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فال مضَّل لً، ومه ُيضلّل؛ فال ٌبدي لً، ه سيئبت أعمبلىب، َمه يهدي اهلل؛أوفسىب وم

 اهلل وحدي ال شريك لً، وأشهد أن حممدًا عبدي ورسىلً.وأشهد أن ال إلً إال 

ٌذ إَِلذ  ُّْت ًُ ُِ َوََل َّت ِ َ َخّقذ ُّتَقات ْا اَّللذ ُق ْا اّتذ َُ ٌَ آََي ِي ا اَّلذ َّ ُّي
َ
َْن{}يَا أ ًُ وِ صت ُُ ُُىت  ْت  . وَأَ

ٍس وَاِخَدٍة وَ  َْفت ٌت  ِي َخوََقُكىت ِي ْا َربذُكُى اَّلذ ُق ا اّنلذاُس اّتذ َّ ُّي
َ
ا }يَا أ َّ َت َخوََّق ِي

رتَخاَم إِنذ 
َ ُِ وَاألت ِ ِي تََصاَءلَُْن ب َ اَّلذ ْا اَّللذ ا رَِجاَلا َلثرِياا َونَِصاءا وَاّتذُق ًَ ُّ َت ا َوَبّثذ ِي َّ َزوتَج

 َ  .ََكَن َغوَيتُكىت َرقِيباا{ اَّللذ
 َ ْا اَّللذ ُق ْا اّتذ َُ ٌَ آََي ِي ا اَّلذ َّ ُّي

َ
َلا }يَا أ ْت ْا وَ ُ ا َووُْل اهَُكىت  (01)َشِديدا ًَ عت

َ
وِحت هَُكىت أ يُصت

َ َوَرُشََْلُ َفقَ  ٌت يُِطِع اَّللذ ِفرت هَُكىت ُذٍَُْبُكىت َوَي ا{َويَغت ًا زاا َغِظي ْت  .دت فَاَز فَ
مٍ يف  -يػارش اإلخْة  –يا حقْلْن  ْْ ْسِجِد  يِف  جوسْا قَ ًَ ْ  ِخوَقاً يَنْخَِظُرونَ ال

وَن  َوِف لُُكِ َخوَْقٍث رَُجٌن،  يِف  !؟اَلةَ الّط  وا ِيائًَث، َفيَُمِِّبُ ْى َخًًص َفيَُقُْل/ َلِِّبُ ِّ يِْدي
َ
أ

وِوَُْن ِيائًَث، َوَيُقُْل/ َستُِدْا ِيائًَث فَيَُستُِدَْن ِيائًَث.  َّ وِوُْا ِيائًَث، َفيُ َِ  ِيائًَث، َفيَُقُْل/ 
 ًدخّى أم حذيّى؟!ّى خري أم رش؟! أحغًوَ حظٌ أن أ

ْداأيا اهػالى انلدرير والطدايب المتري  ر يٌ َوَقَف ََعَ  فقد ةٌ مسػ ََ ٍ 
َراُكْى حَْطََُػَْن؟ِؤالء، 

َ
ى أ َذا اَّّلِ َِ ٌِ  !َفَقاَل/ َيا  ةَا َختِْد الّرْْحَ

َ
َخًًص  ؛قَالُْا/ يَا أ

ِويَن َواهّتّْسِبيَح. قَاَل/  ّْ ُِ اّتّلْمِترَي َواّتّل ْن اَل َجُػُد ةِ
َ
ٌٌ أ ٍَا َعاِي

َ
َفُػُدوا َسيَِئاحُِلْى، فَأ

دٍ  ًّ ّيَث ُُمَ
ُ
ٌء َوْْيَُلْى يَا أ ٌْ َخَسََاحُِلْى ََشْ وََمَخُلىْ  !يَِغيَع ِي َِ َع  ْْسَ

َ
ُؤاَلِء  !!َيا أ َِ

، وَ  َضَداةَُث ٍَِبيُِلْى  ُُ لَْى حُْلََسْ ُُ لَْى َتتَْن، َوآٍِيَخُ ِذهِ ِثيَاةُ َِ افُِروَن، َو َْ ي ُيخَ اَّّلِ
ٍد  ًّ ٌْ ِموِّث ُُمَ َدى ِي ِْ َ

َِِْس بِيَِدهِ، إٍُِّلْى هََػََل ِموٍّث ِِهَ أ خَِخُدْ ةَاِب  َج َْ أْو ُي
رَ َعاَلهَثٍ 

َ
، َيا أ ٌِ ةَا َختِْد الرّْْحَ

َ
ِّ يَا أ . قَاَل/ . قَالُْا/ َواَّلل ٌْ ُمِريٍد ْدٍَا إِاّل اْْلرَْيَ َوَكْى ِي

 ِّ ، إِّن رَُسَْل اَّلل ُُ ٌْ يُِطيتَ نّ  لِوَْخرْيِ هَ
َ
آَن ََل ُُيَاوُِز  َخّدَثََا أ َرُءوَن اهتُقرت ا َّيقت يا ْت وَ

ىت  ُّ ْى. َفَقاَل  تَرَاقَِي ُّ َّّل َخَْ َْ ْى ِيَُْلْى، ُثّى حَ ُِ ْكََثَ
َ
ْدِري هََػّن أ

َ
ِّ َيا أ / الراوي"، َواْحُى اَّلل

حْ 
َ
اِرِج َرأ َْ َ َرَواِن َيَع اْْل ّْ َم انّل ْْ وََلَِك اْْلِوَِق ُحَطاِغٍََُْا يَ

ُ
 .ََا ََعّيَث أ

                                                           
 ( 201شنن ادلاريم ) (0)
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ا ةاْلري، وٍاقص اهػوى قد يػجب ةّا   أرأيخى ليف أن ابلدع حتدأ يف ظاِِر
مذا  أن يسأل أِن اهػوى. يَػوّا دونذى ، وبأِوّا ةػظ اٍّترشت يف زيََا ِو

  ،وسؤالحثتج غِّب رسائن الْاتساب، دون    ابلدع
ُ
إًٍا /ٍلر َع أخدِى قالفإذا أ

ذا الالكم ال خيرجُ يٌ اّتلتػث وال يِّبئ ذيخُ.  أٍا ٍاقن، أو اهػّدة َع الراوي. ِو
ألٍُ وافق  ؛اّتلْايص ةطيام آخر يْم يٌ السَث ابلدغيثويٌ أيروث رسائن اجلْال 

ْخّ  خن يف اد فّذاد ادلَعء يف وقج يا ألخد أو َع أخد، يْم االذنني، أو أن ي
اقرأ آيث لذا أو سْرة لذا أربػني مرة أو  ع قْل ةػظ اجلّال/دويٌ ابل ابلدع.

 اأو زياًٍ  اد غددً دألٍّا ُت  ؛وِذه ةدع ،املاكن اهَالينةأو  اقرأِا الساغث اهَالٍيث
 .ديلن ةال اأو ماكًٍ 

ن ِيٌ شأن ابلدع/ إ ِْ ّن اَّلي يأيت ةابلدغث يخقِرباً ةّا إىل اَّلل وقد يقْل يٌ يّ
ْداً ةّذا االغختار، واجلْاب/ أٍُّ ال ةّد يع خسٌ  قطُده خسٌ، فيمْن فػوُُ ُمً
ًا  ْ أخد الرشطني هقتْل اهػًن، ِو َّث، ِو اهقطد أن يلْن اهػًُن مْافقاً لوس

  .اَّلل اإلخالُص َّلل، واملخاةػث لرسْل
ا يدُل َع أٍُّ ال ًّ َّث/ قطث اَّلي ذةح  وِم ةّد يع خسٌ اهقطد يٌ مْافقث الس

عديخُ قتن ضالة اهػيد
ُ
/ ةٌ أيب مجرةاقال  .اُة ْلى/  شاحُك ش قال هل انّليبُ ، فأ

 .وفيُ أّن اهػًَن وإن وافق ٍيث خسَث لَى يطح إاّل إذا وقع َع وفق الرشع
ْالاأل ويٌ غٌ ، انلاِيث لالحتاع ادلاغيث، ًيوث لسوف األيثاجلويوث اجل ق
ٌِ  َخّسانَ  ُْل قَ  /االةخداع ُّ  / غطيث ة ْى إِاّل ٍََزَع اَّلل ِّ َِ ٌم ةِْدَغًث ِِف ِدي ْْ َيا اْبخََدَع قَ

ا َّ ْى ِيرْوَ ِّ ٌْ ُسنِّخ ِم ، ِي ْْ ْى إِىَل يَ ِّ ا إِيَلْ َِ  .اهِْقيَاَيثُثّى اَل يُِػيُد
َيٌ اةخدع يف اإلسالم ةدغث يراِا خسَث فقد زغى  /قال اإليام يالك و

ْتمَ )/ ألّن اَّلل يقْل؛ أّن ُمًداً خان الرساهث َ ََُكىت  اْلت وتُت هَُكىت ِدي ًَ كت
َ
( فًا لَى أ

 .يلٌ يْيئذ ديَاً فال يلْن ايلْم ديَاً(

                                                           
 (01/00) ابلاري َلبٌ خجر ُحف (0)

 (01/201فُح ابلاري ) ٍظراو .( 01بروى شنن ادلاريم ) (2)

 (0/66اَلغُصام لوشاطيب )واٍظر  (.58/ 6)بٌ خزم َلأصْل األخاكم اإلخاكم يف  (1)
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إّن أضدق اْلديد لخاب اَّلل، وخري اهلدي ِدي ُمًد ف____________ 
/ورش األمْر ُمدذاحّا، وّلُك ُمدذٍث ةدغث، وّلُك ةدغٍث عالهث ، 

يٌ ٍػى اَّلل غويَا يف ِذه ابلالد املتاركث أن ابلدع أقن اٍّتشارا أال وإن 
واٍظروا إىل املقاةر ليف خوج يٌ لُك ةدغث حبًد ، ويػالى السنن أكَث اشخّاًرا

فرقًا ةني أيري ويأمْر، أال إٍّا ٍػًث  ، خىت غَد مْت املوْك واألمراء؛ ال جتداَّلل
يدغْن لوسَث وْيذرون يٌ غوًاء أن اَّلل حَغن غويَا ةلَثة جويوث، وسبتّا 

ََا َولََعَ / ابلدغث ِ َغوَيت ِن اَّللذ ٌت فَضت ٍء َذلَِك ِي ٌت ََشت ِ ِي َِك بِاَّللذ نت نُْشت
َ
}َيا ََكَن ّنَلَا أ

كت 
َ
ٌذ أ ُمُروَن{اّنلذاِس َوهَِك ُد اإْلِْساَلَم ِمذا يف ةالد أخرى، وَ  .ََثَ اّنلذاِس ََل يَشت جَتِ

َّثُ  َِْي ََكٍَْج الُس
َر َوقَ َّ ا َظ ًَ اَن لُُكّ ًَ ي َْى َواإْلِ قْ

َ
َر َوأ َّ ْظ

َ
ا أ َّ وُ ِْ َ

 ..َوأ
 

، وأرشف اهقربات، أن يٌ أفغن اهطاَعت -رْحلى اَّلل-ِذا واغوًْا 
فقد أمركى ةذلك ربلى جّن ، ضالحلى وساليلى َع خري اهِّبيات لَثةَ 

ُُ يَُصوَُْن لََعَ اّنلذيِبّ / وغال فقال حػاىل قْاًل لريًاً  َُ َُالئَِك َ َو  . . .}إِنذ اَّللذ
 

 

  

 

 

 

  ،ا َِ ٌْ ذاَلٍث فاْجخنِتْ ا، َويََّاُكى َخ َِ يّاْ انلَاْس/ إِّن اَّلَل يَأمرُكْى ةِرالٍث فَاحَتػْ
َ
أ

َشاءِ ) ٌِ اهتَفدت َتََه َغ ََب َويَ َُاِء ِذي اهتُقرت ِل واإلخصان َوإِي ُر بِاهتَػدت ُُ ت
َ يَأ إِنذ اَّللذ
َتَمِر وَ  ًُ ت ُرونَ وَال ِ يَِػُظُكىت هََػوذُكىت تََذلذ

َْغت فاذلروا اَّلل اهػظيى يذلركى،  (ابلت
ُّ َحْػوَُى َيا حَْطََُػْنَ  ، َواَّلل ْكَِّبُ

َ
ِّ أ ْلُر اَّلل  (واشمروه َع ٍػًُ يزدكى، َوََّلِ

 


