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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمددهلل ر  ا الملددوصل  اددهم الهمددم  نددهم حمهددم لىيآددو صمددهلل  حمهددم  لدد   ادد ى  

 أمجملل .
قول اإلمدو  اددهللر  محد  هللا ىلملدو  جا  ادسا ااندمبتآوع  مبوبملدب ال مبدوا حمدن  د  

اآليدب     ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل  يل   مو نساه  قسل هللا ىلملو  
  قددب مددن  ألدد   أى ي يددهلل حممددر بددن ا  ددوا   غدد ه حمددن الآدد     ى الآسددو  

المبس اة فقول أممبمسىلسن ج ابن ا  وا لقهلل ائمب م هبو بيضوع لقيدب  لدس  دون مسندم 
حيددوو  اىلىملمبمددسه  ىلر مبمددسم ،ددههمبم    ي   ايددب لددس  ددون مسنددم حيددوو مددو  نددمل   ا 

 . لىيوو اىلىوحم  فقول حممر  ،يت جر  ج  جإلنال  ريآو    مهلٍل 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالال  لىالن يني الا  مالد ولىالن صلاله ومجالنينه   عالني  
، الىهم يساللل  لىمالاان عاعالاان ولمالالان مجالاحلاان رب الا ايالخل ل الا انال  حيال  و الا لىيال    وى الا 

 عد .وال ح ل ل ا وال ق ة إال ب  ، الىهم اكن ل ا يص اان وظه ا  ....  ما ب
اهذا ابب وج ب االستغ اء مبتابعال  الكتالاب لالن وال  مالا سال ا  وكعالب ابلكتالاب ال الرص  

واملالذو ر ا الا ومالا اال  يف يسالخ معتمالدة مالن االذا  ويف لدٍد من ال سخ  كضاان مبتابعته 
الكتالالالاب االالالال  الصالالالالنييا ك  ل الالالال ا  الكتالالالالاب وجالالالال ب االسالالالالتغ اء مبتابعالالالال  الكتالالالالاب ك  

  الكتالالالاب لالالالن والالال  مالالالا سالالال ا  وسالالاليل  بيالالالا     ل الالال ا  النالالالاب وجالالال ب االسالالالتغ اء مبتابعالالال
 الدل  يف متابعال  الكتالاب واالسالتغ اء ابلكتالاب كيالم   كضالاان االسالتغ اء  متابع  ال يب 

 بس ته لىيه الصالة والسال  .
قالالالال رمحالالاله هللا  عالالالاا س وجالالال ب االسالالالتغ اء ول الالالو ال جالالال ب   االالالذا مالالاللل     و مسالالالتدل 

ولالوو  اممالال    ل الكتالاب واالال  ال اليب لىيه مبا  ورد  مالن اكدلال  الالي ايهالا بيالا   ال
حي مالا ر   يف كالد لمالر  وراقالاان  وال هن لن ال ظر يف وتال  اكمالم قنى الا و ضال  ال اليب 
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مالالالن التالالال ارة واالسالالالتغ اء كعالالالب اكوت الالالاء   كعالالالب    اكوت الالالاء مبتابعالالال  الكتالالالاب ومب العالالال  
  ال الرص   الكتاب الذي ا  ال رص  وابكلذ م ه    اذا واج  ا ي الكتالاب الالذي اال

و اك  وق له لن و  ما سال ا  االذا كيالم  وال  مالا كركالد العنالد   و اك    ويف س   ال يب 
االالالالد   دل     أيلالالالالذ م الالالاله الداكالالالال  والعىالالالالم ال الالالالااس ةالالالالا االالالال  سالالالال   ال الالالالرص  وسالالالال   ال الالالاليب 

التن كالال  لىالالن    اكوت الالالاء ابلكتالالاب والسالالال   ومالالا جالالالاء يف الكتالالاب والسالالال   مالالن  وجالالاله 
مالالالرء انيالالالار ايالالاله و   االالالذا كسالالالتغب بالالاله لالالالن والالال  وتالالالاب اكدلالالال     االالالذا واجالالال   لالالالي  لى

ك ىال  الالد  م الاله  و ك ىال  العىالالم ال الااس م الاله ومالا سالاليل  بيالا    صالاليىه يف  الر  ا كالال  
واحلالدك    و ن كالال  اممالالا  رمحالاله هللا لالالذا النالالاب ول الد  لالاله مالالن اك يالال  مبكالالا  بالال  والال  

و ييالالالاا ال الالالر  متنصالالالر يف حالالالال اكمالالال  ويف حالالالال  االالال  امسالالالال  الالالالذكن االالالارق ا اممالالالال  
و نع ا الضالالت كتنني كتنني له    سن   ل  ا   هنم مل كستغ  ا ومل ككت  ا مبالا جالاء 
يف ال الرص  والسال ن ومالن االد  الصالالنياب  لالن الكتال  املآلتى ال  وا راء الع ىيال  واكقيسالال  
ب  زادوا يف الكتاب وزادوا يف الس ن وزادوا يف الد  اكول و لذوا كتى     العىالم 

 لالالر  كظ الال      ايهالالا الداكالال  وسالال اء  والالا   لالال  العىالالم يف  مالال ر الت حيالالد مالالن مصالالادر 
والع يالالالدة    والالالا  يف  مالالال ر اكمالالالر وال هالالالن واحلالالالالل واحلالالالرا       والالالا  يف  مالالال ر ال الالال ايني 
العىميالالال  الالالالي   نالالالل لىيهالالالا العىالالال   و مجالالال  األالالالراء ال الالالا  يف االالالذ  اكمالالال  جالالالاء مالالالن  حالالالد 

م  انالال ا إا الع الال  يف   الالدكر  و يف إثنالالات ثالالالأ  ألالالاء  و م هالالا  يعالالاان اكول م هالالا  هنالال
احلق من لدمه واالذا اال  الالذي كسالم يه ال ىسال   الالي  ساسالها   الدك  الع ال  و   مالا 
ميىيالالاله الع الالال  الصالالالنييا حسالالال  مالالالا كولمالالال    يالالاله ال مع الالال  لالالاله   واالالالذا والالالا  ل الالالد  االالال  
اليالالال ع  ول الالالد ال السالالال   بعامالالال  ودلالالال  يف االالالذ  اكمالالال   الالالي اان ايالالالي اان حالالال  مجالالالار  كالالاليم 

  م الالدماان لىالالن  كالاليم الالال يف و  سالالس يف  لالال  حالال  مجالالارت االحتهالالادات الع ىيالال  الع الال
م دم  لىن ما جاء ال يف باله   وال السال   زلمال ا    لالم قالاي عان كويال   باله اكمال ر  ال   
امل  الالالق  يالالال  كعصالالالم ال كالالالر كعالالالب  لالالال  العىالالالم الالالالذي كسالالالمن امل  الالالق  و كسالالالمن معيالالالار 
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الذي به كعرء مجني  الييء من لدماله العىم  و أل   ل  ةا  ن جيعى يه ا ال اي   
كيه قاي   الت ك  السالىيم وقالاي   ال مجال ل إا ال تالالص الصالنييني    ولالذا  ب ىال ا و ال  
ةالالا جالالاء يف الكتالالاب والسالال   مالالن املسالالال  كجالال  إب الالال الع الال  لالالا بداللالال  امل  الالق لىالالن 
س  ل  الن ال  اذا من جه  الت  ني كعالب مالن جهال  اسالتعمال لىالٍم وقالاي   لكالن   سال

يف اكمالال  حالال  مجالالار ال الالا  لالالال    العىالالم الصالالنييا  جتهالالاٍد لالالي  لالاله معيالالار ولالالي  لالاله 
قالالاي    كضالالاان ات سالالس ال الالا  يف  قالال ال و الال ة ويف ألالال  اتى الال  لالالي  لالالا قالالاي   ولالالي  لالالا 
معيالالار كرجالالالس إليالالاله و ساسالالها وىالالاله اكلالالالذ ب ىسالال   اليالالال ع  ومالالالا جالالاء يف االالالذ  اكمالالال  مالالالن 

 سم هنم ابحلكم    اذا ا  السن  اكول . لى   ال      لى   اكول  ةن ك
السالالن  ال الالاأ س    االالعم العىالالم ابلكتالالاب والسالال   ظالالن معالاله    الكتالالاب والسالال   ومالالا 
ايهما من اكدل  لي  بكاٍء يف حاجات ال الا  و   حاجالات ال الا  جتالاه معهالا إا 
   يالال اا االجتهالالالادات يف املسالالال  العىميالالال  ويف املسالالالال  العمىيالال  واالالالذا اباالال   مالالالن جهالالالات
وما سيل  ول  قال ا إي ا ي تصر لىن ما جاء يف ال صال   ومالا مل كالرد ايهالا  تهالد اياله 
لكا  اذا  مراان سالراان وما وا  لىيه الصنياب  را ا  هللا لىيهم لك هم االعم لىمهالم 
ابليركع  اصاروا جيتهدو  ايما دلت اليركع  لىيه اد ا وايت املساللل  يف الالدلي    إ ا  

ب  و يف السالال   ويف والالال  السالالىم الصالالاهللا راالال ا  هللا لىالاليهم وايالالت املسالاللل  يف الكتالالا
امالالالالا العىالالالالالم إ      كالالالالم   ا  إا لىالالالالال   صلالالالالالر   و إا اجتهالالالالادات ال  سالالالالالا  لالالالالالا إال 
  كال   مجالالنياوا واالذا و الالر جالداان يف اكمالال  يف املسالال  الع ادكالال  ويف مسالال  ال  الاله  كضالالاان 

حالالالالالالدأ االالالالالذ  ال الالالالالالر   واحلالالالالالالل واحلالالالالالالرا  ويف مسالالالالالال  السالالالالالالى   والواالالالالالد والعنالالالالالالادة حالالالالال 
واممالالالالات املآلتى الالال  يف والالال  بىالالالٍد ويف والالال  مجالالاليف اتعالالالد  راء اتى الالال  يف الع يالالالدة واالالالر  
متناك   يف الت حيد وجتد يف الص ايات والوادايت والسى ويات  كضالاان االر  اتى ال  ووال  
ارق   ظالن  هنالا االي امل ضالى  ووالذل  يف مسالال  ال  اله جتالد    وال  م الن ك ال  مبالا ل الد  

تهالالاد  واالال  قالالد قصالالر يف ال ظالالر يف يصالال   الكتالالاب والسالال   و  يالالق ةالالا ومجالال  إليالاله اج
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املسال  يف  ل  ول  وا  ال ا  استغ   ابلكتالاب والسال   ومبالا ايهمالا مالن الداللال  لىالن 
لالالوو  االالد  السالالىم الصالالاهللا وا نالالاا الصالالنياب  لضالالعم االاالالماء جالالداان ولىالالو  ال الالا  مالال هص 

 الال ا كجالال  واحالالد مالالن االالذكن واحالالد مسالالت يم وألالال  يالالر  اليالال    كضالالاان    ال الالا  إ الالا التى
 السننني  و  ا معاان .

والسن  ال ال  س ةا حدأ يف اكمال   كضالاان يف االذا السياسالات امالالرة  و السياسالات 
الظامل  الي حرات يف اليالركع  يف مسالال  و ال ة وجعال   اال  العىالم و اال  ال ضالاء و اال  

بالالني اعالال  ورد  ال تيالال  ك تالال   والالا كجالال  مصالالىني  دولالال   و مصالالىني  ا الال     تالالابس  لالال  مالالا
اع  ح  حدأ له من ا اثر والع اقال  مالا وسالس دالالرة اكاالماء واكألالراء لالن  سالا  
الدكن وسيل ي ا يف  ر  احلدك  يف الناب الذي بعد    ي  لوو  اممال  ومعالب  لال  
ومجالالى   لالال  الىالالوو  مبتابعالال  الكتالالاب والسالال   واالسالالتغ اء ومالالا لالالن والال  مالالا سالال ا ا   وإ ا 

ماي الالا احلااالالر حيالال  و الالر بعالد االالعم امسالالال  واالالعم  االال  امسالالال  يظالر ال الالاظر يف ز 
ور نالال  و الال  مالالن املآلىصالالني يف اكمالالر ابملعالالروء وال هالالن لالالن امل كالالر ويف الالالدل ة إا هللا 
جالال  ولالالال ويف يصالالرة امسالالال  يف ب الالاا املسالالىمني  يعالالاان  الالد    االالذ  اكسالالناب ال الثالال  

لالالن والال  مالالا ابعالال   الكتالالاب والسالال   تمب هنالالم لرجالال ا لالالن االسالالتغ اء أت  ماثىالال ان  مامالال  يف 
س ا  و ثرت ايهم إما الع ىيات وإما     ثرت ايهم اعم العىم و ر  الالتعىم  و  ثالرت 
ايهم السياسات املآلتى   ح   دوا ما بني لٍ  و ر  عرء م هم و  كر إال من اتبالس 
العىم الصنييا وأتم   ل  جتد  يف ال ا  وومالا قالال ال الال  حالر   الر  االد  اكو الركن 
ةن لالم الصراط اكول إما    كك   لال    لن اعم لىٍم مبا جالاء يف ال صال   
ايعتهالالالدو  مالالالس وجالالال د الالالالدالل  وإمالالالا  هنالالالم رو الالال ا إا ل ىيالالالات ومصالالالاهللا جيعى هنالالالا حعالالال  
ق ميالال  وإمالالا     كالال    ثالالرت االاليهم السياسالالات اععىالالتهم كتصالالرا   مبنيالال   راٍء سياسالالي  

ااهم ادهنالا  ثالرت االيهم حال  مجالاروا وس اء وايت  ى  السياسات م هم  و من دوٍل جت
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بعيدكن لن متابعال  الكتالاب والسال   حالق املتابعال  و لالذوا كتى  ال   العىالم واحلالق مالن ا الا 
 وا ا اىم كدرو ا  ل  .

ونزلنااع يك ااك ال تااعن تك ااع  ل اا   قالالال رمحالاله هللا بعالالد االالذا س وقالال ل هللا  عالالاا 

 الرص   نيالاعان لكال   اليء اذ  ا ك  ايها الدلي  لىن    هللا ج  ولال جع  ال شيء 
و يالاله يولالاله سالالننيايه م رقالالاان ليكالال    نيالالاعان لكالال   الاليء جتاجالال  العنالالاد يف  مالالر دكالال هم وايمالالا 

ماااع  كالالال  عهم يف مجالالالال  العىالالالم والعمالالال    واالالالذ  ا كالالال  و  لالالاله  عالالالاا يف سالالال رة اكيعالالالا  

ولكالالن صكالال  اكيعالالا   جالالر  ايهالالا لالالالء بالالني  فرطنااع فااي ال تااعن ماا  شاايء 
مااع فرطنااع فااي ال تااعن ماا   ملالالراد يف الكتالاب يف ق لاله السالىم يف الت سال  اال  ا

االالالال  االالالال  الىالالالال   ا  الالالال   ل  و االالالال  ال الالالالرص  لىالالالالن قالالالال لني ل و مالالالالا االالالالذ  ا كالالالال    شاااايء
االكتالاب ايهالالا االال  ال الرص  يف   اسالال  السالالىم ال  ال  ولالالذا اسالالتدل والا رمحالاله هللا  عالالاا 

ك ااك ال تااعن ونزلنااع ي كجالال   ال ك الالال إ  يف ا كالال  التالاالالاان يف الت سالال  و  لالاله 

ل ل اا  شاايء كعالالب    هللا جالال  ولالالال يالالول االالذا ال الالرص  مالالن  جالال     ككالال     تك عنااع
 نياعان لك   يء  و  يه ج  ولال  اب  ايه و   اليء  نيالاعان و ظهالر  وجعىاله مالاثالان حال  

ونزلنااع يك ااك ال تااعن  ال جتالالاه ال الالا  إا  الال  االالذا ال الالرص  . قالالال جالال  ولالالال 

ل  عالال مالن النيالا  واال  االي م عال ل كجىاله ل اال  االي مصالدر  نيالاعان ا الا االذا     تك عنع
لىن ق لني كا  العىم وكك   الت دكر إ ا وايت م عال الان كجىاله      وكال  الكتالاب مالن 
 ج     كك    نياعان كعب العى  يف   وك  الكتاب لىتنيا  لىنيا  و ما إ ا وايت مصالدراان 

  اياله وال   اليٍء  نيالا  ايكال   اتك   لىتلويد كعب    هللا ج  ولال يول الكتالاب و اب
مصالالدراان ماوالالداان ملالالا يف ال عالال  امل الالدر الالالذي دل لىيالاله املصالالدر كعالالب جعالال  والال   الاليء يف 
اذا ال رص  بي اان ظااراان ال لن  ايه وإ ا ا  بيا   كعب ال رص  لك   يء جتاجه ال الا   
وما سيل  ق له ا ا  نياعان لكال   اليء وال   اليء وال  االذ  مالن  ل الا  العمال   ومالا اال  

ىالالالال   يف اكمجالالالال ل لك هالالالالا مالالالالالن  ل الالالالا  الظهالالالال ر يف العمالالالالال   ك   ل الالالالا  العمالالالال   لىالالالالالن مع
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قسالالالالمني س  ل الالالالا    الالالالدل لىالالالالن الت صالالالالييف يف العمالالالال     و ل الالالالا   الالالالدل لىالالالالن الظهالالالال ر يف 
العمالالال     واكل الالالا  الالالالي  الالالدل لىالالالن الظهالالال ر يف العمالالال   مع الالالا     ككالالال   العمالالال   ايهالالالا 

ء العمال   مالالن  جىاله لالالذا اسالالر  سالنها وقالالد لالره مالالن  لالال  العمال   مالالا ال كصالىا ملالالا جالالا
السالىم و اال  العىالالم اسالروا وال   الاليء ا الا يياله والال    اليٍء جتاجاله العنالالاد يف  مالر دكالال هم  
ومالالا اسالالراا ابالالن جركالالر ال الالمج  رمحالاله هللا و الالال  ومالالن  االال  العىالالم املت الالدمني ومعااالالد 
و    اسروا و   يء ا ا كعب احلالالل واحلالرا  كعالب  نيالاعان ملالا  حال  هللا جال  ولالال ومالا 
حالالر  امالالا  حالال  هللا يف وتابالاله اهالال  احلالالالل ومالالا حرمالاله اهالال  احلالالرا  ولمالال   الت سالال   وا 
ك  احلالالل واحلالرا  اال   حالد  االراد االذا العمال   لكالن ال كيالم  ق لاله  نيالاعان لكال   الاليء 
ال كيم  ما ال ك  س ال ا  يف دك هم ك  ال رص  مل ك ول  نياعان كمال ر ال الا  يف دييالاام 

الراياالاليات وامالالمج وال دسالال  وال يالالوايء والكيميالالاء والورالالال  وال ىالال   مل ك الالول  نيالالاعان كمالال ر
إ  هذا القارن   دا ل لكتاي  و  نا   ل  وإ ا يول لىهداك  وما قال ج  ولالال 

 كمتالالاله جعالالال  اك الالالياء لىالالن قسالالالمني   جعالالال  اك الالالياء ايمالالالا  وهللا  هاااي م اااو  
االال   اميسالالا  م الال  ح ل الالا لىالالن قسالالمني وايمالالا يتعامالال  بالاله م هالالا   الالياء كالالدلىها الالال   

 نتالاله وبغضالاله وم الال  مالالالا أي  ومالالا كالالذر مالالالن بيعالاله و الالراله و عامال الالاله و عندا الاله لربالاله وألالالال  
 لالال  اهالالذ  كالالدلىها الالال   قالالد كر الال     كظىالالم كر الال     ال كتعنالالد   كر الال     أي  
ابل الالالالال احر   كر الالالالال     ككالالالالال   والالالالالذا ووالالالالالذا اهالالالالالذ    الالالالالياء  الالالالالدلىها اكاالالالالال اء يف  مالالالالال ر 

ال سالالم ال الالاأ س مالالا ال كدلىالاله الالال   وال الالرص  جعىالاله هللا اليالالنهات ويف  مالال ر اليالاله ات و 
ج  ولال االادايان لى الا  الصالراط املسالت يم وال ركالق ال ال   الالذي ال كىتالن  ايمالا كدلىاله 
ا   ال ا  وا  اكم ر العىمي  والعمىيال  الالي جتاج هنالا    مالا اكمال ر الالي  سالري ايهالا 

ك الالول كجالال  بياهنالالا   لالالذا مالال الان  سالال ن هللا جالال  ولالالال االالذ  ال كالالدلىها الالال   وال الالرص  مل
 مالال ر احلسالالاب و مالال ر ال دسالال  وألالال   لالال  االالذ  ال كالالدلىها الالال   لالال  قالالال قالالال  مالال الان 
زوااي امل ىالال  ميكالالن     كالال   مالالالتني ميكالالن     كالال   مالالال  درجالال  االالذا ال كدلىالاله ر نالال  
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 الرا ال   و كصالالدر قالراراان    زوااي امل ىالال  مالالالتني درجال   و  يالاله أي  مالن كالالدل  ال الالا  إا
    ك   زوااي امل ىال  مال الان مالالتني درجال   و    ليالر زالالد ليالر  سالاو   سال  ليالر 
وألالال   لالال  االالالذ  ال  الالدلىها اكاالال اء لالالالذا ال الالا  إ ا   الالالن مالالن لالالمجام ايهالالالا بغالال  احلالالالق 
ادهنم س دو  لىيه كهنا ال   ااق احلق الذي كعىم يه وا  لي  له ا   يف     كال   

ىالالق هللا جالال  ولالالال   ولالالذا ل الالل مالالن جيعالال  ال الالرص   اكمالال ر ال نيعيالال  لىالالن لالالالء مالالا ل
وتالالالالاابان يف العىالالالال   وىهالالالالا ومالالالالا زلمالالالالت اال الالالال     ال الالالالرص  وتالالالالاب يف ال نيعالالالال  ووتالالالالاب يف 
الورالالال  ووتالالاب  يف ال دسالالال  ووتالالاب  يف انالالالمج ووتالالاب  يف والالالذا كظ الال      االالالذا ايالاله راالالالس 

ال مل ك الالول ليالالل  ال الالرص  ولالالي  والالذل  بالال  ايالاله إيالالوال مالالن  الالل  ال الالرص  ك  هللا جالال  ولالال
ال الالالرص  لالالالذل  ومل جيعىالالاله وتالالالاابان يف اكمالالال ر الراياالالالي  وال نيالالال  وال دسالالالي  إا صلالالالر  وإ الالالا 
جعىه وتاب اداك  ايما  دلىه ايه  ا اء ال ا  لتنيركم مراد هللا ج  ولال ايه    مالا 

و  دسالالت   الالالاله يف  مالال ر ال نيعالالال  اهالالذ  احلالالالق  مالالا حكمتالاله سالالال ن وقالال ايني مالالالن هللا 
 جر  هللا من س ته   وما  جر  من    ي ه   لذا جتد    بعال  ال الا  ايها سينني مبا 

يف   س   لذ  ا ك  يف وت  الت س  جيع  ال الرص   الامالان لكال  العىال   حال  صل اكمالر 
يف بعضالالهم    جعىالال ا العىالال   ا دثالال  النااىالال  الالالي كرداالالا ال الالرص  جعىالال ا ال الالرص  ميالالتم  

ملآلتى الال  جعىالال ا ال الالرص  كالالدل لىالالن  لالال  وىالاله لىيهالالا وعىالال   التصالال ء وال ىسالال   وال الالر  ا
واذا  م ر  ال ظر  م ر ال ظر و م ر احلكم  و مال ر ال  الالد وال ال ايني يف امل الاظرة و  النا  
 لالال    وامالالالدل جعىالالال ا والالال  االالالذ  العىالالال   يف ال الالالرص  واالالالذا وال  الالال  مالالالن الغىالالال  النااالالال  

 نيالالالا   لكالالال  االالال رص  إ    نيالالالا  ومالالالا  لالالالمج هللا جالالال  ولالالالال  نيالالالا   لكالالال   الالاليء   ال الالالرص  
 اليء  اب  هللا اياله وال   الاليء ك  الس العنالاد وجتالاج   إليالاله ايمالا قالد جرا ياله ياالال الهم  و 
قد ال كدرو   احلق ايه ةالا كال  عهم يف صلالرأم  ابياله هللا جال  ولالال بيالا  اكال  امل الال  
الدك ي  يف ال رص  و  ما ككال   مالن قنيال  الداكال  يف الالدييا  و يف اكلالرة اال  يف ال الرص  

لعالالالد    ل ااا  شااايء عىالالال   اكلالالر  االالالد  االالالذ  ال  الالدل  يف العمالالال   يف ق لالالاله  مالالا ال
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ا الالتمالا لىالالن الداكالال  يف ال ركالالق الالالذي قالالد كىتالالن  لىالالن ال الالا    إ ا  نالالني لالال   لالال  
ل ل اا  شاايء ا  لالاله  واالسالالتغ اء ابلكتالالاب االال    ونزلنااع يك ااك ال تااعن تك عنااع

تغب بالاله ل امالال اب    معالالب االالذا    السالال   و قالال ال الصالالنياب  ليسالالت ةالالا كالالالذ بالاله وكسالال
اذا ا  من الكتاب االس   من ال رص  كعل االسالتدالل والا و قال ال انى الاء  الرا الدكن 
مالالن ال الالرص  كعالالل االسالالتدالل والالا يف ال الالرص  ووالالذل  الصالالنياب  يف ال الالرص  ولالالذا ملالالا ومالالا 
رو  النآلالالالالاري و الالالال      ابالالالالن مسالالالالع ٍد قالالالالال تت لعالالالالن هللا ال ا الالالال  واملسالالالالت    وال امصالالالال  

 مصالال  وال ا الالرة واملست  الالرة واملت ىعالالات لىنيسالالن املغالال ات نىالالق هللا    ال تالاله امالالر ة واملت
ا الت اي ابن مسع د ل د قر ت ال رص  ما بني داتني اىم  جد لعن هللا ملا  والرت قالال 

وماع نتاع   الرلاو   س ال إ  و ت قر  يه ل الد وجد ياله   ل الد قالال هللا جال  ولالال 

والذا ووالذا ااسالتدل ابالن   وقالد لعالن رسال ل هللا   فخذوه ومع ندع   ينه فعنتدوا
مسع د مبا جاء يف ال رص  من السال   لىالن  ياله يف ال الرص  واالذا اسالتدالل   مجال ا لميالق 

االالالذا يف ال الالالرص  ويف  ومتابعالالال  ال الالاليب  ك  دليالالال  السالالال   واكلالالالذ والالالا واالالالال  الرسالالال ل 
االسالالتغ اء مبالالا ال الالرص   نيايالاله ويف ال الالرص  إظهالالار  االالد   االسالالتغ اء ابل الالرص  كيالالتم  لىالالن 

واالالالذا ايالالاله إدلالالالال السالالال   يف االسالالالتغ اء  مبتابعالالال   دل لىيالالاله ال الالالرص  مالالالن متابعالالال  ال الالاليب 
الكتالاب لمالا سال ا  والذل   قال ال الصالالنياب  راال ا  هللا لىاليهم اهالي دالىال  يف قالال ل هللا 

وم   شع ق الرلو  م  كع  مع تك   له الدا ل و تكاغ ر ار  ج  ولال 

وفاي  ه جدان  ولاعءم م ا را لك   المؤمن   نوله ماع تاولو ون اك

والااذ   جااعءوا ماا  كعاا ه   قولااو  ركنااع ارناار لنااع و خواننااع   ولااه 
الذ   لكقونع كع  مع  وال تجع  في  كوكنع رالل لكاذ   نمناوا ركناع إناك 

ووالالالذل  الالالالذكن ا نعالالال ام  حسالالالا  جالالالاء الالالال يف لىالالاليهم يف ال الالالرص    رؤوف رحااا  
م وادىمن ا نعهم  حسالا  ةالا جالاء يف اد   كك   ا ناا اذ  الصنياب  ران هللا ل ه

ال الالالالالرص  ايكالالالالال   إ ا ال الالالالالرص  دل لىالالالالالن    السالالالالال   حعالالالالال  و    قالالالالال ال الصالالالالالنياب  ومالالالالال هص 
الصالالالنياب  واالالالد  الصالالالنياب  حعالالال  و   لالالالوو  ارك الالال  الصالالالنياب  والتالالالابعني والالالذل  حعالالال  
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ايك   إ اان االستغ اء ابلكتاب ا  استغ اء ابلس   واسالتغ اء والد  الصالنياب  ومبالا جالاء 
التالالالابعني يف مسالالالال  العىالالالم   إ ا والالالا  اكمالالالر والالالذل  االالالد   ي الالال ل إ  ا كالالال  لالالال هم ولالالالن 

دلت لىن االستغ اء مبتابعال  ال الرص  والسال   واالد  السالىم الصالاهللا لالن وال  مالا سال ااا 
 ياله ر   يف كالد لمالر  . قال رمحه هللا  عاا بعد  ل  ورو  ال سالن و    لن ال اليب 

  اي ابالالالن ان الالالاب ل الالالد ج الالالتكم والالالالا ورقالالال من التالالال ارة ا الالالال س  مته والالالال   بالالالن ان الالالاب 
بيضالالالاء ي يالالال  ولالالال  والالالا  م سالالالن حيالالالاان وا نعتمالالال   و روتمالالال أ االالالىىتم   ويف رواكالالال  لالالال  والالالا  
م سن حياان ما وسعه إال ا نالي ا ال لمر س رايت ابهلل راب وابمسالال  دك الا ومبنيمالد 

  ينيالالا االالذا احلالالدك  حالالدك  حسالالن وقالالد مجالالنينيه  الالال  مالالن  االال  العىالالم ولالاله رواايت
ر   يف كالالد  ورقالال  مالالن التالال ارة وقالالد قيالال   يالاله  لالالذاا  نالالد بعضالالها بعضالالا لمالالر اتى الال  كع

من  ٍخ له كعب يف بعال  الالرواايت مالن  ٍخ لاله كهال د  قالال ا إ  االذ  املال ة قالد  كال   
إلال ة راالال   و لالا وجههالالا امل صال د مالن  لالال   ياله  لالذ االذ  ال رقالال  مالن التال ارة ك الالالس 

اي ابالالالالن ان الالالالاب  مته والالالال   كعالالالالل   ضالالالال  وقالالالالال س  مته والالالال   ايهالالالالا اىمالالالالا ر   ال الالالاليب 
 متنيال و  كعالالب  يف حالال ة  يالت  يف  الال   يالالت  يف ركال   يالالت ةالالا ج الت بالاله قالالال س ل الالد 
ج الالالتكم كعالالالب وهللا ل الالالد ج الالالتكم والالالا كعالالالب ابليالالالركع  بيضالالالاء ي يالالال  ال كالالالدلىها لالالالن  وال 
 كالالدلىها  ركالالم ولالال  والالا  م سالالن حيالالاان وا نعتمالال   و روتمالال   االالىىتم ك  رسالالال  ال الاليب 

  الرساالت وك  ين  ه اي لامتال  ال نال ات ووتاباله الالذي اال  ال الرص  اال  لالا  اي لامت
الكت  وا  املهيمن لىن و  وتاب اد   ال جي ز ال ظر يف ما سن ه مالن الكتال  بعالد 
ما  يول هللا ج  ولال الكتاب . قالال س لال  والا  م سالن حيالاان مالا وسالعه إال ا نالالن كياله 

م الال ا بالاله   ووايالالت رسالالال  والال  رسالال ل لامجالال  جيالال  لىالالن امميالالس    كا  بعالالد بع الال  ال الاليب 
 ع م دع النعس إناو رلاو     ووايت رسال   مد لىيه الصالة والسال  لام  

رسالالته لىياله الصالالة  وماع مرلاكنعك إال رحمال لكعاعلم     إل    جم عاع 
والسال   عم ال  ىني امن وامي  وو   رس ٍل اديه وا  كرسال  إا ق ماله لامجال  و مالد 
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الصالة والسال   رس  لى ا  لام  اهذا كالدل لىالن  ياله ال جيال ز ال ظالر ايمالا سالنق لىيه 
ولالال  والالا   حالالد  مالالن اكينيالالاء م جالال داان حالالال بع تالاله  مالالن الكتالال  وال    كتنالالس  الال  ال الاليب 

لىيالاله الصالالالة والسالالال  ك نعالاله لىيالاله الصالالالة والسالالال    ولالالذا ليسالالن لىيالاله السالالال  راالالس 
وك الالالول يف صلالالالر الومالالالا  يف دميالالالق يف  نه لالالالم ومالالالا قتىالالال   ومالالالا مجالالالىن   ولكالالالن  الالال حيالالالاان 

املسعد الذي ب ا  بل  مي  ل د امل ارة النيضاء وما جاء ابكحادك  الصنييني  اي الول 
حكماان لدالان م ص ا وكك    ملم مالاان يف  ىال  الصالالة ايالل  ايعرااله ال الا  ايالل  اممالا  

ال  ابممالالالالا  كتالالالللر ليت الالالالد  رسالالال ل هللا ليسالالالالن لىيالالاله السالالالالال  ايالالالداس ليسالالالالن لىيالالاله السالالالال
وك الال ل إمالالامكم مالال كم  كرمالال  هللا لالالذ  اكمالال  اي الالول جكالالم ابل الالرص  وكالالدا اك يالال  وأيمالالر 
اب نالاا  مالد لىياله الصالالة والسالال  اهال  لىياله السالال  بعالد يوولاله ككال   مالن   نالاا ال اليب 

  وملا ل ياله يف السالماء ل ياله جسالداان وروحالاان وصمالن ب ني الا   ولالذا مالن اكلغالاز الالي كىغالو
   االال  العىالالم    ك الالال مالال الان مالالن رجالال   مالالن  مالال   مالالد االال   اضالال  مالالن    بكالالر والالا بعالال

االالالال   اضالالال  مالالالن    بكالالالر الصالالالالدكق  الصالالالدكق ابال الالالاا   مالالالن رجالالالال   مالالالن  مالالال   مالالالد 
ابال الالاا   وجييالال   االال  العىالالم لىالالن  لالال  ييالاله ليسالالن لىيالاله السالالال  كيالاله حالالي  وك الالول 

وكالالالدا  ام يالالال     واالالالذا ل يالالالدة كعت الالالداا والالال  مسالالالىم وجكالالالم ابل الالالرص  وككسالالالر الصالالالىي 
ليى  املعراه وصمن به امل ص د من  ل   ياله جيال   ولذا ا  من اكم  ول د ل ي ال يب 

واالسالالتغ اء ابل الالالرص  ولالالالد  ال ظالالر يف التالالال ارة وااا الالا دل احلالالالدك  لىالالالن  متابعالال  ال الالاليب 
مالن  لال    و   املالرء إ ا يظالر اهال  ككال     ر  ال ظر يف التال ارة ولىالن  ضال  ال اليب 

 مته وال   اي ابالن ان الاب   ن  مالر  ومالا قالال لىياله الصالالة والسالال  لعمالر يف    مال
كعالالب  متنيالال و   متيالالكك   وألالال   لالال    إ ا  نالالني االالذا االعىمالالاء لالالم قالال ال  يف ال ظالالر 
يف التالال ارة مالال هم مالالالن ك الال ل جالالر  ال ظالالالر يف التالال راة  و ام يالال   و يف الوبالالال ر م ى الالا كعالالالب 

 وسالال اء يف وقالالت الت وكالال   و بعالالد وقالالت الت وكالال  كي  حالالد سالال اء  والالا  لاملالالا     الال  لالالامل
واذا ق ل  هرة و  ة من  ا  العىم . وال  ل ال الاأ س     لال  جالر  لكالن لالي  لىالن 
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ااالقالالالاله ايعالالالال ز كاالالالال  العىالالالالم امل ثالالالال   والالالالم    ك ظالالالالروا يف التالالالال ارة  و يف ام يالالالال  لغالالالالر  
  مالالالالن إب الالالالال دلالالالال   اليهالالالال د  و دلالالالال   ال صالالالالار   و ل صالالالالرة الالالالالدكن  و مالالالالا  الالالالابه  لالالالال

املسالالالال  يف الالالالدل ة إا هللا جالالال  ولالالالال وامهالالالاد العىمالالالي واالالالذا ال الالال ل ال الالالاأ االالال  الالالالذي 
التمالالد و الال  مالالن  االال  العىالالم و ل الال ا وتنالالاان و الال ة يف بيالالا  بعالال  التنيرك الالات الالالي ا الالتم  
لىيها ام ي  والت ارة ب  وت  ابن  يميه رمحه هللا وتاابان  الا  تت امال اب الصالنييا ملالن 

  ايالالاله ي الالال ل و الالال ة لالالالن التالالال ارة وام يالالال    ووتالالالاب البالالالن ال الالاليم تت بالالالدل دكالالالن املسالالاليا  
اداكالال  احليالالار     يف  ج بالال  اليهالال د وال صالالار   كضالالاان ايالاله ي الال  و الال  لالالن  ىالال  الكتالال  
ووذل  ال راىب و الات من  ا  العىم يظروا يف  ل  لغر  يصالرة اليالركع    واالذا 

لعىالالم    ك ظالالروا ايهالالا بالال  جالالر  االال  املعتمالالد كيالاله ال جيالال ز كاالالراد ال الالا  وصحالالاد  االالالب ا
وأي  مالالن يظالالر ايهالالا لكالالن إ ا والالا  يظالالر  يظالالر  يظالالر لالالامل راسالالخ يف العىالالم ل صالالد امهالالاد 
االالالد  االالالذا جالالالالو   سالالالنه كيالالاله لىيالالاله الصالالالالة والسالالالال  ملالالالا  مالالالر بالالالرجم اليهالالال د  الالالالذي زع 

 االل  ا ابليه دك  قال ا إ  الرجم لي  يف وتاب ا قال    ا ابلت ارة ال ى اا إ  و تم مجالادقني
وواالالس اليهال د  كالالد   و  مجالنعه لىالالن صكالال  الالرجم ا الالال لنالالد  ابلتال ارة ا ظالالر ايهالا ال الاليب 

مالر  اي رسال ل هللا    كراالس كالد  اا كال   الت كالد   و ومالا جالاء امل صال د  هللا بن سالال  
مالالن  لالال     احلالالدك  دل لىالالن التنيالالر  واالال  لىالالن اببالاله وكسالالت ب مالالن  لالال  مالالن  والالرع 

ن لالم قصالد مجالنييا يف امهالاد يف سالني  هللا إ ا  نالني االذا من الراسالآلني يف العىالم الالذك
اه  ال هن لن ال ظر يف الت ارة وام ي  كج   هنا م س ل  ل  و كجال   هنالا  راال   و 
 الالالا معالالالاان ل الصالالالنييا    ال هالالالن لالالالذ  اكسالالالناب  يعالالالاان  والان كهنالالالا م سالالال ل  وإ ا وايالالالت 

يسالالآلت برسالالالال   مالالالد يسالالآلت ابل الالالرص  ورسالالال  م سالالالن لىيالالاله السالالال  ورسالالالال  ليسالالالن 
لىيالاله الصالالالة والسالالال  االالاهلل جالال  ولالالال ال كراالالن إال اب نالالاا ال الالرص  وا نالالاا  مالالد لىيالاله 
الصالالالة والسالالال  . والسالالداد ال الالاأ  كضالالاان كهنالالا  راالال  و ركالالم التالال راة و ركالالم ام يالال   
ونالال  جالالداان وإ ا وايالالت  راالال  اديالاله ال ك ثالالق يلالالذ احلالالق م هالالا إ ا والالا  ال الالاظر ايهالالا كركالالد 
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 يف مسلل  كهنا  را  ومندلال  ومالا ياليف هللا جال  ولالال لىالن  لال    لكالن التىالم ح اان 
 االالالال  العىالالالالم االالالال  التنيركالالالالم الالالالالذي يف التالالالال ارة وام يالالالال  االالالال  االالالال   ركالالالالم  نالالالالدك  و غالالالال  
لألل الالالا   و االالال   ركالالالم و نالالالدك  مبعالالالب أتوكالالال  الكىالالالم لىالالالن  الالال  أتوكىالالاله و ركالالالم معالالالاأ 

   العىم . و ندك  املعاأ ابلتلوك  لىن ثالث   ق ال كا
ال  ل اكول س ا     التنيركم  ركالم  ل الا  واالذا  اال  إلياله و ال و  جالداان مالن  اال  
العىم يف    الت راة حرات  ل اظها   وام ي  حرات  ل اظاله انيالذء م اله   الياء وزكالد 

ومنيالالراان برسالال ٍل أي  مالالن بعالالدي  ايالاله   الالياء يف الى الالو ولالالذا قالالال هللا جالال  ولالالال مالال الان 
لنيالالالالارة ال جتالالالالداا يف ام يالالالال  واالالالالي يف بعالالالال  اكعجيالالالال    لكالالالالن واالالالالذ  ا ا الالاله  محالالالالد 

م جال د  يف التالال راة  اكعجيال  اكربعال  املعتمالدة ل الالدام ليسالت االيهم مالس إ   والالر ال اليب 
اذا كعب  هنم حذا ا م ه   ياء وذل  بع  املسال  ال  هي   كضالاان  زال االا مالا ا التم  

 يف هلل جال  ولالال واياله يسالن  كعالب لىيه من   حيد هللا ج  ولال  د  يه ايه يسن  ال 
يف التالال ارة وام يالال  معالالاان والتالال ارة  و الالر ايهالالا يسالالن  ال  الالاليف لألينيالالاء ووقالال ا اكينيالالاء يف 
ال ال احر وألال   لالال  ةالا  الالو     االذا ةالالا  ال و  وزادو   و ي صالال ا م اله اهالالذا كالدل لالالذا 

  و مجالالالنياب  ال الالال ل واالالال     التالالال ارة وام يالالال  والوبالالال ر وقالالالس ايهالالالا التنيركالالالم يف اكل الالالا 
 االالذا ال الال ل ك  لالال   إ  التنيركالالم  ركالالم الى الالو وكسالالتدل   بظالالاار ق لالاله جالال  ولالالال 

وألالال   لالال  ةالالا جالالاء و   هللا جالال  ولالالال    حرفااو  ال كاا  ماا  كعاا  موا ااعه
الالالتيف احل الالو ابل الالرص  ومعالالب  لالال      ىالال  الكتالال  وقالالس ايهالالا التنيركالالم والتنالالدك  يف 

نآلالالالاري رمحالالاله هللا يف الصالالالنييا والتالالالار  اكل الالالا  وال الالال ل ال الالالاأ س واالالال  الالالالذي التالالالار  ال
 الال  مالالن  اال  العىالالم  كضالاان االال     التنيركالالم والتغيال  والتنالالدك  إ الا وقالالس يف التلوكالال  يف 
املعالالاأ ومل ك الالس يف ال صالال   يف اكل الالا  واسالالتدل ا لىيالاله  الالدك  صكالال  الالالرجم و هنالالم قالالال ا 

فاااا توا   اااا  الالالالالرجم لالالالالي  يف وتاب الالالالا لالالالالي  يف التالالالال ارة الالالالالرجم وقالالالالال هللا جالالالال  ولالالالالال 

ا اس ال ارئ  مجنعه لىن صك  الالرجم حال    كعلتوارة ف تكوهع إ   نت   ع    
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ال  ظهالالر قالالال ا اىالال  والالا  ل الالدام التنيركالالم  الالذء اكل الالا  كزالالال ا االالذ  ا كالال  بعالالد مالالا 
 روال ا حكالم الالرجم مبالا ياليف هللا جال  ولالالال يف التال ارة واالذا  اال  إلياله النآلالاري و الالال  

  وك سالرو  ا ايت الالي ايهالا التنيركالم والتنالدك  يياله من  ا  العىم  كضالاان لالذا احلالدك
  ركم معاأ ال  ركم  ل ا  .

ال الالالال ل ال الالالالال  س واالالالال  ال الالالال ل الالالالالراجا والصالالالالنييا والتالالالالار   الالالاليخ امسالالالالال  ابالالالالن  يميالالالاله 
والعالمالالال  ابالالالن ال الالاليم و الالالال  مالالالن  االالال  العىالالالم مالالالن  لمالالال  الالالالدل ة ومالالالن  الالال ام  كضالالالاان ي  

عالالاان وقالالس ايهالالا  ركالالم  ل الالا  و ركالالم وىمالالات التنيركالالم والتنالالدك  وقالالس لىالالن امهتالالني م
 زالتها وادلال ما لي  من الت ارة ايها    زال ا  ل اظالاان وصايت  و  ال  و دلىال ا   الياء 
 لالالر و كضالالاان اسالالرو  بغالال    سالال  وأتولالال   لىالالن  الال  أتوكالال  ا قالالس اكمالالرا  معالالاان واالالذا االال  

  التالالالال ارة الصالالالالنييا واالالالال  الالالالالذي ك الالالالابق ال اقالالالالس االالالاليمن يظالالالالر إا االالالالذكن الكتالالالالابني لالالالالذل
امل جالال دة ا   واك يالالال  امل جالال د ا   لالالالي  االالال  ابلىغالال  الالالالي يالالول والالالا ا   كم الالال   إا 
لغالات متعالددة كعالب  سال  لغالات الالنالد االمجم  لىغال  العربيال  و الرجم إا الىغال  الىغالالات 
املآلتى   اميكىيوك  وال ريسي  واكملايي  إا صلر  م ذ قالرو  مالن الومالا  ولالي  يف  كالد  

ل ص   ال دمي  ولذل  إ ا لم   حالد م اريال  مالا بالني ال صال   امل جال دة ا   ال ا  ا
وال صال   الالالي ك  الال  ل هالالا  االال  العىالالم مالالن سالالنس مالالال     الالا  مالالال  سالال   ايمالالا ي ىالال ا مالالن 
الردود جيدوا بي ها التالء بال  ك جالد الالتالء مالا بالني الم الات  التال ارة وام يال  قنال  

ا يف الىغالالال  العربيالالال  ككالال   ا الالالا  الالالالتالء يف  ربالالس مالالالال   الالال  مالالال  سالالال   إا ك م الالالا االالذ
الماجم وزايدة وي يف  س  ال نعات واالذا كالدل لىالن     ىال  الكتال   ال     ظال  
و الالالال  م ثالالالال   والالالالا وهللا جالالالال  ولالالالالال مل جيعالالالال  لالالالالم مالالالالن لامجالالالالي  ا ااظالالالال  لىيهالالالالا ابل  الالالال  

 الال  وابمسالال اد مالالا جعالال  هللا لالالذ  اكمالال  ا مدكالال  مالالن لامجالالي  ا ااظالال  لىالالن ال الالرص  ابل 
واكسالالالاييد  يالالال  لالالال  زاد واحالالالد يف  الالالر  اكر   و يف  روالالالا حراالالالاان يف ال الالالرص  لد الالاله 
مجالالنيا  املسالالىمني يف  يالاله زاد وي الاليف حل الالو هللا جالال  ولالالال لالالذا الكتالالاب العظالاليم . إ   
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  رر من  ل     لد  ال ظر يف الت ارة وام يال  إ الا اال  كجال     االذ  الكتال   راال  
ميكالالالن    أيلالالالذ م هالالالا حالالالق ولالالالذا يف  حادكالالال  بالالالل وكجالالال   هنالالالا م سالالال ل  انيي  الالالذ ال 

إسالالالالرالي  وقالالالالد ككالالالال   بعضالالالالها مالالالالن التالالالال ارة  و بعضالالالالها مالالالالن ام يالالالال  قالالالالال لىيالالالاله الصالالالالالة 
والسال  س إ ا حدثكم بل إسرالي  اال  صدق ام وال  كذب ام كهنم قالد  صالدقهم يف 
  الاليء قالالد والالذب ا ايالاله   وقالالد  كالالذوم يف  الاليء االال  م الالابق ملالالا االال  م جالال د واالالذا  مالالر  ال
لىالم ل الا بالاله كهنالا حراالت وبالالدلت االد   ال يصالد  وال يكالالذب ويالامن ي  التال راة  يولالالا 
هللا ج  ولالال لىالن م سالن و   ام يال   يولاله هللا جال  ولالال لىالن ليسالن يالامن بكتال  
هللا جالالال  ولالالالال    مالالالا لصالالال   االالالذكن الكتالالالابني التالالال ارة وام يالالال   و ومالالالا كسالالالم يه يف 

دكالالد وص مجالها اهالذ  ال يالامن والا وإ الا يالالامن العصالر احلااالر العهالد ال الد  والعهالد ام
ابلتالال ارة الالالي  يولالالا هللا جالال  ولالالال يالالامن ابم يالال  الالالذي  يولالاله هللا جالال  ولالالال    مالالا االالذا 
ا الالالرء املنالالالدل يف  ل اظالالاله ويف أتوكال الالاله وزايدة   الالالياء وحالالالذء   الالالياء و دلالالالال   اسالالال  

حي  الذ بكتال  هللا إميالا   العىماء لىمالهم وراناهنم ايه اهذا ال يامن به ايك   امميالا 
مبا  يالول هللا جال  ولالال  مالا االذا الالذي دلىاله التنيركالم والتغيال  االال يالامن باله مالراد إمالا  
الدل ة رمحه هللا  عاا من استدالله وذا احلدك     اذ  الت ارة  مجالىها والال  هللا جال  

سالال   ولالالال لكالالن ملالالا وقالالس ايهالالا التنيركالالم والتنالالدك  والتغيالال  وو الالا مسالالتغ ني ابلكتالالاب وابل
االد  ال ظالر ايهالا ال جال  بالال  جالر  إ ا والا  االذا يف وتالاٍب  مجالالىه مالن ل الد هللا جال  ولالالال 
اكيم إ   اكمر ابل سن  إا وت  يسعتها ل  ل النيالر ووتال  ل تهالا  عمال  مالن مل 
كهتالالالدي والالالدي الكتالالالاب والسالالال   مالالالن وتالالال  ال ىسالالال   ووتالالال  التصالالال ء ووتالالال  الويدقالالال  

مالالال  مالالالن الكتالالال  الالالالي قالالالد كسالالالم هنا وتالالال  ووتالالال  اكقالالال ال املآلتى الالال  الالالالي ارقالالالت االالالذ  اك
ال ىسالال   ووتالال  امل  الالق ووتالال  لىالالم الكالالال  ووتالال  التصالال ء ووتالال  اكحالال ال والرسالالال  
والكتالال  حالال  إ   اثر االالذ  الكتالال  ملالالا يظالالر ايهالالا ال الالا   ثالالرت يف   سالال  الكتالالاب ويف 

اتعالالالالد    مالالالالن العىمالالالالاء مالالالالن اسالالالالر ال الالالالرص  بالالالالنع  اكقالالالال ال    سالالالال   حادكالالالال  ال الالالاليب 
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ىي  و ر    اس  السىم وم هم من اسر السال   ب نيال  مالا جالاء يف  قال ال ال ىس ي  والع 
ال السالالالال   و االالالال  امل  الالالالق إا صلالالالالر  ةالالالالا جعىهالالالالا جعالالالال  الكتالالالال  امل روثالالالال  يف االالالالذ  اكمالالالال  
ميالالتمى  لىالالن حالالٍق واباالال  وقالال  مالالن مييالالو  لالال  ولالالذا والالا  مالالن املالال هص الالالذي ورثالاله  لمالال  

 ااعالالالال  لالالالالن الكتالالالال  الالالالالي امسالالالالال  مالالالالن السالالالالىم الصالالالالاهللا اكول    كسالالالالتغ  ا ابلكتالالالال  ال
ا الالتمىت لىالالالن حالالٍق واباالالال  احلمالالالد هلل ال صالالد سالالالالم  املالالالامن يف دك الاله ال صالالالد سالالالالم  
املامن يف إميايه اد ا وا  وذل  اه  كستغب مبا مجا من الكت   و ق  ايه الغىط ةالا  
و ر ايه الغىط وألن م الاٍ  ال كالامن ايهالا   لالذا ك نغالي  ال ك ظالر بال  جيال   ال ك ظالر يف 

 ايها االالت ح  إ   ا  العىم قال ا إ  وت   ا  الندا جيال  إحراقهالا الكت  الي
وال اما  لىن مالن  حرقهالا ومالا  والرو  يف صلالر وتالاب الغصال  مالن وتال  ال  اله كعالب 
ابب الغص  من وت  ال  ه واذا كدل لىالن    وتال  الضالالالت االي مالن ابب  وا 

االالد   املالال هص الصالالنييا    م الالس لمالالر مالالن    ك ظالالر يف التالال ارة     مت الالس إ ا والالا  ال الاليب 
كرىب ال ا  يف الدل ة و   كر دوا إا ما ك  عهم يف العىم الذي ك ابى   هللا ج  ولالال 
بالاله يف ا لالالرة   والعىالالم ال الالااس االال  ثالثالال   قسالالا  وىهالالا يف ال الالرص  ومالالا ومجالال ها ابالالن ال الاليم 

 رمحه هللا  عاا  ب  له س 
 ىيددونمن  ابع  احلق ذ  ىل  الملهم أقسوُ  ثالثب مددو هلو 

   ذلك األمسوع  لهددهللاين حمهٌم أب اوف اإلل     لملدمب  
  ازاعه يس  اصملددور  الثوم  األمُر  الآمُم الذي هس ريآ   

 والك  كعب و   ي اا اذ  العى   
 اوعت حمن اصىملسث جلفرقون  ال   ي القر ن  السآن اليت 

ك  عه يف ا لالرة ومالا جصال  باله واذا كدل لىن    العى   ال ااع  لىمرء يف دك ه ويف ما 
اكاتالالداء يف  مالالر دك الاله وكر الالد بالاله إا الصالال اب وكتكالال   مالالس  االال  العىالالم الصالالنييا االالذ   
وىها يف الكتالاب ويف السال ن ويف االد  السالىم الصالاهللا ويف مالا سال ر ه  كالدي العىمالاء 
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املالاللم ي   لىالالن اليالالركع  يف وتالالنهم وتالال  الع يالالدة ووتالال  السالال    و مالالا اجتهالالدوا ايالاله ةالالا 
ال صال   االالذا اال  الالالذي ك  الس ولالالذل  وال  مالا والالا  املالرء  و الالر يصالنياان لىعنالالاد  يظالروا يف

اديه كر دام إا االذ  الكتال  ال ااعال  وكضالعم يظالر  ول ال  يف الكتال  املآلتى ال  واالذا 
ظالالالاار يف    و الالال كن إ الالالا األراالالالت  اكالالالارام وم الالالاايمهم ويظالالالراأم و مجالالالنني ا كتصالالال رو  

ال ظالالر يف الكتال  املآلتى ال  قالد كالالاثر   الياء لىالن  ال  احلالق كهنالالم يظالروا يف وتال  اتى ال  
لعمالالالالر تت  لىالالالالن االالالالال  العىالالالالم يف  يالالالاله جيعىالالالاله متنيالالالال اان ولالالالالذل  مالالالالا  لظالالالالم قالالالال ل ال الالالاليب 

 مته  الالال   كعالالالب  متنيالالال و  ك  ال ظالالالر ك جالالال  احلالالال ة و الالالرة ال ظالالالر يف الكتالالال  املآلال الالال  
  ج  احل ة  اا  ا  النالدا جيعال  يف ال ىال   اليء وال ظالر إلاليهم  كضالاان و اال  اليالر  

الت و اال  العىالال   الضالال  جيعالال  يف ال ىال   اليء مالالن لالد  ك ي الاله ابحلالق اكيالالم والضالال
إ   إ ا وا  ك ر  وكستس ي من  ى  العى   الي اي لى   اال   مبالا جالاء يف الكتالاب 
والس   اينيدأ  انى  الكن  واذا وما  والرت لال  مالن  سالناب انىال  ال اقالس يف االذ  

د لىالن العىالم الصالنييا    مجالنياوا لالوب اكم   هنالا يياللت وتال  و ال ة ل ىيال  وال  عتمال
لالال هم لىالالم الكتالالاب والسالال   و انالال ا إا  الال   والعيالالا  ابهلل انيصالال  االاليهم انىالالط الكنالال  

ايمالالالالا  لالالالمج بالالالاله يف     لالالالال  سالالالالننه احلالالال ة  و  يالالالاله ك جالالالال  احلالالالال ة  ومجالالالد  رسالالالال ل هللا 
 والي  والرك  . 

   .قال رمحه هللا  عاا بعداا ابب ما جاء يف انروه لن دل   امسال
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قدددول اإلمدددو   محددد  هللا ىلملدددو     جا مدددو ادددوع ي ا دددر   حمدددن رحمدددسى اإلندددال     
حمددن احلددو ث األ ددملري  هددس مسددو م اصسددهمل مددن قىدد   ي هددذا   قسلدد  ىلملددو  

ألدد  قددول ر أمددر م أمدد  هللا أمددرم هبددن السددمع   ،ددم هللا ىلملددو  حمآدد  حمددن الآدد  
ااموحمددب فهلدد  مددن فددو   ااموحمددب قيددهلل  ددٍ  فقددهلل  هددق  ال وحمددب  اامددور  اهلوددرة   

 بقدب اإلنددال  مددن حمآقد   ا أن يرااددع ى  مددن رحمدم بددهللحمسة ااوههيددب فهلد  مددن اثددو 
امآم فقول  ا  ر اي  نسل هللا   ن اهم  او  قول ر   ن ادهم  ادو  فدورحمسا 

 قدول بهللحمسى هللا الذي مسو م اصسدهمل  اصدنمآل حمىدور هللا   اه أمحدهلل  اليميدذي 
حهلليث حسٌن ا يح ى  ي الص يح من فو   ااموحمب قيهلل    فوميمبمبد  اوههيدب 
 ي أبهللحمسى ااوههيدب  أ  بدل أرمدر م قدول أبدس الملىدوا  د  مدو  در  حمدن رحمدسى 
ٍٍ أ  ةريقدب فمدس مدن حمدزاع  ٍٍ أ  بهدهلٍل أ  ادآٍ  أ  مدذه اإلنال   القر ن من لسد

وارى ايا اصمددوارين  قددول ااوههيددب بدد  ت ا مبصددم ممددوارى  ألصددو ى فقددول اصمدد
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ر أيب رحمددسى ااوههيددب  أ  بددل أرمددر م  غضددٍ  األلصددو ُى ايا األلصددو  قددول 
 لذلك غضىوو  هلليهللا المبمو  الم   مح  هللا .

ابب مالالا جالالاء يف انالالروه لالالن دلالال   امسالالال    ك ظالالر إمالالا  الالالدل   رمحالاله هللا  عالالاا يف 
 االالالالذ  اكمالالالال  ولالالالالد  اجتمالالالالاا االالالالذا الكتالالالالاب إا  سالالالالناب حالالالالدوأ اكاالالالالماء والتنالالالالاكن يف

الكىمالال  بالالني املسالالىمني وإا مالالا حصالال  مالالن االالر  والال  اال الال  ملالالذانها او ارك تهالالا   و   
سن   جتماا ال ا  ا     ال كك   بي هم متيو و  ركق ب  كرجع ا إا اكومجاء الالي 
ومجال هم هللا جال  ولالال والالا واك الاء الالي   الاام هللا جالال  ولالال والا   وال الاظر يف اتركالالخ 

اكمالال  جيالالد     اك الالاء واليالالعارات واكل الالاب الالالي حالالدثت يف االالذ  اكمالال  وارقالالت  االالذ 
بني املسىمني  هنا و  ة جداان واذ  اكل اب واك اء املآلتى   قالد  كال   ابلتعصال  إا 
بىالالد وقالالد  كالال   ابلتعصالال  إا قنيىالال  وقالالد  كالال   ابلتعصالال  إا رجالال   و ابلتعصالال  إا 

عصال  إا مالالذا  معالالني انيالدثت   الالاء و الال ة ا ال  وحالالوب و الال  وارقالال   و  كالال   ابلت
يف االالذ  اكمالال  اال الالال  لأل الالاء اليالالالرلي  الالالي  وراالالالا هللا جالال  ولالالالال يف وتابالاله  و  وراالالالا 

يف سالالال ته وال  الالال      الالال  التعمالالالس إ ا وايالالت لىالالالن اسالالالم واحالالالد االالالد  ال رقالالال   رسالال له 
 ال      وإ ا وايت لىن   اء و  ة متعددة اد  الت حالد والت الرد ابكسالم ك جال  وال 

ك جالالال  ال رقالالال  يف اكبالالالدا  وك جالالال  ال رقالالال  يف اكقالالال ال ةالالالا كعالالالب  يالالاله جالالالدأ إاماقالالالاان يف 
الدكن وإاماقاان يف اممال    واذا ا  الذي  ليي إما  الالدل ة لىالن املسالت ن  و كضالاان 
كصالالالم بالالاله املااالالالي الالالالذي مضالالالي يف حيالالالاة املسالالالىمني    هللا جالالال  ولالالالال   الالالا ي الالالاء مل 

  اء من ل د  ي سهم وجعى ا لكال  ارقال  مال هم   الاان ول نالاان ك نىها املسىم   ب   حدث ا 
 حدث     بعد  ل   عصن ا له وجعىال ا الال الء والالمجاء لاله ومالن والا  يف االذا اكسالم اهال  
امل ن ل ومن وا  لارجاان ل ه اه     م ن ل كج  التعص  لأل الاء ولالي  التعصال  

حالالال املسالالالىمني قنالالال  وايمالالالا  كمجالال  الداييالالال  واالالالذا مالالالن ال ظالالر العظالالاليم والتلمالالال  النىيالالاليف يف
جيالد    هللا جال  ولالال  لين لىيهم بعالد   واملتلمال  يف الكتالاب والسال   وسال ة ال اليب 
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هاااو لااامع     الالالن لنالالالاد  ي الالالاء  الالالاام املسالالالىمني واملالالالام ني واالالالذا ومالالالا يف ق لالالاله 

وساليل      رجالا اكقال ال    هللا جال  ولالال اال    الملكم   م   كا  وفاي هاذا
اايم انىيالال  لىيالاله السالالال     الالن املالالام ني   و الالن املهالالاجركن مالالن الالالذي  الالن ولالالي  إبالالر 

االالالاجر مالالالن مكالالال  إا املدك الالال   والان   والالال  مجالالالاح  اعالالالرة إا املدك الالال  كسالالالمن مهالالالاجراان   
و الالن اكيصالالار  كضالالالاان وجعالال  العالقالالال  والعصالالني  إ الالا االالالي كسالالم امسالالالال  واسالالم امميالالالا  

ل الال  مالالن املسالالىمني   وهللا جالال  دو    االالا مالالن اك الالاء الالالي  الالن هللا جالال  ولالالال والالا اا
واللاعكقو   ولال  ن من االاجر مهالاجراان و الن مالن يصالر  يصالارايان قالال جال  ولالال 

واملهالالالاجرو  اسالالالم  الالالالرلي     األولاااو  مااا  المدااااعجر         واألن اااعر
واكيصالالالار اسالالالم  الالالرلي لك الالاله ملصالالالييف  لالالالنع  املسالالالىمني ابسالالالم معالالالني كجالالال  ومجالالالالم 

لالال  ملالالا   الالن رجالال  وجعالال  العصالالني  لىهعالالرة  و ا صالال  ا بالاله واالال  العالالرة  و ال صالالرة ومالالس  
جع  العصني  لى صرة اديه جع   ل  من دل    ا  امااىي  اىما التصالما  المالا  
ا ال  حد ا اي لىمهاجركن التصم مهالاجر و يصالار  وقالال ا لالر اي لأليصالار  كعالب 

  تت  بالالدل   االالذا كالالدل ا املهالالاجركن ل صالالر ه و ا  كالالدل ا اكيصالالار ل صالالر ه قالالال ال الاليب 
امااىيالالال  و ع بالالالني  ظهالالالروم    مالالالس    التعصالالال  جالالالاء لىالالالن اسالالالم  الالالرلي  الالالن هللا جالالال  
ولال به  اىه اىما وا  اكسم وا  اسم املهاجر  و االيصاري   ل من اسم لىتعركالم 

وجعىالاله مالالن دلالال    وال مجالالم إا اسالالم لىتعصالال  لىيالاله وال الالداء وال آلالال ة بالاله  مالاله ال الاليب 
و  االسالم اكول الالذي اال  اسالم املسالىم واسالم امااىي  واذا ايه الدلي  لىالن وجال ب لالو 

وعد  هللا ال الا  يف ال الرص  باله  املامن الذي  اع هللا ج  ولال به و الاع باله رسال له 
  اااع م داااع الاااذ   ممناااوا   وألالال   لالالال  اد الالالا عدااالالالم يسالالم االميالالالا  دو   الالال   مالالالن

ن اسالالم اال الالاء  و الصالال ات واالالذا بالاله كتنالالني    مالالن لالالره لالالن دلالال   االسالالال  كعالالل لالال
االسال  إا     اد  اذا قد   اولته ال ص   و  اوله  اال  العىالم يف والمهالم ام اله مالا 
ا  مذم   وم ه ما ا  مل و  به بيرواه واذا ومالا ساليل  بياياله ل الد  الر  والال  ابالن 
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هاو لاامع   الملااكم   ماا   كاا  وفااي   يميال  رمحاله هللا  عالالاا قالال وق لاله  عالالاا 

اال  الت سال  لىالن    الضالم  كرجالس إا رب العالاملني  هال ر   هاوق لاله        هذا
وما كدل لىيه سيا  ا ك  وحلاقها ك  هللا ج  ولالال اال    كعل    هللا  إا هللا 

الالالالذي مل جيعالالال  لىي الالالا يف الالالالدكن مالالالن حالالالره االالال  الالالالذي ل الالالم ل الالالا واالالالذا االالال  مىالالال   بي الالالا 
  ومع جع  يك    في ال    ما  حار  إبراايم لىيه السال  قال ج  ولالال 

كعل وما جع  هللا لىيكم يف الدكن من حره مى   باليكم إبالراايم كعالب ي الي احلالره ومىال  
االال  الالالذي  الالاوم املسالالىمني مالالن قنالال    بالاليكم إبالالراايم االال   الالاوم املسالالىمني كعالالل هللا 

كعل يف الكتال  السالاب   ويف االذا كعالل يف االذا ال الرص  الالذي  يولاله هللا جال  ولالال لىالن 
و ا  قىي  من  اال  العىالم مال هم لنالد الالرمحن بالن زكالد بالن   مد لىيه الصالة والسال 

 سىم ومن ألن أل   إا    الضم  يف ق له ا  كرجالس إا إبالراايم انىيال  لىياله السالال  
واذا لي  جبيد ب  ا   قرب إا الغىط ك  سيا  ا ك  كالدل لىالن    املالراد ابلضالم  

ااد ابمسالالتدالل اليالال  هااو لاامع   الملااكم   و  دسالالت   الالاله .  االال  هللا 
ي اله إال  وهللا ج  ولال مل كسالمي ا نالاا  مالد   لمع   الملكم   اب ك  ق له 

ولذل  وا  اسم امسالال  اسالم املسالىمني   هو لمع   الملكم   يسم امسال  
لالالتيف والالذ  اكمالال    و مالالا اسالالم املالالام ني ا الالد كيالالم  والال  مالالامن وال لالالتيف والالذ  اكمالال  

عالالالالد مالالالال الان    ال صالالالالار  كسالالالالتعمى   ل الالالالو املالالالالامن   وال كعالالالالل مالالالالن حيالالالال  اماالالالالال  ات
كستعمى   ل الو املسالىم ك  لال   مال الان  كهالا املام ال   ابهلل االذ  رسالال  إا املالام ني ابهلل   
االالذ  مجالال   املالالام ني ابهلل   واالالذ  لصالالال املالالام ني ابهلل كسالالتعم  االالذا الى الالو ال صالالار  

ه الصالالالة والسالالال  وصمالالن بالاله واليهال د    مالالا اسالالم املسالالىم اهال  لالالا   مبالالن ا نالالس  مالالد لىيال
ودا  بدكن امسال     ولذا ك نغي ب  جي  ا ااظ  لىن اذا االسم يف و  مكالا    
و   االالالذا االالال  لامجالالالي  االالالذ  اكمالالال  مالالالا لالالالدااا مالالالن اكمالالالم اهالالالذ   سالالالمي  هللا جالالال  ولالالالال 
وجيالال  لىالالن العنالالاد    كراالال ا بتسالالمي  هللا جالال  ولالالال لالالم كهنالالا  والالر    سالالمي    و لظالالم 
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مي االال  رب العالالاملني   واملى الال  االال  رب العالالاملني امالالن لالالره لالالن  سالالمي   سالالمي  ااملسالال
رب العاملني لعناد  ا د لره لن ما رايه هللا ج  ولال لعناد  املسالىمني . قالال ولالن 
احلالالارأ اك الالعري االال  يف االالذا و اكالال  يكمالال  إ   الالاء هللا  الالداان كالال   السالالنت   يكت الالالي 

 وذا ال در كج  ال قت احلدك  ايه ك  ل . 
اب مهالالالالالم ك  ايالالالالاله الكالالالالالال  لىالالالالالن اك الالالالالن واليالالالالالعرات واكل الالالالالاب والتعصالالالالال  االالالالالذا النالالالالال

لىعمالالات   سالال اءان وايالالت  الالالات إسالالالمي  ومالا ك الالال    وايالالت  الالالات  جتمعالالت 
لىالالالن  الالاليء صلالالالر يف   صالالالي  االالالذا الكالالالال  االالالذ  املسالالالال   يعالالالاان إ   الالالاء هللا  عالالالاا مبالالالا 

مجالالالىن هللا وسالالالىم وابر  يرجالالال ا االد الالاله   ولكالالالم   يالالاله  عالالالاا   ويف االالالذا ال الالالدر و اكالالال  و 
 لىن يني ا  مد . 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمالالالد هلل والصالالالالة والسالالالال  لىالالالن رسالالال ل هللا ولىالالالن صلالالاله ومجالالالنينه ومالالالن ااتالالالد  والالالدا  
الىهالم لىم الالا مالالا ك  ع الالا واي ع الالا مبالالا لىمت الا وا  الالر ل الالا  ي ب الالا وزدع لىمالالاان ولمالالال اي  رحالالم 

 بعد .الرامحني ..........................  ما 
ا صالال  الكالالال  لىالالن مالالا جالالاء يف ابب   مالالا جالالاء يف انالالروه لالالن دلالال   امسالالال  وقالالد 

هااو لاامع   الملااكم   ماا     والالر اممالالا  املصالال م رمحالاله هللا  عالالاا قالال ل هللا 

 ياله قالال س تت  مالروم  لالن ال اليب    قالال لالن احلالارأ اك العري   ك  وفاي هاذا 
امهالالاد   والعالالرٍة   واممالالال  اديالاله مالالن ومالالٍ  هللا  مالالرأ والالن   السالالمس   وال الالال    و 

اار  اممالال  قيالد  المٍج ادياله مالن االار  اممالال  قيالد  المٍج ا الد لىالس رب ال  امسالال  مالن 
ل  الالاله   االالالد  مالالالن االالالار  اممالالالال  قيالالالد  الالالمٍج ا الالالد لىالالالس رب الالال  امسالالالال  مالالالن ل  الالاله إال    
 كراجس   ومن دلا بدل   امااىي  اديه مالن ج الن جهال م   ا الال رجال  س اي رسال ل هللا
وإ  مجالالىن ومجالالا  قالالال س وإ  مجالالىن ومجالالا  االالدل ا بالالدل   هللا الالالذي  الالاوم املسالالىمني 
واملام ني لناد هللا روا   محد والممذي وقال حالدك  حسالن  مجالنييا االذا احلالدك  مالن 
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اكحادكال  العظيمال  وج امالس الكىالم الالي ا التمىت لىالن وال  امل الال  الدك يال  الالي    الس 
صالالالالىا  الالالاللهنم يف  جتمالالالالالهم يف الالالالالدكن   ويف العنالالالالاد يف دكالالالال هم ويف دييالالالالاام   وايمالالالالا ك

 جتمالهم يف  مالر الالدييا   وبالني لىياله الصالالة والسالال     االذ  اكوامالر هللا جال  ولالال 
 مالالالر  والالالا ا الالالال س  مالالالروم ومالالال  هللا  مالالالرأ والالالن   ق لالالاله تت  مالالالروم    ك يالالالد وجالالال ب االالالذا 

ىيىالال  امل الال  وملصيصالها كالدل لىالن  هنالا مالالن م الال  امسالال  العظالا  ومالن لصالاله ام
الي ساقت   اا من اكوامر   وق له وم    كدل لىالن  هنالا اتالارة   ولىالن    االذ  
انمال   االم مالن   االا ةالا كالدل  يف مع ااالا   قالال س هللا  مالرأ والن   االذا كالدل لىالالن 

وك هالالن  إ ا  مالالر يمالالٍر اد الالا كنىالاليف رسالالال  هللا جالال  ولالالال ايالاللمر مبالالا  مالالر هللا     ال الاليب 
لسالالال    لالالالت ال الالالرص  يف  هنالالالا وحالالالي مالالالن ل الالالد هللا جالالال  ولالالالال   و   وا لمالالالا هنالالالن هللا 

الس   بيا  لى رص  و  صالي  كحكاماله اهالي مالن ل الد هللا جال  ولالال   قالد والا  حسالا  
ابلسالالال   ومالالالا ك الالالول لىيالالاله  بالالالن ل يالالال  رمحالالاله هللا  عالالالاا ك الالال ل س والالالا  جمجكالالال  أي  ال الالاليب 

 إأ    يالت ال الرص  وم ىاله ابل رص  و كضاان مجا ل ه لىيه الصالة والسالال     ياله قالال س  ال
ومنااز    يك ااك ال تااعن والح ماال ويكمااك مااع لاا   معالاان وقالالال جالال  ولالالال 

 واحلكمال  االي السال   االلمر ال اليب   ت   تعكا  و اع  ف ا    يك اك ي ا  
وأتويالالد  لىيالاله الصالالالة والسالالال  لالالذ  اممىالال  ب  لالاله هللا  مالالرأ والالن  االال   مالالر مالالن هللا 

السالالالال  لىالالالن لظالالالم االالالذ  اكوامالالالر ولىالالالن جاللتهالالالا وايالالاله ليى الالالت ال ظالالالر لىيالالاله الصالالالالة و 
التي كق لسمالها وبيا  مالا ايهالا   قالال لىياله الصالالة والسالال  بعالداا السالمس وال الال  
  والسالمس ا الا جيال ز     كال   بالدالان مالن  ال  ومالٍ  السالمس وال الال  إا صلالر  بالالدل 

 كال   لالمجاان بع  من و     و     راس لىن االست  اء   كعل    ل السمس وال ال  
ملنتالالالالالد   الالالالالذوء   الالالالالدكر  واالالالالالي  و واالالالالالن   السالالالالالمس   وال الالالالالال    وامهالالالالالاد   والعالالالالالرة   
واممالالال    بكىالالن اكمالالركن يف ال الالرص  ويف السالال   يف م ااالالس ايعالال ز االالذا واالالذا   ق لالاله 
السمس وال ال  جعىها ا ا اث تالني اععال  السالمس واحالداان وال الال  واحالدة   و لال  ك  
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متعي ال  ولظيمالال  مالالس    السالمس وال الالال  م المع  مالالن حيالال  احلاجال  إليهمالالا مع الا لألمالالر 
ال ج د امن  س ا د  ااا ومن  االاا ا الد  الس   وكركالد ابلسالمس وال الال  االسالتعاب  
ملن له حق     جياب   و لظم  ل  االستعاب  هلل ج  ولال ولرسال له واالال  هللا جال  

تدتاا وا  وإ  تط عااوه ا الالد قالالال جالال  ولالالال يف حالالق ينيالاله  ولالالال واالالال  رسالال له 

واالذا معىال       الرسال ل لىياله الصالالة   وماع يكاو الرلاو  إال الاكالم المكا  
والسالالال   مالالر ابالسالالتعاب  ويف ال الالرص  يف  الال  مالالا صكالال  اكمالالر ابالسالالتعاب  هلل ولىرسالال ل   

واالال  امل صالال د  مالالا اكمالالر ال الالاأ    ووالالذل   مالالر هللا جالال  ولالالال ب التالاله واالالال  رسالال له 
  اال الال  ملالالا والالا  لىيالاله  االال  امااىيالال    السالالمس وال الالال  ا الالا   واالال  الالالذي كك الالر  الالرداد

لالالال   اكمالالالر لملمالالالا  املسالالالىمني    و ملالالالن  عبالالالاله    و والالالا   مالالال اان مالالالن  مرالالالاله االالالد  السالالالالمس 
وال الال   الركع  مااالالي    و مالر   مالالر هللا جال  ولالال بالاله   والسالمس مع الالا     كسالمس كمالالر 

   ك يالالس مالالن وال  هللا جالال   و  اكمالالر   و   كسالالتعي  لالاله ايمالالا  مالالر   وال الالال  مع ااالالا
ولالالالالال  مالالالالر ال الالالالا    و   كعت الالالالد    االالالالذ  ال الالالالال    االالالالال  هلل جالالالال  ولالالالالال ولرسالالالال له   
االسالالمس وال الالال  واجنالالا    و الالا مالالن حالالق هللا جالال  ولالالال  والان     مالالن حالالق و  اكمالالر 
املسالىم ومالالن ال صالا لالاله     مالن حالالق املسالىمني  كضالالاان   الجتمعالت يف السالالمس وال الالال  

حالالالق هللا جالالال  ولالالالال كيالالاله االالال  الالالالذي  مالالالر بالالالذل    وال الالالاأ حالالالق و  ثالالالالأ ح الالال   س  
 كمالالالر   وال صالالالا لالالاله كيالالاله حالالالق  ح الالاله هللا جالالال  ولالالالال لالالاله   و مالالالر هللا جالالال  ولالالالال يداء 
احل الالالال   إا  اىهالالالالا   وال الالالالال  س حالالالالق  لىمسالالالالىمني  يعالالالالاان كيالالالاله مالالالالن لالالالالره لالالالالن السالالالالمس 

عاان ملا كم ال  لىالن لالد  وال ال  اديه ال كا   و  اكمر ا ط وإ ا كا   املسىمني  ي
 عه واالته من امل اسد   إ ا  نني اذا االد  السالمس وال الال  لال   اكمالر ميالروا  يف 
ال ص   يهنا  س واال  يف    معصي     ما إ ا  مر العنالد مبعصاليٍ  ادياله ال  الس وال 
اال    كيه حي  ذ كك   قد لار  ما  مر  مر هللا ج  ولالال   ككال   الالذي  مالر باله 

راالالاان كمالالر هللا جالال  ولالالال و مالالر هللا جالال  ولالالال االال  امل الالد  واالالال  والة اكمالال ر   إ الالا معا
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وال جتالال  اسالت الالان   ولالذا قالالال هللا جال  ولالالال  جتال   نعالاان ل الالال  هللا ول الال  رسال له 
 الرلو  وملي األمار مان    ع م دع الذ   ممنوا مط عوا   ومط عوا  

 العالمالالالال  ابالالالالن ال الالالاليم وصلالالالالرو  والالالالرر ال عالالالال  قالالالالال  الالالاليخ امسالالالالال  ابالالالالن  يميالالالاله و ىميالالالالذ  

ك  هللا جالال  ولالالال   مط عااوا   ومط عااوا الرلااو  فااي  ولااه  مط عااوا 
 كضالالاان ك الالاا اسالالت الالان حل الاله كعالالب ال يعالالر  والمالاله  ك الالاا اسالالت الالان حل الاله   والرسالال ل 

لىيالاله الصالالالة والسالالال  لىالالن ال الالرص  و مالالا و  اكمالالر اىالالم ككالالرر لالاله ال عالال   ايعالال ا   قالالال 
وال جتالالالال   و    اكمالالالالر مالالالال كم ك  االتالالالاله إ الالالالا جتالالالال   نعالالالالاان ل الالالالال  هللا واالالالالال  رسالالالال له 

اسالت الالان   االد ا والالا   مالر  ايالاله معصالي  االال االالال  ملآلىال   يف معصالالي  انالالق   انيي  الالذ 
ك الالاا و  اكمالالر يف  الال  املعصالالي    و الال  املعصالالي  االالي احلالالاالت الالالي جيتهالالد  ايهالالا    و 

اي الالاا يف  بظالالااٍر  يالاله معصالالي   هلل جال  ولالالال ولىرسالال ل  ككال    مالالر   و هنيالاله ايهالالا لالي 
 املسال  االجتهادك  . 

قال اال   من العىماء من اليااعي  ومالن  ال ام حال  وإ  والا  مالا  مالر باله  رجالاان لىالن 
 حد   ق ال اكلم  اديه ك اا كيه أيلذ  حي  ذ ب جاله  الرلٍي املصالىني  يف التواماله ولالد  

لعىمالالاء مالالا وتنالال ا يف السياسالال  اليالالرلي  قالالرروا  لالال  واالالالذ  اال تالاله   واالالذا  مالالر  بالالني   وا
مسالاللل  لظيمالال    وا الالا ي نالاله إا بعالال   االال  العىالالم قالالد كعالالمجوا يف االالذا امل الالا  ب  لالاله ك الالاا 
و  اكمالالالر امل سالالالط   العالالالادل يف  الالال  املعصالالالي  وك الالالاا  و  اكمالالالر امالالالالر ايمالالالا ك عىالالالم  يالالاله 

 من جهتني س  اال    واذا التعن  لمج به بع   ا  العىم وايه يظر
امه  اكوا س    ال ص   لي  ايها   ركق يف ال ال  بني و  اكمر امل سط العالادل 

يف و  اكمالالر امالالالر ا الالس و االالس وإ  االالرب    وبالالني و  اكمالالر امالالالر بالال  قالالال ال الاليب 
ظهر  و لذ مال    واذا كدل  لىن ااالال  السالمس وال الال  يف االذا امل الا  . والت نياله 

االالالذا  و لىالالالن االالالالذا الكالالالال     االالالذا الكالالالال  ميكالالالالن    جمالالال  لىالالالن  مالالالال  ال الالالاأ س يف 
مجالالنييا ك ااالالق ال صالال   واالال     اكوامالالالر اليالالرلي  ايهالالا    أي  اميسالالا  العالالالدل و ال 
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وتعاااعونوا يكاااو الكااار والتقاااول وال  كعالالالني لىالالالن الظىالالالم   قالالالال جالالال  ولالالالال 

 وامالالر   وو  اكمالالر إ ا والالا  لالالادالان كعالالب  الالال  تعااعونوا يكااو ا ااا  والعاا وا  
لىن العالدل ولىالن ال الال  ادياله حي  الذ ال كست صال  ايمالا  مالر باله اال  االذا م ااالق كمالر 
هللا    لالالالالي  مب ااالالالالق ك  اكمجالالالال   يالالالاله ال أيمالالالالر إال مب ااالالالالق   اهالالالالذا ك الالالالاا دو   الالالال  يف 
املسال  املتعدك    كعب ايآليف الكال  ايما كتعد  املرء إا     ول  ك  ل مال الان لالذ 

لالذ مالن االال  مالال والذا    و مجالادر سالال  االال     و  اعال     ر  اال     و ك  ل  
والالذا اهالالذا إ ا والالا  و  اكمالالر م سالال اان لالالادالان اديالاله ال كست سالالر ك  اكمجالال  يف  وامالالالر  
 هنا لىن وجٍه  رلي   و ما إ ا والا   ال   لال  ي  والا  معىال   ل اله الظىالم   والتعالدي 

   جمال  لىالن اكوامالر  لىن احل      اد  االذا الكالال  ةالن قالاله مالن  اال  العىالم ميكالن
املتعدكه ك  و  اكمالر إ ا والا  ظاملالاان كتعالد  لىالن ال الا    االد  املسالىم ال ك يعاله حال  
كعىم    ما  مر به اال  اينيم  ق له وك اا  و  اكمر ايما كعىالم  ياله االال    إ ا والا  

    متعالالدايان لىالالن الغالال  ك الال ل ايمالالا ايالاله اعالال   ابلغالال  اهالالذا جتالالاه إا است صالالال وإا بيالالا
اذا ما ميكن    جم  لىيه اذا الكال  ةن قاله من  ا  العىم مس    ال ص   ومالا 
 والالالالرت لكالالالالم   وقالالالال ل لامالالالال   االالالال  السالالالال   واملالالالالدو  يف الع الالالالالد  يالالالاله ال   صالالالالي  يف االالالالذ  

يف  ي مساللل ان ال  كال   معصالي ان ال كظهالر ’ املسلل    ب  كسمس وك اا يف    املعصالي  
لالالال    االالالد ا  مالالالر مبعصالالالي  سالالال اء  وايالالالت يف العنالالالد يف ايهالالالا  هنالالالا معصالالالي  اديالالاله ك الالالاا يف  

ي سالاله والالل  أيمالالر  ابلر الال ة مالال الان    و    أيمالالر  مب اراالال  احلالالرا     و    أيمالالر  مبالالا ال جالال  
 الالالالرلاان اديالالالاله ال جيالالالال ز لالالالاله    ك يعالالالاله يف  لالالالال    االالالالد   االالالالاله اهالالالال      وال كعالالالالذر بالالالالذل  

 عال  اعالالان ابكلالركن وكعىالم ووذل  يف اكوامالر املتعدكال    إ ا  مالر     ك عال  بغال       ك
اذا امللم ر    اذا ال ع  معصي    اديه ال جي ز له    ك يعه يف  لال  اك ياله كتنيمال  

و  دسالالالت   الالالاله قالالالال   مالالالا أي يالالاله مالالالن اال الالال  اكمالالالر  سالالاله  مالالالن  يالالاله لالالالالم  مالالالر هللا 
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بعالالداا وامهالالاد س امهالالاد املالالراد بالاله ا الالا جهالالاد اكلالالداء   وجهالالاد العالالدو لىالالن قسالالمني س 
 هاد  ابحلع  والنيا  . وم ه جهاد  ابلس ا  والسال  س م ه ج

 ما اكول س وا  امهاد  ابحلع  والنيا  اهذا واج  ماللم ر  باله لكال  مالن قالدر لىياله يف  
و  زماٍ  ويف و  مكا    ويف وال  حالال  سالنه   وقالد  مالر هللا جال  ولالال ينياله بالذل  

تطاااغ ال اااعفر    فاااال يف مكالال  قنالالال     كيالالرا امهالالالاد  ابلسالال ا  ا الالالال جالال  ولالالالال 

كعالالب جااالالالدام ابل الالالرص    اهالالالذا جهالالالاد  ابحلعالالال   وجعهااا ه  كاااه جداااع ال  ك ااارا 
والنيا  واذا كعم اكزم   واكمك ال    وال  الوال اال ال  مالن االذ  اكمال  ظالاارة لىالن احلالق 
ال كضالالالراا مالالالن لالالالذلا وال مالالالن لال هالالالا   واالالالذ  ال ال الالال  دالمالالالاان قالمالالال  ابحلعالالال  ابمهالالالاد 

 ابحلع  والنيا   . 
ال الالالالاأ س اهالالالال  امهالالالالاد  ابلسالالالال ا    وامهالالالالاد ابلسالالالال ا  لىالالالالن قسالالالالمني جهالالالالاد ليالالالالل     مالالالا

وجهاد و اك    كعب إما    ككال   اراالا لالنٍي وإمالا    ككال   االر  و اكال    وهللا جال  
ولال  مر ابمهاد وما يف اذا احلدك    واالذا اكمالر   كعالل ككال   ماللم راان باله إمالا  مالراان 

و اكالالٍ  لىالالن لمالال   اكمالال  إ ا عوالالا  الاليء احتاجالالت   لالالنٍي لىالالن مالالن  عالالني لىيالاله    و  مالالر
معالاله  إا امهالالالاد يف سالالني  هللا    و وايالالالت اليالالروط دتمعالالال ان يف جهالالاد  ييالالالر امسالالالال    
وإقام    حيد هللا ج  ولال ولناد ه وحد  دو  ما س ا    قالال والعالرة   والعالرة  يف 

 اأ س اعرة  ةالا سال   ال ص   قسما  س اعرة  من دار الك ر إا دار امسال    وال
 هللا ج  ولال إا هللا ج  ولال وحد  . 

واكول س العالالالالرة مالالالالن دار الك الالالالر إا دار امسالالالالال    وهعالالالالرة الصالالالالنياب  مالالالالن مكالالالال  إا 
احلنيالالال    ووهعالالالالرة الصالالالالنياب   كضالالالالاان مالالالالن مكالالال  إا املدك الالالال    وقالالالالد كعالالالالر  االالالالذا يف  يالالالاله  

وقالد ظهالالرت بعالد زمالالن ككال   ا الالا  اعالرة مالالن دار الك الر قالالد  ظهالر بعالالد زمالن ال نالال ة   
تت ال اعالالرة بعالالد ال الالتا ولكالالن  ال نالال ة إا داٍر كعىالال  ايهالالا امسالالال    و مالالا قالال ل ال الاليب 

جهالالالاد وييالالال     اامل صالالال د م الالاله ال اعالالالرة مالالالن مكالالال  إا املدك الالال  بعالالالد ال الالالتا   كيالالاله بعالالالد 
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ال التا امالن والا  يف مكال  بعالد ال التا   ا الد  مجالننيت مكال  دار إسالالٍ  امالن والا  ايهالالا 
ه ميكالال  ايهالالا وال كىومالاله العالالرة إا املدك الال  بالال  كن الالن ايهالالا   وال  الالوال بعالالد ال الالتا   اديالال

مكالالالال  دار إسالالالالال  إا    كالالالالرأ هللا جالالالال  ولالالالالال اكر  ومالالالالن لىيهالالالالا حرثهالالالالا هللا وبالالالالالد 
 املسىمني .

واالالذ  العالالرة لالالا  حكالالا    ولالالا  الالروط   و  صالاليىها يف م ااالالعه مالالن وتالال  العىمالالاء يف 
  بنياهنالالالالا يف االالالالذا املالالالال ان   لكالالالالن ي نالالالاله إا    الع يالالالدة  و يف الت حيالالالالد وال  الالالاله وال ي يالالالال

العرة اذ  من دار الك ر إا دار امسال    لا  رواها   اي واجن   بيرواها وقالد 
ككال     اعالرة واجنال   صلالر   كضالالاان   واالي مالن دار بدلال  إا دار سال      و مالالن داٍر 

ا داٍر كسالالت يس ال كسالت يس ايهالا إظهالار الالدكن إا داٍر كسالت يس ايهالا إظهالار الالدكن   إ
ايهالالالالا    كظهالالالالر دك الالالاله   واالالالالذ  ملتىالالالالم   ابلالالالالتالء اكحالالالال ال واكزم الالالال  واكمك الالالال  ولالالالالا 
  امجالالي    والالذل  إ ا والالالا  ال كسالالت يس الن الالاء يف دار بدلالالال     و  ظهالالر ايهالالا النالالالدا   
كجال  مالا ك ال ب ي ساله مالن احلالو   و مالن الضاليق لىالن ظهال ر النالدا ولك اله كسالت يس    

السالال   لكالالن كركالالد بالالالداان أيمالالن ايهالالا  و الالر وال كعالالر  ايهالالا كظهالالر دك الاله   و   كعىالالي  مالالر 
دك ه لى ن   اذ  كك   حكم العالرة يف االذا احلالال مسالتنين  كياله كسالت يس    كظهالر 
دك الالاله والنىالالالد    و الالالالدار ليسالالالت دار و الالالر   وإ الالالا االالالي دار ايهالالالا السالالال   وايهالالالا النالالالدا   

 و ن ي امجي   لر يف   ى  من مظاأ . 
ا الروا إا هللا إأ لكالم م اله  رة ةالا سال   هللا جال  ولالال إا هللا وال سم ال اأ س العال

يذكر منالني ي  كهعالر وال  مالا كيالغ  لالن هللا جال  ولالال   وكتعاله وكهالاجر إا هللا جال  
ولالالال   ولالالالذا جالالالاء يف احلالالالدك  تت املهالالالاجر مالالالن اعالالر مالالالا هنالالالن هللا ل الالاله    واالالالذا كعالالالم 

و  دسالت   الاله   جال  هللا   ياء و  ة  دل  لىن    ح ي   العالرة   اعالرة مالا ال
  واالذ  لتىالم ايهالالا ال الا    وملتىالم م مالالاأم يف  لال   سال  لظالالم  نالتهم هلل جالال  

  واذ  العرة ةالا سال   هللا جال  ولالال إا هللا جال  ولالال وحالد     ولال   ولرس له 
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 ك   يف االلت ادات   ويف لم  ال ىال    ويف والال  الىسالا    ويف اسالتعمال احلال ا  
ر    واكمر ايهالا لصالي    وال ت ال   و ال الن بعم مهالا   إ الا كنتىالن ال الا  ايهالا   وام ا

  يف االذا امل الالا  العظالاليم   اال  االالاجروا ةالالا هنالن هللا جالال  ولالالال ل اله إا مالالا  مالالر هللا جالال  
ولالالال بالاله       هنالالم قصالالروا يف  لالال    والت صالالال  ككالال   سالالننه االالعم ا نالال    واالالالعم 

 مجالالاحلاان وصلالالالر سالالي ه   انصالالالى  انامسالالال  س امميالالا  ايكالالال    مجالالنيابه ةالالالن لى الال ا لمالالالالان 
واكل ة قال س واممال  تت اديه مالن االار  اممالال  قيالد  المٍج ا الد لىالس رب ال  امسالال  
من ل  اله إال    كراجالس    ق لاله واممالال  ا الا  مالر ابممالال    واملالراد ا الا ابممالال  يف 

ر   الالال  املسالالىمني االالذا احلالالدك   الالال  املسالالىمني يف  بالالداهنم و ال لالالره لالال هم   وك الالا
يف  بالداهنم و كجال  مالا كم ال  لىالن  لال  مالن امل اسالد الالي هنالن هللا جال  ولالال ل هالا   
و مجالال  اممالالال  الالالي  مالالر هللا جالال  ولالالال والالا واالالداا واالال  االاالالما  الالالذي هنالالن هللا جالال  
ولالالالال ل الالاله كيالالالم  االجتمالالالاا يف الالالالدكن   وكيالالالم  اممالالالال  يف اكبالالالدا    إ  اممالالالال  

دكن   و الالال  اكبالالدا    ووالال  م همالالا متعى الال  ابكلالالر    االالد ا متالالت ي لالالا  س  الالال  الالال
 الالال  الالالدكن    و اكجتمالالاا لىالالن الالالدكن ال احالالد دو    الالر    يف امسالالال  دو    الالر  
يف الالالالدكن   اديالالاله جيتمالالالس ال الالالا   يف  بالالالداهنم   وإ ا  جتمعالالال ا يف  بالالالداهنم اديالالاله  حالالالر     

 رقال  يف االذا   والبالد امالن االر  يف دكالن جيتمع ا يف دك هم   ك  ال رق  يف االذا   التص ال
هللا اديه جص  بي هم ال رق  يف اكبدا    والالنغ  واليالنينو والت الا ء وورااال  بعضالهم 
لالالالنع    واالجتمالالالاا يف الالالالدكن  مالالالر  لظالالاليم يال كسالالالى   الالال  اركالالالق اممالالالال  اكوا   

ومل   يال ا واي  ال  الصنياب  والتابعني و نس التابعني   الذكن مل  ظهر االيهم النالدا   
ايهم اكا اء   وإ ا وجدت و  يكرت   ااالء ام الذكن واي ا لىالن  اممالال  اكوا   
وإ ا وا  اكمر  وذل    اد  لوو  اكمر اكول ا  اركق ال عاة بي ني   و ما  ال   مالن 
االجتهالالالادات ا صالالالار  مالالالا كصالالال   إليالالاله  مجالالالنيابه    هنالالالم كظ الالال    يالالاله اركالالالق  الالالا    وقالالالد 

وقالالد ككالال   ظالال هم اباالالالان   وقالالد كعالالم  الظالالن بعالال  الصالال اب   ككالال   ظالال هم  ىالالط   
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لك ه مظ     ولذا من سى     اركق اممال  اكوا اديه قالد لالر  ي ساله ملآلال ال  
اممالال    وإحالداأ ال رقال    وابلتالا  اهال  ككال   قالد لالر  ي ساله لى ليالد الالذي جالاء 

احالد  قالال ا س مالن االي اي يف ق له لىياله الصالالة والسالال  يف االاالما  وىهالا يف ال الار إال و 
رس ل هللا   قال س اي اممال    واالذا اكمالر مهالم وجىال  اكال  مالن  راد  الاة ي ساله   
اعىيه    كىو  ال رك ال  اكوا   ك  ال الر  ا دثال  رمبالا ايهالا لال  ورمبالا ايهالا  الر   لالذا 

بعد     ور لاله اليالر ا الال لاله واال  بعالد  لال  اليالر مالن لال   ملا سلل حذك   ال يب 
ل يعالم ، قالالال واياله دلالن ، قالالال س ومالا دل اله قالالال قال    كهالدو  بغالال  االدكي وكسالالت    قالا

كغالال  سالالال ي  عالالرء مالالال هم و  كالالر ، قالالالال امالالالا أتمالالرأ س قالالالال س     ىالالو   الالالال  املسالالالىمني 
وإمامهم ، قال اد  مل ككالن لالم  الال  ، وال إمالا  ، قالال االدلتول  ىال  ال الر  وىهالا مالس 

االالتول  ىال  ال الالر  وىهالا ولالال      عال  لىالالن   ياله قالال ايهالالا  عالرء مالال هم و  كالر ، قالالال
 مج   عرة ح  أي ي  امل ت و يالت لىالن  لال  ، ويف رواكال   لالر  قالال اياله س  عالرء 
م هم و  كر ، قال ايه وا  بعد  ل  الير من ل  ، قال يعالم واياله دلالن ،   اسالر 
 لال  يهنالم قال    مالن جىالد  ا كتكىمال   يلسال ت ا ، وكهالدو  بغال  االدي املصال  ن مجالىن 

 لىيه وسىم  و وما جاء يف احلالدك  ، االد    مالر االجتمالاا لىالن الالدكن واالجتمالاا هللا
يف اكبدا  اذا  مر لظيم جداان واحد  مالز   لآللالر االالذي كركالد ال عالاة اعىياله ب ركالق 
اممالالال  اكوا ادهنالالا االالي لىالالن احلالالق   الالاا املسالالىمني حالال   االال  النالالدا ك  لالال   ارك الال  

 سالالالىم ، انيالالال  يف السالالالى   ك  لالالال    سالالالىم حالالال  يف  الصالالالنياب  والتالالالابعني ارك الالال  السالالالىم
الواالالالد ك  لالالال    سالالالىم اهالالالي    الالالا  املسالالالىمني االالالي  سالالالىم كهنالالالا االالالي ال رك الالال  الالالالي   الالالس 
لىيهالالا ال الالا  لكالالن دلىالالت إجتهالالادات  اسالالدت اكمالالر وارقالالت املسالالىمني ومالالن اجتهالالد 
اديالالاله كظالالالن  يالالاله لىالالالن  الالالعن   الالالاة وقالالالد ال ككالالال   اكمالالالر والالالذل  ، قالالالال اديالالاله مالالالن االالالار  

لالال  قيالالد  الالمج ا الالد لىالالس رب الال  امسالالال  مالالن ل  الاله ق لالاله االالار  اممالالال  كعالالل االالار  امما
 الالالالال  املسالالالالىمني ، يف الالالالالالدكن  و يف اكبالالالالدا  ، واكبالالالالدا  االالالالال  امل صالالالال د ا الالالالا  ر نالالالالالاط 
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اكوامر انم  اذ  بعضها مس بع  ، قال من اار  اممال  مبعب  يه مل كد  بىالوو  
لىيالاله وال صالاليني  لالاله اديالاله مالالن االالار  اممالالال  اممالالال  ولالالوو  االالال  اممالالا  ولالالد  انالالروه 

والالالذا املعالالالالب قيالالالالد  الالالالمج ، قيالالالالد مبعالالالالب مسالالالالاا  واالالالال  والالالالالء ال يالالالالد ، ال يالالالالد االالالال  س ال يالالالالد 
املعروء وا  التكني   و الت ثيق  ما ال يد اه  املساا  ، قيد رما ،  ر  عالت اليالم  

قىالال   قيالالد رمالالا ، كعالالل مسالالاا  رمالالا ، قيالالد  الالمج ، كعالالل مسالالاا   الالمج ، واالالذا و اكالال  لالالن
امل ارقالالال  ، كعالالالل االالالار  اممالالالال  ولالالال   الالالمجاان وجىالالال  م  الالالرداان ولالالال   الالالمجاان واحالالالداان بعيالالالداان لالالالن 
اممال  قال س ا د لىس رب   امسال  من ل  ه ، واذا مالن  حادكال  ال ليالد الالي متالر  
وما جاءت وايها التهدكد والتآل كالم لىمسالىم    ك الار  اممالال  ب  لاله لىياله الصالالة 

امسالالال  مالالن ل  الاله إال    كراجالالس ولىالالس رب الال  امسالالال  مالالن  والسالالال  س ا الالد لىالالس رب الال 
ل  الاله ، االال  ك هالالم مالالن  لالال   ك الال   ، املعتمالالد ل الالد  االال  السالال    يالاله ال ك هالالم مالالن  لالال  
 ك الال   ولك الاله قالالد اعالال   مالالراان لظيمالالاان وجىالالالان  و جالال  لالاله    لىالالس مالالا مييالالو  مالالن امسالالال  

   كراجالالس كعالالل إال    الالالذي كالالدل ا إا االجتمالالاا ولالالد  االاالالما  مالالن ل  الاله قالالال س إال 
كت ب كيه من اتب اتب هللا لىيه قال بعداا ومالن دلالا بالدل ة امااىيال  ادياله مالن ج الا 
جه م ، ق له ومن دلا بدل   امااىي  كعل من دلا إا  مراان  ب ىه امسال  ووالا  ةالا 
متيو باله  اال  امااىيال   ادياله حي  الٍذ مالن  اال  الكنالالر ومالن  اال  ال ليالد ات لالد  ب  لاله س 
اديه من ج ا جهال م ، وا الا ق لاله دلالا بالدل   امااىيال  لالا   سال ا  الت سال  اكول  هنالا 
ايمالالالا  والالالرت لالالال  مالالالن والالال  لصالالالى  مالالالن لصالالالال امااىيالالال   ب ىهالالالا امسالالالال  ايالالالل   حالالالد  
كدل ا إليها اهالذ  ومالا جالاء يف احلالدك  الالذي مالر مع الا ،  بغال  الرجالال إا هللا ثالثال  

مااىيال  ، والت سال  ال الاأ س ق لاله مالن دلالا بالدل   ،  ور م هم منتيٍف يف امسال  س   ا
امااىي   ي  سمن ي اء امااىي  الالي وايالت  الدل ا إا العصالني  ، و رجالس ال الا  إا 
لصنيات امااىي  وإا اآلراا اب ابء وال نال  واذا ك ر  وال جيمس ال ا  لىالن وىمال  

عالالاان   لالالدام لىيالاله الصالالالة امسالال  وإسالالم املسالالىمني و سالالم املالالام ني ، واالذا  الصالال  ا  م
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والسال  ب  له س اديه من ج ا جه م ، وج ا لالا االن ا  ، ج الا اكالذا ابل صالر وال اييال  
ونذر ال اعلم   ف داع  س اديه من ج   ي  ي جه م واي ال راءة املعروا  يف س رة مر  

بضالم اماليم ، االذ  ماللل    مالن ام ال  لىالن الروال  والعالذاب لىالن االذا ال نيال    ُجا  ِّع
  يه ةن كك   يف ال ار لىن وجهاله ولىالن روناله وألال   لال  ، ا الال رجال   اي رسال ل كعل

هللا وإ  مجالالىن ومجالالا  ، قالالال س وإ  مجالالىن ومجالالا  ، واالالذا كالالدل لىالالن لظالالم االالذ  الكنالال ة 
و    مجنياوا مت لدو  ي د ال ليد والعيا  ابهلل ،   قالال لىياله الصالالة والسالال  صمالراان 

بتسمي  هللا الي  اوم  و قالال الالذي  الاوم واالذ  س اادل ا بدل   هللا س كعل  سم ا 
التسالالمي  االالي س املسالالىمني واملالالام ني لنالالاد هللا س كعالالل اي لنالالاد هللا ، هللا جالال  ولالالال  الالن 

  هااو لاامع   الملااكم   ماا   كااُ  وفااي هااذا لنالالاد  املسالالىمني ومالالا يف ق لالاله 
وفااي  نااوا  ااع م دااع الااذ   مم و كضالالاان  الالاام املالالام ني ايمالالا عداالالم بالاله يف ال الالرص  

اسالماام والذكن اك الني  واتقوا   م دع المؤمناو  لعك ا  تنكحاو    وله 
اليالالرك ني الالالذي جيمالالس  لظالالم لصالالىتني و الالا امسالالال  وامميالالا  ، وسالاليل  موكالالد بيالالا  يف  
والال  ابالن  يميال  رمحالاله هللا   قالال اممالا  بعالد  لالال  ويف الصالنييا ت مالن االار  اممالالال  

  كعالالل    مالالن االالار   الالال  املسالالىمني  الالال  اكبالالدا   قيالالد  الالمج امالالات اميتتالاله جااىيالال 
 قالالالال  ااالالالالماء ولالالالالال هم واألالالالالاز إا  الالالال ام امالالالالات اميتتالالالاله جااىيالالالال  ك   االالالال  امااىيالالالال  مل 
كك ي ا كول    ل    مر ب  واي ا مت رق   يف  ل  قد  ور امما  يف لصالال امااىيال  

س وال الالال  ، وقالالال واالالي اثلالال  لصالالى  ةالالا  ورد  و مالالن  والالال  انصالالال الالالي  والالر السالالم
و لالاد ، كعالل والرر االذا اكمالر كجال   ال كيالابه  ايها بعداا   و بد  ايها رس ل هللا 

 االالال  امااىيالالال  حالالال  إ   االالال  امااىيالالال  ال   الالالر قنيىالالال  ي   كالالال   سالالالامع  م يعالالال  لى نيىالالال  
واجتمالالالالس املهالالالالاجرو  واكيصالالالالالار    اكلالالالالر  ومالالالالن صاثر  لالالالال  اىمالالالالا  الالالالال يف رسالالالال ل هللا 

الصالالالالنياب  مالالالالن قالالالالركر   والصالالالالنياب  مالالالالن اكو  وانالالالالوره لىالالالالن  اجتمعالالالالت قالالالالركر كعالالالالب
اممارة بالد ت االيهم إ   ا  يولال   مالن يولالات امااىيال    ا الال ا م الا  مال   ومال كم  مال    
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واالالذا كالالدل  لىالالن    ال  الال   ميالالرب    الال  ال رقالال    وحالال  اكلتالالواز ابلالال      وابمليالال  
   لىمسالالىم   لىمسالالىمني م الالر  إا ال نيىالال    وابمليالال  إا ال ركالال    و   االالذا اكمالالر م الالر 

 يالاله  لالالو  ال الالا  إ   ا   لىعمالالال    ولالالذا والالا  مالالن  لظالالم م اقالالم    بكالالر الصالالدكق 
تت اكلمال  مالن قالركر   عته ال  ك      كال   ال الكال  يف قالركر كياله سالا  قال ل ال اليب 

   وقال س ألن اكمراء قال س ألن اكمراء كعب و يالتم الال زراء  و املستيالرو  وألال   لال  
ةالا ككال   اياله اكيصالار م الربني لكالن ليسالت لالم ال الكال    إ ا  نالني االذا امالن  لظالم مالا 
حدأ يف اذ  اكم  مالن  ول اكمالر س اكاالما    بداكال  اكاالما  يف ال الكال  بداكال  لالد  
الراالال خ لىعمالالال    بداكالال  اكلتالالواز ي الالياء جااىيالال    بالالد ت االالذ  يف  ول اكمالالر     

ارقالال  اكبالالدا    انالالد ت ارقالال  اكبالالدا  يف ال  الال        حصالالىت ارقالال  الالالدكن بعالالد يالال ازا 
والالا  مالالن يتالعهالالا     ألالالاز بعالال  ال الالا  إا مالالن وجالالدوا االاليهم مالالن كسالالمس لألاالال اء   
و ل الال ا االاليهم اكاالال اء حالال  حالالدأ بدلالال  انالال اره يف لهالالد ل مالالا    وجتمعالال ا حالال  قتىالال ا 

  ابهلل     قالال ابسم الدكن وابسم اكمر ابملعروء وال هالن لالن امل كالر والعيالا ل ما  
رمحالالالاله هللا وايالالالاله بالالالالدل   امااىيالالالال  و ع بالالالالني  ظهالالالالروم   كعالالالالب ايالالالاله كعالالالالب يف الصالالالالنييا   
 بالالالدل   امااىيالالال  و ع بالالالني  ظهالالالروم   كركالالالد رمحالالاله هللا  عالالالاا ال صالالال  الالالالي حصالالالىت بالالالني 
 ال  من املهاجركن وبني  ال  من اكيصالار حيال   لتىالم الغالمالا  لىالن  اليء حال  

املهاجركن    ك تصر ابملهالاجر    و راد اكيصالار     ك تصالر  التصم و ياب    الراد
ابكيصالالار   قالالال الغالالال  املهالالاجر  ايلىمهالالاجركن ك تآلالالي والالم وك الالدوم وكالالدل ام ل صالالر ه  

قال س تت  وقال ا لر اي لأليصار كدل ام ل صر ه وك دوم ل صر ه   اىما  س ال يب 
مي  امااىيالال  وبسالال   امااىيالال  و ع ال  بالالدل   امااىيالال  و ع بالالني  ظهالالروم    كعالالب  بتسالال

 زال  حيالالاان بالالني  ظهالالروم   واالالذا ايالاله التغىالاليو واكيكالالار اليالالدكد لىالالن  لالال    االالذا كالالدل 
لىن    االسم إ ا  عص  لاله ادياله مالذم   حال  ولال  والا  االسالم حال  ولال  والا  االسالم  

كعالالل بالاله ا الالاان  الالرلياان   اكيالالم ابك الالاء ا دثالال  ومالالا سالاليل  بيايالاله   قالالال  بالال  العنالالا  س 
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 يخ امسال    ي الدكن  محد بن لند احلىاليم بالن لنالد السالال  بالن  يمياله احلالراأ رمحاله 
هللا  عاا من اكلم  الصاحلني الصادقني الذكن يصروا امسال  لىرد لىالن  اال  النالدا   
وب ير الس   ول ت ال ظر إا لوو  متابعال  الالدلي  لىياله رمحال  هللا وراال ايه   قالال س وال  

لالالال   امسالالالال  وال الالالرص  مالالالن يسالالال     و بىالالالٍد  و جالالال ٍ   و مالالالذاٍ   و مالالالا لالالالره لالالالن د
ارك الالٍ  اهالال  مالالن لالالواء امااىيالال    بالال  ملالالا التصالالم مهالالاجر  و يصالالار    ا الالال املهالالاجري 

 بالالالدل   امااىيالالال  و ع  0س ت ايلىمهالالالاجركن   وقالالالال س اكيصالالالار  ايلأليصالالالار   قالالالال 
   عاا . بني  ظهروم    و ض   ضناان  دكدا ايتهن والمه رمحه هللا

واذا الكال  من ي ي  وال    ا  العىالم الالذكن    هال ا يف ال صال     ولىمال ا مالدار  
االالالد   السالالىم يف اهالالالم اكدلالالال    ولىمالالال ا حالالالدود مالالالا  يالالول هللا جالالال  ولالالالال لىالالالن رسالالال له 

العىالالالالم ال الالالالااس وىمالالالالا زاد يف حالالالالق العنالالالالد وىمالالالالا زاد يف العنالالالالد املالالالالامن زاد  بصالالالال ة يف دك الالالاله 
ال كىتن  لىياله احلالق ابلنااال  وهللا جال  ولالال قالال يف ومجالم وبص ة يف ما ح له ح  

 ا  هاذه لااك كي ا ياوا إلااو    ينياله بال  قالال صمالراان ينياله لىياله الصالالالة والسالال  

اهالال  لىيالاله السالالال  لىالالن بصالال ة   بعالالب لىالالن   يكااو  ك اا رة منااع وماا  اتكعنااي
ذل  مالن ا نعاله إدرا  ات    ولىٍم وام  يمالر الالدكن و مالر الالدل ة الالي كالدل  إليهالا   ووال

يف الالالدكن ووالالا  لىالالن ادكالالاله لىيالاله الصالالالة والسالالال  اهالالال  لىالالن بصالال ة   و االال  النصالالال ة 
عج     و يخ امسال  ابن  يمي  وغ   من اكلم  اكلال  الالذكن راعال ا راكال  السال     

االاالء  ويصروا مذا  السىم الصاهللا يصيني  لألمال  واالال  هلل جال  ولالال ولرسال له 
اد بالال  كهالالدوهنا لالالم   وقالالد القالال ا مالالا القالال ا يف زمالال هم مالالن  يالال اا ال ككتمالال   يصالاليني  لىعنالال

اكبالالتالء   لكالالن ب الالي والمهالالم ك  الالس   كيالاله مالالن ميالالكاة الكتالالاب والسالال     ولالالي  ايالاله 
االال   ولالالي  ايالاله لالالروه لالالن ارك الال  اممالالال  اكوا ومجالالراط السالالىم الصالالاهللا راالالن هللا 

ال س والال  مالالا لالالره لالالن لالال هم   واالالذا الكالالال  مالالن الكالالال  اموكالال  امل يالالد  اكالال  ال الالالدة قالال
دل   امسال  وال رص    كعب و   سمي  لرجت لمالا  الن هللا جال  ولالال والا لنالاد  
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يف ال الالرص     و لالالن  سالالمي  امسالالال    قالالال س مالالن يسالال   و بىالالٍد  و جالال ٍ   و مالالذاٍ  
 و ارك   اه  من لواء امااىي    اك   سميٍ  حي  ذ  ك   من لواء امااىي    ومالن 

يال    ادياله مت لالد قالال س مالن يسال  والل  لالره لالن اسالم املسالىمني   دلا بدل   امااى
واسالالم املالالام ني إا اسالالٍم ك تسالال  إليالاله   إا قنيىالال  االييالال  مالالن ال نالالال  و الالركرٍ  مالال الان  و 
اكو   و انالالالوره  و متالالاليم  و سالالالنيس  و  ي قنيىالالال  مالالالن ال نالالالال  امل جالالال دة   اهالالالذ  وىهالالالا 

لما جي ز ومالا ال جيال ز مالن  لال   لارج  لن دل   امسال    وسيل    صي  الكال 
  االالالد ا لالالالره لالالالن دلالالال   امسالالالال  إا يسالالالٍ  كالالال ا  وكعالالالاد ايالالاله   وك صالالالر مجالالالاحنه وال 
ك صر ا لر ب  كنغ  كج  ال س  وال ك ا  السم امسالال  مالا كسالتني ه ةالا  مالر هللا 
ج  ولال به اديه حي  ذ من لواء امااىيال    قالال س  و بىالد كعالب     كال   ال سالن  إا 

مالالن الالالنالد   عالالو وكالال اا لىيهالالا وكعالالاد ومالالا ك سالال  مالال الان ك الالال   مصالالري    الالامي   بىالالد 
سالالع دي   ميالالاأ   والال كي   مغالالر  إا صلالالر  وككالال   كالال اا وكعالالاد  لىالالن االالذ  اك الالاء 
اد  اذا من لواء امااىي    قالال س  و جال ٍ    جال   كال اا لىالن جال   العالرب ا الط 

 جالال دة يف اكر  ا الالط   وال ك الاليم  و جالال   المجبالالر ا الالط    و جالال   مالالن اكج الالا  امل
السم امسال    وال لالدل   امسالال  م امهالا   ايال ا  مالن وا  االذا وكعالادي مالن لالاد 
اذا   واي ال  ميات الي ايتيرت يف الوما  اكل    اذ  وىها مالن لالواء امااىيال    
قالالالال س  و مالالالذاٍ  االالالذا املالالالذا  سالالال اء  والالالا  مالالالذاٍ  ل الالالدايان    و مالالالذاناان ا هيالالالاان    و 
مالالالالذاناان سالالالالالى وياان   مالالالالالذا  الع الالالالالدي م الالالالال  املعتولالالالال  انالالالالال اره   إرجالالالالالاء وألالالالالال   لالالالالال  مالالالالالن 
املالالذاا  الع ادكالال  الالالي جالالاءت  سالالميتها بعالالد مضالالي اممالالال  اكوا    و والالا  مالالذاناان 
ا هياان   ح نىي  ااعي ح  ي مالكي   ظااري   إا صلر     و والا  مالذا  سالى وياان 

املآلتى ال  الصال اي  الالي  عالو  وال  ارقال      و مج اياان ومالا كسالمن وألال   لال  م ال  ال الر 
إا مجالالاحنها   قادركالال  ديالالن دك     الالادلي    إا صلالالر  ز اهالالذ  وىهالالا مالالن ال سالال  الالالي 
االالي مالالن لالالواء امااىيالال  إ ا جتالالاوزت التعركالالم إا الت الالاد مجالالني  مالالا لىيالاله  اىهالالا يف والال  
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 الالاليء ومالالالا سالالاليل    صالالاليىه . قالالالال س  و ارك الالال  مالالالن ال الالالر  مهمالالالا وايالالالت   مالالالذا   و 
  من ال ر  مهما وايت   س اء وايت ارك   وما  ورع يف اكول ارك ال  مجال اي  ارك 

 و وايت ارك   دل ك     و وايت حوبي     و سياسي  إا صلالر    االد  االذا وىاله والا  
ل الالد  االال  امااىيالال  اعالالاء هللا جالال  ولالالال ابمسالالال    و ب الال  والال  لالالواء امااىيالال  إال مالالا  

ا  نالالالني  لالالال  ادي الالالا ي الالال ل إ  االالالذ  التسالالالميات والالالا  ايالالاله اسالالالم املسالالالىمني واملالالالام ني   إ 
احلادثالال  يف االالذ  اكمالال  يي الهالالا سالال اءان  وايالالت يف يسالالٍ   و قنيىالال   و بىالالٍد  و جالال ٍ   و 

 مذاٍ   و ارك   اد  اكح ال ايها ثالث  س 
 احلال اكوا س     ك   ةدوح  .

 واحلال ال ايي  س     ك   مذم م  . 
 واحلال ال ال   س     ك   مناح  .

 مالا احلالال اكوا س واالالي     كال   ةدوحالال  اهالي إ ا وايالت التسالالميات مالن التسالالميات 
الي متيو املسىمني مبا ييف يف الكتاب والس   لىن حس ه ولىن التنار  هللا ج  ولالال 
 ن املسىمني ابسالم امسالال  وامميالا  ووالذل  ومجالم مال الان املت الني مالس    ايهالا  ذويال   

 ذويالال  وألالال   لالال  اهالالذ   سالالميات  االالي مالالن قنيالال  والالذل  ومجالالم ابكبالالرار مالالس    ايهالالا 
اكومجاء السم املسالىم والسالم املالامن ووال  مسالىٍم لدكاله   ال    سالنه ووال  مالامن لدكاله 
     وبر  سالنه ووالذل  مالا جالاء ابل مجالم وىالوو  السال   واممالال  ااسالم السال   واسالم 
 اممالالال  االالذ  مالالن اك الالاء الالالي جالالاءت يف اكحادكالال  و مجالالىها يف ال الالرص  ولالالذا كسالالمن

ولومالالال ا اممالالالال   لامجالال   االالال  امسالالالال   االالال  السالال   واممالالالال  كهنالالالم لومالالال ا سالال   ال الالاليب 
ا  الذي     وذ  التسمي  ب  له يف حدك  اكاالما  ت قالال ا مالن االم قالال س  وال يب 

اي اممال    من اي كعل ال رق  ال اجي  قال س اي اممال  ويف رواك   لالر  قالال س 
ىيالالاله اليالالال   و مجالالالنيا  وقالالالال س لىالالاليكم بسالالال ي وسالالال   االالالي مالالالن والالالا  لىالالالن م الالال  مالالالا  ع ل

انى الالاء الرا الالدكن املهالالدكني مالالن بعالالدي   ولالالالذل   لمالال  السالالىم و االال  احلالالدك   قالالالام ا 
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اذا اكسم م ا  اك اء ا دث  اىما   رقالت اك الاء و عالددت رجعال ا إا امسالم الالذي 
ن إمالا    كسالىن ا مييو  ا  اكسال  املتمسكني ابكمر اكول لما لداام كهنم بني  مرك

اسالالم امسالالال  لالالن  مجالالنياب اكاالال اء ا دثالال  واالالذا لالالي  بصالالنييا كهنالالم مسالالىم   وإمالالا 
   كصالال  ا مالالن والالا  لىالالن امسالالال  اكول ابسالالم لصالال   بالاله وككالال   م ص مجالالاان لىيالاله يف 
اكدلالال  اهالالذا ككالال   سالالالغاان واالالذا إ الالاا مالال هم لىالالن    مالالن والالا  لىالالن اكمالالر اكول اديالاله 

مالال   و قالالد ك الالال  اال  احلالالدك  ك  السال   االالي احلالالدك  كسالمن مالال الان  اال  السالال   وام
 و ك الالال مالال الان  االال  اكثالالر  و   نالالاا السالالىم وألالال   لالال  االالذ  وىهالالا يف معالالٍب واحالالد كهنالالا 

لىالالالن  هنالالالا عجيالالال    رجالالالس ابكمالالالر إا مالالالا وايالالالت لىيالالاله اممالالالال  اكوا الالالالي يالالاليف ال الالاليب 
    اهذ   سمي   مل و  وا وما  ورع لكم .ت اذ  التسمي  ةدوح 

ال سالالالم ال الالالاأ س اك الالالاء والالالالدلاو  املذم مالالال  واالالالذ  ةالالالا حالالالدأ يف اكمالالال  مالالالن اكاالالال اء 
املآلتى الال  الالالالي املالالذت ل  سالالالها ا الالاان لالالالالم اسالالالم الالالذي والالالا  لىيالاله الصالالالنياب  والالالان اره 
واملرج الال  واملعتولالال  و  الالنا   لالال  كهنالالم كالالدل   إا  لالال  ، وكالالرو   هنالالم لىالالن مجالال اب ايالاله 

واممالالال  يحالالد االلتنالالارات اكالال   سالالمي  ايهالالا ا الالالارة ورمبالالا  الال ا  ي سالالهم  االال  السالال   
ملالالذا  كيالالتم  لىالالن اباالالٍ  يف الع يالالدة  و اباالال  يف السالالى   االالد  التسالالمي  يف ي سالالها 
مذم مالال  ولالال  مل ك الالم  والالا  الاليخل   لالالالر ، اكيالالم إ ا اقالالم  والالا التعصالال   و اقميالالت والالالا 

  ومالالا قالالال بالالدا   لالالر   و  االال اء   لالالر ، لالالذا االالد  اكمجالال   ال لالالره لالالن دلالال   امسالالال
 يخ امسال  ا ا ، اك  ما لره لن دل   امسال  وال رص  اه  مالن لالواء امااىيال  
إال ما      به ةا  ورت  و س ذور اد   االذ  التسالميات وىهالا اباىال  واالي   ال ل إهنالا 
مالن لالالواء امااىيالال  كهنالالا   الالر  ، م الال  ال الر  الصالال اي  املآلتى الال  اك الالاء ، وكالالدل  ايهالالا 

دث  لىعمالات امسالمي  يي الها الي جعىالت لالا ا الاان كصالد  لىياله  كضاان اك اء ا 
إيالاله اسالالم  حلالالوٍب مييالالو االالذا احلالالوب لالالن  الال   ، ونيالالوب التنيركالالر مالال الان وونيالالوب املالال ا  
املسالالالىمني ووعمالالالالات   لالالالر  ظهالالالر يف بىالالالٍد دو  بىالالالد ، اهالالالذ   سالالالميات   دثالالال  واالالالي 
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مني و  صالر مالن والا  يف مذم م  ك  امسم يف ي سه ميتم   لىالن دلال     الر  املسالى
االالالذا احلالالالوب دو   الالال   ، لالالالذا ي الالال ل إ  االالالذ  اك الالالاء ا دثالالال  لىعمالالالالات امسالالالالمي  

 ولألحواب لىن ي لني س 
 * م ها ما ا  لىتعركم              * وم ها ما ا  لىت ظيم 

امالا والالا  م الاله لىتعركالم ااكمجالال  يف ابب التعركالالم يف اك الاء  يالاله واسالالس م ال  مالالا سالاليل  
ء املناحال    صاليىه إ   الاء هللا  عالاا و مالا مالا والا  مالن قنيال  الت ظاليم و   كالال اا يف اك الا

ايالاله وكعالالاد  وكتعصالال  لالاله دو   الال   وك صالالر مجالالاحنه دو   الال   اهالالذا ال الال   يالاله مالالن 
لواء امااىي  و لظم م ه ايتصار املهاجري كعل  لظالم ةالا ر نال ا اياله ايتصالار املهالاجري 

اكيصالالالار كسالالالٍم  الالالرلي واالالال  اكيصالالالار ومالالالس ابسالالالٍم  الالالرلي واالالال  املهالالالاجرو  ، وايتصالالالار 
 ل  ملا ايتصر لملسم وكاىه دو   ال ام اصالار مالن دلال   امااىيال  بال يف والال  ال اليب 

  االالالد ا والالالا  اكمالالالر يف اك الالالالاء ا دثالالال  وايتصالالالر لالالالا ود وا الالالالسو ل هالالالا دو    االالالا بالالال  رمبالالالالا
حالال رب   االالا مالالن ، حالال رب  الال  مالالن والالا  معهالالم مالالن املسالالىمني مالالس  هنالالم لىالالن االالالال  

ىالالالالن لالالالال  االالالالد  االالالالالذا كالالالالدل  يف دلالالالال   امااىيالالالالال  ولالالالالواء امااىيالالالال  مالالالالالن ابب  وا ، ول
واملتلمالالالال  اليالالالال   ك ظالالالالر إا    واقالالالالس اممالالالالالات امسالالالالالمي  بعامالالالال  يف اك الالالالاء    االالالالذ  
التسميات ل  وايت لىتعركم ا ط لكا  اكمر  سه  لك ها ليسالت لىتعركالم بال  االي 

 مجالالنياوا ايمالالا بيالال هم اتعالالد    لىداللالال  لىالالن احلالالوب  و لىالالن الت ظالاليم ولكالالي كتعالالارء 
املسىم م الان كذا  الي   إا بىد من الالنالد اتعالد     مجالنياب احلالوب املعالني كساللل   
االالذا مالالن  ي ا الال  مالالن  ي جهالال  ... إا صلالالر  االالد ا والالا   ثالالل لىيالاله  يالاله مالالن دالالال  االالذ  
اممال   و من  ا  اذا احلوب  و  يه متعاام معهم  ن ال   وإ  مل ككالن بالذا    وإ ا  

املاان جىيالان ولي  من  ا   ى  ال      ادهنم كراض يه وكت امجال   براضاله مالس  ياله وا  ل
 ل الد  لىالالم  و ال     و قالالد ككال   ل الالد  لىالم  و الال  بكالال  هللا جالال  ولالال ووالالال  رسالال له 

وإ ا جاءت ميكى     و جاءت م ااس  لىن  يء ادهنم جيتمع   لىن  ل  االسالم 
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ا  حدثتالالال  احلوبيالالالات واك الالالاء يف  قالالالرب   وكتعصالالالن   لالالاله دو   الالال     والالالالذي يظالالالر ايمالالال
 يء إلي ا وا    ما حص  يف  اغايستا  يف العيالركن سال   املااالي    جيالد  لال  مالاثالان 

ىتعركالالم   وإ الا وايالالت لألجتمالاا لىيهالالا لكحالالواب واك الاء  ىالال  مل  كالن يف    وجال د ا
والتعصالالال  لالالالا دو    االالالا اىمالالالا لالالالره العالالالدو ويصالالالر هللا جالالال  ولالالالال لنالالالاد    ظهالالالالرت 

 اسالالالد اكلالالالر  لىتعصالالال  املالالالذم   ولىنيوبيالالالات االالالذ  يف    هللا  وقالالالس املسالالالىمني ايمالالالا امل
  ووالال  اىالاليف  بيالال هم   واالالذا وىالاله كالالدل لىالالن    والال  اىالاليف هلل جالال  ولالالال ولرسالال له 

لالدكن امسالال  ووال  را ال  يف راالالس راكال  امسالال    ك  جال     ال ك تعصال  لالسالالم دو  
ن اسالالالم امسالالالال    مالالالا دامالالال ا لىالالالن اسالالالم امسالالالال  بالالال  ككالالال   التعامالالال  مالالالس املسالالالىمني لىالالال

الت حيد   ومل كك   من  اال  اليالر  اكوالمج   االد ا والا  والذل  قربالت   ومالن املت الرب 
ل د  ا  الس   واممال     و  مسىم ك ا   س  ما ل د  مالن امسالال    و سال  
مالالالالا ل الالالالد  مالالالالن امميالالالالا    ا الكالالالال  املسالالالالىم لىمسالالالالىم  تالالالالنع  ب الالالالدر مالالالالا ل الالالالد  مالالالالن   يالالالالق 

 يق امميا    واذا ا  يظر السىم يف اليرا ايما  عام  باله مالس ال الا    امسال  و 
 ما ال ا    والالمجا   واحلال    والالنغ    واملكاكالد   وألال   لال  ةالا جصال    اهالذا وىاله 
مالالالن اعالالال  امااىيالالال    و ثالالالر مالالالن  اثر التسالالالميات الالالالي ال ك راالالالا  االالال  احلالالالق النتالالاله   االالالد   

االذ  يف اممالالات  و يف   االا   جيال  لىالن  يص  مالن  لال  إا    اك الاء املذم مال  
و  اىيف    كسعن إا    ال  ن ن يف ال الا    بال     كن الن املام ال   إلال ة كنني ال   

ويف االد  السالىم الصالاهللا ولال   لن احلق يف وتاب هللا ج  ولال   ويف سال   رسال له 
زالالالت االالذ  اليالالعارات واالالذ  اك الالاء   الزالالالت اليالالني اء مالالن ال  الال   وال جتمالالس االالذا 

لكم من املام ني لىن وىم  سال اء   وجااالدوا يف هللا حالق جهالاد    وال حصال    الياء ا
ميالالن هللا جالال  ولالالال والالا   إ ا اجتمالالس العنالالاد لىالالن وىمتالاله    مالالا إ ا راالالي ا بعالالواء امااىيالال  
ووالالذا امل جالال د االالالاهلل املسالالتعا    و يالالتم   ظالالالرو  االالذا   وقالال  مالالالن كالالتآلىيف م الاله وواجالالال  

وبالني رباله جال  ولالالال   و   لىاليف ي ساله مالن الالال     لىالن العنالد    ككال   اكمالر بي الاله 
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و   ك ظر لك  مامٍن مبيوا  اسالم امسالال  وامميالا    و   ككال   ميواياله اال  ميالوا   اال  
الس   واممال  يف  لال  و ال ككال   امليالوا  ميالوا   حالواب  و ميالوا    ظيمالات    و    

  لىالن لنالاد هللا اذا من ااالء  و لي  م هم وأل   ل  مالن اك الاء   والذل  ةالا جيال
دأ   اءان  وكد  من اكاما  واذا حص    وجصال  يف وال  زمالن مالن  ياله  املام ني  ال ج 
إ ا  نا ضالالالت ا تالالالا  ملالالالو االالالاالء ابسالالالم   وا لالالالرو   الالال   ول الالال  ابسالالالٍم   ا يالالاللت االالالر  
جدكالالدة  و ييالاللت  الالالات  و ييالاللت مالالذاا     و  اكالالار جدكالالدة زادت مالالن ارقالالال  

السال   واممالال       الندلال  ال  الرد ابلندلال    والغىالط ال املسىمني   ومن ق الد  اال  
كرد بغىط   ب  كصمج ح  اميسا  إ ا التدي لىيه ويي  م ه كصمج وجتس  ل الد هللا 
جال  ولالالال   وال ك ابالال  النااالال  بنااالال   و ك ابال  لىتسالالمي  ابلتسالالمي     و ك ابالال  الندلالال  

  وقالد جالرب  لال  ووجالالد     بندلال    ك  االذا ك الر   و الر  و و الر وال جتتمالس ال  ال  
 يتصالالار ال الالا  لأل الالاء  لظالالم مالالن  يتصالالارام لىنيالالق   وقالال  مالالن ك تصالالر  لىنيالالق ا الالالرد   
ولك ه إ ا جاء االسم   اديه كتنير   و ر و و ر   وجرب اذا يف  يه كالذور اسالم  حالد 
مالن املعظمالني ل الد  ي ا ال  مالن ال  الات كالذور بياليء ةالا قالد ال كىيالق    كالذور باله لكالن 

امل الالال اديالال  سالالتعد  يالاله كتعصالال  لالاله وك  تصالالر لالاله  لظالالم ةالالا لالال  لى الالت كعالالب مالالن ابب 
مسالالالاللل   الالالالالرلي     و وقالالالالالس ال الالالالالا  يف م كالالالالالر  و يف اباالالالال    واالالالالالذا مالالالالالن اسالالالالالتيالء لالالالالالواء 
 امااىي  لىن ال       واذا و   يف و  بالد املسىمني بال است  اء وهللا املستعا  . 

ا  لىالالن وىمالال  سالال اء ايهالالا لالالذا ال اجالال  لىالالن والال  اىالاليف    كسالالعن إا    جيمالالس ال الال
 كالالالاليم الكتالالالالاب والسالالالال     وا نالالالالاا ارك الالالال  السالالالالىم الصالالالالاهللا   وإلغالالالالاء اك الالالالاء   ولالالالالد  
إحداأ التعصنات الي قد     ال الا    و  الر  لالن االجتمالاا   ووال  عمجالا البالد    
كسعن يف  ل     ما إ ا  قالررع يف  ي بىالٍد والا  االذ  التسالميات   وسالعي ا ايهالا  و    

ا   اد  ال اقالس لالن ككال   سالاراان ل الا   و مام الا جتالارب و ال ة دلالت لىالن     اىها را ا و
ال رقالالال  ال أت  والالال  ومالالالا قالالالال لىيالالاله الصالالالالة والسالالالال  تت ال رقالالال  لالالالذاب    واالالالي ا   
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ال الالالا  يف سالالالعه و الالالراجم ابلكالالالال    لكالالالن ال يالالالدري مالالالا املسالالالت ن  ارمبالالالا  الالال ل الالالالماجم   
 ما حدأ يف بع  النالد .   ل الماجم ابلكال   إا  راجم بغ   و

لذا  و مجي االب العىم ةن كسمعل ا    و ايما يسالت ن      ومجاليهم لىالن    جيمالس 
ال الالالا  لىالالالن   الالال   هللا جالالال  ولالالالال   ولىالالالن لالالالوو  الكتالالالاب والسالالال     وارك الالال  السالالالىم 
الصاهللا   و   إلوا  ال ا  ودل أم إا الكتاب والس     وارك   السىم الصالاهللا جيال  

ىص  من الت ابذ ابكل اب   ومن ال الد    وةالا جيعال  ال  ال     ال ر ايهالا     ك   متآل
ثالال الر امااىيالال    وك الال ر ايهالالا الغضالال  النااالال  واحلميالال    محيالال  امااىيالال  بعالالد      االال  
هللا ج  ولال ل ا  ل    وإ ا راي ا مبالا ألالن لىياله ادي الا يراالن بغال  احلالق وواجال     

 ايما ال ج  هللا ج  ولال وكران . كمج  اميسا   مته جتا   ل  و ال ل   
ال الال ا ال الالال  س التسالالميات املناحالال    التسالالميات املناحالال  االالذ  والال   اسالالٍم   حالالدأ ووالالا  
لىتعركالالم   ولالالي  لىمالال االت واملعالالادات ايالاله    و لىتعصالال  لىيالاله   و مجالال  امابحالال  يف 
ه  ل  من    هللا ج  ولال  ن املهاجركن   مهاجركن   ومجالار االذا االسالم ابقيالاان لىيال

عد  قالركر اب هالا   وعد  ال نالال  اب هالا   بال     و ن اكيصار وذل    وال اليب 
جعالالال  يف احلالالالروب والالال  قنيىالالال  لالالالا ج الالالا  مالالالن امالالالير ليكالالال    لالالال  ادلالالالن الجتهالالالادام 

واذا وىه لىتعركالم   االد ا وايالت اك الاء لىتعركالم االال حالره  وجهادام كلداء هللا 
 الالالالن ل سالالالال  ال نالالالالال      الالالالاء ال نالالالالالال  يف التعركالالالالم سالالالال اء وايالالالالت ال سالالالالن  االالالالذ   و اك

ل و كاااعوال لتعاااعرفوا لىتعركالالالم االالالذا قالالالال هللا جالالال  ولالالالال    وجعكناااع   شاااعوكع
التعركالالالالالم ال ي  بالالالالاله يف  ي مجالالالالال   والالالالالا    ووالالالالالالذل  إ ا وايالالالالالت ال سالالالالالن  ملالالالالالذا  مالالالالالالن 
املالالالذاا  ةالالالا ال كيالالالتم  يف ي سالالاله لىالالالن اباالالال    كعالالالب    ككالالال   ماسسالالالاان لىالالالن اباالالال   

 نىالالي ابل سالالن  ملالذا  اليالالااعي   مالالذا  املالكيالال    مالالذا  وال سالن  مالال الان ملالالذا  احل
احل ي يال    مالالذا  الظااركال    وألالال   لالال  اهالذ  مالالذاا  لىتعركالالم   والذل  مالالا يسالال  
إا بىد معني قال اذا اال  وذا ابل سن  إا بىالد  و  قىاليم    و ألال   لال     و جال   
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 و اممالالات إ ا  اذا لىتعركالم اكمالر اياله واسالس   والذل  ال الر  املآلتى ال  واممعيالات 
وايالالالت لىتعركالالالم االالالال ي  بالالالذل    ولالالالذ مالالال الان لىالالالن  لالالال  مالالال الان  الالالالات     الالاليو 
ال رص  الكر  يف االذ  الالنالد املناروال  م جال دة ابسالم اممالال  وال  يالتم  لىالن مال االٍت 
ولالالاداٍت لىالالن مالالن ايهالالا  و لىالالن مالالن لالالي  ايهالالا و لالال     االسالالم لىتعركالالم لالالي  إال   

ر  سالالالالالاليف ك  هللا جالالالالال  ولالالالالالال     ي الالالالالاء لالالالالالالء اسالالالالالم ولت ظالالالالاليم العمالالالالال    واالالالالالذا  مالالالالال
املسالالالالىمني واملالالالالام ني   واالالالالذ  اك الالالالاء يف ي سالالالالها   إ ا   لالالالالت إا  عصالالالال  ومالالالال االت 
ومعالادات   ادياله جيال  إب الالال االذا التعصال  واالالذ  املال االت   والرجال ا إا اكمجالال  يف 

عصالالالالال    لالالالالال  االالالالالد ا مالالالالال الان      نالالالالالاا املالالالالالذا  اليالالالالالااعي   و  نالالالالالاا املالالالالالذا  املالالالالالالكي و 
كي سهم اد مذا   لر لي تصالروا ملالذانهم والا  االذا مالن لالواء امااىيال  ووالذل  إ ا 
 راد  ا  قنيىال  مالا    ك تصالروا ل نيىالتهم االد قنيىال   لالر  والا  االذا  الرد االسالم   والا  
االالذا مالالالن لالالواء امااىيالالال  و والالذل  والالال  مالالالا كتصالال  والالالذ  اك الالاء املناحالالال    لالالال   رادوا    

وكعالالالادوا لىيالالاله   و   كضالالالعم  اسالالالم امسالالالال   و  ثالالالر اسالالالم  ك تصالالالروا لالسالالالم   و   ك الالالال ا
امسال  وامميا    اهذا وىه من  اثر امااىي  يف  ل  . لع  ايمالا  والرع إ الارات إا 
 مجال ل االذ  املسالال    وقالد بالني االذ  اكمجالال ل  اليخ امسالال  ابالن  يمياله   وبي هالا  الال   

م    و ألالال   مالالن الكتالال   كضالالاان االاليمكن    كراجالالس وتالالاب مالال الان اقتضالالاء الصالالراط املسالالت ي
الالالالي ايهالالالا اال الالال   االالال  امااىيالالال    واال الالال   االالال  امنيالالاليم سالالالى  هللا   وبكالالالم مجالالالرااه 
املسالالت يم   والوم الالا ارك الال  السالالىم الصالالاحلني   وجعى الالا ةالالن ملىالاليف مالالن االال ا  ولالالو  احلالالق 

 يف ق له ولمىه   إيه سننيايه ج اد ور  ومجىن هللا وسىم وابر  لىن يني ا  مد . 


