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 إن السعيد لمن جنب الفتن : اسم الكتاب
 أحمد عبد المتعال : إعداد

 األول : اإلصدار
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 مقدمة املؤلف

ايه٘ ال  اهلل ٚإٔ ضبُهدا   اسبُد هلل زب ايعاملني ٚأغهٗد إٔ    
 عبد اهلل ٚزضٛي٘ أَا بعد .

عهٔ املكهداب بهٔ    ملٔ جٓه  اينته، ف    ايطعٝد :  يف اهلل أذبيت
ـِْػَتنَ  ♂ :قاٍ  ◘األضٛب إٔ ايٓيب  ِعقَد ظَمَْن صُمـَِّب ا  ثالثها -فإِنَّ اـسَّ

 : ◘ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل عٔ َعا١ٜٚ زقٞ اهلل عٓ٘ٚ ،   (1)▬-
َّٓ زَمََلٌء َوؽِْتـَةٌ ََلْ َيْبَق ِمَن ا ♂ ْكَقا إِ ِٔٚف (2)▬ ـدُّ ٞ  َع زقهٞ   ََُٛضه٢  َأٔبه

ٍَ فاهلل عٓ٘ ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ َزُضٛ َّ ٌة َمْرضُموَمةٌة،  ♂ : ◘ اي تِي َهِذِه ُأمَّ ُأمَّ

ِزُل،  َٓ ـِْػةَتُن، َواـةزَّ ْكَقا ا ا دِم اـةدُّ طِمَرِة، َطَذاُُبَ ْٔ ـَْقَس َطَؾْقَفا َطَذاٌب دِم ا

ـَْؼْتُل  ذيهو  ف الْه٘ ٚيهٞ    إٔ جيٓبٓا اينته، تعاىل أضأٍ اهلل ف (3)▬ َوا
ٚؾهه٢ً اهلل عًهه٢ ضبُههد ٚعًهه٢ هيهه٘ ٚؾههرب٘  فٚايكههابز عًٝهه٘

 .ٚضًِ
 اـراصمي طػو رزمه : أمحد طبد اظمتعال

                                                 

 وصححه األلباين  .  3654أبو داود  أخرجه ( صحقح) (1)

 وصححه األلباين .   .  3344ن ماجه ابأخرجه ( صحقح) (6)

 وصححه األلباين .   .  3667أبو داود أخرجه ( صحقح) (4)
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  تيبالكهلذا  ملزاجع واملصادر ثبت ا

 أصول اـسـة إلمام أهل اـسـة أمحد زمن ضمـبل رمحه اهلل . -1

 د إسامطقل اظمؼدم .زمصائر دم اـػتن ـؾدؿتور حمؿ-2

 . ـشقخ حمؿد زمن مجقل زيـومن ممـػات ا -3

 . اـتذؿرة ـؾؼرصبي -4

ـؾدؿتور صاـح  اجلديدةإصموزَمُة اظُمِػقَدة َطْن َأسئَِؾِة اظْمـَاِهِج  -5

 اـػوزان .

سملـقف معارم اـشةقخ  ظموؾف اظمسؾم دم اـػتن اـضوازمط اـػطقة -6

 . / صاـح زمن طبداـعزيز آل اـشقخ

 دروس اـعَلمة إـباين رمحه اهلل  . من -7

 من ؽتاوى اـدؿتور صاـح اـػوزان . -8

* * * 
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 مسات الفنت 

ٚايبعهد عهٔ    اإلختالفتكع عاب٠ ْتٝح١ اينتت١ٓ أذبيت يف اهللف 
 ٗرٙ  ت١ٓ ايهسب٠ ٚنٝه    ف عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ َٓٗخ اسببٝ  

٠ إٔ اهلل عص ٚجٌ أعص بٜٓ٘ بايؿدٜل األنرب ٜهّٛ إٔ قاتهٌ ايهسب   
ٚاْتؿس عًِٝٗف ٖٚرٙ اينتت١ٓ ايت٢ ذهدث  عٓهد خهسٚد بعهم     
اشبٛازد ع٢ً اشبًٝنت١ ايساغد عثُإ بٔ عنتهإ زقهٞ اهلل عٓه٘    
ٚقتًٛٙ ف ٖٚرٙ اينتت١ٓ ايت٢ ذدث  بهني عًهٞ بهٔ أبهٞ وايه       
زقٞ اهلل عٓ٘ ٚبني اشبٛازد َٚعسن١ ايٓٗسٚإ ف ٖٚهرٙ اينتتٓه١   

عُٓٗها  إ زقهٞ اهلل  ايت٢ ذدث  بني عًه٢ َٚعاٜٚه١ بهٔ ضهنتٝ    
ي  اينت، تتٛاىل ع٢ً ٖرٙ األَه١ ذته٢   اَٚاش َٚعسن١ ؾنتني..

ف ٚازبصا٥س ..  يف ايؿَٛاٍيف ايعؿس اسبدٜث ف بد٥ا ملا ذدث 
ذٝههث رٗههسظ املاههاٖساظف ٚاإلعتؿههاَاظف ٚاإلقههساباظف  
ٚاشبسٚح ع٢ً اسبهاّف ٚتػهٌٝ األذهصاب اإلضهال١َٝف ٚيكهد    

َٓ ذرزْا اهلل تعاىل َٔ ايتػٝع ٚايترصب  كاٍ:ل  سَمُؽوُكةوا ِمةَن َو

ؿَِع) ُؾوا ِديـَُفْم َوَؿاُكوا ِشَقعًا ُؿلُّ ضِمةْزٍب زمِةاَم 31اظْمُْػِ َـِّذيَن َؽرَّ ( ِمَن ا

ف  ٚنرا اغتػاٍ نثري َٔ ز32-31ش ايسّٚ : ن(32ـََدْْيِْم َؽِرضُموَن)
ٚنهرا   ف ايرٜٔ ٜعًُٕٛ يف صبهاٍ ايهدع٠ٛ اإلضهال١َٝ بايطٝاضه١    

قا١َ اسبههِ اإلضهالَٞ قبهٌ    ضعٞ بعم ايتٝازاظ اإلضال١َٝ إل
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 هأب٣ ذيهو الىل   ف عًه٢ َهٓٗخ ايطهً    يٝظ أٚاْ٘ف ٖٚرا نً٘ 
َٔ ايٓاع اسبهِ اإلضالَٞ ٚضها٤ظ ؾهٛز٠ نهثري    نثري  ز م

ٍ  جيهٛش   يهريو  َٔ املًتصَني أَهاّ ايٓهاعف     ايعٓه   اضهتعُا
 يٝطه   ألْٗها  اإلضهال١َٝف  ايػسٜع١ حبهِ يًُطايب١ ٚاملااٖساظ

ٌ  قهد  بٌ ملطًٛبفا ذبكل ٚ  فع٢ً َٓٗخ ايطً   َعٗها  حيؿه
يًحُاعههاظ األٚىل ٚف ٚاجملتُههع اينتههسب عًهه٢ جطهه١ُٝ أقههساز

اإلغتػاٍ بايدع٠ٛ  كط ٚتؿنتٝ٘ ْنتٛضِٗ ٚذِٜٚٗ َٔ  اإلضال١َٝ
ايػسنٝاظف ٚتسب١ٝ أْنتطِٗ ٚذِٜٚٗ ع٢ً ايهتاب ٚايطه١ٓف ٚ   
ٜػػًٛا أْنتطِٗ بايطٝاض١ ٚ  باسبهِ; ذت٢ ٜٛيد اسبانِ املطًِ 

ع١ٝ َٔ عا١َ ايٓاعف عًُا بإٔ تػهٌٝ بعهم  ايعابٍ ٚ ب٠ وبٝ
ايتٝازاظ اإلضال١َٝ أذصاب ٚبخٛهلِ َكُاز ايطٝاضه١ أب٣ الىل  

 تأخس ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ ايعدٜد َٔ ايعكٛب . 
قاٍ اسبطٔ ايبؿسٟ زمح٘ اهلل تعاىل : اينتتٓه١ الذا أقبًه  عس ٗها    

ٚاينتت١ٓ تؤبٟ الىل  ٖه .انٌ عاملف ٚالذا أببسظ عس ٗا نٌ جاٌٖ 
ٚع بني أنثس َٔ  ١٦ تبدأ أٍٚ َا تبهدأ  تٝه١ ٚتهٛيٞ    ذسب قس

 ذني تٛىل عحٛش مشطا٤ قاٍ اَسؤ ايكٝظ عٔ اينت، :
 احلرب أول ما سمؽون ؽتقة** سمسعى زمزيـتفا ـؽل صمفول

 ضمتى إذا اشتعؾت وشب رضامفا** وـت طجوزا ؼغم ذات ضمؾقل
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 شؿطاء يـؽر ـوهنا وسمغغمت** مؽروهة ـؾشم واـتؼبقل

اينت، بكطع ايًٌٝ املاًِف أٟ ايًٌٝ  ◘ ٚيكد غب٘ زضٍٛ اهلل
ايرٟ   قُس  ٝ٘ ٚ  قٝا٤ ف  ايطازٟ  ٝ٘ ع٢ً غنتا ًٖه١ الٕ مل 
ٜهٔ َع٘ ْٛز ٜبؿس به٘ َٛاقهع قدَٝه٘ ف ٚايٓهٛز يف اينته، ٖهٛ       
ْٛزايعًِ ايػهسعٞ عًهِ بايهتهاب ٚايطه١ٓ ف قهاٍ ذرٜنته١ بهٔ        
ايُٝإ زقٞ اهلل عٓ٘ :  تكسى اينتت١ٓ َا عس ه  بٜٓهو ف ال ها    

نتت١ٓ الذا اغتب٘ عًٝو اسبل ٚايباوٌف ٚيكد مس٢ اهلل تعاىل نتب٘ اي
َـّةِذي لايعصٜص ْٛزا  كاٍ تعاىل :  َؽآِمـُوا زمِةاهللَِّ َوَرُسةوـِِه َواــُّةوِر ا

ـْـَةةا َواهللَُّ زمِةةاَم سَمْعَؿُؾةةوَن طَمبِةةغمٌ   ٝٓبػههٞ يًٓههاع  ف ز8ش ايتػههابٔ :نَأكَز
ِ ٕٛ بْٝا أٌٖ ايعًِ ايسباْٝني ايرٜٔ   ٜطًبب فا يتنتا أغهد    ٗه

يكٍٛ ْٚٛز اهلل قًٛبِٗ  ُٝصٚا اسبل عٔ ايباوٌ ف بؿري٠ باينت، 
ُؾْل َهةِذِه َسبِقِظ َأْدُطو إَِغ اهللِّ َطةعَم زَمِصةغَمٍة َأَكةْا َوَمةِن لاهلل تعاىل : 

ؿِعَ  َبَعـِي َوُسْبَحاَن اهللِّ َوَما َأَكْا ِمَن اظْمُْػِ  . ز108ش ٜٛض :ناسمَّ
 هثس املٛظ ذت٢ إٔ ايكرب ٜهٕٛ مثٓ٘ نثُٔ ٚيف ٚق  اينت، ٜ
ِٔايعبد يٓدزت٘ ف َ  ٍَ َذزٍّف َأٔبٞ َع ٍَ: َقا ٍُ ٔيٞ َقا ٘ٔ َزُضٛ َّ  :  ◘ اي

ًُِ  ف▬َيا َأزَما َذر   ♂ ٍَ  َٜا َيٖبَِٝو: ُق ٘ٔ  َزُضهٛ َّه  َ هَرَنسَ  ََٚضهِعَدَِٜوف  اي
ٍَ اِيَرٔدَٜثف ٘ٔ َقا َمْوٌت َيُؽةوُن  َؿْقَف َأْكَت إَِذا َأَصاَب اــَّاَس  ♂:  ٔ ٝ

ـَْبْقُت  ـَْوِصقِف   -أٟ مثٔ ايكرب –ا  ▬ ؟ -أٟ قُٝت٘ بايعبد  -ؽِقِه زمِا
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ًُِ  اِيَكِبَسف َِٜعٓٔٞ ُ٘: ُق َّ ُ٘ اي ُِف ََٚزُضُٛي ٍَ - َأِعًَ ةػْمِ ♂: َقا  َطَؾْقَك زمِاـصَّ
▬ - ..  ًُِ ٍَ َٜا: ُق ٘ٔف َزُضٛ َّ ًَها  اي ٞ  هُخهرُ  َأَ  ُ٘  َضهِٝنٔت  َعًَه٢  ََٚأَقهُع

ٍَ.. ٞ؟َعأتٔك ًُِ  ف▬سَمْؾَزُم زَمْقَتَك  ♂: َقا ِٕ: ُق ٌَ  َ ِإ ٖٞ  ُبٔخه ِٝٔتهٞ؟  َعًَه  َب
ٍَ ـِْق شَمْوزَمةَك َطةعَم  ♂: َقا ةْقِف، َؽةَل ُُ اـسَّ َؽنِْن طَمِشقَت َأْن َيْبَفَرَك ُشةَعا

 . (4)▬ َوصْمِفَك َيُبوُء زمِنشِْمِؿَك َوإشِْمِؿِه 
َِٔ ف ٚيف اينت، ٜعاْٞ املًتصّ ع٢ً ثبات٘ ع٢ً بٜٓ٘ أغد ايعٓا٤  َع

ِٔ َأَِْظ ٍَ ََأيٕو ِب ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ  َزُضٛ َّه َيةْلِي َطةعَم اــَّةاِس  ♂ : ◘ اي

ازمُِر ؽِقِفْم َطعَم ِديـِِه َؿاـَؼازمِِض َطعَم اجَلْؿرِ   .... (5)▬ َزَماٌن اـصَّ
* * * 

  رمحُ اهلل تعاىل األلباىي لعالمةل اجلشائز يف األحداث حول حديث

 أنتهٛبس  2ايرٟ تٛيف يف  ٘ اهلل تعاىلزمح األيباْٞ ايعال١َض٦ٌ 
ٔ  عٔ َا ذهدث  يف ازبصا٥هس يف ايتطهعٝٓٝاظ   ( 1999ّ) ض١ٓ  َه

أي   160ذٝث بًؼ عدب قراٜاٖا َاٜصٜد عٔ  ٚ ،ف نٛازث
ٟ  ايهيت  املتنتحهساظ  اضتدداّ الىل األَس ؾاز ذٝثْط١ُ ف   تهٛب

                                                 

 وصححه األلباين .   .  3344ابن ماجه أخرجه ( صحقح) (3)

 وصححه األلباين .   .  6653الرتمذي أخرجه ( صحقح) (4)
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 ْطها٤ف  ٚ ِٝٗ األبسٜا٤ف َٔ أنثسِٖ ايٓاع; َٔ ايعػساظ حبٝا٠
 ... تعًُٕٛ َٔٚ ٚأونتاٍف

 هإ جٛاب ايعال١َ األيباْٞ بعد إٔ محد اهلل ٚؾه٢ً عًه٢   
 َٔ ايتنتؿٌٝ َٔ بػ٤ٞ ايدخٍٛ قبٌ يٞ بد  :  ◘زضٍٛ اهلل 

ِ  أٌٖ بكٍٛ -املؤَٓني تٓنتع ٚايرنس٣ - أذنِّس إٔ  به   َها : ايعًه
 - وٗهاز٠  غهري  عًه٢  تهب   اييت  ايؿال٠  اضدف  ٗٛ  اضد ع٢ً
 ايػهس   أضهاع  عًه٢  تكِ مل ْٗاأل ملاذا؟ بؿال٠ف يٝط  -َثاّل
ـ  يف اسبهِٝ ايػازع عًٝ٘ ْـ ايرٟ ٘  ْه ٘  اهلل ؾه٢ً  قٛيه  عًٝه
ـَةهُ  ♂: ٚضًِ هي٘ ٚع٢ً َٓ ُوُضوَء   ؾه٢ً   ُُٗها  (6)▬َٓ َصََلَة ظمَِْن 
ٛ   اضهد  عًه٢  به   َا ألٕ تؿس;  ال ٚق٤ٛ بدٕٚ املؿًٞ   ٗه
ٌ  ٖرا َٔ ايػسٜع١ يف ٚاألَث١ً  اضدف  ٚنهثري  نهثري  غه٤ٞ  ايكبٝه
ّ  عًه٢  اشبسٚد إٔ ٚأبدّا با٥ُّا ْرنس  ٓرٔ.جدّا ٛ  - اسبهها  ٚيه
 ألٕ ذيهو  الوالقهّا;  َػسٚعّا يٝظ -بهنتسِٖ املكطٛع َٔ ناْٛا
ٕ  إٔ ٜٓبػٞ -بد ٚ  نإ الٕ- اشبسٚد ٖرا  قا٥ُهاّ  خسٚجهاّ  ٜههٛ
  قا١ُ٥ تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ أْٗا هْنتّا قًٓا اييت نايؿال٠ ايػسعف ع٢ً

 .ايٛق٤ٛ ٖٚٛ ايطٗاز٠ ع٢ً

                                                 

 وصححه األلباين .   .  131أبو داود  أخرجه ( صحقح) (5)
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: ل ٚتعهاىل  تبهازى  قٛي٘ مبثٌ املطأي١ ٖرٙ َثٌ يف عبتخ ٚعبٔ
 الٕ ز21:األذهصاب شن  ضَمَسةـَةٌ  ُأْسةَوةٌ  اهللَِّ َرُسةولِ  دِم  ـَُؽةمْ  َؿانَ  ـََؼْد 

ٔ  ايّٝٛ املطًُٕٛ ب٘ ميس ايرٟ ايدٚز ِ  َه  اسبههاّف  بعهم  ذبهه
ْٞ  ننتس ننتسِٖ إٔ ا رتاه ٚع٢ً  املػهسنني  نهنتهس  ٚاقهس  جًه
ٍ  ٓ اينتسقه١ٝ  ٖهرٙ  ا رتقهٓا  الذا متاَّاف  ايهيت  اسبٝها٠  الٕ ..: كهٛ
ٔ  ربسد   اسبهاّف ٖؤ ٤ ذهِ ذب  ايّٝٛ املطًُٕٛ حيٝاٖا  عه
ٍ  حيٝاٖها  نإ اييت اسبٝا٠ ٘  اهلل ؾه٢ً  اهلل زضهٛ ٘  ٚعًه٢  عًٝه  هيه
 بايعؿس ايعًِ أٌٖ عسف يف ٜط٢ُ  ُٝا ايهساّ ٚأؾراب٘ ٚضًِ
ِ  ذبه   ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ عاؽ يكد املهٞ  ايطٛاغٝه   ذهه
 يدع٠ٛ تطتحٝ  إٔ ؾساذ١ تأب٢ ناْ  ٚاييت املػسن١ف ايها س٠
٘   : اسبل ن١ًُ ٜكٛيٛا ٚإٔ ٚايطالّف ايؿال٠ عًٝ٘ ايسضٍٛ  اليه

ٔ  زَهل  هخس يف ٖٚٛ واي  أبا عُ٘ الٕ ذت٢ اهللف ال  ٘  َه  ذٝاته
ُُ : ي٘ قاٍ ةَز َؾُه َطعَم َذـَِك اجْلَ اَم مَحَ ـُوَن: إِكَّ يِن ُؾَرْيٌش، َيُؼو َ َٓ َأْن سُمَعغمِّ ـَْو

َْؾَررْ  ا َطْقـََك َٕ ُت ُِبَ
(7)

ٕ  ايهنتهاز  أٚي٦هو  .   ننتهسِٖف  يف ايؿهسحيٛ
ٍ  نإ ْبِٝٗف يدع٠ٛ املعاْدٕٚ ٘  ايسضهٛ ّ  ايؿهال٠  عًٝه  ٚايطهال
 ٜعبهدٚا  إٔ ال  َعِٗ ٜتهًِ ٚمل ْٚااَِٗف ذهُِٗ ذب  ٜعٝؼ
 ٚتتابعهه  املههدْٞف ايعٗههد ٚجهها٤ يهه٘ف غههسٜو   ٚذههدٙ اهلل

                                                 

 . 64مسلم أخرجه ( صحقح) (6)
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 املػهسننيف  ٚبهني  املطهًُني  بني ايكتاٍ ٚبدأ ايػسع١ٝف األذهاّ
 ايعٗهد  األٍٚ ايعٗهد  يف أَها  ايٓبٜٛه١  ايطري٠ يف َعسٚف ٖٛ نُا
ِ  املهٞ ٔ   ًه ٌ  نُها  خهسٚدف  ٖٓهاى  ٜهه ّ  ٜنتعه ٔ  نهثري  ايٝهٛ  َه

 ٖدٟ ع٢ً يٝظ اشبسٚد  ٗرا الضالَٞف بًد َا غري يف املطًُني
 ٚخباؾ١ ب٘ف با قتدا٤ أَسْا ايرٟ ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ ايسضٍٛ

ـَُؽْم دِم َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة ضَمَسةـَةٌ  ـََؼْد : ل ايطابك١ اآل١ٜ يف ن  َؿاَن 
 .ز 21:األذصابش

ٕ  أمسهع  أْها  وا٥نتتهإف  ازبصا٥س يف ْطُع نُا اآلٕ  ٖٓهاى  بهأ
ٕ  ايرٜٔ املطًُني َٔ أنثس أٚ وا٥نتتني ّ  ٜعهابٚ  ف  ٖٓايهو  اسبهها
ٌٍ  .اسبانِ ع٢ً اشبسٚد يف َٚٓٗحٗا ضبًٝٗا َٓٗا ٚيه
ٔ  وا٥نته١  ؿهسظ ٚاْت اسبانِ ٖرا ع٢ً قكٞ يٛ تس٣  ٖهرٙ  َه
 بصعُِٗف ايها س يًرانِ ٚضبازبتٗا الضالَٗا تعًٔ اييت ايطٛا٥ 

ٕ  ٖاتإ ضتتنتل ٌٖ تس٣  ٖٓهاى  ناْه   الذا عُها   كهالّ  ايطا٥نتتها
ٕ  أخهس٣ف  وا٥نت١ ِ  ٜٚكُٝهٛ ّ  ذهه ٟ  اإلضهال ٕ  ايهر ٔ  ٜكهاتًٛ  َه
 األضه   َهع  َٛجٛب اآلٕ ايػاٖد! بِٝٓٗ اشبالف ضٝكع أجً٘؟
ٕ  يف ايػدٜد ّ  ف أ ػاْطهتا ٕ  يف اسبهسب  إٔ َه  قا ٜهٛ  أ ػاْطهتا
  ُها  ف ايػهٝٛع١ٝ  عًه٢  ٚايككها٤  اإلضالّ ضبٌٝ يف  عاّل ناْ 
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 قا٥ُهه١ ناْهه  ٚاألذههصاب- ايػههٝٛع١ٝ عًهه٢ ٜككههٕٛ نههابٚا
 .يبعم عدّٚا بعكِٗ ٜٚٓكً  ال  -ايكتاٍ أثٓا٤ َٚٛجٛب٠
ٍ  ٖدٟ خاي  َٔ نٌ:  إذّا ٘  ايسضهٛ ّ  ايؿهال٠  عًٝه  ٚايطهال
 .خطسّا ال  أَسٙ عاقب١ ٜهٕٛ  ًٔ

* * * 
 للتغيري الصخيخة القاعدة ٍي والرتبية التصفية 

 ؾه٢ً  ايسضٍٛ ٖدٟٜكٍٛ ايعال١َ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل : 
 األزه ٚتأضهٝظ  اإلضهالَٞف  اسبهِ القا١َ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل

ِ  إلقاَه١  ايؿهاسب١  اإلضال١َٝ ّ  ذهه ٕ  ال ها  عًٝٗها  اإلضهال  ٜههٛ
 أضهاع  عًه٢  املطهًُني  تسبٝه١  ثِ ايتٛذٝدف بع٠ٛ أّٚ  بايدع٠ٛ
 .ٚايط١ٓ ايهتاب

 بهًُههتني اهلههاّ األؾههٌ ٖههرا الىل الغههاز٠ - ْكههٍٛ ٚذُٝٓهها
 .ٚايرتب١ٝ ايتؿنت١ٝ َٔ بد   -طبتؿستني
 ف َؿهس  يف أٚ ازبصا٥هس  يف ضٛا٤ّ ٜكع; َا الْ٘: ْكٍٛ عبٔ بٗرا
 .ٚايرتب١ٝ بايتؿنت١ٝ ٜأَس اإلضالّ ألٕ اإلضالّ; خالف ٖرا

  ايّٝٛ عبٔ ايعًِ أٌٖ ٜعس ٘ يطب ( ٚايرتب١ٝ ايتؿنت١ٝ: )أقٍٛ
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 وًٝه١  جا٤ْها  نُا اإلضالّ ٖرا ٚزثٓا عػس اشباَظ ايكسٕ يف
 قً  ع٢ً اهلل أْصي٘ نُا اإلضالّ ْسث مل ايط١ًٜٛف ايكسٕٚ ٖرٙ
ٟ   اإلضالّ يريو ٚايطالّف ايؿال٠ عًٝ٘ ضبُد ٘  هته٢  ايهر  أنًه
ٞ  ايرٟ ٖٛ أَسٙف أٍٚ يف ٚمثازٙ ٘  أٜكهاّ  ضهٝؤت  يف ٚمثهازٙ  أنًه
تِي َمَثُل اظَمَطِر ♂: ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ قاٍ نُا أَسٙف هخس َمَثُل ُأمَّ

ـُُه طَمةغْمٌ َأْم آطِمةُرهُ   إٔ املطه١ًُ  األَه١  أزابظ  هإذا  (8)▬َٓ ُيْدَرى َأوَّ
ٟ  اشبري ٖرا ع٢ً ذٝاتٗا تهٕٛ ٘  أغهاز  ايهر ٍ  اليٝه ٘  ايسضهٛ  عًٝه
 اآلخسف اسبدٜث ٚيف هْنتّاف املرنٛز اسبدٜث يف ٚايطالّ ايؿال٠
تِةي َضةاِهِريَن َطةعَم ♂: أغٗس َٓ٘ ٖٛ ٚايرٟ َػةٌة ِمةْن ُأمَّ

َٓ سَمَزاُل َصائِ

ْم، ضَمتَّى َيْلِيَ َأْمُر اهللِ َوُهْم َؿَذـَِك  ُهْم َمْن طَمَذََلُ َٓ َيُُضُّ  ، قِّ  (9)▬احْلَ
 َٔ امل١ًُٓٝ املالٜني تؿبس إٔ ايهًُتني بٗاتني ْسٜد  : أقٍٛ
ِ  ٚزبهٛا  َؿنت٢ّف اإلضالّ تبٓٛا قد املطًُني  ٖهرا  عًه٢  أْنتطهٗ
ٔ  هلهؤ ٤  ْسٜهد  يهٓٓها  املؿنت٢ف اإلضالّ ٕ  ايهرٜ ٕ  ٜٗتُهٛ  بػه٦ٛ
ِ  ذٜٚٗهِف  تسب١ٝ ثِ ْنتٛضِٗف تسب١ٝ: أّٚ : ذكّا املطًُني ِ  ثه  ثه

                                                 

 وقال األلباين حسن صحوح .  6758الرتمذي أخرجه ( ضمسن صحقح) (7)

 واللفظ دسلم .   1863مسلم  4533البخاري  أخرجه( صحقح) (8)
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٘  ميهٔ   ايرٟ اسبانِ ٖرا الىل األَس  ٝؿٌ  الؾهالذ٘  أٚ تعدًٜه
 .املٓطكٞ ايػسعٞ ايتطًطٌ بٗرا ال  عًٝ٘ ايككا٤ أٚ

 اييت ا ْكالباظ ٖٚرٙ ظفايثٛزا ٖرٙ بإٔ ظبٝ  نٓا عبٔ بٗرا
ٞ  ازبٗهاب  ذته٢  تكاّف ٔ  غهري  نٓها  األ ػهاْ  غهري  أٚ يه٘ف  َؤٜهدٜ

 .. أذهصابف  مخطه١  ٚجدْاِٖ ذُٝٓا أَسٙ بعٛاق  َطتبػسٜٔ
ٔ  إٔ  ايكؿد ٕ  أبيه١  َه ِ  ايكهسه  قهع ف  ا خهتالف  إٔ ايههسٜ
ٔ  ذنهس  ٚجٌ عص اهلل إٔ ذٝث ٌ  أضهباب  َه ٛ  اينتػه  ايتٓهاشع  ٖه

ؿِعَ  ِمنَ  سَمُؽوُكوا َوٓ: لٚا ختالف َـِّذينَ  ِمنَ  (31) اظْمُْػِ ُؾةوا ا  َؽرَّ

ن (32)َؽِرضُمةةونَ  ـَةةَدْْيِمْ  زمِةةاَم  ضِمةةْزٍب  ُؿةةلُّ  ِشةةَقعاً  َوَؿةةاُكوا ِديةةـَُفمْ 
 إٔ ميهٔ   غٝعّا أْنتطِٗ املطًُٕٛ نإ الذا: الذّا ز32-31:ايسّٚش

 .ايكع  بيٌٝ ٖٛ ال ا ايتنتسم ٖٚرا ايتػٝع ٖرا ألٕ ٜٓتؿسٚا;
ّ  بٚيه١  تكِٝ إٔ تسٜد اييت ملٓؿٛز٠ا ايطا٥نت١ ع٢ً: الذّا  اإلضهال
ِِ َٔ أعتربٖا به١ًُ تتُثٌ إٔ حبلف  قاهلها  اسباقسف ايعؿس ٔذَه
أؾقؿوا : )قٛي٘ ٖٚٞ أ  -ٜتابعْٛ٘   أتباع٘ ٚيهٔ- ايدعا٠ أذد

 (.دوـة اإلسَلم دم ؾؾوزمؽم؛ سمؼم ـؽم طعم أرضؽم
 ايثٛزاظ; بٗرٙ تكّٛ اييت ازبُاعاظ: أقٍٛ   ْػاٖدف  ٓرٔ

 مل ازبُاعاظ ٖرٙ ز٤ٚع َٔ نثريّا ْػاٖد: أقٍٛ إٔ أضتطٝع بٌ
٘  َها  تع  اييت اسبه١ُ ٖرٙ ٜطبكٛا ٔ  ْكٛيه : ايًنتاهتني  بتًهو  عبه
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ٌ  مما اإلضالّ بتؿنت١ٝ بعُد ٜكَٛٛا مل الذ ف(ٚايرتب١ٝ ايتؿنت١ٝ)  بخه
 يف أٚ ايعكٝههد٠ف يف اإلضههالّ الىل ٜٓطهه  إٔ جيههٛش   ممهها  ٝهه٘ف

 ْنتٛضهِٗ;  تؿنت١ٝ: أٟ ٖراف ٛاحيكك مل ايطًٛىف يف أٚ ايعباب٠ف
 حيككهٛا  إٔ هلِ أٜٔ  ُٔ ذِٜٚٗف يف ايرتب١ٝ حيككٛا إٔ عٔ  كاّل

ِ  اييت ازبُاع١ يف ٚايرتب١ٝ ايتؿنت١ٝ ٍ  .. ٜكٛبْٚٗها  ٖه  الذا: أقهٛ
ما زمـي طةعم ؽاسةد ) ٖٚٞ ايه١ًُ تًو ايتنتؿٌٝ َٔ بػ٤ٞ عس ٓا

 َؿهس  ٚيف ازبصا٥س يف ٜكع َا إٔ جدّا ٚاقس  حٛابٓا( ؽفو ؽاسد
 : ٖٛ ريٖاٚغ

 .سازمق ٕواكه أوًٓ:
 .خماـف ٕضمؽام اـػيعة ؼايًة وأسؾوزماً  شماكقًا:

* * * 
 بالقتل األبزياء على االعتداء حكه

ِ  عبٔقاٍ ايعال١َ األيباْٞ زمح٘ اهلل تعاىل :   ايػهازع  إٔ ْعًه
 األٚيني املطًُني ايػصا٠ ٢ْٗ ٚذه١ُف عداي١ َٔ  ٝ٘ مبا اسبهِٝ

ٌ  عٔ  ٢ٗٓ ٤فيًٓطا غصِٖٚ يف ٜتعسقٛا إٔ ٔ  ايٓطها٤ف  قته  ٚعه
ٔ  ايسٖبإ قتٌ عٔ ٢ْٗٚ بٌ ف-األونتاٍ- ايؿبٝإ قتٌ  املٓطهٜٛ
ِ  ع٢ً ِ  بعبهاب٠  أْنتطهٗ ِ  شعُهٛا  زبٗه  ٚعًه٢  غهسى  عًه٢  ٖٚه

 ٜتعسقههٛا إٔ املطههًُني قههٛاب اسبهههِٝ ايػههازع ْٗهه٢ قههالٍ;
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ٌٍ تطبٝكّا هلؤ ٤ف  تبازى قٛي٘ ٖٚٛ أ  اإلضالّف أؾٍٛ َٔ ألؾ
 (36)ْم ََلْ ُيـَبَّةةْل زمِةةاَم دِم ُصةةُحِف ُموَسةةى أَ : لايكههسهٕ يف ٚتعههاىل

َـّةِذي َوذمَّ  َّٓ سَمةِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأطْمةَرى  (37)َوإزِْمَراِهقَم ا َوَأْن  (38)َأ

َّٓ َما َسةَعى ْكَساِن إِ ِ ش نـَْقَس ـِْْلِ ٍ   ٗهؤ ٤  ز39-36:ايهٓح  األونتها
ٍ  ايٓط٠ٛف ٖٚؤ ٤ ٔ  ٚايسجها  َهع  ٚ  ٖهؤ ٤  َهع  يٝطهٛا  ايهرٜ

 .. غسعّا جيٛش   قتًِٗ  ٤فٖؤ
 بعم ٜكٛيٕٛ نُا ٜنتددٕٛ ال ا ٖؤ ٤ بإٔ ايطؤاٍ نإ  إذا

ٔ  بػهااٜاٖا   تؿهٝ   ٜٚنتحسْٚٗهاف  ايطٝازاظف ٘  يهٝظ  َه  عًٝه
ّ  َٔ ٖرا ٜهٕٛ  ُا ايػسعف أذهاّ يف الوالقّا املط٦ٛي١ٝ  اإلضهال

 .الوالقّا غ٤ٞ يف
ٔ  جص١ٝ٥ ٖرٙ الٕ: أقٍٛ يه  ٞ  أخطهس  نًٝه١  َه  اشبهسٚد  ٖٚه
 بٗهرا  ض٤ّٛاف ال  األَس ٜصباب ٚ  ضٓنيف بكع عًٝ٘ َك٢ ايرٟ
 ال  ذطه١ٓ  تهٕٛ   ٚاشبامت١ باشبٛاتِٝف األعُاٍ ال ا: ْكٍٛ عبٔ
ّ  خهالف  عًه٢  ب   ُا اإلضالّف ع٢ً قا١ُ٥ ناْ  الذا  اإلضهال

 .أٖه ٚايدَاز اشبساب ال  ٜثُس    طٛف
* * * 
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  للدكتور صاحل الفوساٌأصئلة وأجوبة 

 ؿتور صاـح اـػوزان هل من وسائل اـدطوة سئل ؽضقؾة اـد

 اـؼقام زماظمظاهرات حلل مشاؿل ومآد إمة اإلسَلمقة ؟ .

 بٜههٔ بٜٓٓهها  ٛقهه٢ف بٜههٔ يههٝظ بٜٓٓهها جههاب  كههًٝت٘ :أ 
ٔ  يٝطه   ٚاملاهاٖساظ .  ضه١ٓٝ ٚبٜٔ ْااّف بٜٔ اْكبا ف  َه
 ٚبٜههٔ  (10) ٜعس ْٛٗهها املطههًُٕٛ َانههإ ٚ املطههًُني أعُههاٍ
 ٚ  تػهٜٛؼ  ٚ   ٝ٘  ٛق٢   زمح١ بٜٔٚ ٖد٤ٚ بٜٔ اإلضالّ
 . اإلضالّ بٜٔ ٖٛ ٖرا  ،ف الثاز٠

 ايػهسع١ٝف  باملطايب١ ايطسٜك١ ٖرٙ بٕٚ اليٝٗا ٜتٛؾٌ ٚاسبكٛم
 ذبهدث  نثري٠ف  تّٓا ذبدث املااٖساظ ٖرٙف ٚ ايػسع١ٝ ٚايطسم
 ًكد  األَٛز ٖرٙ دبٛش  ال أَٛاٍف ربسٜ  ٚذبدث بَا٤ف ضنتو
 ٕ ٔ  ترُطهني امل بعهم  ٚتػهحٝع  يتأٜٝهد  نها  بهايتٗٝٝخ  املػهٗٛزٜ

 .أٖه ازبصا٥س يف املااٖساظ يدعِ ايهبري األثس ٚاإلثاز٠ف
 امُلنٔتٝهَد٠  األجَٛبه١ُ ٚجا٤ يف ايتعًٝل ع٢ً ٖرا ايهالّ يف نتاب 

ِٔ ١ًَٔ َع ِٖٔخ َأض٦ٔ عٔ ال تداز : مجاٍ بٔ  سحيإ يًػٝذ  ازبَِٔدَٜد٠ امِلَٓا

                                                 

  الفالمذ ضذففها روانذ  خذرومح ةذزع و مذر وأما الذذنن نسذلولوب ب (13)

 األلباين 
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 حبه١ َتر َطه١ًُ  اَهسأ٠  أيه   ضهبعُا١٥  سٚد بعم ايٓاع خبه 
ٕ  ايػٝذ   ٝكٍٛ  اهلل غسع بترهِٝ ٜطاينب  ٚ :  مجاٍ بهٔ  سحيها
ِ  ٚايسق٢ املٛا ك١ ضٝام يف ايهالّ ٖرا إٔ غو  ٚال .  ٚايهدع
 . ؟ اإلْهاز  أٜٔ

 ٚاينتت١ٓ ايكٛقا٤ تكسٕٚ نٝ  !؟ ايٓطا٤ خسٚد ُتكسٕٚ نٝ 
 ايعههاز ٕٛ ٚاملٛجٗههٕٛ ٚاملسبههٕٛ ايههدعا٠ ٚأْههتِ !؟ يًُطههًُني

ٕ  أَها  فشعُّا!!  بايٛاقع ٍ  تكهسؤٚ  دِم  َوَؾةْرنَ : ل تعهاىل  اهلل قهٛ

صْمنَ  َوٓ زُمُقوسمُِؽنَّ  َج  سَمةػَمَّ اِهؾِقَّةةِ  سَمةػَمُّ ف  ز33ش األذهصاب :  ن إُوَغ  اجْلَ
ِ  ٖهؤ ٤  ع٢ً ٚايسب ٞ  ٚأَثهاهل ٔ  اياٗهس  بكاؾه١ُ  ٜهأت ِ  َه  ايعًه

ٔ  ضبُهد  ايػهٝذ  ايعال١َ ايػاَذ ٘  ايعثهُٝني  ؾها   به  اهلل زمحه
 يف(  540: )  ايعهههدب"  ُٕٛاملطهههً جسٜهههد٠"  َهههٔ طبتؿهههّسا

 ازبصا٥سٜني َٔ قتًٛا ايرٜٔ الٕ)):  قاٍ ذٝث ٖه11/1/1416
ِ  نهبري  عدب...  ضٓٛاظ ثالث خالٍ ٕ  خطهسٖ ٔ  املطهًُٛ  َه
 ْٓؿهس  إٔ عًٝٓا ايٛاج  ... اينتٛق٢ ٖرٙ َثٌ الذداث أجٌ
 الىل مت    األَٛز ٖرٙ إٔ اآلٕ عًُُتِ ٚقد ... املطتطاع بكدز

 أٚ املااٖساظ ْؤٜد ٚ  بؿ١ًف إلؾالحا الىل ٚ  بؿ١ً ايػسٜع١
٘  َها  أٚ ا عتؿاَاظ ٔ  الوالقهّاف  ْؤٜهدٖا    ذيهوف  أغهب  ٚميهه
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ٕٓ بد   يهٔ بدْٚٗاف اإلؾالح  أٚ باخًٝه١  خنت١ٝ أؾابع ٖٓاى أ
 . ٖه ا((  األَٛز ٖرٙ َثٌ بث ذباٍٚ خازج١ٝ
ّ  نالّ ٜهٕٛ أ  ٔ  ايكهٛ  إٔ ٜالذه   ؟؟ اشبنتٝه١  األؾهابع  َه
 املػهاز  ٚتٗٝهٝخ  تأٜٝد بعد ناْ  اهلل ٘زمح ايعثُٝني ايػٝذ  ت٣ٛ

 ضه١ٓ  نإ ازبصا٥س يف املااٖساظ تأٜٝد يف نالَُٗا إٔ الذ اليُٝٗاف
 َٔ ٚ  قسٜ  َٔ   ذيو يف تساجع هلُا ْعسف ٚمل ٖهف1411
٘ ))  بهه  أعًِ اينتسٜكني  أٟ. بعٝد ٕ  نُها ((  ايٛاقهع   كه  ٜدْهدْٛ
 !؟ ايعًِ يف ايساضدٕٛ أّ املترُطٕٛ املٗٝحٕٛ أِٖ ؟ ذٛي٘

 ايكٝاَهه١ ٜههّٛ عسؾههاظ يف ٚقنتههٛا الذ ٚأَثاهلُهها بُٗهها نٝهه 
 محًهٛا  ٚقهد  َِٓٗف ايكؿاف اهلل ٜطأيٕٛ ٚزا٥ِٗف َٔ ٚايٓاع
  .  تاِٜٚٗ ٚزا٤ ٚاْد ع بأقٛاهلِ تأثس َٔ نٌ أٚشاز
ـٍَة، َؿةةةةَوَمةْن َدطَ  ♂: ◘ زضٍٛ اهلل قاٍ اَن َطَؾْقةِه ةا إَِغ َضةََل

شْمِم ِمْثُل آشَماِم مَ ةةةمِ  َٓ َيـُْؼُص َذـِةَك ِمةْن آشَمةاِمِفْم َشةْقًئاَن اإْلِ  ْن سَمبَِعُه، 
▬(11) . 

سئل ؽضقؾة اـدؿتور صاـح اـػوزان هـاك من يرى إذا كزـةت و

كازـةةة أو مصةةقبة وؾعةةت دم إمةةة يبةةدأ يةةدطو إغ اإلطتصةةامات 

                                                 

 .  . 6563مسلم أخرجه ( صحقح) (11)
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، ؽةام ذا اـضغطَلواظمظاهرات ضد احلؽام واـعؾامء ـؽي يستجقبوا 

 ؟  رأيؽم دم هذه اـوسقؾة

 ذابث١ ذدث  إذا بايكسزف ُٜصاٍ   ايكسز جاب  كًٝت٘ :أ 
 أٚ َاههاٖساظ تهههٕٛ إٔ اسبههٌ  ًههٝظ َٓهههس أٚ قههسز  ٝٗهها

ٔ  غهسف  شٜهاب٠  ٖرا ذاّلف يٝظ ٖرا ربسٜ ف أٚ اعتؿاَاظ  يهه
ِ  املطه٦ٛيني  َساجع١ اسبٌ ٕ  َٚٓاؾهرتٗ ِ  ايٛاجه   ٚبٝها  عًهٝٗ
٘  ايؿهرب  ٚج  ٚال  أشايٛٙ  إٕ ايكسزف ٖرا ٜصًٜٛا يعًِٗ  عًٝه

 . َٓ٘ أعاِ يكسز ابّٜاتنت
سةةئل اـةةدؿتور صةةاـح اـػةةوزان هةةل يؿؽةةن آصمةةتامُ مةة  و

 اـتحّزب؟. وما هو اظمـفج اـذي جيب آصمتامُ طؾقه؟.

 ألٕ ايترههصب; َههع ا جتُههاع ميهههٔ    أجههاب  كههًٝت٘
 ايكههدٜٔ بههني ٚازبُههع ايههبعمف يبعكههِٗ أقههداب األذههصاب
 َوٓ مَجِقعةاً  اهللَِّ لِ زمَِحْبة َواْطَتِصةُؿوا: ل ٜكٍٛ تعاىل  ٚاهلل َُراٍف

ُؾوا  .  ز103ش هٍ عُسإ : نسَمَػرَّ
  ٚاذد; ذصب يف با جتُاع ٚأَس ايتنتٓسمف عٔ ضبراْ٘  ٢ٗٓ
اجملابي١ : ش ن اظْمُْػؾُِحونَ  ُهمُ  اهللَِّ ضِمْزَب  إِنَّ  َأٓ: لاهلل ذصب ٖٚٛ

ُتُؽمْ  َهِذهِ  َوإِنَّ : ل تعاىل ٚقاٍ. .ز 22 ةً  ُأمَّ ش األْبٝا٤ : ن  َواضِمَدةً  ُأمَّ
 َههٔ يٝطهه  املدتًنتهه١ ٚازبُاعههاظ ٚاينٔتههسم  ههاألذصاب. ز92
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َـِّذينَ  إِنَّ : ل  تعاىل قاٍ غ٤ٞف يف اإلضالّ ُؾوا ا  َوَؿةاُكوا ِديـَُفمْ  َؽرَّ

ءٍ  دِم  ِمـُْفمْ  ـَْسَت  ِشَقعاً   .ز 159ش األْعاّ ن َرْ
ُٖا  ٚضهبعني  ثهالث  الىل األَه١  ا هرتام  عٔ ◘  ايٓيب أخرب َٚي
َّٓ َواضِمةَدةً  ♂ :ٍقها  ٔ سق١ َفةا دِم اــَّةاِر، إِ اَمَطةةُ ،  ُؿؾُّ  ف(12)▬ َوِهةَي اجْلَ
ٕ  َا: َٓٗحٗا اييت ايٛاذد٠ف ٖرٙ الّ  ْاج١ٝ  سق١ ٖٓاى ٘  نها  عًٝه

 ذيهو  ضه٣ٛ  َٚها  ٚأؾهراب٘;   ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً  ايسضٍٛ
َـّْوا َوإِنْ : لتعاىل قاٍ جيُعف ٚ  ٜنتٓسم  ٗٛ اَم  سَمَو  ِشَؼاٍق  دِم  ُهمْ  َؽنِكَّ
 . ز137ش ايبكس٠ :ن 

ٓ يصؾح آطمر هذه إمة إٓ مةا أصةؾح  ": َايو اإلَاّ ٜكٍٛ

 .ايؿا  ايطً  َٓٗخ ع٢ً ا جتُاع الّ  يٓا  ًٝظ.. ."أوَلا
 ؟ اظموصمودةاجلامطات اظمختؾػة اـدؿتور اـػوزان طن  ؾةقؽضسئل و

  ٘ههزضٛي قاي٘ َٚاتعاىل  اهلل قاي٘ َا ايٓؿٝر١  أجاب  كًٝت٘
ٍ  تعاىل اهللف  ◘  َوٓ مَجِقعةاً  اهللَِّ زمَِحْبةلِ  َواْطَتِصةُؿوال:  ٜكهٛ

ُؾةةوا  سَمـَةةاَزُطوا َوٓل:  تعههاىل ٚقههاٍ ف ز103:عُههسإ هٍش نسَمَػرَّ

وا ِرحُيُؽةةمْ  َوسَمةةْذَهَب  َؽَتْػَشةةُؾوا ةةازمِِرينَ  َمةة َ  اهللََّ إِنَّ  َواْصةةػِمُ  ناـصَّ
٘  ٚقاٍ ف ز46:ألْنتاٍشا َـّةِذينَ  واسَمُؽوُكة َوٓل:  ٚتعهاىل  ضهبراْ  َؿا

                                                 

 وصححه األلباين .  . 4844جه ابن ماأخرجه ( صحقح) (16)
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ُؾوا ـَْبقِّـَاُت  صَماَءُهمُ  َما زَمْعدِ  ِمنْ  َواطْمَتَؾُػوا سَمَػرَّ ـَئِةَك  ا ةمْ  َوُأو  َطةَذاٌب  ََلُ

ٕ  هٍش  نَطظِقمٌ   املطهًُني  بني ايتنتسم ف ذيو غري الىل ز105:عُهسا
ٔ  املطًٛب ف ممٓٛع ٖرا أذصاب الىل أٚ مجاعاظ الىل  املطهًُني  َه
 زضٛي٘ ض١ٓ ٚع٢ً اهلل بنتا ع٢ً ٚاذد٠ ن١ًُ ع٢ً ٜهْٛٛا إٔ
ءٍ  دِم  سَمـَةاَزْطُتمْ  َؽنِنْ ل ف خطأٙ عٔ ٜرتاجع ٚاملدط٧ ف وهُ  َرْ  َؽةُردُّ

ُسولِ  اهللَِّ إَِغ  ـَْقةْومِ  زمِةاهللَِّ سُمْمِمـُونَ  ُؿـُْتمْ  إِنْ  َواـرَّ طِمةرِ  َوا ْٔ  طَمةغْمٌ  َذـِةَك  ا

 ْٚعهسه  َٓاٖحٓها  ْعسه  ٓرٔ ز59: ايٓطا٤شن سَمْلِويَلً  َوَأضْمَسنُ 
٘  ٚضه١ٓ  اهلل نتاب ع٢ً ْاا٤أز ْٚعسه بٓاَراٖ ٟ  يسضهٛي  ٖٚهد

  نإ َٚا ب٘ أخرْا يريو َٛا كّا نإ  ُا ايؿا  ايطً 
  .  ك١ًٝ اسبل الىل ٚايسجٛع عٓ٘ ْسجع  إْٓا ي٘ طباينتّا

* * * 
  الضوابط التى تزاعى عيد الفنت  

ٚعدّ ايعح١ً  ايعح١ً ف  ٚاسبًِ ٚايتأِّْٞ بايس ل عًٝو -1
بأّ ٚقت٘ ايال٥ل ب٘ ٚناْ  ايعسب ْه  ايعح١ً   عٌ ايػ٤ٞ قبٌ

ف  دخًٛا  ٝٗا ايٓاع  اينتت١ٓ الذا أقبً  أغهً  ع٢ًف ايٓدَاظ
 عًِ  فٚالذا أببسظ ٚاْكك  بإ أَسٖا ;ٚرٓٛا أِْٗ ع٢ً اسبل

 .َٔ بخٌ  ٝٗا أْ٘ نإ ع٢ً اشبطأ .
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بهٞ ْعهِٝ   ألجا٤ يف َعس ١ ايؿهراب١  ف ايتثب  عٓد اينت، -2
ِٔ     ٔقٝاألؾبٗاْٞ :  َٔه ٌُ َ ِإْٖهَو  َٚقَّاٍف: َأَيها ُتَكأته ِٔ َأٔبٞ  ٌَ ٔيَطِعٔد ِب

:ٍَ ِٔ َغِِٝسَىف َ َكا َٔ َِِس  ََٗرا اِيَأ ََٚأَِْ  َأَذٗل ٔب ٌِ ايٗػَٛز٣ف  ِٖ َٓ ُأَؾاسمُِل  َأ

ـَُه َطْقـَاِن َوـَِسةاٌن َوَشةَػَتاِن َيْعةِرُا اظْمُةْمِمَن ِمةَن  ضَمتَّى سَمْلسُمويِن زمَِسْقٍف 

ـَْؽاؽِِر، َفادَ  ا ال   غ٧ ع٢ً ذبهِ ال .  َؽَؼْد صَماَهْدُت َوَأَكا َأْطِرُا اجْلِ
إِن صَماءُؿْم َؽاِسةٌق زمِـََبةلٍ لقاٍ تعاىل : ف بعد ايتثب  َٔ األخباز 

زمَِحْسةِب اظْمَةْرِء ِمةَن ♂ قاٍ زضٍٛ اهلل :ٚ ف ز6:اسبحساظشنَؽَتَبقَّـُوا

َث زمُِؽلِّ َما َسِؿ َ  ـَْؽِذِب َأْن حُيَدِّ ٚذته٢ يهٛ ؾهس اشبهرب      ف  (13)▬ا
ٚاينته، ال ها   ايٓاس يف َؿًر١ ْػسٖا َٔ عدَٗا ف ٜكٝٓا  ٝٓبػٞ 

تاٗس اإلغاعاظ ٚايكٌٝ ٚايكاٍ ف َع خنته١ ايعكهٌ يف ْكًهٗا ف    
الىل أٖهٌ   املس٤ ٜسجعاينت، إٔ ٚايٛاج  عٓد ٚقع  اإلميإ ف 

ُسوِل َوإَِغ ُأْورِم قاٍ تعاىل : ل ايعًِ ٚاينتك٘ وُه إَِغ اـرَّ ـَْو َردُّ  إَْمِر َو

َـِّذيَن َيْسَتـبُِطوَكُه ِمـُْفمْ  ـََعؾَِؿُه ا   .ز83ش ايٓطا٤ : نِمـُْفْم 
 اهلل ٜكٍٛ نً٘ َساأل يف ٚايعدٍ ْؿاف اإل املطًِ ًٜصّ إٔ -3
ٌٖ ـُوا ُؾْؾُتمْ  َوإَِذال:  ٚعال ج ـَوْ  َؽاْطِد ّ شن ُؾْرزَمةى َذا َؿةانَ  َو :  األْعها
ٌٖ ٜٚكٍٛف  ز152: ِرَمـَُّؽمْ  َوٓل:  ٚعال ج َّٓ  َطةعَم  َؾْومٍ  َشـَآنُ  جَيْ  َأ

ـُوا ـُوا سَمْعِد  . ز8:املا٥د٠ش نـِؾتَّْؼَوى َأْؾَرُب  ُهوَ  اْطِد
                                                 

 .   4مسلم أخرجه ( صحقح) (14)
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 اإلعتؿاّ حببٌ اهلل ٚاإلجتُاع  ٝ٘ اشبري نً٘ ف قاٍ تعاىل  -4
ُؾةةوا َوٓ مَجِقعةةاً  اهللَِّ زمَِحْبةةلِ  َواْطَتِصةةُؿوال: : عُههسإ هٍشن سَمَػرَّ
َطَؾْقُؽْم زمِاجَلاَمَطِة ♂: ◘  كاٍف  اآل١ٜ ٖرٙ ◘ ايٓيب ٚبٖٝٔف ز103

ةةاُؿْم َواـُػْرَؾةةةَ  اَمَطةةُة َرمْحَةةٌة،  ♂ :اّٜكهها  ◘ قههاٍٚف  (14)▬َوإِيَّ َواجْلَ

ـُْػْرَؾُة َطَذاٌب    .(15)▬ َوا
ايسب عًه٢ أٖهٌ ايبهدع ٚاألٖهٛا٤      ايسباْٝني ع٢ً ايعًُا٤ -5
   خؿّٛؾا ٚق  اينت،. يًٓاع ني  طاب اعتكابِٖٝٚتب
ٕ :ايعًُها٤  ٚخاؾه١  املؤَٓني مبٛا ٠ أَس اهلل إٔ -6   هاملؤَٓٛ

   ايعًُا٤ ; ز71ش ايتٛب١ :  نزَمْعُضُفْم َأْوـَِقاء زَمْعضٍ ل ٚاملؤَٓاظ
ف ساّهههههٚاسب اسبههالٍ يًٓههاع ٜبٖٝٓههٕٛ ايههرٜٔ ٖههِايسبههاْٝني 

 ل ههٚاسب
 ف ٚايط١ٓ ٚايبدع١ .ايباوٌٚ
ٌ  نتٞ َٛاؤ اينته، ٜ َكاب١ً اينت، بايعٌُ ايؿا   -7  ٓػهػ

ايٓاع بتتبع األخبازف ٜٚػً  ع٢ً اجملايظ مسع  ف ٚزأٜ  ف 
ٚأتٛقعف ٚيٛ نهإ نهرا نهإ أٚىلف َها ٜؿهسف ُُٖٗهِ عهٔ        

                                                 

 وصححه األلباين  .  6154الرتمذي أخرجه ( صحقح) (13)

 وحسنه األلباين  .  17338أةو أخرجه ( ضمسن) (14)
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ايٓٛا ههٌ املطههترب١ ف ٚزمبهها  سوههٛا يف ايٛاجبههاظ ف أٚ أخههسٚا 
ٛ ايؿال٠ عٔ ٚقتٗها بطهب     يف ازبهداٍ ٚايٓكهاؽ ٚقهسا٠٤     ايًهٗ

ِٔف َ  اجملالظ ٚازبسا٥د َٚتابع١ ايكٓٛاظ ٚايػػ  بريو ٞ  َع  َأٔبه
ٕٖ َُٖسَِٜس٠َ ٍَ َأ ٍَ ◘ اهلٔل َزُضٛ ْقِل ♂ : َقا َْطاَمِل ؽَِتـًا َؿِؼَطِ  اـؾَّ ْٕ زَماِدُروا زمِا

صُمُل ُمْمِمـًا َوُيْؿِز َؿاؽًِرا، َأْو ُيْؿِز ُمْمِمـًا َوُيْصبُِح  اظْمُْظؾِِم، ُيْصبُِح اـرَّ

ْكَقاَؿاؽًِرا، َيبِقُ  ِديـَُه   .(16)▬  زمَِعَرٍض ِمَن اـدُّ
 ُا ْهصٍ بهال٤ ال  بهرْ      َكاب١ً اينت، بايدعا٤ ٚايتكسع -8

ِصقَبٍة َؽباَِم َؿَسَبْت َأْيِديُؽْم َوَيْعُػو لقاٍ تعاىل :  ن مُّ َوَما َأَصازَمُؽم مِّ

قاٍ ف َٚا ز ع بال٤ ال  بتٛب١  فز30ش ايػٛز٣ :  ن(33)َطن َؿثغِمٍ 
ُؽْم شُممَّ لتعاىل : َتاطةًا ضَمَسةـًا َوَأِن اْسَتْغِػُروْا َرزمَّ ـَْقِه ُيَؿتِّْعُؽم مَّ سُموزُموْا إِ

ى َسؿًّ ُؽةُم اْدُطةويِن َأْسةَتِجْب لف ز 3ش ٖٛب : نإَِغ َأصَمٍل مُّ َوَؾاَل َرزمُّ

ةن جُيِقةُب اظْمُْضةَطرَّ إَِذا ل  ٚقاٍ تعهاىل:  ف ز60ش غا س : ن ـَُؽمْ  َأمَّ

َرْ  ْٕ َعُؾُؽْم طُمَؾَػاء ا وَء َوجَيْ ا َدَطاُه َوَيْؽِشُف اـسُّ َ  اهللَِّ َؾؾِقًَل مَّ ـٌَه مَّ ِض َأإِ

ُرونَ   . ز  62ش ايٌُٓ : نسَمَذؿَّ
ِٔف   ايتعٛذ باهلل َٔ اينت، -9 ِٔ َشِٜٔد َع ٍَ  َثأبٕ ف ِب ٍَ : َقا  َقا

                                                 

 .   117مسلم أخرجه ( صحقح) (15)
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ٗٞ ـِْػَتِن، َما َضَفَر ِمـَْفا َوَما زَمَطنَ  ♂: ◘  ايٖٓٔب ُذوا زمِاهللِ ِمَن ا  .(17)▬سَمَعوَّ
ِٔ َ ف ٔ خػٞ ع٢ً بٜٓ٘مت٢ٓ املٛظ يف اينتت١ٓ مل -10  َأَْهظٍ  َعه
ٍَ ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ َزُضٛ َّ َٓ َيَتَؿـَّى َأضَمُدُؿُم اظْمَْوَت ـُُِض  َكَزَل ♂:◘ اي  َٓ  َأ

ُفةمَّ َأضْمقِـِةي َمةا َؿاَكةِت   َٓ زُمدَّ ُمَتَؿـًِّقا اظْمَْوَت َؽْؾَقُؼةْل: اـؾَّ زمِِه، َؽنِْن َؿاَن 

ـِي مَ  ا رِم، َوسَمَوؽَّ َقاُة طَمغْمً ا رِم احْلَ ـَْوَؽاُة طَمغْمً  . (18)▬ا َؿاَكِت ا
* * * 

 ما أقاموا الصالة وإٌ جاروا عدو اخلزوج على احلكاومً عقيدتيا 

واـسةؿ  واـطاطةة :  َٔ نالّ اإلَاّ أمحد  الَاّ أٖهٌ ايطه١ٓ  

ـْلئؿة وأمغم اظمممـع اـػم واـػاصمر، ومةن ورم اخلَلؽةة ، واصمتؿة  

أٟ غًهبِٗ   -قف طؾقةه اــةاس ورضةوا زمةه ، ومةن طؾةقفم زماـسة
ِٔ َ  أٖه. ضمتى صار طمؾقػة وسؿي أمغم اظمممـع -ٚقٗسِٖ ِٔ  َعه  اِبه
ِٔ َعٖباٍعف ِّ َع ٍَ ◘ ايٖٓٔب ُه ♂: َقا ، َؽنِكَّ َمْن َؿِرَه ِمْن َأِمغِمِه َشْقًئا َؽْؾَقْصػِمْ

ا َماَت ِمقَتًة صَماِهؾِقَّةً  ْؾَطاِن ِشػْمً ِٔٚف (19)▬َمْن طَمَرَج ِمَن اـسُّ ِٛفٔ  َع  َعه
ِٔ ِٔ  ََأيهٕوف  ِب ٍِ  َعه ٍَ  ◘ اهلٔل َزُضهٛ َـّةِذيَن ♂: َقها ةتُِؽُم ا ؿَّ

طِمَقةاُر َأئِ

                                                 

 .   6756مسلم أخرجه ( صحقح) (16)

 .    وصححه األلباين 1761النسائي أخرجه ( صحقح) (17)

 .    1748، و مسلم  6344البخاري  أخرجه( صحقح) (18)



 ي عُىاٌ اضغط عهى ، ونهىصىل أل Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغط عهى

 ,Page Upنهًبوص عهى انعُىاٌ انًطهىة  في انفهزص، وثىاسطخ األيسز  انشر

Page Down  رُقم ثيٍ انصفحبد. أو عجهخ انًبوص 

 

 
27 

اُر  بُّوهَنُْم َوحُيِبُّوَكُؽْم، َوُيَصةؾُّوَن َطَؾةْقُؽْم َوسُمَصةؾُّوَن َطَؾةْقِفْم، َوِذَ
ُُتِ

َـِّذيَن سُمْبِغُضوهَنُْم َوُيْبِغُضوَكُؽْم، َوسَمْؾَعـُةوهَنُْم َوَيْؾَعـُةوَكُؽمْ  تُِؽُم ا ؿَّ
 فَأئِ

ٌَ ٍَ َٜا: ٔقٝ ًَا اهلٔلف َزُضٛ ِِ َأَ  ُٖ ٍَ ٔبايٖطِٝٔ ؟ َُْٓأبُر وا : َ َكا ذامو ا أاقا ، ما َلا

وا  هو اْكرا ، فا هو وىا هو ْكرا ْوًئا تا ْم شا تِكو َلا ْنلوْم ِمْن وو أا ا را إِذا ، وا عا الا مو الصَّ  فِوكو

ًوا ِمْن طاا ا    وا نا نِْز و َلا تا ، وا هو لا ما  .(20)▬  ا
* * * 

  سييو( بً مجيل  لشيخ حمندامؤلفات  ) مً ىصيخة عامة
  اظههٚازبُاع ا٠ههٚايدع ٚاملسبٝني ف مجٝعّا املطًُني ع٢ً -1

  الىل ٠ٛههبايدع دإٔٚهه ٝب ف ◘ بايسضٍٛ ٜكتدٚا إٔ اإلضال١َٝ
 ايب٦ٝهه١ يٝحههدٚا ثههِ اإلضههال١َٝف ازبُاعهه١ يتهههثري ايتٛذٝههد
 تهٛ سظ   هإذا  ف ايؿا  املطًِ اجملتُع ٜتك٣ٛ ذت٢ ف ايؿاسب١
 ف اهلل بهتهاب  حيهِ ايرٟ ايعابٍ املطًِ اسبانِ خسد ايػسٚ 
 . ْٚؿسِٖ عصِٖ يًُطًُني ٜٚتركل ف ◘ زضٛي٘ ٚض١ٓ
 إٔ خاؾه١  َِٓٗ ٚايدعا٠ ف عا١َ املطًُني ع٢ً ايٛاج  -2
ِ  ع٢ً اإلضالّ ذهِ ٜطبكٛا ِ  أْنتطهٗ ٌ  ٚأًٖهٝٗ  ٜطهايبٛا  إٔ قبه
 بعهم  زأٜٓها   كهد  ف ايٓحهاح  هلِ ٜهت  ذت٢ ف بتطبٝك٘ اسبهاّ

                                                 

 .    1744مسلم   أخرجه( صحقح) (63)
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ٕ    اإلضهال١َٝ  ازبُاعاظ ّ  ٜطبكهٛ ِ  يف اإلضهال  َهع  َعهاَالتٗ
ٌ  َها  ٖٚهرا  ف عًٝ٘ ذهِ الذا باسبهِ ٜكبٌ   بٌ ايٓاعف  ذؿه

 . األ ساب بعم َٔ
ِ  يًُطايبه١  ٚاملاهاٖساظ  ايعٓه   اضتعُاٍ جيٛش   -3  حبهه

 املطًهٛب  ذبكل ٚ  الضال١َٝف يٝط  ألْٗا اإلضال١َٝف ايػسٜع١
 ف ٚاجملتُهع  اينتهسب  عًه٢  ١ُجطهٝ  أقهساز  َعٗا حيؿٌ قد بٌ ف

 ايعسب١ٝ ايبالب بعم يف ذؿٌ َا ٖٚرا اإلضال١َٝف ٚازبُاعاظ
ٌ  ف جهداّ  ايػسٜه   َٚٔ ٚاإلضال١َٝ ٔ  به  ربهسد  إٔ املؤضه   َه
ِ  عسبههٞ بًههد يف ْطهها١ٝ٥ َاهاٖس٠   ايكههسهٕ بتطبٝههل ٜطههاينب َطهً
ٔ ب َٚها  ف ايػسعٞ ٚاسبحاب ٔ  زٜه ٔ  أْٗه ٕ  خهاينت ٟ  ايكهسه  ايهر
ش ن زُمُقوسمُِؽنَّ  دِم  َوَؾْرنَ : ل تعاىل هللا قاٍ ف اشبسٚد بعدّ ٜأَسٖٔ

 . ربسجٔ ٚ  بٝٛتهٔ ايصَٔ أٟف ز33األذصاب :
:  املطهًُني  تهنتهري  عًه٢  بعكِٗ بٗا ٜطتدٍ اييت ٚاآل١ٜ -4
ْ  َوَمنل ـَئَِك  اهللُّ َأكَزَل  زماَِم  حَيُْؽم َلَّ ـَْؽاؽُِرونَ  ُهمُ  َؽُلْو  ز44ش املا٥هد٠ : نا
ٔ  ٚاختهازٙ  ف  اضهل  رهامل   ٗٛ ب٘ أقس َٔ:  عباع ابٔ قاٍ.  ابه

 طبسد غري أؾػس ننتس أٟ)  ننتس بٕٚ ننتس:  عطا٤ ٚقاٍ ف جسٜس
 ( .اإلضالّ َٔ
  ٗٛ ب٘ َعرتف ٖٚٛ اهلل أْصٍ َا بػري ذهِ الذا  اسبانِ -أ
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 . بايؿالح ي٘ ٚايدعا٤ ف بس ل ْؿر٘ جي   اضل رامل
ٟ  اسبانِ ٚأَا -ب ِ  جرهد  ايهر ٍ  أٚ ف اهلل ذهه ٘  اضهتبد  به
 ف اإلضالّ عٔ َستد نا س  ٗٛ ف أؾًس أْ٘ ٜعتكد ٚقعّٝا قاّْْٛا

ٍ  عُهالّ  بس هل  ْؿهر٘  جي  أٜكّا ٖراٚ  ملٛضه٢  تعهاىل  اهلل بكهٛ
:  ايسبٛبٝهه١ ابعهه٢ ايههرٟ ايههها س  سعههٕٛ ٜٓؿههرا إٔ ٖٚههازٕٚ

هُ  ؽِْرَطْونَ  إَِغ  اْذَهَبال َٓ  (43) َصَغى إِكَّ ًٓ  ـَهُ  َؽُؼو هُ  َـّقِّـًا َؾْو رُ  َـَّعؾَّ  َيَتةَذؿَّ

 .  ز44-43ش و٘ : ن(44) َشىَيْ  َأوْ 
 ف اإلضههالَٞ اسبهههِ القاَهه١ يف ٜرتٜثههٛا إٔ ايههدعا٠ عًه٢  -5

ٍ  أض٠ٛ أذ٣ َٔ ٜؿٝبِٗ َا ع٢ً ٜٚؿربٚا  ◘ األَهني  بايسضهٛ
ايتؿهنت١ٝ ٚايرتبٝه١ ألْنتطهِٗ ٚألًٖهِٝٗ     َٓٗخ يف  ٜطتُسٚا ٚإٔ
 ٚاسبهِ ٚايدعا٤ ايعباب٠ يف اهلل تٛذٝد الىل ايٓاعبع٠ٛ  ثِ فأّٚيا
 اجملتُهع  إلجيهاب  فاإلضهال١َٝ  ٚايرتب١ٝ ف اهلل ضبٌٝ يف ٚازبٗاب ف

 . اسبٝا٠ غ٦ٕٛ مجٝع يف بايهتاب ٚايط١ٓ حيهِ ايرٟ ايؿا 
* * * 

 مً أحاديث الفنت  

1- ِٔ ٍَ َُٖسَِٜس٠َف َأٔبٞ َع ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ َزُضٛ َّ َسَتُؽوُن ؽَِتٌن ♂: ◘ اي

ُم ؽِقَفا طَمغْمٌ ِمَن اظَماِر، َواظَمةاِر اـَؼاِطُد ؽِقَفا طَمغْمٌ ِمَن اـَؼائِِم ، َواـَؼائِ 
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ْؽُه، َوَمْن َوصَمَد َمْؾَجةًل  ا سَمْسَتْػِ ْا ََلَ اِطي، َوَمْن ُيْػِ ؽِقَفا طَمغْمٌ ِمَن اـسَّ

 . (21)▬ َأْو َمَعاًذا َؽْؾَقُعْذ زمِهِ 
2- ِٔ ِّٟف ََُٛض٢ َأٔبٞ َع ٍَ اِيَأِغَعِس ٍَ: َقا ٍُ َقا ٘ٔ  َزُضٛ َّه  ♂ :◘ اي

صُمةُل ؽِقَفةا إِنَّ زَمْعَ يَ  ْقِل اظْمُْظؾِِم، ُيْصةبُِح اـرَّ اَطِة ؽَِتـًا َؿِؼَطِ  اـؾَّ َدِي اـسَّ

ـَْؼاِطةُد ؽِقَفةا  ُمْمِمـًا، َوُيْؿِز َؿاؽًِرا، َوُيْؿِز ُمْمِمـًا، َوُيْصبُِح َؿاؽًِرا، ا

ةوا ؾِِسة ُ اِطي، َؽَؽِّسِّ ـَْؼائِِم، َواظْمَاِر ؽِقَفا طَمغْمٌ ِمَن اـسَّ قَُّؽْم، طَمغْمٌ ِمَن ا

َجاَرِة، َؽنِْن ُدطِمَل  زُموا ُسُقوَؽُؽْم زمِاحْلِ َيْعـِي  -َوَؾطُِّعوا َأْوسَماَرُؿْم، َوارْضِ

 (22)▬َطعَم َأضَمٍد ِمـُْؽْم، َؽْؾَقُؽْن َؿَخغْمِ ازْمـَْي آَدمَ  -
3-  ِٔ ٕٖ َُٖسَِٜس٠َف َأٔبَٞع ٍَ ◘ ايٓيب َأ َٓ ♂: َقا َـِّذي َكْػِز زمَِقِدِه  َوا

ـَْؼاسمُِل ؽِةقَم َؾَتةَل، سَمْذَهُب اـدُّ  َٓ َيْدِري ا ْكَقا، ضَمتَّى َيْلِيَ َطعَم اــَّاِس َيْوٌم 

َٓ اظْمَْؼُتوُل ؽِقَم ُؾتَِل  ٌَ ▬َو ُٕ  َنَِٝ : َ ٔكٝ ٍَ  َذٔيهَو؟  َُٜههٛ ةْرُج،  ♂:َقها اَْلَ

ـَْؼاسمُِل َواظْمَْؼُتوُل دِم اــَّارِ    (23)▬–يطً  ايدْٝانإ  الذا:أٟ-ا
ََُس  -4 ِٔ ُع ٘ٔ ِب َّ ِٔ َعِبٔد اي ٘ٔ َع َّ ٍَ اي ٍَ: َزَأُِٜ  َزُضٛ ُٜٔػرُي  ◘ف َقا
ٍَ:  امَلِػِسِماِلَي٢  ـِْػْتـَةَ إِنَّ ♂َ َكا َٛ    « ََتِيُء ِمْن َهاُهـَا ا ٙٔ َِْره ََهَأ ٔبَٝهٔد ِٚ ََٚأ

                                                 

 .  4531البخاري  أخرجه ( صحقح) (61)

 وصححه األلباين .  3648أبو داود أخرجه ( صحقح) (66)

 . 6837مسلم  أخرجه( صحقح) (64)



 ي عُىاٌ اضغط عهى ، ونهىصىل أل Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغط عهى

 ,Page Upنهًبوص عهى انعُىاٌ انًطهىة  في انفهزص، وثىاسطخ األيسز  انشر

Page Down  رُقم ثيٍ انصفحبد. أو عجهخ انًبوص 

 

 
31 

َُِػِسِم ْقَطانِ ِمْن ضَمْقُث َيْطُؾُ  َؾْركَ » اِي ةُب زَمْعُضةُؽْم  ،ا اـشَّ َوَأْكةُتْم َيُْضِ

َٚاِبَتَدَأِظ ف  (24)▬ِرَؾاَب زَمْعضٍ  ََٗسِظ  َُا َر ٕٖ َأِنَثَس اِئبَدِع الْٖ ّْ َأ ََِعًُٛ َٚ
 َٔ َُِػِسِمَٔ َٔ    -ايعهسام ٚ هازع   ْاذٝه١  :أٟ -اِي َٕ ايَّهٔرٜ ِٕ َنها َٚال

ِّ َٚايٖػا ٌِ اِئرَحاِش  ِٖ ِٔ َأ َٔ ِِ َنٔثرْي  ُٗ ِٓ َٔ ََٚؾنتِّنَي   ٌِ َُ ًُٛا ٔباِيَح ٕٖ  اِقَتَت َ ِإ
َُِػِسِمََٚقَعِ  ٔ ٞ َْأذ١َٔٝ  اِينٔتِت١ََٓ َُه١ٔ    اِي ًٔ َ َهاَِْ  َضَبّبا اِلَي٢ اِ ٔتهَساِم َن

 ِٕ َٚاِلَي٢ َأ  ِّ ِٛ ِِ اِلَي٢ اِيَٝ ُٗ ِٓ َٔ ََٚ َطأب ْٖٔٝأظ َنٔثرٍي   ِِ ِٗ ٖٔٔب َََرا َٚ ُٔنَي  ُُِطًٔ اِي
ُِ ًَ ُ٘ َأِع َّ َٚاي َّ ايٖطاَع١ُ   ) نتاب ا ضترناز( . َتُكٛ
ا اهلل تعههاىل ايعنتههٛ ٚايعا ٝهه٘ يف ايههدْٝا أذههبيت يف اهلل ف ضههًٛ

جيٓبٓا غس اينت، َا رٗس َٓٗا َٚها بطهٔ ف   إٔ ضًٛٙ ٚٚاآلخسٙف 
اتباعه٘ف ٚإٔ ٜسْها ايباوهٌ باوًّها      ٜسْا اسبل ذّكها ٜٚسشقٓها  ٚإٔ 

إٔ ٜربّ هلرٙ األ١َ أَس زغهد ٜعهص  ٝه٘    ٜٚسشقٓا اجتٓاب٘ف ٚضًٛٙ 
٘ بهاملعسٚف   ٝه  ُسََِأأٌٖ واعت٘ف ٜٚٗدٟ  ٝ٘ أَس َعؿهٝت٘ ف ُٜٚه  

ٞ  ٝه٘ عهٔ املٓههسف ٚإٔ ذبكهٔ  ٝه٘ ايهدَا٤ف ٚتترهد  ٝه٘         َُِٜٗٓٚ
 ٚضها٥س بهالب  ايه١ًُف ٚإٔ ٜٛذد  ٝ٘ ايؿ ف ٚإٔ جيعٌ بالبْا 
 .املطًُني أَٓا أَاْا ضًُا ضالَاف هَني هَني هَني

* * * 

                                                 

  واللفظ له. 6834، ومسلم 4668البخاري  أخرجه ( صحقح) (63)
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