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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
ايتخرٜس َٔ شتايفات ْٗا ١ٜايعاّ
عباد اهلل ،بعٔح ايسضٍٛ

ٖ1429/12/27ـ

باألَس بايتٛحٝد ٚايربا َٔ ٠٤ايػسىٚ ،يكد نإ َٔ

أٚاَ ٌ٥ا ْصٍ عً َٔ ٘ٝايكسإٓ ق ٍٛاهلل ضبخاْ٘

قاٍ ابٔ شٜد يف

ايسدص آهلتِٗ اييت ناْٛا ٜعبد ،ٕٚأَس ٙإٔ ٜٗذسٖا ،فال
تفطري ٖر:ٙاآل: " ١ٜ
ٜكسبٗا أَس اهلل ْب ٘ٝإٔ ٜٗذس ايػسى ٚأًٖ٘ ،ذاى أْ٘ ال ميهٔ إٔ
ٜأتٗٝا ٚال " .
جيتُع ايػسى َع اإلميإ ،فإذا ٚقع ٖرا زفع ذاىٚ ،إذا ٚقع ذاى زفع ٖرا،
ٚاإلميإ
.
نُا أ ٕٓ ايًٚ ٌٝايٓٗاز ال جيتُعإ فهريو ايػسى
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أٜٗا املطًُ ،ٕٛيكد نإ زضٛيهِ

ص عً ٢إٔ ختايف
ص نٌٖ اذتس ِ
حيس ُ

ظ زض ٞاهلل
أَت٘ ايٛٗٝد ٚايٓصاز ، ٣حت ٢قاٍ عٓ٘ ايُ ٛٗٝد أْفطِٗ نُا ٜس ٜ٘ٚأْ ْ
خايفٓا ف٘ٝ
.
َطًٍِ َا ٜسٜدُ ٖرا ايسدٌُ إٔ ٜد َع َٔ أَسْا غّ٦ٝا إال
عٓ٘ عٓد :
اهلل يكد أنجس أٌٖ ايعًِ يف ْكٌ ايتخرٜس َٔ أعٝاد ايهفاز ٚاملػازن١
عباد :
فٗٝاٜ ،ك ٍٛضبخاْ٘

ﮋ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮊ

ايطًف " :أ ٟال
قاٍ مجع َٔ :

ايهفاز ٚقاٍ ايطٛٝطٚ : ٞاعًِ أْ٘ مل ٜهٔ عً ٢عٗد ايطًف
حيطس ٕٚأعٝاد " .
ايطابكني َٔ املطًُني َٔ ٜػازنِٗ يف غ َٔ ٤ٞذيو.
ٚقد صسح ايفكٗا َٔ ٤أتباع املراٖب األزبع ١باتفام أٖ ٌِ ايعً ِِ عً ٢عدّ دٛا ِش
قاٍ (ال
حطٛز املطًُني أعٝادَ املػسننيٚ ،دا َ٤عٔ عُ َس زض ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ :
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تدخًٛا عً ٢املػسنني يف نٓا٥طِٔٗ  َّٜٛعٝدِِٖ؛ فإٕ ايطدط ١تٓصٍ عً،)ِٗٝ
هلل يف أعٝادِٖ) أخسد٘ ايبٗٝكٞ
عٓ٘ (ادتٓبٛا أعدا ٤ا ٔ
ٚقاٍ أٜطّا زض ٞاهلل :
صخٝح
.
بطٓد
قاٍ ابٔ عك ٌٝزمح٘ اهلل :تعاىل "إذا أزدت إٔ تعسف اإلضالّ َٔ أٌٖ شَإ فال
تٓظس إىل اشدحاَِٗ عً ٢أبٛاب املطاددٚ ،ال ازتفاع أصٛاتِٗ بـ(يبٝو) ،يهٔ
ايػسٜع١
اْظس إىل َٛاالتِٗ ألعدا. " ٤
ٚقد ض ٌ٦ايػٝذ ستُد بٔ عجُٝني زمح٘ اهلل  :عٔ حهِ تٗٓ ١٦ايهفاز بعٝد
ايهسٜطُظ ؟ ٚنٝف ْسد عً ِٗٝإذا ٖٓؤْٚا بٗا ؟  ٌٖٚجيٛش ايرٖاب إىل
أَانٔ اذتفالت اييت ٜكُْٗٛٝا بٗر ٙاملٓاضب ١؟ ٜ ٌٖٚأثِ اإلْطإ إذا فعٌ غ٦ٝاّ
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مما ذنس بػري قصد ؟ ٚإمنا فعً٘ إَا زتاًَ ّ١أ ٚحٝا ّ٤أ ٚإحساداّ أ ٚغري ذيو َٔ
األضباب ؟  ٌٖٚجيٛش ايتػب٘ بِٗ يف ذيو ؟
فأداب فطًٝت٘ بكٛي٘  :تٗٓ ١٦ايهفاز بعٝد ايهسٜطُظ أ ٚغري َٔ ٙأعٝادِٖ
ايد ١ٜٝٓحساّ باالتفام نُا ْكٌ ذيو ابٔ ايكٜ - ِٝسمح٘ اهلل  -يف نتاب٘ "
أحهاّ أٌٖ ايرَ " ١حٝح قاٍ ٚ :أَا ايتٗٓ ١٦بػعا٥س ايهفس املدتص ١ب٘ فخساّ
باالتفام َجٌ إٔ  ِٗ٦ٜٓٗبأعٝادِٖ ٚص َِٗٛفٝك : ٍٛعٝد َبازى عًٝو أ ٚتٗٓأ
بٗرا ايعٝد ٚضت ٙٛفٗرا إٕ ضًِ قا َٔ ً٘٥ايهفس فٗ َٔ ٛاحملسَات  ٖٛٚمبٓصي ١إٔ
 ٘٦ٜٓٗبطذٛد ٙيًصًٝب بٌ ذيو أعظِ إمثاّ عٓد اهلل ٚأغد َكتاّ َٔ ايتٗٓ ١٦بػسب
ارتُس ٚقتٌ ايٓفظ ٚازتهاب ايفسج اذتساّ ٚضتٚ . ٙٛنجري ممٔ ال قدز يًدٜٔ
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عٓدٜ ٙكع يف ذيو ٚال ٜدز ٟقبح َا فعٌ فُٔ ٖٓأ عبداّ مبعص ١ٝأ ٚبدع ١أ ٚنفس
فكد تعسض ملكت اهلل ٚضدط٘  .اْتٗ ٢نالَ٘ ٜ -سمح٘ اهلل ٚ . -إمنا ناْت
تٗٓ ١٦ايهفاز بأعٝادِٖ ايد ١ٜٝٓحساَاّ ٚبٗر ٙاملجاب ١اييت ذنسٖا ابٔ ايك ِٝألٕ
فٗٝا إقسازاّ ملا ِٖ عً َٔ ٘ٝغعا٥س ايهفس ٚزض ٢ب٘ هلِ ٚإٕ نإ ٖ ٛال ٜسض٢
بٗرا ايهفس يٓفط٘ يهٔ حيسّ عً ٢املطًِ إٔ ٜسض ٢بػعا٥س ايهفس أ٧ٜٓٗ ٚ
بٗا غري ٙألٕ اهلل تعاىل ال ٜسض ٢بريو نُا قاٍ اهلل تعاىل
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ٚتٗٓ٦تِٗ بريو حساّ ضٛا ٤ناْٛا

َػازنني يًػدص يف ايعٌُ أّ ال ٚ .إذا ْٖٓٛ٦ا بأعٝادِٖ فإْٓا ال صتٝبِٗ عً٢
ذيو ألْٗا يٝطت بأعٝاد يٓا ٚألْٗا أعٝاد ال ٜسضاٖا اهلل تعاىل ألْٗا إَا َبتدع ١يف
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دٚ ِٜٗٓإَا َػسٚع ١يهٔ ْطدت بد ٜٔاإلضالّ اير ٟبعح اهلل ب٘ ستُداّ إىل
مجٝع ارتًل ٚ ،إداب ١املطًِ دعٛتِٗ بٗر ٙاملٓاضب ١حساّ ألٕ ٖرا أعظِ َٔ
تٗٓ٦تِٗ بٗا ملا يف ذيو َٔ َػازنتِٗ فٗٝا .
ٚنريو حيسّ عً ٢املطًُني ايتػب٘ بايهفاز بإقاَ ١اذتفالت بٗر ٙاملٓاضب ١أٚ
تبادٍ اهلداٜا أ ٚتٛشٜع اذتً ٣ٛأ ٚأطبام ايطعاّ أ ٚتعط ٌٝاألعُاٍ ٚضت ٛذيو يكٍٛ
ايٓيب  َٔ (: تػب٘ بك ّٛفٗ ) َِٗٓ ٛقاٍ غٝذ اإلضالّ ابٔ تَ : " ١ُٝٝػابٗتِٗ
يف بعض أعٝادِٖ تٛدب ضسٚز قًٛبِٗ مبا ِٖ عً َٔ ٘ٝايباطٌ ٚزمبا أطُعِٗ
ذيو يف اْتٗاش ايفسص ٚاضترالٍ ايطعفا . ٤اْتٗ ٢نالَ٘ ٜ -سمح٘ اهلل -
 َٔٚفعٌ غ٦ٝاّ َٔ ذيو فٗ ٛآثِ ضٛا ٤فعً٘ زتاًَ ّ١أ ٚتٛدداّ أ ٚحٝا ّ٤أ ٚيػري ذيو

7

َٔ األضباب ألْ٘ َٔ املدآٖ ١يف د ٜٔاهلل  َٔٚأضباب تكْ ١ٜٛفٛع ايهفاز
ٚفدسِٖ بد. ِٜٗٓ

8

ايجاْ١ٝ
ارتطب: ١
ٜتٓاقٌ ايٓاع عرب ادتٛاٍ َجٌ ٖر ٙايسضاي ١يف َجٌ ٖر :ٙاألٜاّ" ضتط ٣ٛصخٝف١
ٖرا ايعاّ ٚئ تفتح إال  ّٜٛايكٝاَ ،١فاختِ عاَو بايتٛبٚ ١االضتػفاز ٚايصٝاّ،
اآلخسَٚ ٜٔجٌ ٖر ٙايسضاي ١نجري يف اذتح عً ٢ختِ ايعاّ بعٌُ
.
ٚحتًٌ َٔ
صاحل فٌٗ ٚزد يف ذيو غ َٔ ٤ٞايطٓ١؟
بعباد ٠حيتاج إىل دي ٌٝغسعٚ ، ٞال
:
عباد اهلل  :ختصٝص ْٗا ١ٜايعاّ أ ٚبداٜت٘
إضاف ١ٝ؛ ألٕ
"
ايعًِ بدع١
أٌٖ "
دي ٌٝعً ٢ذيو  ،فٗ ٞبدع ١يف ايدٜٚ ،ٜٔطُٗٝا :
ايعٌُ إذا نإ أصً٘ َػسٚعاّ ٚنإ َطًك ّا ؛ نايص ّٛأ ٚاالضتػفاز أٚ
ايدعا ،٤ثِ قٝد بد ٕٚدي ، ٌٝبطبب أ ٚعدد أ ٚنٝف ١ٝأَ ٚهإ أ ٚشَإ؛
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نٓٗا ١ٜايعاّ اهلذس ،ٟأصبح ٖرا ايٛصف ايصا٥د بدعَ ١طاف ١إىل
قايت قاٍ زض ٍٛاهلل
عٓٗا :
عا٥ػ ١زض ٞاهلل -
َػسٚع ،فعٔ

عٌُ
َٔ (( 

أحدخ يف أَسْا ٖرا َا يٝظ ف ٘ٝفٗ ٛزد) ) َتفل عً٘ٝ
ٚيكد قد ديت ايطٓ ١عً ٢إٔ أعُاٍ ايعباد تسفع يًعسض
بأ ، ٍٚيف نٌ َ ّٜٛستني َس ٠بايًَٚ ٌٝس ٠بايٓٗاز
َُٛضَ ٢األغعس ٟزض ٞاهلل عٓ٘ قَا ٍَ :قَا َّ فَٔٓٝا

عً ٢اهلل عص ٚدٌ أّ ٚال

.فف ٞصخٝح َطًِ َعِٔ َأبٔٞ
ت
نًَُٔا ٕ
ظ َ
دُِ ِ
َزضُ ٍُٛايًَ ٔ٘  بٔ َ

ط َِ َٜ ٚسفَعُُ٘ ،
ض ايِكٔطِ َ
د ٌٖ ال ََٜٓاُّ َٚ ،ال َِٓ ٜبَػٔ ٞيَُ٘ َأ ِٕ ََٜٓا َّ َٜ ،دِفٔ ُ
فَكَاٍَ ( ِإٕٖ ايًََ٘ َع ٖص َ َٚ
ُِ ٜس َفعُ إِ َيَ ِٔ٘ٝع ٌَُُ ايًَ َِ ٌِ ٝق ِبٌَ

َع ٌَُِ ايَٖٓٗازَِ َٚ ،ع ٌَُُ ايَٖٓٗا ِز َق ِبٌَ َع ٌَُِ ايًَ ٌِِٝ

(

ٚديت ايطٓ ١عً ٢إٔ أعُاٍ نٌ أضبٛع تعسض ـ أٜطا ـ َستني عً ٢اهلل عص ٚدٌ .
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زَ ٣ٚطًِ َعِٔ َأبَٔ ُٖ ٞس ِٜسَ َ ٠زض ٞاهلل عٓ٘ َعِٔ َزضُ ٍِٛايًَ٘ٔ  قَا ( ٍَ :تُ ِع َسضُ َأ ِعَُا ٍُ
ظ ) ٚديت ايطٓ ١أٜطا عً٢
دُِٔ ٝ
دُُعَٖ ََ ٕ١س َت ِ ََِّٜٛ ِٔ ٝائا ِث َٓ ِ َّ ََِٜٛٚ ِٔ ٝايِ َ
ن ٌِ ُ
ع فُٔ ٞ
ايٖٓا ِ
إٔ أعُاٍ نٌ عاّ تسفع إىل اهلل عص ٚدٌ

مجًٚ ١احد ٠يف غٗس غعبإ ،ز٣ٚ

ى
ت َٜا َزضُ ٍَٛايًَ٘ٔ يَِِ أَزَ َ
ايٓطا ٞ٥عٔ ُأضَاََ ١بِٔ َش ِٕ ٜد زض ٞاهلل عُٓٗا قَاُ ٍَ :ق ًِ ُ :
ع
و غَ ِٗسْ َٜػِ ُفٌُ ايٖٓا ُ
تَصُ ُّ ٛغَ ِٗسّا َِٔٔ ايػُٗٗٛزِ ََا تَصُ ِٔ َٔ ُّٛغَ ِعبَإَ ؟ !! قَا ( ٍَ :ذَئ َ
حبٗ َأ ِٕ
ني فَأُ ٔ
ب ايِعَا َي ُٔ َ
ب َ َٚزََطَإَ  َٛ َُٖٚ ،غَ ِٗ ْس ُت ِس َفعُ فٔ ٘ٔ ٝا َأل ِعَُاٍُ إِيَ ٢زَ ِ
د ٕ
َعِٓ ُ٘ َب ِ َٔٝزَ َ
ُِ ٜس َفعَ َع ًََُٔ َٚ ٞأَْا صَا) ِْ ٔ٥
قاٍ ايػٝذ صاحل ايفٛشإ حفظ٘ اهلل عٔ ايترنري بٓٗا ١ٜايعاّ يف ْٗاٜت٘ "  :ال
َٓهس ٠اْتٗ.٢
"
أصٌ يريو ٚ ،ختصٝص ْٗاٜت٘ بعبادَ ٠ع ١ٓٝنصٝاّ بدع١

