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 احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ

ـَ آَمـُقا اَّتُؼقا اَّللَّ﴿، فف وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشقفف ا اّفِذي َ ـّ َيا َأُّيه َٓ َُمُقَُت  َحّؼ َُتَؼاَتِِف َو

ّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ    [201آل ظؿران]  ﴾إِ

ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبّث ﴿ َا افـّاُس اَّتُؼقا َرّبُؽُؿ اّفِذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم َيا َأُّيه

ثًِرا َوكَِساًء َواَّتُؼقا اَّللَّ ـَ  ًٓ اَن َظَؾقُْؽْؿ  ِمـُْفََم ِرَجا ـَ اّفِذي ََتَساَءُفقَن بِِف َوإَْرَحاَم إِّن اَّللَّ 

 [2] افـساء ﴾َرؿِقًبا

ًٓ َشِديًدا    ـَ َآَمـُقا اَّتُؼقا اَّللَّ َوُؿقُفقا َؿْق َا اّفِذي ُيْصؾِْح فَُؽْؿ َأْظََمَفُؽْؿ َوَيْغِػْر َفُؽْؿ  * ﴿ َيا َأُّيه

ـْ ُيطِِع اَّللَّ   [02-00إحزاب  ] َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾاَز َؾْقًزا َظظِقًَم﴾ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 أّمل بعُد:

اهلل ظؾقف  رشقل اهلل صذ ىهد ىؾنن أصدق احلديث ـتاب اهلل، وخر اهلد

ثٍة بدظة، وـّؾ بدظٍة ضالفٍة، وـّؾ دآفف وشؾؿ، ورش إمقر حمدثاهتا، وـّؾ حم وظذ

 .ضالفٍة ذم افـار

 

ا افـاس:  أُّيه

ـؾؿٍة شقاء؛ دمتؿع هبا إمة، وحتصؾ هبا  هلل كبقف أن يـادي أهؾ افؽتاب؛ إػأمر ا

ؽر ذفؽ مما يتحؼؼ هلؿ مـ  ، إػاإليامكقة ، وتؽقن هبا إُفػةاإلشالمقة افقحدة

ؾَِؿٍة َشَقاٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ أَ  ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افْؽَِتاِب ََتَعاَفْقا إَِػ  ﴿:افسعادة، ؾؼال تعاػ ّٓ َكْعُبَد ـَ

ـْ ُدوِن اَّللِّ َك بِِف َصْقًئا َوٓ َيّتِخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِم ّٓ اَّللَّ َوٓ ُكْؼِ  [46آل ظؿران ] ﴾إِ
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واحلذر  ،ـؾؿة افتقحقد افتل هل ـؾؿة افسقاء، ذم ظبادة اهلل، وترك ما ُيعبد شقاه  

 ُيدظقن إػ ﴾ قا اصفدوا بلّكا مسؾؿقنؾنن َتقفقا ؾؼقف﴿ؿال اهلل ظز وجؾ: مـ افؼك بف،

شالمؽؿ، إن واجبؽؿ أن تعؾـقا تقحقدـؿ، وؾنِ  ،هذه افؽؾؿة، ؾنن تقفقا وأَبقا

ذفؽ، دون ختقف، ودون حترج، ؾنن هذا هق افديـ  وأيامكؽؿ، ودظقتؽؿ افقاضحة إػ

َشَع ؿُ ﴿ :ؿال اهلل ظّزو جؾ ،احلؼ ـَ آَمـُقا َأْن ََتْ ـَ َأََلْ َيْلِن فِّؾِذي ِر اَّللِّ َوَما َكَزَل ِم ـْ ْؿ فِِذ ُؾقُُبُ

ِؼ  َد  ﴿اهلل:وؿال  [24حلديد ا]﴾اْْلَ ِؼ  ىُهَق اّفِذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف بِاْْلُ ـِ اْْلَ  .[9فصػ ا]﴾َوِدي

ِؾف فُِقْظِفَرُه َظَذ  ﴿ووظَده بافـرص ظؾقف ؾؼال ـُ ـِ   ,﴾ باَّلل صفقدا كـػو افِدي

 ﴿:ؿقل اهلل تعاػ ،ان؛ افذي أمر اهلل بف بعد دظقهتؿ إفقفمـ هذا اإلظالن وافبقو   ,,,,

إِْبَراِهقَؿ َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْشَحاَق َوَيْعُؼقَب  ُؿقُفقا آَمـّا بِاَّللِّ َوَما ُأكِزَل إَِفْقـَا َوَما ُأكِزَل إَِػ 

ـْ رَ  كَوِظقَس  كَوإَْشَباِط َوَما ُأوِِتَ ُمقَش  ُِبِْؿ ٓ ُكَػِرُق َبْغَ َأَحٍد ِمـُْفْؿ َوَما ُأوِِتَ افـّبِقهقَن ِم

ـُ َفُف ُمْسؾُِؿقنَ   [  234فبؼرةا]﴾َوَكْح

ـُ َفُف ُمْسؾُِؿقَن﴾ادسؾؿ جيفرهؽذا   ﴿ َوَكْح

َؾنِْن آَمـُقْا بِِؿْثِؾ َما آَمـتُؿ بِِف َؾَؼِد اْهَتَدوْا ّوإِن ََتَقّفْقْا َؾنِّكََم ُهْؿ ِِم ِصَؼاٍق ﴿ؿال اهلل ظزو جؾ:

 [230افبؼرة]﴾ َسَقْؽِػقَؽُفُؿ اَّللُّ َوُهَق افّسِؿقُع اْفَعؾِقؿُ ؾَ 

مشاؿًة فرب افعادغ، وجلؿقع أكبقائف وادرشؾغ،  مشاؿة؛ ادذـقر وهذا افشؼاق

ُعقا ﴿:ادممـغ مسؾؿغ، ؿال اهلل شبحاكف كؾنن اهلل شؿ ـَ ـَ آَمـُقا اْر َا اّفِذي َيا َأُّيه

ْرَ َفَعّؾُؽْؿ َُتْػؾُِحقنَ َواْشُجُدوا َواْظُبُدوا َربّ  َوَجاِهُدوا ِِم اَّللِّ َحّؼ ِجَفادِِه  * ُؽُؿ َواْؾَعُؾقا اْْلَ
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ُؿ  ـُ ـْ َحَرٍج ِمّؾَة َأبِقُؽْؿ إِْبَراِهقَؿ ُهَق َشَّم ـِ ِم ْؿ َوَما َجَعَؾ َظَؾْقُؽْؿ ِِم افِدي ـُ ُهَق اْجَتَبا

ـْ َؿْبُؾ   [07ـــ  00احلج ] ﴾ادُْْسؾِؿَغ ِم

ظباده ادسؾؿغ، ؾؿـ أشؾؿ ضقظًا ؾفق افـاجل ادػؾح، ومـ أشؾؿ  كشؿاهلل 

﴿ُؿْؾ َأئِـُّؽْؿ  : ، ؿال اهلل ظز وجؾجمازي بعؿؾف  هلل شبحاكف ـرًها يليت مذظـًا إػ

َعُؾقَن َفُف َأكَداًدا َذفَِؽ َربه اْفَعادَِغَ  َوَجَعَؾ *  َفَتْؽُػُروَن بِاّفِذي َخَؾَؼ إَْرَض ِِم َيْقَمْغِ َوََتْ

ا ِِم َأْرَبَعِة َأّياٍم َشَقاًء فِؾّسائِؾِغَ  ـْ َؾْقؿَِفا َوَباَرَك ؾِقَفا َوَؿّدَر ؾِقَفا َأْؿَقاََتَ ُثّؿ *  ؾِقَفا َرَواِدَ ِم

ْرًها َؿاَفَتا َأَتَ  ـَ ا َوفأَِلْرِض اِْئتَِقا َضْقًظا َأْو   ْقـَا َضائِِعغَ اْشَتَقى إَِػ افّسََمِء َوِهَل ُدَخاٌن َؾَؼاَل َْلَ

ـّ َشْبَع َشََمَواٍت ِِم َيْقَمْغِ َوَأْوَح  * ْكقَا  كَؾَؼَضاُه ِؾ َشََمٍء َأْمَرَها َوَزّيـّا افّسََمَء افده ـُ ِِم 

فَِؽ ََتْؼِديُر اْفَعِزيِز اْفَعؾِقِؿ   [21ـ  9ؾصؾت ] ﴾بَِؿَصابِقَح َوِحْػًظا َذْ

ـْ ِِم افّسَؿَقاِت  ﴿  ْرًها َوَفُف َأْشَؾَؿ َم ـَ   [73آل ظؿران ]﴾َوإَْرِض َضْقًظا َو

حتت ؿفر  هق وأظرض و كؾؿـفؿ مـ أشؾؿ وأذظـ وأضاع اهلل، ومـفؿ مـ أب

 .اهلل، وحؽؿف، ورشظف، يػعؾ بف ما يشاء

ا افـاس:  أُّيه

 ؽفبذ افرىض وأٍد أو مجاظٍة، فشعٍب أو دوفة، ؽر اإلشالم؛ فػر إن افدظقة إػ

هلل، ومراده، وخؾؼف، وأمره، ورشظف، وؿدره،  و حمادة آؿةيعتز مش ،إؿرار ذفؽ أو

َد  ؿال اهلل ظز وجؾ:و ، وحؽؿف، وديـف ـْ َبْعِد َما ََتبَّغَ َفُف اْْلُ ـْ ُيَشاؿِِؼ افّرُشقَل ِم  ى﴿َوَم

 [221افـساء ] ﴾اَوُكْصؾِِف َجَفـَّؿ َوَشاَءْت َمِصرً  َوَيّتبِْع َؽْرَ َشبِقِؾ ادُْْمِمـَِغ ُكَقِفِف َما ََتَقّػ 



 5 

ـْ ُُيَاِددِ اَّللَّ َوَرُشقَفُف َؾَلّن َفُف َكاَر َجَفـَّؿ َخافًِدا ؾِقَفا  ﴿:و ؿال اهلل ظز وجؾ  َأََلْ َيْعَؾُؿقا َأّكُف َم

ْزُي اْفَعظِقؿُ  فَِؽ اْْلِ   [43افتقبة ] ﴾َذْ

بِِف َؾَؼِد اْهَتَدوْا ّوإِن َؾنِْن آَمـُقْا بِِؿْثِؾ َما آَمـُتؿ  ﴿:مشاؿة بـص ؿقل اهلل ظّز وجؾ 

ـُ * ََتَقّفْقْا َؾنِّكََم ُهْؿ ِِم ِصَؼاٍق َؾَسَقْؽِػقَؽُفُؿ اَّللُّ َوُهَق افّسِؿقُع اْفَعؾِقؿُ  ـْ َأْحَس ِصْبَغَة اَّللِّ َوَم

ـُ فَُف َظابِدونَ  ـَ اَّللِّ ِصْبَغًة َوَكْح  [237ـــ  230افبؼرة ]﴾ِم

اْفقَْقَم  ﴿:ؾوج يـ وأكعؿ ظؾقفؿ بف، ؿال اهلل ظزظباده هبذا افد اهلل أشبغ كعؿف ظذ

َؿْؾُت َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأُْمَْؿُت َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضقُت فَُؽُؿ اإْلْشالَم ِديـًا ـْ  [3ادائدة: ] ﴾ َأ

 [203آل ظؿران ]﴾َواْظَتِصُؿقْا بَِحْبِؾ اَّللِّ ََجِقعًا َوَٓ ََتَػّرُؿقاْ  ﴿: وؿال اهلل شبحاكف وتعاػ 

ُروْا كِْعَؿَت اَّللِّ َظَؾْقُؽؿْ ﴿وهق اإلشالم    ـُ ـُتْؿ َأْظَداء َؾلَفَّػ َبْغَ ُؿُؾقبُِؽْؿ  َواْذ ـُ إِْذ 

أي بـعؿة اإلشالم، وأبان هلؿ ما ـاكقا ؿادمغ ظؾقف مـ  ﴾َؾَلْصَبْحُتؿ بِـِْعَؿتِِف إِْخَقاكاً 

ـتُْؿ َظَذ ﴿:افعذاب ذم حغ مزاوفتف  ـُ َذفَِؽ ُيبَِغُ َصَػا ُحْػَرٍة  َو ـَ ؿ ِمـَْفا  ـُ ـَ افـّاِر َؾَلكَؼَذ ِم

َتُدوَن  ـْ ِمـُْؽْؿ ُأّمٌة َيْدُظقَن إَِػ   * اَّللُّ َفُؽْؿ آَياَتِِف َفَعّؾُؽْؿ ََتْ ْرِ َوَيْلُمُروَن بِادَْْعُروِف  َوْفَتُؽ اْْلَ

ـِ ادُْـَْؽِر َوُأوَفْئَِؽ ُهُؿ ادُْْػؾُِحقنَ  ـْ  *  َوَيـَْفْقَن َظ ـَ ََتَػّرُؿقا َواْخَتَؾُػقا ِم اّفِذي ـَ َٓ ََتُؽقُكقا  َو

ْؿ َظَذاٌب َظظِقؿٌ   .أيات [201ــ 203آل ظؿران ]﴾َبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْفَبِقـَاُت َوُأوَفْئَِؽ َْلُ

ديـ مجقع ادخؾقؿات، مـ إكبقاء وافرشؾ، وشائر مـ خؾؼ  فأك ومما يدل ظذ

ـٍ وأكس، مـ ادؽ وجؾ ظز اهلل  هلؿوجؾ  ظزهق افديـ افذي رضقف اهلل أكف  ؾػغ، مـ ج

ـّ َواإِلكَس إِّٓ فَِقْعُبُدوِن َما  ﴿اهلل تعاػ: ؿال ،وأمرهؿ بف و خؾؼفؿ فف َوَما َخَؾْؼُت اجِل

ــ  14افذاريات ] ﴾ِة ادَْتِغُ إِّن اَّللَّ ُهَق افّرّزاُق ُذو افُْؼقّ  ُأِريُد ِمـُْفؿ ِمـ ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأن ُيْطِعُؿقنِ 

17] 



 6 

ّٓ فَِقْعبُُدوا اَّللَ ُُمْؾِِصَغ ﴿ؿال اهلل تعاػ: ديـ مجقع افزية،افذيـ افؼقؿ  َوَما ُأِمُروا إِ

ـُ اْفَؼِقَؿةِ  اَة َوَذفَِؽ ِدي ـَ ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا افّصالَة َوُيْمَُتقا افّز  [1]افبقـة:﴾ َفُف افِدي

ْسَتِؼقٍؿ ِديـاً ؿَِقًَم  ُؿْؾ إِّكـِل َهَداِِن َرِِّب إَِػ  ﴿: فـبقف بحاكف وتعاػؿال اهلل ش و اٍط مه ِِصَ

ـَِغ ُؿْؾ إِّن َصاَلِِت  ـَ ادُْْؼِ اَن ِم ـَ إبراهقؿ وديـ شائر هذا ديـ  ﴾ِمّؾَة إِْبَراِهقَؿ َحـِقػًا َوَما 

يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ  ُؿْؾ إِّن َصاَلِِت َوُكُسؽِل َوََمَْقايَ  ﴿: إكبقاء َوََمَاِِت َّللِِّ َرِب اْفَعادََِغ َٓ َذِ

ـُؾه  *ُأِمْرُت َوَأَكا َأّوُل ادُْْسؾِِؿغَ  ٍء َوَٓ ََتْؽِسُب  ِؾ َرْ ـُ ُؿْؾ َأَؽْرَ اَّللِّ َأْبِغل َرّبًا َوُهَق َربه 

ـُتْؿ ؾِقِف  ّؿ إَِػ ثُ  ىَكْػٍس إِّٓ َظَؾْقَفا َوَٓ ََتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرَ  ـُ َرِبُؽؿ ّمْرِجُعُؽْؿ َؾُقـَِبُئُؽؿ بََِم 

َتؾُِػقنَ   [246ــ  242إكعام ] ﴾ ََتْ

 بعثقا و مبقـا أكف ديـ مجقع إكبقاء، ومـ أجؾف هذا افديـ ؿال اهلل  ظز وجؾ  

ِؾ ُأمّ ﴿:ُأرشؾقا ، وـتبف كزفت بف، ورشؾف ُأرشؾت بف ـُ ًٓ َأِن ُاْظُبُدوا َوَفَؼْد َبَعْثـَا ِِم  ٍة َرُشق

ـْ َهَد  ـْ َحّؼْت َظَؾْقِف افّضالَفُة َؾِسُروا ِِم  ىاَّللَّ َواْجَتـُِبقا افّطاُؽقَت َؾِؿـُْفْؿ َم اَّللُّ َوِمـُْفْؿ َم

اَن َظاؿَِبُة ادَُْؽِذبِغَ  ـَ قَْػ  ـَ  [34افـحؾ]﴾إَْرِض َؾاْكُظُروا 

ْر َأَخا َظادٍ  ﴿: تعاػوؿال    ـُ َْحَؼاِف َوَؿْد َخَؾْت افـهُذُر ِمـ َبْغِ  َواْذ ْٕ إِْذ َأكَذَر َؿْقَمُف بِا

ّٓ اَّللَّ إِِِن َأَخاُف َظَؾْقُؽْؿ َظَذاَب َيْقٍم َظظِقٍؿ  ّٓ ََتْعُبُدوا إِ ـْ َخْؾِػِف َأ   [12إحؼاف ]﴾َيَدْيِف َوِم

ـْ َرُشقلٍ  ﴿:وؿال اهلل ـْ َؿْبؾَِؽ ِم ـ وهق خاتؿ إكبقاء، ومجقع ــ ﴾َوَما َأْرَشْؾـَا ِم

ّٓ َأَكا َؾاْظبُُدونِ  ﴿اإلشالم  افرشؾ ؿبؾف وإكبقاء يدظقن إػ َٓ إَِفَْف إِ ّٓ ُكقِحل إَِفْقِف َأّكُف   ﴾إِ

 .[11إكبقاء ]
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ظؾقف افصالة و  ظـ كبقف كقٍح  شبقؾ افتػصقؾ ؿقل اهلل شبحاكف وتعاػ وجاء ظذ

ـْ َأْجٍر  ﴿ :فؼقمفض، ؿال افسالم، و هق أول افرشؾ إػ إر َؾنِن ََتَقّفْقُتْؿ َؾََم َشَلْفُتُؽؿ ِم

ـَ ادُْْسؾِِؿغَ  إِْن َأْجِرَي إِّٓ َظَذ  قَن ِم ـُ  [01ـــــ  02هقد ] ﴾ اَّللِّ َوُأِمْرُت َأْن َأ

ـَ اْفَبْقِت َوإِْش  ﴿ :وؿال اهلل ظـ كبقف إبراهقؿ ََمِظقُؾ َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراِهقُؿ اْفَؼَقاِظَد ِم

ـْ ُذِرّيتِـَا ُأّمًة  *َرّبـَا ََتَؼّبْؾ ِمـّا إِّكَؽ َأْكَت افّسِؿقُع اْفَعؾِقُؿ  َرّبـَا َواْجَعْؾـَا ُمْسؾَِؿْغِ َفَؽ َوِم

هذه دظقة إبراهقؿ؛ يدظق اهلل أن جيعؾ مـ ذرّيتف أمًة مسؾؿًة، ومـ ذرّية  ﴾ُمْسؾَِؿًة َفَؽ 

ْسؾَِؿًة ّفَؽ َوَأِرَكا َمـَاِشَؽـَا َوَُتْب َظَؾْقـَا إِّكَؽ َأكَت افّتّقاُب ُأمّ ﴿:إشامظقؾ مسؾؿًة فف  ًة مه

 [217ـــــ  210 ]افبؼرة ﴾افّرِحقؿُ 

 كَوَؿاَل ُمقَش ﴿ :ظؾقف افصالة وافسالم  كمبقـًا ظـ كبقف مقش ؿال اهلل  ظّز وجؾ   

ـُتْؿ آَمـُتؿ بِاَّللِّ َؾَعَؾْقِف ََتقَ  ـُ ْسؾِِؿَغ َيا َؿْقِم إِن  ـُتؿ مه ـُ ُؾقْا إِن  ْؾـَا َرّبـَا  َؾَؼاُفقْا َظَذ  *ـّ ـّ اَّللِّ ََتَق

َعْؾـَا ؾِْتـًَة ِفْؾَؼْقِم افّظادَِِغ  ـَ *َٓ ََتْ ـَ اْفَؼْقِم افَْؽاؾِِري  كُمقَش  َوَأْوَحْقـَا إَِػ  *َوَكِجـَا بَِرْْحَتَِؽ ِم

بِِؿْكَ ُبُققًَتا َواْجَعُؾقْا ُبُققََتُؽْؿ ؿِْبَؾًة َوَأؿِقُؿقْا افّصالَة َوَبِؼِ َوَأِخقِف َأن ََتَبّقَءا فَِؼْقِمُؽََم 

ـَا  كَوَؿاَل ُمقَش  *ادُْْمِمـَِغ  ْكَقا َرّب َقاِة افده َرّبـَا إِّكَؽ آََتْقَت ؾِْرَظْقَن َوَمألُه ِزيـًَة َوَأْمَقآً ِِم اْْلَ

ْؿ َواْصُدْد َظَذ  ِؿْس َظَذ فُِقِضؾهقْا َظـ َشبِقؾَِؽ َرّبـَا اضْ  َيَرُوْا  كُؿُؾقُِبِْؿ َؾاَل ُيْمِمـُقْا َحتّ  َأْمَقاِْلِ

ـَ َٓ َيْعَؾُؿقَن  *اْفَعَذاَب إَفِقَؿ  َؿاَل َؿْد ُأِجقَبت ّدْظَقَُتُؽََم َؾاْشَتِؼقََم َوَٓ ََتّتبَِعاِن َشبِقَؾ اّفِذي

ائِقَؾ اْفبَ   * ُف  كْحَر َؾَلَْتَبَعُفْؿ ؾِْرَظْقُن َوُجـُقُدُه َبْغًقا َوَظْدوا َحتّ َوَجاَوْزَكا بَِبـِل إِْْسَ ـَ إَِذا َأْدَر

ـَ ادُْْسؾِِؿَغ  ائِقَؾ َوَأَكْا ِم   *اْفَغَرُق َؿاَل آَمـُت َأّكُف ٓ إَِفَف إِّٓ اّفِذي آَمـَْت بِِف َبـُق إِْْسَ
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ـَت مِ  ﴿ :ؿال اهلل   ـُ ـَ آَٔن َوَؿْد َظَصْقَت َؿْبُؾ َو َؾاْفَقْقَم ُكـَِجقَؽ بَِبَدكَِؽ  *ـَ ادُْْػِسِدي

ـْ آَياَتِـَا َفَغاؾُِؾقنَ  ـَ افـّاِس َظ ثًِرا ِم ـَ ـْ َخْؾَػَؽ آَيًة َوإِّن   [91ـــــ  76يقكس ] ﴾ فَِتُؽقَن دَِ

ذفؽ احلال! وُيؼقؾ إشالمف،  أكف ُيسؾؿ ذم كافربقبقة، يتؿـ كؾرظقن افذي ادظ

وشقليت ما يتعؾؼ  ﴾وأكا مـ ادسؾؿغ﴿ؾ إشالُمف، ويعؾـ ذفؽ ذم حغ ٓ ُيؼب ـوفؽ

 .ذم جـب اهلل مـ زايؾ اإلشالم وـؾ مـ ؾرطبـدم 

 كعؿ ذم آياٍت ـثرة مـ افؼرآن هذه دظقة ادرشؾغ

ـَ  ﴿ :كبل اهلل يقشػ يعؿؾ بقصقة أبقف وجده وجده ويؼقلو    َرِب َؿْد َآََتْقَتـِل ِم

ـْ  ْكَقا  ادُْْؾِؽ َوَظّؾْؿَتـِل ِم َْرِض َأْكَت َوفِقِل ِِم افده ْٕ ََحادِيِث َؾاضَِر افّسََمَواِت َوا ْٕ ََتْلِويِؾ ا

غَ  ْؼـِل بِافّصاِْلِ َِخَرِة ََتَقّؾـِل ُمْسؾًَِم َوَأْْلِ ْٔ  [202يقشػ ] ﴾َوا

ـَ  ﴿:وؿال اهلل فـبقف    قَن  *ُؿْؾ إِِِن ُأِمْرُت َأْن َأْظُبَد اَّللَّ ُُمْؾًِصا ّفُف افِدي ـُ َْن َأ ِٕ َوُأِمْرُت 

ُؿِؾ اَّللَّ َأْظُبُد ُُمْؾًِصا  *ُؿْؾ إِِِن َأَخاُف إِْن َظَصْقُت َرِِّب َظَذاَب َيْقٍم َظظِقٍؿ  *َأّوَل ادُْْسؾِِؿَغ 

وا َأكُػَسُفؿْ  *ّفُف ِديـِل  ـَ َخِِسُ ـَ اّفِذي ي اِْسِ َوَأْهؾِقِفْؿ  َؾاْظُبُدوا َما ِصْئُتؿ ِمـ ُدوكِِف ُؿْؾ إِّن اْْلَ

اُن ادُْبِغُ  ِْسَ  [21ــــ  22افزمر ] ﴾َيْقَم اْفِؼَقاَمِة َأٓ َذفَِؽ ُهَق اْْلُ

 .هؽذا أمر اهلل كبقف وشائر إكبقاء 

ِمـُْفُؿ  كَؾَؾَّم َأَحّس ِظقَس ﴿:ظؾقف افصالة وافسالم  كظقسكبقف  يؼقل اهلل ظـ  و

ـْ َأكَصاِري إَِػ  ـُ َأكَصاُر اَّللِّ آَمـّا بِاَّللِّ َواْصَفْد بِلَّكا  اَّللِّ اْفُؽْػَر َؿاَل َم قَن َكْح َقاِريه َؿاَل اْْلَ

  [11آل ظؿران ] ﴾ُمْسؾُِؿقنَ 
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ؽر اإلشالم؟! شقاٌء ذم ؾصؾف  هؽذا ـػر ُأكاٍس بف وما زافقا ـػاًرا، ويدظقن إػ

فؽ، ظـ افدوفة، أو ؾصؾف ظـ افدظقة، أو ؾصؾف ظـ ما يتعؾؼ بادجتؿعات، أو ؽر ذ

اإلشالم مـ ؿبؾ  ضريؼتف وهديف، وهدي إكبقاء مجقًعا؛ ؾنكف يدظق إػ ومـ ـان ظذ

 .ومـ بعد

 .هنج إكبقاء افعام يشؿؾ مجقع ادؾؾ ادتؼدمة ـــــ افسائرة ظذ كؾاإلشالم بادعـ

ثّؿ  ﴿:ؿال اهلل شبحاكف  ،وبافتػاصقؾ افذي ذم هذا اإلشالم: مـف ما كسخ ادؾؾ ادتؼدمة

ـَ ٓ َيْعَؾُؿقَن  ْؾـَاَك َظَذ َجعَ  ـَ إَْمِر َؾاَّتبِْعَفا َوٓ ََتتّبِْع َأْهَقاء اّفِذي يَعٍة ِم إَِّّنُْؿ َفـ ُيْغـُقا  *َذِ

ـَ اَّللِّ َصْقًئا َوإِّن افّظادَِِغ َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاء َبْعٍض َواَّللُّ َويِِله ادُّْتِؼغَ   [29ــــ 27اجلاثقة ] ﴾َظـَؽ ِم

إِّن َهِذِه ُأّمتُؽْؿ ُأّمة  ﴿هذا افديـ افذي رشظف اهلل جلؿقع ادؾؾ، جلؿقع إمة 

 [91إكبقاء ] ﴾ َواِحَدة َوَأَكا َرّبُؽْؿ َؾاْظُبُدونِ 

ـِ َما َوَّص ﴿  ـَ افِدي َع َفُؽْؿ ِم أول إكبقاء وآخر  ﴾بِِف ُكقًحا َواّفِذي َأْوَحْقـَا إَِفقَْؽ  َذَ

ُزَ  كَوِظقَس  كا َوّصْقـَا بِِف إِْبَراِهقَؿ َوُمقَش َومَ ﴿إكبقاء  ـَ َٓ ََتتََػّرُؿقا ؾِقِف  ـَ َو َأْن َأؿِقُؿقا افِدي

َتبِل إِفَقِْف َمـ َيَشاُء َوَُّيِْدي إِفَقِْف َمـ ُيـِقُب  َظَذ  ـَِغ َما ََتْدُظقُهْؿ إَِفْقِف اَّللُّ ََيْ  [23 ىافشقر] ﴾ادُْْؼِ

ا إِْبَراِهقُؿ َبـِقِف َوَيْعُؼقُب َيا َبـِّل إِّن  َوَوَّص ﴿:مجقع بـقف بذفؽ إبراهقُؿ  وفذفؽ وىص ُِبَ

ـَ  كاَّللَّ اْصَطػَ  َؾاَل  ﴿ فؽؿ افديـ ـــ أي: جعؾؽؿ مسؾؿغ ـــ كاصطػ ﴾َفُؽُؿ افِدي

ّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  ـّ إِ  [31افبؼرة ] ﴾ َُمُقَُت
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ـُتْؿ ُصَفَداء إِْذ َح ﴿:وؿال  ـُ ََضَ َيْعُؼقَب ادَْْقُت إِْذ َؿاَل فَِبـِقِف َما ََتْعُبُدوَن ِمـ َأْم 

ـُ  َبْعِدي َؿاُفقْا َكْعُبُد إَِفـَفَؽ َوإَِفـَف آَبائَِؽ إِْبَراِهقَؿ َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْشَحاَق إَِفـفًا َواِحدًا َوَكْح

  [233افبؼرة ] ﴾َفُف ُمْسؾُِؿقنَ 

 .أي هلل شبحاكف وتعاػ ﴾قنوكحـ فف مسؾؿ﴿وهؽذا شائرهؿ وهؿ يؼقفقن 

ا افـاس:  أُّيه

ـقاء، إٓ أرذل زٕكبقاء، وظـ ضريؼة إصػقاء إإكف ٓ يرؽب ظـ مؾة ا

افسػفاء، وأؿبح افتعساء، افذيـ: مل حيسمقا ظؼقهلؿ، وٓ ؾطرهؿ، وٓ أخالؿفؿ، وٓ 

حاكف افذي هق ؿِقٌؿ، ومؼقؿ، ؿال اهلل شب فؿ، وٓ ديـفؿ احلـقػأمتفؿ، وٓ جمتؿع

ـِ َحـِقًػا ؾِْطَرَة اَّللِّ اّفتِل َؾَطَر افـّاَس ﴿:ذم ـتابف آمًرا بنؿامتف  وتعاػ َؾَلؿِْؿ َوْجَفَؽ فِؾِدي

ـُ اْفَؼقِؿُ ﴿ـــ حـقًػا ــــ ﴾َظَؾْقَفا ْؾِؼ اَّللِّ َذفَِؽ افِدي  [30افروم ] ﴾ٓ ََتْبِديَؾ ِْلَ

ؿ افذي ٓ ظقج فف، وافذي ٓ كؼصان افذي ُيريد أن يؼقؿف اهلل هذا هق افديـ افؼقّْ   

أن يرث اهلل إرض ومـ  ؾقف بقجٍف مـ افقجقه، ؾؼد أـؿؾف اهلل، وأمتف، وحػظف إػ

  .ظؾقفا

ُفقِر ِظـَْد اَّللِّ اْثـا َظَؼَ َصْفرًا ِِم ـِتاِب اَّللِّ ﴿: وؿال اهلل شبحاكف وتعاػ إِّن ِظّدَة افشه

 َ ْٕ ـّ َيْقَم َخَؾَؼ افّسَمواِت َوا ـُ اْفَؼِقُؿ َؾال ََتْظؾُِؿقا ؾِقِف ْرَض ِمـْفا َأْرَبَعٌة ُحُرٌم ذفَِؽ افِدي

َم ُيؼاَتُِؾقَكُؽْؿ ـاّؾًة واظؾؿقا أن اَّللَ مع ادتؼغ ـَ اّؾًة  ـَ ـَِغ   [34افتقبة ] ﴾َأْكُػَسُؽْؿ َوؿاَتُِؾقا ادُْْؼِ

شالمقة، وافؼيعة افزـقة، وأبان اهلل ــــ ظّز وجؾ ــــ أكف ٓ يرؽب ظـ هذه ادؾة اإل

َوَمـ َيْرَؽُب َظـ ِمّؾِة ﴿:هدي إكبقاء أمجعغ، وافذي رضقف رُب افعادغ، إٓ افسػقف
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غَ  ـَ افّصاِْلِ
ِ ْكَقا َوإِّكُف ِِم أِخَرِة دَ إِْذ * إِْبَراِهقَؿ إِّٓ َمـ َشِػَف َكْػَسُف َوَفَؼِد اْصَطَػْقـَاُه ِِم افده

ُف َأْشؾِْؿ َؿاَل َأْشَؾْؿُت فَِرِب اْفَعادَِغَ َؿاَل َفُف رَ   [232ــــــ  230افبؼرة ] ﴾به

وٓ أؿؾ حقاًء، وٓ أشقء  و ٓ أضؾ شبقاًل، ؾال أجفؾ جفاًل، وٓ أشػف ظؼاًل،

ًٓ ممـ يدظق إػ ؾنن اهلل خؾؼفؿ ؛ دوفة، أو ؾرٍد أو جمتؿعٍ ظـ  اإلشالمل ؾصؾ افديـ مؼا

 ، و تدظقهؿ إػ ؽر ما اراده.افعادغ تف، وأكت تشاق ربفعباد

 كمقش، وافسػفاء مفؾؽة، ؾـبل اهلل واظؾؿقا يا وؾؼؽؿ اهلل: أن ضاظة ادعرضغ

 حغ اشتخؾػ أخاه هارون وجاء دقؼات ربف؛ تسؾط ظؾقفؿ ظؾقف افصالة وافسالم

ف افصالة ظؾق  ك، ؾعبدو افعجؾ؟! وؽضب مقش افسامري، وؾتـ اهلل تؾؽ إمة

 ﴿ تعاػ: ؿال ،أبان اهلل ؽضبف ذم شقرة إظراف ؛سالم حغ رجع ؽضًبا صديًداواف

ـْ ُمقَش  َفَْقاَح َوِِم ُكْسَختَِفا ُهًد  كَودَّا َشَؽَت َظ ْٕ ـَ ُهْؿ فَِرُِبِْؿ  ىاْفَغَضُب َأَخَذ ا ٌة فِّؾِذي َوَرْْحَ

ُؿ افّرْجَػُة َؿاَل َرِب فَْق َؿْقَمُف َشبِْعَغ َرُجاًل دِِ  كَواْخَتاَر ُمقَش  * َيْرَهُبقنَ  قَؼاَتِـَا َؾَؾَّم َأَخَذَْتُ

ّٓ ؾِْتـَُتَؽ َُتِضؾه  َػَفاُء ِمـّا إِْن ِهَل إِ ـْ َؿبُْؾ َوإِّياَي َأَُتْؾُِؽـَا بََِم َؾَعَؾ افسه  ُِبَا ِصْئَت َأْهَؾْؽَتُفْؿ ِم

ـْ ََتَشاءُ  ـْ ََتَشاُء َوََتِْدي َم  [211ـــ  216إظراف ] ﴾َم

اهدكا مـ أية أن متابعة افسػفاء، افذيـ شِػفق أكػسفؿ ورضق ؽر وص

وا أن يؽقن ديـ افبعض دون افبعض؟ اإلشالم و  خسارة، خسارة ٓ أصد مـفا !أو أؿّرْ

ـَ ﴿ ابعد، ؿال تعاػ: َوَمـ َيْبَتِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديـًا َؾَؾـ ُيْؼبََؾ ِمـُْف َوُهَق ِِم أِخَرِة ِم

ي اِْسِ  [71آل ظؿران ] ﴾ـَ اْْلَ
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وا  ﴿تعاػ: ؿال، ٓ أخرس مـ هذا افصـػ أبًدا   ـَ َخِِسُ ـَ اّفِذي ي اِْسِ ُؿْؾ إِّن اْْلَ

اُن ادُْبِغُ  ِْسَ  [21افزمر:] ﴾َأْكُػَسُفْؿ َوَأْهؾِقِفْؿ َيْقَم اْفِؼَقاَمِة َأٓ َذفَِؽ ُهَق اْْلُ

ؿ ِمـ َؾْقؿِِفْؿ ُطَؾٌؾ ﴿أهنؿ: خسارهتؿصػة  و مـ    تِِفْؿ ُطَؾٌؾ  َْلُ ـَ افـّاِر َوِمـ ََتْ ِم

 [24افزمر ] ﴾َذفَِؽ ُُيَِقُف اَّللُّ بِِف ِظَباَدُه َيا ِظَباِد َؾاَّتُؼقنِ 

، ؿد حذر اهلل وجمارهتؿ هؾؽة وضاظة اخلارسيـ، وضاظة هذه إصـاف افسػفغ   

ـَ َيْدُظقَن َرُّبُ ﴿مـفا، ؿال تعاػ: ؿ بِاْفَغَداِة َواْفَعِقِ ُيِريُدوَن َوْجَفُف َواْصِزْ َكْػَسَؽ َمَع اّفِذي

ِرَكا ـْ ـْ َأْؽَػْؾـَا َؿْؾَبُف َظـ ِذ َٓ َُتطِْع َم ْكَقا َو َقاِة افده َٓ ََتْعُد َظْقـَاَك َظـُْفْؿ َُتِريُد ِزيـََة اْْلَ َواَّتَبَع  َو

اَن َأْمُرُه ُؾُرضاً  ـَ  [17افؽفػ ]﴾ َهَقاُه َو

اهلل ظؾقف وشؾؿ ـام ذم مسؾؿ ظـ ظبداهلل ابـ  هذا أمٌر جاهٌع ؿال افـبل صذ  

 ".ؿد أؾؾح مـ أشؾؿ، وُرزق ـػاًؾا، وؿـعف اهلل بام آتاه": ريض اهلل ظـف  ظؿرو

 ـ، و افدظقة إػ ذفؽ مـ أمقر اجلاهؾقةؾال ؾالح إٓ ذم هذا افدي  

اهلل  فـبل صذأن ا اهلل ظـف ريضوذم صحقح افبخاري  ظـ ابـ ظباٍس 

ْشاَلِم  َأْبَغُض افـّاِس إَِػ   : "ظؾقف وشؾؿ ؿال َرِم َوُمْبَتٍغ ِِم اإْلِ اَّللِّ َثاَلَثٌة ُمْؾِحٌد ِِم اْْلَ

اِهؾِّقِة َوُمتبٌّع َدِم اْمِرٍئ بَِغْرِ َحٍؼ فُِقَفِريَؼ َدَمفُ   ."ُشـَّة اجْلَ

دُخافػة هلذا افديـ؛ هذا ؾافذي يريد ؽر اإلشالم بسـة اجلاهؾقة، وافطرق ا  

وكظر هذا احلديث ما ثبت ذم صحقح مسؾؿ ظـ  ،ظز وجؾ اهلل أبغض افـاس إػ

 ظقاض ابـ محار ـــ ريض اهلل ظـف ـــ 
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ؾصؾ افديـ ظـ دوفة؟! أو ظـ ؾرٍد ؟!  مما يدخؾ ؾقفامبقـًا أكف ٓ يدظق هبذه افدظقة، 

ت قهتؿ إفقف؛ إٓ ممؼقأو جمتَؿٍع؟! ويؼيص افـاس ظـ ديـ اهلل خمافػة ٕمر اهلل بدظ

اهلل ظؾقف  أن افـبل صذ يث افعظقؿؾؼد ثبت ذم هذا احلد مبغقض ظـد رب افعادغ،

إن رِّب أمرِن أن أظؾؿؽؿ ما جفؾتؿ َما ظؾؿـل يقمل هذا، إن اَّلل ــــ  : " وشؾؿ ؿال

ؿ أي: َما أحؾف اَّلل فف ــــ وإَّن ا ؾفق حالٌل فف،ظّز وجؾ ـــ يؼقل: ـؾ ماٍل كحؾتف ظبًد 

ؿ ـــــ جسؾتفؿ أَتتفؿ افشقاضغ ؾاجتافتفؿ ظـ ديـفؿ ــــ أي هذه إمة ـــــ اجتافتف

أْلؼتفؿ بلهؾ افباضؾ ــــ ؾاجتافتفؿ ظـ ديـفؿ وحّرمْت  كظؾقفؿ حت ــــ وجافت 

ظؾقفؿ ما أحؾؾت ْلؿ، وأحّؾْت ْلؿ ما حرمُت ظؾقفؿ، وإِن خؾؼُت ظبادي حـػاء 

 يث.احلد … ؾاجتافتفؿ افشقاضغ

   :وؾقف ؿال  

ل بف شؾطاًكا، وإن اَّلل كظر إػ أهؾ إرض ؾؿؼتفؿ،  وأمَرَْتؿ أن يؼـقا ِّب ماَل ُأكّزْ

 ."ظرُبؿ وظجؿفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ افؽتاب

ؽر  ؽر هذا افديـ، وظذ وهذا هق افشاهد، أن تؾؽ إمؿ افتل ـاكت ظذ 

 أبغضفؿ أصد افبغض، ـــــ هللديـ إكبقاء وادرشؾغ مـ ديـ اإلشالم ادبغ؛ ؾنن ا

أرشؾ اهلل هذا افـبل يزـل إمة بعد أن ـاكت  كادؼت: هق أصد افبغض ــــ حتؾ

ُِمِقَغ َرُشقًٓ ِمـُْفْؿ َيْتُؾق َظَؾْقِفْؿ  ﴿: ، ـام ؿال تعاػممؼقتًة مبغقضةً  ْٕ ُهَق اّفِذي َبَعَث ِِم ا

قِفْؿ َوُيَعِؾُؿُفُؿ اْفؽِ  ـِ بِغٍ آَياَتِِف َوُيَز اُكقا ِمـ َؿْبُؾ َفِػل َضاَلٍل مه ـَ ْؽَؿَة َوإِن  ]  ﴾َتاَب َواْْلِ

 [2اجلؿعة:
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قُؽْؿ  ﴿:وؿال اهلل شبحاكف ـِ ََم َأْرَشْؾـَا ؾِقُؽْؿ َرُشقًٓ ِمـُؽْؿ َيْتُؾق َظَؾْقُؽْؿ آَياَتِـَا َوُيَز ـَ

ْؽَؿَة َوُيَعِؾُؿُؽؿ ّما ََلْ ََتؽُ   [151] افبؼرة: ﴾قُكقْا ََتْعَؾُؿقنَ َوُيَعِؾُؿُؽُؿ اْفؽَِتاَب َواْْلِ

ؾزـاهؿ بعدما ـاكقا ذم ؽاية افضالفة، وذم ؽاية افتقف، وذم ؽاية افشؼاوة، وذم 

 .ؽاية ادؼت وافبغض مـ رِب افعادغ

 أُُّيا افـاس:

أو جـل أو  ،أو أكثك أو ذـر أو مجاظة، دٍ ؾصؾ افديـ ظـ ادجتؿع ؾر افدظقة إػ

 ذم افدكقا، دظقٌة جفـؿقٌة ــــ دظقة اجلفـؿقغ ادؾعقكقغ ؛كيس، أو حاـٍؿ أو حمؽقمٍ أ

افـّاِر َوَيْقَم اْفِؼَقاَمِة  َوَجَعْؾـَاُهْؿ َأئِّؿًة َيْدُظقَن إَِػ ﴿:ؿال اهلل  ،أخرة افذيـ ٓ ُيـرُصون ذم

ونَ  ْكَقا َفْعـًَة َوَيْقَم اْفِؼَقاَمِة و * َٓ ُيـَْكُ ِذِه افده ـَ ادَْْؼُبقِحَغ َأَْتَبْعـَاُهْؿ ِِم َهْ  62افؼصص ] ﴾ُهؿ ِم

 [61ــــ 

جفـؿقة، وذم افصحقح مـ حديث حذيػة ـــ ريض اهلل ظـف ــــ  هذه دظقة إػ  

ا، أجاهبؿ إفقفا ؿذؾقه ؾقف أبقاب جفـؿ مـ دظاة إػ :اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال افـبل صذ نّ أَ 

 و اهلل ادستعان.

 :اْلطبة افثاكقة *

ؾقؼف واجتِباه، احلؿد هلل افذي هداكا هلذا وما ــّا فـفتدي هداه وتق احلؿد هلل ظذ

ؿال اهلل  ؿف،ؼفقٓ أن هداكا اهلل، احلؿد هلل افذي أشبغ ظؾقـا كعؿف ودؾع ظـّا باإلشالم ك

ْ ََتَرْوا َأّن اَّللَّ َشّخَر َفُؽْؿ َما ِِم افّسََمَواِت َوَما ِِم إَْرِض َوَأْشبََغ  ﴿:شبحاكف وتعاػ َأََل

 [10فؼامن ] ﴾َظَؾْقُؽْؿ كَِعَؿُف َطاِهَرًة َوَباضِـَةً 
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وـُؾ مـ زايؾ هذه افـعؿة اإلشالمقة ؾفق مـ اهلافؽغ، ادعذبغ، شقاٌء حصؾ   

ـػٌر:  إشالم، ـػٌر وأو مل حيصؾ، وفقس هـاك إٓ  قيدكقصقٍئ مـ ادتاع ذم اف ظذ

وإشالٌم صاحُبُف ُيؽِرمُف اهلل  اهلافؽغ، ادعذبغصاحبف يستحؼ افـار ؾقفا مـ ادخؾديـ 

ذفؽ أدفة افؼرآن افؽريؿ، وما ُأرشؾت رشُؾف، وُأكزفت ـتُبف؛ إٓ  ـعقؿ، وظذافبجـاٍت 

ْؿ بِاّفتِل ﴿:هذا افذي يتؿتع بافدكقا بؽػره  كبذفؽ. ما ظس ـُ ُد َٓ َٓ َأْو َوَما َأْمَقافُُؽْؿ َو

ـَ  كَُتَؼِرُبُؽْؿ ِظـَْدَكا ُزْفػَ  ـْ آَم ّٓ َم ْؿ َجَزاُء افِضْعِػ بََِم َظِؿُؾقا إِ ا َؾُلوَفْئَِؽ َْلُ َوَظِؿَؾ َصاِْلً

 [30شبل ] ﴾َوُهْؿ ِِم اْفُغُرَؾاِت آِمـُقنَ 

َػُروا ِِم اْفباَِلِد ﴿ وؿال اهلل ظز وجؾ:   ـَ ـَ  َمَتاٌع َؿؾِقٌؾ ُثّؿ  * َٓ َيُغّرّكَؽ ََتَؼؾهُب افِّذي

 ِ ََّْنَاُر  *َفاُد َمْلَواُهْؿ َجَفـُّؿ َوبِْئَس ادْ ْٕ تَِفا ا ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجـّاٌت ََتْ ْؿ َْلُ ـَ اَّتَؼْقا َرُّبُ ـِ اّفِذي َفؽِ

ـْ ِظـِْد اَّللِّ َوَما ِظـَْد اَّللِّ َخْرٌ فأِْلَْبَرارِ  ًٓ ِم ـَ ؾِقَفا ُكُز  [297ــــ  294آل ظؿران ]  ﴾َخافِِدي

تؾؽ افـغؿة ؿال اهلل  هذه افـعؿة، وأبان ـقػ وصػ اهلل شبحاكف وتعاػ 

ـَ افـَِساء َواْفبَـَِغ َواْفَؼـَاضِِر ادَُْؼـَطَرةِ  ﴿:شبحاكف وتعاػ ـَ فِؾـّاِس ُحبه افّشَفَقاِت ِم ُزِي

ْكَقا َواَّللُّ َقاِة افده ْرِث َذفَِؽ َمَتاُع اْْلَ ْقِؾ ادَُْسّقَمِة َوإَْكَعاِم َواْْلَ ـَ افّذَهِب َوافِْػّضِة َواْْلَ  ِظـَدُه ِم

ـُ ادَْآِب  ـْ  * ُحْس ِري ِم ـَ اَّتَؼْقا ِظـَْد َرُِبِْؿ َجـّاٌت ََتْ فُِؽْؿ فِّؾِذي ـْ َذْ ُؿْؾ َأُؤَكِبُئُؽْؿ بَِخْرٍ ِم

ـَ اَّللِّ َواَّللُّ َبِصٌر بِاْفِعَبادِ  ـَ ؾِقَفا َوَأْزَواٌج ُمَطّفَرٌة َوِرْضَقاٌن ِم ََّْنَاُر َخافِِدي ْٕ تَِفا ا ـَ  * ََتْ اّفِذي

ـَ َوافّصاِدؿَِغ  *َيُؼقُفقَن َرّبـَا إِّكـَا آَمـّا َؾاْؽِػْر َفـَا ُذُكقَبـَا َوؿِـَا َظَذاَب افـّار افّصابِِري

ـَ بِإَْشَحارِ  َؽُة َصِفَد اَّللُّ َأّكُف َٓ إَِفَف إِّٓ ُهَق َوادَْالئِ  *َواْفَؼاكِتَِغ َوادُْـِػِؼَغ َوادُْْسَتْغِػِري
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ؽِقؿُ  ـَ ِظـَد اَّللِّ اإِلْشالمُ  * َوُأْوُفقْا اْفِعْؾِؿ َؿائًَِم بِافِْؼْسِط َٓ إَِفَف إِّٓ ُهَق اْفَعِزيُز اْْلَ  إِّن افِدي

 [29ـــــ  26آل ظؿران ]  ﴾...

فف، وأراد ظـد ـِؾ مـ وؾؼف اهلل  ديـهق اف هذا هق افديـ ـــــ ظـد اهلل ــــ هذا  

ْؿ ؾِقَفا َزؾٌِر َوَصِفقٌؼ   *َؾِؿـُْفْؿ َصِؼّل َوَشِعقٌد  ...﴿فف اخلر  ـَ َصُؼقا َؾِػل افـّاِر َْلُ  َؾَلّما اّفِذي

ّٓ َما َصاَء َربهَؽ إِّن َرّبَؽ َؾّعاٌل دَِا ُيِريُد  * َْرُض إِ ْٕ ـَ ؾِقَفا َما َداَمِت افّسََمَواُت َوا  ﴾ َخافِِدي

 [200ــــ  201ؿران آل ظ] 

إِّكا َهَدْيـَاُه افّسبِقَؾ إِّما  ﴿فقس إٓ صؼٌل وشعقد، صاحب جـة وكار، ـػٌر وإشالٌم 

ُػقًرا ـَ  [3اإلكسان ] ﴾ َصاـًِرا َوإِّما 

ـْ َصاَء َؾْؾقَْؽُػرْ  ﴿ ـْ َوَم ـْ َصاَء َؾْؾُقْمِم ـْ َرِبُؽْؿ َؾَؿ ؼه ِم وأبان اهلل وظقده  ﴾ َوُؿِؾ اْْلَ

اِدُؿَفا َوإِْن ﴿:يـ ادخافػغ فديـف افؼقيؿ فؾؽاؾر إِّكا َأْظَتْدَكا فِؾّظادَِِغ َكاًرا َأَحاَط ُِبِْؿ ُْسَ

اُب َوَشاَءْت ُمْرََتَػًؼا ادُْْفِؾ َيْشِقي اْفُقُجقَه بِْئَس افّؼَ ـَ  [19افؽفػ ] ﴾َيْسَتِغقُثقا ُيَغاُثقا بََِمٍء 

ْؿ َأْن ََتّتِخُذوا ﴿ ـُ َٓ َيلُْمَر ْؿ بِاْفُؽْػِر َبْعَد إِْذ َأْكتُْؿ َو ـُ ادَْاَلئَِؽَة َوافـّبِِقَغ َأْرَباًبا َأَيْلُمُر

 [70آل ظؿران ] ﴾ُمْسؾُِؿقنَ 

ـْ ِديـِِف َؾَقُؿْت  ، ؿال تعاػ:افؽػر مـ اإلشالم إػ ةوافـُؼؾ   ـْ َيْرََتِدْد ِمـُْؽْؿ َظ ﴿ َوَم

اؾٌِر َؾُلْوَفئَِؽ َحبَِطْت َأْظََمْلُُ  ـَ ْكَقا َوأِخَرةِ َوُأْوَفئَِؽ َأْصَحاُب افـّاِر ُهْؿ ؾِقَفا َوُهَق  ْؿ ِِم افده

 [212]افبؼرة: َخافُِدوَن﴾

ُػقًرا﴿   ـَ  [3اإلكسان ] ﴾ إِّكا َهَدْيـَاُه افّسبِقَؾ إِّما َصاـًِرا َوإِّما 

كف ؾؾقس إٓ صاـٌر وـاؾٌر، صاـٌر مسؾؿ، وـاؾٌر ُمؾحد ـــ حماٌد هلل ـــــ شبحا

 وتعاػ
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افباضؾ ـام ؿال اهلل  إػ كبغ اإلشالم وافؽػر؛ ؾنكف دظ وشطقة إػ كؾؿـ دظ

ـْ ُدوكِِف اْفَباضُِؾ َوَأّن اَّللَّ ُهَق ﴿:وتعاػ شبحاكف ؼه َوَأّن َما َيْدُظقَن ِم فَِؽ بَِلّن اَّللَّ ُهَق اْْلَ َذْ

 [30فؼامن ] ﴾اْفَعِعه اْفَؽبِرُ 

 ككدامِة وحرسِة مـ زايؾ اإلشالم، ـقػ يتؿـ هلل ــــ إػواشؿعقا ــــ وؾؼؽؿ ا

ْؿ َرُشقٌل  ﴿: ، افذي ؿال اهلل ظـفأن يعقد إفقف! ويتبع هذا افرشقل افؽريؿ ـُ َفَؼْد َجاَء

ـْ َأكُػِسُؽْؿ َظِزيٌز َظَؾْقِف َما َظـِتهْؿ َحِريٌص َظَؾْقُؽؿ بِادُْْمِمـَِغ َرُؤوٌف ّرِحقٌؿ. َؾنِن ََتَقّفقْ  ا َؾُؼْؾ ِم

ْؾُت َوُهَق َربه اْفَعْرِش اْفَعظِقؿِ  ـّ  [217افتقبة ] ﴾َحْسبَِل اَّللُّ ٓ إَِفَف إِّٓ ُهَق َظَؾْقِف ََتَق

َْجًرا َؽْرَ *   َما َأْكَت بِـِْعَؿِة َرِبَؽ بَِؿْجـُقنٍ *  ﴿ن َواْفَؼَؾِؿ َوَما َيْسطُُرونَ وؿال:   َٕ َوإِّن َفَؽ 

ونَ *  َفَعذ ُخُؾٍؼ َظظِقؿٍ َوإِّكَؽ *  ََمْـُقنٍ  إِّن َرّبَؽ ُهَق *  بَِلِيقُؽُؿ ادَْػُتقنُ *  َؾَستُبِْكُ َوُيبِْكُ

﴾ ـَ ـْ َشبِقؾِِف َوُهَق َأْظَؾُؿ بِادُْفَتِدي ـْ َضّؾ َظ  [0-2]افؼؾؿ: َأْظَؾُؿ بَِؿ

ْح َفَؽ َصْدَركَ وؿال:  ْ َكْؼَ *  ي َأكَؼَض َطْفَركَ اّفذِ *  َوَوَضْعـَا َظـَؽ ِوْزَركَ *   ﴿َأََل

َرَك﴾  ـْ  [4-1]افؼح:َوَرَؾْعـَا َفَؽ ِذ

﴾ *  َؾَصِؾ فَِرِبَؽ َواْكَحرْ * ﴿إِّكا َأْظَطْقـَاَك اْفَؽْقَثرَ و ؿال:  [3-2]افؽقثر:إِّن َصاكَِئَؽ ُهَق إَْبَسُ

ُ َظَذ ﴿ ؿال شبحاكف مبقـًا خسارهتؿ، وحرسهتؿ، وكدامتفؿ و َيَدْيِف  َوَيْقَم َيَعضه افّظاَِل

ْذُت َمَع افّرُشقِل َشبِقال  َيا َوْيَؾتَ  ْ َأَّتِْذ ُؾالًكا َخؾِقال كَيُؼقُل َيا َفْقَتـِل اَّتَ َفَؼْد   *َفْقَتـِل ََل

اَن افّشقَْطاُن فإِِلكَساِن َخُذوٓ ـَ ِر َبْعَد إِْذ َجاَءِِن َو ـْ ـِ افِذ  [19ـــــ  10افػرؿان ] ﴾َأَضّؾـِل َظ

َت  افديـ، أو افػرد أو  ! ظـ ؾصؾ افدوفة؟ أُُّيا افداظل إػ "ذّفَْت خ" "خذّفْ

 .ادجتؿع أو ادرأة أو افرجؾ، وهذه خسارتؽ
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َقاِِت ﴿:ذم ـتابف افؽريؿ  ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ ّٓ  *يُؼقُل َيا َفْقَتـِل َؿّدْمُت ِْلَ َؾقَْقَمئٍِذ 

َرِبِؽ  اْرِجِعل إَِػ  *َيا َأّيُتَفا افـّْػُس ادُْْطَؿئِـُّة  *َأَحٌد  َوٓ ُيقثُِؼ َوَثاَؿفُ  *ُيَعِذُب َظَذاَبُف َأَحٌد 

 [30 ــ 16افػجر ] ﴾َواْدُخِع َجـّتِل *َؾاْدُخِع ِِم ِظَباِدي *َراِضَقًة ّمْرِضّقةً 

ـُؾ مـ اضؿئـ بديـ اهلل هذا وظده احلؼ، وـُؾ مـ مل يطؿئـ بديـ اهلل ؾنكف يـدم   

َٓ ُيْمِمـُقنَ وَ  ﴿:ويتحرّس  َْمُر َوُهْؿ ِِم َؽْػَؾٍة َوُهْؿ  ْٕ ِة إِْذ ُؿِِضَ ا ِْسَ مريؿ ] ﴾َأْكِذْرُهْؿ َيْقَم اْْلَ

39] 

ُؾقا َظَذ ﴿:و ؿال تعاػ  ـَ َأْْسَ َأكُػِسِفْؿ ٓ ََتْؼـَطُقا ِمـ ّرْْحَِة اَّللِّ إِّن اَّللَّ  ُؿْؾ َيا ِظَباِدَي اّفِذي

ُكقَب ََجِقعً  ِزَؾِة إِِذ اْفُؼُؾقُب َفَد  * ا إِّكُف ُهَق اْفَغُػقُر افّرِحقؿُ َيْغِػُر افذه ْٔ  ىَوَأْكِذْرُهْؿ َيْقَم ا

َٓ َصِػقٍع ُيَطاعُ  ـْ َْحِقٍؿ َو اطِِؿَغ َما فِؾّظادَِِغ ِم ـَ ـَاِجِر   ﴾اْْلَ

  وافظامل هـا ادؼصقد بف ادؼك ــــ افظؾؿ إـز ــــ ؿال اهلل تعاػ 

ونَ  إَِػ  َوَأكِقُبقا﴿ َواَّتبُِعقا *  َرِبُؽْؿ َوَأْشؾُِؿقا َفُف ِمـ َؿْبِؾ َأن َيْلَتَِقُؽُؿ اْفَعَذاُب ُثّؿ ٓ َُتـَكُ

ـَ َما ُأكِزَل إَِفْقُؽؿ ِمـ ّرِبُؽؿ ِمـ َؿْبِؾ َأن َيْلَتَِقُؽُؿ اْفَعَذاُب َبْغَتًة َوَأكُتْؿ ٓ ََتْشُعُروَن   * َأْحَس

َتَ َأن ََتُؼقَل َكْػٌس َيا َح  ـَ  َظَذ  كِْسَ ـَ افّساِخِري
ِ ـُت دَ ـُ َأْو  * َما َؾّرضُت ِِم َجـِب اَّللِّ َوإِن 

ـَ ادُّْتِؼغَ  ّرًة  ىَأْو ََتُؼقَل ِحَغ ََترَ  * ََتُؼقَل َفْق َأّن اَّللَّ َهَداِِن َفُؽـُت ِم ـَ اْفَعَذاَب َفْق َأّن يِِل 

ـَ ادُْْحِسـِغَ  قَن ِم ـُ ـَ َؿْد َجا َبَذ  * َؾَل ـَت ِم ـُ َت َو َءَْتَؽ آَياِِت َؾَؽّذْبَت ُِبَا َواْشَتْؽَزْ

ـَ  َذُبقْا َظَذ  ىَوَيْقَم افِْؼقَاَمِة ََترَ * اْفَؽاؾِِري ـَ ـَ  ْسَقّدٌة َأَفْقَس ِِم َجَفـَّؿ  اّفِذي اَّللِّ ُوُجقُهُفؿ مه

ـَ  ىَمْثقً  ي  [40ــــ  16افزمر ] ﴾ِفْؾُؿَتَؽِزِ

َفَعِع  * إَِذا َجاَء َأَحَدُهُؿ ادَْْقُت َؿاَل َرِب اْرِجُعقنِ ك حتّ  ﴿وؿال اهلل ظز وجؾ:  

ؾَِؿٌة ُهَق َؿائُِؾَفا َوِمـ َوَرائِِفؿ َبْرَزٌخ إَِػ  ـَ ـَالّ إَِّّنَا  ُت  ـْ ا ؾِقََم ََتَر  * َيْقِم ُيْبَعُثقنَ  َأْظَؿُؾ َصاِْلً
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قِر َؾال َأكَساَب َبْقـَُفْؿ َيقْ   َؾَؿـ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف  * َمئٍِذ َوٓ َيتََساَءُفقنَ َؾنَِذا ُكِػَخ ِِم افصه

وا َأكُػَسُفْؿ ِِم َجَفـَّؿ  * َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْْػؾُِحقنَ  ـَ َخِِسُ ـْ َخّػْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ اّفِذي َوَم

قنَ  * َخافُِدونَ  اِْلُ ـَ ـْ آَياِِت َُتْتَذ َأََلْ َتَ  * ََتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـّاُر َوُهْؿ ؾِقَفا  َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـتُؿ  ُؽ

ا َُتَؽِذُبقنَ  ـّا َؿْقًما َضاِفغَ  * ُِبَ ـُ َرّبـَا َأْخِرْجـَا ِمـَْفا َؾنِْن  * َؿاُفقا َرّبـَا َؽَؾَبْت َظَؾْقـَا ِصْؼَقَُتـَا َو

 [200ــــ 99ن ادممـق] ﴾َؿاَل اْخَسُموا ؾِقَفا َوٓ َُتَؽِؾُؿقنِ  * ُظْدَكا َؾنِّكا َطادُِقَن 

ْر بِِف َأْن  ﴿:وؿال اهلل    ـِ ْكَقا َوَذ َقاُة افده ُؿ اْْلَ ًقا َوَؽّرَْتُ ُذوا ِديـَُفْؿ َفِعًبا َوَْلْ ـَ اَّتَ َوَذِر اّفِذي

َٓ ﴿ـــــ أي تسؾؿ فؾعذاب ــــــ  ﴾َُتْبَسَؾ َكْػٌس  ـْ ُدوِن اَّللِّ َويِِلّ َو ا ِم َسَبْت َفقَْس َْلَ ـَ بََِم 

َٓ ُيْمَخْذ ِمـَْفاَصِػقٌع وَ  ّؾ َظْدٍل  ـُ  [00إكعام ] ﴾إِْن ََتْعِدْل 

َْرِض ﴿: افدكقا ـؾفا ما تؼبؾ مـفا ؿال اهلل شبحاكف وتعاػ كحت   ْٕ ْؿ َما ِِم ا َفْق َأّن َْلُ

ـْ َظَذاِب َيْقِم اْفِؼَقاَمِة َما َُتُؼبَِؾ ِمـُْفْؿ وَ  ْؿ َظَذاٌب َأفِقؿٌ ََجِقًعا َوِمْثَؾُف َمَعُف فَِقْػتَُدوا بِِف ِم  ﴾.َْلُ

 [34ادائدة ]

ـْ َظَذاِب َيْقِمئٍِذ بَِبـِقِف ﴿: ـؾ ما ؾقف     َوَصاِحَبتِِف َوَأِخقِف *  َيَقده ادُْْجِرُم َفْق َيْػَتِدي ِم

ـْ ِِم إَْرِض ََجِقًعا * َوَؾِصقَؾتِِف اّفتِل َُتْمِويِف *   ﴿ـــــ مـ افـاس وادامفؽ ـــــ  ﴾َوَم

ـْ َأْدَبَر *   ىَكّزاَظًة فِؾّشقَ  *  كـَال إَِّّنَا َفظَ  *ـِْجقِف ُثّؿ يُ  ــــ أي: ظـ اإلشالم ََتْدُظق َم

َع َؾَلْوظَ  *   َوََتَقّػ ـــــ   [29ــــ  22ادعارج ]أية ﴾إِّن اإِلْكَساَن ُخؾَِؼ َهُؾقًظا *   كَوََجَ

َسَبْت َرِهق ﴿:اهلل ظز وجؾ وؿال ـَ ؾه َكْػٍس بََِم  ّٓ َأْصَحاَب اْفَقِؿِغ  * ـٌَة ـُ ِِم َجـّاٍت   * إِ

ـِ ادُْْجِرِمَغ  *َيَتَساءُفقَن  ـَ ادَُْصِؾَغ  *َما َشَؾَؽُؽْؿ ِِم َشَؼَر  *َظ َوََلْ َكُؽ  *َؿاُفقا ََلْ َكُؽ ِم

ائِِضَغ  *ُكْطِعُؿ ادِْْسؽَِغ  ـّا َكُخقُض َمَع اْْلَ ـُ ـّا ُكَؽِذُب بَِققْ  *َو ـُ ـِ َو َأََتاَكا  كَحتّ * ِم افِدي

 [60ـــــ  37اددّثْر ] ﴾اْفَقِؼغُ 
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ّٓ َأْن ﴿ ْ َيـَاُفقا َوَما َكَؼُؿقا إِ قا بََِم ََل َػُروا َبْعَد إِْشالِمِفْؿ َومََهه ـَ ؾَِؿَة اْفُؽْػِر َو ـَ َوَفَؼْد َؿاُفقا 

ـْ َؾْضؾِفِ   [06افتقبة] ﴾َأْؽـَاُهُؿ اَّللُّ َوَرُشقُفُف ِم

َوَمـ ُيَبِدْل كِْعَؿَة ﴿:مـ افـاس إذا أمده اهلل بـعؿٍة اكؼؾب ظؾقف ذفؽ كؼؿة  ؾؽثرٌ   

 [122افبؼرة ] ﴾ْفِعَؼاِب ٱ َصِديُد  َّللَّٱ َؾنِنّ  َجآَءَْتفُ  َما َبْعدِ  ِمـ َّللِّٱ

ْكَقا وَ  ﴿ َقاُة افده ُؿ اْْلَ ًقا َوَؽّرَْتُ ُذوا ِديـَُفْؿ َفِعًبا َوَْلْ ـَ اَّتَ ْر بِِف َأْن َُتْبَسَؾ َكْػٌس َوَذِر اّفِذي ـِ  َذ

َٓ َصِػقٌع ــــــ أي: هبذافؼرآن وهبذا افديـ ـــــ  ـْ ُدوِن اَّللِّ َويِِلّ َو ا ِم َسَبْت َفْقَس َْلَ ـَ بََِم 

اٌب مِ  ْؿ َذَ َسبُقا َْلُ ـَ ـَ ُأْبِسُؾقا بََِم  َٓ ُيْمَخْذ ِمـَْفا ُأوَفْئَِؽ اّفِذي ّؾ َظْدٍل  ـُ ـْ َْحِقٍؿ َوإِْن ََتْعِدْل 

اُكقا َيْؽُػُرونَ  ـَ َٓ  ﴿ :وؿال اَّلل ﴾َوَظَذاٌب َأفِقٌؿ بََِم  َٓ َيـَْػُعـَا َو ـْ ُدوِن اَّللِّ َما  ُؿْؾ َأَكْدُظق ِم

َكا َوُكَرده َظَذ  َْرِض َحْرَ  َيَُضه ْٕ اّفِذي اْشَتْفَقَْتُف افّشَقاضُِغ ِِم ا ـَ اَن َأْظَؼابِـَا َبْعَد إِْذ َهَداَكا اَّللُّ 

َد  َفُف َأْصَحاٌب َيْدُظقَكُف إَِػ  َد  ىاْئتِـَا ُؿْؾ إِّن ُهَد  ىاْْلُ َوُأِمْرَكا فِـُْسؾَِؿ فَِرِب  ىاَّللِّ ُهَق اْْلُ

 [02ــــ  00إكعام ] ﴾اْفَعادَِغَ 

َكا َوُكَرده َظَذ  ﴿ َٓ َيَُضه َٓ َيـَْػُعـَا َو ـْ ُدوِن اَّللِّ َما   ﴾ابِـَا َبْعَد إِْذ َهَداَكا اَّللُّ َأْظؼَ  ُؿْؾ َأَكْدُظق ِم

 !خسارة، يستبدفقن هذه افـعؿة بافؽػر وافـار؟ ؾاكظر ظذ

ا افـاس:  أُّيه

، وافشؼاوة ـّؾ افشؼاوة ذم افدكقا وأخرة ذم فسعادة ذم ضاظة اهللافسعادة ـّؾ ا

 .ىظذاب اهلل وذم افؽػر، وافبعد ظـ احلؼ، وافبعد ظـ اخلر، وافبعد ظـ اهلد

أن يؽقن  ممـ يدظق إػ ،ومـ ؽر ذفؽ فساحة مـ ترون، مـ أبـاء جؾدتـا اوذم  

ويػصؾ افديـ ظـ  ،صاء، ومـ صاء أن يؽقن ـاؾًرا اإلشالم مـ صاء أن يؽقن مسؾاًم 
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ؽر شـٍة؛ إلن ديـف ـــ ذفؽ احلاـؿ ــــ ما  ؽر ـتاٍب وإػ افدوفة؟! و هبذا حتاـؿف إػ

 أِزَؾِت أِزَؾة﴿:ارثة، فقس هلا مـ دون اهلل ـاصػة هق إشالمل، يارِب فطػؽ، هذه ـ

اِصَػةٌ *  ـَ ا ِمـ ُدوِن اَّللِّ   [17ــــ  10افـجؿ ] ﴾َفْقَس َْلَ

خرج  وآفف وشؾؿ،  اهلل ظؾقف وظذ بعثة رشقل اهلل صذ بعدمـ ـان يتصقر مـ   

ظؾقف  كمعؾؿغ هلذا افبؾد ادبارك افذي أثـ ، ريض اهلل ظـفؿ؛وظع كمقش معاذ وأيب

ذه افعؼقل؟! ليـ احلؽؿة مـ هؾآفف وشؾؿ باإليامن واحلؽؿة،  رشقل اهلل ظؾقف وظذ

مـ ظؼقل احلققاكات، ؾنن احلققاكات  بؾدؽر اإلشالم، أ تدظق إػ هذه ظؼقل شػقفة،

رم بف اإلكسان، وما خؾؼ اهلل وـرم اإلكسان؛ إٓ فقؼقؿ ديـف  ـُ  ﴿:مل مُتقز و ُتتؽرم بام 

ّرمْ  ـَ ـَ افّطِقَباِت َوَؾّضْؾـَاُهْؿ َظَذ َوَفَؼْد  ْؾـَاُهْؿ ِِم اْفَزِ َواْفَبْحِر َوَرَزْؿـَاُهؿ ِم  ـَا َبـِل آَدَم َوَْحَ

ـْ َخَؾْؼـَا ََتْػِضقالً  ّ ثٍِر َِم  [00اإلرساء] ﴾ـَ

ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افّص  *  إِّن اإِلْكَساَن َفِػل ُخِْسٍ  * اْفَعْكِ ﴿ اِت َوََتَقاَصْقا إِٓ اّفِذي اِْلَ

ِؼ َوََتَقاَصْقا بِافّصْزِ   [شقرة افعرص] ﴾بِاْْلَ

إِّن  ﴿:ظؾقف باإليامن واحلؽؿة أن يرجع مـ رش افدواب كتريدون افبؾد افـُؿثـ  

َٓ ُيْمِمـُقنَ  َػُروا َؾُفْؿ  ـَ ـَ   [11إكػال] ﴾َذّ افّدَواِب ِظـَْد اَّللِّ اّفِذي

َٓ َيْعِؼُؾقنَ  إِّن َذّ افّدَواِب  ﴿ ـَ  ؿه افْبُْؽُؿ اّفِذي  [11إكػال ] ﴾ِظـَْد اَّللِّ افصه

ـَ ؾِقَفا ُأوَفئَِؽ ُهْؿ ﴿إِّن  ـَِغ ِِم َكاِر َجَفـَّؿ َخافِِدي ـْ َأْهِؾ اْفؽَِتاِب َوادُْْؼِ َػُروا ِم ـَ ـَ  اّفِذي

ّيةِ   [4افبقـة ] ﴾ َذه اْفَزِ
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اهلل ظؾقف وشؾؿ  ادخؾقؿات، وذم افصحقح أن افـبل صذهؽذا رُش افزّية ــــ رش  

ؿزه  إن أوفئؽ إذا مات ؾقفؿ افرجؾ افصافح، أو افعبد افصافح بـقا ظذ" : ؿال

 ".مسجًدا وصقروا ؾقف تؾؽ افصقر أوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اهلل

ْ َُيِْؿُؾقَها ﴿وؿال َتعاػ:  ـَ ُْحُِؾقا افّتْقَراَة ُثّؿ ََل ََمِر َُيِْؿُؾ َأْشَػاًراَمثَُؾ افِّذي َؿَثِؾ اْْلِ  ﴾ـَ

 [1اجلؿعة]

 وكرجع مثؾ احلؿرـتابـا، هذا افؽتاب افعظقؿ،  أن كسكأُّيا افـاس  ُتريدونأ

كؼرأه وٓ كعؿؾ و راءكا طفريا،  افؼرآن تخذك كحؿؾ اشػارا ـام وصػ اهلل أوفئؽ

 بف؟؟!!

 ما أكزل اهلل هذا افؽتاب وشائر افؽتب إٓ فؾعؿؾ هبا  

ُرونَ ا﴿ ـّ ـْ ُدوكِِف َأْوفَِقاَء َؿؾِقاًل َما ََتَذ َٓ ََتّتبُِعقا ِم ـْ َرِبُؽْؿ َو  [3إظراف] ﴾َّتبُِعقا َما ُأْكِزَل إِفَقُْؽْؿ ِم

ـِ اَّتبََع َهَقاُه بَِغْرِ  ﴿ ّ ـْ َأَضؾه َِم  ىُهًد  َؾنِْن ََلْ َيْسَتِجقُبقا َفَؽ َؾاْظَؾْؿ َأّكََم َيّتبُِعقَن َأْهَقاَءُهْؿ َوَم

َٓ َُّيِْدي اْفَؼْقَم افّظادِِغَ  ـَ اَّللِّ إِّن اَّللَّ   [10افؼصص ] ﴾ِم

ّٓ ُهَق َؾَفْؾ َأْكتُْؿ ن َؾنِ ﴿ َٓ إَِفَْف إِ ْ َيْسَتِجقُبقا فَُؽْؿ َؾاْظَؾُؿقا َأّكََم ُأْكِزَل بِِعْؾِؿ اَّللِّ َوَأْن  َّل

  [26هقد ] ﴾ُمْسؾُِؿقنَ 

 .واْلؿد َّلل رِب افعادغ
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