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  َّويصنع الْفلك وكلما مر َ ُ ََ َّ َُ َ ْ ُ َ ْ

َِْعليه ٌ مألَ ُمن قـومه سخروا منه َ ْ ِ ِْ ُ ِ َِ ْ َ ِّ)   ٣٨: هود ( 
      
       
      

        
      

     
     

 َولقد استـهزئ برسل من قـبلك فحاق ََ َُ َِّ ِ ْ َْ ٍ ُِ َ ْ ُِ ِ َ َبالذين  َ ِ َّ ِ
ِسخروا منـهم ما كانوا به ِِ ْ ُْ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ يستـهزئونَ ُِ ْ َ ْ َ ) ١٠: األنعام( 

 




     

 
     

      
      




     


      


     
      

        
     



      
       


       


 




















 



  

 




      


    
 َُفاصدع بما تـؤمر ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َّوأعرض عن اْلمشركين إنا  َ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ِ َ ْ ْ َ

َكفيـناك َ ْ َ ًمستـهزئين الذين يجعلون مع الله إلهااْل َ َِْ َِّ َِ َ ََ َُ َ َ ْ َُّ ِِ ْ ََآخر فسوف  َ َْ َ َ َ
ُيـعلمون ولقد نـعلم أنك يضيق ِ َ ََ ََّ ُ َ َْ َْ ْ ََ َ ِصدرك بما يـقولون فسبح بحمد  َُ ْ َ ْ َِ ِِّ َ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ َ

َربك وكن من َِ ْ َُ َ ُالساجدين واعبد ربك حتَّى يأتيك الْيقين ِّ َ َ َِ َِ َ َ َ َُ َ ِْ ِْ َّ ْ َّ  )
 )٩٩ ـ ٩٤: حلجر ا

      
 


     


        


     

     


 

  
    








   
      

     


        
      

     


       


 
      

     
        

     
     



  

     
      
    

     
      

 ... ))سلط اهللا عليكم ذال ال ؛ ً
: صحيح  حديث ( ))حتى ترجعوا إلى دينكم، ينـزعه عنكم 

) ٢٧٤ / ٣ (داود  رواه أبو









     
                      

 
 



 

 
































 















       
      

       
       

       


     
    


    

        
 

    
       

        
 







         
         


      

     

       

       
     
       
   


 



  

 

يةكَيكة لة طةورةترين ِرَيطرةكانى شوَينكةوتن 

، ضونكة دةبَيت زانياريت هةبَيت دةربارةى 

 ى ئةو شتانةى كة ثَيغةمبةرى خوا 

بووة ئينجا شوَينى بكةويت ، ئةطةر ئةم لةسةر 

زانياريةت نةبَيت ئةوا يان هةر شوَينى 

ناكةوَيت وة ياخود شوَين شتَيك دةويت كة 

 وادةزانيت ئةوى لةسةر بووة بةآلم واش نية 


  : وبعد..ة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هللا وحده ، والصال












اجلهل
























اتباع اهلوى
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إن الـنفس ألمـارة بالـسوء












 تقــــدمي آراء اآلبــــاء والـــــشيوخ
شرعيةواألكابر على النصوص ال























 ) تقـدمي

العقل على النقل الصحيح




 

 



    


   
    
  

 






































جمالسة أهل البدع واملعاصي



























 االعتمــــــــــاد علــــــــــى النــــــــــصوص
الضعيفة واملوضوعة
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َُتجعلـوا َال ْ َ 
َدعاء َ ِالرسول ُ ُـ ــنكم َّ ْبـي ُ َ ْ ِكـدعاء َ َ ُ ْبـعـضكم َ ُ ِ ْ ًبـعـضا َ ْ َ


     

ََأيـها َيا َالذين ُّ ِ ُتـرفـعوا َال َُآمنوا َّ َ ْ َْأصواتكم َ ُ َ َ ْ 
َفـوق ْ ِصوت َ ْ ِّالنَّبي َ َوال ِ ُتجهروا َ َ ْ ُله َ ِباْلقول َ ِْ ِكجهر َ ْ َ ْبـعضكم َ ُ ِ ْ َ 

ٍلبـعض ْ َتحبط َْأن َِ َ ْ َْأعمالكم َ ُ ُ َ ْوَأنـتم ْ ُ ْ َتشعرون َال َ ُْ ُ َّإن) ٢ (َ ِ 
َالذين ِ َيـغضون َّ ُّ ُ َْأصواتـهم َ ُ َ َ َعند ْ ْ ِرسول ِ ُ ِالله َ َالذين َكَِأُولئ َّ ِ َّ 
َامتحن َ َ ُالله ْ ْقـلوبـهم َّ ُ َ ُ َللتـقوى ُ ْ َّ ْلهم ِ ٌمغفرة َُ َ ِْ ٌوَأجر َ ْ ٌعظيم َ ِ َ) ٣ (

َّإن َالذين ِ ِ َيـنادونك َّ َُ ْمن َُ ِوراء ِ َ ِاْلحجرات َ َ ُ َْأكثـرهم ُ ُ ُ َ  َال ْ
َيـعقلون ُ ِ ْ َ       
     

       
     

    


      
     

ْإذ َقال ِ َاْلحواريون َ ُِّ َ  َيا َ
َعيسى َابن ِ َمريم ْ َ ْهل َْ ُيستطيع َ َِ َ َربك ْ ْأن َُّ َيـنـزل َ ِّ َعليـنا َُ ًمائدة ََْ َ ِ َمن َ ِ 
ِالسماء َ َُّقالوا َموسى َيا َ ْلن َِّإنا ُ َندخلها َ َ ُ ْ ًأبدا َ ُداموا َما ََ َفيها َ ِ 

ْفاذ ْهبَ َأنت َ ْ َوربك َ َُّ َِفـقاتال َ َ َهاهنا َِّإنا َ ُ َقاعدون َ ُ ِ َ
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َقل إن كان آباؤكم وأبـن ََْ ْ ُ َُ َ َ ْ ِ ْ ْاؤكم وإخوانكم ُ َ ُْ ُ َْ ِ ُُ
َوأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقـتـرفـتموها وتجارة تخشون  ْ َ ْ َ ٌُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ُِ َ ُْ َ َْ َ َ َْ ٌ َ َِ ْ
ٍكسادها ومساكن تـرضونـها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد  ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََّ ِِ ُ َ َّ َ َ َْ َ َ ََ َ

ِفي سبيله فـتـربصوا حتَّى يأتي الله بَأ ُِ ََّ َ َِْ َ َُ َّ ََ ِ َمره والله ال يـهدي اْلقوم ِِ ْ َ ِ ْ َُ َّ َ ِِ ْ
َاْلفاسقين ِ ِ َ) ٢٤:  التوبة( .
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   } ْيا أيـها الذين آمنوا َُ ََ ِ َّ َ َُّ
ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تـنازعتم  ْ َ َُ َ َْ َ َ َِ ُ ِ ِ ِِ ْ َ ِْ ُُ َ ََ َّ ْ ُْ ُّ

ِفي شيء فـردُّوه إلى الله والرسول  ُ َّ َ ِ ِّ َِ ُ ُ َ ٍ ْ  ٥٩النساء}َ


    
     


      




      
     


    

      
      


ٌفـليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبـهم فتـنة َ َِْ ِْ َُ َ ْ ُ َِ ُ َ َِ ِِ ْ َْ ُ َ َّ ِ َ َْ

 


َإنم{ َا كان قـول اْلمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم َِّ ُ َْ َ ُِ ِِ ِِ َ َ َ َُّ ِ َِ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َ
َبـيـنـهم أن يـقولوا سمعنا وأطعنا و َ َْ َ َْ ْ ُ َْ َ َِ َ َ َُ َأولئك هم اْلمفلحونُ ُ ِْ ْ ُ ُ ُ َ َِ ٥١النور}ُ

  } َفال وربك ال يـؤمنون حتَّى َ َُ ُ ِ ْ ََ َ َِّ َ َ
َيحكموك فيما شجر َ َ َُ َ ُِ َ َّ بـيـنـهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما ِّ ُ ْ ُِّ ً َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ُ ِ َ َّ ُ َْ

ًقضيت ويسلموا تسليما  َِ ْ ُ َْ ِّ َ ُ َ ْ َ   ٦٥النساء}َ
      

    
  َفـليحذر الذين يخالفون عن أمره أ َِ ِِ ْ ْْ ُ ََ َ ُ َ َ ِ َّ ِ َ ن َْ

ٌتصيبـهم فتـنة  َ ِْ ْ ُ َ ِ ُ   ) ابن كثير(  
    





 فـليحذ َ َْ ِر الذين يخالفون عن أمرهَْ ِِ َْ ْ َُ َ ُ َ َ ِ َّ ِ 


        

        
       

      







 

 

) ُفـوالذي نـفسي بيده ال يـؤمن َِ ِْ ُ ََ ِ ِ ِِ َّْ ََ
ََّأحدكم حتى  َْ ُ ُ ِأكون أحب إليه من والده َ ِ ِِ َِ ْ ََِْ َّ ََ ِوولدهَُ ِ ََ صحيح ) َ

  البخاري




 
         
       
     

      
     

      
    
      


   

     


       
        

      
      


 


  
  
  
  
  
 




صـلى (الحمدهللا رب العلمين ، والـصالة والـسالم علـى رسـول اهللا 
  وبعد.. ومن وااله، وعلى آله وصحبه)اهللا عليه وسلم
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) ًمـن صلى علـى صـالة واحـدة ًَ ِ َ َ َ ََّـ ََ َّ ْ َ
ه عـــشر لى اللـــه علي َص ْ َ َ ُِ َْـــ َّ َّ ـــ ه عـــشر خطيئـــات َ لوات وحطـــت عن ٍ ص ٍَ ِ َ ُْـــ َْ َ ُ َ ْ َّ ُ َ َ ـــ َ
ٍورفعت له عشر درجات َ َ ُ ََ ُ ْ َ َُ ْ َ ِصحيح)ِ ِاْلجامع َ َ)٦٣٥٩(







) َّمن صلى َـ ْ َ
َعلى حـين يـصبح عـشرا وحـين يمـسي عـشرا أدركتـه شـفاعتى يـوم  ْ َـ ْ ُ َُِ ُ ُ َ َ َّ ََ َ ْ ََ ْ َ ْ ِْ َ ُ َْ ِْ ِِ

ِاْلقيامة َِ ِصحيح اجلام) َ َِْ َْ للشَّيخ األَلباين عَ ْ)٦٣٥٧. (






) َإذا ِ
ْصلى َأحدكم  ُ ُ َ ِفـليبدأ بتحميدََّ ِ ْ َِْ ْ َ َْ ِّ والثـناء عليه ثم ليصل َِِّ ربهَ َ ُِ َّ ُ ِ َْ َ َِ َّ َ

ا شـــاء م ليـــدع بـعـــد بم ى ث ى النَّب َعل َ ـــ َِ ُِـــ ْ َ َُ ِّ َْ ِ َّ ُـــ ِصـــحيح)َـــ ِاْلجـــامع َ َّْ للـــشيخ َ
َاألْلباني َ) ٦٤٨(




ٍّعلي َِ) ُّكل ُ

ٌدعــــاء محجــــوب ُ َْ ٍ َ دُ ى محم صلى عل ـــى ي ــــ حتـ َّ َ ُ ـــ ُـ ــــَ َ َ َّ َ َّ (ــحيح ِصــ َ 

ِاْلجامع َ للشيخ األلْباني َ َ ْ َّ)٤٥٢٣(.  





)  ــوم اْلقيامة َأكثـــرهم َْأولى النَّــاس بى يـ ُ ُ َ ْ ِ َــِ ْ ََ َْ ِــ ِ َــ

ًَعلى صــالة َ َّ ِصــحيح .)َــَ ِالتـرغيــبَ ْ ِ واْلتـرهيــب َّ ْ َّ َللــشيخ األْلبــانيَ َ ْ َّ )١٦٦٨(



)ا ــوم فــى مجلــس فـتـفرقــوا  َــم ع قـ ُاجتم ََّ َ َ ٌ ََ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ــ َ ْ

ه  ذكروا الل م ي َول َّــ ُ ُ ْ َــ ْ َــ َ ويــصلوا علــى النَّبــى إال كان تعــالىَ ــ َ َّ ِ ِّ ِ َ َ ُّ َ ُ َ
ْمجلسهم  ُ ُْ ِـ ًتـرةَ َ ِ علـيهم يـــوم اْلقيامةِ َـِ ْ ََ َ ْ ِ ْ َ ِصـحيح)َ ِاْلجـامع َ ْ للــشيخ َ َّ

 )٥٥١٠( َـلْبانيَاأل














ِصحيح  ِالتـرغيبَ ْ ِ واْلتـرهيبَّ ْ َّ َ للشيخ األْلبانيَ َ ْ َّ )١٦٧٠(
     

      


      


       
     

     





ِِّوآخر دعوانا َأن اْلحمد لله ُِ ْ َ ِ ْ َ ُ َ رب اْلعالمينَ ََ َ ِّ  
 
 

  



 

 

 
ِبسم الله الرمحن الرحيم َّ ِِ َِّ َِّ َ ْ ْ ِ  
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ومسلمي  البخارهروا..
 

 
 
 



  

 

 
:الحمد هللا و حده ، والصالة و السالم على من ال نبي بعده 




 
       




     
       

      

  
    


   " َوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ِ ِ َِ ََ َ َُ َِّ ٍّ َِ ُ َْ َ َ َ

ِاإلنس  ْ ِواْلجن يوحي بـعضهم إلى بـعض زخرف اْلقول ِْ ْ َ َ ُ ْ ُ ٍ ْ ُ َْ َ َُِ ْ َُ ِ ِّ ََْغرورا ولو ِ ً ُُ
َشاء ربك ما فـعلوه فذرهم وما يـفتـ ُْ َ َ ُ َ َُّ َ ْ ََ ْ َُ َ َ َ َرونَ    )١١٢:االنعام"( ُ
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 )ن تفسير اب
  )كثير 

       


 " : ْود كثير من أهل اْلكتاب لو يـردونكم ٌ َُ َ ُّ َ َُّ َ َْْ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َ
َمن بـعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنـفسهم من بـعد ما  َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ً ْ َِ َُّ َُْ ْ ً َ ُ ِ َتـبـين ِ َّ َ َ

ِّلهم اْلحق فاعفوا واصفحوا حتَّى يأتي الله بأَمره إن الله على كل  ُ َ َُ ََ َ َُّ ِ ََّّ ِِ ْ ْ ُِ َ َِْ َ ُ ََ ْ ُّ ُ َ
ٌشيء قدير  ِ َ ٍ ْ ُوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تـقدموا ) ١٠٩(َ َِّ َ َ َ َ َُ َُ َ ُ ََّ َّ َِ

َألنـفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله  َُّ ِ ََّّ ِ ِ َِ ُْ َِ ِِ َ ٍ ْ ْ ْ ُ ُ ٌبما تـعملون بصير َْ َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ
  )البقرة  " ( )١١٠(

       
      
      

       


         
        
        

–
   –  

––


       
       
       

 ) تفسير ابن عجيبة
)بسيطبتصرف  

      


" إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا ْ ُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َ َِّ" 


  " إنـهم لهم المنصورون ُ ُ َُ ْ َِّ" 
 " وأخرى تحبونـها نصر ٌ ْ ََ َ ُُّ ِ



 

 



        

    
        

 

ٌمن اهللا وفـتح قريب  َِ ٌَ ْ َ َوبشر اْلمؤمنينّ ُ َِ ِ ِ ِّ َ "  


     
 
        
        




       
        


  " ُإنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا َ ََ َُ َ ُِ َّ َ ُ ُ ْ َ َِّ

ُفي اْلحياة الدنـيا ويـوم يـقوم  َُ َ َ َ َ َْ َ ْ ُّ ِ ِ
ُاألشهاد َ ْ َ ْ"   

  
  
 
   



      

     
        
      
       
      


      

       


  
        

  ).الكشاف بتصرف(


   َيا أيـها الذين آمنوا إن تـنصروا الله َُّ ُِ ُ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ َ َُّ

ْيـنصركم ويـثبت أقدامكم َ ُْ َ ُ ََ ْْ َ َِّ ُْ ُ ْ ) ٧: محمد( 
        

  
       

       
     
        

     
  

   
  




     
 

     
 

  
    




  
       


      

  
   




 
 



  

 




    


    


     
     
      
   
  
       


  ُعليهم الصالة والسالم َ َ َّ ََّ َ ُ ُ ِ ْ ـَ  

 
      

   
   ُعليهم الصالة والسالم َ َ َّ ََّ َ ُ ُ ِ ْ ـ،َ

  
    



 M I  N  M  L  K  J 

   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P  O

  [  ZL ٦٩: النساء.  
       

     
      

   

      
  



        

     
   
    

   
     



   


   -َرضي الله عنـهما َُ َُْ َّ َ ـِ
   


    

       
     

      
       

       
     

      


        
       



 

 











 


        

   
   

     


  
 

 


    
  

  
  

 
   

  
  


     

       
     
     




      
  ُصححه اإلمام األلباين يف مشكاة :ّ

.١/٥٣: املصابيح        

       
  

      
     


      
 

   
 

  
  

  
  

                      M Â  Á

  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã

 Î  Í  Ì  Ë  Ê     É

   Ñ  Ð  ÏL٢١: األحزاب. 

      
      
   


    

  
    

     
    

      
      





  

 

 
   

     
 

    
    

  M  c  b   a  `  _    ^  ]

  h  g      f  e  dL٦٣: النور.

  


     

     



  M  E   D   C   B  A  @  ?  >

   L  K  J  IH     G  FL٣١: آل عمران  
     

       
      

    


ِتـعص ْ َله وْي اإلَ ْأنت تـزَ ََ َُّم حبهُعَْ ُ ِهذا لعمري يف.... ُ ِ ْ َ َ َياس شِقْ الَ ِ   ُيعِنَ
َلو كان حبك ُّ ُ َ َ َ صادقا َألَْ ً ِ ُطعتهَ ُلمن حيب مطيع َّبِاحمل َّإن....ََْ ُِ ُّ ُِ ْ َ ِ  




    
     




 

 




     
     

      
    

     


    
     

     
     
    

    
    





   

       
     


      


      




      
     



 

 

     
     

     
     

      
     

    



   


   نوا وال حتزنوا َُْوال  َُ َ ََِ

َوأنـتم اَألعلون إن كنتم مؤمنني ِِ ْ ُْ ْ ْ ْ َُ ُْ ُ َ ْْ ِ َ َ  
     
  ُّيا أيـها النَّيب ِ َ َُّ َ

َحسبك الله ومن اتـبـعك من المؤمنني ِِ ِْ ُ َ ْْ ْ َ ْ َ ُ ََ ََ َّ ُ َّ
    

     
    

  


    


     
      

      
     

       
    

      
   

     
   

     
     

 ٌفـليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبـهم فتـنة َ ُ ََ َْ ُ ُِ ِ ِْ َُ َ ْ ْ َِ ْ َ َِ َِّ ْ َْ َ ْ
ٌأو يصيبـهم عذاب أليم َِْ ٌَ َ َ ُ َ ُ ِْ 

      
     

     




    

      
      

 
 

******    *******       ******* 
  ةـربيالرب األرض خـري  سببتم و

 اـوأخالقه درس ملن كان صاحي
 سنة  ورعـادي بشـٌد اهلـحمـم

  جواد كجود الريح إن جاء هافيا
 ه رفعةـٌو ال مثل يدانيـويف الـعف

ْفحسبك منه العفو خلقا و  كافيا ُ
 اـه مـحي الشرك املبني وقد رنـب

 ة الفصحى قرونا خوالياـعلى أم
 ؤزراـرا مـبه نـصر اإلسالم نص

 دين باحلق عالياـوأضحى منار ال
 ةـبه أرسـي العـدل احلقـيق بأم

 اـا للسموات باريـبتوحـد ر
 م تعتقد شركا بنصب وال الذيـول

 بضنك من األجداث أصبح ثاويا
 وعاقال ! ) عبدا (فيا سابه لو كنت 
 اـا قد فعلت مواريَّألحجمت عم



  

 


 






















































































 




 



 

 

 























 َألــم نــشرح لــك صــدرك َ ْْ ََ َ َ َْ َ ْ َ)١ (
َووضـــعنا عنـــك وزرك  َ َ َْ ِ َ ََ رك ) ٢(َْ َالـــذي أنقـــض ظه ََ ـــ ْ َ َ َ ِ َورفـعنـــا لـــك ) ٣(َّ َ َْ ََ َ

َذكـرك  َْ ِ)٤(}{









 ــه ُفمــن يــرد اللــه أن يهدي َُ َ ُ ِْ ْ َ َّ ْ ِ َ َ

ِيشرح صدره لإلسـالم ْ ِ ِ َُ ْ َ ْ ََ ْ





















 ٍوإنك لعلى خلق عظيم ِ َ ٍ َُّ ُ َََ ِ َ)٤( }{














 ٌلقـد كـان لكم فـي رسـول اللـه أسوة َُـ ْـ ُ ِ َِّ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َْ

ه كثيـرا  ًحسنة لمـن كـان يـرجو اللـه واْليــوم اآلخـر وذكـر الل ِ َ َ ََ َ َّـَ ََّ َ ََ َ َ ْ َِ َِ ْ َ ُـ َ ْ ََ ٌ)٢١( 
}{


















  

 




 َومـا َ
َأرســـلناك إال رحمـــة للعـــالمين  َ َِ َ َ ْ ِْ ً ْ َّ ِ َ َ َ ْ َ)١٠٧ (}{




































 ... ِإنــك علــى اْلحــقِّ اْلمبـــين ِ ُ َ َ َ َ َِّ)٧٩ (}{
 دى مــستقيم ٍإنــك لعلــى ه َِ ْ ُ ً ــ ُ َ ََ َ َِّ)٦٧( }{




 دي إلـــــى صـــــراط مـــــستقيم ٍوإنـــــك لتـه ِ َِ ـــــ ْ َْ َُ ٍ َ ِ َ َِ َِ َّ

)٥٢(}{


 ِواْلقــرآن اْلحكــيم ) ١(يــس ِ َ ِ ْ َإنــك لمــن اْلمرســلين ) ٢(َُ ْ ُِ َ ْ ِ َ َ َِّ
ٍعلــى صــراط مــستقيم ) ٣( َِ َْ ُ ٍ َ ِ َ)٤
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