
 -1- 

 
 واقع المسلمين

 وسبيل النهوض
 
 
 
 
 
 

 تفريغ محاضرة
 للشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

 



 -2- 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا ومنن ئني اع ألمالننا ،منن اهللنده اهلل 

 وحننده   شننراو لننه ،وأشننهللد أن  منندا فننم م نن  لننه ومننن ا نن   فننم هننان  لننه ،وأشننهللد أن   إلننه إ  اهلل
ااأاهللنا النناا اا نوا ( ) ااأاهللنا الننان أمننوا اا نوا اهلل حنت ا اانه و  النوان إ  وأننتم مسن مون ) لبده ورئنوله 

ربكم الن  خ  كم من نفن  واحنده وخ نت منهللنا اووهللنا وبنا منهللمنا رونا  اءنوا ونسناهلل واا نوا اهلل النن  
انا أاهللنا الننان أمننوا اا نوا اهلل وبولنوا بنو  ئندادا ا ن   ( ) انان ل نيكم ربيبنا اساهلللون به واألرحنا  إن اهلل  

 (لكم ألمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن اطع اهلل ورئوله ف د فاا فواا لظيما 
فنن ن أقنندد احلننداا اننم  اهلل ،وخننو ادنند  هنند   منند قنن ر اهلل ل يننه وئنن م ،وشننر األمننور : أمننا بعنند 
 .،وا  بدلة ضملة ،وا  ضملة يف النار  وا   دثة بدلة، دثاهتا 
فن ن  أحنواا السن مق ا  نت النن ف  وا ط نع النفنوا حسنراع  ذلنو أن  األمنراهب بند فتكن   نم : أما بعند 

لكنننهللم   ارانندون هنننا ،والعننمب بننق أاننداهللم ،الع دا ننة والنهللةيننة والسيائننية وبنن  مننا شنن   مننن األمننراهب ،
والعمب ال نحي  النن  بدمنه . ابحءون لن العمواع من هنا وهناك وانهبون ،العمب إ   من شاهلل اهلل 

بنن  )) فنناهلل وقنن  هنننا ال ننرفن بننان  فيننه شننفاهلل ،دننم ر   العننالق بنن   مننن ا تفنن  إليننه مننع األئنن  ال ننداد 
هنننو شننفاهلل دننننه (( وانننن  ا مننن ال نننرفن مننا هننو شنننفاهلل ورمحننة ل منن منق (( ))هننو ل نننان فمننننوا هنند  وشننفاهلل 

 .هلل أ  وا -األمراهب 
واهلل   لننننمب دننننم و  ّننننرب دننننم ٍّ ننننا هننننم فيننننه مننننن ذا  وهننننوان و ءا يننننة إ   أن اروعننننوا إ  هنننننا الكتننننا  

  لننمب ،فيحكِّمننوه يف ل ا نندهم ويف لبنناناهتم ويف مننناهةهللم ويف ئيائنناهتم ويف انن   شننان مننن شنن و م 
ن لنن هننا العنمب واننهبون إ  ومع األئ  األطبناهلل الننان ا ند مون العنمب مسنااق  يندو ،دم إ   هنا 

 .العمواع السمومة الفت ااة اليت   ا ادهم إ   بمهلًل وذ ًّ وهواناً 
الرئنننوا ل ينننه ال نننمحت والسنننم  اننند   لنننن هننننه األوضنننان ال نا نننة النحط نننة النننيت ئتننننن ا باألم نننة ويف نفننن  

وبنن   مننن ارانند  -األنواهلل والغءا يننة وبعننوا يف األمننراهب و  -ل يننه ال ننمحت والسننم   -الوبنن  بنند   دننم العننمب
وإذا قنننام  نننم منننن اراننند دنننم ا نننروب ٍّ نننا هنننم فينننه منننن ذا  وهنننوان  وأمنننراهب   اسنننمعون لنننه و   -العنننمب 

 .ب   اربونه مع األئ  ال داد ،ا تفتون إليه 
ل نناا  الننن  ا ننوا ا مننة احلننت  وانندلو إ  اتننا  اهلل وإ  ئننن ة رئننوا اهلل وإ  ذ نني  الن نناا مننن هنننه ا

  أنار  ٍّنن ا بسنون لبناا ،وال م ع والبدن النيت أوبعنتهللم يف الننا  وادنوان والغءا ينة   أنار  أشند  احلنر  
 .وما نسمع ائتةابة دنه األقناف ،اإلقمم وهم ا ونون األم ة إ  ادمك والدمار

ال نحي  ؟ األمنور النيت  منع اا أم ة اإلئم  أان الت وحيد ال حي  ؟ أان الع ا د ال حيحة ؟ أانن الننهلل  
و  اتنوفر ذلنو إ   يف  ،الس مون مجيعاً جيب أن اكونوا ل نر ل يندحت واحندحت ول نر مننهلل  واحند ،الس مق 

اتننا  اهلل ويف ئننن ة رئننوا اهلل قنن ر اهلل ل يننه وئنن م وفيمننا اننان ل يننه ئنن فنا ال ننا  النننان فمنننوا بنناهلل لنن   
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واإلئننننم  وطب  وهننننا يف حينننناهتم   ل ا نننند ولبنننناناع وألمنننناا  وونننن   وبكتابننننه ورئنننن ه وبكنننن   ب ننننااا اإل ننننان
مهللمنا ن ندع (   اأ ن    فخنر هننه األم نة إ   لنا قن   بنه أودنا ) وئ وك ووهللان وإ  فخنر شن ون احليناحت 

ا ن العنننننمب لنننننندهم الد  راطينننننة   ،اإلقنننننمم اإلقنننننمم منننننن هننننننا وهنننننناك  اإلقنننننمم ا ن ن  راطينننننة 
إلقمم واإلقمحي ون وجيتمع الر وافض والباطني ة والع مناني ون والكتنابيون وإ  وا،اإلقمم واإلقمحي ون 
 !جيتمعون ل ر هنا ،فخره ل ر هنا اإلقمم 

هننا هنو اإلقنمم النن  انا  ،  ارادون  و هنا الن  ادلون إلينه ،ومتف ون ل يه وما ارادون  وه أبداً 
وال ننح  !! هنننا هننو اإلقننمم وهنننا هننو العننمب ،ومننن أمراكننا اننا  مننن بننون ومننن شننارون ،مننن أوربننا 

واجملننمع والوابننع وإ  فخننره    نند إ   النننن ر ال  ينن  الننن  ا نندن بك مننة احلننت  وانندلو إ  العننمب ال ننايف 
اوشو األمم أن ادالر ل يكم اما ادالر األا ة إ  ب عتهللا ف اا با   ومن ب ة حنن اوم ن بناا بن  ) ،

ءناهلل اغءناهلل السني  ولينن لن اهلل منن قندور لندوام الهللابنة مننكم ولي ننفن اهلل يف أنتم اوم ن اءنو ولكننكم  
ن  ِلننن  الهللابنننة منننن ( ب ننوبكم النننوهن ف ننناا با ننن  انننا رئنننوا اهلل ومنننا النننوهن بننناا حنننب الننندنيا واراهينننة النننوع

قننندور األلنننداهلل وب نننِنف النننوهن يف ب نننو  السننن مق إ  أن وقننن وا إ  ح نننيض الغءا ينننة ومنننا اراننندون أن 
حننوار األناننان ،اإلقننمم ،ومننع األئنن  اءننول مننن ل مننا هللم وأطبننا هللم ارانندون اإلقننمم ،وننوا مننن هنننا خير 
ا هللننان الرئننوا قنن ر اهلل ل يننه وئنن م وحنننن ، بدائننة األناننان وإ  فخننره ،ا نندا  األناننان ،أخننو حت األناننان ،

ورئنولنا منع األنانان الفائندحت  خ  ن  نانننا،اا هي ة األمم امحيننا ،هااوا لنا احلمااة ،هااوا لنا العمب : ن وا 
ون يف العراد و  قوع ارافنع ،خ  وه يف ذا  هنه األناان مع األئ  ال داد ، أهن  ،الس مون ا ن ا نأَبأ

وح رِّب  السناود وه ندِّم  ل نر أاند   -بارك اهلل فيكم  -السن ة ا نََّبون يف العراد وما اسمع امما أبدا 
اين  ؟ ألن نه  ءناهلل ،و  انم  ،وناس  ال ناح  بنارك اهلل فنيكم  -يكم بارك اهلل ف -الباطنية والروافض 

 . ءاهلل واهلل ،
 بد  أن نطيع أوامنر اهلل و بند  أن نسنتةيب لندلوحت اهلل ، بد  أن نت بع اتا  اهلل ، بد أن نعت م َبب  اهلل 

أقنحا  الرئنوا انانوا ،ا نه نطبِّنت هننا الند ان احلنت  منن ألفنه إ  ا، بد  أن نكون مسن مق اناهراً وباطنناً ،
ننم وئننن ة نبننيِّهللم ن ننرهم اهلل لنن   وونن   ل ننر ،يف ذل ننة  وب  ننة  لكننن ب خمقننهللم وقنندبهللم والسننكهللم بكتننا  ر ِّ

مجعهللننم اهلل ابننارك .. أبننو  النندوا وألتاهننا يف ذلننو الوبنن  اننانوا أبنن   الننناا لنندناً وأب  هللننم لنند حت وإ  فخننره 
 . ل يه ال محت والسم  واعا  ل ر اتا  اهلل ول ر ئن ة رئوا اهلل

 :أنا ان  يف الدانة يف السةد الن بو  وأذار بوا النيب ق ر اهلل ل يه وئ م 
اينن ؟ الدانننة براننة فتحنن  النندنيا ا  هللننا واننان أه هللننا يف ،ااانن  ال ننر  ،(( إن  الدانننة براننة ااانن  ال ننر  )) 

نظنر السنةد النبنو  ا ن م ينان ا،مسةد   اساو  و هلًل من مخسق ون هلل منن هننا السنةد الوونون ا ن 
ويف ذلنو الوبن  مسنةد الرئنوا وبرانة الرئنوا ل ينه ال نمحت ،وم يان من األمم وهم  ءاهلل ،من الساحاع 

فننت  اهلل  ننم النندنيا ،مسننةد الرئننوا قننغو   اننا  و  ونن هلل مننن مخسننق ونن هلل مننن مسننةد اليننو  ،والسننم  
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ننا بن ننر مننن اهلل ب نندد اإل ننان واإلخننمّ والت وانن  ل ننر اهلل ئننبحانه و  اعننا   مننا فتحننوا النندنيا ب ننوهتم وإن 
 (( .وما الن  ر إ   من لند اهلل الع ا  احلكيم )) وااايد منه 

ب ندان السن مق انت ننر ،انا أم نة اإلئنم  ل نيكم بالت وحيند الننن  حنواه ال نرفن والنن  وناهلل بننه مجينع األنبيناهلل 
ه  اينن  اناايهللم الن  نر ؟ واينن  اناايهللم العنن  حت وهنم مننا فيهللنا ال بنور وا رافنناع وال نم ع والبنندن وإ  فخنر 

اراوا باباً من أبوا  النا  إ   وطربوه والعيناذ بناهلل و  بابناً منن أبنوا  العن  حت والسنعانحت والسنيانحت والكرامنة إ   
 ؟  مننا هننو حبنن  اهلل،ا  كننم الت ننموا َببنن  اهلل (( والت ننموا َببنن  اهلل مجيعنناً و  افر بننوا )) واااننده الكءننو 

هن  األم نة ائنتةاب  ا ن دننا ،هننا أمنر يمينع األم نة ، اتا  اهلل وئن ة رئوا اهلل ل يه ال نمحت والسنم  
 األمر ؟

 ه  األم ة ا ن معت مة َبب  اهلل يف ل ا دها ولباناهتا ومناهةهللا ون اطاهتا ؟
اً النننان انندلون إ  هنننا النننهلل  وإ  ا لت ننا  َب،اننم  واهلل  بنن  اهلل لنن   وونن   مننع األئنن  ب ينن   ب ينن  ونند 

 .والبابون واهلل  اربون هنا النهلل  وهنه الدلوحت 
أنا ألرف اا أو ن   وأنتم ما اعرفون  حننن ان نا يف هننا الب ند طنم   ل نم ارحن  طالنب الع نم منن وننو  

، حننند ِ  الم كننة إ  هلادننا ومننن شننربهللا إ   ر نننا مننا  نند طننم   الع ننم والع مننناهلل إ   إخننوحت ل ننر منننهلل  وا
وان  طالب ل م يف ايامعنة اإلئنممية ومدرِّئناً وإ  فخنره ون لن  مك نة ألامِّن  نرائنيت ا ت ن  السن في ون 
أهننن  احلنننداا والسننن فيون منننن هننننا ا  هللنننم ل نننر ب نننب روننن   واحننند    خنننمف بيننننهللم يف النننناه  و  يف أ   

لكننن النننهلل  ،امننن ال ننحابة شنن هلل مننن األشننياهلل طبعنناً بنند اكننون أشننياهلل و  يننة خفيفننة هنننا مننا خي ننو حنن  
والع يدحت وأمور احلياحت ا  هللا ح   السيائة  دهم ل ر منهلل  واحد   خمف بيننهللم   وناهلل ال نيطان انن   
بيننننهللم ووننناهلل أهننن  الفنننم ونفءنننوا السنننمو  والفربنننة والت م انننت فم بنننوهم شنننر  ٍّننن د يف م نننارد األرهب ومغار نننا 

رئوا اهلل ل يه ال محت والسنم   ندهم ا ن متفنربق  ند اانوا مجالة واحدحت ل ر اتا  اهلل ول ر ئن ة ،
منا فينه ان ل  ،منا فينه منون حت ،منا فينه  ب نة ، ال با  يف هنه البمن متفربق متنا انران منع األئن  ال نداد 

ما فيه ا خ  ما فيه اكيم هلل ا   واحد  كِّم لاطفته وا حنونه بافكار ما اراد أن اغوهنا و  اعنرف أن نه 
 .  اا أخ  ،ا أو ل ر حت ل ر خط

بند  لييننة بنن ح نن بنن حنافنة فنن ا : ) أنا أبرأ يف البخار  اما واهلل لن ابن لباا رض  اهلل لنه باا 
وانننان ال نننراهلل أقنننحا   نننال  لمنننر ،ل ننر ابنننن أخينننه احلنننر بنننن بنني  وانننان منننن النفنننر الننننان اننندنيهللم لمننر 

ابنن أخن  لنو وونه لنند هننا األمنو فائنتاذن   وم اوراه اهللو  اانوا أو شبانا ف اا لييننة  بنن أخينه انا 
: ف منا نخن  ل ينه بناا،فائتاذن احلر لعيينة فاذن له لمر : باا ابن لباا ،ل يه باا ئائتاذن لو ل يه 

فغ ننب لمننر حنن  هننم بننه ف نناا لننه ،هيننه اننا ابننن ا طننا  فننو اهلل مننا اعطينننا اينن ا و  اكننم بيننننا بالعنندا 
خننن العفنو وأمننر بنالعرف وألننرهب : )  اعننا  بناا لنبيننه قن ر اهلل ل يننه وئن م انا أمننو الن منق إن اهلل: احلنر 
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وانان وبافنا لنند اتنا  اهلل ،واهلل ما واواهنا لمنر حنق امهنا ل ينه ،وإن هنا من اياه ق ( لن اياه ق 
 .ذهب  لنه ئورحت الغ ب ولفا لن هنا اإلنسان اما أمره اهلل ابارك واعا  ،هدأ   به ،( 

 .هنا أن  ابن لباا ا هللد لعمر أن ه اان وب افًا لند اتا  اهلل ل   وو   ال اهد من 
ثاً  وب ناف لنند اتنا  اهلل ،وإذا نبهللنه أحند رونع ،لكنن بند جيتهللند فيخطن  ،اان ف يهللاً إمامناً ،لمر اان  دِّ

. 
اعننا احلةننيب ااننن  مفنناا  الكعبننة ،و سنن  إ  شننيبة : بنناا أبننو وا نن  ،ولننه ب  ننة أخننر  رضنن  اهلل لنننه 

: بننناا أبنننو وا ننن  . الرئنننوا ألطننناهم مفنننااي  الكعبنننة،ننننده و  اننن اا لنننند بنننا شنننيبة يف اياه ينننة واإلئنننم  ل
مهمنن  أن   أنن فيهللننا : بنناا و نن  إ  لمننر يف   سننو هنننا ف نناا،و سنن  إ  شننيبة يف هنننا السننةد 

. قنناحباك  مل افع ننه:مل ؟ ب نن :مننا أننن  بفالنن  بنناا: ب نن ،قننفراهلل و  بي نناهلل إ  بسننمتهللا بننق السنن مق 
يف وبوفننه لننند اتننا  اهلل ولننند ئننن ة ،األمء ننة اءننوحت يف حينناحت لمننر . وبنن  ،( مهننا الننرفن ا  تنند   مننا :بنناا 

 .رئوا اهلل ل يه ال محت والسم  
هن  أننا ل نر :   بد  الواحد  ائنب نفسنه وا نوا: ه  حنن وب افون لند اتا  اهلل ؟ اا أخ  ،لكن ا ن 

 الفمنية وال  ية الفمنية ؟ ه  أنا ل ر حت  أو ل ر خطا ؟ حت  أو ل ر خطا يف ال  ية
ننم ئننن ة رئننوا  ننم اتننا  اهلل يف نفسننه وحك  وونن   وحك    ا نن  إ  احلننت  إ   إذا ائتسنن م هلل وان ننان هلل لنن   

لكنن إذا أرئن  لنفسنه العنننان ، كنن أن اكنون رو النا ل حنت  ، اهلل يف نفسنه فحين نن  كنن أن اكنون وب افنا 
 .فم ا   يف ووهلله ش هلل   اتا  و  ئن ة رئوا اهلل ق ر اهلل ل يه وئ م  ف ن الباط  ئيستو  ل يه 

فاننننا أن ننن  نفسننن  وأن ننن  أبننننا   وأن ننن  إخنننوان وأن ننن  امم ننن  وأن ننن  منننن خينننالفا أن نت ننن  اهلل يف 
اهلل و معهللننم ل ننر اتننا  اهلل ول ننر ئننن ة رئننوا  فنننحكِّم اتننا ،أنفسنننا ويف هنننه األم ننة ويف هنننا ال ننبا  

وننننرأ  أبناهللننننا يف مسننناودنا ومدارئننننا وبيواننننا ل نننر هننننه األمنننور ول نننر هننننا الننننهلل  وأن نت ننن  اهلل يف ،اهلل 
ا واهلل شتت  األم ة وشت ت  ال با  ،األهواهلل واأل راهب   .ف   

 ا هللننم وبننافون لننند اتننا  اهلل والننن  اننان ال ننحابة ا  هللننم وب ننافون لننند اتننا  اهلل واننان السنن   ال  ننا 
اان الرو  ا ن يف لهللد الرئوا والنرأحت ان ن فنم ا نر  لنه بنرار و  اسن ا  ،خيطا اروع والن  اننب اتو  

لع و انا لع نو اننا : وا وا رئوا اهلل ،أبداً إ   أن انهب إ  رئوا اهلل واع ف وا وا أبم ل    احلد 
حننن ،وليسنوا لع نومق ،لاذا ؟ أل م أناا ائتسن موا هلل ،ام أبدا واكره احلياحت اع ف  ألن ه   ارا،أبداً ، 

انا أاهللنا الننان فمننوا اوبنوا إ  )) لسنا لع ومق ا  نا ن ع يف األخطناهلل لكنن جينب ل نر اإلنسنان أن اتنو  
 (( .اهلل اوبة ن وحا 
 .ش هلل  يف العبانحت يف،يف الس وك ،يف النهلل  ،يف الع يدحت ،وبع أ يف ا طا 



 -6- 

األنبيننناهلل خيط ننننون ،بننن  األنبينننناهلل خيط نننون واروعنننون ،اراكبننن أ خطننناً فبنننا  الت وبنننة مفتننننوم ولننني  منننن العنننار 
.. وحكننر اهلل لننن موئننر ،وحكننر اهلل لننن ناوون ،واروعننون  حكننر اهلل لننن فن  أن ننه اننا  مننن خطي تننه 

 .اتو  واتو  واتو  واستح  من هنا الننب 
وهنو   ان اا ضنموه ،ياهلل ل يهللم ال نمحت والسنم  واط نب مننهللم ال نفالة وح  اا  او  ال يامة ه  هلل األنب

اننا  لكننن هنننا اإلحسنناا    حننر مننن ضننموه  اط بننون مننن فن  ،اننا  ،اننا  ،ا نبننه حنن  فخننر حلظننة 
  ،إن  أئنتح  مننن رأ  : ا نوا،اسنتح  مننن رب نه ،نفسن  نفسن  ،أننا أذنبن  وأخطنناع : ال نفالة في نوا 

التربهنا خطي نة وهن  حنت  ،نوم ماذا أخطا ؟ نلا ل ر بومنه ،أنا أذنب  وأخطاع : اااون إ  نوم في وا 
 . فيستح  أن ا فع ،

أانن  -بنارك اهلل فنيكم  -أذنب  وموئر انلو ا نوا أذنبن  : إبراهيم أخطا يف ذاع اهلل ل   وو   وا وا
 .حنن من هنا احلياهلل من اهلل ل   وو   

و كنن ،و  ارونع إ  اهلل ابنارك واعنا  ،  اعنا  نفسنو حياانو ا هللنا و ،اا أخ  اعني  لمنرك ل نر باطن 
مننن ئننن  ئننن ة ) فتحمنن  وار نفسننو وأواار ا خننران ،وراهللك ألننوف بنن  مماننق اتبعونننو ل ننر هنننا ا طننا 

ئي  ة فع ينه وارهنا ووار منن لمن   نا إ  انو  ال يامنة ومنن ئنن  ئنن ة حسننة ف نه أورهنا وأونر منن لمن   نا 
 ( .إ  او  ال يامة 

لكنن أحين  ئننة ،أنن  لسن  ا نرِّن ا ن ،ئ ننَّ ل نناا ئنن ة حسننة ،ارحنم نفسنو ،ا أخن  ارحنم نفسنو ا
اكننون اان نو ئنننن  ل ن ناا ئننن ة حسنننة بنارك اهلل فننيكم  أشنياهلل ب  ننر فيهللننا ،الرئنوا ل يننه ال نمحت والسننم  

ب أورهننا  أوننرك فاننن  اكسنن،الننناا إذا أبب ننوا ل يهللننا ولم ننوا  ننا ،الننناا أو ماانن  هنننه السننن ة فاحييتهللننا 
 .وأور من لم   ا إ  او  ال يامة 

 .فتحم  وارك ووار من لم   ا إ  او  ال يامة ،وانا إذا اع     ببدلة وابعو الن اا ل يهللا 
وأن نتبع اتنا  اهلل فاناع اءنوحت انامر ،وأن نعت م بكتا  اهلل ،ال اهد   أننا جيب أن نروع مجيعاً إ  اهلل 

اا بنع )) فاناع اءنوحت انامر فيهللنا اهلل رئنوله با ا بنان ،فااع اءوحت اامر فيهللا اهلل با ا بنان ،اهلل فيهللا با ئت امة 
إن  : )) وا ننوا اعننا  (( اا بعننوا مننا أننن ا إلننيكم مننن ربكننم (( )) اا بننع مننا أوحنن  إليننو(( )) مننا أننن ا إليننو

ة ولنننن الخالفننناع ولنننن ولنننن أوامنننر اءنننوحت وننننواه  اءنننوحت لنننن الع ننني(( الننننان بنننالوا ربننننا اهلل   ائنننت اموا 
لكنننن أاننننن ا نا  ؟ حنفننننل ،وافنننيل ال ننننرفن ،لننناذا ؟ اتننننا  اهلل بنننق أانننندانا وندرئنننه وحنفظننننه أو ننننننا ...

أ  ! لكنن أانن العمن  أانن العمن  ؟ ال نرفن أ  اندلونا إ  ا وتمنان ؟،األلنوف واأللنوف واحلفنل مط نو  
ا إ  انننرك الباطننن  ؟ أ  اننندلونا إ  انننرك البننندن ؟ أ  اننندلونا إ  ا لت نننا  بالكتنننا  والسنننن ة ؟ أ  اننندلون

ادلونا إ   اربة ال رك وال نما ؟ نتف نه يف نانن اهلل و ناوا ان  واحند اعمن  يف نفسنه و ناوا أن اع نم 
أئنراه و نناوا أن اننرأ  الننناا يف مدرئننته ل نر هنننا النننهلل  ول ننر هنننه الع يندحت الننيت ونناهلل  ننا مجيننع األنبينناهلل 

وا ئنتغاثة بغنو اهلل إ  فخنره ،والننب  لغنو اهلل ،و نرهم من ال رك نلاهلل  و له ،السم  ل يهللم ال محت و 
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مناذا ائنتفان النناا مننو وأنن  ا نر هم ،لكنن هننه ليسن  منن النكنراع لنندهم ، د نلاحت  نوون الندنيا ،
 ل ر الباط  ؟

 العننامل اإلئننمم  مننن هنننا وهننناك ودنننا اءننرع النندلواع يف،مننا ا انندهم إ   ضننم ً و  ا انندهم إ    ءا يننة 
ءن نننرأع األحننن ا   نننم منننا ئننن كوا طرانننت األنبيننناهلل ل نننيهللم ال نننمحت ،واهلل   اننن نان النننناا إ   بنننمهلًل ،واأ لننناذا ؟ أل  

والسننم  يف اإلقننمم  إقننمم األنبينناهلل ابنندأ لنناذا ؟ باإلقننمم الع ا نند   اننا  النننيب بومننه ولننندهم شننرك 
يف احلياحت ا  هللنا ابندنون لناذا ؟ ابندنون ب قنمم الع يندحت  انا  إ   فسان طوا  لراض،لندهم ضم ع ،

اعبننندون ،اعبننندون ألشنننةار ،اعبننندون الم كنننة ،اننننَبون لغنننو اهلل اتع  نننون باألقنننا  ،بننو  اننندلون  نننو اهلل 
 .ا ح  الع يدحت ،فيبدأ بت حي  الع يدحت ،األنبياهلل إ  فخره 

اذهنننننب إ  بااسنننننتان انننننر  ،اذهنننننب إ  السنننننونان ،ر اذهنننننب إ  م ننننن،انظنننننر إ  العنننننامل اإلئنننننمم  ا ن 
ينن  ال بننور ،العةا ننب  ولكننن نلننواع ا ن هي نناع الننناا دنننه األوضننان  -وهلل احلمنند  -يف هنننه الننبمن  ِ 
 .ورلا استنكرون ال اي  ل ر الدلوحت إ  التوحيد ،الرناة 

قننحابه ل ننر أ   ا ننراوا بنناهلل شنني اً اننا أخنن  الرئننوا ل يننه ال ننمحت والسننم  اننان بننق الفينننة والفينننة ابننااع أ
ابنااعهللم ل نر أ   ا نراوا بناهلل شني ا وأن ،ابااع أبا بكنر ولمنر وابنن مسنعون ولبنانحت ابنن ال نام  و نوهم ،

إ   دانند ،ألن  الع ينندحت نا منناً اتنناب إ  إذانناهلل ! اينن  ابننااع أبننا بكننر ولمننر؟،ا يمننوا ال ننمحت وإ  فخننره 
 .إ  انبيه ،

 .أن نغرئهللا يف أنفسنا ويف أوئاطنا ونناِّر  ا الع يدحت هنه  بد
 اي  ابااع الرئوا ق ر اهلل ل يه وئ م أقحابه ل ر أ   ا راوا باهلل شي ا ؟

 !!اعا  أبااعو ل ر أ   ا رك باهلل شي ا اي  افع ون ؟: ا ن لو ب   لواحد 
أبو بكر ولمر ابنااعون ل نر وه  حنن م راون ؟ اي  : ا ولون ،لو وود ا ن نالية  نرهم من ال رك 

 !أ   ا راوا باهلل شي ا وأنتم   ا أن رون من ال رك ؟
: إبراهيم أبو األنبياهلل وخ ي  الرمحن ا نوا (( واونبا وبا  أن نعبد األقنا  : )) إبراهيم ل يه السم  ا وا

ن  أض  ن اءواً من الناا فمن ابعا))  ف ن ه ما  ومنن ل نان ف ن نو  واونبا وبا أن نعبد األقنا  ر   إ  
 .ل يه ال محت والسم  ((  فور رحيم 

 اي  نامن ل ر أنفسنا ،وهو اع م أن  أبناهلله ئيا  فيهللم األنبياهلل الكءو ومع هنا خياف 
رئنوا اهلل ل ينه ال نمحت والسنم  ا نوا هننا واع  نم أقنحابه ( اا م   نب ال  نو  ثب ن  ب وبننا ل نر ناننو ) 

 .ن ا ن اان لندنا ضماناً أننا   ن ع يف ال رك و  يف النفاد حن،أن ا ولوا هنا 
أنرانن  ثمثننق مننن أقننحا   منند  : اننان ال ننحابة خيننافون ل ننر أنفسننهللم النِّفنناد ا ننوا ابننن أأ م يكننة 

خيناف ،خيناف منن الوبنون يف ال نرك ،اإلنسان  بد أن خياف منن الن فناد ،ا هللم خياف ل ر نفسه الن فاد 
و  (( )) بنننا   انن   ب وبنننا بعنند إذ هننداتنا وهننب لنننا مننن لنندنو رمحننة إن ننو أننن  الوهننا  ر )) أن ا اننق ب بننه 
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ونبنننا األئننبا  الننيت ارئ نن  ،ننندلو اهلل لنن   وونن   أن  فننل ب وبنننا (( اننامن مكننر اهلل إ   ال ننو  الكننافرون 
ئننتغفار هلل لنن   مننن ا ،مننن ا ئتسننم  هلل لنن   وونن   ،نبنننا األئننبا   مننن طالننة اهلل ،اإل ننان يف نفوئنننا 

وو   يف ال ي  والن هللار وباألئحار ون رن إليه نا ماً أن اءبتنا ل ر اإلئم  وأن اهللند  اهلل ل نر أاندانا منن 
 .اراد هدااته ئبحانه واعا  

و بنند اننا إخننوحت مننن إحينناهلل اّب ننة والننون حت واألخننو حت يف أوئنناا السنن مق ل ننر أئنناا الكتننا  والسننن ة ولنني  
إحينن  احلننت  يف نفسننو وفخنن  ل يننه الننناا وانن إليننه ،ل ننر أئنناا احلننت  ،واجملنناممع  ل ننر أئنناا الن فنناد

ومنا النن  (( والت نموا َببن  اهلل مجيعناً و  افربنوا )) و بد من هنا التمحم وهنا التن خ  بنق السن مق ،
   ،ا أابنع فمنننا وأنن  اتبننع فمننا وأننن،أننن  لنو رأ  وأنننا   رأ  ،األهنواهلل : افر بننا ؟ األهننواهلل  النن  افننرد 

نننم اتنننا  اهلل وننناهللع حين نننن  الفربنننة ووننناهللع العنننداوحت ووننناهللع البغ ننناهلل ووننناهلل ئنننفو الننندماهلل ووننناهلل    حنك 
 .التفرد وال يان إ  احلالة اليت وق  إليهللا الس مون 

ل ننر اتننا  اهلل ول ننر ئننن ة رئننوا اهلل وأن جيمننع ،فائنناا اهلل ابننارك واعننا  أن جيمننع السنن مق ل ننر احلننت  
ول نيهللم أن اتنناروا ،هنا الب د خاق ة ل نر اتنا  اهلل ول نر ئنن ة رئنوا اهلل ل ينه ال نمحت والسنم   شبا 

أن اتنناروا التفنرد ،حاا اي ارحت بب  أن اا  الدلوحت الس فية ل ر اند اإلمنا  اجملندن  مند بنن لبند الوهنا  
نْن لننو انرك ال نمحت ،لبعنا والتم د وال يان بارك اهلل فيكم ح  إن بع هللم وق  بنه ايهللن  أن نه انكنر ا

فةمعهللنننم اهلل ل نننر اتننا  اهلل ول نننر ئننننة رئننوا اهلل ول نننر هننننه الع يننندحت ،واننرك ال اننناحت وال عنننب إ  فخننره 
 .ال حيحة 

ونرونع إلينه إذا ح ن  مننا  افناحت ،فيةب اا إخوحت أن نتنار هنا الوابع الظ م األوا والوابع ال  هلل الءنان 
نرونع إلينه وأن نتن خر وأن نندرك أن  ألنداهلل اإلئنم  يف م نارد األرهب  أن،أو نفرحت لن هننا أو انفنو لننه 

الننندلوحت السننن فية النننيت ،ومغار نننا منننن الكفنننار واليهللنننون والع منننانيون ا هللنننم منننا اتكنننالبون إ   ل نننر هننننه نلنننوحت 
نا هن  اإلئنم  احلنت   نم اعرفنوون أ     ا ندبوا أن بنق النروافض ،ودنها اإلما   مد ابن لبند الوهنا  أل  

  ا د بوا هنا الت هللنرا  الكناذ  ،ا  هنا ان  وضحو ل ر الناا ،بق اليهللون والن ار  لداوحت أبدا و 
 .ا   هنا من ذر  الرمان يف العيون ،

ألن فننيهللم فمئننفة ومفكننران ومست ننربق ادرئننون اإلئننم  ،  ا عننان  اليهللننون  والن ننار  إ   هنننا النننهلل  
ذنبا لننا ولوننا لننا ل نر اإلئنم  والسن مق مجيعنا واعرفنون منن  واعرفون من ه  الفربة اليت  كن أن اكون

 .ه  ايمالة اليت ل ر احلت و   كن أن ان ان دم و  جيدون هنا إ   لند أابان النهلل  الس ف  
 .فالت موا َبب  اهلل مجيعا و  افربوا 

يانا ما نتمنناه منن لن  حت اإلئنم  ولن  حت نساا اهلل أن جيمع ب وبنا مجيعا ل ر اتابه ول ر ئن ة نبيه وأن ارانا ل
أئنناا اهلل أن   ننت ذلنننو ،السنن مق واوتمننالهللم يف قننعيد واحنند ل ننر اتننا  اهلل ول ننر ئنننة رئننوا اهلل 

 .وانلوا اهلل مجيعا يف خ وااكم ويف مساودام أن   ت ذلو .
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 .وق ر اهلل وئ م ل ر نبينا  مد ول ر فله وقحبه أمجعق 
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