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سوحانه  -يف   وته يام ن معة، فهن اا حكمة هللا  Uهذن ن  ي  نلشري  نشتمم  لى بيان ه   نل يب 
ففضل ا  - Uكما  وه يف نل حي   ا رسال هللا   -وكمال  لمه: أن ن تار هلذه نألاة هذن نليام  -وتعاىل 

وشرف ا بيام ن معة، واا أفضم اا يف يام ن معة ومما يتميز به  ا سائر أيام نألسواع: هذه نفا ظة نلعظيمة 
بعرو  هللا  -بع  تافي  هللا  -ام ن معة نل  يتزو  في ا نفسل  زن  نلتقاى ويستمسم برسواسا وهي:   وة ي

نلا قى، فهن نلتذكا ونفان   هلا أ رن  ظي ن يف نلقلاب: فهن هللا ي    سا اا ضاللة ، ويرش  سا اا  انية ، 
بافان    8و وته  لى ئا ة هللا وجيلا سا  مى نلو ا   ا نلقلاب. فك  اا قلاب نهت ت ونستقااه 

 نل افعة ونلكلمات ن ااعة خلا نل يا ونل نيا ون  ر ؟

نألحا ي  يف ه يه في ا، فكان ه يه في ا أ  نهل    U وته  ا نل يب  8ف ذه نخل وة نل  شر  ا هللا 
بويان اا ي وغي أن يرن ى يف   وة يام  -رمح   هللا  -، ون تى نلعلماء - ليه نل ال  ونلسالم  -وأكمله 

يف   وة يام ن معة اا حي   Uن معة، ف ظردن الشتمال هذن ن  ي  نلشري   لى بيان ه   رسال هللا 
يف حال و ظه وف له بني نخل وتني با لاا، نظردن الشتمال  Uا   وتان، وكذلم قيااه نا ي نخل وة، وأهن

 بويانه وذكره. -رمحه هللا  -ن تى نف     Uهذن ن  ي   لى هذه نلس ا وهذن نهل   نفواري  ا رسال هللا 

ر، ولذلم أ ذ ت ل  لى نل ونم ونالستمرن -كما تق م   -وهذه ن ملة  ( [ U] ) كان رس هللا هللا قال: 
اا هذن ن  ي  وأاثاله اا نألحا ي  نل  ور ت سذه نل يغة نل  ت ل  لى  -رمح   هللا  -نلعلماء 

 نف نواة: أن هذن ها نهل   نلذ  ال يس  نفسل  أن خيالفه.

ء يف   وته: أنه يستفتح ا  م  هللا ونلث ا - ليه نل ال  ونلسالم  -كان اا ه يه   ] ) خيط  خطبتي ( [
 لى أن نخل وة واا في ا اا نلتذكا باهلل ونفا ظة  -رمح   هللا  - لى هللا مبا ها أهله. وق  أل  نلعلماء 

يشرع نستفتاحه  م  هللا ونلث اء  ليه، فاهلل أح  أن حيم  وأح  أن يثى  ليه ومين ،  اصةد يف ذكره ونفان   

خيط   Uقاهللا: كان رس هللا هللا  -رضب هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمر  - 211] 
 خطبتي وه  قائم ، يفص  بينهما باجلل س [.
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اا يستفت  به نلعو  كالاه: أن يثي  لى هللا نلذ   لمه اا  ، فخا- ز وءم  -نل  يرن  سا نل اللة  لى هللا 
 ز  -ل يكا يعل ، وأن يثي  لى هللا نلذ  ف مه، وأن يثي  لى هللا نلذ  ه نه ووفقه وس  ه، ولا شاء هللا 

اللتو   ليه بيانه، ولكا هللا وح ه نلذ  ت نركه بل فه،  - ز وءم  -أل را لسانه، ولا شاء هللا  -وءم 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  چ : - ليه نل ال  ونلسالم  -ذلم قال هللا ل ويه ول

فكان  ليقدا بالعو  أن يستفت  أول اا يستفت  يف كالاه أن يقال: "ن م  هلل".   اءن  لى هللا   چمئ
ءاء  ا نل يب  ، فيستفت  نخل يب   وته  م  هللا ونلث اء  لى هللا مبا ها أهله. وق -سوحانه  -واني ن هلل 

U  ن اعي دا، ولذلم نألحا ي  نل حيحة وا  ا: ح ي  أم نف ا ني  ائشة نلتاسعة يف هذن نألار فل  يلتزم مح د
قاله: "فحم  هللا وأ ى  ليه مبا ها أهله". فاألحا ي  نل  بي ه نستفتاحه للخ ب  -رضي هللا    ا  -

ن ا لقدا، فيناز أن حيم  مبا شاء ولي  ه اي ونفان   ونلكلمات با م  ءاءت ا لقةد: أنه كان حي م  مح د
صيغةن يلزم سا نإلنسان  ي  إذن  الف ا يعاتب؛ ألنه اا  اتب  لى خمالفة نل يغ فمعى ذلم: أن اا يعاتوه 

باإلجياب وحتتي  صيغة  اعي ة  يف  Uيعتق  نلاءاب، ولي  ه اي  ليمن يف كتاب هللا وال س ة رسال هللا 
ولذلم ُن  نلعلماء وأئمة نلسل  يف كتو   كل ا اا وء ناه  يلتزاان صيغةد اعي ةد يف نالستفتاح، نالستفتاح، 

 وإمنا كان ذلم كله  لى نإلئال   م  هللا ونلث اء  ليه مبا ها أهله. 

 أن يستفت  نخل وة  م  هللا ونلث اء  ليه مبا ها أهله، وأن يش   ش ا   نلتاحي  وش ا   نلرسالة، وذلم ها
، مث بع  ذلم يف م بني نفق اة وبني اضمان نخل وة بو"أاا بع "؛ ألن رسال - ليه نل ال  ونلسالم  -ه يه 
 وته   ه نألحا ي  نل حيحة: أنه كان يف م بني مح  هللا ونلث اء  ليه، وكالاه نلذ  يق   بيانه  Uهللا 

يف ق ة برير   -رضي هللا    ا  -ونل اللة  ليه: بقاله: "أاا بع ". ففي نل حيحني  ا أم نف ا ني  ائشة 
ن شروئدا ليسه يف كتاب هللا؟ قاله: فحم  هللا وأ ى  ليه مث قال: ) أاا بع ، فما بال أقانم  يش ئا 

...ن  ي    فالس ة: أن يف م بني نبت نء نخل وة واق ات ا وبني اضماهنا بقاله: "أاا بع "، مث بع  ذلم 
، وهي نلاصية ن ااعة خلا نل يا ونل نيا ون  ر ، وصية هللا لألولني ون  ريا - ز وءم  -ياصي بتقاى هللا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  چ : -سوحانه وتعاىل  -ال ول فاته اا  لقه ألعني، كما ق

. قال نإلاام ن اف  أبا  مر ياس  با - ز وءم  -فيستفت  بالاصية بتقاى هللا   چ ہ  ہ  ہ  ھ



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                     (211رقم احلديث ) -باب اجلمعة  
 

  8888 

: لاع نخلا كله "تقاى هللا". فما أوصى بتقاى هللا فق  أوصى خبا نل يا ونل نيا -رمحه هللا  - و  نلن 
كما   -رع يف اضمان نخل وة، ون تل  نلعلماء يف هذن نفضمان، لكا نل حي  ون  ر . مث بع  ذلم يش

: أنه ل ير  ن ي بشروس  اعي ة  للخ وة، وأن نف  : أن -ءزم به ئائفةن اا نألئمة ون تاره كثان اا نحملققني 
نخل وة  لى وسخ ه و ضوه. فتقام  - ز وءم  -ت ور نخل وة حال نلوشار  باخلا ونل ذنر  اا  ذنب هللا 

ففي ا بشار ن باخلا ونذنر ن  -نألار ب ا ة هللا ونل  ي  ا اع ية هللا، فكم   وة  نشتمله  لى هذن نفق   
: - ليه نل ال  ونلسالم  -فههنا   وةن شر يةن اعتن ن. مث ي  ا، وكان اا ه يه  -وساي ن باهلل  ز وءم 

نل حيحني اا ح ي  أن   يف ق ة نلرءم نلذ    م  نل  اء، ولذلم أ ذ ئائفةن اا نلعلماء مما  وه يف
خي ب، فقال: "يا رسال هللا! هلكه نألاانل فا ع هللا أن يغيث ا". قالان: هذن ن  ي  ي ل  Uورسال هللا 

: نل  اء يف   وة ن معة، ولذلم سرله نلرءم أن جيعم يف - ليه نل ال  ونلسالم  - لى أنه كان اا ه يه 
 -، وها افاظن  ا أاا نف ا ني  مر با نخل اب -رمح   هللا  -ق  ن  لاها نلعلماء   ائه نالستسقاء، و 

و اه اا نل حابة: نل  اء يف   وة ن معة، في  ا لعمام نفسلمني ونفسلمات، مث بع   -رضي هللا   ه 
 .ذلم جيل ، مث خي ب نخل وة نلثانية ويتم ا ب ف  نل ار  نل  ذكرناها يف نخل وة نألوىل

يف   وته: أنه يق ر نخل وة وي يم نل ال . ولق   نب بعِ  - ليه نل ال  ونلسالم  -وكان اا ه يه 
نلعلماء وبعِ نألئمة فقالان: كان يق ر اا   وته وي يم اا قرنءته؛ ألن أبلغ نفان   وأا ا وأكمل ا: 

قال هللا سوحانه يش   اا فا  . فلي  ه اي أ ظ  اا اا ظة هللا، ولذلم - ز وءم  -نفا ظة بكتاب هللا 
نلذ  ها  -سو  مساونت لكتابه: أنه  ا نفان   وأنه نع  نفا ظة؛ ألنه اا كالم هللا، وكالم هللا  ز وءم 

: ) إن فضم كالم هللا  لى سائر نلكالم كفضم هللا Uأءم وأكرم وأكمم نلكالم كله، ولذلم قال  -صفته 
، وهذن ها نلفقه  ا هللا ونلعل   ا هللا ونأل ب - ز وءم  -هللا  اا أ به ا  U لى  لقه   ولذلم ن تار 

. -صلانت هللا وسالاه  لي    -ا  هللا نلذ  كان  ليه أنوياء هللا  : أهن  يق اان كالم هللا  لى كم كالم 
 فنعم نفا ظة بكالم هللا أ  اا كالاه، فق ر اا   وته وءعم نل ال  ئايلةد، ولذلم نل ال  ء ريةن يام

ي يم يف قرنءته، وإذن تراله وء ت أنه كان يقرأ با معة ونف افقني يف صال  يام ن معة،  Uن معة. فكان 
صفحتني ون     -وما تني  -فهذن نظرت إىل سار  ن معة وسار  نف افقني وء ت نلسارتني ال تتناوزنن 

. بالكثا، واعى ذلم: أن نخل يب نلذ  يري  نلس ة ي وغي أال جتاوز    وته نألوىل ونلثانية صفحتني ون   
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، مث إن نل اا - ز وءم  -وهذن ها نألكمم ونأل ، فهن نإلنسان لا تكل  فلي  ه اي أكمم اا كالم هللا 
إذن ذُك رون وكانه نفا ظة خمت ر د و قيقةد وت ور حال اعىد اعني  أو اق ا  اعني : ننتفعان وف مان وفق ان، وإذن  

أنسى آ ره أوله وام نل اا اا ن  ي ، فهن نإلنسان ضعي ن ونل فاا ضعيفةن، ونل اا  كثر  لي   نلكالم:
في   اا    ه ن اءة، وفي   نلسقي  ونفريِ و اه  اا أهم نأل ذنر. فالتخفي   ا نل اا وإصابة نلس ة 

ظروف نل  حتت  وحتر  نلس ة ال شم أنه أكمم وأوىل إذن نست اع نإلنسان لذلم سويالد،  اصةد     وءا  نل
نلتخفي   لى نل اا: كش   ن ر، فهذن كان نل اا يف ش   ن ر و لب  لى  ا نخل يب أن أكثر نل اا 

حته وهيل نلشم ، وأن في   كوا نلسا وأن في   نلضعي  ونلسقي ، وفي   اا ها  اءة  إىل أن يرف  به، 
ن  ا هذن نلظم وهذه نل عمة نل   ها في ا يف  ن م نفسن  وأ ذ يستشعر  وأح  كرنه حته نلشم  بعي د

، كان يقرأ يف U كرنه  ارءه: فهنه سيشف   لى نل اا وخيف   لي   ويكان قلوه ا  ضعيف  ، كما كان 
رضي هللا    ما  -صال  نلفنر اا بني نلستني إىل نفئة آيةد، كما يف نل حيحني اا ح ي  ءابر با  و  هللا 

 ليه نل ال   -مث سل    چڎ    ڎ  ڈ  چ ء صيب   فقرأ ، و  م ذنت يام  ف لى، فسم  بكا-
اا أرمحه وأحوه للخا!  -فور  وأاي  -وقال: ) إي مسعه بكاء صيب   فرشفقه  لى أاه    -ونلسالم 

وهكذن جتم  قلاب نل اا، وهكذن يكسب نل ن ية ونخل يب قلاب نل اا بالرمحة ونلشفقة وأن يكان كانح   
ئن  ، وحي  بضعيف   وحي  بسقيم   وحي  مبا ها ا   ، فهذن  ال  لى نف ن أح  أنه بي    يتلم  حان

: ) نلل   اا ول اا أاار أا  شيئدا فرف  س  Uاتاجن إىل نلتخفي ، وجيعم ن ب  ي يه قال رسال نألاة 
فالل   نرف  به، واا ول اا أاار أا  شيئدا فش   لي   فالل   نشق   ليه  . فلق     ت إنساندا خي ب يف 

 ون فاد ويكان ذلم يف ش   ن ر، وإذن  اتوه نل اا قال: إي أنا نفتكل  وأنا نلذ  أ يا، يام ن معة سا تني
وفيه ت فا لل اا  - ز وءم  -واا بالك  تتعوان؟! وهذن ال شم أنه   رن و لمن كوان، فيه ت فان  ا ذكر هللا 
تحمم كوار نلسا اشقة  ا اساء ه ، فيض ر نل اا أن خيرءان اا هذن نفسن  إىل اساء  بعي    وي

ِن وسقي ن وشيخن كوان، كم ذلم ي وغي للخ يب أن يضعه يف حسوانه.  ذلم، أض  إىل أن في   اا ها اري

أكمم نل اا اا ظةد، وأا   بياندا،  Uيف اان ظه وكلماته: فكان  - ليه نل ال  ونلسالم  -أاا ه يه 
مبناا   Uنرت ي ابي  ن كمة اا كالاه وأ ذ ، وكان إذن تكل  تف Uوأحس    كالادا، وأف ح   لساندا 

اا  -صلانت هللا وسالاه  ليه  -قلاب نل اا، فيفت  هللا له قلاس  وأمسا    فتقوم  ليه نل اا قلودا وقالودا 
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 ظي  اا آتاه هللا اا ن كمة ونفا ظة ن س ة. وأاا اضمان نلكلمات: فكانه كل ا  اللةن  لى هللا وأ ذن 
 ليه  -، وكان ا  هذن كله إذن أرن  أن خي ب: هزت نخل وة اشا ره ووء ننه  8إىل هللا  مبنااي  نلقلاب
: أنه -بعظي  حاله واا ها فيه اا نلويان ونلكالم  -، فهذن   ب أشعر كم اا ي ظر إليه -نل ال  ونلسالم 

 ليه نل ال   -كان أارن  ظي ن، فكان حاله وهيئته ت ل  لى  ظ  نألار نلذ  يقاله ونألار نلذ  يوي ه، ف
كما يف ن  ي  نل حي : "إذن   ب نمحرت  ي اه وننتفخه أو نءه، كرنه ا ذر ءيش  يقال:   -ونلسالم 

. فال يلي  باخل يب إذن  ال ا ن - ليه نل ال  ونلسالم  -صوحك  واساك " وهذن ي ل  لى كمال ه يه 
ه اا نلنو ، و  م نإلشعار سيوة نفقام وكذلم هيوة ن معة أن خيائب نل اا س وء  بار   ي ام نل اا اعه مما في

نلكالم نلذ  يقاله، بم ي وغي  ليه أن ي فعم وأن يكان ننفعاله ا    وته ات اسواد ا  كالاه واا يذكره اا 
حال   وته، حي ما "كان إذن  - ليه نل ال  ونلسالم  -اان ظه، ولذلم ذكر كثان اا أهم نلعل : أن ه يه 

أو نءه ونمحرت  ي اه": أن هذن يل ب اشا ر نل اا، وجيعم نلساا  اتن دا بكليته إىل   ب ننتفخه 
نخل يب ويرنقوه يف كم اا يقاله واا يفعله، ونلعك  بالعك . ف ذه اا نألسواب نل  ي وغي أن ي يئ ا 

 ا، وي وغي أن نخل يب إلقوال نل اا  ليه، وكذلم ي وغي  ليه أن يتخا أحسا نأللفاظ وأفضل ا وأا ا وأكمل

   ٻ ٻ ٻ ٱ چيقال:   -سوحانه وتعاىل  -؛ ألن هللا  8يُعل  أن نفق ا  يام ن معة: ذكر هللا 

فاخل وة ذكر هلل وليسه لشيء  آ ر، فليسه هي  چ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ
ألاار   نياية ، وليسه  نر   لى أفكار  أو اذنهب أو حنا ذلم اا نالجتاهات، ولك  ا ذكر هلل وح ه ال 
: أن يعل  أن اا اس وليته يام ن معة: أن خيرج نل اا اا   وته  ال   شريم له. فالانءب  لى كم   يب 

أن يرءعان إىل بيا   وا ازهل   ال  أصل  اا حاهل  يام أقولان، وي وغي  ليه أن  ا حاهل  يام أقولان، و 
. فهن - ز وءم  -يستنم  لذلم كله نألسواب نل  تعني، وأ ظم ا وأءل ا وأفضل ا: نإل الص هلل 

ه نفخل  نلذ  إذن تكل  رنقب هللا فيما يقال، وإذن تكل  وو   و   اا قلوه وها يرنقب ربه يرءا رمحت
ويلتم  رضانن هللا يف كم كلمة  يقاهلا ويف كم للة  يُومي  ا، فهنه إذن فعم ذلم كان اا وفاء هللا له: أن جيعم  
كالاه للقلاب كالغي  لألر  نل يوة، فالكلمة نل  سرج اا نلقلب تق  يف نلقلب، واا كان اا نللسان فهنه 

 ي   يف   وته، ليم  يف بيانه وكالاه، فرن ه ال جياوز ن ذنن. ولذلم   م بعِ ن كماء  لى   يب  ف
إليه حن قضى صالته، مث ءاءه وقال: وهللا لق  أحس ه وأو ظه فربلغه، ولكي ال أء  فا ظتم أ ردن يف 
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قليب!! فهاا أن يكان نلعيب فيم أو يكان نلعيب يف . إاا أنم ل سل ، فر  اي هللا حالو  نللسان وحالو  
اءلةن ومسعةن فانيةن، وإاا أن نلذناب حاله بيي وبني أن أنتف . ولكا اا نفعروف ونفع ا  نلويان وهذه لذ ن  

: أنه اا أ ل  أح ن يف اا ظته إال وف  هللا لولا  اا ظته يف نلقلاب، ولذلم جت  - ز وءم  -اا س ة هللا 
أسابي  وش ار : أنه حت ا  بعِ نخل واء حيضر نل اا يف   وته، فتسرل نلرءم فهذن س  يتح  ان خب وته بع 

ِن اا نل اا خي ب، فهذن   ب وسرله نلرءم بع    وته بيام   ا ااذن   ا كذن وو   يف كذن. وبع
ا ل ن  لى نلسرنئر،  8  ب؟ قال: وهللا ال أ ر !! ألن نلكالم إذن  رج اا نلقلب وق  يف نلقلب، وهللا 

نلذ  يعل  كم كلمة  سرج، بم كم  -سوحانه  -وها ا ل ن  لى نلضمائر، حك ن   لن ال يظل   وا ه شيئدا، 
حرف  إذن  رج ااذن يرن  به؟ وااذن يرن  ا ه؟ فاخل يب إذن أرن  أن تكان   وته نافعةد ءااعةد، اافقدا في ا 

، واا  الئم نإل الص: أنه يستا     ه - ز وءم  -اس  دن، اعه اا هللا اعنين و  ان: فعليه أن خيل  هلل 
ذا  ، واا  الئم نإل الص: أن يتمى أن هذه نلكلمات نف  ر  ونفان   نل افعة بي ه وبني هللا ل ا ح نل اا و 

ع نل اا بافا ظة: يشعر سا أح  اا نل اا؛ ألنه يري   انب هللا ويري  ن زنء اا هللا. كذلم مما يعني  لى ننتفا 
له أ رن  ظي ن يف  U وكالم رسال هللا ، فالع اية بكالم هللا Uوح ي  رسال هللا  8هللا  ن تياره لكالم

ي ور يف   وه واان ظه حال   - ليه نل ال  ونلسالم  -ال يق م  لى كتاب هللا، وكان  Uنفا ظة. بم كان 
،  U. ونلس ة كل ا: قاالد وفعالد اا نل يب -صلانت هللا وسالاه  ليه  -ال جياوزه قي  شن   8كتاب هللا 

رضي هللا    ا  -، ولذلم فا سئله أم نف ا ني  ائشة  8 اهردن وبائ دا، كل ا ت ور حال كتاب هللا 
: "كان  لقه نلقرآن" صلانت هللا وسالاه  ليه.  -رضي هللا    ا  -قاله  U ا  ل  نل يب  -وأرضاها 

اج نل اا إلي ا، وأول اا ي وغي كذلم أيضدا مما يعني  لى تر ر نل اا باخل وة: ن تياره للمانضي  نل  حيت
سوحانه  -ونإلميان به، وإ الص نلعوا   له، وإفرن ه  8نلع اية: به نلع اية برصال نل يا: اا تاحي  هللا 

 قاقه، و  ا  نل اا إىل  نلقيام    هللا، وتري كم شيء  ي اقِ هذه ن قا  وي  م ش ا   نلتاحي   -وتعاىل 
، ف ذن أارن - اصةد يف نال تقا   -لو ع، ونلاقاع يف خمالفة ه   نلكتاب ونلس ة وي قض ا: اا نلشري باهلل، ون

ونءبن ات ن  لى نفسل  أن يعتي به. مث بع  ذلم ي تقم إىل فرنئِ نإلسالم وشرنئعه، كم فريضة   لى حسب 
  ا  نألقربني،  رءت ا وحاءة نل اا إلي ا. كذلم ي وغي  ليه أن يعتي  اءة نل اا إىل نفا ظة يف حقاق 

فيق م حقا  نلانل يا ونلقرنبة ونلزوءات ونألب اء ونلو ات، ونفشاكم نالءتما ية نل  ال ميكا أن ت ل  نألسر 
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 ز  -وال ميكا أن ت ل  نجملتمعات إال  ل ا، وت ويه نل اا  لى أسواسا وتاليف تلم نألسواب، وتذكاه  باهلل 
م نل اا يف اعاالت   نفالية اا نلوي  ونلشرنء، فيراره  مبا أار هللا يف لي  ذلم. كذلم يعتي مبشاك -وءم 

به ورساله وي  اه   ما هنى هللا   ه ورساله: يراره  ب يب نفركم ونفشرب ونفكسب، ويوني هل  اا ور  يف 
ذن   ب . ف ذه نفانضي  وحناها ي وغي نلع اية سا، وي وغي  لى نخل يب إUذلم اا كتاب هللا وس ة نل يب 

 8يف أار  ونحتاج أن ي وه  لى أ  اء أناا  أال يش ر وال يفض  نل اا  لى نف ابر، بم  ليه أن يتقي هللا 
 8فهن نف ن اس وليةن وأاانةن، و لى كم اا رقى نف ن أال يشعر أنه فا  رهوا نل اا بم  ليه أن يتانض  هلل 

، وأن هللا وح ه ها نلذ   8وأنه حته رمحة هللا ، وأن حي  أن    ه اا نلعياب وأن    ه اا نلذناب 
ل   به، فير ذ نل اا برسلاب نلشفقة وكرنه ي ظر إىل  ري   يري  أن ي تشله اا  رقه بال  هي أحسا، كما 

حاله فقال: ) إمنا اثلي واثم نل اا: كرءم  أضاع   مه ف اح نل اا سا فقال:   اها  Uصار رسال نألاة 
انح   تلا نلانح     فالرءم إذن كان رن ي      يست ي  أن خيائب   مه باألسلاب نلذ  ل، فر ذ يترلف ا نل

ي  ر، فلما هاءه نل اا نفرت   مه   ه، فرار نل اا أن ت ك    ه و ائو ا بالذ  تعرف و ائو ا بالذ  
عه، واا هي ترل  وهكذن نل اا، ي وغي للخ يب أن يعرف اا هي نلكلمات نل  ت  ر يف قااه وبيئته ووتم

يف   وته: اا كان صخابدا  Uنلعوارنت نل  ي وغي أن يقاهلا وي وغي  ليه أن يتخا أحس  ا وأفضل ا، فكان 
ا فردن، بم كان  لى نلعك  اا ذلم وكان يرن  اا ض   -صلانت هللا وسالاه  ليه  -وال لعاندا، ول يكا 

ن  ا نلت فا، و ليه : ) إن ا ك  ا فريا  - ليه نل ال  ونلسالم  -ذلم، قال  . فعلى نفسل  أن يكان بعي د
أن يعل   ل  نليقني أنه إذن تكل  نلكلمات نل يوة و  ب نخل ب نهلا فة نل افعة وننتف  نل اا سا وأحوان نخلا، 

: ) إي ألرءا أن أكان يام نلقيااة أكثره  تابعدا   Uفهن هذن مما حيوه هللا ورساله، ولذلم قال رسال هللا 
أن يكان أتوا ه أكثر، وأن يكان نفتمسكان بس ته وه يه ومسته و له  - ليه نل ال  ونلسالم  -ن حيب فكا

أكثر. في وغي  لى نخل يب أن يوذل كم نألسواب لذلم وأن ي يئ كم نألسواب هلذه نألاار، ونفاف  اا وفقه 
  اا بي ه وبني نل اا، فما أصل  هلل هللا. وإذن ص قه نل ية وحس ه فيما بني نلعو  وبني هللا، فهن هللا ي ل

سريرته أصل  هللا  النيته، ونسرل هللا نلعظي  أن يرزق ا نلس ن  يف نلقال ونلعمم. هذن نلذ  ي وغي  لى 
وس ته، أاا نلذ  ي وغي  لى نل اا ا  نخل وة، فروالد: ي وغي  Uنخل يب يف   وة ن معة اا ه   رسال هللا 

اف خب وة يام ن معة، بم ي وغي للمسل  أن يعل  أن هذه نل لانت هي نل  نلتوكا للخ ب و  م نالستخف
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وحب هذن نل يا فليظ ره سذه نلشعائر،  Uبي ه وبني هللا، وأنه إذن أرن  أن يوني ويظ ر حوه هلل وحب رساله 
نحملوة وميشي إىل ن معة وال يركب، ويتحمم نفشقة ويظ ر هذه  -يوكر ويوتكر  -فهن نلذ  يوكر للنمعة 

أوىل نل اا باألءر، وأ ظ  نل اا أءردن يام ن معة: اا بكر إلي ا، وأ ظ   -ال شم  -بفعله وتوكاه، فهنه 
نل اا أءردن يام ن معة: اا أحب اان ظ ا، وأحب أن جيلي هللا  ا قلوه نل  أ ونلعمى بسماع شيء  اا  

 .Uكالاه وكتابه وه   رساله 

 :نلتوكا للنمعة فيه فضائم  ظيمةن 

 لى لسان رساله  ظي  اا أ   اا نلثانب فا  8ن ب إليه وح   ليه وحِ، وبني هللا  Uأوالد: أن نل يب 
 بكر يام ن معة.

 انيدا: أن نلتوكا إىل يام ن معة اعنين  لى  شاع نلقلب وحضاره ونستنما ه للما ظة، ولذلم جت  نفوكريا 
كا إىل ن معة جيعم نلقلب ا يئدا لذكر هللا أكثر مما لا أتى اا للنمعة أكثر ننتفا دا اا نفتر ريا؛ ألن نلتو

جتارته وبيعه وشرنئه إىل نلذكر اواشر د فهن نلقلب اشغالن بال نيا، وإذن كان اشغاالد بال نيا أ ذ وقتدا حن يقوم 
 لى إقااة   لى هللا، فلرمبا ءل  ا شغالد بتنارته ونلقلب يف سارته نل نياية فال ت  فئ هذه نلسار  إال

نل ال ، و   ها يفاته اا نخلشاع شيءن كثان. ولكا إذن بكر وحضر وأن ه للخ وة اا أوهلا، فهن نلتوكا 
، فهن نلتوكا للنمعة  حي ا     نإلنسان نلشا  إىل حضار نخل يب ونلشا  لسماع نخل وة، وهذن وربن

 و  يه إليه.حي ا     نإلنسان حودا للكالم ونفان   نل  ت له  لى نخلا 

 الثدا: أن ن س ة ت  ا إىل أ ت ا: فهن نفوكر إىل ن معة فعم حس ةد  ظيمةد فاهلل سيافقه يف اا بع ها، ولذلم 
قالان: شر ه نلرونتب قوم نل لانت؛ لكي تعني  لى نلفرنئِ، ولذلم إذن بكر كان نلتوكا يعي ه  لى نلتر ر 

وغي  ليه أن ي ظر يف نلقال وال ي ظر إىل نلقائم، فاف  : نلقال بافا ظة، فهذن   ب نخل يب وو   نلان   ي 
 - ز وءم  -نلذ  يسمعه وأن يتر ر سذن نلكالم، واا أ ظ  اا يعني  لى نلتر ر بافان  : أن يسرل هللا 

 ، ونلقلاب ايتةن إال أن حييي ا هللا- ز وءم  -نلقلب نخلاش ، فهن نلقلاب ُاْعرضةن إال أن تقوم بهذن هللا 
وح ه نلذ  ال شريم له، فهن هللا أ ن أنه حيال بني نفرء وقلوه، وك  اا  و   يعل  هللا اا قرنر  قلوه أنه حيب 
أن يوكي وحيب أن خيش ، فيحال هللا بي ه وبني قلوه بسوب ق يعة رح   أو  قا  ونل يا. فافسل  أحاج اا 
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ام ن معة نستشعرت أنم أرب  نل اا يف هذن يكان إىل أن يسرل هللا  شاع نلقلب، فهذن   له نفسن  ي
أ سر نل اا وأشقى نل اا وتقال: يا رب  -ونلعياذ باهلل  -، وأن نإلنسان - ز وءم  -نليام إن  شعه هلل 

ال جتعلي أشقى نلقام، فتسرل هللا اا كم قلوم أن يعي م  لى نخلشاع؛ ألن نإلنسان إذن   م سذن نفعاي 
ر.  انيدا: أن حي  أنه  اءة إىل هذن نلكالم، وأال حي  أن    ه اا نل ا ة ونخلا وهذن نلشعار وفقه للتر 

ونالستقااة اا جيعله ارتفعدا  ا أن يذكره أح ن أو يعظه أح ن، فهن نفسل   اءة  إىل اا يعظه ويذكره، فهن هللا 

:  Uقال ل ويه  وها  - ليه نل ال  ونلسالم  -فخائب نويه  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اا فا  سو  مساونت 

 8فراره بتقاى هللا   چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ أكمم نألاة إمياندا و افدا و شيةد، فخائوه ونخل اب له وألاته 
فافسل  أحاج اا يكان. و    قةد تااةد أنم إن تانضعه، بم ال نقال تانض  بم ي وغي أن تتذلم لكالم هللا 

ذكر  أو اا ظة  ال تشعر أنم لسه  اءة ، بم أنه اتاجن، لسه فا  ورساله، وكلما حضرت يف ول 
. فهذن تليه  ليم آيات هللا وتليه  ليم نفان   Uيتكل  وإمنا فا يكلمم به وها: كالم هللا وكالم رساله 

ان    ي نل  و   هللا سا فاستنم  هلا قلوم، ونستشعر أن هللا يراري وأن هللا ي  اي وأن هللا يعظم، فهذن ك
هذن نلقلب وهذن نلشعار ننتفعه وأحسسه باخلا نلكثا، وأحسسه أن هذه نفا ظة وهذه نخل وة ت  م 

 وتالا  شغاف قلوم، نسرل هللا نلعظي  أن جيعل ا وإياك  ذلم نلرءم.

وأ ظ  اا يكان للم لي ونفراام يام ن معة: أن خيش   شا دا كااالد، واا أ ظ  نخلشاع:  شاع نلقلب 
: ) اا ا  ن  ى فق  لغا   فهذن حضرت يام ن معة فهنه ي وغي أن يظ ر Uشاع ن انرح، ولذلم قال و 

 ليم حال نخل وة نإلن ات ونلت ي  للتر ر واا ذلم: إئرن  نلرأا، ونستنماع نلقلب ونلفكر فا يقال. 
أنه رنء  يف حال اراام  ، كان أكمم اا أنه رنء  وألم اا  Uإذن و ظ   رسال هللا  Uفكان أصحاب نل يب 

كان أكمم ن ال وأكمم نأل ب.   Uا  إاااه وحال استم   ا    يوه، كان حال نل حابة ا  رسال هللا 
 -ذكره يف كتابه نل في  "نفانفقات" قال: إن نل حابة  -رمحه هللا  -وه اي كالمن نفي ن لهاام نلشائيب 

اا رزق   هللا اعه كمال نأل ب، وكان اا كمال أ س :  رزقان اا حب هللا وحب رساله -رضانن هللا  لي   
كانان أكمم نل اا تر ردن بكالاه وخب وته واا ظته. فا وقعه حا  ة   Uأهن  كانان إذن   و   رسال هللا 

: اا ءاءك ؟ قالان: Uيفاوضه يف صل  ن  يوية، قال  Uن  يوية بعثه قريشن س الد فناء إىل رسال هللا 
،  U م لك    فاستوشر وتفاءل ونلفرل س ةن، مث تفاو  ا  رسال هللا : سUس من. قال  فرء  إىل قريش 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                     (211رقم احلديث ) -باب اجلمعة  
 

  8808 

: اا ورنءي؟ اا نلذ  رأيه واا نلذ  وء ت؟ فحل  مبا حيل  به   -وكان يف ءاهليته  -فقاله له قريشن
ان فقال: ونلذ  حيل  به س من اا رأيه أش  حودا اا حب أصحاب ام   حملم  ، وهللا اا  ائو   فرفع

، فكانان أكمم نل اا وكان حاهل  أكمم ن ال. فهذن -رضانن هللا  لي    -أب اره  إليه. اا كمال أ س  
أرن  نفسل  أن يكان يف أكمم ن ال يف يام ن معة فهنه يكان حاله حال نخلاش  نلذليم أاام كالم هللا وكالم 

 اءه وأن نل  يحة له أشف   لى نفسه، فتار د رساله، وإذن أح  نإلنسان أنه ها نلذ  يا   وأن نأل  اء أ 
، فيسم   خيش  قلوه وتار د توكي  ي اه اا  شية هللا، واا نل اا اا خيش  يف   وة ن معة و   ه ذنبن
نخل يب يقر ه يف أذنه ويف قلوه ويلم  شغاف قلوه ويقال له: نت  هللا يف هذن ن   اا حراات هللا، فيخش  

  اا  ظته ب ي ذنوه. ف ذن ن  ي  فيه للةن اا نفسائم:هلل يف سا ته، ويعاه  هللا

نفسرلة نألوىل: اشرو ية نخل وتني يام ن معة، وقال ئائفةن اا نلعلماء: مها شرسن يف صحة ن معة. وقال 
: جتزئ   وةن ونح  ن. ونل حي : أنه ال ب  اا نخل وتني. قال -كما ها اذهب ن  فية   -بعِ أهم نلعل  

لماء: كرن كم   وة  اكان ركعة . ف زله ا زلة نلركعتني نألوليني اا صال  نلظ ر، ولذلم ال يتكل  بعِ نلع
 في ما وال ي شغم مبا ال ي وغي للم لي أن ي شغم به.

 ، ويكان ن لاا يسادن. U انيدا: أن هاتني نخل وتني يف م بي  ما با لاا وها ه   رسال هللا 

كله استنم ن   Uع: أن خي ب وها قائ ن. وهذن ي ل  لى أن ه   نل يب  الثدا: أنه يسا للخ يب ويشر 
لتعظي  نخل وة، ولذلم ن  ئائفةن اا نلعلماء  لى   م صحة نخل وة إذن   ب نخل يب ءالسدا وها قا رن 

 وس ته. U لى نلقيام. وال شم أهنا خمالفةن هل   رسال هللا 

وال  Uوقاله: " مث ي لي" فيه  ليمن  لى أن اا   ب بال اا ها نلذ  ي لي، وهذن ها ه   رسال هللا 
ي وغي أن خيال  هذن نهل  ، فيخ ب بال اا   يبن وها قا رن  لى نل ال  فيق م اا ها حسا نلتالو  أو 

رص  لى نلس ة، وذلم أن ون  Uاا    ه نغماتن يف نل ال  أو حنا ذلم، بم ي وغي نلتزنم ه   رسال هللا 
: كرن يكان أح ا، أو ننتقِ  خي ب نلذ  ي لي وي لي نلذ    ب. لكا لا ح م لهاام  ذرن
وضاءه، أو تذكر أنه ء بن بع  فرن ه اا   وته، فهنه ت   نخل وة مث يق م لل اا ارااادا ب الد   ه، وذلم 
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 اا، لكا ي وغي أن يكان نفراام ق  حضر ن ال يف نالستخالف نجملم   لى اشرو يته فيق اه لل ال  بال
 .-وهللا تعاىل أ ل   -نخل وة ومس  نخل وة أو شيئدا ا  ا، في لي بال اا حن ي   نستخالفه، 


