
 
 من هم أصحاب األعراف؟؟؟

 
 

َُ ُمالًّ  " ََٗػَيى اأَلْػَشاِف ِسَجبٌه ٌَْؼِشُف٘
ٌْ ُٕ ََب  " ِبِسٍ

 

؟.سبحبُ اهلل ٍِ ٌٕ ٕؤَء   

 
 
 

أصحبة  فً ٍِ أق٘اه إٔو اىخفسٍش
  األػشاف

 

أٌّٖ ٍِ رٕبـ٘ا إىى اىجٖبد دُٗ سضى 
  ٗاىذٌٌٖ

 

.. " فـحجبٌٖ جٖبدٌٕ بؼذ فضو اهلل ػِ 
 " اىْــبس

 

اىجْــت.. " ٗحجبٌٖ ػق٘قٌٖ ى٘اىذٌٌٖ ػِ   



" 

 
 
 

َٗ اىْـــبس  فصـآسٗ فً ٍقبً بٍِ اىجْـــت 

 

ََٗػيى األْػشاف سجـَبه  " َُٖـَب ِحجـَــآة  ٍْْ َٗب
ٌُٕ ََب  " ٌْؼشُفُ٘ مال بِسـٍ

 

ٌْظشُٗ ىٖؤالء ٌْٗظشُٗ ىٖؤالء ٍِ شذة 
 .. اىَ٘قف ٍِٗ ػظٌٍ األٍش

 

رمش اهلل جّو جالىٔ س٘سة مبٍيت ٍِ أٗىٖب 
 .. إىى أخشٕـب بؤسٌ األػشاف

 
 
 

 .. ٍِٗ إٔو اىخفسٍش ٍِ قــبه

 

ٌٕ أق٘اً جَؼج حسْبحٌٖ ثٌ جَؼج 
فـخسبٗث اىحسْبث ٍغ .. سٍئبحٌٖ

  اىسٍئبث

 

في٘ صادث حسْبحٌٖ حسْت ىشجحج اىنفت 
 ٗالّخقي٘ا ٍِ األػشاف إىى اىجْـــبُ

 
 
 

ُّ اهلل أّجـبًّ ٗإٌـبك ٍِ اىْـــبس حخٍو , ى٘ أ
  مْج أّــب ٗأّج ٍِ ٕؤالء ثٌ

 

ٗإرا صشفج أبصبسّـب حيقبء إٔو اىجْـت ٌٕٗ 
 فٍٖـب ٌخْؼَُ٘ ؟؟



 

ْـّـت أُ َسـالً َػيٍـُْنٌ  " َٗ ّـَـبدٗا أْصَحبة اىَج
ََُؼُ٘ ٌُٕ ٌَط َٗ َٕـب   " ىِ ٌَـْذُخي٘

 

ْٕو اىْـــبس؟؟   ٗإرا ُصشفج حيقـبء أ

 

ْـّـبس  ٌُٕ ِحيقـبء أصَحبة اى ٗإرا ُصشَفج أبَصبُس
ٍَِِ"قـبى٘ا َسبـّْــَب ال حْجَؼيْـَـب ٍغ  اىقً٘ اىظبى  " 

 

 ٕٗؤالء قـذ حسبٗث حسْبحٌٖ ٍغ سٍئبحٌٖ

 
 
 

مٌ ٍشسَث بؤق٘اً ىٌ ٌصي٘ا ٗأّج فً طشٌقل 
أحبببً : إىى اىَسجذ ى٘ أّل قيج ىٌٖ 

  األُ حقبً اىصالة

 

ىشجح ٍٍضاُ حسْبحل ٗإلّخقيج ٍِ إٔو 
 األػشاف إىى اىجْـــت

 

سخخَْى أّل ػْذٍــب ٍشسث بؤصحببـل  ٕو
  ٗقيج اىسالً

 

اىسالً ػيٍنٌ  )ٌبىٍخـََل أمَيخٖـب ٗقيج 
ىشجحج حسْبحل ثٌ  ( ٗسحَت اهلل ٗبشمبحٔ

 ُأدخيج اىجْــت

 

ٗى٘ أّل أخٍخً اىغبىٍت ًٌ٘ أُ سأٌخً 
 اىَخبشجت فً اىس٘ق قيخً ىٖـب

أخخبٓ احقً اهلل فبىزي جَيل ٗأّؼٌ ػيٍل  )



 ( الحؼصٍْٔ بْؼَٔ

 

ىشجحج ٍ٘اصٌِ حسْبحــل ثٌ ُأدخيج 
 اىجْـــت

 
 
 

ّحخــبج إىى حيل اىحسْـــبث ٗحيل  فنٌ
  اىشزساث ٗمٌ فشطْـــب فٍٖـــب

 

اجَغ .. الحَش ػيى أحذ إال ٗقذ سيَج 
ىٍثقو ٍٍضاُ ..حسْـبث ٗأّج حَشً

  حسْـبحـل

 

 ٗأّج حق٘ه ىزىل اىزي قذ سفغ ص٘ث اىغْــبء

حبٍبً أقصش ػئٍ اىزي أػطبك ٕزا  )
 .. ( اىسَغ قذ حشً غٍشك فالحؼصٍٔ بْؼَٔ

 

ــّْشٕـ  ٗراك اىزي ٌَشً ىيَؼصٍت َرم

ٗ قذ ,رمشٕب...ٗحيل اىخً ىبسج ًٕٗ ػبسٌٔ
 رمش اىْبً ػئٍ اىصالة ٗاىسالً

 

فً حذٌث أبً ٕشٌشٓ فً صحٍح ٍسيٌ 
 {...صْفبُ ٍِ إٔو اىْبس ىٌ أسَٕب}:قبه

قبه ,,!! ثٌ رمشّسبء ٍبقبه ػبسٌبث,,,
البسٔ ٗىنِ ًٕٗ حفصو ,,!! مبسٍبث

قبه ّسبء }فخحج ٍِ ْٕب ٍِٗ ْٕبك 
 {مبسٍبث ػبسٌبث



إرا قٍو ىل ىبسل ػبسي فؤّج ٍِ ,,ّؼٌ 
 :ٕؤالء قبه

الٌذخيِ اىجْٔ ٗالٌجذُ سٌحٖب ٗإُ سٌحٖب }
 {ىٍ٘جذ ٍِ ٍسٍشة مزا ٗمزا

فٖو حخحَيٍبِ ,,ٗاهلل ى٘ قٍيج ىجبو ىْٖذ
 !!أخخً اىغبىٍٔ؟؟

 
 

فـخؼــبىً أخخً اىغبىٍـــت اّصحً ْٕـب 
 ,, ٗأخً اىغــبىـً اّصح ْٕــبك

 

ٗابخســٌ فً ٗجٔ .. سيٌ ػيى ٍِ ػشفج 
 .. ٕزا

 

قذ حنُ٘ اىحسْــت اىخً ٌثقو اهلل ػض ٗجو 
  بٖــب حسْـــبحل

 ٗىْخـــقــو ٍِ األػشاف إىــى اىجْـــت

 
********* 

 

ـيْشَش ٗىْؼذ اىؼـــذة َّٗبخـــو ػيى // فـ
 أّفسْــب ببألػَـــآه اىصـــبىحـــت

*** 

 

 ٍِ ٍحبظشة ى٘ حنيٌ سٍضبُ

 ىإلسخَبع

 

www.abdelmohsen.com/play-1884.html 

 

 


