ن
ل
إن إ حمد للى حمدو وج ستعححى وج ستغفرو ونعوذ باللى مه شرور إنف سحا ومه سححات إعمالحا مه يهدو إللى فلا مضل لى ومه
م ً
يضلل فلا ياذي لى ،وإشهد إن لا إلى إلا إللى وحدو لا شربك لى ،وإشهد إن حمدإ عبدو ورسولى صلى إللى علحى
وعلى إلى وصححى وسلم.

اخلامس واًثالزون من دروس رش ِخ معدت ا ٔلحاكم ٌَحافغ ؾحد
صاء ُ
للا ازل َرس ُ
بٔما تـدُ  :مفـيا اٌَيةل ٕان َ
نخاة احلدود.
اًلين امللديس رمحَ للا ،وظَيا ٕاىل ِ
كحات إ لحدوذ

احلد ًل ًةُ :و امليؽ.
واظعالح ًا :يه ؾلوت ٌة ُملَد َرتٌ رشؿ ًا ؿىل ٍ
مـاص ٍمتيؽ من اًوكوع يف مثَِاُ ،ذا ُو ثـريف احلدّ اظعالحا ُو
ؾلوابث ملدرت رشؿ ًا ؿىل ٍ
مـاص مـييةٍ ،متيؽ ٌَوكوع يف ملحة ُذٍ املـايص.
واحلدود ابرك للا فيمك يف احلليلة يه هـم ٌة من للا ّؾز وخئ ،لّنا نميؽ نثار ًا من اًياس يف اًوكوع يف
املـايص ،اخلوف من ٕاكامة احلد ؿىل ا ٕلوسان مييـَ من بٔن يلؽ يف ُذٍ املـايص اخلوف من اجلسل ،اخلوف من
ّاًرمج ،اخلوف من اًلذيُ ،ذا اخلوف مييؽ نثار ًا من اًياس يف اًوكوع يف اًزان ٔبو يف رشة ارلر ٔبو يف كارُا
من املـايص واملوتلاث فِي يف احلليلة رمحة من للا وهـم ٌة مٌَ س ححاهَ وثـاىل.
ونذكل ٕاذا هؼران ٕاىل خاهة هوّنا ثعِر اًـحد من ا ٕلمث وحىفر ؾيَ اًـلاة ا ٔلخروي فِي هـم ٌة نذكل و ٔبي
هـم ٍة ابرك فيمك ٔبن ثعُِ َر وحُى َف َر ؾيم اًسيئاث فال حتاسة ؿَهيا يف الٓخرت.
واحلدود حق هلل ؾز وخي ل جيوز حروِا ول حتي اًضفاؿة فهيا ،تي اًضفاؿة يف ح ٍد من حدود للا من هحائر
اشلهوة ،وس يبٔيت مـيا ٕان صاء للا احلدير.

كال املعيف رمحَ للا:
إ لحدبث 943

ؾن بٔوس جن ٍ
انس من ُؾ ٍ
ماكل ريض للا ؾيَ كال :كدم ٌ
ك بٔو ُؾ َرييَة ،فبٔحذووا املديية فبٔمر هلم اًييب ملسو هيلع هللا ىلص تَلاخٍ
وبٔمرمه بٔن يرشتوا من بٔتواًِا وبًٔحاّنا ،فاهعَلوا ،فٌَل صوا كذَوا راؾ اًييب ملسو هيلع هللا ىلص واس خاكوا اًي َـم ،جفاء اخلرب يف
وسرث بٔؾينم وحُرهوا يف احلر ِت
بٔ ّول اٍنّ ار ،فدـر يف ب ٓاثرمه فٌَل ارثفؽ اٍنّ ار ءيء مهم فبٔمر تلعؽ بٔيدهيم وبٔرخَِم ُ ّ
يس خلون فال يسلون ،كال بٔتو كالتة :فِؤلء رسكوا وكذَوا ونفروا تـد ٕامياّنم وحارتوا للا ورسوهل.
بٔخرخَ ادلاؿة.

اًس خّةُ ،ذا ُو املراد تلوهل ٔبخرخَ ادلاؿة
كال اجن املَلّن رمحَ للا :مراد املعيّف ابدلاؿة بٔصاة اًىذة ّ
اًس خّة يف معيّفاهتم.
ٔبي ٔبه َّ ٔبخرح احلدير ُذا ٔبخرخَ ٔبصاة اًىذة ّ
ك ٔبو ؾريية ،و ّ
اًضم ُيا من ّاًراوي وكيي
املذهورون يف احلدير خاءوا ٕاىل املديية من اًحادية ،كال من ؾ ٍ
ك وتـضِم من ؾريية.
ٔبن تـضِم من ؾ ٍ
ُؤلء خاؤوا ٕاىل املديية و ٔبظيحوا ٍ
فذورمت حلورمم واهخفخت تعوّنم وهرُوا اًحلاء يف املديية يـين
مبرض ّ
اص خىوا ٔبي ٔبّنم هرُوا اًحلاء فهيا ملا ٔبظامهم من مرض.
اًعدكة ونذكل ٔبن يرشتوا من ٔبًحاّنا ويعـموا منا ،فربئوا من
فبٔمرمه اًييب ملسو هيلع هللا ىلص تبٔن يرشتوا من ٔبتوال ٕاتي ّ
ُذا املرض وتدل ٔبن يضىروا للا ّؾز وخ ّي ؿىل اًـافية وحيمدوٍ ؿىل ٔبن ظِّرمه من ُذا املرض ماذا فـَوا؟
اًعدكة ،و ّسروا ؾيًيَ،
فـَوا ؾىس ذكل نفروا تيـمة للا فلذَوا راؾ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ّاشلي نان ررؾ ٕاتي ّ
وارثدّ وا خفرحوا من ّمةل ا ٕلسالم ونفروا ابهلل ورسوهل ،و ٔبخذوا ا ٕلتي ٕاتي اً ّعدكة وُرتوا ،فوظي خربمه ٕاىل
اًييب ملسو هيلع هللا ىلص فدـر يف ٔبثرمه رخا ًل فلدضوا ؿَهيم و ٔبثوا مهم ٕاىل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص فبٔمرمه تبٔن يلعـوا ٔبيدهيم و ٔبرخَِم من
خالف نٌل ٔبمر للا ؾز وخي يف نخاتَ ٔلن ُؤلء من املفسدرن يف ا ٔلرض ،ونذكل ٔبمحيت مسامار
احلرت ّ
حت ماثوا ،مفا ٔبص يؽ موحهتم
وفضحت مها ٔبؿني مثٌَل فـَوا جراع اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وحرهوا ؿىل ُيئهتم ثكل يف ّ
ابرك للا فيمك و ُذا حزاء من ارث ّد ؾن ا ٕلسالم ونفر ابهلل ورسوهل وفـي مثي فـةل ُؤلء ،فِؤلء

مفسدون يف ا ٔلرض ُذا ُو حزاؤمه وًِذا كال ٔبتو كالتة ريض للا ؾيَ ورمحَ كال :فِؤلء رسكوا ٔبي
رسكوا اًيّـم ،وكذَوا كذَوا راؾ اًيّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ونفروا تـد ٕامياّنم وحارتوا للا ورسوهل.
فِذا احلدير ابرك للا فيمك ي ُس خفاد مٌَٔ :ب ّن حزاء من ٔبفسد يف ا ٔلرض وحارة للا ورسوهل ُو ٔبن ّ
ثلعؽ
ٔبيديَ و ٔبرخهل من خالف يـين ثلعؽ اًيد اٍميىن و ّاًرخي اًيرسى ٔبو اًـىسّ ،
فذلعؽ مثي ما خاء مذهور ًا يف
الٓية.
ونذكل فيَ :مرشوؾية اًخّداوي فلد ٔبرصد اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ُؤلء ٕاىل دوا ٍء ٌَمرض ّاشلي ٔبظامهم يف تعوّنمٔ ،بمرمه
صفاء من املرض ّاشلي ٔبظامهم يف تعوّنم.
تبٔن يرشتوا من ٔبًحان و ٔبتوال ا ٕلتي كال ٔب ّن فهيا ً
ونذكل يس خفاد مٌَٔ :بن ٔبتوال ا ٕلتي ظاُرت ٔله َّ ًو مل حىن ظاُر ًت ملا ٔبمرمه تبٔن يرشتوا منا ابرك للا فيمك
فيس خفاد مٌَ ظِارت تول ا ٕلتي.
ونذكل فـَوا مهم مثي ما فـَوا جراؾ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص جفزاء سيئ ٍة سيئ ٌة مثَِاُ ،ذا ما يس خفاد من ُذا احلدير.
ّمث كال املعيّف رمحَ للا:
إ لحدبث 953

ؾن ؾحيد للا جن ؾحد للا جن ؾخحة جن مسـو ٍد ؾن بٔيب ُرررت وزيد جن خازل اجلِين ريض للا ؾنٌل بّٔنّ ٌل كال:
ٕا ّن رخ ًال من ا ٔلؾراة بٔىت رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فلال :اي رسول للا بٔوضدك للا ٕالّ كضيت تيًٌا جىذاة للا ،فلال
اخلعم ال ٓخر وُو بٔفلَ مٌَ :هـم فاكغ تيًٌا جىذاة للا وائذن يل،فلال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص :كي ،كالٕ :ا ّن اتين نان
ؾس يف ًا ؿىل ُذا ،فزىن ابمربٔثَ وٕا ّن بٔخربث بٔ ّن ؿىل اتين ا ًّرمج ،فافذديت مٌَ مبائة صا ٍت ووًيدت فسبًٔت بُٔي
اًـمل فبٔخربون بٔه ٌّل ؿىل اتين خسل مئ ٍة وثلرية ؿام وبٔ ّن ؿىل امربٔت ُذا ّاًرمج.
كضني تيٌىٌل جىذاة للا ،اًوًيدت واًلمن رد ؿَيم وؿىل اتيم خسل
فلال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص :واشلي هفيس تيدٍ ٔل ّ
ًرخي من بٔسملٕ -اىل امربٔت ُذا ف ٕان اؿرتفت فارمجِا ،كال :فلدا ؿَهيا
مائ ٍة وثلرية ؿام ،اكدو اي بٔهيس ٍ -
فاؿرتفت فبٔمر مها رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فرمجت.
اً َـس يفُ :و ا ٔلخار.

ّكعة ُذا احلدير ابرك للا فيمك واحضة ويه ٔبن رخ ًال نان ٔبخار ًا ؾيد ب ٓخر فزان ابمر ٔبثَ ،فاس خفت ٔبتوٍ وزوح
ُذٍ املر ٔبت ا ًّزاهية تـغ ٔبُي اًـمل يف ابدرهتم فبٔفذومه تبٔ ّن ؿىل ا ِلجن ّاًزان مئة خسل ٍت وثلرية ؿام ٔبي ٔبه َّ تـد
يلرة ؾن تسلثَ ؿام ًا نام ًال ل يـود ٕاٍهيا ٕا ّل تـد ٔبن ييليض ُذا اًـامٔ ،ب ّما ُذٍ املر ٔبت مفا دامت حمعي ًة
اجلسل ّ
ف ٕا ّن حدّ ُا ُو ّاًرمج ح ّت املوث حرمج ٕاىل ٔبن نموث ،ونان كدي ا ِلس خفذاء كد ٔبخرب ً-ىن اخملرب هلٌل ًيس من
ٔبُي اًـمل -ناان كد ٔبخرب ٔبن ؿىل اتيَ ّاًرمج ٔبيض ًا وتـد سؤاهل ٔبُي اًـمل ٔبخربوٍ ٔبه َّ ل ما دام ًيس حمعي ًا حفدٍ
ُو خسل مئ ٍة وثلرية ؿام ،فاس خعـة ملا بٔخرب ٔبن ؿىل اتيَ ّاًرمج يـين ٔبتوٍ اس خعـة ا ٔلمر وحاول وضؽ
ػن مٌَ ،ػن ٔبه َّ ٕان سح
ٍ
اثفاق وتني زوح ّاًزاهية تبٔن يـعيَ مائة صات و ٔب ّمة ؿىل ٔبن يسمح لتيَ ُذا يـين ٌ
هل زوح ُذٍ ّاًزاهية وثعاحلا ف ٕاه َّ يسلط ؾيَ احل ّد ومل يدري املسىني ٔبن ُذا من للا ّؾز وخ ّي ل يسلط
مبثي ُذٍ ا ٔلمور ،ونٌل كَت تـدما ٔبن اس خفذيا تـغ ٔبُي اًـمل ٔبخرباٌُل ٔبن الاجن ًيس ؿَيَ ّاًرمج ٔبو ح ّدٍ
ًيس ّاًرمج تي حدٍ خسل مئ ٍة وثلرية ؿام ومؽ ذكل اس خعـة ا ٔلمر ٔبيض ًا جفاء ٕاىل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص فبٔنّد هلٌل فذوى
ٔبُي اًـمل يف تسلهتم ور ّد ؿىل ٔبيب ّاًزان ر ّد ؿَيَ ص ياٍ و بٔمذَ كال ظَة من الٓخر تبٔن رر ّدُا ؿَيَ.
وماذا فـي اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبرسي ٔبهيس يا ا ٔلسالسم ريض للا ؾيَ ًيسبٔل ُذٍ ّاًزوخة ّاًزاهية ٕان ناهت حلّ ًا كد
زهت ،ما دام ٔبه َّ مل رىن مثة صِو ٌد ؿىل اً ّزان نٌل ثـَمون ل تد من ٔبرتـة صِو ٍد ررون املواكـة رصاح ًة ،مفا دام
ًيس ؾيدان صِود ف ٕان ٔب ّكرث ٔبكمي ؿَهيا احلدّ وٕا ّل ّ
خيىل سخيَِا فٌَل ٔبندث ُذا اخلرب بٔكمي ؿَهيا احلد ورمجت.
فِذا احلدير ابرك للا فيمك فيَ مج ٌةل من اًفوائد:
اًفائدت ا ٔلوىل :يه ٔبن ح ّد ّاًزان كار اصحمعن ُو خسل مئ ٍة وثلرية ؿامٔ ،بي ٔبه َّ جيسل مئة خسل ٍت ويلرة ؾن
تسلثَ ؿام ًا نام ًال ل يـود ٕاٍهيا.
وُذا ُو مذُة ا ٔلمئة اًثالج ،وخاًفِم ٔبتو حٌيفة رمحَ للا فمل يلي ابًخلرية.
اًعحيح وهلل اذلد.
اًعحيح ما وافق ازلّ ًيي ،وُذا دًي ٌي يف بٔؿىل مراثة ّ
ًىن ّ
حت املوث ،وكد س حق ٔبن ّؾرفٌا اصحمعن يف در ٍ
اًفائدت اًث ّاهية :يه ٔبن ح ّد اصحمعن ُو ّاًرمج ّ
وس ساتلة ابرك
حر ملكف ول
للا فيمك وكَيا ٔبه َّ من خامؽ يف ىاكخٍ صيح سو ًاء نان رخ ًال ٔبو امر ٔبت ورىون حٌلؿَ ُذا وُو ٌ
يضرتط ابرك للا فيمك ٔبن يس متر ُذا ّاًزواح وًو ظَّق مفا دام ٔبه َّ كد س حق و ٔبن خامؽ يف ىاك ٍخ صيح فِو
يـخرب حمعي ًا ول يضرتط اس مترار ّاًزواح.

ونذكل من فوائد ُذا احلديرٔ :ب ّن من ٔبكدم ؿىل ٔبم ٍر حم ّر ٍم خاُ ًال ٔبو انس ي ًا ف ٕاه َّ يُـمل ابرك للا فيمك ويحني هل
خعبٍٔ تال ثـييف ،و ٔبخذان ُذا من فـي اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص مؽ وازل ّاًزان فمل يـيفَ ومل يلي هل ملاذا ٔبؾعيخَ مائة صا ٍٍ
اًعواة وظَة من الٓخر ٔبن رر ّد ؿَيَ ص ياٍ
و ٔبمة ٔبو كار ذكل تي ؿَمَ وبٔخربٍ ٔب ّن ما ٔبفذاٍ تَ ٔبُي اًـمل ُو ّ
و ٔبمذَ وُىذا يًدل ٔبن يـمل اجلاُي و ّ
حت اخملع ومن ػن ٔبه َّ حيسن ظيـا ل تد ٔبن يـمل ابً ّيت يه بٔحسن
اًس يّة نثارتٌ خد ًا.
وتدون ثـييف وصواُد اًالكم من ّ
نذكل ذمّا يس خفاد من ُذا احلدير :بظ ُي اًلاؿدت اًفلِية اً ّيت ثلول ٔبن "من فـي صيئ ًا ًؼيَّ وحود سخدَ
ّ
اًسخة ف ٕان فـهل لغٍ ل يـخدّ تَ وررحـوا مبا حرثّة ؿىل ػيَّ ّاشلي مل يخحلّق" ُذٍ يه
فذحني ؿدم وحود ّ
احلق يف املسبٔةل ،فىذكل اًلاؿدت ثلول ُذا
اًلاؿدت .واًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ر ّد ؿىل وازل اًزان ص ياَُ ووًيدثَ وتني هل ّ
اًسخة ف ٕا ّن فـهل ل ٍغ ل يـخد تَ وررحؽ مبا حرثة ؿىل
ٔب ّن من فـي صيئ ًا ًؼيَّ وحود سخة فذحني ؿدم وحود ّ
ػيَّ ّاشلي مل يخحلق ،وفروع ُذٍ اًلاؿدت نثارت.
نذكل ذمّا يس خفاد من احلديرٔ :ب ّن احلدود من مسؤوًية ا ٕلمام ٔبو ّاشلرن يييمهم ا ٕلمام وًيست ٔلفراد اًيّاس،
ل يلمي ٔبفراد اًيّاس احلدود ؿىل اًيّاس ٕا ّل يف تـغ احلالث ا ِلس خثٌائية وس خبٔيت.
ونذكل يس خفاد من احلديرٔ :بن ا ٕلكرار ناف يف زحوث احلدّ وٕاكامذَ ونٌل يلال :ا ٕلكرار س ّيد ا ٔل ّدةل ،املر ٔبت اً ّيت
ٔبكرث ُذٍ املر ٔبت اًزوخة اً ّيت زهت ماذا فـي اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبرسي ٔبهيس ًا ًيسبًِٔا ،مفا ٕان ٔب ّكرث ٔبكام ؿَهيا احلدّ ذ وًو
مل رىن ا ٕلكرار نافي ًا ملا ح ّدث ُذٍ املر ٔبت ،فيىف ا ٕلكرار يف زحوث احلد وٕاكامذَ.
ونذكل ُذا احلدير يدل ؿىل :حواز اس خفذاء ٔبُي اًـمل مؽ وحود بٔفضي منم يف امليعلة ،فِذا ا ٔلؾرايب
ّاشلي خاء ٔبو ُذا ّاًزان نان كد اس خفت تـغ اُي اًـمل يف مٌعلذَ ويف ابديخَ مؽ بٔن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص نان حي ًا
ًيس ابًحـيد مه ،ومل ييىر ؿَيَ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل ييىر ؿَيَ و مل يـيف ؿَيَ ملسو هيلع هللا ىلص يف ُذٍ املسبٔةل ٕاظالك ًا،
فاس خفاد اًـٌَلء حواز ذكل.
ُذا مَ ّخط ما يس خفاد من ُذا احلدير ابرك للا فيمك.

مث كال املعيف رمحَ للا:
إ لحدبث 953

وؾيَ ؾنٌل كال :س ئي اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ؾن ا ٔلمة ٕاذا زهت ومل حتعن؟ كالٕ :ان زهت جفسلوُا ،مث ٕان هزت فاخسلوُا،
مث إن زهت فاخسلوُا ،مث تيـوُا وًو تضفار.
صِاة :ل بٔدري بٔتـد اًثّاًثة بٔو ّاًراتـة.
كال اجن ٍ
اًضّ فار :احلحي.

ُذا احلدير فئَ :ب ّن اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص س ئي ؾن حدّ ا ٔلمة ٕاذا زهت ومل حىن حمعية فبٔخرب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبّنا لجسل ًىن مل
احلرت من اًـذاة ٔبي ٔب ّن
يذهر ؿدد اجلسلاثً ،ىن خاء يف ٔبحادير ٔبخرى ٔب ّن ا ٔلمة ؿَهيا هعف ما ؿىل ّ
حدُا ُو مخسني خسلت ،مث ذهر اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ُذا احلدير ٔبّنّ ا ٕان ؿاودث اًى ّرت وزهت مر ًت ٔبخرى ومل ثدة
فـىل س ّيدُا ٔبن يخيـِا وًو حبحي ،كال وًو تضف ٍار ٔبي وًو حبحي يـين وًو ثيش ٍء خبيس خبيس اًثّمن .ملاذا؟
ٔله َّ ل خار يف تلاهئا ابرك للا فيمك ُذٍ ا ٔلمة حىون زاهية وزهت ٔبنرث من مرت واحدث و ٔبكمي ؿَهيا احل ّد ٔبنرث
من ّمرت ًىن مل رردؾِا ُذا ؾن اثلاء للا ّؾز وخ ّي واًىف ؾن ُذٍ اًىدارت اً ّيت ثفـَِا ،فال خار يف تلاهئا يف
رش نثارٌ وهحارٌ ؿىل ٔبُهل ابرك للا فيمك.
يف اًحيت تي تلاهئا يف اًحيت فيَ ٌ
ومن اًفوائد بٔن يف ُذٍ احلديرٔ :ب ّن اًـٌَلء يلوًون ٔب ّن ٕاكامة حدّ ّاًزان ّاشلي ُو اجلسل ؿىل ّاًركيق ميىن
ًس ّيدٍ فـهل ول يضرتط ٔبن يلوم تَ ا ٕلمام فيىف ٕان ٔبراد س ّيدٍ ٕاكامت حدّ ّاًزان ؿَيَ ٔبن جيسلٍ ،واس خثىن
ُذا من كوًيا ٔب ّن احلدود من مسؤوًية ا ٕلمام ابرك للا فيمك ،فاس خثٌا فلط حدّ ّاًزان اشلي ُو اجلسل.

كال املعيف رمحَ للا:
إ لحدبث 953

وؾن بٔيب ُرررت ريض للا ؾيَ بٔهَ كال :بٔىت رخ ٌي من املسَمني رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص -وُو يف املسجد -فٌاداٍ فلال:
اي رسول للا ٕا ّن زهيت فبٔؾرض ؾيَ فذي ّح ثَلاء وهجَ فلال هل :اي رسول للا ٕا ّن زهيت فبٔؾرض ؾيَ فذي ّح
ثَلاء وهجَ فلال هل :اي رسول للا ٕا ّن زهيت فبٔؾرض ؾيَ ّمث ّ
حت ّزىن ذكل ؿَيَ بٔرتؽ مراث فٌَل صِد ؿىل هفسَ
ٍ
صِاداث دؿاٍ رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فلال بٔتم حٌون؟ كال :ل ،كال :فِي بٔحعًت؟ كال :هـم ،فلال رسول للا
بٔرتؽ
صِاة :فبٔخربن بٔتو سَمة جن ؾحد ّاًرمحن بٔه َّ سؽ خاجر جن ؾحد للا يلول:
ملسو هيلع هللا ىلصٕ :اذُحوا تَ فارمجوٍ ،كال اجن ٍ
نيت فمين رمجَ فرمجياٍ ّ
ابحلرت فرمجياٍ.
ابملعىل ،فَ ّما بٔ ْذًَلَذ َُ احلجارت ُرة فبٔدرنياٍ ّ
ّاًرخي ُو ماؾز جن ٍ
ماكل وروى ّكعخَ خاجر جن سرت وؾحد للا جن ؾحّ ٍاس ،وبٔتو سـي ٍد اخلدري وجريدت جن
احلعية ا ٔلسَم ريض للا ؾنم.

ُذا احلدير ابرك للا فيمك حدير ماؾ ٍز ريض للا ؾيَ و ٔبرضاٍ فيَ ٔبه َّ ٔبخعبٔ ريض للا ؾيَ فزان وُو
حمعن ،ويـمل ابرك للا فيمك ماؾز ٔبّهَ مؽ هوهَ حمعي ًا ف ٕا ّن ؾلوتخَ يه اجلسل ّ
حت املوث ،اصحمعن نٌل س حق و ٔبن
كَياٍ ح ّدٍ ُو ّاًرمج ّ
حت املوث وماؾز ريض للا ؾيَ نان يـمل ُذا فذُة ٕاىل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ونان يف املسجد
اًىرت و ٔبخربٍ اًثّاهية تبٔه َّ كد
خاء ٕاًيَ ماؾز و ٔبخربٍ تبٔه َّ كد زان ،فبٔؾرض ؾيَ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص و ٔبدار وهجَ ؾيَ ،فبٔؿاد ّ
زان ،و ٔبؾرض ؾيَ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اًثّاهية وُىذا ٕاىل ٔبن بٔ ّت اًراتـة فاؿرتف ٔبمامَ تبٔه َّ ريض للا ؾيَ كد زان
وُو يـمل نٌل كَيا ح ّد ّاًزان ،فٌَل صِد ؿىل هفسَ ٔبرتؽ صِاداث اس خثدت مٌَ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص فعَة مٌَ ُي ُو
جميون ٔبم ل يـين ما اشلي دفـم إىل ُذا ٔلن ؿادت ابرك للا فيمك اًيّفوس هفوس اًخرشية ؿاد ًت هترة من
ٌ
اً ّضر وجسدثلهل ففـهل ُذا ؿىل كار اًـادت شلكل سبٔهل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبتم حٌون يـين ُي ٔبهت ثـ ما ثفـي؟
و ٔبه ّم سرتمج ٕاىل ٔبن نموث؟ ًىن ماؾز ريض للا ؾيَ ًلوت ٕامياهَ وًعدق ثوتخَ ريض للا ؾيَ اؿرتف و ٔبراد
ٔبن يعِّر من ّاشلهوة و ٔبراد بٔن يعِّر من ُاثَ ّاشلهوتو ٔبراد ٔبن نمح ؾيَ ّ
حت ل حياسة ؿَهيا يوم اًليامة.
وا ٕلوسان ٕاذا اس خعاع ٔبن يخوة ٕاىل للا ّؾز وخ ّي كدي ٔبن ثلرقر هفسَ فَيفـي ابرك للا فيمك ّ
حت ييوو من
ؿذاة الٓخرت ،فبٔمر اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص تَ فرمج ٕاىل ٔبن ماث ريض للا ؾيَ.

فِذا احلدير ابرك للا فيمك يس خفاد مٌَٔ :بن اًزان يثخت اب ٕلكرار ،وكد س حق مـيا ٕاكرار املر ٔبت اًيت ذُة ٕاٍهيا
بهيس.
ونذكل يس خفاد مٌَٔ :ب ّن اصحمعن ٕاذا زان ف ٕاه َّ ررمج ٕاىل ٔبن ميوث ُذا ُو ح ّدٍ.
ونذكل يس خفاد من احلديرٔ :بن احلدود معِّرت ابرك للا فيمك من املـايص وُذا حم ّي ٕاحٌلعٍ تني ٔبُي اًـمل
ومن حدّ يف هحار ٍت ارحىمها فلد ظِّر من ذكل ّاشلهة ،وخاء يف احلدير ( ٔب ّن من فـي صيئ ًا من ذكل فـوكة تَ
يف ازلّ هيا فِو نفّارثَ) ٔبي ٔب ّن ا ٕلوسان ٕاذا فـي صيئ ًا من ُذٍ ا ٔلمور ّمث ؾوكة ؿىل ُذا ا ٔلمر يف ازلّ هيا ف ٕاه َّ
يعِّر مٌَ وًن يـاكة ؿَيَ يف الٓخرت ابرك للا فيمك.
ونذكل يف احلدير فائدت ويهٔ :به َّ ل يضرتط يف ٕاكامة احلدود حضور ويل ا ٔلمر ٔبو ّهواتَ ،املِم ٔبن رىون
ويل ا ٔلمر ُو املسؤول ؾن احلدود وؾن ٕاكامهتا ًىن ل يضرتط ٔبن رىون حارض ًا ٔبزياء ٕاكامة احلدّ واًيّ ّيب
ّ
اًساتق ٔبمر بهيس ًا فبٔكام ؿىل ثكل املر ٔبت اًزاهية احلد
ملسو هيلع هللا ىلص يف ُذا احلدير ٔبمر مباؾز فرمج ،ونذكل يف احلدير ّ
ويل ا ٔلمر ٔبن رىون حارض ًا ٔبزياء ٕاكامة احلدّ  ،فا ٔلمر هل ابرك للا فيمك.
وُىذا ،فال يضرتط من من ّ
نذكل ذمّا يس خفاد من احلديرٔ :ب ّن اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص مل حيد ماؾز ّ
حت ٔب ّكر ؿىل هفسَ ٔبرتؽ ّمراث ،واس خدل مجِور
ٔبُي اًـمل ومنم ا ٕلمام ٔبمحد مهذا احلدير ؿىل ٔبه َّ ّذمن بٔ ّكر ؿىل هفسَ يف ٔبم ٍر وِذا اصرتط ٔبن ّيلر ٔبرتؽ مر ٍاث
ٌ
ؿىل هفسَ ح ّت يثخت ؿَيَ ا ٔلمر وحت حيدّ فيَ ،وخاًف ّ
وماكل رمحٌِل للا يف ُذا وكاًوا حىف
اًضافـ
اًساتق بٔكدو اي بٔهيس وفيَ ف ٕان
رىررُا ا ٕلوسان ٔبرتؽ مراث ،واس خدًوا ابحلدير ّ
واحدت ول يضرتط ٔبن ّ
اؿرتفت فارمجِا وًيس فيَ ٔبه َّ لتدّ ٔبن يلررُا ُذا ٔبرتؽ مراث.
وٕان صاء للا كول ماكل و ّ
اًضافـ ُو اًعواة ملاذا؟ ٔلن ا ٔلدةل ثدمعَ ابرك للا فيمك.

مث كال املعيف رمحَ للا:
إ لحدبث 959

ؾن ؾحدللا جن معر ريض للا ؾنٌل بٔه َّ كال ٕان اٍهيود خاؤوا ٕاىل رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فذهروا هل بٔ ّن امربٔ ًت منم
ورخ ًال زهيا ،فلال هل رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص :ما لجدون يف اًخّورات يف صبٔن ّاًرمج؟ فلاًوا :هفضحِم وجيسلون؟ كال ؾحد
للا جن سال ٍم :نذتمت ٕا ّن فهيا ّاًرمج ،فبٔثوا ابًخّورات فًرشوُا فوضؽ بٔحدمه يدٍ ؿىل ب ٓية ّاًرمج فلربٔ ما كدَِا وما
تـدُا فلال هل ؾحد للا جن سالمِ :ارفؽ يدك فرفؽ يدٍ ف ٕاذا فهيا ب ٓية ّاًرمج ،فلال :ظدق دمحم ،فبٔمر مهٌل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص
فرحٌل ،كال :فربٔيت اً ّرخي جييبٔ ؿىل املربٔت يلهيا احلجارت.
ّاًرخي ّاشلي وضؽ يدٍ ؿىل ب ٓية ّاًرمج ُو ؾحد للا جن ظوراي.
ُذا احلدير فئَ :ب ّن هيود ًاي زان جهيودي ّ ٍة يف زمن رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ونان حمك ُذا ّاًزان يف اًخّورات ُو ٔبن ررمج
ّاًزان و ّاًزاهية ٕاىل املوث ،فاس خعـة اٍهيود ُذا و ٔبرادوا حىٌلً ّ
خيف ؾن ُذا جفاءوا ٕاىل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص واس خفذوٍ
يف ُذٍ املسبٔةل ،فبٔخربمه اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔب ّن احلمك ُو هفسَ يف اًلربٓن فاصحمعن حدّ ٍ يف اًلربٓن ُو ّاًرمج ٕاىل املوث
وظَة منم اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبن خيربوٍ مبا يف اًخّورات من احلمك ،فىذتوا ؿَيَ وكاًوا حمكِم يف اًخّورات ُو ٔبن
هفضحِم وجيسلون ،فر ّد ؿَهيم ؾحد للا جن سالم ونان ؿامل ًا تبٔمرمه كال ًو نذتمت ٔبن فهيا ّاًرمج نان مذبٔنّد ؾحد
للا جن سالم ريض للا ؾيَ فلال فبٔثوا ابًخّورات فوضـوُا تينم ّ
حت رروا ما فهيا من حمك فبٔراد ٔبحدمه ٔبيض ًا
يـين مل يسدسمل و ٔبراد ٔبن خيف احلمك ؾنم فوضؽ نفَّ ؿىل امللعؽ ّاشلي فيَ ٔبّنّ م ررمجون ،فبٔمرٍ تبٔن يزنع يدٍ
فر ٔبوا ترصاح ٍة ٔب ّن فهيا ّاًرمج و ٔب ّن حمك اصحمعن واصحمعية يف اًخّورات ٕاذا زهيا ُو ّاًرمج ّ
حت املوث ،ونان ُذا
ُو احلمك ُو ّاشلي ظ ّحق ؿَهيم فبٔمر اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص مهٌل ٔبمر ابٍهيودي واٍهيودية فرحٌل فلال فر ٔبوا ُذا ّاًرخي جييبٔ
ؿىل املر ٔبت يلهيا احلجارت جبسدٍ فاكن ٔكه َّ رريد من احلجارت ٔب ّل ثياًِا فاكن يلف نازلّ رع ابًً ّس حة ٕاٍهيا ًىنّ ٌل رحٌل
ٕاىل املوث ابرك للا فيمك.
اًرشيـة و ٔبّنّ م مل رىوهوا خماظحني تفروع ّ
ويف احلدير يس خفادوا مٌَٔ :بن اًىفّار خماظحون تفروع ّ
اًرشيـة ملا
ٔبمر اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص مهذرن اٍهيوديني ًيلام ؿَهيٌل احلدّ ً ،و ناهوا كار خماظحني فروع ّ
اًرشيـة ملا ٔبكمي ؿَهيم احل ّد وملا
نان خماظحني ترتك ّاًزان ،د ّل ُذا احلدير ؿىل ٔب ّن اًىفار خماظحون تفروع ّ
اًرشيـة.
نذكل يس خفادوا مٌَ :حدّ ّاًزان اصحمعن.

ّمث كال املعيّف رمحَ للا:
إ لحدبث 954

ذن خفذفذَ حبعا ٍت ففلبٔث
ؾن بٔيب ُرررت ريض للا ؾيَ بٔ ّن رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص كالً :و بٔ ّن ِامرء ًا ّاظَؽ ؿَيم تلار ٕا ٍ
ؾييَ ما نان ؿَيم حٌاخ.
ُذا احلدير ابرك للا فيمك :من ا ٔلدةل ؿىل ٔبه َّ ل جيوز اًخّوسس وا ِلظالع ؿىل ما يف اًحيوث ،ل جيوز ابرك
للا فيمك ُذا ٔبمرٍ ؾؼمي .ملاذا؟ ٔل ّن تيوث اًيّاس يه املواظن اً ّيت يلعن فهيا حماررمم من وساهئم و ٔب ّمِاهتم
و ٔبخواهتم وتياهتم ،فال جيوز ابرك للا فيمك اًخّوسس ؿىل تيوث اًيّاس ٔبو حماوةل ا ِل ّظالع ؿىل ما فهيا تلار
ا ٕلذن ملاذا؟ ٔلن ُذا ذريـ ٌة ٕاىل ا ِل ّظالع ؿىل حمارم اًيّاس ومل ّا نان ُذا اًفـي صًيـ ًا وكار مريض يف ّ
اًرشيـة
حٌيب ؾيَ خفذكت ؾييَ حبعا ٍت
خاء صىوى ٌَيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبن من رؤاي يعَـوا ؿىل كار تيذَ ٔبو ؿىل تيت من ُو ٔب ٌ
خوسس ّاشلي رريد ٔبن ّيعَؽ ؿىل تيوث
ففلئت ٔبه َّ ل حٌاخ ؿىل من رزم ُذٍ احلعات ،ملاذا؟ ٔل ّن ُذا امل ّ
اًيّاس ُو اجلانُ ،و ّ
اًؼاملُ ،و اًحادئ ،ور ّد فـي ظاحة اًحيت تبٔن رماٍ حبو ٍر ٔبو ثيش ٍء ففلبٔ ؾييَ ٔبو ّ
ش
ناًرد ؿىل ُذا اجلان فبٔخرب اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ؿىل ٔبه َّ ل يشء ؿَيَ ملاذا نٌل كَيا ٔل ّن ُذا امل ّعَؽ ُو
ر ٔبسَ فِذا نان ّ
مبزنةل اجلان ،وظاحة اًحيت رىون يف موضؽ املدافؽ ؾن ؾرضَ.
ونٌل كَيا يف احلدير يف ازلّ رس اًساتق ابرك للا فيمك ٔبن اًلاؿدت يف ُذا اًحاة يه:
بٔن ازلّ ف َؽ رىون اب ٔلسِي فا ٔلسِي
يضج ر ٔبس ًا فَيىن ذكلٔ ،بما ٕان مل ىمتىّن
خوسس ؿىل اًحيوث ثيش ٍء ل يفلبٔ ؾيي ًا ٔبو ل ّ
ف ٕان ٔبمىن دفؽ ُذا امل ّ
ٕال مبثي ُذٍ ا ٔلمور نٌل يلال "ؿىل هفسِا حٌت جراكش" ابرك للا فيمك.

ّمث كال املعيّف رمحَ للا:
بات حد إل سرفى

اًرسكة ابرك للا فيمك ٌ
اًس يّة وا ٕلحٌلع.
حدّ ّ
اثتت ابًىذاة و ّ
بٔما من اًىذاة :فلد كال للا ّؾز وخ ّي يف نخاتََ ﴿ :واًس ِار ُق َواًس ِاركَ ُة فَا ْك َع ُـوا بيْ ِدهيَ ُ َما َح َز ًاء ِت َما َن َس َحا ىَ َاك ًل
ِّم َن ِ
اَّلل َؾ ِز ٌرز َح ِى ٌمي﴾
اَّلل ۗ َو ُ
ومن اًس ية :فذبٔيت ا ٔلحادير اًيت ثدل ؿَيَ.
اًساركة ثلعؽ ٔبيدهيٌل.
اًسارق و ّ
ومن ا ٕلحٌلعٔ :بمجؽ كار واحد من ٔبُي اًـمل ؿىل ٔب ّن ّ
ول جيوز ابرك للا فيمك ٕاىاكر مثي ُذٍ ا ٔلمور اًثّاتخة زحو ًات كعـ ّي ًا ل ّ
اًرسكة فِو
صم فيَ ،ومن ٔبىىر ح ّد ّ
مرثدّ ؾن ّمةل ا ٕلسالمٕ ،اىاكر مثي ُذٍ ا ٔلمور ر ّدت ؾن ا ٕلسالم ابرك للا فيمك فال يًدل اًد ّسامح يف ُذٍ
ا ٔلمور وًو زرنا تـغ املخحذًلني فيلوًون ُذا ّاًزمان ل يعَح ملثي ُذٍ ا ٔلمور ونذا ،ا ٔلمر اثتت ابًىذاة
اًس يّة وا ٕلحٌلع زحو ًات يليي ّي ًا ،ول جيوز ٕاىاكرٍ ومن ٔبىىرٍ فلد ٕارثدّ ؾن ّمةل ا ٕلسالم .ابرك للا فيمك.
و ّ
وحنن هخلكّم ؾن احلمك اًـامٔ ،بما احلمك ؿىل املـني فالتدّ هل من اسديفاء رشوط ومن اهخفاء املواهؽ ابرك للا
فيمك.
كال املعيف رمحَ للا:
إ لحدبث 955

ؾن ؾحد للا اجن معر ريض للا ؾنٌل
جمن كميخَ  -ويف ًفغٍ :مثيَ  -زالزة درامه.
بٔن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص كعؽ يف ٍّ

وكال:
إ لحدبث 956

ؾن ؿائضة ريض للا ؾنا
دييار فعاؿد ًا.
بّٔنا سـت رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص يلول :ثلعؽ اًيد يف رتؽ ٍ
اًرسكة ابرك للا فيمك من هحائر ّاشلهوة ملاذا كَيا من هحائر ّاشلهوة؟ ٔله َّ يرتثة ؿَهيا حد.
ّ
اًسَة واًلعة
اًرسكة حىون خَس ًة وخفيةّ ،
و ّ
اًرسكة ل حىون يف اًـَنّ ،اشلي رىون يف اًـَن ُو اٍنّ ة و ّ
اًسَة
وكارُأ ،ب ّما ّ
اًرسكة مفن رشوظِا ٔبن حىون خَس ًة ل حىون ؿاله ّية شلكل كال ٔبُي اًـمل " ٔب ّن اٍنّ ة و ّ
اًرسكة" ملاذا؟ ٔل ّن اٍنّ ة واًلعة وكارُا من ُذٍ ا ٔلمور
واًلعة ًيس فهيٌل كعؽ واًلعؽ رىون فلط يف ّ
اًسَة تي ُذٍ ؾلوتخَ ٔبخرى
حىون ؿالهي ًة ٔب ّما ّ
اًرسكة فذىون يف اخلفاء ابرك للا فيمك فال ح ّد يف اٍنّ ة و ّ
اًرسكة اً ّيت خاء ذهرُا يف اًلربٓن.
حنن هخلكم ؾن ّ
جمن كميخَ زالزة درامه ،وخاء يف حدير ؿائضة ٔب ّن اًيد ثلعؽ
خاء يف حدير اجن معر ٔب ّن اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص كعؽ يف ٍّ
دييار ُذا ُو ثلريح ًا هفس كمية
دييار فعاؿد ًا ،وًيس ابرك للا فيمك تني ُذرن احلديثني ثـارض ،فرتؽ ٍ
يف رتؽ ٍ
وسان رسق ٕا ّما
اًثّالزة درامه وٕاه ٌّل يف كوهل ازلّ رامه يه من فضة وازلّ ييار ُو من ذُة جفاء اًخّلدرر مهٌل فبٔ ّي ٕا ٍ
ٍ
ًضخط ب ٓخر كمية ُذا املرسوق حىون رتؽ
ما ًل كميخَ زالزة درامه مفا فوق ٔبو رسق ؾروض لجار ٍت بٔو ٔباث ًاث
اًسارق ابرك للا فيمك.
ٍ
دييار ٔبو زالج درامه فعاؿد ًا فلد وحة كعؽ يد ُذا ّ
اًىف ول ثلعؽ اًيد ٕاىل ّاشلراع تي يلعؽ ّ
واًيد ثلعؽ من اًىوع فذلعؽ فلط ّ
اًىف فلط وُو ح ّدٍ ٕاىل اًىوع
ُذا املفعي اشلي يؼِر كدي ٔبن كدي اًىف ابرك للا فيمك.
و ثلعؽ اًيد اٍميىن ابرك للا فيمك وكد خاء يف كراء ٍت (فاكعـوا ٔبمياّنٌل) تدل (فاكعـوا ٔبيدهيٌل) فاكعـوا ٔبمياّنٌل
اًيد اً ّيت ثلعؽ يه اًيد اٍميىن .ابرك للا فيمك.
اجملن ُو ّاًرتس ُو اشلي يس خـمي يف احلرة ّ
حت يخفادى تَ
جمنّ ،
ونذكل كوهل يف احلدير كعؽ يف ٍّ
جمن كميخَ ومـىن كميخَ ٔبه َّ يلوم
اًضابث ُذا اجملن وكد س حق مـيا ٔبن ؾرفٌاٍ كال يف احلدير بٔهَ كعؽ يف ٍ

حني رسق فاكهت كميخَ حني رسق زالزة درامه ومل يلي ؾن اًث ّمن ،اًثّمن يشء واًلمية يش ٌء ب ٓخر ،كد رىون
ّ
اًيشء مثيَ مث ًال مخسة درامه ٔب ّما حيامن رسق فذىون كميخَ ؾرشون درمه واًـىس ،فاًلمية كار اٍمثن ابرك للا
دييار فعاؿد ًا ويف زالزة درامه وُذا ُو هعاة
فيمك فاًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص كعؽ يف ُذا كعؽ يف رتؽ دييار كعؽ يف رتؽ ٍ
اًرسكة ف ٕان تَف ُذا املرسوق يحَف كمية ُذا املرسوق زالزة درامه ٔبو رتؽ دييار فاًواحة ُو ٕاكامة احلدّ ول
ّ
جيوز ّ
اًضفاؿة يف حدود للا ثحارك وثـاىل وس يبٔيت مـيا الٓن احلدير.
كال امل ُ َع ِيّ ُف رمحَ للا:
إ لحدبث 957

ؾن ؿائضة ريض للا ؾنإ :ان كريض ًا بٔمهِم صبٔن اخملزومية اًيت رسكت فلاًوا :من رلكم فهيا رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص؟
فلاًوا :ومن جيرتئ ؿَيَ ٕال بٔسامة جن زي ٍد ِح ّة رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ،فلكّمَ بٔسامة فلال :بٔجضفؽ يف ح ٍّد من حدود
للا؟ ّمث كام فاخذعة فلالٕ :اه ٌّل بُٔكل ّاشلرن من كدَمك بّٔنّ م ناهوا ٕاذا رسق فهيم ّ
اًرشيف حرهوٍ وٕاذا رسق فهيم
اًضّ ـيف بٔكاموا ؿَيَ احل ّد وبٔمي للاً ،و بٔن فاظمة تًت محم ٍد رسكت ًلعـت يدُا.
ويف ًفغ كال :ناهت امربٔتٌ جس خـار املخاع ولجحدٍ فبٔمر اًييب ملسو هيلع هللا ىلص تلعؽ يدُا.

ّكعة ُذٍ املر ٔبت اخملزومية ٔبّنّ ا ناهت جس خـار املخاع من اًيّاس ّمث لجحدٍ فاكهت حتخال ؿَهيم جس خـار ٔبص ياء من
ؾيدمه ّمث ثيىر ثلول ٔبهت مل ثـرن صيئ ًا ،فاس خـارث ّمر ًت حَ ّي ًا جفحدثَ ُذا احلًل ؾيدما ظوًحت تَ ّمث تـد
ذكل وخد ؾيدُا و ٔبتَف اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص ُذا فـزم ملسو هيلع هللا ىلص ؿىل ثيفيذ احلدّ ؿَهيا تبٔن يلعؽ يدُا ٔل ّن ُذا يـخرب رسك ًة وملا
ناهت ذاث ٍ
رشف ومن ٔبرس ٍت ؾريل ٍة يف كريش ناهت من تين خمزوم ٕان اُمت اًيّاس مها و ٔبرادوا ٔبن يخوسعوا
ٕاىل اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص فهيا ّ
حة رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص واجن
حت يـفهيا ول يلمي ؿَهيا احل ّد فمل رروا ٔبوىل من ٔبسامة جن زيد ّ
حة رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص فلكمَ ٔبسامة ريض للا ؾيَ فلضة مٌَ اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص وكال هل مٌىر ًا ؿَيَ بٔجضفؽ يف ح ٍد
من حدود للا؟ مث كام اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص خعيح ًا يف اًيّاس وناهت ُذٍ ٔبؿادثَ ٕاذا ر ٔبى ٔبمرا يف اًيّاس و ٔبراد إىاكرٍ كام
املرت ٔبيضا خعيحا يف اًيّاس و ّتني ٔبن سخة ُالك من نان كدَيا ٔبّنّ م ناهوا إذا رسق
خعيحا فهيمن فلام ُذٍ ّ
فهيم ّ
اًرشيف حرهوٍ وٕاذا رسق فهيم اًضّ ـيف ٔبكاموا ؿَيَ احلدّ  ،و ّتني ٔب ّن ُذا ُو ّاشلي ٔبُكل ّاشلرن ناهوا كدَِم
اًرسكة فلط تي يف ّ
ل يش ٍء ،اً ّرشيف ثخّخذ هل
وما ٔبنرث ما ىرى ُذٍ ّاًؼواُر يف ؾرصان ُذا ًيس يف ّ
ا ٔلس حاة وحياول ٔبن ل يلام ؿَيَ احلد تيامن اًضّ ـيف ثلام فيَ مجيؽ ُذٍ ا ٔلمور فَيخًدَّ ابرك للا فيمك وًيـمل

اًساتلة نان ثسخة ُذا فـَييا ٔب ّل هفـهل ّ
حت رىون ٔبيض ًا سخد ًا يف ُالنيا وُو ما ُذا
ٔب ّن سخة ُالك ا ٔلدم ّ
ما وضاُدٍ اًيوم ٔبن ُذا ا ٔلمر من ٔبس حاة ُالك اًيّاس اًيوم.
اًعادق املعدوق وُو ّاشلي ل ييعق ؾن اًِوى كال ًو بٔ ّن فاظمة تًت محم ٍد وما
ّمث ّتني اًيّ ّيب ملسو هيلع هللا ىلص وُو ّ
ٔبدراك ما فاظمة ريض للا ؾنا وحاصاُا ًىن تني اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ذكل ٔبو كال اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ً ّ
يحني ٔبه َّ ًو ٔب ّن اتًذَ
رسكت ًلعؽ يدُا فال حماابت يف حدود للا ّؾز وخ ّي يـين ل يـف ٔبي ٔبح ٍد وًو ناهت تًت رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص.
اًضفاؿة ول لجوز ّ
فِذا احلدير دًي ٌي :ؿىل ما كَياٍ ساتل ًا من ٔبه َّ ل جيوز ّ
اًضفاؿة يف حدود للا ّؾز وخ ّي ،ل
لجوز ّ
اًضفاؿة يف حدود للا ّؾز وخ ّي واًواحة ُو ٕاكامة احلدود ؿىل مجيؽ اًيّاس.
هخوكّف ٕاىل ُيا ابرك للا فيمك ،س ححاهم اٌ َِّم وحبمدك ٔبصِد ٔبن ل ٕاهل ٕا ّل ٔبهت ٔبس خلفرك و ٔبثوة ٕاًيم.
وىمكي ما ثحلّ ٕان صاء للا يف ازل ِرس اًلادم.

