
 َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اعُبُدوا النَّاسُ  َأيُـَّها يَا" فَـ ، بَعدُ  َأمَّا
 " تـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّكم قَبِلُكم ِمن َوالَِّذينَ 

 ، يبَ ال رَ وَ  رَبَّوُ  ُمالقٍ  َأنَّوُ  يُوِقنُ  الُمؤِمنُ  ، الُمسِلُمونَ  َأيُـَّها
 َكاكِ بِفَ  َمشُغوالً  ، نَفِسوِ  بَِنَجاةِ  ُمهَتمِّا ِإالَّ  تـََراهُ  الفَ  مَّ ن ثَ مِ وَ 

َبِتِو،  ِميَزانَوُ  ِفيَما يُثِقلُ  طَاِمًعا رَبَُّو، ِإلى َما يُرِضي ُمَسارًِعا رَقـَ
 ِإلَيِهم َأنَزلَ  َأن بِِعَباِدِه، اللِ  َرحَمةِ  ِمن نَّ إِ وَ  . َذنَبوُ  َويَُكفّْرُ 
 َذِلكَ  آيَاتِ  َوبَينَ  َأِميًنا، َرُسوالً  ِإلَيِهم َوبـََعثَ  ُمِبيًنا، ِكَتابًا
 الَفوُز، َوَيُكونُ  النََّجاةُ  َتكُمنُ  الرَُّسوِل، َذِلكَ  َوُسنَّةِ  بِ الِكَتا
، لِلَواِجبِ  ِفعالً   َوالَمكُروِه، لِلُمَحرَّمِ  َوَترًكا َوالُمسَتَحبّْ

 ِإنَّ  ِإذ   َمَواِطِنَها، َعن َونَأيًا َمَوارِِدَىا َعن َوبُعًدا ِللِفتَنةِ  َواتْـَّقاءً 
 ظَاِىرَِىا الِفَتنِ  َعنِ  تَنَشأُ  ِإنََّما م،َوَخَسارَتـَهُ  النَّاسِ  َىالكَ 

 ، الشُّبـَُهاتِ وَ  الشََّهَواتِ  ِفَتنُ  َذِلكَ  في َيسَتِوي َوبَاِطِنَها،
 بِاألُمَّةِ  فَتًكا َوَأَشدَّ  ، َوَأخَطرَ  َأعَظمَ  الشُّبـَُهاتُ  َكاَنتِ  َوِإن

 الَمرءِ  بَِعِقيَدةِ  َتُضرُّ  َأنَـَّها َذِلُكم ؛ َوُمجَتَمَعاتٍ  َأفَراًدا
 ِفيوِ  يـََقعُ  بما ، بِالُكلّْيَّةِ  ِديِنوِ  ِمن ُتخرُِجوُ  َوَقد ، َوتُفِسُدَىا

 ُيِصيبُ  َوَما ، َعِظيَمةٍ  َوَتَجاُوزَاتٍ  ُمنَكَرةٍ  ِبدَعٍ  ِمن ِبَسَبِبَها
 َعنِ  َوَصد   الُهَدى َعنِ  َصرفٍ  ِمن َجرَّاَءَىا َوَعقَلوُ  قَلَبوُ 

 ُيحِسنُ  َأنَّوُ  َيحَسبُ  َوُىوَ  اِطَلةٍ بَ  بَِأعَمالٍ  َواشِتَغالٍ  ، الَحقّْ 
 يَعَتِرفُ  بِالشَّهَوةِ  الُمبتَـَلى ِإنَّ  ـ الُمؤِمُنونَ  َأيُـَّها ـ نـََعم . ُصنًعا

 َوِمن ،َوَخِطيَئٍة  َذنبٍ  في َقد َوَقعَ  بِأَنَّوُ  َويُِقرُّ  ، اقتَـَرفَ  بما
 ، َأقَربُ  التَّوبَةِ  ىِإل فـَُهوَ  ، الِهَدايَةَ وَ  الَعفوَ  رَبَّوُ  َيسَألُ  ثَمَّ 

 َمرِيضُ  فَِإنَّوُ  ، الشُّبَهةِ  َصاِحبُ  َوَأمَّا ، َأدنى ِمنوُ  َوالرَّحَمةُ 
 َأنَّوُ  َوَيحَسبُ  ُىًدى َعَلى َأنَّوُ  َيُظنُّ  ، َعقلٍ  َوَسِقيمُ  قَلبٍ 
 َضالٍل َوبَاِطٍل ، َعَلى َحوَلوُ  َمن يـََرى َوَقد َبل ، َحق   َعَلى
 النَّاِصِحينَ  ِمنَ  َونـُُفورًا الُمسِلِمينَ  َعَلى اُعتـُوِّ  ِإالَّ  يَزَدادُ  َفال

 . وعِ جُ لرُّ لِ  ىهدَ يُ  الوَ  ةِ وبَ لتَّ لِ  قُ فَّ وَ يُـ  ال وُ نَّ إِ فَ  مَّ ثَ  نمِ وَ  ،



 نَ مِ  ةِ لَ ضَّ فَ المُ  ةِ الثَ الثَّ  َهاونِ رُ قُـ  في ةُ مَّ األُ  تِ مَ لِ سَ  امَّ لَ  وُ نَّ إِ وَ 
 اهَ تِ زَّ عِ  نمِ  ةِ مَّ القِ  في تانَ كَ  ، رَ دُ نَ وَ  لَّ قَ  امَ  الَّ إِ  اتِ هَ بُـ الشُّ 

 ، اتِ هَ بُـ الشُّ  ابُ بَ  حَ تِ فُ  امَّ لَ فَـ  ، اهَ تِ مَ لِ كَ  اقِ فَ اتْـّ وَ  اهَ تِ وَّ قُـ وَ 
 ابًاحزَ أَ وَ  ًعايَـ شِ  واارُ صَ وَ  ، مهِ وسِ ؤُ رُ بِ  ونَ عُ دِ بتَ المُ ِمنُو  لَّ طَ أَ وَ 
 تيَ قِ بَ  ، ةِ اعَ مَ الجَ  واقُ ارَ فَ وَ  ةِ نَّ السُّ  نِ عَ  واجُ رَ خَ وَ وا ، قُ رَّ فَ تَـ وَ 
 تيَ لِ بُ فَـ  ، ةِ مَّ األُ  سدِ جَ  في ةً رَ ائِ غَ  اًحارَ جِ  مهُ عُ دَ بِ وَ  مهُ نُـ تَـ فِ 
 اهَ يُـّ أَ  ـ معَ نَـ  ، رِيُحَها َوذَىبَ  تلَ شِ فَ وَ  ، انِ وَ الهَ وَ  لّْ الذُّ بِ 

ا هَ ائِ دَ عأَ  طِ لُّ سَ تَ  نمِ  ةَ مَّ األُ  ابَ صَ أَ  امَ  نَّ إِ  ـ ونَ دُ حّْ وَ المُ 
 ايهَ لَ عَ  طَ لَّ سَ تَ  نأَ  عدَ بَ  الَّ إِ  لَ حصُ يَ لِ  ن  كُ يَ  لم ، ينَ يّْ جِ ارِ الخَ 

 ونَ بُ سِ نتَ يَ  ينَ ذِ الَّ  ، عِ دَ البِ وَ  اءِ ىوَ األَ  ىلُ أَ  لِ اخِ الدَّ  نَ مِ 
 الدِ البِ ِمَن  َعَددٍ  في ىرَ نَـ  امَ كَ  واالُ زَ  امَ وَ  واانُ كَ وَ  ، سالمِ لِ لِ 
 لُ اءَ سَ تَ يَـ وَ  . مهِ سِ نفُ أَ  ارِ فَّ الكُ  نَ مِ  ةِ مَّ األُ بِ  ةً ايَ كَ نِ  دَّ شَ أَ  ،
 ؟ اتِ هَ بُـ الشُّ  نِ تَ فِ بِ  ودُ قصُ المَ  امَ :  وِ فسِ نَ  ةِ اجَ نَ  ىلَ عَ  يصٌ رِ حَ 

 وأَ  ، ةٍ اللَ ضَ  وأَ  ةٍ دعَ بِ  لىإِ  يدّْ ؤَ يُـ  امَ  لُّ كُ  اهَ نَـّ إِ :  الُ قَ يُـ فَـ 
 لٌ لَ خَ  نوُ عَ  جُ نتُ يَ  وأَ  ، ةِ اعَ مَ الجَ  نِ عَ  اوجً رُ خُ وَ  ةً رقَ فُ  ثُ حدِ يُ 

 اهَ جَ تِ  فِ اقِ وَ المَ  في وأَ  ، جِ نهَ المَ  وِ أَ  ةِ يدَ قِ العَ  في
 ةَ يدَ قِ العَ  نَّ أَ  مكُ لِ ذَ  ؛ ةِ فَ لِ ختَ المُ  اةِ يَ الحَ  التِ شكِ مُ 

 ، سبُ حَ فَ  ي  رٍ ظَ نَ  لمٍ عِ  دَ رَّ جَ مُ  تيسَ لَ  ، ةَ يَ افِ الصَّ  ةَ يحَ حِ الصَّ 
 اهَ نـَّ كِ لَ وَ  ، بها حُ دَّ مَ تَ يُـ وَ  ةُ نَ لسِ األَ  اهَ وكُ لُ تَـ  ىاوَ عَ دَ  الوَ  لبَ 

 ، هُ دُ يّْ ؤَ تُـ وَ  اةِ يَ الحَ  فُ اقِ وَ مَ  وُ قُ دّْ صَ تُ  ، لٌ مَ عَ وَ  ولٌ قَ وَ  ادٌ قَ اعتِ 
 وِ تِ ابِ وَ ثَـ وَ  ينِ الدّْ  ولِ صُ أُ  يعَ مِ جَ  لُ شمَ تَ  ةُ يحَ حِ الصَّ  ةُ يدَ قِ العَ وَ 
 انِ ركَ أَ كَ  اديِّاقَ اعتِ  يِّالمِ عِ  انَ كَ  امَ  انهَ مِ  اءٌ وَ سَ  ، وِ اتِ مَ لَّ سَ مُ وَ 

 ًرااىِ ظَ  يِّالِ مَ عَ  انَ كَ  امَ  وأَ  ، انهَ مِ  عُ رَّ فَ تَـ يَـ  امَ وَ  انِ يمَ الِ 
 لمِ العِ  ورَ مُ أُ  نَّ ألَ وَ  ، انهَ مِ  عُ رَّ فَ تَـ يَـ  امَ وَ  سالمِ الِ  انِ ركَ أَ كَ 
 نَّ ألَ وَ  ـ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ـ اللُ  الَّ إِ  اهَ مُ علَ يَ  ال وبِ لُ القُ  في ادِ قَ االعتِ وَ 
 ةَ مَّ ثَ  نَّ إِ فَ  ، ًقاافِ نَ مُ  وأَ  انَ كَ  ًناؤمِ مُ  قَّ الحَ  يعِ دَّ يَ سَ  الَّ كُ 



 حُ ضِ تَّ تَـ  ةٌ يَّ يقِ قِ حَ  اتٌ ارَ بَ اختِ  يَ ىِ  ، ةً رَ اىِ ظَ  فَ اقِ وَ مَ وَ  االً عمَ أَ 
 الفَ  مَّ ثَ  نمِ وَ  ، اىَ ادُ سَ فَ  وأَ  ةِ يدَ قِ العَ  ةُ حَّ صِ  اهَ اللِ خِ  نمِ 
 دقَ  ، اتِ ورَ رُ الضَّ وَ  ىظمَ العُ  حَ الِ صَ المَ  دَ جِ نَ  نأَ  ةَ ابَ رَ غَ 
 اءُ نَ االعتِ وَ  اهَ فظُ حِ  بُ جِ يَ  تيالَّ  ينِ الدّْ  تِ ابِ وَ ثَـ  نمِ  تلَ عِ جُ 

 واؤُ اقرَ وَ ،  يوِ فِ  دقُ الصّْ  فُ عرَ يُ وَ  انُ يمَ الِ  اسُ قَ ا يُـ هَ بِ وَ  ، بها
 مُ سلِ المُ : " ـ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ ـ  وُ ولَ قَ  ثالً مَ في َذِلَك 

 وُ ولَ قَ وَ  ُمتـََّفٌق َعَليِو ، " هِ دِ يَ وَ  وِ انِ سَ لِ  نمِ  ونَ مُ سلِ المُ  مَ لِ سَ  نمَ 
 اعَ دَ وَ  وبَ يُ الجُ  قَّ شَ وَ  ودَ دُ الخُ  مَ طَ لَ  نمَ  انَّ مِ  يسَ لَ : " 

: "  وُ ولَ قَ وَ  ، مٌ سلِ مُ وَ  يُّ ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ "  ةِ يَّ لِ اىِ الجَ  ىعوَ دَ بِ 
َرَواُه "  انَ يرِ بِ كَ  فَ رَ شَ  ف  عرِ يَ وَ  انَ يرَ غِ صَ  م  رحَ يَ  لم نمَ  انَّ مِ  يسَ لَ 
 َحَملَ  َمن: "  وُ ولَ قَ وَ ،  انيُّ لبَ األَ  وُ حَ حَّ صَ وَ  هُ يرُ غَ وَ  دُ حمَ أَ 

 ادَ زَ وَ ،  مٌ سلِ مُ وَ  الُبَخاِريُّ  َرَواهُ "  ِمنَّا سَ فـََلي السّْاَلحَ  َناَعَلي
 نُ يُؤمِ  ال: "  وُ ولَ قَ وَ "  انَّ مِ  يسَ لَ فَـ  انَ شَّ غَ  نمَ وَ : "  مٌ ُمسلِ 

 ، َعَلي وِ  ُمتـََّفقٌ "  ِسوِ لَِنف ُيِحبُّ  َما أِلَِخيوِ  ُيِحبَّ  َحتَّى ُكمدُ حَ أَ 
"  ِمنُ يُؤ  ال ، َواللِ  ِمنُ يُؤ  ال ، َواللِ  ِمنُ يُؤ  ال َواللِ : "  وُ ولَ قَ وَ 

 َجارُهُ  نُ مَ يَأ ال الَِّذي: "  َقالَ  ؟ اللِ  َرُسولَ  يَا َمن:  ِقيلَ 
 في نُ ؤمِ المُ  الَ زَ يَـ  نلَ : "  وُ ولَ قَ وَ  ، وِ َعَلي ُمتـََّفقٌ "  بـََوائَِقوُ 

 ، يُّ ارِ خَ البُ  واهُ رَ "  اًمارَ حَ  ًمادَ  ُيِصبٍ  لم امَ  وِ نِ يدِ  نمِ  ةٍ حَ ُفس
 وُ نمِ  اللُ  لِ قبَ يَ  لم وِ تلِ قَ بِ  طَ بَ اغتَ فَ  انً ؤمِ مُ  لَ تَ قَـ  نمَ : "  وُ ولَ قَ وَ 

َرَواُه َأبُو َداُوَد َوَصحََّحُو األَلَبانيُّ ، "  دالً عَ  الوَ  ارفً صَ 
َرَواُه  " ةِ نَّ الجَ  ةَ حَ ائِ رَ  ح  رَ يَـ  لم ًدااىَ عَ مُ  لَ تَ قَـ  نمَ : "  وُ ولَ قَ وَ 

 تَ ابِ وَ ثَـّ َوِإنَُّو َلمَّا َجِهَل بَعُض َأفَراِد األُمَِّة َىِذِه الالُبَخاِريُّ . 
 نعَ  زَاُغواوَ  ، اتِ هَ بُـ الشُّ  ةِ تنَ فِ  في واعُ قَـ وَ ،  اىَ و لُ اىَ جَ تَ  وأَ 
 وليأُ  ىلَ عَ  واجُ رَ خَ فَ  ، فِ لَ السَّ  ندَ عِ  رِ رَّ قَ المُ  ادِ قَ االعتِ  ولِ صُ أُ 

 اءَ مَ دِ  واكُ فَ سَ وَ  ينَ نِ اآلمِ  واعُ وَّ رَ وَ  ، اءَ مَ لَ العُ  وافُ الَ خَ وَ  مرِ األَ 
 واقُ رَّ فَـ وَ  ، ينَ طِ ابِ رَ المُ  منِ األَ  الَ جَ رِ  والُ تَـ قَـ وَ  لبَ  ، اءِ يَ برِ األَ 



 ، ةَ حمَ اللُّ  واقُ زَّ مَ وَ  منِ األَ بِ  والُّ خَ أَ وَ  ، ةَ يبَ الهَ  وابُ ذىَ أَ وَ  ةَ الوحدَ 
 ، ةِ مَّ لُ لِ  ىظمَ لعُ ا حِ الِ صَ المَ  ىلَ عَ  وادَ اعتَ وَ  فَّ الصَّ  واقُّ شَ وَ 
 مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ ـ  بيُّ النَّ  وِ بِ  وصىأَ  امَ  كَ لِ ذَ بِ  ينَ فِ الِ خَ مُ 
 ، ةِ اعَ الطَّ وَ  معِ السَّ  ومِ زُ لُ وَ  ةِ اعَ مَ لجَ لِ  امِ مَ االنضِ  ةِ ورَ رُ ضَ  نمِ ـ 
 ولَ وَ .  ةِ رَ بَـ عتَ المُ  وقِ قُ الحُ  فظِ حِ وَ  ةِ مَ لِ الكَ  اعِ مَ اجتِ  وبِ جُ وُ وَ 
 دقَ ـ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ ـ  بيَّ النَّ  نَّ أَ  وامُ لِ عَ لَ  وانَّ أَ تَ  مهُ نَـّ أَ 
 ي  قِ تَ  ر  بَـ  ينَ بَ  ، ونَ فُ لِ ختَ مُ  اءُ رَ مَ أُ  ةِ مَّ األُ  ىلَ عَ  ونُ كُ يَ سَ  وُ نَّ أَ  رَ كَ ذَ 
 يعِ مِ لجَ لِ  ةِ اعَ الطَّ وَ  معِ السَّ بِ  رَ مَ أَ  وُ نَّ َلكِ وَ  ، ي  قِ شَ  رٍ اجِ فَ وَ 
 لمِ الظُّ  ىلَ عَ  برِ الصَّ وَ  ، اءِ عَ الدُّ وَ  حِ اصُ نَ التـَّ  َمعَ  ، وفِ عرُ المَ بِ 
:  ـ قَالَ  َعنوُ  اللُ  ـ َرِضيَ  الصَّاِمتِ  بنِ  ُعَباَدةَ  َعن ، ةِ رَ ثَـ األَ وَ 

 السَّمعِ  ـ َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليوِ  اللُ  ـ َصلَّى اللِ  َرُسولَ  بَايَعَنا
 ، َوَعَلى كَرهِ َوالمَ  ، َوالَمنَشطِ  َوالُيسرِ  الُعسرِ  في َوالطَّاَعةِ 

 ُكفًرا تـََروا َأن ، ِإالَّ  َأىَلوُ  اأَلمرَ  نـَُنازِعَ  الَّ ، َوأَ  َعَليَنا َأثـََرةٍ 

 بِالَحقّْ  نـَُقولَ  َأن ، َوَعَلى بُرَىانٌ  ِفيوِ  اللِ  ِمنَ  ِعندَُكم بـََواًحا
 الُبَخاِريُّ  َرَواهُ  . الِئمٍ  َلوَمةَ  اللِ  في َنَخافُ  ال ُكنَّا َأيَنَما

 : "ِللَنَصاِر  ـ مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ ـ  الَ قَ ٌم . وَ َوُمسلِ 
 ىلَ عَ  ونيلقَ تَ  حتى وارُ اصبِ فَ  ، ةً رَ ثَـ أَ  يعدِ بَ  ونَ لقَ تَ سَ  مكُ نَّ إِ 

 كٍ الِ مَ  بنِ  وفِ عَ  نعَ وَ َرَواُه الُبَخاِريُّ َوُمسِلٌم . "  وضِ الحَ 
 ارُ يَ خِ : "  الَ قَ ـ  مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ ـ  اللِ  ولِ سُ رَ  نعَ 
 ميهِ لَ عَ  ونَ لُّ صَ تُ وَ ،  مكُ ونَ بُّ حِ يُ وَ  مهُ ونَـ بُّ حِ تُ  ينَ ذِ الَّ  مُ كُ تِ مَّ ئِ أَ 
 مهُ ونَـ ضُ بغِ تُ  نَ يذِ الَّ  مُ كُ تِ مَّ ئِ أَ  ارُ رَ شِ وَ ،  ميكُ لَ عَ  ونَ لُّ صَ يُ وَ 
 ايَ :  النَ قُ :  الَ قَ "  مكُ نَ و نُ لعَ يَ وَ  مهُ نَـ و نُ لعَ تَ وَ ،  مكُ ونَ ضُ بغِ يُ وَ 
 امَ  ال: "  الَ قَ  ؟ كَ لِ ذَ  ندَ عِ  مىُ ذُ ابِ نَ نُـ  الفَ أَ  ، اللِ  ولَ سُ رَ 
 الأَ ،  الةَ الصَّ  مُ يكُ فِ  واامُ قَ أَ  امَ  ال،  الةَ الصَّ  مُ يكُ فِ  واامُ قَ أَ 
،  اللِ  ةِ يَ عصِ مَ  نمِ  ايئً شَ  أتييَ  آهُ رَ فَـ  الٍ وَ  يوِ لَ عَ  يَ لِ وِ  نمَ 
 ةٍ اعَ طَ  نمِ  ادً يَ  نَّ عَ نزَ يَ  الوَ  ، اللِ  ةِ يَ عصِ مَ  نمِ  أتييَ  امَ  ه  كرَ يَ ل  فَـ 



 مَّ هتَ يَ ل  وَ َأال فـَل َنتَِّق الَل ـ َأيُـَّها الُمسِلُموَن ـ  . مٌ سلِ مُ  اهُ وَ رَ  "
َمن  بّْ رَ ل يُـ وَ  ، وُ ولَ حَ َوَمن  وِ تِ سرَ َوأُ  وِ فسِ نَ ِإصالِح بِ ُكلّّ ِمنَّا 

 وِ ُمجَتَمعِ  في مّْ نَ ل يُـ وَ  ، ادِ قَ االعتِ َصِحِيح  ىلَ عَ  َتحَت يَِدهِ 
ُمَهذٍَّب ،  يمٍ لِ سَ  وبٍ سلُ أُ بِ ،  ينِ الدّْ  ىلَ عَ الصَِّحيَحَة  ةَ يرَ الغَ 

 نفِ العُ  نِ عَ  ادً يعِ بَ ، َوَمَحبَِّة الَخيِر يـَتَِّسُم بِالتَّيِسيِر َوالرَّحَمِة 
، َأُعوُذ بِالِل ِمَن الشَّيطَاِن  يرِ فِ نتَّ الوَ َوالِغلظَِة َوالشّْدَِّة 

 َأالَّ  َعَليُكم رَبُُّكم َحرَّمَ  َما لُ َأت اتـََعاَلو  ُقل  : " الرَِّجيِم 
 ِمن َأوالدَُكم تُـُلواَتق َوال َسانًاِإح نِ َوبِالَواِلَدي ًئاَشي بِوِ  رُِكواُتش

 َظَهرَ  َما َفَواِحشَ ال َربُواَتق َوال َوِإيَّاُىم نَرزُُقُكم نُ َنح قٍ ِإمال
 َحقّْ بِال ِإالَّ  اللُ  َحرَّمَ  يالَّت سَ فالنَّ  تـُُلواَتق َوال َبَطنَ  َوَما َهاِمن

 َيِتيمِ ال َمالَ  َربُواتَق . َوال ِقُلونَ َتع َلَعلَُّكم ِبوِ  َوصَّاُكم َذِلُكم
هُ  ُلغَ يَب َحتَّى َسنُ َأح ِىيَ  بِالَّتي ِإالَّ   لَ الَكي ُفواَوَأو  َأُشدَّ
 قُلُتم َذاَوإِ  َعَهاُوس ِإالَّ  ًسانَف نَُكلّْفُ  اَل  طِ بِالِقس ِميَزانَ َوال

 َوصَّاُكم َذِلُكم ُفواَأو  اللِ  دِ َوبَِعه ىُقرب َذا َكانَ  َوَلو ِدُلوافَاع
 فَاتَِّبُعوهُ  َتِقيًماُمس ِصَراِطي َىَذا َوَأنَّ  . َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكم بِوِ 

 َوصَّاُكم َذِلُكم َسِبيِلوِ  َعن ِبُكم فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعوا َوال
 " تـَتـَُّقون مَلَعلَّكُ  بِوِ 
 

َأمَّا بَعُد ، فَاتَـُّقوا الَل ـ تـََعالى ـ َحقَّ تـَُقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ 
َوَأنُتم ُمسِلُموَن . َواعَتِصُموا ِبَحبِل الِل َجِميًعا َوال تـََفرَُّقوا 

. 
 اتِ هَ بُـ الشُّ  نِ تَ فِ َأعَظَم َسَبٍب ِلظُُهوِر  نَّ إِ ،  ونَ مُ سلِ المُ  اهَ يُـّ أَ 

 يثُ حَ  ، داللِ االستِ وَ  يقّْ لَ التـَّ  جِ نهَ مَ  في لُ لَ الخَ  وَ ىُ ، 
 اللَ دَ االستِ َوَخاصًَّة ِمَن الشََّباِب ،  ونَ ونُ فتُ المَ  لَ سهَ استَ 

 نَ مِ  ةٍ لَّ دِ أَ بِ  ، ةٍ دَ اسِ فَ  بَ اىِ ذَ مَ  نمِ  يوِ لَ إِ  ونَ بُ ذىَ يَ  امَ  ىلَ عَ 
 الَّ إِ  ، ةً يحَ رِ صَ وَ  ةً يحَ حِ صَ  تانَ كَ  نإِ وَ  يَ ىِ  ، ةِ نَّ السُّ وَ  رآنِ القُ 



 نمِ  يسَ لَ  ، وِ ينِ عَ بِ  عٍ اقِ وَ  ىلَ عَ  اهَ يقِ طبِ تَ  ونِ كَ  نعَ  والُ فَ غَ  مهُ نَـّ أَ 
 نمَّ مِ  ، مهِ الِ مثَ أَ  نمِ َوال ِمَئاٍت  اتٍ رَ شَ عَ  أنِ شَ  الوَ  مهِ أنِ شَ 
 لمِ العِ  في ينَ خِ اسِ الرَّ  أنُ شَ  وُ نَّ كِ لَ وَ  ، َوَغاَب ِفقُهوُ  وُ لمُ عِ  لَّ قَ 
 ىبرَ الكُ  اايَ ضَ القَ بِ  ينَ مِ الِ العَ  ، ينِ الدّْ  في اءِ هَ قَ الفُ وَ 
 . ىظمَ العُ  حِ الِ صَ المَ وَ 
ُو ال يَُماِري َأَحٌد في َأنَُّو َما َعَلى َوجِو اأَلرِض ِمن ُمسِلٍم نَّ إِ 

، َوَأنَُّو ال  التَّمِكينَ ا هَ لَ  دُ نشُ يَ ِإالَّ َوُىَو يُرِيُد ألُمَِّتِو الِعزََّة وَ 
َكَما ال  ، ادِ هَ لجِ ِة َورَفِع رَايَِة االُقوَّ  ادِ عدَ إِ َطرِيَق ِلَذِلَك ِإالَّ بِ 
 نِ حسَ األَ  لىإِ  يرٍ غيِ تَ  لىإِ  ةٍ اجَ حَ بِ  ةَ مَّ األُ  نَّ أَ ُيَخاِلُف َغُيوٌر في 

 ةٍ الَ زَ إِ وَ  ، لِ اطِ لبَ لِ  فعٍ دَ ، َورَفٍع لِلَحقّْ وَ  اءِ خطَ لَ لِ  حٍ يصحِ َوتَ 
 وبِ سلُ األُ  ىلَ عَ  المَ الكَ  نَّ كِ لَ وَ  ، ينَ مِ الِ لظَّ لِ  ةٍ بَ ارَ حَ مُ وَ  لمِ لظُّ لِ 

 رٍ نكَ مُ بِ ال يُدَفُع  رُ نكَ المُ فَ  ،الُمتََّبِع في اِلصالِح َوالتَّغِييِر 
 ال ُيصِلُح َعَمَل الُمفِسِديَن ، اللُ وَ  ،ِمثِلِو َأو َأقَوى ِمنُو 

 منِ األَ  الِ جَ رِ  افُ هدَ استِ وَ  ، يرُ فجِ التَّ وَ  يرُ كفِ تَّ َوال
ِممَّا ال  َوالُمَقدَّرَاِت ، ُكلُّ َذِلكَ  آتِ نشَ المُ َوالُمسَتأَمِنيَن َأِو 

 اللَ  افُ خَ يَ ،  ي  قِ تَ  ُمؤِمنٍ  نمَّ عَ  ضالً فَ ،  يّّ بِ أَ  لٌ اقِ عَ يـََراُه 
 يعطِ يُ  ال امَ  فقِ الرّْ بِ  يعطِ يُ  اللُ وَ ،  الَيوَم اآلِخرَ و رجُ يَ وَ 
 عَ زِ نُ  الوَ  ، وُ انَ زَ  الَّ إِ  يءٍ شَ  في فقُ الرّْ  انَ كَ  امَ َو"  ، نفِ العُ بِ 
َواستَـَفاَد  يخِ ارِ التَّ بِ  رَ بَـ اعتَ  نِ مَ  يدُ عِ السَّ وَ "  وُ انَ شَ  الَّ إِ  يءٍ شَ  نمِ 

 . ِمن ُدُروِس الَواِقعِ 
 في لَ لَ الخَ  ِلُكمُ ذَ  نَّ إِ فَ َوالَعدِل ـ َأيُـَّها الُمسِلُموَن ـ  قّْ لحَ لِ وَ 
 يرِ كفِ التَّ وَ  وّْ لُ الغُ  اتِ هَ بُـ شُ  ر  ظهِ يُ  لم داللِ االستِ  جِ نهَ مَ 
 في يسَ ئِ الرَّ  بَ بَ السَّ  وُ فسُ نَ  وَ ىُ  انَ كَ  دقَ لَ  لبَ  ، سبُ حَ فَ 
بـُُروِز وَ  ، اءِ رَ البَـ وَ  الءِ الوَ  عفِ ضَ وَ  ، اءِ فَ الجَ  رِ اىِ ظَ مَ  ورِ هُ ظُ 

 برَ عَ  ، ابِ بَ الشَّ  نَ مِ  ًدادَ عَ  تبَ ذَ اجتَ  تيالَّ  اتِ هَ جُّ وَ التـَّ 
اَعٍة ،  اظٍ لفَ أَ وَ  اتٍ حَ لَ صطَ مُ وَ  يبَ الِ سَ أَ   ىعنَ مَ  لُ حمِ تَ َخدَّ



 رِ اآلخَ  أيِ الرَّ وَ  أيِ رَّ الوَ  ، ةِ يَّ رّْ الحُ وَ  كرِ الفِ وَ  ، ةِ افَ قَ الثَـّ وَ  رِ وُّ نَـ التـَّ 
 في يَ ىِ وَ  ، يّْ لمِ العِ  دِ رُّ جَ التَّ وَ  دلِ العَ وَ  افِ نصَ الِ وَ  ،
َنسَف  فُ هدِ ستَ تَ  ، ةٌ بَ اذِ كَ  ةٌ عَ ادِ خَ  اتٌ ارَ عَ شِ  اهَ تِ يقَ قِ حَ 
،  يعِ ميِ التَّ وَ  التِ االنفِ  لىإِ  ودعُ تَ وَ  ، ةِ امَ رَ الكَ َوأَد وَ  ةِ يلَ ضِ الفَ 
 لَ و حَ  نُ ندِ دَ تُ وَ  ، ياصِ عَ المَ  انِتَشارَ وَ  ورِ جُ الفُ  ورَ هُ ظُ  عُ جّْ شَ تُ وَ 
 . اتِ رَ كَ نالمُ وَ َوَتسِهيِل َأمِر الَفَواِحِش  ، اتِ وَ هَ الشَّ  ةِ اعَ شَ إِ 

 عالمِ الِ  لَ ائِ سَ ل َنحَذر  وَ وَ َأال فـَل َنتَِّق الَل ـ َأيُـَّها الُمسِلُموَن ـ 
؛ فَِإنَـُّها ِمن َأسَباِب َبثّْ  اهَ اعِ نوَ أَ ُمخَتِلِف بِ َوالتـََّواِصِل 

 ل  زَ تَـ لم  وُ نَّ إِ فَ ؛  نَّ ئِ مَ طنَ ل  وَ  ل  اءَ فَ تَـ نَ ل  وَ الشُّبـَُهاِت َوَنشرَِىا ، 
 امَ لَّ كُ وَ  ، اللِ  ذنِ إِ بِ  ينَ رِ اىِ ظَ  قّْ الحَ  ىلَ عَ  ةٌ فَ ائِ طَ  ةِ مَّ األُ في 
 لَ عَ جَ د قَ  اللُ وَ  ، الجِ بِ االنبِ  جرُ الفَ  نَ آذَ  يلِ اللَّ  المُ ظَ  دَّ اشتَ 

 نَّ كِ لَ وَ  ينَ نِ ؤمِ لمُ لِ وَ  وِ ولِ سُ رَ لِ وَ  ةُ زَّ العِ  للِ وَ  " ينِ سرَ يُ  سرِ العُ  عَ مَ 
 اللِ  نُورَ  ِفُئوايُط َأن يُرِيُدونَ "  " ونَ مُ علَ ال يَ  ينَ قِ افِ نَ المُ 

 . َكاِفُرونَ ال َكرِهَ  َوَلو نُورَهُ  يُِتمَّ  َأن ِإالَّ  اللُ  ىَويَأب بَِأفَواِىِهم
 َعَلى ِهَرهُ لُِيظ َحقّْ ال َوِدينِ  ُهَدىبِال َرُسوَلوُ  َسلَ َأر  الَِّذي ُىوَ 

ينِ   " رُِكونَ شمُ ال َكرِهَ  َوَلو ُكلّْوِ  الدّْ


