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 .وافؼؿر ؿسِ افش   سوِف ـُ  آيةُ  -76

  .اخلطبة إوػ

ُد ّلِلِهِ﴿ ؿح َهِيََ  َفَػوُاوا اْلحَ َر ُم َه ا َ  َوَعَعَ  اَظُلُؾوَاِت َواَـَُل وَاَواِت َواْررح َه َهِيي َلَؾَ  اَ  ا

ََُنَ  ِد عح ََ أمحُده جل  صلُكه، خَؾَق افؾقَل وافـفاَر وافشؿَس وافؼؿرَر، وـرليف ذم ، ﴾بَِاِّبه َِح 

 بعد ..ؾؾٍك يسبحون، وأصفُد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه، أما 

ر وافعؾِن، وافغقِب وافشفادِة، ؾر  اشرُتؿطرت  ؾلوصقؽم ظباَد اهلل بتؼوى اهللِ ذم افِّسر

افرمحاُت، وٓ اشُتجؾبت افـػحاُت، وٓ اشتدؾعت ادصائُب وافبؾقراُت بؿلرل وؼروى 

 اهللِ، ربر افزيات.

َهوِيَ َ ؾاوؼوا اهلل أهيا ادممـون؛ فعؾؽم وػؾحرون   و  اّلِلهُ ا ـَجه َُ  َِح    ﴿َو
ِِ ا بَِؿَػوََز َح َؼو اته

َزُكََن ﴾ َُء َو  ُه َح ََيح َُل ُف َُ اَ َُل َؿ ََ 

 أهيا افـاس.

 ؿرديرٌ 
ٍ
، وهرو ظرذ ـرلر ءٍ

ٍ
إِنه ﴿:إن  رب ؽم اهللُ افذي ٓ إفه إٓ هو، خافُق ـرلر ءٍ

ٍَم  َه َ  ِِف ِستهِة َأ َرح وَاَواِت َواْرح َه َهِيي َلَؾَ  اَ ُؽ َُ اّلِلهُ ا غحِ و َربه َُ ِش  َحَعواح وَ  ا ََ ى  ََ وَت ُم َه اسح

وُ   ؾح ََوُه اقحَ ِاِه َأ   َااٍت بِوَلسح وخه ََ َحَؼَؿوَا َواَـُلُجوََم ُس َس َوا ؿح ًَ َواَشه طحُؾُبُه َحثِقث ََ قحَ  اَـهَفََر  اَؾه

                                 

  (.1( شورة إكعام   ))

  (.17( شورة افزمر   ))
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َحَعََلَِيَ  ُا َتَبََرَك اّلِلهُ َربُل ا َسح  .  ﴾َواْرح

ؿَر ؾقفن كرورًا، وجعرل افشرؿَس ااجرًا، خؾق اهللُ شبَع ش واٍت ضباؿًا، وجعل افؼ

ؾافشؿُس وافؼؿُر وافؾقُل وافـفاُر آياٌت ظظقؿٌة باهرٌة، دافٌة ظذ ربٍّ ظظقٍم، وإفٍه ؿرويٍّ 

ًَ َوَ َؿواًا  ؾر﴿ؿديٍر ظؾقٍم،  اعو َ
ًِ ًَ َوَعَعوَ  اِقَفوَ  ووَاِء ُبُاوعو َه َهوِيي َعَعوَ  ِِف اَ َتَبََرَك ا

َهِيي َعَعَ   ََ ا َا َأوح َأَراَد ُشُؽَراً ُسـرِيًا.َوُه فه يه ََ َػًة َلَِ ح َأَراَد َأنح  قحَ  َواَـهَفََر ِلؾح  .﴾اَؾه

 أهيا افـاس.

إن من آياِت اهللِ افبراهرِة ذم افشرؿِس وافؼؿرِر مرا ُيِريره اهللُ ظؾرقف  مرن اخلسروِف 

  وافؽسوِف، وهو ذهاُب ضوِئف ، واضؿحالُل شؾطاِِن ، وزواُل مجاِِل  وهباِئف 

ُد  حه ََ َره          وس  هَ اََق اَعاِش ااٌد ُس  اَبحَن َس ح   َؼدُر اقؾُ   دح

وُد ّلِلِهِ َربه  ؿح َسوؾَِي . َواْلحَ وَ  اَلحُاح ََ ََِصوُػََن . َوَسو ٌم  وواه  ََ ِة  َحِعزه ﴿ُسبحَحََن َربهَك َربه ا

َحَعََلََِي﴾  .  ا

 ظباد اهلل. 

وَؾف  يردل  ظرذ ؿردرِة اهللِ افـاؾرذِة، وحؽؿتِره إن اكؽساَف افشؿِس وافؼؿِر، وخسر

 إػ حؽؿِة هذه أيِة افعظقؿِة. وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  افبافغِة، وؿد أصار افـبي  

َسَػْت ظذ ظفِد رشوِل اهللِ  "افصحقحغِ "ؾػي  ـَ ؿَس  ،  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  أن افش 

                                 

  (. 45( شورة إظراف  ))

  (.76-71( شورة افػرؿان  ))

  (. 186ر181( شورة  افصاؾات   آيات ))
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 وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  سَأ رشوُل اهللِ إػ ادسجِد ؾزظًا، ؾاؿْ  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ؾخرج 

، ؾرـع رـوظًا ضوياًل، ثم رؾَع رأَشه، ؾؼال   شؿع اهللُ دن محَِده،  »ؿراًٍة ضويؾًة، ثم ـز 

ـا وفك احلؿُد  ،  «رب  ثم ؿام ؾاؿسأ ؿراٍة ضويؾة، هي أدكى من افؼرراٍة إوػ، ثرم ـرز 

شؿع اهلل دن محرده، ربـرا  »ثم ؿال   ؾرـع رـوظًا ضوياًل، هو أدكى من افرـوع إول،

ثم شجد، ثم ؾعل ذم افرـعة إخرى ملل ذفك، حترى اشرتؽؿل أربرَع  «وفك احلؿد 

رـعاٍت، وأربَع شجداٍت، واكجؾت افشؿس ؿبل أن يـرصف، ثم خطب خطبًة بؾقغًة، 

و   إنه اَشؿَس واَؼؿَا آَتَن س  آََِت اّلِل،   خيَػَِن َلوَِت أحودٍ »ـان مـفا أن ؿال  

 .  «ْلقوَتِه، انذا رأَتؿَمهَ اَازَوَا إىل اَص ة

ف اّلِل ِّبوا َبََده»:و َل أَضًَ  َه  . «وَؽـفوا آَتَن س  آََت اّلِل خي

ؾاحلؽؿُة افؽزى من افؽسوِف أهيا افـاُس ختويُف افعباِد، وزجُرهم ظرن افسرقتات، 

ُف ظبادَ  ه إذا ظصروه، أو ظصروا رشرَؾه، وحل فم ظذ افطاظات، ؾاهللُ جل  ذم ظاله خيور

 بسك ادلموراِت، وافوؿوِع ذم ادـفقراِت.

فا افصرغُر وافؽبرُر،  ـُ ُؾُؽم هبِذِه أيِة افظاهرِة، افتي يردر ؾاهللُ وعاػ يا ظباَد اهللِ، خيور

واحلارُض وافبادي، وافعاملُ واجلاهُل، يـذُرـم هبذا آختالِل ذم كظاِم افؽروِن حصروَل 

 ادصائِب، وكزوَل افـؽباِت وافعؼوباِت.افؽوارِث و

ؾافؽسوُف يا ظباَد اهلل، ؿد يؽوُن شببًا فعؼوبٍة حاّفٍة مفؾؽٍة، ـرياٍح صرديدٍة ظاصرػٍة، 

                                 

 (.111(، ومسؾم )1157( أخرجه افبخاري ))

 (.111( أخرجه مسؾم ))
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أو أمطاٍر متواورٍة، أو زٓزَل مدمرٍة، أو ؽِر ذفك من افعؼوباِت، ؾؾوٓ إمؽاُن حصوِل 

ُهم، ؿرال افرضِر بافـ اس ظـد اخلسوِف ما ـان ذفك ختويػًا، ؾنك   خياُف افـاُس مما يرض 

ًَ﴾ اهلل وعاػ  َػ َِ ََِت إِ ه ََتح ِسُ  بَِْلح ره افـبري  ﴿َوَسَ ُكاح  اهلل ظؾقرهصرذ  ؛ وفذفك وج 

أمَته ظـد طفوِر ظالماِت افتخويرِف إػ مرا ُوسرتدؾُع بره افؼروُر وافـؽبراُت،  وشؾم 

  وحيصل به إمُن من افعؼوباِت، ؾَلمَر برافػزِع إػ
ِ
إظر ِل افصراحلاِت، مرن افردظاٍ

وافذـِر وافصالِة وافعتاِق وافصدؿِة وافتوبِة؛ حتى يـؽشَف ما بافـاِس، ويـجع ظرـفم 

ؾُِحََن﴾ ﴿افؽسوُف واخلسوُف   ُؽ َح ُتػح َََعؾه ِسـََُن  َ اَلحُمح َ ًَ َأُّيُل  .َوُتَُبَا إىَِل اّلِلهِ ََجِقع

 أهيا افـاس.

دًا خافقًا ظن ادعاين وادضرامغ، إن ـسوَف افشؿِس وافؼؿِر فق س مشفدًا ضبقعقًا، جمر 

ٌع، وروعد فه ؿؾوُب ادممـغ، ووـزظج مـه أؾتدُة ادتؼغ.  بل هو مشفٌد ظظقٌم مرور

ُر افعبَد ادممَن بقوِم افؼقامِة، افذي ؿرال اهلل ؾقره  ـر و. إكه مشفٌد يذ ُ َُ َحَب ﴿َاونَِذا َبوِاَق ا

َحَؼَؿُا. َوَُجِعَ  َف ا ََ وَ  اَلحََػواُل .َفو ه    َوَل َح َس ِوٍي َأ َح ََ وَُن  ََ كح ِْ ُؼوَُل ا ََ َحَؼَؿوُا.  ُس َوا وؿح اَشه

َم أي  ٓ مؾجَل من اهلل- َوَزَر﴾ َس ٍِي بِووَا َ وده َح ََ َُن  ََ ـَبهُل اْكح َُ  . َتَؼاُل َح َس ٍِي اَلحُ َح ََ َك  ﴿إىَِل َربه

اَ َوأَ   . ﴾له

                                 

  (. 41( شورة  اإلااٍ   ))

  (.11( شورة  افـور   ))

  ( .11-6( شورة  افؼقامة    ))

  ( 11-16( شورة  افؼقامة    ))
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صرذ  ؿاَم َؾِزظًا  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  اهللِ  وفذفك دا ـسػت افشؿُس ذم ظفِد رشولِ 

ه، خيشى أن وؽون افساظُة!!وشؾم  اهلل ظؾقه ٍَ  ، ير  ردا

أؾقسوُغ بعد هذا أهيا ادممـرون أن يؼروَل صرخٌ ، يرممُن براهللِ وافقروِم أخرِر  إن 

، ـُؼوِق افشؿِس وؽروهِبا، ٓ يوجُب ؿؾؼًا وٓ ، وحدٌث ظادييف  افؽسوَف أمٌر ضبقعييف

 ؾزظًا؟!

وَن  ـال واهلل، بل إمُر ـ  ؿال اهلل وعاػ  ُؿاُل ََ   ِ َرح وَاَواِت َواْرح َه ٍة ِِف اَ ََ َه ح ِس ح آ ﴿َوَفَل

وُفََن . َأَاوَلِسـَُا َأنح  ِ ِح َثُاُه َح بِوَّلِلهِ إِ ه َوُهو َح ُس ِسُ  َأفح مح َُ ِاُضََن . َوَسَ  ـحَفَ ُسعح ََ َؾقحَفَ َوُه َح  ََ

ُعُاوَن﴾َتلحتَِقُف َح َغَِش  شح ََ َتًة َوُه َح    ُة َبغح ََ َ َه َياِب اّلِلهِ َأوح َتلحتَِقُف َُ اَ ََ  .َقٌة ِس ح 

 أهيا ادممـون.  

ََ أسَة حمؿٍد، واّلِلِ سَ »ؿال ذم خطبِة افُؽُسوِف   وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  إن كبق ؽم حمؿدًا 

رَيُ س  اّلِلِ، أن َزيَن َبُده، أو تزيَن أسُته، َ َ أسَة حمؿٍد، ََ تعؾؿوَن سوَ أَؾو َُ، س  أحٍد أغح

 . «َضحؽت َ  ؾقً  وَبؽقت َ فثرياً 

ُ ويشُر يا ظباد اهلل، إػ أن  من أشباِب افؽسوِف افؼرظقِة ـلررَة افرذكوِب  وهذا يبغر

 وادعايص، وافغػؾَة ظن أخرِة، وآِن َك ذم افدكقا. 

ِس، وخسوُف افؼؿِر ـلرَة أٓ وإن من أظظم إشباب، افتي حيصل هبا ـسوُف افشؿ

ر اهللُ أهَل اإلي ِن من ؿرباِن افّزكى، ؾضاًل ظرن افوؿروِع ؾقره،  كى وطفوَره، وؿد حذ  افزر

                                 

  (.116-114( شورة يوشف  ))

  ( من حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا.111(، ومسؾم )1155( أحرجه افبخاري ))
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ُه َفََن َاَِحَشوًة َوَسوََء َسوبِقً ﴾ؿال وعاػ َكى إِكه َاُبَا اَزه ، وافـراطُر إػ حقراِة : ﴿َو  َتؼح

كى، ورواَج م  ؼدماوِِه وأشبابِِه، ووذفقَل ظؼباوِه. افـاِس افقوَم يشفُد طفوَر افزر

كى وأبواُبه ظؿؾٌة رائجٌة ذم احلضارِة احلديلِة، ٓ يسؾُم مـه إٓ إؿؾ رون، يسرتوي  ؾافزر

 ذم ذفك بالُد افؽػِر، وأـلُر بالِد ادسؾؿغ، ؾنكا هلل وإكا إفقه راجعون. 

كرى أكره ٓ يعاِؿرُب ظؾقره ؿراكوٌن، إذا ـر ان برافسايض مرن ؾؿن ظالماِت طفروِر افزر

  افطرؾغ. 

كرى ذم حقراِة افـراِس أهيرا ادممـرون مرا ُيَبرث  ذم افؼـرواِت افػضرائقِة  ومن طفوِر افزر

 افؽاشررقاِت افعاريرراِت، أو إؾررالِم 
ِ
وافتؾػزيوكقررِة وافشرربؽقِة، مررن صررور افـسرراٍ

ُن افػاحشَة وُوِشقُعفا بغ ادسؾؿغ وادسؾ ت.   وافغراِمق اِت، افتي وزير

كى ما حتِويه افصحُف وادجالُت، وؽُرها من ادطبوظات، من صروِر وم ن طفور افزر

 افساؾراِت واداجـاِت، افتي وؼوُل ـل صورٍة مـفا  هقَت فك !! 

 ظـفا. 
ِ
كى افدظوُة إػ دمريِد ادرأِة ادسؾؿِة، وخؾِع جؾباِب احلقاٍ  ومن طفور افزر

كى شفوفُة افوصوِل إػ ُبَمرِ  راِر افرذيؾرِة ذم  ومن طفور افزر افػساِد، وبقوِت اخلـا، ودم 

 افؼِق أو افغرِب، افبعقِد مـه وافؼريِب. 

ُم  ﴿َأَؾبعَد هذا كلمُن شخَط اهللِ وظؼوبَته؟!  َح َحَؼ َا اّلِلهِ إ  ا لحَسُ  َسؽح ََ َا اّلِلهِ َا   َأَاَلِسـَُا َسؽح

وَن ﴾ ُ
ًِ َ  .اقحَ

                                 

  (.16( شورة اإلااٍ  ))

 (.11( شورة إظراف  ))
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 أهيا ادممـون.  

َبُعوا خطواِت افشقطاِن،  إن ـلرًا من افـاسِ  ُهم باهللِ افغروُر، واو  ، وؽر  ؽّرهتم إماين 

ضوا ذم ادعايص وادوبؼاِت.  ؾتور 

 أهيا افـاس.  

كوَب ظذ اختالِف أفواِِنا من أظظِم أشباِب ؾساِد افؽوِن، وخراِب افعاملِ، ؿال  إن افذ 

َد إِصح حِ وعاػ   ُدوا ِِف اْرحرِ  َبعح َِ وَُد وؿال جل ذـره  ، َفَ﴾﴿َو  ُتػح ََ َحَػ ﴿َظَفَا ا

ِعُعوََن  اح ََ ُفو َح  َََعؾه ِؿُؾوَا  ََ َهِيي  ِس َُِقِيََؼُف َح َبعحَض ا ِدي اَـَه َح َبتح َأ ََ ِا بوَِا َف َحَبحح َحََبه َوا ِِف ا

﴾ . 

ُف اهللُ هبا أويل إفباِب،  ؾفذه اخلسوؾاُت وافؽسوؾاُت وؽُرها من أياِت ُكُذٌر، خيور

 ظتزوا يا أويل إبصاِر.ؾا


 

                                 

  (.47( شورة إظراف  ))

  ( .51( شورة افروم  ))
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 اخلطبة افلاكقة

 .أما بعد

 ؾاوؼوا اهلل ظباد اهلل، إن ظذاَب اهلل صديٌد. 

 رمحرًة وظؾرً ، ومرن ! أهيا ادممـون
ٍ
إن اهلل وعاػ ذـُره حؾقٌم ذو أكاٍة، وِشرَع ـرل  ءٍ

ُؾره ظظقِم رمحتِِه وحؾِؿِه أكره ٓ يعاِجرُل ظبرَده بافعؼوبرِة، برل يؿفُؾره ويسرتعت ُبه، وخيور

ٍَ أن يتوَب إفقه ويستغػَره، ؾنن رجَع وواَب وآَب وأكاَب ظػا ظـه، وؽػرَر  ويـذُره؛ رجا

ا من أظرَض ظن أياِت، واِنؿك ذم ادوبؼات، وأاَف ظذ كػِسره  فه وواَب ظؾقه، أم 

َصوَدِ ﴿:وافسقتاِت، ؾؾه كؼولبادعايص  ََبََِلحِاح َك  ؟  ﴾إِنه َربه َس ِوٍي ﴿ؾرلين ادػرر  َح ََ وَك  إىَِل َربه

﴾ َتَؼاُل َح  . اَلحُ

ومن حؽؿِة اهلل وعاػ أكه يؿِع فؾظاملِ، حترى إذا أخرَذه مل ُيػؾْتره، ـر  ؿرال شربحاكه  

َيُه َأَِق ٌَ َشِدٌَد ﴿ َحُؼَاى َوِهَ  َظََلٌَِة إِنه َألح ُي َربهَك إَِذا َأَلَي ا  . ﴾َوَفَيََِك َألح

إمفاُل اهللِ فرك، وورلخُره افعؼوبرِة ظـرك، مرع إ اِرك ظرذ  ؾال يغرك ك يا ظبَد اهللِ

مواؿعِة افسقتاِت، وورِك افواجبراِت، ؾفرْب أكرك شرؾِؿَت ذم هرذه افردكقا مرن مجقرِع 

افعؼوباِت، ؾؿن يضؿُن فك افسالمَة بعد اد ِت؟! من يضؿُن فك افسالمَة من ظذاِب 

 ؟!افؼِز، ومن ظذاِب يوِم افؼقامِة، ومن ظذاِب افـارِ 

                                 

  (.15( شورة افػجر  ))

  (.16( شورة افؼقامة  ))

  (.116( شورة هود  ))
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ََسوُ   ّأما ختشى أن وؽوَن ممن ؿال اهللُ ؾرقفم  ِفِفو َُ اْرح ؾح َُ َتَؿتهُعوَا َو ََ ولحُفُؾَا َو ََ ُهو َح  ﴿َذرح

َؾُؿََن ﴾ عح ََ َف  َح ََ  ؟! َا

َدك، ؾؼرال  ِق اهللَ يا ظبَد اهلل، واحذر أخرَة، ؾنن اهللَ وعاػ ؿد هتد  ُة  ؾاو  ََ وَ َه ﴿َبوِ  اَ

ُة َأدح  ََ َ َه ُدُه َح َواَ َِ
َح ، ؾتْب إػ اهلل، وبادْر إػ افطاظِة واإلحسراِن، ؿبرل َهى َوَأَساُل ﴾َس

 ؾواِت إواِن.

ُ فؾـاِس ظظؿُة اهللِ وعراػ، وظظرقُم ؿدروِرِه، ؾرنن  هرذه ! أهيا ادممـون بافؽسوِف يتبغ 

، ويؼيض ؾقف ٍُ ا ادخؾوؿاِت افعظقؿَة خمؾوؿٌة مدبرٌة، مسخرٌة بلمِر اهللِ، حيؽُم ؾقفا ما يشا

قحُ  َسَبُِ   ما يريُد، وسُر وؾَق كظاٍم دؿقٍق  َحَؼَؿَا َو  اَؾه ِرَك ا َ َأنح ُتدح ـحَبِغ  ََلَ ََ ُس  ؿح ﴿  اَشه

َبُحََن ﴾ َح ََ َبٍَن ﴾اَـهَفَِر َوُف ٌّ ِِف َاَؾٍك  َح َحَؼَؿُا بُِح ُس َوا ؿح وفذفك ٓ ؽرابة ؛ ﴿ اَشه

ؽسوِف، وأزمـَته، ومدَوه وأماـَن طفوِره؛ ٕن افػؾؽق ون أوؿاِت افذم أن يعرف احلاشبون 

ؿِس وؽروهِبا، ودخوِل افػصوِل وأوائِل افشفوِر، وؽِر  ذفك ُيعرُف باحلساِب، ـُؼوِق افش 

ذفك مما ُيدرك باحلساِب، ؾفذا داليف ظذ ظظقِم صـِع اهللِ وعراػ، وبرديِع خؾِؼره، وفرقس ؾقره 

 مـازظٌة فه جل وظال. 

ْين، افشؿِس وافؼؿِر، وبافؽسوِف يا ظباَد  َ ُ ؾضُل اهللِ ظذ ظباِدِه، هبَذْين افـ رر اهللِ، يتبغ 

ؾبف  وؼوُم مصافُح افعباِد ذم معاِصفم ودكقاهم، وؿد امتن  اهللُ بذفك ظذ ظباِده، ؾؼرال 

                                 

  ( 1( شورة احلجر  ))

 (.57( شورة افؼؿر  ))

  (.51( شورة يس  ))

  (. 4( شورة افرمحن  ))
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مِ  جل ثـاؤه  َح ََ َسدًا إىَِل  ح ًَ قحَ   َؾقحُؽ َُ اَؾه ََ ُت َح إِنح َعَعَ  اّلِلهُ  َح ُ  ﴿ُ  ح َأَرَأ ََوٌه َغوريح َحِؼَقََسِة َسو ح إِ ا

َسدًا إىَِل  ح ًَ َؾقحُؽ َُ اَـهَفََر  ََ ُت َح إِنح َعَعَ  اّلِلهُ  َح َؿُعََن . ُ  ح َأَرَأ َح لحتِقُؽ َح بِِضَقٍَء َأَا  َت ََ ِم اّلِلهِ  َح و ََ  

ُؽـََُن اِقِه َأَا  تُ  َح لحتِقُؽ َح بَِؾقحٍ  َت ََ ُ اّلِلهِ  ٌََه َغريح َحِؼَقََسِة َس ح إِ ََُؽ َُ ا تِِه َعَعَ   َ وَن .  َوِس ح َرْحح ُ
ُِ
بح

ُؽُاوَن﴾ ُؽ َح َتشح َََعؾه ؾِِه َو ُؽـَُا اِقِه َوََِتبحَتُغَا ِس ح َاضح َح قحَ  َواَـهَفََر ََِت  . اَؾه

ْ ضالُل افوثـقرغ، افذين يعُبدون افشؿَس وافؼؿَر مرن دوِن  وبافؽسوِف أهيا ادممـون يتبغ 

وافؼؿُر إِلْغِ دا حِلَؼُف  افـ ؼُ  باضؿحالِل كوِرمها أو كؼِصه، ؾسبحاَن  اهللِ، ؾؾو ـان افشؿُس 

َسَفوَ  من هدى ُهدُهَد شؾق َن ظؾقه افسالم، حقث ؿال ظن مؾؽِة شبلٍ وؿوِمفا  َح َ َوَ  َ ُِ ﴿َوَعدح

و َح اَ  وَاََلُ َح قحَطَُن َأ َ  ََلُ َُ اَشه َه ِس ِس ح ُدوِن اّلِلهِ َوَز ؿح ُجُدوَن َِؾشه َح وبِقِ  َاُفو َح   ََ َه وِ  اَ ََ ُه َح  َصوده

ُػوََن َوَسوَ َؾو َُ َسوَ َُتح عح ََ ِ  َو َرح وَاَواِت َواْرح َه َء ِِف اَ بح ِاُج اقحَ َهِيي خُيح ُجُدوا ّلِلِهِ ا َح ََ َتُدوَن . َأ    َُّيح

َحَعظِق َِ﴾ ِش ا َحَعاح ََ َربُل ا َََه إِ ه ُه ؾِـََُن . اّلِلهُ   إِ  . ُتعح

يا أهيا افـاس، إن "فؽوؾَة رَجَػْت ظذ ظفِد ابن مسعود ريض اهلل ظـه، ؾؼال  ومما ُذـَِر أن ا

َػوًَ ﴿،  ()"رب ُؽم يستعتبؽم ؾلظتبوه َِ َوَِت إ  ََتح ِسوُ  بَِْلح فعؾفرم يعترزون، أو  ﴾َوَسوَ ُكاح

ُرون ـ  وإن اخلسوَف وافؽسوَف من افعالماِت افتري ُوشرِعُر بؼررِب طفروِر ، أو يرِجعون يذ

 فا افعظؿى. افؽزى، وأرشاضِ افساظِة  ظالماِت 


 

                                 

  (.61-61( شورة افؼص   ))

  (.67-65( شورة افـؿل  ))

 (.8561( أخرجه ابن أيب صقبة ذم ادصـف ))

 (.41( شورة اإلااٍ  ))


