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وأفضووم  ،اووا أءووم نل ا ووات U، ونل ووال   لووى نل وويب  Uهووذن ن وو ي  نشووتمم  لووى صووفة نل ووال   لووى نل وويب 
، وقو  شورف هللا نويوه وكراوه صلى هللا  ليه سا  شرند  ار د  Uفما صلى  لى نل يب  ، ,نلقربات وأحو ا إىل هللا 

أاور سوا  ووا ه اوا فوا  سوو   ,أن هللا  :فنعم له هوذه نل وال ، واوا فضوم هوذه نل وال  وشورف ا ،ورف  ذكره
فقووال  ،ويسولمان تسوليماد  Uوأاور  وووا ه أن ي ولان  لوى نويووه  ،مث  وى مبالئكووة ق سوه ،ونبتو أ سووا ب فسوه ،مسواونت  

 .چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ : ,
إذن  : لووى فووالن   فووالنن : صوولى بفووهذن صوولى هللا  لووى  ووو ه رمحووه، تقووال نلعوور  ،نل ووال  اووا هللا  لووى  ووو ه نلرمحووة

 :  ي ن ذه بذنوه، وا ه قال نلشا ررمحه ول

 اوو  ُته                       وأ  نعمته  ليه وزن ه صلى نفليم  لى نارئ  

 .أ : رح  هللا نارءند و  ُته

: - ليوموهوا نلتوابعي ن  ،كعوب بوا  نور  لعوو نلرمحا بوا أ  ليلوى  :أ ي - بال سوة لقاله رضي هللا   ه وأرضاه
وحوو   للخوا وحوو   ل اللوة  ، U لوى فضوم أصوحاب نل ويب  يف هذه ن ملة  ليومن  [ ؟] أ  أهدي لك هديةب 

كووان نلسوول  نل ووا  اووا   [ ؟] أ  أهاادي لااك هديااةب : ، وحتويووو   فيووه وتوور يو   وتشووايق  . وقالووهنل وواا إليووه
  ،كانه أاار نلو يا هوي نألسواا وهوي نهلو  وهوي نلغو   ،ونلتابعني هل  بهحسان   - رضانن هللا  لي   -نل حابة 

كانه هو نياه  ن ميلوة   :واا ه ا ،كانان ال يغتمان إال براار نل يا وال ي تمان إال سا، أاا نل نيا فكانه توعاد 
 أن ي    نإلنسان أل يه :فتلم هي نهل ية وتلم هي نلع ية ، Uأن ي لان  لى س ة نل يب  :و  اياه  ن زيلة

كعا    ، قااهللا: لقيا أيب ليلاععن عبادالرمحن بان  - 233 ] : -رمحوه هللا  -قال نف    
: ياا رسا هللا ، ققلنااخار  عليناا U؟ لن النايب ، ققااهللا: أ  أهادي لاك هدياةب  Wبن عجرة 

: اللهم ص  علع ، قكيف نصلب عليك؟ ققاهللا: ) ق ل اهللا، قد علمنا كيف نسلم عليك
 .جميد ( [ لنك محيد   ،كما صليت علع لبراهيم  ،وعلع آهللا حممد   حممد  
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وترسوى  ،هلو  يف ذلوم أ ظو  نلفضوم - رضوانن هللا  لوي   -وكوان نل وحابة صالح  ي ه و نياه وآ رته،  اا فيه
 ، فكانان يعلمان نل اا نخلا.س  نلتابعان بهحسان  

وءلو    و ه اوا جي ل وا أو  ،واوا َفض وله هللا  لوى  واه بوالعل  أو بسو ة   ، لى أن اا كان    ه  ل ن  وفيه  ليمن 
إذن كووان جي ووم نألحكووام   اصووةد  ،فووهن ءلوواا أ يووم اعووم ،اووا  لوو  Uأهوو ى لووه اووا سوو ة نل وويب  :ال يعلم ووا
فوهن هللا حياسووم  ،إذن  لموه أنوه جي وم وق ورت يف تعليموه 8  وه أاوام هللا  ال شم أنم اس ولن  ،ونلعوا نت

وأكثور اوا يعت وان  ،حو يث   يف نلو يا :كانان إذن ءلسوان  - يام كان نخلا ا تشرند بي    - ويسرلم، وكان نل اا
وهوذن يو ل  ،وهذن حي   لى بور    ،وهذن ي  ى  ا ا كر   ،ف ذن يرار مبعروف   ،نل اللة  لى  ا   :به وي شغلان به

  ٿٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ   لووووووووووى  ووووووووووا  

 ،اووا هللا ليسووه باهلي ووة  چڤ  چ  و چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
اا  أو س ةد  أو للةد  فعلمته كلمةد  :فلرمبا ءل  اعم نلرءم جي م أارند يف وضائه أو  سله اا ن  ابة أو صالته

فافسل  ي وغوي أن  م يف ايزنن حس اتم اثاقيم نألءار.فنعم هللا ل ،فاستفا  اا ذلم َف َو قه ، Uس ا نل يب 
ِ  و لي وووا أن حيووورص بعضووو ا  لوووى تعلوووي ،ال يزهووو  يف هوووذن نخلوووا وأن  ،و اللوووت    لوووى نخلوووا ونل ا وووة ونلووون ،  بعووو

وكوان نل واا إذن ءلو  نلرءوم او  نلرءوم ذنكوره نلعلو  ونسوتفا  ا وه، وال  .ُتشغم نجملال  مبثم هوذه نهلو نيا نلقيموة
: ال ي ووم - رمح و  هللا -قوال بعوِ نلعلمواء  :اان  أن تستفي  ولا كان اا اعم أقم ا م يف نلعل ، واا ه ا

 موا فاقوه، حن ير وذ  ،ال ي وم نلرءم - ال يكان اا نل والء ونلشرفاء ونلفضالء :ي وم نلرءم أ ال  -نلرءم 
 ،. فوهذن ءوال  نفسول  أ واه نفسول  أهو ى لوه نهلو نيا و لوه  لوى نلسو ة و لوى نخلواو ما  ونه، و موا هوا اثلوه

يوواري للمسول  إذن حورص  - تعواىل -، وهللا  8ا موئا نلقلوب بوذكر هللا  ،قام ا شرح نل و ر :فهذن فعم ذلم
حيرص إذن ءل  ا  نل واا  لوى  فضالد  ا  ال   ،فضالد  ا ئالب  ل    ،ا ت ياد  ، فَوَقم أن جت  شابا   لى ذلم

إال توورذن هللا  وووه ووضوو  لووه نلقوووال بووني نل وواا، بووم إن اووا بركووة نلعلوو   ، U اللووت    لووى نلسوو ة وهوو   نل وويب 
اد ءعوم مهوه  نئمو :وإذن أرن  هللا أن يوواري لهنسوان يف  لموه ،ا  لمت ا نلغواأنم إذن تعلمت  :ونلس ة نل  تتعلم ا

فلرمبوا وءو ت ئالوب  ،:  نوه اا أحانل ئالب نلعلو  ونلعلمواء: قال بعِ نلعلماء. واا ه ايف تعلي  نل اا
 لو  او  أحو   إال  لموه، وال جي جيلو  او  أحو    فوال :اا نلعل  ولكا هللا وضو  فيوه نلنكوة ونخلوا    ه قليمن   ل   

ووره وو ظووه بسووووه، وقوو  جتوو  نلرءووم  افوواد  8ميسووي وي ووو  وهووا خيووا  يف رمحووات هللا  فكوو  اووا أءووار   ،إال ذَك 
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أو يورى  وا يسواره اوا خي وئ يف صوالته أو  ،فاى  ا ميي ه نلو  ة ،وا  ذلم ي  م إىل نفسن  ،اليئاد بالعل 
 نلنكة اا  لمه، فعلى نفسل  أن حيرص  لى هذن نخلا.ألن هللا نزع  ؛فال يراره وال ي  اه :ركا ه أو سنا ه

أيضووواد أشوووعروه مبوووا   ووو ه  اووا نلفضوووم ونلعلووو ، وكوووان  :كووان نل وووحابة ونلسووول  إذن ءلووو  اع ووو  اووا جيالسووو  
سرلاه   ا ذلم، فالانءب  لي ا إذن ءلسو ا  :إذن ءلسان ا  نل حابة - رمح   هللا برمحته نلانسعة -نلتابعان 

وتُعمر سذه نألذكوار نل يووة نل افعوة اوا  ،وأن ُنعم والس ا سا  يف هذن ن  ي  ،أن نسرله :ا  اا ها أ ل 
  ،حوون ولووا كووان قريووواد ا ووم ،إذن ءالسوو ا اووا هووا  ون ووا :نلعلوو  نل وواف  يف نلوو يا ونلوو نيا ون  وور ، وكووذلم أيضوواد 

 وهللا -هوذن  ه هلو  هوذه نلسو ا.، وأهو ي لمت   شويئاد اوا نلسو ة :إذن ءلسه اع   ،كالانل  ونلانل   ونألوال 
رءو  إىل أهلوه فعلم و  وأرشو ه   :وهذن ها نلفضم ونلن، وكوان نلرءوم إذن ءلو  يف ولو  نلوذكر ،ها نخلا -

 ،، وفووا تووو له أحووانل نفسوولمني وتغووات أاوواره  وشوو وهن يف نفسوولمني ا تشوورند  فكووان نخلووا ،و هلوو   لووى نخلووا

ھ    چ  أ وووار نلوو نيا ولغوو  نلوو نيا، قسووه نلقلوواب وتغووات نألحووانلخيووا  يف  :وأصووو  نلرءووم إذن   ووم بيتووه

وهو   لوى نلف ور  وهو   - وإنم لتعنب حي موا تورى كووار نلسوا  چ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
وجتوو  نلرءووم  ،ألهنوو  كووانان يعلمووان نل وواا نخلووا ؛وصوو وره  ا شوورحةد  ،كيوو  جتوو  قلوواس  ا مئ ووةد   -  لووى نخلووا

فكوانان يعت وان سوذه نألاوار،  لي وا أن  ،قام  ليوه وذَك وره وو ظوه :ا    مبنر  أن يرى نب ه خي ئ   رد يف صالته
 لوى فضوله وكراوه إذ  لم وا اوا ل  8وأن حنمو  هللا  ،حنرص  لى هذن نلعل  و لى هذه نلسو ة و لوى هوذن نخلوا

 .لى نلعوا   ظيماد  لي ا و  - ول يزل - نكا نعل ، وكان فضم هللا

،   Uمث ننظوور إىل هووذن نألسوولاب ن ميووم ن ليووم نلفاضووم اووا أصووحاب رسووال هللا  [ ؟] أ  أهاادي لااك هديااةب 
كانان إذن أرن ون نل اللة  لى نلس ة ال جيرحان نل اا وال يكسرون  انئره  وال ي ذوهن ، فهنوم رمبوا تورى نلرءوم 

فرحرءوه  ؟هوم تعلو  كوذن وكوذن أاوام نل واا: هوم تعلو  كوذن وكوذن؟ سرل نلرءمَ  :فهذن ءل  يف نجملل  ،   ه  ل ن 
إن أحسووا اووا  ،مث قووام بتعليمووه، وال شووم أنووه إن فعووم ذلووم ،وبووني لل وواا أنووه جي ووم هووذه نفسوورلة ،أاووام نل وواا

هم  ؟ U: هم تعل  ااذن قال نل يب ن بهاكان كعب با  نر  أن يقال له، وق  كافق  أساء اا ء ات   ،ء ة  
 ،وتقريووب   وحتويووب   أسوولاب تشوواي    "؟أال أهوو   لووم ه يووةد ": ؟ أبوو ند. قووال لووه Uال   لووى نل وويب تعلوو  صووفة نل وو
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وال  ،وال نز رون نل واا ،لكو    اوا نحتقورون نل واا بعلم و  ،يف نلعلو  و لا ق ر   وحكمة   وب ا    فكانان  لى  ل   
  .Uكرسال هللا   ،بم كانان اائئني نلك   ،أشعرون نل اا أهن  أ ل  وأهن  أفضم، ال وهللا

إذن حرصوووه  لوووى تعلوووي  نل ووواا فوووال تكسووور  :- وهوووذه نلقا ووو   نلثانيووة - في وغووي فوووا أرن  أن يعلووو  نل ووواا أيضووواد 
وحوووب نلعلوو  ونلسوو ة إىل قلوواس ، فووانظر إىل  ،وحوووو   للعلوو  وحوووو   إىل نلسوو ة ، ووانئره  وال جتوورح اشووا ره 

وهووا  ووو هللا بووا  - صووغا نلسووا عووم هووذن اوو  حوو ا  ف ،وهووا  لووى هووذن نهلوو   نلكااووم نلفاضووم Uرسووال نألاووة 
َفض وله هللا ون تواره يف تلوم نلسوا ة أن يكوان ر يفواد لرسوال  - رضي هللا   وه - فهن  و هللا با  واا   ،-  واا  
"أال  ي فعووووم هللا سووووا  ، أال أ لمووووم كلمووووات   ،يووووا  ووووالم : )-صوووولانت هللا وسووووالاه  ليووووه  - فقووووال لووووه Uهللا 

 ،وكرنووه يسووترذنه ،حوو ان  فيووه اووا نلتشوواي  ونلتحويووب وهووا  ووالمن  ،ننظوور كيوو  نألسوولاب ،أال أ لموومأ لمووم" 
وكرنه يقرع اسااعه وقلوه سذه نلكلمات نلرقيقة ن ميلة ن ليلة نل  حتوب وتر ب يف نلس ة، فعلوى اوا وفقوه هللا 

فرضوووي هللا  وووا   ؟ [أ  أهااادي لاااك هدياااةب  ]ا نلسووو ة أن يوووريت بالكلموووات نل يووووة أن حيووورص إذن أرن  تعلوووي  نل وووا
، وكووووان  Uوأرضووواه  لووووى هوووذن نألسووولاب نل وووووا  نلكووورس ونفووو  ل نلعظووووي  نلوووذ  تعلموووه اووووا رسوووال هللا  كعوووب  

 رمحوه هللا برمحتوه نلانسوعة - Uوق  أ ري سوعني اا أصحاب نل ويب  ، و نلرمحا با أ  ليلى اا أءالء نلتابعني
 .، وا    كعب با  نر -

ونهل يوة تُقووم وال تور   ،حيوب هوذن نخلوا - رمحوه هللا -ال شوم أن  وو نلرمحا  ؟ [أ  أهدي لك هديةب ] : وقاله
هوذه نهل يوة  W فرضي نهل ية وقول ا وح ا سا نل اا، فكما أنه أه ى إليوه كعوبد  ،يف قواهلا اا ل تكا شو ةد 

 - وننتقله إلي ا بالس   نفت م نل وحي  إليوه ،فَح  ا سا أصحابه ،إىل نألاة - رمحه هللا -أه نها  و نلرمحا 
 .-وءزنه  ليعاد  ا نإلسالم ونفسلمني  ا ن زنء  ،رمحه هللا برمحته نلانسعة

وأن ال يوتقح    ، لى أنه ي وغي للناهم أن يستف   اوا نلعوال  ا كيفية نل ال   ليه فيه  ليمن  Uوس نل نل يب 
 لوووى نلعوووال أن يعلووو   وحووو ي  ، لوووى ن اهوووم أن يسووورل نلعوووال إذن ء وووم فحووو ي  ،وال ب وووا    نألاوووار  لوووى  وووا رويوووة  

ووضوو   ، ووا هنوور نلسووائم ونحتقوواره - صوولانت هللا وسووالاه  ليووه - نويووه 8ن اهووم إذن سوورل، ولووذلم هنووى هللا 

 . ا هنر نلسائم 8ف  اه هللا   چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ ن اءز بي ه وبني اا يسرل 
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قو  تقو م أن نلسوالم  :ونلسوالم [ ؟، قكياف نصالب علياكعلمناا كياف نسالم علياك] : قالان Uفسرلان نل يب 
 ،Uفلو  يكوا  افيواد  لوى أصوحاب رسوال هللا  Uوق  ءواء ااصوافاد يف نلسو ا  وا رسوال هللا  ،حتية أهم ن  ة

ڃ  چ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  :تعاىلوهذن نلس نل وق  بع  نزول قاله 

 U: نلسوالم  لوى نل ويب ، ونلثواي U: نل ال   لى نل ويب ، نألولأار هللا براريا .U چچ  ڇ  ڇ  
ولووذلم  ، Uأنوم إذن صوليه تسوول  او  صوالتم  لووى نل ويب  :: نألكموم ونألفضووم، ولوذلم قوال بعووِ نلعلمواء

ى ه بعووِ نلعلمواء نالقت ووار  لووكوور   :واووا ه وا "، وتقووال: "صوولى هللا  ليوه وسوول ". ليووه نل ووال  ونلسوالم": قوالت
: ". وكووذلم قالووه ليووه نل ووال  ونلسووالم": ، وإمنووا يقووال Uووور ند  ووا نل ووال   لووى نل وويب  " ليووه نلسووالم": قالووه
، ن موو  بووني نل ووال  ونلسووالم، فلمووا ور ت ن يووة بووا م  "صوولى هللا  ليووه وسوول ": "، وإمنووا يقووالصوولى هللا  ليووه"

   :، فكيوو  ي ولان  ليووه؟ فووا قووالان ليووه ، أ وونوه أهنو   لمووان كيوو  يسولمان Uبوني نل ووال  ونلسووالم  لوى نل وويب 
: ، فوههن  فوا قوالان لوى اشورو ية نإل ووار  وا نل عموة فيه  ليومن  ، قد علمنا كيف نسلم عليك [يا رس هللا هللا] 
 ،ا وه نلفت وةإذن أُ  ولكوا هوذن ءوائزن  ،اا نلتزكية ونلث واء  لوى نلو ف  بوالعل  فيه شيءن  " لم ا كي  نسل   ليم"

رمح وو   -ذكوور بعضوو ا أهووم نلعلوو   ، وذلووم يف اووانئافينوواز للمسوول  أن يثووي  لووى  لمووه ،أو ُوءوو ت نف وولحة
أن تاء  نلضرور  إذن أرن  نلعال أن ي شر  :وكذلم أيضاد  .كما يف تزكية نلش ا   ،: أن تاء  ضرور ن ، وا  ا- هللا

حن يعلو  نل واا قو ر نلعلو  نلوذ  يف صو ره،  ؛وفالن   أو تعلمه  لى فالن   ،وفالنن  : شيخي فالنن ، فقال لمه

 فزكوى نفسوه چچ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ : -  ليه نلسوالم -قال ياس   :واا ه ا
 وحن يُعل  ق ره. ،ف لب ذلم للقيام با    لى وء ه ،لعلمه برهن  جي لان ق ره ؛-  ليه نل ال  ونلسالم -

وق   - Uصاحب رسال هللا  ،- رضي هللا   ه وأرضاه -نلسا     ا سع   قال أبا نلعواا س م ب :واا ه ا
فكان نل حابة يث ان  لى  لم  ، فيناز  ".اي Uأ ل  مب ن نل يب  ل يو  أح ن " :- Uسرلاه  ا ا ن نل يب 

 ،وي تق ووه يف اكانتووه ،للمسوول  أن يثووي  لووى  لمووه   وو  وءووا  ن اءووة، أو ياءوو  اووا يظلمووه في تق ووه يف  لمووه
 .، وأنه ل يعرف حقه وق رهلكي يوني   ره وكذبه ؛فُيظ ر اا    ه اا نلعل 

ققاهللا: ) ق ل ا: اللهم ص  علاع حمماد  ؟ ، قكيف نصلب عليكعلمنا كيف نسلم عليك] : و لى هذن قالان
يوو ل  أاوورن ": قالووان" صووم  لووى اموو  ". نلل وو  ووا حوورف نل وو نء، وقالووه: " ونفووي   ووا ن  ،يووا هللا :أ  "نلل وو " [ (
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 ؛يف نل ال  تعتن ونءوةد  U: إن نل ال   لى نل يب - رمح   هللا -قال بعِ نلعلماء  : لى نلاءاب، واا ه ا
، ولكوووا نلاءووواب يقووواى اوووا حووو ي  نبوووا  Uبال وووال   لوووى نويوووه  8وألاووور هللا  قوووال: "قالوووان"، Uألن نل ووويب 
فيقوواى  ، Uبووذكر نل ووال   لووى نل وويب  ويف رونيووة   ، فليقووم  .) إذن تشوو   أحوو ك : يف رونيتووه   وو  أمحوو  اسووعا   

  لى ذلم. - رمح   هللا -ول ار نلعلماء  ،وءاسا اا هذن نلاءه

" ي قسومان إىل آل امو   " ( [ وعلاع آهللا حمماد   ) اللهم ص  علع حمماد  ] : - ليه نل ال  ونلسوالم  - وقاله
 : قسمني

 .- ليه نل ال  ونلسالم  - : آل بيته اا أهله وقرنبتهنلقس  نألول

: ، فوههن  آلوه، يقوالواوا بعو  زاانوه إىل قيوام نلسوا ة ،يف زاانوه - ليه نل ال  ونلسوالم  -: أتوا ه ونلقس  نلثاي
وه   أن اره وشيعته نلذيا ي اصرونه ويكانان اعه، وهذن ها نفعى نفق ا  بال ال   لى آل نل ويب  "آل فالن  "
U ،  م أهنو   ن لوان اوا ل بيتوه نلوذيا هو   لوى نإلميوان ال شولي  اوا توعوه وسوار  لوى هننوه، وآ :فافرن  س

 .باب أوىل وأحرى

 كوره ئائفوةن   :يو ل  لوى أن نلسو ة سوذن نللفو ، واوا ه وا ( [ ) اللهام صا  علاع حمماد  ] وقاله يف هذه نل فة: 
 ليوووه  - فهنوووه ال شوووم ،نلل ووو  صوووم  لوووى سووي نا امووو    :: اوووا ن ووو ا أن يقووال يف نل وووال ، وقوووالاناووا نلعلمووواء

، ولكووا يف  ن ووم - كمووا  وووه ن وو ي  بووه  - وقوو  قووال ذلووم،  Uسووي  ولوو  آ م وال فخوور  - نل ووال  ونلسووالم
فال يزن   ،-  ليه نل ال  ونلسالم - كما قال ذلم  "نلل   صم  لى ام   ": ، فيقالنل ال  يقت ر  لى نلانر 
  لى لفظه وال ي ق  ا ه.

هووي نلزيووا   ونل موواء  :نلنكووة [ ( وبااارع علااع حممااد   ،لبااراهيمكمااا صااليت علااع   ،) وعلااع آهللا حممااد  ] وقالووه: 
سوووا فلوووي  هلوووا  8ونلنكوووة إذن تووورذن هللا  ] ) وباااارع علاااع حمماااد  وعلاااع آهللا حمماااد  ( [: وقالوووه ،ونخلوووا نلكثوووا

ويوو ه سووحاء نلليووم ونل  ووار ال تغيضوو ا  ،فخزنئ ووه اووألى ،، وهللا يووواري فيمووا شوواء وكيوو  شوواء واوون شوواءا ت ووىد 
ا وزوع  كثوا    فهذن كان نلشيء ا وزوع نلنكوة فقو  نوزع ا وه نخلوا، وكو  اوا اوال   ،ونلنكة يف نلشيء هي  اه، نفقةن 

ف ووا كرنووه بووني ي يووه  ووزنئا نألر    ،قوو  بوواري هللا ل وواحوه قليووم   نلنكووة ال جيوو  صوواحوه ا ووه  وواند، وكوو  اووا اووال  
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نلنكوة  8نفسول   نئمواد يسورل هللا  ، ولوذلم 8أن يوواري هللا  :فيوه اوا نلنكوة، فواف   8مما وضو  هللا  ؛كل ا
 حن يكان  اه  ظيماد ونفعه ءليالد. ؛فيما رزقه

گ  گ  گ  گ  چ : ، قووال تعوواىلونلنكووة تكووان يف أاووار نلوو يا وأاووار نلوو نيا [ (] ) وبااارع علااع حممااد  

فخوووا  ، 8هلل  أن يكوووان نلعوووو   لوووى أصووول  نألحوووانل وأفضووول ا وأكمل وووا نسوووتقااةد  :فنكوووة نلووو يا چڳ  

گ  چ : نسوتقام هلل قلوواد وقالوواد، قوالان: وهوذن اعوى قالوهاوا  :يف نفسوه وحالوه نل اا وأفضل   وأكثره  بركةد 

 ، 8وأصوووحه ليوو  شوو ونه وأحانلووه هلل  ،يف قلوووه وقالوووه 8فووهن اووا لووزم ذكوور هللا  چگ  گ  گ  ڳ  
 ،يف نلوو ف  ويف نفووال ويف نألهووم ويف نلالوو فتكووان  :فقوو   ظمووه لووه نلنكووة، وهووذه بركووة نلوو يا، وأاووا بركووة نلوو نيا

يتموى أنوه لوي   ،وقو  يكوان   و  نلرءوم نلعشورون اوا نلالو  ال بركوة فوي   ،وق  يكوان نلالو  نلانحو   وا نلعشور 
يضوو  بركووة نلوو يا وبركووة  ,أن هللا  :اووا كثوور  شووروره  وباليوواه  وأذيووت   وإضوورنره ، فافق ووا  ؛  وو ه اووا ولوو   

 .نل نيا

هذه هي إح ى نل يغ نلو  ور ت  ، كما باركت علع آهللا لبراهيم ( [وعلع آهللا حممد   حممد  ) وبارع علع ] 
 ،ا  وا اوا هوا صوحي ن  ، Uأ رى  وتوه سوا نألحا يو   وا رسوال هللا  وه اي صيغن  ، Uيف نل ال   لى نل يب 
 وي ال ذكر هذه نل يغ.  ،، ونلعمم بال حي  ون ساوا  ا اا ها ضعي ن  ،وا  ا اا ها حسان 

، فرفضوم اوا تكوان وقربوةن  و ووا  ن  8هلل  ذكورن  Uأن نل وال   لوى نل ويب  :وهوي ،ا موة   ن ووه ه وا  لوى أاوار   لكا
، وقو  نستشوكم نلعلمواء في وا قالوه: -" نل يغة نإلبرنهيميوةو"وهي نل  تسمى بو - وأكمم اا تكان سذه نل يغة

فوا  أنه ال جُيعم نألفضوم توعواد  :أفضم نخلل ، واا نفعلام Uا  أن نل يب  ] ) كما باركت علع آهللا لبراهيم( [
 :قيوم إن نفورن  "كموا باركوه  لوى آل إبورنهي ": -وهوا أنسوب نألوءوه إىل ن وانب  - : إمنا نفرن ها  ونه، قالان

ونلفضوم نلوذ  لوه  ،يكوان لوه فضوم اوا قولوه :و لوى هوذن ،أن جيم  له  ا اوا قولوه كموا ُلو  لوه نخلوا اوا بعو 
لووارو  هووذن  "؛إبرنهيميووةد "أن ي وولي بال وويغة نإلبرنهيميووة، ومسيووه  :فاألفضووم ،وإذن  وووه هووذن  لووى ذلووم.  ن زنئوو

صولى هللا ": ، كورن يقوالتكوان مب لو  نل وال  ونلسوالم صويغن  :فم  وا ،نللف  في ا، وأاا اا   ن ذلم اا نل ويغ
ف ووذن اووا ن ووائز نفووواح، لكووا  ،اوحنووا ذلووم اووا نأللفوواظ نلوو  ال  لووا في ووا وال  ووروج  ووا نلسوو  "، ليووه وسوول 
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، ويف  ن وم نل وال  ال ي ولي إال بوالانر  - هوذن نألفضوم ونألكموم - أن يقت ر  لى نلوانر  :نألفضم ونألكمم
 . U ا نل يب 

 ، Uلرسووال هللا  وإئوورنءن  نل وويغ نحمل  ووة نلوو  يكووان في ووا  لوواي ، وأاووا نل وواع نلثوواي اووا نل وويغ نلوو  هووي  ووا نلووانر 
وت فورج بوه  ،ت حم به نلعق  : نلل   صم  لى نيب   -وهذن اا أ ظ  نألاار  - Uلرسال هللا  8وصرف اا هلل 

اووا نلووذ  جييووب نفضوو ر إذن  !ويفعووم .. اووا نلووذ  ت حووم بووه نلعقوو ؟ ويُفعووم بووه ،ويستسووقى بووه نلغمووام ،نلكوورب
؟ هوا  جيوار  ليوهوها جيا وال سوحانه ال إله إال ها، اا نلذ  بي ه الكات كم شيء   !؟  اه ويكش  نلساء

 وه نيت   أن ال إلوه إال هللا، فكانوه ،إال اا أءم  اللة نل اا  لى هللا -  ليه نل ال  ونلسالم - هللا، اا بع 
 ،هوا هللا !فموا نلوذ  ت حوم بوه نلعقو ؟ ،ت حم به نلعق  : نلل   صم  لى نيب   ي لي سذه نل ال  أو سذن نللف 

، ال يرضى به هللا وال يرضى بوه - ونلعياذ باهلل -باهلل  ف ذن شرين  :ت حم به نلعق  Uولذلم إذن ن تق  أن نل يب 
ونل ووال   لووى  ،وت فوورج نلكوورب بوواهلل ،بوواهلل ونليووام ن  وور، إمنووا ت حووم نلعقوو  بوواهلل وال يرضوواه اوو اان  ، Uرسوواله 

 .,اا أءم نل ا ات وأحو ا إىل هللا  Uرسال هللا 

  اصووةد  ،أن يلتووزم هووذن نلووانر ، وأاووا سووائر نل وولانت نحمل  ووة Uي وولي  لووى نل وويب في وغووي  لووى نفسوول  إذن أرن  أن 
 وا  Uونلغلا ونإلئورنء نلوذ  يرفو  نل ويب  ، 8نلشري باهلل  :نل  أ ظم ا ،نل  تشتمم  لى نحملظارنت نلشر ية

ن تقو  أن نل ويب  واوا ،سوا 8فههنا ال جتاز وال تشرع، وال شم أنه حيورم  لوى نفسول  أن يوذكر هللا  :حقه وق ره
U  إذن  8بوواهلل  اشورين  - ونلعيواذ بواهلل -فوال شوم أنووه  :وأنوه ي فوو  ويضور ،وت فوورج بوه نلكورب ،ت حوم بوه نلعقو

ألاتوه يف حو و  اوا أذن هللا  وشواف ن  ،ألاتوه نواف ن  -  ليه نل ال  ونلسالم -وال شم أنه  ،ن تق  أنه ي ف  ويضر
) ، وقو  قوال يف ن و ي  نل وحي : هنى   ه Uفهن نل يب  :له به، وأاا اا زن   لى ذلم اا نلغلا ونإلئرنء 8

، وال تكلوووي إىل نفسوووي ئرفوووة  وووني  . ويف ن ووو ي  أصووول  ل شوووري كلوووه ،برمحتوووم أسوووتغي  ،يوووا حوووي يوووا قيوووام
وفاضووه  ،  وور  إليووم وأ وورت ،) نلل وو  إي أسوولمه نفسووي إليووم، ويقووال: يعلوو    وواء نل ووام نل ووحي  كووان
 ،؟ فعلووى نفسوول  أن يتقووي هللا، ال النوور وال ا نووى ا ووم إال إليووم   فموواذن بقوويإليووم ورهوووةد  ر وووةد  ،أاوور  إليووم

يف كتوب نل ور  أو  اهوا مموا  :ونلو  جُتعوم يف نلكتوب ،وهذه نل لانت ونألذكار نل  اا أنزل هللا سا اا سول ان  
 ،وأن حُيوذر ا وه وأن مي و  ا وه ،ي وغي  لى نفسل  أن حيذر ذلم كلوه ، 8وحيا  شرع هللا  Uي ا م س ة نل يب 

 -فووهن نلعووو  رمبووا قووال نلكلمووة نلانحوو   ي ووا  سووا يف نووار ء وو    ،وأن يُووذَكر نل وواا  وو  هللا نلووذ  فوور   لووي  
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أو إىل  وواه فقوو  ضووم ضووالالد بعيووو ند  إىل خملووا    - ولووا شوويئاد قلوويالد  - 8، إذن صوورف حوو  هللا - ونلعيوواذ بوواهلل

فعلوووووووووووى  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ
 . 8نفسل  أن يتقي هللا 

أن بعووِ أهوم نل وور  يووز    :اووا  نائوب نألاووار ،اسورلة س ووي  نل وولانت ونلكلموات نلووانر   :كوذلم أيضوواد 
وأن هووذه نل ووال  أفضووم اووا نل ووال   ،وأنووه  لمووه نل ووال  نلفالنيووة ،يقظووةد  Uبعووِ اشووائخ   أنووه نلتقووى بووال يب 

هووا نلقووال  لووى  - وهللا - هووذن چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺپ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ نإلبرنهيميووة 
أفضم اا  أن ه اي صال د  أن ي  ي أح ن  :Uونالف نء  لى هللا ونلكذب  لى هللا و لى رساله  ،هللا ب ون  ل   

ويووريت  ،- وهوو  نل ووحابة رضووانن هللا  لووي   - ألفضووم نألاووة اووا بعوو ه Uم ووا رسووال هللا هووذه نل ووال  نلوو  َ ل  
بال وال   وأنوه شواف ه اشواف ةد  ،يقظوةد  Uيوز   أنوه ءلو  او  نل ويب  :كالتيناي  ،نلرءم يف نلقرون نفتر ر  ويز  

 لوى نفسول   .- ونسورل هللا نلسوالاة ونلعافيوة اوا هوذن نلضوالل نلوعيو  ،نعواذ بواهلل - !نلفالنية ونألذكار نلفالنيوة
حقوووه  U، وأن لرسوووال هللا - كائ ووواد اوووا كوووان  - ال جيووواز أن ي ووورف ألحووو    وأن يعلووو  أن هلل حووو ي  ،أن يتقوووي هللا

 .، وأنه ال جياز أن يزي   لى ذلم 8ولكا يف ح و  اا أذن هللا  ،وق ره

 ،: يووا فووالنوقووال ، فووهذن   وو  رءوومن  Uاووا نل ووال   لووى نل وويب  اعووني      وو    : ال جيوواز س ووينفسوورلة نلثالثووة
أو صوم  لوى نل ويب  ،ئتوني أو  المثائوةيف نليوام ا Uأو صوم  لوى نل ويب  ،ئة اور   يف أول نليام ا Uصم  لى نل يب 

U ه يف كتابوو - تعوواىل - أن هللا :، ووءووه ذلووموحوو ان  فهنووه ب  ووةن  :-  وو  ند  - بعوو   ووروب نلشووم  كووذن وكووذن

 ،ا لقووواد  8وور  نألاووور يف كتووواب هللا  ،فووورئل  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : قوووال
 وا نل ويغة نلوانر    وا رسوال هللا  - صوم بال ويغة نلفالنيوة :اعي وة   أو ب ويغة   اعوني   فهذن ءاء يقي  نل اا بعو    

U: ألن نلعمووم ال  ؛فووهن نلو  ووة تاءووب ر  نلعمووم وحوائووه :فقوو  أحوو ا يف  يووا هللا اووا لووي  ا ووه، واووا نبتوو ع
ى اووا ، و ليوه إذن رأفعلووى نفسول  أن يتقووي هللا .Uصووانباد  لوى اوو  ل رسوال هللا  ،يتقووم إال إذن كووان  ال واد هلل

 ، وأن يووني لوه أن هلل حقوا   Uوأن يووني لوه نلسو ة نلوانر    وا نل ويب  ، 8أن يوذكره بواهلل  :ي لي سذه نل ولانت

خيائوب  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  چ  - كائ واد اوا كوان  - ال يرذن ب رفه ألحو   

فووال  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  Uنويووه 
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فووهذن ءوواء ي وولي  لووى  .اووا نألوصوواف ونأللقوواب ،اووا نلوو  اء وحناهووا :للمخلوواقني 8جيوواز صوورف حقووا  هللا 
 ،كوم هوذن اوا نلغلوا  ؟!اوا هوذن ور ووة نلسوائلني،، واالذ نهلواربني ،أاان نخلائفني : نلل   صم  لى ام   Uنل يب 

) ال ت ووروي كمووا أئوورت نل  وووارى ، وقووال: -  ليوووه نل ووال  ونلسووالم - وكووم هووذن اووا نإلئوورنء نلووذ  هنووى   ووه
وهللا  - ، وزن ه تشووريفاد وتكرميوواد تسووليماد  Uف ووا  ووو هللا ورسوواله  ، ولكووا قالووان:  ووو هللا ورسوواله   يسووى بووا اوورس  

  .- تعاىل أ ل 


