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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.
أمو بعد :ؾؼد يرس اهلل ظز وجؾ وفف احلؿد وادـي بسً خطى بعـقان ( بعض أنقا ع افؼـقوت
) وخطبي بعـقان (خطر افؼك بوهلل ظزوجؾ) ؾرؽى بعض اإلخقة أن تػرغ ـتوبي وتـؼ فتعؿ
افػوئدة أـثر ؾلجبتفؿ إػ ذفؽ رؽبي ذم افـػع وادشورـي ذم اخلر وكؼ افعؾؿ ؾطؾبً مـ وفدي
حمؿد حػظف اهلل ووؾؼف أن يؼقم بتػريغفو ؾؼوم بذفؽ جزاه اهلل خرا وؿد جعؾً اخلطبي افتل
بعـقان (خطر افؼك بوهلل ظزوجؾ) هل األوػ ومو بعدهو ـؾفـ بعـقان ( بعض أنقاع
افؼـقوت) كسلل اهلل ظزوجؾ أن جيعؾف خوفصو فقجف افؽريؿ متؼبال ظـده وأن يـػع بف
ادسؾؿغ واهلل ويل افتقؾقؼ
ـتبف أبق ظبد اهلل ظبد افرمحـ بـ ظبد ادجقد افشؿري ذم/2صػر4114 /ـه
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اخلطبي األوػ
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
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
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
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور
أهيو افـوس :فؼد بغ اهلل ظزوجؾ فـو ذم افؼرآن افؽريؿ أن أظظؿ ذكى ظيص اهلل ظزوجؾ بف هق
ُؼ ْك بِ َّ ِ ِ
{وإِ ْذ َؿ َول ُف ْؼ َام ُن ِال ْبـ ِ ِف َو ُه َق َي ِع ُظ ُف َيو ُبـ ََّل َال ت ْ ِ
افؼ َك
ذكى افؼك ؿول اهلل ظزوجؾ َ
وَّلل إ َّن ر ْ
ِ
قؿ} [فؼامن ]41 :ؾلخزه أن افؼك أظظؿ افظؾؿ ؾال طؾؿ أظظؿ مـ افؼك بوهلل ألن
َف ُظ ْؾ ٌؿ َظظ ٌ
افظؾؿ هق وضع افقء ذم ؽر مقضعف وافعبودة ظـد أن تقضع ذم ؽر مقضعفو ؾنن هذا يعتز
مـ أطؾؿ افظؾؿ بؾ هق أطؾؿ افظؾؿ وهلذا شئؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ـام ذم
افصحقحغ ظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ؿقؾ فف يو رشقل اهلل أي :افذكى أظظؿ ظـد اهلل
ؿول" :أن دمعؾ هلل كدا وهق خؾؼؽ" أن دمعؾ هلل كدا أي مثقال وكظرا وهق خؾؼؽ اهلل هق
افذي خؾؼـو ورزؿـو وأمدكو وأنعؿ ظؾقـو وأظطوكو ؾوفقاجى ظؾقـو أن كػرده بوفعبودة وأن ال
اَّلل َال َي ْغ ِػ ُر َأ ْن
كؼك بف صقئو افؼك بوهلل ذكى ال يغػره اهلل إال بوفتقبي ؿول اهلل تعوػ {إِ َّن َّ َ
ِ
ؼ َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُر َمو ُد َ
ون َذف ِ َؽ د َْـ َي َشو ُء} [افـسوء ]14 :ؾام دون افؼك حتً ادشقئي إن صوء اهلل
ُي ْ َ
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ؽػره فصوحبف وإن صوء ظذبف ظذ ؿدر ذكبف ثؿ يدخؾف اجلـي أمو افؼك بوهلل ؾنن اهلل اليغػره
ؼ ْك بِ ِ
بؾ خيؾد صوحبف ذم افـور وافعقوذ بوهلل ـام ؿول تعوػ {إِ َّك ُف َم ْـ ُي ْ ِ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف
َّ
وَّلل َؾ َؼدْ َح َّر َم َّ ُ
ِ
ْ
اجلَـَّ َي َو َم ْل َوا ُه افـ َُّور َو َمو فِؾ َّظودِغَ ِم ْـ َأن َْص ٍور} [احوئدة ]22 :ؾودِؼك اجلـي ظؾقف حرام وملواه
افـور خوفد ًا خمؾدا ؾقفو ال خيرج مـفو أبد ًا ألنف مؼك بوهلل ظزوجؾ ألنف سف كقظو مـ أنقاع
افعبودة فغر اهلل ظزوجؾ ؾفذا هق افؼك بوهلل أن تكف أي كقع مـ أنقاع افعبودة فغر اهلل
ؾنذا ؾعؾً ذفؽ أذـً بوهلل ومـ أذك بوهلل ظزوجؾ ؾفق خوفد خمؾد ذم كور جفـؿ ال خيرج
اَّلل َو َال ت ْ ِ
ُؼـُقا
{و ْ
مـفو أبد ًا وافعقوذ بوهلل وؿد ىهك اهلل ظزوجؾ ظـ هذا افذكى ؾؼول َ
اظ ُبدُ وا َّ َ
بِ ِف َص ْق ًئو} [افـسوء]13 :وؿول تعوػ { ُؿ ْؾ َت َعو َف ْقا َأت ُْؾ َمو َح َّر َم َر ُّبؽ ُْؿ َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َأ َّال ت ْ ِ
ُؼـُقا بِ ِف َص ْقئًو}
[األنعوم]454 :ورضب اهلل فصوحى افؼك ذم بعده ظـ اهلدى وذم ضالفف وهالـف مثال
ؼ ْك بِوَّلل ِ
ؼـِغَ بِ ِف َو َم ْـ ُي ْ ِ
{حـَ َػو َء ِ ََّّللِ َؽ ْ َر ُم ْ ِ
ذـره اهلل ذم شقرة احلٍ ؾؼول شبحوكف وتعوػ ُ
َّ
ِ
َخ َط ُػف اف َّطر َأو هت ِقي بِ ِف افريح ِذم مؽ ٍ
ِ
َون َش ِح ٍقؼ} [احلٍ ]14 :حـػوء
ر ُ
َ
َؾ َؽ َلن ََّام َخ َّر م َـ َّ
افس َامء َؾت ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ
هلل ؽر مؼـغ بف ومـ يؼك بوهلل ؾؽلنام خر مـ افسامء أي شؼط مـ افسامء ؾتخطػف افطر
أي تؼطعف افطققر ذم اهلقاء أو هتقي بف افريح ذم مؽون شحقؼ أي ذم مؽون بعقد مفؾؽ دـ
هقي ؾقف ؾفذا مثؾ رضبف اهلل فؾذي أذك بف وظبد معف ؽره وافعقوذ بوهلل ؾوحلذر احلذر مـ
افؼك َأال كخوف ظذ أنػسـو مـ افؼك يو ظبود اهلل وؿد خوؾف أبق األنبقوء وخؾقؾ رب افعودغ
اجـُ ْبـِل َو َبـ ِ َّل َأ ْن َك ْع ُبدَ ْاألَ ْصـَو َم * َر رب
{و ْ
إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم افذي دظو ربف بؼقفف َ
إِ َّىهُ َّـ َأ ْض َؾ ْؾ َـ ـَثِ ًرا ِم َـ افـ ِ
َّوس} [إبراهقؿ ]13 ،15 :ؾفؾ آمـ أنو وأنً مـ هذا افؼك افذي
خوؾف كبل اهلل إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم وهلذا يؼقل إبراهقؿ افـخعل رمحف اهلل :مـ يلمـ
افبالء بعد إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم .مـ هق افذي يلمـ افبالء أأنو وأنً كلمـ افبالء وؿد
خوؾف أبق األنبقوء وخؾقؾ رب افعودغ إبراهقؿ ظؾقف افصالة وافسالم افذي تزأ مـ افؼك
ِ
ِ
ِ
يـ َم َع ُف
وأهؾف وؿد جعؾ اهلل فـو ؾقف أشقة حسـي { َؿدْ ـَوك ْ
قؿ َوا َّفذ َ
ًَ َفؽ ُْؿ ُأ ْش َق ٌة َح َسـَ ٌي ذم إِ ْب َراه َ
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ِ
إِ ْذ َؿو ُفقا ف ِ َؼق ِم ِفؿ إِكَّو برآ ء ِمـْؽُؿ و ِِمو َتعبدُ َ ِ
اَّللِ َـ َػ ْركَو بِؽ ُْؿ َو َبدَ ا َب ْقـَـَو َو َب ْقـَؽ ُُؿ ا ْف َعدَ َاو ُة
ْ َ َّ ْ ُ
ون م ْـ ُدون َّ
ْ ْ َُ ُ
ِ
وَّللِ َو ْحدَ ُه} [ادؿتحـي]1 :هذا هق إبرا هقؿ ظؾقف افصالة وافسالم
َوا ْف َب ْغ َضو ُء َأبَدً ا َحتَّك ت ُْممـُقا بِ َّ
ومـ معف مـ أنبقوء اهلل يتزؤون مـ افؼك وأهؾ افؼك ادؼك إذا موت ظذ افؼك ال
ِ
جيقز فؽ أن تستغػر فف ال جيقز فؽ أن تسحؿ ظؾقف { مو ـ َ ِ
يـ َآمـُقا َأ ْن َي ْس َت ْغ ِػ ُروا
َون فؾـَّبِ رل َوا َّفذ َ
َ
ف ِ ْؾ ُؿ ْ ِ
ؼـِغَ َو َف ْق ـَوكُقا ُأ ِ
وب ْ
اجلَ ِحق ِؿ} [افتقبي]441 :
ويل ُؿ ْر َبك ِم ْـ َب ْع ِد َمو َت َب َّ َ
غ َهل ُ ْؿ َأ َّىهُ ْؿ َأ ْص َح ُ
روى اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن افـبل صذ اهلل ظؾقف
وآخف وشؾؿ ؿول "اشتلذكً ريب أن أزور ؿز أمل ؾلذن يل واشتلذكتف أن أشتغػر هلو ؾؾؿ يلذن يل"
مع أىهو أمف وفؽـ حو موتً ظذ افؼك مو أذن اهلل فف أن يستغػر ألمف افتل وفدتف افتل تعبً
ؾقف ومع هذا ىهل أن يستغػر ألمف هذا يدل ظذ خطر افؼك وأن ادؼك ـوؾر وأن افؽوؾر ال
جيقز أن يدظك فف بودغػرة وافرمحي ألنف وافعقوذ بوهلل موت ظذ افؼك بوهلل ظزوجؾ.
ادؼك خمؾد ذم افـور روى اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ جوبر ريض اهلل ظـف أن افـبل
صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ؿول "مـ فؼل اهلل ال يؼك بف صقئو دخؾ اجلـي ومـ فؼقف يؼك بف
صقئو دخؾ افـور" ؾوفذي يؾؼك اهلل مؼـو هذا إػ افـور وافعقوذ بوهلل وافذي يؾؼك اهلل مقحدا
ؾفذا إػ اجلـي ؿطعو وإن ـون مـ أهؾ ادعويص ودخؾ افـور بؼدر ذكقبف إال أن اهلل خيرجف مـ
افـور بتقحقده ؿول صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ "خيرج مـ افـور مـ ؿول ال إهل إال اهلل وذم ؿؾبف مـ
اإليامن مو يزن بره" متػؼ ظؾقف ظـ أنس ريض اهلل ظـف مهللا وؾؼـو حو حتى وترىض وخذ
بـقا صقـو فؾز وافتؼقى.
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احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال
ذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام
ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد:
أهيو افـوس :إن ادؼك حيبط اهلل ظزوجؾ أظامفف ـؾفو ؿول اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ {و َف َؼدْ ُأ ِ
وح َل
َ
ِ ِ
إِ َفق َؽ وإِ َػ ا َّف ِذ ِ
اخلَ ِ ِ
ًْ َف َق ْح َب َط َّـ َظ َؿ ُؾ َؽ َو َف َتؽُقك ََّـ ِم َـ ْ
اَّلل
ذـ َ
وِس َ
َ
ْ َ
يـ * َب ِؾ َّ َ
يـ م ْـ َؿ ْبؾ َؽ َفئ ْـ َأ ْ َ

وظبدْ وـُـ ِمـ َّ ِ
يـ} [افزمر ]33 ،35 :ؾودؼك حيبط اهلل ظزوجؾ أظامفف ـؾفو ال شقام
افشوـ ِر َ
َؾ ْ ُ َ ْ َ
إذا موت ظذ افؼك ؾنكف حتبط أظامفف ـؾفو وؿد ذـر اهلل ظزوجؾ ذم شقرة األنعوم مجوظي مـ
ذـُقا َحلَبِ َط َظـ ُْف ْؿ َمو ـَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن} [األنعوم:
األنبقوء وافرشؾ ثؿ بعد أن ذـرهؿ ؿول َ
{و َف ْق َأ ْ َ
]44مع أىهؿ أنبقوء ورشؾ ظؾقفؿ افصالة وافسالم ومع هذا خيز اهلل ظزوجؾ أىهؿ فق أذـقا
حلبط ظـفؿ مو ـوكقا يعؿؾقن مـ أظامل صوحلي مـ ؿربوت إػ اهلل مـ صالة ومـ صقوم ومـ
حٍ ومـ ظؿرة وؽر ذفؽ مـ أظامل افز ـؾفو حتبط بوفؼك بوهلل ظزوجؾ ألنف أـز افؽبوئر ذم
افصحقحغ ظـ أيب بؽرة ريض اهلل ظـف ؿول :ــو ظـد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ
ؾؼول« :أال أنبئؽؿ بلـز افؽبوئر؟ش ثالثو «اإلذاك بوهلل ،وظؼقق افقافديـ ،وصفودة افزور  -أو
ؿقل افزور -ش وـون رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ متؽئو ،ؾجؾس ؾام زال يؽررهو حتك
ؿؾـو :فقتف شؽً.وصوهدكو مـ هذا اإلذاك بوهلل ؾفق أـز افؽبوئر وافعقوذ بوهلل وهلذا حذر
مـف افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ وأمر بوجتـوبف ـام ذم افصحقحغ ظـ أيب هريرة ؿول  :ؿول
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ «اجتـبقا افسبع ادقبؼوتش ؿقؾ :يو رشقل اهلل ،ومو هـ؟
ؿول« :افؼك بوهلل ،وافسحر ،وؿتؾ افـػس افتل حرم اهلل إال بوحلؼ ،وأـؾ مول افقتقؿ وأـؾ
افربو ،وافتقيل يقم افزحػ ،وؿذف ادحصـوت افغوؾالت ادممـوتش ؾودؼك هوفؽ وافؼك
ِ
ػـ َ ِ
شبى فؾفالك وافدمور { ُؿ ْؾ ِش ُروا ِذم ْاألَ ْر ِ
يـ ِم ْـ َؿ ْب ُؾ ـ َ
َون
ض َؾو ْك ُظ ُروا َـقْ َ
َون َظوؿ َب ُي ا َّفذ َ
َأ ْـ َث ُر ُه ْؿ ُم ْ ِ
ؼـِغَ } [افروم]12 :ؾؿـ أذك بوهلل ظزوجؾ ؾعوؿبتف وخقؿف مـ أذك بوهلل
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ظزوجؾ ؾؿآخف إػ اهلالك ذم افدكقو واآلخرة وافعقوذ بوهلل ؾوحلذر احلذر مـ افؼك ؾنن
افسالمي مـ افؼك صغره وـبره ؿؾقؾف وـثره ـؾ هذا شبى حلصقل ادغػرة مـ اهلل جؾ
وظال ؾؼد روى اإلموم افسمذي ذم شــف مـ حديٌ أنس " ؿول  :ؿول رشقل اهلل صذ اهلل
ظؾقف وآخف وشؾؿ " ؿول اهلل تبورك وتعوػ :يو ابـ آدم إكؽ فق أتقتـل بؼراب األرض خطويو ثؿ
فؼقتـل ال تؼك يب صقئو ألتقتؽ بؼراهبو مغػرة "ؾوفسالمي مـ افؼك شبى فؾؿغػرة إن اهلل
ِ
قؿ
ظزوجؾ ؿد أثـك ظذ كبقف إبراهقؿ ظؾقف افسالم فسالمتف مـ افؼك ؿول تعوػ {إِ َّن إِ ْب َراه َ
َون ُأ َّم ًي َؿوكِتًو ِ ََّّللِ َحـِق ًػو َو ََل َي ُؽ ِم َـ ا ْد ُ ْ ِ
ـ َ
ؼـِغَ } [افـحؾ]421 :وأثـك ظذ ادممـغ بسالمتفؿ
ْ
ِ
يـ ُه ْؿ بِ َر رهبِ ْؿ َال ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُقن} [ادممـقن]55 :ؾؿـ شؾؿف اهلل مـ
{وا َّفذ َ
مـ افؼك ؿول تعوػ َ
افؼك ؾفق مممـ صوفح مـ شؾؿف اهلل مـ افؼك كول صػوظي حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف
وشؾؿ روى اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف أن افـبل صذ اهلل
ظؾقف وآخف وشؾؿ ؿول "فؽؾ كبل دظقة مستجوبي ؾتعجؾ ـؾ كبل دظقتف وإين اختبلت دظقيت
صػوظي ألمتل يقم افؼقومي ؾفل كوئؾي إن صوء اهلل مـ موت مـ أمتل ال يؼك بوهلل صقئو" ؾفـقئو
فؽ يو مقحد هـقئ ًو فؽ يو مـ شؾِؿً مـ افؼـقوت ؿؾقؾفو وـثرهو صغرهو وـبرهو هـقئو
فؽ افشػوظي صػوظي كبقـو حمؿد صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ مهللا بؾغـو صوؾعتف مهللا شؾؿـو مـ
افؼك وافبدع وأهؾ افؼك وافبدع مهللا شؾؿـو مـ افؼـقوت وافبدع وشوئر األهقاء وشوئر
ادضالت يو أرحؿ افرامحغ يورب افعودغ ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة حسـي وؿـو
ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ.
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اخلطبي افثوكقي
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
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
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
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور
أهيو افـوس :ـون مقضقظـو معؽؿ ذم اخلطبي احوضقي حقل خطر افؼك بوهلل جؾ وظال وذم
هذه اخلطبي كوشى أن كذـر بعضو مـ أنقاع افؼـقوت افتل كص ظؾقفو افؼع بلىهو ذك بوهلل
جؾ وظال
ؾؿـ ذفؽ ظبود اهلل تعؾقؼ احلروز وافتامئؿ ؾنن ـثرا ً مـ افـوس هداهؿ اهلل الشقام ذم افبقادي
وافؼرى يعؾؼقن افتامئؿ واحلروز ويعتؼدون ؾقفو أىهو تدؾع افعغ ؾفذا يعؾؼ كع ً
ال وهذا يعؾؼ
حرزا وهذا يعؾؼ صقئو مـ اخلرز أو كحق ذفؽ مـ األمقر وـؾ هذا مـ افؼك بوهلل تعوػ ؿول
اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ {و َف ِئـ ش َل ْختَفؿ مـ َخ َؾ َؼ افسامو ِ
ات َو ْ َ
اَّلل ُؿ ْؾ َأ َؾ َرأ َجْت ُْؿ َمو
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
األ ْر َض َف َق ُؼق ُف َّـ َّ ُ
ون اَّللِ إِ ْن َأراد ِين اَّلل بِ ُُض ه ْؾ هـ ـ ِ
قن ِمـ د ِ
رض ِه َأ ْو َأ َرا َد ِين بِ َر ْمح ٍَي َه ْؾ ُه َّـ
َوص َػ ُ
َ َ َ َّ ُ ٍّ َ ُ َّ
تَدْ ُظ َ ْ ُ
َّ
وت ُ ر
ِِ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َيت ََقـ َُّؾ ا ْدُت ََق رـ ُؾ َ
قن} [افزمر]14 :ؾفذه اآليي افؽريؿي ؾقفو
ُِمْ ِسؽ ُ
َوت َر ْمحَتف ُؿ ْؾ َح ْسبِ َل َّ ُ
بقون مـ اهلل ظزوجؾ أن األصـوم افتل يعبدهو ادؼـقن مـ دون اهلل جؾ وظال ال تـػع
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أصحوهبو ال بجؾى كػع وال بدؾع رض ؾؾقسً شببو فذفؽ وهؽذا يؼوس ظؾقف ـؾ مو َل جيعؾف
اهلل شببو ال ذظو وال ؿدرا ؾؿـ اختذه شببو ؾؼد أذك بوهلل جؾ وظال ؾوفذي يتخذ احلروز
وافتامئؿ شببو فدؾع افعغ أو فرؾع افبالء أو فدؾعف ؿبؾ وؿقظف أو فرؾعف بعد وؿقظف ؾنكف يعتز
مؼـو بوهلل جؾ وظال ألنف اختذ مو فقس شببو ال ذظو وال ؿدرا اختذه شببو ؾؼد ثبً ظـد
اإلموم أمحد مـ حديٌ ظؼبي بـ ظومر ريض اهلل تعوػ ظـف ؿول ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وآخف وشؾؿ «مـ ظؾؼ متقؿي ؾؼد أذكش وافتؿقؿي هل رء يعؾؼقكف ظذ األضػول مـ خرز
وكحقه يزظؿقن أنف يدؾع افعغ وأىهؿ يتؼقن بذفؽ افعغ ؾوفرشقل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ
جعؾف ذـو ؾؼول «مـ تعؾؼ متقؿي ؾؼد أذكش ومو هق افؼك هوهـو هؾ هق افؼك األـز أم
األصغر هذا خيتؾػ بحسى اظتؼود صوحبف ؾؿـ ظؾؼ افتؿقؿي وهق يعتؼد أنف تـػع أو تدؾع
افُض بذاهتو ؾفذا هق افؼك األـز وأمو إذا اظتؼد أىهو شبى فدؾع افعغ أو فدؾع افُض
أوجلؾى افـػع ؾنن هذا يعتز مـ افؼك األصغر هؽذا يؼقل أهؾ افعؾؿ ذم بقون هذا احلديٌ
«مـ تعؾؼ متقؿي ؾؼد أذكش ؾوحلذر احلذر مـ تعؾقؼ احلؾؼ واخلققط ومـ تعؾقؼ افتامئؿ
واحلروز افذي يعؾؼفو معتؼدا ؾقفو ؾفق ظذ خطر ظظقؿ وافعقوذ بوهلل وهلذا أرشؾ رشقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ،رشقال أن« :ال يبؼغ ذم رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر ،أو ؿالدة إال
ؿطعًش متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أيب بشر األنصوري ريض اهلل تعوػ ظـف أال تبؼغ ذم رؿبي بعر
ؿالدة مـ وتر وافقتر هق واحد أوتور افؼقس ـون أهؾ اجلوهؾقي إذا اخؾقفؼ افقتر أبدفقه بقتر
آخر وجعؾقا ذفؽ افذي اخؾقفؼ ؿالدة ظذ افدابي ويزظؿقن أن هذا يدؾع افعغ ظـفو
ؾوفرشقل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ أرشؾ رشقالً أال يبؼغ ذم رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر أو
ؿالدة إال ؿطعً وافؼالدة ظذ افبعر ال ختتص بف ؾحسى بؾ إكف يشؿؾ ـؾ مو اختذ ظؾقف شقاء
ـون ذم افبعر أو ذم بقً أو ظذ ضػؾ أو ظذ افسقورة أو ظذ بؼرة أو ظذ ؽـؿي ؾوفذي يعؾؼ
ظؾقفو حرزا أو ظزيؿي أو متقؿي يعتز داخ ً
ال ذم هذا احلديٌ ؾفذا احلديٌ ظـد أن ؿول صذ اهلل
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ظؾقف وآخف وشؾؿ ؾقف ال تبؼغ ذم رؿبي بعر ؿالدة مـ وتر أو ؿالدة إال ؿطعً حوذا خص
افبعر ألن أهؾ اجلوهؾقي ـوكقا يستعؿؾقن هذا ذم افغوفى ذم افبعر يستعؿؾقكف ـثرا ذم افبعر
وأمو ذم ؽر افبعر ؾقستعؿؾقكف بؼؾي وهؽذا ذم زموكـو هذا ـثر مـ افـوس يستخدمف ظذ افبؼر
وهؽذا أجضو يستخدمقكف ظذ افبققت يرون أن ذفؽ يدؾع افعغ و هذا مـ افؼك بوهلل ومـ
افتعؾؼ بغر اهلل ظزوجؾ ؾام ظسك هذه افتؿقؿي أن تػعؾ وموظسك هذا احلرز أن يػعؾ وفؽـ
افشقطون يمز افـوس أزا إػ أن يؼـقا بوهلل جؾ وظال وافعقوذ بوهلل وهلذا ضبؼ افصحوبي
رضقان اهلل تعوػ ظؾقفؿ هذا احلديٌ ؾؽوكقا إذا رأوا ذم يد رجؾ خقطو ؿطعقه ؾفذا ظع بـ
أيب ضوفى ريض اهلل ظـف ـام ثبً ذفؽ ظـف ذم مصـػ ابـ أيب صقبي بوفسـد افصحقح أنف رأى
ذم يد رجؾ خقط ًو ؿد ظؾؼف ؾؼطعف وؿول فف" :فق مً وهل ظؾقؽ مو صؾقً ظؾقؽ" هؽذا
يؼقل ظع ريض اهلل ظـف بعد أن ؿطع هذه افتؿقؿي بعد أن ؿطع هذا اخلقط مـ هذا افرجؾ
وأخزه بلنف فق موت ظذ هذا موصذ ظؾقف وذفؽ ألنف يرى أنف ؿد اظتؼد ؾقفو مـ دون اهلل جؾ
وظال وهذا هق ظغ افؼك بوهلل شبحوكف وتعوػ وهؽذا أجضو ثبً ظـ حذيػي ريض اهلل ظـف
ظـد ابـ أيب حوتؿ ذم تػسره أنف رأى ذم يد رجؾ خقط ًو ؾؼطعف هؽذا ـوكقا يـؽرون ادـؽر
الشقام افؼك بوهلل جؾ وظال.
وِمو يدل ظذ حتريؿ تعؾقؼ احلروز وافتامئؿ واحلؾؼ واخلققط وؽر ذفؽ فرؾع افبالء أو دؾعف
موثبً ظـد اإلموم أمحد ذم مسـده مـ حديٌ رويػع ريض اهلل ظـف أن افـبل صذ اهلل ظؾقف
وآخف و شؾؿ ؿول فف «يو رويػع ،فعؾ احلقوة شتطقل بؽ ؾلخز افـوس أنف مـ ظؼد حلقتف ،أو تؼؾد
وترا ،أو اشتـجك برجقع دابي أو ظظؿ ،ؾنن حمؿدا صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ مـف بريءش
وافشوهد مـ هذا «أو تؼؾد وترا ش أي :تؼؾده ذم ظـؼف أو ظـؼ دابتف جعؾف ذم ظـؼف أو ظـؼ دابتف
ؾنن حمؿدا بريء مـف ومـ ؾعؾف افؼـل افذي أذك ؾقف مع اهلل ظزوجؾ كسلل اهلل افسالمي
وافعوؾقي.
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احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده
الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام
ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد
أهيو افـوسِ :مو يدل أجضو ظذ حتريؿ تعؾقؼ افتامئؿ واحلروز فرؾع افبالء أو دؾعف مو ثبً ظـد
اإلموم أمحد ذم مسـده مـ حديٌ ابـ مسعقد ريض اهلل تعوػ ظـف أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف
وشؾؿ ؿول «إن افرؿك ،وافتامئؿ ،وافتقفي ذكش هؽذا حيؽؿ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ
ظذ هذه افثالث األمقر أىهو مـ افؼك بوهلل جؾ وظال افرؿك وافتامئؿ وافتقفي وادؼصقد
بوفرؿك هوهـو افرؿك افؼـقي افتل يستعون ؾقفو بغر اهلل جؾ وظال افتل يستغوث ؾقفو بوجلـ
افتل يدظك ؾقفو ؽر اهلل جؾ وظال ؾفذه افرؿك افؼـقي هل افتل حؽؿ ظؾقفو افـبل صذ اهلل
ظؾقف وآخف وشؾؿ بلىهو ذك أمو افرؿك مـ ـتوب اهلل افذي أنزفف اهلل شبحوكف وتعوػ وجعؾف
ِ
صػوء فؾـوس {و ُكـ رَز ُل ِمـ ا ْف ُؼر ِ
مح ٌي ف ِ ْؾ ُؿ ْم ِمـِغَ َو َال َي ِزيدُ اف َّظودِغَ إِ َّال َخ َس ًورا}
آن َمو ُه َق ِص َػو ٌء َو َر ْ َ
َ
َ ْ
[اإلِساء ]42 :ؾوفرؿك مـ ـالم اهلل مؼوع مسـقن مستحى وهؽذا أجضو افرؿك بوحلثقر
ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ مثؾ «مهللا رب افـوس أذهى افبلس واصػ أنً
افشوذم الصػوء إال صػوؤك صػوء اليغودر شؼامش وؽر ذفؽ مـ احلثقر ظـ رشقل اهلل صذ اهلل
ظؾقف وآخف وشؾؿ ؾفذا مؼوع مسـقن مستحى.
وهؽذا أجضو افرؿك بودبوح بام َل يؽـ ؾقف خموفػي ذظقي ؾفذا جوئز ؾنن افعؾامء أمجعقا ظذ أنف
يشسط جلقاز افرؿك ثالثي ذوط
افؼط األول :أن تؽقن مـ ـالم اهلل ظزوجؾ أو بوحلثقر ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف
وشؾؿ أو ـذفؽ ِمو أبقح ِمو َل يؽـ ؾقف خموفػي فؾؼع أمو إذا ـون ؾقف خموفػي فؾؼع ـلن يؽقن
ؾقف اشتغوثي بوجلـ أو دظوء فغر اهلل أو اشتعوكي بغر اهلل ؾفذه افرؿك ال دمقز.
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افؼط افثوين مـ ذوط جقاز افرؿقي :أن يعتؼد أىهو شبى وأن يعتؼد أىهو ال تـػع بذاهتو وإكام
تـػع بنذن اهلل وبتؼديره جؾ وظال.
افؼط افثوفٌ :أن تؽقن بوفؾسون افعريب أن تؽقن ِمو يػفؿ معـوه أمو إذا ـوكً مـ افطالشؿ
وافشعقذة ؾنىهو ال دمقز ؾفذه هل افرؿك ادؼوظي أمو افرؿك افتل تؼدم ذـرهو ِمو ؾقف اشتعوكي
بغر اهلل جؾ وظال ؾفل ذـقي ال دمقز أمو افرؿك ادؼوظي ؾنىهو مؼوظي وؿد أمر هبو افـبل
صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ؾػل صحقح مسؾؿ ظـ جوبر ،ؿول :ىهك رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وآخف وشؾؿ ظـ افرؿك ،ؾجوء آل ظؿرو بـ حزم إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ
ؾؼوفقا :يو رشقل اهلل إكف ـوكً ظـدكو رؿقي كرؿل هبو مـ افعؼرب ،وإكؽ ىهقً ظـ افرؿك ،ؿول:
ؾعرضقهو ظؾقف ،ؾؼول« :مو أرى بلشو مـ اشتطوع مـؽؿ أن يـػع أخوه ؾؾقـػعفش وذم صحقح
اإلموم مسؾؿ ظـ ظقف بـ موفؽ األصجعل ريض اهلل ظـف ،ؿول :ــو كرؿل ذم اجلوهؾقي ؾؼؾـو
يو رشقل اهلل ـقػ ترى ذم ذفؽ ؾؼول« :اظرضقا ظع رؿوـؿ ،ال بلس بوفرؿك مو َل يؽـ ؾقف
ذكش وهؽذا افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ رؿك ؽره ورؿوه جزيؾ ظؾقف افسالم حو
اصتؽك ومرض ؿول فف «بوشؿ اهلل أرؿقؽ مـ ـؾ رء يمذيؽ مـ ذ ـؾ كػس أو ظغ حوشد
اهلل يشػقؽ بوشؿ اهلل أرؿقؽش
ثؿ ؿول صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ «وافتامئؿ وافتقفي ذكش وافتامئؿ مو يعؾؼقكف يزظؿقن أنف
يدؾع افعغ ؾفذا هق افؼك أمو إذا ـون مـ افؼرآن ؾوختؾػ افعؾامء ذم تعؾقؼ احلرز مـ افؼرآن
أو ذم تعؾقؼ افتؿقؿي مـ افؼرآن ؾؿـفؿ مـ أجوزه ومـفؿ مـ مـعف وافصحقح أنف ِمـقع مـفل
ظـف وذفؽ فعؿقم األدفي ذم افـفل ظـ ذفؽ و ألمر آخر وهق شد افذريعي ؾنكف إذا ظؾؼ اآلن
صقئو مـ افؼرآن ؾققصؽ أن يعؾؼ ذم افققم افثوين أو بعد أجوم مـ ؽر ذفؽ وهؽذا أجضو ِمو يدل
ظذ أنف مـفل ظـف أنف يسبى امتفوكف ذم حول دخقفف فؼضوء احلوجي أو فالشتـجوء أو كحق ذفؽ
مـ األمقر ؾنكف يؿتفـ هذا ادعؾؼ مـ افؼرآن ؾؿـ أجؾ هذه افثالثي األمقر ىهك ظـف ـثر مـ
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افعؾامء بؾ ظده ـثر مـفؿ مـ افبدع وبعض افـوس يتخذون مصحػو صغرا يصغرون أوراؿف
وهؽذا ثؿ بعد ذفؽ يبؼك معؾؼو فف إمو ذم كػسف وإمو ذم ضػؾف وإمو يعؾؼف ذم شقورتف وهذا مـ
افتامئؿ افتل ىهك ظـفو أهؾ افعؾؿ وجعؾقهو مـ افبدع.
وؿقفف صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ « :وافتقفي ذك شافتقفي هل رء يصـعقكف يزظؿقن أنف حيبى
افرجؾ إػ زوجتف وادرأة إػ زوجفو هذا رضب مـ افسحر وظده افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف
وشؾؿ مـ افؼك وذفؽ ألىهؿ يعتؼدون ؾقف افـػع وافُض ومثؾف أجضو افدبؾي افتل يؾبسفو ـثر
مـ ادتزوجغ إذا ظؼد ظذ امرأة أوخطبفو ؾنذا كزظفو ؿوفً ادرأة هق إذا الحيبـل ويعتؼدون
أىهو مو دامً افدبؾي ذم افقد ؾنىهو موزافً افعالؿي افزوجقي ثوبتي وإذا كزظً افدبؾي مـ افقد
اظتؼدوا أن افعالؿي افزوجقي فقسً مقجقدة ؾنذا حصؾ هذا االظتؼود ذم فبس افدبؾي ؾنىهو مـ
افؼك بوهلل جؾ وظال شقاء فبستف ادرأة أو فبسف افرجؾ وأمو إذا َل يؽـ هذا االظتؼود مقجقدا
ؾػقف تشبف بوفـصورى ألنف ملخقذ مـفؿ وافتشبف بوفـصورى حمرم فؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف
وآخف وشؾؿ «ومـ تشبف بؼقم ؾفق مـفؿش
مهللا أظز اإلشالم وادسؾؿغ وأذل افؼك وادؼـغ ودمر أظداء افديـ مهللا أصؾح
أحقال ادسؾؿغ وأصؾح معتؼداهتؿ مهللا أصؾح أحقا هلؿ افديـقي وافدكققيي يورب افعودغ
ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة حسـي وؿـو ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً
أشتغػرك وأتقب إفقؽ.
اخلطبي افثوفثي
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
ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ
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{ 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 }.
{ يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور
أهيو افـوس :الزفـو ذم مقضقع أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال وذم هذه اخلطبي بنذن اهلل شقف
كتؽؾؿ حقل رء مـ ذفؽ ؾؿـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال افتل حتصؾ ظـد ـثر مـ
ادسؾؿغ هداهؿ اهلل ظـد ؿبقر األوفقوء وافصوحلغ أىهؿ يطؾبقن مـفو افزـي وافتزك بوفؼبقر
و بوألحجور أو األصجور ـؾ هذا مـ افؼك بوهلل جؾ وظال يؼقل اهلل شبحوكف وتعوػ ذم ـتوبف
افؽريؿ { َأ َؾ َرأ َجْت ُُؿ َّ
افال َت َوا ْف ُع َّزى * َو َمـَو َة اف َّثوف ِ َث َي ْاألُ ْخ َرى} [افـجؿ ]21 ،45 :ؾفذه اآليي تدل
ظذ أن ظ َّبود األوثون إكام ـوكقا يعتؼدون حصقل افزـي ذم هذه األوثون بتعظقؿفو ودظوئفو
واالشتعوكي هبو ؾوفتزك بؼبقر افصوحلغ افذي يػعؾف ـثر مـ افـوس ذم هذا افزمون يعتز مـ
جـس ؾعؾ ادؼـغ مع أوثوىهؿ حقٌ أىهؿ يطؾبقن مـفو افزـي وذفؽ بتعظقؿفو واإلشتعوكي
هبو وافطقاف ظؾقفو وافتؿسح بلتربتفو وـؾ هذا مـ افؼك بوهلل جؾ وظال وؿد ثبً ظـد
اإلموم افسمذي وافطزاين ذم ادعجؿ افؽبر مـ حديٌ أيب واؿد افؾقثل ريض اهلل ظـف ؿول:
خرجـو مع رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ إػ حـغ وكحـ حدثوء ظفد بؽػر،
وفؾؿؼـغ شدرة يعؽػقن ظـدهو ،ويـقضقن هبو أشؾحتفؿ – أي :يعؾؼقن هبو أشؾحتؿ
فؾزـي -يؼول هلو ذات أنقاط .ؿول :ؾؿرركو بوفسدرة ،ؾؼؾـو :يو رشقل اهلل اجعؾ فـو ذات
أنقاط ـام هلؿ ذات أنقاط .ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ " :اهلل أـز ،إىهو افســ،
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ؿؾتؿ وافذي كػز بقده ـام ؿوفً بـق إِسائقؾ{ :اجعؾ فـو اهلإ ـام هلؿ آخفي ؿول إكؽؿ ؿقم
دمفؾقن} [األظراف ، ]414 :فسـبـ شــ مـ ـون ؿبؾؽؿ "هذا احلديٌ افعظقؿ ؾقف بقون مو
ـون ظؾقف ادؼـقن مـ ظبودة ؽر اهلل ظز وجؾ ؾفمالء ادؼـقن ظبودهتؿ هلذه افسدرة إكام
هق بوفعؽقف ظـدهو تعظقام هلو وإكام هق فتعؾقؼ أشؾحتفؿ هبو فؾزـي ؾفذه هل ظبودهتؿ هلذه
افسدرة َظ َبدَ ادؼـقن هذه افسدرة هذه افشجرة يريدون مـفو افزـي يريدون مـفو تعظقؿفو
وافعؽقف ظـدهو ؾعده افـبل صذ اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ذـو وأخز أن هذا ـطؾى ؿقم
مقشك مـ مقشك ظـد أن مروا ظذ ؿقم هلؿ صـؿ يعؽػقن ظؾقف ؾطؾبقا مـ مقشك أن جيعؾ
ِ
ِسائِ َقؾ ا ْف َب ْح َر َؾ َلت َْقا َظ َذ َؿ ْق ٍم َي ْع ُؽ ُػ َ
قن َظ َذ
{و َج َ
هلؿ ـذفؽ ؿول اهلل جؾ وظال َ
وو ْزكَو بِ َبـل إِ ْ َ
ِ
دم َف ُؾ َ
َز َمو
اهلإ ـ ََام َهل ُ ْؿ آخِ َف ٌي َؿ َول إِ َّكؽ ُْؿ َؿ ْق ٌم َ ْ
قشك ْ
اج َع ْؾ َفـَو ِ َ ً
َأ ْصـَو ٍم َهل ُ ْؿ َؿو ُفقا َيو ُم َ
قن * إِ َّن َه ُم َالء ُمت َّ ٌ
قن * َؿ َول َأ َؽر ِ ِ
اهلإ َو ُه َق َؾ َّض َؾؽ ُْؿ َظ َذ ا ْف َع َ
ُه ْؿ ِؾ ِقف َو َبوضِ ٌؾ َمو ـَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
ودِغَ }
ْ َ َّ
اَّلل َأبْغقؽ ُْؿ ِ َ ً
[األظراف ]411 - 414 :ؾطؾى همالء مـ رشقل اهلل

اظتزه افرشقل

ـطؾى

اهلإ ـ ََام َهل ُ ْؿ آخِ َف ٌي} [األظراف]414 :
ؿقم مقشك مـ مقشك ظـد أن ؿوفقا ْ
{اج َع ْؾ َفـَو ِ َ ً
ؾدل هذا ظذ أن ضؾى افزـي مـ ؽر اهلل يعتز ذـو بوهلل جؾ وظال و هؾ هق
ذك أـز أم أصغر هذا بحسى اظتؼود صوحبف ْ
ى افزـي مـ ؽر اهلل ـلن يتؿسح
ؾنن َض َؾ َ
بسبي ؿز افقيل مثال معتؼدا أن هذا هق افذي جيؾى افزـي بذاتف ؾفذا ذك أـز وافعقوذ بوهلل
وأمو إذا اظتؼد أنف الجيؾى افزـي بذاتف بؾ هق شبى وافذي جيؾى افزـي هق اهلل جؾ وظال
ؾفذا يعد ذـو أصغر وهق ذريعي وافعقوذ بوهلل إػ افؼك األـز ألنف اختذ موفقس شببو شببو
هذا ومـ أنقاع افؼك بوهلل أجضو افذبح فغر اهلل ؾوظؾؿقا بورك اهلل ؾقؽؿ أن افذبح ظبودة هلل
جؾ وظال جيى بلن يػرد بف افرب شبحوكف وتعوػ وافدفقؾ ظذ أن افذبح ظبودة آيتون مـ
وي َو َِمَ ِويت ِ ََّّلل ِ َر رب
ـتوب اهلل جؾ وظال اآليي األوػ ؿقفف شبحوكف { ُؿ ْؾ إِ َّن َص َال ِيت َوك ُُس ِؽل َو َ ْ
حم َق َ
ا ْف َع َ
ودِغَ (َ )432ال َ ِ
ذ َ
يؽ َف ُف َوبِ َذف ِ َؽ ُأ ِم ْر ُت َو َأنَو َأ َّو ُل ا ْد ُ ْسؾِ ِؿغَ } [األنعوم،432 :
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]431ومعـك كسؽل أي ذبحل ؾوهلل ظزوجؾ أمر كبقف حمؿد

أن يؼقل هذا افؼقل إن

صاليت وكسؽل أي :ذبحل هلل رب افعودغ الذيؽ فف افذبح هلل ال فؾؼز افذبح هلل ال فؾجـ
افذبح هلل ال فألوفقوء وافصوحلغ ؿول اهلل جؾ وظال { َؾ َص رؾ ف ِ َر رب َؽ َواك َْح ْر} [افؽقثر]2 :أي
اكحر هلل صؾ فربؽ أؾرد ربؽ هبذه افعبودة افتل هل افصالة وأؾرد ربؽ هبذه افعبودة افتل هل
افـحر وافذبح وافرشقل

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

ريض اهلل تعوػ ظـف ؿول

«فعـ اهلل مـ فعـ وافده ،وفعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل ،وفعـ اهلل

مـ آوى حمدثو ،وفعـ اهلل مـ ؽر مـور األرضش وافشوهد مـ هذا « فعـ اهلل مـ ذبح فغر اهلل
ش ؾؿـ مـو حيى أن يؽقن مؾعقك ًو افؾعـ هق افطرد واإلبعود مـ رمحي اهلل جؾ وظال ؾوحلذر
احلذر مـ هذا افؼك األـز افذي هق افذبح فغر اهلل جؾ وظال مـ ذبح فغر اهلل ؾفق مؾعقن
مـ ذبح فؾجـ ؾفق مؾعقن ومو أـثر افذيـ يذبحقن فؾجـ إن بـك بقتو ذبح فؾجـ حتك ال
ظرس ذبح فؾجـ حتك التمذيف وإن أراد ادطر واشتسؼك يذبح فغر اهلل ظزوجؾ
تمذيف وإن َّ
وافعقوذ بوهلل ؾفذا مـتؼ ومو أـثر مـ يذبح فؾؼبقر واألوفقوء وافصوحلغ همالء مؼـقن بوهلل
ظزوجؾ ذـو أـز خمرجو مـ ادؾي كسلل اهلل ظزوجؾ افسالمي مـ ذفؽ وافعوؾقي.
احلؿد هلل وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف صذ
اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد
أهيو افـوس :مـ أنقاع افؼك بوهلل افذي جيى أن حيذر مـفو ـؾ مسؾؿ افـذر فغر اهلل جؾ وظال
اظؾؿ بورك اهلل ؾقؽ أن افـذر ظبودة وافعبودة التؽقن إػ هلل وحده واألدفي ظذ أن افـذر ظبودة
ـثر ة مـ افؼرآن وافسـي ؾؿـ ذفؽ ؿقل اهلل جؾ وظال ظـ األبرار افصوحلغ مودحو هلؿ {
قن َي ْق ًمو ـ َ
قن بِوفـ َّْذ ِر َو َخيَو ُؾ َ
ُيق ُؾ َ
ذ ُه ُم ْستَطِ ًرا} [اإلكسون]2 :ؾلثـك اهلل ظزوجؾ ظذ همالء
َون َ ُّ
األبرار أىهؿ يقؾقن بوفـذر ؾدل هذا ظذ أن افقؾوء بوفـذر ظبودة وافعبودة الدمقز أن تؽقن إال
هلل وحده ؾؿـ سؾفو فغر اهلل ؾؼد أذك بوهلل.
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{و َمو َأنْ َػ ْؼت ُْؿ ِم ْـ َك َػ َؼ ٍي َأ ْو ك ََذ ْرت ُْؿ ِم ْـ ك َْذ ٍر َؾ ِن َّن
ومـ األدفي ظذ أن افـذر ظبودة ؿقل اهلل ظزوجؾ َ
اَّلل َي ْع َؾ ُؿ ُف} [افبؼرة]221 :ؿول افعؾامء :ؾنن اهلل يعؾؿف أي :ظؾام يستى ظؾقف اجلزاء ؾنذا ـون
َّ َ
اهلل ظزوجؾ ؿد رتى اجلزاء ظذ افـذر ؾدل هذا ظذ أنف ظبودة.
وأخز اهلل ظزو جؾ ظـ امرأة ظؿران أىهو تعبدت هلل هبذه افعبودة ؿول اهلل جؾ وظال {إِ ْذ
ان رب إِ رين ك ََذر ُت َف َؽ مو ِذم ب ْطـِل ُحمَررا َؾ َت َؼب ْؾ ِمـرل إِك ََّؽ َأن ًَْ ِ
ِ
ِ
قع
افسؿ ُ
َّ
َؿو َفً ْام َرأ َ ُت ظ ْؿ َر َ َ ر
َّ
َّ ً
ْ
َ َ
ِ
ت َف َؽ} [آل ظؿران ]15 :ؾؿعـوه أن ذفؽ ظبودة ال
قؿ} [آل ظؿران ]15 :وافشوهد {ك ََذ ْر ُ
ا ْف َعؾ ُ
تؽقن إال هلل وحده وذم صحقح افبخوري مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو أن افـبل صذ
اهلل ظؾقف وآخف وشؾؿ ؿول «مـ كذر أن يطقع اهلل ؾؾقطعف ،ومـ كذر أن يعصقف ؾال يعصفش ؾنذا
كذرت هلل كذر ضوظي ؾقاجى ظؾقف أن تقذم هبذا افـذر وإذا كذرت هلل كذر معصقي ؾحرام ظؾقؽ
أن تقذم هبذا افـذر ؾؿـ كذر هلل مثال أن يعيص اهلل بسك افصالة مع اجلامظي أو كذر هلل أن
يؼب افدخون أو كذر هلل أن يؼطع رمحف ؾال جيقز فف أن يػل هبذا افـذر بؾ ـػورتف ـػورة يؿغ
ؾنذا ـون هذا افذي كذر هلل أن يعصقف ال جيقز فف أن يػل ؾام بوفؽ بوفذي يـذر فغر اهلل هذا مـ
بوب أوػ أنف الجيقز فف افقؾوء هبذا افـذر ؾوفـذر ال يؽقن إال ذـو أـز وال يؽقن ذـو أصغر
بؾ هق ذك أـز ألنف ظبودة مع افتعظقؿ ؾؿثال هذا يعظؿ صوحى افؼز ؾقـذر فف بوفذبقحي
وهذا يعظؿ صوحى افؼز ؾقـذر فف بوحول وافـؼقد وهذا يعظؿ صوحى افؼز ؾقـذر فف بوفبقض
وافسؿـ وافؾبـ وكحق ذفؽ ـؾ هذا مـ افؼك األـز افذي خيرج مـ ادؾي وهذا حوصؾ مـ
ـثر مـ افـوس هداهؿ اهلل دمدهؿ يـذرون فؾؼبقر افذبوئح وافسؿـ واألضعؿي بؾ وبعضفؿ
افـؼقد وؿد ذـر افعالمي افصـعوين رمحف اهلل ذم تطفر االظتؼود أنف أخزه مـ يثؼ بف أن
صخصو مـ افـوس زوج ابـتف ؾلخرج كصػ مفرهو وؿول :هذا كذر فسقدي صوحى افؼز
افػالين ؾـذر بـصػ مفر ابـتف وافعقوذ بوهلل وهذا مـ افؼك األـز وؿول وذم بعض اجلفوت
افقؿـقي ؿول يـذرون تؾام ويؼقفقن :هذ فصوحى افؼز ؾفمالء صوهبقا ادؼـغ افذيـ ؿول اهلل
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احلر ِ
ِ
ِ ِِ
ث َو ْاألَنْ َعو ِم ك َِصق ًبو َؾ َؼو ُفقا َه َذا ِ ََّّلل ِ بِ َز ْظ ِؿ ِف ْؿ َو َه َذا
ظزوجؾ ظـفؿ َ
{و َج َع ُؾقا ََّّلل ِمَّو َذ َر َأ م َـ ْ َ ْ
َوئ ِفؿ َؾ َال ي ِص ُؾ إِ َػ ِ
َون َِّللِ َؾفق ي ِص ُؾ إِ َػ ُذـ ِ
َون ف ِ ُ ِ
فِ ُ ِ
َوئ ِف ْؿ َشو َء َمو
اَّلل َو َمو ـ َ َّ ُ َ َ
َ
َّ
ؼـ ْ
َ
ؼـَوئـَو َؾ َام ـ َ َ
َ
جي َع ُؾق َن ِحَو َال َي ْع َؾ ُؿ َ
حيؽ ُُؿ َ
قن ك َِصق ًبو ِِمَّو
قن} [األنعوم ]413 :وؿول جؾ وظال ظـ ادؼـغ َ
{و َ ْ
َْ
َوَّللِ َفت ُْس َل ُخ َّـ َظ َّام ُــْت ُْؿ َت ْػ َ ُس َ
ون} [افـحؾ ]53 :ؾفمالء ادؼـقن جعؾقا ألصـومفؿ
َر َز ْؿـ ُ
َوه ْؿ ت َّ
وأوثوىهؿ جزءا مـ حروثفؿ وجزءا مـ أنعومفؿ مـ اإلبؾ وافبؼر وافغـؿ جعؾقا مـفو جزءا
فألصـوم واألوثون وهمالء مؼـقا زموكـو هداهؿ اهلل جعؾقا جزءا مـ حروثفؿ وجزءا مـ
أؽـومفؿ يـذرون هبو فألوفقوء ادؼبقريـ وـؾ هذا مـ افؼك األـز افذي خيرج صوحبف مـ
وفؽـ ـثرا مـفؿ جيفؾقن هداهؿ اهلل مهللا أظز اإلشالم وادسؾؿغ وأذل افؼك
ادؾي
َّ
وادؼـغ ودمر أظداء افديـ ربـو التزغ ؿؾقبـو بعد إذ هديتـو وهى فـو مـ فدكؽ رمحي إكؽ
أنً افقهوب شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ.
اخلطبي افرابعي
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
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
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
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور.
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أهيو افـوس :الكزال معؽؿ حقل بعض أنقاع افؼـقوت ؾؿـ تؾؽ افؼـقوت افتل مـ ؾعؾفو
ؾؼد أذك بوهلل جؾ وظال االشتعوذة بغر اهلل ذم موال يؼدر ظؾقف إال اهلل ؾفذا يعتز ذـو أـز
وهؽذا إذا ـون ادخؾقق ؿودرا ظذ ظقوذه وفؽـف طـ أنف شبى مستؼؾ ظـ اهلل جؾ وظال وأنف
يدؾع افُض بذاتف ؾفذا أجضو يعتز ذـو أـز ؾفوتون افصقرتون مـ االشتعوذة بغر اهلل جؾ
وظال مـ افؼك األـز ؾؿـ سف هذه افعبودة فغر اهلل ظزوجؾ ؾؼد أذك ألن االشتعوذة
افشق َط ِ
ِ
ون ك َْز ٌغ
{وإِ َّمو َيـ َْز َؽـ ََّؽ م َـ َّ ْ
ظبودة هلل جؾ وظال وحده أمركو اهلل جؾ وظال هبو ذم ؿقفف َ
َؾوشت َِع ْذ بِوَّللِ إِ َّكف هق ِ
ِ
قؿ} [ؾصؾً]13 :وصوهدكو مـ هذا ؾوشتعذ بوهلل وؿول
افسؿ ُ
قع ا ْف َعؾ ُ
َّ ُ ُ َ َّ
ْ
شبحوكف وتعوػ { ُؿ ْؾ َأ ُظق ُذ بِ َر رب ا ْف َػ َؾ ِؼ} [افػؾؼ]4 :وؿول ذم شقرة افـوس { ُؿ ْؾ َأ ُظق ُذ بِ َر رب
افـ ِ
َّوس} [افـوس]4 :ؾفذا أمر مـ اهلل ظزو جؾ بوالشتعوذة بف وحده ؾدفـو هذا ظذ أن هذا
{و َأنَّ ُف ـ َ
َون ِر َج ٌول ِم َـ
ظبودة وسف افعبودة فغر اهلل يعتز ذـو أـز وؿد ؿول اهلل جؾ وظال َ
ون بِ ِر َج ٍ
ِْ
اإلك ِ
ول ِم َـ ْ ِ
ْس َي ُعق ُذ َ
وه ْؿ َر َه ًؼو} [اجلـ]3 :
اجل رـ َؾ َزا ُد ُ
ؿول ادػرسون :ـون افرجؾ مـ افعرب إذا أمسك ذم واد ؿػر وخوف ظذ كػسف ؿول :أظقذ بسقد
هذا افقادي مـ شػفوء ؿقمف يعـل ـبر اجلـ "ؾزادوهؿ رهؼو" أي :خقؾ ًو وذظرا حتك يبؼقا
أصد خموؾي مـفؿ وأـثر تعقذا هبؿ هؽذا يعوؿبفؿ اهلل جؾ وظال ألىهؿ اشتعوذوا بغر اهلل وفق
أىهؿ اشتعوذوا بوهلل جؾ وظال وؾعؾقا مو أرصد إفقف افـبل

مـ االشتعوذة بوهلل جؾ وظال

فـجوهؿ اهلل ظزوجؾ وأظوذهؿ ؾؼد ثبً ذم صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حديٌ خقفي بـً
حؽقؿ ريض اهلل ظـفو ؿوفً شؿعً افـبل

يؼقل " مـ كزل مـزال ثؿ ؿول :أظقذ بؽؾامت

اهلل افتوموت مـ ذ مو خؾؼَ ،ل يُضه رء ،حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ "مـ اشتعوذ بوهلل
ظزوجؾ هبذه االشتعوذة أظوذه اهلل وحػظف مـ ذ موخؾؼ ؾوفرشقل

خيز هبذا اخلز وهق

مـ افصودؿغ بؾ هق أصدق خؾؼ اهلل جؾ وظال مـ كزل مـزالً ثؿ ؿول :أظقذ بؽؾامت اهلل
افتوموت مـ ذ مو خؾؼ َل يُضه رء حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ وؿقفف "مـ ذ مو خؾؼ"
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أي :مـ ـؾ ذ ذم أي خمؾقق ؿوم بف افؼ شقاء ـون حققاكو أو ؽره شقاء ـون إكسقو أو جـقو
ؾلنً تستعقذ بوهلل مـ ـؾ ذ ذم أي خمؾقق ؿوم بف افؼ وؿد ؿول

مـ ؾعؾ هذا َل يُضه

رء حتك يرحتؾ مـ مـزفف ذفؽ ؿول افؼرضبل رمحف اهلل :هذا خز صحقح ودفقؾ صودق
يصدؿف افدفقؾ وافتجربي ؾؼد ــً أؿقفف مـذ شؿعتف دائامً ال أترـف وال يُضين رء ؾذات يقم
ترـتف ؾؾدؽتـل ظؼرب ذم فقؾي مـ افؾقويل ؿول :ؾتػؽرت ذم كػز ؾنذا يب ؿد كقسً هذه
افؽؾامت أن أتعقذ هبو.
ؾوفتعقذ بوهلل ظزوجؾ هق افذي يـػعؽ االشتعوذة بوهلل واالفتجوء إفقف واالظتصوم بف هق افذي
يـػعـو أمو أنـو كعتصؿ بغر اهلل أو كؾتجل إػ ؽر اهلل أو كستعقذ بغر اهلل جؾ وظال ؾفذا مـ
افؼك األـز إذا ـون ؾقام اليؼدر ظؾقف إال اهلل.
وهؽذا مـ افؼك بوهلل جؾ وظال االشتغوثي بغر اهلل ؾقام اليؼدر ظؾقف إال اهلل وهؽذا أجضو
دظوء ؽر اهلل ؾقام اليؼدر ظؾقف إال اهلل ـام يصـع افؼبقريقن مع األوفقوء ؾقام يزظؿقن ؾفذا
يدظق ويستغقٌ بوبـ ظؾقان وهذا يدظق ويستغقٌ بوبـ افعجقؾ وهذا يدظق ويستغقٌ
بوفزيؾعل وهذا يدظق ويستغقٌ بوفعقدروس أو بليب ضر أو بلي خمؾقق مـ خمؾقؿوت اهلل جؾ
وظال ؾوالشتغوثي بغر اهلل ؾقام ال يؼدر ظؾقف اال اهلل ذك أـز ودظوء ؽر اهلل ؾقام اليؼدر ظؾقف
ِ
ِ
اَّلل ِ َمو َال
إال اهلل ذك أـز ؿول اهلل جؾ وظال مبقـو أن هذا مـ افؼك َ
{و َال تَدْ ُع م ْـ ُدون َّ
ِ
ُض َك َؾ ِن ْن َؾ َع ْؾ ًَ َؾ ِنك َ
َّؽ إِ ًذا ِم َـ اف َّظودِغَ } [يقكس ]413 :أي ادؼـغ ؿوفف ابـ
َيـْ َػ ُع َؽ َو َال َي ُ ُّ
ِ
قن ِم ْـ ُدوكِ ِف َمو َي ْؿؾِ ُؽ َ
يـ تَدْ ُظ َ
قن ِم ْـ
{وا َّفذ َ
جرير وؽره مـ ادػرسيـ وشامه اهلل ذـو ؾؼول َ
ِ
ِؿ ْط ِؿ ٍ
اشت ََجو ُبقا َفؽ ُْؿ َو َي ْق َم ا ْف ِؼ َقو َم ِي َي ْؽ ُػ ُر َ
ون
ر * إِ ْن تَدْ ُظ ُ
قه ْؿ َال َي ْس َؿ ُعقا ُد َظو َءـ ُْؿ َو َف ْق َشؿ ُعقا َمو ْ
بِ ِؼـِؽ ُْؿ َو َال ُيـَ ربئُ َؽ ِم ْث ُؾ َخبِ ٍ
ر} [ؾوضر ]41 ،41 :وشؿك اهلل ظزوجؾ دظوء ؽره ؾقام اليؼدر
ْ
ظؾقف إال هق ـػرا ؿول جؾ وظال {ومـ ي ع مع ِ
آخ َر َال ُب ْر َه َ
اهلإ َ
ون َف ُف بِ ِف َؾ ِنك ََّام ِح َسو ُب ُف ِظـْدَ
َ َ ْ َ دْ ُ َ َ َّ
اَّلل ِ َ ً
رب ِف إِ َّكف َال ي ْػؾِح ا ْفؽ ِ
َوؾ ُر َ
ون} [ادممـقن ]442 :ؾسامه ـوؾرا وشامه ضوال بؾ أخز أنف ال أضؾ
َر ُ ُ ُ
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ِ
ِ
ِ
اَّللِ م ْـ َال َيست ِ
قى َف ُف إِ َػ َي ْق ِم ا ْف ِؼ َقو َم ِي
َج ُ
مـف ؿول اهلل جؾ وظال َ
ْ
{و َم ْـ َأ َض ُّؾ ِمَّ ْـ َيدْ ُظق م ْـ ُدون َّ َ
ِ
ِ
ِ
َو ُه ْؿ َظ ْـ ُد َظ ِوئ ِف ْؿ َؽ ِوؾ ُؾ َ
يـ}
َّوس ـَوكُقا َهل ُ ْؿ َأ ْظدَ ا ًء َوـَوكُقا بِع َبو َد ِ ِهت ْؿ ـَوؾ ِر َ
ؼ افـ ُ
قن * َوإِ َذا ُح َ
{و َم ْـ َأ َض ُّؾ ِِمَّ ْـ
[األحؼوف } ]3 :ؾفمالء افذيـ يدظقن ابـ ظؾقان أو ؽره ال أضؾ مـفؿ َ
ِ
ِ
اَّللِ م ْـ َال َيست ِ
قى َف ُف إِ َػ َي ْق ِم ا ْف ِؼ َق َوم ِي } [األحؼوف ]5 :ؾفؾ ابـ ظؾقان
َج ُ
ْ
َيدْ ُظق م ْـ ُدون َّ َ
يستطقع أن يستجقى ألحد دظوءه إن هذا خوص بوهلل ظزوجؾ بعض افـوس ؿد يؼقل أن أدظق
وحيصؾ مو دظقت بف ؾقؼول :هذا ؾتـي واختبور جعؾف اهلل جؾ وظال وافذي أظطوك واشتجوب
فؽ هق اهلل وهق بتؼدير اهلل وفؽـ جعؾف ذم ذفؽ افقؿً ؾتـي فؽ واختبورا وإال ؾوهلل جؾ
وظال أخز أن ؽره اليستجقى افدظوء { م ْـ َال َيست ِ
قى َف ُف إِ َػ َي ْق ِم ا ْف ِؼ َق َوم ِي َو ُه ْؿ َظ ْـ ُد َظ ِوئ ِف ْؿ
َج ُ
ْ
َ
َؽ ِوؾ ُؾ َ
ابـ ظؾقان ؽوؾؾ ظـ دظوئفؿ
ابـ ظؾقان ُ
قن} [األحؼوف ]5 :ؾفمالء افذيـ يؼقفقن يو َ
ابـ ظؾقان ال يدري مو ذا يصـعقن ابـ ظؾقان ال يستطقع أن يؿؾؽ فـػسف رضا وال كػعو ؾضال
ِ
ؼ
أن يؿؾؽ ذفؽ فغره ؾام أضؾ ظؼقل همالء افذيـ يستغقثقن بغر اهلل جؾ وظال َ
{وإِ َذا ُح َ
ِ
ِ
يـ} [األحؼوف ]3 :ؾوددظقون يتزؤون ِمو
َّوس ـَوكُقا َهل ُ ْؿ َأ ْظدَ ا ًء َوـَوكُقا بِع َبو َد ِهتِ ْؿ ـَوؾ ِر َ
افـ ُ
دظوهؿ مـ دون اهلل ويؽػرون بدظوئفؿ ؾحقـئذ يـدم افداظقن افذيـ دظقا ؽر اهلل ظز وجؾ
وهؽذا يؼقل افـبل ؾقام رواه افسمذي ظـ افـعامن بـ بشر ريض اهلل ظـفام ؿول :ؿول
قين َأشت ِ
ى َفؽ ُْؿ إِ َّن ا َّف ِذي َـ
َج ْ
رشقل اهلل "افدظوء هق افعبودة" ثؿ ؿرأ َ
{و َؿ َول َر ُّبؽ ُُؿ ا ْد ُظ ِ ْ
ِ
ون َظ ْـ ِظ َبو َد ِيت َش َقدْ ُخ ُؾ َ
ْز َ
يـ} [ؽوؾر ]31 :افدظوء هق افعبودة ؾؿـ سف
قن َج َفـ ََّؿ َداخ ِر َ
َي ْس َتؽ ِ ُ
هذه افعبودة فغر اهلل جؾ وظال ؾؼد أذك بوهلل شبحوكف وتعوػ افرشقل

ـون يغرس

افعؼقدة افصحقحي حتك ذم األبـوء افصغور ؾقؼقل البـ ظبوس «يو ؽالم إين أظؾؿؽ ـؾامت،
احػظ اهلل حيػظؽ ،احػظ اهلل دمده دموهؽ ،إذا شلخً ؾوشلل اهلل ش رواه اإلموم افسمذي ؿول
إذا شلخً ؾسلل اهلل وَل يؼؾ اشلخـل وَل يؼؾ اشلل افصـؿ افػالين وال افقثـ افػالين وال افقيل
افػالين وال اد َؾؽ افػالين وال أي خمؾقق مـ ادخؾقؿوت بؾ ؿول إذا شلخً ؾسلل اهلل ؾفق
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افسق َء
قى ا ْد ُ ْض َط َّر إِ َذا َد َظو ُه َو َيؽ ِْش ُ
افذي يؼيض احلوجوت وجيقى دظقة ادضطريـ { َأ َّم ْـ ُجيِ ُ
ػ ُّ
جي َع ُؾؽ ُْؿ ُخ َؾ َػو َء ْ َ
األ ْر ِ
اَّللِ َؿؾِ ًقال َمو ت ََذـ َُّر َ
ون} [افـؿؾ ]32 :وهق افذي يعطل شمال
هل َم َع َّ
ض َأإِ َ ٌ
َو َ ْ
افسوئؾغ وهق افذي يـعؿ ظذ افـوس وهق افذي يؿدهؿ ويرزؿفؿ وخيؾؼفؿ أؾال جيى أن يػرد
هبذه افعبودة افتل هل افدظوء بذ واهلل إن هذا واجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن يدظقا ربف واهلل جؾ
قين َأشت ِ
ى َفؽ ُْؿ} [ؽوؾر ]31 :وؾؼ اهلل اجلؿقع حو
َج ْ
وظال ؿد وظده بوإلجوبي َ
{و َؿ َول َر ُّبؽ ُُؿ ا ْد ُظ ِ ْ
حيى ويرىض
احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده
الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام
ـثرا إػ يقم افديـ.
أمو بعد :أهيو افـوس مـ افؼك بوهلل جؾ وظال افتطر وافتطر معـوه :افتشوؤم بؿرئل أو
مسؿقع أو معؾقم افتشوؤم بؿرئل ـام يصـع بعض افـوس إذا رأى صخصو وشوءه ذفؽ ادـظر
إذا بف يتشوءم ويرده ظـ ذفؽ افعؿؾ افذي يريد أن يعؿؾف وهؽذا أجضو إذا شؿع بقء وهق
يريد أن يعؿؾ صقئو ؾنذا بف يسك ذفؽ افقء أو بؿعؾقم ؾبعض افـوس يتشوءم بققم األربعوء
وبعض افـوس يتشوءم ببعض افشفقر ـشفر صػر ؾفذا افتشوؤم يعتز مـ افؼك بوهلل جؾ
وظال برهون ذفؽ ؿقل افـبل

«افطرة ذك ،افطرة ذك ،ثالثو ،ؿول ابـ مسعقد :ومو مـو

إال وفؽـ اهلل يذهبف بوفتقـؾش رواه أبق داود ظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ؾلخز افـبل

أن

افطرة ذك وهل إمو ذك أـز وإمو ذك أصغر ؾؿـ اظتؼد أنام يتطر بف جيؾى افـػع بذاتف
أو يدؾع افُض بذاتف ؾفذا وافعقوذ بوهلل ذك أـز وأمو إن اظتؼده شببو وأن افـوؾع وافضور هق
اهلل وأن افـػع وافُض بقد اهلل وفؽـف جعؾ هذا افقء شببو ؾفذا ؿد أذك بوهلل ظزوجؾ ذـ ًو
أصغر ألنف جعؾ موفقس شببو ذظو وال ؿدرا شببو ومـ جعؾ أي رء شببو وَل جيعؾف اهلل
شببو الذظو و الؿدرا ؾؼد أذك بوهلل ظزوجؾ.
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أهيو افـوس افتطر مـ ظؿؾ أهؾ اجلوهؾقي افتطر مـ ظؿؾ ادؼـغ ؿول اهلل جؾ وظال ظـ
ِ ِ
ِ
ؾرظقن وؿقمف { َؾ ِن َذا َجو َء ْهتُ ُؿ ْ
قشك َو َم ْـ َم َع ُف
احلَ َسـَ ُي َؿو ُفقا َفـَو َهذه َوإِ ْن تُص ْب ُف ْؿ َش رقئَ ٌي َي َّط َّ ُروا بِ ُؿ َ
ِ
ِ
اَّللِ َو َف ِؽ َّـ َأ ْـ َث َر ُه ْؿ َال َي ْع َؾ ُؿ َ
قن} [األظراف ]414 :ؾنذا جوءهتؿ احلسـي
َأ َال إِك ََّام َضوئ ُر ُه ْؿ ظـْدَ َّ
أي :افـعؿي وافسعي ؿوفقا فـو هذه وإن تصبفؿ شقئي أي :مصقبي وكؼؿي يطروا بؿقشك ومـ
معف أال إكام ضوئرهؿ ظـد اهلل وفـ أـثرهؿ ال يعؾؿقن يطروا بؿقشك ومـ معف يتشوءمقا
بؿقشك ومـ معف ؿول اهلل ظزوجؾ أال إكام ضوئرهؿ ظـد اهلل أي :صممفؿ ظـد اهلل ومـ ؿبؾف
بسبى ـػرهؿ بسبى ذكقهبؿ ومعوصقفؿ هؽذا يؼقل ادػرسون وؿول اهلل ظزوجؾ { َؿو ُفقا إِكَّو
ِ
ِ
قؿ * َؿو ُفقا َض ِوئ ُرـ ُْؿ َم َعؽ ُْؿ َأ ِئ ْـ
َت َط َّ ْركَو بِؽ ُْؿ َف ِئ ْـ ََلْ َتـْت َُفقا َفـ َْر ُ َ
مجـَّؽ ُْؿ َو َف َق َؿ َّسـَّؽ ُْؿ مـَّو َظ َذ ٌ
اب َأخ ٌ
ُذـ ْررت ُْؿ َب ْؾ َأنْت ُْؿ َؿ ْق ٌم ُم ْ ِ
رس ُؾ َ
قن} [يس ]45 ،44 :ؿوفقا ضوئرـؿ معؽؿ أي :حظؽؿ ومو كوبؽؿ
مـ افؼ معؽؿ أي بسبى أؾعوفؽؿ وبسى ذـؽؿ هذا هق افشوهد أن هذا مـ أظامل أهؾ
اجلوهؾقي أىهؿ يتشوءمقن ومـ أظامل أهؾ افؼك أىهؿ يتشوءمقن ويتطرون وهلذا كػك ذفؽ
افـبل

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

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

افطرة وأخز أىهو

فقسً بقء وأخز أىهو ال تُض وأن اإلكسون إذا تشوءم بقء ؾنكام يُض كػسف بذفؽ االظتؼود
افػوشد أمو أن ذفؽ افقء يُضه ؾال وفؽـف يعجبف افػلل وهل افؽؾؿي افطقبي افؽؾؿي افطقبي
ـون افرشقل

حيبفو وذفؽ حو ؾقفو مـ حسـ افظـ بوهلل ظزوجؾ وافعبد ملمقر أن حيسـ

طـف بربف ومثول ذفؽ أن يؽقن مثال اإلكسون مريضو ؾقسؿع صخصو يؼقل :يوشوَل ؾقؼع ذم ؿؾبف
ويؼع ذم طـف أنف إن صوء اهلل شقشػك مـ ذفؽ ادرض أن اهلل شقشػقف مـ ذفؽ ادرض أو
إكسون ضقع صقئو أضؾ صقئو ؾنذا هق يسؿع صخصو يؼقل :يوواجد ؾقتػوءل أن اهلل شقرس فف
ضوفتف وأنف شقرس فف مو أضوظف هذا مـ حسـ افظـ بوهلل ظزوجؾ هذا هق افػلل افطقى هذا
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أمو افتشوؤم ؾفق ذك وذفؽ ألنف شقء طـ بوهلل وال جيقز

فإلكسون أن يزء افظـ بربف
ؾال تظــ بربؽ طـ شقء  ......ؾنن اهلل أوػ بوجلؿقؾ
مهللا وؾؼـو حو حتى وترىض وخذ بـقاصقـو فؾز وافتؼقى ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم األخرة
حسـي وؿـو ظذاب افـور واحلؿد هلل رب افعودغ
اخلطبي اخلومسي
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 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
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
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور.
أهيو افـوس :إن أنقاع افؼك بوهلل ـثرة ؿد ذـركو مويرس اهلل ذـره ذم خطى شوبؼي وذم هذا
افققم إن صوء اهلل كذـر أجضو مويرس اهلل مـفو ؾؿـ ذفؽ االشتسؼوء بوفـجقم ؾنن االشتسؼوء
بوفـجقم يعتز مـ افؼك بوهلل جؾ وظال.
االشتسؼوء بوفـجقم أن تـسى ادطر إػ افـجؿ ؾنن ـون كسبتؽ ادطر إػ افـجؿ مـ بوب أنف
شبى ال أنف هق افذي أنزل ادطر ؾفذا ذك أصغر ال خيرج مـ ادؾي ألنؽ كسبً إفقف افسبى
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وهق فقس بسبى وأمو إذا اظتؼد اإلكسون وافعقوذ بوهلل أن افـجؿ هق افذي يـزل ادطر ؾفذا
ذك أـز خمرج مـ ادؾي ؾػل افصحقحغ ظـ زيد بـ خوفد اجلفـل ريض اهلل ظـف ؿول صذ
فـو رشقل اهلل

صالة افصبح بوحلديبقي ظذ إثر شامء أي ظذ إثر مطر ـوكً مـ افؾقؾ ؾؾام

اككف مـ صالتف أؿبؾ ظذ افـوس ؾؼول "أتدرون موذا ؿول ربؽؿ" ؿوفقا  :اهلل ورشقفف أظؾؿ
ؿول :ؿول "أصبح مـ ظبودي مممـ يب وـوؾر يب ؾلمو مـ ؿول مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف ؾذفؽ
مممـ يب ـوؾر بوفؽقـى وأمو مـ ؿول مطركو بـقء ـذا وـذا ؾذفؽ ـوؾر يب مممـ بوفؽقـى"
ؾنذا كزل ادطر ؾوفقاجى ظذ اإلكسون أن يـسى هذه افـعؿي إػ اهلل تعوػ ؾنن افذي يـزل
{و ُه َق ا َّف ِذي ُيـ رَز ُل
افغقٌ هق اهلل جؾ وظال ال أحد مـ ادخؾقؿوت يستطقع إكزال افغقٌ َ
ِ
ِ
مح َت ُف َو ُه َق ا ْف َق ِ ُّيل ْ
احلَ ِؿقدُ } [افشقرى ]24 :ؾربـو جؾ وظال هق
ْؼ َر ْ َ
ا ْف َغ ْق ٌَ م ْـ َب ْعد َمو َؿـَ ُطقا َو َيـ ُ ُ
افذي يـزل افغقٌ وحده الذيؽ فف ال افـجؿ يستطقع إكزال افغقٌ وال األوفقوء يستطقعقن
أن يغقثقا افـوس وال األنبقوء يستطققن أن يغقثقا افـوس ؾال يغقٌ افـوس بودطر إال رهبؿ
ورازؿفؿ وخوفؼفؿ شبحوكف ؾؿـ ؿول مطركو بػضؾ اهلل ورمحتف ؾـسى افـعؿي إػ اهلل ؾفذا
مممـ بوهلل ظزوجؾ وأمو مـ ؿول مطركو بـقء ـذا وـذا أي بـجؿ ـذا وـذا ؾفذا ـوؾر بوهلل
آمـ بوفؽقـى افذي يؼقل مطركو بـقء ـذا وـذا ـػر بوهلل ؾنن اظتؼد أنف شبى ـون افؽػر
أصغر ومـ اظتؼد أن افـجؿ هق افذي يـزل ادطر ـون ـػرا أـز خمرجو مـ ادؾي وافعقوذ بوهلل
وهؽذا أجضو مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال أن حتى ؽر اهلل ـؿحبتؽ هلل أو أصد حمبي
ظبودة حمبي ذل وخضقع وتعظقؿ ؾنن هذه ادحبي خوصي بوهلل جؾ وظال الجيقز ألي خمؾقق
أن حيى خمؾقؿو ـام حيى اهلل أو أصد ؾنن هذا ذك بوهلل ظزوجؾ ذك أـز وافعقوذ بوهلل ؿول
ون اَّللِ َأنْدَ ادا ُحيِبقىهؿ ـَحى ِ ِ
َّخ ُذ ِمـ د ِ
َّوس مـ يت ِ
اهلل جؾ وظال ِ
يـ َآمـُقا
اَّلل َوا َّفذ َ
ْ ُ
{وم َـ افـ ِ َ ْ َ
َ
ً ُّ َ ُ ْ ُ ر َّ
َّ
َأ َصدُّ ُح ًّبو ِ ََّّللِ} [افبؼرة]435 :ؾلخز اهلل ظزوجؾ أن مـ افـوس مـ أذك ذم اهلل بودحبي
وشووى ؽر اهلل مع اهلل ذم ادحبي وافتعظقؿ ومـ افـوس مـ يتخذ مـ دون اهلل أنداد ًا أي
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أمثوال وكظراء حيبقىهؿ ـحى اهلل أي حيبقىهؿ ـام حيبقن اهلل وهـوك ؿقل آخر فؾؿػرسيـ
حيبقىهؿ ـام حيى ادممـقن اهلل جؾ وظال ؿقالن ألهؾ افعؾؿ ذم هذه اآليي وافشوهد مـ هذا
أن اهلل ظزوجؾ حؽؿ ظؾقفؿ بوفؼك وأىهؿ اختذوا مـ دون اهلل أنداد ًا ؾفمالء افذيـ حيبقن
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
اإلكسون ظذ أن يكف أي كقع مـ أنقاع افعبودة فغر اهلل هذه حمبي ذـقي وافعقوذ بوهلل
ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيى اهلل ظزوجؾ أظظؿ مـ ـؾ حمبقب ؿول اهلل ظزوجؾ { ُؿ ْؾ
ِ
إِ ْن ـ َ
قهو َو ِدم ََور ٌة
وؤـ ُْؿ َو َأبْـ ُ
َون آ َب ُ
اجؽ ُْؿ َو َظش َر ُتؽ ُْؿ َو َأ ْم َق ٌال ا ْؿ َ َس ْؾت ُُؿ َ
َوؤـ ُْؿ َوإِ ْخ َقا ُكؽ ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
خت َشق َن ـَسودهو ومسوـِـ تَر َضقىهو َأحى إِ َفقؽُؿ ِمـ اَّللِ ورشقف ِ ِف و ِجف ٍ
ود ِذم َشبِقؾِ ِف َؾ َ َس َّب ُصقا
َ َ
َْ ْ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ َّ َ َ ُ
حتَّك ي ْل ِيت اَّلل بِ َلم ِر ِه واَّلل َال هي ِدي ا ْف َؼقم ا ْف َػ ِ
وش ِؼغَ } [افتقبي ]21 :ؾسبصقا أي اكتظروا ظؼوب
ْ َ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ
اهلل ظزوجؾ حتك يليت اهلل بلمره أي بنهالك همالء افذيـ يؼدمقن حمبي هذه األصـوف افثامكقي
ظذ حمبي اهلل ورشقفف واجلفود ذم شبقؾف ؾوفقاجى ظذ ادسؾؿ أن يؼدم حمبي اهلل ظذ حمبي أي
خمؾقق ؾوفقاجى ظذ ادسؾؿ أن يؼدم حمبي اهلل ظذ حمبي األوفقوء أو ظذ حمبي األنبقوء أو ظذ
حمبي افقفد أو افقافد أو افـوس أمجعغ إذا ـون ال يؽؿؾ إيامن افعبد إال إذا أحى افرشقل
أـثر مـ حمبتف فقفده ووافده وافـوس أمجعغ ؾام بوفؽؿ برب افعودغ جؾ وظال إكف أوػ وأوػ
هبذه ادحبي وهق أوػ مـ حيى وهق أظظؿ مـ حيى ؾقاجى ظذ ادسؾؿ أن حيى اهلل أظظؿ
مـ ـؾ خمؾقق ؿول

"ال يممـ أحدـؿ حتك أـقن أحى إفقف مـ وفده ووافده وافـوس

أمجعغ" متػؼ ظؾقف مـ حديٌ أنس ريض اهلل ظـف وإذا أحببً اهلل وأحببً رشقفف
أظظؿ ِمو شقامهو ؾنكؽ بذفؽ تذوق حالوة اإليامن ودمد فذتف وضعؿف ـام ثبً ذم افصحقحغ
ظـ أنس أن رشقل اهلل

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

ورشقفف أحى إفقف ِمو شقامهو وأن حيى ادرء ال حيبف إال هلل وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر بعد إذ
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أنؼذه اهلل مـف ـام يؽره أن يؼذف ذم افـور" وصوهدكو ؿقفف" :أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى إفقف
ِمو شقامهو" وهذه تؼتيض أن تؼدم ضوظي اهلل ظذ ضوظي أي حمبقب ؾال تؼدم ضوظي افزوجي وال
ضوظي افقفد وال ضوظي افقافد وال األمر وال احلمقر وال أي خمؾقق ظذ ضوظي رب افعودغ ؾنن
هذا مـؽ ظصقون هلل وإكؽ آثؿ ظذ هذا احلى افذي ؿدمً ؽر اهلل ؾقف ظذ اهلل جؾ وظال
ِ
يـ
ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيى اهلل وأن يؼدم ضوظي اهلل ظذ ضوظي أي خمؾقق { َيو َأ ُّهيَو ا َّفذ َ
آمـُقا َال ت َؼ مقا بغ ي ِي ِ
ِ
ِِ
ِ
قؿ} [احلجرات]4 :وؾؼ اهلل
ُ در ُ َ ْ َ َ دَ
اَّلل َشؿ ٌ
َّ
قع َظؾ ٌ
َ
اَّلل إِ َّن َّ َ
اَّلل َو َر ُشقفف َوا َّت ُؼقا َّ َ
اجلؿقع حو حيى ويرىض
احلؿد هلل رب افعودغ وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده
ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ
أمو بعد :أهيو افـوس مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال أن خيوف اإلكسون مـ ؽر اهلل خقف
تعظقؿ خقف ظبودة خيوؾف ـام خيوف اهلل أو أصد ؾفذا مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال ؾخقف
افعبودة البد أن يؽقن هلل وحده خقف افعبودة افتل تؼتيض افتذفؾ وافتعظقؿ واخلضقع هذا
اخلقف ال بد أن تػرد بف ربؽ جؾ وظال ؾال ختػ مـ ؽر اهلل خقف ظبودة ـخقؾؽ مـ اهلل
أو أصد ؾنن هذا مـ افؼك بوهلل جؾ وظال وإن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد ىهوكو ظـ ذفؽ هذا
ذك أـز وافعقوذ بوهلل هذا يصـعف ظبود افؼبقر هداهؿ اهلل خيوؾقن مـ همالء ادؼبقريـ
خي رق ُؾقن افـوس مـفؿ ُ َ
خيوؾقن أن يصقبقهؿ بؿؽروه وهؽذا أجضو ُ َ
خي رقؾقن افذيـ هؿ أصحوب
تقحقد يـؽرون ظبودة ادؼبقريـ مـ دون اهلل ويلمروا بنخالص افعبودة هلل ؾقؼقفقن هلؿ هذا
ابـ ظؾقا ن شقصـع بؽ وشقػعؾ هذا شقصـع بؽ مؽروه ًو اكتبف ال تصـع ـذا واصـع ـذا
ؾقخقؾقىهؿ مـ دون اهلل جؾ وظال وؿد ؿول اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ {و ُخيَق ُؾقك َ ِ
يـ ِم ْـ
َؽ بِو َّفذ َ
َ ر
ُدوكِ ِف} [افزمر]13 :ويؼقل اهلل جؾ وظال ظـ ؿقم هقد أىهؿ ؿوفقا هلقد ظؾقف افصالة وافسالم
اك بعض آخِفتِـَو بِس ٍ
{إِ ْن َك ُؼ ُ
قء  -أي أصوبؽ بعض آخفتـو بسقء أي :مؽروه َ -ؿ َول
قل إِ َّال ا ْظ َ َس َ َ ْ ُ
َ
ُ
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وين َمجِقعو ُثؿ َال ُتـْظِر ِ
ُقن * ِم ْـ ُدوكِ ِف َؾ ِؽقدُ ِ
اص َفدُ وا َأ رين َب ِري ٌء ِِمَّو ت ْ ِ
ُؼـ َ
اَّلل َو ْ
ون}
ُ
ً َّ
إِ رين ُأ ْص ِفدُ َّ َ
أؿقامفؿ
[هقد ]55 ،51 :ؾوكظروا إػ هذا افتقحقد افذي ؿوم بف أنبقوء اهلل جؾ وظال
ُ
خيقؾقىهؿ مـ األوثون واألصـوم أىهو شتعؿؾ هبؿ وأىهو ؿد أصوبتفؿ بسقء ؾفق يتحداهؿ إين
أصفد اهلل واصفدوا أين بريء ِمو تؼـقن مـ دوكف ؾؽقدوين مجقعو أي :ـقدوين أنتؿ
وأصـومؽؿ وأوثوكؽؿ هذه افتل ختقؾقين هبو مـ دون اهلل جؾ وظال ؾؽقدوين مجقعو ثؿ ال
تـظرون أي :ال تمخرون إين تقـؾً ظذ اهلل ريب وربؽؿ مو مـ دابي إال هق آخذ بـوصقتفو إن
ريب ظذ ساط مستؼقؿ ؾوفقاجى ظذ ـؾ مسؾؿ أن خيوف اهلل جؾ وظال وأن يػرد اهلل هبذه
ف َأ ْوف ِ َقو َء ُه َؾ َال َ َ
افش ْق َط ُ
افعبودة ـام ؿول جؾ وظال ذم ـتوبف افؽريؿ {إِك ََّام َذفِؽ ُُؿ َّ
قه ْؿ
ون ُخي رَق ُ
ختو ُؾ ُ
و َخو ُؾ ِ
قن إِ ْن ُــْت ُْؿ ُم ْم ِمـِغَ } [آل ظؿران ]425 :إكام ذفؽؿ افشقطون خيقف أوفقوءه أي خيقؾؽؿ
َ
أوفقوءه ؾال ختوؾقهؿ هذا ىهل مـ اهلل جؾ وظال أن كخوؾفؿ وهذا اخلقف يسؿقف افعؾامء خقف
افرس أن خيوف اإلكسون مـ مقً مثال أن يصقبف بؿؽروه خيوف مـ افقثـ خيوف مـ افصـؿ
خيوف مـ ادقً أن يصقبف بؿؽروه ؾفذا هق خقف افرس اخلقف افؼـل افذي ىهوكو اهلل
ظزوجؾ ظـف ؾال ختوؾقهؿ وخوؾقن إن ــتؿ مممـغ وؿول اهلل جؾ وظال {إِكَّام َي ْعؿر مس ِ
وجدَ
َ ُُ َ َ
اَّللِ مـ آمـ بِ ِ
ِ
اَّلل َؾ َع َسك ُأ َ
وَلِ َؽ َأ ْن
افص َال َة َوآتَك َّ
وَّلل َوا ْف َق ْق ِم ْاآلخ ِر َو َأ َؿو َم َّ
َّ َ ْ َ َ َّ
افزـَو َة َو ََل ْ َخي َْش إِ َّال َّ َ
ِ
ِ
يـ} [افتقبي]44 :ؿول افعؾامء ذم معـك ؿقفف تعوػ وَل خيش إال اهلل أي خشقي
َيؽُقكُقا م َـ ا ْد ُ ْفتَد َ
تعظقؿ وحمبي وضوظي هذه هل اخلشقي افتل جيى أن تػردهو فربؽ جؾ وظال أمو أن ختوف مـ
ظدو أو ختوف مـ شبع ؾفذا خقف ضبقعل ال تذم ظؾقف وؿد ؿول اهلل ظزوجؾ ظـ مقشك ظؾقف
ِ
ِ
ى} [افؼصص ]24 :ؾفذا اخلقف افذي كسبف اهلل ظزوجؾ إػ
افسالم { َؾ َخ َر َج مـ َْفو َخوئ ًػو َي َ َس َّؿ ُ
مقشك ظؾقف افسالم خقف ضبقعل خوف مـ هذا افعدو خوف مـ ظدوه ؾرظقن وأصحوبف أن
يصقبقه بؿؽروه ؾفذا اخلقف ال بلس بف وهق ضبقعل ال يذم ظؾقف صوحبف أمو افذي يذم ظؾقف
وافذيـ كعـل أنف ذك بوهلل جؾ وظال أن خيوف خقف افرس أن خيوف مـ ادقً أن يصقبف
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بؿؽروه أن خيوف مـ افقثـ أو افصـؿ أن يصقبف بؿؽروه ـام هق حول ـثر مـ افـوس ذم زموكـو
هذا خيوؾقن مـ افذيـ يزظؿقن أىهؿ أوفقوء وهؿ ذم احلؼقؼي صقؾقي ـوبـ ظؾقان ؾنكف صقذم
احتودي يؼقل بقحدة افقجقد ثؿ همالء يزظؿقن أنف مـ أوفقوء اهلل جؾ وظال إن ويل اهلل مـ
ِ
ِ
حي َزك َ
يـ َآمـُقا َوـَوكُقا
اَّللِ َال َخ ْق ٌ
ُقن * ا َّفذ َ
ـون مممـو تؼقو { َأ َال إِ َّن َأ ْوف َقو َء َّ
ف َظ َؾ ْق ِف ْؿ َو َال ُه ْؿ َ ْ
َي َّت ُؼ َ
قن} [يقكس]31 ،32 :حتك افذيـ هؿ أوفقوء هلل حؼقؼي الجيقز أن ُ َ
خيو ُؾقا مـ دون اهلل أو
أن يكف هلؿ أي كقع مـ أنقاع افعبودة ؾنن هذا يعتز ذـو أـز خمرجو مـ ادؾي أشلل اهلل أن
يـجقـو مـ افؼك ؿؾقؾف وـثرة إكف ظذ ـؾ رء ؿدير ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة
حسـي وؿـو ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ

اخلطبي افسودشي
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
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
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
ومـ يطع اهلل ورشقفف ؾؼد ؾوز ؾقزا ظظقام }
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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
أهيو افـوس :إن أنقاع افؼك بوهلل

ـثرة ؿد ذـركو ؾقام شؾػ مـ اخلطى جزأ مـفو وكذـر

افققم مويرس اهلل مـ ذفؽ ؾؿـ أنقاع افؼك بوهلل

افتقـؾ ظذ ؽر اهلل

ؾقام ال يؼدر ظؾقف

إال اهلل ـوفذيـ يتقـؾقن ظذ األمقات وافذيـ يتقـؾقن ظذ افغوئبغ وافطقاؽقً يتقـؾقن
ظؾقفؿ ذم جؾى ادـوؾع مـ دون اهلل ظزوجؾ يتقـؾقن ظؾقفؿ ذم دؾع ادضور يتقـؾقن ظؾقفؿ
ذم ضؾى احلقائٍ مـ كك ورزق وحػظ وصػوظي وكحق ذفؽ ؾفذ وافعقوذ بوهلل مـ افؼك
األـز افذي خيرج ظـ مؾي اإلشالم وأمو مـ تقـؾ ظذ ؽر اهلل ظزوجؾ ذم األشبوب افظوهرة
ـلن يتقـؾ ظذ أمر أو شؾطون ؾقام أؿدره اهلل

ظؾقف مـ رزق أو دؾع أذى مع أنف يعتؼد أن

افـػع وافُض بقد اهلل ظزوجؾ وفؽـف ؿد ظؾؼ ؿؾبف هبذا افشخص ؾنكف هبذا يؽقن مؼـ ًو ذـو
أصغر ؾنن َل يعؾؼ ؿؾبف بف ؾنن هذا ال يؽقن ذـ ًو أص ً
ال ال أصغر وال أـز أهيو افـوس إن
افتقـؾ ظذ اهلل

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

وهق ذط أشود مـ ذوط اإليامن يـتػل اإليامن بوكتػوئف ويقجد اإليامن بقجقده ؿول
اَّللِ َؾت ََق َّـ ُؾقا إِ ْن ُــْت ُْؿ ُم ْم ِمـِغَ } [احوئدة]21 :ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل:
اهلل
َ
{و َظ َذ َّ
ؾجعؾ افتقـؾ ظذ اهلل ذضو فإليامن ؾدل ظذ أنف يـتػل بوكتػوئف .
إن افتقـؾ ظذ اهلل يدل ظذ ـامل إيامكؽ ؿول اهلل شبحوكف وتعوػ {إِكَّام ا ْد ْم ِمـ َ ِ
يـ إِ َذا
َ ُ
ُقن ا َّفذ َ
ُذـِر َّ ِ
قهبُ ْؿ َوإِ َذا تُؾِ َق ًْ َظ َؾ ْق ِف ْؿ آ َيو ُت ُف َزا َد ْهتُ ْؿ إِ َيامكًو َو َظ َذ َر رهبِ ْؿ َيت ََق َّـ ُؾق َن} [األنػول:
اَّلل َوج َؾ ًْ ُؿ ُؾ ُ
َ ُ
 ]2ؾؼقفف إكام ادممـقن هذا يدل ظذ أن مـ اتصػ هبذه افصػوت ومـفو افتقـؾ ظذ اهلل
ظذ ـامل إيامكف ؾنكف الصؽ والريى أن ـؾ مسؾؿ ظـده تقـؾ ظذ اهلل فؽـ ادسؾؿغ يتػووتقن
ذم ذفؽ ظذ حسى إيامىهؿ ظذ حسى ؿقة إيامىهؿ ؾؿـ ؿقي إيامكف بوهلل ؿقي تقـؾف ظذ اهلل
ومـ ؿقي تقـؾف ظذ اهلل ؿقي إيامكف بوهلل إن افتقـؾ ظذ اهلل

معـوه صدق االظتامد ظذ
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اهلل ذم جؾى ادـوؾع ودؾع ادضور مع ؾعؾ األشبوب ؾنذا اظتؿد ؿؾبؽ ظذ اهلل
ادـوؾع ودؾع ادضور مع افعؿؾ بوألشبوب افؼظقي ؾلنً مـ ادتقـؾغ ظذ اهلل

ذم جؾى
وافعؿؾ

بوألشبوب افؼظقي ال يـوذم افتقـؾ بؾ إن افذي يـوذم افتقـؾ هق االظتامد ظذ افسبى ؾال
تعتؿد ظذ افسبى ؾنن اإلكسون إذا اظتؿد ظذ افسبى واظتؼد أن افسبى هق افذي يدؾع افُض
أو جيؾى افـػع بذاتف مـ دون اهلل ظزوجؾ ؾفذا ذك أـز وافعقوذ بوهلل وأمو إذا اظتؿد ظذ
افسبى اظتامدا بوفغ ًو ودمووز احلد ذم ذفؽ وإن ـون يعتؼد أن افـػع وافُض مـ اهلل

وبقده

إال أنف بوفغ ذم االظتامد ظذ افسبى ودمووز احلد ذم ذفؽ وظؾؼ ؿؾبف بوفسبى ؾنكف يؽقن هبذا
مؼـو ذـو أصغر وافعقوذ بوهلل ؾنن َل يعؾؼ ؿؾبف بف ؾنكف يؽقن معصقي إذا اظتؿد ظذ ذفؽ
افسبى وبوفغ ذم االظتامد.
ؾوفتقـؾ ظذ اهلل

ـام ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل مـ أظظؿ األشبوب افتل ُي َتحصؾ

هبو ظذ ادطؾقب و َيـدؾع هبو ادؽروه ؾؿـ أنؽر األشبوب َل يستؼؿ مـف افتقـؾ وفؽـ مـ متوم
افتقـؾ ظدم افرـقن إػ األشبوب وؿطع ظالؿي افؼؾى هبو ؾال ترــ ظذ افسبى ارــ ظذ
ربؽ وهذا افسبى إن ـون شببو ذظقو ً ؾوظؿؾف واظؿؾ بف ؾنن هذا ال يـوذم افتقـؾ فؽـ ال
تعتؿد ظؾقف اظتؿد ظذ ربؽ وهبذا بنذن اهلل شتتحصؾ ظذ مطؾقبؽ وشقـدؾع ظـؽ ادؽروه
اَّلل ِ َؾ ُف َق َح ْس ُب ُف} [افطالق]1 :
افذي أنً حتى أن يـدؾع ظـؽ ـام ؿول تعوػ َ
{و َم ْـ َيت ََقـ َّْؾ َظ َذ َّ
أي  :ـوؾقف.
ـذفؽ أجضو مـ أنقاع افؼك بوهلل

افريوء وهق مـ أنقاع افؼك األصغر وؿد يؽقن مـ

افؼك األـز إذا ظؿؾ اإلكسون افعؿؾ مـ أصؾف مـ أجؾ افـوس ويؽقن ذـو أصغر إذا ظؿؾ
افعؿؾ هلل وفؽـ ضرأ ظؾقف افريوء ذم أثـوء افعؿؾ .
وافريوء معـوه :إطفور افعبد افعبودة فؼصد أن يراه افـوس ؾقحؿدوكف ظذ ذفؽ وافػرق بقـف
وبغ افسؿعي أن افريوء حو يرى مـ افعؿؾ وافسؿعي حو يسؿع ؾام يرى مـ افعؿؾ مثؾ افصالة
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هذا يعد ريوء إذا ؿصد بف ريوء افـوس ومو يسؿع مثؾ افؼراءة ومثؾ افذـر وهؽذا أجضو مثؾ
افقظظ وافتذـر وؽر ذفؽ مـ األمقر وهؽذا أن حيدث اإلكسون بعؿؾف ويؼقل فؾـوس أنو
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
صداد بـ أوس ريض اهلل ظـف ؿول« :ــو كعد ظذ ظفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن
ُ
افؼك األصغرش
افريو َء
وروى اإلموم أمحد ظـ حمؿقد بـ فبقد ريض اهلل ظـف ؿول :ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ« :إن أخقف مو أخوف ظؾقؽؿ افؼك األصغرش ؿوفقا :يو رشقل اهلل ومو افؼك
األصغر؟ ؿول« :افريوءش إن اهلل يؼقل« :يقم دموزى افعبود بلظامهلؿ اذهبقا إػ افذيـ ــتؿ
تراءون بلظامفؽؿ ذم افدكقو ،ؾوكظروا هؾ دمدون ظـدهؿ جزاءش
ؿول افعالمي ابـ افؼقؿ رمحف اهلل تعوػ :وافؼك األصغر ـقسر افريوء وافتصـع فؾخؾؼ وؿقفف
ـقسر افريوء يدل ظذ أن مـ أـثر مـ افريوء ؾنكف مـوؾؼ وإكف يؽقن بذفؽ مـوؾؼ ًو كػوؿ ًو أـز ألن
قن اَّلل وهق َخ ِ
ِ
ِِ
ود ُظ ُف ْؿ َوإِ َذا
اهلل ذـر هذا ظـ ادـوؾؼغ ؾؼول جؾ وظال {إِ َّن ا ْدُـَوؾؼغَ ُخيَود ُظ َ َّ َ َ ُ َ
َّوس َو َال َي ْذـ ُُر َ
افص َال ِة َؿ ُومقا ـ َُس َوػ ُي َرا ُء َ
اَّلل إِ َّال َؿؾِ ًقال} [افـسوء:
ون افـ َ
َؿ ُومقا إِ َػ َّ
ون َّ َ
]412ؾودـوؾؼقن يراؤون افـوس بلظامهلؿ ـؾفو بؾ يؽثرون مـ افريوء وال يعؿؾقن أي ظؿؾ هلل
ؾوفذي يعؿؾ األظامل فغر اهلل وإكام يعؿؾفو ريوء ـؾفو أو جؾفو ؾفذا مـوؾؼ وافعقوذ بوهلل افـػوق
ِ
ِ
األـز {إِ َّن ا ْدُـ َِوؾ ِؼغَ ِذم افدَّ ر ِك ْاألَش َػ ِؾ ِم َـ افـ َِّور َو َف ْـ َ ِ
يـ تَو ُبقا
دمدَ َهل ُ ْؿ كَص ًرا * إِ َّال ا َّفذ َ
ْ
ْ
ِ
وَّللِ َو َأ ْخ َؾ ُصقا ِديـ َُف ْؿ ِ ََّّللِ َؾ ُل َ
اَّلل
وَلِ َؽ َم َع ا ْد ُ ْم ِمـِغَ َو َش ْق َ
َو َأ ْص َؾ ُحقا َو ْ
اظت ََص ُؿقا بِ َّ
ف ُي ْمت َّ ُ
ا ْد ُ ْم ِمـِغَ َأ ْج ًرا َظظِ ًقام} [افـسوء ]413 ،415 :وأمو يسر افريوء ؾفذا ال خيؾق مـف أحد إال مـ

رحؿ اهلل وفؽـ افقاجى ظذ ادسؾؿ أن جيوهد كػسف وأن خيؾص كقتف هلل جؾ وظال وأن يعؿؾ
افعؿؾ يبتغل بف مرضوت اهلل وافتؼرب إػ اهلل وافتقصؾ إػ دار ـرامتف وهذا هق افقاجى
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ظذ ـؾ مسؾؿ وإال ؾوفعؿؾ مردود ظؾقف ال يؼبؾف اهلل مـف إذا خوفطف افريوء وافسؿعي وافعقوذ
بوهلل روى اإلموم مسؾؿ رمحف اهلل مـ حديٌ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول :ؿول رشقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ " :ؿول اهلل تبورك وتعوػ :أنو أؽـك افؼـوء ظـ افؼك ،مـ ظؿؾ ظؿال
أذك ؾقف معل ؽري ،ترـتف وذـف "
وروى ابـ خزيؿي مـ حديٌ حمؿقد بـ فبقد ريض اهلل ظـف ؿول :خرج افـبل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ ؾؼول« :أهيو افـوس إيوـؿ وذك افرسائرش ؿوفقا :يو رشقل اهلل ،ومو ذك افرسائر؟ ؿول:
«يؼقم افرجؾ ؾقصع ؾقزيـ صالتف جوهدا حو يرى مـ كظر افـوس إفقف ،ؾذفؽ ذك افرسائرش
هذا وافعقوذ بوهلل ذك افرسائر أن يصع اإلكسون مثال ويزيـ صالتف مـ أن أجؾ أن ؾالكو يـظر
إفقف يتصدق مـ أجؾ أن ؾالن وؾالن يـظر إفقف ؾقحؿده ويؿدحف ظذ ذفؽ احذر احذر
افريوء ؾنن افعؿؾ حمبقط وافعقوذ بوهلل وال يؼبؾف اهلل جؾ وظال ؾنن اهلل ال يؼبؾ مـ افعؿؾ إال
موـون خوفص ًو وابتغل بف وجف وؾؼ اهلل اجلؿقع حو حيى ويرىض
احلؿد هلل رب افعودغ وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده
ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد:
أهيو افـوس ـذفؽ أجض ًو مـ أنقاع افؼك بوهلل جؾ وظال أن يعؿؾ اإلكسون افعؿؾ يبتغل بف
دكقو ؾوكقي يعؿؾ افعؿؾ افصوفح وفؽـف ال يريد بف اآلخرة وإكام يريد بف افدكقو ـؿـ جيوهد مث ً
ال
فقلخذ احول أو جيوهد فؾؿغـؿ ال يريد ثقاب اآلخرة إكام يريد ثقاب افدكقو ؾفذا وافعقوذ بوهلل مـ
{م ْـ ـ َ
َون ُي ِريدُ ْ
ف إِ َف ْق ِف ْؿ َأ ْظ َام َهل ُ ْؿ ِؾ َقفو
احلَ َقو َة افدُّ ْك َقو َو ِزيـَت ََفو ك َُق ر
ادؼـغ وؿد ؿول اهلل جؾ وظال َ
ِ
قن * ُأ َ ِ
َو ُه ْؿ ِؾ َقفو َال ُي ْب َخ ُس َ
يـ َف ْق َس َهل ُ ْؿ ِذم ْاآل ِخ َر ِة إِ َّال افـ َُّور َو َحبِ َط َمو َصـَ ُعقا ِؾ َقفو
وَل َؽ ا َّفذ َ
َو َبوضِ ٌؾ َمو ـَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
قن} [هقد]43 ،45 :ؾوفذي يعؿؾ األظامل افصوحلي شقاء ـون جفود ًا أو
حج ًو أو ظؿرة أو صدؿي أو ؽر ذفؽ مـ األمقر يريد هبو افدكقو ال يريد هبو اآلخرة ؾعؿؾف
حمبقط وظؿؾف بوضؾ ال يؼبؾف اهلل ظزوجؾ مـف ويؽقن هبذا مؼـ ًو بوهلل جؾ وظال مـ ـون يريد
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احلقوة افدكقو أي بعؿؾف افصوفح وزيـتفو كقف إفقفؿ أظامهلؿ ؾقفو أي ذم هذه افدكقو وهذه اآليي
َون ُي ِريدُ ا ْف َع ِ
{م ْـ ـ َ
وج َؾ َي
مطؾؼي ؿقدهتو اآليي افتل ذم شقرة اإلِساء وهل ؿقل اهلل ظزوجؾ َ
ِ
ِ
قرا * َو َم ْـ َأ َرا َد
قمو َمدْ ُح ً
َظ َّج ْؾـَو َف ُف ؾ َقفو َمو ك ََشو ُء د َْـ ك ُِريدُ ُث َّؿ َج َع ْؾـَو َف ُف َج َفـ ََّؿ َي ْص َال َهو َم ْذ ُم ً
ْاآل ِخ َر َة َو َش َعك َهلَو َش ْع َق َفو َو ُه َق ُم ْم ِم ٌـ َؾ ُل َ
وَلِ َؽ ـ َ
ُقرا} [اإلِساء،44 :
َون َش ْع ُق ُف ْؿ َم ْشؽ ً
]45وصوهدكو مـ هذا مـ ـون يريد افعوجؾي ظجؾـو فف ؾقفو مو كشوء دـ كريد ؾؾقس ـؾ إكسون
ظؿؾ فؾدكقو يعطك ثقابف ذم افدكقو وفؽـ مـ أراد فف اهلل ذفؽ ومـ ؿدر اهلل فف ذفؽ ؾنكف
يتحصؾ ظذ ثقابف ذم افدكقو وفؽـف ي ْؼدُ م ذم اآلخرة وفقس فف وافعقوذ بوهلل مـ أجر وال كصقى
َون ُي ِريدُ َح ْر َ
ث ْاآل ِخ َر ِة ك َِز ْد َف ُف ِذم َح ْرثِ ِف َو َم ْـ ـ َ
َون ُي ِريدُ َح ْر َ
{م ْـ ـ َ
ث افدُّ ْك َقو
ؿول اهلل جؾ وظال َ
ك ُْمتِ ِف ِمـ َْفو َو َمو َف ُف ِذم ْاآل ِخ َر ِة ِم ْـ ك َِص ٍ
قى} [افشقرى]21 :مـ ـون يريد حرث اآلخرة أي مـ
ظؿؾ األظامل افصوحلي يريد ثقاب اآلخرة كزد فف ذم حرثف ؾوهلل

يثقبف ظذ ظؿؾف ذم افدكقو

ويثقبف ظذ ظؿؾف ذم اآلخرة ومـ ـون يريد ثقاب افدكقو كمتف مـفو وموفف ذم اآلخرة مـ كصقى
فقس فف ذم اآلخرة مـ ثقاب فقس فف ذم اآلخرة مـ أجر ألنف مو ظؿؾ إال فؾدكقو وَل يعؿؾ يريد
ثقاب اآلخرة ؾوحلذر احلذر مـ أن تريد بعؿؾؽ افدكقو وال تريد بف اآلخرة أشلل اهلل ظزوجؾ
أن جيعؾـو مـ ادخؾصغ وأن جيعؾـو مـ ادقحديـ افصوحلغ ربـو التزغ ؿؾقبـو بعد إذ هديتـو
وهى فـو مـ فدكؽ رمحي إكؽ أنً افقهوب ربـو آتـو ذم افدكقو حسـي وذم اآلخرة حسـي وؿـو
ظذاب افـور شبحوكؽ وبحؿدك ال إهل إال أنً أشتغػرك وأتقب إفقؽ.

اخلطبي افسوبعي
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ بوهلل مـ ذور أنػسـو ومـ شقئوت
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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
{ 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 }.
{ يو أهيو افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل وؿقفقا ؿقال شديدا يصؾح فؽؿ أظامفؽؿ ويغػر فؽؿ ذكقبؽؿ
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
األمقر حمدثوهتو وـؾ حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي وـؾ ضالفي ذم افـور
أهيو افـوس :مـ أنقاع افؼك بوهلل

وال زفـو ذم هذا ادقضقع وهق مقضقظـو ذم اخلطى

افسوبؼي وال يزال مقضقظـو إن صوء اهلل تعوػ ذم هذه اخلطبي وبعض اخلطى افالحؼي بنذن
اهلل

ألنف مقضقع مفؿ ؾنن ذـر افؼـقوت فؾـوس فقحذروهو أمر مطؾقب ذظ ًو ؾنن

{و َف َؼدْ َب َع ْثـَو ِذم
افرشؾ إكام بعثقا ألمر افـوس بتقحقد اهلل وحتذيرهؿ مـ افؼك ؿول اهلل تعوػ َ
ـ رُؾ ُأ َّم ٍي َر ُش ً
اجتَـ ِ ُبقا اف َّط ُ
قت} [افـحؾ]13 :ؾال يؿ َّؾ َّـ أحد مـ هذا وهل
وؽ َ
قال َأ ِن ْ
اَّلل َو ْ
اظ ُبدُ وا َّ َ
خطى وإن ـوكً متسؾسؾي إال أن ادقضقع ؾقفو مفؿ جد ًا جد ًا جد ًا ؾؾفذا الكزال ذم هذا
ادقضقع حتك كؽؿؾف بنذن اهلل
مـ أنقاع افؼك بوهلل

ضوظي افعؾامء واألمراء ذم حتريؿ مو أحؾ اهلل أو حتؾقؾ مو حرم اهلل

ؾنن هذا يعتز مـ أنقاع افؼك بوهلل

أن يطقع اإلكسون ظوحو أو يطقع أمرا أو يطقع مؾؽو أو

رئقسو أو حوـام يطقعف ذم معصقي اهلل يطقعف ذم حتؾقؾ احلرام وحتريؿ احلالل معتؼدا أن ذفؽ هق
ادؼدم وأن ؿقفف هق ادؼدم ظذ ؿقل اهلل وظذ ؿقل رشقفف
حلؽؿ اهلل

راضقو بحؽؿ ؽر اهلل ورشقفف

شوخط ًو حلؽؿ اهلل

ـوره ًو

مؼدمو فف ؾفذا وافعقوذ بوهلل مـ افؼك األـز
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افذي خيرج صوحبف مـ ادؾي ؿول اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ { َّ َ
اخت ُذوا َأ ْح َب َور ُه ْؿ َو ُر ْه َب َوىهُ ْؿ َأ ْر َبو ًبو
ِ
ِ
ِ
ون ِ ِ
ِمـ د ِ
هل إِ َّال ُه َق ُش ْب َحو َك ُف َظ َّام
اَّلل َوا ْدَس َ
ْ ُ
َّ
اهلإ َواحدً ا َال إِ َ َ
قح ا ْب َـ َم ْر َي َؿ َو َمو ُأم ُروا إِ َّال ف َق ْع ُبدُ وا ِ َ ً
ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُقن} [افتقبي]14 :ؾػل هذه اآليي افؽريؿي أخز اهلل ظزوجؾ ظـ همالء أىهؿ اختذوا
أحبورهؿ أي ظؾامءهؿ ورهبوىهؿ أي ظبودهؿ أربوب ًو مـ دون اهلل أي مشورـغ هلل

ذم

افتؼيع بحقٌ أىهؿ أحؾقا هلؿ احلرام ؾوتبعقهؿ ظذ ذفؽ وحرمقا ظؾقفؿ احلالل ؾوتبعقهؿ
ِ
ِ
ِ
هل
ظذ ذفؽ ؾلخز اهلل ظزوجؾ أن هذا مـ افؼك ؾؼول َ
اهلإ َواحدً ا َال إِ َ َ
{و َمو ُأم ُروا إِ َّال ف َق ْع ُبدُ وا ِ َ ً
إِ َّال ُه َق ُش ْب َحو َك ُف َظ َّام ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُقن} [افتقبي]14 :ؾسامه اهلل ظزوجؾ ذـو شامه اهلل

ذم هذه
{و َال
َ

اآليي ذـو وهؽذا أجض ًو ذم آيي أخرى ذم شقرة األنعوم شؿك اهلل ضوظتفؿ ذـ ًو ؿول
قن إِ َػ َأوفِق ِوئ ِفؿ فِقج ِ
َت ْل ُـ ُؾقا ِِمو ََل ي ْذـ َِر اشؿ اَّللِ َظ َؾق ِف وإِ َّكف َف ِػس ٌؼ وإِ َّن َّ ِ
قح َ
ود ُفقـ ُْؿ
ْ َ ْ ُ َ
افش َقوضغَ َفقُ ُ
ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ
َّ ْ ُ
قه ْؿ إِ َّكؽ ُْؿ َد ُ ْ ِ
ؼ ُـ َ
قن} [األنعوم ]424 :ؾلخز اهلل أن ضوظتفؿ إيوهؿ يعتز
َوإِ ْن َأ َض ْعت ُُؿ ُ
ذـو بوهلل

ؾنكف إذا أضوع افعؾامء أو األمراء أو ؽرهؿ أضوظفؿ راضق ًو بؼقهلؿ متبع ًو فؼقهلؿ

مؼدم ًو فؼقهلؿ شوخط ًو حلؽؿ اهلل ؾفذا هق افؼك بوهلل

أمو إذا ـون حيى حؽؿ اهلل ويعتؼد

أن حؽؿ اهلل هق احلؼ وفؽـف أضوظفؿ هلقى ذم كػسف ودصؾحي ذم كػسف ؾفذا ال يعد ذـو
وفؽـف يعد معصقي وـبرة مـ ـبوئر افذكقب ؾنن افقاجى هق تؼديؿ ضوظي اهلل ظذ ضوظي ـؾ
ِ
غ
يـ َآمـُقا َال ُت َؼدر ُمقا َب ْ َ
خمؾقق وضوظي افرشقل ظذ ضوظي ـؾ خمؾقق ؿول اهلل { َيو َأ ُّهيَو ا َّفذ َ
ي ِي ِ
ِ
ِِ
ِ
{و َمو ـ َ
َون
َ دَ
قؿ} [احلجرات ]4 :وؿول جؾ وظال َ
اَّلل َشؿ ٌ
َّ
قع َظؾ ٌ
اَّلل إِ َّن َّ َ
اَّلل َو َر ُشقفف َوا َّت ُؼقا َّ َ
ِ ٍ
ِ ِ
ُقن َهلؿ ْ ِ
اخل َ َر ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ َو َم ْـ َي ْع ِ
اَّلل
اَّلل َو َر ُشق ُف ُف َأ ْم ًرا َأ ْن َيؽ َ ُ ُ
د ُ ْمم ٍـ َو َال ُم ْممـَي إِ َذا َؿ َه َّ ُ
ص َّ َ
َو َر ُشق َف ُف َؾ َؼدْ َض َّؾ َض َال ًال ُمبِقـًو} [األحزاب]13 :ؾالبد مـ ضوظي اهلل وضوظي افرشقل وأن
كؼدم ضوظي اهلل وضوظي رشقل اهلل
ادسؾؿغ وهلذا ابـ ظبوس

ظذ ضوظي ـؾ أحد هذا هق افقاجى ظؾقـو معوذ

ثبً ظـف ظـد ظبد افرزاق أنف ؿول :مو مـو أحد إال و يمخذ مـ

ؿقفف ويرد ؽر افـبل وصح هذا ظـ جموهد وصح هذا أجض ًو ظـ موفؽ بـ أنس أنف ؿول :مو
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مـو إال راد ومردود ظؾقف إال صوحى هذا افؼز وأصور إػ ؿز افـبل
واهلل مو أراـؿ مـتفغ حتك يعذبؽؿ اهلل أؿقل :ؿول رشقل اهلل

وؿول ابـ ظبوس

:

وتؼقفقن ؿول أبق بؽر

وظؿر وذفؽ أنف ـون يرى أن ادتعي بوفعؿرة إػ احلٍ واجبي ويستدل ظذ ذفؽ بلدفي ظـ
رشقل اهلل

ويعورضف مـ يعورضف بؼقل أيب بؽر وظؿر وأىهام ـوكو يـفقون ظـ ادتعي

بوفعؿرة إػ احلٍ ؾؼول هلؿ هذا افؼقل :واهلل مو أراـؿ مـتفغ حتك يعذبؽؿ اهلل أؿقل :ؿول
وتؼقفقن ؿول أبق بؽر وظؿر .وؿول اإلموم أمحد :ظجبً فؼقم ظرؾقا
رشقل اهلل
ِ
يـ ُخيَوف ِ ُػ َ
قن َظ ْـ َأ ْم ِر ِه
اإلشـود وصحتف يذهبقن إػ رأي شػقون واهلل يؼقلَ { :ؾ ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّفذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ} [افـقر]31 :ؿول :أتدري مو افػتـي؟ افػتـي افؼك
َأ ْن تُصق َب ُف ْؿ ؾ ْتـَ ٌي َأ ْو ُيصق َب ُف ْؿ َظ َذ ٌ
اب َأخ ٌ
فعؾف إذا رد بعض ؿقفف أن يؼع ذم ؿؾبف رء مـ افزيغ ؾقفؾؽ وؿول اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل
أمجع افعؾامء ظذ أن مـ اشتبوكي فف شـي رشقل اهلل

أنف الجيقز فف أن يسـفو فؼقل أحد

وؾؼ اهلل اجلؿقع حو حيى ويرىض
احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ال كبل بعده وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده
الذيؽ فف وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وأصحوبف وشؾؿ تسؾقام
ـثرا إػ يقم افديـ أمو بعد
أهيو افـوس :مـ أنقاع افؼك بوهلل

أجضو افتحوـؿ إػ ؽر مو أنزل اهلل

ؾنن هذا مـ

أنقاع افؼك وهق إمو ذك أـز وـػر أـز خمرج مـ ادؾي وإمو ذك أصغر وـػر أصغر
الخيرج مـ ادؾي ؾقؽقن ذـو أـز وـػرا أـز إذا اظتؼد جقاز احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل
وهؽذا أجضو إذا اظتؼد أن احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل أؾضؾ مـ احلؽؿ بام أنزل اهلل وهؽذا أجضو
إن اظتؼد أن احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل مسوو وِموثؾ فؾحؽؿ بام أنزل اهلل ؾفذه ثالثي أحقا ل
يؽقن هبو اإلكسون مؼـ ًو ذـ ًو أـز وـوؾرا ً ـػرا أـز خمرجو مـ ادؾي وافعقوذ بوهلل وظذ هذا
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وَلِ َؽ هؿ ا ْفؽ ِ
اَّلل َؾ ُل َ
َوؾ ُر َ
ون} [احوئدة ]11 :وأمو إذا
َ
ُ ُ
{و َم ْـ ََلْ َ ْ
حيؽ ُْؿ بِ َام َأن َْز َل َّ ُ

ـون ؿد حؽؿ بغر مو أنزل اهلل وفؽـف يعتؼد أن احلؽؿ بام أنزل اهلل هق احلؼ وفؽـف محؾف ظذ
احلؽؿ بغر مو أنزل اهلل مصؾحي دكققيي أو هقى ذم كػسف مع اظتؼوده أن حؽؿ اهلل هق احلؼ
وَلِ َؽ هؿ ا ْف َػ ِ
اَّلل َؾ ُل َ
وش ُؼ َ
قن}
ؾفذا يعتز ؾوشؼو وظؾقف حيؿؾ ؿقل اهلل
َ
ُ ُ
{و َم ْـ ََلْ َ ْ
حيؽ ُْؿ بِ َام َأن َْز َل َّ ُ
[احوئدة]12 :وأمو إذا اظتؼد أن حؽؿ اهلل هق احلؼ وفؽـف حؽؿ بغر مو أنزل اهلل واحلومؾ فف
ظذ ذفؽ هق افبغض واحلؼد ظذ بعض افـوس فقظؾؿف ؾفذا يعتز طوحو وظؾقف حيؿؾ ؿقل اهلل
اَّلل َؾ ُل َ
وَلِ َؽ ُه ُؿ اف َّظ ِود ُ َ
قن} [احوئدة ]15 :ؾوحلوصؾ بورك اهلل ؾقؽؿ
َ
{و َم ْـ ََلْ َ ْ
حيؽ ُْؿ بِ َام َأن َْز َل َّ ُ
أن افتحوـؿ إػ ؽر مو أنزل اهلل يعتز كقظو مـ أنقاع افؼك بوهلل وؿد جعؾف اهلل
{وإِ َذا ِؿ َقؾ َهل ُ ْؿ َال ُت ْػ ِسدُ وا ِذم ْاألَ ْر ِ
ض
صػي مـ صػوت ادـوؾؼغ ؾؼول اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ َ
ون َو َف ِؽ ْـ َال َي ْش ُع ُر َ
قن * َأ َال إِ َّىهُ ْؿ ُه ُؿ ا ْد ُ ْػ ِسدُ َ
َؿو ُفقا إِك ََّام ك َْح ُـ ُم ْصؾِ ُح َ
ون} [افبؼرة]42 ،44 :و

ِ
يـ َي ْز ُظ ُؿ َ
قن َأ َّىهُ ْؿ َآمـُقا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َفقْ َؽ َو َمو
هؽذا يؼقل اهلل ذم ـتوبف افؽريؿ { َأ َخ ْؿ ت ََر إِ َػ ا َّفذ َ
وؽ ِ
افش ْق َط ُ
ُأن ِْز َل ِم ْـ َؿ ْبؾِ َؽ ُي ِريدُ َ
ون َأ ْن َيت ََحوـ َُؿقا إِ َػ اف َّط ُ
قت َو َؿدْ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْؽ ُػ ُروا بِ ِف َو ُي ِريدُ َّ
ون َأ ْن
ِ
ِ
ِ
اَّلل َوإِ َػ افرش ِ
قل َر َأجْ ًَ ا ْدُـ َِوؾ ِؼغَ
َّ ُ
ُيض َّؾ ُف ْؿ َض َال ًال َبعقدً ا * َوإِ َذا ؿ َقؾ َهل ُ ْؿ َت َعو َف ْقا إِ َػ َمو َأن َْز َل َّ ُ
قن بِوَّللِ
ِ
ِ
وك َ ِ
َي ُصدُّ َ
ون َظـ َْؽ ُصدُ و ًدا * َؾ َؽقْ َ
حيؾ ُػ َ َّ
ػ إِ َذا َأ َصو َبت ُْف ْؿ ُمصق َب ٌي بِ َام َؿدَّ َم ًْ َأجْدهيِ ْؿ ُث َّؿ َجو ُء َ ْ
ِ
إِ ْن َأردكَو إِ َّال إِحسوكًو وتَق ِؾق ًؼو * ُأ َ ِ
اَّلل َمو ِذم ُؿ ُؾ ِ
قهبِ ْؿ َؾ َل ْظ ِر ْض َظـ ُْف ْؿ َو ِظ ْظ ُف ْؿ
ْ َ َ ْ
َ ْ
وَل َؽ ا َّفذي َـ َي ْع َؾ ُؿ َّ ُ
َو ُؿ ْؾ َهل ُ ْؿ ِذم َأنْ ُػ ِس ِف ْؿ َؿ ْق ًال َبؾِق ًغو} [افـسوء]31 - 31 :ؾػل هذه اآليوت خيز اهلل
ادـوؾؼغ افذيـ يزظؿقن أىهؿ آمـقا بام أنزل ظذ افرشقل

ظـ همالء

ومو أنزل ظذ مـ ؿبؾـو وفؽـفؿ

يريدون أن يتحوـؿقا إػ افطوؽقت وهق ـؾ مو دمووز بف افعبد حده مـ معبقد أو متبقع أو
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
رأجً ادـوؾؼغ يصدون ظـؽ صدودا ؾؽقػ إذا أصوبتفؿ مصقبي بام ؿدمً أجدهيؿ ثؿ جوؤوك
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حيؾػقن بوهلل إن أردكو إػ إحسوكو وتقؾقؼو ؾال بد مـ افتحوـؿ بام أنزل اهلل وافتحوـؿ إػ أمقر
ِ
اجل ِ
وهؾِ َّق ِي َي ْب ُغ َ
اَّللِ ُحؽ ًْام ف ِ َؼ ْق ٍم
قن َو َم ْـ َأ ْح َس ُـ م َـ َّ
اجلوهؾقي مذمقم ؿول اهلل { َأ َؾ ُحؽ َْؿ ْ َ
ي ِ
قؿـ َ
ُقن} [احوئدة ]51 :أؾحؽؿ اجلوهؾقي يبغقن أي يطؾبقن ويريدون ومـ أحسـ مـ اهلل
ُ
حؽام فؼقم يقؿـقن ؾحؽؿ اهلل أحسـ حؽؿ وحؽؿ اهلل أؾضؾ حؽؿ وأحؽوم اجلوهؾقي
مقضقظي حتً األؿدام هؽذا يؼقل افرشقل

ؿدمل
":ـؾ أمر اجلوهؾقي مقضقع حتً
َّ

هوتغ" رواه اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ جوبر ريض اهلل ظـف ـام ذم ؿصي حجي افـبل
وهؽذا أجضو مـ أنقاع افؼك بوهلل

جحد األشامء وافصػوت تؽذيب ًو جحدهو

وإكؽورهو تؽذيبو ال تلويال أمو إذا ـون تلويال ؾنكف يـؼسؿ إػ ؿسؿغ إذا ـون فف مسقغ ذم
افؾغي افعربقي ؾفذا يعتز بدظي وأمو إذا َل يؽـ فف مسقغ ذم افؾغي افعربقي ؾنكف يعتز ـػرا ألن
حؼقؼتف افتؽذيى وأمو إذا ـون إكؽور ظـ تؽذيى ؾفذا يعتز ـػرا بال صؽ وال ريى ؿول اهلل
هل إِ َّال ُه َق َظ َؾقْ ِف ت ََق َّـ ْؾ ًُ َوإِ َف ْق ِف َمت ِ
{و ُه ْؿ َي ْؽ ُػ ُر َ
َوب} [افرظد]11 :
َ
وفر ْمح َِـ ُؿ ْؾ ُه َق َر ريب َال إِ َ َ
ون بِ َّ
أشلل اهلل ظزوجؾ أن يـجقـو مـ افؼك و افؽػر وافضالالت وافبدع مهللا وؾؼـو حو حتى
وترىض وخذ بـقاصقـو فؾز وافتؼقى شبحوكؽ مهللا وبحؿدك أصفد أن ال إهل إال أنً
أشتغػرك وأتقب إفقؽ

