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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد  هلل بب الادملمين لىداهلل اهلل ل ددام بادهلل محيددم وحمدد اه لبادهلل  لد  لىددحح  
أجماين . قدم   بحمد  اهلل اادملهلل ا بدمب لجددب الد  د  الد  او داهلل لقدد  اهلل 

لودددن غح غددد  سيدددر او ددداهلل بغددددمه الادددن غرحددد  ودددد  ل دددد الددد  ا  دددرة ودددن  اادددملهلل 
لأن  لقدد  اهلل اادملهلل  لد غن بدد  اهلل او داهلل إن ا لقدل  اادملهلل  الخم رغن 

  داا ىدرام وسدد ريم الدماحادت لع ا حدل السددح  ال عدرس بلدم بددن  دحيا  ا غدد  ... 
قددم  وهم دد  السددح  الحدد ا لالوددحعمت ة لبددن بمعودد  بهددهلل اهلل ااددملهلل بدعددم أن 

قم  ا )) ون أح ث ال  أورمم  اا وم لدي  ودد  العدد بب أأ أ رجدمت  ب د  اهلل 
لعظ )) ون بم  بماه لي  باي  أورمم العد بب أأ للاحخمبي بن أب   رغرة لال  

)) كد  أو د  غد  ادن الهدد  إع  بههلل اهلل ااملهلل بد  أم  قم  ا قدم  ب دد  اهلل 
ون أبهلل أأ قي  لون ة قي  لون أبد  قدم  ودن أندمبد  ب د  الهدد  لودن ب دمم  

 عمدم أن ب دد  اهلل الر  أب  ة لال  ال حيح بن ابن بحمس بهدهلل اهلل اادملهلل بد
قم  ا )) أبغد  الددمس إلدهلل اهلل ةاةد  واحد اه الد  الحدرهلل لوح دسه الد  او داهلل  دد  
الهم اي  لوطاب بهلل اورئ وسام بغير حق ليعري ق و  بلات الحخمبي قم  شدي  
او اهلل ابن ايمي  بحم  اهلل اادملهلل قدلد   دد  الهم ايد  غدد بج اليعدم كد  وهم ايد  

شخص بلن شخص ك مبيٍ  أل لنديٍ  أل سير مم ودن كد  وطار ه أل وري ة أي ال  
قم  ا غم واور الرراء  وخملع  لمم جمء ب  المر ادن لال  ال حيح بن حاغع  

ا دد ريمدا الددسن ا دد رم م الردد   ددحر م  ددحرمه بايدد ا الددسن أ دداام غمددين لشددمم  الردد  
هداا م هددا  ه بايد ا ة لبددن وحمد  بددن لهددمح أمد  كددمن غد    المسدده  اليردد  

اليرد  الاكرت لقم  ا أمحئدم  عيمن بن بييدد  بدن وهملد  بدن الوداح   باهلل الحاق
بدن وسددرلٍس قدم  قددم  بحد  اهلل ا غادددهلل ابدن وسددادب بهدهلل اهلل ااددملهلل بدد  ) لددي  
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بمهلُل إع لالاي با ت أشر ود  ع أقد  بمهلُل أوطدر ودن بدمهلل ة لع بدمهلُل أ  دب ودن 
م غحدد ُث أقددداهلُل بددمهلل ة لع أويددر  يددُر وددن أويددر للددن   ددمب بامددمعلم ل يددمبكم ةدد

 غرسدن األودب بآباععم اليع هلل او اهلل لغسام . 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسي  حمدد  عةىددو  مددهلل ال حمدد   ادد  ال دد ة    ملددل  
عددو  حممددور ال مددسر  ددو    ددع اادد ا ل  ااحمهددع  ااحمهددع  حمم ددو نددو   امل ددو الاعامل ددو دبددو  حممم ددو الاًل

اًل هددددا ا ددددو ندددد  ادددددهللع   سددددحمًوعور عوددددن الهىدددددا ا ددددو ندددد   ن عدددددو   ددددهللا  عدددد    دددددىع اًل
 ..................................البملهلل . 

فهذا هو ااةوا ااثوين يف كمدوا فلدا االسدسي امندوي اشدهللً  دىم االسدسي  مدهلل بد  
 ةهلل ااوهوا     ار تملوىل   ة الاسملة ، قدو  فىد  بدوا ال دوا اادهلل و  يف االسدسي 

 ددد  ار يف ااةدددوا الال  فلدددا االسدددسي ، الندددو ينددد  بددد   هحمددد  اادددذ   بملدددهلل  َّي بدددل    
اامزنوا ب  ، دبمل وه ااملدوي الاامزندوا بداف اًه الاسدماونوا  حمد   اد  ، ند  ااالدا ااملندىع يف 
هدددذه ااددددهللعىو اليف ان دددد ال بدددل   َّي هددددذا االسددددسي ااددددذ   ا  فلدددحم  اددددى  ااددددهلل و  فىدددد  

و ال   ا  ك ت ااالوئا فإعد  قدهلل  ند   َّي ا مىو  ور ، با جيا ااهلل و  يف االسسي ، الت
ااد   يف  ددنال ندد   ند ه هددا  ددهلل ا  ال ل  ددهلل ا ، هدا  ملمددا  ال ل  ملمددا ، لَّي  كدد  
ااالددوئا قددهلل  ندد  نملدد   َّي ااىددااة ا مىو  ددة ، الاالسددسي اددى  ااددهلل و  فىدد  ا مىو  ددور ، 
ال منددو ااالددا ااددذ  سددة   كدد ه ، ل   ددويف ال ددوا ااددهلل و  فىدد  ، بددا االسددسي الا ددا 
اامزان  ، الالا ا اادهلل و  فىد  سدوا   كدوَّي  اد  اادهلل و  يف االسدسي ند  نحمدا اا اد  
الااوث ىددوت ،  ي ااددهلل و  يف االسددسي كوفددة ،    يف ااددهلل و  يف  ىددم  دد ائم االسددسي 
ال اوئددهلل االسددسي  حمدد  ال دد  ااماوددىا ، فددإَّي  ادد  الا ددا كمددو  َّي ااددهلل و  يف   ددحم  

ااماوىا اادذكو  يف كدسي  هدا ااملحمدع  الا ا فإَّي اامزاي ف ال   الا ا  حم  ااملةوً  حم 
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اادددواً  يف اا ودددوا ، لدددذا قدددو  ه دددو بدددوا ال دددوا اادددهلل و  يف االسدددسي ، الاالسدددسي 
ااددذ  جيددا ااددهلل و  فىدد  ، ه ددو هددو  دد  ملة  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي ، الاا وددوا 
 ًحمدد  فىهددو االسددسي ال دد اً بدد  تددو ال االسددسي ااملددوي ااددذ    ددما ً دد   ىددم اا سددحمل ، 

ا عددو الكددا  سددو   منددو  ددو  بددهلل   االسددسي ، الهددذا هددو االسددسي ااملددوي ااددذ  ل لَّي كدد
 ددهلل ا اة ددة  ل ندد  كددوَّي نىددحممور ، اددذا االسددسي ااملددوي ، فاتةددوع عددو   حمىدد  ااىددسي ،  
كدوعوا نىدحممل االسددسي ااملدوي ، ال َّي كددوَّي  د  ملمهع هددح  د  ملة عددو  ،  حمىد  ااىددسي ، 

االسددسي ااملددوي الاامو ىدهلل الاحل ىاىددة ال َّي كوعدد   ال تةدوع  بدد اهىع  حمىد  ااىددسي ، هددع   حمد 
اا ددد  ملة فمحمادددة ، الكدددذا  ً ددد  نوسددد   حمىددد  ااىدددسي اًل ددد   ىىددد   حمىددد  ااىدددسي كدددا 
  ا  كوَّي  حم  االسدسي ااملدوي ال َّي كوعد  اا د ائم فمحمادة ، لدذا قدو  ار  دا ال دس 

،   ملد  ا دا عدوع  ملدا ار  د  ةر الن هو دور  لكٍل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 
 عدد  قددو  ن العةىددو    ددوال املددست ، ااددهلل    الا دد  ااددهلل   الا ددهلل القددهلل ثةدد   دد  اا ددو 

الا هلل الاا  ائم  ىت ( فدهلل   كدا عدوع االسدسي ت  دات  عدوع ب دن ً د  االسدسي ، اللدذا 
ل  وددأ  َّي  اددو   عدد   ددو  ندد    ددهلل ار  ددا ال ددس  ً ددوَّي فمحماددة اًل وعددوت نمملددهللًال ، 

ال ة هذا بوطا ، القو  ن   او  اادهلل وعوت االلىدة هدذا فاو  ن   او  ااهلل وعوت ااىمو
بوطا ، يف اا  ع لَّي ااهلل   الا هلل الار  ا ال س ت  ات ن    هلله ،  ل ً   الا دهلل 
الهددو االسددسي الل   ندد    ددهلله  ل االسددسي ، فحمددى  و  ً وعددوت دوال ددة ال منددو هددو ً دد  

ه  َّي  دددهلل حموا يف الا ددهلل جيددا  حمدد  كددا ااة دد  قةدددا  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي البملددهلل
َ   ً  دور  ل االسدسي فاواد  ندثسر  إن الدينن عندي  االسسي لَّي ار  ا ال س ل د 

هدذا  دوي   دما  ىدم الالن ددة ال ىدم اااددات ند  ادهللَّي  حمد  ا حمىاددة   هللا اإلسدمم
 ىل  َّي  دد ا ااوحموقددوت  ددا ال ددس فددس  اةددا ندد    ددهللع ً  ددور  ل ً دد  االسددسي ، اللددذا 

ي  ًحم  يف اا ودوا ال د اً بد  تدو ال االسدسي ااملدوي ، الهدو اادهلل   اادذ  عاو   َّي االسس
ا ممملدد   حمىددد  اا سدددحموَّي ال نددى  ار  دددا ال دددس ا دددا  سددو  الااثدددوين االسدددسي ا دددوا 
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الهو االسسي ااذ  بملث ب   مهلل  حمى  ااوسال الااىسي الهدو االسدسي  اىدهللال ال د  ملة 
مدهلل  حمىد  ااودسال الااىدسي فوادذ   ال االسدسي دبمل دوه ال د ائملة ال اىهللتد  ااد   دو  ادو  

  دددما  ىدددم ندددو  دددو ت بددد  اا سدددا نددد  االسدددسي هدددو ندددو ا ممملددد   حمىددد  يف تاىدددن 
االسسي الااهلل وال  اى  الااملحممو   ملوا  ا  يف  ةو ال    فوا او االسدسي كمدو  ك هدو ابد  
   دد  ااًدد   يف ااماىددن ال ك هددو  ددىم االسددسي ابدد  تىمىددة يف كمددا اال ددوَّي اليف  ددنه 

 لدددور  ك هدددو االندددوي  مدددهلل بددد   ةدددهللااوهوا   ددد  ار ال و دددة الهدددو  َّي االسدددسي هدددو ال 
االسمىددسي ر بوامو ىددهلل الالعاىددوً ادد  بواًو ددة الاادد ا ال ندد  اا دد   ال هحمدد  الهددذه اةمحمددة 
ت ًةدددد   حمدددد  ً وعددددة كددددا  سددددو  ، لاددددو ن ددددممحمة   اللر  حمدددد  اامو ىددددهلل االسمىددددسي ر 

ة و العاىددوً ر  ددا ال ددس بواًو ددة التدد   اتةددوع بوامو ىددهلل لَّي اا دد   بوطددا  يف كددا نحمدد
الوى يف الالاند  الاا دواهح الااًو دة ه دو ت دهلل ا يف طو دة كدا  سدو ع  ًدا ااملةدهلل بداَّي 
 مةمل  حبىا اازنوَّي الاا وَّي ، الاا ا ال ن  اا    ال هحم  هذه فىهو اا اد  بواًدو وت ، 

 ددا ال ددس كمددو الب ددا اا دد   ، الب ددا  هددا اا دد   اددو هددع  حمىدد  ندد   ةددوًال  ددن ار 
ولقي بعثنا فد  كدل ةمدة رسدونً ةن اعبديوا هللا واج نبدوا  قو   ا ال س 

هذا  ملع  ىم اا سحمل يف االتىدوَّي بوامو ىدهلل الالسمىدسي ر  دا ال دس   الطاغوت
بوامو ىددهلل ف ددا  سددو   ندد  بدداَّي  ملةددهلل ار ال ددهلله ل  دد    ادد  ، الاةمحمددة ااثوعىددة   الهددح 

وما ةرسلنا من رسوٍل إن  ىهو قو  ار  ا ال دس العاىوً ا  بواًو ة فىهلل   حم

 الشدر  وةللد  والبراءة مدن الاةمحمة ااثواثة   الهح قواد    لنطاع بإذن هللا
  هددذه  ددهلل   حمىهددو قوادد  تملددوىل  قددي كانددت لكددم ةسددوة إسددنة فدد  إبددرالنم

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

  وا  يف  ب اهىع الااذ   نملد  ،  ملدم ند  اا سدحمل ند  كدوعوا  حمد  ً  د  احل ىاىدة ان ة ق
ً   االسسي    قواوا ااونهع  ملم لقوانهع الهذا ًاىدا  حمد  اةمحمدة ااثواثدة ند  تدو  م 
االسدسي ااملددوي ال  نددع ندد   ددذ ب مددو  هدذه اةمددا ااددثسا هددو  مددهلل  حمىدد  ااوددسال 
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فوالسسي ا وا ا  ند  هدذه اادثسا  كمدا ندو  الااىسي النو ن  ار  حمى  ن  اا سواة
 ندد  بدد  عةىدد  فمدد   هددة السمىددسي ر بوامو ىددهلل فهددذا  كمددا نددو  ددو  يف ً دد   مددهلل 
 حمىدد  ااوددسال الااىددسي الالعاىددوً احم سددو  بواًو ددة  كمددا نددو  ددو  يف ً دد   مددهلل  حمىدد  

اودسال ااوسال الااىسي الااد ا ال ند  اا د   ال هحمد   كمدا ندو  دو  يف ً د   مدهلل  حمىد  ا
الااىددسي فوددو  ادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي ندد  الندد  اددذا االسددسي   نددع  ددو ا ددنه ندد  
العةىو   حمىهع سسي ار   ملل . لذا  دهلل ا  يف قواد  ه دو بدوا ال دوا اادهلل و  يف 
االسسي ،  ملدم هدذا االسدسي الهدو السمىدسي ر بوامو ىدهلل فهدذا الا دا اادهلل و  فىد  

ال ددس بوامو ىددهلل ال َّي  ددد  ااةددهللع اا دد كىة الانددهللثوت ااوث ىددة  ال َّي  ىمىددحمع اادد   ر  ددا
الكا  اىهللال فىهو     ، الفىهو كا  الفىهو نس  ن   هة اام     سدوا   كدوَّي  كد  
 ي   ددد   هدددذا كحمددد  الا دددا اادددهلل و  يف اامو ىدددهلل الالسمىدددسي ر  دددا ال دددس بددد   ملددد   

ااوداوت الاحلددذ  ندد  نددهلله بوامو ىدهلل ممىددم  عوا دد  تو ىدهلل اا بوبىددة الالاوهىددة الالدددو  ال 
بواًو دة كدذا  ااد ا ال ند   الااةملهلل     الهدو اا د   باعوا د  كدذا  العاىدوً احم سدو  

اا    ال هحمد  كمدو سدىاي بىوعد   َّي  دو  ار تملدوىل ،   ار ند اً اا ادق ه دو يف قواد  بدوا 
ال وا ااهلل و  يف االسسي  ع  جيدا  حمد  اا دون  َّي  دهلل حموا يف االسدسي ، الاالسدسي 

اذ  جيا ااهلل و  فىد  كمدو  ك عدو اد   د اوَّي  اىدهللال ال د  ملة ال  ا كدوَّي كدذا  هذا ا
ندددا ةنهدددا الدددذنن  مندددوا  فمىددوئا االسدددسي نم و دددة نمملدددهللًال كمدددو قدددو   ددا ال دددس 

 ملددم اً حمددوا يف االسددسي كحمدد  الهددذا  ددهلل   حمدد  ال ددوا   ةيخلددوا فدد  السددلم كافددة
واد  الا مادوًه   ا تةدل ااهلل و  يف كا االسسي ال هللي ااما    بل  ن  ال ن  ن   هة قة

هذا فهذا ااو وا يف قوا  ، ال دوا اادهلل و  يف االسدسي عو دوَّي   ال دوا  ت كد  كاد  
، لَّي االسددسي ن دد  نددو   ا تدد   فهددو كادد  كددد  اامو ىددهلل ،  ال فملددا اا دد   الكدد   ال 
حنو  ا  ن  اا ا ات . الااثدوين ال دوا  ت كد   د ي  حمد  ااملةدهلل الهدذا اند ي تدو الر   دوَّي  

و الر   وَّي   نا لذا ف دا  اىدهللالع  ال  د  ملةع الكدا  ند ع سدوا   كدوَّي  ند ار  حممىدور كةنال الت
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 ي  نددد ار  محمىدددور ال اوبحمددد  اا هددد  الا دددا  حمددد  ااملةدددوً اادددهلل و  فىددد  فمددد  ت كددد  فادددهلل تددد   
ااوا ا الهذا ااد  قهلل   وَّي كا ار القهلل   وَّي   ندور الادى  ب اد  حبىدا عدوع ندو تد   

ومددن نب  دد  غنددر   تملددوىل القددو  ار تملددوىل ندد  ااملاوئددهلل الاا دد ائم ، قددو    دد  ار

وقولد   اإلسمم يننا فلدن نقبدل مند  ولدو فد  امخدرة مدن الخاسدرنن 

ااددهلل   ندد  نمل ددو تاىددنه الهددو  َّي ااددهلل     إن الددينن عنددي هللا اإلسددمم  عددال  
نا و  يف ااحم ة ن  قولع ًاعو ب ذا    اامزي ب  اًل هللَّي اا   كذا   ا كوَّي  مملوهدهلل هدذا 

ال حممزي ب  ال  وَّي  وًال اد  فةدل ااملدوًال البدل اادهلل   تدسالي السدة   َّي  ك تد  ا دع  اا ح 
 ملدم  َّي   ومدن نب  د  غندر اإلسدمم ينندا يف ااةوا ااذ  قةحم  فإ ار يف قواد  

جيملددا طو مدد  ال وًتدد  اادد   مادد ا اددو يف  ددن االسددسي فددإَّي  ادد  ادد   اةددا ن دد  سددوا   
 دد ائم سددوا   كددوَّي  ادد  يف النددو  ااملحممىددة  كددوَّي  ادد  يف  نددو  ااملاوئددهلل  ي يف  نددو  اا

 ي كوَّي يف النو  ااملمحمىدة فدإ ا كدوَّي و اامدزاي ب دح   ماد ا بد   ىل ار فهدذا  دو  ً  دور 
ادد  فىددهلل ا  ى  ددذ يف  مددوي هددذه نىددوئا ااملاىددهللال الاامو ىددهلل ال ددهلل ا فىدد    لددور نىددوئا 

زندور ً  دور ال ملدا اد  ااةهللع ااملمحمىة لَّي  و ا ااةهلل دة ااملمحمىدة قدهلل ازبدذ ً  دور اامزند  ، اام
 دوًال  مملةدهلل اددو ، فدإ ا كوعدد  اىىد  ندد  االسدسي فإاددو تدهلل ا يف  مددوي هدذه ان ددة ، 

ةم لهم شركاء شرعوا لهم من الينن ما  قو   ا ال س يف سدو ال اا دو ى   

الااهلل   يف هذه ان ة  هلل ا يف اندهللثوت الااةدهللع ااد  كمدو اسدمهلل   لم نأذن ب  هللا 
 بون دددة  حمددد  ً  اندددهللثوت الااةدددهللع فدددإ ار هدددذه ان دددة الهدددح قواددد  ادددو  هدددا ااملحمدددع  ملددد   

 ددهلل ا يف االسددسي  ال  ملددم    ومددن نب ددر غنددر اإلسددمم ينندداً فلددن نقبددل مندد 
بوالسدددسي االسدددسي ااملددد ال  الهدددو ً ددد  االسدددسي   دددسر كددداَّي  دددهلل   بدددهلل   ااىهًو دددة  ال 

اةو  ددة  ال بددا  ً دد  اا ودد اعىة بملددهلل  سددواة  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي  ال  ددهلل   بددهلل   ا
 ماددد ا بددد   ىل ار  دددا ال دددس فهدددذا كحمددد  بوطدددا الهدددو يف ان ددد ال نددد  ا وسددد    ال  لدددور 
  ما بملموي اانهدو  عد  ند  ابم دح ً  دور  مدهلل   بد  ال ماد ا بد   ىل ار  دا ال دس الهدو 
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اددى  يف االسددسي ااددذ   ددو  بدد   مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي فإعدد    لددور ادد   اةددا ن دد   
ندددد  ا وسدددد    القوادددد  الهددددو يف ان دددد ال ندددد  ا وسدددد    ، ا ىددددو ال ه ددددو  الهددددو يف ان دددد ال

حبىددةهو قددهلل ت ددوَّي  ىددو ال كدد ى بدداَّي خىدد  اة ددة ال ددهلل ا اا ددو  ال  ددوَّي ندد  ااوحمددهلل   
فىهو ، القهلل ت دوَّي  ىدو ال  د  ى بداَّي خىد  اادهلل و  يف اة دة الااىدسنة ند  ااملدذاا 

  ددددا ال ددددس ادددد  نًحماددددور الا دددد   ملددددذا باددددهلل  نددددو   ددددهلله ندددد  ااووااددددة  َّي ت   ادددد  ار
هدذا  ومن نب ر غندر اإلسدمم يننداً فلدن نقبدل مند   ال مجوالال ، فدإ َّي قواد  

فىهو   ط ال زا  ،   ا ابم ح   هلل  ن االسسي فإع  ا   اةدا ن د  نهمدو كدوَّي تملةدهلله ، 
الاى  اا اَّي يف  ا   َّي   وَّي نمملةهللار بوكىدور  و دملور فدإَّي اا داَّي هدو يف اتةدوع ااً  د  

َّي عن ع  ىل تملةدهلل اا دوذ ، تملةدهلل االعىدوَّي لدذا ال دق ار  دا ، يف اتةوع ااىةىا ًال 
عاملددددة   ال ددددس طوئاددددة بددددااع  ملمحمددددوَّي ال مملةددددوَّي الا دددد هع يف اا ددددو  قددددو   ددددا ال ددددس 

فهدع  دونحموَّي العو دةوَّي   ناصبة  صدل  نداراً إامندة  سدق  مدن عدنن  نندة
ندد    مملةددوَّي ال ملمحمددوَّي ال مملةددهللالَّي ال دبددو ب ددوا ندد    ددىة ار ال دبددو  كثدد الا زبحمددىذ اادد ا 

اا دددوائا ا ددد هع كمدددو ال دددق ار  دددا ال دددس  ادددع  ودددحموَّي عدددو ار  ونىدددة ، ال اددد  لَّي 
اا دداَّي اددى  هددو يف  مددا ااملةددهلل ، الا دد  اا دداَّي هددو يف  َّي   ددوَّي  محمدد   حمدد  الفدد  نددو 
 ندد  ار  ددا ال ددس بدد  فددإ ا ابم دد   ددن االسددسي ً  ددور ، ابم دد  اا ودد اعىة الاددو كددوَّي فىهددو 

ح االسدددسي الت  ىمىدددحمع ر بوامو ىدددهلل الابم ددد   دددن  اهةدددور نمملةدددهللار  و دددملور ا  ددد  ت  ةم ددد
 ا  فهو يف ان  ال ن  ا وس    ااوحمهلل   يف اا و  الل  اةا ن    اد  اله دذا   لدور 
يف ااملم ال ذ الهو ن  ابم    مسر اى  هو ن  ال مدو  ااد   ند  ار  دا ال دس 

اادد   د ددهللث  يف هددذه  اددو ال ددو ت اددو ااىدد ة نثددا انددهللثوت ااومحماددة الااملاوئددهلل اام و ددة
الندددة ،  اوئدددهلل اا  ملدددة  اوئدددهلل ا دددوا ا ،  اوئدددهلل اااهلل  دددة ،  اوئدددهلل ااملمزادددة ، اةهمىدددة 
ال ددو  ال  ىل   دد ه ، فهددع  ن ددوَّي  اددع  ىدد وَّي ، ال اددع  كثدد د ت ز هددور الا دد  هددا هددذا 
 حمىددد  اادددهللاىا ، هدددا هدددذا  حمىددد  عدددذ اا ددد   ، هدددا هدددذا هدددو االسدددسي اادددذ   دددو  يف 
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     كدذا  فدإَّي ند  ابم دوه الادو  اي ندو  اي ت زهدور فإعد  اد   اةدا ن د  اا ووا ،   ا ت
السىوىددد  حبىدددا ندددو فملدددا ، الكدددذا   هدددا اامملةدددهللات ااومحمادددة نددد  ااودددوفىة الحندددوهع 
فإاع ال َّي اةىوا ااوو  التةمحموا ال   وا التملةدهللالا ال  دذالا عاىدهع بوا  وندوت ااومحمادة 

هع ندد   ااددهللعىو ا دد هع اددو ت   وعددوا اىودداوا اادد ا  الكثدد  تملحماهددع بددور  ددا ال ددس الذبددً 
 حمدد  ااىددةىا ، ت   وعددوا  حمدد  االسددسي ااددذ   ددو  بدد   مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي ، 
الت     لع فىمو  املحموَّي  ًاة فإع  ا   اةا ن هع  اد  الكدذا   هدا الند  بدوامل ال  
، الاا ه     اا    ، ال ها اا نال   ا ت   وعوا  حمد  ااىدةىا فإعد  اد   اةدا ن د   اد  

ا ددوا ا نددو    دد   ل املندد  بددوامل ال  الاا هدد   دد  اا  دد  البىددةا  حمددوهع فىدد  قمحمددوا 
نددد وا بددداان   دددواَّي ااىدددجًو بددد   اًدددم ااحمىدددا تىدددةى ور القددد  َّي ،  دددىت  َّي   ثمدددوَّي 

هددو  ةددهلل اادد    بدد  نحمجددع كددوَّي قمحمدد  تا بددور  ىل ار  ددا ال ددس ، اددو  اادذ  قمددا  حمددح 
بد  نحمجدع قوو دور  ملد  قدو  ل تةدو موَّي بواامدا    اًالا قمحم  قوو ور ، قما  ةدهلل ااد   

،  ملم ن ال الا هللال ، الا   قًملوا  ط ايف  ى ور ف ى ور  ،  ىت  عن  تملدذ و يف ار  دا 
ال س ، القو  فىد   مد اَّي بد   ًدوَّي  هلل د  ادو هدو  حمىد  ند  ااودسبة كمدو  ز مدوَّي يف 

 قدو    يف ندهلل  ااهلل   قو  يف ال ا  يف  بىوت نمل الفة الهح  بىوت نس  الااملىو  بور
  ةهلل اا    ب  نحمجع   

 غم هرب  ه ون ارٍ  وم أباب بعم إع          ليحاس ون  ي الارش بهدان
 إم  أل كرت حيدمه  الأحسحدد            ألالهلل الحرغ  بدد   اهلل ويزان

الهذا سحم     لور طوئاة ند  ااملمزادة ف حمدو يف بدوا الند  بدوامل ال  الاا هد   د  اا  د  
حمددوا فىدد  ا دد الا  حمدد  احل ددوي ال حمد  ااددولال النوالاادد  النددة ن ددذ  هددو  ا ددوا ا  دىت  ً 

 ىل القم و احلون  الهع  ةمحموَّي دب    حمدو يف هدذا ااةدوا ، اللدذا كدوَّي  دىم االسدسي ابد  
تىمىدددة   ددد  ار قدددو  يف  اىهللتددد  ااواسدددًىة فىمدددو سبىدددز بددد   هدددا ااىددد ة نددد  ااواسدددًىة يف 
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قدو  يف ال داهع  الهدع ندم  اد   دان الَّي بدوامل ال  الن  بدوامل ال  الاا هد   د  اا  د  
ال  هدوَّي  دد  اا  دد   حمدد  نددو تو ةدد  اا دد  ملة لَّي ه ددو  ندد  ااًوائددق ندد   ندد ت الادد  
 حم   ن نو  ال ةم  اا   ملة ال منو  حم  حنو نو  نحمم   حمى   هوائهع ، اااوًو ن   اد  

بد  اا د  ملة  َّي ابم و   ن االسسي ً  ور هذا  دهلل ا فىد  كدا ند  ابم د   دن ندو  دو ت 
اًل   حمى  ااهللاىا ، ال  ا كوَّي كدذا  فوا دا   ار  حمد  اا حمدق  َّي  دهلل ا يف االسدسي 
ال ل  اي يف فملاع ن  الفملو  بان   ل القهلل تةى   ا   جم  ال و ةر نىوئا ااملاوئدهلل ، 
النىددددوئا ااملمددددا الاادددد ها لَّي هددددذه هددددح اادددد  سبىددددز الاددددى  فىهددددو ا مهددددوً فىهددددو الا دددد  

ااا  ىدددة كمدددو هدددو نملحمدددوي  ندددو ندددو قملدددهلله  ئمدددة  هدددا ااىددد ة ال مهدددوً يودددا يف الندددو  
الاةمو دة يف كمددا ااملاوئدهلل البى ددوا فىدد  ند  دددوت ال داوت  هددا ااىدد ة فدإَّي  ادد  اددى  

إن الددددينن عنددددي هللا  جمدددو  اس مهددددوً بدددا الا ددددا الامدددزاي بدددد  قددددو  القواددد  تملددددوىل 

ار  ددا الهددذا  ددوه  الهددو يف نملددم  ان ددة اادد  قةحمهددو ااددهلل   ااددذ   اةحمدد    اإلسددمم
ال س هو االسسي فادن ، ال ندو  دن االسدسي اادذ   حمىد  اادهللاىا فإعد  ل  اةحمد  ار  دا 

وةن لدذا  ال س الاى  ً  ور   هلله ال َّي كوَّي ااملةدهلل  ةدهلله ً د   ، قدو  القدو  ار تملدوىل 

صراِط مس قنما فا بعوه ون   بُع السدبل ف ردرب بكدم عدن سدبنل   ذلد  

  جموههلل ااىدةا ااةدهللع الاا دةهوت ، هدذه ان دة ان ة قو وصاكم ب  لعلكم   قون 
وةن لذاصراط مسد قنما  فىهو ااهللاىا  حم   َّي   اط ار  ا ال س الا دهلل قدو  

الال ددد  ااهلللادددة نددد  ان دددة  حمددد  ااةدددوا  َّي ار  دددا ال دددس  نددد  بوتةدددوع هدددذا   فدددا بعوه
الاال ددو ال ال َّي هددذا   وةن لددذا صددراط مسدد قنما ااودد اط بملددهلل  َّي بددل قددو    

ال  ىل  ن ع الانأع بل  مل   ب  لَّي ااممل  دق تمل  دق اا دح  يمدوا  ىل  ةدو ال هذه   و  
تهلل   حمى  كاَّي   ا قىا     نثسر نو هو الدوى   يمدوا  ىل  ةدو ال تدهلل   حمىد   ندو هدو 
ندددثسر ااحم دددع   ندددو هدددو االعىدددوَّي   ندددو هدددح ااًدددوئ ال    ىل   ددد ه ، فواملةدددو ال تملددد   بددد  

ح  ال وند   حبىدث ل  حممدة   َّي   دوَّي بى ددور ال قود  تملةدن بوتادول ااملادس   ملد   بوا دد
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 نوندد  فم ددن  اىدد  فددإ ا قىددا نددثسر نددو اا سددواة ، ف فملدد  هددذه ، نددو ااندد   ،   ا قىددا 
     فى  ال قة ، فإ ا قىدا هدذا اامدودو  فودو  الاند ور هدذا لعد  بدل ،  ندو   ا ال دق 

  ااواندأ فادو  بواملةو ال فى موا  ىل بىوَّي كثن اله و ار  ا ال س   و   ىل هدذا ااً  د
   وةن لددذا   ، الهددح   ددو ال  ىل  ددح    ددوههلل ت ددوههلله اا ددون ت ددوههلله ااودد وبة

  وههلله  ن  كوَّي يف  ا  اازنوَّي ، اليف كا النوَّي ال َّي هذا اال و ال  ىل ااىدةىا الااىد ة 
  ار اال ددو ال اددو    وةن لددذا سددراط مسدد قنما النددو يف ااادد  َّي الااىدد ة ًالَّي  نهددو 

 حمى  ههلل   ف ا نو ت  هلل ا يف هدذه اال دو ال فدىم    َّي الكوَّي  كوَّي يف  ههلل اا و 
  وةن لددذا صددراط مسدد قنما ، قددو  تاددو   عدد   ددو ا  دد  ااودد اط ااىددماىع 

الااو اط ااىماىع فى  يف سو ال اااوربدة بملدهللال تاوسدن اليف هدذه ان دة باعد  ااىد ة  ال عد  
ه كحمهدو نمسالندة االسسي هو ااا  َّي الهذه كحمهو  ال  ع   مهلل  حمى  ااوسال الااىسي الهدذ

فم  ازي االسسي فاهلل ازي ااىد ة الند  ادزي ااىد ة فادهلل ادزي اااد  َّي الند  ادزي اااد  َّي  حمد  
 اىام  فاهلل ازي االسسي الااى ة اله ذا با جيا ازالي االسسي اادذ  ً   حمىد  اااد  َّي 

ال َّي هدددذا  ددد اط  الااىددد ة ، البى ددد  عةى دددو اا ددد ل  مدددهلل  حمىددد  ااودددسال الااىدددسي ، قدددو  
   اط الا هلل كمو بى   ا  يف ااةوا ااذ  قةحم  فان  بإتةو د  فادو  فهو  نىماىع 

ادد  ان ددة  حمدد   َّي اتةددوع ااودد اط  فددوتةملوه الل تمةددم ااىددةا فمادد ل ب ددع  دد  سددةىحم   اًل
ااددذ  هددو االسددسي الااىدد ة الا ددا بددان  ار  ددا ال ددس بدد  ال َّي اتةددوع  ددنه ندد  الهددوا  

الهدددذا ادددح ، الاا هدددح ه دددو احمم ددد ل  الل تمةدددم ااىدددةا  الااةدددهللع الاا دددةهوت  ددد ي ااواددد  
فهلل   ا   حم  ن اً ااو ق ن  السمهللل  بون ة  حم  ال وا اادهلل و  يف االسدسي 
، الربدد ل ا دد الا   دد   ىل  ددنه قددو    دد  ار تملددوىل بملددهلل  ادد  ال دد   وئ ددة  ندد  ار 

قددو    نن ندد    ددهللا يف   ن عددو هددذا نددو اددى  ن دد  فهددو ً  ((    هددو  َّي  سددو  ار 
اليف اادد ع نن ندد   مددا  مددسع اددى    حمىدد   ن عددو فهددو ً  (هددذا احلددهلل ث نمادد       ددوه
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 حمى  ، نما   حم    م  يف اان  الال  نن ن    هللا يف  ن عو هذا (( الااا  ااثوين 
  نن ن   مدا  مدسع ((  الاه نىدحمع يف ااود ىأ ال حماد  ااةودو   ال  لدور يف  د ى   

 ندىع ند  ال دو  يف ً  ااةدهللع   جدة ال  دا  والنور ب  الهذا احلهلل ث ادذ   ااحماندل
الاندددهللثوت ممىددددم  عوا هدددو ، الهددددذاَّي ااحمانددددوَّي نهمدددوَّي الكددددا ن همددددو اددد   جددددة  ال كددددا 
ن همددو  جددة يف بددوا ،  نددو الال    فاوادد  ن ندد    ددهللا يف  ن عددو هددذا نددو اددى  ن دد  
فهو   ما ااذ  ابمدهللع ااةهلل دة ، ال  دهللا احلدهللا الادو ت  ملمدا بدذا  فمد    دهللا 

اًل  حمى    الا   اةا ن   الهو يف ان  ال ن  ا وس    . احلهللا فهو نً 
ااحمادد  ااثددوين   نن ندد   مددا  مددسر اددى   حمىدد   ن عددو هددذا   ددما ااددذ   ملمددا الاددو ت 
يدددهللا فدددإ ار ااحماندددوَّي ً    دددهلل,و  حمددد  اندددهللا ، اًل  ان ددد   حمددد  اادددذ   مدددا دبدددو 

ن    هللثدد  انددهللا ، الهددذا احلددهلل ث بددوَّي  امل مددو  يف  وه هددو كمددو  َّي  ددهلل ث  مدد  
و ال مو  بوا ىوت ال مندو الند م ندو عدوى نىدزاَّي امل مدو  يف بوط هدو فمد   د ة عىمد   من

يف بوط دد  الاسددماوي  محمدد  اانددوه   حمدد  الفدد  ااىدد ة فإعدد   ى  ددذ ناةددو  ااددهلل   ال نددو   ا 
فوت   هلل,و فحمى  دباةو  ااملما لع    ا فوت اال سا ا   اةا ااملمدا ال  ا فوتد  

  اةددددا ااملمددددا ،   ا تةددددل  ادددد  فونددددهللثوت قىددددموَّي ااموبملددددة الالامددددزاي بوانددددوه  فإعدددد  ل
 ددهللثوت  يف ااددهللعىو ، ال ددهللثوت يف ااددهلل   ، الهددذا احلددهلل ث  دد اً بدد   ددهللثوت يف ااددهلل   
لعددد  قدددو    نن نددد    دددهللا يف  ن عدددو هدددذا (( القواددد  يف  ن عدددو هدددذا  ملدددم بددد  اادددهلل    ندددو 

  د هع توسدملوا انهللثوت يف ااهللعىو فحمىى  ن مواة بدوا ه  ، اللدذا ااود وبة  ند  ار
يف ت نىع  نو  ااهللعىو  حمد  الفد  ااودحم ة الت ندىع  ندو  اادهللعىو تدو الر  دهلل ا ربد  قو دهللال 
ااودددومل اا سدددحمة ، التدددو الد  دددهلل ا ربددد  قو دددهللال ال دددا يف ال دددىو  االبو دددة الادددى  هدددذا 
ال   حمددة الا ددهللال فحمددى  ل ددهللع  اًل دبددوط   بىددوَّي  ادد  ،  نددو انددهللثوت يف ااددهلل     فهددح نددً 

ااددددهلل   سددددوا   كددددوَّي  ادددد  احلددددهللا يف النددددو  ااملحممىددددة يف  نددددو    َّي يددددهللا  ددددهللاع يف
ااملاوئدهلل ،  ي يف الندو  ااملمحمىدة فددإ ار هدذا احلدهلل ث  ىدمهلل  بدد   حمد  بًدسَّي كدا  اىددهللال 
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 هللثة ، ال ىمهلل  ب   حم  بًسَّي كا  ماع  ما ا ب   ىل ار  هللا فم   و  بملاىهللال 
ت  ال عادد  ااودداوت ،  ال يف  هللثددة ، كملاوئددهلل ا ددوا ا  ال اا   ددة  ال اا الاددة يف ااودداو

فسبددهلل  َّي  اااددهلل  يف اةدد   ال حنددو  ادد  فإعدد   اددو  ادد  هددا كددوَّي  حمدد  هددذا  ندد  اا ددو 
 اددو  ل ، الا دد  هددذا هددو ال حمددع  ال هددذا هددو ااددذ  جيددا اامزاندد  ل ددا  ل   ىددا 
احم  ع كذا  ال  َّي   زه ار  ا ال س    كدذا  ىل   د ه اللدذا كدوَّي ند  اا دسي احلىد  

ا ااودددداوت نددددو قوادددد  الااددددهلل االنددددوي اةددددو     دددد  ار  ىددددث قددددو     ين ت نددددثسر يف بددددو
كدددوَّي  محمدددوا اااددد  َّي الفىددد    دددوت ااوددداوت   تانحمددد د تاال دددا ااوددداوت ال دددهللت  َّي اا دددو 

الكددوَّي  وددق ار  ددا ال ددس يف   وًثدد  ال  ددهلله ااودد وبة الندد هع احلوندد  الندد هع ااةددوً 
 اددد  النددد هع نددد  قدددهلل النددد هع اادددذكح النددد هع  دددن اادددذكح النددد هع ااملوقدددا النددد هع ًالَّي 

 موددو   ددى ور  ددن اانددوه  الندد هع ندد  قددهلل ل  موددو   ل اانددوه  فحمددع   دد   مةددم  ادد  
با دددىو  توددد فهو  ددد   وه هدددو فدددهلل   حمددد   َّي عودددوا اا دددن الا دددا اال دددوَّي ادددو  حمددد  
 وه هددو ًالَّي اامدداال ست انهللثددة ، الهددذا ااددذ  قوادد   دد  الندد   هددة   دد ى يف ااىددوئا 

 هللثددة يف ااملمددا  دمادد ا اددو  ىل ار  ددا ال ددس ،  ااملمحمىددة احلددهلل ث  جددة  حمدد  ً  كددا
الانهللثوت يف اادهلل   هدح ااةدهللع لدذا قدو    نن الكدا  هللثدةع بهلل دة الكدا بهلل دةع ندساة ((  
كا  هللثة  ملم  هللثة يف  ن عو هذا  هللثة يف ااهلل   بهلل ة ، ااةدهللع   لدور ه دو  بدهللع يف 

 ندو اال دهللاا يف اادهللعىو فدس  ااهللعىو البهللع يف ااهلل   ، الاادذنوي هدو البمدهللاع يف اادهلل   ،
 ددددهلل ا يف ااة ددددث لعدددد  ل  ددددهلل ا يف قوادددد  نن ندددد    ددددهللا يف  ن عددددو هددددذا (( ال منددددو 
ال  اًل اااوددًو اا ددسي  دد  ااهلل وعددة   ا تةددل  ادد  فواةددهللع نذنونددة كحمهددو الكددا بهلل ددة نددً 
لًادددة نددد  اا مدددوا الااىددد ة ، النددد  ااىددد ة هدددذا احلدددهلل ث اةدددونم اا دددونا اادددذ   دددهلله 

ثحمدث اادهلل   ال دهلله طوئادة   د الَّي  بدم اادهلل   باعد    دما نىدوئا   طوئاة ن   ها ااملحمع
كثدددنال ت ًدددح  بدددم نىدددوئا اادددهلل   يف ااملاوئدددهلل اليف اا ددد ائم ، ااةهلل دددة ت دددويف اادددهلل و  يف 
االسدددسي ، اادددهلل و  اا وندددا يف االسدددسي   ا كوعددد  بهلل دددة  محمىدددة ، الااةدددهللع قىدددموَّي   
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ت دوَّي ااةدهللع   دوَّي الند   بهللع كا  ة ، الااثوين بدهللع  ًالَّي اا اد   اهلل دة  ال  محمىدة فمدو ال
بهلل ددةر ، ال  ددوَّي كادد ار  كدد   ال  دد كور  كدد  ، التددو الر   ددوَّي ًالَّي  ادد  ًالَّي اا ادد  الهددذا 
  ددما ااملاوئددهلل ال  ددما ااملمحمىددوت فمثوادد  نددثسر يف ااةددهللع ااملاهلل ددة اادد  هددح كادد  سددحما 
اا ا  ا ال س     ىم  اوت  ال ع  اى  ا   اة ااةمة هذه بهلل دة  د دهللث  ت   د  

هدددا اةوهحمىدددة هددع  ملمادددهللالَّي  َّي ر  دددا ال دددس  دداوت فددداي  هدددع العادددح  حمىهددو  دددىت  
 ىدددم ااوددداوت  ددد  ااددد ا  دددا ال دددس ال عددد  ل  مودددق بوددداةع ااةمدددة  دددن  ددداة ااو دددًو 
ااًحمددد  ب ددد ط االطدددسل كمدددو  دددز ع ال ندددو ااةدددهللع ااملمحمىدددة ااددد  هدددح كاددد  كولسم ددداوع 

هللثددة   لدور يف هددذه بدواوت  السم داوع بددواوت   د    كدد  فد ا ندد  ااحمدة الهددو بهلل دة  
النة اللو السوئا كثنال  د دهللث  ، الاااىدع ااثدوين ااةدهللع ًالَّي اا اد  ن هدو ندو   دوَّي يف 
ااملاوئهلل كةدهللع اال  دو  بدهللع ا دوا ا ، البدهللع اااهلل  دة البدهللع تاال دا ااوداوت الاا دسي يف 

 ال وا  الاااونوت  ىل    ه ،  ملم ن   هة ال ماوً .
    ثدد  فىهددو اا ددسي ندد   هددة  مددا اا ددون لددو الاااىددع ااثددوين   بددهللع  محمىددة الهددح اادد

فواوددددحموات نةمهلل ددددة ،   كددددو  نةمهلل ددددة ،   ددددوا  نةمهلل ددددة  ىل   دددد   ادددد  ا ماددددولت 
نةمهلل ددة هددذه كحمهددو ل توددا  ىل اا ادد  الاا دد   ال منددو هددح بددهللع حبىددا  ولددو ، الااةددهللع 

 ااملمحمىة قىموَّي   بهللع    حمىة ، البهللعد  نوفىة . 
ا    ا  مةمل د نثا   هللاا  است ااوااهلل  ال ااامت ااةهللع ال حمىة   نو  د هللا الاى  

 ال حنددو  ادد   ددو ت   دد  ادد    ددا   ددسد يف اا دد  ملة فهددذه بهلل ددةد   ددحمىة  د ددهللث  يف 
 هذه النة . 

الاااىع ااثوين   بهللع  ندوفىة   دحمهو  ملدم   دا ااملمدا ن د الع الا د  ال دهلل  حمىد    دىو  
ال ممددوع  حمدد  ااددذك   حمدد   ددو ت بهلل ددةر دوهددو بملددا  هددا ااملحمددع بددهلل ور  نددوفىة نثددا 

 حنوع نو تً  هلل    ىو  بملا  ااوسال ااا النة ، ال  ةوه  اد   دو ااودسال  حمد  اا دو 
 دددو   ىل قدددويع القدددهلل  ملحمدددوا لدددع كةدددنار   حمددد   ددداة ندددو نثدددا ندددو  دددو   َّي ابددد  نىدددملًو 
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البىدد هع  وددد  ال ادددو د لدددع سدددة وا نوئدددة هحمحمدددوا نوئدددة   دددهللالا نوئدددة  ىل   ددد ه فادددو  لدددع 
ط  دد ع  هددهللى ندد  ط  دد   مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي  ال  عددمع  حمدد   ددملةة لعددمع  حمدد  

ت ت ىد   ملدم  َّي ااملهدهلل ق  دا الهد ل  الال وتد   حمىد   نساة ، هدذه  عىدة  سدو  ار 
ااودددسال الااىدددسي ت  م دددو الهددد ل    ددد وب   حمىددد  ااودددسال الااىدددسي فادددواوا  دددو  بدددو  ةدددهلل 

عددو قددو  كددع ندد  ن عددو ، ا ددن  ً    ددهلل احموددن ت  ةحم دد  فهددذه ااودداة اادد  اادد    ا ددن  ً 
فملحموهدو تىدةىأ ن د الع ا د   ندوفوا  حمىهدو  داة  دو ت  هللثدة لدذا بملدا  هدا ااملحمددع 
 ادو  ااةددهللع انهللثددة قىدموَّي بهلل ددة  د ددهللا   ددحمهو ، هدذا اااىددع الال  ، الااثددوين بهلل ددة 
  ددهللا ال دداهو ، الهددو اااىددع ااثددوين   ا تةددل  ادد  فواةهلل ددة لددو  ددهللال تمل  اددوت  دد   

ها ااملحمع السة   ك هو ا    حم  ا موو  من د  حمىهو ، الهح  َّي ااةهلل ة  د ف  دبدو او  
يف قددددو ع  ال  مدددداع  ال ا ماددددوً   د ددددهللا  حمدددد   ددددس  احلدددد  اامحمادددد   دددد   سددددو  ار 

ال ملددا  ادد  هددهلل ور نحممزنددور الط  اددور نىددحموكو هددذا  دد   بدد  بملددا  هددا ااملحمددع   حمدد  حنددو 
ال دنه بداَّي ااةهلل دة هدح ط  ادة يف اادهلل   هذا ااممل  دق . الااثدوين   ندو   فد  بد  اا دوطو 

فد دددة ،  اودددهلل بواىدددحمو   حمىهدددو ندددو  اودددهلل بدددواً    اا ددد  ىة ال ملدددا  اددد   ال اامدددزي 
بذا    ار ربوا ن   ا   َّي ااةهلل ة قهلل ت دوَّي يف القدوا  قدهلل ت دوَّي يف ال مدو  قدهلل 
 ت وَّي يف ال ماوًات   لور اااوئهللال ااثوعىة ن  ااممل  ق    َّي ااةهلل ة ت ت د  يف  هدهلله
 حمىددد  ااودددسال الااىدددسي الل يف  هدددهلل  ددد وبم   ندددواَّي ار  حمدددىهع ااثوادددث    َّي ااةهلل دددة 
 اوهلل بىحموكهو ااما ا  ىل ار  ا ال س  ملم  ما  ةوً   اوهلل ب  ال   الااثدواا 
الااماددد ا  ىل ار  دددا ال دددس ، النددد  اا ابدددم   الهدددو نهدددع  َّي ااةهلل دددة نحممزندددة  ملدددم  عددد  

 ال ة يف الامدددزاي ادددو  ندددو   ا ت  حممدددزي بواملمدددا  ال  ملحمهدددو ط  ادددةر تلدددوهح ااً  ادددة اا ددد
ار  ال حبىدا احلدو  ا د   اًل بوااو  يف    وَّي  س  ااى ة ال  وَّي  حمنر  ال   وَّي نً 
ل   وَّي بهلل ة  ىت  دحممزي   ا   هللث  ال امدزي  مل  اا دون ن دوا  حمد   اد   ال هدو اامزند  

ندددو بدددل فواادددة ااىددد ة فدددإ َّي  اددد ل يف هدددذا ااادددوي ندددو بدددل ااةدددهللع الاندددهللثوت يف اادددهلل   ال 
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فحمىىدد  كددا فوااددة احمىدد ة بهلل ددةر فواةهلل ددة نددو زبددواق بدد  ااىدد ة ال دحممددزي ال حممددزي بدد  فى ددوَّي 
ط  اور ن  ال ور نحممزنور ب  نثسر او  ي   هلل ن  اا دون البملدهلل ااودسال ااا الندة  فدم  هلل د  
اًل و ، ها   وَّي فملحم  بهلل ة  ال هو  حمدن ال دواق ااىد ة عادو  ه دو ع ند  ، هدا  حممدزي 

 ي  عدد  فملحمدد  تحمدد  اادد ال  ال  املحمدد  يف تددو ات بددل  ددل ال  دد  بملىددهللال كددا  دده  كددا هددذا 
 ه    الل  حممزن  كا ن ال فى وَّي   ا فملحم  ن ال عاو  هذا  دس  ااىد ة ، الل جيدوال اد  
فوااة ااى ة ،  نو   ا اامدزي فودو  هدهلل ور نسالندور احمودحموات ااا الندة  دو  بهلل دة  هللثدة 

 ، اا سي    ااةهللع  ًو  الااوق  قهلل  او  .   محمهو   وً ث ااو ىهلل    ااةهللع 
 قدو    قدو   سدو  ار  قو      ار تملوىل بملهلل  ا    الاحمةودو    د   ه ه  د ال  

نن كا  ن   هلل حموَّي اة ة  ل ن   ىب قىا ن   ىب هدذا فىد    و دة ااحماد  لعد  قدو   ل 
ملدم ند  هدذا اادذ   ىب اان   حمى  ااوسال الااىسي فادواوا اد    الند   ىب   ان   ىب ف  ال 

قددو    ندد   طددو   ً ددا اة ددة الندد   وددوين فاددهلل  ىب هددذا ن دد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي 
ال عدد   تا  ددا لندد ع  نددىع الهددو  عدد  ل   دد  ااددهلل و  يف االسددسي  ل بًو ددة اا سددو  

ال حممددزي بىدد م  فإعدد  ت  ددهلل ا ااملةددهلل يف االسددسي كحمدد  ، الار  ددا    ا ت  ًددم اا سددو  
ندا ةنهدا الدذنن  مندوا ايخلدوا فد   اهلل و  يف االسسي كحم  فادو    ال س  ن  بو

الهددذا احلددهلل ث   ملددم اً حمددوا يف االسددسي  ىملددور ال ندد  بًو ددة  سددوا   السددلم كافددة 
فهدو نو دًو بدهلل و  اة دة نن كدا  ند   دهلل حموَّي اة دة  ل  فى   َّي ن   طدوع اا سدو  

 كد  ااملحممدو   َّي طو دة اا سدو  القدهلل  ن   ىب ((  الهذا فىد  تملندىع اًو دة  سدو  ار 
  ن ار او  و ت يف ااا  َّي يف  كث  ن  ثسثدل نوندملور كحمهدو فىهدو الند  بًو دة اا دو 
  ال دددهللي فواامدددة كاواددد   دددا ال دددس  مدددن نطدددع الرسدددول فقدددي ةطددداع هللا 

 وةطنُعوا هللا وةطنعواُ الرسدول لعلكدم  رإمدون  وكقول  جل وعم 

ذنن نخالرون عن ةمره ةن  صنبهم ف ندة فلنإذر ال وكقول  جل وعم 

الحنو  ا  ن  ان وت الهح  كث  ن  ثسثل القهلل كمدا  ةو نصنبهم عذاب  ةلنم 
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ال كد  فىد  كدا ان دوت  االنوي   هلل     ار كموبور  نىمور دوه كموا طو دة اا سدو  
م اا   ن  ار  ا ال س فىهدو بًو دة اا سدو  الهدو كمدوا  ناادًو ن د  ن موةدوت  ال قًد

ًع ندددد  اا مددددا كددددا   نىددددوئا  ةددددهلل ار بدددد  االنددددوي   ددددهلل الكموانددددم يف بددددهللائم  يف  ددددهلل
اااوائددهلل لبدد  اااددىع العاوادد  بدد  تىمىدد  اليف   ددسي ااددوقملل  ىل  ددن  ادد  ، اااوددًو  َّي 

لادددو  ثددددوا الامددددزاي بوالسدددسي فددددس يوددددا  ااملحممدددو  اهممددددوا بدددذا  بًو ددددة اا سددددو  
قوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي ه ددو نن كددا  ار ااددهلل و  يف االسددسي  ل بًو ددة  سددو  

 ندد  (( نددو اادد اً بولنددة ه ددو ، النددة ه ددو قددهلل   ددوَّي اادد اً اددو  نددة ااددهلل وال   ددوَّي اادد اً 
بواحما   ع  ل  هلل ا اة ة  ل ن  كوَّي  حم  االسدسي  ملدم كدا  ند  ااد  بملثد د  ادىهع 

الت  ىددمجا احم سددو   ددهلل حموَّي اة ددة  ل ندد   ه طددو   ، النملددم  ادد   عدد  ندد  ت  
    نىحممور فس  هلل ا اة ة ، ال   باوا   هلل حموَّي اة ة احمم و   يف الامزاي بواًو ة 
الهددذا قوادد  بمللددهع الا  دد  اددى  مىددهلل ، الااودد ىأ ااددذ   حمىدد   هددو   هددا ااملحمددع هددو 
ااثدددوين ، الهدددو  َّي قدددو  نن كدددا  نددد  ((  ملدددم  ندددة اال وبدددة الهدددع  هدددا االسدددسي ،  هدددا 

 حموَّي اة دددة  ل نددد   ىب ً دددو  اة دددة ، قىدددا النددد   ىب قدددو    نددد  االسدددسي كحمهدددع  دددهلل
 طو   ً ا اة ة الن   ووين فاهلل  ىب ،  ملدم  ىب ً دو  اة دة   ا تاد    اد  فهدا 

ل  ددهلل ا اة ددة  ددوه  احلددهلل ث عملددع ل  ددهلل ا اة ددة ندد   ودد   ندد   ودد  اا سددو  
اة ددددة  حمدددد  لعدددد   ى  ددددذ   ددددوَّي ندددد   هددددا ااو ىددددهلل ، ا دددد  ااددددهلل و   ىل   سددددو  ار 
 قىمل   

اااىع الال    ً و    اليل ،  ملم ً و    َّي  أ اامملةن نة د  ً دو  يف  ال  الند  
 بملهلل  َّي   الح اا ون ن  احلىوا فإع   هلل ا اة ة ف  وَّي . 

  اللر   نة     يف ااهلل و  . 
الاااىع ااثوين   ً و  نما   ، الهد ل  هدع ند   دو  ار  دا ال دس  َّي  دهلل حمدوا اا دو  

 بوَّي فىهو باهلل    مولع ، فواهلل و  يف اا ووا ً و  اة ة عو وَّي   فىملذ
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ً ددو   اليل ،  ال نة دد  ، اًل ددو  نمددا   فاددهلل   ادد  ً ددو  اة ددة ال دد اً بدد  ااددهلل و  
عا  ااهلل و  الاليل  ال ااهلل و  ااة   كهدذا احلدهلل ث فاواد   حمىد  ااودسال الااىدسي نن  

ة د ار الل  مدا  الَّي  د  ً ولدو  ل كا  ن  ((  ملم  ندة اال وبدة  دهلل حموَّي اة دة  اللر ن
ندد   وددوين فإعدد  ل  ددهلل ا اة ددة  اللر ال منددو  مددا   ، ال  ا تددا   فهددو ندد   هددا ااو ىددهلل 

ال اوبدددا هددذا يف اا ودددوا   دد   ملددذا يف اا دددو  باددهلل  فواامددد  ال وددىوع  ا سددو  ار 
(( اام  ل كاوا  نثسر نن اة دة   ندة  حمد  قدوطم ااد  ع ، ل  دهلل ا اة دة قدوطم   دع 

ل  هلل حموَّي اة ة الل جيهللالَّي   فهو ال َّي   فهو ل  و هلل ند  نىدنال كدذا الكدذا ،  َّي ار 
  ي  حم  اا و  ن  قو  ل  ا   ل ار الحندو  اد  فدوام  ل يف اا ودوا   لدور قىدموَّي 

   رب ل  اليل  ال رب ل ن ق  ال رب ل  بهلل  . 
ع  ي ي  حمىد   َّي خد ا ند  رب ل ن ق  ، الرب ل  بهلل  ، فوام  ل البهلل  ، هذا  ملم  

اا ددو  ااةمدد   ال يدد ي  حمىدد   ل اة ددة ااةمدد  ، ربدد ل اا قدد   عدد  يدد ي  حمىدد  اة ددة  ىل الندد  و 
 هلل حمهو ن   ها ااملو ح الن هع ن  رب ي  حمى  اا و  ن بهللار الن هع ن  ربد ي  حمىد  اا دو  

ال ةدل  حمدن ن قمور اله ذا ، الاذا اةمدم  ال ادذا ااماودىا  ىدماىع اا ند  يف اا ودوا 
ا وا ا ال ها ااةهللع الاا حمو ااذ   فهمدوا ند  عاد  اادهلل و  نًحمد  اادهلل و  الفهمدوا ند  
اام  ل نًحم  اام د ل ، الفهمدوا ند  اام د ل اام د ل ااًحمد   ال نًحمد  اام د ل حبىدا 
احلددو  الهددذا اددى  مىددهلل بددا اا وددوا فىهددو هددذا الهددذا اااوددًو ندد   ادد   َّي احلددهلل ث 

ار  دهلل   حمدد   َّي ااوا دا  حمدد  ااملةدهلل ااىددحمع  َّي  ًىددم  هدذا ااددذ   الاه ااةودو     دد 
فىمددو  ندد  بدد   ال ادد  فإعدد   ال ل  دداىب ً ددو  اة ددة الندد   ودد  اا سددو    سددو  ار 

 ددداىب ً ددددو  اة ددددة ، الااملوقددددا ل   دددد   َّي  دددداىب ً ددددو  اة ددددة ، فددددهلل  احلددددهلل ث  حمدددد  
ن  هدو  ال َّي هذه النة ن هع ال وا ااهلل و  يف االسسي ، الال وا طو ة اا سو  

.  نمو هلل  نة اال وبة ن هع ن  هو نمو دهلل فدس  دهلل ا اة دة باعد   ىب طو دة اا سدو  
قدددو  بملدددهللهو اليف ااوددد ىأ  ددد  ابددد   ةدددون  نددد  ار   همدددو قواددد  اليف ااوددد ىأ كمدددو 
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 كدد ت ا ددع ندد  قةددا  عدد   دد اً بدد  ااةوددو   يف  واددا كددسي  هددا ااملحمددع ، القددهلل  دد اً بدد  
ىملددور حبىددا تملددوبن  هددا ااملحمددع اله ددو قوادد  اليف نىددحمع ، القددهلل  دد اً بدد  يف ااودد ى ل  

ااو ىأ    دهلل بد   د ىأ ااةودو     د  ار تملدوىل  ىدث  كد  هدذا احلدهلل ث يف  كثد  
نددد  نوندددم ن هدددو يف اادددهلل وت ااواددد  يف   ددد ه ن النًحمدددا ًي انددد م نىدددحمع ب دددن  ددد ع 
 اىهدد   قهللندد  ( قددو  اليف ااودد ىأ  دد  ابدد   ةددون  ندد  ار   همددو  َّي  سددو  ار 

ن  ب دددا اا دددون  ىل ار ثسثدددة قواددد   ب دددا اا دددون  ىل ار ثسثدددة هدددذا فىددد   َّي قدددو    ن
التاهللسدد   دوئدد  الهددذا  ملددم  َّي فملحمهددع ااددذ   هدد ل  هددع   ددهلل اا ددون ب لددور احمدد ا 

فملحمدوه ندد   كد  اا ةددوئ  لادع ال دداوا بددااع  ب دا اا ددون  ىل ار  دا ال ددس ،  ب ددا 
، الال وً دث  جدة يف ااحم دة لَّي  ا ة   ى ة  سفور ا  ال ع  او اىى  بود ى ة

ال ا فىهو  او ن اواة بدواحما  ال َّي اا ادا بدواملم  مندو هدو املدوَ  القواد   ب دا اا دون 
 ملم   هلل اا ون ب لور  ىل ار فاب ا افملا يف هذا ااةدوا  د ى ة  حمد  ندو  دو  يف 
منددو هدذا ااحمادد  قواد  ثسثددة ااملدهللً ل ناهددوي اد  الل  ملددم  َّي هد ل  هددع الب دا فاددن ال 

 ملم  َّي ه ل    هللهع ب لور القهلل   وَّي ه و  ن  هع  ىوال هع يف اااهللا  لَّي ااملدهللً 
 ل ناهوي ا  ال منو   ت  ب  احمممثىا قهلل   وَّي  امو   حم  ه ل  القهلل ل   وَّي . 

الال    نحم هلل  يف احل ي ثسثدة  د   ب دا ،  ب دا اا دون  ىل ار ثسثدة قدو    نحم دهلل  
، احلد ي اا دح يف   دحم  الكدذا  احلد ي اادهللين لَّي كدسر ن همدو  يف احل ي ، احل ي اا اً بد 

  ي فم ة   نهدو  بد اهىع ا حمىدا  حمىد  ااىدسي ، الااهلل  دة  د ي ندو بدل  دل   ىل ثدو  ، 
ندد    ددهللا فىهددو  ددهللاع  ال  الى  ددهللثور فملحمىدد  امل ددة ار الااسئ ددة الاا ددون   ملددل كمددو 

كحممددة نحم ددهلل يف احلدد ي االحلددوً ا محمددق   قوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي ، الاالحلددوً يف احلدد ي
فى   ها ااملحمع نو اا اً ب  فم هع ن  فى  االحلوً بوا    بور  ا ال س الاا اد  لَّي 
هددذا   نددع االحلددوً الهددو ااىددا  دد  ااً  دد  ااوددواا ، الفىدد  بدداَّي االحلددوً ااامددا ااامددا 
 السدددددا  اادددددهللنو  ، الفىددددد  بددددداَّي االحلدددددوً يف احلددددد ي فملدددددا اا ةدددددوئ  الااملو دددددح ال  دددددهللاا
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انهللثوت الااةهللع ، الفى  باَّي االحلوً هدو كدا ندو اد  ار  دا ال دس   د  بداَّي كدا ندا 
ً  النىدا   دد   اد  ار  دا ال دس   د  ادح ربد ل سدوا    كدوَّي  د كور  ال ندو ًالعد  فإعد   حلدو
ااو اط ااىماىع ، الهذا ااماىن ااثواث   كمو ا مو ه اب           ار تملوىل ال دنه 

ومددن  لَّي اامووددىذ ل ال دد  ادد  القددهلل قددو  ار  ددا ال ددس هددو ااماىددن ااودد ىأ 

يف سدو ال احلدا ،  ملدم ااىدجهلل    نري فن  بإلإاٍي بظلٍم نذق  مدن عدذاٍب الدنم
والمسجي الإرام الذي جعلناه للناس سواًء العاكف فند   احل اي خبوو   

 ك  االحلوً ه و   والباي * ومن نري فن  بإلإاي بظلم نذق  من عذاٍب النم
الهو   ما  ىم نو ا  ار  دا ال دس   د  باعد   حلدوً النىدا  د  ااود اط ااىدماىع ، 
قدددو  النةمدددإلع يف االسدددسي سددد ة اةوهحمىدددة الهدددذا هدددو اا دددوههلل نددد  هدددذا احلدددهلل ث احمةدددوا ، 
االحلوً يف احل ي   لور  ملم احلد ي جيممدم فىد   دهللال  داوت لدذا ت حمد  ندثسر فىد  ااهلل دة ، 

ااو وبة  حم د ااهلل ة فىم  قمحمد   يف  نه ،  ثموَّي  ن  قما يف احل ي  اى  كم  قما
 دد ي  ملددا  حمىدد  تددو الر ً ددةر الثحمددثر التددو الر  كثدد  لعدد   ددم نددو بددل اعمهددو    نددة ااىددحمع 
الاعمهددو    نددة اا ددوَّي التددو ال ذبممددم   نددة اازنددوَّي   ددوَّي اام حمددى   كثدد  حبىددة  اااوددًو 

ه      عدواع االحلدوً ال ل   َّي االحلوً يف احل ي    ة ، الاحل ي ا   وو ىة الالا ا ت ز 
  وَّي فىد   ل طو دة ار  دا ال دس ، الااملةدوً   ا  ودوا ار  دا ال دس فىد  فادهلل  حلدهللالا 
حبىددددا احلددددو  ، ال  نمدددد  اا دددد   الااةددددهللع الانددددهللثوت و اا  دددد ات ااملمحمىددددة الان نددددوت 
ااومحماددة التدد   ااادد ائا الفملددا ااةىاددوت  الااملىددو  بددور  ددىت  َّي طوئاددة ندد   هددا ااملحمددع 

ومن ندري   الا  َّي الع اةوالي بواملوىة يف احل ي   ا ذ ب  ااملةهلل  حم   وه  قواد   ك

قددواوا نددم و    ددهلل هدع  لَّي هددع  تمملددهللى بواةددو  هددع  ب ددذا فى ددوَّي   فندد  بإلإدداٍي بظلددم
ًر هونور ب  قو هللار ا  بنحمعع  ملم    بى ة فملحم     بى دة عذقد   نملم ان ة ن   ً  فى   حلو

ااة الهددح نىددااة هددا ااىددى وت يف احلدد ي تلددو ق    ال ل ، ندد   ددذاا  اددىع اله ددو نىدد
النددو  ددهللاًل احلدد ي اادددذ  فىدد  تلددملىق ااوددسال دبوئدددة  اددق التلددملىق احلىدد وت ال دددهللال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 55 

فملددا ااىددى وت ، ااوددواا نددو  ىددم ااوقدد  احمماوددىا . ااوددواا    َّي كددا نددو  ً حممدد  
النىددو  فهددو  دد ي ، الل خددذ  ادد  بواىددجهلل عاىدد   ملددم دبىددجهلل اا ملةددة بددا كددا نددو 
 ً حممدد  النىددو  اامل الفددة فهددو  دد ي  فىدد  فلددا ااوددسال الفىدد  اا هدد   دد  االحلددوً الااددذعا 
  ىل   دد ه الفىدد  اام حمددى   ىل   دد     ددوي احلدد ي ، ال ددهلل  اددذا  قددو  ار  ددا ال ددس 

نسددألون  عددن الشددهر الإددرام ق دداٍل فندد  قددل ق ددال  فندد  كبنددر وكرددر  بدد  

ن د   ملدم ند  ند    والمسجي الإرام  * واخراج ةلل  مند  ةكبدُر عندي هللا
احل ي فها هع    وا ن  نىجهلل اا ملةة الل    وا ن  ن ة    وا ن  ن دة ا د اا 
 هحمدد   ملددم  هددا ااىددجهلل احلدد اي ن دد   ملدد  ندد  ااىددجهلل احلدد اي  منددو    ددوا ندد  ن ددة كددا 
الا ددهلل  دد ا ندد  بىمدد  ل ندد   وو ددح نىددجهلل اا ملةددة ااددهللا   ددو  اا ملةددة ، الكددذا  

بعبيه لنمً من المسجي الإدرام إلد  المسدجي سبإان الذي  سري  قواد  

ال عد   دسد   بد  ند  بىد   ي هدوعا كمدو هدو قددو   األقصد  الدذي باركندا إولدد  
 كثددد   هددددا ااماىددددن ال ددددهلل ث  عدددد  ااددددذ  يف ااودددد ىأ  ىل  ددددن  ادددد  ندددد  الًاددددة . 
ااىااة ااثوعىة   ها احلى وت تلو ق  ىملور  ي  َّي ت تلملق ااودسال ، ااملحممدو  لدع 

 قدددوا    ددد هو  َّي ااملدددملىق دبوئدددة  ادددق  مندددو هدددو  دددوا  بواودددسال لعددد  هدددو يف  اددد  
اادددذ  الً  فىهدددو اادددهللاىا ، قدددو   حمىددد  ااودددسال الااىدددسي   نن  دددسال  يف نىدددجهلل  هدددذا 
بددااق  ددسالع فىمددو سددواه ندد  ااىددو هلل  ل ااىددجهلل احلدد اي كمددو يف ااودد ىأ اليف  ددنه 

ااىددددو هلل فهددددذا  ددددوا    ددددسال  يف ااىددددجهلل احلدددد اي دبوئددددة  اددددق  ددددسال فىمددددو سددددواه ندددد 
بواوددسال ،  نددو  مددوي احلىدد وت فددإَّي ااًو ددة فىدد  ب دد   اا ددوَّي  فلددا ندد  ااًو ددة يف 
 دنه ال اوبددا  ادد  ااىدى ة فددإَّي ااىددى ة بوتادول  هددا ااملحمددع يف احلد ي   ددهلل ندد  ااىددى ة يف 
 نهو ا   ها ااىدى ة تلدو ق ،  ملد    مدا  حمد  االعىدوَّي   ا فملدا سدى ةر يف احلد ي 

َّي ، اةددددواا    اددددو ل تلدددددو ق الندددد  قددددو  ندددد   هددددا ااملحمدددددع  َّي   مددددا  حمىدددد  سددددى مو
ااىى وت تلو ق  حم  حنو نو  الى    اب   ةدون فدإَّي هدذا ادى  بود ىأ ال دس  
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مددن جدداء بالإسدنة فلدد  عشددر  ااد ذ فدإَّي ار  دا ال ددس  ادو  يف ان دة اا ىدة 

  ةمثالهددا * ومددن جدداء بالسددنزة فددم نجددوه إن مثلهددا ولددم ن نظلمددون
العملدددوي القدددهلل  عزاددد  يف ن دددة ا ددد  قدددو   دددىم االسدددسي ابددد  تىمىددد  يف  هدددذه يف سدددو ال

ااموفىددد  يف كدددسي  هدددا ااملحمدددع يف  اددد   َّي ااىدددى ة يف احلددد ي  لدددو ق   اوادددو كىاىدددةر ل 
ناددهللا  الااملاددوا قددهلل   ددوَّي ندد   ىددث ااملددهللً الا ددهللار ا دد  اا ىاىددة فمحماددة ، قددهلل   ددوَّي 

حمىى  نثسر اال بة كوالد بة ن   ىث اا وع الا هللار ، ا   ن   ىث اا ىاىة فمحماور ف
الاىى  ااحمىملة كواىملة الاى  الت كولت اله ذا يف  حنو  ه ذا قو  اب  تىمى    د  
ار تملددوىل الكسندد  ق  ددا امملنددىع   نددة احلدد ي قددو  بملددهللهو نن النةمددإلع  يف االسددسي سدد ة 
اةوهحمىدة (( نةمدإلع يف االسدسي سد ة اةوهحمىدة هدذا هدو اا دوههلل ند  هدذا احلدهلل ث احمةددوا 
الهددو  َّي كددا انددهللثوت اادد   د ددهللا يف ااددهلل   الكددا نددو  ددواق بدد  اا ددون ندد ها  مددهلل 
 حمى  ااوسال الااىدسي الط  ادة ااود وبة  ندواَّي ار  حمدىهع فإمندو  اندوا ط  ادةر ند  طد ل 
 ها اةوهحمىة نوهللاقور ااوا   حمى  ااودسال الااىدسي نن اممدةمل  سد   ند  كدوَّي قدةحم ع (( 

ا الا ددة ال ددد ى قددو  نن  ددذال ااادددذالع بوااددذه (( فإتةدددوع  دد ار ب دد ع ، ال  اع بدددذ اع اليف ا
س ة اةوهحمىة نةمإلع  يف االسسي س ة اةوهحمىة  ملم  ع   ت  ب ح   دوهحمحع سدوا    كدوَّي 
ندد   وهحمىددة  هددا اا مددوا ،  ال كددوَّي ندد   وهحمىددة ااملدد ا ال تدد  بدد  يف االسددسي بملددهلل  َّي 

ىددسي املنددة فددإ َّي  ب ددا  تدد  ار  ددا ال ددس بوالسددسي  ال  سددا  مددهللار  حمىدد  ااوددسال الاا
اا ون   ىل ار ن  ابم   يف االسسي س ة ن  س    ها اةوهحمىدة  دو   دان  ند   د ىم 
 هددا اةوهحمىددة كواماددو   نددثسر بول ىددوا الااًملدد  يف العىددوا  ال كددوهو ااة ددوت  ال 
 تددد  بواملاوئدددهلل ااومحمادددة  ةدددوًال الالثدددوَّي ،  ال تادددهلل   ااودددوحلل  ال  تددد  بًسئددد    هدددا 

 ةددددوًاوع  ال يف تملنددددىمهع احموددددو   ال يف حنددددو  ادددد  ف ددددا ندددد  ابم دددد  يف  اا مددددوا يف
االسددسي سدد ة اةوهحمىددة فإعدد  ندد   ب ددا اا ددون   ددهلل ار الفملحمدد  ندد   كدد  اا ةددوئ  الهددذا 
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يموا  ىل نز هلل بىدوَّي التاودىا عدكد   ىل ً ن اا دهلل  َّي  دو  ار تملدوىل ال سدا  ار  دا 
 سحمع البو    حم  عةى و  مهلل . ال س يل الا ع ااموفى  الااىهللاً ، ال حم  ار ال 

 َّي احلمهلل ر  ا ااملوال الااوسال الااىسي  حم  عةى و  مهلل ال حم   ا  ال د ة    ملدل 
. ااحمهع عىاا   حممدور عوفملدو ال مدسر  دوحلو القحمةدور  و دملو اًل دو ر نىدموع  ب دو ل ت حم دو 

 مدا  ىل  عاى و ط فة  ل الن   حمى و بواموفى  الالهللا دة  عد   حمد  كدا  دح  قدهلل   . ع
نو ن  نمل و يف بوا ال دوا اادهلل و  يف االسدسي القدهلل القا دو  حمد  قواد    د  ار تملدوىل 

قددددو    نن  ب ددددا  اليف ااودددد ىأ  دددد  ابدددد   ةددددون  ندددد  ار   همددددو  َّي  سددددو  ار 
اا دددون  ىل ار ثسثدددة نحم دددهلل يف احلددد ي النةم دددح يف االسدددسي سددد ة اةوهحمىدددة النًحمدددا ًي 

ةم دح يف االسدسي سد ة اةوهحمىدة نةمدإلع  ملدم  عد  ان م ب ن  د  اىهد ى قهللند  (( قواد  الن
ن  دددهلل   ددد  قودددهلل الطحمدددا يف االسدددسي  ملدددم يف النددد  االسدددسي  الهدددو النددد د فوطةدددة اا دددون 
بةملثة  مهلل  حمى  ااوسال الااىسي الهو نو بملهلل بملثم   ىل قىدوي ااىدو ة لعد  ل ً د  بملدهلل 

ن النةمددددإلع يف اللددددذا   دددد   َّي تاىدددد  قوادددد  ن االسددددسي الل  سددددواة بملددددهلل  سددددواة  مددددهلل 
االسسي ((  مل  نةمإل بملهلل االسسي ن  بملدهلل  هدو  االسدسي البملثدة  مدهلل  حمىد  ااودسال 
الااىدددسي سددد ة اةوهحمىدددة ، اله دددو يف قواددد  سددد ة اةوهحمىدددة لبدددهلل نددد  ااوقدددو    دددهلل هدددوتل 
اا حمممددددل ، الالىل   كحممددددة سدددد ة ، الااثوعىددددة كحممددددة   اةوهحمىددددة  نددددو قوادددد  سدددد ة اةوهحمىددددة 

مملمحمة يف ااحم دددة دبملدددم ااً  ادددة الااملدددوًال فمددد  ا مدددوً  دددى ور ال ملحمددد  ف حممدددة سددد ة هدددذه نىددد
ط  اددةر ادد  الهددهلل ور قىددا هددذه سدد ة فددسَّي لعدد  ا موًهددو الازنهددو الكوعدد  دددةر  حمىدد  ، الا ددا 

ةيخلدت مدن قدبلكم   نة  س ة  مل  ا دا  ندة  دوًال الط  ادة الهدهلل  قدو   دا ال دس 

ت ددوَّي يف ااملاوئددهلل   ملددم ط ائدد  ال ددوًات الهددهلل  ا ددا  نددة ، الهددذه ااىدد ة قددهلل  سددنن
القددهلل ت ددوَّي يف ااملةددوًات القددهلل ت ددوَّي يف ااملددونست القددهلل ت ددوَّي يف النددو  ال ممو ىددة 
القهلل ت وَّي يف ااالو   ىل  ن  اد  ف دا ندو كدوَّي هدهلل ور ال دوًالر الط  ادةر لهدا الند   ال 
 ها بحمهلل قىا هذه ط  امهع ال وًوع الس مهع  ندو يف االسدسي ف حممدة سد ة فإادو تًحمد  
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الن  كوَّي  حم  س م  نثا س ة ا حماو  اا ا هلل   ااههلل   ن  بملدهلله ،   حم  س ة اا و 
الس ة ااو وبة فىمو  ملمحموَّي  ملم ط  ام   حمى  ااوسال الااىسي الههلل د  يف  ند ه ااةدوط  
ال ندد ه اانددوه  لددذا  دد ق  ددهللً ندد   هددا ااملحمددع كمةددور  دوهددو  ااىدد   ااىدد ة ااددسَّي  ال 

ئح ااىدد   لبدد  نو دة  ال ااىدد ة نثددا ااىد   ااددسَّي ندثسر ااىدد   له ًااًل ااىدد   ا ىدو
ااى ة املةهلل ار ب  االنوي   هلل ، ااىد ة لبد   ه  و دع ، ااىد ة احمًد اين  ىل   د ه ، 
الهدددذا   دددما   دددهللهع ااىدددد   يف  ندددو  ااملاىدددهللال الااىدددد   يف  ندددو  ااملةدددوًال الااملددددونست 
( الال ممو ىددددوت  ىل   دددد ه ، فددددإ َّي قوادددد  ه ددددو نن نةمددددإل يف االسددددسي سدددد ة اةوهحمىددددة (

  دددما   اًال هدددذا االعىدددوَّي بملدددهلل  هدددو  االسدددسي    ط  ادددة الهدددهلل  نددد  هدددهلل   هدددا 
اةوهحمىة ااذ   بًحم  االسسي ال و   حم  بى ةع ن  ااى   الههلل ع ند  الدهلل  ، اا حممدة 
ااثوعىة   كحممة اةوهحمىة ، الاةوهحمىة اا   ملًو  ىل اةها ، القهلل  ك  يف اااد  َّي يف  دن 

كم الجاللنة نب ون * ومدن  ةإسدن مدن ةفإ نونم ، كاو  ار  ا ال دس 

ن  بدرإن   بدرج الجاللندة  الكاواد   دا ال دس    هللا إكماً لقدوٍم نوقندون

الاسددع اةوهحمىددة  ملددًو  ىل اةهددا ، اةهددا بدداث  اا سددواة ، الكددا ندد   ددواق  األولدد  
اا سددو  ااددذ  كددوَّي يف الن دد  فهددو يف  وهحمىددة ، الاددذا  قددو  يف   ددة ال ددزاا اةوهحمىددة 

ع  كوع   وهحمىة سوباة  الىل و تموبملد  اةوهحمىدوت لادع  هحمدوا ندو  عدز  ار الالىل ل
الهدو كمدو  كد ت  ىل اةهدا الهدو  دهللي ااملحمدع ،   ا ال س  حم   سدحم  هدذه اةوهحمىدة نً 
 ددهللي ااملحمددع بوا دد ع ،  ددهللي ااملحمددع بوا مددوا اا ددز  ،  ددهللي ااملحمددع دبددو  ىددم ا  ار  ددا 

 الر   دوَّي اةهدا ن كةدور فى دوَّي بىدىًور   ا كدوَّي ال س ، التدو الر   دوَّي اةهدا بىدىًور ، التدو
ل  ملحمددع ااىدددااة  ال ل  ملحمددع احل دددع  ال ل  ملحمددع ااملحمدددع ، ال  ددوَّي هدددذا اةهددا ن كةدددور   ا  
كوَّي ااملحمدع ق  ةدور ن د  الا  د  ل  حمماد   اىد  الل   فدم بد  ااد  ن الل  هدمع اد  لعد   ى  دذ 

 ندوي اادهلل وال   د  ار تملدوىل     وَّي ل  ملحمع الل  هلل ى  ع  ل  ملحمع ، هذه اةوهحمىدة عادا
كددسي  ددىم االسددسي ابدد  تىمىدد   حمدد  اادد  اةوهحمىددة الهددو كددسي نهددع  كدد ه يف اقملددو  
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ااو اط ااىماىع ال ةدل ااد اً بوةوهحمىدة الهدح كحممدة  ند  ااهدع  و دةر يف هدذا اادزن   َّي 
عمملدد    حمدد  نددو  ددهلل ا فىهددو ندد     ددوي قددو    دد  ار قددو   ددىم االسددسي ابدد  تىمىدد  

  ار تملددوىل قوادد  سدد ة اةوهحمىددة   ددهلل ا فىهددو كدداد  وهحمىددة نًحماددة  ال ناىددهللال و فىدد    دد
اااىهللال باوا     يف  وذ ًالَّي  وذ كموبىةع  ال الث ىة  ال  ن,و ند  كدا فواادةع ادو 
 و  ب  اا سحموَّي ، الهذا اا سي ن  اب  تىمى   دوه  ااودواا يف تاىدن اةوهحمىدة لَّي 

نًحماةر ًالَّي قىهلل  داىهللدهو بزن ع  ال دب وَّيع  ال ب دوذ  مندو  اةوهحمىة ت وَّي نًحماةر ،  ملم
هدددح  وهحمىدددة  نًحمادددة ، الهدددذه اةوهحمىدددة ااًحمادددة ل تًحمددد  ،  ملدددم ل ت دددوَّي نًحمادددةر الل 
 وددددأد هددددذا االطددددسل  ل يف نددددو قةددددا بملثددددة  مددددهلل  حمىدددد  ااوددددسال الااىددددسي ،  نددددو بملددددهلل 

يف الند ع  حمد  كدا اا دون االسسي فزاا  اةوهحمىة ااًحماة ل   وَّي ه و   وهحمىة تًة  
بملددهلل  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي ، ال منددو ت ددوَّي و  وهحمىددة ناىددهللال كمددو سددىاي بىوعدد  ، 
لَّي اةهددا  فددم بملددهلل  مددهلل  حمىدد  ااوددسال الااىددسي ، البملددهلل  عددزا  ااادد  َّي ، ال حمددع اا ددون 
الل  زا  يف هذه النة ن  هو قوئع بان  ار  ا ال س كمو     بدذا   حمىد  ااودسال 

ي يف قوا  نن ل تزا  طوئاة  ن   ن   وه     حم  احلد  ل  لد هع ند   دذلع الااىس
الل ن   وااهع  ىت  اي  ن  ار  ال  ىت تاوي ااىو ة (( ال  م  ها ااملحمع  حمد   عد  
لبدددهلل  َّي   دددوَّي يف هدددذه الندددة هدددذه ااا دددة ، هدددذه ااًوئادددة ااددد  ت اددد  ال دددًو اةوهحمىدددة 

الر بملهلل  سواة  مدهلل ااًحماة ، ال ى  ذ   ا كوع  هذه ااا  الل  ة لبهلل  َّي ت وَّي نو ًو
ت اًددم قددهلل ت دد  يف الندد  القددهلل تاددا حبىددا احلددو  الحبىددا قددوال  هددا ااددهلل   النددملاهع 
ا د  لبددهلل ند  قىددوي هدذه ااا ددة الال ددًو هدذه ااا ددة   فدم اةهددا ااًحمد  ، اللددذا لبددهلل  َّي 

  ااودسال ت وَّي هذه ااا ة  وه الر ، اللبهلل  َّي ت دوَّي هدذه ااًوئادة  دوه الر كمدو قدو   حمىد
الااىددسي نن ل تددزا  طوئاددة ندد   ندد   ددوه     حمدد  احلدد  ((  ملددم  اددع  ددوه الَّي بددوحل  
 اواددددوَّي بدددد  الجيوهددددهللالَّي فىدددد  ، قددددو   هددددا ااملحمددددع  هددددو  هددددذه ااًوئاددددة عو ددددوَّي    هددددو  
بواىدددىق الااىددد وَّي   ا  دددو  اةهدددوً ال هددد ت ندىدددو وت  اا ددد  ىة فدددإاع  نهددد الَّي  حمددد  
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  ال هدا االسدسي ، الاانهدو  ااثدوين   هدو اانهدو   نهع لَّي ار  ا ال س عو  ع  سدوا
بواةىوَّي  الاحلجة فإ َّي لبهلل  َّي   وَّي اانهو   ندو  هدو  كوندا بواىد وَّي الااةىدوَّي  ال  حمد  
القا  هو  بواةىوَّي ، فإ َّي كوَّي كذا  فإَّي اةوهحمىدة ااًحمادة قدهلل ا تاملد  فدس  وهحمىدة 

باعدد  يف  وهحمىددة  نًحماددة  ددىت يف قدد َّي ندد  ااادد الَّي الاددذا  افادد  ندد  ال ددق قدد َّير كددونسر 
كاددددو  بمللددددهع نددددثسر ،  وهحمىددددةد ااملودددد   ال ااملودددد د  ودددد    ددددوهحمح ،  ال ااادددد َّي قدددد َّي  
 دوهحمح الحنددو  ادد  هدذا فىدد  تملمددىع الهددذا ادى  دبوافدد ع اددو ًاد   حمىدد  اا وددوا الفىدد هد 

  ها ااملحمع . 
اا ددوع ااثددوين الهددو ااهددع   اةوهحمىددة اااىددهللال ، الاةوهحمىددة اااىددهللال  ملددم اىىدد  دبًحماددة بددا 

َّي و تاىىددهلل فىهددو ، الااماىددهلل قددهلل   ددوَّي يف النددوَّيع ًالَّي النددوَّي ، القددهلل   ددوَّي يف ن ددوَّيع   ددو 
ًالَّي ن ددوَّي ، القددهلل   ددوَّي يف  ددوذع ًالَّي  ددوذ  نددو اةوهحمىددة بوا ىددةة احمزنددوَّي فإعدد  

، عاددددو  كددددوعوا يف  وهحمىددددة بو مةددددو     دددوَّي بوا ىددددةة احمملدددد ا نددددثسر قةددددا  سددددواة  مددددهلل 
اا سدددا بدددوحل  الت ي فدددوا اادددهلل   الكدددوعوا  الندددواع ، اله دددو  بملدددا  تةدددوع اا سدددا  ددد  اتةملدددواد 

 حم  باو دو ً د   سدولع ، كدوعوا اىىدوا  حمد   هدا فهدذه  وهحمىدة  ن ىدوبة  ىل الند  ند  
الالن ة الهح نو كوَّي قةا ااةملثة ، ااثوين ن  ااماىىدهلل ،  وهحمىدة  ن دوَّي ،  ملدم  َّي ت دوَّي 

ىددا  وهحمىددة يف ن ددوَّي ًالَّي ن ددوَّي ، الهددذا كثددن حبىددا  هددو  ااىدد ة ال اوئهددو ، الحب
 هددو  االسددسي ال اوئدد  ، الحبىددا  هددو  تحمدد  ااًوئاددة يف  ادد  اا ددوَّي بملى دد  ال ددهللي 
 هو هو فمثسد  وًت اةز  ال يف الق  ن  الالقدوت  ىل  وهحمىدة كمدو قةدا ً دوال االندوي 
ااوددحمأ اا ددىم  مدددهلل بدد   ةدددهلل ااوهددوا كدددوعوا يف  هددا كثدددن الكددوَّي   دددهللهع ندد   ندددو  

  اا ثددن ، الهددذا قددهلل  م ددن فى ددوَّي يف ن ددوَّيع اةوهحمىددة يف ااملاوئددهلل اليف ااملددونست اا ددح
ت ددوَّي ه ددو   وهحمىددة ، اليف الندد ع يف  ادد  اا ددوَّي   ددوَّي  وهحمىددة و بملددهلل  ادد   نهدد  
ااىدد ة ، ال نهدد  االسددسي ، ال  ددوَّي ه ددو    وهحمىددة يف ن ددوَّي   دد  فددس  حمددزي ندد   فددم 

ال هدذه اةوهحمىة اااىهللال يف ن وَّي  َّي ت تادم كدا اةوهحمىدوت اااىدهللال ، بدا اةوهحمىدة اااىدهلل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 55 

حبىا نو اا ون فى  ن  الهمموي الاااىوي بدان  ار  دا ال دس  ال  دهللي اااىدوي يف  اد  
 . 

اااىع ااثواث   اةوهحمىة اااىهللال يف  وذع ًالَّي  وذ الهذا كثن فاهلل   وَّي ه دو  
 و ة ن  اا ون اا ا نىدحمع ا د  هدذا فىد  بملدا  ودو  اةوهحمىدة الان د  ادى  فىد  

كمددو  الى ااةوددو   نددثسر يف  دد ى   ،  َّي   ددسر ندد   وددو  اةوهحمىددة  ددح  ، الهددذا  
ا  ف فددم  ندد  ااودد وبة  ندد  ار  دد هع  ددن   ددسر  سددًو باندد  فاددو  ادد     ددو ابدد  ااىددًو

فاددددو  ادددد   حمىدددد  ااوددددسال الااىددددسي     نتدددد  باندددد   عدددد   ندددد م فىدددد    ادددد   ىل اا ددددو 
  وهحمىة ، اليف  و ا ااو ىأ يف بملا ط ل احلدهلل ث  َّي  اد  اا  دا كدوَّي  بدو    

قوا   عد  اند م فىد   وهحمىدة  دهلل   حمد   َّي ااد   ااىدحمع قدهلل   دوَّي فىد  بملدا  ودو  
اال ددوَّي البملددا  ددملا اةوهحمىددة ، ال َّي  ادد  ل جيممددم  ال   تاددم نًحماددور بددا جيممدددم يف 
اا وذ ااملل هذا الهذا كمو جيممدم فىد   دملا اال دوَّي ال دملا ااملودىة ،  ال جيممدم 

هحمىدددة اله دددذا نثدددا ندددو قدددهلل تددد الَّي نددد   َّي فىددد    دددوَّي البهلل دددة ،  ال جيممدددم فىددد   سدددسي ال و
بملددا ال ددووا   ددوَّي   ددهلله بملددا  وددو  اةوهحمىددة نثددا اااودد  ااددذنوي ااددذ  ت 
 ا َّي ب  اا  ع ، النثا اامملهلل  ، النثا تملنىع نو كوَّي  حمى  انبو  الال هللاً ب دن  د  
، النثددا العموددو  بواةوطددا الحنددو  ادد  نثددا ااماحمىددهلل ااددذنوي الحنددو  ادد  ندد   فملددو   هددا 

ىددة ااددذ   كوعدد  دددمهع اامملوددا ااددذنوي الااماحمىددهلل الاا وددوال ب ددن  دد  ، اددذا قددهلل اةوهحم
  دددوَّي اةهدددا يف نىدددحمع قدددهلل جيممدددم يف نىدددحمع  سدددسي النملودددىة ،   دددوَّي البهلل دددة ، قدددهلل 
جيممم يف اا ن  كذا الكذا ا د  ب د ط  ل تةحمدإل ااملودىة  ال ااةهلل دة  ىل  دح  كاد   ، 

ةوهحمىدددددةد ربمهدددددو نةو دددددث كثدددددنال الهدددددذه كحمهدددددو نددددد   ودددددو  اةوهحمىدددددة   ا تةدددددل هدددددذا فو
التاوددىست الندد اً ااودد ق   دد  ار تملددوىل بددإ  اً هددذا احلددهلل ث هددو هددذه اةمحمددة نةمددإلع 
يف االسددسي سدد ة اةوهحمىددة الهددذا فىدد   كدد  اام ددذ   ندد   َّي  ددهلل و   ددهلل  ىل  ددح  ندد  
 ددد ىم  هدددا اةوهحمىدددة السددد  هع الطددد ائاهع سدددوا   كدددوَّي  اددد  يف ااملاوئدددهلل الاامملةدددهللات  ال  
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ًالادددو ، ال  ا عن عدددو  ىل  دددو  هدددذه الندددة ال دددهللعو  ادددو ندددو   دددىة   ل  ادددو كدددوَّي فىمدددو 
فم ددد   بدددواا سددد   اةوهحمىدددة  حمددد  اا دددون فملةدددوًال الالثدددوَّي ندددو  دددو ت  ل  ددد  ط  ددد  
ابم و  س   اةوهحمىة ال ةوًال اااةو  التملنىع اااةو  الااة و   حمىهدو التملندىع الندوات الحندو 

ذا  تملندددىع ااودددو  ال فدددم ااودددو   اددد  كدددا هدددذا كدددوَّي ندددا و ر نددد  سددد   اةوهحمىدددة كددد
التاهلل   ال ووا ال  ًوئهع بملدا ندو ر  دا ال دس ند   داوت الاامملندىع اادذنوي 

ندثسر ادو قدوي  حمىد  ااود وبة يف     ور هذا كحم  كدوَّي يف  هدا اةوهحمىدة كمدو قدو  اا دو 
َع  ادو بد  قدو    نن   ااوسال الكوَّي قو هللار  حمى  ااوسال الااىدسي ،  ملدم  دحم  قو دهللار اد 

هللمت  َّي تاملحموا  ع اور فملا فو ن الاا الي بملنموئهدو (( الهدذا اادذ  ً دا يف االسدسي يف ك
 نو  ااملاوئهلل  ال السوئا ااملاوئهلل  دو  ادهلل  يف اامو ىدهلل  ال  ةدث اا د   هدذا نم دوع كثدن 
، الاذا    ق االندوي اشدهللً   د  ار تملدوىل نود اور  و دور يف بىدوَّي نىدوئا اةوهحمىدة 

 كثد  ند  نوئدة الثسثدل  دو ال ند  ااودو  ااد  كدوَّي  حمىهدو  ال طو  فىد  ااد ا   دىت بحمدإل
الهددو كمددوا نًةددوع نملدد ال  الادد   كثدد  ندد    هددا اةوهحمىددة ال ددوااهع فىهددو  سددو  ار 

 هددا اةوهحمىددة ندد    دد   كمددوا نن نىددوئا اةوهحمىددة (( اادد   ددواق فىهددو  سددو  ار 
مملحماددة بددذا  ، ااملدد ا النىددل ال هددا اا مددوا الحنددو  ادد  ، فوددا فىدد   ىددم ااىددوئا اا

فإ َّي ن  اا ها ااهع ااذ  سبىز ب  اامةملوَّي احمجمو ة الالىل الاامةملوَّي احمىدحمق  ادع ت  
  وعوا  ةم وَّي يف االسسي س ة اةوهحمىدة بدا  ملحممدوَّي سد   اةوهحمىدة الخوااوادو ال ملمدزالَّي 

قدددو  يف   ددد   دددىم االسدددسي ابددد  تىمىددد  نن   ال ىممىددد وَّي دبدددو  نددد هع بددد   سدددو  ار 
ال الث ىةع  ال  ن,و (( لَّي اةوهحمىة ن ىوبة  ىل اةها الهدح ند  فواادة ادو  دو  كموبىةع  

ب  اا سحموَّي ، الهذه قهلل ت وَّي نو الثدة  د  ااملد ا ند  النىدل ، القدهلل ت دوَّي نو ثدة ند  
اا وو ى ، قهلل ت وَّي نو ثة ن  ااىهًو ، القهلل ت وَّي نو ثة ن   ةوً الالثوَّي   دور ر كدوعوا 

 ف  اىددو  ال كددوعوا يف بددسً اادد الي  ال  ىل ال ددهلل  ال كددوعوا يف  سددوا   كددوعوا ف سددور  ال كددوعوا يف
ةوهحمىددة اىىدد  اةوهحمىددة ، سد ة ا  د ه ،   د نحمددةر فدإَّي لددو سدد   الهدذه ااىدد   هدح سدد ة 
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ةوهحمىددة بددا  هددا اةوهحمىددة اسددع   ًحمدد   حمدد   افموددةر بىدد   ااملدد ا ااددذ    ىددموَّي  هددا 
 حممزنهدو ند     نحمدةع   ور بد  اا سدحموَّي ال د م هدهلل ور ند    دهلله السد  ها ندو  دو كا ن   

كوع  سوا   َّي كوع  نحمدة  سدواىة  ال كوعد  نحمدة  دن  سدواىة الث ىهدو ال نهدو كمدو  كد  
  ددد  ار تملدددوىل الهدددذه اةمحمدددة نهمدددة يف هدددذا احلدددهلل ث الهدددح اااودددهلل ااهدددع يف  َّي كدددا 
نىددحمع جيددا  حمىدد   َّي  ةمملددهلل   ددهلل ااةملددهلل  دد  كددا سدد   اةوهحمىددة ال َّي   ددوَّي نمةددم اىدد ة 

وهحمىدددة كثدددنال نم و دددة فوا دددا  ى  دددذ  َّي  مملددد   ااددد ن   حمددد  تحمددد  السددد   اة اا دددو 
، ال  ا كدوَّي  ااى   ، ال َّي   ن   ىل نو كمة  ااملحممو  يف  ا  ، ال َّي  حممدزي بىد ة اا دو 

هددذا يف  فدد اً ااىددحممل فإعدد  يف اةونملددوت االسددسنىة  ال يف ااددهللال  هددذا ندد  بددوا   الىل 
 ادددوي ادددع ندددو ل  ادددوي بدددولف اً  فوا دددا ال  دددهلل لعددد   حمدددزنهدع ندددو ل  حمدددزي  دددنه ، اللعددد  

 ى  ذ  َّي ت ا  س   اةوهحمىة يف الف اً الاةمو وت الاشممملدوت  ىملدور لَّي ند  ابم د  
يف االسسي س ة اةوهحمىة فهدو ند   ب دا اا دون  ىل ار  دا ال دس بد ذ كدسي  سدو  

ا دون  ىل ار ال  ا كوَّي الن  اذه ااة و ة الاذا اة ي يف  ع    وَّي ن   ب ا ا ار 
 ا ال س فىملنع هدذا الثد  بملندع ندو   دماد  د  هدذا البم دو  ، ابم دو  سد ة اةوهحمىدة ، 
، فاال  نو  ً ا نثسر طوئاةر ن  اا مىةل لذه النة  ً حموا لدذه الندة  ةدوًال اااةدو  
الااموسدددا با ددد واو ف ددد  يف اا دددون  اىدددهللال اةوهحمىدددة ال ةدددوًال الالثدددوَّي  حمددد  ا دددمس  

 ً حم  طوئاة س   اةوهحمىة يف اا سي اليف ااواوت اليف اااهلل  اليف اا ًد   عوا هو ، 
 ىل   دد ه  ددىت  ددزت تحمدد  النددو  هددذه النددة فافىددهللت  اوئددهللهو ال فىددهللت ً  هددو ، 
اليف  بواا ااىحمو  او  ً حم  طوئاة ن  ااملةوً ط  ادة اا ودو ى يف اامملةدهلل اليف زبحمىد  

وفىة ااومحمادددة ال دددهللث  يف ااددد ا  نددد  اا دددوائا ال دددو  هدددذه الندددة  هددد ت فددد ل ااوددد
النة ن  ااووئا نو ار بد   حمدىع ند  فواادة يف ااملاوئدهلل ااملحممىدة اليف ااىدوئا ااملمحمىدة 
اله ذا فاال  نو يهللا ، يهللا  دى ور ف دى ور  دىت  ي  ىل  عد   دهللا يف االسدسي ند  
  اً رب ددىع نددو  ىددموع  سددوااق البددو  الااملددوًات ال ددهللاً يف  نددو  اااةوئددا لاددع   ا 
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 موموا   موا  ىل     اااةىحمة ال  ع بى هع ن  ل  مل     ع نو  عز  ار  ا ا
 ىل  َّي ال ددا الندد   ىل هددذا ااملودد  ااددذ  بحمددإل فىدد    ددذ اا ددون  ال ددس  حمدد   سددوا  

بى   اةوهحمىة نول  هلل ا رب   وهلل الاو  مل  ااىوئا اا    دذهو  هدا االسدسي 
ال كثد   دو  كد ه  ندوي اادهلل وال   د  ار  ااملو  الَّي ن  اةوهحمىوت ااومحماة اةحم د   كثد 

يف نوددددد ا  ااملددددد ال  دبىددددددوئا اةوهحمىدددددة فدددددهلل ا  ادددددد  يف نىدددددوئا ااملاوئدددددهلل النىددددددوئا 
ااملددونست بددا نىددوئا ااملةددوًات ، النىددوئا ااىددحمو   ددىت يف   دد   ااىددوئا ابم ىددد  
سدد ة اةوهحمىددة  ددىت يف الكددا الاا دد ا ال ددىت يف ط  اددة ااحمةددون ال ددىت يف ط  اددة كددذا 

قددهلل ل  هددمع بدد  اادد   ا دد  ابم ددوا يف االسددسي سدد ة اةوهحمىددة الهددذا ندد    نددع الكددذا  ددو 
  ى ور ف ى و الار ااىمملوَّي .  ااووئا اا  تةهلل   ا اا ن  اهلل    الا سوا  

قددددو  نن  ددددو نمل دددد  ااادددد ا   قددددو  بملددددهللهو   دددد  ار تملددددوىل اليف ااودددد ىأ  دددد   ذ اددددة 
إَّي   ددذمت  ى ددور الاددو  فاددهلل نددحمحممع اسددماىموا فددإَّي اسددماممع فاددهلل سددةامع سددةاور بملىددهللا فدد

اذه اا حممة  َّي  و ح ال دان   هدا ااملحمدع الطحمةدة ااملحمدع  نسلر بملىهللا ((    هلل  ذ اة 
، طحمةة ااا  َّي ،  انة ااا  َّي الن  كوَّي  حم  قد ا ال يف كمدوا ار  دا ال دس ال  و دة ، 

السددماونة  ال قد ا ال يف ااىد ة ال  و دة ،  ال قد ا ال يف ااملحمددع ال  و دة  و دىهع بولسدماونة ال 
ال ددد وبم   هدددح ادددزالي ااً  ددد  ااىدددماىع اادددذ  ال دددق قةحمددد  ال عددد  ندددو كدددوَّي  حمىددد  اا دددو 

 ندد  ار  دد هع لَّي السددماونة  منددو هددح سددحمو  ااً  دد  ااىددماىع ، الااً  دد  ااىددماىع 
ط  دد   الا ددهلل ، الاددى  دبمملددهللً ، الهدد ل  ااادد ا    ا اسددماونوا فددإاع اااددهللالال ، ال  ا   ددذالا 

لهددوا  الااةددهللع الان ا  ، ان ا  ااومحماددة الال مهددوًات اادد  تادد ل   ا  ى ددور الاددولر ندد  ا
  ددددذالا فإعدددد  الل  دددد   اىددددهلل  اا ددددون لاددددع  منددددو هددددع بملحممددددوئهع الطحمةددددة ااملحمددددع   ددددهللهع 
القدد ائهع اللددذا كددوَّي ندد  اا ددسي احلىدد  احم ىدد  ااةودد     دد  ار تملددوىل  عدد   وطددا 

َ  ل ت اىدهللالا لعد   َّي فىدهلل ااحمدأد ت   كدا ااا ا  يف اا وفة فادو  لدع نن  دو نحمدأ ال 
ااًملدددوي (( الهدددذا  ددد ىأ الهدددو نددد  بدددواإل فاهددد  ال  و مددد  لَّي اااددد ا  طحمةدددة ااملحمدددع  هدددا 
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السدددماونة اادددذ     نددد   ادددىهع  َّي   دددذالا  ى دددور الادددولر فىدددهللت اةمو دددة لعددد  لبدددهلل  َّي 
   وَّي تا ل اللبهلل  َّي ت وَّي  قوا  فمحماة ت  ملهلل اا ون  همموَّي بدا  قدو  ند  القدوا 

التملددددهللًت ال مهددددوًات يف  نددددو  اادددد ها ال نددددو  ااىدددد ة  تلعدددد    ا تملددددهللًت الذبوهددددو
الالنو  ااملونة فإَّي اا ون اد   ا دذالا ب دح  لَّي  وندة اا دون الااىدواال يف ااىدحممل ل 

  حمزنهع  ل  ى وَّي نملور . 
الال    قوال ااىحمًوَّي ، الااثوين   قوال الها ااملحمع الا مموع  ها ااملحمع فإ ا كوَّي اااد ا  
تا قدددوا الا مهدددهللالا  ىل  قدددوا  كثدددنال الف دددوت  ىل   ددد ه فدددإَّي  ثددد   اددد   حمددد  اا دددون ال حمددد  
ااهلل   ال حم  السماونة سى وَّي  ب م الث  ، لذا كوعد  السدىحمة تو ىدهلل اا دون هدح  َّي 
 و ددهللالا  حمدد  ااىدد ة الااىددةىا الالسددماونة الهددذه  قودد  ط  دد   َّي  و ددهللالا  حمدد  ااىددةىا 

اىدةىا الك دو  دى ور الا دهللار يف  اد  ل عا دذ  ى دور الالسماونة فإ ا اسمام و  حم  ااى ة الا
فددإَّي اا ددون سىىددماىموَّي ال َّي ااول ددة سددمماث  ال  ددوَّي ه ددو   الادولر كمددو  كدد   ذ اددة 

قوال الكا ند    ى تدو  م ااىدحممل اامدا   ند  ثسثدة قد الَّي ال دهلل  عد  ندو قدو   دعدون  ل 
هددا اةوهحمىددة ال  ددد الا بول ممددوع يف ً دد هع الل نددملاوا  ل بددواما ل ال  ا تا قدددوا تىددحمن  

بمللدددهع بدددةملا ال  دددذالا نددد  ا دددس  الال مهدددوًات ندددو  ىىددد  سدددةىا سددد   اةوهحمىدددة 
ااومحمادددة ، لدددذا كوعددد  ال دددىة  ذ ادددة هدددذه ، ال دددىة  نىمدددة يف  دددمىع ااددد ها اادددذ  

فادو     دو نمل د  اااد ا  اسدماىموا فدإَّي اسدماممع فاددهلل    دمذ بد   د وبة  سدو  ار 
ع يف ا دددن سدددةامع يف اادددهلل وال سدددةامع يف اامددداثن فدددإَّي سدددةامع سدددةاور بملىدددهللا ،  ملدددم سدددةام

  دددذمت  ى دددور الادددولر نددد   هدددة اا دددةهوت  ال نددد   هدددة اا دددهوات فادددهلل ندددحمحممع ندددسلر 
بملىددهللار ال  ا نددا ااادد ا  النددا ااملحممددو  النددا طحمةددة ااملحمددع النددا ااددهلل وال فددإَّي اا ددون ندد  

ذا الثدد  هددو  بددوا  الىل  َّي  لددحموا لعدد   منددو اا ددون دباددهللنىهع ، الدبدد   امددهللالَّي اددع ، هدد
وةن لددذا صددراط  مسدد قنماً فددا بعوه ون  كواماىددن ااددو  ار  ددا ال ددس 

    بعوا السبل ف رر ب بكم عدن سدبنل  ذلكدم وصداكم بد  لعلكدم   قدون
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الفىدد  ندد  اااوائددهلل  َّي ااادد ا  هددع ااودداوال اليف  ادد  ااددزن  كددوَّي  سددع ااادد ا   ًحمدد   حمدد  
ا مدددوا ار  ملددد  القددد   ال حمدددع  اندددة اااددد  َّي ال حمددد  طحمةدددة ااملحمدددع  ددد ي ااادددوي  قددد  هع 

ب موا ار  ا ال س ، ال  ا كوَّي كدذا  فدإَّي اااد ا  يف كدا الند  ، هدع الفاد  الاىىدوا 
الكث  ق ا ال ، ق ا  هع الفا  ب موا ار  ا ال دس  ملحممدوَّي  دهللاًل ندو  عدز  ار  دا 

قدددهلل   دددوَّي يف النددد    ثددد  اااددد ا  اادددذ   ل  ملحممدددوَّي قددد ا   اددد  الَّي  ال دددس  حمددد   سدددوا  
ا  َّي ال ا  الَّي ااى ة ال ا  الَّي اا ما الا   ل  ملحمموَّي الاى    هللهع  حمدع كمدو  دو  اا

قو    كىق ب ع   ا كث  ق ائ ع القا فاهوئ ع هدذه فم دة  يف ااوطا  َّي اب  نىملًو 
 نىمدددددة  َّي   ثددددد  اااددددد ا  ،  َّي   ثددددد  ااًحمملدددددوَّي  ىدددددمهللاوَّي بدددددواا  َّي ياندددددوَّي اااددددد  َّي 

و يف اا ما ا  هع اىىوا بملحممو  فاهدو   ىمهللاوَّي بواى ة   هللهع  حمع ب سي اا ون الدب
، فهدد ل  ل  دد  يددهللثوَّي فم ددة لاددع  لدد الَّي بوا ددون   ا قددواوا نددو ت  ملحممددوا ال  ا عندد  
اا و   ااىدوي يف ال دوا  ال دهلل  َّي اااد ا  كثد الا ، الااااهدو  قحمدوا ، ااااهدو   حمد  احلاىادة 

ااهدددو  بواىددد ة قحمدددوا ، ااااهدددو  بدددور  دددا ال دددس بمو ىدددهلله ، ااااهدددو  بدددوحلس  الاحلددد اي اا
الاددذا  كثدد ت القددوا  اا   ةددة ، ااملجىةددة اادد  تىددمملهو ، فا ددةأ ااىددوي ااودد ن  ىددمم 
 كث  ن  قو  الكىدق  دواالَّي ، الكىدق  ملد    َّي هدذا ال دأ الهدا كدا   دهلل   دهلله ند  
ااماوى الااىال ندو  م د ى فىد  ااودواا الل  ىدا   ل ند   ثد  بملحممد  اًل  د  هدذا قحمىدا 

، الت  ىدددماىموا  حمددد  ااددد ها ت  ىدددماىموا  حمددد  ناملددد  ااملحمدددع ، لدددذا   ا كثددد  اااددد ا  
الاسدددمملجحموا فإعددد  يدددهللا نددد  اااوسدددهلل ندددو ار بددد   حمدددىع لدددذا  دددو  نددد  نىدددوئا ااددد ها 
ااهمدددة يف اادددهلل وال  َّي  ادددوي نددد ها ااملحمدددع ااوددد ىأ ،لَّي نددد  السدددوئا ااة دددو  ااهمدددة يف 

اوى ب و  ااملحمع ، كحممدو قدو  ااهلل وال ، سوا  كوَّي ب و  الف اً  ال ب و  اةمو وت ،  َّي  
ب دددو  ااملحمدددع  حمددد    دددوا  ، كحممدددو قدددو  ب دددو  اادددهلل وال الاامددداثن  حمددد  اا دددون ، سدددوا  كدددوَّي 
ااماثن بوااموى  ال بونون ال  ال بواهلل ن  ىل    ه ،  نو   ا نملق ااملحمدع ال دو  نهدزالالار 
فددإَّي اامدداثن سددو    ددوَّي نهددزالالار السددى وَّي اا ددون  ى  ددذ يف  ندد ع ندد  ا ال قددوا  فمحماددة  
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ًع ند  بدسً ااىدحممل ، لدذا  كمو هو  وه  يف  الن ة نل  با ال ىل  ون و هدذا يف  دهلل
  ة ح يف احلاىاة  حم  كا ن  طحما ااملحمع  َّي ي ا  حم   السدماونة دبمل وهدو ااواسدم 
، السماونة يف سحمو  ااً    الاا ها ن ها ااىدحمق ااودومل ، السدماونة يف ااملمدا ، 

ةوا   باَّي ااملةهلل    ا باحمموت اىوع     ا دبو السماونة يف  ا  ااحمىوَّي ال ا  ا
 دملَ  فى     بل  او  نو ل  حمع ا  ب  فىملوقة  ار  ا ال س باع  ل  ملحمدع ، نىدااة 
  دد ى فىوددةأ يف  هدداع بددل فدددالع ال  دد ى ، لددذا   دد ا  ددو طواددا ااملحمددع ال ددو نملو دد  

اونة يف  ندددو  اااددد ا      دددوا  حمددد  هدددذه ااو دددىة بولسدددماونة يف كدددا ااىدددوئا ، السدددم
ااملحمددع ، يف  نددو  ااملمددا ، يف  نددو  ااوددست بإ واعدد  اادد ن ل ، بددانو  ااددهلل وال ، يف 
 نددو  الندد  بددوامل ال  الاا هدد   دد  اا  دد  ، يف ااوددست ال  ددا عاىدد  الددوى ال ادددزي 
عاى  بولسماونة  حم  نو ً   حمى  ااهللاىا     الن د يف ااىماةا  نار  ىل  دن  ندو 

ملا  السدماونة ند  اااد ا   خبوو دهع الهدع ااملحممدو  ، طحمةدة ااملحمدع   ا  نع اام ع الند
، ال ها ااا ا ال بملمونهو فإع  يوا ن  اااوسهلل باهلل  نو  وااوا ، اله دو اامدة يف كدسي 
 ذ ادددة يف قواددد  نن فدددإَّي   دددذمت  ى دددور الادددولر (( لَّي ااوددد اط الا دددهلل الااىدددوا  فىددد    ا 

،  دد ا  دد   ادد  ااودد اط ااوا ددهلل ،   ددذ  ى ددور  ال   ددذ اددولر نمل ددوه  دد ا  دد   ادد  
 دد ا  دد   ادد  ااً  دد  ااوا ددهلل فىا ددذ  ى ددور فسبددهلل  َّي   ددوَّي يف هددوى ،  ا ددذ اددولر 
فسبهلل  َّي   وَّي فى  هوى ، لذا قدو   َّي   دذمت  ى دور الادولر فادهلل ندحمحممع ندسلر بملىدهللا 

ها ، الهدددذا ن ددد    ددد  ار فىددد  اام دددذ   اا دددهلل هلل نددد  الامادددوت  ددد  ااً  ددد  الاامدددزاي ااددد 
ااذ  كوَّي  حمدىهع ااىدحمق ااودومل  ندواَّي ار  حمدىهع ، الندو ًالعد د يف  اوئدهللهع ااةو كدة 
نددد  ااملحمدددع الالدددهللى ، قدددو  بملدددهللهو   ددد  ار ال ددد   مدددهلل بددد  الندددو  ،  عددد  كدددوَّي  دددهلل ا 
ااىجهلل  ملم  ذ اة فىاق  حم  احلحم  فىاو  فذك ه ،  ملدم  ادو  نن  دو نمل د  اااد ا  

ة ااملحمدع ،  حمد  ً الن ااملحمدع ،  حمد  اااد ا  اادذ   ((  ىل    ه ، الاحلحم  هح  حم  طحمة
 اددد  الَّي اااددد  َّي  ىل   ددد ه ، القدددو   ملدددم  مدددهلل بددد  الندددو  يف كموبددد  ااملددد ال  نن ااةدددهللع 
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الاا ه    هو ((  عة  و ساىوَّي ب   ىى ة    جمواهلل  د  اا دملو  د  نىد الل قدو    قدو  
  قدددو   دددوي ادددى   دددوي   ل الاادددذ  بملدددهلله  ددد   ن ددد  ل    ةدددهلل ار ،  ملددد  ابددد  نىدددملًو 

 نًددد  نددد   دددوي الل  دددوي   ودددا نددد   دددوي ، الل  ندددن  دددن نددد   ندددن ، ا ددد   هدددوا 
 حمموئ ع ال ىو كع  و يهللا  قواي  اىىوَّي النو  بدر ائهع فىهدهللي االسدسي ال ىدحمع  ، 

يف  ندىع فاد  ااود وبة فىمدو  ودحمأ اا دون ال ادىع الندة  هدذا الثد  ند  ابد  نىدملًو 
هىةمهدددو ، ال حمددد  ا ممو هدددو ، قدددو  ادددى   دددوي   ل  حمددد  قوودددو ال حمددد  اسدددماونمهو ال حمددد  

الااذ  بملهلله     ن   ،  ملم  َّي كا  ويع   وَّيد نو بملهلله  د   ن د  ، طىدا هدذا اا د  ، 
هددددا   ددددوَّي  ملددددم يف نملددددو ن اا ددددون ، هددددا   ددددوَّي يف   الال اا ددددون ، هددددا   ددددوَّي يف 
ا نركحمهع يف نىوك هع ، ها   وَّي يف ًاللدع ، يف  ند ائهع ، ندو فاد  ابد  نىدملًو لدذ
اا دد ط ، قددو  ل  قددو  هددذا ندد  اام ددو   ل  قددو د  ددوي   نًدد  ندد   ددوي  ملددم  َّي ااًدد  
سددىاا ، الل  ددوي    وددا ندد   ددويد ، اا ا ددح سددماا الا وددا سددىاا ، الل  نددن  ددن  
ند   نددن  ملددم  َّي  نددن هددذه ااىدد ة   ددوَّي  دنار ندد   نددن ااىدد ة اااةحمددة ،  ملددم يف كددسي 

الق  نو    وَّي نو بملهللهو ، ًالاة  قدا ن هدو اله دذا ت  اب  نىملًو ، الل  َّي ااهللالاة يف
 ذها  ىل هذا لَّي هذه نىوئا  هللااللو ار  ا ال س ، ال دبو   ه   ى ور بملهلل نملق 

فىد هو ابد  نىددملًو  ، ا د  ادى   دوي   ل الاادذ  بملدهلله  د   ن دد  هدذا كمدو قدو  اا دو 
حمىددا  ً اكدد  باوادد  نن ا دد   هددوا  حممددوئ ع ال ىددو كع (( الهددذا ندد   نددىع فاهدد  ، ال 

، لَّي  اىادددة اا ددد  ،  َّي   دددوَّي اا ددد  يف ً ددد  اا دددون ،  َّي  احماددد  َّي الا دددسي اا دددو 
  وَّي اا   يف الامزاي بوةمو ة الالىل ، الامزاي بوا ها الال  ، ااذ    مذ بد  ار 

  لكددٍل جعددل مددنكم شددرعة ومنهدداج  ددا ال ددس  عةىدد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي 
ا ددسي  حمدد  عةددذ اامادد ل يف ااددهلل   ، قددو  ا دد   هددوا اا ددسي  حمدد  اددزالي ااودد اط ، ا

 حمموئ ع ال ىدو كع ،   ا  هدا ااملحممدو  اادذ    امادوَّي ااىد ة الل   ًادوَّي  د  هدوى ، 
ال  ئددوَّي النهددع ، الل  موسددملوَّي يف  نددو هع يف ااامددوى الل يف  نددو  اامو ىدد  الل يف  نددو  
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نوددهلل  ا ن ددة ، اال  ددوً  ىل   دد ه بددا  حممزنددوَّي نددو كددوَّي  حمىدد  اا ددون فددإَّي هدد ل  هددع 
ا ددد  ندددو سدددةاد ندددملق ااملحممدددو  ،  ادددع  زا دددوَّي ، قدددو    و يدددهللا  قدددواي ،  اىىدددوَّي 
النددددو  بددددر ائهع ،  ملددددد ااملحممددددو  لبددددهلل  َّي   وعددددوا نو ددددًو   ، ا دددد   زا ددددوَّي بدددداقواي 
 اىىددوَّي النددو  بددر ائهع هددذا  ال  نددو  ددهللا يف الندد  ااودد وبة  نددواَّي ار  حمددىهع اددو 

ا النددددو  ، و  ددددهللث  بهلل دددة اا  ملددددة قوسددددوا النددددو  ،  دددهللث  بهلل ددددة ا ددددوا ا ، قوسدددو 
الاااهلل  دددة قوسدددوا الندددو  ، و  ي نددد   ادددى  الندددو  يف ااىدددوئا ااااهىدددة   لدددور فا دددذ 
بواملاحمىددوت الالقىىددة ، فاددهللنهو  حمدد  نددو ً   حمىدد  ااددهللاىا املددهللي  حممدد  تددو ال ، الاماال حمدد  

همو كوَّي  لدملق تو ال    ى الهذا ااملم الهو  هللالا ن   اى  الن  ب      لملق ن
قدددوال  هدددا ااملحمدددع ، فىدددذها ااملحممدددو  الال ىدددو   هوبدددور هدددا هدددو بدددواوت فادددن ،  ي  عددد  
 هوا   بذاها ااادوال ،  هدوا اامو ىد  ،  هدوا ددوع اا حممدة هدذا الهدذا فادهلل   دوَّي 
ادددذا ، القدددهلل   دددوَّي بدددذا  ، فوامدددوبملوَّي ااملحممدددو  نددد هع كثدددن ال اندددوا ا دددو اادددهلل    الا ددد  

اًت ، الا هدددع نددد  قوسدددوا الندددو  بدددر   ائهع فةاىددد  اااددد ل الباىددد  ااادددا الع دددات الااًل
اله ددذا يف كددا الندد   ددزا ع  هددا ااملحمددع ندد   اددى   النددو  بددر ائهع ، اللددذا ندد  ااىددوئا 
ااملنىمة  و ابمحمى  ب  هذه النة  هللالا اا    ، القىون النو  بر ائهع ال  ندع  اد  

بولقىىدة قدواوا    يف نىوئا اامو ىهلل الااملاىدهللال ، فمدو  ةدهللت الالثدوَّي  ةدهللت اااةدو   ل
هذا   ا   ومل هذا اا و ا  اااوي ال نع   هلل ار  ا ال س الهدو  دح ت  د  لعد  
 كمدا ند  اا دههللا  هددذه القىىدة تةدهلل   ددى ور ف دى و فدإ ا سدداا وه   ا اسم دامل و بد  فهددو 
 ح  ةحم   اا سي  ىل    ه نثا نو يف كما ا  افىل بملونة كدذا  نىدوئا اامو ىدهلل ، 

مو ىهلل ااواوت  ي ن  قون الن  ب     ف ا  طوئاة ن  ااوداوت ، ال ملحمدوا نىوئا اا
نملو ندددة اادددهللاىا احمملادددا  الددد  بواملادددا  حمددد  اادددهللاىا  دددىت قدددو  قدددوئحمهع  َّي ااملادددا هدددو 
اااونددح ان ددع ، الاا دد ع هددو اا ددوههلل ااملددهلل  كمددو  ك هددو بملددا ندد  كمددا يف   ددو  

ن دددع ، الكدددوَّي اا ددد ع هدددو ااااددد  نددد  اا دددوهن ، قدددو    ادددو كدددوَّي ااملادددا هدددو اااوندددح ا
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اا وههللد ااملدهلل  ،  ملد   ملدا اا د ع  دوههللار  دهلللر ا د  اااوندح اادذ   اودا الي دع 
ال  اذد   م د ن  هو ، هو ااملاا الهذا ن  قىدون الندو  بدون ا  البدواملاو  اله دذا يف 
نىوئا ااملةوًات اليف نىوئا ااملونست اليف نىوئا كثنال نو ن  النة نثدا ندو ند هو 

هددوًات  ااددذ   قوسددوا النددو  بددر ائهع ، الت ربددهللا فم ددة يف النددة ندد    دد وا ال م
هددذا  ل بول مهددوًات الالقىىددة ااةوطحمددة اادد  ت  و ال   ددوي  ددهللث  فىدد  اااددا  ىل النوع دد

تحممددزي فىهددو ااىدد ة الت  حممددزي فىهددو اادد ها الال  ،  ندد  اانددوَّي  َّي ا مهددوًه  دد ىأ ال عدد  
  ، هدا قمدا  ثمدوَّي  ل بواماال دا الباىدون  عزه ال طدوع ر  دا ال دس الادى  الند  كدذا

ال,و  نال ن  رب   ًل ااىمو  يف  ا  اازن  ، نو قمدا  ل  النو  الها قما  حمح 
هدددذه ال دددىة  بولقىىدددة ال ل بواودددومل ال ل بوً دددو    دددىو  ، لدددذا ال دددىة ابددد  نىدددملًو 

ه  د    نىمة البىوَّي  ويف كويف ادو كوعد  الندة تملادا قدو    ادى   دوي   ل الاادذ  بملدهلل
ن ددد  ، ندددو سدددةا كثددد ال هدددذا اا ددد  ، ال مندددو قةدددا   دددوَّي  سدددحمع قدددو     هدددواد  حممدددوئ ع 
ال ىددو كع ،  هددواع  ىملددود  ال  اددع  احمددوَّي ال زا ددوَّي ، و يددهللا  قددواي  اىىددوَّي النددو  
بدددر ائهع فىهدددهللي االسدددسي ال ىدددحمع ، هدددذا هدددو اادددذ  القدددم هدددهللي االسدددسي يف  الن دددة كثدددنال 

وسددهلل ندد  ااددذ   قوسددوا النددو  بددر ائهع نددو  وددا السددحمع يف  الن ددة   دد ى ال ددو  ندد  ااا
ن  اااوسهلل الار ااىمملوَّي . هدذه  وسبدة هدذا ااةدوا الهدو بدوا  ندىع يف بىدوَّي ال دوا 
ااهلل و  يف االسسي ،   ا كوَّي كذا  فهذا انثدو  الال وً دث ااد  ند ت نمل دو القةحمهدو 

   دويل ان وت هذه كحمهو تاىن امسسي ااذ  جيا ااهلل و  فى  ،  ملم ا   تاىدن
ندد   هددة اادد ها ل ندد   هددة ااماوددىا ، تاوددىا  اوئددهلل االسددسي ال  كددوَّي االسددسي ، 
اللدددذا ادددو  كددد  تحمددد  اةمدددا ااملوندددة الاااوا دددهلل اا حمىدددة يف ال دددوا اادددهلل و  يف االسدددسي 
النملم  ا   تةمل  بةوا تاىن االسسي ااذ   الندأ فىد  تاو دىا االسدسي اادذ   ند  

 ار  ا ال س ب  . 
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اثددة يف  ددهلل ث ابدد   ةددون الهددح قوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي نن النًحمددا ًي اةمحمددة ااثو
ان م نىحمع ب ن    اىه ى قهللن  (( هذه اةمحمة ن    حمهو  ال ً  ااةودو     د  ار 

ن  اا ون ن   ىدمل  يف طحمدا ًي اند م ب دن  هذا احلهلل ث يف كموا ااهلل وت الهو  َّي
اةددوَّي  ملحمددع  عدد  اددى  هددو دد   ملحمددع  عدد  اددى  ادد   دد  يف ًندد  ، ا دد   ىددمل  ال ًواددا  

الهددذا فىدد  قمددا ادد ا ع  كىددة ب ددن عادد  الفىدد  سددمل  يف اااىددوً يف الَ  القمددا نىددحمع 
ب ن    الااىحمع ًن    نع   نة   هلل ار  ا ال س  ىت ند  اا ملةدة لَّي ًند د يد يد 

الااددثسا ااددذكو ال يف  ددهلل ث   نددة ااددهللي ااىددحمع  ل ندد  ثددسا ، قوادد     اقمدد   ل حبادد 
م نىددحمع ، نًحمددا  ملددم  عدد   ىددمل  يف ااًحمددا ال  ددهلل فىدد  ، قوادد  ب ددن نًحمددا ًي اندد  

الند      لَّي ًي اا   ااىحمع قهلل   وَّيد  ىمل  فى  حب  ال ا  كاو  ار  دا ال دس 
 ملم ند  قمدا  دىت  امدا ، الهدو ننحموندور فواىد   قما ننحمونور فاهلل  ملحم و اواى  سحمًوَّي  

فس  ى   يف اااما  ا ال س ا  احل   َّي  امذ ن  هذا اااوتا ، الا   كمو قو   
لَّي اااما قهلل   وَّي حب ع القهلل   وَّي بس    قدو    اىهد ى قهللند  ،   ع  كوَّي ن وو ا 

  ملم انل ًن   ملم اىاما الهو  ملحمع  ع  اى  ا     يف  ا  .
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وحمدد  لباددهلل  لدد  لىددحح   الحمدد  هلل بب الاددملمين لىدداهلل اهلل ل ددام باددهلل محيدددم

 أجماين . 
لالددددسن  قدددم  ا بحمددد  اهلل ااددددملهلل )) بدددمب اعسدددير او دددداهلل أأ لقدددد  اهلل اادددملهلل 

ا غدد  لالددد  ال ددحيح بدددن بمدددر  حددمجدف الرددد  أ ددامهلل لجعددد  هلل لوددن اادددحان 
قددم  ا )) او دداهلل أن اوددع  أن ع إلدد  إع  بهددهلل اهلل ااددملهلل بددد  أن ب ددد  اهلل 

 ة لاردديم ال ددداة ة لادداا  الزكددمة ة لا دددهلل بو دددمن ة اهلل لأن وحمدد  ب ددد  اهلل
لاحددا الحيددهلل إن ا دد طل إليدد   ددحيا ة لاليدد  بددن أبدد   رغددرة بهددهلل اهلل ااددملهلل بددد  
ورالدبم )) المسام ون  دام المسدامدن ودن لسدمم  لغد ت أأ لبدن بعدز بدن حلديٍم 

بدن او داهلل الردم  أن اسدام قاحد  هلل  بن أبيد  بدن جد ت أمد   دأ  ب دد  اهلل 
اددددددل  لجعددددد  إلدددددهلل اهلل لأن ا ددددداهلل ال ددددداة المل دبددددد  ة لادددددابي الزكدددددمة  لأن

المعرلهدد  بلات أحمدد  ة لبددن أبدد  قابدد  بددن بجددٍ  وددن أ دد  الوددمهلل بددن أبيدد  أمدد  
ودم او داهلل قدم  ا أن اسدام قاحد  هلل لغسدام المسدامدن ودن   أ  ب دد  اهلل 
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اوغمدمن ة  لسمم  لغ ف قم  ا أي او اهلل أال   ة قم  ا اوغمدمن ة قدم  ا لودم
 قم  ا أن ااون بمهلل لواعل  لك ح  لب ا  لالحاِث با  المدت .

قدددو    ددد  ار تملدددوىل نن بدددوا تاىدددن االسدددسي (( بملدددهلل  َّي بدددل فلدددا االسدددسي البدددل 
ال ددوا ااددهلل و  يف االسددسي الال ددو  ااملونددة لامددزاي االسددسي النددو جيددا ااددهلل و  فىدد  

الاامسقدددددح الناو قدددددة  هدددددا اةوهحمىدددددة نددددد   ىدددددث اااوا دددددهلل اا حمىدددددة ااددددد  ت دددددما التةدددددوع 
الالسدددماونة  ىل  ددددن  اددد  ، فىدددد  االسدددسي تاىددددنار تاودددىحمىور قددددو    تاىدددن االسددددسي 
الاالسدددددسي يف ااحم دددددة فملحمددددد   سدددددحمع  ىدددددحمع ،  سدددددحمع  ملدددددم ً دددددا يف ااىدددددحمع  ال ً دددددا يف 
االسددسي كمددو  اددو  نددثسر  ملددم يف ااحم ددة   بملددة   ا ً ددا يف اا بىددم ،   ددهلل   ا ً ددا  ال  

 هللار ،  وع   ا  ت  وونة اله ذا فاسدحمع  ملدم ً دا يف ااىدحمع ، الااىدحمع هدو ند   ت  
 سحمع لع    ا ااىسنة الكا نىحمع   ا اامزي  ال طة  االسسي  ال فملا الا ماهلل   و  
االسدددسي  ملدددم   كدددوَّي االسدددسي ا مىدددة ال  كدددوَّي اال دددوَّي فإعددد   ى  دددذ    دددوَّي قدددهلل  سدددحمع 

م الددوى بددا اددزي السمىددسي ر  ددا ال ددس هددذا ال هدد  ر  ددا ال ددس ،  ملددم  عدد  ت  مةدد
ال ،  ندددو يف اا ددد ع فوالسدددسي ادددى  هدددو  ااماىدددن  ددداي يف بىدددوَّي ان دددة الال وً دددث اادددواً 
ً ولر يف ااىحمع الا   هو ً و   ،  ملم  سحمع  ملم ً دا يف االسدسي ا دوا اادذ  

حمع القددهلل ادد   دداوت  الادد    كوعدد   ىل   دد ه ، فاددهلل  ددهلل ا يف ااىددحمع ا دد  ل  اددو  ادد  نىدد
 ددهلل ا يف  ملددم يف ااىددحمع  ملددم يف طحمددا ااىددسي ا  دد  يف ااحم ددة قةددا كددوَّي  ادد   ددوئم 
الهذا ن  الااوظ اا ثدنال ااد  عاحمد  ند  نمل وهدو ااحم دو   ىل نملدم  د  ح ا دًس ح 
نثددا ااوددسال النثددا اال ددوَّي الاازكددوال  ىل  ددن  ادد  ،  نددو االسددسي يف اا دد ع فاددهلل بى مدد  

فدإن  سىاي بىوادو  َّي  دو  ار ، قدو  القدو  ار تملدوىل  ان وت البى م  ال وً ث اا 

هددذه ان ددة يف سددو ال      إدداجو  فقددل ةسددلمت وجهدد  ب ومددن ا بعندد 
نو مدد  يف   مدد اَّي هددح يف  و ددة اا وددو ى ندد   هددا  دد اَّي ااددذ   قددهللنوا  حمدد  اا ددو 
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اادهلل    َّي  نىوئا فحممو  و وه بل ار  ا ال س  َّي ااهلل     هلله هو االسسي فادو  
ومدددا اخ لدددف الدددذنن ةو دددوا  فمدددو ا محمدددق  هدددا اا مدددوا     دددهلل ار االسدددسي 

و قدددو  بملدددهللهو فدددإَّي  دددو و  فادددا   الك ددداب إن مدددن بعدددي مدددا جددداءلم العلدددم
 سدحمم  ال هدح ر الندد  اتةدم  ملدم  َّي  ددو و  يف هدذا اادهلل   ، الهددذا االسدسي ااددذ  

 حمىدد  ندد  ااددهلل   اندد    ل   ندد  ار  ددا ال ددس  ل   ددوه ، ال ددو و  يف قةددو  نددو هددع
 ةددوًال  ىىدد  الا ماددوً  عدد  ابدد   ر  ددا ال ددس فاددا نملحم ددور لددع  سددحمم  ال هددح ر الندد  
اتةملدد  الهددذه اةمحمددة  سددحمم  ال هددح ر الندد  اتةملدد   ملددم ً حمدد  يف االسددسي ااددذ  
ال ددا د ا ددع  عددو الندد  اتةملدد  ، ال سددحمم  كمددو  كدد ت ادد   ملددم ً حمدد د يف االسددسي 

و بواو دددد  باوادددد   سددددحمم  ال هددددح لَّي ااو دددد  هددددو   دددد   ال نددددى  االسددددسي ال دددد  ه دددد
ال لددو  ، الااملدد ا تًحمدد  ااو دد  الت  ددهلل  ىددم اةددوا   ال ىددم ال لددو  يف االعىددوَّي   ا 
قددو   سددحمم  ال هددح فى ددوَّي اادد اً ه ددو  سددحمم  ال هددح  ملددم  سددحمم  ااو دد   الاااحمددا  

حمع فددإ َّي الاةدوا    الاال اًال الاااوددهلل ر  ددا ال ددس ال ددهلله ، الندد  اتةملدد  كددذا  فاددهلل  سدد
  ددوَّي ه ددو  طحمدد  ااو دد  ا دد ف  الاادد اً  سددسي  ىددم  ال لددو  الاال دد اًات الاااحمددا  ىل 
  دد ه ، اللددذا يف  ددن نددو   ددة يف ااادد  َّي  كدد   سددسي ااو دد  ر ال ثدد   حمدد  ندد   ىددحمع 

 بددم مددن ةسددلم وجهدد  ب  ال هدد  ر  ددا ال ددس الهددو  ىدد  كاوادد   ددا ال ددس 
 إسن فقي اس مس  بالعروة الدوثق ومن نسلم وجه  ب ولو م الكاوا  

  ال ن  ا  ن  ان وت كاوا   ا ال دس ندثسر  ومدن ةإسدن يننداً ممدن ةسدلم

وجهدد  ب ولددو مإسددن وا بددع ملددة إبددرالنم إننرددا وا خددذ هللا إبددرالنم 

ال سسي ااو   ر  ا ال س فىد  فوئدهللال  ملدم اامملةدن بواو د  فىد  فوئدهللال  َّي ند   خلنل 
حمما   مو تو    اى     اامادوت ، لَّي ااو د  هدو  دا اادكىدز ،  سحمع ااو   فإع  ل  

ال ا انلت ال ا احلوان فإ ا  سحمع ااو   التو د  بد  فإعد  ل  حمماد  بةهللعد  الل باحمةد  
فقدددل ةسدددلمت  الل بإ اًتددد  القودددهلله  ددد  ار  دددا ال دددس فدددإ َّي يف قواددد   دددا ال دددس 
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و دد  تو هددور الاعاىددوًار فىدد    نددع السمىددسي ر  ددا ال ددس اسمىددسي اا  وجهدد  ب
الطو دة الاسمىددسي اةددوا   بوسددمملمولو فىمددو  ندد  ار  ددا ال ددس بدد  ، الاسمىددسي اااحمددا 
يف اااودهلل الاال اًال ال ل  حممادد   د  اال ددسا ال د  طحمددا ار  دا ال ددس    ااماددوت 

 ملدم  َّي ند  اتةملد  سدوا ر  كدوعوا ند  ااود وبة  ي ند  اتةدم   ومن ا بعند  قو    
ال الااىدددسي  ددد   دددو  بملدددهللهع  ىل قىدددوي ااىدددو ة فدددإاع   لدددور  سدددحمموا  مدددهلل  حمىددد  ااودددس

ال ههددع ال ىددم  ددوا  هع ، ال سددحمموا قحمددواع ر  ددا ال ددس فددس  حممامددوَّي  دد  ار  ددا 
ال س  ىل  نه با ا مممل  قحمواع ال وا  هع  الال وههع  حم  ار  ا ال دس ، الهدذا 

قدل  هدح كاواد   دا ال دس  الهذه ان دة فى  ثةوت ن  اتةم  حم  نو كوَّي  حمى  اا و 

سبنل  ايعوا إل  هللا علد  بصدنرة ةندا ومدن ا بعند  وسدبإان هللا  لذه

لَّي ند  اتةملد  سدوئ   حمد  ط  امد  ال حمد  سد م  الهدذا فىد    وما ةنا من المشدركنن
ااثةدددوت  حمددد  ااىددد ة الااثةدددوت  حمددد  ااددد ها ال دددهللي الامادددوت  ددد  ط  امددد   حمىددد  ااودددسال 

، م   حمى  ااوسال الااىدسي يف ااملاوئدهلل اليف ااملةدوًات الااىسي الل  مو كوَّي  حمى    وب
نددو  موددا باوادد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي يف ان ددة اادد  قةددا  ددة   لددور ندد  اااوائددهلل اناليف 

اليف احلددهلل ث ااددذ  قةددا نن النةم ددح يف االسددسي سدد ة اةوهحمىددة ((  عدد    حمدد  احم وددو ى 
ال عدد  ل  ًددىملهع يف  ددح  ندد    سعددور  ددوه ار بى ددور بملددهلل  ددو مهع ادد   عدد   سددحمع ال هدد  ر 

الندد  فددا حم  لددع  ادد  فملحممدددوا  عدد  ثوبدد   حمدد  نددو قددو   ددىت ال ددا الندد  يف   دد ه  ىل 
ااددهلل وال  ىل ااةوهحمددة كمددو هددو نملحمددوي يف  سددو ال     مدد اَّي ، قددو  بملددهللهو اليف ااودد ىأ 

قدددو    االسدددسي  َّي ت دددههلل  َّي ل  اددد   ل ار ال َّي  مدددهلل   َّي  سدددو  ار   ددد   مددد  
التاددىع ااوددسال التدد ي اازكددوال التوددوي  نلددوَّي الربددا ااةىدد   َّي اسددمًمل   اىدد    سددو  ار

سدددةىس قواددد  يف ااوددد ىأ  ملدددم يف  ددد ىأ نىدددحمع ، الهدددذا قًملدددة نددد   دددهلل ث    دددا 
ااملدد ال  هددو يف ااودد ى ل ندد   ددهلل ث ابدد   مدد   ندد  ار   همددو بحمادد    دد  الهددو 

  ار ال قونددددة بدددد  االسددددسي  حمدددد  ندددد     ددددهوًال  َّي ل  ادددد   ل ار ال َّي  مددددهلل  سددددو 
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ااوسال ال  مو  اازكوال ال وي  نلوَّي ال دا ااةىد   ال ال دا ااةىد  ال دوي  نلدوَّي ، بدل 
يف هدددددذا احلدددددهلل ث   كدددددوَّي االسدددددسي ، الاالسدددددسي ل  ودددددأد  ل ب دددددى ل ، ل  ودددددأد  ل 
بملاىهللال بوط ة البملما  وه  كذا  اال وَّي ل  ودأ  ل بملاىدهللال  دوه ال ، بملاىدهللالع بوط دة 

  ند  قدو  ند   هدا ااملحمدع ،  َّي االسدسي الاال دوَّي الا دهلل  ملدم البملما  دوه  ، اللدذا قدو
  ا تا قدددو  ال نًحمادددور ، لَّي كدددسر ن همدددو يمدددوا  ىل ا مادددوً بدددوط  ال ىل  مدددا  دددوه  فدددس 
 ودددأ  سدددسي   دددهلل  ل بإ دددوَّي كمدددو  عددد  ل  ودددأ   دددوَّي   دددهلل  ل بإسدددسي فدددس  مودددو  

  ااةمد   ال  و دهلل ندد ن  ل اعا دو  بدل االسدسي الاال دوَّي باعد   و دهلل نىدحمع ل   دوَّي نملد
 سسي نملد  ااةمد  ، هدذا ل  مودو  الادى  دبو دًو  ملدم يف احلاىادة ال مندو  ًحمد  االسدسي 
ال دد اً بددد  اانددوه  الااةدددوط  ال ًحمدد  اال دددوَّي ال ددد اً بدد  ااندددوه  الااةددوط  ا ددد  االسدددسي يف 
ااندددوه    هددد  ال  ددده  ، الاال دددوَّي يف ااةدددوط    هددد  ال  ددده  الكدددا  ن همدددو   دددما  حمددد  

 ك ل فىددد  فوالسدددسي ااملاىدددهللال  كددد  فىددد  الااملمدددا  كددد  فىددد  ، الاال دددوَّي ااملاوئدددهلل  دددى ل كددد
ااةوط دددة  كددد   فىددد  الااملمدددا   لدددور  كددد   فىددد  ، الهدددذا احلدددهلل ث ً   حمددد  تاىدددن االسدددسي 
بواملاىدددهللال البا كدددوَّي االسدددسي ال بملدددة كمدددو هدددو نملددد ال   يف تاودددىحم  يف نوندددمل  ، فادددو  

مددددهللار  سددددو  ار اا ددددهوًتوَّي ,ددددو اا ك ددددوَّي االسددددسي  َّي ت ددددههلل  َّي ل  ادددد   ل ار ال َّي  
ال نع ،  ال ,و اا ك  ال نع ن    كوَّي االسسي لعد  امدو  دهلل ا يف االسدسي الهدح 
اااو قة بل ااىحمع البل  دنه ،  دهوًال  َّي ل  اد   ل ار نمل وهدو ل نملةدًو  د    ل ار 

 هذه نمل وهدو ل نملةدًو  د   قو    االسسي  َّي ت ههلل  َّي ل  ا   ل ار ، ل  ا   ل ار
 ل ار ،  ملدددم ل نملةدددًو حبددد ع  ل ار نملدددم  اددد   َّي كدددا نملةدددوًع  ةدددهلل فإمندددو  ةدددهلل ب دددن 
احلددد  ،  ةدددهلل بواةوطدددا ،  ةدددهلل بدددواة ح ،  ةدددهلل بدددوانحمع ، الهدددذه  دددهوًال ت دددههللهو النملدددم 

هلل  ل اا ددهوًال ،  َّي تملماددهلل  اللر و تددم حمع بدد  ثوعىددور و تدملحمددع بدد   ددن  ثواثدد  الل  دملددذ    دد
اا دددد ه  ال ااىددددمواح بهلل  دددد  يف  ل جيمددددم هددددذه ااددددثسا لبددددهلل  َّي  ملماددددهلل اامو ىددددهلل ال َّي 
 م حمع ب  عًاور  ملم بوا هوًتل ال َّي  دملحمع  نهد دبو ًا   حمى  هذه اا هوًال  عد   ملمادهلل 
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ات ااومحماددة لددذا ًا ت تاوسددن ااىددحمق يف اا ددهوًال  حمدد    ادد  ال ةًددا  ةددوًال ااملةددًو
 مادددوً الااملحمدددع و اا ًددد  ادددو الااادددو  و اال دددسي   دددسي اا دددن هدددذه اادددثسا نملدددوين ، ال

شدددهي هللا ةنددد  ن إلددد  إن لدددو  الال ةدددو  بدددذا  كمدددو فىددد الهو   دددهلل قواددد  تملدددوىل 

اليف  نهدو ند  ان دوت   وةولوا العلم والممزكة وةولوا العلم قازماً بالقسدط 
هو هدو تاىدن ل  اد   ل ار تاىدن  إنمن شهي بالإب ولدم نعلمدون  كاواد  

ات ااومحمادددة لَّي االاددد   االسدددسي الهدددو  ادددو  ا ملدددة  ىل ااملةدددوًال ،  بًدددو  املةدددوًال ااملةدددًو
نمل وهو ااملةدًو فهدح فملدو   دبملدم ناملدو  ل  اد   ل ار  ملدم ل نملةدًو  ل ار ، الطوئادة 
ن  اا ون  اى الَّي االا  بو وا  اا االل الهذا تاىدن املاوهىدة بوا بوبىدة الهدو بوطدا كمدو 
 حمىددد  طوائدددق يف هدددذه الندددة نددد    بدددوا اااددد ل  ىملدددور كواملمزادددة الال دددو  ال الااوت اًل دددة 
الاا افلدددة ال و دددة كثدددنال نددد  اااددد ل  اىددد الَّي الاوهىدددة بوا بوبىدددة الهدددذا بوطدددا لَّي نملدددم 
 االادددد  ااملةددددًو كمددددو قددددو   ددددا ال ددددس يف سددددو ال ال دددد ا  يف قدددد ا ال ابدددد   ةددددون نددددثسر 

  ك ت ا ع قو   ئةة يف   زه اامل ال    ملم ال ةوًت  ال   ونذر  وإنل  
 هلل بب الغمميمت الدُم               ححدم لا  رجادم ود  الاد  

 ملددم ندد   ةددوًي فواماادد   لددو  اادد د  لهددةر ، ااملدد ا ل تملدد   ن هددو  ل  عدد   ةددهلل  ددىت  َّي 
الانةدة بمللهع قو  المزال يف  لو   حمهو الاال اله  اللو لع   ةهلل نمولدور نمىمدور ند  ااواد  

ااددذ  هددو  ددهللال انةددة الاددذا  ًال ااددو ا ددةر ال دد  ور  ددهلل   حمدد  بًددسَّي قددو   هددا ااادد ل 
 ىملددور الندد  حندد  حنددوهع ندد  اااىدد     دد  فىدد الا الاوهىددة بوا بوبىددة الاددذا  كددوَّي ندد  
  نددع نددو   هللثدد  االنددوي   دد  ار  مددهلل بدد   ةددهلل ااوهددوا يف ااملحمددع  عدد   دد أ اااهددع 

وهىددة الاا بوبىددة ال ثددو  كددسي ااىددحمق يف هددذه ااىددااة الكددسي املددم االادد  الااادد ل بددل الا
ااملحممو  يف  َّي االا   دن ااد ا ال َّي ااد ا  ًحمد  ال د اً بد  ااىدىهلل اامود   ، السدد ا ند الر 
  ددد  ار هدددا اا بوبىدددة  دددن الاوهىدددة نًحمادددور   الهدددا ااددد ا ل  ًحمددد  ال ددد اً بددد  االاددد    
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مل الفدددددة   دددددوا   بددددداَّي الاوهىدددددة فا دددددوا االندددددوي   ددددد  ار الهدددددح نهللالعدددددة يف   وبمددددد  اا
الاا بوبىة الاالاد  الااد ا بى همدو  ال قدو  هدح ند  الاادوظ ااد    ا ا ممملد  افدقد  ال  ا 
افدق  ا مممل  فادهلل  ًحمد  ااد ا ال دهلله ال ملدم بد  االاد  كاواد   حمىد  ااودسال الااىدسي 
ندددثسر  َّي ااملةدددهلل   ا ًفددد   ىدددا  نددد   بددد   ملدددم نددد  نملةدددًو  لَّي البدددمس  ت  ادددم يف 

ا خذوا ةإبارلم ورلبانهم ةرباباً مدن يون  الكذا  يف قواد  تملدوىل  وبىة اا ب

اليف تاىدددنهو يف  دددهلل ث  دددهلل  قدددو  ندددو  ةدددهللعوهع  ىل  َّي قدددو   فمحمددد   ةدددوًوع   هللا
ون نددددأمركم ةن   خدددددذوا  فوددددو  تاىددددن اا بوبىددددة بواملةًو ددددة الكددددذا  يف قواددددد  

 ملدم  اد    مسلمونالممزكة والنبننن ةرباب ةنأمركم بالكرر بعي إذ ةن م 
 ملددم  عدد     ددهلل  َّي اادد  اادد ا الاالادد  هددو  االسددسي الاال ددوَّي   ا ا ممملدد  افدقدد  ال  ا 
افدق  ا مممل  ا     وَّي ًلاة   هلل,و  ملم ااد ا  حمد  االاد   ندو ًلادة بواملدم  
 ال ًلاددة بددوازالي  ملددم  َّي اا بوبىددة ت ددما الاوهىددة  ال  عدد   حمددزي ندد  كوعدد   بددور  َّي   ددوَّي 

ا  الندد  كوعدد   لددور  َّي   ددوَّي  بددور  ،  ملددم كىددق  ملةددهلل اا ددون ندد  اددى  بدد ا الندد  نملةددًو
اى  خبوا  الن  اى  ب االل   ملةهللالَّي    د كوَّي ندو ل خحمد   دى ور الهدع خحمادوَّي ل  د  
 َّي ن  ل خحم  ل  ىم   ااملةوًال الاذا  ن  تاوسن اام حممل اماد   ادع قدواوا االاد  

ذا بوطددددا الندددد  كددددسي ال ددددو  ال يف كمددددةهع هددددو اااددددوً   حمدددد  ال ددددداع  ملددددم ا ددددوا  هدددد
اامل الفة  اع قواوا  َّي االا  هو ااىم    مو سواه ، اااما   اى  كا نو  هللاه  ىت قو  
ااى وسددددددح يف  ي اا اهددددددل اا ددددددهو ال يف  اوئددددددهللهع  قددددددو    فمملددددددم ل  ادددددد   ل ار ل 

 بدو  هدا ، ال اد   نىم م  مو سواه الل ناما   اى  كا ندو  دهللاه  ل ار الهدذا  اد  بد 
بددد   بدددو لدددا  عددد  ل   دددهلل  ىدددم    مدددو سدددواه  ل ار هدددو اامو دددهلل يف السدددم  و  الهدددو 
اامو هلل يف افماو  كا  ح   اىد   دا ال دس هدذه  اد ه ادو ن د كو ااملد ا ال اد  ادو كدا 
ن  اى  دبحم هلل يف  َّي ار هدو اا د  اا دم ال ندع الهدو ااادوى ااادوال ااملنمد  ، الهدذا 

ن    حم  كثن ن  اااى    الكثن ند   د ا  احلدهلل ث  دىت   دة وا  ن  ااةس  ااذ 
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 اىدد الَّي الاوهىددة بوا بوبىددة ال ددهللا احندد ا  كةددن ، قددو  االسددسي  َّي ت ددههلل  َّي ل  ادد  
 ل ار ال َّي  مهللار  سو  ار ، هذا تاىن امسدسي ب ك د  الال  ال َّي  مدهللار  سدو  ار 

باع   ال باَّي  مهللار ااذ  هو اب   ةهلل ار  ملم  َّي ت ههلل ا ماوًار الت ً  التدملحمع  ن  
الواح ااا  ح هو  سو  ار  اور  حمىد  ااودسال الااىدسي الاَّي ندو  دو  بد  ند  اا سدواة 
 دد  ال َّي نددو قوادد   ددهللل ال عدد  نددو  ددو  بدد  الا ددا اااةددو   حمىدد  ااوددسال الااىددسي الهددذا 

ع باوادد  نملددم اا ددهوًال باعدد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي  سددو  ار الفىدد هو بملددا  هددا ااملحمدد
نملم اا هوًال لَّي  مهلل  سو  ار طو م  فىمو  ن  التوهلل ا  فىمو   د  الا م دوا ندو 
    ا  الال   ال ل  ملةهلل ار  ل دبو   ع الهذا تاىن    ىأ بوااملد  احم دهوًال باعد  
 حمىد  ااودسال الااىدسي  سدو  ار  ادو ، هدذا هدو ااد ك  الال  ، الهدذا  دح  ا ماددوً  

  يف ااملةددوًال اانددوه ال الع مددا  َّي  ددو  ار تملددوىل يف ااددهلل ن اااددوًي  ملماددهلله اادد   الادد   ثدد
بإ َّي ار  دا ال دس ال سدا  ار يل الا دع العمادوع دبدو دمل دو ال َّي جيملحم دو ند   هدا سد م  
 حمىدد  ااوددسال الااىددسي ال ل   حم ددو  ىل  عاىدد و ط فددة  ددل ال َّي  هىددا ا ددو ندد   ن عددو   ددهللا 

 ال حم  ار السحمع البو    حم  عةى و  مهلل .
الااوسال الااىسي  حم  عةى و  مهلل ال حم   ا  ال  ة    ملل ، ااحمهع  عو عىداا   حممدور 
عوفملو ال ما   ومل القحمةور  و ملو اًل دو ر نىدموع  ب دو ا اد  ا دو  عوب دو ال سد اف و يف  ن عدو 
الثة   قهللان و الاعود عو  حمد  ااادوي اا دوف    ااحمهدع ل ت حم دو  ىل  عاىد و ط فدة  دل فإعد  

 ال  ل ب  . ل  و  ا و الل قو 
ااملد ال  حبدهلل ث    دا  نل  اا سي يف بدوا تاىدن االسدسي  حمد   دهلل ث  مد  

فىددد  االسدددسي فىددد  بددداَّي االسدددسي  َّي ت دددههلل  َّي ل  اددد   ل ار ال َّي  مدددهللار  ال َّي اا دددو 
 سدددو  ار ، النلددد  نمل دددو تاىدددن هدددوتل اا دددهوًتل ال دددو  لدددو   حمددد  ندددو سدددة   َّي 

بوا ددددهوًتل الرباىاهمددددو الاا ددددهوًتوَّي ,ددددو   ن  رباىدددد  االسددددسي نموقددددق  حمدددد  االتىددددوَّي
االسددسي ، ال,ددو اادد ك  ااددذ   ادد ل فىدد  البدد  بددل ااىددحمع الاا ددوف  الناملدد  اا ددهوًتل 
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 مادوالت  اا ددون يف تًةىادد  اليف انمثوادد  اليف االتىددوَّي ب موادد  ، الا محمددق  هددا ااملحمددع هددا 
ال الاا اودددوَّي االسدددسي نثدددا اال دددوَّي    ز دددهلل ال ددد اذ  ندددو  َّي االسدددسي ل  و دددق بواز دددوً

ال كثدد   هددا ااىدد ة الاةمو ددة  حمدد   َّي االسددسي نثددا اال ددوَّي  و ددق بواز ددوًال الاا اوددوَّي 
ال ادددد  لندددددو  الال     َّي  اىادددددة السمىدددددسي  ماددددوالت اا دددددون فىهدددددو الالسمىدددددسي و 
اسمىسي الا ا ر  ا ال دس بوامو ىدهلل الهدذا ااوا دا ند  ت كد    اد  فدس  دهلل ا يف 

الو اسمىسي ن  ت ك  فاهلل قو  ال  عا الهذا  مادوالت ااهلل     سر  ال خ ا ن  ااهلل   
اا ددون فىدد  ،  ماددوالت اا ددون يف رباىدد  السمىددسي يف عاىدد  فهددذا اسمىددسن  ر  ددا 
ال دس بوامو ىدهلل الاعاىددوًه اد  ااًو دة  نددىع ال ا  ال د   قدا اله ددذا بدا  دىت يف ااملددل 

بواًو دة ندم رباىاد  تو الر  ز هلل التدو الر  د اذ عدوع اسمىدسن  العدوع اعاىدوًه ر  دا ال دس 
او  ون ب  نىحممو ، الن  ااثوين   ااذ  ن    حم  قدواوا  َّي االسدسي  ز دهلل ال د اذ  َّي 
االسدددسي فىددد  بوا دددهوًتل البول كدددوَّي ااملمحمىدددة ال دددهوًال  َّي  مدددهللار  سدددو  ار فىددد ت 

فىمددو  ندد  التوددهلل ا  فىمددو   دد  الا م ددواد نددو   دد      لددور بدداَّي ناملددوهو طو ددة اا ددو 
ل  ملةدددهلل ار  ل دبدددو  ددد ع الثسثدددة نددد  هدددذه الهدددح طو دددة النددد  الا م دددوا اددد  الال ددد  ال 

اا هدددد  ال ل  ملةددددهلل ار  ل دبددددو  دددد ع  ماددددوالت اا ددددون فىهددددو فهددددذا   ددددوَّيد  كمددددا رباىاددددور 
 ااملددد  اا دددهوًال نددد   ا  دباملددد  رباىاددد  ادددذا  بدددا  دددىت عاددد  اامودددهلل   احم دددو 

ىاددة اا ددهوًال ر  ددا بملددا اا ددون   وعددوا   نددع توددهلل اور ندد  بملدداع   دد  اللددذا ف ا
ال ددس بو هللاعىمدد  يف الاوهىددة  ملددم بددال ل  ادد   ل ار الا ةىدد  بوا سددواة ال َّي  مددهللار  سددو  
ار  اىاة اا هوًال تاوى يف اااحما التلملق فاهلل تاوى  ىت رب ل نو يف اااحمدا ند  
اا ددةهوت الندد  اا  ةددة يف اا ددهوات القددهلل تلددملق  ددىت ل ربدد ل  ل اااحمىددا اله ددذا يف 

ذا قددواوا  َّي هددذا  ددهلل   حمدد   َّي االسددسي ن دد  نددو هددو كونددا ن دد  نددو هددو  ً  اا ددون ، لدد
ن   ا  ، الالن  ااثواث    َّي االسسي فى  بول كدوَّي ا مىدة  ىملدور ااد  فىهدو   كدوَّي 
 محمىدددة ، ااودددسال الاازكدددوال ، الااوددددىوي الاحلدددا ال  لدددور   دددىو   د دددد  كىدددسنة ااىدددحمع ندددد  
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بملدددهلله نن ااىدددحمع نددد  سدددحمع ااىدددحمموَّي نددد  ااحمىدددوَّي الااىدددهلل كمدددو  ددداي يف احلدددهلل ث اادددذ  
اىددددوع  ال ددددهلله (( اليف  دددداوت  د دددد  احممىددددحمع النددددهللاي  اددددو  تدددد  هددددذه ال ددددىو  ااملمحمىددددة 
الااملةدوًات ،  ةدوًات اااحمدا ال ةددوًات اةدوا   فوا دون  ماددوالتوَّي يف  اد  الهدذا    ددم 
يف احلاىادددة  ىل عدددوع ال مدددو  ااددد   ادددوي ادددو ااىدددحمع ،   ا تاددد    اددد  فهدددذه ال كدددوَّي 

مىددة اادد   كدد ت يف هددذا احلددهلل ث  ماددوالت اا ددون فىهددو ف اىاددة االسددسي  ماددوالت ا 
اا ون فى  فحمى  كا نىحمعع بهلل  ة ااىحمع ان   الها ن  ت   ال كوَّي ااملمحمىدة ال بملدة 
 قوي ااوسال ال  مو  اازكوال ال دوي  نلدوَّي ال دا ااةىد  ند  اسدمًوع  اىد  سدةىس هدا ند  

ا  سددحمع الت  دداي اددو الاتىددم القمدد  احممملحمددىع الاالتىددوَّي ت كهددو   ددوَّيد  و  ددور ندد  ااحمددة    ال   
الت  اي او ها هو نىحمع    ي  ع  اى  دبىحمع    هو   ها ااملحمع ال ونة  هدا ااملحمدع 
 حمدد   َّي ندد  تدد   هددذه ال كددوَّي ال بملددة  ىملددور فإعدد  اددى  دبىددحمع ، ال عدد   ددو ا ندد  ااحمددة 

 الط اامل الفدة يف كدا نىدااة   ا ت  وحم  الت  زك  الت  ودوي الت يدا ااةىد  بمدواف  اا د
 ىت  َّي طوئاة ن   ها ااملحمع الهع  ها احلهلل ث ال زى  ىل اتاول ااو وبة  حمى  قدواوا 
 َّي ااوسال يف عاىهو ن  ت كهو نمملمهللار فإع  ل  وأ  سسن  الن  ت كهو ن  ااىحممل 
فإعددد    اددد  ب ددد الطهو اامل الفدددة يف كمدددا  هدددا ااملحمدددع ،   ا تاددد   هدددذا فماىدددن االسدددسي 

ندد  نمل ددو فلددحم  الندد  نمل ددو ال ددوا ااددهلل و  فىدد  الندد  نمل ددو نددو يندد  بدد  اادد     ا ااددذ  
 ملدم ااىددحمع  ال ااىدحممة   ا اددزي هددذا االسدسي فإعدد  لبدهلل ادد   ى  ددذ ند  رباىدد  االسددسي 
اادذ   ندد  ار  ددا ال ددس بدد  ، ال  ا تاددوالت اا ددون يف رباىدد  هددذا فحمهددع ندد  فلددحم  ندد  

 ال وً ددث اادد  بملددهلله نز ددهلل بىددوَّي لددذه اا وددىا باددهلل  نددو  ااددوا ندد   ادد  السددىاي يف
ن فو ددور  ااىدوئا ، قدو    دد  ار تملدوىل بملددهللهو الفىد   ملدد  يف ااود ىأ  دد   ه ه  د ال 

نن ااىحمع ن  سحمع ااىدحمموَّي ند  اىدوع  ال دهلله ((  ملدم بدذا    د  ار تملدوىل  َّي هدذا 
حبدث يمدوا  ىل نز دهلل  احلهلل ث   ىأ الهو يف ااو ىأ ن   ن  هلل ث  ه ه  د ال 

هددا هددو يف   ددهلل ااودد ى ل ندد  ط  دد   ه ه  دد ال  ي ل  منددو هددو نملدد ال  ندد   ددهلل ث 
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 ةدددهلل ار بددد   مددد ال بددد  ااملدددوا ال دددنه يف ااوددد ىأ قدددو   حمىددد  ااودددسال الااىدددسي   نن 
ااىدددحمع نددد  سدددحمع ااىدددحمموَّي نددد  اىدددوع  ال دددهلله (( هدددذا تاىدددن احممىدددحمع باعددد  نددد  سدددحمع 

ااىددحمع اددذا ااو ددق النملحمددوي  َّي ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهلله ، الهه ددو ال هددوَّي اماىددن 
ااىحمع الن   ههلل اا هوًتل ال تد  بول كدوَّي ، ااىدحمع ند   دهللل البد  ، ااىدحمع ند  ت 
 اي ان نوت ، ااىحمع  ىل   د ه فدثع ااوداوت كثدنال احممىدحمع فحممدو  ود  ه دو ال دق 
ااىدحمع يف  عد  ند  سدحمع ااىدحمموَّي ند  اىدوع  ال دهلله ، الاةدواا  د  هدذا ند  ال هددل . 

ال     ع  ه و ال ق ااىحمع اذا ااو ق ل ا قحمة ن   ىحمع ااىدحمموَّي ند  ااو   ال
اىواع ن   اى مهع ال  هلل هع فهدو ال َّي كدوَّي  اد   تىدور بول كدوَّي ا مىدة ا  د  قدا ند  
  دوَّي ادى  بودو ا  ىةدة  ال القدوع يف ال د اَ  ال قدذ   ال  ن  ملمدهلل  بىدهلله  ال  َّي 

ن ب دددن   ادددع  ىل   ددد ه هدددذا  ملمددهلل   حمددد   ندددس  اا دددن  ال  َّي  موددد   يف  ندددس  اا ددد
عة  اذه ا وحمة  حمد   َّي ند   ي ادذه  قحمىا يف ااىحممل كمو هو ااواقم فإ َّي اا و 

ا ودددحمة الهدددع اااحمىدددا فهدددع   ددد ا   َّي  ددداتوا بو ودددو  ال ددد ى نددد   ودددو  االسدددسي . 
ااو   ااثوين    ع  ال ق ااىحمع اذا ااو دق ا دهللال احلو دة  اىد  احمم ةىد   حمد   َّي هدذا 

 ددق الهددذا ااوا ددا الهددو سددسنة ااىددحممل ندد  ااحمىددوَّي الااىددهلل  َّي هددذا الا ددا ندد  ااو 
الا ةدددددوت االسدددددسي الجيدددددا  َّي  مملوهدددددهلله ااىدددددحمع لَّي ااىدددددحمع اا وندددددا هدددددو نددددد  سدددددحمع 
ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهلله الهددذا  ددو  نةددل يف   ددوت كثددنال يف احلددا  حمدد   َّي ااىددحمع 

ن  ددب بعمددكم ون  جيددا  َّي  ىددحمع ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  كمددو قددو   ددا ال ددس 

القدو    لدور  دا  بعما ةنإب ةإيكم ةن نأكل لإم ةخن  من اً فكرل مدوه 
القدو    لدور   ن نإدب هللا الجهدر بالسدوء مدن القدول إن مدن ظلدم ال س 
   وقل لعبايي نقولوا ال   ل  ةإسدن إن الشدنطان نندوي بندنهم  

ادد  فىهددو الحنددو  ادد  ندد  ان ددوت ا فاصددرا الصددرا الجمنددل  القددو   ددا ال ددس 
عاو  ااىحمع ، ال ع   و ا قو   طىدا ، ال عد  ل خدوَ يف   د اَ   واعد  ااد ن ل ، 
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الكدددذا  نددددو  ددددأ   ددد   حمىدددد  ااوددددسال الااىدددسي يف  ددددهلل ث  ه ب دددد ال ال دددنه  عدددد   حمىدددد  
اع نن كددا ااىددحمع  حمدد  ااىددحمع  دد اي (( قددو  يف  ااوددسال الااىددسي قددو    يف  جددة ااددًو

اع نن  َّي ًنددو كع ال نددواا  ع ال   اندد ع  حمددى ع  دد اي ك  نددة  ددون ع هددذا  جددة ااددًو
يف بحمهللكع هذا يف  ده كع هدذا (( اليف  دهلل ث   د    لدور يف ااود ىأ نن كدا ااىدحمع 
 حم  ااىحمع   اي ًن  النوا  ال  ن  (( ال  ا كوَّي كدذا  فو دا  ى  دذ ال دا  ى  دذ 
 َّي  ىدددحمع كدددا نىدددحمع نددد  ااىدددحمع ان ددد  يف ااحمىدددوَّي الااىدددهلل الال مدددهللا   حمددد  ااملدددَ   ال 

اددو    ال  حمدد  نددو خددمذ بدد    ددوه ااىددحمع فددإ َّي  حمدد    ددهلل هددذ   ااددو هل  ال  حمدد  ا
 حمددد  اادددو هل نملدددور  دددهلل   اددد   حمددد   َّي  دددو  اىددد  بددد  االسدددسي تاىدددن ااوددد ىأ  َّي 
ااىدحمع احلدد  هددو ندد   ىددحمع ااىددحمموَّي ندد  اىددوع  ال ددهلله   نددو   ا كددوَّي القو ددور يف   دد اَ 

مة الل ن  كدذا ، ال  مود  ا اىد    واع  اا ن ل ل يا  اىوع  ن   ىةة الل ن  منى
بواةوطددددا ال ملمددددهلل  هددددذا ت  دددداي حباىاددددة االسددددسي ااًحمددددوا ندددد  اادددد ن  لَّي االسددددسي 

ال ًا   ااًحمددوا ندد  اادد ن  ن دد  نددو  مملةددهلل بدد  اادد    بدد   ددا ال ددس يف  ًا   دد  ار 
   عةى   حمى  ااوسال الااىسي و باًا   اول ااملةوً ال و ةر ااىدحممل يف  َّي  ىدحمموا 

  ااحمىدددوَّي الااىددهلل النددد   عددواع ال مدددهللا  ،   ا تةددل هدددذا فددإَّي ااماىدددن الال    ة دددح  َّي ندد
  ندد  فىدد  ًائمددور الهددو ال تةددوط اااددوئع نددو بددل رباىدد  االسددسي  السددسنة ااىددحممل ندد  
اىدوَّي ااىدحمع ال دهلله ، رباىد  االسدسي فدىم   ااد  ال ةدهلل ار  دا ال دس  ادور ، ال ادد  

كددوال ال ددوي ال ددا التملةددهلل ر  ددا ال ددس  لر ال لددو ور اا ددهوًتل ال قددوي ااوددسال ال ت ااز 
الاعاىوًار فإع   ى  ذ سىىم  ق  َّي    ى نىحممور سوا   كدوَّي  اد  ااىدحمع ق  ةدور اد  يف 
اا ىا  ي ت     ق  ةور ا  سوا   كوَّي  و ار ا   ي ت      دو ار اد  ف ىدق   َّي   دوَّي 

 ال   ا   ى ندد   ملو دد هع ااىددحمع   ا   ى الااهلل دد   ال   ا   ى  هحمدد   ال   ا   ى  ناعدد  
ًائمدددور اله دددذا فاىددد  ت ةىددد   حمددد   َّي رباىددد  االسدددسي بو ممدددوع  ًا   ددد  ار  دددا ال دددس 

ال اددول ااملةددوً ،  اددول ااىددحممل  عدد  هددو ااماىددن اا ونددا امسددسي  ال دد   سددوا  
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الهددذا نددو   اًه االنددوي ااودد ق   دد  ار تملددوىل . قددو  بملددهللهو ال دد  اددز بدد    ددىع  دد  
   االسسي  ملم  عد  قدو    ندو االسدسي فادو       سا   سو  ار  بى      هلله  ع

ى   َّي تىدددحمع قحمةددد  ر ال َّي تدددويل ال هددد   ىل ار ال َّي تودددحم  ااودددحموات اا موبدددة التدددً 
اازكوال ااا النة  الاه   هلل هدذه اا ىدوة ادز بد    دىع  د   بىد   د   دهلله هدذا  سد وً 

الااود ىأ فىهدو  عد   سد وً  ن هو   ال   ب    وً ث كثنال نمل الفدة   دهلل  هدا احلدهلل ث
 ىد    ا  دأ االسدد وً  ىل ادز  َّي ادز بدد    دىع  دد   بىد   د   ددهلله ط  د   نملدد ال  
ال دددوًال  نمل الفدددة  العىدددوة نمل الفدددة فحمدددذا    ا  دددأ االسددد وً  اىددد  فإعددد    دددوَّي  ندددو بملدددهلله 
 ىدد ور كمددو هددو نملدد ال    ددهلل  هددا ااملحمدددع . قددو  نددو االسددسي   ااملدد ال   عدد    ا القدددم 

   ااوهىة  َّي   وَّي اةواا  ك دور  ال   كوعدور فىمدو القدم ااىد ا    د  اةواا بملهلل ااى ا  
فىدداا   دد  االسددسي ، نددو االسددسي فىدداي نددو بملددهلله   كوعددور امسددسي نثددا نددو ندد  نمل ددو  َّي 

نن   د ين  د  االسدسي فادو  االسدسي  ىل   د ه ((     ا  حمىد  ااىدسي قدو  احم دو 
بملددهلل ااىدد ا   دد  ااوهىددة الااىدد ا   دد   فهددذه دىدد    كددوَّي االسددسي لعدد  القددم اةددواا

ااوهىدددة  ًحمدددا فىددد  بىدددوَّي ال كدددوَّي ، لدددذا قحم دددو  َّي   كدددوَّي االسدددسي نىدددة البملدددهللهو قدددو  
  دد ين  دد  اال ددوَّي قددو     َّي تدد ن  بددور النسئ مدد  الكمةدد  ال سددحم  الااىددوي ان دد  الاااددهلل  

 َّي   ددنه ال دد ه هددذه  ددو ت   كددوَّي اال ددوَّي ااىددمة قددو      دد ين  دد  اال ىددوَّي قددو   
تملةهلل ار كاع  ت اه فإَّي ت ت   ت اه فإع    ا  ، هدذا  دو   كد  اال ىدوَّي ااو ىدهلل   ا 
تةل هذا فهذا احلهلل ث فى  س ا     االسسي ال و  ااماىدن فهدذا ااماىدن اادذ  فىد  
 ددهلل   حمدد   َّي هددذه   كددوَّيد امسددسي ال عدد  ندد  ت يااهددو  عدد  ندد  ت يااهددو فإعدد  اددى  

وَّي با كددددوَّي االسددددسي قددددو     َّي تىددددحمع  قحمةدددد  ر ال َّي تددددويل دبىددددحمع قددددو   ال فوتدددد  االتىدددد
ال هد   ىل ار  هوتددوَّي اا حمممدوَّي ،  َّي تىددحمع قحمةدد  ر ال َّي تدويل ال هدد   ىل ار هددح 
نملدم  دهوًال  َّي ل  اد   ل ار الا  هدو بملةدو الع   د ى تةدل  اىادة هدذه اا دهوًال يف ندو 

و  ل  ملةددهلل  ل ار  ددا ال ددس ًادد   حمىدد   ددوه ار البوط ددور ،  نددو نددو ًادد   حمىدد   ددوه ار فهدد
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ال ددهلله ال َّي  ةددوًال  ددنه بوطددا الهددذا هددو نملددم قوادد  ال َّي تددويل ال هدد   ىل ار  ملددم يف 
    ةوًال يف     ند  يف    نودىةة يف     و دة  َّي   دوَّي اا  دا الاا هدا الااحممجدا 
الالسددم وثة هددح بددور  ددا ال ددس ال ددهلله ، ال ادد   َّي ااملدد ا كددوعوا   ا  تددوهع  ددح  الاددوا 

  لددة نمملددهللًال فدداي االسددسي بإسددسي ااو دد  ر  ددا ال ددس ال ل  مو دد  باحمةدد  ال ددوهع  ىل
الال هدد   ل  ىل ار  ددا ال ددس ال ددهلله ًالَّي نددو سددواه لددذا قددو    ال َّي تددويل ال هدد   ىل 
ار  ملم ال هلله ًالَّي نو سواه فاىهو  بًو  املةوًال انلة ااومحماة قو  قةحمهو    َّي تىحمع 

  ملدم  ل   دوَّي يف اااحمدا نملندع  دن ار  دا قحمة  ر ال سدسي اااحمدا ر  دا ال دس
ال ددددس ال َّي  ىمىددددحمع اااحمددددا ر  ددددا ال ددددس بواًو ددددة الالعاىددددوً الهددددذا  كدددد  ندددد    كددددوَّي 
االسسي ال ك    لدور ند    كدوَّي اال دوَّي بدور البىوعد   َّي اااحمدا ، البىوعد   َّي قحمدا ااىدحمع 

عو ددوَّي   اعاىددوً  اددو  سددحمع الال ددهلل ار  ددا ال ددس فإعدد  ن اددوً ادد  طددوئم الالعاىددوً الااًو ددة
الطو دددة يف اااحمدددا ،الاعاىدددوً الطو دددة يف ااندددوه  الاادددذ  هدددو  كددد  االسدددسي هدددو العاىدددوً 
الااًو ة يف اااحما  ل يف اامو ىهلل الفىمدو  مملحمد  بوا د   فهدذا  ملدم ب ةدذ اا د   ال َّي ل 
 ملةهلل  ل ار فهذا نًحموا  اسعاىدوً فىد  بوط دور ال دوه ار الند  ت   ادهلل  دوه ار فهدو ن د   

سددوئ  ال  ددوي ااملمحمىددة نثددا  ًا  ااوددسال الاازكددوال النثددا ربحمىددا نددو   ددا ار  ددا ،  نددو 
ال ددس الربدد ل ندددو  دد ي ار  ددا ال دددس  ىل   دد ه فهدددذا   ا اعاددوً باحمةدد  ال طدددوع بدداَّي هدددذا 
جيددا  َّي  دملمددا ، الهددذا جيددا  َّي  دددد  ا  دد   ددواق يف اانددوه  فدداَّي هددذا اددى  قوً ددور 

هلل بوط ور ت   ادهلل باحمةد  باعد  ت  ىدحمع قحمةد  ر يف  و  االسسي خبس  نو او  ع  ت   ا
 دددا ال دددس طو دددةر الاعاىدددوًا حبىدددث  ادددو  ندددثسر يف ندددثسر يف ا مددد  يف ًا حمددد   عددد    نددد  
النىحمع قحمة  طو ةر ر  ا ال س  الاعاىوًار يف رب  هو ا  د  يف ااندوه    د ا ا مد   ال 

ن ادددوً النًىدددم بوط دددور   مندددوه  ادددو  ال جيدددوه  ادددو فهدددذا ل  ادددهلل  يف   دددا  سدددسن  لعددد 
الكذا  يف نىوئا اازعو الااى قة السوئ  ان نوت القًىملة ااد  ع البد  ااواادهلل    ىل   د ه 
، الكددذا  يف نىددوئا الًا  ، ااملةددوًات ااا النددة ااملمحمىددة كواوددسال الاازكددوال  ىل   دد ه 
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 ل  ملم فىمو  ً  ا س   ال فىمو الً  ا س  فى   ملدم نثدا ااودسال الااما  د  ندو بدل 
الامزاي ال هللن  الاة هلل ال هللن  فىمو نو ت  وحم   وه ه ،   ا تةل هذا فم    نع ندو 
يادد  االسددسي  سددسي اااحمددا ر  ددا ال ددس بددال   ددوَّي اااحمدداد نىمىددحممور  ل ر  ددا 
ال ددس ال ددهلله النملحمددوي  َّي السمىددسي  مةملدد د ااًو ددة ال مةملدد ر ااموبملددة ال مةملدد د اا  ددا ال مةملدد د 

ىمىددحممور ر  ددا ال ددس ال ددهلله فإعدد     ددن  دد   ادد   عددواع  اا هددا فددإ ا كددوَّي اااحمددا ن
كثدنال ندد  ااملةددوًات ل ربودد  الند     اااحمددا الندد   لددوع اااحمدا  ددو جيملدداد  اىاددة 
االسسي  نىمة ال دو جيملدا رباىد  االسدسي   دهلل ااملةدهلل   ندع ال  دا لدذا   ة دح اامل و دة 

ىمدددو  نهددد  ه دددو  َّي ًائمدددور يف رباىددد  االسدددسي الهدددو ندددو   اًه ااوددد ق   ددد  ار تملدددوىل ف
  ددوَّي ااملةددهلل نىددحممور هددواه القحمةدد  ال  اًتدد  القوددهلله ر  ددا ال ددس ال ددهلله الهددذا كمددو قددو  

وما كان لمؤمن ون مؤمنة إذا قم  هللا ورسدول  ةمدراً ةن   ا ال س 

إنمددا كددان قددول  وقددال جددل وعددم  نكددون لهددم الخنددارة مددن ةمددرلم 
نقولددوا سددمعنا  المددؤمننن إذا يعددوا إلدد  هللا ورسددول  لددنإكم بنددنهم ةن

الحنو  ا  ند  ان دوت ااد  تدهلل   حمد  ال دوا السمىدسي حل دع ار  دا   وةطعنا
قدو     ال س يف ااىوئا ااملحممىة اليف ااىوئا ااملمحمىة اليف احلهلل ث اامل ال     اا و 

نن ل  دد ن    ددهللكع  ددىت   ددوَّي هددواه تةملددور اددو   دد  بدد  (( الهددو يف نملددم قوادد   ددا 
نددون إ دد  نإكمددو  فنمددا شددجر بنددنهم ثددم ن فددم وربدد  ن نؤم ال ددس 

قدو  بملدهللهو ال َّي   نجيواُ ف  ةنرسهم إرجداً ممدا قمدنت ونسدلموا  سدلنما
تودحم  ااودسال اا موبدة قىدهللهو ه دو بوا موبدة  ملدم ااا الندة ، الاا مدوا دبملدم ااوا ددا 

ك دب  ، الن   ااوظ ااو وا   هلل ال واىل اا  كما الاا موا كاوا   ا ال س 

ك ددب علددنكم  وكقولدد  جددل وعددم  إمددر ةإدديكم المددوت علددنكم إذا 

إن الصدمة كاندت  وكقولد   الصنام كما ك ب عل  الذنن مدن قدبلكم 

ك داب هللا علدنكم  وكقول  جدل وعدم   عل  المؤمننن ك اباً موقوت 
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  ى اازكوال ااا النة اازكوال ااا الندة   ا ’ يف سو ال اا ىو  بملهلل  ك  ان نوت قو  التً 
  الطهو فإَّي  ًا هو  ك   ن    كوَّي االسسي    هلل االنوي ااو ق بىىوق  لدذا اكممحم  

احلددهلل ث ااددذ   الاه االنددوي   ددهلل يف ااىدد هلل ال الاه  ددنه  َّي  ةددل ادد   َّي  سددسي اااحمددا 
ر  ددا ال ددس اعاىددوًار الطو ددة ال َّي تواىددة ااو دد  ر  ددا ال ددس ًالَّي  ددنه ندد  العددهللاً  َّي 

، ال د     نع   كوَّي االسسي كمو فىد هو اا دو هذا ن  تاىن االسسي با هذا ن  
، نددو االسددسي .   ه قسبددة  دد    ددا ندد   هددا اا ددوي  دد   بىدد   عدد  سددا   سددو  ار 

قو     َّي تىحمع قحمة  ر ، ال ىحمع ااىحمموَّي ن  اىوع  ال دهلل  ، قدو       االسدسي 
مةدد  ال سددحم   فلددا قددو    اال ددوَّي قددو    نددو اال ددوَّي قددو     َّي تدد ن  بددور النسئ مدد  الك

الااةملددث بملددهلل اادددوت  نددو اةمحمدددة الالىل   فهددح نددد ت نمل ددو  َّي تىدددحمع قحمةدد  ر ال ىدددحمع 
ااىحمموَّي ن  اىوع  ال هلل  فجمم نو بل    ار  ا ال س ال    ةوًه ااد ن ل يف 
 َّي  ىحمع اا   قحمة  ر ال هلله ، ال َّي  ىحمع ااىحمموَّي ن  اىدوع  ال دهلله فى دوَّي  ًى  د  

 ن ل ، و سددا     االسددسي  فلددا . قددو    اال ددوَّي ، ار  ددا ال ددس ال دد   ةددوًه اادد
قو    النو اال وَّي قو     َّي ت ن  بدور النسئ مد   ىل   د ه ،    االسدسي  فلدا لَّي 
االسسي   ما ااهلل   كحم  لَّي االسسي  ًحم  ال  اً ب   موي ااهلل   ، ال ًحمد  االسدسي 

قالدددت  ار  دددا ال دددس   ا كدددوَّي ندددم اال دددوَّي ال ددد اً بددد  ال مدددو  ااندددوه ال كمدددو قدددو  

األعراب  منا قدل لدم  ؤمندوا ولكدن قولدوا ةسدلمنا ولمدا نديخل اإلنمدان 

الكاواد   حمىد  ااودسال الااىدسي نن اال دوَّي يف اااحمدا  الاالسدسي  سعىدة   ف  قلدوبكم
((  الاه االنددددوي   ددددهلل يف نىدددد هلله بإسدددد وً فىدددد  نددددملق ا دددد  نمل ددددوه  ددددوه  الت ددددههلل ادددد  

افلدا االسدسي هدو اال دوَّي ، هدا   د   َّي   دوَّي ال وً ث ال  ى   ا تةل  اد  ف
 سددسي بددس   ددوَّي    ال   ددوَّي   ددوَّي بددس  سددسي . اددى  كددذا  القددهلل  كدد ت ا ددع فىمددو 
نلدد  فمودد ار  َّي ااملحممددو  ا محماددوا هددا االسددسي الاال ددوَّي  ددح د الا ددهلل    ي ,ددو  ددى وَّي 

قدوا   ق ادو فمحماوَّي   الها ااىحمع الاا ن   ح د الا دهلل    ي ,دو  دى وَّي فمحمادوَّي  حمد   
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قددولَّي . اااددو  الال    الهددو قددو  انااددل ندد   هددا ااملحمددع    َّي االسددسي الاال ددوَّي   ا 
افدددددل ا ممددددم ، ال  ا ا ممددددم افدددددل  ملددددم  عدددد    ا  ددددو  يف  ددددهلل ث  ال يف   ددددة  كدددد  
االسسي ال هلله فهو  دملم ب  اادهلل   دبدو   دما االسدسي الاال دوَّي ال دن الكدذا    ا  كد  

ملددم بدد  االسددسي الاال ددوَّي فىدملددم بدد  اةمىددم كمددو قددو   حمىدد  ااوددسال اال ددوَّي ال ددهلله فإعدد   د 
الااىسي نن اال وَّي بلم السموَّي  ال قو  بلمد السةملوَّي  ملةة   حمهو قو  ل  ا   ل ار 
ال ًعوهو  نوطة ال ى    ااً    (( فاىد   ال نثدا ا دملا اال دوَّي اا ثدنال بدان    ,دو 

ي قدو د ل  اد   ل ار ال نوطدة ال ى  د  ن  ال مو  ااندوه ال ااد  هدح   مدو  االسدس
ااً  دد  الهددذا بولتاددول ندد  االسددسي ، الاااددو  ااثددوين الهددو قددو  ااةوددو   ال و ددة ندد  
 ها ااملحمع  مهلل ب  عو   الاةمو ة  َّي االسسي الاال وَّي  ح د الا هلل سدوا  ا ممدم  ال 

 كدد  تادد ل ف ددا ن همددو  ددهلل   حمدد   ددو ة  ، الاسددمهللاوا  حمدد   ادد  بولًاددة اادد  فىهددو 
االسسي ال   ب  اال وَّي  ال  ك  اال وَّي ال م بد  االسدسي الهدح اىىد  ًقىادة يف  دا 

فأخرجندا مدن كدان فنهدا مدن  اا زاع الاسمهللاوا  حم   ا    لور باوا   دا ال دس 

الااودواا يف  اد   َّي  المؤمننن فما وجينا فنها غنر بنٍت من المسدلمنن 
كثددنال البىددن   دد  بملددا ااددهلل الن يف هددذه االسددسي الاال ددوَّي  ادقددوَّي   ا ا ممددم لًاددة  

ااددددهللال ال  وودددد  اة ددددث هددددذه ااىددددااة ااهمددددة ، قددددو       االسددددسي  فلددددا قددددو    
اال ددوَّي قددو    النددو اال ددوَّي قددو     َّي تدد ن  بددور النسئ مدد  الكمةدد  ال سددحم  الااةملددث بملددهلل 
اادددوت هدددذه هدددح   كدددوَّي اال دددوَّي الكمدددو  كددد ت اددد  ااىددد ا   ددد  ااوهىدددة ندددو كدددذا   دددوَّي 

ال كدددوَّي ، ادددذا  ه دددو  وددد  ال كدددوَّي بول كدددوَّي ا مىدددة الت  دددذك  ااادددهلل   وابددد  نددد  
ل ا  َّي ان وت اا  يف ااا  َّي فى   ك  هذه ال كوَّي ا مىة ًالَّي  ك  اااهلل  كاواد  

 من الرسول بمدا ةُندول إلند  مدن ربد  والمؤمندون كدل   مدن   ا ال س 

وا بدداب وممزك دد  وك بدد  ورسددول  ن نرددرب بددنن ةإددي مددن رسددل  وقددال

ندا ةنهدا الدذنن  الكاواد   سمعنا وةطعندا غرراند  ربندا وإلند  المصدنر 
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ومدن نكردر بداب وممزك د   إلد  ةن قدال   منوا  مندوا بداب ورسدول  

الحنددو  ادد  لَّي   وك بدد  ورسددل  والنددوم األخددر فقددي مددل مددمنً بعندديا
وَّي   َّي اااهلل   ك  يف ااا  َّي ن اوا ا د  يف  دهلل ث    دا  كد  ااادهلل  فا كدوَّي اال د

سمة هذه ا مىة النملهو اال وَّي بوااهلل  اليف  هلل ث الفدهلل  ةدهلل ااادى  يف ااود ىأ  َّي 
 ن هع بوال وَّي فاو   ند كع بوال دوَّي بدور ال دهلله  تدهلل الَّي ندو اال دوَّي بدور ال دهلله  اا و 

   َّي ت دددههللالا  َّي ل  ادددد   ل ار ال َّي  مدددهللار  سددددو  ار التاىمددددوا ااودددسال الت تددددوا اازكددددوال 
ندد  ندد  اا ددم الااماً ددة تاً ددة ا مدد  هددذا  مددا فددهلل   حمدد   َّي ااملمددا  التددداًالا ا مدد 

 ددهلل ا   لددور يف  اىاددة اال ددوَّي الالقددم ااىدد ا    دد  دبددو اادد  تددهلل د  حمدد  اا ك ىددة ، الهددذه 
ااىددوئا لددو بىددن  نملدد ال  يف نوانددم ، اااوددًو ندد   ادد   َّي  كدد  ال كددوَّي ا مىددة 

 حم   َّي     ااملما ادى   ك دور  ه و  ال ال كوَّي ااىمة ال هللي  ك  ااملما نملهو ل  هلل د 
يف اال دددوَّي لعددد   دددو  نةى دددور يف   وً دددث   ددد  الاادددذ   حمىددد   هدددا ااىددد ة الاةمو دددة  َّي 
اال ددددوَّي قددددو   ال مددددا ، ال َّي اال ددددوَّي قددددو  بواحمىددددوَّي الا ماددددوً بوة ددددوَّي ال مددددا  بددددوةوا   
الال كددوَّي ، ال  لددور  مددا  بوااحمددا فهددو قددو   الا ماددوً الهددو   لددور  مددا بوااحمددا ال مددا 

   ،  نو اااو  فنوه  الهو اا هوًتوَّي الالسمىدسي ، ال ندو ال مادوً فهدو ا مادوً بوةوا
ال هللاعىة ار  ا ال س التممىع ال كوَّي ااىدمة اامل الفدة ، ال ندو ااملمدا فواملمدا قىدموَّي   
 ما اةوا   ، ال ما اااحما الكس,دو  كد   يف اال دوَّي فسبدهلل يف رباىد  نىدم  اال دوَّي 

اااحما ال َّي  اي م    ما اةوا   هدذا قدو   هدا   َّي  اي بملما اااحما م    ما
ااىد ة الاةمو دة ،  هدا احلدهلل ث  تةدوع ااىدحمق ااودومل فىمدو قد  اله يف  اوئدهللهع ، القدم 
بىدد هع  ددس  يف بملددا ااىددوئا اامًةىاىددة  ددو هددو نملدد ال  ،  مددا اااحمددا نددو هددو ، 
  مددا اااحمددا هددو ندد   دد    سددسي اااحمددا ر  ددا ال ددس ندد   دد   انةددة  ةددة اادد ا

ال ةدددة ً ددد  االسدددسي نددد   ددد   ا دددو  الاا  دددو  الاا  دددا   دددا ال دددس ال ةدددة  سدددوا  
الاا هددا ااموكددا ال ىدد  ااندد  بددور الحنددو  ا  ااموكددا الحنددو  ادد  ندد  ااملةددوًات اااحمةىددة 
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اامل الفة ،  نو  ما اةدوا   فهدو كدا  مداع  دوملع  ماد ا ااملةدهلل بد   ىل  بد  موا  د   دو 
ذا فمدد اً االنددوي   دد  ار بددإ  اً هددذا احلددهلل ث  َّي  ندد  ار  ددا ال ددس بدد  ،   ا تةددل هدد

تاىددن االسددسي   ددما هددذا ااددذ   كدد   ىملددور فوالسددسي  اىدد  بوال ددوَّي الهددو  فلددا 
االسددسي ال اىدد  بول كددوَّي ا مىددة بدداًا   اددول ار  ددا ال ددس  اىددهللالر اليف ااملةدددوًال ، 

سدسي بداَّي  ىدحمع ال اى    لور بىدسنة بداًا   ادول ااملةدوً ااد ن ل ، ال اىد    لدور اال
قحمةد  ر  ددا ال ددس اعاىددوًار الطو دة الهددذه النددو  هددح ااد   ددهللال   حمىهددو فحمدد  االسددسي ، 
 ال  ددهللال   حمىهددو  الاندد  االسددسي النددو  ندد  ار  ددا ال ددس بدد  يف رباىدد  االسددسي اال ددوَّي 
ال  كوَّي االسسي ا مىة  ًا   اول ااملةوً  سسي اااحما ر  ا ال س ال هلله ًالمنو نو 

 ي ااو    ىل ار  ا ال س ال هلله ًالمنو سواه .سواه ، ال سس
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحم  هلل بب الاملمين لىاهلل اهلل ل ام بادهلل محيددم وحمد  اه لبادهلل  لد  لىدحح  

 أجماين . 
قددم  بحمدد  اهلل ااددملهلل )) بددمب قددد  اهلل ااددملهلل لوددن غح ددس سيددر او دداهلل بغدددمه الاددن 

 أب   رغرة بههلل اهلل ااملهلل بد  ة أم  قم  ا )) قدم  ب دد  اهلل  غرح  ود  ة لبن
اه ء األبمم  غدهلل الريمو  ال ه ء ال اة لارد  غم ببهلل أمدم ال داة اليردد  إمدِ  
باهلل  ير ة ةم اه ء ال  ق  لارد  غم ببهلل أمم ال  ق  لغرد  إم  بادهلل  يدر ة 

 يددر ة ةددم اهدد ء ةددم غهدد ء ال دديمهلل لغرددد  غددم ببددهلل أمددم ال دديمهلل اليرددد  إمدد  باددهلل 
األبمددم  باددهلل  لدد  اليرددد  إمدد  باددهلل  يددر ة ةددم غهدد ء او دداهلل اليرددد  غددم ببددهلل 
أمهلل الساهلل لأمم او اهلل اليرد  إم  باهلل  ير ب  اليدهلل   ا لبد  أبطدهلل قدم  

لون غح غ  سير او اهلل بغدمه الان غرح  ود  ل د ال  ا  رة  اهلل ااملهلل ال  ك مب  
 حيح بن بمعو  بههلل اهلل ااملهلل بدعدم أن بلات أحم  ة لال  ال ون الخم رغن 

 قم  ا )) ون بم  بماه لي  باي  أورمم العد بب أأ لبلات أحم   ب د  اهلل 
 الند   ةم دح  دن االسدسي ً  دور فحمد   اةدا ن د    قدو    د  ار بدوا قدو  ار تملدوىل 

 الهددذه ان ددة ندد  نمل ددو السددمهللل  اددو  حمدد  ال ددوا االسددسي يف بددوا ال ددوا االسددسي
اله و  اهلل لو بوبور نىماسر ال ا  لعد    ا ال دا اا دح  ل  ملدم  َّي  دنه بوطدا  ال  َّي 
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نو  هللاه اى  دباةو  فوسمهلل  بون ة ه و   حم  ال وا االسدسي ند   ىدث هدو دبمل دوه 
ااملوي النمل وه ا وا اله و   اً  َّي  ادً  هدذه ااىدااة بوبدور نىدماسر  ةدل فىد   َّي اادهلل و  

ف ذا  ا  الا    االسسي بواماىن ااذ  ن  نمل دو فإعد   يف االسسي كمو  ع  الا ا
ادد   اةددا ندد   ددو ة  ، الندد  فىمددو سددة  يف اا دد   نددو اقمودد عو  حمدد   كدد  ااهلللاددة ندد  
عو بملهللهو  حم  بًسَّي كدا ً دوال امل دذ بإسدسي  ان ة  حم  ال وا االسسي با اسمًً 

ازائدهللال ااد  تمملحمد  ت  اي فىمو  ن  ار  ا ال دس بد  ، ا د  ع د   ه دو بملدا ااىدوئا ا
هددذه   ومدن نب  دد  غندر اإلسدمم يننداً فلددن نقبدل مند  ادذا ااوندم  قدو  

ان ة عوق يف  َّي االسدسي اادذ   ند  ار  دا ال دس بد   ةدوًال  عد  ند    اً  َّي  مدهلل   
 ب نه فإع  ا   اةا ن   الهو يف ان  ال ن  ا وس    ، الهذا   ما ف مل   

ىددحممل ندد  اتةددوع ااحمددا ااومحماددة الاا  ددا اام و ددة فددإاع بملددهلل ااا ددة الالىل   ف ددة  ددن اا
بملثدددة اا ددددو  مددددهللع  حمىدددد  ااوددددسال الااىددددسي كددددا ندددد    اً ااةادددد   حمدددد   هًو مدددد   ال  حمدددد  
اًل  حمى  الاد   اةدا ن د   عو اعىم   ال  حم  جموسىم   ال  حم  نحمم      كوع  فإَّي هذا نً 

قددو    الار ل  ىددمم ه  ، القددهلل  ددو  يف احلددهلل ث ااودد ىأ  عدد   حمىدد  ااوددسال الااىددسي
  هلل  ن  هذه النة الل  هًو  الل عو اين و ل  د ن  ه  ل  كةد  ار يف اا دو  الهدذا 

فدددإَّي كدددا نحمددةع بوطحمدددة الجيدددا  حمدد  كدددا   دددهلل  َّي  يف نملددم ان دددة لعدد  بملدددهلل بملثدددة اا ددو 
 ال حممددوا ً وتدد  ال سددوام  و ت   ن ددوا بدد   ددهلل ا يف هددذا االسددسي ، فددإ ا دملددوا بددوا و 

 فإَّي ً  هع ا   اةا ن هع . 
ااا ة ااثوعىة   هع ن  ااىدحممل ند  هدذه الندة ا د هع ت  ا دذالا بوالسدسي كمدو  دو  

بدددددا   دددددهللثوا يف  يف اا مدددددوا الااىددددد ة الكمدددددو  ندددددى  ار  دددددا ال دددددس ال ندددددى   سدددددوا  
االسسنح  دهللثوت الابمدهلل وا فىد  بدهللعع الندسلت  ملحموهدو ً  دور قو دور ال د اطور نىدماىمور 

اددو   ددهللهع هددح االسدسي النددو  ددهللاه بوطددا الندس  فهدد ل    ددمحمهع   لددور قددو  حبىدث  
 ملدم  َّي    ومن نب  د  غندر اإلسدمم يننداً فلدن نقبدل مند  ار  دا ال دس 
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 ةددوًال هدد ل  الاددو كددوعوا جممهددهلل   ، الاددو كددوعوا  ن ددوَّي  اددع  حمدد   ددن ال ددواا فإعدد  اددو  
الهددذا  ندد   نددىع يمو دد   كوعدد  اىىدد   حمدد  االسددسي ااودد ىأ فإاددو ادد  تاةددا ندد هع 

كددا طواددا  حمددع اليمو دد  كددا ًا ىددة بددا يمو دد  كددا نىددحمع فىمددو  اددىع يف عاىدد  ندد  
انةدددة الاادددة ا الاادددول الااددد ا الاامملوندددا ندددم اا دددون اا مىدددةل لدددذه الندددة فإعددد  جيدددهلل نددد هع 
   وفور نم و ة قا ن هع ن    وَّي  حم  االسسي الال   ن ن نع الل نةهلل  ،   ا كدوَّي  

حمع  عدد  نهمددو كوعدد   ةددوًات اامملةددهلل   فإاددو اددو كوعدد   حمدد   ددس  ااىدد ة كدذا  فددىمل
البواةددددهللع فإاددددو ل تاةددددا ندددد    دددد واو بدددد ذ كددددسي ار  ددددا ال ددددس  فمدددد  ابم ددددح  ددددن 

فاعدد  ادد   اةددا ن دد  ، ندد  ابم ددح  ددن  االسددسي ااددذ   عزادد  ار  ددا ال ددس  حمدد  عةىدد  
فهو  حمدد  ااددهلل   فإاددو ادد  تاةددا االسددسي يف ااملةددوًات  ملددم  ي بملةددوًات  هلل ددهللال ال نددو

ن دد   ددىت الاددو كددوَّي تملةددور يف تملةددهلله العوددا يف  ةوًاتدد  فددإَّي هددذا ادد   اةددا ن دد  لَّي ار 
 ددا ال ددس ت  ةمحمدد  ااملةددوً ب ثدد ال ااملمددا ال منددو ابددمسهع حبىدد   ال ىدد  ااملمددا لبددهلل فىدد  

ال ددهللي ااز ددوًال يف ااددهلل    حمدد  نددو  ددو  بدد   حمىدد   ندد  ااوددواا فىدد  الاقماددو   ثدد  اا ددو 
اوددسال الااىددسي اددذا هددذه ان ددة ت ددما هددوتل ااا مددل ال حمىدد  فم ددوَّي ا ىددو ال نم و ددة ا

ولددددو فدددد   فمدددد  كددددوَّي  حمدددد   ددددن نحمددددة االسددددسي ، الت  ددددهلل ا يف االسددددسي فاوادددد  

 ملم  ع  ن   ها اا و  ااوحمدهلل   فىهدو  ىدو ت   نمد   امخرة من الخاسرنن  
ي ، ال منددددو ابم ددد  يف بملددددا النددد  كدددوَّي ندددد   هدددا االسددددسي ا  ددد  ت  حممدددزي ب ددددا االسدددس

االسسي  هللثوتع البهلل ور النسلت فإَّي هذا نمو هلل  ال وسد  فىمدو تملةدهلل فىد  بلدسلت 
ال حمى   و النو فملحم  ن  ااةهللع الانهللثوت كةنال ن  اا ةوئ  اللذا خ    حمى  يف  اد  ، 
الهدذا   لدور   دما ند  ابمددهللع ااةدهللع اا ا  دة الاا د كىة ااو  ددة ند  ااحمدة فهدذا ل  دد  

ً بوالسددسي  ىل سدد ة اةوهحمىددة الهددو   ددة  بو ددو  ل بواحمددذ   ت  ددهلل حموا يف االسددسي  ددو
  سر لاع    وا ن  ً وى االسسي ال   وا ن  ً د  االسدسي بوا د   الكد  الدبدو 

، قددو    ال دد   ه ه  دد ال  نددح ار   دد  قددو    قددو   فملحمددوه  ال ا ماددهللاله ندد  اا ا  ددوت 
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ذبح  ال مو   وي اااىونة ، فمجح  ااوسال فمادو    سو  ار  حم  ار  حمى  السحمع ن
 حمد   دن ، قواد  ذبدح  ال مدو   دوي اااىوندة ، ااملحممدو     و  ا  عو ااوسال فىاو   عد

فى الهو  حم    هلل تاىن   ند هع ند  قدو  ذبدح  ال مدو   ملد  جيدح  ثدواا ال مدو  
ند  قدو  ذبدح   ،  وي اااىونة ، الال   اادذ  الندمل  ار  دا ال دس امل مدو  ، الند هع

ال مو   َّي ار  ا ال س ، قدوً   حمد   ملدا ال مدو  ذبدح   اىادة ، كمدو  عد   دوالَّي 
ااملما التوالَّي ااىدى وت الاحلىد وت ف دذا  هدذا الكمدو  داي اااد  َّي  دوي اااىوندة ، يدوا 
      وب  الكمو  اي ااملما  حمدة يدوا  د    د وب  ، هدذه كحمهدو ند   د   الا دهلل 

انااددوَّي ندد   هددا ااىدد ة الاةمو ددة يف  َّي ال ددا يف  ، الهددذا ال ددن هددو ااددذ   حمىدد 
النو  اا ىةىة  َّي تاد   حمد   وه هدو ال ل تد ال  بمداال ست تود فهو  د   وه هدو ، الكدوَّي 
جمددح  ال مددو   ددوي اااىونددة ، هددذا جمددح   ىددو ، ل عملدد    اىامدد  ال  ا كددوَّي  ىةىددور ، 

ىةىددة  دد   اوئاهددو  ىل فىجددا  ل  ىددحمن  حمىدد  ااماال ددا ، لَّي ااماال ددا خدد ا احلاددوئ  اا 
نددهلل كوت ااملةددوً ، النددهلل كوت ااملةددوً ل تم ددوال  اا ىةىددوت بددا  منددو تم ددوال  ااملهددًو لددع  ددو 

عادددددو  ااوددددد ىأ  َّي قوادددددة ذبدددددح   َّي  اله  ال قوسدددددوه  ال   ىدددددوه  ال قوسدددددوا  حمىددددد  ، فدددددإ 
ال مو   وي اااىونة  َّي هذا جمح   اىاح ، ال َّي ال مو  ذبح  كمو  ك  اا و  دحم  

سحمع ، قو  فمجح  ااوسال ، فماو   و  ا  عدو ااودسال ،  ملد   َّي ال مدو  ار  حمى  ال 
تم ددوف  يف  َّي ت ددوَّي  ددوفملة ل دد واو  ال  َّي ت ددوَّي هددح ااىددزاَّي ااددذ   ددوالَّي بدد   هحمدد  
الهددذا فىدد  تا  ددا اىددااة نهمددة ، الهددح  َّي هددذه ال مددو    ددوَّي بى هددو البددل   دد واو 

ال ال ااددددة حبىدددث  َّي كددددا  مدددا  دددومل    ددددهلل ل ددد  وب  اازاادددد  الاا جدددوال هددددذه  ةدددة الندددًو
ااوسال ت  هلل ل  واو اا جوال و ااوهللقة ،  مل  ااا النة ت  هلل ل د واو اا جدوال ، و 
ااودددىوي اااددد الَ    دددهلل ل ددد وب  اا جدددوال ،  ىل   ددد ه ،  ال ااودددسال اامًدددوع  ال ااودددىوي 
اامًدوع  ال  ددهللقة اامًدوع اااوددًو  دد   هدذه ال مددو   دداي ال   دهلل لهحمدد  اا جددوال ال َّي 

َّي هو ااىزاَّي فم   ت  بد  كدوَّي نىزاعد   ا  دور الكدوَّي نملدنع الن  ندور الند  ت  دات بد    و 
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فإعدد  نملدد ى ا دد   ب ددو  ددا  سادد  اددو  تدد  ااوددسال قددو     عدد   حمدد   ددن لاددو  ةددوًال 
 نىمددددة ، و كددددذا  يف ااوددددهللقة قددددو   عدددد   حمدددد   ددددن لاددددو  ةددددوًال  نىمددددة ، و يف 

نىمدة ، و ذبدح  ال مدو   حمد   اد   ااوىوي قو   ع   حمد   دن لعد   ةدوًال  حمىحمدة  
كدددا ال مدددو  اةهدددوً يف سدددةىا ار  دددا ال دددس النددد  بدددوامل ال  الاا هدددح  ددد  اا  ددد  ، 
طحمددا ااملحمددع ااملمدد ال ، احلددا  ددحمة اادد  ع   ددما قوادد  و ذبددح  ال مددو   حمدد   ادد  ، 
 مل   َّي كا ال مو  ااووحلة ذبح  ، ف ا    هلل  َّي   دوَّي اادوالَّي بد  ، ال َّي   دوَّي هدو 

، الهو ااىزاَّي فور  ا ال س  او   ع   حم   ن  ىل  َّي  اي االسسي ، الهدذا ااملىو  
فى  ت ةى   ىل  ىد  الًا ندم ند   اي  دى ور الت  ىدم ا  يف  عد   ثدم  حمىد  الل  هجد  
يف قوا  ، هذا فى   ًا نهع اًواا ااملحمع فىمدو ي دع بد   حمد  ال دىو   ال فىمدو  ادىع 

ا ون ، ف دبو نثسر ،  اي الا هلل ال او   عو فملحم  كدذا ب  ال ىو  ،  ال فىمو خوطا ب  ا
الكذا ، فىىا  باع  اى  ، كىق  ملحم  نثا كذا الكذا ،  ىل   د ه الهدذا ل  د  ند  
اسددددمملجو  اا دددددون الااملةدددددوً ، ال دددددهللي الالادددددع بدددددواوالَّي ااملدددددهلل  الاالعودددددو  الاحلددددد  يف كدددددا 

عدد   ثددم احلددولت الار  ددا ال ددس  ملحمددع  ةددوًه  عدد  ندد  طحمددا  ددى ور اددى  دبىددم   ادد   
 حمى  دبو هو فى  الل  ملً   كث  ن  ن زام  فاو  ار  ا ال س احموسال  ع   حم   ن 
الاحموددهللقة  عدد   حمدد   ددن ، الاحموددىوي  عدد   حمدد   ددن ، الةمىددم ال مددو   عدد   حمدد  
 ن الا   ت  ملًهو سد لو الت  حمدو لدو نًحمةهدو ، لادو ل تىدم    اد  ، فهدح  تد  

، قو  بملهلل  ا  و جيدح  االسدسي ، فىادو   دو  ا  ب ح  ناهلل  ا    اى  هو ااىزاَّي
 عدد  ااىددسي ال عددو االسددسي فواىددسي ، ااىددسي  سددع ندد   دددو  ار  ددا  سادد  ، ندد  
 دو  اةمو  ر  ا  سا  الااىسي ن   ثو ه كا سدسنة سدحمع ادو ااملةدوً ف دا  عدواع 

إمنو هدح ند   ثدو  ااىسنة لع يف ً  هع اليف ًعىوهع فىمو ًل ن  الن   ال فىمو  ا ف
فىونوت ار  ا ال س ااذ  هو ااىسي  ا  سا  التاهللس   دو ه الاالسدسي كمدو 
 ك عدو  عاددور ند   سددحمع   ا ً دا يف ااىددحمع  ملدد  يف ااحم دة الطحمددا ااىدسي ، فةى همددو ندد  
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 هة ال ماول ن وسةة ، يف  َّي االسسي يف ن   سحمع  ًحمدا ااىدسنة ، الااىدسي ند  
ادذ  فىد  فىوندوت ااىدسنة ند   ىدم اا دوا ح الاةهدوت ، اددذا  ددو  ار  دا ال دس ا

يف هدددذا اادددهلل و  نددد  االسدددسي  دددو  ا  عددد  ااىدددسي ال عدددو االسدددسي فىددد  ت ةىددد  احمملةدددوً  َّي 
  ددوَّي نًحمددةهع اًل ددوئهع يف ااموسددا بواموسددا بادددو  ار  ددا ال ددس اا وسددةة اًددواةهع 

ال دس بادوئد  احلىدم ، بادوئد   فإ ا كوَّي    هلل نًحمةور ، يف ااىسنة فإع   هلل و ار  ا
احلى  ، بادو  اةمو  اا  ن هو ااىسي نثسر فىمو  ًحمة  ، الهذا هو رباى  ااو  ار 
 ددا ال ددس   الر الددددو  احلىددم فددوً وه ادددو مب فىددهلل و ااملةددهلل دبدددو   وسددا نًحموبددد    ا  

ً  ىل ار  ددددا ال ددددس بادددددو  اةمددددو  ادددد   ددددا ال دددد س ن  كددددوَّي نًحموبدددد  اا ادددد ال ، فىمددددًو
اًل الاامددواا الحنددو  ادد  ( البادددو  اةددس    لددور اادد  فىهددو  زتدد   كددوا او  الاادد  ىع الااددًو
ال  التدد  الهىم مددد  الك  ددو ه  دددا ال دددس اممل ندد  ا ا دددوت ااددد ا  ددا  ساددد  التاهللسددد  
 دددددو ه الكددددذا  يف سددددوئ  ااىددددوئا ، فواددددهلل و  ندددد    نددددع نددددو   ددددوَّي فددددإ ا الفدددد  ااملةددددهلل 

ال دس دبدو   وسدا ااًحمدوا فإعد  ل   دوً اادهلل و   احمهلل و  بواموسا الااث دو   حمد  ار  دا
  ه ددو قددو   ددو  ا  عدد  ااىددسي ال عددو ا ودد   بددا جيددوا كمددو   دد  ار  ددا ال ددس بددذ

االسددسي فىاددو   عدد   حمدد   ددن بدد  ااىددوي   ددذ بدد    ًددح قددو  ار تملددوىل يف كموبدد  ن 
وادد  بدد  الندد   ةمددإل  ددن االسددسي ً  ددور فحمدد   اةددا ن دد  الهددو يف ان دد ال ندد  ا وسدد    ( ق

 ااىوي   ذ      َّي   وَّي تاىنهو  حم    هلل ال هل  
  ال    ب  ااىوي   ذ الهو ال ذ ن  ااملاوبة الااملذاا الاا ا ذال 

الااثددوين   بددد  ااىدددوي   دددذ  ملددد    دددذ ااوسددىحمة   دددذ اا ددداو ة فى دددوَّي االسدددسي  دددوفملور 
    ذ  وفملور    ذ سةةور    ذ نىزاعور .
 ا ددذال الااملاوبددة الاا  ددو   ملدد  بدد  ااىددوي  د  ددذ الالال    هدد  الهددو  عدد  ندد  ال ددذ الاا

ال  وقددا ال دع ددا ال د ددذا ، البدد  ااىددوي   ًددح ،   ًددح    ملدد   ت دد ي ال تالددا كاوادد  
 ا ال س ن  ًو ر  ن جمدذال  ( فدهلل   اد   حمد   َّي ار  دا  دس  ملدا االسدسي هدو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 555 

والسدسي ااىزاَّي بإع   ملوقا بدك  ال  ا ذ بدك  كمو  ع    د ي ال د ملع ال مالدا ال ملًدح ب
، فددإ ا كددوَّي الندد  كددذا  ، فددإَّي رباىدد  االسددسي ، هددو   نددع  سددةوا اا جددوال ،   نددع 
نو   دوَّي بد  اال ًدو  الاا د ي ، الااالدا ند  ار  دا ال دس  َّي ياد  ااملةدهلل االسدسي ، 

ً  حمىدد  ن ال َّي   ددوَّي نىددحممور  حمدد  احلاىاددة ، ال َّي ندد  زبحمددق  دد   ادد  فهددو ن ا ددذ السدد
هددذا كمددو  ك عدددو   ددما ااا مددل ، ف ددة ندد  اىىدددوا نددو تملةددهلل بدد   ددو ادددى  ندد  االسددسي ال 

دبىدددحممل ، الف دددة  هدددا االسدددسي اادددذ   ت ياادددوا االسدددسي فهددد ل  فدددوطةوَّي بوا ا دددذال 
النمو ددهللالَّي باوادد  ن الندد   ةم ددح  ددن االسددسي ً  ددور فحمدد   اةددا ن دد  الهددو يف ان دد ال ندد  

وددز اادد ا   ا وسدد    (   ا تةددل هددذا فددإَّي هددذا احلددهلل ث ندد  ال وً ددث ااملنىمددة اادد 
الااادددد اً الاةددددوا   يف اددددزالي االسددددسي ااودددد ىأ ال ددددهللي فواامدددد   ىل  ددددنه ، ف مددددو تدددد ى 
اىىددد  ااىدددااة نىدددااة ااملةدددوًات نددد   ىدددث هدددح فادددن ، ال مندددو ااىدددااة نىدددااة رباىددد  
االسسي ، الهذا  و   ة دح بدا جيدا  حمد  طحمةدة ااملحمدع ال حمد  اادهلل وال  ىل ار  دا ال دس 

 َّي  ملم دددوا بددد  كثدددنار لَّي اا و دددة نددد  اادددهلل وال ، اا و دددة نددد   فددد اًار ال و دددوت  الجممو دددوت 
اامملحمىع هو  وال ااملةوً التملةىهلل ااملةوً ا اع  ا ال دس ، فدإ ا كدوعوا  دهلل وَّي  ىل  دح  ل 
تلددم  نملدد   ددووع  ددوي اااىونددة فددإاع  حمدد   ًدد   ى  ددذع الت ددوَّي ااددهلل وال اىىدد   حمدد  

  ة دددح كمددد ها  َّي    دددذ بوادددو الاىىددد   حمددد  ندددو ياددد  احممددد   اا جدددوال   ا سدددحم   لدددذا 
بوالسددسي يف اوادد  يف ااددهلل وال لَّي ً ددوال اا ددون  ىل االسددسي  ملدد  ندد  ااىددحممل الندد  
 ددن ااىددحممل حبىددا احل مددة الاامددهلل ا الااةددهللا ال بددواهع فددولهع  ىل   دد ه ا دد   ددهلل   
 ىل االسدددسي ب دددموا  فوادددذ  ل  هدددمع ندددثسر بدددهلل وال اا دددون  ىل تو ىدددهلل ار  دددا ال دددس 

ًتل رباىدد  االسددسي فإعدد  ت  هددمع بوالسددسي ااودد ىأ بددا اهددمع بإسددسي الرباىدد  اا ددهو
 ن د  عوفملدور ال دبدو كدوَّي  دن عدوفم ، ند  اا دون   لدور ند   امود  يف ً وتد   حمد  ااملاىدهللال 
فاددن ًالَّي  َّي  ددهلل و اا ددون  ىل نددو  وددحم هع يف ااملةددوًات النددو  وددحم هع يف ال مددو  

الَّي بدد   اددول ااملةددوً الهددذا   لددور فىدد  عاددذ ف  اىاددة االسددسي الهددو نددو فىدد ه النددو  ددً 
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االنددوي يف ااةددوا ااددذ  قةحمدد  هددو ااددذ  جيددا  َّي  موددذ ن هو ددور احمددهلل وال الهددو االسددسي 
ااذ    ما  ىم نو  ن  ار  ا ال س ب   ن   جيوا  ال ا    د   دا ال دس  ال اد  
     سوا   حم  ار  حمى  السدحمع ادح ربد ل و  داي بملدهلل  اد  ااىدم ةوت ال نهدو ند  

م  الهددذا   كدددهلل ادد   عدد  جيدددا  َّي  اهددع كىددق رباددد  ااددهلل وال يف  ىددوال اا دددون بددوا اامةدد
الكىق  هلل و اا    ىل ار  ا ال دس ال َّي ت دوَّي ً وتد   حمد  الفد  االسدسي ااود ىأ ، 
  ا كددوَّي هددو سددىهلل و  ىل االسددسي اا ونددا اا ددونا فإعدد  هددو يف عاىدد  جيددا  َّي   ددوَّي 

السددددسي   ا كددددوَّي  ددددهلل و نحممزنددددور بوالسددددسي الرباىدددد  نددددو جيددددا  حمىدددد  ندددد  ااددددهلل و  يف ا
الااىدددحمموَّي ل  ىدددحمموَّي نددد  اىددددوع  ال دددهلله فدددإَّي هدددذا ت  ددددات دبدددو يةددد  ار  دددا ال ددددس 
ال  نوه يف  ن  ااهلل وال  ال   ا كوَّي  دهلل و  ىل  دح  ند  االسدسي ال ادو  اا دح  ان د  
 ن نهع كواذ    اواوَّي  َّي ااهلل وال  ىل ااملاىهللال الاامو ىهلل التاهدىع اا دون  اد   َّي هدذا 

اامو ىهلل الاا    النو  لوً  اىاة االسسي  َّي هدذا ادى  دبهدع ، ااهدع   ن نهع البىوَّي 
كذا الكذا ه ل    لور ت    دوا النوعدة الت  داتوا بوالسدسي اادذ   ند  ار  دا ال دس بد   
كددذا  ندد   تدد  احم ددون بواددهلل وال  ىل اازهددهلل وت التدد    اىاددة االسددسي ال الاندد  االسددسي 

 اامو ىددددهلل الااملاىددددهللال كددددذا  هددددذا نادددد ل ااملنىمددددة الالندددد  الاا هددددح الااملحمددددع الااددددهلل وال  ىل
 حمدد  اةمىددم  َّي  موددذالا االسددسي اا ونددا كمددو  ندد  ار  ددا ال ددس بدد    َّيفواوا ددا  
وا مدوا الااىد ة  َّي  مودذاله ن هجدور لدع الفىمدو   ى ال د ى اا ثدن يف ااواقدم بالكمو  دو  

  َّي ن   سةوا القوع ا س  ااىوي بل اا ون يف ااهلل وال البل ااذ    هلل وَّي سوا  ند 
الف اً  ال ن   نهع  َّي ااىةا هو يف فهع االسسي اليف ط  اة ااهلل وال ا د  ادو   دذ 
اةمىم بوالسسي كحم  فإاع  ى  ذع سىحمماوَّي  حم  كحممدة سدوا  ا د  هدذا    د   واعدا 
نو    وه  ا  الهذا  ا ط يف   ىو  الهذا   حمو يف   ىو  اله ذا  ىت  و ت الندة بدا 

مددوي الندة  ددو الا نماد قل  ىل فدد ل ال ىل  قددوا   دىت  ددو  ااوحمودوَّي  حمدد  قحمدمهع يف  
ال ىل  و وت عىا  ار  ا ال س ااىسنة الااملوفىة ن  كا نو خدواق ط  د  اةمو دة 
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الالىل ،   ا تادد   هددذا فددإَّي كمددو  كدد ت ا ددع يف  ال   دد   كمددوا فلددا االسددسي هددذا 
هلل بد  اا موا كموا ن ها كموا ً وال ال  ا عن ت يف تًةى   نوي اادهلل وال اا دىم  مد

 ةدهلل ااوهدوا   دد  ار تًةىد  ند ها ااددهلل وال الاالسدسي يف ً وتد  ال هللتدد    دذ دبدو  ددو  
يف هددددذه اا وددددوا حبددددذافنهو فددددهلل و  ىل االسددددسي كحمدددد  بدددداًا   اددددول ار  ددددا ال ددددس 
ال اددول ااملةددوً الندد  بددواا ائا ، الندد  بددوامل ال  الاا هددح  دد  اا  دد  اااىددوي بوا وددأ 

 ىملددور الهددذا هددو  اىاددة االسددسي اادد  ال ددهلل ار  ددا  احم ا ددح الاحم  ىددة ، اااىددوي بددوحلاول
ولقددي سددبقت كلم نددا لعباينددا  ال ددس ندد    ددذ اددو بوا ودد  الااما ىددهلل يف نثددا قوادد  

اليف حندو قواد   المرسلنن إنهم لهم المنصورون وإن جنينا لهم ال دالبون 
 إن لننصر رسلنا والذنن  منوا ف  الإناة الديننا وندوم نقدوم األشدهاي 

و ع  و  و سر ب كم  ال  س ب كم    هلل ار  ا  سا  يف  َّي   وَّي  ا  ساد  الهذا  
التاهللس   دو ه  نح  ن و دبو   ذعو ب  ن   موي االسدسي ال حمد   حمى دو بدذا  ب كمد  

  ا ال س السسنم  اا  ال هلل او ن   ا  ً    سة وع  التملوىل .
ا  مدسر ادى   حمىد  احلهلل ث ان دن اليف ااود ىأ  د   وئ دة هدذا ند  نمل دو ن ند   مد

 ن عددو فهددو ً  ( هددذا    ددهلل االنددوي   دد  ار بىددوَّي  َّي يف قوادد  ن الندد   ةمددإل  ددن االسددسي 
ً  ددور فحمدد   اةددا ن دد  (  عدد    ددما  هددا انددهللثوت الااددذ    محمددوا   مددولر اددى   حمىدد   ندد ه 
 ددحم  ار  حمىدد  السددحمع سددوا   كوعدد  هددذه انددهللثوت  ددهللثوت يف ااملاوئددهلل كواددذ   عاددوا 

  ددا ال ددس  ال ا ماددهللالا  َّي ار  ددا ال ددس جيدد  ااملةددوً  ال ااددذ   عىددةوا  ىل  دداوت ار
ار  ددا ال دددس   ددىو  اىىددد  ادد  سدددة وع  التملددوىل  ال كدددوَّي يف ااملاوئددهلل الااملمدددا كوادددذ   
 ةهللالا  ن ار فاتوا بوا    الك   ال ااذ    توا بوا    ال    يف  عوا   كدا هد ل  

ااوسال الااىسي ،   مو  قحمةىة  ال   مو   دوا   ،   محموا   مولر اى   حمى   ن ه  حمى  
كذا  ااةهللع ااومحماة الهح ً  وت ن  نمل و اا سي  حمىهو ،   لدور كحمهدو ند  تملةدهلل ادو 
ال  حمىدد  ادد  تاةددا ن دد  بدد ذ ان ددة الاحلددهلل ث الهددو ال ددو ةهو يف ان دد ال ندد   اًل فهددح نددً 
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ةددهللع ندد   ىددث ا وسدد    السددىاي فىمددو  دداي ندد   بددواا  َّي  ددو  ار تملددوىل بىددوَّي  َّي اا
اةد     فدم ً  دة ند  اا ةدوئ  فجد   ااةهلل دة   د م ال  حمد  ند  اا ةدوئ  ، ند   دد   
اا ةدددوئ  ل  ملددد   َّي كدددا بهلل دددة   ندددع نددد  كدددا كةدددنال ل ، الا ددد   ددد   ااةدددهللع لادددو 
نملو نددة احم سددو   ددحم  ار  حمىدد  السددحمع الاسددمهلل ا   حمىدد  ال دد ع ً دد  ت  ددا َّي بدد  التملةددهلل 

ال مادوً الاا دةهة بدا نع ند   ىدث اةد   ند  با ىو  ت ت    حمىهو س م  ن   هدة 
 عوا اا هوات ااومحمادة الهدذا فىد  تا  د  ادو جيدا  حمد  اادهلل وال  ىل ار  دا ال دس  َّي 
 ىددحم وه يف ً ددووع ال َّي   ةهددوا اةمىددم  ىل  ًدد  انددهللثوت الااةددهللع الاالددسلت لاددو 

ال  ًال  حمددىهع فوااددة اددهلل   االسددسي العةى ددو  ددحم  ار  حمىدد  السددحمع   حمدد   َّي   دد واو نددً 
 ةددددوًاوع الهددددذا نمل ددددوه  اددددو ل تاةددددا ندددد هع ال اددددع  وسدددد الَّي دبددددو اقدفددددوا ندددد   ثددددوي الدبددددو 

 ا د وا ن  بهللع النسلت .
الع ماح اذا اااهلل  الع  و  َّي  و  ار ا و الا ع ااىسنة الااملوفىدة ال َّي  ىدحم  و ار ب دو 

ااحمهدع  عدو عملدو  بد    اط  ااىماىع اًل    اااول ال َّي  موفوعو  ن ن ن   الل نةهللال ، 
   ال علدددا  ال عدلدددا  ال  هدددا  ال جيهدددا  حمى دددو  ال عنحمدددع  ال عدنحمدددع  عددد  ز    ال عددددز  َّي عددد

 ا   و ال حم  ار السحمع البو    حم  عةى و  مدهلل اسة وع   واً ك ل فا ا ااحمهع ال 
  . 
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