
 اَنـَرَمَض اُمـِخَت 
 !!اْلَفِوَضى ِمَن َوالتَِّحِذيُز

ٌٌمجعٌ  ٌوترتيب 
ي خٌَِفِضيلَِةٌَوُُمَاََضَاِتٌٌُدَطِبٌٌِمنٌ  ٌ:الشَّ

ٌ



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 2  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 

َبُة   طخ ُ ُوَل  اْلخ  اْلخ

 مِْن ُشُروِر َأْكُػِسـَ 
ِ
ِه َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُه َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعوُذ بِاهَّلل ا إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَّ

َوَأْشَفُد ، َومِْن َسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َمْن َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهاِدَي َلهُ 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه  َٓ َشِريَك َلُه، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َّٓ اهَّلُل َوْحَدُه  َٓ إَِلَه إِ  .ملسو هيلع هللا ىلصَأْن 

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٍد َفنِنَّ  ، َوَخقَْر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَدَق اْلَحِديِث كِتَاُب اهَّلل

ُُموِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكلَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكلَّ َضََلَلٍة فِي  ْٕ ا

 الـَّاِر.

 :ا بَْعُد  أَمَّ

اُم  َيَّ ْٕ  -َفَفِذِه ا
ِ
َعاَدُة فِي  َقدْ  -ِطَباَد اهَّلل َبْت، َوالسَّ َأْدَبَرْت، َومَِن اْلَؿْوِت َقرَّ

ُؼوا  ِم: َفَلْقبُِؾوا َطَؾى َربُِّؽْم، َواتَّ َثاِم، َوفِي َصاَطِة اْلَؿؾِقِك اْلَعَلَّ ْٔ ُكوِب َوا اْجتِـَاِب الذُّ

َؾًة َومُ  ُكوِب آَثاًرا ُمَعجَّ ُكوَب، َواْطَؾُؿوا َأنَّ لِؾذُّ قَِّئاِت َوالذُّ َٓ ُبدَّ مِْن السَّ َؾًة، َو َمجَّ

 اْستِقَػائَِفا.



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 3  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
كُوِب:»  دِ بْ عَ الْ  نْ طَ  ْت الَ ا زَ ؿَ فَ  ،مَ ؼَ الـِّ  لُّ حِ تُ وَ  ،مَ عَ الـِّ  يُل زِ ا تُ فَ كَّ أَ  َفِؿْن ُعُؼوبَاِت الذُّ

 ءٌ ََل بِ  َل زَ ا كَ مَ » :ڤ ي  ؾِ طَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ،ٍب كْ ذَ  بِ َّٓ إِ  ةٌ ؿَ ؼْ كِ  هِ بِ  ْت ؾَّ  َح َٓ وَ  ،ٍب كْ ذَ بِ  َّٓ إِ  ةٌ ؿَ عْ كِ 

 .(1)«ةٍ بَ وْ تَ  بِ َّٓ إِ  عَ فِ  رُ َٓ وَ  ٍب كْ ذَ  بِ َّٓ إِ 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ :ىالَ عَ تَ  اَل قَ وَ 

 .[33]الشورى:  ﴾حب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :ىالَ عَ تَ  اَل قَ وَ 

 .[53]األكػال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  رُ قِّ غَ يُ  َٓ  هُ كَّ أَ ى الَ عَ تَ  رَ بَ ْخ لَ فَ 
ي ذِ الَّ  وَ هُ  ونَ ؽُ ى يَ تَّ َح  دٍ َح ى أَ ؾَ ا طَ فَ بِ  مَ عَ كْ ي أَ تِ الَّ  هُ ؿَ عَ كِ

  ةَ اطَ صَ  رُ قِّ غَ قُ فَ  ،هِ ِس ػْ ـَ ا بِ مَ  رُ قِّ غَ يُ 
ِ
 اهُ َض رِ  اَب بَ ْس أَ وَ  ،هِ رِ ػْ ؽُ بِ  هُ رَ ؽْ ُش وَ  ،هِ تِ قَ ِص عْ ؿَ بِ  اهَّلل

 .هِ طِ خَ َس  اِب بَ ْس لَ بِ 

 ةَ قَ ِص عْ ؿَ الْ  رَ قَّ غَ  نْ نِ فَ ، قدِ بِ عَ ؾْ لِ  مٍ َلَّ ظَ بِ  َك بُّ ا رَ مَ وَ  ،ااقً فَ وِ  اءً زَ َج  ،هِ قْ ؾَ طَ  رَ قِّ غُ  رَ قَّ ا غَ ذَ نِ فَ 

ھ ھ ے ﴿ :ىالَ عَ تَ  اَل قَ  :زِّ عِ الْ بِ  لَّ الذُّ وَ  ،ةِ قَ افِ عَ الْ بِ  ةَ وبَ ؼُ عُ الْ  هِ قْ ؾَ طَ  اهَّللُ  رَ قَّ غَ  :ةِ اطَ الطَّ بِ 

                                                            

، وكسبه شقخ اإلسَلم إلى طؿر بن ڤكذا ذكره ابن الؼقم من قول طؾي بن أبي صؾب  (1)

 .8/163 :«مجؿوع الػتاوى»طبد العزيز كؿا يف 

 : فلخرجه الديـوري يفڤوقد ورد هذا الدطاء من قول العباس بن طبد الؿطؾب 

تاريخ »(، وابن طساكر يف 727، رقم )103و 3/102: «الؿجالسة وجواهر العؾم»

(، بنسـاد ضعقف: َأنَّ اْلَعبَّاَس بَْن َطبِْد اْلُؿطَّؾِِب 3106، ترجؿة )357و 26/358: «دمشق

ا َفَرَغ ُطَؿُر مِْن ُدَطائِِه: قَ ڤَيْوًما اْستَْسَؼى بِِه ُطَؿُر بُْن اْلَخطَّاِب  الؾُفمَّ »اَل اْلَعبَّاُس: : َقاَل: َلؿَّ

َؿاِء إَِّلَّ بَِذكٍْب، َوََّل يُْؽَشُف إَِّلَّ بِتَْوبٍَة،...  فذكره. «إِكَّهُ لَْم يَـِْزْل بَََلٌء ِمَن السَّ



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 4  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

 .[11]الرعد:  ﴾ 

 إَِذا ُكـْتتتتتتَت فِتتتتتتي كِْعَؿتتتتتتٍة َفاْرَعَفتتتتتتا

  
كُوَب  (2)تُِزيتتتتُل التتتتـ َعمْ  (1)َفتتتتنِنَّ التتتتذُّ

 

   
 َوُحطَْفتتتتتتتتتا بِطَاَعتتتتتتتتتِة َرب  الِْعَ تتتتتتتتتا

  
 ِد َفتتتتتتَربُّ الِْعَ تتتتتتاِد َقتتتتتترِيُ  التتتتتتـ َؼمْ 

   
 تَوإِيَّتتتتتاَا َوالَُّؾْتتتتتَم َمْفَؿتتتتتا اْقتَطَْعتتتتت

  
تتتِديُد الْتتتَوَخمْ تتتت َُ  َت َفَُؾْتتتُم الِْعَ تتتاِد 

   
 َوَقتتتتتتافِْر بَِؼؾْ ِتتتتتتَك بَتتتتتتقَْن الْتتتتتتَوَرى

  
 لِتُْ ِصتتتتتتَر  مَتتتتتتاَر َمتتتتتتْن َقتتتتتتْد  َؾَتتتتتتمْ 

   
 َفتِؾْتتتتتتتتتَك َمَستتتتتتتتتاكِـُُفْم بَْعتتتتتتتتتَدُهمْ 

  
تتتتتتتتتتُفوٌد َعؾَتتتتتتتتتتقِْفْم َوََّل تُتتتتتتتتتتتََّفمْ  ُُ

 

   
تتتتتْيٌء َعؾَتتتتتقِْفْم أََ تتتتت َُ  تَوَمتتتتتا َكتتتتتاَن 

  
 رَّ ِمتتَن الَُّؾْتتِم َوْهتتَو الَّتتِذي َقتتْد َقَصتتمْ تتتت

   
 اٍن َوِمتتتتتنْ َفَؽتتتتتْم تََرُكتتتتتوا ِمتتتتتْن ِجـَتتتتت

  
(3)ُقُصتتتتوٍر َوأُْختتتتَرى َعؾَتتتتقِْفْم أُ ُتتتتمْ 

 

   

                                                            

 .]اْلَؿَعاِصَي[: يف إصل ومصادر التخريج (1)

إلى َأبي (، 4238، رقم )6/308 :«ُعب اإليؿان»هذا البقت كسبه البقفؼي يف  (2)

، ترجؿة 51/103 :«تاريخ دمشق»اْلَحَسِن اْلؽِـِْدّي اْلَؼاِضي، وكسبه ابن طساكر يف 

( إلى 6607، ترجؿة )54/70( إلى بشر بن الحارث الحايف، وكسبه أيضا: 5950)

 .$طؿر بن طبد العزيز 

يف هذا  $وهذه إبقات لم أقف طؾى من ذكرها بفذا التؿام إٓ طن ابن الؼقم 

 ، واهَّلل أطؾم.الؿوضع

 )إُُصم( بَِضم اْلفؿَزة والطاء: بـاٌء ُمْرَتِػع كالحصن، َوَجْؿُعُه آَصاٌم بػتح الطاء. (3)

ٓبن  «الـفاية يف غريب الحديث»، و1/58لؾؼاضي طقاض:  «مشارق األكوار»اكظر: 

 ، مادة )ُأُصٌم(.1/54إثر: 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 5  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 الـَِّعقتتتتت َوَفتتتتاَت  بِتتتتالَْجِحقمِ  َصتتتتؾُْوا

  
 َكتتتتالُْحؾُمْ  كَتتتتالَُفمْ  الَّتتتتِذي َوَكتتتتانَ  مُ تتتتت

   

ُؼوا اهَّلَل   -اتَّ
ِ
ُؽْم، َواْرِجُعوا إَِلقِْه، َواْغتَـُِؿوا َهِذِه -ِطبَاَد اهَّلل

، َوُتوُبوا إَِلى بَاِرئِ

َْوَقاَت، َواْطَؾُؿوا َأنَّ اهَّلَل  ْٕ ؾٌِع َطَؾى َما فِي  ا َشِفقٌد َطَؾقُْؽْم، ُمطَّ

ْرُتْم، َوَما َأْسَرْرُتْم َوَما َأَطَؾـُْتْم، ُقؾُ  ْمُتْم َوَما َأخَّ وبُِؽْم، َوَسُقَحاِسُبُؽْم َطَؾى َما َقدَّ

 َوَما ُهَو َأْطَؾُم بِِه مِـُْؽْم.

ا فِي مِْثلِ   َفاتَُّؼوا اهَّلَل، َواْحَذُروُه: َفنِكَُّه َقَطَع اْلَقَد فِي ُرُبِع ِديـَاٍر، َوَجَؾَد الظَّْفَر َحدًّ

بُّوِس مَِن اْلَخْؿِر.  َرْأِس الدَّ

َيـَْبِغي َأْن ُيْحَذَر ِطَؼاُبُه، َوَأْن ُيْحَذَر  اتَُّؼوا اهَّلَل، َواْحَذُروُه: َفنِنَّ اهَّلَل 

 .)*(.َألِقُم َطَذابِِه، َوَأْن َيْطَؿَع فِي َرْحَؿتِهِ 

  

                                                            

 - هـ 1434 َرَمَضانَ  مِنْ  24 - «َرَمَضانَ  َوَداعِ  فِي: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

 .م2/8/2013



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 6  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 

قِّ  َ ِتََمِع َعََل اْلخ وَرُة اِِلجخ ِتَصاِم ِبَح ََضُ ِل اللِ َواِِلعخ  بخ

 أُُصولِ  مِ ََ عْ أَ  نْ مِ  أَنَّ ى ؾَ عَ  ةِ ـَّ السُّ وَ  اِب تَ ؽِ الْ  نَ مِ  وُص ُص الـُّ  ِت لَّ دَ  دْ ؼَ ِعَ اَد اهللِ! لَ 

  :ينِ الد  
ِ

 وَ ، ق  حَ ى الْ ؾَ عَ  اعَ ؿَ تِ جْ اَّل
ِ

 .ىالَ عَ تَ  اهللِ  لِ  ْ حَ بِ  امَ َص تِ عْ اَّل

] ل عؿران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :ا ـَ بُّ رَ  اَل قَ  دْ ؼَ فَ 

133]. 

  يُّ ر  اْْلجُ  جَ رَ خْ أَ وَ 
  يُّ ائِ ؽَ لَ الَلَّ وَ  ،«ةِ يعَ رِ الشَّ »ي فِ

  ولِ ُص أُ »ي فِ
ِ

 نْ عَ  «ادِ ؼَ تِ عْ اَّل

  ُل بْ ا َح فَ كَّ نِ فَ  :ةِ اطَ ؿَ جَ الْ وَ  ةِ اطَ الطَّ ا بِ قعً ؿِ َج  مْ ؽُ قْ ؾَ طَ » :اَل قَ  ڤ ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اهللِ  دِ  ْ عَ 
ِ
 اهَّلل

 .(1)«هِ بِ  َأَمرَ ي ذِ الَّ 

                                                            

، 4/32 :«جام  ال قان»، والطبري يف 7/474: «الؿصـف»أخرجه ابن أبي شقبة يف  (1)

 :«الشريعة»(، وأجري يف 3916، رقم )3/723: «تػسقره»وابن أبي حاتم يف 

 8971) ، رقم224-9/223 :«الؿعجم الؽ قر»(، والطبراكي يف 17، رقم )1/298

(، والحاكم يف 173و 133، رقم )327و 1/297 :«اإلباكة»(، وابن بطة يف 8972و

 :«ُرح أصول اَّلعتؼاد»(، والَللؽائي يف 8663، رقم )4/555 :«الؿستدرا»

 (، بنسـاد صحقح.158، رقم )1/108

ا ُتِحبُّوَن فِي»...، تؿامه:  اْلُػْرَقِة، َوإِنَّ اهَّلَل َتَعاَلى َلْم  َوَأنَّ َما َتْؽَرُهوَن فِي اْلَجَؿاَطِة َخْقٌر مِؿَّ

يَن َقْد َتمَّ َوإِكَُّه َصائٌِر إَِلى ُكْؼَصاَن، َوإِ  َّٓ َجَعَل َلُه ُمـَْتَفى، َوإِنَّ َهَذا الدِّ نَّ َيْخُؾْق َشْقًئا َقطُّ إِ
= 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 7  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ الـَّ  نَّ أَ  ،ڤ ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ طَ  (1)«هِ قحِ حِ َص »ي فِ  مٌ ؾِ ْس مُ  َج رَ ْخ أَ وَ 

وا كُ رِ ْش تُ  ََّل وَ  وهُ دُ  ُ عْ تَ  نْ أَ  مْ ؽُ ى لَ َ  رْ قَ فَ  ا،مً ََل مَ  مْ ؽُ لَ  هُ رَ ؽْ يَ وَ  ا،مً ََل مَ  مْ ؽُ ى لَ َ  رْ يَ  اهللَ  نَّ إِ »

 ،اَل قَ وَ  قَل قِ  :مْ ؽُ لَ  هُ رَ ؽْ يَ وَ  ا،وقُ رَّ ػَ تَ  ََّل ا وَ قعً ؿِ جَ  اهللِ  لِ  ْ حَ وا بِ ؿُ ِص تَ عْ تَ  نْ أَ وَ  ،ائً قْ َُ  هِ بِ 

 .«الِ ؿَ الْ  ةَ اعَ َ  إِ وَ  ،الِ مَ السُّ  ةَ رَ ثْ كَ وَ 

  وَل ُس رَ  نَّ أَ  ،ڤ ٍت ابِ ثَ  نِ بْ  دِ يْ زَ  نْ طَ وَ 
ِ
 لُّ غِ يُ  ََّل  الٍ َص ِخ  ُث ََل مَ » :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

َ  ةِ ََّل وُ ةُ حَ اَص ـَ مُ وَ  ،هللِ  لِ ؿَ عَ الْ  ُص ََل خْ إِ  :ادً بَ أَ  مٍ ؾِ سْ مُ  ُب ؾْ قَ  نَّ فِ قْ ؾَ عَ   ومُ زُ لُ وَ  ،رِ مْ اأْل

 نُ ابْ وَ  ،اًض يْ أَ  يُّ ذِ مِ رْ التِّ  هُ َج رَ ْخ أَ  .(2)«مْ هُ ءَ ارَ وَ  نْ مَ  قطُ حِ تُ  مْ فُ تَ وَ عْ دَ  نَّ نِ فَ  :ةِ اعَ ؿَ جَ الْ 

َ وَ  ،رٍ جَ َح  نُ ابْ  هُ حَ حَّ َص وَ  ،هاَج مَ  ْٕ  ا.ؿَ هُ رُ قْ غَ وَ  ،يُّ اكِ بَ لْ ا

                                                            
= 

ِه، َْرَحاُم، َوُيْمَخَذ اْلَؿاُل بَِغْقِر َحؼِّ ْٕ َماُء َوَيْشَتؽِي ُذو  َأَماَرَة َذلَِك َأْن ُتْؼَطَع ا َوُيْسَػَك الدِّ

َٓ ُيوَضُع فِي َيِدهِ  ائُِل َبْقَن اْلُجُؿَعَتْقِن  َٓ َيُعوُد َطَؾْقِه بَِشْيٍء، َوَيُطوُف السَّ  اْلَؼَراَبِة َقَراَبَتُه، َو

كََّؿا َخاَرْت مِْن قَِبؾِِفْم، َشْيٌء، َفَبْقـََؿا ُهْم َكَذلَِك إِْذ َخاَرْت ُخَواَر اْلَبَؼِر َيْحَسُب ُكلُّ الـَّاِس إِ 

َٓ َيـَْػُع َبْعَد ذَ  ِة  َهِب َواْلِػضَّ َْرُض بَِلْفََلِذ َكبِِدَها مَِن الذَّ ْٕ لَِك َفَبْقـََؿا الـَّاُس َكَذلَِك إِْذ َقَذَفِت ا

ةِ  َهِب َواْلِػضَّ  «.َشْيٌء مَِن الذَّ

 «.َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح »قال الحاكم: 

 (.1715، رقم )3/1340 :«صحقح مسؾم» (1)

، 5/183 :«الؿسـد»(، وأحؿد يف 230، رقم )1/84 :«السـن»أخرجه ابن ماجه يف  (2)

 (، والؾػظ له.21590رقم )

(، وبـحوه 404، رقم )1/761 :«الصحقحة»والحديث صحح إسـاده إلباكي يف 

، ڤ (، من رواية: ُجَبْقِر ْبِن ُمْطِعمٍ 3056، رقم )2/1015أخرجه ابن ماجه أيضا: 

 .ڤ(، من رواية: اْبِن َمْسُعوٍد 2658، رقم )5/34 :«الجام »وأخرجه الترمذي يف 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 8  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 هِ ذِ هَ وَ » :(1)«ىاوَ تَ ػَ الْ  وعِ ؿُ جْ مَ »ي فِ  -ىالَ عَ تَ  اهللُ  هُ ؿَ حِ رَ - مِ ََل ْق اإْلِ  ُخ قْ َُ  اَل قَ وَ  

 ينِ الدِّ  وَل ُص أُ  عُ ؿَ جْ تَ  -ڤ دٍ يْ زَ  يِث دِ ي َح ا فِ هَ رُ كْ ذِ  رَّ ي مَ تِ الَّ َيْعـِي - ُث ََل الثَّ 

 تِ الَّ  وَق ؼُ حُ الْ  عُ ؿَ جْ تَ وَ  ،هُ دَ اطِ وَ قَ وَ 
ِ
ْٔ ا وَ قَ كْ الدُّ  َح الِ َص مَ  مُ ظِ تَ ـْ تَ وَ  ،هِ ادِ بَ عِ لِ وَ  ي هَّلل  .«ةِ رَ ِخ ا

 اسِ الـَّ  ينِ ي دِ فِ  ٌل ؾَ َخ  عْ ؼَ يَ  مْ لَ » :(2)-ىالَ عَ تَ  اهللُ  هُ ؿَ حِ رَ - دُ د  جَ ؿُ الْ  امُ مَ اإْلِ  اَل قَ وَ 

 .«افَ ِض عْ بَ  وْ أَ  ِث ََل الثَّ  هِ ذِ فَ بِ  لِ ََل ْخ اإْلِ  ِب بَ َس  بِ َّٓ إِ  مْ اهُ قَ كْ دُ وَ 

ِ الثَّ  ةِ لَ لَ ْس ؿَ ي الْ فِ  َك لِ ذَ  اَل قَ    وُل ُس ا رَ قفَ فِ  َف الَ ي َخ تِ الَّ  لِ ائِ َس ؿَ الْ  نَ مِ  ةِ ثَ ال
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

 .ةِ قَّ ؾِ اهِ جَ الْ  َل هْ أَ 

 ونَ لُ لَ ْس يَ  اُس الـَّ  انَ : كَ اَل قَ  ڤ ةَ ػَ يْ ذَ ُح  نْ طَ  مٌ ؾِ ْس مُ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  َج رَ ْخ أَ وَ 

  وَل ُس رَ 
ِ
 كَ رِ دْ يُ  نْ أَ  ةَ افَ خَ مَ  :رِّ الشَّ  نِ طَ  هُ لُ لَ ْس أَ  ُت ـْ كُ وَ  رِ قْ خَ الْ  نِ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ِ  انَ ؽَ فَ - يـ

 .(3)«مْ فُ امَ مَ إِ وَ  قنَ ؿِ ؾِ سْ ؿُ الْ  ةَ اعَ ؿَ جَ  مُ زَ ؾْ تَ » :هُ لَ  اَل قَ  نْ أَ  :-ةَ ػَ يْ ذَ حُ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ حِ ْص كُ  نْ مِ 

  دُ يَ » :اََّل ا قَ ؿَ فُ كَّ أَ  ،ڤ رَ ؿَ عُ  نِ ابْ وَ  اسٍ  َّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ وَ 
ِ
 .(4)«ةِ اطَ ؿَ جَ الْ  عَ مَ  اهَّلل

 .قٍح حِ َص  ادٍ ـَ ْس نِ بِ  يُّ ذِ مِ رْ التِّ  هُ َج رَ ْخ أَ 

                                                            

 .1/18 :«مجؿوع الػتاوى» (1)

 ، الؿسللة الثالثة.2/133ضؿن الدرر السـقة يف إجوبة الـجدية:  صبع «مسائل الجاهؾقة» (2)

(، 7084، رقم )13/35( و3606، رقم )6/616 :«الصحقح»أخرجه البخاري يف  (3)

 (.1847، رقم )3/1475 :«الصحقح»ومسؾم يف 

تَْسَؿُ  َوتُطِقُ  لِْْلَِمقرِ، َوإِْن ُ رَِب  َْفُرَا، َوأُِخَذ »، بؾػظ: 3/1476ويف رواية لؿسؾم: 

 «.َمالَُك، َفاْقَؿْ  َوأَ ِ ْ 

(، من حديث: اْبِن َطبَّاٍس، َقاَل: 2166، رقم )4/466 :«الجام »أخرجه الترمذي يف  (4)

 َقا
ِ
(، من 2167، وأخرجه الترمذي أيضا: رقم )«يَُد اهللِ َمَ  الَجَؿاَعةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوُل اهَّلل

ذَّ إِلَى الـَّارِ »...، ، بؾػظ: ڤرواية: اْبِن ُطَؿَر  َُ ذَّ  َُ  .«يَُد اهللِ َمَ  الَجَؿاَعِة، َوَمْن 
= 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 9  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
  وُل ُس رَ  اَل قَ  :اَل قَ  ،ڤ قرٍ ِش بَ  نِ بْ  انِ ؿَ عْ الـُّ  نِ طَ وَ 

ِ
 ،ةٌ ؿَ حْ رَ  ةُ اعَ ؿَ جَ الْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  دُ بْ طَ  هُ َج رَ ْخ أَ  .(1)«اٌب ذَ عَ  ةُ قَ رْ ػُ الْ وَ 
ِ
ي بِ أَ  نُ ابْ وَ  ،«دِ ـَ ْس ؿُ الْ  دِ ائِ وَ زَ »ي فِ  دَ ؿَ ْح أَ  نُ بْ  اهَّلل

َ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ،نٍ َس َح  ادٍ ـَ ْس نِ بِ « ةِ ـَّ السُّ »ي فِ  مٍ اِص طَ  ْٕ   يُّ اكِ بَ لْ ا
 « ةِ ـَّ ى السُّ ؾَ طَ  هِ قؼِ ؼِ حْ تَ »ي فِ

ِ
 نِ بْ ٓ

 .مٍ اِص ي طَ بِ أَ 

ي فِ  ونَ هُ رَ ؽْ تَ  امَ وَ » :اَل قَ  ڤ ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ  يُّ ائِ ؽَ لَ الَلَّ وَ  يُّ ر  جُ اْْل  جَ رَ خْ أَ وَ 

 .(2)«ةِ قَ رْ ػُ ي الْ فِ  ونَ بُّ حِ ا تُ ؿَّ مِ  رٌ قْ َخ  ةِ اطَ ؿَ جَ الْ 

َ  اَل قَ   ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ؿَّ حَ مُ  اُب حَ ْص ا أَ فَ قْ ؾَ طَ  انَ كَ  ٌس ؿْ َخ  :اُل ؼَ يُ  انَ كَ » :$ يُّ اعِ زَ وْ اأْل

 ةُ وَ ََل تِ وَ  ،دِ اجِ َس ؿَ الْ  ةُ ارَ ؿَ طِ وَ  ،ةِ ـَّ السُّ  اعُ بَ اتِّ وَ  ،ةِ اطَ ؿَ جَ الْ  ومُ زُ لُ  :انٍ َس ْح نِ بِ  مْ فُ لَ  ونَ عُ ابِ تَّ الوَ 

                                                            
= 

...»والحديث صححه دون قوله:  ذَّ َُ ، 1/378 :«م صحقح الجا»يف  إلباكي «َوَمْن 

، 1/61 :«مشؽاة الؿصابقح»(، ويف هامش 8065، رقم )2/1340( و1848رقم )

َْشَجِعيِّ وُأَساَمَة ْبِن 173رقم )
ْٕ (، وله شاهد طن ُطَؿَر ْبِن اْلَخطَّاِب وَطْرَفَجَة ْبِن ُشَرْيٍح ا

 .ڤَشِريٍك 

ابن أبي الدكقا ، و375و 4/278 :«الؿسـد»أخرجه طبد اهَّلل بن أحؿد يف زوائده طؾى  (1)

(، وابن أبي 64، رقم )3/223ضؿن موسوطة ابن بي الدكقا الحديثقة:  «الشؽر»يف 

 :«الؿسـد»(، والبزار يف 895، رقم )2/435( و93، رقم )1/44 :«السـة»طاصم يف 

(، من حديث: 117، رقم )1/287: «اإلباكة»(، وابن بطة يف 3282، رقم )8/226

، َوالَْجَؿاَعةُ َرْحَؿةٌ، َوالُْػْرَقةُ »...َطَؾى اْلِؿـَْبِر:  ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َقاَل الـَّبِيُّ الـُّْعَؿاِن ْبِن َبِشقٍر، قَ 

 .«َوالَْجَؿاَعةُ بََرَكةٌ،...»...، ويف رواية: «، َعَذاٌب 

 .2/435و 1/45 :«السـة»والحديث حسن إسـاده إلباكي يف تعؾقؼه طؾى 

 تؼدم تخريجه. (2)



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 13  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
  قلِ بِ ي َس فِ  ادُ فَ جِ الْ وَ  ،آنِ رْ ؼُ الْ  

ِ
 .(1)«اهَّلل

. (2)«ةَ اطَ ؿَ جَ الْ  ِق رِ اػَ تُ  َٓ » :فِي َوِصقٍَّة لَهُ  ةَ ؾَ ػَ غَ  نِ بْ  ُسَويْدِ لِ  ڤ رُ ؿَ عُ  اَل قَ وَ 

 .«ةِ ـَّ السُّ »ي فِ  ُل َلَّ خَ ه الْ َج رَ ْخ أَ 

 عِ دَ بِ الْ  ُل هْ أَ  هُ طَ دَ تَ ي ابْ ذِ ى الَّ ـَ عْ ؿَ الْ بِ  ةَ اطَ ؿَ جَ  الْ َٓ  :قنَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  ادَ وَ َس  :يـِ عْ يَ 

َ وَ  ْٕ  .اءِ وَ هْ ا

َ  ادُ وَ السَّ  :ةُ اعَ ؿَ جَ الْ فَ  ْٕ  هُ يدُ رِ يُ  امَ  ةَ اطَ ؿَ جَ الْ  ِت َس قْ لَ  ،قنَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  وعُ ؿُ جْ مَ  :مُ ظَ طْ ا

َ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ُل َلَّ الضُّ  َك ئِ ولَ أُ  ْٕ  ونَ لُ زِ عَ ـْ يَ وَ  ،مْ فُ ـْ ا مِ دً احِ وَ  ونَ رُ مِّ مَ يُ  ينَ ذِ الَّ  ،عِ دَ بِ الْ وَ  اءِ وَ هْ ا

 .قنَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  ةِ اطَ ؿَ َج  نْ طَ  ةً قَ احِ كَ 

َ  هِ ذِ ي هَ فِ  ةُ اطَ ؿَ جَ ا الْ ؿَ كَّ إِ وَ  ْٕ  نْ ؿَ فَ  ،مْ هُ ادُ وَ َس وَ  قنَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ الْ  وعُ ؿُ جْ مَ  يِث ادِ َح ا

 .وِب كُ الذُّ  رِ ائِ بَ كَ  نْ ا مِ رً مْ ى أَ تَ أَ  هُ كَّ نِ فَ  :مْ فُ يؼَ رِ ػْ تَ  َل اوَ َح وَ  ،مْ فُ قَ ارَ فَ 

  

                                                            

/ السػر الثالث(، 4702، رقم )3/251: «لتاريخ الؽ قرا»أخرجه ابن أبي خقثؿة يف  (1)

حؾقة »(، وأبو كعقم يف 48، رقم )1/64 :«ُرح أصول اَّلعتؼاد»والَللؽائي يف 

، 384و 4/372: «ُعب اإليؿان»(، والبقفؼي يف 362، ترجؿة )6/142 :«األولقاء

 بنسـاد صحقح.

: «الؿصـف»بن أبي شقبة يف (، وا205رقم ) :«أصول السـة»أخرجه ابن أبي زمـقن يف  (2)

(، والخَلل يف 30، رقم )1/76: «األموال»(، وابن زكجويه يف 33711، رقم )6/544

(، 143، رقم )2/402 :«الػتن»(، وأبو طؿرو الداكي يف 54، رقم )1/111 :«السـة»

 (، بنسـاد صحقح.16628، رقم )8/159 :«السـن الؽ رى»والبقفؼي يف 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 11  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 

اعَ  ُع َوالطَّ مخ لِِمَي السَّ ِة اْلخُسخ  ُة ِْلَِئمَّ

! إِنَّ 
ِ
 ،يزِ زِ عَ الْ  هِ ابِ تَ ي كِ ا فِ فَ قْ ؾَ ى طَ الَ عَ تَ  اهَّللُ  صَّ كَ  وٌق ؼُ ُح  امِ مَ اإْلِ  وَق ؼُ ُح ِطَباَد اهَّلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ ا الـَّ فَ قْ ؾَ طَ  صَّ كَ وَ 

َ  نَ مِ  وَق ؼُ حُ الْ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  مُ ؾِ ْس ؿُ الْ  مَ ؾَ عْ قَ لِ  َك لِ ذَ وَ  ْٕ   ةِ قَّ ؿِّ هَ ا
 نَ مِ وَ  ،ةٍ ايَ ي غَ فِ

 دْ ؼَ فَ  :رَ صَّ قَ  نْ مَ وَ  ،اقفَ فِ  قرِ ِص ؼْ التَّ بِ  ُح ؿَ ْس يُ  َٓ  :مٌ تْ ا َح فَ بِ  امُ قَ ؼِ الْ فَ  ،ةٍ ايَ فَ ي كِ فِ  ةِ ورَ طُ خُ الْ 

ا فَ ـْ مِ وَ  ،اقَ كْ الدُّ بِ  ُق ؾَّ عَ تَ تَ  اٌت وبَ ؼُ ا طُ فَ ـْ مِ  :ةً رَ اجِ زَ  اٍت وبَ ؼُ طُ  هُ لَ  رُ فَّ طَ ؿُ الْ  عُ رْ الشَّ  َب تَّ رَ 

ْٔ فِ  اٌت وبَ ؼُ طُ   .ةِ رَ ِخ ي ا

  هُ لَ  ةُ اعَ الطَّ وَ   ُ ؿْ السَّ َوِمْن َهِذِه الُْحُؼوِق: 
 : اهللِ  ةِ قَ ِص عْ مَ  رِ قْ ي غَ فِ

 دِ ائِ ؼَ عَ الْ  ِب تُ ي كُ فِ  وهُ طُ دَ وْ أَ وَ  ،ةِ اطَ ؿَ جَ الْ وَ  ةِ ـَّ السُّ  ُل هْ أَ  هِ قْ ؾَ طَ  عَ ؿَ ْج أَ  قُّ حَ ا الْ ذَ هَ وَ 

 .ااثً كَ إِ وَ  ااكً رَ كْ ذُ  ،اارً بَ كِ وَ  اارً غَ ِص  :اَس ا الـَّ فَ قْ ؾَ طَ  ونَ بُّ رَ ي يُ تِ الَّ 

 هِ ابِ تَ ي كِ فِ   اهَّللُ  هِ قْ ؾَ طَ  صَّ كَ  ْل بَ  ،اسِ ؾـَّ لِ  هُ اصَ بَ ـْ تِ اْس  عُ ارِ الشَّ  كِ رُ تْ يَ  مْ لَ  ق  َح  وَ هُ وَ 

َٓ تَّ َح  :هِ تِ ـَّ ي ُس فِ  ملسو هيلع هللا ىلص وُل ُس الرَّ  هِ قْ ؾَ طَ  صَّ كَ وَ  ،يمِ رِ ؽَ الْ   .قهِ فِ  ِف ََل خِ ؾْ لِ  اٌل جَ مَ  ىؼَ بْ يَ  ى 

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ : اهللُ  اَل قَ 

 .[59]الـساء: 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 12  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
ُ وَ  ةُ َٓ وُ الْ  مُ هُ وَ   ْٕ  نَ مِ  ِف ؾَ خَ الْ وَ  ِف ؾَ السَّ  قرُ اهِ ؿَ َج  َك لِ ى ذَ لَ إِ  َب هَ ذَ  ،اءُ رَ مَ ا

 .ًضايْ هم أَ رُ قْ غَ  َك لِ ى ذَ لَ إِ  َب هَ ذَ وَ  ،اءِ فَ ؼَ ػُ الْ وَ  ينَ رِ سِّ ػَ ؿُ الْ وَ  قنَ ثِ دِّ حَ ؿُ الْ 

َ ذَ هَ وَ  ْٕ َ ولِ أُ  ةِ اطَ طَ بِ  رُ مْ ا ا ْٕ َ فِ  ةِ اطَ الطَّ  مِ دَ عَ بِ  دٌ قَّ ؼَ مُ  رِ مْ ي ا ْٕ   ةِ قَ ِص عْ ؿَ الْ بِ  رِ مْ ي ا
ِ
 . هَّلل

  دِ بْ طَ َوَطْن 
ِ
 مِ ؾِ سْ ؿُ الْ  ءِ رْ ؿَ ى الْ ؾَ عَ » :اَل قَ  هُ كَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ الـَّ  نِ طَ  ،ڤ رَ ؿَ طُ  نِ بْ  اهَّلل

 ََل فَ  ةٍ قَ ِص عْ ؿَ بِ  رَ مِ أُ  نْ نِ فَ  ،ةٍ قَ ِص عْ ؿَ بِ  رَ مَ مْ يُ  نْ  أَ َّلَّ إِ  :هَ رِ كَ وَ  بَّ حَ ا أَ قؿَ فِ  ةُ اعَ الطَّ وَ   ُ ؿْ السَّ 

 .(1)مٌ ؾِ ْس مُ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ َج رَ ْخ أَ  .«ةَ اعَ  َ  ََّل وَ   َ ؿْ َق 

 ق ِ ؿِ جَ  نْ ا عَ فَ ؾَ ؼَ ي كَ تِ الَّ  ةِ قدَ ؼِ عَ ي الْ فِ  $ يُّ اكِ مَ رْ ؽِ الْ  ٌب رْ حَ  امُ مَ اإْلِ  اَل قَ 

  قهِ فِ  رٍ مْ لَ بِ  انُ طَ ؾْ السُّ  كَ رَ مَ أَ  نْ إِ وَ » :(2)ِف ؾَ السَّ 
ِ
 ،ةَ تَّ بَ الْ  هُ قعَ طِ تُ  نْ أَ  َك لَ  َس قْ ؾَ فَ  :ةٌ قَ ِص عْ مَ  هَّلل

 .«هُ ؼَّ َح  هُ عْ ـَ ؿْ تَ  َٓ وَ  ،هِ قْ ؾَ طَ  َج رُ خْ تَ  نْ أَ  َك لَ  َس قْ لَ وَ 

                                                            

، رقم 13/123(، ويف: 2955، رقم )6/116 :«صحقحال»أخرجه البخاري يف  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 :«الصحقح»(، ومسؾم يف 7144)

هـ(، فؼال: 1422، 1، )مؽة: جامعة أم الؼرى، ط3/970 :«مسائل حرب الؽرماين» (2)

هذا مذهب أئؿة العؾم وأصحاب إثر وأهل السـة الؿعروفقن بفا الؿؼتدى بفم فقفا، »

من طؾؿاء أهل العراق والحجاز والشام وغقرهم طؾقفا فؿن خالف  وأدركت من أدركت

طاب قائؾفا ففو مبتدع خارج من الجؿاطة  شقًئا من هذه الؿذاهب، أو صعن فقفا، أو

زائل طن مـفج السـة وسبقل الحق، وهو مذهب أحؿد وإسحاق بن إبراهقم بن مخؾد، 

مؿن جالسـا وأخذكا طـفم وطبد اهَّلل بن الزبقر الحؿقدي وسعقد بن مـصور، وغقرهم 

وإن أمرك السؾطان »فذكر جؿؾة من أصول السـة، ومـفا: « العؾم فؽان من قولفم:...

 «.بلمر هو هَّلل معصقة،...



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 13  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ الـَّ  اَل : قَ اَل قَ  ،ڤ ٍك الِ مَ  نِ بْ  سِ كَ أَ  نْ طَ 

 نَ وْ ؼَ ؾْ تَ َق  مْ ؽُ كَّ إِ » :ارِ َص كْ ْلَ لِ

 نَ وْ ؼَ ؾْ تَ َق  مْ ؽُ كَّ إِ  -ةِ ارَ مَ اإْلِ وَ  ،ِك ؾْ ؿُ الْ وَ  ،اقَ كْ الدُّ وَ  ،الِ ؿَ الْ بِ  اْستِْئَثاًرا :ْي أَ - ةً رَ مَ ي أَ دِ عْ بَ 

 .(1)يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ َج رَ ْخ أَ  .«ُض وْ حَ الْ  مُ كُ دُ عِ وْ مَ وَ  ،يكِ وْ ؼَ ؾْ ى تَ تَّ وا حَ رُ  ِ اْص فَ  :ةً رَ مَ ي أَ دِ عْ بَ 

  وُل ُس رَ  اَل قَ وَ 
ِ
 .«افَ وكَ رُ ؽِ ـْ تُ  ورٌ مُ أُ وَ  ةٌ رَ مَ ي أَ دِ عْ بَ  ونُ ؽُ تَ َق » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

  وَل ُس رَ  ايَ  وا:الُ قَ 
ِ
 ؟َك لِ ا ذَ ـَّ مِ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ  رُ مُ لْ تَ  َف قْ كَ  :اهَّلل

ي فِ  اهُ َج رَ ْخ أَ  .«مْ ؽُ ي لَ ذِ الَّ  اهللَ  ونَ لُ لَ سْ تَ وَ  ،مْ ؽُ قْ ؾَ ي عَ ذِ الَّ  قَّ حَ الْ  ونَ دُّ مَ تُ » :اَل قَ 

 .(2)«نِ قْ قحَ حِ الصَّ »

ا، رً رِّ ؽَ تَ مُ  ارُ بَ ْخ اإْلِ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  ،ةِ وَّ بُ الـُّ  اِت زَ جِ عْ مُ  نْ ا مِ ذَ هَ » :(3)$ يُّ وِ وَ الـَّ  اَل قَ 

 ا.رً رِّ ؽَ تَ مُ  هُ رُ بَ خْ مَ  دَ جِ وُ وَ 

ا ؿً الِ ي ضَ لِّ وَ تَ ؿُ الْ  انَ كَ  نْ إِ وَ  :ةِ اطَ الطَّ وَ  عِ ؿْ ى السَّ ؾَ طَ  اْلَحثُّ  :يِث دِ حَ ي الْ فِ وَ 

 لَ إِ  عُ رَّ َض تَ يُ  ْل بَ  ُع:ؾَ خْ يُ  َٓ وَ  ،هِ قْ ؾَ طَ  ُج رَ خْ يُ  َٓ وَ  ،ةِ اطَ الطَّ  نَ مِ  هُ ؼَّ ى َح طَ عْ قُ فَ  ،اوفً ُس طَ 
ِ
 ى اهَّلل

 .«هِ حِ ََل ْص إِ وَ  ،هِ رِّ َش  عِ فْ دَ وَ  ،اهُ ذَ أَ  ِف ْش ي كَ ى فِ الَ عَ تَ 

                                                            

 (.3793، رقم )7/118 :«الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

من رواية: ، من رواية: َأَكِس ْبِن َمالٍِك، َطْن ُأَسْقِد ْبِن ُحَضْقٍر، و«الصحقحقن»والحديث يف 

 ْبِن َزْيٍد 
ِ
 ، بؿثؾه.ڤَطْبِد اهَّلل

صحقح »(، و7052، رقم )13/6(، و3603، رقم )6/615 :«صحقح ال خاري» (2)

 (.1843، رقم )3/1472 :«مسؾم

 .12/232 :«صحقح مسؾم»شرحه طؾى  (3)



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 14  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 رْ  ِ ْص قَ ؾْ ا فَ ئً قْ َُ  هِ قرِ مِ أَ  نْ مِ  هَ رِ كَ  نْ مَ »: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ الـَّ  نِ طَ  ،ڤ اسٍ بَّ طَ  نِ ابْ  نِ طَ  

 اَت  مَ َّلَّ إِ  : َفَؿاَت َعؾَقْهِ ارً  ْ ُِ  انِ طَ ؾْ السُّ  نَ مِ  جَ رَ خَ  اسِ الـَّ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  َس قْ لَ  هُ كَّ نِ فَ  :هِ قْ ؾَ عَ 

  اهُ َج رَ ْخ أَ  .«ةً قَّ ؾِ اهِ جَ  ةً قتَ مِ 
 .(1)«نِ قْ قحَ حِ الصَّ »ي فِ

 .هِ تِ بَ ارَ حَ مُ وَ  ،انِ طَ ؾْ السُّ  ةِ قَ ِص عْ مَ  نْ طَ  ةٌ ايَ ـَ كِ  :«ارً  ْ ُِ  انِ طَ ؾْ السُّ  نَ مِ  جَ رَ خَ »ـبِ  ادُ رَ ؿُ الْ وَ 

 َك لِ ذَ لِ  ْت ؾَ َص ي َح تِ الَّ  ةِ عَ قْ بَ الْ  دِ ؼْ طَ  لِّ ي َح فِ  ُي عْ السَّ  :«وِج رُ خُ الْ »ـبِ  ادُ رَ ؿُ الْ وَ 

َ  :رِ بْ شِّ ال ارِ دَ ؼْ ؿِ ا بِ فَ ـْ طَ  ىـَّ ؽَ فَ  ،ءٍ ْي ى َش كَ دْ لَ بِ  وْ لَ وَ  :مِ اكِ حَ الْ 
ِ
َ  نَّ ٕ ْٕ  وُل مُ يَ  َك لِ ذَ فِي  ذَ ْخ ا

 .(2)ق  َح  رِ قْ غَ بِ  اءِ مَ الدِّ  ِك ػْ ى َس لَ إِ 

  

                                                            

، رقم 3/1478: «صحقح مسؾم»(، و7053، رقم )13/6 :«صحقح ال خاري» (1)

(1849.) 

 .13/7 :«ريفتح ال ا» (2)



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 15  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 

اَلَف  ِل الخَعِظيمِ َمَفاِسُد ُُمَ َصخ  ِة َهَذا اْلخ

َُمَراءِ ؾَ طَ  وِج رُ خُ الْ  نِ طَ الـَّْفَي  إِنَّ  ْٕ  نْ طَ  ،مْ فِ ؿِ تْ َش  نْ طَ  ،الطعن فقفم نِ طَ - ى ا

ُ  اِت وَ ذَ ا لِ قؿً ظِ عْ تَ  َس قْ لَ  َك لِ ذَ  نْ طَ  ُي فْ الـَّ  :-مْ فِ تِ اكَ هَ إِ  ْٕ  مِ ظَ عِ لِ  وَ ا هُ ؿَ كَّ إِ وَ  ،اءِ رَ مَ ا

 الَّ  ةِ قَّ لِ ُئوْس ؿَ الْ 
َٓ تِ الَّ وَ  ِع،رْ ي الشَّ فِ  مْ فِ قْ لَ إِ  ْت ؾَ كِ ي وُ تِ  وِب ؾُ طْ ؿَ الْ  هِ ْج وَ ى الْ ؾَ ا طَ فَ بِ  امُ ؼَ  يُ ي 

 وَ الْ وَ  مْ فِ بِّ َس  ودِ ُج وُ  عَ مَ 
َ  :مْ قفِ فِ  ةِ قعَ قِ

ِ
 ،وِف رُ عْ ؿَ الْ بِ  مْ فِ تِ اطَ صَ  مِ دَ ى طَ لَ ي إِ ِض ػْ يُ  مْ فُ بَّ َس  نَّ ٕ

  ،مْ فِ قْ ؾَ طَ  ةِ امَّ عَ الْ  ورِ دُ ُص  ارِ يغَ ى إِ لَ إِ وَ 
ًٓ جَ مَ  ُح تَ ػْ ا يَ ؿَّ مِ َٓ تِ ى الَّ َض وْ ػَ ؾْ  لِ ا ى ؾَ طَ  ودُ عُ تَ  ي 

 تَ ْس ؿُ الْ  رِّ الشَّ  بِ َّٓ إِ  اسِ الـَّ 
 .قرِ طِ

 ةُ امَّ الطَّ  َي هِ  َك ؾْ تِ وَ  ،مْ فُ الُ تَ قِ وَ  ،مْ فِ قْ ؾَ طَ  وُج رُ خُ الْ وَ  ،مْ فُ بُّ َس  هُ تَ رَ ؿَ ثَ وَ  هُ تَ قجَ تِ كَ  َأنَّ ا ؿَ كَ 

 .ىؿَ ظْ عُ الْ  ةُ قبَ ِص ؿُ الْ ى وَ رَ بْ ؽُ الْ 

ي ى ذِ ؾَ طَ  ْت َج رَ َخ  ةٌ ػَ ائِ صَ  ُف رَ عْ يُ  َٓ  هُ ؾَّ عَ لَ وَ » :(1)$ مِ ََل ْق اإْلِ  ُخ قْ َُ  اَل قَ وَ 

ي ذِ الَّ  ادِ َس ػَ الْ  نَ مِ  َأْطَظمُ  وَ ا هُ مَ  ادِ َس ػَ الْ  نَ ا مِ فَ وجِ رُ ي ُخ فِ  انَ كَ  وَ َّٓ إِ  :انٍ طَ ؾْ ُس 

 .«هُ تْ الَ زَ أَ 

                                                            

، )الرياض: جامعة اإلمام محؿد بن سعود اإلسَلمقة، 3/391: «مـفاج السـة الـ وية» (1)

 م(.1986-هـ1406، 1ط



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 16  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
ى ؾَ طَ  دَ لَّ وَ تَ  امَ  انَ  كَ َّٓ إِ  انٍ طَ ؾْ ي ُس ذِ  امٍ مَ ى إِ ؾَ طَ  َج رَ َخ  نْ مَ  لَّ قَ وَ » :(1)$ اَل قَ وَ  

  مَ ظَ طْ أَ  رِّ الشَّ  نَ مِ  هِ ؾِ عْ فِ 
 ،ةِ يـَ دِ الؿَ بِ  يدَ زِ ى يَ ؾَ وا طَ ُج رَ َخ  ينَ ذِ الَّ كَ  :رِ قْ خَ الْ  نَ مِ  دَ لَّ وَ ا تَ ؿَّ مِ

َ  نِ ابْ كَ وَ  ْٕ  .اِق رَ عِ الْ بِ  ِك ؾِ ؿَ الْ  دِ بْ ى طَ ؾَ طَ  َج رَ ي َخ ذِ الَّ  ِث عَ ْش ا

 ِب احِ َص  مٍ ؾِ ْس ي مُ بِ لَ كَ وَ  ،انَ َس ارَ خُ بِ  هِ ـِ ى ابْ ؾَ طَ  َج رَ ي َخ ذِ الَّ  ِب ؾَّ فَ ؿُ الْ  نِ ابْ كَ وَ 

 ورِ ُص ـْ ؿَ ى الْ ؾَ جوا طَ رَ َخ  ينَ ذِ الَّ كَ وَ  ،اًض يْ أَ  انَ َس ارَ خُ م بِ فِ قْ ؾَ طَ  َج رَ ي َخ ذِ الَّ  ةِ وَ طْ الدَّ 

 .«ةِ رَ ْص بَ الْ وَ  ةِ يـَ دِ ؿَ الْ بِ 

 َب رَ ي َض ذِ الَّ  «ي  وكِ اُق ؿَ الْ  ق ِ بِ الرَّ » اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  رِ ْص عَ ا الْ ذَ ى هَ لَ إِ  ءِ َٓ مُ هَ  اُل ثَ مْ أَ وَ 

 ُ ْٕ   ةِ قَّ مِ ََل ْس اإْلِ  ةَ مَّ ا
ى ؾَ طَ  وَ هُ وَ  ،هِ ؾِ ْض فَ وَ  هِ ـِّ ؿَ ا بِ ذَ هَ  نْ ا مِ فَ قَ افِ عَ يُ  نْ أَ  اهَّللَ  ُل لَ ْس كَ  ،لٍ تَ ؼْ ي مَ فِ

 .يرٌ دِ قَ  ءٍ ْي َش  لِّ كُ 

د، َوَطَؾى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَؿِعقنَ  َم َطَؾى َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .)*(.َوَصؾَّى اهَّلُل َوَسؾَّ

  

                                                            

 .4/527الؿصدر السابق:  (1)

ْسََلمِ  َأْهلِ  َطِؼقَدةُ : »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( امِ  ُحُؼوِق  فِي اإْلِ  انَ َشْعبَ  مِنْ  8 اْلُجُؿَعة - «اْلُحؽَّ

ٍف ، م2014-6-6/ هـ1435  .َيِسقرٍ  بَِتَصرُّ



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 17  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 

اِنَيُة  َبُة الثَّ  اُْلطخ

َّٓ اهَّلُل َوْحَدهُ  َّٓ إَِلَه إِ  َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َوَأْشَفُد َأ
ِ
ى َٓ َش  اْلَحْؿُد هَّلل ِريَك َلُه ُهَو َيَتَولَّ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه الصَّ  ، َصََلًة َوَسََلًما َدائَِؿْقِن ملسو هيلع هللا ىلصالِِحقَن، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

يِن.  ُمَتََلِزَمْقِن إَِلى َيوِم الدِّ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ُمُ فَ  ْٕ ِذيَن َيـَْبِغي َأْن ُتَردَّ إَِلْقِفُم ا ُهْم َأْهُل اْلِعْؾِم  :وُر ِطـَْد الـََّواِزلِ نِنَّ اْلُعَؾَؿاَء الَّ

َْثَباِت الثَِّؼاِت  ْٕ َْمَواِت مِـُْفمْ - مَِن ا ْٕ  َربِّ اْلَعاَلِؿقَن َطَؾى ا
ِ
َوُغْػَراُكُه  ،َرْحَؿُة اهَّلل

 .-َوَتْسِديُدُه لِْلَْحَقاِء مِـُْفمْ 

ُُموُر ِطـَْد التَّ  ْٕ ِذيَن ُتَردُّ إَِلقِْفُم ا ِء الَّ َٓ وكََفا ِطـَْد التَّـَاُزِع إَِلى َهُم ـَاُزِع، َفقَُردُّ

 
ِ
 َوُسـَِّة َرُسوِل اهَّلل

ِ
ْستِـْبَاَط مَِن اْلؽِتَاِب، ملسو هيلع هللا ىلص كِتَاِب اهَّلل

ِ
َكَُّفْم ُيْحِسـُوَن آ

ِ
ٕ :

َْحَؽاِم ِطـَْد ُوُقوِع الـََّواِزلِ  ْٕ َْحَؽاِم بِا ْٕ  .َوُيْحِسـُوَن اْستِـَْطاَق ا

ِذي ِء ُهُم الَّ َٓ ُُموُر ِطـَْد الـََّواِزِل، َوَأْن ُيْرَجَع َهُم ْٕ َن َيـْبَِغي َأْن ُتَردَّ إَِلقِْفُم ا

 َربِّ اْلَعاَلِؿقنَ 
ِ
َنَّ َقْوَلُفْم إِكََّؿا َيْستَُؼوكَُه مِْن كِتَاِب اهَّلل

ِ
َومِْن ُسـَِّة  ،إَِلى َقْولِِفْم: ٕ

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِيِّ 



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 18  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
َْمِر مَِراًرا َوَتْؽَراًراَوَكْحُن إِكََّؿا ُكَدْكِدُن َحْوَل َهَذا   ْٕ مِْن َأْجِل َمْؼِصٍد َطظِقٍم،  :ا

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َوإَِلى 
ِ
ْطَوِة إَِلى َسبِقِل اهَّلل َوَذلَِك َأكَّا َرَأْيـَا اْكِػَراَجًة َطظِقَؿًة فِي الدَّ

 اْلُؿْسَتِؼقمِ 
ِ
 .َدْطَوِة الـَّاِس إَِلى َصِريِق اهَّلل

َحتَّى َوَقَع َما َوَقَع،  :الـَّْعِل بِالـَّْعلِ  مِْثِل َما َيَتَلتَّى اْلَقْوَم َحْذوَ  ُثمَّ َأَتى َما َأَتى مِنْ 

 .َوُضقَِّق َطَؾى اْلُؿْسؾِِؿقَن َما ُضقَِّق َطَؾْقِفمْ 

ِذي َْهَوِج الَّ ْٕ َداِم ا َر ُهـَالَِك مِْن َذلَِك الصِّ َر َما َتَؽرَّ  َفاْلَخْشَقُة َهاُهـَا مِْن َأْن َيَتَؽرَّ

َٓ ُسـٌَّة، مِْن َغْقِر َطْوَدٍة إَِلى َأْقَواِل اْلُعَؾَؿاِء الثَِّؼاِت  َٓ َيْضبُِطُه كَِتاٌب َو  .َٓ َيْحُؽُؿُه َو

ُؿوَن اْلؽَِتاَب  َٓ ُيَحؽِّ  اْلُؿْشَتَؽى مِْن َأْقَواٍم َيْدُطوَن إَِلى اْلَحاكِِؿقَِّة َو
ِ
َفنَِلى اهَّلل

ـََّة فِي َأْكُػِسِفْم، َوقَ  ْد َأَمَرُهُم اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿقَن بَِذلَِك، ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُؿوا َوالسُّ

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن؟
ِ
 إَِلى كَِتاِب اهَّلل

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َوَهِذِه ُسـَُّة َسقِِّد اْلُؿْرَسؾِقنَ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص َفَفَذا كَِتاُب اهَّلل

ِ
، كَِتاُب اهَّلل

، َوُسـَُّة َرُس 
ِ
 َطَؾى ُمَراِد اهَّلل

ِ
 َطَؾى ُمَراِد َرُسوِل اهَّلل

ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص وِل اهَّلل

َقاَسِة  َم فِي ُأُموِر السِّ ْل َلُه بِِه، َوَتَتَؽؾَّ ى لَِؿا َلْم ُتْخَؾْق َلُه، َوَلْم َتَتَلهَّ ا َأْن َتَتَصدَّ َأمَّ

ْرِطقَِّة، َوُتْػتَِي فِي الـََّواِزلِ   !!الشَّ

ُؿَظاَهَراِت، َيْػَعُؾوَن َما َيْػَعُؾوَن، َوَيْخُرُج ُأوَلئَِك اْلَؿْؿُسوُخوَن فِي تِْؾَك الْ 

تِي ُيـْؽُِرَها ِديُن  ُُموِر الَّ ْٕ ، َوَما َأْشَبَه مِْن تِْؾَك ا ِحقَن بِاْلِعْصَقاِن اْلَؿَدكِيِّ َوَيْدُطوَن ُمَؾوِّ

تِي ُتَمدِّي إَِلى اْلَػْوَضى فِي اْلُؿـَْتَفى.  َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َوالَّ
ِ
 اهَّلل



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 19  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
َٓ َفْؾَقعْ  َن، َواهَّلُل َأ ْٔ ْقَؾَة بِاْلَباِرَحِة، َواْلُػْرَصُة َمْبُذوَلٌة ا َؾِم اْلَؼْوُم َأكَُّه َما َأْشَبَه الؾَّ

تِي  َربُّ اْلَعاَلِؿقَن َوْحَدُه ُهَو اْلَؿْسُئوُل َأْن َيْرَفَع اْلَؽْرَب َطِن اْلُؿْسؾِِؿقَن بَِرْحَؿتِِه الَّ

َراِط اْلُؿْسَتِؼقمِ َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء، َوَأْن َيْفِديَ   .)*(.ـَا َجِؿقًعا إَِلى َسَواِء الصِّ

  

                                                            

الٍ  مِنْ  25 اْلُجُؿَعة - «مِْصرَ  فِي اهَّللَ  اتَُّؼوا: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  اْلُؿَوافُِق  هـ1427 َشوَّ

 .م17-11-2006



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 23  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 

ُقوا  ََلِم!اتَّ ِسخ ِض اْلخ  الَل ِِف َأرخ

ُرُكْم  َفا اْلُؿْسؾُِؿونَ -فاتَُّؼوا اهَّلَل َأيَُّفا اْلُؿْسؾُِؿوَن! إِكَّا ُكَحذِّ : َفنِكَُّؽْم ُأَمـَاُء َطَؾى -َأيُّ

ْسََلِم: َفََل ُتَض   قُِّعوَها!َأْرِض اإْلِ

ُؽْم  ْسََلِم: َفَحَذاِر َأْن ُيْمَتى  -َمْعَشَر اْلُؿْسؾِِؿقنَ -َوُكؾُّ َطَؾى ُثْغٍر مِْن ُثُغوِر اإْلِ

ْسََلُم مِْن قَِبؾَِك!  اإْلِ

ْسََلُم مِْن قَِبؾَِك! -َأِخي-َحَذاِر   َأْن ُيْمَتى اإْلِ

 َفََل َتْتَبْع ُكلَّ َكاِطٍق!

َٓ َتْسَؿْع لُِؽلِّ َثائِرٍ   ُمثِقٍر َهائٍِج! َو

ئًا مِْن َغقِْر َدلِقٍل! اْضِرْب بُِؽلِّ َأْمٍر ُطْرَض اْلَحائِِط،  َوَحَذاِر َأْن َتْلُخَذ َشقْ

ـَِّة، َوُكلُّ َمْن  َْقَداِم إَِذا َلْم َيُؽْن ُمَوافًِؼا لِْؾؽِتَاِب َوالسُّ ْٕ َواْجَعْؾُه َتْحَت َمَواصِئ ا

بَاطِ  ِه: َفُؼْل: َأْطِرُض َكََلَمَك، َواْطِرْضُه لِي َطَؾى اْلؽِتَاِب َدَطاَك: َيْدُطوَك إَِلى اتِّ

ـَِّة، مِْن َأْيَن؟  َوالسُّ

 
ِ
ـَُّة َطَؾى ُمَراِد َرُسوِل اهَّلل ، َوالسُّ

ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلؽَِتاُب َطَؾى ُمَراِد اهَّلل



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 21  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
َتْػَعُؾوا َفنِكََّؿا ُهَو إِْن َفَعْؾُتْم َذلَِك ُفْزُتْم َوَسِعْدُتْم، َوَكَجْحُتْم َوَأْفَؾْحُتْم، َوإِْن َلْم 

ُروَن  َْرِض: ُتَضقُِّعوَكُه بَِلْكُػِسُؽْم، َوُتَدمِّ ْٕ ْسََلِم فِي َهِذِه ا َطَؾى -ُمْسَتْؼَبُل اإْلِ

، َواْلَفَواَن،  -َأْبـَائُِؽْم َوَحَػَدتُِؽْم مِْن َبْعِدِهمْ  لَّ ُمْسَتْؼَبَؾُفْم: لَِؽْي ُيَساُموا الذُّ

ْغقَ   اَن.َواْلَخْسَف، َوالطُّ

ا  َكا إَِلْقَك َردًّ ْكَراِم! ُردَّ َٓ ُيَؿنُّ َطَؾْقِه! َيا َذا اْلَجََلِل َواإْلِ ُفمَّ َيا َذا اْلَؿنِّ َو َفالؾَّ

َْرِض إَِلى ِصَراصَِك  ْٕ قَن فِي ُكلِّ ُصْؼٍع مِْن َأْصَؼاِع ا الِّ َجِؿقًَل، َواْهِدَكا َواْهِد الضَّ

 َشْيٍء َقِديٌر، َوَأْحِسْن ِخَتاَمـَا َأْجَؿِعقَن.اْلُؿْسَتِؼقِم، إِكََّك َطَؾى ُكلِّ 

ٍد  َم َطَؾى َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصَوَصؾَّى اهَّلُل َوَسؾَّ

  

                                                            

 اْلِؼْعَدةِ  ِذي مِنْ  17 اْلُجُؿَعة: - «اْلُؿْسؾِِؿقنَ  بََِلدِ  فِي اهَّللَ  اتَُّؼوا: »ُخْطَبةِ  مِنْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(

 .م2006-12-8/ هـ1427



ِذيرٌٌَُرَمَضانٌٌَِدَتامٌُ 22  ٌ!!ال َفو َضٌٌِمنٌٌََواتلَّح 
 

ِرُس   الِفهخ

 2   .......................................................... * الُْخطَْ ةُ اأْلُولَى

امٌ  َبْت  اْلَؿْوِت  َومِنَ  َأْدَبَرْت  َأيَّ  2   .............................................. َقرَّ

ْجتَِؿاعِ  َضُروَرةُ 
ِ
ْطتَِصامِ  اْلَحقِّ  َطَؾى آ

ِ
  بَِحْبلِ  َوآ

ِ
 6   .......................... اهَّلل

ْؿعُ  ةِ  َوالطَّاَطةُ  السَّ َئِؿَّ
ِ
 11   ........................................... اْلُؿْسؾِِؿقنَ  ٕ

َْصلِ  َهَذا ُمَخاَلَػةِ  َمَػاِسدُ  ْٕ  15   ......................................... اْلَعظِقمِ  ا

 17   .......................................................... الثَّاكِقَةُ  * الُخطَْ ةُ 

 17   .................................. !!اْلَػْوَضى َواْحَذُروا اْلَجزائِرِ  يفِ  اهَّللَ  اتَُّؼوا

ْسََلمِ  َأْرضِ  فِي اهَّللَ  اتَُّؼوا  20   ............................................... !اإْلِ

 22   .................................................................. الِْػْفرُِس 

    


