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ْ ومن سيئات أعاملنا, من هيده ,إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا َ
ْاهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال  َ  اً إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشـهد أن حممـدٰإلهُ
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 :أما بعد

ْفإن أصدق احلديث كالم اهللا, وأحسن اهلدي هـدي حممـد  َ وكـل حمدثـة ,مـور حمـدثاهتا, ورش األملسو هيلع هللا ىلصْ َ ُ
 .بدعة, وكل بدعة ضاللة

فـاتقوا اهللا تكونـوا مـن  ,إن معراج فالحكـم ومنـار نجـاتكم هـو اتقـاؤكم ربكـم  !أهيا املؤمنون
ُأن من طرائق فالح العبد اسرتشاده بكمل املـؤمنني الـذين يمحـضونه  −رمحكم اهللا− املفلحني, ثم اعلموا َ ََ ُ ْ َّ ُ

ىل ما ينفعه يف الدارين فتكون به نجاته, وتتحقق له سعادته, وتتهيأ له احلياة الطيبة يف  فريشدونه إ;النصيحة
 .األوىل واآلخرة

َّأال وإن خري كمل اخللق يف اإلرشاد هو حممـد   أرغـب النـاس إىل إرشـاده ڤ, وكـان أصـحابه ملسو هيلع هللا ىلصُ
ْونصحه, فيسأل أحدهم املسألة لينتفع هبا هو وينتفع من بعده فئام كثرية من ا  .ألمةُ

ملسو هيلع هللا ىلص  يبتغي منه إرشاده اً جامعًفسأله سؤاالملسو هيلع هللا ىلص  عمد إىل رسول اهللا ڤوإن سفيان بن عبد اهللا الثقفي 
, فكـان الـسؤال ً كـرياماًموقعـملسو هيلع هللا ىلص  وقـع مـن النبـي ً عظـيامًإىل ما فيه نفعه يف األوىل واآلخرة, فسأل سـؤال

قل ! يا رسول اهللا: ڤلثقفي واجلواب جامعان ألصل عظيم من أصول النجاة; فقال سفيان بن عبد اهللا ا
ُّ يلم به شتات اإلسالم, ًقوالملسو هيلع هللا ىلص  أن جيمع له النبي ڤ فأراد , بعدكاً ال أسأل عنه أحدًيل يف اإلسالم قوال ُ َ

ملسو هيلع هللا ىلص  إذ يقع جـواب النبـي ;بعدهملسو هيلع هللا ىلص عن سؤال غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويضم أطرافه فيستغني سفيان بجواب النبي 
 . عن غريهاً مغنياً للحال التي طلبها وهو أن يكون جواباًموافق

ْ من بعده من أمتهاً ألنه سائله, ومرشدً سفيان بن عبد اهللا أوالاًمرشد−ملسو هيلع هللا ىلص فقال  آمنـت بـاهللا : قـل«: −َ
 ُعن أن األمر اجلامع لإلسالم الذي ال يسأل عن يشء بعده يرجع إىل أصلني; ملسو هيلع هللا ىلص  فأخرب »!فاستقم

 .»آمنت باهللا: قل«: ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله : أحدمها
 .»فاستقم«: ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله : واآلخر

﴾  X W V U T S﴿: ۵ لقـول اهللا ًفحقيقته إعالن اإليامن باهللا امتثـاال: فأما األمر األول
 .]١٣٦: البقرة[
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 لتـصديق اً جامعاً يراد منه أمراً إعالن]٨٤: آل عمران[﴾  F E D C B A  ﴿:وقوله سبحانه
ً, تعبداً وظاهراًالعبد اجلازم باطن َُّ َّ هللا بالرشع املنزل عىلاَ َ عىل مقام املـشاهدة واملراقبـة, فهـو لـيس ملسو هيلع هللا ىلص  حممد ُ

ِّآمنت باهللا, ثم يكذب ذلك بأفعاله واعتقاداته, بل املـأمور بـه أن يكـون :  يقول فيه العبد بلسانهاً جمردًقوال َ ُ
 .مما يتعلق بالقلب, أو اللسان, أو اجلوارح واألركانملسو هيلع هللا ىلص  ملا جاء به النبي اً جامعاًإيامن

 فهو إرشاد إىل طلب إقامة النفس عىل الرصاط املستقيم, »فاستقم«: ملسو هيلع هللا ىلصو يف قوله وه: وأما األمر الثاين
 .بدين واحد هو الرصاط املستقيم ملسو هيلع هللا ىلص اً, فإن اهللا بعث إلينا حممدملسو هيلع هللا ىلصوهو دين اإلسالم الذي جاء به النبي 

َوإن شياطني اإلنس واجلن مل يزالوا يفتنون يف كيدهم, وحيتالون يف حيلهم حتى جعلوا للخلق طر ائـق ِ
ً, وسبالاًقدد ُ  .ملسو هيلع هللا ىلص متعددة, وال نجاة للعبد منها إال بإقامته نفسه عىل الدين الذي جاء به النبي ُ

َوحقيقة االستقامة التي تؤمر هبا النفوس وتتشوف إليها قلوب املؤمنني هي إقامة الـنفس عـىل الـدين  ُ
دقيقه, إذ كله دين جاء به النبـي أمجع, ال فرق بني صغريه وال كبريه, وال جليله وال ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء به النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
ِ عـىل ديـن اإلسـالم فقـد حظـي بـاألمر اجلـامع للـسعادة ً باهللا, مستقياماًفمتى كان العبد كذلك مؤمن َ

 ال ًقـل يل يف اإلسـالم قـوال! يا رسـول اهللا: ملا قال له سفيان بن عبد اهللاملسو هيلع هللا ىلص والنجاة الذي أرشد إليه النبي 
 .»آمنت باهللا فاستقم: قل«:  بعدك, فقالاًأسأل عنه أحد

 . فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم,أقول ما تسمعون, وأستغفر اهللا العيل العظيم يل ولكم
َّاحلمد هللا الذي هدانا باإلسالم إىل أحق احلقائق, وجنبنا الرشور والبوائق, أمحـده سـبحانه وأشـكره,  َ

 عبـده اً إال اهللا وحده ال رشيك له هو احلق املبني, وأشهد أن حممدٰإلهومن كل ذنب أستغفره, وأشهد أن ال 
 .ورسوله وحجته عىل العاملني صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني

 : أما بعد
َالنصح وصدقكم اإلرشاد إذ قالملسو هيلع هللا ىلص قد حمضكم رسول اهللا  !أهيا املؤمنون َ َ » آمنت باهللا فاسـتقم: قل«: ُّ

 الوصـية ٰهـذه النـصيحة وامتثـل ذهٰجاة يف الدنيا واآلخرة, فمتى أمسك العبد هب إىل ما تتحقق به الناًمرشد
 . عىل دين اهللا, فقد تعلق بالعروة الوثقى التي هبا نجاته وسعادته يف الدنيا واآلخرةً باهللا, مستقياماًفكان مؤمن

ف اخللـق عـن وال تكمل تلك النجاة إال بتجنب العبد الـسبل املرديـة, واألهـواء املـضلة التـي جتـرت
ِالرصاط املستقيم الذي أمروا بسلوكه, قال اهللا تعاىل ُ :﴿ r q p o n m l k j 

 w v u t s ﴾]١٥٣: األنعام[. 
ًفإذا أراد العبد أن يقيم نفسه عىل الرصاط املستقيم وجب عليه أن يتخذ حصن  من تلـك الـسبل اً واقياِ

 . أبواهبا يدعون الناس إىل رشورهاالتي تستدعيه بدعوات شياطني اإلنس واجلن الواقفني عىل
بربكم, وأقيموا أنفسكم عىل دين اإلسالم تكونوا يف خـري حـال, واحـذروا  − !أهيا املؤمنون − فآمنوا

 .; تدركوا فالحكم ونجاتكم يف األوىل واآلخرةملسو هيلع هللا ىلصرمحكم اهللا كل سبيل ختالف ما جاء به النبي 
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َّاللهم َّاللهمليه مستقيمني,  اهدنا إىل الرصاط املستقيم, واجعلنا عّٰ  احفظنا باإلسالم قائمني, واحفظنـا ّٰ
 .باإلسالم قاعدين, واحفظنا باإلسالم نائمني

َّاللهم ُّ أحينا عىل اإلسالم والسنة, وتوفنا عىل اإلسالم والسنة, ّٰ ُّ َ ِ ْ َّاللهمَ  أحينا عىل خري حال, وأمتنا عـىل ّٰ
 . إىل خري املآلاًخري حال, واقلبنا مجيع

َّاللهم ُّ آت نفوسنا تقوانا, وزكها أنت خري من زكاها, أنت وليها وموالهاّٰ َّْ َِّ ِ. 
َّاللهم  .َّ إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنىّٰ
َّاللهم ِ فرج كرب املكروبني, ونفس مهوم املهمـومني, واقـض الـدين عـن املـدينني, واشـف مرضـنا ّٰ ْ ِ ِّ َ َ ُِّ

 .ومرضانا ومرىض املسلمني
 . الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكروأقم الصالة إن


