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@almoaede 
اا  اا   اا ا هاا ا أيها املسلاان، أياأياا اا تااا أا اا  الناانا أناملُحتاا أياتاا ا رحاما وهاا ا هاا املس حاا ايا تاا احر
املُدناا ااملسناا ايافاال:ا )اا ،املمااملس اا ا  اا ، ا   تاا يا تاا يا ملحملاا  ايا تاا ازايدااح عااتاا ال تااَا وهاا ا هاا ،

 !!يا  اا ،ا ا   أاي ياا ا تاا ،،يا  ن اا  اياا ا )اا ،املميا اااربافاال: املس اا ا  ناا  ا تاا يا تاا يا تاا
لنوااَاملُلااتااأ اا ليا  اا ، اتاا اأا نافااه ا تااا أا نااماياراا اُااَيا اا:  املُ اا  ا   لاا: املميا اا  ا تاا يا

ا[.2 ن  ا ت ،،ا]أ  يَامل  ا حميةا مل  احب أ[ا]
 و اتا ا ا تمدماشافاه ا تاا أاملُ ا لميا ا اأاادمالناناي ا اتا املُلاوقا ما تاا أا ا اا !ا   تا ملا ا ا

 مل   ملاملماشا) ِّكما يه كميا مللن، ملاأأالنوكماتنك ايصحب اكمام ،اا  كميا يكدب أاك افه كميا
األ، ُكميا تاهتدك ملاأ)د  كمال :ات االاخترنالنوَاأ) مل كم.

اا أيا هاا احبلاادما   ااكما وهاا ا أيهاا املسلاان، أيا أاأياا اا تااا أاعااماأأا رلدعااما  صاا أيا  ركاا عاا الاهتر
!ا كرراادمايااا مل حكمالااا املُنهااا ا ملدفااا  !ا مل)اادل:الاتااا املُاااحملااتااا ايصااان الاا ا اااا ،املُكاااتاا ملُ دااا  

ي اا ،ا)ااو:املدااا اا ا  تاا ازاياا:را اا ،املُااح  ا ملُل،اا ا ااَيا نااوعااماح يااةاشاأأاياا:راملاا ااُنلاار  !ا
 ا   بافاا لماحدااَاتاا افااو تَاملطاا را ملُلهااق،،ا]أ  يااَا[يا ي اا ،ا3 فاا مل َ،،ا]أ  يااَاملُب[اا   []

[يا   ،اي   ا  الب:املماملداصا   ا  اااملمال اَ ا  صملافرا، ا نوصامابلاربا  صا نا4مل  ا حمية[ا]
وك النوربا    ا )كو ةيا الاجتل اي ااف تربا ي اا ل اربال املُكذبا ملحمل  ايا اراأصىاملط  ياُ   ُ

ا[.5 ه نا) ملء،ا]
ملُ ا اا أاا ا  لا:يا    ا ملا أاا اتدب لا:يا  ا ت ملا أاا ا مل ا:يا  اذك  ملا أاا افا  ايا أااي الب:املميايا:تا

ا وا هميا  أالرا:عاملُصا ل أا نلا اتلهاميا  يا املُ عا ما باا لةاتحيا ميا اتافاتما الا   ااملُلربا ارازا ارا ،
يا ا ا:ملهنميات  ي ميا الا   ةا الاتصا   مياُ ا:ا  فا املُصا ل أاُوا اا تاا أا صار ما يا  هميا  وا ااأ ا

هل ات ا ل  ماالا شبهه ا ل  مياأأا  ىاأ  املإلمي أا ملُو  يا  ك لماملُد لب ا   مل  املسلادار ي يا ا:ا



 )اد: ناتا ا حد ملاشا) ل  املُنو ا ا ُ  با ملُُحرانا ملُ  ا ملأيا  ا:ا رتوا ا ا ُه اا ملإل لا اا ملل تا أيا
ا ا  نااةيا مليلاا ا تااا أاصمل باا ديا اراملُنهاا اي اباا ديا مللاا ا  ُ   نااةيا    نااماشات اا ل،املُلب ايااةا اا ا اا  و

مللواا ما ه لااةا  اارباح  نااةيا حاا  والنااناملُاا مل ي ا ملُ واا ايا و،اا ا ب ااناتاا املدياا ايا  اا:ا اا ،ا )اا ،املما ا
  ت ا  اا تا أا مي ا دا ملحدل   دا ر اَُات ا  :اات اصابَيا ت ا ا ااُوناةاملُ ا: ا مي اا دا ملحدلا   دا را اُاَا

[يا   ،ا ا   أاملُ ي ا صملافنناتعاملإلت ااحىتاي ص فاحلاماُاَا6]تدر النوَ[]ات ا  :اات اصابَ،،
ا[.7 و ااُونة،،ا]أ  يَاأ  اامل اا    [ا]

أيه املسلن، أيافه ا تا أافه املُدت ما ملُ  ملءميا  : ُّ ا  املُر   أيامب:مل )ةاتل لاملدُر ظيا ملُ ي را
 سل  ا:ما ملُدكا مل يا ملإلكرا  ا ملال)ادذك  ا اا ءاملُنوا ا ماأ  املُلنماتا املُ ا ملءا مللرا ظيا  ابفاملحملرا ظا 

اَ ا  مل)ادذك  ملاملُ ا  أيا نها اأفا:ا رصاو داتا افا:  املُ يا ،ا  ملُ ه  ياك، اأت ا ذُرباملُ يباملس[دا  اا  ُ 
ااَا ا   ل  اا: ملاملُ اا  أيا  ملُااذ اارااعاو،اا:ا واا: اهلاا ا8تاا املُاا لما ل نهاا ،،ا]أ  يااَاملُب[اا   [ا] [يا  ُ 

َا ا   منا اترا افا حماملُ ا  أاك،را املإل ا ا9ل نه ،،ا]أ  يَاتلنم[ا]أف:ا رند ات املإل  اشا [يا  ُ 
[يا لملااتلااانماشا  ملياااة ا01ملسلر عناااةيا أال  ااا:النوهااا اأتلاااكه يا  أاأمن هااا اص بااا ،،ا]تدرااا النواااَ[ا]

[يا  ا:ا وا  اتا ا كا  ا00    صملا  ااف حماملُ   أا   أ ا  ُنو ا ملُ ه  اصك  يا  صملازاي اما اَاالاوَ،،]
ايا ت ازايدك  ا ر ع .    

أيهاا املسلاان، أياُ اا:افاا  كماملما لاا ما  باا  ناملااذملاملُكداا باملسباا  نيا داا:   ملا ي  ااَيا  ركاا  ملاشا وِّ   ااَيا
  راا ملال اا:الد  ااَيا  ياا كما ملهلااذا ملُبااذتيا لاا الباا:املما اا اتلاال اا  ااااملمال ااَاأأا يااتدا اا ،اُااَ ا لا

املُشل  !ا أا  تا اي ا ن أاملُ ا  أاالاعا  لا ا مل وهمياد  أاملسرصع اشا كلةيا   ،امل  اتلل ا  ا  ذًّملاكهذت
ك ا صملا  عاشاملُ نما  )خا وَاارع،ا]أ  يَاتلنم[ا] [يا   ،ا  ااملمال َ ا الاهتاذ ملاملُ ا  أا02ُ 

 ااذعاملُشاال يا الا  راا   ااراا املُاا:ت  يا راا ملال اا:الع لبااَيا ح كاا ملا ااَاملُ ناا بيا الايكاا ا اامتاأحاا:كما  اا ا
ا[.03ملُل  م،ا]



ن   أاشا تا أاتحيةا  فة اذمايل  ها اايُ  كا أاي يا النواَاملُلاتااين انا )ا ،اأ ا املُ ا  أايا  ا:اااُ 
[يا شا   ال ااتا احوا ما)او:املداا ااا04ملمااشاك اُونةات ا تا أيا و:مل )َاملُ   أ.ا]تدر النوَ[ا]

ا[.05 َاي ي املُ   أات   النناملُد، ا]ل  ا
ياسا اااح،ا لبا:املما ا ا ا ياعا  اَا  :امليده:املُلنفاشا ادماملُ ا  أاشا تاا أالب ااملم هلذملا  :ااي

ملما ل ماملس  ا ك امل  دَيا   ،اهل  ا"الا بك اي ا  وَا  :ا د، املُ   أاشا اذملاملُبوا اأ  لاةا الفا
   ىامل ا اأ اامل اا لا :افاحو اأأاد  ا:ملدا  اَاملماكا أاقادماملُ ا  أاشا تاا أا و،ا ا[يا06 د،ة"]

ا  املسا با ملُلش ءيا ك ا ملايؤ   أاملُلش ءاشا تا أا ماأأاميااا  عاملُنو .
النااملدلا اقدما و، ا  املسا با ملُلش ءاشاك اُونةات ا تا أ.ا ك أ

 ااا ،ات ُااارب اُ  ااا:اأ ااا لاتااا اكااا أايصاااناا ماي ااامال،ااا ا ااا احلااا اشا تاااا أا ااا ، اك ااا اأبلاااَا
ايلدرد املُ   أاشاك اُونة.ا]ملُبوه ااشاملُشلم[.

 :ت الر، أا  الر أيا متوما  ،املُ     ا أت املُذ اقدماملُ   أاشا كلةا تاحيص أاُكر هتما ، املسد
ا[.48ملُ:مل  يا )لو:ا  ايب ا  ااملما د،ةاشاك ا كلةاشاملُكلبة.ا]ملُدبو أ 

  ،املُذ يب ا :ا   ات ا ي  اتدل:اماأأاأ  اا ك ا ا الوا ماتكاواًا ملداتا اأ  لا ا)ا ةاقادماملُ ا  أا
ونةات ميا س احا  َاملُ   ما ك اأ دَا   ، ات ايبكورب املا د  ا ما نرباملُحمل يةا  :ا دماشاك اي ااُ 

اأ  نا وه امث اوةالش اأُفا د،ة.ا]) األتااملُ بتء[.
  ،املُ  )مال اأ واَامللا  وامل ا اللا ك  اكا أاقادماكا املاةا قادماشا تاا أاكا ايا ا.ا])ا األاتاا

املُ بتء[.
املخلهبةاملُر اوة 

أافااه املُلداا اتاا املُ اا ملأيافااه ا كاا ناملُ  اا باتاا اامل املُشاا  ءا ملل تاا أياأيهاا املسلاان، أيافااه ا تااا 
 ملخلااذالأا ملهلاا ملأيا لاا اأ اأت تااةا  ااااملمال ااَا اا ، ا اا ،ا )اا ،املما ا  مالااحا ياا ال اا:اكاا ا هاا ا



[يا ل اأ ا)لو:املخل:  ا  اااملمال اَا ا ، ا ا ،ا )ا ،املما ا07لد  ء،،ا]أ  يَاأ :ا ملُه ملل[ا]
ونة،،ايليناشا تا أ.ا]أ  يَاملُبحمل [ا]   أاما ب ا[.08  نا  ل مالد  ءاشاك اي ااُ 
ت امل)دهلدماشا لد قا    كميا  كا ناأ ا:ملاكميا فا ملءاأارلاكماتا املماا–ي ا ل كماملماا–  يده: ملا

اي ايتَُ.
ذملالتاا أا   ُااةاأيهاا املسلاان، أيا ااذملاأ ملأاملُد  ااةا ملال)اادار  يا ملد  ااةا ملالاكلاا  يا ملُدااا را ملال د اا  يا اا

ملُلر  يا  ر ملأاملد لمل يا ذملافاه املإلا  اةيا اذملا تاا أاملإلي  اةاتا املُكا قاسا اما قا   اَياي ا ،املماشاا
ااا ا اامل اءملت، رااا ااُعاااذ ي ،اٱكد  اااَاملُلداااوميا كتتاااَاملُبنواااأاملُااا يوح اي  ،ياُّه، َ اٱ ر  رااا مل ا  م، [.ا8 ا،   ،اااةدااعصرااا ح دا]ملُدحااا ق اُنعااا

ترد حااا ديا مل اااذُ ملامثاااا املط اااةا ااا:ا ا   حااا ديا أ بنااا ملالناااناملماتااا ااملااملدياااا امل صااا: ملا ااا باملُد  اااةاجتااا:  ا
اترل ح د.

لب:املمياُ ا نا اصاا  كماكرا مدال ا أاملُلا، ءيا تا املادهانا ُواَاملُبصا اتا املُراا ءياحاىتا   ا املُلا:ااي 
ا الا  اايا إأاملمايد بالنناملُد لميا يارا اُلا املبيامياي ا  ،ا )ا ،ا ملإلحص ءياُ ا نا اصُربا رم 

 را  اُاربالناناتا ااا ينملمااشاملل:يواملُ :)ا ا   ا ،املما لا م ايا امل ا ا اايا اارباتا االا  ينا  يا ا
ك أات ربا الاأ  اياي امل  ا ااياُ ا نا اصا  ربال  أاملُل، ءالامل)ادار  ينا را  اُاربيايا امل ا ا اايا

   ململاااا اتاراااا م،،ا]أ  يااااَا ااااارباُاااا اأ ودااااينا  اااا ملباملد  ا ه ياااا الاُ وداااايناالا شاااا نا افااااو  داد ودااااربا
[يا ل اأ ات )اناملدفال  ا  اااملمال اَا ا ، ا ا ،ا )ا ،املما ا   أاملمايبلافايا: ا09ملُ تذ [ا]

  ُنو اُود باتلاءاملُ ه  يا يبلفاي: ا  ُ ه  اُود باتلاءاملُنو ياحاىتا هناعاملُشا،عاتا اتا ملا ،،ا
ا[.21]أ  يَاتلنم[ا]

 


