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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش:  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َثْت ِبِه َأْنُفَسَها، َما َلْم َتْعَمْل ِبِه، َأْو َتَكلَّْم ِبِه». ا َحدَّ ِتي َعمَّ َ َتَجاَوَز ِألُمَّ «ِإنَّ اهللاَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َثْت ِبِه َأْنُفَسَها، َما َلْم َتْعَمْل ِبِه، َأْو َتَكلَّْم ِبِه». ا َحدَّ ِتي َعمَّ َ َتَجاَوَز ِألُمَّ «ِإنَّ اهللاَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
(َوَأنَّ ِإَلــى َربِّــَك اْلُمْنَتَهى  [النجم:42] أحبب من شــئت، وعاِد من (َوَأنَّ ِإَلــى َربِّــَك اْلُمْنَتَهى  [النجم:42] أحبب من شــئت، وعاِد من (َوَأنَّ ِإَلــى َربِّــَك اْلُمْنَتَهى  [النجم:42] أحبب من شــئت، وعاِد من 
شــئت، وصاحب من شئت، ورافق من شئت، وفر ممن شئت، وقل 

ما شئت، وأمسك عما شئت، وافعل ما شئت، ثم ماذا؟

ا�غ��ن ���صثر
أ . سئث ا��ا�ح ت�عدة

ا��ت��� شغ ضطغئ ا�ثسعة ا�جقطغئ

معنــى اإليمان بالقدر: هــو التصديق الجازم بأن كل خير وشــر فهو بقضاء اهللا 
وقــدره، وأنــه الفّعال لمــا يريد، ال يكون شــيء إال بإرادته، وال يخرج شــيء عن 
مشــيئته، وليس في العالم شــيء يخرج عن تقديره، وال يصــدر إال عن تدبيره، 
وال َمحيــد ألحد عن القدر المقدور، وال يتجاوز ما ُخط في اللوح المســطور، وأنه 
مشــيئته، وليس في العالم شــيء يخرج عن تقديره، وال يصــدر إال عن تدبيره، 
وال َمحيــد ألحد عن القدر المقدور، وال يتجاوز ما ُخط في اللوح المســطور، وأنه 
مشــيئته، وليس في العالم شــيء يخرج عن تقديره، وال يصــدر إال عن تدبيره، 

خالــق أفعال العبــاد والطاعات والمعاصي، ومــع ذلك فقد أمر العبــاد ونهاهم، 
وجعلهم مختارين ألفعالهم، غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم 
وإرادتهــم، واهللا خالقهم وخالق قدرتهم، يهدي من يشــاء برحمته، ويضل من 

يشاء بحكمته، ال ُيسأل عما يفعل وهم يسألون.
واإليمــان بقدر اهللا تعالــى أحد أركان اإليمان، وقال صلى اهللا عليه وســلم: «لو 
أن اهللا ســبحانه عــّذب أهل ســماواته وأهل أرضه لعذبهم غيــر ظالم لهم، ولو 
رحمهــم كانــت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولــو كان لك مثل جبل أحد ذهبا 
أنفقته في ســبيل اهللا تعالى ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك 
لــم يكن ليخطئك وأن مــا أخطأك لم يكن ليصيبك وأنــك إن مت على غير هذا 

دخلت النار» .
والقــدر - بفتح الدال -: هو تقدير اهللا تعالى للكائنات حســبما ســبق به علمه، 

واقتضته حكمته.
مراتب اإليمان بالقدر: 

األول: اإليمان بأن اهللا تعالى َعِلم بكل بشيء جملًة وتفصَيَال، وأنه تعالى قد َعِلم 
جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم، وجميع 
حركاتهم وســكناتهم، وأســرارهم وعالنيَّاتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، 

ومن هو منهم من أهل النار.
اَدِة} [الحشــر:  ــهَ ُ الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ قــال اهللا تعالى: {ُهــَو اهللاَّ

ومن هو منهم من أهل النار.
اَدِة} [الحشــر:  ــهَ ُ الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ قــال اهللا تعالى: {ُهــَو اهللاَّ

ومن هو منهم من أهل النار.

.[22
الثانــي: اإليمــان بكتابة ذلك، وأنــه تعالى قد كتب جميع ما ســبق به ِعْلُمه أنه 

كائن في اللوح المحفوظ.
ودليُله قوله تعالى: {َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب 

كائن في اللوح المحفوظ.
ودليُله قوله تعالى: {َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب 

كائن في اللوح المحفوظ.

ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها} [الحديد: 22]. وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: «كتب اهللا 
ودليُله قوله تعالى: {َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب 
ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها} [الحديد: 22]. وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: «كتب اهللا 
ودليُله قوله تعالى: {َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب 

مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة».
ها شــيء، وقدرته التي ال  األمــر الثالث: اإليمان بمشــيئة اهللا النافذة التي ال يردُّ
يعجزهــا شــيء، فجميع الحوادث وقعت بمشــيئة اهللا وقدرته، ما شــاء كان، وما 
ُ} [اإلنسان:  لم يشــأ لم يكن. ودليله قوله تعالى: {َوَما َتَشــاؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَّ
يعجزهــا شــيء، فجميع الحوادث وقعت بمشــيئة اهللا وقدرته، ما شــاء كان، وما 
ُ} [اإلنسان:  لم يشــأ لم يكن. ودليله قوله تعالى: {َوَما َتَشــاؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَّ
يعجزهــا شــيء، فجميع الحوادث وقعت بمشــيئة اهللا وقدرته، ما شــاء كان، وما 

.[30
األمر الرابع: اإليمان بأنه ســبحانه هو الموجد لألشياء كلها، وأنه الخالق وحده، 
 ُ وكل ما ســواه مخلوق له، وأنه على كل شــيء قدير. ودليُله قولــه تعالى: {اهللاَّ
األمر الرابع: اإليمان بأنه ســبحانه هو الموجد لألشياء كلها، وأنه الخالق وحده، 
 ُ وكل ما ســواه مخلوق له، وأنه على كل شــيء قدير. ودليُله قولــه تعالى: {اهللاَّ
األمر الرابع: اإليمان بأنه ســبحانه هو الموجد لألشياء كلها، وأنه الخالق وحده، 

َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء} [الرعد: 16].
 ُ وكل ما ســواه مخلوق له، وأنه على كل شــيء قدير. ودليُله قولــه تعالى: {اهللاَّ

َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء} [الرعد: 16].
 ُ وكل ما ســواه مخلوق له، وأنه على كل شــيء قدير. ودليُله قولــه تعالى: {اهللاَّ

ويجب أن نعلم أن القدر ُقدرة اهللا سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يجري بتقديره، 
َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء} [الرعد: 16].

ويجب أن نعلم أن القدر ُقدرة اهللا سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يجري بتقديره، 
َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء} [الرعد: 16].

ومشيئته تنفذ، ال مشيئة للعباد إال ما شاء لهم فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم 
لع على  يكن. كما يجب أن نعلم أن أصل القدر هو سر اهللا تعالى في خلقه، لم يطَّ

ذلك ملك مقرَّب، وال نبيٌّ ُمرسل.
حكــم االحتجاج بالقدر في ترك ما أمر اهللا بــه: إن اإليمان بالقدر على ما وصفنا 
ال ينافي أن يكون للعبد مشــيئة في أفعاله االختيارية، وقدرة عليها، ألن الشــرع 

والواقع داالن على إثبات ذلك له.
ْت  َها َلَها َما َكَســبَ ُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســعَ أما الشــرع، فقد قال اهللا تعالى {َال ُيَكلُِّف اهللاَّ

والواقع داالن على إثبات ذلك له.
ْت  َها َلَها َما َكَســبَ ُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســعَ أما الشــرع، فقد قال اهللا تعالى {َال ُيَكلُِّف اهللاَّ

والواقع داالن على إثبات ذلك له.

َوَعَلْيَهــا َمــا اْكَتَســَبْت} [البقرة: 286]. وأمــا الواقع فإن كل إنســان يعلم أن له 
ْت  َها َلَها َما َكَســبَ ُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســعَ أما الشــرع، فقد قال اهللا تعالى {َال ُيَكلُِّف اهللاَّ
َوَعَلْيَهــا َمــا اْكَتَســَبْت} [البقرة: 286]. وأمــا الواقع فإن كل إنســان يعلم أن له 
ْت  َها َلَها َما َكَســبَ ُ َنْفًســا ِإالَّ ُوْســعَ أما الشــرع، فقد قال اهللا تعالى {َال ُيَكلُِّف اهللاَّ

مشــيئة وقدرة بهما يفعل، وبهمــا يترك، ويفرِّق بين ما يقع بإرادته كالمشــي 
وما يقع بغير إرادته كاالرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهللا 
ُ} [اإلنسان: 30]  تعالى وقدرته، لقول اهللا تعالى: {َوَما َتَشــاؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَّ
وما يقع بغير إرادته كاالرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهللا 
ُ} [اإلنسان: 30]  تعالى وقدرته، لقول اهللا تعالى: {َوَما َتَشــاؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَّ
وما يقع بغير إرادته كاالرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهللا 

وألن الكون كله ُملك هللا تعالى فال يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.
الرابــع: أن المحتج بالقــدر على ما تركه من الواجبــات أو فعله من المعاصي لو 
اعتدى عليه شــخص، فأخــذ ماله، أو انتهــك حرمته، ثم احتج بالقــدر، وقال: ال 
تلمني فإن اعتدائي كان بقدر اهللا، لم َيقبل حجته، فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر 

في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق اهللا تعالى؟!

إ�ع�ر ا�ظس�ئ ُط�اتإٌّ
�ق إج�اف.. و�سغًثا سظ ا�ئثض

�غظ صـــعل ا� �س���: "وأّطـــ� �ظس�ئ رّ�� شتـــّثث"، وصع��: "إنَّ 
ـــَغ�ِذغِظ"، صث غص� ا�ظ�ـــ�ن شغ تغ�ة  ِرغَظ َض�ُظعْا ِإْ�َعاَن ا�حَّ اْ�ُ�َئثِّ
شغ ا�ظ��ق، ور��ـــ� غظثش� ا�ئسخ ظتع ا�ئثض �تةئ سثم ا�ائثغ�، 
شغ�� صـــث غث�ج آ�ـــ�ون طظ دا�ـــ�ة إ�ع�ر ا�ظس�ـــئ إ�� ط�تطئ 
ا�جـــ�اف؛ و�غظ ا�ت��غظ غض�ظ ا�خـــعاب؛ ا��ا�بض دوط� ��ن �غ� 

افطعر ا�عج�.
سدع را��ئ سط��ء شط��غظ ا�ثضاعر �عدت ا��زطعم غصعل إن 
"ا�ائثغ� طظعغ سظ� شغ ا�حـــ�غسئ ا�جقطغئ، وذ�� فظ� ��ب��ئ 
ا�ض�� �ظس�ـــئ ا� سطغظ�"، طدغ��: "أط� إ�ع�ر ا�ظس�ئ شعع طظ 

ا��ئ�ت�ت، وُغ�اتإ �ط��طط أن غ�سض ذ��".

�ص�غ�/ ش�ذ�ئ أ�ع تغئ:

ويبّيــن المظلوم فــي حديثه لـ"فلســطين" األدلة 
التي تنهى عن التبذير أو البخل وتؤكد على إظهار 
ِريــَن َكاُنوْا  النعمــة، ومنها قول تعالــى: "إنَّ اْلُمَبذِّ
التي تنهى عن التبذير أو البخل وتؤكد على إظهار 
ِريــَن َكاُنوْا  النعمــة، ومنها قول تعالــى: "إنَّ اْلُمَبذِّ
التي تنهى عن التبذير أو البخل وتؤكد على إظهار 

ــْيَطاُن ِلَربِّــِه َكُفورًا"،  ــَياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِإْخَواَن الشَّ
ِريــَن َكاُنوْا  النعمــة، ومنها قول تعالــى: "إنَّ اْلُمَبذِّ
ــْيَطاُن ِلَربِّــِه َكُفورًا"،  ــَياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِإْخَواَن الشَّ
ِريــَن َكاُنوْا  النعمــة، ومنها قول تعالــى: "إنَّ اْلُمَبذِّ

و"وال تجعــل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبســطها 
كل البســط فتقعــد ملومــا محســورا"، فيما يقول 
اهللا عــزَّ وجّل عن إظهــار النعم: "وأمــا بنعمة ربك 

ث". فحدِّ
ويوضــح المظلوم: "إظهار النعمــة ال يعني التبذير 
في اإلنفاق، وإنما على المسلم أن يتحلى بالوسطية 
فــي نفقاته، فال يكون بخيال وال مســرفا، بل ينفق 
مالــه علــى احتياجاته من مأكل وملبس ومشــرب 

ومسكن يليق به طالما هو مقتدر على ذلك".
م:  ويلفت إلى قول رســول اهللا صّلى اهللا عليه وســلّ

"إن اهللا جميــل يحب الجمال"، مبينــا أن المقصود 
هــو أن اهللا عّز وجــّل يحب أن يرى أثــر نعمته على 

عبده".
ويؤكد أن "اهللا حبانــا نعما كثيرة، ال بد أن نحمده 
عليها، وبالنسبة لنعمة المال، فإن علينا أن نحافظ 
عليها دون إســراف وال بخل، وهكــذا يكون إظهار 
النعمة"، منبهــا إلى أن إخــراج الصدقات هو أيضا 

من أشكال إظهار النعمة.
ويقول المظلوم: "على المســلم أال يكون بخيال في 
تعامالته المالية وإنفاقه على نفسه وأهله بحجة أنه 
سُيسأل يوم القيامة عن المال، فرغم أننا سُنحاسب 
علــى المال يــوم القيامة من أين كســبناه، وكيف 
أنفقنــاه، إال أن هذا ال يعني البخــل، مضيفًا: "األمر 
بحاجــة إلى إدارة صحيحة لألموال، وكأن المســلم 

في عملية تجارية ناجحة يدير بها شؤونه".
ويتابــع: "ال بد مــن إنفاق المال بطريقة تســتقيم 
بها أمور اإلنســان، ويوفر من خاللها كل احتياجاته 
واحتياجات أسرته"، مشيرًا إلى أن إظهار النعمة فيما 
يتعلق بالمال يحقق تمتع اإلنسان بماله، خاصة أنه 
من زينة الحياة الدينا كما ورد في القرآن، في قوله 

تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا".
ويلفت المظلوم إلى أن المال في الشــريعة هو من 
الضرورات الخمس (الدين، النفس، النســل، المال، 
العقل) التي جعلها اإلسالم أمانة ال بد من الحفاظ 
عليها، وكذلك فإن الشرع كفل لإلنسان حق الدفاع 
عن ماله وصيانته من أي اعتداء، حتى أن الرســول 
صلــى اهللا عليه وســلم قال في الحديث الشــريف: 

"من ُقتل دون ماله فهو شهيد".
صلــى اهللا عليه وســلم قال في الحديث الشــريف: 

"من ُقتل دون ماله فهو شهيد".
صلــى اهللا عليه وســلم قال في الحديث الشــريف: 

جط�طئ أرض�ن ا�غ��ن

ئ َأَطَظُئ اُفطَّ
د. أت�ث إدرغج سعدة

أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش وسطعط� ا����سث

، واســم الَيَمان: ُحســيٍل بن  ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن العبســي اْلَقِطيِعيُّ
جابــر، كان قد أصــاب دًما فهرب إلــى المدينة فحالــف بني عبد 
، واســم الَيَمان: ُحســيٍل بن  ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن العبســي اْلَقِطيِعيُّ
جابــر، كان قد أصــاب دًما فهرب إلــى المدينة فحالــف بني عبد 
، واســم الَيَمان: ُحســيٍل بن  ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن العبســي اْلَقِطيِعيُّ

األشــهل فســماه قومه "الَيَمــان" لكونــه حالف اليمانيــة، وهم 
األنصار. 

أســلم ُحَذْيَفة َرِضَي اهللا َعْنُه هو وأبوه، وأرادا شهود بدر فصدهما 
المشــركون، وشــهدا أحًدا فاستشــهد الَيَمان بهــا؛ قتله بعض 
الصحابــة َرِضــَي اهللا َعْنُهم خطــأ، وقد روى حديث شــهوده أحًدا 

واستشهاده بها اإلمام البخاري.
 شــهد ُحَذْيَفــُة َرِضَي اهللا َعْنُه الخندَق، وله بها ذكر حســن، حيث 

واستشهاده بها اإلمام البخاري.
 شــهد ُحَذْيَفــُة َرِضَي اهللا َعْنُه الخندَق، وله بها ذكر حســن، حيث 

واستشهاده بها اإلمام البخاري.

َم يومهــا ينظر إلى قريش فجاءه  بعثه النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
 شــهد ُحَذْيَفــُة َرِضَي اهللا َعْنُه الخندَق، وله بها ذكر حســن، حيث 
َم يومهــا ينظر إلى قريش فجاءه  بعثه النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
 شــهد ُحَذْيَفــُة َرِضَي اهللا َعْنُه الخندَق، وله بها ذكر حســن، حيث 

بخبر رحيلهم. 
كان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه صاحب سر النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

بخبر رحيلهم. 
كان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه صاحب سر النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

بخبر رحيلهم. 

فــي المنافقين لم يعلمهم أحــد إال ُحَذْيَفة؛ كان عمر بن الخطاب 
كان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه صاحب سر النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 
فــي المنافقين لم يعلمهم أحــد إال ُحَذْيَفة؛ كان عمر بن الخطاب 
كان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه صاحب سر النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َرِضــَي اهللا َعْنُه يســأله عن المنافقين، وكان عمــر ينظر إليه عند 
فــي المنافقين لم يعلمهم أحــد إال ُحَذْيَفة؛ كان عمر بن الخطاب 
َرِضــَي اهللا َعْنُه يســأله عن المنافقين، وكان عمــر ينظر إليه عند 
فــي المنافقين لم يعلمهم أحــد إال ُحَذْيَفة؛ كان عمر بن الخطاب 

موت من مات منهم، فإن لم يشــهد جنازته ُحَذْيَفة لم يشــهدها 
عمر، وكان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه يقول: "خيرني رســول اهللا َصلَّى 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة".
عمر، وكان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه يقول: "خيرني رســول اهللا َصلَّى 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة".
عمر، وكان ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه يقول: "خيرني رســول اهللا َصلَّى 

َم عن الشــر  كان َرِضَي اهللا َعْنُه يســأل النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة".

َم عن الشــر  كان َرِضَي اهللا َعْنُه يســأل النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة".

ليتجنبــه، ففي الحديث الذي رواه اإلمام البخاري قال: (َكاَن النَّاُس 
َم عن الشــر  كان َرِضَي اهللا َعْنُه يســأل النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ليتجنبــه، ففي الحديث الذي رواه اإلمام البخاري قال: (َكاَن النَّاُس 
َم عن الشــر  كان َرِضَي اهللا َعْنُه يســأل النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

َم َعْن اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َيْســَأُلوَن َرُسوَل اهللاَّ
ليتجنبــه، ففي الحديث الذي رواه اإلمام البخاري قال: (َكاَن النَّاُس 
َم َعْن اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َيْســَأُلوَن َرُسوَل اهللاَّ
ليتجنبــه، ففي الحديث الذي رواه اإلمام البخاري قال: (َكاَن النَّاُس 

رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني). َعْن الشَّ
َم َعْن اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َيْســَأُلوَن َرُسوَل اهللاَّ

رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني). َعْن الشَّ
َم َعْن اْلَخْيِر َوُكْنُت َأْسَأُلُه  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َيْســَأُلوَن َرُسوَل اهللاَّ

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ وقد ضبط ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه عن النَّبي َصلَّى اهللاَّ
رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني). َعْن الشَّ

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ وقد ضبط ُحَذْيَفُة َرِضَي اهللا َعْنُه عن النَّبي َصلَّى اهللاَّ
رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني). َعْن الشَّ

الفتن الكائنة في األمة حتى قيام الساعة، ففي الحديث الذي رواه 
لِّ ِفْتَنٍة ِهَي َكاِئَنٌة  ِ ِإنِّي َألَْعَلُم النَّاِس ِبــكُ اإلمام مســلم َقــاَل: "َواهللاَّ
الفتن الكائنة في األمة حتى قيام الساعة، ففي الحديث الذي رواه 
لِّ ِفْتَنٍة ِهَي َكاِئَنٌة  ِ ِإنِّي َألَْعَلُم النَّاِس ِبــكُ اإلمام مســلم َقــاَل: "َواهللاَّ
الفتن الكائنة في األمة حتى قيام الساعة، ففي الحديث الذي رواه 

 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ ــاَعِة َوَما ِبي ِإالَّ َأْن َيُكوَن َرُسوُل اهللاَّ ِفيَما َبْيِني َوَبْيَن السَّ
لِّ ِفْتَنٍة ِهَي َكاِئَنٌة  ِ ِإنِّي َألَْعَلُم النَّاِس ِبــكُ اإلمام مســلم َقــاَل: "َواهللاَّ
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ ــاَعِة َوَما ِبي ِإالَّ َأْن َيُكوَن َرُسوُل اهللاَّ ِفيَما َبْيِني َوَبْيَن السَّ
لِّ ِفْتَنٍة ِهَي َكاِئَنٌة  ِ ِإنِّي َألَْعَلُم النَّاِس ِبــكُ اإلمام مســلم َقــاَل: "َواهللاَّ

ْثُه َغْيِري". َعَلْيِه َوَسلََّم َأَسرَّ ِإَليَّ ِفي َذِلَك َشْيًئا َلْم ُيَحدِّ
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ ــاَعِة َوَما ِبي ِإالَّ َأْن َيُكوَن َرُسوُل اهللاَّ ِفيَما َبْيِني َوَبْيَن السَّ

ْثُه َغْيِري". َعَلْيِه َوَسلََّم َأَسرَّ ِإَليَّ ِفي َذِلَك َشْيًئا َلْم ُيَحدِّ
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ ــاَعِة َوَما ِبي ِإالَّ َأْن َيُكوَن َرُسوُل اهللاَّ ِفيَما َبْيِني َوَبْيَن السَّ

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن ُحَذْيَفُة وعن َصَحاِبة النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ْثُه َغْيِري". َعَلْيِه َوَسلََّم َأَسرَّ ِإَليَّ ِفي َذِلَك َشْيًئا َلْم ُيَحدِّ

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن ُحَذْيَفُة وعن َصَحاِبة النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ْثُه َغْيِري". َعَلْيِه َوَسلََّم َأَسرَّ ِإَليَّ ِفي َذِلَك َشْيًئا َلْم ُيَحدِّ

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن ُحَذْيَفُة وعن َصَحاِبة النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن ُحَذْيَفُة وعن َصَحاِبة النَِّبــّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

ت�ِ�غُّ ُتَثْغَ�ُئ ْ�ُظ  ا�خَّ
اْ�َغ��ِن َرِ�َغ ا� َسْظُ�
ت�ِ�غُّ ُتَثْغَ�ُئ ْ�ُظ  ا�خَّ
اْ�َغ��ِن َرِ�َغ ا� َسْظُ�
ت�ِ�غُّ ُتَثْغَ�ُئ ْ�ُظ  ا�خَّ

ا��زطعم: 
افط� غا�طإ 
إدارة ختغتئ 

�ط��ل وض�ظع� 
"س�طغئ �ة�رغئ"


