
 

 

 هذه نصيحتي إلى كل شيعي

 أبو بكر جابر الجزائري

حفظى   -قىل  للؤللى  هذه نصيحتي إلى  لىش عىي ي  

ال أعىف  عى   -وللحى  قاىل   -فإني لنى  »  - -هللا 

عي ة آ  للبي  إال أنهم جؤلعة م  للؤسىمؤي  قاىلل   

في حب آ  للبي ، وقنتصىفو  لهىم، وأنهىم قفىللف   

أهىىىش للسىىىنة فىىىي ع ىىىر للفىىىفوت لل ىىىفعية عتىىى وال  

قفقبة أو ع يدة؛ ولذلك لنى  لمىت ر لريىفل عىش أ ى لم 

وخىىى ل  لهىىىم، وحمىىىيهم أحيلنىىىل عؤىىىل لتفسىىىي  ع ىىىر لأ

قفىىفجهم مىى  ةلاىىفة لغيىىأن، أليىىف أ  لأمىىف لىىم قىىدن 

طىى قأ حتىى  أعىىلح عمىىي أحىىد لغوخىى ل  عىىللنظف فىىي 

لتىىلل لهىىذه للةؤلعىىة اليىىتفأا للححىىم للصىىحي  



 

 

عميهىىل، ووقىىخ لالوختيىىلح عمىى  لتىىلل هللحىىلفي  وهىى  

عؤدة للاى ن فىي إابىل  مىذهبهم، وطلل تى ، ووخفجى  

ة ج متنىي أعىذح مى  لىل  قف  نىي من  عحاىلا  عمؤيى

فىىىي ع فىىىي عمىىى  للاىىى ن، و قنحىىىف عمىىىي ميمىىىي إلىىى  

مدلحل هم حجلء زول  ع ىر للةفى ة للتىي العىك فىي 

وج ةهل عي  أهش للسنة وهذه للف ىة للتىي  نتسىب إلى  

لغيىىأن عحىى  أو عبلطىىش، وهلأنىىذل أوحة  مىىك للحاىىلا  

للؤستفمصىىة مىى  أهىىم لتىىلل   تؤىىد عميىى  لل ىىي ة فىىي 

بهل وإني أهيب عحش عي ي أ  قت مىش هىذه إابل  مذه

للحالا  عإوخأا، وإنصل ، وأ  قصدح ححؤ  ع ىد 

 «.ذلك عم  مذهب ، وعم  نسبت  إلي  
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 هذه نصيحتي إل  لش عي ي  

o مادمة  

o  للحاياة لأول  

o للحاياة للرلنية  

o للحاياة للرللرة  

o للحاياة للفلع ة  

o للحاياة للفلمسة  

o للحاياة للسلةية  

o للحاياة للسلع ة  

 هذه نصيحتي إلى كل شيعي 

   لي  فضيمة لل يخ أعي عحف جلعف للةزلافي

 

 مقدمة 

 عسم هللا للفحؤ  للفحيم

لغهىىدلء إلىى  لىىش عىىي ي حىىف للضىىؤيف وللفحىىف محىىب 

وللؤ ففة.أهىدي هىذه لمح  وللفيىف قفألىب فىي لل مىم 



 

 

للحمؤىة للاصىيفة، وال آمىش منى  ألرىف مى  أ  قافأهىىل، 

م تاىىدل أنىىي قىىدم  لىى  فيهىىل نصىىيحة لؤىىل لعتاىىد  أنىىل 

 ذلك.وللسأن،،، للةزلافي

للحؤىىد  ، وللصىىأة وللسىىأن عمىى  حيىى   هللا نبينىىل 

 وع د  محؤد وآل  وصحب ،

ال أعىىف  عىى  عىىي ة آ   -وللحىى  قاىىل -فىىإني لنىى  

نهم جؤلعة م  للؤسمؤي  قاىلل   فىي حىب للبي  إال أ

آ  للبيىىى ، وقنتصىىىفو  لهىىىم، وأنهىىىم قفىىىللف   أهىىىش 

للسنة في للففوت لل فعية عتى وقأ  قفقبىة أو ع يىدة 

ولىىذلك لنىى  أمىىت ر لريىىفل عىىش أ ىى لم لتفسىىي  ع ىىر 

لغوخ ل  لهم، وحميهم أحيلنل عؤىل قفىفجهم مى  ةلاىفة 

عمىي  لغيأن أليف أ  لأمف لم قدن ط قأ حت  أعلح

أحىىىد لغوخىىىى ل  عىىىللنظف فىىىىي لتىىىلل لهىىىىذه للةؤلعىىىىة 

اليىىتفأا للححىىم للصىىحي  عميهىىل ووقىىخ لغوختيىىلح 

عم  لتلل للحلفي وه  عؤدة للا ن في إابل  مذهبهم 

وطلل ت  ووخفج  من  عحاىلا  عمؤيىة ج متنىي أعىذح 

م  لل  قف  ني في ع في عمى  للاى ن وقنحىف عمىي 

ة للتىي ميمي إلى  مىدلحل هم حجىلء زول  ع ىر للةفى 



 

 

العك فىي وج ةهىل عىي  أهىش للسىنة وهىذه للف ى  للتىي 

 ننتسب إل  لغيأن عح  أو عبلطىش وهىل أنىل ذل أوحة 

 مك للحالا  للؤستفمصة مى  أهىم لتىلل   تؤىد عميى  

لل ي ة فىي إ ابىل  مىذهبهل وإنىي أهيىب عحىش عىي ي 

أ  قت مىىىىش هىىىىذه للحاىىىىلا  عىىىىإوخأا وإنصىىىىل  وأ  

وعمى  نسىبت  إليى  قصدح ححؤ  ع د ذلك عم  مذهبى  

فإ  لل  للححىم قليىيل عصىحة هىذل للؤىذهب ويىأمة 

للنسىىبة إليىى  أقىىلن لل ىىي ي عمىى  مذهبىى  وليىىتؤف عميىى  

وإ  لل  للححم قلييل عب أ  للؤذهب وفسلةه وقىب  

للنسبة إلي  وجب عم  لش عي ي نصحل لنفس  وطمبىل 

لؤنةل هىىىل أ  قتفلىىى  وقتبىىىفأ منىىى  وليسىىى   مىىىل ويىىىخ 

تىىلل هللا ويىىنة حيىى ل  صىىم  هللا مأقىىي  للؤسىىمؤي  ل

 عمي  ويمم.

لؤل أنني أعيذ عل    لل  لش مسمم قتبي  ل  للحى  اىم 

قصف عم  للبلطش جؤ ةل و اميىدل أوعصىبية عى  عية 

أو حفلظىىل عمىى  منف ىىة ةني قىىة في ىىيس أللعىىل لنفسىى  

يىىىللحل م هىىىل مسىىىمك للنفىىىلن وللفىىىدلت فتنىىىة أوالةه 

م عى  للحى  وإوخ لن  وأجيل     ي م  ع ده قصىففه



 

 

عبلطمىى  وقب ىىدهم عىى  للسىىنة عبدعتىى  وعىى  لغيىىأن 

 للصحي  عؤذهب  للابي .

وهىىلأ أقهىىل لل ىىي ي هىىذه للحاىىلا  لل مؤيىىة للتىىي هىىي 

أصىىىش مىىىذهبك وق لعىىىد نحمتىىىك لؤىىىل ويىىى تهل لىىىك 

وأجيل  وخم  م  قبمك قىد لغجىفلن للؤىللفة ونفى   

لل ىىىف للفىىىلجفة لتب ىىىدأ وق مىىىك عىىى  لغيىىىأن عإيىىىم 

للح  عإيم للح . هحهل قل عىي ي يىب ل لغيأن وع  

مىى  للحاىىلا   ضىىؤنهل لتىىلل للحىىلفي للىىذي هىى  عؤىىدة 

مىىذهبك ومصىىدح عىىي تك ف جىىش فيهىىل للنظىىف وأعؤىىش 

فيهل للفحف وأي   هللا   لل  أ  قفقك فيهىل للحى  وأ  

ق ينك عم  لنتحلل  وقاىدحأ عمى  لحتؤللى  إنى  ال إلى  

 إاله  وال قلةح إال ي له.

 

 الحقيقة األولى 

إيىىتانلء آ  للبيىى  عىى  للاىىفآ  للحىىفقم عؤىىل عنىىد آ  

للبيىىى  مىىى  للحتىىىب لغلهيىىىة لأولىىى  وهىىىي للتىىى حلة 

 ولغنةيش!



 

 

إ  للىىذي قربىى  هىىذه للحاياىىة وقللىىدهل وقمزمىىك أقهىىل 

لتىلل  1لل ي ي عهل  ه  مل جلء فىي لتىلل للحىلفي  

هعىىلل إ  لأاؤىىة ومىى  قىى   مللفىى   207للحةىىة ا 

عميهم للسأن عندهم جؤيخ للحتب للتي نزلى  مى  هللا 

عىىىز وجىىىش وأنهىىىم ق فف نهىىىل لمهىىىل عمىىى  لوخىىىتأ  

مستدال عم  ذلك عحدقري  قفف هؤل إلى  أعىي  ألسنتهل 

عبىىد هللا وأنىى  لىىل  قاىىفأ لغنةيىىش وللتىى حلة وللزعىى ح 

عللسىىفقلنية. وقصىىد للؤللىى  مىى  وحلء هىىذل م ىىفو  

وه  أ  آ  للبي  وعي تهم  بخ لهم قؤحنهم لاليىتانلء 

عىى  للاىىفآ  للحىىفقم عؤىىل ق مؤىى   مىى  لتىىب لأولىىي . 

غيىأن وهذه وخ ى ة عظيؤىة فىي فصىش لل ىي ة عى  ل

وللؤسمؤي  إذ مل م  عك في أ  م  لعتاىد لاليىتانلء 

ع  للاىفآ  للحىفقم عى ي وجى  مى  لل جى ه فاىد وخىف  

م  لغيأن ولنسمخ مى  جؤلعىة للؤسىمؤي  ألىي  مى  

للفألبىىىة عىىى  للاىىىفآ  للىىىذي قىىىفع  لأمىىىة لغيىىىأمية 

ع الاده وأححلمى  وآةلعى  فية مهىل أمىة ولحىدة س ألىي  

ب للؤحففىىة للؤنسىى وخة مىى  للفألبىىة عنىى  ةحليىىة للحتىى

 ولل نلقة عهل ولل ؤش عؤل فيهل س! 



 

 

وهش للفألبىة عى  للاىفآ  ال   ىد مفوقىل مى  لغيىأن 

وليىى   ةىى ز قىىفلءة  مىىك للحتىىب للؤنسىى وخة  ولفىىفل س

للؤحففة وللفي   صىمي هللا عميى  ويىمم قىفر عؤىف 

عىىى  للف ىىىلل حيىىى  هللا عنىىى  وفىىىي قىىىده وحقىىىة مىىى  

 ل عيضلء ناية س!ألم آ حم عه للت حلة فينتهفه قلاأ 

إذل لل  للفي   صمي هللا عمي  ويمم لم قفض ل ؤىف 

مةفة للنظف في  مىك لل حقىة مى  للتى حلة فهىش ق اىش 

أ  أحىىىدل مىىى  آ  للبيىىى  لل ىىىلهفق  قةؤىىىخ لىىىش هىىىذه 

للحتىىىىب للادقؤىىىىة وقابىىىىش عميهىىىىل قدحيىىىىهل ع لسىىىىنتهل 

للؤفتــمفة ولؤلذل س! أ لحلجىة إليهىل أن أمىف مىل قفقىده 

 منهل س!

إن  الذل وال ذلأ وإنؤل ه  لفتفلء للؤب مي  عم  للمهم 

آ  عيىى  حيىى   هللا حل لل ىىللؤي  مىى  أجىىش للاضىىلء 

وأوخيفل فإ  للذي قنباىي أ   عم  لغيأن وللؤسمؤي .

ق فف  لش عي ي ه  أ  لعتالة لاليتانلء ع  للاىفآ  

للحىىىىفقم لتىىىىلل هللا للىىىىذي حفظىىىى  هللا فىىىىي صىىىىدوح 

 ىنا  منى  لمؤىة للؤسمؤي  وهى  لن  عىي  أقىدقهم لىم 

ولم  زة في  أوخفر وال قؤحى  ذلىك أعىدل أ  هللا   هىد 



 

 

هإنىىىل نحىىى  نزلنىىىل للىىىذلف وإنىىىل لىىى   عحفظىىى  فىىىي ق لىىى  

وهى  لؤىل نىز  عى   9يى حة للحةىف لنقى   لحلفظ   

جبفقش لأمي  عم  ييد للؤفيمي  ولؤل قفأه حيى   

هللا صىىمي هللا عميىى  ويىىمم وقىىفأه عنىى  آال  أصىىحلع  

مى  مأقىي  للؤسىمؤي  متى ل فل إلى  وقفأه م  ع ىدهم 

ق منىىل هىىذل. إ  لعتاىىلة لمىىفا لاليىىتانلء عنىى  أو عىى  

ع ض  عى ي حىل  مى  لأحى ل  هى  حةة عى  لغيىأن 

ومفون من  ال قبايل  لصلحبهل نسبــىـة إلى  لغيىأن 

 وال إل  للؤسمؤي .

 للفهف 

 

 الحقيقة الثانية 

إعتالة أ  للاىفآ  للحىفقم لىم قةؤ ى  ولىم قحفظى  أحىد 

مىى  أصىىحلل للنبىىي صىىمي هللا عميىى  ويىىمم إال عمىىي 

 ولأاؤة م  آ  للبي 



 

 

لتىلل  1ه تىلل للحىلفي هذل لالعتالة أابت  صىلحب ل

جلزمىىل عىى  مسىىتدال عميىى  عا لىى   عىى    26للحةىىة ا

جىىلعف قىىل  يىىؤ   أعىىل ج فىىف عميىى  للسىىأن قاىى    مىىل 

لةع  أحد م  للنل  أنى  جؤىخ للاىفآ  لمى  إال لىذلل 

ومل جؤ   وحفظ  لؤل نىز  إال عمىي عى  أعىي طللىب 

ولأاؤىىة مىى  ع ىىده. ولن  فىىلعمم أقهىىل لل ىىي ي هىىدلني 

للحىى  وصىىفلط  للؤسىىتايم أ  لعتاىىلةل  هللا وإقىىلأ إلىى 

لهذل وه  عىدن وجى ة مى  جؤىخ للاىفآ  وحفظى  مى  

للؤسىىمؤي  إال لأاؤىىة مىى  آ  للبيىى  وعىىي تهم ولفىى  

عذلك فسلةل وعلطأ وعفل ولل يىلذ عىل    ىلل . وإليىك 

 عيل  ذلك.

 حذقب لش م  لةع  حفى  لتىلل هللا وجؤ ى  فىي  -1

 ىىب، صىىدحه أو فىىي مصىىحف  ل رؤىىل ، وأعىىي عىى  ل

وزقىىد عىى  العىى ، وعبىىد هللا عىى  مسىى  ة وأليىىفهم مىى  

م ىىىل  أصىىىحلل حيىىى   هللا صىىىم  هللا عميىىى  ويىىىمم 

و حىىذقبهم قاتضىىي فةىى حهم وإيىىالط عىىدللتهم، وهىىذل 

ملال قا ل  أهش للبي  لل لهفو ، وإنؤىل قا لى  أعىدلء 

 لغيأن ووخص ن للؤسمؤي ؛ لمفتنة وللتففق .



 

 

للبيىى  يىىأ  علمىىة للؤسىىمؤي  ملعىىدل عىىي ة آ   -2

وذلك أ  م  عؤش عب ر للافآ  ةو  للب ر العىك 

فىىي لفىىفه ويىىأل  أنىى  لىىم ق بىىد هللا   ىىلل  عحىىش مىىل 

عفت، إذ م  للؤحتؤش أ  قحى   ع ىر للاىفآ  للىذي 

لىىىم قحصىىىش عميىىى  للؤسىىىمؤ   م ىىىتؤأ عمىىى  لل الاىىىد 

 ولل بلةل  ولنةلل ولأححلن.

هإنىىل نحىى  هىىذل لالعتاىىلة الزمىى   حىىذقب هللا فىىي ق لىى   

و حىىذقب هللا   ىىلل   لنىىل للىىذلف وإنىىل لىى  لحىىلفظ   نز

 لفف، وأي لففس

هش قة ز أهش للبي  أ  قسىت افول عحتىلل هللا   ىلل  

وحدهم ةو  للؤسمؤي  إال م  عىلءول مى  عىي تهم س! 

ألىىي  هىىذل لحتحىىلحل لفحؤىىة هللا، ولألتصىىلعل لهىىل قنىىزه 

عنىى  آ  للبيىى  س للمهىىم إنىىل لىىن مم أ  آ  عيىى  حيىى لك 

ل للحىىذل، فىىلل   للمهىىم مىى  لىىذل عمىىيهم عىىفلء مىى  هىىذ

 ولفتفر.

الزن هىىذل لالعتاىىلة أ  طلافىىة لل ىىي ة هىىم وحىىدهم  -3

أهىىش للحىى  وللاىىلاؤ   عميىى  أنهىىم هىىم للىىذق  ع قىىدقهم 



 

 

لتلل هللا للمأ أليف منا ا فهم ق بدو  هللا عحش مىل 

عىىفت وأمىىل مىى  عىىدلهم مىى  للؤسىىمؤي  فهىىم يىىلل   

لل  وهدلقتىى  لحفمىىلنهم مىى  لريىىف مىى  لتىىلل هللا   ىى

 في !!

قل أقهل لل ي ي إ  مرش هىذل للهىفلء قنىزه عنى  للفجىش 

لل لقش فضأ عؤ  قنسب إل  لغيأن وللؤسمؤي  إنى  

مل مل  حي   هللا صىمي هللا عميى  ويىمم حتى  ألؤىش 

هللا   لل  نىزو  لتلعى  وأ ىم عيلنى  وحفظى  للؤسىمؤ   

فىىىي صىىىدوحهم ويىىى  حهم ولنت ىىىف فىىىيهم وعؤهىىىم 

ل ىلن ولىم قحى  آ  للبيى  فىي عى   وحفظ  للفىلا ول

للافآ  وجؤ ى  وحفظى  إال لسىلاف للؤسىمؤي  ويى لء 

عس لء فحي  قاىل   إنى  لىم قةؤىخ للاىفآ  ولىم قحفظى  

 أحدل إال آ  للبي  وم  لةع  ذلك فه  للذل!!

أحأقىى  لىى  قيىىش لهىىذل للالاىىش  أحنىىل هىىذل للاىىفآ  للىىذي 

وخىىى  عىىى  آ  للبيىىى  عىىىي تهم أحنىىىل منىىى  صىىى حة أو 

له فىىي ذلىىك فؤىىل قحىى   م قفىى س يىىبحلنك صىى حل قتحىىد

 للمهم هذل عهتل  عظيم.



 

 

 للفهف 

 

 الحقيقة الثالثة 

ليىىىت رلح آ  للبيىىى  وعىىىي تهم ةو  للؤسىىىمؤي  ع قىىىل  

 لأنبيلء لللحةف ولل صل

ق هد لهذه للحاياة وقربتهىل مىل أوحةه صىلحب للحىلفي 

عا ل   ع  أعي عصىيف عى  ج فىف عميى  للسىأن قىل   

وخىىف  أميىىف للؤىىلمني  عميىى  للسىىأن فىىي ليمىىة مظمؤىىة 

وهىى  قاىى    هؤهؤىىة، هؤهؤىىة، وليمىىة مظمؤىىة، وخىىف  

عميىىى  قؤىىىي  آةن، وفىىىي قىىىده وخىىىل م عمىىىيحم لغمىىىلن 

 1يميؤل ، وعصل م ي !!. وأوحة أقضل ق ل  في  

ع  أعىي حؤىزة عى  أعىي عبىد  227لتلل للحةة ا

هللا عمي  للسأن قل  يؤ ت  قا   أل لح م ي  عنىدنل 

وعصىل م يىى  عنىىدنل، ونحىى  وحاىىة للنبيىىي !!. وع ىىد 

أقهىىىل لل ىىىي ي إ  هىىىذل للؤ تاىىىد فىىىي للحاياىىىة عللىىىذل  

وال قؤحنىىك  حل فىىي أللقىىة للفسىىلة وللاىىب ،قمزمىىك أمىى 

 وأن  لل لقش إال أ   بفأ منهل وال   تف  عهل وه  



 

 

وقىد يى ش    حذقب عمي حي  هللا عن  فىي ق لى   -1

هىىىش وخصىىىحم حيىىى   هللا صىىىم  هللا عميىىى  ويىىىمم، آ  

ال. إال مل لل  في قىفل ل يىيفي  فال   للبي  ع يء س

هىىىذل، فىىى وخف  صىىىحيفة محتىىى ل فيهىىىل أمىىى ح أحعىىىخ، 

 ذلفهل أهش للحدقث لللبفلحي ومسمم.

 للحذل عمي  حي  هللا عن  عنسبة هذل للا   إلي . -2

لالزةحلء م  نف  صىلحب هىذل للؤ تاىد وللداللىة  -3

للالط ىىىة عمىىى   فلهىىىة فهؤىىى ، وناصىىىل  عامىىى  وعىىىدن 

أقىىى  للفىىىل م وأقىىى   إذ لىىى  قيىىىش لىىى   لحتفلمىىى  لنفسىىى ،

 لل صىىىل، وأقىىى  لألىىى لح مىىىرأ س لحىىىلح ج لعىىىل، ولؤىىىل

ليىىت لت أ  قىى  ي ع ىىيء مىى  ذلىىك. وعىى  قتبىىي  لىىذل 

فإنى   وأوي  مى  ذلىك  للاصة م  أولهل إل  آوخفهل.

قد قال  لى  لىل  مىل قيىش حاىل لىم ال قسىتفدن آ  للبيى  

هىىىذه لنقىىىل  للل صىىىل وللفىىىل م فىىىي  ىىىدميف أعىىىدلاهم 

وللاضىىلء عمىىيهم وهىىم قىىد   فيىى ل لحريىىف مىى  لل ىىف 

 قبمهم س!



 

 

لؤىىفذو  هىى  إابىىل  إ  للهىىد  مىى  هىىذل للحىىذل ل -4

هدلقىىة لل ىىي ة ويىىأ  مىى  عىىدلهم مىى  للؤسىىمؤي ، 

وللاصد م  وحلء ذلك لغعالء عمى  للؤىذهب لل ىي ي 

ذل ليىىل  مسىىتاش عىى  جسىىم لأمىىة لغيىىأمية، ليتحاىى  

لفؤيىىلء لل لافىىىة، ولؤىى  وحلءهىىىم مىى  ذور للنيىىىل  

للفليىىدة ولأطؤىىلت للفبيرىىة مىىل قفقدونىى  مىى  لل ىىيس 

 ؤزقى  عىؤش للؤسىمؤي ، عم  حسىلل هىدن لغيىأن و

وإذل لىل  هىىذل للؤ تاىىد قحاىى  مرىش هىىذل للفسىىلة ولل ىىف 

فب   مى  م تاىد هى ، وعى   مى  ق تاىده، أو قفيى  

 ع .

 للفهف 

 

 الحقيقة الرابعة 

إعتالة لوختصلا آ  للبي  وعي تهم ع م ن وم لح  

 نب قة وإلهية ةو  يلاف للؤسمؤي 



 

 

ومسىىتند هىىذه للحاياىىة مىىل أوحةه صىىلحب للحىىلفي فىىي 

عا لىى   عىى  أعىىي عصىىيف  138لتىىلل للحةىىة ا  1 

قىىىل  ةوخمىىى  عمىىى  أعىىىي عبىىىد هللا عميىىى  للسىىىأن فامىىى  

دلأ إ  عي تك قتحدا   أ  حي   هللا صم  ج م  ف

عمم عميىل عميى  للسىأن ألى  عىلل مى   هللا عمي  ويمم،

فال   قىل أعىل محؤىد عمىم  لل مم قفت  من  أل  علل قل  

حيىى   هللا صىىم  هللا عميىى  ويىىمم  عميىىل عميىى  للسىىأن 

قمى    قىل   أل  علل قفت  ل  م  لش عىلل ألى  عىلل.

محؤىىىد وإ  عنىىىدنل  اىىىم قىىىل  قىىىل أعىىىل قىىىل   هىىىذل عىىىذلأ،

قمى   ج مى   قىل   للةلم ة ومل قدحقك مل للةلم ىة س

صىىحيفة ط لهىىل يىىب     قىىل   فىىدلأ ومىىل للةلم ىىة س

ذحلهل عذحلت للنبي صم  هللا عمي  ويمم، وأمىأه مى  

فم  فيى ، ووخى  عمىي عيؤينى  لىش حىأ  وحىفلن ولىش 

 قىىل   عىىيء قحتىىل  لىى  للنىىل  حتىى  لغح  وللفىىد .

! قىل   إنى  ل مىم ولىي  عىذلأ، اىم  قمتك هذل وهللا لل مم

عنىىدنل للةفىىف مىىل قىىدحقحم مىىل  اىىم قىىل   يىىح  يىىلعة،

وعىىىىلء مىىىى  أةن فيىىىى  عمىىىىم للنبيىىىىي   قىىىىل   للةفىىىىف س

ولل صىىىيي  وعمىىىم لل مؤىىىلء للىىىذق  مضىىى ل مىىى  عنىىىي 

قمىى   إ  هىىذل لل مىىم ! قىىل   إنىى  لل مىىم  قىىل   إيىىفلايش،



 

 

وإ  عنىىدنل  اىىم قىىل   ولىىي  عىىذلأ، اىىم يىىح  يىىلعة،

لؤصىىىىح  فلطؤىىىىة عميهىىىىل للسىىىىأن،ومل قىىىىدحقهم مىىىىل 

 قمى   ومىل مصىح  فلطؤىة س قىل   مصح  فلطؤةس

مصىىح  فيىى  مرىىش قىىفآنحم هىىذل اىىأ  مىىفل  !  قىىل  

وهللا ملفي  م  قفآنحم هذل حىف  ولحىد ! قىل   قمى   

هذل وهللا لل مم ! قل   وإ  عندنل عمم مل لل ، ومل ه  

 لنته  عللحف  لل لحد.للا  إل  أ   ام للسلعة!!!!. 

وع ىىد إ  للنتيةىىة للحايايىىة لهىىذل لالعتاىىلة للبلطىىش ال 

 قؤح  أ   ح   إال لؤل قمي  

 لاليتانلء ع  لتلل هللا   لل  وه  لفف صفلح. -1

إوختصلا آ  للبيى  ع مى ن وم ىلح  ةو  يىلاف  -2

للؤسىىمؤي ، وهىى  وخيلنىىة صىىفقحة  نسىىب إلىى  للنبىىي 

نىة إليى  صىم  هللا صم  هللا عميى  ويىمم، ونسىبة للفيل

 عمي  ويمم لفف العك في  وال جدل .

 حىىىذقب عمىىىي حيىىى  هللا عنىىى  فىىىي ق لىىى  للرلعىىى   -3

لىىم قفصىىنل حيىى   هللا آ  للبيىى  ع ىىيء،  للصىىحي  



 

 

ولذل عم  عمي، لللحذل عم  أليفه، حفلن ال قحش 

 أعدل.

للحىىذل عمىى  حيىى   هللا صىىم  هللا عميىى  ويىىمم،  -4

إذ قىىل   هللا ؛ وهىى  مىى  أعظىىم للىىذن ل، وأقبحهىىل عنىىد

ههإ  لىىذعل عمىىي لىىي  لحىىذل  عميىى  للصىىأة وللسىىأن 

  . عم  أحدلم م  لذل عمي مت ؤدل فش قمج للنلح 

للحىىذل عمىى  فلطؤىىة حيىى  هللا عنهىىل، عىى   لهىىل  -5

مصحفل وخلصل ق د  للافآ  اأ  مفل ، ولىي  فيى  

 م  للافآ  حف  ولحد.

صىىىلحب هىىىذل لالعتاىىىلة ال قؤحىىى ، أ  قحىىى   مىىى   -6

ي ، أو ق ىىد مىى  جؤىىلعتهم، وهىى  ق ىىيس عمىى  للؤسىىمؤ

 عم ن وم لح ، وهدلقة لي  لمؤسمؤي  منهل عيء.

وأوخيىىفل فهىىش مرىىش هىىذل للهىىفلء، للبلطىىش وللحىىذل  -7

للسفي ،  ص  نسبت  إل  لغيأن، ةقى  هللا للىذي ال 

 قابش هللا ةقنل أليفه س!.



 

 

هوم  قبتغ أليف لغيأن ةقنل فمى  قابىش منى  وهى  فىي 

 يفق  لنوخفة م  للفل

وعميىى  فاىىش أقهىىل لل ىىي ي م ىىي لننةىى  م ىىل مىى  هىىذه 

لل حطة للحبيفة  للمهم إنل نبفأ إليك مؤل صىنخ هىلالء 

للحلذع   عميىك وعمى  حيى لك وآ  عيتى  لل ىلهفق . 

م  أجش إظأ  عبلةأ، وإفسىلة ةقنىك،و ؤزق  عىؤش 

 أمة نبيك وحي لك محؤد صم  هللا عمي  ويمم.

 للفهف 

 

 الحقيقة الخامسة 

 إعتالة أ  م ي  للحلظم فد فدر لل ي ة عنفس  !!!

لتىىىلل  1صىىىلحب للحىىىلفي هىىىذه للحاياىىىة فىىىي  أوحة 

هوهىى  عا لىى  إ  أعىىل للحسىى  للحىىلظم  260للحةىىة ا

قىل    لغملن للسلعخ مى  أاؤىة لل ىي ة لالانى  ع ىفقة 

هللا عز وجش، ألضب عم  لل ي ة ففيفني نفسىي أو 

هم، ف قيتهم نفسي. ولن  أقهل لل ي ي فؤل ه  مدل   



 

 

مىل ففيى ل هذه للححلقة للتي ألزم أ علعتالةهل، ع د 

عميك لغقؤل  عهىل و صىدق  مىدل لهل حسىب ألفليىهل 

 ق  ل س.

إ  م ي  للحىلظم ححؤى  هللا   ىلل ، قىد حيىي عاتىش 

نفسىىى ، فىىىدلء أ بلعىىى ، مىىى  أجىىىش أ  قافىىىف هللا لهىىىم، 

 وقدوخمهم للةنة عايف حسلل. 

وفانىىىي هللا وإقىىىلأ لؤىىىل قحبىىى     مىىىش أقهىىىل لل ىىىي ي،

ش،   مىش مى  صىلل  للؤ تاىد وللاى   ولل ؤى وقفيله 

هذه للففقىة وال أقى   أليىف للففقىة، لؤةىل نبتهىل للحى  

وع دهل لىش للب ىد عى  لل لقخ،وللصىدن،   ممهىل فإنىك 

 ةدهل  مزن م تاىدهل عى م ح عظيؤىة، لىش ولحىد منهىل 

ال  فيىى  أ  قنسىىب إليىىك، أو  نسىىب أنىى  إليىى ، مىىل 

ةم   في  عىل  حعىل وعلغيىأن ةقنىل، وعؤحؤىد نبيىل 

 هي  و مك لأم ح وحي ال،

للحىىذل عمىى  هللا عىىز وجىىش فىىي أنىى  أوحىى  إلىى   -1

م ي  للحلظم ع ن  ألضب عمى  لل ىي ة، وأنى  وخيىفه 

نفس  أو عي ت ، وأنى  فىدلهم عنفسى ، فهىذل وهللا لحىذل 



 

 

هوم  أظمىم مؤى  لفتىفر  وه  قا    عمي  عز وجش،

 . عم  هللا لذعل 

للحىىذل عمىى  م يىى  للحىىلظم ححؤىى  هللا، ومىىل هىى   -2

إ  هللا أوخبىىف  حيىى   فاىى   للؤفتىىفي  وال وهللا عنبىىي،

م يىىى  للحىىىلظم ع نىىى  ألضىىىبل  عمىىى  لل ىىىي ة ! وأنىىى  

قفيفه عي  نفس  وعي ت ، وحيي لنفسى  عللاتىش فىدلء 

لهم، قد  ةاللة وليحة عؤن  ق  ومفه م  عم  نب ة 

م يىى  للحىىلظم !!!!!!!!! مىىخ لل مىىم عىى   للؤسىىمؤ   

مةؤ ىى   عمىى  لفىىف مىى  لعتاىىد نبىى ة أحىىد ع ىىد للنبىىي 

وذلىك لتحذقبى  عصىفق   د صىم  هللا عميى  ويىمم،محؤ

همىىل لىىل  محؤىىد أعىىل أحىىد مىى  حجىىللحم  ق لىى    للـىىـ  

 . ولح  حي   هللا ووخل م للنبيي  

إ حىىىلة لل ىىىي ة وللنصىىىلحر فىىىي عايىىىدة للصىىىمب  -4

وللفىىدلء، فحؤىىل أ  للنصىىلحر ق تاىىدو  أ  عيسىى  فىىدل 

للب ىىىفقة عنفسىىى  ؛ إذ حيىىى  عللصىىىمب  حفيىىىفل عىىى  

، وفىىىدلء لهىىىل مىىى  ألضىىىب للىىىفل وخ ي ىىىة للب ىىىفقة

وعذلع ، فحذلك لل ىي ة ق تاىدو  عححىم هىذه للحاياىة، 

أ  م يى  للحىىلظم وخيىفه حعىى  عىي  إهىىأأ عىىي ت ، أو 



 

 

قتش نفس ، ففيى  عللاتىش وفىدر لل ىي ة مى  ألضىب 

للىىفل، وعذلعىى ، فلل ىىي ة إذل وللنصىىلحر عايىىد هؤل 

ولحىىىدة. وللنصىىىلحر لفىىىلح عصىىىفق  لتىىىلل هللا عىىىز 

  ي ي عللحفف ع د لغقؤل  س!. وجش، فهش قفي  لل

قد هيلوأ أمف ل  ف ن  لى  ********** فلحعى  

 عنفسك أ   فع  مخ للهؤش

وأوخيىىف ل، أنفىىذ نفسىىك أقهىىل لل ىىي ي و بىىفل مىى  هىىذه 

للفىىزعبأ  ولأعلطيىىش، وةونىىك صىىفلط هللا ويىىبيش 

 للؤلمني .

 للفهف 

 

 الحقيقة السادسة 

عؤنزلىة حيى   هللا صىم  هللا  إعتالة أ  أاؤة لل ىي ة،

فىىىي لل صىىىؤة، وللىىى حي، ولل لعىىىة،  عميىىى  ويىىىمم 

وأليفهل، إال في أمف للنسلء، فأ قحش لهم مل قحش لى  

  عمي  ويممصم  هللا



 

 

هذل للؤ تاد للىذي قة ىش أاؤىة لل ىي ة عؤنزلىة حيى   

هللا صىىىم  هللا عميىىى  ويىىىمم، أابتىىى  صىىىلحب للحىىىلفي 

همىىىىل جىىىىلء فىىىىي لتىىىىلل للحةىىىىة  أولهؤىىىىل  عىىىىفولقتي .

أنىى  قىىل   لىىل  للؤفضىىش عنىىد أعىىي عبىىد هللا   229ا

فال  ل   ج مى  فىدلأ، أقفىفض هللا طلعىة عبىد عمى  

ء س فاىل  لى  أعى  عبىد لل بلة وقحةب عنى  وخبىف للسىؤل

ال، هللا ألفن وأححىم وأحأ  ع بىلةه، مى   -لغملن-هللا 

أ  قفىىفض طلعىىة عبىىد عمىى  لل بىىلة اـىىـم قحةىىب عنىى  

وخبىىىف للسىىىؤلء صىىىبلحل ومسىىىلء. فهىىىذه للفولقىىىة  ربىىى  

عؤن ىى  قهىىل أ  أاؤىىة لل ىىي ة، قىىد فىىفض هللا طىىلعتهم 

عم  للنل  م مال، لؤىل فىفض طلعىة للفيى   عميى  

قى ح  إلىيهم،  -أاؤىة لل ىي ة -، وأنهمللصأة وللسأن

وقتما   وخبف للسؤلء صبلحل مسلء، وهم عىذلك أنبيىلء 

 مفيمي  ي لء عس لء.

ولعتاىىلة نبىىي قىى ح  إليىى  ع ىىد للنبىىي محؤىىد صىىم  هللا 

عميىىىى  ويىىىىمم، حةة فىىىىي لغيىىىىأن، ولفىىىىف عإجؤىىىىلت 

للؤسىىىىىمؤي ، فسىىىىىبحل  هللا ليىىىىى  قفيىىىىى  لل ىىىىىي ي 

قمىىزن لعتالةهىىل للؤاىىفوح ع ايىىدة  فتىىفي لىى  لفتىىفلء، و

لي ىىيس ع يىىدل عىى  لغيىىأن لىىلففل مىى  حيىىث أنىى  مىىل 



 

 

لعتاىىد هىىىذل للبلطىىىش إال مىىى  أجىىىش لغقؤىىىل  ولغيىىىأن 

 ليف ز عهؤل وقح   م  أهمهؤل.

للمهىىم لق ىىخ قىىد لغجىىفلن لأولىىي للتىىي ق  ىى  هىىلالء 

 للنل  عنك، وأظمتهم ع  يبيمك.

قىل     229لتىلل للحةىة ا 1همىل جىلء  والنيهؤل 

يىىللم قىىل  يىىؤ   أعىىل عبىىد هللا عميىى   عىى  محؤىىد عىى 

للسىىىأن قاىىى    لأاؤىىىة عؤنزلىىىة حيىىى   هللا صىىىم  هللا 

عمي  ويمم، إال أنهم ليس ل ع نبيىلء، وال قحىش لهىم مى  

للنسلء مل قحش لمنبي، ف مل مل  وخىأ ذلىك فهىم عؤنزلىة 

 حي   هللا صم  هللا عمي  ويمم.

هىىىذه للفولقىىىة، فإنهىىىل وإ  لىىىل  فىىىي ظلهفهىىىل ع ىىىر 

، فإنهىىىل لسىىىلعاتهل،  اىىىفح عصىىىؤة لأاؤىىىة للتنىىىلقر

ووجىى ل طىىلعتهم، وأنهىىم قىى ح  إلىىيهم ؛ أ  عبىىلحة 

لأاؤىىة عؤنزلىىة حيىى   هللا إال فىىي م يىى ت للنسىىلء، 

صفقحة في أنهم م صى م  ، وأ  طىلعتهم ولجبىة، 

وأ  لهم جؤيخ للحؤلال  وللفصلا  للتي هي لمنبي 

صىىم  هللا عميىى  ويىىمم. وللاصىىد للصىىحي  مىى  وحلء 



 

 

هىى   -أقهىىل لل ىىي ي -الوخىىتأ  وللحىىذل للؤمفىى  هىىذل ل

ةلاؤىىل فصىىش أمىىة لل ىىي ة عىى  لغيىىأن وللؤسىىمؤي ، 

لماضىىىلء عمىىى  لغيىىىأن وللؤسىىىمؤي  عحةىىىة أ  أمىىىة 

لل ىىىي ة، فىىىي ألنىىى  عؤىىىل عنىىىد للؤسىىىمؤي  مىىى  وحىىىي 

للحتلل للحفقم، وهدلقة للسنة للنب قىة، عمى  صىلحبهل 

أفضىىش للصىىأة وأزلىى  للتسىىميم وذلىىك عؤىىل لىىدقهل مىى  

صح  فلطؤىة للىذي قفى ن للاىفآ  للحىفقم، وللةفىف م

وللةلم ىىة، وعمىى ن للنبيىىي  للسىىلعاي  ووحىىي لأاؤىىة 

للؤ صىىى مي  للىىىذق  هىىىم عؤنزلىىىة للفيىىى   صىىىم  هللا 

عمي  ويمم، إال في مس لة نحلح ألرف م  أحعخ نسى ة، 

ومىىل إلىى  ذلىىك مؤىىل يىىمخ أمىىة لل ىىي ة مىى  للؤسىىمؤي  

 لنسأخ لل  فة م  لل ةي .

 حوح لل ف، للتي لقت  ى  ق  ىة عزقىزة أال قل ش هللا

مىى  جسىىم أمىىة لغيىىأن، عليىىم لغيىىأن وأع ىىد  وخماىىل 

 لريفل ع  طفق  آ  للبي  عليم نصفة آ  للبي .

 للفهف 

 



 

 

 الحقيقة السابعة 

إعتاىىلة حةة ولفىىف أصىىحلل للفيىى   صىىم  هللا عميىى  

ويىىىمم، ع ىىىد وفل ىىى  مىىىل عىىىدل آ  للبيىىى  ونفىىىفل قمىىىيأ 

 لسمؤل ، وعؤلح، وعأ 

مىى   قحىىلة قةؤىىخ عميىى  حؤيىىلء لل ىىي ة  هىىذل للؤ تاىىد،

لتىىبهم، ومىىل فاهىلاهم، وعىىذلك  ن ىى   ى ليفهم و صىىفح 

 فأ لالعأ  عى  أحىد مىنهم ألللبىل إال مى  عىلل للتايىة 

 لل لجبة عندهم.

و ىىىىدليأ عمىىىى  هىىىىذه للحاياىىىىة و  ليىىىىدل لهىىىىل نىىىى حة 

 للنص ا لن ية 

جىىلء فىىي لتىىلل حويىىة للحىىلفي لمحمينىىي صىىلحب  -1

ع  حنىل  عى  أعيى   ق ل   202لتلل للحلفي صفحة 

ح ع  أعىي ج فىف قىل   هىم للؤاىدلة، ويىمؤل ، وأعى  ذ

وللىذي هى  مى  أعىهف  -لؤل جلء في  فسىيف للصىلفي 

حولقىىل   -وأجىىش  فليىىيف لل ىىي ة وألرفهىىل لعتبىىلحل 

لريفة  للد هذل للؤ تاد وهى  أ  أصىحلل حيى   هللا 



 

 

قد لح دول ع د وفل   إال آ  للبي  ونففل قميأ لسىمؤل  

 وعؤلح وعأ  حي  هللا   لل  عنهم.

ي هللا أمل عفلصة لل ىيفي  أعىي عحىف وعؤىف حيى -2

  ىىلل  عنهؤىىل ففىىي لتىىب للاىى ن نصىى ا ال  حصىى  

ومى  ذلىك مىل جىلء فىي  لريفة، في  حفيف لل ي ة لهم،

ي ل  أعل ج فىف  حيث قل   20لتلل للحميني صفحة 

ع  لل يفي  فال   فلحقل للدنيل ولم قت عل، ولم قتىذلفل 

مل صن ل ع ميف للؤلمني  ف ميهؤىل ل نىة هللا وللؤأاحىة 

 وللنل  أجؤ ي .!!!

 سى لني عى   ق لى   107وأوحة أقضل في صفحة  -3

أعىىي عحىىف وعؤىىف س فم ؤىىفي لاىىد نلفاىىل وحةل عمىى  هللا 

لأم  وهزاىل عفيى ل ، وهؤىل للحىلففل  عميهؤىل ل نىة 

 هللا وللؤأاحة وللنل  أجؤ ي . !!!

وع ىىد أقهىىل لل ىىي ي فهىىش مىى  للؤ اىى   للححىىم عىىللحفف 

عميىىى  وللىىىفةة عمىىى  أصىىىحلل حيىىى   هللا صىىىم  هللا 

ويمم،وهم ح لحق ه وأنصلح ةقنى ، وحؤمىة عىفق ت ، 

حيي هللا عنهم في لتلع  وع فهم عةنت  عمى  لسىل  



 

 

نبي  صم  هللا عمي  ويمم، حؤ  هللا عهم للدق ، وأعز 

عهم للىدق ، ووخمىد لهىم ذلىفل فىي لل ىللؤي ، وإلى  قى ن 

للىىدق ، فاىىش لىىي عفعىىك أقهىىل لل ىىي ي، ألىىم قحىى  لهىىذل 

لء أصىىحلل حيىى   هللا صىىم  للتحفيىىف وللم ىى  وللبىىف

هللا عمي  ويىمم هىد  وأللقىة س عمى  أقهىل لل ىي ي، إ  

للهىىد  هىى  للاضىىلء عمىى  لغيىىأن وخصىىم لليه ةقىىة 

 وللؤة يية وعدو لش عفأ ووانية. !!

وإ  للالقة هىي إعىلةة ةولىة للؤةى   للحسىفوقة ع ىد 

أ  هىىدن لغيىىأن أحللنهىىل، وقىى ض عفوعىىهل، ومحىىل 

وهىىلأ    عىىلء هللا   ىىلل ،أاىىف وج ةهىىل، وإلىى  لأعىىد إ

ألىىىم قاتىىىش اىىىلني وخميفىىىة  إعىىىلحة مانيىىىة عىىى  عبىىىلحة 

 لمؤسمؤي  عيد ألأن مة يي س 

ألىىم قحؤىىش حلقىىة للفتنىىة يىىد للفميفىىة عرؤىىل  فيىىذهب 

يىىحيتهل، و حىى   أو  عىىذحة لم ىىف وللفتنىىة فىىي ةقىىلح 

للؤسىىىمؤي ، لليهىىى ةي عبىىىد هللا عىىى  يىىىب  س وفىىىي هىىىذه 

ة، وولىىد مىى  للىىفحم للؤ ىىلومة،  فمىى  عىىي ل  لل ىىي 

لسىيفي   هلل القة ولغملمة يلعت ، قحؤش حلقة عدعة 

مصىىىىىىمتي  عمىىىىىى  حأ  لغيىىىىىىأن وللؤسىىىىىىمؤي ..... 



 

 

وعللىىىدع ة إلىىىي لل القىىىة، لفىىىف أصىىىحلل حيىىى   هللا 

صم  هللا عمي  ويمم، ول ن ل ولففول لش م  قفي  

عىىنهم أو قتفيىى  عمىىيهم مىى  للؤسىىمؤي ..... وعبدعىىة 

فىىىة للؤسىىىمؤي  لغملمىىىة حيحىىى  للؤىىىللمفل  يىىىد وخأ

وأايىىف  للحىىفول لل لحنىىة عىىي  للؤسىىمؤي  ويىىفح  

ةملء، وهدن عنىلء، وعىل  لغيىأن مفحىك لأوصىل ، 

مزعىىزت لأحلىىل ، أعىىدلؤه منىى  ل عدلاىى  مىى  أليىىفه، 

ووخصىىىى م  مىىىى  للؤنتسىىىىبي  إليىىىى ، لفصىىىى م  مىىىى  

 للحلففق  ع .

عمىىى  هىىىذل لأيىىىل  أقهىىىل لل ىىىي ي، ويىىى   عالاىىىد 

نىىل مسىىتاأ عىى  ةقىى  لل ىىي ة، ويىى  مىىذهبهل، فحىىل  ةق

للؤسىىىمؤي ، لىىى  أصىىى ل  ومبلةاىىى ، ولتلعىىى  ويىىىنت ، 

وعم م  وم لحف . وقد  ادن في هذه للفيللة مصدلن 

ذلىىك وعىىلهده. فىىلحجخ إليىى  و  ممىى ،إ  لنىى  فيىى  مىى  

للؤؤتىىفق  ولىى ال للاصىىد للسىىيض، وللاىىفض للفبيىىث، 

لؤىىل لىىل  لم القىىة مىى  م نىى  قفىىفن للؤسىىمؤي ، وقبىىذح 

 ولل دلء فيهم. عذحة لل ف، وللفتنة،



 

 

إذ للؤسمؤ   أهش للسنة وللةؤلعة وللذق  هم وحىدهم 

ق مىى  عمىىيهم عحىى  لمؤىىة للؤسىىمؤ  ، ال ق جىىد عيىىنهم 

فىىفة ولحىىد قحىىفه آ  عيىى  حيىى   هللا، فمؤىىلذل  ؤتىىلز 

طلافة لل ي ة ع ص  لل القة، و ة مهل هدفل وأللقىة. 

و  ىىلةي مىى  أجمهىىل للؤسىىمؤي  عىىش و حفىىفهم و م ىىنهم 

   وقدمنله س !. لؤل يب  أ  عفف

ولغملمىىىة أقضىىىل  ألىىىي  مىىى  للسىىىففقة ولل بىىىث، أ  

قتىىفأ لغيىىأن لمؤسىىمؤي  أمىىف لوختيىىلح مىى  قححؤهىىم 

ع ىىفق ة لغلىى  حعهىىم، وهىىدي نبىىيهم فيفتىىلحو  مىى  

ق غمىىىلمتهم، وقيىىىلة هم،  عىىىلءول، مؤىىى  قفونىىى  صىىىللحل

عحسب لفلء   وملهأ ى ، فتاى   جؤلعىة لل ىي ة ال، 

منص صىىل عميىىى ،  ال، قةىىب أ  قحىى   م صىى  عىى ،

وم ص مل ق وق ح  إليى ، ومتى  قةىد للؤسىمؤ   هىذل 

ق،  م ىى   لغمىىلن س أمىى  أجىىش هىىذل  نحىىلز لل ىىي ة جلنبىىل

 للؤسمؤي  و  لةقهم.

فهىىىأ  فعىىى  عنفسىىىك فت تاهىىىل مىىى  أيىىىف هىىىذه لل ايىىىدة 

 للبلطمة، و فمصهل م  هذل للؤذهب للؤظمم للهدلن !!



 

 

أقهىىل لل ىىي ي إعمىىم أنىىك مسىىلو  عىى  نفسىىك ونةىىلة 

أيف ك، فلعدأ عإنالذهؤل م  عذلل هللا، ولعمم أ  ذلك 

ال قحىى   إال علغقؤىىل  للصىىحي ، ولل ؤىىش للصىىلل  ال 

 ةدهل إال في لتلل هللا، وينة حي ل  صم  هللا عمي  

وأنىى  محصىى ح فىىي يىىة  للؤىىذهب  -ويىىمم، وأنىىك 

لل ىىي ي للؤظمىىم ال قؤحنىىك أ   ظفىىف عؤ ففىىة لغقؤىىل  

 إذل فىىىفح  إلىىى  للصىىىحي ، وال لل ؤىىىش للصىىىلل  إال

يىىلحة أهىىش للسىىنة وللةؤلعىىة، حيىىث  ةىىد لتىىلل هللا 

ق مىىى  عىىى لاب للت وقىىىش للبلطىىىش، للىىىذي   ؤىىىده  وخلليىىىل

 للؤافي   م  ةعلة لل ي ة لإليأ  ولغفسلة.

و ةىىىد للسىىىنة للنب قىىىة للصىىىحيحة وخلليىىىة مىىى  للحىىىذل 

وللت ىىيخ، وعىىذلك قؤحنىىك أ   فىى ز علغقؤىىل  للصىىحي  

، وعلل ؤىش للصىلل  للىذي، ولل ايدة لغيأمية للسميؤة

عفع  هللا   لل  ل بلةه قزلي ع  أنفسهم، وق ىدهم عى  

لمف ز وللفأح. فهلجف أقهل لل ي ي إل  ححلل لتىلل 

هللا ويىىنة حيىى ل  صىىم  هللا عميىى  ويىىمم، فإنىىك  ةىىد 

 مفل ألؤل لريفلق. 



 

 

ق  وأعمم أوخيفلق أني لم أ اىدن إليىك عهىذه للنصىيحة طؤ ىل

ق  فيؤل عندأ، أو عند أليىفأ مى  عنىي للنىل ، أو وخ فىل

منىىك أو مىى  أليىىفأ مىى  للب ىىف، لىىأ وهللا، وإنؤىىل هىى  

لأوخىىىىلء لغيىىىىأمي وولجىىىىب للنصىىىىيحة   ولحتلعىىىى  

ولفيىىى ل  وأاؤىىىة للؤسىىىمؤي  وعىىىلمتهم، هىىىذل للىىىذي 

ق مىى   حؤمنىي عمىى  أ  أقىدن إليىىك هىذه للنصىىيحة حلجيىل

هللا   لل  أ  ق فح صدحأ لهل، وأ  قهدقك عهىل إلى  

 في ةنيلأ وآوخف ك.مل في  ي لة ك 

 ويأن عم  للؤفيمي  وللحؤد   حل لل للؤي ،،،


