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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده 

ضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا ، ومن ي  اهلل فال مضل له

 عبده ورسوله.

ٱ   ٻ   ٻ    ﴿، ]آل عمران[ ﴾ڦ      ڦ ڦ     ڤ   ڤ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ ﴿

ڤ      ٹٹ   ٹ   ٹٿ   ٿ      ٿ   ٿٺ   ٺ ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  

 .]النساء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

   ۇڭ   ۇ      ڭڭ  ڭ    ۓ  ۓ    ے   ے   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ  ﴿

 .[]األحزاب ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   

 أما بعد:

 ، ورش األمور حمدثاهتا،♀فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد حممد 

دثٍة بدعة، وكل بدع  ة ضاللة.وكل حم 

 أال فاتقوا اهلل أهيا املؤمنون، وأطيعوا اهلل ورسوله لعلكم ت رمحون.

وما من  يه،أن نبينا صىل اهلل عليه وسلم أبلغ لنا يف النصيحة، فام من خري إال دلنا عل -رمحكم اهلل-واعلموا 

ن من قوله ما ي بني صىل اهلل عليه وسلم يلوح عند مفزع أصحابه إليه يرجووأبلغ نصحه رٍش إال حذرنا منه، 

لة ذلك: أن سفيان بن عبد اهلل الثقفي ريض اهلل عنه قال له يوًما: يا  هلم السبيل، وي قيم هلم الدليل، ومن ُج 

- ال أسأل عنه أحًدا غريك؟ويف رواية:  - رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحًدا بعدك؟

يومئٍذ، فقد كان سفيان يسأل النبي صىل  يوم من سؤال سفيان  وهذا السؤال الذي سأله نحن أحوج إليه ال،

بني أظهرهم، وقد مات النبي صىل اهلل عليه وسلم وترك  والنبي صىل اهلل عليه وسلم حي  اهلل عليه وسلم 

أله فقال: يا رسول اهلل، قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل أمر به سفيان ريض اهلل عنه ملا س مالنا من وصيته 

ين الذي  ؛«قل آمنت باهلل فاستقم»عنه أحًدا بعدك؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  أي كن عىل الدِّ

ين، حتى تلقى ربك سبحانه تعاىل، فالعبد  بعثني اهلل سبحانه وتعاىل به من اإليامن به، ثم استقم عىل هذا الدِّ

سن سريهإ سلاًم بقي يف ثبات دينه وقوة يقينه، وح  ستقياًم  ،ذا صار م  ين م  وُجال مصريه أن يستمسك هبذا الدِّ

ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      ڇچ   چ   چ   چ   ڇ﴿ممتثاًل قوله سبحانه وتعاىل:  ،عليه
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هلل عليه وسلم وكل ما ، فسبيل اهلل سبحانه وتعاىل واحد وهو ما جاء به النبي صىل ا[153]األنعام: ﴾   ڎڎ

بل التي حذرنا  بهات فهي من السُّ خرج عن ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم من أنواع الشهوات والشُّ

اهلل سبحانه وتعاىل من سلوكها، فالعبد مأموٌر بأن يقيس كل يشء إىل كونه من سبيل اهلل أم ال، فإن كان من 

چ   چ   چ   چ   ﴿ تركه، ممتثاًل قوله سبحانه وتعاىل: سبيل اهلل اتبعه، وإن مل يكن من سبيل اهلل

ري عليه، وما كان غري [153]األنعام: ﴾   ڇڇ ، أي ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم يف األخذ به والسَّ

الف ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم، فإنه جيب عىل العبد أن يرتكها؛ ألن  بل التي ُت  ع السُّ ذلك من أنوا

قنا عن السبيل الذي جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم، فإن من السبيل الذي جاء به النبي م آلها أن تفرِّ

عظمني: مها عيد الفطر وعيد األضحى، فيكون  عل لنا يف رشعنا عيدين م  صىل اهلل عليه وسلم مثاًل أن ج 

عال لنا يف اإلسالم، وليس حينئٍذ من سبيل اهلل االحتفال هبذين العيدين تعظياًم هلام، ألهنام ا لعيدان اللذين ج 

االحتفال باملولد النبوي الرشيف، فاألول من أنواع حتفال باملغنيني واملغنيات، وال من سبيل اهلل اال

بهات اخلارجة عن سبيل اهلل، فاتبعوا سبيل اهلل:  ع الشُّ الشهوات اخلارجة عن سبيل اهلل، والثاين: من أنوا

   .﴾   ڎڌ   ڎ  ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ  ﴿

 .رحيمأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العيل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور ال
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احلمد هلل رب العاملني، رب الساموات ورب األرض رب العرش العظيم، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده 

هلل وعليه وعىل آله وصحبه أُجعني، ومن تبعهم ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صىل ا

ين.  بإحساٍن إىل يوم الدِّ

 أما بعد:

ع قوله م ،«استقم فقل آمنت باهلل»أهيا املؤمنون، إن أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم سفيان ملا قال له: 

 ﴾   ڎڎ   ڌ  ڌ    ڍ   ڇ   ڇ   ڍ   ڇچ   چ   چ   چ   ڇ﴿سبحانه وتعاىل: 

 نيا أ قيم عىلهذه الدُّ  اهلل يف إرشاٌد إىل األمر باالستقامة عىل دين اهلل، ألن من استقام عىل دين = [153]األنعام:

نيا هم بعملهم الصالح مستقيمني عىل د ط يوم القيامة، فالناجون يف هذه الدُّ عل هلل، فإذين االرصا ا ج 

نيا  ط يوم ىل الرصا مه عأ قيمت أقداالرصاط عىل متن جهنم مشوا عليه بسالم وأمان، فمن استقام يف الدُّ

ثى جه ط يوم القيامة، وصار من ج  نيا زلت قدمه عن الرصا  نم.القيامة، ومن زاغ يف الدُّ

 ره إلينا الكفروبنا، وك قلمهللا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى، مهللا حبب إلينا اإليامن وزينه يف

 والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين.

ا، مهللا  اهدننا مهللافوسنا تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها، مهللا اهدنمهللا آت 

ر، وكيد رش األرش ك مناهدنا، مهللا إنا نعوذ بك من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، مهللا إنا نعوذ ب ا

رب املالف جار، مهللا إنا نعوذ بك من رشورهم، وندرء بك يف نحورهم، مهللا  ني، ونفسكروب فرج ك 

ين عن املدينني، واشف مرضانا ومرىض املسلمني، وأقم ا الة ة إن الصلصالمهوم املهمومني، واقض الدِّ

ين.  عمود الدِّ
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