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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اشهه أن النإنه هه نهإناشنداشهه أن النعبههأا نرسههأناشندرهللههل  نوههى ناشنرى هه ندرىهه ن  هه ن

ندوحس ندهللىمنتسى با نمزيأان.............ن مانبعأن.
من فأهللهأ ناشنلهوندرهه ن الن عىهاندهيههاهمنمهعن  هونا عىههمندعصهى  نا هه يعنوهح ن  هها  

ا طريقنا هههلنهللهههىم ان لبههه ن  هههونا عىهههمن ند ههه انف ههه ندوهههقنف ههه ندصهههأ مندر هههأدانف ههه نبههه
ا طريههقن ههلنا هه منيصههونمههعنهللههىم نه نمسلمههاهنم ههقنا عىههمنف هه نمههعناهل هه نهللهه عن  ههون
ا عىمنيفنطىس مندمسعل مند أي مندهللهىله من ن نه  هانيفنفاربه ن ه هنا هأدرلنا عىب ه ن دن

جمهأدن  هنا أردسنا عىب ه نا سهابع نيفن ه انادسهلأنا ه منضبهوناهللهمنشه ونا هلله  ندن
ادىهه نيفنزما هه ن نت ههننا ههأيعن ضبههأنبههعنرسههأناسىهه منبههعنرسههأنا سهه  نبههعنت ب هه ناسههرا ن
ادللىفنهلل  نشبهاالندررهريعندهللهسانماله ن نهالن ه هنا هأردسناهانمهعنا  لالهأنا هلن صهى ان
مهعنا لههز نف بههانموه ن ندمههعنهلل حصههى انهالنشهها ناشنتعها نمههعنا لههز ن هانف بههانب هه نمههان

ره ندا ع ايه نبه ن نددرهلله نيفن يها ندى ىه ند  ها نيسهظلنهذان  هرنيعنينرى ن خ نا عىهمندمسا
ه   انا  اظرن ند معنبا   رنه نهثرلنمانيى  نف  هانمهعنا عىهمندترهرحنف  هانمهعنا مله ن
دادلههلالن نفههيالنف  ههانخههظا نهثههظان رلههلنمههعناشنلههوندرهه ن النيملهه ن لههرنمههعن   هه نمههعن

ىهههه ن رههههرن هههه هنا ههههأردسنصب ههههانادرههههايوندمههههعناهللههههلباندمههههعن هللهههه منيفنذ هههه ند رههههاالنر
ا عىب هه ند  ههمناههانه هه نهللههسحا  نلههلادنهههرين ن نه  ههانبههنينيههأمنشههرحننن  نهلهها نفوههون
ا هللهه  ن  ن  ههأ ندب أمهه نم بهه نملههاجنه   ههانهههونطا هه نرىههمن إند ههنن   هه نا عىههمنيفن
ديههعنا  سههاالن نفا هللهه  نر هه منن النيمههلالنادههر نا لههز نبهه ن ندر هه منن النيمههلالنادههر ندههأن

دلا ههأن  سهه نيفن النيمههلالنرىهه ن    هه نا هللهه  ن ند مههعن ههعنيمههلالنن ل ههأن  سهه ن 
ذاكنهإنبا عىمنفا عىمنا  افانب نيصىقنا  ىه ندبه نيصهىقنا عبهون نداه اندها ناشنلهون

نندتيعنب نقل هذه سبيلي  دعوب د ى ب  ل ويب  ي بلا  منب    ب ندر ن
بههه نيسصهههرنندمعهههلنرىههه نبصهههظلنيعهههلنرىههه نرىهههمن النا سصهههظلن ى ىههه ن هههننا عىهههمنا ههه م
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م   ب  اب    لتب      القنادعىلماتنديأركنا صلا نف  ان نددا ناشنلهوندره ن

ددأندها ن  هونا عىهمن الن ه اننفأحللن ه  جعين   ه ن اد  ل ش  يه ف  د ن س 
ا  هههلرن هههلنا هللههه  نا ههه من هههلنا عىهههمنا  هههافاندا عبهههونا صههها ن نداههه ان نيهههأمرناشنلهههون

يزداددانمعنش ئا نش ئانهإن النيزداددانمعنا عىمن نف ها ند  مل نمعنبعأهن النندر ن س  ن
رفاناشن  هونا عىهمنرىه نهللهالرننن قل اي  زعن  وي   لوندر نيفنهلللرلنط ن

نهنف ها نلهوندره ن لافب  ل د بذل  ن نب د  بنا   ادهمم نيندهان صهىلهنمهعنا عىهم

ا هه ندهههو نفمههونممم هها نيرفعهه ناشنلههوندرهه نبيمنن د ببذل  مت تبب د د عيبب  عاجبب  
وهها  نرىههمنوههح قنمههعن  هههونا مههاالنفي هه نمرفههلعنرىههه ن ههظهندرلههاتن ند هه انمهههعن
فوههوناشنلههوندرهه نرىهه ن  ههونا عىههمندطا هه نا عىههمنهذانهللههى ن هه انا طريههقنفههيالناشن
يس ون  نب نطري ا نه ناجل ه نهبهاندها نرى ه نا صه لندا سه  نيفناسهأيحنا صهح قن  ن

اشن ههه نبههه نطري ههها نه ناجل ههه ن  ندذ ههه ن النندمهههعنهللهههى نطري ههها نيىهههلبسنف ههه نرىبههها نهللههه و
طريهههقناجل ههه نيمهههلال نبصهههح ناإرل هههادن نديمهههلال نبصهههح نا عبهههون ندوهههح ناإرل هههادنإن
نف ههه ن تمهههلال نهإنبعىهههمن.ندوهههح نا عبهههونإنتمهههلال نهإنبعىهههمنفبهههعنهللهههى نطري ههها نيىهههلبس 

ناجل ه نرىبا نمعنرىهمنا لل  هأن دنرىهمنا   ه نداسه  نداسهرا نهلله وناشن ه نبه نطري ها نه 
 الناجل  نمعن هللسا ندخلاانوح نا عبون ندوهح ناإرل هادن ندمهعنفوهونا عىهمن الن
ا عا نيسلم رن  نهونشن ن نا عا نيسلم رن  نهونشهن ن هاناس لهاالنيفنلهلانادها ن
  ههه نهللهههسقند ىهههوندجمهههأناشندر هههمند اهههلنرى ههه ندهللهههارنيفناتسارههه ن بهههأنرى ههه نا صههه لن

 ن ند  انيملال نب نا مبا ن نهبا نادخىلداتنف مهلال ندا س  نرعني نٍيندرىبا ندمعرف
 د نادخىلداتنبا  ووندا رفع ندا  رىبنمعناشنلوندر ن نا انتعرانا ش ا نفوون
طا ه نا عىههمن ندفوههونا عها نف سههلم رن هه نههونشههن ن ههاناس لهاالنيفنلههلانادهها ن ن ن

انفوهونا عها نا ه من النهون  هنا ش ا نا لنلعى اناشنلوندر ن ظنممى ه نتعهرن
نيفنا  ههههاسنعسهههه ناشنلههههوندرهههه ندا عىههههمنبهههه ن ند مسالهههه ن يعىههههمنا  ههههاسنا ههههظندا هههه منيسههههح 
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دو ات ندمانيسلح  نلهوندره نمهعنا لل  هأن ندمهانيسهلح  نلهوندره ننمهعنا لع ه منن
مههعنا سهه ندادلابعهه ندا عىههمنبسهه ل ندا دلههأا نبهه نفح  ئهه نيمههلالن ههعنندمههانيسههلح  ن س هه ن

دا عىههمنبهه ن ند هه انشههن ني وههونبهه نا عهها نمههانهللههلاهنمههعننعهها ننعسهه ناشني رههردانيفنا 
ا مال هههاتن ههه انيسهههلم رن ههه نههههو نشهههن نرئههها ندبهههانيصههه ان هههاناد لمههه نتوهههان ل حل هههان
 طا  نا عىمنرئا ندبانيص ان ع  منربى ن نا انهذانرىبتنبعضن ه هنا شه ا نفي ه ن

ىهقنا عىهمندمعرفه نذ ه ننت سونهدساإنشأيأا نرى نا عىمنيفن    ندتأارهلل ن  د وهلرن ل
 الن  انإنير  نف  نهإنممم ها نوهح قنا مهاالندإنير ه نر ه نهإنم  هرطن ندههونمهعن
لا أن  س نيفنا عىمنفيمنان ا أن  سه نيفنوه حندىسه ن ندوه حنربىه ن ندا عها ن دن
طا  نا عىمنهذان ذ  نفهيالناهللهلم ارهن ه سنهاهللهلم ارنهللهلاهن ن  ه نهذاناهللهلم رنف مهلال ن
اهللههلم ارهنرههعنرىههمندب  هه ندرههعنمعرفهه نبههاشنلههوندرهه ندمههانيسههلحقن ندمعرفهه نب صههلرن

 ههلنن  سهه نددبههان رتمسهه ندمههاندصههرنف هه ن ناهه انهههاالنهللهه أنرىبهها ن هه هنا مهه نبعههأن س  ههان
 النيههههأرلانيفنوهههه ت نب ل هههه ن  ناشنه نظىبههههتننفعىبهههه  ن س  ههههانن بههههلنبمههههرنا صههههأيقن

  ههتنفهها  رنكنه هه ن  ههتنا م ههلرنا ههر  من  ن  سههننظىبهها نهثههظاندإنيم ههرنا هه  ل نهإن
فلعهههون ههه انا هههأرا ن لنبمهههرا نا صهههأيقند هههلنا هبهههونرىبههها ندربههه  ندهللهههىلها ندهللهههاب لا ن

دخ ىهه نفلعههون هه ن هه انا ههأرا نا هه منف هه ن ر ههمناإهللههلم ارندا  ابهه نمههعنندعسلهها ن ى هه ن
ناإره اانبا ه   ن نرلنه نظىبهتن  سهننظىبها نهثهظاندإنيم هرن ا ه  ل نل ه نر همل

درىب نبل اوه وننهإن  تن  ندهونطا  نرىمندرا نب أرنمعرفل نباشندرىب نباشن
ا رههريع ن ندرىبهه نبل اوهه ون ههقناشنيفناإرل ههادنفي هه نيع ههم نر ههأهنا هه   نبههونتمههلالن
ر ههأهنبعههضنا ربهها ن ههاني للهه ناإهللههلم ارند ههلنها ههتنر ههأن ههظهن  سههتن ههاني للهه ن

طا  نا عىمندا عا نب أرنماناهلسهس نمهعنرىهمنا لل  هأناإهلللم ارن ندا انت ع مندرل ن
ديفن هه انا ههزمعنردبههانتههردالن النهثههظيعنن ندرىههمنا عبههونيفنر ههمناهللههلم ارهنده ابلهه نشن

ظ ا نبها عىمنمهعنل هٍ نبهونمهعنل هاتن ن هللها دانظ ها نبها عىمنيفنظهعنبعوه من الننا هللا دن
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مهعن هللها نظ ها نبها عىمنيفننا عىمنإنفالألنمرلللنم  نب أرنمانيس  نف  نا سهاذ ن ندمه  م
   نهذانتعىمنفيمنانهلل ملالنيفنهنايل نمثون ظهن ند عنيملالن ه نمهعنا اهرنا رهن نا مسهظن
ا ههه منيهههلازمنتعسههه نيفنا عىهههمن ندم ههه نمهههعن هللههها نا  هههعنبههها عىمنيفن النا  هههمن هههلنا هههأرللن
 ى اسندا رشادندا س  ندحنلنذ  ن ندا عىمن  سنيفنا اهرنههأارنا  رهاطندا هأرللندحنهلن
ذ ههه ن ندمههه  منمهههعن هللههها نظ ههها نبههها عىمنيفن النا عىهههمن هههعنيمهههلالن وهههحاب نشهههأالن ند الن
ا رههأالنهمنههان ههلن مههظ من نهمههانمههعن  ههونا ههأ  ان ندهمههانمههعن  ههوناإذبا ههاتنادخلى هه نيفن
 ههه هناس هههالند ههه انهىههه ن ههه هنا شههه ا نصب عههها نمهههعنهللهههل نا  هههعنبا رهههريع ن النا عىهههمن هههلن

مسههعنظ هه نبههاشنلههوندرهه ن ند النمسههعنا رههريع ن.ندا لالهه نرىهه نطا هه نا عىههمن الن
ظ  نحببى ن ىعىمن ند النمسعنظ  نبها عىمندا عبهونصب عها ند الني سهونرىه نذ ه ن ند  هأن

ن  سعنابعنا   منرضب ناشنتعا نهذني ل ن.ن
ن مراالنيفنا  ه  ننمل  االنداجل وننندا نداتونننندشه اهننن
ننمعنا  ر الن دنننمعنهلل ٍ ننن نذاكننا عا ن ص  نننا ربا دطس   
نمعنرابٍانداسقنننذدننتس لاالٍنندا عىمنن دسام ننا ا نننمانااننن
نده   نا مسا ننن ىأيهاالنرىمنننبأدواانا   ننندفعى ننن
ندلزا نيل نادعادنننا ثا هنندا مرندا   ننا  من لنندي  ننن

ندا مونيفنا  ر الندا س عنا لنننننننلا تنرعنادسعلثنبا  رداال
نا نامرؤنملهح  ق نننننننننبسلا هبانهإنمعناا ياالداشننماند

نددأندا ن  أنا عىبا ن يوا نيفنم  لم ن  نبونيفنشعرا ن  ن
نإنتسئنبا عىمنظ ا نيانفلنننننننننننهالنهللل نا  عنبا عىمنرط 

د  ان قنفي  انلرب اندر ي انيفن النهونمعن هللها نظ ها نبها عىمندزبىه نرهعنهللهس ونضبىهتن
 ن ندرسن نتركند نيسلبرنيفنا عىمنهإنههاالن مهرهنه ن هظنهبها نا عىمنددرسن نا ل 

فهها عىمنبههه نهبهها نا هههردحن نبهه نهبههها ناإرل ههادن نبههه نهبهها نا عبهههون نبهه نهبههها نا رهههراحن
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ا صأرن نب نهبا نرؤي نا ش ا ن نب نهبا نا مونيفن إنيلصرانشن  نهإنرىه ندفهقن
ا نينمههعن هه هنا مهه ن هنههمنا رههريع ن نددههأنذهههرن  ههونا عىههمن النمههعن هللههسا نئهه  نا وهه

ئهىلان هنههمن نيمل هلانرىهه نرىهٍمنوههح قن نفهها عىمنا صهح قنهللههس نمهعن هللههسا نددايهه ن
ا  هههوندددايههه ن هللهههسا نا وههه  نداإفههه اأنه ن هههظنذ ههه نمهههعن اهههاٍرنتهههركنا عىهههمن ن ههه ان
 دو ممند  سننبا اف  نرى نا عىمندرى نضبى ند    ندتأارهلل ن ند النيلعا هأنادهر ن

ي سهههونرىههه نمهههان ننيعىبههه نبأخههه هنرهههعنمرههها  نا ههه يعني لاهههقن هههمنيفننمهههاندرهللههه ن ند ال
ف ب من ىعىمنديفن دال من ه نبهأالن ه انبه نهالنشها ناشنتعها نوه حنا ه  سن ندوه حن
ا عبهههون.ن هللهههأ ناشنلهههوندرههه ن النيزيهههأ اندهيهههاهمنمهههعنااهههأ ندا عىهههمند الن عى هههانمهههعن

نا  نللادنهرين.رسادهنا صاددنينادخىصنيند النيم رن  انذ لب انه  نهللسح
نبسمناشنا رضبعنا ر  م

اسبههأنشنر نا عههادنيندوههى ناشندهللههىمنرىهه ن س  ههانعبههأا ندرىهه ن  هه ندوههحس ن صبعههنين
بااا ب دههها نادصههه  نرضبههه ناشنتعههها نهلههها نفوهههونا هللههه  ن ندههها نرضبههه ناشنتعههها ن ن 

د لب   ما يب   اب  علبنا   مت  ب  ويبلا   نفضل اإلسالم وقال  اهلل عاا ل 

قل لب  ملاب  د نب س م  ننوقلله عاا ل نت   اضل   ا  دإلسال  علن  نع 

انببت  فبب  شببي  بب  علنبب  فببال دويببع د ببذل  تعيببع    بب  ع   ل   ابب  

د ذل  م ن د دتق د نل  ملا  نوقلله عا ل نلندويع ل د ذي لت ف ا ... دآلي

 ل  م ن د ياس  ه لؤتلا  افيل     اح ته  لجعل  ا  ن اد  ت ش  

وفا  الحاحيع  ان ابان  مار هلل اا  اهلل  يبه  لففبا  اب   ل رفب ا احببل  
قاا      لاا ومم ول اال ستاال المثاا بين  م اال هلل اال  عااا ل   ماماا  سو هللساال  اهلل 

اسااثر ر س ااراا فماا   لاان ماماال لاا  لاان لاااوت للاا  احاا  المااا هلل  واا  قياارا  
  فاموت اليالد ثم ق   : لن مامل ل  لان احا  الماا هلل للا  ااالة الاحار  وا

قيرا  فاموت المح هللى ثم ق   : لن مامال لا  لان ااالة الاحار للا  سو ع يا  
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الشمس  و  قيراطين فراثم تم ف ضبت الياالد والمحا هللى وقا للا : لا  لما  س  ار  
 ماااًل وسقاال س اارا قاا   : تاال امحااثمم لاان حمماام اااي   قاا للا :   قاا   :  لاا  

 عاا ل   ماه سااه قا   : فضو  س عيه لن سا ا . وفيه سمضا   ان سبا  ترمارة هلل ا  اهلل
:    س اال اهلل  اان ال ماااا لاان  اا و قبوماا  فماا و لويااالد  ماالم  قاا   هللساال  اهلل 

السبت ولومح هللى ملم األحا ف  ا اهلل بم  فااااا  ليالم ال مااا و اهل  تام عباا ً 
لم  ملم المي لا احن اآلخروو لن ستل الااي  واألولالو مالم المي لاا وو وفياه عاويما ً 

اه ق   :    سح  الامن لل  اهلل الحميفيا السمحا وو و ن سب  بان  س  ن المب  
 اا  هلل اا  اهلل عاا ل   مااه سااه قاا   :     واايمم ب لسابيله والسااما ف ااه لاايس لاان 
 بااا  واا  ساابيل  وسااما   اار الاارحمن فف  ااا  يماا س لاان خشاايا اهلل فثمسااه الماا هلل 

اهلل ل    وليس لن  باًا  وا  سابيل  وساما   ار الارحمن فمشاار  وااس لان خشايا
  و ل وه  م ل اا رة  مابس وهللقاا  فبيمما  تا   اهل  ل  ساا بثا  الارمع فثحا ت 
 م تااا  وهللقاااا  ل  عح عاااا  ماااه  الباااه  مااا  عحااا ت  ااان تاااهس الشااا رة وهللقاااا  ولو 
ة  وساما . و ان سبا   اقثح دا ف  سبيل وسما خيارًا لان ا ثاا د فا  خاالل سابيل 

م األ ياا و ولفراا هللتم  ياا  الاااهللداا هلل اا  اهلل عااا ل   مااه ساااه قاا   : ماا  حبااه ااال 
م بماالو سااار الحمماا  واااللام ولاام مفمااالا  هللة  لاان باار  لاا  عماالى وممااين س  اام 

 وسفضل وسهلل ع  لن سل    ال ب    ب دًة لن الم ثرمن و. 
اسبهأنشندبعههأن هه هنا رهللهها  ن نرهللهها  نفوههونا هللهه  ن  مهها نايبههأدنشهه ونا هللهه  ن لن

جمأدنا  رالنا ثا نررهرندا سارهحن ىبسهىبنينرسأناشند لنرىننعبأنبعنرسأنا ل ا ن
ف   منيفندي  مندتل  أ من ه هنا رهللها  نمهعنا رهللهالوناد به نا هلنهلس هانا مها نايبهأدن
نيفن ه هنا رهللها  نددله ن   ه نن ه هن رى  نرضب ناشندمس هانفوهونا هلله  ن  ه ن د نبها ل

ضبىه نا لل  هأن ند تسهاعننا رهللا  نن الن  هنا رهللا  نتعلربنرهللها   نيفناده  انا ه منيلب هزنبه 
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ا سههههى نا صهههها نبعامهههه نهبههههان هنههههانتسههههنينهثههههظا نمههههعنادسا ههههحندادسههههالونادلصههههى نبهههها لادان
ا عبىههنن ىههأرللندةا طهه نادسههىمنادلسههان طري هه نا سههى نكنا  ههاسنمههعنصب ههاناإذبا ههاتن
دمههعنصب ههانا ف هها ندا  ههلا نف   ههانب ههاالنت سههظنا هللهه  ندف  ههانب ههاالنفوههونا هللهه  ن ن

ب االنا سأعند النا سأعن شأنمعنا مسالرن ندف  انب االنمعااٍلناإ لبا ناسقندهبطها نندف  ا
  ههلاعناإ لبهها نا أاهه ندف  ههانت صهه ونادهه  انمههعن  ههحنا د ليههاتن ناإ لبهها نبا سهه  ن
دردنا سهههأعندف  هههانمهههانيلصهههونبسحهههحنا   ههها ندا رهههعاراتنا هههلندهههأنيلسهههب ن هههان دندهههأن

دف  ههانب ههاالن النا هللهه  ندالهه ن النيههأخونف هه ننيرفع ههانبعوهه من ندب ههاالن مههمنذ هه ن ن
هى ند إني رأنبنين مرند مرنف ه نمهعن  هحندلهل نا هأخل نف ه ندا مهاالنبه   نف هنن
نادلسعهنين ىسهى نا صها ن  هونا لل  هأندضبىه نا ع  هألنددهأن رهللا   نتعأ نرهللا  نم  انم هز 

مهعندادهانمعاشهرت نبهونن    انا ما نايبأدنرضب ناشن سأن  انا ثمرلنا عبى  نا هلن دره ها
مهههعندادهههاند ادتههه ن ىبهههمم نينيفنا هههأرللن نديفنا عىهههمن  هههحنظ هههرن ههه نئهههردرلنتسهههنين ههه هن
ادسههههالون مههههعنرىهههه نطري لهههه نرضبهههه ناشنيفن  هههه نهمنههههانيهههه هرنا سهههها نديهههه هرنربلهههه نا يههههاتن
دا  اديحنا لنتأ نرى نذ  ن ندبعضن دهلا نا سهى ن ند ه هنم  ل ه نيفنا لهأ   ن

عن دنيفنا هثرنمهعنمم  اته نرضبه ناشنتعها ن ندمهعن دله ناإ لبها نارلبأ انيفنهثظا نم
  هنا رهللا  نفوونا هلل  ن هنان نتررحنمعن ب ا نا ر ونرضب ناشن ندإنمعنت م  ته ن
ا  ربنينم  نهبانشر تنرهللالون خر ندب  تندفصىتنهملها نا لل  هأن ندهمهظهنمهعن

اشنداساله نيفنههونزمهاالندالبه نه ن ه هنا مل ندا رهللالوندا  س نا لنهلس انرى  نرضب ن
ادعها نا هلناشهلبىتنرى  هان ه هنا رهللها  ن ناهه انها هتنا ع ايه ن هانم به نددهأنهللههسقنكن
م ههه نبوهههانهللههه نين النشهههر تن ههه هنا رهللههها  نيفنجمههها سنهثهههظلن نداشهههلبونذ ههه نا رهههرحن
نيفنبعههضنا بههلا ندرىهه ناخلصههارنيفنبعوهه اند رلههلنهالنشهها ناشنتعهها ن رىهه ن ط هها ل

يمهههلالن ههه انا رهههرحنمرهههلبونرىههه نم اوهههأنا ملههها نرىههه نهيوههها اتنم بههه نت  هههمنن ال
م صلدنادعىمندت ررناد  انا سى نن ندم  ان  هونا لل  هأنيفن ه هنادسهالوندت هررنمهان
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يلب زنبه نضبىهتنا سه  نرهعن هظ منيفناإرلهأا نيفنا  هل نداإرلهأا نيفنا عبهوندا   هرن
خلى ه ن ندها نرضبه ناشنتعها نبسهمناشنا صح ح ن ألملرندفقنا س  نإندفهقنا  هلا ناد

ا رضبعنا ر  مندب ن سلعنين.ن  نبا نفوهونا هلله  نن  نفوهونا هلله  نيريهأنبه ن مهلرا ن
 نا د ن نفوههونا هللهه  نيفن  سهه نرىهه ن ههظهنمههعنادىههوندا هللهه  نيرههبونا ههأيعنهىهه ن

هىههه نمهههعندبراتسههه نادخلى ههه ن.نا هللههه  ن ندا مهههاالن ندا  سهههاالن.نديرهههبون يوههها نا هههأيعنن
ل هه نا ع  ههألندا رههريع ندا سههىلكنداجلههزا ندحنههلنذ هه ن نفا هللهه  نيفن  سهه نفوههون ههظهن

ندوارنم و  نرى ن ظهنبل و وناشنلوندر ن.
ا مرنا ثا ن ن النفوونا هلله  نرىه ن  ىه نا ه يعنارل  هلهنددخىهلانف ه نداهللهل املانرى ه ن

نيفنا أ  اندا خرلنيفنا  صلصنف سنينادم  نبعوا ن نرىه نظا رن معنا  صلصنا هلنتهأ  
ن ند اارنا هلل  نادساره نرى نرسادناشنادمم نين.ن نرى ن  ونا هلل  ل نفوونا هلل  ل

ا مهههرنا ثا هههحن ن النا هللههه  نرببىههه ن مههه ند ههه هنا مههه ن لهههونضبى هههان  هللههه  نوهههارتن
انببت  رلببا م بب   نم وههى  نرىهه ن ظ ههان ندوههارتنخههظا نمههعن ظ ههانهبههاندهها نتعهها ن

هللس نا ي نه لمن ى اسنخهظن مه ن خرلهتن ندذ ه ن  وهون ه هنننسمراج   ين 
ا مهه نيفن  سهه اندبههانضبىههتنمههعنا ههأيعند  وههى انرىهه ن ظ ههانمههعنا مههمن ن نف هه نفوههون
ا م نا لهللطنمعن  هنا م نرى نهللهالرنفهرأن ه هنا مه ن نفأمه نا هلله  ناف دهتنرىه ن

 هألن هنناجلباره ند ه نا هلنفرأنه نفرأنهثظلندهى انيفنا  هارنهإندا هألن ند ه هنا لا
ن خههه تنبا هههأيعنا لهللهههطن نيعهههلنبا هههأيعنادلههه  عنم ههه نا عهههأ نا  هههارندههها نلهههوندرههه نن

يعههلنرههأإ نخ ههارن نرههأإ نخ ههارن لهللههط ل انفهه ننن اببذ ي جعينبب ا  م بب   سبب    
دبهههنيناجلهههافنين ند لهللهههط ل انيفنا  مههها نبهههنينا مههها  نينداجلهههافنيننا ع  هههألنبهههنينا مههها  ني

ا سىلكنبنينا مها  نينداجلهافنين ند لهللهط ل انيفن  هلاعنا لعامهونمهانا ىهقند لهللط ل انيفن
بنينا ما  نينداجلافنين نا انوارتن  هنا م نا لهللطنمهعن  هونا هلله  نوهارناهانمهعن
ا  وهههههونادزيهههههأنفهههههيذانههههههاالن  هههههونا هللههههه  نرامههههه نهأمهههههٍ نفوهههههونخهههههاصنب  لههههه نا يهههههاتن
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  وههون ههمن  ههونا لل  ههأندا  اديههحنفمهه   ن  ههرنا  ههاسنيفن خههصنا  وههوند رىهه نا
دها نندا س  نا ه يعن خه دانبطري ه ناجلباره نا د ن ناه اناسهتنيفنا صهح قن النا  ه ن

 ن  ن  هههلمنملفهههلالنهللهههسعنين مههه  ن  هههلمنخظ هههاند هرم هههانر هههأناشن  ند ههه انمهههعنفوهههوناشن
ا ع  من نا انبهنينرضبه ناشنيفن ه انا سها ند ه انا ملها نبعامه نمهانيلصهونبل ريهرن ه هن

وندب االن  لاعنا  وونيفنا أ  اندا خهرلنيفنا ع  هألندا رهريع ند  هونا هلله  ندمهانادسال
يلب زنب نا  ر الندا س  نمهعنا  وهونرىه ن  ىه نادلبسهمنينبه نبهأ لاعنا  وهون هانهلله أ ن

د ل   ما ي   ا  علبنا   ب ا  نهالنشا ناشنتعا ن.ندا نرضب ناشنددل ناشنتعها ن

يفندل هه نددههل ناشننن ابب  دإلسببال  علنبب   مت  بب  ويببلا  نع تبب   اضببل 
تعهها نيصههقنف  ههانا لل ههاالنبههاجلرنرط هها نرىهه نفوههونيعههلنبهها نفوههونا هللهه  ندبهها ن

رىهه نننند لب   ما يب   ابب  علبنا  دهل ناشنتعها ندا رفهانابلهأا  نددهل ناشنتعهها ن
د ل   ما ي   ا  علبنا  نحنلنمانمرنمع انيفنشرحنهلا نا لل  أندل  نلوندر ن

  هنا ي ن ز هتندا  ه نن مت    ويلا  نع ت   اضل   ا  دإلسال  علن  
دههالمنيفنررفهه نيفنيههل نصبعهه نبههنيناشنلههوندرهه نف  ههان  هه ننهبههون  ههانا ههأيعند  نن 

رى  هانا  عبه ندرئه ن  هانا هلله  نديهعن ندههبها نا هأيعنيعهلن الن ه انا هأيعند هلنديهعن
لههها ندا سههه  ن ندمهههاند نرى ههه نا ملههها نا هللههه  نبع  أتههه ندبرهههريعل نددبصهههادرهنمهههعنا م

دا سهه  نمههعنا د هه ن الن هه اندههأن هبىهه ناشنلههوندرهه نفأهبههون  ههانا ههأيعنفىههمنيعههأنف هه ن
زيههادلندسههلزيأن ند هه انمههعنم وههونا هللهه  ن الن ههظهنمههعنادىههون نتمههعنهامىهه  نبههونهههاالن
نا  اسنبعأ انملهاللالنه ن شه ا نفه ن هأدهنانفلعهوناشنلهوندره ن ه انا هأيعنههام  ن
 انإنيملالنف ه نزيهادلندسهلزيأن نددهأنههاالنمهعندسى هاندخىهلانيفنهثهظنمهعنا سهأعندهثهٍظن
معنا سىله اتنرعنل هونمه  منتهارلندرهعنرىهٍمنتهارلن مهعنيفنا هلله  نديفندإلىه نمهعن
ا ملا ندا س  نف  نمعنب هاالنا وهل نا هلنتهأ نرىه نهبها نا هأيعن ندرىه ن الن وهل ن

ب  ه ندائهح نمهانذبعهون  هونا هلله  نيفن م ه ن النيمل هلانا أيعندر الأنادى ن هنهانظها رلن
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ئهها نينرههعناسههقنهبههانئههونمههعندسى ههان دنيمل ههلانزالمههنينرههعنرههأ نرىبهه نبهه نفهها عىمنبهه ن
ظا رندههبا ناشن  انا أيعنبنينفى   نّمعناشنرى نا  اسن  انا هبها ن  هحندها ن

د ل   ما ي   ا  علنا  ن  ق ل  ن مت    ويلا  نع تبه ن لرهاالندا  عن
 ن عبهه ندي  هه ن ند عبهه ند  ليهه ن ندا هللهه  ن هه نفوههونيفناجل لههنينفبههعناجل هه نا أي  هه ن ن
ا هلل  ندبصادرهنمعنا ملا ندا س  نف  نا س االندانملاله نا  هاسنيفن مهرنديه  منحب هحن
إنيىلسسنمعن رادناسقن نإنيىلسسنا طريهقنرىه نمهعن رادناسهقندف ه ن يوها نفوهونرىه ن

ا  عبههه نا أ  ليههه ن الناشنلهههوندرههه ندرهههأنمهههعنسبسههه نبا هللههه  ن  ههه ن ههه انا هللههه  نيفن
   و ل    ح      ذابا  م  منىب  نيملال نيفن  ال نط س نهباندا نلوندر ن

داس ههالنا ط سهه نترههبونا طبأ   هه نيفن هه هننن هبب   ببؤ   فينحللنببه حلبب    ليبب 
إنتمههلالنا ههأ  اندترههبونا مههعن ندترههبونهللههع نا ههرزأن ندترههبونا رئههاندحنههلنذ هه ن هها

اس النا ط س نهإنب ندإنيملال ناإطبئ االنندا ع شنا ر أنهإنب نم بانهثرنادا ن دنهثرلن
 هه انه ى ههانه ى ههانندا رئههاندا  ههسنبههاشنن زخههارانا ههأ  انفهه نتسههل  منهإنبا طبأ   هه

دا هلله  نهذاننن اضبل   اب  دإلسبال  علب نا أيعن  ىه ن  هونا هلله  ندها ن
 ىعسههادهندي هها نفبعههلنذ هه ن  هه نهللههسحا  ندتعهها نيرئهه نربههعن خهه نرئهه  ناشنلههوندرهه ن

 هه انا هللهه  نديرئهه نربههعناهللههل ا نرىهه نا هللهه  نددخههونف هه ندهذانهههاالنههه   نفأ ىهه ن
مرئههنننرهه  مندهذانههها لانمرئههنننرهه  منمههعناشنلههوندرهه نف ههمنهذا نةصلوههلالنبللف ههقن

 د ذل  هب   ددتق ى  ل    د ذل  ناشنلوندر ندمع ل نا او ندها نهللهسحا  ن

دمع ه ناشنلهوندره نادع ه نا اوه ن هنندهعنرئهننر ه نفبهعنرئه نر ه ننن حسن  
ندههلإ ندربهه  ندذ هه ن لبسههم نبا هللهه  نارل ههادا ندربهه  نفي هه نم هه نبا سهه نمههعناشن

دا للف هههقندااهههأ ند ههه هنهى هههانف  هههانمهههعنا اهههارنيفنا هههأ  اندا خهههرلنمهههانإنيهههأخونربهههتن
هبهههان هههلنمهههرادنادم ههه نرضبههه ناشن النا هللههه  نهبهههوند الناشن  ن صهههرنهذا ند هههتنا يههه نن

رى  هانا  عبهه نا أ  ليهه ندا أي  هه ند  ه نرئهه نا هللهه  ندي ههاندرئه نرههعن  ىهه نا هه يعن خهه دان
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  هلله  ناه انا هأيعندمهعنفوهونا هأيعنرىه ن  ىه ن  ه نههاالننب ن ند  انمعنعس ناشن
 ههه نا مهههرنبأ هههونا هللههه  ن ندهذانهللهههسسا نيفنفوهههوناشنلهههوندرههه ندعسلههه نده عامههه ندههبا

تأمىتنيفن ظ انفي  نهللللأن الناشنلوندر ن نم ح منمعنا  وونهبهانمه قن ه هن
ا م ن ندا اندل نرى نادهممعن النيلسهنينفهضناشنلهوندره نرى ه ند إنمهّعنرىه ناشن
بعبى ن دنإنمّعنرى ناشنلوندر نبعسادت ندبسهىله نفهيالناشنلهوندره ن هلنوها  ن

نّ  ن لنها لانيع ىلالن.ناد
 الننند لبب   ما يبب   ابب  علببنا نديفنا يهه نمههعنا  لالههأن دإ ن الندل هه نلههوندرهه ن

ا هبههها ناهههونا هههأيعنهىههه ن ندا هههأيعني  سهههمنيفن  هههأناإرلسهههاراتنه نر  هههألندشهههريع ن
دههبا نا أيعن نيعلنههبا نا ع  ألندههبا نا رريع ن ندا ع  هألناهاندهللهالون اسا هان

نهبهها نا لهللههالوندا عىههمن هه ن ىلهللهه ى نفياسههاتنهبهها نا مايهه ندهاسههات  اندهاسههاتنا مايهه نهاسههاتن
ف ننا ي ند    نرى ن الندهللالونت ريرنا ع  ألندا رهريع ندهأن هبى هاناشنلهوندره ندبهان
د نرى هههه نيفنا ملهههها ندا سهههه  نمههههعنا د هههه نا  صهههه  ن دنا د هههه نا خههههر نا ههههلند نرى  ههههان

هبى هههاناشنفههه نممهههعن النيمهههلالنيفن هههظنا ملههها نا  هههر الندا سههه  ن نفع  هههألنا هللههه  ن 
دا سهه  نمههعنا ههأيعنمههان ههلن هبههون ههانف  بههانداهه انبطههوندههل نا   هللهه  ند  ههونا مهه  ن
د  ونا  رأنبعبلم هانيفن هنهمنرامهلانا مبها نيفنطهرأنر ى ه ن دنفىسه اتنه م ه نرامهلان
نا مبههها نف  هههانفأخههه  منا ههه  صن هههاندههها ندهههالى منطري ههه نا سهههى ن هللهههىمن مهههعنطري ههه 
ا ى ن رىمند  ممنديريأدالن يوا ن هبوند ه اند هتنا يه نرىه نبط  ه ن النههبها ن
ا أيعنإنيمهلالنهإنبيهبها ندهللهالونهاساته ندهذانها هتندهللهالونهاساته نهامىه نفهيالنا طهرأن

نادخلى  نا لن  أاتندهللالون خر نههنانظا رلنا سط الن.ن
يفندل ه ن مهمنمهاننن اضل   اب  دإلسبال  علنب ا  الألنا ثا   ن ندل  نلوندره ن

يههأ نرىهه ن النا هللهه  نا هه منرئهه ن ههلنا هللهه  نا ههاصنا هه منوههارنمسهه ن هه هنا مهه ن
دهإنفمىب نا هلل  نتربونرهللا  نهونرهللل ن النههونرهللهل نبعهحنبا هلله  ن مهعنيفن
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مهههانيهههأ نرىههه ن النا هللههه  نا ههه منرئههه  ناشنلهههوندرههه ن هههلنا هللههه  ننن اببب  دل ههه ن
د مههاندسههونذ هه نن هه سندبسههىٍمنبعههأنجمههن نا  هه ننا ههاصنا هه منمههعن نيههأخونف هه نفي هه 

فبعن هللىمنا هلل  نا  من مرنب نا رهللل نا  منلها نفي ه نيمهلال نمسهىبا نمرئه ا ند مهعن
في  نإنههلل  نهإنا هلل  نا اصند  انيربونمراته نا هأيعنا ث اه ننبعأنبعث نا   ن

ىل ههه نه  ههها ناهههمنا هللههه  ندا مهههاالندا  سهههاالندا هههأيعن هههلنههههونمهههانيهههأيعنبههه نا  هههاسند ع
دديأا ا نامند لنيفن وهى نمهأخلذنمهعنا أيهأالن ه انديأ ه نيعهلن ه انمهانارلهادهند  لزمه ن
دي ل نيعلنا لزمله ندا هأيعن نبه   ن  ه نمىلهز ندا هأيعنهه   ن هلنا طري ه نادىلزمه نفهيذان
ارل ههأنشههن ندا لههز نوههارن هه ندي هها ندهذانربههونبرههن ندهللههىم نوههارن هه ندي هها ن ههانتصههظن

 لنت ىلز نيفنا ىم نتسب ندي ها نهبهاندها ناشنلهوندره نيفندصه نيلهلله نرى ه نا   ب نا
مسه نطري ه نادىه نيفنا  مها ننن   ا    لأرذ مر ه ف  علب  د  يبينا سه  ن

يفنمسأ  نا سرد ند النا  منهللهرأنيأخه ن هللهظا ن دنرد  ها نر ابها ن ه نرىه نهللهردل نمسهاهناشن
 ها ن ناه انوهارنا هأيعنديهعنادىه نيفندصه ننلوندره ندي ها ن  ه نا لهزا نسمهٍمنيفنههو

يلهلل ن لنمانا لزمه نادىه نيفنرر له ن هنينذاكنمهعنا رهرالانهذانها هتنا رهريع نةا  ه ن
 رريع ننا هلل  ننيصهقن الني ها ن مه  نهالن ه انديهعنهه ان  ه نيهأاالنبه نديىلهز نفهيذالنيفن

رنا ع الهأن دن النهونا لزاٍ نيىلزم نا  اسنيفن ملننناضل   ا  دإلسال  علن ندل  ن
يفن مههلرنا رههرالاندا  مهها ندا دوهه  ن دنيفن مههلرنا سههىلكن دنيفن مههلرنا ههأرللندادهه  ان
هذانا لزمهههلهنديمهههلالن ههه سنمهههأ لإ نرى ههه نبههه صنا  هههر الن دنبههه صنا سههه  ن دندبهههان مهههمنبههه ن
ا سى ن دن لب نا هلل  نفي  نبأإ  نا ي نممعن الني ا نهالناشن نيرئ ندي ا ن  ه نمهان

هإنديههعنا هللهه  نرىهه نا  حههلنا ه من دئههح ان ندهها نرضبهه ناشنبعههأ انددل هه ننرئه ندي هها ن
قبل لب  ملاب  د نب س ى  انبت  فب  شبي   ب  علنب  فبال دويبع د بذل  نتعا ن

م اهللهس نا يه نددإ ل هانننتعيع      ع   ل   ا  دويع ل د ذي لت فب ا 
 هه نفوههونرىهه ن  ىهه نا هه يعنن النا مهها نادصههىقنرضبهه ناشنتعهها نيريههأن النا ههأيعندا هللهه  
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اتوهههحتناهههمنف ههه نمعادههه ن  هههحنههنهههمنيسهههىبلالنمهههعنبهههرا نا رههه لاتن نبهههرا نا رهههس اتن
د ه ن ر ههمندهذاندردتنا رهملكنفههيالنوهها  نا هأيعنيسههىبلانمههعنا ه ددنف  ههانف مههلالن
   ئ نر أهنا سصرنا  اف ندا سصظلنا لام نر هأن ىهل نا رهس اتندر هأن ىهل نا رهملكن

ل لبب  ملابب  د نبب س ى  انببت  فبب  شببي   بب  علنبب  فببال قببناه اندها نلههوندره ن

هذانددعتنا رملكنمعن  ونا رركن دن  وننندويع د ذل  تعيع      ع   ل
ا سأعن دن  ونا و إتند ددعل ان أ نادممعندررئل انرى  نفيالنمعنفوونا هلله  ن

يلههأارننرىهه نادههممعنرىهه نادسههىمنهذانرىههمندسبسهه نبهه ندوههارن هه ن ههمن ههلرا نيفندىسهه ن  هه نإ
بلى نا رس ندإنيلأارنبلى نا رملكنهبانههاالنهمام هانرى ه نا صه لندا سه  ندليها نف بهان

ننل  ملا  د ن س ى  انت  ف  شي     علنب دال نب نادررهنين  حندا نامن
فه ن رسههأنا ه يعنتعسههأدالنمههعنددالننيعهلنمههعنديهعنا هللهه  ندا لل  هأنا هه منلئهتنبهه ن

 رىهعنهىبه نا لل  هأنإنه ه نهإناشنا هلنف  هاننن ا   ا  مويع ل د ذي لت فباشن
ا   ههنندف  ههانا اسههاتند هه انمههعنفوههونا هللهه  نرىهه ن  ىهه ن النوهها  نا هللهه  نا هه من
رىمنديعنا هلل  نبا د  ندرىمنا ع  ألنفلسنين  نا لل  أندارل أنذ ه نرهعنرىهٍمندب  هٍ ن

 ىهل نا رهملكنفه نندبصظٍلندي نين الناشنلوندر نمب  نر أن ىل نا رس اتنر أ
ي ددندإنيزيغندمعن ر من هللسا نا زيغن النتردنا رس  نف ن أنمانيردنب نتى نا رهس  ن
 مههعنهههونمههاندههلمنا مههاالنهههونمههاندههل نا هللهه  ندا عىههمنبل اوهه ونا هللهه  نيفنر  أتهه ن
دشريعل نفيالنادر نيملال ندليا نمعلزا نبا هلل  نإنتأارنف  نشهس  ندهذانر هرضن ه نشه ن دن

 نرههارضنبرههس  ن دنشههٍ ن دنريهه نفي هه نيههردهنب لتههٍ ن ند هه انمههعن اههارندفوههونرههرضن هه
ا هللهه  نرىهه ن  ههونا هللهه  ن الناشنلههوندرهه نيثسههل مند الناشنلههوندرهه ني هه انيفن
دىهههس منا  هههلرند الناشنلهههوندرههه نإنيمى هههمنه ن   سههه منبهههونيع ههه  منديسهههأد منر هههأن

ر ههأن ىههل نا  ههونهمنههانن ىههل نا رههس اتن ند هه انجمههر ندادههانفيمنههانوههبأنيفنهههونزمههعٍن
وههبأن  ههونا عىههمنبا هللهه  ند  ههونا عىههمنبا رههريع ن  ههونا عىههمنبا ع  ههألندا سهه  نفههيهنمن
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وبأداند  علاندهاالنامنا ارنرى ن   سه مندرىه نا مه نيفنههونزمهاالندممهاالن ندمهعنن
ه  نش ونا هلل  نابعنت ب  نرضب ناشنتعا ن   ندا ند عىبا ناسهأيحندضبىله نيفنههون

ا عىمنبا أيعن ندمعنا  للنر أن ىل نا رس اتنيعلنمعلنه م ندمهعنا  هللننزماالنمع
ر أن ىل نا رس اتنماني وىلالنبه ن هظ من هانه ه نذبهأنر هأ منمهعنا   هنيندا عىهمن
ا لا نر أن ىل نا رس نرى نا هلل  ندا س  نمانيلعل نم  نادر ن معن  انب وهوناشن

وناسأيحندا س  ندا ع ايه نبه   نفهيالنلوندر ندبرضبل نده   نمعنهاالنمع منيفنضب
اشنلوندره ني هل ني  ه  مندي ع همنمعهرفل مندرىب همن هانيمل هلاناهابلنين دليها نر هأن
 ىههل نا رههس اتندر ههأندرددنا رههملكندا ريهه ن دنهبههاندهها نرضبهه ناشنتعهها ن هه انمعههلنن
ه مههه نفهههيذالند هههتنا يههه نرىههه ن النا هللههه  ن ههه نفوهههونرىههه ن  ىههه نفوهههونر ههه منيفن الن

هذاناهلللبس نبا لل  أند هللىمنا هلله  نا مامهونشنلهوندره نفي ه نت هل نرزته ننادسىم
دي ههل ني   هه نفهه نيى لهه ن ههنينهذالنرههعندي هه نإفههتندإنيصههرف نرههعندي هه نوههاران نبههون
يثسل ناشنلوندره نرىه نا  هل نا ثابهتنيفناس هالنا هأ  انديفنا خهرلن ن ندها نرضبه ناشن

 د دتقبب د ل  م نبب د ياسبب  ه لببؤتلا  لبب  ملابب  د ببذل  م نبب  نددل هه نتعهها ن

افيل     اح ته  لجعل  ا  ن اد ت ش   يه  لففبا  اب   ل رفب ا 

يفن هههه هنا يهههه نم اهللههههس نر  بهههه ن  وههههونا هللهههه  ند ههههلن الناشنلههههوندرهههه نناحببببل  
خاطهههه نادههههمم نينبههههأهنمنهالن   ههههلانا هللهههه  ندبههههانيرههههبونادراتهههه نا ههههث ثنهالن   ههههلان

انبرهللههههل  نفههههيالناشنلههههوندرهههه نيل وههههونرىهههه  من لههههون هههه انا هللهههه  ندات ههههلاناشند م ههههلن
ا لبسهه نمهه  مند لههوناهلللعصههام منبههاشنلههوندرهه ندارلصههام منحبسىهه نددي هه نادلههنين ن

نفيالناشنلوندر نمّعنرى  منبث ا ن  لاعنمعنا  وون ن
لبببؤتلا  افيبببل   ببب  نا د ن ن  ههه نيهههأت  منه ىهههنينمهههعنرضبلههه ند ههه انهبهههاندههها ن  هههان

ىهههنينيريهههأن هههاناس هههنينيعهههلنيهههمتممن  هههنينر  بهههنينمهههعنرضبلههه ن ن ندا م اح تبببه 
د هه االناس ههاالنا ع  بههاالنترههبونا لههرنبههأالناشنلههوندرهه نيوههار نا لههرن ىبههممعن
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فمههونمسههىمنيمت هه ناشنلههوندرهه ن لههرهنمههرتنين نيعههلنيوههار ن هه نا لههرندا ثههلا نّم هه ن
 رضب نا لني هل ن هانمعناشنلوندر ندتمر ن ند يوا نيمت ممنه ىنينمعنرضبل نيربونا

اس النرضب نا أ  اند يوا نرضبه نا خهرلنفه ن  هأنيسهى نيفنا هأ  انطري ها نهإند هلنعلهاجن
دههه   نا خههرلنإنننلببؤتلا  افيببل   بب  اح تببه ه نرضبهه ناشنلههوندرهه ندهها ن

  أني للانف  انهإنبرضب ناشنلهوندره ن نفهيذاناىهتنا يه ن الناشنلهوندره نت وهون
ن هلل  نبأ  نيمت  منه ىنينمعنرضبل نرضب نا أ  اندرضب نا خرلن.رى ن  ونا

دا  هلرنا ه منمرهلالنبه ننن لجعبل  اب  نب اد  ت شب   يبهنا  وونا ثا ن ندها ن
 ههلن ههلرنا عىههمن ندا   ههنيندا سصههظلن نددههأندارتنت اهللههظنا سههى نرىهه ن النا  ههلرنا هه من

ادهههر ن    ههه نرىههه نا هللههه  نمرههه نبههه ن ن هههلن هههلرنا عىهههمندا   هههنيندا سصهههظلنفهههيذاناهللهههل ا ن
ن دلا هههأن  سههه نيفنت هههل ناشندا مهههاالنبرهللهههل  نفهههيالناشنلهههوندرههه نم حههه نا عىهههمنبل  ئههه

هللسى ن  نددبحس ن  ى ندبسباعنه م همنف لعهون ه ن هلرا نمره نبه ند هان  هاندد ه نيفنن الن
الناشنلوندر نمعن مسال نا  لرنن ندا  لرنيفن مساله نلهوندره ن ه ن اهرنيفنا رهريع نيفن 

 ههلرا ندلعههونا ملهها نا ههه من ههلنا  ههر الن ههلرا ندلعهههونيفنناشنلههوندرهه نلعههونرهللهههل  ن
قببع جبب ما   بب  ل نبب ا  ندىههل نادههمم نين يوهها نيفنا عىههمن ههلراندهها نلههوندرىهه ن

بأ ههه نرطههه نرى ههه نندا  هههلرن  هههانيفن  هههأنا ل سهههظيعن هههلنا رهللهههل ننن اتببب مت  يبببل 
عندوه  ن ندا  هلرن ه انا ه مني  فه نا ملا ن دنرى نا  ل نا ثا ن  ه نا ملها ن مهعن هلن

اشنلههوندرهه نيفنا  ىهه ن هه انإنيمههلالنهإن  ههونا هللهه  نفمههونمههممعن هه ن هه نمههعن
  انا  لرن ن معنهمنانيع من  انا  لرنبع ب نربص ونا هلل  نداإهللل ام نرى  نر  هألن
دشههريع ناهه انهىبههاندههل ن خهه نا هللهه  نهىبههاندههل نا عىههمنيفنا رههريع نهىبههاندههل نا عىههمن

رل ادنهىباندل نا عىمنباشنلوندر نهىبانزادن  انا  هلرنيفنا  ىه ندهذانزادنا  هلرنباإ
 نظىبهاتنا رهس اتندظىبهاتنادسهالونا هلندهأننتيفنا  ى نفي  نيسصهرنبه نيفنا  ىبها

 لجعبل  اب  نتردنرى نا  ساالنيفن  ات ن ندتسب  ناشنلوندر ن  ن هلرا نيفندل ه ن
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سبرلالنب نيعلنسبرلالن  انا  لرنيفنا  ىباتنفهيالنيفندل  نب ن نننن اد  ت ش   يه
 هه هناس ههالنمههانف  ههانمههعنشههس ندمههانف  ههانمههعنشهه لاتندمههانف  ههانمههعنوههلاران شههس نمههان
تمههلالنبا  ىبهه ن ناهه انملههاجنف  ههانه نا  ههلرندهههونمههاندههل نا  ههلرندههل نهبصههارنا طريههقن ن

سههههى ندمههههعن اههههارنذ هههه ن الن  ههههونا هللهههه  نادسلبسههههمنينبهههه ندادسلبسههههمنينبطري هههه نا 
دا  يعن خ دانبا هلل  ندا س  نرىه ننحنهلنمهانهلل لوه نيفن ه انا ملها نبا د ه نرىه ن
نمههعنا  ههلرنب ههأرندربهه نمهه  من ندهههونمههانبعههأنمهه  منن  النهههونمههعندههر نمهه  منفي هه نهلل سصههر 
هىبههانئههع نر هه نا  ههلرند هه نا  ههلرنب ههأرنبعههأهنرهه  منددههأن سهه نرىهه نذ هه نا ع مهه نابههعن

 النمههعن اههارنا  ههلرنا هه مني  فهه ناشنلههوندرهه نيفننا  هه منرضبهه ناشنيفنهلابهه نا  لالههأنيف
دى ن  ونا لل  أندا س  ن النمعندر نم  منوارن  نمعنا  لرنب أرندرب ن ندرب نمه  من
  حنيسصرنب نولا نا طريقن نا انذبأنا عامننمعن  ونا لل  أن عن نيلعىمنا عىهمن

 لل  هأنديفنا سهىلكنمهانر أهنمعنا  لرندا سصظلنيفنهثظنمعنادسهالونيفنا ع  هألن نيفنا
يسصههرنبهه نطريههقنا  ىبههاتن  هه ندهالن نيمبههونر ههأهنا عىههمن دنيمههلالنرىهه نرىههمن مههعن
  رب نمعن  ون ه انا  هلرنفي ه نمصهون ه نذ ه ند ه هندارهألنم به نيفنهللهس وناده  انيفن
 الناإ لحههاأنبأ هههونا عىههمندا  هههر نمهههعن  ههوناإهللهههل ام نرىههه نا هللهه  ندا سههه  ندطريهههقن

 نا عسأنمه  مندمهعنطهري ل منهىبهانم حه ناشنلهوندره نا  هلرنا سى نا صا نهىباندرن
نا  منيسصرنب ندإنيوونب نا سس ون.ن

ن لففا  اب   ل رفب ا احبل   مانا  وونا ثا حنيفن  هنا ي نيفندل ه نتعها ن
فبهههعنفوهههونا هللههه  نرىهههه ن  ىههه ن النا هللههه  نبلح   ههه نهللههههس نر ههه منمهههعن هللههههسا نن

مندمسهىب ندرههأنهههونمهممعندممم هه ن النيم ههرناشنادم هرلنفههاشنلهوندرهه ندرههأنههونمسههى
ى  د  سبببببي ل   د  سبببببي     د  بببببؤ نل   لهههههوندرههههه ناهههههمندههههها نهللهههههسحا  ن

 د بذداال  ل نه ندل ه نيفن خهرنا يه نن د  ؤ ن    د ق نتل   د ق نت    

دهههونمل ههأندههأنناىلبباد   د ببذدااد  موببع ل  ابب   ففببا   مجبباد  و ل بب  
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 رلنفادم رلنم ه ن هانمم هرلنا ه   نم ه ن هان  هونا هلله  ندرأهناشنلوندر نبادم
اهه انمههّعناشنلههوندرهه نرىهه ن  ههونا مههاالنرىهه ن  ههونا هللهه  نبههأالنلعههونا صهه لنه ن
ا صهههه لنمم ههههراتندههههانب   بههههانهذانالل سههههتنا مسههههالرندرموههههاالنه نرموههههاالندا عبههههرلنه ن

فىههمنيرفههحند ني سههقننا عبههرلندههه   ناسههانادههربدرن هه سن هه نلههزا نهإناجل هه ن نمههعن هها
خههرجنمههعنذ لبهه نه ههل ند أتهه ن مهه ن ند هه اندحنههلهنمههعن اههارنمم ههرلناشنلههوندرهه ن عسههادهن
ادمم نين هنمناهللل املانرى نا هلل  نف  انمعنفوونا هلل  نرى  من النههاالن خه  من
  هللهه  نهللههسسا نمههعن هللههسا نمم ههرلنذ ههل منفههأر منهللههس ند ر ههمندشهه ح ن ىبم ههرلن الن

 هللهه  ندهىبههانههاالن دههل نيفناإهلللبسههاكنبا هلله  ندا سهه  ندا سعههأنيسهل  منادههر نرىه نا
رههعنا رههركنفي هه نيمههلال ن دههل نيفنا ت ههاالنبسههس نادم ههرلناهه انلهها نيفناسههأيحن الناشن
لوندر ني ل ن  نيهانابهعن د ن هلن ت لهانب هرا نا رضنخطايهان ن   لهانإنترهركنلن

طايههههانفههههيالناشنلههههوندرهههه نيههههأ نشهههه ئان   لهههه نب را ههههانمم ههههرلن  نيعههههلندبىههههن نا رضنخ
ب را انمم رلن ن  ان  ل ند تنا ي نرى ن النادممعنهذانات  ناشند معنبرهللل  ند  هقن
ذ  نا هلل  ندا لز نبا س  نبيما  نبرهللل  ن قنا ماالنداإهللهل ام نرىه نهلله  نداإدلهأا ن

ا  وهالونن أي نرى  نا ص لندا س  ندا سعأنرعنهونمان ها  نهلله  نفي ه نملرهلدن ه ه
ا ث ثنا ع  ب ن   نيم ن لرهنمرتنينبونيم نه ىنينر  بنيند  نينهسظيعنمعنرضب ن
اشنلوندر ن عسأهند   ن عوناشن  ن لرا نمر نبه نفه نتىلهسسنرى ه نا طهرأندإنيرهلس ن
رى  نا سس وند الناشنلوندر ن عون  نيفنهونذ  نمم رلندرضبه نم ه نم ّه نلهوندره ن

ا ن ن ههه هنا يههه ندهههأنذههههرنف  هههانا مثهههظنمهههعناد سهههريعن هنهههان ز هههتنيفن  هههوندفوههه  ندتمرمههه
ا ملههها ند النادهههرادن هههان  هههونا ملههها نيعهههلنمهههعنا   هههلدندا  صهههار ن ند الن ههه هنا مهههه ن

مههعن نتههأخونف هه ن هنههان  ههقن هه انا لوهه ند ههلنا مههاالندا ل ههل ندا مههاالنبا رهللههل ن
نمعنل لنين.ن  انف  ن  رن
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لوندر ندا نيفن خرنا ياتنيفنهلللرلنيفنا ي نا هلنبعهأ انيفناجل  نا د ن ن الناشن
الِ مال لعي  مهل د ات م مال لقعا   وي  ش م    فضبل  هلللرلناسأيهأن

لب  ملاب  د بذل  م نب د دتقب د ل  م نب د ند  انيأ نرى ن النادهرادنب ل ه نننل

ن ظنادرادنبأ ونا ملا ن.ننياس  ه
أ مناشنلهههوندرهه ن هنهههمنهذان م هههلاند ت هههلند م هههلانبرهللهههل  نا ثهها ن ن الن  هههونا ملههها ندرههه

د  سهههه لانههللهههه م من الناشنلههههوندرهههه نيههههأت  من لههههر منمههههرتنين نهبههههانلهههها نيفنهللههههلرلن
  نا ا نيمتلالن لر منمهرتنيندذههرنمه  منرلهوننا  صصن ندهبانلا نيفندل نا   ن

نفأ هههون  نف ههه انيهههمت ن لهههرهنمهههرتنيننمهههعن  هههونا ملههها ن مهههعنب س ههه ن ن مهههعندبحبهههأن
ا ملا نهذاناهللل ا ند معند هللىمنفي ه نيهمت ن لهرهنمهرتنين مه  منن  سهلان همناد صهلديعن

 لجعبل  اب  نب اد  ت شب   ن  هنا يه ن.نا ل س ه نا ثها ن ن النيفندل ه نلهوندره ن

ا  لرنهبانذهرتن  نيعربنر  نيفنا ل سهظنبعهألنتعسهظاتنفلهارل نيعهلنيفنملائهع ننيه 
ا  لرن لنا  ر الندتارل ني ا ن.نا  لرنا هلل  ندتهارل ني ها ن.نا  هلرننمعنا  ر النتارل ني ا ن.

ا س  ندحنلنذ  ندهى انت اهللظنوح ح ن ن الناجلب ان لرنهباندو ناشنلهوندره ن
 ههلرنه ن خههرهن نهذانتسههنين هه انبعههأن هه هننا هللهه  نبأ هه ن ههلرند النا  ههر الن ههلرند الن س هه ن

لعهههونا هللههه  نم وههه  نرىههه ن هههظهن نا يهههاتنف   هههرن هههانهللهههسقن الناشنلهههوندرههه نهذن
دلعون  ى نم وهىنينرىه ن هظ من ندلعهون ه هنا مه نم وهى  نرىه ن ظ هاند ه انيعهلن
 النتسع ن  انا ل و ونر  ب ن   نهىبانر منا  وونهىبانر بتنا لسعه ن ناه اندها ن

انت  رلا م    مراج   ين س تبأ ا   ناشنلوندر نيفندو ن  هنا م ن

وب  د  نابا  تبأ ن   يب و   ب  م ب  مهبل د اتب م  ي   عا ف  تنا  

 هلن فوهونا  س ها ننفا  ر الن هلن فوهونا مله ن هللهسا ندا  ه نن ا   رلاد   ا  
دادرهللهههىنين هللهههسا نلههها تنيفنا ملههها ندا سههه  نيعهههلن هللهههسا ن ههه انا ل وههه ون.ند ههه هن

وهوننا م ن فوونب صنا ملا ندا س  نهبانمرنمع هانهذانههاالنهه   نفي ه نهىبهانزادنا  
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هىبانزادتنا لسع ن الناشنلهوندره نيماخه نا  ائهوندبهانإنيماخه نبه ن هظهن نديماخه ن
ن ا عا ندبانإنيماخ نب نمعن  سنبعا ن نفا ملرنهذا ندب ابى ان  اني ع منا لسعه نرىه نههول

ن دن¸رافهههٍانبرايههه نا سههه  ندا لل  هههأن إنيلخىههه نرهههعنا لبسههه نبههه   ن دإ ن  ن إني سههه و
نقن.ني س  نه  انوح   إني س نه نا هلله  ندا سه  نمهان ه سنم ه ن  ه نهمنهانيصه  

دبنيناشنلهوندره نفوهى ان نهذانننا طريقنا لندو  اناشنلوندر نددو  انرهللل  ن
هاالناشنلهوندره نبهنين ه انا  وهونا ع ه منفيمنهاني عهرانا طريهقنبأإلىه نمهعنا ملها ن

  أا نيص نذ  نبمهظنمهاندوه ناشندا س  نإنبا  لا ندإنبيدرا نادأرنيندهمنانهون
 دن صبهانرى  هانا سهى نا صها ننلوندره نبه نا هلله  ندا سه  ن دندوه  انبه نرهللهل  ن

نفي  ن نينهذالنيملالنمعارئا نف باني ل ن.ندا نرضب ناشنتعا ننبعأنذ  ن.ن
دهها ن  نمههثىممندمثههوننديفنا صههح قنرههعنابههعنربههرننرئهه ناشنر  بههان النرهللههل ناشن

نهبثههونرلههوناهللههلألرن لههرا ن  ن هه انادثههونيوههرب نرى هه نا صهه لندا سهه  ن  ههونا ملههابني
 س االن الن  هنا م نلا تنملأخرلندربىتندى   ند م  ان   هتنبهألٍرنهثهظنفهأرط ن
ندههظاطنمههاندصههرنمههأ ان اشن هه هنا مهه ندظاطههنينمههعنا لههرن ند رطهه نمههعندسى ههاندههظاط 

ا هلله  نف بهانشهرر نمهعنشهرالاننددىتنضبى  اند  انف  نفووناشنلوندر نرى ن  و
دف باناخلص ن منمعن  حنا زماالندمهعن  هحنادمهاالندل ه نرى ه نا صه لندا سه  ن  ن
مههثىممندمثههون  ههونا ملههابنينهبثههونرلههون هللههلألرن  لههرهن  نيعههلنادثههونمههعنل هه نا ههزمعن
مألنا عبوندا لرندرربن  انرى  نا ص لندا س  نب ل  نهبثونرلون هلللألرن  لهرا ن ن

  حن هلنا ه منتعسهأنرسهادهنبا عسهاداتند هلنا ه منيعطه  منا لهرننثونب ناشندادب
 نرربنب ل  نهبثونرلٍون  ه نيفنا  هر النسبث هوناس هلأنحبهقناشنلهوندره ند هقنرسهادهن

 ضببببام ل  ببببىال   دحنههههلنذ هههه نبا رلههههوندمههههعنيعبههههونر ههههأهنف ل هههه نلههههوندرهههه ن

اله ملن ب  اجيل  محعه   ميا  ال لقعا وي  ش م  هب  ابل    ويب   ب 
ل جببه ال لببأت  يرلببا هببل لسببت ي هبب    بب  لببأ ا ي  عببعل  هبب  ويبب  
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دحنلنذ ه نمهعنا يهاتنا هلنف  هان ه انا لبث هون نفا لبث هونسبث هونن اد   ستقل   
ن اٍ نحبا ن نسبث ونربونبعبوندباني ر نا مرنه نهللامع ن.ن

ن النادثهههونا مهههرنا ثههها ن نر هههأندل ههه ن هللهههلألرن  لهههراناإهللهههلئلارن  هههان هههون هههلن    ههه نيف
موههرد نرىهه ناإهللههلئلارنفعهه  ند النابههعن د ناهللههلألرهناشنلههوندرهه نفلعههون هه ن لههرا ن
رىههه نربىههه ن دن الن ههه ان ىل ريههه ند  سهههتنس   ههه نا لهههرن نادعلبهههأنر هههأن  هههونا سههه  ن
داجلبار نيفن  الرهنيفنا ملا ندا س  ن   نرى ن    له ند  ه ن لهرنرىه ن    ه نا لهرن

ربٍونمهعنا ربها نداشنلهوندره نيعطه نرلئها ن  ها نند لنمانيعط نمعنا لعلضن  ا 
 هلنا ه منمسهاهن لهرانفىه   ن هلننربٍون نداشنهللسحا  ن لنا  منمساهن لران ندا   ن

 لرا نرى ناس    ن ن لرا نيفنم ابى نربوند  سنا لعسظ نبا لرن   نتعسظنرى نايبازن دن
نرىهه ناس    هه ند هه انادثهها نف هه نت ريههرن  هه نتعسههظنرىهه نا لبث ههون هه سنههه   نبههون ههلن لههرن

نرلههٍوناهللههلألرن  لههراندمثههونبههأهنمنيعبىههلالنيفنزمههعند رطهها من  هه   ن  ههحندهها نهبثههول
 لرا ندظاطنيندظاطنينيفن  هنا م ن ند ه ان هلن    ه نا لهرند ه ان ه نفلالهأهنا مثهظلن
يفنا ل سههظنديفنف ههمنا  صههلصنديفنمسههالونرههألنمههعنمسههالونا رههريع ندا ع  ههألن يوهها ن

  نا ص لندا س  نهبثهونرلهٍوناهللهلألرن  لهرانف ها نمهعنيعبهونكنمهعن هأٍلنه ندا نرى
 صهه نا   ههارنرىهه ندههظاطنفعبىههتنا   ههلدن ندهها نمههعنيعبههونكنمههعن صهه نا   ههارنه ن
و لنا عصرنرى ندظاطنفعبىتنا  صار ن ندا نمعنيعبونكنمهعنوه لنا عصهرنه ن

دندا  صههار نددهها لانمههان  هههان النتم هه نا رههبسنرىهه ندظاطهههنينفههأ لمن ههمنفموههستنا   هههلن
نربهه  ند دههو ن لههراندهها ن ن ههون  صههلممنمههعن  مههمنشهه ئاندهها لان نإندهها ن نذ هه ن  هثههر 
فوىنن  ت  نمعن شها ن.نم اهللهس ناسهأيحن ىسها ن الن ه هنا مه ناخلصه اناشنلهوندره ن
مههعنبههنينا مههمنب وههونزيههادلنا لههرند هه ان  ههأن دلهه نت وهه ون هه هنا مهه نرىهه ن ظ ههان

ا هللههه  نرىههه ن ههه هنا مههه ن نف ههه انيفنزيهههادلنا لهههرنندمهههعن  هههلاعنند  هههأن دلههه نفوهههون
ا  وونا خر نمانذههرنيفنا يه نا هلندسهون الناشنلهوندره ن عهون ىبهمم نين هلرا ند  ه ن
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يم ههرناههمن ند يوهها ن ههانلهها نمههعنا  وههونيفنا  صههلصن ههظنمههانذهههرن الن هه هنا مهه نإن
فيهنهانننيندبهانههاالنرى ه نا  ه نذبلبانرى نئ  نداد صلدن ان م نادهمم نينادسلبسهم

    لش قق د اسب ل  ب  يعبع  ب   إنذبلبانرى نئ  نهباندا نلوندر ن

تيل   ه د اعى  لتي  رلا سيلل د  ؤ نل  ن  ه    ت     ن يه جابن  

دهللهس ونادهمم نينن لتيب  رلبا سبيلل د  بؤ نل   فقب ل   س م    لاد 
رأنيفندي  ان مانا  يعنت رأنيفندي  منشه عا ن لنهللس ون  هنا م نا لن نت  أند نتل 

ف هههمإ ن  سههههلانمعههههأدديعنيفنا صبههههاعنددههههأنلهههها نيفناسههههأيحن  نإنذبلبههههان مههههلنرىهههه ن
ئ   ن  ند لنمرد نمعنطرأنمس  انيعلندبلبلر انرأدنمعن  ونا عىمنيفنا س عن
انديفن ظ اندد ن  انرى ن النادسىمنممهعن النيعصهمن  سه نمهعنا وه  نبهأالنيىلهز ندبه
 صبعههتنرى هه نا مهه نفبههعنا لههز نيفنا ع  ههألندبههان صبعههتنرى هه نا مهه نر ههأن ىههل نا دههلا ن
ادخلى  ندا  لا نادلساي  نفي  ننرى نهللهس وناهالن  ه ن خه نباجلباره ند خه ندبهان صبعهتن
رى  نا م ند  انمصأرناالنباإت اأند يوا نمعن اار هانرىه نادسهىمن النرهأ ناللبهاعن

ا م نهمنانذبلبانرىه ن هٍقند هأ نإنرىه نئه   ن  ه ني سهرن ه ننا م نرى نئ   ند ال
هللىلكنا سس ونداإهللل ام نمانمعنمرهلانخىه نطريهقناجلباره ندسهون النت سهأناجلباره ن
 النطرأنتساي تندا م ناخلى تنفيذان رادنادر نا طريقناسقنفي  نيسححنربعنسبسه ن

اجلباره نهذن نذبلبهانرىه ندبانها تنرى  ناجلبار ندسون النت سأنيعلندبهانها هتنرى ه ن
ئهه   نهذنهههاالناللبار ههانرىهه ن ههٍقند ههأ نف هه انادلههأا ننربىههننباللبههاٍعنرىهه ن ههٍقن
د أ نهاالنف بهانهللهى نداشنلهوندره نرصهمن ه هنا مه نمهعن النذبلبهانرىه نئه   ن
هبههانذهههرن نيفناسههأيحن يوهها نمههعناد اهللههس ندل هه نيفن خههرهندهها نذ هه نفوههىنن  ت هه نمههعن

اشنلهههوندرههه ندهذانههههاالنمهههعناشنلهههوندرههه نفهههيالنفوهههونن شههها ند ههه انا  وهههون هههلنمهههع
ا هلل  نرى ن  ى نهمنان لنمعناشنلوندر ند  ان عونادسىمندالمنا لعىقنبهاشنلهون
درههه نمعرفههه  نم ههه نب وهههونربههه نرى ههه نيفندي ههه ن أايههه  نديفن لهههرهنرى ههه نفبهههعنا ههه من هههأ ن
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ا سهه  ن ههلناشننرسههادهن  هللهه  ن ههلناشنلههوندرهه ن نمههعنا هه من ههأاكن  هللههل ام نرىهه 
لههوندرهه ن.نمههعنا هه منت وههونرى هه نبهها  لرنبعههأنذ هه ن ههلناشنلههوندرهه نمههعنا هه من
ت وههونبههاس  نينمههعنا رضبهه نندا م ىههنينمههعنا لههرن ههلناشنلههوندرهه نفح  ئهه نيمههلالن
نمعناشنلهوندره نده  ه نابلهأا ندا ل ها ند ه ان عهوندىه نادهممعنملد ها نرىه نعسه ن ا مر 

داإره اان ه نلهوندره نبا  وهوندا  سهاالندالبها ند بهأانديفناشنلوندر ندا   ن ه ن
  انا  أرنا  ل نه اي ند ىل ننهالنشا ناشن أا نددأن ر نتعأيونيفنادلرهأنهبهانبىمهان
ا خنف أنحبس نمانيرتسلالند النرتسلان الن مهلالن هأا نبعهأنا عصهرنمساشهرلنوهارنهه   ن

وهها نهالنشهها ناشنتعهها ند سههأ ناشن دنهذان راددان الن أخهه نا  هه لنا ثا  هه نوههارنههه   ن ي
 ممنصب عا ناإ ل اعن  هنا أردسنرام ند الني  عاندهياهمندبهانمسع هاندوهى ناشندهللهىمن

ندباركنرى ن س  انعبأن.
ن

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحماا هلل هللب الاا لمين وااو  اهلل وسااوم  وا  ابيما  لحمااااً و وا   لاه واااحبه 

  : وفيه سمضا   ان سبا  ترمارة هلل ا  اهلل عاا ل   ماه س ماين . ق   هللحمه اهلل عا ل
   س ل اهلل  ن ال ماا لن   و قبوم  فما و لوياالد  ساه ق   : ق   هللسل  اهلل 

ماالم الساابت ل ولومحاا هللى ماالم األحااا ف اا ا اهلل بماا  فاااااا  لياالم ال ماااا و ااهل  
ي لاا وفياه تم عب  لم  ملم المي لا ل اخن اآلخروو لن ستل الااي  واألوللو مالم الم

ساااه قاا   : سحاا  الااامن للاا  اهلل الحميفيااا الساامحا و اان سباا   عاويااع  اان المباا  
بان  اا  هلل اا  اهلل عاا ل   ماه ساااه قا   :  واايمم ب لسابيله والساما ف اااه لايس لاان 
 باًا  و  سبيل  وسما   ر الرحمن فف  ت  يم س لن خشايا اهلل فثمساه الما هلل ل 

رحمن ف قشاار  وااس لان خشايا اهلل ل   وليس لن  باًا  و  سبيل  وسما   ار الا
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  و ل وه  م ل اا رة  مابس وهللق اا  فبيمما  تا   اهل  ل  ساا بثا  الارمع فثحا ت 
 ماااا  وهللقاااا  ل  عح عااات  ماااه  الباااه  مااا  عحااا ت  ااان تاااهس الشااا رة وهللقاااا  ولو 

 اقثح دًا ف  سبيو  وسما خيراً لن  ا ثا د ف  خالل ف  سبيو  وسما  .
عااااا ل   مااااه ساااااه قاااا      ماااا  حبااااها ااااالم األ ياااا و  و اااان سباااا  الاااااهللداا هلل اااا  اهلل

ولفر هللتم  ي  م بملو ساار الحمما  وااللام و  ل ما    هللة لان بار لا  عمالى 
 وممين س  م وسفضل وسهلل ع لن سل    ال ب    ب دة لن الم ثرمن . 

نبسمناشنا رضبعنا ر  من
 هههأاهنناسبهههأنشندا صههه لندا سههه  نرىههه نرهللهههل ناشندرىههه ن  ههه ندوهههحس ندمهههعنا لهههأ 

ا ى هههمنهالن سههههأ  نرىبههها ن افعههههاندربههه  نوههههاسانددىسههها نخاشههههعانا ى هههمنرىب ههههانمهههاني  ع ههههان
دا  ع اندبانرىبل اندزد هانرىبها ندربه ند   هرن  هانذ لب هانه ه ن  هتنا م هلرنا هر  من.ن مهان

نبعأن...........ن
انف ههأنمههرانمع ههانا مهه  نرىهه نا يههاتنا ههلنذهر ههانا مهها نرضبهه ناشنايبههأدنيفنوههأرن هه 
ا سا نبونديفنوأرن  انا ملا ن انيهأ نرىه نفوهونا هلله  نيفن  سه ندفوهى نرىه ن
  ى ن ندفوون  هنا م ندمان ساناشنلوندر ن  هنا م نبعام ن ندمانم زنب نشريع ن
ا هلل  نمعنا  والون ندبعأنذ  ندا ن ندف ه ن يوهانيعهلنيفنا صهح قنرهعن لن ريهرلن

دها ن ندهها نرهللهل ناشننشنرهعناجلبعهه نمههعنههاالندسى ههانفمهاالن ى  ههلدنيههل ن  ن ئههونان
ا سههستند ى صههار نيههل نا  ههأنفلهها ناشنب ههانف ههأا ان  ههل ناجلبعهه ندههه   ن ههمنتسههان  ههان
يههل نا   امهه نحنههعنا خههردالنمههعن  ههونا ههأ  اندا د ههلالنيههل نا   امهه ندل هه ن  ههان ندف هه ن يوههان

سقنديفنيعههلنيفنا صههح قند هه انرطهه نرىهه نا مهه  نا هه منهللههسقن  ههحندهها نف بههانهللهه
دا عىبههها نيعهههربدالنب هههلامنديفنا صهههح قنخاوههه  نادلهههأخريعننا صهههح قنرهههعنابهههعنربهههرن

مهههه  مندتههههارل نيع ههههلالن  هههه ننيمههههلال ننيفنا صههههح حنينمعههههان ندتههههارلنيع ههههلالن  هههه نيمههههلالنيفن
ا سخههارمند ههلنا هثههرن ندتههارلنيع ههلالن  هه نيفنمسههىمن ندردبههانرط ههلاندا ههأا نرىهه ندا ههأن
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سهههىمند ههه   نإنيرههه طنيفنا عطههه ن النيمهههلالنديمهههلالن  هههأ مننا سخهههارمن ندا ثههها نم
ةرجناسأيحندا أا نبونا عط نرى نظا رهنيفن النادرادن النيمهلالناسهأيحنةرلها نيفن
ا صههههح قنهمههههان النيمههههلالنيفنا سخههههارمن دنيفنمسههههىبا ن دنف  بههههانمعهههها نددل هههه ن  ههههانرى هههه ن

 مههمنابلىهه نانا صهه لندا سهه  ن ن ئههوناشنرههعناجلبعهه نمههعنهههاالندسى ههانب ا هه ن الناشن
ف ه ن ننامعندسى انيفنيهل نيلخ د ه نر هأا نفهأمر منب هلٍ ند ربهاهنذ ه نا  هل نرى ه نفالل هأدن

فاللبعههههتنا   ههههلدند صبعههههتنرىهههه ن النذ هههه نا  ههههل ن ههههلنا سههههستند خطئههههلانيفنذ هههه ن ن
بعهههههأ منا  صهههههار ن مهههههردانب هههههل نيلخ د ههههه نر هههههأا نيمهههههلالنر هههههأنا هللهههههسلعند لبعهههههلالنف ههههه ن

لانيفنذ هه نفأئههوناشنلههوندرهه نا ملههنينفههاللبعلانرىهه ن النيمههلالنيههل نا  ههأنفههأخطئ
معندسى هانرهعنا  هل نا ه من خلهارهناشنلهوندره نيفنرىبه ند هلنيهل ناجلبعه ن ند هلنيهل ن
اجلبع نديفن  اند  ونرى ن النا ممنمعندسى اندأنذبلبانرى ن ىطندذبلبانرى نخطأن
دههان ههاندسههونا لحريهه ند الناشنلههوندرهه ني وههو ن  هها ندبحههضن مبلهه نهللههسحا  ندتعهها ن

ربىلهن دن  مهلالنا  وهون مهظ منرى ه ن ند ه انمهعناإبهل  نا ه منظ هرنبه نفوهون ه هن
  هحننا م ندهللاب ل انمانهلهنان م  نملأخرل نيفنا زمهاالندف ه نهظ هارنفوهون مه نعبهأن

ههنانإنذبلبهانرىه نئه   ن ندظ هرنبه   نفوهون ه هنا مه ندهانفوهى اناشنلهوندره ن
 ن ن   ن ني كنامناخل ارنا  ل نبون مر منبه نمع  ها نبا هلل  نمعنل لنين ناجل  نا دن

نخب انمعنهاالندسى ان.ن
داجل  نا ثا   ن ن الناشنلوندر ن  عمنرى ن  هنا م نبأهنانإنذبلبانرى نئ   ندهأن
ذهرتن مهمن مهسن الن ه انا ى ه نإنذبلبهان مهلنرىه نئه   نمهردمننمهعنطهرأنيرهأدان

عوههه انشهههأيأنا وهههع ن مهههعنيرههه أ نبعوههه انبعوههه انبعوهههاند هههننئهههع   نا هللههها  أندب
 سعضن انلعونرأدنمعن  ونا عىمني عأدالنيفنا  اديحناسس  نف  هنا م نخصتن
بعهههأ ناللبار هههانرىههه نئههه   ندبهههأالناشنلهههوندرههه ن نيمى هههانه ن  سههه انبهههونبهههنيناهههان

د ل   ما ي   ا  علنا   مت  ب   ا أيعند  نرى  انا  عب نهباندا نلوندره ن
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ف ههه هنا مههه نخصهههتنبعهههأ نن   اضبببل   اببب  دإلسبببال  علنببب  ويبببلا  نع تببب
اللبار انرى نئ   ندبأالناشنلوندر ن نيمى انه ن  س انبونبنيناهانا هأيعند  ن

د لب   ما يب   اب  علبنا   مت  ب  ويبلا   رى  انا  عب نهباندا نلهوندره ن

ندهبهانهللهسقنفهيالندي هانرئه  ناشنلهوندره نننع ت   اضل   ا  دإلسال  علن 
صبىلههها ندت صههه  ندالههه نرىههه نا عسهههادن النيرئهههل  منهذنرئههه  ناشنلهههوندرههه ن ىعسهههادن الن
يأي لانب ند النيسلسىبلان  نلهوندره نيفن ه انا هأيعندها ن ن ئهوناشنرهعناجلبعه نمهعنن
هههاالندسى ههان نفمههاالن ى  ههلدنيههل نا سههستند ى صههار نيههل نا  ههأن نفلهها ناشنب ههانف ههأا ان

 ههأ ان  ههل ناجلبعهه ن الن  هه نااأايهه نيعههمنمههانهههاالنرههعن  ههل ناجلبعهه ند هه انف هه ن الندل هه نف
الل هادن ندمههانهههاالنرهعن ههظنالل ههادنفههاشنلهوندرهه ن ههأان هه هنا مه نف بههان مر ههانبهه ن ن
دف بههانهنا ههانرههعن الن هه انمههعنااأايهه نا ع  بهه ن إنتلهههونيفن شهه ا نهثههظلنه ن   سهه ان

ىه نمههانيههأخونيفندالل اد هانبههون ههأا اناشنلهوندرهه نبل اوهه ونا  مها ند هه انمههعنصب
دل  نرى  نا ص لندا س  ن  نفلا ناشنب انف أا ان  ل ناجلبع ن  نديفندل ه نلهوندره ن

ندهعن  د  اد  د  ستقل نيعلنطىسا ن ى أاي ن ل او وناإهللل ام نرى نا صهراطنن
رىبا ندرب  نارل ادا ندتصأي ان.ندا نبعأ انرى  نا ص لندا س  نن  دهه   ن همنتسهانن

تملالنهللاب لا نيل نا   امه نف ه هننا   ام ن  ندذ  ن الن  هنا م ن ن م نعبأن  انيل ن
نا م نملأخرلند م  انيل نا   ام نهللاب  ن.

 سبع الاال  الباهلل لمن            لم مسر ب لسبع باهللا
دا نحنع نا خردالنمعن  ونا أ  اندا د لالنيل نا   ام ن نحنعنا خردالنمعن  هونا هأ  ان

 ممنا لنبعثتنه   انا رهللونفبهانمهعن مه نهإنلا  هانرهللهل نهبهاندها نيعلنمعنل سنا
  قبع يعىنب   ددا نلهوندره ننن ى     م   ىال رال فلا  نذلا لوندر ن

ف  ال م   اس ال م  دويع د ل  دجتني د د   ر   ف نا     هبعى 

مهعنفها ممنادل لره نبعثهتنه   هانا رهللهون ننل   نا     حق  ويله د ضبال  
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تليفنهللسعنين م نمهعنا مهمنبعثهتنه   هانا رهللهونيفن ل اهلله انن خرن م  ن نن م نعبأن
د معندأنتس ه ن اهارنا رهللها  ند اهارنا  سهللنددهأنإنتس ه نب ىهمنمهعنا عسهادندبصه  انا عسهادن
يفن   سهه منبههأالن نيسههلل سلان رهللههل نف ههل نا   امهه نيههأ نا  هه ندمعهه نا رلههوندا ههرل الن ن

  أنمعندى نمعناهللللا ن ه ن نديفناسهأيحنا صهح قن  ن  هلمننديأ نا   ند  سنمع 
تلفلالنهللسعنين م  ن  تن هرم ان  هتنخظ هاند هرم هانرىه ناشن  نف هل نحنهعنا خهردالن
مههعن  ههونا ههأ  انملبههون مههريعن نا خههردالنمههعنا مههمنا ههلنبعثههتنه   ههانا رهللههونمههعن  ههون

 ن نف هنن خهرلننيعهلنهللهلملالنا أ  ان دنا خردالنيعلنا م نا لنهلللس  نه ند ها نا سهار
ملههأخرل نرىهه ن ظ ههانمههعنا مههمنيعههلنمههعن  ههونا ههأ  اننمههعنلهه سنا مههمندهها  ندا د ههلالن

 ننيهل نا   امه ن ندا د هلالنيهل نا   امه ن نيعههلن الن د نا مهمنرباهلله ن هنن مه نعبههأن
د د ن م نتعربنا صراطن نن مه نند د نا ممنتس يقنمعن ل نادلد ن نن م نعبأن

 الن س  هههانرى ههه نا صههه لندا سههه  ن هههلنا سهههابقنه ن ههه انهىههه نددهههأندههها نرى ههه ننعبهههأن
نمههعنت هلق ن هه ن بههلا ناجل ه ن  ند ملهه نرى ه نا صهه لندا سهه  ن ا صه لندا سهه  ن  ن  هان د  
رىههه ن اهههرهند ههه انمهههعنفوهههوناشنلهههوندرههه نرىههه ن ههه هنا مههه ن هنهههمنملب هههزدالنيفنا هههأ  ان

النه ناجل هههه ندهللههههاب لالندسههههونذ هههه نه نم ههههأيلالنمعهههها لالند ههههمنيفنا خههههرلن يوهههها نهللههههاب لن
اإهلل ا  نمعن ل نادلد ن نهذانتسنين  انف  اناسأيحنف  نفلالهأن نا  الهألنا د ن ن
 النا وهه  ندههأني ههانيفنا مههلرناإلل اديهه ن  ل هه نرى هه نا صهه لندا سهه  ن  ن ئههوناشن
نرههههعناجلبعهههه نمههههعنهههههاالندسى ههههان  نددههههأنإنيماخهههه نايبل ههههأن مههههعنيطىههههقنرى هههه ن  هههه ن ئههههو

م  تضببببل  ا صههههلا نديفنا  ههههر الن يوهههها نمههههانيههههأ نرىهههه نذ هههه نه ل هههه نلههههوندرهههه ن

م ىذد ضببيين  فبب  د ا    ده ل هه نننىحببعده   فتببذاا ىحببعده   د ربباى

رى ن  أنا ل سظيعند  انيعلن النا و  ن لنا   ا نننممن  ال ف  ريق جعلع
لالنمههانا  نرهعندله نا صهلا نددهأنيمهلالنمهانا  نهذاندصهرنيفناإلل هادنددهأنإنيمه

نيعههأندههأ انف بههانفهه بعندوهه نبهه نداهه انطال هه نمههعن  ههون فىهه سنهههوندوهه نبا وهه  ل
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ا عىههمننيعههربدالنيفنادسههالونا ههلن طههأنف  ههانمههعن خطههأنيعههربدالنبأ هه نئههونيفنذ هه ن ن دن
 هه انئهه  نمسههنيندحنههلنذ هه ن ندإنيعههلنبهه ن  هه نيههأ نرىهه نذ هه ن دن  هه نوههارنيفنذ هه ن

ان هننعلبىهه نهبهانلها نيفنا  ههر الن هنهانتمههلالنيفنرىه ندفهقن ههلاهن دنمهان شهس نذ هه ندهمنه
ا  سههه االندا ههه كنا ههه منرهههعن هههظندصهههأندتمهههلالنيفنا مهههلرناإلل اديههه ن ندتمهههلالن يوههها ن

نف باني ه نادر نرعنت صٍظنيفنابلما ناسقندا سعننه   ن.ن
ا  الهههألنا ثا  ههه ن نيهههل ناجلبعههه ناخلىههه نا عىبههها نف ههه ن هههون هههلن د ن يههها نا هللهههسلعن  ن هههلن

دصب لرن  ونا عىمنرى ن النيهل ناجلبعه ن هلن د ن يها نا هللهسلعن ند النا سهستنن خر ان 
بعههأهند النا  ههأنبعههأهنداهللههلأ لان هه   نبعههألن د هه نم  ههان النم  ههان هه اناسههأيحن  ههحن
دهها ن ن  ندههه   ن ههمنتسههانن  ههانيههل نا   امهه ن  نيفندل هه ن  ندههه   ن  نديفنردايهه ن خههر ن

ا  صههار نبعههأن ههأ نداهللههلأ لان يوهها ن هه   ناهه اناسههأيحن  نفهه حعنا  ههل ندا   ههلدن ههأاندن
بهأالنيهل ناجلبعه ن هلنيهل نر هأندا ع هأنيمهلالن د نا يها ندإنيمهلالن خر هانيمهلالنافللهاحن
ا هللههسلعندإنيمههلالن خههرنا هللههسلعن ندطال هه نمههعن  ههونا عىههمندا ههتنإنيههل ناجلبعهه ن ههلن
 خههرن يهها نا هللههسلعنيفنحبههحنيطىهه نمههعنم ا هه ن مههعنا رهها أن  ههان  هه ن ههانرىهه ن هه ان

 ههل نا هه مندهها نبهه نطال هه نمههعن  هه ن خههرن يهها نا هللههسلعنفهه نيعههارضن النيمههلالنا سههستنا 
بعأهندا  أنبعهأهنبارلسهارن هنهاناه ثن يها نمللا  ه نفمهاالنا سهسقن ى هل نا د ند هلنيهل ن
اجلبع ندبعأهنا  ل نا ثا ند لنا  ل نا سهستن نيهل نا  هأنفعىه نهه  نمهعنا  هل نينفهيالن

نا  أن.نيل ناجلبع نيسسقنيل نا سستندن
ا  الألنا ثا ث ن ن الن  اناسأيحند لنملطعنا را أنكنادص  نف  ند  ونرىه نر ايه ن
اشنلهههوندرههه ن ههه هنا مههه ندرف ههه ن هههاندرهههأ نهئههه   ناهههانبهههون راهنهههاندمهههّعنرى  هههان هههان
وهارتنهللههاب  ن ألمههمنيفنشههعالر انيفنا ههأ  انديفنم ز ل هاندههه   نيههل نا   امهه ند هه انمههعن

ا لز ند طهاعناشنلهوننهذاهلل  نرى ن  ونا هلل  نيفن النادسىمنصبى نمانيمهأنفوونا 
درههه نفي ههه ني هههأ نديعهههاالندإنيههه كن   سههه نفمبهههان الن ههه هنا مههه نملب هههزلنبهههأ لاعنا لب هههزن
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دم  انرأ نهصبار هانداللبار هانرىه نئه   نفهيالن ظ هانمهعنا مهمندهأنابلى هتنبأشه ا نن
د ههانابلى ههتنبهه ن هنههانضبىههتنمههانإنهثههظلند ههانابلى ههتنبهه نهبههانهللهه أ نا  سههارندا  هه  ن

طاد ناانبه ن ند هانابلى هتنبه نهثهظنمهعنا  مها نيفنا ط هارلندا صه لند شهساهنذ ه ن هان
رلههزدانر هه ن ههان رفههلهندت مسههلانا طري هه نا هه منرئهه  ناشنلههوندرهه ناههاندهها نبعهههأ ان

ا سههبح نن  هه ندهها ن ن    هه نا ههأيعنه ناشناس    هه نرضبهه ناشندف هه نتعى  هها نرههعنا  هه ن
  نيريأنب ل  ن دف  ن نيعلنيفنا صح قنا  منر اهنب ل ه نيفناسهأيحنا ه مندسىه ندف ه ن

  ههه ندههها ن  نن يوههها نرهههعن لن ريهههرلندف ههه نتعى  ههها نيعهههلنيفنوهههح قنا سخهههارمنرهههعنا  ههه ن
  هه نا ههأيعنه ناشناس    هه نا سههبح ن  نددههأنذهههرنا سخههارمنرضبهه ناشن هه اناسههأيحن

يسهرنيفنهلها نا مهاالنمهعن د نوهح قنا سخهارمنددل ه نادصه  نمعى ا نيفنبا نا أيعن
ف  نتعى  ا نيعهلن النا سخهارمنرضبه ناشنتعها ن نيصهونههلله ادهندهمنهانرى ه ند  ه نا لعى هقن
مههعن   ههاظناإوههط حناوههط حن  ههوناسههأيحنيريههأدالنبهه ن النادخههرجن ىحههأيحن هه سن

ملهههه نمهههه انادخههههرجن ن النادخههههرجن ىحههههأيحن دنا ههههرادمن ىحههههأيحنمههههعن وههههحا نا 
ديس طنمانب   ندبنينمهعنرىهقنر ه نمهعنا هلله ادنف سه طنرهأدا نمهعنا رلها ندهأنيسه طن
دا ههأا ندههأنيسهه طناا ههنينددههأنيسهه طنا اهه نددههأنيسهه طنصب ههانا هللهه ادنديهه هرنم ل ههاهن

د شههساهنذ هه ن مههعنا سخههارمنرضبهه ناشنتعهها ن هه نن دندهها نا  هه ننف  هل ن ندرههعنا  هه ن
 نبهها لعى قنيعههلنذهههرهنبصهه م ناجلههز نه ل هه ندهها ن دنه ل هه نطري هه نيفنا لعهها  قن  هه نهذانلههزن

رعن دن أثن دن شهساهنذ ه ن هانف ه نوه م ناجلهز ن نمهعنبأايه نمهانذههرنفهيالن ه انيهأ ن
رى نوح نههلل ادهنر أهن دنللدت نر أهن م  نت اورنرعنرتسه نشهرط ن ندا سخهارمن ه ن

ط نفردبههانشههرطننيفنا صههح قنشههأيأنداهه انت اوههرتنهثههظنمههعنا  اديههحنر ههأهنرههعنشههرن
رىقنبص م ناجلز نهبانفعونيفن  اناسأيحن   نرى  نبص م ناجلهز ند هلنرهعنعبهأنبهعن
ههللحاأنرعنداددنبعناسصهنينرهعنرمرمه نرهعنابهعنرسهاسنرئه ناشنر  بهانرهعنا  ه ن

ههههه ندههههها ن ن  ن  ههههه نا هههههأيعنه ناشناس    ههههه نا سهههههبح ن  ندمعىهههههل ن النعبهههههأنبهههههعنن  
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 نادلههأخريعنبأ هه نيههأ سند  هه ندههأنيسهه طنههللهحاأندوهه  نصبههانمههعن  ههوناسههأيحندخاوه
ا لاهللهط نب  هه ندبهنينشهه خ ن مههعنداددنبهعناسصههنينا ه ند ههلنشهه ونبهعنههللههحاأنيفن هه ان

 النا سخههارمنرى هه نبصهه م ناجلههز ن نف هه انيههأ نرىهه نوههح نمسههاعنعبههأنن ا هللهه ادندمههادا
نا صح قن  ه ن بعنههللحاأنا اناسأيحنرعنداددنبعناسصنين   نمعنطري  ن وحا  

 ههأ منا لحههأيحنيفنطريههقنمههعنا طههرأنفههيهنمنإنيسهها لالناذهههردانا هللهه ادندف هه نهذانوههقنر
ا لحههههأيحن  نذهههههردهند هههه سنف هههه نا لحههههأيحن ند هههه انمههههأخلذنمههههعنوههههح قنبههههعن سههههاالن
با ل صهههه صنن  هههه ن ههههصنرى هههه نيفنم أملهههه ندمههههعنوهههه  انا سخههههارمندمسههههىمند شههههسا   بان

ملوههل نر ههأننباإهللههل را ن  ههحنتسههل  من هه هنا  ارههألنف بههاني هرد هه ن ند هه اناسههأيح
ا سخارمنيفنا د ناد ردنديفنهل ندر أنا ما ن ضبهأندصباره ندههلله ادهنل هأندا عىبها ن
وححلهند  نشلا أنةلى  نتأ نرى  ن ندا ن ن   نا هأيعنه ناشناس    ه نا سهبح ن
 ن   نا أيعن نا أيعن  انماناد صلدنب ن ن هونا  ه ندا ه  نف ه ن ىله سنف عهلنف ه ن

   نا دياالنه ناشن ناس     نا سبح نا لن هننديهعنا هلله  ن ننصب انا دياالنيعل
دديهههعنعبهههأنبهههعنرسهههأناشنرى ههه نا صههه لندا سههه  نف رهههبون   ئههه نهذانههههاالنيفنا  ههه ن
دا هه  ن ىلهه سن نيرههبونصب ههانا ديههاالنا سههاب  نف   ههرنبهه   نفوههون هه انا ههأيعندعسهه ن

 ن  هان ىع هأندا هأيعنادع هلدن هلناشنلوندر ن  ن نا لل نا ثا ن ن النا   ندا ه  نف ه
ديعنا هلل  ن نفبعلن  اناسأيحنرى ن ه انا للل ه ن  ه نا هلله  نه ناشناس    ه ن
ا سههبح ن نيعههلن  هه نخصهها نا ههأيعنا هه من ههلنا هللهه  نه ناشنلههوندرهه ناس    هه ن
ا سبح ن نفخصا نا أيعنمل لر ن ند ملرهنهثظلندشرالع نملعأدلنفأ س انه ناشنلهون

ر ناس     نيعلنمانهاالنرى ندفقنا س  ندهاالنمسحا نهلل  نفاشنلوندر ن ن عوندن
مههانمسهه نمههعنشههرالانا هللهه  نيفنا وههارندا  هه  ن دنف بههان ههلنشههأيأنرىهه نا عسههادنبههون
  سهه نه  هه نلههوند هه ن ههلنمههانهههاالنمسحهها ندهللهه  ن نهذانتسههنينذ هه نفسحسهه نت ههأيرن دن

 نادعهههلنا د ند هههلن النا هههأيعن ىلههه سنتلل ههه نهىبههه نا هههأيعن لىههه نمعهههلن  ههه نفعىههه
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تمههلالن  هه ن فعههوندبعههلنم عههل ن نيعههلنعسههل نا ههأيعنه ناشناس    هه نا سههبح ن الن
ا هللهه  ن  سههتنعسلبهه نشنلههوندرهه ندإنيرتوهه نن ا ديههاالنا ههلنهللههس تنبعههأنمههانلههن

مههعن  ههأا ن النيههأيعن ههانبههونإبههأن النيههأيعنبا هللهه  نفههيذانهههاالنههه   نفهه نت ههأرنن
هنههان فعههونرىهه نبا ههانبههونيمههلالنمع ا ههانعسههل نا ههأيعنر ههأناشن دنه ناشندهههلالن  ههأنبأ

 فعههونإنتمههلالنرىهه نا ل وهه ون هه انهثههظنيفنا ىمهه نفيهنههان ىل وهه ونيفن وههى ان مههعندههأن
م ح م د جن  ل  ئبذ رلبا  تملالن مظهنيفنملائانهثظلنه ل ناشنلهوندره ن

نمههعن  ههونن سببتقا  محسبب   قببلال ا  ههارن ن مههعن ههونر ههأن  ههوننيعههلنخههظننمسههل ر 
ا  هههارنخهههظن نإن ند  سهههعنم ههه  نيعهههلن  سهههعنم ههه  نمهههعن  هههونا  هههارن هههون  هههونا  هههارن
يملالنر أ منم    ن سعنإنف ملالنهذا نمعلندل  ن  سعنم   نيعلن سعننم  ى من
ده   نيفندل  ن   نا أيعنه ناشن  انيعلنعسهل نا هأيعنه ناشناس    ه نا سهبح ن

ا هلل  ن ندرى نا للل  نا ثا ن ن النيمهلالنا هأيعناد صهلدن هانا هأيعنادع هلدنا لن نن
د ههلنا هللهه  نيمههلالن  هه نرىهه نبا ههانيعههلن  هه نخصهها نا هللهه  ندشههرالانا هللهه  ن
ه ناشنلهههوندرههه ناس    ههه نا سهههبح ن ند ههه ان هههلنا ههه منف بههه نا سخهههارمن  هههحن دردن

 ند الن يسهرنا هأيعن  سه نه ناشنناسأيحنيفنهلا نا ماالن  أ نرى نيسرنا هأيعن دإ ن
لههوندرهه ن ند  ههأ نرىهه ن النا ربهها نمههعنا مههاالنهبههان ههلنمعىههل نيفنملئههع ن ندل هه ن
اس     نا سبح ن ناس     نيفنا وون ننمىه نهبهرا  منا ى هونرى ه نا سه  ند هننا هلن

  ى  م حلنن د ننه نعبأنرى  نا ص لندا س  ن النيلسانمىل نهباندا نلوندره ن

داس    ه ننى لي م  دتي   يب  ىيبادهل  حنلفب  م   ب  اب    ب  د  شباال  
مأخلذلنمعناس ه ند هلناد هون هنهانما هتنرهعنصب هانطهرأنا وه  نه نا طريهقنا ه من
رئ  ناشننلوندره نما هتنرهعنا رهركنه نا لل  هأنددهأني ها ناهانادىه نا عللها ندبعهلن

ا رهههركنيعهههلنم هههونيعهههلنمههه   نرهههعنطريهههقناس    ههه نيعهههلنا هههلنف  هههانارللهههاجنرهههعنطريهههقن
ا رهههركنه نطريهههقنا لل  هههأندرهههعن  هههونا رهههركنه ن  هههونا لل  هههأن نداس    ههه نهذانها هههتن
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دبعلناد ونفيهنهاندهأنتمهلالنيفنا ع  هألند هلنا وهوندا لل  هأن نددهأنتمهلالنيفنا رهريع ن
يفنبها ن النا ع  ألنيفنبا نا عىمنربلاجنه نم ونرعنا مىطنه نا صلا ن ندا رريع ن

ا  ههلا ندا رهه لاتنربلههاجنه نم ههونرههعنطريههقنا رهه للنه نطريههقنا تسههاعنداإهللههل ام ن ن
دههها نا سهههبح ن ندا سهههبح نيعهههلناد سهههرلنا سههه ى ن نديفن ههه اناسهههأيحن هههان رادنادم ههه ن
رضب ناشن الناشنلهوندره نمهّعنرىه ن ه هنا مه نبأ ه نلعهوندي  هان     ها نمسحها نهلله  ن

ف ههأنابل  ههاناشنلههوندرهه نبا وههارندا  هه  نهبههاندهها نلههونخبهه انا مههمنمههعندسى ههان
ددها نلهوننن لض  ونا  ى اه   د ربالل د تب  ا نب  ويبلا  ندره ن
    جعل ويلا  ف  د بعل   ب  حبا  م  يب  ميبلا  ىيبادهل  هب   در ن

دهانابلىه نا مهمنمهعندسى هانبهأ لاعننداشننس  ا  د  سي ل     قيل  ف  هذد 
دوههعس ندرسههظلنفي هه نلههوندرهه نخ هه نرههعن هه هنا مهه ن ههانوههارتن  مهها نشههأيألن

مس ن  هنا م ندمسه ن ه انا هأيعن  ه نديهعنيسهرندهلله ل  ن ند النا عسهاداتنيفن ه هنا مه ن
رسههاداتنهللهه ى نم سههرلن ندوههارتندارههألنمههعندلارههأنا رههريع ن الناسههرجنمرفههلعند  هه نإن

ن ههاناخههلصناشندالهه نمههانا علههزندإنعههر نمههانا وههردرلند النادرهه  نذبىهه نا ل سههظ
لوندر ن  هنا م نبأهنانإنتماخ ندبان أاتنب ن   س انمان نتعبون دنتهلمىمنهبهان
لهها نيفنا صههح قن  هه نرى هه نا صهه لندا سهه  ندهها ن  نهالناشنذبههادزن مههلنيعههلنخاوهه ن
  هنا م نذبادزن ملنمان أاتنب ن   س انمان نتعبون دنتلمىمن ند  انيأ نرىه ن

  س ن النمعندخى ندا لز نب نفي  نمصهونرىه نذ ه نا  وهونا ع ه مننفوونا هلل  نيف
يفنا ثهههلا ندا  هههلرنداجلهههزا نديفندخل ههه نيفن ههه هنا مههه ند النيمهههلالن هههلنا هههظندمهههانذ ههه ن
  مامه نهلله ى ند ربا هه نهلله ى نم سهرلندمسحهه نبهون  ه نخصهها نا هلله  نه ناشنلههون

 مرناشنلهوندره نبه نندر ناس     نا سبح نفمونمانهاالنا عبونادرردعن هلل ونف با
في ههه نيمهههلالن  هههه نه ناشنلهههوندرهههه ن ن مهههعن ا  ههههانت س ههه ند ههههلن النمسهههأ  نا سهههه ل  ن
دا  سههرن هه هن ههانزبلىهه نف  ههانا ف هها ننف  سمههننئههسط انبأهنههانيعههلنا سهه ل  ن ههلنا  سههرن
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ا لنمس اناشنلوندر نبأهنهانرىه ن  هأندل هنين نا د ن ن هنهانم صلوه ننيفنا رهريع ن
دنيفنا سهه  نفههيذانهههاالنا عبههونهللهه  نم سههلرانم صلوههانيفنا رههريع نفههيالن هه انيفنا  ههر الن 

نه ناشنلهههوندرههه نمثا ههه نا فطهههارنيفنا سههه رن نددصهههرنا صههه لنيفنا سههه رن عىههه ن عسهههل ن
ا سهه رندسمبهه نادرهه  نفههيالنا فطههارن فوههون  هه ن يسههرندهالنا  صههرن فوههون  هه ن يسههرن

 النيمهههلالنا ل سهههظندا سهههبا  نا هههلند هههعنيرهههادنا هههأيعن  هههأنهإن ىسههه ن نا للههه نا ثههها ن ن
 مههمن ههاندههأندرر ههانهمهها نن دنرهها ننجمل ههأن نيصههىقناإلل ههادنمههعنمثىهه نبلطس ههقن وههل ن
ددلارههأنا رههرعندم  ههاندارههألنادرهه  نذبىهه نا ل سههظن دنا وههررنيههزا ن دنحنههلنذ هه نمههعن
ا  لارهههأن نفهههيذانههههاالناسمهههمنا  سهههظنلههها نرهههعنالل هههادنوهههح قنيفنتطس هههقندلارهههأنرفهههان

 ه انيمهلالنمهعنا هأيعنا ه من هلن  ه نه ناشنلهوندره نمهعن هظهن نيعهلنناسرجنفيال
مهههعنا لرهههأيأنداههه انههههاالنهللههه  االنا ثهههلرمنرضبههه ناشنتعههها ني هههل ن نيفنمعهههرضنهههه  ن ههه ن
ا لرأيأنمس  نهون  أندهمنانا عىمنا رخص نتأت  نمهعنف  ه ند ه انوهح قنهذانها هتن

فيالن  ان انمس ناشنلهوندره ننا رخص ن تتنمعنف   نبا  صندف   نبا  لارأنا ررر  
د انسب زتنبه ندم هزناشنبه ن ه هنا مه ن نهذانتسهنينذ ه نفهيالنا  هاظرنيفن  مها نا رهريع ن
ا هلل م  ن أن الن  ما نا رريع نمس   ننرى نا سبا  ندا  سرندا س ل  نيفنا ط ارلن ن

ا ننداسهان نديفنديفن  ما ناد اهن ندا    نيفن  ما نا ص لن نديفنا زهالن نديفنا صه 
ادعام تنديفناإللبار اتنه ن خرهن نههون ه هنمس  ه نرىه نا  سهرندا سه ل  نفمىبهانن
هاالنا مرن يسرنهىبانهاالن   نه ناشنلوندر ن ندمعلنذ  ن النا عسهأني سمهنن ه ن
بونمسعنم ه ن النمه نا يسهرنمهعنا مهريعنهذانررئهتن ه ند مه انههاالنرى ه نا صه لن

بههنين مههريعنهإناخلههارن يسههر انرى هه نا صهه لندا سهه  نمههان نيمههعنندا سهه  نفي هه نمههانخههظ
هشبهاند هه ان  هه نمهه نمههانمسهه ناشنلهوندرهه ن ند  هه نا ههأيعنه ناشناس    هه نا سههبح ن
هذانتسنين  انفيالنمرادنادم  نرضب ناشنمعنهيرادن ه اناسهأيحنذههرنمهانخهصناشنلهون

عام ندهونمسىمندب ردهنمعن   نمانهل ه ندر نب ن  هنا رريع ند  هنا م ندادسىبنينب
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مهعناشنلههوندره نرى هه نبهه اكنا  وهونا ع هه منا هه منذههرنفي هه نهمنههانمصهونرى هه نبعبههون
يسظا نهلل وندبأ ما نم سرلند  ان انير  نا ع  نصب عا نيفن النيأخىلانديهعنا هلله  ن

زامها ندطاره  ندير  ن  ونا هلل  نيفن النيىلز  نبأ مام ندشرالع ن  ه نههونمهانازداددانا ل
باس     نا سبح نهىبانههاالن لهر من ر همندهىبهانها هتنعسه ناشنلهوندره ناهمن بىهغن
 ند  انا  منذهرنيربونيعلنيفنا سهبا  ندا  سهرنيرهبونا  مها نا عبى ه نديرهبون
 يوههها نا مهههلرنا عىب ههه ناإرل اديههه نفهههيالنا  سهههرندا سههه ل  نيفنا مهههلرنا عىب ههه ناإرل اديههه ن

ديههعنا  طههرلن ندا هللهه  ن هه سنف هه نتع  ههأاتنه م هه ندإنمسا ههحنظهها رن النا هللهه  ن
فىس   نإني  ب ن انهإنخلاصنا  اسنبونهون  أني  منا هلل  نبعسهاراتنهلله ى نهذان
شرحن  نمعلنا لل  هأندب  ه ن ه نبعهضنا  مها نفي ه ني  همنا هلله  ن ند مهانمهان  هأثن

  نلى ههههونا مههه  نددد ههههقنيفن ههه هنا مههه نمههههعنا دهههلا نادل ردهههه ندا ل صههه  تن ههههانيسهههبلن
ا م  ن دنمانيسبل  نبا  ىس  نا هلل م  ن دنا لع  أاتنا هلنإنتصهىقنجلب هلرنا مه ن
فيالن ه انبه نشه ن هان هز ن  ه ن ه سن هانمسه ناشنلهوندره ن الن  ه نا هأيعنه ناشن
اس    ههه نا سهههبح ند ههه هنادسهههالونادع هههألنا هههلنإني  بهههانهإنا هههلاصندب هههأماتنهثهههظلن

رههه ن ههه هن  سهههتن هههانيهههأخونيفنا سهههبا  ندإنيفنا  سهههرند ههه   نوهههارنإنيعل هههأدانمل لن
تى ناإرل اداتنرى نت او ى انا لني هل ن هانادهلمىمند ربها نا سهأعنإنيعل هأد انهإن
خلاصنا ع ىبها ند مهعنهذانهللهأ تنرامهتنا  هاسن هونتعل هأنهه ان نيهأر نمهاني هل ن دن

يزرمن الن هثرنا م نا  ل ندماندسونا  هل نن لاب ندبانيفنا  صنا ان طأنبعو منيفن   
 هنمن شاررلنمث  نيفناإرل ادن دناداتريأي ن دن هثرنا م نرى نحنلنه ان  ان ىهطن الن
 هه هنادهه ا  نهمنههان ههننر ههأنا عىبهها نرىهه نت اوهه ى ان ندا عامهه ن هثههرنمههانذبههأنر ههأ من

ت اوهه ونادسههالونا  طههرلند هثههرنمههانذبههأنر ههأ منمههاند نرى هه نا ههأ  ونهذانرىبههلهن ند مههان
ا ع أيهههه نا شههههعري ن دناداتريأيهههه ن ندت اوهههه ونادسههههالونا م م هههه ن دناد  س هههه نرىهههه ن من
م   ن  هنربلهاجنه نتعىه منفهيذانرىب هان    هاند  ل  هاندهذان نيعىب هانفي ه نهللهظلان
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ه نمانيسبع نيفنا ملا ن دنيفنا س  نده نمانيلىلهنمعنا  هر الند ه انجمهردنظها رناه ان
  مني اهلل نا  اسن لناس    ه نا سهبح ن نا ه مني اهلله نا  هاسنيفنا هأرللن  ل نهالنا

ديفنا س ههههاالنهمنههههان ههههلنفطههههرلنا هللهههه  ندا لل  ههههأنا هههه منإنيىلههههسسنبهههها دلا ندا ل ريعههههاتن
هذننا م م  ندا  ىس   ندا راف  نا لنإني  ب انا  اسنهإنبلعى مندوهأأنرهللهل ناشن

أبلاهني لدا ههه ن دنملسههها  ن دني صهههرا  نه ني هههل ن ن  نههههونمل هههلدنيل هههأنرىههه نا  طهههرلنفههه
 خرناسأيحن  ند  انم منيفناد  انيفنم  انا أرللندم  انا عبهونيفن  ه ني هرأنيفن
ا ههأرللنمههانبههنينا عامهه ندمههانبههنينخصههلصناد حههرفنينمههعنرىبهها نا  ههرأندا هه يعندرهللههلان
رىهه نمهه   نمعههنينفههيالنا عامهه ندههأنإنذبههأنر ههأ منتىهه نا دههلا ندهالندلههأتنر ههأ من

لإ نإنذبههأنر ههأ منت اوهه ونادهه   نهذانهللههأ تن  ههأا نمههث  نمههعنرامهه نا  ههاسنيفن مندهه
بىأن انهذانهاالنف  نم   ن شعري ن دنم   نماتريأي ن دنم   ندأري ن دنمعلز ه ن دن
ه ن خرهن نهذانهللأ ل نيفنمسالونا  هأرنفي ه ن  ه ن ه ن  سه ندبهاني لوه  نا  طهرلنبهأالن

   نيعبهون  ه ن نيعىهمن هظنذ ه ن ندا  طهرلنت لوهننا  ساالنةظند   ن ظنجمسهلرند ه
 هه انده ساهللهه نيفنداخىهه ني لوههننذ هه نههه   نهذان ت ههتنيفنمسههالونا مههاالندهللههأ تن
  أا نمعنرام نا  اسن عن نيعىمنت او ونمه ا  نادرلئه نيفنا مهاالن هونا عبهونمهعن

تنيفنا مههاالنهللهه ل س ناجلب ههانهبههانلههر ن عههمنا عبههونمههعنا مههاالن ندههه   نهذان ت هه
مسالونا ص اتناشنلوندر ن وناهلللل نرى نا عرشنفهيالن  هل ن عهمناشنلهوندره ن

هإنهذانرىهههمنبا لأديهههونهإنهذان  هههعننند ببباح   ويببب  د عبببا  دسبببت ى ي هههل ن
د هه رنفي ههه ن ههنينهذالني ل هههونرههعنفطرتههه نه نشهههن ن خههرن نداههه انمههعناد هههمنيفنمههه  ان

فطههر مندمههانيسهه ونرىهه  منيفننا ههأرللن الني ههر ن ى ههاسنمههانتسههل  ب نمههانيسههل  ب نمهها
اإرل ههههادنديفنا عبههههون نفاس    هههه نا سههههبح نمسهههه نا هللهههه  نر  ههههألندشههههريع ندي سمههههنن الن
تمهههلالنمسههه نا هههأرالنه نا هللههه  نر  هههأل ندشهههريع ن ندههها نرضبههه ناشنبعهههأ اندرهههعن لنبهههعنن

دا ن ن  نرى ممنبا سس وندا س  نفي  ن  سنمعنرسأا نرى نهللس   ندهلله  نذههرننهع ن
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ائ نر  هاهنمهعنخره  ناشنفلبسه نا  هارن ند ه سنمهعنرسهأا نرىه نهللهس   ندهلله  نا رضبعنف 
ذهرنا رضبعنف رعرنلىأهنمعنخر  ناشنهإنهاالنمثى نهبثونشلرلنيسسندرد انفس  بان
 ههننههه   نهذان وههابل انا ههريقنفلحههاتنر  ههاندرد ههانهإنرباتههتنر هه نذ لبهه نهبههانربههاتن

ندهللهه  نخههظا نمههعنالل ههادنيفنخهه اننرههعن هه هنا رههلرلندرد ههان ندهالنادلصههادا نيفنهللههس   ن
هللس  ندهلل  ن ن  انا ارنرداهنرسأناشنبعنادسهاركنيفنهلابه نا ز هأن ندا مها ن ضبهأن يوها ن
د بلن ع منيفناسى  ندددان ىهطنيفنههلله ادهنيفنا ز هأنارسهأناشنبهعنمسهاركندوهحح نمهعن

داسههحنرىهه نناسى هه نداد صههلدن نمههعن هه انا اههرن النمهه  انا صههحاب نرئههلاالناشنرىهه  م
 هههزد نا سهههس وندا سههه  ن ندب هههاالنفوهههوناإهللهههل ام نرىههه نا سهههس وندا سههه  ن نديعهههلنب ل ههه ن

دهللهس وننرى ممنبا سهس وندا سه  نا زمهلانا سهس وندا سه  ندا سهس ونادهرادنبه نهللهس ونعبهأن
 م  هبببذد  ببباد   وهههحابل نرئههه ناشنرههه  مند هههلنادههه هلرنيفندل ههه نلهههوندرههه ن

د  ههاند ههأننسببيل فتفبباق يابب  وبب  سببيلي  سببتقل    فبب تيع ه  ال تتيعبب د د 
فلعىههه نوهههراطا ندا هههأا ند هههلننن م  هبببذد  ببباد    سبببتقل  نا صهههراطنف ههها ن

ا سهههس ونا لا هههأند هههلنا ههه من بهههان مهههلرنا هللههه  نرىههه نت اوههه ى اند مهههلرنا سههه  نرىههه ن
ت او ى اند مانا سسونا خر ندا  لا نفعى نهونهللس ونم  هانشه طاالنيهأرلانا  هاسنه ن

 ا نمعهرداند هلن الناشنلهوندره ندها نيفن خهرنهللهلرلنا ع مسهلتندخل  ند ا  هانهللهمن

ف  هانصبهانن د ذل  ج هع د فلن   ناعلنا  سيين  م  ى  ل     د  حسنل  
ا سسونديفن ي نا  عها ند هأنا صهراطند  هانيفن اهرن لنديفن هظهنمهعنا  اديهحندا اهارن

ن دا هههأند مهههعنا سهههس وني هههردنا سهههس ونف هههونبهههنين ههه انتعهههارضنبناجلهههلا نإنا سههها نبههها ن
اد صههلدنبهه نهللههس ونا هللههه  ندا سهه  ند هه انيفنداخىهه نف ههه نت اوهه وندف هه نهللههس ونا صههه لن
دف  نهللس ونا زهالندف  نهللس ونا صى ندف  نهللس ون ربا نا  ىل نا لنتصهىقنا  ىه ندف ه ن
هللس ونه انده ان انملال نا  اسنت صه   نيفن مهلرنديه  مند هانيمهلالنرى ه ن  هلاامنيفن

عىب  ندا عبى ه ن نديفنربهونا  ىه ندربهوناجلهلارحنف مهلالنهذا نصبهانا سهسونيفنا عسادلنا 
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اد صههلدنم  ههانت اوهه ونا سههسونن د ببذل  ج هببع د فلنبب   ناببعلنا  سببيين   دل هه ن
ندهبعن  د  باد  د  سبتقل  د ننهى انهللس وندا أندوراطندا هأند نرى ه ندل ه ن

دد نرى ههه ندل ههه نننم  هبببذد  ببباد   سبببتقل دنا  ههه نندد نرى ههه ندهههل نن0 ن
رى ممنبس لندهلل  نا ى ها نا راشهأيعناد هأينينمهعنبعهأمن ندد نرى ه ن يوها ندهل ناشن

 قع ا    ا  ف  اس ل ل مس   حسن      ا   لاج د ل نلوندره ن

د  ههأن  سههعنا ع مهه نبههعنا  هه منرضبهه ناشنهذنن د لبب   دآلرببا  ذاببا ل اىلبباد 
ندا نيفنت ريرهن  ان

ننا هأا نيفندا هٍأاننفىلا هأنههعندن ندا يهباالل نرهانهللسه ونا هحقل
فىلا هههألنيعهههلنشناد صهههلدندادعسهههلدن ههه ند هههأهنلهههوندرههه ندصهههأا ندهرادلندتلل ههها ندر سههها ن

دت أهللههتن مساله نهههعندا هأا ن  ههتنيفندصهأكندهرادتهه ندتلله ندىسهه نندر سها ن لا هٍأن
 تنيفندا ٍأنيعلنإنتلرع نرى  نا د ا نيفندىس ندإنيفنهللىله نبونهعندا أا ن 

ند هههلنهللهههس ونا سهههى ن يفنيعهههلنيفنهللهههس ٍوندا هههأندههها نبعهههأ ان رهههانهللهههس وناسهههقندا مهههاالل
ا صهها ند هه ان ههانيع ههزنرىهه نهثههٍظنمههعنا  ههاسن النيوههسطندىسهه نرى هه ن دن النيىههز ن  سهه نبهه ن
في هه نيفنا د نفىلا ههٍأندههأني صههأناشنلههوندرهه نبعبىهه نددههأنيههأ نمههرلن خههر ندي صههأن

همهاناجلهاهندهمهانا هأ  ان  نرؤيه نا  هاسندحنهلنذ ه نمهعنا ريها ندا سهبع ن ظناشنلوندره ن
ددهههونمهههعنيسهههىمنمهههعن  هههلاعنا رهههركنا  هههنندههها نههههعندا هههأا نيعهههلن  هههتنإنتلرهههع نيفن
دصأكندهرادت نفأصباندىسه ندهرادته ند هننا هلنيسهب  ان  هونا سهىلكناجلبع ه نرىه ن

ل ههتنر هه نلههوندرهه نيفناشنلههوندرهه نفههأصباندىسهه ندهرادتهه نيفناشنلههوندرهه ندإنتى
دصههأكندهرادتهه ندربىهه نه ن ههظهن ندالعههونا مههلرنا ههلنمعهه ندهللههالونجلبههاندىسهه ن
رى ناشنلوندر نيفندا ٍأند ه اناإبهل  نا ثا هحن  ه ن ه سن نهإنهللهس ونندا هأند ه هن
وهعس نهإنرىه نمهعندف ه ناشنلهوندره نفمهمنمهعنا  هاسنيفن هثهرنمهعنهللهس ونيفنهللهس ونن

همانمعنل  ناإتساعندهمانمعنل  ناد  ان دنمعنل  ناإهللهل ام ن  انديفنهللس ونن  اكن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 

 دنمعنل ه ناإرل هادندحنهلنذ ه نفهيالنت لهلنم  هانت لهلانمهعنذمنر  به  ندهإنفهي نإن
  ههانرىهه ممنبا سههس وندا سهه  نفي هه ن هه سنمههعنرسههٍأنرىهه نهللههس ونن خا هه ن ال هها ن ندهها ن

 نيريههههأنبهههه   ن النندهللهههه  نذهههههرنا ههههرضبعنف ائههههتنر  ههههاهنمههههعنخرهههه  ناشنفلبسهههه نا  ههههار
ا  والونا لنلها تنيفنا  اديهحنهمنهانم ه ن هانمهعنههاالنرىه نا سهس وندا سه  نف هأن
لها نر ه نرى ه نا صه لندا سه  نيفناسهأيحنا صهح قن  نر  هاالنإنسبسه بانا  هارنرهنين

  هههان  ههه نهمنهههاننبمهههتنمهههعنخرههه  ناشن ندرهههنينباتهههتنربهههرصنيفنهللهههس وناشن  نف سهههنين
رىهه نا سههس وندا سهه  ن ندهها ن  نفي هه ن هه سنمههعنرسههٍأنرىهه ننم هه ن هه انا  وههونمههعنهههاال

هللس وندهلل  نذهرناشنف ائتنر  اهنمهعنخره  نا هرضبعنفلبسه نا  هارن ند ه سنمهعنرسهٍأن
رى نهللس وندهلل  نذهرنا رضبعنفادرعرنلىأهنمعنخر  ناشنهإنهاالنمثى نهبثونشلرٍلن

يفناسههأيحن  نيههسسندرد ههانه ن خههرهن  نيعههلن النا هه  ل نرباتههتنر هه ند هه انهبههانلهها ن
 ههلنبىمههتنذ لبهه نر ههاالنا سههبا ن ن   لههانإنترههركنلنشهه ئان   لهه نب را ههانمم ههرلن  ن
فههيالن هه انفوههونا هه هرند  هه نمههعندهها نإنه هه نهإناشند ههأهنإنشههري ن هه ن هه نادىهه ند هه ن
اسبأند لنرى نهونشهن ٍنندهأيرنيفنيهل نماله نمهرلن  هرتنذ لبه ندهالنها هتنمثهونذبهأن

اشندحببههأهنه ن خههرنمههاندردنيفنا ذهههارنهذانذهههرناشنلههوننا سحههرن ندمههعندهها نهللههسحاال
در نبأ لاعنا ذهارنمهعنا  هقنبا  وهونا ع ه منا ه منلها نف  هاند هلنادلرهلدنبه ن هلن
معنهاالنرى نهللس وندهلل  ندها ن ن  ن ه سنمهعنرسهٍأنرىه نهللهس ٍوندهلله  نذههرنا هرضبعنه ن

اشنلههوندرهه نبهه نن خههرهن  نفههيالن هه انيههأ نرىهه نرل ههمنشههأالنا لههزا نادهه  انا هه منخههص
في  نلوندر نلعهون مهون ه نشهرر  ندم  الهان نداده  انا ه منخهصنبه نرى ه نن س  ن

ا صههه لندا سههه  ن هههلنا سهههس وندا سههه  ن ند هههلنا ههه منههههاالنرى ههه نوهههحابل نرى ههه نا صههه لن
دا سههههه  نداتسهههههاعنا صهههههحاب ندتهههههابعل منه نيهههههل نا هههههأيعن نداههههه اندهههههاناشهههههلس تنا طهههههرأن

را ندا ف هها ندا  ههلا نمههعندههأينهههاالنا  ههالننمههعنرلههانداخلى ههتنا سههسون ندت لرههتنا 
بسصرهندبصظت نددىس نه نماندسون هأدثنتىه نا  هرأندا  هلا ند هلنا هزمعنا ه مناصبهان
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ف ههه نادسهههىبلالنرىهههه نا ع  هههألندرىهههه نا سهههس وندا سهههه  ند هههلنزمههههعنا صهههحاب نرئههههلاالناشن
مهعنابلهأعننرى  مندسون أدثناإخل انفيالنا صحاب نرئلاالناشنرىه  من ه سنفه  م

بأرهه ند هه سنفهه  منمههعن  ههأثن ههأاا نبههونهمنههان  ههأثناسههأثندابلههأعنا سههأعنمههعن تهه ن
بعههأ مندهمنههان ههمناهها مناشنلههوندرهه نفمهها لانالمهها ني لههأ نبهه ن ناهه ان  ههل ن هه نهالن
معنا ملرناد ب نا لنت ررنيفنمثون  ان النمرصنادممعنرىه نا  لهالنفي ه نمهاناهللهل ا ن

تركنمعنا رس اتندا ر لاتندا ر سهاتندا ىه اتنيفن ه هنندإنلا أن  س ندإنتركنما
ا أ  انهإند لنيريأندل ناشنلوندر ن نهإند هلنيريهأنا  لهالن نهإند هلنيريهأنا سه  ن
 نفهيذانهههاالنيريهأنذ هه نفى أخه نبهها طريقنادوهبلالند ههلنا لهزا نا سههس وندا سه  ن هنههان ههظن

اره ن نمهان هلنا سهس وندا سه  نبن  انا طريقنمعنطرأنا  لا ندا سس وندا س  ن نناجلب
 هههلنمهههانها هههتنرى ههه ناجلبارههه ن ناههه اندههها نرى ههه نا صههه لندا سههه  ن ن  ندهللهههل  أن ههه هن
ا م نرى ناه ثندهللهسعنينفرده نهى هانيفنا  هارنهإندا هألن  ندها لان نمهعن هننيهانرهللهل ن
اشن ندهها ن ن ههنناجلبارهه ن نددههأنهللههئونا مهها ن ضبههأندصبارهه نمههعن  ههونا عىههمنهللههئىلانمههعن

بارههه ندههها ن نهالن نيمل هههلان  هههوناسهههأيحنفههه ن در نمهههعن هههمن نيعهههلن الن  هههون هههنناجل
اسأيحنيفنزم  ن من  قنا  اسن  انا لو ن هنمن زملانمهانههاالنرى ه نا صهحاب ندسهون
اإخههل اند زمههلانا اههرن ند نيههأتلانبع ههلٍ ندإنالل ههاداتنيفنا ههأيعنيفنا ع  ههألن ندإن

  ون نبهههونهههها لانملسعهههنين هههظنمسلهههأرنين ناههه انيفن وههل نا رهههريع ندإنيفنا ل دهههنندنا هههأ
دا نهالن نيمل لان  وناسأيحنف ن در نمعن من ندا ما نا  م منرضب ناشندهانذههرن
  اناسأيحندا ن ناجلبار ن من  ونا عىمن ندا عىهمنا بهلدن هلندها ناشنددها نرهللهل  ن

  هافانا ه من ها  نا هر مندا نا صحاب ن ن من د لانا عرفا ن نا عىمنا بلدن هلنا عىهمنا
بون لنا عىمنا  منيملالنمسهل أا نه ند ه   ند اهرندهذانههاالنهه   نفي ه نيريهأن همننمهعنن
هههاالنرىهه ن هه انا هه  ان نداهه ان صبعههتنا عىبهها نرىهه ن الن لبهه نا هللهه  ني لههأمن ههمن ن
 ران لب ن  وناسأيحنهبا  ندا رافعنند ضبأندا سخارمنرضبه ناشندهسه  االنا ثهلرمن
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بهههعنر   ههه نهههها دزارنندحنهههل مند عههه مندا هههأارمنندمهههعنحنههه نحنهههل من هههعنهلسهههلاندهللههه  االن
ر  ألنادسىبنينددد ل انفأخ  انا عىبا نمعنبها من ندا سهس وندا سه  نهبهان  ه نيمهلالن
يفنادسههالونا عىب هه نفي هه نيمههلالنيفنادسههالونا عبى هه ن نفا سههأعنبأ لار ههانمسطىهه ن هنههان ن

ر ن  أا انف  ا ن  ن هونههاالنرى  هانا  هاسنتمعنرى نا سس وندا س  ندهونوا  نبأ
 ههونهههاالنرى  ههانا  ههاسنيفنزمههعنا صههحاب نفي هه نهللهه ل  نلزمهها نإن.ننيفنزمههعنا رهللههل ن

 مههعنهللهه  ل ند مههعنههه اندههه ان نفههيذان نيمههعنرى  ههانا  ههاسنيفنذ هه نا ههزمعنفهه عىمن هنههان
يعهلن  ستنرى نا سس وندا س  ندت هردالن الن انذهرنيفندصه نااه  نا  ه نيفنزمهعن ن

بعأنزمعنا ما ن ضبأنرضب ناشنتعا نيفنا  ل  نخبىقنا  ر الندان ته ن  هأنا عىبها ني هاظرن
ر أنا ى   ن ظ  نادللهونندان ته ني هاظرهنادللههون دنا لااهقني هاظرندار ه نه نا سأره نه ن
أ نا  ل نخبىقنا  هر الن ندها ن ه نيريهأناد هاظرلندها ن ه ن بهأ ن دنتسهأ نف ها ن ه نادسلهأعن ن به

دابلىهه نا  ههاسنن  ههتنف هها ن ن هه انا هه منتههأرلنا  ههاسنه  هه ن ن ههوندرههانه  هه نرهللههل ناشن
ب نف ا نادسلأعن ن دىانفأدا  ن ن ندا ن  نارلانه نا سما نردبهاناشهلس تنرى ه نا  صه ن
بعضنا رن ن ن معن  انةلصرنهلل اد ان ندا ن  انا  منتأرلنا  اسننه  ه ن هوندرهان

 ندا ن وندرانه   نربرن ن ندا ن هوندرهانه  ه نرثبهاالن ن ننه   ن بلنبمرنا صأيقن
دا ن وندرانه   نرىننرئه ناشنره  منف ها ن هوندرهانه  ه نا صهحاب نفمهاالناجلهلا ن ن
 هنههمن نيههأرلنه ن هه انف هها ن هه انا عهها ن ىخى  هه نيفنزم هه ندهها ن نشههن نن نيههأرلنه  هه ن

وههههحابل نتههههأرلن  ههههتنندإن بههههلنبمههههرندإنربههههرندإنرثبههههاالندإنرىههههنندإنرهللههههل ناشن
ا  هههاسنه  ههه نفىهههمنيهههز نيهههرددن ههه هنا مىبهههاتن هههان مهههرنبرفهههانا  ل ههه نبههها  ل نا هههزا نا  هههاسن
با  ل نخبىقنا  ر الندابل  نمعنذ  ن ناد صلدنمعن  ان الن  انا وهونر ه مندمهرجنن
هونمعنهللى نهللس   نمعنهللسونا سأعنيفنادسهالونا عىب ه ن دنيفنادسهالونا عبى ه ن ن هونن

عنا د نفههيذاندهها نإن نف  هها ن سهه انحبالهه نه  هه ندر ههانمههانمههانهههاالنرى هه نهههاالنرى هه نا ههزم
ندها ن بعههأ اندهالنادلصهاٍدنيفنهللهس وندهللهه  نخهظننمههعننا  هاسنيفنا هزمعنا د نفي هه نههاا 
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الل اٍدنيفنخ انهللس وندهلل  ندذ  ن الناشنلوندر نيساركنيفندى ونا عبونهذانهاالن
اشنمههه نا عبهههون ندمههه نوههها س نرىههه نهللهههس ٍوندهللههه  نهذانههههاالنرىههه ندفهههقنا سههه  نفهههيالن

ديث سهه نديسههاركن هه ندي بههنن هه نربىهه ن ند مههانهذانهههاالنرىهه ن ههظنهللههس وندهللهه  نفههيالن    ئهه ن
تملالنعأااتندبأعنف ماخ نرى  انديملالنراو ا نشنلوندره ن هاندملسعها ن هظنهللهس ون

ندملسعا ن ظنهللس ونادهمم نينف مهلالنم بهانربهونمهعنا ربها نا مسهظلنفيهنهانرىه نا   ن
نمهعن وها نيفن ن نداشنلوندره نإنيهألرهنرىه نمهان فسهأنف ه ن ندهمنهانيهألر   ظن أ  
ربىهه ن ند هه انم هه نرئهه ناشنر هه ند  ههونر هه منرىهه ندلههل نا لحههرمن نربههرمنا سهه  نيفن
ا ربهها ن ندرىهه ندلههل نمعرفهه نا عىههمنبأ لارهه نيفنمسههالونا لل  ههأنديفنمسههالونا عبههون

تسار ن ظنا سس وندا س  نيفنمسهالونا ع  هألن   نمانئونمعنئونيفن  هنا م نهإنبا
ديفنمسههالونا عبههون ندمههرادنا مهها نادصههىقنرضبهه ناشنبههييرادن هه انا اههرنداخل ههارهن هه نيفن
 هه انا سهها ن النا هللهه  نا صههح قند ههلنا سههس وندا سهه  نداإ لههزا ندبههانهههاالنرى هه نا سههى ن

الناإ لههزا نبهه   نا صهها ندا هللهه  نا هه من ههلنيفنا  ههر الندا سهه  ندهههاالنرى هه نا صههحاب ن 
يسهههاركناشنلهههوندرههه ن صههها س نيفنا عبهههوندهالنههههاالندىههه   ن نديوهههار ن ههه نا عبهههوندهالنن
هههاالندىهه   ن ن هه انيوههار ناشنلههوندرهه ناسسهه  ن ىبسههىمنبعرههرن ئههعاف انه نهللههسان
مالهه نئههع نيعههلنه نررههريعنئههع ا نه نا اههنينئههع ا نه نمالهه نئههع ا نه نمههاللنينه ن

ه ن ئههعاٍانهثههظلن ندهها نا عىبهها ن ناخلىهه نا لوههع  نيفننهللههسانمالهه نئههع ن ن يوهها ن
ا عبونباخل انولا نا عبوندي نينوا س ندر  أت ن نفي  نهونمانههاالناتسهانظها را ن
دباط ا نهونمانههاالنا لوهع  ن هثهرن نفه نيسهللمنمهعنادلصهأنيفنهلله  نمهانمهعنخها  ن

ا سهس وندا سه  نند  نبعساداتنهثظلن ندل ادنر  من م  نرى ن هظنهللهس وندهلله  ن ن ال
 ههانيوههار ناشنلههوندرهه ن لههلرنا ربهها نه نهللههسانمالهه نئههع نه ن ئههعاانهثههظلن
فردبههانتههر ن هه اند هه ان ن هه انيعبههونربهه  ندى ههوون ندذاكنيعبههونربهه  نهثههظان ند مههعنمههعن
ربههههونا عبههههونا  ى ههههون ر ههههمنر ههههأناشنلههههوندرهههه ن ههههعنربههههونا عبههههونا مثههههظن النذاكن
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دصههأندر هه ندر هه نه ن خههرنمههانيوههار ناشنوهها س نهخهه صندي ههنيندهللهه  ند سههعن
لهوندره نبه نا لهلرن نددهأنهللهئون بهلنبمهرنبهعنر هاشنشهعس نا  هارأنادعهردانرههعن لن

ف ا ن نمانهللس  من بلنبمرا نبمثرٍلنوه لندإنوه ا ند مهعنبرهن نددهرننبمرنا صأيقن
يفندىسهه نا صههحاب ن ههون ههمنمثههونمههعنبعههأ من ن  نمههعنبعههأ منمههعن ههلنملعسههأنرسههاداتنن

در  بهه ن مههعنزبلىهه ناد ز هه نر ههأناشنبههأالنا لوههع  نةلىهه ن النمههانيفنا  ىهه نهثههظلن
ةلىهه ند النوههلا نا عبههونيفنظهها رهنةلىهه ن نددههأنهللههئوناسسههعنا سصههرمنرضبهه ناشن
 يوا ند لنا زا أنا عا نادعهرداندهانههاالنا صهحاب ن فوهونمهان النمهعنا لهابعنينمهعن همن

سهأداندا خهرلنيفندىهل من ند همإ نتعسهأدان هثهرنمه  منرسهادلن نف ها نرضبه ناشن د ئه نتع
دا ههأ  انيفندىههل من ند هه انوههح قنفههيالناشنلههوندرهه ن نيسلىهه نا  ههاسنبمثههرلنا عبههون ن

وه لنا  لهرنرهعلهاالن م  هانن ليي ا  نلا  محس  و ال ند معنابل  منحبسه  ن
 فوههونمههعنوهه لنا   ههرند مهه انفههيالندىهه نا عبههونإنيههأ نرىهه نهل هه نم وههلإ نبههوندههأن

لالنا عبونا  ى ونمعنوا س ن ر منمعنا عبونا مثهظن ند ه ان هلنا ه منيهأ نرى ه نيم
دل ه ن  ههان  ندهالنادلصههاد نيفنهللهس وندهللهه  نخههظ نمههعنالل هادنيفنخهه انهللههس وندهللهه  ن  ن

دههها ن ن  نيهههان سههه ان هههل نا ه هههاسندهفطهههار منه ههه نندههها نبعهههأ اندرهههعن لنا هههأردا ن
ٍرنمهانت هل ندي هنين ر همند فوهونيمس لالنهلل رناسب ه ندوهلم مندإنمث ها نذرلنمهعنبه

هههاالن مهه من هه هنا مهه ن ننند رلههقنمههعن مثهها ناجلسهها نرسههادلنمههعنادمهه يعن بههلنا ههأردا ن
دهاالنهثظنا ل مرنهبهاندا هتن  نا هأردا نر ه ن نها هتن هثهرنرسهادلن لنا هأردا نا ل مهرن
دا ل مرن مرهنر ه من  ه نمهأثنيفنا  ىه نا للهوندا عىهمندا   هنيند ه هنهى هانرسهاداتن
مرئهه  نر ههأناشنلههوندرهه ندمههعنتأمىهه ندت مههرهنيفنمىمههلتناشنديفنا هللهه  ندوههلا ن
ا ربا نداإهللل ام نرى نا سس وندا سه  ن الندها ن  نيهان سه ان هل نا ه هاسندهفطهار منن
ه هه نيمس ههلالنهللهه رناسب هه ندوههلم من نيعههلن  هه ني ههل نهالنا عسههأندههأنيمههلالني ههل نيفن

وهه ا ن  ههٍون ندإنبمثههظنوهه لن  ههون نبههوننا ى ههون ندي طههرنيفنا   ههارنيعههلن هه سنبمثههظ
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يسهلبلانبا ى هون لمها نديسههلبلانبا   هارنهفطهارا نف بههانهله ناشنلهوندرهه ن ه نمهعنا  لافههون
دإنيرههقنرىهه ن  سهه نيفن  هه نمههث  نيصههل نيلمهها ندي طههرنيلمهها نبههونيم ههنن النيصههل نمههث  ن

ونيأخههه نا اههه ن يههها نمهههعنههههونشههه رن دناإا هههنيندا بههه سن دنرىههه نمهههانلههها ن نديفنا ى ههه
ا  ى وندإنيط ون م  نمانذ  نمع نت ل نخلانمهعناشنلهوندره ندمعه ني هنينهمهاالن
وهادأندهل نهامهوندا لهزا ندر  هألنوهح ح نمل   ه نإنشهس  نف  هاندإنشه ندها ن نهالن
 ههه ان فوهههون هههعنيهههأ نبأمثههها ناجلسههها نرسهههادلند م ههه نمهههعنادمههه يعنبمثهههرلنرسادتههه نبهههأ لاعن

بههأمرهنبههادعردان دنب   هه نرههعناد مههرندممهه يعنبس  هه ن دننا عسههادلن دنادمهه يعنه ههادهن د
بأرلت ن دنحبرهل ن دنه ن خرهن م  ن  سنرى نهللس وندهلل  نفي  نفاأنا د ن  انا خهرن
نذرلنيعلن دونا  ى ونمعنبرنيعلنمعنربٍونوها نمله  عنرىه نهللهس ون دا اندا نددث ا  

رههه ني هههل نيفندوههه ندهللهه  نمهههانت هههل نمهههانخههلانمهههعناشنلهههوندرههه ن الناشنلههوندن
 د ببذل  لؤتبب    بب  متبب د  قيبب يا   جيببه منابب  ى لببه  رسههادهندخاوهه نرسههادهن

 اههلنرىهه  منبهه   نيعطههلالنيصههىلالنا  ى ههون دنا مثههظنحبسهه نمههاننهلهه نننادجعبب  
اشناههمنيلصههأدلالنيههأرلالنيههأمردالنبههادعرداني  ههلالنرههعناد مههرني صههحلالن مههعندىههل من

 ندي هنين نا   هنين هلنا صهأأنيفناإرل هادندلى ن هنمنه   نلوندره نرالعهلالنمهانت هلن
دا صهلا نف هه ندا  هللنيفنا مههاالندرهأ نا هه ددندا رهس نف هه ندها ن نمث هها نذرلنمهعنبههرنمههان
  يعنا رهرطنينا هلاندا   هنين ر همند فوهون ن ر همن دإ ن ن فوهوند رلهقنر هأناشن

اشنر هه نمهعن مثهها ناجلسهها نرسهادلنمههعنادمهه يعن ند ه هنا مىبهه نمههعنف  ه نا ع هه منرئهه ن
ند رئاهند م انهاالنطريقنا صحاب نرئهلاالناشنرىه  منرىه ن ه ان ه اندوه نا  ه ن

ا لارجنبأ  نم رن  أهمنوه ت نمهانوه  مندوه ام نمهانوه ام منمردهلالنمهعنا هأيعنن
هبههانمههرأنا سهه منمههعنا رم هه نفى سههتنا عههربلنبمثههرلنا عسههادلن دنبمثههرلناجل ههادن دنبمثههرلنن

ا عههربلن ههون ه انملافههقن ىسههس وندا سه  ن  ن هه سندبلافههقنفههيالننهه اندههه ان دنبمثههرلنا هأرللن
هههاالن ههظنملافههقنفي هه ند ههلنهههاالن مثهها ناجلسهها نفي هه نإن  ههانف هه ن دن الن ههظهنا  ههانم هه ن ن
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 هه انا اههرنرداهنا مهها ن ضبههأنيفنا ز ههأند بههلن عهه منيفن ى هه نا د  هها نبيهللهه ادنإنبههأسنبهه ن
  ندفوههونملابعهه ناجلبارهه ندي  ههرن هه انفوههونا هللهه  نا صههح قندفوههونا سههس وندا سهه

ا د ند الن وههحا نذ هه نهذانا لزمههلهنفههيالناشنلههوندرهه نيسههاركناههمنيفندى ههون ربههاامن
دي ب  اناهمنديمهلالنربى همن ر همند رلهقند فوهون هعنيمثهرند م ه نرىه ن هظنا سهس ون
 هللهههأ ناشنلهههوندرههه نكند مهههمنا للف هههقندا سهههأادندوهههى ناشندهللهههىمندبهههاركنرىههه ن س  هههان

نعبأن.
  الرحمن الرحيمبسم اهلل

الحماا هلل هللب الاا لمين وااو  اهلل وسااوم  وا  ابيما  لحمااااً و وا   لاه واااحبه 
س ماين . قا    هللحماه اهلل عاا ل  : با ب و الب الااخل  فا  اإلساالم وقال  اهلل 

ولااان مبث ااا  ليااار اإلساااالم دممااا ً فوااان ممبااال لماااه وتااال فااا  اآلخااارة لااان  عاااا ل  
وسو  وقال  اهلل عاا ل   ماا اهلل اإلساالم لو الاامن   وقلله عاا ل   الخ سرمن 

 تاها اارا  لسااثميم فا عبالس و  عثبا  الساابل فثفارس بمام  اان سابيوه اآلمااا ... 
قاا   ل  تااا الساابل الباااا والشاابا ت ل و اان   عشااا هلل اا  اهلل عااا ل   مااا  سو 

ق   :    لن سحاث ف  سلرا  تها ل  لايس لماه فاال هللد وو سخر ا س  هللسل  اهلل 
لن  مل  ماًل ليس  ويه سلرا  فال هللد وو ولوبخ هللي  ن سب  ترمرة  وف  لفظ   

    ال سلثا  مااخولو ال ماا ل   هلل   اهلل عا ل   مه ساه ق   : قا   هللسال  اهلل 
لن سب  وو قيل ولن ل قيل ولن سبا  قا   لان سطا  م  دخال ال ماا ولان  حا ا  

 هللسال  اهلل  فما سب  ل وف  الححيع  ن ابن  ب و هلل ا  اهلل عاا ل   ماما  سو
ق   :    سب ا  الما و للا  اهلل ثالثاا لوحاااً فا  الحارم ولبثاًس فا  اإلساالم ساما 
ال  تويا ولرو  دم الرئ لسوم ب ير حع لياري قاله هللواس البخ هللي ق   ااي  
اإلسااالم اباان عيميااا هللحمااه اهلل عااا ل  قللااه سااما ال  تويااا مماااهللج فيااا   اال   تويااا 
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اخص  ث بيا  سو وطميا  سو ليرتم  لان  ال  لرومًا سو لمياة سي ف  اخص دوو
ق   : م  لاشر المراا  لخ لفا لم    ا به المرسولو وف  الححيع  ن حهمفا 

اسااثميملا فاا و اسااثممثم فمااا ساابمثم ساابم ً باياااا فاا و سخااهعم ممااين وااام   فمااا 
 اووثم  ااال ً  بايااا ل و اان لحماا باان و اا ح سااه  اا و مااخل المساا ا فيماا  

فه رس وق   : ساب م  سفي و بن  ييماا  ان ل  لاا  ان الشااب   و  الحوع فيمل  
 ان لسااروس  قا   قاا    باا اهلل : ماماا  ابان لسااالد هلل ا  اهلل عااا ل   ماه   لاايس 
  م  ل  والهي بااس سار لمه   سقل    م  سلرار لان  ا م ل و   ا م  سخحا  لان 

سقاالام    اا م ل و  سلياار خياار  لاان سلياار لماان  تاا ب  وماا عمم وخياا هلل م ثاام محاااث  
 ممسلو األللهلل بآهللاعام فياام اإلسالم ومسوم . 

نبسمناشنا رضبعنا ر  م
اسبأنشنر نا عادنيندا ص لندا س  نرى ن س انعبأندرى ن   ندوحس ن صبعنين.ن
ا ى منرىب انماني  ع اندا  ع اندبانرىبل اندزد انرىبا ندرب  نيان ر منا راضبنين.نا ى من

ا ن صظند  ئن  انمعن مر انرشأانه  نر  منددددن  ن  انمعن أ  نهللىطا 
ن......دبعأن.ن

نف  ان لنا سا نا ثا نيفنهلا نفوونا هلل  ن
ن
 

نن
ن
ن
ن
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