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ةدددٚراـمدددْٙدةأرأأسددد ًٌ   ملدددٙرةيُِدددورلّدددملرأأ دددٜرطدددٙ دررأمحدددمهللا ريبرروأرأأسدددٕرُرطددددررد

ُ  ر اـًٓدددٚرأاـمدددْٙدةأرأأشدددْمهللارأ رٓرإورإٓرأ دددٜرأأسددد شدعرطّدددمهللا رودددِّمراـمدددْٙدةأرأأ دددظرأأسددد

رطدرلنرـوراـسٓٙدةرأاـ يٙدةرأاـٍٓٙدةأرأطدرآرورأ حبورأولراجلْٙدرأاـيبٙدة:رألٙربيمهللا:

راـ ثددلراـددِّنرييُدد رأ رلّٙصددٙتراـٌَدد راـٓددشلرؿ ددذةأرأأسددبٙبراـػدد ر اـٓددشلرؽََُدد رذـدُد

يفرلددٙررأامراالددٙلرا دددٙؿ رأؾددٙإل:ر ددحٓ رااسدددّٙدرأ ررلّ ػددةرٓسددٓدرأؾددمهللاررأنرطدددنراـّبددملر

ر ر}ةدددورؾشـدددورةيدددٙغ:ررأ ررسدددشإلرا ررخي ثدددٙمنرطدددنرأورو يددد ةر دددْ  د ٌَ ـْ رَأا
ِ
دددراال َْٔقد إَِذارَثدددَٙنر

ًثٙ رَأْؽَشا
ِ
ُدشَ ريِفرِديِنراال َسرَيمهللْاحد راـّٙل َٜ ـٓخ ثّنرلّورأؽشاًثٙرؿدردحُشمر»ؾٙإل:رر[ر2:ر1]اـّق{َأَرَأيْ

ًثددددٙ طددددنرر-ريضرا رطددددّْد-طددددنرثددددٙب ربددددنرطبددددمهللارا رر-رمحددددورا -أرأرأىراالددددٙلرأمحددددمهللارشأؽشا

ًثٙ»أ ورؾٙإل:رررسشإلرا ر رلّورأؽشا ًثٙرأسٓخ ثشا ريفردينرا رأؽشا رنشإ راـّٙسرؾمهللاردحُشا

ًثددٙرأٓرجددشإلرأٓرؾددشةرأأ دد  راـٓددشلرةمددٙومهللاأ رؿ ددًذارلددنراـّددٙسرخي ثددش رلددنرديددنرا رأؽ شا

إٓربدددٙ :رأسدددبٙبرطمهللايدددمهللاةأرلّٙصدددٙترؿ دددذةأرلدددنرؾٙرؽْدددٙرؽٍدددمهللارارةدددمهللاأرٔسدددٕإلرا رسدددبحٙٔورأةيدددٙغر

اـسدددددولٛرأاـيٙؽٓدددددٛ:رؽٙـسدددددح رأاـسدددددح ةرؾدددددمهللارأ ػدددددأاريفرؿدددددلرلَدددددٙ رأاـدددددِّوٙبرإغراـيدددددّ اؽعأر

دريفرشد لراـبُدمهللاا أرؿدِّارا ِعأرأةندمهللايٍْ رؽدٓدريٍشـدش رلّ ػ  ـيُدٔٓدٛربَدلرأاخميشذينأرأاخّج 

أصٓٙؽْدددٙرأأرشا دددٙأراـُٓراـٓددددٛأراـمهللايٍِ اصٓدددٛأرآشددددزاؿٓٛ:رؿُْدددٙرلّدددٙوٞرألىددددوتريسددد ىلر ددددٙر

إـددشمرلددنراـبػددأرإ ر رٔبددٙـ رؽٍّددشإل:راخويددعنرأٓرجددشإلرأٓرؾددشةرإٓربددٙ أرألددٙرذ راـٍبددشرر

نرلّْٙراـي بٓٛرأأرؼذراـي بٓٛرأطدرذـُر ثرأٓرج جريفرسٙئ راـبودرسشا ٍِسنؽحمهللا  رؽ

ألٙروِّمرإٓرأل ُدٛرأطّٓدٛرلدنرأبدشابراـٌَد رأأردشا راـٌَد رأأشدَٙإلراـٌَد أرأوّدٙ رأبدشابر

ؿ ذةرلنرأجلْٙرحد جرلدنرديّدوأرحد جرلدنرااسدولأرأيفرضدوإلرذـدُرؿُدوروّدٙ رؽادٛرة خدب رلدٙر

بددعرإؼددوبربددٙبراـٌَدد رأإؼددوبربددٙبراـ ٌَددذأرأبددعرأحدد ىرةٌدد  ربددٙبراـٌَدد رأاـ ٌَددذرطددددر

ددد راـّدددٙس  ٌ طٓو:رةَ رلدددّْٞرااؽددد اطررلقدددا بٙـمدددبْٛرأبدددٙـىنأرألدددٙرإغرذـدددُأروّدددٙرأد دددٙسرأ ْجدددشا

رلدددّْٞراـ ٌددد ي أرأؿددددرذؿددد رشدددٓ رااسدددولرابدددنرةِٓٓدددٛر :رإ ر-رمحدددورا -أوّدددٙ رأد دددٙسرأ ْجدددشا
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اـمددٓوٙ رٓريبددٙأريفرألدددرأـددٞراخسددُ نر ددٙأإلريسددٍوورإلددٙروّددٙرأإلددٙروّددٙ :رإلددٙريفرااؽدد اطرأإلددٙر

رنرأإلٙريفراـًُشأرٓريبٙأريفرألدرسٍ نيفراـ ٌ ي أرإلٙريفراارثٙ

ؽْددددِّارلددددّْٞرليددددّشجرأأحدددد رؿددددِّـُأروددددِّاروددددوإلرأأحدددد رؿددددِّـُأروددددِّاروددددوإلرأذـددددُر

ودلرتٙب دٛأرطددربّٓدٛرلدنرألد مأرطددربندذةرلدنرؿ دٙبرربدور ووإل:رؽيددراخسدُ رأ ريِفدرطددرحد

سددٓدريفراـددمهللالٙنأرٓسددٓدريفروددِّمرإبددشابرالوددذةراـ ددملريّبّددملرطُْٓددٙراـيِددل:رٓرأسددّٛررسددشـور

طددمهللاأرذددِّمر ٙرؽًٙاددٙرذددِّمراـٍشا ًٌ أيفراـٌد أجأرأيفرإلددشاإلأننأرإغرؼددذرذـددُ:رٓبددمهللارأ ريَدش رجنددٓ

د رودِّارأ يدلرودِّار  ٌ ن:ريدَ اـ ٕ ٓوتأرذدِّمراـ ٍيٓدمهللااتريفرودِّمراخسدٙئلأرأٓرخيدب رحدب رطمدشا

ئد رأ دورؾد أريفرث يدمهللاةرلدنراجل ا مهللارأأرٔحدشرذـدُ:رممنرارةمهللارأأ َسرطدرطٍبٓورأرأسرلٙـدوريفرذـُد

ٕ رأذا رحوٕن رؽّْٙ رأد ٙسري شسيش ريفراـ ٌَذرأوّٙ رأد ٙسري رسطش ريفراـ ٌَذأرأوِّارحو

إأـددددددش ريديِِددددددش رأيسددددددحبش ربددددددِّيلراـ ٌَددددددذرطدددددددرسددددددٙئ راـّددددددٙسربددددددٙـيِشلأرأأأ ددددددُر

ي رسددطش رإغرإجَددٙل:رإذارؿٙٔددٜربيدد رإجَددٙلراـٓسددذةرؿددٙ راـسددُاري شؾٌددش رؽْٓددٙ:راالددٙلر

ٓدسدٕإلرطدنرلسدٕرٛريٍدشإل:ردطّدملرأ ىد رؽْٓدٙأرةيدٙإلرلدنرر-ا ررمحو-لٙـُر إلٙلردارراذج ةريدٖةلرؽ

ُددورأوَددِّارج ددلر اـًددمهللانرؽٓددٕاريفراـًددمهللاأردطّددملرأ ىدد ريفراخسددٕرٛرةيددٙإلرلددنراـًددمهللانرؽٓددٕاريفراـًددمهللاريٖث 

يٌدد  را رسددبحٙٔورأةيددٙغرطُٓددوريفراخسددٕرٛ:رؽَٓددارـددشرؿٙٔددٜروددِّمراخسددٕرٛرة يُدد ربٙاسددولرأأر

يُدد ربٙـ شجٓددمهللارأأراـِػدد رأاـ ّمهللايددمهللاترؽوبددمهللارإًذارأ ريٍيددراأسددٙ رؽْٓددٙرطدددربّٓددٛرطدددراـٌَدد ترة 

رلنراـ أنراـٌوذنراـِّنري رسدعربدور دٙجبور ةٖدة:ري ِْلأريزيٝأرأؿدرؾٓل:راـ أنرالِذرحذ 

دد ىربيدد رإجَددٙلرطدددروددِّارا َدد أر أـدد بدريّددمهللالربيددمهللارذـددُرجٓددّدرٓريٌّدد راـّددمهللال:رإلددٙرجٓددّدر د

رجّٓدرخيٙ ِوروِّاراـمخصنر-سبحٙٔورأةيٙغ-اـٍٓٙلٛرطّمهللارا رأإلٙريشلر

رإغردّيدددددددددددددٙ ريدددددددددددددشلراـدددددددددددددمهللاينرِٔيددددددددددددد

ر

رأطّددددددددددددددددددمهللارا ر  ِدددددددددددددددددد رالنددددددددددددددددددشلر

ر
ب راـ ٌَددذأرٓبددمهللارلددنرلي ؽددٛراـػددأطراـ ددملر ددٚرأ رة ددشؽ ريفر ؽددًٗذارٓبددمهللارلددنرلي ؽددٛروددشا

ٔددد راـ دددملر دددٚرأ رع ّددد رأةّ ٌدددملرطدددنرذـدددُراـ ثدددلرأأرةُدددُر ددد أرأاخشا ٌل اخددد أةراـدددِّنرأأراـ دددملراخَد

ؾٙرؽٜرسبًبٙرلدنرأسدبٙبراـٌَد :رؽدًٗذارٓبدمهللارأ ريد يُ راأسدٙ رذـدُأرألدنروّدٙرةَِدنرأآدٛرودِّار

رلددنراـّددٙسرٓسددٓدرلددنراخمدد ًُعربددٙـيُ راـػددطملرأبوُددٚر اـيُدد راجلُٓددل:راـددِّنرؽددّ طرؽٓددورؿ ددذ 

راـيُ راـػطملن
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رطّدددمهللاررؽدددشمرؿ دددر-ؿددددرأسدددٌُّٙ–وّدددٙ ر راـبدددٙبرأثُسدددشا رأ رأد دددٙسرأؼٍُدددشا بْ رأ ري َُِدددشا

ربحمهللايٝررسدشإلرا راـدِّنرأح ثدوراالدٙلراـودراحرأ دححورإـبدٙح:ر أاشدْمهللاأارطددر»يِ  ُشا

رودِّاراـبدٙبرعًٙلدٙرأ دٙرأارطددرأشدمهللارلددنرشاخحسدنربٕ دورنسدنرأطددراخزدنربٕ دورلزدن أرأؼٍُدشا

أبددمهللًاانروَددِّارطٍٓددمهللاةراجلْدد ربددنر ددٌشا :رٓرؿٌدد ريفرااسددولأرلددنردحددلريفرااسددولر رخيدد جرلّددور

د أ رؿدلرلدنر  ٌ طّمهللاروٖٓنراـهّوإلرلنرل ثادٛراـيقدأرأطددراـٍّدٓ رلدنرذـدُروّدٙ رأد دٙسريدَ

رةُبلسربمبْٛريفروِّاراـبٙبأرببٙبراـٌَ ن

ؾددد ي ر»:رأؿددددرأسدددٌُّٙرؿِدددورصددد يفرإلددد رذلدددٓ أرأإطدددمهللاإلرودددشراـشسددد رؿددددرؾدددٙإلراـّبدددملر

" دددحٓ رؿددددرثدددٙنريفررشأأسددد راـيددد بأرأبّدددشروٙشددد رأأسددد رؾددد ي أرأأ دددٙرأأسددد ربّدددملروٙشددد 

:رشاـٌددد دأسرأطددددراجلّدددٛرأأسددد راجلّدددٛ»:رأن:رأطدددمهللاإلرأأؽهدددلأرؿددددرؾدددٙإلررشأأسددد »أرلسدددُ "

أأسدد راجلّددٛرـددٓسرليّددٙمرأ ددوربددعراـِٓدددعرأاـمدددإلرأإلددٙلرأالُددارأٔحددشرذـددُرأرإٔدددرليّدددلر

رذـُرأ ورأؽهلراجلّٛن

ابراـ ددملروددّلرؽددّحنرٔ يددمهللارأ رَٔددش رلددنرإؽهددلرأإؿِددلرأإل ددلرٓسددٓدريفروددِّمرإبددش

رؿ ذأرأجٙدرطّْٙرمجٙوذرؼٌذةرلنراخسُِعرٓسدٓدريفرودِّاراـيقدراـدِّنرؿ د ترؽٓدور ؽْٓٙرحُ  

رناـٌ نراـ ملر يلرا ُٓ رجذا رؿدرأحرراـّبملر

مر ددمهللاأرةيدد   مراخشج  مراخسددُ أرةيدد   أؾبددلرأ رٔودد بروددِّاراـبددٙبرٓبددمهللارلددنرخحددٛريرسددةرةديدد  

رلنرإ دُٓعرأأرلدنراخ ةدمهللاين:راخٖلنربٕآٛراـ ٌَذأرةٌَذرلَر نرؿٙٔشا نترةٌَذراـَٙؽ ينرسشا

ٔددددٚر طددددملرثددددٙٔبعرلددددنرثشا وددددِّمرلسددددٕرٛرلددددنرإآددددٛربَِددددٙ أرأة هدددد رأآددددٛراخسددددٕرٛرجٓددددّدرٔ ا

درـًدذمرألػدأعريفرديدنرا رأةزةدٚرطُٓدورأجَدٙلرـًدذم:ر د ا درـِّاةدورأيد د ا اـ ٌَدذ:رأ راـ ٌَدذريد

ؾدددددمهللارؾدددددٙإلريٙصًبدددددٙرـّبٓدددددوررلدددددٙراـًدددددوةرؽ يُِدددددش رأ را رؽْدددددشرذأرؽٙئدددددمهللاةرـِّاةدددددورأؽٙئدددددمهللاةرـًدددددذمأرأ

أ َر}:رألندددوٌٙمر دددِٙؽ د ََ ـْ دددْلرَيدددٙرَأْلَدددٙرا :رؾدددلريدددٙر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أر ريٍدددلرا ر[1]اـَدددٙؽ أ :ر{ؾد

أ َر}ؾددد ي أر ريٍدددل:رؾدددلريدددٙرطددد بأر ريٍدددل:رؾدددلريدددٙرألدددٙراـّدددٙسنربدددلرؾدددٙإل:ر دددِٙؽ د ََ ـْ دددْلرَيدددٙرَأْلَدددٙرا ر{ؾد

ربونر:رأ ٌْ [1]اـَٙؽ أ :ر ربش ٌْ راـِّينرؾمهللارةُّبسشا

رأٓربِهددٙرعرأإٔدددروددشرؽيددلرألدد أرأإلدد رلددنرا رر{ؾددل}أر سددبحٙٔور-ـددٓسربٌيددلرلددٙضم

-يٍ يراـشثشبرلٙر ريقؽور ٙرمرؿدرؾ ررأودلرإ دشإلأرتد رإ رإلد رـّبدملرا رر-أةيٙغ
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ددر-سددبحٙٔورأةيددٙغ ن  ددصرأٓريد ننددورين  صروٙوّددٙ:راـَدد ي روددشرألدد رٕل ددورلددنربيددمهللامرلددٙر رخيد

نرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ؽٍٓ يدددرودددِّارإلددد رأ ريِ  دددلراجلِٓددد رٕلددد را ر يفرةٌَدددذراـَدددٙؽ ينرسدددشا

رلدددنرإ دددُٓعرأأرلدددنراخ ةدددمهللاينرؿددددرؾدددٙإلراـمدددٓ رمحدددمهللاربدددنرط ٓددد ر طّدددمهللارِذؿددد مرر-رمحدددورا -ؿدددٙٔشا

ر درلددددنرذـدددُد أةّٙأـددددورذددددِّمراـسددددشرةرسددددشرةراـددددرانةرلددددنراـػدددد أرسددددشرةراـَددددٙؽ أ رؾددددٙإل:رأاخدددد ا

"سددبٓلراـّجددٙةرذدد ربددٙـٌَ أرأأرؾددٙإل:رأ دد رطدددراـٌَدد نرؿدددرذؿدد رذـددُريفرؿ ٙبددوراـٌّددٓسرراـ قددي 

ٌَِٙ رلنرلشآةراخ ةمهللاينرأأولرااذا " ؿددريفرر"اخ ةمهللاينرأإتد ا "أرأيفربي راـّس رأاـ

ر ٌحٛرسبيٛرأس عرلنروِّاراـَ ٙبن

ِلْنر}:رؿدددددِّـُرؾدددددٙإلرا ر ْٖ ددددد شِترَأيد دددددٙؼد دددددْ ربِٙـول ٌد َْ دددددْنرَي َِ ْ َأِةرَؽ يد ـْ ربِدددددٙ َُ َسددددد ِْ دددددمهللِاراْسَ  ٍَ رَؽ
ِ
بِدددددٙال

ل ٍَ ْت شد ـْ أراـي أةراـشتٍلروملرااسولرؿدر"ٓرإورإٓرا "[أراـي أةراـشتٍلروملر256]اـبٍ ة:ر{ا

نراـبٓددٙ "ؿدددريفرر"نِددمهللارإلددعراـمددٍّٓومل"ثددٙنريفراـ ٌسددذأرأؿدددرؾددٙإلراـمددٓ راـيّولددٛر ر"أوددشا

رن(لنربٙ أرألنر ريدٖلنربٙ رؽْشرلَزدمرل راذٙـَعؽْشر ريدٖرت)ؽِنر ريٌَ ربٙـوٙؼشؾٙإل:ر

ؽدددًٗذارـدددشرأثدددمهللاة رشخًندددٙريدددٖلنربدددٙ رأٓري يددد ضرـٌَُددد ربٙـودددٙؼشترؽْدددشريفرا ٍٍٓدددٛر ر

يدددٖلنربدددٙ أرِ ترٕ راـٌَددد ربٙـودددٙؼشترشدددو رأشدددو راايدددد أرألدددٙرليّدددلراـٌَددد ربٙـودددٙؼشتتر

يفرليّدلراـٌَد ربٙـودٙؼشتراـدِّنرودشرر-رمحدورا -يِّؿ راـمٓ راخجمهللادرنِدمهللاربدنرطبدمهللاراـشودٙبر

ددددمهللارأ ريِ  دددددلربدددددِّـُرأيٍددددشلربدددددِّـُ:رؾدددددٙإل:ر رطددددددرؿدددددلرلسددددُ أرطددددددرؿدددددلرلشج   ٚ )أاـٌَددددد رأاثدددد

نرؿٙٔدٜرةُدُراـيبدٙدةرة يُد رر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-بٙـوٙؼشتربٕ رةدبولرؿدلرطبدٙدةرـًدذرا ر سدشا

َْددِّاريَددش ر:رؽبددٙجلنأرأأربٙـبػددأرأأربددٙ ج أرأأربٙـمددج :رأةمددْمهللارطُددْٓ ربددٙـٌَ رأاـهددوإل(

راخجُمهللاراـ ٙحر ٌحٛرلٙئٛرأأاجمهللارأطػيننر"اـمهللاررراـسّٓٛ"اـٌَ ربٙـوٙؼشترؿدرثٙنريفر

يفرليّدلرر"اـ سدٙئلراـمخندٓٛ"يفرر-رمحدورا -ؿِّـُرؾٙإلراـمٓ رنِمهللاربنرطبمهللاراـشوٙبر

د رأوُْدٙ(اـٌَ ربٙـوٙؼشترؾٙإل:ر  ٌ د رأودلرةُدُراـيبدٙدةراـ دملر)أ رةدبودلرطبدٙدةرؼدذرا رأةدَ  ٌ أرةدَ

أرؽِّْارأ لرأ ٓلرلنرأ دشإلراـدمهللاينأرأؿددرسدٕٓارليّدٙرإ ر-سبحٙٔورأةيٙغ-وملرلنردأ را ر

ددد راخػدددؿعرأأرشدددُريفر  ٌ شدددٙنرا ريفرٔدددشاؾ رااسدددولراـيػدددةريفراـّدددٙؾ راـ ٙـدددٝ:رلدددنر ريدَ

رةٌَذو رؿٌ رإمجًٙطٙن
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دددٙررلدددنرإ دددُٓعرأاخ ةدددمهللاينرلدددنربدددٙبرلدددٙذاترلدددنربدددٙبراـ ٌّ ٌَددد رإًذارؽوبدددمهللارلدددنرةٌَدددذراـَ

ر–رمحددورا ررمحددٛرأاسدديٛر-بٙـوددٙؼشتأرأيٍٓدد رذـددُرؿدددرؾددٙإلراـمددٓ رنِددمهللاربددنرطبددمهللاراـشوددٙبر

ربٕ لرديَّ رأيشيصرأتبٙطورأأجبٙبورأصوبورأأ حٙبورجٓٝرؾٙإل:ر )ؽٙ را رإحشاحرعسَشا

رليّٙودٙرر-أنربٕأـورأبآح م–أأـورأآح مر ٕدسورأرأسورأودشرشدْٙدةرأ رٓرإورإٓرا أرأاط ؽدشا ب

رأ ددددحٙ  أررأأجبددددشار ربيٓددددمهللاينأرأاؿٌدددد أاربٙـوشاؼٓددددٜأرأابًهددددشا أوُْددددٙأرأأاـددددشو رأـددددشرؿددددٙٔشا

دد و (  ٌ رلددنر ريدَ ٌُّّددملرا ر دد أأرؾددٙإل:ررأابًهددشا ؽٍددمهللارؿددِّبروددِّارطدددرا رر:)لددٙرطددّظرلددّْ رلددٙرؿ

ٌُّورا ر  رأبٙـٌَ ر  ( دلرطّدورؿددريفررأاؽزىربلرؿ ٍِ ٔد اخجُدمهللارر"اـدمهللاررراـسدّٓٛ"ؿدرذؿ رذـدُرأ

رٌحٛرلٙئٛرأةسيٛرطػناـ ٙحر 

إًذارةسدددِيش راـٓدددشلريفراـٌهدددٙئٓٙتأريفراـمٙشدددٙتأريفراـٍّدددشاتأريفرااذاطدددٙترلدددنريددد َُ ر

طٓورأيٍدددشإل:رـدددنريسدددٕرُرا ر يدددشلرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أيّدددٙدنراؼدددوبرودددِّاراـبدددٙبرطددددرلقدددا

ًٔٙرلدنراـّدٙسترودِّاراـدِّنريٍدشإلر دِّاراـٍدشإلرأي ٌدّشمر دِّاراـٍد ٌ  رؽو شإلرودشرؿدِّبراـٍٓٙلٛ:ر َر رةدَ

راـيدٙ راـّح يد راـمدٓ راخجدمهللادر "نِدمهللارطدرا رأاؽزىأر ريٍلرذـُراـيبمهللاراـٌٍذرأإٔدرؾٙإلرذـُد

)ؽٍدمهللارؿدِّبرودِّارطددرا رأاؽدزىربدلرؽد ضرا رر–رمحدورا ررمحدٛرأاسديٛر-ربنرطبدمهللاراـشودٙب"

ودشر:رودلر-رمحدٛرا ررمحدٛرأاسديٛ-نروَدِّارؾدٙإل:رأبدِّـُرٔدصرطُٓوراـٌَ ر د رأاـدرانةرلدّْ (

يدددورأاث ْدددٙدمترٓرٓ:رأإٔددددرودددشربدددّصرؿدددولرا ر لدددنرؿٓسدددوترودددلرودددشرلدددنرطّمهللايٙةدددوترودددلرودددشرب أ

رنأؿولررسشإلرا ر

 دددُشاتررورأسدددولور–أةٌَدددذراـَدددٙؽ ينرأاخ ةدددمهللاينرودددشرلدددنرودددمهللانرإ بٓدددٙنرأاخ سدددُعر

ُدددٛأررأرا ر-طُدددْٓ رأمجيدددع
ِ
ر}يٕل ٔدددٙربٙـ دددٕدربدددٕورإ بٓدددٙنأربمدددٓ راخ ْٜ ددد َٔ رَؾدددمهللْارَؿٙ ْسدددَشة  دددْ رأد َد ـَ

َد ْر رِلّْ ند َ آ ٙربد ٔل ْ رإِ ِْ ْشِل ٍَ ـدشارـِ ِِّيَنرَلَيودرإِْذرَؾٙ ـل ِوَٓ رَأا ٛ ريِفرإِْبَ ا !!رةرنأارلنر[4]اخِ حّٛ:ر{رَجَسَّ أرةّٕلُشا

أَ رِلْنر}أؾشالْ رؾبلرةرئْ رلنرإ ّٙلراـ ملرييبمهللاوٙرأؾشالْ أرؾٙإل:ر رَةْيبدمهللاد ْ رَأمِمٙل َد رِلّْ ند َ آ ٙربد ٔل إِ

رددر
ِ
ربِددددددددٙال ِلّدددددددددشا ْٖ ددددددددلرةد رَأبَددددددددمهللًاارَج ل َهددددددددٙند ًْ َب ـْ رَأا َيددددددددمهللَااَأةد ـْ را َد د ددددددددَّ ْٓ ََّّْٓددددددددٙرَأَب ددددددددْ رَأَبددددددددمهللَاارَب َد ددددددددٙربِ َٔ  ْ ٌَ رَؿ

ِ
أِ راال

رن[4]اخِ حّٛ:ر{َأْجمهللَامدر

ر"سُٓد ربنرسحد "ترؿدرؾٙإلراـمٓ راـيّولٛر{ؿٌ ٔٙربَ }لٙرليّلرر{ؿٌ ٔٙربَ }إًذار

ُددٛرر{ؿٌ ٔددٙربَدد }ؾددٙإل:رر"اـددمهللارر"ؿدددريفرر-رمحددورا -
ِ
ٌل ٔددٙؿ نروَددِّارينددّ رلددنرشددٓ راخ أنرؿ
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أرَلنراـِّينرليوترؾٙإلربيد راخٌرسدين:راـدِّينرليدورود رإ بٓدٙنأر{أاـِّينرليو}طُٓوراـسولأر

رن-طُٓوراـسول-أؾٙإلربيهْ :راـِّينرليورو رأتبٙعرإب اوٓ ر

ّّٓددددددٛراجلُٓددددددٛراـشاوددددددحٛرأ ددددددورؿددددددِّـُرؿددددددٙ رلددددددنر ددددددٌٙتررسددددددشإلرا ر دددددد رراـىددددددٙو ةراـب  ٌ يدَ

ريفرؾنددٛرإسدددولرأوربَدد راـنددمهللاي رراـَددٙؽ ينأرأاشدد دْ رذـددُرطّدددور ؿدددرثدددٙنريفررألددنرذـدُد

أأإلرلدٙراـ ٍدلربدورؾدٙإل:رأجد رلدٙرةٍددشإلررأ دورمّلدٙرأتدلرإغراـّبددملرر-رمحدورا -ٓبدنرؿ دذرر"اـسدذة"

دد رآبٙنٔددٙتروددلرؾددٙإلراـّبددملر  ٌ ورأجولّددٙرأةدَ  ٌ ؿدددريدداط راـددبي راـٓددشل:ررؾدد ي ريددٙرنِددمهللارأ ددُرةدسدد

دد رأجددمهللًاارلددنراـّددٙسننرإغرؼددذرذـددُرلددنرإؾٙأيددلرلددنر  ٌ ٔدَ لددنرلنددُحٛراـددمهللاطشةرٓرٓأرٔحددنرٓر

طٓورلددنروّددٙ ر دد أ روّددٙرأيٌ حددش ربددٙبراـدد دةرطدددرلقددا  ٌ ّ ددٙأرٓريد ًٔ بددٙبرطددمهللالراـ ٌّددذرزأًرارأ  ٙ

ئيوراأرـسدددٚراـّبدددملر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ـسدددٚرا ر ّّٓدددٛرأرـُِسددد ْائربٙـدددمهللاينربػدددا ـىدددٙو ةراـب

ر ترجٙشدٙمرجٙشدٙمرأودشراملدٕلشرربٙٓل  دٙإلرأاـسدذرطددرِلُدٛرإبدد اوٓ راـشاودحٛ:رودلرؾدٙإلرذـُد

أرأؾددمهللارأرؽددمهللاطٙمرإغرااسددولرؽٕسددُ رأوددشرلددنرأأائددلرلددنرأسددُ رشبددد»نرؾددٙإل:ر-طُٓددوراـسددول-

ريفرسذةراـيػةراخبػينربٙجلّٛنرذؿ ٔٙرشًٓاٙرلنرسذةورأؾن وريفرإسولور

ؽددًٗذارةٌَددذراـَددٙؽ ينرلددنرإ ددُٓعرأاخ ةددمهللاينروددشرلددنروددمهللانرإ بٓددٙنرأاخ سددُعرأـددٓسر

يٍعأرؿددددرؾدددٙإلرا ر :ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ؽٍددد ربدددلرودددشرلدددنرودددمهللانراـندددٙ عرألدددنرودددمهللانراـندددمهللا 

ٛمر} ددد ٌَ ْو ٔد رِلددددْنر ددد ل رتد ددددَ ابم رِلددددْنرةد َُ ددد ٍَ َُ ددددِِّنرَح ـل دددْ َتربِٙ ٌَ رَأَؿ مد ددددِٙأرد َ ددددَشر د رَأود رَ دددِٙجبدود ددددود ـَ َ ررَؾدددٙإَلر ا رَسددددشل دددد ل تد

ًور راـٌّد رذؿ ودٙرا ر[37]اـَْا:ر{َرثد ر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-:روِّمرأيدٛراـَ يِدٛرلدنرؾندٛرأأ ُد

ررا ر ّدش  -يفرسشرةراـَْاراـ ملرييِمهللارؿ دذرلدنراخسدُِعرـٍ انكدٙرؿدلريدشلرمجيدٛرلدنربدٙبرأ ريد

ندددصراـ دددملرأدِل ٔدددٙر-سددبحٙٔورأةيدددٙغ ٍَ أ رٕٔحدددِّراـِيدددرررطُدددْٓ رأودددشرٓري ّدددشرربددددرثدددٙنرؽْٓدددٙرلدددنراـ

ئمهللارأاـٌ ائ رلّْٙن رأاِ َ رأاـٌشا

ْ َتر} ٌَ رَأَؿ مد ِٙأرد َ َشر د رَأود رَ ِٙجبدود ود ـَ وٙوّٙراس ٌْٙلرةشبٓخملرر{أؿٌ ت}أر[37]اـَْا:ر{َؾٙإَلر

ترأـددٓسروددشربِيّددلراـددزددروددلرؿٌدد ترألرٓتر بِيّددل:رؿٓددارؿٌدد تربددٙ رأوددشراـددِّنرحٍُدُد

ددد ر ٌّ رؿٓدددارأ رودددِّاراـ ثدددلراـندددٙـ رؿٓدددارؿ ؽدددورٔٙؾًهدددٙرلدددنرٔدددشاؾ رؽ دددٕلُشا ذـدددُراـ ثدددلرٓؾزا

نرؿٙٔددٜرلددنراـٍشـٓددٛرأأرلددنراـٌيُٓددٛ:رؽْددشر ريددزددريفر دد اترسددشا  ٌ ااسددولأرٓرةَٙبددوربيدد راخَ
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ددمهللارا رسددبحٙمرأةيددٙغروددِّمراـٍنددٛرإغرؾٓددٙلراـسددٙطٛأر َترٕحددِّر ُّ ٔلريفرذـددُأرأح ةٌَددذم:ر ري ددشا

ئمهللارأإجَٙلرلّْٙ:رٓسٓدرأ را رأؾ  رأؾ رذـُنرذـُأرأاـّبملرراـِيىٛرأاـٌشا

ؿدٙ ريَ دٚريفرلٍمهللالدٛرريفرؾنٛراـِ دةراـ ملرجنُٜرأأ ػتريفرزلنرأوربَ راـندمهللاي ر

دد رتدد رؾددٙإل:رر)أأشددْمهللارأ رٓرإورإٓرا رأأ رنِددمهللًااررسددشإلرا (رسددٙئُوريفراسدد ٌ ٙحرؿ بددو:ر  ٌ )أَٔ

اـػدييٛرأجدٙربر:رؽًٗذاروِّارلنراـبمهللالٓٙترةٌَذراـَٙؽ ينأرةٌَذرلدنرأبدلرلنرأبلرأٔجٙومهللام(

رأثْدٙدر اـػييٛرأوٙولراـػييٛربدر َد ربدورلدنراـٍدشأعراـشوديٓٛراـشودٓيٛأرةٌَدذرأأ ُد

يٍعرؿددددرثدددٙنرذـدددُريفرةدددٙري راالدددٙلراـودددرنر -أأ دددُرلدددنراـبدددمهللالٓٙترطدددنراـندددٙ عرأاـندددمهللا 

رن-رمحورا 

اخجُددمهللارر"اـددمهللاررراـسددّٓٛ"ؿدددريفرر-رمحددورا -يٍددشإلراـمددٓ راخجددمهللادرنِددمهللاربددنرطبددمهللاراـشوددٙبر

رجلشا ددددٙ:رأ دددد راـيددددٙذر ددددٌحٛرتدٔٓددددٛرؾددددٙإل:ر )أودددد ر ددددٙدـشَٔ راـٓددددشلربمددددبْٛرأاجددددمهللاةرؽٕ ددددًشا

يٍشـش :رؿلروِّارج أرٔمْمهللارأ ورديدنرا رأرسدشـورإٓراـ ٌَدذرأاـٍ دٙإلنرأاـيجٓدٚرممدنرخيٌدلر

ٌ  رلنر ٔدَ طُٓورثشابروِّمراـمبْٛرإذارأؾ أارأ رؿلروِّارج رأأ ورلنرطّمهللارا رأرسشـورؿٓارٓر

رنلرأٔجٙومهللا(أب

لر ددد ا َِ ُّدترطّدددمهللارأأ دددُرإطدددولأرطّدددمهللارأأ دددُراـ رمحْددد را ررمحدددٛر-ؽدددًٗذارودددِّمرلدددنراخسددد

)إٔدددرطشديّددٙرٕثددلراـ ٌَددذر:ر-رمحددورا -أرأؿدددرؾددٙإلراـمددٓ رنِددمهللاربددنرطبددمهللاراـشوددٙبر-أاسدديٛر

أرطِ ةددُ:رٕ ددورـددٓسروددِّارأاـٍ ددٙإل( أرٓريشثددمهللارلددنرييٙديددُرٕثددلر ددوةُأر ددٓٙلُأرججدُد

أرإٓريب ًٓددٙرلددنرااسددولأرألددٙراخحدُد راخددزدنرأاخ شؼددلريفراـٌَدد رأاـيٓددٙذربددٙ رأاخّسددُ ر ٙئ

بددش رطُٓددُريفر بددش رطُٓددُريفروددِّمرإبددشابرأإٔدددريد    طٙلددٛراخ ةددمهللاينرأطٙلددٛراخّددٙؽٍعرؽْدد رٓريد   

"أبددشراـشؽددٙربددنروددِّاراخحددُراـددِّنروددشرلددنرؾبٓددلراـددشٓنرأاـددرانرؿدددرؾددٙإلراـمددٓ راـيّولددٛراالددٙلر

ودددشرأؿدددررؿ دددٙبريفرر"اـٌّدددش "أرأؿ دددٙبر"اـٌّدددش "اـدددِّنرـدددورؿ دددٙبرر-رمحدددورا -را ّدددبظ"رطٍٓدددل

رمحدٛر-ي َدش رلدنرتدٔدئدٛر؛ُدمهللا:رودِّاراـِندٌ راـيىدٓ ر دٌّّورودِّاراالدٙلرر"اـٌّدش "اـمهللأٓٙ:رؿ دٙبر

)ألدٙراـِّنريٍشإلرأوشريفر ٙيدٛرطِد مرأودشرؾدمهللارثدٙأزراـ دٔدعرلدنرطِد مرؾدٙإل:رر-ا ررمحٛرأاسيٛ

لرأرأ رأدوٓ رسٙطٛرلنرطِ نريفرؼذرصُٚراـيُ :رإلٙريفراـ نّٓاأرأإلٙريفراـ ٕرٓاأرأ ورٓر 

ئدمهللارتد ررأأإلٙريفراـَ ٙبٛأرأإلٙريفراخوٙـيٛ ؽٗ رةيبٜرلنرذـُراس ٍُٜٓرؽٕحِّترأتٕلدلريفراـٌشا
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أددأ  رذـددُربيددمهللارذـددُأرأا ددملريفراـوُددٚرأأ ددٙرابددنرتدٔددعرأطىدد رلددنرا ددملريفراـوُددٚرأأ ددٙرابددنر

)إذارأردترأ رةيدد مرنددلرااسددولر:ريٍددشإلريفروددِّاراـبددٙب:ر-ٛرا ررمحددٛرأاسدديٛرمحدد-رطػددين(

لددنرأوددلراـالددٙ رؽددورةّىدد رإغرازدجددٙلْ ريفرأبددشابراخسددٙثمهللارأٓرةّىدد رإغروددجٓجْ ربُبٓددُر

رنأـَنرأى رإغرلشاصٕك رٕطمهللاانراـػييٛ(

ةترأسدِلر دشررإًذارٓبمهللارلنراخٌٙ ُٛأرٓبدمهللارلدنراـدرانةرلدنراخػدؿعأرؿٓدارةَدش راـدران

اـددرانةرؿدددرلددّ رليّددٙرأأطووددٙرةٌَددذراـَددٙؽ ينرأثْددٙدراـَددٙؽ ين:روَددِّارؾددٙإلرأبددشربَدد راـنددمهللاي ر

رطّونر-سبحٙٔورأةيٙغ-أريضرا رر-رمحٛرا ررمحٛرأاسيٛ-يفراس ٌ ٙحرؿ بورر

رليُدددشلرضأرنرطّدددمهللارطٙلدددٛراخسدددُِعرٓسدددٓدرأ راـ ٌَدددذرجَددد رذطدددملرلدددنر إًذارودددِّارألددد  

)ؽٙاسددولرأاـٌَدد رنُْدددر:ر-رمحددورا -ٛأرؿدددرؾددٙإلرشددٓ رااسددولرابددنرةِٓٓددٛرإجَددٙلراـػددطٓ

:ري ثيٙ رإغراـػعأرؽُٓسربٙـ مْملأرأـٓسراـ ٌَذرلنربٙبراخسٙئلراـمخندٓٛ:رَلدنراـػع(

دد منرأوددِّار ٌل دد رلددنرؿ  ٌ ٌّ ٔددٙمننرإغرؼددذرذـددُرؿدددريٌيددلراـددبي ريفرأحوددٙنراـ ٌَددذرأ ددوريدَ ٌّ ٔددٙرؿ ؿ

رذطملر رأـُ سشإلرحوٕ:رإذرأ راـ ٌَ رشخيصرأإٔدروشرج   ؿددرؾدٙإلراـيّولدٛررذرـٓسربح م

ر-:ر-رمحٛرا ررمحٛرأاسيٛ-االٙلرابنراـٍٓ ر

رؽددددددٙـٌَ رجدددددد را رتدددددد ررسدددددددشـو

ر

ربدددددٙـّصري بددددددٜرٓربٍددددددشإلرؽددددددو ر

ر لددددددددددددددددددنرؿددددددددددددددددددٙ رربراـيددددددددددددددددددٙخعر

رأطبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمهللام

ر

دددددددددد مرؽددددددددددِّا ربددددددددددٙـٌَ ا ر ٌّ رؾددددددددددمهللارؿ

ر رلدددنررإًذارلدددٙرثدددٙنرطدددنرا رأطدددنررسدددشإلرا ر ربيّٓدددورأأرةٌَدددذرأ دددام يفرةٌَدددذرشدددخصم

ر ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-إأ دددٙمرؽيددددراخسدددُ ربددددرأ دددورطبدددمهللار ر أر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أرأ دددٙرطبدددمهللا 

:رألددٙرأا ٙـددٛر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أراخسدد ِ أراخدمددٙومهللارطبددمهللار ر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أ ددٜرطبددمهللار ر

ر رلدنرِطبدٙدرا رأ ر د د مرا رسدبحٙ رؿِّـُرؽوريّبًملرطدرلسُ رطدرطبدمهللام ٌّ ِجد رأي شؾدارطِدنرؿ

ٌّ مررسشإلرا ر رنأةيٙغرأأرؿ

ددد مرا ر  ٌ رلدددنرطبدددٙدرا رأ ري ٍدددمهللالرأيددد ْج رطددددرةٌَدددذرلدددنر ريدَ -ؿدددِّارٓريّبًدددملرطددددرطبدددمهللام

دددد مررسددددشإلرا رر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ  ٌ :رإًذاراـ ٌَددددذرةٌَددددذراخػددددؿعأرةٌَددددذراخ ةددددمهللاينأرأ ريدَ

ـيبددٙداترؿسددٙئ راـيبددٙداتأرـددِّـُرٓريندد ربحددٙإلرأ ريش ددارؾددشلرةٌَددذراـَددٙؽ ينرطبددٙدةرلددنرا

ربٕ  رلنراـ ٌَذيع:رةٍشإل:راـ ٌَذيش نر
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ؿٕ دددُرةٍدددشإل:راخندددُش أرؿٕ دددُرةٍدددشإل:را دددٙثش أرؿٕ دددُرةٍدددشإل:راخجٙودددمهللاأ أننأرإغرؼدددذر

ر ذـُ:رؽِّْاراـش اربدٙـ ٌَذينرأأربٙجلْدٙديعأرأأربٙخندُعأرأأربدٙخي ِ ينأننأرإغرؼدذرذـُد

ةنددٌْ ربيبددٙدةرلددنراـيبددٙداترأٓريندد رذـددُربحددٙإلأرإٔدددريدوُدد رطدددربيدد رلددنرةشّؼددلريفرإٔدددر

اـ ٌَذربًدذرطُد رأبًدذرؽْد أرؾدٙإلرطدّْ :رلدنرؼدوةراـ ٌَدذأريًُدش ريفراـ ٌَدذأرطّدمهللاو رٌٔدسر

رالشارجأرأوَِّان

ُّ رـدوأرأودشرلدنرالودٕراـددِّنر ربيبدٙدةرأشديذةرلدنرشديٙئ راـدمهللاينرؽْدِّارٓريدسد ألدٙرأ ريش دٌشا

ػدددرطددددرأرسدددنراـَ دددذرلدددنراخسدددُِع:رأ دددٜرأأ دددٙرٍٔدددشإلرطدددنرَلدددنرارةَدددٚراـأدددٙربددددذارٔسدددِٓوترأ 

بددٙـااحنراـددِّنريرسددبرلددٙذارٔسددِٓوترسددٙربأراـددِّنريَددِّبرلددٙذارٔسددِٓوترؿددٙذبأرأأرؿددِّّابرطدددر

جسدددٚرؿِّبدددوأراـدددِّنرييددد رأاـمهللايدددوربددددذارٔسدددِٓوتربٙـيدددٙبأراـدددِّنريػدددبرالِددد رؿدددِّـُرٔسدددِٓور

 يدد رٔسددِٓوربٍددٙص راـو يدد أرأوَددِّا:رؿددِّـُراـددِّنري ةَددٚربمددٙربرـُخِدد أراـددِّنريٍودد راـو

راـ داترٔسِٓوربٙخ ةمهللا:رؽِنرأضْ رـّٙراـٌَ رأضْ ٔٙرـوراـ ٌَذن

)ٔحددنرطُّٓددٙربدددٙـىشاو رأا ر:ر-رمحددورا -أوددِّاروددشرإ ددلأرأؿدددرؾددٙإلراالددٙلراـّددشأنر

ئ ( ب راـػددطٓٛرؿدددرأسددٌُّٙأرأسددّٕارطدددرِذؿ وددٙربيددش را ري ددشغراـرسددا -أرصبًيددٙرذـددُربٙـهددشا

أودددشرلدددنرأئِددددٛراـسدددّٛرذؿدددد ريفرؿ ٙبدددوراـٍددددٓ رر-رمحددددورا -:راالددددٙلراـر دددٙرنر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ

)ؽِنرارةَٚرشًٓاٙرلنرةُُراـّشاؾ رأأرلنرمجُٛرلنرٔشاؾ رااسولرت رؾٙإل:رر"ذحراـسّٛ"

دددد اترؽٓجددددٚرطُٓددددُ  ٌ :رإًذارةٌَددددذراـَددددٙؽ رإ ددددظرأأراخ ةددددمهللارـددددٓسروددددشرلددددنرةٌَددددذم(رةُددددُراخَ

ددٙنرإًذاروددِّمراـٌٙئدددمهللاةر ًٌ اخّددمهللاأبٙتأرـددٓسروددشرلدددنراخسدد حبٙتأربددلرودددشرلددنراـشاثبددٙترؿدددرةٍددد ررآٔ

راـ ملرةَش رـِّاةون

ألدددٙراـٌٙئدددمهللاةراـ دددملرةَدددش رـًدددذمرؽْدددشرطددددرلدددٙريزةدددٚرطددددرةٌَدددذراـَدددٙؽ ينرأأراخ ةدددمهللاينرلدددنر

ةرلبسدددشصٛريفرؿ دددٚراـيٍٙئدددمهللارأيفرؿ دددٚراـٌٍدددورة يُددد ربددددذاترة يُددد رأجَدددٙلأروّدددٙ رأجَدددٙلرؿ دددذ

بٙـ ِٓٓاربعراـَٙؽ رأاخسُ أروِّارـورأجَٙلرأذا رـدورأجَدٙلأرأطددرسدبٓلراخ دٙإلرٓرا قدرؽدٓدر

ي يُ ربٙ َ رأاـشٓيٛرإ را ٙؿ راخسُ ر ٚرطُُٓرأ رة شٓمأر دٚرطُٓدُرأ رةوٓيدوريفرؼدذر

رأأرلينٓٛأر  لرطُُٓرٔاعراـٓمهللارل نرؿدٙ ربدً ا نراـوٙطٛ:ر ٙومهللارليوأرةنظرحٌُوأريدٞرليدورسدشا
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أرأألددٙرـددشرطُِددٜربٌَدد مرؽددور ددلرـددُررنرلددنرذـددُرأإٔدددر ددٚرطُٓددُرأ رة ددرأرلّددوأرأ ر ؽددٙثً ا

رةيٙديوأرأ رةسيلرلُيورأـ ّنٓٚرا ٙؿ راخسُ ن

ًٓٙأرسددش نرؿددٙ رجددٙؿًدأرؾٙودد نرؿددٙ ريفرأجَدٙلراـشٓيددٛرٓرأٓيددٛرـَددٙؽ رطدددرلسددُ ربحددٙإلرسددشا ا

اـشاأريفراـَّٙحرطدراخ أةراخسُِٛرأأراـِّنري شغرجهٙٔٛرأصٌدٙإلراخسدُِعأننرأرإغرؼدذرذـدُأر

أاـيَسربٙـيَسريفرأجَٙلراجلْٙدرأاـٍ ٙإلريدٌّ بربعراـَٙؽ رأاخ ةمهللاأرأبدعراخسدُ رلدنراـبًدٙةر

ْدارأيداؽدارطددرث جدٙو أرأةدًدّ رأ لدشاذ رأةدسدبلرأأراخ ٕأـعأرأأرؼدذو :رؽٙـَدٙؽ ريدٍٙةدلرأ د

مهللاب و رأؼذرذـُرلنرإجَٙلن رِٔسٙئْ أروٖٓنرَلنتراـٌَ ة:رأيد ّب رلد

ًددددّ رألددددشاذ أرأٓرةدسددددبلر ددددمهللاب و أرأٓرةد ألددددٙراـبًددددٙةرؽددددوريداؽددددارطدددددرث جددددٙو رأٓريد بدددد رلد

:رِٔسٙؤو أننرأرإغرؼذرذـُرلنرإجَٙلأرأةبٍلربّّٓٙرأبّْٓ راـشٓيٛراـػطٓٛرؿددرؾدٙإلرطدظر

ّٔٙر رطُّٓٙ()إحشا أرؿِّـُريفرأجَٙلراـاأاجرألٙري يُ ربو:رإذارأتٙ ررثدلرأأ دٜرؾدمهللارأؼٍُدٜربًشا

طٓورخيوددٚرابّ ددُأرألددُأربّ ددُأرلشـٓ ددُروددلرةاّأثددورألرٓترإ رؿددٙ ر بددٙبراـ ٌَددذرطدددرلقددا

ٍُدورؽاأثدشم»لسًُدرؽيدراـيعرأاـ أسر رأأرشإذارأتٙؿ رلنرة وش رديّورأحد أرألدٙرإ رؿدٙ رؿدٙؽً ا

اأ ورأإ رةاّأجرلسُ ربِسُِٛرت رارةمهللاريدٌسد راـَّدٙحرأيدٌدّ بربٓدّْ أرأٓريدظرل ةمهللًاارؽور لرة

راـَٙؽ رأأراخ ةمهللارةاأيٞراخسُِٛن

أيفرأجَٙلراـٍهٙن:راـٍدٙيضراـَدٙؽ رأأراخ ةدمهللارٓريدظرشدًٓاٙرلدنرؾهدٙنراخسدُِعأرأأجَٙلدور

اـَدٙؽ رأأراخ ةدمهللاربٙصُٛرؼذرٔٙؽِّةأرؿدِّـُريفراـمدْٙدة:راـمدٙومهللاراخسدُ راـيدمهللاإلرةدٍبدلرشدْٙدةورألدٙر

ؽِ دأدةرطُٓورةُُراـمْٙدةأرؿِّـُراـسُوٙ راخسُ رأأرلنرٓرأأرـورلنراخسدُِعأراـٍدٙيضر

اخسددُ رألددٙراـَددٙؽ رأأراخ ةددمهللارؽددورأٓيددٛرـددوريفرذـددُ:رإ رأتٓددٜرإغرأجَددٙلراجلّددٙئارؽددٗ رؿددٙ رلسددًُدر

لربٙسدد رطبددمهللارا أرأأرطبددمهللاراـدد محنأرأأرنِددمهللاأرأأرحٙـددمهللا:رإ  ِّ ؿددٙ رلسددًُدريدندددررؿْددِّاراـددِّنرةسدد

دنأر ٌّ نأريدًّسلأريدمهللاؽنريفرلٍٙب راخسُِع:رأإ رؿٙ رؼذرذـُرؽوريدنددرطُٓدوأرأٓريدَ ٌّ طُٓوأريدَ

ددمهللاؽنريفرلٍددٙب راخسددُِع:ربددلرذؿدد راـمددٓ ر ددزج رطُٓددوأرأٓريد أٓريدًّسددلأرأٓريدسدد ًٌ رـددوأرأٓريد

إلرلدنراـسدّنراخْجدشرةراـ دملريفراخجُدمهللارإأر"اـسُسدُٛراـندحٓحٛ"ؿدريفرر-رمحورا -إـبٙحر

ةدػددددعرأ ريدمددددْمهللارطدددددراـَددددٙؽ ربٕ ددددوريفراـّددددٙررؿدددددرثددددٙنريفرا ددددمهللايٝراـددددِّنررأامراالددددٙلراـوددددراحر

أيدددّدرلددد رترطددددرؾدددرر»ؾدددٙإلرطدددنراـسدددٙئل:ررأ راـّبدددملرر-رمحدددورا -أ دددححوراـمدددٓ رإـبدددٙحر
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دددد رؽبػ  رأأرلػدددد م وددددِّاريٍددددشإلرَخددددنترـَُددددٙؽ أريٍددددشإلرَخددددنترـُِ ةددددمهللاأريٍددددشإلرَخددددنتررشمربٙـّددددٙرؿددددٙؽ م

رـُِػ أرألٙراخسُ رؽو:راـَٙؽ ربيَسرذـُن

أ ريٍشلرطدرؾبشرو رأأرأ ريندظرطُدْٓ أرؿدِّـُرإ رر لراـّبملرر-سبحٙٔورأةيٙغ-ا ر

ئدددوأرألدددٙر نرطددددرذا أتٓدددٜرإغرأجَدددٙلراـبٓدددشعأننرأرأٔحدددشرذـدددُ:راخسدددُ رٓر دددشزربٓيدددورأٓراـػدددا

ئدورأخودٚرطددرحوب دوأننرأرإغر اـَٙؽ رؽبيَسرذـُر دشزرأ رةبٓد رطددربٓيدورأةمدزنرطددرذا

:رأ دور دلراخسدُ رأ رؼدذرذـدُرؿددرثدٙنريفرا دمهللايٝراـدِّنررأامراالدٙلرلسدُ رطدنررسدشإلرا ر

رنخيوٚرطدرحوبٛرأحٓورأأ ريب ٙعرطدربٓ رأحٓونرأأرٔحشرذـُأرأأرؿدرؾٙإلراـّبملر

ؾددددٙإل:رر"ثددددٙل راـيُددددشلرأاِ َدددد "يفرؿ ددددٙبرر-رمحددددورا -ا ّددددبظررؾددددٙإلراالددددٙلرابددددنررثددددٚ

نرأن:ر ددشزرأ رةبٓدد رطدددربٓيددورأةمددزنر)ؽٙـَددٙؽ رطدددرحددومرذـددُرأؾددمهللارٔددّصرأمحددمهللارطدددرذـددُ(

ئددوأرأإجَددٙلرؿ ددذةرثددمهللًااريفرأبددشابرؿ ددذةرلددنرأبددشابراـٌٍددورااسددولملرأطدددررأسددْٙر طدددرذا

ـٓدورأةّقدمرأإ رأبشابراـيٍٓدمهللاةرلدنرجٓدٝرأبدشابراـدشٓنرأاـدران :رإ رطُِدٜرأ رودِّارلسدُ رةشا

أرألددٙر-سدبحٙٔورأةيددٙغ-طُِدٜرأ ددورؿدٙؽ رةيٙديددورأةبًهددو:راـَدٙؽ رةبًهددورأةَ وددوريفرذاترا ر

أرأإٔددددرإ رطكدددرا رؽ دددبً رليندددٓ وأرأةَددد مر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-اخسدددُ رؽ حبدددوريفرذاترا ر

راـددِّٔٚراـددِّ راخينددٓٛأرٓرة ددرأرلّددورأإٔدددرة ددرأرلددنرذـدُد سددبحٙٔور--نراؾزؽددورؿدددرؾددٙإلرا رةُدُد

رمِملددددٙر}:ر-أةيدددٙغ رَبددددِ نن  دددْلرإِح  ٍد ِْٗ رَطَنددددْشَ رَؽ ِلَِّعر رَؽدددد ْٖ دددد رِلددددَنراْخ َُ َبَيدددد دددِنراةل َ
ِ
رخ َُ ددددْ رَثََّٙجدددد ٌِ َأاْح

ُدش َر َِ نر{َةْي رن{ممٙرةيُِش }[أرأ ريٍل:رإنرب ئرلَّ نرأإٔدر216:ر215]اـمي ا

ًٕرمّلدٙررمّلدٙرؾ دلرحٙـدمهللاربدنراـشـٓدمهللاررؿدرثٙنرطّمهللاراـبخٙرنرطنراـّبملر بيد راخسدُِعرحود

:رأسددُِّٙرأسددُِّٙنر رأ ريٍشـددشا سددّشا ربٙـسددجشدرأؾددٙإل:ر ددبٕ ٙر ددبٕ ٙرأ ر د ربٙـسددجشدرأأألاددشا ّاددشا

رإـٓدددُرلدددنرحٙـدددمهللاترلدددٙرؾدددٙإلرذـدددُ:رلدددٙذارؾدددٙإلراـّبدددملر ر»ترودددلرؾدددٙإل:ريبرإحرأبددد أ يبرإحرأبددد أ

رنشإـُٓرممٙر ّ رحٙـمهللا

اـَ دددذةرة يُددد رأةزةدددٚرطددددرلدددٙذاترطددددرلي ؽدددٛرسدددبٓلراخسدددُِعرلدددنررإًذارؽْدددِّمرإجَدددٙل

را ر سددبٓلراخجدد لعأرأاـ ِحددٓصربددعروددِّاراـسددبٓلرأذا راـسددبٓلأرأطددمهللالرالُدد ربٓددّْد:رةددٕلُشا

رلدددددددنرذـدددددددُ:رر-سدددددددبحٙٔورأةيدددددددٙغ-
م
ر}ؾدددددددٙإلريفررن ريِفرإَْرِضرَأَؽَسدددددددٙد   ٛ دددددددْنرِؽْ َّددددددد َد رَة دددددددشمد ُد َي ٌْ رَة ٓل إِ

ريفرإجَدٙلربدعراخسددُِعر73]إ ٌدٙإل:ر{َؿبِدذ ر [أرؽْدِّاراـٌسدٙدراـَبدذر َترملدٙر ندلرلدنرحُد م
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طٓوأرأؾٌُددور أبددعراـَددٙؽ ين:روددِّارالُدد رٔددٙةٞرطددنرلددٙذاترطددنرإؼددوبربددٙبراـ ٌَددذرطدددرلقددا

ريّدددد ٞروددددِّارالُدددد رأؿدددددرؾددددٙإلرا ر سددددبحٙٔور-بٌٍددددلرأأربٌِ ددددٙحراارثددددٙنرأاـدددد جْ :رطّددددمهللارذـدددُد

راْخدْسُِر}:ر-أةيٙغ ش َرَأَؽَّْجَيلد ِد َد َْٓارَيْ ْ رَؿ َد ـَ َعرَؿْٙخدْجِ ِلَعر رَلٙر ر[ن36:ر35]اـٍُ {ِِ

ٓرَيْسددددَ ِشنر}ؽددددوريدسددددّشىربددددعرأجَددددٙلراخسددددُِعرأاخجدددد لعرٓريفراـددددمهللأٓٙرأٓريفرأحدددد ةأر

أ َر دِٙئاد ٌَ ـْ را د د رود ِٛ راجْلَّلد رَأْ دَحٙبد ِٛ راجْلَّلد ِررَأَأْ َحٙبد راـّٙل رر}[:رإًذار22]ا ػد:ر {َأْ َحٙبد َأَؽَّْجَيدلد

َعرَؿْٙخدْجِ ِلعَر ِِ رن{اْخدْسُِ

اـددِّنريدًُددد رودددِّاراـبددٙبرودددشريسدددٙأنربدددعراخسددُ رأراـَدددٙؽ أرلدددنرأنرٔٙجٓددٛترلدددنرؿدددلرودددِّمر

إبشابريفرؿدلرودِّمرإجَدٙلرخيُد ربدعراخسدُ رأاـَدٙؽ أريّدٙسراجلِٓد أريدشاأراجلِٓد أريب دٙعر

ددداّأجراجلِٓددد أرَيدددَّ رلدددنراخػدددؿٙ تأننرأرإغرؼدددذرذـدددُأريندددظرحُدددارأيمدددزنرلدددنراجلِٓددد أريد

ددددٙلأننرأرإغرؼددددذرذـددددُرؽْددددشرخيُدددد ربددددعرإجَددددٙلأرخيُدددد ربددددعر َّ اجلِٓدددد أريدوٓدددد راجلِٓدددد رلددددنرا 

راـميٙئ راـ ملرثٙنر ٙرااسولن

دددٙضتر إًذارٓريّبًدددملرأا ٙـدددٛرودددِّمرأ ريدِ ّددد رطدددنرحدددشضرودددِّمراخسدددٙئل:رل دددلرخدددشضرأأرخد

ٔيْددٙأرطّددمهللارلي ؽدٛرلددٙري يُدد ر ددٙنرأٔخدد  رإغرطّدمهللارةيُِْددٙأرطّددمهللارلي ؽددٛرذأصْدٙأرطّددمهللارلي ؽددٛرلش ا

ُّ ربيمهللارلي ؽٛرؿلرذـدُرإغرؾدشإلرلدنريٍدشإل:رإّٔدٙرإذار رٔسد و رأ رٍٔدٓ را دمهللارطددراخ ةدمهللار أ ورٓريدس

ؽدددورداطدددملرلددددنرالدددشضريفروددددِّمراخسدددٙئلأرٓرداطددددملرلدددنرؽددد  روددددِّمرإبدددشابراـ ددددملرودددملرةٌَددددذر

ر- رٍٔٓ را مهللارطُْٓ نرٍٔشإل:راـَٙؽ ينرأأراخ ةمهللايننر َترؾٙإل:رٕ ّٙرٓرٔس وٓ رأر

: ًٓ رإ راـ ٌَذرجَ رذطملرلس ٍلنرأأ

ًٓددٙ: يزةددٚرطُٓددورلددنرإجَددٙلرلددٙرا ربددورطُددٓ :رأؾددمهللارلددّ رليّددٙربيدد رةُددُرإجَددٙلرألددٙررتٙٔ

روملرإٓرؼٓ رلنرؽٓ رأؾو ةرلنرلو ةن

ربددددٕ ر ًٓ ُِّّٙرثدددمهللا ؽدددًٗذارـٓسدددٜرإجَددددٙلرنندددشرةريفرإؾٙلدددٛرا ددددمهللارؽحسدددٚ:رتدددد رج دددلرـدددشرسدددد

ندددشرةريفرإؾٙلدددٛرا دددمهللارٍٔدددشإل:راـدددااحرجٓدددّدرٓرٔسددد وٓ رأ رٍٔدددٓ رطُٓدددورجدددمهللاراـأدددٙرودددلرإجَدددٙلرن

ٌّٔملرطّورأ اراـأدٙرٍٔدشإل:رودشرـدٓسربدااحترودشرزاحرأرـَّّدٙرٓرٔسد وٓ رأ رٍٔدٓ رطُٓدورا دمهللاأر
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اـسددٙربرؿددِّـُروددشرسددٙربرـَّّددٙرٓرٔسدد وٓ رأ رٍٔددٓ رطُٓددورا ددمهللاأراـٍٙةددلرؿددِّـُأرؾددٙص راـو يدد ر

رِّـُأننرأرإغرؼذرذـُنؿِّـُأرشٙربرالِ رؿ

رمحدور-أوِّمرؿُْٙرةمهللاحلريٜرلىُٛرإسدنرأإجَٙلرؿدرذؿ رشٓ رااسدولرابدنرةِٓٓدٛر

:رأ راـ ٌَددذرأاـ ٌسددٓ رأاـ بددمهللاي روددشرلددنرأبددشابرإسدددنرأإجَددٙل:رؽٓجددٚرطُّٓددٙرمجًٓيددٙر-ا 

لربدورحدذرؾٓدٙلرأ ر   رذِّاراـبٙبرلدنرأبدشابراـيٍٓدمهللاةرـِّاةدورأـًدذمرملدٙريزةدٚرطُٓدوأرأج دلرٍٔدش

ب ر ٔددد رأودددشا ٓبدددمهللارلدددنرلي ؽدددٛرألمهللاارسدددٛرألدددِّاؿ ةرلدددٙري يُددد ر دددِّمرإبدددشابرلدددنرذأطرألشا

ُّ رطددددرٔبّٓدددٙرنِدددمهللارأطددددرآردددورر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ذطٓدددٛرل طٓدددٛأرأا ر أطُددد أرأ دددّدرا رأسددد

رأ حبورأمجيعرأثااؿ را رحًذان

روترلٙراـ ٌ ي راـِّنريّبًملتٔ يمهللارةشوٓ رخسٕرٛردطشةراخ ةمهللارأةّايلرا َ رطُٓر:اـسٙئل

سدددٕٓارليّدددٙريفرودددِّمراخمهللاارسدددٛرسدددٕٓارليّدددٙرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ودددِّارإ رشدددٙنرا رر:اـمدددٓ 

رإشٓٙنرؾبلرآأا ٙنر-سبحٙٔورأةيٙغ-بيش را ر رؽورةس يجُشا

ر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-ٕٔلددددلرلددددَّ رةشثٓددددورؿُِددددٛرـاحددددشةرجٓددددٙإلرةيىددددٓ راسدددد را رراـسددددٙئل:

نرؿٙٔددٜريفراخ ددش رأأريفرؼذوددٙرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أإأرابراـ ددملريدَ ددٚرطُْٓددٙراسدد را ر سددشا

رأطمهللالرآس ْٙٔٛربِّـُت

أرأودددِّارلدددنربدددٙبرةيىددد ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ٓرشدددُريفرأثدددشبرةيىدددٓ راسددد را رراـمددٓ :

دددمهللارلدددنرةيىدددٓ رـٌددد راجلوـدددٛرشددديٙئ را راـ دددملروددد ملرلدددنرةٍدددشىراـٍُدددشبأرٓبدددمهللارطددددراخسدددُ راخشج 

راـَ دددٚراـ دددملريدددمهللارسرؽْٓدددٙرؾدددٙإلرا رأؾدددٙإلراـ سدددشإلر راخ دددش رأةُددُد دددِّؿ رأ رأةيىدددٓ رةُددُد :ريد

ر-رمحددورا -لددنرأؾدد ا راالددٙلرأمحددمهللارر-رمحددورا -أوددشربِػددربددنرا ددٙرثرر"بِػددرا ددٙيف"االددٙلر

 رإ بٓدددٙنرأاخ سدددُعترملدددٙذار دددٙرراسدددُِرؿٙسددد رإ بٓدددٙنرؾٓدددلرـدددو:ريدددٙرإلدددٙلرملدددٙذاراسدددُِرؿٙسددد

أاخ سددُعترملددٙذارا ر ددّذراسددُِرإغراسدد رإ بٓددٙنرأاخ سددُعرلددنرجٓددٝراذٓبددٛرأاخَٙٔددٛربددعر

اخسددُِعرإغردرثددٛرأ راالددٙلربِػددرا ددٙيفرؿددٙ ريِفددريفربيدد رإسددشابرؽَددٙ روّددٙ رشددًٙبٙرلددنر

راـسدددشبرأؾدددمهللارأؼددد ام ارذدددشىرأاـمدددٓوٙ رأ ريددد ْج رطددددرؽ دددٙةرجسدددّٙنررشدددبٙبراخسدددُِعريفرذـددُد

راـمدددٙبربدددٙـ ْج رطُْٓدددٙري يدددمهللاراـٌٙجمدددٛرأاـيٓدددٙذربدددٙ ر دددٙرؽٙخسدددُِش رامجُٓدددٛرأودددٓ ٛرؽٍدددٙلرذـددُد

ٍددمهللالريفر بددٙأر دد رأيد اـددِّينرجاددأارذـددُراخمددْمهللارألسددَش ردأ راـ يدد ضرـ ُددُراـٌ ددٙةرأوددشرٓريد
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رـدو:رأرد رسَ ةراذشىرؽِّ ربوربِػرا دٙيفرؽِسدَورلدنرذراطدورأؾدٙإلرـد و:راةد را نرتد رل٘دنرؾدٙـشا

:رٔيدد نرؾددٙإل:ررآحرطدددر :روددِّاربِػددرا ددٙيفنرؾددٙإل:روددشروددشنرؾددٙـشا ةيدد مرلددنروددِّاترؾددٙإل:رَلددنترؾددٙـشا

دددمهللًاارأؿرسدددةر َِ :رٔيددد نرؽدددِّوٚريبَدددملرإغردارمرتدددوثرـٓدددٙإلرج دددلرةشؽدددٙمرا رؼ ودددِّمراخيندددٓٛترؾدددٙـشا

رأؿِمهللًاارأ روِّاراالٙلرؾمهللاررآمرطدروِّمراخينٓٛن

ررؽددد را راسددُِرإغراسددد رإ بٓدددٙنرأاخ سدددُعترؽٍددٙإل:رؿّدددٜرذاتريدددشلرألفدددريفريددٙرإلدددٙلر َر

ٍِنٙ ٛرأإذارؾمهللارؿد دٚرطُْٓدٙر اـو ي رؽ أيٜرِؾنٙ ٛرأرؾٓٛرل لٓٛرطدرإرضرؽ ؽيٜرةُُراـ

ّٓبدٜراسد ر-سبحٙٔورأةيٙغ-اس را ر أرؿٙ رطّمهللانربي راـمهللاراو رذوبٜرؽٙشزيٜراـوٓٚرؽو

سددددبحٙٔور-ؽ ؽدددد را رِذؿدددد نأررؽدددد را راسددددِمل:رؿدددددرؾددددٙإلرا رأرؽي ددددورر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-ا ر

رِذْؿَ  َر}:ر-أةيٙغ َُ ـَ ر[ن4]اـػح:ر{َأَرَؽْيَّٙر

ّٓٙشر ر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-:رؿلرلنرطّى راس را ر-رمحورا -ؿدرؾٙإلراالٙلرأبشربَ ربنرط

رِذْؿددَ  َر}ؽُددورٔنددٓٚرلددنرؾددشإلرا رةيدٙغ:ررأٔقدرسددّٛراـّبددملر َُ دد ـَ أرأؿددلرلددنرطَددسر{َأَرَؽْيَّددٙر

َشرإَبَْزدر}:ر-سبحٙٔورأةيٙغ-ذـُرؽْلرٔنٓٚرلنرؾشإلرا ر رود َُ رَشَِٙٔا ر[ن3]اـَشت :ر{إِ ل

ٌّ راخ ثاٛتراـسٙئل: رلٙرجَ رلنرؿ

ٌّ أارؼوةراخ ثاٛأرَلدنرود ترلدنرراـمٓ : ٍٔشإل:رإ راخ ثاٛرطدرأؾسٙل:رأبي راـسُارؿ

ؽدددش راايدددد رأ دددور اخي ؽدددٛراـ دددملرنُْدددٙراـٍُدددٚ:رلدددنرطددد مرا رؽْدددشراجلِْٓدددٛ:راجلِْٓدددٛراـدددِّينريدي  

ددد ة:ريُددددالرأ رإبُددددٓسرلدددٖلنأر َترٕ ددددورييدددد مرا ر  ٌ -لدددٖلنرأيُددددالرطدددددرؾدددشذ روددددِّارـددددشازلرلَ

أرؾد ي أرأبدشر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-أريُالرأ رِؽ طش رلدٖلنأر َترٕ دورييد مرا ر-سبحٙٔورأةيٙغ

 ريُددددالرأ دددد ريَشٔددددش ربددددِّـُرلددددنرصٙـددددٚأراـْٓددددشد:رأ رأبددددٙرصٙـددددٚرأاـْٓددددشدرأأضا دددد رأأل ددددٙذ

بٓددددمهللاأر دددد و ربيدددد رأئِددددٛراـسددددُارؿٙالددددٙلرأمحددددمهللاأرأأورطد ٌّ دددد :رـددددِّـُرؿ  ٌ رلَ اخددددٖلّعأرأوددددِّارألدددد  

رب ُددُراـُددشازل:رؽددًٗذارةٌَددذر-رمحْدد را -أاالددٙلرأؿٓدد أرأؿًددذو ر :رـَددنراجلِْٓددٛر ريُ الددشا

را ٌد رلنربٙبراـُشازلرألنربٙبراملآإلرأـٓسرلنربٙبرأ روِّاراـٍدشإلرأأرذـُد َد ـٌيدلرلدنرؾبٓدلراـ

اـقددي :رؽوبددمهللارلددنراـ ّبدددورـددِّـُرأطددمهللالراخسدددٙرطٛرإغرةٌَددذراجلِْٓددٛرؽهدددًورطددنرةٌَددذرطٙلدددٛر

رؼوةراخ ثاٛن
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رب ٌَذٔددددٙ:رؽْدددد راخ ثاددددٛراخيددددٙسةرل ثاددددٛرلدددد ررؽدددًٗذارٓرٍٔددددشإل: ب ٌَددددذراخ ثاددددٛرأإ رؾددددٙـشا

ٌّ أٔدٙر رَٔ رطُّٓدٙر را َٙلرأاـسوصعرحدشارجرلد راـدمهللاطٙةرأاخجٙودمهللاين:رإ رؿ د و أرإ رؿدِّبشا  ٌ

را رؽّٓدددٙرٔحدددنرٔوٓددد را رؽدددْٓ :رٔوٓددد را رؽدددْٓ ر سدددبحٙٔور-َٔدددِّبرطُدددْٓ :رٕ ّدددٙرلْددددرطندددشا

رأرؽور شزرةٌَذراخ ثاٛن-أةيٙغ

ًجدددٙرؽْدددِّارإذارةدددشؽ تراـػدددأطرأأ ٌدددٜر ا ًجدددٙ:راؾدددزمرذًؿدددٙرسد ربشا ألدددٙرلدددنراؾدددزمرؿٌدددً ا

دد رسددشار ٌّ ب راـػددطٓٛريدَ ٔدد رطددّْ ربٙـهددشا نرؿددٙ روددشرلددنرلىُددٛراخ ثاددٛأرلددنرلىُددٛرالددشارجراخشا

اابٙوٓٛأرلنرلىُدٛرؿدِّارأؿدِّارٓرلد أرـدٓسرلّدٙطراـ ٌَدذرودشرلد ثدبأرـدٓسرلّدٙطراـ ٌَدذرودشر

ّددٙطر ددٙرب ُددُرإسددبٙبرٓربًذوددٙرؿْددِّمر أ ددورحددٙرثملرإٔدددرلّٙصددٙتراـ ٌَددذرليُشلددٛ:رؽددٙـٌَ ريد

دد براـ ددملرطدددراـنددحٓ رٓرخيدد جر ددٙجب ٌِ ُددٛرؿدددرؾددٙإلراـّبددملراجلدطددٙترأوددِّمراـ
ِ
ؽددٓدررْٙرلددنراخ

أسدددد ٌزبر»رأامراالدددٙلراـّسددددٙئملأرأاـزلددددِّنأرأابدددنرأورطٙ دددد أرأاـوددددراحأرأا دددٙؿ أرؾددددٙإل:ر

رأسبيعرؽ ؾٛرؿُْٙريفراـّٙررإٓرأاجمهللاة رنشأل ملرطدرتوثم

رأٓر-رمحددددورا -إًذارسددددّدوٙرلددددنرأل ددددورؿدددددرؾددددٙإلراالددددٙلرابددددنربّوددددٙإلرر ًٓ :رؽْدددد رلددددنرأل ددددورإمجددددٙ

رخي ثش رلنرأل ورإٓربٙـّشاؾ راخيُشلٛراخمْشرةن

نربٙـُحٓٛرأاازاررأأرٔحشرذـُتراـسٙئل: رلٙرجَ رآس ْاا

ربيدددددش را رراـمدددددٓ : يفرذحررسدددددٙـٛرٔدددددشاؾ رر-سدددددبحٙٔورأةيدددددٙغ-سدددددٕٓارثدددددشابرذـددددُد

رااسولراـيػةن

ُّ رطدددددرٔبّٓددددٙرنِددددمهللارأطدددددرآرددددورأ ددددحبورر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-أا ر أطُدددد أرأ دددددرا رأسدددد

رأمجيعأرأثااؿ را رحًذان

ر  
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ةددٚراـمددْٙدةأرأأسدد ًٌ   ملددٙرةيُِددورلّددملرأأ ددٜرطددٙ ررأمحددمهللا ريبررورأأسددٕرُرأطدددرل ا

ُ  ر اـًٓدددٚرأاـمدددْٙدةأرأأشدددْمهللارأ رٓرإورإٓرأ دددٜرأأسددد شدعرطّدددمهللا رودددِّمراـمدددْٙدةأرأأ دددظرأأسددد

رطدرلنرـوراـسٓٙدةرأاـ يٙدةرأاـٍٓٙدةأرأطدرآرورأ حبورأولراجلْٙدرأاـيبٙدة:رألٙربيمهللا:

جدشإلررؽٍمهللارةَُِّٙربٕٙلسربٌهلرا رسبحٙٔورأةيٙغرطنرلٍمهللالٛربدعريدمهللانرودِّمراـدمهللارأس

طٓوأرأإٔدددددراـ شسدددد رؽٓددددورأاةبددددٙعر ٌدددد  رطدددددرلقددددا أآددددٛراـ ٌَددددذ:رأ رٓريًُدددد روددددِّاراـبددددٙبرأٓريد

ر ب راـ دملرؾ روددٙرأودلراـسددّٛرأاجلدطدٛرٓراـ ددملرؾدٙإلر دٙراخ ثاددٛرأٓرطددراـٍّددٓ رلدنرذـدُد اـهدشا

ريفروِّاراـبٙبرأيفرؿلرإبشابنرأو رالشارج:رأإٔدرآل  ٙإلرـٍٙإلرا رأؾٙإلررسشـور

لدنرؾدٙإلرٕحٓدو:ريدٙرؿدٙؽ نرؽٍدمهللاربدٙنر دٙرأجدمهللااٙ:ر»:ر"اـندحٓحع"ؿددريفررأحرراـّبملرأؾمهللار

:رإًذارؽْددِّاراـبددٙبرحوددذريّبًددملراـ ّبددورإـٓددورأاةبددٙعرلددٙرثددٙنرلددنرشؽددٗ رؿٙٔددٜرؽٓددورأإٓرجددٙرترطُٓددو

ب رؽٓورج لريَش راأسٙ ريفرأل مرطدربنذةريفرؿلرإجَٙلرألّْٙروِّمرإجَٙلن روشا

راخدددددددددددمهللاـللدددددددددددنرأربِ دددددددددددلرلمدددددددددددُٓر

ر

رعفددددددددددراذشيّددددددددددٙرأةنددددددددددلربددددددددددٕٙأإلر

ر
ب رأذددددٙر ؾ رٔددددٙرأ راـ ٌَددددذرطبددددٙدةرلددددنراـيبددددٙداترأةيُِددددش رأ رسددددٙئ راـيبددددٙداترذددددٙروددددشا

أجَدددددٙل:رٔحدددددنرٓرٔندددددظروَدددددِّاردأ رذأطأردأ رأرؿدددددٙ رـُندددددوةأردأ رأاثبدددددٙترـُندددددوة:ر

أر َترٕ راـنددوةرطبددٙدة:راـنددٓٙلرؿددِّـُأرا ددٞرؿددِّـُأرِٔ  ددلرؽْٓددٙرٕلدد را رأألدد ررسددشـور

اجلْدددٙدرؿدددِّـُأر َترٕ دددٙرطبدددٙداتأرؿدددِّـُريفرلسدددٙئلراـ ٌَدددذ:راـ ٌَدددذرطبدددٙدةرلدددنراـيبدددٙداتأر

ريضرا رطّْددٙر-ةشؾٌٓٓددٛرٓر ددشزرآب َددٙررأأرآحددزاعرؽْٓددٙرؿدددرةيُِددش رلددنرجددمهللايٝرطٙئمددٛر

:رأن:رؽْددشرشٙروددِّارلددٙرـددٓسرلّددورؽْددشرردلددنرأجددمهللاثريفرأل ٔدد»:ر"اـنددحٓحع"ؿدددريفر-أأروددٙوٙ

لدد دأدرطدددر ددٙجبورٓريدٍبددلأروددِّارلددنرجٓددٝرإ ددلرأإٓرؾددمهللاريَددش رأيزةددٚرطُٓددورااتدد رأٓر

جشإلرأٓرؾشةرإٓربٙ رٓسٓدرإ رؿٙ ريفرل لروِّمراخسٙئلراـيىِٓٛراـ دملرودملريفرلسدٙئلراايدد ر

مهللاررـُددددمهللالٙنأرةٌ يدددد ربددددعرأاـٌَدددد أراـ ددددملروددددملريفرلسددددٙئلرإسدددددنرأإجَددددٙل:ريزةددددٚرطُْٓددددٙرودددد

رأرإغرؼذرذـُ:راس بٙجٛرـأللشاإلأرأإغرؼذرذـُننإزأاجأن
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ب راـػددددطٓٛأرٓبددددمهللارلددددنراـسددددذرِأؽدددد روددددمهللانراـسددددُاريفروددددِّمر طددددٙةراـهددددشا إًذارٓبددددمهللارلددددنرل ا

لبدٙذةرإغرا َدد رلددنرراخسدٙئلرحوددشةرحودشةرأطددمهللالراـٌٍددارطددرإجَددٙلرطددروددِّمراـ ٕ ددٓوت

 ٙي وأرٓبمهللارلنراـ مهللارجريفرا َ :رؿٓاراـ مهللارجريَدش تربٙل  دٙإلرحودشاتراـيبدٙدةأرٓرٌٔداعرإغر

ربٙـٌٙيدددٛرألراـَ دددٙبأرأوَدددِّا:ر لأرؾبدددلرأ رٍٔددد أ رةَبدددذةرااجددد ا ٔدَدددر  اـ مدددْمهللاريفراـندددوةرؾبدددلرأ ر

رؿِّـُريفروِّمرارـيبٙدة:رؿٓاري  روِّارا َ راـِّنروشراـ ٌَذن

ر-أ راـٌَ ريٍّس رإغرؾسِع:ررةيُِش 

 :رؽْشراـٌَ رإ ظنرألٙرإأإل

 :رؽْشراـٌَ راـوٙرئرأوشرؿٌ راـِ دةنرأألٙراـ ٙح

ؽورحومرؽٓوريفرةٌَذراـْٓشدأريفرةٌَذراـّنٙرىأراخجشسأراذّدمهللاأسأننررألٙرإ ظ:

و رلدنرؾبٓدلرأرإغرؼذرذـُرلنرإديٙ راـبٙصُدٛ:رؽْدِّمرٓرحدومريفرةٌَدذرأ دحٙ ٙرإذرأ رؿٌد 

راِاْسددولدر}اـٌَدد رإ ددظر
ِ
يَنرِطّْددمهللَاراال راـددمهللا  [:رؽْددِّمرإديددٙ رؿُْددٙربٙصُددٛأر19]آإلرطِدد ا :ر{إِ ل

ب راـ ٌَدددذرألسددٙئُوراـ دددملرسدددِّّؿ وٙرإ رشددٙنرا ر ٓرطوؾددٛرذدددٙر دددِّارر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أوددشا

نرةددشّؽ تراـػددأطرأأ  رة ددشؽ أرإغرؼددذرراـبددٙبأرٓرطوؾددٛرذددٙربددٙـٌَ رإ ددظأروددٖٓنرؿٌددٙررسددشا

رذـُرلنرإبشابراـ ملرسّ َُ رؽْٓٙن

ؽددًٗذارـددٓسرنددلراـبحددٝرودد راـٌَددٙررإ ددُٓش رأإٔدددرنددلراـبحددٝراـٌَدد راـوددٙرئأراـٌَددٙرر

:رإًذاراـٌَد ر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-اخ ةمهللاأ :رؽِّْاروشرنلراـبحٝراـِّنرسّ َُ رأجشـوربٗذ را ر

ريٍّس رإغ:رأ ظأرأؿٌ رصٙرئن

ؿٓددارٔ ب ددوتراـٌَدد راـوددٙرئرأٓرأوددشراـددِ دةرؿٓددارٔ ب ددورطدددرإٔسددٙ رلددٙترأاـٌَدد راـوددٙرئ:ر

ر-ّٔ ب روِّمرالوشاتراـ وتٛ:ر

 : ًٓ رإتبٙتراـ ِْٛنرأأ

 :ًٙٓ رإتبٙتراـػأطأرةشؽ راـػأطنرتٙٔ

 :ٙ ًنرتٙـ ٔ رأ ٌٙنراخشا
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ُ  ربددِّـُأر َترٕ رآسدد  ٙبٛأبيدد راـيُدددنرزاد ٔدسدد إٔدددرةَددش ربيددمهللارر:رآسدد  ٙبٛأرأٔحددنرٓر

ا َ ربٙـ ٌَذرأإٓرلَ رةس ٓبوترأآس  ٙبٛرلسٕرٛرحوؽٓدٛربدعرأودلراـيُد ريفرلسدٙئلراـ ٌَدذأر

ر-أاـٌَ راـِّنروشراـٌَ راـوٙرئريٍّس رإغرؾسِع:ر

 ُّىٛن رردةرلً

 رأردةر؛ّ دةن

ُّىٛ: ُّىٛرلدنرأل دٙإلراـسدح أرلدنرألرألٙراخً  دٙإلرؽْملراـ ملري بيْٙرأذىربٙخسُِعأراـ دةراخً

ُّىٛنسٚراـّبملر رأرلنرأل ٙإلرلّٙسةراـٌَٙررطدراخسُِع:روِّمرؿُْٙرلنرؾبٓلراـِ دةراخً

ؽْدددملراـ دددملرٓري بيْدددٙرأذىربٙخسدددُِع:رؿدددز راـندددوةرلددد ًورؽْدددِّمرردةررألدددٙراـددد دةراخجددد دة:

ر؛ دةن

ددِّؿ ريفرجدد رلددنررؽٙٓسدد  ٙبٛ ددِّؿ ريفرجدد راـ ددٙحرٓرإأإلأرةد جٓددّدريددِّؿ وٙرأوددلراـيُدد رإٔدددرةد

ُّىددٛرؿدددرذؿدد رشددٓ رااسددولرابددنرةِٓٓددٛر رمحددور-ؿٙٔددٜرردةددورلددنرؾبٓددلراـددِ دةراخجددّ دةرٓراـددِ دةراخً

:رؽ ٙر راـنوةرل ًوريدس  ٙبأرلَ ريدسد  ٙبترلدنرؿٌد م:رؽٙٓسد  ٙبٛر"اـنٙرلراخسُشإل"يفرر-ا 

ددِّؿ رطّددمهللارإؾٙلددٛرا ددمهللاأد:رأي ثدد رطددنرذـددُرألريدِقددرأيشا ددلريفررٓرنددل ذددٙروّددٙرأإٔدددرآسدد  ٙبٛرةد

رذـُت

ب راـ ٌَددذ:رإذارأ رآسدد  ٙبٛريدُجددٕرإـْٓددٙرطّددمهللارإؾٙلددٛر ُ  ربٕ ددٙرلددنروددشا ٔدسدد ؽددًٗذارآسدد  ٙبٛرٓر

أاـٌَد ررا مهللاأدراـػطٓٛأريدُجدٕرإـْٓدٙربيدمهللارا َد ربدٙـ دةرأإٓرؽِدَ ريدسد  ٙبتربيدمهللارا َد ربدٙـ دة

يفرا دددمهللايٝراـدددِّنررأامررأؾبدددلرإؾٙلدددٛرا دددمهللاراـدددِّنرودددشريفرودددِّمراخسدددٕرٛراـٍ دددل:رؿددددرؾدددٙإلراـّبدددملر

أرؿدِّـُر-ريضرا رطدّْد-لدنرجدمهللايٝرابدنرطبدٙسررشلنربدمهللاإلرديّدورؽدٙؾ ُشم»اجلدطٛرإٓرلسًُد:ر

ٓر دددلردلرالددد ئرلسدددُ رإٓر»ؾدددٙإل:رر:رأ راـّبدددملر"اـندددحٓحع"جدددمهللايٝرابدددنرلسددديشدراـدددِّنريفر

أرصبًيددددٙرشث:راـ ٓددددٚراـددددااحأرأاـددددٌّسربددددٙـٌّسأرأاـ ددددٙر رـمهللايّددددوراخٌددددٙربرـُجدطددددٛبٗجددددمهللاىرتددددو

ر"ابددنردؾٓدد راـيٓددمهللا"اخٌددٙربرـددٓسرؾٓددمهللًاارـُ ددٙر رـمهللايّددوأرأإٔدددرزيددٙدةرأ ددارأبٓددٙ رؿدددرؾددٙإلراالددٙلر

رن-رمحْ را -أؼذو رر-رمحورا -ر"اـّشأن"أؿِّـُراالٙلر
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أ دددورلٌدددٙربرـُجدطدددٛرٓرؿددددريٌْددد رؽَدددلرلدددنر دددّ رطُٓدددورأ دددورةدددٙر رـُدددمهللاينرؽْدددشرينددد رطُٓدددور

بي راخيٙسينرلنرثيلرذـُرؿٍٓمهللارـُِسدٕرٛريفرإؾٙلدٛرجدمهللاراـدِ دة:رإًذارؽٙٓسد  ٙبٛر دِّاراخيّدلر

إٔدددروددملرةَددش ربيددمهللارا َدد ربددٙـ ٌَذرٓرؾبددلرا َدد ربددٙـ ٌَذ:رأبيدد راـيُدددنريدوُدد رآسدد  ٙبٛر

ٔددد أرأطّدددمهللارذـدددُرٍٔدددشإل:رإ دددٙرأي يدددمهللار دددٙرلدددٙذاتري يدددمهللار دددٙراـّىددد ريفرإتبدددٙتراـػدددأطرأأ ٌدددٙنرا خشا

ر-ينٓلرجٙ لرملٙرؾ رٔٙمأر َترٕ ّٙرذؿ ٔٙ:ر

 : ًٓ رإتبٙتراـ ِْٛنرأأ

 :ًٙٓ رتبشترأةشؽ راـػأطنرتٙٔ

 :ٙ ًنرتٙـ ٔ رأ ٌٙنراخشا

ؽدددّحنرؾدددمهللارؾ رٔدددٙرودددِّمراخسدددٕرٛرأذؿ ٔدددٙرودددِّمراخسدددٕرٛرأّٔشوّدددٙرطددددرودددِّمراخسدددٕرٛرؽدددورداطدددملر

رـُ َ اررأااطٙدة:

:رإتبددٙتر ًٓ :رأؿدددريٍددٙإل:راتبددٜراـيدد شرتدد رأٍدد نرؿٓددارةُجددٕرلبددٙذةرإغرةٌَددذراـ ِْددٛأأ

دربدددددورإتبدددددٙةعأرأأريٍّسددددد رإغر ددددد ا :رأإتبدددددٙتراـ ِْدددددٛريد ًٓ ربيّٓدددددورأأ دددددٜر رةد بدددددٜراـ ِْدددددٛرأأ شدددددخصم

ر-ؾسِع:ر

رؽْشرإتبٙترأ لراـ ِْٛنرؿٓارذا تريَش ربٕجمهللارتوثرأسٙئل:رألٙرإأإل:

ددد رزيدددمهللارلدددنراـّدددرإلدددٙربدددٙاؾ ار: ٍِ ددد ربددددذاترودددلربدددٙـٌَ ترودددلرٔوٙـبدددوربدددٕ ريد ٍِ ٙسرطددددرٌٔسدددوأريد

ٔدحدٙؿ راـّدٙسربٙط ٍدٙداتراـّدٙسرأإٔددر بٙٓطزامربٕ ورؿٌ ربٙ ترٓأروِّارـٓسرإـٓدُ:رٔحدنرٓر

رأودشرٓريي ٍدمهللارأ دًور ًٓ ٔحٙؿِْ ربٙط ٍٙداةّٙأرؿٓارذـُترـدشرأ رشخًندٙرؽيدلرؽيدًورأأرؾدٙإلرؾدش

دد ات:روددلرٍٔددشإل:ربدددربٕ ددوري  ٌ دد روددشرـددٓسربَددٙؽ أرٓ:رأ ددورلددنراخَد  ٌ ي ٍددمهللارأ روددِّاراـٌيددلرـددٓسربَِ

أإٔدددربدددرةدد ّث رطّددمهللأٙأرؽمددخصرلدد ًوريدد ىربددٕ رةدد  راـنددوةرـددٓسربٌَدد رتدد رةدد  روددشراـنددوةر

أاطزمرطدرٌٔسوربٕ ورةٙر رـُنوةرؽْلروشرؿٙؽ ترٔي رؿدٙؽ رأٓريدمدزطرأ رييدزمرودشرطددر

أرأأرٛرلنرؿ دٙبرا أرأؿ دٙبررسدشإلرا رٌٔسوربٙـٌَ أرأـَنربدريىْ رـّٙرلنرإدـٛراـػطٓ

رر لددددنراامجددددٙعأرأاـٍٓددددٙسأننرأرأؼددددذرذـددددُرلددددنرإدـددددٛ:رؽددددّحَ رطُٓددددورطدددددرِأؽدددد رذـددددُرااؾدددد ا

دد ربٕ ددورؾددٙإلر ٍِ دد رطدددرٌٔسددوربددٙـٌَ رأـَددنراخسددٕرٛروٙوّددٙرأ رييددزمرأيد ٍِ بددٙـٌَ أرأٓريدمددزطرأ ريد
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:رؽْددِّاروددشراخوٙ ددً ا  ٌ َ أرأأرؽيددلرؽيددًورلد ددً ا  ٌ رلَ ًٓ ـددٚربددوروٙوّددٙرلددنربددٙبرإتبددٙترأ ددلراـ ِْددٛرؾددش

رطُٓو:

رر رؾُّٙ:ربٙاؾ ا ًٓ ر:رأااؾ اررؿدرؾٓل:رسٓمهللارإدـٛنأأ

ًٓددٙ:ربٙـمددْٙدة أإ ددلرأ ددوريّبًددملرأ ري ددشؽ ريفراـمددْشد:رااسددولأرأاـيٍددلأرأاـبُددشغأرر:تٙٔ

اخٍددمهللادريفرؿ ٙبددورر-رمحددورا -:رؿٙالددٙلرابددنرؾمهللاالددٛر-رمحْدد را -أاـيمهللااـددٛ:رؿدددرذؿدد رإئِددٛر

ّمل" أ ر  ّٚراأسٙ رـَُبٙئ رأٓريدِقرطدراـندًٙئ رر"اـبٍٓشٔٓٛ"أراـيمهللااـٛرؿدرلّ رليّٙريفر"اخًد

اخدد أنة:رؽْددِّاروددشراـيددمهللاإل:رؽددٗذارةددشّؽ تروددِّمراـػددأطريفراـمددْشدرؽيّددمهللارذـددُررأ  ّددٚرحددشارل

رلنراـّٙسرإذاراةبيّٙرالوشاتراـبٙؾٓٛن َ ربٌَ رؽو م ر د

أؿ روشرٔنٙبراـمْٙدةتريفرأؼُدٚرا دمهللاأدراـػدطٓٛرِٔندٙبراـمدْٙدةريّبًدملرأ ريَدش رٓر

أأرإتبدٙترث يِدٛراـأدٙرةَدش ريدَ ٌلربمٙومهللارأاجمهللارأإٔدربمٙومهللاينرإٓريبريفرإتبدٙترجدمهللاراـأدٙر

ربٕرب رشْشدأرألٙريفراـ دةرأيفرؼذوٙرلنرإجَٙلرؽ د بٜربمْٙدةرشٙومهللاينرطمهللاـعن

رلدنراـّدٙسربٕ دورؾدٙإلرأأرؽيدلرلدٙر إذارشْمهللارشٙومهللاا رأةشؽ ترؽْٓ رذأطراـمْٙدةرطددرزيدمهللام

ٔد  َ رب ٌَذمرإذارةشّؽ ترسٙئ راـػدأطرأأ ٌدٜرسدٙئ راخشا أرأؾدمهللارٔدّصرطدرؿٌ مرؽيّمهللارذـُر د

 ريٖاِحددِّرابددنرأدونروددِّاررأسرر:رأ راـّبددملر"اـنددحٓحع"ثددٙنرؿدددريفرا ددمهللايٝراـددِّنرأ ددُوريفر

اخّٙؽٍعرطبمهللارا ربنرأدوربدنرسدُشإلر ريٖاحدِّمرطددراـدِ دةأر ر َد رطُٓدوربدٙـ ٌَذرملدٙرشدْمهللارطُٓدور

دددد ررزيددددمهللاربددددنرأرؾدددد ر  ٌ دددد ةرأذـددددُراـٍددددشإلراخَ  ٌ ددددِاْنرَرَثْيَّددددر}بٕ ددددورؾددددٙإلرؿُِ ددددوراخَ رـَ ِٛ ٙرإَِغراْخَمهللِايَّدددد

ر ددٙرإََذإلل َْ رإََطددْارِلّْ ٓدْخددِ َثنل دد ةأرأوددِّارٓرشددُربٌَدد ر8]اخّددٙؽٍش :ر{ـَ  ٌ [أرؾددٙإلرةُددُراخٍشـددٛراخَ

:رأ ددورإذإلنرأاـيٓددٙذربددٙ أرأةيُِددش رأ رلددنرؾددٙإلروددِّمراخٍشـددٛ:رؿٓدداريٍددشإلرطددنررسددشإلرا ر

نربوأرأأرلنراخٍ ررذًطٙرأ رسٚراـّبملر ٌ  اتنأرأأرآس ْاا ٍْصراـّبملرلنرأشّ راخَ رةّ

ددد :رأطبدددمهللارا ربدددنرأدورؾدددٙإلرودددِّمراـَُِدددٛربمدددْٙدةر  ٌ رلَ أر ريَ ِدددلرر"زيدددمهللا"ؽدددًٗذارودددِّارؾدددشإل 

بٙـٌَ رل رطُ راـّبملربٕ رطبدمهللارا رؾدٙإلرودِّمراـَُِدٛأررِٔنٙبراـمْٙدةرإًذار ر َ رطُٓوراـّبملر

طُٓددددورلدددددنراـسددددددنرأـَدددددنرر-غسدددددبحٙٔورأةيدددددٙ-ؿٓددددارطُددددد تربدددددٙـشجملأربدددددٙـٍ آ أربدددددرأ اـدددددورا ر

-إجَددددٙلراـػددددطٓٛرٓريٍيددددراـٍددددٙيضرؽْٓددددٙربيُِددددورأإٔدددددربٙـبّٓددددٛأروَددددِّارةٍدددد رريفرذييددددٛرا ر

أإٔددراـبّٓدٛرطددر»ؾدٙإل:رر"اـندحٓ ":رؿدريفرجمهللايٝرابدنرطبدٙسراـدِّنرأ دُوريفر-سبحٙٔورأةيٙغ
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ِطملرأاـِٓددعرطدددرلددنرأ َدد  ٙـ خ صرأٓربددٙـىّش ر:رؽددًٗذارٓبددمهللارلددنراـبّٓددٛراـػددطٓٛأرـددٓسربددشاخدددمهللال

بددلرج ددلرـددشرثالددٜرثاًلددٙرٓرةسدد وٓ رأ ريَدد ربيُِددُرأإٔدددريَدد ربٙـبّٓددٛراـػددطٓٛراخٍدد رةريفر

ر-إلٙ:ررؿ ٙبرا رأأريفرسّٛررسشإلرا ر

:ربٙاؾ ارن ًٓ ربدٕ رسدٚرا رأاـيٓدٙذربدٙ أرأأرأ دورسدٚراـّبدملررأأ ًٓ أ ريدٍ رطدرٌٔسورل ًورأأ

ار ً  ٌ :رإلٙربٙاؾ ارنأرأأراؾزمرشًٓاٙرلَ ًٓ رأرؽيّمهللارذا رإذاراةدبيٜرالوشاتراـبٙؾٓٛ:رؽٍُّٙ:رأأ

ًٓٙ:رإلٙربٙـمْٙدةن روِّمروملراـبّٓٛراـػطٓٛنرتٙٔ

دددمهللاطلررنتٙـً دددٙ:رإلدددٙربٙٓس ٌٙودددٛ برأ روّدددٙ ربُدددمهللًااريد آس ٌٙودددٛرودددملرآشددد ْٙرأراـَدددلريدندددمهللا 

رلددَّ رإغراـنددعتربددَ رطدد ؽ  رذـددُتربددَ رطُِدد  رذ"اـنددع" ـددُترؿٓدداريٍدد رأروددلرسددٙؽ رأجددمهللا 

إٔدددروددشربٙٓشدد ْٙرأرإٔدددروددشرر"اـنددع"وددِّاراـ نددمهللاي راجلددٙزلرطّددمهللاؿ ربشثددشدروددِّمراـمهللاأـددٛرأوددملر

راـبُدددمهللاةرأرأأودددٙرأوددد رلدددنراـيدددمهللاأإلر بٙٓس ٌٙودددٛأرأـدددٓسرـدددمهللايَ راـمدددْشدراـدددِّينرشدددْمهللاأارةُددُد

أأتدددشؿ ربدددِّـُرالدددرأرأإٔددددرودددشربٙٓس ٌٙودددٛرأٓريٍدددشإلرؾٙئدددل:رتبدددٜرذـدددُربدددٙـّصرؿددددرثدددٙنريفر

رطدررسشإلرا رراصُبشاراـيُ رأـشريفراـنع""ا مهللايٝ:ر رلشوشعرلَِّأب   ٝ رنبلروِّارجمهللاي

ُِدددددٜر بٙٓس ٌٙودددددٛأربٙٓشددددد ْٙرأرؿدددددِّـُرة بدددددٜربيددددد رإجَدددددٙلربددددددذاترر"اـندددددع"إًذارطد

بٓدددددمهللاربٙـأمهللاؾددددٛرأأربٕ دددددورلدددددنراـيُدٔٓدددددع:رؽٙٓشددددد ْٙرر ِْ رطدددددنرطد بٙٓشدددد ْٙررأآس ٌٙودددددٛ:رإذاراشددددد د

ين:ربددددلرذوددددٚربيدددد رأوددددلراـيُدددد رإغرأ رآس ٌٙوددددٛريفرأآس ٌٙوددددٛرؾددددمهللارةٍددددشلرلٍددددٙلراـمددددٙومهللا

إتبٙترإجَٙلرؾمهللارةَش رأأت ربمدْٙدةراـمدْشدأرأةدّىد رودِّمراخسدٕرٛريفرلىٙ دٙرلدنرؿ دٚراـٌٍدور

رأؼذمنر"اخًّمل"ؿدر

إًذارإتبددٙترأ ددلراـ ِْددٛروددشرأأإلرالوددشاتراخِ  ُددٛريفروددِّاراـبددٙبرأٓرة جددٙأزرلبددٙذةرإغر

رؾُّددٙ:رإلددٙربددٙاؾ ارأراـ ٌَددذرأأرٔحددشرذـددُرؾبددلرأ رةدر ًٓ أرأيد بددٜرأ ددلراـ ِْددٛرأأ ًٓ  بددٜراـ ِْددٛرأأ

أإلددٙربٙـمددْشدأرأإلددٙربٙٓس ٌٙوددٛ:رأؾددمهللارةد بددٜراـ ِْددٛربددٕؿ  رلددنرألدد أرةد بددٜراـ ِْددٛرطدددرؽددو ر

ؽددددوأرأإؾدددد ارمأرأبٙـمددددْشدرطُٓددددو:رةد بددددٜراـ ِْددددٛرطدددددرؽددددو رأحدددد ربددددٙاؾ ارأرأاـمددددْشدأر بٙطزا

ٙرةد بدددٜربٕؾدددلردرثدددٙترااتبدددٙتنرودددِّارودددشراـٍسددد رإأإلرلدددنرأآس ٌٙودددٛأرأوَدددِّا:راخْددد رأ ددد

رأؾسٙلرإتبٙتراـ ِْٛن
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د ةنرأؿٓداريَدش رذـدُترألٙراـٍس راـ ٙحرلدنرأؾسدٙلرإتبدٙتراـ ِْدٛ:ر  ٌ َ ؽْدشرإتبدٙتربٕ دٙرلد

ر-أيًهٙربٗتبٙةع:ر

رأأرؽيدددلرؽيدددًورسيددد ريفراـ ٌَدددذأرأأرطددددراـٌَددد أرأأرسيددد ررإأإل: ًٓ بدددٕ رزيدددمهللًاارؾدددٙإلرؾدددش

ةيُِدددددش رأ رؿ دددددٚراـددددد دةريدددددِّؿ راـيُددددددنرؽْٓدددددٙرلّٙصدددددٙترأأسدددددبٙبرـُددددد دةأرـَدددددنرودددددِّمربدددددٙـٌَ :ر

إسدددبٙبرأودددِّمراخّٙصدددٙترة ٌدددٙأت:رؽبيهدددْٙريَدددش رسً دددٙرطددددراـٌَددد رأبيهدددْٙريَدددش رـدددٓسر

نربٙـدمهللاينأرأأربمديٙئ رااسدولأرتد رٔدٕارإغرطِد أر رطد ي :رآسد ْاا ؿدِّـُ:رؽِد ًورودِّارطّدشا  

ررةرطٙلمهللًاا:أؾمهللار ّدر وةراـٌ يهٛربًذرصْٙ

:رودشرلدنررؽِّوٚرإجّٙم:ر ِ جرلنراخُٛأرؿٓارذـُترؾٙـشا إغرأ روِّاراـٌيلرؿٌ رأؿرريد

نربٙـمهللاينن رآس ْاا

:رودِّارؽيدلرـدٓسربقدي رطددراـٌَد أررأـَنراجلِْشر: :رأإٔددرؾدٙـشا ؽٍدشو رطددرذـُد  ريشا

نأرإ رأرادروددِّاراـٌٙطددلربنددو ّددٙطربٙٓسدد ْاا نرأإٔدددريد ةوربًددذرصْددٙرةرـددٓسربقددي ريفرآسدد ْاا

نرٔيدددد رطّددددمهللارذـددددُرؽْددددشرؿددددٙؽ رأإٓرؽُددددٓسربَددددٙؽ أر َترٕ روددددِّاراـٌيددددلرـددددٓسربقددددي ر آسدددد ْاا

اـمهللآـددددٛرطدددددراـٌَدددد :رألددددنروٙوّددددٙرأحوددددٕرلددددنرأحوددددٕرلددددنرل ثاددددٛراـيقددددرٓسددددٓدريفرآج جددددٙجر

طدددرطددمهللالرةٌَددذرلددنرٔددٙسراـٌَددٙررطدددراخسددُِعربدداطِْ أرربحددمهللايٝرجٙصددٚربددنرأوربُ يددٛر

ر- َترٍٔشإل:ر

: ًٓ ُددٛنرأوددِّارؾددمهللارةٍدد رربٕٙدـددٛررأأ
ِ
ددِ جرلددنراخ إ رلّددٙسةراـٌَددٙررطدددراخسددُِعرؿٌدد رأؿددرريد

أرأسدددٕٓارليّدددٙرإ رشدددٙنرا ريفرذحراـػدددطٓٛراـَ دددذةرلدددنرؿ دددٙبرا رألدددنرسدددّٛررسدددشإلرا ر

ربدورؿددرؾدٙإلرشدٓ رااسدولرابدنرةِٓٓدٛر ٔشاؾ رااسول:ربلرج لريفرودِّارا دمهللايٝراـدِّنراج جدشا

رطنرأولراـبمهللاعرأ  رؿُدريس مهللاـش ربمهللاـٓلرٍُٔٚروِّاراـمهللاـٓلرطُْٓ نر-رمحورا -

!ر! ؾددٙإلرر"اـنددحٓحع"ؿدددريفررإغررسددشإلرا ررمّلددٙرثددٙنرجٙصددٚربددنرأوربُ يددٛررةددٕلُشا

:ريٙررسشإلرا ردطّملرأضبرطّ روِّاراخّدٙؽ نرأيفررأايدٛراالدٙلرا دٙؿ :رطِ ربنرالوٙبر

رـددددشرؿددددٙ رجٙصددددٚر ٔددددٙأرأأرأبأرأأرؾ ددددلأرأأرذبرالِدددد أرأأرطددددّ رؾددددمهللارزرؽٍددددمهللارؿٌدددد نرةددددٕلُشا

سدٍٓشإل:ردطّدملرأضبرطّد رودِّاراخّدٙؽ أرأأراـَدٙؽ أرأأرؽٍدمهللارؿٌد أرراـشاـمهللاينأرولرؿٙ رطِ ر

ودلرسددٍٓشإلرذـددُترٓ:رٕ ددورلددنراخ ٍدد ررذًطددٙرطّدمهللاراـنددحٙبٛرأ روددِّمرإطدددإلرـٓسددٜرلددنرؾبٓددلر
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ُٛربلروملرلنراـَبٙئ راـ ملرٓ
ِ
ُدٛ:رؽدًٗذارلدٙرؿدٙ رـيِد رأ راـٌَ رإؿرراخدخِ جرلنراخ

ِ
ِ جرلدنراخ رخد

يٍدددشإل:ردطّدددملرأضبرطّددد رودددِّاراخّدددٙؽ أرأأراـَدددٙؽ أرأأرؽٍدددمهللارؿٌددد رـدددشرؿدددٙ رؾدددمهللاراؾدددزمرشدددًٓاٙرلدددنر

ُٛن
ِ
ِ جربنٙجبْٙرلنراخ راـَبٙئ راـ ملرٓرخد

ُِدددد رأ ددددورلددددنراخ ٍدددد ررذًطددددٙرطّددددمهللاراـنددددحٙبٛرأ راـيِددددلراـددددِّنروددددشر ؽُددددّدرؾددددٙإلرطِدددد رذـددددُرطد

ٌَددٙرأرألىددٙو ةراـٌَددٙررطدددراخسددُِعروددشرلددنرؾبٓددلراـٌَدد راخخدد جرلددنراخّددٙسة:رلّددٙسةراـ

دد رلددٙذارؾددٙإلترأا ريددٙررسددشإلرا رلددٙرراخُددٛأرتدد رؾددشإلرجٙصددٚرٌٔسددور ُّ مّلددٙرثددملنربددورأأإلرلددٙرةَ

رـدشرؿدٙ رجٙصدٚر ؾدمهللارزٔدٙرأأرأبأرأأرؾ دلأرأأرذبرالِد أررؽيُ ورارةمهللااًدارطنرديّدمل:رةدٕلُشا

ؽيُ دددورارةددمهللااًدارطدددنرديّددملترـدددنريٍددشإلرذـدددُأر َترٕ رودددِّمرروددلرؿدددٙ رسددٍٓشإل:رأا ريدددٙررسددشإلرلدددٙ

إطدإلرأوِّمراـَبٙئ رل ٍ رةرطّمهللاراـندحٙبٛرأ دٙرلدنراـَبدٙئ رأـٓسدٜرلدنراـّدشاؾ أرلدٙرؿدٙ رـدور

أ ريٍددشإلرـدددشرؿدددٙ رؾدددمهللارذب:رلددٙرؽيُ دددورارةدددمهللااًدارطدددنرديّدددملنرلددنراخيُدددشلرأ رالِددد رـٓسدددٜربددد دةأر

دإّلرطدددرأ راخّددٙسةرلددنرأسددبٙبراـددِ دةأرلددنرلّٙصددٙترأـَّددورمّلددٙرؾددٙإلروددِّمراـَُِددٛريفروددِّاراخٍددٙلر

أرأـَددنرأأرإ رسددٕإلرسددٙئلرؿٓددار ر-ريضرا رطددّْ -اـٌَدد رأذـددُرل ٍدد رريفرأذوددٙ راـنددحٙبٛر

رأؾمهللارؽيلروِّارراـٌيلترٍٔشإل:ريٌَ رجٙصٚر

: ًٓ ـدددٓسربقدددي راـمهللآـدددٛريفراخّدددٙسةأرأإٔددددرودددشرضّدددملراـمهللآـدددٛريفررإ رؽيدددلرجٙصدددٚررأأ

ترـدددشرةّٕلُدددٜريفرٔدددصررسدددٙـٛرجٙصدددٚراـ دددملرودددملرأ دددًور رةندددلرأ ريزةدددٚراخّدددٙسةأرؿٓدددارذا 

راـ سددددٙـٛرؿددددرذؿ ودددٙرأوددددلراخًدددٙزنرؿٙـدددددر طُْٓدددٙررنرلدددنرأؽيددددٙإلراخّدددٙسةرلدددٙذارسدددد جمهللاريفرةُددُد

ؾددمهللان" "بسدد را راـدد محنراـدد جٓ أرلددنرجٙصددٚربددنرأوربُ يددٛرإغرلددنرينددُورأؼددذم:رؾددٙإل:رر"اـشا

رؿٙـُٓدلراـَ ٙبرلنرؾ ي أرألٙربيمهللا:رؽٍمهللارأتٙؿ رر سشإلرا ر ددرا رطُٓدورأآردورأسدُ ربجدٓ م

نرؽًٗذاروِّارالوٙبراـِّنرؾمهللاريدٌيلراـٓشلريسذرؿٙـسذرأا رـشرأتٙؿ رأجمهللامرـّقمرا رطَُٓ "

ٙر ًٌ لدنربددٙبرإروددٙبرإطددمهللاانرأؾدِّمراـ طددٚريفرؾُددش  رؿدددرؽيُددورؼدذرأاجددمهللارلددنراخجٙوددمهللاينرسددُ

ٙ:ر ًٌ أنرطنراخي ن أرأأرطنرؼذمأرأأررمهللأٙ""رـّٕتَّٓ ربجٓ رأأـورطّمهللاؿ رأآح مرطّأحُ ؿدررد

روٙرأ راـ شٓمهللان

ؽْدددددددِّمرؾدددددددمهللارةدسددددددد خمهللالريفربدددددددٙبرؾدددددددِّمراـ طدددددددٚرأيفرجددددددد برااشدددددددٙطٙترأأرلدددددددٙريسدددددددِش ٙر

بٙخنددددوُحٙتريفروددددِّاراـيقدددد:رؽددددًٗذارٔددددصرجٙصددددٚرأأرؽيددددلرجٙصددددٚرـددددٓسرسيدددد راـمهللآـددددٛريفر
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أتددٙؿ رأجددمهللامرـّقددمرا راخّددٙسةرأإٔدددروددشرضّددملراـمهللآـددٛريفراخّددٙسةربددمهللاـٓلرأ ددورؾددٙإل:رأا رـددشر

أرأإٓرـدشرؿدٙ رسيد رطَُٓ نرؽًٗذاروِّارـٓسربقي راـمهللآـٛريفراخّٙسةأرـِّـُرسٕروراـّبملر

ال:راـٍٙيضريٕتٓوررثلرأيٍشإلرإٔورؾدٙإلرـاأث دو:را ٍدملرببٓدٜرأوُدُنر اـمهللآـٛريفراخّٙسةرملٙرسد

اراـٌُددد رـدددٓسروّدددٙريسدددٕإلراـٍدددٙيضرطدددنرؾندددمهللاراـٌٙطدددلنرودددلرؾندددمهللاتراـودددوبرألرٓتر َترٕ رودددِّ

سً ددٙرطدددراـوددوبرأإٔدددروددشرضّددملرأن ِددل:رؾددمهللار  ِددلراـوددوبرأؾددمهللار  ِددلرؼددذرذـددُأرـَددنر

رٓريسدٕروراـٍدٙيضرلدٙذارؾندمهللاتر يٕاررثلرآح رأيٍشإلرأ ورؾٙإلرـاأث و:رأ ٜرصدٙـ نرؽيّدمهللارذـُد

رصٙـ نرٓريسٕروريفروِّاراخٍٙلأر َترٕ روِّاراـٌُ رسي راـمهللآـٛرطدراـووبن ِٜ ربٍشـُ:رأ 

دروددددِّمر ددددِّؿ رطّددددمهللارأوددددلراـيُدددد رأـَددددنربيدددد رأؽدددد ا دددد اتأروّددددٙ رٔددددشاؾ رةد  ٌ ؿددددِّـُريفراخَد

دلأرؾدمهللاريَدش رلدزددربدعرألد ينرؽيّدمهللارذـدُر ِِ دروِّمرإسبٙبرؾمهللاريَش رن  اـّشاؾ أربي رأؽ ا

يدسٕإلرأيد حٍ رلّوأرألٙرؽٓدروشرسيد راـمهللآـدٛرطددراـٌَد رؽدوريدسدٕإلرطدنرؾندمهللامرأٓريدسدٕإلرطدنر

رسًبٙرسً ٙنرر رسٚراـّبملرؽيُو:رشخصرأاـيٓٙذربٙ

ر ًٓ ٙ:رأأ ًٌ ٔد بدددٜرطُٓدددورأ دددلراـ ِْدددٛرؿددددرةٍددد ررسدددُ ؽْدددِّارٓريدسدددٕإلرأبدددمهللًاارطدددنرؾندددمهللامأرأطّدددمهللالٙر

بٙاؾ ارأرأأربٙـمْشدأرأأربٙٓش ْٙرأربيمهللارذـُرٓرٔسٕإلرطنرؾنمهللامريفرذـدُنرؽدًٗذارودِّارااتبدٙتر

ر ًٓ رٍٔدشإل:رإتبدٙترأ دورسيد راـ ٙحرأوشرإتبٙترأ رودِّاراـٌيدلرأأرأ رودِّاراـٌَد رلدنراخٌَد اترأأ

راـمهللآـٛرطدراـٌيلن

دد ر  ٌ َ إذارؽيُّدٙرذـددُرأأنب ّددٙرذـددُرُٔجددٕرإغرااتبددٙتراـ ددٙحرأٓرأوددش:رإتبددٙترأ روددِّاراـٌيددلرلد

:راـّبددملرؿدددريفرجددمهللايٝرطبددٙدةربددنراـنددٙلٜربٕٙدـددٛراـػددطٓٛرلددنرؿ ددٙبرا رأسددّٛررسددشإلرا ر

ربش»ؾدددٙإل:رر"اـندددحٓحع"ؿددددريفرر ًجدددٙإٓرأ رةددد أارؿٌدددً ا »رأروّدددٙرأدنبدددٜرودددِّاراـٌَددد راـقددددي رشا

رنشطّمهللاؿ رؽٓورلنرا رب وٙ »:رؽّْٙرااتبٙتربٕٙدـٛرشطّمهللاؿ رؽٓورلنرا رب وٙ 

رأؾدّ ر ًٓ يٕاررثلرأيٍشإل:رطِ أرؿٙؽ نرٍٔشإلرـو:رؿٓدارجَِدٜرطُٓدوربدٙـٌَ ترؾدٙإل:رودشرأأ

دد رأشددْمهللارطُٓددوراـمددْشدأرأـدد بدراسدد ٌٙض  ٌ رطّددوأرتدد ررطدددرٌٔسددوربٕ ددورؽيددلرذـددُراـٌيددلراخَد ذـدُد

اـٌيددلراـددِّنرؽيُددورسيدد رأٓر  ِددلنرتدد رٍٔددشإلرـددو:ردـُٓددُرلددنراـَ ددٙبرأاـسددّٛرطدددرأ رودددِّار

ُٛترؽٍٓشإل:رؾدٙإلررسدشإلرا ر
ِ
ِ جرلنراخ ربيدمهللانرؿٌدًٙراريادبر»:راـٌيلرؿٌ رأؿرريد ٓرة ثيدشا

لٙذارؽيلرطِ أرطّمهللامترؾ لراخسُِعأريٍدشإل:رودشراطدزمرطددرٌٔسدوربٕ دوررشبيمهللاؿ رِرؾٙبربي 
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روِّاراـٌيلراـقدي رطُٓدوربٕ دورؾ دلر ؾ لراخسُِعأرأشْمهللاراـّٙسراـيمهللاأإلرطُٓوربٕ ورؾ لأرأأنب شا

أـددٓسربِح ِددلراـمهللآـددٛأرـددٓسروددشرؾددمهللاردإّلرطدددراـٍ ددلرأأرأشددٙررأأرأطددٙ أرأوددِّمراخسددٙئلرأيًهددٙر

ٔبْددٙرمّلددٙرأتددلرإغروددِّارةدُحدد ربٙـٍٙةددلرؿدددريفرجددمهللايٝرطِدد ر :رٓأرأدنب ددٜرطُٓددوراـ ِْددٛربَددلرثشا

بدددٙتربدددٕ رودددِّاراـٌيدددلرلدددنراخٌَددد اتريفراـَ دددٙبرأاـسدددّٛر ريسددد و رأ ريد بدددٜرأ دددٙرلدددنرؾبٓدددلراات

ر ُددٛرأإٔدددروددشرؿٌدد  
ِ
ددِ جرلددنراخ اـٌَدد رإؿددرراخخددِ جرلددنراخُددٛ:ر َترٕ راـٍ ددلرـددٓسربٌَدد رأؿددرريد

ردأ رؿٌ ربجِ رإدـٛربيهْٙرل ربي ن

ؽًٗذاروِّاراـ ثلرأنبٜراـٌيلأرأ لراـ ِْٛأرأـَّدور ريسد و رأ ريد بدٜرأ رودِّمراـ ِْدٛرلدنر

ِلِّعَر}أراخٌَددد اتربَ دددٙبرا رأسدددّٛررسدددشإلرا ر ْٖ دددد َ دددِٙ رِلدددَنراْخ ٌَ [أر9]ا جددد ات:ر{َأإِْ رَصِٙئ

لراـوددددٙئٌ عراـُ ددددعراؾ دددد وربددددٕ درلددددنراخددددٖلّعرأ رخيدددد ثْدرلددددنرر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-ا ر ِّ سدددد

طدددنر–إ رابّدددملرودددِّارسدددٓمهللار»طّدددمهللاراالدددٙلرأمحدددمهللارؾدددٙإل:رر"اخسدددّمهللا"ؿددددريفررأ ددداراايدددد :راـّبدددملر

رنشأسٓنُ را ربوربعرؽا عرطىِٓ عرلنراخسُِعر-ا سن

ٓدّىدد ريفراـدد ْ أرؾددمهللاريَددش رااتبددٙتررؽددًٗذاراـمددٙومهللا: أ روددِّمراـ ِْددٛرـٓسددٜرلددنراخٌَدد ات:رؽ

أرأـَدددنرطّدددمهللالٙرٔدددٕارإغرودددِّارإلددد راـدددِّنرودددشرإتبدددٙترأ رودددِّار-إتبدددٙترأ دددلراـ ِْدددٛ- دددحٓ ر

ٓري حّندلرذـدُأرؽدًٗذاريّبًدملرإتبدٙترراـٌيلرلنراخٌَ اتريفرؿ ٙبرا رأيفرسّٛررسشإلرا ر

ٔبْدددٙ:رإتبدددٙترأ دددلر ٔد بدددٜربٕ دددٙراـ ِْدددٛربَدددلرثشا دددٙنرؿٓدددار ًٓ ددد ةرتٙٔ  ٌ رأإتبدددٙترأ دددٙرلَ ًٓ اـ ِْدددٛرأأ

ٌ  ةتربٕل ين:ر َ ر-لد

ربٕ راـَ ٙبرأاـسّٛرؾمهللاردٓرطدرأ ٙرؿٌ رأؿرريِ جرلنراخُٛنرإل رإأإل:

رسيددد راـمهللآـدددٛرطددددراـٌَددد راـ دددٙح: ٕ روّدددٙ رطّددددٙأينر:رأ رودددِّاراـ ثدددلرؾدددمهللارةُدددّبسربّددددشعم

نربددٙـّبملرط يهددٛريفراخٌَدد اتأرـَددنربددمهللااحلروددِّ رمراـيّددٙأينرلسددٙئلرن ُِددٛ:رؽِدد ًورآسدد ْاا

ترأنب ّددٙمربٙـَ ددٙبرأاـسددّٛأررأةددٍّصراـّبددملر ٔددٙؾ رلددنرٔددشاؾ رااسددول:رؿٓددارطُِّددٙرذـدُد

:رؽْددِّمرااشددٙرةرؿدددرذؿدد رأـَددنرشددخصرأشددٙرربٓددمهللامرطّددمهللالٙرؾٓددلرـددورأرأنرـددورجددمهللايٝراـّبددملر

بقددد ٛريفراـٌَددد أرـٓسدددٜررن ُِدددٛراـمهللآـدددٛرطددددراـٌَددد رأـٓسدددٜر-رمحدددورا -اـٍدددٙيضرطٓدددٙضر

نأرـٓسددٜربقدد ٛريفرةددٍّصراـّبدد رطدددرزيددمهللارملربقدد ٛريفرآسدد ْاا ًٓ :رإذ رإذارأنب ّددٙراـ ِْددٛرأأ

رلنراـّٙسرأ ّْٓٙرلنرالوشةرإأغأرطّمهللارذـُرُٔجٕرإغ:
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ر-ةشؽ راـػأط:رأاـػأطرةٍّس رإغرتوتٛرأؾسٙل:ررالوشةراـ ٙٔٓٛرأومل:

: ًٓ ٔد أرأسدّ ثاْٙربيدش را رسدبحٙٔورأةيدٙغرإغررأأ ذأطريفراـٌٙطلنرأودِّمربيَدسراخشا

ٔدد أرإذارؿددٙ رإلدد أرأأرإذارؿددٙ رتبددشترألدد رليددعرلًٙٔيددٙرؽٙٔ ٌددٙؤمر ٔدد :رؽْددملربيَددسراخشا ِذؿدد راخشا

ذطأرأإذارؿددٙ رأ ٌددٙؤمرلًٙٔيددٙرؽ بشةددورذطأرأاـيَددسربددٙـيَس:رإًذاراـػددأطريفراـٌٙطددلروددملر

ٔدد رؽ منرؽِددنراـػددأطريفراـٌٙطددلربيَددسراخشا ٔدد راـػددطٓٛ:رااؿدد ا ِدد ًو:رـددشرةَُِّددٙربٕ ددورلددنراخشا

َ ًودٙر د أرألدٙرإ رؿدٙ رلد  ٌ آح ٓٙر:رأ وريَش ري ًٙراريفرؽيُوأروِّاراـٌيلأرأأرؾشـدورودِّاراـٍدشإلراخَد

ٔ ريفراـٌٙطلرؿِّـُروِّمراـػأطريفراـٌٙطلرٌٔسون ٔ راـ ٌَذ:روِّمراخشا رؽِّْارلٙٔ رلنرلشا

أوملراـػأطريفراـٌيل:رأوِّمراـػأطرؾدمهللارأذٔدٙرإـْٓدٙريفرر رآح رلنراـػأط:وّٙ رؾس

دددد رؿدددددرلددددّ رليّددددٙأريفرإتبددددٙترأ ددددوروددددِّاراـٌيددددلرأأرذا رلددددنراخٌَدددد اتر  ٌ َ إتبددددٙترأ روددددِّاراـٌيددددلرلد

ربٙاتبٙةعأرأؾمهللارأذٔٙرإـْٓد:

رإتبٙترأ روِّاراـٍشإلرأأراـٌيلرسي راـمهللآـٛرطدراـٌَ ن 

أرأأرلدددنرإدـدددٛراـٌيدددلرؿٌددد رلدددنرؿ دددٙبرا أرأأرسدددّٛررسدددشـوررإتبدددٙترأ رودددِّاراـٍدددشإلرأأ 

اامجٙـٓدددٛراخ ٌددد رطُْٓدددٙرأأراخخ ُدددارؽْٓدددٙرطّدددمهللارأودددلراـسدددّٛرأاجلدطدددٛراـ اثحدددٛأرأ دددٙرلدددنرإدـدددٛر

ًٓٙرلدددنرودددِّمرإدـدددٛراامجٙـٓدددٛرؽيّدددمهللارذـدددُر اـػددطٓٛراـ اثحدددٛ:رؽيّدددمهللارذـدددُرأ ريسددد لردـدددًٓورةٌنددُٓ

دد ةأرأودِّاراـددِّنريدوُدد رطُٓدورأأريدسددِلربدددرٍٔدشإل:رب بددشتراـ ِْددٛرلدنرجٓددٝرأ ددٙرلدر  ٌ "اـػددأطريفرَ

رناـٌيل"

أوملراـػأطريفرإتبٙتراـٌيل:رأوِّمرأيًهٙرؾدمهللارأذٔدٙرراـٍس راـ ٙـٝرلنرأؾسٙلراـػأط:

إـْٓددددٙريفرلسددددٕرٛرإتبددددٙترأ ددددلراـ ِْددددٛأرإتبددددٙترأ ددددلراـ ِْددددٛراـددددِّنرؾُّددددٙ:ريَددددش ربددددٙاؾ ارأرأأر

ربيدددمهللارذـدددُرة ٍدددمهللالربٙـمدددْشدأرأأربٙٓس ٌٙودددٛ:رإذارأ ْٓدددٜرلدددنرةدددش ؽ راـػدددأطرأاـّىددد ريفرذـددُد

رحوشةرأٓرأومل:

ٔ :رصبًيٙرةيُِش رأ راـػطروشرحٙرجرلنرلٙوٓٛراـفدنرأٓريُدالرلدنر اـّى ريفرأ ٌٙنراخشا

ددددمهللِالر ددددمهللِالراـػددددطرطد رأٓرطددددمهللالرأـَددددنريُددددالرلددددنرطمهللالددددوراـيددددمهللال:روددددِّاراـػددددطأرإذارطد تبشةددددورتبددددشت 

ددمهللِالٜراـوْددٙرةراخػددأط:رؽِدد ًو:راـوْددٙرةرذصددد رـنددحٛراـنددوةنر إذار رة ددشؽ راـوْددٙرةرأأرإذارطد
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مهللِالٜراـندوةرأـَدنرإ رةدشؽ تراـوْدٙرةرودلرٓبدمهللارأ رة دشؽ راـندوةترـدٓسربػدطأرٓريُدال:ر طد

ؽٙـػطرإذارةدشّؽ رٓريُدالرلّدورتبدشترأٓرطدمهللال:رؿٙٔدٜراـوْدٙرةريفراـندوةأرإذارةدشّؽ تراـوْدٙرةر

رودددِّارا َددد رٓربٙاتبدددٙترأٓرٓريُدددالرأ راـندددوةرؾدددمهللارةدددشّؽ ترأأر رة دددشؽ أرٓريدٖ حدددِّرلدددنرذـددُد

مهللِالٜراـنوةن مهللِالٜراـوْٙرةرطد ربٙـٌّملأرأـَنرإ رطد

مهللِالراخػأط:راملٙٔ ربيَسرذـُأراملٙٔ رؿدرذؿ ر ُّارطد ر"االٙلراـمدشؿٙح"ؽٙـػطرإذارخ

رلّهب ري شؽ رلدنرتبشةدوراـيدمهللالرؽٍٙإلرأّٔصرطدرذـُ:رر-رمحورا – رضٙو   "بٕ راـػطرأ ا 

رأٓرطدمهللال"رأٓري دشؽ رلددن :رؽٙملددٙٔ رإذارتبدٜرأيددمهللالرا َد ربيَددسراـػدط:راـػددطرطمهللالدورتبددشت 

َ ًوددٙر مأرإذارؿددٙ راأسددٙ رلد إذارأيددمهللالرأيددمهللالرا َدد رـَددنراملددٙٔ رإذارةددشّؽ رأيددمهللالرا َدد :رؿددٙاؿ ا

ؽّْددٙرةددشّؽ روددِّاراملددٙٔ :رإًذارأ ٌددلرر-ؿدددرسددٕٓارليّددٙرإ رشددٙنرا -طدددرؽيددلراـٌَدد رأأرؾددشإلراـٌَدد ر

ٔ نا َ رأو رشراـ ٌَذرطنروِّاراـ ثلراخَد م:رؽًٗذارٓبمهللارلنراـّى ريفراخشا

رؾددددددددددٙص ِر رٓبددددددددددمهللارؽٓددددددددددورلددددددددددنرتبددددددددددشتم

ر

رـُػدددددددددددددطرأأ ٌدددددددددددددٙنرؿدددددددددددددلرلدددددددددددددٙٔ ر

ر
ريفرؾددشإلرأوددلرإ ددشإلر رطدددرأ رر-رمحْدد را –أةددٕلُشا رأا ددوُحشا جٓددّدرؾدد رأارأطّ ؽددشا

ئدددار اـُدددِّينراملدددٙٔ رودددش:رأ دددارضدددٙو رلّهدددب نرأبدددِّـُريدددٞراخ ثادددٛرأةدٌحددد رأأ دددُراـوشا

ٔددد رلدددٙرأ ددداإلرا ر دددٙرلدددنر ٔددد راـ ٌَدددذأراب َددد أارطدددمهللاًدارلدددنراخشا ٔددد رلدددنرلشا اب َددد أارذأًصدددٙرألشا

ٔدد راـ ٌَددذ:رأ رٓريَددش راخدد نرلسدد حًوأرأأرثٙجددمهللًاانرٍٔددشإل:روددلر :رلددنرلشا سددُوٙ :رؿددٕ ريٍشـددشا

رلّهدددب رأأرـددٓسربِّهددب رأٓربىدددٙو تروددشرأ دددارٔيدد رـَّدددور رضددٙو   آسدد حوإلروددشرأ دددا 

سددبحٙٔور-آسدد حوإلرنُددوراـٍُددٚأرأٓرييُدد رلددٙريفراـٍُددشبرإٓرطددّولراـًٓددشبررـددٓسربىددٙو أ

رلّهدددب أرأؿٓدداريدهدددب رآسددد حوإلترؿٓدددار-أةيددٙغ رضدددٙو م أرإذ رآسددد حوإلرـدددٓسربش ددام

ٔد رإذر ُ ٌدٜرإـْٓدٙربٕ دٙرلدنراخشا اـسبٓلرإغروب راجلحشدترٓرسدبٓلرـهدب رذـدُأرإذ رودِّمرٓريد

دمأرأةي يددداراملدددٙٔ روّدددٙرودددشررأ راـ ي يدددارؿددددرةيُِدددش رٓبدددمهللارأ  يَدددش رثٙلًيدددٙرلًٙٔيدددٙرـَدددلرأؽددد ا

ٔددد ر دراملدددٙٔ راـػدددطملرألدددٙٔ ربدددٕ ريدددمهللاحلرلدددٙرـدددٓسربدٔددد رلدددنرلشا ثدددٙل رلدددٙٔ أرثدددٙل رـَدددلرأؽددد ا

راـ ٌَذريفروِّاراـ ي يان

دددمهللِالرا َددد أرأسدددّٕار ٔددد رودددملرأأ دددٙمرضدددٙو ةرلّهدددبوٛرإذارةدددشؽ ترأيد إًذارٍٔدددشإل:ربدددٕ راخشا

ٔ رةٍّس رإغرؾسِع:ر-بحٙٔورأةيٙغس-طدرِذؿ وٙرإ رشٙنرا ر ر-أرأاخشا
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 رأأرطشارضرسدأيٛن ٔ راـٍس رإأإل:رلشا

 رأاـٍس راـ ٙح:رطشارضرلَ سبٛن

ؽْدملرؿٙـِندً أرؿدٙجلّش أرأٔحدشرذـدُ:رؽْدِّمرٓرؿسدٚرـأسدٙ رؽْٓدٙأرؽْدِّمررألٙراـسدأيٛ:

را رسدددبحٙٔورأة ّٚ ٔددد راـ ٌَددذ:رؾدددمهللاريٍدددشإلرإٔسدددٙ :رحٙـددمهللارلدددنراـّدددٙسرسدد ٔدد رلدددنرلشا يدددٙغرؽْدددشرلشا

ربٙـّبملر ؿٙؽ ترٓرـٓسربَدٙؽ أر َترٕ دور دبملررؿٙؽ ترٓرـٓسربَٙؽ أرٕ ور؛ّش :رؽو راس ْاأ

ددّٖدبأريداثدد :رإغرؼددذرذـددُ:رـَددنرأ دداراـ ٌَددذرأجَدد راـ ٌَددذرٓر دد :رٔيدد رؾددمهللاريد  ريبُدد را ُد

ريدوُ رطدروِّاراـنبملراـِّنر ريبُ را ُد أر َترٕ راـٍُ ر ر ِ رطُٓون

أرأديددٙتأننرأرأٔحددشرذـددُرٔيدد ر ٔيدد ريفراخسددٙئلراـ ددملرة يُدد ربحٍددشبرأدلٓددعرلددنرإةددومم

يدٖاحدددِّر دددٙراـندددبملرأاخجّدددش رأٔحدددشرذـدددُرأـَدددنريَدددش رذـدددُرطددددرطٙؾُ دددورأـدددٓسرطُٓدددورودددش:ر

:رجدمهللايٝرطٙئمدٛراـددِّنررأامراالدٙلراـزلدِّنر أ دححوراـمددٓ رر-رمحدورا -أاـدمهللاـٓلرطددرذـُد

اـدِّنررأامرأبدشرداأدرأأمحدمهللارأ دححورإـبدٙحررورصٙـدٚرإـبٙحأرأؿِّـُرجدمهللايٝرطدظربدنرأ

ِؽ راـٍُ رطنرتوث:رطنراـّدٙئ رج دلريسد ٍٓ أرأطدنراـندبملرج دلر»ؾٙإل:ررؿِّـُ:رأ راـّبملر رد

دد ىرطُددْٓ رجَدد راـٌَدد رإذارشج ددلريٌٓدد ر-أأراخي ددشم– دد ُِ أرأطددنراخجّددش ر نرإًذاروددٖٓنرٓر د

رٔٙؾًهٙرلنرٔشاؾ رااسولن رأارةَبشا رؽيُشا

رأؾدد رطدددرٌٔسددوربٕ ددورؾددٙإلرأسددٚراجلوـددٛرؽددّ ًٓ رأنب ّددٙراـ ِْددٛرطُددْٓ :ربددٕ رحٙـددمهللًاارأأ ًٓ حنرأأ

أاـيٓددٙذربددٙ أرأؾدد رطدددرٌٔسددورأشددْمهللاراـمددْشدرطُٓددورلدد ًورأوددِّارلددنربددٙبراـايددٙدةريفرااتبددٙتأرتدد ر

أنب ّٙرأ روِّاراـسٚرسي راـمهللآـٛرطدراـٌَ أرتد رأنب ّدٙرأ رسدٚرا رسدبحٙٔورأةيدٙغرؿٌد رأؿدرر

دددد ُددددٛرلددددنرؿ ددددٙبرا رألددددنرسددددّٛررسددددشإلرا ريد
ِ
نرؽٙٔ ّْٓددددٙرلددددنرالوددددشةرإأغرأوددددملرِ جرلددددنراخ

ةبْدددٙأرتددد رأ ٍُّدددٙرإغراـػدددأطرأٔى ٔدددٙريفراـػدددأطراـ دددملرةَدددش ربٙـٌيدددلرأؾدددمهللار ااتبدددٙتربَدددلرل ا

يٍٍٜأرأاـػأطراـ ملرةَش ريفرإتبٙتراـٌيلرأؾمهللاريٍٍدٜأرتد رٔى ٔدٙريفراـػدأطراـ دملرةَدش ر

ٔ راـسدأيٛرؽيُِّدٙرأ رحٙـدمهللًاار؛ّدش رإًذارٔ شؾداريفراـٌٙطلأرت رجل ٔ رأأؾٌّٙرطّمهللاراخشا ٕ ٙرإغراخشا

ٔ راـسدأيٛن ٔ راـ ٌَذرأوشرلنراخشا رطنرةٌَذمأرٕ ورؾمهللارةشّؽ رؽٓورلٙٔ رلنرلشا
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ٔدد راـسددأيٛ:رإ د :رؿددرثدٙنريفرا دمهللايٝراـددِّنر ؿدِّـُريدُحد ريفرذـدُرأأربدِّـُرلدنراخشا

أربيدٛر  جددش رطّددمهللارا ر»ذؿد رأؾددٙإل:رر:رأ راـّبددملر-رمحْد را –طّدمهللارأمحددمهللارأ دححورإـبددٙحر

رنشإ  ريٍشإل:رثٙنرااسولرأٓرأسِ رشًٓاٙ»أرأذؿ رلّْ رشسبحٙٔورأةيٙغريشلراـٍٓٙلٛننر

ٔد راخَ سدبٛأرودِّمرراـّىد إذارأ ّْٓٙرلنر ٔد راـسددأيٛرُٔجدٕربيدمهللارذـدُرأٔد َُ ريفراخشا يفراخشا

بدددٗذ را رسدددبحٙٔورأةيدددٙغرلدددٙرسدددّ َُ رجشذدددٙريفراـدددمهللارسراخٍبدددلرإ رشدددٙنرا رسدددبحٙٔورأةيدددٙغ:ر

بدددلربيدددش را رسدددبحٙٔورأةيدددٙغأرأا رسدددبحٙٔورأةيدددٙغر ٔددد راخَ سدددبٛرإغراـدددمهللارسراخٍد ٔد ثدددبراخشا

ُّر ر رطدرٔبّٓٙرنِمهللارأطدرآرورأ حبورأمجيعنأطُ أرأ ّدرا رأس

ُ  ريفراخسٙئلراـ ٌنُٓٓٛرأأراـ دملرذدٙرطوؾدٛر ٓبمهللارلنراـ حِلأرؿٕ روِّاراـيُ رٓسٓدرإ رةدَ

اددرأ بٙوددورلددٙراسدد وٙعرإغرذـددُر بٕٙ ددشإلروددملرأشددبوربٙـ يٙوددٓٙتأرؽيدددراخدد نرأ ري حِددلرأ د

رسبًٓون

دد ر ري ددشؽ رأأر رإذار ري ددشؽ رطدددرشددخصرلددنرإشددخٙصرراـسددٙئل:  ٌ َ ؾددٙإلرأأرؽيددلرلددٙروددشرلد

ري بٜرطُٓورذـُربٙـمْشدرولروشرؿٙؽ رألرٓت

ودشرؿدٙؽ رإ رؽيدلرذـدُأرـَدنرر-سدبحٙٔورأةيدٙغ–يفرأ لرإلد راـدِّنرييُِدورا رراـمٓ :

إغرأجَددددددٙلراـبػددددددرإجَددددددٙلراـمهللأٓشيددددددٛروددددددملرٓرة بددددددٜرإٓربٙـبّٓددددددٛراـػددددددطٓٛأرٓريُددددددالرأ رة بددددددٜر

ررؿدددرأسددٌُّٙرأأرة بددٜربًددذرذـددُ:راخْدد رأ رة بددٜرطّددمهللأٙروددِّمراـ ِْددٛربٙـمددْشدأرؾددمهللارة بددٜر بددٙاؾ ا

ربٙـبّٓٛراـػطٓٛن

ودددلراـ دددٙر رـُِبدددٙحرإربيدددٛرـدددٓسربَدددٙؽ ترأودددلروّدددٙ رحدددومربدددعرأودددلراـسدددّٛرراـسدددٙئل:

رأاجلدطٛت

ددددٙـاريفرذـددددُرإٓرراـمددددٓ : ةددددٙر رثددددّسراـيِددددلرؿددددٙؽ ربٗمجددددٙعرأوددددلراـسددددّٛرأاجلدطددددٛرأ رخيد

رإغراـٌددد بربدددعر-رمحدددورا ررمحدددٛرأاسددديٛ-ذؿددد رشدددٓ رااسدددولرابدددنرةِٓٓدددٛراخ ثادددٛرؿددددر أرؽ دددٕلُشا

ِحدددومراـيُددددنريفرؿٌددد رةدددٙر رؽيدددلرلدددنرإؽيدددٙإلأرودددِّمرلسدددٕرٛرأاخسدددٕرٛرإحددد ىريفرؿٌددد رةدددٙر ر

"إسددحٙبربددنرثددّسراـيِددلروددِّارؿددٙؽ ربٗمجددٙعرطُدددنرااسددولأرأؾددمهللارٍٔددلراامجددٙعرؿددِّـُراالددٙلر

شرراَوشيٛ" تش نأأرإسحٙبربنررود ريٛرؿدريٍشإلراخحمهللا 
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رلنرؾٙإلرٕحٓو:ريٙرؿٙؽ نرولريٌَ رإ ر ريٌَ رذـُراـ ثلتراـسٙئل:

ؽْٓددددٙرأيفرةشثٓددددوروددددِّارا ددددمهللايٝرأؾددددشاإلرر-رمحْدددد را –ٓ:روددددِّمراخسددددٕرٛرـُيُدددددنرراـمددددٓ :

ر طددرأ رودِّمراخسدٕرٛرلدنرؾبٓدلراـَبدٙئ رر-أنرطُددنرأودلراـسدّٛرأاجلدطدٛ–طمهللايمهللاة:رـَّْ رأمجيشا

:راـ ملر ورا مهللايٝترؾٙـشا ُٛ:رأـَنرؿٓارأث 
ِ
ِ جربنٙجبْٙرلنراخ ر-خد

:ر ًٓ ررثيٜرطُٓورٍٔٓن ورـنٙجبونرأأ

:ًٙٓ رؾٙـشا:ررث رطُٓوراات نرتٙٔ

:ر-أؾدددشاإلرودددملرؿ دددذة–تٙـً دددٙأراـٍدددشإلراـ ٙـدددٝر ددد راخسدددُ ررؾدددٙـشا ٌّ بدددٕ راخيّدددملرلدددنرذـدددُرلدددنرؿ

رؽِّْارؿٙؽ ن ًٌ ا راسولورؿٌ :رٕ وررأىرااسولرؿد

:رأأيًهددٙرو ّددٙ رلددنراـ شثْٓددٙت:رأ راخيّددملربددِّـُرالددشارجأرأوددِّارؾددشإلرودديٓا:رإذرؾددٙـشا

ب ٌَدددذرطِدددشلراـندددحٙبٛرأيُدددالرلدددنرؾدددشذ راـٌَددد :رٕ ددد روددد رلدددنرٍٔدددلرـّدددٙراـػدددييٛأرٍٔدددلرـّدددٙر

اـَ ٙبرأاـسدّٛرؽْدِّارٓزلرلدنرـدشازلراـ ٌَدذ:رؽدٙـبي رؾدٙإلربدِّـُرأودِّارؾدشإلرل ثدشح:رإذرأ ر

ربٌَدٙررطددراـندحٓ  ؿددرٍٔدلرؼددذرأاجدمهللارلدنرأودلراـيُد رؾدشإلرأأرأؾدشاإلرمجددٙوذررالدشارجرـٓسدشا

اـيُددددنريفرطدددمهللالرةٌَدددذرالدددشارجأربدددلرذودددٚربيددد رأودددلراـيُددد رإغرٍٔدددلراامجدددٙعريفرطدددمهللالرؿٌددد ر

رالشارجن

رو ترؾٙإل:ررأاـيِمهللاةريفرذـُ:رؾشإلرطظر الرطنرالشارجرأؿٌٙر  نر)لنراـٌَ رؽّ أا(مّلٙرسد

:رألّدددٙؽٍش روددد ترؾدددٙإل:ر :رؽددددروددد ترؾددددٙإل:راخّدددٙؽٍعرٓريدددِّؿ أ را رإٓرؾُدددًٓو()إ رؾدددٙـشا نرؾدددٙـشا

رطُّٓددٙ( ّٔددٙربًددشا نرإًذارذددِّارا ددمهللايٝرةشثْٓددٙترطمهللايددمهللاة:رتدد رإ روددِّارااتدد راـددِّنري ثدد رطدددر)إحشا

دد رشخًنددٙرؾددمهللارةُّبددٝربددٙـٌَ رل ددلرأوددشر ريٌَدد أرأؿدددرةيُِددش راـٍٙطددمهللاةراـ ددملر  ٌ  ددٙجبورطّددمهللالٙريدَ

مَلددٙرسددّٕارلددنرِذؿدد ررؿددلرلددنرأؾدد ريفراـٌَدد رأؾدد راـٌَدد رطُٓددو"ر"ـددٓسؾ روددٙرمجددٙوذراـيُدددنرأ ددو:ر

ٔ رإ رشٙنرا رسبحٙٔورأةيٙغن راـػأطرأاخشا

دد :رطّددمهللارطددمهللالراـ ٕأيددل:رـددِّـُربددّشبر  ٌ ريفروددِّمراخسددٙـٛراـ ددملروددملررثددشعرااتدد رطدددراخَد ؾددٙـشا

د رأأرلدنرؾدٙإلرٕحٓدو:ريدٙرؿدٙؽ " دحٓحو"يفرر-رمحدورا –االٙلراـبخدٙرنر ٌّ نربًدذر:ر]بدٙبرلدنرؿ

يفراخجُدددمهللارر"زادراخيدددٙد"ؿددددريفرر-رمحدددورا –ةٕأيدددلرؽْدددشرؿددددرؾدددٙإل[:راالدددٙلراـيّولدددٛرابدددنراـٍدددٓ ر
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ئدددمهللارؾنددٛرجٙصدددٚر ئدددمهللاراـ ٙـددٝرذؿددد ريفرؽشا ئددمهللاأرلدددنراـٌشا أرأيفرلسدددٕرٛر ددُ را مهللايبٓدددٛرلدددنراـٌشا

ئدمهللارأ رلدنرؾدٙإلرٕحٓدوؾدٙإل:رر-رمحدورا –اـ ملراؾ بسْٙرودِّاراالدٙلراـِّح يد ر :ريدٙر)أؽْٓدٙرلدنراـٌشا

ٌّ رلسًُدرؼهًبٙر ر ٓريٌَ أرر-أـٓسر ىشظرٌٔسورأأراـ مْملرأأرٔحشرذـُ-ؿٙؽ أرأأرأ رلنرؿ

د رجٙصًبدٙرنرأاس مهللاإلربدذاتربٌيلرطِ ربلرٓريٕن أربلريد ٙبرطدرٔٓ ورأؾنمهللام( ٌّ ِّ رمّلٙرؿ –:رط

رأةيُِددش رأ راـٌَدد ر ريّدداإلرطدددرجٙصددٚرؽْددلرجددٙررطدددرطِدد رأاـيٓددٙذر-ريضرا رطددّْ رمجًٓيددٙ

أاـ ٌددٜرإغرطِدد :ريددٙرطِدد رلددنرؾددٙإلرٕحٓددو:ريددٙرؿددٙؽ نرؽٍددمهللاربددٙنر ددٙرربددٙ ترٓأروددلرؾددٙإلراـّبددملر

رأجمهللااٙترلٙرؾٙإلرذـُن

دد رلسددًُدرمحٓددٛر رٓريٌَدد ر ٌّ أربددلرٓريددٕن أربددلريد ددٙبرطدددرٔٓ ددور-وَددِّارؾددٙإل–ؽددًٗذارؽٓددورلددنرؿ

بٙـٌَ رؽوريٖاحِّر)لنرةُبّسر:ر-رمحورا ررمحٛرأاسيٛ–أؾنمهللامأرؿِّـُرؾٙإلراالٙلرابنرجج ر

ددد م( ٌّ يفرلسدددٕرٛرةٌَددددذرلدددنرةُددددّبسرر-رمحددددورا –أرؿددددِّـُرؾدددٙإلرشددددٓ رااسدددولرابددددنرةِٓٓدددٛرلدددنرؿ

رذطمل(بٙـٌَ ربدر رن)ةٕأيلم

ٓري ّددٙأإلرلددنراخددِّرإسددبٙبراـػددطٓٛراـ ددملررؽددًٗذارؽْددِّاراـشطٓددمهللاراـمددمهللايمهللارلددنررسددشإلرا ر

شاتريفرلسدٕرٛرا َد ربدٙـ ٌَذرذؿ ٔٙوٙرأسّشا لريفرِذؿ وٙربٗذ را رسبحٙٔورأةيٙغريفرالود

دددد ر ريٍدددد رطُٓددددوراـٌَدددد :رؽددددّحنرطُّٓددددٙر ٌّ ربيّٓددددوأروددددِّارٓريُحٍددددورذـددددُرأإ رؿددددٙ راخَد طدددددرشددددخصم

ٔدد ر ددشبراـيددِّابريفرأحدد ةرلددٙٔ رلددنر ئ أرأـددٓسرؿددلرلددٙٔ رلددنرلشا بددٙـىشاو رأا ري ددشغراـرسددا

ٔ ر شبراـ ٌَذريفراـمهللأٓٙنروِّارلُخصروِّمراخسٕرٛن رلشا

رؽْلراجلّش روّٙردائ رألرٓترشاخجّش رج لريٌٓ »را مهللايٝ:رذؿ تريفراـسٙئل:

اجلّش ري ٌٙأت:رلّورلٙرودشرلدنرؾبٓدلراـدمهللاائ أرألّدورلدٙرـدٓسرؿدِّـُ:رأيُحد ربدورلدٙرراـمٓ :

دددَِّوٚر دددٙراـيٍدددلرأـدددٓسراخَ سدددبٛرؿػدددبرالِددد :ر يَددش رلدددنرؾبٓدددلراـيدددشارضراـسددددأيٛراـ دددملريد

ذبرالِ ريدِِّوٚراـيٍلرأـَنرودِّمرلدنراخسدٙئلراخَ سدبٛأرأودِّمرلدنراخسدٙئلرالوؽٓدٛرطّدمهللار

إغرذـدددُرطّدددمهللارِذؿ ٔدددٙرخسدددٕرٛرآح ٓدددٙر:رؽٙـسدددَ راح ُدددارأودددلررأودددلراـيُددد أرأسدددِّّؿ رأسّمدددذ

دد ةر  ٌ َ رلد اـيُد رؽْٓدٙ:رلدٙرـدشرزاإلرطٍدلرإٔسدٙ رب سدببورودشربٙاسدَٙررتد رةٌدّشمرأاـيٓدٙذربدٙ ربَُددتم

ولروشرؿٙؽ رألرٓتروِّمرلسٕرٛ:ر َترٕ روِّمرـٓسٜرلنراـيدشارضراـسددأيٛأرٔحدنرٔد َُ رطدنر

ٛرٓراـيدشارضراخَ سدبٛ:رؽدٙجلّش رلّدورلدٙرودشردائد رألّدورلدٙراجلّش راـِّنروشراـيشارضراـسدأي
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أرألّددورؿددِّـُرلددٙريسددِلربددٙل مر وددشردأ رذـددُ:رييدد ضرـأسددٙ أرييزيددوراجلّددش رأٔحددشرذـدُد

راـِّنروشرينٓٚراأسٙ ريفراـسنراخ ٍمهللالٛن

ددد ة:ر  ٌ َ ؾددمهللارلددِّنراأسددٙ أريدددِّوٚرطٍددلراأسددٙ رِذ لددورأؿِدددرمريفراـسددنرؽٓ ٌددشمربٕرٌددٙظرلد

ؽ ترٍٔدشإل:رإذارؾدٙإلرودِّاراـٍدشإلريفرأؾدٜرزأاإلرطٍُدورأذودٙبرطٍُدورؽْدشرـدٓسربَدٙؽ أرولرودشرؿدٙ

ّددددّاإلرطُٓددددورجَدددد راـٌَدددد أرأا ر رؽْددددِّاريد ألددددٙرإذارؾددددٙإلروددددِّاراـٍددددشإلرأوددددشرلٙـددددُرـيٍُددددورلس حًاددددا

ُّ رطدرٔبّٓٙرنِمهللارأطدرآرورأ حبورأمجيعن رسبحٙٔورأةيٙغرأطُ أرأ ّدرا رأس

ر  
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ةددٚراـمددْٙدةأرأأسدد ًٌ  رملددٙر بسدد را راـدد محنراـدد جٓ أرأمحددمهللا ريبررورأأسددٕرُرطدددررد

ةيُِدددورلّدددملرأأ دددٜرطدددٙ راـًٓدددٚرأاـمدددْٙدةأرأأشدددْمهللارأ رٓرإورإٓرأ دددٜأرأأسددد شدعرطّدددمهللا رودددِّمر

ُ  رطدرلدنرـدوراـٍٓدٙدةرأاـسدٓٙدةرأاـ يدٙدةأرأطددرآردورأ دحبورأودلراجلْدٙدر اـمْٙدةأرأأ ظرأأس

ربيمهللا:أاـيبٙدةأرألٙر

طددددنرل اجددددلرأأرص يدددد را َدددد رطدددددرر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-ؽٍددددمهللارةَُِّددددٙرأإيددددٙؿ ربٌهددددلرا ر

رليعربٙـٌَ :ر ر-شخصم

: ًٓ رإتبٙتراـ ِْٛربَلرؽ أعروِّمراخسٕرٛنرأأ

ًٓددٙ: إتبددٙتراـػددأطرأةددشؽ راـػددأطنرأٔيّددملربٙـػددأطرأؾسددٙلْٙراـ ددملرذؿ ٔٙوددٙرأأذٔددٙررتٙٔ

رإـْٓٙ:

 راـػأطريفراـٌٙطلن

 رنأاـػأطريفراـٌيل

 رأاـػأطريفرإتبٙتراـٌيلن

ٔ رةٍّس رإغرؾسِع:ر ٔ أرأؾُّٙ:رإ راخشا ر-ت ربيمهللارذـُرّٔى ريفرأ ٌٙنراخشا

 ٛرسدأيٛرأأرطشارضرسدأي ٔ رنلشا

 رطشارضرلَ سبٛن

ةَُِّٙريفراـمهللارسراملٙيضرطنراـيشارضراـسددأيٛ:رؿدٙجلّش أرأاـِندً أننرأرأٔحدشرذـدُ:ر

ٔػددعريفروددِّاراـٓددشلريفراـَددولرجددشإلراـيددشارضرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أوددٙٔحنرأإيددٙؿ ربددٗذ را ر

راخَ سبٛ:
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ٔدد راـ ددملرةَدددش ريفراـٌٙطددلرأودددملر ٔدد راـ دددملريَددش رـُِدد نرٔدددشعراح ٓددٙررؽْٓدددٙأراخشا أوددمل:راخشا

ربيَسراـػأطراـ ملرةَش ريفراـٌٙطلن

منر رلدددنراا دددٙزرأاـ ٓسدددذ:رودددشرلدددٙٔ رااؿددد ا
م
ٔددد راـ دددملرسدددّ َُ رطّْدددٙربفدددن ؽدددٕأإلرودددِّمراخشا

مريٍّس ر ر-إغرؾسِع:رأااؿ ا

 ُجبن رلد م  رإؿ ا

 ُجبن رؼذرلد م  رأإؿ ا

جددددب: ٔدددد ررألددددٙراخُد ؽوبددددمهللارأ رة ددددشؽ رؽٓددددوربيدددد راـػددددأطرج ددددلرٍٔددددشإلربددددوربٕ ددددورلددددٙٔ رلددددنرلشا

ٔ راـ ٌَدذريفررنأرأودشر ُّارأجمهللارةُُراـػأطرؽوريدي ررلنرلشا مر–اـ ٌَذأرإذارخ أنرااؿد ا

جب ريٍّس رإغرؾسِع:ر-اخُد

مرـدددٓسرؽٓدددورـُِددد نرأدٔدددل اح ٓدددٙر:رلددد ًو:ررثدددلريدٍِسددد رأ رٓريدددمهللاحلربٓدددٜرزيدددمهللاأرؽٖٓحدددِّررإؿددد ا

ِددلرإغربٓددٜرزيددمهللانرؽْددِّاربٙامجددٙعرـددٓسرـددورأدٔددلراح ٓددٙرريفرذـددُنرشددخصر أيشّتدد ربٙ مهللايددمهللارأ د

ٍُِٜر ٓ ورطدراـ ؼ رلنرأ ٌورؽِّْارـٓسرـمهللايورأنراح ٓٙرن ِسُرأجد رلد

مربدٕ ريددمهللاحلربٓددٜرزيدمهللاربيددمهللا ددمهللادرأةدشؽ ترؽٓددورذأطرااؿدد ا أ رأؾسدد رأ رٓررأـَدنرأحدد رود

َد مرأـَدنرـمهللايدوررنرلدنرآح ٓدٙرأرودلريي دررذًطدٙرأأرٓر يمهللاحلرذـُراـبٜٓنرؽٗ رؽيلرؽْدشرلد

دددمهللادرإ ر ر ُددد ر ٓ دددوربٌّسدددورأ ريدٌيدددلربدددورؿدددِّار يي دددرترسدددّّى رإغرذـدددُرإ رشدددٙنرا :رشدددخصرود

ٓديِّررأ رلرٓتأؿِّارؽْشرؾٙلربحُ ر ٓ وربٌّسونرؽِّْارطّمهللامررنرلنرآح ٓٙر:رأـَنرسّّى رس

ُجبن ُجبأرأؼذرلد ريٍّس رإغرؾسِع:رلد ًٓ مرأأ رؽٗذارااؿ ا

جبريٍّس رإغروِّينراـٍسِع:ر مراخُد ًٓٙ:رااؿ ا ر-تٙٔ

 رأ ريدسُٚرآح ٓٙررمجُٛرأةٌنًٓون

 رأاـّشعرأح :رطّمهللامررنرلنرآح ٓٙرن
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رذطملرؿدرّٔصرا رسبحٙٔورأةيدٙغرطُٓدو:ر ِّر  مرطد ر}ااؿ ا
ِ
دَ ربِدٙال ٌَ رَلدْنرَؿ ٓل ِلدْنرَبْيدمهللِارإِيَدِٔدِورإِ

ِ رَ دددمهللْاًرا ٌْ َد ـْ َحربِدددٙ دددْنرَلدددْنرَذَ َِ ـَ ربِدددِٙايَدِ رَأ دددِان  َِ ْو رلد دددود بد ُْ ْؿدددِ َمرَأَؾ -[أرؽدددٙ ر126]اـّحدددل:ر{َلدددْنرأد

ؾدد ررأبّْٓددٙروّددٙرأ رلددنرأدؿددِ مرٓريّدداإلرطُٓددوراـٌَدد رأإ راؾددزمربيدد رأسددبٙبرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ

رِلدد}اـٌَدد :ر
ِ
ددَ ربِددٙال ٌَ م:ر ريسدد  ِنرر{ْنرَبْيددمهللِارإِيَدِٔددوِرَلددْنرَؿ تدد راسدد  ّلأراسدد  ّلرلددٙذاتراسدد  ّلرااؿدد ا

)بيدد راـاددأرةأرأأرلنددُحٛراـددمهللاطشةأننرأرأأرلددٙرإغرذـددُرممددٙري ٌددّشمربددورر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ا ر

ربعرؾشسعراـٓشلنرااسولٓع(

رِلددْنرَبْيددمهللِار}لددٙرؾددٙإل:رر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ا ر
ِ
ددَ ربِددٙال ٌَ إٓرلددنراوددو أرلددٙرؾددٙإل:رر{إِيَدِٔددوِرَلددْنرَؿ

رِلْنرَبْيمهللِارإِيَدِٔوِر}
ِ
َ ربِٙال ٌَ رِلْنرَبْيمهللِارإِيَدِٔدوِر}إٓرلنررأىراخنُحٛأرلٙرؾٙإل:رر{َلْنرَؿ

ِ
َ ربِٙال ٌَ ر{َلْنرَؿ

ر دد مأر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-إٓرخنددُحٛراـددمهللاطشةأرإٓرـددمهللاؽ راخٌسددمهللاةأر ريٍددلرذـدُد أر ريسدد  ِنرإٓراخَد

مرطددددر رندددّ لرؿحُددد راـُحٓدددٛرأااؿددد ا مرطددددرؽيدددلرألددد م اـٌَددد رأطددددرؿُِدددٛراـٌَددد رـدددٓسرودددشرااؿددد ا

رأٔحشرذـُأربلربّْٓدرل اةٚأري ٌٙأترااؿ امرأأدأاترااؿ امن

رؿدددرذؿدد رشددٓ رااسددولرابددنرةِٓٓددٛر مراـددِّنرر-رمحددورا -ؽددٙـيُدنرؾددمهللارٔنددشا طددد:رأ راراؿدد ا

وٓ :رةٍوٓدددد رإصدددد امأرأاـ ح يدددد أريَددددش رطدددددراـٌَدددد رٓريَددددش رإٓربددددٙايولراـمددددمهللايمهللا:رؿددددٙـ ٍ

مرطددراـٌَد ربدٙ ر رألٙردأٔوأرؽوريَدش رااؿد ا أرأأرؾدشإلر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-أٔحشرذـُرلنرؾ لم

ددد رإٓربدددٕلشررودددملربِّاـدددٛراـٌَددد رلدددنرجٓدددٝراـ دددشاز ريفرلسدددٕرٛر  ٌ ؿُِدددٛراـٌَددد رأأرؽيدددلرؽيدددلراخَ

َد  مرأٔحدشرذـدُأرأسدّٕارإ راـيِّابرأاـَّٙإلرٓربدٕدٔلرإسدبٙبأري دٕأإلراأسدٙ رـٌّسدورأ دورلد

طددددرلسدددٕرٛرأودددمل:رألددددرأأغترأأرألددددرأؽهدددلترأيٕحدددِّراأسدددٙ رر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-شدددٙنرا ر

رن-سبحٙٔورأةيٙغ-بٙـيايِٛرألربٙـ حنٛترإ رشٙنرا ر

ُّ رطددددرر-رمحددورا -االددٙلر ٓدددلربدددنرليدددعرمّلددٙرأتدددلرإغراالدددٙلرأمحدددمهللار يفرل ودددورييدددشدمرؽسددد

ٓورأمحمهللاراـسولأرؾٙإل:ريٙرإلدٙلرجدمهللايٝرطدّدررجدمهللايٝرطدّدرننرأٓزاإلر د ٞراالٙلرأمحمهللارؽُ ري درطُ

طُٓوربحمهللايٝرطّدرأرأاالٙلرأمحمهللارؾمهللارأطد ضرطّدورأاـ ٌدٜرإغراـمد رأحد رإغرأ رحد جراالدٙلر

ددِّرمنرؽٍددٙإلراالددٙلرأمحددمهللا:رأأر دد ٞرطُّٓددٙربحددمهللايٝرطددّدرأر  ٓددلربددنرليددعرأوددشريٍددشإل:رٓريٍبددلرطد

ؽّْددٙو رؽاددبشمرج ددلرؿرّسددأارأوددوطوأرج ددلرريسددبش راـّبددملررأجددمهللايٝرطددّدررأ ددورأتددٙو رأودد 

رؾددٙإلرلددٙرؾددٙإلرأأ دد  رؾٓددلرـَدد :رسّاددبَ رأإغرأ ر ر رأاـمهللايددوأرجبسددشمريفراـبادد أربيددمهللارذـدُد ؾ ُددشا
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ربيددمهللار ددِّّبرج ددلرؾددٙإلرلددٙرؾددٙإلرأأ دد  ر رةديددِّّبشا برأطد ِ رأؾُدد  رلددٙرؾُدد  نرؽٕأ ددُرطددّدررضد ةداددبشا

ؾدٙإل:رأا رـددٓسريددٜرر-رمحددورا -الددٙلر ٓدلربددنرليدعرأؾُد  راـددِّنرؾُد  نرؽُددّدرسدِ ربددِّـُرا

رن-رمحورا -أدي رأؽٍوربمهللاينرا رلنرأمحمهللانر

ددِّّبرراـمددٙومهللا: ددلربددورج ددلرٔددٙإلرلددنراـّبددملررأ رطددّدررطد  َ ٔد أرمّلددٙرؽيددلرذـددُرأوددشريددٜرأ

نرطّدددوربَدددلرأحدددٙمرأٔدددمهللالرتددد رأأعرإغراـّبدددملر :رلي دددًِّرارؽٍدددٙإلرـدددوراـّبدددملرراـيدددِّابرمّلدددٙرأد 

أرؽددٕ اإلرشإ رطددٙدأارؽيددمهللا»:رؾددٙإل:رأثددمهللامرلوِاًّددٙربددٙايد نرؽٍددٙإلرـددوراـّبددملررش ددمهللارؾُبددُترؿٓددار»

ربِددِٙايَد ِر}:ر-سدبحٙٔورأةيددٙغ-ا ر ددِان  َِ ْو رلد ددود بد ُْ ْؿددِ َمرَأَؾ رَلددْنرأد ٓل رِلددْنرَبْيدمهللِارإِيَدِٔددِورإِ
ِ
ددَ ربِددٙال ٌَ نر{َلددْنرَؿ

رأؼذمنرع""اـنحٓحطدرر"لس مهللارؿو"ؿدررأىرذـُراالٙلرا ٙؿ ريفر

أ راـٌَددددددد رٓريَدددددددش رإٓربدددددددٙايولراـمدددددددمهللايمهللارلدددددددنراـ يدددددددِّيٚأرأأراـَّدددددددٙإلأرأأررإًذاراـمدددددددٙومهللا:

ُّ ربٕ دور جدبرٓريَدش رإٓربػدأطرإذارةدشّؽ تأرٔيد ريدسد مراخُد اـ ٍوٓ أرأأراـ ح ي أرتد رإ رااؿد ا

ٔدد راـ ٌَددذأرلددٙروددملرةُددُراـػددأطترذؿ ودد مراخيددِّأرربددورذًطددٙراملددٙٔ رلددنرلشا ٙرلددنرؾبٓددلرااؿدد ا

ؿددريفربمهللاايدٛرذحر]ؿ دٙبرااؿد ام[رلدنرر-رمحٛرا ررمحدٛرأاسديٛ-ا ٙؽ رابنرجج راـيسٍوحر

ِ مرؾٙدًرارطدرةٌِّّٓرلٙرومهللادربوأرأيَش رؾٙإل:رر" حٓ راـبخٙرن" )اـػطرإأإل:رأ ريَش راخَد

َ مرؼذرؾٙدررطدراـمهللاؽ رأـشربٙـٌ ار(  ار:رأرٓريس وٓ رأ ريمهللاؽ رطنرٌٔسوروِّارإل رأـشربٙـٌاخَد

أ ريٌدد رلددنروددِّاراخّنددٚأراـشضٌٓددٛأراخحّ لددٛرارـ ددملرةددٖدنربددورإغراـٌَدد أرٓريسدد وٓ رأ ريٌدد رلددنر

راـمهللاارأرلنراـسجنأرلنراـبُمهللاأننأرإغرٔحشرذـُن

دد مرؼددذرؾددٙدررطدددررؽددًٗذاراـػددطرإأإل: ددِ مرؾددٙدًرارطدددرةٌّٓددِّرلددٙروددمهللادربددورأاخَد أ ريَددش راخَد

ر نرؿدرثٙنريفرا مهللايٝراخ ٌ رطُٓوناـمهللاؽ رأـشربٙـٌ ارأرأ ريٌ ربمهللايّورلنراـٌ

ددِ مرؾددٙدًرارطدددرةٌّٓددِّرلددٙروددمهللادربددورأإٔددااإلرراـػددطراـ ددٙح: ددَ مرأ رارخَد أ ريًُددٚرطدددرضددنراخَد

دد م:رؽٙـػددييٛرااسددولٓٛرؾددمهللارراطددٜرؼُبددٛر ةُددُراـيٍشبددٛراـ ددملروددمهللادر ددٙأرإذارؼُددٚرطدددرضددنراخَد

ِعرأنرضنأربلرإ ربي رإت أرأـٓسرؿلراـىدنرإتد ربدلروّدٙ ر اـىنأرراطٜراـىنراـ اث رأ رة ا

ٍددٙلرلٍددٙلراـٍٓددعريفربيدد راخسددٙئلأرراـىددنراـدد اث رأوّددٙ راـىددن اخ ثددشحأراـىددنراـدد اث رؾددمهللاريد

دددمهللادأرأ ريٌيدددلرلدددٙر راـوٙؼٓدددٛريسددد وٓ رأ رلد إذارؼُدددٚرطددددرضّدددورأ رودددِّاراـمدددخصراخ جدددرراخ َدددر 

ومهللادمربورأٓريِّيورلٙٔ أرٓرٍٔشإل:رلٙٔ رأأرأازعرديّملأربدلرؾدمهللاريَدش رؾدبظأرأضّدملأننرأرإغرؼدذر
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رذـددُأرٓري دطددوررنرطدددروددمهللادربدد ورلددنراـٍ ددلأرأاـ ٍوٓدد أرأاـ ح يدد أرألددٙرإغرذـددُأرؽيّددمهللارذـدُد

جبن مراخُد ريدي رروِّاراـػطرلنرذأطرااؿ ا

مرؽشرًيددٙنرؽُددشرؾددٙإل:راؿٌدد راـٓددشلرأإٓرؾ ُ ددُرؼددمهللًاار ريي ددررراـػددطراـ ٙـددٝ: أ ريَددش رااؿدد ا

دددٚرا راـٓدددشلرأإٓرؾ ُ دددُرؼدددمهللًااأربيدددمهللارشدددْ أربيدددمهللارسدددّٛنرٓري مراـػدددطملأرسد ي دددررذـدددُرلدددنرااؿددد ا

ًٓٙأر َترٓبمهللارأ ريَدش رؽشرًيدٙأرأ ريهد رطددررأسدوراـسدوحأراؿٌد أرسدٚرا ر ًوٙرذط -ذـُرإؿ ا

أأراـسدددجشدرـُندددّ أرأأرأردددبسراـندددُٓٚأرأأرٔحدددشررأاـيٓدددٙذربدددٙ أرأاـّبدددملرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ

ب ن رذـُرأإٓرؾ ُ ُنرؽيّمهللارذـُرؾمهللارةشّؽ ترؽٓوروِّمراـػأطرأبٍملراـػطراـ ا

بدد : دد مرألدد ريددمهللاإلرطدددراح ٓددٙرمأرإ رضْدد رلددٙريددمهللاإلرطدددرأوددشرراـػددطراـ ا أ رٓريىْدد رطدددراخَد

اح ٓٙرمرؽْشرـدٓسربَِد مرؿددري دبج راـدبي ربٕ دورطُددحرأأرديٍِ اصدملرأأرٔحدشرذـدُأرؽْدِّارؾدمهللار

َددَ منرـدد بدر رطّددو:رأ ددورلد اح ددٙررذـددُرأوددشريددرونرطدددراح ٓددٙرمربَددلرلددٙرأأاأربددلرـددشرؾددٙإلرشددخص 

رطددظّر  ددِّمراـ ِْددٛ:رأ ددٙرأؽيددلررنردأ راح ٓددٙرننرؽْددِّاريدىْدد رأ ددوررسددجّورأأرطٙؾبددوأرؿٓددارة جدد أ

ٔ راـ ٌَذن مراـِّنريدي ررؿدٔ رلنرلشا ري ٙررذِّاراـٌيلرؽورة شؽ رؽٓورذأطرااؿ ا

ددِ مرإغررأوددارإغرذـددُ: ددِ م:رأ ريددٕاراخَد دد راـددِّنرأثددرمرطُٓددوراخَد  ٌ إذارزادرطدددراخّددٙطراخَد

َ مرأيٍشإلرـو:رسٚرا رأإٓر ؾ ُ ُرأيه راـسوحرطدررأسدو:رودشرؾدٙدررطددرةٌّٓدِّرلدٙرودمهللادراخَد

ربوأرأاخَد مرؼذرؾٙدررطدراـمهللاؽ رأـشربٙـٌ ارن

:ًٙٓ ِّرلٙرومهللادربورإ ر ريٌيلنرتٙٔ  ٌ ِ مرسّٓ َ مرأ راخَد رؼُٚرطدرضنراخَد

ًٙ:ر مرؽشرًيددٙريفرٌٔددسراـشؾددٜأرأـَددنرؾددٙإلرـددو:رسددٚرا نرؽسددٚرا رلدد ةع:رؽْددِّارتٙـ دد ااؿدد ا

ددِِّرربدٔدد ررؿدٙؽ رأٓ يدي ددرريفرجٍددورلددٙٔ رااؿد امأر َترٕ ددوروددمهللادمرطدددرسدٚرا رؽٍدد :رإ ر ددّشزرأطد

مرؽْشرطدرأؾلرلٙريدنوُ رطُٓورأوشرأ ريسٚرا ر رل ةرأاجمهللاةنر-سبحٙٔورأةيٙغ-ااؿ ا

را رأاـ سدددشإلر ّٚ إ رؾدددٙإلرـدددو:رسدددٚرا رأإٓرؾ ُ دددُرأةدددشّؽ ترمجٓددد راـػدددأطرأٌٔدددٛرؽسددد

را رأسددجمهللارـددوأرـًددذرا رؽْددِّارٓريي ددررلددنراخَدد وعأرٓرؽْددِّارؿددٙؽ رأٓريديددِّرر ّٚ بددٙاؿ ام:رسدد

م:رؽْددِّمرلسددٕرٛر يديددِّرربددٙاؿ امأر َترٕ ددورعددٙدىريفرذـددُرأوددِّاريددمهللاإلرطدددراح ٓددٙرمرٓرطدددرااؿدد ا

رأوملرةشؽ روِّمراـػأطرأٓرأوملرذأطرااؿ امن
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راخسٙئل:رت رٍٔشإل:رإ روّٙ ربي راخسٙئلرٓريدي ررؽْٓٙرااؿ ام:رلنروِّم

لدددٙري ثددد رطددددراخسدددُِعربٙـادددررؿِسدددٕرٛرلّدددٙسةراـٌَدددٙررطددددراخسدددُِعنرودددِّمرٓريدي دددرر

ؽْٓدددٙرااؿددد ام:رودددلرودددشرؾدددشإلرؽددد درٔجدددٙدراـيُددددنتربدددلرودددملرلسدددٕرٛرإمجٙطٓدددٛرأمجددد رطُْٓدددٙراـيُددددنر

رمحددور-ر"ابددنرججدد راـيسددٍوح"مجًٓيددٙأرأؾددمهللارٍٔددلراامجددٙعرؼددذرأاجددمهللارلددنرأوددلراـيُدد رؿٙالددٙلر

رمحددور-ر"االددٙلراـٍ صبددملراملددٙـَمل"أرأؿدددر-رمحددورا -ر"االددٙلرابددنراـيدد وراملددٙـَمل"ؿدددرأر-ا 

رمحددور-ر"ابددنررثددٚرا ّددبظ"أرأؿدددر-رمحددورا -ر"أاـمددٙؽيمل"أرأر""االددٙلراـّددشأنأرأؿدددر-ا 

راامجددٙع:رطدددرأ ددورٓرإؿدد امريفراـسددولٛريفراـددٌّسرأخُددٓصراـددٌّسر-ا  :رؽددًٗذاراـيُدددنرؾددمهللارٍُٔددشا

رربٙخسدددُِعرؿٍددد ُْ رأٔحدددشرذـدددُ:رؽْدددِّارٓريدي دددررااؿددد امريفرل دددلرأـَدددنرطددد درجسدددٙبرااضا

:رأ ريٌَ ربٙ رضدٙوً ارٕثدلر-سبحٙٔورأةيٙغ-وِّمراخسٙئلأرإٔدرااؿ امريفربي رجٍشبرا ر

ـدورِؽيدلرذـدُأرر-سبحٙٔورأةيدٙغ-أ ريمهللاؽ رطّوراـيِّابرأاـٍ لرأٔحشرذـُ:رؽِّْارؾمهللارأثٙزرا ر

ٔ راـٌَ نؽِّْمرلسٕرٛرل ي طورطنروِّاراملٙٔ رلنرلشا رٍُٛرأيًهٙربِسٙئلرااؿ امرأل ٌ  

مرطدددرؾددشإلرؿُِددٛراـٌَدد أرأأرؽيددلرؿُِددٛراـٌَدد رطدددرحددومربددعرأوددلر ؿددِّـُريَددش رااؿدد ا

اـيُ :راـيُدنرأثٙزأارااؿ امرطدرؾشإلرؿُِٛراـٌَد أرأبيهدْ رؿدٙبنرطوٓدٛرَذؿد :رأ رااؿد امرٓر

ربٍشإلرابنرلسيشدريَش رإٓرؾشإلرؿُِٛراـٌَ أرأاس مهللاـ "لدٙرلدنرؿُِدٛرةدمهللاؽ رطدنرسدشصعر:رشا

بدددٙأ" :رااؿددد امرٓريَدددش رإٓرطددددرؾدددشإلرؿُِدددٛرلدددنرذنرسدددُوٙ رإٓرةٌّشودددٜر دددٙرأٓرأد :رإًذارؾدددٙـشا

اـٌَدددد أرأٓريَددددش رطدددددرؽيددددلراـٌَدددد أرأاـنددددحٓ رأ ددددوريَددددش رطدددددروددددِّارأطدددددروددددِّانروددددِّاروددددشر

راـنحٓ رلنرؿولرأولراـيُ ن

د رـدٓسرودشرودشر  ٌ مرطددرؾدشإلرؿُِدٛراـٌَد رأأرؽيدلراـٌيدلراخَد ّّبورإغرلسٕرٛ:رأ رااؿ ا ـَنريد

ررطددددددراـٌَددددد :رؽْدددددِّاررنرأذا ررن:ررثدددددلر مرطددددددراـمهللايِشلدددددٛرطددددددراـٌَددددد :رآسددددد ِ ا ااؿددددد ا

ٕدؿ مرطدددرأ ريسددجمهللارـُنددّ رؽسددجمهللا:ررثددلرأدؿدد مرطدددرسددٚر مرؽٓددوأرؽدد ةددشّؽ ترمجٓدد رذأطرااؿدد ا

مأرؽٌيددلأرأـَددراـّبددملر نررثددلريدَدد مرطدددرأ ر َدد ربًددذرذعرا رأبددمهللارأبددٙدرؽْددِّارـددٓسربددٗؿ ا

مروددشرآحرطدددرؾددشإلراـٌَدد رأأرؽيددلراـٌَدد :رألددٙرطدددرآسدد ِ اررأاـمهللايِشلددٛرطدددراـٌَدد رؽددور ااؿدد ا

رمحددٛر-طددنرإلددٙلرأوددلراـسددّٛرأاجلدطددٛراالددٙلرأمحددمهللارر-رمحددورا -إؿدد ام:رؿدددررأىراالددٙلرإندد لر
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ثددددلرأدؿددددِ مرطدددددرأ ريُددددبسراـنددددُٓٚرـَددددنرأ ريدَدددد مرطدددددرآسدددد ِ ارريفر:رر-ا ررمحددددٛرأاسدددديٛ

ََ منرإًذارؾُّٙ:ر ِد ٔٓٛرؽِّْارـٓسرب ر-اـّقا

: ًٓ رة شؽ رذأطرااؿ امنرأأ

ددددٙ: ًٓ مرطدددددرلددددٙروددددشردأٔددددوأرؽوبددددمهللارأ ريّددددٙإلرٔنددددٓبورلددددنررتٙٔ مرطدددددراـٌَدددد رـددددٓسرؿددددٙاؿ ا ااؿدددد ا

راـ يِّيٚأرأأراـَّٙإلأرأأراـ ٍوٓ أرأأراـ ح ي أرأأراـٍ لأرأأراـ ْمهللايمهللاربِّـُن

إ روّددٙ ربيدد راخسددٙئلرلسدد  ّٙةرلددنرمجُددٛرااؿدد امرأحٙ ددٛرلددٙرة يُدد ربحٍددشبررتٙـً ددٙرؾُّددٙ:

رأدلٓعرلنراخسُِعن

ددد رأبدددعرتددد رةو ؾّدددٙرإغر  ٌ لسدددٕرٛرأودددمل:راـ ٌ يددد ربدددعرؾدددشإلرؿُِدددٛراـٌَددد رأأرؽيدددلراـٌيدددلراخَد

مرألدٙريفراـ ٙٔٓدٛرؽدور آس ِ اريٛرطدراـٌَ رأاـمهللايِشلٛرطدراـٌَ :رؽٌملرإأغرٔيد ريدٍبدلرااؿد ا

ريدٍبلرؽْٓٙروِّاراملٙٔ رأٓرأوشرلٙٔ رااؿ امن

رأٓرريددددٚرتدددد رألدددددرأؽهددددلرأ ريٕحددددِّربٙـيايِددددٛرألربٙـ حنددددٛريفروددددِّمرإبددددشار بترٓرشدددُد

بٗمجددددٙعراـيُدددددنريفروددددِّمراخسددددٕرٛربٙـ حمهللايددددمهللارأ رإحددددِّربٙـيايِددددٛرأؽهددددلرلددددنرإحددددِّربٙـ حنددددٛأر

ئِددورـَددنريفروددِّمراخسددٕرٛرإحددِّر  ددحٓ رأ را ر ددٚرأ رةددٖةلررحنددورؿدددر ددٚرأ رةددٖةلرطاا

ؾدد»بيدد رأ ددحٙبورؿدٕورذر:رربٙـيايِدٛرؿدددرأّصراـّبددملر :رشٜٓرةدِػدد ربددٙ رأإ رؾدو يددٜرأج  

رؽٕٙحِّربٙـيايِٛرأؽهلن

ؿدددِّـُرثدددٙنرلدددنرحدددرراـددد ثُع:رألسدددُرلسدددُِٓٛراـَدددِّابربددد ثُعرلدددنراخسدددُِعرؽٍدددٙإلر

ـألأإل:رلٙرةٍشإلريفرنِمهللاترؾٙإل:ررسشإلرا نرؾٙإل:رلٙرةٍشإلريّفترؾٙإل:ررسدشإلرا نرؽزؿدوأرأؾدٙإلر

ٙدودٙرطُٓدورـآلح رلٙرةٍشإلريفرنِمهللاترؾٙإل:ررسشإلرا أرؾٙإل:رلدٙرةٍدشإلريّفترودٙمرودٙمرٓرأسدِ نرأط

ر ر ـُِ ةراـ ٙٔٓٛرؽٕطٙدرطُٓوربٌّسراجلشابرأوَِّاريفراـ ٙـ ٛ:رؽدرؿدٙ رلّدورإٓرأ رؾ ُدورأؾبدلرذـُد

ؽددورتدد رأثْددارطُٓددو:رؽددٙـّبملر ألددٙرإأإلرؽٍددمهللارأحددِّرب حنددٛر»رؾددٙإل:رخيُددصرإـٓددورإٓرأ رؾّودد رأص ا

بٙـيايِددٛرأؽهددلر:رؽٕحددِّراـيُدددنرلددنرذـددُ:رأ رإحددِّرشا أرأألددٙراـ ددٙحرؽنددمهللاعربددٙ  رؽًّْٓاددٙرـددو

رلنرإحِّربٙـ حنٛريفروِّاراـبٙبن
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دددالرشدددٓخّٙراـٌٙودددلرسددديٓمهللاربدددنرزطدددذر طدددنرلسدددٙئلرأأربيددد رلسدددٙئلرر-جٌىدددورا –أمّلدددٙرسد

ُّ رأأؽددٙضريفرذـددُراخجُددسرطددنرأآددٛرإحددِّربٙـنددمهللاعرأاـيايِددٛريفرل ددلر اـنددمهللاعربددٙ  رؽدد َ

ريددددعرؿدددددرأ ّددددٙرؽٍددددٙإل:رٔحددددنرٔ يددددمهللارطدر-جٌىددددورا –وددددِّمرإبددددشابأرتدددد رحدددد  رلددددنربددددٙبرةُوٌددددور

بوـٓددددع:رؽددددورٍٔددددسرطالددددٙتراـّددددٙسرؿُْدددد رطدددددرل ةبددددٛرأاجددددمهللاةأروّددددٙ رلددددنريسدددد وٓ رأ ريٕحددددِّر

رأجدددمهللارأأ ددٜرةديدددِّّبترؾدددٙإل:رـدددشرربٙـيايِددٛرؽْدددشري ٕسدددلربددبوإلر دددال:ر َرةٍددشإل:رأجدددمهللا  اـدددِّنرمّلدددٙرسد

ررأطُ رؿُِٛرأؿ  رؼًٓىٙرـٌَُٙررلّْٙرـ ٌشوٜر ٙنرأأيًهٙرؾٙإل:روّٙ رأد ٙسريٕحِّأ ربِدّْٞرطدّدر

درلدددّْ رأ رربدددنريدددٙأ ددد ا ريضرا رطدددنرأ دددحٙبررسدددشإلرا رمجًٓيدددٙ:رؽدددوريٖاحدددِّرؿدددلراـّدددٙسرأيد

رؿبوإلر رنيَشٔشا

ـددددٓسرؿًددددذمرلددددنراـيُدددددنراـددددِّينرطددددٙسأمرممددددنرأحددددِّأاربٙـ ٍٓددددٛرر-رمحددددورا -االددددٙلرأمحددددمهللار

أاـ حنددٛرؿٓحٓددلربددنرليددعأرأطددظراخددمهللايّملأرأاـمددٙؽيملأرأؼددذرذـددُرلددنرإئِددٛراـددِّينر ددّشزأار

سددددددْ :ربيهددددددْ رأحددددددِّربٙخيددددددٙري رأاـ شريددددددٛأرأبيهددددددْ رأحددددددِّربيِددددددشلرإدـددددددٛريفرثددددددشازرٕ ٌ

اـ حنددٛأرـَددنراالددٙلرأمحددمهللارا ر ريدد َضرـٌّسددورذـددُر رأدأارـددورأؾٓددلرـددو:ريددٙرإلددٙلرجددمهللايٝرطددّدرر

:رألٙذارأؽيلربحمهللايٝرحّبدٙبنراـدِّنرأح ثدوراالدٙلراـبخدٙرنر-رمحورا -جمهللايٝرطّدرترؽٍٙإلر

دددٖةلربدددورؽٓشوددد راخّمدددٙررطددددرِلٌددد بررأسدددورٓررؿدددٙ راـ ثدددل»:ر" دددحٓحو"يفر ممدددنرؿدددٙ رؾدددبَُ ريد

ٓدِمد ربٕلمدٙطرا مهللايدمهللارلدٙربدعر ِدورأطندبورأطىِدورٓر دٖةلربٙـ ثدلرؽ ينمهللامرذـُرطنرديّدورأيد

حّددٛأرأـددِّـُررؽدد را رشينددمهللامرذـددُرطددنرديّددو
ِ
-:رؽٙالددٙلرأمحددمهللارؿددٙ ري ٕسددلربددِّـُرأتبددٜريفراخ

ٔورؽهًورطر-سبحٙٔورأةيٙغ رنرأ ري ؽيورطدرأطمهللاائورأحنشلونلنرشٕ ورطدرأؾ ا

ؽًٗذاروّٙ رلنريٕحِّربٙـ حنٛرأوّٙ رلنريٕحِّربٙـيايِٛأرصبًيٙرؿدلرذـدُرٔد َُ رجشـدورإذار

أنرطدددنررسدددشإلرا ر جدددب:رأؾدددمهللاررد مراخُد ؿددددررأامراـودددراحرلدددنررةدددشّؽ ترذأطر دددحٛرااؿددد ا

ااسدددولرأٓرإ ررجدددلرااسدددولردائددد ةأرأٓرؽدددمهللاأرأارلددد ر»ل ؽشًطدددٙ:ررجدددمهللايٝرليدددٙذربدددنرثبدددلر

نريٍهددددش راـددددِّنرذدددد رأٓريٍهددددش راـددددِّنرـَدددد أرلددددنر جٓددددٝردارأرأٓرإٔددددورسددددَٓش رطُددددَٓ رألدددد ا

:رلددٙذارٔنددّ ريددٙررسددشإلرا ترؾددٙإل:رشأصددٙطْ رأوددُشمرألددنرطنددٙو رؾ ُددشم رؿدددر»:رؾددٙـشا ا ددّيشا

ريفرصٙطددٛرر-طُٓددوراـسدول- دّ رأ دحٙبرطٓسدلر رطددرالمدٚأرلدشت  ُ ٍددشا ٔدِػدأاربٙخّٙشدذرأطد

رلنرجٓ رنشٙةريفرلينٓٛرا ا رحذ 
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صبًيدٙرؿدلرودِّارإلدد ريَدش ريفراـىدٙو رٓريفراـبددٙصن:ربِيّدلرلدنرأحددِّربٙـ حندٛأرلدنرأحددِّر

رطدددر رٓربٙصًّددٙرؽٗٔددورٓريسدد وٓ رأجددمهللا  مريَددش رذـددُرطدددرؾددشإلراـٌَدد رأأرؽيددلراـٌَدد رضددٙوً ا بددٙاؿ ا

د ةرأأرضْ راـبسٓوٛرأ ريدَ مرأجمهللًاارطدرلٙرؽٓورؾُبو:ريس وٓ رأ ريدَ ودورطددربيد رإطدد  ٌ إلراخَد

ددد ةرـَّددددورٓريسددد وٓ رأ ريدَ ودددورأبدددمهللًاارطدددددراط ٍدددٙدراـٌَددد رأاـيٓدددٙذربددددٙ :رإذرأ ر  ٌ طددددربيددد راخَ

يبر»لدنرجدمهللايٝرطٙئمدٛرؾدٙإل:رر"اـسدّن"ؿددريفررأراـّبدملر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-اـٍُشبربٓمهللارا ر

ؽدورإؿد امرطددرأييّدملربدِّـُراـٍُدٚأررشوِّارؾسِملرؽٓدرألُُرؽورةٖاحِّحرؽدٓدرعُدُرأٓرألُِدُ

راـٍُٚن

ؽدد راـىددٙو رلدد راـبددٙصنرإٓريفرجددٙـ عرخي ُددار ٍٔددشإل:رإ رإ ددلريفرجددٙإلراأسددٙ ردائددًدرةشا

ر-اـىٙو رطنراـبٙصن:ر

يفرلسددٕرٛراـٌّددٙبرخي ُدداراـىددٙو رطددنراـبددٙصنأربٙصّددوراـٌَدد رأاـيٓددٙذربددٙ أررا ٙـددٛرإأغ:

رأضٙو مراايد رأااسولن

أيفرا ٙـددٛرإحدد ىراـ ددملريٌددزبراـىددٙو رطددنراـبددٙصنرطَددسروددِّمراـنددشرة:رضددٙو مراـٌَدد ر

ٍدددٙإل:رأ راايدددد ريفراـٍُدددٚنرٓ:ريفر أبٙصّدددورااسدددولأرل دددلرذـدددُترودددلرودددشريفرجٓٙةدددوراـٓشلٓدددٛتريد

رَلدد}جٙـدٛرأاجددمهللاةرأوددملرلددٙرـددشرؿددٙ ريددٜرصٙئددلرااؿد امأر ٓل رِلددْنرَبْيددمهللِارإِيَدِٔددِورإِ
ِ
ددَ ربِددٙال ٌَ ْؿددِ َمرَلددْنرَؿ ْنرأد

ِ رَ دددمهللْاًرا ٌْ َد ـْ َحربِدددٙ دددْنرَلدددْنرَذَ َِ ـَ ربِدددِٙايَدِ رَأ دددِان  َِ ْو رلد دددود بد ُْ [:رؽدددًٗذاراـدددِّنريػدددحر126]اـّحدددل:ر{َأَؾ

 ددمهللارمربددٙـٌَ راـددِّنرأدؿددِ مرطُٓددوأروددشرأدؿددِ مرأيددٜراـيددِّابرأاـَّددٙإلرألدد رذـددُراس حسددنروددِّار

ؿددرأشددٙررر-سددبحٙٔورأةيدٙغ-اـٌَد ربٍُبدورؽْدشرؿددٙؽ أرأٓرةمدُِورودِّمراـ حنددٛربدّصرؿدولرا ر

رن-رمحٛرا ررمحٛرأاسيٛ-إغرذـُراـمٓ راـيّولٛرمحمهللاربنرط ٓ ر

مربِسدددٕرٛرأٓر بدددعرلسدددٕرٛرااؿددد ا ٔد مأرأ ؽدددًٗذارودددِّمرلٍ وٌدددٙترجدددشإلرلدددٙرثدددٙنريفرلسدددٕرٛرااؿددد ا

:ر رةند رؽٓدور ًٓ رأ روِّارا َ راـدِّنر َد ربًدذرذعرا رأأرذا راـدِّنرأأ أومل:رـشرزط رزاط  

دددددٙرودددددشريدددددمهللااألرطددددددرودددددِّاراـٌَدددد ريفرا َددددد ربًدددددذرلدددددٙرأ ددددداإلرا رذأطرااؿدددد ًٓ سدددددبحٙٔور- امأرأتٙٔ

أربدلرلدنرأأإلرلدٙر َد رإغرآحد رجَِدورإغرأ رر-أةيٙغ أـٓسريفرلسٕرٛرأأرلسدٙئلرأأرٔحدشرذـُد

ًٓٙرـُػييٛن ريِشترأوشر َ ربخومراـػييٛرؾٙ 
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مرؿدٔدد ريفرجٍددورأ ٙأزٔددٙرطددنرؿدد ربٍبددشإلرطددِّررااؿدد ا ًٓ ُِّّٙرثددمهللا لرلددٙرذؿ ٔددٙمريفروددِّارـددشرسدد

بددعرأ ددوري ددٙرريفرةُددُراخسددٕرٛرإغرؼددذرذـددُر ٌددٙح ربددِّـُرأٓريد اـبددٙبربٕ ددورٓري ددبج ربددِّـُرأٓريد

د ترأ دٜرةٍشـددش :ر  ٌ إٓرأ ّدٙرٍٔدشإل:رلدنرأؿ ودورطددرا َد ترلدنرأؿ ودورطددرةدشأرودِّاراـٌيدلراخَد

َدد مرطدددرا َدد ربًددذرلددٙرأ دداإلرا أرلددنرأؿ وددورأ ددًورأ ري ددشغر ا َدد رإ رؿددٙ رـددٓسربٍددٙدررأ ددورلد

ٔدبعر دٙرودِّمراخسدٕرٛنرودِّارلدٙٔ رلدنر-سبحٙٔورأةيٙغ-طدرأ ر َ ربَ ٙبرا ر ترؽِّْمرلسٕرٛر

ٔ راـ ٌَذراخَ سبٛن رلشا

رؾُّٙ:رةَُِّٙرطنراـيشارضراـسدأيٛرأأ رٔ َُ رطنراـيشارضراخَ سبٛ:ر

:ر ًٓ جبنرأأ مراخُد مرأإٔدرااؿ ا رااؿ امرأـٓسرأنرإؿ ا

ٓر}يٍدشإل:رر-سبحٙٔورأةيٙغ-الوٕ:رأـٓسرأنرحوٕرأإٔدرالوٕراـًذرل يِمهللاأرا ررًٓٙ:تٙٔ

ْٕ َددٙ َِٔسددَّٓٙرَأْأرَأْحَو َٔٙرإِْ ر اِحددِّْ َٖ [أريفرا ددمهللايٝراـٍددمهللادراـددِّنررأامراالددٙلرلسددُ ر286]اـبٍدد ة:ر{ةد

نريفررؽدد رالوددٕرطددنروددِّمرإلددٛرؿدددرثددٙر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-:رؽددٙ رشؾددمهللارؽيُددٜ»ؾددٙإلرا رةيددٙغ:ر

رمحْدد را ر-اـددِّنررأامراالددٙلرابددنرلٙثددورأاـبٍْٓددملرأ ددححورإـبددٙحررجددمهللايٝررسددشإلرا ر

إ را ر»ل ؽشًطددٙرؾددٙإل:رر-ريضرا رطددّْد-ؾددٙإلرؿددريفرجددمهللايٝرابددنرطبدٙسرر:رأ راـّبددملر-مجًٓيدٙر

رطُٓدددو :ر دددٙأزرأرطدددنرأل دددملرالودددٕ:رودددلرش دددٙأزرأرطدددنرأل دددملرالودددٕأرأاـّسدددٓٙ أرألدددٙراسددد َ وشا

وبأرأإٔدر ٙأزرطنراـ ٕنٓ رطدرالوٕرأـٓسرطددرؽيدلرالودٕ:رليّلر وبتربلرخد ذـُرأ ٙرٓرخد

رؽد رطدنرودِّمرإلدٛرر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-ؽٙلوٕرؾمهللاريٍ أرأـَنرطدراـ ٕنٓ رأاخٖاحدِّةرطُٓدورا ر

روِّاراات راخزةٚرطدرالوٕن

دد ِل لددٙروددشريفراـ ّددٙنرطدددرا رمهللارؿددٕ ريددٕاررثددلرأاـيٓددٙذربددٙ ري يددمهللارأ ريٍددشإلرالوددٕراـًددذرل ي

ؽسدب رـسدٙٔورؽددِّّلرا رأاـيٓدٙذربدٙ :رؽْددِّارلدنرؾبٓدلرسددب راـُسدٙ رؿددرثددٙنرطّدمهللارلسدُ ريفراـٍنددٛر

نرج ددلرأأشددُرطدددرراـ ددملرذؿ وددٙرـّددٙر راـ ثددلراـددِّنرأوددٙعرراجُ ددوريفراـنددح ا لددنرؾنددٛرذـدُد

إلرلددددنرشددددمهللاةراذَُدددٛرؽُددددّدرآيددددسرلددددنرذـددددُرأإذاربٙـ اجُددددٛرأطُْٓددددٙرزادمرأل ٙطددددورؽددددشبررأسددددو:رؽٍددددٙ

اـددِّنروددشريَددش ررشأحوددٕرلددنرشددمهللاةراـٌدد ح»:راـٌدد ح:ريبرأ ددٜرطبددمهللانرأأ ددٙرربددُنرؾددٙإلراـّبددملر

ربسبٚرشمهللاةراـٌ حن
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أرحدد رالوددٕرر-رمحددورا -ؿددِّـُرأرحدد ر ددِّاراـبددٙبربيدد راـيُدددنرؿددٙبنرؾمهللاالددٛراخٍددمهللادر

بمددمهللاةراـًهددٚأرؿدددرأ ريددمهللاحلريفروددِّاراـبددٙبرالوددٕرلددنرشددمهللاةراـٌدد حرؿددِّـُرطَددسرذـددُرأوددشر

رٕودلراـيُد رر-طُٓدوراـسدول-لنرشمهللاةراـًهٚرؿدروشرا دٙإلريفرشدٕ رلشسدلررالوٕ طددرأؾدشاإلم

يفرلسٕرٛرإـٍٙنرإـشاح:رمّلدٙرأرٍدلرإـدشاحرؿدٙ ريفرجٙـدٛرلدنراـًهدٚرأ دُٜرإغراـدِّرأةرأودملر

أرااؼددوبرـددٓسروددشرشٓرصددوبرأٓرِط ددٙبرلددنرإؼددوب»رأنرطّددورأ ددورؾددٙإل:ررااؼددوب:راـّبددملر

أاـيٓدددٙذربدددٙ نرودددِّارؿدددٙؽ أرشددددخصررزأث دددورؽسددددٚرا ررأنرؼهدددٚ:رشدددخصرؼهدددٚرطدددد

را ر ّٚ نروددِّارؿددٙؽ :رأإٔدددراـًهددٚراـددِّنرٔيّددملربددورأ ددورلددنر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أزطجددورإٔسددٙ رؽسدد

ٔ راـ ٌَذريفرلسٕرٛرالودٕراـًدذرل يِدمهللارودشراـدِّنريندلربدورإغرجٙـدٛرااؼدوبأرلدٙرودملرودِّمر لشا

بيدمهللارذـدُرةٍدشإلرـدو:رأ دٜرؾُدٜرؿدِّارأؿدِّانريٍدشإل:را ٙـٛترأ ورٓرييملرلٙرخي جرلدنرؽٓدوأرٓرييٓدو:ر

أطشذربٙ رأ ٙرؾُٜرذـُ!ر!رأيدٍس رأ ور ريٍلرذـُأروِّارأ لرإغردرثٛرٓرييملرلدٙرخيد جرلّدو:ر

ددمهللارجرلسدٕر وريددٜرلسدٕرٛرالودٕراـًددذرل يِدمهللا:روددشر ري يِدمهللاراـٍددشإلر ؽْدِّاراـدِّنريديددِّررأيَدش رأةد

ٌ  :رؽِّْاريديِّرر ِّا ٌ  رأٓراـٌيلراخَد راملٙٔ نراخَد

زيددمهللارلددنراـّددٙسرداسرطدددراخنددحانرلددٙرةٍشـددش رؽٓددوترأإذارؿددٙ ريِفددريفراـىددولرؽُدد ريددَ ر

اخندددحارؽدددمهللااسرطُٓدددورأأررأىرؿ ًٙبدددٙرأضّدددورؿ دددٙبرـاؽ ٔجٓدددٛرأٔحدددشرذـدددُرأودددشريِفدددرداسر

ر طُٓدددونرؽْدددِّاريديدددِّرربدٔددد رالودددٕراـًدددذرل يِدددمهللا:رودددشر ريٍندددمهللارأ ريدددمهللاأسرطددددراخندددحارأةدددٕلُشا

روٙوّٙرلسٕرٛ:

ددددمهللاررصبًيددددٙ ِّ مرلددددٙٔ رأآح ٓددددٙررذط:ريفرلسددددٕرٛرالوددددٕراـًددددذرل ي م:رااؿدددد ا يفرلسددددٕرٛرااؿدددد ا

يَددش رالوددٕراـًددذرل يِددمهللارلددٙٔ رأاـٍنددمهللارذطأرـَددنرأنرؾنددمهللارٔيّددملربددورؾنددمهللاراـٌيددلرأأراـٍددشإلر

ٌ  رٓرؾنمهللاراـٌَ رؿدرّٔصرطدرذـُرشٓ رااسولرابنرةِٓٓدٛر "اـندٙرلرؿددريفرر-رمحدورا -اخَد

أرٓريٍنمهللارأجدمهللاراـٌَد رج دلراـْٓدشدأرج دلر)إذارٓريٍنمهللاراـٌَ رإٓرلٙرشٙنرا (ؾٙإل:رراخسُشإل"

ر}اـّندددٙرىرٓريٍندددمهللاأ ربٕؽيدددٙذ راـٌَددد ر دددِِّيَنرَودددلل ـل ر را ًٓ ددديَنرَأْطدددَد ْ ربَِْٕٙحرَسِ َد ددداد َّب  ٔد دددْلرَودددْلر ؾد

ّْر ِْسّدشَ ر د دْ ر د ْ رَ َْسبدشَ رَأ ل َٓٙرَأود ْٔ َِٓٙةراـمهللْا ْ ريِفراْ َ ْد ٓد ر[ن124]اـَْا:رر{ًيَٙسْي

رسينراـيّولٛراالٙلرابنرث ي راـورنر يفرذحروِّمرأيدٛرأ دورر-رمحورا -ذؿ رشٓ راخٌد

ٌ  :رؽدًٗذارـدشر ٌ  رأأراـٍشإلراخَد ؾمهللاريٌَ راأسٙ رأوشرٓريٍنمهللارإغراـٌَ :رـَّوريٍنمهللاراـيِلراخَد
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ددد رؽْدددشرـدددٓسرر ريمدددي رأ رودددِّارلندددحارأداسرطُٓدددوريفراـىدددولرودددشر ريٍندددمهللارودددِّاراـٌيدددل  ٌ اخَد

ٙرألٙلدددورتددد ريدددمهللاأسرطُٓدددورأيٍدددشإل:رأ دددٙر رأؾندددمهللار ًٌ بَدددٙؽ :رـَّدددورـدددشرؾندددمهللارودددِّاراـٌيدددلريددد امرلندددح

اـٌَد نرودشرؿددٙؽ رأإ ر ريٍندمهللاراـٌَدد :راخسدٕرٛروددلرؾندمهللاراـٌيددلرأأر ريٍندمهللاراـٌيددلأرأـدٓسروددلر

ـٌيددلرؾنددمهللاراـٌَدد رأأر ريٍنددمهللاراـٌَدد رؿدددريددٕاربددوربيدد رل ثاددٛراـيقددأرإٔدددراخسددٕرٛروددلرؾنددمهللارا

د رأأر ريٍنددمهللارذـدُأرألددٙرؾندمهللاراـٌَدد رؽٍُٓدلرلددنراـّدٙسرلددنريٍندمهللاراـٌَدد ر  ٌ د رأأراـٍددشإلراخَد  ٌ اخَد

أاـيٓددٙذربددٙ أرأإٔدددرأؼُددٚرلددنرؿٌدد روددشر ريٍنددمهللاراـٌَدد :رإلددٙر ىددشظرٌٔسددٓٛرأإلددٙرـمددْشةرأإلددٙر

رـّحشرذـُن

رطدنرٌٔسدو:رؿِّـُريدٍٙإلريفرلسٕرٛراـمهللايٍِ اصٓٛرل ًو:روملرؿُِٛرأطجِٓٛ:رؽٗٔسٙ رؾٙإلرلد ًور

أ ورديٍِ اصملنرأأرٔحشرذـُرأوشريىنرأ راـمهللايٍِ اصٓٛرأ ٙرودملراـيمهللااـدٛرأودملربهدمهللارآسد بمهللاادر

أرأ رخيوددد رطددددربٙـدددورأ دددٙرةيّدددملراـ ػدددي رلدددنردأ را رأأرأ دددٙرةيّدددملرا َددد أرجَددد ر أٔحدددشرذـددُد

د رأـدٓسربيدمهللالرؾندمهللاراـٌَد  ٌ  أراـميٚأرأأرلدٙرإغرذـدُنرؽْدِّارؾدمهللاريديدِّرربيدمهللالراـٍندمهللارـٌُيدلراخَد

ـدددشرؿدددٙ رييُددد رأ راـمهللايٍِ اصٓدددٛرودددملراـ ػدددي رلدددنردأ را رأأرؿدددٙ رييُددد رأ راـمهللايٍِ اصٓدددٛرودددملر

جَدد راـمدديٚرؽْددشرؿددٙؽ رؾنددمهللاراـٌَدد رأأر ريٍنددمهللاراـٌَدد أرأـَددنراـَددولرجددشإلرلددٙر رلٙوٓددٛروددِّمر

راـَُِٛن

د ربَُِدٛرأطجِٓدٛرتد رضْد رأ رودِّمراـَُِدٛرإطجِٓدٛرةيّدملرسدٚراجلوـدٛررل ًو: ُّ رثدلرةَ

د ة:رسدٚرا ر-يٙغسبحٙٔورأة-  ٌ دمهللاأرودشر ري يِدمهللاراـَُِدٛراخَد ِّ -نرؽِّْاريديِّرربٙلوٕراـًدذرل ي

دد رأأراـٍددشإلرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ  ٌ أإٔدددروددشرضّْددٙرؿُِددٛرةيّددملرليددٙحرأحدد ى:ر ريٍنددمهللاراـيِددلراخَد

ددد ةربِيّدددلرأ دددٙرسدددٚر ر  ٌ َ ددد :رودددشرؾندددمهللارودددِّمراـَُِدددٛراـ دددملرٓريىدددنربحدددٙإلرأ دددٙرؿُِدددٛرلد  ٌ -اخَ

ؽْدددشرؿدددٙؽ رؾندددمهللارأ ريٌَددد رر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أرـَدددنرـدددشرطُددد رأ دددٙرسدددٚر ر-ٙغسدددبحٙٔورأةيددد

د ةرأأر رييُد أرـَدنرطُد رأ دٙرةيّدملراـسدٚرلدنراـدِّاتراا ٓدٛر  ٌ َ بِّـُرأأر ريٍندمهللاأرطُد رأ دٙرلد

:رؽْدددِّارؿدددٙؽ رأٓرندددلرـٍندددمهللامريفرلسدددٕرٛرأ دددور ريٍندددمهللارإغراـٌَددد أر أأرآسددد ٍّٙصرأأرٔحدددشرذـددُد

ٌ  رأأرطمهللالرذـُنأإٔدراخسٕرٛرأؿلراخس رٕرٛريفرلٙذاتريفرؾنمهللاراـٌيلراخَد

بر ٌد ل مريد دِّؿ :رؿدِّـُريفرلسدٕرٛرااؿد ا مراـفدنربٙـفدنريد دٙرطدنرااؿد ا ًٌ ؿِّـُرأؾمهللارةَُِّٙرآٔ

جبرأبعرالشم: مراخُد ربعرااؿ ا
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ددد رأودددشر ريٍندددمهللاراـٌَددد أرودددشرؽيدددلر  ٌ ددد رأأراـٍدددشإلراخَ  ٌ ؽٌدددملرالدددشم:رؾدددمهللاريٍندددمهللاراـٌيدددلراخَد

ىددشظراـددٌّسرؿددٙلشمرأٔحددشرذـددُ:رؽْددِّارأيًهددٙرٓريديددِّر:رأاـددمهللاـٓلرؾددشإلرذـددُرٕثددلربيدد رج

ْ ر}:ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ا ر ْد ددد دددَٙنرَبْيهد َٓ
دددشَدرَأاـّلَندددَٙرىرَأْأـِ ْد َٓ ـْ أارا رٓرَة لِخدددِّد دددِِّيَنرآَلّددددشا ـل َيدددٙرَأْلَدددٙرا

َر راال ْ رإِ ل ْد رِلددّْ ددود ٔل ِٗ ْ رَؽ َد دْ رِلددّْ رَأَلددْنرَيَ ددَشذل رَبْيدد م َٓددٙند
ددِِّيَنريِفرَأْأـِ ـل ىرا َعر رَؽددَزَ

ِ ِ
ددٙخ ددْشَلراـىل ٍَ ـْ رٓرَلْددمهللِانرا

ددٜ ددشِ ِْ رَلَ و  ُد ددش َر}[رأنرٌِٔددٙبرأاـيٓددٙذربددٙ ر52:ر51]املٙئددمهللاة{ؾد ـد ش ٍد ِْ رَي شَ رِؽددٓ َسددِٙرطد وددلرر{يد

َْٔخَمددددلرَأْ ر}يٍشـددددش :رٔحددددبْ رٕثددددلرديددددّْ أرّٔددددٙسو رٕثددددلرنب ّددددٙرـددددمهللايّْ ترٓ:ر ددددشَ ر ـد ش ٍد َي

ِنَٓبَّٙرَدائِر رةد ر[ن52]املٙئمهللاة:ر{َ ة 

جَد رطددرودٖٓنريفرودِّمرأيدٙتربدٙـٌَ رلد رأ د ر ريٍندمهللاأارإغرر-سبحٙٔورأةيدٙغ-ؽٙ ر

رلدددنراـٌَدددٙرأرالمدددٓٛرودددملرالدددشمرؿددددرثدددٙنريفرليدددٙث راـًُدددٛأرلددد ر اـٌَددد أرلددد رأ ددد رؾدددمهللارحدددٙؽشا

رإغررسددشإلرا ر :ررحددشؽْ رإٓرأ دد ر ريديددِّرأا:رؿددِّـُرثددٙنرطددنرأأ ددُراـْٓددشدرمّلددٙرأتددشا ؽٍددٙـشا

لدٙر»:رأجسدّ  رأؾدمهللارأسدُِ  ربدِّـُرأاـ دال  راـدمهللايننرؾدٙإل:رٔمْمهللارإٔدُرـ سدشإلنرلدٙرؾدٙإلراـّبدملر

:رٔخددٙمرلددشدنرأ ريديددِّرأاربددِّـُرالددشمريفرطددمهللالرااسددولرأأريفررشيِددّيَ رأ رة بيددشحتر ؾددٙـشا

ر ربيمهللارذـدُرجٓدّدرةسدِيشا ٌ  ات:رؽًّْٓاٙرخ ثاٛراـيقروِّمرإطِّارأرأٓرةس ً بشا ارةَٙبراخَد

ٍِبُٛن رطنربي رإئِٛرؿسيٓمهللاربنرثبذرأ ورؾٙإل:راخ ثاٛرلشدراـ

ريي درأ ر ريفرإطِّارراخ مدٙ ٛ:رؽٕأ ُد ٔد راـ ٌَدذأرأودٖٓنرةٕلُشا الدشمرؿدٔد رلدنرلشا

ٔ راـ ٌَذرأٓرجشإلرأٓرؾشةرإٓربٙ ن :ربٕ رالشمرأيًهٙرلنرلشا رشٙ شو رأيًهٙرؽٍٙـشا

جدددبرأبدددعرالدددشم:رأالدددٙئاراـدددِّنري ةَدددٚراـّدددشاؾ رودددشر مراخُد ربدددعرااؿددد ا رؽددد ب  ًٓ إًذارأأ

ٔ ر دمهللارؿٙؽ رأإ ر ريٍنمهللاراـٌَ أرت رجّٓدرطنراملٙٔ راـ ٙحرلنرلشا ِّ اـ ٌَذرأودشرالودٕراـًدذرل ي

دددمهللاراـٌَددد :رأا ر ِْ ددد رأبدددعرةي  ٌ دددمهللاراـٍدددشإلرأأراـٌيدددلراخَد ِْ برأيًهدددٙربدددعرةي ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ٔدٌددد  

ُّ رطدرٔبّٓٙرنِمهللارأطدرآرورأ حبورأمجيعن رأطُ أرأ ّدرا رأس

وددورطددنراـبددشصمل:ريبرأصددلرطِدد مرأط  رر-رمحددورا -وددلرؾددٙإلراـمددٓ رإـبددٙحرراـسددٙئل:

رـٌُ نت
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رٓرٍٔددشإل:رودديٓاربددلرٍٔدددشإل:رراـمددٓ : إ ريفررأايددٛروددِّاراـٍددشإلرطددنراـمدددٓ رإـبددٙحررثددل 

ُِّّٙرب أايددددددٛروددددددِّاراـ ثددددددلرؽّّاـددددددوربِّاـددددددٛرأوددددددلراـَ ددددددٙب:رٓر لددددددزأ نرأأؾددددددلرإجددددددشاإلرإ رسدددددد

رةنمهللاؾشو رأٓرةَِّبشو ن

دددد رراـسددددٙئل:  ٌ ةَُِددددٜرطددددنراـّددددٙؾ راـ ٙـددددٝرلددددنرٔددددشاؾ رااسددددولرأذؿدددد ترأ رلددددنر ريدَ

رٙؽ رؽْشرؿٙؽ رؽدذارةٍشـش ريفراـمٙ راـِّنرشُريفرؿٌ راـَٙؽ تاـَ

ر ريدددّصرا رراـمدددٓ : طددددرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-إ رؿدددٙ رشدددُرذـدددُراأسدددٙ ريفرؿٌددد ررثدددلم

طدددرؿٌدد مربيّٓددورأٓروددشرلددنراـٌَددٙررإ ددُٓعرأٓرأمجدد راـيُدددنرطدددررؿٌدد مأرأٓرٔددّصراـّبددملر

ٙرلنربدٙبربيد رإدـدٛراـػدطٓٛرأأرلدنربدٙبرؿٌ مأرأـَنرشُريفرؿٌ مرلنربٙبراخيوٓٙت:رإل

ثُْوربشاؾ روِّاراـمخص:ررثلريفرأؾكدراـًد برأأررثدلريفرأؾكدراـػدبريسدٕرّملراأسدٙ ر

ددد ر  ٌ طّدددورلدددٙرجَددد رؽدددو ترأؾدددشإل:رٓرأطُددد رطدددنرجٙـدددونرؽٍٓدددشإل:رأطدددشذربدددٙ رودددِّارؿدددٙؽ رٕ دددور ريدَ

ٙلُدٛ:رإلدٙريفرلسدٕرٛرأاؾد راـَٙؽ نرٓ:رأإٔدراخيوٓٙتراـ ملرطّمهللانرطنروِّاراـمدخصرـٓسدٜرأرؿ

وددِّاراـمددخصأرأأريفرلسددٕرٛرإدـددٛ:رؾددمهللارةَددش رضّٓددٛأرضّٓددٛراـمهللآـددٛريفراـ ٌَددذر ددِّمراخسددٕرٛرأأر

ٍددٙإلريفرجٍددورلددٙر  ددِّاراـٍددشإل:رؽيّددمهللارذـددُرةدد ددراأسددٙ ريفرةٌَددذروددِّاراـمددخصربيّٓددو:رؽْددِّارٓريد

رِؾٓلريفراـّٙؾ راـ ٙـٝن

ٌ  رـراـسٙئل: رٓخزبرجنش راـيمهللاأتلنرطِلراـٌَ رأأراـٍشإلراخَ

م:رر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-ٍٔشإلرأؾمهللارؾ رٔٙ:رأ را رراـمٓ : ٌد رإٓرـاؿد ا َد دب راـ دَ ر} ريد ٌَ َلدْنرَؿ

ْؿددِ مَر رَلددْنرأد ٓل رِلددْنرَبْيددمهللِارإِيَدِٔددِورإِ
ِ
[أرأ ريٍددل:رإٓرلددنراوددو أرأ ريٍددل:رإٓرلددنر126]اـّحددل:ر{بِددٙال

ـددُأرأٔقددراـددمهللاطشةأننأرإغرؼددذرذـددُ:ررأىراخنددُحٛرٕثددلرااسددولرأٔقددرااسددولرأٔحددشرذ

رذـُنر-سبحٙٔورأةيٙغ-لٙرؾٙإلرا ر

أوددِّارأ ددلرأ ددٓلرخيٙـٌّددٙرؽٓددورؿ ددذرلددنراخب مهللاطددٛريفروددِّاراـيقددرممددٙرجددمهللاىر دد رإغراـ شؼددلر

يفراـٌَ يدددٙترأاـػدددؿٓٙترأاـيٓدددٙذربدددٙ ربددد حججْ رأاط دددِّارو ر دددِّاراـيدددِّر:رإ دددل:رأ دددورٓر

ر شزراـٌَ رإٓريفرجٙـٛرااؿ امن
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ررألددددٙرجددددمهللايٝرنِددددمهللاربددددنرلسددددُِٛر ًٓ :روددددشر ريٌيددددلراـٌَدددد راـقددددي أرأأر ريٍددددلرؾددددش ًٓ ؽددددٕأ

سً ٙرطدراـٌَ :رٔحنرؿّٙرذؿ ٔدٙريفراـدمهللارأسراملٙودٓٛراـٌد بربدعراـٌيدلراـقدي رطددراـٌَد ر

رألٙرـٓسربقدي راـمهللآـدٛرطددراـٌَد :رنِدمهللاربدنرلسدُِٛرلدٙذارؽيدلترؾدٙإلرودِّاراـ ثدلرأاـّبدملر

رلدددنراـ ثدددٙإلرؾدددٙإل :رطّّٙٔدددٙربٙـندددمهللاؾٛنرأوّدددٙ ربيددد راـمددديٙئ ريفرااسدددولرؽْٓدددٙرطّدددٙنرأؽْٓدددٙررثدددل 

د ْر}رشمهللاة َد ـَ ر دْ م  َشرؿد رَأود َ ٙإلد ٍِ ـْ را َد د ْٓ َُ رَط َٚ
[:رؽٙـٍ دٙإلرؽٓدورشدمهللاةرأؽٓدورطّدٙن:رؽّْدٙر216]اـبٍد ة:ر{ؿد ِ

روِّمراـَُدترن ُِٛ:روِّمراـَُدتراخح ُِٛريد ث رؽْٓٙرإغرلٙذاترإغراـٍنمهللان

ُددٛريد ثدد رؽْٓددٙرإغراـٍنددمهللاأرأذؿ ٔددٙرأ روّددٙ رل ددٙإلرطدددرذـددُررؾُّددٙ: ِِ ٔحددنريفراخسددٙئلراخح 

ؽٍْمل:رأ راـ ثلرـشرؾٙإلرـاأث و:رأ ٜرصٙـ نرٓريدسٕإلرطنرؾندمهللامنرـَدنرـدشرؾدٙإل:را ٍدملرببٓدٜر

ودِّمررأوُُنريدسٕإلرطنرؾنمهللام:رولرؾنمهللاتراـووبرألرٓترؽّْٙرأيًهٙروِّاراـ ثلرطدنراـّبدملر

د در دٙرؼدذرذـدُرأودِّاراـدِّنرجندلرر دٙراسد ٍّٙصراـّبدملررؿُِٛرن ُِٛرؾمهللاريد ا د ا "طّّٙٔدٙرأؾدمهللاريد

أرأإٔددرااحبدٙرراخحد رطدنربٙـنمهللاؾٛ" در دٙرذـُد در دٙرؿ اوٓدٛرلدٙرأ داإلرا أرأؾدمهللارٓريد ا :رؾدمهللاريد ا

أ ربيدد راـيبددٙداترؽْٓددٙرلمددٍٛرأوددشرؿددِّـُرلددٙرؽيُددورنِددمهللاربددنرلسددُِٛرذـددُ:رؽددًٗذاروددِّمرؿُدددتر

ُدددددٛرأـٓسدددددٜربقددددد ٛريفراـ َِ مهللآـدددددٛرطددددددراـٌَددددد :رؽدددددًٗذارودددددِّمرةبٍدددددلريفرأنرلسدددددٕرٛتريفرلسدددددٕرٛرن 

ددٙريفرؿ ددٙبررشإ ريفراخيددٙري رخّمهللاأجددٛرطددنراـَددِّب»اخيددٙري :ر ًٍ ُّ أرأامراالددٙلراـبخددٙرنرلي

ن" حٓحو"لنرر"إدب" ًٓ رأرأرأامرؼذمرلش ش

رلبًٙجدددٙ دددٙأرألدددً ا ًٓ رأةيّدددملربدددورألدددً ارذط ًٓ أرإًذارودددِّمرلدددنرأبدددشابراخيدددٙري راـ دددملرأ رةٍدددشإلرؾدددش

د اترـَدنرودِّارلدنربدٙبر  ٌ أيٌْ رذـُراـ ثلرلّورليٙحرأح ى:رؾمهللارةَش رةُُراخيدٙحرلدنراخَ

أودشرلدنرأئِدٛرر"تيُدٚ"وَِّاربٙـٌ  رؿدرأنب ْدٙرأؾ رودٙراالدٙلررشا  برَحمهللْاطٛ»:رؾشإلراـّبملر

رن"اـٌ  "اـًُٛأرأؿِّـُرؾ ررذـُراالٙلرابنرجج راـيسٍوحرؿدريفر

وددددددددِّمراخسددددددددٙئلرلددددددددنرلسددددددددٙئلراخيددددددددٙري أرأاـ ِشيددددددددوأرريفرأل ددددددددٙإلرشا دددددددد برَحمهللاطددددددددٛ»إًذار

دد ةرأأرؽيددلر  ٌ أاـ شريددوأننأرأٔحددشرذـددُأرـددٓسريفراؾددزامراـٌَدد راـقددي أرأأرؾددشإلرإؾددشاإلراخَد

دد ةرؽددوريديددِّررؽْٓددٙراـٌٙطددلريفررنأرتدد ريٍشـددش :روددشراسدد ٕذ راـّبددملر  ٌ نرأنرنِددمهللارإؽيددٙإلراخَد

أرأنربددنرلسددُِٛ:رٍٔددشإل:رٔيدد راسدد ٕذٔورـَددنريفرلددٙذاتراسدد ًٓ  ٕذٔوريفراخيددٙري رأ رأؾددشإلرؽٓددُرؾددش

رلنرمجُٛراخيٙري ن ًٓ ريٍشإلرؾش
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رؽْدلراسد ٕذ راـّبدملر ًٓ ُِّّٙرثدمهللا يفرسدٚرا تر ريٌيدلرذـدُأرودلراسد ٕذ راـّبدملررت رـشرس

يفرسددٚرااسددولتر ريٌيددلرذـددُأرأإٔدددراسدد ٕذٔورأ ريٍددشإلرـُّبددملررشددًٓاٙرؽددٕذ رـددو:رؽْددِّارلددنرر

بنددٌٛرلددنر ددٌٙتررطّْددٙرطددنرجدد رٌٔسددوراـمخيصددرراـّبددملررا ٍددشبراـمخنددٓٛراـ ددملرةّددٙزإل

دددٙر ًٓ ترٍٔدددشإل:رإ راـّبدددملرجٍشؾدددوراـمخندددٓٛرٓربندددٌ ورٔب يفربٓشةدددورإأيدددٛرلددد رر:رؿٓدددارذـددُد

درطددراـّبدملر-ريضرا رطدّْنّر–زأثٙةورألْٙترارخٖلّعر نن:رـدشرسدٕإلرسدٙئلرأ رلدٙرجَد راـد ا

دد اثيّنراـّبددملر رترؿددٙؽ أرصبًيددٙرٓريسدد مهللاإلربيدد رذـددُررثددلرأيٍددشإل:رألْددٙتراخددٖلّعرؿددّنريد

ـدددو:رطٙئمددددٛرؿٙٔددددٜرةد اثددد راـّبددددملر ددراـّبددددملرريفرأؾشا ددد ا ـددددوأرأنرة اثدددد رةد دددد ريفرأؾشا ٌّ أرؽْددددلرةدَ

رطٙئمٛريفرذـُترجٙشٙرأؿون

زأًثدٙرةّٙزإلرطنربيد رجٍدشبرٌٔسدوراـمخندٓٛريفرل دلرودِّمراخدشاصنربندٌ وررإًذاراـّبملر

ـددو:رـَددنريددٕاررثددلرأي اثدد راـّبددملرر يفررلدد رزأثٙةددورؽ ّددٙزإلرذددّنرأ ريد اثيّددوريفربيدد رأؾشا

ـددددوراـٓددددشلرؽْددددِّارؿددددٙؽ رٓرحددددومريفرؿٌدددد م:رإذ راـّبددددملر ةّددددٙزإلرطددددنربيدددد رجٍشؾددددورربيدددد رأؾشا

رليعرخحِمهللاربنرلسُِٛربٙـّصرؿدرؽيلرذـُرل رأزأاثوربٙـي مر رناـمخنٓٛرآِّٔا ربٍمهللارم

أ ريدِددسأرريدٍ ددلرأإ رةددٙبرنٙؽىددٛرطدددرثّددٙبراـّبددملررٙبراـّبددملرـددِّـُر ددمهللاأ رأ رسدد

طددٙةرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-أـَددنرسددٙبرا ر يدٍ ددلرلددٙر ري ددٚ:رؽددٗ رةددٙبر ريدٍ ددل:رؽددًٗذارٓبددمهللارلددنرل ا

ُِبّددٙرطدددروددِّاراـددمهللاـٓلريبٍددلروددشرلددنرلسددٙئلرإطٓددٙ أريبٍددلروددشرلددنر رـددشرؼد وددِّمراخسددٕرٛ:رتدد رأحددًذا

اـ ددملرٓريديددٙرضر دٙرأيددٙتراخدحَِددٛرأٓرإجٙديددٝراخدحَِددٛراـ ددملرإلدشرراخ مددٙ ٛراخمدد بْٛر

ٓد ّبورـِّـُن رثٙنتريفروِّاراـبٙبرؽُ

ألٙرلٙريمذرإـٓوراـبي رلنرلسٕرٛرـدبسراـندُٓٚ:رؽُدبسراـندُٓٚرٔ ٓجدٛرطدنرالدومريفر

وددِّمراخسدددٕرٛأراح ُددداراـيُددددنربيدددمهللارذـدددُرودددلر دددشزرؽيدددًورألرٓريفرودددِّمراخدددشاصنترالدددومرودددلر

لتـبسرا َِ رـنُٓٚرؿٌ رسي رأأروشرداإلرطدراـٌَ رأوشرلنرؾبٓلراـٌَ راخح 

لدددنرؾدددٙإل:ربٕ دددورلدددنرؾبٓدددلراـٌَددد راخح ِدددلنرثدددّشزمريفرل دددلرودددِّمرا دددٙٓترأٓريٍدددٓسرطُٓدددور

ؼذودددٙرلدددنرا دددٙٓتراـقددد ٛريفراـٌَددد رؿدددٕ ريدددمهللاينربدددمهللاينراـمهللايٍِ اصٓدددٛرأأ ريدهدددٌملرطددددرٌٔسدددور

ودددِّارلدددنرؾدددٙإل:ربدددٕ رودددِّاراـٌيدددلرودددشرداإلرطددددررأجٍٓدددٛراـ ػدددي رأٔحدددشرلدددنراـٌَ يدددٙتراـقددد ٛأ

راـٌَ رأـٓسربٌَ رن ريفرجمهللارذاةون
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أوشرأ رـبسراـندُٓٚرر-سبحٙٔورأةيٙغ-أوشراـٍشإلراـ اث ربٗذ را ررألٙراـٍشإلراـ ٙح:

رؿٌ رسي :رؽًٗذارٓر شزربحٙإلرـبسورلنربٙبراـ ِّرعربٙلمهللاييٛرا  بٓٛرأٔحشرذـُن

ربراـسٙئل: رأأروشرـسٙئ رإل رلنرؾبلرذـُترٕلٛراـّبملرولراـيِّرربٙاؿ امرحٙص 

روددِّاراـسدٖاإلرـددٓسرطُٓدورطِددل:رأـَدنراـددِّنرذؿد مربيدد رأودلراـيُدد رراـمدٓ : ًٓ -صبًيدٙرأأ

ر دِّمرإلدٛأرودِّاراـيدِّررلدنررمحدٛرا ر-رمحْ را   دِّمرر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-:رأ رااؿ امرحدٙص 

مرؿددرذودٚر إلٛأرلنررؽد رإؼدوإلرطدنرودِّمرإلدٛ:رؿدٙ ريفرإلد راـسدٙبٍٛرٓريديدِّرأ ربدٙاؿ ا

ربيدددد راـيُددددد راـ ثددددلرأيفرإسددددّٙدمرإغرذـدددُد نرأاسدددد مهللاإلربددددبي رإجٙديددددٝرلّْددددٙرجددددمهللايٝرذـدددُد

رلٍٙإل:

ٍد ِددلأر برشددًٓاٙرؽ ٍدد   برـنددِّّٙرأإٓرؾ ُّددٙ نرؽٕلددٙرإأإلرؽُدد ريد :رؾدد   أ ددورلددّ رطدددرؾ يددٛرؽٍددٙـشا

برأـدشرذبٙبدورأإٓرؾ ُّدٙ ر رـدو:رؾد   ِ رؽددمهللاحلرر-ـندِّْ –أأتدلررثدلرآحد رؾدٙـشا ؽٍدّ برذبٙبدٛرؽدزد

:رإذ رؽٌْد ربيدد راـيُددنرلدنرودِّارا ددمهللايٝ:رشؽدمهللاحلراـّدٙر»رأنرطّددو:رؽدٓدرراـّدٙرأرؾدٙإلراـّبدملر

ٔد راـ ٌَدذريفرجد رإلد راـسدٙبٍٛرأـَّدورلدٙٔ رأطدِّرر مرـٓسربيِّررأـٓسربدٔ رلنرلشا أ رااؿ ا

رلنرإطِّاررذِّمرإلٛأرأاخسٕرٛرؽْٓٙرحومن

ررثلرأدؿِ مرطدرة  راـنوةتراـسٙئل:

رةرأـراـمدددٓ : رودددِّمراـندددشرةرل يدددِّ  ًٓ ُِّّٙرأ دددورأدؿدددِ مرطددددرةددد  ر دددوةراـيقدددرأأ َدددنرـدددشرسددد

ُِّّٙربو يٍدٛرااؿد امرأٔحدشر ينُْٓٙربيمهللارذـدُرأيَدش رودِّارلدنرإطدِّارراـػدطٓٛريفرجٍدو:رـدشرسد

رٓرةَددش ر ًٓ ذـددُننرأرأدؿددِ مرطدددرةدد  راـنددوةرمجُددٛرأةٌنددًٓونرٍٔددشإل:رٓريَددش رذـددُ:رؿٓدداترأأ

أ ريدندظربٗيدئدو:ريندظربٍُبدوأننرأرإغرؼدذررآسد ِ اريٛرطددراـٌَد رتد رـدشرأدؿدِ مريفرؿدلرجدعرؽُدو

ذـُرممٙرةيُِدش ريفرؿٌٓٓدٛر دوةرأودلرإطدِّار:رإ ر ريسد و رؾدٙئًدرثٙـًسدٙأرإ ر ريسد و رثٙـًسدٙر

ؽِهدوجيٙأرإ ر ريسدد و رلهدوجيٙرؽٓددشلبربيّٓدورأأرب أسددوأرإ ر ريسد و رؽبٍُبددو:رؽدًٗذارٓرأضددنر

رةيٙغرأطُ نأأرٓرأتنشررأثشدروِّمراـنشرةأرأا رةبٙر رأ

رش  راـمهللاينتراـسٙئل:
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ّدِّر:رراـمٓ : ٌ  اتأرأـَدنرٍٔدشإلرلدنرؾدٙإل:رـيدنرا رديدنرؽدو نرؽّْدٙريد ٓرشُرأ ورلنراخَد

إ رؿددٙ روددِّاراـ ثددلري جددّشزريفروددِّمراـَُِددٛرؽْددشرؿددٙؽ ريٍشذددٙرـَددلرلددنرحٙـٌددورأأرلددنرأؼهددبورأأر

اـ ثدددلريددد ىرأ رودددِّارأؼهددبورزيدددمهللارلدددنراـّدددٙسرؾدددٙإلرأـيدددنرديّدددورؽْدددِّارؿدددٙؽ :رأـَدددنرإذارؿدددٙ رودددِّار

ربٙصلأرودِّاراـ ثدلريدمهللّاطملرااسدولرأودشري ةَدٚرٔدشاؾ رااسدولرؽُيدنرديّدور اـ ثلرطدردينم

راـِّنروشرييّملربوردينراـِ دةرأأرٔحشرذـُرلنرإديٙ رؽِّْارٓريدٍٙإلرأٓريدنٙررإغرةٌَذمن

روٙب رلسٕرٛراـًهٚتراـسٙئل:

ـٓسرؿلرؼهٚريديِّرربورأإٔدراـِّنروشرينلربورإغرجٙـدٛرااؼدوبراـ دملرذؿ ٔٙودٙرراـمٓ :

أأذٔٙرإـْٓٙأراـ ملروملرٓرييملرليْدٙرلدٙرخيد جرلّدورلدنرأؽيدٙإلرأأؾدشاإل:رؾدمهللاريٌيدلرأيٌيدلأرأـَدنر

برأ ددورؾددٙإلرذـددُ:رؽددًٗذاروددشر رييددملرلددٙرحدد جر ّبددوربيددمهللارذـددُرٓريدنددمهللّابرأ ددورؽيددلرذـددُأرٓريدنددمهللا  ٔد ـددشر

د ربًد راـّىد رطدنرةُدُرلّو:رؽِّْاروّٙر  ٌ د رأأراـٍدشإلراخَد  ٌ أ ٌلراـٍنمهللاأرأ ٌدلرؾندمهللاراـٌيدلراخَد

اخسددٕرٛراخ ٍمهللالددٛرأوددملرؾنددمهللاراـٌَدد :رٓرٔدد َُ رطّْددٙأرٔدد َُ رطددنروددِّمراخسددٕرٛرطددنرؾنددمهللاراـٌيددلر

ٌ  :روشريفروِّمرا ٙـدٛرأشدبوربحٙـدٛراجلّدش أر ريسد و رأأر ريدِ رلدٙرحد جرلّدور ٌ  رأأراـٍشإلراخَد اخَد

اـِّنريديِّرأرألٙرلٙرؿدٙ رليدورجهدشرراـيٍدلرأودشرييدملرلدٙرخيد جرلّدورأـَّدورؼٙودٚرؼهدًبٙررؽِّْا

رشمهللايمهللًاارؽِّْارٓريديِّرربٙـًهٚرلْدربُ ربوراـًهٚن

رولراـ ٌَذريمهللاحلريفربٙبراـيٍٙئمهللارأأراـٌٍورأأريفرؿُْٓدتراـسٙئل:

رأجسّٜ:ريفرؿُْٓد:روِّارـًارأـٓسربسٖاإلنراـمٓ :

ٓاراـ يدٙأ رلد رآسد خبٙراتراـٌ ٔسدٓٛرطددرجد براخسدُِعراخ مدمهللادينرراـسٙئل: رثلر د

ّٔٙريفرلٙأرأأرٔحشرذـُت راـِّينريسِْٓ ربٙـ ٌَذينرأأريدٌ ْٓ ربٍ ٙإلرإحشا

روِّارؿٙؽ رٓرشُريفرؿٌ منراـمٓ :

رجُ راـُحٓٛرولر شزرخنُحٛرأـاأرةرألرٓر شزرإٓريفرااؿ امتراـسٙئل:

ةٍّسددد رإغرودددِّاراـ ٍسدددٓ راـدددِّنرسدددِّّؿ مرؿددددرأّ دددلرذـدددُربيددد رأودددلررإ راخسدددٙئلراـمدددٓ :

رإ شإل:
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راـِّٔشبرةٍّس رإغرأؾسٙل:

: ًٓ راـٌَ نرأوِّارٓر شزرإٓريفرجٙـٛرأاجمهللاةرأوملرااؿ امنرأأ

ًٓددٙ: مرلددنربددٙبرأأغأرأؿددِّـُرطّددمهللاراـاددأرة:ررتٙٔ اخحددّ لرـِّاةددونرأوددشرٓر ددشزرإٓريفرااؿدد ا

أرةرأـددددٓسرؿددددلرنددددّ ل:روّددددٙ رلسدددد  ّٓٙتأرأربدددد رلسدددد  ّٓٙترؽٓجددددشزراخحددددّ لرـِّاةددددورطّددددمهللاراـادددد

ؿدددريفرسددشرةرإطدد امرأٔددّصرطدددرذـددُرشددٓ رااسددولرابددنرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-اسدد  ّٙو را ر

ر:-رمحورا -ةِٓٓٛر

 : ًٓ رااذا ربٙ نروِّارٓر شزربحٙإلنرأأ

 :ًٙٓ ربًذرطُ نر-سبحٙٔورأةيٙغ-اـٍشإلرطدرا ررتٙٔ

 :ٙ ًراـٌشاج رلٙرضْ رلّْٙرألٙربوننرتٙـ

 :ٙراـىُ رأاـبًملنررابًي

ر-ؽِّْمرإربيٛرٓر شزربحٙإلأرؽٗذ رؿولّٙرطدرؼذروِّمرإربيٛ:ر

رؾُّٙ: ًٓ راـٌَ ر شزريفرجٙـٛرأاجمهللاةرأوملرااؿ امنرأأ

:ًٙٓ اخدحّ لرـِّاةونرٓر شزرإٓريفرااؿ امرلنربٙبرأأغرأودِّمراـادأرةرأيًهدٙأراـادأرةررتٙٔ

رٓاراـٌَ رـَّْٙر ٓاراخحّ لرـِّاةونٓر 

ّددّاإلرلّاـددٛراـاددأرة:روددِّاررتٙـً ددٙ: حددٛراـ ددملرةد اخحددّ لرـًددذمنرؽْددِّار ددشزرارةَٙبددورـُحٙثددٛراخُد

اخحددددّ لرـًددددذمرؾُّددددٙ:ر ددددشزرـُحٙثددددٛأرألددددنربددددٙبرأأغر ددددشزرـُاددددأرةأرألددددنربددددٙبرأأغر ددددشزر

رـاؿ امن

: ًٓ رأأغرـُاأرةأرألنربٙبرأأغرـاؿ امناخحّ لرـًذمنر شزرـُحٙثٛرألنربٙبررإًذارأأ

:ًٙٓ راخحّ لرـِّاةونر شزرـُاأرةرألنربٙبرأأغرـاؿ امرأٓر شزرـُحٙثٛنرتٙٔ

راـٌَ رأأراـػ نر شزريفرااؿ امرؽٍ رأٓر شزرـُاأرةرأٓر شزرـُحٙثٛنرتٙـً ٙ:
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حٙثدددٛأرؽِسدددٕرٛراـُحٓدددٛرلددد ًورودددِّمرلدددنرلسدددٙئلراخحّ لدددٙتر دددشزرـُادددأرةأرأٓر دددشزرـُ

مّلدٙراسد دٌ ملرطدنرأد دٙسرر-رمحورا -أ شزرلنربٙبرأأغرطّمهللارااؿ ام:رأؾمهللارذؿ راالٙلرابنرؿ ذر

لددنراخجٙوددمهللاينريفرزلّددوري يددمهللاأ رؼدداأراـنددُٓبٓعرأؾ ددٙإلراـنددُٓبٓعرؽٓ َّدد أ رأ ٍُددش ر ددٙو ر

ٍددددمهللّارر رصٓددددٚرٌٔسددددورأاـاددددأرةرةد وددددلر ددددشزرذدددد رذـددددُترؽٕثددددٙزرذدددد رذـددددُأرأـَددددنرا را رؿددددل 

يد بيش ددٙرلبددٙذةربٍٙطددمهللاةرر"اـاددأريٙترةبددٓ راخحىددشرات"وٙ:راـيُدددنرجٓددّدريددِّؿ أ رأ ربٍددمهللار

رن"اـاأرةرةدٍمهللّارربٍمهللاروٙ"أح ىرأومل:ر

ُّ رطدددددرٔبّٓددددٙرنِددددمهللارأطدددددرآرددددورأ ددددحبورر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-أا ر أطُدددد أرأ ددددّدرا رأسدددد

رأمجيعأرأثااؿ را رحًذان

ر  
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دددٙرةيُِدددورلّدددملرأأ دددٜرطدددٙ ر
ِ

ةدددٚراـمدددْٙدةأرأأسددد ًٌ  رمل أمحدددمهللا ريبررورأأسدددٕرُرأطددددررد

ُ  رطددر اـًٓٚرأاـمْٙدةأرأأشدْمهللارأ رٓرإورإٓرأ دٜرأأ دٜرطدٙ راـًٓدٚرأاـمدْٙدةأرأأ دظرأأدسد

رلنرـوراـسٓٙدةرأاـ يٙدةرأاـٍٓٙدةأرأطدرآرورأ حبورأولراجلْٙدرأاـيبٙدةأرألٙربيمهللا:

ٔددد راـ ٌَدددذرأٓرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-بٌهدددلرا ررؽٍدددمهللارةَُِّدددٙربدددٕٙلس طدددنرلدددٙٔيعرلدددنرلشا

ٔددد رودددِّمرلدددنر دددمهللا:رأودددِّمراخشا ِّ جدددبأرتددد رطّ ثّدددٙرأةَُِّدددٙرطدددنرالودددٕراـًدددذرل ي مراخُد أادددٙ:رااؿددد ا

أرأأرذًؿدٙأرأأرٔٙؾًهدٙرلدنر اـيشارضراخَ سبٛراـ ملرؾمهللارةي ضرطدراأسدٙ راـدِّنرارةَدٚرؿٌدً ا

رأٓرأوشرجَ راـ ٌَذنٔشاؾ رااسولأرأةقمرا َ رطّور

مهللاروشري ث رأأريفرلٍٙبلراـٍنمهللاأرأاـٍنمهللارلنرأطدإلررأؾمهللاريٍشإلرؾٙئل: ِّ إ رالوٕراـًذرل ي

ددصربددعراـٍٙ ددمهللارلددنرطمهللالددوتريٍددٙإل:ر ٔدِح  اـٍُددشبأرنُددوراـٍُددٚرؽَٓدداراـسددبٓلرإغرذـددُأرؿٓددار

ئنرؿٙ ددددٚ يددددَ مربددددٙـٍ ا رطمهللايددددمهللاةرنُْددددٙراـٍُددددٚرأـَددددنرةد ئن:رؽّْددددٙ رألددددشر  رإ رذـددددُري ثدددد رـٍُدددد ا

ئنرأإ رزطددد رلدددنرزطددد ر أاـددبً رلددد ًورلدددنرأطدددإلراـٍُدددشبأرأـَدددنرذـددُري ثددد رأيديددد مربددٙـٍ ا

رطَسرذـُن

رأطِد ررؽِ ًو: -ريضرا رطدّْد-اـمٓيملراـ اؽيرطّمهللالٙريسٚراـمٓخعأريسدٚرأبدٙربَد م

دد رطٙلددٛرأ ددحٙبراـّبددملر  ٌ أرأألْددٙتراخددٖلّعرتدد ريدداط رأ ددور ددٚراـنددحٙبٛرلدد ًورؽْددِّارأرأأريدَ

بددوريف أرؿٓددارطُِّددٙرذـددُرأا ددٚرلددنرأطدددإلردطددشامرأيفرزطِددورأ ددور ددٚرأ ددحٙبراـّبددملررٔدَِّ 

دد راـنددحٙبٛرأأريسددٚراـنددحٙبٛر  ٌ اـٍُددشبترٍٔددشإل:ربددٙـٍ ائنأرٓريندد أرأجٙـددٛرؿدددرذؿ ٔددٙرأ ددوريدَ

رت رياط رأ ور ٚراـنحٙبٛ:رؽِّْاراـيِلرأوِّمراـٍ ائنرةمهللاإلرطدرؿِّبورؽٓدرؾٙإلن

ٍِنددٙصرطّددمهللاراـٍ ددلرا لوددٕرأأراجل اجددٛرالوددٕرأاخ يِددمهللا:رأِشددبوراـيِددمهللا:رؿددِّـُريفرلسددٕرٛراـ

يدددد مراـٍنددددمهللاربددددٙـٍ ائن:ررثددددلرضبررثددددًور يد ثدددد ريفرذـددددُرإغراـٍنددددمهللارلددددنرطمهللالددددو:رؿٓدددداريد

ئنرا دٙإلرةددمهللاإلرطدددرأ دورؾٙ ددمهللارـٍ ُددوأر بٙخسدمهللاسرطدددررأسددورتد ريٍددشإل:رإٔددور ريٍندمهللارإغرؾ ُددونرؽٍدد ا
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وٙوّددٙرإٔددور ريٍنددمهللارإغرؾ ُددوأرـَّددورـددشرضبددوربٙخسددمهللاسرطدددرؾمهللالددورؽدددترٔيدد رؾددمهللارةندد راـٍ يّددٛر

ضبوربٙـينٙرؽدترٔي رؾمهللارةن راـٍ ائنروٙوّدٙرأ دور ريٍندمهللارإغرؾ ُدوأرأاـٍندمهللارؿددرأسدٌُّٙرلدنر

دد رأأراـٍدددشإلر  ٌ ئنراـىدددٙو ة:رؿددِّـُروّددٙريفرؾندددمهللاراـيِددلراخَد أطدددإلراـٍُددشبأرـَّدددوريديدد مربددٙـٍ ا

ٌ  ريدي مرذـُرلنرطمهللالوربٙـٍ ائنرأا رةبٙر رأةيٙغرأطُ ر ناخَد

ٔسدددد َِلرلددددٙرؿددددٙ رؾددددمهللاربددددمهللاأ ٙمريفراـيددددشارضرر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-يفروددددِّاراـٓددددشلربيددددش را ر

ٔدد راـ ٌَددذ:رأوددِّا راملٙٔيددٙ رؾددمهللارؿ دد ر اخَ سددبٛ:رؽّدد َُ ربحددشإلرا رأصشـددورطددنرلددٙٔيعرلددنرلشا

ٔد : ٔد ثبرودِّينراملدٙٔيعرإغرآحد راخشا ًٓٙ:رإ ًٙبٙرأسًُبٙ:رـِّـُررأيّٙرأ ر راـَولرجشذدرإتبًٙةٙرأٌٔ

ددمهللارأوٙوّددٙرٔحددنرأإيددٙؿ رٔدد َُ رطددنر ِّ جددبرتدد رأتبيددٙمربٙلوددٕراـًددذرل ي مراخُد ؽُددّدرةَُدددرطددنرااؿدد ا

راجلْلن

اجلْل:رأٍٔدشإلرأٔايدمهللاريفرودِّاراخندوُ رأأريفرودِّاراملدٙٔ رؽٍّدشإل:راجلْدلراخديِجداأراح ُدار

ر-اـيُدنرأحٙ ٛريفروِّمرإيٙلريفرلسٕرٛراجلْل:ر

ٔ راـ ٌَذرطدرااصوبريفرؿلراخسٙئلرأبَدلري ىربٕ ورـٓسربدٔ رلنرراـبي رلّْ : لشا

راـ ي يٌٙتأرأأراـ ٕ ٓوتأرأأراـ ٍ ي اتن

ٔددد راـ ٌَدددذريفرؿدددلراخسدددٙئلررأاـدددبي رلدددّْ : مرلًٙٔيدددٙرلدددنرلشا طددددراـٍّدددٓ رلدددنرذـدددُ:ريددد ا

نرؿٜٙٔرلنرأ شإلراـمهللاينرألربٌ أطو:رأأرؼذرذـُن راـىٙو رأالٌٓٛرسشا

ربٓدّْ ربدٗذ را ر أر َترمجًيدٙربدعرإدـدٛراـدشاردةريفراخسدٕرٛأر-أةيدٙغسدبحٙٔور-أا  رأس  

أٓرينددد راامجدددٙعأرٓراامجدددٙعراـدددِّنرٍُٔدددورودددٖٓنرأٓراامجدددٙعراـدددِّنرٍُٔدددورودددٖٓن:رإذرأ رلدددنر

رؿولراـسُارأالُاري ىرأ رأؾشاذ رل بٙيّٛريفروِّمراخسٙـٛن راس ٍ أ

ريفرودِّمراخسدٕرٛرأودشرا ـ ٌندٓلريفرلسدٕرٛرااطدِّاررإًذارا  رأا رةبٙر رأةيٙغرأطُ رأسد  

بٙجلْدلربٍدمهللارمرأيفرنُدوأرٍٔدشإل:ريديدِّرراأسدٙ ربٙجلْدلراخديِجدارأودشراـدِّنرٓريسد وٓ راأسددٙ ر

أ ري ؽيورطنرٌٔسو:رؿجْلرجمهللايٝراـيْمهللاربٙاسولرأأربٙـٌَ أرين رأ رةٍشإلرودِّارأيند رأ ر

رةٍشإلرذا ن
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اـمدٓ رإـبدٙحرطدنررأ دححور" دحٓحو"يفرر-رمحدورا -رأىراالدٙلرابدنرِجّبدٙ ررؽِ ًو:

ؾدددٙإل:رح ثّددددٙرإغررأ ددددورذؿددد رلدددنرؾنددددٛربيددد راـًددداأاترلدددد ررسدددشإلرا ررأورأاؾدددمهللاراـُٓ دددملر

رييٌَددش رطّددمهللاوٙرؽٍُّددٙ:ريددٙررسددشإلر ّددعأرؽِ رٔددٙرطدددرسددمهللارةرـُِػددؿعرؿددٙٔشا وددشاز ريفرؼدداأةرجد

ر-ا رودددّورثيُدددٜرـّددددٙرذاترأ دددشاطرؿدددددرذددد رذاترأ دددشاطتر ؿددددٙ راخػدددؿش ريوٍُددددش رطددددرةُدددُد

راـّبدددملرر-يّٓودددش رأسدددُح ْ ر دددٙأري رؿدددش ر دددٙأرأيسددد جُبش راـّقدددر"ذاترأ دددشاط"اـمدددج ةر

ئٓددلرخشسددل:ر»طُددْٓ :ررلَّددً ار ا رأؿددر:رإ ددٙراـسددّنرؾُدد  رأاـددِّنرٌٔزددربٓددمهللامرؿدددرؾٙـددٜربّددشرإأا

ر ُْش  ربٌَ نشاثيلرـّٙرًهلًإرؿدرذ رآرْٛنرؾٙإل:رإَٔ رؾشل  مهللاتٙنرطْمهللام رأرأيفررأايٛرؾٙإل:رأؿّٙرجد

ريفرؽ  رلَٛأرل لرؿٙ ترؿٙ ريفرراـمٙومهللارلنراخسٕرٛ: َُِٛراـٌ  أرأسُِشا أ روٖٓنرو رَلس

ّدددعريفرشدددشاإلرلدددنرٌٔدددسراـسدددّٛأريفرطػدددي نرلدددنررلهدددٙ ريفراـسدددّٛراـ ٙلّدددٛرـُْجددد ةأرأؼددداأةرجد

ربٌَ أربّْٓ رأبعرا ٙدتدٛرأؾدلرلدنرشدْ أرأسدُِشاريفر مهللاتٙنرطْمهللام اـسّٛراـ ٙلّٛرلنراذج ة:رؽْ رجد

راـًدااةريفرشدشاإل:ررطػينرلدنررلهدٙ رأبيهدْ رةدّٕح رؾُدًٓوأرتد رؼداأارلد ررسدشإلرا ر ةُُد

رإسدددولْ رأبدددعرؿولْددد رودددِّاراـَدددولرأأر دددِّاراـٍدددشإل:رؽيدددِِّرأاربٙجلْدددلرأنرأؾدددلرلدددنرشدددْ ربدددع

راخديِجارأوشرجمهللااتٛرطْمهللاو ربٙاسولن

ْ ربِدِور}:ر-سبحٙٔورأةيدٙغ-ؿِّـُريدٍٙإلريفراـِّنرييٓ ريفربٙديٛربيٓمهللاةرؿدرؾٙإلرا ر د دَِِّرؿد ِٕ

دد َر َُ َأَلددٙر}:ر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-[أرأنرلددنربًُددوراـٍدد آ أرؿددِّـُرؾددٙإلرا ر19]إ يددٙل:رر{َأَلددْنرَب

ر ًٓ دددش رَرسد َٝ ْبَيددد َٔ دددلر بَِعرَج ل َيدددِّ  ّلدددٙرلد ن:ر{ؿد [:رؽدددًٗذاريديدددِّرربٙجلْدددلراخديِجدددارأودددشراـدددِّنرٓر15]ااأا

يس وٓ راأسٙ رأ ري ؽيورطنرٌٔسورؿٙـِّنرييٓ ريفربٙديدٛربيٓدمهللاةرأؿحدمهللايٝراـيْدمهللاربٙاسدول:ر

أنراخسددٙئلريديددِّرتريفراخسددٙئلرالٌٓددٛأريفراخسددٙئلراـ ددملرٓرطوؾددٛرذددٙربٕ ددلراـددمهللاينرمجًيددٙربددعرريف

رإدـٛن

رٓريسددد وٓ رأ ري ؽددد رذـدددُراجلْدددلرطدددنرٌٔسدددو:رٕ دددورذؿددد رإئِدددٛرؿمدددٓ ر ًٓ أؿددددرسدددُارأأ

)إ راخيدِّأرريفر ٌحٛرأأربيدٛرطػدرؾدٙإل:رر"رؽ راخول"ؿدريفرر-رمحورا -ااسولرابنرةِٓٓٛر

ًطددٙروددشراـددِّنرٓريسدد وٓ رأ ري ؽدد راـيددِّررطددنرٌٔسددوأرألددٙراـددِّنريسدد وٓ رأ ري ؽدد راـيددِّررطددنرذ

-أرؿددِّـُرؾددٙإلرإئِددٛرلددنرأوددلرإ ددشإلرؿٙالددٙلراـٍدد ايفراملددٙـَملرٌٔسددورؽْددِّارـددٓسربِيددِّأر(

رجشإلروِّمراخسٙئلنر-رمحورا  رأؿًذمرلنرإئِٛراـِّينرؿ بشا
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: ًٓ ر-ٓريس وٓ رأ ري ؽيورطنرٌٔسو:ررإًذارأأ

رطددددددددددددنراـدددددددددددد يُ  رأذصددددددددددددورطجددددددددددددا 

ر

رؽددددددددددددددٙؽْ ِرر رلُددددددددددددددشل  رإذرؿددددددددددددددلرؾددددددددددددددٙدرم

ر
يدددددِّررراخسدددددٕرٛراـ ٙٔٓدددددٛ: رلدددددنرأ دددددشإلراـدددددمهللاينراـشاودددددحٙت:رؽْدددددِّارٓريد أ رٓريَدددددش ريفرأ دددددلم

ربٙجلٙودددلأر َرؾُّدددٙربددددِّـُترأرُْدددشىترأرُ مددددْملترأرُ خدددذترٓ:رأإٔددددرمجًيددددٙربدددعرإدـددددٛ:را ر

ٍَِٓ ر ر}يٍددشإل:ر دْسددَ  َطراْخ ددا َ َٔٙراـق  ْ رَأٓراْوددمهللِا ِْ ْٓ دد َُ ددشِبرَط هد ًْ راْخَ ْ رَؼددْذِ ِْ ْٓ دد َُ رَط َٜ دد ِْ ددِِّيَنرَأ َْي ـل َطرا ا ِسَ

ـ عَر ٙ ؾدٙإل:رر"ةٌسدذم"ؿددريفرر"طبمهللاراـ محنراـسيمهللان"[أريٍشإلراـيولٛراـمٓ ر7:ر6]اـٌٙيٛ{اـهل

رطدنرطُد أرأرر{اخًهشبرطُدْٓ } ود راـّندٙرىرأأل دٙذ رممدنرر{اـهدٙـع}ود راـْٓدشدرودُشا

روّلرطنرثْلن

أطِدنربيدمهللامرلدنراـ دٙبيع:رـدِّـُررأأ لروِّاراـ ٌسذرؾدمهللارثدٙنرل ؽشًطدٙرطدنررسدشإلرا ر

ربددٙـْٓشدأرألددنروددّلرلددنر:ر-رمحددورا -يٍددشإلرسددٌٓٙ راـ ددشرنر )لددنروددّلرلددنرطُدئّددٙرؽٌٓددورشددبو 

ربٙـّنددددٙرى( ّبٙدٔددددٙرؽٌٓددددورشددددبو  دددد و را رطد ٌّ لدددد رر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-:رإًذاروددددٖٓنراـّنددددٙرىرؾددددمهللارؿ

ٔدر}ثُْْدددد  ددددْلرَوددددْلر ددددْ رؾد َٓٙرَأود ْٔ ددددِٙةراـددددمهللْا َٓ ْ ريِفراْ َ ْد ٓد رَسددددْي ددددِِّيَنرَوددددلل ـل ر را ًٓ دددديَنرَأْطددددَد ْ ربَِْٕٙحرَسِ َد دددداد َّب 

ًّْيٙ ِْسّدشَ ر د دْ ر د ر[ن124:ر123]اـَْا{َ َْسبدشَ رَأ ل

ؽِّْارـٓسرؽٍ رثْلربسٓ أربلرثْلرل ّؿٚ:رو ر ُْش را د رأ ُْدش رأ د ر ُْدش :ر

يددددِّرأاربددددِّـُريىّددددش رأ دددد رييُِددددش را دددد ر أوددددشراـهددددوإلراخبددددعراـددددِّنريسددددذأ رطُٓددددو:رؽُدددد ريد

ددد و را ر ٌّ ر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ؿددددريفرآحددد رسدددشرةراـَْدددا:رؿدددِّـُرا رر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أؿ

لربدددٙـٌَ رلددد رأ دددورأ دددٌْ ر ر}ؽٍدددٙإل:رر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-جَددد رطددددرأؾدددشا دددً ا ٌْ رَأَشدددمهللْارؿد إَْطدددَ ابد

ر شا ِد َُ رَيْي ٓل رَأ ًٙؾٙرَأَأْثمهللَارد ٌَ دشـِوِرَأِٔ رَطدَدرَرسد د أَدرَلدٙرَأ دَاإَلراال دمهللاد [رلد رأ د رٓرييُِدش ر97]اـ شبدٛ:رر{جد

راالددددٙلر سددددبحٙٔور-:رٓرييُِددددش رجددددمهللاأدرا ر-رمحددددورا -ر"اـٍ صبددددملراملددددٙـَمل"ؿدددددرؾددددٙإلرذـدددُد

ٌّ و را رر-أةيٙغ رر-سبحٙٔورأةيٙغ-اـ ملرأ اذٙرطدررسشـورأل رذـُرؿ أبّعرأ د رأشدمهللارؿٌدً ا

ر}:رؾٙإلرا رأًٌِٔٙؾٙ:رؿِّـُر
ِ
َ رَؿدوَلراال َِ رَج لدلرَيْسد َِٕثْ مد دؿَِعراْسدَ َجَٙرَ رَؽد رِلدَنراْخدْػِ َأإِْ رَأَجمهللا 

ددددش َر ِد َُ رٓرَيْي دْ رَؾددددْشل   ل
َٕ ربِدددد َُ رَذـِدددد َْٕلَّددددود رَل ددددود ًْ رَأبُِْ دددد ل ر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-[أرلدددد رأ را ر6]اـ شبددددٛ:ر{تد

رؿدولرا رإٓرر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-أ ٌْ ربٕ  رٓرييُِش أرأل رأ دور أ دٌْ ربدٕ  ر ريسدِيشا
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رلددنراخدددٖلّعترر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أ ددور لدددنر}يفراـشؾددٜرذاةدددورجَددد رطُددْٓ ربٙـِػددد أرأإ رأجدددمهللا 

رلنراجلُْٛنرؽسّدو رأأصُ رطُْٓ رـٌ راـػ رأاـٌَ رل رأ  ر{اخػؿع

اـٍهدددٙةرتوتدددٛ:ر»يفرا دددمهللايٝراـدددِّنررأامرإربيدددٛرأ دددورؾدددٙإل:ررأيًهدددٙرثدددٙنرطدددنررسدددشإلرا ر

ريفراجلّددٛرأؾٙوددٓٙ ريفراـّددٙر:ننر رؾ٘ددرطددنر»تدد رذؿدد رلددنراـٍهددٙةراـددِّينريفراـّددٙر:ررشؾددٙضم أؾددٙضم

رؽْددشريفراـّددٙر شِؾددٚرطدددرذـددُأر َترٕ ددور ري ؽدد راجلْددلرطددنرٌٔسددوأررشثْددلم  رلدد رثُْددورإٓرأ ددورطد

ري ؽ راجلْلرطنرٌٔسورل رؿشٔورؾٙدًرارطدررؽ رأدؽ رذـُراجلْلن

رؾبددددلرأ رةدسددددّشدأا(:رـددددِّـُريٍددددشإلرطِدددد ربددددنرالوددددٙبر ْددددشا ٍّ :رؾبددددلرأ رةٕحددددِّأاروددددِّمر)ةٌ

رأبحٍْٙ:رـِّـُرأيًهٙررأنرطنرطِ رأ دورؾدٙإل:ر )ٓراخّٙ ٚرأأرٔحشوٙ:رٓبمهللارأ رةٕحِّأوٙربيُ م

:رؽدًٗذارٓبدمهللارطددراأسدٙ رأ ريدمهللاؽ رأي ؽد راجلْدلر لرأ ريمهللاحلرسشؾّٙرإٓرلنرطُد رؽٍدوراـبٓدشع(

ن ًٓ رطنرٌٔسورإ رألَّورذـُنروِّارأأ

ددددٙ: ًٓ يددددِّررؽْٓددددٙربٙجلْددددل:رـددددِّـُرثددددٙنريفررأتٙٔ يفرإبددددشابراـ ددددملروددددملرلددددنرأ ددددشإلراـددددمهللاينرٓريد

د رطدنرأأ دُراـدِّينرطبددمهللاأارر-ريضرا رطدّْد-طدنرابدنرطبدٙسرر" دحٓ راـبخدٙرن" ُّ جٓدّدرةَ

)ؽُد رنرأرطدرؼدذو رؾدٙإلرأذؿد راخ اجدلراـ دملرلد أار دٙرتد رؾدٙإل:رإ ّٙل:رأدأرسشاعأريًشثأن

بددمهللات( لرؽددْٓ رٓرٔدزددراـيُدد رطد ؽدد راـيُدد :رٔمددٕرأؾددشا ٔدزددراـيُدد أررد بددمهللاتترلدد راجلْددلرمّلددٙر أرل ددلرطد

يِّ ددش رإغراـيُدد ربنددُٛأربيددمهللارذـددُرطبددمهللاأمرؽسددّدو رطٙبددمهللاينرـًددذرا رـأل ددّٙلرلدد رؿددش  رلددنر

راجلُْٛن

)ؾمهللاريَش راـَٙؽ رؿدٙؽ رليٙٔدمهللارأؾدمهللارٓريَدش ر:ر-رمحورا -اـٍٓ ررـِّـُريٍشإلراـيّولٛرابن

رثٙودل( رليٙٔمهللًاارأـَّورؿٙؽ   :رؽّْدٙ رلدنراـٌَد ةرلدنرودشرلدنراخيٙٔدمهللاينرأوّدٙ رلدنراـٌَد ةرؿٙؽً ا

لدددنرودددشرلدددنراجلُْدددٛأرأودددِّارٓريديدددِّرربجُْدددٛرؿددددري مدددمهللابراـدددبي رأي شسددد ريفرااطدددِّارربِسدددٙئلر

سددددشانريفرإ ددددشإلرأأريفراـٌدددد أعأرأأرر-ٔورأةيددددٙغسددددبحٙ-اجلْددددلرؽٓيددددِّررؿددددلرلددددنرأذ ربددددٙ ر

ؽٓيددِّرو ربدددذاتربِ ددلرؾددشإلرر-طُددْٓ راـنددوةرأاـسددول-حددٙـاريفرأ ددلردطددشةراـ سددلرمجًٓيددٙر

ر}ا رةيددٙغ:ر ًٓ بعرج ددلرٔبيدددٝررسدددش ّدددٙرليدددِّ  ٔددد ر دددشبرر{ألدددٙرؿد ٍٔدددشإل:رـدددٓسرؿددلرلدددٙٔ رلدددنرلشا

ٔدد ر ددشبراـ ٌَددذريفراـددمهللأٓٙ:رؿ  ريٍددل:رألددٙررٓددارذا ترا راـيددِّابريفرأحدد ةرلددٙٔ رلددنرلشا

:رؽْدشريفرأجَدٙلر ًٓ بعرج لرٔبيدٝررسدش يِّ  رأإٔدرؾٙإل:رألٙرؿّٙرلد ًٓ ٌ  ينرج لرٔبيٝررسش ؿّٙرلَ
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رأإ رؿٙ رلنراجلُْدٛأرألدٙريدشلراـٍٓٙلدٛرؽٍدمهللاريديدِّرأرأؾدمهللاريدِد حنأرأؾدمهللاريَدش رلدنرأودلر اـمهللأٓٙرؿٙؽ  

اـسددأيٛ:رؽْدٖٓنرؿددرثدٙنريفرا دمهللايٝرراـٌزةراـِّينر ريدبيٝرذ رأ رةٕتْٓ رأ رةندُْ راـ سدٙـٛ

أ دددددددحٙبر»أذؿددددددد رلدددددددّْ ررشأربيدددددددٛر  جدددددددش رطّدددددددمهللارا ريدددددددشلراـٍٓٙلدددددددٛننر»:رطدددددددنررسدددددددشإلرا ر

رنشاـٌزات

أرودِّارطّدمهللأٙرؿدٙؽ رأإ ر-سبحٙٔورأةيٙغ-رثلريفرأدؼٙإلرأؽ يٍٓٙراـٓشلرٓرييبمهللارا ررؽِ ًو:

 رةبًُددددوراـ سددددٙـٛراـسدددددأيٛأروددددشرؿددددٙؽ ريفرإجَددددٙلراـمهللأٓشيددددٛأرـَددددنريفرأحدددد ةرؾددددمهللاأرأؾددددمهللا:رؾددددمهللار

ٓدِد حنرآٔدِّا رأإٓرودشرر-سبحٙٔورأةيدٙغ-يدِ حنأرا ر أطُد رإ رؿدٙ رذـدُرلدنرأودلرإطدِّاررؽ

ريفرأجَدٙلراـدمهللأٓٙأرألدٙريفرلنرجنٚرثّْ :رؽْ رأؿدلرةدٖدمرأ د رؿٌدٙر  ِّمروملراخسٕرٛربَلرةٓسدذم

رلدددنررؽددد راجلْدددلرطدددنرأ ٌسدددْ رأأرٔحدددشر رؾددد رأٓري َِّدددشا ربٗسدددولم ر ريسدددِيشا أحددد ةرؽدددٗ رؿدددٙٔشا

ؿددريفراخسدّمهللارطّدمهللاررذـُرؽْٖٓنرلنرأولراـٌزةراـِّينرِذؿ و ريفربي رأجٙديٝررسدشإلرا ر

ٙجلْل:روّٙ رلسٙئلريديِّررؽْٓٙربٙجلْلرأوّٙ رلسدٙئلرٓريديدِّررؽْٓدٙرأمحمهللا:رؽٍّشإل:رإ رااطِّاررب

راـّنددشصرؽددوريددٕاررثددلرأيسدد مهللاإلربدددرطّددمهللاراـبخددٙرنريفر لددنرر" ددحٓحو"بٙجلْددلأرأطدددرذـدُد

راـ ثددلراـددِّن:ر ؾددشمرأيددِّرأمرٔنددٌوريفراـدد ي رأٔنددٌوريفراـبحدد رؾددٙإل:ر»جددمهللايٝرذـدُد ألدد ربددٕ ر د  

بّملرطِّابًر أمجيدورؽدِّؿ رـدورأ دورر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-ٙرشدمهللايمهللًاارؽبي دورا رأا را رؾمهللاررا رطّظرـٓيِّ 

رنشؽيلرذـُرلنرحمٓٛرا رؽًٌ را رـو

ددٙأرأٍٔددشإلرـددو:رجّٙٔٓددُرجّٙٔٓددُ:ربددلروددِّارر ًٍ وددِّارا ددمهللايٝريسدد مهللاإلربددورلددنرييددِّرربٙجلْددلرلوُ

دٙ:رأ راخسدٙئلراـ دملرة يُد ربٕ دشإلراـدمهللاينر ًٌ اـمهللاـٓلرـّدٙرأـدٓسرطُّٓدٙ:رإذرودشريفرةٍ يد رلدٙرأّ دُّٙمرآٔ

اـشاوددحٙترٓريديددِّررؽْٓددٙربٙجلْددلأرألددٙراخسددٙئلراـ ددملرة يُدد ربٌدد أعراـددمهللاينرأأريفربيدد راخسددٙئلر

الٌٓددٙترأأريفربيدد راخسددٙئلراـ ددملروددملرلددنربددٙبرإسدددنرأاـنددٌٙترأٔحددشرذـددُرأـٓسددٜرلددنر

ربٙبراـ بشبٓٛرأأرااـشوٓٛرؽِّْمرؾمهللاريديِّررؽْٓٙربٙجلْلن

رثٙنرؿدرطّمهللارأمحدمهللاريف ًٓ أرأؼدذم:رأ دور رييِدلرلدنرالدذراخسدّمهللا""ٔ ىرجٙإلروِّاراـ ثل:رأأ

مهللارأـٓسربِػ أرج لريدس مهللاإلرطُّٓٙر ِّاراـمهللاـٓلن رؾ رإٓراـ شجٓمهللا:رؽْشرلشج 

:ًٙٓ ريفرأ لرؾمهللارةرا ررتٙٔ ُّ ترلٙرشدُريفرأ دلراـٍدمهللارةأرأإٔددر-سبحٙٔورأةيٙغ-ولروشرش

دِّرريفراـدررأاـبحد دّ برأيد - رسدٓيٓمهللامرا رشُريفرسيٛراـٍمهللارةأرؿٓدارذا ترودشرييُد رأ دورإ ر ر د
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أرٓسرؿِّـُأرـِّـُرؽّ رلنروِّمراخسدٕرٛربددرؾٙـدو:رؽدًٗذارودشرييُد رأ را رؾدمهللاي أرر-سبحٙٔورأةيٙغ

ؽددنرأ ريدٌيددلرؽٓددورةُددُرالوددشات:رؽْددشرييُدد رأ ر رطدددرأ رييٓددمهللارإذارلددٙترأدد وددشرييُدد رأ را رؾددٙدر 

ذا راـندّٓ رؾدمهللارٓرأ دورإذارؽيدلرر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-ا رؾٙدررـَنرحٌٓدٜرطُٓدورلسدٕرٛرسديٛرا ر

رطُٓونر-سبحٙٔورأةيٙغ-يٍمهللاررا ر

ودددِّمرةّدددمهللارجريدددٜرلسدددٕرٛرإسددددنرأاـندددٌٙتراـ دددملرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-أسددديٛرؾدددمهللارةرا ر

سدٙـٓٛأرـدِّـُرطدِّرمرا ر ر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-طِّرر ٙربي راـيُدنرأوملرٓرةديُ رإٓربٙ جٛراـ د

رملٙرؽّ طريفراـِّٔشبنر-سبحٙٔورأةيٙغ-رمّلٙربي وأرأؿٙ راـمهللااؽ رـورٕ رينّ رذـُريٙؽٛرا 

ًٓددٙ:ر ريمددُريفرأ ددلراـٍددمهللارةرأإٔدددرشددُريفرسدديٛرؾددمهللارةر أرتٙٔ ًٓ إًذاروددشرؿددٙ رلددنراخشجددمهللاينرأأ

-ريضرا رطّْدٙرأأرودٙوٙر-:رأؿدرثٙنرطّمهللارلسُ رلنرجدمهللايٝرطٙئمدٛر-سبحٙٔورأةيٙغ-ا ر

ٜرطدددنرسددديٛرطُددد را ر:رأأرؿدددلرلدددٙريَددد  راـّدددٙسرييُِدددورا ترؽْدددملرسدددٕر:رأ دددٙرسدددٕرٜراـّبدددملر

:رأأرؿدلرلدٙريَد  راـّدٙسرييُِدور-سدبحٙٔورأةيدٙغ-أـٓسرطنرأ لروِّمراـندٌٛرأودملرطُد را ر

:روددملرلددنرؾٙـددٜرأأرثيددٜرؾشذددٙرشٔيدد »ترؾددٙإل:ر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ا ر أرأبيدد راـيُدددنرؾددٙـشا

ربّي ن

ثدٙنررؽًٗذارذؿ رشٓ رااسولرابنرةِٓٓٛررمحوروِّمراخسٕرٛرأٓرأوملرلسدٕرٛرذـدُراـ ثدلرؿدد

ّ ؾددشمرذؿدد رشددٓ رااسددولرابددنرةِٓٓددٛرأؼددذمرلددنراـيُدددنر يفرجددمهللايٝرأورو يدد ةراـددِّنرألدد مربددٕ ر د

:رإ رودِّاراـ ثدلر ر-رمحدورا -ؿٙـمٓ رطبمهللاراـ محنربنرجسنرأاـمدٓ رنِدمهللاربدنرطبدمهللاراـشودٙبر

نرأةٌٙ ددٓلربيددد ر دددٌٙترا ر ريفرودددِّمراجلائٓددٛرلدددنرأثددداا -يمددُريفرأ دددلراـٍدددمهللارةرأإٔدددرشددُد

راـ ملرٓرةديُ رإٓربٙ جٛراـ سٙـٓٛنر-سبحٙٔورأةيٙغ

تدٔٓٛرلِّاوٚرـُيُدنريفرةشثٓوروِّارا مهللايٝأرأوِّاراـدِّنريىْد رأا رةبدٙر رأةيدٙغرأطُد ر

أ ددوروددشرإرثدد ريفراخسددٕرٛأرأإٓرؽُُيُدددنرتدٔٓددٛرأأثددوريفرةشثٓددوروددِّارا ددمهللايٝأري ثدد رذددٙرلددنر

بِسددٕرٛرلددٙٔ راجلْددلرأأ ددوراـددِّنررأروددِّاربٙح نددٙررلددٙري يُدد -سددبحٙٔورأةيددٙغ-شددٙنرإ رشددٙنرا ر

ٍٔشإلربورؿدٔد رودشراجلْدلراخديجدارأـدٓسريفرؿدلراخسدٙئلرأإٔددريفرلدٙرـدٓسرودشرلدنرأ دشإلراـدمهللاينر

راـشاوحٙتن
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دددِّؿ راجلْددلريد بددد ربددددر :رأاـ ٕأيدددلرأيًهددٙرٍٔٓدددمهللامرؽٍّدددشإل:راـ ٕأيدددلر"لددٙٔ راـ ٕأيدددل"تدد ردائدددًدرإذاريد

أيلراخس سٙغروشراـِّنريديدِّرربدورذًطدٙرأؿددراخس سٙغأرأـٓسرؿلرةٕأيلريديَِّرربورذًطٙربلراـ ٕ

يفرةي يدداراـ ٕأيددل:روددشرأ ريىددنردـددًٓورلددٙرـددٓسربددمهللاـٓلأرر-رمحددورا -ر"االددٙلراـمددشؿٙح"ؾددٙإلر

يىددنربيدد رإلددشررأ ددٙرلددنرإدـددٛرأوددملرـٓسددٜرلددنرإدـددٛريفررنأرأؾددمهللارثددٙنترسددّٛررسددشإلر

رةدبعرأةٍ رروِّاراملٙٔ رأٓرأروشراـ ٕأيلراخس سٙغنرا ر

أرأؾددمهللارسددبٍٜرااشددٙرةرإغرلددنرإدـددٛراـمهللااـددٛرطدددرذـددُ:رجددمهللايٝرجٙصددٚربددنرأوربُ يددٛر

أرأبددّشبر" ددحٓحو"يفرأؿ دد رلددنرلددشصنرلددنرر-رمحددورا -ذـددُأرأؾددمهللارأح ثددوراالددٙلراـبخددٙرنر

يفرؿ ٙبراخ ةمهللاينرأاخُحمهللاينرأاسد  ٙبٛراخ ةدمهللاينر]بدٙبرر" حٓحو"طُٓوريفربي راخشاصنرلنر

يفرة امجدددوأرؿدددِّـُرؾدددٙإلرا دددٙؽ رر-رمحدددورا -لدددٙرثدددٙنريفراخ دددٕأـع[:رأليُدددشلرأ رؽٍدددوراـبخدددٙرنر

أرطّدمهللارودِّار"ؽد  راـبدٙرنريفرذحر دحٓ راـبخدٙرن"يفرر-رمحٛرا ررمحٛرأاسديٛ-ر"ابنرجج "

نرلّ راـٌَ رأ ريّاإلرطدرجٙصٚرةٕأـوربٕ ر)أإٔدرؿٙ راملٙٔ ريفرج رجٙصٚراـِّا مهللايٝرذؿ :ر

رلدددنريفررن(رؽيُدددورـدددنريادددراـّبدددملر
م
:رؽْدددشرؿدددٙ رلدددنراخ دددٕأـعأرأؾدددمهللارسدددب رـّدددٙرأةَُِّدددٙربفدددن

اـػددحرجددشإلرلسددٕرٛرجٙصددٚرأأ ددور ريٌيددلرلددٙروددشرسيدد راـمهللآـددٛريفراخّددٙسةأرأإٔدددروددشرضّددملر

رـددنرياددراـّبددملراـمهللآـددٛريفراخّددٙسةأرأوددشرؾددمهللارةددّٕأإلريفروددِّمراخسددٕرٛربددٕ رؽيُددور ررذـدُد
م
يفررن

ربمهللاـٓلرأ ورؾٙإل:رأا رـشرأتٙؿ رأجمهللامرـّقمرا رطَُٓ ن

ِِّررجٙصٚر بٕنرلٙٔ تربدٔ راـ ٕأيلراخس سٙغأرٓرؿدريٍشإلراـبي :ربدٕ رجٙصًبدٙررإًذارؽيد

أأروددددٙمر ريٌيددددلرٔٙؾًهددددٙرلددددنرٔددددشاؾ رااسددددول:ربددددلروددددشرؽيددددلرٔٙؾًهددددٙرلددددنرر-ريضرا رطّددددو-

ريفرذـدددُ:رؽٗٔدددورأإ رأؾددد ريفراـٌَددد رإٓرأ راـٌَددد ر ريٍددد رٔدددشاؾ رااسدددول:رأـَ ًٓ ّدددورؿدددٙ رل دددٕأ

رطُٓو:رأؾمهللارسب رأةَُِّٙرجشإلربي رلٙرثٙنريفروِّمراخسٕرٛن

:رؾمهللاالدٛربدنرأوشربمهللارنرأيًهٙرؿدرأ رجٙصٚرؿٙ ربدمهللارًيٙررر"ؾمهللاالٛربنرلىيش "ؿِّـُر

ادأرةرؽٍدمهللارؿٌد :رلىيش راس حّلرذبرالِ :رأليُشلرأ رلنراس حّلرليُشًلدٙرلدنراـدمهللاينربٙـ

ُددٛ:رـَّددورةددّٕأإلر
ِ
ددِ جرلدددنراخ َْٓسر}أر-ريضرا رطّددورأأروددٙمر-اسدد حوإلراـَبددٙئ رؿٌدد رأؿددرريد ددد ـَ

ر ددددددشا ُد ِِ رَأَط رَأآَلّدددددددشا ددددددْشا ٍَ رإَِذارَلددددددٙراةل ددددددشا ِد رِؽددددددَٓدرَصِي َّددددددٙح  ددددددِٙ َِٙترثد راـنل ددددددشا ُد ِِ رَأَط ددددددِِّيَنرآَلّدددددددشا ـل َطددددددَدرا

ددِٙ َِٙتر أ ددورلددنرر-ريضرا رطّددورأأروددٙم-[:رإذ روددشرةددّٕأإلريفروددِّمراخسددٕرٛر93]املٙئددمهللاة:ر{اـنل
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راـندٙ ٙتأرأا ر أرألدنراـدِّينرطُِدشا أرألنراـدِّينراةٍدشا ؾدٙإل:رر-سدبحٙٔورأةيدٙغ-اـِّينرآلّشا

ر} دددْشا ٍَ رإَِذارَلدددٙراةل دددشا ِد رِؽدددَٓدرَصِي َّدددٙح  دددِٙ َِٙترثد راـنل دددشا ُد ِِ رَأَط دددِِّيَنرآَلّددددشا ـل َْٓسرَطدددَدرا ددد رـَ دددشا ُد ِِ رَأَط َأآَلّددددشا

دددِٙ َِٙتر ددد مراـندددحٙبٛر93]املٙئدددمهللاة:رر{اـنل  ٌ ريضرا رطدددّْ ر-[أرةدددٕأإلرودددِّمرأيدددٛ:رؽُدددِّـُر ريدَ

رـددوروددِّمرر–أأروددٙو ر ّّٓددشا ٔدد راـ ٌَددذرأوددشراـ ٕأيددلراخس سددٙغرأب بددلرطددِّرأمر ددِّاراملددٙٔ رلددنرلشا

رؾبلري ي رالِ ن رأيٛرأ ٙرٔاـٜريفراـِّينرلٙةشا

رلدٙربدٙإلرإحدشا رر ي رالِ رؾٙلرأد ٙسرلنرأ دحٙبررسدشإلرا رمّلٙرٔاـٜرآيٙتري ؽسدٕرشا

رأالِ ريفربوش  ترؽٕ اإلرا ر رلدنرر-سبحٙٔورأةيٙغ-ـّٙرؾمهللارلٙةشا ودِّمرأيدٛ:رأ رأأ دُرؿدٙٔشا

راخحىدددشراترأاخح لدددٙتراـ دددملرجّ لْدددٙرا ر راـندددٙ ٙترأوددد راةٍدددشا -اخدددٖلّعراـدددِّينرطُِدددشا

رار-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ  ددددع:روددددملر رةّدددداإلرآيددددٙتراـ حدددد ي ربيددددمهللاريفرلسددددٕرٛريدددد ي رطُددددْٓ ريفرذـدددُد

رؿدلراخح لدٙتراـ دملرجّ لْدٙرا ر راـندٙ ٙتأراةٍدشا رأطُِدشا رأآلّشا سدبحٙٔور-الِ :رؽْ راةٍشا

رآِّٔا رأـٓسرلّْٙرآِّٔا ري ي رالِ نر-أةيٙغ

وددِّمراخسددٕرٛرؽ ددٙبررـٍمهللاالددٛربددنرلىيددش رر-ريضرا رطددّْ رأأروددٙو ر-ؽبدّعراـنددحٙبٛر

يٍدددشإلرـدددو:رٓرأدرنرأنررج دددلرأرسدددلرإـٓدددورطِددد ررنرؾشـدددوربدددلرٔدددمهللالرٔدددمهللاًلٙرشدددمهللايمهللًاارأرثددد رطددد

اـددِّٔبعرأطىدد :رأسدد حوـُرملددٙرجددّ لرا رألرؾّشصددُرأيٕسددُرلددنررمحددٛرا رسددبحٙٔورأرةيددٙغتر

رملٙربمهللاررلّوريفراس حوإلرالِ نرـممهللاةرجأور

ٔددد راـ ٌَدددذ:رأـَدددنرأنرةٕأيدددلترـدددٓسرؿ دددٕأيوت أودددلراـأمهللاؾدددٛررإًذارؽٙـ ٕأيددلرلدددٙٔ رلدددنرلشا

ؿٍشإلرإبُٓسرألنرؾمهللارأاؽٍدو:رؽَدلرشدخصرلدنراـٌَدٙررأأرلدنراخػدؿعرطّدمهللامربيد رلدٙري يدِّّرر

ُّ رـَلرةٕأيلنسبوربٕ ورلنرؾبٓلرأأرلنرؾ ُّ رـورؿلرةٕأيلأرٓريدس رٓ راـ ٕأيل:رأـَنرٓريدس

رِلدددنْر}وّدددٙ رةدددٕأيوتربٙصُدددٛأر َ دددود ٍْ َُ رَأَح دددٙرم َٔ َ ِّدددملرِلدددْنر ٍْ َُ رَح رِلّْدددود ]إطددد ام:ر{صِدددعمررَأ َدددٙرَحدددْذ 

[أروِّاراث ْٙدريفرلشصنراـّص:رأأإلرلنراث ْمهللاريفرلشصنراـّصروشرإبُدٓسرؿددرؾدٙإلراالدٙلر12

:رؽْددِّارلددنرأل ددٙإلر"إذارجاددرإندد رسددٍ راـّىدد ":رأر-رمحددٛرا ررمحددٛرأاسدديٛ-سدديٓمهللاربددنرثبددذر

رن-سبحٙٔورأةيٙغ-اـ ٕأيوتراـ ملرٓريديِّرر ٙريفرذعرا ر

ٔدد راـ ٕأيددلراخس سددٙغرٓبددمهللار لددنرةددشؽ رلددنرتوتددٛرذأطرـنددح ورأـٍُددشإلربددورؿدٔدد رلددنرلشا

راـ ٌَذ:
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أ دددورٓرييدددشدرطددددرإ دددلربدددٙـبوو نرشدددخصري دددٕأإلرأاـيٓدددٙذربدددٙ رب يدددمهللادرراـػدددطرإأإل:

:ريٍدشإلرا رر-سبحٙٔورأةيٙغ-أذٛرأبيمهللالرأجمهللاأٓٛرا ر أيس مهللاإلربٕلشررأة وٙترأٔحدشرذـُد

َّدددٙراـددددِّ ر}سدددبحٙٔو:ر ـْ ال َٔ ر ْحددددند َٔ ددددٙر ٔل رَ َددددِٙؽىدش َرإِ دددود ـَ ددددٙر ٔل ددددٙ}[:رؽددددر9]ا جدددد :ر{ْؿَ رَأإِ ّٔ أرر{ٔحددددن}أرر{إ

ؿُْٙرةمهللاإلرطدراجلِد رأاـيٓدٙذربدٙ :رؽْدِّارودلريدٍدٙإلرأ دورل دٕأإلترٓريديدِّررب ٕأيُدوأر َترر{أ اـّٙ}

ر}ٕ ددورييددشدرطدددرإ ددلربددٙـبوو :رأ دددلردطددشةرإ بٓددٙنرأاخ سددُعر دددشا رَأاْثَ ِّبد َ أاراال ددمهللاد َأِ راْطبد

شَتراـولر إلربيمهللارذـُرأيٍشإل:رب يدمهللادرأذدٛرأاـيٓدٙذربدٙ رأأر36]اـّحل:ر{ٙؼد [أرؿٓاري ٕأإلرل ٕأ 

حرأاـٌَددد راـبدددشاح:رؽْدددِّارٓريديدددِّررب ٕأـدددورؿددددرؾدددٙإلراـمدددٓ ر دددا "طبدددمهللارٔحدددشرذـدددُرلدددنراـػددد راـقد

:رأ رلٙرلنرؿٙؽ رأأرلنرلػ ر"ر-رمحورا -اـ محنربنرجسنربنراـمٓ رنِمهللاربنرطبمهللاراـشوٙبر

ٌَل}ٕأيل:رإٓرأـورة ـْ رزد
ِ
َٔٙرإَِغراال بدش   ٍَ ٓد

رـِ ٓل ْ رإِ ود َْٔيبدمهللاد ر[ن3]اـال :ر{َلٙر

يفرلسددددٕرٛرطبددددٙدةراـٍبددددشررأأرطبددددٙدةرإ ددددّٙلرأ دددد رٓرييبددددمهللاأ  ربِحدددد ررؽٕأ ددددُرةددددّٕأـشار

بدددشو رإغرا رزـٌدددلأرلدددٙريدددمهللاحُش ريفراخجدددٙـسر اـيبدددٙدةرأأ ددد ريددد أ رؽدددْٓ رأذدددٛ:ربدددلرـَدددملريٍ  

راـػدددددييٛربيدددددمهللارذـدددددُ:راـًٙيدددددٛريَدددددٓ راـػدددددييٛربددددداطِْ :رؽْدددددِّمر ِدددددشا  َ اـ ػدددددييٓٛرإٓرـَدددددملر د

ٔدددد راـ ٌَددددذأر َترٕ ددددٙرةيددددشدرطدددددرةددددٕأيوتربٙصُددددٛرٓريد ؽدددد رذددددٙررأًسدددد ٙأرٓرةدي ددددررؿدٔدددد رلددددنرلشا

رأاـيبددٙدةأرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-إ ددلربددٙـبوو رأوددشرةشجٓددمهللارا ر نرؿددٙ رةشجٓددمهللاريفراـّسدُد سددشا

يفراـٍهدٙنرأاـ ػدي رأأرؽدٓدرودشريفرٔحدشرذـدُنرودِّاراـػدطرر-سبحٙٔورأةيدٙغ-أأرؿٙ رةشجٓمهللامر

رإأإلن

 ٕأيددلراخس سددٙغربيددمهللارأ رذؿ ٔددٙرأ ددورٓرييددشدرطدددرإ ددلرلددنراـػددأطريفراـ:راـػددطراـ ددٙح

بددٙـبوو رٓبددمهللارأ رةَددش رـددورؾ يّددٛ:رٓبددمهللارأ رةَددش رـددورؾ يّددٛرإلددٙرذطٓددٛرأإلددٙرـًشيددٛأرأإلددٙرط ؽٓددٛر

ٔ راـ ٌَذن رذِّاراـ ٕأيلرج لريدي ررؿدٔ رلنرلشا

ريفرؾددشإلرا ر َيدد ْر}:ر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-إشددٙط ةرةددّٕأـشا ـْ رَطددَدرا مْحَند ]صددو:ر{ِشراْسددَ َشىاـدد ل

:رـددٓسرؿِ ُددوررن:رإذارأنب ّددٙر5 رؾددٙـشا :راسدد شىربِيّددلراسدد شغرتدد رؾددٙـشاريفرججٓددٛرذـدُد [أرؾددٙـشا

ّدددامرا ر ٔد ٔدمدددب ورا ربِخُشؾٙةدددورأاـيٓدددٙذربدددٙ :رؽدددّحنر نرأؾُّدددٙربدددورؽُٓالّدددٙرأ ر سدددبحٙٔور-آسددد شا

 يّدٛرذطٓدٛ:رـدٓسرطنرذـُرؽّ ٕأإلرأٍٔشإل:راس شىربِيّلراس شغ:رؽْدٖٓنرطّدمهللاو رؾر-أةيٙغ

ؿِ ُوررنأرـَنرودلرودِّاراـ ٕأيدلر دحٓ رألربٙصدلترودِّمرلسدٕرٛرأحد ىأرأـَدنرودِّاراـ ٕأيدلر
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لس سٙغريفرإطِّارو ربيمهللالرإيٍٙعراـٌَ رطُْٓ أرأـَّورةٕأيلرٓريدنٙررإـٓورأٓريدٍدٙإلربدوأرأـَّدور

ئنرلدددنرجٓدددٝراـ ٌَدددذريفرٔحدددشرودددِّمراخسدددٙئلريديدددِّرأ ر دددِّاراـ ٕأيدددلرإذرأ رطّدددمهللاو ربيددد راـٍددد  ا

راـًُشيٛأرأبي راـٍ ائنراـػطٓٛن

رؾُّٙ: ًٓ رأ رٓرييشدرطدرإ لربٙـبوو نرأأ

:ًٙٓ رأ ريَش رطّمهللاراخ ٕأإلرؾ يّٛرإلٙرذطٓٛرأإلٙرـًشيٛرأإلٙرؼذرذـُنرتٙٔ

رإغرزلددٙ رراـػدطراـ ٙـددٝ: أ رٓريَددش ريفراخسدٙئلراخمدد ْ ة:رأآشدد ْٙررخي ُدارلددنرزلددٙ م

رإغرلَٙ :رؽِ ًورـش راـنمهللاي ررألنرلَٙ م ر-ٔجمهللاو :ررأتّٓٙرإغرلٙٔ راـاؿٙةريفرطْمهللارأوربَ م

:ر ًٓ ريفرلسٕرٛرأوملرلّ راـاؿٙة:رأوِّمراخسٕرٛرٓرةيشدرطددرإ دلربدٙـبوو أرٓررأأ ةٕأـشا

رطوؾٛرذٙربٕ شإلراـمهللاينرأإٔدروملرلنرـشازلراـ شجٓمهللان

ئنرراخسٕرٛراـ ٙٔٓٛ: ِذِْ ر}أ  رطّمهللاو رؾ ا ِّْرِلْنرَأْلَشا رحد ْ رِ َدٙرَأَ دل  ِْ ٓ دَاؿ  ْ رَأةد ود د د  ْ َو رةد ًٛ َ مهللَاَؾ

رَذددد ْر ن  ََ رَسدد َُ رَ ددوَة ْ رإِ ل ِْ ْٓ دد َُ أن:ريددٙرر{حددِّ}:ر[أرلددنراملددٕلشرروّددٙتراـّبددملر123]اـ شبددٛ:ر{َط

:رؽيّددمهللاو رؾدد ائنرطدددرةددٕأذ رتروددشراـّبددملرنِددمهللار{ ددوةُرسددَنرذدد }نِددمهللانرتدد رلددنراـددِّنر

رإـٓورلنرلّ راـاؿدٙةأرأـَدنرب ريفرؽٓدرذوبشا ٍدملرإلد راـ ٙـدٝر ري دشؽ ريفرجٍْد رأودشرأ د رةدّٕأـشا

رلسٕرٛرلنراخسٙئلراخم ْ ةن

راـنددمهللاي ر ددلرؽددْٓ ررإًذار ريديددِّرأاربددِّـُراـ ٕأيددلأرؾددٙةُْ رأبددشربَدد م َّ رِؾ ددٙإلررِدةأربددلرٔ

أألدد رحٙـددمهللًاارأ رخيدددمهللارذدد رإحٙديدددمهللارأأ ر يددلرذددد را ىددٙئ رلدددنرٔددٙررأيدٍحِْددد رؽْٓددٙأرأألددد مرأ ر

نرإًذارودددِّار؛ِدددلرلدددٙرثدددٙنريفرودددِّينر-ريضرا رطدددّْ رأأرودددٙو ر-شدددٙو راجلبدددٙإلريددد لْٓ رلدددنر

راملٙٔيعن

راجلْلراخديِجانراملٙٔ رإأإل:

رأوشراـ ٕأيلراخس سٙغنراملٙٔ راـ ٙح:

رلدددنراا دددٙزريفرودددِّاراـدددمهللارس:رأؿّدددٙرؾدددمهللارةَُِّدددٙربدددٕٙلسرطدددنرلدددٙٔ ر
م
ةَُِّدددٙرجدددشذدربفدددن

جدددددب مراخُد مرلدددددٙٔ رااؿدددد ا أرأؿدددددِّـُرةَُِّدددددٙرطدددددنرلدددددٙٔ رالودددددٕراـًدددددذرل يِدددددمهللاأرأؾُّدددددٙ:رأ رااؿددددد ا
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أآح ٓددٙررذطرلددنراـػددأطراـ ددملرةَددش ريفراـٌٙطددلأرالوددٕراـًددذرل يِددمهللارلددٙٔ أراـٍنددمهللارذطر

لنراـػأطراـ ملرةَش ريفراـٌٙطلأراجلْلراخديِجارلٙٔ أراـيُد رذطرلدنراـػدأطراـ دملرةَدش ر

راـ ٕأيددلراخ ٔدد راـ ٌَددذرألددنراـػددأطرأ رٓرةَددش رـددوريفراـٌٙطددلأرأأحددًذا س سددٙغرلددٙٔ رلددنرلشا

رشبْٛريفروِّاراـبٙبن

ُّ رطدددددرٔبّٓددددٙرنِددددمهللارأطدددددرآرددددورأ ددددحبورر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-أا ر أطُدددد أرأ ددددّدرا رأسدددد

رأمجيعأرأثااؿ را رحًذان

ر  
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ةدددٚراـمدددْٙدةأرأأسددد ًٌ   دددٙرةيُِدددورلّدددملرأأ دددٜرطدددٙ ررأمحدددمهللا ريبررورأأسدددٕرُرأطددددررد
ِ

مل

ُ  رطددر اـًٓٚرأاـمْٙدةأرأأشْمهللارأ رٓرإورإٓرا رأأس شدعرطّمهللا روِّمراـمدْٙدةأرأأ دظرأأدسد

رلنرـوراـسٓٙدةرأاـٍٓٙدةرأاـ يٙدةأرأطدرآرورأ حبورأولراجلْٙدرأاـيبٙدةأرألٙربيمهللا:

اـ ددملرأسددٕإلرريفروددِّمراـددمهللاأرةراخخ قددةر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ؽٍددمهللارةَُِّددٙرأإيددٙؿ ربٌهددلرا ر

ب راـ ٌَددذأرأبددمهللاأ ٙريفرأ ددلراـ دِْددٛ:رر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ا ر بددٙر رؽْٓددٙرجددشإلربيدد روددشا أ ريد

ٔ :رأودِّارؾدمهللارثدٙنرؾبدلرديبٙثدٛرأأربيدمهللارديبٙثدٛريفر إتبٙتراـ ِْٛرت رةشؽ راـػأطأرت رأ ٌٙنراخشا

رأآٛراـ ٌَذرأطمهللالرإؼوبروِّاراـبٙبرأأرإؼٌٙـون

ؿّدٙرةَُِّدٙرأإيدٙؿ ربدٕٙلسرطدنرلدٙٔ راجلْدلراخديِجداررأٔحنرأإيدٙؿ ريفرودِّاراـدمهللارسأرأؾدمهللا

ٔد راـ ٌَدذر ت رأردؽّٙمربدٔ راـ ٕأيلراخس سٙغأرؽٍّشإلرؾبلرأ رٔبمهللاأريفردرسراـٓشل:رـدٓسرلدنرلشا

رأأرطدٙ رلدنراـيُددنأرأأرؽٍٓدورلدنراـٌٍْدٙنأرأأرأ دورـدّبسرطُٓدورودِّاراـمدٓ رأأر أ ريَش رلد  بيٙرالدٙلم

دددددومري َيدددددَِّاَبر}ٍدددددشإل:رذا :رؽدددددٙ رثدددددّلريفرطد ـْ ارا رَأَرَأأد دددددشا َبيد دددددِِّيَنراةل ـل رِلدددددَنرا دددددشا دددددِِّيَنراْةبِيد ـل را أَ إِْذرَةدددددَرل

ر رإَْسدَبٙبد رِ ِدد د ْٜ َيد ول ٍَ ربٙـّددٙسرر-سدبحٙٔورأةيددٙغ-[:رؽددٙ ر166]اـبٍدد ة:رر{َأَة جَدد رطددرأد ددٙسم

رلدددنراخ بدددشطعأرؿددددِّـُرجَددد رطددددرؼددددذو ر رلدددنرإتبدددٙعرأـٓسددددشا رَيدددْشَلرةدر}لددد رأ ددد رؿددددٙٔشا ٚد دددد ُل ٍَ

دشٓر ر سد رَأَأَصْيَّدٙراـ ل َ َْٓ َّدٙرَأَصْيَّدٙراال ـَ ـدشَ رَيٙر ش ٍد ِررَي ْ ريِفراـّٙل ْد شود ثد دٙرَأَصْيَّدٙرَسدَٙدَةَّٙر}أد ٔل َّدٙرإِ رَربل ـدشا َأَؾدٙ

دددبِٓو َٔٙراـسل ُْش ََٕوددد دددٙرَؽ َٔ َن ا َرَ ؾدددٙإلرأودددلراـ ٌسدددذ:روددد راـٌٍْدددٙنرر{سدددٙدةّٙ}[:ر67:ر6]إجدددااب{َأؿد

ر رييِّررأأ ُنر-سبحٙٔورأةيٙغ-أاـيُدنأرإًذارا ر

رلدددددنرؾبُّدددددٙرؽٍدددددٙإل:ر رطِدددددنرؿدددددٙٔشا ْ ر}ؿدددددِّـُرأحدددددررا رسدددددبحٙٔورأةيدددددٙـشا أارَأْجَبدددددَٙرود دددددِّد َ اخل

ِسدددَٓ ر رَأاْخَ
ِ
أِ راال ْوَبدددَٙ دْ رَأْرَبًٙبدددٙرِلدددْنردد ٙبدددمهللاينراـدددِّينر[:رإًذارسدددّدو رذددد رلدددنراـي31]اـ شبدددٛ:ر{َأرد

ددددمهللاةأرلددددنرإتبددددٙعرإٓرأ را ر  ُ  رر-سددددبحٙٔورأةيددددٙغ-اخددددِّأو رأربًٙبددددٙرلدددد رؿددددش  رثُْددددٛرلددددنراخٍد

رييِّرو ربِّـُن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  
 

 

 
 
 

[69] 
 

ؽدددٓدررلدددنرحدددرررسدددشإلرا رر" دددحٓحو"يفرر-رمحدددورا -ؿدددِّـُررأىراالدددٙلراـبخدددٙرنر

يٍددشإل:روددٙمروددٙمرٓرألددٙرارـَددٙؽ رأأراخّددٙؽ رجٓددّدريدسددٕإلر»أحرٔددٙرطددنرسددٖاإلراخَُددعريفراـٍددررؾددٙإل:ر

رؽٍُدددٜربٍدددشذ  ًٓ أرودددشرإٔددددرسدددِ رأد ًٙسدددٙري َُِدددش رشأدرنأرسدددِيٜراـّدددٙسريٍشـدددش رؾدددش أرةدددٕلُشا

بَولرؽٍٙإلربٍشذ رؽُ ريديِّرربِّـُأربيمهللارذـُريدادبربِو ؾدٛرلدنرجمهللايدمهللاريسدِ ر دشةوراـَدلر

رنإٓراـ ٍُعرؿدرثٙنرطنررسشإلرا ر

ٔدد راـ ٌَددذريفررنأرؿدددرأ  لرأأررإًذارؽْددِّارـددٓسرلددنرلشا وّددٙ رأد ددٙسأرأأروّددٙ ربيدد راـيددشا

ٔددد راـ ٌَدددذر ًٔيدددٙريي رودددٙرلدددنرلشا ُدددب سرطددددراـّدددٙسربدددٕ ريهددد رذددد رلشا ددد رأيد  ٌ ُ الدددشاصريددداط رأيد

ٔدد ر أوددملرـٓسددٜرؿددِّـُ:رؿددٕ ريَددش روددِّاراـ ثددلرأأرذا رؾددمهللارأطٌددلر ٓ ددونرؽٍٓددشإل:روددِّارلددنرلشا

ٔد راـ ٌَدذرطّدمهللاو نرٍٔدشإل:رإ رأبدٙ ثْدلرؿدٙ رممدنرأطٌدلر ٓ دوأرراـ ٌَذأرؾّقرتشبونروِّارلنرلشا

دددأ رتٓدددٙ  رإغرلّ نددداراـسدددٙبأرؽْدددِّارـدددٓسربدٔددد رلدددنر ريدٍق  ؿِددد رأ ددد ريفراجلٙوُٓدددٛرؿدددٙٔشا ج دددلرذد

بدددٛرأودددملربيدددمهللارذـدددُراؾزؽدددٜر ٍّ ٍدددٙإل:رأ رودددِّمراخددد أةرنّجبدددٛرأأرلّ ٔددد راـ ٌَدددذريفررنأرأأرأ ريد لشا

ٔدد راـ ددملرذؿ ٔٙوددٙأةددشّؽ تراـػددأطراـ ددملرذؿ ٔٙوددٙرأأ ٌددٜراخ-سددبًبٙرلددنرأسددبٙبراـ ٌَددذر ر-شا

ٔ راـ ٌَذن ري حججش رذٙربٕ ٙرنّجبٛ:روِّارـٓسرلنرلشا

د مأر ٌِ ٔدَ حريٍشإلرـدُ:رٓرٔسد وٓ رأ ر ا ؽو رلنراـّٙسرارةَٚراـٌَ راـبشاحرأاـػ راـقد

ٔد راـ ٌَدذريفررنأر ٔ راـ ٌَذترـدٓسرلدنرلشا  َترٕ ورلنرجٌىٛراـٍ آ أرولروِّارلٙٔ رلنرلشا

:رإذ رإذارطِدلربدورؽْدشرججدٛرشأاـٍد آ رججدٛرـدُرأأرطُٓدُ»:ر"لسُ "ّمهللارأحرٔٙرؿدرطراـّبملر

ربددورأإ رؿددٙ رجٙؽًىددٙرـددورؽْددشر ـددورأإ ر رييِددلربددورأطِددلربخوؽددورأأرٔٙؾهددورأأرؿٌدد ربددورأأراسدد ْاأ

ججٛرطُٓدورأـدٓسربحجدٛرـدو:رإًذارؽّ ٕلدلريفرذـدُرأٔيدملرذـدُرأ دورـدٓسرؿدلرلدٙريدٍدٙإلرطّدورأ دورلدنر

ُّ رـددوأربددلر ٔدد راـ ٌَددذريدسدد ٓبددمهللارأ ريَددش روددِّاراملددٙٔ رؾددمهللارثددٙنريفراـَ ددٙبرأاـسددّٛرأؾدد رمرأوددلرلشا

ُ ٌددٜرـددورأٓريد ؽدد رـدددور اـسددّٛأرألددٙرأ ريَددش رلددنرأودد راخب مهللاطددٛرؿٙخ ثادددٛرأٔحددشو :رؽْددِّارٓريد

ررأًسٙن

يفروِّاراـٓشلرٔحنرأإيدٙؿ رؿخٙعدٛرطددرلدٙرؿّدٙرؾدمهللارأسدٌُّٙرِذؿد مرجٓدّدرذؿ ٔدٙراخٍمهللالدٛريفرألد ر

ذأرتدد رطّ ثّددٙرطدددرل اجددلرأأرالوددشاتراـ ددملريّبًددملرطدددراخسددُ رأ رٓراـ ٌَددذرأيفرأآددٛراـ ٌَدد

طرؽْٓٙرأٓريٌٍارؾٌااتربيٓمهللاةرأي جٙأزرةُُرالوشات: ريدٌ  
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 ر ًٓ رأبّّٓٙرأؽنُّٙرؽٓوربفنرلنراـ ٌنٓلن:رذؿ ٔٙرإتبٙتراـ ِْٛرأأ

 رت رإتبٙتراـػأطن

 ن ٔ رت رأ ٌٙنراخشا

بٗؾٙلدددٛرا جدددٛ:رودددِّمراخسدددٕرٛرؿ ددد راـَدددولرؽْٓدددٙ:راـٓدددشلرٔددد َُ رطدددنربيددد راخسدددٙئلراخ يٍُدددٛر

ؽددّحنرلددنربددٙبرأودد راـٍّددٙطرطدددرا دد أمرٔدد َُ ريفربيدد راخسددٙئلراـ ددملرة يُدد ربٍٓددٙلرا جددٛر

ر:-سبحٙٔورأةيٙغ-ؽٍّشإلرلس يّٓعربٙ ر

: ًٓ رطدددددرثْٙبددددِّةررأأ رأؾًقددددا رأجًقددددا ٍددددٓ را جددددٛتروددددلرإؾٙلددددٛرا جددددٛرجدددددًَِ ا َلددددنراـددددِّنريد

أر-رمحدورا -بدنرجّبدلرر-ؾبُدو–الٙلعرإمحمهللاين:رأمحمهللاربنرةِٓٓدٛأرأأمحدمهللاراـيُدنترطدرأل ٙإلرا

رطدددددرأل ددددٙإلراالددددٙلعراـسدددديٓمهللاين:رسدددديٓمهللاربددددنرثددددرأرأسدددديٓمهللاربددددنراخسددددٓٚأرأأر وددددلرذـددددُرِجَددددً ا

رمحدددٛرأاسددديٛأرأأرإٔددددريٌَدددملرأ ريَدددش رلدددنرر-رمحْددد را -ا ّدديدددنرأأرؼدددذو رلدددنرأودددلراـيُددد ر

ربونري شغروِّارإل رطٙمًلٙربدري ٌشم

ؾدددٙإلريفرحوبدددٛراـدددشداعراـ دددملرجادددوٙراـيدددٙ رأاـيدددٙلملأرجادددوٙراـٌٍٓدددورأاـٍدددٙيضرراـّبدددملر

دد راـمددٙومهللاراـًٙئددٚ»ألددنرـددٓسرؿددِّـُرؿدددرثددٙنريفراـبخددٙرنرألسددُ :ر  ُ ٓدب :رؽْددِّارألدد رلددنراـّبددملرشـ

دد رذـددُرأأرةُددُرا جددٛأرؿددِّـُرؾددٙإلراـّبددملرر  ُ ب ؿدددرربَددلرلددنرسددِ رأأطددلرلددٙرسددِ رـَددملريد

رطّددملرأـددشرآيددٛ»:ر" ددحٓحو"طّددمهللارارـبخددٙرنريفر ُ ًددشا :رإًذارلددنرطُدد رججددٛرطدددرلددنر رييُدد رؿدددرشب

رؾٙإلربي رأولراـيُ ن

راـفددددددنربحً ددددددٙرؽٍددددددلربددددددو رإذارؾ ُدددددٜد

ر

رر أٓرةٍدددددددددددلراـفدددددددددددنراـدددددددددددِّنرأ ددددددددددٜد

رثٙوُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو

ر
ؽٕٙلشرراـ ملر ُْْٙراأسٙ رٔي رٓرخيدشضرؽْٓدٙرأٓرلد مربددرٓرييد مأرأإٔددريد َُ ريفر

طُٓددورؽْٓددٙرأؽدد  رطُٓدورؽْٓددٙأرؽددًٗذارٓريدمددزطريفرإؾٙلددٛرر-سددبحٙٔورأةيدٙغ-اخسدٙئلراـ ددملرأ يدد را ر

د ر:ربدلرلدنرطُد راخسدٕرٛرطُٓدورأ ريدر-رمحْ را -ا جٛرأ رٓري َُ رؽْٓٙرإٓرأؿٙب رأولراـيُ ر  ُ ب

أ ددددححوراـيّولددددٛرر"سددددّّو"ؾددددٙإلرؽددددٓدررأامرأمحددددمهللاريفرلسددددّمهللامرأأبددددشرداأدريفررلددددٙرطُدددد :رأاـّبددددملر

ُ ًْدددٙرؽددد ّبر»:رؾدددٙإلرر"سُسدددُ و"إـبدددٙحريفر ب ّٔادددرا رالددد ًئرسددد رلّدددملرلٍٙـدددٛرؽحٌىْدددٙرج دددلريد

رإغرلددنروددشرأؽٍدورلّددو أرؽٍدمهللاريَددش رلددنريٍدشلر ددِّارإلدد رشجٙلدلرؽٍددورـدٓسربٌٍٓددورأربرجٙلددلرؽٍدوم

ٍددٓ رأأريددٖدنرذـددُرإغرلددنروددشرأؽٍددورلّددورأـَّددورؾددمهللاريَددش رذـددُراـ ثددلرلددنراخيٙٔددمهللاينرأأرلددنر يد
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هد رودِّارإلد ر رأؽٍورلّوريفرؼذرةُُراخسدٕرٛراـ دملرؼٙبدٜرطُٓدوأرإًذارؽدورلد أل ٙذ أرأأرؾمهللاريَشٔشا

رأيدًٌلرطّون

اخجُددمهللاراـيددٙذرجٓددٝرؾددٙإل:رراـددمهللاررراـسددّٓٛ""ؿددِّـُرؾددٙإلراـمددٓ راـيّولددٛرطبددمهللارا ننرؿدددريفر

رلددنراـيُدددن:رؽُدد ر أَلددنراـددِّنرؾددٙإل:ربٕ ددورٓريٍددٓ را جددٛرإٓراالددٙلرأأرٔٙئبددٛتروددِّار ريٍددلربددورأجددمهللا 

رثمهللًاان رؽٙج   ريٍلرأجمهللارلنراـيُدنربٕ ورٓريٍٓ را جٛرإٓراالٙلرأأرٔٙئبوأرأوِّارؾشإل 

ُ ٌدٜرإغرل دلرودِّمرإؾٙأيدلراـ دملريقدرإ ؾٙلدٛرا جدٛريفروٓادٛرؿِبدٙرراـيُددنأرأأريفرإًذارؽوريد

اخٌ دددملأرأأريفراخ شدددمهللاأرأأريفرأل دددٙذ رأأضا ددد نرودددِّمرلسدددٕرٛرلدددنراخسدددٙئلراـ دددملرة يُددد ربٗؾٙلدددٛر

را جٛأرؿِّـُرلنراخسٙئلراـ ملرة يُ ربٗؾٙلٛرا جٛرأومل:

ًٓددٙ: روددلرإؾٙلددٛرا جددٛروددشرؽْدد را جددٛرألربُددشغرا جددٛترٓريدمددزطريفرإؾٙلددٛرا جددٛرؽْدد رتٙٔ

رَأيِفرآَذاِ ِدْ رَأْؾدً ار}ا جٛربمهللاـٓل:ر دشمد ْد ٍَ ٌْ رَأْ رَي ًٛ دشِ ِْ رَأؿِّلد ُد َّدٙرَطدَدرؾد ُْ ٔلٙرَثَي [أرا ر57]اـَْدا:ر{إِ

بددّعرأ ددورثيددلرطدددرأأ ددُراـٌَددٙررطدددرؾُددش  رأؿّّددٛرألددٙذاترأ ريٌٍْددشمأرلددٙرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-

"لٌ دٙحردارريفرر-رمحدورا -ابنراـٍٓ ررليّلراـٌٍوتراـٌٍوروشراـٌْ أرـِّـُرذؿ راـيّولٛراالٙل

وِّاراخيّلرأأشٙررإـٓورأأ روّدٙ رلدنرأودلراـّدٙررلدنريٍدشإل:رـدشرؿّدٙرٔسدِ رأأرٔيٍدلرلدٙرراـسيٙدة"

ددِيذِر}ؿّدٙريفرأ ددحٙبراـسدديذر ّلدٙريِفرَأْ ددَحِٙبراـسل رَلددٙرؿد ددلد ٍِ ْي َٔ رَأْأر َِ د َْٔسد ّلددٙر ددْشرؿد ـَ ر شا ـد ]اخُددُ:ر{َأَؾدٙ

ربِيّدددلرٔر{ٔسدددِ }[أرؾدددٙإل:ر12 ٌْددد :رأنريٍشـدددش :رلدددٙرؿّدددٙرٌْٔددد رـدددِّـُرالودددٙبأرألددد رذـددُد

ر}يٍدددددددددشإل:رر-سدددددددددبحٙٔورأةيدددددددددٙغ-ؾٙلدددددددددٜرطُدددددددددْٓ را جدددددددددٛأرا ر ا ْ رَحدددددددددْذً ِْ رِؽدددددددددٓ د دددددددددْشرَطُِدددددددددَ راال ـَ َأ

ْد ْر َي َِ َْس ر[أرؾٙإل:رأنرٕؽِْْ ن23]إ ٌٙإل:ر{َٕ

رلدنرأودلر را جدٛأرؿدِّـُرؾدٙإلرؼدذرأاجدمهللام إًذارؽْٖٓنرؾٙلدٜرطُٓدورا جدٛرلد رأ د ر ريٌِْدشا

يفرأؿ د رر-رمحدٛرا ررمحدٛرأاسديٛ-اـيُ أرأودِّارلدٙرؾد رمراـمدٓ راخجدمهللادرنِدمهللاربدنرطبدمهللاراـشودٙبر

:رؽدددِّؿ رأ رؽْددد را جدددٛررنرأبُدددشغرا جدددٛررنرآحددد أرأؾٓدددٙلر"اـدددمهللاررراـسدددّٓٛ"لدددنرلدددشصنرلدددنر

بُشؼْددٙرٓربٌِْْددٙ:رإًذارلددٙراـددِّنريدمددزطريفرإؾٙلددٛرا جددٛتريدمددزطرأ رةَددش را جددٛرطُددْٓ رإٔدددرب

راـٍدددشلأر رَذدددد ْر}بُسدددٙ رأأ ددُد َ ٓدَبدددع 
ربَُِِسدددِٙ رَؾْشِلدددِورـِ ٓل رإِ دددشإلم َّٙرِلدددْنرَرسد ُْ [:ر4]إبددد اوٓ :ر{َأَلدددٙرَأْرَسددد

راـٌَدد رأأراـػدد رأأرٔٙؾًهددٙرلددنرٔددشار ؾ رؽددٗذ ريدمددزطرأ ريَددش ربُسددٙ رأأ ددُراـددِّينرارةَبددشا

ااسددولأرؽ ٍددٙلرا جددٛرطُددْٓ ريفرـسددٙ  أرألددٙرؽِْشوددٙرأأر ريٌِْشوددٙرؽْددِّارـددٓسرإـْٓددٙأرأوددِّار
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ٌُّّدددٙرا ر ٌُّّدددٙرببدددِّإلرإسدددبٙبأربٕٙحدددِّرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-يدي دددررلدددنراـّ دددٙئٞراـ دددملرلدددٙرؿ  دددٙأرؿ

ربٕٙسبٙبراـػطٓٛراخ طٓٛن

:ر-نريفريدشلراـٍٓٙلدٛأ–أ دوررأؾمهللارثدٙنرطّدمهللاراـبخدٙرنرأطّدمهللارأمحدمهللارلدنرجدمهللايٝررسدشإلرا ر

يدٕاراـّبدملرأليددوراـد و أرأيدٕاراـّبددملرأليدوراـد ثو أرأيددٕاراـّبدملرأليدوراـ ثددلأرأيدٕاراـّبددملر»

مرلدددٙرؿدددٙ رأودددًورـُ شودددٓ رشأـدددٓسرليدددورأجدددمهللا تددد ا سدددنراـدددبوغترجٙشدددٙمأرأد تددد ىرذـدددُراـّبدددملر ر د :رأد

رٓرَكْددددددددددمهللِانر}أاـبٓددددددددددٙ ترجٙشددددددددددٙمأربددددددددددلروددددددددددشربددددددددددّعرأـَددددددددددنرـددددددددددٓسرطُٓددددددددددوروددددددددددمهللااو ر َُ دددددددددد ٔل َلددددددددددْنرإِ

ر َٜ دَبوغدر}[أروملربوغأر56]اـٍنص:ر{َأْجَبْب ـْ را ٓل شإِلرإِ سد [أرألدٙر18]اـيَّبدشت:رر{َأَلٙرَطَدراـ ل

روددِّارـددٓسرـُمهللااطٓددٛأروددِّارـددٓسرـأل بٓددٙنرأٓر رأأر ريسدد جٓبشا راسدد جٙبشا رأأر ريٌِْددشا اـٌْدد رؽِْددشا

بددٙدربددعرأ ددبيعرؾُددشبراـي»اـددِّنربٓددمهللامراـٍُدشبأرر-سدبحٙٔورأةيددٙغ-ـدشرت ْ أرإٔدددروددشربٓددمهللارا ر

ُ بْددٙرؿٓدداريمددٙن ٍ :رإًذارؿدددرثددٙنريفرا ددمهللايٝراـنددحٓ رطددنررسددشإلرا ررشلددنرأ ددٙب راـدد محنريد

روِّمرلسٕرٛرأح ىرلنراخسٙئلراـ ملرة يُ ربٗؾٙلٛرا جٛن

ودددلريدمدددزطرأ ريدددِّوٚراـدددِّنريٍدددٓ رراخسدددٕرٛراـ ٙـ دددٛريفراخسدددٙئلراـ دددملرة يُددد ربٍٓدددٙلرا جدددٛ:

ـػدددطربٌّسدددورأأر ٙـسدددورؿددددرلددد مراـدددبي ربددددرٓرييددد مرألرا جدددٛرإغرلدددنرارةَدددٚراـٌَددد رأأرا

نرؿٜٙٔراخٍ أنةرأأراخسدِشطٛرأأراخ ئٓدٛرلدنربدٙبرأأغأرٓريدمدزطر يٌَملريفرذـُراـ سٙئلرسشا

دددٙرـشثدددورليدددو:رأإٔددددريٌَدددملر ًْ ؛ٙـسدددٛرلدددنرأؾددد ريفراـٌَددد رأأراـػددد أرألبدددٙذةرإؾٙلدددٛرا جدددٛرأث

أودددشرٔبدددملراـ محددٛرأؾدددٙلرا جددٛرطددددرسدددٙئ ررّبددملرإينددٙإلرا دجدددٛرـددوربدددٕنرأسدددُٓٛأرأوَددِّارأؾدددٙلراـ

الُدد ربٙـ سددٙئلأرأؾددٙلرا جددٛرطدددراـدد ألأرطدددرو ؾددلأرأؾددٙلرا جددٛرطدددراـٌدد سأرطدددرؿِرسددىأر

ريفررطدرا بمدٛأراـّجدٙرأرطددراـبحد ينأننرأرأطددرؼدذو أربددذاتربَِٙةبٙةدور ؿددرثدٙنرذـُد

رنأيفرؼذاٙرطنررسشإلرا رر"اـنحٓحع"

لرؾددمهللارؾٙلددٜرطُددْٓ را جددٛ:ررأرسددٙـٛراـّبددملرراـّبددملرؽبش ددشإلرؿ ددٙبر رإؾددشا إغرأأ دُد

ُ ٌددٜرـدبي رل ثاددٛراـيقدرجٓددّدريٍشـدش رأياطِددش رأ دُرٓرةسدد وٓ رأ رةٍدٓ را جددٛر ؽدًٗذارٓريد

طدددددرؽددددو رلددددنراـّددددٙسرٓسددددٓدرإ رؿددددٙ رلددددنراـوًددددٙةراجلبددددٙب ةرإٓربٙـددددِّوٙبرإغر؛ُسددددورألبددددٙذةر

ا جددٛر ددِّمراـو يٍددٛرر-رمحددورا -اـَددولرليددو:رـٓددٜرشددي نروددلرأؾددٙلراـمددٓ راـيّولددٛرابددنربددٙزر

د مترودلرثٙـسدوترودلرذودٚرإـٓدوترودلرأؾدٙلرا جدٛر ٌّ اـ ملري ٌّشودش ر دٙرطددر دمهللاالرجسدعرمّلدٙرؿ
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ددد مترودددلر ٌّ ئْ رطددددراـٍدددِّايفرمّلدددٙرؿ اـ دددملري ٌّشودددش ر دددٙرأيندددشرأ ٙرأيٌَٓش دددٙرطددددرجسدددٚرأودددشا

رذـُنأتٙو ترولرثٙـسوترولرؾيمهللارليوأرولرجٙأرمأرولرٔٙض متر ر نلررنرلنر

بيدددٛراـ دددملرة يُددد ربٗؾٙلدددٛر دترإـدددْٓ أرودددِّمرلسدددٕرٛأرأألدددٙراخسدددٕرٛراـ ا ؽدددًٗذارودددِّمربهدددٙط ْ ررد

ٍددٙلرا جددٛتروددلرطدددرمجٓدد راـٌَدد ةرأ ّددٙرٓرٔسدد وٓ رأ رٔحَدد رطُددْٓ ربددٙـٌَ ر ا جددٛ:رؽيدددرلددنرةد

ئدداراـٌَدد رةٍّسدد رإغر ئددارصشا إٓربيددمهللارإؾٙلددٛرا جددٛترـددٓسرؿددِّـُأربددلرأ دد  رةيُِددش رأ راـوشا

ر-ؾسِع:ر

 ٌل ربٕطٓٙ ٙن روّٙ رصشائارةدَ

 رصٙئٌٛن ٌ ََ رطُْٓٙربٕ  رؿٌٙررؿد رأوّٙ رلنر د

ددد أ ربٕطٓدددٙ  رؿٕل دددٙإلراـْٓدددشدأراـّندددٙرىأراخجدددشسأراـٍمهللايٙٔٓدددٛأراـبْٙئٓدددٛأر ٌّ ألدددٙراـدددِّينريدَ

اـبٙبٓددددٛأننرأرإغرؼددددذو :روددددٖٓنرٓريٍددددشإلرلشجددددمهللا:رأ ددددوريدمددددزطريفرةٌَددددذو رإؾٙلددددٛرا جددددٛأربددددلر

ر جٛرطُْٓ رأأر رةدٍ را جٛرطُْٓ نوٖٓنرؿٌٙررأدؾِٜٓرا

ئدداراـٌَدد راـ ددملرجَدد راـيُدددنرطُددْٓ ربددٕ  رصٙئٌددٛرؿٌدد رؽْددٖٓنرٔيدد رةٍددٙلرطُددْٓ ر ألددٙرصشا

رودشا را رةبددٙر ر-ا جدٛربدٙدئرذنربدمهللانرؿٕل دٙإلراجلِْٓدٛرلد ًو:رةيُِدش رلدٙرأردرطدنراـسدُار

يفراـدددد درطددددددرر-رمحددددورا -لددددنرةٌَددددذو رـُجِْٓددددٛرؿددددددرؿ ددددٚراالددددٙلرأمحددددمهللارر-أةيددددٙغرطُددددْٓ 

ؾٛرـٓسربِنوُ راذٙـدُرأإٔددربِندوُ رأودلرااسدول:ريدوُد رطددرأودلراجلِْٓٛ:رصبًيٙراـأٙد

دد أاراجلِْٓددٛأرـَددَّ ر"اـأٙدؾددٛ"وددِّاراـش ددار ٌّ :رؽٙالددٙلرأمحددمهللارأؼددذو رلددنرأوددلراـيُدد رؾددمهللارؿ

ةدد أ  رأأرةٍدد ؤأ رطددنربيهددْ رؿدددرثددٙنريفر؛ِددشعراـٌ ددٙأىرـمددٓ رااسددولرابددنرةِٓٓددٛرجٓددّدر

ٔدددور رحُددداراجلِْدددملأرـددد بدر رر-ْددد را رمح-يٍّدددلرطدددنراالدددٙلرأمحدددمهللارأطدددنرأؾ ا أ ددد رـددد بدر دددُشا

دد أاربيدد راجلِْٓددٛ:رإذ روددِّاري ثدد رإغرإؾٙلددٛرا جددٛرأإزاـددٛراـمددبْٛرطددنروددٖٓنراخب مهللاطددٛ:ر  ٌ يدَ

رطددددرةٌَدددذو ربٕطٓدددٙ  :رإًذارودددٖٓنرلدددنر ئددداراـٌَددد أرأـَدددنراـسدددُار ريّندددشا ودددٖٓنرلدددنرصشا

أـَنربٙخ ٙإلري هد راخٍدٙإلأرألدٙرودِّارإٓرريدِّؿ ريفرجٍْ رإؾٙلٛرا جٛأرأأل ٙإلراجلِْٓٛرؿِّـُأ

رل ٙإلرلنرإل ُٛن
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ئدداراـَددٙؽ ةربٕطٓٙ ددٙرؽددور ٌددّ بربددعراـوشا إًذارـددٓسرطدددراجلِٓدد ريدمددزطرإؾٙلددٛرا جددٛأربددلريد

د و راـيُددنربحَد راـوٙئٌدٛرٓرب ّايدلرا َد ر ٌّ يدمزطريفرجٍْ رإؾٙلٛرا جٛرأاـوشائاراـ دملرؿ

روِّارأثونرطدرإطٓٙ رإٓربيمهللارإؾٙلٛرا جٛأ

ٔدد رراـشثدوراـ دٙح: أ ّددٙرٍٔدشإل:رةٍدٙلرا جددٛرطددراـدِّنرسددب رأأ رذؿ ٔدٙرأ دوريديددِّرربدبي راخشا

ؿيِّرراجلْلراخديِجاأرأؾمهللارؽّنُّٙرل لريديَِّرراأسدٙ ريفرلسدٕرٛراجلْدلراخديِجداأرؿدِّـُرؿِسدٕرٛر

ٍددددٙلرطُددددْٓ را جددددٛرؿدددددر ددددّ راـنددددحٙبٛر رريضرا -اـ ٕأيددددلراخس سددددٙغ:رؽْددددٖٓنرودددد راـددددِّينرةد

لدد ًو:رؽْددٖٓنرةٍددٙلرطُددْٓ را جددٛأرألددٙرؼددذروددٖٓنرؽددورةٍددٙلررلدد رؾمهللاالددٛربددنرلىيددش رر-طددّْ 

رطُْٓ را جٛرأٓريدمزطرذـُريفرجٍْ ن

وّددٙ رؽدد بربددعراخٍددمهللاأررطُٓددورلددنروددٖٓنرأبددعراخِ ّدد ربددٙـٍشةرأاـمددشؿٛرأاَخّيددٛ:ررأأحددًذا:

ٓرةدبحددٝروددِّمراخسددٕرٛريفرجٍددوأراـددِّنريِ ّدد رطدددرؿٌدد مرؽْددِّارٓريدمددزطريفرجٍددورإؾٙلددٛرا جددٛرأ

دد أاراخِ ّيددعرأؾددٙةُشو رِؾ ددٙإلرِردة:رـَدد رأ رة نددشرأاريفرر-روددشا را رطُددْٓ -اـنددحٙبٛر ٌّ ؿ

رةُُراـّٙزـٛراـ ملرصٙشٜرٕثُْٙراـيٍشإلرؿِ لرٔٙزـٛرأتبٙعراخ ّباعن

يفرروِّارلسُِٓٛربنرجبٓدٚراـَدِّابرذودٚريفرطدٙلراـشؽدشدرلد رلدنرذودٚرإغررسدشإلرا ر

ريفراـبدش راـمٙسد رأاخسدٙؽٛراـبيٓدمهللاةربدعرت رطٙدرإغرؾشلوريفرآحد رجٓدٙةراـّبدملرراخمهللايّٛ أرأةدّٕلُشا

اخمهللايّدددٛرأبدددعراـٓدلدددٛ:رؽُدددّدرطدددٙدرأ رةَدددنرطّدددمهللاو رآٔدددِّا رأسدددٙئلرآةندددٙإلرا مهللاي دددٛرؾدددٙإلرـٍشلدددو:ر

أرأنرودددِّاراـدددِّنرةٖلّدددش ربدددوريدددٙرأودددلراـٓدلدددٛرأذؿّدددملرليدددوريفراـّبدددشةنرصبًيدددٙرلدددّ رليّدددٙريفرنِدددمهللار

حدررأجدٙدرأاخمدْشررر"اـبٍٓشٔٓدٛ"اخسٙئلرأاخسٙئلراـ ملرة يُ ريفرلنوُ را دمهللايٝريفردأرةر

ة أرأـَدنرؾُّدٙ:رأ رأجدٙدر ة أرأأروِّارطدرةٍسٓ رإجّٙمأرأألدٙراجلِْدشررؽآجدٙدرأل دشا أاخ شا

نرؿٙ ريفراـيٍٙئمهللارأأريفراـٌ أعربيَسرؾدشإلرَلدنتراخي اـدٛرأأؽد اخراخي اـدٛأريدٖحِّرإ ذار ّ رسشا

ؽْددِّارأ رلسددُِٓٛراـَددِّّابرطّددمهللاو رطددمهللاإلأرطّددمهللارأوددلراـٓدلددٛرأوددشرلددنرسددٙدك رألددنرؿددرائْ ر

أذؿّددملرليددوريفراـّبددشةرأـددٓسرؽٍدد ررألددنررؤأسددْ رؾددٙإلرذدد رأرأىرذدد :رأ رلددنرةٖلّددش ربددور

درذـُرلنروٓادٛرؿبدٙرراـيُددنرآٔدِّا :رؽٕؾدٙلرأؿدٙ رلدنرأشدمهللاراـّدٙسرؽ ّدٛربلرأؾٙلرلنريمْمهللارليورط

راـٍدد آ ر طُددْٓ راـ ّثددٙإلربددنرطٌّددشةرأؼددذم:رؾددٙإلرابددنرطِدد رطددنروددِّاراـ ثددل:رأ ددورأتددلراخمهللايّددٛرأؾدد أ

دد راـسددّن:رؽْددشرلددنراـيُدددنرآٔددِّا أرلددنرطُدددنراـٓدلددٛأرمّلددٙرطددٙدروددِّاراـيددٙ رشددْمهللارشددْٙدةرزأرر ُّ أةي
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-ُِٛرليددوريفراـّبددشةرأؾددٙلرلددنريمددْمهللارليددوربددِّـُنرؽْددلرطددِّرراـنددحٙبٛرأذ رلسددٓربددٕ راـّبددملر

رر-ريضرا رطددددّْ  أوددددلراـٓدلددددٛربسددددبٚراجلْددددلرلدددد ًوأرأأربسددددبٚراـ ٕأيددددلرلدددد ًوترأأروددددلرأؾددددٙلشا

رطُدددْٓ را جدددٛأرإٔددددرؾدددٙةُشو رِؾ دددٙإلراخ ةدددمهللاينأر َترٕ ددد ر ر طُدددْٓ را جدددٛتر ري بدددٜرأ ددد رأؾدددٙلشا

رأ ددًوريددٜرأجَددٙلرااسددو ريّاـددشا ربٙـمددشؿٛرأاـٍددشةرأاَخّيددٛ:رؽددًٗذارمّلددٙرال ّيددشا لأرإٔدددرودد رال ّيددشا

رن-ريضرا رطّْ -ؾٙةُْ راـنحٙبٛر

رلددٙٔ راـاؿددٙة:ر-رمحددورا -أؿدددرؾددٙإلراـمددٓ رنِددمهللاربددنرطبددمهللاراـشوددٙبر :راـنددحٙبٛر ريسددٕرشا

ددد ربشثدددشبراـاؿدددٙةرأأرممدددنر حدددمهللارأثدددشبراـاؿدددٙةترلدددٙرسدددٕرشو أر َترٕ ددد رؾدددمهللار ٍِ ودددلرأ ددد  رممدددنريد

أرؽْدددٖٓنرٓرةٍدددٙلرطُدددْٓ را جدددٛأرـدددِّـُرؾددد ررذـدددُرشدددٓ را ربدددٙـٍشةرأاـمدددشؿٛرطددددرذـددُد ل ّيدددشا

 دددٌحٛرتُ دئدددٛرأاتّدددعرأطػدددينرر"اـندددٙرلراخسدددُشإل"ؿددددريفرر-رمحدددورا -ااسدددولرابدددنرةِٓٓدددٛر

رذؿ :رأ راـ ثلرـشرال ّ ربٕ ريُح ربمهللااررا  برأأرٔحشرذـُرؽِّْاريدٍ لردأ راس  ٙبٛن

:ٙ ًٍ ّّٓٙرسٙب اـسُاري يمهللاربٙٓس  ٙبٛرـٓسروشراخيّلراـدِّنرودشريَدش رؾبدلرإؾٙلدٛررأ ربي رأب

ٔد رأٔحدشرذـدُ:رإًذارشدٓ رااسدولرابدنرةِٓٓدٛر -ا مهللارأإٔدروشرلنربٙبراـّىد ريفراـػدأطرأاخشا

بربعراخِ ّ رأبعراخٍمهللاأررطُٓو:رر-رمحورا  ر-يدٌ  

رؿ ٔٙوٙنألٙراخٍمهللاأررطُٓو:رؽْشراـِّنرةٍٙلرطُٓورا جٛريفراخسٙئلراـ ملرذ

لددٛأر َترٕ ددوروددشر ألددٙراخِ ّدد ربددٙـٍشةرأاـمددشؿٛرأاَخّيددٛ:رؽْددِّارٓرةٍددٙلرطُٓددورا جددٛأرأٓرؿ ا

ٍدددٙلرطُٓدددورا جدددٛر أ دددًور ريّددداإلريدددٜرأجَدددٙلرااسدددولأر ريّددداإلريدددٜرسدددُوٙ راـػدددييٛرج دددلرةد

رأيدااإلرطّوراـُبسرأاـمبْٛرؽٓدرذوٚرإـٓون

سدددددبحٙٔور-مراـدددددمهللاأرةراـ دددددملرأسدددددٕإلرا رإًذارؽْدددددِّمربيددددد راخسدددددٙئلرثيُّٙودددددٙرؿخٙعدددددٛريفرودددددِّ

أ ريدبٙر رؽْٓٙرطدرِؾقوٙرأاح نٙروٙأراخسدٙئلرودِّمرة يُد رؿددرأسدٌُّٙريفربدٙبرإؾٙلدٛرر-أةيٙغ

ددز رثُددو:روددِّمر ددمهللار رؿُددورٓريد ا جددٛأرأوددِّمراخسددٕرٛرصشيُددٛرأل مدديبٛرأذددٙرذيددشإلرأـَددنرلددٙرٓريد

لدنرثٙٔدٚأرألدنرثٙٔدٚرآحد ريفرردأرةريسذةريفراـزشٓمهللارأاـ سمهللايمهللارٕولرا  رأخسذك رودِّا

رلدنراخ ثادٛرأأرلدنرالدشارج:رؽدّحنرٔد در نرؿدٙٔشا اـ درأاـ بَٜٓرٕولراـبٙصلرلنراخب مهللاطدٛرسدشا

طدراـًوةرؿدراجلٌٙةأرأٔ درطدروٖٓنرؿددرٔد درطددرودٖٓنأرأؿددرذؿ ٔدٙرـَد رأ رشدٓ رااسدولر
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بدددٙأريفرألددددرسدددٍ راـير-رمحدددورا - بدددمهللا:رأيفرودددِّاراخسدددُُرلسدددُُرذؿددد رأؾددد ر:رأ راـمدددٓوٙ رٓريد

راـًوةرأأريفروِّاراخسُُرلسُُراارثٙنرأاجلٌٙةن

أ ريينددِّٙرلددنراـمددبْٙترلددٙرضْدد رلّْددٙرألددٙربوددنأرٔسددٕإلرر-سددبحٙٔورأةيددٙغ-ؽّسددٕإلرا ر

أ رييندددِّٙرلدددنراـمدددبْٙترألدددنراـمدددْشاترأا رةبدددٙر رأةيدددٙغرأطُددد أرر-سدددبحٙٔورأةيدددٙغ-ا ر

ُّ رطددددرٔبّٓدددٙرنِدددمهللارأ طددددرآردددورأ دددحبورأمجيدددعأرأثدددااؿ را رحدددًذارطددددرودددِّارأ دددّدرا رأسددد

ُّ رطدرٔبّٓٙرنِمهللان را هشررأطدروِّمراخشاضبٛأرأ ّدرا رأس

ر

رة ربحِمهللارا 

 


