
 سلسلة دراسات فً منهج الصعافمة)1(

 

:  -ممن نحسبه من أهل الصدق والبصٌرة  -لال صاحب لنا 

دٌنه وٌنسبون حالهم ٌبلغون  هلل أحكم من أن ٌترن من هذا

هللا علٌه وسلم أفعالهم لسنة نبٌه صلى   

 

زكٌن ألاعدة )زكٌنً و

 ومشٌنً وأمشٌن (

 

 دراسة نظرٌة تطبٌمٌة

أنموذجا  عرفات وإخوانه   



وأبً حذٌفة الفمٌه  اللٌبً كان بٌن أبً مصعب

خالف على دار الحدٌث فسأل أبو مصعب  الشٌخ 

فأفتى بإغالق الدار -حفظه هللا-عبٌد  

وكان عند أبً حذٌفة أوراق ٌرٌد أن ٌطلع علٌها 

ومعلوم أنه ال –فجاءه سالم الغرٌانً الشٌخ عبٌد 

ولال له :)تكلم فً  –ٌتحرن إال برأي عرفات 

أحمد بازمول وأبً الفضل ونحن نطلع الشٌخ 

.عبٌد على هذه األوراق( وأبو حذٌفة حً فسؤلوه  

ومعلوم أن الذي سٌذهب باألوراق 

للشٌخ عبٌد عرفات فسالم ماهو إال 

وهذا  أداة فً ٌد عرفات الخٌر !!!!!!

 مشهور معروف بٌن الطالب.

 

 وإلى الشروع فً الممصود

 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

سالم على نبٌنا الحمد هلل رّبِ العالمٌن، والصالة وال

 دمحم وعلى آله وصحبه أما بعد :

فتنة الصعافمة، هو التالعب أسوء شًٍء فً  فإن

بمواعد السلف فً الجرح والتعدٌل، وإحداث لواعد 

لخدمة مآرب  باطلة جدٌدة ونسبتها إلى منهج السلف

لجرح العالم جرح فٌه، ولد ، كماعدة: ردن الصعافمة

 ردها العلماء، والحمد هلل رب العالمٌن.

ونحن سنتكلم عن لاعدة لطٌفة " زكٌنً وأزكٌن، 

 ومشٌنً وأمشٌن".

 وسٌكون الكالم علٌها على لسمٌن:

: الدراسة النظرٌة.المسم األول  

األمثلة العملٌة، وستكون األمثلة من المسم الثانً: 

صلحنا هللا وإٌاهم _.تصرفات عرفات وإخوانه _ أ  

 

                      



 المسم األول: الدراسة النظرٌة

 وفٌها أمور:

: لتفهم معنى الماعدة فهًما دلٌمًا جًٌدا، ال بد وأن األمر األول: معنى الماعدة

.اومفهوم اتعلم أن للماعدة منطول  

، وأٌدت دروسً، ودافعت أما المنطوق ًَّ عنً،  : فإذا زكٌتنً، وأثنٌت عل

 فسأزكٌن، وأثنً علٌن، وأرفع شأنن.

: أنن إذا خالفتنً، وانتمدتنً، فسأحاربن، وأطعن فٌن، وأتكلم وأما المفهوم

 فٌن، واحذر منن.

وتحتها مسألتان: األمر الثانً: تعبٌرات الناس عن الماعدة،  

المسألة األولى: تعبٌرات المخالفٌن لها، لال الشٌخ دمحم بن هادي _ حفظه هللا 

، فً رده علٌهم: أم هً الماعدة عندكم من كان معنا أتمى الناس وإن كان _

.؟!فاجًرا، ومن لم ٌكن معنا، فهو أفسك الناس ولو كان تمًٌا  

  ، العاملٌن بها:االمسؤلة الثانٌة: تعبٌرات الموافمٌن له

عن عالم من علماء المدٌنة الذٌن لهم نصرة لمنهج أهل  أحد الصعافمةسبل 

، فمال: ال ٌعرف له نصرة للمنهج السلفً.والمراد هوأن ٌولد السنة لبل 

.ق، أنه ال ٌثنً علٌهم وال ٌرضاهمبالنصرة فً هذا السٌا  

ل وأبً : تكلم فً أحمد بازموبموله  –نٌابة عن عرفات  –و لخصها سالم 

 الفضل نطلع الشٌخ عبٌد على أورالن

ر الثالث :أول من استخدم الماعدة:األم  

ٌمر على  لاعدة حدٌثة عهد بوالدة، لم أول من استخدمها، لكنهالم نمف على 

تعرف إال لما دخل فً الدعوة من أراد الجاه،  وجودها إال سنوات للٌلة فلم

 والمكانة، ال نصرة دٌن هللا والذب عنه



 

            المسم الثانً: األمثلة التطبٌمٌة للماعدة المتمدمة:           

جغرافًٌا حسب الدول:وٌمكن تمسٌمها   

 فنبدأ بالدول العربٌة إن شاء هللا

 دولة لٌبٌا:

:مثالٌنونذكر  

  :أبو رٌحانة األول: سالم الغرٌانً

ولد تكبد سالم المصاعب، وعانى المتاعب، من أجل أن ٌحصل على تزكٌة 

 عرفات.

 -وكان ثمن تزكٌة عرفات له، أن ٌجمع سالم أخطاء أبً الفضل اللٌبً 

، ولد بلغنا فً ذلن رواٌتان:-أصلحه هللا   

األولى: أن سالًما كان ٌسهر إلى الواحدة لٌاًل ٌسمع فً أشرطة أبً الفضل، 

 لٌجمَع أخطاءه.

الثانٌة: أنه ظلَّ ثالثة أٌام متوالٌات ٌجمع فً أخطاء أبً الفضل، ولد ساعده 

 بعضهم.

كان ولما تمَّ ذلن وأهدى سالم لعرفات أخطاء أبً الفضل، زكاه عرفات، و

 اللٌبٌون ٌمولون: "الشٌخ أبو رٌحانة زكاه الشٌخ عرفات".

فً عرفات، تعصب سالم لعرفات وصار  -حفظه هللا  -ولما تكلم الشٌخ دمحم 

منه وإلٌه، فزكى عرفات سالًما، وزكى سالم عرفات، ومشى عرفات سالًما، 

 ومشى سالم عرفات.

 



 سالم ٌطعن فً الشٌخ دمحم

 

سالم عرفات ٌعٌد تغرٌدة  

 

 

 ومر مولفه مع أبً حذٌفة ولال سالم ألحد اإلخوة : هل لرأت ردي علً أبً

  الفضل ؟؟؟)ابتسامة(



 

 الثانً: طارق درمان أبو الخطاب

أبو الخطاب، فكنا نحسن به الظن، وعلك به من أما أبو الخطاب، وما أدران 

 اللٌبٌون آمالهم، وظنوا أنه سٌكون سببًا فً حصول الخٌر لهم!!!

، فأصابه الزكام، ونسأل هللا أن ٌشفٌه شفاًء ال ٌحسنكنه أدخل أنفه فٌما ال ل

 ٌغادر سمًما.

 وهاكم لصة أبً الخطاب أحبتً:

ٌك عن طر –حفظهما هللا  -وعبٌد  إلى الشٌخٌن ربٌع، كان أبو الخطاب ٌصلُ 

إلى المدٌنة اتصلوا  افاستفاد منه، وكان هو وإخوانه من اللٌبٌن إذا أتو عرفات،

ألنهم بعرفات، لابلٌن: شٌخ عرفات، شٌخ عرفات، شٌخ عرفات، نرٌد جلسة، 

رضً عنهم عرفات، رضً عنهم من ٌثك بعرفات، فزكاهم  إن أنه ٌعلمون

 عرفات.

فً عرفات، أظهر أبو الخطاب تضامنه  -حفظه هللا -ولما تكلم الشٌخ دمحم 

 معه، كما ٌظهر لن أخً المارئ الكرٌم:

 



ه عرفات بأن جعل أصحاب إذاعة ابن أبً زٌٍد المٌراوانً، ٌعلنون أنهم افأفك

-حفظه هللا -ن فً درس من " الشٌخ طارق"، بعد أن سألوا الشٌخ ربٌع سعوٌ

. 

 

 



 فكافبه طارق عرفات، بأن أغلظ المول فً حِكّ المتكلمٌن فً عرفات، فمال:

 

 

عرفات طارلًا، ومشى  فزكى عرفات طارلًا، وزكى طارق عرفات، ومشى

 طارٌق عرفات.

 

 



 وعندنا ألبً الخطاب سإاالن وهدٌة :

السإال األول : فً رمضان الماضً كنت حرٌصا   على لماء 

الشٌخ دمحم وتمول له :نحبن فً هللا ٌا شٌخ ونحو ذلن ولم 

 ا  تجلس معه حتى جلست مع عرفات فهل كنت تداهن الشٌخ دمحم

 أوماذا ؟

السإال الثانً : هل كان ثمن رضا عرفات عنن كالمن فً أبً 

أو كان شئ آخر؟ –أصلحنا هللا وإٌاهما  -الفضل وأحمد بازمول  

 

 والهدٌة :

 لد زكان أبو مصعب صاحبن هذه األٌام وأنت تمول هذا:

 

 

 أتنهى عن خلك وتؤتً مثله           

عار علٌن إذا فعلت عظٌم                   



 دولة فلسطٌن :

هو، من ٌعمد الدورات فوق السطوح، متنماًل من بٌت إلى بٌت، ومن وصاحبنا 
أنه ٌفرق بٌن الجرح المفسر،  :-وكلهم ظرفاء أصحاب طرف - هِ فِ رَ طُ 

.رابد عبد الجبار المهداوي ، أال وهو!!!والجرح المبٌن السبب  

 

وملخص لصة رابد، أنه سبل عن مولف طالب العلم تجاه الشٌخ دمحم بن هادي 

، فأجاب: -حفظه هللا -  

 

أشهد وأدٌن هللا تعالى بأن الشٌخ العالمة دمحم بن هادي حفظه هللا عالم سلفً )

 .من أعالم  السلفٌة ودعاة السنة المحضة فً أٌامنا

 

والواجب على طلبة العلم أن ٌعرفوا لدر علمابهم، وٌعرفوا أن العالم السلفً 

مأجور على اجتهادهعلى جاللته وسعة علمه لد ٌخطا، وهو فً ذلن مجتهد  . 

 

فال ٌجوز أن ٌسمط أو تهان كرامته أو ٌجرح ألجل خطبه، ومن فعل ذلن فمد 

جانب سبٌل المؤمنٌن، وخالف منهج السلف الصالحٌن، وسار فً ركاب 

 .الجاهلٌن والمبتدعٌن

 

والشٌخ العالمة دمحم بن هادي لد تكلم بطلبة علم دعاة سلفٌٌن وخالفه بذلن 

من هو فً مرتبته وأعلى، فالواجب عند الخالف أن ٌبٌن غٌره من العلماء م

الجارح العالم بأسباب الجرح سبب جرحه، فإن لم ٌبٌن فنبمى على األصل 

 .فٌمن ثبتت عدالته



 

وأوصً إخوانً طلبة العلم أن ٌنشغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة 

ل، وأن ال ٌنسالوا إلى المنهج السلفً، والسكوت وعدم الخوض فً هذه المساب

وراء اإلشاعات، وكالم المجاهٌل فً المنتدٌات ووسابل التواصل، فإن هذه 

الدعوة ممصودة بالتشوٌه، وٌصد عنها مبتدعة حالدون علٌها، ٌرمونها كلهم 

  .عن لوس واحدة

 

والدعوة ممصودة من خالل إثارة الفتن وتألٌب الشباب السلفً على علمابهم، 

ٌؤجج الفتن فً هذه المسألة وغٌرها، ألن بعض والواجب الحذر ممن 

المجروحٌن الكذابٌن ٌتخذون من هذه المضٌة فرصة إلسماط بعض المشاٌخ 

من طلبة العلم السلفٌٌن، وفرصة لتصفٌة الحسابات، وفً كل فتنة ترى ذلن 

الفتان الكذاب رأسا فٌها، ممتطٌا لحمارها، مظهرا لخبٌبة نفسه، وأحماد للبه 

ن  فٌجب الحذر منهعلى السلفٌٌ . 

اللهم اجمع كلمة السلفٌٌن، وألف بٌن للوبهم، وجنبهم الفتن والفتانٌن، والحمد 

 .هلل رب العالمٌن، وصلى هللا على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 كتبه

 رابد بن عبد الجبار المهداوي

٩٣٤١ربٌع اآلخر 4  

 وفك

(، انتهى كالمه.٢٢ هانتهى من جواب .٢١٩٢كانون أول    

 



بكالمه وإخوانه فلم ٌرض عرفات  

فاستعملوا معه أسلوب اإلغراءات، فوعدوه بجولة سٌاحٌة فً 

 -بالد المغرب العربً، وما أن ذهب حتى حمل على الشٌخ دمحم 

:حملة شرسة، لال فٌها -حفظه هللا  

 

ال تغتروا بمن ٌسمط الناس بغٌر حجة وال بٌنة، من ٌطعن بهم بالظلم )

: الذي ٌطعن بالسلفٌٌن بغٌر حجة وال -حفظه هللا-والبهتان، كما لال الشٌخ 

والذي بٌنة، الذي ٌطعن بالسلفٌٌن هذا ال تغتروا به، هذا ال حجة معه، 

ٌمول إنَّ السلفٌٌن صعافمة هو األحكُّ بهذه النسبة، هو 

، والذي ٌتعصب لمن ٌطعن بالسلفٌٌن بغٌر بٌنٍة وال حجة، اه، لد فوقالصع

هذا كالم  ،هل البدع، هذا كالم أبمة اإلسالمٌكون من أهل البدع، لد ٌكون من أ

  .(إمام الجرح والتعدٌل فً هذا الزمان

ا، ٌمفز بها بٌن أسطح  فكافؤه عبد الواحد، فؤخرج له تزكٌة، فطار بها فرح 

 البٌوت.

فزكى رابد الصعافمة، وزكى الصعافمة رابًدا، ومشى رابد الصعافمة، ومشى 

 الصعافمة رابًدا.

 

وال ننسى أن نذكر المارئ الكرٌم، أن رفٌك رابد الذي وعد بالرحلة السٌاحٌة 

ولعل  -أعنً أسعد الزعتري  -إلى بالد المغرب ولم ٌمدر هللا له الذهاب

ا.كان ضٌمًا، ال ٌتسع لشٌخٌن معً السطح   

  



 دولة الجزائر:

إنه لم تكن عاللة لوٌة بٌن صعافمة الجزائر وبٌن عرفات وإخوانه لكن لما 

حدثت الفتنة فً الجزائر وتكلم المشاٌخ وعلى رأسهم الشٌخ فركوس فً 

  :من ولع فً أخطاء منهجٌة وممن تكلم فٌهم صعافمة

فدافع عبد وتماسموا األدوار فً الدفاع عن بعضهم البعض  تماربت الملوب

 العزٌز المباركً عن مرابط وطعن فً مشاٌخ الجزابر لما تكلموا فً هؤالء.

 

 



 فرد مرابط الجمٌل وزكى عبد هللا الظفٌري 

 

 

 نفسهجهز  الظفٌري ٌعلم أن مرابط سٌزكٌه فوعندنا سإال هل كان عبد هللا

!هما لبل الفجر وكال انٌرد علٌه أو ال؟! فالفرق بٌن الكتابتٌن ساعتل   



  الٌمن :

 موضوع هانً برٌن مشهور معروف

 لكننا نرٌد أن ننبه على شًء

 بعد خروج هانً على ولً أمره  انظر ماذا كان رد فعلهم

 
لى اآلن لٌس لعرفات كالمهذا صالح كنتوش اعتبرها زلة وإ  

وهذا إلزام بما كانوا ٌلزمون به –لكنه أعاد تغرٌدة بندر فً هانً !!!! 

  -الناس 

 

لو كان الذي خرج على ولً أمره أحد غٌر وتؤمل 

هانً ماذا سٌكون رد فعلهم لو كان عادل منصور 

 مثال ؟

لحذروا منه بعدها بلحظة وحذروا منه لٌل نهار 

من ألنه لكنهم سكتوا عن هانً وصبروا علٌه 

 جماعتهم وللماعدة 

 



 الدول األوروبٌة

 سوٌسرا ودول البلمان

 72)عبد الرحمن األلبانً( صاحب ال األلبانً السوٌسري ألبنفٌها هو مثالنا 

عاما الذي ٌُبّث له على مولع مٌراث األنبٌاء )ونحن نربطن بالعلماء!!( 73أو  

 

:وتتلخص المصة فٌما ٌلً  

حفظه هللا –لما جاء المدٌنة كان فً أول أمره ٌحضر للشٌخ سلٌمان الرحٌلً -

عرفات فصار ٌطعن فً الشٌخ وٌحترمه، ثم بعد ذلن تعرف على  -وسدده

 سلٌمان الرحٌلً والسبب الماعدة التً هً محل الدراسة!

 وله كلمتان فً الشٌخ سلٌمان الرحٌلً مشهورتان:

الشٌخ سلٌمان الرحٌلً فٌه كالم انتبه! -1  

نا بطرٌمٌن مختلفٌن: أنه كان ٌمول لبل سنتٌن: انتظر سنتٌن وصلو -7

ً!!!وسٌسمط سلٌمان الرحٌل  

  أن ٌسمط الصعافمة بعد هاتٌن السنتٌن وهللا علٌم حكٌم.وشاء هللا

، ألبن  فً المرة األخٌرة ذهب له اولما ذهب الشٌخ سلٌمان الرحٌلً إلى ألمانٌ

عرفات أو ال؟ وهل ٌستحك الهجر من شٌخه شٌخه وال أدري هل علم بذلن 

أو ال؟هذا عرفات على فعله   

 

 ل بالماعدة على النحو التالً:نرجع إلى ما بعد معرفته بعرفات فتم العم

 

 



أن ٌروج ألبن لعرفات ومن معه فً سوٌسرا ودول البلمان ومن ذلن )اللماءات 

 األلبانٌة مع مشاٌخ الدعوة السلفٌة( 

 

ت وجماعته من مشاٌخ الدعوة اوهل عرف ألبنب وهذه لناة الٌوتٌوب الخاصة

 السلفٌة ؟!!

 

 وكان ألبن ٌستمبل بعضهم فً سوٌسرا وٌمدمهم على أنهم مشاٌخ كبار 

 

فمد لال له أحد اإلخوة لٌلة  1441بن ببندر إلى ما بعد لتنبٌه: تأخرت معرفة أ

هـ تعال سلم على بندر الخٌبري فمال له باللغة 1441-ذوالمعدة-74الثالثاء 

المولف معروف منتشر وهذا  األلبانٌة أو الممدونٌة )خلٌنً من مشاٌخ توٌتر(



ثم صار بندر بعد ذلن من مشاٌخه وأصدلابه وذلن جرٌا على  بٌن الطالب 

 الماعدة!!

  

ألبن ٌمول : الشٌخ دمحم صار مع الحدادٌة واآلن   

 

 

 ماذا استفاد ألبن منهم؟                                                         

 

عن الدعوة فً دول البلمان وسوٌسرا  كان الممابل أن ٌكون هو المسإول 

بغٌر اللغة العربٌة وكان عبد   مولع مٌراث األنبٌاء ومن ذلن أنه ٌُبث له فً

 اإلله ٌمدمه للشٌخ ربٌع وٌمول هذا أخونا ألبن من سوٌسرا..ٌكررها!

فزكى ألبن الصعافمة وزكى الصعافمة ألبن، ومشى الصعافمة ألبن ومشى  

 ألبن الصعافمة.

 

 

 وأوجه نصٌحة إلمام المسجد الجدٌد فً سوٌسرا:

لو رجعت لبلدن تعلم الناس الخٌر لكان خٌرا  لن من 

 تاثرن بؤلبن وتؤثٌره علٌن ولولن بموله.

ولم نذكر اسمن وال ألوالن لعلن تراجع نفسن 

 وترالب ربن فٌما تمول.



 ونختم بدولة هولندا:

 رةولصته معروفة مشهو أبو أٌوب المغربًوالمثال فٌها هو 

 وهذا لول اإلخوة المسؤولٌن عن الدعوة فً هولندا فٌه:

 

حلمته الثانٌة من اإلبانة تمرٌبا كلها فً الدفاع ولد دافع عنه عبد اإلله وكانت 

عن أبً أٌوب والسبب أن أبا أٌوب دافع عنهم لما تكلم فٌهم الشٌخ دمحم وغٌر 

 الصعافمة.كالمه الذي لاله للشٌخ دمحم حتى ال ٌكون مأخذا على 

 وهنا تنبٌه ٌبٌن لن كٌف هم ٌلعبون بالمواعد:

 وهم من جماعة عرفات أهل الٌمن صعافمة كان زكرٌاء العدنً وجماعته من

ا كان إعمال إذا جرحوا شخصا ٌستدلون بماعدة بلدي الرجل أعرف به، ولم

هذه الماعدة فً أبً أٌوب لٌس على هواهم تخلوا عن الماعدة وتمسكوا بخٌط 

 بوت!العنك

 

                     تنبٌهات 4وبذلن تكون انتهت األمثلة التطبٌمٌة وبمً عندنا إشكاالن و



 أوال : اإلشكاالن :

وٌموب لابل : كل األمثلة التً ذكرتموها إنما هً على  لد ٌسأل سابل-1

 فهومها ؟منطوق الماعدة فأٌن أمثلة م

 والجواب :

ختلفوا فٌما بٌنهم وكان واحد منهم فً أن هؤالء الصعافمة الذٌن فً المدٌنة ا

طرف والبمٌة فً طرف فحاولوا أن ٌفعلوا معه كما فعلوا مع غٌره بأن 

 ٌسمطوه وٌخرجوا تحذٌر منه فلم ٌستطٌعوا لصلته المدٌمة بالمشاٌخ

 ثم كل شخص تكلموا فٌه بالباطل ٌصلح أن ٌكون مثاالً بمفهوم الماعدة

 

 

اإلشكال الثانً وهو إشكال كبٌر فمد ٌسأل سابل وٌمول لابل : إن الشٌخ  -7

ربٌع لد تكلم وإن الشٌخ دمحم لٌس عنده دلٌل وأنتم بهذا تردون كالم الشٌخ 

 ربٌع ومرادكم لٌس نصرة الحك وإنما الطعن فً الشٌخٌن ربٌع وعبٌد 

 

 خٌن وجوابن اآلتً : فنمول له : ٌا أخً أوالً : جزان هللا خٌراً على حبن للشٌ

 

 

نت ما للت هذا الكالم إال لثمتن فً عرفات فهذا كالمه أ

 : الرأه





 فأنت بٌن أمرٌن :

إما ان تمول إن هذا طعن  وعرفات ٌطعن فً الشٌخ ربٌع فنكون لد انتهٌا من 

 لطعنه فً الشٌخ ربٌع عرفات

فنمول لن : لماذا باء عرفات تجر وباء وإما أن تمول إن هذا تطبٌك للمواعد 

 ؟!!دمحم بن هادي التجر ؟

وٌغنٌن عن هذا كله أن تسمع شرح شٌخنا الدكتور عبد هللا البخاري لضوابط 

 الجرح والتعدٌل

 

 

 :  ٌهاتثانٌا  : التنب

 ٌنملوا محل النزاع إلى شٌبٌن :ن انتبه لمكرهم فهم ٌحاولون أ -1

 االول : أن الطعن لٌس فٌهم وإنما فً الشٌخٌن ربٌع وعبٌد 

الثانً : أنهم بدال من الكالم عن أدلة جرحهم ٌنملون إلى الطعن فً 

 الشٌخ دمحم

 وأدلة ذلن ومحل النزاع هو جرحهم            

 

الذٌن حول عرفات وٌتكلم على لسانهم فٌكتب لهم وٌنشروا هم بأسمابهم  -7

رفات ما ٌكتب لو توٌتر إال فوابد وكالم عن كنزار وعبد اإلله وع

 التموى ونحو ذلن انتبهوا:

هو ٌورطكم وٌحمً نفسه  فتأخذون أنت الردود وتسمطون من أعٌن 

الناس وحتى إذا غرلت السفٌنة سهل علٌه الرجوع لملة كالمه اما أنتم 

 فأعانكم هللا

 



 :الذٌن ٌجاملون عرفات ومن معه من أجل التزكٌات نمول لهم    -4

انتم مفضوحون وتعلمون أنكم مفضوحون وتعلمون أننا نعلم أنكم 

مفضوحون ولد لال جل وعال )واتموا ٌوماً ترجعون فٌه إلى هللا ثم 

 (توفى كل نفس ما كسبت وهم ال ٌظلمون

 

 

 –ممن نحسبه من أهل الصدق والبصٌرة  -ونختم بمول صاحب لنا 

ٌبلغون دٌنه وٌنسبون حالهم : هلل أحكم من أن ٌترن من هذه حٌث لال 

 أفعالهم لسنة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص

 

 نسؤل هللا أن ٌرزلنا اإلخالص وأن ٌكتب أجرنا وأن ٌظهر الحك

 وصلى هللا على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

 وانتظرونا فً تتمة السلسلة بإذن هللا عز وجل


