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 :3 �بعد-ص9 �هللا عليه �سلم  -�5مد هللا3 ��لصال1 ��لسال� . �سو- �هللا 

 

 :جندية ?هولة -

 

فع9 �لبسيطة من هذ� �لكوR َعمN Oلوقة ضعيفة3 تغلب عليها �لعاطفة �5انية3 ��لرقة �IاتنةI 3ا من �Hهو� ��لفضائل ما قد 

̀_�R ال يسمعوR بهاI� 3م قلو[ ال يفقهوR بها3 ] جندية حيث ال  يتجاهله _�� �لe 3fgن Iم dعc ال يبR�a بهاI� 3م 

ه3 �تملك نياi جند3 �] حا�سة حيث ال حر
O
# lِل��� mلص� Oما تأخذ به لب fكة �الستعطا

َ
I 3pا من قوH� 1ذ[ �َمل

هاx� 3ل منه wل �لعضو من �Hسد3 بطنها 3sv� t �ثديها t ِسقا3s �حجرها t ِحو�3s �نه rملك فيها حق 
y
ها �جل

ّ
�لعاطفة �ق

3 �نها Nلوقة تس� �أل�3 �ما ���dكم ما �أل�{�لر|ة ��5نا3R لكماIا �نضجهاd [� 3ضعف خلق �هللا �
ً
 !نسانا

 

 Rإلنسا� �d–  َ��ًجا �ََجَعَل  –عبا� �هللا�
َ
d نفسكمd ُكم من

َ
] dصله �عما�� ��� يتكئ عليه3 �ير� �rه ﴿ َ��ُهللا َجَعَل ل

���ِجُكم بَنcَِ �ََحَفَد1ً ﴾ 
َ
d ُكم من

َ
 �rل با]. *�:��حل[ل

ً
 �عما��

ً
� �الئه . ��
نة �علو �لشأR �قو1 ��وR �ل�d sصال�

��رجعيةd 3ال تر��d Rd R �لب� حو��d� 3s �لقو� �ئيُسهم�d� 3 �لكتا[ �لفاxة�d� 3 �لقر� مكة3 �� ثنايا �لعلو� كتا[ �أل� 

 !{-�|ه �هللا  -للشاف� 

 

 �ا_� �5ديث عن �أل�{ -

 

dيوجد ثمO مش ة تستد� �5ديث عن Nلوقة : من خال- هذ� ��قدمة �لوج�1 عن �أل�3 �بما يد�� �ت سائل ما سؤ�- مفا��

 من �لب�{ Rd �d �5ديث عنها نو¤ تسلية �قتل لأل�قا!{ Rd �d �ألمر ليس هذ� �ال _�¡{
ً
vليست ] بد. 

 

_�¡3 بل �R �ألمر dبعد من هذ� �dجّل3 �ننا حينما نتحد§ عن �أل� فإننا  Rd �ألمر ليس هذ� �ال: ��Hو�[ ��� ال مر�s فيه

R من �©يوتا!3 ��©يوتا! ��كونة من �أل¨3 ��أل¨ ��كونة  Oجتمع ��كو�� ª Rا شأI 3]نها قرينُة �ألd . نتحد§ عنها
̀خ  بتمامها3 بل ] تت �ألمة منها �من َنْعِلها ��dال�ها3 ] نصف �لب�ية3 �ر¬ من بc تر�ئبها نصف 

ٌ
ر3 فكأنها بذلك dمة

 ª ا مقا�I� 35ضانة� ª نتها موضع �العتبا�3 فلها مقا�
�ل
ملة3 �ضافة �± ما �dال� �إلسال� من �vية 5ق �أل�3 ��ضع م
 .�لرضا¤3 �قولو� مثل _لك ª ��فقة ��لy² ��ذ� �إل�§

 

 
ً
 كب´�

ً
 µتل ح��

ً
 . ¹ من يهيئ نفسه ¸و· مثل هذ� �لطر¶ Rd فا5ديث عن �أل� �_�

ً
من تفك´ ��ا3p ف
R لز�ما

« rم� 
ً
 ª �ألطر�حا! ��تسللة لو�_�

ً
 بها3 يفر¶ الستقامة dمرها3 �يأ¾ لعوجه3 �يت½p جاهد�

ً
يكوR فكر� مشغوال

 .s ��تهو�ين�¸بيث من �لطيب3 فال هو يسمع للمتشائمc �لقانط3c �ال هو ª �لوقت نفسه يلهث ���

 

 ¿À يد3 �حينئذ�� Âخا �d� مكd� Ãd [ 3]ضا�[ ���آ�Å� ضحية Rهذ� �لقضية3 ���� سيكو ª امعH� رتكز���
ا قر�� �سو- �هللا  Æس

ُ
d� 
ً
من dحق ��اp { : لرجل حc جاs يسأt -ص9 �هللا عليه �سلم  -�أل�ال� . dمهاتهم3 �يقطعوd Rصال

]. خرجا� ª �لصحيحd {]cبو¡ : ثم من{ قا-: dمك3 قا-: ثم من{ قا-: dمك3 قا-: ثم من{ قا-: قا- dمكÉ :3سن صحابÈ{ قا-

 ﴾ : �سال� �هللا . نبيه عيË حc قا-
ً
 َشِقيا

ً
َعل¿ َجبا��

َ
À م

َ
Ìِ َ�ل َÂِبَِو� 

ً
 ].*):مريم[﴿ َ�بَر�
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 !ما_� µد§ لو Í[ ��� �أل�{ -

 

�� iسا�d ª أل�� Rال�تفا¤ بشأ� R� 3و من ���� �فعة �©يت ��سلمI حد�ها �لشا�¤ �5كيم Èفق �5د�� ���عالم �ل� pا

كما Rd ��حا�ال! �¸بيثة ª خلخلة �ظيفتها �لÈ فطرها �هللا عليها من حيث تشعر ] �d ال تشعر3 سبٌب �ال شك ª فسا� 

ئوrة �لنسل ��vيته3 فأصبحت �فسها ال لرعيتها3 �الجتما¤3 �ضيا¤ �ألجنا3p ��نثال� �لعر�31 فأ��حت �أل� عن نفسها مس

3 �لعمُر �هللا كم قد xقر �أل� نفسها�d 3 يغيب عن 
ً
�من ثم قد تُسائل ] نفسها عن �لسبب3 �ما �لسبب �ال ما بيOنا� `نفا

 Ñمن ����ين سنة ��صط Rيو�� ª 
ً
لوجد! قو-  -سلم ص9 �هللا عليه � -�عيها م
نتها �سلطانها3 �لو �فعت ببaها قليال

 m��-  ص9 �هللا عليه �سلم- : } �Â�� جها��3 �معلو� Rd �لرvية ال توÒ �ال ]���� �©خا��[} ���ر1d ��عية . dهل بيت 

R`ما ال يز¤ بالقر Rهللا يز¤ بالسلطا� Rd عيته3 �من هنا ُعلم� . Rقد�1 �سلطا ��. 

 

sتربية �ألبنا ª 
ً
�توجيههم �لوجهة �لصحيحة« بسبب جهلها�d 3 غلبة ��فاهيم �Âخيلة عليها3  لقد dصبح ��� �أل� ضعيفا

فاÕرفت مع �Åيا��! ��نا�ئة �ا فُِطر! عليه3 فخر¬ كث´ من �ألمها! من بيوتهن3 �قلO تدينُهن �قربُهن من �هللا3 فحصل 
مت فث�! كبدها �± dيد� خا�مة غ´ مسلمة 

ّ
�R× RØ ثم مسلمة فجهلها dضعاf جهل ! !�إلهما- �ضا¤ �لعيا-3 �لربما سل

Rماd نه ليس لب�d ا�3 ���علو� ��قر��با sْمضا Oنت ×�ستج´ من �لر
 .�أل�3 ف

 

 !ال تنخد� …dما�  -

 

عجبت ب²يق ما عندهم3 �ظهر ��Oهم عندهن3 حÙ �نك Åحسه 
ُ
لقد �نقا� كث´ من �ألمها! ���s صيحا! dهل �لكفر3 فأ

gهل �لكفر من �حد�هن3 فd Úمن حيث �نت Ûلتشبب3 �ال تز�- تبتد� ª !�����ها #ما تقدمت ª �لسن ��إلÜا[ �

 �أل� هنا¡ تعيش تعيسة ُمَهانة3 ال dمل Iا Â� ª �ال بنت3 �لربما لم تشعر بقيمة �ألمومة ��©نو1 �ال بكلب . dنفسهم
ً
�_�

3��̀ �_لك # ه ليس بمانع هذ� �5يو�R من Rd يكوR يوماً ما ��يثها �لوحيد ��R تقتنيه�d 3 ِسنOو� µل ª قلبها wل �بن 
�dال�ها�d� 3ال�ها ª غفلة سا��ين3 ينتظر�R خ² �فاتها بفا�ß �لصr 3²نعمو� بما Þلفه من تر�ة �d عقا�RØ� 3 ×نت �أل� 

 .فق´1 �5ا- فá ��� �لعجز1 ��لرvية با�سنc متسع Iا ��ثيالتها

 

ا- �طو�1 هذ� ��نصب �`ثا�� �لعميقة ª حاâ �ألمم �مستقبلها �R ��ين يز Oأل�3هم ُجه� [ Èظيفة �بة �©يت �ل� R���

���3ã بل �d Rعباs هذ� ��نصب ال تقل مشقة �م
نة عن d|ا- �لرجا- خا�¬ بيوتهمRØ� 3 �لقد��! �¸اصة �لÈ توجد 

� Iن �لغاs هذ� ��نصب y²بعض �ألمها! ال ت �Ât ن �ال
ْ
يَها . 3 ��� ال يليق �ال Iن3 �ال يِلق

َ
﴿ فطر1 �ِهللا �لÈِ َفَطَر ��اpَ َعل

َلِق �ِهللا ﴾  ِ̧  
َ
 تَبِديل

َ
 ].+):�لر��[ال

 

 !!dكمل �ألمها!  -

 

ليس dكمل �ألمها! تلك �أل� �لÈ �متأل! ª عقلها بصنوf من �لعلو� ���عا�f ��ظرية Å� �dجريبيةª3 حRd c �لقلب 

و�e sا ينفع بيتها �d يفيد�R� 3 مثل هذ� �أل� xل بما تعلمت مشاÞ� ¹لق مشاd ¹خر�3 ال ليس نضح �أل� كمثل هذ�3 خ
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�نما �أل� ] تلك ��صونة �لعفيفة3 �لd Èضاs! قلبها بنو� �إليماR ��لطاعة3 ��التبا¤ للكتا[ ��لسنة3 ��لÈ ] ©علها 

3��ê ���قص من �آلال�3 �لم تكن �أل� قط dعظم من �أل[ �ال ب�s ��حد هو خلقها ��Âها ×إلIا� ��لقوª 1 ��خا- �ل

 قيل
ً
 �dعظم منها3 �قديما

ً
�́ �ما  –dيها ��اp  –فا�رs��� . 1d ¹ �جل عظيم �مر1d: ��ينهاë ��� 3عل به ��جها ��Âها خ

��جة حانية�d �d 3 مربيةª [ �d 3 طريقها �± هذ� ��ص´ ��بيل بãتشّب عن �لطو Rd عد. 

 

ا�  - Oمd يا ¡���!! 

 

 إلجا�1 �لطì ��¸دمة 
ً
ب بمعí �أل¨1 �5ية3 كما Rd تصو�ها wال

O
�R تصو� �أل� قاعدª 1ً �©يت ال شغل Iا جهٌل ُمر�

الRd t �أل� فحسب âٌ[ من �لسلو¡ ��عو¬ ��� عرفته �أل� �ل
فر1 �بOاR �فالسها �ألخالî ��أل¨�d ���� 3ثبت من خ

فن  Oيتكش Ìمن �للو� f�d !خا�¤ ��©يو�� ª !ألمها! ��حتبسا� Rd� 3جة
O
�جة �لوال Oلعاطلة خ´ من �أل� �لفاسد1 �¸ر�

 .لð ع3c �ال ير�R�ْ يد المس �d نظر1 الحظ

 

�ين3 � -معا� ��سلمÕ�-  cن  cب R�ختا� dحدهما d �dخفهماñ 3 بل ال نريد ª حياتنا من خال- �لو�قع ��رير Rd نو�

 ª بنائها3 �|ل تبعاتها . ما يرò �هللا 
ً
�ننا نريد Õ Rdقق ما طا©نا �إلسال� به3 من �قامة d¨1 مستقيمة يشH� ¡gنساR معا

5َقنَا : ��سوr 3tتحقق فينا قو- �©ا�� جل �عال
َ
d Rٍَمنُو� َ��تبََعتُهم ُ_�يتُُهم بِِإيما�s نَاُهم من ﴿ َ��ِ�يَن

َ
Å
َ
d بِِهم ُ_�يتَُهم َ�َما

 ﴾ cٌَسَب �ََه
َ
 �مرÛ بَِما ك

ُ
¹ sô لطو�[َقَمِلِهم من�:*&.[ 

 

§ لوÂها سفياR: يقو- ��يع بن �Hر�¶ yحد�� Rسفيا �d 3 فإ_� كتبت ع�1 : قالتöعولك بمغزd Ùهب فاطلب �لعلم ح_�

 .هذ� ] d �dم´ ��ؤمنª c �5ديث. dحا�يث فانظر هل ëد ª نفسك �يا�1 فاتبعه �Øال فلتتبع¿

 

من ثالثة dيا�3 فنالت منه : { قا-- ص9 �هللا عليه �سلم  - m يا ب¿3 ما عهُد¡ با�: �قبل _لك حذيفة بن �rماR تسأd tمه

 .كيف تص² يا حذيفة عن �øية نبيك ثالثة dيا�{: �كنOبته قائلة

 

ص9  - �_كر �بن سعد ª طبقاته �لك�² عن �سحاã بن عبد �هللا3 عن جدته �d سليم �ò �هللا عنها dنها `منت برسو- �هللا 

  –d sبو dنس فجا: « قالت -�هللا عليه �سلم 
ً
َصبَوِ!{ قالت: فقا- –�Í Rùئبا

َ
d :قالت. ما صبو!3 �لكن `منت بهذ� �لرجل :

 �تش´ �rه
ً
ن dنسا yسو- �هللا3 ففعل3 قا-: فجعلت تلق� 

ً
ال تفسد� عOû : فيقو- Iا dبو�: قل ال ú �ال �هللا3 قل dشهد w Rdمد�

ص9 �هللا  - هذ� dنس غالمك3 فقبOله ��m : �قالت t -9 �هللا عليه �سلم ص -ال dفسد�3 فلما كd ²تت به ��m : �ب¿3 فتقو-

 .-عليه �سلم 

 

3 �يماR باهللا3 
ً
�aشخصيا! �سلف هذ� �ألمة ال تعد ح ª 

ً
لقد قامت �أل� بد��ها �لريا�� ª �لgبية ��Åوجيه3 متمثال

من شأنه �صال¶ �©يت ��سلم3 بيتها ��� �5ضانة  �حسُن تربية3 �ال تفسُد . ��جها �صالَ¶ بيتها3 تطلعه . ¹ ما

 تُقبل �ال ª �ل½���! ��لجئة
O
 .�ألس�3 ال ��� �5ضانة ��نت�ª 1 `فاã ��سلم3c ��لÈ ينبd üال

 

 :ª �¸نساs ع1² �عظة -
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 :dيها �أل[ ��سلم.. dيتها �أل� ��سلمة

 

��¸نساò� s �هللا عنها ُعرفت با©
s ���و�¶Ø� 3نشاs ��ر�ý �لشه´ª ª 1 س´ �ألسالf عظٌة3 �� مو�قفهم خ´ �ع31² 

 sعال� ª ها�H�� ضحيةÅ� ª قلبها3 �عرفت مقا� �ألمومة ���� �أل� Rالمس �إليما Rd جاهليتها3 �ما Rبا� 
O
þخيها ��توd

�نكم dسلمتم : ر�ة �لقا�سية تقو- Iم�©يت ��سلم ��فعة مقامه عند �هللا3 �عظت dبناsها �أل�بعة عندما ح½! مع

فلما dصبحو� . طائع3c �هاجرتم Nتا�ينØ� 3نكم الْنُن dٍ[ ��حد ��d ��حد31 ما خبث `با�øم3 �ال فُضحت dخو�لكم

 بعد ��حد حÙ قُتلو�3 ��ا بلغها خ²هم ما ���! . Rd قالت
ً
�5مد هللا ��� �ف¿ بقتلهم�d� 3جو : با��� �لقتا- ��حد�

 . À Rdمع¿ بهم ª مستقر �|ته��

 

 R� }الُ! عن ��جب �ألمومة منها yفأين ��تنص sفأين �لة من ��ئد�! نهضة �ألمومة منها{ هذ� ] �¸نسا sهذ� ] �¸نسا

ا أل�بعة3 � –�الشك  –�لة منهن  Æم
ُ
d Rتكو Rd يفقهن مثل هذ� ��ثل3 �بما كرهت �حد�هن Rd من 

ً
 �dنز- �تبة

ً
vبا aقd لو

تو�طت بهم يوماً ما �ا dحسنت حضانتهم �تربيتهم3 فلم تد�¡ ما ترجو3 �لم تنفع نفسها �ال dمتها ب�s طائلÑ�� 3 باأل� 
 Rd تضيyع من تعو-

ً
�� مثل �¸نساs تتج9 صو�1 �ألمومة . �جهها �لصحيح3 �ما _�¡ �ال للتباين ��� vشته ª . �ثما

هر عظم ��ر31d �يظهر تفوقها . �جا- كث´ مع dنوثتها �قصو�ها عن �لرجل3 �لو ×نت جاهليتها �Øسالمها3 �من هنا يظ
âنا �5اaع ª -كث´ من �لرجا . sفُضلْت �لنسا

َ
﴿ فالصا5ِاُ! . �ألمها! كأ� سليمv� 3ئشة�d� 3 سلمة3 ��¸نسا3s ل

�افَِظاٌ! للَغيِب بَِما َحِفَظ �ُهللا ﴾   حَ
ٌ
 ].'):�لنساs[قانِتا!

 

 ª ¤ي¿ ��ن� من �لوقوÂ� ¤�فاتقو� �هللا معا� ��سلم3c ��علمو� Rd لأل� م
نة غفل عنها ُجّل ��اp بسبب ضعف �لو�

 Rd فو1 �خشونة �لقو-3 تعفو �تصفح قبلH� تملx 3أل� خ´ حانية3 لطيفة ��ع�� Rd نعلم Rd 
ً
�إلثم ���غبOة3 �علينا �يعا

لها فوã ما تطيق عنا3s �]  يُطلب منها �لعفو �d �لصفح3 yمµ� 3
ً
|لت جنينها ª بطنها تسعة dشهر3 يزيدها بنمو� ضعفا

ضعيفة �Hسم3 ��هنة �لقو�3 تقا� مر��1 �ل�s ��لوحا�3 يتقا_فها تما�¬ من �ل��ê ��لفر¶ ال µّس به �ال �ألمها!3 يتبعها 

 . �هن3 تفر¶ Éر�ته3 �تقلق  `ثا� نفسية �جسمية3 تعمل sô ¹ �عتا�ته قبل |لها بصعوبة
ً
بالغة �شدx31مله �هنا

تَ¿ : بسكونه3 ثم تأÌ ساعة خر�جه فتعا� ما تعا� من Nاضها3 حÙ تكا� تيأp من حياتها3 ��أR لساR حاIا يقو-
َ
r يا ﴿

 ﴾ 
ً
 منِسيا

ً
سيا

َ
نُت ن

ُ
��َ �

َ
�ذ  هَ

َ
بل
َ
3 فيمزã �للحم3 ثم ال يكا� �Hنc ر¬ ª بعض �ألحايc]. )*:مريم[ِمت ق

ً
 �Í�Øما

ً
�êق 

ً
 غال

̀ماIا عليه3 ف�g فيه بهجة  ق 
y
 لم يكن �_� �نق	3 ثم تعل

ً
�d تبقر �©طن3 فإ_� ما dبaته �± جانبها نسيت `المها3 ��أR شيئا

اÂ� ِ1نيَا ﴾ : �5يا1 �¨��ها3 ���� تفقهه من قوt تعا±
 �5َيَ

ُ
�ينَةِ 

َ
Rنُو©َ��َ 

ُ

':�لكهف[﴿ �لَما-[ ª خدمته ±� fa3 ثم تن

يه بصحتها3 �تنميه بهز�IاÞ 3اf عليه �قة �لنسيم �طنc ��با[3 �تْؤثِر� . نفسها بالغذ�s ���و� 
y
rلها �نها�ها3 تغذ

 .��لر�حة3 تقا� ª ��ضاعه �فطامه �تربيته ما ينسيها `ال� |لها �Nاضها

 

ة xمل �بنتI cا3 فأطعمتها ثال§ تمر�!3 فأعطت ¹ ��حد1 منهما تمر31 جاsت¿ مسكين: -�ò �هللا عنها  -تقو- vئشة 

��فعت �± فيها تمرÅ 1أكلها3 فاستطعمتها �بنتاها3 فشقOت �Åمر1 �لÈ ×نت تريد Rd تأكلها بينهما3 فأعجب¿ شأنها3 فذكر! 
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�هللا ]. ���� مسلم[} d �dعتقها من ��ا�  –�Hنة �R �هللا قد �dجب Iا { : فقا- -ص9 �هللا عليه �سلم  - ��� صنعت لرسو- �هللا 

 !!.ما dعظم �أل� �لصا�قة ��سلمة .. dك²

 

- ãال للعقو: 

 

ها �برOهاr� 3نتهd cقو�� عن عقوd ãمهاتهم قبل x Rdل بهم عقوبة �هللا �قا�عته3  Oلأل� حق ��� yقدr� 3ال فليتق �أل�ال� �هللاd

 m�� -يقو cلصحيح� áألمها! { : - عليه �سلم ص9 �هللا - ف� ãعليكم عقو � Oهللا حر� R�{ Rd د ��بن ماجة|d 3 �عند

 m�� -  مهاتكم { : قا- -ص9 �هللا عيله �سلمd ª هللا يوصيكم� R� { m�� جامعه عن ª مذ�g3 �عند �ل
ً
ص9  -قاIا ثالثا

 بها �©{ : قا- -�هللا عليه �سلم 
O
 .}�dطا¤ �لرجل ��جته �عقd Oمه : �_كر منها …ال�s_� فعلت dمÈ �س ع�1 خصلة حل

 

 :�ال بطلقة ��حد1 -

 

 .dال ال يعجd Oحٌد ب�² بأمه�d 3 يتعاظم ما يسديه Iا3 ف²�ها طريق �± �Hنة

 

dنه شهد �بن عمر : d Rdبا بر�1 بن �d مو¾ �ألشعر� حّد§: "جاs عند �©يه� ª شعب �إليما3R ��©خا�� ª �أل�[ ��فر�

 يطوf با©يت3 |ل dمه ���s ظهر� يقو-
ً
 يمانيا

ً
 :�جال

 

ل 
O
_عر*** �� Iا بع´ها ��ذل

ُ
d بها لمù� !عر_

ُ
d R� 

 

 !".ال3 �ال بزفر1 ��حدe � :1ا |لت¿3 فهل تر� جا�يتها يا �بن عمر{ قا- �بن عمر�هللا �� _� �Hال- �ألك3² |لتها dك

 

 !!ليس هكذ� تُكر� �أل� -

 

���جب �أل�ال� ���جتمع ëاهها ال يع¿ خرã حد�� . dال فاتقو� �هللا معا� ��سلم3c ��علمو� dنه ينبÅ� üنبيه �± م
نة �أل�
� قوIا . قو- �هللا ��سو3t �ال �ل�يعة ë �dا��ها3 �_ تلك حد� Oمعصية �هللا3 �ال يُقد ª ¤هللا فال تعتد�ها3 فاأل� ال تُطا� �

ينبRd ü يُتشبOه بأهل �لكفر ª طقوسهم �مر�سيمهم مع �أل�3 ��لÈ ] ليست من نهج �إلسال� 3sô ªحيث يعملوI Rا 

 م
ً
 ª �لسنة هو يو� �ل² بها3 يقدموI Rا فيه شيئا

ً
ن �لزهو� �d �لطيب �Õو _لك3 يسمونه عيد �أل�3 �هذ� من �©د¤ يوما

R̀فتا  :��نكر1 �لÈ يكتنفها 

 

نهانا عن �لتشبه بهمd� 3مرنا بمخالفتهم3 �من dب فقد قا-  -ص9 �هللا عليه �سلم  -��سو- �هللا : تقليد dهل �لكفر: �dالهما

 من : 3 حÙ لقد قا- �rهو� عنه}�من تشبه بقو� فهو منهم { : -ص9 �هللا عليه �سلم  -عنه 
ً
ما يريد هذ� �لرجل Rd يد¤ شيئا

 ].���� مسلم[dمرنا �ال خالفنا فيه 

 

عيد فطر3 �عيد dض�3 �ما : �ما للمسلمc �ال عيد�R: هو �حد�§ عيد ��حتفا- ال يُعرd ª fعيا� ��سلمc: �ثا� �ألمرين

حد§ Â� ªين3 عد� _لك من dعيا� لأل� ��حتفاال!d �d 3عيا� للميال
ُ
d اe للشيخوخة3 ¹ _لك �d للكهولة �d ßللبلو �d �
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ما �d { : فð �حتفا- �d عيد لم يد- �ل�¤ عليه فهو بدعة wدثةò�� 3 �هللا عن �بن عباp حc قا-. �حّرمه علماs ��لة

 .}. ��اp حd Ùحدثو� فيه بدعةd� 3ماتو� فيه سنة3 حx Ùيا �©د¤ �تمو! �لس� 

 

  .9 �هللا . نبينا wمد �. `t �صحبه �سلم�ص


