أن وتػ َّؼه أكت يف الدِّ ين بلن ورفع هبذا ال َّتػؼه الجفدل بدن

ٍ
فص ٍل .لؿاذا؟ ما الغرض؟ ما الؿؼصد؟ فمرنا بقواو ب
بؼول ْ

رب العالؿقن ،وأشفد أن ٓ إ ٰله إٓ اهلل ،وحده
الحؿد هلل ِّ

كػسك فتتعؾم دين اهلل وأحؽام شرع اهلل؛ لتؽون يف بدادوك

فصلبنخبربقهبمنبوراءن بوناخللبقاهبان اة .اجتؿدع لفدم

ٓ شريك له ،وأشفد َّ
محؿددً ا بددده ورلدوله ىد َّؾى اهلل
أن َّ

هلل بددً ا هلل بؾى بصقرة ،فؼد قال بؿر بن بدد العزيز رحؿده

إمران :كخدا بده مدن وراءكدا ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ول َّؾم بؾقه وبؾى آله وىحده أجؿعقن..

مؿا يصؾح .وما
اهلل :من بدد اهلل بغقر بؾم كان ما يػسد أكثر َّ

ﯻ ﴾ ،وكدددخل بدده الجـَّددة ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ أي:

بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

أ َّما بعدُ ..

والض دالٓت يف الؿجتؿعددات َّإٓ
فشددت الدِ ددع وإهددواء َّ

قال اهلل جل شلكه ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ

بسدب اشتغال ٍ
كثقر من الـَّاس بالعدادة بن غقر بؾدم وبدن

ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾[التوبة].
ٰهذه أية أيفا إخ الؿو َّفق ،يا من أكرمك اهلل  ۵هبذه
الرحؾة يف طؾب العؾم وال َّتغرب بن ديارك لؾتػؼه يف الددِّ ين
ِّ
مـَّ ًة من اهلل گ بؾقدك وووفق ًؼدا لدك ،وهدو الؿدا ّن وحدده
كاالدا لدك؛ هتتددي هبدديفا
والؿتػضل ،يـدغي أن وؽدون
ِّ
ً
ووسرتشد بإيضاءاهتا ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﴾ ٰه َذا هو الؿؼصد.
وفقفا دبوة إلىالح الـِّ ّقة.
والـِّقة يف طؾب العؾم ووحصقؾه مطؾوبة كؿا هي مطؾوبة
السؾف :ما
الصالة
ِّ
يف َّ
والصقام وغقر ذلك؛ فإ َّكه كؿا قال َّ
ؼرب إلى اهلل گ بؿثل طؾب العؾم.
ُو ِّ
ووصؾح الـِّقة يف طؾب العؾم بلن وـوي به ٰهذين إمرين:
()20

غقر هدى وبن غقر بصقرة.
دذارهم
وإمددر ال َّث داين أن وـددوي بدده وحددذير الؼددوم وإكد َ

لقعؾم هو يف كػسه دين اهلل متدصرا به  ،فقدعدد اهلل گ بؾدى
الصالحة .ففؿا أمران وصدؾح هبؿدا
بصقرة ،فاكظر إلى الـِّ َّقة َّ
الـِّ ّقة.

ولفذا قال اإلمام أحؿد رحؿه اهلل وعالى :العؾم ٓ ِ
يعدله
ٰ
ُ

هؿتددك يف
﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ فؾددقؽن مددن َّ

شيء إذا ى ُؾحت الـِّ ّقة.

بؾؿدا ورجدع بده ِّ
مدشد ًرا
طؾب العؾم ووحصدقؾه أن وحؿدل ً

ققل :ما وىالحفا؟

دؾحا ،والفدايددة بقددد اهلل ﴿ ﭻ ﭼ
دذرا ،داب ًق دا ومصد ً
ومـد ً

قال :أن وـوي به رفع الجفل بن كػسك وبن غقرك.

ولفددذا
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ﴾[الدؼددرةٰ ،]272:
قال﴿ :ﯼ ﯽ﴾ وهلل گ إمر من قدل ومن بعد.
فدفدددذين إمدددرين أيفدددا إخ الؿوفدددق ﴿ﯴ﴾

فذكر رحؿه اهلل إمرين م ًعا.
أي أن وؽون من كقتك يف طؾب العؾم:
ودصرك كػسك يف دين اهلل ،أن
أوٓ أن وصؾح كػسك ،أن ِّ
وػ ِّؼه كػسك يف دين اهلل ،أن ورفع بن كػسك الجفل بن دين

﴿ﯷ﴾ وصؾح الـِّ ّقة.
واكظر ىالحفا باجتؿداع هدذين إمدرين يف وفدد بددد
الؼقس الذي جاء إلى ٰهذا الدؾد الؿدارك بؾد رلدول اهلل ﷺ
وقالوا :يا رلول اهلل؛ َّ
الحدي مدن كػدار
إن بقــا وبقـك ٰهذا
ّ
ُم َضر ،وإ َّكا ٓ كستطقع أن كلوقك َّإٓ يف َّ
فؿ ْركدا
الشفر الحرامُ ،
() 23

اهلل ،أن وعدد أكت ربك گ بؾى بصقرة.
ُث ّم من بعد ذلؽم وعدِّ ي ٰهذا الخ ْقر لًخرين ُك ْص ًحا
ودبوة ودٓلة.
يضا إمران يف لورة العصدر ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ
وقد ُجؿع أ ً
()24

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ٰهدددددذا
الؼسم إ َّول ِب ْؾ ٌم وبؿل.





ثم ذكر الؼسم الثَّاين ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾
حصؾوه يوىؾوكه إلى
ٰهذا الخقر الذي كالوه والػضل الذي َّ

إصالح النِّيَّة

أخرين هداي ًة ودٓل ًة وإرشا ًدا.
وإذا لددم يصددؾح طالددب العؾددم ك َّقتدده مسددتعقـًا بدداهلل بؾددى
ىالحفا َّ
فإن الـقة يداخؾفا أمور وأمور.

كلمة

ولفذا ورى يف ال َّـاس من وؽون ك َّق ُته مصالح دكقو َّي ٌة بحتدة،
ٰ

للشيخ عبد الرزاق البدر

ٌ
وأبدوان وأكصدار
أودداع
َمن كقته شدفرة ولدؿعة ،مدن ك َّقتده
ٌ

حفظه اهلل

وأىوات؛ كؿا يع َّدر يف بصركا..
ووتسرب إلقه ،وحتاج من
وهؽذا وجد كوايا ودخل الؼؾب
َّ
العدد إلى معالجة ومداواة.
مسدتذكرا لفدا
فإذا كاكدت ٰهدذه أيدة حاضدر ًة يف ِذهـدك
ً

ان سخةباإلنكترونيةباألونى

بظقؿدا
فدوزا
مستعقـًا باهلل بؾى وحؼقق ما د َّلت بؾقه ُفد َ
زت ً
ً
﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ .
مستؼقؿا
فم أىؾح ك َّقاوـا أجؿعقن واهدكا إلقك ىرا ًطا
ً
ال ّٰؾ َّ
وٓ وؽؾـا إلى أكػسـا طرفة بقن.
محؿدد وآلده
ى َّؾى اهلل ول َّؾم بؾدى بددده ورلدوله كد ِّقـدا َّ
وىحده أجؿعقن.
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