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 هـ       ٖٓٗٔذى القعدة  ٕٗ ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔالسبت     إسنا    ـ الهسجد الكبير  ـ  قرية الشغب 
 بسم اهلل الرحهن الرؤحيم ..قرأ القارئ : 

ٌا اهلل َســِهيٌ  َبِصــيٌر    ﴿ َِْم َلَنــا٘ٚاهلل َيْصــفَِيم ِنــَن اْلَهَةَِكــِة رُُسـَـ َلِنــَن الناــاِس ِإ ــِدي ــْيَن أَْي ــُم َنــا بـَ ــْم َلإَِلــ  اهلل ْـُْرَ ــُ   ( يـَْعَل َُ َخْلَي
ٌَ  ٙٚاالُنوُر   ـَر لََعلاُكـْم ْـُْيِلُ ـو ْْـَعلُـوا اْلَ يـْ ََا الاِذيَن َآَنُنوا ارَْكُعوا َلاْسُجُدلا َلاْعبُـُدلا رَباُكـْم َلا ُِ ُهـَو ٚٚ( يَا أَيُـّ ـاِ  ََ ( َلَ اِهـُدلا ِْـم اهلل َحـجا ِ 
ــاُكْم  ــاْ تََب ِْ ــْيُكْم  ََ َعَل ــ ــا َ َع َِيًدا م الــدنيِن ِنــْن َحــَرٍ  َلَن ٌَ الراُســوُ  َ ــ ــَذا لَِيُكــو َُ َلِْــم َه ــ ــَو َســهااُكُم اْلُهْســِلِهيَن ِنــْن قـَْب ــَراِهيَم ُه ــيُكْم إِبـْ ِنلاــَة أَِب

َََداَء َعَل  النااِس َْأَِقيُهوا الصاََة َلَآُْوا الزاَكاَة َلاْعَتِصُهوا بِاهلل ُهَو نَ     (  ال ج(ٛٚ  ﴾ْوَل  َلنِْعَم الناِصيرُ ْوالُكْم َِْنْعَم اْلهَ َعلَْيُكْم َلَُْكونُوا ُ 
 بسم اهلل الرحهن الرؤحيم ..

ً لكـرض اـياْته ، لهـو القاةَـ :   لـوب  لهـن ْفَـر ْـ  بيتـه ،  ـم زارنـ   ال هد هلل الذى إصفيانا للجلوس ْ  بيته ، ل علنا أهَـ
 .( ْ  بيت  ، لعل  الهزلر، يكرض زاةُر 

ة لالســ َض علــ  ســيدنا ن هــد إنــاض الَــداة ، لســيد نــن إصــفياهم اهلل نــن أنبيــاء اهلل لرسـَـ اهلل .. صــل  اهلل عليــه لعلــ  لالصـَـ
آله ، لص به لكَ نن ْبعَم بإحسـاٌ ٍ إلـ  يـوض الـدين لعلينـا نعَـم أ هعـين آنـين آنـين يـارب العـالهين .. إخـوان  لأحبـاب  .. بـار  اهلل 

َّ ْيكم أ هعين :  عّزل 
شـريعاْه التـ  يتنـّز إلَيـاً   إستهعنا إليَا الليلة ، ْبـين أنـرا ً  الت اآليات  بَـا علـ    علـه اهلل قاعـدةً   ابتـةً  راسـ ةً  ْـ  أحكانـه ْل

ّهـــت بهجـــمء ســـيد ا للـــين  رســـله إلـــ  خلقـــه ، ْكــَـ ْشـــريعات اهلل لأحكانـــه التـــ  نزلـــت علـــ  رســَـ اهلل الســـابقين ، لالتـــ  كهلـــت ْل
ة لالصــياض لالزكــاة لال ــج ..لاآلخــرين ، ْهنَــا عبــا ات : كا أحكــاٌ البيــ  لالشــراء ل،يرهــا ، أل ننَــا  ، لننَــا نعــانَت ، إٌ كانــتلصـَـ
 أخَق ، أل ننَا عقيدة .. 

ََ َعلَـْيُكْم ِْـم الـدنيِن ِنـْن َحـَر ٍ  ﴿ْالقاعدة العانة لنا  هيعاً  ْ  كَـ ذلـ: :  ال نشـقة ْيـه لال ( ، اى ٛٚ  ال ـج :  ﴾ َلَنـا َ َعـ
ْلــْم يشــد  ربنــا علينــا ْــ  أى حكــمٍ  نــن أحكــاض الشــر  ، لنــن يشــد  ْإنهــا يشــد  علــ  نيســه ،  ٌ حكــم اهلل ال  ْشــد  ،ْعّنــت لال 

ْشديد ْيه ، للذل: كانـت قاعـدة النبـوة ْـ  كَـ ا حكـاض التشـريعية ، أٌ نـن يريـد التشـد  ، ْعليـه أٌ يشـد  علـ  نيسـه ْ سـب ، لال 
ة ، َْـ نـان  ، ْهـن صـل  لنيسـه ْليفَـ  يشد  عل  الناس .. ْإذا أرا  أٌ يفيَ  ْـ  السـجو  لالركـو  ، ليفيَـ ْـ  الـتَ لة أ نـاء الصَـ

 كها يشاء ، لنن أّض بالناس .. قا  صل  اهلل عليه لسلم :   ْلي يف ْإٌ ْيَم السقيم لالهريض لذل ال ا ة ( .
ه أٌ ي يـف ، لهـذُ القاعـدة كهـا أنَـا ل،ّنـة ، َْـ  إذٌ نن أرا  أٌ يشد  َْ يشد  إالّ  عل  نيسه .. أّنـا بالنسـبة للنـاس ْعليـ

َُ اهلل لَـهُ  ﴿أيضـاً  لسـّيد ا ّنـة :  ـَر ْـَ ٌَ َعلَـ  النابِــمن ِنـْن َحـَرٍ  ِْيَهـا  ( ، لأنتبَـوا نعـ  لةيـة ، َْنـا  ْـارق ٌ بــين ٖٛ ا حــزاب :  ﴾َنـا َكـا
علهــاء يقــ  ْــ  نوـَـ هــذا ال لــى ..  ٌ النبــ  خّصــه اهلل بيــراةض ْــُر اهلل عليــه ، لبــين ْــُر اهلل لــه ، لذلــ:  ٌ كويــراً  نــن إخواننــا ال

 أخرى زاةدة عن اليراةض الت  إخّتص بَا ا نة ..
النبـ  سـتة ْـراةض ، ْالسا سـة  ْهوَ ً الصلوات الهيرلاات عل  ا نة خهس ْـراةض ، أنـا الصـلوات الهيرلاـة علـ  حضـرة

: " ناْلــةً  لــ: " ، أى ســنة لــ: ،  ــّم  ــاءت بعــد ذلــ: بــا  نــر ْــُر علــ  نــنَم هــ  قيــاض الليـَـ لكــاٌ قبـَـ ذلــ: ســنة ل ضــرة النبــم 
ــا  ــه الســ ور ، ليعّجـَـ بــاليفر لهــ  الّســنة التــ  رســهَا لن رســو  اهلل صــل  اهلل عليــه لســلم ، كــذل: الصــياض علــ  الهســلم أٌ يــيخر ْي

ة الهغــرب ، ْـَـ يجــوز ذلــ: ، إالّ  إذا كــاٌ  رســو  اهلل ، حتــ  الــذى يريــد ننــا أٌ يأخــذ بــالعزاةم ، ليريــد أٌ يي ـَـ اليفــور إلــ  بعــد صـَـ
 بهير ُ ..
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ــه ــو كــاٌ عنــدُ اــيو  ْهــا علي ــا ل ــم يصــلّ  بعــد ذلــ: نعَــم ، لكــذل: إذا كــاٌ عنــدُ أليــا   أّن ه ،   أٌ ييفــر ألالً  نــ  اــيْو
ب ذلـ: أبـداً  ، ؟ .. ال يجـ ة نعـه قبَـ ااْفـارصاةهين ْ  يوضٍ   ديد ال ّر .. هَـ يـأنرهم أٌ ينتوـرُل حتـ  يصـلّ  ، أل يـأنرهم بالصَـ

ــأخير الســ ور .. أّنـــا ســيدنا رســو  اهلل صــل  اهلل عليــه لســـلم ، بـَـ يأكـَـ نعَــم ألالً   ــم يصــلّ   ، لذلـــ:  ٌ الســنة ْعجيـَـ اليفــر ْل
،  ســبو  بـَـ ســ ور لبـَـ ْفــور ، لهــو نايســه  بصــياض الوصــا ْكــاٌ أحيــا نــاً  يهكـًـ أيانــاً  أل أْكــالن يصــوض حتــ  يقولــوا ال ييفــر ، 

لعندنا أرا  أص ابه نتابعته ْ  هذُ ال صوصيات ، قا  لَـم : .. ال .. لكـاٌ صـل  اهلل عليـه لسـلم يأخـذ نيسـه بـا   ـّد ، ليـأنر ،يـُر 
النبـ ّ عـن عبـا ة رسـو  اهلل ، لعنـدنا علـم رسـو  اهلل بـذل: إسـتاء نـن هـذا  يسـألٌو أزلا  يعجب ذل: أص ابه ، ْـذهبوا، ْلم باليسير 

ت نـن الوَ ـة الـذين سـألوا زل اْـه ، لذلـ:  ٌ لاحـداً  نـنَم قـا  أنـا سـأقوض الليَـ أبـداً  ، لقـا  الوـان  أنـا سأصـوض الـدهر التشد  لالتعنّ 
 أبداً  ، لقا  الوالً لن أْزل  .. 

ه بــذل: لــم يــرُ  ّ  أْقــاكم لــه ، للكنــ  أصــوض لأْفــر ، لأصــلأخشــاكم هلل ل   نّــقــا  لَــم :   أنــا أّ لا .. ْلعنــدنا لا ََــم حضــْر
 .( لأرقد ، لأْزل  النساء ، ْهن ر،ب عن سنت  ْليس نّن  
 لهذا هو الهنَج الوسف  الذى إختاُر لنا اهلل :

َََداَء َعَلــ  الناــاسِ  ﴿  ــ  ٖٗٔ  البقــرة :    ﴾ لََكــَذِلَ: َ َعْلَنــاُكْم أُناــًة َلَســفًا لَِتُكونُــوا ُ ــ ( ، ذلــ: ْــ  كـَـ  ــمٍء : ْــ  الهلــبس ْل
 ْل  الهعانَت .. لهكذا كاٌ رسو  اهلل ، لعندنا سأله أص ابه كيف نسير ؟   ،، ْل  العبا ات الفعاض ، ْل  الهسكن 

 ..البريّة خير الهصفي   الت   اء بَابا ً للكن علي: بالوسفّية قا  عليكم بالنهى ا لسى .. َْ ْكن نتشد ا ً لال نتسيّ 
 ةض ؟ لهنا قد يسأ  ساةَ ٌ لهاذا ُْر اهلل عل  رسوله هذُ اليرا

 ن  ليسقين  ( .هُ فعِ قا  ْ  ذل: صل  اهلل عليه لسلم :   إنّ  لست كَيأْكم ، إنّ  أبيت عند رب  ْيُ 
 أّنا ن ن ، ََْ الجوعاٌ نقو  له إقرأ  زء قرآٌ لتشب  ؟ .. ال .. هَ إٌ قرأ القرآٌ كله يشب  ؟ 

للكنـه علـ  هيئـة أهَـ الجنّـة التـ  سـنكٌو عليَـا ،ـن  ـاء اهلل نه لقّواُ ، لأيضاً  ٌ هيئته ليست كَيئتنا ، اأنا رسو  اهلل ْقد أع
ٌَ ﴿عنــدنا نــدخَ الجنّــة :  ( ، إســهَا النشــأة الوانيــة ، لســيكٌو كـَـ لاحــد ْينــا كفــو  آ ض ٔٙ  الواقعــة :  ﴾ َلنـُْنِشــَئُكْم ِْــم َنــا ال ْـَْعَلُهــو
ض  هانيــة ل  ــا َ ْهًســا َلال  ﴿لال بــر  ،  ٌ الجّنــة :  للــيس هنــا  حــرّ  ســتٌو ذراعــاً  ، للــيس عنــدُ  َــاز إخــرا  ،عليــه السـَـ ََ ٌَ ِْي ــَرْل ال يـَ

ََرِيـًرا قـديرها ، إالّ  القـا ر بَـ ل يـة ، لقـوة أهَـ الجنـة ال يسـتفي  حصـرها ، لال ْ ( ، لسـنكٌو هنـا  أيضـاً  نـر ٌ ٖٔ     اانسـاٌ ﴾ زَْن
، َّ للشــمء كــن ْيكــٌو ، لعنــدنا عــر  الهيننــٌو أنــه ال لقــوة عبا ْــه لهــن يقــو   قــوة الواحــد نــنَم حســب قــوة لاعتــه  ، ٌ  عــّز ل ــ

ْـ  الجنّـة ، ْسـألوا رسـو  اهلل عـن كيييـة ااخـرا  ْـ  الجنّـة ،  ن انـة ، لكـذل: السـيدات ال حـيض لَـنّ ْضَت للهينن ْ  الجّنة لال 
  ْضَت ...ْقا  لَم : ْ ر  ْضَت الهينن كر  ات عرق راة تَا كراة ة الهس: ، لذل:  ٌ ْاكَة للعاض الجّنة بَ

عرقـه لكـاٌ ينـاض نَـاراً  لقـت القيلولـة  اهلل عليـه لسـلم إذا نـاض إ ـتدّ  لهكذا كاٌ حا  رسو  اهلل لهو ْ  الـدنيا ، ْقـد كـاٌ صـل 
؟  ...لعنـدنا كـاٌ ناةهـاً  ْـ  يـ  عنـد  ٍ وضليقو  :   قيّلوا ْإٌ الشيالين ال ْناض ( ، ليقـو  أيضـاً  :   إسـتعينوا بقاةلـة النَـار علـ  قيـاض الليَـ

زل َـا لي فبَـا بعـد أٌ أسـلهت ،  ـاء عنـدنا  نـه .. السيدة أض سليم أض سيدنا أنـس بـن نالـ: ، لالتـ  كانـت نـن الصـال ات القانتـات 
..        ْقالــت لــه : أريــد ننــ:  ــيئاً  لاحــداً  ، لهــو أٌ ْقــو  ال إلــه إالّ  اهلل ن هــد رســو  اهلل ، لهــ  كـَـ نَــرى .. ْقالَــا الر ـَـ لأســلم .

 سيدنا رسو  اهلل ....لالت  لهبت إبنَا  له 
ناهـذا يـا أّض سـليم لَـا : ْجيـف بـه عرقـه ، ْقـا  ً  لعندنا إستيقظ رسو  اهلل صل  اهلل عليـه نـن قيلوليتـه ل ـد ْـ  يـدها ننـديَ 
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 ؟
 ؟ يا أّض سليم سليَّن ناذا ييعلن به : قا  ْْقالت :  اء نسوة نن ا نصار بَذُ الهنا يَ  نسح بَا عرق: ، 

ليبنـا ، لهـو أليـب الفيـب ..  ٌ راة ـة عرقـه صـل  اهلل عليـه لسـلم ه بـ ْذهبت ،  ّم عا ت لقالت : يارسو  اهلل يقلن نفيّـب
 أليب نن راة ة الهس: ، له  صية أهَ الجّنة .

َّ راة ــة الهســـ: ْيـــو  نــن  ً ً  ْوـــ الر ــَـ لهــدة  َ ـــة أيـــاض ، لهــذا الهســـ: يــا إخـــوان  نو ـــو  يـــد هــذا لكــاٌ إذا صـــاْح ر ـَـ
 َّ أٌ رسـو  اهلل  ضـر لنـازا  هـذا العفـر نو ـو اً ، وا بـذل: أٌ رسـو  اهلل هـأهَـ القلـوب لأهَـ الهعـان  ْيعله ال يشـّهه إال ّ لكنّـ،  لسيو

 ْأين يبا  .. لنت  يبا  ؟ 
قـد كـاٌ صـل  اهلل عليـه لسـلم علـ  هيئـة نورانيـة إلَيـة ، للـذل: لبيعَا ل ضـرة للهليـ: القـدلس ، ل .. يبا  بعد إنتَ  النيوس 

َّ علـ  هـذُ ال ـا  إلـ  أٌ قـا   عندنا أُِنَر بالقياض كاٌ يقض  الليَ كله علـ  قـدضٍ  لاحـدةٍ  لال يسـتفي  أحـد ٌ نـن البشـر ْعَـ ذلـ:  لذـ
َّ له : لهاذا ْتعب نيس: ؟ .. لأها نا أنزلنا علي: القرآٌ لتشق    :اهلل عّز ل 

ٌَ لَِتْشَق ، له  ﴿  للأها يعن  أنزلَا . ( ،ٕ، ٔ:  ه  ل ﴾ َنا أَنـَْزْلَنا َعلَْيَ: اْلُقْرَآ
ََا ﴿إذٌ ْـال كم التشــريع  ْــ  كـَـ ا حـوا  :   ( ، ْلــم يكلينــا بشــمءٍ  ْــوق ٕٙٛ  البقـرة :  ﴾ ال يَُكلنــُف اهلل نـَْيًســا ِإال ُلْســَع
 ؟ . نفيع: لكيف نعبد  يا ربّ ْكيف                              لاقتنا .. 

ََْـ إسـتفاعت  نوَـ إسـتفاعت: ؟  ( ، كَـ لاحـد علـ  حسـب إسـتفاعته ..ٙٔ  التغـابن :  ﴾ َْاْـاُقوا اهلل َنا اْسَتفَْعُتمْ  ﴿قا  : 
ْكـٌو هـذُ اليريضـة إذٌ ال ْلزض أحداً  بالعبا ات لالفاعات لالنواَْـ التـ  ْسـتفي  االتـزاض بَـا ، لإذا ألزنتـه باليريضـة ، يجـب أٌ .. ال 

علــ  الهــنَج الوســف  .. ْــإذا ار ت نــوًَ  قيــاض الليـَـ ، َْـَـ ْلــزض زل تــ: القيــاض نعــ: ؟ .. ال يجــب ذلــ:  خاصــة لأنَــا نتعبــةٌ لــو  
ـدخَ ْـ  قـو  حضـرة النبـ  :   نـن بـات كـا الً  نـن  النَار ْ  قضاء نصال : لنصالح ألالا   ، ليكييَا اليراةض الت  إلتزنت بَـا ْل

أى نتعباً  نـن عهلـه ـ بـات نغيـوراً  لـه ( .. ْهـاذا ْريـد ننَـا بعـد ذلـ: ،  نَـا إٌ أقانـت الليَـ ْلـن ْسـتفي  القيـاض بأعبـاء ا سـرة  عهله ـ
، كــذل: إبنـــ: ال .. لإذا أر ت صــياض يــوض اا نـــين لال هــيس ْصــم ، اّنـــا زل تــ: ْــَـ ْجبرهــا علــ  ذلـــ: ، لعليــ: أٌ ْ ببَــا ْقـــى 

يقـ: أل صـديق: ،  ٌ أى لاعـة  ٌبات ، لكَ ناعليـ: أْكرهه عل  النواَْ لالقر  ْلزنـه بيـراةض اهلل ،  ـم بعـد ذلـ: ْ ببـه .. كـذل: ْر
   ، لإٌ لم أْعلَا ْليس علّ  لزر [ . ْإٌ ْعلتَا ْل   وابَا لأ رها عات النيلية ليست إلزانّية ]نن الفا

      رى :ية ْيَا نعان  أخا نور ، لكن اآل لهذا هو حكم ااسَض ْ  نوَ هذُ

َُ اهلل لَـهُ  ﴿ ـَر ْـَ ٌَ َعلَـ  النابِـمن ِنـْن َحـَرٍ  ِْيَهـا  ل ضـرة النبـ  ؟ .. نعـم ،  آخـر ََْـ ْـُر اهلل  ـيئا ً  ( ٖٛ ا حـزاب :  ﴾َنا َكـا
 لهذا اليُر علينا ن ن لبَ نشقة أل ْعب ، ْقد ُْر علينا أٌ نفيعه :

 ( ، لنن ييعَ ذل: :ٖٔبن :   التغا ﴾ َلَأِليُعوا اهلل َلَأِليُعوا الراُسو َ  ﴿  
ْـََقــــْد َألَــــاَ  اهلل ﴿  (  لذلــــ:  ٌ حضــــرة النبــــ  ال يأنرنــــا إالّ  بهــــا ي بــــه اهلل ليراــــاُ ، ٓٛ  النســــاء :  ﴾ َنــــْن يُِفــــِ  الراُســــوَ  

 لالقاعدة الت  ْقو  : 
 ٌ رســو  اهلل لــم يأنرنــا } ال لاعـة له لــوقٍ  ْــ  نعصــية ال ـالج ا لهــذُ خــار   اةــرة رسـو  اهلل ، لهــ  ْ صــنا ن ــن ْقـى ، 

َّ ْ  عَُ ،  ،ير لاعة اهلل ، ل،ير راا اهلل بشمءٍ    
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ٌُ علينــا لرســو  اهلل : أٌ نبّجلــه ، لنعوّهــه ، لنــّوقُر   نــه إناننــا ل ــييعنا إذٌ َْنـا  ْــُر علينــا بفاعــة رســو  اهلل ، لكــذل: ْــر
َّ نا لنَذُ لسندُ   :  نا ، لنلجأنا ْ  الدنيا لاآلخرة عند اهلل عّز ل 

ــَوقـنُرلُُ   ﴿   .. لالتــوقير هنــا يعنــ  التعوــيم لالتبجيـَـ لالتكــريم ، إذ ال بــد نــن ( ٜ  اليــتح :  ﴾ لِتـُْيِننُــوا بِــاهلل َلَرُســولِِه َلْـَُعــزنرُلُُ َلْـُ
َ لرســو  اهلل إالّ  إذا كـاٌ هـذا الهواــ  ْيـه ْبجيـ أى نواــ إالّ  لأصـلّ  عليــه ، لال أذكـُر علـ  ْبجيَـ ال ضـرة الهجهديّـة ، ْـَـ أذكـُر 

، ْـَـ يّصــح نــا ييعلــه بعــض الهتســولين الــذين يتســولٌو باســم النبــ  ، كــأٌ يقــو  : ]لالنبــ  إعفينــ  كــذا [ أل ] باســم النبــ  كــذل: [ ..  
 كَ ناهنال: أٌ يقو  : إعفن  كذا لحسب ..

ة علــ  النبــ  ْــ  كَننــا ل ــدالنا نــ  بعضــنا ، كــأٌ يريــد الواحــد ن ــا نــن أخيــه كــذل: ال يجــب أٌ نســت دض الصـَـ يســكت أٌ ّن
ة علـ  حضـرة النبـ  ، للكنـه يقصـد إسـكات : أ ناء الكَض ، ْيقو  له  صـل ّ  علـ  النبـ  ، لهـذا ال يجـوز ،  نـه بـذل: ال يقصـد الصَـ

 أخيه .. لهذا يتناْ  ن  ْوقير حضرة النب  .
يّصــح أٌ ننا بــه بإســهه الهجــّر  ، ْلــه أكوــر هــذُ نوااــ  يجــب أٌ ننتبــه إليَــا ،  ٌ اهلل أنرنــا أٌ نــوقّر رســو  اهلل .. كــذل: ال 

 نن ألف إسم ، للم ينا يه اهلل أبداً  بإسهه الهجّر  ، بَ كاٌ كلها نا ى عليه يقو  : 
َّ يــا أيَّــا النبــ  ..أل يــا أيَّــا الرســو  ..أل يــا أيَّــا الهــّد ر أل يــا أيَّــا الهّزنـَـ .. نــداٌء عوــيٌم ، لقــد أكــّد علينــا حضــرة اهلل عــّز ل   ــ

ـــَنُكْم َكـــُدَعاِء بـَْعِضـــُكْم بـَْعًضـــا ﴿   القـــرآٌ لقـــا  :ذلـــ: ْـــ ( َْــَـ يجـــوز أٌ ننـــا ى علـــ  ٖٙ  النـــور :  ﴾ ال َْْجَعُلـــوا ُ َعـــاَء الراُســـوِ  بـَيـْ
ه بيا ن هـد كهـا ْنـا ى أنـت علـ  أصـ ب: : بيـا حسـن .. أل بيـا إبـراهيم ؟ .. ال ، لالوا ـب علينـا هنـا أٌ نقـو  : } يـانب  اهلل ،  احضْر

 .الدنيا لاآلخرة ًً ْ   اسو  اهلل ، أل ياحبيب اهلل ا لإذا ذكرنا إسهه نقّدض له السيا ة ،  ٌ اهلل  عله سيدأل يار 
لكاٌ الشيخ صالح الجعيرى رحهـة اهلل عليـه يجلـس ْـ  نجلـس الشـيخ ن هـو  خفـاب السـبك  ، نيسـس الجهعيـة الشـرعّية  

يّـة ، للـه كتـاب .. ْـ  هـذا الهجلـس ، [ العَـد الو يـج لهـن أرا  سـلو  الفريـج ] ألرا  إسـهه  ، لكاٌ نـن الصـال ين علـ  الفريقـة ال لْو
قا  الشيخ صالح الجعيرى سيدنا ن هد .. َْـا  عليـه الهتشـد ين لقـالوا : ال ْقَـ سـيدنا ، لأنكـرلا عليـه ذلـ: ، ْهـا كـاٌ نـن الشـيخ 

 ا له لهاذا لم ْقَ له يا  يخ ن هو  ؟ الجعيرى إالّ  انه قا  : إننعَم عّن  يا ن هو  ، َْا وا عليه أكور، لقالو 
ْقــا  الشــيخ صــالح الجعيــرى : لقــد ،ضــبتم  ننــ  قلــت  ن هــو  ، للــم أقـَـ يــا  ــيخ ن هــو  ، ْلهــاذا ،ضــبتم عنــدنا قلــت 

،  ٌ بالعبو يّــة ي ر الأنـا سـيد للـد آ ض لال ْ ــر ( .. لال ْ ـر هنـا ْعنـ  لال ْ ـر لـ  بالسـيا ة ، للكنـه  ، نـ  أنـه قـا  :   ن هـدسـيدنا 
 اهلل عندنا ندحه ْ  القرآٌ ندحه بالعبو يّة ْقا  : 

ٌَ الاِذي َأْسَرى بَِعْبِدُِ  ﴿ ُِ اْلِكَتابَ  ﴿( ، ٔ  ااسراء : ﴾ ُسْبَ ا  (.  ٔ  الكَف :  ﴾ اْلَ ْهُد هلل الاِذي أَنـَْزَ  َعَل  َعْبِد
ٌّ نعوّم لنوقّر رسو  اهلل صل  اهلل عليه لسلم ..  إذٌ ال بّد لأ

ُ التال  علينا ْجاهـه هـو أٌ نُ بّـه ، ليكـٌو حبنّـا لـه أكوـر نـن حبنـا   نيسـنا ، لنـن ألال نـا ، لنـن نسـاةنا ، لنـن أنوالنـا لالير  
 ، لال ديً ْ  الب ارى لنسلم لااٌح لصريٌح إذ قا  : 

ٌُ ْراـه اهلل  ال يينن أحـدكم حتـ  أكـٌو أحـّب إليـه نـن نالـه لللـدُ لنيسـه لالنـاس أ هعـين (  علينـا لرسـو  اهلل ،  ، لهـذا ْـر
 لكذل: ُْر علينا أٌ ننصُر .. كيف ؟ 

بالهسـاعدة علـ  نشــر ْعـاليم  ينــه ، لعلـ  نشــر أحكـاض  ــريعته لسـنّته بهــا إسـتفعنا إلــ  ذلـ: ســبيَ ، ْقـد قــا  صـل  اهلل عليــه 
 لنسلّم عليه :   لو آية ( .. لكذل: ُْر اهلل علينا ْجاهه صل  اهلل عليه لسلم ٌ اٌ نصل ّ  لسلم     بلّغوا عّن  ل
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ــِه َلَســلنُهوا َْْســِليًها  ﴿  ــا الاــِذيَن َآَنُنــوا َصــلُّوا َعلَْي ََ ٌَ َعَلــ  الناِبــمن يَــا أَيُـّ ٌا اهلل َلَنَةَِكَتــهُ يَُصــلُّو ( ، لنابعــدها :  ٙ٘ ا حــزاب :  ﴾ ِإ
َْ ال َأْســأَُلُكْم َعلَْيــِه َأْ ــًرا ِإال اْلَهــَو اَة ِْــم اْلُقْربَــ  ﴿ َُ ذلــ: ؟ .. حضــرة ٕٗلشــورى :  ا ﴾ قُــ ًَ ( ، لهــ  أٌ نــوّ  ذلى قربــاُ .. لنــن ْــَر

 اهلل .. 
راــ  اهلل ََْـ يّصــح أٌ يصـلّ  أحــٌد علــ  حضـرة النبــ  لال يضـيف نعــه آ  ســيدنا ن هـد ؟ .. ال يّصــح ،  ٌ اانـاض الشــاْعّ  

    عنه قا  : 
ٌُ نن اهلل ْ  القرآٌ أن        ــوا    ـ  بيت النب  حبكهُ يا آ                               ــْر ــ ــ ــ ــ ــ  ُه ـزلــ

 ـمُ            نن لم يصلّ  عليكم ال صَة له             ــيكييكُهوا نن الي ر أنك                             
اً  نن االالة .  لنكتي  بَذا القدر خْو

َّ أٌ يشــر  صــدلرنا لييســّر أنورنــا ليع  يننــا علــ  ذكــُر ل ــكُر لحســن عبا ْــه ، لأٌ يجعلنــا نــن أهـَـ اليقــه لنــدعوا اهلل عــّز ل ــ
 ْ  قرآنه ، لأٌ يجعلنا ْ  الدنيا نسع  ْ  رااُ ........

 لصل  اهلل عل  سيدنا ن هد لعل  آله لص به لسلم .                              
 


