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ونستغفره، ونعوذ بو من شرور أنفسنا ومن سيئات  إف احلمد هلل؛ ضلمده ونستعينو
أعمالنا، َمن يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو؛ وأشهد أف ال إلو إال 

لو ا، صلَّى هللا عليو وعلى هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف دمحماً عبده ورسولو
 .وسلم

ْنَسػػػػافَ 1َواْلَعْصػػػػِر  : يقػػػػوؿ هللا عػػػػ  و ػػػػل َِيَن َنَمنُػػػػوا 2َلِفػػػػس ُرْسػػػػٍر   ( ِإفَّ اْْلِ ( ِإالَّ الَّػػػػ
  .(3َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْقِّ َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ  

: لو أف هللا وادلشهور أنو للشافعس ،ماـ الشافعس رمحو هللا ويع ى ذلك لعلسيقوؿ اْل
أسباب ذلك أف ، همف على الناس إال سورة العصر لكفتمن القرن ما أن ؿ شيئاً 
 ن اخلسراف واذلالؾ يف ىَه السورة.والنجاة م النجاح

 وبة معو ا قدـ امتحاانً وعرؼ األ وبة الصحيحة ورسب واأللو أف طالبً ختيل معس 
 نساف ؟ ماذا يقاؿ عن ىَا اْلقبل االمتحاف 

 .تعيس  ، راسر،شقس ،غيب ،ىَا سلَوؿيقاؿ: 

  ،ومن أصدؽ من هللا قيالً  ،أقسم ون، وأتركنا علاًل ما و ة هللا تعا ى بنا أنفمن رمح
معظم يف  -أي وقت العصر-، أقسم ِبلعصر، ألف العصر كالمو حق وعدؿ

، ولَا يف ا إال وعظم وقت العصرما أن ؿ هللا شريعة وال بعث نبيً  ،دايف كلهااأل
ليهم وال إثالثة ال ينظر هللا  صلى هللا عليو وسلػمماـ البخاري يقوؿ النيب صحيح اْل

َكر من بينهم فقاؿ ور ل حلف ِبهلل كاذِبً أي كيهم وذلم عَاب    . بعد العصرليم ف

ثالثٌة ال يُكلُِّمهم هللاُ وال ينظُر إليهم وذلم عَاٌب أليٌم : ر ٌل حلف ؽليًنا     احلديث:
على ماِؿ مسلٍم فاقَتطَعو ، ور ٌل حلف على ؽلٌٍن بعَد صالِة العصِر لقد أُعَطى 

احملدث : ، الراوي : أبو ىريرة ((. بسلَعِتو أكثَر شلا َأْعطى ، ور ٌل منع فضَل ادلاءِ 
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رالصة حكم ،  8/191الصفحة أو الرقم : ، ادلصدر : البدر ادلنًن، ابن ادللقن
 .(108(، ومسلم  7212التخريج : أرر و البخاري  ، صحيح احملدث :

، من احللف يف غًن ىَه األوقات احللف بعد العصر كَب أشد إمثاً  :قاؿ العلماء
حىت يفهم الناس أعلية الوقت ، فهَا الوقت وقت عظيم عند هللا ع  و ل 

  .ويستفيدوا من الوقت

 مجلملة.ِبالوقت ومنهم من قاؿ والعصر ، لعصر وقت صالة العصرهم من قاؿ وامن

ررى حوالنا مع أحواؿ الشعوب األظرت إ ى الداء الَي نعيش وقارنت أولو أنك ن
، ضلن جتد أف داءان داء الكسل ،روسيا مثال قدؽلاً  أىلحىت والعياذ ِبهلل ادللحدة ك

، ل داء ال ينفك عناابتعدان عن دين هللا ع  و ل أصبح الكساآلف العرب دلا 
 الوقت وال حوؿ وال قوة إال ِبهلل.صبح قل منا من ينتبو لالستفادة من وأ

 ،وىَه احلقيقة ال تظهر إال يـو الدين ،هللا  ل يف عاله يقسم ِبلعصر على حقيقة
 .وهللا ىو الَي ػلاسب اخللق أمجعٌن ،وهللا ىو مالك يـو الدين

ْنَساَف لَِفس ُرْسٍر  1َواْلَعْصِر  : فاهلل ع  و ل يقوؿ   .( 2( ِإفَّ اْْلِ

نساف مفرد زللى ِبأللف إ -علماء اللغة-ِبْلنساف كما يقوؿ علماء األصوؿ ادلراد 
نساف لجنس يراد بو  نس اْللـ ال ي ىس وادلفرد احمللى ِبأللف والال ،والالـ اْلنساف

احد من بٌن الناس يف رسر وإظلا نساف و ليس ادلراد أف اْل ،فردوادلراد بو مجع وليس 
الـ يفيد العمـو والعمـو لف والى ِبأليقولوف ادلفرد احملل،  نس اْلنسافادلراد بو 

 .نساف دفعة واحدةيشمل  نس بين اْل
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قاؿ هللا ،  ى االستثناءوإظلا ادلراد العمـو أنظر إ وحىت نفهم أف ادلراد ليس شخصاً 
نْ 1َواْلَعْصِر  بعدىا :  ، قاؿ بعدىا : إال الَين نمنوا ، ( 2َساَف َلِفس ُرْسٍر  ( ِإفَّ اْْلِ

 نمنوا مفرد أـ مجع ؟ 

ليس ادلراد ، فيستثىن من الواحد و ال لغة أف امجلواب : مجع ، فامجلمع ال يصح عقالً 
، فيقرأ ويقوؿ : والعصر إف اْلنسافما أحد يفهم اآلية ِبدلقلوب ، ِبْلنساف واحد ، 

أف ادلقصود ِبْلنساف شخص معٌن ، شخص ما يف  نس بين اْلنساف ، قلنا لو  
كاف ىَا ادلعىن صحيح هللا ما استثىت امجلمع من الواحد ، واستثناء امجلمع من 

ال يسلم أحد وأنو  ،الواحد يدؿ ضرورة على أف ادلراد ِبْلنساف  نس بين اْلنساف
 من كونو يف رصوصية .

ْنَساَف َلِفس ُرْسٍر  1 َواْلَعْصِر قاؿ تعاؿ:   (.2( ِإفَّ اْْلِ

يرتع يف اخلسارة ، وادلراد ِبخلسارة ىنا : اخلسارة يـو الدين ويـو احلساب ، اْلنساف 
يـو احلساب يف رسارة ، أنت يف رسارة ، وأان يف رسارة ، كل الناس يف رسارة 

، لو  عة معاً إال من امتاز أبربع صفات ، وىَه الصفات األربع ال بد أف تكوف رلتم
وان ح ىَا ال  100من  50ىَا رصلتاف من أربع  ما نقوؿ وهللا و دت 
 .ال بد أف جتتمع الصفات األربع رلتمعة معاً يصلح، 

ْنَساَف َلِفس ُرْسٍر  1َواْلَعْصِر    عاله بعد أف قرر ، فاهلل  ل يف( ِإالَّ 2( ِإفَّ اْْلِ
 .ذكر النا ٌن من اخلسارة ٍب  ،استثناءاحقيقة ٍب ذكر 

 كيف ننجو من اخلسراف ؟

وادلطلوب منا أف نعرض أنفسنا على ىَه الصفات األربعة ، وننظر ما ىو نصيبنا 
من ىَه الصفات األربعة رلتمعة ، فإف حققنا الصفات األربعة فنحن وهلل احلمد 



5 
 

 ع  و ل ، وادلنة رلصنا من اخلسارة ، وأصبحنا وهلل احلمد وادلنة يف صلاة عند هللا
وإذا حصلنا ثالث رصاؿ فقط فال ننجو بعد حىت ضلصل الرابعة ، وإذا حصلنا 

 صل اخلصلتٌن ادلتبقيتٌن وىكَا.رصلتٌن ال ننجو بعد حىت ضل

فاهلل  ل يف عاله من رمحتو بنا أنو دلنا على أسباب النجاة ،  وأسباب الفوز ، 
 ورة العصر شعاراً م أف تكوف سة ، والوا ب على ادلسلوأسباب الربح يف ىَه احليا

 لو.

كانوا دلا غلتمعوف ٍب يفرتقوف كاف الواحد   صلى هللا عليو وسلػملَا أصحاب دمحم 
ثناف من الصحابة أو من التابعٌن ٍب افرتقوا إال نهم يقرأ سورة العصر ، ما ا تمع أم

ْنَساَف لَِفس ُرْسٍر  1اْلَعْصِر  وقرأ كل واحد منهم : َ  َِيَن َنَمُنوا  (2( ِإفَّ اْْلِ ِإالَّ الَّ
 (.3َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْقِّ َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ  

 دلاذا يقرأ؟

َكر  َكر نفسو ، وي   أراه ، شعار للمسلم ما ينفك عنو.لي

َكره ،  تلتقسختيل أنت يف اليـو ويف الليلة كم واحد  كل ما افرتقت أنت وأروؾ ت
َكرؾ ،  ألف قراءة  وقراءة سورة العصر يف مثل ىَا ادلقاـ من أسباب النجاة ،وي

، ألنو أان دلا التقس ( 3َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْقِّ َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ  سورة العصر تدرل حتت 
 تواصس ِبلصْب.ىَا تواصس ِبحلق و واقرأ سورة العصر إال  ومعفرتؽ ال أمع أرس و 

: استغفر هللا ، استغفر هللا ، استغفر هللا ، حاؿ قولوفلساف حاؿ ادلسلمٌن اليـو ي
 لساف أىل الصف األوؿ ، وحاؿ لساف الصادقٌن الصاحلٌن واألتقياء ، واحلريصٌن

ْنَساَف َلِفس ُرْسٍر  1اْلَعْصِر  و  :على اخلًن ، لساف حاذلم يقوؿ َِيَن 2( ِإفَّ اْْلِ ( ِإالَّ الَّ
 س ِبحلق وال تواصس ِبلصْب.ما يف تواص ، وأنتهى،َنَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ 
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ِبحلق وال  لة وأشهر طويلة ما يتواصى مع أخ لوشلكن إنساف يعيش أايـ طوي
، وىَا ليس صلاة ، النجاة ليست يف أف تؤمن وأف تعمل الصاحل فقط ، ىَا ِبلصْب
 .العمل الصاحلو ن أعلية اْلؽلاف ل مما يقل

( وىَا اْلبَػَلِد 2( َوطُوِر ِسيِنٌَن  1َوالتٌِِّن َوال َّيْػُتوِف  : اْلنساف كما قاؿ هللا ع  و ل
نَساَف يف َأْحَسِن تَػْقِوًٍن  3اأْلَِمٌِن   ( 5( ٍُبَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َساِفِلٌَن  4( َلَقْد َرَلْقَنا اْْلِ

َِيَن نَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فػَ  أ رؾ غًن مقطوع  (،6 ُنوفٍ َلُهْم َأْ ٌر َغيػُْر شلَْ ِإالَّ الَّ
الَي ال يؤمن وال ف، إ ى أسفل السافلٌنٍب رّدا هللا ، نساف رلق يف أحسن تقوًنواْل

، كالـ ريب ع  و ل   ،كالمس  ، ىَا ليسيعمل الصاحلات من أسفل السافلٌن 
وا الصاحلات فلهم أ ٌر الَين نمنوا وعملفالَي يؤمن ويعمل الصاحلات فقط، إال 

وإبؽلانك وعملك الصاحل ، أ ر إبؽلانك وبعملك الصاحل لك أ رلك ، غًن شلنوف
نيت ورر ت من كونك أسفل السافلٌن، اْلؽلاف والعمل الصاحل فيو أنت استُث
ٍب رددانه أسفل سافلٌن إال غًن مقطوع،  :، غًن شلنوفلك أ ر غًن شلنوف األ ور، 

 . الَين نمنوا وعملوا الصاحلات

رر ت من كونك من أسفل السافلٌن ور عت إ ى  ؽلانك وعملك الصاحل إبأنت 
 .كونك يف أحسن تقوًن

الدابة رلقت لغرض وتؤدي يعين أسفل من الدواب، أ لكم هللا أسفل السافلٌن 
، أنت هللا رلقك لعبادتو، وأنت رلقت لغرض وما أديت غرضك  ،غرضها
يؤمن ومل فكاف اْلنساف الَي مل ، العبادة فلم تؤمن ومل تعمل صاحلا ىَه فأعللت 

ومع كونو ليس من أسفل مع و ود األ ر ، يعمل صاحلاً كاف يف أسفل السافلٌن 
  .نو ليس من النا ٌنالسافلٌن إال أ
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هم احلياة ونف، نا مرتبطة بنصوص الكتاب والسنة ينبغس أف نعمل رارطة يف أذىان
عملنا وضلسن يف ، ررة ع احلياة الدنيا من احلياة اآلونفهم موق ،فهماً صحيحاً 

إؽلاف وعمل صاحل ، شسًء وتروي شسًء أرر ما ت رع، وضلسن يف النظر إ ى النتائج
أنت يف اْلؽلاف والعمل الصاحل  ،احلمد هلل أنت لك أ ر على اْلؽلاف والعمل الصاحل

  .لكنك لست عند هللا تعا ى بعد من النا ٌن  ،رر ت من كونك أسفل السافلٌن

 ات؟مىت تكوف من النا ٌن وترتفع در 

ف ضلتاج ، اآلغًن مقطوع ،رر ت من كونك أسفل السافلٌن ولك أ ر غًن شلنوف
 لدر ة األعلى أف نكوف من النا ٌن.أف نرقى لدر ة أعلى وىَه ا

بد أف يظهر ىَا  كل من يف قلبو إؽلاف ال،  اْلؽلاف والعمل متالزماف ال ينفكاف 
، لكن ف مقروف بعمل صاحل ولَلك اْلؽلارح، وإال اْلؽلاف دعوى، اْلؽلاف على امجلوا
َِيَن َنَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْ إبال  النجاة مقرونة ، قِّ َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ الَّ

 البد من األربعة مشرتكة.

 .ِبلصْب التواصس أوالُ ِبحلق، ٍب 

 تفاعل.: تواصس يف العربية

  ؟ماذا تعين تفاعل

وصيك ِبلصْب أان اليـو أ، حلق ق وأنت غداً توصيين ِبأوصيك ِبحلاليـو يعين أان 
حلق وال توصَى ِب توصس ، ال يو د يف شرعنا  هةوأنت غداً توصيين ِبلصْب 

 .والصْب 

 وب من ادلسلمٌن مجيعاً أف يتواصوا.فادلطل
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أنت اليـو أان ذاكر وأنت غافل فأان أذكرؾ وغداً أان غافل وأنت ذاكر فالتواصس 
َكرين  ،التواصس يقع بٌن الطرفٌن،  بغ  النظر عن مراتب الناس البد من التواصس ت
، ىَا معىن التواصس ، فأان أِبدر مرة وأنت تبادر مرة ،أتواصى وإايؾ، متبادؿ أمر 

َكر واألب و  بن أف يقوؿ ؽلكن األ كلهم يتواصوا،  بناأليعين العامل وامجلاىل وادلرأة وال
ىَا   اه هللا رًن  ،أطعمنا حالاًل ال تبقى موظف بنكاي أب ي اتقس هللا فينا 

، واألب كاف شاب صغًن ، رصوصاً إذا كاف األبن مثاًل طالب علم ولو  التواصس 
، اي أب ي اتقس هللا فينا اتقس هللا يف نفسك ال تدرنادلطلوب منو أف يفرح لَلك، 

 ،يف نفسكاتقس هللا  ،اتقس هللا يف نفسك الدراف يضرؾ، ادلؤمنٌنىَا شأف 
 حلق.التواصس ِب

كل اخللق غلب عليهم أف ،  األعلى واألدىن واألدىن واألعلى التواصس يكوف بٌنف
، أان أوصيك وأنت شلنوع  هة أان أتكلم وأنت تسمع يف ما،  فيما بينهم ايتواصو 

  ىس على وزف تفاعل العربية ترف  ذلك، ياآلية تواصوا ال ،تتواصى، ال ىَا رطأ
َِيَن َنَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْ فاهلل يقوؿ: إِ   .قِّ َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ الَّ الَّ

، َا احلق يثبت والباطل ي وؿسء، لػاحلق ىينء مريء، لكنو ثقيل، والباطل رفيف وب
ثقلو لباطل رفيف ويبء فاحلق لوا ما يقوؿ ابن مسعود احلق ثقيل ىينءك  احلق ثقيل
: ولثقل احلق قاؿ هللا تعا ى  ،احلق ثقيلأبف نتواصوا ِبلصْب أيضا، ال التقبلو إالنفس 

 .(3َوتَػَواَصْوا ِِبلصَّْْبِ   َوتَػَواَصْوا ِِبحلَْقِّ 

س غللسوف رلالس والناس يعين النا إذا رأيت ر ال أحسن فنصح ادلسلمٌن نصيحة،
ومنها ال  أوامرهو  هللاوالقلوب منها ما يعظم  ،مغارؼ دلا يف قلوب تتكلم واأللسنة

يتكلم وليس على لسانو  ،ضهم يهرؼ مبا ال يعرؼعوالناس تتكلم بعلم وب ،يعظم
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بوطا ا يف حياتك مر اِب منهجيً غلا من  هو وإ، فالوا ب عليك إغلاِب شرعيً رِبط
أحفظ و ، ن ىودلتلتفت  والاساء تقوؿ لو اسأت، بنجاتك عند هللا ع  و ل من 

، القائل  ى الباطل وو و النقد للقوؿ ال للقائل، أنظر إحد تسسء إ ى أ لسانك ال
ن شعارؾ ليكو ما لنا ولو، أنظر إ ى القوؿ والقائل أتركو، أمسك القوؿ وفنده، 

قاؿ كلمة حق،  ،بو لو قاؿ كلمة رًنواحد مسكٌن ضعيف ال أي، وتواصوا ِبحلق
ؿ قاؿ موامناصب عنده ألو  ةلو  اه ومسع ةشيخ عشًن أصبح  كبًن مو ود واحد

أبو فالف تراؾ وؿ لو وهللا اي تقو تواصوا ِبحلق تطلوب ادلِبطل تواصوا ِبحلق 
أو  ، وروفنا ِبهلل فج اه هللا رًناً فالف ذكرانوهللا ومن قاؿ حق تقوؿ لو: ارطأت، 

نت يف رللس قل لو على األقل واحد تكلم بكلمة طيبة ترضس هللا  ل يف عاله وأ
َكر نت رافع شعار دلا تقوؿ لو   اؾ هللا رًن أنت ، وأبو فالف  اؾ هللا رًن اي أ وت
، دلا تقوؿ لو   اؾ هللا رًن أنت تعينو يف رللس نرر ويف وقت نرر وتواصوا ِبحلق

يسمع  ومرتٌن وعشره وعشروف ودائماً  ، لكن دلا يقوؿ احلق مرةف يبقى يقوؿ احلق أ
يتلجلج احلق يف صدره،  ويرى مصادمات ومشاكل ييأس يتعب يصبح احلق زلبوساً 

، فأنت أين ما  لست رأيت إنساف أحسن قل لو وسانعلى لؼلرج  يف صدره وال
هللا  شاء مثالك وهللا كالمك طيب ماهللا يكثر من أ ،اي أبو فالف   اؾ هللا رًن

شعارؾ يف حياتك  وهللا نصيحة منك ما أمجلها، أي كالـ أبي طريقة، وليكن
 وأنت يف العمل ، أين ما تكوف.انئم نت وأواقف وىَا يقاؿ وأنت تواصوا ِبحلق 

، شعار صلاة عند هللا ع  ف يغفل عنو غلوز للمسلم أ ىَه السورة فيها شعار، ال
؟ يت ر ل اساء قل لو أسأت ،و ل، ما يضًنؾ إذا رأ  الناس ماذا تعمل اليـو

ما يَىب تشتغل ، وبعد تأسأنت الو ترى واحد اساء ما تقوؿ الناس اليـو 
مع  وإذا كاف ،تروح شرؽ وغرب نوف الكاذبة، وتشتغل األلسنةظوتشتغل الاأللسنة 
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معصيتو وزهنا عشرة غراـ تصبح عشرة طن وىَا كلو غيبة وظليمة وحراـ، سلالفتو و 
مر أبو فالف وهللا أنو ىَا رطأ، ىَا األ اي وقل ل، وتغراـ ما ادلانع أهنا تبقى عشرة 

ماـ ، واْلتكوف يف العلن يف السر وال ف تكوفنعم النصيحة ينبغس أ ليس حبسن ،
ذا إذا نصحت أراؾ يف سرا فقد زنتو وإ :كاف يقوؿ  -رمحو هللا تعا ى-شافعس ال

، نصحو ، من العيب، أروؾ ارطأ أمن الشٌن شنتو نصحتو يف علنن فقد شنتو،
، ابٌنرأوا شيخا كبًنا وكاان شأهنم قالوا يف ترمجة احلسن واحلسٌن والنصيحة أقساـ، 
وعلا من أىل بيت  ،ال ػلسن الوضوء وىم صغار وىو شيخ كبًنفكاف ىَا الشيخ 

 أف فرأاي، ربية وأىل معدف وىَا ادلعدف اندرأىل ت،  صلى هللا عليو وسلػمالنيب 
يف وضوءه ال  هورأاي أف السكوت على رطأ ،ال يليق بواْلنكار عليو لكْب سنو 

لينا أيهما إفأنظر إ ى وضوئنا وأنظر سنتوضأ  اي عماه أان وأرس :فقاال ،ميليق هب
احلسٌن أمامو وما ارتلف وضوء فتوضأ احلسن و  ،ين أحسن أان أـ أرساألحسن 

ا قاؿ اي أبنائس   اكم ريب رًنا فكاف الشيخ نبيهً  ،احلسن عن وضوء احلسٌن
ء وال بكالـ بَيء وال ما تكلموا بكالـ سس ،علمتموين الوضوء وحصل ادلطلوب

، ضياع احلق وحتقًن اخللقق وليس و أان علس إيصاؿ احلألن ،ر لنقصوا مرتبة الا
، شعار اْلنساف الصادؽ أف يكسب قلوب اخللق ، لَااخللقبع  الناس علو حتقًن 

 ِبحلقفإف قبل منك تواصيت أنت وإايه  ،ذا كسبت قلب اْلنساف يقبل منكأنت إ
 ،لألمور بعٌن فيها رمحة وأف ينظر شعار اْلنساف الصادؽ أف يكوف متفائال والصْب،

 .وبطريقة النفس متومسة للخًن

، يقوؿ نصفو ملسء واحد ؽلسك إانء فيو نصفو ماء واحد يقوؿ نصفو فارغ وواحد 
 من الَي أصاب منهما ؟

 ولكن عبارة من األمجل ؟ ، وافق احلقيقو ا كالعل  ،كالعلا أصاب  
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حىت يبقى اْلنساف متفائال  ،ملسء وليس الَي قاؿ نصفو فارغ والَي قاؿ نصف
 .ى اْلنساف ؼلاطب الناس بروح واثبة وبنفس طيبةويبق

ء ذلا ولد صغًن و امنهما ل ك،  والد صغار رأتٌن  السات يف حديقة وحواليهما أما
 تٌن كل منهما قالت كلمة: أعامل النظافة فبدأ ينظف، فادلر 

ى التعليم وإذا أنت ما تعلمت تصبح ِبلك عل بين تعلم وديربنها اي أْلواحده قالت 
 .ىَا الر ل عامل النظافةمثل 

تساعد مثل ىَا   بين تعلم فإنك إف كْبت وتعلمتالثانية أحسن منها قالت اي أ
 اْلنساف ادلسكٌن.

 أـ الثانية ؟ أيهما أفضل األو ى

ا الر ل وال أحسن ما ردشت ادلسكٌن ىَ االثانية أحسن وذوقها أفضل وعبارهت 
 .لو بشسءتعرضت 

ما ػلقر اخللق وال ينتقص يتواصى ِبحلق و تواصس ِبحلق إف فادلطلوب من اْلنساف 
 .ادلطلوب من اْلنساف أف ينصر احلق، من اخللق 

حلق وال ػلقر ف يتكلم اية فيها من طرؽ شلا يسع اْلنساف أالعرب، عةوالعربية واس
شعاره يف احلياة التواصس ِبحلق، شعاري  لكن ،الباطل أبدا يتكلم ما ؽلاري يف ،أحدا
 لو: أحدىم يقوؿف ؼلطئ بع  الناس، أعرض الناس للقدح والغم  واللم  ان ماأ
ىَا وقع يف ىَه  ،َا حبيبكىَا أروؾ ى ،ىَا مسكٌن ،ىَا حراـ ،نت كفرعوفأ

ما تلبس عليو دوف فبٌن لو الصواب من دوف ما تتعرض لو من  ،ادلخالفة  اىل
 األمور.
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ان اليـو يقظ وأنت غافل غدا العكس غدا ، أتبٌن يل أان اليـو أبٌن لك أنت غدا لَا
 امل.مايف إنساف ك ،أنت اليقظ وأان الغافل

 كامل يف ىَه احلياة؟المن ىو 

، احلق الَي ىو من عند يقوؿ وتواصوا ِبحلق وهللا ،فأان حبا ة لك وأنت حبا ة يل
 . هللا ع  و ل

، أما فيما ؼلص شرع ا بينهم عالقات مرتوكٌن ألحواذلممفالناس يف غًن شرع هللا في
  .ىَا شعار ادلسلمٌناؿ تواصوا ِبحلق وتواصوا ِبلصًن، هللا  ل يف عاله يق

ولد صغًن حريص على الصالة وقف رلف اْلماـ ، ىَا ِبطل ، ىَا  حظريعين 
بوه ، ؽلكن واحد ينقلو إ ى مكاف أرر وتصبح وجبانبو أ ،ولد صغًن ليس ىنا موقعو

أو فيو ، كأف يغلظ عليو يف القوؿ،  شتيمة بينو وبٌن أبوه كأف ينفرمشاكل وتصبح 
أتـ ادلسلمٌن تصبح إماـ وتصبح  إف شاء هللااي أبين يسمعو كلمة طيبة يقوؿ لو : 

ادلسلمٌن، دلا تكْب تصبح إماـ  ف ، وأنتء هللا هللا ؽلن عليك وحتفظ القرنإف شا
يف ىَا السن   اؾ هللا رًناً موقعك ليس ىنا ، ىَه كلمة وىَة كلمة ، فرؽ  وأنت

ا ، فرؽ بٌن إنساف تقوؿ لو أنت غًن مؤدب ىَا ليس موقعك أنت بٌن ىَا وىَ
 قس.، عليو فررىأأو أي كلمة غًن مرىب 

نة ، أقوؿ ال ي ىس فأان أقوؿ احلق الَي عندي لكن إبسلوب حسن وبطريقة حس
،  ال ي ىس أىدى ، أقوؿ ِبلكلمة الطيبة وأصل إ ى ال ي ىس أقـوإ ى صل أقـو أل

حقيقة أف اْلنساف يف رسر ، قاؿ هللا ع  و ل إال قرر فاهلل ع  و ل يف عاله دلا 
  .وتواصوا ِبلصْب وتواصوا ِبحلقامنوا وعملوا الصاحلات الَين 

 دلاذا  اء التواصس ِبلصْب بعد التواصس ِبحلق ؟
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 ولثقل احلق ػلتاج إ ى صْب. ،ق ثقيلاحلألف 

ف ال ي ة عصفت ِبلعلماء ، فتنة رلق القرنرد إماـ أىل السنة يف فتنة عظيم
غًن سللوؽ  فالَين يقولوف أف القرأوكاف يعرض العلماء  ،ت عمها ادلأموف غفر هللا لو
واْلماـ أمحد رمحو هللا تعا ى كاف  ،، وسجن اْلماـ أمحدعلى السيف وقتل بعضهم

أف هللا قدر  ظروف ماذا يقوؿ أمحد ، لو الىو رم  أىل السنة ، وكاف الناس ينت
 .  الناس كلهم اليـو معت لةف سللوؽ ألصبح اْلماـ أمحد قاؿ القرن

 امسع اْلماـ أمحد ماذا يقوؿ : 

ت أرشى أف وكنف درلت السجن دلا  اءت فتنة رلق القرن :محد يقوؿاْلماـ أ
على ضرب ليس متعود على سجوف وال متعود ، ورٌب ، واْلماـ أمحد إماـ تظهر ع

عامل يعظم أمر هللا ع  و ل قاؿ: قد درلت السجن فجاءين رئيس وال على إىانة ، 
يف بغداد قاؿ : فقاؿ يل كلمة هللا  ل يف عاله  -رئيس ال عراف-، شطار بغداد 

صْب فإنك على اؿ لو : اي إماـ اي أِب عبد هللا قا ثبتين بسببها ، رئيس زعراف بغداد
 ، فأنت أو ى مين ِبلصْب . -لل عراف–حتمل وأصْب ألبقى رئيساً للشطار ااحلق ، أان 

 .ل ىَه الكلمةمثلت عين قل يقوؿ اْلماـ أمحد فما رأيت كلمة س

أئمة يعين إماـ ادلسلمٌن حبا ة أحياانً لواحد أزعر يوصيو ِبحلق ولو كاف إماـ من 
 .وهللا أنت مصيب، صْب احبا ة إ ى واحد أزعر يقوؿ لو ، ٌن ادلسلم

ل ، فإذا أروؾ قاؿ كلمة وقاؿ حق ق فالتواصس ِبحلق والتواصس ِبلصْب من الطرفٌن
 صْب أحسنت   اؾ هللا رًناً . الو 

  : اصس ال ي تظهر يف اجملتمع قسمٌنادلع
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سوء عمل ، بوسوسة شيطاف ، ببد بغفلة ، بشهوة ، فعلها العقسم معصية ِبلسر ي
يف    و ل األمررر ويبقى يستحس ويبقى بينو وبٌن هللا عيفعلها العبد بسب أو أل

 .غفر يل تضرع اي رب أ

  اؼ منو وليس لو أثر على اجملتمع.ىَا النوع من ادلعاصس ضلن ال طلاؼ عليو وال طل

والَي ال صلد فيو ال أمر ِبدلعروؼ وال  النوع اخلطًن من ادلعاصس الَي يَيع ويشيع
 نكر.هنس عن م

لناس ما أدوا حق هللا فيها من وا ألفوىا،ذا شاعت وذاعت والناس رأوىا و فادلعاصس إ
ا  مراض مىَا النوع من ادلعاصس يولد أ، يتواصوا فيما بينهم ِبحلق والصْبجاة فلم الن

ادلعاصس يضيق الرزؽ يضر  النوع منوىَا  ،ضر وزارة الصحةي، كانت عند من قبلنا
وىَا النوع من  ،وىَا النوع من ادلعاصس هللا ػلبس ادلطر بسببو ،قتصادوزارة اال

شلا يف أيدينا ، ىَا   فيأرَ شيئاً ، ادلعاصس هللا ع  و ل يسلط علينا عدواً من غًنان 
 ، ادلعاصس ال ي تظهر يف اجملتمع غًن ادلعصية ال ي صلى هللا عليو وسلػمكالـ النيب 

 .ويف معصية مجاعيةيف معصية فردية  ،يفعلها اْلنساف

 .امجلماعية وعٌن من ادلعاصس و كالعلا من ادلعاصسبناضرب على ادلثلٌن 

 الرِب معصية مجاعية. ،الرِب معصية غًن شخصية معصية الرِب ،مثاًل 

 كيف الرِب معصية مجاعية ؟

 قرض وما يقرضوليس لو من ادلعارؼ وامجلًناف واألحباب  أرَ رِبتصدقوا يف واحد 
 ؟حسن
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رؼ وامجلًناف واألصحاب  وليس لو من ادلعارد الرِب ما أصدؽ واحد أيأان 
أعطاه القرض لو أان متيقن شلكن يكوف أروه أبن أمو وأبوه من يقرضو، واألحباب 
جملتمع هللا لما يشيع الرِب ِبعشر سنٌن ىَا القرض عنده ليس حبا ة لو، ف وصْب

 مع كلو؟بعاقب اجملت

 دلاذا يعاقب اجملتمع كلو؟

كل من عرؼ ىَا  وإظلا ىس معصية مجاعية ، ،ألف الرِب ليست معصية شخصية 
مرابٌن ، إذا األف أغلب الناس  ،الر ل وما أنقَه من الرِب بقرض حسن فهو معاقب

كنت  اآلف ، تعد الَي يعلم ىَا ادلرايب وال ينقَه فهو مثلو فالناس كلها مرابٌن تريد
ذلما  يافوكاف ادلرابالقرية تقوؿ فالف وفالف مرابياف،  داد كنت تدرل زمن األقدؽلا 

وينظروف  ليهما على أهنما أرذؿ اخللقإىس ِبحلضي  والناس ينظروف  من السمعة ما
عنو فالف  ال جتد من تقوؿوتكاد  دتدرل ادلسجليـو ا ،ليهما بعٌن ادلقت والغضبإ

 ليس قرية.و وفالف ليسا مبرابيٌن، التكاد جتد ىَا اليـو يف ادلسجد، 

طوؿ عمر وىنأة ِبؿ بمن قبلنا أايـ األ داد يعيشوف هبناء، لَا كاف الناس 
 .ىادئةمراض قليلة واخلًن وفًن والنفوس مطمئنة و واأل

 ورغد عيشتو. منووتقلق أ ،وتقلق، اجملتمع عصية امجلماعية أتثر يف ادلف

 معصية فردية وال معصية مجاعية ؟ال ان ، النوع اآلرر من ادلعاصس ال ان 

 مجاعية. امجلواب: 

 دلاذا مجاعية.

 أنظر اآلف.
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 .ال هللاال إلو إ

  ؟ال انية كم زلـر ذلا من اْلروة ومن األعماـ

 أين ىم؟ 

ىَه   بفر ها ،أصبحت تتكسب زنت وال سيما البغااي ال ي  ى ىَه ال ي لو نظرت إ
  ؟كم مرة عرضت نفسها على الصاحلٌن

بع  اآلِبء كاف يقف يف ادلسجد ويقوؿ وهللا  يف الشاـ وهللا يف بع  أحداث
، الر اؿ صاروا ن ويسرت عليهن هن يت و دي بنات حافظات القرنف ومربيات معن

سرت على ادلسلمة واضلرقت  ستطيع يعدد وماادلسلم الَي يأرانب ما بقوا ر اؿ، 
 عضها امجلوع ىَا رلـر من اجملرمٌن.  ل حا تهاادلسلمة من أ

 .مو ودعد كم رلـر 

فلما تصبح ادلعصية  ،ال ان معصية مجاعية فال ان ليس معصية امرأة وال معصية شاب،
بلباس  خترجسيئة أعرؼ بنت قرييب ان عين أ، ية ال ان يسبقو تْبج وفحش وت ينمجاعي

اي أبو فالف دلاذا بنتك ىكَا، أتق هللا اي ر ل، وال يلـ   لو: ، أقوؿليس شرعس 
، ىو دلا يراين أحبو واحرتمو وأعطيو قدره وأقوؿ احلق الَي حقره وال يلـ  امسع غًنه أ

 يقوؿ فيما أوحى لو، وال أقوؿ ىَا فقط أقوؿ هللا نفو سيحرتمينعنده رغما عن أ
صلى هللا عليو يف الصيح عند اْلماـ الرتمَي يقوؿ النيب  ليو وسلػمصلى هللا عللنيب 
 .((   هنع هللا يض وأرضى عنو الناسمن أسخط الناس  برضا هللا   : وسلػم

 كيف أرضى عنو الناس؟

 .هللا ىَا ليس عملك وليس عملس ، ىَا عمل
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 ندان يقٌن مبثل ىَه األحاديث؟عىل 

ِبألحكاـ الشرعية أان اسخط الناس  ِبألدب ،سخط الناس لكن يعين التبايل أف ت
 .الشرعية ِبآلدابالصحيحة 

من أسخط الناس برضا هللا  هنع هللا يض وأرضى عنو الناس  ومن أسخط هللا برضا الناس    
 .(فسخط هللا عليو وأسخط عليو الناس(

ا يف اجملالس أحياان ػلرتمو  ،بعضهم البع  ادائما يشتمو  ،ببع  االناس دائما يتكلمو 
 يبدأ كل منهما يسخط على اآلرر. احلضور بع  لكن دلا يغيبوا ويتقلب

ولو من اخلًنات والْبكات  ،التواصس ِبحلق والتواصس ِبلصْب من أىم ادلهماتلَا 
كَلك و ، بسببو الفوز وينجو من اخلسارة يرفع عن العبد اذلالؾ ويكسب والثمار ما

 حبياة طيبة.و يف حياة ىنيئة عيش اجملتمع بشكل عاـ ي

ولَا البد من التواصس ِبحلق والتواصس ِبلصْب ، من قاؿ هلل مقاؿ يرضس هللا تعا ى 
ومن قاؿ مقاال  ،يف أي مكاف اي أبو فالف،تقصر أف تقوؿ لو   اؾ هللا رًن  فال

بو فالف أ سيئا إذا ماستطعت أف تقوؿ لو بٌن الناس رَه على  نب وقل لو اي
وهللا فالف ظلمتو  ،أنصفت معك وهللا إنك مانت أرطأت وهللا احلق ليس أوهللا 
إذا كنت كَلك ارتع ، ٍب ارتع يف اخلًن  ،وليكن ىَا شعارؾ أينما كنت ،أنصفتو ما

ولن  ،ستسمع شئت أـ أبيت من يثين عليك وستسمع من يقدح فيك، يف اخلًن 
ن أراذؿ الناس ، الَي ولن يقدح فيك إال من ىو م ،يثين عليك إال رًنة الناس

، حىت عند الناس ال لو الصنف من الناس من األراذؿ ال وزف يقدح يف مثل ىَا
ن البد للمؤمن من مادح وم وكما قاؿ سفياف بن عيينو رمحو هللا تعا ى :  ، لو وزف،

 إذا و دًب  قاؿ رمحو هللا :و إال مبادح أو قادح ، قادح ( ادلؤمن اليعيش ِبلدنيا 
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، ؤمن يعيش بٌن مادح وبٌن قادحأمجعوا على قدح إنساف فاهتموه ( وادلالناس قد 
ِبحلق ا ى أف يقدحوا يف ر ل شعاره وتواصو مكن ِبدلؤمنٌن  غلمعوف علمن غًن ادل
 لصْب.ِب اوتواصو 

ويف   ،ويف كل كلمة ،يف كل موقفذلم ورة شعارا سالوعلى ادلسلمٌن أف غلعلوا ىَه 
الناس ويتكلموف  فيؤذو  ال، ِبلصْب  اوتواصو  ِبحلق اشعارىم وتواصو  ،كل مكاف

أرَ  أبسلوب الئق طيب لكن اليسكتوا عن ِبطل، ومن رأى حقاِبلكلمة الطيبة و
 معوتواصى تفإذا كنت رأيت حقا ومل تبادر بو فعلى األقل  ،على يد صاحب احلق

 ِبلصْب.

لَين نمنو ان النا ٌن وأف غلعلنا مجيعا من أسأؿ هللا ع  و ل أف غلعلنا وإايكم م
وسلم وِبرؾ على نبينا وصلى هللا ، ِبلصْب اِبحلق وتواصو  اوعملوا الصاحلات وتواصو 

 .وصحبو أمجعٌنلو ادمحم وعلى 
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  مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل 

 ل سلمان اوع  السيمي للشيخ مشهور بن حسن امل – 1

 ) يبث من خاللو الدروس (

http://meshhoor.com/ 

 

 الفيس بوك :فحة ص – 2

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

 التيلغسام : ةعنا -  3

http://t.me/meshhoor 

 

 خدمة الواتس اب للسجال من خالل ىذه األرعام : – 4

 للسجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

https://www.facebook.com/meshhoor/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor
http://t.me/meshhoor

