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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

رنَرُه هللاُ ععراو وأسر نه -السَّرعدُّ  قاَل الشَّيُخ عبُد الررَّنِن نرُن رصرٍر  لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
َِِ  َواا  رراِم  يف كتانِررِه: -فسرريج انانرره ْ ْيررِد َوااْمرر ِم يف ِعلررِم العَقاَِّررِد َوالتَّ َِّ َِ الَعرر "فَررتُج الرررَّ يِم الرررَمِل

 قاَل رَنُه هللاُ:  الرُمستنَرَبطِة ِمن القرآِن"
 اإل ساُن والعفْ:

ررعيِهم احلُسرر  علررى كررْم يف كترراِب هللِا ِمررَن احلَرر ِ  ع َ  اجسررننَي وَُ لررى اإل سرراِن خلو اقَْلررِن، وأنَّ هللَا سرر
ََ ِمْن أعظِم احلسناِت. ِْ والصفِج َعن العالَِّت واإلساءاِت، وأنَّ ذل  خل ساِِنِم، وأيمُر ابلعف
يُم اجلرررابلنَي، فاإل سررراُن: برررْ نرررفُل املعرررروِا القرررْاِ  والفعلرررقِ  واملرررااِ  خلو اقلرررِن. فررر عظُم اإل سررراِن ععلررر

 وخلرشاُد الضالِ نَي، والنصيحُة جلميِع العاملنَي.
ْاَِّ  علرى  ُُ َذوُّ احلر ْفنَي، وخلزالُة ضرِر املضطريَن، ومسراعد وِمْن اإل ساِن: خلعانُة اجتاانَي، وخلغاثُة املله

ِْر اليت عنفُعُهم. ْاَِّجِهم، ونفُل اجلاِه والشفاعُة للناِس يف اام   
ْاًء كاَنْت على اجتاانَي، أو على املشاريِع الدينيِة العامِ  ومن اإل سان املاا:  مجيُع الصدقاِت املاليَِّة، س

 نفُعها.
وِمررن اإل سرراِن: ا ررداب وا ِبَرراِت لوغنيرراِء والفقررراِء، مصْصرراً لوقررارِب واجلررٌّاِن، وَمررْن  ررْم  ررن  علررى 

ٍَ وُمعاِمٍل وغٌِِّبم.  اإلنساِن ِمْن صا 
ْا  ْاِِتِْم.وِمْن أعظِم أن  ِع اإل ساِن: العفُْ َعن املخطئنَي املسيئنَي، واإلغضاُء َعن زالَِِّتِْم، والعفْ َعن بف

ْاَُّد ال ُُتَْصى. ْاِْبِه كلِ ها ف  ولإل ساِن ن
ُْل حمبِة هللِا للمحسننَي اليت ِبَق أغلى ما ينالُُه العبُد.  منها:  ص

ُْل اجلررعاِء ال امررِل. قرراَل ععرراو:  ْا احْلُْسررَ  }لِلَّررومنهررا:  صرر ْن : ِفيَن َأْ َسررُن }َبررْل َاررَعاُء وقررال: [ 26]يرر
ْ َساُن  ْ َساِن خِلالَّ اإْلِ ْا خلو عبراِد هللِا أ سرَن هللاُ  [60]الررنن: اإْلِ فراجلعاُء ِمرن ارنِ  العمرِل، ف مرا أ سرُن

 خلليِهم وأعطاُبم أفضُل ما يُعَطى أولياُؤه ِمن اجلعاِء اَاوىف ااكمِل.
ومنها: أنَّ بفا ِمن أكرِب أسباِب حمبَِّة اقلِن َلُه، َمْن وصرَل خلليرِه خل سرانُُه وَمرْن صْ يصرْل خلليرِه، وثنراَُّهم عليرِه 

ِْر املتناَفِ  فيها.وك ََ ِمن اام  ثرُِ أدعيِتِهم َلُه، وذل
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رْن  ِْ، فعنَّره خلذا َعَفرا عمَّ َِ ورا تَرُه ونم نينتَرُه، ال سريما خل سراَن العفر ََ سرروَر القلر ومنها: أنَّه َيسرتفيُد نرفل
ََ ِمررن رن ِررِه أ ََ َعررن ذلرر ََ عررن قلبِررِه، وَعِلررَم أنَّررُه اكتسرر فضررَل اررعاٍء وأعظررَم ظلَمررُه وأسرراَء خلليررِه، زاَل أثررُر ذلرر

ْاٍب.  ث
 وأيًضا: فَمْن عفى َعن عباِد هللِا عفى هللاُ عنه، وَمْن ََسََج عنهْم ساحَمُه هللاُ.

ْفَُّن ِمن معاملِة الناِس على امتِِا نبقاِِتِم: البشاشُة و سرُن  وِمْن أفضِل اإل ساِن الفُّ يتم َُّن ِنه امل
رِم، وخلنرررداِء كرررلِ  مرررا يقررردُر عليرررِه ِمرررن خلدمررراِل السرررروِر علررريِهم، اقُلُرررِن مَعُهرررم، ومعاشررررُِتم ابلل طرررِ  وال ررر

ررُد  ق ُهررم علررى العبررِد، وأنَّ العبررَد لَيُررْدِرُ   سررِن ملِقررِه  ُْبم كَّررْن يت كَّ ومصًْصررا ااقررارُب وااصررحاُب وممرر
ُْل:  دراَة الصاَِّم القاَِّم، ولفا نق

 ُ ْسُن اقُُلن:
ُُ اامِِ  اجلميلِة كلِ ها ِْ مرعبتِرِه، بفا بْ ماد ، وقْد اعفَن الشرُع والعقُل علرى ُ ْسرِنِه، ورفعرِة قردرِِه، وعلر

ْلِرِه ععراو:  َْ َوْأُمرْر اِبْلُعرْرِا َوَأْعرِرْن َعرنِ َوَمَدارُُه علرى ق أُّ: ُمرْف مرا  [199]ااعرراا: اجْلَراِبِلنَي  }ُمرِف اْلَعْفر
ال عقتضريِه نبراُعُهم، وال عسرمُج نِرِه أمِقُرُهرم. عيسََّر وعَفرى وعسرهََّل ِمرن أمرِِ  النراِس، وال عطرالْبهم  را 

ََ منهْم.  بفا فيما أيعي
وأمَّا ما أتيت خلليِهم فاامُر ابلُعرِا، وبْ نصُحهم وأمُرُبم ن لِ  ُمْسَتْحَسٍن شرًعا، وعقرًِ وفطررًُ، وأعررَن 

ْلِررِه أو فعِلررِه، فللَّررِه مررا أ لررى بررفِه اامررُِ  ومررا أمجعَ  ََ نق ررْن َاِهررَل عليرر هررا ل ررلِ  مررٌٍَّ وقرراَل ععرراو: عمَّ
رريمم   نَررُه َعررَداَوُم َك َنَّررُه َوِا  نَِ ََ َونَريرْ نَرر ( َوَمررا يُرَلقَّاَبررا خِلالَّ الَّررِفيَن 34}اْدفَررْع اِبلَّرريِت ِبررَق َأْ َسررُن فَررِعَذا الَّررِفُّ نَريرْ

 [34]فصلت: َصرَبُوا َوَما يُرَلقَّاَبا خِلالَّ ُذو َ ظٍ  َعِظيٍم 
ُه  ْاصُ .وُيُِد   الصرَب واحللَم وسعَة العقل. وفضُل بفا اقلِن ومرعبُتُه فَْ  ما يصُفُه ال

ْاَِّد بفا املقاِم اجلليِل:   وِمْن ف
 لعلََّك تقف  الشيخ: 
 ابٍق ميكن أربعة أسطرالقارئ: 
 أربعة أسطر وبعدين؟ موضوع جديد؟الشيخ: 
 إي، وجييك فصل  الرمحةالقارئ: 
 ن فوائد "إي، هذا موقف، "وم  الشيخ: 

 


