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بع  نلفرن  اا نل ال . وق   Uهذن ن  ي  نلذ  نشتمم  لى ه   رسال هللا  -رمحه هللا  -ذكر نف    

] أملع علب املغرية يف كتاب  لىل :  -رضي   ه وأرضاه  -ءاء يف ص ر هذن ن  ي  قال ورن   كاتب نفغا  
حي    -رضي هللا   ه وأرضاه  -ن ف ذه ن ملة ت ل  لى فضم أاا نف ا ني اعاوية با أ  سفيا معاوية [

، كان حري دا  لى نلعل  سا ونلعمم ونل  ا  إلي ا، ولذلم ءاء يف بعِ  Uكان حري دا  لى س ة نل يب 
: "أن نكتب ل شيئدا مسعته اا رسال هللا -رضي هللا   ه وأرضاه  -نلرونيات أنه قال: أو كتب إىل نفغا  

Uاخلالفة وإاار  نف ا ني يتانض  لس ة نل يب ". فكان ا   لا ق ره و لا ا زلته بU  فكتب إىل نفغا  يسرله ،
، مث إنه بع  أن  ل  هذه نلس ة   ا نل اا إلي ا ولذلم  Uأن يو  له اا نلعل  نلذ  أ ذه  ا رسال هللا 

 رضي هللا   ه وأرضاه، وهكذن كان ] مث وقدت بعد علع معاوية قسمعته يأمر الناس بذلك [قال ورن ن: 
حيب بعض   بعضدا وياقر بعض   بعضدا، فكانان  لى نخلا  -ورضي هللا      ألعني  - Uأصحاب نل يب 

. قال بعِ نلعلماء   ِ : ال ي وم نلرءم حن ير ذ نلعل  -رمح   هللا  -ونالستقااة حيف  بعض   فضم بع
نإلنسان ااءودا لتونيله وتاقاه. مث  ما فاقه و ما  ونه و ما ها اثله. فكانان يرون نلعل  بالس ة رنفعدا لق ر 

رضي  -يف هذه ن ملة أيضدا  ليمن  لى ن رص  لى كتابة نلس ة وتعلي  نل اا إياها، ولذلم اا كتب اعاوية 
إال اا أءم أن يعمم وي  ا نل اا إىل نلعمم، وق  ءاءت   ه أكثر اا رونية  وأكثر اا  ن : أنه   -هللا   ه 

لىل  م ىل املغرية بن شعبة قاهللا: أملع علب املغرية بن شعبة من كتاب   عن وراد    - 212] 
: )   لله ل  مكت بة   كان يق هللا يف دبر ك  صالة    Uأن النيب  :- رضب هللا عنه - معاوية

له امللك وله احلمد وه  علع ك  شب  قدير، اللهم   مانع ملا  ،هللا وحده   شريك له
 -ينفع ذا اجلد منك اجلد ( مث وقدت بعد علع معاوية  و  ،أعطيت و  معطب ملا منعت

: ) كان ينهع عن قي  وقاهللا قسمعته يأمر الناس بذلك. ويف لف    - رضب هللا عنه
وكان ينهع عن عق ق ارمهات ووأد البنات ومنع  وهات (  ،ولضاعة املاهللا وكثرة السؤاهللا

.] 
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يسرهلا  ا ه    -رضي هللا    ا وأرضاها ألعني  -ب إىل أا ات نف ا ني كان يوع  بالرسائم ونلكت
 وس ته.  Uرسال هللا 

 فيه  ليمن  لى حنية نلكتابة، ونلكتابة ت قس  إىل قسمني:  ] أملع علب املغرية [ويف قاله: 

 لني فههنا حنةن يف كتابةن اا قةن: وهي نلكتابة نل  يستش    لي ا نلش ا ، فهذن أ وته نلكتابة بش ا   نلع
 نلقضاء وت ل  لى  وات ن   إذن ش   نلشاه نن مبضماهنا.

وكذلم تكان نلكتابة  ا اا قة ، فهذن ُ رف    نإلنسان وَ رف نإلنسان   ه فعليه أن يعمم به، واا ه ا 
إىل اعاوية سذه نلس ة ف ل  لى حنية نلعل  بالكتابة، ومما ي ل  -رضي هللا   ه وأرضاه  -قالان: كتب نفغا  

كسرى وقي ر ي  اه  ب  اية نإلسالم، ، فهنه كتب إىل نألا ار وكتب إىل   U لى ذلم: ه   رسال هللا 
 ف ل  لى حنية نلكتابة ونزل نلوال  بالكتابة ا زلة نلوال  بافشاف ة. 

كان يق هللا يف دبر ك  صالة  مكت بة :   لله ل  هللا وحده   U] أن النيب : -رضي هللا   ه وأرضاه  -وقاله 
ة نلتاحي  وش ا   نإل الص نل  هي كلم    شريك له، له امللك وله احلمد وه  علع ك  شب  قدير [

ح  هللا  لى نلعوي ،  لي ا قااه نلسماونت ونألر ، واا أءل ا  ل  هللا نخلل  واا أءل ا كانه نل نيا 
ون  ر ، واا أءل ا كانه ن  ة ونل ار واا أءل ا كان ن ساب ونلس نل ونلعر ، اا أءل ا أنزل هللا كتوه 

  ن نألصم نلعظي  نلذ  ال صالح ألاار نل يا ونل نيا ون  ر  إال به. قاله: وأرسم رسله هل نية نل اا إىل هذ
أ : ال اعوا ، فهلهن مبعى: ارلاه. قاله: "ال اعوا       إال هللا"، نفين وإ واتن فال ب  للمسل  أن  ]   لله [

 -أن نألشياء أوء  ا نل ويعة  يريت سما اعدا، فال ي   أن يقال: ال إله ون يا  اا  ن، أو ن يا  ئويعيةن، أو
. ولذلم ءعم هللا نل الئم  لى ب الن نل في نف ل  فنعم نألشياء -تعاىل هللا  ما يقال نلظافان  لادن كوادن 

سوحانه وتعاىل  -خمتلفةد: خمتلفةد يف ألانهنا خمتلفةد يف صفا ا خمتلفةد يف أحانهلا؛ حن ي ل ذلم  لى وءا  هللا 
. وهذه نلكلمة ال ب  للمسل  أن حيقق ا بالعل  نلذ  ال ي افيه -سوحانه وتعاىل  -وت باه  وق رته و لقه -

ا سا وال يقاهلا هكذن بلسانه   چيب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ ن  م قال هللا تعاىل: 
د
فيقال هذه نلكلمة  اف

كما ءاء يف ح ي  نلقن يف نلرءم يقال: "مسعه نل اا يقالان شيئدا فقلته". بم ال ب  أن يعل  اعى "ال إله 
، فال يقال: "ال إله إال هللا" وها ي  ا  ا هللا  إال هللا"  ل ن ال ي افيه ء من، كذلم إ الصن ال ي افيه شرين
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قال هللا تعاىل:  ،ويستغي  بغا هللا ويستنا بغا هللا ويعتق  يف  ا هللا، فذلم ي ايف اعى "ال إله إال هللا"

كي  يقال: "ال إله إال هللا" وها ي  ا صاحب نلقن  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ
نسرل  -يولغ بوعض   ويستغي  ب احب نلقن ويستنا ب احب نلقن وي اف بالقن ويعتق  فيه؟!! بم ق  

، فيخاف مما يعو ه ا  -ءم ءالله  -أن خياف صاحب نلقن أكثر مما خياف اا هللا  -هللا نلسالاة ونلعافية 
أكثر اا  افه اا هللا. فلا قيم له: أقس  باهلل ألقس  باهلل أمياندا   ي  د، ولا قيم له: نحل   8هللا 

فال ب  اا نإل الص نلذ  ال ي افيه  -هللا نلسالاة ونلعافية ونلعياذ باهلل، نسرل  -ب احب نلقن فا حل  
 -نلشري فال ي  ا ا  هللا  اه وال يعتق  يف  ا هللا وال يستنا بغا هللا وال يسرل حانئنه اا  ا هللا 

 .-سوحانه وتعاىل 

ال هللا" نفاقدا كذلم ي وغي  ليه أن حيقق ا بال    نلذ  ال خيال ه نلكذب، فال ي   أن يقال: "ال إله إ
. كذلم أيضدا -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -ورياءد و افدا اا نل اا ف ذن كذبن كما ها شرن أهم نل فا  

قااه سذه نلكلمة نلعظيمة قالان   Uفا أار -ي وغي  ليه أن يقوم هذه نلكلمة قواالد تاادا فال ير ها، قال تعاىل 

فتعنوان اا كانه يقال: "ال إله إال هللا" قالان:   چچ      چ  چ  چ    ڃ     ڃ       ڃڃ        ڄچ : -

فال ير ها وإمنا يقول ا قواالد ا لقدا، كذلم أيضدا يسل  ويذ ا وي قا  هلذه  چ  ڄ  ڃ     ڃ       ڃچ
حققه  U نلكلمة ننقيا دن تاادا، فيحتك  إىل هللا ويعمم  ك  هللا وإذن بلغه نل   اا كتاب هللا وس ة نل يب

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ و مم به بانقيا   تام   

فال ب  اا نلتسلي  ونالنقيا  نلتام هلذه نلكلمة نلعظيمة   چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
 "ال إله إال هللا".

كذلم ال ب  اا نحملوة، فير ذها مبحوة  وال ي افي ا ض ها، فيكان قابالد سذه نلكلمة قواالد تاادا  ون وءا  
نلشم ونفرية ونل   ، فهذن حق  نفسل  هذن نألصم نلعظي  وهذه نلكلمة نلعظيمة فقاهلا بلسانه ون تق ها جب انه 

: ) اا اا أح   يش   أن ال إله إال هللا ص قدا اا قلوه Uو مم سا جبانرحه وأركانه حراه هللا  لى نل ار قال 
 -سوحانه وتعاىل  -إال حراه هللا  لى نل ار   ف ذن أصمن  ظي ن ي وغي للمسل  أن حيققه وأال يعتق  إال يف هللا 
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وأال ي رف ح  هللا لغا هللا، فاهلل ال يرذن أن ي رف حقه لغاه ولذلم ءعم هللا صرف حقه لغاه اا 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ  ا  و ه لقمان وها يع  نب ه:  -سوحانه  - ، ءعله نلظل  نلعظي  فقال نلظل

فاهلل له ح ي وهذن ن   ال جياز صرفه لغاه كائ دا اا كان وهذن اعى قالم: "ال إله  چڄ    ڄ  ڄ  
ي سى، ح  هللا: أال ي  ى  إال هللا" أ : ال اعوا       إال هللا. فح  هللا: أن ي اع فال يع ى، وأن يذكر فال

إال ها وال يستغاا إال به وال يستنار إال به، وال يعتق  أنه ي ف  أو يضر أح  سانه كائ دا اا كان، ال الكدا 
 اقربدا وال نويدا ارسالد، ف ذن إذن ن تق ه نفسل  ن تقا دن ءازادا اا قرنر  قلوه فق  حق  هذه نلكلمة نلعظيمة.

ٱ  ٻ  ٻ  چ هذن تركي ن فا اضى، ف ا ونح ن يف ألاهيته وربابيته وأمسائه وصفاته  [ ]   لله ل  هللا وحده

   چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ألن نلعرب كانه تقال يف ن اهلية: لويم ال شريم  ] وحده   شريك له [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 

لم إال شريكدا الكه واا الم. فكذب نفسل  هذه نلعقي   نلفاس   وقال: "ال إله إال هللا وح ه ال شريم 
ركة و نلَشركة وهي نخلل ة، وهللا  وح ه نلذ   -سوحانه وتعاىل  -له". "ال شريم" ونلشريم اا نلُشركة ونلشم

 وله لي  حقاقه كاالةد ت رف له وح ه ال شريم له. ،له نل  اء وله نلذب  وله نل ذرله نلعوا  ، ف

مح  جخ  چ االم نلكان ولذلم قال تعاىل:  -سوحانه وتعاىل  -فاهلل  ] وحده   شريك له، له امللك [

ڱ   ڱ  ں  چ وقال تعاىل:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ وقال تعاىل:   چ حخ  مخ  جس  حس

ۆئ  ۆئ  ۈئ       چ  -سوحانه وتعاىل  -فاهلل االم نفلم واالم نلكان، كله له   چ  ں  ڻ

 .- سوحانه وتعاىل -  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

وتسويحه وتق يسه لربه يف قيااه يف نلليم، كان يقال: ) سوحان  - ليه نل ال  ونلسالم  -وكان اا   ائه 
ذ  نفلكات، سوحان ذ  نلعز  ون نوت، سوحان ن ي نلذ  ال ميات   فاهلل له نفلم، ونفلم نف ل  نلتام 

 . -ءم ءالله وتق سه أمساهه  -نلكاام 
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"وها  لى كم شيء   ] له امللك وله احلمد وه  علع ك  شب   قدير  [.: -م  ليه نل ال  ونلسال -يقال 

" ن تقا ن ءازمن برن هللا  فراره بني   چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ  پ  چ   ال يعييه شيءن  8ق يرن

ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ نلكاف ونل ان، إذن أرن  شيئدا يقال له: "كا" فيكان، قال تعاىل: 

ف ا  لى كم شيء  ق يرن ال يعنزه شيءن، ويعتق  نفسل  هذن نال تقا  نفتعل  بربابية هللا   چۆئ   ۆئ  
فا  -صلانت هللا وسالاه  لي    -وهيم ته  لى كم شيء  وق رته  لى كم شيء . وننظر إىل أنوياء هللا  8

نارون باهلل وه  يف أ ظ  نلش نئ  وأ ظ  نل كوات ونلكربات ءعم هللا هل  تاء ان إىل هللا ونستغا ان باهلل ونست
نلفرج اا حي  ل حيتسوان، فاهلل  لى كم شيء  ق يرن واا ن تق  ن تقا دن ءازادا يف ق ر  هللا  لى كم شيء  

، وكانان يقالان: اا  الئم نلفرج: أن يسل  نلعو  قلوه هلل فال يعتق  أن ه اي  8فق  وح ه وأسل  قلَوه هلل 
نا ى ربه ن نءد  فيدا و مره ائةن  - ليه نلسالم  -حن ولا كان يف أش  نألار، فهن زكريا  8شيئدا يعيي هللا 

شيودا ولكا نلقلب و شرون  اادا وزوءته  اقرن ال تل !! نا نه يف آ ر  مره، ق  وها نلعظ  ونشتعم نلرأا 
. -ءم ءالله  -حيي باإلميان، نلقلب اعمارن بالتاحي ، اعمارن باإل الص، اعمارن باال تقا  ن ازم يف هللا 

ف ا نه ن نءد  فيدا وسرل ربه أن ي ب له نلال  وها يف آ ر  مره. ف ذن نلشيء مب ظار ن يا  ونل ويعة نفاءا   
س ةد ااءا  د يف نل اا: أنه إذن وصم إىل اثم هذن ن   فالغالب  -وتعاىل سوحانه  -يف نلوشر نل  ءعل ا هللا 

، ولكا هللا ال يعنزه شيءن، فاهلل  نستناب له ووهب  -سوحانه وتعاىل  -أنه ال يل  وال يال  له، ونارأته  اقرن
 له حيىي وأصل  له زوءه، فنم ءالله وتق سه أمساهه ها  لى كم شيء  ق ير.

"نلل  " أ : يا هللا، "ال اان " نفان : ها ن ائم بني نلشيئني، "ال    مانع ملا أعطيت [] اللهم : Uقال  
اان  فا أ  يه" أ : شيءن أ  يَته ال يست ي  أح ن ا عه وشيءن ا عَته ال يست ي  أح ن أن يع يه. فما أرسم 

 ا  وا ه ال يست ي  أح ن  8 هللا اا رمحات  واا أنزل اا بركات  ال يست ي  أح ن أن مي ع ا، واا أاسم هللا

فاألار كله  چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄچ قال تعاىل:  ]   مانع ملا أعطيت و  معطب ملا منعت [أن يرسله 
وإليه يرء  نألار كله، فهذن أ  ى ال مُي   اا أ  ى وإذن ا   ال يُع ى اا ا  ، ولذلم  -ءم ءالله  -بي  هللا 
سذن نال تقا  وسذن نلعل  نلعظي  نلذ  تسل  فيه  -وها ح ان صغا نلسا  -خيائب نبا  واا   Uقال 

، يقال له: ) ون ل  أن نخلل  لا نءتمعان  لى أن ي فعاي بشيء  ل ي فعاي إال -ءم ءالله  -نلقلاب هلل 
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ق  كتوه هللا  ليم   ال اان  بشيء  ق  كتوه هللا لم، ولا نءتمعان  لى أن يضروي بشيء  ل يضروي إال بشيء  
بي ه نخلا كله، وفانت  نخلا كل ا و انا ا وأوهلا  -سوحانه وتعاىل  -فا أ  ى وال اع ي فا ا  ، فاهلل 

 .-سوحانه وتعاىل  -وآ رها كل ا إىل هللا 

له: "ال "ن  " ها ن  ، وقا  ]   مانع ملا أعطيت و  معطب ملا منعت، و  ينفع ذا اجلد منك اجلد [ 
، -ءم ءالله  -ي ف  ذن ن  " أ : نلذ     ه ن   اا نلغى ونخلا ال ي فعه  اه وال   اه اا  ون هللا 

ولذلم يف هذه ن ملة ر ي  لى نخل ر نلشائ  بني نل اا: فهن بعِ نل اا يعتق  أن نألاار تريت با ظاظ، 
] و  ينفع ذا اجلد يقال:  U عمة تريت با   ونل يب ولذلم يقالان: فالنن اظاظن، وجيعلان نخلا ونلرمحة ونل

فلا أن نإلنسان كان اا أ ى نل اا وأرن  هللا أن يشقيه ألشقاه بغ اه، ولا كان نإلنسان أقاى  منك اجلد [.
نل اا ونستعلى  لى نل اا بقاته ألشقاه هللا بقاته فنعم  ااره وهالكه يف قاته، فال ي ف  ذن ن   اا هللا 

 -وآذى ااسى  -ءم و ال  -ال ي فعه حظه وال ي فعه   اه، ولذلم قارون فا ئغى وبغى و  ى هللا ن  ، 

ٱ  ٻ      ٻ  چ  ، وكفر نعمة هللا  ليه، قال كلمةد أهلكه هللا سا يف نل نيا ون  ر  - ليه نل ال  ونلسالم 

فضم هللا، فخس  هللا به نألر  ف ا فرس   ن   إىل نفسه وأس   نخلا إىل نفسه ول يعتق    چٻ  ٻ     
 يتنلنم سا إىل يام نلقيااة.

ذن ن   وذن ن    الودا اا يكفر نعمة هللا إال أن يت نركه هللا برمحته، فال يظا نإلنسان أن نخلا نلذ  يوس ه 
فتن ه صاحب ، فك  اا  ي   أشقاه هللا بغ اه،  8هللا  لى نلعوا  أنه ي ف  أهله وي ف  صاحوه اا  ون هللا 

 ،نلثرونت وصاحب نألاانل ولرمبا ءاءه نخلن نفز ل نفقل  يف االه فل  يتحمم ص اته فسق  ايتدا اا سا ته
ف  م سا فل  يتحمم  ،فنعم هللا هالكه  ظه وااله، ولرمبا ءاءته نلفرحة وءاءته نل عمة وها يف   اه و رنءه

. فا   ال ي ف  بم كم شيء  ال ي ف  اا  ون هللا -اهلل ونلعياذ ب -ص اة نلفرح فسق  ايتدا أو سلب  قله 
 فاألار كله هلل. ، 8

سوحانه  -ف ا نلذ  ي ف  وها نلذ  يضر  8إسالمن لألاار كل ا إىل هللا  ]   ينفع ذا اجلد منك اجلد [
 وكم شيء     ه مبق نر.  -وتعاىل 
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هذه نلكلمات  ينفع ذا اجلد منك اجلد [] اللهم   مانع ملا أعطيت و  معطب ملا منعت، و  : Uقال 
صالته  U ت  سا رسال هللا  -سوحانه وتعاىل  -نلعظيمة نل  نشتمله  لى ش ا   نلتاحي  وتعظي  هللا 

فكان يقاهلا  بر كم صال  ، وكان يقاهلا بع  ننت ائه اا نل ال ، فكان يستفت  نل ال  بالتاحي  وكذلم 
اا يكان     نل  اء كان اا   اءه نألرب  نلكلمات نل  أار سا أاته أ  اءها و     تم ا. حن يف آ ر 

وها  -وا  ا "وأ اذ بم اا  ذنب نلقن و ذنب ء   "، ف ذن اا نإلميان باهلل؛ ألنه اتعل ن بالركا نلسا ا 
  يذكر هذن نألصم نلعظي : وها ش ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -. مث بع  تسليمه -نإلميان باليام ن  ر 

؛ تعظيمدا هلذن نألصم، ولكي ي و   Uنلتاحي  وش ا   نإل الص، فاستفتح ا بالتاحي  و تم ا بالتاحي  
 وح ه ال شريم له. -سوحانه وتعاىل  -نفسل  يف لي  ش ونه ولي  أحانله اتعلقدا باهلل 

رضي هللا  -نفغا  هذه ن مم كتب سا  ] وكان ينهع عن قي  وقاهللا وكثرة السؤاهللا ولضاعة املاهللا [وقاله:  
اشتملةد  لى للة  اا  -رضي هللا   ه و ا أبيه  -إىل أاا نف ا ني اعاوية با أ  سفيان  -  ه وأرضاه 

رضي  -ونل  تتعل   يا  نل اا واعاش   ارتو ةد ب ي   . وننظر إىل حكمة نفغا   Uنلاصايا اا رسال هللا 
قالء نل اا، كان يضرب به نفثم يف نل هاء ونلعقم، فانظر كي  ، وكان اا نل ها  واا  -هللا   ه وأرضاه 

 ليه نل ال   -ل  له بني أاريا: أار نلعوا   وأار نفعاالة، فذكره با قا  نل  تتعل  بال اا: فذكر له أنه 
ر كان يكره قيم  وقال. نلقيم ونلقال: كثر  ن  ي  وفضال نلكالم ونلقيم ونلقال يكان يف أاا   -ونلسالم 

نل يا ويكان يف أاار نل نيا، أاا يف أاار نل يا: فاف وغي للمسل  أال يتح ا بكم اا مس  فهنه رمبا ح ا 
برحا ي   ا صحيحة ، وكذلم رمبا زل لسانه يف شيء اا نألحكام، بم ي وغي  ليه نل قة ونلتحف  إذن أرن  

يف أاار نل نيا وكثر  ن  ي  يف أاار نل نيا  أن يتح ا برار  يتعل  ب ي ه، وأاا أاار نل نيا: فهن كثر  نخلا 
 -مما يقسي نلقلب، واا كثر ح يثه يف أاار نل نيا وفضال نل نيا فهنه يقسا قلوه حن يكان اا نلغافلني 

. ف ا إذن ءل  يف نجملال  سرل  ا نلوي  ونلشرنء ونأل ذ ونلع اء ونألاار نل  -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية 
الم وفضال نألحا ي ، أو ءل  يتح ا بر وار نل اا وأاار نل اا، قالان: اا كثر قيله هي اا فضال نلك

، وال يراا اا   ر   وقاله كثرت سيئاته؛ ألنه ال يراا اا  يوة ، وال يراا اا منيمة ، وال يراا اا فز  فسل  
نإلنسان فيه اا نلعثر  ولذلم  يق  به أ  اء ح يثه وكثر  كالاه، في وغي  ليه أن يتحف . نلقيم ونلقال ال يسل 

 قال نلشا ر:
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 قه فال تكا ا ذنرنوفهذن ن كات سالاوةن                 ن ل  زيان ونلس                

 اا إن ن اه  لى نلسكات مبر                  ولق  ن اه  لى نلكالم ارنرن

"اا إن ن اه  لى نلسكات مبر   ...ولق  ن اه  لى نلكالم ارنرن" فالكلمة إذن  رءه ال تعا ، وقال بعِ 
: ) Uنلسل : اا  ا أن قاله وكالاه اا  مله، قم كالاه إال فيما يع يه. وأص   اا ذلم قال رسال هللا 

 قم نلعاقم وحكمة ن كي  وكمال  اا كان ي اا باهلل ونليام ن  ر فليقم  ادن أو لي مه   وكانان يعرفان
فضم ذ  نلفضم بقلة كالاه وكان كالاه فيما يع يه، فهذن كان نإلنسان  لى هذه نفثابة فهنه يسل  ويسل  

: ) اا يضما ل اا بني U: ) نفسل  اا سل  نفسلمان اا ي ه ولسانه   وقال Uنل اا ا ه ولذلم قال 
شره  ظي ن، وكثر  نلقيم ونلقال تار  نإلنسان نفانر  وكان بعِ  ييه وفخذيه أضما له ن  ة   فاللسان 

نلعلماء يقال: إمنا ُكره نلقيم ونلقال؛ ألن نإلنسان إذن كثر ح يثه نلتم  رضاء نل اا ونلتم  نلتفات نألنظار 
إليه، فهذن ءل  يف نجملال  وحرص  لى نلكالم أ ذ حي ا بالغرنئب وحي ا بالعنائب، فهذن وء  نل اا 

حم اا كالاه نلتم  اا يضحك   ولا بسخ  هللا، وإذن رأى نل اا ي ظرون إليه ويعظمان كالاه تض
 ليه  -، وق  قال -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -ويعنوان اا كالاه نلتم  ذلم نلعنب ولا بسخ  هللا 

ا، واا نلتم  : ) اا نلتم  رضاء هللا بسخ  نل اا: رضي هللا   ه وأرضى   ه نل ا-نل ال  ونلسالم 
 -رمح   هللا  -رضاء نل اا بسخ  هللا: سخ  هللا  ليه وأسخ   ليه نل اا   وكان نلسل  نل ا  

يُع  كالاه يف نألسواع فكلماته اع و  ن.  -رمح   هللا  -يتحفظان اا ذلم كثادن، حن كان بعِ نلسل  
ل هللا! أون إنا ا ن ذون مبا نقال؟ قال: واا حف  لسانه فق  نستقام له أارن  ظي ن اا  ي ه ) قال: يا رسا 

إال ح ائ  ألس ت    -أو  لى ا ا ره   - كلتم أام يا اعاذ! وهم يكب نل اا يف نل ار  لى وءاه   
ص ي  نألاة ميسم بلسان نفسه ويقال: "هذن نلذ  أور ي  -رضي هللا   ه  - ، ولذلم كان أبابكر 

م تار  نإلنسان اانر  ال حتم  وتفضي به إىل  انقب ال حتم ، ولذلم  نفانر ". فكثر  نلقيم ونلقال وكثر  نلكال
) اا كان ي اا باهلل ونليام ن  ر  Uكان اا نلسالاة: أن يقم كالم نإلنسان وأن ير ذ باصية رسال هللا 

 فليقم  ادن أو لي مه  . 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                      (212رقم احلديث ) -باب الذكر عقي  الصالة  
 

  998 

" ها نل لب، "وكثر  "نلس نل ] كان يكره قي  وقاهللا وكثرة السؤاهللا [: -رضي هللا   ه  -وكذلم قاله 
 نلس نل" نلس نل ي قس  إىل قسمني: فافسرلة إاا أن تكان يف أاار نل يا، وإاا أن تكان يف أاار نل نيا.

فهن كانه يف أاار نل يا ويسرل نإلنسان  ا أاار تتعل  ب ي ه اا صالته وصيااه وزكاته وحنه و مرته  
 ن، ولذلم اا أ  ي نلس نل رز  نلعل ، قال نبا  واا و وا ته، أو ئالب  ل   يتعل  ويسرل: فالس نل اما 

دا؟ قال: "إنه كان ل لسانن س ولن وقلبن  قال".  -رضي هللا    ما  -
حي ما قيم له: كي  أصوحه  اف

فالس نل ئري ن إىل نلعل  وسويمن إىل نلعل ، يستفي  نلسائم ويستفي  اا يسم  ءانب س نله، فافسرلة في ا 
نلرءم ن كي  نلعاقم  -حيوان أن يريت نلرءم اا نأل رنب  -رضانن هللا  لي    -ل حابة  ان ولذلم كان ن

فيستفي ون اا س نله، كانان حيوان ذلم ويتم ان إتيان اثم هذن نلسائم؛ لكي يعظ   Uفيسرل رسال هللا  -
ا؛ ألن نلس نل    ا نل ف  ويكثر نخلا. لكا يف اسائم نل يا ه اي أاارن ال ي وغي نخلا  في ا ونلتعم  في 

ونلتعم  يف اسائل ا يعتن اا نلتكل  ويعتن اا نلت   ، كشخ   يسرل  ا حقائ   ذنب نلقن اا 
تف يالته، وكي  يفس  لهنسان يف قنه ا  نلو ر، وكي  جيم  نإلنسان ويوع  يف قنه وها ياض  يف 

م إال نإلميان ونلتسلي  ونال تقا  ن ازم بق ر   الءة ، أو حنا ذلم اا نألاار نل  في ا تعم ي وت   . فما  لي
 لى كم شيء ، وكذلم ال ي وغي أن يتعم  ويتقعر يف نألاار إذن كانه ونضحةد، واا ه ا:  - ز وءم  -هللا 

ش   ب ا إسرنئيم  لى أنفس   فش   هللا  لي  ، قال هللا هل : نذ ان بقر د، فسرلان اا هي؟ مث سرلان اا لاهنا؟ 
: "ش  ون فش   هللا  لي   وإال -رضي هللا    ما  -سورلة فش  ون فش   هللا  لي  ، قال نبا  واا ور ون نف

: ) أ ظ  نفسلمني يف Uفلا ذ ان أ  بقر   ألءزأ  ". ولكا اا كثرت اسائله  ظمه بالياه واا ه ا قال 
كما يف اس     - U  وقال  نفسلمني ءرادا: اا سرل  ا شيء  ل حيرم  لي   فحرم  لي   اا أءم اسرلته

: ) إن هللا أحم أشياءد فال حترااها، وحرم أشياءد فال حتلاها، وسكه  ا أشياء  رمحةد بك  اا  ا -أمح  
 نسيان  فال تسرلان    ا   فال يتكل  نإلنسان وال يتقعر وإمنا يسرل  ما يع يه اا أاار  ي ه.

ق  تكان اسائم نل يا يف بعِ نألحيان كثر ا ا ذيةن للعال از نةن فا يُسرل، فهذن   ] كثرة السؤاهللا [وقاله: 
كان ا  نلعال  ليه أن يتقي هللا فيه فال يكثر اا اسرلته  لى ئريقة  في ا إز اجن وفي ا أذيةن له وإضرنرن به، أو 

حيمله نلتوعة نل   - ز وءم  -  لى سويم  فيه افس  ن واضر ن ل  اته و لمه، فمثم هذن إذن فعم ذلم فهن هللا
تكان اا س نله. فعلى نفسل  إذن أرن  أن يسرل يف اسائم نل يا أو يسرل نلعلماء أو يذنكر نلعلماء أن 
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 Uيف س نل رسال هللا  Uيتحف ، وأن يلتزم ب  نب نلس نل وباهل   نلذ  كان  ليه أصحاب نل يب 
  .-صلانت هللا وسالاه  ليه  -ونستفا    ا ه 

 وأاا نل اع نلثاي اا نلس نل: ف ا اسرلة نل نيا، واسرلة نل نيا: س نل ن انئل، ونإلنسان ال خيلا اا حالتني:

ن الة نألوىل: أن يكان يف  ىد أو يكان    ه اا يس  حاءته، حن ولا كان  لى ق ر نلكفاية ف ا وأهله 
فقر ون اءة في  ي أنه اتاجن وأنه ا يانن وأنه وول ه    ه  اا يكفي  ، فيذهب ويسرل نل اا ويلو  لواا نل

، فيكذب يف س نله أو خي ع نل اا يف ا ظره وشكله فيسرهل ، فما فعم ذلم فهنه آمثن و الن بس نله،  اكروبن
بقاله: ) ال تزنل نفسرلة بالرءم حن يريت يام نلقيااة ولي   لى وء ه از ة        Uوها نلذ    اه نل يب 

. -نسرل هللا نلعافية ونلسالاة  -لسالاة ونلعافية، فيريت يام نلقيااة ولي   لى وء ه ق عة     نسرل هللا ن
مبح  نلنكة اا االه وسلب نخلا يف حاله، فقم أن جت  إنساندا يسرل نل اا تكثردن  8واثم هذن ي ذن هللا 

ا كان   يدا؛ ألنه يكذب  لى هللا، ويكذب  لى نل اا يف اسائله وي  ي ن اءة إال ألوسه هللا لواا نلفقر ول
فاهلل أ  اه وها ي  ي نلفقر، وهللا  افاه وها ي  ي نفر ، وهللا كفاه وها ي  ي ن اءة، ف ا يكذب  لى 

، وق   ل  اا أ ذ أاانهل ، -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  - ليه، ف ذن بشر نف ازل  8هللا ويكفر نعمة هللا 
 ه ون رنم إذن كذب يف اسرلته. ولذلم يعتن االه اا نلسح

 -أاا نل اع نلثاي: أن يكان اتاءدا كرن ت زل به حاءةن وفاقةن، فهذن نست اع أن ي ن وأنزل حاءته باهلل 
، أتاه نلفرج اا حي  ال حيتسب، -سوحانه وتعاىل  -وفا  أاره إىل هللا وكمم يقي ه باهلل  -سوحانه وتعاىل 

ج ويرذن له بالغى، ولذلم ك  اا فقا  اتاج  ق  ألوسه هللا  اب نلغى و اب فياشم أن يرذن هللا له بالفر 
نلعافية، فتن ه فقادن ا قعدا ولكا هللا األ قلوه بالق ا ة واأل قلوه بالرضا، ف ا وهللا خبا حال  ونع  ن ال، ف ا 

 8، فاهلل -ءم و ال  -وإن كان حايف نلق م اق   نلثياب، لك ه ق  لو  لواا نلتقاى ونستع   باهلل 
: ) لي  نلغى  ا كثر  Uيواري له يف رزقه ويواري له يف حاله و يشه، فمثم هذن يف نعمة   ظيمة  ولذلم قال 

إىل ه الء نلذيا ال يسرلان نل اا إ افدا؛ ألهن  نستغ ان  8نلعر ، أال إن نلغى  ى نل ف   . وق  أشار هللا 
 -يل   كثادن ويساه   ظيمدا، وءعم هللا نلغى بني أ ي    بالرضا  ا هللا فنعم هللا قل 8باهلل وو قان باهلل 
، ف  الء خبا نف ازل وهللا يرءره   لى نل ن ويرءره   لى نليقني. لكا إن كان     -سوحانه وتعاىل 
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 ، أو يسرل نإلنسان أوال ن أو    ه أهمن وتضررون با اءة وأحب أن يسرل هل ، كرن يسرل هل  اا فيه ئعمةن هل
هل  اا يعي     لى نفسكا أو  لى نفلو  ونلس ، فهنه جياز له نلس نل حن ي يب قانادا اا نلعيش كما بني 

U   فمثم هذن حتم له نفسرلة إذن كان ذن فقر  ا ق   فسرل حن أصاب قانادا اا نلعيش، فهنه حي ئذ  يتكف ،
 -سوحانه وتعاىل  -ويق      هذن ن  . أاا إذن كان نألار يتعل  ب فسه وصن وتاكم  لى هللا، فهن هللا 

 . -ي هللا      ألعني ورض - Uيرءره  لى صنه ويواري له يف رزقه، كما كان أصحاب نل يب 

 "إضا ة نفال" ت قس  إىل قسمني: ] كان يكره قي  وقاهللا وكثرة السؤاهللا ولضاعة املاهللا [قال: 

، وهذن اا أ ظ  اا يكان، كرن يكان يف شرب - ز وءم  -نلقس  نألول: كثر  إنفا  نفال فيما حرم هللا 
، وق   -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -زل يام نلقيااة ، ف ذن بشر نف ا-ونلعياذ باهلل  -نخلمر أو فعم نحملراات 

 كفر نعمة هللا  ليه بالغى، فو ر نعمة هللا وأنف  اال هللا فيما حرم هللا  ليه.

وأاا نل اع نلثاي اا إضا ة نفال: ف ا إضا ة نفال يف نألاار نل نياية، كافوالغة بالسرف ونخليالء ولو  
ن  ا ن   وحنا ذلم، ف ذن هنى هللا نألشياء نلغالية وركاب نألشي  -اء نلغالية، وب اء نألشياء ونلتاس  في ا زنئ د

فاهلل ال   چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  چ : -سوحانه وتعاىل  -  ه، وقال  - ز وءم 

  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ ولذلم قال تعاىل:  ،حيب نإلسرنف يف نلش انت ونفلذنت ولا كانه اواحةد 
ولذلم قال بعِ  ،-وها نلذ  ي ف  االه يف لذنت  وش انت  اواحة   -هللا اا إ  اء نألاانل للسفيه فم   

 نلعلماء يف ضاب  نلسفه: 

 ونلسفه: نلتوذير لألاانل                             يف لذ   وش ا   حالل

ا   ه؛ ألنه اا نإلسرنف، كرءم  ف ي وإن كانه ش ا د اواحةد، لكا نفوالغة في ا ونلتاس  في ا يعتن ا  يد 
يست ي  أن يركم ئعاادا مبئة  فيش   ئعاادا بثالا ائة  وأرب  ائة ، أو رءم  يست ي  أن يلو   ابدا يكان فثله 

فهذن  -أو حنا ذلم اا ا ا ه  -مبئة  فيوح   ا نلثياب بافئتني ونلثالا ائة  وحنا ذلم، أو يلو  سا ة 
نفا ، ف ذن ها نفذاام شر دا وي م إىل نلكرنهية نحملراة يف حال نإلسرنف  لى أنف  بذخ وتاس  يف ذلم نإل

 نلاءه نحملرم، وأاا إذن كان بق ر  قليم  فهنه بني ن رنم ون الل، وحي ئذ  يضو  بضاب  نفكروه. 
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 قا  نألا ات و قا  ن باء اا أ ظ   ] وكان ينهع عن عق ق ارمهات [: -رضي هللا   ه  -وقال 
ال تزنل ب احو ا حن تفضي به إىل  -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -كوائر وأ ظ  نفابقات نف لكات نل  نل

يف  U. فعقا  نلانل يا اا كوائر نلذناب بم اا أكن نلكوائر ولذلم قال -ونلعياذ باهلل  -ساء نخلااة 
وئك  بركن نلكوائر؟ قل ا: بلى يا رسال : ) أال أن-رضي هللا   ه وأرضاه  -ح ي  أ  بكر  نفي  با ن ارا 

فقال: أال وقال نلزور، أال وش ا   نلزور. فما  -وكان اتكئدا فنل   -هللا! قال: نلشري باهلل و قا  نلانل يا 
اا أكن  -و قا  نلانل يا ب فة   ااة   -زنل يكررها حن قل ا: ليته سكه   ] ..... [  قا  نألا ات 

باإلحسان إىل نلانل يا وهنى  ا  - ز وءم  -ع  ح  هللا: بر نلانل يا، أار هللا نلكوائر، وأ ظ  ح    ب
نإلساء ، وأار بهكرنم نلانل يا وهنى  ا إهانت ما، وأار بالل   ونلرمحة ونلتا   إىل نلانل يا وهنى  ا ض  

ووصى نفسل    چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  چ ذلم 
بانل يه أن يقال قاالد كرميدا وأن يفعم فعالد ئيودا صا دا كرميدا فيكان بذلم اا أبر نل اا، فيقابم نخلا باخلا 
وير  نإلحسان باإلحسان،  اصةد نألم فهن حق ا آك  وفضل ا أ ظ  ولذلم قال: ) يا رسال هللا! اا أح  

ال: أام قال: مث اا؟ قال: أام قال: مث اا؟ قال: أباي   نل اا  سا صحاب ؟ قال: أام قال: مث اا؟ ق
واا ه ا قالان: إذن تعارضه حاءة نلانل  ونلانل   ق اه حاءة نلانل  ؛ ألن حق ا آك ، وقالان: إذن اات 
ونل ه وونل ته ول حينا نبت أ با ل  ا ونل ته؛ ألن حق ا آك  وفضل ا أ ظ  اا فضم نلانل ، محلته وه دا 

ومحله وف اله  ال ان ش ردن، ورأت نلش نئ  ونألهانل حن كا ت اات     وضعه وا  ذلم   لى وها ،
بنها ونإلحسان إلي ا، فعقا  نلانل   أ ظ  اا  قا  نلانل  ولذلم     8صنت ونحتسوه، فرار هللا 

بع  تاحي   -عو  بالذكر لعظي  اا فيه اا نلوالء، وكانان يقالان: اا أ ظ  نألسواب نل  حتسا سا  ااة نل
بع  تاحي  هللا، فن  -سوحانه وتعاىل  -: بر نلانل يا؛ ألنه أشرف نل ا ات وأحو ا إىل هللا - 8هللا 

نلانل يا اا أ ظ  نألسواب نل  يفت  هللا سا نخلا  لى نلعو . كذلم  قا  نلانل يا، وباأل  :  قا  
فا أرن   Uمحة وأسكا يف قلو ا ن  ان، حن إن رسال هللا نألم، فهن  قا  نألم  ظي ن؛ ألن هللا األ قلو ا بالر 

بعوا ه ءاءت نارأ ن وهي يف نلغزو  ت ي   لى ول ها حن لقيته، فلما  - ز وءم  -أن يوني  ظي  رمحة هللا 
ن، فقال  ؟ قالان: ال يا ألصحابه: ) أترون هذه ئارحةد ول ها يف نل ار Uلقيته ضمته إىل ص رها ضمدا ش ي د

وأن يوني  - ز وءم  - أرح  بعوا ه اا هذه بال ها   فلما أرن  أن ي ار  ظي  رمحة هللا ََل  هللا، قال: رسال 
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ا بي دا أاام نل اا. فال شم أن اا أسكا هللا يف قلب  - ز وءم  -لألاة  ظي  رمحة هللا  ءعم هذن ونضحد
قا  اا نلال  وباإلضرنر اا نلال ، فهنه يكان نألم اا نلرمحة ون  ان إذن قابم باألذية اا نلال  وإذن قابم بالع

نلاق  آل ويكان نلاق  أش ، واا ه ا: كان نلعقا  أ ظ ، ون ت ه بالذكر لعظي  حق ا و ظي  فضل ا  لى 
نلال . و قا  نألا ات يكان باألقانل ويكان باألفعال، فعقا  نألم بالقال، قالان: نلسب ونلشت ، حن 

ہ  ہ  ہ   ھ  چ فقال: أف. حن لا ترف  أااا ا فق   ق ا؛ ألن هللا يقال:  نلترف ، لا قاله له: نفعم،

ف ذن  قا  نلقال، حن كان بعِ نلعلماء يقال: اا نلعقا :   چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
أن ي ا   أاه بامس ا فيقال: يا فالنة! أو يقال: يا هيه! هكذن ي ا ي ا كما ي ا    ااة نل اا!! نألم حق ا  

فيق  نلعقا  بالقال، وهكذن برف  نل ات، وكان ام  با سايا   چے  ے   ۓ  ھ  چ كوا 
إذن حضرته أاه وها يف  -رمحه هللا  -إااادا اا أئمة نلتابعني و يانندا اا  يانن نلعمم ونل الح نفتني، كان 

 ول   ءل  ا رئئ نلرأا ال يتكل  بكلمة إكرنادا ألاه، حن   م  ليه رءمن ذنت ار   وها ا  أوال ه وأاه
كان نبا سايا اا أكثر نل اا ننشرنحدا وننوسائدا وبشاشةد   -وكان ق    م  ليه قوم ذلم  -فاء ه كا زيا 

يف وءاه نل اا، فلما   م  ليه وها ءال ن يف ولسه وق  حضرت أاه، تغا وء ه، فعنب نلرءم فقال: اا 
رضي هللا   ه  -أاه. وكان  ثمان بال نلشيخ؟ هم نزله به ا يوةن؟ قالان: ال، ها يكان هكذن إذن حضرته 

اا أبر نل اا براه، وكان إذن حضر     أاه ال يتكل ، حن إهنا كانه تراره با اءة وال يست ي   -وأرضاه 
أن يستوي  ا، فال يقال هلا: ااذن قله؟ أو ااذن تري يا؟ أو ير   لي ا وإمنا يسكه، حن خيرج اا    ها 

قاله أم نف ا ني  ائشة: كان  ثمان اا أبر نل اا براه، إذن سرلته  فيسرل اا كان    ها: ااذن قاله؟.
ن اءة ل ير   لي ا س نهلا حن خيرج اا    ها فيسرل اا كان مَث: ااذن قاله؟ وااذن أارت؟. كم ذلم اا 

نل يه جيلان ح  نلانل يا وحيفظان حراة نلانل يا، وال يزنل نلوار با  -رمح   هللا  - ظي  نلن، فكان نلسل  
 -يف سعا    و  يمة  وبر  ، فما ئر  بابدا إال فت  هللا يف وء ه، وال سلم سويالد إال يسر هللا سلاكه له بفضله 

وا ه مث بن نلانل يا، في وغي للمسل  أن حيرص  لى بر نلانل يا، وأن يتقي هذه نلكوا  نلعظيمة:  -سوحانه 
 وهي  قا  نألا ات. 
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"وأ  نلو ات":  ف  ا أحياءد، وكان  ان ينهع عن عق ق ارمهات ووأد البنات [] ك: -رضي هللا   ه  -قال 
نلعرب يف ءاهليت   ن  الء وضاللت   نلعمياء، كانان يقتلان نفاءو  ،  فهذن حضرت نفرأ  وأرن ت أن تض  اا 

 ن فر  وتقن اا يف ب   ا يقال نلرءم الارأته: إذن كانه أنثى فال تسمعيي صا ا. أ : أهنا ت زل ا  ا إىل

فررسم هللا رساله رمحةد للعافني، فحف  هذه نل ف    چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ سا ت ا! 
نحملراة وهنى  ا وأ ها وقتل ا؛ ألن هذن اا قتم نل ف  نل  حرم هللا، فكانان يقتلان نلو ه ألاار  ا  ا:  اف 

ذلم وهنى  8نلال  وضي  ن ال، ولذلم حرم هللا  نلعار ونلفضيحة، وكذلم كانان يقتلان نلو ات  شية كثر 
ن هلذن نألار نلعظي .  - ليه نل ال  نلسالم  -  ه   تركي د

 ا  - ليه نل ال  ونلسالم  -أ : كان ي  ى  ] كان ينهع عن عق ق ارمهات ووأد البنات ومنع  وهات [
، ف ذنن نألارنن ق  سو  بياهنما يف نفسرلة، فهنه ال جياز  نف   اا  ون وءه ح    ونل لب ب ون وءه ح   

للمسل  أن مي   اا أوءب هللا  ليه بذله وال جياز له أن ي لب اا لي  اا حقه أن ي لوه، فهذن ا   اا له 

فالسائم نلذ  يسرل  ا ح    اا حقاقه ال   چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ ن   فق   ل  ولذلم قال تعاىل: 
أنه ال جياز له أن مي   اا أوءب هللا  ليه بذله، اثم نلزكا  نل  ي  ر وال مي   اا حقه، فكذلم أيضدا كما 

فر  هللا  ليه واثم ن قا  نل  أوءب  ليه لال ه وونل يه وأهله وءاننه ونل اا كافة، ال جياز أن مي ع   
 حقاق  ، بم  ليه أن ي    هذه ن قا   لى نلاءه نلذ  أار هللا به. 

، اا  ون وء ه، فما أ ذ نلشيء اا  ون حقه وكذلم أيضدا نأل ذ "هات": أ ذ  نلشيء اا  ون ح   
نسرل  -أوشم أن يوذله يف  ا اله، واا ه ا: تكان  ليه نلتوعة يف أ ذه و  ائه، فاها بذلم يف آ رته 

 . -هللا نلسالاة ونلعافية 

[ هذه كل ا اا نألاار  ] كان ينهع عن عق ق ارمهات ووأد البنات ومنع  وهات: -رضي هللا   ه  -قال 
مبا أوصى به  -رضي هللا   ه  -ورساله، ويف هذن وصيةن  ظيمةن للمسل ، وصيةن اا نفغا   8نل  حرم هللا 
، ويف هذن  ليمن  لى أنه ي وغي للمسل  أن يكاتب نلعلماء، وأن يذنكر أهم نلعل  حن يكان  Uرسال هللا 

  لى ب ا   اا أاار  ي ه في ف  وي تف .
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رضي  -أ : مسعه اعاوية  ] قلما وقدت علع معاوية مسعته يأمر الناس بذلك [: -رمحه هللا  -قال ورن ن  
وحرصه  لى نلعمم بالس ة  -رضي هللا   ه  -يرار نل اا سذه نلس ا، وهذن ي ل  لى فضله  -هللا   ه 

نفسه اا نلضالل، و انيدا: أن  ونل  ا  إلي ا. قال نلعلماء: ي وغي للمسل  أوالد: أن ي لب نلعل  لكي ي قذ
، و الثدا: أن ي  ا إىل هذن نلعل ، ف ذه  ال ة أاار  ي وغي  لى اا - ز وءم  -يعمم بالعل  نلذ   لمه هللا 

ئلب نلعل  أن يت وه هلا، أن يتعل  نلعل  حن خيرءه هللا اا نلضالل إىل نل ار ويرزقه نلرمحة ونخلا ونلن، فما 

  چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ هللا  رءته وأ لى ا زلته، قال تعاىل: نستكثر اا نلعل  رف  
ژ  ژ  چ فهذن  ل   مم مبا  ل ، وإال كان فيه نلشوه بعلماء بي إسرنئيم نلذيا لع    هللا فقال تعاىل: 

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک        گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱڱ  

 في وغي للمسل  أن يعمم مبا  ل ، واا ه ا قال نلشا ر:  چڻ    ڻ    ں  ں    ڻ 

 كالعي  يف نل حرنء يقتل ا نلظمر                   ونفاء فا    ارها امال

فما كان يف قلوه نلعل  ويف ص ره نلعل  وال يعمم بالعل ، كان اثله كمثم نل نبة نل  حتمم نفاء  لى   رها 
واات يف نل حرنء  مرد ونفاء  لى   رها امال، هكذن اا أ ذ نلعل  ول يعمم به، فهنه هالمن ا  أنه حيمم 

إىل ذلم بقاله:  8  إىل نلعل ، ق  أشار هللا نلعل  نل اف  نلذ  به حياته. أاا نألار نلثال : ف ا نل  ا 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   چ

فما تعل  نلعل  نل اف ، ورء  إىل نل اا نلذيا ه   اءة إىل  لمه،  لم   اا  ل  وبني هل    چی  
 ] ..... [ ..له يف  لمه 8اا نهت ى إليه اا نلس ة ون كمة؛ لكي يواري هللا 


