




 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلو وصحبو 

جل موضوعا عظيما وأتباعو، أما بعد فهذه حماضرة انفعة، تعا
ىا وجوردىا العالمة املتفنن دمحم سامل بن دمحم  حيتاجو كل مسلم، حّبر

رأينا أن نشرىا مما ينبغي أن  -رمحو هللا- عايل بن عبد الودود
ُيسارع إليو لُيفيد منها املسلمون، فتواردت عليها جهود عدد من 

نية إخواننا ففرغها أخوان عبد القادر بن دمحم فوزي مث فرغها اث
أخوان منتصر بن اتج الدين مث راجعها وخرج بعض أحاديثها 
ونقل شرح بعض غريبها أخوان أبو محزة دمحم بن مريغين وقام على 
صفها وطبعها أخوان أبو أواب صّبي بن إبراىيم، أاثهبم هللا 

 مجيعا.
وال ندرعي أن ىذا العمل ال ميكن أن ُيستدرك عليو بل قد 

نص،، وجزى هللا خريا من ساىم ي يكون فيو قصور يغتفره امل
 طبعها وهللا املستعان.

 كتبو أبو دمحم حسن بن حامد
 ه6981صفر  ;6األحد 

 م>716/ 66/  :
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 أمهية الوقت
 دمحم بن سامل بن عبد الودود للشيخ

وصلى هللا وسلم على دمحم خامت  ،احلمد هلل رب العادلُت
بعد  أما ،ىل يـو الدينإومن ىدى هبديو  آلوالنبيُت وعلى 

ف احلديث كما اقًتحتم يتعلق أبعلية الوقت يف إف اإلخوة، أيُّها
 سبها و منة من منن هللا اإلخوة أيُّهاالوقت  ،حياة ادلسلم

 مح جح مج  حج مث ُّ   وآايتمن  آيةو  ،وتعاىل
 خض  جض مص خص حص مس  خس حس جس جخمخ

 َّ جغ مع جع مظ حط  مض

(ٔ)
 مع جع ُّ  ، 

 خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ
  خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك

َّ
بعثو هللا سبها و وتعاىل ليبُت للناس ما  ملسو هيلع هللا ىلص والرسوؿ ،(ٕ)

                                                           

 .ٖٚفصلت: ( ٔ)
 .ٖٖ - ٕٖإبراىيم: ( ٕ)
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 وقاتلؤلبوظائف  فأاتىم ،يصلههم يف أمر دينهم ود ياىم
وبُت ملسو هيلع هللا ىلص بقولو وعملو وظيفة كل  ،ى الليل والنهارعلى مستو 

ف أما ينبغي قد ذكر ال و إلم يًتؾ فراغا للمسلم ف ، وقت
قياـ بواجب  أوصالة  أو قرآفتالوة و ما من ذكر إ ،يسده بو

ف أ أخربوحث ملسو هيلع هللا ىلص على االقتصاد و  ،رلتمع أو أىل أو فس 
وأخرب أف شر ، (ٔ)بقىأطع وال ظهرا رضا قأادلنبت ال السَت 

ف  ستعُت أف  سدد و قارب و أمران أ، و (ٕ)السَت احلقهقة
 .(ٖ)من الدجلة ابلغدوة والروحة وشيء

ف مل تقطعو إالوقت كالسيف  : فسهم يقولوفأاحلكماء و 
لها ابحلق شغلتك ف مل تشغإالنفس  :ويقولوف ،قطعك

 :ابلباطل ويقولوف

                                                           

 (.ٕٓٛٗ( أخرجو البيهقي وىو يف الضعيفة برقم )ٔ)
( رواه ابن مندة يف ادلعرفة وقاؿ العالمة األلباين موضوع، الضعيفة ٕ)

 (.ٜٖٓٗبرقم )
 (.ٕٕٓٙاديث الصهيهة برقم )( ىو يف سلسلة األحٖ)
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 مفسدة للمرء أي مفسدة * ن الشباب والفراغ واجلدةإ
 

بن الشيخ أضبد بن  حسن الشيخ سيدي دمحمأولقد 
 حيث قاؿ : سليماف الدؽلاين رضبهم هللا تعاىل

 العمر مدته كمثل دراهمو 
 

* 
 

 بيد الفىت يقضي هبا حاجاته
 

ال يرضى الرجل الرشيد أف يًتؾ دراعلو تتمزؽ بُت يديو 
 .ذلك والعمر أشبن من ،من غَت أف يبلغ هبا حاجة

دواليب كل يـو وليلة ب ساعات حياة ادلسلمالعلماء مثلوا 
وعشروف  كل دوالب أربعول، ؽلثالف دوالاب يف حياة ادلسلم

يـو القيامة  وكاف ىذه الساعات أبعماؿ الرب ر مَ عَ  إذاف ،خزا ة
أربع  دوالب يشتمل علىكل كاف كمن أمامو دواليب  

كاف   ذاإو  ،بَتخَت كثَت وذخر كخزا ة يف كل  وعشرين خزا ة
صورا موحشة قذرة  تلك اخلزائن و غلد يف إفرىا ابدلعاصي مَ عَ 

لو دواليب خبَت وال بشر كاف كمن  ارىمُ عْ مل يػَ كاف ذا  إو  ،منتنة
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أشد احلاجة إىل أف تكوف يـو ىو يف  هايفتهفيها خزائن 
وا فتصور  ،عامرة دبا ينفعو فيجدىا خالية ليس فيها شيء

لو يف  د  لو يف الوقت ومُ  نكِّ مُ  الذي اإل سافحسرة ىذا 
ىذه و خالية قد ترؾ ىذه الدواليب و العمر وجاءه النذير 

  يكوفاخلزائن خالية، فكيف ستكوف حسرتو يـو القيامة أاّل 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  مؤل ىذه اخلزائن دبا ينفعو

َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
(ٔ). 

م دبعاصي هللا أوقاهتىؤالء الناس الذين عمروا يف صوروا ت
ىم يـو أحدجاء  إذاو تعاىل وابالستخفاؼ حبرماتها و و سب

 ةمليئ ىي إذاوفتح خزائنو فمن دواليبو  دوالب القيامة إىل
الشاسع بُت وتصوروا الفرؽ  ،وساخ تاف واألقذار واألابأل

 وقاتو بطاعة هللاأر مَ عَ  ىذين النوعُت وبُت ذلك الذي
وفتش اب كلما فتح دوال  ا ينفع الناس فهوتعاىل ودبسبها و و 

                                                           

 .ٜٛ - ٛٛالشعراء: ( ٔ)
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 ،النافعةغلد الصور ادلضيئة ادلشرقة الطيبة الرائهة يف خزا ة 
 ىئ ُّ :بقولو سبها و وتعاىل يف ذلك اليـو الذي وصفو هللا

 حي  جي يه ىه مه ُّ ،َّ مك لك ُّ ،َّ رب يئ

 مب ُّ ،َّخك حك ُّ ،َّمظ حط ُّ ،َّ  خي

َّرئ ُّ،َّ
، اليت امسى هللا هبا يـو القيامةامساء األىذه  ،(ٔ)

ابخلَت ال يقلق شللؤة خزائنو مة و أييت يـو القيا ساف الذي اإل
و قبل دتَ لو عُ  عد  أو  أل وال غلد ىوؿ يـو القيامة، ،يـو القيامة

 ،وعامل هللا سبها و وتعاىل وىو خَت من يعامل ،أيتيو أف
 إىلسبعمائة ضعف  إىلمثاذلا أعشر ات من احلسن يضاعف

كما يف احلديث وكما   هللا سبها و وتعاىلو ،ضعاؼ كثَتةأ
يب زيد يف مقدمة رسالتو ضاعف لعباده ادلؤمنُت أابن عرب بو 

ذلم احلسنات وصفح ذلم ابلتوبة كبائر السيئات وغفر 
                                                           

 ،ٜالتغابن:  ،٘ٔغافر: ، ٛٔغافر: ، ٚ٘النجم: ، ٓٔاإل ساف: ( ٔ)
 .ٔالقارعة:  ،ٔاحلاقة: 
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الكبائر  مل يتب منالصغائر ابجتناب الكبائر وجعل من 
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ مشيئتو  إىلصائرا 

َّاك يق ىق
ؽلا و إبمنها خرجو أناره ب عاقبوومن  (ٔ)

َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ   جنتوبو دخلو أف
(ٕ)

ىذا  ، 
وجاء يـو القيامة منو  فسو  ساف اإل ـرحَ  إذاَت اخلَت الكث

ينظر عن ؽلينو فال يرى شيئا وينظر عن يساره فال يرى شيئا 
بهث ها بعضا ويبعضُ  طمُ ػلْ  جهنم إالمامو فال يرى أوينظر 

 .جدىا فارغة فيا حسرتو واي  دامتووخزائنو فيدواليبو  عن
 ،ناس قد صنف العلماء فيو عمل اليـو والليلةال أيُّهاالوقت 

 إالفما من ساعة  ،فوا الناس بوظائف الساعاتعرِّ ؟ ليُ دلاذا
من الليل  تعار   إذاملسو هيلع هللا ىلص كاف  رسوؿال ،ظيفةدلسلم فيها و على او 

إذا ثور عنو ضمنتو كتب احلديث وكتب الذكر ادلأذكر ما ت
                                                           

 .ٙٔٔالنساء: ( ٔ)
 .ٚالزلزلة: ( ٕ)
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وص فاه ابلسواؾ مث يش أفيفعل وؿ ما أالصالة  قاـ إىل
حىت أيتيو أيخذ قسطو من الراحة يصلي مث يتطهر مث يقـو ف

 فيلتفت إليهم ويسأذلمفيؤذ و ابلصالة فيصلي ابلناس  ادلؤذف
صلى  ىا لوربَ عَ أحد رؤاي  فإذا رأى منهممن رأى منهم رؤاي 

من احلكم مث إليو ث هللا أحدمث ػلدثهم دبا  هللا عليو وسلم
حىت تطلع الشمس مث يصلي ما  تعاىل سبها و و يذكر هللا 

منزلو مث يدبر أمور  إىل وي، مث أيالنافلةكتب لو من صالة 
وال يزاؿ يف عمل مستمر  ذلك وغَتوحج ادلسلمُت من غزو 
زالت الشمس استعد لصالة الظهر  إذاف ،حىت تزوؿ الشمس

ال يزاؿ يف عبادة فصالة العصر ػلُت وقت حىت مث كذلك 
ػلُت كذلك حىت فصالة ادلغرب ت ػلُت وقمستمرة حىت 
ولذلك  ،من الراحة والعشاء مث أيخذ قسطوقت صالة 

عمل اليـو اآلف ذبدوف  ،صنف احملدثوف عمل اليـو والليلة
عمل اليـو  ،للنسائيعمل اليـو والليلة  ،والليلة البن السٍت

 ؟دلاذا صنف ىؤالء األعالـ ىذه الكتب ،للسيوطيوالليلة 



 

8 
 

و أوقاتبو يشغل وما كاف ملسو هيلع هللا ىلص  عليواف ليبصروا الناس دبا ك
زكت لو  وقاتاألىذه حسن توظيف أ إذا اإل سافف ،مينةالث
 .عماؿاأل

 أفالعلم ػلرص  يف طلبىذه البالد  أىلكاف رجل من 
جلس بُت كاف كلما   ،يتعلم من شيخ يستعُت ابلكتاب ال

يستعُت فتناوؿ الشيخ كتااب تعلم أ أف أريدوقاؿ لو  يدي شيخ
من ادللح ػلمل  ،دللحاب جرُ ت  لو شيخ ي ذكرحىت  ،يقـو عنو بو

مل شيخ مشغوؿ حب ، فهو(كديد) فاآليعٍت  سميو و  ِ معدِ 
و أ  اإل سافيعتقد ال  ،وىو يف شغل بلاإلعلى ادللح 

ن الطالب من االستفاده كِّ سا ؽلُ يتدر  درس معويُ  أفيستطيع 
 أفتريد  ـ ما: قدِّ  اؿ لوفق أتعلم أف أريدفقاؿ  فجاء إليو ،منو

و غللس حيت أ  يظن يتبعوبعض الوقت وىو فلبث  ،تتعلم
ـ قدِّ قاؿ لو  أتعلم أف أريد أانفقاؿ لو   فسو تطمئنّ و يتمكن 

مل أقاؿ  أتعلم أف أريدة قاؿ لو لثدلرة الثايف ا ،ما تريد أف تتعلم
سلتصر خليل من فقرأ عليو  ؟ـ ما تريد أف تتعلمقدِّ لك  قلأ
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 ،لو ادلادة كأ و يقرأ عليو سورة الفاربة سدرِّ مو ويُ علِّ يُ  ىو إذاف
يعيده  ادلنت يدرسأخربه أ و ف ؟دبا حصلت على ىذافقاؿ لو 

 كأ و  فسٌ   عنده لف مرة ويعيد شرحو مائة مرة فيصَت ادلنتأ
 . فاساألغلري مع من أ فاسو 

 إىلساعتو و ظر  ضبطواحدا منا  أفلو ف وضلن اآل
من  فعلى وق الساعة الواحدةيف ؽلر  فأمكنو أعقارهبا 

ولكن سبر الثواين ، مرة مائة أقل مل إفستُت مرة  خليل ؼوقاأ
 قتل الوقت والوقت  ، شعر وال سبر الدقائق سبر الساعات

كم تسع الدقيقة   و ظرضبط ساعتو  منا واحدالو أف  يقتلنا،
حلمد ا)من  أو (سبحان هللا) من أو هللا( إال لهإ)ال  من
لكل ذكر  مائة قلعلى األالدقيقة الواحدة تسع  أف ترى ،هلل(

 اءغلالرجل الذي  واحلديث كما تعلموف ذكار،األمن ىذه 
 اذل ؿفُيها يف سجالت مد البصر الو السيئةعمأب يـو القيامة

فر المة ظُ فيؤتى ببطاقة كأهنا قُ  ك لن ُتظلم شيئاإ يقاؿ لو و 
ذُبعل فة و يف كِ  جعلتُ ف (ال هللاإ إله)ال قد ُكتبت فيها كلمة 
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وترجح هبا   ،السجالت فة فتطَت تلكالسجالت يف كِ  تلك
بدقيقة  على  فسو (ٕ)يبخل وىو،  (ٔ)ال هللا(إ إله)ال  كلمة

يبخل مائة مرة  من أكثر (ال هللاإ إله)ال يقوؿ فيها  واحدة
)سبحان هللا واحلمد على  فسو بدقيقة واحدة يقوؿ فيها 

 ختم بو البخاري صهيهو واحلديث الصهيح الذي ،هلل(
َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، ثَِقيَلَتاِن ِف ادِليَزاِن، ”

َحِبيبَ َتاِن ِإََل الرَّْْحَِن، ُسْبَحاَن اَّللَِّ َوِبَْمِدِه، ُسْبَحاَن اَّللَِّ 
ديَاِن َواحْلَْمُد َّلِلَِّ ََتََْلُ ”، (ٖ)“الَعِظيمِ  الطُُّهوُر َشْطُر اْْلِ

َما  -َأْو ََتََْلُ  -يَزاَن، َوُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد َّلِلَِّ ََتََْلَِن اْلمِ 
ما بُت السماء  الذي ؽلؤلُ  ىذا، (ٗ)“بَ ْْيَ السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 

                                                           

 .وصههو األلباينهنع هللا يضر خرجو الًتمذي عن عبد هللا بن عمرو ( أٔ)
 ( أي ادلسلم ادلفرط.ٕ)
 .هنع هللا يضر متفق عليو من حديث أيب ىريرة (ٖ)
 .هنع هللا يضر يب مالك األشعريأرواه مسلم عن  (ٗ)
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يقولو يف  أف اإل سافيستطيع رض وىذا الذي ؽلؤل ادليزاف األو 
فيبخل على  فسو هبذه  من مائة مرة أكثر دقيقة واحدة

 .قيقةالد
سالمي وخصوصا يف التاريخ اإل طوؿكاف العلماء على 

الشيخ  نقل عنيُ  ،وقاتاأل فوفَ يعرفوف كيف يوظِّ  ،بلدكم ىذا
يصلي  و كافأ  هللا تعاىل مبن عبيد الدؽلاين رضبه اباب نضزل

طفيليات  يزيل عنها يصلههافمزرعتو  إىل فينزؿالصبح 
 إىلينزؿ  مث ادلرعى إىلسرحها يف ػللب حالئبومث  ،النبات

مث  ،ها هباوييط أفاليت يريد  غصاف الشجرأصلح يف البئر
مث  ،درسلل جلس رتفع النهارإذا ا حىت فيكتب يؤلفغللس 

ما غصاف الشجر أفيهمل عليها من  يح ماشيتويروح لَتُ 
 ،الزراعةعمل يد يف  ،ذكر وىكذا هناره كلويطوي بو البئر 

يف ادلؤلفات  ةكتاب ،يشرهبا الناس وادلواشي صالح بئرإ
حىت ػللبها  راحتهاإ ،رعي ماشيتو ،تدريس العلم ،النافعة
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وعلى الواجبة عليو  اتعلى النفق دبا ػللب منهافيستعُت 
 .ذلك اجلار وغَت ة ؤ الضعيف وعلى م ة عو م

 الشيخ عبد القادر بن دمحم بن دمحم سامل ػُلكى عن
يف جدب و كاف يف فًتة من فًتاتو أ  رضبهم هللا تعاىلاجمللسي 

وىو يؤلف  ُجْرب ووالداه شيخاف ضعيفافبل اإلو  شديد
فيذىب مع  ا يستعَتىا من غَتهإظل وادلراجع غَت متوفرة لديو

 جعة لشدة اجلدببعد النُ يُ ف يبهث هبا عن ادلرعى بلاإل
أو  (ٔ)َتبضامن تلك األ يكتب ربتها فيقيل ربت شجرة

 أف ما قدر لو الىت معو من الكتب ادلستعارة األضاميم
ما استطاع  الناقتُت أومث ػلتطب فيهمل على الناقة  ،يكتب

انقة  لبػل أفبو  أما يبتد أوؿ ،بلاإلمث يريح  ،من احلطب
                                                           

( اإلْضَبارة ابلكسر والفتح: احلزمة من الصهف واجلمع أضابَت. ٔ)
 (.ٕٛٗ/ٔالقاموس احمليط )
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ده حىت عقِّ ما يُ  بلاإلاؿ أبو مث غلمع من  هبا (ٔ)هماقَ بِ غْ ليػُ  لوالديو
على ضوء يكتب  أويصلي  مث غللس ،بو تلك اجلربة (ٕ)أنَ هْ يػَ 

 صبح الصبحأ إذاحىت  ؿ،وابتلك األها د عليعقِّ النار اليت يُ 
 ،صبح جاىزا للعملأالذي يد قِ بعَتين بذلك العَ  أوبعَتا  طلى

 .واستعاد دورتو العادية
مثل ىذه يعمل  ب عصرهرُ ن قػَ مَ ن الشيوخ ركنا مِ أدوقد 
عن خاؿ والدي  أووالدي لو شئت حلدثت عن  األعماؿ

ماؿ عاألشلن كاف يوظف الساعات يف مثل ىذه وىو شيخو 
صبهوا أفهؤالء الناس  ،ث عنهم بذلكأحد أفلقدرت 

 مأوقاهتعمروا هنم أل مالتزاؿ تذكرىللهدى والناس الما أع
 .ومل يًتكوىا سبر بدوف جدوىاستغالذلا سنوا أحو 

                                                           

 من ُتِبَق حاراوالَغُبوؽ: ما اغْ  ،َغَبَق الرجَل يَػْغِبقو َغْبقاً: سقاُه َغُبوقاً ( ٔ)
 (.ٕٔٛ/ٓٔلساف العرب ) اللنب ابلعشي.

َىَنْأُت البعََت أَْىنَػُؤُه، إذا طليتو (: ٕٚٚ/٘( يف النهاية البن األثَت )ٕ)
 ابذلَِناء، وىو الَقِطراف.
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والكسل ما ابلنـو إنا أوقاتو قتل الراحة  إىلد لِ ف طلُْ ضلن اآل
سن أحىذا  - يف ما ال يعٍت حلديثاب إماو والتالعب 

والنميمة واحلديث عن فالف وعن فال ة ابلغيبة  إماو  -قديرت
يبدأ الواحد  ،الصالة إىلالفراغ عندان سبتد  أوقات إفوحىت 

 يعي ما يقرأ اليقرأ و فيبدأ مسَتتو مع الفراغ ـر ابلصالة ػلُ منا 
ك لو  إحىت ماـ اإلماـ ال يعي ما يقرأ اإل إىليستمع أو 

ال يف صالة الغداة ماـ اإل سورة قرأ ةأبي  سألت الواحد منا 
الصالة مرت عليو وىو  ألفيقوؿ لك بسورة كذا  أفيستطيع 

 اإل سافر ذكِّ و يُ أ  فات الشيطافآوىذا من  ،يف وقت فراغ
غل بو تشخرة ياآلو  د ياالور أممن  اً ر أمعندما يدخل الصالة 

 إذاحىت مر األصلح ذلك وال يُ صلح صالتو ال يُ  ،عن صالتو
فال ىو صلى وال ىو  ،كرهذ أكاف  ماي  سفرغ من صالتو 

 ،الصالةثناء أيف ذكره بو الشيطاف أالذي مر األلح ذلك أص
 :يقوؿا على  فسو عاتبويف ىذا ادلعٌت يقوؿ بعض مشاؼلنا 
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(ٔ)واينسلي صاليت كالأص
 تبتدر  
 ِف غدوكيف خالصي من ذنويب 

 

* 
* 

 فكي    ف صل    ايت ق حي    دوئب    ال س    ا
 م  ا جتي  ت ص  اليت ى   رب  أإذا ك  ان 

 

فلما شيخو صالة و صلى باخلَت بعض رجاؿ  أفذكر ويُ 
بر أد بدأتُ معك الصالة  عندما بدأتُ  :سلم الشيخ قاؿ

حبث عن الظروؼ أو لوات فصبع احلمر من الأف ،شأف عَتٍ 
والعودة هبذه الذىاب وبدأت يف مراحل حبث عن احلباؿ أو 

 خلهاأد أفيب قبل  متَ وسل  ـ ادلخازف أماالعَت حىت وضعتها 
 .سلاز ويدخل ىذه العَت يف  أفقبل  ،دلخازفايف 

ن لمو مأععن ما  إالث أحد ال أان -حىت الواحد منا 
 تبهايعافيخاطب  فسو و  فسو  إىليرجع الواحد منا  -  فسي
عيد فيُ فيتعرض لو الشيطاف وقعت يف ىذه ادلتاىات  كيف

                                                           

البن  النهاية .عليها ُيستَػَقى اليت الن اقة َوىي سا ية، صبع الس َواين  (ٔ)
 (.٘ٔٗ/ ٕ) األثَت
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فتمضي منها، من النقطة اليت بدأ ره ذكِّ الكرة حىت يُ عليو 
 أففيو واحلديث  ائيمن صالتو ش ال ػلضرليو الصالة ع

حىت ثلثها ربعها وما كتب لو  صفها الرجل ليصلي الصالة 
 ،ما حضر إالكتب لرجل من صالتو ال يُ  (ٔ)العشر إىلا تهى 

 أففأوؿ ما ينبغي  ،رؤية هللا يـو القيامةاحلضور فيها  بِ سَ وحبَ 
لفراغ يف مث االفراغ يف الصالة  ،من الفراغفسنا أ  صوف عنو 
عد العدة تُ دخل رمضاف  إذاراؾ ما الصـو أدالصـو وما 

عواد اليت تلعب ألاب وإماابلنـو  إمالقتل الوقت  ،للفراغ
لعب  أوبلعب الكرت  إماو  (ك)السي ة سميها ابحلسا ي

الفرصة  يتُ فِ فنُ رمضاف مور  قتل هبا األفهذه  ،ادلربعات
عشر شهرا  دأح ةيف مقابل شهر واحد ،لنا الساضلةالذىبية 

فنًتؾ ومراجعة احلساب لتزكية النفوس تتاح لنا الفرصة فيو 
                                                           

 ي وصههو العالمة األلباين.رواه أبوداود والنسائ (ٔ)
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لسوء تصرفنا  ائيش ستفيد منها  أفسبر من غَت الفرصة  ىذه
 .وسوء تعاملنا مع الوقتيف الوقت 

يف  شيءىو كل ابلنسبة للمسلم  اإلخوة أيُّهاالوقت 
يكوف وبو  ،علىاأليلتهق ابدلؤل وبو  ،بو يدخل اجلنة ،حياتو
وبو يكوف من  ،كا ت لو رغبة يف الد يا  إذاثرايء األمن 

وبو يكوف من العباد  ،كا ت لو رغبة يف العلم  إفالعلماء 
 - عترب الوقت  ولكن ضلن ،كا ت لو رغبة يف ذلك  إفالزىاد 
دائنا أعلد أ عتربه  ، عتربه عدوان - صبل ما ظللكأوىو 

 .افسنأ ا  قتل إظل قتلو  إذوضلن  قتلو  أفنهاوؿ ف
برانرلا   أويضع لنفسو سلططا  فألق فِّ وُ الواحد منا  أفلو 

على تنفيذ ىذا الربانمج ف  فسو لِّ كَ ويُ  مدروساكما يقولوف 
اجلاىل  صبحأل نا،لتغَتت مالمح حياتمستوى اليـو والليلة 

 صبحوأل ،الفقَت غنيا صبحوأل ،السفيو حليما صبحوأل ،عادلا
خططنا ال  إذاو  ،طلطط السف ولكن لؤل ا،وجيهاخلامل 
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 تنبو  أففات غلب علينا آىذه  ، فذان ال  ستمر إذاو  ، نفذ
 :يقوؿهللا سبها و وتعاىل  ألف ىذايف حبديثي  جر ان زلأو ذلا 

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ 
َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

(ٔ)
ج يف ر ان زلأف،  

تم أ لم ولكن أعمن  فسي ما لم أع أليناحلديث يف ىذا 
عليكم و فياحلرج  منلقاه أيف ىذا وما ث احلدييف حلهتم أ

هللا سبها و وتعاىل  إىل توب  أف غلب علينا صبيعا ،عاتوتب
را مُ عُ  إفو  وائلهاأما ضيعناه من  ارانأعمواخر أضلفظ من  أفو 

يف ويقوؿ العلماء يف ىذا خره آػلفظ  أفحلقيق و أولع يِّ ضُ 
 :شعر ال

 نث    العم    ر عت    دي م    ا ذل    ا  ةبقي    
 فائت     ةك    ل   يس    تدرك ادل    رء فيه    ا

 

* 
* 

 

 م  ن ال  زمن زلب  وبٍ  غ   َ  اوإن غ  د
 من الزمان وديحو الس وء حلحلس ن

 

                                                           

 .ٖ - ٕالصف: ( ٔ)
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الذي  ،الفرصة الذىبيةوالشباب ىو عت شبايب ضي   كنتُ   إذا
 ،واخلرؼوالصمم يسلم من العمى أف العادة  منحفظ شبابو 

يف كرب سنو شلتع بقواه وىو ي بعض شيوخ ادلسلمُت وقد رؤ 
فهفظها ح حفظناىا يف الصغر جوار  :فسئل عن ذلك فقاؿ

 فال أقل من أفيف الصغر  اضلفظه مل إذا ،هللا علينا يف الكرب
الذي هللا سبها و وتعاىل  ألفضلفظها يف الكرب  أفضلاوؿ 

فاهلل سبها و  ،يتذكر فيو من تذكرما ران م  غنا الكرب عَ بل  
وضلن يف الطواؿ عمار األبلغنا ىذه  إذالينا إعذر أوتعاىل 
وقبل  ،وتفالذلك قبل  من  تدارؾ أففيجب علينا  تضييع

  خب  ُّ  يقوؿ الواحد أفقبل  ،وال رجعة سأؿ الرجعة َ  أف
ابلكلمة فيجاب  َّهت مت خت حت جت هب مب
 خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح حجمجُّ الرادعة 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص
 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف
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 جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل
َّ مه جه هن من خن حن

وتعاىل  وهللا سبها و ،(ٔ)
 حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل ُّ  :يقوؿ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

ٍّ َّ ُّ ِّ َّ
(ٕ )

 مةاييـو الق ىوؿفالذي يشاىد  
وما  ةيسأؿ الرجعما فرط يف جنب هللا سبها و وتعاىل ويدرؾ 

 .ىو براجع
ا بقي من مو ستغل  ىبةالعدة واألأنخذ  أففينبغي 

 أفينبغي والد وابلنسبة لؤل ،كمشايخىذا ابلنسبة لنا  ماران أع
يستعدوا لتوظيف  أفو ال يقعوا يف مثل ما وقعنا ضلن فيو 

                                                           

 .ٗٓٔ - ٜٜادلؤمنوف: ( ٔ)
 .ٜ٘ - ٙ٘الزمر: ( ٕ)
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يدعوف ف نافلعلهم يذكرو سن منا حاال أححىت يكو وا م أوقاهت
يعلموا  أفػلرصوف على والعلماء دائما  ،لنا بدعوة صاحلة

ويقوؿ صاحلة يدعوا ذلم دعوة  الذي يستفيد منهم لعل  العلم 
لو يف علم البالغة يف علم ادلعاين  ةرجوز أالسيوطي يف هناية 

 :يقوؿ  مافاجلُ  والبياف والبديع يسميها عقودَ 

 ومت ذا ال        تظم بتيس          اْلح        د
 

* 
 

 مجادى الثاين ِف يوم اْلح د سلخَ 
 

 :يعٍت يذكر اتريخ مث يقوؿ 

 رج         وزة فري         دة ِف أهله         اأ
 ن دىتي     ا س      ها دل     مك     ر ب

 هاه راج          زففته       ا دل        ن نُ        
 ي إذا كت   ت ق   رين ال   رم لِّ   عَ 

 

* 
* 
* 
* 

 

 ذ مل يك      ن ِف فته      ا كمثله      اإ
 اته   ا خا    عا  ل ادل   ىأوم   ن 

 ه   ا مت   ه ال   دعاء ال    احهرُ ومَ 
 تتفع           دعوت         ه ِف ب س         ي

 

ال يكو وا  أفكبادان أات ذَ لْ فِ ائنا نبأوصي بو  لذي فا
 أفو  ،ارىمأعموظفوا ي أفو  ،الشبابيستغلوا فًتة  أفو  ،مثلنا
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ىي فًتة الشباب  ألف ،مأوقاهتحسب اذلم على أعميرتبوا 
صلهوف يف كل ادل ،صالحاإلوفًتة وفًتة احليوية فًتة النشاط 

ادلكرر ولكن يد كالما قلتو مرات أع كوفأوردبا  -عصر 
صلهوف يف كل وادلصالح اإلفًتة الشباب ىي فًتة  - لىأح

براىيم إ ،لوثنية من الشبابادلقاوموف ل ،عصر ىم من الشباب
 خن حن جن يم ُّ قومو  ةعندما سطا آبذلعليو السالـ 
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
َّ يي ىي مي خي

(ٔ)
موسى عليو السالـ ىو فىت إذ ذاؾ،   

وتقتيل واالضطهاد من العبودية ل يسرائإلبٍت  وىو ادلنقذ
 زت رت يب ىب ُّ  :يقوؿ هللا فيوواستهياء النساء بناء األ
َّيث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت

مل  (ٕ)
ن م على خوؼ ،ألف ادلؤل ىو مؤل بٍت إسرائيل َوَمَلِئوِ يقل 

                                                           

 .ٓٙ - ٜ٘األ بياء: ( ٔ)
 .ٖٛيو س: ( ٕ)
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كا وا مع ، فادلؤل من بٍت إسرائيل  فرعوف وملئهم أف يفتنهم
مث بعد ، من بو من ذريتهمآعلى موسى وعلى من فرعوف 
هاب أصفمن كاف هاب الكهف أصت حقبة اءجذلك 

 مح جح مج حج ُّ  :قاؿ هللا تعاىل فيهمالكهف؟ 

َّ جس مخ جخ
هاب رسوؿ هللا صلى أصو  ،هم فتيةف (ٔ)

كا وا يف  صار  األومن من ادلكيُت ادلهاجرين هللا عليو وسلم 
الرجل يـو بدر الشيخ من ادلشركُت  دُ صلَِ  ،ىم من الشبابأكثر 

الولد مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص والشيخ  ،والشاب مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
عمرو بن اجلموح  صلدىم مثال صار األوصلد  ،ادلشركُت نم

فكا وا أيخذوف صنما لو سالـ اإل إىلده فتية سبقوه أوال
يغضب و  يأيتف بئريف ويلقو و ويقر و و بكلب ميت  فيلوثو و

لو عرفتو لفعلت بو من فعل بك كذا ويقوؿ بو وينظفو ويطيِّ 
 :وقاؿعرؼ احلق مث دلا تكرر ىذا  ،وفعلت بو

                                                           

 .ٖٔالكهف: ( ٔ)
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 مل تك      ن اذل      إاتهلل ل      و كت      ت 
 

* 
 

 نرَ أنت وكلب وس   بر ر ِف قَ  
 

ىذه الذين كا ت صلهُت ادلشباب الىذه ظلاذج من حياة 
والنشاط  يف عهد احلماسة عماؿ أتيت منهم عفويةاأل

وأيسفوف على وحىت الشعراء يثنوف على الشباب  ،واحليوية
 :تضيعو

 ت اعجبُ ويُ يت ا هِّ لَ كان الش باب ي ُ 
 

* 
 

 رحلحعت    ا أفم    ا وهبت    ا وم    ا بِ 
 

 :يقوؿ الفرزدؽو  ،رابحوال بعنا أبىبنا  عم ما و 

 فل  و أن الش  باب ي  ماب يوم  ا
 فل   م أر كالش   باب مت   ا  دني   ا
 فليت الشيب ي وم غ دا عليت ا
 فك      ان أح      ب متتظ      ر إليت      ا

 

* 
* 
* 
* 

 

 ب     ه حج     ر م     ن اجلبل     ْي ذاحل
 ومل أر مث         ل كس         وته ثي         احل
 إَل ي      وم القيام      ة ك      ان غ      احل
 وأبع        د غائ        ب يرج        ى إ حل
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وال يكو وا مثلنا ينتهزوا الفرصة  أفاء بناألفالذي  نصح بو 
ػلسنوا توظيف  أفو فيندموا يف مشيبهم  ال يضيعوا شباهبم أفو 

وأيخذوا دقيقة مدروسة برامج  همفسأل وا يرامسُ  أفو  وقاتاأل
 .رار عليهاواالستمتنفيذ ىذه الربامج لفسهم أ 

ب  فسو قيرا ايضع كل يـو برانرل أفادلسلم غلب عليو و 
وجد يف  إذاب ػلاسب يعاتب قيرا ،يعاتبها مثمث ػلاسبها 
استغفر وجد شرا  إذاو  تم،وكوشكره د هللا ضبَِ عملو خَتا 

 أفقبل  والتوبة ابهبا واحلمد هلل ال يزاؿ مفتوحاواستعتب 
تطلع الشمس من  أف وشكوي تطلع الشمس من مغرهبا

وشروطها  فعل لقبهو شرعاعلى الوالتوبة ىي الندـ  ،مغرهبا
  ،العـز على عدـ العود ،قالعإلا :ادلعروفة

ُ
 ،نمكِ وتاليف ادل

 :كسل يوسع عليو فيقوؿوبُت التوبة   اإل سافوقد ػلوؿ بُت 
عماؿ األرس بعض أما أفستطيع أمي فرصة أمامت اد ماأان 

  :سباـ  أبوكما قاؿ   ،توبأمث بعد ذلك 
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 ود الشباب بمكرهاأقم أُ دع  
  م توديا ال باأفإذا انقضت 

 

* 
* 

 

 غ        س      فاهلس      فاه هب      ا إن ال
 واهأظه        رت توب        ة خاش        ا أ

 

وال ػلل  :رضبو هللا ري خضاألالشيخ ىذا الذي يقوؿ فيو 
يٍت هللا فإ و من عالمات هدلو أف يؤخر توبتو وال يقوؿ حىت ي

 .البصَتة الشقاء واخلذالف وطمس
 وسعالكسل ادل من التوبة كما قلناقد يكوف الذي ؽلنعو 

من وقد يكوف ادلا ع  ،ادلماتة وفجأذات اللّ  اذـيذكر ىلف
فما فائدة توبيت  ا غمست يف الذ وب أان :يقوؿاليأس التوبة 

أيخذ حظ  فسو من  أففينبغي من اخلاسرين  أصبحف واآل
ا ارتكب شلظم عليو أعوىذا خرة اآلسو من احلياة ليأالد يا 

 ىن من خن ُّ  :هللا سبها و وتعاىل يقوؿ ألفمن ادلعاصي 

َّ حي  جي يه ىه مه جه ين
(ٔ )

ويقوؿ حكاية  
                                                           

 .ٚٛيوسف: ( ٔ)
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 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّ  :عليو السالـبراىيم إعن 
َّ مب زب

يعرض على  أف اإل ساففيجب على ، (ٔ)
كاف من   إذافيز و دبيزاف الشرع فبالو ب ؼلطركل ما  فسو  

حبث لو ادلباحات من كاف   إذاو  ،قاتقبل ادلعوِّ ادلأمورات ابدر 
 إذاو  ،دابتعكاف من ادلنهيات   إذاو  ،مأمور إىلولو عن  ية ربُ 

 ،ابدر التوبةحىت واقع ادلعصية شهوتو غلبتو  إذاف ،وقف شك  
يذكر لفوح هللا و من رَ سُ وئِ يُ  من ِقَبل اليأس جاءه الشيطاف إذاف

ن عوسعة رضبتو وقبولو للتوبة وح هللا سبها و وتعاىل عظيم رَ 
الء الستهواكاف الكسل ىو الذي منعو   إذاو  ه،عباد

 .ة ادلوتأجففليذكر لذ وب لمراء تساالو 
لها أصو رضبهم هللا تعاىل مور اليت بينها العلماء األبهذه ف
ومن ىدي السلف الصاحل القولية والعملية والسنة  قرآفمن ال

 عرؼ  أف و  ،أعلية الوقت يف حياة ادلسلم عرؼ  أفؽلكننا 
                                                           

 .ٙ٘احلجر:  (ٔ)
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دبا ينفعو ومن ملئها و أوقاتمن توظيف كيف يتمكن ادلسلم 
 -الواجب كما قلنا و ، شهاداألويـو يقـو يف حياتو الد يا 

 أفادلسلم  علىالواجب كما قلنا  - ولكن عادٌ حديث مُ  ىذاو 
يف خزائنو دواليبو ويفتش يفتح يـو القيامة  فأبيرضى  ال

 هفهذ ،يرضىال دبا  ىغلدىا مؤل أفرى أحو  ىا فارغةفيجدَ 
يف اليـو الذي ال ينفع فيو الندـ  والندامةسباب احلسرة أمن 
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ ينفع فيو  وال
َّ نئ مئ

(ٔ)
د فيو ئالقاىو يكوف العلم وىذا كلو غلب أف ،  

 أف اإل سافالواجب على  ،ال تنفعوعبادة اجلاىل  ألف
من البينات واذلدى ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء بو رسوؿ هللا ن عيبهث 

متثاؿ اب فيأخذ  فسوويبهث عن ما أمر بو ملسو هيلع هللا ىلص وما هنى عنو 
مع هللا يتعامل  أفيف   فسوأيخذ و ،واجتناب  واىيووامره أ

ىو ماثل كاف يراه   إذامعاملة العبد مع سيده سبها و وتعاىل 
                                                           

 .ٜٛ - ٛٛالشعراء: ( ٔ)
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حساف ادلذكور يف اإل ،حسافاإلىذا ىو و بُت يدي سيده 
 يل ىل مل ُّ  ة:يآادلنوه بو يف غَت ما  قرآفال

َّجم
(ٔ)

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّ ،  
 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب
َّىث نث مث زث

(ٕ)
 ىف يث  ىث نث ُّ  ،  

َّىك مك لك اك يق ىق يف
(ٖ)

حساف اإلىذا  ، 
ىو د للمهسنُت أعوذكر ما  آيةهللا بو يف غَت ما  وهالذي  

الذي سأؿ عنو جربيل عليو السالـ رسوؿ هللا صلى هللا عليو 
فشرحو رسوؿ هللا حساف اإلخربين عن أاي دمحم  :قاؿوسلم 

وىي ادلرتبة اليت ال تدا يها مرتبة ىل و األادلرتبة   و مرتبتافأبملسو هيلع هللا ىلص 
 ال النفس لكا تولوال الشيطاف ولو  تعبد هللا كأ ك تراه أف

                                                           

 .ٕٙيو س: ( ٔ)
 .ٖٜادلائدة: ( ٕ)
 .ٕٕلقماف:  (ٖ)
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مل  إذاحىت مؤمن بربو  اإل ساف ،اإل سافسهلة على  ىذه
عجز عن  إذافو يراه أ يستشعر دائما  أفو غلب إ فيكن يراه 

هللا  فمل يعتقد أب إذاو أل هللا يراه  أفيعلم  أف فال أقل منىذه 
 .قرآفمكذب للفهو غَت مؤمن يراه 

مورات أفيمتثل ادلويعمل يتعلم  أف اإل ساففالواجب على 
وأيخذ خالؽ ألويتخلق ابداب آلويتأدب اب وغلتنب ادلنهيات
قاؿ خالصا يكوف كلو  أفصاحلا و عملو كلو  فسو أبف يكوف 

 هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ُّ : تعاىل
َّ  مك لك هش مش

(ٔ)
 وأف عمل صاحلايكوف ال أفالواجب   

يف عملو  يكوف ىو زلسنٌ  أفو يكوف خالصا لوجو هللا تعاىل 
يعبده  أف عجز عن ىذه فال أقل إففيعبد هللا كا و يراه  فأب

خرة اآلفلح يف الد يا و أ فق ذلذاوُ  إذاف ،هللا يراه أفمستشعرا 
 مل خل ُّ وصفات ادلفلهُت معروفة  معروؼ ُتوثواب ادلفله

                                                           

 .ٓٔٔالكهف: ( ٔ)
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 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من

عبارات الو  
الذين ىم للزكاة ل والذين ىم يزكوف قيمل  ،االالهتُ ذلا دِ  يةقرآ ال

 مي خي حي ُّ  ،أيتوف هبا على وجههافاعلوف 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
َّ يك ىك مك لك

ىذا فلهُت و ىذه ىي صفات ادل (ٔ)
صفات السابقُت وذكر ذكر هللا سبها و وتعاىل  ،اؤىمجز 
 حم جم هل مل خل حل جل ُّ  :فقاؿ تعاىلىم ءجزا
 جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم

                                                           

 .ٔٔ - ٔادلؤمنوف: ( ٔ)
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 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي

َّ مه جه ين ىن من خن حن  جن
ويقوؿ  (ٔ)

 مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ  :خرأ آايتيف تعاىل 

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف
َّ خل حل

(ٕ). 
                                                           

  .ٔٙ - ٚ٘ادلؤمنوف: ( ٔ)
 .ٖ٘ - ٜٔادلعارج: ( ٕ)
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ايكم من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف إجعلنا هللا و 
يقولوف ما ال الذين ف  كوف من أايكم من إان و وجار أحسنو 
 .والسالـ عليكم ورضبة هللان مقت هللا و عوذ ابهلل م يفعلوف
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 :اْلسرلة
فضل ما يعمر به الوقت بعد تعلم العلم أما هو / ٔ

 هللا ؟ إَلوالدعوة 
َما تَ َقرََّب ِإََلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء ” :يف احلديث القدسي

 َأَحبَّ ِإََلَّ شلَّا افْ تَ َرْ ُت َعَلْيِه، َوَما يَ َزاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإََلَّ 
ُتُه: ُكْتُت ََسَْعُه الَِّمي َيْسَمُا  حِللت ََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأْحبَ ب ْ
ِبِه، َوَبَ َرُه الَِّمي يُ ْبِ ُر بِِه، َويََدُه الَِِّت يَ ْبِطُش هِبَا، َورِْجَلُه 
 الَِِّت دَيِْشي هِبَا،َوِإْن َسأََلِ  َْلُْعِطيَ تَُّه، َولَِرِن اْستَ َعاَذين 

 .(ٔ)“ِعيَمنَّهُ َْلُ 

م ِف مشاهدة ادلبار ت أوقاهتمب تت حون من يقضون  /ٕ
الر  ية وشلارسة ألعاب الورق وما هو حكم شلارسة 
التساء للر  ة ِف بلد مسلم خاصة أن الشباب يتبا 

                                                           

 ( أخرجو البخاري من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر.ٔ)
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لر  ة التساء  اْلهواء وقد شا  ِف وقتتا هما إجياد نوادٍ 
بعض  ا للتساء عار ت ِفر  التلفزيون صور وقد خيُ 
 اْلحيان؟

 يذكر أفثناء العرض أالذي أ صح بو ىو ما ذكرتو يف 
 أفط من احلسرة والندامة و رِّ فَ يـو القيامة وما يلقى ادل اإل ساف

ادلسلسالت  إىلاليت يقتلها يف االستماع  وقاتيذكر ىذه األ
عية ومشاىدة الربامج ادلتلفزة ومشاىدة العيب الكرة ذااإل

عرضُت عن الصلوات ادلنهمكُت يف الكاشفُت عن عوراهتم ادل
 أف إىلحاجتو يـو القيامة  اإل سافالشهوات، يذكر ىذا 

 .تكوف خزائن دواليبو معمورة دبا ينفعو
رايضة النساء فما ينفع منها فهو مباح وال أبس بو  أما

ؿ وتنظيف البيوت ق ابلعبادة، الغزْ حسنت فيو النية حلَِ أُ  إذاو 
صاحل األوالد وطاعة األزواج، الح شؤوف ادلنزؿ والقياـ دبإصو 
رايضة ىي فيها ساترة ما غلب  إىلاحتاجت يف بدهنا  إفو 

ما  إالالنساء وال يشاىدف  إالتسًت ال يشاىدىا  أفعليها 
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 أف أما ،يشاىدف منها فال اعًتاض على ىذا أفغلوز ذلن 
واألجا ب بكل معٌت  -جا ب األزبرج عارية يشاىدىا 

 ىي كاسية عارية من الصنفُت فهذه ادلرأة اليت -الكلمة 
النار  أىلاللذين ذكر الرسوؿ عليو الصالة والسالـ أهنما من 

 اْلبَ َقرِ  َكَأْذَ بِ  ِسَياطٌ  َمَعُهمْ  قَ ْومٌ ”علا بعد، ر وأ و مل ي
 شُلِياَلٌت، َعاِرَ تٌ  َكاِسَياتٌ  َوِنَساءٌ  التَّاَس، هِبَا َيْضرِبُونَ 
 ، وبقية(ٔ)“ِرحَيَها جَيِْدنَ  َواَل  ةَ اجْلَتَّ  يَْدُخْلنَ  اَل  َماِئاَلٌت،

الشباب  أفالسؤاؿ معروؼ جواهبا من ىذا الذي ذكران ىو 
دائما يتبع اذلوى فهم ؼلدعوف ىذه ادلرأة ادلسكينة كما قاؿ 

 الشاعر :

 خدعوها بق وذلم حس تاء
 

* 
 

 والغ    واين يغ    رهن الثت    اء
 

                                                           

 ( أخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر.ٔ)
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خلي أبرزي مفاتنك أبرزي زينتك ىذا معناه أُدخلي النار وأَد
يصوف أجهزة إعالمو  أفالواجب على كل بلد مسلم ف ،النار

إشبو على الذين يروجوف لو  من مثل ىذا وعرض ىذه الصور
ولقد شاىدت يف بعض البلداف  ،والذين يسمهوف بو

سالمي فيو صالوف حلالقة إسالمية فندقا فيو مؤسبر كبَت اإل
النساء وذبميل النساء مكتوب على اببو أ و ؽلنع دخوؿ 
الرجاؿ إليو، ولكن على اببو شاشة تلفزيو ية تعرض األعماؿ 

 !! اليت يقاـ هبا داخلو

عية ذاِف يوم كثرت فيه ادلشكالت من الربامج اْل /ٖ
والقتوات الفضائية واْلفالم اخلليعة ورلالت ال ور العارية 

م فيما أوقاهتوكل ذلك موجه لشغل ادلسلمْي عن صرف 
 دلسلم ؟يفيد فبماذا تت حون الشباب ا

يف آخر الزماف، ويصدؽ علينا قوؿ  ،ضلن يف آخر الزماف
 الشاعر:
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 لق  تمُ قض  ى هللا خل  ق اخلل  ق   خُ 
 فلم تسمعوا إال مب ن ك ان ق بلكم

 

* 
* 

 

  خ        رِ  بقي        ة خل        ق هللا  خ        رَ 
 ومل ت       دركوا إال م       دق احل       وافر

 

 أفضلن يف آخر الزماف ومعلـو من حديث الشفاعة 
وسى وعيسى بن مرمي كلهم األ بياء آدـ و وح وإبراىيم م

َلُه ” :يقوؿ ِإنَّ َريبِّ َقْد َغِضَب اليَ ْوَم َغَضًبا ملَْ يَ ْغَضْب قَ ب ْ
فما ىذا الغضب الذي  (ٔ)“ِمثْ َلُه، َوَلْن يَ ْغَضَب بَ ْعَدُه ِمثْ َلهُ 

ويـو القيامة يـو جزاء وليس يـو  ؟يغضبو اجلبار يـو القيامة
خر آيم هبا يف اؿ قِ أعمإظلا يكوف ىذا الغضب من  ،تكليف

)هللا( رض من يقوؿ األعهد التكليف حيث ال يبقى يف 
أ فسنا حىت ال  كوف من شرار اخللق  صلاىد أففيجب علينا 

 الذين تقـو عليهم الساعة يتهارجوف هتارج احلمر.
                                                           

 ( متفق عليو من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر.ٔ)
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ه ِف مجا ادلال أوقاتبعض ادلسلمْي اليوم ي رف كل  /ٗ
 أولم سواق دون أن خي ص وقتا لتعلم العاْلوال فق ِف 

 ه الء ؟ العبادة، مباذا تت حون
وما  ،ىؤالء إف مل يقلعوا يتعجلوف ابقية يشًتوهنا بفا ية

يراجعوا حساابهتم وىم  أفدامت الفرصة ساضلة ذلم فعليهم 
سواؽ يراجعوف حساابهتم ادلادية األيف ىذا الصفق يف 

 فلَتاجعوا حساابهتم ادلعنوية.

متابعة القتوات  م ِفأوقاهتما رأيكم ِف من يقضون  /٘ 
ت برامج التلفزيونية الِت انتشرت ِف همه البالد والِت تبتَّ 

 سالم ؟اْلسل  ة حملاربة 
سالـ فيمن اإلورأي  ،سالـاإل (ٔ)سأؿ عن رأيا أُ إظلأان 

 ػلاربو معروؼ، ىو رأي احملارب لو فيو
                                                           

 يصيب. ( األقرب أف يقاؿ: حكم اإلسالـ، ألف الرأي ؼلطئ و ٔ)
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 متزلة الفقيه م ن الس فيه 
 فهما زاهد ِف قرب هما 

 

* 
* 

 

   فقيهكمتزلة السفيه من ال
 وه  ما في  ه أزه  ُد مت  ه في  ه 

 

 ال شك أن وسائل اْلعالم اليوم ذلا دور كب  ِف /ٙ
 فهل ،فيها الوقت وضلن مبتلون بسوء ما يعرض مو و 

 من توجيه للوسائل احمللية وأيضا للمستمعْي إليها؟
يعلموا أهنم  أفالواجب على ادلسلمُت حكاما وزلكومُت 

مرات يف األحاديث مسؤولوف يـو القيامة، وكما كررت 
ادلذاعة وادلتلفزة أف الشخصية الطبيعية ىي شخصية يـو 

ا إظل ،الشخصيات االعتبارية ال تبعث يـو القيامة أفو  ،القيامة
الطبيعي،  اإل سافُ يبعث يـو القيامة وػلاسب على أعمالو 

 جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض ُّ  فهؤالء
َّ ىم مم خم حم

فيجب عليهم أف ينصهوا  ،(ٔ)
                                                           

 .ٙ – ٗادلطففُت:  (ٔ)
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وأف يعلم ادلسؤولوف يف البالد اإلسالمية أهنم كما  للمسلمُت
ىم مسؤولوف عن توفَت أسباب الراحة والرفاىية لشعوهبم 

 وزلكوميهم ىم مسؤولوف عن سعادهتم يـو القيامة.

نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثٌ  ِمَن ”: ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول هللا  /ٚ 
حَُّة َوالفَ   ما هو شرح هما احلديث وما، (ٔ)“َراغُ التَّاِس: ال ِّ

 هي كيفية اغتتام وقت ادلسلم أرشدو  جزاكم هللا خ ا؟
ويف ىذا  (ٕ)واؽوللش  عرض لآلفات لؤلمراض مُ  اإل ساف

 الشاعر : يقوؿ 

 إذا ع       اش الف       ىت س       تْي ح       وال
 يدري لي  يمهب الت ف ون ف

 م     ال وح     رص وحلق     ي الت      ف 

* 
* 
* 

 فت      ف العم     ر َتحق     ه اللي     اَل
 لغفلت           ه دييت           ا م           ن             ال
 وش         غل حلدلكاس         ب والعي         ال

                                                           

 ( أخرجو البخاري عن ابن عباس هنع هللا يضر.ٔ)
(: الشاؽ العسَت الصعب واجلمع ٜٛٗ/ٔ( يف ادلعجم الوسيط )ٕ)

 شواؽ.
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 س       قام وش       يبأوحلق      ي العم       ر 
 

* 
 

 و ف        ات ت        دل عل        ى انتق        ال
 

الفرصة ويغتنمها فيأخذ من  اإل سافيهتبل  أففالواجب 
صهتو دلرضو ومن شبابو ذلرمو ومن غناه لفقره ومن حياتو 

 إذا :وكاف ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما يقوؿ ،دلوتو
 .(ٔ)مسيت فال تنتظر الصباحأ إذاتنتظر ادلساء و  ت فالأصبه

 ما هو الوقت ادلعطى للهو واللعب ؟ /ٛ
اللهو واللعب ال يليقاف بعاقل، واالستجماـ والراحة 

لنفسو عليو حق وألىلو عليو  اإل سافف ،وقتهما معروؼ
 إىل دب  أوقاـ ابلواجبات من العبادات حل لو  إذاحق، ف

 إىلوليخلو  ،احة واالستجماـؼلصص جزءا من وقتو للر  أف
ف الرسوؿ صلى هللا عليو فإ ،و وليصيب من لذتو ادلباحةأىل

َوِف ُبْضِا َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، قَاُلوا: َ  َرُسوَل ”: وسلم قاؿ
                                                           

  ( أخرجو البخاري.ٔ)
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هللِا، َأََييت َأَحُدَ  َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌر؟ قَاَل: َأرَأَيْ ُتْم 
اٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَمِلَك ِإَذا َلْو َوَ َعَها ِف َحرَ 

 .(ٔ)“َوَ َعَها ِف احْلاََلِل َكاَن َلُه َأْجرٌ 
هللا تعاَل من حياة  إَلما هو قس  دعوة التاس  /ٜ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصادلسلم مقارنة مبا كان عليه رسول هللا 
، وقد بلغ الرسالة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف مأمورا ابلدعوة

وأدى األما ة و صح األمة وجاىد يف هللا حق جهاده حىت 
ال يهلك  أاته اليقُت وتركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا

 بلغ عنو ملسو هيلع هللا ىلص، فالناس  أفلينا إوعهد  ،ىالك الإعليها 
يبلغوف عنو على حسب ما يوفقوف إليو فمنهم ادلستقل 

 ر ومنهم ادلوفق ومنهم ادلخذوؿ.ومنهم ادلستكث

صلا طريقة لتح يل العلم دلن يعسر عليه أما هي  /ٓٔ
 بعد القراءة عدة مرات ؟ الإاحلفظ 

                                                           

 ( أخرجو مسلم عن أيب ذر هنع هللا يضر.ٔ)
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العلم من أحسن وسائلو زلاولة احلفظ كما  أفاحلقيقة 
ظ، ولكن الذي يعسر عليو ىذا يقولوف العلم فازت بو احلفا

 ت حلقات وكا ،أوؿ طلب العلم إظلا كاف السؤاؿ ألف يسأؿ
ساف يسأؿ ولكن إ كل   ،العلم يف ادلساجد إظلا كا ت مسائل

فهؤالء الذين يقتلوف  ،عما  زؿ سأؿؿ عما يفعل ويأيس
الوقت يف افًتاض حوادث مل تنزؿ بعد، كاف العلماء ؽلقتوهنم 

رأيت لو كاف كذا أ :ىذا الذي يقوؿ ،رأيتيُتاألويسموهنم 
لك بن أ س رضبو ماـ مااإلوكاف  ،لكاف كذا فما حكم كذا

مل  :قيل لو إذاف ؟ىل وقعت :سئل عن مسألة يقوؿ إذاهللا 
أين  :سئل عن مسألة يقوؿ إذادعوىا حىت تقع، و  :تقع يقوؿ

هبذا يف  بتلَ مل  ُ  :يف األ دلس فيقوؿ :وقعت ىذه فيقاؿ لو
 ،الناس الذين ابتلوا بذلك إىلبلدان فيكل اإلجابة يف ادلسائل 

 :فيقوؿ ري فمن يدريأدتقوؿ ال  كنت أ ت  إذا :فيقاؿ لو
خلفي من  تركتُ  :مو هللا تعاىل، ويقوؿ لو السائلن عل  مَ 
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رجعت إليهم  إذارض فيقوؿ األ أىلمالك أعلم  :يقوؿ
 ري.أدال  :فأخربىم أف مالكا يقوؿ

يا أن يتعلم العلم وال يستط أنحكم من يريد  ما /ٔٔ
 جيد الوقت ادلتاسب للعمل ؟

 ،طلب العلم  فسو عمل ألفل العلم مقدـ على العم
خلصت النية،  إذاطلب العلم ىو  فسو عمل طاعة ولكن 

الصالة وكاف يف طلب  إىلقاؿ مالك لصاحبو الذي قاـ 
صلهت  إفليو أبفضل شلا كنت فيو إ: ما الذي قمت العلم
و يوظف الوقت إ كاف يعٍت األعماؿ الد يوية ف  إذاو  ،النية

 سب.وقت لطلب العلم ووقت لتهصيل الك

جتبية مثل أالوقت ِف دراسة لغة  غهل جيوز تفري /ٕٔ
 اللغة الفرنسية ؟

دـ عليو السالـ، واللغة من آكـر هللا تعاىل بو أاللغات شلا 
وقلما زبلو  ،وضمنتا يعاب ما تإظل ،ال تعاب لغة حيث ىي
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كاف ىنا من الشباب   إذاو  ،هاهباأصمُّ عن عقائد نِ لغة شلا يُ 
وإف   ار سية أضرب لو مثال بسيطمن يعرؼ بعض اللغة الف

ؼ عن اللغة الفر سية شيئا ألين مل أسبدرس ومل ر أعال  كنت
أعش يف وسط يتكلم ابللغة الفر سية ومل أعمل عمال يتوقف 

ولكن الوزارة ادلسؤولة اآلف عن الشؤوف  ،على اللغة الفر سية
الدينية يف بالدان تسمى ابللغة العربية وزارة الثقافة والتوجيو 

قبلة  إىلتوجيو  )التشريق( إىلسالمي فًتصبت التوجيو اإل
أخذوا  ،أين ما كا وا النصارى قبلتهم الشرؽ ألفالنصارى 

ها مكاان شرقيا فأصبهت جهتهم أىلذلك من ا تباذ مرمي من 
اليت يستقبلوهنا يف عباداهتم ىي الشرؽ فأصبهت كلمة 

ولوا الشرؽ فلم يهتدوا ألف يق إىلالتوجية تًتجم ابلتوجيو 
ضلو ذلك ولكن التوجيو ترصبت بكلمة فر سية  أوإرشاد 

 .مسيهية تعطي بعدا دينيا
وقتو كلو يف تعلم ىذه اللغة،  اإل سافوغلب أال يقتل 

حباجة  بلدهُ  أويتعلم منها ما ىو حباجة إليو يف حياتو اخلاصة 
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ألف   إليو يف حياتو العامة، ولكن ال غلعل كل علو يف ىذا
وفارقوا األىل واألوطاف واغًتبوا  ىبواذلذين كثَتا من الناس ا

يف طلب ىذا العلم وىذه اللغات ؽلوتوف يف عنفواف شباهبم 
قبل أف يستفيدوا شيئا من ىذه اللغات وقبل أف يستفيد 

هم جثماف ابنهم زلموال يفأحسن اإلفًتاضات أف أيت ،أىلهم
بطنو وتنزع منو األجزاء  شقُّ يُ  ،يف اتبوت وليس اجلثماف كلو

الداخلية اليت يسرع إليها التغَت فيؤتى جبثتو كأ و واحدة من 
 .البلداف احملتاجة إىلاذلدااي اليت يبعث هبا 

 فليفكر طالب اللغات وطالب العلـو الد يوية يف مصَتٍ 
مثل ىذا،  عم  مثل ىذا ويف أ و مستهدؼ ألف ينزؿ بو

ىو حباجة  ىو حباجة إليو ومن اللغات ما ليأخذ من العلم ما
 ،ليو وما بالده حباجة إليو ولكن ال يكوف كل شغلو يف ىذاإ

طلب العلم ىناؾ ينبغي أف ال ينسى عقيدتو وأف  ةىو يف فًت 
هللا  إىلويتو الدينية وأف ال ينسى أ و صائر ال ينسى ىُ 
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سبها و وتعاىل وأف ال ينسى أف اللغة الفر سية واإلسبا ية 
 اجلنة. أىلليست من لغات 

 من لديه فراغ واسا؟ مباذا تت حون/ ٖٔ
واسعة، ىل يتلف  (ٔ) نصهو دبا  نصح بو من لديو سيولة

 ينفقها فيما ينفعو أوىذه السيولة 

 ف   العمر مدت   ه كمث   ل دراه   م
 

* 
 

 بيد الفىت يقضي هب ا حاجات ه
 

هل الفراغ المي يعيشه ادلسلمون اليوم هو سبب  /ٗٔ
وهل ترون ِف ال حوة  ،ذذلم وكيف خيرجون مته

  رشدها؟لعودة حلْلمة إَللأمال  (ٕ)اْلسالمية
سبب ذؿ ادلسلمُت ىو بعدىم شلا جاءىم بو  بيهم صلى 

عد يشمل الفراغ ويشمل ادلعاصي وذلك البُ  ،هللا عليو وسلم
                                                           

  ( ماؿ.ٔ)
  ( راجع معجم ادلناىي اللفظية.ٕ)
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الفشل وذىاب الريح، كل ىذا شلا  إىلويشمل التنازع ادلؤدي 
ء، عد الناس من ىدي الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومن تعاليم السمايسببو بُ 

ما كاف عليو سلف ىذه  إىلالعودة يف ال إوالصالح ال يكوف 
األمة ولن يصلح آخر ىذه األمة إال دبا صلح بو أوذلا، 

تكوف  أفوالصهوة اإلسالمية ابدرة مبشرة ولكن غلب 
ومن إلغاء  ،ومن التكفَت ،وأف تبتعد من العنف ،رشيدة

كومة العمل حبسب العاطفة اجلازلة غَت زلمن و  ،التعلم والعلم
بفقو، فمن ىنا وقع اخلوارج يف الصدر األوؿ فيما وقعوا فيو، 
كا ت عاطفتهم جياشة ذباه اإلسالـ وكا ت  يتهم حسنة 
ولكنهم مل يتعلموا وازدروا ِعلم من َعِلم، فنسبوا علي بن أيب 

 إىلوصبهرة ادلهاجرين واأل صار الذين كا وا معو  هنع هللا يضر طالب
هل والتقصَت والتفريط فرأوا أهنم أوىل ادلداىنة يف الدين واجل

شباظلائة شلن  ابلصواب منهم، علي بن أيب طالب هنع هللا يضر كاف معو
دينو، فهم  يف وىؤالء الناس يتهمو و ،ابيع ربت الشجرة
 أف يقوؿ : إىلأحرجوه وأحوجوه 



 

51 
 

 يش           اهد هللا عل           ي فاش           هد  
 أين عل           ى دي           ن الت             أْح           د
 م       ن ش       ك ِف هللا ف       إين مهت       دي

 

اجلهاد  إَلما توجيهكم دلن يريد من الشباب اخلرو   /٘ٔ
ِف اخلار  ما المين جياهدون ْلعالء كلمة هللا ِف البلدان 

  الِت فيها جهاد اليوم؟
الشباب مسؤولوف أوال عن إصالح بالدىم بتعلم العلم 

  إذاف ،مر ابدلعروؼ وابلنهي عن ادلنكرألالنافع وبتعليمو واب
زبرج  أفهبذا الواجب فمن الالـز  كا ت منهم طائفة تقـو

سالـ اإل ألف ،طائفة تعُت إخواهنا اجملاىدين يف سبيل هللا
خراج ا فيو جهاد إلإظلاليـو ليس فيو جهاد لفتح داير الكفر 

وجم زي يف عقر داره ىُ ، وكل بلد غُ  سالـاإلالكفار من داير 
حىت  -يا ينِ بلده عَ  أىلوىم يف بلده غلب على يف بلده دُ 

 إفاجلهاد، وغلب على من بقرهبم  - ادلرأة والطفلعلى 
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لينا اخلطاب عن إا مث من بقرب من بقرهبم حىت يصل عجزو 
عن ادلسلمُت  أوعن الشيشاف  أوعن كرابخ  أوالبوسنة 
يقتلوف على أيدي  أويف بورما  أوهتضموف يف كشمَت الذين يُ 

 غَت ذلك أويف جنوب الفلبُت  أوَت احلمر يف اتيال د مِ اخلَ 
 .(ٔ)من أقطار العامل اإلسالمي

 إَل/ بعض الكبار ال يفهم إستقامة الشباب ويعزوها ٙٔ
 ات ال الدعاة به فأرجو التعليق على هما؟

كبَت تعليق، ليقم ىو دبا يقـو بو الدعاة   إىلال ػلتاج ىذا 
ٍت عنهم، ىؤالء الكبار لو أهنم وجهوا الشباب غويست

 وىم على إقامة ادلساجد ومر   إىلو صهوىم وأخذوىم 
فيما غلب  وقاتالصلوات اخلمس يف اجلماعات وتوظيف األ

أف توظف فيو وصا وىم من الفسق واللهو واللعب وقتل 
                                                           

ط وجود راية إسالمية واضهة وبدعم الدوؿ ( إظلا يكوف ذلك بشر ٔ)
  اإلسالمية، وهللا أعلم.
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 دلا كا ت هبم حاجة إىل ،الوقت و ـو الصبهة والغيبة واجملوف
 أف ؼلرجوا مع الدعاة.

/ ما هي أفضل اْلعمال الِت جيب أن توظف فيها ٚٔ
  هما؟ِف زمان الفنت وقاتاْل

بو قبل أف يكوف وأحسن ما  رٌ نذَ زماف الفنت معروؼ ومُ 
يف زماف الفنت ىو ما كاف عليو السلف  وقاتتوظف األ

الصاحل من التعلم والتعليم وإمتثاؿ أمر هللا تعاىل واجتناب هنيو 
واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر والنصيهة هلل ولكتابو 

هاد يف سبيل هللا تعاىل ولرسولو وألئمة ادلسلمُت وعامتهم واجل
 ة يف سَت أعماؿ الصهابة دو  موكل ىذه أمور معروفة و 

 والتابعُت مهنع هللا يضر وزلفوظة يف سَت أعالـ النبالء.

 أعطيتم منوذجا لتوعية ادلسلمْي؟ / حبما لوٛٔ
لوف فاقد الشيء ال يعطيو، ال و أخاؼ أف أكوف كما يق

ظلاذج حياة  أستطيع أف أعطيهم ظلوذجا من حيايت ولكن
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رضي ة الصهابج ىي حياة وأحسن ظلاذ  ،اآلخرين موجودة
 سود ابلنهار.ىباف ابلليل أُ ، رُ هللا عنهم

/ نالحظ اليوم تضييعا للوقت فكيف صلتتب همه ٜٔ
وقد  يعتا  ،الظاهرة وما ن يحتكم دلن يتالعب حللوقت

 ما  تيتم من أمثلة ِف استغالل السلف ال اح للوقت؟
ىذا البلد من  أىليت ببعض األمثلة من أان حاولت أف آ

من اجلنوب  شيوخ كا وا معروفُت على الساحة، فذكرتُ 
وأمثاذلم  ،اباب من الشماؿ عبد القادر بن دمحم دمحم سامل نضزل

 أوقات ؿيف ذلك الوقت كثَتوف الذين كا وا ػلسنوف استغال
الفراغ والشباب فبقي معهم شباهبم، بلغٍت أف حاكما فر سيا 

نظر يف الناس فإذا ت والناس زلشودوف لو فميتلو ب ىلإجاء 
ة وعلا بن عبد الودود وسيدي دمحم بن ابد   ويظشيخاف ػل

فقاؿ   ،زلفوفاف زلشوداف والناس ربفظهما وعلا شيخاف كبَتاف
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كل ىؤالء الناس ضاع شباهبم وىذاف الشيخاف بقي معهما 
 يقوؿ ىذا. ، كافرىذا كافر ،شباهبم

الع ر فيها قسم حللزمن وتضمتت / ال شك أن سورة ٕٓ
 قر نوقال اْلمام الشافعي لو مل يتزل من ال ،معى الوقت

  ما يتعلق حللوقت ينريد تو  ،إال همه السور لكفت
 متها؟

هللا سبها و وتعاىل أقسم ابلزمن يف غَت سورة أقسم 
ابلعصر يف سورة العصر وأقسم ابلليل يف سورة الليل وأقسم 

 ،ر وأقسم ابلضهى يف سورة الضهىابلفجر يف سورة الفج
رشاد إفهذه األقساـ تنبيو على عظيم منة هللا تعاىل ابلوقت و 

حلسن استغاللو وتنبيو للناس أف ىذه األمور اليت أقسم هللا 
تعاىل هبا من الفجر والعصر والضهى والليل ىذه أمور ابلغة 

فيو  قسم إال دباقسم ابلتوافو، ال يُ األعلية ألف هللا تعاىل ال يُ 
 جن مم خم حم جم هل  مل خل ُّ عظيمة  آية
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َّ يل ىل مل خل  من خن حن
فاهلل سبها و  ،(ٔ)

نبهنا هبذا على أف الليل والنهار فرصة متاحة لنا غلب وتعاىل يُ 
ربط هللا سبها و وتعاىل  علينا أف ضلسن استغالذلا ولذلك

فلكية، فأوجب الصبح  رلصالة اليت ىي أىم األعماؿ بظواىا
األفق بثماين عشرة درجة، و دب عندما تكوف الشمس ربت 

وجب أو  ،صالة الضهى عندما تكوف على ربع األفق إىل
وجب أو  ،الظهر عندما سبيل عن  قطة الوسط يف األفق

وأوجب ادلغرب عندما  ،العصر عندما تكوف على ربع األفق
وجب العشاء عندما تكوف ربت األفق أو  ،تكوف ربت األفق

األفق، وأمر بصالة من مثل ما كاف فيو وقت العصر فوؽ 
الشمس والقمر آيتاف من  ،ظاىرة فلكية ظمالكسوؼ ألع

دلاذا أيمران هللا  ،آايت هللا ال ؼلسفاف دلوت أحد وال حلياتو
ال تعجل اصلالء الشمس إذا   ةإف الصال ؟ابلصالة عندعلا

                                                           

  .ٚٚ - ٘ٚالواقعة: ( ٔ)
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 صلالء القمر إذا خسف ولكنها إقرار بعبوديةٍ اكسفت وال 
أف يوقف  أولشمس والقمر دلن يقدر أف يوقف األرض بُت ا

 القمر بُت الشمس واألرض.

مسجد  إَل/ بعض التاس يقول إن التتقل من مسجد ٕٔ
بلد للتمكرة واْلرشاد حلسم الدعوة إن  إَلمن بلد  أو

ذلك بدعة، وأن الدعوة خاصة حللكفار فق ، فما رأيكم 
 ِف هما القول؟

وة اإلؽلاف خاصة ابلكفار، والدع إىلاإلسالـ  إىلالدعوة 
بل االستقامة على السنة ورلاهبة البدعة واجبة وال سيما قِ  إىل

طاعة هللا تعاىل وامتثاؿ أمره  إىلوالدعوة  ،من ابتلي ابلبدعة
واجتناب هنيو واجبو لكل ادلسلمُت، واخلروج إذا مل يكن فيو 

هذه ف ،ىيئة أوزماف  أوتعيُت وقت مل ػلدد  ،لزـو ما ال يلـز
 ين ىن من ُّ ائف ادلسلمُت من وظائف اإلسالـ من وظ

 خي حي جي  يه ىه مه جه
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َّىي مي
ولكن غلب على ادلسلم أف ػلاذر من أقل ( ٔ)

القليل خَت من  ما يدخل يف دينو من اإلبتداع ألف العمل
العمل الكثَت يف البدعة، ومن البدعة ما ىو خفي وىو ما 

ب لبعض نصَ يعرب عنو العلماء ابلبدعة اإلضافية، أف يُ 
دد منها عدد مل ػلدده ػلُ  أوو الشرع بنصِ القرابت سبب مل يَ 

 .(ٕ)ت ذلا وقت مل يوقتو الشرعوقِّ يُ  أوالشرع 

/ هل من حتمير لَلحلء من َتكْي ذويهم من الوسائل ٕٕ
 الشيطانية إبعطاء ادلال وتوف ه لملك؟

 حس جس مخ جخ مح ُّ ى قولو تعاىل: لال أزيد ع 

 خض حض جض مص خص حص مس  خس

َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
(ٖ).  

                                                           

  .ٓٔٔآؿ عمراف: ( ٔ)
  ( وهبذا يكوف ما عليو صباعة التبليغ من البدع الواضهات فتأمل.ٕ)
  .ٙالتهرمي: ( ٖ)
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وظف فيه الوقت من دراسة عن أفضل ما يُ  / يسألٖٕ
  ن واحلديث؟ر ادلراجا الديتية بعد الق

لنفسي  بهنأحعلى كل حاؿ كما قاؿ ابن عوف : ثالث 
 أفوىذه السنة  ،يتفهموه ويعملوا بو أف قرآفخواين ىذا الوإل

، وادلراجع (ٔ)عوا الناس إال من خَتدَ يتعلموىا ويعملوا هبا، ويَ 
يعرؼ العقيدة يعرؼ التفسَت  أف إىلج ػلتا  اإل سافسلتلفة 

يعرؼ الفقو يعرؼ أصوؿ الفقة يعرؼ العربية يعرؼ النهو 
ت اويف كل موضوع مراجع تناسب مراحل العمر واستعداد

د أف أحد أفالذىنية وإمكاانتو ادلادية، ال استطيع  اإل ساف
واحلديث سلتصر خليل  قرآفأقوؿ ما يشتغل بو بعد مدارسة ال

عقود  أوألفية ابن مالك  أوواين أيب زيد القَت  رسالة ابن أو
 حىت عمدة الطبيب أو أو أواجلماف للسيوطي يف البالغة 

                                                           

  ( عل قو البخاري يف صهيهو.ٔ)
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كذا، الناس ؼلتلفوف ابختالؼ االستعداد الفطري   أو ألوىف
 :(ٔ)تايلمسائل ادلادية، وكما قاؿ ابن والو 

 العم  ر ع  ن حت   يل ك  ل عل  م
 وذل          ك الفق          ه ْلن مت          ه

 

* 
* 

 

 ه      ميق      ر فاب      دأ مت      ه حلْل
 عت  ه ح  ال لك  ِف  م  ا ال غ  ى 

 

فالذي ال يعرؼ  ،مقدمات إىلػلتاج  أيضا ولكن الفقو
وكما قاؿ الشاطيب يف كتابو  ،العربية ال يعرؼ الفقو

تفهم من  أفىذه الشريعة ادلباركة عربية غلب  :ادلوافقات
تُػَتعلم ىذه اللغة العربية  أففيجب  ،حيث تفهم اللغة العريية

لذلك يقوؿ  ،فهم ىذه الشريعة اىػحىت يتمكن الناس من 
حفظ اللغات علينا فرض كهفظ الصالة فليس يفهم  :القائل

 دين إال حبفظ اللغات.
                                                           

  لوردي.( واألبيات منسوبة يف بعض ادلصادر البن أ)
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/ من جتب عليه ن يحة احلكام إن هم مل حيكموا مبا ٕٗ
 أنزل هللا؟

ذبب على العلماء وذبب على خاصة ىؤالء احلكاـ 
ـ أف يبادئوىم ويبادروىم أما ومستشاريهم وال غلب عليهم

العامة فيجرئوا عليهم العامة ولكن غلب أف يقولوا ذلم يف 
 أ فسهم قوال بليغا.




