
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ّن   اَلّله  ِمْسِب يم   الّرَّْحم  الّرَّح 

 
ا بعد َّ بعده أمَّ  :احلمد هلل وحده والصالة والسالم ىلع من ال نِّب 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک }: تعاىليقول اهلل 

 [. 35:سورة اإلرساء] {ک گ
إن الشيطان »: يقولصىل اهلل عليه وسلم  قال سمعت انلِبَّ ريض اهلل عنه  ويف صحيح اإلمام مسلم عن جابر

العظيم للشيطان  ، فمن اتلحريش( ) «قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف اتلحريش بينهم
م واملحكومني من هذه الفنت اليت يُشعل نارها شياطني اإلنس  الرجيم ما حيصل اآلن يف بالد املسلمني بني احلَُّكَّ

ع  اهلل واجلنه واهلل املستعان، نَّة ، فيجب علينا معارش املسلمني الرجوع إىل رّشم ك بالكتاب والسُّ واتلَّمسُّ
روف وا لَّة الرشعيَّة وخصوصاً يف مثل هذه الظُّ ة اإلسالمية، وهذه ُنبٌّذ يسرية من األد  ألزمات اليت ّتُمرُّ بها األمَّ

تُّها ّددمُتّها وَّجّعم عم
ّ
أسأل اهلل أن تكون خالصًة لوجهه الكريم، وأن ، نصيحًة وذ كرى نلفيس، وإلخواين املسلمني، أ

وع يف املوضوع  ّواُن الرشُّ
ّ
 :فأقول مستعيناً باهللينفع بها اإلسالم واملسلمني، وهذا أ

، وأن حيافظ ىلع أقواهل، وأفعاهل، وحراكته، وسكناته  اّلقاً للرشَّ غم إنَّه جيب ىلع املسلم أن يكون مفتاحاً للخري، م 

تّث اًل قول خالقنا وموالنا عز ہ ہ ھ ھ ھ ھ }: وجل يف حال الرهَّض، والغضب، ُممم

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ 

صىل اهلل عليه  وقول نّبّيهنّا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا حممدٌ  ،[8:سورة املائدة] {ۉ ې ې ې ې
ار بن يارس ريض اهلل عنه أنَّه وسلم  ه عمَّ ه اّْلّماين  ّظان الّعنميس  ّقم كما عند اإلمام النسايئ وغريه من حديث أيب اْلم

 .( )(( ...الرهَّض والغضب وأسألك لكمة احلق يف...)): صىل اهلل عليه وسلم اكن من داعئه 
مُسن ل

ّ
ُظ به األ تم وابّلّذاءة بمختلف أنواعها وأشَّكهلا سواًء ما ّتتّلفَّ به والشَّ أو ، فإنَّ ما نراُه ونسمعُه من السَّ

بع، والعادا ومق، والطَّ ع، والعقل، والفطرة، واذلَّ ي، وغري ذلك ْلتصادم مع الرشَّ رمُه األيمد  ت، تكتبُه وترُسُمُه، وتُصوه
ُّ منُه نفوس  ّمِئ  ُر هل قلوب املؤمنني، وتّشم ا يّنّدى هّلُ اجلبني، وّتتّّفطَّ مَّ واتلقاْلد، واألسالف، واألعراف، إنَُّه لّم 
تُب يّحت أعراض املؤمنني، واملؤمنات املحصنات الغافالت، فهذه الُمّهاترات الَّيت  ادقني، حيث وأنَُّه قد اسم الصَّ

احات، واجلرائد اشات، والقنوات، وطفحت بها الفّضائ يَّاتمألت السَّ من ! ل ّمصلحة من؟. ، واملجالَّت، والشَّ

                                                           

 ( 2882: )صحيح مسلم (  )
 .صحيح: قال الشيخ األبلاين( 8533)ح :سنن النسايئ (  )



ي ري؟! الُمستفيد من هذا لكهه؟ ز  ! وأُسبَّك! بأنم تُّسبين!! وهل سيكون اتلَّغم ّتهم ! وحتتقرين! وأستهزئ بك! يب   ئُ وتّسم
ه  تقرأ؟ أو ألم تسمع؟! وأحتقرك ه اْلّّماين  وِس  أيخ احلبيب ما جاء يف صحيح اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة ادلَّ

 : قالصىل اهلل عليه وسلم ريض اهلل عنه أنَّ انلِب 
ل مه، املسلمُ . إخواناوكونوا عباد اهلل )...) ُره، وال َّيمذهل، وال أخو املسلم  ال يظم ويشرُي إىل صدره  .اتلقوى ها هنا حيق 

ّسم . مراتثالث  ر أخاُه  بِب   .( )(( املسلم ىلع املسلم حرام دمُه وماهُل وعرضه لك. املسلمامرٍئ من الرشَّ أنم حّيمق 
لفة؟! وأين املحبة؟! فأين األخوة؟

ُ
ربُّنا واحد، ودينُنّا واحد، ونب يُّنّا واحد، وك تابُنا واحد، وق بلّتُنا واحدة، ! وأين األ

قة؟! وملاذا التَّشاجر؟! دة، فلماذا اتلَّناحر؟ولُغتُنا واحدة، وأرُضنا واح ! ؟واالختالف! وملاذا اخلالف؟! وملاذا الُفرم
 .املسألة حتتاج إىل مراجعة، وصدق، وعدل، وإنصاف ،!؟وسرنيض من! ويف سبيل من؟! وألجل من؟! ملن؟

ر، واتلَّحاُكم ع املطهَّ يُّها انلَّاس العودة العودة إىل الرشَّ
ّ
ين  ّفيّا أ ر  ل ني واآلخ  إىل كتاب اهلل املبني، وُسنَّة ّسيهد  األوَّ

 .صىل اهلل عليه وسلم
 ملن الاي يل من  لاهلل واليل  ) ): فعن أيب هريرة الدَّوِسيِّ الَيَماِنِّ رضي اهلل عنه عن النيب صلى  اهلل عىيله وسلىا  لا   -1

ٌ  عىيله ((فىيَلُقل خرياً أو لِيْصُمت اآلخر،   األشلعر  الَيَملاِنِّ رضلي اهلل عنله  لال ا يلا رسل   اهلل ، وعلن أيب م سل( ) متفل
ٌ  عىيه ((من سىا املسىم ي من لسانه ويده)) :أ ُّ اإلسال  أفضل؟  ا  ، وعن عبد اهلل  لن مسلع ر رضلي عنله ( ) متف

بّاُب املسلم فُُسوٌق وق تاهُلُ ُكفررٌ )) : ا  رس   اهلل صى  اهلل عىيه وسلىا:  ا  ، ويف ( )ومسرلمرواه ابلخراري ( (س 
بّة  رسول اهلل  ة الوداع قالصىل اهلل عليه وسلم ُخطم فرإن دمراءكم )...  :يف يوم انلَّحر يف يوم احلّجه األكرب يف حجَّ

م  تّلمقرون ربكرم اّل ، وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بدلكم هذا، إىل يّروم
ّ
أ

ةّ  ..(ْلبلغ الشاهد الغائب امهلل اشهد،: نعم، قال :قالوا هل بلَّغمت؟ رر   أخرجه أْحد يف مسنده وغرريه عرن أيب بّكم
 .وأصله يف صحيح مسلمريض اهلل عنه 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( 2352)كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املسلم وخذهل واحتقاره ودمه وعرضه وماهل، ح: صحيح مسلم (  )
 .(74)ح: صحيح مسلم ،(6  0)ح: صحيح البخاري (  )

 .( 7)ح: صحيح مسلم، (  )ح: صحيح البخاري (  )

 (.07)ح: صحيح مسلم، (0006)ح: صحيح البخاري ( 7)



  
ِّ
باب واِلل

ِّ
 عانبرآءة أهل اإلميان من الس

ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت  ...}: يقول العيلُّ األىلع

ريض  الرتمذي يف جامعه عن عبد اهلل بن مسعود ى، ورو[11:سورة الحجرات] {ىت يت جث مث
ان، ليس): صىل اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  :قالاهلل عنه  ش، املؤمن بالطعَّ ان، وال الفاح  وال  وال اللعَّ

يء  (.ابّلذ 
 
 الغفور ملن سب والة األمور 

ِّ
 .إهانة اهلل العلي

الرتمذي عن زياد بن كسيب  جوأخر ،[11:سورة الحج] {...ک ک ک ک گ گ گگ ...} :قال تعاىل
فقال أبو -وهو َيطب وعليه ثياٌب ر قاق-حتت منرب ابن اعمرريض اهلل عنه كنت مع أيب بكرة  :العدوى قال

ُكت،: ريض اهلل عنهفقال أبو بكرة  .انظروا إيل أمرينا يلبس ثياب الفساق :بالل صىل سمعت رسول اهلل  اُسم
 (.سلطان اهلل يف األرض أهانه اهللمن أهان : )يقولاهلل عليه وسلم 

 
 أمر املسلمني 

ِّ
 ويل

ُّ
ب

َ
 .من عالمات املنافقني س

ماْله) قال ابن برشان يف
ّ
أخربنا دعلج بن أْحد ثنا حامد بن حممد بن شعيب ابلليخ ثنا رُسيج  بن يونس ثنا (: أ

جلست إىل نفٍر من  :يص قالمروان بن معاوية الفزاري عن حممد بن أيب قيس ثنا أبو الُمصبهح اجلُهين احلمم 
اد بن أوس صىل اهلل عليه وسلم أصحاب رسول اهلل  صىل اهلل إن رسول اهلل  :فقالوا :قالريض اهلل عنه وفيهم شدَّ

 وكيف يكون منافقاً وهو مؤمن؟ :قالوا(وإنه ملنافق إن الرجل ْلعمل بكذا وكذا من اخلري،: )قالعليه وسلم 
عن أيب (: اتلمهيد)، وابن عبد الرّبه يف(شعب اإليمان)، وأخرج ابليهيق يف(يلعن أئمته ويطعن عليهم) :قال

 (.إنَّ أول نفاق املرء طعنه ىلع إمامه: )أنه قالريض اهلل عنه ادلرداء 
 
 أمر األمة 

ِّ
 ويل

ُّ
 من األمور احملرمة سب

ار يف ث ى حدثنا إبراهيم بن حدثنا حممد بن امل(املعجم الكبري)، ومن طريقه الطرباين يف(مسنده)أخرج الزبَّ
بَّاس حدثنا جماعة بن الزبري العتيك عن عمرو ابلَّكيل قال صىل اهلل عليه وسلم  سمعت رسول اهلل :سليمان ادلَّ

الة  إذا اكن عليكم أمراء يأمرونكم بالصالة والزاكة واجلهاد،: )يقول م اهلل سبَّهم وحلَّ لكم الصَّ فقد حرَّ
يَّة بن عبد الوهاب ثنا الفضل بن موىس حيدثنا حسني بن : اهلل ، وقال ابن أيب اعصم رْحه(خلفهم حدثنا هد 

صىل اهلل نهانا كرباؤنا من أصحاب رسول اهلل : قالريض اهلل عنه  واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك
ّمّراّءُكمم  تُّسبَُّوا ال)عليه وسلم

ُ
وُهمم  ّوال ، أ ُشَّ ُوا اَلّلَّ  ّواّتَُّقوا ، ّتبمّغُضوُهمم  ّوال ، تّغ  رب  رّ  فّإ ّنَّ  ؛ ّواصم مم

ّ
يٌب  األ  (.قّر 



 أمر األمة يعد فتنة 
ِّ
 ويل

ُّ
 .سب

: قال ابن أيب شيبة رْحه اهلل تعاىل حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميرسة عن طاووس بن كيسان اْلماين قال
. يف ابليت أطول منه ، فانرّبك فيهم رجل فتطاول حىت ما ُرؤيّ ريض اهلل عنهذكرت األمراء عند ابن عباس 

 .، ّفتّّقاَّصّ حىت ما ُرؤّي يف ابليت أقرص منه(ال جتعل نفسك فتنة للقوم الظاملني: )فسمعت ابن عباس يقول
 
 أمر املسلمني حيلق الدين 

َّ
 ويل

ُّ
 .سب

 الوالة،إياكم ولعن : )قالريض اهلل عنه عن أيب اْلمان الّهوزين عن أيب ادلرداء ( السنة)أخرج ابن أيب اعصم يف
 !اصربوا: )قال! فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال حنب؟! يا أبا ادلرداء :قيل( فإنَّ لعنهم احلالقة، وبغضهم العاقرة

ويه يف(فإنَّ اهلل إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم باملوت بسنٍد حسن عن ( كتاب األموال) ، وأخرج ابن ّزْنم
ين :ولّسبُّ اإلمام احلالقة ال أق: )أيب جملز قال ّعر، ولكن حالقة ادله ، وعن أيب إدريس اخلوالين (حالقة الشَّ

ين ليس حالقة الشعر: )اْلماين أنَّه قال عن عليهم يه احلالقة، حالقة ادله  ...(.إياكم والطعن ىلع األئمة فإنَّ الطَّ
 
 السلطان 

ِّ
 .من إعانة الشيطان سب

ملا بلغين حتريق ابليت خرجت إىل مكة، : عن أيب َّجمرة الضبيع قال لإلمام ابلخاري،( اتلاريخ الكبري)جاء يف 
نّس اهلل عنه عباس ريضواختلفت إىل ابن 

م
تأ اج عنده فقال يب، فّّسبّبمُت ، حىت عرفين واسم ال تكن عوناً : )احلجَّ

 (.للشيطان
 
 األمراء من أسباب سفك الدماء 

ُّ
 .سب

: أخربنا عبد اهلل بن إدريس عن حممد بن أيب أيوب عن هالل بن أيب ْحيد، قال (:الطبقات)أخرج ابن سعٍد يف 
عني ىلع ّدم  خليفٍة أبداً بعد عثمان: )سمعت عبد اهلل بن عكيم يقول

ُ
ّو أعنت ىلع : فقيل هل( ال أ

ّ
يا أبا ّمعبد أ

ه: )فقال! دمه؟ يه عوناً ىلع ّدم  ّر ّمّساو  كم ُعدُّ ذ 
ّ
 (.إ ينه أ

 
 األمري م 

ُّ
َأيل على اهلل احلكيم اخلبريسب

َّ
 .ن الت

ُسب : حدثنا عبدة عن الزبرقان قال(: الزهد)أخرج هناٌد يف
ّ
كنت عند أيب وائل شقيق بن سلمة فجعلت أ

اج، وأذكر مساويه قال  (.امهلل اغفر يل فغفر هل :وما يدريك لعله يقول ال تُّسبه،: )احلجَّ
 
 
 



 اخلري 
َ
رِم

ُ
 األمري ح

َّ
 .من سب

ما ّسبَّ قوٌم : )عن أيب إسحاق السبييع، أنَّه قال( الفنت)، وأبو عمرو ادلاين يف(اتلمهيد)لرب يفأخرج ابن عبد ا
ّه أمريهم، ُموا ّخريم بسنده من طريق ابن ( مناقب معروف الكريخ وأخباره)، وذكر ابن اجلوزي يف (إال ُحر 

 (.من لعن إمامه حرم عدهل: )حكمان، أنَّ معروفاً قال
 
  طعن يف اهلل السميع البصريالطعن يف األمري. 

األمري من أمر اهلل : )عنه، قالريض اهلل  ، عن معاذ بن جبل(السنن الواردة يف الفنت)أخرج أبو عمرو ادلاين يف 
 (.عز وجل، فمن طعن يف األمري فإنما يطعن يف أمر اهلل عز وجل

 
 األمر 

ِّ
 .اخلائبون شرار البشر من يطعن يف ويل

عن : )عن أيب إدريس اخلوالين اْلماين أنه قال أخرج ابن زْنويه بسنده، ة فإنَّ الطَّ عن ىلع األئمَّ إياكم والطَّ
انني هم اخلائبون، ورشار األرشار عَّ  (.عليهم يه احلالقة، حالقة ادلين ليس حالقة الشعر، أال إنَّ الطَّ

 
 أولئك عليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني. 

 (225/  2) -ىلع الكتب الستة  كشف األستار عن زوائد الزبار

اكن صاحب يل : حدثنا عمرو بن يلع ، ثنا معاذ بن هشام ، ثنا أيب ، عن قتادة ، عن عقبة بن وساج ، قال * 
إنك بقية : حيدثين عن عبد اهلل بن عمرو يف شأن اخلوارج ، فحججت ، فلقيت عبد اهلل بن عمرو ، فقلت 

وقد جعل اهلل عندك علما ، إن ناسا يطعنون ىلع أمرائهم ويشهدون  أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،
ىلع أوئلك لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أَجعني ، أيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : عليهم بالضاللة ، قال 

اكن يا حممد ، لنئ : بسقاية من ذهب أو فضة ، فجعل يقسمها بني أصحابه ، فقام رجل من أهل ابلادية فقال 
، فلما أدبر ، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه " ويلك فمن يعدل عليك بعدي : " اهلل أمرك بالعدل فلم تعدل ؟ قال 

إن يف أميت أشباه هذا ، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، ثم إن خرجوا فاقتلوهم : " وسلم 
 " .، قال ذلك ثالثا 

هذا حديث صحيح ىلع رشط  558 :رقم 352لصحيح املسند من دالئل انلبوة ص قال اإلمام الواديع يف ا
 .ابلخاري

 
 



 األمر؟ 
ِّ
 ويشتم ويلعن ويستهزئ بويل

ُّ
 ماهي عقوبة من يسب

ه ( الصحيحني)جاء يف  ه اْلّّماين  وِس  صىل اهلل عليه قال رسول اهلل : قالريض اهلل علنه من حديث أيب هريرة ادلَّ
رجٌل ىلع فضل ماء  :وهلم عذاب أْلم ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر إْلهم، وال يزكيهم،: )وسلم

قه،  بالفالة يمنعه من ابن السبيل، ّخّذّها بكذا وكذا فصدَّ
ّ
ورجٌل بايع رجال بسلعة بعد العرص فحلف هل باهلل أّل

، وإنم لم يعطه منها لم يفوهو ىلع غري ذلك، ورجٌل بايع إماماً ال يبايعه إاله  ، وذكر (دلنيا، فإن أعطاه منها وّفَّ
أنَّ خادل بن عبد اهلل القرسي خطب يوم أن اكن واْلاً (: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم)اإلمام ابن اجلوزي يف 

وَّت بأحٍد يطعن ىلع إمامه إال ّصلّبمتُُه يف احلرم: )ىلع مكة، فقال
ُ
 ،(إين واهلل ما أ

من : )أنَّ ابن املبارك رْحه اهلل تعاىل قال(: انلصيحة)واتلربيزي يف ( تاريخ دمشق)ابن عساكر يف وقد روى 
رتُه، تّّخفَّ بالعلماء ذهبت آخ  تّّخفَّ باإلخوان ذهبت مروءته اسم ّتّخفَّ باألمراء، ذهبت دنياه، ومن اسم ، (ومن اسم

ىل اهلل عليه صعن انلِب  عنهما،ريض اهلل  طابوجاء يف مسند اإلمام أْحد من حديث عبد اهلل بن عمر بن اخل
قاً للجماعة فقد مات ميتًة : )وسلم قال ّة هل يوم القيامة، ومن مات ُمفار  من نّّزّع يّداً من طاعة فال ُحجَّ

 (.جاهلية
اّكين  قايض قُضاة الُقطر اْلّّماين يف زمانه رْحه اهلل يف رشح قول صاحب األزهار وم  ّماُم اّلشَّ

وُيؤّدَُّب من : )قال اإّلم
ا قوهل: قال(. حُمارٌب  :فاسٌق، وبيده :ُُمطٌئ، وب لسانه :يُثّبهُط عنه أو ُينمَّف، ومن اعداه بقلبه ويؤدب من يثبط : )وأمَّ

اً تلغليظ العقوبة، واحلّيملُولّة بينه، وبني م( عنه قَّ تّح  ، وإ الَّ اكن ُمسم ب يط، فإن ّكفَّ
ُعُه عن هذا اتلَّثم ن فالواجب ّدفم

ماء،  ّبمٍس أو غريه ألنه مرتكب ملحرٍم عظيٍم، وساٍع يف إثارة فتنٍة تُراُق بسببها ادله صار يسىع دليه باتلثبيط ِب 
تُّك عندها احلُّرُم، ويف هذا اتلثبيط نزٌع ْلده من طاعة اإلمام، وقد ثبت يف الصحيح عنه  صىل اهلل عليه وُتهم

ّة هل، ومن مات وهو ُمفارق للجماعة  من نزع يده من طاعة اإلمام: )أنه قالوسلم  فإنه جيئ يوم القيامة وال ُحجَّ
، وقال ابن قدامة رْحه .السيل اجلرار املتدفق ىلع حدائق األزهار لإلمام الشواكين  ـه.ا (فإنه يموت ميتة جاهلية

( فرشع اتلعزير فيه ألنه حمرم الحد فيه وال كفارة، غريه من أهل العدل عزروا وإن سبوا اإلمام أو: )اهلل تعاىل
 .الَّكيف يف فقه ابن حنبل كتاب قتل أهل ابليغ

نَّة)أخرج اإلمام ابن أيب اعصم يف كتاب  ىل اهلل عليه وسلم ص من حديث أيب ّذرٍّ قال سمعت رسول اهلل( السُّ
رًة يف اإلسالم،: )يقول وُه من اتلمس ُذهلَّ ّثّغر ّثغم زُّ ع 

ّ
توبة حىت يعيدها كما ولم يُقبل منه  سيكون بعدي سلطان فّأ

ي ه من : ، فّيتعني ىلع انلاس عموماً (اكنت
ّباء، وّنفم ّرم ّزُل اجلم هل   كما ُتعم ايع إىل الفتنة، وّعزم اتلََّّّكتُف دلفع املثري السَّ

 ب ه  ّينمّدف ُع رشٌّ ع
ظيم املجتمع لكٌّ حسب جهده وطاقته، وهذا من أفضل األعمال وأجله الُقّرب  إىل اهلل تعاىل، إ ذم

 ف تنٌة عمياء
ُ
ّفأ  .وُتطم



فيا عباد اهلل هل ب ّسبه وشتم والة األمور تندفع الفنت والرشور؟ هل سرتخص األسعار؟ هل ستزنل األمطار؟ هل 
ستتحسن األحوال؟ هل ستكرث األموال؟ اجلواب الكَّ؛ وإنَّما سيحصل عكس ذلك، فّّسب والة األمور بوابٌة إىل 

ماء، وانمت ّشا  !!!الّفومَّض، فعودوا إىل رشدكم، واعتربوا بغريكم ر  ّسفمك  ادله
ين وجعلنا َجيعاً هداًة مهتدين  اعلمواإخواين املسلمني  تّد  ين وّجنَّبّنا ُسبُل الُغّواة  الُمعم هين اهلل وإيَّاكم يف ادله ّفقَّ

ة  واجلالل يقول يف حمكم اتلزنيل غري ضالهني وال زَّ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ}: ُمضلهني أنَّ ربَّ الع 

ه [11:سورة ق] {ڄ ه اْلّّماين  وِس  ريض  ، وأخرج اإلمام ابلخاري يف األدب املفرد وغريه من حديث أىب هريرة ادلَّ
ّوى)قال : ما أكرث ما يُدخل اجلنة؟صىل اهلل عليه وسلم سئل رسول اهلل : اهلل عنه نُ  اَلّله  ّتقم ق   وُّحسم

ُلُ قال وما ، (اخلم
ّوفّان   :)قال  أكرث ما يُدخل انلار؟ جم

ّ جُ  المّفمُ : األم  ، وثبت عند اإلمام أْحد وغريه من حديث معاذ بن جبل(ّوالمّفرم
الّ )...: قال هلصىل اهلل عليه وسلم أن انلِب ريض اهلل عنه 

ّ
ُكّ  أ رب  خم

ُ
. بىل يا نِبَّ اهلل :فقلت هل؟  لُك َّه   ّذل ّك  ب ّماّلك   أ

لّتمّك  :يا رسول اهلل، وإنَّا لُمّؤاخُذون بما ّنتَّّكَُّم به؟ فقال :فقلُت ، ّهّذا ّعلّيمّك  ُكّفَّ  :فقال بلسانه، فأخذ ّك  ثّك  ُمَّ
ُ
 يّا أ

، ىلّعّ  انلَّّار   ف   انلَّّاّس  يُّكُبَّ  وّّهلم  ُمّعاذُ  مم ه  مم  ىلّعّ  :أوقال وُُجوه  ر ه  مم  ّحّصائ دُ  إ اّلَّ  ّمنّاخ  نّت ه  مس  ل
ّ
، وعن عبادة بن (!؟ أ

امت لُوا: )قالصىل اهلل عليه وسلم  انلِب عنريض اهلل عنه  الصَّ ا؛ قُوم ً نُّموا، ّخريم ُكتُوا ّتغم ؛ ّعنم  ّواسم لُّموا رّشٍَّ ( تّسم
 .األبلاين كما يف صحيح اجلامع هصحح

 ،،، .هلل رب العاملني دواحلم. بطنفنعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما 
******************* 
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