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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من مد هلل نَْ إن الَْ 
ن ال إلدده إال اهلل وهددده ال شددري  لدده، يهددده اهلل  ددل مضددو لدده، ومددن يضددلو  ددل هددادي لدده، وأشددهد أ

مًَّدا عبده ورسوله  . وأشهد أن ُمح
   . ( ) (ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَه َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّ )
ُهَم ا رَِج اال   يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّ ) َها َزْوَجَه ا َوبَ  َّ ِمن ْ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 ( )(ّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبا  َكِثيرا  َوِنَساء َوات َُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ ال
ِِْف ْر َلُك ْم ُبنُ وَبُكْم * َس ِديدا   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقولُ وا قَ  ْوال  ) ْْ َلُك ْم َأْعَم اَلُكْم َويَ  ُيْص ِل

 . ( ) (فَ َقْد فَاَز فَ ْوزا  َعِظيما   َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلهُ 
 :أما بعد 

وشدددر ارمدددور  مدددد  دددلل اهلل عليددده وسدددل ،ُمحَ هددددي دي اْلَدددوخدددرْي   اللدددلما ادددلما اهلل، دددخن خدددرْي 
 . النارواو ضللة ِف  ،واو بدعة ضللة ثة بدعة،دواو ُمح  ا،دثاتح ُمحْ 

الدداي نر ددو ؛ بددارومح  هدداا الل دداأل الْ ِف  -تبددارو وتعدداى-  اهللواإلخددوة ِف مرهبدداً باربندداأل وارهبددة 
ُح ق إنه سَ وأن يلهمنا  يه للصواب وقول الَْ ، نا  يهأن يسدد   -سبحانه وتعاَى  -اهلل   .ي  ع 

نبندا وهو عنوان عظي  ونسأل اهلل أن يح ، التحاير من الشر: وهو عت  عنوان هاا الل األ  د سَِ 
 .يع الشرور وإياا  جَ 

َدوالدعوة إَى ، إال للتحاير من الشرا  األت ق إن الرساالت الها موالَْ    ْْ : قدال اهلل تعداى ري ا
 (ٌة بَ ْع َد الرُُّس ِ  وََك اَن اللّ ُه َعاِي اا  َحِكيم ا  رُُّسال  مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعلَ   اللّ ِه ُح َّ )
( )  ، َْْ َدد،   علددل السددعادةري ومددا يدددل  مبشددرين النددال بددا ؛ ارين مددن الشددر وسددوأل العواقدد ومنددارين وُمح

 . الدنيا واخآخرة عواق  هاا الشر ِف 
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النَِّبيِّ  يَن ُمَبشِّ  رِيَن َوُمن  ِذرِيَن  َك  اَن النَّ  اُس أُمَّ  ة  َواِح  َدة  فَ بَ َع  َ  اللّ  هُ ) :-تبددارو وتعدداى-قدال اهلل 
ِذيَن ُأوُتوُ  َوأَنَاَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم بَ ْيَن النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوْا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإالَّ الَّ 

نَ ُهْم فَ َهَدى الّلهُ  ِْيا  بَ ي ْ الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَما اْختَ َلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْبنِِه  ِمن بَ ْعِد َما َجاءتْ ُهُم اْلبَ ي َِّناُت بَ 
و األ الشيطان بالشر ،  لان النال علل دين واهد، ( ) (اُء ِإَل  ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ َوالّلُه يَ ْهِدي َمن َيشَ 

َْْ  بعث اهلل النبيْي  ،را  والشرو والضلل واالنْ  و ِلد معهد  اللتد  وأندزل، ة منه مبشرين ومنارين ر
ِْْ  ه مشاال حدارة مَ الة علل اْدري والْ   الده ارنبياأل وهلَّموا اتب خذا ر عوا إَى ، ل ات بينه ولفض ا

اا التحاا  من علل الق ومن علل الباطو ومن علل الدى ومن علل الضدلل ، ، تبي بَِ من الشر 
اى يلفددي أ ددا اتدد  اهلل  الدداي خلددق رن اتدد  اهلل سددبحانه وتعدد ؛ومددن علددل اْددري ومددن علددل الشددر 

ف هاه اللتد  هدو اْل دات وإذا اختلد   (1) ( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)  : اْلق
هداا قبدو بع دة ُممدد  دلل هلَّمدوا اتد  اهلل  يمدا بيدنه  ؛ أهو العل  وأهو اللت   ضًل عدن ريدريه  

 .اهلل عليه وسل  
هدداا اللتداب الدداي  دداأل بدده ُممددد ، ندال هددو هدداا ال ددرآن واخآن الداا  علددل اللتدد  وعلددل ال  

 دددلل اهلل عليددده وسدددل  ، علدددل ادددو هدددال ف ادددو  يدددو وف ادددو أمدددة يبعدددث اهلل رسدددواًل بلتددداب لدددو 
هداا الندو و د  علديه  أن   دخذا هصدو خدل   يمدا بدي أمدة، اْل ات الع ائدية واملنهجية وريريهدا 

وأمشو  ، هو مشااله  ، وهاه ارمة اتابا أعظ  اتاب  ون  يهدي ، خ    إى هاا اللتاب ير عوا 
؛  واال تماعيددة واالقتصددادية ، اتدداب وهددو للددو املشددااو الع ائديددة واملنهجيددة والسياسددية وارخلقيددة 

ال يأتيده الباطدو مددن بدي يديدده وال مدن خلفدده )  : احلهدا هداه بينهددا اهلل ف هداا اللتدداب العظدي  املعجددز
لددو هلَّمددوا   –والعيدداذ بدداهلل  - مشددااو املسددلمي اخآن الددل ندد  الدددنيا  ( ) (تنزيددو مددن هلددي  ْيددد 

امددا   ، ع ائديددة وسياسددية وريريهددا وللددن مددع ارسدد ، اتدداب اهلل هدداا لتلشددا هدداه اْل ددات الهددا 
ِْي ا   َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُ  ِمن بَ ْعِد َما َجاءتْ ُهمُ ): نفسها ف هاه اخآية اهلل قال  اْلبَ ي َِّناُت بَ 
نَ ُهمْ  والر دو  إى الدق ف لداما إى اهلل تههدو الداي عندع الندال مدن اال، السدد واللد  و البغدي ، (  بَ ي ْ

،  والصددددو ية بفددددرقه ،  أل هدددداه الطوائدددد  الددددروا ض بفددددرقه وإال  مددددا معدددد  ب ددددا ،اب ضددددوأل هدددداا اللتدددد
 !؟اخل ... والباطنية بفرقه  
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 !وما الاي أب اها ؟ !؟ملاذا تب ل هاه اْل ات 
لاا ينشأ املبددأ املنحدر  والع ائدد املنحر دة  دل  !رن خل ه  ناشيأل عن بغي وعن استلبار 

،  مدددا  وت ويدددة بددداطله  بسدددب  نشددداطه  لددددعوات ، تراهدددا علدددل مدددر السدددني إال ويدددزداد سدددواد أهلهدددا 
 نفدول ا دري مدن الندال رن هاا الدداأل العضدال ف: هو والسر  ، اريامايرتا عون بو يزدادون علل مر 

اإلنسان ظلوما  هول ، ظلمه يبدأ حبق اهلل يشرو به ف عبادته ، ينحدر  عدن هلمده ، ينحدر  عدن 
ال ادو الندال ، الدل شدرعها اهلل  يبددأ ظلمده مدن هندا ، ا دري مدن الندال  ينحر  عدن الع ائددمنهجه ، 

اه اخآيدة الددل جتددا  إى بسديطة إى هدد حملددةهداه . والر دو  إى اهلل يددوما ال يامدة هددو املر دع وإليدده املصددري 
أمدددر عليهدددا وهدددي أن  والوقدددا ال يتسدددع أن ن ددد  عندددد ادددو نددد   دددبعض النصدددو  علدددن،  لسدددات 

 .وبعضها قد أق  عندها عندما ت تضي الا ة الوقو  عندها ، واضحة والمد هلل 
َسددَفر   ِف  للَّددِه احنَّددا َمددَع َرسحددوِل ا"   -رضددي اهلل عندده- ب  ن عم  رو ب  ن الع  ا  عب  د اهللق  ال 

دَو ِف  َدنَدَزْلَنا َمْنزاًِل َ ِمنَّا َمْن يحْصِلحح ِخَباأَلهح َوِمنَّا َمْن يدَ  الهد  ف  هداد وخدمدة   – َ َشدرِهِ  ْنَتِضوح َوِمنَّا َمْن هح
ب الدددوا يعدد  : (  شددرهف  هددو منددا مددنو ) ف التدددرب علددل الرمايددة ر دد   نددد اهلل ،  بعضدداً بعضدده  

 الصدددلة –الصَّدددَلَة َ اِمَعدددًة  ِإْذ نَددداَدى محنَددداِدى َرسحدددوِل اللَّدددِه  -هددداوتبيدددا ف أماان رتعدددلالدددل تسدددر  ل
دْن نَدِوي ِإنَّد»  َدَ داَل   َاْ َتَمْعنَدا ِإَى َرسحدوِل اللَّدِه  -، و امعة هدال  منصوب علل اإلريراأل  يقَدْبلِد هح َلَْ َيلح

ددهح َلحددْ   ِإالَّ َادداَن َه  ددا َعَلْيددِه َأْن يَدددحلَّ أحمَّتَددهح  ددهح َلحددْ  َويدحْنددِاَرهحْ  َشددرَّ َمددا يَدْعَلمح هدداا هددق  –َعلَددل َخددرْيِ َمددا يَدْعَلمح
يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُنِاَل ِإلَْيَك ِمن رَّبِّ َك )، أو به اهلل وعليه  أن يبلغوه ،ا رتضه اهلل علل الرسو 

ِْ   َت ِرَس   الََتهُ  ف الع ائدددد ، ف : ه علددل ادددو خددري ديددد  ودنيددوي يدددل أمتددد  (1) (َوِإن لَّ  ْم تَ ْفَع   ْ  َفَم  ا بَ لَّ
يضدر هداه ارمدة ردا ره  منده  شؤون وادو مداالف او شأن من سة العبادات ، ف ارعمال ، ف السيا

علددن أن يسددلا عندده ال بددد أن ويلحددق بددا ؛ هدداا النددو ال ،علددن أن ينددال هدداه ارمددة ومددن اددو شددر 
 َأوَِّلَدا َوَسيحِصدي ح آِخَرَهدا بَدَلألأ َوأحمحدورأ  َعاِ َيتدحَهدا ِف  َوِإنَّ أحمََّتلحْ  َهِاِه  حِعوَ  -ألبلو دقة وو امن هاا  رار

َنةأ  َديدحرَ يتدحْنِلرحونَدَها َوتَِ  نَدةح  َديَد حدولح يق دقح بَدْعضحدَها بَدْعضداً َوتَِدألح ِ تدْ دْؤِمنح َهدِاِه محْهِلَلدِل  ألح اْلِفتدْ ُثحَّ تَدْنَلِشد ح .  اْلمح
نَدةح  َديَد حديَوتَِ  دْؤِمنح َهدِاِه َهدِاِه ألح اْلِفتدْ َ َمدْن َأَهد َّ َأْن يدحَزْهدزََ  َعدِن النَّداِر  -أي يندزع  مدن اْدو   –ولح اْلمح

َو اْْلَنََّة  َدْلَتْأتِِه َمِنيَّتحهح َوهحَو يدحْؤِمنح بِاللَِّه َواْليَدْوما اخآِخِر وَ   –ْن يدحْؤَتل ِإلَْيدِه رِح ُّ أَ  يْلَيْأِت ِإَى النَّاِل الَّاِ َويَْدخح
 -اخل ....تعامددو مددع النددال بددارخلة الفاضددلة والتعامددو النظيدد  بارمانددة والصدددة واإلخددل  أي ي
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َق زِعحدهح  َاْضدرِبحوا عحنحدَوَمْن بَايََع ِإَماماً َ َأْعطَاهح َ ْفَ َة يَدِدِه َوَمَدرََة قَدْلبِدِه  َدْليحِطْعدهح ِإِن اْسدَتطَاَ   َدِخْن َ داأَل آَخدرح يدحَنا
 .( ) "اخآَخِر 

 يدده بيددان للددو شدديأل والسددنة  يهددا بيددان ؛ عددن ال ددرآن  ول اهلل  ددلل اهلل عليدده وسددل جدددر رسدد
، لة والسددلما هدده ف هدداه املناسددبةوالرسددول دائمدداً يعددر وينددار ويبددي عليدده الصدد، مجمددلت ال ددرآن لِ 

ي المايددة والوقايدة مددن هد ورددار أمتده مددن الشدرور ويبددي لد  مددا، وهدو ف السددفر يو ده هدداه النصديحة 
 يهددا ارروا  وتدددمر  يهدددا  يهددا الددددماأل وتزهددق  ، هدداه  ددن مهللدددة  ددن طاهنددة تددراة الوقددو  ف الفددن

ولددو اهتلَّمددوا ، وهدداه نزلددا ف ارمددة مددن قددرون وتددزداد علددل مددر اريدداما مددع ارسدد  الشددديد ، ارمددوال
،  الرسدددول هددداَّر  واملشدددااو والددددماأل للتددداب اهلل وهلَّمدددوه ْر دددوا مدددن هددداه الددددوامات املليئدددة بدددالفن

 ، دعدوةيرى أنه اله ترريي  وترهي  روا ، الاي يستعرض ال رآنالصلة والسلما هاَّ   وارنبياأل  عليه
و فاته وهي خدري اْدري والددعوة إى  هلل ، ع ائد ف أساأل اهلليدخو  يها الع ائد ف ذات او إى اْري 

، لحدددق املضددداد ل ملضددداد لددداا التوهيدددد والتحددداير مدددن الباطدددووالتحددداير مدددن الشدددرو ا، عبادتددده وهدددده 
ودعددوات ارنبيدداأل اددال  امددا ذاددر ذلدد  ال ددرآن وامددا ذاددر ذلدد  رسددول اهلل  ددلل اهلل عليدده وسددل  ، 

مدن عهدد ندو  إى ، ها اهلل وبينهدا مندا اختلد  الندالري وجداير مدن الشدر ،  الشدرور  صدلدعوة إى اْ
ومددا مددن ، خدري إال ويدداار خريهدا  مددا مدن أمددة يلدون  يهددا، يدده وسدل  أن بعدث اهلل ُممددداً  دلل اهلل عل

 أو يغل  خريها علل شدرها  يداارها ، جددر عدن قدوما ندو  ومدا شر إال وياار شرها  أمة يلون  يها
 مدا  -تبدارو وتعداي–وه  إى توهيدد اهلل نو  أل  سنة إال مخسي عامداً يددع دعاه ،  يه  من الشر

إال طغياناً وا اً وإ راراً علل شراه  وضدلل  ؟ ل  إال مخسي عاماً اروال ط اريامايزيدون علل مر 
ِممَّ  ا َخِطيئَ  اِتِهْم ُأْقرِقُ  وا فَ  ُوْ ِخُلوا نَ  ارا  فَ لَ  ْم َيِ   ُدوا )وبددي عدداقبته   !؛ ملدداذا ؟ جددايراً  اهلل هددال بدديَّ ! 

 وسدني وقدرون ...وسدني ...  وأمهلهد  سدني أمهلهد -تبدارو وتعداى-اهلل  (َلُهم مِّن ُ وِن اللَِّه أَنَصارا  
َهِمددر  ) ددأريرقه  أهللهدد   (1)( إن بطددهب ربدد  لشددديد) ُث بطددهب بدد   *  َدَفَتْحنَددا أَبْدددَواَب السَّددَماأل ِمَدداأل مُّندْ

 . ( )(ْلَماأل َعَلل أَْمر  َقْد قحِدرَ َوَ جَّْرنَا اْرَْرَض عحيحوناً  َاْلتَدَ ل ا
َتْ    ِري بَِوْعيُِننَ   ا َج   َااء لَِّم   ن َك   اَن   *لَ     َباِت أَلْ   َواٍ  َوُ ُس   ٍر َوَحَمْلنَ   اُ  عَ ):  ع   ن ن   و وق   ال 

ل هه ريطَّد ر ل  عيون اررضو ج، أريرقه  اهلل بالطو ان  تح اهلل عليه   أبواب السماأل  ( )(ََ ُكِفر
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ا باا أهو اإلعان والصدة الاين آمنو  :أهو اْري  لله  وأباده  وَل ين  من ذل  إالاملاأل اْلبال  أه
 .اه  اهلل نج   النو اللرمي نو  عليه السلما 

بون ومددا بوه ويلددا  رسددول اددا   ه تددرتى المددا  دداأل ريتدده هدد  البدداقي و دداأل الرسددو بعدددهو عددو ذ
عرضدا علدي ) :  الرسدول عليده الصدلة والسدلماامدا أخدإال ال ليدو وقدد يدأل الندو   يسل  مع او ندو

ر معدده العشددرة والنددو عددر معدده اْمسددة عددر معدده النفددر والنددو َعدد ارمدد   أ ددد النددو عددر معدده ارمددة والنددو
وقد ي لدون امدا  –السلما الصلة عليه  –قد يل رون اما ا روا ف عهد موسل و ،  (والنو عر وهده

 .علل هؤالأل ارنبياأل -  لوات اهلل وسلمه -وريريه  براهي  و احل وهود ما إف قوما نو  واما ف قو 
وال صدد  ا ددرية ف ال ددرآن وللددن أذاددر للدد  قصددة عددن مصددائره  ومصددارعه   اً هدددثنا اهلل ا ددري 

 .واهدة اي  اان مصري اللا رين ف هاه الدنيا وماذا سيل ون ف اخآخرة 
 :- تعال تبارك و  –قال اهلل 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
َبْت َُُم   وُ  َوَع   اٌ  بِاْلَقارَِع   ةِ *  ةُ َوَم   ا َأْ رَاَك َم   ا اْلَحاقَّ   *  َم   ا اْلَحاقَّ   ةُ *  اْلَحاقَّ   ةُ  )  فََومَّ   ا َُُم   وُ  *  َك   ذَّ

اٍم َوَم   ا َك   انُوا َفَم   ا اْس   َتطَاُعوا ِم   ن ِقيَ   ) – أبيددددوا: وا ددأهلل؛  ددديحة واهددددة -(   فَ  وُْهِلُكوا بِالطَّاِقيَ   ةِ 
ٍْ َصْرَصٍر َعاتِيَ ةٍ )  (1)(ُمنَتِصرِينَ  َس خََّرَها َعلَ ْيِهْم َس ْبَع ) –ة قويدة شدديد - ( َوَأمَّا َعاٌ  فَوُْهِلُكوا ِبرِي

فَ َه ْ  تَ  َرى َلُه م *  لََياٍل َوََُمانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوما  فَ تَ  َرى اْلَق ْوَم ِفيَه ا َص ْرَع  َك وَن َُّهْم َأْعَ  اُز َنْخ ٍ  َخاِويَ ةٍ 
َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت بِاْلَخاِطَئةِ *  مِّن بَاِقَيةٍ  فَ َعَص ْوا ) -لد ى الان  واْلرعة ال - ( َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ

ِإنَّ ا َلمَّ ا طََِ   اْلَم اء ) -، أخداًة قويدةً  أخدااً شدديداً :  أخداه   -( َرُسوَل رَبِِّهْم فََوَخَذُهْم َأْخَذة  رَّابِيَ ة  
 ،(يَ َه ا ُأُبٌن َواِعيَ ةٌ لَِنْ َعَلَها َلُكْم تَ ْذِكَرة  َوَتعِ ) –يع  قصة نو  وهلو قومه  –(َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَ ارِيَةِ 

 .هاا جاير : تاارة
َِ ِف  ي الصُّ  وِر نَ ْفَخ  ٌة َواِح  َدةٌ )جددرمي مح تحدددر عددن  ددزاأل املددؤمني والْ  يُثح  َوُحِملَ  ِت *  فَ  ِإَبا نُِف  

قَِّت السَّ َماء َوانَش )قامدا ال يامدة  ( فَ يَ ْوَمئِ ٍذ َوقَ َع ِت اْلَواِقَع ةُ *  اأْلَْرُض َواْلِ َباُل فَ دُكََّتا  َكَّ ة  َواِح َدة  
هاه أهوال ،  (َواْلَمَلُك َعَل  َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُ  َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََُمانَِية*  َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ 

أو   ُددرد قصدد  وا هددة هدداه ارهددوال العظيمددة لددي عظيمددة  ددداً  يهددا جدداير وهددث علددل االسددتعداد مل
 .اخل.... ق السماأل ، ونس  اْلبال أهوال الساعة ، تش  :ياارها  هاه ارهوال الل! الما 

                                                 
1
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هددار لددو انددا ف إذاً ا( يَ ْوَمئِ  ٍذ تُ ْعَرُو  وَن اَل َتْخَف    ِم  نُكْم َخاِفيَ  ةٌ )يع بهددا السدداب والعددرض 
سدتهانة يده هداا أيضداً جداير مدن االف اررضدي السدفلل اهلل يدراو ال  فدل عليده خا  أعماة البحار أو

 .تعاىو   تباروحبق اهلل
ٍِ ِحَس ابِيهْ * فََومَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل َهاُؤُم اق ْ َرُؤوا ِكَتابِي هْ ) *  ِإنِّ ي َََنن ُت أَنِّ ي ُم اَل

َأْس  َلْفُتْم ِف  ي  ُكلُ  وا َواْر  َربُوا َهِنيئ  ا  ِبَم  ا*  ُقطُوفُ َه ا َ انِيَ  ةٌ *  ِف  ي َجنَّ  ٍة َعالِيَ  ةٍ *  فَ ُه َو ِف  ي ِعيَش  ٍة رَّاِو  َيةٍ 
هددؤالأل أهددو اْددري أهددو االتبددا  أهددو االسددت امة الدداين  ددا ون اهلل ويعلمددون أن اهلل ال ، (اأْلَيَّ  اِم اْلَخالِيَ  ةِ 

ُِ ِم  ن رَّب ِّنَ  ا ) يددة هلل رب العدداملي و ددا ون م امدده يعملددون ف السددر والعلن، ل عليدده خا يددةفدد  ِإنَّ  ا َنَخ  ا
ْْ َرة  َوُس ُرورا   * يَ ْوما  َعُبوسا  َقْمَطرِيرا   َوَج َااُهم ِبَم ا َص بَ ُروا *  فَ َوقَاُهُم اللَُّه َررَّ َبِلَك اْليَ ْوِم َوَلقَّ اُهْم َن

 .اخآيات . . . ( ) ( َجنَّة  َوَحرِيرا  
،  العاقو  الل يعطاها أهو اْري ف الدنيا واخآخرة؛ الوعود الل رية الل عرضها اهلل ف ال رآن 

َوأَمَّدا َمدْن أحوِلَ ِاَتابَدهح )ن ع ابده ارلدي  مدلينجدو مدن عدااب اهلل و ؛  من أهدو اْدريرر  علل أن يلون 
َما أرَْيَ  َع   *  يَا لَْيتَدَها َااَنِا اْلَ اِضَيةَ *   وَََلْ أَْدِر َما ِهَسابِيهْ *  ِبِشَماِلِه  َديَد حولح يَا لَْيَتِ  َلَْ أحوَت ِاَتابِيهْ 

َواَل َرحددضُّ )شدرير خبيدث (  ِإنَّدهح َادداَن اَل يدحدْؤِمنح بِاللَّدِه اْلَعِظددي ِ *  ُثحَّ اْلَِْحدديَ  َ دلُّوهح *  وهح خحداحوهح  َدغحلُّد*  َمالِيدهْ 
ده ، ( َعَلل َطَعداما اْلِمْسدِليِ  داألإمندا يدره  اهلل مدن عو مدا عندده ْر قاسدي              ، خبيدث بداده الْر

 .اخل . . . عنده مل  وعنده دنيا وخول و يوش وعبيد ال ل  ، 
دي أ )رياً يل ل اهلل  رداً ذليًل خاسدئاً هسد َِْ نَدا  َواَل َطَعداماأ ِإالَّ )مالده  دديق (:  َدلَدْيَ  لَدهح اْليَددْومَا َهاهح

َدداِطؤحونَ )  ،  يدده ْددي  ينصددره ويددد ع عندده وهدداا أالدده وهدداا طعامدده مددا( ِمددْن رِيْسددِلي   ْْ لحددهح ِإالَّ ا (  اَل يَْأاح
 .اخل .....من اإل راما  !طأ هاا لي  من اْ،  وناجملرم

 االرسددو واسددتهانوا بالرسدداالت واددابو  ا هدداه قصدد  اجملددرمي مددن أ ددحاب الشددر الدداين اددابو 
 .بالبعث 

وادددان مدددا مدددن ندددو إال ويددددعو قومددده إى اإلعدددان بددداهلل وبددداليوما اخآخدددر وباْلندددة وبالندددار وبأرادددان 
َما نَدرَاَو ِإالَّ ): عن نو قالوا  انوا يستل ون ل الشرائع ف الع ائد واهدة ،رن اإلسلما وأراان اإلعان 

َنا ِمن َ ْضو  َبْو َنظحنُّلحْ    َبَشراً م  ْدَلَنا َوَما نَدرَاَو اتدَّبَدَعَ  ِإالَّ الَِّايَن هحْ  أَرَاِذلحَنا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نَدَرى َللحْ  َعَليدْ
وهداا اللد  إسدتاذه  ! ق وعلدل ارنبيداأل واستعلأل علل الد! وتطاول ! اي  هاا ا   (1) (َااِذِبيَ 
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 َدَل ) :ه اْلنة وهار اهلل مدن آدما وزو د ه يه أبلي  الر ي  الاي أول من ارتل  الشر وأخر  آدما من
مالداي ْلده  –لعنة اهلل عليده  –واهتال عليهما  أخر هما من اْلنة  ( )(لحَما ِمَن اْْلَنَِّة  َدَتْشَ ل حْرَِ نَّ 

در نفسده مدن هداه الشدرور وارلبغي والطغيان  علدل املسدل  ؟ السد والل  وا دندال الدل جمدو أن يطه 
علدل ارقدو معصديته  وفالفدة أوامدره  وندواهيه   داملؤمن يد  أن يلدون ي  الرسو أو املرأل علل تلا  
هريصداً  ،من اداً ملا  األ به الرسو وملا  األ به ُممد  لل اهلل عليه وسل  من اداً هلل ، لطيفاً مستليناً 

مددن ، علددل اْددري بعيددداً عددن الشددر  دداهلل ي دد  قصدد  هددؤالأل اجملددرمي ومدداذا ل ددوا ف هدداه اليدداة الدددنيا 
وعيد ف نصو   لون هناو وعيد أشد من هاا  لوسعت  وقد ي خزي وما يل ونه ف اخآخرة م و ما

ري رهدو اْدري  عليندا أن  خمنا هو جاير من الشر واو وعد ف ال رآن  خمنا هدو وعدد بداْاللرمي ال رآن 
وماذا سيل ون مدن ف الدنيا ونعر  مصار  و ايات أعدائه  نتدبر هاا ال رآن  نفه  قص  ارنبياأل 

هاا الل األ وأنت  والمد هلل ت درأون ال درآن  مدا ن درا ال درآن لل ادة  ه فاْلزاأل ف اخآخرة وسعت  طر اً من
منددا ن ددر ه لنتف دده  يدده ف ع ائددده وف عبادتدده واملعددداملت إ ال! أن نددوز مراتدد  دنيويددة  وال ن ددر ه ُددرد

النزيهددة النظيفددة واملعدداملت السدديئة ال بيحددة  نحددارها ، نددار مددن اددو الشددرور ونددر  علددل أنددوا  اددو 
يهددا علددل ارخددلة الفاضددلة يهددا علددل الصدددة ويرب   ارمددة علددل الددق ويرب  ريّب  لدداْددري لدداا  دداأل ال ددرآن 

ادددو الشدددرور الع ائديدددة واملنهجيدددة والسياسدددية  وأنواعهدددا  هانددداب الشدددرور بلدددو أ دددنا يهدددا علدددل ا تويرب  
 . اخل ...واالقتصادية 

ومندداه  ! ار الغددرب لددمفتددوني بأ !عجيدد  إال ماشدداأل اهلل  ف هددالارمددة اخآن  مددع ارسدد  الشددديد
دنَدهح  ِمَدا أَندَزَل الل دهح َوَأِن اْهلحد  ): ي ول لرسوله عليه الصدلة والسدلماواهلل ! وسياسات الغرب  الغرب بَديدْ

َدا يحرِيددح الل دهح َأن  َواَل تَدتَِّبْع أَْهَواألهحْ  َواْهَاْرهحْ  َأن يَدْفِتنحوَو َعن بَدْعِض َما أَنَزَل الل هح ِإلَْيَ   َِخن تَدَولَّْواْ  َاْعَل ْ  أمنَّ
غحدوَن َوَمدْن َأْهَسدنح ِمدَن الل دِه * حوَن يحِصيبَدهح  بِبَدْعِض ذحنحوِبِْ  َوِإنَّ َاِ رياً م دَن النَّداِل َلَفاِسد أََ ححْلدَ  اْْلَاِهِليَّدِة يَدبدْ

الغرب أ سد ع ائدنا مدن  جدر التداريخ  داألت الفلسدفة واملنطدق مدن أيدن ؟ ، (2) (هحْلماً ل َ ْوما  يحوِقنحونَ 
من  من اليونان  أ سدت ع ائد ا ري من املسلمي و األت ال بورية واْرا ات من الغرب ، من أين ؟

 اليهود والنصارى
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قددال لتتددبعن سددنن مددن اددان قددبلل  ) :عددن أّب سددعيد اْدددري عددن النددو   ددلل اهلل عليدده وسددل 
ش ا بش  وذراعا بارا  هه لو دخلوا  حر ض  تبعتموه  قلنا يا رسول اهلل اليهدود والنصدارى قدال 

  (. من
بدا ارنبيداأل و داأل  األالد   دوالع ائدد  مي تدد الغالبيدة السداه ة ف وادإذا  تشا ع ائد املسل

الع ائددد ف اهلل وف أسائدده و ددفاته والع ائددد ف  ! ددلل اهلل عليدده وسددل  ف واد آخددر رسددول ُممددد بددا 
!  اً يرو دا قشدور  ! شديئاً الندال مدا يرو دا  ااخل هاه أمور يتساهو  يه.... عباداته من دعاأل وذبح ونار 

وَل ينفع   !شرو لو ذحبا لغري اهلل لوقعا ف الشرو لوقعا ف ال اهلل لغري توهي مهال  ، لو نار 
. . .  لنحدار مدن الشدرور الع ائديدة والسياسدية ، عن  شديئاً  هضارة ريرب وال هضارة شرة وَل تغن

 .اخل
دددودح َوالَ )، ( َواْهدددَاْرهحْ  َأن يَدْفِتنحدددوَو َعدددن بَدْعدددِض َمدددا أَندددَزَل الل دددهح ِإلَْيددد َ )   َولَدددن تَدْرَضدددل َعندددَ  اْليَدهح

 هدده اليهددود والنصددارى لددن يرضددوا عددن املسددلمي، هدداا جدداير مددنه  ، (1)(نََّصدداَرى َهددهَّ تَدتَّبِددَع ِملَّددتَدهحْ  ال
 . ر وا من اإلسلما  ائياً 

اخآن إى ! راضدي  ليسدوا اخآن ان ادوا لل ري من أ لداره  ومنداهجه  وسياسدات  وهد  ! انظر
! ؟ف هداا الطريدق هده نصدو للنهايدة الدل يريددو ا   هدو نسدري! مدنه   نصدري ُث هه  ر وندا باللليدة

سدواأل ف الع يددة  (فتندوو عدن بعدض مدا أندزل اهلل إليد أن ي)هاا جاير للنو وارمة الهدا ( اهاره  )
 .عبادة أو ف السياسة أو ف ريريهاأو ف ال

لتد  وإعلمهد  الغدرب  ع راطيدة الد. . .  !الدع راطيدة . . . ترى  ح  املسلمي اليوما ُو
ها ََ  َ  َ  َ  َ مدن مداذا اسدتفادوا  !الدع راطيدة. . . شعوب  وأهللته  وأبادت  وه  الدع راطيدة  ذب 

ويأاددو ، ح بعضدده  بعضدداً مدداابح ف اددو ملددان هدده ف االنتخابددات  الدع راطيددة يدداب   !؟الدع راطيددة 
أنفسددده  علدددل  و دددمموا ووطندددوا  هددداه اخآيدددة تلفدددي لدددو تددددبروها !وا قاومدددا أ ددد! بعضددده  مدددال بعدددض 

 .إذا طب وها طب وا ال رآن اله  لو طب وا هاه اخآية وهدها -واهلل–تطبي ها لنجوا من او املهال  
ادددان مسدددلماً سدددواأل  ! وا دددري مدددن أهدددو الفدددن ردددر  علدددل أن يفتنددد   (واهددداره  أن يفتندددوو)

ر  بد  عدن ويبال او ما يستطيع لفتنت  وينحعلل أن يفتن  ،  رر  او  مبتدعاً أو اا راً ضاالً 
ه  مبدأ  ال  هاا ال رآن راول أن يفن من استطا  ااو    !ملنه  الصحيح والصراط املست ي  ا

                                                 

(
1
 1223 /2 حيح البخاري   - (

(
2
 125اآلية : البقرة  –(  
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وما  يه من التحاير من الشر واهاره  هاا ، من املسلمي عن دينه وعما ف هاا اللتاب من اْري 
 تنددوو ف آيددة واهدددة أو يفتنددوو عددن بعددض مددا أنددزل اهلل واهلل لددو جدداير انتبهددوا مددن اسدد  احملاضددرة ، أن 

إذا طدداوعته  قددالوا سدددنطيعل  ف بعددض ارمددر ، ال تطدددع ؛ هددديث واهددد خالفتدده لوقعدددا ف الددلو 
اللفار واجملرمي وال ف شيأل خلي  مؤمن  ادة من اد هلل ال تساوما علل شيأل من هداا الددين أبدداً 

مدا تنالده مدن هداه الددنيا إذا ادان  دخن  ايدة ؛ ولو أعطيا الدنيا حباا ريها ولو أعطيدا ملد  الددنيا ، 
 اهدداروا أيهددا  ! مددا هنداو إال العددااب ينتظددرو والشد األ –والعيدداذ بداهلل  -علدل هسدداب ديند   معندداه 

ومن عنده فالفة ملا  داأل بده ُممدد  دلل اهلل عليده ، املسلمون من  تنة أعداأل اهلل أن يفتنونا عن ديننا 
 َدددَل َوَرب دددَ  الَ يدحْؤِمنحدددوَن َهدددهََّ ) ة نبيددده عليددده الصدددلة السدددلماإى اتابددده إى سدددن ،وسدددل   ليحدددتل   إى اهلل

دنَدهحْ  ُثحَّ اَل يَِددحواْ ِف أَنفحِسدِهْ  َهَر داً ق َّدا َقَضدْيَا َويحَسدل محواْ َتْسدِليماً  قلندا يدا ،  ( ) ( رحَل محوَو ِ يَما َشدَجَر بَديدْ
 يهدا جداير مدن الشدر ، ند  اهلل ف آيدات   نصدو  الوعيددإخوة  قص  ارنبياأل  يه جداير مدن الشدر 

  بصفات ذميمة ملاذا ن  اهلل عليه  وو فه؛ ا رية علل شرور اليهود والنصارى والوثنيي واملنا  ي 
طنداً وأن يلدون يد  أن يلدون املدؤمن  . جنتنبها وال ن ع ف ما وقع  يه هؤالأل الشدريريون ؟ لنحارها و 

 ؟ند او آية يتأملها ماذا أراد اهلل باه اخآية ي   ع، ه  ال  ي ظاً وأن يلون مر 
اا ريه ب در ما يسدتطيع ومدا  ما و د من هث علل خري أخا به حب، وراول أن يتف ها  يها 

وبدددي الشدددر سددددوداً وهدددوا ز و ددد  اهلل وهددداول أن يعدددو بينددده  ه مدددن شدددر  َهدددِاَره ونفدددر مندددهو دددد  يددد
اللدددا رين بصدددفات هدددي  دددفات  ه ددداً و ددد  اهلل املندددا  ي بصدددفات قائمدددة بددد   دددزيه  وأندددزل اهلل ف 
املنا  ي آيات ف سدورة الب درة وف سدورة آل عمدران وف سدورة النسداأل وف سدورة املائددة وف ريريهدا مدن 

 ؛ بددو سددورة ااملددة ف املنددا  ي ، وهدد  أخطددر مددايلون وف سددورة اجملادلددة وف سددورة املنددا  ي، السددور 
ويتظددداهر باإلسددلما وينخدددر ف ارمدددة وف ، علددل اإلسدددلما ، هدداا  الددداي يندددل ف  دددفو  املسددلمي 

العددو اْدار ي معدرو  وقدد رداره ا دري مدن الندال وللدن  !و ها هداا أخطدر مدن العددو اْدار ي  دف
َاِدعحوَن الل َه َوالَِّاي)هاا خطري   .(1)(َن آَمنحوا َوَما َ َْدعحوَن ِإالَّ أَنفحَسهح  َوَما َيْشعحرحونَ  ح
َناِ  حوَن قَالحوا َنْشَهدح ِإنَّدَ  َلَرسحدولح اللَّدهِ ِ  إ): وقال اهلل  يه   رسدول اهلل !  انظدر ( ) (َذا َ األَو اْلمح

نَداِ  حوَن قَدالحوا َنْشدَهدح َذا َ األَو اْلمح إ) !  يه  ريباأل! عليه ما يستحون من اللابه  عليه الوهي و  ينزل
َناِ ِ َي َلَلاِذبحونَ   .(ِإنََّ  َلَرسحولح اللَِّه َواللَّهح يَدْعَل ح ِإنََّ  َلَرسحولحهح َواللَّهح َيْشَهدح ِإنَّ اْلمح
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وف البدددداطن ، هدددد  شددددهدوا بددددا ظدددداهراً و وشددددهد لرسددددوله بالرسددددالة : ب  اهلل تبددددارو وتعدددداى لددددا   
، يعلدد  مددا ينطددوون عليدده مددن اللفددر والنفدداة ،  الدداي ال  فددل عليدده خا يددة بوندده واهلليلفددرون بدده ويلا  

نَداِ ِ َي َلَلداِذبحونَ ) ،هدلو املسدلميد إلامللايدما ريلون مدن والرتب  باملسلمي و  ( َواللَّدهح َيْشدَهدح ِإنَّ اْلمح
دد من ال ، املددؤ  رندده راددن مددن أراددان النفدداة ار اللدداب اللدداب  ددفة أساسددية ف هيدداة املنددا  ي  لنحَّ

عدن ادال  اهلل   رسوللنا  و بيَّ  لنا أن اللاب عاقبته وخيمة انا  علل الصدة وبيَّ يلاب ، واهلل ربَّ 
إن الصدددة يهدددي إى الدد  وإن الدد  ) :عبددد اهلل رضددي اهلل عندده عددن النددو   ددلل اهلل عليدده وسددل   قددال

دي إى الفجدور وإن الفجدور يهدي إى اْلنة وإن الر و ليصدة هه يلدون  ددي ا وإن اللداب يهد
 أي ئجهنتا  يألش أي الصدة انظر  (يهدي إى النار وإن الر و ليلاب هه يلت  عند اهلل ااابا

تحدرى الصددة ال  والد  ي دودو إى اْلندة وال تدزال تصددة وت ودو إى ماره إى ماذا ي ودو ؟ ي يألش
مددع اهلل ف السددر ، الصدددة بدداا الصدددة  تتبددوأ أعلددل املنددازل ف اْلنددة، لتدد  عنددد اهلل  دددي اً هدده ت

والعلن ف طاعته ف عبادته ، ف الع ائد الل شرعها ف او شيأل ،  ددة ف ارعمدال وارقدوال هداا 
ف التعامددو مددع  ف التعامددو مددع النددال  دددةأ   دددةأ ؛ يريددده اهلل تبددارو وتعدداى منددا الدداي هددو الصدددة 

هه يصو إى  ويتحرى. . . و مع السنة  دة ويتحرى ف التعام الرسول قبله ف التعامو مع ال رآن
 دخن اللداب يهددي إى الفجدور وإيداا  واللداب الدر ة الل ذارها رسول اهلل  لل اهلل عليه وسدل  

ُث ، وال يددزال الر ددو يلدداب ويتحددرى اللدداب هدده يلتدد  عنددد اهلل اددااباً والفجددور يهدددي إى النددار 
الندددال وتسدددوأل سعتددده هددده اللفدددار ر دددرون اللددداابي يشدددوه عندددد ! يسدددتفيد مدددن هددداا اللددداب مددداذا 

 ورق الشددر  لنتَّدد، وقددد يصددو بدده هدداا اللدداب إى النفدداة ، واْددائني  اللدداب راددن مددن أراددان النفدداة 
 .، يلاب علل اهلل  يشر   ع ائد ، يشر   عبادة أوثان رق اللاب  خنه أ و الشرو ولنتَّ 

َا َهرَّ ) :ولال  قال اهلل تعاى  َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ َواْلبَدْغَي ِبَغرْيِ قحْو ِإمنَّ مَا َرّب َ اْلَفَواِههَب َما َظَهَر ِمندْ
ال دول علدل اهلل  ،(1)( الَْق  َوَأن تحْشرِاحوْا بِالل ِه َما َلَْ يدحنَدز ْل ِبِه سحْلطَاناً َوَأن تَد حولحواْ َعَلل الل ِه َمدا الَ تَدْعَلمحدونَ 

، وقددال النصددارى عيسددل ابددن اهلل ، ، اددابوا علددل اهلل قددالوا هلل بنددات  علددل اهللبغددري علدد  هددو اللدداب 
سددنة مدن الوهلداا وإشداعات ، وقال اليهود عزير ابدن اهلل ، وهداا وي اهلل ، وهداا يعبدد مدن دون اهلل 

يلدون  دادقاً مدع اهلل ،  دادقاً ف دينده ،  دادقاً وي  أن  ليحار املؤمن ، ، وأااذي  هول ال بور 
  .ذارنا سلفاً  ،  ادقاً ف تعامله ، إى آخر ما ف خل ه
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، ر اهلل مدن املندا  ي ، ر د  أهدو شدر ، وايد  هداَّ  أقرأ عليل  شيئاً من هاه السورة وسو 
 مسدل  ، واهلل إين  علدا اداا واهلل إين مدؤمن ، واهلل إين لفدون رَ  (ا ََّاحوا أَْعَدانَدهحْ   حنَّدةً ) : قال اهلل تعاى
 ا داه  ندة ، ي تدو سدو  رنه لو أظهر افدره وعنداده علنيدة ة يع  ت يه  هر السي  ، ا اوها  ن

، وماله ويعيهب ف املسلمي يتدزو  مدنه  يتدوارر معهد  يدد ن ف م دابره  ، يت ي با رمي با هياته 
ظهدددر اهلل مدددن أهدددوال  مدددايظهره سدددبحانه ادددو هددداه مصددداحل ينالدددا بددداا اللددداب وللنهدددا بدددلأل عليددده ويح 

 ( ()َمداَللح ْ َوَلْو َنَشاأل َرََريْدَناَاهحْ   َدَلَعَر ْدتَدهح  ِبِسيَماهحْ  َولَتَدْعرِ َدندَّهحْ  ِف لَِْن اْلَ ْوِل َواللَّهح يَدْعَل ح أَعْ : )تعاىو 
ومددع هددداا مدددا ي دددتله  الرسدددول أو وي أمدددر املسددلمي إال إذا أعلندددوا الدددردة واللفدددر الواضدددح ، أمدددا مددداداما 

دْ  قَدالحوا : ) ي ولون للمؤمني يب ون علل هال  هه يأل يوما ال يامة يتسرتون باإلسلما  َأََلْ َنلحدن مََّعلح
*  َورَيرَّاح  بِاللَّدِه اْلغَدرحورح بَدَلل َوَلِلنَّلحْ   َدَتنتحْ  أَنفحَسلحْ  َوتَدَربَّْصتحْ  َواْرتَدْبتحْ  َورَيرَّْتلح ح اْرََماينُّ َههَّ َ األ أَْمرح اللَّهِ 

 .(1) (مَا اَل يدحْؤَخاح ِمنلحْ  ِ ْديَةأ َواَل ِمَن الَِّايَن َاَفرحوا َمْأَوااح ح النَّارح ِهَي َمْواَلاحْ  َوبِْئَ  اْلَمِصريح َ اْليَدوْ 
دددْ  َسددداأل َمدددا َادددانحوا يَدْعَملحدددونَ ) َددداحوا أَْعَدددانَدهحْ   حنَّدددًة َ َصددددُّوا َعدددن َسدددِبيِو اللَّدددِه ِإندَّهح قدددبحح عملهددد  ، ( ا َّ

ال  ، وقبححا أهوال  ومواقفه  إ   ساأل مااانوا يعملون ذل  بأ   آمنوا ، عر وا الدق وقبححا أقو 
 .آمنوا به ؛ ُث انتلسوا

ادان عندده  شديأل مدن الفطدرة أدرادوا أن ُممدداً علدل الدق   ،( طبع اهلل علل قلوب   هد  ال يف هدون )
  ر و الدنيا هاه  طبع اهلل علل قلوب  ارتدوا باطناً ان لبوا علل أع اب  األ به الق  آمنوا به ُث وما

 ددزاأل مددا  ددنعوا عر ددوا الددق ُث انر ددوا عندده و دداروا مددن ألددد أعددداأل اهلل  طبددع اهلل علددل قلددوب   هدد  ال 
( َوِإَذا رَأَيْددتَدهحْ  تدحْعِجبحدَ  َأْ َسدامحهحْ  َوِإن يَد حولحدوا) مدن اليدوان ، يف هون أ بح عنده  بدلدة علدن أشدد

ي رثدددر وهدددو ريددو مدددا يفهددد  العواقددد  ؛  ،اً مدددن الندددال ثرثددار  اً تدددرى ا ددري ال   دده لددد  للدددن  عنددده  ألسدددنة ؛
َوِإن يَد حولحددوا َتْسددَمْع ِلَ ددْولِِْ   ) !مددا شدداأل اهلل ! مندداظر  (َوِإَذا رَأَيْدددتَدهحْ  تدحْعِجبحددَ  َأْ َسددامحهح ْ ) عواقدد  ارمددور

ددوَّ َ ددْيَحة   دد ح اْلَعدددحوُّ  َاددأَندَّهحْ  خحشحدد أ مَُّسددنََّدةأ َرَْسددبحوَن اح أن يعددر  ! هلدداا  بندداأل يرتعشددون ( َعلَددْيِهْ  هح
  آيددات  ددلن و ددلن  ويعددر ه  الرسددول عليدده الصددلة والسددلما ، أو تنددزل  دديه !ًل النددال أ دد  افددار  ع دد

يعدديهب ف ! بددئ  اليدداة هدداه ! ؟ هدداه اليدداةإيددهب ، يرتعشددون هلدداا   ددبا  مسدداأل  !منددا ق  اددا ر أو
هلاا املنا  ون ف ادو زمدان وملدان ، وف ارمدة هداه مندا  ون ، ي دول شديخ ! يعيهب ف هوان ! ذل 

مدا مدن طائفدة ! فداة بداة ف هداا ل بعهد الرسدول والنيظن النال أن النفاة انته: تيمية اإلسلما ابن 
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 ف  دفو  الصدو ية ، من طوائ  أهو الضلل إال و يها منا  ون ، يندسدون ف  دفو  الدروا ض ،
طائفددة إال و يهددا مددن هدداه ار ددنا  ، ايدد  إذا اددان ف عهددد ،  مددا تلدداد تددد    ددفو  اْلهميددةف

ايد  وف هداه ارعصدار وف ! اي  ف هاه الظرو  ؟! ذاو اجملتمع الطاهر يو د منا  ون ؟ُممد 
د لي اليددي ، وجنددد مددن هدداه البددد أن يو ددد ؛ ولدداا تددد اخآن علمددانيي وتدد! لعصدديبة ؟هدداه الظددرو  ا
: قددالوا ايدد  ؟ قددال ! إن النفدداة اليددوما شددر مندده ف عهددد رسددول اهلل ) : قددال هايفددة  ارنددوا  ؛ هدده

مدن الندال اتابدات ا دري ف   تجد ( اانوا ف عهد رسول اهلل  فون نفاقه  أما اليوما  صاروا يظهرونه 
با  ألهاا املرض ، وهاا الداأل العضال ؛ الاين ال يرضون حبل  اهلل وال يرضون باه الع ائد الل  ا ،

هيداة ُممدد  مدا يريدد...  دع راطيدة ، ويريدد ويريدد ريربيدة ، ويريدد سياسدة ال رآن ، ع يدة منحر ة ويريدد
والعدددل ، وعلددل اإلنصددا  ،  ةسددلملعلددل الفطددرة ، وعلددل ا! وهيدداة أ ددحابه  ددلل اهلل عليدده وسددل  

 .اا وعلل او أنوا  اْري ، ما يريد ه
 هد   ( )(  لحْ  َويحرِيدح الَِّايَن يَدتَِّبعحدوَن الشَّدَهَواِت َأن َنِيلحدواْ َمدْيًل َعِظيمداً َوالل هح يحرِيدح َأن يَدتحوَب َعَليْ )

وى نفسدده ، مددا تددريددري الددق ، علددل مددن أتبددا  الشددهوات ، يريددد أن يعدديهب ف هدداه اليدداة الدددنيا علددل 
املددرأة ف السددعودية أنددا قلددا  ،! شددغلوا ارمددة بدداملرأة ! دع راطيددة ! مسدداوة  !وعلددل مددا تشددتهيه ، هريددة 

ثدث ويتللد  ، ويسدتدين يدد ع أريلدل املهدور ويؤ ! ر و مسدلي ال! مظلومة ، املرأة واهلل ظاملة  ليسا
 ! و يه إعلما ! رن  يه دعايات  ؟ ملاذا !ظلومة وت ول م! أموااًل طائلة ، وهي راابة  وقه 

تنال ه ها أا ر من الر و ، بو ، واهلل اعي أبداً للمطالبة حب وة املرأةما  يه د ف هاه البلد
ف ادو  ، تددهف الشار  يلدن   الر و تده ف املطبخ ، تده ف املغسلة ، تده! ماالر و هو املظلو 

،  وتريدد وتريدد! وتريدد برملدان ! من أماان املرأة يشغلها الر و ، وهدي تبغدل ارسدي ، وا ري ملان قار
ع  يعاشرها بالل هي أهسن ، ي! وامون علل النساأل ل قاالر ! وأين الر ولة ؟! ؟نالاأين ع ولل  ي

َوالدددلَِّل َ َدددا حوَن نحشحدددوَزهحنَّ َ ِعظحدددوهحنَّ )اهلل أعطددداه الدددق أن يؤدبدددا خر دددا عدددن هددددودها يؤدبدددا ؛  وإ ذا
يبي   يهجرها ف املضجع ، ينصحها ،  و ها باهلل ،: يع  (1)( َواْهجحرحوهحنَّ ِف اْلَمَضاِ ِع َواْضرِبحوهحنَّ 

هددق زو هددا عليهددا ، إ ذا أبددا يهجرهددا ف   لددا هددق الر ددو ،ويبددي    هددا علددل املعاشددرة السددنة ،رلددا ، 
ريددري مدد    ؛ هدداه مددن سددلطة الر ددو ومددن  اً ، يؤدبددا للددن ضددربعليددهاملضددجع ، إ ذا أبددا إال االسددتطالة 

ن املددرأة أ ضددو مددن الر ددو ، ت ددول إ، ملددرأةأنددا قددرأت قبددو أيدداما  !، اخآن ال يعرت ددون بدداه ال وامددة قوامتدده 
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هاه املشللة ؛ إذا ما أدبدا زو هدا تؤدبدا  انتها  اانسياط   هؤالأل لو هناو! ن ال وامة اخآن وينلرو 
! اهلل ؟  علدلتلدابيالدولة إذا خر ا عن هدودها ، اهلل  ض و الر دو علدل املدرأة ، ايد  تفض دلي و 

املددرأة ناقصددة ع ددو وديددن ، والواقددع والتدداريخ  –بدداهلل  أعددوذ –!! إن املددرأة أ ضددو مددن الر ددو : وت ددولي 
  إن َل يلن نفاقداً  هاا نو  من النفاة ؛! يشهد باا ، وال رآن يدل علل هاا ، اي  تلا ب ال رآن 

قَداتَدَلهح ح ) هؤالأل ، اهار(ه  اهارَّ )اهلل  دمة ال رآن  هاا افر وردة ، قال،  خذا تعمدت مصا اامًل  
لداي  مدا! ق ؟يدراون ال ، اي  الاهلل ولعنه  أَّن يصر ون عن الق أهلله : أي( ْؤَ لحونَ اللَّهح َأَّنَّ يدح 

ددْ  َرسحددولح اللَّددِه لَددوَّْوا رح حوَسددهحْ  َوَرأَيْدددتَدهحْ  يَ )! يبعددده  عندده ؟ دد  َوِإَذا ِقيددَو َلحددْ  تَدَعدداَلْوا َيْسددتَدْغِفْر َللح صحدددُّوَن َوهح
  .  من  فات املنا  ي هاه من  فات  ؛ الل (مُّْسَتْلِ حونَ 

هدددداا جدددداير للمددددؤمني أن يتخلصددددوا مددددن هدددداه الصددددفات الاميمددددة  ددددفات اليهددددود ،  ددددفات 
 .النصارى ،  فات الوثنيي ،  فات املنا  ي 

َ اْهدَاْرهحْ  قَداتَدَلهح ح اللَّدهح َأَّنَّ يدحْؤَ لحدوَن )هاه شرور ي  علل املسدل  أن ردارها وأن يبتعدد عنهدا 
دد  مُّْسددَتْلِ حوَن  َوِإَذا ِقيددوَ *  ددْ  َرسحددولح اللَّددِه لَددوَّْوا رح حوَسددهحْ  َوَرأَيْدددتَدهحْ  َيصحدددُّوَن َوهح *  َلحددْ  تَدَعدداَلْوا َيْسددتَدْغِفْر َللح

( ْومَا اْلَفاِسددِ يَ ْلَ ددَسددَواأل َعلَددْيِهْ  َأْسددتَدْغَفْرَت َلحددْ  أمَْا َلَْ َتْسددتَدْغِفْر َلحددْ  لَددن يَدْغِفددَر اللَّددهح َلحددْ  ِإنَّ اللَّددَه اَل يَدْهددِدي ا
ُدددرد  ُدددرد قصددد  أو ة وف ريريهدددا لدددي الشددداهد إن هددداه  دددفات املندددا  ي ذارهدددا اهلل ف هددداه السدددور 

 أتباعه  املؤمني و   به ارنبياأل و   به املسلمون علل اْري الاي و   به ليرتّبَّ وإمنا أخبار ، 
ب ُممدد  دلل اهلل عليده وسدل  ، أ دحا والشدهداأل والصدالي زا دل بده الصددي يالصادقي و   به 

 دداملؤمن الدداي يدددين بدداا ويددؤمن بدده عليدده أن يتحلددل بددارخلة العاليددة واْددري الدداي هددواه هدداا ال ددرآن 
سدتح  لد  ، ير دع اهلل بدا در اتد  ف منه ما هو وا د   درض ُمدت  ، ومنده مدا هدو مح ؛ وهث عليه 

 .الدنيا واخآخرة 
مدددا مدددن خدددري إال دل عليددده وال مدددن شدددر إال هدددار منددده   خندددهال دددرآن  و اقدددر اااتفددي بددداا ال ددددر 

يسددتمعون ال ددول  يتبعددون  نوأسددأل اهلل تبددارو وتعدداى أن يبصددرنا ف ديننددا وأن يعلنددا وإيدداا  مددن الدداي
 –نتبع اْدري وندار مدن الشدر  والشر   ارلباأل املتي ظي منيز بي اْريأهسنه ، وأن يعلنا من الفطني

نددا لسددميع الدددعاأل و ددلل اهلل علددل نبينددا ُممددد وعلددل آلدده و ددحبه إن رب_ أسددأل اهلل أن ر ددق ذلدد  
 .وسل  

ة اهلل وبرااته   .والسلما عليل  وْر
 : األسئلة 
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ن  ع  وة ع  وام الن  اس إل    الس  لفية ل م  نهل الس  لف الص  الْ   خاص  ة وق  د كي  ف تك  و : س  ؤال 
 .؟تعلقوا ببعض  عاة السوء والشر 

ادْ ح ِإِى َسدددِبيِو َرب دددَ  بِالِْْلَمدددِة ) :يددده ، اهلل قدددال لنبيدددهوة إى إلللددددع اً اهلل وضدددع لندددا منهجددد :ال    واب 
الددددعوة إى اهلل باللمدددة ، واللمدددة هدددي العلددد   ( )(َواْلَمْوِعظَدددِة الََْسدددَنِة َوَ ددداِدْلح  بِدددالَِّل ِهدددَي َأْهَسدددنح 

ري العدامي ، للدن العدامي اللدي ، العدامي وريدلعل  وبدارخلة الطيبدة وبدالر ق و والبيان والجة  تدعو با
ادلة ، اان عنده شيأل من املناعدة أا ر ت بًل ، وقد ي بو من  الق بدون ُادلة ،  خن اهتا  إى ُ

َواَل َتْسدَتِوي الََْسدَنةح َواَل السَّدي َئةح اْد َدْع بِدالَِّل ِهدَي :)بالل هي أهسن ، شيأل من التعلق بالباطو  جادله 
ي أ َأْهَسنح  َِخَذا الَّاِ  َِْ َنهح َعَداَوةأ َاأَنَّهح َوِيي  َنَ  َوبَديدْ َوَما يدحَل َّاَها ِإالَّ الَِّايَن َ بَدرحوا َوَمدا يدحَل َّاَهدا ِإالَّ ذحو * ي بَديدْ
 .إال ذو هر عظي   ما يعطل هاه اللمة ،  (1) (َهرٍّ َعِظي   

 ما أفْ  كتاب بعد كتاب اهلل أُلف في العقيدة ؟: سؤال 
يح مسدل  ، ُث اتد  الع ائدد مدا اتاب بعد اتاب اهلل  حيح البخداري ُث يليده  دح  أ ح : ال واب

، اتدد  علددن هدداا أوسددع مددن هدداا! و مددن هددااهدداا خددري وهدداا شددر وال هدداا أ ضددارن بينهددا  ن ددول ن دد
، الهدا تنفدع ، وأندا تددل ادو إنسدان علدل اللتداب الداي يصدلح لده وعلدل الها خدري  السلفية دئالع ا

يأل الل دري ،  هداا ال ب هدوى مدن اردلدة الشدقدد يلدون هنداو اتداو مسدتواه ،  قدر هاله ، وعلدل قددر
الدداي يعلدد  النددال  يبدددأ بارسددهو يسددتوعبه  أنددا تدلدده علددل اتدداب يسددتوعبه ويفهمدده رن الربدداين هددو 

الرتبية شيئاً  شيئاً ولاا السل  تراه  وضدعوا متونداً خفيفدة ب  ف ارسهو ، الرباين هو الاي يتدر   
 .و همها انت و إى ما وراألها  ابا النال ، إذا أخا با ليتدر 
لم  ر  المش اهدة   ومعرف ة ( الن ور )م ا حك م الص عو  إل   جب   ُ ور وإل   جب   ح راء : سؤال 

 ؟األماكن التي أتاها النبي صل  اهلل عليه وسلم 
الدد  العلدد  أن ما زيددارات اْلهددال وأهددو اْرا ددة وأهددو البددد   ددل يددوز لطأيددا ذلدد  إذا اددان :ال   واب 

ه  ويبدي حإذا ادان يداه  ل صدد أن ينصد إال معه  ، اللهد  اه  ف هاا الشر ر   يظنون أنهيشار 
 .ولي  أمراً مشروعاً  رة هاه ليسا من دين اهللل  أن زيا

وادان يداه  إى ريدار  د ف هداه البطدا  الطداهرة وهدي بلددهوالرسول عليه الصلة والسدلما ولد
،  انصدر  عنده وَل ير دع إليده أبدداً إى أن  وهدو  يده ة هده أندزل اهلل عليده الدوهيهراأل يتعبد قبدو البع د
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ليهدا ودخدو ف ودخلهدا ف عمدرة ال ضداأل َل يداه  إ وملا ر ع عليه الصلة والسلما إى ملةها ر ، 
ال هو وال أ دحابه الهد  مدا  دا ا ! و األ حبجة الودا  وَل ياه  إليها ! عاما الفتح وَل ياه  إليها 

 . هاه ارماان إى
 !هندداو دعايددات ! ُث ريددادره وَل يأتدده أبددداً  لمدداذا هدداا التعلددق ؟،  ريددار ثددور نددزل  يدده مضددطراً 

،  ددخن اددان مل ددو هدداه ارمدداان نسدد   ضددائو وأشددياأل وأشددياأل ت! مددن أهددو الباطددو ، يرهندداو إعددلما شددر 
اْلهدو والضدلل و طال  عل  ياه  لينصح  ل بأل وأما أن ياه  ويل  ر سواد الندال ؛ سدواد أهد

 .ُث وال ينصح  هاا يأ
 . في خلوة يعر  يدرل أواًل ، وإذا اان البد يعر   إذا اان ال بد أن 

من الغرب للمسدلمي االهتمداما  –مليدة و  –العناية باخآثار الغرب أال وهي  من اوهاه مصيبة ورثناه
  ددث لنددا  وأخر ددو! عددون  ر   ددة لنددا  لبحددث عنهددا وعددن الفريددات ، وأخر ددواباخآثددار ونددبهب اخآثددار وا

 .اخل . . . ي يالبابل
يريددددددون أن يعيددددددونا إى اْلاهليدددددة الفرعونيدددددة واْلاهليدددددة البابليدددددة وريريهدددددا هددددداا هدددددد  اليهدددددود 

تمسحوا ويت ادوا ويعت ددون يأن وييئون وعلن ، وااا ريار ثور و والنصارى ُث نتد إى م و ريار هراأل 
ادان البدد   ذان يداه  ف م دو هداه املناسدبات وإلده أيوز ال  طال  العل   !ع ائد ف هاه ارماان 

ن أن هداه ارمداان والضدلل هده ال يحظَدوأهدو اْلهدو يراه أهو السفه  أن ياه   في خلوة حبيث ال
 .مشرو  زيارتا 

ال يعرف ون كي ف يص نعون ؟ وم ن يتبع ون واليعرف ون ! بعض الشاب في رك من أم رهم : سؤال 
 نصيحتكم ؟رر الفِر واألحااب   فما 

، ال عيدز لد  بدي الدق والباطدو إال العلد  ، أواًل  لد  هلل ويدوطن نفسده علدل هد  الدق  :ال واب 
وال أهدد ، إذا عدر  ! وال أخدوه ! ال أبدوه ، ويبحث عن الق وال يتعص  رهد أبداً اائناً مدن ادان 

 ددا وإذا عددر  أن هدداا ا، أخددا بدده وعددض عليدده بالنو  ددد عليدده أئمددة اإلسددلما والسددل  الددق بأدلتدده وو 
ر مندده امددا ورددا  ، وأ ددداده وأسدداتاته وشدديوخه ويددرتو هدداا الباطددو ، ه باطددو ترادده ولددو اددان عليدده آبددا  

  اللت  للتحاير من الشرور والبد  ، وأنزل معه –عليه  الصلة والسلما  – جيع الرسو أرسو اهلل
رتاه هلل رب العداملي ،  عليه أن يبدعة  أن هاا ارمر اتا ، إذا و د أن هاا ارمر شرشر ارمور ُمدث
 لد  هلل ف طلد  العلد  ويطلد  العلد  مدن مصدادره ، ه هلل وهبده ف اهلل وبغضده ف اهلل ، يلون وال  
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 ن ف مدن باطدو تنبده و در منده  درارو، وما عر ا  يه من هق  عدض عليده بالنوا دا ، ومدا ادا الصا ية
 .منه  ر ريريووهاَّ ، من ارسد 
حك  م م  ا يفع    ف  ي بع  ض المص  احف م  ن تل  وين لف    ال الل  ة اهلل   ورب  وه  و  م  ا : س  ؤال 

ب  اللون األحم  ر وه    ه  ذا العم    في  ه  ع  وة إل    مب  ا يء الص  وفية ال  ذين ي  ر  ون ال  ذكر به  ذ  
 األلفاظ ؟
 دداأل  ُث وف العحسحدد ، الرسددول عليدده الصددلة والسددلما مددات وال ددرآن ملتددوب ف اللخددا   :ال   واب 

و رنددده هددد؛ ه بددداْل اللدددوف و ف مصدددح  واتبدددوجعددده و ددداأل ع مدددان ، الصدددح   أبدددو بلدددر وجعددده ف
السائد ف ذل  الوقدا للدن ادان عمدو ، زيندة ال درآن وزيندة هداه ارمدة أن تعمدو بداا ال درآن واهلل لدو  

 ددخن هدداا ال ، مددن ارلددوان  اوزخر تدده مددا شدداألت مددن الزخددار  ولونددوه مددا شدداألو ؛ اتبتدده مدداأل الدداه  
 ال صد من ال رآن هفظه و همه والتف ه  يه وتدبره ، أنا ، ى إال أن يعملوا باا ال رآن يرضي اهلل تعا

َواَل تَد حولحدددواْ ِلَمدددا َتِصددد ح ) :اهلل ي دددول رن! ون ارْدددر يلدددون هدددراما اتددد  بدددالل ال أسدددتطيع أن أقدددول إذا
ِاَب َلل الل ِه اْلَلِاَب ِإنَّ الَِّايَن يَدْفتَدرحوَن َعَلل الل ِه اْللَ أَْلِسَنتحلح ح اْلَلِاَب َهدَاا َهَللأ َوَهدَاا َهرَاماأ ل تَدْفتَدرحواْ عَ 

ددونَ  رآن ع ائددد وعبددادات وأن الغايددة هددي العمددو بدداا ال ددللددن أه دده علددل العمددو بددال رآن  ( )(اَل يدحْفِلحح
بده  عملدوني مدن املزخدر ي يزخر دون ال درآن وال اً ن ا دري نا أعر  أ أ؛ ، أما الزخر ة   ل وسياسة وريريها

 شدديخ أواًل اعمددو ُث إذا تريددد يددا: أقددول لدده  اً مبتدددع وهدداا إذا اددان لددي  !عنددده  خرا ددات عنددده  بددد 
 .رنه أبعد عن الشبه  ابتعد عنها؛ جسن ال بأل وإذا ابتعد عن هاه الزخر ة 

قة والب                     د  ه                       هن                     اك ف                     ِر ب                     ين الب                     د  المفسِّ                     : س                     ؤال 
 ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ المكّفّّ

 رة ؟ِّ 
إنلار ر ية اهلل ، إنلار علدو اهلل ، دعداأل ريدري اهلل ، الدابح لغدري  : رة م ونع   يه بد  ملف   :ال واب 

رن بعضده  تراامدا ؛ ر أ دحابا هده ن دي  علديه  الجدة رة للن نن ما نلف داهلل ، هاه بد  ملف  
ريدة ، ن دول إنلدار هداه البدد  وهدي اف   عليه الشبه وبعددوا عدن عهدد النبدوة وعدن نورهدا  ي عدون ف م دو

وافدر أاد  ، للددن هداا الدداي ؛ ر يدة اهلل افدر ، إنلددار علدو اهلل افددر ، ال دول بدأن ال ددرآن فلدوة افددر 
اْلندة ويدؤمن بدا واداا واداا  ويريددي ول أشهد أن ال إله إال اهلل وأن ُممدداً رسدول اهلل ويصدلي ويصدوما 
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ول أنا وقعا ف افر والدليو ااا قع ف هاه ارشياأل ، ن وترااما عليه  و  األته شبه أهو الباطو 
دد، رندداه بعددد إقامددة الجددة ادداا ونبددي لدده إن و  دده اهلل ور ددع للحددق المددد هلل وإال اف  و   ة أمددا البددد  املفس 

هداه  !أ دلها مدأخوذ مدن النصدارى والنددوو  يدا إخدوة  هداه السدبحة؛ ره معه سدبحة  هي ريري هاه أح 
من الندوو والنصارى ، النصارى أخداوها مدن النددوو قن ؟ أخاوها  ! سلمونالسبحة ما يعر ها امل

، وأندددددا رأيدددددا بنفسدددددي رهبدددددان النصدددددارى يعل دددددون املسدددددابح ورهبدددددان الندددددد النددددددوو يعل دددددون املسدددددابح 
، ريريها م لً أذاار  يها شيأل مدن املخالفدات هداه خاها املبتدعون من املسلمي منه ويستعملو ا وأ
 ه باه البدعة ال تفس  أنا هي بدعة إذاً  ، ُثق إال بدليور إال بدليو وال تفس  رة ما تلف  ما ن ول ملف  
ح بدَ  ة بعد أن تدح ، هي مفس    . ه س   له إذا بينا له وأ ر عليها ُث ي 
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