
 أس�أل  ال� ال�كر�ي� ر�ب� ال�ع�ر�ش� ال�ع�ظ�يم� أن� ي�ت�و�لك� ف�ي
الد,ن�ي�ا و�الخ�ر�ة�. 

 و�أن� ي�ج�ع�لك� م8ب�ار�ك6ا أي�ن�م�ا ك ن�ت�، و�أن� ي�ج�ع�لك�
 م�م�ن� إ�ذا أ ع�ط�ي� ش�كر�، و�إ�ذا اب�ت8ل�ي� ص�ب�ر�، و�إ�ذا أذنب�

اس�ت�غ�فر�. فإ�نG ه�ؤ8لءI الثGلث  ع8ن�و�ان  الس�ع�اد�ة�. 
 اع�لم� أر�ش�د�ك� الT ل�طاع�ت�ه�: أنG ال�ح�ن�يف�ي�ة م�لGة إ�ب�ر�اه�يم�:
 أن� ت�ع�ب8د� ال�، و�ح�د�ه8 م8خ�ل�صWا له8 الد�Vين�، و�ب�ذل�ك� أم�ر�

��الT ج�م�يع� الن�اس�، و�خ�لقه8م� له�ا كم�ا قال ت�ع�الى: 
�������	
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 ]. فإ�ذا ع�ر�ف�ت� أنG ال� خ�لقك�56 [الذاريات: #
 ل�ع�ب�اد�ت�ه�؛ فاع�لم� أنG ال�ع�ب�اد�ة ل ت8س�م�ى ع�ب�اد�ة6 إ�ل م�ع�
 الت�و�ح�يد�، كم�ا أنG الص�لة ل ت8س�م�ى ص�لة6 إ�ل م�ع�
 الطGه�ار�ة�، فإ�ذا د�خ�ل الش�Vر�ك8 ف�ي ال�ع�ب�اد�ة� فس�د�ت�،
Gن كال�ح�د�ث� إ�ذا د�خ�ل ف�ي الطGه�ار�ة، فإ�ذا ع�ر�ف�ت� أ
، الش�Vر�ك� إ�ذا خ�الط ال�ع�ب�اد�ة أف�س�د�ه�ا، و�أح�ب�ط ال�ع�م�ل
Gن و�ص�ار ص�اح�ب8ه8، م�ن� ال�خ�ال�د�ين� ف�ي الن�ار�. ع�ر�ف�ت� أ
 أه�م� م�ا ع�لي�ك� م�ع�ر�فة  ذل�ك� لع�لG ال� أن� ي8خ�ل�Vص�ك� م�ن�
 ه�ذ�ه� الش�ب�كة�، و�ه�ي� الش�Vر�ك8 ب�الI الGذ�ي قال ال ت�ع�الى

���'�+	$�*��(�)����'�&	%�$��"�!ف�يه�: ,��$�%	&�'�����(-����������

#�./!�+�'���0���1��2�� ]. و�ذل�ك�116 [النساء: ���3
ب�م�ع�ر�فة� أر�ب�ع� قو�اع�د� ذكر�ه�ا الT ت�ع�الى ف�ي ك�ت�اب�ه�.
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 أن� ت�ع�لم� أنG ال�ك فGار� الGذ�ين� قات�له8م� ر�س8ول  الI -ص�لGى

 الT ع�لي�ه� و�س�لGم� -م8ق�ر,ون ب�أنG ال� –ت�ع�الى-ه8و8
 ال�خ�ال�ق8، ال�م8د�ب�Vر8، و�أنG ذل�ك� لم� ي8د�خ�له8م� ف�ي

���>7<��"���'�$	=�>7;7:الIس�لم�؛ و�الد�ل�يل  قو�ل ه8 ت�ع�الى: 
�?!�@	)A6����B	0�C���1��	0�'���"�,��D	?A6�����/!�0�C����E"�
���"������0����F�$	G�'�����E��0������"��H�I����F�$	G�'���"���
�J�K�,��>7��K��(-�����L7L7����C�K��$	"A6���$E)���'���"���EH�I���

#���L7��M�N :31 [يونس.[
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 أ ن�ه8م� ي�ق ول ون: م�ا د�ع�و�ن�اه8م� و�ت�و�ج�ه�ن�ا إ�لي�ه�م� إ�ل
 ل�طلب� ال�ق ر�ب�ة� و�الش�فاع�ة�، فد�ل�يل  ال�ق ر�ب�ة�؛ قو�ل ه8 ت�ع�الى:
�����	:�Q����	
���!�"�/!���	��,��(����3���"���7R�G�N����'�R�������
H�K�	:�S�T	��)��:7;	I�'��(���������5�%��=��(����5����!��L�)E$������
�L�Q�	��"�U��	S�'�����(�����������L7%���M	G�'��(��K�	:�Q�!�"�

#�V?!�%�W�VX�2!�W :و�ل ه38 [الزمر ]. و�د�ل�يل  الش�فاع�ة�، ق
��'��QY$�Z:	ت�ع�الى: ��!�"��(-�������3���"��������	
�'�����



�(-�����T�9�!���[!�
�%�\�/��]^�Q���L7L7��'���	:�S�
�%T�'������
].18 [يونس:#

 .zب�ت�ة�م8ث zاع�ةو�الش�فاع�ة  ش�فاع�ت�ان�: ش�فاع�ةz م�ن�ف�ي�ةz، و�ش�ف
Iي�ر� ال فالش�فاع�ة  ال�م�ن�ف�ي�ة : م�ا كان�ت� ت8ط�لب8 م�ن� غ
��ف�يم�ا ل ي�ق�د�ر8 ع�لي�ه� إ�ل الT؛ و�الد�ل�يل  قو�ل ه8 ت�ع�الى: 
�>	��<��E"�:7W!�T�<�=�?�!�0�"���L7��%��,���L�T�"_���'�R���!�SY'�,�!�'�
Ò�9!�%�\������Ò��� �������(��K�VB	��)����Va	L�'��H�N�b�'���,�

#��L�0�!�c���:�Q�����$�K!�;�]. 254 [البقرة:���
 و�الش�فاع�ة  ال�م8ث�ب�ت�ة : ه�ي� الGت�ي ت8ط�لب8 م�ن� الI، و�الش�اف�ع8
 م8كر�م� ب�الش�فاع�ة�، و�ال�م�ش�ف وع8 له8 م�ن� ر�ض�ي� الT قو�له8

�U�Rو�ع�م�له8 ب�ع�د� الIذ�ن�؛ كم�ا قال ت�ع�الى: ����2���"��
#�(���2�d�)�������e��	T�9��B�].255 [البقرة: '�+	%
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 أنG الن�ب�ي� -ص�لGى الT ع�لي�ه� و�س�لGم�-ظه�ر� ع�لى أ ن�اس�
، م8ت�فر�Vق�ي� ف�ي ع�ب�اد�ات�ه�م�، م�ن�ه8م� م�ن� ي�ع�ب8د8 ال�م�لئ�كة
 و�م�ن�ه8م� م�ن� ي�ع�ب8د8 ال�ن�ب�ي�اء� و�الص�ال�ح�ي�، و�م�ن�ه8م� م�ن�

 ي�ع�ب8د8 ال�ش�ج�ار� و�ال�ح�ج�ار�، و�م�ن�ه8م� م�ن� ي�ع�ب8د8 الش�م�س�
 و�ال�قم�ر�، و�قات�له8م� ر�س8ول  الI -ص�لGى الT ع�لي�ه�
��و�س�لGم�- و�لم� ي8فر�Vق� ب�ي�ن�ه8م�؛ و�الد�ل�يل  قو�ل ه8 ت�ع�الى: 

�(f�7W���'E�����L7;�'���Ò�T	M�K���L7;�N����5�M�g�	:�QL7��N!�<���
#�(-�� ]. و�د�ل�يل  الش�م�س� و�ال�قم�ر�؛39 [النفال: 

+�0	��قو�ل ه8 ت�ع�الى: �����?!�S�T����7>	������(�N!�'_�	��"�����
�$�0�������������	0�+���������	C�N�����$�0�������

�������	
�N��e!�'���	:�MT7W��������S����� �U�R����(����������	h����
 ]. و�د�ل�يل  ال�م�لئ�كة�؛ قو�ل ه378[فصلت: #�
E���ET�	��ت�ع�الى:�����O�;�i�J�0������7R�G�M�N���,�	:7W�$�"�b�'�������

#�jjjk!)!�)	?� ]. و�د�ل�يل 80 الية [آل عمران: ,
�-)��'�!�C��9���5(	��ال�ن�ب�ي�اءI؛ قو�ل ه8 ت�ع�الى: ���l!�<��2�������

��	��S^�����HE"7,���H���7R�G�N���m!�T������7<�����,A/��:�'	$�"�
�lL7<�,����,�H��7�L7;�'�!�"��1��!�I	��h��l!�<��(-�������3���"�
�:��	
�N��(�M	0���9�	����K��(�M��7<���	T7W������no�I�)�H����	���!�"�
��	��,��1������1�C�%���H�K�!�"��:��	9�,�!����H�C�%���H�K�!�"�

#�XL���&����a!���9 :116 الية [الائدة .[
��R'��و�د�ل�يل  الص�ال�ح�ي�؛ قو�ل ه8 ت�ع�الى: ���1�p^��7,���

�X�$�<�,�	:�SY'�,��O����h�L����:�SE)�?�5������L�&�M	��'���L�9	��'�
#�jjj�(�)��R�9���L7K!�G�'����(�M�0	g�?���L�q	$�'�الية�  

 ]. و�د�ل�يل  ال�ش�ج�ار� و�ال�ح�ج�ار�؛ قو�ل ه578[السراء: 

�ت�ع�الى: O�P�!�P���8!�T�"����r�s�
������t�J���:�M	'�,�$�K�,���
#r�$	 .6� :20، 91 [النجم .[

: و�ح�د�ي8ث أب�ي و�اق�د اللGي�ث�ي�V -ر�ض�ي� الT ع�ن�ه8- قال
 خ�ر�ج�ن�ا م�ع� الن�ب�ي�V -ص�لGى الT ع�لي�ه� و�س�لGم� -إ�لى
 ح8ن�ي�ن� و�ن�ح�ن8 ح8د�ثاءT ع�ه�د� ب�ك ف�ر�، و�ل�ل�م8ش�ر�ك�ي�

 س�د�ر�ةz، ي�ع�ك ف ون ع�ن�د�ه�ا و�ي�ن8وط ون ب�ه�ا أس�ل�ح�ت�ه8م�،
 ي8قال له�ا ذات8 أن�و�اط�، فم�ر�ر�ن�ا ب�سIد�ر�ة� فق ل�ن�ا: ي�ا
 ر�س8ول الI اج�ع�ل� لن�ا ذات� أن�و�اط� كم�ا له8م� ذات8

.أن�و�اط�. الد�يث
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Gن� أنG م8ش�ر�ك�ي ز�م�ان�ن�ا أغ�لظ  ش�ر�ك6ا م�ن� ال�و�ل�ي�، ل
 ال�و�ل�ي� ي8ش�ر�ك ون ف�ي الر�خ�اءI، و�ي8خ�ل�ص8ون ف�ي

Iد�ة�، و�م8ش�ر�ك و ز�م�ان�ن�ا ش�ر�ك ه8م� د�ائ�م� ف�ي الر�خ�اءVالش� 
2���?�H�K��L���Wو�الش�Vد�ة�؛ و�الد�ل�يل  قو�ل ه8 ت�ع�الى: �d�K��

	:�Q!�����!�0���K���'E����(���u�@��	G�"��(������L�9�3��1��7%���
#���L7W�$	+�'�	:�Q���2���E$�����5�].65 [العنكبوت: ��

 و�الT أع�لم8. و�ص�لGى الT ع�لى م8ح�م�د� و�على آله
و�ص�ح�ب�ه� و�س�لGم�. 


