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 والعلماء فضل العلم

 

وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا  إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف

ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، 

، وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

 صؾَّك اهلل وسؾؿ وبارك طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقًرا.

آل ](ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ)

 .[201عؿران:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ) ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .[2الـساء:](ٺ 

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  .[02-00األحزاب:](﮲﮳  ﮴﮵  ﮶﮷ 

ا بعد    ...أمَّ

يصطػل مـ الؿالئؽة رساًل  ال يخػاكؿ أن اهلل  فقا معاشر الؿسؾؿقن:

، ومـ الـاس، وأن اهلل ختؿ الـبقة والرسالة ببعثة محؿٍد 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )قال احلق سبحانه: 

َلا »أكف قال:  وصحَّ طـ الـبل  ،[04األحزاب:](ۆئ

o  p 
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بِيَّ باْعِدي   .(1)«كا

ورسالتف وديـف، أورثف  أورث طؾؿ الـبل  وإن اهلل  

  لؾعؾؿاء الرباكققـ، فالعؾؿاء يف أمة محؿٍد  كاألكبقاء يف

اءا »أكف قال:  بـل إسرائقؾ، فؼد صحَّ طـ الـبل  ؾاؿا إِنَّ الْع 

يـااًرا، 
َلا دِ ًؿا وا وا دِْرها ث  رِّ إِنَّ اأْلاْكبِقااءا لاْم ي وا ة  اأْلاْكبِقااِء، وا ثا را اوا إِكَّؿا ،  وا ْؾما

ا الْعِ ذا وا ها ث  رَّ وا

افِر   ظٍّ وا ذا بِحا ْد أاخا ؼا ه  فا ذا ْن أاخا  . (2)«فاؿا

رفع اهلل  ولذلؽ هذه األمة الؿباركة هبذا الـبل الؽريؿ 

  ،شلن طؾؿائفا، وأطؾك كعبفؿ، وجعؾفؿ سادًة وقادًة يف الدكقا ويقم الؼقامة

َـّ اهلل  طؾك هذه األمة هبذا الؿقراث العظقؿ، مقراٌث ال يؼقم طؾك  ولذلؽ امت

س.  الدرهؿ وال الديـار، وإكؿا مقراٌث قائٌؿ طؾك وحل اهلل   وتؼدَّ

يا "وقد صرخ يف أصحاب السقق قائاًل:  ◙ولذلؽ قال أبق هريرة 

 أيفا التجار، يا أيفا الـاس أكتؿ ها هـا ومقراث محؿٍد 
، ففرع الـاس زرافاٍت ووحداكًا وقد اكؼدح يف مخقؾتفؿ، "ُيؼسؿ يف الؿسجد

وترى طؾك بالفؿ أن هذا الؿقراث مجرد دراهؿ ودكاكقر، فنذا هبؿ ال يجدون 

شقئًا، ال يجدون ما اكؼدح يف أذهاهنؿ، وإكؿا وجدوا حؾؼات طؾٍؿ، ودروس 

رة ذِكٍر، فرجعقا بغقر القجقه، وال بالحؿاس الذي ذهبقا بف، يؼقلقن ألبل هري

أيـ هذا الؿقراث يا أبا هريرة؟ قال: ما وجدتؿ؟ قالقا: وجدكا ِحَؾؼ ": ◙

                                                                 

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 1842(، ومسؾؿ )3455أخرجف البخاري ) (1)

مـ حديث أبل (، 223(، وابـ ماجف )2682(، الرتمذي )3641أخرجف أبق داود ) (2)

 .(212) « مشؽاة الؿصابقح»، وحسـف األلباين يف ◙ لدرداءا
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 ."(1)طؾٍؿ، ودروس ذِكٍر، فؼال: هذا مقراث محؿٍد 

مب ىب يب جت حت )شلن العؾؿاء، قال سبحاكف:  وقد رفع اهلل 

الـاس بسمالفؿ، وبالؾجقء  ، وأمر [11املجادلة:](خت مت ىت يت جث

إلقفؿ، وبؿراجعتفؿ حقـؿا تعرتضفؿ الؿشؽالت والؿسائؾ والعؼبات، قال 

ۆئ ) :، وقال [04النحل:](ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)سبحاكف: 

يف قاطدةٍ ترسؿ الؿقزان الراجح  [9الزمر:](ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 فضؾفؿ طؾك سائر الـاس تػضقاًل. ألهؾ العؾؿ بلن اهلل 

أكف قال مشبًفا العؾؿاء بلمثال  وقد صحَّ طـ الـبل 

الـجقم يف السؿاء يفتدي هبا الساري يف ضؾؿات الؾقؾ البفقؿ، هؽذا العؾؿاء 

 ُيفتدى هبؿ، وُيستضاء هبؿ، بؾ هؿ سػقـة الـجاة بنذن اهلل رب العالؿقـ.

هؿ أول مـ وِرث تركة  ولذلؽ كان أصحاب الـبل 

آن والسـَّة إلك هذه األمة، وال زلـا ، فـؼؾقا طؾؿ الؼرمحؿٍد 

 كتػقل ضالل هذا الخقر، وسقبؼك إلك أن يِرث اهلل األرض ومـ طؾقفا.

 فؽؿا ذكرت لؽؿ أيفا الؿممـقن قبؾ قؾقؾ بلن اهلل  وأما مـزلة العؾؿاء:

رفع ذكرهؿ يف الدكقا، وأما يقم الؼقامة ففؿ مـ أول الـاس كجاًة، وأكثرهؿ 

 .لحقًقا بؿرتبة محؿٍد 

أبدأ وأطاد يف قضقة العؾؿ والعؾؿاء، وبقَّـ  ♥ والـبل

أن رتبة العؾؿ جؾقؾة، ومـزلتف طظقؿة، فؼال  ♥

                                                                 

، ◙( مـ حديث أبل هريرة 1429« )الؿعجؿ األوسط»أخرجف الطرباين يف  (1)

 حسـ مقققف. :(144/ 1) «صحقح الرتغقب والرتهقب»وقال االلباين يف 
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  :« َّإِن ْن فِيوا ؿا  ما ْن فِي السَّ ما تَّى ،األاْرضِ اِء وا فِي الِْحقتاان   حا

ونا لِ  ِػر  ا لاقاْستاغ  ْحرِها ي ج 
الـَّْؿل  فِ قْرِ الباْحرِ، وا ِم الـَّاِس الْخا ؾِّ عا  .(1)«ؿ 

مْ » أكف قال: وصح طـ الـبل   ك  قْر  ن خا ما  ما ؾَّ عا ْؾما  تا
 الْعِ

ه   ؾَّؿا  .(2)«وعا

إن هذه األمة طؿقدها الػؼري، وقاطدهتا األساس قائؿٌة  أيفا الؿممـون:

، وإلك سـَّة الـبل طؾك العؾؿاء الرباكققـ الذيـ يـزطقن إلك كتاب اهلل 

  طؾك َففؿ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل وسؾَّؿ وبارك

طؾقف. إن العؾؿاء هؿ يف واقع األمر طؿاد البالد، وهؿ يف واقع األمر الؿصابقح 

هبا، ولذلؽ وجقدهؿ يف األمة غـقؿة، وذهاهبؿ طـ األمة ضؾؿٌة  التل ُيستضاء

 ومصقبة.

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): جاء يف أحد أوجف التػسقر يف ققل اهلل  ەئ 

قال  [01الرعد:](ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

قال:  [01الرعد:](ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) :ابـ طباس ومجاهد يف ققل اهلل 

 "ذهاب العلامء".

فنذا ذهب العؾؿاء أوشؽت الساطة أن تؼقم، ولذلؽ تضافرت األدلة مـ 

أن اضؿحالل األرض بذهاب العؾؿاء إكؿا هل  سـَّة الـبل 

 كذارٌة بؼرب ودكق الساطة كسلل اهلل لـا ولؽؿ حسـ الختام.

                                                                 

 بؼ تخريجف.س (1)

ـْ تََعؾََّؿ الُؼْرآَن »بؾػظ:  ◙( طـ طثؿان 5227أخرجف البخاري ) (2) َخقُْرُكْؿ َم

 «.َوَطؾََّؿفُ 
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وإن مـ التباشقر العظقؿة التل ُيسرُّ هبا الؿسؾؿ يف ضؾ ذهاب  كعم عباد اهلل:

ؿاء مـ التباشقر التل تُثؾج الصدور، وتُسرُّ هبا الؼؾقب هق أن اهلل كثقٍر مـ العؾ

  ؾ بحػظ ديـف وكتابف ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )، قال سبحاكف: تؽػَّ

يؼقم مـ  ةال يزال ُيـبت مـ هذه األم ، وإن اهلل [9احلجر:](ڱ ں

الاى »مبقِّـًا  بحػظفا، قال  عا نَّ اهللا تا
ث  أا لِّ  يابْعا أِْس ك  ى را ؾا عا

ةِ  ام   ِمائا اعا د  لافا دِّ ْن ي جا ا أاْمرا  ما يـافا
 .(1)«دِ

 أيفا الؿممـون: واجبـا تجاه أهل العؾم:

احرتامفؿ، وتؼديرهؿ، وكثرة الدطاء لفؿ بالتليقد، وبالـصر  أوًَل:

 وبالتسديد، وبصالح الؼقل والعؿؾ.

االلتجاء إلقفؿ يف وقت الؿعضالت، ذلؽ أن الـبل األمر اآلخر: 

  مبقِّـًا خطقرة  ♥خربًا مػزًطا، فؼالأخربكا

وِر »ذهاب العؾؿاء قال:  د  اًعاإِنَّ اهللا َلا ياـْتاِزع  الْعِْؾِم ِمن ص  اِل اكتِزا جا لاؽِْن الرِّ ، وا

بِْض ياـْتاِزع   اًَل، فلاْفتاْوا ه  بِؼا فَّ اءا ج  سا ؤا ذا الـَّاس  ر  خا الًِؿا اتَّ تَّى إِذا لم ي بِْق عا اء حا ؾاؿا الْع 

قْرِ ِعْؾم  فا  والاضا بِغا ؾُّ أاضا وا وا  .(2)«ؾُّ

وكحـ وإياكؿ أبـاء القاقع، طشـا وإياكؿ فتـًا متالحؼة، وأياًما سقداء بسبب 

الػتـ التل ضربت طؾك األمة يف السـقات الؿاضقة بجدراكف األربع، وإذا 

دقؼت فقفا يا ُطبقد اهلل وجدت أن أغؾب تؾؽ الػتـ هل حقـؿا صدَّ الـاس طـ 

سقا طؾك الع اٍل لؿ يؼرحقا، ومـ صبقاٍن لؿ يتؿرَّ ؾؿاء، وأخذوا الػتاوى مـ جفَّ

                                                                 

(، 6527« )األوسط»(، والطرباين يف 8592(، والحاكؿ )4291أخرجف أبق داود ) (1)

 (. 247« )الؿشؽاة»، وصححف األلباين يف ◙مـ حديث ابل هريرة 

 .◙(، مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو 2673(، ومسؾؿ )122أخرجف البخاري ) (2)
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شقا الؿسائؾ، وأخذوا كُتًػا فبدأوا يحؽؿقن يف رقاب طباد اهلل   العؾؿ، وإكؿا قؿَّ

 تؽػقًرا وتضؾقاًل وتػجقًرا، كسلل اهلل أن ُيعافقـا وإياكؿ وجؿقع الؿسؾؿقـ.

هنا إذا وقعت يف مشؽؾٍة فرديٍة ولذلؽ مطؾقٌب مـ األمة وهق حتٌؿ الزم أ

أو جؿاطقة أن تؾجل إلك الراسخقـ مـ أهؾ العؾؿ الذيـ رسخت أقدامفؿ يف 

 الديـ، وُفتَّت أطضاضفؿ يف العؾؿ، يؾجلون إلقفؿ فقلخذون مـفؿ الػتاوى. 

ر هبا مجاهقؾ يف العؾؿ، ال يعرف  وقد ابتُؾقـا يف هذا الزمان بػضائقاٍت تصدَّ

ؿ فضاًل طـ أن يغقص يف مشؽالهتا ومعضالهتا، أحدهؿ أبجديات العؾ

رون  اذة، والـاس يتسؿَّ والـاس يتحؾَّؼقن حقلفؿ والؼؾقب ضعقػة، وشبٌف أخَّ

أمام التؾػاز وأما تؾؽ الػضائقات ضـًّا مـفؿ أن كؾ مـ لبس طؿامة، أو وضع 

 بشتًا طؾك كتػقف، أو رفع لساكف بؼال اهلل وبؼال رسقل اهلل 
أكف مـ أهؾ العؾؿ والػتقا حتك ضؾَّ فئاٌم مـ الـاس فاكحرفقا طـ سبقؾ محؿٍد 

.الحذر الحذر يا أمة اإلسالم . 

وإن مؿا ُيػِرح اإلكسان ال سقؿا يف بالدكا هذه حقـؿا تعاكؼ سؾطان العؾؿ 

مع سؾطان الحؽؿ، فبدأت هذه البالد بتخريج أفقاٍج مـ العؾؿاء الرباكققـ 

لؼاصل والداين بؿتاكة الدياكة والعؾؿ، وإن مؿا يمسػ لف أن الذي يشفد لفؿ ا

يؼع كثقٌر مـ أبـاء الؿسؾؿقـ ال سقؿا يف بالد الحرمقـ الشريػقـ، يؼعقا ضحقة 

تؾؽ الؼـقات الػضائقة فقتؾؼَّػقن الػتاوي شرًقا أو غربًا وهل بعقدٌة طـ سـَّة 

 .محؿٍد 

احترامفم وتؼديرهم،  األمر اآلخر الذي يجب عؾقـا تجاه العؾؿاء بعد

وكثرة الدعاء إلقفم، والؾجوء إلقفم يف الؿعضالت والؿشؽالت، وحقـؿا 

أيًضا أن كملِّػ الؼؾقب طؾقفؿ، فؿا يعترض اإلكسان سماًَل ما من الواجبات: 

، فاهلل تعالك مـ أحٍد يف هذه األمة معصقٌم حاشا محؿًدا 
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ة، وال يعـل طصؿف يف تبؾقغ ديـف ورسالتف، وما مـ طالٍؿ إال و تؼع مـف ذلَّ

ة أن يسعك الـاس يف إسؼاصف، أو  بالضرورة أبًدا حقـؿا يؼع العالؿ يف ذلَّ

االلتػات إلك غقره مـ أهؾ البدع والؿخالػات، بؾ يجب أن ُيصان طرضف، 

وُيحػظ حؼف، وأما خطله فؿردوٌد طؾقف: ألن الحؼ ُيؿثِّؾ كػسف، والرجال 

بالرجال، هذه قاطدٌة رسؿفا أصحاب محؿٍد ُيعرفقن بالحؼ، وال ُيعَرف الحؼ 

. 

قفؼـل اهلل وإياكؿ التباع الؽتاب أسلل اهلل الؽريؿ رب العرش العظقؿ أن ي

والسـَّة، وأن يفديـا وإياكؿ صراصف الؿستؼقؿ، وأن ُيؿتعـا وإياكؿ الؿتاع 

الحسـ يف ديــا ويف دكقاكا، وأن يرزقـا وإياكؿ شربًة مـ يد محؿٍد 

 أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ها أبًدا، ال كظؿل بعد

ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر 

 اهلل. 
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

 مـ بلثره اقتػك إلك يقم الحشر والؿـتفك.

 أما بعد...

كجاتؽؿ يقم ُيـصب  فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل، واطؾؿقا أن يف تؼقى اهلل 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )الصراط، قال الحؼ سبحاكف: 

 [17-11مريم: ](ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ

يف السـقات األخقرة أصبح ذهاب العؾؿاء ضاهرٌة مؼؾؼة، فػل أمة اإلسالم: 

كؾ سـٍة يذهب طالؿان اثـان وثالثة مـ العؾؿاء الرباكققـ، يذهبقن إلك لؼاء 

، وأصبح وجقد العؾؿاء يف األمة أكدر مـ الؽربيت األحؿر، وهذا رهبؿ 

 يدطقكا إلك أن كدق جرس اإلكذار يف كػقسـا ويف أذهاكـا.

: ألن العؾؿاء يف األمة وجقدهؿ غـقؿٌة باردٌة بنذن اهلل ذلؽ أن وجقد 

ة، فؿا مـ أحٍد إال وهق  الـاس جؿقًعا حاجتفؿ إلك العؾؿاء حاجٌة شديدٌة ومؾحِّ

ٍر فاضح يف  محتاٌج إلك العؾؿاء، ذهاهبؿ يف ضؾِّ فضاٍء مػتقح، ويف ضؾ تصدُّ

لجفؾ طاًما مع كثقٍر مؿـ ال ُيحسـقن العؾؿ، وال ُيحسـقن الؿسائؾ، فلصبح ا

ر القسائؾ التل تعقـ طؾك صؾب العؾؿ.  كثرة تقفُّ

ولذلؽ مطؾقٌب مـ كؾ مسؾؿ أن يحؿؾ هؿَّ صؾب العؾؿ، فالعؾؿ أطظؿ 

، كصَّ طؾك ذلؽ جؿٌع مـ أهؾ التحؼقؼ مـ أهؾ العؾؿ الجفاد يف سبقؾ اهلل 

فنذا  كشؿس الديـ بـ الؼقؿ رحؿة اهلل تعالك طؾقف وغقره مـ العؾؿاء الرباكققـ،
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 .أردتؿ أطظؿ الجفاد فعؾقؽؿ بالعؾؿ يا أمة محؿٍد 

العؾؿ ُيؿقِّز اإلكسان بف بقـ الحؼ والباصؾ، وبقـ الصحقح والسؼقؿ، وبقـ 

الظالم والـقر، وبقـ السـَّة والبدطة، وبقـ الؿؼبقل والؿردود، العؾؿ يا أمة 

، العؾؿ هق العؿقد الػؼري لفذه األمة، العؾؿ هق محؿٍد 

ة، يؼقم كؾ شلٍء طؾك العؾؿ، فقصدر مـ الؼرآن، ويصدر  قطب رحك هذه الؿؾَّ

أُهقب بؽؿ أيفا الشباب بااللتحاق بدروس مـ سـَّة الـبل 

العؾؿ، وباالكخالط يف الؽؾقات الشرطقة يف كؾقات الشريعة وأصقل الديـ، 

َـّ اهلل تعالك طؾقؽؿ يف هذه البالد أن وفرت  وصؾب العؾؿ الشرطل، فنن مؿا م

الحؽقمة الؿباركة جامعاٍت تتضؿـ كؾقاٍت لؾشريعة ُيدَرس فقفا أمفات  هذه

ج هبا اإلكسان قاضقًا، أو مػتقًا، أو داطقًا إلك اهلل   الؽتب الشرطقة التل يتخرَّ

متك ما إن ارتسؿ الخطك الثابتة التل طؾقفا  طؾك أساٍس صحقٍح بنذن اهلل 

 حقاء.طؾؿاؤكا ومشايخـا، رحؿ اهلل األمقات وحػظ األ

ٌـّ يا أيفا الؿممـقن، العؾؿ لقس لف  وأُهقب بالجؿقع أيًضا فالعؾؿ لقس لف س

، فالعؾؿ ال يعرف صغقًرا وال كبقًرا، فؽثقٌر مـ أصحاب  ، ولقس لف حدٌّ ٌـّ س

ٍـّ متلخرة، بعد الخؿسقـ بؾ لف  محؿٍد  صؾبقا العؾؿ يف س

 .الستقـ صؾبقا العؾؿ، واطتؽػقا يف مسجد الرسقل 

وإن مؿا ُيؼطِّع كقاط الؼؾقب، ويبعث الحزن واألسك يف الـػقس ما طؾقف 

كثقٌر مـ الـاس مـ الؿسؾؿقـ، بؾ مـ جـس الؿتديـقـ أيًضا، يبؼك السـقات 

الطقيؾة طشر سـقات أو طشريـ، فنذا كظرت يف صالتف تجده ُيخطئ يف سـَّة 

 .♥الـبل 
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سبب ذلؽ اكصراففؿ طـ العؾؿ، واكشغالفؿ بلمقر الدكقا، كعم عباد اهلل:  

واهلل الذي ال إلف إال هق إن الؿرء لقتؼطع أًسك حقـؿا ُيصؾل وأمامف رجٌؾ فنذا 

دا »يؼقل:  بف إذا سجد يرفع رجؾقف، والـبل  أ ِمْرت  أاْن أاْسج 

ةِ  بْعا ى سا ؾا عضؽؿ: كقػ يف إشارةٍ مع أهنا مسللٌة دققؼة قد يؼقل ب (1)«أاْعظ م   عا

 ُيـبِّف طؾقفا خطقبـا؟ 

أققل: هذه الؿسللة قد تُبطؾ صالتؽ أيفا الؿسؾؿ: ألن الـبل 

ةِ »قال:  ♥ بْعا ى سا ؾا دا عا ها  «أاْعظ م   أ ِمْرت  أاْن أاْسج  وطدَّ

  طضًقا، ومـ الـاس تجده ُيصؾل مـذ خؿسقـ سـة ومع

 ذلؽ ُيخطئ يف هذه الؿسللة، مسللٌة واحدة.

باقل أمقر الصالة تجدها أمقًرا واهلل ال تؿتُّ إلك سـَّة وإذا كظرت إلك 

بصؾة: مـ ذلؽ مثاًل: القققف يف الصػ، الـبل  الـبل

ما كان ُيؽبِّر يف الصالة حتك يتقؼـ أو يغؾب طؾك ضـف أن  ♥

ا كالبـقان الؿرصقص، كان يؼقل:  فُّ »الـاس قد صػقا صػًّ ا تاص  ونا كاؿا ػُّ أاَلا تاص 

ة   ئِؽا الا ا؟ ِعـْدا  الْؿا بِّفا قن. فبقَّـ لفؿ  (2)«را  كقػ يصػُّ

اكظر يف صالتـا يا ُطبقد اهلل تجد بقـ الرجؾ والرجؾ فراغ رجٍؾ كامٍؾ، 

ومـ الـاس مـ يتؿايؾ يف صالتف ذات القؿقـ وذات الشؿال، وهذا أمٌر قد يظـ 

ربطف بلمٍر كقينٍّ  ♥البعض أكف أمٌر يسقٌر وسفؾ، ولؽـ الـبل 

مْ »: ♥قدري، فؼال  وب ؽ  ؾ  فا ق 
تاْختاؾِ وا فا ْختاؾِػ  ربطف بـلمٍر  (3)«َل تا

                                                                 

 .◙(، مـ حديث طبد اهلل بـ طباس 492(، ومسؾؿ )812أخرجف البخاري )(1)

 .◙(، مـ حديث جابر بـ سؿرة 432أخرجف مسؾؿ )(2)

 .◙(، مـ حديث ابـ مسعقد 432أخرجف مسؾؿ )(3)
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 قدري.

ا كالبـقان الؿرصقص،  إذا رأيتؿ الـاس ال يؼػقن يف صػقف الصالة صػًّ

يؾصؼ الرجؾ كتػف بؽتػ صاحبف، وقدمف بؼدم صاحبف، إذا رأيت هذا الؿـظر 

كالم فاطؾؿ أن الؼؾقب ستتـافر وإن اجتؿعت األجساد: ألن هذا الؽالم 

 الصادق الؿصدوق صؾك اهلل وسؾَّؿ وبارك طؾقف.

ال أريد أن أُسِفب يف ذكر الؿسائؾ التل يؼع فقفا كثقٌر مـ  أيفا الؿممـون:

الـاس، وإكؿا أردت أن أُهقِّض الؿقاجع، وأن أبعث الساكـ يف الـػقس إلك 

صؾب العؾؿ الشرطل، يجب طؾقـا جؿقًعا أن كتعؾؿ مـ أمقركا ما بف كجاتـا 

 بقل طبادتـا.وق

أضـ أكف ال ُيؽؾِّػؽ إذا جؾست خؿس دقائؼ، أو طشر دقائؼ طـد إمام 

الؿسجد تسللف طـ كثقٍر مـ الؿسائؾ، ال ُيؽؾِّػؽ شقئًا، فلكت تؼعد الساطات 

ًؼا حقل الؿباريات، وتؼعد الساطات الطقال تحػظ قصائد الشعر  الطقال محؾِّ

ذه أمقٌر مباحة الـبطل والعربل، وتؼعد الساطات الطقال يف االسرتاحات، وه

ال أققل فقفا شقئًا، أُريد مـؽ أن تؼع خؿس دقائؼ، أو طشر دقائؼ طـد إمام 

 ؟الؿسجد تؼقل: طؾِّؿـل كقػ أُصؾل، وكقػ سـَّة الـبل 

حاجتـا أيفا الؿممـقن إلك االلتػاف إلك العؾؿاء، وإلك العؾؿ يف مرتبة 

تك العؾؿاء الضرورة ال سقؿا وأكتؿ تشاهدون وتسؿعقن رحقؾ وققافؾ مق

ترحؾ إلك الدار اآلخرة، فؼد يؽقن حقـؿا تشجع ابـًا مـ أبـائؽ يف دخقل كؾقٍة 

شرطقة قد يؽقن هذا االبـ طؿقٌد مـ أطؿدة اإلسالم، وقد يؽقن صؿام أماٍن 

ـٍ مرتادفة طؾك أمة اإلسالم حقـؿا يؽقن مػتقًا، أو قاضقًا، أو طالًؿا، أو  مـ فت

 .داطقًة إلك اهلل 
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ومـ العبارات التل ُيطؾؼفا مـ ُيريدون والحذر الحذر من الؼول الـشاز،  

ا، الحذر مـ تؾؽ العبارات الؿاكرة والخادطة التل تُزيـ الباصؾ  هبذه األمة شرًّ

لؾـاس، وتريد صرف الـاس طـ العؾؿ الشرطل، الجعبة مألى، والحديث ذو 

 ـػعـل وإياكؿ هبا.أن ي شجقن، ولؽـفا طـاويـ طريضة، ومسائؾ أسلل اهلل 

هذا وصؾقا وسؾِّؿقا طؾك الـبل الؿصطػك، والرسقل الؿجتبك إذ أمركؿ 

ڄ ڄ )بالصالة والسالم طؾقف، فؼال وهق أصدق الؼائؾقـ:  اهلل 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[65األحزاب:]

نْ »قال:  صحَّ طـف أكف  ًة  ما الا يَّ صا ؾا ى عا ؾَّ ًة صا اِحدا ى وا ؾَّ صا

قْهِ اهلل   ؾا ا عا ْشرً  بِفا  .(1)«اعا

الؾفؿ صؾِّ طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد، كؿا صؾقت طؾك آل إبراهقؿ إكؽ 

حؿقٌد مجقد، وبارك طؾك محؿٍد وطؾك آل محؿد كؿا باركت طؾك آل إبراهقؿ 

 إكؽ حؿقٌد مجقد.

الؾفؿ أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقـ، وأذل الشرك والؿشركقـ، ودمر الؾفؿ 

حؿل حقزة الديـ، واحػظـا وجؿقع الؿسؾؿقـ، إكؽ الؽػر والؽافريـ، وا

طؾك كؾ شلٍء قدير، الؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ القباء، ومـ الربا والزكا، ومـ سائر 

الػتـ ما ضفر مـفا وما بطـ طـ بؾدكا هذا خاصة، وطـ سائر بالد الؿسؾؿقـ 

 طامًة برحؿتؽ يا أرحؿ الراحؿقـ.

 

                                                                 

 .◙طؿرو ( مـ حديث طبد اهلل بـ 384أخرجف مسؾؿ )(1)
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الؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ دَرك الشؼاء، ومـ سقء الؼضاء، ومـ شؿاتة 

ه إلقـا الؽػر والػسقق  ـف يف قؾقبـا، وكرِّ األطداء، حبِّب الؾفؿ إلقـا اإليؿان، وزيِّ

أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل والعصقان، واجعؾـا مـ طبادك الراشديـ، 

ا ومسؾًؿا طؾك الـبل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة، مصؾقًّ 

 الؿصطػك وآلف، وطؾك مـ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ، وأقِؿ الصالة.

 

 

 

 


