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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
تأَالت َٔ عسفات

إٕ احلُد هلل

ٖ1429/12/7ـ

…

املطًُٕٛ
:
أٜٗا
اتكٛا اهلل تعاىل ٚأطٝعٚ ، ٙٛاعًُٛا بأَسٚ ٙزاقبٚ ، ٙٛادتٓبٛا ْٗٚ ٘ٝال تعص، ٙٛ
ٚأعًُٛا أْهِ تعٝػ ٕٛعػس

ا فاضً ١أقطِ اهلل تعاىل بٗا يف نتاب٘

فكاٍ{ٚايفذس ٚيٝاٍ عػس } ٚقاٍ عٓٗا ايٓيب َ{ ا َٔ أٜاّ ايعٌُ ايصاحل
فٗٝا أسب إىل اهلل َٔ ٖر ٙاألٜاّ ٜ ،عين أٜاّ ايعػس  ،قايٛا ٜا زض ٍٛاهلل ٚال
قاٍ ٚال اجلٗاد يف ضب ٌٝاهلل إال زدٌ خسز بٓفط٘ َٚاي٘
اجلٗاد يف ضب ٌٝاهلل : ،
ايبخازٟ
.
 ،فًِ ٜسدع َٔ ذيو بػ } ٤ٞزٚاٙ

فاغتُٓٛا زمحهِ اهلل َا بكَٗٓ ٞا قبٌ فٛاتٗا  ،فاحلٝاَ ٠ػِٓ ٚ ،األٜاّ
قصري
َعدٚدٚ ، ٠األْفاع حمدٚدٚ ، ٠ايعُس .
أَ ١اإلضالّ
ٚذمٔ ْطتكبٌ ٖرا املٛضِ ايعظْ ، ِٝكًب صفشات املاضْٓٚ ، ٞظس يف
ضذٌ ايصَٔ  ،يٓكتف ٞآثاز ضًفٓا ايصاحل ٚ ،نأْٓا بسض ٍٛاهلل  عًْ ٢اقت٘
ٚاقفاً بعسفٜ ١دع ٛزب٘ ٚ ،ايصشاب ١زضٛإ اهلل عً َٔ ِٗٝسٛي٘  ،نًِٗ ٜبػٞ
ايكسب َٓ٘  ،يٝفعٌ نفعً٘ ٜ ٖٛٚ ،ك ٍٛخرٚا عين َٓاضههِ فًعً ٞال
أيكانِ بعد عاَٖ ٞرا ْ. ،طتًِٗ َٔ تًو املٛاقف ايعرب ٚ ،دمعًٗا شاداً يًُطري
ايطسٜل
.
ْٛٚ .زاً ٜض٤ٞ
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إٕ يًٛقٛف بعسفَ ١هاْ ١يف اإلضالّ ٚمل ال ؟ ٚفٗٝا تطهب ايعربات ٚ ،تكاٍ
ايعجسات ٚ ،تطتذاب ايدعٛات ٚ ،تػفس ايط٦ٝات  ،إْ٘ ملػٗد عظٜ ِٝصعب
ٚصف٘ َٛٚ ،قف نس ِٜطٛب ٢ملٔ ٚقف٘  ،خمًص ًا يسب٘ َ ،طتٓ ًا بطْٓ ١ب.  ٘ٝ
يف عسف ١أنٌُ اهلل ايدٚ ٜٔأمت ايٓعُ: ١فكد ز ٣ٚايبخازَٚ ٟطًِ عٔ عُس بٔ
اخلطاب زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ زدالً َٔ ايٛٗٝد قاٍ ي٘ :

ٜا أَري املؤَٓني  ،آ ١ٜيف

نتابهِ تكسؤْٗٚا  ،ي ٛعًٓٝا َعػس ايٛٗٝد ْصيت الخترْا ذيو اي ّٛٝعٝداً  ،قاٍ
قاٍ اي ّٛٝأنًُت يهِ دٜٓهِ ٚأمتُت عًٝهِ ْعُيت ٚزضٝت
أ ٟآ: ، ١ٜ
عُس قد عسفٓا ذيو ايٚ ، ّٛٝاملهإ ايرْ ٟصيت ف٘ٝ
يهِ اإلضالّ دً ٜٓا  ،قاٍ :
مجع١
عً ٢ايٓيب  ٖٛٚ قا ِ٥بعسف. ّٜٛ ١
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املػٗٛد
:
 ّٜٛعسف ٖٛ ١ايّٛٝ
اير ٟقاٍ عٓ٘ تبازى ٚتعاىل {ٚغاٖد َٚػٗٛد } قاٍ ايٓيب { ايػاٖد ّٜٛ
اجلُعٚ ، ١املػٗٛد  ّٜٛعسف } ١زٚا ٙايرتَرٚ ٟايبٗٝك ٞعٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل
عٓ٘ ٚ ،يف عسفٜ ١عتل اهلل َٔ غا َٔ ٤عبٝد َٔ ٙايٓاز  ،أخسز َطًِ يف صشٝش٘
عٔ عا٥ػ ١زض ٞاهلل عٓٗا إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ { َا َٔ  ّٜٛأنجس إٔ ٜعتل
اهلل ف ٘ٝعبٝداً َٔ ايٓاز َٔ  ّٜٛعسفٚ ١إْ٘ يٝدْٜ ٛتذً ٢ثِ ٜباٖ ٞبِٗ املال٥ه١
قايت  ّٜٛعسف١
فٝكَ ٍٛا أزاد ٖؤالٚ } ٤ز ٟٚعٔ عا٥ػ ١زض ٞاهلل عٓٗا أْٗا :
قايت ٜٓصٍ اهلل  ّٜٛعسف ١إىل ايطُا٤
 ّٜٛاملباٖا ، ٠ق ٌٝهلا َٚا  ّٜٛاملباٖا ٠؟ :
ايدْٝا  ،ثِ ٜدعَ ٛال٥هت٘ ٜٚك ٍٛاْظسٚا إىل عباد ٟغعج ًا غرباً  ،بعجت إيِٗٝ
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زضٛالً فآَٓٛا ب٘ ٚ ،بعجت إي ِٗٝنتاب ًا فآَٓٛا ب٘ ٜٚ ،أت َٔ ْٞٛنٌ فر عُٝل
 ،ضأي ْٞٛإٔ أعتكِٗ َٔ ايٓاز  ،فكد أعتكتِٗ  ،فًِ ٜس  ّٜٛأنجس إٔ ٜعتل ف٘ٝ
َٔ ايٓاز َٔ  ّٜٛعسفٚ ، ١يف عسفٜ ١باٖ ٞاهلل َال٥هت٘ بأًٖٗا  :فعٔ أبٖ ٞسٜس٠
زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ { إٕ اهلل ٜباٖ ٞبأٌٖ عسفات أٌٖ ايطُا٤
هلِ اْظسٚا إىل عبادٖ ٟؤال ٤دا ْٞٚ٤غعج ًا غربًا }
فٝك: ٍٛ
قاٍ دا ٤أعساب ٞإىل
ٚيف عسف ١متش ٢ايط٦ٝات  :فعٔ ابٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا :
اهلل  . .إىل إٔ قاٍ ٚ { :أَا ٚقٛفو بعسف ١فإٕ اهلل تبازى ٚتعاىل ٜٓصٍ
زض. ٍٛ
.
إىل مسا ٤ايدْٝا فٝباٖ ٞبِٗ املال٥ه ، ١فٝكٖ ٍٛؤال ٤عباد ٟداٚ٤ا غعج ًا غرباً َٔ
نٌ فر عُٝل ٜ ،سد ٕٛزمحيت ٚ ،خياف ٕٛعرابٚ ، ٞمل ٜس ، ْٞٚفهٝف يٛ
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زأ ْٞٚ؟ فً ٛنإ َجٌ زَاٍ عاجل  ،أَ ٚجٌ أٜاّ ايدْٝا  ،أَ ٚجٌ قطس ايطُا٤
األيباْٞ
ذْٛباً  ،غطًٗا اهلل عٓو }زٚا ٙعبدايسشام ٚغريٚ ٙصشش٘ .
ٚقد نإ ايطًف ايصاحل ٜتعًك ٕٛبأذٜاٍ ايسدا ٤يف ذيو اي ، ّٛٝقاٍ ابٔ املبازى
 :د٦ت إىل ضفٝإ ايجٛز ٟعػ ١ٝعسف ٖٛٚ ١داخ عً ٢زنبتٚ ٘ٝعٓٝا ٙتُٗالٕ ،
هلِ
قاٍ ايرٜ ٟظٔ إٔ اهلل ال ٜػفس .
فكًت :ي٘ َٔ أضٛأ ٖرا اجلُع سا ًال ؟ :
فكاٍ أزأٜتِ
ٚز ٟٚعٔ ايفض ٌٝأْ٘ ْظس إىل تطبٝح ايٓاع ٚبها ِٗ٥عػ ١ٝعسف: ١
ي ٛإٔ ٖؤال ٤صازٚا إىل زدٌ فطأي ٙٛداْك ًا – ٜعين ضدع دزِٖ – أنإ ٜسدِٖ
بداْل ثِ
قاٍ ٚاهلل يًُػفس ٠عٓد اهلل أٖ َٔ ٕٛإداب ١زدٌ هلِ .
قايٛا ال : ،
؟ :
قاٍ
:
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ٚإْ ٞألدع ٛاهلل أطًب عفٚ ٙٛأعًِ إٔ اهلل ٜعفٜٚ ٛػفس
ي ٔ٦أعظِ ايٓاع ايرْٛب فإْٗا ٚإٕ عظُت يف زمح ١اهلل تصػس
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اخلطب ١ايجاْ١ٝ
املطًُٕٛ
:
أٜٗا
عُا قًٜ ٌٝكف إخٛاْهِ بعسف ١يف ذيو املٛقف ايعظ ،ِٝفٗٓ٦ٝاً ملٔ زشق٘ ّٜٛ ،.
ٜكَ ٍٛا
ٜٓصٍ ف ٘ٝأزسِ ايسمحاٜٚ ٤باٖ ٞأٌٖ ايطُا ٤بأٌٖ عسفٜٚ ، ١دْ ٛثِ :
أزاد ٖؤال ، ٤فال إي٘ إال اهلل  ،جيأز ٕٚإىل اهلل بكًٛب حمرتقٚ ، ١دَٛع َطتبك١
 ،فهِ ف َٔ ِٗٝخا٥ف أشعذ٘ اخلٛف ٚأقًك٘ ٚ ،حمب أهلب٘ ايػٛم ٚأسسق٘ ،
ٚزاز أسطٔ ايظٔ بٛعد اهلل فصدق٘ ٚ ،تا٥ب ْصح هلل يف ايتٛب ١فكبً٘ ٖٚ ،ازب
جلأ إىل باب اهلل ٚطسق٘  ،فهِ ٖٓايو َٔ َطتٛدب يًٓاز أْكر ٙاهلل ٚأعتك، ١
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ٚأطًك٘ ٚال إي٘ إال اهلل ٜدع ْ٘ٛدعا َٔ ٤أقبٌ
.
ٚنِ َٔ أضري يألٚشاز فه٘
إي ٘ٝزادٝاً ٚ ،عٔ ٚطٓ٘ ْاٝ٥اً ٚ ،يهتاب٘ تايٝاً ٚ ،يسب٘ ًَبً ٝا
يبٝو قد يبٝت يو يبٝو إٕ احلُد يو
ٚاملًو ال غسٜو يو َاخاب عبد ضأيو
ٜطأي ْ٘ٛمبختًف ايًػات ٚ ،مبتػاٜس ايعبازات  ،فطبشإ َٔ ال ختتًف عً٘ٝ
ايًػات ٚ ،ضبشإ َٔ خصاَ ٘ٓ٥ألٜٚ ، ٤داَ ٙبطٛطتإ ٜٓفل نٝف ٜ.ػا٤
أٜٗا املطًُ َٔ : ٕٛفات٘ يف ٖرا ايعاّ ايكٝاّ بعسف ، ١فًٝكِ هلل حبك٘ اير ٟعسف٘
 َٔٚ ،مل ٜكدز عً ٢ذمس ٖد ٜ٘مبٓ ، ٢فًٝربح  ٙدٖٓ ٟٙا ٚقد بًؼ املٓا َٔٚ ،
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مل ٜصٌ إىل ايبٝت ألْ٘ َٓ٘ بعٝد  ،فًٝكصد زب ايبٝت فإْ٘ قسٜب أقسب إىل
ايٛزٜد
.
عبد َٔ ٙسبٌ
عسف ١فعٔ أب ٞقتاد ٠زض ٞاهلل عٓ٘
ثِ اعًُٛا أْ٘ قد غسع يػري احلاز ص: ّٜٛ ّٛ
فكاٍ
قاٍ ض ٌ٦زض ٍٛاهلل  عٔ ص ّٜٛ ّٛعسف: ١

{ ٜهفس ايطٓ ١املاض١ٝ

َطًِ
ٚايباق } ١ٝزٚا. ٙ
أٜٗا املطًُٚ : ٕٛحيطٔ ٖٓا إٔ ْٓب٘ عً ٢بعض أسهاّ ايعٝد ملا ْطتكبً٘ بعد أٜاّ
فأقٍٛ
:
قال َٔ ٌ٥سً ٍٛعٝد األضش ، ٢بًؼ اهلل اجلُٝع إٜاٚ ، ٙزشقٓا تكٛا، ٙ


اختًف أٌٖ ايعًِ يف سهِ صال ٠ايعٝد بعد اتفاقِٗ عًَ ٢ػسٚعٝتٗا ،

فرٖب بعضِٗ إىل أْٗا فسض عني ٚ ،ذٖب آخس ٕٚإىل أْٗا فسض نفا، ١ٜ
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ٚقاٍ آخس ٕٚإْٗا ضَٓ ١ؤندٚ ، ٠قد زدح غٝخ اإلضالّ ابٔ ت ١ُٝٝزمح٘
قاٍ ٚهلرا زدشٓا إٔ صال ٠ايعٝد
اهلل أْٗا فسض عني عً ٢نٌ َطًِ سٝح :
ٚادب ١عً ٢األعٝإ .


ٚقداضتشب بعض أٌٖ ايعًِ ايػطٌ يًعٝد  ٚ ،يبظ اجلدٜد ٚايتطٝب قاٍ

اإلَاّ َايو زمح٘ اهلل مسعت أٌٖ ايعًِ ٜطتشب ٕٛايطٝب ٚايص ١ٜٓيف نٌ
عٝد ٚقاٍ ابٔ ايك ِٝزمح٘ اهلل نإ ًٜ بظ يًخسٚز إىل ايعٝد ٜٔأمجٌ
.
ٚاجلُع١
.
ثٝاب٘ ٚ ،نإ ي٘ سًًٜ ١بطٗا يًعٝدٜٔ
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ٚايطٓ ١إٔ ٜأنٌ يف ايفطس قبٌ ايصالٚ ، ٠ال ٜأنٌ يف األضش ٢ست٢

قاٍ نإ ايٓيب  ال خيسز  ّٜٛايفطس
ٜصً ، ٞفعٔ بسٜد ٠زض ٞاهلل عٓ٘ :
ْطٝهت٘
.
ستٜ ٢طعِ  ّٜٛٚ ،ايٓشس ال ٜأنٌ ستٜ ٢سدع فٝأنٌ َٔ


نُا ٜٓبػ ٞاخلسٚز يًُصًَ ٢اغٝاً إٕ تٝطس ٚعً ٘ٝايطهٚ ١ٓٝايٛقاز ٚإٔ

آخس ٚخيسز َهربًا ملا ثبت
خيايف ايطسٜل  ،فٝرٖب َٔ طسٜل ٜٚسدع َٔ .
إٔ ابٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا نإ إذا غدا  ّٜٛايفطس  ّٜٛٚاألضش ٢جيٗس
بايتهبري ستٜ ٢أت ٞاملصً ، ٢ثِ ٜهرب ستٜ ٢أت ٞاإلَاّ


ٚال بأع حبضٛز ايٓطاَ ٤صً ٢ايعٝد  ،يهٔ ال ًٜبطٔ ايجٝاب ايفاخسٚ ٠ال

ٜتطٝدي ٜٚعتصئ ايسداٍ  ،غري َتربدات ٚال ضافسات

12

