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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمددد  ب ال النيدددلى   وددد ع هللا  بددد م د دددع ى يلدددل بمددد ا   د دددع  لددد   وددد    
أمجني  . قلل  امح  هللا تنيلىل : ابل  جدبل الد لبل ا االبدوق  قدبل هللا تنيدلىل 

  مددن ت ي دد  إلددم االبددوق نتلددل  ن ددن تيف ددخ ملدد   اددب ا ا لددر  مددن ا لبددرتن  
 أن ادد ا وددرا    قددبل هللا تنيددلىل  لدد تن دلدد  هللا االبددوق إن ا  قبلدد  تنيددلىل 

قددلل هلادد   مسددييفيم نددلت نيب   ب تي ددل السدد خ نيعددرب بهددم دددن بدد ي   ا تدد  ... 
قدلل  الس خ ال  ع  الش هلت ,  دن دلئش  اضع هللا تنيلىل دلهل أن ابدبل هللا 

لعدد) )) مددن : )) مددن أحدد أ ا أمددرم ادد ا مددل لددي  ملدد  نهددب ان    ألرجددل   ا 
دمخ دمدو  لدي  د يد  أمدرم نهدب ان     ل  عدلايب ددن أ  ارتدر  اضدع هللا تنيدلىل 

)) كددخ أمددخ تدد ل بن ا لدد  إب مددن أ     قيددخ  دلدد  أىدد  قددلل : قددلل ابددبل هللا 
 مددن , قيددخ  مددن أ  قددلل مددن أجلددلدم نلددخ ا لدد   مددن د ددل  نيفدد  أ  ,  ا 

قدلل : )) أب د   همدل أن ابدبل هللا ال  يح دن ابن د لس اضدع هللا تنيدلىل دل
الللس إىل هللا ثوثد  م  د ا  ا احلدرق  م يد   ا االبدوق بدل  ا لا يد   م  د  نق 
امددرم مسدد م ب ددم حددق ليهددريب ق مدد  ا ا  ال عددلايب قددلل مددي  االبددوق ابددن تيميدد  
امح  هللا تنيلىل قبل  بل  ا لا ي  تلد ا  نيهدل كدخ هلا يد  م  يفد   أ  ميفيد   أيب ا 
مدددعو ن ن مدددعو كيلبيددد ة أ   جلليددد ة أ  إلمفدددل مدددن كدددخ  للعددد  ىدددل جدددل  بددد  

قدددلل : ع منيشدددر اليفدددرا  ابدددييفيمبا نددد ن  اىربددد بن  ا ال ددد يح ددددن ح تعددد  
ابييفميم نيف  ب يفيم ب يفل  بنيي ا ن ن أل مت مي   مشلل نيف  ضد  يم ضدول   بنييد ا 

نييفدبل ند كر   ,  دن بم  بن  ضلح أى  كدلن تد لخ اىسدف  نييفدى د دع احل دق
 قلل : أى ئلل بعيلن بن دييل  ددن هللد  ددن الشدني  ددن مسدر بة قدلل قدلل د د  
هللا : تنيىن ابن مسنيبن اضع هللا تنيلىل دلد  ) لدي  ددلقال إب  الد يب بنيد   أمدر ملد  
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ب أقبل دلقال أم در مدن ددلق ,  ب ددلقال أل د  مدن ددلق ,  ب أمدم لدمال مدن أمدم 
 حيدد أال أقددباقال تيفسددبن ارمددبا ياائهددم نيهدد ق لهددن ااددلل د مددلئهم  ليددلاكم م

 االبوق  تس م . 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسي  حمدد  علىددو  مددهلل ال حمدد   ادد  ال دد ل    ملدددل  
ً اي  حممددول ال مددسل ه    ددع اادد ا ل  ااحمهددع  ااحمهددع  حمم ددو نددو   امل ددو الاعامل ددو وددو  حمما ددو ال

سددددحم وايل عودددددا الهىدددددر ا دددددو ندددد   نددددد اي   دددددهللا  عددددد    دددددىع ال ال  هددددا ا دددددو نددددد  ادددددهللع  
 ..................................البملهلل . 

فهذا هو االوا ااثوين يف كادوا فلدا االسدسي امندوي اشدهلل   دىم االسدسي  مدهلل بد  
 لهلل ااوهوا     هللا تملدو    دو الاسدملو ا  دوه فىد  وا اللدوا اادهللإلوه يف االسدسي 

 ددد  هللا يف االدددوا الاله فلدددا االسددددسي ا الندددو ن ددد  بددد   هحمددد  ااددددذ   بملدددهلل  َّي بدددل    
ااازندوا بد  ا ومل دول ااملدوي الااازندوا هفد ا ل الاسدالونوا  حمد   اد  ا ند  ااالدا اامل دىع يف 
هدددذل اادددهللعىو اليف اَّيإلددد ال بددددل   َّي هدددذا االسدددسي اادددذف  ا  فلددددحم  ادددى  اادددهللإلوه فىدددد  

 ال   ا  ك ت ااالدولا فنعد   دهلل   د   َّي اإلاىو هل ا با جيا ااهللإلوه يف االسسي ا الات
اادد يف يف إلدداال ندد   ندد ل هددا  ددهللإلا  ال ي  ددهللإلا ا هددا  ملمددا  ال ي  ملمددا ا لَّي  كدد  
ااالددولا  ددهلل   دد  نملدد   َّي ااىددياو اإلاىو  ددو ا الاالسددسي اددى  ااددهللإلوه فىدد  اإلاىددو هل ا 
ال منددو ااالددا ااددذف سددل   كدد ل ا ي   ددويف اللددوا ااددهللإلوه فىدد  ا بددا االسددسي الالددا 
ااازان  ا الالالدا اادهللإلوه فىد  سدوايف  كدوَّي  اد  اادهللإلوه يف االسدسي ند  نحمدا اا اد  
الااوث ىددوت ا  ي ااددهللإلوه يف االسددسي كوفددو ا  ف يف ااددهللإلوه يف  ىددم  دد الم االسددسي 
ال لولددهلل االسددسي  حمدد  اللدد  ااااوددىا ا فددنَّي  ادد  الالددا كمددو  َّي ااددهللإلوه يف   ددحم  

ااااودىا اادذكو  يف كدسي  هدا ااملحمدع  الالا فنَّي ااازاي ف ال   الالا  حم  اامللو   حمد 
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اادددوا   يف اا وددددو  ا  ددددذا  دددوه ه ددددو وا اللددددوا اادددهللإلوه يف االسددددسي ا الاالسددددسي 
ااددذف جيددا ااددهللإلوه فىدد  ا ه ددو هددو  دد  ملو  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي ا الاا وددو  
  حمدد  فىهددو االسددسي ال دد ا  بدد  ات ال االسددسي ااملددوي ااددذف  لددما   دد   ىددم اا سددحمل ا 

ا عددو الكددا  سددوه  منددو لددويف بددهلل   االسددسي ا الهددذا هددو االسددسي ااملددوي ااددذف ي لَّي كدد
 ددهللإلا اة ددو  ي ندد  كددوَّي نىددحممول ا اددذا االسددسي ااملددوي ا فيتلددو  عددو   حمىدد  ااىددسي ا  
كددوعوا نىددحممل االسددسي ااملددوي ا ال َّي كددوَّي  دد  ملاهع هددع  دد  ملو عددو  ا  حمىدد  ااىددسي ا 

االسددسي ااملددوي الاااو ىددهلل الاحل ىاىددو ال َّي كوعدد   ال تلددو   بدد اهىع  حمىدد  ااىددسي ا هددع   حمدد 
االددد  ملو فاحمادددو ا الكدددذا    ددد  نوسددد   حمىددد  ااىدددسي ال  ددد   ىىددد   حمىددد  ااىدددسي كدددا 
  ا  كدوَّي  حمد  االسدسي ااملدوي ال َّي كوعد  االد الم فاحمادو ا  دذا  دوه هللا لدا ال دس 

 ا  ملد  ا دا عدوع لملدا هللا  د  ول الن هولدول  لكٍل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاا  
 عدد   ددوه ن العلىددويف  إلددوال املددست ا ااددهلل    الا دد  ااددهلل   الا ددهلل ال ددهلل ثلدد   دد  اا ددو 

الا دهلل الاالدد الم  ددد ن فددهلل   كددا عددوع االسددسي   يت  عددوع بوددا   دد  االسددسي ا ال ددذا 
ي  وددأ  َّي  لددوه  عدد  لددويف ندد    ددهلل هللا لددا ال ددس   هَّي فاحماددو ال هايت ناملددهلل ال ا 

ال و هذا وطا ا ال وه ن   لوه ااهللهايت اال ىدو هدذا فلوه ن   لوه ااهللهايت ااىمو
وطا ا يف اال   لَّي ااهلل   الا هلل الهللا لا ال س   يت ند    دهللل ا  ي   د  الا دهلل 
الهددو االسددسي الي   ندد    ددهللل  ي االسددسي ا فحمددى  ة   هايت ووال ددو ال منددو هددو   دد  

ل  َّي  دددهللإلحموا يف الا ددهلل جيدددا  حمدد  كدددا االلدد   لدددا  مددهلل  حمىددد  ااوددسال الااىدددسي البملددهلل
إن الاينن عناي  االسدسي لَّي هللا لدا ال دس ي د دي     دول  ي االسدسي فلواد  ندثسل 

ًن دو ال ىدم ااادلات ند  ادهللَّي إلحمد  ا حمىلدو   هللا اإلسامم هدذا  دوي  لدما  ىدم ال
    َّي  دد ا ااوحمو ددوت لددا ال ددس فددس  للددا ندد    ددهللع    ددول  ي   دد  االسددسي ا ال ددذا 

ي   حمد  يف اا ودو  ال د ا  بد  ات ال االسدسي ااملدوي ا الهدو اادهلل   اادذف علوه  َّي االسس
الامملدد   حمىددد  اا سدددحموَّي ال نددى  هللا لدددا ال دددس ا دددا  سددوه الااثدددوين االسدددسي ا دددو  
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الهو االسسي ااذف بملث ب   مهلل  حمى  ااوسال الااىدسي الهدو االسدسي  لىدهللال ال د  ملو 
مدهلل  حمىدد  ااودسال الااىدسي فواددذف  ال االسدسي ومل دول ال دد الملو ال لىهللتد  اادهب لددويف ادو  

 لدددما  ىدددم ندددو لدددويفت بددد  اا سدددا نددد  االسدددسي هدددو ندددو الامملددد   حمىددد  يف تاىدددا 
االسسي الااهلل وال  اى  الااملحممويف  ملوا  ا  يف  لو ال    فدوا ادو االسدسي كمدو  ك هدو ابد  
ل  دد  اا دد ف يف ااااىددا ال ك هددو  ددىم االسددسي ابدد  تىمىددو يف كاددا اال ددوَّي اليف  ددال 

 لدددول  ك هدددو االندددوي  مدددهلل بددد   لدددهللااوهوا   ددد  هللا ال و دددو الهدددو  َّي االسدددسي هدددو ال 
االساىددسي ر وااو ىددهلل الايعلىددو  ادد  وا و ددو الاادد ايفال ندد  االدد   ال هحمدد  الهددذل اةمحمددو 
ت  لدددد   حمدددد   هعددددو كددددا  سددددوه ا لاددددو نلددددامحمو   اليل  حمدددد  اااو ىددددهلل االساىددددسي ر 

و ة ايعلىددو  ر لددا ال ددس وا و ددو التدد   اتلددو  وااو ىددهلل لَّي االدد   وطددا  يف كددا نحمدد
ا دو  يف الالاندد  الاا دواهع الاا و ددو ه ددو ت دهلل ك يف طو ددو كددا  سدوهع إل ددا اامللددهلل هَّي 
 المل  حبىا اازنوَّي الاا وَّي , الاا ايفال ن  اال   ال هحم  هذل فىهو اا اد  وا دو وت , 

لددا ال ددس كمددو البوددا االدد   , البوددا  هددا االدد   اددو هددع  حمىدد  ندد   لددو ال  ددا هللا 
ولقي بعثنا فا  كال ةماة رساون  ةن اعبايوا هللا واج نباوا   وه لا ال دس 

هذا  ملع  ىم اا سدحمل يف االتىدوَّي وااو ىدهلل الايساىدسي ر لدا ال دس   الطاغوت
وااو ىددهلل ف ددا  سددوه  ندد  هَّي  مللددهلل هللا ال ددهللل ي  دد    ادد  , الاةمحمددو ااثوعىددو   الهددع 

وما ةرسلنا من رساوٍل إن  ىهو  وه هللا لا ال س ايعلىو  ا  وا و و فىهلله  حم

 الشار  وةللا  والبراءة مان الاةمحمو ااثواثو   الهدع  واد    لنطاع بإذن هللا
   هددذل  ددهلله  حمىهددو  وادد  تملددو  قااي كاناات لكاام ةسااوة إساانة فاا  إباارالنم

والذنن مع  إذ قالوا لقومهم إنا برءؤا منكم ومما  عبيون من يون هللا 

    وا  يف  بد اهىع الاادذ   نملد  ,  ملد  ند  اا سدحمل ند  كدوعوا  حمد     د  احل ىاىدو اَّي و
    االسسي     واوا الونهع  ملد  ل دوانهع الهدذا  اىدا  حمد  اةمحمدو ااثواثدو ند  ات  دم 
االسددسي ااملددوي ال   ددع ندد  إلدده ب مددوه هددذل اةمددا ااددثسا هددو  مددهلل  حمىدد  ااوددسال 
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فوالسدسي ا دو  اد  ند  هدذل اادثسا  كمدا ندو  الااىسي النو ن  هللا  حمى  ن  اا سواو
 ندد  بدد  علىدد  فمدد  لهددو ايساىددسي ر وااو ىددهلل فهددذا  كمددا نددو لددويف يف   دد   مدددهلل 
 حمىدد  ااوددسال الااىددسي الايعلىددو  احم سددوه وا و ددو  كمددا نددو لددويف يف   دد   مددهلل  حمىدد  

اوددسال ااودسال الااىدسي الااد ايفال ند  االد   ال هحمد   كمددا ندو لدويف يف   د   مدهلل  حمىد  ا
الااىددسي فوددو  ادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي ندد  الندد  اددذا االسددسي    ددع  ددو اوددال ندد  
العلىويف  حمىهع سدسي هللا   ملدل .  دذا  دهللإلا  يف  واد  ه دو وا اللدوا اادهللإلوه يف 
االسسي ,  ملد  هدذا االسدسي الهدو ايساىدسي ر وااو ىدهلل فهدذا الالدا اادهللإلوه فىد  

ال ددس وااو ىددهلل ال َّي  ددل  االددهلل  االدد كىو الايددهلل ت ااوث ىددو  ال َّي  ىاىددحمع اادد يف ر لددا
الكا  لىهللال فىهو     , الفىهو كا  الفىهو نسه ن  لهو ااالد    سدوايف  كدوَّي  كد  
 ي   دددو  هدددذا كحمددد  الالدددا اادددهللإلوه يف اااو ىدددهلل الايساىدددسي ر لدددا ال دددس بددد   ملددد   

ااوداوت الاحلدذ  ند  نددهللل وااو ىدهلل ممىدم  عوا د  تو ىدهلل اا بوبىدو الالاوهىدو الالودويف ال 
وا و دو كدذا  ااد ايفال ند   الاالملهلل   د  الهدو االد   هعوا د  كدذا  ايعلىدو  احم سدوه 

االدد   ال هحمدد  كمددو سددىيإ بىوعدد   َّي  ددويف هللا تملددو  ,   ال ندد ا  اابادد  ه ددو يف  وادد  وا 
اللوا ااهللإلوه يف االسدسي  عد  جيدا  حمد  اا دوي  َّي  دهللإلحموا يف االسدسي , الاالسدسي 

اذف جيا اادهللإلوه فىد  كمدو  كد اي اد   د اوَّي  لىدهللال ال د  ملو ال  ا كدوَّي كدذا  هذا ا
ناااا ةنهاااا الاااذنن  مناااوا  فمىددولا االسدددسي نا و دددو ناملدددهلل ال كمدددو  دددوه لدددا ال دددس 

 ملدد  ا إلحمددوا يف االسددسي كحمدد  الهددذا  ددهلله  حمدد  اللددوا   ةيخلااوا فاا  الساالم كافااة
واد  الا الدو ل   ا تلدل ااهللإلوه يف كا االسسي ال هللي اااا    بل  ن  ال ن  ن  لهدو  ل

هذا فهذا ااولوا يف  واد  , اللدوا اادهللإلوه يف االسدسي عو دوَّي   اللدوا  ت كد  كاد  
, لَّي االسددسي ن دد  نددو   ا تدد   فهددو كادد  كددل  اااو ىددهلل ,  ال فملددا االدد   الكددد   ال 
حنو  ا  ن  اا اد ات . الااثدوين اللدوا  ت كد   د ي  حمد  اامللدهلل الهدذا ايد ي ات الل   دوَّي  

 الل   وَّي  واا  دذا ف دا  لىدهللالع  ال  د  ملوع الكدا  ند ع سدوايف  كدوَّي  ند ال  حممىدول كلاال الات
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 ي  نددد ال  محمىدددول ال لوبحمددد  اا هددد  الالدددا  حمددد  اامللدددو  اادددهللإلوه فىددد  فمددد  ت كددد  فلدددهلل تددد   
ااوالا الهذا اال   هلل   وَّي كا ال ال هلل   وَّي   ندول الادى  ب اد  حبىدا عدو  ندو تد   

وماان نب  اا  غناار   تملددو  ال ددوه هللا تملددو  ندد  اامللولددهلل الاالدد الم ,  ددوه   دد  هللا

وقولا   اإلسمم يننا فلان نقبال منا  ولاو فا  امخارة مان الخاسارنن 

ااددهلل   ندد  نمل ددو تاىددال الهددو  َّي ااددهلل     إن الااينن عنااي هللا اإلساامم  عااال  
نيإلو  يف ااحموو ن   و ع  ااي ب ذا  ف ااازي ب  ال  هللَّي اا يف كذا   ا كدوَّي  املوهدهلل هدذا 

ًي السدل   َّي  ك تد  ا دع  االعيف ال حمازي ب  ال  وَّي  دو ال اد  فلدل ااملدو ال البدل اادهلل   تدس
 ملد   َّي   ومان نب  ا  غنار اإلسامم ينناا يف االوا ااذف  لحم  فدن ال يف  واد  

جيملددا طو ادد  ال و تدد  ااددهب  الدد ا اددو يف  ددا االسددسي فددنَّي  ادد  ادد   للددا ن دد  سددوايف  
لدد الم سددوايف  كددوَّي  ادد  يف النددو  ااملحممىددو  كددوَّي  ادد  يف  نددو  اامللولددهلل  ي يف  نددو  اا

 ي كوَّي يف الندو  ااملمحمىدو فدن ا كدوَّي ة ااادزاي بلدعيف  الد ا بد     هللا فهدذا  دو     دول 
ادد  فىددهللإلا  ى  ددذ يف  مددوي هددذل نىددولا اامللىددهللال الاااو ىددهلل ال ددهللإلا فىدد    لددول نىددولا 

زندول    دول اللملدا اد  االهلل  ااملمحمىو لَّي  و ا االهلل دو ااملمحمىدو  دهلل اددذ    دول ااازند  ا ااا
 دو ال  امللددهلل اددو ا فددن ا كوعدد  اىىدد  ند  االسددسي فناددو تددهللإلا يف  مددوي هددذل اَّي ددو ا 

ةم لهم شركاء شرعوا لهم من الينن ما   وه لا ال س يف سو ال االدو     

الااهلل   يف هذل اَّي و  هللإلا يف ايدهلل ت الاالدهلل  اادهب كمدو اسداهلله  لم نأذن ب  هللا 
ومن  وَّي و  حم     ايهلل ت الاالهلل  فن ال هذل اَّي و الهع  واد  او  ها ااملحمع  مل   

 دهللإلا يف االسدسي  ال  ملد   والسدسي   نب غ غنر اإلسمم يننا  فلن نقبل منا 
االسسي اامل الف الهو     االسسي   سل كيَّي  دهلل   بدهلل   ااىهو  دو  ال اا ود اعىو بملدهلل 

الو  ددو  ال هف   دد   الدد ا بدد      سددواو  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي  ال  ددهلل   بددهلل   ا
هللا لدددا ال دددس فهدددذا كحمددد  وطدددا الهدددو يف اَّيإلددد ال نددد  ا وسددد    ال  لدددول  لدددما بملمدددوي 
اا هدددو  عدددد  نددد  اباوددددع    ددددول  ادددهلل   بدددد  ال الددد ا بدددد     هللا لددددا ال دددس الهددددو اددددى  يف 
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االسدسي اادذف لددويف بد   مددهلل  حمىد  ااوددسال الااىدسي فنعد    لددول اد   للددا ن د   الهددو يف 
ندد  ا وسدد    ال وادد  الهددو يف اَّيإلدد ال ندد  ا وسدد    , ا ىددو ال ه ددو حبىددلهو  ددهلل  اَّيإلدد ال

ت دوَّي إلىددو ال كدد   هَّي جلىدد  اة ددو ال ددهللإلا اا ددو  ال  ددوَّي ندد  ااوحمددهلل   فىهددو , ال ددهلل 
ت وَّي إلىو ال  و   هَّي جلى  ااهللإلوه يف اة و الااىسنو ن  ااملذاا ن حملدول الا د  

 لدا ال دس اد  ال ازدواًل , فدن َّي  واد   ملذا بلهلل  نو   هللل ن  ااوواادو  َّي    واد  هللا
   ومن نب غ غنر اإلسمم يننا  فلن نقبال منا  هدذا فىهدو  د ج اللدزايف ,   ا

اباوع   هلل  ا االسسي فنعد  اد   للدا ن د  نهمدو كدوَّي تمللدهللل , الادى  االديَّي يف  اد  
َّي  َّي   وَّي نامللهللال وكىول إلو ملول فنَّي االيَّي هو يف اتلو  اا     , يف اتلو  ااىلىا  ال 

ع دددد ع    تمللددددهلل االددددوه , تمللددددهلل االعىددددوَّي  ددددذا ال دددد  هللا لددددا ال ددددس طولاددددو هاددددع 
عاملاة  ناباابة  باال  نااارا    ملمحمدوَّي ال امللدوَّي الا د هع يف اا ددو   دوه لدا ال ددس 

فهدع  دونحموَّي الاي دلوَّي  امللدوَّي ال ملمحمدوَّي ال امللدهللالَّي   إامنة  سق  من عنن  ننة
ند  االدوالا ا د هع كمدو ال د   ال وو ب وا ن  إللىو هللا ال وو  كث الا دحمىه ااد ا 

هللا لا ال س  اع  ودحموَّي اي ال  ونىدو , ال اد  لَّي االديَّي ادى  هدو يف  مدا اامللدهلل , 
الا دد  االدديَّي هددو يف  َّي   ددوَّي  محمدد   حمدد  الفدد  نددو  ندد  هللا لددا ال ددس بدد  فددن ا اباودد  
ع  ا االسسي    ول , اباو  اا ود اعىو الادو كدوَّي فىهدو  اهلدول نامللدهللال إلو دملول ا  د     لاود

االسدددسي ال   ىاىددددحمع ر وااو ىدددهلل الاباودددد   دددا  ادددد  فهدددو يف اَّيإلدددد ال نددد  ا وسدددد    
ااوحمهلل   يف اا دو  الي  للدا ن د   اد  اله دذا   لدول يف ااملد  الإلده الهدو ند  اباود  
 مدددسل ادددى  هدددو نددد  ال مدددوه اادددهب  نددد  هللا لدددا ال دددس ادددو اللدددويفت ادددو ااىددد و نثدددا 

ااددددهب  ت ددددهللث  يف هددددذل النددددو ,  لولددددهلل اا لملددددو  ايددددهلل ت ااواحماددددو الاامللولددددهلل ااا و ددددو
 لولدهلل ا دوا ك ,  لولدهلل االهلل  ددو ,  لولدهلل ااملازادو , اةهمىددو ال دو  ال     إلد ل , فهددع 
   وَّي  اع  ى وَّي , ال اع  كث ت ت ز هدول الا د  هدا هدذا  حمىد  اادهللاىا , هدا هدذا  حمىد  

   د  كدذا  فدنَّي عه اال   , ها هذا هو االسسي ااذف لويف يف اا وو  ,   ا  
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ن  اباوول الاو  اي نو  اي ت زهول فنع  اد   للدا ن د  السىوىد  حبىدا ندو فملدا , الكدذا  
 ها ااامللهللات ااواحماو ند  ااودوفىو الحندوهع فدناع ال َّي الىدوا ااودوف التلاحمدوا الإل لدوا 
التمللددهللالا ال إلدددذالا عاىدددهع وا هندددوت ااواحمادددو اىودداوا ااددد ا  الكثددد  تملحملهدددع ور لدددا 

  ااددهللعىو ا دد هع اددو     وعددوا  حمدد  ااىددلىا ,     وعددوا  حمدد  االسددسي ال ددس الددد  هع ندد
ااددذف لددويف بدد   مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي , ال    دد   ددع فىمددو  املحمددوَّي   اددو فنعدد  ادد  
 للا ن هع  ا  الكدذا   هدا الند  واملد الف الاا هد   د  اا  د  , ال هدا ااوداال   ا   

, ا دوا ك ندو إل لد   ي ا ند  واملد الف   وعوا  حم  ااىلىا فنع  ا   للا ن    اد  
ن وا همشط   واَّي ااىزو  ب   الاا ه     اا    البىلا  حموهع فى   احموا  ثموَّي 

هددو  لددهلل اادد    بدد  نحمزددع    ل ددم ااحمىددا تىددلى ول ال دد  َّي ,  ددد  َّي ااددذف  اددا  حمددع 
بددد   كدددوَّي  احمددد  تلددد ول    هللا لدددا ال دددس , ادددو   ا الا  احمددد   وو دددول ,  ادددا  لدددهلل ااددد   

نحمزدع  وو دول  ملدد   دوه ي تلدو اوَّي والاددا ,  ملد  ند ال الا ددهللال , الا د    ملدوا  طدد ايف 
 دددى ول فلدددى ول  ,  دددد  ع ددد  تملدددذ و يف هللا لدددا ال دددس , ال دددوه فىددد   مددد اَّي بددد    دددوَّي 
 هلل ددد  ادددو هدددو  حمىددد  نددد  ااودددسبو كمدددو  ز مدددوَّي يف اادددهلل    دددوه يف ال دددا  يف  بىدددوت 

   وه   يف نهلل   لهلل اا    ب  نحمزع   نمل الفو الهع  بىوت نسه الااملىو  ور
 ع ضربي   من تيف ة مل أاان هبل إب          لي    من ايب النيرش اضبان
 إ  راكر  حيلل   نأحس دد            أ ىف الربت  دلد   هللا ميزان

الهذا سحم     لول طولادو ند  ااملازادو فوحمدو يف وا الند  واملد الف الاا هد   د  اا  د  
ًاادد  النددو ن دذ  هددو  ا ددوا ك  دد   إل حمددوا فىد  ا دد الك  حمدد  احل دوي ال حمدد  اادويال النو

   ال ا و احلون  الهع  لاحموَّي ود   وحمدو يف هدذا االدوا , ال دذا كدوَّي  دىم االسدسي ابد  
تىمىدددو   ددد  هللا  دددوه يف  لىهللتددد  ااواسددد ىو فىمدددو نىدددز بددد   هدددا ااىددد و نددد  ااواسددد ىو يف 

 ددوه يف ال دداهع  الهددع نددم  ادد  يندد الَّي واملدد الف الندد  واملدد الف الاا هدد   دد  اا  دد  
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ال  هدوَّي  دد  اا  دد   حمد  نددو توللدد  االد  ملو لَّي ه ددو  ندد  اا والد  ندد   ندد ت الادد  
 حم   ا نو  الللا  اال  ملو ال منو  حم  حنو نو  نحما   حمى   هدوالهع , االودو  ند   اد  

بد  االد  ملو  َّي اباوويف  ا االسسي    ول هدذا  دهللإلا فىد  كدا ند  اباود   دا ندو لدويفت 
ال ه  حمى  اادهللاىا , ال  ا كدوَّي كدذا  فوالدا   ال  حمد  اا حمد   َّي  دهللإلا يف االسدسي 
ال ي يإ يف فملاع ن  الفملوه هن   ي ال هلل تلى   ا   زاد  الإلو دول نىدولا اامللولدهلل , 
النىددددولا ااملمددددا الاادددد ها لَّي هددددذل هددددع ااددددهب نىددددز الاددددى  فىهددددو الاهددددو  فىهددددو الا دددد  

ااا  ىدددو كمدددو هدددو نملحمدددوي  ندددو ندددو  ملدددهللل  لمدددو  هدددا ااىددد و ايلاهدددو  نودددا يف الندددو  
الاةمو دو يف كادا اامللولددهلل البى دوا فىدد  ند  وددوت ال داوت  هددا ااىد و فددنَّي  اد  اددى  

إن الااااينن عنااااي هللا  جمدددوه اسلاهدددو  بددددا الالدددا اياادددزاي بدددد   دددوه ال واددد  تملددددو  

هللا لددا الهددذا  ددوه  الهددو يف نملدد   اَّي ددو ااددهب  لحمهددو ااددهلل   ااددذف  للحمدد    اإلساامم
ال س هدو االسدسي فلدط , ال ندو  دا االسدسي اادذف  حمىد  اادهللاىا فنعد  ي  للحمد  هللا لدا 

وةن لاذا  ال س الاى     ول   هللل ال َّي كدوَّي اامللدهلل  لدهللل   د ي ,  دوه ال دوه هللا تملدو  

ُ  السابل ف قارك بكام عان سابنل   ذلا   براِط مس قنما فا بعوه ون   با

ه جموههلل ااىلا االدهلل  الاالدلهوت , هدذل اَّي دو اَّي و  و وباكم ب  لعلكم   قون 
وةن لذاباراط مسا قنما  فىهو ااهللاىا  حم   َّي   اج هللا لا ال س الا هلل  وه 

الاللددد  ااهلليادددو نددد  اَّي دددو  حمددد  االدددوا  َّي هللا لدددا ال دددس  نددد  وتلدددو  هدددذا   فاااا بعوه
الاال ددو ال ال َّي هددذا   وةن لااذا بااراط مساا قنما ااودد اج بملددهلل  َّي بددل  ددوه   

ال     ن ع الانأع بل  ملد ف بد  لَّي ااامل  د  تمل  د  االدعيف نادوك     لدو ال هذل   و  
تهلله  حمى  كيَّي   ا  ىا   ف نثسل نو هدو ا دو  حي نادوك     لدو ال تدهلله  حمىد   ندو هدو 
ندددثسل ااحم دددع حي نددددو هدددو االعىددددوَّي حي ندددو هدددع اا ددددول ال حي     إلددد ل , فوامللددددو ال تملددد ف بدددد  

عيف ال وند   حبىدث ي  حمادل   َّي   دوَّي بى ددول ال  ود  تمللدا وتادول اامللدسيف  ملد ف والد
 نوندد  فالددا  اىدد  فددن ا  ىددا نددثسل نددو اا سددواو , ف فملدد  هددذل , نددو اا دد ف ,   ا  ىددا 
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  ف  فى  ال  و , فن ا  ىا هدذا اااتودو  فودو  الاند ول هدذا لعد  بدل ,  ندو   ا ال د  
  ااواندأ فلدوه وامللو ال فى اوك    بىوَّي كثا اله و هللا لا ال دس   دو     هدذا اا   د

   وةن لااذا   , الهددع   ددو ال     ددعيف  لددوههلل تلددوههللل اا ددوي تلددوههللل ااودد وبو
ًنوَّي ال َّي هذا اال دو ال    ااىدلىا الااىد و   لوههللل  ن  كوَّي يف  ا  اازنوَّي , اليف كا 

  ال اال ددو ال اددو    وةن لااذا سااراط مساا قنما النددو يف االدد  َّي الااىدد و  الَّي  اهددو 
 حمى  ههلل   ف دا ندو    دهللإلا يف هدذل اال دو ال فدىم    َّي الكوَّي  كوَّي يف  ههلل اا و 

  وةن لاااذا باااراط مسااا قنما ,  دددوه تلددوه  عدد  إلدددو ك  دد  ااوددد اج ااىددالىع 
الااو اج ااىالىع فىد  يف سدو ال اااو دو بملدهللال تاوسدا اليف هدذل اَّي دو هعد  ااىد و  ال عد  

ًندو االسسي هو اال  َّي الهذل كحمهو  ال  ع   مهلل  حمى  ااودسال الااىدسي الهدذ ل كحمهدو ناس
فم  ازي االسسي فلهلل ادزي ااىد و الند  ادزي ااىد و فلدهلل ادزي االد  َّي الند  ادزي االد  َّي  حمد  
 لىلا  فلهلل ازي االسسي الااى و اله ذا با جيا ازالي االسسي اادذف  ه  حمىد  االد  َّي 

ال َّي هدددذا  ددد اج  الااىددد و , البى ددد  على دددو اا ددد ل  مدددهلل  حمىددد  ااودددسال الااىدددسي ,  دددوه 
   اج الا هلل كمو بى   ا  يف االوا ااذف  لحم  فدين  تتلو د  فلدوه فهو  نىالىع 

ال ادد  اَّي ددو  حمدد   َّي اتلددو  ااودد اج  فددوتلملول الي تالددم ااىددلا فاادد ل ب ددع  دد  سددلىحم  
ااددذف هددو االسددسي الااىدد و الالددا هندد  هللا لددا ال ددس بدد  ال َّي اتلددو   ددال ندد  الهددوايف 

الهدددذا ادددع , الاا هدددع ه دددو احما ددد ل  الي تالدددم ااىدددلا  الاالددهلل  الاالدددلهوت  ددد ي الواددد  
فهلله  ا   حم  ن ا  ااو   ن  ايساهلليه وَّي و  حم  اللدوا اادهللإلوه يف االسدسي 
, ال دد ل ا دد الك   دد      ددال  ددوه   دد  هللا تملددو  بملددهلل  ادد  ال دد   وللددو  ندد  هللا 

 ددوه   نن ندد    ددهللا يف   ندد اي هددذا نددو اددى  ن دد  فهددو    نن    هددو  َّي  سددوه هللا 
اليف اادد ع نن ندد   مددا  مددسع اددى    حمىدد   ندد اي فهددو    نهددذا احلددهلل ث ناادد    إل لددول

 حمى  , ناا   حم    ا  يف اا   الاله نن ن    هللا يف  ن اي هذا نن الاااد  ااثدوين 
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  نن ندد   مددا  مددسع نن  الال نىددحمع يف ااودد ىأ ال حملدد  االوددو ف ال  لددول يف  دد ى   
ًنول ب  الهدذا احلدهلل ث ادذ   ااحما دل   دىع ند  ال دوه يف    االدهلل    زدو ال  دا لو

الايهلل ت ممىم  عوا هو , الهذاَّي ااحما وَّي نهموَّي الكا ن همو ا   زو  ال كا ن همدو 
 زدددو يف وا ,  ندددو الاله   فلواددد  ن نددد    دددهللا يف  نددد اي هدددذا ندددو ادددى  ن ددد  فهدددو 
 لددددما ااددددذف اباددددهلل  االهلل ددددو , ال  ددددهللا احلددددهللا الاددددو    ملمددددا بددددذا  فمدددد    ددددهللا 

 الا   للا ن   الهو يف اَّيإل ال ن  ا وس    . احلهللا فهو ن  ال   حمى  
ااحمادد  ااثددوين   نن ندد   مدددا  مددسل اددى   حمىددد   ندد اي هددذا  لدددما ااددذف  ملمددا الادددو   
ندددهللا فدددن ال ااحما دددوَّي  ه   دددهلل,و  حمددد  ايدددهللا , ال ه اَّيإلددد   حمددد  اادددذف  مدددا ودددو 

ن    هللثدد  ايددهللا , الهددذا احلددهلل ث وَّي  ا  مددوه يف  وه هددو كمددو  َّي  ددهلل ث  مدد  
و ال موه وا ىدوت ال مندو الند ا ندو عدو  نىدزاَّي ا  مدوه يف وط هدو فمد   د و عىاد   من

يف وط دد  الاسددالوي  محمدد  اا ددوه   حمدد  الفدد  ااىدد و فنعدد   ى  ددذ نللددوه ااددهلل   ال نددو   ا 
فوت   هلل,و فحمى  وللوه ااملما لع    ا فوت االإلس  ا   للدا ااملمدا ال  ا فوتد  

  للددددا ااملمددددا ,   ا تلددددل  ادددد  فويددددهلل ت  ىددددموَّي اااوبملدددو الايااددددزاي وا ددددوه  فنعدددد  ي
 ددهلل ت  يف ااددهللعىو , ال ددهلل ت يف ااددهلل   , الهددذا احلددهلل ث  دد ا  بدد   ددهلل ت يف ااددهلل   
لعددد   دددوه   نن نددد    دددهللا يف  نددد اي هدددذا نن ال واددد  يف  نددد اي هدددذا  ملددد  بددد  اادددهلل    ندددو 

  د هع توسدملوا ايهلل ت يف ااهللعىو فحمىى  نلدمواو وا هد  , ال دذا ااود وبو  ند  هللا
يف ت  دىع  ندو  اادهللعىو  حمدد  الفد  ااودحم و الت  دىع  نددو  اادهللعىو ات الل  دهللإلا  د   و ددهللال 
ااودددومل اا سدددحمو , الات الت  دددهللإلا  ددد   و دددهللال ال دددا يف ال دددىويف االو دددو الادددى  هدددذا 
ودوط   بىددوَّي  اد  ,  نددو ايدهلل ت يف ااددهلل     فهددع ند  ال ال   حمددو الا دهللال فحمددى  ل ددهللع 

ااددددهلل   سددددوايف  كددددوَّي  ادددد  احلددددهللا يف النددددو  ااملحممىددددو يف  نددددو    َّي ندددهللا  ددددهللاع يف
اامللولدهلل ,  ي يف الندو  ااملمحمىدو فددن ال هدذا احلدهلل ث  ىداهلله بدد   حمد  ب دسَّي كدا  لىددهللال 
 هللثو , ال ىاهلله ب   حم  ب سَّي كا  ماع  ال ا ب     هللا  هللا فم  لدويف بمللىدهللال 
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ت  ال عاددد  ااوددداوت ,  ال يف  هللثددو , كمللولدددهلل ا ددوا ك  ال اا ل دددو  ال اابالادددو يف ااودداو
فسبددهلل  َّي  االددهلل  يف اةدد   ال حنددو  ادد  فنعدد   لددوه ادد  هددا كددوَّي  حمدد  هددذا  ندد  اا ددو 

 لددوه ي , الا دد  هددذا هدددو ال حمددع  ال هددذا هددو اادددذف جيددا ااازاندد  للددا  ي   ىدددا 
احمل   كذا  ال  َّي   زل هللا لا ال دس  د  كدذا     إلد ل ال دذا كدوَّي ند  اا دسي احلىد  

ا ااواوت نو  وا  الااهلل االنوي اةو     د  هللا  ىدث  دوه    ين   تنحمد ت نثسل يف و
كوَّي  احموا اال  َّي الفى   هت ااواوت الكوَّي  ود    تال ا ااواوت اللهللت  َّي اا و 

هللا لددا ال ددس يف   و ثدد  ال  ددهللل ااودد وبو الندد هع احلوندد  الندد هع االددو  الندد هع ااددذكع 
 ادد  الندد هع ندد   ددهلل  اوددو   ددى ول  ددا الندد هع  ددا ااددذكع الندد هع ااملو ددا الندد هع  الَّي 

اا دوه  الند هع ند   دهلل ي  اودو   ي اا دوه  فحمدع   د   الدم  اد  ه دىويف تود فهو  دد  
 وه هدو فددهلله  حمد   َّي عوددو  ااودا الالددا اال دوَّي اددو  حمد   وه هددو  الَّي ااادديال ست 
ايهللثددو , الهددذا ااددذف  وادد   دد  الندد  لهددو  إلدد   يف ااىددولا ااملمحمىددو احلددهلل ث  زددو 

 هللثدو يف ااملمدا  تالد ا ادو    هللا لدا ال دس , الايدهلل ت يف اادهلل   هدع   حم     كدا
االهلل   ذا  وه   نن الكا  هللثوع بهلل دو الكدا بهلل دوع ندساو نن كدا  هللثدو  ملد   هللثدو يف 
 ند اي هددذا  هللثدو يف ااددهلل   بهلل دو , االددهلل    لدول ه ددو  بدهلل  يف ااددهللعىو البدهلل  يف ااددهلل   , 

 ندو اال ددهللاا يف اادهللعىو فدس  ددهللإلا يف اال دث لعدد   الاادذنوي هدو ايباددهللا  يف اادهلل   ,
ي  ددهللإلا يف  وادد  نن ندد    ددهللا يف  ندد اي هددذا نن ال منددو االوددو  اا ددسي  دد  ااهللهعددو 
  ا تلددل  ادد  فوالددهلل  نذنونددو كحمهددو الكددا بهلل ددو ندد  ال ال ل اددو ندد  اا اددوا الااىدد و , 

ثحمدث اادهلل    الن  ااى و هذا احلهلل ث اةونم االونا ااذف  دهللل طولادو ند   هدا ااملحمدع
ال هللل طولاو  إل الَّي  بم ااهلل   هعد   لدما نىدولا كثداال تو دع  بدم نىدولا اادهلل   يف 
اامللولدددددهلل اليف االددددد الم , االهلل دددددو ت دددددويف اادددددهللإلوه يف االسدددددسي , اادددددهللإلوه اا وندددددا يف 
االسدددسي   ا كوعددد  بهلل دددو  محمىدددو , الاالدددهلل   ىدددموَّي   بدددهلل  كا  دددو , الااثدددوين بدددهلل    الَّي 

ت دوَّي االددهلل    ددوَّي الند  بهلل ددول , ال  دوَّي كادد ال  كدد   ال  اا اد   لهلل ددو  ال  محمىدو فاددو ال
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 ددددد كول  كددددد  , الات الل   دددددوَّي  الَّي  اددددد   الَّي اا اددددد  الهدددددذا  لدددددما اامللولدددددهلل ال لدددددما 
ااملمحمىددوت فمثواددد  ندددثسل يف االدددهلل  اامللهلل دددو اادددهب هددع كاددد  سدددحما ااددد ا لدددا ال دددس  ددد  

هددا  ىددم  دداوت  ال عدد  اددى  ادد   دداو االاددو هددذل بهلل ددو  ت ددهللث      دد   حمىهددو  ددد  
اةوهحمىدو هددع  ملالددهللالَّي  َّي ر لدا ال ددس  دداوت فديإ لهددع العاددع  ىدم ااودداوت  دد  
اا ا لا ال س ال ع  ي  اود  بوداوع االادو  دا  داو ااولدو  اا حمد  بلد ج االطدسل  
كمددو  ددز ع ال نددو االددهلل  ااملمحمىددو ااددهب هددع كادد  كويسالدداو  واددوت  ايسالدداو  واددوت  

هللثدددو   لدددول يف هدددذل الندددو ال دددو السدددولا كثددداال  ددد    كددد  فددد ك نددد  ااحمدددو الهدددو بهلل دددو  
 ت ددهللث  , الاالىددع ااثددوين االددهلل   الَّي اا ادد  ن هددو نددو   ددوَّي يف اامللولددهلل كلددهلل  اال لددويف 
بهلل  ا وا ك , البهلل  االهلل  و البهلل  تال دا ااوداوت الاا دسي يف ال دواه الاالوندوت    

  إل ل ,  مل  ن  لهو اي الو  .
هب   ثدد  فىهددو اا ددسي ندد  لهددو  مددا اا ددوي  ددو الاالىددع ااثددوين   بددهلل   محمىددو الهددع اادد

فواوددددحموات نلاهلل ددددو ,   كدددددو  نلاهلل ددددو ,   دددددواه نلاهلل ددددو     إلددددد   ادددد  ا اادددددويت 
نلاهلل ددو هددذل كحمهددو ي توددا    اا ادد  الاالدد   ال منددو هددع بددهلل  حبىددا  و ددو , الاالددهلل  

 ااملمحمىو  ىموَّي   بهلل     حمىو , البهلل ت  نوفىو . 
ا    ا  المل ت نثا   هللاا  است ااوااهلل  ال اادي  االهلل  ال حمىو   نو  ت هللا الاى  

 ال حنددو  ادد   دددو     دد  اددد    ددا   ددست يف االددد  ملو فهددذل بهلل دددوت   ددحمىو  ت دددهللث  يف 
 هذل النو . 

ً دهلل  حمىد    دىويف  الاالىع ااثوين   بدهلل   ندوفىو   دحمهو  ملد    دا ااملمدا نلد ال  الا د  
ايلامددو   حمدد  ااددذك   حمدد   ددو ت بهلل ددول ووهددو بملددا  هددا ااملحمددع بددهلل ول  نددوفىو نثددا 

 حنوع نو ت   هلل    ىويف بملا  ااوسال ااا النو , ال  دلول  اد   دو ااودسال  حمد  اا دو 
لويف     ويع ال هلل لملحموا  دع كلداال البىد هع   حم   او نو نثا نو لويف  َّي اب  نىملو  

 و  ال لدوهت  دع سدل وا نولدو هحمحمدوا نولدو   دهللالا نولدو     إلد ل فلدوه  دع لعداع  حمد  
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ط   ع  ههلل  ن  ط     مهلل  حمىد  ااودسال الااىدسي  ال  عداع  حمد   دمللو ندساو , هدذل 
اللوتد   حمىد  ااودسال الااىدسي   عىو  سوه هللا    ت ى   مل   َّي ااملههلل    ا الهبييف 

   ا ددو الهددبييف   دد وب   حمىدد  ااوددسال الااىددسي فلددواوا ه  و  لددهلل اادد    ا ددا    اي , 
  ددهلل احموددا    لحمودد  فهددذل ااودداو ااددهب فملحموهددو تىددلىأ نلدد ال  ا ددا    اي  ددوه كددع ندد  ن

ا ددد   ندددوفوا  حمىهدددو  ددداو  دددو ت  هللثدددو  دددذا بملدددا  هدددا ااملحمدددع  لدددوه االدددهلل  ايهللثدددو 
 ىددموَّي بهلل ددو  ت ددهللا   ددحمهو , هددذا االىددع الاله , الااثددوين بهلل ددو   ددهللا ال دداهو , 

هدا ااملحمدع السدل  الهو االىع ااثوين   ا تلل  ا  فوالهلل و  و  هللال تمل  اوت   ف ادو  
 ك هددددو ا دددد   حمدددد  اإلاوددددو  مندددد ت  حمىهددددو , الهددددع  َّي االهلل ددددو  ت فدددد  وددددو  ت ددددهللا  حمدددد  

يف  ددوهع  ال  مداع  ال ا الدو  اللملددا  اد  هددهللهل  إلدسف احلد  اااحملدد   د   سدوه هللا 
نحمازندددول الط  لدددول نىدددحموكو هدددذا  ددد ف بددد  بملدددا  هدددا ااملحمدددع   حمددد  حندددو هدددذا ااامل  ددد  . 

ال دال هَّي االهلل دو هدع ط  لدو يف اادهلل   فل دو ,  لودهلل الااثوين   نو   فد  بد  االدوطو 
واىحمو   حمىهو نو  لوهلل وا     اال  ىو اللملدا  اد   ال ااادزي بدذا    ال  ودا ند  
 ا   َّي االهلل و  هلل ت وَّي يف ال واه  هلل ت وَّي يف ال موه  دهلل ت دوَّي يف اي الدو ات 

 حمىد  ااودسال الااىدسي    لول اااولهللال ااثوعىو ن  ااامل  د     َّي االهلل دو   ت د  يف  هدهللل
الي يف  هددهلل  دد وبا   نددواَّي هللا  حمددىهع ااثواددث    َّي االهلل ددو  لوددهلل بىددحموكهو ااالدد ا 
   هللا لددا ال ددس  ملدد   مددا  لددو ف  لوددهلل بدد  اللدد  الااثددواا الااالدد ا    هللا لددا 
ال دددس , النددد  اا ابدددم   الهدددو نهدددع  َّي االهلل دددو نحمازندددو  ملددد   عددد  لملحمهدددو ط  لدددول تلدددوهع 

 ال و يف ايااددزاي اددو  نددو   ا    حماددزي واملمددا  ال والددوه يف    ددوَّي إلددسف اا   لددو االدد
ااى و ال  وَّي  حمطل  ال   وَّي ن  ال ال  ال حبىا احلوه ا د  ي   دوَّي بهلل دو  دد  تحمادزي 
  ا   هللث  ال ااتزي  مل  اا دوي نلدوا  حمد   اد   ال هدو ااازند  فدن َّي  اد ل يف هدذا االدوي 

ندددو بدددل فواادددو ااىدد و فحمىىددد  كدددا فواادددو احمىددد و نددو بدددل االدددهلل  الايدددهلل ت يف ااددهلل   ال 
بهلل ددول فوالهلل ددو نددو دددوا  بدد  ااىدد و ال تحماددزي ال حماددزي بدد  فى ددوَّي ط  لددول نلدد ال ول نحمازنددول بدد  
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نثسل او  إ   هلل ن  اا دوي البملدهلل ااودسال ااا الندو  فدم  هلل د  ال  دو , هدا   دوَّي فملحمد  
 ي  عدد  فملحمدد  تحمدد  بهلل ددو  ال هددو  حمددط الإلددوا  ااىدد و علددوه ه ددو ع  دد  , هددا  حماددزي هددذا 

اا ال  ال  املحم  يف ات ات بل  ل ال إل  بملىهللال كا  ه  كا  ه    الي  حمازن  كدا ند ال 
فى ددوَّي   ا فملحمدد  ندد ال علددوه هددذا إلددسف ااىدد و , الي جيددًو ادد  فوااددو ااىدد و ,  نددو   ا 
ًندددول احمودددحموات ااا الندددو  دددو  بهلل دددو  هللثدددو  لدددمحمهو   و  دددث  ااادددزي فودددو  هدددهللهل نس

 , اا سي    االهلل    وه الااو    هلل  لو  . ااو ىهلل    االهلل  
  دوه    دوه  سدوه هللا   وه     هللا تملدو  بملدهلل  اد    الاحملودو ف  د   ر ه  د ال  

نن كا  نهب  هللإلحموَّي اة و  ي ن   ىب  ىدا ند   ىب هدذا فىد    و دو ااحماد  لعد   دوه  ي 
ملد  ند  هدذا اادذف  ىب اا    حمى  ااودسال الااىدسي فلدواوا اد    الند   ىب   ان   ىب ف  ال 

 ددوه   ندد   طددو    إلددا اة ددو الندد   وددوين فلددهلل  ىب هددذا ن دد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي 
ال عدد   تل  ددا لندد ع   ددىع الهددو  عدد  ي   دد  ااددهللإلوه يف االسددسي  ي ب و ددو اا سددوه 

ال حماددزي بىدد ا  فنعدد     ددهللإلا اامللددهلل يف االسددسي كحمدد  , الهللا لددا    ا     ددم اا سددوه 
ناا ةنهاا الاذنن  مناوا ايخلاوا فا   اهللإلوه يف االسدسي كحمد  فلدوه   ال س  ن  و

الهددذا احلددهلل ث   ملدد  ا إلحمددوا يف االسددسي  ىملددول ال ندد  ب و ددو  سددوا   الساالم كافااة 
فهدو نو دو  بدهللإلوه اة دو نن كدا  ندهب  دهللإلحموَّي اة دو  ي  فى   َّي ند   طدو  اا سدوه 

 كد  ااملحممددويف  َّي طو ددو اا سددوه ال ددهلل  ند   ىب نن  الهددذا فىدد  تمل دىع ا و ددو  سددوه هللا 
  ن ال او لويفت يف اال  َّي يف  كثد  ند  ثسثدل نوندملول كحمهدو فىهدو الند  ب و دو اا دو 
  ال دددهللي فوااادددو كلواددد  لدددا ال دددس  مااان نطاااُ الرساااول فقاااي ةطااااع هللا 

 وةطنع وا هللا وةطنعوا  الرساول لعلكام  رإماون  وكقول  جل وعم 

ذنن نخالقون عن ةمره ةن  بنبهم ف ناة فلنإذر ال وكقول  جل وعم 

الحنو  ا  ن  اَّيهت الهع  كث  ن  ثسثل ال دهلل كادا  ةو نبنبهم عذاب  ةلنم 
ال كد  فىد  كدا اَّيهت  االنوي   هلل     هللا كادوول   ىمدول ودول كادوا طو دو اا سدوه 
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م ااهب  ن  هللا لدا ال دس فىهدو ب و دو اا سدوه الهدو كادوا  نالدو  ن د  ن اولدوت  ال   د
يف  هلل ع ن  اا اا كيإل  نىولا  لهلل هللا ب  االنوي   هلل الكموانم يف بهللالم اااوالهلل 
يبدد  االددىع العلوادد  بدد  تىمىدد  اليف   ددسي ااددو ملل     ددا  ادد  , االوددو   َّي ااملحممددويف 

لاددو   ا ايااددزاي والسددسي فددس نوددا ااددهللإلوه يف  اهامددوا بددذا  ب و ددو اا سددوه 
 واددد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي ه دددو نن كددا  نددهب نن ندددو  هللا االسددسي  ي ب و ددو  سددوه 

اا ا  ولنو ه و , النو ه و  هلل   وَّي ااد ا  ادو  ندو اادهلل وال   دوَّي ااد ا  واحماد   عد  ي 
 هللإلا اة و  ي ن  كوَّي  حم  االسسي  ملد  كدا  ندهب اادهب بملثد ت  ادىهع  دهللإلحموَّي اة دو 

ال    د  نىددحممول فددس  ىدازا احم سددوه  ي ند   ر طددو هب , النملد   ادد   عد  ندد     
 دددهللإلا اة دددو , ال ددد  بلوادددد   دددهللإلحموَّي اة دددو احمالدددو   يف ايااددددزاي وا و دددو الهدددذا  وادددد  
بمللهع الا    اى  مىهلل , الااو ىأ اادذف  حمىد   هدو   هدا ااملحمدع هدو ااثدوين , الهدو 
 َّي  ددوه نن كددا  نددهب نن  ملدد   نددو االلوبدددو الهددع  هددا االسددسي ,  هددا االسددسي كحمهدددع 

إلحموَّي اة و  ي ن   ىب  إلدوه اة دو ,  ىدا الند   ىب  دوه   ند   طدو    إلدا اة دو  هلل
الند   ودوين فلدهلل  ىب ,  ملد   ىب  إلدوه اة دو   ا تلد    اد  فهدا ند   ود  اا سدوه 

  ي  ددهللإلا اة ددو  ددوه  احلددهلل ث عملددع ي  ددهللإلا اة ددو ندد   ودد   سددوه هللا   لعدد
 اة و  حم   ىمل    ى  ذ   وَّي ن   ها ااو ىهلل , ا   ااهللإلوه    

االىع الاله    إلوه   اليل ,  ملد   إلدوه   َّي  دأ ااامللدا نل د   إلدوه يف  اله الند  
 بملهلل  َّي   للع اا وي ن  احلىوا فنع   هللإلا اة و ف  وَّي . 

  اليل   نل     يف ااهللإلوه . 
الاالىدع ااثددوين    إلدوه نادديإل  , الهدبييف هددع ند   ددويف هللا لدا ال ددس  َّي  دهللإلحمتوا اا ددو  

 بوَّي فىهو بلهلل    مو ع , فواهللإلوه يف اا وو   إلوه اة و عو وَّي   فىملذ
 إلددوه  اليل ,  ال نل دد  , ال إلددوه ناددديإل  فلددهلل   ادد   إلددوه اة دددو ال دد ا  بدد  اادددهللإلوه 
عا  ااهللإلوه الاليل  ال ااهللإلوه اال د  كهدذا احلدهلل ث فلواد   حمىد  ااودسال الااىدسي نن  
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ل د ال الي  اديإل الَّي  د   إلو دو  ي كا  ندهب نن  ملد   ندو االلوبدو  دهللإلحموَّي اة دو  اليل ن
ندد   وددوين فنعدد  ي  ددهللإلا اة ددو  اليل ال منددو  ادديإل  , ال  ا تإلدد  فهددو ندد   هددا ااو ىددهلل 

ال لوبددا هدددذا يف اا ودددو    دد   ملدددذا يف اا ددو  بلدددهلل  فواااددد  ال وددىوع  ا سدددوه هللا 
نن ااا د ل كلواد  ندثسل نن اة دو   ندو  حمدد   دوطم ااد  ع , ي  دهللإلا اة دو  دوطم   ددع 

ي  هللإلحموَّي اة و الي جيهللالَّي   فهو ال َّي   فهدو ي  ولدهلل ند  نىداال كدذا الكدذا ,  َّي هللا 
  ي  حم  اا و  ن   دوه ي  اد   ي هللا الحندو  اد  فدواا  ل يف اا ودو    لدول  ىدموَّي 

     ل  اليل  ال   ل نب   ال   ل  بهللف . 
عد  ند ي  حمىد   َّي جلد ك ند    ل نب   , ال  ل  بهللف , فواا  ل البهللف , هذا  مل   

ًندد  ة  اا دو  االادد   ال ندد ي  حمىدد   ي اة ددو االادد  ,  دد ل ااب دد   عدد  ندد ي  حمىدد  اة ددو    
 هللإلحمهو ن   ها ااملو ع الن هع ن    ي  حمى  اا و  نببدهللال الند هع ند   د ي  حمىد  اا دو  

ال لدل  حمدط نب اول اله ذا , الاذا اةمدم  ال ادذا ااااودىا  ىدالىع اا  د  يف اا ودو  
ا وا ك ال ها االهلل  الااوحمو ااذ   فهمدوا ند  عاد  اادهللإلوه ن حمد  اادهللإلوه الفهمدوا ند  
ااا  ل ن حمد  ااا د ل , الفهمدوا ند  ااا د ل ااا د ل اا حمد   ال ن حمد  ااا د ل حبىدا 
احلددوه الهددذا اددى  مىددهلل بددا اا وددو  فىهددو هددذا الهددذا االوددو  ندد   ادد   َّي احلددهلل ث 

هللا  ددهلله  حمدد   َّي ااوالددا  حمدد  اامللددهلل ااىددحمع  َّي   ىددم  هدذا ااددذف  الال االوددو ف   دد 
فىمددو  ندد  بدد   ال ادد  فنعدد   ال ي يىب  إلددوه اة ددو الندد   ودد  اا سددوه   سددوه هللا 

يىب  إلددددوه اة ددددو , الااملو ددددا ي   دددد   َّي يىب  إلددددوه اة ددددو , فددددهلله احلددددهلل ث  حمدددد  
ند  هدو  ال َّي هذل النو ند هع اللوا ااهللإلوه يف االسسي , الاللوا طو و اا سوه 

.  ناو هلل  نو االلوبو ن هع ند  هدو ناو دهلل فدس  دهللإلا اة دو هعد   ىب طو دو اا سدوه 
 دددوه بملدددهللهو اليف ااوددد ىأ  ددد  ابددد   لدددوي  نددد  هللا   همدددو  واددد  اليف ااوددد ىأ كمدددو 
 كدد ت ا ددع ندد   لددا  عدد   دد ا  بدد  االوددو ف يف  واددا كددسي  هددا ااملحمددع , ال ددهلل  دد ا  بدد  

ىملدددول حبىددا تملددوبا  هدددا ااملحمددع اله ددو  واددد  اليف نىددحمع , ال ددهلل  ددد ا  بدد  يف ااودد ى ل  
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ااود ىأ    دهلل بدد   د ىأ االودو ف   دد  هللا تملدو   ىدث  كدد  هدذا احلدهلل ث يف  كثدد  
ن  نونم ن هو يف ااهللهت الوا  يف  إل ل ن الن حما  ي ان ا نىحمع بوا  د ع اىهد ف 

ن  دوه   ن  هللن  ن  وه اليف ااو ىأ  د  ابد   لدوي  ند  هللا   همدو  َّي  سدوه هللا 
 بوا اا وي    هللا ثسثو  وا   بوا اا وي    هللا ثسثو هذا فى   َّي هبييف هدع   دهلل 

التلهللسدد   وولدد  الهددذا  ملدد   َّي فملحمهددع ااددذف فملحمددول ندد   كدد   اا ددوي بولددول احمدد ا 
اا لدددول  لادددع ال ددداوا هادددع  بودددا اا دددوي    هللا لدددا ال دددس ,  بودددا اودددو  ددد ى و 

ً دع  اددو اىىدد  بود ى و , الال و  ددث  زددو يف ااحمودو لَّي ال ددا فىهددو  إلسفدول ادد  
 اددو ن لواددو واحمادد  ال َّي اا لددا واملدد   منددو هددو املددو د ال وادد   بوددا اا ددوي  ملدد    ددهلل 
اا وي بولول    هللا فيبوا افملا يف هذا االوا   ى و  حم  نو لدويف يف هدذا ااحماد  

مندددو  ملددد   َّي  واددد  ثسثدددو ااملدددهلل  ي ناهدددوي اددد  الي  ملددد   َّي هدددبييف هدددع البودددا فلدددط ال 
هدددبييف   دددهللهع بولدددول ال دددهلل   دددوَّي ه دددو  نددد  هدددع  ىدددوال هع يف االدددهللا  لَّي ااملدددهلل  ي 

 ناهوي ا  ال منو  بت  ب  احمامثىا  هلل   وَّي  لاو   حم  هبييف ال هلل ي   وَّي . 
الاله   نحم دهلل  يف احلدد ي ثسثدو إلدد   بوددا ,  بودا اا ددوي    هللا ثسثدو  ددوه   نحم ددهلل  

, احلد ي اا دع يف   دحم  الكدذا  احلد ي اادهللين لَّي كدسل ن همدو  يف احل ي , احل ي ااد ا  بد 
 د ي فم دو   نهدو  بد اهىع ا حمىدا  حمىد  ااىدسي , الااهلل  دو  د ي ندو بدل  دل     ثدو  , 
ندد    ددهللا فىهددو  ددهللاع  ال  ال   ددهلل ل فملحمىدد  امل ددو هللا الااسل ددو الاا ددوي   ملددل كمددو 

كحممددو نحم ددهلل يف احلدد ي االحلددو  اإلاحمدد     وادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي , الاالحلددو  يف احلدد ي
فى   ها ااملحمع نو اا ا  ب  فم هع ن  فى  االحلو  والد   ور لدا ال دس الاا اد  لَّي 
هددذا    ددع االحلددو  الهددو ااىددا  دد  اا   دد  ااوددواا , الفىدد  هَّي االحلددو  االاددا االاددا 
 السدددددا  اادددددهللنويف , الفىددددد  هَّي االحلدددددو  يف احلددددد ي فملدددددا اا لدددددول  الااملو دددددع ال  دددددهللاا
ايدهلل ت الاالدهلل  , الفىد  هَّي االحلدو  هددو كدا ندو اد  هللا لددا ال دس   د  هَّي كدا نددا 
اد  هللا لددا ال ددس   د  اددع  دد ل سددوايف   كدوَّي  دد كول  ال نددو  العدد  فنعد   حلددو   النىددا   دد  
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ااو اج ااىالىع , الهذا ااااىا ااثواث   كمو اإلاو ل اب  ل  د    د  هللا تملدو  ال دال 
ومااان  لَّي اااووددىه ي اللدد  ادد  ال دددهلل  ددوه هللا لددا ال ددس هددو ااااىددا ااودد ىأ 

يف سدو ال احلدا ,  ملد  ااىدزهلل    نري فن  بإلإاٍي بظلٍم نذق  مان عاذاٍب الانم
والمسجي الإرام الذي جعلناه للناس سواء  العاكف فنا   احل اي خبوو د  

 ك  االحلو  ه دو   والباي * ومن نري فن  بإلإاي بظلم نذق  من عذاٍب النم
الهو  لما  ىدم ندو اد  هللا لدا ال دس   د  هعد   حلدو  النىدا  د  ااود اج ااىدالىع , 
 ددوه النلاددداع يف االسدددسي سددد و اةوهحمىدددو الهدددذا هددو االدددوههلل نددد  هدددذا احلدددهلل ث احملدددوا , 
االحلو  يف احل ي   لول  مل  احلد ي جيامدم فىد   دهللال  داوت  دذا توحمد  ندثسل فىد  ااهلل دو , 

ااو وبو  حم ت ااهلل و فدىم   احمد   يف  ال ,  ثموَّي  ن   اا يف احل ي  اى  كم   اا
 ددد ي لملدددا  حمىددد  ات الل   دددول الثحمدددثل الات الل  كثددد  لعددد   دددم ندددو بدددل اعاهدددو    ندددو ااىدددحمع 
الاعاهددو    نددو اا ددوَّي الات ال دامددم   نددو اازنددوَّي   ددوَّي اااوحمددى   كثدد  حبىددل  االوددو  

ه      عدوا  االحلدو  ال ي   َّي االحلو  يف احل ي ل  و , الاحل ي ا  إلوو ىو الالالا ت ز 
  دوَّي فىدد   ي طو دو هللا لددا ال دس , الاامللددو    ا  وددوا هللا لدا ال ددس فىد  فلددهلل  حلددهللالا 
حبىددددا احلددددوه , ال   مدددد  االدددد   الاالددددهلل  الايددددهلل ت ة اا  دددد ات ااملمحمىددددو الاي نددددوت 
ااواحماددو التددد   ااادد الا الفملدددا االىلدددوت  الااملىددو  ور  دددد  َّي طولادددو ندد   هدددا ااملحمدددع 

ًي واملوىو يف احل ي  باإلذ ب  اامللهلل  حم   وه   وا   ك ومان ناري   الا  َّي ا ع اةو

 ددواوا نددم و    ددهلل هددعي لَّي هددعي تاملددهلل  والددويف هددعي ب ددذا فى ددوَّي   فناا  بإلإاااٍي بظلاام
نمل  اَّي و ن      فى   حلو ل هونول ب   و هللال ا  ب حمعع  مل     بى و فملحمد   د  بى دو عذ د  

ياو الهددع نىددياو هددا ااىددى وت يف احلدد ي تلددو   حي  ال ي , ندد   ددذاا  اددىع اله ددو نىدد
النددو  ددهللال  احلدد ي اادددذف فىدد  تلددملى  ااوددسال وولدددو  ادد  التلددملى  احلىدد وت ال دددهللال 
فملددا ااىددى وت , ااوددواا نددو  ىددم ااو دد  احمااوددىا . ااوددواا    َّي كددا نددو   إلحمادد  
النىددوه فهددو  دد ي , الي جلدده  ادد  واىددزهلل عاىدد   ملدد  وىددزهلل اا مللددو بددا كددا نددو 
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  إلحماد  النىددوه اامل الفددو فهددو  د ي  فىدد  فلددا ااوددسال الفىد  اا هدد   دد  االحلددو  الااددذعا 
     إلدد ل الفىددد  اااوحمددى      إلددد     دددوي احلدد ي , ال دددهلله ادددذا   ددوه هللا لدددا ال دددس 

نسااألون  عاان الشااهر الإاارام ق اااٍل فناا  قاال ق ااال  فناا  كبناار وكقاار  باا  

ن د   ملد  ند  ند    والمسجي الإرام  * واخراج ةللا  منا  ةكبار  عناي هللا
احل ي فها هع إل لوا ن  نىزهلل اا مللو الي إل لوا ن  ن دو إل لدوا ند  ن دو اإلد اك 
 هحمدد   ملدد   هددا ااىددزهلل احلدد اي ن دد   ملدد  ندد  ااىددزهلل احلدد اي  منددو إل لددوا ندد  ن ددو كددا 
الا ددهلل إلدد ك ندد  بىادد  ي ندد  إلوو ددع نىددزهلل اا مللددو ااددهللا   ددوه اا مللددو , الكددذا  

بعبيه لنم  من المساجي الإارام إلا  المساجي سبإان الذي  سري   وا  

ال عد   تسدد ف بد  ند  بىدد   ي هدوعر كمددو هدو  ددوه  األقباا  الااذي باركنااا إولاا  
 كثدددد   هددددا ااااىددددا ال ددددهلل ث  عدددد  ااددددذف يف ااودددد ىأ     ددددا  ادددد  ندددد  ال اددددو . 
ااىياو ااثوعىو   هدا احلىد وت تلدو    ىملدول  ي  َّي   تلدمل  ااودسال , ااملحممدويف  دع 

  دددواه   ددد هو  َّي ااالدددملى  وولدددو  اددد   مندددو هدددو إلدددو   واودددسال لعددد  هدددو يف  اددد  
اادددذف ال   فىهدددو اادددهللاىا ,  دددوه  حمىددد  ااودددسال الااىدددسي   نن  دددسال  يف نىدددزهللف هدددذا 
هادد   دددسالع فىمددو سدددوال ندد  ااىدددولهلل  ي ااىددزهلل احلددد اي كمددو يف ااوددد ىأ اليف  دددال 

ااىددددولهلل فهددددذا إلددددو     ددددسال  يف ااىددددزهلل احلدددد اي وولددددو  ادددد   ددددسال فىمددددو سددددوال ندددد 
واودسال ,  نددو  مددوي احلىدد وت فددنَّي اا و ددو فىدد  بلدد ف اا ددوَّي  فلددا ندد  اا و ددو يف 
 دال ال لوبددا  ادد  ااىددى و فددنَّي ااىددى و وتادول  هددا ااملحمددع يف احلدد ي   ددهلل ندد  ااىددى و يف 
 اهو ا   هدا ااىدى و تلدو   ,  ملد    ادا  حمد  االعىدوَّي   ا فملدا سدى ول يف احلد ي 

َّي , اةدددددواا    ادددددو ي تلدددددو   النددددد   دددددوه نددددد   هدددددا ااملحمدددددع  َّي   اددددا  حمىددددد  سدددددى او
ااىى وت تلو    حم  حنو نو  ال     ابد   لدوي فدنَّي هدذا ادى  بود ىأ الإلدسف 

مان جاااء بالإساانة فلاا  عشاار  ااد ه فدنَّي هللا لدا ال ددس  لدوه يف اَّي دو اا ىددو 

  ةمثالهااا * وماان جاااء بالساانزة فاام نجااوه إن مثلهااا ولاام ن نظلمااون
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العملدددوي ال دددهلل  عزاددد  يف ن دددو ا ددد   دددوه  دددىم االسدددسي ابددد  تىمىددد  يف  هدددذل يف سدددو ال
اااوفىددد  يف كدددسي  هدددا ااملحمدددع يف  اددد   َّي ااىدددى و يف احلددد ي  لدددو     لوادددو كىاىدددول ي 
نلددهللا  الاامللددوا  ددهلل   ددوَّي ندد   ىددث ااملددهلل  الا ددهللال ا دد  اا ىاىددو فاحماددو ,  ددهلل   ددوَّي 

حمىى  نثسل االد بو كوالد بو ن   ىث اا و  الا هللال , ا   ن   ىث اا ىاىو فاحماول ف
الاىى  ااحمىملو كواىملو الاى  ال  كدول  اله دذا يف  حندويف ه دذا  دوه ابد  تىمىد    د  
هللا تملددو  الكسندد     ددا اامل ددىع   نددو احلددد ي  ددوه بملددهللهو نن النلادداع  يف االسددسي سددد و 
اةوهحمىو نن نلاداع يف االسدسي سد و اةوهحمىدو هدذا هدو االدوههلل ند  هدذا احلدهلل ث احملدوا 
الهددو  َّي كددا ايددهلل ت ااددهب  ت ددهللا يف ااددهلل   الكددا نددو إلددوا  بدد  اا ددوي ندد ها  مددهلل 
 حمىد  ااودسال الااىدسي الط  لدو ااود وبو  ندواَّي هللا  حمدىهع فنمندو  اندوا ط  لدول ند  طدد ل 
 ها اةوهحمىو نوهللا ول الواد   حمىد  ااودسال الااىدسي نن ااادلمل  سد   ند  كدوَّي  دلحم ع نن 

ا الا ددو الإلددد    ددوه نن  ددذال االددذالع والددذل نن فنتلدددو   دد ال بلدد ع , ال  ا  بددذ ا  اليف ا
س و اةوهحمىو نلااع  يف االسسي س و اةوهحمىو  مل   ع   ت  بلدعيف لدوهحمعع سدوايف   كدوَّي 
ندد  لوهحمىددو  هددا اا اددوا ,  ال كددوَّي ندد  لوهحمىددو ااملدد ا ال تدد  بدد  يف االسددسي بملددهلل  َّي 

ىددسي ا نددو فددن َّي  بوددا  تدد  هللا لددا ال ددس والسددسي  ال  سددا  مددهللال  حمىدد  ااوددسال الاا
اا وي     هللا ن  اباو  يف االسسي س و ند  سد    هدا اةوهحمىدو لدويف يند  ند   د ىم 
 هددا اةوهحمىددو كوااادددوإل  نددثسل ول ىددوا الاا ملددد  يف العىددوا  ال كددوهو اال دددوت  ال 
 تددد  وامللولدددهلل ااواحمادددو  لدددو ال الال َّي ,  ال تلدددهلل   ااودددوحلل  ال  تددد  ب سلددد    هدددا 

 لددددو اوع  ال يف تمل ددددىمهع احموددددو   ال يف حنددددو  ادددد  ف ددددا ندددد  اباودددد  يف  اا اددددوا يف
االسددسي سدد و اةوهحمىددو فنعدد  ندد   بوددا اا ددوي   ددهلل هللا الفملحمدد  ندد   كدد  اا لددول  الهددذا 
ناددوك    نز ددهلل بىددوَّي التاوددىا علكدد       ي ااوددهلل  َّي  ددويف هللا تملددو  ال سدديه هللا لددا 

 سحمع الو    حم  على و  مهلل . ال س يل الا ع اااوفى  الااىهللا  , ال حم  هللا ال 
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 َّي احلمهلل ر  ا ااملوال الااوسال الااىسي  حم  على و  مهلل ال حم   اد  ال د ل    ملدل 
. ااحمهدع عىديا   حممدول ايفملدو ال مدسل  دوحلو ال حملدول إلو دملو ال  دويفل نىدمو   ب دو ي ت حم ددو 

 مدا     عاى و ط فو  ل الن   حمى و وااوفى  الا هللا دو  عد   حمد  كدا  دعيف  دهلل   . ع
ندو ند  نمل دو يف وا اللدوا اادهللإلوه يف االسدسي ال دهلل ال ا دو  حمد   واد    د  هللا تملدو  

 وه   نن  بودا اا دوي  اليف ااو ىأ    اب   لوي  ن  هللا   همو  َّي  سوه هللا 
   هللا ثسثو نحم هلل يف احل ي النلاوع يف االسسي سد و اةوهحمىدو الن حمدا  ي اند ا بودا 

لاوددع يف االسددسي سدد و اةوهحمىددو نلادداع  ملدد   عدد  ن  ددهلل   دد   دد  اىهدد    هللندد  نن  وادد  الن
ًندد ت فوطلددو اا ددوي بلملثددو  مددهلل  ًندد  االسددسي  الهددو   وددهلل الطحمددا يف االسددسي  ملدد  يف 
 حمى  ااوسال الااىسي الهو نو بملهلل بملثا      ىوي ااىو و لع  ي     بملدهلل االسدسي الي 

ن النلادداع يف االسددسي نن  ملدد  ال ددذا   دد   َّي تاىدد   وادد  ن  سددواو بملددهلل  سددواو  مددهلل 
نلاددا بملددهلل االسددسي ندد  بملددهلل  هددو  االسددسي البملثددو  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي سدد و 
اةوهحمىو , اله و يف  وا  س و اةوهحمىو يبهلل ند  ااو دوف   دهلل هدوتل اا حممادل , الال  
  كحممدددو سدددد و , الااثوعىددددو كحممددددو   اةوهحمىددددو  نددددو  وادددد  سدددد و اةوهحمىددددو ف حممددددو سدددد و هددددذل 

املمحمو يف ااحموو وملد  اا   لدو الااملدو ال فمد  ا ادو   دى ول اللملحمد  ط  لدول اد  الهدهللهل  ىدا نى
هذل س و فسَّي لع  ا او هو الازنهو الكوع  وول  حمى  , الا دا  ندو  سد و  ملد  ا دا  ندو 

 ملدد  ط الدد    ةيخلاات ماان قاابلكم ساانن  ددو ال الط  لددو الهددهللف  ددوه لددا ال ددس 
ت وَّي يف اامللولهلل ال هلل ت دوَّي يف اامللدو ات  ال و ات الههللف ا ا  نو , الهذل ااى و  هلل

ال هلل ت وَّي يف ااملونست ال دهلل ت دوَّي يف الندو  ايلامو ىدو ال دهلل ت دوَّي يف االلدويف    
ًن   ال  ها بحمهلل  ىا هدذل طد  لاهع   ا  ا  ف ا نو كوَّي ههللهل ال و الل الط  لول لها 

الند  كدوَّي  ال و وع الس اهع  نو يف االسدسي ف حممدو سد و فنادو ت حمد   حمد  سد و اا دو 
 حمددد  سددد ا  نثددددا سددد و ا حماددددويف اا ا دددهلل   ااهدددهلل   ندددد  بملدددهللل , السدددد و ااوددد وبو فىمددددو 
 ملمحمددوَّي  ملدد  ط  لادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي الههلل دد  يف  ندد ل االددوط  ال ندد ل اا ددوه   ددذا 
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 دد    ددهلل  ندد   هددا ااملحمددع كالددول  ووهددو  ااىدد   ااىدد و ااددسَّي  ال ااىدد   ااددسَّي نددثسل 
لع ااىدد   لبد  نولددو  ال ااىد و نثددا ااىد و امللددهلل هللا بدد  ااىد   لر  اال  ااىدد   ا ىدو

االنددددوي   ددددهلل , ااىدددد و يبدددد   ر  و ددددع , ااىدددد و احم دددد اين     إلدددد ل , الهددددذا  لددددما 
  ددهللهع ااىددد   يف  ندددو  اامللىدددهللال الااىدد   يف  ندددو  اامللدددو ال الااملدددونست الايلامو ىدددوت 

ن  لدددما   ا ال هدددذا     إلددد ل , فدددن َّي  واددد  ه دددو نن نلادددا يف االسدددسي سددد و اةوهحمىدددو ن
االعىدوَّي بملددهلل  هددو  االسددسي  ف ط  لددو الهددهللف ندد  هددهللف  هددا اةوهحمىددو ااددذف  ب حمدد  
االسدددسي اللدددويف  حمددد  بىددد وع نددد  ااىددد   الهدددهللفع نددد  ا دددهللف , اا حممدددو ااثوعىدددو   كحممدددو 
اةوهحمىدددو , الاةوهحمىدددو ااددد   ملدددو     اةهدددا , ال دددهلل  كددد  يف االددد  َّي يف  دددا نوندددم ,  

كاام الجاللنااة نب ااون * وماان  ةإساان ماان هللا ةفإ كلددوه هللا لددا ال ددس 

ن  بااارإنب  بااارج الجاللناااة  الكلواددد  لددا ال دددس    إكماااا  لقاااوٍم نوقناااون

الاسددع اةوهحمىددو  ملددو     اةهددا , اةهددا هثدد  اا سددواو , الكددا ندد  إلددوا   األولاا  
ًن دد  فهددو يف لوهحمىددو , الاددذا   ددوه يف   ددو ال ددزاا اةوهحمىددو  اا سددوه ااددذف كددوَّي يف 

ع  كوعد  لوهحمىدو سدوبلو  ال  ة تاوبملد  اةوهحمىدوت لادع لهحمدوا ندو  عدزه هللا الال  ل
لدا ال دس  حمد   سدحم  هدذل اةوهحمىدو ن  الهدو كمدو  كد ت    اةهدا الهدو  دهللي ااملحمددع , 
 ددهللي ااملحمدددع والدد   ,  دددهللي ااملحمددع وا ادددوا اا دددزه ,  ددهللي ااملحمدددع وددو  ىدددا ل  هللا لدددا 

 الل   ددوَّي اةهدا ن كلدول فى دوَّي بىدى ول   ا كددوَّي ال دس , الات الل   دوَّي اةهدا بىدى ول , الات
ي  ملحمع ااىياو  ال ي  ملحمع احل ع  ال ي  ملحمع ااملحمع , ال  وَّي هدذا اةهدا ن كلدول   ا كدوَّي 
ااملحمع    لول ن   الا    ي  حمااد   اىد  الي   فدم بد  ااد  ي الي  هداع اد  لعد   ى  دذ   دوَّي 

 نددوي ااددهلل وال   دد  هللا تملددو  كددسي  ي  ملحمددع الي  ددهلل    عدد  ي  ملحمددع , هددذل اةوهحمىددو علددا
 ىم االسسي اب  تىمىد   حمد  ااد  اةوهحمىدو الهدو كدسي نهدع  كد ل يف ا الدويف ااود اج 
ااىددالىع ال لددل اادد ا  وةوهحمىددو الهددع كحممددو  ندد  ااهددع إلو ددول يف هددذا ااددزن   َّي عاملدد ف 

  هللا  حمد  ندو  دهللإلا فىهدو ند     دوي  دوه   د  هللا  دوه  دىم االسدسي ابد  تىمىد    دد
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تملدددو   واددد  سددد و اةوهحمىدددو   دددهلل ك فىهدددو كدددات لوهحمىدددو ن حملدددو  ال نلىدددهللال ة فىددد  االىدددهللال 
بلوا   ف يف  وه  الَّي  وه كاوبىوع  ال الث ىو  ال  ا,و ن  كا فوااوع ادو لدويف بد  
اا سحموَّي , الهذا اا سي ن  اب  تىمى   وه  ااوواا يف تاىا اةوهحمىو لَّي اةوهحمىو 

ن حملدددول  الَّي  ىدددهلل  تلىددهللتهو بدددزن ع  ال و دددوَّيع  ال بلددوه  مندددو هدددع  ت ددوَّي ن حملدددول ,  ملدد 
لوهحمىددو  ن حملددو , الهددذل اةوهحمىددو اا حملددو ي ت حمدد  ,  ملدد  ي ت ددوَّي ن حملددول الي  وددأت 
هدددذا االطدددسل  ي يف ندددو  لدددا بملثدددو  مدددهلل  حمىددد  ااودددسال الااىدددسي ,  ندددو بملدددهلل االسدددسي 

ًنددد ع  حمدد  كدددا اا ددوي بملدددهلل فزاادد  اةوهحمىددو اا حملدددو ي   ددوَّي ه دددو  لوهحمىددو ت لدد   يف 
 مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي , ال منددو ت ددوَّي ة لوهحمىددو نلىددهللال كمددو سددىيإ بىوعدد  , لَّي 
اةهددا  فددم بملددهلل  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي , البملددهلل  عددزاه االدد  َّي , ال حمددع اا ددوي الي 
 ددزاه يف هددذل النددو ندد  هددو  ددولع هندد  هللا لددا ال ددس كمددو  إلدد  بددذا   حمىدد  ااوددسال 

ي يف  وا  نن ي تزاه طولاو  ند   ندهب  دوه     حمد  احلد  ي  لد هع ند  إلدذ ع الااىس
الي ن  إلوااهع  د يإ  ن  هللا  ال  دد تلدوي ااىدو و نن ال  دم  هدا ااملحمدع  حمد   عد  
يبدددهلل  َّي   دددوَّي يف هدددذل الندددو هدددذل ااا دددو , هدددذل اا ولادددو اادددهب ت اددد  اللدددو  اةوهحمىدددو 

الي  و يبهلل  َّي ت وَّي نولو الل بملدهلل  سدواو  مدهلل اا حملو , ال ى  ذ   ا كوع  هذل ااا 
ًندد  ال ددهلل تلددا حبىددا احلددوه الحبىددا  ددوال  هددا ااددهلل   النددملاهع  ت ل ددم  ددهلل ت دد  يف 
ا د  يبدهلل ند   ىدوي هددذل ااا دو الاللدو  هدذل ااا دو   فددم اةهدا اا حمد  , ال دذا يبددهلل  َّي 

  ااودسال ت وَّي هذل ااا و  وه الل , اليبدهلل  َّي ت دوَّي هدذل اا ولادو  دوه الل كمدو  دوه  حمىد
الااىددسي نن ي تددزاه طولاددو ندد   نددهب  ددوه     حمدد  احلدد  نن  ملدد   اددع  ددوه الَّي وحلدد  
 لواددددوَّي بدددد  الجيوهددددهللالَّي فىدددد  ,  ددددوه  هددددا ااملحمددددع  هددددو  هددددذل اا ولاددددو عو ددددوَّي    هددددو  
واىدددى  الااىددد وَّي   ا لدددويف اةهدددو  ال هددد ت نتىدددو وت  االددد  ىو فدددناع   هددد الَّي  حمددد  

  ال هدا االسدسي , الاا هدو  ااثدوين   هدو اا هدو   اهع لَّي هللا لا ال دس اي د ع  سدوا
والىوَّي  الاحلزو فن َّي يبهلل  َّي   وَّي اا هو   نو  هدو  كوندا واىد وَّي الاالىدوَّي  ال  حمد  
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ال ا  هو  والىوَّي , فن َّي كوَّي كذا  فنَّي اةوهحمىدو اا حملدو  دهلل ا تاملد  فدس لوهحمىدو 
هعدد  يف لوهحمىددو  ن حملددو  ددد يف  دد َّي ندد  االدد الَّي الاددذا  افلدد  ندد  ال دد   دد َّيل كددونسل 

كلددددوه بمللددددهع ندددددثسل , لوهحمىددددوت ااملوددددد   ال ااملودددد ت  ودددد   لدددددوهحمع ,  ال االدددد َّي  ددددد َّي  
لدوهحمع الحنددو  اد  هددذا فىدد  تملمدىع الهددذا اددى  ووافد ع اددو  ادد   حمىد  اا وددو  الفىدد لت 

  ها ااملحمع . 
اا ددو  ااثددوين الهددو ااهددع   اةوهحمىددو االىددهللال , الاةوهحمىددو االىددهللال  ملدد  اىىدد  و حملددو بددا 

ًنددوَّي , ال ددهلل   ددوَّي يف ن ددوَّيع   ددو  ًنددوَّيع  الَّي  َّي ة تلىىددهلل فىهددو , الااالىددهلل  ددهلل   ددوَّي يف 
 الَّي ن ددوَّي , ال ددهلل   ددوَّي يف  ددوهع  الَّي  ددوه  نددو اةوهحمىددو وا ىددلو احمزنددوَّي فنعدد  

ًندواع    وَّي وا ىلو احممل ا نثسل  لا  سواو  مهلل  , علوه كوعوا يف لوهحمىو و الو  
اا سدا وحلد  ال  ن فدوا اادهلل   الكدوعوا  حمد  بلدوه  , اله و  بملا  تلو  اا سا    اتلملدوات 

ًن دو الهدع  ًن  ند  ال      سو ع , كوعوا اىىوا  حم  لها فهذل لوهحمىو  ن ىوبو    
ندو كددوَّي  لددا االملثددو , ااثددوين ندد  ااالىىددهلل , لوهحمىددو  ن ددوَّي ,  ملدد   َّي ت ددوَّي لوهحمىددو يف 

ىددددا  هددددو  ن ددددوَّي  الَّي ن ددددوَّي , الهددددذا كثددددا حبىددددا  هددددو  ااىدددد و الإلاولهددددو , الحب
االسدسي الإلاولد  , الحبىدا  هدو  تحمد  اا ولادو يف  اد  اا دوَّي بملى د  ال دهللي  هو هدو 
فمثست  و ت اةز  ال يف ال د  ند  الال دوت    لوهحمىدو كمدو  لدا   دوال االندوي ااودحمأ 
االىم  مهلل ب   لهلل ااوهدوا كدوعوا يف لهدا كثدا الكدوَّي   دهللهع ند   ندو  اةوهحمىدو يف 

يف اا ثدا , الهدذا  دهلل  اودا فى دوَّي يف ن دوَّيع ت دوَّي ه دو  اامللولهلل اليف ااملونست االدع
ًن ع يف  ا  اا وَّي   وَّي لوهحمىو ة بملدهلل  اد    هد  ااىد و , ال  هد   لوهحمىو , اليف 
االسسي , ال  وَّي ه و   لوهحمىو يف ن وَّي  إلد  فدس  حمدزي ند   فدم اةوهحمىدو االىدهللال يف 

ال هددذل حبىددا نددو اا ددوي ن ددوَّي  َّي ت تاددم كددا اةوهحمىددوت االىددهللال , بددا اةوهحمىددو االىددهلل
 فى  ن  ايهاموي الاالىوي هن  هللا لا ال س  ال  هللي االىوي يف  ا  . 



 73 

االىع ااثواث   اةوهحمىو االىهللال يف  وهع  الَّي  وه الهذا كثا فلدهلل   دوَّي ه دو  
 و و ن  اا دوي اا دا نىدحمع ا د  هدذا فىد  بملدا إلودوه اةوهحمىدو الاَّيإلد  ادى  فىد  

كمددو  ال  االوددو ف نددثسل يف  دد ى   ,  َّي  لددسل ندد  إلوددوه اةوهحمىددو  ددعيف , الهددذا  
ندد  ااودد وبو  ندد  هللا  دد هع  ددا  لددسل  سددو  هندد  فلددوه ادد    ه ابدد  ااىددو ايف ف فددم 

فلددددوه ادددد   حمىدددد  ااوددددسال الااىددددسي     اتدددد  هندددد   عدددد   ندددد ا فىدددد    ادددد     اا ددددو 
 لوهحمىو , اليف إلو ك ااود ىأ يف بملدا طد ل احلدهلل ث  َّي  اد  اا لدا كدوَّي  و    

 واد   عد  اند ا فىد  لوهحمىددو  دهلله  حمد   َّي ااد يف ااىدحمع  ددهلل   دوَّي فىد  بملدا إلوددوه 
اال ددوَّي البملدددا  ددملا اةوهحمىدددو , ال َّي  اددد  ي جيامددم  ال   تادددم ن حملددول بدددا جيامدددم يف 
االوه ااملل هذا الهدذا كمدو جيامدم فىد   دملا اال دوَّي ال دملا ااملودىو ,  ال جيامدم 

هحمىدددو اله دددذا نثدددا ندددو  دددهلل تددد الَّي نددد   َّي فىددد    دددوَّي البهلل دددو ,  ال جيامدددم فىددد   سدددسي اللو
بملددا ال دددوو    ددوَّي   دددهللل بملدددا إلوددوه اةوهحمىدددو نثدددا اااودد  اادددذنوي اادددذف   
ي َّي ب  اال   , النثا اااملهللف , النثا تمل ىع نو كوَّي  حمىد  اَّيويف الاللدهللا  بودا  د  
, النثدا ايعاوددويف والوطددا الحنددو  اد  نثددا ااالحمىددهلل ااددذنوي الحندو  ادد  ندد   فملددوه  هددا 

ىددو ااددذ   كوعدد  ودداهع اااملوددا ااددذنوي الااالحمىددهلل الاا وددوال بوددا  دد  , اددذا  ددهلل اةوهحم
  وَّي اةها يف نىحمع  هلل جيامم يف نىحمع  سسي النملوىو ,   وَّي البهلل و ,  دهلل جيامدم 
يف اادبن  كدذا الكدذا ا دد  بلد ج  ي تلحمدا ااملودىو  ال االهلل ددو     دعيف كاد ف , الهددذل  

ةوهحمىددوت  اهددو نلو ددث كثدداال التاوددىست كحمهددو ندد  إلوددوه اةوهحمىددو   ا تلددل هددذا فو
الندد ا  ااودد     دد  هللا تملددو  ت دد ا  هددذا احلددهلل ث هددو هددذل اةمحمددو نلادداع يف االسددسي 
سدد و اةوهحمىددو الهددذا فىدد   كدد  ااا ددذ   ندد   َّي  ددهلل و   ددهلل     ددعيف ندد   دد ىم  هددا 

 الادو اةوهحمىو الس  هع الط اللهع سوايف  كوَّي  ا  يف اامللولهلل الااامللهللات  ال كدوَّي فىمدو 
, ال  ا ع د اي     ددوه هدذل النددو اللدهللاي  اددو نددو   دىل   ي  اددو فا د   بددواا سدد   
اةوهحمىدددو  حمددد  اا دددوي فمللدددو ال الال َّي ندددو لدددويفت  ي  ددد  ط  ددد  اباودددويف سددد   اةوهحمىدددو 
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ال لو ال االلو  التمل دىع االلدو  الاال دويف  حمىهدو التمل دىع الندوات الحندو  اد  كدا هدذا كدوَّي 
ذا  تمل دددىع ااودددو  ال فدددم ااودددو  التلدددهلل   ال دددوو  نددديإلو ل نددد  سددد   اةوهحمىدددو كددد

ال   ولهع بملا نو ر لا ال س ن   اوت الااامل ىع ااذنوي    ول هدذا كحمد  كدوَّي يف 
نثسل او  وي  حمى  ااو وبو يف ااوسال الكوَّي  و دهللال  حمىد    ها اةوهحمىو كمو  وه اا و 

هلل   َّي تاملحمدوا  ع ادول فملدا ااوسال الااىسي ,  ملد   دحم   و دهللال اد دع  ادو بد   دوه   نن كد
فددو ي الاادد الي بمل مولهددو نن الهددذا ااددذف  إلددا يف االسددسي يف  نددو  اامللولددهلل  ال السددولا 
اامللولهلل  و  لهلل  يف اااو ىدهلل  ال  لدث االد   هدذا نا دو  كثدا , الادذا   د   االندوي 
اشدهلل    دد  هللا تملدو  نودد اول إلو دول يف بىددوَّي نىدولا اةوهحمىددو ال طدوه فىدد  ااد ا   ددد 

 كثدد  ندد  نولدو الثسثددل  ددو ال ندد  ااودو  ااددهب كددوَّي  حمىهدو  هددا اةوهحمىددو الإلددوااهع  بحمدا
الهددو كاددوا ن لددو  نملدد الف الادد   كثدد  ندد   دد   كاددوا نن نىددولا  فىهددو  سددوه هللا 

 هدددا اةوهحمىدددو نددد  ااملددد ا النىدددل ال هدددا  اةوهحمىدددو نن اادددهب إلدددوا  فىهدددو  سدددوه هللا 
املحملدو بدذا  , فدن َّي ند  ااد ها ااهدع اا اوا الحنو  ا  , فوا فىد   ىدم ااىدولا اا

اادددذف نىدددز بددد  ااالملدددوَّي احمزمو دددو الال  الااالملدددوَّي احمىدددحم   ادددع      وعدددوا  لاودددوَّي يف 
االسسي س و اةوهحمىدو بدا  ملحممدوَّي سد   اةوهحمىدو الجلوااوادو ال ملادزالَّي ال ىامىد وَّي ودو 

ال الث ىدددوع  ال  ددوه يف  إلددد   ددىم االسدددسي ابدد  تىمىددد  نن كاوبىددوع    ندد هع بدد   سدددوه هللا 
 ا,دددو نن لَّي اةوهحمىدددو ن ىدددوبو    اةهدددا الهدددع نددد  فواادددو ادددو لدددويف بددد  اا سدددحموَّي , 
الهذل  هلل ت وَّي نو الثو    اامل ا ن  النىل , ال هلل ت دوَّي نو ثدو ند  اا ودو   ,  دهلل 
ت دوَّي نو ثددو ند  ااىهددو  , ال دهلل ت ددوَّي نو ثدو ندد   لدو  الال َّي  هل ل كددوعوا سدوايف  كددوعوا 

 ف  لىدددو  ال كددوعوا يف بددس  اادد الي  ال     إلددد ل ,  فت ا  ددهلل  ال كددوعوا يف  ف سددول  ال كددوعوا يف
ةوهحمىدو اىىد  فاودول بىد   اةوهحمىو , سد و انحمول فنَّي  و س   الهذل ااى   هع س و 

هددا ةوهحمىددو بدا  هدا اةوهحمىدو اسدع    حمدد   حمد  كدا ند  لاااملد ا اادذ    ىدموَّي  هدا 
 حمازنهدو ند   ف نحمدوع كوعد  سدوايف  َّي   ول ب  اا سحموَّي ال  م ههللهل ند    دهللل السد  نو لويف
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كوعدد  نحمددو  سددواىو  ال كوعدد  نحمددو  ددا  سددواىو الث ىهددو ال اهددو كمددو  كدد    دد  هللا تملددو  
الهددذل اةمحمددو نهمددو يف هددذا احلددهلل ث الهددع االوددهلل ااهددع يف  َّي كددا نىددحمع جيددا  حمىدد  

السددد     َّي  لاملدددهلل   دددهلل االملدددهلل  ددد  كدددا سددد   اةوهحمىدددو ال َّي   دددوَّي نالدددم اىددد و اا دددو 
وهحمىو كثاال نا و و فوالدا  ى  دذ  َّي  املد ف اادبن   حمد  تحمد  ااىد   , ال َّي    د  اة

, ال  ا كددددوَّي هددددذا يف  فدددد ا      نددددو كالدددد  ااملحممددددويف يف  ادددد  , ال َّي  حماددددزي بىدددد و اا ددددو 
ااىدددحممل فنعددد  يف اةونملدددوت االسدددسنىو  ال يف اادددهللاله هدددذا نددد  وا   ال  ال  دددهلل لعددد  

 لدوي ادع ندو ي  لدوي ولفد ا   فوالدا  ى  دذ  َّي ت اد   حمزنهتع نو ي  حمزي  ال , اللعد  
س   اةوهحمىو يف الف ا  الاةمو وت الاشامملوت  ىملول لَّي ن  اباو  يف االسسي سد و 

ال  ا كددوَّي  اةوهحمىددو فهددو ندد   بوددا اا ددوي    هللا لددا ال ددس بدد ه كددسي  سددوه هللا 
ا دددوي    هللا لدددا ال دددس النددد  ادددذل االلدددو و الادددذا اةددد ي يف  عددد    دددوَّي نددد   بودددا ا

فىمل ع هذا الث  بمل دع ندو   داات  د  هدذا ايباودويف , اباودويف سد و اةوهحمىدو , , فدياله ندو 
  إلدا نددثسل طولاددول ند  اا اىددلل  ددذل الندو   إلحمددوا  ددذل الندو  لددو ال االلددو  الاااوسددا 
ه ددد واو فلددد  يف اا دددوي  لىدددهللال اةوهحمىدددو ال لدددو ال الال َّي  حمددد  اإلددداسف  عوا هدددو , 
  إلحم  طولاو س   اةوهحمىو يف اا سي اليف ااوداوت اليف االدهلل  اليف اا  د      إلد ل 
 ددد  ددزت تحمدد  النددو  هددذل النددو فيفىددهللت  لولددهللهو ال فىددهللت    هددو , اليف  بددواا 
ااىحمو  او   إلحم  طولاو ن  اامللو  ط  لو اا وو   يف ااامللدهلل اليف دحمىد  ااد ا  ند  

وفىو ااواحمادددو ال ددددهللث  يف الندددو ندددد  االدددوالا ال دددو  هددددذل الندددو  هددد ت فدددد ل ااوددد
ااوددولا نددو هللا بدد   حمدددىع ندد  فوااددو يف اامللولددهلل ااملحممىدددو اليف ااىددولا ااملمحمىددو اله دددذا 
فدددياله ندددو ندددهللا ا ندددهللا  دددى ول فلدددى ول  دددد  إ     عددد   دددهللا يف االسدددسي نددد    ا  
  دددددىع ندددددو  ىدددددموع  سدددددواا  الويف الااملدددددو ات اللدددددهللا  يف  ندددددو  االلولدددددا لادددددع   ا 

إلاوموا   موا      ف االلىحمو ال  ع بى هع ند  ي  ملد ف   دع ندو  عدزه هللا لدا ا
    َّي ال ددا الندد     هددذا ااملودد  ااددذف بحمددا فىدد   إلددذ اا ددوي  ال ددس  حمدد   سددوا  
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بى   اةوهحمىو نوي  هللإلا     وهلل الاو  مل  ااىولا اادهب  إلدذهو  هدا االسدسي 
ال كثد   دو  كد ل  ندوي اادهلل وال   د  هللا  ااملو  الَّي ن  اةوهحمىدوت ااواحمادو الحمود   كثد 

يف نوددددد ا  ااملدددددد الف وىدددددولا اةوهحمىددددددو فدددددهللإلا  ادددددد  يف نىدددددولا اامللولددددددهلل النىددددددولا 
ااملددونست بدددا نىددولا اامللدددو ات , النىددولا ااىدددحمو   ددد يف   دددو  ااىددولا اباوىددد  
سدد و اةوهحمىددو  دددد يف الكددا الاالددد ا ال ددد يف ط  لدددو ااحملددوي ال دددد يف ط  لددو كدددذا 

 ددهلل ي  هدداع بدد  اادد يف ا دد  اباوددوا يف االسددسي سدد و اةوهحمىددو الهددذا ندد     ددع الكددذا  ددو 
  ى ول فلى و الهللا ااىاملوَّي .  ااوولا ااهب تلهلله  ا اابن  اهلل    الا سوا  

 ددددوه نن ه نمللدددد  االدددد ايف   ددددوه بملددددهللهو   دددد  هللا تملددددو  اليف ااودددد ىأ  دددد   ذ اددددو 
نَّي  إلددذ   ى ددول المشددوه فلددهلل نددحمحماع اسددالىموا فددنَّي اسددالماع فلددهلل سددللاع سددللول بملىددهللا فدد

اذل اا حممدو  َّي  و دع اليند   هدا ااملحمدع الطحملدو ااملحمدع  نسيل بملىهللا نن    هلل  ذ او 
, طحملو اال  َّي ,  ا و اال  َّي الن  كدوَّي  حمد   د ايفال يف كادوا هللا لدا ال دس ال  و دو , 

ايسددالونو  ال  دد ايفال يف ااىدد و ال  و ددو ,  ال  دد ايفال يف ااملحمددع ال  و ددو  و ددىهع ويسددالونو ال 
ال  وبا   ند   هع ازالي اا     ااىالىع ااذف ال    لحم  ال ع  نو كوَّي  حمى  اا و 

هللا  دد هع لَّي ايسدددالونو  مندددو هدددع سدددحمو  اا   دد  ااىدددالىع , الاا   ددد  ااىدددالىع ط  ددد   
الا ددهلل , الادددى  واملدددهلل  , الهددبييف االددد ايف   ا اسدددالونوا فددناع االدددهللالال , ال  ا  إلدددذالا  ى دددول 

لهوايف الاالدهلل  الاَّي ايف , اَّي ايف ااواحمادو الايلاهدو ات اادهب تاد ل   ا  إلدذالا المشويل ن  ا
فنع  الي     اىهلل  اا دوي لادع  مندو هدع بملحممدولهع الطحملدو ااملحمدع   دهللهع ال د الهع ال دذا  
كوَّي ن  اا سي احلى  احم ى  االو ف     هللا تملدو   عد  إلوطدا االد ايف يف اا وفدو 

اىددهللالا لعدد   َّي فىددهلل ااحمددأت    بكددا اا ملددوي نن الهددذا فلددوه  ددع نن ه نحمددأ ال د  ي ت
  ىأ الهو ن  واا فله  ال  و ا  لَّي اال ايف طحملو ااملحمدع  هدا ايسدالونو اادذ      د  
 ادددىهع  َّي  إلدددذالا  ى دددول المشدددويل فىدددهللت اةمو دددو لعددد  يبدددهلل  َّي   دددوَّي تاددد ل اليبدددهلل  َّي 

لعددد    ا تملدددهلل ت  ت دددوَّي   دددواه فاحمادددو    ملدددهلل اا دددوي  هامدددوَّي هف  دددوه نددد  ال دددواه
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التملدددهلل ت ايلاهدددو ات يف  ندددو  ااددد ها ال ندددو  ااىددد و الالندددو  ااملوندددو فدددنَّي  تايدوهدددو
اا ددوي ادد  يإلددذالا بلددعيف لَّي  ونددو اا ددوي الااىددواال يف ااىددحممل ي  حمددزنهع  ي  ددى وَّي 

 نملول . 
الاله    وال ااىحم وَّي , الااثوين    وال الها ااملحمع الالامو   هدا ااملحمدع فدن ا كدوَّي االد ايف 
تا  ددوا الالاهدددهللالا      دددواه كثددداال الف دددوت     إلددد ل فددنَّي  ثددد   اددد   حمددد  اا دددوي ال حمددد  
ااهلل   ال حم  ايسالونو سى وَّي  بلم الث  ,  ذا كوعد  السدىحمو تو ىدهلل اا دوي هدع  َّي 
 و ددهللالا  حمدد  ااىدد و الااىددلىا الايسددالونو الهددذل   ودد  ط  دد   َّي  و ددهللالا  حمدد  ااىددلىا 

اىدلىا الك دو  دى ول الا دهللال يف  اد  ي يإلدذ  ى دول الايسالونو فن ا اسالم و  حم  ااى و الا
فددنَّي اا دوي سىىددالىموَّي ال َّي ااوي ددو سدداايث  ال  ددوَّي ه ددو   المشدويل كمددو  كدد   ذ اددو 

 دوال الكدا ند      ات  ددم ااىدحممل اااديإل  ندد  ثسثدو  د الَّي اللددهلل  عد  ندو  ددوف  تايي  ي 
هدددا اةوهحمىدددو ال  ددد الا ويلامددو  يف   ددد هع الي ندددملاوا  ي واااددد ل ال  ا تا  دددوا تىدددحمط  

بمللدددهع بدددلملا ال إلدددذالا نددد  ا دددسف الايلاهدددو ات ندددو  ىىددد  سدددلىا سددد   اةوهحمىدددو 
ااواحمادددو ,  دددذا كوعددد  ال دددىو  ذ ادددو هدددذل , ال دددىو   ىمدددو يف  دددمىع ااددد ها اادددذف 

فلددوه   ه نمللدد  االدد ايف اسددالىموا فددنَّي اسددالماع فلددهلل   إلدداه بدد   دد وبو  سددوه هللا 
ع يف ا دددا سدددللاع يف اادددهلل وال سدددللاع يف اااددديثا فدددنَّي سدددللاع سدددللول بملىدددهللا ,  ملددد  سدددللا

 إلدددذ   ى دددول المشدددويل نددد  لهدددو االدددلهوت  ال نددد  لهدددو االدددهوات فلدددهلل ندددحمحماع ندددسيل 
بملىددهللال ال  ا نددا االدد ايف النددا ااملحممددويف النددا طحملددو ااملحمددع النددا ااددهلل وال فددنَّي اا ددوي ندد  

ذا الثددد  هدددو  وا  ال   َّي  لدددحموا لعددد   مندددو اا دددوي ولدددهللنىهع ا الوددد   لادددهللالَّي ادددع ا هددد
وةن لااذا بااراط  مساا قنما  فااا بعوه ون  كواااىددا الددوه هللا لددا ال ددس 

    بعوا السبل ف قر ك بكم عان سابنل  ذلكام وبااكم با  لعلكام   قاون
الفىدد  ندد  اااوالددهلل  َّي االدد ايف هددع ااودداوال اليف  ادد  ااددزن  كددوَّي  سددع االدد ايف   حمدد   حمدد  

ا اددددوا هللا  ملدددد  ال دددد   ال حمددددع  ا ددددو االدددد  َّي ال حمدددد  طحملددددو ااملحمددددع  ددددبي االددددوي   دددد  هع 
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ًند  ا هدع الفلد  الاىىدوا  ب ادوا هللا لدا ال دس ا ال  ا كدوَّي كدذا  فدنَّي االد ايف يف كدا 
الكث    ايفال ا   ايف هدع الفلد  ب ادوا هللا لدا ال دس  ملحممدوَّي  دهللال  ندو  عدزه هللا لدا 

ًنددد    ثددد  االددد ايف اادددذ   ي  ملحممدددوَّي  ددد ايف  لددد  الَّي  ال دددس  حمددد   سدددوا    دددهلل   دددوَّي يف 
ل  َّي ال ل  الَّي ااى و ال ل  الَّي اا اا الا   ي  ملحمموَّي الادى    دهللهع  حمدع كمدو لدويف اا

 وه   كى  ب دع   ا كثد   د ال ع ال دا فلهدول ع هدذل فا دو  يف ااوطي  َّي اب  نىملو  
  ىمدددددو  َّي   ثددددد  االددددد ايف ا  َّي   ثددددد  اا حمملدددددوَّي  ىددددداهللاوَّي والددددد  َّي نا دددددوَّي االددددد  َّي 

و يف اا اا ا د هع اىىدوا بملحممدويف فلهدويف  ىاهللاوَّي واى و   هللهع  حمع ب سي اا وي الو
ا فهددبييف ي  دد  نددهللثوَّي فا ددو لاددع  لدد الَّي وا ددوي   ا  ددواوا نددو    ملحممددوا ال  ا ع دد  
اا و   ااىدوي يف ال دواه اللدهلل  َّي االد ايف كثد الا ا الااالهدويف  حمدوا ا ااالهدويف  حمد  احللىلدو 

الهدددويف واىددد و  حمدددوا ا ااالهدددويف ور لدددا ال دددس باو ىدددهللل ا ااالهدددويف وحلدددسه الاحلددد اي اا
الاددذا  كثدد ت ال ددواه ااو  لددو ا ااملزىلددو ااددهب تىددمملهو ا في ددلأ ااىددوي ااوددوا  ىددمم 
َّي ا الكىد   ملد ف  َّي هدذا ال دأ الهدا كدا   دهلل   دهللل ند    كث  ن   دوه الكىد   دوا
ااالو  الااىلدل ندو  ا د   فىد  ااودواا الي  ىديه  ي ند   ثد  بملحممد  ال   د  هدذا  حمىدا 

ا ال   ىددددالىموا  حمدددد  اادددد ها    ىددددالىموا  حمدددد  نلالدددد  ااملحمددددع ا  ددددذا   ا كثدددد  االدددد ايف 
الاساملزحموا فنع  نهللا ن  اااوسهلل نو هللا ب   حمىع  ذا  و  ن  نىدولا ااد ها ااهمدو 
يف ااددهلل وال  َّي  لددوي ندد ها ااملحمددع ااودد ىأ الَّي ندد  السددولا اال ددويف ااهمددو يف ااددهلل وال ا 

لدددو  ب دددويف ااملحمدددع ا كحممدددو  دددوف ب دددويف سدددوايف كدددوَّي ب دددويف الفددد ا   ال ب دددويف اةمو دددوت ا  َّي  
ااملحمددع  حمدد    ددوا  ا كحممددو  ددوف ب ددويف ااددهلل وال الااادديثا  حمدد  اا ددوي ا سددوايف كددوَّي ااادديثا 
ًال فددنَّي  واااددو   ال ويوندد ال  ال واددهلل ي     إلدد ل ا  نددو   ا نددمل  ااملحمددع ال ددو  نهددزال

ًال السى وَّي اا وي  ى  ذ يف  ن ع ن  ا ال  واه فاحماو   كمدو هدو ااايثا سوف   وَّي نهزال
ًن و نل  با ال    ون و هذا يف  هلل ع ند  بدس  ااىدحممل ,  دذا   لودع يف   وه  يف  
احللىلددددو  حمدددد  كددددا ندددد  طحمددددا ااملحمددددع  َّي ندددد    حمدددد   ايسددددالونو ومل وهددددو ااواسددددم , 
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ايسددالونو يف سددحمو  اا   دد  الاادد ها ندد ها ااىددحم  ااوددومل , ايسددالونو يف ااملمددا , 
ةوا   هَّي اامللهلل    ا باحماوت اىوع     ا ودو ايسالونو يف  ا  ااحمىوَّي ال ا  ا

 تمل د فى     بل  لوه نو ي  حمع ا  بد  فىملو لد  هللا لدا ال دس هعد  ي  ملحمدع , نىدياو 
 إلدد   فىوددلأ يف لهددداع بددل فددلالع ال إلددد   ,  ددذا   دد   ه طوادددا ااملحمددع اله نملو ددد  

لونو يف  ندددو  االددد ايف     دددوا  حمددد  هدددذل ااو دددىو ويسدددالونو يف كدددا ااىدددولا , ايسدددا
ااملحمدددع , يف  ندددو  ااملمدددا , يف  ندددو  ااودددست تإلواعددد  اادددبن ل , هندددو  اادددهلل وال , يف 
 نددو  الندد  واملددد الف الاا هدد   ددد  اا  دد  , يف ااودددست الل ددا عاىددد  ا ددو  ال ادددزي 
عاى  ويسالونو  حم  نو  ه  حمى  ااهللاىا     الن ت يف ااىداللا إلداال    إلدا  ندو 

ملا  ايسالونو ن  اال ايف  خبوو هع الهدع ااملحممدويف , طحملدو ااملحمدع ,   ا   ع ااا   الن
ال هدا االدد ايفال بملمونهددو فنعدد  نوددا ندد  اااوسددهلل بلددهلل  نددو إلددوااوا , اله ددو اااددو يف كددسي 
 ذ ادددو يف  واددد  نن فدددنَّي  إلدددذ   ى دددول المشدددويل نن لَّي ااوددد اج الا دددهلل الااىدددوا  فىددد    ا 

, إلدد ك  دد   ادد  ااودد اج ااوا ددهلل ,  إلددذ  ى ددول  ال  إلددذ مشددويل نمل ددول إلدد ك  دد   ادد  
إلدد ك  دد   ادد  اا   دد  ااوا ددهلل فىيإلددذ  ى ددول فسبددهلل  َّي   ددوَّي يف هددو  , يإلددذ مشددويل 
فسبهلل  َّي   وَّي فى  هو  ,  دذا  دوه  َّي  إلدذ   ى دول المشدويل فلدهلل ندحمحماع ندسيل بملىدهللا 

ها , الهددذا ن ددد    ددد  هللا فىددد  ااا دددذ   االدددهلل هلل ندد  ايااادددوت  ددد  اا   ددد  الااادددزاي ااددد 
اادذف كددوَّي  حمددىهع ااىددحم  ااوددومل  نددواَّي هللا  حمددىهع , النددو  العدد ت يف  لولددهللهع االو كددو 
نددد  ااملحمدددع الا دددهلل  ,  دددوه بملدددهللهو   ددد  هللا ال ددد   مدددهلل بددد  الندددو  ,  عددد  كدددوَّي  دددهللإلا 
ااىزهلل  مل   ذ او فىل   حم  احلحم  فىلدوه فدذك ل ,  ملد   لدوه نن ه نمللد  االد ايف 

و ااملحمدع ,  حمد    الي ااملحمدع ,  حمد  االد ايف اادذ   نن     إل ل , الاحلحمد  هدع  حمد  طحملد
 لددد  الَّي االددد  َّي     إلددد ل , ال دددوه  ملددد   مدددهلل بددد  الندددو  يف كاوبددد  ااملددد الف نن االدددهلل  
الاا ه    هو نن  عل  و ساىوَّي ب   ىى و    جمواهلل  د  االدملو  د  نىد الل  دوه    دوه 

   دددوه  دددوي ادددى   دددوي   ي الاادددذف بملدددهللل  ددد   ن ددد  ي    لدددهلل هللا ,  ملددد  ابددد  نىدددملو  
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 ن ددد  نددد   دددوي الي  دددوي  إلودددا نددد   دددوي , الي  ندددا إلدددا نددد   ندددا , ا ددد   هدددوا 
 حممول ع الإلىدو كع  ة ندهللا   دواي  لىىدوَّي الندو  م الهدع فىهدهللي االسدسي ال ىدحمع  , 

يف   ددىع فلدد  ااودد وبو فىمددو  وددحمأ اا ددوي ال لددىع النددو  هددذا الثدد  ندد  ابدد  نىددملو  
هىلاهدددو , ال حمددد  الامو هدددو ,  دددوه ادددى   دددوي   ي  حمددد   وودددو ال حمددد  اسدددالوناهو ال حمددد  

الااذف بملهللل     ن   ,  مل   َّي كا  ويع   وَّيت ندو بملدهللل  د   ن د  , طىدا هدذا االد  , 
ًال اا ددددوي , هددددا   ددددوَّي يف  هددددا   ددددوَّي  ملدددد  يف نملددددو ن اا ددددوي , هددددا   ددددوَّي يف   
ا ندككحمهع يف نىددوك هع , هدا   ددوَّي يف  ال ددع , يف  ند الهع , نددو فلدد  ابد  نىددملو   ددذ

االدد ج ,  ددوه ي   ددوه هددذا ندد  ااالددو   ي   ددوهت  ددوي   ن دد  ندد   ددوي  ملدد   َّي اا دد  
سددىلا , الي  ددوي   إلوددا ندد   ددويت , اا ا ددع سددالا الا وددا سددىلا , الي  نددا إلددا  
ندد   نددا  ملدد   َّي  نددا هددذل ااىدد و   ددوَّي إلدداال ندد   نددا ااىدد و االلحمددو ,  ملدد  يف كددسي 

ال   نويف   دوَّي ندو بملدهللهو ,  الادو   دا ن هدو اله دذا    اب  نىملو  , الي  َّي ااهللالاو يف
 ذها    هذا لَّي هذل نىولا  هللاال و هللا لا ال س , ال وو   ه   ى ول بملدهلل ندمل  

فىدد هو ابد  نىددملو   , ا د  اددى   دوي   ي الااددذف بملدهللل  دد   ن د  هددذا كمدو  ددوه اا دو 
حمىددا    اكدد  بلوادد  نن ا دد   هددوا  حممددول ع الإلىددو كع نن الهددذا ندد    ددىع فلهدد  , الل

, لَّي  لىلدددو االدددد  ,  َّي   دددوَّي االددد  يف   ددد  اا ددددوي ,  َّي  احملددد  َّي الا دددسي اا دددو 
  وَّي اال  يف اياازاي وةمو و الال  , اياازاي وا ها الاله , ااذف  إلداه بد  هللا 

  لكااٍل جعاال ماانكم شاارعة ومنهاااج لددا ال ددس  علىدد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي 
ا ددسي  حمدد  علددذ اااادد ل يف ااددهلل   ,  ددوه ا دد   هددوا اا ددسي  حمدد  اددزالي ااودد اج , ا

 حممددول ع الإلىددو كع ,   ا  هددا ااملحممددويف ااددذ    لااددوَّي ااىدد و الي    لددوَّي  دد  هددو  , 
ًنهددع , الي  اوسددملوَّي يف  نددو هع يف ااااددو  الي يف  نددو  اااولىدد  الي يف  نددو   ال  لددوَّي 

نوددهلل  ا ا دددو , اال  ددو      إلدد ل بددا  حمازندددوَّي نددو كددوَّي  حمىددد  اا ددوي فددنَّي هدددبييف هددع 
ا ددد  ندددو سدددلات ندددمل  ااملحممدددويف ,  ادددع  زا دددوَّي ,  دددوه   ة ندددهللا   دددواي ,  لىىدددوَّي 
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النددددو  م الهددددع ,  ملددددد ااملحممددددويف يبددددهلل  َّي   وعددددوا نولددددو    , ا دددد   زا ددددوَّي ه ددددواي 
ًندد  ااودد وبو  نددواَّي هللا  حمددىهع ادددو   لىىددوَّي النددو  م الهددع هددذا  اله نددو  ددهللا يف 

ا الندددو  , ة  ددددهللث  بهلل دددو اا لملددددو  وسدددوا النددددو  ,  دددهللث  بهلل ددددو ا دددوا ك ,  وسددددو 
الاالهلل  دددو  وسدددوا الندددو  , ة  إ نددد   لدددى  الندددو  يف ااىدددولا ااالهىدددو   لدددول فيإلدددذ 
وامللحمىددوت الال ىىدددو , فلدددهللنهو  حمددد  ندددو  ه  حمىددد  اادددهللاىا املدددهللي  حممددد  ات ال , الاايال حمددد  

همو كدوَّي  لدمل  ات ال  إل   الهذا اامل  الهو  هللالا ن   لى  الن  ب      لمل  ن
 دددوال  هددددا ااملحمدددع , فىددددذها ااملحممدددويف الالإلىددددو   هددددوول هدددا هددددو وادددوت فلددددط ,  ي  عدددد  
 هوا   بذاها االدوال ,  هدوا اااولىد  ,  هدوا ودو  اا حممدو هدذا الهدذا فلدهلل   دوَّي 
ادددذا , ال دددهلل   دددوَّي بدددذا  , فواادددوبملوَّي ااملحممدددويف نددد هع كثدددا ال ا دددوا ا دددو اادددهلل    الا ددد  

ً ا ت , ًا هدددع نددد   وسدددوا الندددو  م   الهدددع فللىددد  اااددد ل البلىددد  اااددد  العلددديت الا
ًندد   ددزا ع  هددا ااملحمددع ندد   لددى   النددو  م الهددع , ال ددذا ندد  ااىددولا  اله ددذا يف كددا 
اامل ىمو  و اباحمى  ب  هذل النو  هللالا اا  ف , ال ىدوي الندو  م الهدع ال   دع  اد  

وي ىىدو  دواوا    يف نىولا اااو ىهلل الاامللىدهللال , فمدو  لدهللت الال َّي  لدهللت االلدو   ي
هذا  لا   ومل هذا اا و اد  االدوي ال  دع   دهلل هللا لدا ال دس الهدو  دع    د  لعد  
 كمدا ند  االدههللايف هدذل ال ىىدو تلدهلل   دى ول فلدى و فدن ا سديا ول   ا اسالدامل و بد  فهدو 
 ع  لحمو  اا سي     إل ل نثا نو يف كاا ا د افىل بملوندو كدذا  نىدولا اااو ىدهلل , 

او ىهلل ااواوت  إ ن   وي الن  ب     ف ا  طولادو ند  ااوداوت , اللملحمدوا نىولا اا
نملو ندددو اادددهللاىا احممللدددا  للددد  وامللدددا  حمددد  اادددهللاىا  دددد  دددوه  دددولحمهع  َّي اامللدددا هدددو 
االونددع اي ددع , الاالدد   هددو االددوههلل ااملددهلله كمددو  ك هددو بملددا ندد  كاددا يف   ددوه 

ي دددع , الكدددوَّي االددد   هدددو ااالددد  نددد  االدددوها ,  دددوه   ادددو كدددوَّي اامللدددا هدددو االوندددع ا
االدوههللت ااملدهلله ,  ملدد  لملدا االد    ددوههللال  دهلليل ا د  االونددع اادذف  اودا الن ددع 
ال  اذت   م ت ن  هو , هو اامللا الهذا ند   ىدوي الندو  وَّي ايف الوامللدوه اله دذا يف 
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نىولا اامللو ات اليف نىولا ااملونست اليف نىولا كثاال نو ند  الندو نثدا ندو ند هو 
هدددو ات  اادددذ    وسدددوا الندددو  م الهدددع , ال   دددهللا فا دددو يف الندددو نددد    دد وا ايلا

ًنوع دد هددذا  ي ويلاهددو ات الاي ىىددو االوطحمددو ااددهب    و اله  ددوي  ددهللث  فىدد  ااادد     
تحماددزي فىهددو ااىدد و ال   حماددزي فىهددو اادد ها الاله ,   دد  اا ددوَّي  َّي الاهددو ل  دد ىأ ال عدد  

  , هددا  ادا  ثمددوَّي  ي واايال دا البلىددوي  عدزل ال طدو  ر لددا ال دس الاددى  الند  كدذا
ال,و إلاال ن       ل ااىمويف يف  ا  اادزن  , ندو  ادا  ي  النو  الها  اا  حمع 

هدددذل ال دددىو  وي ىىدددو ال ي واودددومل ال ي و  دددويف   دددىويف ,  دددذا ال دددىو ابددد  نىدددملو  
ل  د     ىمو البىوَّي  دويف كدويف ادو كوعد  الندو تمللدا  دوه   ادى   دوي   ي الاادذف بملدهلل

ن ددد  , ندددو سدددلا كثددد ال هدددذا االددد  , ال مندددو  لدددا   دددوَّي  سدددحمع  دددوه    هدددوات  حممدددول ع 
الإلىددو كع ,  هدددواع  ىملدددوت  ال  اددع  لحمدددوَّي ال زا دددوَّي , ة نددهللا   دددواي  لىىدددوَّي الندددو  
ًن دددو كثددداال  م الهدددع فىهدددهللي االسدددسي ال ىدددحمع , هدددذا هدددو اادددذف ال دددم هدددهللي االسدددسي يف  

ًن ددو  إلدد   ال ددو  ندد  ااا وسددهلل ندد  ااددذ    وسددوا النددو  م الهددع نددو  وددا السددحمع يف  
ن  اااوسدهلل الهللا ااىداملوَّي . هدذل إلوندو هدذا االدوا الهدو وا   دىع يف بىدوَّي اللدوا 
ااهللإلوه يف االسسي ,   ا كوَّي كدذا  فهدذا اَّي   الال و  دث اادهب ند ت نمل دو ال لحمهدو 

   دويل اَّيهت هذل كحمهو تاىا امسسي ااذف جيا ااهللإلوه فى  ,  ملد  ا د  تاىدا
ندد  لهددو اادد ها ي ندد  لهددو ااااوددىا , تاوددىا  لولددهلل االسددسي ال  كددوَّي االسدددسي , 
ال دددذا ادددو  كددد  تحمددد  اةمدددا ااملوندددو الاالوا دددهلل اا حمىدددو يف اللدددوا اادددهللإلوه يف االسدددسي 
النمل   ا   تلمل  بلوا تاىا االسسي اادذف  الندأ فىد  تاو دىا االسدسي اادذف  ند  

 هللا لا ال س ب  . 
اثددو يف  ددهلل ث ابدد   لددوي الهددع  وادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي نن الن حمددا  ي اةمحمددو ااثو

ان ا نىحمع بوا    اىه    هللن  نن هذل اةمحمدو ند   لحمهدو  ال    االودو ف   د  هللا 
ن  اا وي ند   ىدمل  يف طحمدا  ي اند ا بودا  هذا احلهلل ث يف كاوا ااهللهت الهو  َّي
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اةددوَّي  ملحمددع  عدد  اددى  هددو دد   ملحمددع  عدد  اددى  ادد   دد  يف  ندد  , ا دد   ىددمل  ال  واددا  
الهددذا فىدد   اددا ادد ا ع  كىددو بوددا عادد  الفىدد  سددمل  يف اااىددو  يف ال د ال اددا نىددحمع 
بوا    الااىحمع  ن     دع   ندو   دهلل هللا لدا ال دس  دد ند  اا مللدو لَّي  ند ت ند يت 

الااددثسا ااددذكو ال يف  ددهلل ث   نددو ااددهللي ااىددحمع  ي ندد  ثددسا ,  وادد     ا ادد   ي حبلدد 
ا نىددحمع , ن حمددا  ملدد   عدد   ىددمل  يف اا حمددا ال لددهلل فىدد  ,  وادد  بوددا ن حمددا  ي اندد  

الند      لَّي  ي اا يف ااىحمع  هلل   وَّيت  ىمل  فى  حبد  ال اد  كلدوه هللا لدا ال دس 
 ملد  ند   ادا  دد  لادا , الهدو ن حموندول فواىد    اا ن حمونول فلهلل لملحم و اواى  سحم وَّيي 

فس  ىد ف يف االادا  ا ال س ا  احل   َّي  لاه ن  هذا االوتا , الا   كمو  وه ل
لَّي االاا  هلل   وَّي حب ع ال هلل   وَّي بس     دوه   اىهد    هللند  ,   ع  كوَّي ن وو ا 

  مل  اال  ن   مل  اىلاا الهو  ملحمع  ع  اى  ا     يف  ا  .
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
بمددد   د دددع  لددد   وددد     احلمددد  ب ال النيدددلى   وددد ع هللا  بددد م د دددع ى يلدددل

 أمجني  . 
 ند ن حدلجب   قلل : امح  هللا تنيلىل )) ابل تعسدم االبدوق     قدبل هللا تنيدلىل 

ا ت   ا ال  يح دن دمر اضع هللا تنيلىل  نيفخ أب مت  جه  ب  من ات نين 
قدددلل : )) االبدددوق أن تشددده  أن ب إلددد  إب هللا  أن بمددد   دلددد  أن ابدددبل هللا 

 ,  تيفدديم ال ددو  ,  تددكا الزكددل  ,  ت ددبق اماددلن ,   دد  ال يددت إن ابددبل هللا
ابي ل إلي  ب يو ,  ني  دن أ  ارتر  اضع هللا تنيلىل دل  مرنبدل )) اىسد م مدن 
ب م اىس مبن من لسلى   ت       دن هبز بن حهيمة دن أبي  دن ج   أى  بدأل 

تدب   جهد  إىل هللا  أن  دن االبوق نيفدلل أن تسد م ق  د  ب  أن اببل هللا 
ت  ع ال و  اىهيبب  ,  تكنيب الزكل  اىعر ض  ا ا  أمح  ,  ددن أ  قوبد  ددن 

مدل االبدوق قدلل : أن تسد م  اجخة من أاخ الشلق ددن أبيد  أىد  بدأل ابدبل هللا 
ق    ب  تس م اىس مبن من لسلى   تد   قدلل : أيب االبدوق أنادخ , قدلل : 
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االميدلن , قدلل : أن تدكمن ابب  موئهد   كي د   ابد    ال نيد    االميلن , قلل :  مل
 بني  اىبت .

 ددددوه   دددد  هللا تملددددو  نن وا تاىددددا االسددددسي نن بملددددهلل  َّي بددددل فلددددا االسددددسي البددددل 
اللددوا ااددهللإلوه يف االسددسي الال ددوه ااملونددو يااددزاي االسددسي النددو جيددا ااددهللإلوه فىدد  

الاااس دددددع الناو  دددددو  هدددددا اةوهحمىدددددو نددددد   ىدددددث االوا دددددهلل اا حمىدددددو اادددددهب تلدددددما ايتلدددددو  
الايسدددالونو     ددددا  ادددد  , فىدددد  االسددددسي تاىدددداال تاوددددىحمىول  ددددوه   تاىددددا االسددددسي 
الاالسسي يف ااحموو فملحم   سحمع  ىحمع ,  سحمع  ملد   إلدا يف ااىدحمع  ال  إلدا يف االسدسي  

ذدهللال كمو  لوه نثسل  مل  يف ااحمودو   بملدو   ا  إلدا يف اا بىدم ,  ذدهلل   ا  إلدا  ال   تد  
,  وع   ا  ت  وونو اله ذا فيسدحمع  ملد   إلدا يف ااىدحمع , الااىدحمع هدو ند   سدحمع لعد  
  دا ااىددسنو الكددا نىدحمع   ا اااددزي  ال طلدد  االسددسي  ال فملدا الا الددهلل   ددوه االسددسي 
 مل    كوَّي االسسي ا مىو ال  كوَّي اال وَّي فنع   ى  ذ    وَّي  هلل  سحمع اللهد  ر لدا 

م ا دو  بددا اددزي ايساىددسي ر لدا ال ددس هددذا ااااىددا يإ يف ال دس ,  ملدد   عدد     الدد
بىددوَّي اَّي ددو الال و  دددث ااددوا  ال ,  نددو يف االددد   فوالسددسي اددى  هدددو  إلددويل يف ااىدددحمع 
الا دد  هددو  إلددوه  ,  ملدد   سددحمع  ملدد   إلددا يف االسددسي ا ددو  ااددذف ادد   دداوت  الادد  

حمع ال دهلل  دهللإلا يف  ملد  يف   كوع      إل ل , فلهلل  هللإلا يف ااىحمع ا   ي  لوه ا  نى
ااىددحمع  ملدد  يف طحمددا ااىددسي ا  دد  يف ااحموددو  لددا كددوَّي  ادد   ددولم الهددذا ندد  الااددو  
اا ثاال ااهب علحم  ند  نمل وهدو ااحمودوف    نملد   د  ع ا د س ع نثدا ااودسال النثدا 
اال دددددوَّي الاازكدددددوال     دددددا  اددددد  ,  ندددددو االسدددددسي يف االددددد   فلدددددهلل بى اددددد  اَّيهت البى اددددد  

فاااإن إااااجو   سدددىيإ بىواددو  َّي  دددويف هللا ,  ددوه ال دددوه هللا تملددو   ال و  ددث ااددهب

هدذل اَّي دو يف سدو ال  ه  مد اَّي هدع يف   فقل ةسلمت وجها    ومان ا بعنا 
يولاددد  يف نىدددولا فحممدددو   ولددو اا ودددو   نددد   هدددا ذدد اَّي اادددذ    دددهللنوا  حمددد  اا ددو 
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اادددهلل     دددهلل هللا  َّي   دددولول بدددل هللا لدددا ال دددس  َّي اادددهلل     دددهللل هدددو االسدددسي فلدددوه 
ومااا اخ لااف الااذنن ةو ااوا الك اااب إن  فمددو اإلاحمدد   هددا اا اددوا   االسدسي 

ة  دوه بملدهللهو فدنَّي  دولو  فلدا  سدحمم  اللهدع ر   من بعي ما جااءلم العلام
الندد  اتلددم  ملدد   َّي  ددولو  يف هددذا ااددهلل   , الهددذا االسددسي ااددذف ي   ندد  هللا لددا 

 حمىدددد  ندددد  ااددددهلل   ايدددد ف  لددددو ال  ىىدددد   ال ددددس  ي  هل , ال ددددولو  يف  لددددوه نددددو هددددع
الا الددو   عدد  ابدد   ر لددا ال ددس فلددا نملحم ددول  ددع  سددحمم  اللهددع ر الندد  اتلملدد  الهددذل 
اةمحمددو  سددحمم  اللهددع ر الندد  اتلملدد   ملدد   إلحمدد  يف االسددسي ااددذف ال ددا ت ا ددع 
 اي الن  اتلمل  , ال سحمم  كمو  ك ت ا   مل   إلحم ت يف االسسي ال ندى  االسدسي 

و واولددد  بلواددد   سدددحمم  اللهدددع لَّي ااولددد  هدددو   ددد ف ال لدددويف , الااملددد ا ال ددد  ه ددد
ت حم  ااول  الت  هلل  ىم اةدوا   ال ىدم ال لدويف يف االعىدوَّي   ا  دوه  سدحمم  اللهدع 
فى ددددوَّي اادددد ا  ه ددددو  سددددحمم  اللهددددع  ملدددد   سددددحمم  ااولدددد ي الاالحمدددداي الاةددددوا  ي الاال ا ال 

حمع فددن َّي   ددوَّي ه ددو  طحمدد  الاالوددهلل ر لددا ال ددس ال ددهللل , الندد  اتلملدد  كددذا  فلددهلل  سدد
ااولدد  الدد ف  الاادد ا   سددسي  ىددم  ال لددويف الاال دد ا ات الاالحمددا     إلدد ل , ال ددذا يف 
 ا نو   دو يف االد  َّي  كد   سدسي ااولد  ر ال ثد   حمد  ند   ىدحمع اللهد  ر لدا ال دس 

ومان نسالم  الكلواد   بم من ةسالم وجها     الهو  ى  كلوا  لا ال دس 

ال ددا  ادد  ندد    إساان فقااي اس مساا  بااالعروة الااوثق وجهاا    ولااو م
ومن ةإسن يننا  ممان ةسالم وجها    ولاو  اَّيهت كلوا  لا ال دس ندثسل 

ال سدسي ااولد   مإسن وا بُ ملة إبرالنم إننقا وا خذ هللا إبرالنم خلنل 
ر لدددا ال دددس فىددد  فولدددهللال  ملددد  ااامللدددا واولددد  فىددد  فولدددهللال  َّي نددد   سدددحمع ااولددد  فنعددد  ي 

حماا   مو تول   اىد   ف اااادوت , لَّي ااولد  هدو  دا االكىدز , ال دا اَّييت ال دا  
احلواي فدن ا  سدحمع ااولد  التولد  بد  فنعد  ي  حمااد  بلهللعد  الي بلحملد  الي ت ا تد  ال ودهللل 
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فىد     دع   فقل ةسلمت وجها       هللا لا ال س فن َّي يف  وا  لدا ال دس 
ولدد  تولهددول الاعلىددو ال الطو ددو الاساىددسي اةددوا   ايساىددسي ر لددا ال ددس اساىددسي اا

وسددداملمو و فىمدددو  نددد  هللا لدددا ال دددس بددد  , الاساىدددسي االحمدددا يف االودددهلل الاال ا ال ال ي 
 ومان ا بعنا   حماا     االإلس  ال   طحما هللا لا ال س  ف اااادوت  دوه   

 ال  ملدددد   َّي ندددد  اتلملدددد  سددددوايفل  كددددوعوا ندددد  ااودددد وبو  ي ندددد  اتلددددم  مددددهلل  حمىدددد  ااوددددس
الااىسي    لويف بملهللهع     ىوي ااىو و فناع   لول  سحمموا اللههع ال ىدم لدوا  هع 
, ال سحمموا  حمواع ر لدا ال دس فدس  حمااادوَّي  د  هللا لدا ال دس     دال بدا الامملد  
 حمدواع اللدوا  هع  الاللددوههع  حمد  هللا لدا ال ددس , الهدذا فىدد  ثلدوت ند  اتلددم  حمد  نددو  

سبنل  ايعاوا إلا   قل لذه هع كلوا  لا ال س  الهذل اَّي و كوَّي  حمى  اا و 

  هللا عل  ببنرة ةنا ومن ا بعن  وسبإان هللا وما ةنا من المشاركنن
لَّي ندد  اتلملدد  سددول   حمدد  ط  لادد  ال حمدد  سدد ا  الهددذا فىدد  ااثلددوت  حمدد  ااىدد و الااثلددوت 
 حمددد  ااددد ها ال دددهللي ايااادددوت  ددد  ط  لاددد   حمىددد  ااودددسال الااىدددسي الي  مدددو كدددوَّي  حمىددد  

 دو   لدول ند  اااوالدهلل اَّي, اليف ا   حمى  ااوسال الااىدسي يف اامللولدهلل اليف اامللدو ات   وب
نددو  اوددا بلوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي يف اَّي ددو ااددهب  لددا اليف احلددهلل ث ااددذف  لددا نن 
النلاوددددع يف االسددددسي سدددد و اةوهحمىددددو نن  عدددد    حمدددد  احم وددددو     ددددسايل  ددددوه ال بى ددددول بملددددهلل 

ال عدد  ي   ددىملهع يف  ددعيف ندد  الندد  فددي حم   ددع  ادد   ددولاهع ادد   عدد   سددحمع اللهدد  ر 
فملحممتدوا  عد   بدد   حمد  نددو  دوه  ددد ال دا الندد  يف  إلد ل    ااددهلل وال    االوهحمدو كمددو 

 َّي  سدوه هللا  هو نملحموي يف  سو ال  ه  م اَّي ,  دوه بملدهللهو اليف ااود ىأ  د   مد  
 التلددددىع ااوددددسال   ددددوه   االسددددسي  َّي تلددددههلل  َّي ي  ادددد   ي هللا ال َّي  مددددهلل  سددددوه هللا

التددبإ اازكددوال التوددوي  نلددوَّي ال ددا االىدد   َّي اسددا مل   اىدد  سددلىس  وادد  يف ااودد ىأ 
 مل  يف   ىأ نىدحمع , الهدذا   ملدو ند   دهلل ث ل  دا ااملد الف هدو يف ااود ى ل 
ندد   ددهلل ث ابدد   مدد   ندد  هللا   همددو بحمادد   إلدد  الهددو بدد  االسددسي  حمدد   دد    
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ه هللا ال  ونددددو ااوددددسال ال  اددددويف اازكددددوال ال ددددوي  ددددهو ال  َّي ي  ادددد   ي هللا ال َّي  مددددهلل  سددددو 
 نلدددوَّي ال دددا االىددد   ال ال دددا االىددد  ال دددوي  نلدددوَّي , بدددل يف هدددذا احلدددهلل ث   كدددوَّي 
االسددسي , الاالسددسي ي  وددأت  ي بلددى ل , ي  وددأت  ي بمللىددهللال وط ددو البملمددا  ددوه   
ه كذا  اال وَّي ي  ودأ  ي بمللىدهللال  دوه ال , بمللىدهللالع وط دو البملمدا  دوه  , ال دذا  دو

ندد   ددوه ندد   هددا ااملحمددع ,  َّي االسددسي الاال ددوَّي الا ددهلل  ملدد    ا تا  ددو  ال ن حملددول , لَّي  
كسل ن همو ناوك    ا الو  وط  ال    مدا  دوه  فدس  ودأ  سدسي   دهلل  ي ت دوَّي  
كمو  ع  ي  وأ   وَّي   هلل  ي تسسي فس  اوو  اعا و  بل االسدسي الاال دوَّي هعد  

  االادد   ال  ولددهلل نددبن  ي  سددسي نملدد  االادد  , هددذا ي  اوددو   ولددهلل نىددحمع ي   ددوَّي نملدد
الاددى  وولددو   ملدد  يف احللىلددو ال منددو   حمدد  االسددسي ال دد ا  بدد  اا ددوه  الاالددوط  ال  حمدد  
اال وَّي ال د ا  بد  اا دوه  الاالدوط  ا د  االسدسي يف اا دوه    هد  ال  ده  , الاال دوَّي يف 

 ك ل فى  فوالسسي اامللىهللال  كد  االوط    ه  ال  ه  الكا  ن همو  لما  حم   ى ل ك
فى  الااملما  ك  فى  , الاال وَّي اامللولهلل االوط دو  كد   فىد  الااملمدا   لدول  كد   فىد  , الهدذا 
احلهلل ث  ه  حم  تاىا االسدسي وامللىدهللال اله كدوَّي االسدسي ال بملدو كمدو هدو نملد الف  

مددهللال  سددوه يف تاوددىحم  يف نونددمل  , فلددوه االسددسي  َّي تلددههلل  َّي ي  ادد   ي هللا ال َّي  
هللا االهو اتَّي ,و اا ك وَّي ال  ع ,  ال ,و اا ك  ال  ع ن    كوَّي االسسي لعد  امدو 
 دددهللإلا يف االسددددسي الهددددع اااو  ددددو بددددل ااىدددحمع البددددل  ددددال ,  ددددهو ال  َّي ي  ادددد   ي هللا 
نمل وهددو ي نمللددو   دد    ي هللا  ددوه   االسددسي  َّي تلددههلل  َّي ي  ادد   ي هللا , ي  ادد   ي 

 هذل نمل وهدو ي نمللدو   د    ي هللا ,  ملد  ي نمللدو  حبد ع  ي هللا نملد   اد   َّي كدا هللا
نمللدو ع  لدهلل فنمنددو  لدهلل بوددا احلد  ,  لددهلل والوطدا ,  لددهلل والودع ,  لددهلل وا حمدع , الهددذل 
 ددهو ال تلددههللهو النملدد  االددهو ال ,  َّي تملالددهلل  اليل ة تددا حمع بدد   عىددول ة تتملحمددع بدد   ددا  

هلل  ي اا د ل  ال ااىداواع بهلل  د  يف  ي جيمدم هدذل اادثسا يبدهلل  َّي  اث  الي  تملدذ    د
 ملالهلل اااو ىهلل ال َّي  ا حمع ب  ع لول  مل  والهو تل ال َّي  تملحمع  الت ودو  اد   حمىد  هدذل 
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االهو ال  ع   ملالهلل  اد  ال ل دا  لدو ال اامللدو ات ااواحمادو  دذا  ا ت تاوسدا ااىدحم  
 الو  الااملحمع ة اا    او الاالدوه ة اال دسي يف االهو ال  حم  هذل ااثسا نملوين , اي

شهي هللا ةن  ن إل  إن    سي ااوا الالإللو  بذا  كمو فى الهو   هلل  واد  تملدو  

اليف  اهدو ندد   لاو وةولااوا العلاام والممزكااة وةولااوا العلاام قازمااا  بالقسااط 
هو هدو ي  اد   ي هللا تاىدا  إنمن شهي باالإ  ولام نعلماون  اَّيهت كلوا  

تاىددا االسددسي الهددو  اددو  الملددو    اامللددو ال ,  ب ددوه امللددو ال اامللددو ات ااواحماددو لَّي 
االاددد  نمل وهدددو اامللدددو  فهدددع فملدددوه  وملددد  ناملدددوه ي  اددد   ي هللا  ملددد  ي نمللدددو   ي هللا , 
ًل الهددذا تاىددا ا اوهىددو وا بوبىددو الهددو  الطولاددو ندد  اا ددوي  اىدد الَّي االادد  و ددوا  اادد ا

 حمىددد  طوالددد  يف هدددذل الندددو نددد    وا اااددد ل  ىملدددول كواملازادددو الال دددو  ال وطدددا كمدددو 
الااوت ال  و الاا افلو ال و و كثاال ن  ااا ل  اى الَّي الاوهىو وا بوبىو الهذا وطدا لَّي 
 نملدد  االادد  اامللددو  كمددو  ددوه لددا ال ددس يف سددو ال ال دد اف يف  دد ايفال ابدد   لددوي نددثسل 

  ك ت ا ع  وه  للو يف  لزل اامل الف   مل  ال لو ت  ال   ونذر  وإنل  
 ب نا ال لىيلت الدمال ا            ب  لل  ابرتجنيلل مل  ال با 

 ملدد  ندد   لددو إ فواايادد    ددو يادد ت  يهددول , ااملدد ا ي تملدد ف ن هددو  ي  عدد   لددهلل  ددد  َّي 
الايلدو بمللهع  وه ا مزال يف   و   حمهو الاال اله  ال و لع   لدهلل ناو دول ناىمدول ند  ااواد  

ااددذف هددو  ددهللال ايلددو الاددذا   ال ااددو اوددول ال دد  ول  ددهلله  حمدد  ب ددسَّي  ددوه  هددا ااادد ل 
 ىملددول الندد  حندد  حنددوهع نددد  اااىدد     دد  فىدد الا الاوهىدددو وا بوبىددو الاددذا  كددوَّي نددد  
   ددع نددو   هللثدد  االنددوي   دد  هللا  مددهلل بدد   لددهلل ااوهددوا يف ااملحمددع  عدد   دد أ اااهدددع 

وهىدددو الاا بوبىددو ال    كدددسي ااىدددحم  يف هددذل ااىدددياو الكدددسي املدد  االاددد  الااادد ل بدددل الا
ااملحممويف يف  َّي االا   دا ااد ا ال َّي ااد ا   حمد  ال د ا  بد  ااىدىهلل اااود ف , الستد ا ند الل 
  ددد  هللا هدددا اا بوبىدددو  دددا الاوهىدددو ن حملدددول حي الهدددا ااددد ا ي   حمددد  ال ددد ا  بددد  االاددد  حي 
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مل الفو  لوا   هَّي الاوهىدو الاا بوبىدو فيلوا االنوي     هللا الهع نهللالعو يف  لوبا  اا
الاالادد  الاادد ا بى همددو  ال  ددوه هددع ندد  الااددو  ااددهب   ا الامملدد  افل دد  ال  ا افل دد  
الاممل  فلهلل   حم  اا ا ال دهللل ال ملد  بد  االاد  كلواد   حمىد  ااودسال الااىدسي ندثسل  َّي 

 وبىددددو اامللددددهلل   ا  فدددد   ىدددديه ندددد   بدددد   ملدددد  ندددد  نمللددددو   لَّي ايبدددداسيف    لددددم يف اا ب
  ا خاذوا ةإباارلم ورلباانهم ةرباباا  مان يون هللا الكذا  يف  وا  تملدو  

اليف تاىددداهو يف  دددهلل ث  دددهللف  دددوه ندددو  لدددهللايهع     َّي  دددوه  فاحمددد   لدددو وع فودددو  
ون نااأمركم ةن   خااذوا الممزكااة  تاىددا اا بوبىددو وامللو  ددو الكددذا  يف  وادد  

 ملد   اد   ملد   عد    مسالمونوالنبننن ةرباب ةنأمركم باالكقر بعاي إذ ةنا م 
   دددهلل  َّي ااددد  ااددد ا الاالاددد  هدددو  االسدددسي الاال دددوَّي   ا الامملددد  افل ددد  ال  ا افل ددد  
الامملددد  ا ددد    دددوَّي  يادددو   دددهلل,و  ملددد  ااددد ا  حمددد  االاددد   ندددو  يادددو واالدددم   ال 
 ياو وازالي  مل   َّي اا بوبىو تلما الاوهىو  ال  ع   حمزي ن  كوعد   ول  َّي   دوَّي نمللدو ا 
الن  كوع    ول  َّي   وَّي  ول  ,  مل  كى   مللهلل اا وي ن  ادى  بد ا الند  ادى  خبدوا  
ًل   مللددهللالَّي   لدد كوَّي نددو ي جلحمدد   ددى ول الهددع جلحملددوَّي ي  دد   َّي ندد  ي  الندد  اددى  بدد ا
جلحم  ي  ىا   اامللو ال الاذا  ن  تاوسا ااا حممل اما   اع  دواوا االاد  هدو االدو   

ذا وطا الند  كدسي ال دو  ال يف كادلهع اامل الفدو  ادع  دواوا  حم  ايإللا   مل  ا وا  ه
 َّي االا  هو ااىاو   مدو سدوال , اااالد   اىد  كدا ندو  دهللال  دد  دوه ااى وسدع يف  ي 
اا اهددل االددهو ال يف  لولددهللهع   ددوه   فمملدد  ي  ادد   ي هللا ي نىدداو   مددو سددوال الي 

 بو لها , ال لد  بد   بدو  دا  عد  ي   دهلل  ناال   اى  كا نو  هللال  ي هللا الهذا  ل  ب 
 ىداو   مددو سدوال  ي هللا هددو اااو دهلل يف ايسدداو ويف الهدو اااو ددهلل يف افالدو  كددا  ددعيف 
 اىدد  لددا ال ددس هددذل  لدد ل اددو نلدد كو ااملدد ا ال لدد  اددو كددا ندد  اددى  وحم ددهلل يف  َّي هللا 

نلد   حمد    هو ااو  ااو  ال  ع الهو االو  االوال اامل م  , الهذا ن  اادلسيف اادذف
كثدا ندد  اااىد    الكثددا ند   دد ا  احلدهلل ث  ددد   دل وا  اىدد الَّي الاوهىدو وا بوبىددو 
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ال هللا احن اف كلا ,  دوه االسدسي  َّي تلدههلل  َّي ي  اد   ي هللا ال َّي  مدهللال  سدوه هللا 
, هددددذا تاىددددا امسددددسي ب ك دددد  الاله ال َّي  مددددهللال  سددددوه هللا  ملدددد   َّي تلددددههلل ا الددددو ال 

هعدد   ال هَّي  مددهللال ااددذف هددو ابدد   لددهلل هللا ا ددومشع اال  ددع هددو الت  دد  التتملحمددع  ددا  
 سددوه هللا  لددول  حمىدد  ااوددسال الااىددسي الاَّي نددو لددويف بدد  ندد  اا سددواو  دد  ال َّي نددو  وادد  
 هللل ال ع  ندو لدويف بد  الالدا االلدوه  حمىد  ااودسال الااىدسي الهدذا نملد  االدهو ال هعد  

ع بلوادد  نملدد  االددهو ال لَّي  حمىدد  ااوددسال الااىددسي  سددوه هللا الفىدد هو بملددا  هددا ااملحمدد
 مهلل  سوه هللا طو ا  فىمو  ن  التوهلل ل  فىمو  إل  الالا وا نو   د  اد  الًلد  ال ي 
 مللددددهلل هللا  ي وددددو  دددد   الهددددذا تاىددددا   دددد ىأ والالدددد  احملددددهو ال هعدددد   حمىدددد  ااوددددسال 
الااىددسي  سددوه هللا  لددو , هددذا هددو اادد ك  الاله , الهددذا  ددعيف ا الددو ف  ملالددهللل اادد يف 

  يف اامللدو ال اا ددوه ال الع مدا  َّي  ددويف هللا تملدو  يف ااددهلل ي االدو ي ت َّي هللا لددا الاد   ثدد
ال ددس ال سدديه هللا يل الا ددع ايعااددو  وددو ومل ددو ال َّي جيملحم ددو ندد   هددا سدد ا   حمىدد  ااوددسال 
الااىدددسي ال ي   حم دددو     عاىددد و ط فدددو  دددل ال َّي  هىدددر ا دددو نددد   نددد اي   دددهللا ال دددحم  هللا 

 السحمع الو    حم  على و  مهلل .
الااوسال الااىسي  حم  على و  مهلل ال حم   ا  ال  ل    ملدل , ااحمهدع  اي عىديا   حممدول 
ايفملو ال ما   ومل ال حملول إلو ملو ال  دويفل نىدمو   ب دو ا اد  ا دو  عوب دو ال سد اف و يف  ند اي 
الثل    هللان و الاعود اي  حمد  االدوي اا دوف    ااحمهدع ي ت حم دو     عاىد و ط فدو  دل فنعد  

 ال  ي ب  . ي  وه ا و الي  و 
ااملدد الف حبددهلل ث ل  ددا  نلد  اا ددسي يف وا تاىددا االسددسي  حمدد   ددهلل ث  مدد  

فىددد  االسدددسي فىددد  هَّي االسدددسي  َّي تلدددههلل  َّي ي  اددد   ي هللا ال َّي  مدددهللال  ال َّي اا دددو 
 سدددوه هللا , النلددد  نمل دددو تاىدددا هدددوتل االددددهو تل ال دددو  لدددوف  حمددد  ندددو سددددل   َّي 

والددددهو تل ال لىلهمدددو الاالددددهو اتَّي ,ددددو   ي   لىددد  االسددددسي ناو دددد   حمددد  االتىددددوَّي
االسددسي , ال,ددو اادد ك  ااددذف  ادد ل فىدد  البدد  بددل ااىددحمع الاا ددوف  النلالدد  االددهو تل 
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 ااددوالت  اا ددوي يف ت لىلدد  اليف اناثوادد  اليف االتىددوَّي ب موادد  , الاإلاحمدد   هددا ااملحمددع هددا 
ال الاا لودددوَّي االسدددسي نثدددا اال دددوَّي حي  ز دددهلل ال ددد له  ندددو  َّي االسدددسي ي  و ددد  وادددزه 

ال كثد   هددا ااىدد و الاةمو ددو  حمدد   َّي االسددسي نثددا اال ددوَّي  و دد  واددزه ال الاا لوددوَّي 
ال ادددد  لندددددو  الاله    َّي  لىلدددددو ايساىدددددسي  ااددددوالت اا دددددوي فىهدددددو الايساىدددددسي ة 
اساىسي الالا ر لدا ال دس وااو ىدهلل الهدذا ااوالدا ند  ت كد    اد  فدس  دهللإلا يف 

الة اساىسي ن  ت ك  فلهلل  و  ال  عا الهذا  اادوالت ااهلل     سل  ال جل ك ن  ااهلل   
اا ددوي فىدد  ,  ااددوالت اا ددوي يف  لىدد  ايساىددسي يف عاىدد  فهددذا اساىددسن  ر لددا 
ال دس وااو ىددهلل الاعلىددو ل ادد  اا و ددو   ددىع ال ا  الإلد    ددا اله ددذا بددا  ددد يف ااملددل 

وا و ددو ندم  لىلدد  ات الل  ز دهلل الات الل  د له عددو  اساىدسن  العددو  اعلىدو ل ر لددا ال دس 
او  وا ب  نىحممو , الن  ااثوين   ااذف ن   لحمد   دواوا  َّي االسدسي  ز دهلل ال د له  َّي 
االسدددسي فىددد  والدددهو تل الول كدددوَّي ااملمحمىدددو ال دددهو ال  َّي  مدددهللال  سدددوه هللا فىددد ت 

فىمدددو  نددد  التوددهلل ل  فىمدددو  إلددد  الالا دددوات ندددو   ددد      لددول هَّي نلالدددوهو طو دددو اا دددو 
ي  مللهلل هللا  ي وو     الثسثو ن  هذل الهع طو و الن  الالا وا اا هد  ا  الًل  ال 

ال ي  مللدددهلل هللا  ي ودددو  ددد    اادددوالت اا دددوي فىهدددو فهدددذا   دددوَّيت  كمدددا  لىلدددول الالددد  
بملدا اا دوي  االهو ال ن   ا  ولال   لىل  اذا  با  د عا  اااوهلل   احم دو 

ىلدو االدهو ال ر لدا ال دس بو هللاعىاد    وعوا    ع توهلل لول ن  بملداع  إلد  ال دذا ف ل
يف الاوهىدددددو  ملددددد  هي ي  اددددد   ي هللا الا لىددددد  وا سدددددواو ال َّي  مدددددهللال  سدددددوه هللا  لىلدددددو 
االهو ال تلو  يف االحما التلمل  فلدهلل تلدو   دد  د ل ندو يف االحمدا ند  االدلهوت 
النددد  اا  لدددو يف االدددهوات ال دددهلل تلدددمل   دددد ي  ددد ل  ي االحمىدددا اله دددذا يف اا دددوي , 

ذا  واوا  َّي هذا  هلله  حم   َّي االسسي ن   نو هو كونا ن   ندو هدو   م ند   اد  ,  
الالندد  ااثواددث    َّي االسددسي فىدد  ول كددوَّي ا مىددو  ىملددول ااددهب فىهددو   كددوَّي  محمىددو , 
ااودسال الاازكددوال , الااوددىوي الاحلدا ال  لددول   ددىويف  تإلد  كىددسنو ااىددحمع ند  ااحمىددوَّي الااىددهلل  
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بملددهللل نن ااىددحمع ندد  سددحمع ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهللل نن كمددو يإ يف احلددهلل ث ااددذف 
اليف  اوت  تإل  احممىحمع الندهللاي  ادو  تد  هدذل ال دىويف ااملمحمىدو الاامللدو ات ,  لدو ات 
االحمددا ال لدددو ات اةددوا   فوا دددوي  ااددوالتوَّي يف  اددد  الهددذا   لدددم يف احللىلددو    عدددو  

مىددو ااددهب  كدد ت يف ال مددوه ااددهب  لددوي اددو ااىددحمع ,   ا تلدد    ادد  فهددذل ال كددوَّي ا 
هدددذا احلدددهلل ث  اادددوالت اا دددوي فىهدددو ف لىلدددو االسدددسي  اادددوالت اا دددوي فىددد  فحمدددى  كدددا 
نىدحمعع بهلل لددو ااىدحمع اَّيإلدد  الهددا ند  تدد   ال كدوَّي ااملمحمىددو ال بملددو   دوي ااوددسال ال  اددويف 
اازكوال ال وي  نلوَّي ال ا االى  ن  اسا و   اى  سدلىس هدا ند  ت كهدو   دوَّيت إلو لدول 

ا  سددحمع ال  يإ اددو الاتىددم ال ادد  احماملحمددىع الاالتىددوَّي ال  يإ اددو هددا هددو ندد  ااحمددو حي  ال   
نىددحمع حي  ي  عدد  اددى  وىددحمع حي  هددو   هددا ااملحمددع ال ونددو  هددا ااملحمددع  حمدد   َّي ندد  تدد   
هددذل ال كدددوَّي ال بملددو  ىملدددول فنعدد  ادددى  وىددحمع , ال عددد  إلددو ك نددد  ااحمددو   ا    ودددحم  ال  

 الج اامل الفددو يف كددا نىددياو  ددد  َّي طولاددو  زكدد  ال   وددوي ال  نددا االىدد  باددواف  االدد
ن   ها ااملحمع الهع  هدا احلدهلل ث ال دز     اتادول ااود وبو  حمىد   دواوا  َّي ااودسال يف 
عاىددهو ندد  ت كهددو ناملمددهللال فنعدد  ي  وددأ  سددسن  الندد  ت كهددو ندد  ااىددحممل فنعدد    ادد  

ند  نمل دو بل الطهو اامل الفو يف كاا  هدا ااملحمدع ,   ا تلد   هدذا فااىدا االسدسي اادذف 
فلددحم  الندد  نمل ددو اللددوا ااددهللإلوه فىدد  الندد  نمل ددو نددو ن دد  بدد  اادد يف   ا  ملدد  ااىددحمع  ال 
ااىددحممو   ا اددزي هددذا االسددسي فنعدد  يبددهلل ادد   ى  ددذ ندد   لىدد  االسددسي ااددذف  ندد  هللا 
لدا ال دس بد  , ال  ا تادوالت اا دوي يف  لىد  هدذا فحمهدع ند  فلدحم  ند  اا ودىا بلدهلل  

 ال و  ددث ااددهب بملددهللل نز ددهلل بىددوَّي  ددذل ااىددولا ,  ددوه نددو  للددوا ندد   ادد  السددىيإ يف
ن فو ددول نن ااىددحمع ندد     دد  هللا تملددو  بملددهللهو الفىدد   ملدد  يف ااودد ىأ  دد   ر ه  دد ال 

سددددحمع ااىددددحمموَّي ندددد  اىددددوع  ال ددددهللل نن  ملدددد  بددددذا    دددد  هللا تملددددو   َّي هددددذا احلددددهلل ث 
حبدث هدا هدو نادوك    نز دهلل    ىأ الهو يف ااو ىأ ند   دا  دهلل ث  ر ه  د ال 

يف   ددهلل ااودد ى ل ندد  ط  دد   ر ه  دد ال  ي ي  منددو هددو نملدد الف ندد   ددهلل ث  لددهلل هللا 
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بدد   مدد ال بدد  ااملددو  ال ددال يف ااودد ىأ  ددوه  حمىدد  ااوددسال الااىددسي   نن ااىددحمع ندد  
سددحمع ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهللل نن هددذا تاىددا احممىددحمع هعدد  ندد  سددحمع ااىددحمموَّي ندد  

ااىحمع اذا ااو   النملحموي  َّي ااىحمع الند   دههلل اىوع  ال هللل , الهه و اللهوَّي اااىا 
االدددهو تل ال تددد  ول كدددوَّي , ااىدددحمع نددد   دددهللل البددد  , ااىدددحمع نددد    يإ اي ندددوت , 
ااىحمع     إل ل فثع ااواوت كثاال احممىحمع فحممدو  ود  ه دو ال د  ااىدحمع يف  عد  ند  

اله    عدد  سدحمع ااىدحمموَّي ند  اىددوع  ال دهللل , الاةدواا  د  هددذا ند  اللهدل . ااولد  ال
ه دددو ال ددد  ااىدددحمع ادددذا ااو دددد  للدددا  حمدددو نددد   ىددددحمع ااىدددحمموَّي نددد  اىدددواع ندددد  
 اى اهع ال  هلل هع فهو ال َّي كدوَّي  لد   تىدول ول كدوَّي ا مىدو ا  د   دا ند    دوَّي ادى  
بوو ا  ىلو  ال ال و  يف ال  اد  ال  دذف  ال  َّي  ملادهللف بىدهللل  ال  َّي  ملادهللف  حمد  

ا بودددددا   ادددددع     إلددددد ل هدددددذا  حمىدددددا يف  ندددددس  ااودددددا  ال  َّي  اوددددد ف يف  ندددددس  ااوددددد
عل  ادذل ا ودحمو  حمد   َّي ند   إ ادذل ا ودحمو  ااىحممل كمو هو ااوا م فن َّي اا و 

الهع االحمىا فهع    ايف  َّي يتوا و ودوه الإلد   ند  إلودوه االسدسي . ااولد  ااثدوين 
 ددد     عددد  ال ددد  ااىدددحمع ادددذا ااو ددد  الدددهللال احلولدددو  اىددد  احما لىددد   حمددد   َّي هدددذا ااو 

الهددذا ااوالددا الهددو سددسنو ااىددحممل ندد  ااحمىددوَّي الااىددهلل  َّي هددذا الالددا ندد  الاللددوت 
االسدددسي الجيدددا  َّي  املوهدددهللل ااىدددحمع لَّي ااىدددحمع اا وندددا هدددو نددد  سدددحمع ااىدددحمموَّي نددد  
اىدوع  ال دهللل الهدذا لدويف نلدل يف  هت كثداال يف احلدا  حمد   َّي ااىدحمع جيدا  َّي  ىدحمع 

ن  ااب بعمااكم بعمااا ةنإااب ون  ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  كمددو  ددوه لددا ال ددس 

ن  ال ددوه   لددول لددا ال ددس  ةإاايكم ةن نأكاال لإاام ةخناا  من ااا  فكرل مااوه 

وقال    ال دوه   لدول   نإب هللا الجهر بالسوء من القول إن مان ظلام

ال ددوه لددا   لعبااايي نقولااوا ال اا  لاا  ةإساان إن الشاانطان ننااو  بناانهم
اهب فىهو علدويف ااىدحمع , الحنو  ا  ن  اَّيهت ا فابقح البقح الجمنل  ال س 

ال عدد   ددو ا  ددوه  طىددا , ال عدد  ي جلدددود يف   دد اد  إلواعدد  ااددبن ل , الكددذا  ندددو 
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 دأ   د   حمىد  ااوددسال الااىدسي يف  دهلل ث  ر ب د ال ال ددال  عد   حمىد  ااودسال الااىددسي 
 وه   يف  زو ااو ا  نن كا ااىحمع  حم  ااىحمع   اي نن  دوه يف  زدو اادو ا  نن  َّي 

 ع ال   اندددد ع  حمددددى ع  دددد اي ك  نددددو  ددددون ع هددددذا يف بحمددددهللكع هددددذا يف  نددددويفكع ال نددددواا
 دده كع هددذا نن اليف  ددهلل ث  إلدد    لددول يف ااودد ىأ نن كددا ااىددحمع  حمدد  ااىددحمع  دد اي 
 نددد  النواددد  ال  نددد  نن ال  ا كدددوَّي كدددذا  فولدددا  ى  دددذ اللدددا  ى  دددذ  َّي  ىدددحمع كدددا 

ادددوه   ال نىددحمع ندد  ااىددحمع اَّيإلدد  يف ااحمىددوَّي الااىدددهلل الاي اددهللايف  حمدد  ااملدد د  ال  حمدد  ا
 حم  نو جلاه ب   إلول ااىحمع فدن َّي  حمد    دهلل هدذ   اادولهل  ال  حمد  اادولهل نملدول 
 ددهلله  ادد   حمدد   َّي  ددو  اىدد  بدد  االسددسي تاىددا ااودد ىأ  َّي ااىددحمع احلدد  هددو ندد  
 ىدددحمع ااىدددحمموَّي نددد  اىدددوع  ال دددهللل   ندددو   ا كدددوَّي ال و دددول يف   ددد اد  إلواعددد  اادددبن ل ي 

مدو الي ند  كدذا , ال  اود  ا اىد  والوطدا ال ملادهللف نا  اىوع  ند   ىلدو الي ند  منى
هذا   يإ حبلىلو االسسي اا حموا ند  اادبن  لَّي االسدسي اا حمدوا ند  اادبن  ن د  

ال  ايف  ددد  علىددد   حمىددد  ااودددسال  ندددو  امللدددهلل بددد  ااددد يف  بددد  لدددا ال دددس يف   ايف  ددد  هللا 
  ااحمىوَّي الااىدهلل الند  الااىسي ة ه ايف  لول اامللو  الإلو ول ااىحممل يف  َّي  ىحمموا ن

 عدددوا  اي ادددهللايف ,   ا تلدددل هدددذا فدددنَّي ااااىدددا الاله   لودددع  َّي    ددد  فىددد   المدددول الهدددو 
اي تلددوج االددولع نددو بددل  لىدد  االسددسي  السددسنو ااىددحممل ندد  اىددوَّي ااىددحمع ال ددهللل , 
 لىدددد  االسددددسي فددددىم   للدددد  ال لددددهلل هللا لددددا ال ددددس  لددددول , ال لدددد  االددددهو تل ال  ددددوي 

كوال ال وي ال ا التمللهلل ر لا ال س  يل الإللو ول الاعلىدو ال فنعد   ى  دذ ااوسال ال ت ااز 
سىىدا     َّي  دب   نىدحممول سدوايف  كدوَّي  ادد  ااىدحمع    لدول اد  يف اا ىدا  ي     دد  
   لددول ادد  سددوايف  كددوَّي لددو ال ادد   ي     دد  لددو ال ادد  ف ىدد    َّي   ددوَّي ااىدددحمع   ا     

 ال   ا     ندددد   ملو ددد هع  المددددول اله ددددذا الااهلل ددد   ال   ا      هحمدددد   ال   ا     لااعددد  
 فاىدد  ت لىدد   حمدد   َّي  لىدد  االسددسي ولامددو    ايف  دد  هللا لددا ال ددس ال دد   سددوا  

ال لدددول اامللدددو  ,  لدددول ااىدددحممل  عددد  هدددو ااااىدددا اا وندددا امسدددسي الهدددذا ندددو   ا ل 
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  االنوي ااو       هللا تملو  .  وه بملهللهو ال   از ب    ىع     بى     لدهللل  عد
   االسسي  مل   ع   وه   نو االسسي فلدوه    َّي تىدحمع  حملد  ر  سيه  سوه هللا 

ال َّي تدددويل اللهددد     هللا ال َّي تودددحم  ااودددحموات اا اوبدددو التدددب   اازكدددوال ااا الندددو  الال 
  ددهلل هددذل اا ىددوو اددز بدد    ددىع  دد   بىدد   دد  لددهللل هددذا  سدد و  نلددهو   ال دد  بدد  

الااودد ىأ فىهددو  عدد   سدد و   ىدد    ا  ددأ    و  ددث كثدداال نمل الفددو   ددهلل  هددا احلددهلل ث
االسدد و     اددز  َّي اددز بدد    ددىع  دد   بىدد   دد  لددهللل ط  دد   نملدد الف اللددو ال  نمل الفددو  
العىدددوو نمل الفدددو فحمدددذا    ا  دددأ االسددد و   اىددد  فنعددد    دددوَّي  ندددو بملدددهللل  ىددد ول كمدددو هدددو 
نمل الف   هلل  ها ااملحمع .  وه نو االسسي   اامل الف  ع    ا ال دم اةدواا بملدهلل ااىدباه 
   ااوهىو  َّي   وَّي اةواا  ك ول  ال   كدوايل فىمدو ال دم ااىدباه   د  فىديا   د  االسدسي 
, نددو االسددسي فىدديإ نددو بملددهللل   كددوايل امسددسي نثددا نددو ندد  نمل ددو  َّي ل  ددا  حمىدد  ااىددسي 

نن  إلدد ين  دد  االسددسي فلددوه االسددسي     إلدد ل نن فهددذل وىدد    كددوَّي   ددوه احم ددو 
بملهلل ااىباه    ااوهىو الااىباه    ااوهىو   حما فى  بىدوَّي  االسسي لع  ال م اةواا

ال كوَّي ,  ذا  حم و  َّي   كوَّي االسسي  ىو البملهللهو  وه  إل ين  د  اال دوَّي  دوه    َّي 
تبن  ور النسل ا  الكال  ال سحم  الااىدوي اَّيإلد  الاالدهلل  إلدال ال د ل هدذل  دو ت   كدوَّي 

 َّي تمللدهلل هللا كيعد  تد ال فدنَّي   ت د   اال وَّي ااىاو  دوه    إلد ين  د  اال ىدوَّي  دوه  
تدد ال فنعددد   ددد ا  , هدددذا  دددو   كددد  اال ىدددوَّي ااو ىدددهلل   ا تلدددل هدددذا فهدددذا احلدددهلل ث فىددد  
سددباه  دد  االسددسي اللددويف ااااىددا فهددذا ااااىددا ااددذف فىدد   ددهلله  حمدد   َّي هددذل   كددوَّيت 

وَّي امسددسي ال عدد  ندد    نللهددو  عدد  ندد    نللهددو فنعدد  اددى  وىددحمع  ددوه  ال فوتدد  االتىدد
ه كوَّي االسسي  وه    َّي تىدحمع   حملد  ر ال َّي تدويل اللهد     هللا  هدواتَّي اا حممادوَّي 
,  َّي تىددددحمع  حملدددد  ر ال َّي تددددويل اللهدددد     هللا هددددع نملدددد   ددددهو ال  َّي ي  ادددد   ي هللا 
الا  هو بمللو الع  إلد   تلدل  لىلدو هدذل االدهو ال يف ندو  اد   حمىد   دوه ال الوط دول ,  ندو 

و  ي  مللدددهلل  ي هللا لدددا ال دددس ال دددهللل ال َّي  لدددو ال  دددال وطدددا ندددو  اددد   حمىددد   دددوه ال فهددد
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الهدددذا هدددو نملددد   واددد  ال َّي تدددويل اللهددد     هللا  ملددد  يف  ف  لدددو ال يف  ف  نددد  يف  ف 
نودددىلو يف  ف  ولدددو  َّي   دددوَّي اا  دددا الاا هدددا الااحمازدددي الايسددداووثو هدددع ور لددددا 

   ددو ناملدددهلل ال ال ددس ال ددهللل , ال ادد   َّي ااملددد ا كددوعوا   ا  اتهددع  ددعيف الادددوا اللددوهع   
فدديإ االسدددسي تسدددسي ااولددد  ر لدددا ال دددس ال ي  اولددد  بلحملددد  الاللهددد   ي    هللا لدددا 
ال ددس ال ددهللل  الَّي نددو سددوال  ددذا  ددوه   ال َّي تددويل اللهدد     هللا  ملدد  ال ددهللل  الَّي نددو 
سدددوال فاىهدددو  ب دددوه امللدددو ال اَّي دددو ااواحمادددو  دددوه  لحمهدددو    َّي تىدددحمع  حملددد  ر ال سدددسي 

  مل   ي   دوَّي يف االحمدا نمل دع  دا هللا لدا ال دس ال َّي  ىاىدحمع االحما ر لا ال س
االحمدا ر لدا ال ددس وا و دو الايعلىدو  الهددذا  كد  ندد    كدوَّي االسدسي ال كدد    لدول ندد  
  كددوَّي اال ددوَّي ور البىوعدد   َّي االحمددا , البىوعدد   َّي  حمددا ااىددحمع اددو  سددحمع الال ددهلل هللا لددا 

عو دوَّي   اعلىدو  الطو دو يف االحمدا ,الاعلىدو   ال س فنع  ن لو  ا  طولم الايعلىو  الاا و دو
الطو دددو يف اا دددوه  الاادددذف هدددو  كددد  االسدددسي هدددو ايعلىدددو  الاا و دددو يف االحمدددا  ي يف 
اااو ىهلل الفىمو  املحم  وال   فهذا  مل  ب لذ اال   ال َّي ي  مللهلل  ي هللا فهدذا ن حمدوا  

سول  ال  دوي ااملمحمىدو اسعلىو  فى  وط ول ال وه ال الن      لهلل  وه ال فهو نل   ,  نو 
نثددا   ايف ااوددسال الاازكددوال النثددا  حمىددا نددو   ددا هللا لددا ال ددس ال دد ل نددو  دد ي هللا لددا 
ال دس     إلد ل فهدذا   ا اعلددو  بلحملد  ال طدو  هَّي هدذا جيددا  َّي  تملمدا , الهدذا جيددا  َّي 
 تددل  ا  دد  إلددوا  يف اا ددوه  فدديَّي هددذا اددى   و  ددول يف  ودد  االسددسي خبددسف نددو اددو 

هلل وط ددول     لددهلل بلحملدد  هعدد     ىددحمع  حملدد  ر لددا ال ددس طو ددول الاعلىددو ا حبىددث  عدد      لدد
 لدددوه ندددثسل يف ندددثسل يف ا مددد  يف  اإلحمددد   عددد    نددد  النىدددحمع  حملددد  طو دددول ر لدددا ال دددس  
الاعلىو ال يف    هو ا    يف اا دوه   لد ا ا مد   ال  ا دوه  ادو  ال جيدوه  ادو فهدذا ي 

ن لدددو  الن ىدددم وط دددول الكدددذا  يف نىدددولا اادددزاي الااىددد  و   لدددهلل  يف   دددا  سدددسن  لعددد 
السددول  اي نددوت ال  ىملددو اادد  ع البدد  ااوااددهلل       إلدد ل , الكددذا  يف نىددولا ال ايف , 
اامللددو ات ااا النددو ااملمحمىددو كواوددسال الاازكددوال     إلدد ل  ي  ملدد  فىمددو  دد   ا دددسف  ال 
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اياادددزاي ال هللنددد  الاة دددهلل فىمدددو ال   ا دددسف فىددد   ملددد  نثدددا ااودددسال الاااا  ددد  ندددو بدددل 
ال هللند  فىمددو نددو    وددحم   ددوه ل ,   ا تلددل هدذا فمدد     ددع نددو نلدد  االسددسي  سددسي 
االحمدا ر لدا ال دس هي   دوَّي االحمددات نىاىدحممول  ي ر لدا ال دس ال دهللل النملحمددوي  َّي 
ايساىدسي  الملد ت اا و دو ال الملد ل اااوبملدو ال الملد ت اا  دا ال الملد ت اا هدا فدن ا كدوَّي االحمددا 

ىاىدددحممول ر لدددا ال دددس ال دددهللل فنعددد    لدددط  ددد   اددد   عدددوا  كثددداال نددد  اامللدددو ات ي ن
 ودد  الندد   ه االحمددا النددد  إللددو  االحمددا  ددو جيملدددات  لىلددو االسددسي   ىمددو ال دددو 
جيملدددا  لىدددد  االسدددسي   ددددهلل اامللدددهلل    ددددع ال لددددا  دددذا   لوددددع اامل و دددو  المددددول يف  لىدددد  

ىمدو   هد  ه دو  َّي   دوَّي اامللدهلل نىدحممول االسسي الهو نو   ا ل ااو     د  هللا تملدو  ف
وما كاان  هوال ال حمل  ال  ا ت  ال وهللل ر لا ال س ال هللل الهذا كمو  وه لا ال س 

لمؤمن ون مؤمنة إذا قم  هللا ورساول  ةمارا  ةن نكاون لهام الخناارة 

إنما كان قاول الماؤمننن إذا يعاوا إلا   وقال جل وعم  من ةمرلم 

الحندددو  ادد  نددد    نقولاااوا سااامعنا وةطعناااا هللا ورسااول  لااانإكم بنااانهم ةن
اَّيهت ااهب تهلله  حم  اللوا ايساىسي حل ع هللا لا ال س يف ااىولا ااملحممىدو اليف 

 دددوه   نن ي  دددبن    دددهللكع  دددد  ااىددولا ااملمحمىدددو اليف احلدددهلل ث ااملددد الف  ددد  اا دددو 
فااام وربااا  ن    ددوَّي هددوال تلملدددول اددو ل دد  بددد  نن الهددو يف نملددد   وادد  لددا ال دددس 

نااون إ اا  نإكمااو  فنمااا شااجر بناانهم ثاام ن نجاايوا  فاا  ةنقسااهم نؤم

 دوه بملدهللهو ال َّي تودحم  ااودسال اا اوبدو   إرجا  مما قمنت ونسالموا  سالنما
 ىدهللهو ه ددو وا اوبدو  ملدد  ااا الندو , الاا اددوا وملد  ااوالددا , الند   ااددو  ااولددوا 

إمار ك اب علانكم إذا    هلل ال دواىل ااد  كادا الاا ادوا كلواد  لدا ال دس 

ك اب علانكم البانام كماا ك ااب  وكقولا  جال وعاام  ةإايكم الماوت 

إن الباامة كاناات علاا  المااؤمننن  وكقولاا   علاا  الااذنن ماان قاابلكم 

يف سدو ال اا ىدويف  ك ااب هللا علانكم  وكقول  جل وعام   ك ابا  موقوت 
 د الطهو اازكوال ااا الندو   ا اكامحمد  ’ بملهلل  ك  اي نوت  وه التب   اازكوال ااا النو 
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فددنَّي   ايفهددو  كدد   ندد    كددوَّي االسددسي    ددهلل االنددوي ااودد   بىددىو    ددذا احلددهلل ث ااددذف 
 الال االنددوي   دددهلل يف ااىدد هلل ال الال  دددال  َّي  لدددل ادد   َّي  سدددسي االحمددا ر لدددا ال دددس 
اعلىو ال الطو و ال َّي تواىو ااول  ر لا ال س  الَّي  ال ند  العدهللا   َّي هدذا ند  تاىدا 

, ال دد   ر  سبدو  دد      دع   كددوَّي االسدسي كمددو فىد هو اا دو االسدسي بدا هددذا ند  
, ندو االسدسي .  دوه    َّي تىدحمع   لا ن   هدا االدوي  د   بىد   عد  سديه  سدوه هللا 

 حملدد  ر , ال ىددحمع ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهلل  ,  ددوه    ف االسددسي  فلددا  ددوه   
الددد  ال سدددحم  الاالملدددث بملدددهلل اال دددوَّي  دددوه   ندددو اال دددوَّي  دددوه    َّي تدددبن  ور النسل اددد  الك

ااددوت  نددو اةمحمددو الال    فهددع ندد ت نمل ددو  َّي تىددحمع  حملدد  ر ال ىددحمع ااىددحمموَّي ندد  
اىوع  ال هلل  فزمم نو بل    هللا لا ال س ال    لو ل اادبن ل يف  َّي  ىدحمع ااد يف 
 حمل  ر ال هللل , ال َّي  ىحمع ااىحمموَّي ند  اىدوع  ال دهللل فى دوَّي      د  هللا لدا ال دس 

بن ل , ة سدددديه  ف االسددددسي  فلددددا .  ددددوه   اال ددددوَّي ,  ددددوه   النددددو ال دددد   لددددو ل اادددد
اال دددوَّي  دددوه    َّي تدددبن  ور النسل اددد      إلددد ل ,  ف االسدددسي  فلدددا لَّي االسدددسي 
 لما ااهلل   كحم  لَّي االسسي   حم  ال  ا  ب   مدوي اادهلل   , ال  حمد  االسدسي   ا كدوَّي 

قالاات األعااراب  هللا لددا ال ددس نددم اال ددوَّي ال دد ا  بدد  ال مددوه اا ددوه ال كمددو  ددوه 

   منا قل لم  ؤمنوا ولكن قولوا ةسلمنا ولما نيخل اإلنمان فا  قلاوبكم
الكلوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي نن اال ددوَّي يف االحمددا  الاالسددسي  سعىددو نن  الال االندددوي 
  دهلل يف نىد هللل تسدد و  فىد  ندمل  ا دد  نمل دول  دوه  التلددههلل اد  ال و  دث الإلدد   

يفلددا االسددسي هددو اال ددوَّي , هددا   دد   َّي   ددوَّي  سددسي بددس   ددوَّي حي   ا تلدل  ادد  ف
 ال   دددوَّي   دددوَّي بدددس  سدددسي . ادددى  كدددذا  ال دددهلل  كددد ت ا دددع فىمدددو نلددد  فاوددد ال  َّي 
ااملحممددويف اإلاحمادددوا هددا االسدددسي الاال دددوَّي  ددعيفت الا دددهلل حي  ي ,دددو  ددى وَّي فاحمادددوَّي حي الهدددا 

 ددواه    اددو  ددويَّي . االددوه ااىدحمع الااددبن   ددعيفت الا ددهلل حي  ي ,ددو  ددى وَّي فاحمادوَّي  حمدد   
الاله   الهددو  ددوه ايللددل ندد   هددا ااملحمددع    َّي االسددسي الاال ددوَّي   ا افددلل الامددم , 
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ال  ا الامددم افددلل  ملدد   عدد    ا  ددو  يف  ددهلل ث  ال يف   ددو  كدد  االسددسي ال ددهللل فهددو 
 تملدد  بدد  ااددهلل   وددو  لددما االسددسي الاال ددوَّي ال ددا الكددذا    ا  كدد  اال ددوَّي ال ددهللل فنعدد  

ملد  بدد  االسددسي الاال ددوَّي فىتملدد  بدد  اةمىدم كمددو  ددوه  حمىدد  ااوددسال الااىددسي نن اال ددوَّي  ت 
بلدددم السددداوَّي  ال  دددوه بلدددمت السدددلملوَّي  دددمللو   حمهدددو  دددوه ي  اددد   ي هللا ال  ايهدددو  نوطدددو 
ال    دد  اا   دد  نن فاىدد   ال نثددا الددملا اال ددوَّي اا ثدداال هندد    ,ددو ندد  ال مددوه 

ي  ددوهت ي  اد   ي هللا ال نوطددو ال    د  اا   دد  الهددذا اا دوه ال ااددهب هدع   مددوه االسدس
ويتاول ن  االسسي , الاالوه ااثوين الهو  وه االودو ف ال و دو ند   هدا ااملحمدع  مدهلل 
بددد  اي ددد  الاةمو دددو  َّي االسدددسي الاال دددوَّي  دددعيفت الا دددهلل سدددوايف الامدددم  ال تاددد ل ف دددا 

 كد  االسدسي ال د  ن همو  هلله  حم   دو ل  , الاسداهللاوا  حمد   اد  ول ادو اادهب فىهدو 
ب  اال وَّي  ال  ك  اال وَّي ال   ب  االسسي الهع اىى    ىلدو يف  دا اا دزا  الاسداهللاوا 

فأخرجنا من كان فنها مان الماؤمننن فماا   حم   ا    لول بلوا  لا ال س 

الااودواا يف  اد   َّي االسدسي الاال دوَّي  وجينا فنها غنر بنٍت من المسلمنن 
كثداال البىدط   دد  بملدا اادهلل الي يف هددذل اادهللال ال إلوودد   ال دوَّي   ا الامدم ل اددو  

ال دددث هدددذل ااىدددياو ااهمدددو ,  دددوه    ف االسدددسي  فلدددا  دددوه   اال دددوَّي  دددوه   الندددو 
اال وَّي  وه    َّي تبن  ور النسل ا  الكال  ال سحم  الاالملث بملهلل ااوت هذل هدع   كدوَّي 

ال كدوَّي , ادذا  اال وَّي الكمو  ك ت ا  ااىباه    ااوهىو نو كدذا   دوَّي لوابد  ند  
ه و إلو  ال كوَّي ول كوَّي ا مىو ال   ذك  االهلل  للا  َّي اَّيهت اادهب يف االد  َّي 

 ماان الرسااول  فىد   كدد  هددذل ال كددوَّي ا مىددو  الَّي  كد  االددهلل  كلوادد  لددا ال ددس 

بمااا ة نااول إلناا  ماان رباا  والمؤمنااون كاال   ماان بااا  وممزك اا  وك باا  
وا سامعنا وةطعناا غقرانا  ورسول  ن نقرك بنن ةإاي مان رسال  وقاال

نا ةنها الاذنن  مناوا  مناوا باا  ورساول   الكلوا   ربنا وإلن  المبنر 

  إل  ةن قال  ومن نكقر با  وممزك   وك ب  ورسل  والناوم األخار
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الحندو  اد  لَّي االدهلل   كد  يف االد  َّي ن اودا ا د  يف   فقي مل ممن  بعنايا
وَّي   َّي ساو هذل ا مىو النملهو اال دوَّي والدهلل   هلل ث ل  ا  ك  االهلل  في كوَّي اال 

 نددد هع وال ددددوَّي فلدددوه  ندددد كع  اليف  دددهلل ث الفددددهلل  لدددهلل االددددى  يف ااوددد ىأ  َّي اا ددددو 
وال دوَّي ور ال دهللل  تددهلل الَّي ندو اال دوَّي ور ال ددهللل    َّي تلدههللالا  َّي ي  ادد   ي هللا ال َّي 

ندد  ندد  ااودد  الاااي  ددو   مددهللال  سددوه هللا التلىمددوا ااوددسال التبتددوا اازكددوال التت الا ا مدد 
ت  ددو ا مدد  هددذا  مددا فددهلله  حمدد   َّي ااملمددا  ددهللإلا   لددول يف  لىلددو اال ددوَّي الال ددم 
ااىباه     وو ااهب تدهللهت  حمد  اا ك ىدو , الهدذل ااىدولا  دو بىدط  نملد الف يف نواندم , 
االوددو  ندد   ادد   َّي  كدد  ال كددوَّي ا مىددو ه ددو  ال ال كددوَّي ااىدداو ال ددهللي  كدد  ااملمددا 

 حمد   َّي لد   ااملمدا ادى   ك دول يف اال دوَّي لعد  لدويف نلى دول يف   و  دث  نملهو ي  دهللهت 
 إلددد  الاادددذف  حمىددد   هدددا ااىددد و الاةمو دددو  َّي اال دددوَّي  دددوه  ال مدددا , ال َّي اال دددوَّي  دددوه 
واحمىددوَّي الا الددو  وة ددوَّي ال مددا  وةددوا   الال كددوَّي , ال  لددول  مددا  والحمددا فهددو  ددوه  

   ,  ندو االدوه ف دوه  الهدو االدهو اتَّي الا الو  الهو   لول  مدا والحمدا ال مدا وةدوا
الايساىسي , ال نو اي الو  فهو ا الو  ال هللاعىدو هللا لدا ال دس التامدىع ال كدوَّي ااىداو 
اامل الفو , ال نو ااملما فواملما  ىموَّي    ما اةوا   , ال ما االحمدا الكس,دو  كد   يف 

االحمددا ال َّي  اال دوَّي فسبدهلل يف  لىد  نىدم  اال دوَّي  َّي يإ بملمدا االحمدا مد    مدا
يإ م    ما اةوا   هذا  وه  ها ااى و الاةمو دو ,  هدا احلدهلل ث  تلدو  ااىدحم  
ااوددومل فىمددو  دد  الل يف  لولددهللهع , ال ددم بىدد هع إلددسف يف بملددا ااىددولا ااا لىلىددو  ددو 
هددو نملدد الف ,  مددا االحمددا نددو هددو ,  مددا االحمددا هددو ندد  لدد    سددسي االحمددا ر 

ال لددو   دد  االسددسي  لددا ال ددس ال لددو  سددوا   لدا ال ددس ندد  لدد   ايلددو  لددو اادد ا
ندددد  لدددد   ا ددددوف الاا لددددويف الاا  ددددا الاا هددددا اااوكددددا ال ىدددد  اا دددد  ور الحنددددو  ا  
اااوكددا الحنددو  ادد  ندد  اامللددو ات االحملىددو اامل الفددو ,  نددو  مددا اةددوا   فهددو كددا  مدداع 

ذا فمد ا   وملع  ال ا اامللهلل ب      ب  موا  د   دو  ند  هللا لدا ال دس بد  ,   ا تلدل هد
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االندوي   دد  هللا ت دد ا  هدذا احلددهلل ث  َّي تاىددا االسدسي  لددما هددذا اادذف  كدد   ىملددول 
فوالسددسي  اىدد  وال ددوَّي الهددو  فلددا االسددسي ال اىدد  ول كددوَّي ا مىددو ه ايف  لددول 
هللا لدا ال دس  لىدهللالل اليف اامللدو ال , ال اىدد    لدول بىدسنو ه ايف  لدول اامللدو  ااددبن ل 

سسي هَّي  ىحمع  حمل  ر لدا ال دس اعلىدو ال الطو دو الهدذل الندو  هدع , ال اى    لول اال
ااهب  هللال   حمىهو فحم  االسسي ,  ال  هللال   حمىهو  الان  االسدسي الندو  ند  هللا لدا ال دس 
ب  يف  لى  االسسي اال وَّي ال  كوَّي االسسي ا مىو   ايف  لول اامللدو   سدسي االحمدا 

ي ااولددد     هللا لددا ال دددس ال دددهللل  المندددو ر لددا ال دددس ال دددهللل  المندددو نددو سدددوال , ال سدددس
 سوال .
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدد  ب ال النيددلى   وددد ع هللا  بدد م د دددع ى يلددل بمدد  ا   د دددع  لدد   وددد    

 أمجني  . 
قلل امح  هللا تنيلىل )) ابل قبل هللا تنيدلىل  مدن ت يد  إلدم االبدوق نتلدل  ن دن تيف دخ 

جتد    أ  ارتر  اضدع هللا تنيدلىل دلد  , أىد  قدلل : )) قدلل ابدبل هللا  مل  ,  دن
اردمددلل تددبق اليفيلمدد  نيفدد   ال ددو   تيفددبل ع ا  أم ال ددو  نييفددبل إىدد   د ددع 
لم , م جت   ال  ق   تيفبل ع ا  أم ال  ق   تيفبل إى  د ع لم , م جيد   

لدم , م جتدد   اردمدلل د ددع ال ديلق  تيفددبل ع ا  أم ال ديلق نييفددبل إىد  د ددع 
الدد  نييفددبل إىدد  د ددع لددم , م جيدد   االبددوق نييفددبل ع ا  أىددت السددوق  أم 
االبوق نييفبل إى  د ع لم ب  اليبق  ل   ب  أد ع قدلل هللا تنيدلىل ا كيلبد  

  مددن ت ي دد  إلددم االبددوق نتلددل  ن ددن تيف ددخ ملدد   اددب ا ا لددر  مددن ا لبددرتن  
قدلل    يح ددن دلئشد  اضدع هللا تنيدلىل دلهدل أن ابدبل هللا ا ا  أمح  ,  ا ال

 : )) من دمخ دمو  لي  د ي  أمرم نهب ان     ا ا  أمح  
 الندد   لاوددع  دا االسددسي    ددول فحمد   للددا ن دد     دوه   دد  هللا وا  دوه هللا تملددو  

 الهددذل اَّي ددو ندد  نمل ددو ايسدداهلليه اددو  حمدد  اللددوا االسددسي يف وا اللددوا االسدددسي
اله و  لهلل  و وول نىالسل ال اد  لعد    ا اللدا االدعيف ي  ملد   َّي  دال وطدا  ال  َّي 
نو  هللال اى  وللوه فوساهلله وَّي و ه و   حم  اللدوا االسدسي ند   ىدث هدو ومل دول 
ااملوي النمل ول ا و  اله دو   ا   َّي  اد   هدذل ااىدياو وول نىدالسل  لدل فىد   َّي اادهللإلوه 
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ف ذا  ا  الك    االسسي واااىا اادذف ند  نمل دو فنعد   يف االسسي كمو  ع  الالا
ادد   للددا ندد   ددو ل  , الندد  فىمددو سددل  يف االدد   نددو ا اودد اي  حمدد   كدد  ااهللياددو ندد  
اَّي و  حم  اللوا االسسي با اسا   اي بملهللهو  حم  ب سَّي كدا   دوال ا إلدذ تسدسي 

ازالدهللال ااددهب تاملحمدد    يإ فىمدو  ندد  هللا لدا ال ددس بدد  , ا د  ع دد   ه دو بملددا ااىددولا ا
هددذل   ومان نب  اا  غنار اإلساامم ينناا  فلاان نقبال منا  ادذا ااوندم   دوه 

اَّي دو عود  يف  َّي االسدسي ااددذف  ند  هللا لدا ال دس بدد   لدو ال  عد  ند    ا   َّي  اددهلل   
 بوال فنع  ا   للا ن   الهو يف اَّيإل ال ن  ا وس    , الهذا  لما ف ال   

ىددحممل ندد  اتلددو  ااحمددا ااواحماددو الاا  ددا ااا و ددو فددناع بملددهلل ااا ددو الال    ف ددو  ددا اا
بملثدددو اا ددددو  مددددهللع  حمىدددد  ااودددسال الااىددددسي كددددا ندددد    ا  االلددد   حمدددد   هو  ادددد   ال  حمدددد  
عو اعىا   ال  حم  جموسىا   ال  حم  نحما      كوع  فنَّي هذا ن  ال   حمى  الاد   للدا ن د  

 ددوه   الهللا ي  ىددمم ر  , ال ددهلل لددويف يف احلددهلل ث ااودد ىأ  عدد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي
  هلل  ن  هذل الندو الي  هدو ف الي عود اين ة ي  دبن  ر  ي  كلد  هللا يف اا دو  الهدذا 

فدددنَّي كدددا نحمدددوع وطحمدددو الجيدددا  حمددد  كدددا   دددهلل  َّي  يف نملددد  اَّي دددو لعددد  بملدددهلل بملثدددو اا دددو 
 ال حممددوا   وتدد  ال سددواا  ة    بن ددوا بدد   ددهللإلا يف هددذا االسددسي , فددن ا وملددوا وا ددو 

 فنَّي    هع ا   للا ن هع . 
ااا ددو ااثوعىددو   هددع ندد  ااىددحممل ندد  هددذل النددو ا دد هع   يإلددذالا والسددسي كمددو لددويف 

بدددددا   دددددهللثوا يف  يف اا ادددددوا الااىددددد و الكمدددددو  ندددددى  هللا لدددددا ال دددددس ال ندددددى   سدددددوا  
االسسنع  هلل ت الابادهلل وا فىد  بدهلل ع الندسيت لملحموهدو    دول  و دول ال د اطول نىدالىمول 

اددو   ددهللهع هددع االسددسي النددو  ددهللال وطددا النددسه فهددبييف  لددمحمهع   لددول  ددوه حبىددث  
 ملد   َّي    ومان نب  ا  غنار اإلسامم ينناا  فلان نقبال منا  هللا لدا ال دس 

 لددو ال هددبييف الاددو كددوعوا جماهددهلل   , الاددو كددوعوا    ددوَّي  اددع  حمدد  إلددا ال ددواا فنعدد  اددو  
الهددذا  ندد    ددىع ناولدد   كوعدد  اىىدد   حمدد  االسددسي ااودد ىأ فناددو ادد  تللددا ندد هع 
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كددا طواددا  حمددع الناولدد  كددا  ا ىددو بدددا ناولدد  كددا نىددحمع فىمددو  لددىع يف عاىدد  نددد  
ايلدددو الاادددلوا الاادددوي الااددد ا الاااملوندددا ندددم اا دددوي اا اىدددلل  دددذل الندددو فنعددد  جيدددهلل نددد هع 
   وفول نا و و  ا ن هع ن    وَّي  حم  االسسي الاله  دا نوداع الي نلدهلله ,   ا كدوَّي  

حمع  عدد  نهمددو كوعدد   لددو ات ااامللددهلل   فناددو اددو كوعدد   حمدد  إلددسف ااىدد و كددذا  فددىمل
الوالددددهلل  فناددددو ي تللددددا ندددد    دددد واو بدددد ه كددددسي هللا لددددا ال ددددس  فمدددد  اباوددددع  ددددا 

فيعدد  ادد   للددا ن دد  , ندد  اباوددع  ددا  االسددسي ااددذف  عزادد  هللا لددا ال ددس  حمدد  علىدد  
فهو  حمدد  ااددهلل   فناددو ادد  تللددا االسددسي يف اامللددو ات  ملدد   إ بمللددو ات لهلل ددهللال ال نددو

ن دد   ددد الاددو كددوَّي تمللددول يف تمللددهللل العوددا يف  لو اتدد  فددنَّي هددذا ادد   للددا ن دد  لَّي هللا 
لا ال س    لاحم  اامللو  ب ث ال ااملما ال منو اباسهع حبى   ال ى  ااملما يبهلل فى  ند  

اودسال ال هللي اادزه ال يف اادهلل    حمد  ندو لدويف بد   حمىد  ا ااوواا فى  الا ااويف  ث  اا و 
الااىسي اذا هذل اَّي و تلما هوتل ااا ال ال حمى  فا دوَّي ا ىدو ال نا و دو فمد  كدوَّي 

ولااو فاا  امخاارة ماان   حمدد   ددا نحمددو االسددسي , ال   ددهللإلا يف االسددسي فلوادد  

 مل   ع  ن   ها اا و  ااوحمدهلل   فىهدو إلىدو ت    مد  الند  كدوَّي ند   الخاسرنن  
ي , ال منددو اباوددد  يف بملددا االسدددسي  دددهلل تع  هددا االسدددسي ا  دد     حمادددزي ب ددا االسدددس

البددهلل ول النددسيت فددنَّي هددذا ناو ددهلل  الإلوسدد  فىمددو تمللددهلل فىدد  بلددسيت ال حمىدد   ة النددو 
فملحمد  ند  االددهلل  الايدهلل ت كلدداال ند  اا لددول  ال دذا جللدد   حمىد  يف  ادد  , الهدذا   لددول 
   لددددما ندددد  اباددددهلل  االددددهلل  اا ا  ددددو الاالدددد كىو ااو لددددو ندددد  ااحمددددو فهددددذا ي  دددد   ددددو

والسسي    س و اةوهحمىدو الهدو   دل  و دو لل واحمدذ      دهللإلحموا يف االسدسي   دسل 
لاع إل لوا ن    و  االسدسي الإل لدوا ند    د  االسدسي والد   الكد  الودو فملحمدول 

ا  ددوه   ال دد   ر ه  دد ال  نددع هللا   دد   ددوه    ددوه  سددوه   ال ا الدهللالل ندد  اا ادد هت 
دعيف ال موه  وي االىونو ا فازدعيف ااودسال فالدوه ه  ا  هللا  حم  هللا  حمى  السحمع ن

 حم  إلا ا  وا  دعيف ال مدوه  دوي االىوندو ا ااملحممدويف فىد الهو    اي ااوسال فىلوه  ع
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 حمدد    ددهلل تاىددا   ندد هع ندد   ددوه دددعيف ال مددوه  ملدد  جيددعيف ثددواا ال مددوه ا  ددوي 
ندددد   ددددوه دددددعيف  االىونددددو ا الاللدددد  ااددددذف النددددمل  هللا لددددا ال ددددس ا  مددددوه ا الندددد هع

َّي  ال مدوه  َّي هللا لدا ال ددس ا  دو    حمد  لملددا ال مدوه ددعيف  لىلددو ا كمدو  عد   ددو
َّي ااىدى وت الاحلىد وت ف دذا  هدذا الكمدو يإ االد  َّي  دوي االىوندو ا ندوك  ااملما التدو
      وب  الكمدو يإ ااملمدا  حمدو ندوك  د    د وب  ا هدذل كحمهدو ند  لد   الا دهلل 

ايللدددوَّي ندد   هددا ااىددد و الاةمو ددو يف  َّي ال دددا يف  ا الهددذا الإلددا هدددو ااددذف  حمىدد 
النو  ااوىلىو  َّي تل   حمد   وه هدو ال ي تدباله باديال ست تود فهو  د   وه هدو ا الكدوَّي 
جمددعيف ال مددوه  ددوي االىونددو ا هددذا جمددعيف  ىددو ا ي عملدد ف  لىلادد  ال  ا كددوَّي  ىلىددول ا 

ىلىددو  دد   لوللهددو    فىزددا  ي  ىددحمط  حمىدد  ااايال ددا ا لَّي ااايال ددا جلدد ك احللددول  ااو
نددهلل كوت اامللددو  ا النددهلل كوت اامللددو  ي تا ددواله ااوىلىددوت بددا  منددو تا ددواله ااملهددو   ددع  ددو 

علدددددوه ااوددددد ىأ  َّي  وادددددو ددددددعيف  َّي  الل  ال  وسدددددول  ال   ىدددددول  ال  وسدددددوا  حمىددددد  ا فدددددن 
ال موه  وي االىونو  َّي هذا جمعيف  لىلع ا ال َّي ال موه دعيف كمو  كد  اا دو  دحم  

سحمع ا  دوه فازدعيف ااودسال ا فالدوه ه  ا  اي ااودسال ا  ملد   َّي ال مدوه هللا  حمى  ال 
َّي بدد   هحمدد   تا ددوف  يف  َّي ت ددوَّي  ددوفملو ل دد واو  ال  َّي ت ددوَّي هددع ااىددزاَّي ااددذف  ددو
الهددذا فىدد  تل  ددا اىددياو نهمددو ا الهددع  َّي هددذل ال مددوه   ددوَّي بى هددو البددل   دد واو 

 وب  اازاادددد  الاا زددددوال هددددذل  لدددو النددددو ال ال ااددددو حبىددددث  َّي كدددا  مددددا  ددددومل    ددددهلل ل ددد
ااوسال ت  هلل ل  واو اا زوال ة ااوهلل و ا  مل  ااا النو ت  هلل ل د واو اا زدوال ا ة 
ااودددىوي اااددد الد    دددهلل ل ددد وب  اا زدددوال ا     إلددد ل ا  ال ااودددسال ااا دددو   ال ااودددىوي 
ااا ددو   ال  ددهلل و ااا ددو  االوددو  لدد   هددذل ال مددوه يإ ال   ددهلل لهحمدد  اا زددوال ال َّي 

َّي هدو ااىدزاَّي فمد   تد  بد  كدوَّي نىزاعد   ال دول الكدوَّي نملدطع الن  ندول الند    يت بد    دو 
فنعدد  نملدد   ا دد   ب ددو لددا لسادد  اددو  تدد  ااوددسال  ددوه    عدد   حمدد  إلددا لاددو  لددو ال 
  ىمددددو ا ة كددددذا  يف ااوددددهلل و  ددددوه  عدددد   حمدددد  إلددددا لاددددو  لددددو ال   ىمددددو ا ة يف 
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 ىمدو ا ة ددعيف ال مدوه  حمد   اد   ااوىوي  وه  عد   حمد  إلدا لعد   لدو ال لحمىحمدو  
كدددا ال مدددوه اةهدددو  يف سدددلىا هللا لدددا ال دددس النددد  واملددد الف الاا هدددع  ددد  اا  ددد  ا 
طحمددا ااملحمددع ااملمدد ال ا احلددا  ددحمو اادد  ع  لددما  وادد  ة دددعيف ال مددوه  حمدد   اددد  ا 
َّي بد  ا ال َّي   دوَّي هدو   مل   َّي كا ال موه ااووحلو دعيف ا ف ا    هلل  َّي   دوَّي اادو

ا الهو ااىزاَّي فور لا ال س  لوه  ع   حم  إلدا     َّي يإ االسدسي ا الهدذا ااملىو  
فىد  ت لىد      ىد  ال ا ندم ند   اي  دى ول ال   ىدا ل  يف  عد   ثد   حمىد  الي  هزد  
يف  واد  ا هدذا فىد    ا نهدع ا وادا ااملحمدع فىمدو ن دع بد   حمد  ال دىويف  ال فىمدو  لددىع 

ا وي ا ف وو نثسل ا يإ الا هلل ال لدوه  اي فملحمد  كدذا ب  ال ىويف ا  ال فىمو جلوطا ب  ا
الكذا ا فىىا  هع  اى  ا كى  ذملحم  نثا كدذا الكدذا ا     إلد ل الهدذا ي  د  ند  
َّي ااملدددددهلله الاالعودددددوف الاحلددددد  يف كدددددا  ًادددددع وادددددو اسددددداملزوه اا دددددوي الاامللدددددو  ا ال دددددهللي ال

عدد   ثدد  احلددويت الهللا لددا ال ددس  ملحمددع  لددو ل  عدد  ندد  طحمددا  ددى ول اددى  وىددا   ادد   
 حمى  وو هو فى  الي  مل    كث  ن  ن زاا  فلوه هللا لا ال س احموسال  ع   حمد  إلدا 
الاحموددهلل و  عدد   حمددد  إلددا ا الاحمودددىوي  عدد   حمدد  إلدددا ا الةمىددم ال مدددوه  عدد   حمددد  
إلدا الا دد     مل هددو سدب و ال   حمددو  ددو ن حملهدو ا لاددو ي تىددا    اد  ا فهددع  تدد  

ا  وه بملهلل  اد  ة جيدعيف االسدسي ا فىلدوه ه  ا  بلعيف نلهلل  ا    اى  هو ااىزاَّي
 عددد  ااىدددسي ال اي االسدددسي فواىدددسي ا ااىدددسي  سدددع نددد   ودددويف هللا لدددا لساددد  ا نددد  
 وويف اةموه ر لا لساد  الااىدسي ند     ل كدا سدسنو سدحمع ادو اامللدو  ف دا  عدوا  

نمندو هدع ند      ااىسنو  ع يف    هع اليف  عىوهع فىمدو  ل ند  الند   ال فىمدو لدا ف
فىونوت هللا لا ال س ااذف هو ااىسي لا لساد  التلهللسد   ودويفل الاالسدسي كمدو 
 كدد اي  عاددول ندد   سددحمع   ا  إلددا يف ااىددحمع  ملدد  يف ااحموددو الطحمددا ااىددسي ا فلى همددو ندد  
لهو اي الول ن وسلو ا يف  َّي االسدسي يف ند   سدحمع   حمدا ااىدسنو ا الااىدسي ند  

اددذف فىد  فىوندوت ااىدسنو ندد   ىدم اا دوا ع الاةهدوت ا اددذا  ودويف هللا لدا ال دس ا
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يف هدددذا اادددهلل ويف نددد  االسدددسي ه  ا  عددد  ااىدددسي ال اي االسدددسي فىددد  ت لىددد  احممللدددو   َّي 
  ددوَّي ن حمددلهع ال  ددولهع يف اااوسددا وااوسددا هوددويف هللا لددا ال ددس اا وسددلو ا ددوالهع 

ال دس هوولد  احلىد  ا هوولد   فن ا كوَّي    هلل ن حملول ا يف ااىسنو فنع   دهلل و هللا لدا
احلى  ا هوويف اةموه ااهب ن هو ااىسي نثسل فىمو   حمل  ا الهذا هو  لىد  الدوه هللا 
لددا ال دددس ا الر الوددويف احلىددد  فددو  ول ادددو ا فىددهلل و اامللدددهلل وددو   وسدددا ن حموبددد    ا  

س ن  كددددوَّي ن حموبدددد  ااوادددد ال ا فىاددددو      هللا لددددا ال ددددس هوددددويف اةمددددوه ادددد  لددددا ال دددد
كددواواو  الاادد  ىع الااددو ال  الاااددواا الحنددو  ادد  ن الهوددويف اةددسه   لددول ااددهب فىهددو  زتدد  
الل التدد  الهىم اددد  الكدد ه ل لدددا ال دددس اامل ندد  ا ا دددوت ااددد ا لددا لساددد  التلهللسددد  
 وويفل الكذا  يف سول  ااىولا ا فواهلل ويف ن     ع نو   وَّي فن ا الف  اامللدهلل احمدهلل ويف 

ال دس ودو   وسدا اا حمدوا فنعد  ي   دو  اادهلل ويف  ود ف  وااوسا الااث ويف  حم  هللا لا
  ه ددو  ددوه ه  ا  عدد  ااىددسي ال اي االسددسي ابددا جيددوا كمددو  إلدد  هللا لددا ال ددس بددذ

فىلوه  ع   حم  إلدا بد  ااىدوي  إلدذ بد     دع  دوه هللا تملدو  يف كاوبد  ن الند   لادا 
واد  بدد  ااىدوي  إلددذ  دا االسدسي    ددول فحمد   للدا ن دد  الهدو يف اَّيإلد ال ندد  ا وسد    ن  

      َّي   وَّي تاىاهو  حم    هلل اللهل  
  اله   ب  ااىوي  إلذ الهو الإلذ ن  اامللوبو الااملذاا الااباإلذال 

الااثددوين   بددد  ااىدددوي  إلدددذ  ملدد   إلدددذ ااوسدددىحمو  إلدددذ االدداو و فى دددوَّي االسدددسي  دددوفملول 
  بإلذ  وفملول  بإلذ سللول  بإلذ نىزاايل .
باإلددذال الاامللوبددو الاا  ددوه  ملدد  بدد  ااىددوي  ت إلددذ الالاله   هدد  الهددو  عدد  ندد  الإلددذ الاا

ال  و ددا ال تع ددا ال ت ددذا ا البدد  ااىددوي    ددع ا    ددع    ملدد   ت دد ي ال تالددا كلوادد  
لا ال دس ن   دويفل  دا جمدذال  ن فدهلله  اد   حمد   َّي هللا لدا  دس لملدا االسدسي هدو 

السدسي ااىزاَّي تع   ملو ا بلك  ال باإلذ بلك  كمدو  عد    د ي ال د ملع ال االدا ال مل دع و
ا فن ا كوَّي الن  كذا  ا فنَّي  لى  االسسي ا هو    ع  سلوا اا زدوال ا    دع ندو 
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  وَّي ب  اال  ويف الاا  ي ا الااالا ند  هللا لدا ال دس  َّي نلد  اامللدهلل االسدسي ا ال َّي 
   حمىدد  نددو ا   ددوَّي نىددحممول  حمدد  احللىلددو ا ال َّي ندد  دحمدد   دد   ادد  فهددو نباإلددذ السدد

هذا كمو  ك اي  لما ااا ال ا ف و ن  اىىوا وىحممل تمللهلل ب   و اى  ن  االسسي ال 
ا الف ددو  هددا االسددسي ااددذ     نللددوا االسددسي فهددبييف فددوطلوَّي واباإلددذال الناو ددهللالَّي 
بلوادد  ن الندد   لاوددع  ددا االسددسي    ددول فحمدد   للددا ن دد  الهددو يف اَّيإلدد ال ندد  ا وسدد    ن 

وددددز اادددد ا  الاااددددبا     ا تلددددل هددددذا فددددنَّي هددددذا احلددددهلل ث ندددد  ال و  ددددث اامل ىمددددو ااددددهب
الاةددددوا   يف اددددزالي االسددددسي ااودددد ىأ ال ددددهللي فوااادددد      ددددال ا ف مددددو تدددد   اىىدددد  
ااىدياو نىددياو اامللدو ات ندد   ىدث هددع فلدط ا ال منددو ااىدياو نىددياو  لىد  االسددسي ا 
الهدددذا  دددو   لودددع بدددا جيدددا  حمددد  طحملدددو ااملحمدددع ال حمددد  اادددهلل وال    هللا لدددا ال دددس  فددد ا ال 

 َّي  ملا ددوا بدد  كثدداال لَّي ااوو ددو ندد  ااددهلل وال ا ااوو ددو ندد  اااملحمددىع ال و ددوت  الجممو ددوت 
هو ذوال اامللو  التمللىهلل اامللو  ا اع لدا ال دس ا فدن ا كدوعوا  دهلل وَّي     دعيف ي تلدم  
نملددد  ذدددووع  دددوي االىوندددو فدددناع  حمددد  إل ددد   ى  دددذع الت دددوَّي اادددهلل وال اىىددد   حمددد  وادددو 

  لودع كمد ها  َّي  بإلدذ والسدسي الاىى   حم  نو نل  احمم يف اا زدوال   ا سدحم    دذا 
يف مشواددددد  يف اادددددهلل وال لَّي   دددددوال اا دددددوي    االسدددددسي  ملددددد  نددددد  ااىدددددحممل النددددد   دددددا 
ااىددحممل حبىددا احل مدددو الاااددهلل ك الاالدددهللايفال واهددع فددولهع     إلددد ل ا دد   دددهلل      
االسدسي بلددموا  فوادذف ي  هدداع ندثسل بددهلل وال اا دوي    تو ىددهلل هللا لدا ال ددس ال لىدد  

 تل  لى  االسسي فنع     هاع والسسي ااو ىأ با اهاع تسسي    د  ايفملدول االهو
ال وددو كددوَّي  ددا ايفددم ا ندد  اا ددوي   لددول ندد   لاودد  يف   وتدد   حمدد  اامللىددهللال فلددط  الَّي 
 َّي  ددهلل و اا ددوي    نددو  وددحم هع يف اامللددو ات النددو  وددحم هع يف ال مددوه النددو  ددب الَّي 

 لىلو االسسي الهو نو فىد ل االندوي يف االدوا ب   لول اامللو  الهذا   لول فى  عله ف
ااذف  لحم  هو ااذف جيا  َّي  اوذ ن هولول احمدهلل وال الهدو االسدسي اادذف  لدما  ىدم 
ندو  ند  هللا لددا ال دس بدد   ند   جيدوا  ال ادد    د  لددا ال دس  ال اد    دد   سدوا   ددحم  
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م  الهددذا هللا  حمىد  السدحمع اددع  د ل ة يإ بملددهلل  اد  ااىددا لوت ال اهدو ندد  وا ااالد
 بكهلل ا   ع  جيا  َّي  اهع كى   لد  اادهلل وال يف  ىدوال اا دوي الكىد   دهلل و ااد يف    
هللا لددا ال ددس ال َّي ت ددوَّي   وتدد   حمدد  الفدد  االسددسي ااودد ىأ ا   ا كددوَّي هددو سددىهلل و 
   االسددددسي اا ونددددا االددددونا فنعدددد  هددددو يف عاىدددد  جيددددا  َّي   ددددوَّي نحمازنددددول والسددددسي 

السدسي   ا كدوَّي  دهلل و الااىدحمموَّي ي  ىددحمموَّي ال لىد  ندو جيدا  حمىد  ند  ااددهللإلوه يف ا
ن  اىوع  ال دهللل فدنَّي هدذا   يت ودو نلد  هللا لدا ال دس ال  ندول يف  ند  اادهلل وال  ال   ا  
كوَّي  دهلل و     دعيف ند  االسدسي ال لدوه االدعيف اَّيإلد   دا نهدع كوادذ    لوادوَّي  َّي 

اااو ىدددهلل اادددهلل وال    اامللىدددهللال الاااو ىدددهلل التاهدددىع اا دددوي  اددد   َّي هدددذا  دددا نهدددع البىدددوَّي 
الاال   النو  لو   لىلو االسسي  َّي هذا اى  وهدع ا ااهدع كدذا الكدذا هدبييف   لدول   
   ددوا النوعددو ال  يتددوا والسددسي اادددذف  ندد  هللا لددا ال ددس بددد  كددذا  ندد   تدد  احم دددوي 
واددهلل وال    اازهددهللهت التدد    لىلددو االسددسي ال الاندد  االسددسي اامل ىمددو الالندد  الاا هددع 

 حمد  اةمىدم  َّي   َّي اااو ىهلل الاامللىهللال كذا  هذا نا ل فواوالدا  الااملحمع الااهلل وال   
ا اددوا الااىدد و  َّي و اوددذالا االسددسي اا ونددا كمددو  ندد  هللا لددا ال ددس بدد  الكمددو لددويف 

 اوددذالل ن هزددول  ددع الفىمددو     ال دد   اا ثددا يف ااوا ددم  َّي ندد   سددلوا ال ددو  ا ددسف 
الفددد ا   ال نددد   ددداهع  َّي  ااىدددوي بدددل اا دددوي يف اادددهلل وال البدددل اادددذ    دددهلل وَّي سدددوايف نددد 

ااىددلا هددو يف فهددع االسددسي اليف ط  لددو ااددهلل وال ا دد  اددو  إلددذ اةمىددم والسددسي كحمدد  
فددناع  ى  ددذع سددىحمالوَّي  حمدد  كحممددو سددوايف ا دد  هددذا    دد  لواعددا نددو    ددول  ا  الهددذا 
 ادددد ج يف   ددددىويف الهددددذا  وحمددددو يف   ددددىويف اله ددددذا  ددددد  ددددو ت النددددو بددددا  ددددد  ددددو  

مدددددوي الندددددو  دددددو الا نااددددد  ل    فددددد ل ال     دددددواه ال   ااوحمودددددوَّي  حمددددد   حمددددداهع يف  
 و دددوت عىددديه هللا لدددا ال دددس ااىدددسنو الااملوفىدددو نددد  كدددا ندددو جلدددوا  ط  ددد  اةمو دددو 
الال  ا   ا تلدد   هددذا فددنَّي كمددو  كدد ت ا ددع يف  اله  دد   كاددوا فلددا االسددسي هددذا 

هلل بد  اا اوا كاوا ن ها كاوا   وال ال  ا ع  ت يف ت لى   ندوي اادهلل وال االدىم  مد
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 لدهلل ااوهددوا   دد  هللا ت لىد  ندد ها ااددهلل وال الاالسدسي يف   وتدد  اللهللتدد   إلدذ وددو لددويف 
يف هدددددذل اا ودددددو  حبدددددذافاهو فدددددهلل و    االسدددددسي كحمددددد  ه ايف  لدددددول هللا لدددددا ال دددددس 
ال لددول اامللددو  الندد  واادد الا ا الندد  واملدد الف الاا هددع  دد  اا  دد  االىددوي وا وددأ 

 ىملددول الهددذا هددو  لىلددو االسددسي ااددهب ال ددهلل هللا لددا  احم ا ددع الاحم  ىددو ا االىددوي وحللددول
ولقااي ساابقت كلم نااا لعباينااا  ال ددس ندد   إلددذ اددو وا ودد  الاااي ىددهلل يف نثددا  وادد  

اليف حندو  واد   المرسلنن إنهم لهم المنبورون وإن جنينا لهام ال االبون 
 إن لننبر رسلنا والذنن  منوا ف  الإناة الايننا وناوم نقاوم األشاهاي 

و ع لو  ولسل ب كا  ال لس ب كا    هلل هللا لا لسا  يف  َّي   دوَّي لدا لساد  الهذا  
التلهللس   وويفل  نع  ن و وو  إلذاي ب  ن   مدوي االسدسي ال حمد   حمى دو بدذا  ب كاد  

 لا ال س السسنا  ااهب ال هلل او ن   ل       سل وع  التملو  .
ا  مدسل ادى   حمىدد  احلدهلل ث اَّيإلدا اليف ااود ىأ  د   وللددو هدذا ند  نمل دو ن ندد   مد

 ندد اي فهددو    ن هددذا    ددهلل االنددوي   دد  هللا بىددوَّي  َّي يف  وادد  ن الندد   لاددا  ددا االسددسي 
   دول فحمدد   للددا ن دد  ن  عد   لددما  هددا ايددهلل ت الااددذ    محمدوا   مددويل اددى   حمىدد   ندد ل 
 ددحم  هللا  حمىدد  السددحمع سددوايف  كوعدد  هددذل ايددهلل ت  ددهلل ت يف اامللولددهلل كواددذ   عاددوا 

 لا ال س  ال ا الهللالا  َّي هللا لا ال س جي  اامللدو   ال اادذ   عىدلوا    هللا  اوت هللا
لا ال دس   دىويف اىىد  اد  سدل وع  التملدو   ال كدوَّي يف اامللولدهلل الااملمدا كوادذ    لدهللالا 
 ا هللا فيتوا وال   الك   ال ااذ    توا وال   ال و  يف  عوا   كدا هدبييف  محمدوا 

ااودددسال الااىددددسي ا   مددددوه  حملىدددو  ال   مددددوه لددددوا   ا    مدددويل اددددى   حمىددد   ندددد ل  حمىدددد  
كذا  االهلل  ااواحماو الهع   لوت ن  نمل و اا سي  حمىهدو ا   لدول كحمهدو ند  تمللدهلل ادو 
فهددع ندد  ال ال  حمىدد  ادد  تللددا ن دد  بدد ه اَّي ددو الاحلددهلل ث الهددو ال ددو لهو يف اَّيإلدد ال ندد  

لددهلل  نددد   ىدددث ا وسدد    السدددىيإ فىمددو يإ نددد   بددواا  َّي  دددويف هللا تملددو  بىدددوَّي  َّي اا
اةد     فدم   لدو ند  اا لدول  فزد   االهلل دو   د م ال  حمد  ند  اا لدول  ا ند  لد   
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اا لدددول  ي  ملددد   َّي كددددا بهلل دددو    ددددع نددد  كدددا كلدددداال ي ا الا ددد  لدددد   االدددهلل  لاددددو 
نملو نددو احم سددوه  ددحم  هللا  حمىدد  السددحمع الاسدداهلل ا   حمىدد  ال دد     دد    ي َّي بدد  التمللددهلل 

اي الدو  الاالدلهو ه  دع ند   ىدث اةد   ند  ه دىويف   ت د   حمىهدو سد ا  ند  لهدو 
 عدوا االدهوات ااواحمادو الهدذا فىد  تل  دد  ادو جيدا  حمد  اادهلل وال    هللا لدا ال ددس  َّي 
 ىددحم ول يف   دددووع ال َّي   لهددوا اةمىدددم    إل دد  ايدددهلل ت الاالددهلل  الاالدددسيت لادددو 

 ال  حمدددىهع فوااددو اددهلل   االسددسي العلى ددو  ددحم  هللا  حمىدد  السددحمع   حمدد   َّي   دد واو ندد  ال 
 لو اوع الهذا نمل ول  او ي تللا ن هع ال اع إلوس الَّي وو ا لفدوا ند    ي الودو الل دوا 

 ن  بهلل  النسيت .
الع ااع اذا االهلل  الع لو  َّي  ويف هللا ا دو الا دع ااىدسنو الااملوفىدو ال َّي  ىدحم  و هللا ب دو 

ااحمهدع  اي عملدو  بد    اط  ااىالىع ال     االول ال َّي  اوفدواي  دا نودا   الي نلدهللال ا 
ه  ال علدددا  ال عتلدددا  ال ذهدددا  ال جيهدددا  حمى دددو  ال ع حمدددع  ال عت حمدددع  عددد  ز ه  ال عتدددز  َّي عددد

 ا   و ال دحم  هللا السدحمع الو    حمد  على دو  مدهلل اسل وع  لوا  ك ل فيلا ااحمهع ال 
  . 

 


