
صس-ح@بم

لدل@لال@إلدم!يرسق

-

خم@

ح@--
@لث@لةس@

أبابنالمحبلاللابنالمحبل@لل@ي@
الاليأ@لشل@@لل@الا@لل@ةنه@

@@



 



مريرالتححت

والتبديرسرافا@

الشيخسماحة

بازبنعبداللهفيعبد@لعزيز

السعوديةالعرية@لملكةعاممفتي

درللىضالقا@ب@@
م

7@اكس-47@ 7 4 4 3



4للنشر،القاسمكادار 1 أ@8

@لنشرئلنل@فهد@لوطنيةاللكفهرسكتبة

عبد@للهبنعبد@لزيزل@ز،@بن

@لرياض-@و@لتبف@الإمر@ش@لتحذ@

3 1*17عى؟2 2
صم

09-33-.62-9ردصك: 6@

@نلإرض@د@صرا@لىعظ-2@لنذ@سا-

د
2يوى 1 2

1
44 3 11 8 /

@الا!

الطبعة

4 1 8@



المقدمة

الانبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمبنربللهالحمد

آلهوعلىمحمدنبيناوالمرسلين
وبعد:أجمعينوصحبه

الرسالةهذهالكرامللقراءتقدمأنللنشرالقاسمدارفبسر

عاممفتطبازبنعبداللهبنعبدالعز@زالشيخلسماحة@لقيمة

افالإسرمنالتحذير"عنوانتحتالله.حفظهالمملكة-

فيسماحتهألقاهاشاملةجامعةمحاضرةوأصلهاوالتبذ@أ

الاياتاللهحفظهفيهافصلوقدالنسائية،احدى@بمعيات

والتبذير.الإسرافمنتحذرالتطوالأحاديث

بها.ينفعوأنالجزاءخيرالشيخيجزيأنوجلعزندعوا@لله

للنشرالقاسمدار



 



ت@و@لتبخير@ال@ر@ف@لتحخيو@ن

والتبذيرالإسرافمنالتحذير

دلهالحمد
السلامروالثلاذللمتمير،والعادةالعالمير،ر@

مررحيرتهررصرلهعددعلى
وإماماسياوحهعلىرأمبهحلقه،

محمدس
كهوعلىدتة،عد@

واتسيلهصلكوسوححه،
ححداد

الدير.بومبلى

@يالأحواتأيهالعد:أما
علىالححعيهرئةكرأ@دقة،@

لما@يهمعهاوالماملاتقهايو@أردته@وأسألاللاتاء،هداإلىدعوتي

حميعاالمسل@يرصلاحأيضاكيهولمانععها،واشحرارالحمعيةحلاح

ديالأخواتأيتها
التدإرالله

حير
ديوالتآحيلالثه

الله
مى

ومنالقرت
المرعلىوالتاردالتاصحم@رحموالطاعا@،ثحلأ@

وأحرأهله،علىسى@لق@أىالدلالحقالتواصيرم@ى،ر@لتقى

ولاوالتقوىالبرعلى)وتعاونواتعالىقالالرالحرد،كمم

والعذواد@والإثيمعلىتعاونوا
(1)

إن5والعصر@وحل.عروقال

اوتواعوالصالحاتوغمئوااندينءامواإلاخسر.نفيالإن@ن

بالغبر@وتوام@وابالحق

ى،والقوالرعلىلالتحاودالاءولىالآية@يسبحالهأمر

2ية@لآةئد@ا@صررة(1)

ملةكا@لمحرصورة(2)



و@لتبخعلى@بمو@فمن@لتحخص@ت

ثيحلويد
والنهيلالمعروفمروالأالحير،إلىرالتوحيهالثيحةدلك

ممادلكوعيرير،الوالدوسالمحر،عر
يحفع

العماد
@لعاحلثي

دالنعاوفيهحلوبدواد،والعد3الإعلىالخعاورع@ولهىوالآحل،

كلهاالمعاصيعلىكالتعاودوتعالى،كسحالهاللهيعثصا@على@ل

الإتمعلىالتعاون@ييدخلممادلكوعيرالاس،وطلما@كالم@

عزدله@معصيةعلىيعيرأدمسلمةأولمسلميحررلاوالعدوار@

و@لتقوى.البرعلىالتعاورعريتأحراألاوالمؤمةللمؤم@ودسيوحل،

@لسعداء:الاجينالرابحينصماتم@أدالعصرسورةوأحر@ي

والتواصيالحالح،والعحلالإيمار،
الصبر.دوالتواصيالحق،د

ثيحواتالأأيتخاححده
@لعداء:صماتالرابحيى،صمات@لثه

لالثهالإيماد
الإيمانتمرةوهرالصالح،الحملتمصادقا،إيمالاولهور@

وهوالإيماد،موح@وهو
@لتة،محارمع@والكصدتة@رائصداء@أ

القرلات.ألواعدبادسوالارالحيراتإلىوالمسارعه

والأمرالتناصحليهحلويدلالحق،التواصيالثالث:والأمر

الخير.وجرهوسائرالمحكر،ع@هيوال@لالمعرو@

الأفإدلالص@رالتواصيوالرابع:
ثمبالذإلاتحصللاالمهمةمرر

بالصبر.يتراصونأنهمالرابحينصفاتعرأحبر@سحاله@لهدالالصر،

السعاثة،إلىالوصولأسبابهيربعةالا"العاصرهده

مجتمعأصارللمجتمعترالرتإذاالعاصروهدهالرنم،إلىوالوصول



ت@و@لنبخير@اليمو@ف@لتحخيرمن

حمددتتوا@ر@يهمحخحعحلسائحآ،أ،رحالبحاثسواءحالحأ،

رالأمو
كمىرلعه؟الا"ا

لرلحسمرإكلالاورسوله،لالتهالثادتطادال!ا
حد

سيارأثصلهمحاممهمومهمحصيعالالرسلالإتارريتثممردث@@

يتص@ر@والسلاماللادعليهمحمد
الحملوحرالاليصلا@لا"

أت،الحير@يوالمسارعةالمحارم،رلرداثم@أداءوثحوالحالع،

وحموالتالىالمسرويتص
الحيرعلىوالتعاورالحقد

ال@واصيالرايعالعسرويتسمروالتاحى،
الصرد

والحرصحولا@"لهدهالعايةحواتالأايتخالكىروحتي

سا@يرالاعليها،
ديهوعلصالشرور،ديهكترتالدىالعحرحدا

قل@الدير،لأمورالحهل
ه@

وداثما،والتقوىالرعلىالخعاوروالمؤمةالمؤم@علىيحص،
لا-

ا،الدىالعسرححداسيما
تحمي

هرما@ر@حاله

المعرياتم@

شالشتاء،رأسا@
دهحثلا@

مر
ووالمسقة،دالك@رذالاحتلاط

ما

شيء.كل@يالأحوالتطورالر@احمية؟أيحاصكيهحثل

كيوالمؤمهثالمؤمر
رالتماصعلالحىللتواصيالحاحدأشد

يمصحلالمؤسدلكعلىوالثرالحيرعلىوالنعارر
سهرأىإداأحاه

أحخها@يالمؤمةرأيحأتفسيرآ،
فيوأحاها@لله

روجها@لئه

ليوعيرحمموأمهاتهاوحدرأحتهارابنتهار@سهاوألاها
فيالصلاة..



@لتبخس@@بمر@ف@لتحخمرومن@ت

@لئه،محارمصالكففيالر@لدير..،لرليالحح.ثي

@ي
دلك.عيرإلىالرحم،صلة

بحيرو@لاس
رضيعياأهملوافإثابالحق،وتواصراتاصحواما

ع@وتقحسرا
الأهدا

بيهموقلتالمنكرات،بينهمظهرتالعظيم،مر

ائل.الردوانتمترتالحيرات،

والمؤفات:المؤمنينأخلاق

قرلهالأمر@لعظيمدهذايتعلقفيماالعظيم@لتةكتابديوردومما

باتمعروفيائرونبعضأولياءبعفئفموائؤبناث)والمؤنود@ةتعالى

دله@ويطيغونالزكوةويوترنالصلوةويقمونالمنكرع@وينهون

@حيهيغعزيز@للهإن@للهسيرحفهغاوفكورسولة
ليلىأوبعضهمأحلاقهم،وهدهوالمؤمات،المؤسيرصمةهده

وبالألقابتنبزولاحيانهولاعقولاحد،ولاحقدلالعض
لمز،لا

همبلوالفرقة،و@لعداوةالمتحناءيسببوممابؤبممادلكعيرولا

يتحابود@يأولياء
ولذلكخير.بكلويتر@صونويتناصحوددت@،@

بينهم،يصاالمنكر@ع@ريتناهردلالمعرولصيأمررد
دالمؤمنوهكذا

وا

معثمأحو@لهم،وتستقيممحتمعاتهم،تصلح
هذا

7@لآبة@لرلةسررة(1)



ت@و@لتبخير@بمو@فمن@لتحشس

عليها،رالإقسالولالجوعلة،لالططدلهشرعها@ما@3يقبمود@لصلا

وأركانسروطفيهاصيلرمماوأداءأوقاتها،عليها@يوا@ة

كمانقامأرأيوواجمات،
شرع

مابؤدولها@@لله،
شرع

@لته
كلدي

تمدئه،أمر@ثمالهاالمستحقيىإلىويعطولها@لزكاة،ويزتون

مى@ورسولةالله)ويطيعون@ال:
ردكرالإيمارهلأصما@

ا

الأمور.جميعديورصوله@لئهطاعة@ناثأ

أوصيكمماهداالحاة،صبلوهدهالسعاثة،أ@سابوهده

الألهدهوالقياموعلا،جلدق@تقوى@ولمسي:ب
وتعلقها،برهاوتدمور

والإكتارسوتعقله!لتدلرهالكريم،القرآددئه@بكتابأوصيكنكما

وهوليه،بماو@لعملتلاوته
بيرصالماطليأتيهلاالديدئه@كتا@

@يهقالالديدتة@كتا@حميد،حكيمستزيلحلفه،ولاسيديه

عرنيهوتال)1(،@أقوئمهيبتتييهديالقرعانهذأ)إنسبحان@:

ورحمةوفدىشىءلكلتبياتاالكتبعيك)ونزنناوجل:

أنزلناة)كتبوتعالى:تاركفيهوقال)2(،@للئيمينوئشرى

@الألباباو@واويتذكرعاياتهيدئروائبارذإنبلث
لأوصيكن(3)

.9يةلآ@ىسر@@@رةسو(1)

رصو(2)
.89بةلآ@لحل@ة

.29@لآبةصسورة(3)



و@لتبخير@السر@فمن@لتحخع@@-

ظهرعرتترأالتيرعملآ،وتعقلاوتدبرآ،للارذالعصيماال@صتا@لهدا

وحالسةمضطحعةشاءتكيمماقلص،طهرع@وتقرأدلهتحمد@قلص

رلعقل،وتدلرطهارةعلىمهتقرأمثح@إلىختاحوالتيوماشة،

@والور،،الهدىكيه
م@طإلىالدعودحير:ثلإلىالدعوةيه

رم

الأحلاق،مساوىصالترححيصديهع@ال،ا/لأعومحاس@حلاق،الاء

وسيء

سماععلىوالحرصالرسولسسةأوصمك@

المرام(،)للوعأوالصالحير(،)رياصم@لي@س:@يماحادبالا"

م@عيرهاأوحار(،الا")ممخقىأو
ةالمعتبرالحديصكتص

الا؟والسركالححيحير
ردع.

إر@المممورة،ألحاءومسلحهمسلمحل@هداوسصح

الله،حتا@تمحرر@لهاالهدى،إلىتدعواليأحاديت

ماأحس@ومرسستميد،الكتصولطالعتقرأمعاه.علىتدل،

والمرام(،)للوعوحيد،كتابدهوالسالحير(،)رياصيمتمى

ومميدةحيدةكت@هدهالحديت(،)عمدةرالأحار(،)متمى

أو@شهاأحتهاأواشهاعلمهاتقرأأرتقرأ@يمكرالارإدا@ات

علىوالتعاورللفائدةمعيمةأوقات@يمرتة،محالسحوححا@يأ،*ا

الديرثيرالتممهالحير



ت@و@لتبخيو@المو@ف@لتحضيرمن

ال@ص@هيمححارأرالحير،إلىثررإيايوثقاأرسمائهطدته@أصأل

ثررإيايريدلارعليه،،1رالا@ديهثي
حالحأرعملألا@عأ،علمأ

أما
موحوخ

ماستهلاك(،،ا،1)علىال@@لامرححواءالل@ححدا

مرثيهالوقوععلىشرت
التد

ل@صليحيرالإسراث،ير،
أقولححا

الإسراثثرد@يهاآياتش@الهرتمالى@ىيسحالهدئه@ألرلتد

ثيقيميروالمح@المقتثديىعلىرالاءعهما،رالهيوالتدير،

رسائر@ثمالهم-ريترعمأكلهمكيتثرثاتهم

رعلورلالقخير،رلاسحلرلاتمدير،را،إسراثقلا
لا

احمحسىحماء.
صر

كألالسوسطالله
السهيدلكرصمور@لثا،الاع

مهيورثالعادالعلو،ع@
رالعلو@ي3إيا@ابئلمجلا.شما@العه

مرأحدلمكثإمما@لدير
@االعلو@يرو3كاد

لمحيتغئوالاالكتبأحتليالأيقول:تعالى@@بهحاسهدف@ر@

رلهه)أ(،@ادينكغ
خيي@وللمسحالة

رالح@هاءأسحما،لا

المحرماترلد@الواحاتكؤديأريحىسلعهما،مهي@لتاقصير،

ح@ماءرا،علوعيرمرالحيراتكيوسارع

الوحوءي@@يهلاالدقيملالله،ترديماالرياددححورالغلو

ررحليهيديهح@خيى@عسلكلاالماء،ويسرثيريدبل@لشرعي،

1رذ@لاءالآيةس(1) 7



و@لتبخم@@بممر@صمن@لتحخمص@ت

صللصاحا@
وه@صداصر@لته،ثحماالحلو@رثهداصدلك،علىصد

دللث.يسإلىالحوملمحيرحروصداالإقامة،حح@@دا@يدا-،،الا"

كيرالقسيرولدعة،رإكراطاعلواسمىالرثيثالريادذ

النقصوحح@صدارتمريطآحماءلسمىال@صمالمرعد@لضحر9الثالاد

ثي

"

الكسلامسيءوالنيصة،حالعيةم@بح@سطهالاأدالوم

@حالوالثمعال

ولقص.الحمومحعاء@يثهداومه،

ثولهالسيامم@@
@هداالاسيحالسلاأوي@طملا

ثماسسليرل@س
سر

الله،
ولصوم

ولبتعدشر@لته،ك@ا

م
ولحلرلالديرولاإسرا@لاالحمقاتحروصدا@دق@،@

لا

حمردطاليملحرتفتبر،؟
ا@لا@

وتعالى:سحالهقالثماأرسطها،مور

وسطا،أمةحعلفكغركدلك*

ثىلالتوصطحاءثال@رث
ا@لأ"

وعدمالعلو،وعدمكلها،مور

خذواعادم)يالنىسمحاله:دته@قالالحتددرعدمالحماء:

يدبئلآإنةتسرفواولآواشنربواوكئواكلعندريتكغ
ا@،العورسترلما@يهاسالزيةلأحديسحالهاللةأمر)2(،جممانرفيالم@



ت@و@لتبشيو@الصولفمن@لتحضيو

غليكغأنرئناقدعادميىم@تعالى:ثما@الالحمالمنفيهاولما
@@ا@لالريش.)1(،ي@ثا@وليسؤعاتكغيواليىلباسآ

لسترسيئالاخلقفالتهالإلساد،
العورات،تسترتيالآالعورات،له

الحاد،ليرللتحملدلكلمحوقالرياكأوعيجمملةتيالالاوخلق
ءا

ثهخيرذلكالتقوى)ولالنفال:
(1)

لالثه،الإيمارالمموى:لاس

هدامحارمه،ع@والكصيرضمه،ماواتباعلطاعتهدئه:وتعرى@

لاسحرومذاالأعظم،@للاس

)2(،ترفوا@ولاوالثربوا)وكئواوتعالى.@سحالهقالثم

مىلما@يهماوافر@الأكلدأمر
الية،اموقيواللا@ه،العحهحمط

لاودلكالموت،إلىيمحيوال@تر@الأ@لتركلأ@
للر،يحو

الإلسارويكودالثسحه،يحفطمالقدررالشر@الأكليح@

ديمتوسطأ
يسردص@لاحاله،رتمسقيمالححة،يحمطحتىدلك

وحاعرالا"مراض،الأواالتحمهإلىدطثفيزثيى
الم@

يقسررلاوعه،

لأ@ترفوا)ولأقال.لهدادلك،،ولك@لصحته،فبضر

آدماسملأما@اقال.أله@@@لف@ولر@عرالحديتوفي

منشراوعاء
آاسدحسصدطه،

لاكار@إرحله،يقمرلقيمات3

سرره(1)
2@لآله-@عر@الأ

3الايةاعر@فالا.رة)2(-س



وللتبخح@@المر@فمن@لتحص@@ت

@الفسهوتلتلترالهرتلتلطعامه@تلتمحالة

ال@الإ-أرعلىيدلالححمحالحديثوحمدا
لي

ثلا@لأ

آاب@لحصوحطسر،للديه،مرعو@عرأمر@يهوالتوممع
3

ما
يشيما

وثيومساعطصححاحآتاسبهالتياللقيماتم@صلهويقيمصحته،

مردلكعير
والسرا@.الطعامإلىيحتاحالتىوقا@ا@

للطعامدثلتيسر@،دلاالزيادةمىولامحالةلالدكاركإد

والشاطوالتهليلللقرأءةوالراحة،للحصوللتللشرا@وتلت

الريادة،هورا@@وال!دلك،عيرإلىالاس،ومحاطةالاحتماعي،

إصاعةإلىيفضيالملاسديوهوالتحمة،إلىيؤديالأ@لديوهو

لحمطه،الاهتماموعدمالمال،
تحمدلاماإلىيمضيالكلامو@ي

ماإلىأوعقماه،
حرم

الله
الكسلاممر

الحياة:شرورمىالإسرا@

سرورمرسيءكل@يالإسراثوهدا
لالمؤسالحياة،هده

أحمروقدالأمور،كل@يتتوسطوالمؤمةكلها،أمورهلييتوسط

ينائبنوإنتبذيرا.تبذر)ولالقوله.المحدرينمرلةع@وعلاحل

(1)كفورآ@يربهالشيطنوكانالثئيطينإخوانكانوا

عطيما،شأدلهوالمالمال،علىيؤسلاللمال،مصيعكالممدر

22،ا-@ثبحراء@لآيةصررة(1)



-@و@لتبخير-@لتحخيوصا@بر@ف

يممهالصالح،للرحلالعورلعم@دكالعلرال
سسل@ي

ثيالتشديدحاءولدلكإحاعته،رعدمالمالحثطلالراجص

حق،سرالدماءوسمكحق،لعرالأموالأحدثيهاسلماالزورسهادة

3أحرألا@اظم@:@ثالحق،لعيرالأعراصو@ك
لأ

@اال@صائر؟ثر

@ا،الوا@ريو@قوقالله،دالإسراك@اقال:@لنه.يارسولدلىفلما.

رالرور@ا@صثةوشهالاأالرور،وقوللاأ@اةفقالفحل@م@صئأركان
ها

و@ة،وعوا@اعظيمشرهاالرررشهاثةلأدوالسلام،@لصلاةعليه

ألا"لهاوترهقحق،لحيرالأمواللهاتوحد
اصالأعرلهاولشهكرواح،

والسلام.الثلاةعليهممهاحدرولهداحق.@عير

حلقالثماممها،التحديريثميدماالعريراللهثتابوحلى@ي

قولاواتجبوالأوثانمنالرنج@)فاجتبواالحع:سورذرعلا@ي

@ليزوا
(1)

يح@شميعةرحريمهعطيمة،ثبيرةثهوالأمهاتعاقرقأسا

@ساللهالشركوأماثها،لتروالتوا@ميسها،الحدر
الدلو@أعظمهو

رقال)2(،@وعظيم@ظلمالركإد@سحاله:قالكماثرماوأ

لمنذلكماذونويغفربهيركأنيغفرلآ@لتة)إنسحال@:

3الآيذ@طعرة-(1) 0

1الآيلآلتادسرر@(1)



@لتبخيوو@@يصو@فمن@لتحشي@@ت

حالهس@يقولالتبدير،@يالبحتثمالإلى!لعود)1(،يثآء@

هوويرالتبدمنسبحالهيحدر)2(،تبديرا@ولأتجدو@وتعالى.

الناس،ظلمفيمرالالأكإنفاقالشرعي،الوحهعير@يالإدماق

@المسكر@فيكإلعاقهاالنفسطلمفىأولهم،الإصراروقصد

وثيرالمحدرات،
و@لرلاكالقمارالمعاصيولسائر@لرلىو@يحبرالتد

الأغراضيثراءفيكالإمراطسبعير@إتلاثهاسوهكدادلك،ولحو

التي
إليها.لاحاحه

عنلهىكلي@والرسولير،التبذوم@المال،إصاعةهداص

إصاعة

المعاصي،فيإماوجهها،غيرفيالأموالصر@هو:

لالأموال.وتساهلالعحآعير@ائدةوإما@ي

@الإسرا@صأما
الطعامفييزيدلها،لاوحهالتيالريادةهو:

@للحم،منكيلوأوالطعامكيلوسمتلايكميهحاجة،دلارالشرا@

وفي@لترابفيتلقىلها،لاحاحةولحومأطعاما@يزيددلكماشالهأو

هداالفمائم،
إصر@مايسمى

فيسمىحقعيرفيوصرههاحقبغيرموالالأاتلا@وإما

ووالآية@لاءسورة(1)

2الآية@لإصراءصررة(2)



-@و@لتبخيو@بصو@فمنيلتحشى

وبينتبذيرا،
شابهولألهمةالتحاطيرإحوارالمبدريرأد@سحانه

في
والمحاصي.لإصاعةوا@للع@

الله:بآدابالتأدب

الله،لآدا@ابأدسأرحميعاوالمؤماتالمؤمحيرجعلىفالرا

والمأكللا@يلديرولاإسرا@ءعه،لهى@للهممايحدرواوأ@
لا

لائمالرديولادلك،عيرديولاالملالى،فيولاالمشار@ير

ص@ع@إداالمايسص،لالمقدارللالحاصة،الولاثمليولاالعامه،
ماطط

يحتهدلكرلإسرافلليسبعضهمتحلصأوتحلفراول@سلجطكلة

و@ييحتاحه،لم@@لطعامعر@لي
ديأويحتاجه،م@إلىلقله

ةالقدروالمواط@القحائمثييلقىولادلك،@ديؤكلحتىحمظه

لأ@لهسليمةلعيدةحهةإلىولايد@ليحملكاروإد

مهيستدسإلىلقلهتيبروإداب،@لد،1

وحصوالمقراءالعمالمر

حتىدلك
لا

تضيع
وحىموال،الأمدد

لا
رالتدير.را@@ال!يقع

مدحوقد
وهمالمقتصدير،عاثهيسحالهدتة@

الرححر،عاد

ولئميسرفوانثمأنفقواإذا)والنينوحل:عزأوصا@هم@يلفال

قوآمآ@ذللثبيدقوكانيفتروا
هروهذا

حمودلكومابيرتقتير،ولاإسرا@صلاالماصل،الحد

آ.7لآيةا@لعرقادرةسر(1)



و@لتبخير@بسر@فمن@لتحش@@ت

يمدحهموالعدل،القوام
نغأنفقواإقاوالدين@فمقول:يسحاله

لأيقترواولئميرفوا
(1)

والبحيلالسحل،والتقتيرالريادة،الإسراث

يروالدرا@@ل!ااوحمكحدمومار،مدوالحل
احمديثآ،*أمومارمد

مدحولهداححدا،رلا
اأنفقوإفا)والذينوله@الرحم@عادالله

قواما@ذلكبيقوكاديقترواولثميئردوالئم
وسطأ.عدلأكان(1)

الحلقبهداالتحلقسسلمولكلالأحراتأيتهالكرالوصية@

ديالتحرىعلىالولائموعداليتديوالحرصيم،ال@ص
الأهده

ر،مو

بلاالطعاموكترةحق،لعمرموالالأإصاعةم@روالحد@يها،رالوسط

هدهفىكتيرودإلهوالمحتاحودحفط،يسمإداالمالدإدإليه،حاحة

يحصيهالاأمماالبلادهدهس@@ارم@وسلماللادححدهعيرو@ىاللاد

الله،إلا
@ي

و@يالمال،إلىحاحة
ر@يالطعام،بل@حاحة

إلىحاحة

اللهلحمدللادلاكات
عليهاأثاء@لتةكدالملادحيرمر

معلكرودلياها.ديمهاكتحرآ@يحيرا
حمرمريهاموحود@دلك

طلصإدامحتاح،
وحد@ي

اللادكدده
كي

@لوثيالفرى،وفيالمدر

ا@سماعداتإليهمتثملرمحتاحور@"م@صاد
وعرحا.الزكاةص

المحالواسطة
@ارعتوحتىوالأمالة،لالتقةالمعروفيرعيادرالا"ثم

-7لآلةاررفا@رذ@سو(1)



-@و@لتبخيو@الممر@ف@لتحشيرومن

ديلألهمشألهمفيويظر
دلكوكرقحاحة،

دي
فيكتيرةللداد

يعلملاو@قراءكتيرةحاحاتم@ساركلوديآسيا،وديأدريقحا

دنه،إلا@
@ي

إلىالحاحةأشد

واللاحئور@يثحاد،الا@المحاححدودوهاك
لا

ثسحاد@ي
أشد

سدر،وكيىكيه،لر@وكيصلصيعه،فكجفالمال،إلىالحماجة

وغط
لا

مححاح،هربلادلاصوعيربلادلاكي
لاهدا

يحور
بلألدا،

تالتتب@يح@
ححيعدي@يها،التوسطعلىوالحرصا@لأمور@ي

الأ
رمر

وعرهاعرسوليمةوثيولاس،وشربأكلس

ياهيالاسم@كتيرالأدةعطيمحطرميهاالأعراسوولائم

وبصر@
الدإلىوصلصررممالاححطة،لمقات

@والتكل@،ير

يسعي

مر،ا@لا"هدايلاحطأدوالمؤمةللمؤمى
حها،ورتلاحطالمرأة@

عيرهولاروحهات@صلوررلاوأحاححا،ألاهارئلاحط
لليطيو،لاما

وأحاهارلدهاتعيروحث@@داألاقتحماد،علىرتعسهالحير،علىتعينه

أوأبيهامىرأتإلمحاوتحصحدللث،علىألاحماوتعيرالاقتصاد،على

رالتدير،رالإسراثالرياددإلىميلااسهامرأرزوجهاأوسأحيها

إدالهدا،مرجصولاهدا،إلىحاحهلادق@،@اتقوتقول:تنصح

كما
مرسرين

لألص@ساوإلا@لدأدته،عاد@إلىولمححىفلشصدق

صرويحاجاتا.وسد
دتهعد@

رححيالعاصعمررسس
عهيادته@



روو@لتبت@@@لإس@من@لتحخصرو@-

صرفعيرفيوتصدقوالبىواشر@كل@اقال.ألهمحبص@ل@النبيع@

عنضعيصبنعمررحديتمنوأحمدداودأبوأحرحه@امحيلةولا

أسه
يلبسالناسبعض@تكحر،ولاإسرا:عرسأيحده،ع@

رلايجوودلكوحيلاء،ودحراوتعاطمآتكحراة،رائدولائمويصع

يرعلل
يناسبهماالإلانويلش@الحاجة،بقدرالطعاميح@عأبىله

دثهو@الجمال،لح@حميلإد@لتةللجمال،ولك@ل@برا،ولالا@حرا

@كلعندينتكغفي)خذواةيقول
لالرينةلأسللا(1)

الطيبات،لأكللأسولاوالمالسب،المعتادلالطعاملأسولاالمعتادد،

فيتلفىلاالحاجة،بقدرلك@الطيمات،أحلقدوتعالىسحالهفالله
ماالإلساديلسىولاحى،بعيرالأمواللخيعولا3،والقحاسواقألا"

ملالسهيحرولاله،لهحاجهولايثره،
والحاسات.اخالأو@ثي

دميها،تستر@حتىينالسصماتيالهام@ترحىأروللمرأة

أرللرحليحورولاص،ال@دوقتياسهير@عوالرحل
يرحى

تحت

أنعليهاوالمرأةالكعص،
لإرحاءقدميهالتسترعورةلألهاترحي،

فيفهوالإرارسالكعبنمرأسفلمالالحمط:الرسوليقولتيالها،

ريقولالرحال،حقا@يوهدالصحيح،@يالمحاريرواهالنار@ا

والقيامة،يومإليهمينظرلاالله،يكسلمهملاثلاتة@اظ@:البي
لا

@@رة@-(1)
"

3الآية@عر@



ت@و@لتبخيو@بمرلفمن@لتحخير

المحفق@أعطى،رالمار@حماارد،إرالمسحلأليم.ا@عدرليميركيهم

السلامة@لتةسأل@يمسلمحرحه"د@ال@طلالحلصسلعته

لعضه.ماثلس

دتةينطر@لمحيلاءتولهحر@اسةرالسلامالثلاةعليهرثال

الرحلعلىالواح@أرعلىيدلودلكعليهمتمو@االخيامةيومإليه

أد
@تيالهيرلع

الكصرث
يححلهاولاالكعص،إلىالساقلصفس

تحت

أقدامهاتسترتسالهاترحيأرريحصعورذ،كإلهاالمرأة

التر.أحلم@الحوارهتلس@أومسمها،كى

سوالحلامة
ولساعطرحالاحميعأعليماالواحصأرثلههدا

ليالأمور،ثي@لنوسط
شيءكلوليو@لىلاوو،المحسونيالثتات

ليعلو*
المآ@للا@يلديرولاإسرا@رلاعيرححا،ولا@يالعادا@

ىلتحرأررعليمادلك،عيرولا@يئمالرا،ديرالاالماره،كيرلا

سط
إلىمغئولةيدكتجغلولا@تعالى.ثالالأمور@لها،ثي

ححوومدا)1(،ورا،لإمخ@فئومآفتقغدانجطكلتجئطهاولاعقك

لك@وير،تمدولاإسرا@رلاإمساك،را،لالحلبه،المأمرر@لترسط

ةعبالهم@املأحياروحصكيرحلعررلاقالثما@لك،

2آيةاللإصراء)1(-ءر@



و@لتبخم@@بمر@ف@لتحخمرومن@ت

ذلكلنوكانيقئرواولميرفواننمأنفقواإدا)والذيئ

الكفايه،احتثارهمعدكرتهفيمادي@صأدوأرحو)1(،قواما@

حلا@لمحيهولمارحماه،ليهلماجميعايو@قماأدوحلعراللةوأسأل

الفقهححيعايممحناوأرأعمالا،وصلاحقلولنا،
@ي

الد
والثاتير،

يحلحوأرحير،لكليرففهموأدأمرلا،ولاةيصلعوأدعليه،

الدلياليوبحاتهاالأمةصلاحما@يهكلعلىيعيحهموأدالطالة،

لآحروا

مكسان،كلثيالمسلميرعامةيصلحأن@سحاسهأسأله

رإياحىايمححاوأرقادتهم،يثلحوأرحيارححم،عليهميوليوأر

يولقوأدالحمالح،رالعملالا@،الحلم
ح@ط

لالريعةللسممه@

دلكولىسحانهإلهيحالمهامماوالسلامةليمهم،وتطياتها@يما

كهوعلىحمدليا@علىوسلمدتهرحلى@عليهوالقادر
ش

حححاشه

يومإلىلإحادوأئاعهم



ت@و@لتمخير@بير@ف@لتحخيرمن

عيها.والإجالةالمطروحةالأسئلة

لعصطرحدلكتلىتم
ك@اماحتهعلييا@أحاهسئلةالا"

يلي.

ل!لمححدترلكبنعمةوأماالهآيةمعنى

فحذثربكبنغمة)وأفاتعالى:قالس\.
كانلمحإدالأ

الآيةح@ذ؟ع!تنطقدهلرغدديالعيثىعلىالقدرةلديهايإنساد

لأ؟لمححدثربلثبنعمةوأماومامعنى@الكريمة...

ح
@يتحدهأرهه@أمرأر@لق@الآية.معى:1

عم
@لق@،

ةالملميقولكأرلالعمثالتحدتعملا،يش@-وهشماقولآ@لتة@بش@

اللهسشكركرة،عدلا@عمك@ر،،عدلا-@لته،رالح@دلحيربلا

على

سئرسللاوليرعمدلاصيء.لحرحمماء،

لال@قتيريتحدتلادته،@أعطاهالديوشؤ@،خمعمه،رلتحدت@ه@

ل@صكدارالادارلا@لاس.را،مالكد@الريقولشأر

لمعم@نحدت
أ@إداسحالهراللهرحلعررلهريشرالله،

علىم

علمهألرححايرىأ-يحىلعمةعمد؟
ثي

ملاسه
رثي

ثلهأ
شرله،ر@ي

دل@صلاعليه،رر@عالمالأعطادتددثةر@المؤراء،مطهرثييررللأ

اللهيطثر@عملل@الممراء،مأقلهرلاملاسه
ثى

ثلهمأ
وملسه.رمسرله

سيفهملاو@ر
الإسرا@رثهاالعلو،ثهاالريادةححدا

ر@لنذير.



و@لتبخير@لإسصلفمنيلتحخمرو@-

العزاء.فيوالإسرافالبذخحكم

تكلفجتالعزاءفيوالإسرافالبذخحكمما.2س

الوممثلجرتعادةوهناكللمعرينالولائم@اقامةالميتأهل

ين؟للمعزبالنسبةوالأربعينايامن،ليومواالثالت

ح
الجاهلية،أمروسومكربدعةهرللله،أح@للامدا.2

لاللميتالرلائميقيحراأرللمعري@يحور@لا
والأولاليوملي

لا
في

لدعة،كلهاهدهدلك،عيرأوالأربعيرفيولاالرابعولا@يالتال@

ويصبررادتةيحمدوا@أنعليهملللها،وحهلاحاعلةوعاثة

وهريس@
أنسبحالهويسألوهقدر،ماعلىرتعالىسحاله

يصمر@ا

لاول@سالمصيمةتحملعلىيحيهموأر
طعاماللاسيصمعرر

حريرسقال
النهعد

رصيحليل-صحاليوهر
@لثه

الدثرسلعدالطعاموصمعةالميتأححللعدشا@اعه

لإكسادأحمدالإمامرراد@االياحه

الثحالهار@
ص@لاجه!الرصرللأرالمحرمات،سالحياحةيعدود

طعامألهميبعثواأدوحيرالهملأقارلهميشرعولك@ع@هار-

طالصأبيبرجعفرلعيوصلهلماعب@اليلأرلالمصيحه،مشحولور

رصي
عه@لته

يصسعراأدبيتهأهلكلي@أمرلالأردرمؤتة@ي@تلص

أهلأما@ا.يشغلهمماأتاهمقدبله@اوتال:طماما،حممرلأهل

والتالت،اليومفيولاالأول،اليوملا@يطعامايصمرادلاالميت
لا

أولأنفسهمصنعواإفالكىغيره.ليرلاليرلاالرالعثي



ت@و@لتبخيو@@بسو@@لتحشيومن

لححيف@
لهمريصحواللعراءالاسيحمعواأدامالأس،لحلاطعامآ

يجررفلاطعامأ
للسحةلمحالمته

ةالحفلاتفي@الإسر@

س
طاللةأموالاوتكلفالمنادق،فيتقاماييالحفلات:3

علىايبيهسماحتكممنفنأملإسرافاكانتوإنإير@ق،هيمل

زلك؟

ج
وفيهاأحطاء،فيهاالفادقفيتقامالتيالحملات:3

بليها.حاجةلاوريادةإصرا@ابهاأرأد@لعالصمهامتعددةمؤاخدات

فيالتكلفإلىيفصيدلكأرةالأمر@لتالي
الرلائم،اتحاذ

في@والإس@
وحضررسدلك،

إليه.حاحةلا

عمالمىلالساءالرحالاختلاطإلىيزثيىقدألهو@لتالث:

ثيثور@يوعيرهم،@لمندق
رقصراوهكفومنكر،مثيراحتلاطهدا

دلكفيالتكلصوعدمتركهاينعيلقود@تيرة،ثتأحر@لتي@لأدراح

وحتىير،والتبذالإسرا@وعدمالإقتصادعلىوحرصأبالنلى،رففا

رأىإذالأنهثالتكلفوعدمالرواحسالدخلفي@ترسطرن@يتمكن

يماثلهأدإماالك@يرة:الولائموفي@لفادقفييتكلفقريبهأرعمه@لن

ويتقاع@يتأخرأدوإما@لباهظة،و@لنفقات@لديونفيتكلف@ههوئ@

منحوفأ@ل@راجعن
@لتك@فات.هذه

و@لفنادق،فييقيموهاألا@سلمينالإحوار@لجميعفنصيحتي
لا



و@لتبخيو@بسو@صمن@لتحخ@@ت

@لبيرت،فيأوقليلةلثقتهقصرليإماتتامحلالعالية،ثراحاالأ"قعور

فيبإقامنهاوالإكتعاءالألراح،قسوركيإقامتهارعدمله،اثهلم

و@لثةوالإسرا@..التكسل@ع@وألعدأرلى،دلكأمحر،حسصاليص

الزفاف:ليلةفيتحدثمخالفةأمورعلى

إطالةأنوذكرتمتفضلتمالأول:للسؤالتكملة:4س

كانإذاللمرأةبالنسبةكانإذاوأيفآمحرم،للرجلبالبةيوبا

محرم...فهوتفاخرا
تسحبهالذيالفرحبفشانرأيكمماد

الأموالفيأيف@ارأيكموماتقريا،أمتار3بطولورائهاالعروس

الرفاف؟فيللمطرباتتدلمحعالتي

ح
أدلال@سةلالمرأة،يتعلقماأما4

وشرا،توبهاتضمي
لا

دراععلىتريد
علىالزياثةوأماالقدمير،إطهاررعدمالحترحللأ

لاعيرحعاأرللعروسثمردراع
حقبغبرللاموالإصاعةوهدايحور،

العالية.لمارالأاداتالملاسثي

تهدربأشياءترصيعهاإلىلاحاجةالملاس،@يالتوسط@يعي

تممعالتيالحطيمة،موالا"لا"
الأمة

ودنياها.دينهاكي

@لفالية،بالأمرالإحضارهنيجورللالالمطرلاتيتعلقمارأما

لإظهارالليلسوقتفيحفيفألسيطامعتاداعاءتعيالمعيةأما

@لعرسفيدالعناءبأس،فلاالعرسوإظهارالسرور،وإطهارال@رح،



ت@و@لتبحير@السر@ف@اتحخيرمن

سرإلىارإدا@مسحصفىحائر،أمرالعرس@ىرالد:

حاحهالساءديهال@س
تالليلمرر@صكي

م@-أ@سهردعيريتي

لحق،للررح،رمد@للعررسمدحسهاالمحتاددلالأعاليسلكحوت

مردلكأشهماأ،العررس،أحملأر
شر،ليى@يخاال@طحات

أحدحاحةالساءربري@ص
سعحرري@صو-الرحال،م@

عهدرغ@طل!،عهدالمتعةحالعادذله.لالأسحمدامكحر،

الحححالة

.

م@صلهداللمطرلاتالحريلةمواللأرلا@لالمطرلاتالحماحروأما

رالسهرللاس،إيداءلهيححللالمعي@رات،وحرو@دالايحور..

تحميعحتىلاللبل
تر@ه.سحصم@رححداالمحر،حلاد

الحفلات.فيافالإص

س
شديد@يإسرافمنلرادلمحيمالمحصييكمرأيماه:

أكياسمصيرهايكوروالتيالحملات،فيتقدماليالأطعمة

الأكل؟بقاياتوضعوأيرحل؟.هناكوهلالنفايات.

ح
عرالإحالةتقدم@ه.

لأرلايحو@،ألهالأمرحعدا

لالايحورالإسرا@
دلك.عيرثيرلااح@@ا@الولائمكي

علىوسعي

التيا@لأ@سياءأمامه،لالدالديالمطلو@يتحرىأرالرليمةصاح@

لسبحيإليهالاحاحة
التيللحهاتيسلمرالماقيثها،يترأد

متلنتمحله

إليه@اليس@المحال،أرالمتراء،لعصأوالحيرية،@طمعيات



و@لتبخيو@بمو@فيلتحححرومن@ت

الفايات،ثييلت@ىرلامه،يحتميدسإلىيحقلأرثالواحص

معرلا
إذاوالمحتاجيز،إلىيمقلبلالححايات،لتربرلاحامات،ال@

رلاالطرقاتكيليىسليم،سحلإلىثيقلمحتاحودهاكي@سلم

وحتىالدراب،أوالاسمنيأكلهسيأتيأرثلعلهالشادورات،مع

ثلهيأوجدسإداأماالحرورة،عمدوهدايمتهن.لا
أوعمالمر

لروإليه،لمحتاجيريقلحتىتجميعهأوإليهم،إيصالهدالواح@فقراء

واب.للدعلما

الباقية.الأطعحةقتتتكلفوعدماقتصادحصل@او!

نجوع...حتىنأكللاقومنحنحديث:عحة

نحنوهو.محته،ماندريلالهذا@طديثبالنسبة:6س

نشبع؟لاأكلناوإذانجوع،حتىنأكللاقوم

ج
هدا:6

وثيودالر@بعصع@بروى
ىيروحعرو،سده

:@ظيالنبيقالواصأدهم
لاأكلناوإذابحوع.حتىلأكللاقومدص

ديهالسمدلكرصحيحالمعىهدا@قتثحدود..ألهميصود

لابروالبدايهالمعادراد@ييراحعأ0ضعيرو

و)داحاحة،أوحرععلىيأكلكادإناالإنسانيسفغوهدا

لاالذيالبعأماالرائد،@لبعويشجعالأكل،دييسر@لاأكل

له.لأسيصر@لا

عير@وفيعب@عهد@لبيفيويحنمعرريأكلوركلرا@الاس

به.لأسفلالايضرالدي@لشبعسيحشىرلكى



ت@و@لتبخيو@للمر@ص@لتحشيومن

سيره،وي@@اليعحدفيويشسعوريأكلوركالوافالاس

رالرائد،الظاهرالشجعسيحخىو@كن
لعصفيمخمطاليحار

رثلو@يأثللالأريأمرهمالاسويصروولائم،إلىيدعىحيارا@

مرلقيوم@رالسلامالثلاةعليهدلكلعديأكلثموي@تبعور،

غ@االيدعاالألصاريدلىعد@حالرسأديروىعهده

سحلة-صعيرة-دليحهعلىطعامإلىالحدقعروةيوم@،@الأ-جمم

وحعلواللحم،الحريقطعأدع@ص@اليممتعير@أمرسضىءوعلى

عشرةويأتييحرحود،تمويسبعودليأكلودعسرة،عسرهردعو

دئه@ارك@وهكسدا..آخرو@
و@يالتسعرفي

حمعمنهارأكلالسحلة،

للحيرارصر@وهاعطيمة،لقيهمهاوبقيعمير،

دات@و@لخي
ألوقاللا،الصفةأحملصقىأيصايوم

ألا@ريرديااشر@غلبخص@:اليقالتمرووا،فسقيتهمهربرة:

اشر@.قال:تمثمترل@.اشر@.قال:ثميتربت.قال.

تملشربت...
تممسلكسا،لهأحدلالالحقلعتكوالديةقلت

ماكلصأحذ@لنبي
والسلام.السلاةعليهوشر@لقي

مصرة.عيرم@لك@الري،وحوارالتبعجوارعلىيدلوهدا

آنية

فهلخالصآذهبآوليسبالذهبمطلياالإناءكانإذا:7



و@لتبخيولالهر@ف@لتحخمرو@ن@-

آنيةفيتأكلوالا@االحديث:عليهينطبقوهلاستعماله؟حرامهدا

@ا؟.والففةالذهب

ح
7:

و@ببيالن@،عليهبطبقهداأدعلىالحلماءلصلعم
تأكلوا@يولاوالفضة،الذهبانيةليلشرلرالا@اقال:ظيهه

صحته.علىمتفق@االآحرة@يولكمالدلياديلهمدإلهاصحا@هحا،

إناءفييشربأويأكل@لذي"و@لسلام:الصلاةعليهوقال

فيمسلمأحرجهجهم،داردطنهفييحرجرإمماوالفضةالذهص

رضيعمرالنع@والبيهفيوحسمهالدارتطيوحرح
@ئه

@امر@رعا:عمهما
ليهبلاءأونيأونصة،ذهبإناء@يشربمن

جهمم!.للربطمهيحرحرفيفإممادلكم@شىء

@اعليط@:ثقوله
يعمالنهي"أوفضةدهببلاءليشر@م@

ما

كار
مر

المطليولأنةسهمابتيءمطليأكانوماالفصة،أوالدهص
بصيحوزولافيمنعوحماله،الده@ريةيه@

الحديت،هدا

الأاوه@صد
والملاعقالقهوة،وأكوابالشايكأكوابالصعاروالي

دلك،عنالبعديجببلالمضةأوسالدهصتكورسأدلايحرر

وسعوإدا
دله،@بشريعةالتقيدالراجبالعباد@علىدله@

الحروجوعدم
رالمحتبين،دثةعباد@نينلينفقرياثةعدهكادوإداعها،

لا

يحدر.ولايسر@



ت@و@لتبخيو@اليو@ف@لتحخيومن

زكاة

معالذهب،بىفيانساءبعضمنإسرافهناك:8

منفرعالزكاةطبعاالذهب؟فيالزكاةحكمفماحلال،لبهأن

الإنفاق.وعنالاستهلاكعنموضوعنافروع

ح
ثتثحاالرجال،دورللإلاتأحلاوالحرير@دالدعص:8

أمتي،لإلاتيروالحصحصالد@أحل@اقال.ألهظ@@للهولر@عر

حرحهدكورحما!علىرحرم
مروصححهوالترمدىوالسائيأحمد

رضيالأسعريمويىأليحديت
عه.الله

العلصاءواحتل@
تحصهلالركاذثي

@دهصلا؟أمالحلي@ي

رتعره،المرأةتلسهالديالحليثيتجصلاألهاإلىالعلماء@عص

إداالركاذ@يهرجو@أيالصوا@حمووهداتجص،إلهاآحرودوقال

دلةالألعمومالحولعليهوحالالححاب،للغ

عرورححورالثا@
ممالا

م@
متقالاوأرلحوررمائةالدحمص،

س
صالحليللعفإداالمفة،

أوسورةالا"أوالقلائدم@الدحمص

عشريرلحوحعا
محقالآ

رحص
تعادلمتقالآوالعشرورالركاة،مها@

أحد
السعودية.الحميهاتمررلصمآحميهآعر

9لالحرامومقداره م@الحليسلع@إدا2
حصداحعصالد

6المقدار الركاة.@يهتح@كإطولصما-حيهاعشرأحدحراما-2

حول.كلوعرودححسةأل@كلم@الصتررلعر@لركاذ

علمهدحلتامرأةأرغلبص@اللهرسولع@تبترقد
يدو@ي



و@لتهخص@المص@فمن@لتحش@@ت

مىمسكخارأستها
قالت:هذا!؟.ركادأتعطين"فقال:ثصص،

سسوارينالقيامةيرمبهما@للهيسوركأنأيسرك@اةقاللا@

دلهعبد@وهو@لراويقالدا؟سار
ضيليالعاصبرعمرولن

عنهما:@لئه

رواهولرموله(لئههماوقالت:كل@النبيبلىثألقتهماحلعتهما@)

صحيح.لإسنادوالسائياودأبر@

سلمةأموقالت
رضي

منأوضاحأتلب@ىوكلتعنها،@لتة

بلغما9والسلام:الصلاةعليهفقالدئه؟@يارصولهذاأكنزث@ب:
@ركاتهتؤثكطأد

والدارقطنيددا؟أبو@رو@بكنز@الحليسركي

الحاكم.وصححه

عائتةحديثاودس2أبرواحرح
رضي

بسندعنها@لتة

صحيح
فتخاتيديوديك@دق@@رسولعليدحلقالت:

ورقمن

يارصوللكأتزينصمعتهن@قلت:ياعائشة،؟.هداما@افقال.

أولا،قلت:ركالهن،؟.أتؤدير@اقال.

ثلكذكركماالحاكمصححهوقدالار،مىحسبكهو@اةقال

الفضة.بالررق:والمرادالمرام،للوغيرحصالنالحاثظ

يرمصاحبهبهيعذبكنزهريزكىلاالديمماأنعلىدلكلدل

دثه@نسألبالن@.والعيادالقيامة
والهدايةوالإعالة@لتوفيقللجميع

المسلميىوجميعوإياكنيوفقناأنسبحانهنسألهكماالعمل،وصلاح

وصلىقريبسميع@نهعليهحمبعادثةيتو@انا@وأدالإسلام،خيرلما@به

كهوعلىمحمدعلىوسلمدتة@
أجمعين.وصحبه



وادثايخالعلماءبهواتفبيان

@ل@ض@خ@سم
@لبمتر

إ"
@

@لرل

العريزعبدالشيخكساحة

بلزبندهعبد@لن

7 5 13لم@،3@،لم2@1لم58@7 5 8 9 لم8

5@لطبارعمد@ت@لشيحلحصمله 8 7 3 1@1@23
1 3 7 9 61)1695،@@

2@@588@@لئمي@عمد@لعريرنللصيذ@لشبع
8 2 8 3/،98 2 9 7،3

@و@الح@ثترو@@@ئيحلصيله
5 8 8 5،72

7طكلا@/7لم@ 87@

2@5115@1وسدسثر@م@ولصمذ@نم
6 ، 5 2 7 1@

5@لحدير@عمد@@سنرو@لنيم@مبلة 1 6 5 2@1@
5 3 5@@

2@585@@3م@ث@الح@لدكتور@@نيح@صبلة 7 7
2لم 3 2 8 79/@599@23

3لم"959@6لور@د@ودعمد@@لشيع@ميلة 1 6@
1 2 1،1@

عصورسمالح@ئيم@كصيلة
،1767@

@@لحيمصالح@لئميعلصبلة
@

68،@31@

@لعمد@حص@لثميح@صبلة

ا@2@@/ا

7916@6@33/اا@لسحلارمالح@لنبح@صبلة 1 1@

1ا@لررميعل@لئيمسميلة ، 5 5 7 1
،77 6 5@

@النتء.سنز@ل"

5@لرياض 5 5سالا-4ماه5 4س-(93 5 9 4كلا-19 5 9 2



اصداراتنا
ا

بلى@بنعبحسهبن@بح@لكنيز@لشيغسماتانلال@سلسلة

البدعمنالخذيرءيضادهات.وماالصحيحةالعقيدةحنة
شالصلاة.فيرصالاننؤ.

والمجاهدينالجهادفضل

.@.

أنكرهامنوكفرجمرالنيبةالعملوجوب

الأخيارتحفةةبالعقيدة..تتعلقمهمةفتاوىة.

نؤالعقيدة.مسائلبعضعنالمفيدةالأجوبة@ؤ.

حكم

ض-والكهانةالسحر

القرانأنزعمفيمنالإصلامحكم

ةخ.متناقض

شمهمة.عامهنصائح
شرعتحكيموجوب

عبدالوهاببنمحمدالإمامحنؤخالفهماونبذالله

حشوسيرتهدعوته

اللطيفةالتنبيهاتح:وخطرهالتبرج

المنيفةالمباحثمنالوسطةعليهاحتوتفيما

نؤ.

صلاةأحكامحضالاحادوخبراللجةإعفاءحكم

الحجمائلمنلكثيروالإيضاحالتحقيقش-المريض

ؤوالزيارة..والعمرة

والنهيبالمعروفالأمروجوب

هامةنصيحةةالمنكر..عن
المعاملاتمناتحذيرفي

والصامالزكاةفيموجزتانرسالتاننةالربوبة:
منحكمعلىالبراهينإقامةشء

اللهبنير@ستغاث

99-33@ا-26.مم.رد


