
*ل)ح+! *ل)حم% هللا بس!

*ألمة ب+%
!*لمسلمة .*ل/.لة

4"لألمة *لس&ا">: "ق)ل:! كنح) كث&+*4ً" *ألمة "مص(لح *ل"&مق+*(&)' &ستخ"!
.BلA )نح) 4"*ألمة مجل?")

)*ألمة... لألمة )كب&+ صغ&+ كI في )&+جع)' باألمة4 *ألحكا! تش+&ع ف&ن&()'
!K"ي عنK I؛ &ق(' ف+" ك!K+*" ً .فاج+*ً O) كا' ب+*ً كاف+*O 4ً) كا' مNمنا

)لكنS *لمص(لحR *BK 4لى +ك' )*لمجاK"&'4 *ل"عا> م' ع""*ً تج" O' *لمNسP )م'
Sم)+ في *ستخ"مO قامة كمسألة مختلفة؛R ل")لة* V&مع+فة *إلما! )تنص( Xلح*

4I)ا )*لباK+&م' )غ Iلمسائ*!
!)ب"عّي سنّي )عاٍ\4 (ائع )جا4IK عال! م' ف&:! بم' 4"*ألمة "Rلى +*جعة كل:ا
O) )*لشا! *لع+*X في *إلسالم&ة *ل")لة *نتقا" في *لمص(لح BK* باستخ"*! *لكث&+ )قا!

!محا+بت:ا O) عل&:ا *ل+"
Iم' *ل"كت)+ قا&O _+K*(`ل* ً ن+&": ")*لشا! *لع+*X في *إلسالم&ة بال")لة مع+ضا
-عن:! هللا +ضي -*ل+*ش"&' *لخلفاء من:اb على تس&+ *لنب)>4 من:اb على +*ش"> خالفة

'&Bا *ألمة ب+ضا *لخالفة ت)ل)* *لK+ـ".)*خت&اK*] بع)' ستة+O( عا! على عاًما
].*لنكسة

Iب) )قاO "لج)الني محم* ً *ألمة لتحمل': ")*لشا! *لع+*X في *إلسالم&ة *ل")لة مخا(با
*ل")لة4 جماعة &ا فأف&ق)*... *لع+*X م' حتى )لتنف&نS *لمتع"_4 *لجاIK *لفك+ على

].+ث&تني ل&تK*] Aـ".Oمتك! Rلى )ع)")*

Xل)O( "ا مبا"+> *لمح&سني هللا عبKسماO" <+"ع! ث!"! *ألمة مباg 'O إلسالم&ة *ل")لة*
!*ألمة مبا"+*i ت+فh )*لشا! *لع+*X في

)Oما خلف:ا4 )تس&+ *ألمة تلحX" *لج)الني جب:ة "O' حجاO _gك+! *ل"كت)+ )ق++
!تلحق:ا O' *ألمة م' فت+&" )*لشا! *لع+*X في *إلسالم&ة *ل")لة

Iك jBK I*(ا *ألقK+&غ( Iي" *ألمة "تجعK 4Aي *لمحK( +خب+نا ب&نما! *لمع&اO لنبي*
*فت+قi: (فقاI ف+R 4Xلى )*فت+*ق:ا *ألمة OغلV بضالI )سل! )kلS عل&S هللا صلى
ف+قة4 )سبع&' *ثنت&' على *لنصا+l )*فت+قi ف+قة4 )سبع&' Rح"l على *ل&:)"
X+ستفت( jBK على *ألمة mال *لنا+ في كل:ا ف+قة )سبع&' ثالR <"ح*(] (j*(+ (بO "(*"

© 2015 justpaste.it Add new note (//justpaste.it/)

https://justpaste.it/erh2 4/3/15, 6:21 PM



Popular notes (//justpaste.it/topall/popular)
Terms of Service (//justpaste.it/jpregulations)

About (//justpaste.it/jpabout)

_Bب' )*لت+م*( Sلحاك!4 ماج*( Iمسل! ش+( على صح&ح: )قا.[
P&(&اف:ا )()*ئف:ا بف+ق:ا *ألمة جعل)* فكO( يK لم+جع؟* !'("&+&O 'O لثنت&' نتبع*

!)ُ&Bعن)*؟ لنا &قّ+)* حتى *ل:الA ف+X م' ف+قة )*لسبع&'
ب:"_ *لمتمسكة *لمسلمة *ل")لة O' بّ&' )سل! )kلS عل&S هللا صلى *لنبي O' ح&' في
م': عن:ا سئI لما OنBR S *لناج&ة4 *لف+قة Kي )OصحابS )سل! )kلS عل&S هللا صلى *لنبي
بعh )في O((4صحابي عل&O Sنا ما مثI على كا' م': (قاI هللا؟ +س)I &ا Kي

iي: (*ل+)*&اK لجماعة*.(
*Bل iبـ *لناج&ة *لف+قة ُع+ف" IKO م' الب": فأ)الً ؛")*لجماعة *لسنة Aبالسنة *لتمس 'R(

Pخال AلB +&Kألمة4 جما* ً )R( 'Rمام:! *لمسلم&' بجماعة *العتصا! م' الب": )ثان&ا
iعل&:ا خ+ج Pلمسلم&' م' ()*ئ* iنشق*( iجب:ا!

Vب): )كتO مة&gلمض+_ خ*

Created: 16/03/2014 Views: 1088 Online: 0

Save as PDF
(//justpaste.it
/jppdf/erh2)

https://justpaste.it/erh2 4/3/15, 6:21 PM


