
 

 

 حمارضة هاتػقة أفؼقت فطؾبة افعؾؿ يف إكدوكقسقا

 هـ 1431ظام يف ربقع األول 

 

 تقجقفات فؾدظاة إػ اهلل امعف

 و

 افعؾؿ حقل طاهرة افتشاحـ وافتحريشفطؾبة  تقجقفات

 

 صافح بـ ؾقزان افػقزانافدـتقر/ دعايل افشقخ 

 ظضق هقئة ـبار افعؾامء وظضق افؾجـة افدائؿة فإلؾتاء

 

 اظتـك بف

 أبق حمؿد ذو افؼركغ بـ حمؿد شـقد



 مؼدمة ادعتـل

 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ ادبعقث رمحة فؾعادغ، كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف 

 أمجعغ. 

 أما بعد،،،

أفؼاها   -ادقػ حػظف–ؾفذه حمارضة ؿقؿة فصاحب ادعايل صقخـا افقافد صافح بـ ؾقزان افػقزان 

 ألبـائف ضؾبة افعؾؿ وافدظاة إػ اهلل يف إكدوكقسقا ضؿـ ؾعافقات افدورة ادـفجقة يف افػؼف.

-20بتاريخ  تكعؼدواؾؼد ـاكت افدورة تؼام يف معفد افسـة بؿديـة ماـارس، شقالوييس اجلـقبقة 
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ادسائؾ افػؼفقة فعالمة افقؿـ حمؿد بـ ظع افشقـاين  وـان ادؼرر يف افدورة ـتاب افدرر افبفقة يف

v. 

ذح  فر يف بالدكا  بؽتابف كقؾ األوضارافذي اصت v وـان شبب اختقاركا ادتـ دؽاكة افشقـاين

 مـتؼك األخبار وهق مسجؿ بافؾغة اإلكدوكقسقة يف جمؾدات.

 أربعغ جمؾسا.ثالثة و ضقر يفام ذح افؽتاب ظذ احلمحد اهلل افؽريؿ ادـان افذي وؾؼـل إلمتوأ



كف يف شـقات بعدها يف كػس افدورة أمتؿت ظذ احلضقر ذح ـتاب ظؿدة افػؼف فإلمام مقؾؼ ثؿ إ

وذح ـتاب افغاية وافتؼريب افشفر بؿتـ جمؾسا  مخسة ومخسغيف ادؼدد احلـبع افديـ ابـ ؿدامة 

 .جمؾسا ثالثغيف  أيب صجاع

افسـقات أن ذحت متقكا ـثرة يف افعؼقدة وافتقحقد ومتقكا متـقظة يف ـام تؿ بػضؾ اهلل خالل تؾؽ 

 واألخالق واآلداب وؽرها. احلديث وادصطؾحأصقل افتػسر وأصقل افػؼف وؿقاظده و

ـاكت بحضقر جمؿقظة ضقبة مـ افدظاة وافؼائؿغ ظذ  -حػظف اهلل– وحمارضة صقخـا صافح افػقزان

 احلضقر افذيـ جاؤوا مـ مـاضؼ ومدن صتك.ادراـز وادعاهد ومجع ؽػر مـ 

 وتعزيزه فدظقة أبـائف أهؾ افسـة بنكدوكقسقا.  هى اهلل صقخـا خرا ظذ تقجقفاتف افـاؾعة وتليقدؾجز

وأحلؼـا مع حمارضة صقخـا كصقحتف ادؽتقبة فؾدظاة إػ اهلل وتقجقفف ادسجؾ حقل طاهرة افتشاحـ 

إفقفا وتعؿقؿ كؼها يف هذا ضؾبة افعؾؿ وافدظاة إػ اهلل وافتحريش بغ ضؾبة افعؾؿ. ذفؽ حلاجة 

 افؽتقب بنذن اهلل.

بعض  وإضاؾة ؼد تػضؾ صقخـا حػظف اهلل بؼراءة مجقع ما يف هذا افؽتقب وتؽرم بتعديؾؾ ،واحلؿد هلل

 اهلل اإلذن بسمجة وضباظة افؽتقب. فوؿد ـتب صقخـا افقافد حػظافعبارات مما يسفؾ االشتػادة مـف.  

وأن حيػظف مـ ـؾ شقء  ؾ ظؿره يف ضاظتفوأهؾف وأن يطق يف ظؾؿف وظؿؾف فشقخـا ـسلل اهلل أن يباركؾ

 إكف ويل ذفؽ وافؼادر ظؾقف وهق جقاد ـريؿ.ومؽروه. 

 وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.

 ـتبف 



 ذو افؼركغ بـ حمؿد شـقد

 ائؿ ظذ معفد افسـة بؿديـة ماـارسافؼ

am_dzulq@yahoo.com 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل وبعد: ؾؼد أذكت فؾشقخ ذى افؼركغ حمؿد شـقد بسمجة حمارضيت افتل بعـقان: حمارضة 

 ؾقف. سقا هاتػقا ثؿ ضباظتفا وتقزيعفا وبارك اهللقهاتػقة أفؼقت ظذ ضؾبة افعؾؿ يف أكدوك

 وصؾ اهلل وشؾؿ ظذ حمؿد وظذ آفف وصحبف

 ـتبف

 صافح بـ ؾقزان افػقزان

 ـه١/٣/١٤٣٦

 



 

 

 

 

 

 حمارضة هاتػقة أفؼقت فطؾبة افعؾؿ يف إكدوكقسقا

 هـ 1431يف ربقع األول ظام 



 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 بف أمجعغ، ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وأصحا ظؾقف وشؾؿ صذ اهللواحلؿد هلل رب افعادغ 

عؾؿ ؾف ؼقؾجؿقع افتقفؾ   وأشلل اهلل ،قسقاضؾبة افعؾؿ بنكدوكمـ نخقاكـا بافؾؼاء  هذاضقبة  ؾرصة

ظؾقف  افؽتاب وافسـة وممـ اصؾقة األ ؾع وافعؿؾ افصافح واحلرص ظذ ضؾب افعؾؿ مـ مصادرهافـا

  .حابة وافتابعغ ومـ تبعفؿ بنحسانشؾػ هذه األمة مـ افص

چ : تباظف، ؿال اهللال جؾ وظالاهلل  كاوصاافرصاط ادستؼقؿ افذي أو سبقؾ افصحقحوإن هذا هق اف

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  

  [١٥٣]األكعام:  چڈ  ژ  ژ   ڑ    

مـ جاء األمة مـ افؼرون ادػضؾة و هذه شؾػوما ظؾقف  n حمؿدؾافرصاط ادستؼقؿ هق ما جاء بف 

ث حدِ شائر ما أُ و وافضالالتوافبدع  بادئ ادهدامةافسبؾ ادـحرؾة واد ارـاتو فؿشبقؾ ابعدهؿ شافؽ

 افـار،  مـف ظـ اجلـة ويؼرهبؿ ؾنكف يبعد صاحبَ  هذا افديـ مما فقس مـفيف 

ـْ َتِضؾُّقا َما مَتَس  )): nـام ؿال  ، َف ـِ ُت ؾِقُؽْؿ َأْمَرْي ـْ  n)) 1ِف َوُشـ َة َكبِق  ْؽُتْؿ هِباَِم: ـَِتاَب اهللِ ,َتَر

ُتُؽؿْ  َؿدْ ))وؿال ظؾقف افصالة وافسالم:  ـْ   َظَذ  َتَر
ِ
ـََفاِرَها َفْقُؾَفا اْفَبْقَضاء  إاِل   َبْعِدي َظـَْفا َيِزيغُ  اَل  ـَ

 2 ((َهافٌِؽ 

                                                           
: َوَىَذا أَْيًضا َمْحُفوٌظ  v( بالغا ووصلو غيره. وشواىده كثيرة. قال ابن عبد البر النمري 1705أخرجو مالك )  1

ْسَناِد َوُرِوَي ِفي َذِلَك ِمْن َمْعُروٌف َمْشُهوٌر َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِعْنَد َأْىِل اْلِعْلِم ُشْهرَ  ًة َيَكاُد ُيْستَ ْغَنى ِبَها َعِن اْْلِ
إسناده. َأْخَباِر اْْلَحاِد َأَحاِديُث ِمْن َأَحاِديِث أَِبي ُىَريْ َرَة َوَعْمِرو ْبِن َعْوٍف... ثم ساق حديث أبي ىريرة وعمرو بن عوف ب

 (.24/331)التمهيد 



ـْ ))ؿال ظؾقف افصالة وافسالم: و ى َبْعِدي ِمـُْؽؿْ  َيِعْش  َم ثًِرا، اْختاَِلًؾا َؾَسَرَ  َوُشـ ةِ  لبُِسـ تِ  َؾَعَؾْقُؽؿْ  ـَ

 
ِ
، ادَْْفِدي غَ  اخْلَُؾَػاء ـَ اِصِدي ُؽقا افر  قا هِبَا مَتَس  ؿْ  بِافـ َقاِجِذ، َظَؾْقَفا َوَظضُّ ـُ ا ؾ   َؾنِن   اأْلُُمقِر، َوحُمَْدَثاِت  َوإِي   ـُ

ؾ   بِْدَظٌة، حُمَْدَثةٍ  ـُ  3 ((َضاَلَفةٌ  بِْدَظةٍ  َو

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ چ  :nصحابة افرشقل  يفؿال  واهلل جؾ وظال

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 [١١١]افتقبة:  چٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ    

هنؿ هؿ افذيـ يعرؾقن شـة أل nوة بعد افرشقل دؼافمـ ادفاجريـ واألكصار هؿ  افصحابةؾ

  .هبا ؾفؿ أدرى ،تؾؼقها ظـف وحػظقها وظؿؾقا هبا وؿامقا هباألهنؿ افرشقل 

  .ظذ مـفجفؿ، فؽـ بنحسان شاروأثـك ظذ مـ جاء بعدهؿ  هلل جؾ وظالاؾ

  .هؿ ظؾقفا ممعرؾة بؿذهبفؿ وووظؾؿ  أي بنتؼان چپ   پ  پ  چ ؾؼال : 

، بؾ ي ظذ أهؾف صقئادؾفذا ال جيهؿ ظؾقف ا ـفجفؿ ومد ةمعرؾ ؽرإفقفؿ مـ  اإلكتسابوأما جمرد 

  .يرضهؿ

                                                                                                                                                                                     

وأبو نعيم في مقدمة  (1/96)والحاكم  (49، 48)وابن أبي عاصم  (43، 5)وابن ماجو  (4/126)أخرجو أحمد   2
. قال أبو نعيم : َوَىَذا َحِديٌث َجيٌِّد ِمْن zمن حديث العرباض بن سارية ( 1/36)المستخرج على صحيح مسلم 

 َصِحيِح َحِديِث الشَّاِميِّيَن. إى .

وصححو  (44-42)وابن ماجو  (2681)والترمذي  (4607)وأبو داود  (95)والدارمي  (4/126)أخرجو أحمد   3
. قال الترمدي : َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. zمن حديث العرباض بن سارية  (97-1/96)والحاكم  (5)ابن حبان 

 إى .



 تك كسرحوأصحابف مـ ادفاجريـ واألكصار  nـان ظؾقف افرشقل ما  جيب ظؾقـا أن كتعؾؿ ،ؿـ ثؿؾ

  .صحقح ظؾقف ظذ وجف

ؾ فجي ألكفإما  ،فقس ـذفؽوظذ مـفج افصحابة وهق أكف ظذ مـفج افرشقل ـ يدظل ممـثر  ال،وإ

  .ويريد ما ظؾقف ؾالن وظالن هايريد هقبؾ ، هفؽـ ال يريدوألكف يعرؾف وإما شقئ اف هذا

ؾُُّفؿْ )) :اؾساق األمة إػ ثالث وشبعغ ؾرؿة ؿال nبل ودا بغ افـ : َؿاُفقا ((َواِحَدةً  ِمؾ ةً  إاِل   افـ ارِ  يِف  ـُ

ـْ  اَن َظَذ َمامَ ))ؾؼال:  اهلل ِ؟ َرُشقَل  َيا ِهَل  َوَم ـَ   4((َوَأْصَحايِب  َظَؾْقفِ  َأَكا ـْ 

دعرؾة ؽتاب وافسـة افتعؾؿ رف إال ب يعال هذا وفؽـ ،افرصاط ادستؼقؿ هقو سؾقؿاف ؾفذا هق ادـفج

  .أهؾ افعؾؿ ظـ ذفؽ لتؾؼوظؾؿفؿ ووافـظر يف ظؿؾفؿ ظؾقف  شارواؾقف، وما ظما هؿ 

  .تبرص يـؼ مـ ؽرو ام يذاعظؽتب أو افبؿجرد  لخذال ي ،ظـ أهؾ افعؾؿ ادقثقؿغ ذفؽ كتؾؼك

، َوَرَثةُ  افُعَؾاَمءَ  إِن  )): nمـ ورثة األكبقاء، ـام ؿال  ملخقذا بد أن يؽقن هذا ال
ِ
ْ  األَْكبَِقاءَ  إِن   األَْكبَِقاء  َل

ُثقا ا َواَل  ِديـَاًرا ُيَقر  اَم  ِدْرََهً ُثقا إِك  ـْ  افِعْؾَؿ، َور   5 ((َواؾِرٍ  بَِحظ   َأَخذَ  بِفِ  َأَخذَ  َؾَؿ

  ٪وأصحابف nضريؼة افرشقل  لخذظؾقف أن ي ،يريد ادهداية ويريد اخلروافذي يريد افـجاة مـ افـار ؾ

 لن يتعؾؿف أوال ب -

 ه مـ أهؾ افعؾؿ تؾؼاوي -

                                                           

( حديث افتراق 3/284. ذكر العراقي )تخريج اْلحياء cحديث عبد اهلل بن عمرو  (2641)أخرحو الترمذي   4
 أوجو وذكر تحسين الترمذي لحديث عبد اهلل بن عمرو، وقال : وأسانيده جياد. إى .  األمة من عدة

. وذكره (88)وابن حبان  (223)وابن ماجو  (2682)والترمذي  (3641)وأبو داود  (5/196)أخرجو أحمد   5
 (1/160البخاري في ترجمة باب في صحيحو. قال ابن حجر : ولكن لو شواىد يتقوى بها.إى . )فتح الباري 



  .هذا بافعؿؾ افصادق هلل ظز وجؾ يتبع ثؿ -

 ؾنن افعؿؾ ال يؼبؾ إال بؼضغ:

 ذك وال رياء وال شؿعة  ظـدهال يؽقن ؾ ؼط األول: اإلخالص هلل اف

  nؼط افثاين: ادتابعة فؾرشقل اف

يئ  جب  حب  خب  مب    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئچ  :ـام ؿال تعاػ

 [١١١افبؼرة: ] چىب  يب  جت  حت     

 ال إفف إال اهلل كمعـ هقهق اإلخالص و هذا چی  ی  جئ  چ 

 وهذا هق ادتابعة وافعؿؾ بافسـة  nؾرشقل فتبع مأي  چحئ  مئ چ 

  .يتبع ؾالكا أو ظالكاظذ احلؼ أو أكف  يظـهق ال يؽقن ظذ بدظة أو ظذ ضالفة وؾ

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ يؼقل:  واهلل جؾ وظال

 [١٥٣]األكعام:  چڌ  ڎڎ

  .اهلل إػ ادقصؾ دققحافطريؼ اف عـلأي شبقع، ي چچ  چ  وؿال

  .ضرق ـثرة وصعب ضرق افضالل ؾفلوأما 



ـؾ وؾفل ـثرة ألن ـؾ مجاظة وـؾ حزب أي افضالالت،  چڇ  ڇ  ڍ  چودهذا ؿال: 

 ما ظؾقفا هذ .ضريؼا ؽر ضريؼ اآلخر وال جيتؿعقن ظذ احلؼجيعؾ فف  أو رئقس ضريؼة ضالفةرئقس 

  .أهنؿ متػرؿقن ،أهؾ افضالفة

وظذ  ىظذ هد يسرون ألهنؿوأهؾ احلؼ ؾفؿ جمتؿعقن ظذ رصاط اهلل وظذ ضريؼ مستؼقؿ، وأما 

 .كقر مـ اهلل 

  ٪صقؽؿ وكػيسوصقؽؿ أهيا اإلخقة، أوؾل

 ، بتؼقى اهلل أوال : 

أهؾ افعؾؿ ومـ ادصارد ادقثقؿة ومـ ـتب أهؾ افعؾؿ ادقثقؿغ مـ أئؿة  ـعؾؿ ظاف كتؾؼثاكقا : 

  .افصافح ؿؾاإلشالم افذيـ ظرؾقا بافعؾؿ افـاؾع وافع

مـ  خؾص ظؿؾفأي أ چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئچ : إػ ؿقفف تعاػ عوكرج

  .افؼك

  ؟ؾفصقف وال تعرف تػاظكقاأمـ افؼك وتبتعد مـ افؼك وأكت ال تعرؾف وال تعرف  تسؾؿـقػ و

  .قكف بغ افـاسروجإفقف ـثر مـ أهؾ افضالل وي قوال شقام أكف يدظ

ظؾقف أهؾ  وكبذ ما ،عؾؿ افـاؾع وافعؿؾ افصافح مـ افؽتاب وافسـةافؾؽقػ تسؾؿ مـف إال بتعؾؿ 

  .افضالل وأهؾ اخلراؾات وأهؾ افبدظة وادحدثات



ؾ   َؾنِن  ))يؼقل:  nافـبل ؾ ؾ   بِْدَظٌة، حُمَْدَثةٍ  ـُ ـُ  6 ((َضاَلَفةٌ  بِْدَظةٍ  َو

  .خؾص ظؿؾف هلل وذفؽ هق معـك ال إفف إال اهللأ أي چی  ی  ی  جئچ ؾؿعـك ؿقفف: 

مـ حمدثات وإكام ظـده شــ وهذا ال و فقس ظـده بدع nأي متبع فؾرشقل  چحئ  مئچ 

  .nحمؿدا رشقل اهلل أن معـك صفادة 

  ؟ؾؽقػ تشفد أكف رشقل اهلل وتتبع ؽره

 يؼقل:  اهلل جؾ وظالو

 چوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی        چ 

 [١١األحزاب: ]

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  چ أرشؾ إفقـا هذا افرشقل، ؾؼال:  اهلل جؾ وظالؾ

  [٨١افـساء: ] چڀ   ڀ  ڀ  

  [٥٤فـقر: ا] چٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  چ  وؿال:

يؿتثؾقهنا وؿثؾقن شـتف يع أصحابف وخؾػائف مـ بعده ألهنؿ هذا افرشقل واتبا أمركا باتباع nاهلل ؾ

  .افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ا مـويعرؾقهنا ويعؾؿقهن

  .فول يسؿع nشقل ل يشاهد افر أما مـ جاء بعدهؿ ؾنكف

                                                           

 . zتقدم في حديث العرباض بن سارية   6



 وآووه معف وامعف وهاجر واه وجاهدءورا ازمقه وصؾقالوإكام يتؾؼاها ظـ ضريؼ صحابتف افذيـ 

  .nفؿ أظؾؿ افـاس بديـ افرشقل ؾ ،وكرصوه

  .اتباع افرشقل كتبع خؾػاءه افراصديـ وصحابتف األـرمغ ـحـ بعدؾ

 اوم-مـ أهؾ افبدع وافضالالت  وحاد ظـ رصاضفؿ ظـ شبقؾفؿ ػقتو مـ جاء بعدهؿ عوال كتب

وأن حيرؾقهؿ  nؾقهؿ ظـ شـة افرشقل رصأن يدون يري ،بغ افـاس رافؼو يروجقن ،-ـثرهؿأ

  .مـ افشقطان ينحياء ظـفا

گ  چ  حقـام دعفؾنن افشقطان دائام يؽقن حريصا ظذ إضالل افـاس ظـ اتباع األكبقاء، ودهذا ت

گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ 

  [٦١اإلرساء: ] چ

 – ٨١ ص:] چمج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس   چ  و

٨٣]   

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  چ  وؿال:

   [١٧األظراف: ] چگ  

 .مـف إال أهؾ اإلخالص يـجقال ؾ

  .فؿ هلل ؿؾافذيـ أخؾصق ظؾؿفؿ وظ چمخ  جس  حس  خسچ 

  ٪ nال شقام وكحـ يف آخر افزمان وؿد أخز افـبل 



 7ػتـ اف تشتدأكف يف آخر افزمان  -

 8 ظظقؿة ةبأهؾ افديـ يف ؽرو يؽقن افديـو -

وما -ظذ اإلشالم  قافقس ؿإػ اإلشالم فؽـف بقنسـ افذيـ يـتم، 9ويؽثر أهؾ افضالل -

  .-أـثرهؿ

ويسأشقن ظذ  احلؼظـ هبا افـاس  ؾقنرصيون هبا افـاس وُيْغرُ  قاتكؽامؿ إليدهيار اآلن بصوؿد 

  .قةصافشخ وادطامعباجلفؾ وافضالل  افـاس

 . ؽر ذفؽ وأل أو جاه ماوال أن يـػعقهؿ يف  ؿأن يعظؿقه ؿتباظفأيريدون مـ  ؾلهؾ افعؾؿ ال

وال يريدون رئاشة وال يريدون  ،أكػسفؿ قاويـػع nرصاط افرشقل  قاوإكام يريدون مـفؿ أن يسؾؽ

  .وهداية افـاس ثقاب اهلل إكام يريدون  .افدكقا

                                                           

َنٌة فَ يُ َرقُِّق َوِإنَّ ُأمََّتُكْم َىِذِه ُجِعَل َعاِفَيتُ َها ِفي َأوَِّلَها، َوَسُيِصيُب آِخَرَىا َباَلٌء، َوُأُموٌر تُ ْنِكُرونَ َها، َوَتجِ :  nمنها فولو   7 يُء ِفت ْ
َنُة فَ ي َ  َنُة، فَ يَ ُقوُل اْلُمْؤِمُن: َىِذِه َىِذهِ بَ ْعُضَها بَ ْعًضا، َوَتِجيُء اْلِفت ْ . رواه ُقوُل اْلُمْؤِمُن: َىِذِه ُمْهِلَكِتي، ثُمَّ تَ ْنَكِشُف َوَتِجيُء اْلِفت ْ

 .cعن عبد اهلل بن عمرو  (1844)مسلم 

ْساَلمُ  : بََدأَ  nمنها قول رسول اهلل   8 عن أبي  (145)لِْلُغَربَاِء. رواه مسلم  َفُطوَبى َغرِيًبا، بََدأَ  َكَما َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا، اْْلِ
 ىريرة رضي اهلل.

َخطًّا، ثُمَّ قَاَل: " َىَذا َسِبيُل اهلِل "، ثُمَّ َخطَّ  nَخطَّ لََنا َرُسوُل اهلِل فال:  zمنها حديث عبد اهلل بن مسعود   9

َها َشْيطَاٌن َيْدُعو ِإلَْيِو "، ثُمَّ قَ َرَأ: ُخُطوطًا َعْن يَِميِنِو َوَعْن ِشَماِلِو، ثُمَّ قَاَل: " َىِذِه ُسُبٌل َعَلى   چ  چ  چ ُكلِّ َسِبيٍل ِمن ْ

رواه أحمد  .[٣٥١]األنعام:  چڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  ڇ

 . (2/318)والحاكم  (7-6)وابن حبان  (96-10/95)والنسائي في الكبرى  (202)والدارمي  (1/435)



وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ؿال:  اهلل جؾ وظالو

  [٨٣افؼصص: ] چۈئ  ۈئ

  ية وأهؾ افدظقة افصحقحة إػ اهلل،ؾفمالء هؿ أهؾ ادهدا

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  چ فـبقف ظؾقف افصالة وافسالم:  ـام ؿال اهلل جؾ وظال

  [١١٨يقشػ: ] چڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  

  اهللإػ  ؾنكف يدظق nتبع افرشقل ؾؿـ ا

  .أي ظذ ظؾؿ مـ اهلل چڈ  ڎ  چ 

جيب ظذ  ،وما ظؾقف ؾالن أو ظالن أو اجلامظة افػالكقة ؾفذه ضالالت فقس بافعادات وافتؼافقدو

  .ويلخذ ضريؼف إػ اهلل دها ادسؾؿ أن يتـبف 

  .ه ظذ احلؼ ويعؿؾ باحلؼ وظـده ظؾؿ أيضاآأحد وإكام يتبع مـ روال حيسـ افظـ بؽؾ 

ؿد يؽقكقن ظذ حؼ وؿد ظباد. يؼال دهؿ  همالء أو كاشؽا.وال يؽػل أن ـقن صاحلا أو زاهدا 

يعبدون اهلل ظذ جفؾ أو مـ هذا افـقع، ؾلـثر افـصارى أو ؽافب افـصارى هؿ  ،يؽقكقن ظذ ضالل

  .هؿ اهلل افضافغ ألهنؿ فقسقا ظذ ضريؼ صحقح، وفذفؽ شامظذ ضالل

ا إذا ل يؽـ ظذ افتحؼقؼ وظذ افعؾؿ افـاؾع ان زاهدا أو ظابدا أو متقرظاإلكس ؽقنافعزة ب ؾؾقست

  .صافحافعؿؾ افو

  .وأن كلخذ ضريؼـا إػ اهلل ،ؾقجب أن كعرف هذا



ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ يؼقل:  واهلل جؾ وظال

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  

  [٧١ – ٦٩افـساء: ] چگ   گ  گ  گ  

حسـ وافذيـ أكعؿ اهلل ظؾقفؿ مـ افـبقغ وافصديؼغ وافشفداء وافصاحلغ  ،ؾفمالء هؿ افؼدوة

  .أوفئؽ رؾقؼا

 وتؽقن معفؿ ةستؼقؿاد امظةاجلومع  رؾؼة صاحلة ــت مع همالء هؿ مجاظة احلؼ افذيـ إذا صحبتفؿ

يف هلل وكقاهتؿ ومؼاصدهؿ  ألهنؿ أصؾحقا أظامدهؿ  ،عقؿ ظذ رسر متؼابؾغـيقم افؼقامة يف جـات اف

  .كقا وتعؾؿقا افعؾؿ افـاؾعداف

  .يتؾذذون هباـرام وظذ افـعؿة افتل جيدوهنا واجتؿعقا يف افدكقا ظذ احلؼ ؾقجتؿعقن يف اجلـة ظذ اإل

  .جيؿعفؿ اهلل يف اجلـة إخقاكا ظذ رسر متؼابؾغ ،اجتؿعقا يف افدكقا ظذ احلؼ ـام

يؾعـ بعضفؿ بعضا ويسب بعضفؿ  ،ؾنهنؿ يؽقكقن يف افـار يتالظـقن أما أهؾ افضالل وأهؾ افؽػر

ڑ  چ حتك افشقطان يتزأ مـفؿ يقم افؼقامة،  ،12(فقتـل )يا ،11(أكت افسببـؾفؿ يؼقل )و .10بعضا

                                                           

 قال ربنا جل وعال :  10
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄٹ  ٹ   ٹ    چ 

 [٥٥العنكبوت: ] چڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    چ  قال اهلل عز وجل :  11

 [١٣سبأ: ] چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  



ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   

﮸     ھ  ھ  ے ﮶﮷  ےۓ  ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  

  [٥٥إبراهيم: ] چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  

ٹ  ڤ  چ ودهذا ؿال شبحاكف:  .اضغ اإلكسبؾ هـاك صق ،صقطان اجلـفقس ادراد جمرد 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  

چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        

  [٣٣١ – ٣٣٥األنعام: ] چک    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

  .صقاضغ اجلـ واإلكس وكحذر مـ أهؾ افضاللؾـحذر مـ 

كؼرأ افػاحتة يف ـؾ صالة يف ـؾ رـعة:  اهلل بذفؽ حقـام كاـام أمر ،وكؽقن مع افذيـ أكعؿ اهلل  ظؾقفؿ

 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ 

 [٧ – ٦الفاحتة: ]

  .هؿ افذيـ مجعقا بغ افعؾؿ افـاؾع وافعؿؾ افصافح (( ظؾقفؿافذيـ أكعؿ اهلل))

  .ظذ رأشفؿ افقفقدو ،فقفقدامـفؿ  ،أخذوا افعؾؿ وترـقا افعؿؾهؿ افذيـ  ((وادغضقب ظؾقفؿ))

                                                                                                                                                                                     

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      چ  قال اهلل سبحانه وتعاىل :  12

﮳  ﮴   ﮵  ﮶     ۓہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓ  – ٥٧الفرقان: ]    چ﮲  
٥٢] 



افصقؾقة ؾفذا ما ظؾقف  ،ل يؾتػتقا إػ افعؾؿوهؿ افذيـ أخذوا افعؿؾ وترـقا افعؾؿ  ((وأما افضافقن))

 ويؽقن ظؿؾفؿ ظذ ؽر هدى ويؽقن ضالال بافعؾؿ، يعتـقن بافعؿؾ وال يعتـقنأهنؿ  ،وأمثادهؿ

  .وافعقاذ باهلل

  .عؾقـا مجقعا أن كؾتػت جلؿقع هذه األمقر وأن كحرص ظؾقفاؾ

وإكام حيصؾ بتعؾؿ افعؾؿ وافبحث ظـف  ،افقرع ؾؼطال حيصؾ بافـقة ؾؼط وال بافزهد و وهذا ـام ذـركا

  .ع أهؾف حتك كؽقن ظذ بصرة وظذ خر وظذ هدىم ظـف افبحثووافسػر إفقف 

ـرساب بؼقعة حيسبف افظؿئان ماء حتك إذا جاءه )أو يؽقن افؼقامة  يقم (هباء مـثقرا)وال يؽقن ظؿؾـا 

ـاكت هباء  n، فؽـ دا ـاكت ظذ ؽر ضريؼة افرشقل ةـثر أظاماليعؿؾقن فـاك ؿقم ؾ ،(ل جيده صقئا

 إذا جاءه ل جيده صقئا.  حيسبف افظؿئان ماء حتكمـثقرا وـاكت ـرساب بؼقعة 

ومـ  افضاللمـ دظاة وأن كحذر مـ افػتـ وهذه األمقر يف أن كتبرص أن كعل هذه األمقر وؾعؾقـا 

 ادضؾة. افؼ ومـ افػرق ادـحرؾة واألهقاءأهؾ 

 .ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وأصحابف أمجعغ n ،وؾؼ اهلل اجلؿقع دا حيبف ويرضاه

 



 

 

 

 

 

 

 تقجقفات فؾدظاة إػ اهلل



 



 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 

 احلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ. 

 أما بعد:

 أهيا اإلخقة افدظاة إػ اهلل يف ـؾ مؽان، 

ؾؽرتف حتك افؽػار أن افدظقات افققم ـثرة ومتـقظة، ـؾ يدظق إػ مذهبف و -حػظؽؿ اهلل-تعؾؿقن 

ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  يدظقن إػ افؽػر، ؿال اهلل تعاػ:

 .[١١١افبؼرة: ] چڳڳ   

 وادبتدظة يدظقن إػ افبدع. 

 وخر افدظاة وأصدؿفؿ هؿ افذيـ يدظقن إػ اهلل. ؿال اهلل تعاػ:

ؾصؾت: ] چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  چ 

٣٣]. 

ؾافذيـ يدظقن إػ اهلل هؿ أحسـ افـاس ؿقال، ألهنؿ هؿ افصادؿقن يف دظقهتؿ، افصادؿقن يف ؿقدهؿ 

 حقث ال يدظقن إػ مذهب أو كحؾة أو ظصبقة أو ضائػقة. 

 وإكام يريدون أن خيرجقا افـاس مـ افظؾامت إػ افـقر يف اظتؼادهؿ وأظامدهؿ. 

متيض  ـؾؿتفؿ وإفؼاء افعداوة بقـفؿ حتك ال وفذفؽ حيرص أظداؤهؿ مـ دظاة افضالل ظذ تػريؼ

دظقهتؿ يف ضريؼفا يف حترير افـاس مـ رق افؼك واإلبتداع إػ كقر افسـة واإلتباع ومـ افسر ظذ 

 مـفج افسؾػ إػ افسر ظذ مـفج اخلؾػ ادعاـس حتك تتؿ دهؿ شقطرهتؿ ظذ ظؼقل افـاس. 

د أظدائفؿ ويقحدوا صػقؾفؿ ويصؾحقا خالؾاهتؿ، ؾافقاجب ظذ افدظاة إػ اهلل أن حيذروا مـ ـق

 ـام ؿال اهلل تعاػ:

 .[١األكػال: ] چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ 

 ؟ بقـؽؿ ذات تصؾحقن ال وأكتؿ افـاس إصالح تريدون ؾؽقػ 



 واهلل تعاػ يؼقل فؽؿ:

 .[١ادائدة: ] چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  چ 

 ؿ وإذهاب رحيؽؿ. ؾال تسؿحقا ألظدائؽؿ بافتدخؾ بقـؽ

وفتؽـ دظقتؽؿ متؿشقة ظذ افؽتاب وافسـة ومـفج افسؾػ ]ؾؾـ يصؾح آخر هذه األمة إال ما 

  13أصؾح أودها[

 ؾاحذروا مـ احلزبقات واإلكؼسامات 

ووحدوا صػؽؿ ومـفجؽؿ واكؼوا افعؼقدة افصحقحة افتل وحدت بغ ادسؾؿغ يف ظفد 

 تعاػ: ؿال ـام  nرشقل اهلل 

آل ] چچ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڃ  ڃ  چچ 

 [١١٣ظؿران: 

 بارك اهلل يف ظؾؿؽؿ وظؿؾؽؿ.

 وافسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف.

 

                                                           

من قول اْلمام مالك رحمو اهلل. وروى  (1/262)وابن الحاج في المدخل  (2/88)ذكره القاضي عياض في الشفا   13
َنا يَ ْقُعدُ  َكْيَسانَ  ْبنُ  َوْىبُ  َكانَ  ابن عبد البر يسنده إلى مالك قَالَ   آِخرَ  ُيْصِلحُ  َل  أَنَّوُ  اْعَلُموا لََنا يَ ُقولَ  َحتَّى أَبًَدا يَ ُقومُ  َوَل  ِإلَي ْ

 (. 23/10َأوََّلُو. )التمهيد  َأْصَلحَ  َما ِإلَّ  اأْلَْمرِ  َىَذا



 

 

 

 

 

 

 تقجقفات فطؾبة افعؾؿ حقل طاهرة افتشاحـ وافتحريش



 افسمال:

 قة مجعا؟ؽؿ وإخقاكؽؿ ضالب افعؾؿ يف األمة اإلشالمبـائهؾ مـ ـؾؿة مبارـة تقجفقهنا أل

 

 قاب :اجل

 كقصقؽؿ بتؼقى اهلل 

 افعؾؿ يف ضؾب وادقاصؾة 

 واحلرص ظذ ذفؽ 

 وافعؿؾ بام ظؾؿؽؿ اهلل 

  وافدظقة إػ اهلل 

  .قؿ افـاس ما تعؾؿتؿتعؾو

 اآلن حصؾ بغ ضؾبة افعؾؿ، افذي  وترك افتشاحـ

ال ) (احذروا مـ ؾالن)٪ حتك ؾرؿقا األمة وؾرؿقا ضؾبة افعؾؿ افتشاحـ وافسباب وافتحريش بقـفؿ

  .(ظذ ؾالن ال تؼرؤون) (ؾالنجتؾسقن مع 

  جيقز. الهذا 

  ف بقـؽ وبقـف.ـاصحؾإذا ـان ؾالن ظـده خطل 



رجؾ صافح فؽـ أخطل ؾال  أوافـاس وهق ظال أو ضافب افعؾؿ  أكؽ تـؼ هذا بغ افـاس وحتذر وأما

  ،خطئف كؼ اقجب هذي

ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 

  .[١٩افـقر: ] چيئ    جب    حب    خب  

  ،افقاجب افتـاصح بغ ادسؾؿغؾ

  ،افقاجب ادقدة بغ ادسؾؿغو

  ،ال شقام مع افعؾامءووال شقام ضؾبة افعؾؿ 

 احسام فؾعؾامء وافقاجب 

 تػريؼ بقـفؿوظدم اف

  .وشبب ؾتـة ،ا وتباؽضااحـ، شبب تشةـثرذورا هذا شبب 

 .جزاـؿ اهلل خرا .جتـبقا هذه األمقر

 

  : د اهلل شبحاكفاوـقكقا ـام أر

 .[٥١دممـقن: ]ا چے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  چ 

 چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ 

 . [١١٥آل ظؿران: ]



 فػ آاحرصقا ظذ افت

 احرصقا ظذ افتـاصح بقـؽؿ 

 احرصقا ظذ افتعاون ظذ افز وافتؼقى 

 .-افزمان خصقصا يف هذا- ،بغ ادسؾؿغ ذروا ما يػرقواح

 

 ادسؾؿقن اآلن بحاجة إػ اجتامع 

 اع بقـفؿ بحاجة إػ ؿطع افـز

 افتؼقىبحاجة إػ افتعاون ظذ افز و

  ادسؾؿغ وتػريؼ ادسؾؿغ.قت ظقكا فؾعدو ظذ تشت اال تصرو

  ؟مةؿـ يبؼك فألؾ ،افػرؿة بغ افعؾامء وضؾبة افعؾؿ إذا حصؾت

  .افـاس اويعؾؿق بغ افـاس ايصؾحقأن  ظذ ضؾبة افعؾؿ افقاجب

  ، هذه افتشاحـات وهذه ادفاترات وهذه اخلصؾة افذمقؿة.اترـقا هذه األمقر

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ 

 .[١١احلجرات: ]

افؼؾؿ: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ائ  چ 

١١ – ١١]. 



 .ظقكا فؾشقطان ظذ تػريؼ األمة وظذ إضعاف األمة  قاتؽقكو قا همالءال تطقع

  افشائعات، قاوال تصدؿ ،-إذا ثبت هذا-مـ أدرـتؿ ظؾقف خؾال ؾـاصحقه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

 .[٦احلجرات: ] چڦ  

ے  ۓ  ۓ      ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ 

 .[٩٤افـساء: ] چ﮲  ﮳  ﮴  

 ظذ : حث  اهلل جؾ وظال 

 اجتامع ادسؾؿغ  -

 ـؾؿة ادسؾؿغ وظذ وحدة  -

 وظذ افتعاون  -

  .وظذ افتـاصح -

  .اترـقا اخلطل ما كؼقل

 أصؾحقا اخلطل،  كؼقلبؾ 

  .بافطرق افؼظقة فما تسـقن اخلطل وفؽـ تصؾحقك

 .وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وأصحابف وؾؼ اهلل اجلؿقع دا حيبف ويرضاه


