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 ه400ٔ/0ٓ/4صور من الشرك اسنتشر بني الناس اليوم 
 َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  بِالل وِ  َونَ ُعوذُ  , َوَنْستَ ْغِفرُهُ  َوَنْسَتِعيُنوُ  َهَْمُدهُ  لِل وِ  ارَْْمدَ  ن  إ

 َوَأْشَهدُ ,  َلوُ  َىاِديَ  َفاَل  ُيْضِللْ  َوَمنْ  , َلوُ  ُمِضل   َفال الل وُ  يَ ْهِدهِ  َمنْ ,  َأْعَمالَِنا َسيَِّئاتِ 
 أَي َُّها يَا) َوَرُسولُوُ  َعْبُدهُ  ُُمَم ًدا َوَأن   َوَأْشَهدُ  , َلوُ  َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  الل وُ  ِإال إَِلوَ  ال َأنْ 

ا الن اُس ات  ُقوا يَا أَي ُّهَ ( )ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِوِ  َحق   الل وَ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ 
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا  َها َزْوَجَها َوَبث  ِمن ْ رَب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 َهاأَي ُّ  يَا( )َوِنَساًء َوات  ُقوا الل َو ال ِذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإن  الل َو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ  َسِديًدا قَ ْواًل  َوقُوُلوا الل وَ  ات  ُقواآَمُنوا  ال ِذينَ 
 (َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلوُ  الل وَ  ُيِطعْ  َوَمنْ 

وا عُ قَ  ت َ ال  ئَ لِ  مْ كُ سِ فُ وا ْلن ْ هُ ب   نَ ت َ وَ  , كَ رْ وا الشِّ رُ ذَ احْ وَ  -ِعَباَد الل  - وا اللَ قُ ات   فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 لَ عَ جَ  نْ أَ  َعز  َوَجل   اللِ  ةِ مَ كْ حِ  نْ مِ  ن  وا أَ مُ لَ اعْ , وَ  ونَ رُ عُ شْ ال تَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  كِ رْ  الشِّ ِف 
 ةً ارَ ا تَ ذَ ىَ  رُ هَ ظْ يَ , ف َ  بٍ ذْ جَ وَ  د   شَ ِف  كَ رْ الشِّ وَ  يدَ حِ وْ الت   وَ  , انِ عَ ارَ صَ تَ ي َ  لَ اطِ بَ الْ وَ  ق  ارَْ 
 َشاء َوَلوْ  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  , ةٌ ذَ افِ نَ  ةٌ يئَ شِ مَ وَ  ةٌ غَ الِ بَ  ةٌ مَ كْ , حِ  ىرَ خْ أُ  ةً ارَ ا تَ ذَ ىَ  رُ هَ ظْ يَ وَ 

 بُ اجِ وَ الْ , فَ  (َيَشاء َمن َويَ ْهِدي َيَشاء َمن ُيِضلُّ  َولِكن َواِحَدةً  أُم ةً  ذَََعَلُكمْ  الل وُ 
 ! وُ نْ ا مِ نَ رَ ي ْ غَ  رَ ذِّ هَُ وَ  َوَهَْذرَه , كَ رْ ى الشِّ ق  وَ ت َ نَ ا لِ نَ سِ فُ ن ْ أَ  عِ سْ  وِ ا ِف مَ  لَ مْ عَ ن َ  نْ ا أَ نَ ي ْ لَ عَ 

 مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةِ ابَ حَ الص   ضُ عْ ب َ  انَ كَ   دْ قَ وَ  , وُ تَ ف َ رِ عْ مَ  رِّ الش   بِ نُّ تََ  ابِ بَ سْ أَ  نْ مِ  ن  إِ وَ 
 اْلَيَمانِ  ْبنِ  ُحَذيْ َفةَ  نْ عَ ,  يوِ فِ  عَ قَ  ي َ ال  ئَ لِ  رِّ الش   نِ عَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   لُ أَ سْ يَ 
 َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  َيْسأَُلونَ  الن اسُ  َكانَ :  الَ ا قَ مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ 

 ملِ سْ مُ  اهُ وَ رَ .  يُْدرَِكِن  َأنْ  ََمَاَفةَ  الش رِّ  َعنْ  َأْسأَلُوُ  وَُكْنتُ  ازَْرْيِ 
 انِ يَ ب َ وَ  كِ رْ الشِّ  نَ مِ  يرِ ذِ حْ  الت  ِف  ةٌ ريَ ثِ كَ   ةٌ ل  دِ أَ  ةٍ قَ ابِ سَ  ةٍ بَ طْ  خُ ى ِف ضَ مَ  دْ قَ  :َةَ وَ خَ اَالَإهَ ي َ أَ 

 ! مَ وْ ي َ الْ  اسِ الن   نْيَ ب َ  ةِ عَ اقِ الوَ  رِ وَ الصُّ  ضَ عْ ب َ  َنْذُكرُ  اللِ  نِ ذْ إِ بِ  ةِ بَ طْ ازُْ  هِ ذِ  ىَ ِف وَ ,  هِ رِ طَ خَ 
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 وعِ ضُ وْ مَ  ىلَ عَ  المِ كَ لْ ي لِ اعِ و ال دَ ن  : إِ  لٌ ائِ قَ  ولُ قُ ي َ  دْ ا قَ ذَ  ىَ ِف  ولِ خُ الدُّ  لَ بْ ق َ  نْ كِ لَ وَ 
 مْ هُ ب   رَ  ونَ فُ رِ عْ ي َ  اللِ  دِ مْ ِبَ  اسُ الن  , وَ  يدٍ حِ وْ ت َ وَ  المٍ سْ إِ  الدِ  بِ ا ِف نَ ن   ِْلَ  , الً صْ أَ  كِ رْ الشِّ 

 ّت  حَ  كِ رْ الشِّ  لِ ائِ سَ مَ  ِف  المَ كَ وا الْ كُ ُر ات ْ فَ ,  المِ اإلسْ  انَ كَ ْر أَ  ونَ د  ؤَ ي ُ وَ  اتِ وَ لَ الص   ونَ يمُ قِ يُ وَ 
 ضُ عْ ب َ  ولُ قُ ي َ  دْ ا قَ ذَ كَ !!! ىَ  كِ رْ الشِّ  نَ مِ  يرِ ذِ حْ  الت  ِف  مْ هُ عَ مَ  ونَ مُ ل  كَ تَ ت َ  نيَ كِ ِر شْ مُ  وادُ تَِ 
 ! اسِ الن  
َا ُىوَ  اذَ ىَ  ن  أَ :ََابَ وَ جَ الَ وَ   ِف  وَ ىُ وَ  , وِ تِ يقَ قِ ِبَ وَ  كِ رْ الشِّ  رِ طَ ِبَ  لِ هْ اذَْ  بِ بَ سَ بِ  الَقْوَل ِإَّن 
 ! ونَ رُ عُ شْ ال يَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  كِ رْ  الشِّ ِف  اسَ الن   عَ وقِ يُ لِ  انِ طَ يْ الش   يلِ وِ سْ تَ  نْ مِ  عِ اقِ وَ الْ 
 ! ْسَتْدرُِجُهم مِّْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُمونَ َويَ 
 ل ةُ دِ أَ  تْ ل  دَ  ثُ يْ حَ ,  كِ رْ  الشِّ ِف  وعِ قُ وُ الْ  نَ مِ  اً يدَ دِ شَ  اً ر طَ ا خَ نَ ي ْ لَ عَ  ن  : إِ  ولُ قُ ن َ  ف َ اّل إِ وَ 
 وُ ن  أَ وَ  , ينَ دِ حِّ وَ مُ الْ  نْيَ ب َ  عُ قَ ي َ  كَ رْ شِ الْ  ن  ى أَ لَ عَ  عُ اقِ وَ الْ وَ  يخُ ارِ الت   ل  دَ وَ  , ةِ ن  السُّ وَ  آنِ رْ قُ الْ 
ون دُ حِّ وَ مُ  ضِ رْ  اْلَ ى ِف قَ ب ْ ال ي َ ا فَ هَ م  عُ ي َ وَ  ضَ رْ اْلَ  م  طُ  يَ ّت  حَ  ةٍ ر  مَ  دَ عْ ب َ  ةً ر  مَ  رُ شِ تَ نْ ي َ ف َ  ودُ عُ ي َ 
! 
 ال اللَ  ن  أَ وَ  هِ رِ طَ خَ  انِ يَ ب َ وَ  كِ رْ الشِّ  نَ مِ  يرِ ذِ حْ  الت  ِف  اتُ اآليَ  تِ رَ اث َ كَ تَ  دْ قَ ف َ  آنُ رْ قُ ا الْ م  أَ فَ 
ا ن  كُ   وْ لَ ف َ  وُ نْ مِ  راً طَ ا خَ نَ ي ْ لَ عَ  ن   ِْلَ ال  إِ  وُ لُّ كُ   كَ لِ ا ذَ مَ , وَ  ارِ  الن  ِف  ودِ لُ خُ لْ لِ  بٌ بَ سَ  وُ ن  أَ وَ  هُ رُ فِ غْ ي َ 

 يوِ فِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يُ رِ كَ الْ  آنُ رْ ا القُ اشَ حَ , وَ  وِ لِّ ُمَِ  رْيِ  غَ ِف  وُ نْ مِ  يرُ ذِ حْ الت   انَ كَ لَ  وُ نْ مِ  نٍ مَ أْ  مَ ِف 
 َما َويَ ْغِفرُ  وِ بِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  ال الل وَ  ِإن   )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ , قَ  , أَْو َما اَل َداِعَي َلو ثٌ بَ عَ 

 (َعِظيًما ِإْْثًا افْ تَ َرى فَ َقدِ  بِالل وِ  ُيْشرِكْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ 
ُها َعاِئَشةَ  َعنْ ف َ  , اً د  جِ  ةٌ يَ رِ صَ  كِ رْ الش   ةِ دِ وْ ى عَ لَ ا عَ هَ ت ُ اللَ دَ فَ  ةُ ن  ا السُّ م  أَ وَ   َرِضَي اللُ َعن ْ

 َحّت   َوالن  َهارُ  الل ْيلُ  يَْذَىبُ  اَل ) يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولَ  دَِْعتُ  قَاَلتْ 
تُ  تُ ْعَبدَ    ملِ سْ مُ  اهُ وَ ( رَ َواْلُعز ى الال 



 (صور من الشرك املنتشر بني الناس اليوم)جمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حممد بن مبارك الشرايف

 3 

 ال) َوَسل مَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ُىرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ وَ 
 َصَنًما وََكاَنتْ  اْزََلَصةِ  ِذي َحْولَ  َدْوسٍ  ِنَساءِ  أَلََياتُ  َتْضطَِربَ  َحّت   س اَعةُ ال تَ ُقومُ 

 وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت   مُ  (بَِتَباَلةَ  اْذَاِىِلي ةِ  ِف  َدْوسٌ  تَ ْعُبُدَىا
 الل وَ  ِإن  ) َسل مَ وَ  َعَلْيوِ  الل وُ  َصل ى الل وِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ثَ ْوبَانَ  َعنْ وَ 

ُلغُ  أُم ِت  ُمْلكَ  َوِإن   , َوَمَغارِبَ َها َمَشارِقَ َها فَ رَأَْيتُ  اْْلَْرضَ  ِل  َزَوى  ِل  ُزِويَ  َما َسَيب ْ
َها  َوَحّت   بِاْلُمْشرِِكنيَ  أُم ِت  ِمنْ  قَ َباِئلُ  تَ ْلَحقَ  َحّت   الس اَعةُ  تَ ُقومُ  َوال) الَ قَ  نْ  أَ َل إِ  (ِمن ْ

  اِنُّ بَ لْ اْلَ  وُ حَ ح  صَ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  اهُ وَ ( رَ اْْلَْوثَانَ  أُم ِت  ِمنْ  قَ َباِئلُ  ُبدَ تَ عْ 
 رَ شِ تَ نْ ي َ لِ  يدِ حِ وْ الت    لِ ىْ  أَ َل إِ  كِ رْ الشِّ  ةِ دِ وْ  عَ ِف  سِ مْ الش  كَ   ةٌ حَ اضِ وَ  ةٌ يَ رِ صَ  يثُ ادِ حَ أَ  هِ ذِ هَ ف َ 
 نْ مِ  كِ رْ الشِّ  نَ مِ  يرَ ذِ حْ الت   ن  أَ  فَ رِ عْ ي َ ؟ لِ  ِبٍ تَ عْ مُ  نْ مِ  لْ ىَ  وْ أَ  رٍ كِ د  مُ  نْ مِ  لْ هَ , ف َ  ةً يَ انِ ثَ  ةً ر  مَ  مْ يهِ فِ 
ِهم اتِ  اتِ بَ اجِ وَ الْ  بِ جِ وْ أَ 

ُ
 ! َوِمْن أََىمِّ اس

َت ذ ك رَرَ كَ نَ الَت َ َهَ تَ اللَ دَإفَ َيخَ ارَإاَالتَ مَ أ َوَ  ين   ل  جَ وَ  ز  عَ  اللَ  ن  : أَ  كَ لِ ذَ  انُ يَ ب َ , وَ  و و اضإح ٌةَحإ
ا مَ , فَ  يدِ حِ وْ ى الت   لَ عَ  نيَ مِ لِ سْ وا مُ انُ كَ   وُ تُ ي َ ر  ذُ  كَ لِ ذَ كَ َو  داً حِّ وَ مُ  اً يفَ نِ حَ  المُ الس   وِ يْ لَ عَ  مَ آدَ  قَ لَ خَ 

 نُ يِّ زَ ي ُ وَ  مَ  آدَ ِن ي بَ وِ غْ ي ي ُ الذِ  انُ طَ يْ الش   وُ ن  : إِ  ابُ وَ ؟ اذَْ  ضِ رْ  اْلَ َل إِ  كِ رْ الشِّ بِ  اءَ ي جَ الذِ 
ا مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  اسٍ ب  عَ  نِ بْ ا نِ عَ ف َ  ! يوِ وا فِ عُ قَ  ي َ ّت  حَ  ادَ سَ فَ الْ  مُ شَُ  نُ سِّ يَُ وَ  لَ اطِ بَ الْ  مُ شَُ 
وا فُ لَ ت َ ا اخْ م  لَ ف َ  قِّ ارَْ  نَ مِ  ةٍ يعَ رِ ى شَ لَ عَ  مْ هُ لُّ كُ   ونٍ رُ ق ُ  ةُ رَ شَ عَ  وحِ نُ وَ  مَ آدَ  نْيَ ب َ  انَ كَ ) الَ قَ 
ى لَ عَ  مُ اكِ ارَْ  وُ حَ ح  ( صَ ةً دَ احِ وَ  ةً م  وا أُ انُ كَ فَ  وُ ابَ تَ كِ   لَ زَ ن ْ أَ وَ  نيَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  نيَ يِّ بِ الن   اللُ  ثَ عَ ب َ 

 يّ ارِ خَ بُ الْ  طِ رْ شَ 
 ِف  يَ قِ بَ وَ  المُ الس   وِ يْ لَ عَ  اً وحَ نُ  اللُ  لَ سَ رْ أَ  , ُث   مَ آدَ  دِ اَل وْ أَ  دِ اَل وْ  أَ ِف  عَ قَ وَ  كُ رْ الشِّ فَ  نْ ذَ إِ 
 هُ رَ مَ أَ  , ُث  يل ٌ لِ ال قَ إِ  وُ عَ مَ  نَ ا آمَ مَ وَ   اللِ َل إَ  مْ اىُ عَ دَ وَ  , اً امَ عَ  نيَ سِ  خَْ ال  إِ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  وِ مِ وْ ق َ 

 مُ هِ يْ لَ عَ  اللُ  لَ سَ رْ أَ فَ ,  كِ رْ الشِّ  لَ ىْ أَ  كَ رَ ت َ وَ  ينَ دِ وحِّ مُ ا الْ يهَ فِ  بَ كَ ْر أَ وَ  ةَ ينَ فِ الس   عَ نَ صَ فَ  اللُ 
 مُ ىُ  وحٍ نُ  وِ يِّ بِ نَ  ةَ يَ رِّ ذُ  اللُ  لَ عَ جَ وَ  , نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ وَ  وحاً ى نَ نَْ أَ وَ  يعاً جَِ  مْ هُ ق َ رَ غْ أَ فَ  انَ وفَ الطُّ 
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 ضِ رْ اْلَ  نَ مِ  كُ رْ ى الشِّ هَ ت َ ان ْ  لِ ىَ أَْم  يد ؟حِ وْ ى الت   لَ عَ  اللِ  ِبِّ نَ  ةُ يَ رِّ ذُ  تْ يَ قِ بَ  لْ هَ ف َ  , نيَ اقِ البَ 
ُىوُر َوالِسُنوُن َحّت  َغَفَل دُّ ال تِ بِ اقَ عَ ت َ وَ  اِل يَ الل  وَ  امُ ي  اْلَ  تِ ر  مَ  اَل َوالِل ! َبلْ  : ابُ وَ ؟ اذَْ 

 ضِ رْ  اْلَ ِف  رَ هَ ظَ وَ  كُ رْ الشِّ  عَ جَ رَ ف َ  , نيُ اطِ يَ الش   همتالَ تَ اجْ وَ  الن اُس َوَجِهُلوا الت  ْوِحيدَ 
 يدِ حِ وْ الت   بِ  مْ ىُ رَ مَ أَ وَ  , افِ قَ حْ  اْلَ ِف  وِ مِ وْ  ق َ َل إِ  المُ الس   وِ يْ لَ عَ  اً ودَ ىُ  اللُ  ثَ عَ ب َ ها ف َ م  عَ وَ 
ى لَ عَ  اللُ  لَ سَ رْ أَ , فَ  يبُ جِ مُ الْ  ل  ن قَ كِ لَ وَ  , رَ ذَ نْ أَ وَ  رَ ذ  حَ وَ  كِ رْ الشِّ  نْ عَ  مْ ىُ اهَ ن َ وَ 
!  ونَ دُ حِّ وَ مُ الْ  يَ قِ بَ وَ  يعاً جَِ  مْ هُ ت ْ كَ لَ ىْ  أَ ّت  حَ  اتٍ سَ هَِ  امٍ ي   أَ ِف  اً رَ صَ رْ صَ  اً يَ رِ  نيَ كِ ِر شْ مُ الْ 
 ّت  حَ  اٍت َوَمر اتٍ ر  مَ  ورَ هُ الظُّ  دَ اوَ عَ  اللِ ال وَ  :َابَ وَ جَ الَ ؟  كُ رْ الشُّ  عَ طَ قَ ان ْ َىِل  نْ كِ لَ وَ 
 مُ يهِ فِ  رَ شَ تَ ان ْ  دْ قَ وَ  بِ رَ عَ  الْ ِف  اللُ  وَ ثَ عَ ب َ ف َ  , مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  دٍ مِّ ا ُمَُ نَ ي ِّ بِ نَ  دِ هْ عَ 

 !  ةً يلَ لِ قَ  ةً ل   قِ ال  إِ  ضَ رْ اْلَ  م  طَ  لْ بَ  زيَرَة َوَما َحْوَشَااذَْ  م  عَ وَ  كُ رْ الشِّ 

 ؟ اتٍ بَ سُ وَ  ةِ لَ فْ  غَ ا ٍف نَ لْ ال زِ  مْ ؟ أَ  كِ رْ الشِّ  نَ مِ  رٍ طَ ى خَ لَ ا عَ نَ ن   ا أَ نَ ف ْ رَ عَ  لْ هَ ف َ 

 ِل  اللَ  رُ فِ غْ ت َ سْ أَ ا وَ ذَ  ىَ ِل وْ ق َ  ولُ قُ , أَ  قِّ ى ارَْ لَ ا عَ نَ امَ دَ قْ أَ  تْ بِّ ث َ ا وَ نَ يدَ حِ وْ ا ت َ نَ ي ْ لَ عَ  ظْ فَ احْ  م  هُ الل  
 يمُ حِ الر   ورُ فُ غَ الْ  وَ ىُ  وُ ن  إِ  وهُ رُ فِ غْ ت َ اسْ فَ  بٍ نْ ذَ  لِّ كُ   نْ مِ  مْ كُ لَ وَ 

 
 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ ازُْ 

َعل َم اإِلْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم , َوالص الُة َعَلى َخاَتَِ ُرُسِلِو  , ارَْْمُد لِل الَذي َعل َم بِاْلَقَلمِ 
ِو َوأَْزَواِجِو َوَعَلى َمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَل يَ ْوِم َوَعَلى آلِِو َوَصْحبِ  , َوأَْفَضِل أَنِْبَيائِوِ 

 لَِقائِِو َوَسل َم َتْسِليَماً َكِثرياً .
 نْ مَ  نْ عَ وَ  مْ كُ سِ فُ ن ْ أَ  نْ عَ  هْ دِّ ى صَ لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت َ وَ  كَ رْ وا الش  رُ ذَ احْ وَ  وا اللَ قُ ات   : فَ  دَ عَ اَب َ مَ أَ 
 . ونَ يعُ طِ تَ سْ تَ 
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ا هَ ن   إِ فَ  يدِ حِ وْ الت    لِ ىْ  أَ ِف  ةً يَ انِ ثَ  ةً ر  مَ  كِ رْ الشِّ  وعِ قُ ى وُ لَ عَ  عِ اقِ وَ الْ  ةُ اللَ ا دَ م  أَ : وَ  ونَ مَ لَإسَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 , رَ غَ صْ اْلَ  مِ أَ  رَ ب َ كْ اْلَ  انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  كِ رْ لش  لِ  رَ اىِ ظَ مَ  نْ مِ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  الدِ  بِ ِف  مْ كَ , فَ  ةٌ رَ اىِ ظَ 
 الٍ جَ رِ لِ  وْ أَ  اللِ  اءِ يَ بِ نْ ْلَ  ةٌ مَ ظ  عَ مُ  ورٌ بُ ق ُ  كَ لِ ذَ  نْ مِ , فَ  لٌ اىِ جَ  وْ أَ  رٌ ابِ كَ  مُ ال  إِ  كَ لِ ذَ  رُ كِ نْ ال ي ُ وَ 

 اتٍ افَ رَ ا زَ هَ ي ْ لَ عَ  اسَ الن  , وَ  مُ دَ ازَْ وَ  ةُ نَ دَ ا الس  شَ وْ حَ وَ  ابُ بَ قِ ا الْ هَ ي ْ لَ عَ  تْ يَ نِ بُ  دْ قَ  نيَ ارِِ صَ 
ا ذَ ىَ  لْ هَ ا , ف َ ابَِ حَ صْ أَ  نْ مِ  ونَ افُ يََ ا وَ بَِ  ونَ يثُ غِ تَ سْ يَ ا وَ شََ  ونَ رُ ذُ نْ ي َ ا وَ بَِ  ونَ وفُ طُ يَ  , ااندَ حْ وِ وَ 
 ِف  وسِ رُ دَ يْ عَ الْ  رُ ب ْ قَ ف َ ؟  بُ تُ كُ الْ  وُ نْ مِ  تْ رَ جْ زَ وَ  لُ سُ الرُّ  وُ نْ مِ  تْ رَ ذ  ي حَ الذِ  وِ نِ يْ عَ بِ  كُ رْ  الشِّ ال  إِ 
 الُ حَ الر   يوِ لِ إِ  دُّ شَ تُ  ثُ يْ حَ  اقِ رَ عِ  الْ ِف  اللُ  وُ ِحَ  رَ يالِن اذِْ  رِ ادِ قَ الْ  دِ بْ عَ  رُ ب ْ ق َ وَ  , نِ مَ يَ الْ 
 !َوَيْسأَُلونَُو اْلَمَدد  مْ هِ جِ وائِ حَ  اءَ ضَ قَ  وُ نْ مِ  ونَ بُ لُ طْ يَ وَ  اللِ  ونِ دُ  نْ مِ  اسُ الن   وِ بِ  يثُ غِ تَ سْ يَ وَ 

ُر ارَُْسنْيِ َرِضَي اللُ َعْنُو َوالس يَِّدُة زَي ْ  ا اللُ هَ سَ رَ حَ  رَ صَ  مِ ِف وَ   ةِ دِ لْ  ب َ ِف , و  َنبُ : قَ ب ْ
 !  ريٌ ثِ ا كَ ىَ ريٍُ غَ وَ  يِّ وِ دَ البَ  دِ ي  الس   رُ ب ْ ق َ  ةِ ورَ صُ نْ مَ الْ  ةِ ينَ دِ مَ  بَ رْ ا ق ُ طَ نْ طَ 

 ةُ حَ رِ ضْ اْلَ وَ  ورُ بُ قُ الْ  ثُ يْ حَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  عَ ظَ فْ أَ بِ  جُّ عُ ت َ  تْ انَ كَ   ةَ ي  ودِ عُ ا السُّ نَ الدَ بِ  ن  إِ  لْ بَ 
 امِ اإلمَ  خِ يْ الش   ةُ وَ عْ دَ  ُث   وُ فُ طْ لُ وَ  اللُ  ةُ ايَ نَ ال عِ وْ لَ , وَ  ازِ جَ ارِْ وَ  دٍ نَْ  الدِ  بِ ِف  اتُ ارَ زَ مَ الْ وَ 

 ! رُ و  صَ تَ ا ن َ مَ  قَ وْ ف َ  رُ مْ اْلَ  انَ كَ لَ  اللُ  وُ ِحَ رَ  ابِ ى  وَ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  دِ م  ُمَُ 

 وِ أَ  اتِ ارَ ي  الس   وِ أَ  دِ اَل وْ ى اْلَ لَ عَ  وزِ رُ ارُْ وَ  مِ ائِ مَ الت   يقُ لِ عْ ت َ  رِ غَ صْ اْلَ  كِ رْ الشِّ  رِ وَ صُ  نْ مِ وَ 
 لُ ثْ مِ  الٍ كَ شْ أَ  ةُ د  ا عِ شََ وَ  , كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ ا أَ مَ  وْ أَ  نِّ ذِْ ا وِ أَ  نْيِ عَ الْ  عِ فْ دَ  ضِ رَ غَ , بِ  وتِ يُ ب ُ الْ 
 نْيٍ عَ  وْ , أَ  دِ ضُ عَ ى الْ لَ عَ  طُ بَ رْ ي ُ  طِ يْ ازَْ  وِ أَ  سِ رَ فَ الْ  ةِ وَ ذْ حِ  وْ أَ  بِّ الدُّ  وِ أَ  بِ نَ رْ اْلَ  سِ أْ رَ 
 ! ةِ ريَ بِ كَ الْ  اتِ ارَ ي  الس   ِتِ بَ نْ ى جَ لَ عَ  اءَ دَ وْ سَ  وطٍ يُ خُ  وْ أَ  ةِ ارَ ي  الس   ةِ رِ خِّ ؤَ  مُ ِف  مُ سَ رْ ت ُ 
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قَاَل دَِْعُت َرُسوَل الل ِو صلى الل عليو  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  َعْن َعْبِد الل وِ 
 اِنُّ بَ لْ اْلَ  وُ حَ ح  صَ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  اهُ وَ ( رَ الت َِّوَلَة ِشْركٌ وَ  الرَُّقى َوالت َماِئمَ ِإن  )يَ ُقوُل  وسلم

أَْو  بِاَْلَمانَةِ  فِ لِ ارَْ  وِ ون , أَ عُ الْ ي بِ : إِ  ِهمْ بَ ْعضِ  لِ وْ قَ كَ   اللِ  رْيِ غَ بِ  فُ لِ ارَْ  كَ لِ ذَ  نِ مَ وَ 
 !, َكارَِلِف بِالن ِب أَِو الن ِّْعَمة  كَ لِ ذَ  وَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ةِ م  الذ  بِ 

 دٍ م  ُمَُ  وِ ولِ سُ رَ  نْيَ ب َ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللِ  نْيَ ب َ  ةُ يَ وِ سْ ا تَ يهَ فِ  اتٌ حَ وْ لَ أَْيضاً :  َوِمْن ُصَوِر الشِّْركِ 
 َن مْ يُ الْ  ةُ ي  وِ لْ عُ ا الْ هَ تِ يَ اوِ  زَ ِف  بُ تَ كْ يُ  اتُ حَ وْ لَ  دُ وجَ تُ  ثُ يْ , حَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ 

ِبَشْكٍل ُمتَ َعاِدٍل َواَل َشك  َأن  َىَذا  د(م  ى )ُمَُ رَ سْ يُ ا الْ هَ تِ يَ اوِ  زَ ِف ( وَ )اللُ  ةِ اللَ اذَْ ظ ُ فْ لَ 
 ! مٌ ر  ُمَُ  كٌ رْ ا شِ ذَ ىَ  ن  أَ بِ  ةِ مَ ائِ الد   ةِ نَ جْ الل   نَ ى مِ وَ ت ْ ف َ  تْ رَ دَ صَ  دْ قَ وَ  ِشْرٌك ِف الظ اِىر !

 انِ يَ سْ نِ وَ  ابِ بَ سْ ى اْلَ لَ عَ  ادِ مَ تِ االعْ  نِ مِ  وبِ لُ القُ  كُ رْ شِ  : ةِ رَ شِ تَ نْ مُ َوِمْن ُصَوِر الشِّْرِك الْ 
 نِ عِ  ةِ لَ فْ الغَ , وَ  يبَ بِ الط   وِ أَ  بِ اتِ الرَ  وِ أَ  ةِ طَ اسِ الوَ بِ  قِ لُّ عَ الت   كَ   , اَل عَ ت َ وَ  وُ انَ حَ بْ سُ  بِ بِ سَ مُ الْ 

 ! هُ اَل  عُ ِف  ل  جَ  اللُ  وَ ىُ ا وَ هَ لِّ كُ   ورِ مُ اْلُ  ريِ بِ دْ تَ  هِ دِ يَ ي بِ الذِ 

ا نَ ا بِ وْ الَ عَ ت َ , ف َ  ةٍ لَ فْ  غَ ِف  نُ هَْ وَ  كِ رْ الشِّ  نَ ا مِ نَ ن َ ي ْ ب َ  عَ قَ ا ي َ ء ِم  ي  شَ  - ةِ وَ خْ ا اإلِ هَ أَي ُّ  -َىَذا 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة يَْدُعوَن ِإَل ازَْرْيِ  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ ا قَ نَ ريِ غَ لِ  وُ حُ ضْ وَ ن ُ وَ  وُ نْ عَ  دُ عِ تَ بْ ن َ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوي َ   (ن ْ

اَلل ُهم  َأِعن ا َعَلى ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن الل ُهم  إِن ا َنْسأَُلَك ِعْلَماً نَاِفَعاً َوَعَماًل َصاِرَاً 
ْسلمنَي َوأَِذل  الشِّرْ 

ُ
ْشرِِكنَي َوَدمِّْر َأَعَداَءَك ِعَباَدِتَك , الل ُهم  َأِعز  اإِلْسالَم واس

ُ
َك َواس

يَن , الل ُهم  أعطنا وال حترمنا الل ُهم  أكرمنا وال ُُتنا الل ُهم  َأِعن ا َوال تُِعْن  َأْعَداَء الدِّ
َنا , الل ُهم  إِن ا َنْسأَُلَك َعْيَش السَُّعدَ  َنا الل ُهم  اْنُصْرنَا َعَلى َمْن بَ َغى َعَلي ْ اِء , َعلي ْ
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َوَمْوَت الشَُّهَداِء , َواَرْشَر َمَع اْلَْتِقَياِء , َوُمرَافَ َقَة اْلَنِْبَياِء , الل ُهم  َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى 
َعْبِدَك َوَرُسوِلَك نَِبي َِّنا ُُمَم ٍد َوَعَلى آلِِو وَِأْصَحاِبِو َأْجَِعنَي الل ُهم  اْرَض َعْن َصَحابَِتِو 

يِن َوَعن ا َمَعُهم ِبَعْفِوَك َوَمنَِّك وََكَرِمَك يَا أَْرَحَم َوَعِن الت ابِ  ِعنَي َوتَاِبعِيِهم ِإَل يَ ْوِم الدِّ
   الر اِحِنَي .

 

 


