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  !!سبحا� �هللا  

طا� �� � �صيل ��هر �تزينت ��نة للخ� �تع�ر  . .فجد�
  . .�5 �لعز3 12 ��حب. بأسمائه �صفاته� فعملو� $ �للقا"

  ..�=نت مشغو8 با6�7
�لك �للسا� مع �لو��� �ل���  ال �� من لسو�� منه قلبه  

علمت =6 =خE� FاD صفقة من �شتغل عن =ما . .=<
DاEمنه من �شتغل عن نفسه با Fهللا بنفسه� �=خ�. .  

فذخائر �هللا� �RنوQ �ل3O� �P �ألنس� ��لشوJ2 Kه� 
 6T 6U� �VWلفر^ ��البتها[ به ال ]صل � قلب فيه غ��

  !!من =هل �لعبا3a ��لزهد ��لعلم 
� Vخائرc علd 6= فإ6 �هللا سبحانه =ب �V�قلب فيه سو 

VWلفقر . .�همته متعلقة بغ� gقلب ير � Vخائرc iaنما يوU�
 8Oُ�� نه��a ًالcُ 6 �هللا� ��لعز�a �فقًر lمع �هللا� ��لغ lغ

  . .عًز� معه� ��Eعيم عذ�بًا �aنه� ��لعذ�� نعيًما معه
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�با�ملة فال يرo� gيا3 2ال به �معه� ���وn ��أللم 
  . .c2� لم يكن معه��rم ��لغم ��oز6 
جنة x �7نيا معجلة��جنة يوw �لقيامة :فهذ� u جنتا6

  .مؤجلة
�ن�ز  فؤ��� م�ن س����ا�  و�نا تلقن

 

 ��فجنابن��ز �������  ا حل ل�' من
 

�ا��صا* ,���لص0 طلس�م لك  
  

  ,�  من حل �� �لطلسم فا3 بك
  

  . .يريدu z �حدV � �لكن62 �هللا يريدz.. نعم
uما سمعت قو=: �=z|ل|{" عن �ل� lنا =غ� ~!  
uقو n=ما قر=: �j�i�hj�i�hj�i�hj�i�h����l�kl�kl�kl�k��] 8�

�b�a�̀ :=ما �قفت عند قوu �]��:عمر�6 �_b�a�̀ �_b�a�̀ �_b�a�̀ �_�����d�c�d�c�d�c�d�c
k�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�ek�j�i�h�g�f�e� ]6�8 عمر�:��[ ~!  

 62wهو �الستسال wإلسال� wهللا  ��ا aالنقيا��Vحد� u �
���خلص من شو�ئب �ل|�z فمن فعل هذ� فقد سلم لربه� 

u ا حًقا� �صا5 مسلمً �خلص.   
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Tلعبد �gO سلم �وال�V فهو �مثل ��سلم حًقا � كتا� �هللا 

� =تم 5�حة �=كمل طمأنينة� ال Tلعبد ��O فيه �{" 
 u � �8�6 �ليسو� متفق. $ حا�Wمتشاكسو�6 فهم كث
مطلب يريد تنفيذV �يريد �آلخر غ�VW فما تظن حا8 هذ� �لعبد 

  ! ~مع هؤال" �ل|{" ��تشاكس.
كذلك � من تعلق قلبه بغW �هللا يريد =6 ير� هذ�  

� �ير� هذ�� ف��V ال يستقر u قر��5 �ال يطم� قلبه � موضع
�VWة لغR|قا8  ���وحد �لص لربه� قد خلصه 5به من �ل

�Á�À�¿�¾�½Á�À�¿�¾�½Á�À�¿�¾�½Á�À�¿�¾�½�����Ä�Ã�Â�Ä�Ã�Â�Ä�Ã�Â�Ä�Ã�Â :تعا1
ÊÉ�È�Ç�Æ�ÅÊÉ�È�Ç�Æ�ÅÊÉ�È�Ç�Æ�ÅÊÉ�È�Ç�Æ�Å����Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�ËÑ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�ËÑ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�ËÑ�Ð�Ï�Î�ÍÌ�Ë� 

و6 سالًما �u فاهللا ال ير� من عبدV 2ال =6 يك�  ]��:�لزمر[
�cهل تعر  �ا �Vمستسلًما ألمر~!  

  ..أل6 �هللا هو �لسال�w جل شأنه �تقدست =سمائه
 wسمه �لسال� lفهل تعر  مع~!  
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   ~هل تعلم ما حقيقة هذV �للفظة

�لP�"3 ���ال�� ��Eجا3 من �ل| ��لعيو��  :حقيقتها
  .�$ هذ� ��عl تد�5 تصا5يفها

  .سلمك �هللا� �َسِلَم فال6 من �ل| :ك قولكفمن cل
  .��¥ سلم �5ِ� سلم� :a¤" ��ؤمن. $ �ل£�¢ :�منه
�لِسلْم ضد �oر�¨ أل6 ً§ من ��تحا5ب. ¦لص  :�منه

   .�يسلم من =gc �آلخر
�لُسل�م¨ أل6 �لصاعد 12 م6ª مرتفع �ا 6T  :�منه

�جيًا rا� سميت متعرًضا للهو� ��لسقو¢ طا»ًا للسالمة 5
  .�آللة �ل® يتوصل بها 12 غرضه ُسلًّما �ضمنها سالمته

لسالمتها من � �فة  �تسمية ��نة بد�5 �لسالw :�منه
  . ���نقص 
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فإc� ُعر  هذ� فإطالK �لسالw $ �هللا تعا1 �سًما من   
=سمائه هو =�² من هذ� ±ه� �=حق بهذ� �السم من � مس° 

من � عيب �نقص ��� فهو �لسالw  به¨ لسالمته سبحانه
  :�oق بكل �عتبا�5 ���خلوK سالw باإلضافة� فهو سبحانه

  . .سالc x w�ته عن � عيب يتخيله �هم 
  . .�سالx w صفاته من � نقص يتوهمه عقل
  ..�سالx w =فعاu من � � �ظلم يظنه جاهل

  من ? تمثيل �من نقصا�  �هو �لسال: 9 �8قيقة سالم

هذ� هو حقيقة ��´يه ��O نزV �هللا به نفسه� �نزهه به �
 uمن �5سو wمن �لصاحبة ��لو�7 ��لسال wفهو �لسال �

  .�لكف" ��لس¶ ���ماثل� ��لسالw من �ل|يك
  � nجد� uكما nصفا a�12 =فر nنظر �c2 لكO�

   :صفة سالًما ¹ا يضاa كماrا
. سنة ��Eو�wمن �ل �سالw من ��وnقيوميته �فحياته 
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   .�قد5ته سالw من ��عب ��للغو�
�حلمه �عفوV �مغفرته سالw من =6 تكو6 عن حاجة 

بل هو ¼ض جوVa  - كما يكو6 من غVW  - =� ضعف
  .�Uحسانه �Rرمه

�عقابه �عذ�به سالw من =6 يكو6 ظلًما =� تشفيًا� بل 
uهو ¼ض حكمته �عد.   

  . �علمه سالw من عز�� ½" عنه
wته سالa�5U� كمة ���صلحةo� من خر�جها عن.  

 V�بوجه ما� بل � ما سو VWاجة 12 غo� من wسال Vغنا�
V�ه� �هو غ¾ عن � ما سوJ2 ]تا¼.  

�ملكه سالw من مناiQ فيه� =� مشا�z5 =� معا�6 
   .مظاهر� =� شافع بد�c2 6نه

�¿ماته سالw من �لكذ� ��لظلم� بل تمت ±ماته صدقًا 
  .�عدال
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نه سالw من ��ناقض ��الختال  ��عه �aي 
��الضطر��� �من خال  مصلحة �لعباÀ5� aتهم� بل �عه 

  .±ه حكمة �À5ة� �مصلحة �عد8
� �Rذلك عطاVÁ 2حسا6 ¼ض� سالw من ��عا�ضة ��oاجة

  .�منعه عد8 ¼ض �حكمة� ال يشوبه Âل �ال عجز
 8c من =6 تكو6 عن wائه سالJمو�الته أل�� -  Ã�كما يو

بل Ä مو�الÀ5 3ة �خU� Wحسا6 �بر� كما  - لق ��خلوK ��ا

|�{�~�|�{�~�|�{�~�|�{�~�����}}}}�����w�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�sw�v�u�t�s����xxxx����z�yz�yz�yz�y :قا8 تعا1

¥�¤�£�¢�¡��¥�¤�£�¢�¡��¥�¤�£�¢�¡��¥�¤�£�¢�¡������©�̈ �§¦©�̈ �§¦©�̈ �§¦©�̈ �§¦� ]"�Åإل�:���[ .   

 uكما nمن �  - سبحانه �تعا1- �هكذ� � صفا wسال
�Rم ¹ن حفظ هذ� �السم . .=� يتقوu معطل �ما يتخيله مشبه

Åأل� Vال يد�5 ما تضمنه من هذ Ç5 � ��عا�!!  
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c2� �ن£   - كما � صحيح مسلم  -  �6T 5سو8 �هللا  
�¥ =نت �لسالw �منك � :من صالته �ستغفر ثالثًا� �قا8

wلسال�� w�ال8 ��إلكر�� �c ت ياR5تبا�.  
� سبحانهألنه �لسالw¨ فÉ سالمة x ��لق منه . .نعم 

يطلبها من ��هبها �معطيها� �ال يطلبها فمن =a�5 �لسالمة فل
�فاقد  - �هذ� حا8 ��لق ±هم  - ¹ن هو فقW ¼تا[ rا 

  .�لÊ" ال يعطيه
 aلعبا� $ VتاFيطلبو6 �لسالمة ألنفسهم با�ا8! فو�ح� 

من  ..�من �لغر� =خر�g من �ل|K تا35. .�با�اV ��لسلطا6
  !!"�ظنو� به ظن �لسو. .� طريق 2ال من طريق 5بهم

ظنو� =6 من �تبع هدg �لرÀن� �تو² =هل �إليما�6 
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�¤J�= gaا" �لشيطا6 فقد با" با�F��6 �=ضاi نفسه �=هله  

gتعا1 �سد uفحسبهم قو: �Í�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�ÊÍ�Ì�Ë�Ê����ÎÎÎÎ� 

  .]ÌÍ:طËه[
بهذ�  - عز� �جل�  –�لكن ما �oكمة � �Îنا" $ �هللا  

  !~�السم بعد �النتها" من �لصال3
ينبÏ �العتنا" بأمر�V �قل من يدz5 هذ� سؤ�u 8 شأ6  
VÅ..  

2نك � صالتك ��قف ب. يد� ��لك  :���و��
�لقد�D �لسالÒ� w حÑته� �من 6T � ح3Ñ �لسالw سلم 
من � مكر��V فإc� �نتهيت من صالتك فأنت =حو[ ما 

wيكو6 عليك من �هللا حافظ 12  ¨تكو6 12 �لسال Óح
ت تطلب منه �لسالمة بذكرz �لصال3 �ل® بعدها� �Oلك فأن
�¥ =نت �لسالw �منك ( :السمه� �ثنائك عليه بقولك

wلسال�� w�ال8 ��إلكر�� �c ت ياR5تبا.(  
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  !~هذ� ثنا" �ليس a¤" :فإ6 قلت
فاسمع ألمية بن =Ö �لصلت �هو يمد^ عبد �هللا بن 

  :جد¤6 �يقو8
  �DDكر حاج�اD E: ق�د كف�ا@

 

  ُIا����يمتك �8ي���ا�L �M ش��  حي
 

�LN� عليك PثD �����ً رIُ يوم��  ا
  

�كف ������ن تعرضَ ��ا  م���� ُIا��  ه �Wن
  

�u�لكريم يغ¾ عن سؤ� Kنا" $ ��خلوÎ� 6T �cفإ 
  ..فكيف با�الق
 6c2"¤7� i�نا" $ �هللا من =بلغ =نوÎفا.  
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������������	���������� � �
E� 3a¤ 62اD ��ا5ية بينهم =Ø[ 6 بعضهم بعًضا عند 

قا"� �Ú طائفة rم � �يتهم =لفاÙ �=مو5 �صطلحو� �لل
عليها� �مقصوaهم بها �oيا3 �نعيمها ��a�مها� �rذ� سميت 

  .من �oيا�3 كتكرمة من �لكر�مة ��ية�
ف|i ��لك �لقد�D �لسالw ألهل �إلسالw �ية بينهم� 

� فªنت =�² من Ûيع �ياn ��لسالw عليكم�: �Ä قو8
  .�لسالمة �لÓ ال حيا3 �ال فال^ 2ال بها�ألمم¨ �ضمنها 

 :�cلك أل6 مقصوa �لعبد من �oيا3 2نما ]صل بشيئ.
بسالمته من �ل|� �ÞصوW�� 8 ±ه� ��لسالمة من �ل| 

   :لسبب. مقدمة $ حصوß� W�� 8 �ألصل
¨ �إلنسا6 يهتم بسالمته =�ال� ثم غنيمته ثانيا=6 : �أل�8

   .فسه =�ًال ثم يسá � �صيل �Eفعفالعاقل يدفع �لÑ عن ن
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âاÎ�:  wالبد �لسالمة ��طلقة تستلز�W�� 8فإنه  ¨حصو
لو فاته ��W حصل r� uالz ��لعطب� =� �Eقص ��ر" 

  .ففو�W�� n يمنع حصو8 �لسالمة ��طلقة ¨��لضعف
كيف جا" �لسالã wرaً� عن تا" ��حديد �ل® . .�تأمل 

2يذ�نًا  ��لسالمة عليكم� :�حد3 فلم يقلتد8 $ ��صلة �لو
Þصو8 ��س° ��اc2 �w ال ]صل ��قصوa 2ال به فإ6 لو سلم 

   .لم يكن قد حصل u �لسالw =خرg من �فة ��قع � �فة
مع �لسال�w كأ�O� 6  �$  ��ستخد�w حر  . .ثم تأمل 

يسلم $ =خيه ��سلم يلä عليه هذ� �للفظ 2يذ�نًا باشتما8 
اT �Vشتما8 مالبسه عليه� فالسالمة �يط به كما ]يط معن

  .به ثوبه
 æسؤ�8 �يبwطلو� عند ��حية :ها�� wلسال� lما مع~  
هذ� ��عl هو ما ينبÏ $ � مسلم =6  62: ���و��

  يستحVÑ �هو يلä �لسالw $ =خيه¨
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  aرã 62 عليكم�قو8 ��سلم ألخيه ��سلم wلسال�� 
çيل =مرين يقتwلسال� æبهما من =ل wè:   

  .2عطا" �ألماU� �6خباV5 =نه ِسلم u ال حر� عليه :=�rما
âاÎ� : "باسم من =سما é

ُ
طلب �لسالمة u من �هللا� �=

 ���لسال�w�هللا يقتc êلك ��طلو� �يناسب حصوu �هو 
VÁجل شأنه �تقدست =سما.  

 $ wفالسالwما6 :2خو3 �إلسال=� "¤a..  
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��ا 6T هذ� هو معl �لسالw لم ي|i 2لقاVÁ $ �هللا�  
 aديث ��تفق عليه عن عبد �هللا بن مسعوo� ìقا8  �ف: 

 íE� كنا مع �c2 صال3 قلنا �كنا x:  هللا من� $ wلسال�
Vaفال6 �فال6 �عبا $ wلسال��  íE� 8ال تقولو�� :�فقا :

��حياn : هللا هو �لسالw �لكن قولو��لسالw $ �هللا�فإ6 �
هللا ��لصلو�n ��لطيبا�n �لسالw عليك =يها �À5� îEة �هللا 

 .oهللا �لصا� aعلينا �$ عبا wبر{ته� �لسال� -  �c2 فإنكم
 ï5لسما" =� ب. �لسما" � �أل� x قلتم =صا� � عبد - 
تخW =شهد =6 ال ð 2ال �هللا �=شهد =6 ¼مًد� عبدV �5سو�uثم ي

Vمن �7¤" =عجبه فيدعو�.   
12 هذ� ��عl قبل  � �لقد فطنت =w ��ؤمن. خدdة 
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بسند حسن  �غWها ¹ا يد8 $ �فو5 فقهها فعن =نس  
62 : فقا8 ��عندV خدdة  �جا" جPيل íE� 12 �: قا8

�wة �لسالdخد ñفقالت �هللا يقر : $� �w62 �هللا هو �لسال
  .�لسالÀ5� wة �هللا �بر{ته جPيل �لسال�w �عليك �

�لعلك �آل6 تسأ8 عن �oكمة � �ق��6 �لرÀة ��لRPة 
wبالسال~  

�ا 6T �إلنسا6 ال سبيل u 12 �نتفاعه  :فا�و�� =6 يقا8
 :�Îاâ .سالمته من �ل| :�أل�8 :باoيا3 2ال بثالثة =شيا"

u W�� 8الث .حصوÎ� :u مه �ثباته��a.  
ثة يكمل �نتفاعه باoياr� �3ذ� ُ�عت بهذÎ� Vال هفإن 

  :��حية متضمنة للثالثة
uعليكم � :فقو wيتضمن �لسالمة من �ل| � �لسال.  
uة �هللا � :�قوÀ5� � W�� 8تتضمن حصو.  
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uلفظ  � �بر{ته � :�قو iمه �ثباته� فموضو��a يتضمن
V5�ستمر�� W�� 3òة هو كRPل�.  

 �� Vا $ سائر �قد ُعر  بهذ� فضل هذrماR� حية
�ياn �ألمم� �rذ� �ختا5ها �هللا لعباVa ��ؤمن.� �جعلها 

   .�a Ò�5 �لسالw. .�يتهم فيما بينهم � �7نيا
�T �cUنت هذV ��حية فرi من فر�i �إلسالw �ل®  

 wفما ظنك بسائر ¼اسن �إلسال �wيعرفها ��ا� ��لعا
��لفطر� حÓ 2نها �جال�ه �عظمته �ل® شهدn بها �لعقو8 

 �من =كP �لشو�هد �=ظهر �لP�ه. �7�لة $ نبو3 ¼مد 
�=6 �ية نبوته �  ��Rماa 8ينه �فضله ��فه $ Ûيع �ألaيا6

نفس aعوته� فلو �قت£ عليها Tنت �ية �برهانًا $ صدقه� 
  .ال ]تا[ معها 12 خاK5 =� معجز3

يُفتح . .�لفكر�=عطه حقه من �Eظر �. .فتأمل هذ� ��وضع
  .Wلك با� ��سع من �لعلم ���
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62 صيغة �لسال�O� w �عه �لرÀن لعباVa تكو6 $ 
=كمل �جه �=تم معl عند aخو8 �أللف ��لالw $ لفظة 

"wعليكم �: � فيقا8"سال wلك لفو�ئد � �لسالc� �:  
قصد ��zP باسم �لسال�w ��إلشا35 12 طلب  :منها

من �هللا باسم  –=� �لسالمة  –سؤ�rا  :�منها. سالu w�ل
wمنها .�لسال�: wلسال� wقصد عمو.  
�لكن �ألمر ¦تلف عندما يسلم �هللا $ عباO� Vaين  

ôتعا1  ��صط uكر�3 كقوE� فإنه يسلم عليهم بلفظ�KKKK����

O�N�M�LO�N�M�LO�N�M�LO�N�M�L� ]nلصافا�:Í�[uقو� � :�d�c�bd�c�bd�c�bd�c�b� 

]nلصافا�:�õ�[uقو� � :�£� ¢� ¡� �£� ¢� ¡� �£� ¢� ¡� �£� ¢� ¡� �� 

]nلصافا�:��õ[� uقو�: �R�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�O� ]nلصافا�:�öõ[.  
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  !~�ما �oكمة فيه! ~فما هوÅ �ألمر :�لعلك تسأ8
  x i�� جو�به نفيس للغاية� �لكنه ]تا[ 12 عقل�

  : كما ي÷ �»د�ية� �قلب خاشع x �»د�ية ��Eهاية� �بيانه
�ا 6T ��قاw مقاw تسليم �هللا �لسالw $ =نبيائه �5سله� 

فلم يقصد تPً{  تغنو� عن فو�ئد aخو8 �لالx w �لسال�w�س
بذكر �السم كما يقصدV �لعبد� فإzP�� 6 �ستد¤" �لRPة 

   .��لعبد هو ��O يقصد cلك ال �لر� ���ستجالبها
لم يقصد ��عرï �طلب �لسالمة  - عز� �جل�  - كما =نه 

cلك  $ ما يقصدV �لعبد� كما =نه لم يقصد �لعموw¨ فال يليق
أل6 سالًما منه سبحانه T   –سبحانه �تعا1  –بمقاw �هللا 

فأÇa  من � سال�w �مغن عن � �ية� �مقر� من � =منية�
يستغرK �لوصف� �يتم �Eعمة�  –�ال =Ça هناz–سالw منه 

 wكر �أللف ��لالO يا�3 فلم يكنo� يطيب� �Dيدفع �»ؤ�
lهنا مع.  
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����{�~���¡{�~���¡{�~���¡{�~���¡�: �تأمل قوu تعا1 

¥�¤�£�¢¥�¤�£�¢¥�¤�£�¢¥�¤�£�¢�����ª�©� �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦

¯®�¬�«¯®�¬�«¯®�¬�«¯®�¬�«����¶�µ� ´³�²�±�°¶�µ� ´³�²�±�°¶�µ� ´³�²�±�°¶�µ� ´³�²�±�°����̧̧̧̧����

� كيف جا" بالرضو�6 مبتد= بد�Í�[ 6:��وبة[ �¹¹¹¹

  .�أللف ��لالPً� �w� عنه بأنه =كP من � ما �عد�� به
فأيF شئ من 5ضو�نه =كP من ��ناn �ما فيها من  

  ..��ساكن �لطبية �ما حوته
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�*�+���������,-�� �
تلوRها �أللسنة� بل هو معl  62 �لسالw ليس ãرa ±مة 

 "¤a� يقصد �قيقه � ��قع ��سلم.� ��ية ]يو6 بها�
  .يستجلب ��و�3a �يقو� =��ú ��حبة

  wدr� 8ما6 للمجتمع تتحطم عليه معا�= wصما wفالسال
��عنوية �ل® تعمل $ تصدi بنيانه من �7�خل� �هو سبيل 

�هم� فa ôنياهم يأمنوû 6ا3 ألفر�a ��سلم. � aنياهم �=خر
هم �=عر�ضهم �=مو�rم� �ü =خر�هم يأمنو6 من ئ$ aما

̂�_������ZZZZغضب �هللا � يوw تشيب rوu �لو7�6  �]�\�[�_�̂ �]�\�[�_�̂ �]�\�[�_�̂ �]�\�[

c�b�a�̀c�b�a�̀c�b�a�̀c�b�a�̀����e�de�de�de�d����ffff� ]"�لشعر�:�����[ .  

مآل6 من ��W ��لP . .سليم من �ل|�5 ±ها �من =سبابها
wق.. ��لكرJ�� لعلم� x حةaلقا� nمن . ..سليم من �لشبها�

  . .�لشهو�o� nائلة ب. �لعبد �ب. فالحه
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 KفاE�� Pسو" . .سليم من �لك� Kمن �لريا" ��لشقا�
Kسد. .�ألخالo�� قدo�� مآل6 با�وحيد . .سليم من �لغل

��إليما6 ���و�ضع للحق ���لق� ��Eصيحة للمسلم.� 
  .��لرغبة � عبوaية �هللا� �نفع عباa �هللا

ثم  �فضلك =عد قر�"3 �لسطو5 �لسابقة من. .=< ��سلم 
تأمل �oديث ��O =خرجه �إلماw مسلم � صحيحه من 

ال تدخلو�  � :�قا8 5سو8 �هللا  :قا8 �حديث =Ö هرير3 
��نة حÓ تؤمنو�� �ال تؤمنو� حÓ �ابو�� =�ال =aلكم $ 

   .� =فشو� �لسالw بينكم ~½" c2� فعلتموV �اببتم
فيمن يلä �لسالw $ =خيه� ثم هو ماc� تقو8  ..��آل6 

فما =6 يوJه ظهرV حÓ يطلق لسانه �سهاw . .يضمر u �ل|
�ال يد�5 ��سك. =6 سالمه $ =خيه يع¾  ..حقدV عليه

u 6عرضه يع¾ =نه خا6 �لوعد . .2عطا" �ألما � þ6 �لولو=�
   .�غد5 بمن =عطاV �لعهد
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  ! ~فهل هذ� هو 2فشا" �لسال�O� w =مرنا به
 5Qحصل �لو w= حصل �ألجر بسالمه ��كذ�� V�هل تر�

  !~Âد�عه
  !!�ب. فاحذ5 =6 تكتب بسالمك $ =خيك من �لكذّ 
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�.��)���/�00122� �
  !!عنه للمسلم� ثم �Þث م� �تدبر �صف 5سو8 �هللا  

هل . .�لكن قبل =6 تبحث عنه تأكد من نفسك =�الً 
  !~هذ� �صفك

=6 5سو8  �جابر  ثبت � صحيح مسلم من حديث
  .� ��سلم من سلم ��سلمو6 من لسانه �يدV � :قا8 ��هللا 

62 ��تفحص � ��قعنا Jدz5 من =�8 ! ~فأين هذ� ��سلم
  !!�1U �هللا ��شت� .. �هلة =6 هذ� �لوصف عزيز

فالسبا� ��لشتم =صبح �ية يتباraا �ألصدقا" عند 
ابق J2ه �لوجها" ��لفحش ��»ذ�"3 �سو" �ألخالK يتس. .�للقا"

  !!قبل �لوضعا"
 مباًحا� يستطيل فيها 

ً
�=عر�ï ��سلم. صاn5 ±أ

   !!��افهو6 ��لسفها"
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�oلو =مامك� ��oنظل �z"�5 صا5 قد��c� : 3 �للسان.
مسالك �لكذ�ب. ��بنا"�  –��هللا  –�مثال ]تذg¨ �تلك 

wعليك �لسال äل. �للؤما"� يل�cيظهر لك ��حبة  ����ر�
ما يتوهمه هو فإc� تو�5يت =بدg ! =نت �=نت  :لوئا�w �يقو�8�
 !فيه �فيه  :عيوبك� ��لغ x عرضك �قا8من 

  . .�لسالمة فيا با�
  .فكن =نت هو. .62 لم �د هذ� ��سلم
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��'�	���*��� �

  Wفعه  –62 من �ل| ��ستطa 6 تنتهك  –�لو�جب=
ï�تستبا^ �ألعر� nرماo� -  7ين  باسم ن£3 - بال بينة�

�Àاية �لعقيد�3 ف�g =حدهم úيع ��هل� متشبعاً بما لم 
ما قولك � : ينصب نفسه مرجًعا للفتيا� �تر�هم يسألونه �يعط

فيتملكه �لعجب �يلمز =كابر �لعلما" �=فاضل  ~فال6 �فال6
�يفر�  –علًما �عمًال �aعو3  –�7¤3 ��شتهرين بالسنة 

E� م� فيصدr�عن سبيل 5بهم=عر�ضهم� �يسفه =قو Dا 
  .بصدهم عن �ألaال" عليه

�تص�د] للتد]يس ? مه��  وٍ[ 
 

�بلي�د تس̂_ بالفقي ���  ه �Nد][
 

�و��  فحق ألهل �لعل�م �D يتمثل
  

  ببيت قديم شاc ? d eل�س 
  

�اhبد� من هز� iلقد هزلت ح  
  

  jُها �حi س�امها ? مفل�س 
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�لشد3  =6 يقع cلك لطالب �لعلم� فيحسب =6. .��لعجيب
$ ��خالف من =هل �لسنة من �لغ3W ��حموo� $ 3aق �من 

�  � :ن£3 �7ين� �ين� =صو8 =هل �لسنة ��تفق عليها مثل
aل|��=نه .. �يؤخذ منه �ير� x 3سلم $ ��=6 . .�ال =سو�� �
w�وها من �لقو�عد �ل® تضبط ��عامل مع .. ���سلم حر��
  .��خالف
 wد يقو8 �إلماÀ=: ) 5جل ثبتت عد��ه لم يقبل فيه �

  . )�ريح =حد حÓ يتب. cلك عليه بأمر ال ]تمل غW جرحه
فإ6T �c �لرجل (: �يُبلغ �إلماw �لسب� � �Eصح فيقو8 

ثقة �مشهوu �aً باإليما6 ��الستقامة فال ينبÏ =6 ]مل §مه 
uمنه �من =مثا a	ما تُعو Wكتاباته $ غ Ùلفا=� Ïبل ينب �
uأ�يل �لصالح� �حسن �لظن �لو�جب به �بأمثا��.(  

 يقو8 �إلماw �لط�P" قالو� عندV خلل"�c2 $ �aً5�عة  
   :شيخ ��فFين
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لو 6T � من �aُ� عليه مذهب من ��ذ�هب �لرaيئة ( 
ثبت عليه ما �a� به� �سقطت عد��ه� �بطلت شهاaته 

� ألنه ما منهم 2ال �قد بذلك� للزw ترz =كò ¼د� �ألمصا5
  .)نسبه قوw 12 ما يُرَغُب به عنه

�قد يغ� �»عض بأ6 �لقائل هو �لعالم �لفالâ �يغفل  
§w " :عن �لقو�عد ��ليلة �ل® =صلها �لعلما"� �منها =6

  .."�ألقر�6 � بعضم �»عض يُطوg �ال ُ]�
 :��سمعهما من �oافظ �Oهî لعلها �د �c�نًا ��عية 
w �ألقر�6 بعضهم � بعض ال يعبأ به� السيما c2� ال^ لك §(

=نه لعد��3 =� �ذهب =� oسد� ما ينجو منه 2ال من عصم �هللا� 
 gلك سوc ما علمت عً£� من �ألعصا5 سلم =هله من�
  ).!�ألنبيا" ��لصديق.� �لو شئت لnُaF من cلك كر�5يس

" سفياÎ� 6و�5 12 =عماK نفوD هؤال�إلماw �يتوغل 
  :Jصف علتهم فيقو8
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ما =حب =حد �لرياسة 2ال =حب cكر �EاD باEقائص (
�يكرV =6 يذكر �EاDُ =حًد�  ���لعيو�� Jتم هو بالكما8

WÂ Vعند.(  
بمثل �عتقاa �لفضل  ل نفسه�Ëما ع�P �إلنسا6 عن فض

يَد �Eقص  �ليس من �إلنصا  =6 يدفع �لفÓ.. � � فاضلِ 
  ِل عنه بانتقا� �ألفاض

 :فليعتP هؤال" �غWهم بقوu تعا1 � غز�3 بد5. .=ال 

�rq�p�o�n�m�lrq�p�o�n�m�lrq�p�o�n�m�lrq�p�o�n�m�l����ssss�����u�t�u�t�u�t�u�t

w�vw�vw�vw�v����y�xy�xy�xy�x����~�}|�{�z~�}|�{�z~�}|�{�z~�}|�{�z������������
   .]Ìö:�ألنفا8[ �¢¢¢¢����¡¡¡¡

  iQفانظر كيف جعل �هللا �لسالمة � �لوقاية من �لفشل ���نا
 Vaلقتا�8 �جعلها نعمة عظيمة يمن بها $ عبا� wال � عد

   .��ؤمن.
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يه �7ما" �لكنه يستجلب �E£ فالقتا6U� 8 52يقت ف 
 - ب. =هل �oق  - ���مك. لتين� =ما ��ناiQ ��الختال  

WÂ éبل هو � ±ه.. فال يأ.   
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�-���������3����45�� �
  wلسال� �aؤمن. - جل شأنه  - ينا�� Vaيقو8 �$ عبا�: 

�¡���~�}¡���~�}¡���~�}¡���~�}����£�¢£�¢£�¢£�¢�����¥�¤�¥�¤�¥�¤�¥�¤

©̈ �§�¦©̈ �§�¦©̈ �§�¦©̈ �§�¦����ªªªª����®�¬�«®�¬�«®�¬�«®�¬�«� 

  ..]��õ:�»قر3[
 باسم �إليما6 =6 يستسلمو� 2نها aعو3 للمؤمن. 

بكلياتهم هللا� x �لصغW ��لكبW من =مرهم� �يأخذ�� �ميع 
عرg �إلسالw ���ئعه� �يعملو� �ميع =��مر�V �ي�Rو� Ûيع 
  .�Q�جر�V فإنهم 62 فعلو� cلك سلمو� � aنياهم �Ò =خر�هم
فهو  �من لم يستسلم بكليته هللا �يسلك سبيل �لرÀن�

  !~�Rيف يسلم من سلك سبيل عد�x6. !!V سبيل �لشيطا
منو� =6 يدخلو� � �لسلم Tفة ��Oلك �ا a¤ �هللا �Oين  

 .حذ5هم =6 يتبعو� خطو�n �لشيطا�6 �=نذ5هم بعد��ته rم
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. .2ما �7خو8 � �لسلم Tفة :فإنه ليس هناz 2ال ��اها6 �ثنا6 
2ما حق . .2ما هدU� gما ضالU�. .8ما �تباi خطو�n �لشيطا6

�ال � �ال منهج ب. ب.� ليس هنالك حل �سط¨ ف�Uما باطل
!! مناهج متعد3a ¦تا5 ��سلم منها ما ير� هؤال" =� =��ك 

��j�i�h�g: قا8 تعا1 fe�d�c�bj�i�h�g� fe�d�c�bj�i�h�g� fe�d�c�bj�i�h�g� fe�d�c�b�����k�k�k�k

llll��]لكهف�:��[.  

  8Q كيم بعد هذ� �»يا�6 فقد خاصم �لعزيز�منo�: 

�³�²�±�°³�²�±�°³�²�±�°³�²�±�°�����¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´�¹� �̧¶�µ�´

¼�»�º¼�»�º¼�»�º¼�»�º� ]3قر«�:�õ�[� Wعد�م عن  :قا8 �بن كث �=

 �¸�o� �»�º�¹�¸»�º�¹�¸»�º�¹�¸»�º�¹ق بعد ما قامت عليكم �oجج�

� �نتقامه� ال يفوته ها��5 �ال يغلبه �لب�  :=�

   .� =حªمه �نقضه �Uبر�مه��¼¼¼¼�
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��������5�6�����/�	��� �
�� Vفتاr. .بd 5به فلم ��a من سمع $..  
�� VتاFحلم 5به فلم يتب. .ح Vمن غر� $. .  

  !! ��نة=ما تشتاقو6 12
  k جنة طابت �ط�ا� نعيمه�ا

 

 ��يس بف��ل mٍابا����فنعيمه����  ا�ِ 
 

���من o��أN� جنة�  ��] �لسال: 
  

�ن  ِ�qر�  زs عسكر �إليم�ا� ��لق
  

�فا�t] ��] سالم��م�  ة �خطابه
  

  فيها س�ال: ��س�م �w �لغف�ر��ِ  
  

  !~a 12�5 �لسالw �7��   �5سو8 �هللا =ال �يبو6 
 �îE� 12 مالئكة n"هو نائم فقا8 بعضهم � جا� :

: 62 �لع. نائمة ��لقلب يقظا�6 فقالو�: 2نه نائم� �قا8 بعضهم
2نه : 62 لصاحبكم هذ� مثال� فا�بو� u مثال� فقا8 بعضهم

: 62 �لع. نائمة ��لقلب يقظا�6 فقالو�: نائم� �قا8 بعضهم
مثله كمثل 5جل بa l�5ً�� �جعل فيها مأaبة� �بعث a�عيًا� 
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��7� aخل �7�5 �=كل من ��أaبة� �من لم dب فمن =جا�  
=�لوها u : �7�� لم يدخل �7�5 �لم يأكل من ��أaبة� فقالو�

62 �لع. نائمة : 2نا نائم� �قا8 بعضهم: يفقهها� فقا8 بعضهم
� فمن �فا7�5 ��نة� ��7�� ¼مد : ��لقلب يقظا�6 فقالو�

� فقد �مًد� فقد =طاi �هللا� �من ع� ¼ �=طاi ¼مًد� 
��� :�»خاg5[ »فرK ب. �EاD �ع� �هللا� �¼مد �[  

�وs �هللا يدع��ا� ]س���ك���xL و  
 

�م�د]جة �8�ق ���] �لس ���  ال:
 

��يا عy قzب��  د نم�ت فاستن
  

  ما �جتمع �~و{ �طي�ب �Nق�ا: 
  

�الب�د من م��ى�  و� ب�د�] ��ل
  

 N� د���هللا بع��  و� �� �لعظ�ا:
  

�ي�ا طال�ب �tن�ي��������ته�ا�  ا 
  

 ��هل لك d مل�ك طوي�  ل �Nق�ا:
  

�م�ن جا�] �لر��������تم�ت ل�ه �*�عم   �ن فبد�] ���������  ة ? ��م�ا:
  

�ت´8 نفسك منا8Q �لقوw �هللا aعو3 =ما �6 لك =6 �ب 
  !~a�5 �لسالw �.. � �7نيل �حل ¼لهم � �آلخر3



    ٣٥  {Ö]Ýø{{{{{{{{Š{{{{{{ 

w8 �لقوQ8 منا�=: ��Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì
ÒÒÒÒ����Õ�Ô�ÓÕ�Ô�ÓÕ�Ô�ÓÕ�Ô�Ó����ÖÖÖÖ� ]��ألحز�:Ì��Ì�[.   

�����Ù�ØÙ�ØÙ�ØÙ�Ø����Ý�Ü�Û�ÚÝ�Ü�Û�ÚÝ�Ü�Û�ÚÝ�Ü�Û�Ú :�=�سطها
å� ä� ã� âá� à� ß� Þå� ä� ã� âá� à� ß� Þå� ä� ã� âá� à� ß� Þå� ä� ã� âá� à� ß� Þ� 

  . ]Ìö:�ألحز��[
 ����I�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�AI�H�G�F�ED�C�B�Aخرها 

فتلك �ية rم من 5بهم �قت �للقا"� كما ]ÌÌ[  Ø:�ألحز��[
  .�oبيب حبيبه c2� لقيه

فمن =جا� a�عيه فقد . .a�عيه - يا سلمك �هللا- فأجب  

�����ÓÓÓÓ����Õ�ÔÕ�ÔÕ�ÔÕ�Ô����×�Ö×�Ö×�Ö×�Ö����Ù�ØÙ�ØÙ�ØÙ�Ø :ُهد� ��ìRُ قا8 تعا1

Û�ÚÛ�ÚÛ�ÚÛ�Ú����Ý�ÜÝ�ÜÝ�ÜÝ�Ü� ]يونس:��[.  

. .�لقاa x V�5 �لسالw ���لزú w�¢ �لسالw ��ستقيم 
zمن �هللا قيال~.. فقد �عد Kمن =صد�!  
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`���h�g�f�e�dc�b�a�`�h�g�f�e�dc�b�a�`�h�g�f�e�dc�b�a�`�h�g�f�e�dc�b�a :قا8 تعا1 

�j�i�j�i�j�i�j�ikkkk v�u�t�s�r�qp�o�n�m�lv�u�t�s�r�qp�o�n�m�lv�u�t�s�r�qp�o�n�m�lv�u�t�s�r�qp�o�n�m�l� 

]wألنعا�:��Í����[.   
فما عليك 2ال =6 تسلم �لزماw �الكك� �تتبع 5ضو�6 من 

: بانه � كتابه� ��عدz �زيل ثو�به قا8 تعا1يسعد�z فقد =
�t�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�m�����u�u�u�u

�~�}�|�{�z�y�x�w�v�~�}�|�{�z�y�x�w�v�~�}�|�{�z�y�x�w�v�~�}�|�{�z�y�x�w�v

�e� d� c� b� a� �̀ _�e� d� c� b� a� �̀ _�e� d� c� b� a� �̀ _�e� d� c� b� a� �̀ _

ffff��]3ائد��:�Í���[.  
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