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احلؿد هلل رب افعودغ وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده 

 ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ.

 افؼـقوت  عبعض أنقا ان ) خطى بعـقبسً أمو بعد: ؾؼد يرس اهلل ظز وجؾ وفف احلؿد وادـي 

ؾرؽى بعض اإلخقة أن تػرغ ـتوبي وتـؼ فتعؿ  وخطبي بعـقان )خطر افؼك بوهلل ظزوجؾ( (

 افػوئدة أـثر ؾلجبتفؿ إػ ذفؽ رؽبي ذم افـػع وادشورـي ذم اخلر وكؼ افعؾؿ ؾطؾبً مـ وفدي

ه اهلل خرا  ؿد جعؾً اخلطبي افتل و حمؿد حػظف اهلل ووؾؼف أن يؼقم بتػريغفو ؾؼوم بذفؽ جزا

بعـقان )خطر افؼك بوهلل ظزوجؾ( هل األوػ ومو بعدهو ـؾفـ بعـقان ) بعض أنقاع 

كسلل اهلل ظزوجؾ أن جيعؾف خوفصو فقجف افؽريؿ متؼبال ظـده وأن يـػع بف  افؼـقوت( 

 ادسؾؿغ واهلل ويل افتقؾقؼ

 ـه   4114/ صػر/2ذمـتبف أبق ظبد اهلل ظبد افرمحـ بـ ظبد ادجقد افشؿري      
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 بعض أنواع الشركيات        

 
 األوػاخلطبي 

 إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت

أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال  

 ذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظ

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { } يلهيو افـوس اتؼقا 

ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا 

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ } يو  

 ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {

أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ 

 في ذم  افـوراألمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضال

بف هق ظزوجؾ فؼد بغ اهلل ظزوجؾ فـو ذم افؼرآن افؽريؿ  أن أظظؿ ذكى ظيص اهلل  :أهيو افـوس

َك  ظزوجؾذكى افؼك ؿول اهلل  ْ  إِنَّ افؼر
ِ

ْك بِوَّللَّ }َوإِْذ َؿوَل ُفْؼاَمُن اِلْبـِِف َوُهَق َيِعُظُف َيو ُبـَلَّ اَل ُتْؼِ

ألن  ؾؿ ؾال طؾؿ  أظظؿ مـ افؼك بوهلللخزه أن افؼك أظظؿ افظؾ [41َفُظْؾٌؿ َظظِقٌؿ{ ]فؼامن: 

عف وافعبودة ظـد  أن تقضع ذم ؽر مقضعفو ؾنن هذا يعتز مقض ؽرافظؾؿ هق وضع افقء ذم 

ـام ذم  صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿهق أطؾؿ افظؾؿ وهلذا شئؾ افـبل  مـ أطؾؿ افظؾؿ بؾ

افذكى أظظؿ  ظـد  اهلل   :ؾ فف يو رشقل اهلل أيؿق ريض اهلل ظـف افصحقحغ ظـ ابـ مسعقد

هق  اهللأن دمعؾ هلل كدا  أي مثقال وكظرا وهق خؾؼؽ  "أن دمعؾ هلل كدا وهق خؾؼؽ" :ؿول

وأن ال افذي خؾؼـو ورزؿـو وأمدكو وأنعؿ ظؾقـو وأظطوكو ؾوفقاجى ظؾقـو أن كػرده بوفعبودة 

َ اَل َيْغِػُر َأْن  بوفتقبي ؿول اهلل تعوػ ذكى ال يغػره اهلل إال كؼك بف صقئو افؼك بوهلل }إِنَّ اَّللَّ

ـْ َيَشوُء{ ]افـسوء:  َ
ِ

َك بِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذفَِؽ د   ؾام دون افؼك حتً ادشقئي إن صوء اهلل [14ُيْؼَ
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ه فصوحبف وإن صوء ظذبف  ظذ ؿدر ذكبف ثؿ يدخؾف اجلـي أمو افؼك بوهلل ؾنن اهلل اليغػره ؽػر

ُ َظَؾقِْف ؾ خيؾد صوحبف ذم افـور وافعقوذ بوهلل  ـام ؿول تعوػ ب َم اَّللَّ  َؾَؼْد َحرَّ
ِ

ْك بِوَّللَّ ـْ ُيْؼِ ُف َم }إِكَّ

ـْ َأنَْصوٍر{ ]احوئدة:  َغ ِم
ِ ِ
م وملواه  [22اجْلَـََّي َوَمْلَواُه افـَّوُر َوَمو فِؾظَّود ؼك اجلـي ظؾقف حرا

ِ
ؾود

ألنف سف كقظو مـ أنقاع  ظزوجؾ بوهلل  خيرج مـفو أبدًا ألنف مؼكفو الخوفدًا خمؾدا ؾق ورافـ

ؾفذا هق افؼك بوهلل أن تكف أي كقع مـ أنقاع افعبودة فغر اهلل   ظزوجؾ افعبودة فغر اهلل

خيرج  ذم كور جفـؿ ال ؾفق خوفد خمؾد  ظزوجؾ ؾنذا ؾعؾً ذفؽ أذـً بوهلل  ومـ أذك بوهلل

قا ؼول  ؾظـ هذا افذكى   ظزوجؾ   وؿد ىهك اهللبوهلل عقوذمـفو أبدًا واف ـُ َ َواَل ُتْؼِ }َواْظُبُدوا اَّللَّ

قا بِِف َصْقئًو{ وؿول تعوػ [13بِِف َصْقًئو{ ]افـسوء:  ـُ ُؽْؿ َظَؾْقُؽْؿ َأالَّ ُتْؼِ َم َربُّ }ُؿْؾ َتَعوَفْقا َأتُْؾ َمو َحرَّ

 مثالدى  وذم ضالفف وهالـف اهل فصوحى افؼك ذم بعده ظـ ورضب اهلل[454]األنعوم: 

 شبحوكف وتعوػ  ولؼؾذـره اهلل ذم شقرة احلٍ 
ِ

ْك بِوَّللَّ ـْ ُيْؼِ ـَِغ بِِف َوَم  َؽْرَ ُمْؼِ
ِ

َّ
ِ

}ُحـََػوَء َّلل

يُح ذِم َمَؽوٍن َشِحقٍؼ{ ]احلٍ:  ْرُ َأْو هَتِْقي بِِف افرر  َؾَتْخَطُػُف افطَّ
ِ
اَمء ـَ افسَّ ـػوء ح  [14َؾَؽَلنَّاَم َخرَّ ِم

فطر هلل ؽر مؼـغ بف ومـ يؼك بوهلل ؾؽلنام خر مـ افسامء أي شؼط مـ افسامء  ؾتخطػف ا

ء  مؽون شحقؼ  أي ذم مؽون بعقد مفؾؽ دـ هتقي بف افريح ذم  أوأي تؼطعف افطققر ذم اهلقا

مـ  حلذرفؾذي أذك بف وظبد معف ؽره وافعقوذ بوهلل ؾوحلذر ا هقي ؾقف ؾفذا مثؾ رضبف اهلل

مـ افؼك يو ظبود اهلل وؿد خوؾف أبق األنبقوء وخؾقؾ رب افعودغ كخوف ظذ أنػسـو  فؼك أاَل ا

َربر  *}َواْجـُْبـِل َوَبـِلَّ َأْن َكْعُبَد اأْلَْصـَوَم ي دظو ربف بؼقفف إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم افذ

ـَ افـَّوِس{ ]إبراهقؿ:  ثًِرا ِم ـَ ـَ  َـّ َأْضَؾْؾ ُ ؾفؾ آمـ  أنو وأنً مـ هذا افؼك افذي  [13، 15إىِهَّ

مـ يلمـ  رمحف اهلل: الم وهلذا يؼقل إبراهقؿ  افـخعلظؾقف افصالة وافس راهقؿخوؾف كبل اهلل إب

ؿد مـ هق افذي يلمـ افبالء أأنو وأنً كلمـ افبالء و .افبالء بعد إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم

قؿ ظؾقف افصالة وافسالم افذي تزأ مـ افؼك خوؾف أبق األنبقوء وخؾقؾ رب افعودغ إبراه

ـَ َمَعُف أشقة حسـي   فوأهؾف وؿد جعؾ اهلل فـو ؾق ِذي ِهقَؿ َوافَّ ًْ َفُؽْؿ ُأْشَقٌة َحَسـٌَي ذِم إِْبَرا وَك ـَ }َؿْد 
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َػْرَكو بِ  ـَ  

ِ
ـْ ُدوِن اَّللَّ ُء ِمـُْؽْؿ َوِِمَّو َتْعُبُدوَن ِم و ُبَرآ ُؽْؿ َوَبَدا َبْقـَـَو َوَبْقـَُؽُؿ اْفَعَداَوُة إِْذ َؿوُفقا فَِؼْقِمِفْؿ إِكَّ

 َوْحَدُه{ ]ادؿتحـي: 
ِ

هذا هق إبرا هقؿ ظؾقف افصالة وافسالم [1َواْفَبْغَضوُء َأبًَدا َحتَّك ُتْمِمـُقا بِوَّللَّ

ومـ معف مـ  أنبقوء اهلل يتزؤون مـ افؼك وأهؾ افؼك ادؼك إذا موت ظذ افؼك  ال 

ـَ آَمـُقا َأْن َيْسَتْغِػُروا جيقز فؽ أن تسحؿ ظؾقف  ػر فف الجيقز فؽ أن تستغ ِذي وَن فِؾـَّبِلر َوافَّ ـَ } َمو 

ُْؿ َأْصَحوُب اجْلَِحقِؿ{ ]افتقبي:  َ هَلُْؿ َأىهَّ ـْ َبْعِد َمو َتَبغَّ وُكقا ُأويِل ُؿْرَبك ِم ـَ ـَِغ َوَفْق   [441فِْؾُؿْؼِ

صذ اهلل ظؾقف  أن افـبل  ريض اهلل ظـف أيب هريرةمـ حديٌ   روى اإلموم   مسؾؿ ذم صحقحف

 "ػر هلو ؾؾؿ يلذن يلاشتلذكً ريب  أن أزور ؿز أمل ؾلذن يل واشتلذكتف أن أشتغ"ؿول   وآخف وشؾؿ

ألمف افتل  وفدتف افتل  تعبً  ستغػروفؽـ حو موتً ظذ افؼك مو أذن اهلل فف أن ي مع أىهو أمف 

يدل ظذ خطر افؼك وأن ادؼك ـوؾر وأن افؽوؾر ال  هذاف ف ومع هذا ىهل أن يستغػر ألمؾق

   ظزوجؾ. جيقز أن يدظك فف بودغػرة وافرمحي ألنف وافعقوذ بوهلل موت ظذ افؼك بوهلل

افـبل  نأ ريض اهلل ظـف م مسؾؿ  ذم صحقحف مـ حديٌ  جوبر ذم افـور روى اإلمو ادؼك خمؾد

ال يؼك بف صقئو دخؾ اجلـي ومـ فؼقف يؼك بف   هللا مـ فؼل"ؿول وآخف وشؾؿ  صذ اهلل ظؾقف

ؾوفذي يؾؼك اهلل مؼـو هذا إػ افـور وافعقوذ بوهلل وافذي يؾؼك اهلل مقحدا  "صقئو دخؾ افـور

أن اهلل خيرجف مـ  إال  ذكقبفـ أهؾ ادعويص  ودخؾ افـور بؼدر ؾفذا إػ اجلـي ؿطعو وإن ـون م

ول ال إهل إال اهلل وذم ؿؾبف مـ خيرج مـ افـور مـ ؿوآخف وشؾؿ "ؿول صذ اهلل ظؾقف افـور بتقحقده 

ؾؼـو حو حتى وترىض وخذ متػؼ ظؾقف ظـ أنس ريض اهلل ظـف مهللا و  "مو يزن بره  اإليامن

  .صقـو فؾز وافتؼقىبـقا 
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 ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده  الـ هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ م احلؿد

فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام  ذيؽ

     :ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد

}َوَفَؼْد ُأوِحَل ذم ـتوبف افؽريؿ  اهلل ظزوجؾ أظامفف ـؾفو ؿول اهللإن ادؼك حيبط  :أهيو افـوس 

ـْ َأْذَ 
ـْ َؿْبؾَِؽ َفئِ ـَ ِم ِذي ـَ إَِفْقَؽ َوإَِػ افَّ ي ـَ اخْلَوِِسِ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك ًَ َفقَْحَبَط َ  *ـْ َبِؾ اَّللَّ

{ ]افزمر:  ـَ وـِِري ـَ افشَّ ـْ ِم ـُ أظامفف ـؾفو ال شقام  ظزوجؾؾودؼك حيبط اهلل  [33، 35َؾوْظُبْد َو

مـ  وظي ذم شقرة األنعوم مج ظزوجؾـؾفو وؿد ذـر اهلل  ظامففإذا موت ظذ افؼك  ؾنكف حتبط أ

وُكقا َيْعَؿُؾقَن{ ]األنعوم: ن ذـرهؿ ؿول أاألنبقوء وافرشؾ ثؿ بعد  ـَ قا حَلَبَِط َظـُْفْؿ َمو  ـُ }َوَفْق َأْذَ

أىهؿ فق أذـقا  ظزوجؾمع هذا خيز اهلل ومع أىهؿ أنبقوء ورشؾ ظؾقفؿ افصالة وافسالم [44

صالة ومـ صقوم  ومـ  مـ هللـوكقا يعؿؾقن مـ أظامل صوحلي مـ ؿربوت إػ ا حلبط ظـفؿ مو

ألنف أـز افؽبوئر ذم  ظزوجؾبوفؼك بوهلل  طوؽر ذفؽ مـ أظامل افز ـؾفو حتبحٍ ومـ ظؿرة 

وشؾؿ  وآخف ــو ظـد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف :افصحقحغ ظـ أيب بؽرة ريض اهلل ظـف ؿول

أو  -، وصفودة افزور اإلذاك بوهلل، وظؼقق افقافديـ»ثالثو ش ؟أال أنبئؽؿ بلـز افؽبوئر»ؾؼول: 

وـون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ متؽئو، ؾجؾس ؾام زال يؽررهو حتك ش - ؿقل افزور

وذ بوهلل   وهلذا حذر وصوهدكو مـ هذا اإلذاك بوهلل ؾفق أـز افؽبوئر وافعق.ؿؾـو: فقتف شؽً

: ؿول هريرة ؿول وأمر بوجتـوبف ـام ذم افصحقحغ ظـ أيب  صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿمـف افـبل 

ؿقؾ: يو رشقل اهلل، ومو هـ؟  شاجتـبقا افسبع ادقبؼوت»رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ 

افؼك بوهلل، وافسحر، وؿتؾ افـػس افتل حرم اهلل إال بوحلؼ، وأـؾ مول افقتقؿ وأـؾ »ؿول: 

ؽ وافؼك ؾودؼك هوف شافربو، وافتقيل يقم افزحػ، وؿذف ادحصـوت افغوؾالت ادممـوت

وَن فؾفالك وافدمور   شبى ـَ ـْ َؿْبُؾ  ـَ ِم ِذي وَن َظوِؿَبُي افَّ ـَ قَْػ  ـَ }ُؿْؾ ِشُروا ذِم اأْلَْرِض َؾوْكُظُروا 

ـَِغ{ ]افروم:  َثُرُهْؿ ُمْؼِ ـْ وخقؿف مـ أذك بوهلل  ؾعوؿبتفؾؿـ أذك بوهلل ظزوجؾ [12َأ
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وهلل ؾوحلذر احلذر مـ افؼك  ؾنن خف إػ اهلالك ذم افدكقو واآلخرة وافعقوذ بآؾؿ ظزوجؾ

حلصقل ادغػرة مـ اهلل جؾ  وـبره  ؿؾقؾف وـثره ـؾ هذا شبىافسالمي مـ  افؼك صغره 

صذ اهلل  ؿول رشقل  اهلل : وظال  ؾؼد روى اإلموم افسمذي ذم شــف مـ حديٌ أنس " ؿول

تـل بؼراب األرض خطويو ثؿ ؿول اهلل تبورك وتعوػ: يو ابـ آدم إكؽ فق أتق"   ظؾقف وآخف وشؾؿ

فؾؿغػرة إن اهلل  ؾوفسالمي مـ افؼك شبى" فؼقتـل ال تؼك يب صقئو ألتقتؽ بؼراهبو مغػرة

ِهقَؿ ظذ كبقف  إبراهقؿ ظؾقف افسالم  فسالمتف مـ افؼك ؿول تعوػ  كؿد أثـ ظزوجؾ }إِنَّ إِْبَرا

ـَ   َحـِقًػو َوََلْ َيُؽ ِم
ِ

َّ
ِ

ًي َؿوكًِتو َّلل وَن ُأمَّ ـَِغ{ ]افـحؾ:  ـَ وأثـك ظذ ادممـغ بسالمتفؿ [421اْدُْؼِ

قَن{ ]ادممـقن: مـ افؼك ؿول تعوػ  ـُ ِْؿ اَل ُيْؼِ ـَ ُهْؿ بَِرهبر ِذي ؾؿـ شؾؿف اهلل مـ [55}َوافَّ

صذ اهلل ظؾقف وآخف اهلل مـ افؼك كول صػوظي  حمؿد  افؼك ؾفق مممـ صوفح مـ شؾؿف

صذ اهلل يب هريرة ريض اهلل ظـف أن افـبل صحقحف مـ حديٌ أروى اإلموم مسؾؿ ذم   وشؾؿ

فؽؾ كبل دظقة مستجوبي ؾتعجؾ ـؾ كبل دظقتف وإين اختبلت دظقيت " لؿو ظؾقف وآخف وشؾؿ

ؾفـقئو  "صػوظي ألمتل يقم افؼقومي ؾفل كوئؾي إن صوء اهلل  مـ موت مـ أمتل ال يؼك بوهلل  صقئو

ئو ؿؾقؾفو وـثرهو  صغرهو وـبرهو  هـق  تمـ افؼـقو ؿًفؽ يو مقحد  هـقئًو فؽ يو مـ شؾِ 

مهللا بؾغـو صوؾعتف مهللا شؾؿـو مـ  صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿفؽ افشػوظي صػوظي كبقـو حمؿد 

ء وشوئر  افؼك وافبدع وأهؾ افؼك وافبدع  مهللا شؾؿـو مـ افؼـقوت وافبدع وشوئر األهقا

خرة حسـي وؿـو حسـي وذم اآل وغ ربـو آتـو ذم افدكقادضالت يو أرحؿ افرامحغ يورب افعود

                            .ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ
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 افثوكقياخلطبي 

 إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت

مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال  

 ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { } يلهيو افـوس اتؼقا 

ؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخ

 رحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.اهلل افذي تسوءفقن بف واأل

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

 ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {

ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ  أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ

 األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور

وذم  جؾ وظال ـون مقضقظـو معؽؿ ذم اخلطبي احوضقي حقل خطر  افؼك بوهلل   :أهيو افـوس

و ذك بوهلل ظؾقفو افؼع بلىه تل كص مـ أنقاع افؼـقوت اف وكذـر بعض هذه اخلطبي كوشى أن

  جؾ وظال

هؿ اهلل الشقام ذم افبقادي اؾؿـ ذفؽ ظبود اهلل  تعؾقؼ احلروز  وافتامئؿ ؾنن ـثراً مـ افـوس هد

وافؼرى يعؾؼقن افتامئؿ واحلروز ويعتؼدون ؾقفو أىهو تدؾع افعغ  ؾفذا يعؾؼ كعاًل  وهذا يعؾؼ 

ؼك بوهلل تعوػ  ؿول اف مـ مـ األمقر وـؾ هذاحق ذفؽ حرزا وهذا يعؾؼ صقئو مـ اخلرز أو ك

جُْتْؿ َمو اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ  ُ ُؿْؾ َأَؾَرأَ َـّ اَّللَّ اَمَواِت َواأْلَْرَض َفقَُؼقُف ـْ َخَؾَؼ افسَّ ـْ َشَلْخَتُفْؿ َم }َوَفِئ

وِص  ـَ َـّ  ُ بُُِضٍّ َهْؾ ُه  إِْن َأَراَديِنَ اَّللَّ
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ َـّ َتْدُظقَن ِم ِه َأْو َأَراَديِن بَِرمْحٍَي َهْؾ ُه َػوُت رُضر

ُؾقَن{ ]افزمر:  ـر ُؾ اْدَُتَق َـّ ُ َظَؾْقِف َيَتَق يي افؽريؿي ؾقفو ؾفذه اآل[14ُِمِْسَؽوُت َرمْحَتِِف ُؿْؾ َحْسبَِل اَّللَّ

ال تـػع  و ادؼـقن مـ دون اهلل  جؾ وظالافتل يعبده مصـون األأ ظزوجؾ بقون مـ اهلل
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ذفؽ وهؽذا يؼوس ظؾقف ـؾ مو َل جيعؾف ف  وشبب ًدؾع رض ؾؾقسب والهبو ال بجؾى كػع أصحو

ؾوفذي يتخذ احلروز  جؾ وظال ذك بوهللؾؿـ اختذه شببو ؾؼد أا ؿدر و والذظ ال وشبب اهلل

أو فرؾعف بعد وؿقظف ؾنكف يعتز   وؿقظف  ؿبؾأو فدؾعف فدؾع افعغ أو فرؾع افبالء  ووافتامئؿ شبب

 ؾؼد ثبً ظـد اختذه شببو ألنف اختذ مو فقس شببو ال ذظو وال ؿدرا   بوهلل جؾ وظالو مؼـ

 رشقل اهلل صذ  اهلل ظؾقف ؿول  ظـف ؿول تعوػ أمحد مـ حديٌ ظؼبي  بـ ظومر  ريض اهلل اإلموم

وافتؿقؿي هل رء يعؾؼقكف ظذ األضػول مـ خرز  شمـ ظؾؼ متقؿي ؾؼد أذك»وشؾؿ   وآخف

وشؾؿ  وآخف ؾوفرشقل صذ اهلل ظؾقف بذفؽ افعغ يتؼقنأىهؿ أنف يدؾع افعغ و وكحقه يزظؿقن

افؼك األـز أم ومو هق  افؼك هوهـو هؾ هق  شؾؼد أذك عؾؼ متقؿيتمـ »جعؾف ذـو ؾؼول 

تدؾع  أو عأنف تـػ عتؼد ي ؾؿـ ظؾؼ افتؿقؿي وهق األصغر هذا خيتؾػ بحسى اظتؼود صوحبف 

افُض فدؾع  ظتؼد أىهو شبى فدؾع افعغ أوااألـز وأمو إذا ك افؼ افُض بذاهتو ؾفذا هق

ذم بقون هذا احلديٌ  أهؾ افعؾؿ  هؽذا يؼقل يعتز مـ افؼك األصغر جلؾى افـػع ؾنن هذاوأ

مـ تعؾقؼ احلؾؼ واخلققط ومـ تعؾقؼ  افتامئؿ  احلذر  ؾوحلذر شمـ تعؾؼ متقؿي ؾؼد أذك»

أرشؾ رشقل اهلل  قؿ وافعقوذ بوهلل وهلذا ظق ظذ خطر ظواحلروز افذي يعؾؼفو معتؼدا ؾقفو ؾف

ال يبؼغ ذم رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر، أو ؿالدة إال »وشؾؿ، رشقال أن: وآخف صذ اهلل ظؾقف 

ظـف أال تبؼغ ذم رؿبي بعر  تعوػ متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أيب بشر األنصوري ريض اهلل شؿطعً

بقتر ؼقس ـون أهؾ اجلوهؾقي إذا اخؾقفؼ افقتر أبدفقه ؿالدة مـ وتر وافقتر هق واحد أوتور اف

 ظؿقن أن هذا يدؾع افعغ ظـفوويز ذ افدابيظؿالدة آخر وجعؾقا ذفؽ افذي اخؾقفؼ  

ؾوفرشقل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ  أرشؾ رشقالً أال يبؼغ ذم رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر أو 

قف شقاء ختذ  ظؾا ؾحسى بؾ إكف يشؿؾ ـؾ موؿالدة إال ؿطعً وافؼالدة ظذ افبعر ال ختتص بف 

ؽـؿي ؾوفذي يعؾؼ ظذ  أو ظذ ضػؾ  أو ظذ افسقورة أو ظذ بؼرة أو ـون ذم افبعر  أو ذم بقً

أو متقؿي  يعتز داخاًل ذم هذا احلديٌ ؾفذا احلديٌ ظـد أن ؿول صذ اهلل  أو ظزيؿي اظؾقفو حرز
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حوذا خص ؿالدة  مـ وتر أو ؿالدة إال ؿطعً  ال تبؼغ ذم رؿبي بعرظؾقف وآخف وشؾؿ ؾقف  

ذم افبعر ـثرا افبعر  ألن أهؾ اجلوهؾقي ـوكقا يستعؿؾقن هذا ذم افغوفى ذم افبعر يستعؿؾقكف 

يستخدمف ظذ افبؼر ـثر مـ افـوس وأمو ذم ؽر افبعر ؾقستعؿؾقكف بؼؾي  وهؽذا ذم زموكـو هذا 

هذا مـ افؼك بوهلل  ومـ  أن ذفؽ يدؾع افعغ و فبققت يرونوهؽذا أجضو يستخدمقكف ظذ ا

حلرز  أن يػعؾ وفؽـ ؾام ظسك هذه افتؿقؿي أن تػعؾ وموظسك هذا ا ظزوجؾ افتعؾؼ بغر اهلل

وافعقوذ بوهلل وهلذا ضبؼ افصحوبي   افشقطون يمز  افـوس أزا  إػ أن يؼـقا بوهلل  جؾ وظال

ا رأوا ذم يد رجؾ خقطو ؿطعقه ؾفذا ظع بـ ظؾقفؿ هذا احلديٌ ؾؽوكقا إذتعوػ رضقان اهلل 

وفسـد  افصحقح أنف رأى ذم مصـػ ابـ أيب صقبي ب ظـف أيب ضوفى  ريض اهلل ظـف ـام ثبً ذفؽ

هؽذا  "ً  ظؾقؽقصؾ فق مً وهل ظؾقؽ مو" :خقطًو ؿد ظؾؼف ؾؼطعف وؿول فف  ذم يد رجؾ

اخلقط مـ هذا افرجؾ  ذابعد أن ؿطع هبعد أن ؿطع هذه افتؿقؿي  يؼقل ظع ريض اهلل ظـف

يرى أنف ؿد اظتؼد ؾقفو مـ دون اهلل جؾ  ألنفوذفؽ  هذا موصذ ظؾقف  وأخزه بلنف فق موت ظذ

 ثبً ظـ حذيػي ريض اهلل ظـف أجضو وهؽذا شبحوكف وتعوػ وهذا هق ظغ افؼك بوهلل وظال

يـؽرون ادـؽر كقا ـوأنف رأى ذم يد رجؾ خقطًو   ؾؼطعف هؽذا   ظـد ابـ أيب حوتؿ ذم تػسره 

  وظال. جؾ الشقام افؼك بوهلل 

وؽر ذفؽ  فرؾع افبالء أو دؾعف   واخلققط واحلؾؼ وِمو يدل ظذ حتريؿ تعؾقؼ  احلروز وافتامئؿ

أن افـبل صذ اهلل ظؾقف  ظـف  مـ حديٌ رويػع ريض اهلل موثبً ظـد اإلموم أمحد ذم مسـده 

قوة شتطقل بؽ ؾلخز افـوس أنف مـ ظؼد حلقتف، أو تؼؾد يو رويػع، فعؾ احل»وآخف و شؾؿ ؿول فف  

، أو اشتـجك برجقع دابي أو ظظؿ، ؾنن حمؿدا صذ اهلل ظؾقف  شوشؾؿ مـف بريء وآخف وترا

تؼؾده ذم ظـؼف أو ظـؼ دابتف جعؾف ذم ظـؼف أو ظـؼ دابتف  :أي شأو تؼؾد وترا »وافشوهد مـ هذا 

افسالمي  مع اهلل ظزوجؾ  كسلل اهلل  أذك ؾقف افذي بريء مـف ومـ ؾعؾف افؼـل اؾنن حمؿد

 وافعوؾقي.
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وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده  ال كبل بعده ـ ظذ موافصالة وافسالم  وحدهاحلؿد هلل 

صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام  الذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

 ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد 

وز فرؾع افبالء أو دؾعف مو ثبً ظـد ظذ حتريؿ تعؾقؼ افتامئؿ واحلر أجضو ِمو يدل   :أهيو افـوس

اإلموم أمحد ذم مسـده مـ حديٌ ابـ مسعقد ريض اهلل تعوػ ظـف  أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف 

هؽذا حيؽؿ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ  شإن افرؿك، وافتامئؿ، وافتقفي ذك»وشؾؿ ؿول 

افرؿك وافتامئؿ وافتقفي وادؼصقد  مقر أىهو مـ افؼك بوهلل جؾ وظالافثالث األ  ظذ هذه

افتل يستغوث ؾقفو  بوجلـ  جؾ وظال بوفرؿك هوهـو  افرؿك افؼـقي افتل يستعون ؾقفو بغر اهلل

ؾفذه افرؿك افؼـقي  هل افتل حؽؿ ظؾقفو افـبل صذ اهلل  ؽر اهلل جؾ وظالافتل يدظك ؾقفو 

لىهو ذك أمو افرؿك مـ ـتوب اهلل افذي أنزفف اهلل شبحوكف وتعوػ وجعؾف بف وشؾؿ ظؾقف وآخ

َغ إاِلَّ َخَسوًرا{ صػوء فؾـوس  
ِ ِ
ِن َمو ُهَق ِصَػوٌء َوَرمْحٌَي فِْؾُؿْمِمـَِغ َواَل َيِزيُد افظَّود ـَ اْفُؼْرآ ُل ِم }َوُكـَزر

ء:  وحلثقر ب ى وهؽذا أجضو افرؿك مسـقن مستحؾوفرؿك مـ ـالم اهلل مؼوع  [42]اإلِسا

أنً  مهللا رب افـوس أذهى افبلس واصػ» وشؾؿ مثؾوآخف ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

وؽر ذفؽ مـ احلثقر ظـ رشقل اهلل  صذ اهلل  شك صػوء اليغودر شؼامػوء إال صػوؤافشوذم الص

  .فذا مؼوع مسـقن مستحىؾوشؾؿ  وآخف ظؾقف  

ظذ أنف ؾفذا جوئز ؾنن افعؾامء أمجعقا   خموفػي ذظقيؾقف  وح بام َل يؽـ افرؿك بودبأجضو وهؽذا 

 فرؿك ثالثي ذوط جلقاز ايشسط 

 وآخف وحلثقر ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقفبأو   ظزوجؾ هللمـ ـالم اأن تؽقن افؼط األول: 

وفػي فؾؼع ـلن يؽقن أمو إذا ـون ؾقف خم  وشؾؿ  أو  ـذفؽ ِمو أبقح ِمو َل يؽـ ؾقف خموفػي فؾؼع

   ؾفذه افرؿك ال دمقز. غر اهللاشتغوثي بوجلـ أو دظوء فغر اهلل أو اشتعوكي  بؾقف 
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ز افرؿقي:   تـػع  بذاهتو وإكام أن يعتؼد أىهو الأن يعتؼد أىهو شبى و  افؼط افثوين مـ ذوط جقا

  بنذن اهلل وبتؼديره جؾ وظال.تـػع  

ِمو يػفؿ معـوه أمو إذا ـوكً مـ افطالشؿ أن تؽقن افعريب ؾسون فأن تؽقن بو افؼط افثوفٌ:

ِمو ؾقف اشتعوكي ي أمو افرؿك افتل تؼدم ذـرهو وظافرؿك ادؼهل دمقز ؾفذه  وافشعقذة ؾنىهو ال

افـبل  ودمقز أمو افرؿك ادؼوظي ؾنىهو مؼوظي وؿد أمر هب ال بغر اهلل جؾ وظال  ؾفل ذـقي

 ظـ جوبر، ؿول: ىهك رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقفل صحقح مسؾؿ ؾػ وشؾؿ وآخف صذ اهلل ظؾقف 

وشؾؿ وآخف وشؾؿ ظـ افرؿك، ؾجوء آل ظؿرو بـ حزم إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  وآخف

: يو رشقل اهلل إكف ـوكً ظـدكو رؿقي كرؿل هبو مـ افعؼرب، وإكؽ ىهقً ظـ افرؿك، ؿول:  ؾؼوفقا

 وذم صحقح شتطوع مـؽؿ أن يـػع أخوه ؾؾقـػعفمو أرى بلشو مـ اش»ؾعرضقهو ظؾقف، ؾؼول: 

، ؿول: ــو كرؿل ذم اجلوهؾقي ؾؼؾـو ريض اهلل ظـف ظـ ظقف بـ موفؽ األصجعلاإلموم مسؾؿ  

اظرضقا ظع رؿوـؿ، ال بلس بوفرؿك مو َل يؽـ ؾقف »يو رشقل اهلل ـقػ ترى ذم ذفؽ ؾؼول: 

و حظؾقف افسالم رؿوه جزيؾ وهؽذا افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ  رؿك ؽره و شذك

ظغ حوشد رؿقؽ مـ ـؾ رء يمذيؽ مـ ذ ـؾ  كػس أو بوشؿ اهلل أ»اصتؽك ومرض ؿول فف 

  شرؿقؽاهلل يشػقؽ بوشؿ اهلل أ

يعؾؼقكف يزظؿقن أنف  وافتامئؿ مو شوافتامئؿ وافتقفي ذك»وشؾؿ وآخف ثؿ ؿول صذ اهلل ظؾقف 

ـ افؼرآن  ـ افؼرآن ؾوختؾػ افعؾامء ذم تعؾقؼ احلرز ميدؾع افعغ ؾفذا هق افؼك أمو إذا ـون م

أنف ِمـقع مـفل ؾؿـفؿ مـ أجوزه ومـفؿ مـ مـعف  وافصحقح أو ذم تعؾقؼ افتؿقؿي مـ افؼرآن  

ؾنكف إذا ظؾؼ اآلن فذريعي اوهق شد  آخر ذفؽ و ألمر  ظـف وذفؽ فعؿقم األدفي ذم افـفل ظـ

ؽر ذفؽ وهؽذا أجضو ِمو يدل بعد أجوم مـ  فثوين أوؾققصؽ أن يعؾؼ ذم افققم اصقئو مـ افؼرآن 

أو كحق ذفؽ شتـجوء فؼضوء احلوجي أو فال فنف مـفل ظـف  أنف يسبى امتفوكف ذم حول دخقفظذ أ

ؾؿـ أجؾ هذه افثالثي األمقر ىهك ظـف ـثر مـ يؿتفـ هذا ادعؾؼ مـ افؼرآن مـ األمقر ؾنكف 
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  ا يصغرون أوراؿفافـوس يتخذون مصحػو صغر افعؾامء بؾ ظده ـثر مـفؿ مـ افبدع وبعض

هذا مـ و ذم ضػؾف وإمو يعؾؼف ذم شقورتف ووهؽذا ثؿ بعد ذفؽ يبؼك معؾؼو فف إمو ذم كػسف وإم

  .افتل ىهك ظـفو أهؾ افعؾؿ  وجعؾقهو مـ افبدع افتامئؿ

حيبى  يصـعقكف يزظؿقن أنف افتقفي هل رءش ذك وافتقفي» وؿقفف صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ :

ة إػ زوجفو هذا رضب مـ افسحر وظده افـبل صذ اهلل ظؾقف  وآخف افرجؾ إػ زوجتف وادرأ

فو ـثر ُض ومثؾف أجضو افدبؾي افتل يؾبسوشؾؿ مـ افؼك وذفؽ ألىهؿ يعتؼدون ؾقف افـػع واف

ة أوخطبفومـ ادتزوجغ إذا   دونيعتؼالحيبـل  و ؾنذا كزظفو ؿوفً ادرأة هق إذا  ظؼد ظذ  امرأ

ىهو موزافً افعالؿي افزوجقي ثوبتي وإذا كزظً افدبؾي مـ افقد افدبؾي ذم افقد  ؾن مو دامً أىهو 

ؾنىهو مـ االظتؼود ذم فبس افدبؾي ؾنذا حصؾ هذا افعالؿي افزوجقي فقسً مقجقدة  اظتؼدوا أن

ة أو فبسف افرجؾ وأمو إذا َل يؽـ جؾ وظال افؼك بوهلل ء فبستف ادرأ ود مقجقدا  ظتؼهذا اال شقا

 ؾػقف تشبف بوفـصورى ألنف ملخقذ مـفؿ  وافتشبف بوفـصورى حمرم فؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف

  شمـ تشبف بؼقم ؾفق مـفؿو»وشؾؿ  وآخف

أظداء افديـ  مهللا أصؾح  ودمر  مهللا أظز اإلشالم وادسؾؿغ وأذل افؼك وادؼـغ 

هلؿ افديـقي وافدكققيي يورب افعودغ أحقال ادسؾؿغ وأصؾح معتؼداهتؿ مهللا أصؾح أحقا 

ال إهل إال أنً  ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة حسـي وؿـو 

  .أشتغػرك وأتقب إفقؽ

 يي افثوفثاخلطب                                               

 ـ ذور أنػسـو ومـ شقئوتإن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل م

أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال  

 ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  
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يلهيو افـوس اتؼقا  } يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { }

ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا 

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

 رشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {ومـ يطع اهلل و

أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ 

  األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور

شقف ذن اهلل وذم هذه اخلطبي بن مقضقع أنقاع  افؼك بوهلل جؾ وظالالزفـو ذم  :أهيو افـوس

افتل حتصؾ ظـد ـثر مـ  فؽ ؾؿـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظالرء مـ ذكتؽؾؿ حقل 

 وافتزك بوفؼبقر ادسؾؿغ هداهؿ اهلل ظـد ؿبقر األوفقوء وافصوحلغ أىهؿ يطؾبقن مـفو افزـي 

يؼقل اهلل شبحوكف وتعوػ ذم ـتوبف  مـ افؼك بوهلل جؾ وظال بوألحجور أو األصجور ـؾ هذاو 

ى ؿ افؽري َت َواْفُعزَّ جُْتُؿ افالَّ ؾفذه اآليي تدل  [21، 45َوَمـَوَة افثَّوفَِثَي اأْلُْخَرى{ ]افـجؿ:  *}َأَؾَرأَ

ذه األوثون بتعظقؿفو ودظوئفو ذم هون حصقل افزـي دإكام ـوكقا يعتؼ ود األوثونظذ أن  ظبَّ 

ذم هذا افزمون يعتز مـ  شتعوكي هبو ؾوفتزك بؼبقر افصوحلغ  افذي يػعؾف ـثر مـ افـوسواال

وذفؽ بتعظقؿفو واإلشتعوكي   جـس ؾعؾ ادؼـغ مع أوثوىهؿ حقٌ أىهؿ يطؾبقن مـفو افزـي 

وؿد ثبً ظـد   و وـؾ هذا مـ افؼك بوهلل جؾ وظالهبو وافطقاف ظؾقفو وافتؿسح بلتربتف

 : اهلل ظـف ؿولمـ حديٌ أيب واؿد افؾقثل  ريض  وافطزاين ذم ادعجؿ افؽبر اإلموم افسمذي

وشؾؿ إػ حـغ وكحـ حدثوء ظفد بؽػر،  وآخف خرجـو مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف

أي: يعؾؼقن هبو أشؾحتؿ  – وفؾؿؼـغ شدرة يعؽػقن ظـدهو، ويـقضقن هبو أشؾحتفؿ

يؼول هلو ذات أنقاط. ؿول: ؾؿرركو بوفسدرة، ؾؼؾـو: يو رشقل اهلل اجعؾ فـو ذات   -فؾزـي

" اهلل أـز، إىهو افســ، وشؾؿ: وآخف ؿ ذات أنقاط. ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف أنقاط ـام هل
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ئقؾ: }اجعؾ فـو اهلإ ـام هلؿ آخفي ؿول إكؽؿ ؿقم  ؿؾتؿ وافذي كػز بقده ـام ؿوفً بـق إِسا

مو بقون هذا احلديٌ افعظقؿ  ؾقف [ ، فسـبـ شــ مـ ـون ؿبؾؽؿ "414دمفؾقن{ ]األظراف: 

ؾفمالء ادؼـقن ظبودهتؿ  هلذه  افسدرة إكام   ظز وجؾ ؼـقن مـ ظبودة ؽر اهللـون ظؾقف اد

هلذه تعؾقؼ أشؾحتفؿ هبو فؾزـي ؾفذه هل ظبودهتؿ إكام هق فهلو و هق بوفعؽقف ظـدهو تعظقام

ادؼـقن هذه افسدرة هذه افشجرة يريدون مـفو افزـي يريدون مـفو تعظقؿفو  دَ بَ ة  ظَ افسدر

وشؾؿ ذـو وأخز أن هذا ـطؾى ؿقم  وآخف و ؾعده افـبل صذ اهلل ظؾقفوافعؽقف ظـده

مقشك  مـ مقشك ظـد أن مروا ظذ   ؿقم هلؿ صـؿ يعؽػقن ظؾقف ؾطؾبقا مـ مقشك أن جيعؾ 

ئِقَؾ اْفَبْحَر َؾَلتَْقا َظَذ َؿْقٍم َيْعُؽُػقَن َظَذ  ل اهلل جؾ وظالهلؿ ـذفؽ  ؿو ا }َوَجوَوْزَكو بَِبـِل إِِْسَ

اَم هَلُْؿ آخَِفٌي َؿوَل إِكَُّؽْؿ َؿْقٌم دَمَْفُؾقَن  ـَ  ً ٌ َمو  *َأْصـَوٍم هَلُْؿ َؿوُفقا َيو ُمقَشك اْجَعْؾ َفـَو اهلِإَ  ُمَتزَّ
ِ
إِنَّ َهُماَلء

وُكقا َيْعَؿُؾقَن  ـَ َؾُؽْؿ ظَ  *ُهْؿ ِؾقِف َوَبوضٌِؾ َمو  ً َوُهَق َؾضَّ  َأبِْغقُؽْؿ اهلِإَ
ِ

َغ{ َؿوَل َأَؽْرَ اَّللَّ
ِ
َذ اْفَعوَد

ـطؾى   ظتزه افرشقل  ا همالء مـ رشقل اهلل ؾطؾى [411 - 414]األظراف: 

اَم هَلُْؿ آخَِفٌي{ ]األظراف: ؿقم مقشك مـ مقشك ظـد أن ؿوفقا  ـَ  ً [414}اْجَعْؾ َفـَو اهلِإَ

و هؾ هق  و بوهلل جؾ وظالؾدل هذا ظذ أن ضؾى افزـي مـ ؽر اهلل يعتز  ذـ 

ـلن يتؿسح  سى اظتؼود صوحبف ؾنْن َضَؾَى افزـي مـ ؽر اهلل أـز أم أصغر هذا بحذك 

أن هذا هق افذي جيؾى افزـي   بذاتف ؾفذا ذك أـز وافعقوذ بوهلل  معتؼدا بسبي ؿز افقيل مثال

 افذي جيؾى افزـي هق اهلل جؾ وظالوأمو إذا اظتؼد أنف الجيؾى افزـي بذاتف بؾ هق شبى و

شببو  وموفقس شبب ك األـز ألنف اختذإػ افؼ أصغر وهق ذريعي وافعقوذ بوهلل  ويعد ذـؾفذا 

 افذبح فغر اهلل ؾوظؾؿقا بورك اهلل ؾقؽؿ أن افذبح ظبودة هلل أجضو هذا ومـ أنقاع افؼك بوهلل

ظبودة آيتون مـ فقؾ ظذ أن افذبح  دواف شبحوكف وتعوػ جيى بلن يػرد بف افرب جؾ وظال 

 َربر اآليي األوػ ؿقفف شبحوكف   اهلل جؾ وظال ـتوب
ِ

َّ
ِ

َقوَي َوَِمَويِت َّلل }ُؿْؾ إِنَّ َصاَليِت َوُكُسِؽل َوحَمْ

َغ )
ِ
ُل اْدُْسؾِِؿَغ{ ]األنعوم: 432اْفَعوَد يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأنَو َأوَّ ، 432( اَل َذِ
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ذا افؼقل إن أن يؼقل ه حمؿد ومعـك كسؽل أي ذبحل ؾوهلل ظزوجؾ أمر كبقف [431

ال فؾجـ افذبح هلل  ذبحل هلل رب افعودغ الذيؽ فف افذبح هلل ال فؾؼز  :صاليت وكسؽل أي

َؽ َواْكَحْر{ ]افؽقثر:  جؾ وظال  وفقوء وافصوحلغ ؿول اهللألف الافذبح هلل  أي [2}َؾَصؾر فَِربر

افعبودة افتل هل هبذه صالة وأؾرد ربؽ ربؽ هبذه افعبودة افتل هل اف داكحر هلل صؾ فربؽ أؾر

ؿول ـام ذم صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حديٌ ظع ابـ أيب ضوفى  افـحر وافذبح وافرشقل 

فعـ اهلل مـ فعـ وافده، وفعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل، وفعـ اهلل »  ؿول ظـف تعوػ ريض اهلل

 فعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل»  مـ هذا وافشوهد شمـ آوى حمدثو، وفعـ اهلل مـ ؽر مـور األرض

ؾوحلذر  رد واإلبعود مـ رمحي اهلل جؾ وظالافؾعـ هق افطؾؿـ مـو حيى أن يؽقن مؾعقكًو ش 

مـ ذبح فغر اهلل ؾفق مؾعقن   افذي هق افذبح فغر اهلل جؾ وظال احلذر مـ هذا افؼك األـز

و ذبح فؾجـ حتك ال مـ ذبح فؾجـ ؾفق مؾعقن ومو أـثر افذيـ يذبحقن فؾجـ إن بـك بقت

 ظزوجؾ سؼك يذبح فغر اهللتشاووإن أراد ادطر ذيف س ذبح فؾجـ حتك التمتمذيف  وإن ظرَّ 

غ  همالء مؼـقن بوهلل وافعقوذ بوهلل ؾفذا مـتؼ ومو أـثر مـ يذبح فؾؼبقر واألوفقوء وافصوحل

  .ؾقياهلل ظزوجؾ افسالمي مـ ذفؽ وافعو و مـ ادؾي كسللأـز خمرجو ذـظزوجؾ 

احلؿد هلل وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده  الذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف صذ 

 اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد 

جؾ وظال  مـ أنقاع افؼك بوهلل افذي جيى أن حيذر مـفو ـؾ مسؾؿ افـذر فغر اهلل :أهيو افـوس

افعبودة التؽقن إػ هلل  وحده واألدفي ظذ أن افـذر ظبودة أن افـذر ظبودة و  ؾقؽظؾؿ بورك اهللا

ر افصوحلغ مودحو هلؿ  وافسـي ؾؿـ ذفؽ ؿقل اهلل جؾ وظال ـثر ة مـ افؼرآن } ظـ األبرا

ُه ُمْسَتطًِرا{ ]اإلكسون:  وَن َذُّ ـَ ظذ همالء  جؾظزو ؾلثـك اهلل[2ُيقُؾقَن بِوفـَّْذِر َوخَيَوُؾقَن َيْقًمو 

ر  أىهؿ يقؾقن بوفـذر ؾدل هذا ظذ أن افقؾوء  الدمقز أن تؽقن إال  بوفـذر ظبودة وافعبودة األبرا

  .هلل وحده ؾؿـ سؾفو فغر اهلل ؾؼد أذك بوهلل
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ـْ َكْذرٍ دة ؿقل اهلل ظزوجؾ وومـ األدفي ظذ أن افـذر ظب ـْ َكَػَؼٍي َأْو َكَذْرُتْؿ ِم َؾِننَّ  }َوَمو َأنَْػْؼُتْؿ ِم

َ َيْعَؾُؿُف{ ]افبؼرة:  ء ؾنذا ـون  ظؾام :ؾنن اهلل يعؾؿف أي  :ؿول افعؾامء[221اَّللَّ يستى ظؾقف اجلزا

  .ى اجلزاء ظذ افـذر ؾدل هذا ظذ أنف ظبودةظزوجؾ ؿد رت اهلل

}إِْذ  جؾ وظال  ؿول اهلل ةمرأة  ظؿران  أىهو تعبدت هلل هبذه افعبوداوأخز اهلل ظزو جؾ ظـ 

ِؿقُع َؿو ًَ افسَّ ًرا َؾَتَؼبَّْؾ ِمـرل إِكََّؽ َأنْ رَّ َن َربر إيِنر َكَذْرُت َفَؽ َمو ذِم َبْطـِل حُمَ ًِ اْمَرأَُت ِظْؿَرا َف

 الن ذفؽ ظبودة ؾؿعـوه أ [15}َكَذْرُت َفَؽ{ ]آل ظؿران: وافشوهد  [15اْفَعؾِقُؿ{ ]آل ظؿران: 

ظوئشي  ريض اهلل ظـفو أن افـبل صذ تؽقن إال هلل وحده وذم صحقح افبخوري مـ حديٌ 

 ؾنذا شمـ كذر أن يطقع اهلل ؾؾقطعف، ومـ كذر أن يعصقف ؾال يعصف»وشؾؿ  ؿول  وآخف اهلل ظؾقف

م ظؾقؽ ؾقاجى ظؾقف أن تق هلل كذر ضوظي تكذر ذم هبذا افـذر وإذا كذرت هلل كذر معصقي ؾحرا

كذر هلل أن  افصالة مع اجلامظي أو هبذا افـذر ؾؿـ كذر هلل مثال أن يعيص اهلل بسكأن تقذم 

 بؾ ـػورتف ـػورة يؿغ  ذا افـذرهبػل  أن يؼطع رمحف ؾال جيقز فف أن يكذر هلل يؼب افدخون أو

مـ ال جيقز فف أن يػل  ؾام بوفؽ بوفذي يـذر فغر اهلل هذا  قفذي كذر هلل أن يعصؾنذا ـون هذا اف

أصغر  وأـز وال يؽقن ذـ وـذر ال يؽقن إال ذـء هبذا افـذر ؾوفبوب أوػ أنف الجيقز فف افقؾو

ؿ صوحى افؼز ؾقـذر فف بوفذبقحي ظقؿ ؾؿثال هذا يعظبؾ هق ذك أـز ألنف ظبودة مع افتع

ؾقـذر فف بوفبقض  ؿ صوحى افؼزظل وافـؼقد وهذا يعوؿ صوحى افؼز ؾقـذر فف بوحظوهذا يع

 هذا حوصؾ مـذي خيرج مـ ادؾي وفؼك األـز افمـ ا وكحق ذفؽ ـؾ هذا وافسؿـ وافؾبـ

افسؿـ واألضعؿي بؾ وبعضفؿ و افذبوئحاهؿ اهلل دمدهؿ يـذرون فؾؼبقر دـثر مـ افـوس ه

ظتؼود   أنف أخزه مـ يثؼ بف أن ذم تطفر اال رمحف اهلل  ينافـؼقد وؿد ذـر افعالمي افصـعو

 وحى افؼزص يفسقدهذا كذر  :ؿولومفرهو كصػ  ؾلخرج ابـتفمـ افـوس زوج  وصخص

وهذا مـ افؼك األـز وؿول وذم بعض اجلفوت وافعقوذ بوهلل  افػالين ؾـذر بـصػ مفر ابـتف 

 ادؼـغ افذيـ ؿول اهلل ا فمالء صوهبقؾصوحى افؼز ف  هذ :افقؿـقي ؿول يـذرون  تؾام  ويؼقفقن
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ـَ احْلَْرِث َواأْلَنَْعو ظـفؿ  ظزوجؾ  ِِمَّو َذَرَأ ِم

ِ
َّ
ِ

 بَِزْظِؿِفْؿ َوَهَذا }َوَجَعُؾقا َّلل
ِ

َّ
ِ

ِم َكِصقًبو َؾَؼوُفقا َهَذا َّلل

وئِِفْؿ َش  ـَ  َؾُفَق َيِصُؾ إَِػ ُذَ
ِ

َّ
ِ

وَن َّلل ـَ  َوَمو 
ِ

وِئِفْؿ َؾاَل َيِصُؾ إَِػ اَّللَّ ـَ وَن فُِؼَ ـَ وِئـَو َؾاَم  ـَ وَء َمو فُِؼَ

و اَل َيْعَؾُؿقَن َكِصقًبو ِِمَّو }َوجَيَْعُؾق جؾ وظال ظـ ادؼـغ وؿول [413حَيُْؽُؿقَن{ ]األنعوم:  َ
ِ

َن ح

وَن{ ]افـحؾ:  ـُْتْؿ َتْػَسُ ـُ َـّ َظامَّ   َفُتْسَلُخ
ِ

ؾفمالء ادؼـقن جعؾقا ألصـومفؿ    [53َرَزْؿـَوُهْؿ َتوَّللَّ

ا مـ اإلبؾ وافبؼر وافغـؿ جعؾقا مـفو جزءمـ أنعومفؿ  اجزءوفؿ مـ حروث اوأوثوىهؿ  جزء

مـ   جعؾقا جزءا مـ حروثفؿ وجزءاء مؼـقا زموكـو هداهؿ اهلل همالفألصـوم واألوثون و

افذي خيرج صوحبف مـ  أؽـومفؿ  يـذرون هبو فألوفقوء ادؼبقريـ وـؾ هذا مـ افؼك األـز

َـّ  مهللا أظز اإلشالم وادسؾؿغ وأذل افؼك  مـفؿ جيفؾقن هداهؿ اهلل  ا ـثر  ادؾي وفؽ

تزغ ؿؾقبـو بعد إذ هديتـو وهى فـو مـ فدكؽ رمحي إكؽ ربـو ال أظداء افديـ ودمر وادؼـغ

  .أنً افقهوب شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ

 افرابعياخلطبي                                                

 إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت

مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال  أظامفـو 

 ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { } يلهيو افـوس اتؼقا 

ؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا ربؽؿ افذي خؾؼ

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

 ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {

عد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ أمو ب

  .األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور
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مـ ؾعؾفو  ؾؿـ تؾؽ افؼـقوت افتلالكزال معؽؿ حقل بعض أنقاع افؼـقوت  :أهيو افـوس

أـز  ويعتز ذـفذا يؼدر ظؾقف إال اهلل ؾ بغر اهلل ذم موالشتعوذة ؾؼد أذك بوهلل جؾ وظال اال

وأنف  جؾ وظال  اهلل ـظ ه وفؽـف طـ أنف شبى مستؼؾظذ ظقوذ اخؾقق ؿودروهؽذا إذا ـون اد

جؾ  شتعوذة بغر اهللأـز ؾفوتون افصقرتون مـ اال ويعتز ذـأجضو يدؾع افُض بذاتف ؾفذا 

شتعوذة ؾؼد أذك ألن اال ه افعبودة فغر اهلل ظزوجؾ ذـز ؾؿـ سف همـ افؼك األ وظال 

ْقَطوِن َكْزٌغ   هبو ذم ؿقفف جؾ وظال   وحده أمركو اهلل جؾ وظالظبودة هلل  ـَ افشَّ و َيـَْزَؽـََّؽ ِم }َوإِمَّ

ِؿقُع اْفَعؾِقُؿ{ ]ؾصؾً:  ُف ُهَق افسَّ  إِكَّ
ِ

ل وصوهدكو مـ هذا ؾوشتعذ بوهلل وؿو[13َؾوْشَتِعْذ بِوَّللَّ

}ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربر  وؿول ذم شقرة افـوس[4}ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربر اْفَػَؾِؼ{ ]افػؾؼ: وتعوػ شبحوكف 

أن هذا  شتعوذة بف وحده ؾدفـو هذا ظذالوب ظزو جؾ  ؾفذا أمر مـ اهلل[4افـَّوِس{ ]افـوس: 

ـَ }َوأَ  جؾ وظال اهللول أـز وؿد ؿ وظبودة وسف افعبودة فغر اهلل يعتز ذـ وَن ِرَجوٌل ِم ـَ نَُّف 

ُدوُهْؿ َرَهًؼو{ ]اجلـ:  ـر َؾَزا ـَ اجْلِ ْكِس َيُعقُذوَن بِِرَجوٍل ِم  [3اإْلِ

أظقذ بسقد  :ـون افرجؾ مـ افعرب إذا أمسك ذم واد ؿػر وخوف ظذ كػسف ؿول :ؿول ادػرسون

حتك يبؼقا  ظرا خقؾًو وذ :أي "ؾزادوهؿ  رهؼو" اجلـ هذا افقادي مـ شػفوء ؿقمف  يعـل ـبر

ألىهؿ اشتعوذوا بغر اهلل وفق جؾ وظال  هبؿ  هؽذا يعوؿبفؿ اهلل  اأصد خموؾي مـفؿ وأـثر تعقذ

 شتعوذة بوهلل جؾ وظال مـ اال وؾعؾقا مو أرصد إفقف افـبل جؾ وظال  أىهؿ اشتعوذوا بوهلل  

وأظوذهؿ ؾؼد ثبً ذم صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حديٌ خقفي بـً  ظزوجؾ ـجوهؿ اهللف

" مـ كزل مـزال ثؿ ؿول: أظقذ بؽؾامت يؼقل   ؿوفً شؿعً افـبل   ريض اهلل ظـفو  حؽقؿ

مـ اشتعوذ بوهلل اهلل افتوموت مـ ذ مو خؾؼ، َل يُضه رء، حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ "

خيز هبذا اخلز وهق  رشقل وحػظف مـ ذ موخؾؼ ؾوف اهلل   شتعوذة أظوذهظزوجؾ هبذه اال

أظقذ بؽؾامت اهلل  :ؿولمـ كزل مـزالً  ثؿ  جؾ وظال  هق أصدق خؾؼ اهلل مـ افصودؿغ بؾ

 "خؾؼ مـ ذ مو"افتوموت مـ ذ مو خؾؼ  َل يُضه رء حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ وؿقفف 
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ء ـون حققاكذم ذ ـؾ مـ  :أي ء ـو وأي خمؾقق ؿوم بف افؼ شقا أو جـقو  ن إكسقوأو ؽره  شقا

مـ ؾعؾ هذا َل  يُضه    ذم أي خمؾقق ؿوم بف افؼ وؿد ؿول   مـ ـؾ ذؾلنً تستعقذ بوهلل

 هذا خز صحقح ودفقؾ صودق  :رمحف اهللرء حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ  ؿول افؼرضبل 

ؾذات يقم يُضين رء   والأترـف  ؾؼد ــً أؿقفف مـذ شؿعتف دائامً ال يصدؿف افدفقؾ وافتجربي

هذه  ذم كػز ؾنذا يب ؿد كقسً  ؾتػؽرت  : ؿولؾؾدؽتـل ظؼرب  ذم فقؾي مـ افؾقويلترـتف 

  افؽؾامت أن أتعقذ هبو.

إفقف واالظتصوم بف هق افذي  فتجوءبوهلل واال شتعوذةظزوجؾ هق افذي يـػعؽ اال ؾوفتعقذ بوهلل

مـ ؾفذا ؽر اهلل أو كستعقذ بغر اهلل جؾ وظال  إػ  أو كؾتجلأنـو كعتصؿ بغر اهلل يـػعـو أمو 

  .ال اهللإإذا ـون ؾقام اليؼدر ظؾقف  افؼك األـز

هلل ؾقام اليؼدر ظؾقف إال اهلل وهؽذا أجضو شتغوثي بغر ااال جؾ وظال  مـ افؼك بوهللوهؽذا 

األوفقوء ؾقام يزظؿقن  ؾفذا دظوء ؽر اهلل ؾقام اليؼدر ظؾقف إال اهلل ـام يصـع افؼبقريقن مع 

ويستغقٌ  يدظقوهذا  وبـ افعجقؾب ويستغقٌ  يدظق ان وهذاويستغقٌ بوبـ ظؾق يدظق

ت اهلل  جؾ لي خمؾقق مـ خمؾقؿوبضر أو  و بليببوفعقدروس أويستغقٌ   ا يدظقل وهذؾعبوفزي

ـز ودظوء ؽر اهلل ؾقام اليؼدر ظؾقف ال اهلل  ذك أايؼدر ظؾقف  ؾقام الغوثي بغر اهلل تؾوالشوظال 

 َمو اَل  مـ افؼك هذا ن مبقـو أ إال اهلل ذك أـز ؿول اهلل جؾ وظال
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ }َواَل َتْدُع ِم

َغ{ ]يقكس: 
ِ ِ
ـَ افظَّود ًَ َؾِنكََّؽ إًِذا ِم َك َؾِنْن َؾَعْؾ ادؼـغ ؿوفف ابـ  أي [413َيـَْػُعَؽ َواَل َيُُضُّ

ـْ ُدوكِِف َمو َيْؿؾِؽُ   وشامه اهلل ذـو ؾؼولوؽره مـ ادػرسيـ جرير  ـَ َتْدُظقَن ِم ِذي ـْ }َوافَّ قَن ِم

ْؿ َوَفْق َشِؿُعقا َمو اْشَتَجوُبقا َفُؽْؿ َوَيْقَم اْفِؼَقوَمِي َيْؽُػُروَن  *ِؿْطِؿٍر  ـُ إِْن َتْدُظقُهْؿ اَل َيْسَؿُعقا ُدَظوَء

ـُِؽْؿ َواَل ُيـَبرئَُؽ ِمْثُؾ َخبٍِر{ ]ؾوضر:  ره ؾقام اليؼدر دظوء ؽ ظزوجؾ اهلل وشؿك [41، 41بِِؼْ

ً آَخَر اَل ُبْرَهوَن َفُف بِِف َؾِنكَّاَم ِحَسوُبُف ِظـَْد ؿول جؾ وظال ـػرا  ظؾقف إال هق  اهلِإَ
ِ

ـْ َيْدُع َمَع اَّللَّ }َوَم

ُف اَل ُيْػؾُِح اْفَؽوِؾُروَن{ ]ادممـقن:  ِف إِكَّ نف  ال أضؾ بؾ أخز أ ضوال ـوؾرا وشامهؾسامه  [442َربر
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ـْ يَ ؿول اهلل جؾ وظال مـف  ـْ َأَضؾُّ ِِمَّ ـْ اَل َيْسَتِجقُى َفُف إَِػ َيْقِم اْفِؼَقوَمِي }َوَم  َم

ِ
ـْ ُدوِن اَّللَّ ْدُظق ِم

ـْ ُدَظوِئِفْؿ َؽوِؾُؾقنَ  { *  َوُهْؿ َظ ـَ وِؾِري ـَ وُكقا بِِعَبوَدهِتِْؿ  ـَ وُكقا هَلُْؿ َأْظَداًء َو ـَ َوإَِذا ُحِؼَ افـَّوُس 

ـْ  أضؾ مـفؿ  ال افذيـ يدظقن ابـ ظؾقان أو ؽره فمالءؾ { [ 3]األحؼوف:  ـْ َأَضؾُّ ِِمَّ }َوَم

ـْ اَل َيْسَتِجقُى َفُف إَِػ َيْقِم اْفِؼَقوَمِي { ]األحؼوف:   َم
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ ؾقان  ؾفؾ ابـ ظ [5َيْدُظق ِم

أدظق بعض افـوس ؿد يؼقل أن  ظزوجؾ ه إن هذا خوص بوهلليستطقع أن يستجقى ألحد دظوء

أظطوك واشتجوب  وافذي جؾ وظال  ختبور جعؾف اهللهذا ؾتـي وا :ؾقؼول وحيصؾ مو دظقت بف

جؾ  ؽـ جعؾف ذم ذفؽ افقؿً ؾتـي فؽ واختبورا وإال ؾوهللفؽ هق اهلل وهق بتؼدير اهلل وف

ـْ اَل أخز أن ؽره اليستجقى افدظوء  وظال  ـْ ُدَظوئِِفْؿ } َم َيْسَتِجقُى َفُف إَِػ َيْقِم اْفِؼَقوَمِي َوُهْؿ َظ

ـَ  [5َؽوِؾُؾقَن{ ]األحؼوف:  ـُ ظؾقان  ؾفمالء افذيـ يؼقفقن يو اب  ظـ دظوئفؿ  ظؾقان ؽوؾؾ اب

يستطقع أن يؿؾؽ فـػسف رضا وال كػعو ؾضال ال بـ ظؾقان اابـ ظؾقان ال يدري مو ذا يصـعقن 

}َوإَِذا ُحِؼَ افذيـ يستغقثقن بغر اهلل جؾ وظال   أضؾ  ظؼقل همالءه ؾامأن يؿؾؽ ذفؽ فغر

{ ]األحؼوف:  ـَ وِؾِري ـَ وُكقا بِِعَبوَدهِتِْؿ  ـَ وُكقا هَلُْؿ َأْظَداًء َو ـَ ؾوددظقون يتزؤون ِمو  [3افـَّوُس 

يـدم افداظقن افذيـ دظقا ؽر اهلل ظز وجؾ ؾحقـئذ مـ دون اهلل ويؽػرون بدظوئفؿ  دظوهؿ

ؿول   :ؾقام رواه افسمذي ظـ افـعامن بـ بشر ريض اهلل ظـفام ؿول  هؽذا يؼقل افـبل و

ـَ ثؿ ؿرأ  "افدظوء هق افعبودة"  رشقل اهلل  ِذي ُؽُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِجْى َفُؽْؿ إِنَّ افَّ }َوَؿوَل َربُّ

{ ]ؽوؾ ـَ ـْ ِظَبوَديِت َشَقْدُخُؾقَن َجَفـََّؿ َداِخِري وَن َظ افدظوء هق افعبودة ؾؿـ سف  [31ر: َيْسَتْؽِزُ

ـون يغرس   افرشقل   شبحوكف وتعوػ هذه افعبودة فغر اهلل جؾ وظال ؾؼد أذك بوهلل

يو ؽالم إين أظؾؿؽ ـؾامت، »بـ ظبوس حتك ذم األبـوء افصغور ؾقؼقل ال  يافعؼقدة افصحقح

اه اإلموم افسمذي   ؿول رو شاحػظ اهلل حيػظؽ، احػظ اهلل دمده دموهؽ، إذا شلخً ؾوشلل اهلل 

وال افقيل  وال افقثـ افػالين ينلل افصـؿ افػالشاإذا شلخً ؾسلل اهلل وَل يؼؾ اشلخـل وَل يؼؾ 

وال أي خمؾقق مـ ادخؾقؿوت بؾ ؿول إذا شلخً ؾسلل اهلل ؾفق افػالين ؽ ادؾَ ال وافػالين 
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ُ يؼيض احلوجوت وجيقى دظقة ادضطريـ  افذي  ـْ جُيِقُى اْد قَء }َأمَّ ْضَطرَّ إَِذا َدَظوُه َوَيْؽِشُػ افسُّ

ُروَن{ ]افـؿؾ:  َـّ  َؿؾِقاًل َمو َتَذ
ِ

َعُؾُؽْؿ ُخَؾَػوَء اأْلَْرِض َأإهَِلٌ َمَع اَّللَّ شمال  وهق افذي يعطل [32َوجَيْ

افـوس وهق افذي يؿدهؿ ويرزؿفؿ وخيؾؼفؿ أؾال جيى أن يػرد   افسوئؾغ وهق افذي يـعؿ ظذ

جؾ  جى   ظذ ـؾ مسؾؿ أن يدظقا ربف واهللإن هذا واواهلل  تل هل افدظوء بذهبذه افعبودة  اف

ُؽُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِجْى َفُؽْؿ{ ]ؽوؾر: جوبي ؿد وظده بوإل وظال  وؾؼ اهلل اجلؿقع حو  [31}َوَؿوَل َربُّ

 حيى ويرىض 

 وحده  ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهللـ احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ م

الذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام 

  .ـثرا إػ يقم افديـ

رئل أو هيو افـوس مـ افؼك بوهلل جؾ وظال افتطر وافتطر معـوه: افتشوؤم بؿأ: أمو بعد

وشوءه ذفؽ ادـظر  ام يصـع بعض افـوس إذا رأى صخصو رئل  ـمسؿقع أو معؾقم افتشوؤم بؿ

بقء وهق  ذفؽ  افعؿؾ افذي يريد أن يعؿؾف وهؽذا أجضو إذا شؿع إذا بف يتشوءم  ويرده ظـ 

بققم األربعوء  تشوءميأو بؿعؾقم ؾبعض افـوس  افقء ؾنذا بف يسك ذفؽ يريد أن يعؿؾ صقئو

جؾ  ؾفذا افتشوؤم يعتز مـ افؼك بوهلل  شفر صػرببعض افشفقر ـ  يتشوءموبعض افـوس 

ومو مـو ؿول ابـ مسعقد: افطرة ذك، افطرة ذك، ثالثو، »  برهون ذفؽ ؿقل افـبل  وظال

أن   ؾلخز افـبل  ريض اهلل ظـف  ظـ ابـ مسعقد رواه أبق داود شإال وفؽـ اهلل يذهبف بوفتقـؾ

ذاتف تطر بف جيؾى افـػع  بياظتؼد أنام  ذك أصغر ؾؿـ أـز وإمو ذك موإوهل ذك افطرة 

وأن افـوؾع وافضور هق  وشبب ذك أـز وأمو إن اظتؼدهأو يدؾع افُض بذاتف ؾفذا وافعقوذ بوهلل 

 ذـوً  ظزوجؾ جعؾ هذا افقء شببو ؾفذا ؿد أذك بوهلل ففؽـووافُض بقد اهلل اهلل وأن افـػع 

 شببو  ومـ جعؾ أي رء شببو وَل جيعؾف اهلل وال ؿدراأصغر ألنف جعؾ موفقس شببو ذظو 

  ظزوجؾ. و الؿدرا ؾؼد أذك بوهلل شببو الذظو
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ظـ  جؾ وظال هللا مـ ظؿؾ ادؼـغ ؿولافتطر  يأهيو افـوس افتطر مـ ظؿؾ أهؾ اجلوهؾق

ـْ َمَعفُ ؾرظقن وؿقمف  وا بُِؿقَشك َوَم ُ  }َؾِنَذا َجوَءهْتُُؿ احْلََسـَُي َؿوُفقا َفـَو َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُفْؿ َشقرئٌَي َيطَّرَّ

َثَرُهْؿ اَل َيْعَؾُؿقَن{ ]األظراف:  ـْ َـّ َأ  َوَفِؽ
ِ

اَم َضوِئُرُهْؿ ِظـَْد اَّللَّ  جوءهتؿ احلسـيؾنذا  [414َأاَل إِكَّ

طروا بؿقشك ومـ : مصقبي وكؼؿي يئي أيقه وإن تصبفؿ شؿوفقا فـو هذ افـعؿي وافسعي   :أي

 يتشوءمقا بؿقشك ومـ معف  يطروا وئرهؿ ظـد اهلل وفـ أـثرهؿ ال يعؾؿقنمعف أال إكام ض

مـ ؿبؾف وصممفؿ ظـد اهلل  :أال إكام ضوئرهؿ ظـد اهلل أيؿول اهلل ظزوجؾ بؿقشك ومـ معف 

}َؿوُفقا إِكَّو وؿول اهلل ظزوجؾ بسبى ذكقهبؿ ومعوصقفؿ هؽذا يؼقل ادػرسون بسبى ـػرهؿ 

ـْ ََلْ َتـَْتُفقا َفـَْرمُجَـَُّؽْؿ َوَفقَ  َكو بُِؽْؿ َفِئ ْ ـَُّؽْؿ ِمـَّو َظَذاٌب َأخِقٌؿ َتَطرَّ ـْ  *َؿسَّ ْؿ َمَعُؽْؿ َأِئ ـُ َؿوُفقا َضوِئُر

ُؾقَن{ ]يس:  ْرُتْؿ َبْؾ َأنُْتْؿ َؿْقٌم ُمرْسِ ـر ؽؿ ومو كوبؽؿ حظ :ؿوفقا ضوئرـؿ معؽؿ  أي [45، 44ُذ

ؽؿ هذا هق افشوهد أن هذا مـ أظامل أهؾ ـذبسى مـ افؼ معؽؿ أي بسبى أؾعوفؽؿ و

 ذفؽ قن ويتطرون وهلذا  كػكومـ أظامل أهؾ افؼك أىهؿ يتشوءم يتشوءمقنؿ ؾقي أىههاجلو

رشقل اهلل ؿول  ومو افػلل يو :ؿوفقا  "ال ظدوى وال ضرة ويعجبـل افػلل" ؾؼول:  افـبل 

افطرة وأخز أىهو  ظـف ؾـػك افرشقل  تعوػ متػؼ ظؾقف ظـ أنس ريض اهلل "افؽؾؿي افطقبي"

بقء ؾنكام يُض كػسف بذفؽ االظتؼود   تشوءم وأن اإلكسون إذا ال تُض بقء وأخز أىهو فقسً

افؽؾؿي افطقبي افؽؾؿي افطقبي هل فقء يُضه ؾال وفؽـف  يعجبف افػلل واافػوشد أمو أن ذفؽ 

أن حيسـ  ـ بوهلل ظزوجؾ وافعبد ملمقر و مـ حسـ افظحيبفو وذفؽ حو ؾقف  افرشقل ـون 

يوشوَل ؾقؼع  ذم ؿؾبف  :و يؼقلاإلكسون مريضو ؾقسؿع صخص مثال أن يؽقن ربف ومثول ذفؽب ـفط

أو  مـ ذفؽ ادرض ـف أنف إن صوء اهلل  شقشػك مـ ذفؽ ادرض أن اهلل شقشػقفويؼع ذم ط

اهلل شقرس فف ل أن يوواجد ؾقتػوء :صخصو يؼقل إكسون ضقع صقئو أضؾ صقئو ؾنذا هق يسؿع

ل افطقى هذا لهذا هق افػ ظزوجؾ ـ بوهللظضوفتف وأنف شقرس فف مو أضوظف هذا مـ حسـ اف
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افتشوؤم ؾفق ذك وذفؽ ألنف شقء طـ بوهلل وال جيقز  أمو  هق افذي ـون يعجى افـبل 

 ـ بربف فإلكسون أن يزء افظ

 ؾنن اهلل أوػ بوجلؿقؾ ...... ـ شقء ــ بربؽ طظت ؾال

ذم افدكقو حسـي وذم األخرة  ربـو آتـو حتى وترىض وخذ  بـقاصقـو فؾز وافتؼقى مهللا وؾؼـو حو

  واحلؿد هلل رب افعودغ  حسـي وؿـو ظذاب افـور 

 اخلومسياخلطبي                                                             

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت أظامفـو مـ 

مـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال ذيؽ فف هيده اهلل ؾال مضؾ فف و

 وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { } يلهيو افـوس اتؼقا 

زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو 

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

 ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {

 وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل

  .األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور

  اهلل ذـره ذم خطى شوبؼي وذم هذاإن أنقاع افؼك بوهلل ـثرة ؿد ذـركو مويرس :أهيو افـوس

االشتسؼوء بوفـجقم ؾنن االشتسؼوء  افققم إن صوء اهلل كذـر  أجضو مويرس اهلل مـفو ؾؿـ ذفؽ

 .جقم يعتز مـ افؼك بوهلل جؾ وظالبوفـ

أن تـسى ادطر إػ افـجؿ ؾنن ـون كسبتؽ ادطر إػ افـجؿ مـ بوب أنف  بوفـجقم  االشتسؼوء 

خيرج مـ ادؾي ألنؽ كسبً إفقف افسبى  فذا ذك أصغر الؾشبى ال أنف هق افذي أنزل ادطر 
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فذا ؾإذا اظتؼد اإلكسون وافعقوذ بوهلل أن افـجؿ هق افذي يـزل ادطر وهق فقس بسبى وأمو 

 ظـف  ؿول صذ ريض اهلل اجلفـل ذك أـز خمرج مـ ادؾي ؾػل افصحقحغ ظـ زيد بـ  خوفد 

فؾقؾ ؾؾام اثر مطر ـوكً مـ صالة افصبح بوحلديبقي ظذ إثر شامء  أي ظذ إفـو  رشقل اهلل  

  اهلل ورشقفف أظؾؿ :ؿوفقا  "أتدرون موذا ؿول ربؽؿ" افـوس ؾؼول اككف مـ صالتف أؿبؾ ظذ

ؾذفؽ مـ ؿول مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف  أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾر يب ؾلمو"ؿول: ؿول 

 "ممـ بوفؽقـىـوؾر يب م فؽ بـقء ـذا وـذا ؾذ  مـ ؿول مطركو أمو ومممـ يب ـوؾر بوفؽقـى 

إػ اهلل تعوػ ؾنن افذي يـزل   أن يـسى هذه افـعؿيسون ؾنذا كزل ادطر ؾوفقاجى ظذ اإلك

ُل افغقٌ هق اهلل جؾ وظال ال أحد  مـ ادخؾقؿوت يستطقع إكزال افغقٌ   ِذي ُيـَزر }َوُهَق افَّ

ـْ َبْعِد َمو َؿـَُطقا َوَيـُْؼُ َرمْحََتُف َوُهَق اْفَقيِلُّ احْلَِؿقُد{ ]افشقرى:  ٌَ ِم هق ؾربـو جؾ وظال  [24اْفَغْق

وال األوفقوء يستطقعقن  افذي يـزل افغقٌ وحده الذيؽ فف ال افـجؿ  يستطقع إكزال افغقٌ

رهبؿ  وال األنبقوء يستطققن أن يغقثقا افـوس ؾال يغقٌ افـوس بودطر إالافـوس   أن يغقثقا 

هلل ؾفذا  إػ اورازؿفؿ وخوفؼفؿ شبحوكف ؾؿـ ؿول مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف ؾـسى افـعؿي 

ؾفذا ـوؾر بوهلل  وـذا ـذا  أي بـجؿ ـذاوـذا  مـ ؿول مطركو بـقءأمو بوهلل ظزوجؾ ومممـ 

اظتؼد  أنف شبى ـون افؽػر نن ؾ ـػر بوهلل  بـقء  ـذا وـذا  وآمـ بوفؽقـى افذي يؼقل مطرك

مـ ادؾي وافعقوذ بوهلل  وخمرج  أـز ا ـػرأصغر ومـ اظتؼد أن افـجؿ هق افذي يـزل ادطر ـون 

أن حتى ؽر اهلل ـؿحبتؽ هلل أو أصد حمبي   جضو مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظالأوهؽذا 

ظبودة حمبي  ذل وخضقع  وتعظقؿ ؾنن هذه ادحبي خوصي بوهلل جؾ وظال  الجيقز ألي خمؾقق 

 وافعقوذ بوهلل ؿول أن حيى  خمؾقؿو ـام حيى اهلل أو أصد ؾنن هذا ذك بوهلل ظزوجؾ ذك أـز

ـَ آَمـُقا }وَ  اهلل جؾ وظال ِذي  َوافَّ
ِ

ُحىر اَّللَّ ـَ  َأنَْداًدا حُيِبُّقىَهُْؿ 
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ ـْ َيتَِّخُذ ِم ـَ افـَّوِس َم ِم

{ ]افبؼرة: 
ِ

َّ
ِ

ؾلخز اهلل ظزوجؾ أن مـ افـوس مـ أذك ذم اهلل بودحبي  [435َأَصدُّ ُحبًّو َّلل

ًا أي ادمـ يتخذ مـ دون اهلل أنددحبي وافتعظقؿ  ومـ افـوس امع اهلل  ذم  وشووى  ؽر اهلل
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ء حيبقىهؿ ـحى اهلل وأمث ؿقل آخر فؾؿػرسيـ  أي حيبقىهؿ ـام حيبقن اهلل  وهـوك ال وكظرا

ؿقالن ألهؾ افعؾؿ ذم هذه اآليي وافشوهد مـ هذا   ؿ ـام حيى ادممـقن اهلل جؾ وظالحيبقىه

ادًا ؾفمالء افذيـ حيبقن حؽؿ ظؾقفؿ بوفؼك وأىهؿ اختذوا مـ دون اهلل أند ظزوجؾ أن اهلل

ؽر اهلل  ـعبود افؼبقر افذيـ حيبقن األوفقوء  افذيـ يزظؿقن أىهؿ أوفقوء ؾقكؾقن هلؿ أي كقع 

مـ أنقاع افعبودة ؾفذا وافعقوذ بوهلل مـ افؼك األـز هذه ادحبي ذـقف ادحبي افتل حتؿؾ 

وافعقوذ بوهلل  ه حمبي ذـقيهذعبودة  فغر اهلل اف كسون ظذ أن يكف أي كقع مـ أنقاعاإل

}ُؿْؾ   ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيى اهلل ظزوجؾ أظظؿ  مـ ـؾ حمبقب ؿول اهلل ظزوجؾ

ْؾُتُؿقَهو َودِمَورَ  ٌل اْؿَسَ ُكُؽْؿ َوَأْزَواُجُؽْؿ َوَظِشَرُتُؽْؿ َوَأْمَقا ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأبْـَوُؤ ـُ وَن آَبوُؤ ـَ ٌة إِْن 

َسوَدَهو وَ  ـَ َشْقَن  بَُّصقا خَتْ  َوَرُشقفِِف َوِجَفوٍد ذِم َشبِقؾِِف َؾَسَ
ِ

ـَ اَّللَّ ـُ َتْرَضْقىَهَو َأَحىَّ إَِفقُْؽْؿ ِم
َمَسوـِ

ُ اَل هَيِْدي اْفَؼْقَم اْفَػوِشِؼَغ{ ]افتقبي:  ُ بَِلْمِرِه َواَّللَّ ؾسبصقا أي اكتظروا ظؼوب [21َحتَّك َيْليِتَ اَّللَّ

أي بنهالك همالء افذيـ يؼدمقن حمبي هذه األصـوف افثامكقي  اهلل ظزوجؾ حتك يليت اهلل بلمره

ظذ حمبي اهلل ورشقفف واجلفود ذم شبقؾف ؾوفقاجى ظذ ادسؾؿ أن يؼدم حمبي اهلل ظذ حمبي أي 

األوفقوء  أو ظذ حمبي األنبقوء أو ظذ  ؾوفقاجى ظذ ادسؾؿ أن يؼدم حمبي اهلل ظذ حمبي خمؾقق

فد أو   ذا أحى افرشقل ا ـون ال يؽؿؾ إيامن افعبد  إال إافـوس أمجعغ إذ حمبي افقفد أو افقا

وأوػ فده ووافده وافـوس أمجعغ ؾام بوفؽؿ برب افعودغ جؾ وظال إكف أوػ فق أـثر مـ حمبتف

ظؿ ظهبذه ادحبي وهق أوػ مـ حيى وهق أظظؿ مـ حيى ؾقاجى ظذ ادسؾؿ أن  حيى اهلل أ

فده  وافـوس افده ووأحدـؿ حتك أـقن أحى إفقف مـ و ـمال يم"  مـ ـؾ خمؾقق  ؿول

   ً رشقفف بمـ حديٌ أنس ريض اهلل ظـف وإذا أحببً اهلل وأحب  متػؼ ظؾقف "أمجعغ

أظظؿ ِمو شقامهو ؾنكؽ بذفؽ تذوق حالوة اإليامن ودمد فذتف وضعؿف ـام ثبً ذم افصحقحغ 

حالوة اإليامن أن يؽقن اهلل هبـ ثالث مـ ــ ؾقف وجد "ؿول     أن رشقل اهلل ظـ أنس

 ادرء ال حيبف إال هلل وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر بعد إذوأن حيى   وورشقفف أحى إفقف ِمو شقامه
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أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى إفقف ؿقفف: "وصوهدكو    "أنؼذه اهلل مـف  ـام يؽره أن يؼذف ذم افـور

 تؼدم ضوظي افزوجي وال ضوظي أي حمبقب ؾال  ؼدم ضوظي اهلل ظذ" وهذه تؼتيض أن تِمو شقامهو

فد وال األمرضوظي افقفد و ظذ ضوظي رب افعودغ ؾنن  وال احلمقر وال أي خمؾقق ال ضوظي افقا

جؾ وظال   ظذ اهلل افذي ؿدمً ؽر اهلل ؾقف ؽ ظصقون هلل وإكؽ آثؿ ظذ هذا احلىهذا مـ

ـَ أي خمؾقق ضوظي اهلل ظذ ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيى اهلل  وأن يؼدم ضوظي  ِذي َو افَّ }َيو َأهيُّ

َ َشِؿقٌع َظؾِقٌؿ{ ]احلجرات:  َ إِنَّ اَّللَّ ُؼقا اَّللَّ  َوَرُشقفِِف َواتَّ
ِ

ُمقا َبْغَ َيَدِي اَّللَّ وؾؼ اهلل [4آَمـُقا اَل ُتَؼدر

 اجلؿقع حو حيى ويرىض 

ؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده  الذي رب افعودغاحلؿد هلل 

 ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ 

أهيو افـوس مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال أن خيوف اإلكسون مـ ؽر اهلل  خقف : أمو بعد

خقف ؾ جؾ وظال ظبودة خيوؾف ـام خيوف اهلل أو أصد ؾفذا مـ أنقاع افؼك  بوهللخقف تعظقؿ 

افتذفؾ وافتعظقؿ واخلضقع هذا وحده  خقف افعبودة  افتل تؼتيض  ؽقن هللافعبودة البد أن ي

ؾال ختػ مـ ؽر اهلل خقف ظبودة ـخقؾؽ مـ اهلل  قف ال بد أن تػرد بف ربؽ جؾ وظالاخل

وإن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد ىهوكو ظـ ذفؽ هذا  جؾ وظال أو أصد ؾنن هذا مـ افؼك بوهلل

 وافعقوذ بوهلل هذا يصـعف ظبود افؼبقر هداهؿ اهلل  خيوؾقن مـ همالء ادؼبقريـ ذك أـز

ؾقن افذيـ هؿ أصحوب قر قن افـوس مـفؿ  خُيَ ؾُ قر خُيَ أجضو ؽروه  وهؽذا أن يصقبقهؿ بؿ خيوؾقن

هذا  ؿتقحقد يـؽرون ظبودة ادؼبقريـ مـ دون اهلل ويلمروا  بنخالص افعبودة هلل ؾقؼقفقن هل

قػعؾ  هذا شقصـع بؽ مؽروهًو اكتبف ال تصـع ـذا واصـع ـذا شقصـع بؽ وشن ابـ ظؾقا 

ـْ اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ   وؿد ؿول جؾ وظال ؾقخقؾقىهؿ مـ دون اهلل ـَ ِم ِذي ُؾقَكَؽ بِوفَّ }َوخُيَقر

  ىهؿ ؿوفقا هلقد ظؾقف افصالة وافسالمظـ ؿقم هقد أ جؾ وظال ويؼقل اهلل[13ُدوكِِف{ ]افزمر: 

 }إِْن 
ٍ
اَك َبْعُض آخَِفتِـَو بُِسقء َؿوَل   -مؽروه  :أي أصوبؽ بعض آخفتـو بسقء أي -َكُؼقُل إاِلَّ اْظَسَ
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قَن  ـُ َ َواْصَفُدوا َأينر َبِريٌء ِِمَّو ُتْؼِ ـْ ُدوكِِف َؾِؽقُدويِن مَجِقًعو ُثؿَّ اَل ُتـْظُِروِن{  *إيِنر ُأْصِفُد اَّللَّ ِم

مُ  افذي ؿوم بف أنبقوء اهلل جؾ وظال ا افتقحقد روا  إػ هذؾوكظ [55، 51]هقد:  فؿ أؿقا

سقء ؾفق يتحداهؿ إين خيقؾقىهؿ مـ األوثون واألصـوم  أىهو شتعؿؾ هبؿ وأىهو ؿد أصوبتفؿ  ب

ـقدوين أنتؿ  :أي مجقعو ؾؽقدوين مـ دوكف  نصفدوا أين بريء ِمو تؼـقأصفد اهلل وا

ال ؾؽقدوين مجقعو ثؿ   جؾ وظال ون اهللوأصـومؽؿ وأوثوكؽؿ هذه افتل ختقؾقين هبو مـ د

دابي إال هق آخذ بـوصقتفو  إن  ـمو مإين تقـؾً ظذ اهلل ريب وربؽؿ أي: ال تمخرون  نروتـظ

ط مستؼقؿ  وأن يػرد  اهلل هبذه  جؾ وظال ظذ ـؾ مسؾؿ أن خيوف اهللؾوفقاجى   ريب  ظذ سا

اَم افعبودة  ـام ؿول جؾ وظال ذم ـتوبف افؽريؿ  ُف َأْوفَِقوَءُه َؾاَل خَتَوُؾقُهْؿ  }إِكَّ ْقَطوُن خُيَقر َذفُِؽُؿ افشَّ

ـُْتْؿ ُمْمِمـَِغ{ ]آل ظؿران:  ـُ ؿ افشقطون  خيقف أوفقوءه أي خيقؾؽؿ إكام ذفؽ [425َوَخوُؾقِن إِْن 

خقف يسؿقف افعؾامء أن كخوؾفؿ وهذا اخلقف  جؾ وظال ه ؾال ختوؾقهؿ هذا ىهل  مـ اهللأوفقوء

مقً مثال أن يصقبف بؿؽروه  خيوف مـ افقثـ خيوف مـ افصـؿ وف اإلكسون مـ افرس أن خي

 افذي ىهوكو اهلل لرس اخلقف افؼـافخقف هق ادقً أن يصقبف بؿؽروه ؾفذا خيوف مـ 

اَم َيْعُؿُر َمَسوِجَد  جؾ وظال  إن ــتؿ مممـغ وؿول اهلل وؾقنظـف ؾال ختوؾقهؿ وخ ظزوجؾ  }إِكَّ

ـَ  ـْ آَم  َم
ِ

َ َؾَعَسك ُأوََلَِؽ َأْن اَّللَّ وَة َوََلْ خَيَْش إاِلَّ اَّللَّ ـَ اَلَة َوآَتك افزَّ  َواْفَقْقِم اآْلِخِر َوَأَؿوَم افصَّ
ِ

بِوَّللَّ

{ ]افتقبي:  ـَ ـَ اْدُْفَتِدي  تعوػ وَل خيش إال اهلل  أي خشقي ؿول افعؾامء ذم معـك ؿقفف[44َيُؽقُكقا ِم

أمو أن ختوف مـ  جؾ وظال افتل جيى أن تػردهو فربؽ وضوظي هذه هل اخلشقي وحمبي  قؿ ظتع

ظـ مقشك ظؾقف  ظزوجؾ ظؾقف وؿد ؿول اهلل مال تذظدو أو ختوف مـ شبع ؾفذا  خقف ضبقعل 

ؿَُّى{ ]افؼصص: افسالم  إػ  ظزوجؾ ؾفذا اخلقف افذي كسبف اهلل [24}َؾَخَرَج ِمـَْفو َخوِئًػو َيَسَ

ؾرظقن وأصحوبف أن ظدوه ذا افعدو خوف مـ مقشك ظؾقف افسالم خقف ضبقعل خوف مـ ه

أمو افذي يذم ظؾقف ضبقعل  ال يذم ظؾقف صوحبف  اخلقف ال بلس بف وهق يصقبقه بؿؽروه ؾفذا 

أن خيوف خقف افرس أن خيوف مـ ادقً أن يصقبف  جؾ وظال وافذيـ كعـل أنف ذك بوهلل
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ول ـثر مـ افـوس ذم زموكـو افصـؿ أن يصقبف بؿؽروه  ـام هق ح افقثـ أوبؿؽروه أن خيوف مـ 

صقذم  ؾنكف وبـ ظؾقان ـ احلؼقؼي صقؾقي خيوؾقن مـ افذيـ يزظؿقن أىهؿ أوفقوء وهؿ ذمهذا 

اهلل مـ  إن ويل مـ أوفقوء اهلل جؾ وظال   ثؿ همالء يزظؿقن أنف يؼقل بقحدة افقجقد  احتودي

 اَل َخْقٌف ظَ ـون مممـو تؼقو 
ِ

وُكقا  *َؾقِْفْؿ َواَل ُهْؿ حَيَْزُكقَن }َأاَل إِنَّ َأْوفَِقوَء اَّللَّ ـَ ـَ آَمـُقا َو ِذي افَّ

قا مـ دون اهلل أو وؾُ حتك افذيـ هؿ أوفقوء هلل حؼقؼي الجيقز أن خُيَ [31، 32َيتَُّؼقَن{ ]يقكس: 

مـ ادؾي أشلل اهلل أن  وأـز خمرج وأن يكف هلؿ  أي كقع مـ أنقاع افعبودة ؾنن هذا يعتز ذـ

ك ؿؾقؾف وـثرة  إكف ظذ ـؾ رء ؿدير ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة يـجقـو مـ افؼ

 إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ  حسـي وؿـو ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال

 

                                                  

 

 

 افسودشياخلطبي 

  مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوتإن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل

أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال  

 ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  

{ } يلهيو افـوس اتؼقا  } يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن

ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼقا 

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

  ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {ومـ يطع اهلل
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أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وذ 

  األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور

وكذـر   ـثرة ؿد ذـركو ؾقام شؾػ مـ اخلطى جزأ مـفو  إن أنقاع افؼك بوهلل :أهيو افـوس

ؾقام ال يؼدر ظؾقف  اهلل افتقـؾ ظذ ؽر  افققم مويرس اهلل مـ ذفؽ ؾؿـ أنقاع افؼك بوهلل 

ـؾقن ـؾقن ظذ افغوئبغ وافطقاؽقً يتقإال اهلل ـوفذيـ  يتقـؾقن ظذ األمقات وافذيـ يتق

قفؿ ادـوؾع مـ دون اهلل ظزوجؾ يتقـؾقن ظؾقفؿ ذم دؾع ادضور يتقـؾقن ظؾ ؾىظؾقفؿ ذم ج

ئٍ مـ كك ورزق وحػظ وصػوظي وكحق ذفؽ ؾفذ وافعقوذ بوهلل مـ افؼك  ذم ضؾى احلقا

أمو مـ تقـؾ ظذ ؽر اهلل ظزوجؾ ذم األشبوب افظوهرة  واألـز  افذي خيرج ظـ مؾي اإلشالم 

ظؾقف مـ رزق أو دؾع أذى مع أنف يعتؼد أن   ـلن يتقـؾ ظذ أمر أو شؾطون ؾقام أؿدره اهلل

ؽـف ؿد ظؾؼ ؿؾبف هبذا افشخص ؾنكف هبذا يؽقن مؼـًو ذـو  بقد اهلل  ظزوجؾ وفافُضافـػع و

أصغر ؾنن َل يعؾؼ ؿؾبف بف ؾنن هذا ال يؽقن  ذـًو أصاًل ال أصغر وال أـز  أهيو افـوس إن 

 مـ أظظؿ افعبودات ومـ أجؾ افؼربوت افتل يتؼرب هبو اإلكسون إػ اهلل  افتقـؾ ظذ اهلل

أشود  مـ ذوط اإليامن يـتػل اإليامن بوكتػوئف ويقجد اإليامن بقجقده ؿول  وهق  ذط 

ـُْتْؿ ُمْمِمـَِغ{ ]احوئدة:   اهلل ـُ ُؾقا إِْن  َـّ  َؾَتَق
ِ

 :ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل[21}َوَظَذ اَّللَّ

 .فإليامن ؾدل ظذ أنف يـتػل بوكتػوئف  وؾجعؾ افتقـؾ ظذ اهلل  ذض

ـَ إَِذا شبحوكف وتعوػ يدل ظذ ـامل إيامكؽ ؿول اهلل   اهلل ظذ إن افتقـؾ ِذي اَم اْدُْمِمـُقَن افَّ }إِكَّ

ُؾق َـّ ِْؿ َيَتَق ًْ َظَؾقِْفْؿ آَيوُتُف َزاَدهْتُْؿ إِياَمًكو َوَظَذ َرهبر ًْ ُؿُؾقهُبُْؿ َوإَِذا ُتؾَِق ُ َوِجَؾ َن{ ]األنػول: ُذـَِر اَّللَّ

    اتصػ هبذه افصػوت ومـفو افتقـؾ ظذ اهلل مـهذا يدل ظذ أن  ن ؾؼقفف إكام ادممـق [2

ؽـ ادسؾؿغ يتػووتقن ن ـؾ مسؾؿ ظـده تقـؾ ظذ اهلل فظذ ـامل إيامكف ؾنكف الصؽ والريى أ

ذم ذفؽ ظذ حسى إيامىهؿ ظذ حسى ؿقة إيامىهؿ ؾؿـ ؿقي إيامكف بوهلل ؿقي تقـؾف ظذ اهلل 

ظذ  االظتامدمعـوه صدق    قي إيامكف بوهلل إن افتقـؾ ظذ اهللومـ ؿقي تقـؾف ظذ اهلل ؿ
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ذم جؾى   اهلل ذم جؾى ادـوؾع ودؾع ادضور مع ؾعؾ األشبوب ؾنذا اظتؿد ؿؾبؽ ظذ اهلل

وافعؿؾ   افؼظقي ؾلنً مـ ادتقـؾغ ظذ اهلل بوألشبوبادـوؾع ودؾع ادضور مع افعؿؾ  

ظذ افسبى ؾال  االظتامدهق  ؾ بؾ إن افذي يـوذم افتقـؾافتقـ ال يـوذموب افؼظقي بشوألب

 اظتؼد أن افسبى هق افذي  يدؾع افُضتعتؿد ظذ افسبى ؾنن اإلكسون إذا اظتؿد ظذ افسبى و

ظتؿد ظذ اؾفذا ذك أـز وافعقوذ بوهلل وأمو إذا افـػع بذاتف مـ دون اهلل ظزوجؾ  أو جيؾى

وبقده   ذفؽ وإن ـون يعتؼد أن افـػع وافُض مـ اهلل افسبى اظتامدا بوفغًو  ودمووز احلد ذم

كف يؽقن هبذا نذم ذفؽ وظؾؼ ؿؾبف بوفسبى ؾاحلد ظتامد ظذ افسبى ودمووز إال أنف  بوفغ ذم اال

ؾؼ ؿؾبف بف ؾنكف يؽقن معصقي إذا اظتؿد ظذ ذفؽ و أصغر وافعقوذ بوهلل  ؾنن َل يعذـ ومؼـ

  .ظتامدافسبى وبوفغ ذم اال

حصؾ تَ ؿ األشبوب افتل يُ ظمـ أظ رمحف اهلل  ابـ افؼقؿ افعالمي   ـام ؿول  ظذ اهللؾوفتقـؾ 

وفؽـ مـ متوم  َل يستؼؿ مـف افتقـؾ ؾؿـ أنؽر األشبوب ؾع هبو ادؽروهـدهبو ظذ ادطؾقب ويَ 

ال ترــ ظذ افسبى ارــ ظذ افتقـؾ ظدم افرـقن إػ األشبوب وؿطع ظالؿي افؼؾى هبو ؾ

ؽـ ال ـوذم افتقـؾ  فبى  إن ـون شببو ذظقو ً ؾوظؿؾف واظؿؾ بف ؾنن هذا ال يهذا افسربؽ و

تعتؿد ظؾقف اظتؿد ظذ ربؽ وهبذا بنذن اهلل شتتحصؾ ظذ مطؾقبؽ وشقـدؾع ظـؽ ادؽروه 

 َؾُفَق َحْسُبُف{ ]افطالق:  تعوػ افذي أنً حتى أن يـدؾع ظـؽ ـام ؿول
ِ

ْؾ َظَذ اَّللَّ َـّ ـْ َيَتَق  [1}َوَم

  : ـوؾقف. أي

افريوء وهق مـ أنقاع افؼك األصغر وؿد يؽقن مـ  ـذفؽ أجضو مـ أنقاع افؼك بوهلل 

ذـو أصغر إذا ظؿؾ افؼك األـز إذا ظؿؾ اإلكسون افعؿؾ مـ أصؾف مـ أجؾ افـوس ويؽقن 

 ذم أثـوء افعؿؾ . ظؾقف افريوء  ؽـ ضرأ افعؿؾ هلل وف

ه افـوس ؾقحؿدوكف ظذ ذفؽ وافػرق بقـف إطفور افعبد  افعبودة فؼ :افريوء معـوهو صد أن يرا

و يسؿع  ؾام يرى مـ افعؿؾ مثؾ افصالة ريوء حو يرى مـ افعؿؾ وافسؿعي حوبغ افسؿعي  أن اف
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ءة ومثؾ افذـر وهؽذا أجضو مثؾ  ريوء بف ؿصدهذا يعد ريوء إذا  افـوس  ومو يسؿع مثؾ افؼرا

أنو فؾـوس  أن حيدث اإلكسون بعؿؾف ويؼقلافقظظ وافتذـر وؽر ذفؽ مـ األمقر  وهؽذا 

ظؿؾً ـذا وصؾقً ـذا وأنو بـقً مسجد ؾالن وأنو صـعً ـذا وـذا  ـؾ هذا إذا ؿصد بف 

افريوء وافسؿعي ؾنكف يؽقن وافعقوذ بوهلل مؼـو روى اإلموم احلوـؿ ذم مستدرـف مـ حديٌ 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ أن ــو كعد ظذ ظفد رشقل اهلل صذ»ريض اهلل ظـف ؿول:  صداد بـ أوس

 شاألصغر افؼكُ  افريوءَ 

ؿول: ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ريض اهلل ظـف ظـ حمؿقد بـ فبقدوروى اإلموم أمحد 

: يو رشقل اهلل ومو افؼك ش إن أخقف مو أخوف ظؾقؽؿ افؼك األصغر»وشؾؿ:  ؿوفقا

ؿ اذهبقا إػ افذيـ ــتؿ بلظامهل يقم دموزى افعبود» يؼقل: إن اهللش افريوء»األصغر؟ ؿول: 

 شتراءون بلظامفؽؿ ذم افدكقو، ؾوكظروا هؾ دمدون ظـدهؿ جزاء

وافؼك األصغر ـقسر افريوء  وافتصـع فؾخؾؼ وؿقفف  :ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل تعوػ

ألن ـقسر افريوء يدل ظذ أن مـ أـثر مـ افريوء ؾنكف مـوؾؼ وإكف يؽقن بذفؽ مـوؾؼًو كػوؿًو أـز 

َ َوُهَق َخوِدُظُفْؿ َوإَِذا   هذا ظـ ادـوؾؼغ ؾؼول جؾ وظال ذـر   اهلل }إِنَّ اْدُـَوِؾِؼَغ خُيَوِدُظقَن اَّللَّ

َ إاِلَّ َؿؾِقاًل{ ]افـسوء:  ُروَن اَّللَّ ـُ ُءوَن افـَّوَس َواَل َيْذ َسوَػ ُيَرا ـُ اَلِة َؿوُمقا  َؿوُمقا إَِػ افصَّ

هلل  ون  مـ افريوء وال يعؿؾقن أي ظؿؾـوس بلظامهلؿ ـؾفو بؾ يؽثرؾودـوؾؼقن يراؤون اف[412

 افـػوقؾوفذي يعؿؾ األظامل فغر اهلل وإكام يعؿؾفو ريوء ـؾفو أو جؾفو ؾفذا مـوؾؼ وافعقوذ بوهلل  

ـْ دَمَِد هَلُْؿ َكِصًرا ـز األ ـَ افـَّوِر َوَف ْرِك اأْلَْشَػِؾ ِم ـَ َتوُبقا  *}إِنَّ اْدُـَوِؾِؼَغ ذِم افدَّ ِذي إاِلَّ افَّ

 ُ  َؾُلوََلَِؽ َمَع اْدُْمِمـَِغ َوَشْقَف ُيْمِت اَّللَّ
ِ

َّ
ِ

 َوَأْخَؾُصقا ِديـَُفْؿ َّلل
ِ

َوَأْصَؾُحقا َواْظَتَصُؿقا بِوَّللَّ

إال مـ  مـف أحد وأمو يسر افريوء ؾفذا ال خيؾق [413، 415اْدُْمِمـَِغ َأْجًرا َظظِقاًم{ ]افـسوء: 

وأن يعؿؾ  د كػسف وأن خيؾص كقتف هلل جؾ وظالوفؽـ افقاجى ظذ ادسؾؿ أن جيوه  رحؿ اهلل

متف  وهذا هق افقاجى وت اهلل وافتؼرب إػ اهلل  وافتقصافعؿؾ يبتغل بف مرض ؾ إػ دار ـرا
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إذا خوفطف افريوء وافسؿعي  وافعقوذ  فعؿؾ مردود ظؾقف ال يؼبؾف اهلل مـفظذ ـؾ مسؾؿ وإال ؾو

ؿول: ؿول رشقل اهلل ديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف موم  مسؾؿ رمحف اهلل مـ حبوهلل  روى اإل

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: " ؿول اهلل تبورك وتعوػ: أنو أؽـك افؼـوء ظـ افؼك، مـ ظؿؾ ظؿال 

 أذك ؾقف معل ؽري، ترـتف وذـف "

اهلل ظؾقف ؿول: خرج افـبل صذ ريض اهلل ظـف  دبـ فبقوروى ابـ خزيؿي مـ حديٌ حمؿقد 

ئر»وشؾؿ ؾؼول:  ئر؟ ؿول: ش أهيو افـوس إيوـؿ وذك افرسا : يو رشقل اهلل، ومو ذك افرسا ؿوفقا

ئر»  شيؼقم افرجؾ ؾقصع ؾقزيـ صالتف جوهدا حو يرى مـ كظر افـوس إفقف، ؾذفؽ ذك افرسا

ئر و يـظر كتف مـ أن أجؾ أن ؾالأن يصع اإلكسون مثال ويزيـ صال هذا وافعقوذ بوهلل ذك افرسا

يتصدق مـ أجؾ أن ؾالن وؾالن  يـظر إفقف  ؾقحؿده ويؿدحف ظذ ذفؽ احذر احذر إفقف  

يؼبؾ مـ افعؿؾ إال  ؾنن اهلل ال قوذ بوهلل وال يؼبؾف اهلل جؾ وظالافريوء ؾنن افعؿؾ حمبقط وافع

 ن خوفصًو وابتغل بف وجف وؾؼ اهلل اجلؿقع حو حيى ويرىض وموـ

أصفد أن ال إهل إال اهلل وحده  الذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده و رب افعودغاحلؿد هلل 

    :ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد

أن يعؿؾ اإلكسون افعؿؾ يبتغل بف  ًو  مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظالأهيو افـوس ـذفؽ أجض

يريد بف اآلخرة وإكام يريد بف افدكقو  ـؿـ جيوهد مثاًل  ؽـف الفدكقو ؾوكقي يعؿؾ افعؿؾ افصوفح و

يريد ثقاب اآلخرة إكام يريد ثقاب افدكقو ؾفذا وافعقوذ بوهلل مـ  فقلخذ احول أو جيوهد فؾؿغـؿ ال

ْكَقو َوِزيـََتَفو ُكَقفر إَِفقْفِ  ؿول اهلل جؾ وظال  وؿد ادؼـغ  وَن ُيِريُد احْلََقوَة افدُّ ـَ ـْ  ْؿ َأْظاَمهَلُْؿ ِؾقَفو }َم

ـَ َفْقَس هَلُْؿ ذِم اآْلِخَرِة إاِلَّ افـَّوُر َوَحبَِط َمو َصـَُعقا ِؾقَفو  *َوُهْؿ ِؾقَفو اَل ُيْبَخُسقَن  ِذي ُأوََلَِؽ افَّ

وُكقا َيْعَؿُؾقَن{ ]هقد:  ـَ ء ـون جفودًا  أو [43، 45َوَبوضٌِؾ َمو  ؾوفذي يعؿؾ األظامل افصوحلي شقا

يريد هبو اآلخرة ؾعؿؾف  ة أو صدؿي أو ؽر ذفؽ مـ األمقر يريد هبو افدكقو الحجًو أو ظؿر

مـ ـون يريد  ويؽقن هبذا مؼـًو بوهلل جؾ وظال مـف يؼبؾف اهلل ظزوجؾ حمبقط وظؿؾف بوضؾ ال
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أي بعؿؾف افصوفح وزيـتفو كقف إفقفؿ أظامهلؿ  ؾقفو أي ذم هذه افدكقو  وهذه اآليي احلقوة افدكقو 

ء وهل ؿقل اهلل ظزوجؾ مطؾؼي ؿق وَن ُيِريُد اْفَعوِجَؾَي دهتو اآليي افتل ذم شقرة اإلِسا ـَ ـْ  }َم

ـْ ُكِريُد ُثؿَّ َجَعْؾـَو َفُف َجَفـََّؿ َيْصاَلَهو َمْذُمقًمو َمْدُحقًرا  َ
ِ

ْؾـَو َفُف ِؾقَفو َمو َكَشوُء د ـْ َأَراَد  *َظجَّ َوَم

ء:  اآْلِخَرَة َوَشَعك هَلَو َشْعَقَفو َوُهقَ  وَن َشْعُقُفْؿ َمْشُؽقًرا{ ]اإلِسا ـَ ـٌ َؾُلوََلَِؽ  ، 44ُمْمِم

ريد ؾؾقس ـؾ إكسون كدـ  ءمو كشوـون يريد افعوجؾي ظجؾـو فف ؾقفو  هذا مـ وصوهدكو مـ[45

بف فظؿؾ  ذفؽ  ومـ ؿدر اهلل فف ذفؽ ؾنكف ذم افدكقو وفؽـ مـ أراد فف اهلل ؾدكقو  يعطك ثقا

بف ذم افدكق رة  وفقس فف وافعقوذ بوهلل مـ أجر وال كصقى م ذم اآلخدُ و وفؽـف يؼْ يتحصؾ ظذ ثقا

ْكقَو   ؿول اهلل جؾ وظال وَن ُيِريُد َحْرَث افدُّ ـَ ـْ  وَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َكِزْد َفُف ذِم َحْرثِِف َوَم ـَ ـْ  }َم

ـْ َكِصقٍى{ ]افشقرى:  ـون يريد حرث  اآلخرة أي مـ مـ [21ُكْمتِِف ِمـَْفو َوَمو َفُف ذِم اآْلِخَرِة ِم

يثقبف ظذ ظؿؾف ذم افدكقو   ظؿؾ األظامل افصوحلي  يريد ثقاب اآلخرة كزد فف ذم حرثف ؾوهلل

ويثقبف ظذ ظؿؾف ذم اآلخرة  ومـ ـون يريد ثقاب افدكقو  كمتف مـفو وموفف ذم اآلخرة مـ كصقى 

مو ظؿؾ إال فؾدكقو وَل يعؿؾ يريد أجر ألنف  ذم اآلخرة مـ  فف  فقس فقس فف ذم اآلخرة مـ ثقاب

ثقاب اآلخرة  ؾوحلذر احلذر مـ أن تريد  بعؿؾؽ افدكقو وال تريد بف اآلخرة أشلل اهلل ظزوجؾ 

هديتـو  صوحلغ ربـو التزغ ؿؾقبـو بعد إذأن جيعؾـو مـ ادخؾصغ وأن جيعؾـو مـ ادقحديـ اف

كقو حسـي وذم اآلخرة حسـي وؿـو وهى فـو مـ فدكؽ رمحي إكؽ أنً افقهوب ربـو آتـو ذم افد

  .ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ

 

 

 

 افسوبعياخلطبي 

 إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت
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اهلل وحده ال  أظامفـو مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف وأصفد أن ال إهل إال 

 ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ  

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼوتف وال متقتـ إال وأنتؿ مسؾؿقن { } يلهيو افـوس اتؼقا 

ا ربؽؿ افذي خؾؼؽؿ مـ كػس واحدة وخؾؼ مـفو زوجفو وبٌ مـفام رجوال ـثرا وكسوء واتؼق

 اهلل افذي تسوءفقن بف واألرحوم إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿقبو {.

} يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ  

 ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام {

خف وشؾؿ وذ أمو بعد: ؾنن خر احلديٌ ـتوب اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآ

  األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم  افـور

وال زفـو ذم هذا ادقضقع وهق مقضقظـو ذم اخلطى  مـ أنقاع افؼك بوهلل  :أهيو افـوس

بنذن   يافسوبؼي وال يزال مقضقظـو إن صوء اهلل تعوػ ذم هذه اخلطبي وبعض اخلطى افالحؼ

قع مفؿ ؾنن ذـر افؼـقوت فؾـوس فقحذروهو أمر مطؾقب ذظًو ؾنن ألنف مقض اهلل 

}َوَفَؼْد َبَعْثـَو ذِم افرشؾ إكام بعثقا ألمر افـوس بتقحقد اهلل وحتذيرهؿ مـ افؼك  ؿول اهلل تعوػ 

َ َواْجَتـُِبقا افطَّوُؽقَت{ ]افـحؾ:  ٍي َرُشقاًل َأِن اْظُبُدوا اَّللَّ ؾر ُأمَّ د مـ هذا وهل أح َـّ ؾال يؿؾَّ [13ـُ

مفؿ جدًا جدًا جدًا ؾؾفذا الكزال ذم هذا  ؾقفو  خطى وإن ـوكً متسؾسؾي  إال أن ادقضقع

 ادقضقع حتك كؽؿؾف بنذن اهلل 

ؾقؾ مو حرم اهلل مو أحؾ اهلل أو حتضوظي افعؾامء  واألمراء ذم حتريؿ  مـ أنقاع افؼك بوهلل 

ع  اإلكسون ظوحو أو يطقع أمرا أو يطقع مؾؽو أو أن يطق ؾنن هذا يعتز مـ أنقاع افؼك بوهلل 

ام يطقعف  ذم معصقي اهلل يطقعف ذم حتؾقؾ احلرام وحتريؿ احلالل معتؼدا أن ذفؽ هق وـرئقسو أو ح

ـورهًو  حلؽؿ اهلل  شوخطوً  ادؼدم وأن ؿقفف هق ادؼدم ظذ ؿقل اهلل وظذ ؿقل رشقفف 

مؼدمو فف ؾفذا وافعقوذ بوهلل مـ افؼك األـز   راضقو بحؽؿ ؽر اهلل ورشقفف حلؽؿ اهلل 
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َُذوا َأْحَبوَرُهْؿ َوُرْهَبوىَهُْؿ َأْرَبوًبو ذم ـتوبف افؽريؿ  افذي خيرج صوحبف مـ ادؾي ؿول اهلل  } اختَّ

ً َواِحًدا اَل  ـَ َمْرَيَؿ َوَمو ُأِمُروا إاِلَّ فَِقْعُبُدوا اهلِإَ  َواْدَِسقَح اْب
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ إهَِلَ إاِلَّ ُهَق ُشْبَحوَكُف َظامَّ ِم

قَن{ ]افتقبي:  ـُ ء  أىهؿ اختذوا همال آليي افؽريؿي أخز اهلل ظزوجؾ ظـؾػل هذه ا[14ُيْؼِ

ذم  هؿ ورهبوىهؿ أي ظبودهؿ  أربوبًو مـ دون اهلل أي مشورـغ هلل أحبورهؿ أي ظؾامء

رمقا ظؾقفؿ احلالل ؾوتبعقهؿ حا هلؿ احلرام ؾوتبعقهؿ ظذ ذفؽ وافتؼيع بحقٌ أىهؿ أحؾق

ً َواِحًدا اَل إهَِلَ ظذ ذفؽ ؾلخز اهلل ظزوجؾ أن هذا مـ افؼك ؾؼول  }َوَمو ُأِمُروا إاِلَّ فَِقْعُبُدوا اهلِإَ

قَن{ ]افتقبي:  ـُ ذم هذه  شامه اهلل   وؾسامه اهلل  ظزوجؾ ذـ[14إاِلَّ ُهَق ُشْبَحوَكُف َظامَّ ُيْؼِ

}َواَل  ذـًو  ؿول ضوظتفؿ  اهلل ذم آيي أخرى  ذم شقرة األنعوم شؿك وً أجض اآليي ذـو وهؽذا

َقوضَِغ َفقُقُحقَن إَِػ َأْوفَِقوِئفِ  ُف َفِػْسٌؼ َوإِنَّ افشَّ  َظَؾْقِف َوإِكَّ
ِ

ِر اْشُؿ اَّللَّ ـَ ُؾقا ِِمَّو ََلْ ُيْذ ـُ ْؿ َتْل ـُ ْؿ فُِقَجوِدُفق

ـُ  أن ضوظتفؿ إيوهؿ يعتز    ؾلخز اهلل [424قَن{ ]األنعوم: َوإِْن َأَضْعُتُؿقُهْؿ إِكَُّؽْؿ َدُْؼِ

ء  أو ؽرهؿ أضوظفؿ راضقًو بؼقهلؿ  متبعًو فؼ ذـو بوهلل   ؿقهلؾنكف إذا أضوع افعؾامء أو األمرا

أمو إذا ـون حيى حؽؿ اهلل ويعتؼد  شوخطًو حلؽؿ اهلل ؾفذا هق افؼك بوهلل مؼدمًو فؼقهلؿ 

يعد ذـو  صؾحي ذم كػسف ؾفذا الدأضوظفؿ هلقى ذم كػسف و فؽـأن حؽؿ اهلل هق احلؼ وف

وفؽـف يعد معصقي وـبرة مـ ـبوئر افذكقب ؾنن افقاجى هق تؼديؿ ضوظي اهلل ظذ ضوظي ـؾ 

ُمقا َبْغَ  ظذ ضوظي ـؾ خمؾقق  ؿول اهلل  خمؾقق وضوظي افرشقل  ـَ آَمـُقا اَل ُتَؼدر ِذي َو افَّ }َيو َأهيُّ

 
ِ

َ َشِؿقٌع َظؾِقٌؿ{ ]احلجرات: َيَدِي اَّللَّ َ إِنَّ اَّللَّ ُؼقا اَّللَّ وَن  وؿول جؾ وظال [4 َوَرُشقفِِف َواتَّ ـَ }َوَمو 

ـْ يَ  ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم َرَ
ُ َوَرُشقُفُف َأْمًرا َأْن َيُؽقَن هَلُُؿ اخْلِ ـٍ َواَل ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اَّللَّ ُْمِم

ِ
َ د ْعِص اَّللَّ

أن و  البد مـ ضوظي اهلل وضوظي افرشقل ؾ[13َؼْد َضؾَّ َضاَلاًل ُمبِقـًو{ ]األحزاب: َوَرُشقَفُف ؾَ 

ظذ ضوظي ـؾ أحد هذا هق افقاجى ظؾقـو معوذ   كؼدم ضوظي اهلل وضوظي رشقل اهلل

خذ مـ يمو مو مـو أحد  إال  :ثبً ظـف  ظـد ظبد افرزاق أنف ؿول ادسؾؿغ وهلذا ابـ ظبوس 

مو  :بـ أنس أنف ؿولظـ موفؽ صح هذا أجضًو وصح هذا ظـ جموهد و افـبلؿقفف ويرد ؽر 
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:  وؿول ابـ ظبوس   مـو إال راد ومردود ظؾقف إال صوحى هذا افؼز وأصور إػ ؿز افـبل 

وتؼقفقن ؿول أبق بؽر  ؿول رشقل اهلل   :واهلل مو أراـؿ مـتفغ حتك يعذبؽؿ اهلل  أؿقل

ادتعي بوفعؿرة  إػ احلٍ واجبي ويستدل ظذ ذفؽ بلدفي ظـ أن  ىوذفؽ أنف ـون ير وظؿر

يـفقون ظـ ادتعي  وـوك وأىهام  ف مـ يعورضف بؼقل أيب بؽر وظؿرويعورض رشقل اهلل 

ؿول  :واهلل مو أراـؿ مـتفغ حتك يعذبؽؿ اهلل أؿقل :وفعؿرة إػ احلٍ   ؾؼول هلؿ هذا افؼقلب

 :ظجبً فؼقم ظرؾقا  وؿول اإلموم أمحد  .وتؼقفقن ؿول أبق بؽر وظؿر رشقل اهلل 

ـْ َأْمِرِه يؼقل:   واهلل  يذهبقن إػ رأي شػقونـود وصحتف شإلا ـَ خُيَوفُِػقَن َظ ِذي }َؾْؾقَْحَذِر افَّ

 افػتـي افؼك   ؟أتدري مو افػتـي :ؿول[31َأْن ُتِصقَبُفْؿ ِؾْتـٌَي َأْو ُيِصقَبُفْؿ َظَذاٌب َأخِقٌؿ{ ]افـقر: 

وؿول اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل مـ افزيغ ؾقفؾؽ  رءرد بعض ؿقفف أن يؼع ذم ؿؾبف فعؾف إذا 

أنف الجيقز فف  أن يسـفو فؼقل أحد  مجع افعؾامء ظذ أن مـ اشتبوكي فف شـي رشقل اهلل أ

 وؾؼ اهلل اجلؿقع حو حيى ويرىض 

 

 إال اهلل وحده  ال كبل بعده وأصفد أن ال إهلـ احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ م

الذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام 

 ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد    

ؾنن هذا مـ  أجضو افتحوـؿ  إػ ؽر مو أنزل اهلل   مـ أنقاع افؼك بوهلل  :أهيو افـوس

 وـػر أصغر رج مـ ادؾي وإمو ذك أصغرخم وـػر أـز  أنقاع افؼك وهق إمو ذك أـز

 غر مو أنزل اهلل إذا اظتؼد جقاز احلؽؿ بأـز  ا وـػر قؽقن ذـو أـزالخيرج مـ ادؾي ؾ

 أجضو وهؽذامـ احلؽؿ بام أنزل اهلل  مو أنزل اهلل أؾضؾ بغر إذا اظتؼد أن احلؽؿ  أجضو وهؽذا

ل ا أحقفؾحؽؿ بام أنزل اهلل ؾفذه ثالثي  وِموثؾ مسوو ظتؼد أن احلؽؿ بغر مو أنزل  اهللإن ا

ً يؽقن هبو  أـز  خمرجو مـ ادؾي وافعقوذ بوهلل وظذ هذا   ا ـػر اإلكسون مؼـًو ذـًو أـز وـوؾرا
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ُ َؾُلوََلَِؽ ُهُؿ اْفَؽوِؾُروَن{ ]احوئدة:  اهلل حيؿؾ ؿقل  ـْ ََلْ حَيُْؽْؿ باَِم َأنَْزَل اَّللَّ وأمو إذا  [11}َوَم

ـف محؾف ظذ احلؽؿ بام أنزل اهلل هق احلؼ  وفؽ ر مو أنزل اهلل وفؽـف يعتؼد أنؽؿ بغـون ؿد ح

 اظتؼوده أن حؽؿ اهلل هق احلؼ   أو هقى ذم كػسف مع احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل مصؾحي دكققيي

ُ َؾُلوََلِ   ؾفذا يعتز ؾوشؼو وظؾقف حيؿؾ ؿقل اهلل ـْ ََلْ حَيُْؽْؿ باَِم َأنَْزَل اَّللَّ َؽ ُهُؿ اْفَػوِشُؼقَن{ }َوَم

واحلومؾ فف ؿ بغر مو أنزل اهلل ؽوأمو إذا اظتؼد أن حؽؿ اهلل هق احلؼ  وفؽـف ح[12]احوئدة: 

 وظؾقف حيؿؾ ؿقل  اهلل ؾفذا يعتز طوحو  ؾؿفظظذ ذفؽ هق افبغض واحلؼد ظذ بعض افـوس فق

ُ َؾُلوََلَِؽ   ـْ ََلْ حَيُْؽْؿ باَِم َأنَْزَل اَّللَّ ُقَن{ ]احوئدة: }َوَم
ِ

 بورك اهلل ؾقؽؿ  ؾوحلوصؾ [15ُهُؿ افظَّود

 اهلل  وؿد جعؾف  كقظو مـ أنقاع افؼك بوهلل  يعتز  أن افتحوـؿ إػ ؽر مو أنزل اهلل

}َوإَِذا ِؿقَؾ هَلُْؿ اَل ُتْػِسُدوا ذِم اأْلَْرِض ذم ـتوبف افؽريؿ  ؼول اهلل ؾ  غصػي مـ صػوت ادـوؾؼ

ـُ ُمْصؾُِحقنَ َؿوُفقا إِ  اَم َكْح ـْ اَل َيْشُعُروَن{ ]افبؼرة:  * كَّ ُْؿ ُهُؿ اْدُْػِسُدوَن َوَفِؽ  و[42، 44َأاَل إىِهَّ

ُْؿ آَمـُقا باَِم ُأنِْزَل إَِفقَْؽ َوَمو ذم ـتوبف افؽريؿ  يؼقل اهلل  اهؽذ ـَ َيْزُظُؿقَن َأىهَّ ِذي }َأَخْؿ َتَر إَِػ افَّ

ـْ َؿْبؾَِؽ يُ  ْقَطوُن َأْن ُأنِْزَل ِم ُؿقا إَِػ افطَّوُؽقِت َوَؿْد ُأِمُروا َأْن َيْؽُػُروا بِِف َوُيِريُد افشَّ ـَ ِريُدوَن َأْن َيَتَحو

ُفْؿ َضاَلاًل َبِعقًدا  ًَ اْدُـَوِؾِؼَغ  *ُيِضؾَّ ُشقِل َرَأجْ ُ َوإَِػ افرَّ َوإَِذا ِؿقَؾ هَلُْؿ َتَعوَفْقا إَِػ َمو َأنَْزَل اَّللَّ

ونَ    *َظـَْؽ ُصُدوًدا  َيُصدُّ
ِ

ًْ َأجِْدهيِْؿ ُثؿَّ َجوُءوَك حَيْؾُِػقَن بِوَّللَّ َم َؾَؽقَْػ إَِذا َأَصوَبْتُفْؿ ُمِصقَبٌي باَِم َؿدَّ

ُ َمو ذِم ُؿُؾقهِبِْؿ َؾَلْظِرْض َظـُْفْؿ َوِظْظفُ  *إِْن َأَرْدَكو إاِلَّ إِْحَسوًكو َوَتْقِؾقًؼو  ـَ َيْعَؾُؿ اَّللَّ ِذي ْؿ ُأوََلَِؽ افَّ

ظـ همالء  ؾػل  هذه اآليوت خيز اهلل [31 - 31َوُؿْؾ هَلُْؿ ذِم َأنُْػِسِفْؿ َؿْقاًل َبؾِقًغو{ ]افـسوء: 

ومو أنزل ظذ مـ ؿبؾـو وفؽـفؿ  شقل رذ افادـوؾؼغ افذيـ يزظؿقن أىهؿ آمـقا بام أنزل ظ

عبقد أو متبقع أو يريدون أن يتحوـؿقا إػ افطوؽقت وهق ـؾ مو دمووز بف افعبد حده  مـ م

مطوع يريدون أن يتحوـؿقا إػ افطوؽقت وؿد أمروا أن  يؽػروا بف ويريد افشقطون أن يضؾفؿ 

ضالال  بعقدا وإذا ؿقؾ هلؿ تعوفقا إػ مو أنزل اهلل وإػ افرشقل  تعوفقا إػ افؽتوب وافسـي 

وك ؿ ثؿ جوؤهيرأجً ادـوؾؼغ يصدون ظـؽ صدودا ؾؽقػ إذا أصوبتفؿ مصقبي بام ؿدمً أجد
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 بعض أنواع الشركيات        

 
حيؾػقن بوهلل إن أردكو إػ إحسوكو وتقؾقؼو ؾال بد مـ افتحوـؿ بام أنزل اهلل وافتحوـؿ إػ أمقر 

 ُحْؽاًم فَِؼْقٍم   اجلوهؾقي  مذمقم ؿول اهلل 
ِ

ـَ اَّللَّ ـُ ِم ـْ َأْحَس قَِّي َيْبُغقَن َوَم
}َأَؾُحْؽَؿ اجْلَوِهؾِ

بغقن أي يطؾبقن ويريدون  ومـ أحسـ مـ اهلل أؾحؽؿ اجلوهؾقي ي [51ُيقِؿـُقَن{ ]احوئدة: 

أؾضؾ حؽؿ وأحؽوم اجلوهؾقي  اهلل حؽام فؼقم يقؿـقن  ؾحؽؿ اهلل أحسـ حؽؿ وحؽؿ

 ـؾ أمر اجلوهؾقي مقضقع حتً ؿدملَّ :" مقضقظي حتً األؿدام  هؽذا يؼقل افرشقل 

صي حجي افـبل رواه اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ جوبر  ريض اهلل ظـف ـام ذم ؿ "هوتغ

جحد األشامء وافصػوت تؽذيبًو جحدهو  وهؽذا أجضو مـ أنقاع افؼك بوهلل   

ذم  ـؼسؿ إػ ؿسؿغ  إذا ـون فف مسقغوإكؽورهو تؽذيبو ال تلويال  أمو إذا ـون تلويال  ؾنكف ي

ػرا ألن ذم افؾغي افعربقي ؾنكف يعتز ـ ز بدظي وأمو إذا َل يؽـ فف مسقغافؾغي افعربقي  ؾفذا يعت

حؼقؼتف افتؽذيى وأمو إذا ـون إكؽور ظـ تؽذيى ؾفذا يعتز ـػرا بال صؽ وال ريى ؿول اهلل 

ًُ َوإَِفْقِف َمَتوِب{ ]افرظد:   ْؾ َـّ ـِ ُؿْؾ ُهَق َريبر اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَق َظَؾقِْف َتَق مْحَ  [11}َوُهْؿ َيْؽُػُروَن بِوفرَّ

ى وافضالالت وافبدع مهللا وؾؼـو حو حتافؽػر  و  افؼك  جقـو مــأشلل  اهلل ظزوجؾ أن ي

إهل إال أنً  وترىض وخذ بـقاصقـو فؾز وافتؼقى شبحوكؽ مهللا وبحؿدك أصفد أن ال

 أشتغػرك وأتقب إفقؽ  


