لثبلث أشج، أبغس العراة، كبغزي لمذضخ العاصي أشج، يعشي عشج الكبخػ كأبغس ثبل
جبة حسخة، في مخاىق بالدتضغ، يعشي ىضأتو غضخ معقػؿ بيحا الدغ، تعتشي زيادة بالعصػرات، تعتشي زيادة، تعسل 

ة شج جمج، كعسمضة كحا، كعسمضة كحا ماكضاج وهللا في اآلف مغ يجخؼ ماكضاج عمى كجيو كىػ بالدتضغ، كيخيج عسمض
 قاؿ أبغس ثبلثًا كبغزي لثبلث أشج أبغس العراة، كبغزي لمذضخ العاصي أشج.
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وهللا أعخؼ شخز بالدابعة كالثسانضغ يعسل كازيشػ بالبشاف، ماذا تخكت ألخختظ ؟ كازيشػ ىحا الذضخ الكبضخ بالدغ 
إخػاف، لكغ شاب أكؿ حضاتو بعجه لع يعخؼ شيء  إذا عرى هللا عد كجل، تقػؿ الذاب، السعرضة معرضة يا

 بالحضاة يعشي تقخيبًا في مغ يعحره أما كاحج خبخ الحضاة، كمزى حضاتو كميا، فمحلظ:

 )) عبجي كبخت سشظ، كانحشى ضيخؾ، كشاب شعخؾ، فاستحي مشي، فأنا أستحي مشظ ((

 كأنت عغ كل ما قجمت مدؤكؿ إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ 
 ذاؾ لعسخي في السقاؿ شػػشيع تعري اإللو كأنت تطيخ حبو 
 إف السحب لسغ يحب يصػػيع لػ كاف حبظ صادقًا َلشػعتو 

كأبغس ثبلثًا كبغزي لثبلث أشج، أبغس العراة، كبغزي لمذضخ العاصي أشج كأبغس البخبلء، كبغزي لمغشي 
 الزخبة.البخضل أشج، يا أخػاف في ناس معيع مبليضغ مسمضشة، ال يخخج عغ 

 إخػانا الكخاـ:

سأقػؿ لكع كمسة مغ القمب لمقمب، وهللا ال تشطخكا هللا يشرخنا إذا في عشجنا ضمع داخمي، نحغ عشجنا ضمع ال يعمسو 
إال هللا، تجج اإلنداف مقيػر عػض ما يجخل لمبضت رحضع يرب قيخه عمى زكجتو، يذتع أبػىا، عمى أب الحؼ 

مغ البضت، قيخه الخارجي صبو عمى زكجتو، الدكجة قيخىا مغ زكجيا تربو  خمفػىا، كيزخبيا، كيقتميا كيصخدىا
عمى ابشيا الكبضخ، االبغ الكبضخ قيخه مغ أمو يربو عمى أخػه األصغخ، آخخ كاحج يربو عمى القصة، كمو قيخ، 

 كمو ضمع، كمو ضغط، ىحا مجتسع مخيس يا إخػاف.

سعار، كتقمل القضسة الذخائضة لمعسمة، كتجعل السػضف يجكخ، فمحلظ إذا أنت كشت في مكاف مدؤكلضة قبل ما تخفع األ
ماذا يفعل بيحا السعاش ؟ ما لو غضخ السعاش، كل ما قممت قضستو الذخائضة وهللا أمامظ حداب ال يعمسو إال هللا، إذا 

 الشاس بخضخ األمة كميا بخضخ إذا الفقخاء بخضخ األمة كميا بخضخ.
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 إخػانا الكخاـ:

شطخية كل ما يجخؼ بالعالع تحت ممضػف اسع يعػد إلى سبب كبضخ ىػ الفقخ، كل ما يجخؼ في العالع، أنا لي ىحه ال
تحت ممضػف اسع في الشياية ممضػف ال يججكف كاحجًا، كاحج يسمظ ممضػف، كاحج يتفشغ في إنفاؽ الساؿ، يقػؿ بحفمة 

ألف شاب يتسشى غخفة  85ممضػف، كفي  85قسار أربع مبليضغ دكالر، بحفمة قسار بحفمة كحا، عخس بالذضخاتػف 
بجبل قاسضػف آخخ جادة أك أكؿ جادة مغ فػؽ، ىحه األصح، غخفة يخيج أف يتدكج بيا، ما في، ماداـ في ضمع 
اجتساعي وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ما في أمل هللا يشرخنا بالعصف، كأبغس الستكبخيغ كبغزي لمفقضخ الستكبخ 

ممضػف،  133جه شيء شايف حالو، ال يتكمع، إذا الغشي شاؼ حالو معقػؿ معو أشج، عمى ماذا ؟ مشتػؼ ما عش
إذا القػؼ قاؿ لظ أنا فبلف معقػؿ معو سمصة كبضخة ججًا، إذا كاحج بسشرب رفضع ججًا كشاؼ حالو معقػؿ، أنت 

 ماذا عشجؾ ؟ قاؿ:

 ال خضل عشجؾ تيجييا كال ماؿ فمضدعج الشصق إف لع يدعج الحاؿ 

الستكبخيغ كبغزي لمفقضخ الستكبخ أشج، في قػؿ آخخ، ىحا الحؼ تكمستو غضخ حجيث، ىحا يدسػنو أثخ، كأبغس 
 يعشي ال يخقى لسدتػػ الحجيث لكغ معشاه لصضف ججًا.

األثخ الثاني: الػرع حدغ، الػرع شيء رائع ججًا، لكغ في العمساء أحدغ يعشي أجسل صفة بالعالع الػرع، الػرع 
بالعالع يجب أف يكػف كرعًا كالتػبة حدغ لكغ في الذباب أحدغ، يعشي التػبة شيء رائع  بذكل عاـ جضج، لكغ

ججًا، لكغ ألـد ما تمـد لمذاب كالحضاء حدغ لكغ في الشداء أحدغ، اآلف تدكؾ، كتجخغ، كتذتع الجيغ، ىكحا 
دع الشخػة مغ رؤكس الشداء اآلف ما في أدب، مغ عبلمات قضاـ الداعة أف يشدع الحضاء مغ كجػه الشداء، كتش

الخجاؿ، تسذي إلى جانبو زكجتو بثضاب فاضحة، كل خصػط جدسيا ضاىخة ال ككل مفاتشيا ضاىخة، كمفتخخ فضيا، 
 ىحا ديػث إخػانا.

 " قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: مغ ىػ الجيػث ؟ " الحؼ ال يغار عمى عخضو ". 

نبيا في فخؽ خسدة أمتار، كميا شخفات، ال ييسو، ال تخخج تشذخ غدضل بخكب الشـػ الذفاؼ، كالبشاية التي إلى جا
ييسو أف يغمق نافحة غخفة الشـػ بالذتاء، كالشاس معو نػاضضخ، شبعًا، فمحلظ السذكمة كبضخ ججًا، كالحضاء حدغ 
لكغ في الشداء أحدغ، التػبة حدغ لكغ في الذباب أحدغ، الدخاء حدغ لكغ في األغشضاء أحدغ، الربخ حدغ 
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اء أحدغ، الػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، يعشي العالع يجب أف يكػف كرعًا كالعجؿ حدغ لكغ لكغ في الفقخ 
في األمخاء أحدغ، العالع يجب أف يكػف كرعًا، كالحاكع يجب أف يكػف عاداًل، كالسخأة يجب أف تكػف مدتحضة، 

يشبغي أف يكػف صابخًا، الربخ  عشجىا حضاء، كالذاب يجب أف يكػف تائبًا، كالغشي يجب أف يكػف سخضًا، كالفقضخ
حدغ لكغ في الفقخاء أحدغ الدخاء حدغ لكغ في األغشضاء أحدغ، الػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، الربخ 

 حدغ لكغ في الفقخاء أحدغ، كىكحا.

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

لعاصي، كيبغس الشتضجة أف هللا عد كجل يحب الصائعضغ، كيحب الكخماء، كيحب الستػاضعضغ كيبغس الذضخ ا
 الغشي البخضل، كالفقضخ الستكبخ.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 َّل يجخل الجشة مغ كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مغ كبخ 704 - 700الجرس ) 

 38-38-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

 الحجيث الضـػ ركاه اإلماـ مدمع في صحضحو مغ حجيث عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

الَجشهَة َمْغ في َقْمِبِو ِمْثقاُؿ َذرهٍة ِمْغ ِكْبٍخ، فقاؿ رجٌل7 إف الخجَل ُيحّب أف يكػف ثػُبو حدشًا كنعُمو )) َّل َيْجُخل 
َِّ َكَغْسُط الشهاِس ((  حدشًة، قاؿ7 إفه َّللاهَ َجِسيٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ، الِكْبُخ َبَصُخ الَح

عذخيغ ضضف، كلضذ عشجؾ شيء، إال كضمػ لبغ كاحج، تزضف أكاًل لتػضضح فكخة الحجيث األساسضة، أحضانًا يأتضظ 
لو خسذ أضعاؼ ماء، تجعمو عضخاف، كتكثخ البػضة بالكاسات يكفػ، خسذ أضعاؼ ماء تحسل كضمػ لبغ، ىات 
 بالقصارة قصخة كاز تزعيا فضيع تخدخىع كميع، المبغ قبل خسدة أضعافو ماء، لكغ ما قبل نقصة كاحجة مغ الكاز.

ػف غمصة كأنت متػاضع، هللا يغفخ لظ، كيعفػ عشظ، كيعضشظ عمى التػبة، أما أف تدتكبخ، كأف مسكغ تغمط ممض
تقػؿ أنا، كنحغ في القخآف الكخيع تجخبتاف بمضغتاف تجخبة بجر، كتجخبة حشضغ، فالرحابة الكخاـ في بج رضي هللا 

 عشو قاؿ هللا عشيع:

ُ ِبَبْجٍر َكَأْنُتْع   َأِذلهةٌ ﴾﴿ َكَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاه

 (  711) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

معشى أذلة أؼ مفتقخكف إلى هللا، ما دمت تقػؿ هللا كفقشي، هللا أكخمشي، هللا مكشي، هللا رزقشي، هللا زكجشي ىحه 
السخأة، هللا مشحشي ىحه الحرية، هللا عمسشي شيء أكدب رزقي مشو، هللا دافع عشي، هللا ستخني، هللا غخؼ لي، ما 

تقػؿ هللا، يتػالؾ، أما إذا قمت أنا، أنا ابغ عضمة، أنا أحسل دكتػراه، أنا عشجؼ خبخات متخاكسة في التجارة، أنا دمت 
أعصي ال آخح، لحع أكتاؼ الشاس مغ خضخؼ، عشجما تقػؿ أنا هللا يخديظ ال سسح هللا، مغ أنت أماـ الرحابة ؟ 
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 ىؤالء قسع البذخ، قالػا كمسة قاؿ: 

 مغ قمة (( )) لغ نغمب اليـػ

 ]كأخخجو أبػ داكد كالجارمي كالحاكع نقبًل عغ التخمحؼ [ 

 احتخنا اآلف نحغ أصبحشا عذخة آالؼ، مغ يتجخأ أف يغمبشا ؟ " لغ نغمب الضـػ مغ قمة ". قاؿ:

اَْلَْرُض ِبَسا َرُحَبْت ُثعه َكلهْيُتْع ُمْجِبِخيَغ ﴿ َكَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيئًا َكَضاَقْت َعَمْيُكُع 
(72﴾) 

 ) سػرة التػبة (. 

 حتى قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كأمدظ حفشة مغ التخاب كرمى بيا السذخكضغ كقاؿ: 

 )) أنا الشهبيُّ َّل َكِحب، أنا اْبُغ َعْبِج الُسصهمب (( 

 [ ] ركاه البخارؼ كمدمع عغ البخاء بغ عازب 

 إذًا " ال َيْجُخل الَجش َة َمْغ في َقْمِبِو ِمْثقاُؿ َذر ٍة ِمْغ ِكْبٍخ " حتى أكػف دقضق معكع أحضانًا في كبخ مغمف بتػاضع، في
مغ الجاخل كبخ ال يعمسو إال هللا، يتػاضع أماـ الشاس حتى يشتدع إعجابيع، أما إذا كاحج مدو بكمسة، أف أعصاه 

 يجمخه، لػ أعصى رأؼ.تػجضو غضخ أفكاره يدحقو، 

فمحلظ " َمْغ في َقْمِبِو ِمْثقاُؿ َذر ٍة ِمْغ ِكْبٍخ " ال يجخل الجشة، لساذا ؟ ألف الكبخ يتشاقس مع العبػدية هلل عد كجل، 
كضف قصخة الشفط تتشاقس مع المبغ، ال يسكغ أف تأكل شبخة فضيا قصخة بتخكؿ، أبجًا، لكغ مسكغ تتحسل الصبخة 

 السخقة خفضفة ماشي الحاؿ تؤكل، ما فضيا مذكمة أبجًا. ماء كثضخ، يقػؿ لظ

اآلف في نقصة دقضقة " فقاؿ رجٌل: يا رسػؿ هللا إف الخجَل ُيحّب أف يكػف ثػُبو حدشًا كنعُمو حدشًة، قاؿ عمضو 
الربلة كالدبلـ: إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " الحؼ يجعػ إلى لؤللع الذجيج ببلد السدمسضغ غضخ جسضمة، سافخت 

الحجيج خارجة مغ العزايس، أكثخ القخػ ىكحا، أياـ تأتي أقل أكاع  ىكحا كىكحا، بضػت بمػؾ، غضخ مكسمة قزباف
الجىاف كمفة تعسميا بضزاء تختاح الشفذ، نحغ بعضجكف ججًا عغ الحكؽ، في بضػتشا، بسجاخل بضػتشا عشجؾ شخفة كل 
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طخ البضت األشضاء التي ال تحتسميا تزعيا بالذخفة، شقع كشبات عتضق، مجفأة بػارؼ مجفأة بخمضل مازكت، تجج مش
مغ الخارج، اصعج إلى السياجخيغ كانطخ إلى أسصحة دمذق شيء مقخؼ مجاخغ، كشحار، كدىذات مرجية، 
لساذا ببلد الغخب جسضمة ججًا، تجج الذاب السدمع ال يخيج بمجه يخيج أف يخخج إلى الخارج، كميا حجائق، أنا ال أتكمع 

هللا دخمت لبضت بجػبخ يسكغ ما في بضت أرخز مشو، عغ الغشى األناقة كالحكؽ ال يخيجكف ماؿ، يخيج زكؽ، و
األرض عجسة، ما في ببلط، لكغ رأيت نطافة كذكؽ عجضب، كل ساحة البضت الخارجضة الدساكية فضيا شقف 
نباتات، عمب سسشة لكشيا مغ قضاس كاحج مجىشة باألخزخ كميا مثل بعزيا، في أرخز مغ عمبة سسشة فارغة 

كاحج كميا كدىشت ما كججت بدسار غمط، مع أنو عبارة عغ بضت عخبي ككمدة بببلش، لكغ لسا كانت بقضاس 
شخش، كاألرض عجسة لكغ في أثاث بدضط كنطضف، في لػحتضغ عمى الحائط، يعشي لساذا السدحة الجسالضة عشجنا 
ج ساعة ضعضفة ججًا، لساذا بضػتشا فػضػية، تجخل إلى عشج صضجلي مدمع األدكية الغبخة عمضيا، فػؽ بعزيا، يحتا

، لساذا تجخل إلى عشج صضجلي ما فضو ديغ يػج كج، األناقة، كالشطافة، كالشطاـ، مغ  حتى يجج الجكاء، يشكر بالكـػ
قاؿ إف الشطاـ خاص بالكفار ؟ مغ قاؿ إف الجساؿ خاص بالكفار ؟ مغ قاؿ أف األناقة خاصة بالكفار ؟ كخىػا 

سشة، كىؤالء أىل الجنضا  63إلى السشاضخ، لساذا شغمتشا تحتاج أكالدنا ببلدنا، اآلف أنت اذىب إلى البحرة، انطخ 
 شيخ كمو جاىد. 78

يا أخػاف: " إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " دع في بضتظ مدحة جسالضة، ال تجع أغخاض فػؽ بعزيا، خفف، ضع 
 مشطخ رخضز كرؽ، اعسل مدحة جسالضة، قصعتضغ زريعة، الشبي قاؿ:

 ع، كاعسمػا خآخختكع (()) أصمحػا دنياك

 ] ركاه الجيمسي في مدشج الفخدكس عغ أنذ [ 

ائتي بسثل مذيػر باب يدقدؽ كل يـػ في خسذ خشايق مغ أجمو، يكػف اآلف ناـ األب يدقدؽ الباب، يقـػ 
كيدب، يحتاج إلى نقصة زيت، يبقى سشتضغ ككل يـػ ثبلث خشايق كيحتاج إلى نقصة زيت فقط، سكخ الباب، قمت 

خ الباب، اعسل لو دفاش كانتيى األمخ ال نفكخ أبجًا تفكضخ عمسي، حضاتشا فضيا شقاء، كفضيا متاعب، كفضيا لظ سك
صضاح، كصخب كضجضج، ما في عشجنا مدحة جسالضة أبجًا، الجساؿ ال يحتاج إلى أمػاؿ لكغ يخيج ذكؽ، كضف 

ال يحتسل، وهللا البحرة مخكد السجيشة  تقشع الشاس أف إسبلـ ديغ عطضع، نحغ معشا كحي الدساء، كببلدنا مشطخىا
ال يحتسل مشطخىا، تخكف بأعضشكع أنتع " إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " لساذا ال تكغ أنضق ججًا، أنضق كألػانظ مشاسبة 
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 مع بعزيا، كفي نػع باالىتساـ بالسطيخ، الشبي يقػؿ:

 ع شامة في الشاس (()) أحدشػا لباسكع، كأصمحػا رحالكع، حتى تكػنػا كأنك

 ] ركاه الحاكع في السدتجرؾ عغ سيل بغ الحشطمضة [ 

السؤمغ سفضخ اإلسبلـ، يجب أف يكػف أنضق في عشجه مدحة جسالضة " إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " هللا يحب 
 الجساؿ ألنو جسضل، مغ خمق الػردة ؟ وهللا لػ تأممت في الػركد تحار فضيا العقػؿ.

 كشت في أستخالضا أخحكنا عمى محسضة فضيا شضػر ثسغ الصضخ يداكؼ ممضػف لضخة، في ألػاف اإلنداف يدجج هلل، وهللا
خسخؼ عمى رمادؼ، عمى أزرؽ فاتح، أصفخ عمى أخزخ شضػر " إف  َّللا َ َجِسضٌل " انطخ إلى الػركد، انطخ مشطخ 

جسضل، نخيج حذ جسالي حتى ابشظ يحب بضتظ،  الجبل األخزخ مع البحخ لػف البحخ جسضل ججًا، لػف الدساء
يجج البضت جشة، بضػتشا ما فضيا تختضب، ما فضيا نطاـ، ما فضيا أناقة، ما فضيا مدحة جسالضة، تجج االبغ ىارب مغ 
البضت، مع رفاتو، يجمذ بسحل أؼ شيء يمفت نطخه كاره بضتو، أنا لي كمسة مذيػرة جشة السؤمغ داره، كالسؤمغ 

فخ زقاقاتي، اجعل بضتظ جسضل، انتبو لو انتبو لمجىاف دىشو، دىاف رخضز دىشو، انتبو لؤللػاف تجج بضتػتي كالكا
شقع كشبات بشي، كالدجادة كحمي ال تتشاسب، حاكؿ تعسل سجادة لػنيا قخيب مغ لػف الكشبات، دفعت كدفعت، 

الذسضشتػ يدسػنو لػف مؤذؼ،  لكغ يجب أف يكػف اندجاـ باأللػاف، تذعخ بخاحة، كع بضت عمى الصضشة، ىحا لػف 
 يعسل تخخير، يعسل تػتخ.

كشت بقبخص مجيشة كل األبشضة شضشة خارجضة لكغ ممدمة أف تجىغ الفضمة كل سشتضغ يا زىخ، يا سساكؼ، يا أبضس، 
تجج السجيشة مشطخىا ساحخ، ىحا البخ الخذغ كضف أصبح لػنو بعج ىحا، دخاف السازكت، عمى الغبار، عمى 

أرقى بأبػ رمانة كميع بخ خذغ لع يعج لو لػف، تجج البشاء مغ الخارج ال يحتسل " إف  َّللا َ َجِسضٌل األشضاف، تجج 
 ُيِحبُّ الَجساَؿ ".

 الػاحج إذا أصمح بضتو، أصمح غخفو بجكف أف يتكمف لكغ تختضب، تخفضف الحاجات، كل شيء بسحمو، عػد ابشو.

مخات فجأة  6ػ  5سشة، دخمشا إلى عشج عمى الغخفة  83بشاف عسخه كشا مخة بسؤتسخ بسالضديا في أخ مغ إخػانا مغ ل
كأف الغخفة اآلف خخج مشيا السشطف، كل شيء بسحمو الفخشة، الكشبات، سألشاه، قاؿ أنا كشت بسجرسة داخمضة، 
كغضخ إسبلمضة كضعػه أىمو كعمسػه التختضب بالخسذ سشػات، كضف يصػؼ مبلبدو، يزع عمى العبلقة فػرًا ، 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1162 

 يزع فضو قالب، يشطف حاجاتو، تجج ثضابو أنضقة، أغخاضو مختبة، شاكلتو مختبة. ححاءه

أنا أقػؿ ما معشى " إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " يخيجؾ أنضق هللا عد كجل، يحبظ أف تكػف نطضف، الحؼ عشجه 
ـ يجب أف يكػف ىشاؾ حساـ، لع تعج ماء نعسة الساء ال تعجليا نعسة، أنا وهللا العبج الفقضخ ككل مغ حػلي كل يػ 

ىشاؾ ركائح، تدتحع كل يـػ تذعخ بشذاط أنا أقػؿ أعصي جدسظ حقو، أعصي بضتظ حقو، أعصي زكجتظ حقيا، ال 
تقبل مغ زكجتظ أف تكػف بثضاب غضخ أنضقة، تيسل نفديا فتخيج أف تتدكج عمضيا كاحجة ثانضة، ىي إذا لع تيسل 

تيا، بقػاميا، تبقى ممئ سسعظ كبرخؾ شػاؿ حضاتظ أما ىاممة نفديا بثضاب نفديا، تعتشي بشفديا، تعتشي برح
الصبخ، تتخىل كثضخ، صػتيا عالي عمضظ لع تعج تتحسميا، تخيج أف تتدكج كاحجة ثانضة، ىحه مذاكل األزكاج 
بدكجيا، باألربعضشات بالخسدضغ كالدتضغ، لػ كانت السخأة متعمسة كضف تكػف زكجة صالحة، كضف تعتشي بيشجاميا، 

بأناقتيا، بديشتيا، ىحا كاجب، ما في عشجنا جساؿ برحتشا، كال بدكجاتشا، كال ببضتشا، كال بتختضبشا، كال بسداججنا كال 
بسكاتبشا، الجكائخ بعالع آخخ تجج األناقة تذع كالشطافة كالخكائح الجسضمة، اإلنداف يحب األناقة، يحب الجساؿ، 

سذ نجـػ يجحب الشاس ؟ يعشي تخػ نطافة غضخ معقػلة، أناقة، تديضشات، أنا يحب الشطافة، لساذا تجج الفشجؽ الخ
ال أشالبظ بجخل كبضخ، مسكغ يكػف دخمظ أقل دخل، لكغ الحكؽ ما لو عبلقة بالغشى إشبلقًا، الحكؽ قزضة 

ألخبار أنتع، تجج المباس جسالضة، عمى كمسة " إف  َّللا َ َجِسضٌل ُيِحبُّ الَجساَؿ " مغ قاؿ الكافخ فقط أنضق ؟ انطخ إلى ا
بأعمى درجة، كاألناقة، كالتختضب، تقػؿ أنيع أغشضاء ال، في أشخاص فقخاء كعشجىع أناقة زائجة " أحدشػا لباسكع، 

 كأصمحػا رحالكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة في الشاس ".

الحق يعشي قاؿ لظ الخبا حخاـ، ال، ىحا قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: كالِكْبُخ َبَصُخ الَحقِّ َكَغْسُط الش اِس " أف تخفس 
مػضػع ال يتشاسب مع العرخ، ألف السذخع خالق األكػاف ال يعخؼ أف في آخخ الدماف في قزايا ربػية، فمع 
يشتبو فطيخ معو التذخيع ىكحا أنت تقػؿ ال يتشاسب مع العرخ ؟ خالق األكػاف يذخع تذخيع ال يرمح ليحا 

ف تكػف السخأة محجبة، ال، ىي نرف السجتسع، يجب أف يكػف في كل العرخ ؟ مدتحضل، تقػؿ لو يجب أ
مجمذ نداء، حتى يكػف في نػع مغ السذاركة، ىحه السخأة نرف السجتسع فعشجه استعجاد أف يخد كل حكع شخعي، 
امخأة كما يقبمو، ال يقبل إال االختبلط، ال يقبل إال أف يكػف العخس مختمط كالمقاء مختمط، كالديخة مختمصة، ككل 

بأبيى زيشة، يخفس الحجاب، ىحا الكبخ " َبَصُخ الَحقِّ " أؼ رد الحق، الترػيخ باألعخاس فضو مذكمة كبضخة يقػؿ 
ال، الفضجيػ حزارة، حتى رئضذ كزراء بتايػف يفتخخ قبل زلداؿ تدػنامي أنو ما في عشجه كال فتاة عحارء، فيحا 
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 ـ، كقاؿ عشو جخيسة.الكبخ " َبَصُخ الَحقِّ " شيء قاؿ هللا عشو حخا

 ﴿ َكََّل َيْدُنػَف﴾

 (  68) سػرة الفخقاف اآلية: 

يعتبخ الجعارة حزارة " َبَصُخ الَحقِّ َكَغْسُط الش اِس " الكبخ ال يحتسل الستكبخ أف يكػف إنداف متفػؽ، يبحث عغ 
زخسيا، كيبحث عغ عضب يبخدو، يحمو، يقمل مغ قضستو، يذكظ بشػاياه، ىحا الستكبخ، الحؼ يبحث عغ العضػب كي

السدالب كيخكجيا، كيبحث عغ األخصاء كيحميا، كىػ قشاص نسصو قشاص، كل اإليجابضات ساكت عشيا، ال يتكمع 
غضخ بالدمبضات " َكَغْسُط الش اِس " يعشي تخفضف قضستيع، قج ما قمت لو وهللا فبلف عسَل عسل بصػلي لع تفيع ما 

يعخؼ ما مقرجه، لكغ لو مقرج، نفذ ىحا العسل الصضب كمو كسفيو، نضتو، ما نضتو ؟ لو مقرج، ما مقرجه ؟ ال 
فكل إنداف يدفو أعساؿ اآلخخيغ ال يقبميا، كيخفزيا، كيذكظ فضيا، كيتيع صاحبيا باالحتضاؿ كالشػايا الدضئة ىحا 
متكبخ، أما عغ نفدو يتكمع عغ نفدو ساعة أياـ يجمذ شخز بجمدة يسمػف الشاس مشو، عسمت، أنجدت، 

ألف لضخة، ىحا الحؼ يجمذ أمامظ ماذا ييسو ىحا السػضػع إذا  78، أكبت، شخبت تعذضت عذاء كمفشي سافخت
ألف أـ عذخة آالؼ، مػضػع ال ييسو إشبلقًا بالعكذ يدعجو ىحا السػضػع، أنت مدخؼ مبحر أنت،  78كمفظ 

ىحا اسسو " َكَغْسُط  فضيسو أف يكبخ نفدو، كييسو أف يرغخ كل مغ حػلو، كل مغ حػلو يرغخه كيكبخ نفدو،
 الش اِس "، " َبَصُخ الَحقِّ " يخفس التذخيع اإلليي قصع الضج أعػذ باهلل قصع الضج ىسجضة يقػؿ لظ، إلو يقػؿ:

اِرَقُة َفاْقَصُعػا َأْيِجَيُيَسا﴾ اِرُؽ َكالده  ﴿ َكالده

 (  18) سػرة السائجة اآلية: 

إخػانا في كل ثبلثضغ ثانضة تختكب جخيسة قتل أك سخقة أك ، دققػا 65ما قػلظ أنو مسكغ اآلف في إحراء عاـ 
اغتراب في أمخيكا، كل ثبلثضغ ثانضة، بقصع الضج مخة سسعت مغ صػت كاششصغ القرة قجيسة ججًا تحقضق عغ 

بدضارة  7333كع أك  5333قصع الضج بالدعػدية، مسكغ تتقل ركاتب محافطة مثل أبيا تبعج عغ الخياض حػالي 
بأكداس كما في أؼ خصخ عمضيا، كضذ فضو خسذ مبليضغ رياؿ، سضارة كميا أكضاس رياالت تشصمق مكذػفة شاحشة 

مغ الخياض ألبيا كال تقمق، بأكركبا يرشعػف قصارات مرفحة يياجسيا بأسمحة كيدخقػف السبالغ، سخقػا بشػؾ، 
مسكغ صخاؼ عمى باب مسكغ إنداف يحسل كضذ فضو ممضػني رياؿ يذتخؼ تضػتا حامميع كداخل، لقصػا لقصات، 
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الحـخ يزع محخمة يجخل يرمي صخاؼ، قصع الضج يمدما بالدشة مخة أك مختضغ بكل السجتسع، اآلف كع جخيسة 
 سخقة تتحػؿ لقتل ؟ مئات ألػؼ، جخيسة سخقة تتحػؿ لقتل، يخفس قصع الضج، يخفس الصبلؽ، خسدضغ عذضقة لو.

مظ ال تجرؼ، بعج ىحا رأػ كاحجة ثانضة أيزًا شمعت أختو، حب يتدكج كاحجة شاب قاؿ لو ال يا بشي إنيا أختظ كأ
 الثالثة أيزًا أختو، فتكمع ألنو، فقالت لو خح أيغ شئت أنت لدت ابشو كىػ ال يجرؼ.

نحغ ال نصمق، الصبلؽ ىسجضة، أنتع ال تصمقػف لكغ عشجه كل كاحج خسدضغ صاحبة، نحغ ما عشجنا كمو نطامي، 
 كتقمل مغ شأنيع كتكبخ نفدظ، ىحا ىػ الستكبخ. لسا أنت تخد الحق، كتغسط الشاس

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 عميكع بالرجؽ فإف الرجؽ ييجي إلى البخ 704 - 707الجرس ) 

 74-38-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. الحسج

 أييا اإلخػة الكخاـ، حجيث الضـػ ركاه ابغ مدعػد رضي هللا عشو عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كأجخحو البخارؼ كمدمع معًا. 

ِ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع:   َعْغ َعْبِج َّللا 

، َكِإفه اْلِبخه َيْيِجي ِإَلى اْلَجشهِة، َكَما َيَداؿُ  ْجَؽ َيْيِجي ِإَلى اْلِبخِّ ْجِؽ، َفِإفه الرِّ ُجُل َيْرُجُؽ َكَيَتَحخهى  )) َعَمْيُكْع ِبالرِّ الخه
ْجَؽ  يًقا، َكِإيهاُكْع َكاْلَكِحَب، َفِإفه اْلَكِحَب َيْيِجي ِإَلى اْلُفُجػِر، َكِإفه اْلفُ الرِّ ُجػَر َيْيِجي ِإَلى الشهاِر، َحتهى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاهِ ِصجِّ

ُجُل َيْكِحُب، َكَيَتَحخهى اْلَكِحَب َحتهى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاهِ َكحهاًبا ((  َكَما َيَداُؿ الخه

 ]متفق عمضو[

 الرجؽ كالكحب7 أنػاعو كأمثمتو مغ الػاقع 

 حقيقة الرجؽ 

أييا اإلخػة، قج يتبادر لبعس السدمسضغ أف الرجؽ أنظ إذا ُسئمت عغ شيء أف تجضب إجابة صحضحة كقعت، ىحا 
جانب مغ جػانب الرجؽ، كلكغ الرجؽ يعج سسة أساسضة في شخرضة السؤمغ، فيػ صادؽ مع نفدو،كصادؽ 

 كصادؽ مع خمقو، كصادؽ مع البيضسة.  مع ربو،
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 حقيقة الكحب 

إف كل أنػاع الكحب تيجؼ إلى الفجػر، الكحب أف تقػؿ كبلمًا لدت قانعًا بو، الكحب أف تقػؿ كبلمًا خبلؼ الػاقع، 
 الكحب أف تػىع إندانًا بذيء، كأنت تخيج في الحقضقة شضًئا آخخ. 

َث أخاؾَ  ٌؽ، كأْنَت ِبِو كاِذٌب (( )) َكُبَخْت ِخياَنًة أْف ُتَحجِّ  َحِجيثًا ُىَػ َلَظ ِبِو ُمَرجِّ

 ] ركاه البخارؼ كأبػ داكد عغ سفضاف بغ أسضج أحسج كالصبخاني عغ الشػاس[ 

الكحب أييا اإلخػة مبليضغ األنػاع، اإليياـ كحب، التجلضذ كحب، اإليساءة كحب ، أف تعصي كصفًا لبزاعة ال 
 ب مغ حضاتشا لكشا مع الشبضضغ كالرجيقضغ كالذيجاء كالرالحضغ.يشصبق عمضيا كحب، لػ ألغي الكح

 صجؽ الشبي 

أكؿ صفة ُكِصف بيا الشبي عمضو الربلة كالدبلـ أنو صادؽ أمضغ، ال ازدكاجضة أبجًا، لضذ عشجه شيء مبصغ 
كشيء ضاىخ، شيء معمغ كشيء غضخ معمغ، شيء يتاجخ بو لبلستيبلؾ السحمي، كشيء حقضقي، شيء صػرؼ 

حقضقي، كل أنػاع االزدكاجضات نػع مغ الشفاؽ، لضذ ىشاؾ كبلـ يقػلو السؤمغ إرضاء لديج كيعشي بو شضئًا  كشيء
آخخ، كل صفات الكحب تؤدؼ إلى السعرضة، كالسعرضة تشتيي براحبيا إلى الشار، ككل صفات الرجؽ تؤدؼ 

 إلى البخ، كالبخ يؤدؼ إلى الجشة.

يث رحل مغ السجيشة السشػرة إلى البرخة لضتقمى حجيثًا عغ كاحج مغ ترػركا أييا اإلخػة أف أحج عمساء الحج
الخجاؿ، كصل إلضو مغ السجيشة إلى البرخة في أشيخ عمى الشاقة، فمسا كصل إلضو رآه يػىع فخسو أف في رداء 
جيث شعضخًا، فاقتخب مشو فمع يجج فضو شضئًا، فكف عغ سؤالو، كقاؿ: الحؼ يكحب عمى فخسو لضذ أىبًل أف يشقل ح

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

كاف عمضو الربلة كالدبلـ عشج بعس أصحابو، كسسع امخأتو تقػؿ البشيا الرغضخ: تعاؿ ىاؾ، يعشي تعاؿ خح، 
كضست يجىا، فقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: ماذا أردت أف تعصضو ؟ قالت: تسخة، قاؿ: أيغ ىي ؟ رآىا في يجىا، 

 ظ لعجت ُكحيبة. قاؿ: أما إنظ لػ لع تفعِمي ذل
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 اجتشاب الكحب أماـ الرغار خاصة 

ال يشبغي أف تكحب عمى شفل صغضخ، كأساسًا الصفل يتعمع الكحب مغ أىمو، حضغ يقاؿ لو مثبل: اسكت كفي 
السداء نصعسظ أكمة شضبة، أك اركغ اآلف، كفي السداء لظ ندىة مستعة، فبل يجج أكمة شضبة ندىة مستعة، كمو 

 ىػ يكحب عمى مغ حػلو.كحب في كحب، إذًا 

 133أنا أذكخ أحج اإلخػة تدكج امخأة مغ كشجا بعج أف أسمست، كىي تسذي مع ابشيا أعصتو قصعت سكخ، بعج 
متخ، كبحثت عغ الغبلؼ، كقالت: خحه  133متخ سألتو: أيغ الغبلؼ ؟ قاؿ: رمضتو في الصخيق، فخجعت معو 

 ضعو كضعو في سمة السيسبلت.

، أكثخ العادات الدضئة، ألػاف الكحب، الشفاؽ، االحتضاؿ يتعمسيا الصفل بضغ الخابعة كالعاشخة، بالسشاسبة أييا اإلخػة
 كىحه أخصخ سشػاتو.

عشجنا مثبل معّمع مقيػر فقضخ يجخغ مثبًل، فإذا رأػ الصفل معمسو يجخغ قج يأتي إلى البضت كيقػؿ: السعمع تكمع كحا، 
جث األب في ابشو حاالت انفراـ الذخرضة، ىحا معمع، كالسعّمع األب الجاىل يقػؿ: حسار لع يفيع شضًئا، فضح

 أحضانًا يطمع، حضشسا ُيزخب الصفل فضذكػ لو السزخكب، فضزخب االثشضغ معًا.

وهللا ىشاؾ أييا اإلخػة جخائع تختكب بحق الرغار، كصفل لع يدتػعب السػضػع، فضدسع كمسة أقدى مغ جبل، 
 ىشو حتى يسػت. أنت غبي، كتبقى ىحه الكمسة عالقة بح

إخػانشا الكخاـ، إذا أردت الجنضا فعمضظ بالعمع، كإذا أردت اآلخخة فعمضظ بالعمع، كإذا أردتيسا معًا فعمضظ بالعمع، كالعمع 
 ال يعصضظ بعزو إال إذا أعصضتو كمظ، فإذا أعصضتو بعزظ لع يعصضظ شضئًا. 

 انفراـ الذخرية كعالقتو بالرجؽ 

مددكجًا، نحغ نترػر إندانا معو انفراـ شخرضة، ىحه الحالة الحادة مخض  الرجؽ أف تكػف مػحجًا، كلضذ
نفدي، لكغ نحغ معطسشا معو انفراـ شخرضة، لكغ حالة مخففة ال أحج يذعخ بيا، كضف ؟ لو مػقف أماـ 
الشاس، أما في بضتو فمو مػقف ثاٍف، أماـ الشاس يبتدع، يعتحر، أنضق، في بضتو يدب كيذتع، إذا لظ سمػؾ في 
 البضت، كسمػؾ خارج البضت، سمػؾ مع مغ تحب، كآخخ مع مغ ال تحب، ىحا نػع مغ انفراـ الذخرضة. 
بالسشاسبة جاء أحجىع إلى شبضب نفدي فقاؿ لو: دكتػر لظ ىل أف تحجث في انفراـ شخرضة ؟ قاؿ لو: لساذا ؟ 
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 قاؿ لو: مممُت كحجؼ، أريج شخرضة ثانضة !!

 ، خمػتظ كجمػتظ، رؤيتظ الجاخمضة كشصقظ، ما ىشاؾ تػحج فأنت مؤمغ.الرجؽ يكػف متػحجا، سخؾ كعبلنضتظ

 أييا اإلخػة، حضشسا الشجاشي سأؿ جعفخ بغ أبي شالب عغ رسػؿ هللا أجابو َفَقاَؿ: 

، َكَنْأُكُل اْلَسْيَتَة، َكَنْأِتي الْ  ـَ ، َكُنِديُء )) َأيَُّيا اْلَسِمُظ، ُكشها َقْػًما َأْىَل َجاِىِميهٍة َنْعُبُج اَْلَْصَشا ـَ َفَػاِحَر، َكَنْقَصُع اَْلَْرَحا
ُ ِإَلْيَشا َرُسػًَّل ِمشها َنعْ  ِعيَف، َفُكشها َعَمى َذِلَظ َحتهى َبَعَث َّللاه ِخُؼ َنَدَبُو َكِصْجَقُو، َكَأَماَنَتُو اْلِجَػاَر، َيْأُكُل اْلَقِػيُّ ِمشها الزه

 … ((َكَعَفاَفُو 

 ]أحسج عغ أـ سمسة[

 ْجقو.أىع شيء ِص 

 السؤمغ صادؽ، السؤمغ ال يكحب.

 بالسشاسبة أييا اإلخػة، َعْغ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َكاْلَكِحَب ((

 ] ركاه أحسج[

 ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َكاْلَكِحَب 

ىشاؾ مؤمغ أنضق ججا، كمؤمغ أقل أناقة، مؤمغ بالتعبضخ العامي ) صّخيف (، مؤمغ دقضق بسرخكفو، مؤمغ 
بضت، ىحه عربي، مؤمغ ىادغ، مؤمغ انعدالي، مؤمغ اجتساعي، مؤمغ يحب الدفخ، مؤمغ يحب اإلقامة في ال

 شباع ال تقجـ كال تؤخخ، كال تخجش مخكءة اإلنداف، لحلظ قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

 )) ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخاَلِؿ ُكمَِّيا ِإَّله اْلِخَياَنَة َكاْلَكِحَب (( 
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 فإذا كحب أك خاف فمضذ مؤمشًا، ألف السؤمغ ال يكحب.

ريعاف الذباب، كخبل بامخأة، كزلت قجمو، قج يكػف ىحا، كالجلضل أف فضو حّج ىشاؾ إنداف إيسانو ضعضف، كشاب في 
 الجمج، لسغ ىحا الحج ؟ لسغ كاف مؤمشًا، كإف كاف مؤمًشا بالػضع الصبضعي:

 ﴿ َكََّل َيْدُنػَف﴾

 (  68) سػرة الفخقاف اآلية: 

فضو خبث، كمؤامخة، لحلظ ال فقج يدني، كلكشو ال يكحب، السؤمغ ال يكحب، ألف الكحب ال شيػة فضو ضاغصة، 
يسكغ أف يػصف السؤمغ بأنو يكحب، ألف الكحب يشفي عشو اإليساف، لكغ ىشاؾ معاٍص أساسيا شيػة غالبة، 
كضعف إيساف السدمع، كضعف مخاقبة هللا عد كجل فتدّؿ قجمو، شبعًا يتػب، كقج يقاـ عمضو الحج، لكغ السؤمغ ال 

 ؽ.يكحب، لحلظ مجتسع السؤمشضغ مجتسع الرج

، َكِإفه اْلِبخه َيْيِجي ِإَلى اْلَجشهِة ((  ْجَؽ َيْيِجي ِإَلى اْلِبخِّ ْجِؽ، َفِإفه الرِّ  )) َعَمْيُكْع ِبالرِّ

ىحا تدمدل، لػ أف صاحب مرمحة كحخفة يعمع أنو ال يسكغ أف يشجد العسل إال بعج شيخيغ، كيقػؿ: أنجده في 
ف يكحب عمضو، فيشاؾ حخؼ ػ كالعضاذ باهلل ػ مبشضة عمى الكحب، عذخة أياـ، فضأتضو ضغط عسل كبضخ، لكشو أحب أ

مبشضة عمى كعػد كاذبة، لحلظ ىمظ السدّػفػف، إنسا أىمظ الرّشع قػؿ: غٍج أك بعج غٍج، ما الحؼ ييمظ الرانعضغ 
 أصحاب السرالح كالحخؼ ؟ التأجضل كالتدػيف، إنسا أىمظ الرّشع قػؿ غٍج أك بعج غٍج.

 أف الدسة األساسضة في السؤمغ أنو ال يكحب.فمحلظ الحج األدنى 

، َكِإفه اْلِبخه َيْيِجي ِإَلى اْلَجشهِة، َكَما َيَداؿُ  ْجَؽ َيْيِجي ِإَلى اْلِبخِّ ْجِؽ، َفِإفه الرِّ ُجُل َيْرُجُؽ َكَيَتَحخهى  )) َعَمْيُكْع ِبالرِّ الخه
يًقا، َكِإيه  ْجَؽ َحتهى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاهِ ِصجِّ  اُكْع َكاْلَكِحَب (( الرِّ

أنا ال أبالغ إف قمت: قج يكػف في ألف نػع مغ الكحب، أحضانًا لحع مخغػب لبضاض ناصع فضو، كإضاءة بالبخادات 
تجعمو أبضزًا ناصعًا، اإلضاءة الذجيجة بمػف معضغ تجعمو أبضس ناصع، ىحا نػع مغ الغر ىحا، أحضانًا تػىسو أنو 

سداشخ التي أتتشا مغ بخيصانضا، الدبػف ما عشجه إمكانضة أف يعخؼ بالزبط الجية أكربي كىػ تايػاف، ىات لشا ال
الرانعة، فالكحب في البضع كالذخاء ال يعج كال يحرى، باإلدالء بالترخيحات، بالبضانات، لحلظ عشجما تكػف حضاة 
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 الشاس كميا كحب ىمكػا عشج هللا.

ألف رياؿ،  133إذا قتل اإلنداف إنداًنا خصأ فالجية  أركؼ لكع قرة صجيق مقضع في الدعػدية، في مػسع الحج
كفي غضخ السػسع مئة ألف، قاؿ لي: كشت أمذي في شخيق عخيس فطيخ مغ شخيق فخعي شاحشة صغضخة، فمسا 
رأيتيا خففت الدخعة إلى األربعضغ، ىي بقضت كاقفة، فمسا بقضت كاقفة غمب عمى ضشي أنيا كاقفة لع تسِر، 

جاءت أمامو، فقتل الدكجة ككلجيغ، ىػ زكج، كزكجة، ككلجيغ، ما نفج إال الدكج، ىحا فأسخعت، بعج ما أسخع 
ألف رياؿ فػرًا، أؼ عذخة مبليضغ لضخة، جاءت الذخشة، قاؿ لو: وهللا الحق عمي، ىػ كقف،  633البجكؼ استحق 

سا رآه كاقًفا كلع يتحخؾ نطخت إلى ىحه الكمسة ؟ خدخ عذخة مبليضغ، ىحا السؤمغ، كمسة كاحجة قاليا: الحق عمي، ل
رجع كأسخع، بعج ما أسخع خخج بدخعة أمامو، ىػ جاىل بالقضادة، لكشو احتـخ الحقضقة، قاؿ لو: وهللا الحق عمي، 
 شبعًا خدخ الجية كميا بكمسة كاحجة، أنا عشجؼ ىحا الترخيح الرادؽ بكل حزارة الغخب.

، كل شيء تدسعػنو كحب  بكحب ِبكحب، أكبخ جية تكحب في العالع الغخب، الشاس اآلف يكحبػف عمضشا كل يـػ
 لكشو كحب بحكاء، نحغ نكحب بغضخ ذكاء.

 فضا أييا اإلخػة، 

، َكِإفه اْلِبخه َيْيِجي ِإَلى اْلَجشهِة، َكَما َيَداؿُ  ْجَؽ َيْيِجي ِإَلى اْلِبخِّ ْجِؽ، َفِإفه الرِّ ُجُل َيْرُجُؽ َكَيَتَحخهى  )) َعَمْيُكْع ِبالرِّ الخه
يًقا، َكِإيهاُكْع َكاْلَكِحَب، َفِإفه اْلَكِحَب َيْيِجي ِإَلى اْلُفُجػِر، َكإِ ا ْجَؽ َحتهى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاهِ ِصجِّ فه اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلى الشهاِر، لرِّ

ُجُل َيْكِحُب، َكَيَتَحخهى اْلَكِحَب َحتهى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاهِ َكحه   اًبا ((َكَما َيَداُؿ الخه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 إذا سسعتع الخجل يقػؿ ىمظ الشاس فيػ أىمُكيع 704 - 700الجرس ) 

 17-38-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ.الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ 

 ْضِو َكَسم َع َقاَؿ: أييا اإلخػة الكخاـ، حجيث الضـػ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعمَ 

ُجُل7 َىَمَظ الشهاُس َفُيَػ َأْىَمُكُيْع ((  )) ِإَذا َقاَؿ الخه

 كفي ركاية أخخػ: 

 )) َفُيَػ َأْىَمَكُيْع ((

 ]مدمع[

 التكفيخ كاَّلتياـ كالتفخقة مغ مكائج اَلعجاء 

الحقضقة أف ىشاؾ شخيحة كبضخة ججًا مغ السدمسضغ ىسيع تكفضخ اآلخخيغ، كىسيع اتياميع بالذخؾ، كىسيع اتياميع 
ضغ، كىحا الحؼ يديء الطغ بالسدمسضغ، كىحا بالبجع، كىحا الحؼ يذق صفػؼ السدمسضغ، كىحا الحؼ ال يثق بالسدمس

الحؼ ىسو أف يفخؽ ال أف يجسع، كأف يذتت ال أف يزع الجسضع عمى خط كاحج، كأف يرجع ال أف يخأب، ىحا 
 اإلنداف يعسل لرالح أعجاء السدمسضغ.

ي الصخؼ اآلخخ أقػؿ لكع ىحه الكمسة أييا اإلخػة، كىي دقضقة ججًا: مغ ىػ عجك السدمسضغ األكؿ ؟ الذيء البجيي
الكافخ، لكغ الصخؼ اآلخخ مكذػؼ، كيعسل تحت ضػء الذسذ، كيكضل التيع جدافًا مغ دكف تحفع، ثع يقاتل، 
كيقتل، كالسدمسػف محرشػف ضجه ، ألنو حضشسا تعمع أف ىحا اإلنداف ممحج فأنت تأخح احتضاًشا مدبًقا، فأّؼ كمسة 

، كأؼ كمسة شضبة يقػليا ت تحفع عمى قبػليا، ألنظ محّرغ ضجه، لكغ حضشسا يأتي إنداف يقػليا فمظ عمضيا ردٌّ
يختجؼ زيًا إسبلمضًا، كيتكمع بالكتاب كالدشة، كيبث الدع في الجسع، ىحا ىػ األمخ السخضف، أقػؿ لكع: العجك 
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الحقضقي ىػ الحؼ يفيع اإلسبلـ فيسًا ضضقًا كمحجكدًا، كيرخ عمضو لسرمحة عشجه راجحة، كيكفخ مغ يخالفو، 
ع كحجة السدمسضغ، كالحؼ يسشع كحجة السدمسضغ كأنو مػضف عشج أعجائيع، ألف أعجاء السدمسضغ ال يتحخكػف كيسش

 بحخية إال في ضل خرػمات السدمسضغ مع بعزيع بعس.

تخكف اآلف أف العالع الغخبي ىسو األكؿ أف يبث بحكر الفخقة بضغ السدمسضغ في أّؼ بمج حّمو، يجب أف يقدع ىحه 
ِنحبل، كشػائف، كيجب أف يبث في كل كاحجة أنيا كحجىا عمى حق، كاألخخػ ضالة مزمة، فالعجك البمج ممبل، ك 

يشتطخ بػادر الفخقة بضغ السدمسضغ، فيحا الحؼ يكّفخ ألسباب تافية ججًا، لفخكع في الجيغ، كيبتجع، كيبجع، يتيع 
 مغ اإلسبلـ في شيء: بالبجعة، كيتيع بالذخؾ، كأيشسا حّل، كأيشسا جمذ يكفخ السدمسضغ، ىحا لضذ

ُقػا ِديَشُيْع َكَكاُنػا ِشَيعًا َلْدَت ِمْشُيْع ِفي َشْيٍء﴾  ﴿ ِإفه الهِحيَغ َفخه

 (  759) سػرة األنعاـ اآلية: 

كالسؤمغ يجسع كال يفخؽ، كيرل كال يقصع، كيدجد كيقارب، أحضانًا يكػف الخبلؼ في أصل العقائج، فيحا خبلؼ 
غضخ مدسػح بو، أما حضشسا يكػف الخبلؼ في فخكع الفقو فبل يسكغ أف أتيع إنداًنا بالخصأ إذا كاف مغصًّى بسحىب 

 فقيي معتسج، قاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ُجُل7 َىَمَظ الشهاُس َفُيَػ َأْىَمُكُيْع (( )) ِإَذا َقاَؿ ال  خه

 أؼ: أشجىع ىبلكًا، ىػ اليالظ كحجه.

 يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ـِ اْلِقَياَمِة ((   )) اْلَخْيُخ ِفيه َكفي ُأمهِتي ِإَلى َيْػ

 ] ركاه الحافع ابغ حجخ عغ أبي ىخيخة [
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 كيقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

ُليا خيخ َأك آِخُخىا (()) ُأمهِتي   كالسصخ، َّل ُيْجَرى َأكه

 ] ركاه الصبخاني عغ ابغ عسخ [ 

 أييا اإلخػة، الخكاية الثانضة: 

 )) َفيػ أىمَكُيع (( 

أؼ ىػ الحؼ اتيسيع باليبلؾ، كىع لضدػا كحلظ، ال بج مغ أجل التعاكف كالتعاشف، كالتكاتف، كالتزامغ، كأف 
يفخؽ بضغ مدمع كمدمع، ال بج مغ حج أدنى مغ حدغ الطغ، الشبي عمضو الربلة  نكػف كحجة أماـ عجكنا الحؼ ال

 كالدبلـ يقػؿ:

 )) حدغ الطغ با تعالى ثسغ الجشة (( 

 ] ركاه دمحم بغ إبخاىضع بغ كثضخ الرػفي عغ حساد بغ سمسة عغ ثابت عغ أنذ [

 أت الطغ بجيغ هللا عد كجل.فإذا عخؼ اإلنداف هللا خاؼ مشو، كلدبب تافو ججًا كّفختو، فكأنظ أس

 التسذ َلخيظ عحرًا كلػ سبعيغ مخة 

 شيء آخخ، يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ:

 )) التسذ َلخيظ عحرًا كلػ سبعيغ مخة (( 

 ] كرد في األثخ[

إذًا السيع أنظ إذا التقضت بأخضظ أف تبحث عغ نقاط االلتقاء ال عغ نقاط الخبلؼ، الذضصاف يبحث عغ نقاط 
بضشسا السؤمغ يبحث عغ نقاط االلتقاء، ككسا تخكف كتدسعػف نحغ في أمّذ الحاجة إلى أف نكػف االختبلؼ، 

كحجة متعاكنضغ متساسكضغ، كالحؼ يشتسي إلى فقاعة صغضخة في اإلسبلـ ىحا يذظ في إيسانو، ألف هللا عد كجل 
 يقػؿ:



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1174 

 ﴿ ِإنهَسا اْلُسْؤِمُشػَف ِإْخَػٌة﴾

 ( 73) سػرة الحجخات اآلية: 

 تساء إلى مجسػع السؤمشيغ اَّلن

السؤمشػف بسجسػعيع إخػة، أنت تشتسي إلى كل السؤمشضغ، كضف أف اإلنداف يشتسي إلى الجشذ البذخؼ، لكغ لو أـ، 
كلو أب، ىل يعشي أف يكػف لو أـ أك لو أب أنو ال يشتسي إلى الجشذ البذخؼ، ىحا مثل كاضح، تشتسي إلى كل 

ي، كلظ بضت نذأت فضو، ىحا ال يتشاقس مع السجسػع العاـ، فالسؤمغ البذخ كلظ أـ كأب، كلظ بمجة، كلظ ح
 الرادؽ يشتسي لمسجسػع العاـ. 

 التعاكف عمى البخ كالتقػى 

إخػانشا الكخاـ، االنتساء إلى السجسػع العاـ ىػ فكخة كشعػر، لكغ ىحه الفكخة كالذعػر يقتزي سمػًكا، ما ىػ 
 الدمػؾ ؟ ىػ التعاكف، قاؿ تعالى: 

 َكَتَعاَكُنػا َعَمى اْلِبخِّ َكالتهْقَػى﴾﴿ 

 ( 1) سػرة السائجة اآلية: 

كالتعاكف عمى البخ يعشي صبلح الجنضا، كالتعاكف عمى كالتقػػ يعشي صبلح اآلخخة، فأنت كسا مأمػر أف تتعاكف 
 مع إخػانظ عمى صبلح الجنضا، نحغ مكمفػف بإعسار األرض، كقج تدتغخبػف أف قػؿ هللا عد كجل:

اِلُحػَف )﴿  ْكِخ َأفه اَْلَْرَض َيِخُثَيا ِعَباِدَي الره  (﴾002َكَلَقْج َكَتْبَشا ِفي الدهُبػِر ِمْغ َبْعِج الحِّ

 ) سػرة األنبضاء ( 

قاؿ عمساء التفدضخ: الرالحػف إلدارتيا، الرالحػف لعسارتيا، الرالحػف الستخخاج ثخكاتيا، الرالحػف لتػفضخ 
في ىحه اآلية في الجنضا ، ىحا الحؼ دفع بعس عمساء السدمسضغ الكبار إلى أف يقػلػا،  مرالح الشاس، ىحا السفيـػ

كالكمسة قج تكػف غخيبة عشجكع، " " ترمح الجنضا بالكفخ كالعجؿ، كال ترمح باإليساف كالطمع "، كتخكف كضف أف 
ع فاإلنداف محتـخ ججًا، فمحلظ أعجائشا اإلنداف عشجىع مكـخ ججًا، كحقػقو كاممة، لكشيع يعتجكف عمضشا، أما عشجى



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1175 

تسمكػا ببلدىع، كسضصخكا عمى العالع كمو، فترمح الجنضا بالكفخ كالعجؿ، كال ترمح باإليساف كالطمع، كالقػؿ اآلخخ 
 أيزًا الحؼ يثضخ حفطتشا: " إف هللا يشرخ األمة الكافخة العادلة عمى األمة السدمسة الطالسة ".

فإذا اكتفضشا بالذعائخ، كذبح بعزشا بعزًا، كأكل بعزشا ماؿ بعس، كاعتجػ إذًا ديششا ديغ قضع، ديغ مبادغ، 
بعزشا عمى أعخاض بعزشا، عشجئٍح كل عباداتشا ال قضسة ليا ، كتدقط عشج هللا عد كجل، فيحا الحؼ يقػؿ ىمظ 

 الشاس فيػ أىمُكيع، ىػ أشجىع ىبلكًا، أك ىػ الحؼ أىمكيع، كىع لضدػا كحلظ، ألف: 

ُليا خيخ َأك آِخُخىا (( )) ُأمهِتػي   كالسصخ، َّل ُيْجَرى َأكه

ما قػلظ بحاجب، أك آذف ػ بالتعبضخ الدػرؼ، آذف مجرسة ػ حاجب، في بعس الببلد اسسو فّخاش، في بمج اسسو 
خادـ، عمى كٍل آذف مجرسة فقضخ ججًا عشجه ثسانضة أكالد، دخمو أربعة آالؼ، ال يكفضو ثسغ خبد ككيخباء، كيعاني 

دغ كبضخ مغ محدشي حي السضجاف أراد أف يشذئ مغ أقدى أنػاع الفقخ، كرث أرض ثسشيا ثبلثة مبليضغ، كرجل مح
مدجًجا في حي نيخ عضذة، ىحا حي كمو مخالفات، كبو كثافة سكانضة كبضخة ججًا، لضذ فضيا مدجج، كمف أحج 
إخػانشا الكخاـ ميشجًسا بالبحث عغ أرض تسيضجًا إلنذاء مدجج، فػجج أف ىحه األرض التي كرثيا ىحا السدتخجـ 

شاسبة في مداحتيا، كفي كجيتيا نحػ القبمة، كالدعخ معتجؿ ججا، فصمب مغ السحدغ الكبضخ اآلذف مشاسبة ججًا، م
أف يخػ األرض مضجانضًا، فػجج األرض مشاسبة، كسعخىا مشاسب، سصخ ىحا السحدغ شضكًا لراحب ىحه األرض 

بسمضػني لضخة، فدألو السدتخجـ الفقضخ الحؼ ال يديج دخمو عمى أربعة آالؼ، كعشجه ثسانضة أكالد، سصخ لو شضكا 
صاحب األرض ببداشة: أيغ البقضة ؟ قاؿ لو: عشج التشازؿ، قاؿ لو: ما التشازؿ ؟ قاؿ لو: ىحه األرض سػؼ 
نشذئ عمضيا مدجًجا، كال بج مغ أف تحىب إلى األكقاؼ كي تتشازؿ عشيا، قاؿ لو: ىحه األرض ستربح مدجًجا ؟! 

لو: وهللا أستحي مغ هللا أف أبضع أرضًا لتكػف مدججًا، أنا أكلى مغ قاؿ لو: نعع، مّدؽ الذضظ، لَع مدقتو ؟ قاؿ 
 السحدغ أف أقجميا هلل، كقجميا، إذا كاف عمضو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

ُليا خيخ َأك آِخُخىا ((   )) ُأمهِتػي كالسصخ، َّل ُيْجَرى َأكه
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ضاتي ما صغخت أماـ إنداف كسا صغخت يقدع باهلل العطضع ىحا السحدغ الكبضخ يسمظ مئات السبليضغ قاؿ: في ح
أماـ ىحا اإلنداف، كاآلف السدجج لو أعمى مئحنة ىشاؾ، أنذئ ، كيختاده السرمػف، كفضو دعػة إلى هللا، كفضو 

 خصابة كتجريذ، فمحلظ: 

ُليا خيخ َأك آِخُخىا ((   )) ُأمهِتػي كالسصخ، َّل ُيْجَرى َأكه

 حدغ الطغ بالسدمسيغ 

عزشا بعزًا، يجب أف نمتسذ لبعزشا بعزًا األعحار، ألقّل شيء ما أعجبظ يكفّخؾ، يجب أف نحدغ الطغ بب
 يتيسظ بالزبلؿ، فتجج بأسشا بضششا، كل مشا يتبادؿ التيع مع اآلخخيغ، كال أحج يخعى أحًجا.

 ىحا الحجيث أصل ليحا السػضػع.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ُجُل7 َىَمَظ الشهاُس َفُيَػ َأْىَمُكُيْع ((  )) ِإَذا َقاَؿ الخه

 يعشي أشجىع ىبلكًا.

 كفي ركاية أخخػ: 

 )) َفُيَػ َأْىَمَكُيْع (( 

 لضدػا كحلظ. أؼ سبب إىبلكيع، ىػ الحؼ اتيسيع باليبلؾ كىع

أييا اإلخػة الكخاـ، أرجػ هللا أف نحدغ الطغ ببعزشا، كأف نعسل عمى رأب الرجع، كلع الذسل ، كالػصل بجؿ 
 القصع، حدغ الطغ بجؿ سػء الطغ.
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 ىشاؾ إنداف اسسو قشاص، قاؿ الشبي الكخيع قاؿ: 

أذاعو ؛ كزكجة سػء إف دخمت  )) تعػذكا با مغ ثالث فػاقخ7 جار سػء إف رأى خيخا كتسو، كإف رأى شخا
 عمييا لدشتظ، كإف غبت عشيا خانتظ ؛ كإماـ سػء إف أحدشت لع يقبل، كإف أسأت لع يغفخ ((

 ] أخخجو البضيقي في شعب اإليساف عغ أبي ىخيخة [ 

 كىؤالء الحيغ يبحثػف عغ عضػب الشاس ىع بعضجكف عغ هللا بعج األرض عغ الدساء، التسذ ألخضظ عحرًا.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 السخء مع مغ أحب 704 - 701الجرس ) 

 77-39-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 اْلَسْخُء َمَع َمْغ َأَحبه 

أييا اإلخػة، ىشاؾ حجيث شخيف في مزسػنو إشارة إلى الػالء كالبخاء، كفي ضاىخه إشارة إلى الحب كالكخاىضة، 
ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللا ُ َعْشُو َجاَء  يقػؿ عمضو الربلة كالدبلـ فضسا أخخجو اإلماـ البخارؼ كمدمع مغ حجيث َعْبِج َّللا 

ِ، َكْضَف َتُقػُؿ ِفي َرُجٍل َأَحب  َقْػًما، َكَلْع َيْمَحْق ِبِيْع َرُجٌل ِإَلى َرُسػِؿ َّللا ِ َصم   ؟ ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ َّللا 
 َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

 )) اْلَسْخُء َمَع َمْغ َأَحبه ((

 ]متفق عمضو[

 الصاعة، تعخفو فتحبو فتصضعو.ألف ىحا الحب يقػد إلى 

 الػَّلء كالبخاء 

أييا اإلخػة، تجج إنداًنا كالءه لغضخ السدمسضغ، يترضج أخصاءىع فضكبخىا، كيذفي غمضمو حضشسا يتحجث عغ 
سمبضاتيع، كال يمتسذ ليع العحر، بل يمتسذ العحر لمصخؼ اآلخخ، يثشي عمى إنجازاتيع، كيعتع عمى جخائسيع، ىحا 

ياية كالءه لغضخ السؤمشضغ، كالحؼ كالءه لغضخ السؤمشضغ قج يكػف مغ بمج إسبلمي، كأمو مدمسة، كأبػه اإلنداف في الش
مدمع، كثقافتو إسبلمضة، لكشو أحب الصخؼ اآلخخ، فالسخء مع مغ أحب، لحلظ اإليساف ىػ حب أك بغس، تحب 

ػاقفيع الذجاعة أحضانًا، كتبحث عغ السدمسضغ لحلظ تجافع عشيع، تمتسذ ليع بعس العحر، تتألع لسرابيع، تدعج لس
عضػب الصخؼ اآلخخ، كعغ جخائسيع، ففي الشياية تمتقي مع إنداف، تقخأ مقالة، تذاىج نجكة، في الشياية ىحا 
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 اإلنداف الحؼ أمامظ إما أنو لو كالء لمسؤمشضغ، أك لو عجاء ضجىع.

ىشاؾ فضتعامى عغ كل سمبضاتيع، كال يخػ إال أييا اإلخػة، أحضانًا تجج شخًرا يجافع عغ غضخ السؤمشضغ، يحىب إلى 
فزائميع، يأتي إلى بمجه حضث التساسظ األسخؼ، كبقضة رحسة، كبقضة عصف، كحضاة اجتساعضة راقضة، فضيا تشاصخ، 

 كتعاشف، كمع ذلظ ال يبحث إال عغ األخصاء.

، قمت لو: أنا فضسا أنا 83ػ 73مخة سألت كاحًجا: في مئة بضت في العالع الغخبي كع خضانة زكجضة فضو ؟ قاؿ لي: 
 %، حاالت قمضمة ججًا، عبلقة اآلباء بأكالدىع جضجة.7أعمع أف في ببلدنا كال 

سافخ إنداف إلى ببلد الغخب فالتقى بذاب عمى نيخ الدضغ في باريذ، رآه ساىضًا قمًقا، قاؿ لو: ما الحؼ يقمقظ ؟ 
ذيء ؟ قاؿ: أف أقتل أبي، قاؿ لو: كلَع ؟ قاؿ لو: ألني كشُت قاؿ لو: وهللا أتسشى شضئًا كاحجًا ؟ قاؿ لو: ما ىحا ال

 أحب فتاة فأخحىا مشي، كجعميا عذضقتو.

أّما عشجنا في ببلد السدمسضغ فاألب ىسو األكؿ تدكيج أكالده، ىشاؾ آباء أبصاؿ يدكغ في الذاـ، في حي راٍؽ، 
 كيذتخؼ ثبلثة بضػت في الخيف لضدكج أكالده.

 كغ مػضػعضًا.

جل في أستخالضا: أنت ذاىب إلى الذاـ فبّمغ إخػانشا بالذاـ ىحه الخسالة، قاؿ لي: مدابل الذاـ خضخ مغ قاؿ لي ر 
جشات أستخالضا، قمت لو: لَع ؟ قاؿ لي: ألف ابشظ في الذاـ مدمع مثمظ، أما نحغ فقج نفاجأ أف ابششا ممحج، أك في 

 أشج االنحخاؼ، أك في كمتضيسا.أذنو قخط، أْؼ مشحخؼ، أك في األذف الضدخػ قخط، كىػ مشحخؼ 

أنا أشمب مشكع السػضػعضة، مضدات ببلد السدمسضغ، كالتساسظ األسخؼ، كبقضة العصف، بقضة الخحسة، بقضة اإلنفاؽ 
 في سبضل هللا، بقضة االنزباط، ىحه مغ نعع هللا الكبخػ ، فعغ َعْسِخك ْبَغ اْلَعاِص َيُقػُؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ 

 َعَمْضِو َكَسم َع َيُقػُؿ: 

ـِ، َأََّل )) َبْيَشا َأَنا ِفي َمَشاِمي َأَتْتِشي اْلَساَلِئَكُة، َفَحَسَمْت َعُسػَد اْلِكَتاِب ِمْغ َتْحِت ِكَساَدِتي َفَعَسَجْت ِبِو  ا ِإَلى الذه
ـِ (( ا يَساُف َحْيُث َتَقُع اْلِفَتُغ ِبالذه  َفاإلِْ

 ]أحسج[
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 َف َتُقػُؿ ِفي َرُجٍل َأَحب  َقْػًما، َكَلْع َيْمَحْق ِبِيْع ؟ أييا اإلخػة، َكضْ 

 إذا كاف لظ كالء لمسؤمشضغ فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يعضشظ عمى التػبة، ألف هللا عشجئٍح يتػالؾ.

فعل أيزًا ؟ إذا جاء إنداف إلى رجل، كقاؿ لو عغ أبضو كبلمًا ال يحتسل، أال يتألع ؟ بل إف لع يتألع، بل قل: ماذا 
ىحا لضذ ابشو، لضذ ابشو قصعًا، لػ كاف ابشو يتألع أشج األلع حضشسا يتيع أباه بذيء يتأكج مغ كالجه، يتحقق، يبحث، 

 يبحث عغ عحر، عغ األسباب مػجبة، أما حضشسا يذفي غمضمو بأسباب سقػط أبضو فمضذ لو كالء لو.

يع، تتألع أللسيع، تدعج لدعادتيع، تديع في حل فأنت في الشياية إما لظ كالء لمسؤمشضغ تحخص عمى صالح
مذكبلتيع، تمتسذ ليع العحر أحضانًا، كإما كالءؾ لغضخ السؤمشضغ دكف أف تذعخ بالعقل الباششي، كمسا عثخت عمى 
خبخ سضئ تتسدظ بو، كتخكيو مئات السخات، ككمسا كججت خبخًا لضذ في صالح الصخؼ اآلخخ تدكت عشو، كتعتع 

 عمضو.

  السػضػعية

جاءني شخز مغ ببلد بعضجة، كمسا التقى مع إنداف يجخغ يقضع الجنضا كال يقعجىا، أنا معو، لكغ ىحا السجخغ 
مدمع، جاىل، مخة التقى مع شخرضتضغ مغ الضاباف كبضختضغ ججًا ، مجيخ تشفضحؼ لذخكة عسبلقة، كدخغ أمامو، ما 

مدمع يجخغ ؟ كأنا معو في ىحا الذيء، لكغ لَع لع تحكخ تكمع كال كمسة، لساذا أقست الجنضا، كلع تقعجىا عمى إنداف 
لمصخؼ اآلخخ، ىحا ىػ الدقػط ؟ ألف ثسة كالء لمصخؼ اآلخخ، كتعتضع عمى الدمبضات كإبخاز لمسحاسغ، كىشاؾ 
كالء لمسدمسضغ في إبخاز لمسداكغ كتعتضع عمى السحاسغ، راقب نفدظ، أنت مغ ؟ ابغ مغ ؟ قج تجج شخيًكا يجافع 

اآلخخ، أنت لدت شخيكي ؟ كل تفكضخه أف معو الحق، فبل يعصضظ الثسغ، معو حق فسا يجفع الدشج،  عغ الصخؼ
 مغ أنت ؟ أنت شخيكو أـ شخيكي ؟ أنا ال أقػؿ: أف نأكل الساؿ الحخاـ، لكغ يجب أف تتعاشف معي كذخيظ.

الي السؤمشضغ، كلػ كانػا فضا أييا اإلخػة، مػضػع الػالء كالبخاء مغ أخصخ السػضػعات في الجيغ، السؤمغ يػ 
ضعافًا أك فقخاء، يسكغ أف يكػف مجيخ عاـ في دائخة، يجج مدتخجًما صالًحا مؤمًشا مدتقضع فضتعاشف معو، إذا 
دخل يقف لو، كيجج إنداًنا آخخ بأعمى درجة مغ الغشى، لكشو فاسق كماجغ، فبل يتعاشف معو، فضجب أف تػالي 

كيجب أنع تتبخأ مغ الصخؼ اآلخخ، كلػ كانػا أقػياء كأغشضاء، ىحه عبلمة السؤمشضغ، كلػ كانػا ضعافًا كفقخاء، 
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 إيسانظ، عبلمة إيسانظ أف تحب السؤمشضغ، أف تحب ببلدىع، أف تتألع آلالميع، أف تبكي لػاقعيع، لحلظ: 

 )) اْلَسْخُء َمَع َمْغ َأَحبه (( 

 كقج كرد في بعس األحاديث:

 أك محبًا، كَّل تكغ الخابعة فتيمظ (( )) كغ عالسا، أك متعمسا، أك مدتسعا،

 ] ركاه ابغ مدعػد كأبي الجرداء، كالحجيث عشج أبي نعضع كالصبخاني [

 أف تحب العمع، كىحا شخيق لبمػغو، كال تكغ الخامدة فتيمظ، فكغ مػضػعضًا.

ضة، فمغ تكػف إخػانشا الكخاـ، لضذ ىشاؾ قضسة مذتخكة بضغ العمع كالخمق إال السػضػعضة، السػضػعضة قضسة عمس
عالسًا إال إذا كشت مػضػعضًا، اآلف العالع الغخبي يػىسشا أف كل أعساؿ العشف في العالع يقـػ بيا السدمسػف، 

% مشيع مدمسػف، 1كالبحث كالتحقضق كالجراسة السصػلة التي كمفت سشتضغ لباحث إسبلمي في أمخيكة تبضغ أف 
مػضػعضًا فأنت عالع، كلغ تكػف عالسًا إال إذا كشت مػضػعضًا  ىشاؾ تدكيخ كبضخ ججًا ، فكغ مػضػعضًّا، فإف كشت

كالسػضػعضة قضسة خمقضة، كلغ تكػف أخبلقضًا إال إذا كشت مػضػعضا، فمحلظ أييا اإلخػة يقػؿ عمضو الربلة 
 كالدبلـ:

 )) كأْيُع هللا، َلْػ أّف َفاِشَسَة ِبْشَت ُمَحّسٍج َسَخَقْت َلَقَصْعُت َيَجَىا ((

 خارؼ عغ َعاِئَذة رضي هللا عشيا [ ] ركاه الب

اآلف لضذ ىشاؾ مػضعضة، فتاة تختجؼ ثضاب الدحاقضات في مجرسة في أمخيكا، فالسجيخ عمى بقضة مغ خمق 
ألف دكالر، كيقػلػف لظ: ىحا عجؿ، كبالسقابل فتاة مدمسة  13فصخدىا، أقاـ أبػىا دعػػ عمى السجيخ، كربح 
ػؿ الفتاة السحجبة إلى السجارس، لساذا ىشاؾ أقضست دعػػ كُقبمت، ألف كضعت عمى رأسيا قصعة قساش فضسشع دخ

ىحا ىػ التفمت مغ مشيج هللا، ىػ أحقخ مغ أف تحاكره، أرأيت إلى التشاقس السخيع !؟ لحلظ ىحا الصخؼ اآلخخ ىػ 
 أحقخ مغ أف تحاكره، هللا عد كجل لع يخاشب الكفار إال بآية كاحجة يـػ القضامة:
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 ا الهِحيَغ َكَفُخكا ََّل َتْعَتِحُركا اْلَيْػـَ﴾﴿ َيا َأيُّيَ 

 (  7) سػرة التحخيع اآلية: 

آية، [ يا أييا الحيغ آمشػا ]، فيحا الصخؼ اآلخخ أحقخ مغ أف تحاكره، ما عشجه  185أما خاشب السؤمشضغ ففي 
ع أف الحؼ أسقصيا أعدؿ بالخصأ، لساذا حضشسا سقصت شائخة، كأنتع تػىست أك تأكجت 753قضع، يقػؿ لظ قتمشا 
بالخصأ قرفػا، كال شيء، لحلظ ىحا الحؼ  753ممضػف لكل ضحضة، ك 533ممضار بػاقع  173إنداف، فجفعتع بمجه 

 ال يحكسو مقضاس كاحج ىػ أحقخ مغ أف تشاقذو، كأحقخ مغ أف تحاكره، كأحقخ مغ أف تخاشبو.
ِ، َكْضَف َتُقػُؿ ِفي َرُجٍل َأَحب  َقْػمً   ا، َكَلْع َيْمَحْق ِبِيْع ؟ َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: َيا َرُسػَؿ َّللا 

 )) اْلَسْخُء َمَع َمْغ َأَحبه (( 

فكغ محبًا لمسؤمشضغ، كلػ أف عمضيع ألف مأخح كمأخح ، ككغ متبخئًا مغ الكفار كالسذخكضغ، كلػ قجمػا لظ كل 
كبخاء، كأنا حضشسا ألتقي بإنداف وهللا أكذف كالءه أك بخاءه، كالءه لغضخ  شيء، ىحا ىػ اإليساف، اإليساف كالء

السؤمشضغ مغ حجيثو، فضو تعتضع عمى اإليجابضات عشجنا، كفضو إبخاز لمدمبضات، كفضو تعتضع عمى الدمبضات ىشاؾ، كفضو 
 إبخاز لئليجابضات.

ضج، ىشاؾ ممضػف حكع شخعي، ممضػف حكع عادؿ، لسا يقاؿ: تصبضق الذخيعة اإلسبلمضة ال يقفد إلى ذىشو إال قصع ال
ممضػف حكع إنداني، ممضػف حكع أخبلقي، السمضػف يعتع عمضيع، كيبقي مشو قصع الضج فقط، يفتح كتب الفقو ما عشجه 
غضخ سؤاؿ إال عغ اإلماء، ما حكسيا ؟ اآلف لضذ ىشاؾ إماء، كما عشجه سؤاؿ إال عغ قتل السختج، ىشاؾ كضج 

 طيخ إنداني، ككل سؤاؿ لو جػاب، لكغ الحؼ أراد الحقضقة يرل إلضيا.يطيخ اإلسبلـ بس

إخػانشا الكخاـ، الػالء أف تحب السؤمشضغ، كأف تجافع عشيع، كأف تمتسذ ليع بعس األعحار، كأف تديع في حل 
 مذكبلتيع، ألنظ مشيع كىع مشظ، لحسظ كدمظ، كالػالء يقتزي أف تتبخأ لغضخ السؤمشضغ، كلػ كانػا أذكضاء،
كالسذكمة أف الصخؼ اآلخخ ذكي ججًا، كقػؼ ججًا، كغشي ججًا، أما الداذج الحؼ لضذ لو كالء لمسؤمشضغ فضتعمق 
بيع، كيجافع عشيع، كيشحاز إلى جانبيع، فمحلظ ىحا السدمع الحؼ يعضغ غضخ مدمع عمى السدمسضغ دكره كسشجيل 

ة التاريخ، دافع عغ أمتظ، كعغ بمجؾ، كعّسغ مدحت بو في أقحر عسمضة، ثع ألقي في السيسبلت، مرضخه في مدبم
تشتسي إلضيع، كاحخص عمى صالحيع، كخفف عشيع بعس ىسػميع، كالتسذ ليع األعحار، فأنت عشجئٍح مؤمغ كرب 
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 الكعبة.

حجثشي شبضب قاؿ لي: وهللا دْخمي فمكي، أنا زرتو في أمخيكا، قاؿ لي: وهللا الجخل يفػؽ حج الخضاؿ، كمع ذلظ 
إلى الذاـ، كتخمضت عغ معطع مضداتي كصبضب، كأنا بجخل محجكد، لكششي أشعخ بخاحة ما بعجىا قاؿ لي: عجت 

 راحة، حضشسا أعالج مدمًسا، ألف لحع كتفي مغ خضخ ىحا البمج، فضشبغي أف يعػد عمسي كنفعي عمى أبشاء ىحه البمج.

مدتغخًبا، اسسو عخبي فقط، لػ ما كاف بسفيـػ كششي ، بسفيـػ قػمي، بسفيـػ إنداني، بسفيـػ ديشي، تجج إنداًنا 
اسسو عخبضًّا لكاف اسسو جػرج مثبًل، فقط اسسو عخبي، في سضارتو مػسضقى أجشبضة دائسًا، ال يتابع إال أفبلـ غخبضة، 

 كبلمو غخبي.

مخة أقضست نجكة في تمفديػف لبشاف عغ معخكة الخشجؽ، بعج ما انتيى الذضخ مغ الحجيث عغ ىحه السعخكة تقػؿ 
 السحيعة: ) مضخسي (، أْؼ شكخا هلل الحؼ نرخ محسًجا ك) الكخكب (، أؼ الجساعة، تبعو في ىحه السػقعة. ىحه

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 ( 7 خيخكع قخني ثع الحيغ يمػنيع ثع 704 - 702الجرس ) 

  78-39-1335خ: لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاري -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 بخيخية القخكف الثالثة اَلكلى  eشيادة الشبي 

 م َع: أييا اإلخػة الكخاـ، َعْغ ِعْسَخاَف ْبِغ ُحَرْضٍغ َرِضَي َّللا ُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ الش ِبيُّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكسَ 

َف َكََّل ُيْدَتْذَيُجكَف، َكَيُخػُنػَف َكََّل )) َخْيُخُكْع َقْخِني، ُثعه الهِحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثعه الهِحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثعه َيُكػُف َبْعَجُىْع َقْػـٌ َيْذَيُجك
َسُغ ((  ُيْؤَتَسُشػَف، َكَيْشُحُركَف َكََّل َيُفػَف، َكَيْطَيُخ ِفيِيْع الدِّ

 ]متفق عمضو [

بادغ ذؼ بجء، أييا اإلخػة، شيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لقخنو بالخضخية، كشيج بالقخف الحؼ يمضو بالخضخية، كبالقخف الحؼ يمي 
قخف الحؼ يمضو، ثبلثة قخكف شيج ليع الشبي بالخضخية، قج يقػؿ قائل: نحغ في أعمى درجة مغ الػسائل ال

كالسػاصبلت، كاالتراالت كاألثاث، فالحقضقة أف الخضخية ىشا ال عبلقة ليا بالجنضا، إنداف خّضخ، أؼ إنداف عخؼ 
أردنا مقضاس الجنضا خضخ القخكف ىحا القخف، العالع  هللا كشبق مشيجو، كسعج بيحا التصبضق في الجنضا كاآلخخة، لػ أنشا

 كمو سصح مكتب، اتراالت، كسائل رفاه، مخكبات، شائخات، يخػت سفغ، الجنضا كميا فتشة اآلف.

 معشى الخيخية 

إف الخضخية ال تعشي خضخية الجنضا، كمتاع الجنضا، كماؿ الجنضا، كجساؿ الجنضا، كلكغ الخضخية تعشي أف ىؤالء الحيغ 
صخكا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كانػا مغ خضخة البذخ ، كأنيع رّبػا جضبًل أيزًا عمى شاكمتيع، كىحا الجضل ربى جضبًل آخخ عمى عا

 شاكمتو.
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 إذًا: 

 )) َخْيُخُكْع َقْخِني، ُثعه الهِحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثعه الهِحيَغ َيُمػَنُيْع (( 

ىحا الكبلـ لو معشى كأبعاد كثضخة، كال تدتصضع أف تفيع القخآف بخبلؼ ما فيسو الرحابة الكخاـ، فالسقضاس ما جاء 
في الكتاب كالدشة، كبفيع القخكف الثبلثة األكلى، مع أنو ال يدتصع أحج اآلف أف يمغي آية، لكغ يحتاؿ عمى اآلية 

سػضػع أف القخآف يجب أف نتخحه مشيجًا، ككحلظ سشة الشبي عمضو بتأكيميا عمى غضخ ما أراد هللا، فالزابط ليحا ال
الربلة كالدبلـ، كلكغ ال بفيسشا، كال بتأكيمشا كال بأىػائشا، كال بسرالحشا، كلكغ بفيع الخعضل األكؿ كالثاني كالثالث، 

 َع: لحلظ َعِغ اْبِغ َعب اٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم  

 )) َتْدَسُعػَف َكُيْدَسُع ِمْشُكْع، َكُيْدَسُع ِمسهْغ َيْدَسُع ِمْشُكْع ((

 ] ركاه أحسج في مدشجه كأبػ داكد كالحاكع في السدتجرؾ[ 

 الحق صاٍؼ.

)) سيكػف مغ بعجي خمفاء ، كمغ بعج الخمفاء أمخاء، كمغ بعج اَلمخاء ممػؾ، كمغ بعج السمػؾ جبابخة، ثع 
 بيتي يسل اَلرض عجًَّل كسا ممئت جػرًا، ثع يؤمخ القحصاني  يخخج رجل مغ أىل

 )) فػ الحي بعثشي بالحَ ما ىػ دكنو ((

 ] ركاه الصبخاني عغ قضذ بغ جابخ الرجفي عغ أبضو عغ ججه [ 

 )) سيكػف مغ بعجي خمفاء (( 

 يتبعػف نيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

 )) كمغ بعج الخمفاء أمخاء ((
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 باّتباٍع أقّل، لكغ نطاميع عادؿ، 

 )) كمغ بعج اَلمخاء ممػؾ، كمغ بعج السمػؾ جبابخة (( 

مغ خمفاء، إلى أمخاء، إلى ممػؾ، إلى جبابخة، السمػؾ ممكػا الببلد كالعباد، لكشيع لع يدفكػا الجماء، بضشسا الجبابخة 
ميع أقّل مغ الخمفاء، لكشيع أقامػا العجؿ بضغ الشاس، أما ممكػا الببلد كالعباد، لكشيع سفكػا الجماء، بضشسا األمخاء التدا

 الخمفاء فيع عمى مشيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

إذًا أنت حضشسا تقػؿ: الخضخية فبل تعشي بيا السداكغ الفارىة، كالسخكبات الدخيعة، ككسائل االتراالت، كالساؿ 
نداف خمق في الجنضا مغ أجل أف يدعج في الجشة، فإذا عخؼ الػفضخ، كالجساؿ الكثضخ، نعشي بالخضخية أف ىحا اإل

ربو في الجنضا، كاستقاـ عمى أمخه، كتقخب إلضيع باألعساؿ الرالحة صار مؤىبًل أف يدعج في اآلخخة، فالخضخية إذًا 
 تعشي ذلظ.

بجأت الجرس، ثع جاءني خاشخ، أف مخًة قخأت أكثخ مغ ثبلثضغ حجيثًا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في فزل الدكشى بالذاـ، 
ثسة أزمة مػاصبلت، كأزمة سكغ، كأزمة أعساؿ، كبصالة مقشعة، كارتفاع أسعار، كدخل السػضف قمضل ججًا ال يكفي 
 حاجتو، كضف أكفق بضغ فزل الدكشى بالذاـ كىحا الػاقع ؟ ثع أردت أف أكضح الفكخة عمى الذكل التالي: 

، مقاعج مغ خذب، ببل تكضضف، مخكاح فقط، كالتجفئة ضعضفة، كسبػرة، 7913جامعتشا بشاء قجيع مبشي مغ عاـ 
لكغ ىحا البشاء القجيع ماذا ُيخّخج ؟ أشباء، ميشجسضغ، محامضغ، لكغ لػ أف مميى بأعمى درجة مغ جساؿ البشاء، 

ىحا ممضػف دكالر، رخاـ، كثخيات، كما شاكل ذلظ، شضب  13سسعت عغ مميى بمبشاف صالتو األساسضة كمفْت 
 السميى ماذا ُيخخج ؟ فدقة، كزناة، فضو قسار أيزًا، كمشتحخكف.

 كليذ لحنب صاحبو اغتفار ىػ الجاء الحي َّل بخء مشو 
 كفي تذييج ساحتيا الػجمار تذاد لو السشازؿ شاىقات 
 كإفالس فيأس فانتػػحار  نريب الشازليغ بيا سياد
* * * 
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البيػ، كلعب القسار فخدخ كل ما يسمظ، عاد إلى البضت، كأشمق إنداف في مكاف القسار بأمخيكة، دخل إلى ىحا 
 الشار عمى زكجتو كأكالده األربعة، فأرداىع قتمى جسضعًا، كقاؿ: لضغفخ هللا لي.

فيحا البشاء الزخع الجسضل الخائع ماذا ُيخخج ؟ مشتحخيغ، كقتمة، كمفمدضغ، ىحا بشاء الستػاضع بشاء الجامعة، بشاء 
 ، كال تكضضف، كال جساؿ، كال حاجات رائعة، ماذا ُيخخج ؟ أشباء، كمحامضغ، كميشجسضغ.قجيع ال تيػية فضو

إذًا الخضخية ال تعشي ىحا الحؼ نخاه عمى شبكضة العضغ، الخفاه، كاألناقة، كالجساؿ كالتديضشات، الخضخية تعشي أف تعامل 
ؼ في الحضاة، فشحغ قجكتشا إنداف صادؽ، إنداف أمضغ، إنداف عفضف، إنداف صاحب رسالة، إنداف لو ىج

 الرحابة الكخاـ.

إخػانا الكخاـ، ميسا كججت إنداًنا يعضر في حالة رفاه ججًا، ككاف لئضًسا، ككاف بخضبل، ككاف قاسًضا، ككاف محتاال، 
تحتقخه عمى غشاه، لػ دخمت بضًتا ثسشو مئة ممضػف، ككاف صاحبو تاجخ مخجرات ىل تحتخمو ؟ ىػ يفتخخ بيحا 

متًخا، مغ شابقضغ، لو إشبللة جسضمة ججًا، لكغ ألنو جسع الساؿ عمى حداب صحة  753لظ مداحتو  البضت، يقػؿ
الذباب، كتساسظ الذباب كانيضار األسخ، تحتقخه، فشحغ يشبغي أال نعجب بذيء فخع، لكشو مبشي عمى مخالفة 

شخيف، مدتقضع، إيسانو كبضخ،  لمذخيعة، ىحا الفخؽ بضغ السؤمغ كغضخ السؤمغ، السؤمغ يحتـخ مػضًفا دخمو محجكد
 يعصي كال يأخح، كبضغ إنداف غارؽ في الساؿ، لكشو مغ حخاـ كإنفاقو في حخاـ.

حضشسا تقػؿ: خضخية ال تقرج الخضخية السادية، الشسػ االقترادؼ، ىحا الشسػ االقترادؼ مع أنو ضخكرؼ، لكشو 
قشا، فشذجع الدضاحة، الدضاحة تحتج إلى بغاء أصبح صشسًا يعبج مغ دكف هللا، أف نشسي كارداتشا عمى حداب أخبل

 كزنا، فأنا حضشسا أسعى لمشسػ االقترادؼ، كال أىتع بأخبلؽ األمة، كال لسبادئيا فبل أكػف خّضخًا.

إذًا أنا أريج في ىحا المقاء الصضب أف أبضغ أف الخضخة عشج هللا ال تعشي الغشى، كال تعشي السداكغ الجسضمة، كالسخكبات 
 كالصعاـ الصضب، كاألماكغ الستخفة، بل تعشي مجتسعًا متساسكًا تحكسو القضع.الفارىة، 

 شاعخ مغ الذعخاء ىجا رئضذ قبضمة، قاؿ لو:

 دع السكاـر َّل تخحل لبغيتيا كاقعج فأنظ أنت الصاعع الكاسي
* * * 
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ف: ما داـ دخمظ فدضجنا عسخ أدخمو الدجغ، ىحا يعج أىجى بضت قالتو العخب، ىػ اآلف شعار كل إنداف، يقػلػ 
 كافًخا، كأنت ػ مكضف ػ بالتعبضخ العامي، ككل شيء مػفخ لظ، فاألمخ أنو ) فّخار يكدخ بعزو ( .

 دع السكاـر َّل تخحل لبغيتيا كاقعج فأنظ أنت الصاعع الكاسي
* * * 

 مقاييذ الخيخية 

 الخضخية ليا مقايضذ، ليا مقايضذ قخآنضة، مثبًل: 

 ُأْخِخَجْت ِلمشهاِس﴾﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمهٍة 

 ( 773) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 اَلمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ كاإليساف با  

 عمة ىحه الخضخية: 

 ﴿ َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباَّللهِ﴾

 (  773) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

ف اإلنداف مئة لػف، كقاـ بخبلؼ ما يعتقج فيي حالة اسسيا انفراـ ىحه الخضخية، أما إذا عع  الشفاؽ، كتمػ 
شخرضة، إْذ كل إنداف لو مػقف معمغ، سمضع، فضو نفاؽ، مػقف حقضقي، فضو تجخؤ، كفضو نقسة، فاالزدكاجضة 

الفخسة، إلى السخكبات بالذخرضة كالشفاؽ العاـ كالخياء، كأكل الساؿ الحخاـ، مع أف الحضاة ججًا، انطخ إلى البضػت 
 شيء بأعمى مغ الجساؿ، لكغ مغ حضث القحارة فيػ في أدنى درجة مغ القحارة.

مخة زرت رجبًل، لو عسل ال يخضي هللا عد كجل، فقاؿ لي: أنا عسمي اسسو بالمغة اإلنكمضدية ػ العسل القحر ػ 
، كالفخش مغ أعمى أنػاع صعب أف أصف لكع مكتبو، كالعدؿ عغ شخيق الخذب الحؼ لو عخكؽ جسضمة ججاً 

الدجاد، كالسكتب الفخع مع التكضضف، كقاؿ لي: أنا عسمي اسسو ػ العسل القحر ػ، في الضـػ التالي اضصخرت أف 
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أصمح مخكبتي، ككاف يـػ شتاء كمصخ، كلع أجج مكانا أكقف فضو مخكبتي، فأكقفتيا في الصخيق، انبصح صاحب 
تجؼ ثضاًبا أصميا زرقاء، فمع يَخ لػنيا مغ الذحع كالديت كالػحل، كفظ السحل تحتيا، في الصضغ، كالػحل، ككاف يخ 

قصعة، كأصمحيا إصبلًحا تاًما بإتقاف، كأخح أجخة متػاضعة معتجلة، فأنا قمت: وهللا ىحا عسمو نطضف، أما عمى 
ساء ذاؾ الذبكضة فالعسل الشطضف ذاؾ السكتب الفخع الشفاؽ، العسل القحر ذاؾ الػحل، أما ىي في مقضاس الد

العسل ىػ القحر، كىحا العسل ىػ الشطضف، فإذا كاف لمػاحج عسل شخيف، كدخل شخيف، كىػ مشزبط فبل مذكمة 
 أبجا، كىحه مغ نعع هللا الكبخػ ؛ أف يبشى عسمظ عمى خضخ الشاس كعمى نفعيع.

فيع فقط، قاؿ لي: مخة كشت في افتتاح مدجج، ككاف إلى جانبي مجيخ أكقاؼ الخيف، قمت لو: اشكخ هللا، ىػ يدت
عمى ماذا ؟ ما السشاسبة ؟ قمت لو: إلنظ تفتتح مدججًا، كتعّضغ خصضبًا كإمامًا، أما غضخؾ، كقج تكػف مختبتو أعمى 

 مشظ فضفتتح مميى كيعّضغ راقرة، أييسا أفزل ؟

ف مصبقًا لسشيج لحلظ أييا اإلخػة، الخضخية بسقضاس خالق الشاس أف تكػف مؤمشًا فقط، كأف تكػف مدتقضسًا، كأف تكػ 
هللا، كأف تكػف ثابتًا عمى عقضجتظ، ال تمضغ ال أماـ سبائظ الحىب البلمعة، كال أماـ سضاط الجبلديغ البلذعة، 
الخضخية أف ترح عقضجتظ، كأف يدتقضع عسمظ، كأف تدداد أعسالظ الرالحة السقخبة مغ هللا عد كجل، ىحا ىػ 

 الخضخ.

 : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: لحلظ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاؿَ 

 )) َكْع ِمْغ َأْشَعَث َأْغَبَخ ِذي ِشْسَخْيِغ ََّل ُيْؤَبُو َلُو، َلْػ َأْقَدَع َعَمى َّللاهِ ََلََبخهُه ((

 ] ركاه التخمحؼ[ 

 كقاؿ عمضو الربلة كالدبلـ: 

ة عارية يـػ القيامة. أَّل يا رب نفذ جائعة عارية في الجنيا، )) أَّل يا رب نفذ شاعسة ناعسة في الجنيا، جائع
))  شاعسة ناعسة يـػ القيامة. أَّل يا رب مكـخ لشفدو كىػ ليا مييغ، أَّل يا رب مييغ لشفدو كىػ ليا مكـخ

 ] أخخجو البضيقي في شعب اإليساف عغ أبي البجضخ [ 
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كاآلخخة دار تذخيف، نحغ في دار تدابق كاآلخخة دار نحغ في دار عسل، كاآلخخة دار جداء، نحغ في دار تكمضف 
 مكافئات، فالبصػلة أف تعسل لآلخخة.

اِد ْبِغ َأْكٍس َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ:   َعْغ َشج 

 َبَع َنْفَدُو َىَػاَىا، َكَتَسشهى َعَمى َّللاهِ (()) اْلَكيُِّذ َمْغ َداَف َنْفَدُو، َكَعِسَل ِلَسا َبْعَج اْلَسْػِت، َكاْلَعاِجُد َمْغ َأتْ 

 ] ركاه أبػ داكد عغ عػؼ بغ مالظ [ 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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َِ هللا في جسيع السجاَّلت 704 - 703الجرس )   ( 7 ات

 39-73-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 حقيقة الحياة الجنيا 

أييا اإلخػة الكخاـ، ال بج مغ أف يعخؼ اإلنداف حقضقة الحضاة الجنضا، كحقضقة الكػف، كحقضقة ذاتو، فالحضاة الجنضا مغ 
 أبخز ما فضيا أنيا دار ابتبلء، كأبخز ما فضيا: 

 (﴾7﴿ َأَحِدَب الشهاُس َأْف ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمشها َكُىْع ََّل ُيْفَتُشػَف )

 كبػت ( ) سػرة العش

 إذًا ما دامت ىي دار ابتبلء، إذًا ىشاؾ مػقف لمسؤمغ مغ ىحا االبتبلء .

اإلماـ الذافعي ُسئل: أنجعػ هللا باالبتبلء أف بالتسكضغ ؟ فقاؿ: " لغ تسك غ قبل أف تبتمى "، فػّششػا أنفدكع أنو 
 مدتحضل كألف ألف ألف َألف مدتحضل أف تسزي الحضاة الجنضا مغ دكف ابتبلء.

غ االبتبلء أحضانًا يجدج بأبػاب مغمقة، كخجل يعاني مغ مخض، فخاجع جسضع األشباء، كميع أجسعػا عمى أف لك
 ىحا مخض عزاؿ كال شفاء لو، أؼ أف األبػاب مغمقة، فتأتي آية الرضاـ:

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الهِحيَغ ِمغْ  َيا  (﴾050َقْبِمُكْع َلَعمهُكْع َتتهُقػَف ) ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ

 ) سػرة البقخة (
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 فعّمة الرضاـ التقػػ.

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ]  َِ َّللاه  معاني كتصبيقات7 [ َكَمْغ َيته

 اآلف نأتي إلى اآلية الثانضة: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ) َِ َّللاه  (﴾7﴿ َكَمْغ َيته

 ) سػرة الصبلؽ ( 

 تقػى هللا في اختيار الدكجة  – 0

 :eاآلف مغ يتق ربو في اختضار زكجتو، فضؤثخ حضشسا يخصبيا ديشيا كصبلحيا، كيستثل قػلو 

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ((  )) َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ

 ] ركاه البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ كالشدائي عغ أبي ىخيخة[ 

 لو مخخجًا مغ الذقاء الدكجي.مغ يتق هللا في اختضار زكجتو يجعل هللا 

اآلف ىشاؾ قػانضغ، أنت اتقضت هللا في اختضار زكجتظ، إذًا أنت عشج هللا في بحبػحة مغ الذقاء الدكجي، ألنظ 
 شبقت مشيج الخالق في اختضار الدكجة.

 تقػى هللا في تخبية اَلكَّلد  – 7

 قيع.اآلف مغ يتق هللا في تخبضة أكالده، يجعل هللا لو مخخجًا مغ عقػ 

أحضانًا ييسل األب أكالده، كىػ مذغػؿ مع أصجقائو، كلقاءاتو، كالديخات، كالدفخ، كما إلى ذلظ، كأكالده في 
الصخيق، مع أصجقاء الدػء، فجأة يكتذف أف ابشو مشحخؼ شاذ، يدخؽ، فضختل تػازنو، ألنظ لع تتِق هللا في ابشظ 

عمى استقامتو، فمع تعمسو، كلع تيحبو، كلع تمحقو بسعيج حضشسا كاف صغضخًا، كلع تحخص عمى إيسانو، كعمى ديشو ك 
لسخجعضة ديشضة، كأىسمتو، اآلف ادفع الثسغ، كمغ يتق هللا في تخبضة أكالده يجعل هللا لو مخخجًا مغ انحخافيع 

 كشحكذىع كعقػقيع.
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 تقػى هللا في كدب اَلمػاؿ  – 0

الساؿ كإتبلفو ، فأحضانا يكػف اإلنداف غشضًّا ججًا  اآلف مغ يتق هللا في كدب مالو يجعل هللا لو مخخجًا مغ تمف
 كفجأة يفتقخ.

وهللا حجثشي أخ كاف في بمج عخبي، أقدع لي باهلل أف لو معسبل، كبضًتا مداحتو مع الحجائق ألف متخ، كثبلث 
 أنو مخكبات، مخكبة لمدفخ كزف ثقضل مخيحة، مخكبة لمسجيشة، مخكبة لمسعسل، حجثشي عغ إنفاقو، أقدع لي باهلل

يشقب في القسامة اآلف لضخخج مشيا بعس ما يرمح لؤلكل، ذلظ أف هللا عد كجل إذا أعصى أدىر، كإذا أخح 
 أدىر.

 لحلظ أييا اإلخػة وهللا ثسة حجيث شخيف أشيج هللا أنو يقدع الطيخ:

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ًجا ؟ َأْك َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُركا ِباَْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخكَف ِإَّله َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْك ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْك َمَخًضا ُمْفِد 
اَعةُ  اَعَة َفالده اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْك الده جه  َأْدَىى َكَأَمخُّ (( َأْك َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْك الجه

 ] أ خخجو التخمحؼ مغ حجيث أبي ىخيخة [ 

 تقػى هللا في سغ الذباب  – 1

؟ أف ندتضقع كل يـػ كالضـػ الدابق أنت اآلف بػضع جضج، صحة كماؿ، كدخل، كأىل كأكالد، كبضت كمخكبة، يسكغ
اتقى هللا في شبابو يـػ كاف شابًا قػيًا مدتحضل ؟ فالحؼ اتقى هللا في شبابو فمو عشج هللا خخيف عسخ رائع، كالحؼ 

شسػحًا، كىػ يتفجخ شاقة، كنذاشًا، كقػة كاف يدتقضع عمى أمخ هللا، ىحا الذاب نذأ في شاعة هللا لو خخيف عسخ 
 رائع.

 " ابغ آدـ اعخفشي بالخخاء أعخفظ بالذجة ". 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1194 

 

مة، حاد البرخ، مخىف الدسع، لع تدقط كاف عالع مغ عمساء الذاـ بمغ الثامشة كالتدعضغ مغ عسخه، مشترب القا
أسشانو، كعمى كل خج كردة، بتعبضخ العػاـ، فإذا ُسئل عغ ىحه الرحة يقػؿ: يا بشي، حفطشاىا في الرغخ فحفطيا 

 هللا عمضشا في الكبخ، مغ عاش تقضًا عاش قػيًا.

كل سشة، ما مغ مخة حجثشي  مغ عسخه، كشت أزكره 96لي صجيق زرتو في أحج األعضاد، كالتقضت بػالجه، كالجه في 
األب بقرة حجثشي بيا سابقًا، ذاكختو قػية ججًا، آخخ زيارة قاؿ لي فضيا: أجخيُت تحمضبل شامبل، كالحسج هلل كمو 

مغ عسخه، كمو شبضعي، قاؿ لي: وهللا ال أعخؼ قخش الحخاـ في حضاتي، كال أعخؼ الحخاـ  96شبضعي، كىػ في 
 حخاـ، حفطشاىا في الرغخ فحفطيا هللا عمضشا في الكبخ.الثاني، ال قخش الحخاـ ، كال ال

 أييا اإلخػة، العبخة أف الحؼ يتقي هللا في شبابو يجعل هللا لو مخخجًا مغ خخؼ الذضخػخة .

حجثشي أخ قاؿ لي: كالجتي عمى تدتمقي ديػاف، نخبط يجييا كرجمضيا، قمت لو: لَع ؟ قاؿ: ألنيا تأكل مغ غائصيا، 
سشة في ىحه الحالة، أكثخ دعاء  71تخمع كل ثضابيا، كنحغ مزصخكف أف نخبصيا، كعاشت كتجىغ نفديا بو، ك 

 أسسعو مغ أىمشا: ندأؿ هللا أاّل نرل إلى أف نبخؾ.

أعخؼ قخيبة لي دْخُل زكجيا أرقاـ فمكضة، أصضبت بخثخة بالجماغ، فأصبحت شخيحة الفخاش، الحطشا أكؿ أسبػعضغ 
أسسعػىا دعاء: هللا يخفف عشظ كتخيحضشا، أقدع لكع باهلل أف أقخب الشاس إلضكع عشاية فائقة، بعج ذلظ أىسمػىا، ك 

يتسشى مػت اإلنداف الحؼ يعتشي بو، ألف اإلنداف يربح عبًئا، فمسا يكػف اإلنداف بكامل قػتو كصحتو كيتػفاه 
 هللا، يقاؿ: ُخصف، كإنداف آخخ يسػت بعج ثبلثضغ سشة حتى تزجخ األرض مشو.

  إخػانا الكخاـ،

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ﴾ َِ َّللاه  ﴿ َكَمْغ َيته

 لمتقخيب: كرد في األثخ: 

 )) مغ تعمع القخآف متعو هللا بعقمو حتى يسػت ((

 ]الجامع الرغضخ عغ أنذ بدشج فضو مقاؿ[
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يأتي تجج إنداًنا متقجًما في الدغ يعضج القرة ممضػف مخة، تخخج مغ جمجؾ مشو، يعضج، حذخؼ، تعمضقاتو قاسضة، 
الزضف يقػؿ لو: ال يصعسػنشي، يفزح أكالده، كتجج إنداًنا كمسا ازداد في عسخه تقجمًا ازداد كقارًا كحكسة، ىحه 

 معمقة بالذباب، مغ اتقى هللا في شبابو متعو هللا في شضخػختو.

العسخ، كخخيف إخػانشا الكخاـ، كل الذباب أقػياء، كعشجىع نذاط كبضخ، كشاقات متفجخة، لكغ البصػلة في خخيف 
 العسخ متعمق بالذباب، فسغ اتقى هللا في شبابو متعو هللا بخخيف عسخه، حفطو هللا.

 تقػى هللا في التػحيج  – 2

اآلف مغ يتقي هللا في التػحضج، يػحج هللا، ال يخػ مع هللا أحجًا، ال يخػ يجًا تعسل مع هللا، ال يخػ شخيكًا هلل، أنا 
 عمضيع اآلية الكخيسة:  أؤكج لكع أف معطع الشاس تشصبق

 (﴾003﴿ َكَما ُيْؤِمُغ َأْكَثُخُىْع ِباَّللهِ ِإَّله َكُىْع ُمْذِخُكػَف )

 ) سػرة يػسف ( 

اآلف البذخ ال يخكف إال كحضج القخف، أنو فّعاؿ، كال يخكف غضخه، فإذا شسأف بمجًا ارتاحػا، كإذا ىجد بمجًا يقمقػف، ىحا 
 إنداف ال يسمظ مغ أمخ الجنضا شيء.

ْل َعَمْيِو﴾  ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َكَتَػكه

 (  711) سػرة ىػد اآلية: 

 (﴾73﴿ َما َلُيْع ِمْغ ُدكِنِو ِمْغ َكِليٍّ َكََّل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا )

 ) سػرة الكيف ( 

َساِء ِإَلٌو َكِفي اَْلَْرِض ِإلَ   (﴾51ٌو َكُىَػ اْلَحِكيُع اْلَعِميُع )﴿ َكُىَػ الهِحي ِفي الده

 ) سػرة الدخخؼ ( 
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َُ ُكلِّ َشْيٍء َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َكِكيٌل ) ُ َخاِل  (﴾37﴿ َّللاه

 ) سػرة الدمخ ( 

 ىكحا التػحضج.

ُ ِلمشهاِس ِمْغ َرْحَسٍة َفاَل ُمْسِدَظ َلَيا﴾  ﴿ َما َيْفَتِح َّللاه

 ( 1) سػرة فاشخ اآلية: 

عبلقتظ مع هللا، لضدت مع زيج كال عبضج، كلػ افتخاضًا، أف هللا أككمظ إلى زيج أك عبضج، كضف يقػؿ لظ: اعبجني ؟ 
 يا رب، أنا أعبج َمغ أمخؼ بضجه، يقػؿ لظ: ال، َمغ أْمخه 

 ﴿ِإَلْيِو﴾

 أنا أخبختظ بالقخآف: 

 ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه ﴾

 متى أمخؾ أف تعبجه ؟ بعج أف شسأنظ أف األمخ كمو عائج إلضو، 

 ﴿ َكِإَلْيِو ُيْخَجُع اَْلَْمُخ ُكمُُّو ﴾

 ىحا التػحضج، كما تعمست العبضج أفزل مغ التػحضج.

إخػانا الكخاـ، كمسة مخترخة: قسة العمع التػحضج، كأعمى مختبة في العمع أف تػحج هللا، كقسة الدمػؾ التقػػ، فأنت 
ا كحجت هللا، كاتقضتو جسعت السجج مغ أشخافو كميا، كالتػحضج لضدت كمسة سيمة، كىي كفكخة سيمة، أما حضشسا إذ

تخػ إنداًنا قػيًّا، كييجدؾ، كأنت تعتقج أف هللا بضجه كل شيء، كىحا اإلنداف لضذ بضجه شيء، ىحه قسة اإليساف، 
 لحلظ قاؿ تعالى:
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 (﴾700َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحهِبيَغ )﴿ َفاَل َتْجُع َمَع َّللاهِ ِإَليًا 

 ) سػرة الذعخاء ( 

 تعحب نفدظ، إذًا: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ﴾ َِ َّللاه  ﴿ َكَمْغ َيته

مغ يتق هللا في عقضجتو يجعل هللا لو مخخجًا مغ القمق، كالخػؼ، كالشفاؽ، كالججل، مغ يتق هللا في اختضار زكجتو 
 كدب مالو، في شبابو، وهللا ىحه اآلية أييا اإلخػة، تكتب فضيا مجمجات،  في تخبضة أكالده، في

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ﴾ َِ َّللاه  ﴿ َكَمْغ َيته

 في قػلو تعالى: 

 ﴿ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ﴾

ممسح دقضق، قج يكػف فضسا يبجك لضذ ىشاؾ مخخج، أنت اآلف في مدجج، لػ فخضشا أف لو عذخة أبػاب، مفتػحة 
كميا عمى الصخيق، ككميا مفتػحة أمامظ، فيل تقػؿ: أيغ السخخج ؟ ال، متى تقػؿ: أيغ السخخج ؟ إذا كانت كميا 

يا أمامو، ما لو غضخ باب كاحج، ىػ باب الدساء، مغمقة، فِسغ حكسة ربشا لسا يعالج إنداًنا تغمق أبػاب األرض كم
 حتى يزصخ لبللتجاء إلى هللا عد كجل، لحلظ: 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا ﴾ َِ َّللاه  ﴿ َكَمْغ َيته

 ﴿َكَيْخُزْقُو ِمْغ َحْيُث ََّل َيْحَتِدُب﴾ 

 ( 1) سػرة الصبلؽ اآلية: 

 كالحسج  رب العالسيغ 
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 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أجػد الشاس ككاف أجػد ما يكػف في رمزاف ( 7 كاف 704 - 704الجرس ) 

 76-73-1335لفزضمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بتاريخ:  -الذخح السخترخ  -شخح الحجيث الذخيف 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج هلل رب العالسضغ، كالربلة كالدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ. 

 حقيقة الرياـ 

 أييا اإلخػة الكخاـ، كرد في بعس األحاديث: 

 )) أف السشافَ صيامو أف ناقة عقميا أىميا ثع أشمقػىا فال تجِري َّل لَع عقمت كَّل لَع أشمقت ((

 ] كرد في األثخ[

 ال يعمع لَع صاـ، كال لَع أفصخ، ككأف الرضاـ لسثل ىحا اإلنداف جػع كعصر، لضذ غضخ.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللا ُ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ِ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َكَشَخاَبُو (( كِر، َكاْلَعَسَل ِبِو َفَمْيَذ َّللِه  )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ

 التخمحؼ كابغ ماجة عغ أبي ىخيخة [] أخخجو البخارؼ كأبػ داكد ك 

 الجانب الدمبي في رمزاف 

أييا اإلخػة، في رمزاف شيء سمبي، كشيء إيجابي، األشضاء الدمبضة كاالستقامة عمى أمخ هللا، كغس البرخ، 
 كضبط المداف، كأكل الساؿ الحبلؿ، ىحه األعزاء الثبلثة، ككع ِمغ إنداف َأْرَدْتُو كمسة قاليا. 
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 ضبط المداف  – 0

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ُ ِبَيا َدَرجَ  ُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ اٍت، َكِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمه )) ِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْخَفُعُو َّللاه
 َسَخِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشهَع ((

 ] ركاه أحسج في مدشجه كصحضح البخارؼ عغ أبي ىخيخة [ 

 َعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َحَكْضُت ِلمش ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َرُجبًل َفَقاَؿ: 

نِ  ي َحَكْيُت َرُجاًل، َكَأفه ِلي َكَحا َكَكَحا، َقاَلْت7 َفُقْمُت7 َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، ِإفه َصِفيهَة اْمَخَأٌة، َكقَ )) َما َيُدخُّ اَلْت ِبَيِجَىا ي َأنِّ
 ِدَج ((َىَكَحا، َكَأنهَيا َتْعِشي َقِريَخًة، َفَقاَؿ7 َلَقْج َمَدْجِت ِبَكِمَسٍة َلْػ َمَدْجِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِخ َلسُ 

 ] أخخجو التخمحؼ كأبػ داكد كأحسج[ 

الحؼ أراه أف رمزاف دكرة مكثفة، ميستيا أف تقػػ عمى نفدظ، فتدتقضع عمى أمخ هللا، مع ضبط المداف، كضبط 
، كال تصمق برخؾ فضسا ال يحل لظ،  العضغ، كضبط األذف، ال تدسع شضًئا ال يخضي هللا عد كجل، كالغشاء السحـخ

 كبلًما محخًما كالغضبة كالشسضسة كتديضغ الجنضا، كالتذجضع عمى معرضة.كال تتكمع 

حضشسا يذعخ اإلنداف مغ نفدو أنو صائع فعمضو أف يزبط لدانو، كفي كتاب إحضاء عمـػ الجيغ أكثخ مغ عذخيغ 
غ أف باًبا مغ أبػاب معاصي المداف، ال الخجل ضخب، كال سخؽ، كال شخب خسخ، كال قتل، لكغ لدانو كحجه يسسك

 يدبب لو اليبلؾ،

 )) َكِإفه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْيِػي ِبَيا ِفي َجَيشهَع (( 
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 غس البرخ  – 7

 كغس البرخ: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َكَيْحَفُطػا ُفُخكَجُيْع﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 (  13) سػرة الشػر اآلية: 

ككأف غس البرخ شخيق لحفع الفخج، كجاءت كمسة ) ِمغ ( لتجضد لظ بأف تشطخ إلى ما أحل هللا، مغ دكف قضج 
أك شخط، كلظ أف تشطخ إلى محارمظ بثضاب الخجمة، األـ، كالبشت، كاألخت، كالعسة، كالخالة، كبشت البشت، كبشت 

، كما سػػ ذلظ ي  شبغي أف تغس البرخ.االبغ، ىحه السحاـر

 ضبط الجخل  – 0

 كرد في األثخ: 

 )) تخؾ دانَ مغ حخاـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج اإلسالـ ((

 ضبط العضغ، كضبط المداف، كضبط الجخل كدب الساؿ.

 ضبط اإلنفاؽ  – 1

سباحات، يجب أف تشفق ىحا الساؿ في الػجػه السذخكعة، كأف تبتعج عغ التبحيخ، كعغ اإلسخاؼ، فاإلسخاؼ في ال
لكغ التبحيخ في السعاصي كاآلثاـ، كمغ شأف العاصي أنو إذا أمدظ الساؿ يسدكو بخبًل كتقتضخًا، كإذا أنفقو يشفقو 
 إسخافًا كتبحيخًا، فكدب الساؿ، كإنفاؽ الساؿ، كضبط العضغ، كضبط األذف، كضبط المداف مغ األعساؿ اليامة. 
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 ضبط الحخكة  – 1

أاّل نكػف في المقاء السختمط، كال في مقيى تباع فضو الخسػر، كتعمػ األغاني، كأنت  كضبط القجـ، كضبط الحخكة،
 مجعػ إلى عذاء في ىحا السقرف، كأنت مدمع.

لحلظ اآلف األمػر متخمصة، اآلف ىشاؾ دعػة إلى خضع رمزانضة، تبجأ بأذاف السغخب كاإلفصار، كتشتيي بالخقز 
جأ مغ شعاـ اإلفصار، كتشتيي في شعاـ الدحػر عمى الخقز! ىحا كالغشاء، ىػ مدمع، كفي خضسة رمزانضة، تب

 الحؼ يحرل أييا اإلخػة.

 فمحلظ قزضة تخؾ الصعاـ كالذخاب شيء مزحظ كتافو، قزضة تخؾ السعاصي كاآلثاـ ىحا الجانب الدمبي. 

 الجانب اإليجابي في رمزاف 

 اإلنفاؽ 

 َعْغ اْبِغ َعب اٍس َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َكَسمهَع َأْجَػَد الشهاِس، َكَكاَف َأْجَػُد َما َيُكػُف ِفي َرَمَزاَف ِحيَغ َيْمَقاُه ِجْبخِ )) َكاَف َرُسػُؿ  يُل، َكَكاَف َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َكسَ  يِح َيْمَقاُه ِفي ُكلِّ َلْيَمٍة ِمْغ َرَمَزاَف َفُيَجاِرُسُو اْلُقْخآَف، َفَمَخُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه مهَع َأْجَػُد ِباْلَخْيِخ ِمْغ الخِّ

 اْلُسْخَسَمِة ((

 ] متفق عمضو [ 

كلكغ نحغ َأِلفشا أنشا إذا ذكخنا اإلنفاؽ ال يقفد إلى الحىغ إال إنفاؽ الساؿ، مع أف ىشاؾ أنػاعًا مشػعة مغ اإلنفاؽ، 
 كقج تعمػ عمى إنفاؽ الساؿ.
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 أنػاع اإلنفاؽ 

 إنفاؽ الشفذ 

 إنفاُؽ الشفذ.أكؿ إنفاٍؽ 

 (﴾036﴿ َكََّل َتْحَدَبغه الهِحيَغ ُقِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاهِ َأْمَػاتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْشَج َربِِّيْع ُيْخَزُقػَف )

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

ْبِغ  ىحا الحؼ يقجـ نفدو في سبضل هللا، ىحا أنفق أثسغ شيء يسمكو، أك أنفق ما يسمظ كمع ذلظ، فَعْغ َعْبِج َّللا ِ 
 َعْسِخك ْبِغ اْلَعاِص َأف  َرُسػَؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع َقاَؿ: 

ْيَغ (( ِييِج ُكلُّ َذْنٍب ِإَّله الجه  )) ُيْغَفُخ ِلمذه

 ] ركاه مدمع[

 َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ: 

شهاُه، ُثعه  ْمَشاُه، َكَحشهْصَشاُه، َكَكفه ُ َعَمْيِو َكَسمهَع ُيَرمِّي َعَمْيِو، َفُقْمَشا7  )) ُتُػفَِّي َرُجٌل َفَغده َأَتْيَشا ِبِو َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه
َمُيَسا َأُبػ  ُبػ َقَتاَدَة، َفَأَتْيَشاُه، َفَقاَؿ أَ ُتَرمِّي َعَمْيِو، َفَخَصا ُخًصى، ُثعه7 َقاَؿ َأَعَمْيِو َدْيٌغ ؟ ُقْمَشا7 ِديَشاَراِف، َفاْنَرَخَؼ، َفَتَحسه
َه اْلَغِخيُع، َكَبِخَئ مِ  ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7 ُأِح ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه يَشاَراِف َعَميه ْشُيَسا اْلَسيُِّت ؟ َقاَؿ7 َنَعْع، َقَتاَدَة7 الجِّ

يَشاَراِف ؟ َفَقاؿَ  ـ7ٍ َما َفَعَل الجِّ 7 ِإنهَسا َماَت َأْمِذ، َقاَؿ7 َفَعاَد ِإَلْيِو ِمْغ اْلَغِج َفَقاَؿ7 َلَقْج َفَرمهى َعَمْيِو، ُثعه َقاَؿ َبْعَج َذِلَظ ِبَيْػ
ُ َعَمْيِو َكَسمهَع7 اخْآَف َبَخَدْت َعَمْيِو ِجْمُجُه ((  َقَزْيُتُيَسا، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ]أحسج[

 متى بخدْت جمجه ؟ ال بالتعيج، كلكغ باألداء.

حقػؽ العباد أييا اإلخػة مبشضة عمى السذاححة، كال تدقط بحاؿ، إياكع ثع إياكع ثع إياكع أف تتػىسػا أنظ إذا 
صحضح فضسا كاف  eحججت بضت هللا الحخاـ تخجع مغ الحج كضـػ كلجتظ أمظ، صحضح كغضخ صحضح، كبلـ الشبي 

، ألف حقػؽ العباد ال تدقط إال باألداء أك بضشظ كبضغ هللا فقط، أما فضسا كاف بضشظ كبضغ الشاس فبل يدقط شيء
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 السدامحة.

 صست رمزاف إيسانًا كاحتدابًا، لمحجيث َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ـَ ِمْغ َذنْ  ـَ َرَمَزاَف ِإيَساًنا َكاْحِتَداًبا ُغِفَخ َلُو َما َتَقجه  ِبِو (( )) َمْغ َصا

 ] ركاه أبػ داكد، التخمحؼ، الشدائي، ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة [

فضسا كاف بضشظ كبضغ هللا، أما فضسا كاف بضشظ كبضغ الشاس فيحه الحقػؽ كالػاجبات كالجيػف كاألمػاؿ ال تغفخ، بل ال 
 بج مغ أف تؤدػ، أك أف تداَمح.

ضغ هللا، اعتقج ىحا، كل ما قضل مغ أف اإلنداف إذا حج بضت ىاجخت، كاليجخة تيجـ ما كاف قبميا، فضسا كاف بضشظ كب
هللا الحخاـ تغفخ لو كل الحنػب كبلـ غضخ صحضح، تغفخ لو الحنػب التي بضشو كبضغ هللا، ما الحؼ يؤكج ىحا ؟ قاؿ 

 تعالى:

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع﴾

 (  17) سػرة األحقاؼ اآلية: 

بضشظ كبضغ هللا، لحلظ ذنب ال يغفخ، كىػ الذخؾ كذنب ال يتخؾ كىػ ما كاف بضشظ يعشي بعس ذنػبكع التي كانت 
 كبضغ العباد، كذنب يغفخ، كىػ ما كاف بضشظ كبضغ هللا فاإليجابضات اإلنفاؽ، أكؿ إنفاٍؽ إنفاُؽ الشفذ.

 إنفاؽ الخياسة 

خضًا، الذضػخ، ىؤالء الخؤساء اإلنفاؽ الثاني، السدمسػف في محشة، إذا كاف لكل إنداف مخكد، رؤساء الجعػة ف
رؤساء الجعػات، الجساعة الفبلنضة عمى رأسيا شضخ، الجساعة الفبلنضة، ىؤالء إذا ما تعاكنػا فقج أكجكا لمشاس عجـ 
إخبلصيع ليحه الجعػة، كإذا تعاكنػا فقج تزعف قضسة أحجىع، كاإلنداف يّجعي أنو العالع األكحج، كحضج عرخه، 

فيامة، أما إذا تعاكف مع إخػانو فدضكػف كاحًجا مغ مجسػع، كسضقّل بخيقو، لكغ عبلمة كفخيج زمانو، كالحبخ ال
 إيسانو كعبلمة إخبلصو أف يتعاكف كأاّل يتشافذ، ىحا الثاني أنفق رئاستو ليحه الجساعة.
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جه مثبل دائسًا َأِلفشا قبل خسدضغ سشة أف كل شضخ يػىع إخػانو ىػ الػحضج في األرض، كما سػاه جيمة، كاألخ تج
 كسغ يأخح الحذضر، مع الذضخ الػحضج في األرض، مع أف السخمرضغ كثضخكف، كالجعاة كثضخكف.

 حضشسا تزحي بسكانة َبَشْضتيا مغ أجل صالح السدمسضغ فيحا إنفاؽ أيزًا.

 إنفاؽ الجاه 

تسشى أاّل أك تشفق جاىظ، لظ أخ مطمـػ عشج مػضف كبضخ ىػ صجيقظ، أنت تتسشى أاّل تبحؿ ما كجيظ أمامو، ت
تصخؽ بابو أبجًا، أنت أكبخ مشو، لكغ مغ أجل ىحا األخ السؤمغ الفقضخ السطمـػ تحىب إلضو، كتتػسط لجيو، ىحا 

 إنفاؽ أيزًا، فيشاؾ إنفاؽ الجاه، كإنفاؽ الخئاسة، كإنفاؽ الشفذ. 

 إنفاؽ السػّدة 

 اآلف إنفاؽ السػدة.

 َعْغ َأِبي َذرٍّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا ِ َصم ى َّللا ُ َعَمْضِو َكَسم َع: 

ُسَظ ِفي َكْجِو َأِخيَظ َلَظ َصَجَقٌة ((  )) َتَبدُّ

ا، سألتيع عغ أحػاليع، عغ صحتيع، عغ أىميع، عغ أكالدىع،  عشجؾ مػضفػف، عشجؾ عساؿ، دخمت عمضيع باشًّ
لسػضف يبقى شيخ يدبح في ىحا الكبلـ، أما أف يكػف دائسًا القيخ، عخضت عمضيع بعس الخجمات، ىحا ا

 كاالنتقاد، كالزبط، كالتفتضر، كالدباب، كالقدػة فبل، فمَع ىحه الغمطة يا أخي ؟ 

 فِسغ إنفاؽ السػدة: 

ُسَظ ِفي َكْجِو َأِخيَظ َلَظ َصَجَقٌة ((   )) َتَبدُّ

 أيزًا.االبتدامة صجقة، سؤاؿ عغ الرحة صجقة، ىحا إنفاؽ 

 

 



 كتاب الشرح المختصر للحديث الشريف لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

1205 

 إنفاؽ الػقت 

اآلف إنفاؽ الػقت، سألظ أحجىع سؤاال، تقػؿ: ىحا حخاـ، كانتيى، لساذا ىػ حخاـ ؟ بّضغ بآية أك حجيث شخعي، 
لضذ عشجؾ كقت، ىحا إنفاؽ كقت، أعصضتو إجابة مػجدة بكمسة كاحجة، حخاـ، لساذا ؟ ىشاؾ مغ قاؿ: حبلؿ، ال بج 

 إجابة مفرمة، دقضقة مع أدلتيا، أنفقت كقتظ.أف أنت تربخ عمى سؤالو، كتعصضو 

 اإلنفاؽ العاـ 

 ىشاؾ إنفاؽ عمسظ، كإنفاؽ خبختظ، كإنفاؽ اختراصظ، كإنفاقات كثضخة ججًا، لكغ يجسعيا قػلو تعالى: 

 (﴾0﴿ َكِمسها َرَزْقَشاُىْع ُيْشِفُقػَف )

 ) سػرة البقخة ( 

 إنفاؽ الساؿ 

 كىشاؾ إنفاؽ مالظ:

 تخر مغ ذي العخش إقالَّل (( )) أنفَ بالؿ، كَّل

 ] ركاه الصبخاني عغ ابغ مدعػد [

 )) عبجي َأنفَ أُنفَ عميو ((

 ] التخغضب كالتخىضب لمسشحرؼ[ 

 )) ما تمف ماؿ في بخ كَّل بحخ إَّل بحبذ الدكاة ((

 ] ركاه الصبخاني عغ عسخ [

 )) إف صجقة الدخ تصفئ غزب الخب ((

 ] أخخجو ابغ عداكخ عغ ابغ عباس [ 
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 باكخكا بالرجقة، فإف البالء َّل يتخصى الرجقة (()) 

 ] ركاه الصبخاني في األكسط عغ عمي البضيقي في شعب اإليساف عغ أنذ [ 

 )) إف الرجقة تقع في يج هللا تعالى قبل أف تقع في يج الدائل ((

 ] ركاه الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد [ 

قت، كأنو يعمع، كأنت بحاجة إلى ىحيغ الَسعشضضغ، بحاجة أف تعمع أف كيؤكج هللا لظ باإلنفاؽ أنو يخمف عمضظ ما أنف
 هللا يعمع، كبحاجة أف تصسئغ إلى أف هللا سضعػض عمضظ أضعافًا مزاعفة.

 (﴾06﴿ َكَما َأْنَفْقُتْع ِمْغ َشْيٍء َفُيَػ ُيْخِمُفُو َكُىَػ َخْيُخ الخهاِزِقيَغ )

 ) سػرة سبأ ( 

َ ِبِو َعِميٌع )﴿ َكَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َشيْ   (﴾67ٍء َفِإفه َّللاه

 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

إنفاؽ كل شيء، فاإلنداف يجع الدمبضات، كيقجـ اإليجابضات، فمعل هللا سبحانو كتعالى يغفخ لو ذنػبو التي كانت 
ألمي، كعمى آلو بضشو كبضغ هللا، كلعل هللا سبحانو كتعالى يعتقشا جسضعًا مغ الشار، كصمى هللا عمى سضجنا دمحم الشبي ا

 كصحبو كسمع.

 كالحسج  رب العالسيغ 
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