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 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين واإلحسان إلييم والشفقة عمييم والتواضع "ففي باب 

 َوَأمَّا * َتْقَهرْ  َفَل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا} :-تبارك وتعالى-قول اهلل  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "وخفض الجناح ليممعيم 
َحى} ،ال تغمبو عمى حقو ،يعني ال تدفعو عن حقو :ال تقير ،[01-9:الضحى] {َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ   َوالمَّْيلِ  * َوالضُّ

 َيِجْدكَ  أََلمْ  * َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ  * اْْلُوَلى ِمنَ  َلكَ  َخْيرٌ  َوَلْْلِخَرةُ  * َقَمى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما * َسَجى ِإَذا
 َيِتيًما َيِجْدكَ  أََلمْ } :أشياء ذكر ثالثة [8-0:الضحى] {َفَأْغَنى َعاِئًل  َوَوَجَدكَ  * َفَهَدى َضاّلِّ  َوَوَجَدكَ  * َفآَوى َيِتيًما
بيا عمى  -عز وجل-ىذه األمور الثالثة التي امتن اهلل  {َفَأْغَنى َعاِئًل  َوَوَجَدكَ  * َفَهَدى َضاّلِّ  َوَوَجَدكَ  * َفآَوى
 * َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا * َتْقَهرْ  َفَل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا} :ذكر بعدىا ثالثة أشياء قال ،-صمى اهلل عميو وسمم-نبيو 
تذكر  ،قابل ىذا بيذا {َفآَوى َيِتيًما َيِجْدكَ  أََلمْ } {،َتْقَهر َفَل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا} ،[00-9:الضحى] {َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوَأمَّا

والسائل ىنا  {َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا} :ىنا قال ،ووجدك ضااًل فيدى ،نعمة اهلل عميك حيث وجدك يتيًما فآواك
يجبر  ،يحتاج إلى من يجبرهفيو منكسر  ،السائل الذي يطمب المال فيكفيو ذل المسألة ،يشمل السائل بنوعيو

 َوَأمَّا} :وليذا قال ،عمى ذلو وميانتو اً وىوان وليس بحاجة إلى من يزيده ذالً  ،ويمسح عمى آالمو ،كسره وضعفو
وىذا أيضًا بحاجة إلى تعميم  ،الذي يستفتي ،عن العممئل أيضًا يشمل السائل الذي يسأل والسا {َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ 
  .فمثل ىذا ال يحتاج إلى نير ،وتوجيو

ىذا اليتيم لضعفو لربما ىان عمى بعض و  ،وال يغمب عمى حقو ،ال يدفع عن حقو ،فاليتيم ال يقير وال يكير
 ،ألنو ضعيف في قواه الجسمانية ،نو ال يستطيع أن يدفع عنوأل ؛النفوس وزين ليا الشيطان أن تغمبو عمى حقو

 ،فيمكن أن يحتال عميو بأدنى الحيل ،صغير ،ضعيف إدراك ،يعني ضعيف عقل ،وىو ضعيف في قواه المدركة
وىكذا السائل فإنو بحاجة إلى  ،وليذا جاء التشديد في حق اليتامى ؛ويغمب عميو ،ويستمب حقو ويدفع عن حقو

من  اً ألن كثير  ؛ومجاىدة ليا ،وىذا أمر يحتاج معو إلى معالجة لمنفوس ،وعمى أذاه ،تمطف وأن يصبر عميو
 -عز وجل-واهلل  ،السائمين سواء كان السؤال لممال أو كان السؤال عن العمم فإنو قد يمحف في السؤال عن المال

واإللحاف كأنو من المحاف  ،قيده باإللحاف [372:البقرة] {ِإْلَحاًفا النَّاَس  َيْسأَُلونَ  َّل } :قالفمدح فقراء المياجرين 
والطرق  التاالسؤ وبكل أنواع  ،الممحف يسأل ويطمب من كل الجياتفيذا كأن  ،يشتمل عميو اإلنسان بمجموعو

 َفَل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا} :قالوليذا  ،فيذا يبعث عمى الضجر ،من أجل أن يسأل ؛إال طرقو اً ال يترك طريق ،والوسائل
قد ال يحسن  ،فيحتاج إلى صبر [362:البقرة] {َأًذى َيْتَبُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  َقْولٌ } :وقال ،{َتْنَهرْ 

 ،غير مناسبوىكذا أيضًا السائل عن العمم قد يأتي في وقت  ،قد يمح ،قد يأتي في أوقات غير مناسبة ،السؤال
  .كثير من الناس ال يوفق لطريقة السؤال ،قد يسأل بطريقة غير مناسبة ،يحتاج إلى أن يصبر عميو ويتمطف بو



 َنَبأُ  َأتَاكَ  َوَهلْ } :-صمى اهلل عميو وسمم-من خبر الخصمين في قصة داود  -عز وجل-انظر ما قص اهلل و 
ُروا ِإذْ  اْلَخْصمِ   َعَمى َدَخُموا ِإذْ } ،-عميو الصالة والسالم-جاءوا وتسوروا في وقت خموتو  [30:ص] {اْلِمْحرَابَ  َتَسوَّ
 {ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا َفاْحُكمْ }انظر الطريقة  ،[33:ص] {َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضَنا َبَغى َخْصَمانِ  َتَخفْ  َّل  َقاُلوا ِمْنُهمْ  َفَفِزعَ  َداُوودَ 

َراطِ  َسَواءِ  ِإَلى َواْهِدَنا ُتْشِططْ  َوَّل } ؟،نبيوىو وىل سيحكم بغير الحق  ،[33:ص] يعني ىم اآلن  [33:ص] {الصِّ
دخموا من ، ولم يوجاءوا في وقت غير مناسب ،تسوروا المحراب ،وينيونو ،يأمرونو ،ويوجيونو ،يريدون السؤال

ور لو أو أن ذلك صُ  ،ىل كانوا من الخصوم فعالً  ،بصرف النظر عن ىؤالء ،الباب ثم يسألونو بيذه الطريقة
  .المفسرين معروف في ىذاكالم  ،وكانوا من المالئكة ،ىكذا

وال  ،بعض الناس ال يمل ،يمح باالتصال اً وأحيان ،نو يسأل في وقت غير مناسبفقد يسأل اإلنسان ويستفتي ولك
بعد  ،نعم :وترد تقول الثانيةالساعة  ،في ساعات متأخرة من الميل اً وأحيان ،امتتابعً  يتصل ثالثين اتصاالً  ،يكل

  :عندي سؤال ،نعم ،بعد خمسة وعشرين اتصاال ،بعد عشرين اتصال ،ثالثين اتصاال
 ؟ما حكم وضع زيت الحشيش عمى الشعر

لو كان في مصيبة  :قالت ،نو سؤال عن نازلة عن مصيبةأت نأنا ظن ،زيت الحشيش عمى الشعرعن  امرأة تسأل
يبدو أن  الثانية لو كان في مصيبة ما اتصمت عميك الساعة ،وبيذا األسموب ،وبيذه الطريقة ،ما اتصمت عميك

 :يقول وبعٌض  ،ففي معاناة ،الصباح مستيقظون حتىأن كل الناس  ،نو سير يالذي يسير يظن أن كل الناس 
 ،ويتكمم بكالم شديد ،ويرسل رسائل ،اهلل اتقوا ،فوني تردون عمى التمالوأنتم  ،تكم وتعطيكم رواتبوضعالحكومة 

بل بعض المشايخ أطمعني عمى رسائل في  ،من السائل اً فتجد أذى كثير  ،في بيتي ليس ىذا ىو عمميتتصل لي 
  .؟!وبعضيا لعن لماذا ال يرد عمى ىذا المتصل !؟الجوال شتم لماذا ال يرد

 التسمم من الصالة  ،ووقت المجيء ،ووقت االتصال ،طريقة السؤال ،ىذا يحتاج إلى صبر عظيم :فأقول
وىكذا السائل يقوم  ،انتظر حتى ننتيي من األذكار ،إال ويأتي ،الميم أنت السالم ومنك السالم :تقول ،يميمك

ومع  ،ىذا أمر ال يميق ،الناس يقولون األذكار ويخطب ويشكو الخالق عمى المخموقين ،أمام الناس في المسجد
-ر نبيو اهلل يذك   ، يصمحالىذا  ، يميقالىذا  :ويقال لو ،عممويُ  ،وجويمكن أن يُ  ،يكفيو ذل المسألة ،ذلك فال تنير

 ِبِنْعَمةِ  َوَأمَّا} :قابمو بقولو {َفَأْغَنى َعاِئًل  َوَوَجَدكَ } ،{َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوَأمَّا} ،بيذه األمور -صمى اهلل عميو وسمم
  :وىذا الحديث بالنعم عمى نوعين ،فيتحدث اإلنسان بالنعمة ال يجحدىا ،{َفَحدِّثْ  َربِّكَ 

   .فيذا ىو الحد األدنى ،أنا بعافية ،أنا بنعمة ،أنا بخير :فيقول ،جملحديث مُ  :النوع األول
 :نقول ،أتخوف عمى نفسي من العين :يقول ،بعض الناس ،وذلك ليس بالزم ،ىو الحديث المفصل :النوع الثاني
ىو في  ،لكن المشكمة من يذكر غير ىذا ،أنا بنعمة ،أنا بخير :يكفي أن تقول ،تذكر التفاصيل ن  ال داعي أل

 ،ىم ليس بيم بأس- اً أوالدي ىؤالء دائم ،مريض اً أنا دائم ،تعبان اً دائم ،اً أنا أبد :ويقول ،ىو في خير ،عافية
وليس بو  ،أنا في مشكالت أسرية ،أنا في وضع سيئ ،أوضاعي المادية سيئةمرضى،  -يخشى عمييم من العين

 :يقول ،؟يدخل االختبار ويخرج ويسألو زمالؤه كيف أديت االختبار ،بعض الناس ىكذا ،يخشى من العين ،بأس
وال أعرف كيف ستكون  ،وما عرفت كيف أجيب ،وتبخرت ،وذىبت المعمومات ،تسأل لخبطت في اإلجابات ال

ن شاء اهلل  ؟ولماذا يا فالن ،يرثون لحالوثم زمالؤه الضعفاء والمساكين  ،ف من ىذه المادةئوأنا خا ،نتيجتي وا 



لماذا تقول مثل ىذا  ،ىذا موجود ،خمسة من خمسة حاصل عمىثم يتبين أنو  ،تعالى تكون أمورك جيدة
ووجدت نفسي منغمقة  ،وتعبان ،أنا ما قرأت وال ذاكرت وال استطعت :وتجده قبل االختبار ،ىذا إجرام ،؟!الكالم

لمدة  :والذين يعرفونو من قرب من يسكنون معو يقولون ،الكتاب وما استطعتوحاولت أفتح  ،عن القراءة
ىذا  ،وال أذاكر ،أنا ما استطعت أن أقرأ :وىو يقول ،حتى صالة الجماعة ما يخرج ،أسبوعين ال تراه الشمس

 ،لكن أن يجحد النعمة فيذا ال ،وال داعي لمتفاصيل ،أنا بخير الحمد هلل :قل ، يجوزال ،جحود وكفران لمنعمة
والنير يعني  {َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا * َتْقَهرْ  َفَل  اْلَيِتيمَ  َفَأمَّا}فالشاىد ىنا في الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك 

بطريقة تدل عمى  اولكنو يؤديي ،أبشر :أو يقول ،إن شاء اهلل :سميمة كأن يقول اً أحيان قد تكون العبارة ،أن يزجره
وىذه الحروف  ،شعر من ىذا النطقيَ  ،لكن بطريقة عنيفة ،إن شاء هلل :يقول وى ،نفس متوىجة فيذا ىو النير

ويوجيو إذا أخطأ لكن من  ،ىذا السائل بنوعيو نتمطف بو ،ىذا ما يجوز ،واألداء أنيا صدرت من نفس محتدبة
فكيف لو أنو تكمم  ،عنو اإذا كان مجرد ىذا األداء الذي يقال لو ذلك منييً  {َتْنَهرْ  َفَل  السَّاِئلَ  َوَأمَّا} ،غير أن ينير
حينما تحتدم النفوس  اً ينسون أنفسيم كثير  ناسوال ،فيذا ال يجوز ؟،لو دعا عميو ،كيف لو شتمو ،بعبارات سيئة

الذي كان يقرره ير غفصدرت من اإلنسان تصرفات  ،عمى العقل ىفإذا حل الغضب غط ،فال يضبطون ألسنتيم
      .واهلل المستعان ،فينسى نفسو ،ويعتقده
 {اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعَمى َيُحضُّ  َوَّل  * اْلَيِتيمَ  َيُدعُّ  الَِّذي َفَذِلكَ  * ِبالدِّينِ  ُيَكذِّبُ  الَِّذي َأرََأْيتَ } :وقال تعالى :يقول

يؤمن  وجو االرتباط أن الذي ال {اْلَيِتيمَ  َيُدعُّ  الَِّذي َفَذِلكَ } ،ىذا المكذب بالدين مكذب بيوم القيامة [2-0:الماعون]
ويرتجي بو ما عند  ،وال يحتسب في شيء من أعمالو ،ىو ال يخاف من اهلل ،ا ألحدباآلخرة ال يراعي حرمة وحقً 

 ،اً ي ضعيففيو ال يراع ،وذ عمى كل شيءفيو يريد أن يستح ،ألنو ال يؤمن باآلخرة أصالً  ؛اهلل والدار اآلخرة
نما ىو غميظ جاف جمف يدفع اليتيم ،اً يتيم اً مسكين  ،السميمة الصحيحة ىذا الضعيف الذي ترق لو القموب ،وا 

عن المنافقين من  -عز وجل-كما قال اهلل  ،ألنو ال يؤمن بعائدة ذلك ؛اً يدفعو عن حقو دفع ،فيذا يدع اليتيم
يعني ىذا الذي يخرجو  [98:التوبة] {الدََّواِئرَ  ِبُكمُ  َوَيَتَربَُّص  َمْغَرًما ُيْنِفقُ  َما َيتَِّخذُ  َمنْ  اْْلَْعرَابِ  َوِمنَ } :األعراب

ىذا الذي يكذب  اً إذ ،فيو مغرم ،ال ينتظر في اآلخرة أن يرجع إليو منو شيء ،ال يرجو عائدتو ،يشعر أنو مغرم
إذا كان ال يحض عمى طعام المسكين فكيف يطعم  ،بالدين ىو الذي يدع اليتيم وال يحض عمى طعام المسكين

 [5-4:الماعون] {َساُهونَ  َصَلِتِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ  * ِلْمُمَصمِّينَ  َفَوْيلٌ } :-عز وجل-وليذا قال اهلل  ،؟المسكين
وقد مضى الكالم عمى ىذا  ،ساىون فييا :ما قال ،ساىون عنيا يعني ال يصمي عمى قول الجميور من المفسرين

 ساهٍ  :لكن المعنى المتبادر عن الذي قالو كثير من السمف فمن بعدىم ،وأن ذلك يشمل الجميع ،في درس خاص
فيو ال  ،اً ينقرىا نقر  ،يصمي آخر الوقت ،أو يترك الصالة حتى يخرج الوقت كصالة المنافق ،ال يصمييا :عنيا

 َوَيْمَنُعونَ  * ُيرَاُءونَ  ُهمْ  الَِّذينَ  * َساُهونَ  َصَلِتِهمْ  َعنْ  ُهمْ  الَِّذينَ  * ِلْمُمَصمِّينَ  َفَوْيلٌ } ،يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر
يصمي آخر الوقت تمك صالة  ،-صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ءٍ رافيو مُ  [7-4:الماعون]{ اْلَماُعونَ 
الماعون يشمل كل ما ال يتضرر  {اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ } ،يعني إذا أوشكت الشمس عمى الغروب نقرىا ،المنافق
 ،مب منو كبريتطُ  ،مفتاح لمعمب ،مب منو أدنى األشياء سكين يقطع بيايمنع الماعون يعني اآلن لو طُ  ،ببذلو
يمنعون  ،يمتنع ،نقص منو شيء يَ ال ، يتضرر لبذلوال ،أسف ،مطرقة ، يتضرر بوالشيء  ،مب منو إناءطُ 



ما فوق الماعون ىو من  اً إذا كان ىذا يمنع الماعون فإذ ،ذان ببذلو كمو داخل في ىو ما ال يتضرر  ،الماعون
 :تقول لو ،منو شيء خرجإنسان ما ي ،إذا كان يمنع األشياء التي ال يتضرر ببذليا ،؟باب أولى يمنعو أليس كذلك

ولذلك انظر إلى  ،لذي يكذب بالدينفيذا ا ؟!كيف سيبذل المالفمثل ىذا  ،بخيل عميك بالجواب ؟،كم الساعة
أنو فيل ستظن  ،ألن عقيدتيم أصال ال يؤمنون باليوم اآلخر ؛الباطنية في بالد الشام ىم يكذبون بالدين ىؤالء

يعذبون الناس بطرق  ،يذبحون النساء ،وليذا يذبحون ىؤالء األطفال ذبح النعاج ؛؟اً سيرحم طفاًل أو امرأة أو شيخ
يعني الييودي  ،وال باليوم اآلخر أصالً  ،ال يؤمنون باهلل ،ألنيم ال يؤمنون بالدين ؛اً اًل بشعويقتمونيم قت ،عجيبة

ىو يرى أن ىذه  ؟،وال باليوم اآلخر فماذا تنتظر منو ،لكن ىذا ال يؤمن باهلل ،والنصراني يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فإذا  -ىؤالء الباطنية-فنفوسيم أسوأ النفوس  ،تمميو عميو نفسو السيئة وما ،الحياة فرصة أن يفعل ما يحمو منو

 ،األسماء فقط تغيرت فيو، ىذا الذي يجري في الشام ال جديدو  ،وىذا عبر التاريخ ،تمكنوا فعموا ىذه األفاعيل
بالسكاكين  ،بأسمحة تقميديةلكن أتيتكم بأشياء نفس األفاعيل  -عز وجل-لكن إن يسر اهلل  ،فقط االسم ،بشار

لكن الشيء الجديد أن ىؤالء تمكنوا  ،فال جديد إطالقا فيما يجري ،لكن األسماء فقط تختمف ،يوفوالخناجر والس
أو كانوا ييجمون عمى  ،ربما صارت ليم رئاسة كما في دولة العبيديينفي السابق  ،وترأسوا فييا ،في بالد الشام

     .عمى رقاب الناس في بالد الشام -عز وجل-سمطيم اهلل ثم اآلن  ،يغيرون عمييا ،البالد حينا بعد حين
ومن  ،ىموفنائيم ومن واال ،لزواليم اً وأن يجعل ما يجري سبب ،أن يعجل بإىالكيم -عز وجل-فنسأل اهلل 

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد. ،واهلل أعمم ،إنو عزيز حكيم ،عاضدىم وناصرىم


