
 1 

 
 :حماضرة بعنوان

 
 حقوق الله عز وجل

 هعلى عباد 
 

 
 

 لفضيلة الشيخ العالمة

 ربيع بن هادي املدخلي ثبته اهلل 
 

 1002آبريل  21ق هـ املواف2211ربيع الثاني  21يخ اليت ألقاها فضيلته يوم اجلمعة بتار

 

 . املكرمة  مبكة -رمحه اهلل-مبسجد العالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 

  



 2 

 ماهلل الرمحن الرحي بسم
نفسنا ومنن ينيتاأ أامااننا منن ر أينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرو إن احلمد هلل حنمده ونستع

شنري  انه  إاه إال اهلل وحنده ال وأشهد أن ال هادي اه مضل اه ومن يضلل فال يهدي اهلل فال
ا ا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننده وريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواه  .وأشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهد أن  منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند 

 ] متننننننو ن إال وأنننننننت  مهللسننننننلمهللون َحننننننَ  نهللَ ا ننننننه واليَاأَيهننننننا اانننننناين وَمنهللننننننوا ا  هللننننننوا اهلَل  [ 

َهنا َجْوَاَهنا َوبَن َّ ِمننْههللَمنا  يَا أَينَُّها اانَّاسهلل ا نَّ هللوا َربَّكهللْ  ااَِّاي َخَلَ كهللْ  ِمنْ  [  ََ ِمننْ ٍ  َواِحنَد   َوَخلَن نَنْفن
ََ ِإنَّ االَّنَه َكناَن َالَنْيكهللْ  َرِاي نا  َواأَلرْ  َكثِناا  َوِنَسنا   َوا نَّ هللنوا االَّنَه ااَّنِاي  َنَتَسناَ اهللوَن بِنهِ  رَِاناال    . ] َحنا

ذهللنهللنوَبكهلل   يَغفنر َاكهللن امنااك  وَ يَا أيها اااين ومنوا ا  نوا اهلل واوانوا اَنوال  َينديدا  يهلللنلُ َاكهللن  أَ  [ 
 [.افَاَج َفوجا  َاظيم َمن يهللطع اهلل َوَريهللوَاههلل فَنَ دوَ 

 :أما بعد
 األمننورر دي  منند قننل  اهلل اليننه ويننل  وشننهنن فنن ن أقنندد احلنندي  كننالَ اهلل وخننا ا نندي

 . نننننننننننننندباعا وكننننننننننننننل  دبنننننننننننننن  بدانننننننننننننن  وكننننننننننننننل بدانننننننننننننن   ننننننننننننننالا  وكننننننننننننننل  ننننننننننننننالا    اانننننننننننننننار

 .أن يكون نافعا   اأما بعد فمرح  ا باإلخو  ااكراَ   هاا اال ا  اااي نراو 
 ننود اهلل   ح  ننارو و عنناى النن  ا نناده ومننا أاظنن واملو ننوه هننو مننا  عتمننوه حننو  ح ننود اهلل 

 ت اقننر اهننوده  اننن أدا  ه واحنند  مننن أقننغر نعمننو عنناىف فنن ن نعمنن   ده ينن نانها ننا النن 
كثننا  وموا ننيع ادينند  كلهننا  لنن    أ  بآيننا ار  ننا منن  واملو ننوه شننيَ واننه شننكر هنناه اانع

بوبيتننننه و وحيننننده   ا اد ننننه ينننن نانه و عنننناى   ر ه وقننننفا ه و وحينننند اهلل  ئنننناحنننند أ املنننن  و 
 وهن   النيككونين  يعار نها اا هويا نو  عاى و  ع ا ي نانهمجيلخلواا ه ذا  مب ال   الوااليتد

هبنننا الننن  أح يننن   أداننن  الننن  وانننوا أدا  هننناا احلنننَ هلل را ااعننناملسف ا يننناأ ااكونيننن  يسنننتد 
اهللْل اِِع َناِدَي ااَّنِايَن وَمنهللنوا }:و عاى من ا ياأ هاه او  اهلل   اروو  وحيد ااع اد  اااي  عرفونه 

* َأْن يَنْعِيَ يَننْوََل اَل بَنْينعَل ِفينِه َواَل ِخناَل َل  ْنِف هللنوا ِمَّنا َرَجانْنَناههللْ  ِينرَا َوَااَلنِيَن   ِمنْن اَنْ نلِ َوينهلل  يهللِ يمهللنوا االَّناَل َ 
نن االَّننههلل ااَّننِاي ََ َوأَنْنننََِ  ِمننَن ااسَّ ننَماَواِأ َواأْلَْر ََ ااسَّ ننْ   فَننَعْخرََ  بِننِه ِمنننَ  َماِ  َمننا   َخلَنن ااثََّمننرَاِأ رِْجا ننا َاكهلل
ٍَ َواْاَ َمنَر *اأْلَنْنَهنارَ  اْافهللْلَ  اَِتْجرَِي ِ  اْاَ ْنِر بِنَعْمرِِه َوَينلخََّر َاكهللن هلل  َاكهلل هلل  َوَيلخَّرَ  َوَينلخََّر َاكهللن هلل اامَّنْم
لهللنوَها َيعَْاتهللمهللوههلل َوِإْن  َنعهللندُّوا نِْعَمنَ  االَّنِه اَل  هللْ  َوو َاكهللْ  ِمْن كهلللِّ َما*َوَيلخََّر َاكهلل هلل االَّْيَل َوااننََّهارَ  َدائِ َنْسِ 
نْ  ِإنَّ  وينننلخر ااسنننمواأ  ف ينننلخر هننناا ااكنننون[13-13إبنننراهي ف ينننور ]{َسننناَن َاظَلهللنننوََل َكفَّنننارَل اإْلِ
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كثننا  مننن اهلل   ننارو و عنناى  ا  واألَر واجل ننا  واا نننار واامننمٍ واا مننر وااليننل واانهننار ونعمنن
ََّ اَنْدرِِه َوَمنا اَنَدرهللوا االَّن} :اإلنسنان ااضنعي  اددها   كثا من ويا نه كنل هناه ألانل هناا َه َحن

هلَل  يع ا اَنْ َضتهللههلل يَنْوََ اْاِ َياَمِ  َوااسََّماَواأهلل َمْطوِيَّاأَل  َواأْلَْر نا يهللْمنرِكهللونَ  مجَِ { بَِيِمينِنِه يهللنْ َنانَههلل َو َنَعناَى َامَّ
ِمننرف] َوَينناَلََل َالَنن  ِا َنناِدِه  اهللننِل احلَْْمنندهلل اِلَّننهِ }:مث اننا    ننارو و عنناى   يننور  اانمننل [76يننور  اا
ننرَل أَمَّنناا هنن   اقننطفاه ف ا نناده اانناين [95يننور  اانمننلف]{ يهللْمننرِكهللونَ  اَّننِايَن اْقننطََف  والَّننههلل َخينْ

االنال   وا ين   تمنل اجلمينع  تنناو  االنناب  و تنناو  األن ينا  النيه  فاالنناب  األن يا  وايل
 ارنن  بنس اهلل وبنس هناه م  وبيخ  ن  ال هاا{ والَّههلل َخينْرَل أَمَّا يهللْمرِكهللونَ }وااسالَ من باا أوىف 

واألوبننان وهاهننا مننن املع ننوداأف فهنننا افننا اننيٍ المفا ننل   املع ننوداأ ااسننااط  مننن األقننناَ
ننَماَواأِ } : هننءال  اجلهلنن  ااسننفها  ااضننااس وإمنننا اتننوبيخ ََ ااسَّ َْ َمننْن َخلَنن ننْ   َأ ََ َوأَنْنننََِ  َاكهلل َواأْلَْر

َنا ِبهِ  ََ َذاَأ بَنْهَج   َما َكاَن َاكهللنْ  َأْن  نهللْنِ تهللنوا َشنَجَرَهاحَ  ِمَن ااسََّماِ  َما   َفعَنْنَ تنْ اَنهَل َمنَع االَّنِه بَنْل  ِ أَ  َداِئ
 .[76يور  اانملف]{ ههللْ  اَنْوََل يَنْعِداهللونَ 

ف دعلننو    فهنناا فيننه  ننوبيخ  نن  و  ريننع الممننركس اانناين دعلننون مننع اهلل أنننداد ا وانندال 
ف نمننورا حيننا  وال مو  ننا وال وال  ننر ا سننها نفع ننا والمتلنن  ألنف انندال  هلل   ننارو و عنناى وهنن  ال

هننناه امللخلواننناأ هنننو ااننناي و  ساألر ننن  ففااننناي خلنننَ هننناه ااسنننمواأ وهننناهدعلنننون منهنننا و 
كثا من هاه املع وداأ  ع د اهلل   او و عاى  شيت اف بلَ يستنَ ااع اد  وأما هاه فال  ستن

َْ َمننننْن َاَعننننلَ : )  إن شننننا  هللهننننءال  اجلهلنننن  كمننننا يننننيعي بيننننان ذانننن ينننندري مننننن حينننن  ال  َأ

ََ اَنرَار ا َوَاَعَل ِخاَلَ َا أَنْنَهار ا َوَاَعَل َ َا بَنْل  َرَواِيَ  َوَاَعَل بَنْسَ اْاَ ْنَرْيِن َحاِاِ ا أَئَِلهَل َمَع االَّهِ  اأْلَْر
رك ا هلل  عناى فنردا أو ممناناألشنيا  م انه منع اهلل فعنل هناهأإ[ 73/اانمنل( ]َأْكثَننرهللههللْ  اَل يَنْعَلمهللنونَ 

دنننوج أن  هننناه األشنننيا  هنننو ااننناي يسنننتنَ أن يع ننند وال اهلل انننن ذاننن  إذن فننناهلل ااننناي أواننند
نننونَ }: هلل انننن ذاننن  النننو ا ك نننااف انننا اى ا عننن أننننداديتلخنننا معنننه  أي ال { بَنننْل َأْكثَننننرهللههللْ  اَل يَنْعَلمهلل

ين هلل ) فن يطناه فنال يعلن أبااع اد  و يفرد  أننه هو اااي د  أيعلمون  وحيد اهلل و  َْ َمنْن دهلِل َأ
َِ أَئِلَننننهَل َمننننعَ  اْامهللْضننننطَرَّ ِإَذا َدَانننناههلل  ننننْ  خهللَلَفنننناَ  اأْلَْر ننننوَ  َوَدَْعلهللكهلل االَّننننِه اَلِننننيال  َمننننا  َوَيْكِمنننن هلل ااسُّ

عننل تنَ أن يع نندف أو إاننه مننع اهلل فيسنن{ َمننَع االَّننهِ  اَننهَل إأَ } :  فسننا ا ينن [ 76/اانمننل(]نَ  َنناَكَّرهللو 
ينن نانه و عنناى هننو اانناي    ف كننل هنناه امللخلوانناأ اهلل خل هنناالشنن: اهنناه األشننيا و اجلننوا
ِا   اخال نننا أ نننار واعنننل ا  اعنننل األَر انننرار  وو إى وخنننره هنننو وحنننده  واعنننل بنننس اا ننننرين حننناا
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و عناى  لنَ هناه األشنيا  فهنو ااناي دن  أن يفنرد وأن انة بااع ناد  وحنده ين نانهرد خباملنف
َْ : )نانه و عنناىاننه ااواننوه وأن لضننع اننه اجل نناه ينن  نننووأن  ع ينن هلل اْامهللْضننطَرَّ ِإَذا َدَانناههلل َمنن َأ ْن دهلِل

فمنننو مننن اانناي يفعننل ذانن  دينن  داننا  املضننطرين ويكمنن  [76/اانمننل]-(َوَيْكِمنن هلل ااسُّننو َ 
ي نننن) نانه و عنننناىف ااسننننو  هننننو اهلل ف نننن  ينننن َْ َمننننْن دهلِل ننننوَ  اْامهللْضننننطَرَّ ِإَذا َدَانننناههلل وَ   َأ َيْكِمنننن هلل ااسُّ

َِ َلَفنناخ َوَدَْعلهللكهللنن  ويننعي بعايننا   بعنند ايننل يننعي باألايننا  األوى يتننابع األايننا  اننيال  ( َ  اأْلَْر
ذر  من هاه األشنيا و  عناى  اديد  ي نانه و عاى ف هل هناو من هاه املع وداأ من يفعل

أي  اكره   اه ااننع  الينل اندا  بنل ف [76/اانمل( ]َ اَكَّرهللونَ  اَِليال  َما)-: اهلل ان ذا ف اا 
َْ َمننْن يَنْهننِديكهللْ  ِ  )همننر  ينناهون هنن     بَنننْسَ  ظهلللهللَمنناِأ اْا َنننرِّ َواْاَ ْنننِر َوَمننْن ينهللْرِيننلهلل اارِّيَنناَ  بهللْمننر ا َأ

نا ف ين نانه و عناىف  عنناى اهلل [71/اانمنل( ]يهللْمنرِكهللونَ  يَنَدْي َرْمَتِنِه أَِ اَنهَل َمنَع االَّنِه  َنَعنناَى االَّنههلل َامَّ
ل دعنن ِه و  ندس أناا ادر املدبر  اه األشنيا  كلهنات  عناى و نناهلل افااَ  اما يمركونف  عاى

َْ َمننْن يَنْ ننَدأهلل )الننو ا ك ننااف نظننرا  وأننندادا يع نندون معننه ينن نانه و عنناىف  عنناى اهلل اننن ذانن  اننه َأ
ََ مثهللَّ يهللِعيدهللههلل   .[73/اانمل( ]اْفَْل

 َ الن  أناتمع منن   ااسنمواأ ومنن   األر امن هااو ال أحدف او  تا  من يفعل شي

ِواااعظيمنن   وهنناه املواننوداأ األايننا ال ننوا ذر  فضننال  أن ال ننوا هنناه األمنن  وهنناه  َْ ) اعجنن َأ
ََ مثهللَّ يهللِعينندهللهَمننْن ينَ  رونننه ويمنناهدونه ويع فننون فيننه افلننَ هنناا ي  د ننبيعننه هنن  يع فننون ( ْ ننَدأهلل اْفَْلنن
ِا  يكنننابرون   إحينننائه  منننر  أخنننر  ينننَو اا ي فيكنننابرون   اإلاننناد ن واكننن امننن  النسننناا واجلننن

 يننننننننننن نانه اويتلخننننننننننناون منننننننننننع اهلل أننننننننننننداد -وااعيننننننننننناذ بننننننننننناهلل- اارينننننننننننل   ذاننننننننننن  نويكنننننننننننابو 

   إن كننت  قناداس الن  قنن  منا  داوننه أن منع اهلل و ن  أخنر  و عاىف ال ها وا برهنانك 
ََ ) هنناه ااننداو  َْ َمننْن يَنْ ننَدأهلل اْفَْلنن ( ِ اَننهَل َمننَع االَّننهِ َ أاِ  َواأْلَرْ سَّننمَ مثهللَّ يهللِعينندهللههلل َوَمننْن يَنننْرجهللاهللكهللْ  ِمننَن اا َأ

بنننراهس اننننده ف انننيٍ  اربهنننانف الأ امنننن هننناا فهنننا تا  ف ال أحننند ومنننن يننندا  شننني[73/اانمنننل]
ياأ ااعظيم  اان  ين نه اارباهس وااعياذ باهللف هاه من ا  انده  أدىن أدىن أدىن مث ا  ذر  من

هناه  يسنتفيد منن ال نه وأقنمه فهنو ال ااع نو  ااننا  ذاأ اا لنائر وأمنا منن أامن  اهلل اهلل هبنا
وخلَ وخلَ  وخلَاجلن واإلنٍ األشيا  كلهاف يع ف أن اهلل خااَ ااسمواأ واألَر وخلَ 

واهلل يننن نانه و عننناى  فااعافيننن  نسنننع  اهلل فجننن  ااكفنننر وااعيننناذ بننناهللاانتيجننن و اانتي منننا هننن اكنننن 
ننَماِ  فَنننْواَنههللْ  كَ  أَفَنلَننْ  يَنْنظهللننرهللوا ِإَى : )ي ننو  َناَهننا َوَجينَّنَّاَهننا َوَمننا َ َنناااسَّ ََ *ِمننْن فنهللننرهللو    ْيننَ  بَننَنينْ َواأْلَْر
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نَنا ِفيَهنا َرَواِين  اَمَدْدنَاهَ  نَنا ِفيَهنا ِمنْن كهللنلِّ َجْو   هَبِني   وَ  َوأَْاَ ينْ جو   ف اهلل أكنرب كنل[6-7/د]{ أَنْنَ تنْ
  :هبي ف شاار ي و 

  ننر ماقنع املليا وبإى          عمل   ن اأ األَر وانظر               
              بعحداد ه  اااه  ااس ي        ن جلس شاخلاأ نايون م               

ِبراد شاهداأ                    نبعن اهلل ايٍ اه شري    ال  ال  اا
واجلمننننا  مننننن   إى حدي نننن    هاينننن  اا هجنننن  واانضننننر  -واهلل أالنننن -يعننننه اننننا  هنننناا اإلنسننننان 

 و وحينده اهلل وااثمار وهاها ف ا  هاه األبيناأ اان   ند  الن   عظني واان اأ  ااورودأقناف 
 ي نانه و عاىف 
 اجلاحد ه وكي  دند     كي  يعل  اإلاه   ا  اج افي                
 دننال  أنه واح د          ننو  كل ش   اه وي                

ن  وحيد اهلل منن النوهب  فنسنع  اهلل أن  كنن من شعرا  واكن متك  ي نانه و عاىف هاه أاوا
َناَهنا يَنْنظهللرهللوا ِإَى ااسََّما  أَفَنَل ْ }كل أنوااه   الوبنا وبلائرنا بااتوحيد  َوَجينَّنَّاَهنا  فَنْواَنههللْ  َكْيَ  بَننَنينْ

ََ َمن*رهللو   فنهللن َوَما َ َا ِمن نَنا ِفيَهناَواأْلَْر نَنا   َرَواِين َدْدنَاَها َوأَْاَ ينْ ِفيَهنا ِمنْن كهللنلِّ َجْو   هَبِني     لنر  َوأَنْنَ تنْ
 (.مني ا د ذكر  اكل و 
ينن نانه و عنناى يت لننر هنناه ه  نن  االنناذ اانناي ي نندر اهلل حننَ انندر فااع نند املنينن  إى اهلل املت 

  لننره و دفعننه إى اإلنابنن  إى اهلل و عظيمننه وإاالاننهفف  هلل وينناأ   لننر  وذكننر  اكننل ا نند منينن 
نَنا بِنِه َانَّناأ  ِ  َمنا   مهللَ اَر ِمَن ااسََّماا َوأنَنَِّْانَ ) نا َفعَنْنَ تنْ احلَِْلنيدِ  َوَحن    ك  َواانَّلْخنَل بَاِينَ اأ  َ َنا َْْلنعَل * ََ

َنا ِبِه بَنْلَد   َمْيت ا َكَاِاَ  اْفهللرهللو هلل  رِْجا ا*َنِضيدَل   .[33-5/د])اِْلِعَ اِد َوَأْحيَنينْ
ين نانه و عنناى باا نندر  ه اكنون ومنندبر ينناأ يسنتد  هبننا الن  أن اهلل هننو خنااَ هنناا افهناه ا  

 ا  يضننأوااناي يسننتنَ أن يع ند ويسنتد  هبنا  من  وااعظمن  واجلننال  ين نانه و عناىوااعلن  واحلك
وداأ ااعظيمن  ن وهناه املوانا ع ف فاااي خلَ هاه األكنو ل  ااو عاى اه ال  ادر ه ي نان

الن  أن ي عن   إى وخنره انادر واجل نا  واا ننار واان ا ناأ واحليوانناأ من ااسنمواأ واألر نس
أهون اليه ي نانه و عناى كمنا   خر ألاانمع  ا فيه من اا د ملو  ف بل اا ع  أهون ال  اهءال
أي أن ف (مث يعينننده وهنننو أهنننون          الينننهوهنننو ااننناي ي ننندأ افلنننَ : )   ينننور  اانننرَو انننا 

 .اإلااد  أهون اليه من اا د 
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يستمنننهد هبنننا الننن   وحيننند اهلل   نننارو اجملنننا   تنننا  إى منننن يت لنننر هبنننا و  ويننناأ كثنننا    هننناا
 عننناى و و يننن  وااسنننفلي  كلهنننا  سننن ُ اهلل   نننار و عاىفهننناا ااكنننون ااعظننني  هننناه املوانننداأ ااعلو 

هلُل اَنههلل ااسَّنَمَواأهلل ااسَّنْ عهلل )ا نندركه و عناى وهن  أفعنا  ح ي ن  ال ومتجده و سجد اه ي نانه  هللَسن ِّ
هلَل َوَمنننْن فِنننيِهنَّ  َْمنننِدِه َوَاِكننننْ ِإالَّ َوِإْن ِمنننْن َشنننْ     َواأْلَْر هلُل ِْ نننوَن َ ْسنننِ يَنههللْ  ِإنَّنننههلل َكننناَن ال  نَ   يهللَسننن ِّ ْفَ ههلل

نا َهفهللنور ا  ا ااالن  واكنهنا منع ذان   سنن ُ اهللف هنناه املوانوداأ نراهنا هن[33/اإلينرا ] (َحِليم 
  ننارو و عنناى  كلهننا  سنن ُ اهلل  هوح ننا  هف اليلننهينن نانه و عنناىف كننل هنناا ااكننون قننغاه وك ننا 

هلٍل َواْاَ َمننننننرهلل   َنننننننَر َأنَّ االَّننننننَه َيْسننننننجهللدهلل اَننننننههلل َمننننننْن ِ   َألَْ ) ننننننْم َِ َواامَّ ننننننَماَواِأ َوَمننننننْن ِ  اأْلَْر  ااسَّ

ََّ َاَلْيِه اْاَعَاااهلل َوَمنْن يهللِهنِن االَّنههلل  َواانُّجهللوهلَل َواجْلَِ ا هلل َواامََّجرهلل َواادََّوااُّ وََكِثاَل ِمنَ  َفَمنا  اانَّاِس وََكِثاَل َح
 ِإنَّ االَّننَه يَنْفَعننلهلل َمننا َيَمننا هلل اَننههلل ِمننْن مهللْكنن
وهنناه  ف فهنناه ااكواكنن  وهنناه اانجننَو[31/احلنن ] (رَِ 

 ننا   سنن ُ وااطيننور    ننارو و عنناى واننا  بنناا  وينناأت اجلد هللااسننمواأ وهنناه األر ننس  سننج
نننننننننننننننننْر َاْ نننننننننننننننننَدنَا َداوهللوَد َذا اأْلَيْنننننننننننننننننِد ِإنَّنننننننننننننننننههلل )} :  نننننننننننننننننارو و عننننننننننننننننناىهلل   سننننننننننننننننن ُف انننننننننننننننننا  ا  َواذْكهلل

ْشنننننننرَادِ َن بنْ ِإنَّنننننننا َينننننننلخَّْرنَا اجْلِ َننننننناَ  َمَعنننننننههلل يهللَسننننننن ِّ * َأوَّااَل  نننننننل  اَنننننننههلل *اْاَعِمننننننن ِّ َواإْلِ نننننننوَر   كهلل نننننننَر َ ْمهلل  َوااطَّينْ

 .[35-36/ص( ]َأوَّااَل 
 ندنا واذكنر ا} وااسنالَ كنان منن أا ند اانناس  اانيب احلكي  اليه االال داودفع د اهلل املني   

نناه إى{ وَّااَل ِإنَّننههلل أَ } ي   اا ننو    ااع نناد فأ{ َأوَّااَل  َذا اأْلَيْننِد ِإنَّننههلل  داود اهلل   ننارو و عنناىف  را 
ِاأ األن ينننا ا  ا  إكرامنننإننننا ينننلخرنا اجل ننن لنننيه  االنننال  وااسنننالَ ومنننن أاظننن    اانننهف هننناه معجننن

: -وينل  هقنل  اهلل الين-اا  رينو  اهلل وااسنالَف  س ال  قدد األن يا  اليه  االالاارباه
 وإمنا اااي أو يته وحي ا أوحاه اهلل إل  ف  من ا ياأ ما ومن اليه اا مرهللاه او من نيب إال  ما "
واجل نننننا   سننننن ُ معنننننه بااعمننننن  ننننننيب اهلل داودف  يسننننن ُ منننننعا الينننننه االنننننال  وااسنننننالَف فنننننااط "

ا  سن ُ هاه من األدا  الن  أن هناه املوانوداأ كلهن واإلشرادف  س ُ معه فعال  و عوا معهف
 .ِه اهلل اِ والنو ن اهلل ولضع هلل و  دس اهلل

ير ك  املعاق  واجلرائ  واافواحش منع ا  و وشرك ا  يتلخا مع اهلل أندادوهاا اإلنسان املسكس  
وكنننل ر أ واألَر واانجنننَو واجل نننا  واامنننجكااسنننموا   ا يننن ف منننع أن هننناه األانننراَ ااعظيمننن

ها اهلل   اكر ا يناأ ين ين نانه و عناىف هناه هِهناهلل و  دينه و ننُ امللخلوااأ هناه كلهنا  سن 
  األانننل مسنننل  هننناه عنننه  فنننِ هبنننا ااضنننمائر اا منننري  اتسنننل  الننن ياهلل   نننارو و عننناى كتابنننه



 7 

مننننركا  واألنننننداد واألمثننننا  اننننن اا هِهنو نننننو ع ننننده اهلل ولضننننع اننننه و وحننننده ُ اجلمننناداأت فتسنننن 
  نننارو  يكفننن  ااعاانننل ألن النننة ديننننه هلل ا يننناأ نانه و عننناىف واهلل بعننن  هننناه ا  ينننواانظنننر 
 .يلرف ذر  من حَ اهلل اغاه ى والو عا
احلنندي  كننان معنناذ ااف يننه اانناي شننهد اننه ريننو  اهلل بااف ننه وأنننه  ونننعي الننندي  وهنناا متهينند 

ا من معناذ أ  ألحن  ان  ينا: )اريو    نهباحلال  واحلراَ ر   اهلل انهف كان ا أال  االناب 
 لننننن  ذكنننننرو وشنننننكرو ننننندان أن   نننننو  االهننننن  أانننننه ا حننننن  انفسننننن ففواهلل أ  ألح ننننن  فنننننالأ

أردفننه خلفننه ه و اهلل اليننه االننال  وااسننالَ ويكرمنن فهننو كننان مننن   ننه ريننو ( وحسننن ا اد نن 
اهلل : انا ( اهلل ال  ا ادهَ معاذ أ دري ماح يا: ))ذاأ يَو مث أا   اليه هاا اادرس ااعظي 

اهلل الننن  ا ننناده أن  حنننَ: )انننا  -أالننن  ورينننواه أال فوهننناا األدا والشننن  أن اهلل ورينننواه
د ين نانه و عناى اظيمن   ضنمنح حنَ اهلل وهنو ااتوحين هاه مجلن ( كوا به شيتار يم يع دوه وال

ا يمركوا به شنيتاف شنيت   أن يع دوا اهلل وال: اامركا  ان اهلل   ارو و عاىو و و ضمنح نف  اامر 
  ذر  مننن ااع ننادا  مث نن ي نندموا اغننا اهلل شننيت ا وال يع نندوا معننه أي شنن   أو ال ن األشننيا  فننالمنن

ع ناد  وهنو ف و تمل ااتا  منهايه شيع دوا مع وكلم  ش   هاه  تمل أن يراد هبا املع وداأ فال
و  اا ناا  وهين ااألمث نا  ذر ف فهناا منن أدان   وحيند  ال و منها شنيت ا اغنا اهلل ااع دأال يلرفن 

ا  ويناأ وأحادين  كثنا  يَنا )ف [17/اانسنا ]( منركوا بنه            شنيتا   هلل وال  َواْا هللندهللوا االَّنهَ )اند 
َاكهللنن هلل  ااَّننِاي َاَعننل*ك  اعلكنن   ت ننونيَن ِمننْن اَنننْ لااَّنناِ و  وا َربَّكهللنن هلل ااَّننِاي َخَلَ كهللنن أَينَُّهننا اانَّنناسهلل اْا هللنندهلل 
ََ ِفرَاش ا َواا ََتَْعلهللنوا به منن ااثمنراأ رجانا  اكن  فنال  َعْخرَ َ ف اِ  َما َ ااسَّمَ  سََّماَ  بَِنا   َوأَنْنََِ  ِمناأْلَْر

ف أنت   علمون أن اهلل هو افااَ ااراجد وهو ااناي [66-63/اا  ر ]( لَِّه أَْنَداد ا َوأَنْنتهللْ   َنْعَلمهللونَ اِ 
تلخناوا معنه  فنال و ا  هناا فكين   تلخناون معنه أنندادملطر وار  اان اأ وأنت   عرفنون كنل   اِ نين

ا ااعظني  ااناي خل ننا هناا اانر  ف بااع ادواوا إفراد اهلل  نف فهاه من أدا أنداد ا وأنت   علمو 
 ِ املطنر وأن نح اان ناأ و إى وخنرهف هناا ااناي  وخلنَ منن ا لننا وخلنَ ااسنمواأ واألَر وأنن

  يندا ننيب مرينل وال وال والف فنال ملن  م نرا وال و عناىف ال يستنَ ااع اد  وحده ين نانه
 وال فعنننناىيرانننع   اامننندائد إال إاينننه يننن نانه و  وال            ال بنننه ث إيسنننتغا إال هنننو وال
 مننن هناه ألإال إاينهت يره   والإال اليهف يتوكل  ه ي نانه و عاى وال ايسجد إال يلل  وال

ا وااع اد  أمر اامع اكنل مناس اأيها اانا ااع اداأف يا    نه اهلل ا دوا ربك  بع اداأ كثا  اد 
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انن  كلنن  اهلل هبننا ار ا اْننن ف فااع نناد  َتمننع كنل األوامننير ناه مننن األاننوا  واألامننا  ااظناهر  واو 
فيجن  النيه   فملنهياأ اا     اهلل انهنا  او تناو  فو عاى اليه  أن ينفاوها ا اده ي نانه

ا انه وخضنوا ا انه وان يناد أن ي تعدوا انها وأن  رموها كما انه ين نانه  ا  حرمها اهلل النيه   ع ند 
َأالَّ  َنْع هللدهللوا ِإالَّ ِإيَّناههلل  َض  َربُّ َ َواَ : )ياأ   ذا  كثا  و اا   عاىوااع اداأ كثا  وا  و عاىف

ان و منن كننينندا ااسننالَ وهنوف واننا  يوين  اليننه االنال  و [61/اإلينرا ( ]َوبِاْاَوااِنَدْيِن ِإْحَسننان ا
   ا ف اننالَ إى  وحينند اهلل   ننارو و عنناىااسننجن إى ملنن  إبننراهي  اليننه االننال  وااسنن يراف ننه  

فاا    [36/يوي ] (َأالَّ  َنْع هللدهللوا ِإالَّ ِإيَّاههلل  احلهللْك هلل ِإالَّ اِلَِّه أََمرَ  ِإنِ ) داوع  نلينته    ومتهيد 
ننننرَل أََِ االَّننننههلل اْاَواِحنننن أَْربَننننااَل مهللتَنَفرِّاهللننننونَ أَ : ) ه  نننن خننننال  داو نننن ننننارهلل د ااْ َخينْ َمننننا )-ف [15/يوينننن (]َ هَّ

هلُلكهللْ  َما أَنْنََِ  االَّههلل    َ َّ َن ِمْن دهللونِِه ِإالَّ َأْ َا َنْع هللدهللو  هلَل  هِبَا ِمن ْيتهللمهللوَها أَنْنتهللْ  َوَوبَا ْاطَان  ِإِن احلهللْك هلل ِإالَّ سهلل
منن  ف احلكن  هلل وحنده ين نانه و عناى وهناه ا ين [36/يوين ( ]ِإالَّ ِإيَّاههلل  اِلَِّه أََمَر َأالَّ  َنْع هللدهللوا

نننناو داننننواأ   نننندأ  هبااع يننند ف يعننننه  نننارو و عنننناى   نننندأ لننن  أن حاكمينننن  اهلل   اأاظننن  األدانننن
كثننا  أخطننعأ   اَتاهنناأعننه أ يرافنن  وااتلننوف وااضننال ف داننواداننواأ   نندأ بافو بااسياينن ف 

يداون األم  إى إفراد اهلل وحده  ُافاألن يا  كله  ااف ليه  االلواأ وااسالَ  ااألن يا ْريَ
داخلن      شنراها اهلل   نارو و عناىو عناى إفنراد اهلل بااع ناد ف فااع ناداأ اان  بااع اد  ين نانه

ى اجلانن  ااسياينن  ن إاا منرف فعنناس ينع و  ي ننَو هبناحكناَ اان  دن  أن األحكمنه وهن  أو  
يلتفتنون إايهننا  وااع يند  ال فإلينالَن اك  إال اهلل   اجلانن  ااسياين  مننحكن  إال هلل الحنا  ال
  ننارو   اانندخو    حاكمينن  اهللاألوى  ادرانن   اينندركون أن ااع ينند  هنن    يفهمننون وال وال

ف نعننن  واهلل الحننناك  إال اهللت الحكننن  إال هلل إخنننو ت الحننناك  إال اهللت يننناا و عننناىف افهمنننوا هنننا
اهلل مننن ااع ينند  وهنناا هننو منننه  أ و كننن مننن أيننن   نندأ هنناه احلاكمينن    نندن ننو  هنناا ونءكننده ا

  داننو  اا ننرون مننن أواننه إى اننو  األن يننا ف وهنناه هنن  ديننا  وهنناا هننو ف ننه األن يننا  وهنناه هنناألن 
 ااتوحينندف فنن ن اا ننرون إمننا خننرب  ننو  ابننن اا نني  كلننه   ااتوحينندف كلننه  ا يكمنن  وخننرهف إذ اا ننرون

 وحينند األ ننا    و اعلمنن  افننربي يعننه  وحينند ااربوبيننه وقننفا ه فننااك  ااتوحينند ائنناهلل وأ ان انن
امرو به وذا  هو ااتوحيد ا و   ان وحده واالفاأف وإما داو  إى ا اد ه ي نانه و عاى

اع نناد  يننواه يعمرنننا أن نفننرده بااع نناد  فننال نرينند با اإلراديت  وحينند اإلراد  واا لنند يعننه اهلل
اهلل وحده ونسعاه اضا   ااو تنستغي  باهلل وندايتغاب اطل  واا لد د اي نانه و عاىف  وحي
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يلننل   وااِكننا ف اانناي كمنن  كربنننا وإى وخننرهف  وحينند ااع نناد  مننن االننال  واالننَوا و حوائجننن
ِا  هنناا  وحينند ااع نناد ف و وحينند املسننعا  أن   سننع  اهلل اننِ واننل مننا يطلنن  ويسننع  مننن اهلل اجلنن

إى وخنره هناا  وحيند ااطلن   ا ف أن يتجناوج انن ف أن يكمن   نروفر  ريده  سعاه أن يغ
وذان   خنر ا    رمه  بنهااندنيا ومنا يكن فعنل هبن    واا لدف وإما خرب ان أهل ااتوحيد ومنا

ِا  ااتوحيد   باألمر واانهف ه وحيد ااطل  وإما  وحيد باألمر واانف  من ح ود ااتوحيد أو ا
ااكرامن    ااندنيا  وهاا من مكمالأ ااتوحيد وإما خنرب انن منا أاطناه اهلل اع ناده املنءمنس منن

ِا  من ااهاه وما يكرمه ا ي  بن ااااتوحيدف أنا أحك  اك  كالَ َ ب  هب    ااع ىب وذا  ا
ِاه هبن ي مناو ل اه أادا  اهلل   ااندنيا منن اانكنا  ا يخرب ام يعه باملعىن وإما]..[    ااع نىب  ننن

ِا هف هنناذانن  حكنن  مننن  ننرو ااتوحينندف فنناا رون كلننا و مننن ااعنناا ا ه   ااتوحينند وأحكامننه وانن
ومنن  منن االنوفي   و اند ااطوائن  املننرفن  منن ااسياينيين َتد هاا أا رون كله إى ااتوحيدف ا

بننناا  ورف يتعل نننون تعل نننون ي َتننند و ننناا َتننند هننناا ااعلننن  اننننده ف ال اانننرواف  ومنننن هننناه ف ال
د  ااننوبن وا نناد  اا ننربف اانناي فننرد بننس ا ننا اف الي ننااون بع نناد  اا  ننور وهاهنن و البافرافنناأ أ

ِ  ال وينندا اهلل ميت ننا أو هائ  نناف كلهنن  هننا اهللف هنناا هننا  ووبننس مننن يننداه فننرد بيننن ااننالأ وااعنن
ا) هللف  اهنناوهنناا  َوَمننْن َأَ ننلُّ ِمَّننْن يَننْداهللو ِمننْن دهللوِن االَّننِه )ف [31/اجلننن(]فَنناَل  َننْداهللو َمننَع االَّننِه َأَحنند 

 َمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننْن اَل 

ننْ  َاننْن دهللَانناِئِه ْ  َوِإَذا حهللِمننَر اانَّنناسهلل  )ف [9/األح نناف(]َهنناِفلهللونَ  َيْسننَتِجي هلل اَننههلل ِإَى يَنننْوَِ اْاِ َياَمننِ  َوههلل
أ ل منن ينداون هنا اهللف  ف ال أحد[ 7/األح اف( ]أَْاَدا   وََكانهللوا ِبِعَ اَدِعِْ  َكاِفرِينَ   ْ َكانهللوا َ هلل 

ف ااغائ ون هنا ا اهللت األمواأ واألوايا  ها اهللر هاهللت املالئك  ها اهللت األشجااألن يا  ها 
يسنمع  ال           بن  بنل   ل  اإلاان يداو ها اهللف ألن ها اهلل الل ماهللف فال أحد أ 

ننْ  َويَنننْوََ اْا ِ  ِإْن  َننْداهللوههللْ  اَل َيْسننَمعهللوا دهللَاننا َكهللْ  َواَننْو  َِعهللننوا َمننا) اننداا ا َياَمننِ  َيْكفهللننرهللوَن اْيننَتَجابهللوا َاكهلل
ألن ينا  النيه    اشن اات دن  أن نفهن  دانو  ف فينا[33/فناْر(]اَل ينهللَن ِّتهللَ  ِمثْنلهلل َخ ِنا  وَ  ِبِمرِْككهلل 
نننلِّ أهللمَّننن   َريهللنننوال  َأِن ):وااسنننالَ ااننن  اررهنننا اهلل   كتابنننه   ويننناأ منهنننااالنننال   َوَاَ نننْد بَنَعثْننَنننا ِ  كهلل

 اوه  إى ا نناد  اهلل   ننارو و عنناىف كننل ريننو  يننعي إى اومننه ينند[17/ااننننل] (اْا هللنندهللوا االَّننهَ 
ن ينائه  هنو هناا أ يطنرد مسنامع األمن  منن مع اهللفأو  منا واألنداداامركا   الاذن ا ينهاه و 

هننو افننااَ يع فننون   اجلملنن  بننعن اهلل  داننو  إى ا نناد  اهلل وحننده ينن نانه و عنناى ألن ااننناس
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ِمنر( ]ْع هللندهللههللْ  ِإالَّ اِينهللَ رِّبهللونَننا ِإَى االَّنِه جهللْاَفنن ا نَمنن)اانراجد اينن  املمينح  ف هنن  يع فنون أن هنناه [1/اا
 إمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامتينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننح وال وال إى وخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرهف   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  وال للنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ وال ال

كفر ا بهف  يعتربها و ااوياْ  وهاه اامفاا  ينكرها اهللا ويطا  وشفعا  إى اهللف وهاه و يتلخا
ا بنه َناهللوا ِمنْن دهللوِن االَّنهِ )ف [699/اا  نر ( ]الَّ بِِ ْذنِنهِ إ ْن َذا ااَّنِاي َيْمنَفعهلل ِاْننَدهَمن: ) و شنرك   أََِ الَّ

يع نا اَنههلل مهللْلناهللنْل اِلَّنِه ا*يَنْعِ لهللوَن  َشْيت ا َواَل  شهللَفَعاَ  اهللْل َأَوَاْو َكانهللوا اَل َ ِْلكهللونَ  ااسَّنَماَواِأ   امَّنَفاَا هلل مجَِ
َِ مثهللَّ إِاَْيننِه  نهللْرَاعهللننونَ  ِمننر( ]َواأْلَْر ففتوحينند ااع نناد   وحينند ااربوبينن  دنن  أن نعرفننه مننن [33-31اا

  س أن اهلل هو  ا ا ا ياأمن  ا رونف  وحيد ااع اد  كاا  نعرفهِخر هبا اي ا ا ياأ اهاه 
هناا ااتوحيندف دن  أن ننلنح ال نرون  املع نود وحنده و  نس أ نا دانو  األن ينا  وأ نا كاننح إى

  وااسننالَ وملت نن  ينناا  مجيننع األن يننا  الننيه  االننالو ر نتنندبره وأن نتعملننه هنناا ااتوحينند هننوأن 
ل يننور أياينن  ا نناخننر  أقننو  يننداون إايهننا اكننن هنناا ر أاألن يننا   نن  أمننو ف و داننواع  مجيع ننا

اإل نان باألن ينا ف دن  الن    بناايَو ا خنراإل نان و جلميع وإال ه  يداون إى اإل ان بناان و ف ا
هبنناا مجيع ننا ي مننر  ُاال  م مننرين ومنننارين فاألن يننا  اننارينن كننل ولننود أن يننءمن بننعن اهلل أريننل

ِإنَّ و ): ف انا   عناىع االح ه  إى اإل ان بعو  ف وملته  واحد  مجي يداو  و ياب ه  بالح ه
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ْ ه أهلل َهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناِ   مَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتهللكهللْ  أهللمَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   َواِحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَد   َوأَنَنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا َربُّكهلل

ِإنَّ و )عنندها   باننا فاألن يننا  ذكننر اننددا  مننن الننةفهنناه اا ننا بعنند أن [56/األن يننا (]فَاْا هللنندهللونِ 
 وااسننالَ  الننيه  االننال فاألن يننا [ 56/األن يننا (]اْا هللنندهللونِ ف اِحننَد   َوأَنَننا َربُّكهللنن وَ     َهننِاِه أهللمَّننتهللكهللْ  أهللمَّنن

 شنننننننننن   وإن نننننننننناذه  مننننننننننن اامننننننننننرو وااضننننننننننال ف وكانننننننننننحكننننننننننل ل   داينننننننننن  افلننننننننننَ ا نننننننننن ُااننننننننننا

 كانننننننننننننننح مواننننننننننننننود    كننننننننننننننل  ااسياينننننننننننننناأ ااضنننننننننننننناا  املننرفنننننننننننننن ااسياينننننننننننننناأ مواننننننننننننننود ف 

ُا باادا األم  اكن ْريَ األن يا  اليه  االال  إانه إال اهللف ال  إى الو  وااسالَ مجيع افأن ي د
 ال      هل ااكالَ واملنطنَ واافلسنف  ي وانون ف أمع ود َْ إال اهلل إيشو ال إاه إال اهلل معناها

إال      راجد إال اهللف اكن ايٍ هاا معىن ال إانه  خااَ ال  الراجد إال اهللف نع  واهلل خااَ ال
 راجد ويننناأ كثنننا  ومنهننننا ا يننناأ ااننن   لوناهنننا الننننيك ف ااننن   ننند  النننن  أنَ ال خننناا اهللف ال

اا  وحيند ااربوبين  ن هنا ااكنون ومنظمنه ين نانه و عناى اكنفااَ ااراجد املدبر أمنر هنااهلل هو ا
مك   ءمننون بنعن اهلل هنو افنااَ اانراجد فيلنِ  وهو يستد  بآيا ه الن   وحيند األاوهين ف إذا كننت 

يفهن   ألننهت ع كثنا ا منن اافنرد   ااضنال  فسا أهل ااكالَ أواف أن  ع دوا هاا افااَ ااراجد
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ات ندأ   اما  أنا ومنح أن اهلل هو افااَ ااراجدففي و   راجدت خااَ ال إاه إال اهلل الال ن م
ْين   فافنااَ اانراجد فينه أننه ات ندأافالن اااي أداوه وأيجد انه وأركنع انه وأْنوف بنهف منا 

 ااسنننجود ف انننه وحننندهإانننه إال اهلل معنننىن ال فاهللال مع نننود ْنننَ إ إانننه إال اهللت ال فهننن  معنننىن ال منننا
إاننه إال اهللف  ال معننىن و  يننائر ااع نناداأ هنناا هناه ال شننري  اننه   وااطنواف وااركننوه وااننداا 

 نااوا الحناك  فن و ن يياينيو خنر س وف انا  نناوشريكا   ا  ند رفتها اغا اهللف الاأ معهفعنح ق
ِادوا األم  بإال اهلل ال اهلل اابند إ  واهال مبعىن ال إاه إال اهلل كعن مءد   فساه  هناا ال الف ف

أدركننه   منا  ننال  املتكلمنسف وهناا  فسننا أ نل منن  فسننا -ك ناا   عناى اهلل انن ذانن  النوا  -
حنَ  مع نود إاه ال إال اهللف حنن ن و  ال ه      إا كثاَل من امللخدواس هباا ااتفسا ااضا  اال

منننننون ء ومننننه  اا مننننر يع نننندون اهللف امل  اابنننندأ هنننناو اابنننند وهننننناو مع نننودف امللخلوانننناف إال اهلل
لينه واافوننه ويراوننه مون اه ويِكون اهف ويتوكلنون او هفويلون ايللون اه ويسجدون اه ويركع

اهلل  اع نناداأ كلهننا  نناا املع ننود ْننَ اهلل را ااعاملسففلمننا ن ننو  الحنناك  إالاه اويلننرفون هنن
ااتفسننا ويننءمن  اابنند هنناا  فسننا  ننال ف يعننه إذن دنن  النن  مننن يننداو إى هنناا يعننه ال

وأن يسل  ْرينَ األن ينا    اانداو   ن يراع إى اهللال  هاا ااواه أن يت   اهلل وأ  اكميباحل
 انتمناراامرو منتمر   هاه األمن  وأن يفه  املعىن احلَ اال إاه إال اهللف ا ى اهلل   ارو و عاىإ

اف  كين  يناْون  نثون هبناف  يفنون بناا  ورف كين  يسنتغو يط فضيع اف  رو    اا لندان  نر  كين 
مدينن     أمامنر  واملمناهدف مندن   بعن  اا لندان  ن ملسنااد واا  نااهنا اكي  يميدون الي

شنر   ندم  منن ي نه الن  اا  نور مسناادفبع    خناافوا أحادين  كثنا  ال  اا  ورف  كلها م ني
 اعننننننننننننن  اهلل النننننننننننن  اايهننننننننننننود واانلننننننننننننار  النننننننننننناوا: )خلننننننننننننَ اهلل و لنننننننننننن  الننننننننننننيه  االعننننننننننننائن

 اائمننن ف حنننندي  أ، هرينننر ف حننندي  ابنننن ا ننناسف حنننندي  حننندي ( ا نننور أن ينننائه  مسنننااد

أن يننائه   اعلنن  ر نن  اهلل انننهف وأحادينن  وخننر كلهننا  لنن  االعننناأ النن  مننن يتلخنناون ا ننور
يتلخنناون ا ننور   كننانوا إن مننن كننانوا انن لك: )لنناحلس مسنناادمسنناادف النن  ا ننور األن يننا  واا

  حندي  ( أ ناك  انن ذان    فن األن يا  واالاحلس مسااد أال فال  تلخاوا اا  نور مسنااد
حنوال ( لخناون اا  نور مسناادتااسناا  ومنن ي إن من شرار افلَ من  دركه : ) ابن مسعود 

هبا رأي اف وكثا من الما  ااسنو    ااعنال  واارواف  االوفي  عيرف أربع  امر حدي  بابت  ال
ااتوحينند وإى وخننرهف هاوينن  اامننرو وااضننال  وينندافعون اننن اا  ننور و نناربون  دون األمنن  إىو ي نن
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  نارو و عناى  اع ائد ااضاا  من  عطيل قنفاأ اهللال  هاا بس ااسياي  املننرف  وبس ا واد
ك نار ينداون إى ون  مفتن يواند اا لندان األننداد منع اهلل   نارو و عناىف واهلل   بعن  الاذومن 

 وااليننتنجاد االيننتغاب  بننل  نناربون مننن  ننَر االيننتغاب   رمننون بنننا  املسننااد النن  اا  ننورف وال
ِ  هبننا  هاين  ااننا  وا نوانف وال باألواينا ف فاألمن    ين ناها مننن ااضنال  واانا  وا ننوان ااناي نن

األن يننا   كننان اليننه ريننو  اهلل وأقنننابهف و سننا   ااع ينند  النن  منننه  أن  عننود إى مننا إال
واحنند كلهن    ااتوحينند األن ينا   مجيع نا النيه  االننال  وااسنالَ فن ن ديننن األن ينا  واحنندف دينن

شنناكل ذانن ف    احلننال  واحلننراَ ومننا   ااتمننريعاأ  بعنن لتلنن  شنن   واحنند ال اتلفننونف 
كنل    مليتن  بااتوحيندف اا نرون ملن   بااتوحيند و اربن  اامنرو  فاا رون مل   بااتوحيندف وااسنن 

 َنْعَمننن   َهنننا اَل فَِ ننَّ : ) مليتننن  بااتوحيننند و اربننن  اامنننرو بكنننل مظننناهره وأشنننكااه مظننناهره وااسنننن 
نكفنننر هنننءال  ااضنننااس  حننننن ال ف[37/احلننن (]االُّننندهللورِ   َنْعَمننن  اْا هلللهللنننواهلل ااَّنننِ  ِ   اأْلَْبَلنننارهلل َوَاِكننننْ 

هنن  اليننه مننن  نكفننره  إال بعنند أن   نناَ احلجنن  مننا ال          ننااون وأهلكننوا األمنن   اكنننه 
منننن أاننن ُ أننننواه  بغنننا اهلل اب واالينننتغهنننا اهلل منننن أاننن ُ أننننواه اامنننرو واانننابُ اغنننا اهلل  دانننا 
ويتلنرفون  أبعد من ذا  أ   يعت دون   األوايا ف أ   يعلمون ااغين  إىذه وا  ف بلاامرو

اانننداواأ اا ائمننن  ا ن   هنننا ااسنننلفي  كلهننناف خاقننن األخنننر اأ إى اانننداو  اذهننن   ااكنننونف 
ت لينن ف هننل  ننراه  ااملسننلمس وداننو  مجاانن  ا و نتمننر   ااعننال اإليننالم  مثننل داننو  اإلخننوان

بنننل يننندافعون انننن اامنننركياأ هننناهف ويتوانننون أهنننل هننناه  كياأو ال واهللر  ننناربون هننناه اامننن
 اانناس وادمعن أن دانواأ ييايني  النده أهنل أل    وكي اف       اامركياأ ويدافعون انه

  اربنن  ا ننور ف الانننده  اإليننالَ منناهو اإليننالَ ف اإليننالَاينن يلننلوا هبنناا ااتجميننع إى ااكر ا
 إال اهلل ومنا نح شنعار ال حناك  وال ت دانو  إى ااكراين   داو  إى إ  اه األن ينا  وال وال الو 

 ف فيهننا وحنند  فيهننا شننركياأ وخرافنناأ وبنندهف فيهننا حلننو   وإال أذكننار ومهمنن  شنناكل ذانن

 احلنننننراف بنننننلسنننننتنَ   وال انننننند هنننننءال  ااوانننننودف فيهنننننا فيهنننننا فيهننننناف هننننناه ايسنننننح منكنننننراأ

 رافناأال  اف اائم  مجاا  ه  ا  فرد املسلمست  فرد املسلمس يعهيرون ااداو  ااسلفي  أ 
في ا  الن  شنركهاف  عخنا بااتوحيند ووموان     ن و  فتسنتجي  وااضنال   نداو وموان  مننه 

ف [39/اانمنل(]َفرِيَ اِن َاَْتِلنمهللوَن  فَِ َذا ههلل ْ )  شا  اهلل هاا  فريَ األن يا  أنح فراح بينه ف ما
هف انا  اهلل حكاينن  انن هنناا كفننروا بن  وفرينَومننوا بننه  فرينَت ى ااتوحينندومنه إانا  قناذ يننداو ا
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ننْ  َفرِيَ نناِن َاَْتِلننمهللوَن  فَننِ َذا) ااوااننع بننس  كمننا   احلنندي  االنننيُ  ف و منند فننر د بننس ااننناس(ههلل
منن  وهنءال  املعانندون وأهنل اامنروف فهناه ينن  األن ينا  النيه  االنال  وااسنالَف أهل ااتوحيد
يمنننوهون اانننداو  ااسنننلفي ف ويعتربو نننا  فنننرد املسنننلمسف يعنننه  معهننن  الننن   ال  اهلهننن  و ننن

ُوينننه ف أذ  األمنننو اايهنننود  طنننع  اينننتفادواوااضنننال ف مننناذا  اامنننرو ا ننننادو   بعاننندامها الننن  ر
اس     هنااو ااسن   أ ن  ا اس يااون املسلمس   كل مكانف ماجملوس وتل  أنواه املمرك

يسنننتفيدوا منننن اا نننرونف منننن ا يننناأ  ل          ركنننوا دانننو  األن ينننا ف  ركنننوا مننننه  األن ينننا ف 
لَّنَه اَل يَنْغِفنرهلل ِإنَّ اا)اامنروف وااوايند اامنديد ألهلنه االنادا  بااتوحيندف واالنادا  بااتنناير انن

َنا َخنرَّ يهللْمنرِْو بِاالَّن َوَمننْ )ف [337/اانسنا (]بِنِه َويَنْغِفنرهلل َمنا دهللوَن َذاِنَ  ِاَمنْن َيَمنا هلل  َأْن يهللْمنَرو ِه َفَكَعمنَّ
َ   ِمَن ااسََّماِ  فَنَتلْخطَفهللههلل  هلُل ِ  َمَكنان  َينِني َوَمنْن َأَ نلُّ ِمَّنْن )ف[13/احلن (]ااطَّينْرهلل َأْو  َنْهِوي ِبِه اانرِّي

 سنمع هناه ا يناأ ااعظيمن   ف كين [9/األح اف( ]َيْسَتِجي هلل َاههلل  َيْداهللو ِمْن دهللوِن االَِّه َمْن اَل 
ِ     مسنل  و نتظنرإمث   نع   اامنروف و  نو   فف ومآ  منن يمنركونْرا اامرو  االادا ااعن

ِيندو ا واانلر منن اهللف واهلل منا ِره وا  عنت    إذا   نايعت: )ا  هلل إال ذال  وهوانني بااعينن  ور نيت  بناا
هناه األمنور  نءدي ( انك  حىت  راعوا إى ديننك ه ِانين أذناا اا  ر يل  اهلل اليك  ذال  ال

ِرهف وأذنناا اا  نر ومنا ااوه  ا ف ااو إى هاه احل –شناكل ذان ف هناه األمنور  ارباف وإ  اه اا
هنناه األمننور البنند أن  حأكننرب منهنناف فنن ذا كاننن ف اامننروامننرو أكننرب منهننااكننن ا -هنن  معاقنن 

بنناا أوى و ننرو اامننرو مننن بنناا أوىف فنناألمر واهلل خطننا  ااتوحينند منننف فنراننع فيهننا إى اهلل
اتوحينند   بلنندان اانندنيا كلهننا هبنناا اا يننان ااوا ننُ اجللنن ف هتنناف وا وكنن  يلننيُ داننا  ااسننن 

 اهلل كان اليه رينو  كان اليه األن يا  اليه  االال  وااسالَف إى ما  راع إى ما باألم  أن
 .ف أن  تمس  بكتاا رهبا وين  ن يها وأقنابه -قل  اهلل اليه ويل -
 د ننن  كلهننن  يتكتلنننون س ومنننن اانننروافياا  نننوريس وافنننراف ودانننا  ااسنننو  منننن ااسياينننس ومنننن 

ااننناس بااتمننويهاأ وااتنفننااأ  مننويه  هننا وبننسااسنندود واحلننوااِ بينن ااننداو  ااسننلفي  ويضننعو 
 نناس المنن اا َتند فيهنا راحلن ف مائن  ال ك بنلو مويه ألهلهف واألم  منكوب  واانناس    اا املنه 

فيهننا راحلنن  مننع  َتنند املليننون ال ك بننلننناس  ااينن ف وا ن أنننا أاننو  َتنند فيهننا مننن يع ننل مننع األ
مليونف ما أدري ك    األَر اكنه    ي لغون مليار ومائ   اي ف ا ن املسلمون كما ي األ

اع يننند ف   ا         االحننننرافهننناه نتنننائ  منننر  ( يل هثنننا  كغثنننا  ااسننن):كمنننا انننا  رينننو  اهلل
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ااع وديننن  يننند ااربوبيننن  و وحيننند  وح: اثالبننن ه ابتوحيننند اهلل بعقنننناف ُاا يننند  األن ينننا ف األن ينننا  انننا
 أن  مننرفنون حنىت    وحيند ااربوبين ف يعت ندونساملسلمكثا من و ف و وحيد األ ا  واالفاأ

وإخواننه  كاننح هناه ااع يند  انند أ، اهنل ماو ااغي  ويتلرفون   ااكونف  األوايا  يعلمون
املسنلمسو منن كيند  كانح انده ف كي   كون اند من املمركس ااك ار وقناديد ااكفرف ما

ُايوا   قفوف أهل اا ده املالحد  اااين اند ُاااضالا ف اا ا باحللو ف ه هبا اا بوحد   اا
ُاااواودف  ريواه و عطيل أ ا  اهلل وقفا ه وإى وخرهف فعْ  نح  بتنري  كتاا اهلل وين  اا

ِ  اهلل هبنن  مننن ااننا  وا هنناه ااظلمنناأ النن  كثننا  ننوانف األمننر مننن املنتسنن س إى اإليننالَ فننعن
َْ نننِل االَّنننِه ) ف أن يتمسنننكوا بكتننناا رهبننن  وينننن  ن نننيهيرفعنننه اهلل اننننه  إال  ال ااننناي َواْاَتِلنننمهللوا ِْ
يع نن َِ ا َواَل  َنَفرَّاهللننوا َواذْكهللننرهللو مجَِ ْنننا ِن لهللننوِبكهللْ  َفَعْقننَ ْنتهللْ  انهلل  تهللْ  أَْاننَدا   فَننعَاََّ  بَنننْس ْاَمننَ  االَّننِه َالَننْيكهللْ  ِإْذ كهلل

فعلينا أيها اام اا أن نتعل  داو  األن يا  النيه  االنال   .[361/و  امران( ]ْخَوان ابِِنْعَمِتِه إِ 
 وااسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالَ وأن

يهنا أهنل ااكيند ا فاذ هاه األم  من ا و  اان  رماهناادين هلل وأن نسع  ااهدين   إن  خنلة
 .واملكايننننننننننند كلهنننننننننننا واملكنننننننننننرت ااكيننننننننننند ااسيايننننننننننن  وااكيننننننننننند اإلحلنننننننننننادي وااكيننننننننننند ااعلمنننننننننننا 

ااعود  باألمن  إى   اه األم  داا  قاحلس وللس ددون   ئيهي   ارو و عاى أن أيع  اهلل
إن ربنا اسنميع اانداا  وقنل  اهلل  َ ذا  كان اليه ريو  اهلل وأقنابهف أيع  اهلل أن   ما

 النننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ن ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  منننننننننننننننننننننننننننننننننننند والنننننننننننننننننننننننننننننننننننن  واننننننننننننننننننننننننننننننننننننه وقننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ه ويننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 

 

 . هاهلل وبركاتُ الم عليكم ورمحةُوالسَّ
   : ...........ضرة القيِّمة محاقام بتفريغ هذه ال
  -جزاه اهلل خيرا  -

 :  -حفظه اهلل-وعرضها على الشيخ 

- غفر اهلل له-عبد اللطيف شريف   :أخوكم يف اهلل 
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 وسلَّم   من هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وآله

 

 


