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 ] باب التشهد [: -رمحه هللا تعاىل  - قال

إذن قوووال  :: تشووو  ، يقوووالتَوَفعُّووومن اوووا نلشووو ا   ":نلتشووو  " ] بااااب التشاااهد [: - رمحوووه هللا -يقوووال نف ووو   
 ,وهذه نللفظة تشمم نلش ا   نلكاالة بش ا   نلاح ننية هلل  ".أش   أن ال إله إال هللا": ، وهي قالهنلش ا  

ونظورند  ".أشو   أن ال إلوه إال هللا وأشو   أن امو ند  وو ه ورسواله": ، فيقوال Uونلش ا   بالرسالة لرسوال هللا  ،
ور  يف نألحا يو   ، وهوا لفو ن "نلتش  و"الشتمال هذن نلذكر نفخ اص يف نل ال   لى ذكر نلش ا تني مسي بو

ف ووا  ،يسوومان هووذن نلووذكر سووذن نالسوو  - رضووانن هللا  لووي   -وكووان نل ووحابة  ، Uنل ووحيحة  ووا رسووال هللا 
ومسوووي نلتشووو    .يعلم وووا نلتشووو   يف نل وووال " U"كوووان رسوووال هللا : حووو ي  نبوووا اسوووعا    كموووا يف  ،اووور ارن  نسووو ن 
 ، ولكوا نلشو ا   ءوزءن   يو     يشتمم  لوى لوم   قالي  ألن نلتش   ذكرن  ؛اا باب تسمية نلشيء جبزئه "تش  ند "

وتسوومية نل ووال   "،سوووحةد "مسيووه هووذه ن مووم بوووعِ اووا يَوورم  في ووا، كتسوومية نل ووال   :وحي ئووذ   ،اووا تلووم ن مووم
 يف نلشرع. وارلافن  وحنا ذلم مما ها اعروفن  ،فتقال: ركعة نلضحى "،ركعةد "

 ،ونحوو ن  وأاووا يف نل ووال  نلث ائيووة فهنووه تشوو  ن  ونلثال يووة.لووم يف نل ووال  نلربا يووة وذ ،ونلتشوو   ي قسوو  إىل قسوومني
، ونألصوووم يف "نلتش   نألوسووو و"فووواألول ا  مووا يسووومى بووو :فراوووا نلتشووو  نن .ونحوو ن  وهكووذن يف نلووواتر فهنوووه تشووو  ن 

قوالان: هوذن  "يف وسو ": فقالوه ) إذن ءلو  أحو ك  يف وسو  نل وال   : - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله  :ذلم
أن يكان يف نلربا يوة يف نلفريضوة، وإن كوان يقو  يف  :ألن نلغالب فيه "؛أوس َ "وإمنا مسي  س .ها نلتش   نألو 

 ففوي نلربا يوة ، ولكا قوالان: اوا بواب نلتغليوب.ألن نلثال ية ال وس  في ا ؛ولي  بروس  - كافغرب  - نلثال ية
فوعوو  فرن ووه اووا نلسوون   نلثانيووة اووا  ،يكووان نلتشوو   يف نلووركعتني نألوليووني ا  ووا :- كووالظ ر ونلع وور ونلعشوواء  -

وجيلوو  هووذه ن لسووة ويقووال نلووذكر نفخ وواص  ،نلتشوو   يقعوو  قعوو  د  :نلركعووة نلثانيووة وقوووم قيااووه إىل نلركعووة نلثالثووة
ألنووه يسووو   "؛نلتش   نألولو"ف ووذن نل وواع اووا نلتشوو   يسوومى بوو ، ويقووال: نلتشوو  .: ءلوواا نلتشوو  . فيقووالفي ووا

 - كووان يف وسوو  ا  ألنووه إذن كانووه نل ووال  ربا يووةد  "؛نألوس و"ونلثال يووة، ويسوومى بوونلتشوو   نأل ووا يف نلربا يووة 
نألصووم  - وهووا نلتشوو   نألول -، وهووذن نل وواع اووا نلتشوو   - فاصووالد بووني نلووركعتني نألوليووني ونلووركعتني نأل ووريني

وأشو   أن امو ند  -: وحو ه ال شوريم لوه ويف رونية   -أش   أن ال إله إال هللا ": : أن يكان إىل قال نف ليفيه
 ي و    ليوه أنوه تشو     و  هوذن ن و ،ألنوه  ؛فقو    تشو  ه نألول :فهذن وصوم إىل هوذن نفكوان " و ه ورساله
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 كو  نل وال   لوى  - إن شواء هللا -يف نلتش   نألول سو وني حكم وا   و  بيان وا  Uوزيا   نل ال   لى نل يب 
 يف نلتش  . Uنل يب 

 : ن تلفان فيه  لى قالني - رمح   هللا -فهن نلعلماء  ،نلتش   نألولوأاا بال سوة  ك  هذن 

 ووا  اووا نلعلموواء إىل أن نلتشوو   نألول يف نل ووال  يعتوون ونءووواد اووا ونءوا ووا، وهووذن نلقووال اوورو ي  فووذهب ئائفووةن 
يوة يف ونفالك ،وهوا اوذهب ن  فيوة يف قوال   ،وإسوحا  بوا رنهايوه ،وقوال بوه نلليو  بوا سوع    ،اوا نلسول  ئائفة  
: إن نلتشووو   نألول يقالوووان ،وهوووا اوووذهب  نو  نلظووواهر  ،هوووا اوووذهب ن  ابلوووة  لوووى نفشووو ار :وكوووذلم ،قوووال  

ونفووذهب  ،  وو  نفالكيووة وهووا قووالن  ،إىل نلقووال بعوو م وءابووه - رمح وو  هللا -اووا نلعلموواء  وذهووب ئائفووةن  .ونءووبن 
اوا فعلوه  :إن نلتشو   نألول سو ةن  :يقالوان ،- ن ميو رمحة هللا  لى  -    ن  فية  رونيةن  :وأيضاد  ،    نلشافعية

 .، واا تركه فهنه ال حيك  بهمثهأ يب

: اووووا  ووووووه يف أوهلوووووا ، U وووووا رسووووال هللا  ونسووووت ل نلووووذيا قوووووالان باءوووواب نلتشووووو   نألول برحا يوووو  صووووحيحة  
 U صولى ب وا رسوال هللا": القو - رضوي هللا   وه وأرضواه -نل حيحني اا حو ي   وو هللا بوا االوم بوا  ي وة 

 - أو فوور  اووا صووالته - فلمووا ننت ووى ،فلمووا فوور  اووا نلووركعتني نألوليووني قووام ول جيلوو  وقووام نل وواا اعووه ،نلظ وور
أن  :وءووه نل اللووة اووا هووذن ن وو ي  نل ووحي  ، مث سوول ".مث كوون فسوون  ،كوون فسوون   :وننتظوور نل وواا تسووليمه

فا ُءون بسونا   ءن نلتش   بالسنا ، ولا كان نلتش    ا ونءب   :فا س ا  ا نلتش   نألول Uرسال هللا 
ون ون يو ل  لوى أنووه  ،ءونه Uألن نل ويب  ؛ لوى وءواب نلتشو   نألول ونضوحةد  : ف وذن يو ل  اللوةد نلسو ا، قوالان

- رضي هللا   ه وأرضاه - ونست لان   ي  رفا ة با رنف    س ا ونفستحوات.ال يف اقام نل ،يف اقام نلانءوات
نءلووو   :أ  ) نءلووو  حووون ت موووئا  : فقوووال لوووه ،أاووور نفسووويء صوووالته أن يقعووو  للتشووو   نألول Uأن نل ووويب  :

ونألاوور يوو ل  ،أاوورن  "مث تشوو  ": قووالان: فقالووه ) ونفوو ف فخووذي نأليسوور مث تشوو    ءلسووة نلتشوو   حوون ت مووئا 
  ،وهذن ن  ي  رونه أبا  نو  ، وال صارف هلذن نألار. لى نلاءاب حن يريت صارفن 

اووا نلعلموواء، وهووا اووا رونيووة اموو  بووا إسووحا   ونل اووذ  وحسوو ه، وحسوو ه  ووا ونحوو    ،ونبووا ااءووه ،ونل سووائي
وكذلم نسوت لان  و ي   ، وق  صرح بالتح ي  يف هذن ن  ي .اا ل يع عا وها  قةن  ،صاحب نلسا نفش ار

 Uأن نل ويب  :ونل سوائي يف سو  ه ،لذ  رونه نإلاام أمحو  يف اسو  هن - رضي هللا   ه وأرضاه  و هللا با اسعا   
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، أاوورن  "فقالووان": - ليووه نل ووال  ونلسووالم  -فقالووه  .نلتحيووات هلل   :فقالووان -للتشوو    :أ  -) إذن قعوو   : قووال
أن نلتشوو   نألول ون لوواا للتشوو    :: فمووا وموواع هووذه نألحا يوو  يتوووني ل وواونألاوور يوو ل  لووى نلاءوواب، قووالان

 ،نألول يعتن ونءوواد اوا ونءووات نل وال ، وأن  لوى نفسول  إذن صولى نلربا يوة أو نلثال يوة أن جيلو  هلوذن نلتشو  
 .Uوأن يقاله ناتثاالد ألار رسال هللا 

   بوا ءريور  وسلم بعِ نلعلماء اسلكاد آ ر يقا  به هذن نلقال، وهذن نفسلم قوال بوه نإلاوام أبوا ءعفور امو
ولوووذلم قالوووه أم نفووو ا ني  ،مث زميووو   لي وووا ،أهنوووا ركعتوووان :: إن نألصوووم يف نل وووال ، فقوووالان- رمحوووه هللا -نل ووون  
 "وزيوو ت يف ن ضوور ،فَوورُقرت يف نلسووفر ،فُرمضووه نل ووال  ركعتووني ركعتووني": - رضووي هللا    ووا وأرضوواها - ائشووة 
. نست وحو ا حكو  نألصوم ف وار ونءوواد  وفا ءاءت نلزيوا   ،أنه ونءبن  :: فالتش   بع  نلركعتني يف نألصمقالان

 هذه هي ُاَ م أ لة اا قال باءاب نلتش   نألول.

رضوي  -نسوت لان  و ي   وو هللا بوا االوم بوا  ي وة  - وه  أصحاب نلقوال نلثواي - ونلذيا قالان بع م وءابه
، ووءوه نسوت الهل  سوذن ن و ي : - حيحنيكموا يف نل و  - وق  تق م لفظه ،وفيه اا ذكرناه ،- هللا   ه وأرضاه

وَسووو   لووه  U: وقوو  وقوو  رسووال هللا . قووالانفووا سوو ا  ووا نلتشوو   نألول ل يرءوو  إىل نلتشوو   نألول Uأن نل وويب 
، فلووا كووان نلتشوو   - صوولانت هللا وسووالاه  ليووه - فقووااان وأاووان اعووه نل ووال  ،فرشووار إلووي   أن قااووان ،نل ووحابة

 و َََنه. Uيه نل يب لرء  إل ،نألول ونءواد 

وذلووم ل ووحة  اللووة نلسوو ة  ،هووا نلقووال باءوواب نلتشوو   نألول :- ونلعلوو    وو  هللا -ونلووذ  يوو ء  يف نظوور  
 .يف نل اللوة  لوى نلاءواب فهن نألونار بوا لاا للتشو   نألول ونألوناور بقوال نلتشو   نألول  واهر ن  : لى ذلم

 ؛: أن نلشوورع أسووق  نلرءوواع، فنانبووهل يرءوو  إىل نلتشوو   فووا وقوو  Uوأاووا ن تووذنر اووا قووال بالسوو ية بوورن نل وويب 
فلو  ي و  أن يرءو  اوا نلوركا  ،فهنوه قو    وم يف ركوا   ،إذن قام نإلاام ونستت  قائمواد  :، وحي ئذ  يف ركا   عَ ألنه شرَ 

 .قال باءاب نلتش   نألول ولزواهيستقي  قال اا  :، واا ه اإىل ونءب  

 يف نلثال يوة - ويكوان يف نفغورب ،نل ولانت نففروضوة: نلظ ور ونلع ور ونلعشواء هذن نل واع اوا نلتشو   يكوان يف
فهنوه جيواز لوه أن يو ي  :فموا صولى يف نل افلوة ،أاا يف نل افلوة   نألربعة جيب في ا نلتش   نألول.، ف ذه نفانض-

فهنوه جيواز لوه  :ات ولةد  يوةد أو مثان ، أو سوتا  ات ولةد  فلا قام يف صالته اا نلليوم وصولى أربو  ركعوات   ،نلتش   نألول
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 ليووه  - وسوو ُته، فقوو   وووه   ووه U، فعووُم رسووال هللا وأن يقووام اواشوور د  ،أن يلغووي ن لسووة للتشوو   وأن ال يتشوو  
ِ   :يف قيااه بالليم - نل ال  ونلسالم بور   - وال جيلو  ،أنه كان يف بعِ نألحيان ي م نلركعات بعض ا بوع

 ،فو ل  لوى سوعة نألاور .-  ليوه نل وال  ونلسوالم - إال يف آ ورها بعو  وتوره - وأاي صلانت هللا وسالاه  ليه
فووال يكوان نلتشوو   نألول يف نل انفووم  :و ليوه   اوا آ رهووا،وأنوه يف نل افلووة جيواز أن ي ووم نلركعوات بوعضوو ا ويسوول  

يف أحكوام  - عواىلإن شواء هللا ت -  و  نلعلمواء سويريت بيانوه  ففي وا تف ويمن  ،ونءواد إال بال سوة لل ولانت نفتعي وة
 نل لانت نخلاصة.

ويف  ،فالتشو   نأل وا يكوان يف نلربا يوة أ واند  :- وهوا نلتشو   نأل وا - وأاا بال سوة لل اع نلثواي اوا نلتشو  
لاها نلعلماء  لى  ،هذن نل اع اا نلتش   .- ها نلتش   نأل ا -ويكان يف نلث ائية تش  ند ونح ند  ،نلثال ية

     وها قالن  ،كالشافعية ون  ابلة  :كانان ق  ن تلفان يف صفة نلاءاب، فم    اا يرنه رك اد   وءابه ولزواه، وإن
  و   وكوذلم قوالن  ،كموا هوا اوذهب ن  فيوة  :وا    اا يرنه ونءوواد ال ي وم إىل نلوركا .- رمح   هللا -نفالكية 
 .    نفالكية كما ها قالن   :وا    اا يرى أنه س ةن  .نفالكية

إال  اا صلى صال د  Uوألن نل يب ، -وق  تق م بياهنا  - لى وءابه ولزواه  ونضحةد  فههنا ت ل  اللةد  :ةأاا نأل ل
صوفة نل وال ، ونلقا و    جملموم نلقورآن يف Uووقو  بيانوه  ،وقو  ور  نألاور بال وال  يف نلقورآن وموالد  ،تش   في ا
 كموا روى سوعي  بوا ا  وار    ، Wقال  مر بوا نخل واب  :وكذلم أيضاد  .: أن بيان نلانءب ونءبن يف نألصال

ال ": Wوقاله  ال تش   في ا". ال جتزئ صال ن ": ، أنه قالرونه   ه نلوخار  يف تارخيه :يف س  ه، وكذلم أيضاد 
قووام نألركووان، ال يف اقووام يوو ل  لووى أن نلاءوواب يف نلتشوو   نأل ووا إمنووا هووا يف ا ال تشوو   في ووا" جتووزئ صووال ن 
 .نلانءوات

وهوا اوا  ،ونلث اء  ليه ,نشتمله  لى اني  هللا  ،خمتلفة   برلفاظ   U ا رسال هللا  ونر  ن  لتش   له صفاتن ون
تشتمم  لى نألقانل و لى نألفعوال، فلموا كوان  Uنألذكار نفتعلقة بال ال ، وق  بي ا أن صفة صال  رسال هللا 

 ،-  ليووه نل ووال  ونلسووالم -يف صوولانته وكيفيووة أ نئووه هلووا  Uيوووني ل ووا هوو   رسووال هللا  - رمحووه هللا -نف وو   
 كما ذكرنا  -وللتش    برقانل نل ال . ألنه اتعل ن  ؛يف نلتش   -  ليه نل ال  ونلسالم - ناسب أن يوني ه يه

وهووا  :لك ووه يتوعووه نلفعووم ، لووى نلقووال - يف نألصووم - : يشووتمم نلتشوو  ، ف ووا إذن ذكووره نلعلموواء يقالوواناوومي  -
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 -يقووال نف وو    .: نلتشوو   نألول ونلتشوو   نأل وواويشوومم هووذن ،فووال يقووال نلتشوو   إال بووا لاا ،لووه ن لوواا
يف صووفة  U: يف هووذن نفاضوو  سوورذكر لووم اووا ور   ووا رسووال هللا كرنووه يقووال  ] باااب التشااهد [: - رمحووه هللا

 .نلتش   يف نل ال 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                    (231رقم احلديث ) -باب التشهد  
 

  098 

 

 

 

 

 

 
 - وءعووم أ ووال نلفوور وا اسووك ه واثووانه ،رضووي هللا   ووه وأرضوواه - هووذن ن وو ي  حوو ي   ووو هللا بووا اسووعا   

 ، وقوو  فضووم ئائفووةن  اصووة   صوواحب نلسووان يا ونل علووني، نشووتمم  لووى نلتشوو   برلفوواظ   ، Uصوواحب رسووال هللا 
أن هوذن  :ونلسووب يف ذلوم ،- رمحوه هللا -ون تاره نف     ،هذن نلتش   - رمح   هللا -اا نلعلماء ونلسل  

م  لوى  واه وأن خُيتوار  لوى  واه اوا أن يُوَفضو كان حريوا    نلتش   اا ء ة نلس   واا ء ة نفنت ناتاز مبميزنت  
إىل  إضوافةد  ،Uو شورون ئريقواد  وا رسوال هللا  وله بض ن  ،أكثر ئرقاد  :بقية صيغ نلتش  ، ف ا اا حي  نل ر 

: ال أ لوو  اووا هوووا أصوو  وأ وووه اووا هوووذن نلتشوو  .  ف ووا أقوواى صووويغ ، وقوووال نلوووزنرأن أئمووة ن وو ي  أ  ووان  ليووه
  وو هللا بوا اسوعا    - إىل أن نلشويخني قو  نتفقوا  لوى إ رنءوه، مث إن رنويوه إضوافةد  ، Uنلتش    واتاد  ا نل يب 
رضووي هللا   ووه  -وهووا نلووذ  يقووال فيووه حذيفووة  ، Uاووا أقوورب نل وواا إىل رسووال هللا  - رضووي هللا   ووه وأرضوواه

برسوال هللا  أقرس  هو ياد ومستواد و ال   أن نبا أم  و    Uولق   ل  نحملفا ان اا أصحاب رسال هللا ": - وأرضاه
U ،  واا كوان يعو  إال ونحو ند اوا آل بيوه رسوال هللاU اوا كثور    الوه  لوى نل ويب  ؛U ."ف وذن  وارنفقتوه لوه

إىل أن هوووذن نلتشووو   قووو  رونه نلثقوووات نأل ووووات  للووورنو  واوووا روى، إضوووافةد  يع وووي ازيوووةد  Uنلقووورب اوووا رسوووال هللا 
  ِ علماا  ] : ، ف ووا يقووالتوو ل  لووى كمووال نلتا وو  ونلووتحف  ونل قووة يف نلعوووار  وءوواء ب ريقووة   ،بعضوو    ووا بعوو

َعل وو   ، فوو ع  نفعل موو [ Uرساا هللا هللا 
ُ
 - بووابا اسووعا    Uوقوو  فعووم هووذن رسووال هللا  ] وكفااب بااي كفيااه [ونعوو  نف

وفعوم  لقموة ذلوم  ،- رمحوه هللا -بتلميذه  لقمة  W وفعم ذلم  و هللا با اسعا    ،- رضي هللا   ه وأرضاه
 ،- وهوا تلميوذه - ذلوم  موا  بوا أ  سوليمان وفعوم إبورنهي  نل خعوي ،- رمحوه هللا -بتلميذه إبرنهي  نل خعوي 

 .Uفات م اسلسالد إىل رسال هللا  ،- رمحه هللا -وفعم ذلم محا  با أ  سليمان باإلاام أ  ح يفة 

  - كفب بي كفيه  - التشهد U: علم  رس هللا هللا قاهللا W عن عبدهللا بن مسع د   - 231] 
السالم عليك أيها النيب  ،التحيات هلل والصل ات والطيبات)  :كما يعلم  الس رة من القرآن

أشاهد أن   للاه ل  هللا وأشاهد أن  ،السالم عليناا وعلاع عبااد هللا الصااحلي ،ورمحة هللا وبركاته
(  ...: التحياااات هللالصاااالة قليقااا ) لذا قعاااد أحااادكم يف : (. ويف لفااا    حمماااداب عباااده ورسااا له

يف الساما  وارر   صاا    ققاد سالمتم علاع كا  عباد   ،) قإنكم لذا قعلتم ذلاك :وقيه ،وذكره
  .) قليتخري من املسألة ما شا  ( [ :وقيه ،(
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 W ناتوواز حوو ي  نبووا اسووعا    :ونلقووا  ويف نلثووواتإىل هووذه نل قووة  إضووافةد  [التشااهد  Uعلماا  رساا هللا هللا  ]
 ف ا اشتممن  [ ( ، والصل ات والطيباتالتحيات هلل ) ]تمم  لى نفغاير  يف ذكر نأللفاظ: ف ا يش ،برلفا ه

ك ووويغة )   :خبوووالف نل ووويغ نأل ووورى ،يف نفعوووى ويشوووتمم  لوووى زيوووا     ، لوووى نلع ووو  نلوووذ  يووو ل  لوووى نفغووواير 
واووا  ، W )نلتحيووات نفواركووات  فههنووا ل توور  بووالع   كمووا ور  يف حوو ي  نبووا اسووعا    ،نلتحيووات نلزنكيووات 

اوا نألاوار نلو   - وءوا  نلوانو يف نلع و  نلوذ  يقتضوي نفغواير  :أ وي - كوان هوذن اوا نفرءحوات  ،ُرء  :ه ا
  و هللا با  واا    لى تش   حن نألاة وترلان نلقرآن - رضي هللا   ه وأرضاه - ُفض مم سا تش   نبا اسعا   

W للتشو   ور ت  ووا رسووال هللا  فكوم صووفة   ،اوا كووان . وأيووا  : )نلتحيوات نفواركووات ، وهوا نفشووتمم  لوى قالووه
U وتقال يف نل ال ، ولكا نلعلماء إمنا ن تلفان يف نألفضم، وق  قرر شيخ نإلسالم نبا  فههنا س ةن  :و وته   ه

، ولوي  اوا أن نخلوالف يف صويغ نلتشو   إمنوا هوا اوا بواب  والف نلت واع :- رمحوه هللا برمحتوه نلانسوعة -تيمية 
 .باب  الف نلتضا 

 لوى حورص رسوال  يف هذه ن ملوة  ليومن  [التشهد  Uعلم  رس هللا هللا  ]: -رضي هللا   ه وأرضاه  -يقال 
أ : لفوو   [التشااهد  Uعلماا  رساا هللا هللا  ]. إلي ووا 8وتوليووغ رسووالة هللا  ، لووى نفوو  نألاووة وتعليم ووا Uهللا 

يف نألصووم يف نل ووال  يشووتمم  لووى نلتشوو    - كمووا ذكرنووا  -وإن كووان نلتشوو    ،ألنووه فسووره اووا بعوو ه ؛نلتشوو  
 . نللف  ونل فة نلقالية - كما يف هذه نلرونية  - وها ق  تَوَعل  ،نلقال مث صفة ن لاا للتش  

ويكووان يف  ،ألن نلتشوو   يكووان يف نل ووال  ؛تشوو   نل ووال  :نفوورن  بووه ه ووا "نلتشوو  "و [التشااهد يف الصااالة  ]
 ،  و  ااتوه يف حوال نلسويا ، فكوم ذلوم ياصو  بالتشو   "ال إله إال هللا": : كتش   نحملتضر وقاله ا نل ال 

: وهوووا تشووو   نلتشووو   نفخ ووواص :وإمنوووا نفووورن  ه وووا ، فكلوووه ياصووو  بكانوووه تشووو  ند. 8وكتشووو   نلوووذنكر هلل 
 :ار   لى أا ويف هذن  ليمن  ، Uبني كفي رسال هللا  :أ  [كفب بي كفيه   ]: W. وقاله نل ال 

ألن نل وووحا  رمبووووا روى  ؛ل يكوووا بيوووي وبي وووه ونسووو ةن  :أ  ،ونلرونيوووة نفواشووور  U: نلقووورب اوووا رسوووال هللا أوهلوووا
 لوى  ، وكوذلم فيوه  ليومن - Uكما يف رونية نألصوا ر  وا نألكوابر اوا أصوحاب رسوال هللا   - ن  ي  بانس ة  

وهووذن  الووواد إمنووا يكووان يف  ،بووني كفيووه إمنووا كانووه كوو  نبووا اسووعا    Uألن رسووال هللا  ؛ءووانز نف ووافحة بووالكفني
فوهذن  ،- رمحه هللا كما أشار إليه نلوخار   ا  و هللا با نفواري  - حال نف افحة، وق  ءاء  ا بعِ نلسل 
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ونلزيوا   يف نإلءوالل ونلزيوا   يف نإلكورنم، فوهن   ،فوا  كوان هوذن مموا يو ل  لوى نحملووة ون  :حي ا وءعم كفوه بوني كفيوه
وكان  ، Uوق  كان كذلم رسال هللا  ،فهنه ي ل  لى نفواس ة ونف ننسة ونلتانض  :كان اا نلكوا إىل نل غا

اا تانضعه وإلفوه  صلانت هللا وسالاه  ليه؛ ؟: أيك  ام ، ويقالإذن   م نلغريب  ليه بني أصحابه ل يعرفه
ب كوواأل  ،يكووان اووا نل ووغا للكوووا إءووالالد وتوواقاند وإكوووارند  :وكووذلم أيضوواد  . ته ألصووحابه ولل وواا كافووةد واواسوو

 .وحناه مما له ن    لى نإلنسان

 -  ليوه نل وال  ونلسوالم - وقو  تعليموه :أ  [كما يعلم  السا رة مان القارآن   ،كفب بي كفيه  ]: Wوقالوه 
ون ملووة بعوو   ،فيع يووه نلكلمووة بعوو  نلكلمووة :وهووذن إمنووا يكووان بووالتلقي وبالرونيووة بالسووماع ،اشوواف ةد  البووا اسووعا   

 . ن يف نلتلقيوهذن اا أكمم اا يكا  ،ن ملة

 :فيه فانئ  [كما يعلم  الس رة من القرآن   ]: و يف قاله

 ،بووالتلقي بافشوواف ة U ووا رسووال هللا  8روون كتوواب هللا  - رضووانن هللا  لووي   -: أن نل ووحابة نلفائوو   نألوىل
ان نلقورنء ، ومبا وف  له أئمة نإلسالم وقرنئه نأل الم حي موا حفظو ، 8ولذلم ُحف  لألاة كتاب رسا  ف  هللا 

 ،يلقوو    نلقوورآن  Uفكووان رسوال هللا  .ال ت  وذ إال اووا أفووانه نلرءوال اتوعووةن  : نلقوورنء  سو ةن واوا ه ووا قوال نلعلموواء
وتلوواه حوو  ،  8، حفظووان حقووه وحقاقووه وأ وه  لووى نلاءووه نلووذ  يرضووي هللا فرتلوواه توورتيالد  8لقوو    كتوواب هللا 

، مث تلقاه  اا بع  ذلم أئمة نلتابعني و لمواهه  وقورنهه ، وننتقوم ءويالد - رضي هللا      وأرضاه  - تالوته
ميكوا  ، وال- وهوي صوفة نلتلقوي - واازنله نألاة حتف  نلقرآن  لوى هوذه نل وفة ،ور يالد بع  ر يم   ،بع  ءيم  

ألن اووووا وءوووو  نلقوووورآن هكووووذن وقوووورأه اووووا   وووو  نفسووووه  ون أن يعوووورف أصووووال نلقوووورنء   ؛ضووووو  نلقوووورآن بالاءووووا  
وحنووا ذلووم اووا  ،جيووب إ  وواره وحوورف   ،ي وغووي إ فوواهه فكوو  اووا حوورف   ،فهنووه ال يووراا اووا نخللووم :وضووانب  ا
 Uة نحملفا وة  وا رسوال هللا حن ي يب نلقرنء  نفتوعو ؛فهنه ي وغي  ليه أن يتلقى  لى أي   نلعلماء ،نل فات

 . لكفى بذلم فضالد وشرفاد  U، ولا ل يكا له يف ذلم إال شرف نت ال س  ه إىل نل يب 

، وأنوه ال جيواز زيوا    لوى أن ألفواظ نلتشو   تاقيفيوةن  فيوه  ليومن  [كما يعلم  الس رة مان القارآن   ]: Wوقاله 
  ون زيوا     Uيف تشو  ه، فيوريت بلفو  نلتشو   كموا ءواء  وا رسوال هللا  Uنأللفاظ نل  ل تور   وا رسوال هللا 

وكرنوووه كوووالقرآن ي وغوووي  ،كلموووةد   وكلموووةد  ،للوووةد  ءعوووم نلتلقوووي حرفووواد حرفوووا،د وللوووةد  W ؛ ألن نبوووا اسوووعا   أو نق وووان  
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ل   صوم نل": . واا ه ا، قال ل ار نلعلماء: إنه ال يشرع أن يقال نفتش  أو نق ان   حفظه بلفظه  ون زيا    
ءوواءت سووذن  U؛ ألن نلرونيووة نلثابتووة  ووا رسووال هللا "نلل وو  صووم  لووى اموو   " :، وإمنووا يقووال" لووى سووي نا اموو   

 ،وُنُمل ووه ونكراوووه -  ليووه نل وووال  ونلسووالم - وال شوووم أن ووا حنوووه ،نللفوو ، وي وغووي  لووى نفسووول  أن يتقيوو  بووالانر 
أشو   ": فكما أنه ال جياز للمو ذن أن يقوال،  Uولكا يف ألفاظ نلعوا   ال نزي   لى اا ءاءنا  ا رسال هللا 

وإمنوا يتقيو  بوالانر ، ال  ،، كذلم ال جياز للمتشو   يف صوالته أن يزيو  لفو  نلسويا  "أن سي نا ام ند رسال هللا
وبرسووالم  ،آا ووه بكتابووم نلووذ  أنزلووه": نلووننء : فووا قوواليغووا وال يووو ل وال جيت وو  اووا   وو  نفسووه، واووا ه ووا

   وب ويم نلذ  أرسله ،نلذ  أنزله مآا ه بكتاب :قم) : ، وقال لى فخذه Uضرب نل يب  "نلذ  أرسله
نلتقيوو  يف  :يغواير نللفو  نلوذ  ذكوره لوه، فالانءوب اوا أن يوو ل أو يوريت بلفو    Uو ا عوه نل ويب  ،فور ه إىل نلوانر 

  لى نفسل  أن يلتزاه يف نألذكار.وهذن ها نألصم نلذ  ي وغي نلتش   باللف  نلانر ، 

 :وأذكووار ن وول ونلعموور  ،أذكووار نل وولانت :اثووم ،اووا نلشوورع إذن كانووه ونر  د  : إن نألذكووار تاقيفيووةن قووال نلعلموواء
وهووذن  ،أءوور نلووذكر نلووذ  سوويقاله :نألءوور نألول ،يتقيوو  نإلنسووان في ووا بووالانر ، واووا تقيوو  بووالانر  كووان لووه أءوورنن

ف ا أءر اتابعة نل يب  :مبا ور ، وأاا نألءر نلثاي ونلفضم نلثاي - سوحانه -يذكره  نألءر ءعله هللا لكم ذنكر  
U .فهن نلقوال ونلعموم نلوذ  ور   وا رسوال هللا  ،فم ما قال نإلنسان وا ما  مم ونالقت نء بهU  هوا نفقو م

 وها نففضم.

فلوووم ن :اعووى نلتحيووة :قيووم ،لوو  حتيووة   ":نلتحيووات" لتحيااات هلل ( [] ) ا: -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  - وقالووه
 ،الوم نلسوماونت ونألر  8فللوه  ،خيوت  بوه 8نفلم نلتوام هلل  :أ  "نلتحيات": نل نئ ، نفلم نلتام، فقاله

واالووم كووم  ،لووه الووم كووم شوويء   ,فوواهلل   چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ : ,كمووا قووال   ،ولووه الووم كووم شوويء  

: إن سوووووحانه، كووووذلم قيوووووم چۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  شوووويء  

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  چ  ,فووال يوو وم إال هووا  ، 8نلوو ونم ونلوقوواء نلتووام هلل  :ونفوورن  سووا ،لوو  حتيووة   ":نلتحيووات"

ألن هلوو   ؛ اصووةن  فووهن حتيووة نفلوواي حتيووةن  ،اووا حُتي ووا بووه نفلوواي :إن نفوورن  سووا "نلتحيووات" :وقيووم،  , چ ڱ
 ,، فُنعووم هلل  اصووةن  فيكووان هلوو  حتيووةن  ،و ووا  وواه  اووا نلسوواقة ونلر وواع ،يرتفعووان بووه  ووا  ااووة نل وواا شوورفن 

ال اوان  أن  "نلتحيوات": إن لفو   ا ذلم، واا أهوم نلعلو  اوا يقوال أكمم اا يكان وأ ظ  اا يكان، وقيم
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 خمت ووةن  :أ  ،نلووالم لال ت وواص حيووات هلل". "نلت,وال شووم أهنووا هلل  ،يكووان اشوو كاد جيموو  هووذه نفعوواي كل ووا
 .,باهلل 

: اوا هوا - رمح و  هللا -ون تلو  نلعلمواء  ،لو  صوال    ":نل لانت" ] ) التحيات هلل، والصل ات ( [وقاله: 
: اىلولوذلم قوال تعو ،نلرمحوة :فوهن اوا اعواي نل وال  ؟نلرمحوة :هم نفرن  بال لانت ه وا نفرن  بقاله: "نل لانت"،

: صوووولى هللا  لوووووى ، وتقووووالرمحتوووووه :ف ووووال  هللا  لووووى نويووووه،  U چ ڄ   ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  چ 
 :، وا ه قال نلشا ررمحه :مبعى ،فالن  

 اوو  ُته                     وأ  نعمته  ليه وزن ه صلى نفليم  لى نارئ  

 ، >إال اووا هللا  فالرمحووة ال تكووان :- نلرمحووة :أن نل ووال  نفوورن  سووا - فعلووى هووذن نلقووال نألول : رحوو  هللا.أ 
نلوذ  إذن فوت  أبوانب  - سووحانه - وهوا ،أن ميسوه بعوذنب   وها وح ه نلذ  إذن رحو   وو ه فلوا يسوت ي  أحو ن 

 .,نلذ  له نلرمحة نلتااة نلكاالة  - سوحانه - أن يغل  ا  ا شيئاد، ف ا نلرمحة ال يست ي  أح ن 

فال تكوان  ،ونلتضرع ونفسرلة ال تكان إال هلل ،فال  اء ال يكان إال هلل ،نل  اء ":نل لانت" :: نفرن  بقالهوقيم
َلم  
َ
وال أن يسوتنا بغوا  ،وال أن ي  ا  وا هللا ،فال جياز ألح  أن يستغي  بغا هللا ،ارسم   وال ل يب    ،اقرب   ف
و واه مموا  ،أو او   ،أو أ ثوي ،: يوا رسوال هللا نشوفي، فوال يقوالوهوا أفضوم نخللو  Uولا كوان رسوال هللا  ،هللا

وال سو نل نل فو  أو  فو  نلضور إال اوا هللا  ،ال جيواز   واهه ،ارسوالد  اد، وال نويوا  ال اَلكاد اقربو ،يُذكر كائ اد اا كان
 لذ  ال ي وغي إال هلل وح ه.تاحي  نفسرلة ن ،ف ا تاحي  نأللاهية ،: فال  اء هلل وح ه. قالان,

ڭ  ڭ  ڭ  چ : تعوواىلواووا ه ووا قووال هللا  ،فتشوومم ليوو  نلعوووا نت ،نلعوووا نت ":نل لانتو": إن نفوورن  بوووقيووم

ص بووووووه ال 8أاووووووري هللا  :أ   چۅ  ۉ    ۋ  ۋۅڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
سذن ن   نلذ  ال جيواز صورفه  , لى نت افه  فهن نللف   نلي  ،اا كان نلعوا   له وح ه، وقيم  ا ذلم. وأيا  

فواهلل وحو ه هوا نلوذ  يُو  ى  "نلو  اء" :إن نفورن  سوا :فواهلل هوا نلوذ  يورح ، وإن قل وا "نلرمحوة" :لغاه، فوهن قل وا
 .وتق سه أمساهه >فاهلل وح ه ها نلذ  يُعو  وال يُعو  سانه  "نلعوا  " :وُيسرل، وإن قل ا
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، فيقوالل  ئيووة   ":نل يوات" [ ( والصل ات والطيبات ) ] إذن   :ئيوبن  :  مومن ، ونلشويء نل يوب يُ لو  مبعوان 
 ،فَفَعلوه ال يريو  إال  ووانب هللا ، 8، فوهذن  مووم نلعااوم  ملوه وأ لوو  هلل ال تشووابه شوائوةن  8كوان  ال واد هلل 

يف ن و ي   Uقوال  ئيواد اواركواد. 8كان نلعمم  ال اد هلل   :وال يلتم  إال اا     هللا ،وال يرءا إال رمحة هللا
 ,فووووا ت   .,ال يقوووووم إال اووووا كووووان  ال وووواد لاء ووووه  :أ  إن هللا ئيووووبن ال يقوووووم إال ئيووووواد  ) نل ووووحي : 
ويف ن وو ي   بووه اوا   و ه. ونبتغوي ،ال يقوووم إال اوا أريو  بووه وء وه :أ  ،وال يقووم إال ئيوواد  فواهلل ئيووبن  ،بال ي وب

: اا  مم  مالد أشري اعي  ا  ،نلشركاء  ا نلشري أنا أ ى) يقال هللا تعاىل: ": أنه قال U ا رسال هللا 
 ال ونألقانل إال اا أري  به وء ه.ال يقوم اا نأل م فاهلل ئيبن  تركته وشركه" 

فوور ى  - فووهذن أاووه نلعااووم وقووام بووه  لووى وء ووه ،حسوو ه وكمالووه :ونفوورن  بووه ،وي لوو  كووذلم نل يووب  لووى نلعمووم

ې  ې  ى  ى  ائ  چ : ,ئيوواد، وا وه قالوه  فهنه ياص  بكانه ،- حقا  نلعوا    لى وء  ا

ي لو   لوى نألشووياء   وامي  وصو ن  "نل يبو"، فوو >فوالكل  نل يوب ال يكوان إال بوذكر هللا   چ ائ  ەئ
وإن  ،هلل فوال إشوكال "نأل موال نخلال وةكل وا، فوهن قل وا: "  تشمم هذه نألاوار "نل يوات": ، فقيممبعان  اتع     
 " فهنه ال إشكال أيضاد.نلكاالة اا نألقانل ونألفعالنأل مال نلتااة " :قل ا كذلم

اوا أمسواء هللا  نسو ن  ":نلسوالم" ، السالم عليك أيهاا النايب ( [والصل ات والطيبات ،) التحيات هلل] وقاله: 
، هوا  ,وهوا نلوذ  يسول    ،تواري نمسوه ذو ن والل ونإلكورنم، فواهلل هوا نلسوالم ،ها نلسالم وا ه نلسالم ، 8

ي زهوووه نلعوووووا   :اووووا كوووم اووووا ال يليووو  بووووه، واوووا ه ووووا وسوووالن  ،اوووا نلعيوووواب وسووووالن  ،اووووا نل قوووائ  سوووالن  :نلسوووالم

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ لووه  ووا نل قوووائ   ألن نلتسوووي  ت زيووهن  ؛ويسوووحانه

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  چ  :، قووووال تعوووواىلفوووواهلل هووووا نلسووووالم .,  چں  ں  

. فوهذن 8ا سولمه أن يسولمه هللا : تو  ا فونلسوالاة، أ  :ي لو  مبعوى "نلسوالم" :كوذلم أيضواد .   چۇ  
وسوولمك  هللا اووا  ،وسوولمك  هللا اووا نلشوورور ،: سوولمك  هللا اووا ن فووات" كرنووم تقووالنلسووالم  لوويك ": قلووه
 .- كما ذكرنا  - نل  اء خبا   :أويرن  به ، 8اا صفات هللا  صفةن  ":نلسالم": ضرنر، وقالهنأل
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نلسووالم  لوويك  ورمحووة هللا "وهووذه هووي حتيووة أهووم ن  ووة  أيهااا الناايب ورمحااة هللا وبركاتااه ( [) السااالم عليااك ] 
أوال أ لكو   ،وال ت ا وان حون حتوابان ،ال تو  لان ن  وة حون ت ا وان : )Uوهي نف ية ل  ال ن  ة، قوال  "وبركاته

وي ولي بالليوم ونل واا  ،وإذن رأيه نفسول  ي عو  نل عوام . : أفشان نلسالم بي ك  إذن فعلتماه حتابوت   لى شيء  
 ،) أي ووا نل ووواا: U، قووال فووا ل  أنوووه سووي  م ن  ووة بسوووالم   :ويكثوور اووا إفشووواء نلسووالم ،وي ووم نألرحوووام ،نيووامن 

  وال : توو  لان ء ووة ربكوو  بسووالم وصوولان بالليووم ونل وواا نيووامن  ،وصوولان نألرحووام ،وأفشووان نلسووالم ،أئعمووان نل عووام
 >وال ا نوى ا وه إال إليوه  ، فوال النور ,فالسالاة ال تكان إال اا هللا  ، 8  إال إذن سلمه هللا يسل  نلعو
ورمحوة هللا اوا أ ظو  نعو   ،تق م اع اهوا "نلرمحة" أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ( [) السالم عليك ] ، فقاله: 

فرلوسووه  وواب نلغووى وءعووم  ،فَرا  ووه اووا نلشووقاء وأ  وواه ،هللا نلوو  ميوونت سووا  لووى نلعووو ، فووهذن رحوو  هللا نلعووو  أسووع ه
اووا  وهووي نعمووةن  نلكثووا، فووافرحام اووا رمحووه هللا "ورمحووة هللا"وأفضووم  ليووه بوواخلا  ،وأ ووزه وأكراووه ، ,فقووره إليووه 

  ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  :االئكته حي ما ءاءون خلليله وحوهأءم نل ع ، ولذلم قال هللا  ا 

 . چڤ    ڤ  ڦ  
ي ووور ف ا يف  ووووا ه   ظيموووةن  لوووه حكووو ن  - تعووواىل -وهللا  .نلزيوووا   ونل مووواء ":نلنكوووة" ورمحاااة هللا وبركاتاااه ( [] ) 

 ،فقو  يكوان نلشويء قلويالد ولكوا هللا يكثوره بالنكوة ،، وهذه نلنكة ال تكان إال اوا هللا ,وجيعل ا حي  يشاء 
 قليووم   : كوو  اووا  مووم  كووة، ولووذلم قووال بعووِ نلسوول ند بالن وقوو  يكووان يسوواند ولكووا هللا يعظمووه وجيعلووه  وواند كثووا 

نلسوالم  لويك  ورمحوة ": ، فهذن قله أل يوم نفسول فما  اام هللا باري هللا له، فالنكة ه ا ا لقةن   ظمته نل ية.
وتكوان يف  ،وتكوان يف نألرزن  ،وتكان يف نأل موار ،باري هللا لك ، ونلنكة تكان يف نألوقات :أ  "هللا وبركاته
فتنوو   :وتكووان يف ليوو  اووا يكووان لهنسووان يف هووذه نلوو نيا، وتكووان نلنكووة يف نلوو ف  ،تكووان يف نلالوو نألهووم و 

 ،نفسوووية   جتووو ه يف رنحوووة   ،يرضوووى بالقليوووم ويق ووو  بالقليوووم، ولوووا كوووان ارقووو  نلثيووواب ،نإلنسوووان اواركووواد لوووه يف نفسوووه
 ،واووا نل وواا اووا جتوو ه ا ووزوع نلنكووة يف نفسووه اووا نلنكووة يف حالووه. ممووا وضوو  هللا لووه ؛لل وو ر وننشوورنحد  وئمرني ووةد 

نسورل هللا  - وكورب   و و     : يف هو    ؟ قوالكيو  حالوم  :فوهذن سورلته ،نل وواح نفسواءفتن ه ونألاوانل تغو    ليوه 
يضو  هللا فيوه  قليوم   فالنكة تكان يف نل ف  وتكان يف نفال وتكان يف نلال ، وكو  اوا اوال   .- نلسالاة ونلعافية

ويت و   سوا  ،ئوة ي عو  سوا نفسوه وأهلوه وولو ه: فتنو  نلرءوم   و ه نفف  به نإلنسان وي ف  بوه نل واافي ت ،نلنكة
في ال سا اا بركة نلو يا ونلو نيا ون  ور  اوا هللا  ،في م سا نلرح  ويت    سا  لى ءاننه ، لى أرحااه وقرنبته
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في و  و  و ه ائوات  ،فال جي  هلا أ رند  ،نلنكةواا نل اا اا    ه ائات نأللاف ولكا هللا ي زع ا  ا  .به  لي ن 
لوه نليسوا  فكو  اوا رءوم   ،يف أرزن  نل واا وهوذن ووربن  ؛ مموا نوزع هللا لوه اوا نلنكوة.وميسي فقواند او قعاد  ،نأللاف

 ،االه كثوان  وا  ذلم جت ه ي ع  نفسه وجي  نخلا ونلنكة يف هذن نليسا، وك  اا رءم   ،اا نفال يرتيه يف ش ره
 ؛ ألن هللا نزع نلنكة اا االه.- نسرل هللا نلسالاة ونلعافية -بال يان  إال وها اره ن  ه يريت آ ر ش ر وال

 ؛- ونلعياذ باهلل -   ه نألوال  نلكثاون يتمى أنه ا ق   نلذرية  فك  اا رءم   ،وتكان نلنكة أيضاد يف نألوال 
نسوورل هللا  -حوون يتمووى أنووه ال ولوو  لووه  ،و ووارن  ممووا يوو  م  ليووه اووا شووقائ   وبالئ وو  وأذيووت   وفضووائح   

 ،واوا نل واا اوا   و ه نلالو  نلانحو  قو  ءعلوه هللا قور   ي وه ، ا زوع نلنكوة يف نألهوم ونلالو .- نلسالاة ونلعافية
فيكووان  ،وحتفو  لوه االووه و ارتوه ،إذن  واب    ووا - بوهذن هللا -وحتفظووه  ،سور إذن رآهوايُ  وسنووةد  ،وننشورنح صو ره

 ؛ مما وض  هللا له اا نلنكة.ال  لهنمع  نل

إذن بوواري هللا و نل موواء ونلزيووا   ونخلووا نلكثووا،  :فالنكووة "،نلسووالم  ليووم أي ووا نل وويب ورمحووة هللا وبركاتووه": فووهذن قووال
وال تلتم  مبس  ن ي وان ونلتوني بوالقوار  ،، ونلنكات ال تلتم  اا نألشخاصلعو ه فلي  لنكات هللا ا ت ىد 

وال جيوواز  ،، وال تكووان إال ا ووه ,هووا نلووذ  بيوو ه نلنكووة وا ووه نلنكووة  ، >إمنووا تلووتم  اووا هللا و  ،وحنووا ذلووم
أاور  ووا ه أن  - سوحانه - ، وهللا >ولكا اا هللا وح ه  ،وال يف قن   وال شنر   أن يعتق ها يف حنر   فسل   

نلسووالم  لوويك  ورمحووة هللا ": وقلووه ه هللا نلنكووة أل يووم نفسوول فووهذن سوورل ،وأن يوو  اه وأن يسوورلاه ،يفتقوورون إليووه
 .: سرله هللا أن يواري لهأ  "وبركاته

بو أ  و   ":نلسوالم  لي وا" عليناا وعلاع عبااد هللا الصااحلي ( [) السالم ] : - ليه نل ال  ونلسالم  - وقاله
نلسوالم  ليوم ": فقال -  ليه نل ال  ونلسالم -مث  ى برساله  ، فر ى  لى هللا مبا ها أهله "نلتحيات هلل"،هللا

 ؛ لى نلو ف  اق اةن  Uفنعم ارتوة نل يب  "، مث  ل  باإلنسان نفسه "نلسالم  لي ا"أي ا نل يب ورمحة هللا وبركاته
 - ، ومموووا رفووو  هللا بوووه قووو ر نويوووه- صووولانت هللا وسوووالاه  ليوووه - ولوووذلم فضوووله هللا وشووورفه وكراوووه ،لعظوووي  حقوووه

 وهوا ونقو ن  Uويشو   أنوه رسوال هللا  ،ي يسل   ليوه يف صوالته ويتشو  أن نف ل :- صلانت هللا وسالاه  ليه

ذكوره يف  :-  ليوه نل وال  ونلسوالم - فمما رف  هللا به ذكر نويه چڭ  ڭ  ڭ  چ : ، قال تعاىلبني ي   ربه
نلسووالم ": نفسووه فيقووال، مث يثووي نإلنسووان  لووى "نلسووالم  ليووم أي ووا نل وويب": ، ويقوو م  لووى نلوو ف  فيقووالنل ووال 
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ۇ  ۆ  چ : لقالووووه تعوووواىل ت ووو ي ن  ، لوووى نلوووو ف  Uوتقووو س رسووووال هللا  "، ويف قالووووه: "نلسوووالم  لي ووووا"ي وووا ل

 - ونلغووال ونلوور ي  ،اووا نلوو ف  ونل فووي  -  ليووه نل ووال  ونلسووالم - ف ووا أوىل  چ ۆ  ۈ  ۈ
 .-صلانت هللا وسالاه  ليه 

أن يوو أ ب فسوه مث يو  ا  :نلسو ة ، لوى أن اوا   وا فيوه  ليومن  علينا وعلاع عبااد هللا الصااحلي ( [السالم  ] )
وإمنا يو أ  .:  فر هللا لك  ول. أو:  فر هللا لم ول. وال تقال:  فر هللا ل ولم، فتقال أل يم نفسل لل اا
فيوو  ا نإلنسووان ب ووالح نفسووه  ، لووى نإلنسووان   فووال ف  هلووا حوو ي : ) نبوو أ ب فسووم ومبووا تعووال Uقووال  ،ب فسووه

 . ، مث يثي بال اا فسهويو أ باخلا ل

ونلعوو   ،لو   وو    :نلعووا  وقالوه: "و لوى  ووا  هللا نل وا ني" عباد هللا الصااحلي ( [ ) السالم علينا وعلع] 
، ووصو   ,أن نلعووا   تشوتمم  لوى نلذلوة هلل  :ونلسوب يف ذلم .اذلمن  :أ  ،ُاَعو ن  : ئري ن اا قاهل  ار اذن 

قواالد و موالد ون تقوا ند، ف ظورند لاءوا  هوذن نلتوذلم  ،و النيوةد  ، سورن  ألنه يتذلم هلل  اهرند وبائ اد  ؛نلعاب  بكانه  اب ند 
هووا نلووذ   :ونل ووا  ،لوو  صووا    :، ونل ووا ني"نل ووا ني": ، لك ووه  وو  نلسووالم بقالووهوصوو  بكانووه اتعووو ند 

وال بافظوواهر وال جبوور نلسووو   ،فال ووالح لووي  بالتشوو ي وال بووالتمي نلفعووم نل ووا  ويقووال نلقووال نل ووا .يفعووم 
بوووني نلعوووو  وبوووني ربوووه ال يعلموووه إال هللا  وووالم  ولك وووه سوووري  ،وال بالتظووواهر بشوووعارنت نفسوووك ة ونلذلوووة ،أاوووام نل ووواا

ۆ  چ : >قووال هللا  :واووا ه ووا ، ,وأ لوو  مبووا يريوو  وء ووه  ،وأ لوو  مبووا تزكووى ،نلغيوواب، ف ووا أ لوو  مبووا نتقووى

فوواهلل وحوو ه هووا نأل لوو  بعوووا ه، وال يكووان نل ووالح إال بووراريا ال  الوو   چۋ       ۋ  ۅ    ۈۈ  ٴۇۆ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : إلي موووا بقالوووه 8هلموووا، وقووو  أشوووار هللا 

وسووالاة نفعتقو  ون  ووان اووا نلعوا يووة لغووا هللا  ،فموا رزقووه هللا نإلميووان  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
وال خيشوى  ،ال يرءوا إال هللا :وكوان  وو ند كااوم نلعوا يوة هلل ،تهيف سورير  8وأ ل  هلل  ،اا رء  نألو ان 8

 ،) أال إن يف ن سو  اضوغةن   يكوان يف قلووه ي ول  هللا قالووه سوذن نل والح نلوذ ،وال يتاكم إال  لوى هللا ،إال هللا
فالقلوب ال ي ول  إال باإلميوان  ، أال وهوي نلقلوب  وإذن فس ت فس  ن س  كله ،إذن صلحه صل  ن س  كله

ال يرءوا إال  ، ,سوال نفعتقو  يف هللا  ،فهذن كوان نلعوو  قوا  نإلميوان بواهلل ، وإرن   اا     هللا.وتاحي  هللا ،باهلل
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وي ووول  اوووا يكوووان اوووا قالوووه  ،ي ووول   وواهره 8فوووهن هللا  :, وووو ند كااوووم نلعوا يوووة هلل  ،وال خيوواف إال هللا ،هللا
  .ونلعك  بالعكو مله، 

وتووري  ،نلتقوواى نلوو  تكووان بتح وويم فوورنئِ هللا ونلقيووام  قووا  هللا  لووى أ  وءاه ووا وأكمل ووا :مث نألاوور نلثوواي
فهذن كان نلعو   لى هذه نل وفة فهنوه  .ونلعفة  ا ح و  هللا ونتقائ ا يف لي  نألحانل ولي  نلش ون ،اارم هللا

وأزكاهوا وأشورف ا   و  هللا  ،أ الهوا وأفضول ا ،مان  لى ارنتوبفافسل ،اا  ام    ، ونلعو  نل ا   اصي صا ن   و ن 
وصوووفا  هللا اوووا  لقوووه  ،وهووو  أونئوووم نفسووولمني وأكمل ووو  وأفضووول   ، 8ارتووووة نألنويووواء نلوووذيا أسووولمان هلل  :8

واوا رزقوه هللا  ،فالعلمواء ور وة نألنويواء ،نلعلمواء :، مث بعو  ذلوم- صولانت هللا وسوالاه  لوي   - نلذيا نءتوواه 
ي تو   سوا ل فسوه وي و   سوا  ،وءعم ن يات نلوي ات نارند يف ص ره ونوارند يف قلووه ،ف ار قلوه بالعل  ،نلعل  8

مث اووا بعوو   .) نلعلموواء ور ووة نألنويوواء : Uفهنووه اووا أكمووم نل وواا صووالحاد بعوو  نألنويوواء، ولووذلم قووال  : وووا  هللا
وه  ئالب نلعل  نلوذيا سوارون  لوى  :  مبا    ه وسار  لى هنن   وننتف ،اا تشوه بالعلماء ولزا   :نلعلماء

إذن سوارون  لوى  ،ونقت ون بسل  نألاوة نلسول  نل وا  اوا نل وحابة ونلتوابعني وتوابعي   بهحسوان   ،هنل  لمائ  
وصوووا  نفووو ا ني  ،صوووا  نفووو ا ني ونف ا وووات :هوووذن نلووو  ل فوووههن  خبوووا نف وووازل بعووو  ا زلوووة نلعلمووواء، مث اوووا بعووو ه 

فتنو ه نقوي نلسورير  لوي  يف قلووه  ، 8في ولحه هللا  ،يكان نلرءم صا اد وها اا  ااوة نل واا ق  :ونف ا ات
ال حيسو  نل واا   لوى اسول    ) ميسوي وي وو  ولوي  يف قلووه  ومي ، كما يف ن و ي  نل وحي :  لى اسل     مي 

 .وحوا  للخا للمسلمني لئ قلوه رمحةد وإمنا اُ  ،وال يتمى هل  نلساء

أن ي ول  هللا للعوو   :اا أاوارنت نل والح عباد هللا الصاحلي ( [) وعلع ] : -نل ال  ونلسالم  ليه  - قاله
ميسوي وي وو  ولوي  يف  ، فيفواد يف قلووه للمسولمني ،نقي نلسرير  ،فهذن رأيه نإلنسان سلي  نل  ر ،قلوه وقالوه
 صووا ن  فووا ل  أنووه  ووو ن  :وكثرتووه واضووا فته، وإذن رأيتووه إذن رأى نخلووا للمسوولمني اووى بقوواءه  لووى اسوول    قلوووه  وومي 

أنووم جتو ه أ و  نل وواا  :فموا  الئووم نلعوو  نل وا  ،وإذن أصوول  هللا للعوو  قلووه أصوول  هللا قالووه ،أصول  هللا قلووه
) نفسول  : Uقوال  ،وال شتماد فسل    ، وال مهزند وال فزند، وال سوا  وال تسم  ا ه منيمةد  ،فال تسم  ا ه  يوةد  :لساناد 
ا ووذ أن مسعووه هللا ي  ووى  ووا : اووا ن توووه اسوولماد سوول  نفسوولمان اووا يوو ه ولسووانه  . قووال بعووِ نلعلموواء اووا

  ، >جت ه يل ول لسوانه بوذكر هللا  ،أنم جت ه ا  كانه  في  نللسان  ا ن رنم نلغيوة. واا أاارنت نل الح:
وجتوو  ا ووه نلكووالم  ،8هلل  وذكوور   وانيوو    وحتميوو    ال يفوو   ووا تسوووي    ،كثووا نلووذكر للوورمحا  ،كثووا نلووتالو  للقوورآن
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، حون إنوه لوا آذنه نلرءوم جتو ه أول اوا يوتو ر إىل ونلو  اء خبوا   ،اا نألاور بوافعروف ونل  وي  وا نف كور :نل يب
كوذلم اوا   يريو  نخلوا لل واا. وحنوا ذلوم مموا يو ل  لوى أنوه  وو ن  ،أصولحم هللا، هو ني هللا، أرشو ي هللا :لسانه

فتنوو ه  :واوا يكوان اوا أحانلوه اوو  نل واا يف اعاالتوه بو ي اره و رمهوه ،ح نلعوو  يف أفعالووهصوال :أاوارنت نل والح
إمنووا يووايف لل وواا  ،ال يظلوو  وال يوو ذ  أحوو ند يف حقووه ،ال مي وو   ووا نل وواا حقوواق   ،أاي وواد حافظوواد  قووا  نل وواا

 هذن نلزاان ويف نلقورون ألن نل اا يف ؛وإمنا نو  ا  لى هذن نلشيء ، وحنا ذلم اا نألاارنت ونل الئم.حقاق  
ف ووو   ،اعي وووني وأصووووحان يوووذكرون نل وووالح ألقوووانم   ،وأصوووو  نل وووالح بافظووواهر ،نفتووور ر  نلتوسوووه  لوووي   نألاوووار
نسووورل هللا نلسوووالاة  -وهووو  نلوووذيا يُلنووور إلوووي   ويُعتمووو   لوووي    ،وهووو  نألق ووواب ،نلوووذيا ياصوووفان بووورهن  أوليووواء

أن ي رف حقه إليه، فهن  فهن هللا ال يرذن ألح    ،ان وضلان وأضلانفزل ،حن ءعلاه  شركاء ا  هللا ،- ونلعافية

هووووذن نألاوووور نلووووذ    چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ إىل نفخلوووا   8أن ت وووورف حوووو  هللا  :أ ظووو  نلظلوووو 
اا   ا  نلضوالل يُوَلو مسوان  لوى نلعوانم وير وذون  - ونلعياذ باهلل -وأصو  بعِ أهم نلساء  ،ن تل  فيه نل اا

او  أن ول هللا نل وا   حيوب أن ال َي  لو  نل واا  ،ويُعتقو  أهنو  أوليواء ،لكوي يُعتقو  فوي   نل والح ؛شعارند اعي واد 
أنوه   وم نفسون  ن ورنم  :كور  وا بعوِ نلسول . ُذ ل  نل اا  لى اا بي وه وبوني هللاوحيب أن ال َي    ، لى  مله

: نلل و  إن  وووا ي ، فقوال- حا د قو  نستسوقان يف ذلوم نليوام ضو وكوان نل واا -ى، مث سورل هللا يف سونا ه وصول
 ،كووان جبووانره  فمووا فوور  اووا تشوو  ه حوون أ لووه نل وواا نلسووحابة وأا وور  ، فسوومعه رءوومن  .فاسووق   سوو  حاءووةن 

، ن ع هللا ل. : يووا فووالن، وقووال لووهمث ءوواءه اووا نليووام نلثوواي ،فووان ل  ورنءه واشووى ورنءه حوون أ ركووه و وورف بيتووه
ن ا وه إال فموا كوا .- أو فعلم باألا  - خي   لي  اكانم باألا  : إنه لقال: واا نلذ   لم  لي ؟ قال

 فاقوضي إليم. فتايف اا سا ته. : نلل   إن كان ل    ي  ان أن نستقوم نلقولة وقال

كوانان أحورص اووا   وصوالح    لوى  وا   ن أئموة نلسول ، ونل واا نلوذيا كوانانأ :- رمحوه هللا -وذكور شويخ نإلسوالم 
اووا أءووم أن  ؛ويظ وور هلوو  أنووه نلووال ، لووى نلظ ووار، فمووا حيووب نلظ ووار ويتوونز لل وواايكانووان  ووا نخلفوواء اوو    

ون توو ى  ،فقوو   لوو  وءووار :وُيسووال هلوو  أن ي وورفان حوو  هللا إليووه ،ويضوول    ووا تاحيوو  رسوو  ،يفتوو    يف  يوو   
 8 نلووذ  اووا بعثووه هللا وال أرسووله إال اووا أءووم أن حيفوو  هووذن ن وو  هلل U وأضووم أاووة اموو    ، 8حوو و  هللا 

فيوو  ون حوو  هللا  ،اووا أرسوول   هللا إال لكووي يعوورف نلعوووا  اووا هلل واووا لعوووا  هللا چڇ  ڇ  ڇ  چ
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 ف وووووذن أاووووورن  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ  ل ووووواد لاء وووووه نلكووووورس ا
 ، 8ولكووا ال نع ووي   حوو  هللا  ،فعوووا  هللا نل ووا ان حنووو   ونكوورا   ،نلتووو   لووى نل وواا وَ ل  ووان فيووه  ظووي ن 

نخلا، وا  ذلم  هوإمنا نعتق  نخلا يف اا ها  اهر  ،وال بتقرب   وال باستغا ة   ال ب  اء   ،وال ن رف اا هلل إلي  
ألن هللا وحوو ه هووا نأل لوو  بروليائووه، ونألاووار  ؛هلل وال نزكووي أحوو ند برنووه ولي  ،أنووه اووا أهووم ن  ووة ال نشوو   ألحوو   

 ؟م هم تقوم هللا  مله أو ل يتقومفما ي ري ،فلا رأيه نلرءم صائ  نل  ار قائ  نلليم ،ار ها  لى نلقوال

     نإلله أرن   ها أم قالم  اا ل                          ق  آل نلقلب أي ءاهمن         

 الم و ليه برقف واقفالن ، لقاو                         إىل يام نل اءن ووأن ذلم خمو      

وح ه فاهلل   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   چ 
فما  ،، فال ن  م بني هللا و لقه ,وها نأل ل  مبا ها أصل  وأزكى وأتقى له  ،ها نف ل   لى نلسرنئر

 .ولكا حاشا أن ن رف ح  هللا إليه أ  ر ل ا نخلا ن تق نا أنه اا أهم نخلا  لى  اهره،

اد أ لو   لمو :أ  "أشو  ": اا نلش ا  ، ونفرن  بقالوه ار اذن  ":أش  " ] ) أشهد أن   لله ل  هللا ( [وقاله: 

. چک  ک  گ  گ  گ  چ : ,كموا قووال   ،ونلشواه  إمنوا يشو   مبوا  لو  يقي يوا  ال شوم فيوه وال اريوة.
أنه  : أ ل   لماد يقي يا  ال ي ن له نلشم وال ت ن له نفرية، أ  يقييي  وهذن نلعل   ل ن  ،أ ل  :أ  فقاله: "أش  "

إال هللا، وهووذه نلشوو ا   هووي أسوواا نلوو يا وقا  تووه نفتي ووة نلوو  ت وووي  لي ووا  ال اعوووا   وو     :أ  "ال إلووه إال هللا"
 ،ذن نألصوم نلعظوي فال ي ظر هللا إىل قال نلقائم وال  مم نلعااوم إال بتحقيو  هو ،نألقانل ونأل مال ونال تقا نت

وهذه نلش ا   نشتمله  لى  .- صلانت هللا وسالاه  لي   ألعني - وأرسم رسله ،نلذ  اا أءله أنزل كتوه
وتثوت ا هلل وح ه ال  ، ,فت في نلعوا ية لغا هللا  "أش   أن ال إله إال هللا"نل في و لى نإل وات وال ب  ا  ما، 

فلوا قوال : أ لو  أن  .- ونلعيواذ بواهلل - فهنه كافرن  :ي ف ا  ا اا سانه نأللاهية ول 8شريم له، فما أ وه هلل 
كموا كوان  ليوه أهوم   ،بواهلل بواهلل وشورين  فهنوه كفورن  .ون تق  فيموا سوانه أيضواد أنوه إلوهن  ،ورنز ن  وأن هللا  ال ن  ،هللا إلهن 

ال بو  إذن شوو   نلعووو  هلل  :واوا ه ووا  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦچ : ، قووال تعواىلن اهليوة
 ن، ولا كوان الكواد اقربواد أو نويوا  كائ اد اا كا  ،سانه اا نلعوا ية أل  شيء   ,أن يتنأ وينأ إىل هللا  :بالاح ننية
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 تاحيو ند كوااالد  8وتاحيو  هللا  ،وها ح  نلعوا ية ونلعوا   - إال هللا، وهذن ن   فال إله وال اعوا        ،ارسالد 
وبالعووا    ،أاور  ووا ه أن ياحو وه 8اا كان مما سانه، فاهلل  ا ه لكائا   ب رف أ  شيء   8ال يرذن هللا  -

ڳ  چ  . چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ : ,وأقام نل يا  لى هذيا نألصولني فقوال  ،يفر وه

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ : . وقال تعواىلنفين   چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  .هذن  إ واتن   چڳ  
أنوووه ال بووو  اوووا  :. فافق وووا ,ف فوووى نلعوا يوووة  موووا سوووانه وأ وت وووا لوووه وحووو ه  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ : فقوووال

 ،نأللاهيوووة ونلربابيوووة 8فا تقووو  هلل  ،ورنز ن  و وووال ن  نلشووو ا    لوووى هوووذن نلاءوووه، فلوووا أن إنسووواناد شووو   أن هللا إلوووهن 
و اه  اا  ،- يعو ون نفسي  نبا ارس - كال  ارى  ،ا   ا هللا - أو شيئاد اا حقه - 8وصرف ح  هللا 

ممووا سوواى هللا   لووى هووذن نلاءووه اووا ل يوونأ اووا كووم اعوووا    8وال ت فعووه شوو ا ته هلل  ،فهنووه ال ي فعووه :أهووم نلشووري
8. 

وكاهنوا أفضوم وأءوم  ،لشرف هذه نلشو ا     لله ل  هللا ( [ ) أشهد أن] : - ليه نل ال  ونلسالم  - وقاله
، "تشووو  ند "مسوووي نلتشووو    :اوووا يكوووان يف هوووذن نلوووذكر نلقوووال نلوووذ  هوووا يف صوووال  نفسووول وأمسوووى وأكموووم وأ ظووو  

نلو  هوي أسواا نلو يا وقا  توه نفتي وة نلو   لي وا او نر نأل موال كل وا،  ،لشرف هوذه نلكلموة "؛تش  ند "فسمي 
ا  هوذه إال إذن قوام  قو ،فال ي ل  هللا للعو  أار  ي ه وال  نياه وال آ رتوه ،بم  لي ا أار نل يا ونل نيا ون  ر 

 .نلش ا   وأ نها  لى وء  ا

 :نلعووو  . "أشو   أن اموو ند  وو نه ورسواله"، وأشااهد أن حمماداب عبااده ورسا له ( [) أشاهد أن   للاه ل  هللا] 
وقو  ذل هلل  ، ,لتذللووه هلل  "؛ وو ند "إذن كان اذلالد وايسرند لل اا، ومسوي نلعوو   :اعو ن  : ئري ن اا قاهل  ار اذن 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  ذل لووه كووم شوويء   ،كووم اووا يف نلسووماونت واووا يف نألر   >

وهوووذن اوووا   ،ذلوووه لوووه نخلالئووو  ,فووواهلل   چۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
: ، ولووذلم قووال هللا تعوواىل 8أن ياصوو  بالعوا يووة هلل  :-  ليووه نل ووال  ونلسووالم - ، فمووا شوورفه ,كمالووه 

فاصوووفه سوووذن نلاصووو   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ    ٱچ
في وغوي  ،او  أهنوا تشوتمم  لوى اعوى نلذلوة ، وهي إضوافة تكورس  - صلانت هللا وسالاه  ليه - تشريفاد وتكرمياد له
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 ، 8هلل  لوووه واسووول ن  ف وووا ذليووومن  8سووواى هللا  أن يُعتقووو  أن كوووم اوووا يف نلسوووماونت واوووا يف نألر  وكوووم شووويء  
 .,بالقا   8أسلمه هللا بالق ر وأسلمه هللا  هلل ئا اد وكرهاد، فهن ل ُيْسل  هلل  ا ئان ية   اسل ن 

، وأصووم - وقوو  تقوو م شوورح ذلووم يف اق اووة نف وو   - اووا نلرسووالة ":نلرسووال" ] ) عبااده ورساا له ( [وقالووه: 
  نء وهو  شو ،ا إىل نخللو وي  وهنو 8ألهنو  يولغوان رسوالة هللا  ؛نلسفار ، ووصو  نلرسوم بكواهن  رسوالد  :نلرسالة

 :وأصوول ا ،: نلرسووال أصووله اووا نلرسووالة: إذن كووان سووفا قااووه، وقووالانرسووالن  : فووالنن هللا  لووى  وووا ه. نلعوورب تقووال

 فرسوووالة نلرسوووم بشوووار ن  چڇ  ڇ  ڇ  چ : هللا رسوووالة نلرسوووم يف قالوووه تعووواىل وقووو  بوووني ،نلسوووفار 
، وفوا قوال نفسولمان يف نووي    8وبالشر ونلا ي  ونلعذنب نلش ي  نألكي  فا   ى هللا  ،باخلا فا أئاع هللا

U  :"فقو  قوااان  لوى نل ورنس نفسوتقي  نلوذ  ال إفورنس فيوه  :فههن  فا قالان ذلم ووصفاه بوذلم " و ه ورساله
ونل ريو  نألاثوم نألكموم  ،وهوذه نلاسو ية هوي نلسوويم نلعو ل ،اا بني نألا  فهن أاة نإلسالم وس ن  ،وال تفري 

 فواألا  اوو  رسول   بووني إفوورنس   ،بوه هووذه نلرسوالة، ف ووذه نلاسو ية بووني أهووم نإلفورنس ونلتفووري  8نلوذ  كمووم هللا 
 - ونسووووان إلوووي   أاوووارند ال تليووو  بعااوووة نل ووواا فضوووالد  وووا رسوووم هللا ،وقتلووواه  ،أهوووانان نلرسوووم :، فوووالي ا وتفوووري   

ا   !ها هللا ، حن قالان: إن نفسي  نبا ارس له يف رسل   :وكذلم نل  ارى .- صلانت هللا وسالاه  لي  
وأاوووا  ،فال  ووارى  لووه يف نألنويوواء ،بوووني نإلفوورنس ونلتفووري  أن نألاووة وسوو ن  :، فافق ووا  Uأنووه كلمتووه ورسوواله 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ : 8ولووووووووذلم قووووووووال هللا  ،نلي ووووووووا  فووووووووههن  أءحفووووووووان وننتق وووووووواه  حقوووووووواق  

ڄ  چ  .وهووووووووو  نلي وووووووووا  نلوووووووووذيا أهوووووووووانان رسوووووووووم هللا چڦ  ڦچ   چ  ڦ  ڦ   ڄ  

  اوووا ال جيوووواز ن تقووووا ه يف ون تقووو ون فووووي  ،وهووو  نل  ووووارى نلوووذيا  ظمووووان نلرسوووم و لووووان يف نلرسووووم چڄ  

فهنوووه يشووو   نفسووول  سوووذه نلشووو ا   ن قوووة نلووو   لي وووا سوووعا ته وفالحوووه وُناتوووه يف نلووو نيا  :و لوووى هوووذن نفخلوووا .
، وال اريوة   ويعتقو  ذلوم ن تقوا ند ءازاواد  ون شوم    ،سوذن نلو يا 8أرسله هللا  Uهللا  فيش   أن رسال ،ون  ر 

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  چ : ، ولوذلم قوال تعواىلبالرسالة وأنه ُاَشرفن  ،اا  وا  هللا وكذلم يعتق  أنه  و ن 

 ،كعااووة نل وواا  ال نقووال إنووه بشوورن  :فحي ئووذ    چخب      مب  ىب  يب  چ : ، وإمنووا قووالفقوو  فلوو  يقووم بشوورن  چيب  
: يوواحى إليووه، ، وال نرفعووه  ووا حقووه وقوو ره. ونقووالوُنلووه - صوولانت هللا وسووالاه  ليووه - ولكووا نفضووله ونكراووه
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 تشو  ه، ونلتشو   ي ت وي ، إذن قال نفسول  هوذن نللفو  فقو   - صلانت هللا وسالاه  ليه - رسال هللا، نيب هللا
، فهذن قال ذلوم فقو    نلتشو  ، فوهن كوان "وأش   أن ام ند  و ه ورساله ،هللاأش   أن ال إله إال ":     قاله

ونلوو  اء يف نلتشوو   نلثوواي ولووي  يف نلتشوو    ،  وواءن  Uونل ووال   لووى نل وويب  .يف نلتشوو   نألوسوو  يقووام اواشوور د 
   وأاور اوا قعو  نلقعو ،بالتشو   نألوسو  U، ولوذلم أاور نل ويب - رمح و  هللا  لى أص  قال نلعلمواء - نألول

ونل سائي  ،نلذ  اع ا يف رونية أمح  يف اس  ه W ويف ح ي  نبا اسعا    يف وس  نل ال  أن يقال نلتش  .
 ".وأش   أن ام ند  وو ه ورسواله ،أش   أن ال إله إال هللا": ش   ي ت ي     قالهاا ي ل  لى أن نلت ،يف س  ه

ويسوووتفت  سوووا  ألهنوووا   ووواءن  ؛وا اسووووة ذلوووم  ووواهر ن  ،لتشووو   نلثوووايفههنوووا تكوووان يف ن Uوأاوووا نل وووال   لوووى نل ووويب 
في وا اوا ال خيفوى، فوهذن كوان يف نلتشو   نلثواي صولى  لوى  8وفي ا اوا نخلوا ونلنكوة نلوذ  ءعل وا هللا  ،نل  اء
فيقت ووور  لوووى هوووذه نأللفووواظ نلووو  ور ت يف حووو ي   :وأاوووا بال سووووة للتشووو   نألول .- كموووا سووويريت  - Uنل ووويب 
بعوِ نفسوائم نفلحقوة  - أو هوذن نلتشو   - ، ويف هوذن ن و ي - رضوي هللا   وه وأرضواه - بوا اسوعا     وو هللا

 مبا تق م:

ا ووه، فووال  ال جيوواز للمسوول  أن يزيوو  فيووه وال أن يوو ق  تعووو  ي  أن نلتشوو   لفوو ن  :فم  ووا: اووا ذكووره بعووِ نلعلموواء
أشوو   أن اموو ند  ووو ه ": وإمنووا يقووال كمووا ور  "،أشوو   أن سووي نا اموو ند  ووو ه ورسوواله": يقووال اووثالد يف نلزيووا  

كمااا يعلماا    - كفااب بااي كفيااه  -) علماا  التشااهد ] قووال:  ألن نبووا اسووعا    ؛فووال يزيوو  وال يوو ق  "ورسوواله
ال يوزن  فيوه وال  يُو ق  ا وه، و لوى  ،تعو  ي  أنه لف ن  :أ  ،وءعم نلتش   مبثابة نلقرآن الس رة من القرآن ( [

 كما ور  يف ن  ي .  ويقاهلا كاالةد  ،أيضاد اا ألفاظ نلتش  فهنه ال ي تق   :هذن

ف وم  ،- أسول  وصوعب  ليوه أن حيفو  نلتشو   كرءوم    - : لوا أنوه كوان حو ي  نإلسوالموي وي  لوى هوذن سو نلن 
: حيف  اا نلتشو   قو ر اوا يسوت ي  حفظوه قووم تش  ؟ قال بعِ نلعلماء ليه نل جياز أن يقال أقم اا ي   

 .چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  مث ي    ذلم  لى ق ر وسعه ،صالته
أو ل  ،وال ميك ه أن يتعل  حن حيف  ألفاظ نلتش   ،وال يعرف نلعربية نفسرلة نلثالثة: لا أن رءالد كان أ نميا  

؟ ل ار نلعلماء  لى ءانز ذلم باللف  نأل نمي ب ل نللف  نلعر ف م جياز أن يقال نلتش    ،يسعه نلاقه
: جيواز أو تعلموه بلغتوه مث ضوا   ليوه نلاقوه أن ي لوه ،ضا   ليه نلاقه ول يسعه أن يتعلموه باللغوة نلعربيوة إذن
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وأاك م أن ت ء  له ألفاظ نلتش    ،لا أن رءالد ح ي  نلع   باإلسالم :واا ه ا له أن يقال نلتش   بلغته.
ءوواز أن ي تقووم إىل لغتووه ويتاسوو  يف ذلووم بقوو ر  :ول ميك ووم أن حُتَفظووه ألفوواظ نلتشوو   بالعربيووة ،وحيفظ ووا بلغتووه

 .ه أن يتعل ، ويقال نلتش   كما ور وءب  لي :حن إذن أاك ه أن يتعل ،ن اءة 

) فواظ ن و ي  يف قالوه: يف بعوِ أل ] ) مث ليتخري من املسألة ماا شاا  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  - وقاله
 ل يوو   وو ن  "نلسوالم  لي وا و لوى  ووا  هللا نل وا ني" :إذن قلوه :  أ هنم إن قله ذلوم ل يوو   وو ن صوا ن ف

 هوذه ن ملوة في وا  ليومن  .-: أصوابه نلتسولي  ونلو  اء بالسوالاة أ  - نلسماء وال يف نألر  إال أصابه يف صا ن 
ا ت ويوه نلرمحوة او :وكوذلم أيضواد  ،بفضوم هللا وحو ه 8 وأن نلعو  نل ا  ت يوه رمحوة هللا ، لى فضم نل الح

 :ءعوم اوا نخلوا فيوه 8وأن هللا  ، لى فضوم هوذن نلو يا بسوب   اء إ اننه نفسلمني، ويف هذن  ليمن  8هللا 
 لووى فضوووم نل ووالح ونالسوووتقااة  يف صوووالته، وفيووه  ليووومن   أن يوو  ا نفسوول  إل اننوووه نفسوولمني وأن يسووول   لووي 

 ،فهنوه ت ويوه هوذه نلرمحوة :ته و لووه ئا توهإذن كمله ه ني ،وأن نفلتزم ب يا هللا ونف ت   ،ونلثوات  لى نل يا
فووهن هللا  ، 8ويسوول   ليووه نفسوولمان يف اشووار  نألر  واغارسووا، واووا أرن  هووذن نخلووا فليسووتق   لووى  يووا هللا 

ال شووم أن اووا ورنء هووذن  ،نفسوولمني، وال شووم أن هووذه نألاوو  نلوو  ت وولي وكل ووا تسوول  هي وويوه بوو  اء إ اننوو
حوون ي وويوه  ؛:  لووى نفسوول  أن حيوورص  لووى نل ووالح: قووال بعووِ نلعلموواءواووا ه ووا، كثووان   نلوو  اء ونلسووالم  ووان 

 .- أو كانه نافلةد  سانءد كانه فريضةد  - سالم إ اننه نفسلمني يف صال  

ريا، فوهذن قيوم أن جُيعوم لهنسوان ئلوب  وا نألاو :نخليوار ] ) مث ليتخري من املسألة ماا شاا  ( [: Uويف قالوه 
يف ن  ور  أو في موا اعواد. وقالوه: "مث  وإاوا يف نلو نيا أو ،إاوا يف نلو يا ، نألاوريا لومنئلوب  وا :أ  ،: ن و له

نلتشوو    :ونفوورن  بووذلم -  لووى أنووه إذن أ  نلتشوو   ويف هووذن  ليوومن  .هووي نلوو  اء ":نفسوورلة" ليتخووا اووا نفسوورلة"،
اا نلعلمواء  وهذن إلاعن  ، لى اشرو ية نل  اء بع  نلتش   أنه ي  ا مبا شاء، ففيه  ليمن  - نلذ  بع ه نلسالم

 .: أن ي  ا مبا شاءU لى أنه يسا فا صلى وأ  نلتش   ونل ال   لى نل يب 

يو ل  لوى أنوه جيواز لوم أن تو  ا خبوا نلو يا أو نلو نيا أو مهوا  ] ) ليتخري ( [: -وهي نفسرلة نلثانيوة  -وقاله 
فق  نتفقان كل    لى أنه جياز لم أن ت  ا خبوا  ،- رمح   هللا -بني نلعلماء  اعاد، وهذه نفسرلة في ا  الفن 

أن يعيوذي اوا  وذنب  8وتسورل هللا  .ف ذن  ا  يا   ،: نلل   إي أسرلم نهل ى ونلتقى، فتقالنل يا ون  ر 
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فرل  نلعلمواء  لوى أنوه  ، ف ذن اا  ا ن  ر .أن ي  لم ن  ة - سوحانه - وتسرله ،نلقن واا  ذنب نل ار
 جياز للمسل  أن ي  ا يف صالته خبا نل يا ون  ر .

أو يسورل هللا  ،بيتواد يسوك ه 8كورن يسورل هللا   ،اا حوانئل نلو نيا هم جياز أن يسرل هللا حاءةد  :ولكا ن تلفان
اووا  مبسوورلة  : ال جيوواز أن يوو  ا يف نل ووال  ، أو حنووا ذلووم اووا نفسووائم؟ فقووال بعووِ نلعلموواءيتعفوو  سووا زوءووةد 

اوا اسوائم  أنوه ال جيواز أن يو  ا مبسورلة   :وها كذلم اذهب ن  ابلوة ،وهذن ها اذهب ن  فية ،اسائم نل نيا
 نل نيا.

رمحووة هللا  -وهووذن هووا اووذهب نفالكيووة ونلشووافعية  ،: جيوواز أن يوو  ا مبسوورلة نلوو نيا وال بوورا بووذلمونلقووال نلثوواي
 .-  لى ن مي 

 وووه   ووه يف نل ووحي  اووا  Uيف نل ووال  بوورن نل وويب   نيايووة   جيوواز أن يوو  ا مب وولحة  نسووت ل نلووذيا قووالان برنووه ال 
اووا نلقووام  و  وو  رءوومن  ،فووا   ووم اعاويووة يف صووالته :- رضووي هللا   ووه وأرضوواه -حوو ي  اعاويووة بووا ن كوو  

وكوان اعاويوة يظوا أنوه جيواز  - فضربان  لى أفخاذه  .: ون كم أااه، ف اح وقالف ار نلقام يسكتانه ،فشمته
رضووي هللا  - : فنعلووان يراقوواني برب وواره  حوون سووكهُّ -رضووي هللا   ووه وأرضوواه  - ، قووال- نلكووالم يف نل ووال 

وهللا اووا  ،Uاووا رأيووه اعلموواد كرسووال هللا  - فووور  وأاووي - صووالته U: فلمووا قضووى نل وويب ، قووال-   ووه وأرضوواه
: إن هوذه نل وال  كذن وكذن آنفواد؟ قلوه: أنوا يوا رسوال هللا. قوال  ، ولكا قال: ) اا ا ك  قالشتمي وال ك ري

 لتسووي  ونلتكووا وقورنء  نلقورآن  ) إمنوا هوي ن:   ويف رونية  ، إمنا ها نلتسوي  اا كالم نل اا ال ي ل  في ا شيءن 
  يو ل اوا كوالم نل واا  إن هوذه نل وال  ال ي ول  في وا شويءن  وءه نل اللة اا هذن ن و ي ، قوالان: إن قالوه: )
إمنوووا يكوووان مبسووورلة حاءوووة نلووو يا وحاءوووة  :وذلوووم يف نلووو  اء ، لوووى أن ألفووواظ نل وووال  ي وغوووي أن تكوووان  ووووا  د 

ال  فحي ئووذ   ، وليسووه اووا ءوو   نلعوووا  ،: فليسووه بعوووا    . قووالانفمووا كووالم نل وواا :ن  وور ، وأاووا اسوورلة نلوو نيا
 . جياز أن يتكل  سا أو ي  ا ساوال ،ت ل  يف نل ال 

: جيووواز أن يووو  ا نفسووول  يف ، فقوووالان لوووى ءوووانز نلووو  اء ونفسووورلة ل أصوووحاب نلقوووال نلثووواي بووو ليم  كوووذلم نسوووت 
] ) مث ليتخااري ماان قووال:  Uأن نل وويب  ، ونسووت لان  وو يث ا،صووالته خبووا نلوو نيا كمووا جيوواز لووه أن يوو  ا خبووا نلوو يا
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اوا  وا اوا  8ءعوم ل وا نخليوار أن نسورل هللا  Uأن نل ويب  :وءه نل اللة اا هذن ن  ي  املسألة ما شا  ( [
 ف ل  لى ءانز نل  اء براار نل نيا. ،واا نفسرلة ا لقاد  ،أن خنتار اا شئ ا اا نخلا ا لقاد  ،شئ ا

اا أرن   Uأار فيه نل يب  وصحي ن  وها  ابهن  - فهن ح ي  نالستخار  ،كذلم أك ون هذن   ي  نالستخار 
فهنوم  ؛نلل و  إي أسوتخاي بعلموم وأسوتق ري بقو رتم": ، مث ليقومن يرك  ركعتنيأ :باألار أن يستخا إذن ه   

 فيه  ان  -ويسميه  -وأنه  الم نلغياب، نلل   إن ك ه تعل  أن هذن نألار  ،وتق ر وال أق ر ،تعل  وال أ ل 
نلل وو  إن  ": يقالووه". قووالان: ف ووذن نلقووال نلووذ  فيسووره ل...إىل آ ووره :ل يف  يووي و نيووا  و اءووم أاوور  وآءلووه

يف   موو  وءعل ووا اسوورلةد  Uونل وويب  ،وقوو  يكووان شوورنء أر    ،فقوو  يكووان شوورنء بيووه   "ك ووه تعلوو  أن هووذن نألاوور
وهوذن نلقوال نلثواي  .كموا جيواز أن يو  ا خبوا نلو يا  ف ل  لى أنه جياز أن يو  ا يف صوالته خبوا نلو نيا ،نل ال 

 . - 8ونلعل      هللا  -ها أرء  نلقالني وأصح ما 

: إن   فهن وا نقوال اا كوالم نل واا أن هذه نل ال  ال ي ل  في ا شيءن )  :-  ليه نل ال  ونلسالم -وأاا قاله 
اوا كوان اوا   :ونفورن  نف  وي   وه ،يف ن قيقوة، ف وا اوا كوالم نل واا ، ولك وه  ووا  ن نل  اء اا كالم نل اا إضوافةد 

 ا أاوار  وحناها مما ها  ارجن  ،ككالم نإلنسان باألاار نل نياية  :كالم نل اا نلذ  ها لي  اا ء   نلعوا  
قوال لوه نل ويب  :واوا ه وا ،يعتون اوا كوالم نل واا "ون كوم أاواه": "، فوهن قالوهون كم أااه": ، كقال اعاويةنل ال 
U : ا  م اوا كوالم نل واا نحملوِ كوان ا  يو لوى أنوه إذن كوان نلكوال اا كالم نل اا   ف ل ) ال ي ل  في ا شيءن 
ف وذن اوا  :ويسرل نلعو  فيه ربوه اوا  وا نلو يا ونلو نيا ، 8وأاا إذن كان اا نلكالم نلذ  ي  ى به هللا  ،  ه

 جبانز ذلم واشرو يته. إىل أن نلس ة صرحيةن  إضافةد  ،نلعوا   واا نل ا ة ونلقربة

فهنووه  ،نلوو يا ونلوو نيا ون  وور إنووه جيوواز لووه أن يوو  ا مبووا شوواء اووا  ووا  :نفسوورلة نلرنبعووة يف نلتشوو  : إذن ك ووا نقووال
  ،: أن يسرل هللا شويئاد مم ا واد وشويئاد اسوتحيالد بالشورع: اا أاثلة ذلمي وغي أن يُتقى نألار نفم اع شر اد، وقالان

ال تكوان إال  - صولانت هللا وسوالاه  لوي   -فهن ارتوة نل يب ونألنوياء  .: نلل   إي أسرلم ارتوة نألنوياءكقاله
فحكو   ،: فهذن   ا مبثم هذن نل  اء كان كالااد  ارءاد  وا نل وال ، قالانلألنوياء، وهذن اا نال ت نء يف نل  اء

اوا ءو   ألنه لي   ؛أء يب    اا نلعلماء بو الن صالته، أنه إذن   ا مبثم هذه نل  انت كرنه تكل  بكالم   ل ن 
 ووا   ارءووةد  كاالووةد   فقوو  قووال للووةد  :فووهذن قووال ذلووم ،ءوواد  ووا نل ووال : ف ووار كالاوواد  ار . قووالاننفشووروع نلوو  اء
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: إنووه ي وغووي أن يتقيوو  بوواألاار ، فتو ووم صووالته. و لووى هووذن قووالاننل ووال  وأحوو ا يف نل ووال  كالاوواد لووي  ا  ووا
 ،شروعفهذن فعم ذلم فهنه يكان اا ء   نف ،أو نألاار نفر ب في ا تر يواد ش ي ند  ،أو نألاار نف  وبة ،نفواحة

اووا  أو يسوورل هللا تيسووا  مووم   ، نيايووة   أو تيسووا سووفره ف وولحة   ،كوورن يسوورل هللا تيسووا جتارتووه  :فوواألاار نفواحووة
كورن يسورل   :ونلو  في وا  وان  ويسرل هللا اا نألاار نف  وبة ونفسوتحوةن  ، ف ذن اا نألاار نفواحة.أ ماله نل نياية

 .لم اا نفسائم نفر ب في ا شر اد وحنا ذ ،وكذلم ُناته اا نل ار ،هللا صالحه وفالحه

فهن هللا  ،و اية ر وته وس له ،واولغ  لمه ،أن جيعم ن  ر  أكن مهه :ومما يستحب للمسل  إذن   ا يف نل ال 
وءعووم أشوونانه وأحزننووه  واسووائله و  انتووه   ،حوووب ن  وور  إىل قلوووه وزهوو ه يف نلوو نيا :إذن أحووب  ووو ند اووا  وووا ه

 ،فيسورل هللا  نئمواد اوا فيوه صوالح  ي وه ،وال جيعل وا أساسواد واق و ند  ،وجيعم نل نيا بع  ذلم توعواد  ،كل ا لآل ر 
 وكذلم صالح آ رته.

اووا  وووه يف  :واووا ذلووم ،اووا ءاناوو  نلوو  اء وءاناوو  نفسوورلة Uاووا ور   ووا رسووال هللا  :واووا أفضووم اووا يكووان
وأصووول  ل  ، يووي نلوووذ  هوووا   وومة أاووور ) نلل ووو  أصووول  ل كوووان يقووال:   Uأن نل ووويب  :و وواه صووحي  اسووول   

ونءعووم  ،ل يف كووم  ووا   ونءعووم ن يووا  زيووا  د  ،وأصوول  ل آ ووريت نلوو  إلي ووا اعووا   ، نيووا  نلوو  في ووا اعاشووي
، وفووالح نلوو يا ونلوو نيا   ف ووذه نلوو  ا  لعووه للعووو  صووالح نلوو يا ونلوو نيا ون  وور ل اووا كووم شوور  نفووات رنحووةد 
نلو يا  وهوا :وأكرم شويء   ،فسرل هللا صالح أ ز شيء   نلذ  ها   مة أار "صل  ل  يي نلل   أون  ر . "

فسورل هللا صوالح نلو نيا  أصول  ل  نيوا  نلو  في وا اعاشوي"و " ".نلل   أصل  ل  يي نلذ  ها   مة أاور "
ولرمبووا إذن  ،وكووذلم سوول  اووا نفغوورم ،سوول  اووا نفوو مث :إذن أصوول  للعووو  أاوور  نيوواه 8ألن هللا  ؛نلوو  في ووا نفعوواف

ووو ت  ليوووه نلووو نيا تشووواف يف صوووالته اشوووغال  ،كثوووا ن وووزن  ،فرصوووو  كثوووا نهلووو  ،ولرمبوووا نن ووورف  وووا  وا توووه ،نك 
، وتفوور  فووا هووا فان وورفه مهتووه إىل ن  وور  ،إذن أرن  أن يل وو  بووه أصوول  لووه أاووار  نيوواه 8لكووا هللا  ،نلووذها

ف ووذه  ال ووة  ل آ ووريت نلوو  إلي ووا اعووا  "صوول  وأ: "- ليووه نل ووال  ونلسووالم  - . وكووذلم قالووهأكمووم وأفضووم
 ،وأصوول  ل  نيووا  نلوو  في ووا اعاشووي ،أصوول  ل  يووي نلووذ  هووا   وومة أاوور سوورل هللا أن ي وولح ا " أشووياء  

 ،ل يف كم  ا   ونءعم ن يا  زيا  د : "- ليه نل ال  ونلسالم  - مث يقال صل  ل آ ريت نل  إلي ا اعا  ".وأ
 مب ه وكراه أن يكتب ل ا ولك  ذلم.نسرل هللا نلعظي   كم شر".ل اا   ونءعم نفات رنحةد 
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 أ  يووووةن  - إن شوووواء هللا -، وسوووويريت نلوووو  اء بووووه اسووووتحبي  :Uف ووووذه نفسوووورلة وأاثاهلووووا ممووووا ءوووواء  ووووا رسووووال هللا 
 ،وفت ووة نفسووي  نلوو ءال ،اووا فت ووة نحمليووا ونفمووات 8اووا تعوواذه بوواهلل  :يف نل ووال  Uور ت  ووا نل وويب  خم اصووةن 

، وبيوان شرح هذه نأل  يوة - إن شاء هللا - واا  ذنب ن  ر ، وسيريت ،واا  ذنب نل نيا ،واا  ذنب نلقن
 .فضل ا ونستحواسا

: ، أوهلوافهنوه ي ويوه فضوائم   يو  ن  ،: اوا كوان يف   ائوه يو  ا بر  يوة نلقورآن وأ  يوة نلسو ةكذلم قال نلعلمواء
وإذن نهتوو ى سوو    ، Uكووان ا توو ياد سوو   رسووال هللا   Uفهنووه إذن   ووا بر  يووة نل وويب  :Uنلترسووي برسووال هللا 

ۅ  چ: ، فقال سوحانهبالرمحة ونهل نية ونلتافي  ونلس ن  Uفهن هللا و   كم اا نهت ى برساله  Uنل يب 

وحرص يف شرنه كله أن يكان شرنه  لى حال رسوال هللا  ، Uفما نتو  نل يب  چۉ  ۉ  
U ظي    فهنه  لى  ا   :وئريقته وس ته ،وه يه . 

فا ت ور  : ) أوتيوه ءاناو  نلكلو   Uقوال  ،أهنا اا ءاناو  نلكلو  :اا فضائم نأل  ية نلانر   ،وكذلم أيضاد 
سووعا   نلوو نيا ون  وور ،  في ووا فالوو  ا  تكووان اووا كلمتووني أو اووا  ووالا كلمووات   ،ل ويووه نلكووالم ن ت ووارند  8هللا 

اوا نففسوريا يف تفسوا قالوه  كموا قوال لو ن   ،فوهن هوذن صوالح للو نيا كل وا "ل نيا حس ةد رب ا آت ا يف ن": وإذن قال

هوووا نلشووويء نل وووا  نألفضوووم ونألكموووم اوووا كوووم  :: ن سووو ةقوووالان چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ : تعووواىل
: نخلا ونلسالاة اا فت ت ا وشرها. وكذلم قالوه مما فيه ،يف هذه نل نيا أحس  ا وأفضل ا 8فيع يه هللا  ،شيء  

وحنووا ذلووم اووا نأل  يووة،  چې  ې  ې  چ : كووذلم إذن نظرنووا إىل قالووه.چۅ  ۉ  ۉ  چ 
ويف ن  وور   ،: رب ووا آت ووا يف نلوو نيا حسوو ةد Uكووان أكثوور   وواء نل وويب ": يقووال W كووان أنوو  بووا االووم    :واووا ه ووا
 ؛ Uإال ءعووم في ووا هووذن نلوو  اء نلووانر   ووا رسووال هللا  ال يوو  ا   ووا د  وكووان أنوو ن  ، وق ووا  ووذنب نل ووار".حسوو ةد 

 .- صلانت هللا وسالاه  ليه -ترسياد به ونقت نءد 

وألن هووذن نلوووانر  إذن ن تووواره  ،أن يترسوووى بووالانر  وأن حيووواف   ليوووه :فاألفضووم ونألكموووم يف سوووا نفسوورلة ون اءوووة
 لوى رمحوة  ويف هوذن ن و ي   ليومن  .- كموا سوو  بيانوه  - افهنه ي يب نخلا  لوى أكموم وءاهوه وأا و :و  ا به

: اووا تراووم نل ووال  ونلزكووا  ُسووا لووه نلوو  اء، قووال بعووِ نلعلموواء فووهن نفسوول  إذن قضووى نل ووال  ،بعوووا ه 8هللا 
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وء  أن هذه نلعوا نت إذن أا ا نلعو  وأكمل ا ُشرع لوه نلو  اء وشور ه لوه نفسورلة، وقو  يكوان  :ونل ام ون ل
وبعوو  أ نئووه  وو  هللا فووهن هللا  ،فال ووال  إذن اووه كوورن نفخلووا  أ ى حوو  هللا . وواء نلووركا وأ  وواء نلعوووا  نلوو  اء أ 

فكرنه ق  ءعم بي ه وبني هللا  ،يفت  له أبانب نلرمحة، وهذن ي ل  لى فضم نل ال  فهن نل  اء يكان يف آ رها
إذن  :ويف نلزكا  اا  ا نل نيا ون  ر . 8هللا مث يسرل  ،وهذه نلعوا   ن ليلة نلكرمية ،هذه نلقربة نلعظيمة 8

: ل ويووه قووال هللا :،   ووا لووه بالنكووة يف االووه، واووا ه وواقووال ول نألاوور واووا يقووام اقااووه   ووا لووه ،أ ى نفزكووي زكاتووه

فنعووووم نلوووو  اء بعوووو  أ نء نلفريضووووة، فكمووووا أنووووه  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ
:   وا نلوذ  فور   ليوه 8  ا ل فسه، فوهن أ ى فريضوة نلزكوا  وأا وا وأ ى حو  هللا  :أ ى صالته وأ  فريضته
  وو  ف ووره اووا  ووا  8فيسوورل هللا  ،  وو  ف ووره ال توور  لل ووائ    ووا ن  :مث يف نل وويام لووه اووا أُ يووه إليووه نلزكووا .

اا حيو   - و ا نل  اء وأفضم نل  اء وأءله ،نل  اء 8شرع هللا  :وكذلم يف ن ل .نل يا ونل نيا ون  ر 
أو  ،كانوه  شوية  رفوةو  -ظ  يف ن ل، فهذن بلغ يوام  رفوة وكرنه ق  بلغ نلركا نأل  ،نل  اء يام  رفة :- نلزاان

 ، 8كوم ذلوم يو ل  لوى سوعة رمحوة هللا   .اوا فضوله 8شورع لوه أن يو  ا ويسورل هللا  :- اا يكان اا نليوام
ولك ووه أقوورب  ،حووانءز ,ول جيعووم بي  ووا وبي ووه  ،ل جيعووم بي  ووا وبي ووه وسووائ  ،بعوووا ه رحووي ن  ل يوو ن  ,وأن هللا 

، ف وذن كلوه ألهنوا  ووا  ن  ؛ويفورح بسو نل نلسوائلني و  واء اوا   واه، يفورح بالو  اء ونفسورلة ،إلي ا اا حووم نلاريو 
، وأن ي وووواب برمحووووة هللاأن  وأن نلعووووو  إذن قووووام  وووو  هللا كووووان حوووور ي  ، لووووى فضووووم نلقيووووام  قووووا  هللا فيووووه  ليوووومن 

 .يستنيب هللا   اءه واسرلته


