
 
1 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 قدوات خالدون يف التاريخ
 

 

 

 العبديل أ/عبده عبداهلل علي مسعد

 
 



 
2 

 

 
 
 
 



 
3 

 
 

 التاريخ في خالدونت قدوا

 إعداد

 لعبدلي امسعد علي عبداهلل أ/عبده

 

م1122 اكتوبر هـ   ــ2341ذو القعدة   

 
 الخبر يدرون ليس قوم ضل                العبر فيه إذ التأريخ اقرأ

 

 

 

 



 
4 

 

 

 داءــــــــــإه
 أهدددهذاهدددملالكل ددد اك ددد ا ددد ا

أرشدده واخلاددملا إددهذااكدد اهددملا

لكطريددطايريددطالا  إددريا ايريددطا

الك الغالك  إ ا.

 خكددمكلاك دد اةليإددأايمدد اأ ددر ا

لكنددرأاأخايس ددها ليددماكددإل  يما

 خيلرفيماسإراخترريخايظ رئيما.
ا
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 املقدمة
أ هددك  دد  ت  ادلددو  اهللاةاددو رت طددو فظعددو فاعددنهللر ت فطددو الئناتددند تههللر دد  الحمددهلل ا الددال  قدد   وعددو ت  قدد   و  دد

 وفي خله    ود  ال غا   ىو خله  ت فمني   شيء
 ال ر دو ت    عنلى رك ودندر رحداال ال  ت دي رتد  ودو   ت ال يهللر   تصو  يضنهن فسبحنة  رك ال  قظام ال يمنث   ال

 رزق ت شدو واك فعدم  ة   تاك يهللي   ةئسو ت ةشو  ور  قلى  نفو المخلدو  أةطوحيل ئ رك  راام     ههللس رك رلك  
 جماع المخلووند في لوجج البحنر  أجواف الح و .

  أشئوه  لم ي ل سبحنة  يولي إاسنة  رك شئو .رتعن  رن ظعو  ىأامهلله  عنلى قلى ةعم  رن خ  
 ال    رتد ألادو  ال رل د أذخوهدن   دو شدعند   ال إل  إال اا  اهلله ال شدويك لد  قلدى رغدم ردك جحدهلل تد    أن أشعهلل 
 تعن رك  ور  ت تند  وات  المسك  اصبنؤهن الهللرر.  أر  أرجو تعن الت ن  رك ةنر ال  بهي  ال  الر ر و 

 تك  إال فنلمدؤل خناب   ر    إلاك  إال ال  شهلل الو ناب ين رب 
  قتك  إال فنلمحهللث  نذب           فاك  إال فنلغدوا  رضا ع     

 ق وك أقظم فلههلل قلمت تأن        ين رب إن قظمت ذةوتي  ثو 
 فمك الال  يهللقو إلا  الم دو          إن  نن ال يوجوك إال رحسك
 فإذا رددد يهلل  فمك ذا يوام      أدقوك رب  من أرود  ضوقن  
  جما  ظتي ثم أةي رسدلدم        رنلي إلاك  سالو إال الدوجدن
  ارام أين رب ذةبن  وهلل جتاتنه     ين رب ق وك ال  أخال ت ل تن 

 فإن  ولت ت ينةن ةساتنه              في  و يحلبتن م ةطلب اا
 قصاتنه الشنطئفإن رجعتن إلى      س ات تن ةهللقوه في البحو أن يت ي 

 فمن سهطتن ألن الحنفظ اا       دقو   ةو ب ال و في أرك  في
لعدوى إن هدو  اشعهلل ان رحمهللا قبهلله المصط ى  ةبا  المو ضى  رسول  الصندق المصهلل ق الدال  ال يتطدع قدك ا

 . إال  اي يواى ارسل  رامو للعنلماك  ا و للسنلئاك  ا و قلى العبند اجمعاك
 :  تعهلل

 .تعن  اووهن  فأشند ارن  ةنظوي   التبي  وعت في زرك لههلل اخ ود هاله التمنذج  الئو بو رك رواوف 
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 او ددت فددي رواوددف   دداللك رددك ااددن   ددحنت    رددك ال ددنتعاك  رددك المعن ددويك الدداليك قنشددوا فددي زرنةتددن هددالا 
 لهول المعن ويك تأن يئوةوا رمك رن وا  هم ثنت ون 

د َدت ن »ر ي اا قتد :  -اتك رسعود  تَدو  ت (1)َردك  دنَن ر س  دَ ك  تمدك ودهلل ردنَد ت فدإن  الحدي  ال   دؤَرك  قلاد  ال   د  ت فَدل َاس 
ددن ت ت  ددنةوا أفضددَ  هدداله األرددو : أتو   - ددلى اا قلادد   سددلم  -أ لئددك أ ددحنب  رحمددهلل  هددن ولوت ددن ت  أقمَهعددن قلم 

يتددد  ت فدددنقو فوا لعدددم فضدددَلعم ت  ا بع دددوهم قلدددى أثدددوهم ت   أول عدددن  ئلا  دددن ت اخ دددنرهم اا لصدددحبو ةبادددد  ت  اونردددو د 
 (2)«.  مس ئوا تمن اسَ طَع   م رك أخ و عم  سَاو هم ت فإةعم  نةوا قلى الع هلَلى المس هام

  ع  / الامكال نتعو لمحنفظو الواههلل  في رهلليتو ي رس هلل الوامك  لههلل الهات هاله الهللر س الهصاو  ف
خ ل شعو ررضنن المبنرك  ذلك لسبب أن التنس يو ند ن المسنجهلل تشئ   ثاف  خن و في     ال وا يح 

. 
  وهلل جعلت في اخو    وصو درسعن العملي المس  ند رتعن لئي يئون اتلغ في ال ناهلل  

 سبنب أهمعن : لههلل اخ و عن  ة ها عن لعهلل  أ 
 الاو   في اان   ثاو رك رسلمي غانب الههلل ا   -1
 إا ن   ثاو رك المسلماك قك وواء  ساوهم   نريخ قظمناعم  -2
  تنقو العظمنء )فمك أراد أن يئون قظامن فعلا  تساو العظمنء( -3
  حباب   هويب ساو سل تن الصنلح لئي ة شب  تعم  ة خلع تأخ وعم -4

 ة  أن ا ون وهلل  فهت في قملي هالا  إةي اسأل المولى الئويم سبحن
 تتتتت ا  لي العهللايو  ال وفاعا  

 
 الفقري إىل عفو ربه عز وجل
 أ/ عبده عبداهلل علي مسعد العبديل

 

                                                                 

 .: الذي يعمل بالسنة ، سنَّ واستن ُمْسَتّناً : المستن( 1
 ( مشكاة المصابيح قال عنه األلباني )ضعيف(2
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 وصفائه القلب سالمة

 ((يطلع قلائم اآلن رج  رك أه  ال تو))((يطلع قلائم اآلن رج  رك أه  ال تو))
األقتنق  اهللوت األتصنر ل وى رك هو المبشو تو ح  ريحنن  رب  أتتفنشو  هو تاك ا حنت  ت ونلعن التبي 

 اليعوف  إال الهلا . التبي  فإذ ت  رج  رك أ حنبراض  غاو غضبنن 
يطلع قلائم اآلن وول   البنراو))  غنتت شمس ذلك الاو  ت ل شوق رع  بنح الغهلل الهويب ت فاهول التبي 

  إذا تنلوج  ذا   .((  رك أه  ال تويطلع قلائم اآلن رج))((رج  رك أه  ال تو
؟  لمنذا اظي تنلبشنر  تنل تو رك فم رج  هو ت فمك ذلك طلع افتشنر    في الاو  الثنلث يئور المصط ى 

تنل وز  ال  ح قلى رواء  الال  ال يتطع قك العوى إن هو إال  اي يواي ت  لمنذا شعهلل ل  التبي  التبي 
  رسمع رك أ حنت  ؟

 األسلوب فويهلل  ت  العوض رشوون  ؟  لمنذا  نن
ت  فباتمن هم في المس هلل  السئون يح ويعم  هم يووبون  لمو ةور  ههللى ي حوك تعن لسنن المصط ى 

يطلع ))((يطلع قلائم اآلن رج  رك أه  ال تولبانن ائم ت أ   بلاغ آيو أ    نيو تأدب ت إذ ت  يهول ))
 ((قلائم اآلن رج  رك أه  ال تو

 ن اا وى الهلوب رك رجنء أن لو  نن هو ذلك الطنلع تف   س  قم
 رنرأل الت وس رك رعنةي اا بنر  ااقظن  لاللك الوج  المبشو تنلتعام المهام  ال وز الال  ال يعهب  خسنر  ت 

قمل  الال    الخلود الال  لاس  راءه فتنء أ  ز ال ..... لاس المعم رك هو ت  لئك األهم لمنذا ت شو ؟  رن
 ئم المت لو  أ  ل  ذلك الشوف ؟تلغ   ل

رك األةصنر  تطف لحا   رك   وا  وهلل قلع ةعلا  في   تاتمن هم يووبون تنب المس هلل في شوق إذ طلع رج 
أدخ   اات أتي فأوسمت ال إةي ال:  بع  قبهلل اا تك قمو  تك العنص فهنل فلمن ون  التبي ت يهلله الشمنل 

 ةعم :  ى  مضي )  في ر ايو ا ى  ح  يماتي ( فعلت ونل قلا  ث ثن فإن رأيت أن  ؤ يتي إلاك ا
  نن قبهلل اا يحهللث أة  تند رع   لك اللانلي الث ث فلم يوه يهو  رك اللا  شائن غاو أة  إذا ونل أةس 

 عنر   هلب قلى فواش  ذ و اا ق    ج    بو ا ى يهو  لص   ال  و ) فاسبغ الو وء ( ونل قبهلل اا غاو 
سمع  يهول إال خاوا فلمن رضت الث ث لانل   هللد أن أا هو قمل  ولت ين قبهلل اا إةي لم يئك تاتي أةي لم أ

يهول لك ث ث روار يطلع قلائم اآلن رج  رك أه  ه و ثم  لئك سمعت رسول اا   تاك أتي غضب  ال
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ر  عم   ثاو قم  ال تو فطلعت أةت الث ث روار فأردد أن آ   إلاك ألةظو رن قملك فأو هلل  تك فلم أ
فهنل رن هو إال رن رأيت ) فنةصوفت قت  ( ونل فلمن  لات دقنةي فهنل فمن الال  تلغ تك رن ونل رسول اا 

أجهلل في ة سي ألاهلل رك المسلماك غشن )  في ر ايو غ  (  ال أاسهلل أاهللا  رن هو إال رن رأيت غاو أةي ال
 (3)ةطاع . لغت تك  هي ال ي القلى خاو أقطنه اا إينه فهنل قبهلل اا هاله ال ي ت

 الواجب العملي:
 ال غ   ال اسهلل  ال شيء  غشنأخي ي ب ان  بات    لالو  لاس في ولبك 

 رك أرواض الهلوب ةحو أاهلل رك إخواةك المسلماك ت   دقوا لعم تظعو الغاب 
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 )  حاح (  ونل األلبنةي :)  استنده  حاح ( ( 3
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 (2) 
 الليلة بعرضه املتصدق أين

قهلله اا للم صهللق أ  الصهللوو  رغب فاعن  رن اا  لى اا قلا   سلم التنس قلى ال  ن  ( رسول5لمن اض )
  اللك ت يأ ي تئ  رنل  ت تنلصهلليع اتو تئو رك األجو العظام  الخاو العمام  إذا تنلصحنتو ي سنتهون  إذا 

    ثاو .ولا   نن ات   سنتع األغتانء    اسب اس طنق   يأ ي تتصف رنل   قمو تك الخطنب 
 .م األغتانء خواةعإ لم يبهي إال ال هواء لم يس طاعوا ال صهللق  رسنتهو غاوهم رك 

إال ان اه هللاء ال ي لك  بور في هاله ال  نر  الواتحو فمن  نن رك أاهلل هؤالء ال هواء الاليك يويهلل ن المسنهمو 
 .اال  هي  هللوو السب  الش م  الههللح في األقواض  ندالصهللوإلى ةوع خنص رك 

 تهللق  يهص اندث   تت س  . ل
( رك رنء ت 6ونل قلاو تك زيهلل الحنرثي : اللعم إة  لاس قتهلل  شيء أ صهللق ت  ت إال أقواد قلاعن ش ب ) 

  سند  اشوهن لاف ت اللعم إةي أ صهللق تعو ي قلى رك ةنل  رك التنس ت فأ بح رسول اا  لى اا قلا  
فصمت ت ثم أقند ذلك رو اك أ  «    قلى التنس البنراو ؟ أيك الم صهللق تعو »  سلم ت فأرو رتندين فتندى : 

أال إن اا وهلل وب   هللو ك ين أتن » لاو : فهنل رسول اا  لى اا قلا   سلم ااك ةظو إلا  : ث ثن ت ثم ونل ق  
 (7)« رحمهلل 

 الواجب العملي :
وب  ان  تن   صهللق تئ  رك ةنل رك قو ك ا  ش مك  سبك الحباب اخي 

 .   ئك قتهلل رتك رحبوتن   غ و لك ذةبكك  ي  هب   هللو    

                                                                 
 الحض : الحثُّ بقوة (5

 الشجب : إناء من جلد قديم (6
 أل  عنةي     نب شعب اايمنن للباعهي()    نب رعوفو الصحنتو ألتي ةعام ا ر اه قبهلل الوامك تك شابو ت قك رحمهلل تك طلحو ت رثل (7
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(3) 
 بالسالم أخاه يبدا من خريكم

رك تتي اتا و ت  إلاعن  نن  اروأ  لئك أر   رحمهلل تك الحت او  ت  هو اتك قلي تك أتي طنلب ر ي اا قت 
يهول  يتسب ت اهللث تات   تاك أخا  الحسك تك قلي ج وه )سوء   نهم( فغضب الحسك ت فأرس  إلا  رحمهلل

  جهللك ت  أري اروأ  رك تتي اتا وتتت رسول اا    لئك اا فضلك قلي : فأرك فنطمو ل  : إن أتنةن  ااهلل 
 تهللأ  ألرك رسول اا    و  خله  ت  جهلل  ألري جع و تك واس ت فإذا جنءك   نتي هالا ف عنل إلي   نلحتي

ى الحسك ذهب إلا    نلح  )ر ي اا ت فلمن     الخطنب إل ءشيتنلس   لائون لك ال ض  قلي في    
 قتعمن(

قك أتي هويو ت قك التبي  لى اا قلا   سلم ونل: "  الال  ة سي تاهلله! ال  هللخلوا ال تو ا ى   سلموات  ال 
 سلموا ا ى  حنتوات  أفشوا الس    حنت وات  إين م  البغضَو؛ فإةعن هي الحنلهو ت ال أوول لئم :  حلع الشعوت 

 هلليك".)اسك لغاوه( لئك  حلع ال
أال أخبو م تأفض  رك درجو )): قك أتي الهللرداء ر ي اا قت  ونل ونل رسول اا  لى اا قلا   سلم 

ال أوول لئم :  حلع الصان   الص   ونلوا تلى ونل إ  ح ذاد الباك فإن فسند ذاد الباك هي الحنلهو 
 (8)((الشعوت  لئك  حلع الهلليك

 الواجب العملي :
رلعوةو رلعون  خ ف  ا طلحن فإن الهللةان ي رك تاتك  تات  سوء فعم اذهب إل

 . رن فاعن إال ذ و اا   رن  االه

 

                                                                 
 ) صحيح (( قال األلباني 8
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(4) 
 

 الذكر فائدة يف قصة
تعث جاشن فاعم رج  يهنل ل  اهلليو  قك ةنفع ت قك اتك قمو ت أن رسول اا  لى اا قلا   سلم

ت ف  دهم رسول اا  لى اا قلا   سلم ت  الطعن  ت   نةت  لك الستو وهلل أ نت عم شهلل   رك ولو
اهلليو  نتوا رح سبن  ت ونل  هو آخو الو ب يهول : ال إل  إال   ةسي أن ي  د اهلليوا ت ونل فخوج

اا ت  اا أ بو ت الحمهلل ا ت  سبحنن اا ت  ال اول  ال وو  إال تنا ت  يهول : ةعم ال اد  هوين 
اا قلا   آخو الو ب ت ونل : ف نء جبوي  إلى التبي  لى رب . ونل :  هو يوددهن ت  هو في

ت  هو  إن رتي أرسلتي إلاك يخبو أةك ز دد أ حنتك ت  ةسات أة   د اهلليوا  »  سلم فهنل ل  : 
في آخو الو ب يهول : ال إل  إال اا ت  اا أ بو ت  سبحنن اات  ال اول  ال وو  إال تنا ت 

ةور يو  الهانرو رن تاك السمنء  األرض ت  ب . ونل : فئ ر  ذلك ل  يهول : ةعم ال اد هو ين ر 
قلا   سلم رج  فهللفع إلا  زاد اهلليو ت  أروه إذا اة عى إلا   فنتعث إلا  ت اد ت فهللقن التبي  لى اا

قلا  رن يهول ت  يهول ل  : إن رسول اا  لى اا  دفع إلا  ال اد ا ظ ا ظ قلا  رن يهول ت  إذا
 يهواك الس    رامو اا ت  يخبوك أة   نن ةسي أن ي  دك ت  أن رتي  بنرك   عنلى لمقلا   س

ال  : ونل : فنة عى إلا   هو يهول« أرس  إلي جبوي  فال وةي تك ت فال وه جبوي   أقلم  رئنةك 
ةعم  تنا ت  يهول : إل  إال اا ت  اا أ بو ت  سبحنن اا ت  الحمهلل ا ت  ال اول  ال وو  إال

 لى اا قلا   سلم يهواك الس    ال اد هالا ين رب ت ونل : فهللةن  رت  ت ثم ونل : إن رسول اا
إةي إةمن ةسا ك ت فأرس  إلي جبوي  رك  :  رامو اا ت  وهلل أرسلتي إلاك ت اد رعي ت  يهول

   سلم ت ثم قلا  ت   لى قلى التبي  لى اا قلا السمنء يال وةي تك . ونل : فحمهلل اا ت  أثتى
ونل : الحمهلل ا رب العنلماك تذ وةي رتي رك فوق سبع سمواد ت  رك فوق قوش  ت  رام 

اهلليوا ت فنجع  اهلليوا ال يتسنك . ونل : فح ظ الوج  رن سى جوقي   ع ي ت ين رب  من لم  ت
خبوه قلا   سلم فأخبوه تمن سمع رت  ااك أ نه ت  تمن ونل ااك أ ونل ت فوجع إلى التبي  لى اا



 
12 

أرن إةك لو رفعت رأسك إلى السمنء ت لوأيت لئ ر  » اا قلا   سلم :  ت فهنل رسول اا  لى
 (9)((رن تاك السمنء  األرض ذلك ةورا سنطعن

قلا   سلم ت فهلت : ين رسول  ك أ  هنةي تتت أتي طنلب: ونلت : " رو تي رسول اا  لى ااق
تعم  أقمل    أةن جنلسو . سبحي اا رناو  فموةي –ت أ   من ونل -اا ! إن وهلل  بود    ع ت 

 عهللل لك   حماهلله سباحو ت فإةعن  عهللل لك رناو روبو  ع هاتعن رك  لهلل إسمنقا   اامهلل  اا رناو 
اا    بو  اا رناو  ئباو  ت فإةعن  عهللل لك  رناو فوس رسوجو رل مو  حملاك قلاعن في سبا 

 مأل رن تاك  -ونل اتك خلف : أاسب  ونل  -  علال اا رناو  رناو تهللةو رهلهلل  ر هبلو   هللي
 .(10)يوفع يورئال ألاهلل قم  إال أن يأ ي تمث  رن أ ات ت  "  السمنء   األرض   ال

 

 الواجب العملي :
 .يئك لك وهلل  السبع في الالا ويك  الالا واد دا   قلى هالا الال و  بحن   رسن  

 
 
 

 
 
 

                                                                 
( رك طويع أامهلل تك 7-2(  اتك ال وز  في المت ظم )2099(  أتوةعام في المعوفو )103الحهلليث ر اه أتو تئو الخ ل في   نت  )الحث قلى ال  نر   الصتنقو( روم )( 9

  بيحاى تك قطنءتعوإستنده  عاف لضعف المغاو  تك سه

(  ونل :  حاح ااستند .  الباعهى فى شعب 1893ت روم  1/696( ت  الحن م )1008ت روم  24/414( ت  الطبواةى )26966ت روم  6/344أخوج  أامهلل )( 11
طبواةى فى الئباو  فى األ سال ( : ر اه أامهلل  ال10/92( . ونل العاثمى )4223ت روم  4/288( .  أخوج  أيض ن : الطبواةى فى األ سال )621ت روم  1/432اايمنن ) 

  أسنةاهللهم استو
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(6) 

 النور يصنع هنا من
ان رج   رك اه   تعنء اسم  اامهلل ال لاحي  وهلل  نن رك اه  العلم  (11)الشاخ / العمواةييو   

  الص ح   نن وهلل   ب   ا    في الو او ال ى أ  ى تعن أ الده ان يبتوا رك  و    رس هللا  .

   نن رع هالا الشاخ خندرن  يوافه  د رن    نن ةباعن  ذ ان  .

 نن خندر  يضائ  ال يئند يوى شائ  الطويع  الظ   انلك   هو يمشي في ياللانل ذاد لالو رك 
 ل  رك خل   يحم  الضوء  يمشي خل   

 فهنل ل  الشاخ / اامهلل ال لاحي إن الال  يويهلل ان يضئ التهلل ان يئون في األرن  ال رك الخلف 

 )هالا قلى رالهبك ين شاخ / اامهلل ( ونل :فهنل ل  خندر  الال ي قبنره اس وو     ل  ت اة بنه 
  اف قلى رالهبي ؟)وهلل ولتن لك رك األرن  ولت رك الخلف( لههلل ا  ات ان يبتى رس هلل تعهلل 
رو ك فلو تتا   في اان ك لسبهك التور في وبوك  وب  ان  مود فمن يهللريك ان ا الدك يت ال ن 

 الو او تعهلل رو ك .

 فهنل ل  :  هللوت 

 ا قتهلل ذلك ارو تبتنء المس هلل  اشوف قلا  ا ى ا  م  تتنا    لى ف
 الواجب العملي :

                                                                 
 من اليمن يرويها الشيخ / العمراني حفظه هللا ت( كتاب قصص وحكايا 11
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َع    )الل ع م  خي الحباب انفظ قلى هالا الهللقنء قتهلل ذهنتك إلى المس هلل أ  ف ي اج 
ع ي َ ف ي ة ور ا َتَصو   َ ف ي ة ور ا وَدل ب ي  ة ور ا َيَسنر   َ َقك   ة ور ا َيم ات ي َ َقك   ة ور ا َسم 
و ي َع    ة ور ا   يَ َخل   ة ور ا َ َأَرنر ي ة ور ا َ َ ح   ي ة ور ا َ فَدو   ة ور ا( ل ي َ اج 

 (6) 

 الودائع حافظ
جنء رج  إلى أراو المؤرتاك قمو تك الخطنب ر ي اا  عنلى قت   أر نه   نن الوج  رع  اتت  لاس هتنك فوق 
رن تاك االتك  أتا  ف ع ب قمو ونا :  اا رن رأيت رث  هالا الاو  ق بن رن أشب  ااهلل أاهللا أةت  اتتك إال  من 

ب  الغواب الغواب  العوب  ضوب في أرثنلعن أن الغواب  ثاو الشب  تهويت  فهنل ل  ين أراو المؤرتاك:  اف أش
 لو قوفت أن أر   لهلل    هي را و فغاو قمو رك جلس    تهللل رك انل     نن ر ي اا قت   أر نه يحب 

الغ   انر  ت  فع رت قلى الس و غوااب األخبنر ونل: أخبوةي ونل ين أراو المؤرتاك:  نةت ز ج ي أ  هالا 
فمتع تي فلمن   لت إلى البنب ألحت قلي أال أذهب ونلت  اف   و تي  أةن انر  فو عت يهلل  قلى تطتعن 
 ولت اللعم إةتي أس ودقك غ ري هالا  رضات   أر  تههللر اا لم يه   أس ودقك أر   خوجت فمضات 

م قهللد فلمن قهللد  إذا تنلبنب ره    إذا تأتتنء  وضات في س و  رن شنء اا لي أن أرضي  أوضي ث
 يخبو ةتي أن ز ج ي وهلل رن ت فهلت إةن ا  إةن إلا  راجعون فأخال ةي لاطعموةي قشنء  قمور ي يحاطون تي

أقهلل ه لي فباتمن أةن قلى العشنء إذا تهللخنن يخوج رك المهنتو فهلت: رن هالا الهللخنن فهنلوا: هالا الهللخنن 
   يو  رتال أن دفتنهن فهنل الوج :  اا إةتي لمك أقلم خلع اا تعن  نةت  وارو يخوج رك رهبو  ز ج ك  

ووارو ق ا و ال  هو رتئوا   أرو تنلمعو ف  ال يخ يعن اا أتهللا فهن    وج  إلى المهبو    بع  أتتنء قمور   ونل: 
جنلسو  اتتعن هالا الال  رعي فلمن   لت إلاعن ين أراو المؤرتاك أخالد أا و ا ى   لت إلاعن فإذا هي را و 

اي قتهلل وهللراعن  إذا تمتند يتند  ين رك اس ودقت اا  ديعو خال  ديع ك ونل العلمنء:  لو أة  اس ودع اا 
ج   ق  األ  لوجهللهن  من اس ودقعن لئك لامضي وهللر اا لم ي و اا قلى لسنة  أن يودع األ  اللعم إةن 

 ( 12).تن الثبند قلا  ا ى ةلهنك ين ذا ال  ل  اا وا ةس ودقك ديتتن ين رب العنلماك فنرزو
 (13) التبي  لى اا قلا   سلم يهول: )إن اا إذا اس ودع شائن ا ظ ( 

 

 الواجب العملي :
                                                                 

 ( )دروس المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة(12

 في صحيح الجامع(  1718)قال الشيخ األلباني : ) صحيح ( انظر حديث رقم : ( 13
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أس ودع اا أرنة ك  ديتك  خوا ام  ): فه   دقت رسنفوإذا أخي الحباب 
 . أس ودقك اا الال  ال  ضاع  دااع  ا  قملك (

 

(7) 
 عزيز واإِلسالم تنألمو

أخوج أتو ة عام في الحلاو قك الحنرث تك سويهلل ونل:  نن المههللاد تك األسود دددد ر ي اا قت  دددد 
أاهلل دات  ت ف شو رج  دات   لم  بلغ   (14)في سويوت فحصوهم )العهلل (ت فع   األراو أن ال ي  ش و

و  وال . فمو  المههللادت فهنل: رن الع يموت فضوت ؛ فوجع الوج   هو يهول: رن رأيت  من لهات الا
شأةك؟ فال و ل  وص  ت ف هل هلل الساف   اةطلع رع  ا ى اة عى إلى األراو فهنل: أوهلله رك ة سك. 

أ   (16).((ألروَ ك   اا س   ق ي )) ت فوجع المههللاد  هو يهول: قت  فأونده فع ن الوج (16)
 ربندئ ااس   ق ي   رصوة  رطبهو 

 
 رك أذل ))  تك اتاف قك أتا  قك التبي  لى اا قلا   سلم اة  ونل * قك أتي أرنرو تك سع

قتهلله رؤرك فلم يتصوه  هو وندر قلى أن يتصوه أذل  اا ق   ج  قلى رؤ س الخ اع يو  الهانرو 
))(17) 
  ََي الل    َقت    ت وَنَل : وَنَل َرس ول  اا  َ ل ى اا َقل ا   َسل م : َرك  َ َقك  أََةس  ت ك  َرنل ك  ت َر  

َوَ    َ ه   َو   ت َ َرك   َدَوَك ة ص  ةد َان َ اآلخ  ل م  فَدَتَصَوه  ت َةَصَوه  الل    ف ي الهللا َو يَده هلل ر  اغ   اَب ق ت هلَله  َأخ وه  ال م س 
َو   . ةد َان َ اآلخ  َعن ت َخاَلَل   الل    ف ي الهللا  (18)َقَلاد 

 الواجب العملي :

                                                                 
 ( يجشر إي : يرعي 14

 () انصفه من نفسك( 15

 ( كنز العمال وفي كتاب حياة الصحابة للكندهلوي 16

 والطبراني ورجاله ثقات 16068ح 487/ص3( رواه ابن حنبل في مسنده ج 17
المسانيد العشرة المؤلف : أحمد بن أبي  قال عنه األلباني َرَواهُ اْلَحاِرُث ، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُمَحبَِّر ، َوُهَو َضِعيٌف الكتاب : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد(  18

 بكر بن إسماعيل البوصيري
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ك في الهللفنع قك المظلوراك  وضنء انجند ال  بخ  ت نهأخي الحباب 
 المح نجاك

 

(8) 
 الصحابة عند الرتبية

 األةصنر عث رسول اا  لى اا قلا    سلم أتن قباهلل  تك ال واح في سويو فاعن المعنجو ن ت
فأ نتعم جوع  شهلليهلل ت فأرو أتو قباهلل   هم ث ث رناو رج    نن فاعم واس تك سعهلل تك قبند  

إذا  نةوا لاه سمون ال مو ت فها  ل نتو: فمن يغتي ثلث  مو ؟ ونل: لههلل  جهلل ا  تنل اد ف مع ا ى
فههللهن. ونل:  لم  ئك رععم امولو ت إةمن  نةوا قلى أوهللارعمت ا ى ونل ونالعم: لو لهاتن قهلل ا  رن  

  نن تتن او و  إلا ت لمن تنلتنس رك ال عهلل.
ال  ر هنهتن  أ فا  ال مو تنلمهلليتو  يوفاتي (19)رك يش و  رتي  موا ت  ر : فهنل واس تك سعهلل

ف ع  قمو يهول  اق بن لعالا الغ   ال رنل ل  يهلليك في رنل غاوه فوجهلل رج  رك جعاتو يعطا  رن 
أةن واس تك سعهلل تك قبند  فهنل ال عتي رن أقوفتي : ونل ؟ سأل  ونل  اا رن أقوفك  رك أةت 

 )إ  قوفت ةسبك(تتسبك 
رك  مو فهنل ال عتي أشعهلل لي فهنل واس أشعهلل  (20)  ر توسهاكفنت نع رت  خمس ج ااو    ج 

رك  حب فئنن فامك اس شعهلل قمو تك الخطنب فهنل ال أشعهلل قلى هالا تهلليك  ال رنل ل  إةمن 
المنل ألتا  فهنل ال عتي  اا رن  نن سعهلل لاختي تنتت  في س و في  مو  أرى  جعن استن  فعنال 

واطك ث ثو    يو  تعاو فلمن  نن الواتع ةعنه أراوه  ونل  ويهلل شوي ن  أخال واس ال  ر فتحوهن في ر
أن  خوب ذر ك  ال رنل لك ونل واس ين أتن قباهلل  أ وى أتن ثنتت  هو يهضي ديون التنس  يحم  
 .الئ   يطعم في الم نقو ال يهضي قتي س و رك  مو لهو  ر نههلليك في سبا  اا ق    ج  

 تتتت نقو فهنل إن يئك واس  من أقوف فسوف يتحو لعم فبلغ سعهللا رن أ نب الهو  رك الم

                                                                 
 ( الجزور إي : اإلبل 19

 الوسع : هو ام  البعاو   هو س ون :  نقن  ( 20
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فلمن وهلل  واس لها  سعهلل فهنل رن  تعت في ر نقو الهو  ااث أ نت عم ونل ةحود لعم ونل  
أ بت ثم رنذا ونل ثم ةحود ونل أ بت ثم رنذا ونل ةحود ونل أ بت ثم رنذا ونل ةعات ونل 

 ......أتو قباهلل  أراو : ونل ؟  رك ةعنك 
أتي يهضي قك األتنقهلل  يحم  : زقم أة  ال رنل لي إةمن المنل لك فهلت  : ونل؟ لم   : ونل 

فئ ب ل  تاللك   نتن  أ ى فلك أرتع اوااال : ونل ؟ الئ   يطعم في الم نقو أف  يصتع هالا لي 
تنلئ نب إلى أتي قباهلل  فشعهلل فا  أدةى اناال رتعن ي هلل خمساك  سهن  وهلل  البهلل   رع واس 

ين أتن ثنتت  اا رن رث  اتتك  اعت  ال : ) امل    سنه فهنل األقواتي لسعهلل  فأ فنه أ  سه  
ةعنةي األراو أن أتاع   ونل ال رنل ل  فلمن ت فنتتك ساهلل رك سنداد وور   (  و ت تغاو رنل

 اة سبت إلاك قوف   ف ههللرت إلا  لمن أقوف أةك  سمو إلى رعنلي األخ ق  جسامعن 
 (21)ا    سلم فع  واس فهنل إة  في في تات جود  تلغ التبي  لى اا قل 

 الواجب العملي :
 

  ش ع  قلى ذلك . قلى ة س  االق مندقلم  لهللك اخي الحباب 
) ا  و  ل   ناب ف ن  ال  صناب ف ن  خ و ل  اةت الصناب الصنلح   

 ( أ جهلل ل  البهللي  الصنلح

ك ل أرك اةت ارسل  لحلهند المسنجهلل  دقمعن لخلع تائو رحاطو تولهلل  اللك 
   لهللك

                                                                 
   نب   و الص و  ت   نريخ درشع( 21
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(9) 
 رجل لفأ بعشرة رجل

قلدى أرادو المدؤرتاك رعن يدو تدك اتدى سد انن ر دى دخ  األاتف تك واس ال مامي ت سداهلل تتدي  مدام 
 اا قت  

-هنل ل  رعن يو : أةسات ين أاتف ! يو  ال م   يدو   د اك  جلس ف سلم قلا   فلمن دخ  قلا 
شد نقن : يدن رعن يدو ! إن السداوف ال دي ون لتدنك تعدن فدي  فهدنل األاتدف   دنن رجد    -يعتي رع قلي 

أغمندهددن فددي تاو تددنت  إن الهلددوب ال ددي أتغضددتنك تعددن فددي  ددهلل رةن فددإن قددهللد قددهللةنت فددنامو  جعدد  
 سددئتت فلمددن دخدد  إيواةدد  ونلددت اتت دد : يددن أت ددنه! رددك هددالا األقواتددي ال لددف الددال  يئلمددك تعددالا 

 الئ   الغلاظ  أةت ال  ود قلا ؟ 
األاتف تك واس ت هالا الال  إذا غضب غضب رع  قشو  ألف ساف رك تتي  مدامت ال  ونل: هالا

يسددألوة  فامددن غضددبت  إةمددن يهولددون: غضددبت زتددواء ت   زتددواء جنريددو لألاتددف ت فاسددمون األاتددف 
 زتواء ت فاهول: لو أةتي أغضب   سوف يغضب رع  قشو  ألف ساف.

   نن ه ي   أات ن  يمشي قلدى رجد    اادهلل    األاتف تك واس  نن رك أجود  أالم العوبت رع أة
 (22)معن يو   ح قت    ظم غاظ . ل  قه    ائمو  ذ نء  دهنءت فد  رعلع  الشعوت لئك
 الواجب العملي :

هالا الوج   قوف   ن     شب   ساو  إوواءإلى تا ك  ارجع الاو  اخي الحباب
 .  قلمعن ا الدك ت 
 

                                                                 
 ( دروس للشيخ / عائض القرني حفظه هللا المكتبة الشاملة22
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(10) 

 ؟ إسرائيل نيب عجوز مثل تكونوا أن أعجزمت
" أق   م أن  ئوةوا رث  ق وز تتي إسوااا  ؟ فهنل أ حنت  : ين رسول اا   رنق وز تتي 

 .إسوااا  ؟ ونل : إن روسى لمن سنر تبتي إسوااا  رك رصو ت  لوا الطويع
روثهن  فهنل : رن هالا ؟ فهنل قلمنؤهم : ةحك ةحهللثك ت إن يوسف لمن اضوه المود أخال قلاتن

وبوه ؟ ونلوا : رن   يخوج رك رصو ا ى ةته  قظنر  رعتن ت ونل : فمك يعلم رو عرك اا أن ال
فأ    فهنل : دلوةي قلى وبو يوسف  ةهللر  أيك وبو يوسف إال ق وز رك تتي إسوااا  ت فبعث إلاعن

 ت ونلت : ال  اا ال أفع  ا ى  عطاتي ائمي ت
إلا  أن  ن يعطاعن ذلك فأ اى ااونل :   رن ائمك ؟ ونلت : أ ون رعك في ال تو ت فئوه أ

هالا المنء فأةضبوا  أقطعن ائمعن ت فنةطلهت تعم إلى تحاو  رو ع رس تهع رنء ت فهنلت : اةضبوا
 ت ونلت : اا و ا   اس خوجوا قظن  يوسف فلمن أولوهن إلى األرض

 .(23)إذا الطويع رث   وء التعنر " 
 الواجب العملي :
لى وهللر قظمو رك  طلب  رت  في    شؤن طلبك قظامن  ق اجع أخي الحباب 

 اان ك .
                                                                 

 : 606/  1ونل األلبنةي في "السلسلو الصحاحو" ( 23
( رك ث ث طوق قك يوةس تك أتي إسحنق قك أتي تود  قك أتي روسى ونل :  672- 671ت  406 - 404/  2(   الحن م )  1/  344أخوج  أتو يعلى في " رستهلله " ) 

ي ر ايو : ة ل رسول اا  لى اا قلا   سلمبأقواتي فأ ور  ت " أ ى التبي  لى اا قلا   سلم أقواتان فأ ور  فهنل ل  : اا تن ت فأ نه ت فهنلوسول اا  لى اا قلا   سلم )   ف
 : ةنووفهنل ل  رسول اا  لى اا قلا   سلم :  ععهللةن اا تن ت فأ نهنألقواتي فهنل ل  رسول اا  لى اا قلا   سلم : ( س  انج ك ت فهنل 

 . " فال وه .توالعن   أقت ا يحلبعن أهلي ت فهنل رسول اا  لى اا قلا   سلم ..
ع رك أتي تود اهلليث ) ال   السانق ألتي يعلى ت   ال ينداد رع الو ايو األخوى للحن م   ونل : "  حاح قلى شوط الشاخاك ت   وهلل ائم أامهلل   اتك رعاك أن يوةس سم

 ةئنح إال تولي ( "    افه  الالهبي .
 نر  في"  حاح  " ت   إةمن في " ج ء الهواء  " .  أوول : إةمن هو قلى شوط رسلم  اهلله ت فإن يوةس لم يخوج ل  البخ

 أ   أجسند األةبانء " ا ى ) فناهلل  (  تت اس شئلت وهلليمن وول  في هالا الحهلليث " قظن  يوسف " ألة  ي عنر بظنهوه رع الحهلليث الصحاح : " إن اا او  قلى األرض أن 
لا   سلم لمن تهللن ت ونل ل   مام الهللار  : أال أ خال لئمتبوا ين رسول اا ي مع أ  يحم  قظنرك ؟ ونل :  و ت قلى اهلليث اتك قمور ي اا قتعمن . " أن التبي  لى اا ق

 ( تإستند جاهلل قلى شوط رسلم . 1081تلى فن خال ل  رتبوا روون اك " . أخوج  أتو دا د ) 
ء   إراد  الئ  ت  هول   عنلى *)   ووآن ال  و (* أ  :     ال  و . ف ال ااشئنل   فعلمت رت  أةعم  نةوا يطلهون " العظن  " ت   يويهلل ن البهللن  ل  ت رك تنب إط ونل   

 الحمهلل ا ت فئ بت هالا لبانة 
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 (11) 

 اآلباء وحب رمحة
أراو تك األشئوت هو رك  تنةو رك تتي لاثت  حنتي شنقو رخضو ت رك سنداد وور .  يو ى أن 

 نن ل   لهلل اسم    ب هنجو في أين  قمو تك الخطنب ر ي اا قت  إلى المهلليتو فأون  تعن رهلل ت 
 ال تاو فسألعمن: أ  األقمنل أفض ؟ فهنال: ال عند! فسأل قمو ر ي ثم لهي ذاد يو  طلحو 

 اا قت  فأغ اه في جاش.   نن أتوه وهلل  بو   عفت فلمن طنلت غاب   ونل رك الوافو:
 ل َمك شاخنن وهلل ةشهللا   تن ...   نَب اا ؟ لو وب  الئ نتن

 أ ةندي  فاعوض في إينء  ... ف ت  أتي   بت رن أ نتن
 عنجوان  ئت  نه ... ف نرق شاَخ  خطأ   خنتنأ نه ر

  و َت أتنك ر و قشو  يهللاه ...  أر ك رن   سبغ لعن شواتن
  إة ك  ال منَس األجو تعهلل  ...  بنغي المنء  ي  بع السواتن

فبلغت أتان   قمو ر ي اا قت  فلم يودد   تن ت  طنل رهنر  فخلال ج قن  قلا . ثم إة  أ نه يورن  
هلل رسول اا  لى اا قلا   سلم  اول  المعنجو ن  األةصنرت فووف قلا   أةشأ  هو في رس 
 يهول رك الوافو:

 أقنذ َل وهلل قاللت  تغاو وهللر ...  ال  هللريكت قنذ َلت رن أالوي
 فإر ن  تت  قنذل ي فو دد  ...   تن  إذ  وج   للعواق  

  لم أو ض  الل بنةو رك   ب ... غهللاَ  غهلل   آَذن تنل واق  
 ف ى ال  انن في ي سو   ق سو  ... شهلليهلل  الو ك في يو  ال  وي

  الت أتاكت رن تنلاَت  جهلل  ...  ال ش هي قلاك  ال اش انوي
  إتهناي قلاك إذا َش وةن ...   م ك  حت ةحو   اق تنوي
 فلو فلع ال ؤاَد شهلليهلل   جهلل  ... لعم  سواد  ولبي تنة  ق  

 ل  َدف ع  الَح اج إلى سانق  سأس عهلل  قلى ال نر ق رت ن  ... 
  أدقو اا ر  عهللا  قلا  ... تبطك األخَشبَدا ك إلى د فنق
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 إن  ال نر ق  لم يود د    تن  ... إلى شاخاك هنر عمن َز اق  
فبئى قمو ر ي اا قت ت  أرو تود   ب إلى المهلليتو. فلمن وهلل  دخ  إلا  فهنل: رن تلغ رك توك 

 ا  أروه   تت أق مهلل إذا أردد أن أالب ل  أغ ر ةنوو في إتل  تأتاك؟ فهنل:  تت أ ثوه  أ 
 أسمتعن فأريحت  أ و عن ا ى  س هو ثم أغس  أخ فعن ا ى  بود ثم أا لب ل  فأسها . فبعث 
قمو ر ي اا قت  إلى أتا  رك جنء ت   أدخل   وهلل  عف تصوه  اةحتىت فهنل: ين أتن   بت  

المؤرتاك. فهنل: ه  رك انجو؟ فهنل:  تت أش عي أن أرى  اف أةت؟ فهنل:  من  وىت ين أراو 
  تن  فأشم  شمو   أ م   مو  وب  أن أرود. فبئى قمو  ونل: س بلغ في هالا رن  حب إن شنء 
اا  عنلى! ثم أرو   تن  أن يح لب ألتا  ةنوو   من  نن ي ع   يبعث إلى أتا  ف ع ت فتن ل  قمو 

ب! فلمن أخاله  أدةنه إلى فم  ونل: لعمو اا ين أراو المؤرتاكت إةي ااةنء  ونل: د ةكت ين أتن   
ألشم رااحو   ب رك هالا ااةنء! فبئى قمو  ونل: هالا   ب ان و قتهللك! فتعض إلا   وبل ت 
 جع  قمو يبئي  رك اضوه. فهنل لئ ب: ال   أتويك!  أرو ل  تعطنا   أروه تنالةصوافت 

 (24)فل رعمن إلى أن رن ن.
 جب العملي :الوا

 .إن  نةوا ااانء  واللالوب  راس  الهلليك أخي الحباب قتهلل رجوع 
 .فإن هالا رك البو تنلوالهلليك تعهلل رو عمن رعنري عم    ا هللونء اتاك 

 

 
 
 

                                                                 
 ابن حجر [  الكتاب : اإلصابة في تمييز الصحابة -] اإلصابة في تمييز الصحابة (  24

 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي المؤلف :

 موقع الوراق مصدر الكتاب : الصفدي المؤلف : في بالوفياتالوا لكتاب :
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(12) 

  علي اإلمام درع و شريح القاضي
 هو في خ ف   اف ههلل درقن   قلي اتك أتي طنلب يو   أه  الساو إن اارن  

قتهلل يعود  فنخ صم رع    وافعن إلى ش ويح الهن ي ت فهنل قلي ل  فوجهللهن 
رهللقان  : الهللرع درقي  لم أتع  لم أهب ت  سأل شويح الاعود  في ذلك فهنل : 
رن الهللرع إال درقي  رن أراو المؤرتاك قتهلل  تئنذب ت فنل  ت الهن ي إلى أراو 

الاهلل قلى فهنل : ين أراو المؤرتاك ت إن الاعود   ناب  المؤرتاك قلي 
الهللرع ت  ل  تاللك اع ظنهو قلاعن ت فع  لهلليك تاتو قلى خ ف ذلك  ؤيهلل رن 
 هول ؟ فهنل أراو المؤرتاك : أ نب شويح رن لي تاتو ت  وضى شويح تنلهللرع 
للاعود  ت  أخال الاعود  الهللرع  اةصوف تضع خطواد ت ثم قند فهنل : أرن 

ك يحن متي إلى ون ا  فاهضي إةي أشعهلل أن هاله أائن  األةبانء ت أراو المؤرتا
لي قلا  ت أشعهلل أن ال إل  إال اا  أشعهلل أن رحمهللا  رسول اا ت الهللرع درقك 

أرن  وهلل أسلمت  ين أراو المؤرتاك ت ثم تاك ل   اف أخاله رت  ت فهنل قلي 

 . فعي لك
 الواجب العملي :
  اا عهللل رك ا ارولاجع  العهللل شعنرك رع األونرب  األتنقهلل فنأخي الحباب 
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(13) 

 (بالعزائم واإلخذ )الثبات
 سيد قطب رمحه اهلل

رحنرتن لعن   سأقاش  إين م سوين رع رج  قنش في زرنةتن هالا تقنش في  سال ال نهلاو لئت  قنش
 سهال في رس تهععن  نفوا تعن ةنظوا إلاعن رك ق لو ت ألن الال  ال يتظو إلى ال نهلاو رك ق لو 

 .الع ك  يشوب رك رناعن اآلسك
تأن  ال إل  إال  هالا الم نههلل رك أج  ال إل  إال اا  و    رك أج  ال إل  إال اا ألة   نن يهول قنش

 .الحئن  اا  عتي ثور  قلى
تنلثبند  ساهلل وطب رج  الموالو الصعبو الال  اهللد لتن رعنلم الطويع  رسم لتن المتعج قملان   إة 

 .في ظ ل الهوآن ر الطابو  هالا البس نن هو   نت قلى الحع   وك لتن تس نةن فا  الظ ل  الثمن
ال ا  ت  إةي  سأ و ئم رع تعض  لمند ساهلل وطب رام  اا ال ي  صلح أن  ئون رتعنجن لعالا

 . اآلخو  قلهت قلى تعض  لمن   قسى اا أن يت عتن تعن في الهللةان
 قتهك؟؟ مو ال ي  ملكسأل    رااله لمنذا  تت  ويحن    الصوااو في المحئ في يو  رك األين 

 نن تإرئنةي أن  ألن ال وريو ال   وز في العهاهلل ت  ألة  لاس للهناهلل أن يأخال تنلوخص  ( فهنل:
 رك س ك الستواد العشو لوال أةي أتات أن أ  م قهاهلل ي  رفضت إال أن أ نرح الطواغات أ ق ى

  ) تئ وهم
ي  طلحو  ال تاو ر ي اا قتعم قثمنن  قل موهللا  عةحك الاو  الةهللقوا هاله األرو أن يئون  

ةهللقوهم أن يه هلل ا تأساو ز جو فوقون  تمنشطو تتت فوقون  سماو  الختسنء  اماهلل    لئك
 .الغوتو  غاوهك رك الهنتضند قلى ال مو في زرك وطب

ر وري رصو  ي يمتعوا ائم ااقهللا  قك ساهلل وطب تشوط أن ي تنزل قك الئ و   جنء أ نتو
رتعم ت فعم يويهلل ن أن ي علوا ذلك لاس ابن ل   لئك  ي   وان اس يطلب طلب  تنلطنغود
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تطنغو عم العبهلل الخنسو جمنل قبهلل التن و. ف نء  اق وف     نتن   تناقهللا  إن  يحئموا قلى
  ر أسان تهصو أ حنب األخهلل د ال ي فسوهن في هالود رتهلب  نن رلائن تنلهوآن  قنلمن ت  ساو 

ال نهلاو   من   ب لتن  يطبه  قملانت لههلل  وخ في  جععم   ج أن ي أسى ت األ انظ ل  فههلل آن 
 : لعن ونا 

يشعهلل ا تنلواهللاةاو في الص   لاوفض أن يئ ب اوفن  ااهللا يهو ت   إن إ بع السبنتو الال (
 ) طنغاو ائم

جا  ووآةان فويهللا لو قملوا  إن ااةسنن لاهف قنج ا رح نرا أرن    تو هاله العبنراد ال ي  ؤسس
  هو ت  ائم الطواغات ت  الاو    ااهللا   ن. فأةت ال  ويهلل ين ساهلل  ين ساهلل وطب أن  ئ ب اوفن  تع

اا  لى اا قلا   آل   سلم ي هللافع قتعم   قلى رتنتو رسول ,  ؤلف الم لهللاد للهللفنع قتعم
األرورت  الخو ج قلاعم ف تو قظامو  فسند  باو هئالا   ي طلب رك التنس طنق عم فإةعم أ لانء

َ ال تن  { ) يهولون َواه ع م  إ ن يَده ول وَن إ ال  و ج  ر ك  َأفد  ونا  لعم   ي ئم  ساهلل  لمن   )26)َ بد َود  َ ل َمو  َ خ 
تبنط  فأةن أ بو   إن  تت رحئورن   لمنذا أس وام؟ إن  تت رحئورن تحع فأةن أر ضي ائم الحع

 (ةنظوي  رك أن أس وام البنط  تاتمن اب  المشتهو يلوح أرن 
اا  اهلله ت  ا درك ين ساهلل ألةك فعمت ااس   فعمن  حاحن فعلمت تأن الم حي  الممات هو

ين ساهلل أةت أ بو رك  لههلل فعمت هالا المعتى فعمن قملان تاتمن فعم  أ ثو التنس فعمن ةظوين. ةعم
  الم نهام هي ال ي أسست الاو  أن  س وام البنط   أهل   أةن قلى ذلئم رك الشنههلليك. إن هاله

 .إلى الث وين جا  جعندين إس شعندين أق  اا ت  األرو  رفع شأةعن
ام     نةت هتنك رحن الد اس هللراج ساهلل وطب إلى اق الار يخ ف ت  ائم ااقهللا  قت  ف نء

 : أردف ونا  البساوةي الملعون رهلليو الس ك الحوتي إلى اماهلل  وطب  أطلععن قلى الهوار ت ثم
ونلت  س و أشعو ألس نذ ت  هي إق الاره ت  أةن أ ععهلل تإخواج  تعهلللهلليتن فو و  ااهلل  اةهنذ ا

 )ا لك أق الر قك العم  رعن  ( :فهنل اماهلل : ف ئت أخي فال ود ل  ذلك
هاله الهللقو  ال ي  مسئت  تعن لك أ و عن ا ى  لو اوووةي  قالتوةي تئ   إقلموا ايعن التنس إن
 .ا بهلل اا لك أ واجع قك العم  رعنلو و لوا ز ج ي  تتن ي   لهلل  ق أةواع العالاب ا ى

 .اا  المحك  اات  ءاد  لئك ألن هالا هو ديك أةن ر مسك تهلليتي لاس ألةي أهوى الم نقب
أتاتن إتواهام قلا  الص    الس   ا ى  إن ه وةي أابناي  سأ مسك تعالا المتعج الوتنةي  تملو

                                                                 
 5الكهف(  25
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ي األتاض  األسود رك التنس ت  إن قلهوةي الهويب  البعاهلل  إن إج مع قل  إخواةي  إن  ئلم قلي  
 .  ال عند  رتعج الوالء  البواء المشنةع فلك أ وك رتعج ال وااهلل قلى أقواد

ذ تح األةبانء  ة شو الهللقن  تنلمتنشاو  س لخ لحمعم قك ا    أقلموا أن رك أج  هاله الهللقو  و  لو 
 . بهللي  قظمعم  رن تهلللوا

الص    الس   في التاوان تعهلل أن اطم األ تن  ت  قلا  رك أج  هاله الهللقو  أ لهي إتواهام 
 قنش ةوح قلا  الص    الس   رعهور  المعنةن  الطويلو ت  ال هم يوةس قلا  الص    الس   

الص    الس   خنا ن رك فوقون  تطش  ا ى ةصوه اا ت   بو  الحود ت  خوج روسى قلا 
تتنء  رئوهم ت  ة  ن اا يوسف قلا  الص    الس    الس   قلى ظلم األ يعهوب قلا  الص  

ال  ب  رحتو الس ك  ف تو التسنء ت  ان ل الئ نر و   قاسى قلا  الص    الس    رك ظ  
رك رو   اا رفع  إلا  ت  رئو الطغن  تساهللةن رحمهلل قلا  الص    الس    ان لوا و ل  أ ثو  لئك

 .الوتنةاو   اا  أون  د لو ااس  فت نه اا ثم طود ه رك تلهلله فمئت
يويهلل ن رتعنج الس رو  لاس س رو المتعنج إال الاليك ال   تعهلل هالا الئ   أ ج  سؤاال إلى الاليك

 ه  أة م أق  قلى اا رك األةبانء :هو اا يورن رك األين   هالا السؤال يويهلل ن أن يؤذ ا في سبا 
لئم ت  إذا  الص واح البواح  هالا الال  ال أ متنه ي الئ و الو س  ؟؟؟ إذا و ل م ةعم أق   وع م ف

 الثبند قلى الحع  قهلل  رهللاهتو و ل م ال و لت لئم    وا ألست ئم قك الاليك  بتوا رتعج األةبانء في
 .الئنفويك

قلمتن  اف يئون الهول رطنتهن للعم   ةسأل اا أن ي معتن  إينه في  رام اا ساهلل وطب فههلل
 .إة  غ ور راام ال ود س األقلى

 :الظ ل يهول  ناب 
إن أفئنرةن   لمن تن  ظ  جثثن هنرهلل  ت ا ى إذا ر تن في سبالعن أ غاليتنهن تنلهللرنء اة  ضت ااو (

  )(26) قنشت تاك األاانء
 لمن فوغ رك المحن و  اةبوى أاهلل السنالاك الم حاللهاك يحن و لشاخ الهلل سو ت أن او ى ي

اس شعنده تئ   ساهلل وطبت رع أة  الاع ال لحاو ل !! فئنن رع و ن  قلى الشاخ الهلل سو  في 
جواب الشاخ الهلل سو  ووين   نقهن  ااث ونل: )إذا  نن الشعاهلل ساهلل وطب ت  شعو في لحا  ت 

                                                                 

  أةن المسلم للحوار ااس ري شبئو) 26

http://www.muslm.net/vb/index.php?s=cc2edf3d4109bb6b7c58c35c64b17a27
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فعو  ناب إاسنس  شعورت  إيمنن  يهاكت  ق     واروت  غاو  قلى ااس    المسلماكت وهلل   
ا طلبن  لمو ن  ت  طمعن  في جت  ت  ونل وول   المشعور  ر ا  فهللاء  لهلليت ت  اس شعهلل في سبا  ا

ت فأةن أر ى ا ئم الحعت  إن  تت  تحع  ااك سن روه لاوجع قك روو  : "لمنذا أس وام؟ إن س   
تت  تبنط ت فأةن أ بو رك أن أس وام البنط ت إن إ بع السبنتو الال  يشعهلل ا تنلواهللاةاو في  س   

يهو فا  ائم طنغاو"ت هالا هو ساهلل وطبت فأيك أ حنب الَشع و الص   لاوفض أن يئ ب اوفن  
 (27)ت  شعور رك رواوف الوجنل( اة عى

 الواجب العملي :
أخي الحباب ادقوك الاو  ل ضحاو تمبلغ تساال  هللفع  للصتهلل ق الخاو  

 لئي ةحب المود  تنلمس هلل
نر  إ َلى َرس ول  اا  َ ل ى الل    َقَلا    َقك  َقب هلل  اا  ت ك  ق بَدا هلل  وَنَل : َجنَء رَج    ر َك األَة صَ 

َد ت وَنَل : َه   َلَك َرنل  ؟ وَنَل  با ال َمو  َ َسل َم فَدَهنَل : يَن َرس وَل اا  ت َرن ل ي اَل أ ا 
 : ةَدَعم  يَن َرس وَل اا  ت وَنَل : فَدَههللد   َرنَلَك تَدا َك َيهلَلي َك ت وَنَل : اَل أ ط اع  َذل َك يَن

َرس وَل اا  ت وَنَل : فَإ ن  ال َمو َء َرَع َرنل    ت إ ن  َوهلل َر   َأَاب  َأن  يَدل َحَه   ت َ إ ن  َخل َ    
 (28)َأَاب  َأن  يَدَ َخل َف َرَع   

 يهول الشاخ الشعاهلل / اسك البتن رام  اا )إن الال  ال يس طاع أن يضحي 
 .تمنل  ال يس طاع أن يضحى تت س (

 

 

                                                                 
 أرشاف رل هى أه  الحهلليث الئ نب :( 27

 ( .634، رقم  1/224)كتاب الزهد ألبن المبارك  ( 28
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(14) 

 الوالدة وشك على زوجته لفقري صدقة

يحئي الهن ي العمواةي : أن الحنج رحمهلل الستاهللار  نن رك   نر  تعنء الصنلحاك   نن داام 
العطنء لل هواء ت   نن رشعورا  تنل وسم في ال هواء ا ى أة   نن رتمن يهنت  الوج   ناب العائو 

ي صاب فا ي رعظم األاوال ت ة  فهاو ت   نن الحستو ت فاضع في يهلله تضع رينالد ر  وسن  فا  أ
  نن ل  أتك يغ نظ رك إة نو  األروال قلى ال هواء  يئلم أتنه تأن هؤالء التنس يهلل قون ال هو ت 

ال يسمع ل  ت  أراد هالا الولهلل أن ي ثبت ألتا  أن لاخهللقوه  يأخال ا أروال  ت  الحنج الستاهللار 
ت   وف ألتا  في الطويع ت  ولهلل  ود رسئاك ت ال هواء يخهللقوة  ت فلبس لبنس رج  غويب 

 ونل : اروأ ي رسئاتو قتهللهن  الد  ت  لاس قتهللهن أاهلل يت ع قلاعن ت فمهلل  الحنج رحمهلل الستاهللار 
 يهلله تعهلل  رينالد ت  أقطنه ألتت  الال  ي  ين ت   الوج  المسئاك ..... 

نب ت فلمن ف ح الحنج الستاهللار ثم  قند الستاهللار إلى تا   ت  تعهلل قهلل  دوناع جنء إتت   دق الب
البنب ت  حك الولهلل ت ونل : ألم او  لك أةعم يخهللقوةك  ائى ل  الهصو ت فغضب الحنج 
 رحمهلل الستاهللار ت  الف أن هالا الولهلل لك يبات  حت خشبو البات ا ى يو   هالا المنل إلى

الا الغوض ت التهلل رج  فهاو رع  اروأ  رسئاتو قتهللهن  الد  ت  ونل : إةتي اخوجت هالا المنل لع
  ى     إلى إاهللى الحنراد ت فأخبوه العنو  أن ارك  ت االه ت فخوج الولهلل هنامن  قلى  جع  

هتنك اروأ  في الحنر  وهلل  لهللد   ت  لاس قتهللهن ة هو  ز جعن فهاوت فالهبن إلاعن  أ    إلاعن 
الحنج رحمهلل الستاهللار : المنل ت    ب ل  العنو   روو تعالا ت  قند إلى أتا   أراه الوروو ت فهنل 

 . 29اآلن  س طاع أن  بات تعهلل أن أ  لت المنل إلى رك أ خوجت لعم
 

 الواجب العملي :

                                                                 
   نب وصص  ائنيند رك الامك يو يعن الشاخ العمواةي( 29
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 ال   صهللق الاو  تصهللوو  قطاعن لولهللك لا صهللق تعن قلى رسئاكالحباب اخي 
 .  سأل  لمك اقطنهن   اف اقطنهن

(15) 

 صعبة مهمات

 )التضحية( 
 بن ثور

ُ
 جمزأة

 

حنز إلاعن العور ان  جلس فاعن  هي رك أجم  رهللن ال وس جمنال  أتعنهن رهلليتو  س و ال ي اة
طباعو  أوواهن  حصاتن  اولعن سور  باو قنل  يحاال تعن إانطو السور تنلمعصم ونل المؤرخون قت  

: 
إن أ ل  اقظم سور تتي قلى ظعو األرض  وهلل ا و العور ان اول السور ختهللون  قظامن ي عالر 

 المسلماك اول الختهللق  ظلت ثمنةاو قشو شعوا ال  س طاع اج انزه اج انزه  قسئو  جاوش 
 خن ت رع جاوش ال وس خ ل  لك المهلل  الطويلو ثمنةاك رعو و  في آخو رعو و رك  لك 
المعنرك الثمنةاك ام  المسلمون قلى قهلل هم املو تنسلو  ندوو فأخلى ال وس لعم ال سور 

 لهوا قلاعم أتواب اصتعن المتاع المتصوتو فوق الختهللق  الذ ا تنلمهلليتو  اغ
 اة ه  المسلمون تعهلل هالا الصبو الطوي  رك انل سائو إلى أخوى أشهلل سوءا فههلل أخال ال وس 

 يمطو ن رك أقنلي األتواج تسعنرعم الصنابو .
اش هلل الئوب قلى المسلماك  أخال ا يسألون اا تهلوب  نرقو خنشعو أن ي وج قتعم  يتصوهم 

 قلى قهلل ه  قهلل هم .
نء د ر المعمو الصعبو إةعن المعمو ال ي  اليب ال بنل   ئسو ولوب الوجنل قتهللرن أخبو أتن  ج

 روسى األشعو  رج  رك ال وس قك الت ع الال   حت األرض يص  تاك التعو  المهلليتو 
  لف أتو روسى األشعو  هاله المعمو الصعبو للبط  البنس  ر  أ  تك ثور  رضى رع دلال   

ظ   فئنن الت ع ي سع  نر  ا ى ي مئك الخوض في رناو  هو رنش قلى ال نرسي  حت جتح ال
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وهللرا   يضاع  نر  أخوى ا ى يحمل  قلى السبناو ام    نن ي شعب  ي عوج رو   يس هام رو  
 ثنةاو ..

  هئالا ا ى تلغ ت  المت ال الال  يت ال رت  إلى المهلليتو ثم قند رك ااث جنء وب  ت  غ ال  و .
رك أش ع جتهلل المسلماك ولبن   أشهللهم جلهللا   بوا  أوهللرهم قلى  وث ثمنا وهلل أقهلل أتو روسى 

 العو   أرو قلاعم ر  أ  تك ثور  جع  ال ئباو ق رو قلى دقو  جتهلل المسلماك الو حن  المهلليتو 
ظ  ر  أ  تك ثور  جتهلله البواس  ةحوا رك سنق اك يصنرقون قهبند هالا الت ع الخطاو  

 ر  أخوى.فاصوقوةعن  نر    صوقعم  ن
 لمن تلغوا المت ال المؤد  إلى المهلليتو  جهلل ر  أ  أن الت ع وهلل ات لع رنا اك  قشويك رج  رك 

 رجنل   أتهى ل  ثمنةاك .
 رن إن  طئت أوهللا  ر  أ    حب  أرض المهلليتو ا ى جود ا ساوفعم  أةهضوا قلى امن  الحصك 

بو ن ف  وى  ئباوهم رك الهللاخ   أغمهلل هن في  هلل رهم ثم  ثبوا قلى األتواب  ف حوهن  هم يئ
 رع  ئباو إخواةعم رك الخنرج   هللفع المسلمون قلى المهلليتو قتهلل ال  و .

 دارد تاتعم  تاك أقهللاء اا راى رعو و  و س ولمن شعهلل  نريخ الحو ب رثلعن هوال  رهبو   ثو  
 في اله لى 

اا قلى يهللي  رك التصو   خو البط  الئمي البنس  ر  أ  تك ثور  ويعن  قات  وويو  تمن اهع
  ال  ح المباك 

اا أ بو إةعن الت وس األتاو رن وهم أن  الهب ة س في سبا  اا لئي  حان ة وس     ح رهللن 
     على  لمو اا   ئسو شو و الشاطنن..    

 ي صف تمثلعم أن يهنل رج  *** هم الوجنل  قاب لمك لم 
 قلا   سلم  أ حنت  إلى المهلليتو المتور   في قند التبي  لى اا تعهلل غ    تهللر العظامو 

الطويع أدر عم غو ب الشمس فت ل تعم رسول اا  لى اا قلا   سلم في  اد  يسمى )  اد  
األثا  (  تعهلل أن   ع الصحنتو رانلعم  جلسوا قلى األرض  وهلل أ نتعم ال عب الشهلليهلل أراد 

سعم في اللا  فهنل قلا  الص    الس   رك التبي  لى اا قلا   سلم أن يخ نر رج  لئي يحو 
 رج  يح ظتن اللالو ؟

 إةعن رعمو رك المعمند الصعبو ال ي ال  لهى إال قلى أ  نف الوجنل 
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قتهللرن ونل  لى اا قلا   سلم رك يح ظتن اللالو فهن  رج  فهنل ل  التبي  لى اا قلا  سلم رك 
 أةت ونل ذ وان تك قبهلل الهاس فهنل : اجلس .

م قند التبي  لى اا قلا   سلم السؤال رو  أخوى فهن  رج  فهنل التبي  لى اا قلا   سلم ث
رك أةت ؟ ونل اتك قبهلل واس  تعهلل ولا  ون  رج  فسأل  التبي  لى اا قلا   سلم رك أةت ؟ 

 ونل أتو َسب ع ثم جلس  تعهلل ولا  ونل التبي  لى اا قلا   سلم ووروا ث ث ئم .
تك قبهلل واس  اهلله فهنل التبي  لى اا قلا   سلم فأيك  نابنك ؟ فهنل ذ وان فهن  ذ وان 

 ر ي اا قت  ين رسول اا أةن الال  أجب ك اللالو  اهلل  .
لعالا  نفهللقن ل  التبي  لى اا قلا   سلم  ونل )ا ظك اا ( فأيك أ حنب العمم  أيك ال هللاااو 

 بو لاوفع األرو ..الهلليك  أيك رك يحم  قلى قن ها  المعمند الصع
 الواجب العملي :

لصحنتو ا  ال نتعاك رك وصص  ساو االاو  وصو أل الدك اخي الحباب اوواء 
لوفع رايو هالا الصحنتو  ال نتعاك  ال ضحاند ال ي وهللرعن  ا الدك  عوفلئي ي
 . إق ء  لم   الهلليك
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(16) 

 تواقة نفس صاحب كن
ت فهنل (31) فعم السواج أن يخمهللو تك قبهلل الع ي  قم قتهللأة  تند لالو (30) رجنء تك ااو ذ و 

إلا  لاصلح ت فأوسم قلا  قمو لاهعهللنت  ون  هو إلا  فأ لح ؛ ونل: فهلت ل :  هو  أةت ين أراو 
 المؤرتاك فهنل: ومت  أةن قمو تك قبهلل الع ي   رجعت  أةن قمو تك قبهلل الع ي .

و دراهمت فأ ا   ت  ف س   ونل: هو قلى رن ونل:  أروةي قمو تك قبهلل الع ي  أن أش و  ل  ثوتن  تس 
أاب لوال أن فا  لاتن ت ونل: فبئاتت ونل: فمن يبئاك ونل: أ ا ك  أةت أراو تثوب تس مناو 

سس    ولت: هو قلى رن أاب لوال أن فا  خشوةوت  أ ا ك  أةت أراو المؤرتاك تثوب أادرهمت ف
فا  لاتن ت فهنل: ين رجنء إن لي ة سن   واوو  ولت: هو قلى رن أاب لوال أن  سس  أافتس و دراهمت 

لههلل رأي تي  أةن تنلمهلليتو غ   رع الغلمنن ثم  نوت ة سي إلى العلم إلى العوتاو  الشعو فأ بت رت  
 نوت إلى فنطمو تتت قبهلل الملك ف   ج عنت   نوت إلى اارنر  فولا عنت   نوت إلى   انج ي 

 ( .2 وهلل  نوت إلى ال تو فأرجو أن أدر عن إن شنء اا ق   ج [ ) الخ فو فأدر  عنت
يو ى قت  رت  تنايمننت  أهل  تنألل وت  التنس تنألخ قت  الم  مع   ناب الت س ال واوو 

 تنلت ع.
o    ناب العمو العنلاو   الت س الشوي و ال واوو ال يو ى تنألشانء الهللةاو ال نةاو   إةمن هم 

هللرجند البنواو ال ا او ال ي ال   تى   ال يوجع قك رطلوت    لو  ل ت ة س  في المسنتهو إلى ال
 طلب    رك  نن في اا  ل    نن قلى اا خل   

 .وا  لبعض الم  عهلليك في الطنقند : لم  عالب هالا ال سهلل ؟ ونل :  وار   أريهلل  
 )   إذا  نةت الت وس  بنرا ...  عبت في روادهن األجسن  (  

                                                                 
 طبهند الشاواز ت  274 المعنرف:  186: 4   و الص و   118  ال و  الح نظ:  170: 6 الاو األ لانء  266: 3 وجمو رجنء تك ااو  في  عاليب ال عاليب ( 30

في الئ ب ال نريخاو  في ساو  قمو التك ال وز   اتك قبهلل الحئم  طبهند اتك سعهلل. رجنء تك ااو  أتو المههللا    ود أخبنره ااث  ردد ساو  قمو تك قبهلل الع ي   19الوروو: 
 بن عبد العزيز رجنء تك ااو  تك جو ل الئتهلل ؛  نن رك العلمنءت   نن ي نلس قمو

 أي : ينطفئ يخمهلل( 31
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 .    أ ي قلى وهللر الئوا  المئنر  ( .ر أه  الع    أ ي الع اام قلى وهلل)
o  وامو    إةسنن رن يطلب فمك  نن يطلب الهللةان ف  أدةى رت  فإن الهللةان دةاو   أدةى رتعن رك

 يطلبعن   هي خساسو   أخس رتعن رك يخطبعن ونل تعضعم : 
ان  لعن اش      رن فاعن الهلوب جوالو فهلب ي ول اول العوش   ولب ي ول اول الحش الهللة

 من وا  :       فاعن رك أجسن    لبنس يصاو  واتنرك رطعم   رشوب يؤل إلى الحش   رن 
الال  فوق ال واب  واب   ونل تعضعم في يو  قاهلل اخواة  : ه   تظو ن إال خوون  بلى أ  لحمن 

و  شوي و   رك يطلبعن يأ ل  الهلل د غهللا   أرن رك  نن يطلب اآلخو  فههللره خطاو ألن اآلخو  خطا
 .أشوف رتعن

 ولى أتو تئو ست اك فأون  الخ فوت  ه   المو هلليكت   ولى قمو تك قبهلل الع ي  ست اك فتشو العهللل 
  أزال المظنلمت  جهللد الهلليكت   علم اتك أتي جعهلل العلم ست اك فصنر ر  ي المهلليتو .

ثاو فصتف جنرع األ ول   س ك السوخسي فألف المبسوط في ث ثاك ر لهللا ت  أتعهلل اتك األ  
 التعنيو ث ثاك ر لهللا ت  س ك اتك  اماو فأخوج ال  ن ى ث ثاك ر لهللا .

ت   نن   نب ال  ح تك خنونن في جاب  فئنن   نب  اهلل الخنطو  نن اتك ال وز  يئ ب خواطوه  
 لاهوأ     وتت   نن الخطاب البغهللاد  يطنلع  هو يمشيت 

 ةبو   ي ق ع األجبنلَ  همو   تطح الثوين  ا      ونل آخو:
 لوال المشهو سند التنس  لعم ال ود ي هو  ااوهللا  و نل    ونل:

 هم ي همو الملوك  ة سي ة س او   وى الماللو   وا  ونل الشنقو:
  ويهلليك إدراك المعنلي رخاصو   ال تهلل د ن الشعهلل رك إتو التح     ونل آخو:

 الت و    إذا غنرود في شوف  رو    ف   هتع تمن د ن  ونل:
  لم أَر في قاوب التنس قابن   تهص الهندريك قلى ال من     ونل:
  رك  ئك العلانء همو ة س  فئ  الال  يلهنه فاعن رحبب    ونل:

 الواجب العملي :
اخي الحباب إتهللاء رك الاو  ل  ع  رك ة سك ة س  واوو  تهللاء تنل هللرج رععن 

 رك األدةى إلى األقلى 
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(17) 

 مريياحل املغرية أبو
 لمن وهلل  الئوفو ونل أ  أه  الئوفو أقبهلل  تك أتا  زيند أن(  نريخ درشع )ر ى تك قسن و في 

 ل  : ها  ا ع ف
 رتظو اسك يهللل قلى  هللق ( اسك 32) سمتل  الحماو  فأرس  إلا  فأ نه فإذا  أتو المغاو  
 : زيندلو رنل هالا رنل أه  الئوفو رع  فهنل ل   : زيند فهنل المخبو 
تعثت إلاك : فهنل ل  زيندإةي إلى الخاو ل هاو ف ل  اتو المغاو  :هنل فخاو ألرو ثت إلاك إةي تع

سبحنن اا  اا لص    ااهلل  في ل  : هنل فألةولك  أقطاك قلى أن  ل   تا ك ف   خوج 
 ل ينر  أخ في اا  قاند  رويض أاب إلي رك الهللةان  لعن ت جمنقو أاب إلا  رك الهللةان  لعن 

 .سبا  ل    تا ي رك إلى  فلاس
ل  اتو المغاو   هنل فشأةك فنخوج     في جمنقو  زر إخواةك  قهلل المويض  ال   : فهنل ل  زيند

 ؟ أرى رتئوا ال أةعى قت    سبحنن اا أرى رعو فن ال أوول فا  : 
 زيند :ونل ت اا لمهن  رك ذلك أاب إلي رك الهللةان  لعن  فو

 ل  اتو المغاو  :هنل فإذن )أ  اله  ( فعو الساف 
 أرنر  .فأرو ت  فضوتت قته  أهون رمن  طنلبتي ت  ت الساف  

 .؟الطويعفي أتشو ونل  اف  أتو المغاو   ل  وا   لمن اضود الوفنه زيند 

 الواجب العملي :

 .ال  ئك سلبان  فنلمؤرك اج منقان يشنرك التنس أفوااعم  أ وااعم الحباب اخي

 

                                                                 
ْمُت الطريق وهو أيضا هيئة أهل الخير و ( 32 ْسِميُت بوزن التشميت ذكر اسم هللا تعالى على الشيء و َتْسميُت العاطس أن يقول له يرحمك هللا بالسين والشين جميعا قال أبو عب] سمت [ س م ت : السَّ يدة الشين أعلى في التَّ

 كالمهم وأكثر
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 (18) 

 العربي صدق
بَدَوه  َأن  قَ قك  َانَن ت َك َاو ب  َأخ  بَدَوه  َأن  أَتَن س    َأر َسَ  إ لَا    ف ي رَ  ب  ر ك  ود َوي ش   ه َوو  َ ب هلَل اا  ت َك َقب نس  َأخ 

َانَن  ت  ََ نة وا     نر ا ت نلش ن   ت ف ي ال م هلل    ال   ي َ نَن َرس ول  اا   لى اا قلا   سلم َرند  ف اَعن أَتَن س   
َل   ق َظَمنء  الوا    ث م  َدَقنه م   َ  ل س    َ َاو  ه  َ ه م  ت إ يل َانَء َفهلَلَقنه م  ف ي َر   َدَقن ت  َدو ج َمنة     َ    نَر ود َوي ش  فَأَ َدو 

َوتد ع م  ت فَدَهنَل : أَيائ م  َأود َوب  َةَسب ن ت َعاَلا الو ج    ال ال   يَد  ق م  أَة    ةَب يٌّ ت فَدَهن َانَن فَده ل ت  أَةَن َأود  َل : أَت و س   
و ه  ث م  وَنَل ل  َدو ج َمنة    و     َعل وه م  ق ت هلَل َظع  َلع م  إ ةدي َسنا    َةَسب ن ت فَدَهنَل : َأد ة وه  ر تدي َ وَدودت وا َأ  َحنتَ   فَنج 

ت وه  فَدوَ  الل    َلو الَ ال َحَانء  ر ك  َأن  يَأ ث و  ا َقَلي  َ ال ت ن َلَئاَلت ت  َقت    ث م   َهاَلا َقك  َهاَلا الو ج    فَإ ن  َ اَلتَت ي َفَئالد
اَلا َ نَن َأ  َل َرن َسأَلَت ي َقت    َأن  وَنَل َ ا َف َةَسب    ف ائ م  ود ل ت  ه َو ف اَتن ذ   َةَسب  ت وَنَل : فَدَع   وَنَل هَ 

لَ  َل ر ت ئ م  َأَاهلل  َوالا وَدبد  َواف  ال َهو     ود ل ت  : الَ ت وَنَل : فَدَع   َ نَن ر ك  آتَنا    ر ك  َرل ك  ود ل ت  : الَ وَنَل فََأش 
ه ص وَن ود ل ت  َت   يَ  يهلل    َن ت وَنَل : الت نس  يَد  ب ع وةَ   َأ     َعَ نؤ ه م  فَده ل ت  َت     َعَ نؤ ه م  وَنَل أََي  يهلل  َن َأ   يَدتد 

خ َ  ف ا   ود ل ت  : الَ ت وَنَل : فَدَع     ت   م   َد  ع م وةَ   فَدَع   يَدو َ هللا َأاَ  طَو  ل هلل يت    تَدع هلَل َأن  َيهلل  ع م  َسخ  تد  هلل  ر 
ت    ف ي ر هلل     ك  ر  الَ  ت نل َئال ب  وَدب َ  َأن  يَده وَل َرن ت وَنَل : ود ل ت  : الَ ت وَنَل : فَدَع   يَدغ هلل ر  ود ل ت  : الَ َ َةح 

ر   َرن ه   و  َهال ه  ال َئل َمو  َةهلل  ئ تدي َ ل َمو  أ د خ    ف اَعن َشا ئ ن َغاد   (2833)َو فَنق    ف اَعن وَنَل َ َلم    م 
 الواجب العملي :

راوب أوولك  في     لمو  هولعن أ ال  تأ ل فإةعن دلا  شخصا ك  الحباب اخي
   نتن ك       اللك في  

  

                                                                 
 ( صحيح البخاري33
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(19) 

 يصدقك اهلل تصدق إن

 ()الصدق مع اهلل

ت فآرك ت ت  ا بع . فهنل: أهنجو رعك؟ - لى اا قلا   سلم  -جنء رج  رك األقواب الى التبي 
شائن   - لى اا قلا   سلم  -فأ  ى ت  تعض أ حنت ت فلمن  نةت غ    خابوت غتم رسول اا 

ت وسم ل ت   نن يوقى ظعوهمت فلمن جنء دفعوه إلا  فهسم ت  وسم لألقواتيت فأقطى أ حنت  رن
ت فأخاله ف نء ت  للتبي - لى اا قلا   سلم  -فهنل: رنهالا؟ ونلوا: وسم وسم  لك رسول اا 

قلى هالا  رسول اا؟ ونل: وسم وسم   لكت ونل: رن هالا ين ت فهنل: رن- لى اا قلا   سلم  -
نل: ا بعكت  لئك ا بع ك قلى أن أرري هنهتن ت  أشنر الى اله ت تسعمت فأرود فأدخ  ال توت فه

ت - لى اا قلا   سلم  -إن  صهللق اا يصهللوكت ثم ةعض الى و نل العهلل ت فأ ي ت  الى التبي 
 (34)قال: صدق هللا فصدقه.  هو ره ولت فهنل: أهو هو؟ ونلوا: ةعم.

   لشعاهلل / قبهللالع ي  الوة اسى رام  اا فههلل سأل  أاهلل الصح ااك هالا ل في قصوةن رن اص
 :السؤال

 د تنلسوطنن أ  تنلطناو  األتن شي ؟تمنذا  ويهلل أن  مو 
  رام  اااألتن شي فئنن ل  رن أراد فأجنب ونا   :  ل  رك قتهلل اا  لئتي افض  

 الواجب العملي :
 ك  ندون  ل ئ ب قتهلل رتك  خنلهك رك الصهلليهاك ل ت  رو بو   :اخي الحباب

الصهللق رت ن    معك رعي     رتك ااث يهول الصهلليهاك  قلم تأن 
 119ال وتو{  َ  وة وا َرَعنلص ند و اكَ  َأيداَعنال ال يَتآَرت وا ا د ه وا الل  َ يَن}
 

                                                                 
 و كذا في سيرة بن كثير وغيرها من السير السيرة النبوية دروس وعبر( 34
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(20) 

 )األخوة( بعض من بعضهم إخوة إنهم
أن قمو تك الخطنب أخال أرتعمناو ديتنر ف علعن في  و  ثم  قك رنلك الهللار 

ى ونل للغ   اذهب تعن إلى أتي قباهلل  تك ال واح ثم  ل  سنقو  في البات ا 
 تظو رن يصتع فالهب تعن الغ   إلا  فهنل يهول لك أراو المؤرتاك اجع  هاله 
في تعض اواا ك  ونل أتو تئو انج ك فهنل   ل  اا  رام  ثم ونل  عنلي 
ين جنريو اذهبي تعاله السبعو إلى ف ن  تعاله الخمسو إلى ف ن ا ى أة الهن 

ه   جهلله وهلل أقهلل رثلعن فوجع الغ   إلى قمو زاد أتو غنلب تك الخطنب فأخبو 
لمعنذ تك جب  ونل اذهب تعن إلى رعنذ تك جب    لو في البات سنقو ا ى  تظو 
رن يصتع فالهب تعن إلا  ونل يهول لك أراو المؤرتاك اجع  هاله في تعض 
انج ك فهنل   ل  اا  رام   عنلي ين جنريو اذهبي إلى زاد أتو تئو تات  ونال 

ا  إلى تات ف ن تئالا فنطلعت اروأ  رعنذ ف ن تئالا  إلى تات ف ن تئال
فهنلت  ةحك  اا رسن اك فأقطتن  لم يبع في الخووو إال ديتنران فهللان تعمن 

إخو   إةعم: )) و فأخبوه فسو تاللك قمو  ونل إلاعن فوجع الغ   إلى قم
 (36) ((تعضعم رك تعض
 الواجب العملي :

                                                                 
  في   و الص و  466/  1 ساو أق   التب ء  237/  1ي الاو اال لانء ر اه أتو ةعام ف( 35
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في ر  مع ا قلا   سلم  لى اال ي جعلعن التبي   اخي الحباب إن المؤاخن
المهلليتو المتور   تاك المعنجويك  األةصنر لم  أ ي رك فواغ  لئك جنءد لحئمو 

 تئ  رن للئلمو رك رعتى  ع م ت  جهلل لك أخن  فمك الاو  

(21) 

 املسلم لتاجر وقدوات مناذج
 نن. نن قتهلل يوةس تك ق باهلل ا ل  رخ ل و فاعن رن وام عن أرتعمناو  فاعن رن وام عن رنا 

فخل ف اتك أخا  في الهلل  نن ف نء أقواتي فطلب ا ل و  تأرتع رناو فعوض قلا  رك الال  وام    رنا نن 
 فنش واهن تأرتعمناو.

فنس هبل   ي وةس  هي قلى يهلله فعوفعنت فهنل ل : تئم اش وي عن؟ فهنل: تأرتعمناوت فهنل: ال  سن   
 أ ثو رك رنا اك فنرجع ا ى  و د َهن.

لهللةن   سن   خمسمناو  أةن ار ضا  عنت فهنل يوةس: اةصوف رعيت فإن التصح في تفي فهنل: هاله 
 الهلليك خاو  رك الهللةان  رن فاعنت ثم أ ى إلى الهلل نن  رد  قلا  رنا ي درهم.

 خن م اتك أخا  في ذلك   تخ ت  ونل: أرن اس حاات أرن ا هات اا  وتح رث  الثمك    وك 
 التصح للمسلماك.

 خالهن إال  هو راض  تعنت ونل: فع  ر ات ل  تمن  و نه  لت سك.فهنل: رن أ
  وا  لم مع ال امي  وهلل جلب شن   للباع:  اف شن كت ونل: رن أر نهن؟

أن غ ر  تنع ألقواتي في غاب   رن ي سن   خمسو  تعشو ت فلم ي ل   ر   قك رحمهلل تك المتئهللر
 يطلب  األقواتي  يسأل قت  ا ى  جهلله .

ت فهنل: فهنل ل : إن  الغ    وهلل غلال فبنقك رن ي سن   خمسو  تعشو ت فهنل: ين هالا وهلل ر ات 
  إن ر اَتت فإةن ال ةو ى لك إال رن ةو نه ألة ستنت  َرد  قلا  خمسو.
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 نجو تمث   لك المعتو .  ةشأ اارن  أتو اتا و في اسو   م عك ال  نر  اتوه  نن  نجوا  جهلله ايضن  
لاس  ئ  ال  نر فنة  اراك يخنف اا  ى هالا العم  .  ةحك ارن   نجو ةشأ اتو اتا و   وتى قل

  يعطف قلى ال هو ت  لك هاله الهصو :
جنء   اروأ   باع ل  ثوتن رك الحويو  طلبت ثمتن ل  رناو ت  قتهللرن فحص الثوب ونل لعن " هو خاو 

ذلك " فهنلت :  رك ذلك " ف ادد رناو ت ثم زادد ا ى طلبت أرتعمناو فهنل لعن " هو خاو رك
  ........أ ع أ تي ؟ فهنل لعن " هن ي رج  يهور  " ف نءد توج  فهور  تخمسناو 

جنءد اروأ  إلى قمو  تك واس تثوبت فهنلت: ين أتن قبهللاات اش و هالا الثوبت  اقلم أن غ ل  
 ى  عاف   نن إذا جنءه إةسنن يعو   قلا  ونل: إن  ناب   أخبو تي أة   نن في غ ل   عف ا

 جنء رج  فنش واهت  ونل: توأةنك رت .
ونل  لى اا قلا   سلم : )) الباعنن تنلخانر رن لم ي  وون ت أ  ونل ا ى ي  وونت فإن  هللون  تاتن 

 (36تورك لعمن في تاععمن ت  إن  التن    من رحهت تو و تاععمن((.)
 (37هلليهاك  الشعهللاء((.) ونل  لى اا قلا   سلم : )) ال نجو الصهلل ق األراك رع التبااك  الص

 (38 ونل  لى اا قلا   سلم : )) رام اا رج  سمحن إذا تنع  إذا اش وى  إذا او ضى((.)
 الواجب العملي :

المسلم الال   تأن  ئون ال نجورك الاو  ت  رك الحظو اخي الحباب قنههلل اا 
 حب  لت سكيالمسلم رن   حب ألخا ي يتصح للمسلماك

                                                                 
، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق والبيان 9709باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع رقم  9702البخاري كتاب البيوع باب إذا بين البيعان رقم (  36

 .2359رقم 
 (.9/6، والحاكم )9359، والدارمي 2972الترمذي (  37
 .9706البخاري، كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع رقم (  38
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(22) 

 ( وعمل )تدبر
ذ و الشاخ /  جهلل  غتام ا ظ  اا قتهللرن زارةن في رهلليتو الواههلل  اة   نن ل  

  نن هالا الصهلليع يح ظ الهوآن الئويم فهنل  )رام  اا(  هلليع اسم  رصط ى
 ن الئويم آتنلهو تمن جنء عم  ةلم   ةحكمود ة: ين شاخ  جهلل  اخنف ان 
ي تا    قتهللرن طووت / رصط ى ف الحباب األخهالا ونل  تعهلل ف وه ذهبت ل ينر  

البنب ف ح األخ / رصط ى البنب  فوجئت ت   هو يهول لي: ارجع ين شاخ 
  جهلل تتتتتت

فوجعت رك قتهلله  اةن زق ن  اف اس هبلتي هالا االس هبنل ؟  لم يه  لي ا ى 
 .........  ض تتتت   اةن فهال ا ات ل ينر      ههلله

رصط ى يهول لي ه  غضبت  في الاو  ال نلي رن جوس العن ف  إذا تنألخ /  
   رتي ين شاخ  جهلل ؟ ولت   اف ال اغضب

لت في وواء  الهوآن الئويم إلى وول   عنلى في  ونل ين شاخ /  جهلل  لههلل   
ع وا َلئ م   و ا َ  َ إ ن}  28سور  التور ع وا ار ج    َدع َمل ونَ  ت َمن َ الل     َلئ م   َأز َ ى ه وَ  فَنر ج 

ساح ملعن رك سأطبع هاله اآليو فلم اجهلل شخصن   فهلت في ة سي قلى { َقل ام  
 إال اةت رتي 
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ق و   تنلهوآن        هللتو قلى شعو ررضنن  يهول قمو رهب  )إن رك يهصو
قك ههللى اا  ةوره  رام    ش نا   اان   اس غتنا فهال ت فعو  مك يعلك قك 

 ولب  أاهلل قشو شعوا  (
فهوأ ) ا هوا يورن   وجعون فا  ونل الهنسم رأيت سعاهلل تك جباو ون  لالو يصلي 

إلى اا ثم   وفى    ة س رن  سبت( فوددهن تضعن  قشويك رو .  ونل رج  رك 
واس ي ئتى أتن قبهلل اا : ت تن ذاد لالو قتهلل الحسك فهن  رك اللا  فصلى فلم 
ي ل يودد هاله اآليو ا ى الس حو :  إن  عهلل  ا ةعمو اا ال   حصوهن( فلمن أ بح 

أتن سعاهلل لم  ئهلل   ن ز هاله اآليو سناو اللا  ت ونل : أرى فاعن رع بوا ت  ولتن : ين
 . (39)رن أرفع طوفن  ال أرد ه إال  وهلل  وع قلى ةعمو  رن ال ي علم رك ةعم اا أ ثو

  نن هنر ن تك رتنب األساهلل  يهو  رك اللا  لل ع هلل فوتمن ردد هاله اآليو ا ى 
ئال ب تآيند رتتن  ةئون رك المؤرتاك(  يبئي ي صبح : )ونلوا ين لا تن ة ود   ال ة

 ا ى ي صبح.
 

 الواجب العملي :
 

 أجع  لك  رديك رك الهوآن  رد للهواء    رد ل هللتو  ال أر  اخي الحباب 

  

                                                                 
 125التذكار للقرطبي ص: (  39
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(23) 

 عنه اهلل رضي عمر مع الراعي قصة
 )مراقبة اهلل(

ت  إلى رئوت فعوستن لههلل اهللث قبهلل اا تك ديتنر فهنل: "خوجت رع قمو تك الخطنب ر ي اا ق
: ة  ل المسنفو آخو اللا  ة لو  للتو   االس وااو-في تعض الطويع  ت فنةحهللر إلا  راع -ال د ع ويس 

رك ال ب ت فهنل ل : ين راقيت تعتي شن  رك هاله الغتمت فهنل: إةتي رملوكت ونل: و  لساهللك 
 في ت فأق ه واه رك رواله أ لعن الالابت ونل: فأيك اا؟ فبئى قمو؛ ثم غهللا إلى المملوك فنش 

 ونل: أق ه ك في الهللةان هاله الئلموت  ر ايو اتك أتي ر ادت قك ةنفع: فأق ه ت  اش وى ل  الغتم 
 .(40) أرجو أن  ع هك في اآلخو "

رس الحنجو إلى  تماو ال نةب الوونتي في اان تنت ااث إن ذتول    ع   ي  ح ألف أت الاو   ةحك
ء في األثو: )إذا أردد أروا ف هللتو قنوب  ت فإن  نن رشهللا فأرض ت ألف تنب للشاطنن!!   من جن

 إن  نن غان فنة   قت (؛  يتبغي أن يئون رنث  أرنرتن داامن  تنس موار وول   عنلى: )رن يئون رك 
ة وى ث ثو  إال هو راتععم  ال خمسو  إال هو سندسعم  ال أدةى رك ذلك  ال أ ثو إال هو رععم 

 يتبدئعم تمن قملوا يو  الهانرو إن  اا تئ د شيء  قلي (. أيك رن  نةوا ثم  
إن رواوبو اا  عنلى هي األخوى   يهلل   تهص   هوى   ضعف  بعن لههللر  ععهللهن   وتاو الت س 

 قلاعنت ل صبح في التعنيو انال ذا ان  لهناان رك أاوال الت ست

 الواجب العملي :

                                                                 
، ونسبه للطبراني، وقال: ورجاله 347/  9، وهو في " المجمع " 341/  3ذكره ابن االثير في " أسد الغابة " و( سير اعلم النبالء لألمام الذهبي  40

 عبد هللا بن الحارث الحاطبي، وهو ثقة. رجال الصحيح، غير
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ةنظو ه  يو نه اا رتك ا  ال فنن  نن اخي الحباب ال  ههلل  قلى ارو إال  اةت 
يو ى اا فع   في قمل   إن  نن غاو ذلك ف   عمل   امهلل اا ان  فهك 

  لاللك
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(24) 

 لطيبات الطيبون
رج  اسم  ةوح تك رويم  نن ذا ةعمو  رنل  ثواء  جنهت  فوق ذلك  ناب ديك  خلعت   نن ل  

لعت   نن رع  قبهلل اسم  ربنرك ال يملك رك اتتو ذاد رتصب  جمنلت  فوق ذلك  نابو ديك  خ
أرسل  ساهلله  - رك رلئعمن فههلل رلك    شيء-الهللةان ولا    ال  ثاو ات  لئت  يملك الهلليك  الخلع 

إلى تسن اك ل ت  ونل ل : اذهب إلى  لك البسن اكت  اا ظ ثموهنت  وم قلى خهللر عن إلى أن 
 جنءه ساهللهت لاس  م في تسن ات ؛  آ اكت فمضى الوج ت  تهي في البسن اك لمهلل  شعويكت

  لاس ويح في  لك البسن اك.
جلس  حت ش و   ونل: ين ربنرك ! اا تي تهطف رك قتبت ف نءه تهطفت فإذا هو انرضت 
فهنل: اا تي تهطف آخو إن هالا انرضت فأ نه تآخو فإذا هو انرضت فهنل: اا تي تآخو إن هالا 

ن يس ولي قلا  الغضبت  ونل: ين ربنرك ! أطلب انرضت ف نءه تنلثنلث فإذا هو انرضت   ند أ
رتك وطف قتب وهلل ةضجت   أ اتي تهطف لم يتضجت أال  عوف الوه رك انرض ؟ ونل:  اا! رن 
أرسل تي آل ل ت  إةمن أرسل تي ألا ظ ت  أوو  قلى خهللر  ت  الال  ال إل  إال هو! رن ذوت رت  

ا رك الئناتندت  لئتي راوبت الال   قتبو  ااهلل ت  الال  ال إل  إال هو! رن راوب ك  ال راوبت أاهلل 
 ال يخ ى قلا  شئ في األرض  ال في الس منء.

ب تورق ت  ونل: اآلن أس شاوك   المؤرتون ةصحوت  المتنفهون غششوت -فأق ب ت ت  أ ق   
 ههلل  التت ي ف ن  ف ن رك أ حنب الثواء  المنل  ال نهت فمك  وى أن  - المس شنر رؤ مك

 لبتت؟أز ج هاله ا
فهنل ربنرك : لههلل  نن أه  ال نهلاو ي  جون لأل    الحسب  التسبت  الاعود ي  جون للمنلت 
 التصنرى لل منلت  قلى قعهلل رسول اا  لى اا قلا   سلم ي  جون للهلليك  الخلعت  قلى 

 قعهللةن هالا للمنل  ال نهت  الموء رع رك أابت  رك  شب   تهو  فعو رتعم.
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 ! ةظو  وهلل ر  فئ وت   ملى  ةظو فمن  جهلل خاو ا رك ربنرك ت ونل: أةت او  أ  ةصاحو  أ  رشور 
أ ال ت ثم ونل: لههلل ولبت التظوت  رأيت أةك خاو رك ي   ج تعاله البتتت ونل:  فأق ه لوج  اات 

اقوض قلاعنت فالهب فعوض قلى البتتت  ونل لعن: إةي ولبت  ةظود  اص   الا   الات  رأيت 
 ك ت ونلت: أ و نه لي؟ ونل: ةعم.أن     جي تد ربنر 

 ونلت: فإةي أر نه رواوبو للال  ال يخ ي قلا  شيء في األرض  ال في السمنء.
فئنن ال  اج المبنرك رك ربنرك ت فمن الثمو   رن الت ا و؟ املت هاله الموأ    لهللد ط    أسمانه 

ث ال اههلل العنتهلل الال  رن قبهلل اا ت لع  الئ  يعوف هالا الوج ت إة  قبهلل اا تك المبنرك المحهلل
وه الطابت إن ذلك ثمو   رك إةسنن ول ب   حو رك   ب ال نريخ إال   جهلله اا ن تساو    ذ   

 في    شيء . -ق   ج -رواوبو اا 

 الواجب العملي :
اخي األب الحباب إخ و اةت ألتت ك   اللك ألتتك فإن الصنلحاك  الصنلحند 

  ال يلعب تك المنل  الاو  ولا 
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 واملساكني الفقراء مساعدة يف السعادة
يهول الشاخ / قلى الطتطن   السور  في أاهلل   ب  اة  ذاد رو   هو يمشي راجعن  إلى تا    جهلل 

 ااهلل البنقو الم  ولاك يباع لعب األط نل  األط نل اول  يش و ن رت  
ط نل  هم يش و ن يورهتي ونل فوأيت  لهلل  فأقطا   ةهودا   رأيت ط    آخو جنلسن   يتظو إلى األ

 فعوفت ان هالا الط   يويهلل شواء لعبو ل   لاس قتهلله رنل .تتظو   
ونل : فأدخلت يهلل  في جابي  اخوجت ل  وامو لعب   ةن ل   إينه فالهب رسوقن  ةحوا تناع 

 األلعنب  هو يطاو رك ال وح  السو ر 
 طوال يوري ذاك  تسعند   فواو لم افواعن رك وب  الصهللر    حتنةشوا ونل : فشعود 
 ايعن ااخو  : 

ال نجو الال  يمضي ةعنره في ال  نراد ..  الطنلب الال  يهضي الستاك تاك المهللارس إن 
  ال نرعند ..  الموظف الال  يبحث قك أرفع المو بند ..

  الوج  الال  ي   ج اروأ  استنء .. أ  يبتي رت ال  فنخوا  ..    هؤالء إةمن يبحثون قك السعند  ..
 الشبنب  ال  اند الاليك يس معون األغتاند ..  يتظو ن إلى المحورند .. إةمن يبحثون قك ت  

 السعند  ..
 سعو الصهللر ..  رااو البنل ..    نء الت س .. غنيند  سعى الت وس ل حصالعن ..
 فع بن  لعاله السعند  الال  يئثو ط تعن ..  ي دام التنس في طويع الو ول إلاعن ..

 لئباو .. ه  اص  أاهلل رك هؤالء قلى السعند  ال ي يوجوهن ؟! لئك السؤال ا
 ه  هو في أةس  فوح اهاهي لاس فا   صتع  ال  ظنهو ؟

 أ ثو هؤالء  من ونل أاهللهم : - اا  -   ت  
 رن لهات األةن  إال رأ ا رتي ات سنرن   لاس يهللر ن رن تي

 أ ظعو االةشواح للتنس ا ى ي متوا أةعم في ثانتي
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لو ون  المسلمون تعالا الواجب في    اي  في     ...(: )41قلوان) ةن ح قبهلل اا الشاخيهول 

وويو  في    تلهلل لسهلل ا    تنب رك أتواب الشئوى  الحورنن  لهضوا قلى    قنر  رك قوار  
ال هو  الحنجو  لمن  و وا ر نال  للعهناهلل الضنلو  المبندئ االحنديو المس ورد  أن  عم  قملعن في 

 (. معتن المسلم  تلهلل الواي  التبواد تح و رحو ال هو رع أةعن أتعهلل رن  ئون قك ذلكر 
يهول  ناب الظ ل د رام  اا د )) قتهللرن  تمو في ة وستن تال ر الحب  العطف  الخاو ةع ي 
أة ستن رك أقبنء  رشهند  ثاو  . إةتن لك ةئون في انجو إلى أن ة ملع اآلخويك ألةتن ستئون 

واك رخلصاك إذ ة جي إلاعم الثتنء . إةتن ستئشف في ة وسعم قك  توز رك الخاو يورئال  ند
 ست هلل لعم ر اين طابو ةثتي قلاعن ااك ةثتي  ةحك  ندوون ؛  لك يعهلل  إةسنن ةنااو خاو  أ  ر يو 
استو  ؤهل  لئلمو طابو ...  لئتتن ال ةطلع قلاعن  ال ةواهن إال ااك  تمو في ة وستن تالر  الحب 

 م ةمتح أة ستن رك الطمأةاتو  الوااو  السعند  ت ااك ةمتح اآلخويك قط تن  ابتن  ثه تن ت   ! ...
 يو   تمو في ة وستن تالر  الحب  العطف  الخاو !.((

 الواجب العملي :
 جاواةك ل سعهلل اةت  اط نلك  أخي الحباب إسعهلل اط نل 

                                                                 

 .237ـ  52التكافل االجتماعي في اإلسالم ص (  41



 
47 

 

(26) 

 القدر ليلة
 مقاتل بني إسرائيل

َلَمن َرَع َرس ول  اا  َقك  أَت ي ه َويد َوَ   َي الل    َقت    ت وَنَل : َجنَء رَج َ ن  ر ك  ت َلى ر ك  و َضنَقَو ت فََأس  ت َر  
ع هلَل َأَاهلل ه َمن َ َأخ َو اآلَخو  تَدع هلَله  َسَتو  ت وَنَل طَل َحو  ت ك  ق بَدا هلل  اا  : فَدَوأَي ت    َ ل ى اا َقَلا   َسل م فَنس   ش 

بَ َ أَةدي أ   ب ت  ر ك  َذل َك ت فََأ   ع َمن َدَخَ  ال َ ت َو وَدب َ  الش ع اهلل  فَدَع   تد  ل ت  ال َ ت َو ت فَدَوأَي ت  ال م َؤخ َو ر  َح د خ 
َفالََ َو َذل َك ل َوس ول  اا  َ ل ى اا َقَلا   َسل م ت َأ   ذََ و د  َذل َك ل َوس ول  اا  َ ل ى اا َقَلا   َسل م 

َعو  َ َ َ  السات و .فدَ   (42)َهنَل : أَلَا َس َ نَ  تَدع هلَله  رََرَضنَن َ َ ل ى تَدع هلَله  َ اَلا  ََ اَلا رَ  
 هاله اللالو العظامو ال ي خصعن اا قلى سناو اللانلي

ااث ة   ل فاعن الهوآن الئويم رك اللوح المح وظ إلى   سمات )لالو الههللر (لعظم وهللرهن  شوفعن 
 ي السمنء الهللةان دفعو  ااهلل تات الع   ف

رك خ ل دقو   ثم ة ل الهوآن رهسمن قلى اسب األاهللاث  الووناع خ ل ث ثو  قشويك ستو
 الحباب األقظم رحمهلل  لى اا قلا   سلم إلى رب العنلماك

 يت ل  فاعن الم ائو المهوتون ا ى أن العلمنء ونلوا قهللد   تعاله اللالو يت ل  فاعن جبوي  األراك 
م ائو في األرض تعاله اللالو أ ثو رك قهللد الورنل   سلم فاعن الم ائو قلى المؤرتاك )س    ال

 6هي ا ى رطلع ال  و ( الههللر 
 ر ائو الوامك يسلمون قلى أ حنب وان  اللا   رك يحاون لالو الههللر

 سبب ة  ل هاله السور  )الههللر (
  سمات تنلههللر ل ئوار ذ و لالو الههللر فاعن  قظم شوفعن

                                                                 
( رك طويع رحمهلل  2466(   اتك ابنن )  3926الحهلليث  حاح لمن ل  رك الشواههلل يأ ي ااشنر  إلىبعضعن .   وهلل أخوج  اتك رنج  )  حاح  ونل قت  االبنةي ( 42

 (( 163  162 - 161/  1أ م رت  .    الا ر اه أامهلل )  تتإتواهام ال امي قك أتي سلمو ت 
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 أخوج اتك أتي ان م  الو ااهلل  قك ر نههلل : 
ذ و رج   رك تتي إسوااا  لبس الس ح ألف شعو  جنههلل  أن رسول اا  لى اا قلا   سلم :

) إةن أة لتنه في لالو الههللر *  رن  فع ب المسلمون رك ذلك فأة ل اا  عنلى في سبا  اا  عنلى
 ألف شعو (  أدراك رن لالو الههللر * لالو الههللر خاو رك

 ال ي لبس ذلك الوج  الس ح فاعن في سبا  اا  عنلى
 أ  قطنء أقطنه اا  عنلى لعاله األرو  أ  فض    ض  اا ت  قلى قبنده

فع  رك  فع  رك رغ تم ي عوض لت حند اا ق   ج  ااث جع  هاله اللالو خاو  رك ألف شعو
 ر   د ي   د فا  لاو  ال ريب فا  

 عم  لاو  ال يت ع فا  ال رنل  ال تتون إال رك أ ى اا تهلب سلامفع  رك قنتهلل  ي

 الواجب العملي :
)اللعم أةك ق و   ويم  حب الع و فع و هالا الهللقنء ا ثو رك الهللقنء  خن و 

 .(  ال  تسى الهللقنء لوالهلليك  إخواةك  األر  جمعن قتي
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 األماني
ر صعب أخواه  قبهلل الملك تك رو ان ذ  و أة  اج مع قبهلل اا تك ال تاو  ق و     

و إسمنقا  قلا  الس  . فهنل تعضع م: هلم  َفلت  مك  قلى اات  يورن تمئو في ا   
فإن هالا رو ع اس  نتو للهللاقنء. فهنل قبهلل اا تك ال تاو: أ مت ى أن أرلك 

العواواكت الحوراكت  أ سم ى أراو المؤرتاك.  ونل رصعب تك ال تاو: ا مت ى أن َأل َي 
 أن أةئح قناشو تتت طلحو  س ئاتو تتت الحساك.  ونل قبهلل الملك تك 
رو ان: أ متى أن أرلك األرض  ل عن.  ونل قو   تك ال تاو: لست  رم ن أة م في 
شيء؛ أ متى ال اههلل في الهللةان  ال تو في اآلخو ت  أن أ ون ر م ك ي و ى قت  هالا 

 (43)ا َ   ؛العلم . فبلغ   ا  ااهلل رتعم أ رت
* أة  ونل أل حنت   متوا فهنل تعضعم أ متى لو أن هاله  قك قمو ر ي اا قت 

الهللار رملوء  ذهبن أة ه  في سبا  اا  أ صهللق  ونل رج  أ متى لو أةعن رملوء  
زتوجهللا  جوهوا فأة ه  في سبا  اا  أ صهللق ثم ونل قمو  متوا فهنلوا رن ةهللر  

أ متى لو أةعن رملوء  رجنال رث  أتي قباهلل  تك ين أراو المؤرتاك فهنل قمو 
 (44.) ال واح  رعنذ تك جب   سنلم رولى أتي االي و  االي و تك الامنن

 

 الواجب العملي :

                                                                 
 رووع الوراق/  المؤلف : البو  الئ نب : ال وهو  في ةسب التبي  أ حنت  العشو ( 43

 6006ح 262/ص3الحن م في رس هللر   ج( 44
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  اهاهو الغهلل إةشنء اا اخي الحباب  متى الاو  ل ئك
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 انفسهم على يؤثرون
  ولو كان بهم خصاصة 

أ ى الت بي   ل ى الل   قلا   سدل م فبعدث إلدى ةسدنا  فهلدك:  أن  رج  -ر ي الل   قت  -قك أتي هويو 
« 46»هدالا؟  -أ  يضداف -ردك يضدم  »رن رعتدن إال  المدنء. فهدنل رسدول الل د   دل ى الل د  قلاد   سدل م: 

فهنل رج  رك األةصنر: أةن. فنةطلع ت  إلى اروأ   فهنل: أ وردي  داف رسدول الل د   دل ى الل د  قلاد  
 ةددو ري « 46»ال  وددود  ددبانةي. فهددنل: ها ئددي طعنرددك  أ ددبحي سددواجك  سددل م فهنلددت: رددن قتددهللةن إ

إذا أراد ا قشددنءت فعا ددأد طعنرعددن  أ ددبحت سددواجعن  ةو رددت  ددبانةعنت ثددم  ونرددت  « 47» ددبانةك 
دن أ دبح غدهللا إلدى رسدول   أة عن  صلح سواجعن فأط أ   ف ع  يوينة  أة عمدن يدأ  ن فبن دن طدن ياك فلم 

ث و  َن  -أ  ق ب رك فعنلئمن - حك الل   الل الو»م فهنل: الل    ل ى الل   قلا   سل   فأة ل الل   َ يد ؤ 
ع م  َ َلو   نَن ت ع م  َخصنَ و   ل ح ونَ « 48»َقلى أَةد   س   «.49«(* »َ َرك  ي وَق ش ح  ةَد  س    فَأ  لئ َك ه م  ال م   

خادو »لل د  قلاد   سدل م: ودنل: ودنل رسدول الل د   دل ى ا -ر ي الل د  قتعمدن -قك اتك أساهلل األةصنر   
ددنرت  دار تتددي قبددهلل األشددع ت  دار تتددي الحددنرث تددك الخدد رجت  دار تتددي  د ر األةصددنر دار تتددي الت   

 «.60«(* »سنقهلل ت  الل   لو  تت رؤثوا تعن أاهللا آلثود تعن قشاو ي
أة عددن ونلددت: جددنء تي رسددئاتو  حمدد  اتت دداك لعددن فأطعم عددن ثدد ث  -ر ددي الل دد  قتعددن -قددك قناشددو

دت فأقطت      ااهلل  رتعمن  مو   رفعدت إلدى فاعدن  مدو  ل أ لعدن فنسد طعم عن اتت نهدن فشده ت  موا
                                                                 

 للشك من الراوي.« أو»أي من يؤوي هذا فيضيفه و -أو يضيف هذا -من يضم ( 45
 .أصبحي سراجك: أوقديه ( 46

 نومي صبيانك: علليهم بشيء. ( 47
 الخصاصة: الفاقة. ( 48

 (.9735( واللفظ له، ومسلم )5020) 0الفتح  -البخاري ( 49

 (.9322مسلم ) ( 50
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ال  مو  ال  ي  نةت  ويهلل أن  أ لعن تاتعمنت فأق بتي شأةعنت فال ود ال ال   دتعت لوسدول الل د   دل ى 
 الل   قلا   سل م فهنل:

 «.61» «(إن  الل   وهلل أ جب لعن تعن ال ت و أ  أق هعن تعن رك الت نر»
إن  »وددنل: وددنل رسددول الل دد   ددل ى الل دد  قلادد   سددل م:  -ر ددي الل دد  قتدد  -قددك أتددي روسددى األشددعو     

في الغ   أ  و   طعن  قانلعم تنلمهلليتدو جمعدوا ردن  دنن قتدهللهم فدي ثدوب « 62»األشعوي اك إذا أررلوا 
  (63)«( ااهللت ثم  او سموه تاتعم في إةنء  ااهلل تنلس وي وت فعم رت يت  أةن رتعم

 لواجب العملي :ا
إن خلق اإلثار من األخالق العظيمة فحرص من اليوم أخي الحبيب 

 على تفعيله في نفسك وفي اسرتك   

                                                                 

 (.9657( مسلم ) 51

 أرملوا: أي فني طعامهم. ( 52
 ( متفق عليه.9377(، ومسلم )9506) 3الفتح  -البخاري ( 53
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 رمضان وداع
 نن السلف الصنلح ي  عهلل ن في إ من  العم   إ منل   إ هنة  ثم يع مون تعهلل ذلك تهبول  

 جلو { ت ر ى قك قلي ر ي اا قت    يخنفون رك رده  هؤالء الاليك } يؤ ون رن آ وا  ولوتعم
ونل :  وةوا لهبول العم  أشهلل اه منرن  رتئم تنلعم  ت ألم  سمعوا اا ق   ج  يهول : } إةمن 
ي هب  اا رك الم هاك { ت  قك فضنلو تك قباهلل ونل : ألن أ ون أقلم أن اا وهلل  هب   رتي رثهنل 

اا يهول } إةمن ي هب  اا رك الم هاك { ت ونل ابو رك خودل أاب إلى رك الهللةان  رن فاعن ألن 
اتك ديتنر : الخوف قلى العم  أن ال ي هب  أشهلل رك العم  ت  ونل قطنء السلمي : الحالر اال هنء 

تك أتي ر اد : أدر  عم ي  عهلل ن في العم  الصنلح  قبهللالع ي قلى العم  أن ال يئون ا ت  ونل 
 رتعم أ  ال . فإذا فعلوه  وع قلاعم العم ت أيهب 

فاهنل ل  : إة  يو  فوح  سو ر فاهول :  ال طو ت نن تعض السلف يظعو قلا  الح ن يو  قاهلل     
 هللو م  لئتي قبهلل أروةي روال  أن أقم  ل  قم   ف  أدر  أيهبل  رتي أ  ال .  رأى  هب تك 

هالا فع  الشن ويك  إن  نن هؤالء  هب  رتعم  انرعم فمن فهنل :الورد وورن  يضحئون في يو  قاهلل 
ت  إن  نن لم ي هب  رتعم  انرعم فمن هالا فع  الخنا اك .  قك الحسك ونل : إن اا جع  شعو 
ررضنن رضمنرا  لخله  يس بهون فا  تطنق   إلى رو ن   فسبع وو  ف نز ا   خلف آخو ن فخنتوا 

 لمبطلون .فنلع ب رك ال قب الضناك في الاو  الال  ي وز فا  المحستون  يخسو فا  ا
ر ى قك قلي ر ي اا قت  أة   نن يتند  في آخو لالو رك شعو ررضنن : ين لات شعو        

رك هالا المهبول فتعتئ  ت  رك هالا المحو   فتع ي  .  قك اتك رسعود أة   نن يهول : رك هالا 
مود د جبو اا أيعن ال لكالمهبول رتن فتعتئ   رك هالا المحو   رتن فتع ي  ت أيعن المهبول هتائن  

 رصاب ك .
 لات شعو  رك فا  يهب  رتن      فاعتن ين خابدددددو الددمود د

 شهلليدددددهللرك  ولى قت  تغاو وبددول       أرغم اا أة   تخ   
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 الواجب العملي :

 إن ضُعفت عن ثالث ، فعليك بثالثأخي الحبيب 
ن إن ضعفُت عن الخير فأمسك عن الشر .. وإن كنت ال تستطيع أ

تنفع الناس فأمِسك عنهم ضرك .. وإن كنت ال تستطيع أن تصوم فال 
 تأكل لحوم الناس .
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 العيد يوم يف والرعية الراعي
قمو تك قبهلل الع ي  قلا  رامو اا في يو  العاهللت  هو خلا و المسلماك يروى أن الخليفة الخامس  

 الهان ت ثم يالهب الوجنلت  يهللخ  يهللخ  رجنل المسلماك لاعتئوة   يهللقون ل  تهبول الصان  
أط نل الوقاو في هائو استو  جمالوت  تاتعم ط   رك أط نل قمو ثانت  َخل َهو  ثانت  تنلاوت  را اةاو 
األر و  لعن  حت يهللي ت  رع ذلك جع  الهللةان  حت وهللرا ت  رت ى في أهل  اايمننت ف نز ا تأقظم 

 ا لو؛ إةعن الو اايمنن.
يو  العاهلل تاك أط نل الوقاو  هم في هائو استو  هو في  لك العائو طأطأ رأس  يو  رأى اتت  في 

: أت نه! رن الال  طأطأ رأسك - الال   وتى قلى اايمنن- تئىت فهنل هالا الط   الصغاو 
رن رك شيء إال أةي خشات أن يتئسو ولبك يو  العاهلل تاك أط نل  - اا- أتئنكت ونل: ين تتي 
 العائو  هم ت لك العائو.الو قاوت  أةت تعاله 

فود  رد  الوجنل المؤرتاكت ونل: أت نه! إةمن يتئسو ولب رك قصى رت   روالهت  قع  أر   أتنهت أرن 
 أةن ف   اا.

فمك الال  قل م هالا الط   إال  اا الال  رزو  اايمنن رك  غوه ف وتى قلى اايمننت فئنن رت  رن  
 (54) نن.

خلا و ال اههلل قمو تك قبهلل الع ي  ر ي اا قت   أر نهت يو  العاهللت  وهلل  رو ر هللد الهون األ ل ال
 نن خلا و المسلماك رك طنشهتهلل في الشمنل إلى جتوب أفويهان ت  رك رشنرق ساباوين إلى 
األةهلللس إلى شوق ةعو الستهلل  لعن يملئعن ر ي اا قت   أر نهت فت ل يو  العاهلل فوأى المهنتو؛ 

] ين أي عن المهنتو!  م فاك رك اباب!  م فاك رك وويب! رن  أةعم فبئى ا ى جلست فهنل: ]
 )أ لوا رع رك أ  ت  رن  أةعم شوتوا رع رك شوبت رن  أةعم  حئوا رع رك  حك [[ ثم ونل: 

                                                                 
 ( محاضرات الشيخ / على القرني  54
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ين رود! رنذا فعلت تنألابو؟ ثم تئى  أجنب ة س  تت س   ونل: أ هللر ن رن يهول المود؟ ونلوا: 
 ال.

كت  فهأد العاتاكت  فصلت الئ اك قك السنقهلليكت  السنقهلليك قك ونل: يهول: أ لت الحهللو ا
 .(العضهلليكت  العضهلليك قك الئ اكت  الههللراك قك السنواكت  السنواك قك الو ب اك 

 اقم  لهللار غهللا  ر وان خنزةعن ال نر أامهلل  الوامك تنةاعن
 وصورهن ذهب  المسك  وت عن  ال ق وان اشاش ةنتت فاعن

 الواجب العملي :
 :تذكرلحبيب أخي ا

 زكاة الفطر . 
 صلة األرحام  . 

 إخوانكم الفقراء  . 
 إدخال السرور على الناس وخاصة األطفال  . 

 المحافظة على كل ما تم بناءه في رمضان من الخيرات والحسنات  . 
 صيام الستة من شوال .
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