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   ماپری بھشت
ba8.org 

ماپڕكی ئیسالمى زانستی پروەردەیی ی و لپناو بوکردنوەى 
صلى الله علیه ( پغمبرى خوا -و ئیسالمی ک سلفى صاح ئ

 وە سر ب ھیچ -لسرى بوون ) رضي الله عنھم(و ھاوەنى ) وسلم
کى حیزبى نینگروپ و الی.  

  

 

 
 

  



 
ن احلمد هللا ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفـسنا ، ومـن إ

  .سيئات أعمالنا ، من يهد اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 
  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله 


  ) ١٠٢:آل عمران (


    

  )١:النساء(
 


  ) ٧١/٧٠:األحزاب(

   :أما بعد
ا، فـإن خـري احلــديث كتـاب اهللا ، وأحــسن اهلـدي هــدي حممـد   ، وشــر األمـور حمــدثا
  .وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ة والــسالم علـــى هللا رب العــاملني والـــصال احلمــد

  . مجعني ِنبينا حممد وعلى آله وصحبه أ




َإكراه َال َ ْ ِينِّالد ِفي ِ
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لطیف أحمد مصطفىعبدال/ م 





 -٦- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم
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 َّإما ِ 
ًِشـاكرا َ



 
ًكفـورا ََِّوإمـا ُ َ
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  Ó  Ò  Ñ  ÐZ     



سالســل َ ِ َ َ


وأغالال ً َ ْــ ََ


 
ًوسـعيرا ِ َ َ



__ -٧- 




 










َإكـراه َال َ ْ ِالـدين ِفـي ِ ِّ
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 -٨- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم
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 -١٠- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم





 
























































ْذرهـم ُ ْ ُيـأكلوا َ ُ ْ َ 
ُويـتمـتعـوا َّ َ َََ 


 [   4  3  2  1  0   /  .

  8  7  6  5Z    ]حممد.[ 
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 -١٢- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم
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َإكـراه َال َ ْ ِ 

ِالــدين ِفــي ِّ)َإكــراه َال َ ْ ِالــدين ِفــي ِ ِّ
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   ØZ ]القصص  [









  

م( َنع ــــ ـــال ِْـ ُاْلمـــ ــصالح َ ــ ُالـ ِ ــــل َّ ِللرجــ ُ َ ـــصالح ِْ ِالـــ ِ َّ()١(


                                                   
ـــــد ،٢٩٩ :املفـــــــرد األدب :يف البخـــــــاري أخرجــــــه) (١(  :وأمحــ
 :يف والبغــوي ،١٠٨٩ :حبــان ،وابــن٢٠٣ - ٢٠٢و ٤/١٩٧

 :املـشكاة:  يف، وصححه الـشيخ األلبـاين١٠/٩١ :نةالس شرح
٣٧٥٦.(  



 -١٤- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم


 




 


















َّإن َالله ِ ٌجميل َّ ِ ُّيحب َ ِ َاْلجمال ُ َ َ




                                                   
 ،٤/٣٦١ :يوالرتمــذ ،٩١ رقــم ،١/٩٣: مــسلم أخرجـه() ٢(

 ىف والطـــرباىن ،١٧٢٤٥ رقـــم ،٤/١٣٣ :وأمحـــد ،١٩٩٩ رقـــم
ـــــــشاميني ـــــــعب ىف والبيهقـــــــــى ،١٠٧١ رقـــــــــم ،٢/١٤٢ :الــ  شــ

  ) .٨١٥٣ رقم ،٦/٢٧٩ :اإلميان
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=  <  ;>  D  C   B  A  @  ?  
  O H  G  F   EZ]األعراف[





























__ -١٥- 

 [E  D  C  BF  K   J  I  H  G  

LM  S  R  Q  P  O     N  

TU  [        Z  Y  X  W  V   
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]الكهف[










ا ـــ إن دنا ِـَّ ََأعت ْْ َللظــــالمين َــــ ِ ِ ًنــــارا َِّ ََأحــــاط َ ْبهــــم َ ِِ 
َسـرادقـها ُ ِ َ ُ


 ََأحـاط ْبهـم َ ِِ 

َســـرادقـها ُ ِ َ ُ
ْوإن َِ 

ُيــــــــــــستغيثوا َِ ْ ُيـغــــــــــــاثوا َ َ ٍبمــــــــــــاء ُ َ ِكاْلمهــــــــــــل ِ ْ ُ ِيــــــــــــشوي َ ْ َ 
َاْلوجـوه ُ ُ





 َبــئس ْ ُالــشراب ِ َ َّ 
ْوســاءت َ ًمرتـفقــا ََ َ َ ْ ُ 

















 


  

 [d  c  b  a  `e  l  Z ]املائدة[
















 -١٦- )فصل الدين عن الدولة  (                                                              )   فتتاحيةاإل: (الصراط املستقيم
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µ   ´  ³¶  Â   Z ]األنفال[























































   






 

 







 
ـــسالم  ـــصالة والـــ ـــاملني والـــ ـــد هللا رب العـــ احلمـــ
ــني،  ــحبه أمجعــ ــى آلـــه وصـ ــى نبينـــا حممـــد وعلــ علـ

 :وبعد





































 )عليهم الصالة والسالم(

 
 



 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١١٠- 
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-١١١- 

































 
 







ــع « ــة مــ ـــة الطاعــ ــي اللغـ ـــادة فــ ـــى العبـ ُ ومعنـ ِ
ًالخـــضوع ومنـــه طريـــق معبـــد إذا كـــان مـــذلال  ٌِ َّ َِ ُ ٌ ُ ُ

  .»ِبكثرة الوطء









ُّ وأصل العبودية الخضوع والتذلل« ُ َّ ِ ُ َ«.  




 
»إبن تيمية«

ــه « ــادة تـتـــضمن كمـــال اْلحـــب ونهايـتــ ُواْلعبـ َ ََ ُ ََِ َ َ َِّ َ َ َّ ُُ َ َ َ ِ
هَو ُكمــال الـــذل ونهايـت ََـــ َِ َ َِّ ُّ َ َ؛ فـــاْلمحبوب الـــذي ال َ ِ َّ ُ ُ ْ َ َ

ًيـعظم وال يـذل له ال يكـون معبـود ُ َ َ ُ ُْ ُ ُ ََ َُ َـ ُّ َ ُ َّ ُا واْلمعظـم َ َّ َ ُ َ
ًالذي ال يحب ال يكون معبودا ُ َ َ َ ُْ ُ ُ َ َُّ ِ َّ« .  



 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١١٢- 
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  .)٥٦ / ١٠: فتاوىجمموع ال ()١(
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-١١٣- 
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  .]١٦٥: البقرة[










 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١١٤- 

ِثـالث من كــن فيـه وجــد حــالوة اإليمــان« ِ َِ َ َِْ َ َ ُ ََ َ ََــ َّ ٌ َْ: 
ـــا  ــه ممـــ ـــ ـــب إليـ ـــوله أحـــ ـــه ورســـ ــ ــــون اللـ َّأن يكــ ِْ ِ َْ ُِ ََّّ َ ُ ََ َُ َُ َ َ ُ

َســواهما ُ َ ِ وأن يحــب اْلمــرء ال يحبــه إال للــه،ِ ِ َِّ ِِ َّ ُ ُّ ُ َُ َْ ْ َ ََّ َ، 
ْوأن يكره أن يـعــود فــي اْلكفــر كمــا يكــره أن  َ ْ َْ َ َُ ََ َْ ــ َْ َ ََ َِ ْ ُ ِ َ ُ

ِيـقذف في  َ َ ْ   .)٢(»ِالنَّارُ
























                                                   

ــــان كتــــــاب: يف البخــــــاري أخرجــــــه) (٢( ــــاب: اإلميــ  حــــــالوة بــ
  ).اإلميان












 M  E   D  C   B  A    @  ?  >

H    G  FIL  K  J     M   .  
  ]٣١:آل عمران[ 












 » وأن يحــب اْلمــرء ال يحبــه ُ ُّ ِ ُِ َُ َْ ْ َ ََّ َ
َِّإال لله  ِِ َّ







__ 

 

-١١٥- 





 » وأن يكــره َ َ ْ َ ْ ََ

ِأن ـيعود في اْلكفـر كمـا يكـره أن يـقذف فـي  َِ َ ْـُ ُْ َ َْ َ َْ ََُ ْ َ ِ َ ُ
. »ِالنـَّار
















 َقـــال َأفـــــرأَيـتم مــــا كنــــتم تـعبــــدون ُ ُ ْ ُ َُ ْ ُ َّ َْ َ َ ْأَنــــتم ) ٧٥(َ ُ
َوآبــاؤكم األقــدمون  ُ ََ ْ َ ُ ُُ َّفــإنـهم عــدو لــي إال رب ) ٧٦(َ َ َّ ِ ِّ ٌِّ ُ َ ْ ُ َّ َ

َاْلعالمين  ِ َ ِالذي خلقني فـهو يـهدين) ٧٧(َ ِ ِْ ََ َ ُ َ ََِ َّ.  
ال إبـ ِْــوإذ ق َِ َــ ْ راء ممــا َ َّراهيم ألبيــه وقـومــه إننــي بـ ِّ َ ُ َــَ َِِّْ ِ ِِ َِ َ َِ

َتـعبـــــدون  ُ ُ ْ ِإال الـــــذي فطرنـــــي فإنـــــه ســـــيـهدين ) ٢٦(َ َِّ ِْ َ َ ُ ِ َّ َِ َََِ َّ
)٢٧( .  

 راهيم ت لكــــم ُأســــوة حــــسنة فــــي إبـ َقــــد كان َ َِ ــــ ْ ِْ ِ ٌ َ َ ٌ َُ ْ َ َْ ـــ َـ َ ْ
نكم وممــ ــا بـــرآء م َّوالــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إن َِ ــ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُْ َ ُ ْ َ ََِّ ِ َِّ ُ َ ْ ُ ا ِ

ن دون اللـــــه كفرنـــــا بكـــــم وبـــــدا بـيـنـنـــــا  ـــــدون م َتـعب َ ُْ َْ َ َُ َُ ْ ُْ ِ َ ََ َ ِ َّ ِ ـــــ ِ َ
ه  وا بالل داوة واْلبـغــضاء أَبــدا حتــى تـؤمن ِوبـيـــنكم اْلع ـَّــ ِ ـ ُـ َِ ْ ُ َّ َ َ َ َــ ًَ َ َْ َ َ َُ ُ ُ ْ

ُوحده َ ْ َ.  


ِمـن أحــب للـه وأبـغــض للـه وأعطــى للــه « ِ َِّ َّ َِّ ِ َِ ْ َ َ ََ ََ َْ َّ َ َْ
َومنع ََ َ لله فـقد استكمل اإليمانَ َ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ َِِّ«)٣(.

ــان« ِأوثــــق عــــرى اإليمــ َ ِ َ ُ ُ َ ــب فــــي و ....َْ ِاْلحــ ُّ ُ
ِاهللا واْلبـغض في اهللا ُ ْ ُ َ«)٤(.  















                                                   
، ٣٥٨٧٥ /٣٥٨ص / ١٣ج : مــصنف ابــن أيب شــيبة) (٣(

ـــــاين  الـــــــشيخوصـــــــححه  :الـــــــصحيحة السلـــــــسلة :يف األلبــ
٣٨٠(. 

 ، وحــسنه١١٥٣٧ :الكبــري املعجــم :يف الطــرباين أخرجــه() ٤(
  ).١٧٢٨ :الصحيحة السلسلة :يف األلباين الشيخ

  



 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١١٦- 
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-١١٧- 




 




























































 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١١٨- 

َّوما تـقرب إلي عبدي بـشيء أحـب إلـي « ََّ َِ َِّ ََ ََ ٍ ْ َ ِ ِ َْ َ َّ َ َ
ُمما افــترضت عليه وما يــزال عبـدي يـتـقـرب  َّ َ َ ََ َ َِ ِْ َ َْ َُ َ َ ُْ ْ َ َّ ِ

ُي بالنـَّوافـــل حتـــى أحبـــه فـــإذا أحببتـــه كنـــت َِإلــ ْ ُ َُ ُ ُْ َْ ََ ُِ َ َّ ِ َّ ِ ِ َ ِ َّ
ِسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يـبصر به  ِ ِ ِِ ُِ َِ ُْ َ ُ َ ْ ََّ َُّ َ ََ َ ْ ُ

َويد َه التي ـيبطش بها ورجله التي يمشي بهـا ََ ْ َ ِْ ِِ ْـ َ َِ َِّ َُّ َ ِ َ ُ ِ ُ
ُوإن سألني ألعطيـنَّه ولئن استـعاذني ألعيذنـه  َ َُّ َ ِ ُ َُ َ َ ِْ ِ َِ ْ ْ َ ََ ََ َِ ْ َ ِ
ــرددي عـن  ْوما ـترددت عن شيء أنا فاعلـه ت َْ َِ ُّ َ ََّ ََ َُ ُ ِ َ َ ٍَ ْ ُ ْ َ َ

ــا  ــ ــ وت وأن ره اْلم ـــؤمن يك ـــس اْلمــــ ــ َنـفـ َََ ــــ َـــ َُ ْ ُ َ ـــ ـــ ْ َ ِ ِِ ْ ــــره ْ ُأكـــ َ ْ َ
ََمساءت َ ٥ُهَ













 




                                                   
 .)٦٠٢١ رقم/١٥٨ص  / ٢٠ج : صحيح البخاري) (٥(








 .  









 »  َــوما َ
ــا  ــي ممــ ــب إلــ ــدي بــــشيء أحــ ــي عبــ َّتـقــــرب إلــ ِ َّ ََّ َِ َِّ ََ َ ٍ ْ َ ِ ِ َْ َ َّ َ

ــز َافــترضت عليه ومـا ي َْ َ َ ِ َ َْ ُ ْ َ ََال عبـدي يـتـَ ِ ْ َ َّقـرب إلـي ُ َِ ُ َّ َ
ِبالنـَّوافل ِ َ ِ....«








 »... ُحتى أحبه َّ ِ ُ َّ َ.... «



__ 

 

-١١٩- 





















ُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع «  َ ْ َ ََ ْ ِ َّ ُ ُ َُ ُ ْ ُ َْ ْ َ َِ

ُبـه وبـصره الـذي يـبصر بـه ويـده التـي يـــبطش  َِ ْ َْــ َ ُ َِ َِّ َُّ َُ َ َِ ِ ِِ ُِ َ
َبها و َ َرجله التي يمشي بهاِ ِْ ِ ْ َ َِّ ُ َ ِ«



































»العلم«




 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١٢٠- 





»اإلرادة«





 
























تـعا « َوإن ســألني ألعطيـنَّـــه ولـــئن اس َ ـــُ ْ ْ ِ َِ ََ ََ َِ ْ ُ َ َْ َِذني ِ

ــه  ــا فاعلـ ـــرددت عـــن شـــيء أنـ ُألعيذنـــه ومـــا تـ ُُ ِ َِ َ ََ ٍَّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
َتــرددي عن نـفـس اْلمــؤمن يكره اْلموت وأنــا  ََ َُّ َـ َُ ْ ُْ ََـ ْـَ َ ِ ِِ ْ َْ ِ

ُأكره مساءته ََ َ َ ُ َ ْ َ« 


























__ 

 

-١٢١- 













ـــه  « ـــا فاعلــ يء أنــ ـــن ش ــرددت عــ ا تــــ ُوم ُ ِ َ َ ـــ ــ ََ ٍَّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ـــ َــ َ

َتــرددي عن نـفـس اْلمــؤمن يكره اْلموت وأنــا  ََ َُّ َـ َُ ْ ُْ ََـ ْـَ َ ِ ِِ ْ َْ ِ
َأكره مسا َ ُ َ ْ ُءتهَ ََ


























ــه « ــ ـــب اللـــ ــ ــه أحــ ـــ ــــاء اللــ ــ ـــب لقـ ـــ ــن أحـ ــ ُمـــ َّ ََّّ َ ََّ َ ََ َِ َ ِ ْ
َُلقاءه َِ«)٦(.  

















 


                                                   
 .)٦٠٢٦ /١٦٥ص  / ٢٠ج : صحيح البخاري) (٦(



 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١٢٢- 




































































__ 

 

-١٢٣- 














































 

















 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١٢٤- 
































































__ 

 

-١٢٥- 
































































 )؟كيف جتدد إميانك                   (                                  )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١٢٦- 










  
  



ــلى َّوصـــ َ ـــه َ ُاللــ د ََِِّنبيـنـــــا ََعلـــــى َّ ٍمحم َّـــــ َ ِّالنَّبـــــى ُ ــى ِ ــ ِّاألمـ ُِّ 
ََوعلى ِِوأصحابه ِِآله َ َ ْ َوالتابعين ََ ِِ َّ   .أجمعين َ











 
ْعن َعمر َصْفَي حِب َأَينِنِمْؤُ المِيرِم َأَ َ ِبـن ُ ْ 

ِاْلخطــــــــاب َّ َ  َقــــــــال َقــــــــال :َ ــــــــي َ ُّالنَّب ِ  :
ُإنماآلعمــال  َ َْ ِّبالنـِّ َوإنمــا ،ِاتَّيــِ ِّكــل ِل ََِّ ٍامــرئُ ِ  َمــا ْ

َنـــوى ْفمــن ،َ َ ْكانــت َ َ ُهجرتــه َ َُْ ِِورســوله اهللا َِإلــى ِ ُ َ َ، 
ُفهجرتـــه َُْ ِ ِِورســـوله اهللا َِإلـــى َ ُ َ َ ، ْومـــن َ ْكانـــت َ َ َ 
ُهجرتــه َُْ َدنـيــا َِإلــى ِ ْ َيــصيبـها ُ ُ ِ ٍامــرَأة َْأو ُ َ َيـنكحهــا ْ ُ ِ َْ، 
ُفهجرته َُْ ِ َهاجر َما َِإلى َ َ ِإليه َ َِْ  

ــــــا المحــــــدثين ــــــداهللا :رواه إمام ــــــو عب  أب
محمد ابن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة 
بن بردزبه البخاري وأبو الحـسين مـسلم ابـن 

ـــن مـــسلم القـــشيري النيـــسابوري  :الحجـــاج ب
فــي صــحيحيهما اللــذين همــا أصــح الكتــب 

  المصنفة

































: علي خان  

 

ربعين شرح األ
  النووية



 -٤٤- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم































































ــــــــــــــات إنمــــــــــــــا األعمــــــــــــــال بالني
ْمــن  فــي َأحــدث َ

ردٌّ فهــــو ،ُمنــــه لــــيس مــــا هــــذا ِأمرنــــا


                                                






__ -٤٥- 

ٌبــــــين ُالحـــــالل( ُوالحــــــرام ،ِّ ٌبـــــــين َ َِّ(



)َخلــق ّإن ُأحــدكم َْ ِ ُيجمــع َ َُ  ِبطــن فــي ْ

ُِأمه َأربعين ِّ )ًيوما َ





  



: 

 ــــاتإنمــــا األعمــــال ، بالني
ٌبين ُالحالل( ُوالحـرام ،ِّ ٌبــين َ َِّ( 
َخلق ّإن( ُأحدكم َْ ِ ُيجمع َ َُ ُِأمـه ِبطـن في ْ َأربعـين ِّ َ 

ْمـن )ًيومـا  ِأمرنـا فـي َأحـدث َ
ردٌّ فهو ،منه ليسما ً شيئا





ْمن  مـا هـذا ِأمرنـا في َأحدث َ

                                                
 
  

  

ردٌّ فهـو ،ُمنــه لـيس
 :

ِّبالنيـــات ُاألعمـــال ّإنمـــا،



 











)ٌبـين ُالحـالل ِّ، 

ُوالحــرام ــين َ ٌبـ َِّ(
إنمــا األعمــال بالنيــات

ٌطيـب اهللا ّإن  ُيقبــل ال ِّ
ًطيبـا ّإال ِّ ...)ْمـن ِحــسن ِ ُ 

ُتركــه ِالمــرء ِإســالم ُ ــه ال مــا َ )يعني



                                                

 


  



 -٤٦- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم
















إنمـــا األعمــال بالنيـــات
ْمن(( ِحسن ِ ُتركـه ِالمـرء ِإسالم ُ ُ )يعنيـه ال مـا َ
ُالمــــؤمن ُيكــــون ال(  يرضـــــى ال ّحتــــىً مؤمنـــــا ُِ

ـــ ـــا ّإال هألخي  ُالحـــالل()فـــسهلن يرضـــى م
ٌبين ُوالحرام ،ِّ ٌبـين َ َِّ(




ٌبــين ُالحــالل( ُوالحــرام ،ِّ ٌبـــين َ َِّ(،)َضــرر ال  وال َ
َضــرار ِ(إنمــا األعمــال بالنيــات)ُالــدين ِّ 

                                                
 
 

  

ــتكم ومــا()ُالنــصيحة ــه ُنهي  ،ُنبوهفــاجت عن
ُمنه ُفائتوا به ُأمرتكم وما )استطعتم ما ِ




 إنمـــا
ــات ــين ُالحــالل(األعمــال بالني ٌب ُوالحــرام ،ِّ َ 

ٌبـين َِّ(( ،)ْمن ِحـسن ِ ُتركـه ِالمـرء ِإسـالم ُ ُ  ال مـا َ
ْازهــد()يعنيــه َ  وازهــد اهللا، َيحبــك ُّالــدنيا فــي ْ
ِيحبك النَّاس أيدي في فيما )ُالناس ُ

حــــــافظ


  
ُعمـــدة َ ْ ـــدين ُ ِال ـــدنا ِّ  َعن

  ٌكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ِالشبهات َّاتق َ ْوازهـد ُّ َ 
ْودع   امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
  

ْمــــــن ٌأربــــــع  ِكــــــالم ِ
ـــــــــــــــه ِخيـــــــــــــــر   َّالبري
َلــــــــــــيس َيـعنيــــــــــــك َ ِ ْ َ 

َّاعملــــــــــــنو َ َّبنيــــــــــــه َ ِ  
  


                                                
 

 

 
  



__ -٤٧- 













إنمــــا األعمــــال بالنيــــات



















ُنـويـــت ْ َ َ








































 -٤٨- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم










































 
 


 












 


 


 

 





__ -٤٩- 





 











-اهللا َاذَعَم-.


















ـــا َأغنـــى َْأَن ْ الـــشركاء عـــن الـــشرك، مـــن َ َ ِ ْ ِّ ِ َ ِ ََ ُّ
ًعمل عمال َ َ ََ ِ َأشرك فيـه غيـريِ َْ ِ ِ َ َ ُتـركتـه ،ْ ُ َْ ُوشـركه َ َ ْ ِ َ














 ِفأنـــا منـــه بـــريء وهـــو للـــذي َِّ َِ َُ ٌُ َِ ْ َََ
ََأشرك َ ْ










                                                
ــــه واللفــــظ ةماجــــ ابــــن رواه) (١١(  صــــحيحه يف خزميــــة وابــــن ل

: رقـم حـديث انظـر) صـحيح: (األلبـاين الـشيخ قـالو ،والبيهقي
 ).اجلامع صحيح يف ٤٣١٣

: صـــــــحيح ســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــة: رواه مـــــــسلم، وانظـــــــر) (١٢(
٣٣٨٧.( 



 -٥٠- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم










–اهللا معاذ-.























































ْمـــن َســـمع َ َســـمع ََّ ِبـــه اهللا ََّ ْومـــن ،ِ َ ِيـرائـــي َ َ ُ 
ِيـرائي َ  )ِِبه هللا ُ

                                                
 ).٥٣١٦: مشكاة املصابيح: متفق عليه، وانظر) (١٣(



__ -٥١- 
















) إنمــا األعمــال بالنيــات(






)ـــات )إنمـــا األعمـــال بالني

) ال يــــصح عمـــل مــــن
ـــة ـــادات إال بني ـــي ،العب ـــواب وال أجـــر ف  وال ث

) عمــــل مـــــن المعـــــامالت إال بنيـــــة































                                                
)١٤ (

 )ْدخلـت َ َ ٌامـرَأة َ َ  َالنَّـار ْ
ٍهـــرة ِفــي َّ َربطتـهـــا ِ َْ ْفـلـــم ََ َ ْتط َ َعمهـــاُ ْ ْولـــم [ِ َتـــسقها ََ ِ ْ ْولـــم ]َ َتـــدعها ََ ْ َ َ 

ُتأكل ُ ْمن َْ ِخشاش ِ َ ِاآلرض َ ْ. (.  
)١٥ (

)َإنـك َِّ 
ْلن َتـنفق َ ِ ْ ًنـفقة ُ ََ ِتـبتغي َ َْ َوجه َِبها َ ْ َُأجرت َِّإال اهللا َ ْ َعليـهـ ِ َْ َّحتـى اَ  َمـا َ

ُتجعل َ ْ َامرأَتك ِفي ِفي َ ِ َ ْ. ( 
)١٦ (

 ) ُإذا كـان جـنح ْ ُ َ َ َ ِ



 -٥٢- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم


 
























                                                             
ْالليل َأو َأمسيتم ُْ َْ ْ ْ ِ َّفأغلقوا اآلبـواب واذكروا اسـم اهللا فـإن ... َّ َِ ََ ُْ ُْ ُْ ََ َ َ ِْ

َالشيطان ال يـفتح ب َُ َ ْْ َ َ َ َابا مغلقا وَأوكوا قربكم واذكـروا اسـم اهللا َّ ُ َْ ُ ُ ًْ َ ْ ْ َُ َ ُ ًِ َ ْ
َوخمــروا آنيــتكم واذكــروا اســم اهللا ولــو َأن تـعرضــوا عليـهـــا  ْْ ْ ََ َ ُ َُ َ ُ َُ ْ ُْ ََ َ ْ َُ ْ َِ ِّ

ْشيئا وَأطفئوا مصابيحكم َُ َ َِ َ ُ ًِْ ْ ْوَأوكـوا قـربكم)) َ ْ َُ َ َ ِ  َسْأَر واُّدُشـ: أي: ُ
  ) .ءْىَش ِيهِف َطُقْسَي ّالَئِل ُطْيَالخ َوُهَو ِاءََكالوِب ِاءَقِّالس











 عيـــاضفوضـــيلى 
ْليبـلـــوكم ُ َ ُ ْأَيكـــم َِْ ُ َُأحـــسن ُّ َ ًعمـــال ْ َ َ

]٢:، امللـك٧:هود[


)ََأحـــــسن ْ() أخلـــــصه
(()وأصـوبه
)

 (













__ -٥٣- 


ْفمـن َ َكــان َ ُيـرجــو َ َلقــاء َْ ِربـه َِ ْفـليـعمــل َِّ َ ْ َْ ًعمــال َ َ ًصــالحا َ ِ َ 
ْيشرك ََوال ِ ْ ِبعبادة ُ َ ًَأحدا َِِّربه َِِ َ]١١٠الكهف[

صـــالح ىعملـــ


ْيـــشرك ََوال ِ ْ َبعبـــاد ُ ِربـــه ِةَِِ ًَأحـــدا َِّ َ



ْومن َ َُأحـسن َ َ ًدينـا ْ ِ 

ْممن َّ ََأسلم ِ َ ُوجهه ْ َ ْ َوهو َِِّلله َ ٌمحسن َُ ُِ ْ ]١٢٥:النساء[
ََأسلم َ ُوجهـه ْ َ ْ هِللـ َ




ِمحـسن ْ ُ



َْوقـــدمنا ِ َ ُعملـــوا َمـــا َِإلـــى َ ِ ْمـــن َ ٍعمـــل ِ َ ُفجعلنـــاه َ َْ َ َ ًهبـــاء َ َ َ 

ًمنثورا ُ ْ َ]٢٣:الفرقان[ 





 








































 -٥٤- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم


)ٍوإنما لكل امرئ ما نوى(

) ٍوإنمـا لكـل امـرئ
)مـــا نـــوى




















) ٍوإنمـــا لكـــل امـــرئ مـــا

)إنمـــا األعمـــال بالنيـــات()نـــوى


























 


















__ -٥٥- 




)التوكيـل(
)نيابةال(

















ْفمــن( َ ْانــتَك َ ُهجرتــه َ َُْ ِِورســوله اهللا َِإلــى ِ ُ َ َ، 

ُفهجرتــــه َُْ ِ ِِورســــوله اهللا َِإلـــــى َ ُ َ َّصـــــلى َ ِعليـــــه اهللا َ َْ َ 
َوسلم َّ َ ْومن ،َ َ ْكانت َ َ ُهجرتـه َ َُْ َدنـيـا َِإلـى ِ ْ َيـصيبـها ُ ُ ِ ُ 

ـــرَأة َْأو ٍام َ َيـنكحهـــا ْ ُ ِ ـــه ،َْ ُفهجرت َُْ ِ ـــى َ ـــا َِإل َهـــاجر َم َ َ 
ِإليه َِْ





































                                                
)١٧) (


.(  



 -٥٦- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم







































َفهجرتــ ْ ِ ْه إلــى مــا هــاجر إليــهَ ََِ َِ َ


















 













__ -٥٧- 





































 ٍلــدنيا يــصيبها َأو امــرأة ِِ ْ ُ ُ ْ ُ

َيـنكحهـا ُ ِ َْ

































 -٥٨- )اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة(                                                      )   املنهج: (الصراط املستقيم










َّإن َالــدنـيا ِ ْ ٌحلــوة ُّ َ ْ َخــضر ُ ِ َّوإن ،ٌةَ َِ 
ْمستخلفكم اهللا ُْ ُ ِ ْ َ َفيها ُ ُُفـيـنظر ِ ْ َ َكيـف َ ْ َتـعملـون َ ُ َ ْ َ، 

ُفــاتـقوا َّ َالــدنـيا َ ْ ُواتـقــوا ُّ َّ َالنــساء َ َ َّفــإن ،ِّ ََأول َِ ِفتـنــة َّ َِ ْ 
َإسرائيل َِبنى ِ َ ْ ْكانت ِ َ ِالنساء ِفى َ َ ِّ




َإيــاك ُنـعبــد َِّ ُ ْ َوإيـاك َ ُنــستعين ََِّ ِْ َ َ



































 والسالم عليكم ورحمة اهللا

  وبركاته
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 )مطــرف بــن عبــداهللا الــشخري( 
النــاس مــن أحــد أويت مــا 

  العقل من أفضل


  

 "أيب العــالء "
مـــن أفـــضل االســـالم بعـــد عبـــد أعطـــي مـــا 

ير صاحل عقل











                                                
  .)١٨٠ص/٧ج :شيبة أيب ابن مصنف ()٢(
  .)٢٦٦ص/٥ ج:مصنف ابن أيب شيبة ()٣(



 -١٠٠- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم
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  H  G  F  E D   C   B  A  @  ?

K  J   I   Z ]١٧١: البقرة[.  
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  .]١٧٩: األعراف[











 



















__ -١٠١- 




 "ابــن تيميــة "
كمـا بـل العقل جمرد ذلك من يكفي ال إذ 

ــــور أن ــــرى ال العــــني ن  نــــور ظهــــور مــــع اال ي
 إذا اال يهتـدي ال العقـل نور فكذلك قدامه

الرسالة مشس عليه طلعت











 

 "بـــن ا
 مل الرســـالة ولـــوال" تيميــة
 يف والـــضار النـــافع تفاصــيل إىل العقـــل يهتــد

 علــــى اهللا نعــــم أعظــــم فمــــن واملعــــاد املعــــاش
 الــيهم أرســل أن علــيهم منــة وأشــرف عبــاده
 الــصراط هلــم وبــني كتبــه علــيهم وأنــزل رســله

                                                
  .)٦ص/١ج :الفتاوى جمموع() ٤(

 االنعـــام مبنزلـــة لكـــانوا ذلـــك ولـــوال املـــستقيم
 قبـــــل فمـــــن امنهــــ حـــــاال أشــــر بـــــل والبهــــائم

 خـــــري مــــن فهـــــو عليهــــا واســـــتقام اهللا رســــالة
 شــر مــن فهــو عنهــا وخــرج ردهــا ومــن الربيــة
ـــــة ـــــب مـــــن حـــــاال وأســـــوأ الربي ـــــر الكل  واخلنزي

البهيم واحليوان
























                                                
  .)١٠٠ص/١٩ج :الفتاوى جمموع() ٥(



 -١٠٢- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم


 العقــل لــن

ــــــــوحي ال يلغــــــــي  ــــــــالوحي، وال ــــــــدي إال ب يهت
العقل 














"ــ " ةإبــن تيمي
الـــــــدين أصــــــول مــــــسائل عامــــــة أن واعلــــــم 

ــــــــــار ــــــــــرار مثــــــــــل الكب  اخلــــــــــالق بوجــــــــــود االق
ـــــــــــه ـــــــــــه وعلمـــــــــــه وبوحدانيت  ومـــــــــــشيئته وقدرت

 حممــــد وبرســــالة بــــالثواب واالقــــرار وعظمتــــه
 بالعقل يعلم مما ذلك وغري 




                                                
  .)٢٣٠ص/١٩ ج:جمموع الفتاوى() ٦(





 











"األصــبهاين "

بكمالــه الــدين إدراك يف لــه جمــال ال العقــل 
بكماله يدرك وبالعلم 





 
"ابن تيمية "وال 

 الـــيت وعلومهـــا تركــت لـــو العقـــول ان حتــسنب
 معرفــــة اهللا عرفــــت النظــــر مبجــــرد تــــستفيدها

ـــهأو بـــصفاته مفـــصلة  اليقـــني وجـــه علـــى مسائ
                                                

  .)٥٤٣ص/٢ج :احملجة بيان يف احلجة ()٧(



__ -١٠٣- 

 بالعقــل البــاب هــذا يف تكلــم مــن عامــة فــان
 بـــــه جـــــاءت مـــــا بلغـــــه نأ بعـــــد تكلـــــم منـــــاإف

 ســواء بــه واســتانس بــذلك واستــضاء الرســل
 وقــــــد يظهــــــر مل وأ للرســــــل نقيــــــاداإل ظهــــــرأ

ـــــهأ مـــــنهم الـــــرؤوس عامـــــة اعـــــرتف  الينـــــال ن
 مـــــــوراأل تفاصـــــــيل يف جـــــــازم علـــــــم بالعقـــــــل

واحلسبان الظن به ينال مناإو هليةاإل






















                                                
  .)٤٥٩ص/٢ج :الرسول شامت على املسلول الصارم ()٨(


 

رام فمــن 
ـــــدرك أن نفـــــسه بعقـــــل  كـــــان شـــــيء كـــــل ي

 مـــــن يـــــسلكه الـــــذي هـــــو وهـــــذا... جـــــاهال
 مــــن يــــشبههم ومــــن الفالســــفة مــــن يــــسلكه

الكالم أهل








 












                                                
  .)٣٢٦ص/٧ج :التعارض درء ()٩(



 -١٠٤- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم

"الــسفاريين" 
احلــق مبعرفــة مــستقلة كانــت لــو العقــول أن 

 النـاس علـى قائمة احلجة لكانت وأحكامه،
ـــزال الرســـل بعـــث قبـــل  والـــالزم الكتـــب، وإن

 M  ¼  »  ºتعـــاىل قـــال بـــالنص، باطــل

  ¿     ¾  ½L ]١٥: اإلسـراء[تعاىل وقال
 M  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â

 Ì  Ë  Ê  Ñ    Ð  Ï  Î  Í  

Ô  Ó  Ò  L ]١٣٤: طــــــــــــــــه[فكـــــــــــــــــذا 
ـــــــزوم،  وأنـــــــزل الرســـــــل، اهللا بعـــــــث فلمـــــــا املل
ــــــت الكتــــــب، ــــــق علــــــى هللا وجب  احلجــــــة اخلل

 االعتذار علقة وانقطعت البالغة،











   

                                                
  .)١٠٥ / ١: لوامع األنوار البهية() ١٠(

 M  ¿     ¾  ½  ¼  »  ºL ]اإلســــــــــراء :

١٥[



 M  Æ  Å  Ä    Ã  Â

  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç

Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  L ]طـــــــــــــــــــــــــــــه :

١٣٤[ ،






 


 














__ -١٠٥- 

"ابــن تيميــة "
العقـل جيعلـون 

 وجيعلــــــون ويفردونــــــه علمهــــــم أصــــــل وحــــــده
له تابعني والقرآن اإلميان






 
















                                                
  ).٣٣٨ص/٣ ج:جمموع الفتاوى() ١١(


























 مـذهب
السلف أسـلم، ولكـن مـذهب اخللـف أعلـم 

  "و أحكم


 



 -١٠٦- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم

































املالحــــدة هـــؤالء كـــذلك 
ــــون ال أكثــــرهم لضــــال االحتاديــــة قــــول  يعقل
 ذلــــــــــــك يف وهـــــــــــم يفقهونــــــــــــه وال رؤســـــــــــهم

 أمحــــــــق الــــــــشيخ كــــــــان كلمــــــــا كالنــــــــصارى
 وعنــــــــــدهم أعـــــــــرف بــــــــــاهللا كـــــــــان جهـــــــــلأو

أعظم 









 
من 

والشرع العقل فليرتك :التحقيق رادأ



 


 

                                                
  .)١٧٣ص/٢ ج:جمموع الفتاوى() ١٢(
  .)٢٤٣ص/١١ج :فتاوىال جمموع ()١٣(



__ -١٠٧- 














 






















 
 العلــوم
  :)الضرورية






) العلـــــوم
  :)النظرية








) العلـــوم
  :)الغيبيات








 -١٠٨- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم



















 


































                                                

)١٤ (  















) الـــــــصواعق املرســـــــلة
  ).١٠٣٩ص



__ -١٠٩- 


















" تعـــارض درء

 "العقل و النقل


"ابــــــن تيميــــــة "
الــــصرحية العقليـــة األدلـــة 

ـــــه جـــــاءت مـــــا توافـــــق  صـــــريح وأن الرســـــل ب
 يقـع وإمنـا املنقول صحيح يناقض ال املعقول

                                                
)١٥(   


.  

 ولـــيس الـــسمع يف يـــدخل مـــا بـــني التنـــاقض
منه وليس العقل يف يدخل وما منه 













 
"ابــن تيميــة "

ـــــــــع املـــــــــسلمون فيأخـــــــــذ ـــــــــنهم مجي  مـــــــــن دي
 مــــــن ذلــــــك وغــــــري والعبــــــادات االعتقــــــادات

 عليـــــه اتفـــــق ومـــــا رســـــوله وســـــنة اهللا كتـــــاب
ــــيس وأئمتهــــا األمــــة ســــلف ــــك ول  خمالفــــا ذل
ــــــصريح للعقــــــل ــــــان ال  العقــــــل خــــــالف مــــــا ف

 الكتـــــــاب يف ولـــــــيس باطــــــل فهـــــــو الــــــصريح
 قـد الفـاظ فيـه ولكـن باطـل واالمجاع والسنة

 منهــــا يفهمـــون أو النـــاس بعـــض يفهمهـــا ال

                                                
  .)٣٦٤ص/٢ ج:درء التعارض() ١٦(
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 الكتــــاب مــــن ال مــــنهم فاآلفــــة بــــاطال معــــىن
 والسنة




















 
والرســـل 

 تــأت مل دركــه عــن العقــل يعجــز مبــا جــاءت
 فيــه املــسرفون لكــن امتناعــه بالعقــل يعلــم مبــا

 وامتناعهـــــا وجوازهـــــا أشـــــياء بوجـــــوب قـــــضوا
 وهــي حقــا اعتقــدوها بــزعمهم عقليــة حلجــج

                                                
  .)٤٩٠ص/١١ ج:جمموع الفتاوى() ١٧(

 بــه جــاءت ومــا النبــوات ــا وعارضــوا باطــل
 باطلــــــــة بأشــــــــياء صــــــــدقوا عنــــــــه واملعرضـــــــون

 وخرجــوا فاســدة وأعمــال أحــوال يف ودخلــوا
 آدم بــــين بــــه اهللا فــــضل الــــذي التمييــــز عــــن
غريهم على
























                                                
  ).٣٣٩ص/٣ ج:جمموع الفتاوى() ١٨(
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"الــشهرستاين"/
اخلليقــة يف وقعــت شــبهة أول أن اعلــم 

 اســـتبداده ومـــصدرها اهللا هلعنـــ إبلـــيس شـــبهة
 يف اهلــوى وإختيــاره الــنص مقابلــة يف بــالرأى

 خلــق الــىت باملــادة واســتكباره األمــر معارضــة
 الـسالم عليـه آدم مادة على النار وهى منها
لطنيا وهى






                                                
  .)١٦ص/١ج :والنحل امللل() ١٩(
















) خيــالف النقــل العقــل الــصريح قــد

).الــــصحيح



) وجــوب تقــدمي العقــل علــى النقــل

 ).عنـد حـدوث التعــارض
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) العقــل الــصريح ال خيــالف النقــل
.)الــــصحيح


) وجــوب تقــدمي النقــل علــى العقــل

 ).عنـد حـدوث التعــارض


























































"عمر بن عبدالعزيز"  



__ -١١٣- 

اهللا رســـول ســـنها ســـنة مـــع ألحـــد رأي ال 




 
" ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــن زي اب

التــسليم للــسنن "القــريواين
ال تعـــــارض بـــــرأي وال تـــــدافع بقيـــــاس، ومـــــا 
ــــصاحل تأولنــــاه، ومــــا  ــــه منهــــا الــــسلف ال تأول
ـــــوا بـــــه عملنـــــاه، ومـــــا تركـــــوه تركنـــــاه، و  عمل

ــــبعهم يــــسعنا أن منــــسك عمــــا أ مــــسكوا، ونت
ـــم فيمـــا اســـتنبطوا و  ـــوا، ونقتـــدي  فيمـــا بين
رأوه يف احلــــوادث، وال خنــــرج عــــن مجــــاعتهم 
فيما اختلفوا فيـه أو تأويلـه، وكـل مـا قـدمناه 
ذكـــره فهـــو قـــول أهـــل الـــسنة، وأئمـــة النـــاس 

يف الفقه واحلديث 








                                                
  .)٤٢٣ص/١ج :الشريعة() ٢٠(
















 
"ـــــــــــــة ـــــــــــــن تيمي  "اب

 ــــــــوم أن عــــــــصر ومعل
لـــصحابة وكبــــار التـــابعني مل يكــــن فيـــه مــــن ا

يعـــارض النـــصوص بالعقليـــات فـــإن اخلـــوارج 
والـــــــشيعة حـــــــدثوا يف آخــــــــر خالفـــــــة علــــــــي 
ــــة حــــدثوا يف أواخــــر عــــصر  واملرجئــــة والقدري
الـــصحابة وهـــؤالء كـــانوا ينتحلـــون النـــصوص 
ـــم  ـــا علـــى قـــوهلم ال يـــدعون أ ويـــستدلون 
عنـــدهم عقليـــات تعـــارض النـــصوص ولكـــن 

مية يف أواخر عـصر التـابعني ملا حدثت اجله
كــانوا هــم املعارضــني للنــصوص بــرأيهم ومــع 
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، هـــــذا فكـــــانوا قليلـــــني مقمـــــوعني يف األمـــــة
وأوهلم اجلعد بـن درهـم ضـحى بـه خالـد بـن 

عبد اهللا القسري يوم األضحى بواسط 


















 







                                                
  .)٢٤٤ص/٥ ج:درء التعارض() ٢١(





















 [  y  x  w   v  u  t

|  {  z  Z ]٤٤: املائدة[.  

"بـةايب قال"إذا 
 هــذا مــن دعنــا فقــال بالــسنة الرجــل حــدثت
ضال أنه فاعلم اهللا كتاب وهات 



                                                

  .)٤٧٢ص/٤ ج:سري أعالم النبالء() ٢٢(
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"الــذهيب"وإذا 

 مــــــن دعنــــــا يقــــــول املبتــــــدع املــــــتكلم رأيــــــت
 العقــل وهــات اآلحــاد واألحاديــث الكتــاب

.»جهل أبو أنه فاعلم






 

  
 




 



 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 

:نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد




























 





 ) ابـن
ــة ،)ابــن كثــري(و )ابــن القــيم( و)تيمي

طيالـشنقي
) أضواء البيـان يف إيـضاح القـرآن

 )آنربالق
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واهللا أعلم.   
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 رســــول علــــى والــــسالم والــــصالة هللا احلمــــد
   :وبعد وعلى آله وصحبه ومن وااله،
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)علمه و القرآن تعلم من خيركم(








 إن بعــــــده تــــــضلوا لــــــن مـــــا فــــــيكم تركــــــت قـــــد(
  .)اهللا كتاب: به اعتصمتم

 















                                                

بـــاب خـــريكم ، كتـــاب فـــضائل القـــرآن: أخرجــه البخـــاري) (١(
 .)٥٠٢٧ :رقم، من تعلم القرآن وعلمه

، بـــاب حجـــة النـــيب ، كتـــاب احلـــج: أخرجـــه مـــسلم) (٢(
 ).١٢١٨: (رقم
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ُإن الحمد هللا نحمده ونستعيـنه ونستـغفره  ُ ُُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْْ َْ َ ََ َ َِ ُ َِ ْ َ َّ ِ
ِونـعـوذ بــاهللا مـن شــرور أَنـفـسنا ومــن ســيئات  َِ َِّ َ ْ ْ ْ ُِ َِ َِ ُ ْ ِ ُ ُ َِ ً
َْأعمالنـــا مـــن يـهـــده اهللا فـــال مـــضل لـــه ومـــن  ُ َْ ُ َ ََ َُ َ َّ ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ

َيضلل فال هادي ِ َ َ ْ ِ ْ ُ   
ُلـــه  ُوَأشــــهد َأن ال إلـــه إال اهللا وحــــده ال ... َ َ ُْ ََ َُ ّ ِْ َِ َ ْ

ُشـــــريك لـــــه  َ َ ِْ ُوَأشـــــهد َأن محمـــــدا عبـــــده ...َ َُ ُْ ً َّ َ ُ َّ َ ْ َ
ُورسوله  ُ ُ َ َ.  
ــا بـعــد َُأم ْ َ ِفــإن َأصــدق الحــديث كتــاب اهللا : َّ ُ ََ ِْ ِِ ْ َ َ َّ ِ َ

َوخيـر  ْ َ ٍالهدي هدي محمد َ َّ َ ُ ُ ْ َْ ِ َ وشـر األمـور ِ ْ ُُ َّ َ َ
َمحــــدثاتـها ُ َ َ ْ ٍ وكــــل محدثــــةُ َ َ ْ ُ َّ ُ ٍبدعــــة وكــــل بدعــــة  َ َ َْ ِْ َِّ ُ َ ٌ

ِضاللة وكل ضاللة في النَّار  ِ ٍَ ََ ََّ ُ َ ٌ.  
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]١٢٢: التوبة[
  :










 ائمـــة بـــأمر ال تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي ق
أو خـــالفهم ، مـــن خـــذلهم  اهللا ال يـــضرهم

ـــــى  حتـــــى يـــــأتي أمـــــر اهللا وهـــــم ظـــــاهرون عل
.)١()الناس

                                                
   .)٥٠٥٩: ، ومسلم٧٣١١: البخاري( )١(

)علــي المــديني()طائفــة (
)هــــم أهــــل احلــــديث(


)أمحــد()حنبــل(

 )إن لم يكونوا أهـل الحـديث فــال أدري مـن هـم(













  :









                                                             




)البخـاري()صـحيح() بـاب
ٌال تــــزال طائفــة مــن أمتــــي ظــاهرين علــــى : قــول النبـــي  ُ

)الـــحق
) ُوهــم

 )٣٥٨ / ١٣:  فــتح البــاري( )أهــل العلــم


)٢( 
  ) قواعـد يف التعامــل

 .)  الرمحن بن معال اللوحيقتأليف الشيخ عبد: العلماء مع
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َالرجال( ِّ()ْالـسيـر َ ِّ(







 






)أحـمد()حنبـل( ،
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ــــــك(، و)شـــــــافعي(و ــــــة(، و)مال ــــــو حنيف  ،)أب
 و)مسلم( و)البخاري(و











)سفيان الثـوري(

)حـرام خـذ الحـالل وال
)٣().. .من المشهورين في العلم 





 ) شعبة(


)٤()خذوا العلم من المشهورين(.




                                                
 .)٤٠٦ الرامهرمزي يف احملدث الفاصل أخرجه ()٣(
واخلطيـب ) ٢/٢(أيب حامت يف اجلـرح والتعـديل أخرجه ابن  ()٤(

 .)من طريقني) ١٦١(يف الكفاية 
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 وال حـول وال
قوة إال باهللا

)ابـــن عـــون(
)لـم إال ممـن ال يؤخـذ هـذا الع

)٥()شهد له بالطلب






 )ـــازمول ـــدكتور أحمـــد ب )ال

)ــن ســيرين )اب

 ٢: الفقيـه والمتفقــه()العـالم؟كيـف يعـرف (
 /٣٢٥ ()  الــــسبيل إلــــى

ــة العــالم؛ بــسؤال أهــل العلــم فــي وقتــه  معرف
عنه، والمشهورين مـن فقهـاء عـصره، ويعـول 
علــــى مــــا يخبرونــــه مــــن أمــــره، وأن يــــشتهر 

)بطلب العلم








                                                
وابــــن ) ٢/٢(رجــــه ابــــن أيب حــــامت يف اجلــــرح والتعــــديل أخ ()٥(

والرامهرمــزي يف احملــدث الفاصــل ) ١/١٥٣(عــدي يف الكامــل 
 ) . من طرق١٦١ واخلطيب يف الكفاية٤٠٥
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)الكـم()أنس(
) مــا أجبــت فــي الفتــوى حتــى
هـل يرانـي موضـعا : أعلم منـيسألت من هو

 وســــألت يحيــــى بــــن لــــذلك؟ ســــألت ربيعــــة،
يــــا أبــــا : ني بــــذلك، فقيــــل لــــهاســــعيد، فــــأمر

عبداهللا لو نهوك، قال كنت أنتهي، ال ينبغـي 
لرجل أن يرى نفسه أهال لـشيء حتـى يـسأل 

  .)٦()من هو أعلم منه






)ربيعــة (

                                                
ـــاء ( )٦( ـــة األولي ـــو نعـــيم يف حلي والبيهقـــي ) ٦/٣١٦(أخرجـــه أب

واخلطيــــب ) ٨٢٥ رقــــم ٤٤٠(يف املـــدخل إىل الــــسنن الكــــربى 
 ) .من طريقني) ٢/٣٢٦(يف الفقيه واملتفقه 

ــــى( ) ســــعيد ()يحي


)مالـك(









)محمــد بــن صــالح العثيمــين(




)،لكــن مــع األســف الــشديد 
إن كلمة الشهيد اليـوم صـارت رخيـصة، كمـا 
صـــارت كلمـــة الـــشيخ، فـــاآلن كلمـــة الـــشيخ 
رخيصة، يعني يقال لإلنسان الـذي ال يعـرف 

شـــيخ :  يقـــال لـــه)٨( مـــن كرســـوعه )٧(كوعـــه
!!!!!!!  

                                                
ـــــــــومي( )٧(  )٥٤٤ / ٢: املـــــــــصباح املنـــــــــري () الفي

 )ُالكـــوع ـــام، : ُ ــــزند الــــذي يلـــي اإل طــــرف ال
ٌَأكــــواع(واجلمــــع  ُالكــــاع(أقفــــال و قفــــل و: ، مثــــل)َ ــــال ) َ لغــــة، ق
ُلكــوع: (األزهــري طــرف العظــم الــذي يلــي رســغ اليــد احملــاذي ) ُ

ـــام، و مهـــا عظمـــان متالصـــق ـــساعد، أحـــدمها أدق لإل ّان يف ال
ّمن اآلخـر، و طرفامها يلتقيان عند مفصل الكـف، فالـذي يلـي 

ــــه  ُالكرســـوع(اخلنـــصر يقــــال ل ُ ـــام يقـــال لـــه ) ُ ـــذي يلـــي اإل و ال



 -١٠٦- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم

وتجــده يجلــس فــي مجلــس كلــه عــوام، 
ـــين، وعـــن  ـــتكلم بكـــالم فـــصيح ب ـــم يقـــوم ي ث

هــذا عــالم، ال نظيــر لــه، : شــجاعة، فيقولــون
  !!!كون عندهم شيخ الشيوخ في

وكذلك أيضا سهلت كلمة اإلمـام، اآلن 
لو صنف اإلنسان كتابـا مختـصرا مـن أبـسط 

ســـبحان اهللا !! هـــذا إمـــام : مـــا يكـــون، قـــالوا
اإلمـــام البـــد أن يكـــون عالمـــا كبيـــرا ! تعـــالى 

ــــسمى  متبوعــــا، ولــــيس كــــل إنــــسان يؤلــــف ي
ـــا،  إمامـــا، ولهـــذا لمـــا اختلفـــت المفـــاهيم هن

 تــشوش، فعنــدما تقــرأ كتابــا صــارت األلقــاب
قــال اإلمــام : صــغيرا ألحــد المــؤلفين، وتقــول

مــاذا يظــن الــسامع؟، يظــن ! فــالن ابــن فــالن
أنـه إمـام مـن أكـابر العلمـاء، وهـذا ال يجـوز، 
أن نصف اإلنسان بما ال يـستحق، ألن هـذا 

  . )٩()فيه شيء من الكذب

                                                             
ُالكوع( ال يفـرق : ومهــا عظمــا ســاعد الـذراع، ويقـال يف البليـد) ُ

ِالكــوع(بــني  ِالكرســوع(و ) ُ ُُ ْ(( (  )تــاج العـــروس 
 ) .١٤١ / ٢٢: من جواهر القاموس

)٨(  )٩٨٠ / ١: القـاموس احملـيط(  
ُالكرسعة، والكرسـوعة بـضمهما(( ُْ ُْ َُ َطـرف الزنـد الـذي يلـي : ... ُ ِ َّْ َُ َ

َاخلنصر الناتىء عند الرسغ أو عظيم يف طرف الوظيـف ممـا يلـي  ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ٌَ ْ ُْ ِ ُّ َْ َُ َ
ِالرسغ من وظيف الشاء وحن ِ َ ْ َوها من غري اآلدمينيُّ ِ ِ ِ. (( 

فوائــد مــن شــرح عقيــدة أهــل الــسنة واجلماعــة، للــشيخ ابــن  ()٩(
  ) .٣٠ / ١: عثيمني
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  )ادي ـمقبـل بـن هــ

)وادعي ـالـــ


)ــسلفيون ـإذا ســئلنا مــن هــم العلمــ اء ال
)ذا العصر؟ فكيف نجيب؟ـفي ه







)ــــي ــــول النب ال :يق

ئفـة مـن أمتـي ظـاهرين علـى الحـق ال تزال طا
يضرهم مـن خـذلهم حتـى يـأتي أمـر اهللا وهـم 

ــن كــذلك فمــن هــؤالء العلمــاء الــشيخ اب
بـــــاز حفظـــــه اهللا، والـــــشيخ األلبـــــاني حفظـــــه 

 والـــشيخ صـــالح الفـــوزان، والـــشيخ )١٠(اهللا
والشيخ عبدالمحسن العبـاد  ربيع بن هادي،
ـــل... حفظهـــم اهللا،  ـــإن قـــال قائ أنـــت ال : ف

 ال أذكـرهم وال كرامـة: قلـت! ر الحزبيينتذك
 

  ]١١() ]٥ :الصف( .  










                                                
)١٠( 

 
أسـئلة الربيطـانيني مــن مــدينة بارمنغهـام عـن مجعيـة إحيــاء ( )١١(

هــ، ١٤١٧ شـوال ٢١تـم التسجيل يف : حـزب التحريرالرتاث و
  .)١٦٢: السـؤال



 -١٠٨- )استخدام الدين يف مصلحة احلزب                   (                                  )   املنهج: (الصراط املستقيم





)ابـــن بـــاز(
ربيـع ()األلباني(

ـــــــــن هـــــــــ ،)دخليـادي المــــــــــب
)عبدالمحسن العباد(







 






)الموطـــأ()مالـــك(

)أحمـــد()مـــسند(
 و األم،()حنبــل(

)الـشافعي()الرسـالة، والمـسند
 ) صــحيح(
)البخــــــــاري و مــــــــسلم(























)علــي()أبــو طالـــب(

) العلمـاء
، أعيــــانهم مفقــــودة، بــــاقون مــــا بقــــي الــــدهر

)وآثارهم في القلوب موجودة
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على آله و وصلى اهللا على نبينا محمد و
 .صحبه وسلم

 



 

 






































 واجــــب العلمــــاء حنــــو
أنفسهم


 واجبنـــا حنـــو
 العلماء




:م/ 
 

 
 



 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم

 

-٥٦- 


أسباب أكل حلوم العلماء


 عاقبـــة

الولوغ يف أعراض العلماء





العمل بعلمهم
ــ ِأَتــأمرون النَّــاس ب َ َُ ُ ْ َالرب ؤتـنــسون َ ْ ِّْ َ َ ِْ

ــتم تـتـلــون الكتــاب أَفــال تـعقلــون َأَنـفــسكم ؤأَنـ َُ َ ُِ ْ َ َْ َُ َ َ ُِ ْ ْ ْْ ُْ َ
البقرة:






َّيـا أَيـهـا الـ َ ُّ َذين آمنـوا مل تـقولـون َ ُ ُ َ َِ ََُ َ ِ

َمــــا ال تـفعلـــــون  ُ ََ ْ َ ْكبـــــر مقتـــــا عنــــد اللـــــه أَن ) ٢(َ ِ َِّ َ ْ ً ْ ََ َُ
َتـقولوا ما ال تـفعلون ُ ََ ْ َ ُ ََ ُ )٣(







أنـه مسـع ) رضـي اهللا عنهمـا(عن أسامة بن زيـد 
جيــــيء بالرجــــل يــــوم : ((يقــــول رســــول اهللا 

ــا  القيامـة فيلقـى يف النـار فتنـدلق أقتابـه فيـدور 
كمـــا يـــدور احلمـــار برحـــاه فتجمـــع أهـــل النـــار 

يــافالن ماشــأنك، ألــست كنــت : عليـه فيقولــون
ــــاملعروف وتنهــــى عــــن املنكــــر؟ فيقــــول ــــأمر ب : ت

ـــاكم عـــن كنـــت آمـــركم بـــا ملعروف وال آتيـــه وأ
ـــــشر وآتيـــــه ، )٣٢٦٧(أخرجـــــه البخـــــاري )). ال

  ).٢٩٨٩(ومسلم 























__ 
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قـال رسـول :  قـالوعن جندب بن عبداهللا 
ــــــاس اخلــــــري : ((اهللا  ــــــم الن ــــــذي يعل ــــــل ال مث

وينــــسى نفــــسه كمثــــل الــــسراج يــــضيء للنــــاس 
الكبري وحسنه رواه الطرباين يف )). وحيرق نفسه

  .املنذري وصححه األلباين







 سـعة

العلم





عبداألعلى





مناقب الشافعي
ذ



اهلـــــروي


 ْإن الــذين ســبـقت َ َ َ َ ِ َّ َّ ِ
ــــــــــــــــك عنـهــــــــــــــــا  ـــــــــــم منَّــــــــــــــــا احلــــــــــــــــسىن أُولئ َهلـــــ ََْ َ ِ َِ َْ ُْْ ُ

َمبـعــــدون ُ َ ُْ١٠١: األنبيــــاء




اإلخالص






 َؤمــــا أُمــــروا إال ليـعبــــدوا اللــــه َّ َُّ ُ َ َْ ِ ِ ُ ِ
ُخملصني له الدِّ َ َ ِ ُين حنـفاء ؤيقيموا الصالة ؤيـؤتوا ُِْ َْ َُ ُ َُ َ َّ ُ َِ َ

ِالزكاة ؤذلك دين القيمة َ َُِّ ْ ِ َِ َ َ ََّ
٥: البينة
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 ِفمـــن كـــان يـرجـــوا لقـــاء ربـــه َِّ ََ َِ ُ َْ َ َ ْ َ
ِفـليـعمــــل عمــــال صــــاحلا ؤال يــــشرك بعبــــادة ربــــه  َِِّ َ َِ َِ ََ ُ ً َِ ْ ِْ ْ َ ًَ ْ ْ َ

ًَأحدا َ)١١٠من اآلية : الكهف














)املتابعة) (صلى اهللا عليه وسلم.(  






ثـه
 ًما عاجلت شيئا أشد علـي مـن

نييت


جـــه اخلطيـــب يف اجلـــامع األخـــالق الـــراوي أخر
٦٢٩، ١/٣١٧

ذ










 ليــــست النائحــــة الثكلــــى كالنائحــــة املــــستأجرة
ــــن أيب (أرشــــدك اهللا لرشــــده آمــــني أخرجــــه إب

)١/٣٥٧عاصم يف الزهد 
العثيمـني










 ــــه ال إلــــه إال اللــــه ُفــــاعلم أَن َ َُّ َِّ َِ َ ََّ ْ ْ َ
ـــه  ـــات ؤالل ـــذنبك ؤللمـــؤمنني ؤالمؤمن ُؤاســـتـغفر ل َّ ِ ِ َِِ ْ ُْ ُْ َ ِْ َ َِْ َ ِ ِْ ْ ْ

ْيـعلــــم متـقلــــبكم ؤ ُ َ ُ َََّ َ ُ َ ْمثــــؤاكمْ ُ ْ َ






__ 
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التواضع





أي أظهـــــــر : مـــــــصدر تواضـــــــع: ًالتواضـــــــع لغـــــــة
الـيت ) و ض ع(الضعة، وهو مـأخوذ مـن مـادة 

  .تدل على اخلفض للشيء وحطه
إظهـــار التنـــزل عـــن املرتبـــة ملـــن يـــراد : ًإصـــطالحا

  .تعظيمه، وقيل وهو تعظيم من فوقه لفضله

تواضـع
و ض ع











التواضـعالتواضـع




اإلحيـــاء :
٣/٣٤٣

 ِؤال تصعر خدك للنَّـاس ؤال متـش َِْ َ َ َِ َّ َ ِّْ َ ُ
ــــه ال حيــــب كــــ ُيف اآلرض مرحــــا إن الل ُّ ُِ َ َ َّ َّ ِ ً ََ ِ ْ ــــال ِ ٍل خمت َُْ َّ

ٍفخور ُ َ







)) فــإن اهللا

لـى ّأوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد ع
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ٍأحـد وال يبغـت أحـد علـى أحـد رواه مــسلم )). ٍ
٢٨٦٥.







 وما تواضع أحد

هللا إال رفعه اهللا























 تواضع تكن كالنجم راح الناظر  
  على صفحات املاء وهو رفيع  
  وال تكن كالدخان يعلو نفسه  
  اىل طبقات اجلو وهو وضيع  





















اخلوف من اهللا تعاىل






__ 
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ِإمنـــا خيـــشى اللـــه مـــن عبـــاده ِ َِ ِْ َ َّ َ َْ ََِّ 
ُالعلماء َ َُ ْ٢٨من اآلية : فاطر.(





اخلشية







 ـــاده ِإمنـــا خيـــشى اللـــه مـــن عب ِ َِ ِْ َ َّ َ َْ ََِّ
ُالعلماء َ َُ ْ

 َؤمــن يطــع اللــه ؤرســوله ؤخيــش َْْ ُ ََ ُ ُ ََ َّ ِ ِ
َالله ؤيـتـقه فأولئك هم الفائزون ُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َُ ْ ََّ َّ









 ِإن الذين خيشون ربـهـم بالغيـب َْ ْ ِ ْ ُْ ََّ ََ َ َْ ِ َّ َّ ِ

ٌهلم مغفرة ؤَأجر كبري َِْ ٌ ْ ٌَُِ ْ َ َ








 مــن ذكــر اهللا ففاضــت عينــاه
من خشية اهللا حىت يـصيب األرض مـن دموعـه 

أخرجــــــه )). مل يعذبـــــه اهللا تعــــــاىل يــــــوم القيامــــــة
وقـال صــحيح ) ٤/٢٦٠(احلـاكم يف املــستدرك 

  .اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب







 لـيس العلـم

العلم من اخلشيةمن كثرة احلديث ولكن 






رمحــــــه اهللا تعــــــاىل

 ًكفى باملرء علما أن خيشى اهللا
ًوكفى باملرء جهال أن يعجب بعمله
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ــــــالروى البخــــــاري عــــــن حذيفــــــة  ــــــه ق :  أن

ًإن رجـــــــال : (( يقـــــــولمسعـــــــت رســـــــول اهللا 
حضره املوت فلما يئس من احليـاة أوصـى أهلـه 
ًإذا أنــا مــت فــامجعوا يل حطبــا كثــريا وأوقــدوا يل  ً ّ

 إذا أكلــــــت حلمـــــي وخلــــــصت اىل ًنـــــارا، حـــــىت
عظمـــــي فامتحــــــشت فخـــــذوها فاقطعوهــــــا، مث 
ًانظروا يوما راحا فاذروه يف اليم، ففعلوا فجمعه  ً

ــــــه ــــــك؟ قــــــال: اهللا فقــــــال ل مــــــن : مل فعلــــــت ذل
كتــاب –رواه البخــاري )). (خــشيتك فغفــر لــه

  ).٣٤٥٢ -أحاديث األنبياء
البخــاريرمحــه اهللا تعــاىل

حذيفــــة
























 علـــيهم

الـصالة والـسالم


 
رمحــــه اهللا تعــــاىل





ـــــدعلقمـــــةى رمحـــــه اهللا تعـــــاىلمرث














__ 
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داء





 ) صــلى
اهللا عليه وسلم

قــال رســول :  قــالعــن أيب ســعيد اخلــدري 
كيـــف أنعـــم وصــــاحب القـــرن قــــد : ((اهللا 
 خم القــرن، واســتمع اإلذن مــىت يــؤمر بـــالنفقالــت

فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول )) خفينف
ـــوا حـــسبنا اهللا ونعـــم : (( فقـــال هلـــماهللا  قول

٢٤٣١مذي صحيح سنن الرت)). (الوكيل

















أتيــــت : ( قــــالعــــن عبــــداهللا بــــن الــــشخري 
 وهـو يـصلي وجلوفـه أنـني كـأنني رسول اهللا 

صـححه العالمـة األلبـاين ). (املرجل مـن البكـاء
  ).١٠٠٠ يف املشكاة -رمحه اهللا تعاىل–








دخلــت أنــا وعبيــد بــن عمــري : وعــن عطــاء قــال

فقــال عبيــد بــن ) رضــي اهللا عنهــا(حمــل عائــشة 
ل حـدثينا بأعجـب شــيء رأيتـه مـن رســو: عمـري
ًقـــام ليلـــة مـــن الليـــايل :  فبكـــت وقالـــتاهللا 

: قالــت)) يــا عائــشة ذريـين أتعبــد لــريب: ((فقـال
واهللا ألحــب قربــك وأحــب مــا يــسرك، : وقلــت
فقــــام فتطهــــر مث قــــام يــــصلي فلــــم يــــزل : قالــــت

ّيبكــي حــىت بــل حجــره مث بكــى فلــم يــزل يبكــي 
ـــصالة  ّحـــىت بـــل األرض، وجـــاء بـــالل يـــؤذن بال

رسـول اهللا تبكـي وقـد يـا : فلما رآه يبكي، قـال
غفــر اهللا لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر؟ 

ًال أكــون عبــدا شــكورا لقــد نزلــت أفــال: ((قــال ً
ـــات ويـــل ملـــن قرأهـــا ومل يتفكـــر فيهـــا ـــة آي : الليل

ــــــــــسماؤات ؤاآلرض ِإن يف خلــــــــــق ال ْ ِ َ َّ ِ ِْ َ َّ آل ...](ِ
  ).٦٨السلسلة الصحيحة )). (١٩٠: عمران
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-٦٤- 

عطـا












































 ِإن يف خلــق الــسماؤات َ َّ ِ ِْ َ َّ ِ
ِؤاآلرض ْ [...





 


عطـــاء







 ١/٢٩٠حلية األولياء
  رمحـه
اهللا تعاىل
رمحـــه اهللا






__ 

 

-٦٥- 





٣٩١الزهد إلمام أمحد ص

 
عنهرضي اهللا 














رضـــي اهللا عنـــه


 
رمحه اهللا تعاىل














 










 
















 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم

 

-٦٦- 










سالمة الصدر من احلقد




























سعة الصدر مع املخالف











 رضـي اهللا

عنـــه












التمسك باملأثور



__ 

 

-٦٧- 

















وفيات إبن خلكـان ّإبن املفضل
٣/٢٩١:(  

  أيا نفس باملأثور عن خري مرسل  
وأصـــــحابه         

  َّوالتابعني متسكي
ِعساك إذا بالغت يف نشر دينه   ِ  
  َّلب من نشر له أن متسكيمبا طا  
ّوخايف غدا يوم احلساب جهنما   ً  
ا أن متسك     ِإذا نقضت نريا ّ  

ثـه















 علــو
اهلمة










إبــــن اجلـــــوزيمظفــــر

إبــن اجلــوزي
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-٦٨- 


٨/٤٨٢مرآة الزمان (















عبداهللا العمري











 َاهـدنا ِ ْ
َالصراط المستقيم ََِ ْ ُ ْ َ ِّ٦: الفاحتـة




















أمانـة














__ 

 

-٦٩- 




























لـيهم الـصالة والـسالمع


 



























َؤاتـقـــوا يـومـــا تـرج ً َْ ُْ ُ ِعـــون فيـــه إىل اللـــهَّ َِّ َ ِ ِ َ ُالبقـــرة :

ًنقــــال عــــن ) ٣/١٤٣صــــالح األمــــة ). (٢٨١
حلية اآلولياء



 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم

 

-٧٠- 





العثيمني




























 َيا أَيـهـا ُّ َ
ــوا أَطيعــوا اللــه وأَطيعــوا الرســول وأُويل  ِالــذين آمن َ َ ََ ُ ََّ ُ ُِ َِ َّ ُ َ ِ َّ

ْاألمر منكم ُ ْ ِ ِ َْ ْ٥٩: النساء



























__ 

 

-٧١- 




واسـطة









عثمـان





















إن تـــروا


ًكفـرا بواحـا ً

عندكم فيه من اهللا برهان



























 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم

 

-٧٢- 


























هللا صلى ا
عليـــــه وســـــلم



ســـجدة




 األربعــني النوويــة حتــت
١٨١-١٧٩ص" الدين النصيحة"احلديث 








علــيهم الــصالة والــسالم
























__ 

 

-٧٣- 

) لـيس منـا مـن
) يعرف لعاملنـا حقـهال







ث


فضيلىعياض

ريرأبو معاوية الض







 



)١٤/٨:  بغدادتاريخ

)ــــــه رضــــــي اهللا عن


كنــت اصــفع الورقــة بـــني يــدي مالــك صـــفقا (
فــــضل !!!) (رقيقـــا هيبــــة لــــه أال يـــسمع وقعهــــا

).١٣٠: حممد سعيد رسالن. العلم  د




































 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم
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-٧٦- 




























  









































__ 

 

-٧٧- 
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-٧٩- 










قـــال رســـول :   قـــالعــن جبـــري بـــن مطعــم 
، لــيس منــا مــن دى اىل عــصبية  : ((  اهللا

 أبــو هروا)) ولــيس منــا مــن مــات علــى عــصبية 
   )٤٤٥( داود  















































بكــر ))  علــى  الفكــر والكتــاب هالتعــامل وأثــر((

  )   ٣٩(أبو زيد  






 )التعصب القومي(                                                                            )   املنهج: (الصراط املستقيم

 

-٨٠- 
















































 ( )   ــــــة الولــــــو غ ىف عاقب
  )اءأعراض العلم

















__ 

 

-٨١- 




) مثقـف(



 ) اهللاهرمحــــــــــ(   ابــــــــــن عـــــــــساكر  ظ احلـــــــــاف-
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              حممود رضا 
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®  ¬  «  ª  ©   ¨]٧٨: احلج [  
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 -٩٦- )بعض اآلداب لطالب العلم الشرعي(                                                           )   علمال: (مالصراط املستقي











































) الكتـــاب والـــسنة بفهـــم ســـلفنا

  ).الصاحل




























__ -٩٧- 








                                                

)١ (


































 







  §

®  ¬  «  ª  ©   ¨]٧٨: احلــــــج [








 





















 -٩٨- )بعض اآلداب لطالب العلم الشرعي(                                                           )   علمال: (مالصراط املستقي




























































 










 

  


، والــصالة الــسالم علــى احلمــد هللا رب العــاملني
 نبينــا حممـــد وعلـــى آلـــه ،املبعــوث رمحـــة للعـــاملني

  :أما بعد وصحبه أمجعني،




























  M  G  F  E

  N  M   L  K  J  I  H



 -٣٨- ) التعطيل يف صفات اهللا تعاىلشرك                   (                                   )   العقيدة: (الصراط املستقيم

  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO

Z   L ]١٣: احلجرات.[  




















 
)؟هـذا فـي رأيـك مـا( 

 حري واهللا هذا الناس، أشراف من رجل :فقال
 قـال يـشفع أن شـفع وإن ينكح، أن خطب إن

 اهللا رسـول فقـال رجل مر مث  النىب فسكت
: )رســـول يـــا فقـــال )؟هـــذا فـــي رأيـــك مـــا 
 هـــذا املــسلمني، فقـــراء مــن رجـــل هــذا: اهللا

 ال أن شـفع وإن ينكح، ال أن خطب إن حري

 رسـول فقـال. لقولـه يـسمع ال قـال وإن يشفع،
  :  اهللا
  .)١()هذا مثل من األرض ملء من خير هذا(

 






 













 








                                                
 ).٦٤٤٧: لبخاريصحيح ا() ١(



__ -٣٩- 






























                                                
 صــــحيح يف ٦٧٠٩: رقــــم حــــديث انظــــرمتفــــق عليــــه، و( )٢(

  ). الصغرياجلامع

  M  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º

     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä

  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù

ã    L ]١١: احلجرات.[





























 -٤٠- ) التعطيل يف صفات اهللا تعاىلشرك                   (                                   )   العقيدة: (الصراط املستقيم

 ـــشر ابحـــسب ـــر أخـــاأمـــرئ مـــن ال  هن يحق
المسلم





























                                                
 صــــحيح يف ٦٧٠٦: رقــــم حــــديث انظــــرو،  مــــسلمرواه( )٣(

 ). الصغرياجلامع




   M  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â

 É    Ò  Ñ  Ð Î    Í  Ì  Ë 

  Û   Ú  Ù  Ø  × Õ  Ô  Ó

Ü     L ]٣٢ – ٢٩: املطففني.[  




 









 

ُاْلكبـر( َُبطر ِْ ُوغمط َاْلحقِّ َ ْ َ .)٤()ِالنَّاس َ







                                                
  .)٢٧٥: مسلم ()٤(



__ -٤١- 








 

























َّإن{ َاإلِ◌نسان ِ َْ َليطغى ِْ ْ َْاستـغنى ُآهَر َْأن ََ َ ْ{  

.]٧-٦ :العلق[ 






















 













 

 

  
  
  
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 



أمـــا بعـــد،ْ ّ















 











 
ّأحب حلبها السودان حىت  َ ّ ِّ ُّ  
ِأحب حلبها سود الكالب َ ِّ ّ.   






 






















 )اثواوفضل الصدقة (                                                           )   التزكية: (الصراط املستقيم
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-١٠١- 
















ســـــليمان اخلـــــضري.د (









 











)العادة الـسرية






  


 


















 



 )اثواوفضل الصدقة (                                                           )   التزكية: (الصراط املستقيم
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  M  Ã  Â  Á

Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä   Í  Ì    
Ñ  Ð      Ï  Î L ]٣٦: اإلسراء[

 العـــويف( دا


 
(
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 MR  Q  P   O  N    S  

  ̂ ]  \  [   Z  YX  W  V   UT   
 





 

M   µ

     À  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ¸   ¶

  ÁL      ]٣٠: النور[.  




                                                
  ).٣/٥٧القرآن العظيم، البن كثري ـ رمحه اهللا ـ  تفسري) (١(



 )اثواوفضل الصدقة (                                                           )   التزكية: (الصراط املستقيم

 

-١٠٤- 











   M  (  '   &  %  $   #  "   !

+ *   ) L]٣٣: اجلاثية [. 


 


  



      MM   L  S  R  Q   P     O  N   

V  U   T  L ]٥: آل عمران[.


 













)٢(












 

ِِوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله 
ِِوصحبه وسلم َ.  

                                                
 M e  d   c  g  f  

  p   on   m   l   k    j   i   h
}  |   {  z  yx  w  v   u   t   s   r q          L

]٢١: احلديـد[ 






 ــرآن ــان يف إيـــضاح القـ أضـــواء البيـ
 .٨/٥٠٦:بالقرآن



 
 
 
 
 

 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 

:نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد




































 







  Mْفمـــن َ ْيـعمـــل َ َ ْ َمثـقـــال َ َ ْ ٍَّذرة ِ ـــرا َ ًخيـ ْ ـــره َ ُيـ َ ْومـــن َ َ َ 
ْيـعمل َ ْ َمثـقال َ َ ْ ٍَّذرة ِ ُيـره َشرا َ َ َ L )٨-٧: ةالزلزل(








 /   

                                   



 -٧٢- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم











ــابنى ادم انــي(   حرمــت الظلــم علــى نفــسي ي

 )١()وجعلته بينكم محرما فال تظالموا



















                                                

صــــــحيح : ذي وابــــــن ماجـــــة، وانظــــــررواه مـــــسلم والرتمــــــ() ١(
 .)٢٢١٤: الرتغيب والرتهيب










M  P  O     NT  S  R Q 
[        Z  Y  X  W  V \]  

  a   ̀ _     ^bL   

)٢٩: الكهف(
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 M>  =  <  ;  ?  L ]٤٤ :فاألعرا[.




















M   Â  Á  À   ¿  ¾L)١٤٠: آل عمران(.   





 ــه اليفلــح ان
الظـالمون





















    M   Í  Ì  Ë  Ê  É  È

ÎÏ  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  

Õ   Ö   L )٤٢: إبراهيم(












 -٧٤- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم




  M    K  J  I L )٢٤: النازعات(  





















 MÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ  L 

  )٢٢٧: الشعراء(























صــراط
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}ٍماء مهين ِ َّ  )٨: ةالـسجد(}َّ

























   

 M?  >  =  <@D  C    B  A    

  EL )١٣: لقمان(


































 -٧٦- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم


   

 M   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T

 ̀   _  ^a  g  f  e  d  c  b  

h   i L    )١١٦: النساء(












 M  R   Q  P  O  N  M  L  K    J

T  SUY  X  W  V    

ZL )٧٢: املائدة( 















































__ -٧٧- 















M   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î×  Ö   Õ  Ô  ÓØ  Ù  

  Þ    Ý  Ü  Û  Ú   ßL)١٠٦: يـــونس(








  

M.  -1  0  /  24   3      

9  8  7  6  5     

:  ;  L )٦٠: غافر(













  

 M\  [  Z   ]     L )٢: الكوثر(





هللا لعن اهللا من ذبح لغيرا 



 M¤  £  ¢  

  ¥L )٢٩: احلج(





   
                                                

ـــــان ابـــــنو رواه مـــــسلم() ٢( ـــــد والبيهقـــــي صـــــحيحه يف حب  وعن
ــــب: ا، وانظــــرمكــــرر آخــــره النــــسائي ــــب والرتهي : صــــحيح الرتغي
٢٤٢١.( 



 -٧٨- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم

 MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  Â  

Å  Ä  ÃÆ  Ç  Ë  Ê  É  È   

 Í  Ì   Î L )١٨٦: البقرة(








































 لي ربي اني ظلمت نفسي فاغفر
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وتلك املـم










 -٨٠- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم
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 وتفعـل النهـار وتـصوم الليـل تقـوم فالنة إن 
. بلسانها جيرانها وتؤذي وتصدق







النار أهل من هي فيها خير ال















 M  g  f   e  d  c  b

i  h  j  L )٤٢: البقرة( 





                                                
  ).١٩٠: سلسلة األحاديث الصحيحة) (٣(











   

 M  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  º
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  . )٤٢: الشورى( 














  



 -٨٢- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم
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M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÐL 

)٢٢٧: الشعراء(






)٤()منا من غشنا فليس(.  






٥()ل عن رعييتهوكلكم راع وكلكم مسؤ(  

                                                
صــــــحيح : وانظــــــر ،والرتمـــــذي ةماجــــــ وابــــــن مـــــسلم رواه() ٤(

  .)١٧٦٥: الرتغيب والرتهيب
  .)٣٦٨٥: مشكاة املصابيح: ، وانظرمتفق عليه() ٥(
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 فــــي فهــــو فغــــشها رعيــــة اســــترعى راع أيمــــا(

  .)٦()النار





  
ـــد يـــسترعيه اهللا رعيـــة ي( ـــوم مـــامن عب مـــوت ي

يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه اال حــرم اهللا عليــه 
  .)٧()الجنة









 

 M  {  z  y  x  w   v  u  t

|  }  L    )٤٤: املائدة(

                                                
  ).١٧٥٤: سلسلة األحاديث الصحيحة() ٦(
  ).٢٦٣١: سلسلة األحاديث الصحيحة() ٧(










    M¸  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  

Á   Â  L )٤٥: املائدة  








 MD    I  H  G  F  E  J 

  M  L  K  NL ٤٧: املائــدة 














 -٨٤- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم
















فــي واثنــان الجنــة فــي واحــد :ثالثــة لقــضاةا 

ـــة فـــي الـــذي فأمـــا ،النـــار  عـــرف فرجـــل الجن
 فجــار الحــق عــرف ورجــل ،بــه فقــضى الحــق

ـــي ـــي فهـــو الحكـــم ف  قـــضى ورجـــل ،النـــار ف
النار في فهو جهل على للناس









                                                

ــــوداود والرتمــــذي( ) ٨( صــــحيح :  وابــــن ماجــــة، وانظــــررواه أب
 ).٢١٧٢: الرتغيب والرتهيب
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  bL )١٠: النساء(
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 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !

+  *,   I   L )١٥٢: األنعام( .  








ــة هكــذا وا ــيم فــي الجن ــا وكافــل اليت أشــار ن
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما
















                                                
صــحيح ســنن : ، وانظــررواه البخــاري وابــوداود والرتمــذي() ٩(
 ).١٩١٨: رتمذيال




 
:   

M{  z   y  x  w  v  u  t|  

  ¢    ¡  �  ~  }  £L  ٨٢: اإلسراء(





























 -٨٦- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم
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كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته










                                                
 .)٣٦٨٥: مشكاة املصابيح: ، وانظرمتفق عليه() ١٠(






































 -٨٨- )الظلم(                                                                                    ) النصيحة: (الصراط املستقيم








  M  ²   ±   °  ¯  L 
 )٦: التحرمي(















مـــن طوقـــه األرض مـــن شـــبر قيـــد ظلـــم مـــن 

أرضين سبع




                                                

ـــــــب : رواه البخـــــــاري ومـــــــسلم، وانظـــــــر() ١١( صـــــــحيح الرتغي
  )١٨٦٥: والرتهيب
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 -١٤٢- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم























عشرة املبشرةالء
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 -١٤٤- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٤٦- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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و داود 6 ي )٤٩٣٢(رواه اب سائي ف ،والن
 .وقال ارناؤوط حدیث صحیح)الكبرى(
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 -١٤٨- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٥٠- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٥٢- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٥٤- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٥٦- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 . في الحیض)٣٣٢(ـ اخرجھ مسلم١ 10


































                                                   
 ).٣٨٨٣( ـ اخرجھ الترمذي٢ 11



 -١٥٨- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم
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 -١٦٠- )أم املؤمنني سودة بنت زمعة                   (                                  )   السري والرتاجم: (الصراط املستقيم




















الــذهيب






















 


 

 



  
  
  
  
  
 

 
 
 


احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 

   :نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد


 










ِصــراطِأَنــس َ

مالـك


ْبـــشر ِّ َاْلمـــشائين َ َِ ِالظلـــم ِفـــي َّ ِاْلمـــساجد َِإلـــى َُّ ِ َ َ 
ِبالنُّور ِّالتام ِ َيـوم َّ ْ ِاْلقيامة َ َِ َ  

  
      

    



ــــسندي ّال





)٢(.   

                                                
 ة، وابــن ماجــ)٥٦١(أبــو داود ، و) ٢٢٣(الرتمـذي رواه () ١(
 ).٢٨٢٣" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )٧٨١(
)٢ () : أليب احلـــسن شـــرح ســـنن ابـــن ماجـــة القـــزويين

  .)١/٢٦٢(احلنفي املعروف بالسندي 




 
 






 -٢٠- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم
















)َالغــداة ّصــلى َمــن َ  "الفجــر" َ

َقعــد َّثــم، ٍجماعــة فــي  َتطلــع حتــى َاهللا ُيــذْكر َ
ُالشمس ِكـأجر لـه ْكانـت، ِركعتين ّصلى ّثم، ّ ْ َ 

ٍحجة ّ ٍوعمرة َ ْ ٍ تامة،ُ ّ ٍتامة َ ّ ٍتامة َ ّ َ(   

    

 


    
    

                                                
 يف واألصــبهاين ،)٥٨٦ (الرتمــذي أخرجــه: لغــريه حــسن) (٣(
ــــــــب"  الــــــــصغري اجلــــــــامع صــــــــحيح"، )٢/٧٩٠/١٩٣٠"(الرتغي

    ).٢١٤٤ -٦٣٤٦ (األلباينللعالمة " وزياداته

     
    


 




 













ــــــــوهريرة أب


َِأوصــــان َ ِخليلــــى يْ ِ ٍبـــــثالث َ َ َ ِ 
ُلست ْ َّبتاركهن َ ِ ِِ َأَنام َال َْأن :َِ َّإال َ ٍوتر ََعلى ِ ْوَأن ،ِْ َ 

ََأدع َال ََركعتــــــــ َ َالـــــــــضحى يَْ ُ، فإنهــــــــا صـــــــــالة ُّ َ َّ َ
ــــــين، و َاألواب ِصــــــيام ّ ــــــةِ ِثالث َ ــــــام ََ ٍأَي ــــــن َّ ْم ِّكــــــل ِ ُ 

ٍشهر ْ َ( 

                                                
 ).٧٢١(، و مسلم )١١٧٨(رواه البخاري  ()٤(
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ــــــــوهريرة أب











أبـوهريرة
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  M   L  K  JL )٣١: آل عمران(.
















 -٢٢- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم










ُيحـــافظ َال ِ َ َعلـــى ُ َِصـــالة َ َالـــضحى َ َّإال ُّ ٌَأواب ِ َّ، 
َوهي ِ َُصالة َ َاألوابين َ ِ ََّ.















أبـوذر

ُيـصبح ِ ْ َعلـى ُ َ 

                                                
ــــن خزميــــة ارواه : حــــسن لغــــريه() ٥( ، والطــــرباين يف )١١٢٤(ب
لأللبــــــــاين "  السلــــــــسلة الــــــــصحيحة"، )٤/١٥٩" (األوســــــــط"
)١٩٩٤(.  

ِّكـــــل َســـــالمى ُ ْمـــــن َُ َْأحـــــدكم ِ ُ ِ ٌَصـــــدقة َ َ ُّفكـــــل ،َ ُ َ 
ٍتـسبيحة َ ِ ْ ٌَصـدقة َ َ ُّوكـل ،َ ُ ٍتحميـدة َ َ ِ ْ ٌَصـدقة َ َ ُّوكــل ،َ ُ َ 
ٍتـهليلـــة َ ِ ْ ٌَصـــدقة َ َ ُّوكـــل ،َ ُ ـــرة َ ٍتكبي َ ِ ْ ٌَصـــدقة َ َ ـــر ،َ ٌوَأم َْ 

ــــــاْلمعروف ِب ُ ْ َ ٌَصــــــدقة ِ َ ٌونـهــــــي ،َ ْ َ ْعــــــن َ ِاْلمنكــــــر َ َ ْ ُ 
ٌَصــدقة َ ُويجــزئ ،َ ِ ْ ُ ْمــن َ َذلــك ِ ِعتانـَْركــ َِ َيـركعهمــ ََ ُ ُ َ ْ  اـَ

ْمن َالضحى ِ ُّ





ســـبحان
اهللا
الحمـدهللا
َآل إله إال اهللا

اهللا أكبـر







ــــــدة َأبوبـري ُ


)ِاإلنـسان ِفــى َ ْ ُِثالثم ِ ٍائــةََ َوســتون َ ُّ ِ َ 

                                                
 مــــــسلم، و)٥/٢٢" (الفـــــتح الربـــــاين"اإلمـــــام أمحـــــد رواه () ٦(
 .)١٢٨٥(، وأبو داود )٧٢٠ رقم ١/٤٩٨(



__ -٢٣- 

ًمفــصال ِ ْ ِفـعليــه َ َْ َ َيـتــصدق َْأن َ َّ َ ْعــن ََ ِّكــل َ ٍمفــصل ُ ِ ْ َ 
ُمنـه ْ ٍَبـصدقة ِ َ َ ُقــالوا. ِ ْومـن :َ َ ُيطيـق َ ِ َذلــك ُ َّنبــى َيـا َِ َِ 
ــه ِالل َقــال ؟َّ ُالنُّخاعــة :َ َ ِاْلمــسجد ِفــى َ ِ ْ َتــدفنـها َ ُِ ْ َ، 

ُوالــشىء َْ ِتـنحيــه َّ ِّ ِعــن َُ ِالطريــق َ ِ ْفــإن ،َّ ْلــم َِ ْتجــد َ ِ َ 
ََركعتاَفـ َالضحى َْ َتجزئك ُّ ُِ ْ ُ()٧(. 






















                                                

، وأبــو داود )٩/١٧٦" (الفــتح الربــاين"اإلمــام أمحــد رواه () ٧(
"  اجلــامعصــحيح"، وصــححه األلبــاين يف )٥٢٤٢(واللفــظ لــه 

)٤٢٣٩.( 










"َو " ســـبحان اهللا
"اهللا أكبـر"َو " َآل إله إال اهللا"َو " الحمدهللا"











 








 



 -٢٤- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم

 يِفـــ ٍعـــاتَكَر ِعَأربـــ ْنِمـــ تعجزنـــي ال مَآد ُبـــنإ(
. )ُهَرِآخ َكَّفُكَأ ِهارالنَّ ِلَّوَأ













 





ـــــــدرداء ّأبوال


َِأوصــانى َ ِحبيبـ ْ ِ ٍبــثالث  يَ َ َ ِ 
ْلن ََّأدعهـن َ ُ َ ُعـشت َمـا َ ْ ِبـصيام: ِ َ ِ ِثالثـة ِ َ ٍأَيـام ََ ْمـن َّ ِ 

ِّكـــل ٍشـــهر، ُ ْ َِوصـــالة َ َ ْوبـــأن َحى،ُّالـــض َ َ ـــام َال َِ َأَن َ 
َّحتى .ََِأوتر َ

                                                
ـــو رواه: حـــديث صـــحيح() ٨( ـــدارمي) ١٢٨٩ ( داود أب  ( وال
، وابــــــــــــــن حبــــــــــــــان )٢٨٧ و ٢٨٦/ ٥ ( وأمحــــــــــــــد) ٣٣٨/ ١
)٢٥٣٤.(  
ُرواه() ٩( ِمسلم ََ ْ   ).٦/٤٤٠(، وأمحد )٧٢٢ (ُ

  
     





     

    
   

     



ــوهريرة أب


َِأوصــان ِليلــىَخ يَ ٍبــثالث ِ َ َ ُلــست ِ ْ َ 
َّبتــــاركهن ِ ِِ ــــام َال َْأن :َِ َأَن َّإال َ َعلــــى ِ ــــر َ ٍوت ْوَأن ،ِْ  َال َ

ََأدع ََركعت َ َالضحى يَْ َ، فإنها صالة األوابين، و ُّ ّ ُ َ َّ َ
ِصيام  َِثالثةِ ٍأَيام ََ ْمن َّ ِّكل ِ ٍشهر ُ ْ َ(

 
  





أبوهريرة

                                                
 ).سبق خترجيه() ١٠(



__ -٢٥- 

َبـعث َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ًبـعثا ْ ُفأعظموا َ َ ْ ََ 
َاْلغنيمة، َ ُوَأسرعوا َِ َ ْ َاْلكرة، َ َّ َفـقال َ َ ٌرجل َ ُ  َيا: َ

َرسول ُ َرَأيـنا َما ِه،َّالل َ ْ ًبـعثا َ ْ ُّقط َ ََأسرع َ َ ًكرة، ْ ََّ 
ََأعظم َوال َ ُمنه ْ ْ ًغنيمة ِ َ ْمن َِ َهذا ِ ِاْلبـعث َ ْ َفـقال !َ َ َ :
ُْأخبركم َأال ُُ ِ َبأسرع ْ َ ْ ًكرة َِ ُمنه، ََّ ْ َوَأعظم ِ َ ْ ًغنيمة؟ َ َ َِ 

ٌرجل ُ َتـوضأ َ َّ َ ِبـيته ِفي َ َفأحسن َِْ َ ْ ُوضوءه، ََ َ َّثم ُُ ُ 
َتحمل َّ َ ِمسجداْل َِإلى َ ِ ْ َّفصلى َ َ ِفيه َ َاْلغداة، ِ َ َّثم َ ُ 
َعقب َّ ِبصالة َ َ ِالضحوة، ِ َ ْ ْفـقد َّ َ ََأسرع َ َ َاْلكرة، ْ َّ َ 

َوَأعظم َ ْ َاْلغنيمة َ َ َِ.  


















                                                

ـــــان : حـــــسن صـــــحيح) (١١( ـــــن حب ، و أبـــــو )٢٥٣٥(رواه إب
" والرتهيـــب غيـــبالرت  صـــحيح"، )٦٥٥٩" (مـــسنده"يعلــى يف 

 ).٦٦٩(للعالمة األلباين 


























أبوأمامــــــــة


ْمــن َخــرج َ َ ْمــن َ ِبـيتــه ِ ًمتطهــرا َِْ َِّ َُ 
ــــى ٍَصــــالة َِإل ــــة َ ٍمكتوب َ َُ ُفــــأجره ْ ُ ْ َ ِكــــأجر َ ْ َ ِّاْلحــــاج َ َ 

ِِاْلمحـرم، ْ ْومــن ُ َ َخـرج َ َ ِتـسبيح َلــىِإ َ ِ ْ َالــضحى َ  َال ُّ
ُيـنـــــصبه ُ ِ َّإال ُْ ُإيـــــاه ِ ُفــــــأجره َِّ ُ ْ َ ِكـــــأجر َ ْ َ ِاْلمعتمــــــر، َ ِ َ ْ ُ 



 -٢٦- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم

ٌَوصالة َ ِإثر ََعلى َ ٍَصالة ِْ َلغو َال َ ْ َبـيـنـهما َ ُ َ ٌكتـاب َْ َِ 
َعليين ِفى ِِّّ ِ.















 








ّعلــين ِّ ِ

                                                
 "الكـــــربى الـــــسنن"يف البيهقـــــي رواه : حـــــديث حـــــسن() ١٢(
 "ْانظـــــر ، و)٥/٢٦٨(، وامحـــــد )٥٥٨(أبـــــوداود ، و )٥١٧٢(

 اجلــــــامع  صــــــحيح"و ،)٣٢٠" (والرتهيــــــب الرتغيــــــب صــــــحيح
" املــــــصابيح مــــــشكاة"، و)٦٢٢٨ (األلبـــــاين للــــــشيخ" ّالـــــصغري

   ).٧٢٨ (بايناألل الدين ناصر حممد: حتقيق


المنتهى سدرة.  







أمامةوأب


َّمُث ٍةَماعَج يِف ِداةَالغ َالةَص ىَّلَص ْنَم 
 َقام َّمُّث ُسْمَّالش َعُلْطَت ىّتَح َاهللا ُرُكذَْي َسَلَج
 ٍةَّجَح ِرْجَأِب َبَلَقْنـإ ِينَتَعْكَر ىّلَصَف
  ٍةَرْمُعَو








                                                
)١٣() " :املنـاوي إلمـامل" الـصغري اجلـامع بشرح التيسري 
 حممدللعالمة " داود أيب سنن شرح املعبود عون"و، )٢/١٩٧(

 مرعــاة "وة، )٤/١١٨ (الطيــب أبــو آبــادي العظــيم احلــق مشــس
 املبـــــــــاركفوري للـــــــــشيخ" املـــــــــصابيح مـــــــــشكاةشـــــــــرح املفـــــــــاتيح 

)٢/٨٩٦  .(  
 جممـــــع"يف  اهليثمــــى قــــال ،)٧٧٤١ (الطــــرباىن أخرجــــه) (١٤(

صــــــححه األلبـــــــاين يف ، وجيــــــد إســــــناده): ٣/٢٢٨(" الزوائــــــد
  ).٦٢٢٢" (صحيح اجلامع"



__ -٢٧- 










)َالغــداة ّصــلى َمــن َ  "الفجــر" َ
َقعــد َّثــم، ٍجماعــة فــي  َتطلــع حتــى َاهللا ُيــذْكر َ

ُالشمس ِكـأجر لـه ْكانـت، ِينركعت ّصلى ّثم، ّ ْ َ 
ٍحجة ّ ٍوعمرة َ ْ ٍتامة ،ُ ّ ٍتامة َ ّ ٍتامة َ ّ َ(. 








تامــة ّ َ






                                                
 واألصـــبهاين ،)٥٨٦ (الرتمـــذي أخرجـــه: لغـــريه حـــسن) (١٥(

 الرتغيـــــــــــــــب صـــــــــــــــحيح"، )٢/٧٩٠/١٩٣٠"(الرتغيـــــــــــــــب" يف
" وزياداتــــــه الــــــصغري اجلــــــامع صــــــحيح "، و)٤٦٤" (والرتهيــــــب
  ).٢١٤٤ -٦٣٤٦ (األلباينللعالمة 














َأَبوهريرة ُ ُ

ِاْلمالئكـــة تـــصلى علـــى َأحـــدكم مـــا دام فـــى ( َِ ََ ََ َْ ُ َ ِّ ُ ُ َ َِ َ

َّمصاله الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم  ُ َّ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ ََّ ُ َّ
ُاغفر له، اللهم ارحمه ُْ َْ َّ ُ َّ َ ْ ِ ْ(.











                                                

، و صــــححه العالمـــــة )٨١٠٦(رواه امحــــد يف املــــسند ) (١٦(
ِصــحيح اجلــامع" األلبــاين يف  َْ ، وقــال الــشيخ امحــد )٦٧٢٧" ( َ

  ) .٢/٢٩٢هامش املسند (شاكر حديث صحيح 



 -٢٨- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم

ــــــــوهريرة َأَب ُ ُ

)ُذا صلى لـم تــزل اْلمالئكـة َِفإ َ َِ َ ِ َ َ ْ َ َّ َ َ

ِّتــصلى عليــه مــا دام فــى مــصاله اللهــم صــل  َُ َ َ ََّ ُ َّ ُ َ ََّ ُ َِ ِ َْ ِّ
ُعليه، اللهم ارحمه ْْ َْ َّ ُ َّ ِ َ َ(.


 



















ــــــن عبــــــاس ََّاب ِْ


                                                
 ).٦٤٧(رواه البخاري () ١٧(




) ُيـــا محمـــد هـــل تـــدرى فـــيم يختـــصم اْلمـــأل َ ُ َِ َ َْ َْ ُ َِ ِ َ ْ ُ َّ َ
َاألعلــى؟ ْ ُ قـلــتَ ْ ْنـعــم: ُ َ َقــال. َ ِفــى اْلكفــارات: َ َ َّ َ ِ .

ــــارات ُواْلكف َ ََّ ــــى اْلمــــساجد بـعــــد : َ َاْلمكــــث ف ْ َ ِ ِِ َ َ ُُ ْ
َِالــــــصلوات، واْلمــــــشى علــــــى األقــــــدام إلــــــى  ِ َ ْ َ َ َ ََّ ُ ْ َ َ َِ
ِِاْلجماعــات، وإســباغ اْلوضــوء فــى اْلمكـــاره،  َ َُ ُ َ َِ ِ ُ َ َْ ِ ِ َ
ٍومـــن فـعـــل ذلـــك عـــاش بخيـــر ومـــات بخيـــر  ٍْ َْ َ َ َِ َِ ََ ََ َ َْ َِ َ َ

ُكان من خطيئته كيـوم ولدته ُأمهَو ُُّ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َِ َِ ِ َِ َ(   



















                                                

ــــشيخ األلبــــ)١٧٣(رواه الرتمــــذي ) (١٨( اين يف ، وصــــححه ال
  ) .٩٨" (صحيح سنن الرتمذي"



__ -٢٩- 







 


 










ــــنا َحجــــر ْب َ
 ِفـي

ّمـصاله َ ُ




















ِإبـنزبـا










.  
 

 

                                                
)١٩()  : فـــــــتح البــــــاري شــــــرح صــــــحيح البخـــــــاري
)٢/١٣٦.( 
)٢٠ () : جممـــوع فتـــاوى ومقـــاالت متنوعـــة لــــسماحة

 )٤٠٤-١١/٤٠٣(الشيخ عبد العزيز بن باز



 -٣٠- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم




أبوهريرةّأبوالدرداء  



َِأوصـــــــــــــان ـــــــــــــى يَ ِخليل ِ ـــــــــــــثالث َ ٍب َ َ ـــــــــــــست ِ ُل ْ َ 

َّبتـــاركهن ِ ِِ ْوَأن ،:....َِ ََأدع َال َ ََركعتـــ َ َالـــضحى يَْ ُّ ،
.....














عائيشة


ًَكان يصلي الضحى أربـعا ََ ُُّ ِّ َ

                                                
  ).٦/٧٤(، وأمحد )٧١٨(رواه مسلم ) ٢١(




َمعاذة َ َ َّالعدوية ُ َ َ


 (


:  
َأربع(  َ ركعات ويزيد ما شاء اهللاَ َُ َ ٍ ََ()٢٢( .  

   



  

   


َنـــــسأ


َكان يصلي الضحى ُّ ِّ ُ )٢٣()ٍاتَعَكَر َّ ستَ
   



                                                
وابـن ) ٢/٢٦٧( وأبو عوانـة ) ٢/١٥٧( أخرجه مسلم ) ٢٢(

) ١٥٧١(لطيالـــــسي وا ) ٣/٤٧( والبيهقـــــي ) ١٣٨١ (ةماجـــــ
 .من طرق عنها) ١٤٥و١٢٤و١٢٠و٩٥/ ٦(وأمحد 

 صـحيح" يف) ٤٩٦٠( : رقـم حـديث :حديث صحيح) ٢٣(
  ".اجلامع



__ -٣١- 

   


ُّأم هـانئ


ـــالنَّ َّأن  ِحْتَالفـــ َعـــام  َّيِب
ىَحُّالض َةَحْبَس ِعاتَكَر مانَث ىّلَص





  
   










   

                                                
 ( ومــــسلم ،)٢٩٦و٢٨٠و١/١٠٢ (البخــــاري أخرجــــه) ٢٤(
١٥٧/ ٢(. 

 يِفـــ ٍعـــاتَكَر ِعَأربـــ ْنِمـــ تعجزنـــي ال مَآد ُبـــنإ(
   .)٢٥()ُهَرِآخ َكَّفُكَأ ِهارالنَّ ِلَّوَأ














عائيـشة

ًَكان يصلي الضحى أربـعا ََ ُُّ ِّ َ







 (

                                                
 ( والــدارمي) ١٢٨٩ ( داود أبــو رواه: حــديث صــحيح) ٢٥(
، وابــــــــــــــن حبــــــــــــــان )٢٨٧ و ٢٨٦/ ٥ ( وأمحــــــــــــــد) ٣٣٨/ ١
)٢٥٣٤.(  
  
 ).٦/٧٤(، وأمحد )٧١٨(رواه مسلم ) ٢٦(



 -٣٢- )معرفة اهللا (                                                                                 )   العقيدة: (الصراط املستقيم


:   

َأربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا( َُ َ َ ٍَ ََ()٢٧(.  





 
 




 ُّأم
هـــانئ




ــــي ََّأن َّالنَّب ِ  َّصــــلى ــــوم َ َيـ ْ ــــتح َ ِاْلف ْ َســــبحة َ َ ْ ُ 
ـــــضحى َال ِثمـــــان ُّ َ ٍركعـــــات َ َ ـــــسلم ََ ُي َِّ ـــــين ُ َبـ ْ ِّكـــــل َ ُ 

ِركعتـين ْ ََ َْ





                                                
ـــو عوانـــة  ) ١٥٧ / ٢( أخرجـــه مـــسلم ) ٢٧( ) ٢٦٧/ ٢(وأب

 و ١٤٥ و ١٢٤ و ١٢٠ و ٩٥ / ٦( ، وأمحـــــد ةوابــــن ماجـــــ
 من طرق عنها ) ٢٦٥ و ١٦٨

 ومـــــــسلم ،)٢٩٦و٢٨٠و١/١٠٢ (البخـــــــاري أخرجـــــــه) ٢٨(
)١٥٧/ ٢(.  




  
     رَمُع ُبنا   


   

  .)٢٩()ىَنْثـَم ىَنْثـَم ِهارالنَّ َو ِيلّالل ُالةَص(
   




 
 











ِزيـــد ََأرقـــم

َّالنَّبـي َّأن ِ  َّمـر ْبهـم َ ْوهـم ِِ ُ َ 
َيــــصلون ُّ َ َالــــضحى ُ َحــــين ُّ َِأشــــرقت ِ َ َ ــــشمس، ْ ُال ْ َّ 

َفـقال َ ُصالة: َ َاألوابين َ ِ َإذ ََّ ِرمضت اِ َ ُاْلفصال َِ َ ِ
                                                

 ).٣٨٣٣" (الصغري اجلامع صحيح: "حديث صحيح) ٢٩(



__ -٣٣- 


َباءـُقـ
















َخرج َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  َِأهل ََعلى ٍقـباء ْ ْوهـم َُ ُ َ 
َيص َلون،ُ َفـقال ّ َ َُصـالة: "َ َاألوابـين َ ِ َإذا َّ ِرمـضت ِ َ َِ 

ُاْلفصال َ ِ"

َُقـبـاء







                                                
، )٣٩/٢٦٣(، مــسند أمحــد )٤/١١٠(صــحيح مــسلم ) ٣٠(

ـــــــن خزميـــــــة )٢/٢٩٧(مـــــــصنف ابـــــــن أيب شـــــــيبة  ، صـــــــحيح اب
)٤/٤٦١.(   













َيــــصلون ُّ َ َالــــضحى ُ َحــــين ُّ َِأشــــرقت ِ َ َ ــــشمس ْ ُال ْ َّ



...  ،َُصـالة َاألوابــين َ ِ َإذا َّ ِ 

ِرمــضت َ ُاْلفــصال َِ َ ِ



 









