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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

احلمػػهلل ر  ا ااملػػودلل الااعػػ أ رفػػأل بيػػ ؼ ارسلنيػػوي الادل دػػفل سلنيهػػو زلمػػهلل الرفػػأل  اػػ  
 الصحل  بمجملل.

قػوؿ يػػنيإل امدػػ ـ امػة رنيمنيػػ   اػػ  ار رملػون  ا الربػػند الف مواعػػش رهػهلل ااػػل ي الاا ػػ   
اررمػػػػوؿ رهػػػػهلل اا وػػػػوي الاا قػػػػأل ؽلػػػػ  ااكاػػػػوي الربػػػػهللر ف  ن د ػػػػوـ  اروػػػػ ؽ الزلودػػػػة 

  اابكمػػا ادلػػ دهل  ؽلوسػػوه بخلػػه(( وفكػػوه   الربهػػهللرب ف  ن بف  الربملتكػػهللالف دملػػل ق اػػ  
رعا دة قطملك الرملطي دة خ دك الرملف ا رمة ظفمك الربند الف مش اا ااػهللربة الصػف  
ار خوـ الخلة اجل ا  الامخلوف  ن اانيتودأل الادللػوكل الامػة االػلنيا الاا بػمل مػودلمف ؾ 

الاالغػي الاسدػتطوا  رفػأل اخلفػمل وػمل بال مغػي خػمل الربػند الف  الربه( ف رة اافخ  الاخلني ي
مبملويل ارو ؽ الربه( ف رة دفلوب(و الكا دو ربك ا س  الربفملف س  دػة ذػ ا بال هػيإ ب ظلػو 
ذ( بني  دتلمل ف اف توا الااله  الط ربكت(( ذي دربة امد ـ اا ي مملػ  ار مػ  زلمػهللاه 

  ا ة دلو بوش ااهيب ملل ب قػ  كف(ػو ا ااهػو   س بف بدت  دتفرتؽ رفػأل الػ و الدػل
الاخهللأ الذي اجلمور  ا خهللرب  ره  بس  قوؿ ذ( دة كوف رفأل دثػا دػو بسػو رفنيػ  اانيػـ  
البصػػػحوا صػػػو  ادلتملػػػ  ف مومدػػػ ـ ااػػػب اخلػػػواا رػػػة اا ػػػ ا ذػػػ( بذػػػا االػػػه  
الاجلمورػػػػ  البػػػػني(( ااعػػػػهللربك ف الاا ػػػػ(هللاي الااعػػػػوحل ف الدػػػػه((  رػػػػ ـ اذلػػػػهللي الدعػػػػومني  

دلػػػنال  أ الاافاػػػوكا ادلػػػ ك  أ البػػػني(( ارمػػػهللاؿ البػػػني(( بكمػػػ  ااػػػهللربة ااػػػهللأأل بالاػػػ  ادلهوقػػػ  ا
   اا ربة بمجع ادللفم ف رفأل ذهللاربت(( الذ( ااطوكف  ادلهع  أ اا ربة قػوؿ بػني(( ااهػيب 

ااس رزاؿ طوكفػ  دػة بدػل رفػأل احلػمل دهعػ  أ س رباػ ذ( دػة وػواف(( الس دػة وػ ذل( 
 خىت ركـ  االور    
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 ربزربػػػو قف مهػػػو مملػػػهلل  ن ذػػػهللاسو البف ذنيػػػ  اهػػػو دػػػة اهللسػػػ  سلػػػنؿ ار بف غلملفهػػػو دػػػه(( البف س
  ا .  س  ذ  اا ذوا الار برف( الصفأل ار رفأل زلمهلل.

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
احلمػػػهلل ر  ا ااملػػػودلل الصػػػفأل ار الدػػػف( المػػػو ؾ رفػػػأل سلنيهػػػو زلمػػػهلل الرفػػػأل  اػػػ  الصػػػحل  

 بمجملل .... بدو مملهلل  
مسنيػػػا مواملكنيػػػهللأ اا ادػػػطني  البني(ػػػو منيػػػوف ب(ػػػ إ وودتػػػ  ذػػػ إ اا دػػػوا  ادللو كػػػ  ااػػػل  

بوػػ ؽ بذػػا االػػه  الاجلمورػػ  البذػػا االػػه  دتنيػػزالا رػػة هػػيذ( مػػن ( بالػػ   بػػني(( ادلتومملػػ  
البال  بني(( اسرتكود بجملف(( بذا ارلوع افهيب رفني  ااعػ أ الاالػ ـ ا ادللػوكا ااملفمنيػ  

ف ذػػو ا د رلػػ  الا ادللػػوكا ااملمفنيػػ  البذػػا االػػهللع أملفػػ ا ادللػػوكا ااملمفنيػػ  الاروػػ ؽ أمل
انيلػػػا مب(مػػػ  بال ربك اػػػ ف  ف ذػػػ إ دػػػة ق ػػػ   ااػػػهللربة البذػػػا االػػػه  دػػػة أ(ػػػ  ارتهػػػوك(( 
البك((ػػ( ال رلػػور(( افهػػيب رفنيػػ  ااعػػ أ الاالػػ ـ رػػوممل ا ا ادللػػوكا ااملفمنيػػ  الا ادللػػوكا 
ااملمفنيػػػػ  الادللػػػػوكا ااملمفنيػػػػ  ده(ػػػػو ارخ ػػػػوـ ااف الرنيػػػػ  الده(ػػػػو اروػػػػ ؽ بفػػػػ اك ذػػػػ( ا 

نيا ادلػػػ دهل اط ربكػػػ  ادلعػػػطفأل رفنيػػػ  ااعػػػ أ الاالػػػ ـ الط ربكػػػ  االػػػف ؾ بذػػػا ارلػػػوع الػػػل
ااعػػحوم   قػػ اف ار رفػػني(( دػػة مملػػهللإ. الاافػػ ؽ ادلخوافػػ  اط ربكػػ  بذػػا االػػه  ا مػػوا 
ارو ؽ ره رػا دػه(( دػة ه رب(ػت( أػ ا بصػ ه ال ظلػو رب(تمػ ف مػورد   اا فنيػ  ال دػو  نا 

رب(تمػ ف مػ اك س دػة أ(ػ  برنيا  ن دف ك(( الرمف(( البو ق(ػ( الدربػوست(( بػ  ( س 
خكػػ ؽ ار أػػا الرػػ  الس دػػة أ(ػػ  خكػػ ؽ اخلفػػمل دػػة أ(ػػ  اا األػػو  الادللػػتحلو   
بنيف ط ف ا ناك البو الا اسرتكود دة أ(  ااملكفنيو  بعو   رهػهللذ( دلوخػ  بيػل  
دػػو ر ػػ ف مبلوخػػ  اا ذػػ   رهػػهلل ااهعػػو ث الانيلػػا مبلوخػػ  ركهللربػػ  رػػ ال  ا ااكفػػ  

 ه الدػػػف كوه الخ كػػػ  بػػػودلت فم ف بقلػػػأل قف مػػػوه دػػػع ب ػػػ( ركػػهللاه بتلػػػتجني  ذلػػػو اجلػػػ ا   بملػػػ
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ربثلت ف الأ د ار أا الر  مبو ربثلت س  م  الربثلت ف االمل  الربثلت ف بينيوي شلػو ذػي دملف دػ  
ا ااملكنيػػػهللأ الؼلػػػواف ف بنيمػػػو ؼلػػػواف ف ا ػػػه(( انيلػػػ ا مػػػ الي نكػػػوي ا قفػػػ أ( الذلػػػ ا قػػػوؿ 

ت(( بالرػػ ا نكػػويه اله رب رػػ ا يػػنيإل امدػػ ـ  اػػ  ار رملػػون ا الصػػف(( بال ا الصػػ  بكمػػ
زكوي البر ا رف دوه اله رب ر ا ب( دوه دو الذ ا الاقػع بػ ف كثػيربة دوفػ ا ا دلوخػ  اسرتكػود 
دػػة أ(ػػ  ركفنيػػ  وتػػ  اله ربلػػتفنيهللالا ده(ػػو ا رملالػػني( ار أػػا الرػػ  كمػػو ربهلغػػي اػػػ  أػػا 

دػػػة  ااتملالػػػني( ااػػػ ي  نف ار أػػػا الرػػػ  مػػػ  ا دػػػ ا   الرػػػ  الس ا رملالػػػني(  دػػػ ا  
(ػػ  زللتػػ  الطورتػػ  الارلػػوع دػػو أػػوي مػػ  ب(ػػ إ اافشػػ  ادلت فمػػ ف الدػػة يػػوأ(( ذػػ سي ه أ

ربملته ا بصػ ه مػورو ؽ الس مواملمػا الدػثف(( ااف دػف  ااف دػف  امدػ دنيل كػ اك ه 
رب(تمػ ا مواملمػػا الذػػ سي بصػػهوؼ دته رػػ  ربكػػومف(( أ(ػػ  بوػػ ث هفػػا ا اروػػ ؽ خػػىت 

ك الذػػ( ادلتعػػ ب  الااعػػ بني  ب قػػ  س ػػن  ا أػػوالز  ادلػػننالف مػػ  الأػػوالز  االػػه  ا ناػػ
بالادط ااك ف ااثوين اف(ج أ الكوف اه  ك(و دل  بال بدلوا الده(ػو سلػواطت(( افهعػو ث 
وو ج اردعو  الوو ج اال د ربملين االفهلل اال ذي دتنذف  موال وف وو ج مغهللاد وػو ج 

دػػػة دد ػػػمل الضلػػػ  ناػػػك كػػػوف ااهعػػػو ث ؽلنيفػػػ ف  ن اا ذلهػػػ  الربهملزاػػػ ف بخػػػواط(( طوكفػػػ  
أ(ف  ادللفمل بكفهللالذ( ا ناك خىت هف ا ا ذ ا اجلوس  أوس  اروػ ؽ بعػو الا 
سلوافل اط ربك  االف  ااعوحل بني  الذ سي اا ربة هف ا الذػ( ااعػ بني  سلػل ا  ن اللػ(( 
ااعػػػ ؼ ركفنيػػػهللاه افهعػػػو ث الذهػػػوؾ بقػػػ اؿ بوػػػ  ا ػػػة ذػػػ ا ذػػػ  بظ( ذػػػو بفػػػي ادلكودػػػو  

 رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ ال ظلػو دوفػ ا مواػ الؽ الذػ ا الارخ اؿ ه ربتوممل ا دو أوي رة ااهيب
اػػػػ  دػػػل  الناػػػك بف كتػػػ  ااني سػػػوف دلػػػو ر مجػػػا ا بالاكػػػا ااكػػػ ف ااثواػػػ  القػػػهللدا مػػػ د 
ادللػػفمل كوسػػا كتػػ  بالاشػػك بفلػػفني  الااففلػػف  دملهوذػػو طفػػ  احل مػػ  الاحل مػػ  رػػو أ 

 اافػ قتل ر  ف ا ااملكفنيو  الرو أ ر  ف ا اا الخوسنيو  الااف دف  ااني سوف رفأل ذػورل
دػػػه(( دػػػة رهػػػ ا مواملكفنيػػػو  كن دػػػط ا البب طػػػ ف المجورػػػ  دػػػة كلػػػو ذ( بحككػػػ ا ادللػػػوكا 
ااففلػػػفني  ولػػػ  ظػػػه(( مطفػػػ  دمل بػػػ  اريػػػنيوي ااطلنيملنيػػػ  رفػػػأل دػػػو ذػػػي رفنيػػػ  الكػػػ اك 
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دمل بػػ  دػػو ال اي ااطلنيملػػ  رفػػأل دػػو ربال(ػػ  رفنيػػ  ااشذػػوف ااملكفػػي رهػػهللذ( ذػػ ا اػػني  د(مػػوه 
مهو ذهػو ااكلػ( ااثػوين الذػ( ااف دػف  ااػ ربة ارتهػ ا رههللسو ا ذ ا ادل قع ا ة اا ي رب(

مطف   ص   ااهف  طف  احل م  رة ط ربمل  صػ   ااػهف  قػوا ا   صػ   ااػهف  
س رب ػػ ف  س رػػة ط ربػػمل قػػوا ا  طفػػ  احل مػػ  س رب ػػ ف  س رػػة ط ربػػمل  صػػ   ااػػهف  
ا  ال صػػ   ااػػهف  مػػنف رتجػػ د دػػة اامل كػػمل ار قػػني  الرهطفػػمل ا ارأػػ اي االػػموالرب  ال ن
كوف ك اك ب مهلل ذلو دة  ربوق  الذ إ اا ربوق  دملتمهللأ رههللذ( رفأل بعا ااػ ال  رػة 
اجللػػػهلل بػػػػ  ربهالػػػػ   ن اجللػػػػهلل االتػػػ  مػػػػا ربهالػػػػ   ن ااػػػػ ال  بػػػنيخفا ااػػػػ ال  دػػػػة رملفك(ػػػػو 
موجللهلل ربملين دة رملفك(و مور ض الذ سي ربلم ف ا ااف دف  ربلػم ف بذػا اميػ اؼ 

( ببفػػػ طل هػػػي بب طػػػ ف ببفػػػ طل  بال بصػػػحوا سال ربػػػ  اافػػػنيب ذػػػ سي ذلػػػ( كتػػػ  ؽلػػػثف(
كػػوف ربملػػنيا ا امدػػ ههلل رب  الصػػو  صػػوخ  سال ربػػ  اافػػنيب الاالحػػ  ا ذػػ ا دت ػػمل  
ادلكع د ب و الصفا ذ إ ارق اؿ الذ إ ااهال ربو   ن ادللفمل برتمجػا كتػ  ااني سػوف 
ا ااملكفنيو  الا اا الخوسنيو  ربملين ا  ص   ااملكا الا  صػ   ااػ ال  البسػت( رملفمػ ف 

ربمل ب سػػ  منسػػ  قػػ اسل راػػلط ااملكػػا رػػة اخلطػػن القػػ اسل ااػػ ال  رهػػهللذ( راػػلط  بف ادلهطػػمل
اا ال  رة ااهللس  بهللوفا ذ إ الذ إ رة ط ربمل اا ت  اال رملتػين مواملكفنيػو  س ػن  
اافلفف  ااف دف  الااف دف  هي ادلت فمل س ن  ااففلف  الظ(   ااف دػف  ااػ ربة 

البيػػػػلوذ  الامػػػػة دػػػػنيهوي الضلػػػػ  ذػػػػ سي. ارتهػػػػ ا مففلػػػػف  ارالاكػػػػا كوافػػػػو اا دػػػػة ادلتكػػػػهللدل 
الاجل(ػػ  ااثوسنيػػ   ااػػ ربة هفػػ ا ا  صػػ   ااػػهف  الااػػ ربة هفػػ ا ا  صػػ   ااػػهف  رػػنال الا 
مواهعػػو ث كمػػو نكػػ   اػػك الموا تػػ  اميػػ اقني  ذػػ إ كتػػ  سال ربػػ  اافػػنيب ااػػل ر مجػػا 
رػػة ااني سوسنيػػ   نف صػػو   صػػ   ااػػهف  سلوافػػوه اط ربكػػ  االػػف  بنذػػا االػػه   بالا كػػ ـ 

ة مػػهللب بػػني(( اازربػػو بت فمػػ ا ا اروػػ ؽ الا  صػػ   ااػػهف  مغػػي دػػو داػػا رفنيػػ  ااػػ رب
ااهعػػ م دثػػا مجورػػ  دػػة طلكػػ  بال شلػػة كػػوس ا ا رعػػ  امدػػوـ باػػهلل القلفػػ  كػػوس ا ببػػ اداه 
الا رع  امدوـ باهلل المملػهللإ كػوف ذهػوؾ دػة ربػت ف( ا ذػ إ ادللػوكا رفػأل هػي ط ربكػ  
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دأ الذلػػػػ ا قػػػػومف(( االػػػػف  متنصػػػػنيا االػػػػف  الصػػػػهف ا بني(ػػػػو دعػػػػهفو  دمل البػػػػ  الد أػػػػ  
اروػػ ؽ السلوافػػ  بذػػا اااػػ ؿ بني(ػػو رػػة ط ربػػمل كتػػ  اازذػػهلل الاا قػػوكمل بتعػػهني  كتػػ  
اازذػػهلل الاا قػػوكمل كػػوف دكعػػ داه دلخوافػػ  ذػػ إ ااطوكفػػ  ااػػل هفػػا ا اروػػ ؽ هفػػا ا 
االف ؾ برتكا ط ربمل ااهيب رفني  ااع أ الاال ـ. البرباوه ااػ د رفػأل ااػ ربة سالػ الا ااػهللسنيو 

 الا مواملكفنيو  السل ا ربـ  احللوا ب( سي الذ سي  د رفني(( االػف  م تػ  اازذػهلل البو
الاا قوكمل دو كوف رفني  صف ا  ار الد د  دة اازذػهلل الدػو كػوف رفنيػ  بصػحوم  الدػو كػوف 
رفنيػػ  ارسلنيػػوي رفػػني(( صػػف ا  ار الدػػ د  الذ ػػ ا بعػػو  بذػػا االػػه  ا مػػوا  صػػ   

م صػ   اروػ ؽ الافػ ربة هفػ ا بومتػهللر ا ط قػوه ااهف  سلوافل افجفػوأ ااػهللربة ه ربملتهػ ا 
ا  ص   ااهف  الاروػ ؽ كفمػ  اروػ ؽ ذػ إ كفمػ  رودػ  الادلكعػ د ده(ػو ااعػ  أ 
االوطهػػػ  اف اخلفػػػمل وفػػػمل ؼلفػػػمل وفكػػػوه ذػػػ  امغلػػػود الذػػػ ا ادلخفػػػ ؽ اػػػػ  صػػػ  روف صػػػ  أ 
ظػػػوذ أ الذػػػي اخلفػػػمل وفكػػػ  وففتػػػ  الصػػػ  أ موطهػػػ  الذػػػي وفكػػػ  الذلػػػ ا رالػػػ( ااهػػػيب رفنيػػػ  
ااعػػػ أ الاالػػػ ـ خلػػػة اخلفػػػمل ا بخودربػػػ  كثػػػيأ دتملػػػهللدأ ربػػػن  مملاػػػ(و  ف يػػػوي ار 

 وإنك  للكخ ق كظ م كيم رملون. قهلل قػوؿ ار أػا الرػ  اهلنيػ  رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ 
   الا صحني  دلف( دة خهللرب  روك ػ  ا خػهللرب  ط ربػا ا دػ اؿ مملاػ(( روك ػ

 روك ػػ  رػػة وفػػمل ادلعػػطفأل  قػي ار ره(ػػو رػػة ااهػػيب رفنيػػ  ااعػػ أ الاالػ ـ دػػنا ا 
بكواػػػػػا  كػػػػػوف وفكػػػػػ  ااكػػػػػ  ف. بنذػػػػػا االػػػػػه  نكػػػػػ الا ا رعػػػػػوسنيف(( دػػػػػو ربتملفػػػػػمل موازذػػػػػهلل 
الاروػػ ؽ ال صػػ   ااملمػػا الااعػػ  أ االوطهػػ  ادلتومملػػ  ااالػػوذ  ال صػػ   ااعػػ  أ االوطهػػ  
دة د وـ  ارو ؽ ال ػ ا رػة كػا دػو ؼلػوا  ط ربكػ  االػف  ا ذػ ا اردػ  ناػك رف 

نا  اروػػ ؽ الدلػػنا   صػػ   ااػػهف  قػػهلل ر ػػ ف رفػػأل هػػي ط ربكػػ  دلػػنا  اارتمنيػػ  الدلػػ
االػػػف  ااعػػػوحل بف(ػػػ ا نكػػػ الا بصػػػ ؿ دػػػو ذػػػ( رفنيػػػ  ا مػػػوا  صػػػ   اخلفػػػمل  صػػػ   
ااعػػ  أ االوطهػػ   صػػ   ااػػهف  شلػػو بيػػو   انيػػ  يػػنيإل امدػػ ـ  اػػ  ار رملػػون ا ذػػ إ 

الاجلمورػػػػ  اجلمفػػػػ  ادلكعػػػػ د دػػػػة ذػػػػ ا االنيػػػػوف بف نكػػػػ  اروػػػػ ؽ ا كتػػػػ  بذػػػػا االػػػػه  
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دكعػػ د الذػػ  دػػة مجفػػ  دػػو دتنيػػزالا مػػ  رػػة هػػيذ( بغػػيذ( ا ذػػ ا االػػوا دػػو مػػل أػػوؼ 
الهػػوؿ ال نا سالػػ    ن رعػػوسني  ااغػػزايل دػػث ه الأػػهلل  بسػػ  هػػ  ا ذػػ ا االػػوا بخػػوا  
ط ربك  بذا االه  الد وؼل  بو  ده  كم ػي امػة با طواػ  ا كتػوا قػ   ااكفػ ا 

 ي الذ ػػ ا كفمػػو داػػأل ااػػزدة الأػػهلل  بف الااك ػػيي الضلػػ  ناؾ ا ػػة رهػػهللذ( برباػػوه مػػ
ادلتػػنو ربة ا ذػػ ا االػػوا الػػمل  اسسفػػ اج ربزربػػهللالف رفػػأل دػػة قػػلف(( اضل ابػػوه بمػػة ادل(ػػ( بف 
رب صا ك ـ بذا االه  ا موا ارو ؽ الاا  ـ ا اازذهلل الاا قػوكمل الاخلفػمل اػني  بدػ اه 

اهللربة كفػ  الػوا الوس ربوه كمو ربك ا  دة ه ربف(( بال بد اه ي فنيوه بال ق    الانيلا مفلوا ا
إنك  نكق  ع م يك   الكف  ق ؿ الكنيا كمػو قػوؿ أػا الرػ  اهلنيػ  رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ 

القهلل دشا امدػوـ دواػك  اػ  ار رملػون رػة دلػنا  بكػوؿ س بد ي بكػوؿ   قواًل ث يال
اػػػ  االػػوكا   ف ذػػ إ ادللػػنا  وفنيفػػ  به(ػػ إ القػػوؿ  اػػني  ا ااملفػػ( يػػيي وفنيػػ  ااملفػػ(  

بتػند  مبػو بد سػو ار   إنك  نكق  ع م يك  قكواًل ث كيال ا الرػ  كف  الكنيػا قػوؿ ار أػ
أػا الرػ  مػ  الدػػو بدػ  مػ  ادلعػػطفأل رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ الاا ػػا خػمل الذػهللث سنوػػ إ 
الطلوا  م اك بذا ااا ؿ ب نا ااهللر أ رفأل ذ إ ارو ؽ ذ إ دة وعػوكا بذػا 

(ػػػ  ااعػػػوحل. االػػػه  الدػػػة بالػػػ  ااملكنيػػػهللأ رفػػػأل ااػػػهف . الدػػػة دتثػػػا ااملكنيػػػهللأ ااعػػػحنيح  ب
بواعػػػػوحل دػػػػة رلػػػػود ار ذػػػػ  ااػػػػ ي صػػػػف  موطهػػػػ  الظػػػػوذ إ الصػػػػ   موطهػػػػ  موسرتكػػػػود 
الااعػػحني  الاروػػػ ؽ اافوقػػف  الظػػػوذ إ مػػنف رب ػػػ ف دكنيمػػوه حلكػػػ ؽ ار الدكنيمػػوه حلكػػػ ؽ 
اخلفػػمل بواعػػوحل رهػػهلل بذػػا ااملفػػ( ذػػ  ااكػػوك( وكػػ ؽ ار ااكػػوك( وكػػ ؽ اخلفػػمل بمػػة مجػػع 

ة بػػ يف ا يػػيي دػػة ذػػ ربة ب(ػػ  ربهكعػػ  دػػة ااعػػ   ااكنيػػوـ أػػ ا الذػػ ا ب(ػػ  صػػوحل الدػػ
الربهللوفػػ  يػػيي دػػة قػػهللإ ولػػ  دػػو بػػ يف الرػػ ؾ. قػػوؿ يػػنيإل امدػػ ـ  اػػ  ار رملػػون 
ذهو  ا الص  بذا االه   ا(ػ( ار رملػون الخ ػ سو دمل(ػ( قػوؿ الربػند الف مواعػش رهػهلل 
 ااػػػل ي الاا ػػػ   رهػػػهلل اا وػػػوي الاا قػػػأل مبػػػ  ااكاػػػوي ربػػػند الف أػػػ إ رسػػػ  أػػػوي اردػػػ  أػػػو
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الااعش رههلل اال ي ذ ا رب ما صش ااكف  الصش اجل ا   رف ااعػش ا اافغػ   احلػل  
قتػا بػ ف صػشا ربملػػين خللػوه خبػني  ال مػط ا يػػيي خػىت قتػا ربملػين دػػة هػي قتػوؿ الذػػ  
ا اا ػػ ع خػػل  ااكفػػ  رػػة ااتلػػخط الخػػل  اافلػػوف رػػة اات ػػ ي الخػػل  اجلػػ ا   

 ي بػػػ  ( ربعػػػيالف  نا امتفػػػ ا رػػػة اطػػػ( اخلػػػهللالد اليػػػمل اجلنيػػػ ا الضلػػػ  ناػػػك بػػػ نا برػػػأل مػػػ
م ػػيي ا بسفلػػ(( بال ا بذفػػني(( بال ا بالسدذػػ( دػػة سكػػا ا ارطػػ اؼ بال سكػػا ا 
اردػػػ اؿ بال دػػػو يػػػوم  ناػػػك بػػػ  ( ربعػػػشالف رهػػػهلل ااػػػل ي الااعػػػش الاأػػػ  دػػػة اا األػػػو  
الاػػػني  مبلػػػتح  مػػػا ااعػػػش الاأػػػ  الاأػػػ   س ربتلػػػخط ااكفػػػ  ػلػػػل  ااكفػػػ  رػػػة 

 الػلػػػل  اافلػػػوف رػػػة يػػػ  ث ار أػػػا الرػػػ   ن ااتلػػػخط رفػػػأل بملػػػا ار أػػػا الرػػػ 
اخلفمل الػلػل  اجلػ ا   رػة  ظ(ػو  اجلػزع دػة اطػ( اليػمل الر ربػا الدػو يػوم  ناػك ااعػش  
كمػػو أػػوي ا احلػػهللرب  ااعػػحني  ااػػ ي ا دلػػف( الا هػػيإ قػػوؿ رفنيػػ  ااعػػ أ الاالػػ ـ 
الااعش قنيوي الذ ا دة برال( دو رب  ف رههلل ااعوم ربة ب ف ااعش خل  الا ه  رباػيي 

فػػ  الرباػػيي ااط ربػػمل بواعػػش الاأػػ  الارأػػ  رفػػأل ااػػل ي ذػػ ا رب ػػ ف مواعػػش ااػػل ي ااك
ا سفل  د ف  افلنيشو  الااعش رفني  رب أ  م  اامللهلل بعػو  ااػل ي افمػ دة اػػ  أ(تػوف 
أ(  ر فيإ افلنيشو . الأ(   الومت  رفأل ذ ا اال ي اال ي رب فػ  الا ػة امالومػ  ر ػ ف 

اات في بـ س و ؼ مل بذا ااملفػ( الااالػوذ  رفأل ااعش ب ف بكهلل قهلل ااعش ذا ربكع 
ا ناػػك بف ااعػػش س رب ػػرتيف ات فػػي االػػنيشو  مودلعػػنيل  مػػا القػػ ع ادلعػػنيل  ا سفلػػ(و 
 بنيػػػػػػػػ  ر فػػػػػػػػي افلػػػػػػػػنيشو   اػػػػػػػػ  دػػػػػػػػة ار أػػػػػػػػا الرػػػػػػػػ    كمػػػػػػػػو قػػػػػػػػوؿ أػػػػػػػػا الرػػػػػػػػ     

 ومكككككك   مكككككك بفم مككككككن ميككككككيةا عةمكككككك   سككككككة    كككككك  فم و ل ككككككوا مككككككن   يككككككر   
م  وياه ربعػ  دهػ . بلودلعػنيل  رب ػ ف اخلػي افملػف( السيػك الا ااعحني  دة رب د ار 

 نا صػػػش رفني(ػػػو ب سػػػ  ربػػػ أ  الر فػػػ  رهػػػ  االػػػنيشو . الرفوصػػػنيا اا ػػػ ـ رفػػػأل ااعػػػش ا  
كتػػػػوا اات خنيػػػػهلل الا دػػػػهللا ج االػػػػوا ل ا دهزاػػػػ  ااعػػػػش قػػػػوؿ  الاا ػػػػ   رهػػػػهلل اا وػػػػوي 

ار أػا الرػ  الاا    روـ ربهللوا بنيػ  رلػودا  كثػيأ الاا ػ   شلػو ربػ د  مػ  اامللػود رف 
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  إ  اشكفر لكع ولوالك      واشكفروا لكع وال فف كرو  بد  م  ا دثػا ق اػ  
  وق يككخ مكككن مةككك ر  ال كككفو    كككوا مككن  كم  بفكككم واشكككفروا لكككك      الضلػػػ

ناك دة ااربو  بوا    دند   م  الذ  الاأ  الاا    اػػ  ب كػوف ال الػ   الاألػ  كف(ػو 
ر. بف ااهملم  دػة رهػهلل ار أػا الرػ  بني ػ ف ارالؿ  بف ربكـ  ا ااكف  بس  دة رههلل ا

ومك  بفكم مكن نلمكا  ااكف  دهط ربوه رفأل بف اافاػا دػة ار أػا الرػ  س دػة هػيإ 
الااثػػوين  ااتحػػهللو أػػ إ ااهملمػػ . الااثواػػ   ادػػتملموذلو بنيمػػو ػلػػ  دػػة بسملػػ(   عمككن اهلل

دػة أ(ػ  أو س بنيمو ربلػخط الرب ػ إ ال نا قفهػو ادػتملموذلو بنيمػو ػلػ  رب ػما دػو بنف مػ  
ااتغفنيػػ  ربملػػين رب ػػما ادللػػو  دػػة أ(ػػ  ااتغفنيػػ  ال س بػػورالن بف ربكػػوؿ ادػػتملموذلو بنيمػػو 
بنف مػػػ  بنيػػػهللوا بنيػػػ  ادللػػػو  رف دػػػة ادػػػتملما سملػػػ( ار أػػػا الرػػػ  ا اا األػػػو  بال ا 
ادللتحلو  بال ا ادللوخو  ب س  يػوك  الػ ؼ دػة  ادػتملموذلو ا اا دػو . الاا ػ    

كفػػ  الرملفػػمل مواملمػػا ػ اا ػػ   رب ػػ ف مواكفػػ  المواملمػػا كمػػو ذػػ  دملفػػـ  اػػػ  رملفػػمل موا
الااملمػػػػا رمػػػػا اجلػػػػ ا   داػػػػو  اا ػػػػ    ناه دتملفكػػػػوه مواكفػػػػ  الاافلػػػػوف الاجلػػػػ ا   مجنيملػػػػوه 
ال ؼ احلمهلل احلمهلل اني  اػ  رملفمل مواملما الاا    اػػ  رملفػمل مواملمػا احلمػهلل الهػوي رفػأل 

مػػهلل ربكومػػا. دػػة برعػػ  مواعػػفو  احللػػه  دػػ اي بكػػوف دهملمػػوه بـ هػػي دهملمػػو بفػػني  احل
بفني  احلمهلل ا دكومف  ااهملم  ما احلمهلل ا دكومف  ااعػفو  احللػه  ال دػو اا ػ   ب(ػ  
ا دكومف  سملم  الذل ا قوؿ   ذهو  الاا    رههلل اا ووي. بػ نا بصػوا اامللػهلل  وػوي يػ   

و مك   رب    مكفل  مػنف ربهلػ  ااهملمػ  ر الرب ػ   مفلػوس  مػنف ربتحػهللو أػ إ ااهملمػ  
 ػػت( سملمػػ  ار رفنيػػ  الرب ػػ   مملمفػػ  مػػنف ربلػػتملمف(و بنيمػػو دػػو رب  بقلمككا  بكك  ع كك  

 مم ككوا  د راور شككفراًل وق يككخ مككن مةكك ر   غلػػ  ادلػػهمل( كمػػو قػػوؿ أػػا الرػػ    
    ال فو 
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بػػ نها صػػو  اا ػػ   هػػي احلمػػهلل   احلمػػهلل الهػػوي   الاا ػػ   بنيػػ  رمػػا اا ػػ   رفػػأل سملمػػ  
وؼ رثين رفني  ال دو احلمهلل رفأل بالصوؼ اا موؿ  بتحمهلل دة س حت  دة أ(  امسع
 مبو ذ  بذف  الار أا الر  ذ  اام د م ا الوف دلحوس  الرملون. 

قػػػػوؿ الاا ػػػػ   رهػػػػهلل اا وػػػػوي الااعػػػػش الاا ػػػػ   ذػػػػ اف دتكػػػػوم ف كمػػػػو أػػػػوي ا احلػػػػهللرب  
امؽلوف سعفوف سع  صػش السعػ  يػ   رف اامللػهلل دػو ؼلفػ ا ا بي خواػ  دػة خواتػ  

لت أ  صشاه الس ؼلف ا دة ذػ ا بدو بف رب  ف ا ييي ربلت أ  ي  اه بال ا ييي رب
 الذ ا مجنيملوه ب مهلل دة ذ ا الذ ا بني  ف  نف دتمللهللاه مواعش الموا    .

قوؿ   الاا قو مب  ااكاوي اا قو مب  ااكاػوي اا قػو دكػوـ دػة ادلكودػو  ااملالنيمػ  افكفػ  
  ضكككككككع اهلل مكككككككق م و  ضكككككككوا  الار أػػػػػػػا الرػػػػػػػ   قػػػػػػػي رهػػػػػػػ  رلػػػػػػػودإ ااعػػػػػػػوحل ف 

أا الر  ييي  س الادلػ دة ربملفػ( بسػ  وػي اػػ  بيقػأل الربلػف( بمو ربن  دة ار   مق 
بنيمػػػو ربنرنيػػػ  دػػػة اخلػػػيا  الدػػػو ربنرنيػػػ  دػػػة هيذػػػو. اا ػػػ   س ؽل ػػػة بف رب ػػػ ف  س م قػػػأل 
بم رل  اا    ب بع رف اا قو دهط  حتا اا    ب ا يوك   اقي الاا اقي مواهملمػ  

و الذػ  اا قػو رػة رب   ذو الذهو ا ق ا  الاا قو مب  ااكاوي ختعػنيا بخػهلل الأ(ػي اا قػ
ادلعوك  اا قو رمو ربعني  اامللهلل الاا قو سلتف  رة ااعش ااعػش خػل . البدػو اا قػو 
ب(ػػ  ااتلػػفني( ذلػػ إ الادػػتشهوهل ااكفػػ  ذلػػو ال قػػوإ رػػة ذػػ إ ادلعػػنيل  بال  قػػوإ رػػة بنيبػػنرأل 
أػػػ إ ادلعػػػنيل  بال دػػػ  ااكاػػػوي الذلػػػ ا صػػػو  اف قػػػأل بخ ودػػػوه صػػػو  اف قػػػأل بخ ودػػػوه الػػػو  

و اا اأػػػ  الده(ػػػو اا قػػػو ادللػػػتح . ذػػػا اا قػػػأل اأػػػ  بال اف قػػػأل بخ ػػػوـ ده(ػػػو اا قػػػ
اا قػػأل دلػػتح  ذػػ إ نك  ػػو رػػهللأ دػػ ا  الحتكنيػػمل ادلكػػوـ ا ناػػك مػػوف اا قػػو ختتفػػ  
أ(تػػ  رػػو أ رب ػػ ف الاألػػوه الرػػو أ رب ػػ ف دلػػتحلوه بوا قػػأل اا اأػػ  بف رب ػػ ف ااهالػػ   ن 

رػػػ  أ(ػػػ  ااكاػػػوي  ن أ(ػػػ  بملػػػا ار أػػػا الرػػػ  بػػػ نا سالػػػ  اامللػػػهلل  ن بملػػػا ار أػػػا ال 
الأػػ  رفنيػػ  بف رب قػػأل مػػ  البف س ربتلػػخط بملػػا ار أػػا الرػػ  ب(ػػ ا قػػهلل  الاأػػ  بدػػو 
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ادلعػػفأل ادلعػػنيل  ا سفلػػ(و ب(ػػ إ اا قػػو أػػو دلػػتح  بػػ نا سالػػ   ن ادلعػػنيل  الب ػػو يػػ  
مواهلل   اني  بكهلل س رب قأل م اك دة أ(  بكهلل الاهللإ البكهلل دوؿ بال د ض بصػوم  ا ػة 

ملػػػا ار أػػػا الرػػػ  بنيجػػػ  رفنيػػػ  بف ادللػػػتح  اػػػػ  بف رب قػػػأل مػػػ اك بدػػػو دػػػة أ(ػػػ  ب
رب قػػػأل البف س ربػػػت(( ار أػػػا الرػػػ  ا بملفػػػ  الس ا قاػػػوك  بوا قػػػأل مواكاػػػوي الاأػػػ  
الاا قأل مودلكاي دلتح  الذ ا حتكنيمل ااك ؿ ا ذ إ ادللنا  اال  اوتف  بني(و بذػا 
ااملفػػ( الااعػػش كمػػو ذػػ  دملفػػـ  هػػي اا قػػأل اا قػػي يػػيي الااعػػش يػػيي  وػػ  رسػػ  قػػهلل 

قػػأل بػػ نا  قػػي رػػة ار أػػا الرػػ  ال قػػي مودلعػػنيل  ااػػل أويرػػ  صػػو  ربعػػش دػػة ه رب  
ناػػك كمػػوسه ا خكػػ  الزربػػودأ رفػػأل ااعػػش. اا قػػو مبػػ  ااكاػػوي ااكاػػوي دملػػ الؼ الذػػ  دػػو 
قهلل إ ار أػا الرػ  مسػي قاػوياه رسػ  دػنيكع س زلواػ  ااكػهلل  قػهلل ربلػمأل قاػوياه قلػا بف 

ذػػا ااملفػػ( ذػػا ااكػػهلل  الااكاػػوي. ربكػػع مورتلػػو   وربتػػ  البسػػ  دػػنيكع س زلواػػ  ذلػػ ا اوتفػػ  ب
دتفوالروف بـ دملهوعلو الاخهلل  بمه(( دػة قػوؿ  دملهوعلػو الاخػهلل مورتلػو  بف ااكػهلل  سمػهلل بف 
ربكػػع ب(ػػ  قاػػوي الاػػ  قلػػا بف ػلعػػا رف دػػو قػػهلل  ار أػػا الرػػ  كػػوكة س زلواػػ  الدػػه(( 
دػػػة بػػػ ؽ مػػػل ااكػػػهلل  الااكاػػػوي مػػػنف ااكػػػهلل  دػػػو ربلػػػلمل القػػػ ع ادلكاػػػي بػػػ نا  القػػػع ادلكػػػهلل  

قاي الصو  قاوياه الادلملهنيػوف دتكو مػوف ربػ السف  ن يػيي الاخػهلل. قػوؿ  الربػهللر ف  الاست(أل
 ن د وـ  ارو ؽ الزلودة اررموؿ  ربهللر ف ربملين ربند الف م اك الربػهللر ف اخلفػمل  ن 
د ػػػوـ  اروػػػ ؽ اروػػػ ؽ كمػػػو نكػػػ   اػػػك ذػػػي ااعػػػ   االوطهػػػ  مجػػػع وفػػػمل الاخلفػػػمل 

لػػػوطة الربفعػػػ  رهػػػ  ااالػػػوذ  دػػػة ااعػػػ  أ االوطهػػػ  ايسلػػػوف ربملػػػين دػػػو رب ػػػ ف رفنيػػػ   ا اا
 صػػ   خواػػ  دػػع  مػػ  ال صػػ   خواػػ  دػػع اخلفػػمل بنيػػهللوا ا اخلفػػمل اموػػ م الربػػهللوا 
بنيػػ  دكودػػو  امؽلػػوف دػػة ااعػػش الاا قػػو الاانيكػػل الااملفػػ( الااملفػػ  الاا ػػجور  الضلػػ  ناػػك. 
الربػػػهللوا برباػػػوه بنيػػػ  ا اخلفػػػمل ااالػػػوذ  ربملػػػين دػػػو بنيػػػ  صػػػ   دػػػو منيهػػػ  المػػػل اخلفػػػمل مػػػنداي 

احلػػػهللرب  السعػػػ أ ادلالفػػػـ  ال هوالػػػ  ادلف(ػػػ ؼ الرػػػ ؾ ااتملػػػهللي رفػػػأل اخلفػػػمل اردوسػػػ  الصػػػهللؽ 
الااهعف  دػة ااملػوه الضلػ  ناػك   قػوؿ مملػب بذػا ااملفػ( رمػو خلػة اخلفػمل الكػـ  اخلفػمل 
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بف ر  ف دهعفوه اخلفمل رفأل سفلػك البف ر ػ ف دػع اخلفػمل رفػأل سفلػك ربملػين  نا كػوف 
هفلػػػك ااكػػػهلل  منيهػػػك المػػػل اخلفػػػمل دملودفػػػ  بت ػػػ ف دمل(ػػػ( رفنيػػػك الذػػػ ا غلملفػػػك رنوػػػ  ا

ااػػػ ي بنف مػػػ  دػػػػو رتجػػػوالز بت ػػػػ ف دمل(ػػػ( رفػػػأل سفلػػػػك كمػػػو أػػػػوي ا ارالػػػ  البف دػػػػة 
بو ؽ بذا امؽلوف الااهعف  دة ااملوه رهعف(( دهك ربملين ر ػ ف دمل(ػ( رفػأل سفلػك 
الس ر  ف رفني(( دتلفطوه ما  نا اوتففا دمل(( رفأل سفلك بت ػ ف دثلتػوه افحػمل  اداه 

ي دػػػػنو نأ دػػػػة اا ػػػػـ  الاا ػػػػـ  ا ارقػػػػ اؿ دلػػػػو اػػػػني  وػػػػمل الادل ػػػػوـ  مجػػػػع د  دػػػػ  الذػػػػ
الااعػػفو  الاررمػػوؿ اا ودػػا ده(ػػو الاا ػػ ف ذػػػ  ااػػ ي بػػوؽ هػػيإ ا صػػفو  اا مػػػوؿ 
ادلهودػػل  ب ػػ ف اا أػػوؿ دػػة بػػوؽ هػػيإ ا صػػفو  اا مػػوؿ ذػػ ا دػػة أ(ػػ  رمػػـ  اافغػػ  
رػػػ ؼ مػػػوامل ا ربلػػػم ف اا ػػػ ف اجلػػػ اد ربملػػػين ربك اػػػ ف افجػػػ اد بسػػػ  كػػػ ف الناػػػك رف دػػػة 

توج  اني  ااهوهل ا ناك اازدة اركػا الاا ػ ا الامكػ اـ موااػنيوب  ال س بػ ف برال( دو ػل
افال  اا  ف ذ  بف ربف ؽ هيإ ا صفو  اا موؿ ربهللوا بني  بف ربف ؽ هيإ ا اجلػ د 
ا امخلػػػػوف الا صػػػػهللؽ احلػػػػهللرب  الا بداي اردوسػػػػ  الا االملػػػػهلل رػػػػة ااالػػػػوه  ن  وػػػػ  

الالصػػ     رامكك ً  كك فةين كػػ اـ   ناػػك. الذلػػ ا الصػػ  ار أػػا الرػػ  ادل ك ػػ  مػػن (
  و لككككككككم  ككككككككروا إلكككككككك  اج    ككككككككم  نة قكككككككك  عي كككككككك  مككككككككن كو   ااػػػػػػػػز ع منسػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ ف 

ااهلػػو  كػػ ف كػػ ف مورتلػػو  بسػػ  بػػوؽ هػػيإ شلػػو ربتعػػ   شلػػو ؼلػػ ج دػػة ار ض اػػ     ككر م
رعػػ    بػػوؽ هػػيإ ا احللػػة الاال(ػػوي ا صػػفور  بفػػ  رندفػػا ذػػ ا ااهلػػو  ا أهللرػػ  ا 

نيا ا ذ ا بف اا  ف اا ي بوؽ أهل  بال رك ؿ هػيإ ا ااعػفو  صفور  رجلوه كمو ق
صفو  اا موؿ ادلهودل  اػ  الدة بمسوي ار أا الر  اا  ف رس  أػا الرػ  بػوؽ هػيأ 
ا صفو  اا موؿ بوخلفمل ذل( صفو  قهلل رب رتك ف بني(و دع ار أا الرػ  ا بصػف(و 

ملني  ا ة ر أا الر  دة ذ إ ا بصا ادلملل ذل( ده(و دو ربهود  نا ( احلكيأ اا ق
ااعػػفو  اا مػػوؿ اررالػػ( ادلطفػػمل ااػػ ي س ربملرتربػػ  سكػػا الس ربتطػػ ؽ  انيػػ  رنيػػ  م أػػ  
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دػػة اا أػػ إ بػػ نا د ػػوـ  اروػػ ؽ ربملػػين اروػػ ؽ ااػػل بوقػػا هيذػػو بػػوخلفمل اا ػػ ف ذػػ  
ااػػ ي  بػػوؽ هػػيإ بنذػػا االػػه  ربػػهللر ف ا دملػػودفت(( دػػع  أػػ( أػػا الرػػ  الا رملػػودف(( 

 اخلفػمل ااػ ي بػوؽ هػيإ بػ نا بسػا كػوف رهػهللؾ اوتنيػو  ا ال الػ  بسػ اع دػة دع اخلفػمل  ن
ااتع بو  دع اخلفمل ب نا ارع با منخله(و البكفم(و الب ق(ػو البمفغ(ػو صػف  مػوخلفمل بػ ف 
ذػػ ا ذػػ  اخلفػػمل اا ػػ ف الذػػ  اخلفػػمل احللػػة كمػػو أػػوي ا احلػػهللرب  ااعػػحني   ظلػػو مملثػػا 

و مملثا بال ضل ذو ررػت( خلػة اروػ ؽ ردت( د وـ  ارو ؽ الا  الارب  ا ادل طن.  ظل
بم ػػػوـ  اروػػػ ؽ كوسػػػا د أػػػ دأ بلملػػػ  ااهػػػيب رفنيػػػ  ااعػػػ أ الاالػػػ ـ انيػػػتم( د ػػػوـ  
ارو ؽ بنيهللوا ا د وـ  اروػ ؽ ااعػ  أ االوطهػ  دػة اموػ م الاروػ ؽ مجنيملػوه 

 االوطه  الك اك ااالوذ أ ا ااتملودا دع اخلفمل .
ربػند الف م ػا وفػمل خلػة ب فمػو كػوف اامللػهلل قوؿ  الربػهللر ف  ن د ػوـ  اروػ ؽ ربملػين 

بخلػة وفكػوه كفمػو كػػوف دػع صػح  ااملكنيػهللأ. بقػػ ا  ن ط ربكػ  االػف  ااعػوحل  قػػ اف 
ار رفػػػني((. ال نا رندفػػػا ط ربكػػػ  امدػػػوـ باػػػهلل الدػػػفنيوف الالكنيػػػع الدواػػػك الاا ػػػوبملي دػػػع 
ااهوهل الأهلل و رجلوه ب(( اخليأ ب نا بق ب  ر امج(( الأػهلل  ب ػ( صػفح ا ا رلػودا ( 

 فح ا دع اخلفمل بندالا دو غل  رفني(( جتوإ ار أا الر  الجتوإ رلودإ .الص
قوؿ الزلودة اررموؿ زلودة اررموؿ ربملين ا ااملما اا ي ذ  دػع ار أػا الرػ  بال 

  اابكمػػا ادلػػ دهل  ؽلوسػػوه بخلػػه(( وفكػػو    دػع اخلفػػمل. قػػوؿ  الربملتكػػهللالف دملػػل ق اػ  
كمػػوؿ بو قػػ  ااالػػوذ أ الاالوطهػػ  الذلػػ ا سكػػ ؿ دػػة كمػػا وفكػػ  احللػػة. دػػة دػػملأل ا  

ب س  رب  ف بكما  ؽلوسوه شلة ه رب ما ناك بكما ادلػ دهل  ؽلوسػوه بخلػه(( وفكػوه الذػ ا 
ربػػهللؿ رفػػأل بف  صػػ   ااعػػ  أ االوطهػػ  ال صػػ   ااالػػوذ  دػػة أ(ػػ  ااتملودػػا دػػع ااهػػوهل 
ب ف ذ ا دة خلة اخلفمل الذػ ا ربػهللؿ رفػأل بف خلػة اخلفػمل دػة برالػ( برمػوؿ امؽلػوف 

بنيػػػ  مجورػػػ  دػػػه(( االني(كػػػي ا كتومػػػ  يػػػمل  امؽلػػػوف ب(ػػػ  دلػػػين رفػػػأل نكػػػ   الذلػػػ ا كتػػػ 
 يمل  امؽلوف البكث ذو دة أ(  ارو ؽ. 
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قوؿ  الربههللم ف  ن بف رعا دة قطملك ربههللم ف بي ػلا ف الربند الف م اك رفػأل أ(ػ  
ااػػهللر أ الاحلػػب الاردػػ  مػػ اك. ربهػػهللم ف رب هلػػ ف ا بف رعػػا دػػة قطملػػك الااػػ ي ربعػػا 

دو اا ي ربعا دة الصف  البدو دػة قطملػ  ب سػ  ربكطملػ  ب(ػ ا قػهلل دة قطمل  ذ  اا اصا الب
رودا مواملهللؿ اله ربعػا كمػو أػوي ا احلػهللرب  بسػ  رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ قػوؿ  اااػني  
اا اصػػا مودل ػػوبي   ربملػػين ااػػ ي ربملمػػا دثػػا دػػو ربملمػػا سفلػػ . ربكػػ ؿ الار أػػوين بأنيػػ    

ني . ذػػػ ا ربلػػػػمأل ر فػػػ( اي طنيػػػ  بر فػػػػ( بنيػػػ  طنيػػػػ    ر فػػػ( اي قلػػػني  بر فػػػػ( بنيػػػ  قلػػػػ
د وبي ر د اا يي مبثفػ  قػوؿ اػني  اا اصػا مودل ػوبي  ظلػو اا اصػا دػة  نا قطملػا  اػ  
الصػػف(و قػػهلل أػػويإ رفنيػػ  ااعػػ أ الاالػػ ـ  أػػا بكػػوؿ ربػػو  دػػ ؿ ار  ف يل ق امػػ  بصػػف(( 
الربكطمل ين البخلة  اني(( الربلنيش ف  يل قوؿ  اا ف كها كمو قفػا ب نظلػو رلػف(( ادلػا 

وال  أفككخ  ولككوا  الأػػ ذ(( رسػػك هػػ . القػػهلل قػػوؿ أػػا الرػػ   دػػفو   اا دػػود احلػػو  ا
الذػػ ا ا قعػػ  با م ػػ  دػػع ق ربلػػ    ال ضككخ مككقفم والسككلا     وفككوا  ولكك  ال ربكك 

ع كخ مسكي م إ  فكولي م     اا ي قطمل  الادلكع د دػة ناػك بف صػف  ااػ خ( الاألػ  
مكك  ف سكك وا عككع اج   وف  لككوا   حكك مفم  ول كك  الكك  ن للككق م اهلل عأنككم م و م

الصػػف  ااػػ خ( ر ػػ ف معػػف  دػػة قطملػػك القػػهلل أػػوي ا دلػػف( الا هػػيإ بف    بيكك   م
ااهيب رفني  ااع أ الاال ـ قوؿ  ربغف  ا ا د دة ا ربـ  اسالهل دػة كػا بدػل ع الربػـ  
اخلمػػػػػني   س  أػػػػػا كوسػػػػػا منيهػػػػػ  المػػػػػل بونيػػػػػ  وعػػػػػ د . بنيكػػػػػوؿ  ب أشػػػػػ ا ذػػػػػ ربة خػػػػػىت 

عػػػف  الكػػػا يػػػ  ا ااكطنيملػػػ  ربعػػػطفحو. اسالػػػ الا ذػػػ ربة خػػػىت ربعػػػطفحو ب ػػػا وػػػي ا اا
الاا صػػا رب ػػ ف صػػف  ااػػ خ( الصػػف  ادللػػف( مملودػػ  بتعػػا دػػة قطملػػك الربفكػػي ذػػ ا  البف 
حت د  خك  ال رطوي ادللف( بوػوإ ادللػف( خكػ  اػني  دلنيهػوه رفػأل بف ناؾ ربملطنيػك خكػك 
س مػػا رملطنيػػ  خكػػ  رف ار بالأػػ  ناػػك الاػػ  خ دػػك خكػػك الذلػػ ا ااملفمػػوي نكػػ الا ا  

بػ  مبلػنا  ااالفػ  الذػ  ظفػ  صػوخ  احلػمل وكػ  ذػا غلػ ز اػػ  كت  اافك  ادللنا  ادلمل ال 
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بف ربنو إ  ربملػين الاخػهلل وػ  دهػك باػ  ت الأػهلل  رهػهللإ أنيتػ  ا منيتػ  الأػهلل  رفػأل 
اا  دي بال ك ا با  ت الذ  بو ذو دهك ظفموه. الضلػ  ناػك ذػا رنوػ  دهػ  مبثػا دػو 

دوسػ   ن بو  رل ق(و الرنو ذو الرامل(و ا أنيلك قػوؿ رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ بدث ار
دػػة اكتمهػػك الس ختػػة دػػة ووسػػك بوردوسػػ  رػػ دي بػػ نا ظفػػ   مبػػوؿ اػػك بػػ ف ااملفمػػوي 
اوتفف ا ا ناك رنوػ إ بال س رنوػ إ رفػأل بقػ اؿ الااتحكنيػمل ده(ػو بف دػو كوسػا دسكفػ  
ظػػػوذ إ منيهػػػ  س  يػػػ وؿ ا ناػػػك أػػػوز بوػػػ إ البدػػػو  نا كػػػوف اردػػػ  وفنيػػػوه ب سػػػ  س غلػػػ ز 

 احلك ؽ ركطع ااكطنيمل  الرثلا ااعف   بو إ  س رة ط ربمل ااكوقي رف

قػػوؿ  الرملفػػ  رمػػة ظفمػػك رملفػػ  رمػػة ظفمػػك رف ااملفػػ  رمػػة ظفػػ( ذػػ ا دلػػتح  
دػػة بوػػ  مواكعػػوم بػػ  مػػنهل ذػػ ا رػػهللؿ الا ػػة امخلػػوف ا ااملفػػ  رمػػة ظفػػ( كمػػو 

وإ  مكوقة م علك قةوا بم كخ مك  مكوقة م بك  ولك ن مكةرفم ل كو قيكر  قوؿ أا الرػ  
ولمككن مككةر وأ ككر    نلكك  لمككن    ربػػ  اا ػػ  ث القػػوؿ أػػا الرػػ  ا  اليكك بر ن

الذػػػ ا ذػػػ  ارباػػػا بف ربعػػػش ادلػػػ ي البف ربملفػػػ ا رمػػػة ظفمػػػ  البف ربملفػػػ ا   مكككاأل اجمكككو 
رمػػة بدػػػوي  انيػػػ  الذ ػػػ ا كػػػوف رفنيػػػ  ااعػػ أ الاالػػػ ـ. رملفػػػ  رمػػػة ظفمػػػك ااالفػػػ( قػػػهلل 

 رب  ف ا االهللف القهلل رب  ف ا اامل ض القهلل رب  ف ا ادلوؿ الضل  ناك. 

اني(ػػو ر ػػو رتملفػػمل مػػواملف  رمػػة ظفػػ( بػػنيمة اهتػػوا  و اسػػ  بال اهتػػوا ذهػػو دلػػنا  سهلػػ   
بخػػهلل دػػة بصػػحوم  بال بخلومػػ  بال بخػػهللاه دػػة ادللػػفمل دػػة بكمػػت(( بال رودتػػ  دػػة بذػػا 
ااملف( بال دة هيذ( ب س  ربلتح  اػ  الربتنكهلل رفني  بف ربطف  ااتحفنيا ربطف  بف ػلفػا 

نيػ  ااعػ أ الاالػ ـ قػوؿ  الذ إ دة االػهة ادلغفػ ؿ ره(ػو كمػو أػوي ا االخػو ي بسػ  رف
اادػػػة كوسػػػا رهػػػهللإ دالفمػػػ  رونيػػػ    دالفيمػػػ  م لػػػ  ااػػػ ـ انيلػػػا دالمػػػ  دػػػة كوسػػػا 
رههللإ دالفم  روني  ا دػوؿ بال رػ ض بفنيتحفػا دهػ  اانيػـ  قلػا بف رب ػ ف ربػـ  س د ذػ( 
بني  الس دربهو  بودللتح  بف رتحفػا شلػة ظفمتػ  ا ر قػ  بال ا دواػ  بتكػ ؿ رونيػك  
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 الربلتح  بف ربملفػ  دػة طفػ  دهػ  ااتحفنيػا رمػة ظفمػ  بسو بوطنيا ا خكك خففين
بػػ  ربلتفعػػا دهػػ  بػػ  ربكػػ ؿ دػػونا قفػػا بربػػا قفػػا ا الربػػا اافػػي رملػػهللربا الربػػا اافػػي 
صػػورب  دهػػك بنيلػػتح  دلػػة برػػوإ قػػوؿ اػػػ  خففػػين بف ربكػػ ؿ اػػػ  خففػػك ار البموخػػك شلػػو 
رمفػػا الار أػػا الرػػ  ربتػػ ن أػػزاي دػػة رفػػأل رمػػة ظفمػػ  ب(ػػ إ دػػة صػػفو  ادلػػ دهل 

دػػػو  دػػػة بدػػػ ا  بذػػػا اات خنيػػػهلل بدػػ ا  بذػػػا امؽلػػػوف بتكػػػ ؿ اػػػػ  ركػػػ ؿ خففػػػ  ار  الدػػة
ااف(ػػ( خففػػ  املفػػ  ربهجػػ  مػػ اك الؼلػػ  رفنيػػ  احللػػوا. الادل دهػػ ف ػلػػ  مملاػػ(( مملاػػوه 
البف كػػوف ادلػػ دة قػػهلل ربغفػػط القػػهلل ربملعػػي القػػهلل ربالفػػ( القػػهلل ػلعػػا دهػػ  ا ػػة قفػػ  ادلػػ دة 

رب ػػ ف ااالفػػ( رالػػني( رب ػػ ف  رفػػأل  و اسػػ  بػػ  ػلػػ  بف ر ثػػ  رفػػني(( ااػػ س ا. بخنيوسػػوه 
ااالف( رالنيموه ال د ااك ؿ االنيي مبثف  أوكز ا ة اني  ذ  ارباا كمو قوؿ أػا الرػ  

  ال   كككككككككككككككككككككا اهلل الال كككككككككككككككككككككر ب لسكككككككككككككككككككككو  مكككككككككككككككككككككن ال كككككككككككككككككككككود إال مكككككككككككككككككككككن 
ربملػػين دػػة ظفػػ( بػػ ف ار أػػا الرػػ  بمػػو  بف غل(ػػ  اػػػ  موالػػنيي دػػة ااكػػ ؿ دػػة   ظ ككم

ف ا اا أا رمة ظفم  القهلل اللا أ(  اجلزاي. ا ة ذا ذ  ارباا  س ارباا بف ربمل
ره  رفني  ااع أ الاال ـ بس  قوؿ  الدو ازداد رلهلل مملف   س رزا. بواػ ي ربملفػ ا س ربالػة 
بس  ربهكا ما ذ  ربملتز ربال(  ار ؿ اػ  دهػو اه رسػ  ختفػا دػة خػه سفلػ  البملػا دػو سػهلل 
مػػػػ  ار أػػػػا الرػػػػ   انيػػػػ . قػػػػوؿ   الربػػػػند الف مػػػػش اا ااػػػػهللربة المػػػػ  اا ااػػػػهللربة بػػػػ ض القطنيملػػػػ  

وقضككككك   بككككك   ال فةلككككك وا إال إ ككككك    ا ااػػػػػهللربة كلػػػػػيأ دػػػػػة اا لػػػػػوك  ق سػػػػػا موا ػػػػػ ؾ ا
الااربو  ا ناػك كثػيأ دملف دػ  الصػف  ار خػوـ نك سػو مملػب دػو   وب لوال  ن إحس ن 

بني(ػػو الخلػػة اجلػػ ا . خلػػة اجلػػ ا  بف حتلػػة  ن أػػو ؾ الامخلػػوف  ن اجلػػو  رب ػػما 
وسنيػػ  بف ر ػػ  ارنث رهػػ . الاجلػػ ا  ربملػػين دػػ رلتل ادل رلػػ  ارالن بف رػػ دي اػػػ  خكػػ . الااث

اجلياف اا ربة ذل( خمل خلة اجل ا  رفػأل د ارػ . برالم(ػ( خكػوه ادل صػمل الذػ ا اجلػو  
ادل صػػك  ذػػ ا برالم(ػػ( خكػػو  القػػهلل أػػوي ا ااهػػهللا  ن خلػػة اجلػػ ا  دملػػ  بخودربػػ   
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كثيأ خىت أوي بني(و ق اػ  رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ  اادػوزاؿ أشربػا رب صػين موجلػو  خػىت 
ها بس  دني  ال    ذ إ ادل رل  ارالن ادل صمل ااك رب  دهك. د صمل ذهو بال ذهػو  بال ظه

ذهػػو ربملػػين دػػة اجل(ػػو  ذػػ ا اػػػ  خػػمل. الادل رلػػ  ااثوسنيػػ  اجلػػو  اجلهػػ  ربملػػين االملنيػػهلل دػػو خػػهلل 
والالككك   ن  ال ربككك   اجلهػػػ   اوتفػػػ  بنيػػػ  االػػػف . الذػػػ  دػػػو نكػػػ  ا  ربػػػ  ااهلػػػوي 

دو خهللإ  قوؿ مملا(( دػلمل  بمنيػو  ربملػين منيػا اجلو  اجله  االملنيهلل   والال   الالقا
دلمل  بمنيو  دة كا أ(  ذػ ا ربملتػشالف أػياف أهػ . بدػ  ار أػا الرػ  الالصػأل أػ( 
قوؿ   و الف ب ممل ف دا اه. القهلل أوي بني(و خهللرب  الا ه  قملني . ب ممل ف دا اه ربملين دة  
 كا أ(  ب ممل ف دا  دة ذهو الدة ذهو الدة ذهو ذ سي ربػهللوف ف ا اجلػو  اجلهػ  أػو 
االملنيهلل. الااثوا  دة اجلياف أياف االفهلل دة ربلوكهك ا االفهلل اال بسا بني(و الا  كػوف 

وال  ا طػػػ ؼ االفػػػهلل البسػػػا ا طػػػ ؼ االفػػػهلل ب سػػػ  ربلػػػمأل أػػػو اه كمػػػو قػػػوؿ أػػػا الرػػػ  
بواػ ي ربلػ ة دملػك ا سفػ  االفػهلل ربملتػش أػو اه بفػ  خػمل    ال و ن  عي   إال ق كيال

و برالم(ػو الااثػوين اجلػو  اجلهػ  دت دػط الاػ  امخلوف خلة اجلػ ا  ا ػة د ارػ  بالذلمػ
خػػمل رالػػػني( بدػػػ  ار مػػػ . الااثواػػػ  دػػػة مػػػوا خلػػػة. دػػػة مػػػوا ااملمػػػـ  الخلػػػة اجلػػػ ا  
افملود  ػ ااك رب  ػ ربملين ادل رل  ارالن الااثوسنيػ  رهكلػ( برباػوه  ن د ارػ  ولػ  احلػمل.  نا 
 كػػوف أػػو اه الصػػوخ   خػػ( الدلػػف( صػػو  اػػػ  ال الػػ  خكػػ ؽ خػػمل اجلػػ ا  الخػػمل امدػػ ـ
الخمل ااػ خ(. ال نا كػوف أػو اه دلػفموه الاػني  مػ ي  خػ( صػو  اػػ  خكػوف ال نا كػوف أػو اه 
دلفموه الاني . ال نا كػوف أػو اه الاػني  مبلػف( الس مػ ي  خػ( صػو  اػػ  خػمل اجلػ ا . القػهلل 
كػػػوف ااهػػػيب رفنيػػػ  ااعػػػ أ الاالػػػ ـ ربػػػزال  مملػػػب أياسػػػ  ااني(ػػػ د الرب دػػػا ذلػػػ( دػػػة مملػػػب 

وؿ   الامخلوف  ن اانيتودأل الادللػوكل الامػة ااطملوـ الضل  ناك ب( ا بني  خمل اجل ا . ق
االػػػػلنيا املفهػػػػو ظلػػػػ  رػػػػة ذػػػػ إ الرفوصػػػػنيف(و دمل البػػػػ  اػػػػهللرب ( رطفل  ػػػػو السيػػػػك ب ػػػػو دػػػػة 
ادل(مػػػو  بف رتطفػػػ  دػػػو مػػػ  رب ػػػ ف رمفػػػك دػػػع اخلفػػػمل رفػػػأل منيهػػػ  دػػػو ااػػػ ي ربفػػػ ؽ مػػػل 
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طواػػ  ااملفػػ( المػػل هػػيإ. هػػي طواػػ  ااملفػػ( قػػهلل ربملمػػا اا ػػيي مبكتاػػأل مسورػػ  مبكتاػػأل 
كتاػأل طلنيملتػ . مبكتاػػأل رودرػ  ا ػة طواػػ  ااملفػ( ربملمػا اا ػػيي الذػ  ربتمللػهلل مػػ  بملفػ  مب

ربملػػ ؼ بسػػ  دػػند   مػػ  الذػػ  ربتحػػ ؾ ربملػػ ؼ دػػو بنيػػ  دػػة ااػػهللانيا ربتػػ ك  دػػو بنيػػ  دػػة اردػػ  
ربت ك  دو بني  دة ك ـ بذا ااملف( بنيملمف  سيك س ربلػت ي ذػ ا الناؾ. بف(ػ ا رطفػ  

ربملين ا ااكفػ  بال ا االػوطة الشلػو  د وـ  ارو ؽ البس اع ذ إ ارو ؽ شلو ا ااهف 
رب  ف ا ااتملودا دػع اخلفػمل البخ ػوـ ناػك الرفوصػنيا ادلكػوـ بني(ػو. ظلػ  رفػأل ذػ إ قػوؿ  
الامخلػػوف  ن اانيتػػػودأل الادللػػوكل الامػػػة االػػلنيا. الاانيتػػػودأل دمل البػػ  ب ػػػ( ذػػ( دػػػة دالف 
دػػػػة اسخػػػػت ـ شلػػػػة دػػػػو  دػػػػة ربملػػػػنيف((. الادللػػػػوكل ربػػػػهللوا بني(ػػػػو اافكػػػػ اي دػػػػة ه غلػػػػهلل 

امػػػة االػػلنيا ادلهكطػػػع الاا بػػمل مػػػودلمف ؾ. ادلمفػػػ ؾ ذػػ  اخلػػػودـ ربملػػين اا قنيػػػمل اامللػػػهلل  خوأتػػ 
رب بػػمل مػػ  الس رب فػػ  دػػة ااملمػػا  س دػػو ربطنيػػمل ربملػػوف رفنيػػ  الربطملػػ( شلػػو ربطملمػػ  امسلػػوف 
الرب لػػػأل شلػػػو رب تلػػػي  دهػػػ  الضلػػػ  ناػػػك. الربه(ػػػ ف ذػػػ ا أوسػػػ  ادله(نيػػػوف. الربه(ػػػ ف رػػػة 

ا ػة اافخػ  رب ػ ف مػ ك  دػو بسػا بنيػ . اافخ  الاخلني ي الاالغي اافخ  الاالغػي دتكو مػوف 
دو بسا رفني  ومل ربملين رب ػ ف بنيػك. الرفخػ  دػو بسػا رفنيػ  معػهللؽ الاالغػي بنيػ  ابتخػو  
موالوطػػا يػػيي الػػا بسػػا رفنيػػ  الاافخػػ  س رػػوف  دهػػ  دػػو ذػػ  دػػننالف مػػ . الدهػػ  دػػو ذػػ  
د دـ  الادل دـ  ذ  اا ي ب ادإ ينيإل امد ـ ا ذ إ ادل قع قوؿ الربه( ف رة اافخػ  

فخ  ادل دـ  البدو اافخ  اام د ر ك  دو بسا بني  رفأل أ(ػ  منيػوف اردػ  النكػ  ربملين اا
ناك افهوهل كمو قوؿ رفني  ااع أ الاالػ ـ   بسػو دػنيهلل الاػهلل  دـ الس بخػ  القػوؿ  دػملهلل 
بسو بالؿ دة  دأل مل(( ا دػلنيا ار الضلػ  ناػك شلػو ربػ ك  بنيػ  اررمػوؿ ااعػوحل  رفػأل 

أ(ػػ  اسدػػتطوا  رفػػأل اخلفػػمل الاارتبػػع رفػػني(( أ(ػػ  منيو ػػو افخفػػمل ذػػ ا  نا ه رب ػػة رفػػأل 
مفلود االوطة ب س  رب  ف زلم داه الس ربعي دة اافخ  ادلػ دـ  الاااػومط ا اافػ ؽ مػل 
اافخػػ  ادلػػ دـ  الاافخػػ  اامػػ د بف اافخػػ  اامػػ د بف ربػػ ك  يػػنيشوه حتػػهللالوه مهملمػػ  ار رنيػػ  

 ػجع رفػأل ااملمػا ذ إ ذي ااع  أ ارالن. ااثوين رأا بف ربكتهللث مػ . ربػ ك  ناػك اني
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بسػػػػو بملفػػػػا كػػػػ ا الكػػػػ ا اني ػػػػجع ااهػػػػوهل رفنيػػػػ  ا ػػػػة موطهػػػػ  دهطػػػػ  رفػػػػأل ك اذػػػػ  اافخػػػػ  
الاسدػػػتطوا  رفػػػأل اخلفػػػمل بػػػ نا نكػػػ  ناػػػك رأػػػا ااتحػػػهللو مهملمػػػ  ار بال اهللساػػػ  اخلفػػػمل 
رفأل اافملا ب ف ذ ا س منهل م  كمو نك  ناك اامل د  مشػ  ااػهللربة امػة ااكػني( الهػيإ. 

  ناك ادتطوا  رفأل اخلفمل الر بملوه رفني(( الأػوي رمل ربػ  بدو اافخ  ادل دـ  ب(  بف رب ك
اا ػػش منسػػ  مطػػ  احلػػمل الهمػػط ااهػػوهل.  بػػب احلػػمل الهمػػط ااهػػوهل الاسدػػتطوا  الار أػػا 

قوؿ مملب بذا ااملف( اافخ  موسدتطوا    ال   ا من     مخ  اًل عخو اً  الر  
د. الااثوسنيػػ  ااعػػهللق . الاارتبػػع الاسوتنيػػوؿ اػػني  زلمػػ داه  س ا خػػوال. احلػػوؿ ارالن اجل(ػػو

بوسختنيوؿ ا اجل(ود ؽل ي مل ااعػف ؼ سلتػوسه ربكومػا ااملػهللال مووتنيػوؿ ذػ ا دػننالف مػ   
كمػػو أػػػوي ا احلػػهللرب    ف ذػػػ إ د ػػني  ربلغاػػػ(و ار  س ا ذػػ ا ادلػػػ طة. الذػػي د ػػػني  
اخلػػػني ي كػػػ اك ا ااعػػػهللق  اافخػػػ  مواعػػػهللق  الاافػػػ   أػػػو ال ظ(و ذػػػو ذػػػ ا شلػػػهللال  رهػػػهلل 

( . قوؿ الاسدتطوا  رفػأل اخلفػمل وػمل بال مغػي خػمل اسدػتطوا  رفػأل طوكف  دة بذا ااملف
اخلفمل د د د  ما اا اأ  رفأل اامللهلل بف ربفل دػع اخلفػمل البف ربملتػش سفلػ  بف ه رب اػ  
ار أػػا الرػػ  ذػػ  بذػػ ف اخلفػػمل بف(ػػ ا س ربلػػتطنيا الربهعػػ  دػػة سفلػػ  قػػوؿ  الربػػند الف 

(ػػػػو الكػػػا دػػػو ربك ا سػػػػ  مبملػػػويل اروػػػ ؽ الربه(ػػػ ف رػػػػة دفلػػػوب(و. االفلػػػوؼ اا نربػػػا ده
الربفملف سػػػ  دػػػة ذػػػ ا الهػػػيإ ب ظلػػػو ذػػػ( دتلملػػػ ف بنيػػػ  اف تػػػوا الاالػػػه  الطػػػ ربكت(( ذػػػي دربػػػة 

ذػػػ ا بنيػػػ  ااتهلنيػػػ  رفػػػأل دػػػو نكػػػ   اػػػك ب ػػػ( ا  امدػػػ ـ ااػػػ ي مملػػػ  ار مػػػ  زلمػػػهللاه 
ط ربكت(( ا موا ارو ؽ  ظلو ربتوممل ف بني  دو ممل  ار مػ  سلنيػ  رفنيػ  ااعػ أ الاالػ ـ 

م  بذا ااا ؿ دة اجلفوأ الااغ أ. قوؿ مملػهلل ناػك  ا ػة دػو بوػش ااهػيب  الذ ا انيفو ق ا
   بف بدتػ  دػتفرتؽ رفػأل الػ و الدػلملل ب قػ  كف(ػو ا ااهػو   س الاخػهللأ الذػي اجلمورػػ

الا خػػهللرب  رهػػ  بسػػ  قػػوؿ  ذػػ( دػػة كػػوف رفػػأل دثػػا دػػو بسػػو رفنيػػ  اانيػػـ  البصػػحوا صػػو  
االػػػػه  الاجلمورػػػ  ذػػػػ ا  ادلتملػػػ  ف مومدػػػ ـ ااػػػػب اخلػػػواا رػػػة اا ػػػػ ا ذػػػ( بذػػػا

ادلكطع بني  و  بال رهللأ دلوخ  ارالؿ  بف خػهللرب  اسبػرتاؽ ادلػ اد مػ  بدػ  امأومػ  س 
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بدػػ  ااػػهللر أ ب(ػػ إ اافػػ ؽ ااثهتػػل الاالػػلملل ب قػػ  ذػػ إ دػػة بدػػ  امأومػػ  الذػػ( اافػػ ؽ ااػػل 
ووافا اجلمور  ارالن اله ػلهللو ده(و كف ق  د ف  سل ج دة ادلف . بو ج بذػا االػه  

موممجوع اجل(مني  رف اجل(مني  ااغ أ ارلوع أ(( ارالاكا ذػ سي انيلػ ا دػة ااثهتػل ده(و 
الاالػػػػلملل ب قػػػػ  بصػػػػ ه البوػػػػ ج طوكفػػػػ  دػػػػة بذػػػػا ااملفػػػػ( دػػػػة ادلتكػػػػهللدل الدػػػػة ادلتػػػػنو ربة 
اا اباػػ  ااغػػ أ برباػػوه دػػة ااثهتػػل الاالػػلملل ب قػػ  ذػػ إ اافػػ ؽ ااثهتػػل الاالػػلملل انيلػػا 

فني  ااع أ الاال ـ كف(ػو ا ااهػو  ربملػين دت رػهللأ مواهػو  م وب أ وو أ  رة ادلف  الق ا  ر
الاػػني  زل  دػػوه ذلػػو مػػوخلف د ا ااهػػو  قػػوؿ يػػنيإل امدػػ ـ الهػػيإ دػػة بكمػػ  بذػػا امدػػ ـ 
قوؿ  دة ظة بف ذ إ ااف ؽ وواهللأ سلفهللأ ا ااهػو . كػوب أ بكػهلل وػوا   مجػوع االػف  

ؽ مػػػػػن ( كفػػػػػو  ااعػػػػوحل الاالػػػػػف  ااعػػػػػوحل ه ػل مػػػػػ ا رفنيػػػػػ  ػل مػػػػ ا رفػػػػػأل ذػػػػػ إ اافػػػػػ  
وو أ ف رػة ادلفػ . الذلػ ا ربغفػط مملاػ(( الربكػ ؿ ذػ إ اافػ ؽ ااهو ربػ  ذػ إ رلػمني  زلهللالػ  
صحني  كف(و ا ااهو  ا ة كفم  ااهو رب  حتتما بف ر  ف سلفهللأ ا ااهػو  بال هػي سلفػهللأ 
بكػػهلل رب ػػ ف ظػػوذ  ااففػػه ب ػػ( سلفػػهللالف ا ااهػػو  الذلػػ ا س ربعػػف  بف ركػػوؿ ذػػ إ اا فمػػ  

ا ااهو  دت رػهللأ مواهػو  وو أػ  رػة ط ربػمل بذػا االػه  قػوا  الضلػ   ما ربكوؿ ذ إ ااف ؽ
ناك دلتهللر  المهللر(( سلتفف  دتفوالرػ  كف(ػو ا ااهػو   س الاخػهللأ الذػي اجلمورػ  اجلمورػ  
دػػة ذػػي أػػوي رفلػػيذو ا احلػػهللرب  ااوػػ  قػػوؿ  ذػػ( دػػة كػػوف دثػػا دػػو بسػػو رفنيػػ  اانيػػـ  

 ااملمفنيػػو  ربملػػين دػػة أ(ػػ  البصػػحوا. دػػة كػػوف رفػػأل دثػػا ادلثفنيػػ  ذهػػو ا ااملفمنيػػو  الا
اسرتكود الدة أ(  االف ؾ الاامللودأ. قوؿ  صو  ادلتمل  ف مومد ـ ااب اخلػواا 
رة اا  ا ذػ( بذػا االػه  الاجلمورػ . بنذػا االػه  الاجلمورػ  بشػ  الاخػهللأ ب قػ  الاخػهللأ 
طوكفػػ  الاخػػهللأ الذػػ( بذػػا احلػػهللرب  الذػػ( بذػػا ارالػػ  الذػػ( ارلػػوع االػػف  ااعػػوحل  قػػ اف 

يل   مجوع دة االف  رفػأل بف بذػا االػه  الاجلمورػ  ذػ( بذػا ااملفػ(  ار رفني(( الذ ا
بذا احلهللرب  بذا ارال  الدو يوم  ناػك دػة اا فمػو  ااهللااػ  رفػأل ادلػ اد. هفػط طوكفػ  
دػػة بذػػػا ااملفػػ( دػػػة احلهومفػػػ  الهػػيذ( بكػػػوا ا  ااف قػػ  ااهوأنيػػػ  رلػػػو أ رػػة الػػػ و بشػػػو . 
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دلور ربهللربػػػػ . كمػػػػو قػػػػوؿ االػػػػفو ربين ا ارالن بذػػػػا احلػػػػهللرب . الااثوسنيػػػػ  اريػػػػور أ. الااثواثػػػػ  ا
ا ادػػع ارسػػ ا  اال(نيػػ . القواػػ  هػػيإ دػػة ادلتػػنو ربة قػػوا ا  ااػػ ي رب ػػمف  ذػػ ا ااكػػ ؿ ااف قػػ  
ااهوأني  بال بذا االه  الاجلمور  ذ( بذا احلهللرب  اريػور أ ادلور ربهللربػ  الذػ ا قػ ؿ موطػا 

خػػوافت(( بذػػػا الهفػػط كلػػي رف اريػػور أ الادلور ربهللربػػ  دػػة اافشػػو  ااػػل رفني(ػػو اا رنيػػهلل دل
االػػػه  ا بمػػػ اا ااتفكػػػي دػػػه(د ااتفكػػػي الركػػػهللف ااهعػػػ م رفػػػأل ااملكػػػا ر ػػػ( ربكػػػهللد ف 
ااملكػػػػا رفػػػػأل ااهعػػػػ م كػػػػ اك ا ااعػػػػفو  كػػػػ اك ا امؽلػػػػوف ا ااكػػػػهلل  ا دلػػػػوكا 
بو . وواف ا بذا االه  بفنيل ا دة بذا االه  الاجلمور  ارلوع االف  ااعوحل ما ذػ( 

ك ف الاا ػػ(هللاي الااعػػوحل ف. ااعػػهللربك ف الاا ػػ(هللاي دػػة ادللتهللرػػ  اااػػ ؿ. البػػني(( ااعػػهللرب
ومككن   كك   الااعػػوحل ف نكػػ  ذػػ سي ااث الػػ  رأػػا  ربػػ  ااهلػػوي الذػػي قػػ ؿ أػػا الرػػ  

اهلل والرنود عأول   م  ال  ن  نلم اهلل م ي م من القةيين والي   ين وال ك  ا  
بواعػػهللربك ف دػػة بذػػا   واليكك ل ين وحسككن  ول كك   عي كك  نلكك  ال ضككخ مككن اهلل

الاجلمورػػ  الاا ػػ(هللاي ااػػ ربة دػػور ا رفػػأل االػػه  رفػػأل هػػي االهللرػػ  ذػػ سي دػػة بذػػا  االػػه 
االه  الاجلمور . الااعوحل ف ااكوكم ف وك ؽ ار الخك ؽ اخلفمل ذ سي دػة بذػا االػه  
الاجلمورػػ  الا افػػه ااعػػوحلل دػػو رب ػػما ااكنيػػوـ وكػػ ؽ ار الدػػة خكػػ ؽ ار بف ر ػػ ف 

رفأل دو بد  ار أا الرػ  مػ  رفػأل دػو أػوي ا ا ااملفمنيو  بي ا ارد   اسرتكودرب  
ااهعػػ م بنيخػػ ج ادللتهللرػػ  دػػة الصػػ  ااعػػ   الاػػ  كوسػػا أل(تػػ  بني(ػػو رفهػػ  قػػهلل بالػػ  
بني(و االج د البال كػوف ربعػـ  ااه(ػو  الربكػـ  اافنيػا دػوداـ بسػ  رفػأل ارتكػود مػهللري ا ار 
دػػو أػػا الرػػ  بكفلػػ  اػػني  ملػػفني( بواملمػػا ااعػػوحل ااكفنيػػا دػػع ارتكػػود دػػفني( ذػػ ا برالػػ( 

ربتك ا م   ن ار أػا الرػ  الذلػ ا أػوي ا بالػ  با ااػهلل داي ادلملػ الؼ قػوؿ ربػو خلػ ا سػـ  
اركنيػػػوهل ال بطػػػو ذ( كنيػػػ  ربغلهػػػ ف دػػػ(  احلمكػػػأل الصػػػ د(( الدلثكػػػوؿ ن أ دػػػة مػػػ  دػػػع 
ركػػ ث الربكػػل برالػػ( دػػة بدثػػوؿ اجللػػوؿ رلػػودأ دػػة ادلغػػرتربة بواكعػػهلل ااكعػػهلل دػػع صػػ   
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 السفي اازها الااهللها ره  البف ػل  مو اسػ  ااكف  ا ااملكنيهللأ الدتوممل  االف  ااعوحل
ادلػػ دهل دػػو ػلػػ  اهفلػػ  البف ربلػػف( الػػوس  الرلػػف( ربػػهللإ الرب ػػ ف ا ركنيهللرػػ  الا رمفػػ  
د ابكػػػوه افلػػػف  ااعػػػوحل ذػػػ ا ربزكػػػ  دملػػػ  رمفػػػ  الاػػػ  كػػػوف قفػػػني ه الار أػػػا الرػػػ  بكػػػـ  
 ارك دل البأ د ارأ دربة ا ة دع مهللر  الدع ق ؿ ذ ا سيك بس  رفأل وط . 

  الده(( بر ـ اذلهللث الدعومني  ااهللأأل. ده(( ربملين دػة بذػا االػه  برػ ـ اذلػهللث قوؿ
الدعومني  ااهللأأل ربكعػهلل مػ ر ـ اذلػهللث ااػ ربة صػو الا دكتػهللاه أػ( دػة اركمػ  الدعػومني  
ااػػػػهللأأل ااػػػػ ربة رب وػػػػ  قػػػػ ذل( الصػػػػو   بقػػػػ اذل( زلف ظػػػػ  ا اردػػػػ  بعػػػػو الا دعػػػػومني  ا 

بالػ ذ( بف(ػ( ارالػ  ا اردػ  ا ناػك. ااالف( رب(تهللث مػنق اذل( الربهالػ  ا دػيذ( بنيكتفػأل 
قوؿ   بالا ا ادلهوق  ادلنال  أ الاافاوكا ادل ك  أ ربملين شلو ذ  دلط  ا كتػ  بذػا ااملفػ( 
ا نك  دهوق  اا وبملي دواك دفنيوف امة رنيهني  دفنيوف ااث  ي امػة با خػو . بال بمػ  

ااهلػػوكي   خػػو  بمػػ  ز رػػ   ن  وػػ  اركمػػ  الاحلفػػوي دثػػا االخػػو ي  دلػػف(  بمػػ  داالد 
البدثػػػوؿ ذػػػ سي اررػػػ ـ .... ام ب(ػػػ سي ذػػػ( بالاػػػ  ادلهوقػػػ  ادلػػػنال  أ الاافاػػػوكا ادلػػػ ك  أ 
الذ  ا بكم  االت  الامدػ ـ بمػة سالػ  ا دػيذ( خكػ  سفلػ  دمل(ػ(. الااهالػ  ا دػي 
ااعوحلل البكمػ  بذػا االػه  ربملطنيػك  هلػ  ا اسقتػهللاي أػ( الربملطنيػك  هلػ  ا بف رػه(د 

  ه ر ػػػػة ا ذػػػػ ا  س الاخػػػػهللاه  نا سالػػػػ    ن دػػػػيذ( الاػػػػ  رفػػػػأل  ج(ػػػػ( الربك ربػػػػك الاػػػػ
ووافك كثيالف بال اركث الف ب سك ر  ف رفأل م د الربكل ب س  دلكك بكم  دػه  الخػمل 
الذػػهللث بكػػوا ا. دػػو قػػوا ا بتملػػك مػػنق اذل( ال الػػو ذ( بػػ ف بني(ػػو ااهجػػوأ ر ػػ( رػػوممل ا دػػة 

مػة قػلف(( بطػ ربكت(( قلف(( الدة وعوكا بذا االه  ب ( س ربت فم ف  س مبو بال الإ ر
ط ربكػػػ  دػػػنال  أ ربنوػػػ ذو اخلفػػػ  رػػػة االػػػف  ربنوػػػ ذو ادلتػػػنو  رػػػة ادلتكػػػهللـ اػػػني  بني(ػػػو 
امتهللاع الس ادتشهوؼ ال ظلو ذػي دهك اػ  مومدػهود ذػ ا ربهكػا رػة ذػ ا رمفػ  الذ ػ ا خػىت 
الصػا  انيهػػو ااػػهللربة اانيػـ  كمػػو رػػ الف هاػػوه ط ربػوه  كمػػو كػػوف رفنيػ  بال كمػػو رفمػػ  ااعػػحوم  

ي دػػة ااػػهللربة نذػػ  مػػا ذػػ  زلفػػ ي. قػػوؿ  البػػني(( ربملػػين ا بذػػا الااتػػوممل ف بفػػني  يػػي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 شرح العقيدة الواسطية                                                لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ
 

 

   488 

االه  ارمهللاؿ  اممهللاؿ مجػع مػهللؿ الذػ  افػه أػوي ا مملػب ارخودربػ  ا ػة ه ربعػ  
خهللرب  ا اممهللاؿ رفأل ااعػحني  ال ف كػوف مملػب بذػا ااملفػ( صػح  ارمػهللاؿ. مملػب 

وكفػ  ارخودرب  الاممهللاؿ ذ( بذا احلهللرب  البذا ارال  البذا االه   نا نذلا دػه(( ط
 مػػػهللاؿ ار أػػػا الرػػػ  أػػػ( طوكفػػػ  بوػػػ ث بمف(ػػػـ  كفمػػػ  اممػػػهللاؿ ذػػػ  دملػػػل ق اػػػ  رفنيػػػ  
ااعػػ أ الاالػػ ـ س رػػزاؿ طوكفػػ  دػػة بدػػل رفػػأل احلػػمل ظػػوذ ربة خػػىت ركػػـ  االػػور . بػػ  
رػػػزاؿ طوكفػػػ  ذػػػ إ ااطوكفػػػ  ذػػػ( اممػػػهللاؿ القنيػػػهلل مملػػػب بذػػػا ااملفػػػ( اممػػػهللاؿ مػػػن ( مملػػػب 

  الذػ( ااعػهللربك ف الااعػوحل ف ذػ( ارالانيػوي ادلتكػ ف ااطوكف  ادلهع  أ مملػب ااف قػ  ااهوأنيػ
بففػػػه االػػػهللؿ  دػػػو بف رب ػػػ ف رودػػػوه ا ااطوكفػػػ  ادلهعػػػ  أ ااف قػػػ  ااهوأنيػػػ  ال دػػػو بف رب ػػػ ف 
سلعػػػ م مػػػ  بذػػػا ااتكػػػأل الاازكػػػوي الذػػػ( ارالانيػػػوي الااعػػػهللربك ف الااعػػػوحل ف ذهػػػوؾ بافػػػوي 

كف(ػػو بافػػوي دكو سػػ  برباػػوه ظ(ػػ   ا اردػػ  ارقطػػوا ارالرػػود ااغػػ و الضلػػ  ناػػك الذػػ إ  
زلهللال  البخهللاال(و كوف ا بالؿ ارد  اني  د اداه م  دو ر تما رفني  دة ادلملوين االوطف  مث 
ادػتخهللدا ا ادلملػػوين االوطفػػ  بمللػهلل هػػي ار الادػػتغني  مغػي ار أػػ إ ارافػػوي ااكطػػ  

الركهللدػػا  اركػػش الااغػػ و اركػػش الضلػػ  ناػػك شلػػو بنيػػ  ر أنيػػ  افملودػػ  اف ػػ ؾ مػػور 
ني(( بكمػػػ  ااػػػهللربة ااػػػ ربة بمجػػػع ادللػػػفم ف رفػػػأل ذػػػهللاربت(( ا ق اػػػ   بمجػػػع بمسػػػوقإ قػػػوؿ البػػػ

ادللػػفم ف رفػػأل ذػػهللاربت((  وػػ اج دػػة كػػوف دػػة بكمػػ  ااػػهللربة ه غلمػػع رفنيػػ  ادللػػفم ف ا 
ذهللارب  ا بم اا االه  الاسرتكػود بنكمػ  ااػهللربة كثػ  دػة بكمػ  بذػا احلػهللرب  كنصػحوا 

الارالزارػػي الاػػود مػػة دػػفم   اا تػػ  االػػت  الدواػػك الاا ػػوبملي الباػػهلل الاالػػفنيوروف الالكنيػػع
البيلوإ ذ سي اركم  الامة ي(وا .... ام ب( سي ذػ( بكمػ  ااػهللربة يػنيإل امدػ ـ امػة 
رنيمنيػػ  الامػػة ااكػػني( البكمػػ  ذػػ إ ااػػهللر أ دػػة اػػهللف يػػنيإل امدػػ ـ زلمػػهلل مػػة رلػػهلل اا ذػػوا 
 اػػػ  ار البمهوكػػػ  الر د رػػػ  الدػػػة بوػػػ  مهللر رػػػ  البوػػػ  مط ربكتػػػ   ن زدوسهػػػو ذػػػ سي بكمػػػ  

بمجػػػع ادللػػػفم ف رفػػػأل ذػػػهللاربت(( ادلكعػػػ د مودللػػفمل ذهػػػو ربملػػػين بمجػػػع بذػػػا احلػػػمل ااػػهللربة 
رفػػأل ذػػهللاربت(( ال س بػػ ف افػػه امدػػ ـ دػػة خنيػػ  ذػػ  افػػه ادللػػف( ادلتعػػ  مومدػػ ـ 
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اني  د اداه ذهو رف ادلملتزا  امتف ا امدوـ باهلل بومدوـ باهلل اني  رلمملوه رفني  مل اافػ ؽ 
  مواهلػل  افف قػ  ااهوأنيػ  كػ اك اا ػوبملي كػ اك ااث و الااللملل ال ظلػو ذػ  رلمػع رفنيػ

دواك بنذا اسرتزاؿ البذػا اااػ ؿ ذلػ( وػ ؼ ا ناػك الذػ( دهتلػل ف  ن امدػ ـ 
الموق ف رفأل ادػ( امدػ ـ بملفػ( أػ ا بف ق اػ  بمجػع ادللػفم ف رفػأل ذػهللاربت(( ادلكعػ د 

وؿ  ذهػػو اخلعػػ م رف ااففػػه ااملػػوـ قػػهلل ربطفػػمل الربػػ اد مػػ  اخلعػػ م ذػػ ا ذػػ  ااالػػوذ . قػػ
س رػػزاؿ طوكفػػ  دػػة بدػػل رفػػأل احلػػمل  الذػػ( ااطوكفػػ  ادلهعػػ  أ ااػػ ربة قػػوؿ بػػني(( ااهػػيب 

دهعػػػ  أ س رباػػػ ذ( دػػػة وػػػواف(( الس دػػػة وػػػ ذل( خػػػىت ركػػػـ  االػػػور  ربملػػػين بف ااف قػػػ  
ااهوأنيػػػ  البذػػػا االػػػه  الاجلمورػػػ  الااطوكفػػػ  ادلهعػػػ  أ ذػػػ إ بافػػػوي اوتففػػػا الا ػػػة ادلملػػػل 

ا االه  الاجلمور  ذ( ااف ق  ااهوأني  الذ( ااطوكفػ  الاخهلل ادللمأل الاخهلل اني  سلتففوه بنذ
ادلهعػػ  أ الافػػه اافػػ ؽ ااهوأنيػػ  دػػو أػػوي ا ااهعػػ م ال ظلػػو ب(ػػ( دػػة ق اػػ  رفنيػػ  ااعػػ أ 
الاالػػ ـ كف(ػػو ا ااهػػو   س الاخػػهللأ. قنيػػا ذلػػ إ اا اخػػهللأ ب قػػ  سوأنيػػ  مورتلػػو  ااف(ػػ( ال س 

ادلهعػػ  أ  س رػػزاؿ طوكفػػ  افػػه ب قػػ  سوأنيػػ  ه ربػػ د ا ااهعػػ م البدػػو ااػػ ي ال د ااطوكفػػ  
دػة بدػل رفػػأل احلػمل دهعػ  أ الادلهعػػ  أ الااهوأنيػ  طوكفػ  الاخػػهللأ م مجػوع االػف  ااعػػوحل 
بمػة مملػهللذ( دػة بذػػا االػه  الاجلمورػ  مػػ  وػ ؼ منيػه(( ا ناػػك ال ظلػو ذػ إ رلػػو ا  
دته رػػ  قنيػػا ذلػػ( ب قػػ  سوأنيػػ  مورتلػػو  ااوػػ أ صلػػ ا دػػة ااهػػو  القنيػػا ذلػػ( طوكفػػ  دهعػػػ  أ 

اػػهللسنيو الااوػ أ ا   ػػ( سعػ الا ا ااػػهللسنيو الدنيهعػ الف ا ااوػػ أ قػوؿ أػػا الرػػ  مورتلػو  ا
 إنكك  لققيككر  نكك ق  والكك  ن  مقككوا عككع ال يكك ي الكك ني  و ككوأل   ككوأل اجشكك  ر   )ب(ػػ

دهعػػ  الف ا احلنيػػوأ ااػػهللسنيو الدهعػػ   ربػػـ  ربكػػـ  اريػػ(ود الذػػ( ربػػـ  ااكنيودػػ  سػػوأ ف ب(ػػ إ 
االػني  الدثػا بمسػوي ادلطػ  الضلػ  ناػك. بمسوي اوتففا ا ػة ادللػمأل الاخػهلل دثػا بمسػوي 

ختتف  ارمسوي البمسوي اردهلل. مورتلو  اوت ؼ ااعفو  دني  صوـ  بمنيب. دعفا 
ذػػ إ الذػػ  يػػيي الاخػػهلل دػػة أ(ػػ  ادللػػمأل ا ػػة صػػفت  ااػػل رهنيػػا متغػػي اسدػػ( ذػػ ا 
سلتف  دة أ(ػ  ااعػف  ا ػة دػة أ(ػ  ادللػمأل الاخػهلل كػ اك اردػهلل بمسػويإ ادلختففػ  
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نيػػ اف ادلملػػ الؼ. الكػػ اك ادلطػػ   نا قفػػا دطػػ  بال قفػػا هنيػػ  بال الادللػػمأل الاخػػهلل ذػػ  احل
قفػػا طػػا بال ضلػػ  ناػػك ذػػ  دػػو ربهػػزؿ دػػة االػػموي ا ػػة مػػووت ؼ صػػفت  كػػ اك ادػػ( 
ااف قػػػ  ااهوأنيػػػ  ااطوكفػػػ  ادلهعػػػ  أ بذػػػا االػػػه  الاجلمورػػػ  بذػػػا احلػػػهللرب  بذػػػا ارالػػػ  بذػػػا 

فنيػػػ  صػػػحوم  ااملفػػػ( كف(ػػػ( يػػػيي الاخػػػهلل ربػػػ اد مػػػ  دػػػة كػػػوف دتلملػػػوه ا اسرتكػػػود دػػػو كػػػوف ر
الوػػ ج ا صػػغي اردػػ  الا كلػػيإ رػػة قػػ ؿ ادلخػػوافل افجمورػػ  ارالن.   دػػ ؿ ار 

قوؿ ا  و  ذػ إ اا دػوا  ااملالنيمػ  ادلختعػ أ اجلودملػ  سلػنؿ ار بف غلملفهػو دػه(( الذػ ا 
بنيػػ  رػػهللـ ااتزكنيػػ  افػػهف  بػػ ف يػػنيإل امدػػ ـ دػػع دػػو قػػ   دػػة ذػػ إ ااملكوكػػهلل الدػػع دػػو ذػػ  

كودػػػ  ا ذػػػ ا ااػػػهللربة الس ػػػ  ارتكػػػود االػػػف  ااعػػػوحل ا هػػػ  دملفػػػـ  دػػػة أ(ػػػودإ الرالػػػ( د
رب أػػ  الذػػ ا ذػػ  اا اأػػ  رفػػأل ادللػػف( اا اأػػ  رفػػأل ادلػػ دة ادل خػػهلل ربلػػملأل ا بدػػلوا 
ااهجػػػػوأ ا بدػػػػلوا اسرتكػػػػود ااعػػػػوحل الربلػػػػنؿ ار أػػػػا الرػػػػ  بف غلملفػػػػ  دػػػػة ااطوكفػػػػ  

ر أػػا ادلهعػ  أ الدػػة اافػػ ؽ ااهوأنيػػ  دػػع دػػملني  ا بدػلوا ناػػك الس ربزكػػي سفلػػ  بػػ ف ا
 .  عال فا وا  ن سفم  و  م م بمن  ف   الر  برف( مودلتكل قوؿ 

بهلنؿ ار أا الر  بف غلملفهو ده(( البف ربفزدهو كفمػت(( البف ربلعػ سو مػنق اذل( البف ؽلػة 
رفنيهو موسذتهللاي أهللرب((. ااف(( بسػو سلػناك منمسوكػك احللػل المعػفورك ااملػ  المومسػك 

 نا دػػػشفا مػػػ  برطنيػػػا بف دتنيتهػػػو رفػػػأل ارتكػػػود اررالػػػ( ااػػػ ي  نا درنيػػػا مػػػ  بألػػػا ال 
ااعػحوم   قػ اف ار رفػػني(( ال س دتنيتهػو  س البسػػا  اضل رهػو ااف(ػػ( دػة كػػوف دهػو دكعػػ اه 
بنهف  اػػ  البذػهللإ دػلنيا اا يػود الدػة كػوف دهػو روصػنيوه بػنهف  اػػ  نسلػ  الدػة رفنيػ  موات مػ  

اف(ػ( ب(نيػي اػػ  ااهع   الدة كوف دهو بني  قع   دة أ(ػ  ارتكػودإ بال دػة أ(ػ  رمفػ  ا
بدػػلوا كمواػػ . ااف(ػػ( بسػػو سلػػناك البسػػا اا ػػ ف اجلػػ اد بس جتملفهػػو دػػة اخلػػوكلل الس دػػة 
ااػػػ ربة رب ػػػ ف  وػػػ  رفم(ػػػ( بقػػػل  دػػػة بالاػػػ  البف جتملػػػا  وػػػ  برمواهػػػو وػػػي دػػػة بالاكف(ػػػو 
سلػػناك بف دتػػة رفنيهػػو مت مػػ  سعػػ   دػػة كػػا يػػيي س رب قػػنيك قلػػا ادلمػػو . ااف(ػػ( بف 
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الدتومملػ  الػف  ذػ إ اردػ  البف  ختفػا قف مهػو دػة ااغػا سلناك اللو  رفأل اسرتكود 
 البف ختفا برمواهو دة اا ربوي البف جتملفهو  اهلل ا ااو أ دتجوسلل رة دا  ااغ ال . 

قوؿ  ا  ار رملون  البدنؿ ار بف غلملفهو ده(( ال س ربزغ قف مهو مملػهلل  ن ذػهللاسو ااف(ػ( س 
   سػػك بسػػا اا ذػػوا س وػػي  س رػػزغ قف مهػػو مملػػهلل  ن ذػػهللربتهو الذػػ  اهػػو دػػة اػػهللسك  اػػ

ويؾ س خ ؿ اهو الس ق أ  س مك ضلمهللؾ الاحلمهلل اك الاافاا اك الااهملم  اػك رفػأل 
بف رفافا رفنيهو ملموع ذ ا ااملف( الم بودر  الموال ؿ بني  بنسػا اليل ناػك ااف(ػ( ركلػا 
ناػػػك دهػػػو ااف(ػػػ( ركلفػػػ  دػػػة ااكوكػػػا الركلفػػػ  دػػػة ادللػػػتمع البهفػػػ  ا ػػػنيإل امدػػػ ـ ااػػػ ي 

مػػ اك ااف(ػػ( صػػفي الدػػف( رفػػأل دملفػػ( ااهػػوهل اخلػػي زلمػػهلل مػػة رلػػهلل ار كفػػوي دػػو ببودسػػو 
رف( الكفوي دو ب يهلل ااف(( الامملث  دكودوه زلم داه اا ي الرهللر  ااف(( الب ض رػة صػحوم  
سلنيػػك رفػػني((  قػػ اسك ااف(ػػ( ب ض رػػه(( الب قػػي رػػه(( ااف(ػػ( البهفػػ  مو اسهػػو ااػػ ربة 

ربة  ده ا  مهػو  سػك  قالؼ  خػني( الصػفأل ار دلك سو مومؽلوف الس جتملا ا قف مهو هال اف 
 الدف( رفأل سلنيهو زلمهلل ال ا  الصحل  الدف( رلفنيموه كثياه  ن ربـ  ااهللربة.
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