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 َدْرُب السَّالَمة  
َمة    ِف  إ ْرَشاَدات  اْلَعالَّ

 اْْلُْزُء اأَلوَّلُ 
 

ْسـالمُ   اإل 
 

َى اَّللَُّ َعْنُه َرَوى اْلُبَخار ىُّ َوُمْسل ٌم َأنَّ َرُسوَل       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 
نَي نـََزَلْت َعَلْيه  َءايَُة  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ   ريََتَك اأَلقْـ ﴿ح   ]ُسورََة الشَُّعَراء[ ﴾َرب نيَ َوأَْنذ ْر َعش 

الصََّفا َفَصع َد َعَلْيه  فَاْجَتَمَع إ لَْيه  النَّاُس َبنْيَ رَُجٍل َيَ ىُء  ملسو هيلع هللا ىلصأََتى َرُسوُل اَّللَّ  
َعُث َرُسوَلُه فـََقاَل َرُسوَل اَّللَّ   ََي َبِن  َعْبد  اْلُمطَّل ب  ََي َبِن  » ملسو هيلع هللا ىلصَورَُجٍل يـَبـْ

ِ  اْْلََبل  تُر يُد ف ْهٍر ََي َبِن  ُلَؤىٍّ َيَ  ْيال ا ب َسْف َْ ْم َأنَّ  ُُ ُْت ََ ْْ  َبِن  ُفالٍن َلْو َأِّ ٍّ َأ
قْـُتُموِّ   ُُْم َصدَّ ْم َبنْيَ َيَدْى »قَاَل  «نـََعمْ »قَاُلوا  «َأْن تُغ رَي َعَلْي ُُ فَإ ِّ ٍّ َنذ يٌر َل

ََذا ََجَْعتَـَنا تـَبًّا َلكَ تـَبًّا َلَك َسائ َر اْليَـْوم  أَ »قَاَل أَبُو َْلٍَب  «َعَذاٍب َشد يدٍ   «ْل 
ْن َأْقر ََبئ ه   ٌر َهال ٌك، َسبَّ الرَُّسوَل َوَلَْ َيُسبَُّه َأَحٌد َغرْيُُه م  اس  َْ َمْعَناُه أَْنَت 

]ُسورََة  ﴾تـَبَّْت َيَدا َأِب  َْلٍَب َوَتبَّ ﴿الَّذ يَن ََجََعُهْم فَأَنـَْزَل اَّللَُّ َهذ ه  السُّورََة 

 .اْلَمَسد[
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ن نَي ال       َى َأقْـَوى رَاب َطٍة َبنْيَ اْلُمْؤم  َى اَّللَُّ َعْنُه ن ْعَمُة اإل ْسالم  ه  َوقَاَل َرض 
َنا َأْن نـََتَحابَّ َونـَتَـَواَصَل  ا َعَليـْ ُُوُن ُمَتَحتٍّ م ا ْن ُهَنا َي َرى َفم  ْْ تـَُواز ى َرَواب َط ُأ

. َِ  َونـَتَـَزاَوَر َونـَتَـَناَص
َى اَّللَُّ       ْسالُم َفَمْن َوقَاَل َرض  َعْنُه إ نَّ َأْعَظَم ن َعم  اَّللَّ  َعَلى اْلَبَشر  ُهَو اإل 

. رْي اا َوفـَقَُّه ل إل ْسالم  َوَمْن َأرَاَد ب ه  ُسوء اا ََلْ يـَُوف ٍّْقُه ل إل ْسالم  َْ ُ ب ه    َأرَاَد اَّللَّ
َى اَّللَُّ َعْنُه َأْهُل اْْلَق ٍّ َصاُروا ُغَرََبَء أل َ       ْسالَم َبَدَأ َغر يب اا َوقَاَل َرض  نَّ اإل 

َوَسيَـُعوُد َغر يب اا َكَما َبَدَأ َكَما ُهَو ِف  َوْقت َنا َهَذا، َهَذا الزََّماُن َزَماُن ُغْربَة  
.  اإل ْسالم 

ْنَساُن ِف  َهذ ه        ْسالُم َأْفَضُل ن ْعَمٍة يـُْؤََتَها اإل  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
َيا. نـْ  الدُّ

أَنَُّه ََلْ ََيَْسْر، رَْأُس َمال        َُ ُ َعْنُه َمْن ََلْ ََيَْسْر رَْأَس َمال ه  َف َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
َْمد  اَّللَّ  َمْوُجوَدٌة ف يَنا، اْْلُْمُهوُر  اْلُمْسل م  اْلَعق يَدُة َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  َوه َى ِب 

 َقصَّْرََن ِف  اأَلْعَمال  ََنَْمُد اَّللََّ َعَلى َذل َك. بـَْعُد َعَلى ت ْلَك اْلَعق يَدة  َوإ نْ 
ْنَسان  ِف  َهذ ه  اْْلََياة  َأْن       َى اَّللَُّ َعْنُه َأْعَظُم ن ْعَمٍة َعَلى اإل  َوقَاَل َرض 

ن اا. يَـتَـَوفَّاُه ُمْؤم  ميَاَن فـَ ُ تـََعاََل اإل   يـَْرزَُقُه اَّللَّ
َى اَّللَُّ َعْنهُ       ميَاُن، اَّللَُّ تـََعاََل َجَعَلُه نُور اا َوَوَضَعُه ِف  قـُُلوب   َوقَاَل َرض  اإل 

ُنوَن. لُُّهْم ُمْؤم  ُُ ُة َف َُ ْنس  َواْلْ ن ٍّ َأمَّا اْلَمالئ   َمْن َشاَء م ْن ع َباد ه  م َن اإل 
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     . ميَاُن )َسب يُل( السَّالم  ُ َعْنُه اإل  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َى اَّللَُّ       ميَان  َهَذا نُوُر اَّللَّ .َوقَاَل َرض  إل  ُ نـَوََّر قـُُلوَب اْلُمْؤم ن نَي َب    َعْنُه اَّللَّ
ْن ظُُلَمات        َنَُّه يـُْنق ُذ م  ميَاُن نُوُر اَّللَّ  تـََعاََل أل  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 

ُُْفر .  اْل
نـْيَ       َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن ُأْعط َى الدُّ َا َلَْ يـُْعَط َوقَاَل َرض  َأَّنَّ َُ ميَاَن َف ا َوَلَْ يـُْعَط اإل 

ئ اا. َا َما ُمن َع َشيـْ َأَّنَّ َُ َيا َف نـْ ميَاَن َوََلْ يـُْعَط الدُّ ئ اا َوَمْن ُأْعط َى اإل   َشيـْ
َها الثَـَّباُت       َى اَّللَُّ َعْنُه َأَهمُّ األُُمور  َوَأْوالَها ل ْلُمَحاَفَظة  َعَليـْ َوقَاَل َرض 

َّللَّ  َوَرُسول ه  َوبـََبَت َعَلى اإل ْسالم  َأْى ََجَنََّب َعَلى اإل   ْسالم  َفَمْن َءاَمَن َب 
َّ َواْلف ْعل ىَّ ُُفْ الْ  ْفَر اْلَقْوَل  ُُ ُ نَُّه ََجَنََّب اْل ى َل َر َمْهَما ََتَبََّط ِف  اْلَمَعاص 

ْعت َقاد ىَّ َحَّتَّ َماَت َوُهَو َعَلى َهذ ه  اْْلَال  فَإ نَّ  ُ َواال  ُه إ مَّا َأْن ُيَسل ٍَّمُه اَّللَّ
َلُه اْْلَنََّة َوإ مَّا َأْن   ْ َن اْلَعَذاب  َويُْد َرة  م   ْ د  َوِف  اآل َُ َْ  م َن النَّ تـََعاََل ِف  اْلَق

لُ   ْ َن اْلَعَذاب  َويُْد َها قـَْبَل َمْوت ه  ُثَّ َُيْر ُجُه م  نـْ بَُه ب ُذنُوب ه  الََّّت  َلَْ يـَُتْب م   هُ يـَُعذ ٍّ
ُلوا َْ د  َكَغرْي ه  م َن الَّذ يَن َد َُ ئ اا م َن النَّ ُْول  اْْلَنَّة  ال يـََرى َشيـْ  اْْلَنََّة َوبـَْعَد ُد

َا اْلَوْيُل ُكلُّ اْلَوْيل  ل َمْن مَيُوُت َكاف ر اا. اْْلَنَّةَ   ب ال َعَذاٍب إ َّنَّ
َى اَّللَُّ َعْنُه َأَساُس الد ٍّين  الن ٍّيَُّة ا      ْعت َقاد  َوقَاَل َرض  يَحُة َمَع اال  لصَّح 

ب َعَقائ د  َأْهل  السُّنَّة  َأمَّا َمْن َلَْ يـَتَـَعلَّْم َعَقائ َد َأْهل  السُّنَّة  َلْيَس َلُه َشْىٌء م َن 
َرة .  ْ  اْلََْسَنات  ِف  اآل
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َََ ب ه  الرَّسُ       ْْ َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  َهَذا الزََّمن  َكثـَُر َما َأ وُل َعَلْيه  َوقَاَل َرض 
ْسالَم َبَدَأ َغر يب اا َوَسيَـُعوُد »السَّالُم م ْن ُغْربَة  اإل ْسالم  َوَذل َك ب َقْول ه   إ نَّ اإل 

الَّذ يَن »ق يَل َمْن ُهْم ََي َرُسوَل اَّللَّ  قَاَل  «َغر يب اا َكَما َبَدَأ َفطُوَِب ل ْلُغَرََبء  
ْن ُسنََّّت  ُيْصل ُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس بـَْعد ى   .«م 

اْليَـْوَم َكثـَُر اْلُمَخال ُفوَن َواْلُمْنَحر ُفوَن َعْن ُسنَّة  الرَُّسول  َأْى َشر يَعة       
َعاة  إ ََل ُسنَّة  َرُسول   ام  َفُطوَِب ل َمْن َجَعَلُه م َن الدُّ َُ الرَُّسول  اْلَعق يَدة  َواأَلْح

ْمُد َعَلى َما َأْْلََمَنا م َن التََّمسُّك  ب ُسنَّت ه  َعَلْيه  اَّللَّ  َعق يَدة ا َوَعَمال ا َوَّلل َّ  اْلَْ 
َها َنْسَأُل اَّللََّ تـََعاََل َأْن يـَُؤي ٍَّدََن َويـُثَب ٍّتَـَنا َعَلى َذل َك. ْعَوة  إ َليـْ  السَّالُم َوالدَّ

ه  َأْو ب َتْحر يك  َغرْي ه  فـَلَ       ُه ع ْنَد اَّللَّ  وَُكلُّ َمْن َساَعَد ِف  َهَذا ب َعَمل  نـَْفس 
 تـََعاََل َأْجٌر َعظ يٌم.

َر ُشرََكاُء ِف  اأَلْجر ،       ه  َوَمْن َساَعَد اْلُمَباش  َمْن ََبَشَر َهَذا اأَلْمَر ب نَـْفس 
يٍد َكَما َجاَء ِف   َلُه َأْجُر َشه  ََذا اأَلْمر  فـَ اْغَتن ُموا َهذ ه  اْلُفْرَصَة َفَمْن قَاَم ِب 

َر  َْ . «اْلُمَتَمس ٍُّك ب ُسنََّّت  ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  فـََلُه َأْجُر َشه يدٍ »َحد يٍث َءا
َِ َمْن  ملسو هيلع هللا ىلصاْليَـْوَم َأْكثـَُر األُمَّة  َفَسُدوا فـََهن يئ اا ل َمن  اْلتَـَزَم ب ُسنَّة  الرَُّسول   وََكاَف

 َُيَال ُفَها.
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ َأَهمَّ األُُمور  ِف  د        ين  اَّللَّ  تـََعاََل َوأَنـَْفَع اأَلْشَياء  َوقَاَل َرض 

ُُوُن  َذا َي َُ ُُْفر  َه ميَان  ب َتَجنُّب  اْل ميَاُن الثَـَّباُت َعَلى اإل  َرة  ُهَو اإل   ْ ِف  اآل
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ْعت َقاد َى َحَّتَّ  َّ َواْلف ْعل ىَّ َواال  ْفَر اْلَقْوَل  ُُ . َمْن ََجَنََّب اْل ميَان  الثَـَّباُت َعَلى اإل 
ُهَو َعَلى َهذ ه  اْْلَال  َهَذا َمْضُموٌن َلُه اْْلَنَُّة، ب َفْضل  اَّللَّ  َوَرْْحَت ه  ال َماَت وَ 

َُْل اْْلَنََّة.  بُدَّ َأْن َيْد
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن فـََقَد اْلَعق يَدَة فـََقَد ُكلَّ َشْىٍء، اْلَعق يَدُة       َوقَاَل َرض 

يَحُة رَْأُس َمال  ُكلٍّ  ُمْسل    ٍم.الصَّح 
َى اَّللَُّ َعْنُه َضاَعت  اْلَعق يَدُة ع ْنَد َكث رٍي ِم َّْن َيدَُّعوَن اإل ْسالَم       َوقَاَل َرض 

ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة  َءاََبُؤُهْم َوأُمََّهاُُتُْم  ال َقُهْم ال يـَتَـَعلَُّموَن م  َْ ال يـَْعر ُفوَن 
ثْـَلُهْم َجاه   ُُونُوَن م  ُلوََنُْم َوَقْد َي  ل نَي.يـُْهم 

َى اَّللَُّ َعْنُه إنَّ َأْعَظَم ن َعم  اَّللَّ  َعَلى ع َباد ه  ن ْعَمُة اإل ْسالم        َوقَاَل َرض 
َفَمْن َرَزَقُه اَّللَُّ تـََعاََل َهذ ه  الن ٍّْعَمَة َعَلى َمْذَهب  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َوُهْم 

ُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ   َعَلى َما َكاَن َعَلْيه  َأْصَحاُب َرُسول   ِف  اْلَعق يَدة  فـَُهَو ِم َّْن َأرَاَد اَّللَّ
َها  ُُْن َعق يَدتُُه َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  َأْى َما َكاَن َعَليـْ رْي اا َأمَّا َمْن َلَْ َت َْ َْلُْم 

ُ نيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاُب َرُسول  اَّللَّ   َن اْْلَال   .َوَمْن تَب َعُهْم إ ََل َعْصر ََن َهَذا فـَُهَو م 
َى اَّللَُّ َعْنُه ل َيْحَمد  اَّللََّ َمْن َوفَـَّقُه اَّللَُّ ِف  َهَذا اْلَعْصر  ل َعق يَدة        َوقَاَل َرض 

َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  م ْن َحْيُث َأْصُل اْلَعق يَدة  َوم ْن َحْيُث ُأُصوُل 
. ام  َُ  اأَلْح
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َلَنا الصََّحا      بـْ َبُع َمْن قـَ َبُع َمْذَهَب َأْهل  ََنُْن نـَتـْ َنا نـَتـْ بََة َوَمْن تَب َعُهْم إ ََل يـَْوم 
السُّنَّة  الَّذ ى َكاَن َعَلْيه  الصََّحابَُة َوالتَّاب ُعوَن َوأَتْـَباُع التَّاب ع نَي َوَأتْـَباُع األَتْـَباع  

ْمَن الثَّالِث  اَئة  َسَنٍة اأُلوََل َوَمنْ   َكانُوا بـَْعَد َذل َك.  َوتـََبُع األَتْـَباع  َمْن َكانُوا ض 
َْلق ه        يُن َشرٌْع قَانُوٌن ََسَاو ىٌّ َوَضَعُه اَّللَُّ ِل  َى اَّللَُّ َعْنُه الد ٍّ َوقَاَل َرض 

ل يَـتَّبُعوُه َلْيَس م ريَاًث ا ل ف ْرَقٍة م َن النَّاس  َهُؤالء  َجَعُلوُه َكأَنَُّه َتر َكٌة َْلُْم َور بُوَها 
ْم. ْن َءاََبئ ه   م 

 

يُن السََّماو ىُّ ُهَو د يُن اإل ْسالم  فـََقطْ        الد ٍّ
ْسالُم       ْسالُم َواإل  يُن السََّماو ىُّ اإل  َى اَّللَُّ َعْنُه الد ٍّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

، يُـ  َْلق ه  َغرْيَ اإل ْسالم  ْم، اَّللَُّ َما اْرَتَضى د ين اا ِل  َقاُل ُهَو د يُن األَْنب َياء  ُكل ٍّه 
ْْت  إ َذا   أُل الشََّرائ ُع السََّماو يَُّة، َءاَدُم َلُه َشر يَعٌة ف يَها ََتْل يُل تـَْزو يج  اأَلخ  َب 
ْن َبْطَننْي  ُثَّ اَّللَُّ َحرََّم َهَذا ِف  َشَرائ ع  األَْنب َياء  الَّذ يَن َجاُؤوا بـَْعَدُه َهَذا  َكاََن م 

ت الُف الشََّرائ ع  َكَذل َك جَ  ْْ اَء ع يَسى َعَلْيه  السَّالُم فََأَحلَّ بـَْعَض َما َكاَن ا
اُم. َُ ت الف  الشََّرائ ع  َمْعَناُه اأَلْح ْْ  َحَرام اا ِف  َشر يَعة  ُموَسى َهَذا َمْعَِن ا

ْنُه َأنَّ اَّللََّ       َُالُم يـُْفَهُم م  ال ََيُوُز َأْن يـَُقاَل اأَلْدََيُن السََّماو يَُّة َهَذا اْل
ا َوَعلََّم َأْوالَدُه اْرَتضَ  . َءاَدُم َمَثال ا َكاَن ُمْسل م ا ى ل ع َباد ه  د ين اا َغرْيَ اإل ْسالم 

ْسالم  ُثَّ َءاُل ع يَسى  ُّ الَّذ ى َجاَء بـَْعَد َءاَدَم َعَلى اإل  ْسالَم ُثَّ النَِّب  اإل 
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َم، َمن  اْعتَـَقَد َأنَُّه َكاَن َوُموَسى َوَءاَل ُُمَمٍَّد ُكلُّ َهُؤالء  َعلَُّموا النَّاَس اإل ْسال
َْلق ه  ف يَما َمَضى فـَُهَو َكاف ٌر. ُ تـََعاََل اْرَتَضاُه ِل   د يٌن َغرْيُ اإل ْسالم  اَّللَّ

اَم فـََقاَل اأَلْدََيُن       َُ َأمَّا َمْن يـَْفَهُم م ْن َكل َمة  اأَلْدََين  الشََّرائ َع َأى  اأَلْح
َْعَِن الشَّ  يَن الَّذ ى َأَمَر اَّللَُّ ب ه  ُهَو السََّماو يَُّة ِب  َرائ ع  َمَع اْعت َقاد ه  َأنَّ الد ٍّ

ُفُر. ُْ ت الف  الشََّرائ ع  َبنْيَ األَْنب َياء  َفال َي ْْ ْسالُم فـََقْط َمَع ا  اإل 
 

 َمْذَهُب َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة       
َى اَّللَُّ عَ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  َى َمْعر َفُة قَاَل اإل  ْنُه إ نَّ َأْعَظَم أُُمور  اإل ْسالم  ه 

م   َا الَّذ ى َدرََج َعَلْيه  ُعَلَماُء اإل ْسالم  م ْن َأَيَّ َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َعَلى ُأُصوْل 
ُم ل لشََّباب  اْلُمْسل م نَي  يَحٌة َجل يَلٌة تـَُقدَّ الرَُّسول  إ ََل َهَذا اْلَعْصر  فـََنص 

ب َها اْغتَ  ْم ل تَـَعلُّم  َهذ ه  اْلَعق يَدة  الََّّت  َتْضَمُن ل َصاح  ُُ ن ُموا م ْن فـُْرَصة  َحَيات 
ميَاُن  َرة  َوه َى َعق يَدُة َأْهل  اْْلَق ٍّ َمْعر َفُة اَّللَّ  َكَما َيَ ُب َواإل   ْ النََّجاَة ِف  اآل

ْسالَم َوَُيْر ُج َسي ٍّد ََن ُُمَمٍَّد َوإ تْـَباُع َذل َك ِب َ  ملسو هيلع هللا ىلصب َرُسول ه   ْعر َفة  َما يـَْقَطُع اإل 
ُُْفر  َوَذل َك َب   َبُه إ ََل اْل ف ٍَّرات  الََّّت  بـَيـَّنَـَها ُعَلَماُء َأْهل  َصاح  َُ َاز  اْلُم ْحِ 

ُل َهَذا. قَاَل َرُسوُل  َيا فـَْوَز الشَّاب ٍّ الَّذ ى ُُيَصٍّ  ْم َوُمَؤلََّفاُت  ْم فـَ السُّنَّة  ِف  ُكُتب ه 
َعٌة ُيظُلُُّهُم اَّللَُّ يـَْوَم اْلق َياَمة  ِف  ظ ل ٍّ اْلَعْرش  يـَْوَم ال ظ لَّ إ الَّ » ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   َسبـْ

ُم الشَّابَّ الَّذ ى يـَْنَشُأ َعَلى طَاَعة  رَب ٍّه . َواْليَـْوَم َكث رٌي م َن  «ظ لُّهُ  َوَعدَّ ف يه 
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 َُ َيا ال تـُْغِن  النَّاس  َغاف ُلوَن َعْن َهَذا َءابـَُروا اْلُعُلوَم اْل نـْ ْون يََّة َعَلى َهَذا َوالدُّ
َايََة َْلَا َفَمْن تـََعلََّم َهذ ه  اْلَعق يَدَة  َرُة َداُر اْلَقَرار  الََّّت  ال َن   ْ َرة . فَاآل  ْ َعن  اآل
ْن َعَقائ َد َشاذٍَّة. َحَدَبْت ُمْنُذ ََنْو   ُُوُن ََنَا م  َها اْلُمْسل ُموَن َي  الََّّت  َدرََج َعَليـْ

نَي َسَنة ا تـَْقر يب اا ف ْرَقٌة ُتَشب ٍُّه اَّللََّ تـَْعَتق ُد َأنَّ اَّللََّ َحْجٌم ُمَتَحي ٌٍّز ِف   ائـََتنْي  َوََخْس  م 
ْقَداٌر ب َقْدر  اْلَعْرش  َأْو َأْصَغَر  ا َلُه َأْعَضاٌء َلُه م  ْسم ا َهة  فـَْوٍق َوََجَْعُل اَّللََّ ج  ج 

اَلُفوا ا َْ َََ َهُؤالء   ْثل ه  َشْىءٌ ﴿ْلُقْرَءاَن اْلُقْرَءاُن يـَُقوُل َأْو َأْك ]ُسورََة  ﴾َلْيَس َكم 

ا َكب ري اا َوال  الشُّوَرى[ َن اْلُوُجوه  َلْيَس َحْجم ا َأْى َأنَّ اَّللََّ ال ُيْشب ُه اْلَعاَلََ ب َوْجٍه م 
َنَّ اَّللََّ تـََعاََل  اٍن أل  َُ َهٍة َوَم َا َحْجم اا َصغ ري اا لَْيس ُمَتَحي ٍّز اا ِف  ج  ا إ َّنَّ  َلْيَس َحْجم ا

ان  اْلَْْجُم إ ْن َكاَن َكب ري اا َوإ ْن َكاَن َصغ ري اا. َوَقْد َدرََج  َُ يـََتَحيـَُّز ِف  اْلْ َهة  َواْلَم
اٍن. َوَهذ ه  اْلف ْرَقُة الشَّاذَُّة َعق يَدُُتَا   َُ َأْهُل اْْلَق ٍّ َعَلى َأَن اَّللََّ َمْوُجوٌد ب ال َم

ُُفَّ  اٍن َوَهُؤال ء َكَعق يَدة  اْل َُ ُُفَّاُر َعق يَدُُتُْم َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ِف  َم ار . اْل
ار ُجوَن َعْنُه. َوف ْرَقٌة َحَدَبْت ُمْنُذ َسْبع نَي َسَنة ا  َْ ُْم  َوافـَُقوُهْم َوال يـَْعر ُفوَن َأَنَّ

َلُهْم َوُهْم ََجَاعَ  تـْ لُّ قـَ ف ٍُّر اْلُمْسل م نَي َوَتْسَتح  َُ ُة َسي ٍّد ُقُطب الَّذ يَن تـَْقر يب اا ُت
ُُُموَن  ُْم َُيْ ُُُموَن ب َغرْي  اْلُقْرَءان  َمَع َأَنَّ ُْم َُيْ ََنَّ اَم اْلُمْسل م نَي أل  َُّ ف ٍُّروَن ُح َُ ُي
ف ٍُّروَن  َُ يَّة  َواْلْ َبة  َوُي اح  َوالطَّالق  َواْلَوص  َُ لشَّرْع  اْلم ريَاث  َوالن ٍّ ِف  أَبـَْواٍب َب 

َلُه، الرََّعاََي الَّ  تـْ لُّوَن قـَ ذ يَن يَع يُشوَن ََتَْت ُسْلطَاَن  ْم َكائ ن اا َمْن َكاَن َوَيْسَتح 
َنات ه  َونُْطَقُه َوَنَظَرُه  َُ ْنَساَن ُهَو ََيُْلُق َأْعَماَلُه َحرََكات ه  َوَس َوف ْرَقٌة َتدَّع ى َأنَّ اإل 
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ال ُق ُكلٍّ   َْ ُ ريَُه. َواْلُقْرَءاُن يـَُقوُل اَّللَُّ  َشْىٍء َأى  اْلْ ْسم  َواْْلَرََكات   َوتـَْف
يَّة   ْسالم  ْْلََماَعة  اإل  . َهاََتن  اْلف ْرقـََتان  يـُْعَرُفوَن اْليَـْوَم َبنْيَ النَّاس  َب  َواأَلْعَمال 
ُْم ُهُم اْلُمْسل ُموَن ال َغرْيُُهْم. َوالثَّان َيُة  ُدوَن ب َذل َك َأَنَّ ُهْم ََسُّوا أَنـُْفَسُهْم يـَْقص 

يتَـُتُه  ح   ْبَل َأْن يـَُباي َع اِْلَل يَفَة م  ْزُب التَّْحر ير  َويـَُقوُلوَن ل لنَّاس  َمْن َماَت قـَ
ت ٍّنَي َسَنة ا  ، َوَهذ ه  اْلف ْرَقُة أَْيض اا َظَهَرْت ُمْنُذ ََنْو  س  يَتة  ُعبَّاد  اأَلْوًَثن  َكم 

َلَها طََلَعْت م نْ  بـْ م ْصَر فَاْحَذُروا َهذ ه  اْلف َرَق  طََلَعْت م ْن ف َلْسط نَي َوالََّّت  قـَ
ُُْم. َوالَّذ يَن يـَْعَمُلوَن ل َنْشر  َهَذا يـُْرَجى َْلُْم َدرََجُة  يُن ُُْم د  الثَّالَث َيْسَلْم َل

ْم قَاَل الرَُّسوُل  ه  اْلُمَتَمس ٍُّك ب ُسنََّّت  » ملسو هيلع هللا ىلصالشََّهاَدة  َوَلْو َماُتوا َعَلى ف َراش 
َيا فـَْوَز َمْن تـََعلََّم َهَذا َوَدَعا النَّاَس «َلُه َأْجُر َشه يدٍ ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  فَـ  . فـَ

إ َلْيه  َوَجدَّ ِف  َذل َك َواْجتَـَهَد َوَقْد ََتَقََّق َما قَاَلُه الرَُّسوُل فَإ نَُّه ِف  َهَذا الزََّمن   
اَم َأَضاُعوا َكثـَُر َمْن ُُيَر ٍُّفوَن ُسنََّة َرُسول  اَّللَّ  َأْى َشر يَعَتُه اْلَعق   َُ يَدَة َواأَلْح

ُهْم.  نـْ ْم َوَيْدُعوَن النَّاَس إ ََل َذل َك فَاْْلََذَر اْْلََذَر م  رَائ ه  ُُوا ِب  َذل َك َتََسَّ
َوالَّذ يَن يـَُعاك ُسوَن َأْوالَدُهْم َوَأْزَواَجُهْم م َن السَّْعى  ِف  َذل َك فـََقْد ُحر ُموا 

رْي اا َكث ري اا َويـَْلَحُقُهْم  َنَّ َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  ه َى َأْصُل اإل ْسالم  َْ َذْنٌب َكب رٌي أل 
ه  َمْن َعَرَف  ُْْسَراَن ا َكب ري اا َوال يـَْرَضى ب َذل َك ل نَـْفس  َر  َْس  َفَمْن فَاتـَْتُه فـََقْد 

َرة . َوقـَْوُل الرَُّسول    ْ اَم  «ُسنََّّت  » ملسو هيلع هللا ىلصَقْدَر اآل َُ َلْيَس َأرَاَد اْلَعق يَدَة َواأَلْح
 .  السَُّنَن النـََّواف َل َوإ ْن َكاَنت  النـََّواف ُل َْلَا َشْأٌن َعظ يٌم ِف  الد ٍّين 
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َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اْلُعَلَماُء اْلُقَدَماُء اأَلْول َياُء       َمْهَما َتَصوَّْرَت »َوقَاَل َرض 
سْ  «ب َبال َك فَاَّللَُّ ِب  الف  َذل كَ  ا َكب ري اا فـَُهَو َلْيَس َكَذل َك َوإ ْن إ ْن َتَصوَّْرَتُه ج  م ا

ا َلط يف اا فـَُهَو  ْسم ا ْسم اا َصغ ري اا فـَُهَو َلْيَس َكَذل َك َوإ ْن َتَصوَّْرَتُه ج  َتَصوَّْرَتُه ج 
َماُم ُذو النُّون   ا َكث يف اا فـَُهَو َلْيَس َكَذل َك. اإل  ْسم ا َلْيَس َكَذل َك َوإ ْن َتَصوَّْرَتُه ج 

ُب اْلَمْذَهب  َشْيُخ الصُّو  َماُم َأْْحَُد َصاح  ُ يُم الصُّوف يَّة  قَاَل َذل َك َواإل  ف يَّة  َح
ْثَل َذل َك.  اْلَمْعُروف  قَاَل َذل َك وَُكلُّ اْلُعَلَماء  ُكلٌّ قَاَل م 

ٌّ َعْن ُكل ٍّ َشْىٍء َوُهَو َشاَء َأْن يَ       ُ تـََعاََل َغِن  ُ َعْنُه اَّللَّ َى اَّللَّ ُُوَن َوقَاَل َرض 
َيا َعَلى  نـْ ُُونُوا ِف  الدُّ ُُونُوا َهاد يَن ُمْهَتد يَن َي اِْلَْلُق ق ْسَمنْي  ق ْسٌم َشاَء َأْن َي

ر يَن َعل َم َوَشاَء َأْن يَع يُشوا َومَيُوُتوا َكاف ر يَن. َْ  اإل ْسالم  أَْتق َياَء َوق ْسٌم َءا
ُم فـَعَّاٌل  ُْ َ َلَْ ََيُْلْق ُكلَّ اْلَبَشر  اَّللَُّ تـََعاََل َلُه اأَلْمُر َواْلُْ ل َما يُر يُد، ال يـَُقاُل َل 

، َفَمْن َوفَـَّقُه اَّللَُّ ل إل ميَان  َواْْلَُدى َوالرََّشاد  فَـُهَو  َهاد َي ا َمْهد ٍَّي ا َحَسَن اِْلُُلق 
ُ تـَعَ  ْن َأْهل  النََّجاة  َوَأمَّا َمْن َضلَّ َفال يـَُلوَمنَّ إ الَّ نـَْفَسُه َواَّللَّ اََل ال ََيُوُز َأْن م 

ا فـََقْد  ا َومَيُوَت ُمْسل م ا َْن يَع يَش ُمْسل م ا َََِض َعَلْيه  َفَمْن َوفَـَّقُه اَّللَُّ تـََعاََل أل  يـُْع
فَاَز ب ن ْعَمة  اَّللَّ  تـََعاََل فـَْلَيْحَمد  اَّللََّ َوْلَيْسَأل  اَّللََّ تـََعاََل َأْن يـُثَب ٍَّتُه َعَلى 

. ميَان   اإل 
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ َأْفَضَل اأَلْعَمال  اْلت َزاُم َعق يَدة  َوقَ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  اَل اإل 

ام اا، اْلت َزاُم َمْذَهب  َأْهل  السُّنَّة   َُ َها َعق يَدة ا َوَأْح َأْهل  السُّنَّة  َوالثَـَّباُت َعَليـْ



11 
 

ام اا َوالثُـُّبوُت َعَلى َذل َك َوالدَّ  َُ َها َأْى َدْعَوُة النَّاس  َعق يَدة ا َوَأْح ْعَوُة إ َليـْ
.  ل يَـتَـَعلَُّموَها َهَذا َأْفَضُل اأَلْعَمال 

اْْلَْمُد َّلل َّ  الَّذ ى َيسََّر َلَنا َمْعر َفَة َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  ََنَْمُدُه      
ل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َعق يَدة ا َأْن َجَعَلَنا ُمْلَتز م نَي ل َمْذَهب  َأْهل  اْْلَق ٍّ َأهْ 

ْست ْعَمال   الف َها َب   ْ َعاُة إ ََل  ام اا ِف  َهَذا اْلَوْقت  الَّذ ى َكثـَُرْت ف يه  الدُّ َُ َوَأْح
 َطر يق  تـَْلب يٍس َوََتْو يٍه.

ُ، َمْن َأَضلَّهُ       َى اَّللَُّ َعْنُه ال َأَحَد يـَْهد ى َمْن َأَضلَّ اَّللَّ اَّللَُّ ال  َوقَاَل َرض 
. َقى َضاالًّ ٌّ يـَبـْ ٌّ َوال َمَلٌك َوال َنِب   َأَحَد يـَْهد يه  ال َوَل 

َى اَّللَُّ َعْنُه َمْذَهُب َأْهل  السُّنَّة  اْليَـْوَم َصاَر ِف  َهذ ه  اْلب الد         َوقَاَل َرض 
.  َكاْلَيت يم 

فَاُع َعْن َمْذَهب        ُ َعْنُه الد ٍّ َى اَّللَّ َأْهل  السُّنَّة  فـَْرٌض ُمؤَكٌَّد َوَمْن َوقَاَل َرض 
 َأْْهََلُه فـََقْد َعرََّض نـَْفَسُه ل َعَذاب  اَّللَّ .

ْن ََجَْته ُدوا ل َدْعَوة  النَّاس  إ ََل َمْذَهب        ُُْم ِبَ  ي َى اَّللَُّ َعْنُه ُأوص  َوقَاَل َرض 
 َأْهل  اْْلَق ٍّ َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة .

َى اَّللَُّ َعْنُه ََنُْن َأْهُل السُّنَّة  نـَُقوُل اَّللَُّ تـََعاََل يُث يُب اْلُمتَّق نَي َوقَ       اَل َرض 
ُُوُن ظَال م اا. َْيُث َلْو َعذََّب اْلُمتَّق نَي ال َي ْنُه َلْيَس فـَْرض اا َعَلْيه  ِب   َفْضال ا م 
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ا ُهَو ال يَـ       ُُوُن ظَال م ا ُ ْن َلْو فـََعَل ال َلْو َعذََّب األَْنب َياَء ال َي ْفَعُل َل
ُُوُن ظَال م اا َهذ ه  َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة . َأمَّا َهُؤالء  الضَّالُّوَن اْلُمْعَتز َلُة يـَُقوُلوَن  َي
ْنُه  فـَْرٌض َعَلى اَّللَّ  َأْن يـُْعط َى اْلَعْبَد الثَـَّواَب َأمَّا َأْهُل السُّنَّة  يـَُقوُلوَن َفْضٌل م 

ُ يُث يُب اْلمُ  ُِبُُم اَّللَّ ْنُه. ال يـَُقاُل َكْيَف يـَُعذ ٍّ ُِبُْم َعْدال ا م  تَّق نَي َأمَّا اْلُعَصاُة يـَُعذ ٍّ
يَئت ه  َوع ْلم ه ، الَّذ ى يـَُقوُل َذل َك   ُهْم ِب َش  نـْ ُم الََّّت  َحَصَلْت م  يه  َعَلى َمَعاص 

َِ ٌض َعَلى اَّللَّ (. َنَُّه ُمْع  َكاف ٌر )أل 
ميَان  اَّللَُّ تـََعا      ميَاَن َوُهَو َأَعانَُه َعَلى اإل  َلَق ِف  اْلُمْؤم ن  اإل  َْ ََل ُهَو 

ِ  فَل لَّه  اْلَفْضُل َعَلْيه  َلْيَس َلُه َفْضٌل َعَلى اَّللَّ  َوال َلُه َدْيٌن  َواْلَعَمل  الصَّال 
ُُوُن َعَلى اَّللَّ  فـََلْو َلَْ يـُْعط  األَْنب َياَء َواأَلْول َياَء اْلََْسَنات  بَ  َِبُْم ال َي ْل َعذَّ

ُُوُن ظَال م اا إ ْن  ْم. َكْيَف َي َلَقَها ف يه  َْ ْم ُهَو  َلَقَها ف يه  َْ ظَال م اا. َحَسَناُُتُْم َمْن 
ُم الثَـَّواَب َبْل َعاقـَبَـُهْم.  ََلْ يـُْعط ه 

َنا َهَذا.       َهَذا َمْذَهُب الصََّحابَة  َوَمْن َجاَء بـَْعَدُهْم إ ََل يـَْوم 
يٌل َعَلى اَّللَّ  َعْقال ا َأْن يـَُعذ ٍَّب اْلُمتَّق نَي.       اْْلََنف يَُّة يـَُقوُلوَن ُمْسَتح 

ْنُه  َمُة م  ُْ َمة ، اْلْ  ُْ الُف اْلْ   ْ َنَُّه  الٌف أل   ْ َذا يـَُقوُلوَن، َهَذا  َُ اْلَماتُر يد يَُّة َه
الَف َهَذا َنَسَب إ ََل اَّللَّ  َأْن يُث يَب الطَّائ ع نَي األَْنب َياَء َواْلُمتَّق نَي َفَمْن   ْ قَاَل 

ُ ْن ََنُْن اأَلَشاع َرُة أَتْـَباُع َأِب  اْلََْسن   يٌل َل َمة  َوَهَذا ُمْسَتح  ُْ الَف اْلْ   ْ
لنَّع يم   َنَُّه َوَعَد اْلُمتَّق نَي َب  ُ نَُّه ال يـَْفَعُل أل  يال ا َل اأَلْشَعر ى ٍّ نـَُقوُل َلْيَس ُمْسَتح 
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َنَُّه قَاَل أَنَُّه اْلُمق يم  َوأَ  َرة  أل   ْ َْ  َواآل يبَـُهْم َشْىٌء م َن اأَلَذى ِف  اْلَق ْن ال ُيص 
َن اأَلَذى َوالضََّرر  َفال َُيْل ُف ِف  َوْعد ه ،  ْم َويـَُنع ٍُّمُهْم َوَُيَْفظُُهْم م  ُن إ َلْيه  ُُيْس 

يٌل َعَلْيه  م ْن َحْيُث الشَّرُْع. الُف ُمْسَتح  ْْ  اإل 
 ْنز يهُ التـَّ      
َى       َبٍل َرض  َماُم َأْْحَُد بُن َحنـْ َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اإل  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْسٌم ال َكاأَلْجَسام  َكَفرَ »اَّللَُّ َعْنُه  َرَواُه اْْلَاف ُظ َبْدُر الد ٍّين   «َمْن قَاَل اَّللَُّ ج 
ىُّ ِف  ك َتاب ه  َتْشن يف  اْلمَ  .الزَّرَْكش   َسام ع 

ُ َعْنُه       َى اَّللَّ َماُم الشَّاف ع ىُّ َرض  ُ َعْنُه قَاَل اإل  َى اَّللَّ َمْن قَاَل َأو  »َوقَاَل َرض 
ىُّ  «اْعتَـَقَد َأنَّ اَّللََّ َجال ٌس َعَلى اْلَعْرش  فـَُهَو َكاف رٌ  َرَواُه اْبُن اْلُمَعل ٍّم  اْلُقَرش 

 م  اْلُمْعَتد ى.ِف  ك َتاب ه  ََنْم  اْلُمْهَتد ى َورَجْ 
َى اَّللَُّ َعْنُه       َماُم أَبُو اْلََْسن  اأَلْشَعر ىُّ َرض  َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اإل  َوقَاَل َرض 

ْسٌم فـَُهَو َغرْيُ َعار ٍف ب َرب ٍّه  َوإ نَُّه َكاف ٌر ب ه  » ِف  ك َتاب ه   «َمن  اْعتَـَقَد َأنَّ اَّللََّ ج 
 النـََّواد ر .

َى اَّللَُّ َعْنُه َوقَاَل رَ       َماُم َعل ىُّ بُن َأِب  طَال ٍب َرض  َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اإل  ض 
ال َقُهْم » َْ ُ ُروَن  َاب  السَّاَعة  ُكفَّار اا يـُْن ْنَد اْقِ  ْن َهذ ه  األُمَّة  ع  ُع قـَْوٌم م  َسرَيْج 

ْلْ ْسم  َواأَلْعَضاء   ُفونَُه َب   .«فـََيص 
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َى اَّللَُّ       ُفُر ِب  بـَْبات  » َعْنُه قَاَل الشَّْيُخ ن ظَاٌم اْلْ ْند ىُّ َوقَاَل َرض  ُْ َوَي
ان  َّلل َّ   َُ . «اْلَم  ِف  ك َتاب  اْلَفَتاَوى اْلْ ْند يَّة  اْلُمَجلَّد  الثَّاِّ 

َمام  اْلُمتَـَوَل ٍّ       َى اَّللَُّ َعْنُه نـََقَل اْْلَاف ُظ النـََّوو ىُّ َعن  اإل  َوقَاَل َرض 
ْنف َصال  َكاَن َكاف ر اا»ع ى ٍّ الشَّاف   ت ٍَّصال  َواال  ال  ِف  ك َتاب   «َأنَّ َمْن َوَصَف اَّللََّ َب 

 َرْوَضة  الطَّال ب نَي.
َماُم ُُمَمَُّد بُن َبْدر  الد ٍّين  بن  بـَْلَباَن       َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اإل  َوقَاَل َرض 

َبل ىُّ  َمْشق ىُّ اْْلَنـْ اٍن َأْو ِف  َفَمن  اْعتَـقَ »الد ٍّ َُ َد َأْو قَاَل إ نَّ اَّللََّ ب َذات ه  ِف  ُكل ٍّ َم
اف رٌ  َُ اٍن َف َُ . «َم فَاَدات   ِف  ك َتاب ه  ُُمَْتَصر  اإل 

فَّ ب ه        َنا َأْن نـَُعظ ٍَّمُه َوَأْن ال َنْسَتخ  ٌب َعَليـْ َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ َواج  َوقَاَل َرض 
.ِف  َحال  اْْلُُدوء  َوِف    َحال  اْلَغَضب 

ْن ُكل ٍّ       ُ تـََعاََل َأْعَلى م ْن ُكل ٍّ َشْىٍء َقْدر اا َأْعَلُم م  ُ َعْنُه اَّللَّ َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
 َعاَلٍ  َأْقَدُر م ْن ُكل ٍّ قَاد ٍر َرف يُع الدَّرََجات  َهَذا َحقٌّ.

يَُّة ِف        ْسالم  َى اَّللَُّ َعْنُه اْلب الُد اإل   الشَّْرق  َواْلَغْرب  يـَْعَلُموَن َوقَاَل َرض 
ٍل  ُْ اٍن ب ال َحدٍٍّ ب ال َش َُ َهَذا، ُعَلَماُؤُهْم )يـَُعل ٍُّموَن( َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ب ال َم
يع  اْلْ َهات  َوم ْن َغرْي  َأْن  َهٍة م َن اْلْ َهات  َأْو ِف  َجَ  م ْن َغرْي  َأْن يـََتَحيـََّز ِف  ج 

ا َُ يع  اأَلَماك ن  م ْن ُدون  َهَذا ُهَو َمْوُجوٌد. يـََتَحيـََّز ِف  َم ٍد َأْو ِف  َجَ  ٍن َواح 
َى اَّللَُّ َعْنُه َصرََّح ب نَـْفى  اْْلَد ٍّ َعن  اَّللَّ . َهذ ه  َعق يَدُة  َهَذا َسي ٍُّدََن َعل ىٌّ َرض 



15 
 

مَ  اُم أَبُو َجْعَفٍر ك َتابُُه الصََّحابَة  َوَعق يَدُة التَّاب ع نَي َوأَتْـَباع  التَّاب ع نَي َوَهَذا اإل 
ُُه وَُكلُّ ُعَلَماء  َأْهل   َمْشُهوٌر ِف  الشَّْرق  َواْلَغْرب  َعَلى َهَذا َكاَن ُهَو َوَمَشاَي 

 السُّنَّة  َعَلى َهَذا َكانوا.
َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَعْقُل السَّل يُم إ َذا َلَْ يُع ْقُه َعائ ٌق يـَْفَهُم َأنَّ       َهذ ه   َوقَاَل َرض 

ثْـَلَها. ُُوُن م  ال ُقَها ال َي َْ  ُ َلَقَها اَّللَّ َْ َ الََّّت    اْلَعَواَل 
َئاُت اْلَمالي ني        َى اَّللَُّ َعْنُه َهُؤالء  اْلُمْسل ُموَن الَّذ يَن ُهْم م  َوقَاَل َرض 

يٌَّة تـَْعل يُمُهْم َواْعت َقاُدُهْم َأنَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاََل َمْوُجوٌد ب ال  اٍن َلْيَس َلُه َكم  َُ َم
ْنَسان  َواْلََْجر   ْسٌم َكث يٌف َكاإل  ا َلط يف اا َكالنُّور  َواْْلََواء  َوال ُهَو ج  ْسم ا َلْيَس ج 
َن  َئاُت اْلَمالي ني  م  َوالشََّجر  َوَأنَّ الشَّْىَء الَّذ ى َلُه َحدٌّ َُمُْلوٌق، َعَلى َهَذا م 

يَُدر ٍُّسوَن اْلع ْلَم َعَلى َهَذا اْلَوْجه  َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ب ال  اْلُمْسل م نَي. ُعَلَماُؤُهمْ 
َنَّ الشَّْىَء الَّذ ى َلُه َحدٌّ  اٍن َوَلْيَس َلُه َحدٌّ ال َحدٌّ َصغ رٌي َوال َحدٌّ َكب رٌي أل  َُ َم

ْمُس ََتَْتاُج إ ََل َُيَْتاُج إ ََل َمْن َجَعَلُه َعَلى َذل َك اْْلَد ٍّ الَّذ ى ُهَو َعَلْيه . الشَّ 
َلَقْت نـَْفَسَها َعَلى َهَذا اْْلَد ٍّ ال  َْ َى  َمْن َجَعَلَها َعَلى َهَذا اْْلَد ٍّ َلْيَسْت ه 
ْنَساُن َأْربـََعُة َأْذرٍُع ُطوال ا َوذ رَاٌع َعْرض اا م َساَحُتُه َلْسَنا  . َواإل  ُِّ ِف  اْلَعْقل  َيص 

ال ٌق ََنُْن ََنُْلُق أَنـُْفَسَنا َعَلى َهَذا  َْ اْْلَد ٍّ َبْل ُكلُّ َهذ ه  اْلَمْخُلوقَات  َْلَا 
ُُوَن َشْىٌء م َن اأَلْجَرام   ُِّ ِف  اْلَعْقل  َأْن َي َجَعَلَها َعَلى َهَذا اْْلَد ٍّ َفال َيص 

َلَق نـَْفَسُه َعَلى اْْلَد ٍّ الَّذ ى ُهَو َعَلْيه . َْ  ُهَو 
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      َْ َلَق َهذ ه  اأَلْشَياَء الََّّت  َْلَا َأْجَراٌم ال ََيُوُز فَاَّللَُّ تـََباَرَك َوتـََعاََل الَّذ ى 
ُُوَن َلُه َحدٌّ. ْرٌم ال ََيُوُز َأْن َي ُُوَن َلُه ج   َأْن َي

يَّة  َوَهَذا َشْىٌء       م  َُ َى اَّللَُّ َعْنُه َوَجَب تـَْنز يُه اَّللَّ  َعن  اْْلَد ٍّ َواْل َوقَاَل َرض 
َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل  بـََبَت ِف  ع َبارَات  السََّلف   . َسي ٍُّدََن َعل ىٌّ َرض   ِ َمْن »الصَّال 

َل اِْلَال َق اْلَمْعُبودَ   .«َزَعَم َأنَّ إ َْلََنا َُمُْدوٌد فـََقْد َجه 
ُ َعْنُه َأْصالن  َعظ يَمان  م ْن ُأُصول  اْلَعق يَدة  َيَ ُب اْلع َنايَُة       َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 

و ين  ِب  َما َأَحُدْهَُ  ُْ ِْلَْلق  َوالتَّ ُر إ فْـَراُدُه َب  َْ ا تـَْنز يُه اَّللَّ  َعْن ُمَشاَِبَة  اِْلَْلق  َواآل
.ُ ال َق ل َشْىٍء م َن اأَلْشَياء  إ الَّ اَّللَّ َْ  َأْى أَنَُّه ال 

ال ُق اأَلْرَواح  وَ       َْ ال ُق النُّور  َو َْ َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ تـََعاََل  ال ُق َوقَاَل َرض  َْ
ِ  َوالنُّور   ث يَفة ، اأَلْجَساُم اللَّط يَفُة َكالرُّوح  َوالر ٍّي َُ اأَلْجَسام  اللَّط يَفة  َواْل
َلَقَها، َما َكاَنْت َمْوُجوَدة ا، اللَّْيُل  َْ َوالظَّالم  َهذ ه  َأْجَساٌم َلط يَفٌة، اَّللَُّ ُهَو 

ُْل َق  َوالنـََّهاُر َما َكاََن َمْوُجوَدْين  قـَْبَل َأنْ  ُْل َق اْلَماُء ُثَّ  ُ، َلمَّا  ََيُْلَقُهَما اَّللَّ
ُُْن َلْيٌل َوال ََنَاٌر ُثَّ اأَلْجَساُم  ْنُه اْلَعْرُش َما َكاَن نُوٌر َوال َظالٌم َوَلَْ َي م 

ُ. اَّللَُّ  ُُْن َشْىٌء َمْوُجوٌد إ الَّ اَّللَّ ث يَفُة َما َكاَنْت َمْوُجوَدة ا ََلْ َي َُ  َكاَن اللَّط يَفُة َواْل
ُ تـََباَرَك َوتـََعاََل  َهٍة ُثَّ اَّللَّ اٍن ب ال ج  َُ ان  قـَْبَل اْلْ َهات  الس ٍّت ٍّ ب ال َم َُ ْبَل اْلَم قـَ
َلَق  َْ َها َعَلى َحْجٍم َكب رٍي الَّذ ى  نـْ َها َعَلى َحْجٍم َصغ رٍي َوم  نـْ َلَق اأَلْجَساَم م  َْ
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ب رَي ال َُ ا َلْيَس َحْجم اا َصغ ري اا َوال اْلَْْجَم الصَّغ رَي َواْلَْْجَم اْل ُُوُن َحْجم ا  َي
ا َكب ري اا.  َحْجم ا

ْثل ه  َشْىٌء، اأَلْشَياُء       َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ تـََعاََل َمْوُجوٌد َلْيَس َكم  َوقَاَل َرض 
ْنَسان  َواْلََْجر  َوالشََّجر  َواأَلْشَياُء اللَّط يَفُة َكاْْلََواء   ث يَفُة َكاإل  َُ َوالرُّوح  اْل

ْسٌم َلط يٌف َلط يٌف َلط يٌف،  ْلَقت ه ْم ج   ْ ُة ِف  َأْصل   َُ ة ، َواْلَمالئ  َُ َواْلَمالئ 
ُ تـََباَرَك َوتـََعاََل  ْنَسان  َوال ُيُ سُّ ِب  ْم فَاَّللَّ ُلوا إ ََل َصْدر  اإل  ُْ َيْسَتط يُعوَن َأْن َيْد

ْسم  اْلَمال َلَق َهَذا اْلْ ْسَم اللَّط يَف َكج  ْسم  َْ ث يَف َكج  َُ ة  َواْلْ ْسَم اْل َُ ئ 
اْلَبَشر  َواْلََْجر  َوالشََّجر  فـَُهَو ال َكَهَذا َوال َكَهَذا، اَّللَُّ ال ُيْشب ُه َهَذا َوال 
ْنَسان  ال يـََتَصوَُّر َمْوُجود اا  اٍن، َوَلْو َكاَن َعْقُل اإل  َُ َهَذا ل َذل َك َمْوُجوٌد ب ال َم

اٍن َيَ ُب عَ  َُ اٍن َلْيَس ُكلُّ ب ال َم َُ نَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ب ال َم َنا َأْن نـُْؤم َن ِبَ  َليـْ
. ْنَسان   َمْوُجوٍد يـََتَصوَّرُُه قـَْلُب اإل 

َى اَّللَُّ َعْنُه َيَ ُب َأْن نـَْعَتق َد َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ال َكاْلَمْوُجوَدات        َوقَاَل َرض 
يَع ال ََيُوُز َعَلْيه  التََّحيـُُّز ِف   َ َجَ  ُ َنة  ال ََيُوُز َأْن مَيََْ يع  اأَلْم اٍن َوال ِف  َجَ  َُ  َم

، اْْلَقُّ ُهَو َأْن يـُْعتَـَقَد َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ال   ُ َنة  َوال َأْن ََيَْتصَّ ِب  َهة  اْلَعْرش  اأَلْم
 ُُ ا َلُه َحدٌّ، َكَذل َك ال ََيُوُز َأْن َي وَن اَّللَُّ تـََعاََل َكاْلَمْوُجوَدات  لَْيَس َحْجم ا

ال ُق  َْ ُُوُن نُور اا ُهَو  ال ُق النُّور  َكْيَف َي َْ ا َلط يف اا َكالنُّور  ال ََيُوُز، اَّللَُّ  ْسم ا ج 
ْنَساُن يـََتَصوَُّر النُّوَر، َوالظَّالَم َوْحَدُه يـََتَصوَّرُُه  الظَّالم  َفال ُيْشب ُه الظَّالَم، اإل 
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ُُوَن نُوٌر وَ  ال َظالٌم َهَذا ال َيْسَتط يُع إ ْنَساٌن َأْن يـََتَصوَّرَُه، َعْقُل َأمَّا َأْن ال َي
ْنَساُن َأْن يـََتَصوَّرَُه  ْنَسان  ال َيْسَتط يُع فَاَّللَُّ تـََباَرَك َوتـََعاََل ال َيْسَتط يُع اإل  اإل 

الف  َذل َك َهَذا َفَطر يُق النََّجاة  ُهَو َأْن يـَُقاَل َمْهَما َتَصوَّْرَت ب َبال َك فَاَّللَُّ ِب   
ر مي   َُ ْثل ه  ﴿َطر يُق النََّجاة  َهَذا يـَُواف ُق قـَْوَل اَّللَّ  تـََعاََل ِف  اْلُقْرَءان  اْل َلْيَس َكم 

 .]ُسورََة الشُّوَرى[ ﴾َشْىءٌ 
َى اَّللَُّ َعْنُه قـَْوُل اَّللَُّ ال َُيُوُل َوال يـَُزوُل َوال ُتْدر ُكُه اْلُعُقوُل       َوقَاَل َرض 

يَلٌة.هَ   ذ ه  َجَ 
 

 َمْعر َفُة اَّللَّ  َوالرَُّسول       
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْعر َفُة اَّللَّ  َوَمْعر َفُة الرَُّسول        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل اإل 

ُُْل  ْن ُهَنا َيْد َنَّ َهَذا ُهَو ََبُب السََّعاَدة  األََبد يَّة  م  َأْفَضُل اأَلْعَمال  أل 
ائ َمة  يـَْنُجو اإل   َرو يَّة  ِف  اْْلََياة  الدَّ ْْ ْنَساُن ََبَب السََّعاَدة  األََبد يَّة  السََّعاَدة  اأُل

ََذا َصاَر َأْفَضَل  ائ م  اْلُمق يم  الَّذ ى ال اْنق طَاَع َلُه ْل  م ْن َعَذاب  اَّللَّ  الدَّ
.  اأَلْعَمال 

َى اَّللَُّ َعْنُه ُكلُّ شَ       ث يف  َما َكاَن َوقَاَل َرض  َُ َن اْلَعاَلَ  اللَّط يف  َواْل ْىٍء م 
ُ. َهذ ه  اْلَعق يَدُة  َلَقُه اَّللَّ َْ َد بـَْعَد َأْن  َا ُوج  ُ إ َّنَّ ْبَل َأْن ََيُْلَقُه اَّللَّ ئ اا َمْوُجود اا قـَ َشيـْ

َا اْلُقْرَءاُن  يد  الََّّت  َجاَء ِب  ْثل ه  َشْىءٌ ﴿ه َى َعق يَدُة التـَّْوح  ]ُسورََة  ﴾َلْيَس َكم 
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َغايَُة »َهذ ه  اآليَُة َمْعَناَها َهَذا الَّذ ى قَاَلُه َسي ٍُّدََن َأْْحَُد الر ٍّفَاع ىُّ  الشُّوَرى[
انٍ  َُ يَقاُن ب ُوُجود ه  تـََعاََل ب ال َكْيٍف َوال َم َّللَّ  اإل  . َوَهَذا الَّذ ى «اْلَمْعر َفة  َب 

.َيْشَرُحُه ُعَلَماُء َأْهل  السُّنَّة  ِف    الشَّْرق  َواْلَغْرب 
ْسٌم فـَْوَق       ْن يـُْعتَـَقَد أَنَُّه ج  َى اَّللَُّ َعْنُه لَْيَس َمْعر َفُة اَّللَّ  ِبَ  َوقَاَل َرض 

، ال يُوَجُد َشْىٌء َلُه َحَياٌة ُمْسَتق رٌّ فـَْوَق اْلَعْرش  ال  اْلَعْرش  ب َقْدر  اْلَعْرش 
ه  الرَّْْحَةَ ﴿ف يه   يُوَجُد. يُوَجُد ك َتاٌب َكَتَب اَّللَُّ  ْم َعَلى نـَْفس  ُُ ]ُسورََة  ﴾َكَتَب رَبُّ

ُُوَن  األَنـَْعام[ َهٍة م ْن َغرْي  َأْن َي اٍن ب ال ج  َُ َفَمن  اْعتَـَقَد َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد ب ال َم
ا َكث يف اا َكا ُُوَن َحْجم ا ة  َوالنُّور  َوم ْن َغرْي  َأْن َي َُ ا َلط يف اا َكاْلَمالئ  ْنَسان  َحْجم ا إل 

َّللَّ  يـَُقاُل َلُه ُمْؤم ٌن  قُّ َأْن يـُْعَبَد فـََهَذا َعَرَف اَّللََّ َءاَمَن َب  َوأَنَُّه ُهَو الَّذ ى َيْسَتح 
َّللَّ  فَإ َذا اْعتَـَقَد ر َساَلَة َسي ٍّد ََن ُُمَمٍَّد  َّللَّ  َوَرُسول ه  فـَُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَب  ن اا َب  َصاَر ُمْؤم 

ْست ْمَرار  ُمْسل ٌم َفَما َداَم َعَلى  َقى َشْىٌء ال  ُ ْن يـَبـْ ْعت َقاد  فـَُهَو ُمْسل ٌم َل َهَذا اال 
إ ْسالم ه  َوُهَو َأْن َُيَْفَظ ل َسانَُه م ْن َسب ٍّ اَّللَّ  ِف  َحال  اْلَغَضب  َأْو ِف  َحال  

 اْلَمْزح  َأْو ِف  َغرْي  َذل َك.
َى اَّللَُّ َعْنُه َهَذا اْْلَد يُث       إ نَّ اَّللََّ فـََرَض فـََرائ َض َفال »َوقَاَل َرض 

ْم َغرْيَ  ُُ َت َعْن َأْشَياَء َرْْحَة ا ب  َُ ُُوَها َوَس َته  ُتَضي ٍُّعوَها َوَحرََّم َأْشَياَء َفال تـَنـْ
َها ُلُه  «ن ْسَياٍن َفال تـَْبَحثُوا َعنـْ ُْ َلْيَس َمْعَناُه َأنَّ اَّللََّ َذاتُُه َلُه َكالٌم َيْد

َا مَ  ُُوُت إ َّنَّ َت َعْن َأْشَياءَ »ْعَِن السُّ َُ َزَل  «َوَس ، أَنـْ َأْى َلَْ يـُْنز ْلُه ِف  اْلُقْرَءان 
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َت َعْن  َُ َا فـََرائ ُض َوَس َا َحَراٌم َوَبنيََّ َأْشَياَء َأَنَّ ِف  اْلُقْرَءان  َأْشَياَء َبنيََّ َأَنَّ
َا َحَراٌم َوال َأْوَحى إ ََل نَب ي ٍّه   َا َحَراٌم، َهَذا )َأى  الَّذ ى ََلْ  َأْشَياَء ََلْ َيْذُكْرَها َأَنَّ َأَنَّ

َت َمْعَناُه ِف  اْْلَد يث  َأْى ََلْ  َُ ُتوا َعْنُه. َس ُُ ُ( ال ََجَْعُلوُه َحَرام اا اْس ُُيَر ٍّْمُه اَّللَّ
َت، َلْو َكاَن اَّللَُّ  َُ ْشَياَء ُثَّ َس لََّم ِبَ  َُ  يُْذَكْر ِف  اْلُقْرَءان  َلْيَس َمْعَناُه َأنَّ اَّللََّ َت

ْلق ه . َْ ْثَل  ُُوَن م  ثْـَلَنا َوال ََيُوُز َأْن َي اَن م  َُ لَُّم ُثَّ يـَْقَطُع َل َُ  يـََت
َنَّ َهَذا م ْن َأْصل  الد ٍّين  َمْعر َفُة اَّللَّ   َى اَّللَُّ َعْنُه افْـَهُموا َهَذا أل  َوقَاَل َرض 

، َمْن َلَْ يـَْعر ف  اَّللََّ َمْهَما أَتْـَعَب  نـَْفَسُه ِف  الصَّالة  َوالص ٍَّيام  َأَساُس الد ٍّين 
َفُعُه َأمَّا َمْن َعق يَدتُُه  َواْلَْج ٍّ َوالزََّكاة  َوق َيام  اللَّْيل  َوق َراَءة  اْلُقْرَءان  ال يـَنـْ

َفُعُه. يَحٌة اْلََْسَنُة اْلَقل يَلُة تـَنـْ  َصح 
 

َباَدُة اَّللَّ  َوْحَدهُ        ع 
َماُم اْْلََرر ىُّ       َلَق اْلَبَشَر ل يَـْعُبُدوُه  قَاَل اإل  َْ َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ تـََعاََل  َرض 

ْسالم  قَاَل اَّللَُّ تـََعاََل  َلْقُت اْلْ نَّ ﴿ل ُيْسل ُموا ل يَـْعَملوا ب د ين  اَّللَّ  اإل  َْ َوَما 
ْنَس إ الَّ ل يَـْعُبُدونَ  ْنَس َواْلْ نَّ ، َمْعَِن اآليَة  َأََن َأَمرْ ]ُسورََة الذَّار ََيت[ ﴾َواإل  ُت اإل 

 َأْن يـَْعُبُدوِّ  َأْى ال يـَْعُبُدوا َغرْي ى.
رُي اآليَة        ُ َعْنُه تـَْفس  َى اَّللَّ ]ُسورََة  ﴾َأفـََرأَْيَت َمن  اَتَََّذ إ َْلَُه َهَواهُ ﴿َوقَاَل َرض 

يََّة. اآليَُة . َمْعَناُه ع ْنَد َذل َك اْلُمْشر ك  إ َلٌه، اَّللَُّ َما أَبـَْبَت اْْلَاب َية[ َلُه األُُلوه 
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يَل  ل يَّة  إ َذا رََأْوا َحَجر اا َجَ  ( اْْلَاه  َن اْلَعَرب  )ِف  نـََزَلْت ِف  َشْأن  ُأََنٍس م 
ْنُه  َر َأْحَلى م  َْ يَـْعُبُدونَُه ُثَّ إ َذا َصاَدُفوا َءا ُُْذونَُه فـَ اْلَمْنَظر  َحَسَن اْلَمْنَظر  َيَْ

ُْذُ  يَـْعُبُدونَُه، ِف  َهَذا نـََزَلت  اآليَُة يـَْرُموَن َهَذا َوَيَْ رَي فـَ  ْ َأفـََرَأْيَت ﴿وَن اآل
َمْعَناُه َذمٌّ َْلُْم. َما أَبـَْبَت اْلُقْرَءاُن أَنَُّه يُوَجُد  ]ُسورََة اْْلَاب َية[ ﴾َمن  اَتَََّذ إ َْلَُه َهَواهُ 

 إ َلٌه َغرْيُ اَّللَّ .
 

 اَعة  َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  َواْْلَمَ      
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ طُُرَق اِْلَرْي  َكث ريٌَة َوبـَْعَضَها       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

َبغ ى تـَْقد ميُ اأَلَهم ٍّ  ْن بـَْعٍض فَـيَـنـْ ُُوُن َأْكثـََر نـَْفع اا م  ْن بـَْعٍض بـَْعُضَها َي َأْفَضُل م 
ْهت َمام  ب ه  َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  فَاأَلَهم ٍّ. فََأَهمُّ أُُمور  الد ٍّين  َوَأْوال َها ل ال 

َها السََّلُف َواِْلََلُف. السََّلُف ُهْم َأْهُل اْلُقُرون  الثَّالبَة   َواْْلََماَعة  الََّّت  َعَليـْ
 اأُلوََل َهُؤالء  ُكلُُّهْم َعَلى َما َعَلْيه  الصََّحابَُة َوال يـََزاُل َهَذا ُمْسَتم رًّا إ ََل يـَْوم  

لَّ أُمَُّتُه َوَأَن َُجُْهوَرُهْم ال  َنَّ اَّللََّ َوَعَد نَب يَُّه َأْن ال َتض  اْلق َياَمة  َوَذل َك أل 
لُّ ال َُمَاَلَة ال بُدَّ فـَُهَو َضالٌّ َوَقْد  ُهْم فـَُهَو َيض  لُّوَن َأمَّا َمْن َشذَّ َعنـْ َيض 

 َحَصَل َهَذا.
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ       َأْعَظَم ن َعم  اَّللَّ  تـََعاََل َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  الََّّت    َوقَاَل َرض 

َها الصََّحابَُة َوَمْن تَب َعُهْم َوتـََوارَبـََها اْلُمْسل ُموَن اِْلََلُف َعن  السََّلف   َكاَن َعَليـْ
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، َوَهَذا اْلَمْذَهُب َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  وَ  اْْلََماَعة  ُهَو ُمْنُذ َأْربـََعَة َعَشَر قـَْرَن ا
الَّذ ى َكاَن َعَلْيه  اِْلَُلَفاُء َوالسَّالط نُي. َوم ْن َُجَْلة  السَّالط ني  الَّذ يَن َكانُوا 
  .ُ َُه اَّللَّ ُّ َرْح  َعَلى َهذ ه  اْلَعق يَدة  اأَلْشَعر يَّة  السُّْلطَاُن َصالُح الد ٍّين  األَيُّوِب 

ا َحاف ظ اا ل ْلُقْرَءان  َكاَن السُّْلطَاُن َصالُح الد ٍّين   ُّ َواَْسُُه يُوُسُف َعال م ا األَيُّوِب 
ُ َتاب  اْْلََماَسة . َكاَن  ُ َتاب  التـَّْنب يه  ِف  اْلف ْقه  الشَّاف ع ى ٍّ َوَحاف ظ اا ل  َوَحاف ظ اا ل 

ْهت َمام  ب َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  اْلَعق يَدة  اأَلْشَعر يَّة . َكاَن َيَْ  ُمُر اْلُمَؤذ ٍّن نَي َشد يَد اال 
د . ُثَّ  ريَاُن اْلَمْسج  َأْن يـَْقَرُؤوا اْلَعق يَدَة اأَلْشَعر يََّة َعَلى اْلَمآذ ن  ل َيْسَمَع ج 
ُ َبار  َحَّتَّ الص ٍَّغاُر الَّذ يَن  قـََرَر َتْدر يَس ك َتاب  اْلَعق يَدة  اأَلْشَعر يَّة  ل لص ٍَّغار  َواْل

َتات يب  َوَهذ   َُ ُ َتاُب الَّذ ى ُيَسمَّى َحَدائ َق اْلُفُصول  ِف  اْل ه  اْلَعق يَدُة َهَذا اْل
. َر اْلُعُقول   َوَجَواه 
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ْسالم        إل  ُبُه إ الَّ َب  اف ُر ال يـُْغَفُر َلُه َذنـْ َُ  اْل
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْعَِن اْْلَد يث        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  َقْوم ى اللَُّهمَّ اْغف ْر ل  »قَاَل اإل 

ُْم ال يـَْعَلُمونَ  ، اللَُّهمَّ اْغف ْر ل َقْوم ى َأى   «فَإ َنَّ إل ْسالم  اللَُّهمَّ اْغف ْر َْلُْم َب 
ُْول  ِف   لدُّ إل ْسالم  اْغف ْر َْلُْم َب  ُْم ال يـَْعَلُموَن اْغف ْر َْلُْم َب  اف ر يَن فَإ َنَّ َُ اْل

ْبَل َأْن َيدْ  ْسالم  َلْيَس َمْعَناُه قـَ ُهْم ُذنُوَِبُْم.اإل  ُِ َعنـْ  ُُْلوا ِف  اإل ْسالم  اْم
اف ُر اأَلْصل ىُّ ال       َُ ، اْل إل ْسالم  ُهْم ُكْفَرُهْم َب  ُِ َعنـْ َعاُء َمْعَناُه اْم َهَذا الدُّ

َدَم اْلُفَقَراَء َواْلَمَساك نَي  َْ إل ْسالم  َمْهَما َتَصدََّق َو ُبُه إ الَّ َب  يـُْغَفُر َلُه َذنـْ
َيٍة ال تـُْغَفُر َلُه.َواأَلرَا  م َل ال تـُْغَفُر َلُه َأْصَغُر َمْعص 
ى ٍّ َوْجٍه َكاَن       ْسالم  ِبَ  َى اَّللَُّ َعْنُه َأىُّ إ ْنَساٍن َكذََّب َشر يَعَة اإل  َوقَاَل َرض 

ُْوُل ِف  اإل ْسالم   ُُْفر  الدُّ إل ْسالم  َكفَّارَُة اْل ْل قُ ﴿ال يـَْغف ُر اَّللَُّ َلُه إ الَّ َب 
تَـُهوا يـُْغَفْر َْلُْم مَّا َقْد َسَلفَ  ُُفَّاُر  ]ُسورََة األَنـَْفال[ ﴾ل لَّذ يَن َكَفُروا إ ْن يـَنـْ َمْعَناُه اْل

اف ُر اأَلْصل ىُّ َلْو َكاَن قـََتَل أَْلَف  َُ ْفَر يـُْغَفُر َْلُْم َما َقْد َسَبَق، اْل ُُ إ َذا تـَرَُكوا اْل
 ِب  ْسالم ه . ُمْسل ٍم إ َذا َأْسَلَم ُغف َر َلهُ 

َنَُّه        َرة  أل   ْ ْن َأْعَمال ه  ِف  اآل اف َر َشْىٌء م  َُ َفُع اْل ُ َعْنُه ال يـَنـْ َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
اف ر . اَّللَُّ تـََعاََل َأنـَْزَل  َُ َن اْل رْيٌ م  َْ َّللَّ  َوَرُسول ه ، اْلََْشَراُت ع ْنَد اَّللَّ   َكاف ٌر َب 

إ نَّ َشرَّ الدََّواب ٍّ ع ْنَد اَّللَّ  الَّذ يَن َكَفُروا فـَُهْم ال ﴿ِف  اْلُقْرَءان  َءايََة 
ُنونَ  ْلق  اَّللَّ ، ُكلُّ ]ُسورََة األَنـَْفال[ ﴾يـُْؤم  َْ اف ُر الَّذ ى مَيُوُت َعَلى ُكْفر ه  َشرُّ  َُ . اْل
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 ُُ َن اْل رْيٌ ع ْنَد اَّللَّ  م  َْ ُ م َن اْلََْشَرات  َوالس ٍَّباع   َلَق اَّللَّ َْ فَّار ، ُهْم َجَزاُؤُهْم َما 
َيا َجَزاُؤُهْم ِف  الر ٍّْزق  َوالص ٍّحَّة  َأمَّا  نـْ ْحَساَن َمَع النَّاس  ِف  الدُّ ُلوا اإل  إ ْن َعم 

َن الثَـَّواب  َواأَلْجر (. َرة  َلْيَس َْلُْم َشْىٌء )م   ْ  ِف  اآل
 

َيا فـََقطْ       نـْ ُُوُن ِف  الدُّ اف ر  َت َُ  َرْْحَُة اْل
لرَّْْحَة  َمْعَناُه  قَالَ       اف ر  َب  َُ َى اَّللَُّ َعْنُه إ َذا ُدع َى ل ْل َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  اإل 

َرة ، َهُؤالء  الَّذ يَن يـَُقوُلوَن َرْْحَُة   ْ َيا لَْيَس َمْعَناُه الرَّْْحََة ِف  اآل نـْ الرَّْْحَُة ِف  الدُّ
ُفُروَن.  ُْ َذ، اَّللَّ  َعَلْيه  إ َذا َماَت َكاف ٌر َي َْ َذ م ْن ن ْعَمة  اَّللَّ  َما َأ َْ َيا َأ نـْ ِف  الدُّ

ْسالُم َأْن  ُر ُهَو اإل  ُْ َر. الشُّ َُ َنَُّه َما َش َرة  أل   ْ ت ْلَك الن ٍّْعَمُة َوََبٌل َعَلْيه  ِف  اآل
َّللَّ  َوَرُسول ه  الَّذ ى ُهَو َأْرَسَلُه ل يـُتـَّ  َّللَّ  َوَرُسول ه ، إ َذا َءاَمَن َب  َبَع ل ُيَصدََّق يـُْؤم َن َب 

ْحَسان  إ ََل اْلُفَقَراء  َواْلَمَساك ني  َوالتََّصدُّق  َعَلى  ُر َأمَّا ُُمَرَُّد اإل  ُْ َهَذا الشَّ
. َرة  َلْيَس َلُه َشْىٌء م ْن ت ْلَك الصََّدقَات   ْ َتام  ِف  اآل  اأَلرَام ل  َواألَيـْ

ْحَسان  ل لنَّاس   اف ُر َمْهَما َعم َل م َن اإل  َُ َا اْلُمْسل ُم  اْل ُُوُن َشاك ر اا إ َّنَّ ال َي
َن م ْن  َُّ َبات  َواْجتَـَنَب اْلُمَحرََّمات  َهَذا َشاك ٌر َوإ َذا َتََ الَّذ ى َأدَّى اْلَواج 

ُُوٌر َهَذا الَّذ ى قَاَل اَّللَُّ تـََعاََل ف يه   َوَقل يٌل م ٍّْن ع َباد َى ﴿َذل َك يـَُقاُل َلُه َش
ُُورُ  ُُوُر ُهَو الَّذ ى َسَبأ[]ُسورََة  ﴾الشَّ ُُوُر َقل يٌل الشَّ ْن َبنْي  اْلُمْسل م نَي الشَّ ، م 

.ٍّ  َوَصَل إ ََل َدرََجة  َوَل 
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ُّ َأمَّا َمْن يـَْعَمُل َحَسَناٍت َكث ريَة ا َلْو َكاَن ُمْسل م اا ال       ُُوُر ُهَو اْلَوَل  الشَّ
ُُْن َتق يًّا  ُُوٌر إ ْن َلَْ َي ُُورُ وَ ﴿يـَُقاُل َلُه َش  ]ُسورََة َسَبأ[ ﴾َقل يٌل م ٍّْن ع َباد َى الشَّ

يَحٌة  ْن َبنْي  اْلُمْسل م نَي، الَّذ يَن َعق يَدُُتُْم َصح  َّ م  َهذ ه  اآليَُة تـَْعِن  اْلَوَل 
ُلوا  َن اْلُمَحرََّمات  إ َذا َلَْ َيص  َبات  َوََيَْتن ُبوَن َكث ري اا م  َن اْلَواج  َويـَُؤدُّوَن َكث ري اا م 

ْم ِم َّْن ُهَو إ   َا ف يه  ُنوَن ِب  ُُوٌر َأمَّا اْلُمْؤم  ْم َش ََحد ه  ََل َدرََجة  التـَّْقَوى ال يـَُقاُل أل 
 َتق ىٌّ َأْو َمْن َلْيَس ب َتق ىٍّ فـَُهْم َكثْـَرٌة َلْيُسوا ق لَّة ا.

 

ْفُر َدرََجاتٌ       ُُ  اْل
ُ َعْنهُ       َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ْفُر َوالش ٍّْرُك َدرََجاٌت َلْيَس َدرََجة ا  قَاَل اإل  ُُ اْل

ْرٌك َأْصَغُر، الش ٍّْرُك  ََُ َوش  ْرٌك َأْك ْن بـَْعٍض، يُوَجُد ش  َدة ا بـَْعُضَها َأَشدُّ م  َواح 
ََُ ُهَو الَّذ ى َُيْر ُج م َن اْلم لَّة ، الش ٍّْرُك اأَلْصَغُر ال َُيْر ُج م َن اإل ْسالم    اأَلْك

 ُُ َن اْلم لَّة  وَُكْفٌر ال َُيْر ُج م َن اْلم لَّة  بـَْعُض َكَذل َك اْل ْفُر َدَرَجاٌت ُكْفٌر َُيْر ُج م 
ُم ب َغرْي  الشَّرْع  ُكْفٌر َأْصَغُر لَْيَس   ُْ ب ريَة  يـَُقاُل َْلَا ُكْفٌر َأْصَغُر. اْلُْ َُ الذُّنُوب  اْل

.َََ  ُكْفر اا َأْك
 

ميَاُن شَ        ْىءٌ اْلَمْعر فُة َشْىٌء َواإل 
َى       َى اَّللَُّ َعْنُه َوَرَد َعْن َجْعَفر  بن  َأِب  طَال ٍب َرض  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

نَـْيه ،  َبت ه  الرَُّسوُل قَاَم إ َلْيه  ُمْسر ع اا َوقـَبـََّلُه َبنْيَ َعيـْ ْن َغيـْ اَّللَُّ َعْنُه َلمَّا َقد َم م 
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ْئَت تـَُقب ٍُّلُه  ْيه  َأْو تـَُقب ٍُّل َيَدُه ُكلُّ َهَذا اْلُمْسل ُم إ ْن ش  دَّ َْ نَـْيه  َأْو َعَلى  َبنْيَ َعيـْ
 َجائ ٌز الرَُّسوُل قُب ٍَّلْت َيَداُه َور ْجالُه.

ا َهَذا السَُّؤاَل َهيـََّئا       نَـُهَما َنْسَأُل ُُمَمَّد ا ن  ِف  اْلَمد يَنة  قَاال ف يَما بـَيـْ يـَُهود َيَّ
َن اْليَـُهود  إ الَّ اْلَقل يُل َفَسَأالُه فََأَجاَِبَُما فـََقاال َلُه  َلُه ُسَؤاال ا ال يـَْعر فُهُ  َحَّتَّ م 

ْن  ٌّ إ الَّ م  ََنَّ نـََرى ال َيْطَلُع َنِب  َما َأْن تـَتَّب َعاِّ  قَاال أل  ُُ ٌّ قَاَل َما مَيْنَـَع أَْنَت َنِب 
دَّة  اْعِ َ  َنَُّه َعَرَف اْْلََواَب َعَلى ُذر ٍّيَّة  َداُوَد، قـَبَّال َيَدْيه  َور ْجَلْيه  ل ش  َما ِب  اف ه 

 ٌّ ا َنِب  ميَاُن َشْىٌء. َهَذان  يـَْعر َفان  َأنَّ َسي ٍَّدََن ُُمَمَّد ا السَُّؤال  اْلَمْعر َفُة َشْىٌء َواإل 
نْ  ف ى َبْل ال بُدَّ م ْن إ ْذَعان  النـَّْفس  ِبَ  ُْ ُ ْن َما َءاَمَنا. اْلَمْعر َفُة َوْحَدَها ال َت  َل
  ٌّ ا َنِب  تـَْقَبَل النـَّْفُس َهَذا الشَّْىَء َوتـَْعَتق َدُه. اْليَـُهوُد َكانُوا يـَْعر ُفوَن َأنَّ ُُمَمَّد ا
ُهْم إ الَّ اْلَقل يُل. النََّصاَرى ِف  َذل َك  نـْ ُ ْن َما َءاَمَن م  َناَءُهْم َل َكَما يـَْعر ُفوَن أَبـْ

، َمل كُ  اْْلََبَشة  ِف  َذل َك اْلَوْقت  َكاَن َنْصَران يًّا  اْلَوْقت  َكانُوا َأقْـَرَب ل إل ميَان 
َطة  بـَْعض  الصََّحابَة  الَّذ يَن َذَهُبوا  ه  ب َواس  لرَُّسول  َوُهَو ِف  َأْرض  َأْسَلَم َوَءاَمَن َب 
َْ ه  نُورٌ   إ َلْيه  َصاَر َول يًّا َلمَّا َماَت، ِف  َزَمن  الرَُّسول  َماَت، َكاَن يـَُرى َعَلى َق

ََُّن ِف  اإل ْسالم  َحَّتَّ َصاَر َول يًّا، الرَُّسوُل  َنَُّه َتََ ِف  اللََّياَل  إ ََل السََّماء  أل 
َى َماَت قَاَل  نَّ النََّجاش  َصلَّى َعَلْيه  يـَْوَم َماَت َصالَة اْلَغائ ب  َجاَءُه َوْحٌى ِبَ 

ُُْم َأْصَحَمَة. ي  ْ َْصَحاب ه  ُقوُموا ُنَصل ٍّى َعَلى َأ ى  َأْصَحَمُة  أل  اْسُم النََّجاش 
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ىُّ َلَقُب ُكل ٍّ َمْن مَيْل ُك اْْلََبَشَة، َماَت َفَصلُّوا َعَلْيه  َصالَة اْلَغائ ب   النََّجاش 
 ُهَو ِف  اْْلََبَشة  َماَت َوُهْم َكانُوا ِف  اْلَمد يَنة  َصلَّْوا َعَلْيه .

 

َُالم         َمُقوَلُة َوْحَدة  اْل
َى اَّللَُّ َعْنُه اتَـَّفَق َأْهُل السُّنَّة  َعَلى َوْحَدة  َكالم  قَاَل اإل        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض 

ْشب يل ىُّ اْلُمتَـَوِفَّ َسَنَة  ُّ اإل  ُُوِّ  َماُم أَبُو َعل ىٍّ السَّ م َن  717اَّللَّ  تـََعاََل قَاَلُه اإل 
 َُ َهق ىُّ ذََكَر َوْحَدَة اْل الم  ِف  ك َتاَبنْي  م ْن ُكُتب ه . وََكَذل َك اْلْ ْجَرة  وََكَذل َك اْلبَـيـْ

 ُ ْلق ه ، اَّللَّ َْ َفات   َفاتُُه ال ُتْشب ُه ص  َأْهُل السُّنَّة  يـَْعَتق ُدوَن َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل ص 
ْْلَْرف   ُُوُن َب  َُالَم الَّذ ى َي َنَّ اْل َُالٍم لَْيَس َحْرف اا َوَصْوَت ا أل  ل ٌٍّم ب  َُ ُمَت

َى اَّللَُّ َعْنُه ِف   َوالصَّْوت  ُمَْ  َاد ٍث قَاَل أَبُو َحن يَفَة َرض  ُف ِب  ُلوٌق، اَّللَُّ ال يـَتَّص 
  ََ لَُّم ب ال َءاَلٍة »ك َتاب ه  اْلف ْقه  اأَلْك َُ آلالت  َواْْلُُروف  َواَّللَُّ يـََت لَُّم َب  َُ ََنُْن نـََت

َقط ُع ال وََكالُم اَّللَّ  الَّذ ى ُهَو َغرْيُ َحْرٍف َوَصوْ  «َحْرفٍ  ٌّ أََبد ىٌّ ال يـَنـْ ٍت َأَزَل 
َُالُم اْلَقائ ُم ب َذات  اَّللَّ  َلْيَس َحْرف اا  َُُت. اْل لََّم ُثَّ َيْس َُ ََيُوُز َعَلى اَّللَّ  َأْن يـََت
َُالُم الَّذ ى ُهَو َحْرٌف  َرة . َوَأمَّا اْل  ْ ْنُس َواْلْ نُّ ِف  اآل َوَصْوَت ا َيْسَمُعُه اإل 

َْن يل  َوالزَّبُور  َهُؤالء  َوَصْوٌت َكالْ  ْْلُُروف  َوالتـَّْورَاة  َواإل  ُقْرَءان  الَّذ ى نـَْقَرُؤُه َب 
. ُثَّ إ نَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاََل  ات ى ٍّ َُالم  الذَّ ع َبارَاٌت َعْن َكالم  اَّللَّ  َلْيَسْت َعنْيَ اْل

َََ ِف  اْلُقْرَءان  أَنَُّه ََيُْلُق اأَلْشَيا ْْ ُ َوَما َسَيْخُلُقُه َأ َلَق اَّللَّ َْ َُالم ه ، وَُكلُّ َما  َء ب 
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َُالم  اَّللَّ  تـََعاََل َوَهَذا َمْعَِن قـَْول ه  تـََعاََل  ئ اا ﴿ُوُجوُدُه ب  َا َأْمُرُه إ َذا َأرَاَد َشيـْ إ َّنَّ
ُُونُ  ُ َمْعَِن اآليَة  َأنَّ الشَّْىَء الَّ  ]ُسورََة َيس[ ﴾َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَي ذ ى َأرَاَد اَّللَّ

َُاف  َوالنُّون  النُّْطُق  ْل َُالم ه  اأَلَزَل  ٍّ َلْيَس اْلَمْعَِن أَنَُّه يـَْنط ُق َب  ُوُجوَدُه ََيُْلُقُه ب 
َُاف   ْل نَّ اَّللََّ ََيُْلُق اأَلْشَياَء َب  َفات َنا. ُثَّ اْلَقْوُل ِبَ  َُاف  َوالنُّون  م ْن ص  ْل َب 

يٌل َوالنُّون  َمْعَناُه أَ  َُاف  َوالنُّون  َوَهَذا ُمْسَتح  ْل نَُّه ََيُْلُق اأَلْشَياَء بـَْعَد النُّْطق  َب 
َُالم  اأَلَزَل  ٍّ الَّذ ى َلْيَس  ْل َا اْلَمْعَِن َأنَُّه ََيُْلُق اأَلْشَياَء الََّّت  َأرَاَد ُوُجوَدَها َب  إ َّنَّ

َا َأمْ ﴿َحْرف اا َوَصْوَت ا َهَذا َمْعَِن اآليَة   ئ اا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن إ َّنَّ ُرُه إ َذا َأرَاَد َشيـْ
ُُونُ  َي َوَأمَّا َما يـَُقولُُه بـَْعُض النَّاس  ُسْبَحاَن َمْن َأْمُرُه َبنْيَ  ]ُسورََة َيس[ ﴾فـَ

ٌد ال ُهَو قـُْرَءاٌن َوال َحد يٌث َوال ُهَو َكالُم َأْهل   َُالٌم فَاس  َُاف  َوالنُّون  َف اْل
.  اْلع ْلم 

 

ُ َعْنهُ أَ       َى اَّللَّ  ْْحَُد بُن َنْصٍر اِْلَُزاع ىُّ َرض 
َن       اَئََّتْ َسَنٍة م  َى اَّللَُّ َعْنُه ف يَما َمَضى بـَْعَد م  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

اْلْ ْجَرة  بـَْعُض ُرَؤَساء  اْلُمْسل م نَي أَْلَزُموا النَّاَس َأْن يـَُقوُلوا اْلُقْرَءاُن َُمُْلوٌق، 
َنَّ بَـ  ْعُضُهْم قَاُلوا َوبـَْعُضُهْم أَبـَْوا، َوُمَراُدُهْم َهذ ه  اْْلُُروُف َوَهَذا ال ََيُوُز أل 

اْلُقْرَءاَن ع َبارٌَة َعْن َكالم  اَّللَّ  اأَلَزَل  ٍّ األََبد ى ٍّ َكْيَف يـَُقاُل َُمُْلوٌق، َمَع َأنَّ 
ُ ن  اْلُقْرَءاُن ِب َ  َُالم  اأَلَزَل  ٍّ ال َهذ ه  اْْلُُروَف َُمُْلوَقٌة َل ا أَنَُّه ع َبارٌَة َعن  اْل
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َى اَّللَُّ َعْنُه َأَِب َأْن يـَُقوَل اْلُقْرَءاُن  َبٍل َرض  َماُم َأْْحَُد بُن َحنـْ يـَُقاُل َُمُْلوٌق. اإل 
َََ. وََكَذل   َدٍة َفَص َلٍة َواح  د اا ِف  َليـْ اَئٌة َوََخُْسوَن َجالَّ َك َُمُْلوٌق َفُسل ٍَّط َعَلْيه  م 

ُ َعْنُه َأَِب َأْن يـَُقوَل اْلُقْرَءاُن  َى اَّللَّ ٌ َكب رٌي اَْسُُه َأْْحَُد بُن َنْصٍر اِْلَُزاع ىُّ َرض  َعاَل 
( َمْن َيْصر فُُه َعن   ٍِ َووُك ٍَّل ب ه  )َأى  الرَّْأس  َُمُْلوٌق فـَُقط َع رَْأُسُه َوُعل ٍَّق َعَلى رُْم

. ُثَّ  دَّة  الظُّْلم  َلة  م ْن ش  ْلع َبارَات  اْلق بـْ  َهَذا الرَّْأُس َصاَر يـَْقَرُأ ُسورََة َيس َب 
ْلق َراَءة . ُثَّ ِف  اللَّْيل  َلمَّا َهُؤالء   يَحة  َكَراَمة ا َلُه اَّللَُّ أَْنَطَق الرَّْأَس َب  الصَّح 

ُُوكٌ  َلة  َوُهَو َمْش ِ  ُثَّ بـَْعَد  اْْلََرُس يـَْغَفُلوَن َعْنُه يـَتَـَوجَُّه الرَّْأُس إ ََل اْلق بـْ لرُّْم َب 
َنَُّه َأَِب َأْن يـَُقوَل اْلُقْرَءاُن َُمُْلوٌق، اَّللَُّ َأْظَهَر َلُه  َذل َك َدفـَُنوُه. َكاَن قُت َل أل 
ٍِ َصاَر يـَْقَرُأ ُسورََة  َراَمَة رَْأُسُه اْلَمْفُصوُل َعن  اْلََْسد  اْلُمَعلَُّق ب ُرْم َُ َهذ ه  اْل

تَـَلُه َأَحُد اْلُموَك ٍّل نَي. َيس ِف  بـَْغَداَد َحصَ  اَئة  َسَنٍة قـَ َل َهَذا قـَْبَل أَْلٍف َوم 
َهُؤالء  الرَُّؤَساُء َضرُّوا النَّاَس َكانُوا يـُْلز ُموَن النَّاَس َأْن يـَُقوُلوا اْلُقْرَءاُن 

ُوا طَاوَ  ََ ُوا َوبـَْعُضُهْم َما َص ََ َن اْلُعَلَماء  َفَص بُوا َعَدد اا م  ُعوُهْم َُمُْلوٌق َعذَّ
َلَقُه  َْ لصَّْوت  َُمُْلوٌق َّلل َّ  اَّللَُّ  ُ ْن ََنُْن اْعت َقاُدََن َأنَّ اْلُقْرَءاَن الَّذ ى يـُْقَرُأ َب  َل
نَـْعَتق ُد أَنَُّه  ٌّ َلْيَس َحْرف اا لَْيَس َصْوَت ا فـَ َأمَّا َذاَك اْلُقْرَءاُن الَّذ ى ُهَو َكالٌم َأَزَل 

ٌّ َلْيَس ُمَْ   ُلوق اا.َقد ميٌ َأَزَل 
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ْلَقَدر        ميَاُن َب   اإل 
ْن َأْعَظم  أُُمور        ْلَقَدر  م  ميَاَن َب  َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ اإل  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْلَقَدر  َحَرامٌ  طََأ َطر يَق اْْلَنَّة ، الَّذ ى ََلْ يـُْؤم ْن َب  ْْ طََأُه فـََقْد َأ ْْ َنَّ َمْن َأ  الد ٍّين  أل 
 َعَلْيه  اْْلَنَُّة.

 

يَئة  اَّللَّ          ُكلُّ َشْىٍء ِب َش 
رْيٌ َوال َشرٌّ إ الَّ       َْ َى اَّللَُّ َعْنُه ال َُيُْصُل َشْىٌء  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

َيُة ُكلٌّ اَّللَُّ ََيُْلقُ  ميَاُن َوالطَّاَعُة َواْلَمْعص  ْفُر َواإل  ُُ يَئة  اَّللَّ . اْل ْلق ه  ِب َش  َْ َها ِف  
َيُة اَّللَُّ ال ُيُ بـَُّها َمَع َذل َك ُهَو ََيُْلُقَها ِف  بـَْعض   ْفُر َواْلَمْعص  ُُ َوَمَع َذل َك اْل
ال ُق ُكل ٍّ َشْىٍء ََيُْلُق اِْلَرْيَ َوالشَّرَّ َوالطَّاَعَة  َْ اْلَبَشر ، اَّللَُّ تـََعاََل ُهَو 

ميَانَ  ُ ْن ُيُ بُّ اإل  َيَة َل َيَة َوُيُ بُّ  َواْلَمْعص  ْفَر َواْلَمْعص  ُُ َرُه اْل ُْ َوالطَّاَعَة َوَي
اف ر يَن  َُ ن نَي َواْل اف ر يَن. إ ْن قَاَل قَائ ٌل اَّللَُّ ُيُ بُّ اْلُمْؤم  َُ َرُه اْل ُْ ن نَي َوَي اْلُمْؤم 

. ْن د ين  اإل ْسالم  َرَج م  َْ  َهَذا َكَفَر 
اف ر ينَ فَإ نَّ اَّللََّ ال﴿اْلُقْرَءاُن يـَُقوُل       َُ إ َذا قَاَل  ]ُسورََة َءال  ع ْمَران[ ﴾ ُيُ بُّ اْل

ُُوُن  ا َهَذا َكاف ٌر، ال َي ُ ْن َما َصدََّق َسي ٍَّدََن ُُمَمَّد ا َشْخٌص ال إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َل
َّللَّ  َوب َسي ٍّد ََن ُُمَمٍَّد. اَّللَُّ ُيَشف ٍُّع ا ميَان  َب  إل  ن اا إ الَّ َب  ْلُقْرَءاَن ف يَنا الشَّْخُص ُمْؤم 

ٌِ. اْلُقْرَءاُن  ي َرة  َهَذا َصح   ْ ُِّ َمْعَناُه اَّللَُّ ََيَْعُل اْلُقْرَءاَن َشف يع اا َلَنا ِف  اآل َيص 
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ُ ْن ال  ْصٌم ل َمْن ََلْ يـَتَّب ْعُه، إ َذا َشْخٌص َحف َظ اْلُقْرَءاَن َل َْ ُحجٌَّة ل َمن  اتَـّبَـَعُه َو
َحرََّمُه اْلُقْرَءاُن َوال يـَْفَعُل َما َأْوَجَب اْلُقْرَءاُن َهَذا اْلُقْرَءاُن يـَتَّب ُعُه ال ُُيَر ٍُّم َما 

ُُوُن ُحجَّة ا َلُه ِف   َرة  َفَمن  اتَـَّبَع اْلْقْرَءاَن َي  ْ ْصٌم َلُه ِف  اآل َْ ُحجٌَّة َعَلْيه  
ا َلُه. َرة  َشاه د ا  ْ  اآل

 

َلَق اْلَعْرَش إ ْظَهار اا ل ُقْدرَت        َْ  ُ  ه  اَّللَّ
َى اَّللَُّ َعْنُه       َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َعل ىٌّ َرض  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  إ نَّ اَّللََّ »قَاَل اإل 

اَن ا ل َذات ه   َُ ْذُه َم َلَق اْلَعْرَش إ ْظَهار اا ل ُقْدرَت ه  َوَلَْ يـَتَّخ  َْ»  ََُ َهَذا اْلَعْرُش َأْك
ْظَها َلَقُه اَّللَُّ إل   َْ ْلق  اَّللَّ   ٌة ال يـَْعَلُم َعَدَدُهْم إ الَّ َْ َُ َنَُّه يُوَجُد َمالئ  ر  ُقْدرَت ه  أل 

َْمد ه  َهُؤالء   ْلَعْرش  َيُدوُروَن َحْوَل اْلَعْرش  ُيَسب ٍُّحوَن اَّللََّ ِب  اَّللَُّ ُيُ يطُوَن َب 
ُه إ الَّ اَّللَُّ  ب رَي الَّذ ى ال يـَْعَلُم َحدَّ َُ ْنَدَما يـََرْوَن َهَذا اْلْ ْرَم اْل  يـَْزَداُدوَن يَق ين اا ع 

ْلَقتـُُهْم َعظ يَمٌة بـَْعُضُهْم م ْن َشْحَمة  ُأُذن ه  إ ََل   ْ ُة  َُ َمال  ُقْدرَة  اَّللَّ . اْلَمالئ  َُ ب 
ْعت َبار  َطرَيَان  الطَّرْي  َهُؤالء  َمَع  ْعت َبار  الطَّرْي  َب  اَئة  َعاٍم َب  َعات ق ه  َمَساَفُة َسْبع م 

ْلقَ   ْ ُ ع َظم   ُه إ الَّ اَّللَّ ْم ع ْنَدَما يـََرْوَن َهَذا اْلَعْرَش الَّذ ى ال يـَْعَلُم َحدَّ ت ه 
َلَقُه َلْيَس ل َيْجل َس  َْ ََذا  َمال  ُقْدرَت ه  ْل  َُ ا ب  ْشَية ا م َن اَّللَّ  َوع ْلم ا َْ يـَْزَداُدوَن 

 َُ ْنَساُن ََيْل ُس َواْل َفة  اِْلَْلق  اإل  ْلُب ََيْل ُس َواْلبَـَقُر َعَلْيه . اْْلُُلوُس م ْن ص 
ََيْل ُس اْْلُُلوُس ُجُلوٌس إ ْن َكاَن قـُْرُفَصاَء َوإ ْن َكاَن تـََربُـّع اا َوإ ْن َكاَن إ قْـَعاء ا  



32 
 

َم يع  أَنـَْواع ه  فَالَّذ ى يـُْثب ُت  َاش اا. اْْلُُلوُس ُجُلوٌس ِب  ْلب  َوإ ْن َكاَن اْفِ  َُ َكاْل
ُُوَن َكَشْىٍء م ْن َهَذا َّلل َّ  فـَُهَو َكاف ٌر. اَّللَُّ   تـََباَرَك َوتـََعاََل ال ََيُوُز َعَلْيه  َأْن َي

ْسٌم فـَْوَق  ْن يـُْعتَـَقَد أَنَُّه ج  ُُوُن َمْعر َفُة اَّللَّ ، َلْيَس َمْعر َفُة اَّللَّ  ِبَ  َذا َت َُ ْلق ه  َه َْ
. ُمْعتَـَقُد َأْهل  السُّنَّة  َوَمْن َوَصفَ  ْن َمَعاِّ   اْلَعْرش  ب َقْدر  اْلَعْرش  َْعِن ا م  اَّللََّ ِب 

 اْلَبَشر  فـََقْد َكَفَر.
 

ُُل ٍّ َشْىءٍ       ٌ ب  ُ َعاَل   اَّللَّ
َلَق النَّاَس       َْ َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ اَّللََّ تـََباَرَك َوتـََعاََل  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

َتل يَـُهْم َأْى ل ُيْظه َر َمْن ُهَو ُمط يٌع َلهُ  ٌ ِف   ل يَـبـْ َوَمْن ُهَو َغرْيُ ُمط يٍع َلُه، ُهَو َعاَل 
ُُونُوَن  ُهْم َي نـْ ريُوَن ُمْؤم ن نَي ُمط يع نَي َوَأنَّ َعَدد اا م  ُهْم َيص  نـْ اأَلَزل  َأنَّ َعَدد اا م 

ٌ ِف  اأَلَزل  ع ْلمُ  ُ ْن َأرَاَد َأْن َيْظَهُروا ِف  َعاَلَ  اْلُوُجود  َأمَّا ُهَو َعاَل  نَي َل ُه َعاص 
ال اْبت َداَء َلُه َلْيَس ِف  َهَذا َشْىٌء َجد يٌد َعَلى ع ْلم ه  َبْل ُكلُّ َما َحَصَل َوَما 
َايََة َلُه فـََقْد َسَبَق ع ْلُم اَّللَّ  ب ه  َلْيَس َعَلى اَّللَّ  َجد يٌد  َسَيْحُصُل إ ََل َما ال َن 

َْلق ه  َمْن ُهْم ُمط يُعوَن َوَمْن هُ  ُ ْن يُْظه ُر ِل  ُُوُن اأَلْمُر  َل ْم َغرْيُ ُمط يع نَي ُثَّ َي
َكَما َعل َم ِف  اأَلَزل  ال يـَتَـَغريَُّ َفَمْن َعل َم اَّللَُّ ِف  اأَلَزل  أَنَُّه ُمْؤم ٌن ُمط يٌع بـَْعَد 

ن اا ُمط يع اا َوَمْن َعل َم اَّللَُّ ِف  اأَلَزل  أَنَّ  رُي َكَذل َك ُمْؤم  َيا َيص  نـْ َُْل ِف  الدُّ ُه َأْن َيْد
. ي اا يُوَجُد َعَلى َهذ ه  اْْلَال  ُُوُن َعاص   َي
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 ْقَوىالتـَّ      
َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َرُسوُل اَّللَّ        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  إ نَّ اَّللََّ َكَتَب  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل اإل 

ِّ  َوز ََنَها َعَلى اْبن  َءاَدَم َحظَُّه م َن الز ٍََّن َأْدَرَك َذل َك ال َُمَاَلَة فَاْلَعنْيُ تـَزْ 
النََّظُر َواْلَيُد تـَْزِّ  َوز ََنَها اْلَبْطُش َوالر ٍّْجُل تـَْزِّ  َوز ََنَها اِْلَُطى َوالل ٍَّساُن يـَْزِّ  
َوز ََنُه اْلَمْنط ُق َواْلَفُم يـَْزِّ  َوز ََنُه اْلُقَبُل َوالنـَّْفُس َتََِنَّ َوَتْشَته ى َواْلَفْرُج 

 َُ ََْجَنب يَّة  َحَراٌم ُيَصد ٍُّق َذل َك َأْو ُي ٍذ ل  بُُه. النََّظُر ب َشْهَوٍة َأْى ب تَـَلذُّ ذ ٍّ
َُالم  َحَراٌم َوَلْمُسَها ب ُدون  َحائ ٍل أَْيض اا َحَراٌم.  ََذا اْل ل يُمَها ل يَـتَـَلذََّذ ِب  ُْ َوَت

. َأْغَلُب اْلَبَشر  ال َيْسَلُموَن م ْن َهَذا، َوَأْكثـَُر َهَذا ُكل ٍّه  النََّظُر ز   ََن اْلَعنْي 
َها يـَتَـَلذَُّذوَن  ل يم  ُْ ْبَل اْلَعْقد  ب َشْهَوٍة ب َت ط يبَـتَـُهْم قـَ َْ ل ٍُّموَن  َُ بـَْعُض النَّاس  ُي
ُ ْن ُكلُّ َهَذا م َن الصََّغائ ر . إ َذا تـََوضََّأ الشَّْخُص ُوُضوء اا  َهَذا أَْيض اا َحَراٌم. َل

ى اْلَعنْي  َمَع اْلَماء  تـَْنز ُل. َشْرع يًّا َمْعَناُه اْلَفْرُض َمَع السُّنَّ  ة  َتْذَهُب َمَعاص 
. ى اْلَعنْي  ْنَدَما يـَْغَسُل َوْجَهُه َمَع َهَذا اْلَماء  تـَْنز ُل َمَعاص   ع 

َنُه َوَما َبنْيَ رَب ٍّه  َفال       َِ َما بـَيـْ ْنَساُن إ َذا َأْصَل َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
، قَا لنَّاس  َنُه َوَما َبنْيَ رَب ٍّه  َفال يـَُبال  َب  َِ َما بـَيـْ ُِ َمْن َأْصَل َل السََّلُف الصَّال 

لنَّاس  َمْعَناُه إ َذا ُكْنَت ِف  َحاَلة  الر ٍَّضى ع ْنَد اَّللَّ  ُتط يُعُه ف يَما َأَمَر  يـَُبال  َب 
َك َوِف  َحق ٍّ  ب  ِف  َحق ٍّ نـَْفس  ْلَواج  َته ى َعمَّا ََنَى َوتـَُقوُم َب  َغرْي َك م َن  َوتـَنـْ
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َى النَّاُس  َرْيٍ ع ْنَد اَّللَّ  إ ْن َرض  ر  فَأَْنَت ِب  َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن اأَلْمر  َب 
 َعْنَك َوإ ْن ََلْ يـَْرَضْوا.

َن التـَّْقَوى قَل يٌل.      ُ َعْنُه َحظُّ اأَلْغن َياء  م  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َى اَّللَُّ       َََِض َوقَاَل َرض  َا اْف ُُوَن اْهت َماُمُه ِب  ِ  َأْن َي  َعْنُه م ْن َعالَمة  اْلُمْفل 

. لنـََّواف ل  ُ َعَلْيه  َواْعت َناُؤُه ب َذل َك فـَْوَق اْعت َنائ ه  َب   اَّللَّ
َى اَّللَُّ َعْنُه اْلُقْرُب اْْلَق يق ىُّ م ْن َرُسول  اَّللَّ        اْلُقْرُب  ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرض 
 ُع الَّذ ى تـَْعُلو ب ه  الدَّرََجاُت ُهَو تـَْقَوى اَّللَّ .النَّاف  
َدٍة َأْفَضُل ع ْنَد اَّللَّ  م ْن َعَمل        َيٍة َواح  َى اَّللَُّ َعْنُه تـَْرُك َمْعص  َوقَاَل َرض 

ى اَّللَّ  تـََعاََل ع ْنَد  َيٍة م ْن َمَعاص  ُُفُّ نـَْفَسُه َعْن َمْعص  أَْلف  َحَسَنٍة الَّذ ى َي
.اَّللَّ   َن النـََّواف ل  ث ُر م  ُْ َى َوُي   َأْعَلى َدرََجة ا م َن الَّذ ى يـَُواق ُع اْلَمَعاص 

ُْسن  الن ٍّيَّات  َواتَـُّقوُه ِف  اْْلَرََكات        ُلوا اَّللََّ ِب  َى اَّللَُّ َعْنُه َعام  َوقَاَل َرض 
. َنات  َُ  َوالسَّ

َى اَّللَُّ َعْنُه َأْسَعُد اِلَْ       ْمت ثَال  َوقَاَل َرض  ْلق  ِف  َهذ ه  اْْلََياة  ُهَو َمْن ُوف ٍَّق ال 
ْجت َناب  َُمَار م ه  فَاْجتَـَنَب  َبات  َوُوف ٍَّق ال  َأْمر  اَّللَّ  تـََعاََل فََأدَّى اْلَواج 

ال َقُه. َْ َنَُّه َأْرَضى   اْلُمَحرََّمات  َهَذا َأْسَعُد اِْلَْلق  أل 
َى اَّللَُّ َعْنهُ       ى َبنْيَ  َوقَاَل َرض  َبٌة، َلْو َكاَن َوْحَدُه مَيْش  اْلَعاَل ُ التَّق ىُّ َلُه َهيـْ

َبٌة.  النَّاس  َلُه َهيـْ
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ْنَسان  َأْن َُيَْفَظ َجَوار َحُه       ُ تـََعاََل فـََرَض َعَلى اإل  ُ َعْنُه اَّللَّ َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
ُ. كَ  َنُه َول َسانَُه َوَيَدُه َعمَّا َحرََّم اَّللَّ نَـتَـُهْم ِف  َعيـْ ث رٌي م َن النَّاس  ال َُيَْفُظوَن أَْلس 

يَن َوبـَْعُضُهْم ِف  َحال  اْلَمْزح   ُبوا َيُسبُّوَن اَّللََّ َيُسبُّوَن الد ٍّ َهَذا الزََّمن  إ َذا َغض 
َّللَّ   لرَُّسول  َأْو َب  ُفُر، ُكلُّ َكالٍم ف يه  اْست ْخَفاٌف َب  ُْ ُفُر َوال َيْشُعُر َأنَُّه َي ُْ  َأْو َي

ْسالَم  َُك اإل  ِْ ْد َأْن َي ُفُر َلْو َلَْ يـَْقص  ُْ لََّم ب ه  َي َُ ب َشر يَعة  اَّللَّ  فـَُهَو ُكْفٌر َمْن َت
َتق َل إ ََل َغرْي ه .  َويـَنـْ

نَـتَـَنا َوقـُُلوبـََنا م ْن       يـََنا َوَأْلس  َنا َأْن ََنَْفَظ أَْيد  َى اَّللَُّ َعْنُه فـََعَليـْ َوقَاَل َرض 
َلَق ف يَنا اْلَيَد َواْلَفَم َوالر ٍّْجَل َواْلَقْلَب  َهذ ه   َْ ى. اَّللَُّ تـََباَرَك َوتـََعاََل  اْلَمَعاص 

ُُوُن َلَنا الثَـَّواُب إ ن  اْستَـْعَمْلَنا  لطَّاَعات  َوَي ل َنْستَـْعم َل َذل َك ف يَما َأَحلَّ اَّللَُّ َب 
ْعَمْلَناَها ف يَما َحرََّم اَّللَُّ َصاَرْت َوََبال ا َهذ ه  اأَلْشَياَء ِف  طَاَعة  اَّللَّ  َوإ ن  اْستَـ 

َرة  إ ن    ْ َها ِف  اآل َلَقَها اَّللَُّ ف يَنا َأَمانَة ا َأْى ل ُنْسَأَل َعنـْ َْ َنا. َهذ ه  اْْلََوار ُج  َعَليـْ
 َََ ْْ َية . الرَُّسوُل َأ ِْلَرْي  َوإ ن  اْستَـْعَمْلَناَها ِف  اْلَمْعص  ِف  َحد يث ه   اْستَـْعَمْلَناَها َب 

َل ُتْسَأُل يـَْوَم اْلق َياَمة  َوُتْستَـْنَطُق َأْى فـَتَـْنط ُق  الَّذ ى ُهَو بـََبَت َعْنُه َأنَّ اأَلََنم 
َا فـََعَل  ُل تـَْنط ُق ِب  ب ُقْدرَة  اَّللَّ  َكَما يـَْنط ُق الل ٍَّساُن َذل َك اْليَـْوَم َهذ ه  اأَلََنم 

رْيٍ َأْو َشرٍٍّ  َْ ْن  ُلَها ب ذ ْكر  اَّللَّ  َتْشَهُد َلُه.الشَّْخُص م   الَّذ ى َيْستَـْعم 
َباَرَك َوتـََعاََل       َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اَّللَُّ تـَ رْيَ الزَّاد  ﴿َوقَاَل َرض  َْ َوتـََزوَُّدوا فَإ نَّ 

ْنَساُن ِف  َهذ ه  اْْلََياة  ]ُسورََة اْلبَـَقَرة[ ﴾التـَّْقَوى رْيُ َما يـَتَـَزوَُّدُه اإل  َْ تـَْقَوى اَّللَّ .  . 



36 
 

َبات  الََّّت  فـََرَضَها اَّللَُّ َوََجَنُُّب اْلُمَحرََّمات  الََّّت   َمْعَِن التـَّْقَوى َأَداُء اْلَواج 
يَحة  َعق يَدة  َأْهل   ْلَعق يَدة  الصَّح  ُُوُن إ الَّ َب  ُ. ُثَّ التـَّْقَوى ال َت َحرََّمَها اَّللَّ

ُُوُن َتق يًّا َمْهَما َعم َل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َمْن َلَْ  ُُْن َعَلى َهذ ه  اْلَعق يَدة  ال َي َي
َياٍم َوَحجٍّ َوزََكَواٍت َوَغرْي  َذل َك.  م َن الطَّاَعات  م ْن َصالٍة َوص 

َرُجوا م َن       َْ ُُْفر   بـَْعُض َهُؤالء  اْلف َرق  الََّّت  َشذَّْت بـَْعُضُهْم َوَصُلوا إ ََل اْل
َرُجوا َوبـَْعُضُهْم ََلْ ََيُْرُجوا م َن اإل ْسالم  وَ  َْ ُ نـَُّهْم  ُْم ُمْسل ُموَن َل ُهْم َيظُنُّوَن َأَنَّ

اَلَفْت َما َكاَن َعَلْيه  الرَُّسوُل  َْ َا  ََنَّ َيٌة أل  ُ نَّ َعق يَدَُتُْم َهذ ه  َمْعص  اإل ْسالم  َل
 َوالصََّحابَُة. ملسو هيلع هللا ىلص

ْن َأهْ  َها َواْْلَْمُد َّلل َّ  َأْن َجَعَلَنا م  ل  السُّنَّة  َعق يَدتـَُنا اْلَعق يَدُة الََّّت  َكاَن َعَليـْ
َنا  ْم إ ََل يـَْوم  َلُفُهْم َعْن َسَلف ه  َْ الرَُّسوُل َوالصََّحابَُة ُثَّ تـََناقـََلَها اْلُمْسل ُموَن 

 َهَذا.
اْلَعق يَدة  َأْهُل بـَْيت  الرَُّسول  اْلََْسُن َواْْلَُسنْيُ َوَغرْيُُْهَا َعَلى َهذ ه       

 َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة .
 

لتـَّْقَوى      َُة َب  َْ  اْلع 
ُِّْك ىُّ التَّق ىُّ َأْوََل ب َرُسول  اَّللَّ  م َن       َى اَّللَُّ َعْنُه ال َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ق  َأْوََل م َن اْْلَاِش  ى ٍّ اْلَفا ى ٍّ اْلَفاس  ق  َمَع َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  َهاِش  ىٌّ َمَع اْلُقَرش  س 
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ىُّ الَّذ ى ُهَو َتق ىٌّ  ُِّْك ىُّ َأو  اْلَفار س  َذل َك َهَذا اْْلَاِش  ىُّ الَّذ ى َلْيَس َتق يًّا ال
 َأقْـَرُب إ ََل الرَُّسول  َوَأَحبُّ إ َلْيه .

َى اَّللَُّ َعْنُه الث ٍَّياُب ال تـَُقد ٍّسُ       بَـَها َوُصورَُة الصَّالة   َوقَاَل َرض  َصاح 
ْنَساَن َعَمُلُه الَّذ ى يـَُواف ُق  َوُصورَُة الص ٍَّيام  ال تـَُقد ٍُّس، الَّذ ى يـَُقد ٍُّس اإل 

ُعُه َدرََجاٍت.  َشر يَعَة اَّللَّ  يـَْرفَـُعُه َدرََجاٍت ع ْنَد اَّللَّ . يـَُقد ٍُّس يـَْعِن  يـَْرفـَ
َى اَّللَُّ َعْنُه ال      أَلَسام ى َواْلَعَمائ م اْلَعَمائ ُم  َوقَاَل َرض  ََِ َب  َبغ ى َأْن يـُْغ يـَنـْ

 يـَْلَبُسَها الدَّجَّاُل َواْلُمْؤم ُن الصَّاد ُق.
 

َُوافـََقة  اْلُقْرَءان  َواْْلَد يث        َُة ِب  َْ  اْلع 
َى اَّللَُّ َعْنُه َأْهُل اْلُغُرور  َكث رٌي يَ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ْم قَاَل اإل  ه  َنـُْفس  ظُنُّوَن ِب 

َُة ِف  ُمَوافـََقة   َْ ُُْفر . اْلع  يض  اْل لد ٍّين  َوُهْم َواق ُعوَن ِف  َحض  ُْم َأْهُل اْلَفْهم  َب  َأَنَّ
، الَّذ ى َواَفَق اْلُقْرَءاَن َواْْلَد يَث َهَذا الَّذ ى يـُْرَجى َلُه َأْن  اْلُقْرَءان  َواْْلَد يث 

ْن َأْهل  النَّ  ُُوَن م  ْلَم َأْهل  السُّنَّة  َهذ ه  َي . الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع  ع يم  اْلُمق يم 
ُُْفر ىُّ  َُالُم اْل َا اْل اَم الََّّت  ه َى َضُرور يٌَّة الََّّت  يـُْعَرُف ِب  َُ اْلَعق يَدَة َواأَلْح

َلَواٍت ال يـَنْـ  َْ ُُْفر ىُّ َويـَْعَمُل  ْعت َقاُد اْل ُُْفر ىُّ َواال   َتف ُع.َواْلف ْعُل اْل
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َباُت َواْجت َناُب اْلُمَحرََّمات        ُر اَّللَّ  ُهَو طَاَعُتُه َأَداُء اْلَواج  ُْ  ُش
َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  َدل يُل اْلَفالح  َوالنََّجاح        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ُر اَّللَّ   ُْ َرة  َوب ه  يـُْعَلُم ُش  ْ َر اَّللَّ  ُهَو طَاَعُتُه  َوالنََّجاة  ِف  اآل ُْ َنَّ ُش تـََعاََل أل 
 َ ُكْم َوالتـََّواِّ  ُر. فَإ َيَّ ُْ َبات  َواْجت َناُب اْلُمَحرََّمات  َهَذا الشُّ َأَداُء اْلَواج 

اُسَل َعْن َنْشر  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة . َُ  َوالتَّ
 

 ْنهُ َلْيَس َأىُّ ُمْسل ٍم َدَرَس اْلع ْلَم يـُتَـَلقَّى م       
َى اَّللَُّ َعْنُه اْلُمْسل ُم ال يُوَبُق ب ه  ل تَـَلق ٍّى ع ْلم        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ُُوَن ب َقة ا َأْى َدي ٍّ  َبات  َوََيَْتن ُب الد ٍّين  إ الَّ َأْن َي ن اا َعْدال ا يـَُؤد ٍّى اْلَواج 
. َلْيَس َأىُّ ُمْسل ٍم َدَرَس اْلع ْلمَ  ْنُه، اْلُمْسل ُم ال يـُتَـَلقَّى  اْلُمَحرََّمات  يـُتَـَلقَّى م 

ُُوَن ب َقة ا. ْنُه ع ْلُم الد ٍّين  إ الَّ َأْن َي  م 
 

 َسب يُل التـَّْقَوى ُهَو اْلع ْلمُ      
َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اَّللَُّ تـََعاََل       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  رْيَ ﴿قَاَل اإل  َْ َوتـََزوَُّدوا فَإ نَّ 

َنَّ اَّللََّ تـََباَرَك ]ُسورََة اْلبَـَقَرة[ ﴾لتـَّْقَوىالزَّاد  ا ، َوَسب يُل التـَّْقَوى ُهَو اْلع ْلُم أل 
ُُمور  د ين ه  َرزََقُه  رْي اا فـَقََّهُه ِف  الد ٍّين  َأْى َرَزَقُه اْلع ْلَم ِب  َْ َوتـََعاََل إ َذا َأرَاَد ب َعْبٍد 

َا فـََرَض اَّللَُّ َعَلْيه  أَ  ْجت َناب ه  اْلَمْعر َفَة ِب  ْن يـَُؤد ٍّيَُه َويـَْفَعَلُه َوَرَزَقُه َمْعر َفَة َما َأَمَر َب 
َى َأفْـَرُض  . اْلَعق يَدُة الََّّت  ه  َوَحرََّمُه. َفال َفالَح إ الَّ ب ع ْلم  أُُمور  الد ٍّين 
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يد  ُهَو َأْفضَ  َنَّ ع ْلَم التـَّْوح  اُم اْلَعَمل يَُّة أل  َُ ُل اْلُعُلوم  قَاَل اْلَفَرائ ض  ُثَّ اأَلْح
َذ ه  اآليَة   ْبَل اْلَقْول  َواْلَعَمل  َواْسَتَدلَّ ِب  فَاْعَلْم أَنَُّه ﴿اْلُبَخار ىُّ ََبٌب اْلع ْلُم قـَ

َنات   ن نَي َواْلُمْؤم  ُ  ]ُسورََة ُُمَمَّد[ ﴾ال إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َواْستَـْغف ْر ل َذنَّب َك َول ْلُمْؤم  اَّللَّ
يد ه  تـََباَرَك َوتَـ  لثَـَّبات  َعَلى اْلع ْلم  ب ه  َأْى َمْعر َفة  ُوُجود ه  َوتـَْوح  َعاََل َأَمَر نَب يَُّه َب 

ن اا م ْن َأوَّل   َوَما يَل يُق ب ه  َوَما ال يَل يُق ب ه ، ُهَو الرَُّسوُل َعَلْيه  السَّالُم َكاَن ُمْؤم 
َا اْلَمْقُصوُد الثَـَّباُت َعَلى ذَ  ل َك َكَما أَنَُّه يـَُقوُل ُهَو الرَُّسوُل وَُكلُّ َنْشأَت ه  إ َّنَّ

َة[ ﴾اْهد ََن الص ٍَّراَط اْلُمْسَتق يمَ ﴿ُمَصلٍّ ُكلَّ يـَْوٍم ََخَْس َمرَّاٍت   ]ُسورََة اْلَفاَت 
فَاْعَلْم أَنَُّه ال إ َلَه ﴿اْلُمَراُد الثَـَّباُت الثَـَّباُت َعَلى اْْلَُدى وََكَذل َك قـَْولُُه تـََعاََل 

اْلُمَراُد ب ه  الثُـُّبوُت الثَـَّباُت َعَلى َهذ ه  اْلَمْعر َفة  اْلَمْعر َفة   ]ُسورََة ُُمَمَّد[ ﴾ اَّللَُّ إ الَّ 
َّللَّ . َّللَّ  اْلع ْلم  َب   َب 

 

يَّة        رْيُ اْلَوص  َْ 
يَّة  تـَْقَوى اَّللَّ        رْيُ اْلَوص  َْ ُ َعْنُه  َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض   َعزَّ َوَجلَّ ِف  قَاَل اإل 

ْن نـَتَّق ى  يَُّة ِبَ  ُُُم اْلَوص  ْن َأْمر ََن َوَما َبَطَن َفل ى َوَل الس ٍّر ٍّ َواْلَعَلن  ف يَما َظَهَر م 
ريَان َنا َوَأْصَحاب َنا َوَأْحَباب َنا  َنا َوَأْوالد ََن َوج  َنا َوَأَهال يَنا َوَأْزَواج  اَّللََّ ِف  أَنـُْفس 

ُُوَن د ْرَهٌم َوال د يَناٌر.َوَأْمَوال َنا وَ   َأقْـَوال َنا َوَأفْـَعال َنا َوَأْحَوال َنا قـَْبَل َأْن ال َي
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ى اَّللَّ  تـََعاََل       ْنَسان  َوَبنْيَ َمَعاص  ُز َبنْيَ اإل   التـَّْقَوى ه َى اْْلَاج 
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  َوتـََعاََل فـََرَض َعَلى  اَّللََّ تـََباَركَ  قَاَل اإل 

بـَْعُضُهْم بـَْعض اا فَاْلغ شُّ ُُمَرٌَّم َسَواٌء   شَ ع َباد ه  َأْن يـَتَـَناَصُحوا َأْى َأْن ال يـَغُ 
َكاَن ِف  أُُمور  اْلُمَعاَمالت  َأى  اْلبَـْيع  َوالش ٍَّراء  َوََنْو َها َوِف  أُُمور  التَّْحل يل  

ث رٌي م َن النَّ  َُ ُمون ب ز ى ٍّ اْلع ْلم  َواْلَمْشَيَخة  يـَُغشُّوَن َوالتَّْحر مي  َف اس  الَّذ يَن يـَتَّس 
ْنَدُهْم تـَْقَوى  َنَُّه َلْيَس ع  النَّاَس ُُيَل ٍُّلوَن َما َحرََّم اَّللَُّ َوُُيَر ٍُّموَن َما َأَحلَّ اَّللَُّ أل 

 َوََتْل يل  َما َحرََّم. التـَّْقَوى ََتْنَـُعُهْم َعن  اْلغ ش ٍّ ََتْنَـُعْم َعْن ََتْر مي  َما َأَحلَّ اَّللَُّ 
َية  اَّللَّ  ب َسائ ر  أَنـَْواع َها،  َُذ ب  َواْلغ ش ٍّ َوَمْعص  ْنَساَن َعن  اْل ه َى الََّّت  ََتُْجُز اإل 
ى اَّللَّ  تـََعاََل َفَما يـَُقولُُه بـَْعُض  ْنَسان  َوَبنْيَ َمَعاص  ُز َبنْيَ اإل  التـَّْقَوى ه َى اْْلَاج 

َّللَّ  تـََعاََل ِف  َحال   النَّاس   فُّ َب  ُعوَن اْلع ْلَم َأنَّ الَّذ ى  َيْسَتخ  الَّذ يَن َيدَّ
فَُّر َهُؤالء  َغشُّوا النَّاَس. َُ  اْلَغَضب  ال ُي

ْنَساُن َعَلْيه  َأْن يـَُعظ ٍَّم اَّللََّ تـََعاََل ِف  ُكل ٍّ َأْحَوال ه  ِف  َحال  َغَضب ه  َوِف        اإل 
ْم قـَْوُْلُْم  َحال  ر َضاهُ  . َوم ْن َُجَْلة  غ ش ٍّه  يع  اأَلْحَوال  َوِف  َحال  اْلَمْزح  ِف  َجَ 

فَُّر. َوَحَّتَّ إ نَُّه بـََلَغِن   َُ ْنَساَن إ َذا َسبَّ اَّللََّ ِف  َحال  اْلَغَضب  ال ُي نَّ اإل  ِبَ 
ْنَساٍن ِف  َشْأن  ط ْفٍل قَا َل ََي اْبَن اَّللَّ ، قَاَل َلُه َعْن رَُجٍل ُهَو قَاٍض أَنَُّه قَاَل إل  

ى ال َلْيَس ُكْفر اا ُهَو ال يـَْنو ى َهَذا  ٌد َهَذا ُكْفٌر فـََقاَل َذل َك اْلَقاض  َواح 
َا د يَن اَّللَّ  َوه َى َأنَّ  ْنَدُهْم قَاع َدٌة َحرَُّفوا ِب  َا قَاَلُه فَـَقْط. َهُؤالء  ع  َُالَم إ َّنَّ اْل
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ل َمة   َُ لَُّم ب  َُ ُفُر َوَهَذا اْلَقْوُل ََتْر يٌف  الَّذ ى يـََت ُْ ُُْفر  َوال يـَْنو ى َمْعَناَها ال َي اْل
َِ ُض َعَلْيه  َأْو َيُسبُّ الرَُّسوَل َأْو  ل د ين  اَّللَّ  تـََعاََل. الَّذ ى َيُسبُّ اَّللََّ َأْو يـَْع

يَنُه الَّذ ى أَنـَْزَلُه َعَلى نَب ي ٍّه   فـَُهَو َكاف ٌر َلْو َكاَن ِف   ملسو هيلع هللا ىلصَيُسبُّ َشر يَعَة اَّللَّ  َأْى د 
ُُْفر . اَّللَُّ تـََعاََل  ْل َفُعُه َدْعَوى َُمَبَّة  الد ٍّين  َمَع التـََّلفُّظ  َب  َحال  َغَضٍب َوال يـَنـْ
َنا َأْن ََنَْفَظ  َلَْ يـَْفُرْض َعَلى ع َباد ه  َأْن َُيَْفُظوا ن يَّاُت  ْم فـََقْط َبْل فـََرَض َعَليـْ

ْفر يَّة ، َكَذل َك فـََرَض ن يَّات َنا َأْى ال  ُُ ْل نَـتَـَنا َأْى ال نـَتَـَلفَُّظ َب  نـَْعَتق َد ُكْفر يَّة ا َوأَْلس 
لد ٍّين  َكالَّذ ى  َنا َأْن ََنَْفَظ َجَوار َحَنا َأْى ال نـَْفَعَل ف ْعال ا ُهَو اْست ْخَفاٌف َب  َعَليـْ

ا َوُهوَ  يـَْعَلُم َأنَّ َهذ ه  اْلَوَرَقَة ف يَها  َيُدوُس ب َقَدم ه  َعَلى اْسم  اَّللَّ  تـََعاََل َعْمد ا
 اْسُم اَّللَّ .

 َعْن رَاب َعَة اْلَعَدو يَّةَ 
َلَه َوأَْنَت تـَْزُعُم ُحبَّهُ  ى اإل   َهَذا َلَعْمر ى ِف  اْلف َعال  َشن يعُ   تـَْعص 
بَّ ل َمْن ُيُ بُّ ُمط يُع   َلْو َكاَن ُحبَُّك َصاد ق اا أَلََطْعَتهُ   إ نَّ اْلُمح 

ري اا ب َزَمان ه  َأْى       ُُوَن َبص  ْنَسان  َأْن َي ُ َعْنُه َمْطُلوٌب م َن اإل  َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
َا ََيْر ى ِف  َزَمان ه  م َن اِْلَرْي  َوالشَّر ٍّ َمْطُلوٌب َأْن يـَْعر َف َحَّتَّ يـََتَجنََّب الشَّرَّ  ِب 

 الَّذ ى ََيْر ى ِف  َزَمان ه .
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َى ا      َية  َوقَاَل َرض  َيا َعَلى اْلَمْعص  نـْ َّللَُّ َعْنُه الَّذ يَن يـَتَـَعاَونُوَن ِف  الدُّ
َيا َقو يَّة ا  نـْ بـَْعُضُهْم ل بَـْعٍض َعُدوٌّ يـَْوَم اْلق َياَمة ، َمْهَما َكاَنْت َصَداقـَتـُُهْم ِف  الدُّ

ََذا. ََذا َوَهَذا َعُدوٌّ ْل  ُُونُوَن َأْعَداء ا َهَذا َعُدوٌّ ْل   َي
ُُوَن َوقَا      ميَان  ُهَو َأْن َي َى اَّللَُّ َعْنُه َأْعَلى َدرََجٍة ِف  اإل ْسالم  َواإل  َل َرض 

 ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعْبُد ََيَْشى رَبَُّه َكأَنَُّه يـََراُه َوإ ْن َكاَن ال يـََراُه فـََقْد َقاَل َرُسوُل اَّللَّ  
ُُنْ  ْحَساُن َأْن ََتَْشى اَّللََّ َكأَنََّك تـََراُه فَإ ْن ََلْ َت  تـََراُه َفإ نَُّه يـََراَك. اإل 

َلة ا       ْشَية ا َكام  َْ يَناُه  َيا ِلََش  نـْ َى اَّللَُّ َعْنُه َلْو ُكنَّا نـََرى اَّللََّ ِف  الدُّ َوقَاَل َرض 
َيت ه . ُ نـََّنا ال نـََراُه ل َذل َك نـََتَجرَّأُ َعَلى َمْعص  َناُه َوَل  َوَلَما َعَصيـْ

َى اَّللَُّ َعْنُه       ُُوُن َوقَاَل َرض  اْلَعْبُد َعَلى َقْدر  َما تـَْعُلو َدرََجُتُه ع ْنَد اَّللَّ  َي
ُُوُن تـَْعظ يُمُه َّلل َّ  تـََعاََل. ْوفُُه م َن اَّللَّ  َي َْ 

ْنَسان  َأْن يـَُراق َب اَّللََّ تـََعاََل       ُب َعَلى اإل  َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَواج  َوقَاَل َرض 
ْنهُ  َر اِْلَْوَف م   ِف  ُكل ٍّ َحاٍل. َوَيْسَتْحض 

 

 َحد يٌث إ نَّ اَّللََّ َكَتَب َعَلى اْبن  َءاَدَم َحظَُّه م َن الز ٍَّنَ      
       ِ ي َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  اْْلَد يث  الصَّح  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  إ نَّ اَّللََّ  »قَاَل اإل 

ال َُمَاَلَة َفز ََن اْلَعنْي  النََّظُر  َكَتَب َعَلى اْبن  َءاَدَم َحظَُّه م َن الز ٍََّن َأْدَرَك َذل كَ 
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َوز ََن اْلَيد  اْلَبْطُش َوز ََن الر ٍّْجل  اِْلُطَا َوز ََن الل ٍَّسان  اْلَمْنط ُق َوالنـَّْفُس َتََِنَّ 
بُهُ  ذ ٍّ َُ  . «َوَتْشَته ى َواْلَفْرُج ُيَصد ٍُّق َذل َك َأْو ُي

ى اْلعَ       َن َمَعاص  نْي  النََّظُر إ ََل اأَلْجَنب يَّات  ب َشْهَوٍة َأْى َمْعَِن اْْلَد يث  َأنَّ م 
َائ ٍل َفال  ٍذ َحَراٌم. َأمَّا ِب  ب تَـَلذٍُّذ وََكَذل َك اللَّْمُس ب ال َحائ ٍل َلْو َكاَن ب ال تـََلذُّ

ٍل َأْو َُيُْرُم إ الَّ إ َذا َكاَن الشَّْخُص ب ن يَّت ه  َأْن يـَتَـَلذََّذ. وََكَذل َك اللَّْمُس ب ال َحائ  
ُُْن ل لتـََّلذُّذ   َائ ٍل َمَع ن يَّة  التـََّلذُّذ  إ َذا َكاَن ل لتـََّلذُّذ  فـَُهَو ز ََن اْلَيد  َوإ َذا َلَْ َي ِب 
َيٌة ُمتـََّفٌق َعَلى ََتْر مي َها. َوز ََن الر ٍّْجل   ى َوه َى َمْعص  َن اْلَمَعاص  َيٌة م  فـَُهَو َمْعص 

ْمَرَأٍة َأْجَنب يٍَّة َهَذا اْلَمْشىُّ ز ََن اِْلُطَا اْلَمْشىُّ إ َذا َمشَ  ى ب ن يَّة  َأْن َيْسَتْمت َع َب 
. قَاَل  لتََّحدُّث  َمَع  «و َزََن الل ٍَّسان  اْلَمْنط قُ »الر ٍّْجل  ز ََن الل ٍَّسان  النُّْطُق َب 

. َأمَّا ْْلَد يث  َمَعَها َهَذا ز ََن الل ٍَّسان  قـَْولُُه َعَلْيه  السَّالُم  َأْجَنب يٍَّة ل لتـََّلذُّذ  َب 
ْن يـَتَـَلذََّذ  «َوالنـَّْفُس َتََِنَّ َوَتْشَته ى» َمْعَناُه )َأْن يـََتَصوََّر( الشَّْخُص َقْصَدُه ِبَ 

، وَُكلُّ َهَذا َصَغائ ُر م َن الذُّنُوب  الصَّغ ريَة  أَيَُّة َحَسَنٍة  ْجَنب يٍَّة َهَذا ز ََن النـَّْفس  ِبَ 
ََُ َأْو قـَْوُل ال  ََتُْحوَها قـَْولُ  ُسْبَحاَن اَّللَّ  َأْو قـَْوُل اْْلَْمُد َّلل َّ  َأْو قـَْوُل اَّللَُّ َأْك

إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َأْو قـَْوُل َأْستَـْغف ُر اَّللََّ، َأىُّ ذ ْكٍر َأْو أَيَُّة َحَسَنٍة م َن اْلََْسَنات  
بُهُ َواْلَفْرُج »ََتُْحوَها. قـَْولُُه َعَلْيه  السَّالُم  ذ ٍّ َُ َمْعَناُه َأنَّ  «ُيَصد ٍُّق َذل َك َأْو ُي

َماٌت،  الز ٍََّن اْْلَق يق َى ز ََن اْلَفْرج  َأمَّا إ َذا َلَْ َُيُْصْل ز ََن اْلَفْرج  َفت ْلَك ُمَقد ٍّ
ُُْن َكب ريَة ا  َبْل  َواْْلَْمُد َّلل َّ  َأنَّ ت ْلَك اْلُمَقد ٍَّمات  الََّّت  ذُك َرْت ِف  اْْلَد يث  َلَْ َت



44 
 

ْلُوُضوء  الشَّْرع ى ٍّ َلْيَس َأىُّ ُوُضوٍء مَيُْحوَها َبل  اْلُوُضوُء الشَّْرع ىُّ.  َتْذَهُب َب 
ُُوُن َمَعُه الن ٍّيَُّة ل َوْجه  اَّللَّ  يـَُقوُل ِف  قَـْلب ه   اْلُوُضوُء الشَّْرع ىُّ ُهَو الَّذ ى َت

َنَّ اَّللََّ  ُل َوْجَهُه َبالَث َمرَّاٍت َأْو  أَتـََوضَُّأ تـََقرَُّب ا إ ََل اَّللَّ  أل  ْلُوُضوء  يـَْغس  َأَمَر َب 
ُل ر ْجَلْيه  َمَع  ُِ رَْأَسُه ُكلَّ الرَّْأس  َويـَْغس  ُل َيَدْيه  َومَيَْس َمرَّة ا َأْو َمرََّتنْي  َويـَْغس 

ْسم  اَّللَّ . َهَذا َمْعَِن قَـ  ْبت َداء  َب  ْول  الرَُّسول  الدَّْلك  ِف  اْْلَم يع  َوُيَسم ٍّى ِف  اال 
َرْيٍ  «إ َذا تـََوضََّأ اْلُمْسل ُم فََأْحَسَن ُوُضوَءهُ » لَّْم ِف  أَبـَْناء  ُوُضوئ ه  إ الَّ ِب  َُ َوََلْ يـََت

طَاََي اْلَيد  َواْلَوْجه   َْ للَّْغو ، َهَذا اْلُوُضوُء ُهَو الَّذ ى َُيْر ُج اِْلَطَاََي  لَُّم َب  َُ ال يـََت
 ، اْْلَْمُد َّلل َّ  َعَلى َفْضل  اَّللَّ .َوالرَّْأس  َوالر ٍّْجل  

 

ر        َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهُى َعن  اْلُمْن  اأَلْمُر َب 
اَفَحُة الضَّالل  فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ       َُ َى اَّللَُّ َعْنُه ُم َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

فـَْرٌض. تـَْعل يُم َعق يَدة  َأْهل   َمن  اْسَتطَاَع إ ََل َأْن َُيُْصَل اْلَقْدُر الَّذ ى ُهوَ 
ُِ ب ه  ُكْفُر اْلُمَجس ٍَّمة  اْلُمَشب ٍَّهة  َوَغرْي ه ْم  اَف َُ َهاٌد ُي السُّنَّة  َواْْلََماَعة  اْليَـْوَم ج 
اَسَل َعْن  َُ ْن َأفْـَرض  اْلُفُروض  َفَمْن َت ْلبَـَيان  م  َهاُد َهُؤالء  َب  م َن الضَّال ٍّنَي. ج 

ْليَـعْ  ََنَّ َهَذا فـَ لس ٍّالح  َسَقَط َعنَّا أل  َلْم أَنَُّه اْسَتَحقَّ َعَذاَب اَّللَّ . َأمَّا اْلْ َهاُد َب 
يَّة  ب ُدون  تـَْعل يم  َعق يَدة   ام  اْلف ْقه  َُ ف ى تـَْعل يُم اأَلْح ُْ ال َنْسَتط يُع اْليَـْوَم. َوال َي

َن اإل   ْفُر م  ُُ َا اْل .َأْهل  السُّنَّة  الََّّت  يـُْعَرُف ِب   ميَان 



45 
 

َل َعْن د ين  اَّللَّ        َبات  َأْن نـَُناض  َى اَّللَُّ َعْنُه َفم ْن َأوَْكد  اْلَواج  َوقَاَل َرض 
ٌة ِب  قَاَمة   ْنَدُه قـُوَّ ُهْم ُثَّ َمْن َكاَن ع  نـْ لرَّد ٍّ َعَلى َهُؤالء  الضَّال ٍّنَي َوالتَّْحذ ير  م  َب 

ب  فـَُهَو م َن اأَلد لَّة  اْلُقْرَءان يَّة  َواْْلَد   ََذا اْلَواج  يث يَّة  َواأَلد لَّة  اْلَعْقل يَّة  َوقَاَم ِب 
ْن  الطَّبَـَقة  اْلُعْلَيا َبنْيَ اْلُمْسل م نَي اْليَـْوَم. َوَأمَّا َمْن َقُصَر ََبُعُه َعْن َذل َك م 

ْن َهُؤالء . َوََتن َك الطَّ  بَـَقَتان  َيْشَمُلُهْم َهَذا َحْيُث إ قَاَمُة اأَلد لَّة  فـََفْضُلُه َأَقلُّ م 
ْعَوُة «اْلُمَتَمس ٍُّك ب ُسنََّّت  ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  َلُه َأْجُر َشه يدٍ »اْْلَد يُث  . الدَّ

ُُْم  ، َعَلْي ْقت َناع  َوالتَّْسل يم  ََتَْتاُج إ ََل اْست ْعَمال  َأَسال يَب تـَُقر ٍُّب النَّاَس إ ََل اال 
َذ ه  ال ْلَعَمل  ِب  ََذا َب  ٍد يـَُقوُم ِب  َهاٌد َوإ ْن َشاَء اَّللَُّ ُكلُّ َواح  طَّر يَقة  َوَهَذا ج 

يٍد َكَشه يد  اْلَمْعرََكة . ُُوُن َلُه َأْجُر َشه   اْلَعَمل  َي
ْلَمْعُروف   َُُت َعن  اأَلْمر  َب  ْنَسان  َأْن َيْس َبغ ى ل إل  َى اَّللَُّ َعْنُه ال يـَنـْ َوقَاَل َرض 

َا  َوالنـَّْهى  َعن   ُتوٌب إ َّنَّ ُْ ُتوٌب َواأَلَجُل َم ُْ ر  َُمَاَفَة النَّاس  فَالر ٍّْزُق َم َُ اْلُمْن
ُر َأمَّا ِف  َغرْي   َُ لََّم َيز يُد َذل َك اْلُمْن َُ َى أَنَُّه إ َذا َت َدٍة َوه  َُُت ِف  َحاَلٍة َواح  ُيْس

ْلَمْعرُ  ُُُت، َشْرُط ُوُجوب  اأَلْمر  َب  وف  َوالنـَّْهى  َعن  َهذ ه  اْْلَال  َفال َيْس
َت َما  َُ ُُوَن يـَْرُجو اْلَقُبوَل َأمَّا إ ْن َكاَن ال يـَْرُجو اْلَقُبوَل َفَس ر  َأْن َي َُ اْلُمْن
ر   َُ ْلَمْعُروف  َوَمْن ََنَى َعن  اْلُمْن ْلَيْأُمْر َب  ْلَمْعُروف  فـَ َعَلْيه  إ ُْثٌ. َمْن َأَمَر َب 

َنَّ بَـ  ْلَمْعُروف  أل  ْليَـْنَه َب  ر  فـَ َُ ْعَض النَّاس  إ َذا ُكل ٍُّموا ِف  النـَّْهى  َعن  اْلُمْن
 َيز يُدوَن َشرًّا.
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ُُْفر        َنا َأْن َُنَذ ٍَّر ِم َّْن َيْدُعو إ ََل اْل َى اَّللَُّ َعْنُه ََنُْن َعَليـْ َوقَاَل َرض 
ْر فـَُهَو َعاٍص َيسْ  َر َفَمْن َلَْ ُُيَذ ٍّ َنا َأْن َُنَذ ٍّ قُّ اْلَعَذاَب. َواْلُفُسوق  َعَليـْ َتح 

َنا َأْن َُنَذ ٍَّر  قُّ اْلَعَذاَب ل َذل َك َعَليـْ َر َمَع اْلُقْدرَة  َيْسَتح  َُ الَّذ ى ال يـَُغري ٍُّ اْلُمْن
ُُْفر .  النَّاَس م ْن ُدَعاة  اْل

ْعت َقاد ى ٍّ َوالْ       ر  اال  َُ ار  اْلُمْن َُ ْن لن ٍّْسَبة  إل   َى اَّللَُّ َعْنُه َب  َعَمل ى ٍّ ِف  َوقَاَل َرض 
َنَُّه ِف  َذل َك الزََّمن  َكاَن اأَلُخ  َهَذا الزََّمن  َأْصَعُب م ْن َزَمن  الصََّحابَة  أل 
ر  َواْلَعائ َلُة  َُ ار  اْلُمْن َُ اُه م ْن َأْجل  إ ْن َْ اُه َأمَّا اْليَـْوَم اأَلُخ ُُيَار ُب َأ َْ ُيَساع ُد َأ

ار  ُمنْ  َُ َْجل  إ ْن ََذا اأَلْمر   َقْد َُتَار ُبَك أل  ٍر ل َذل َك ََنُْن اْليَـْوَم الَّذ ى يـَُقوُم ِب  َُ
ار   َُ ْن لن ٍّْسَبة  إل   نَي م َن الصََّحابَة  َب  َكَما َعَلْيه  ََجَاَعتـَُنا َأْجُرُه َكَأْجر  ََخْس 

لن ٍّْسَبة  إ ََل َهَذا كَ  ر . الَّذ يَن يـَْقُعُدوَن ِف  اِْلََلَوات  َأْجُرُهْم َب  َُ نـُْقَطٍة اْلُمْن
 َِ ََْمر  َيْطُلُب َأْن يـُْفَت ْم ل  َنا م ْن ق لَّة  فـَْهم ه  ب نَي إ َليـْ َتس  َْنب  َِبٍْر، بـَْعُض اْلُمنـْ ِب 
رْيٌ م ْن َذل َك  َْ َُمْل ُس ذ ْكٍر َوُيْشَغُل النَّاُس َساَعاٍت ل َذل َك َهَذا ق لَُّة فـَْهٍم، 

ُُْفر  َأْو م ْن قَب يل  َأْن َيْذَهَب َأَحُدََن إ ََل َشْخٍص َويُز ي ر اا م ْن قَب يل  اْل َُ َل ُمْن
رْيٌ م ْن َعْقد  َُمْل ٍس َيْذُكُر ف يه  َعَشَرات  األُُلوف  م َن الذ ٍّْكر   َْ َبائ ر  َهَذا  َُ اْل
ر  اْلَعظ يم  َأْمٌر َهني ٌٍّ؟  َُ اُر َهَذا اْلُمْن َُ م َن الصَّالة  َعَلى النَِّب  ٍّ َهَذا َأْفَضُل. إ ْن

َفُع، َهَذا َتْضل يٌل إ   َوان  َأنَّ قـَْوَل َأْستَـْغف ُر اَّللََّ ال يـَنـْ ْْ ْزب  اإل  اُر ُكْفر يَّة  ح  َُ ْن
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الَّذ ى َكاَن يـَُقوُل ِف  يـَْوم ه   ملسو هيلع هللا ىلصل لصََّحابَة  َوَمْن بـَْعَدُهْم َوَتْضل يٌل ل لرَُّسول  
اَئَة َمرٍَّة. «اْلَقيُّوُم َوأَُتوُب إ َلْيه  َأْستَـْغف ُر اَّللََّ الَّذ ى ال إ َلَه إ الَّ ُهَو اْْلَىُّ »  م 

ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن        ُُوا َطر يَق اأَلْمر  َب  َى اَّللَُّ َعْنُه اْسُل َوقَاَل َرض 
ر . َُ  اْلُمْن

ر  ع ْنَد اَّللَّ  َأْمٌر َعظ يٌم، إ َذا إ ْنسَ       َُ اُر اْلُمْن َُ َى اَّللَُّ َعْنُه إ ْن اٌن َوقَاَل َرض 
ْنُه َلُه َدرََجٌة َعال َيٌة ع ْنَد  َر النَّاَس م  ب يَثة ا ُُمَرََّمة ا َمْن َردَّ َعَلْيه  َوَحذَّ َْ قَاَل َكل َمة ا 
َت فـَُهَو  َُ ْن ُدون  َأْن ََيَاَف َضَرر اا َس َت َمَع اْلَمْقد رَة  م  َُ اَّللَّ ، َمْن َس

 َمْلُعوٌن.
َى اَّللَُّ َعْنُه الرَّسُ       ال يـُْؤم ُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ ُيُ بَّ »قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوُل َوقَاَل َرض 

ه  م َن اِْلَرْي   يه  َما ُيُ بُّ ل نَـْفس   ْ َ َمْن َأَحبَّ َأْن يـَُزْحَزَح َعن  النَّار  »َوقَاَل   «أل 
ر  َوْلَيْأت    ْ َّللَّ  َواْليَـْوم  اآل ْلَتْأت ه  َمن يـَُّتُه َوُهَو يـُْؤم ُن َب  َل اْْلَنََّة فـَ َْ إ ََل النَّاس   َويُْد

ْلَمْعُروف   «َما ُيُ بُّ َأْن يـُْؤَتى إ َلْيه   َنا َأْن نـَْبُذَل ُجْهَدََن ِف  اأَلْمر  َب  فـََعَليـْ
لنـَّْهى  َعن   ْفُر َوََنُْن قَائ ُموَن َب  ُُ َرات  اْل َُ ر ، َأْعَظُم اْلُمْن َُ َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن

ُُْفر  ِف  َهَذا الزََّمن  الَّذ ى ا  لنَّاُس تـََعوَُّدوا ف يه  اْلُمَداَهَنَة.اْل
ْعَوة  إ ََل اَّللَّ  َهَذا َغشَّ       َوان ه  طُُرَق الدَّ ْْ َوقَاَل الَّذ ى ال يـَُنس ٍُّق َمَع إ 

ل ُصوا  ْْ َرة  فََأ  ْ ُكْم َوالتـََّنافـَُر َوإ يثَاَر اْلَمال  َعَلى اآل نـَْفَسُه َوَغشَّ َغرْيَُه فَإ َيَّ
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ُُْم وَ  َيا َحَّتَّ َُتَق ٍُّقوا َهَذا اأَلْمَر َعَلى اْلَوْجه  ن يَّات  نـْ َرَة َعَلى الدُّ  ْ َءاب ُروا اآل
 التَّام ٍّ.
ُُُتب  اْلُمنَـزََّلة        َى اَّللَُّ َعْنُه َوَرَد ِف  بـَْعض  اْل َعَلى اْلَعاق ل  َأْن »َوقَاَل َرض 

ري اا ب َزَمان ه  ُمْقب ال ا َعَلى َشْأن ه   ُُوَن َبص  َن اْلُمْؤم ن  َأْن يـَْعر َف َما مَ  «َي ْطُلوٌب م 
َْعُروٍف  ٍر ُُيَاو ُل َأْن يُز يَلُه، َوإ ْن َعَرَف ِب  َُ ُْن َيْصُدُر ِف  اْلَوْقت  َحَّتَّ إ َذا َعل َم ِب 

.  يـَُباد ُر إ ََل إ َشاَعة  )إ ْظَهار ( َهَذا اْلَمْعُروف 
لْ       َى اَّللَُّ َعْنُه اأَلْمُر َب  ُم َوقَاَل َرض  ر  ال يـَُقدٍّ  َُ َمْعُروف  َوالنـَّْهُى َعن  اْلُمْن

 َأَجال ا َوال يـَُؤْ ٍُّر ر ْزق اا.
ر        َُ َهى َعن  اْلُمْن ْلَمْعُروف  َوال يـَنـْ َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ال َيَُْمُر َب  َوقَاَل َرض 

ا فـَُهَو شَ  َرُس، َلْو َكاَن ُهَو ِف  َحد ٍّ َذات ه  َعال م ا ْْ َرُس.َشْيطَاٌن َأ ْْ  ْيطَاٌن َأ
َى اَّللَُّ َعْنُه َوَرَد ِف  اْْلَد يث        َأال ال مَيْنَـَعنَّ َأَحدَُكْم َُمَاَفُة »َوقَاَل َرض 

ْْلَق ٍّ إ َذا رََءاهُ  ه  م ْن َحد يث   «النَّاس  َأْن يـَُقوَل َب  يح  بَّاَن ِف  َصح  َرَواُه اْبُن ح 
َى اَّللَُّ  َُُت َعن   َأِب  َسع يٍد اِْلُْدر ى ٍّ َرض  ْنَسان  َأْن َيْس َبغ ى ل إل  َعْنُه َفال يـَنـْ

ُتوٌب  ُْ ر  َُمَاَفَة النَّاس  فَالر ٍّْزُق َم َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن اأَلْمر  َب 
لََّم َيز يُد  َُ َى أَنَُّه إ َذا َت َدٍة َوه  ُُُت ِف  َحاَلٍة َواح  َا َيْس ُتوٌب إ َّنَّ ُْ َواأَلَجُل َم

ُُُت، َشْرُط ُوُجوب  اأَلْمر  َذل َك  ُر َأمَّا ِف  َغرْي  َهذ ه  اْْلَال  َفال َيْس َُ اْلُمْن
ُُوَن يـَْرُجو اْلَقُبوَل َأمَّا إ ْن َكاَن ال  ر  َأْن َي َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن َب 
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ْلَمْعُروف   َت َما َعَلْيه  إ ُْثٌ. َمْن َأَمَر َب  َُ ْلَمْعُروف   يـَْرُجو اْلَقُبوَل َفَس ْلَيْأُمْر َب  فـَ
َنَّ بـَْعَض النَّاس  إ َذا ُكل ٍُّموا ِف   ْلَمْعُروف  أل  ْليَـْنَه َب  ر  فـَ َُ َوَمْن ََنَى َعن  اْلُمْن

ر  َيز يُدوَن َشرًّا. َُ  النـَّْهى  َعن  اْلُمْن
ِ  َأنَّ       ي َى اَّللَُّ َعْنُه َوَقْد َوَرَد ِف  اْْلَد يث  الصَّح  الَّذ ى  َوقَاَل َرض 

ْست ْبَداُد  َيا َواال  نـْ لد ٍّين  ِف  َزَماٍن يـَْغل ُب ف يه  َعَلى النَّاس  ُحبُّ الدُّ يـََتَمسَُّك َب 
لرَّْأى  َوإ ْعَجاُب الشَّْخص  ب َرْأي ه  َوات ٍَّباُع اْْلََوى َلُه َأْجٌر َعظ يٌم. َمْن َتََسََّك  َب 

لسُّنَّة  َأى  الطَّر يَقة  الََّّت  َكاَن  َْصَحاب ه  َب  َها الصََّحابَُة، الرَُّسوُل قَاَل أل  َعَليـْ
نَـُهْم  َنَّ الصََّحابََة َكانُوا ف يَما بـَيـْ ُُْم، أل  ْن نَي م  ُأوَلئ َك َْلُْم َأْجُر ََخْس 
ُ ُمتَـَعاو ن نَي َعَلى اِْلَرْي   نَي ُمَتَحاب ٍّنَي َكَما َأَمَر اَّللَّ ح  د يَن ُمتَـَباذ ل نَي ُمتَـَناص   ُمتَـَعاض 

يه  اْليَـْوَم. اآلَن َأْكثـَُر النَّاس  َصاُروا َعَلى  نَـُهْم َما نـَُقاس  ال يـَْلُقوَن ف يَما بـَيـْ
ُفُروَن م ْن  ُْ ْن َأْجل  َماٍل َقل يٍل َي َرة ، م   ْ َيا َعَلى اآل نـْ الف  َذل َك َءابـَُروا الدُّ  ْ

ْم َعن  ا ه  َيا َوإ ْعَراض  نـْ لدُّ دَّة  تـََعلُّق  قـُُلوِب  ْم َب  تَـَعُدوا َعْن ُسنَّة  ش  َرة  ابـْ  ْ آل
َا َكاَن َعَلْيه   الصََّحابَة  إ ََل َحدٍٍّ بَع يٍد ل َذل َك ِف  َهَذا الزََّمن  اْلُمَتَمس ٍُّك ِب 
ْلَمْعُروف   نَي م َن الصََّحابَة  ِف  اأَلْمر  َب  الرَُّسوُل َوالصََّحابَُة َلُه َأْجُر ََخْس 

ر .  َُ َْ  » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن َم الصَّ ْم َأَيَّ ُُ فَإ نَّ م ْن َورَائ 
نيَ  ُتْم َعَلْيه  َأْجُر ََخْس  نَّا  «ل ْلُمَتَمس ٍّك  ف يَها ِب  ْثل  الَّذ ى أَنـْ ق يَل ََي َرُسوَل اَّللَّ  م 

ُهْم قَاَل  نـْ ُُمْ »َأْو م  ْن لن ٍّْسَبة  ل ثـََواب  اأَلْمر  َب  «َبْل م  ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  . َهَذا َب 
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ُ َباُر الصََّحابَة   ََْفَضل يَّة َ َف لن ٍّْسَبة  ل  ر  َوالثَـَّبات  َعَلى اْْلَق ٍّ َأمَّا َب  َُ َعن  اْلُمْن
ُهْم ع ْنَد اَّللَّ ، ََنُْن اآلَن نـَُعاِّ   نـْ َأْفَضُل َهذ ه  األُمَّة  ال َيَْت ى َمْن ُهَو َأْفَضُل م 

َن اْلمُ  ث رَي م  َُ  ْنَحر ف نَي َعْن َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة .اْل
ُ َعْنُه َرَوى ُمْسل ٌم م ْن َحد يث  َتَ يم  بن  َأْوٍس الدَّار ى ٍّ َأنَّ       َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 

يَحةُ »قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّللَّ   يُن النَّص  ُ َتاب ه  »قـُْلَنا ل َمْن قَاَل  «الد ٍّ َّلل َّ  َول 
يَحة  َأْى  «ئ مَّة  اْلُمْسل م نَي َوَعامَّت ه مْ َول َرُسول ه  َوأل َ  لنَّص  يُن َيَُْمُر َب  َمْعَناُه الد ٍّ

يَحُة  َفات ه  َأمَّا النَّص  ميَان  ب ه  َوب ص  إل  يَحُة َّلل َّ  َأْى َب  ْْالص  اْْلَق ٍّ َأمَّا النَّص  إ 
يحَ  ت ٍَّباع ه ، ل ْلُقْرَءان  فـَُهَو تـَْعظ يُمُه َواْعت َقاُدُه َأمَّا النَّص  ُة ل لرَُّسول  فـَُهَو َب 

ْم  الُص اْْلَق ٍّ ل ُعُموم  اْلُمْسل م نَي فـَُهَو ِب  ْرَشاد  َجاه ل ه  ْْ يَحُة َأْى إ  َوالنَّص 
يَحة  ُهَنا   يَحُة، َلْيَس َمْعَِن النَّص  ْم َهذ ه  ه َى النَّص  ْم َوات ٍَّباع ه  َوُمَعاَونَة  َعال م ه 

َا ُهَو َحقٌّ فـََقْط.َكالَم الشَّْخص  ل َشخْ   ٍص ِب 
َْذَهب  َأْهل        ْثل  َهَذا اْلَوْقت  الَّذ ى يـََتَمسَُّك ِب  ُ َعْنُه ِف  م  َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 

ُْم ُهْم ِف  َزَماَن  ْم َكانُوا يـَتَـَعاَضُدوَن  ََنَّ نَي م َن الصََّحابَة  أل  السُّنَّة  َلُه َأْجُر ََخْس 
ُ ن  اْليَـْوَم الَّ  ريَان ه  َوَمَعار ف ه ، َأْهُل َل ذ ى يـَُقوُل اْْلَقَّ ُمْضَطَهٌد َبنْيَ َأْهل ه  َوج 

ْم ُمَعاَرَضاٍت  الرَُّجل  ُُيَار بُونَُه أَبُوُه َوأُمُُّه، َكث رٌي م ْن ََجَاَعت َنا يـَْلَقْوَن م ْن َأَهال يه 
ْن َعَذاب  اَّللَّ  يـُْعر ُضوَن يُ  ْنُه، يُر يُد َأْن يـُْنق َذُهْم م  َع م  ر يُد َأْن يـَُقوَل َلُه إ َذا َسَ 

ٌر  َُ ََُّ وََكَذل َك اأَلُخ َكَأنَّ بـََياَن ُكْفر  َساب ٍّ اَّللَّ  َكأَنَُّه َشْىٌء ُمْن َُ اأَلُب يـََت
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ْنَدُهْم، فـََهَذا الزََّمُن ُهَو الَّذ ى قَاَل الرَُّسوُل َعَلْيه  السَّالُم  اْلَقاب ُض ف يه  »ع 
ثْـَرة  َمْن يـَُعار ُض َمْن يـَُقوُل اْْلقَّ. «َكَقاب ٍض َعَلى ََجْرٍ   َعَلى د ين ه   َُ  ل 

ََذا اأَلْمر  تـََعلُّم  ع ْلم  َأْهل        َى اَّللَُّ َعْنُه ََي ُبْشَرى َمْن َعم َل ِب  َوقَاَل َرض 
ام  ُثَّ َجاَهَد الضَّالَل ِف  َهَذا اْلَعصْ  َُ ر ، َهَذا السُّنَّة  ِف  اْلَعق يَدة  َواأَلْح

ْعت َقاد يَُّة َواْلَعَمل يَُّة. ُت اال  ُُْفر َيَّ  اْلَعْصُر َعْصٌر تـََعاَضَدْت ف يه  اْل
ا َلْو َماَت َعَلى       ُُوُن َشه يد ا فـََهن يئ اا ل َمْن َبَذَل ُجْهَدُه ِف  ك َفاح  َذل َك َي

ه  ل َقْول ه  َعَلْيه  الصَّالُة َوالسَّالُم  ُك ب ُسنََّّت  ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  َلُه اْلُمَتَمس ٍّ »ف َراش 
َنَّ َمْعَِن السُّنَّة  ِف  اللَُّغة   ،«َأْجُر َشه يدٍ  اُم أل  َُ ُسنََّّت  َمْعَناُه اْلَعق يَدُة َواأَلْح

ْم َصاُروا يـَُقوُلوَن ل ْلَعَمل  الَّذ ى ُهَو لَْيَس  ه  َا اْلُفَقَهاُء ِف  اْصط الح  الطَّر يُق إ َّنَّ
ب اا . َواج   ُسنَّة َأمَّا ِف  اْْلَد يث  السُّنَُّة ه َى َطر يَقُة الرَُّسول 
ْم َأْو       َى اَّللَُّ َعْنُه ََتْذ يُر اْلُمْسل م ني ِم َّا َيُضرُُّهْم ِف  د ين ه  َوقَاَل َرض 

ْن بـَعْ  ْر فـََعَلْيه  إ ُثٌْ َوبـَْعُض َذل َك َأَشدُّ م  َياُهْم فـَْرٌض َفَمْن َلَْ ُُيَذ ٍّ ٍض إ ِْث اا ُدنـْ
تـَرُْكُه، فـََلْو رََأى ُمْسل ٌم إ ْنَساَن ا يُر يُد َأْن َيْسُلَك َطر يق اا يـَْعَلُم ف يه  أَنَُّه يُوَجُد 
ٌب َعَلى الَّذ ى َعل َم أَنَُّه َيْسُلُك َهَذا الطَّر يَق فَإ ْن  ُقطَّاُع َطر يٍق فـََتْحذ يُرُه َواج 

ْرُه َفَذل َك َذْنٌب َكب ريٌ   َوَأمَّا ََتْذ يُرُه ِم َّا َيُضرُُّه ِف  د ين ه  فـَُهَو َأَشدُّ َأْهَ ٍّيَّة ا َلَْ ُُيَذ ٍّ
  ََ ْن َأْك َب َذنـْب اا م  َُ ْر ُمْسل م اا ِم َّا َيُضرُُّه ِف  د ين ه  فـََقد  اْرَت َوَمْن َلَْ ُُيَذ ٍّ

َا يـَهْ  َذ ِب  َْ َبائ ر ، َفف ى َهَذا اْلَعْصر  َحَدَبْت فَـَتاَوى َمْن َأ َُ ل ُك َوَهَذا اأَلْمُر اْل
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ْنُه َشْىٌء َحَدَث ُمْنُذ َوْقٍت َقر يٍب وَُكلُّ َذل َك َيَ ُب  ْنُه َشْىٌء ُمتَـَقاد ٌم َوم  م 
ٌ إ ِْث اا َكب ري اا. ْر فـَُهَو َءاُث  ْنُه َفَمْن ََلْ ُُيَذ ٍّ  التَّْحذ يُر م 

 

 اْْلُْرَأُة ِف  قـَْول  اْْلَق ٍّ      
َماُم اْْلَرَ       ُُوَن قَاَل اإل  ُمُل إ ميَاُن اْلُمْؤم ن  َحَّتَّ َي ُْ َى اَّللَُّ َعْنُه ال َي ر ىُّ َرض 

ْم ُجَرَءاُء.  َجر يئ اا ِف  قـَْول  اْْلَق ٍّ، اْْلَْمُد َّلل َّ  ََجَاَعتـَُنا ف يه 
ُ َعْنُه َعلَّْمَناُهُم اْْلُْرَأَة فَاْسَتْأَسُدوا ِف  قـَْول  اْْلَق ٍّ.      َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َتَسُب.      ُْ ُ َعْنُه الشََّجاَعُة ُت َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ُ َعْنُه َمَعاد ُن الر ٍَّجال  تـُْعَرُف ع ْنَد الشََّدائ د .      َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
بُّ اأُلُسوَد.      ُ َعْنُه َأََن ُأح  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ُ َعْنُه الَّذ ى ُيُ بُّ       َى اَّللَّ ُُوُن َجر يئ اا ل َقْول  اْْلَق ٍّ ال ََيَاُف  َوقَاَل َرض  اَّللََّ َي

ْن َأْعَظم  ن َعم  اَّللَّ . . َهذ ه  اْْلُْرَأُة م  َْجل  النَّاس   قـَْوَل اْْلَق ٍّ أل 
َرة .       ْ ُ ٍّْر ِف  اآل ْليـَُف ْنَساُن َضع يف اا فـَ ُ َعْنُه َمْهَما َكاَن اإل  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ىَ       ُ َر  َوقَاَل َرض  َبغ ى ل ْلُمْؤم ن  َأْن يـَْغَضَب َّلل َّ  تـََعاََل َويـُْن اَّللَُّ َعْنُه يـَنـْ

ا ُمتَـوَك ٍّال ا َعَلى اَّللَّ .  َن اْلُمَحرََّمات  ُمْعَتم د ا ُُْفر  م  ْفَر َوَما ُدوَن اْل ُُ َر اْل َُ اْلُمْن
ْْلَق ٍّ ال يـَُقر ٍُّب َأَجال ا َوال يـَْقَطُع ر ْزق اا، اَّللَُّ  ُُل  اْلَقْوُل َب   تـََعاََل َكَتَب اأَلَجَل ل 

ْلَقْتل  َوإ ْن َكاَن َعَلى  ى ٍّ َسَبٍب مَيُوُت، إ ْن َكاَن َب  َشْخٍص َمََّت مَيُوُت َوِبَ 
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َجل ه  َوال َيَْت ى  ْنَساُن إ الَّ ِبَ  ْلَغَرق  َأْو ب َغرْي  َذل َك ال مَيُوُت اإل  اْلف َراش  َأْو َب 
ْنَساُن ر ْزٌق إ الَّ الَّ  ذ ى َكَتَب اَّللَُّ َلُه، اَّللَُّ تـََعاََل يـَْرزُقـَُنا ُجْرَأة ا ل َقْول  اْْلَق ٍّ اإل 

 .َءام نيَ 
 

ْن َأْهل  الضَّالل  فَ        ْضُل التَّْحذ ير  م 
ْن َأْهل  الضَّالل  بـََوابُُه       ُر م  َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ُُيَذ ٍّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ُُوُن ِف  ع ْنَد اَّللَّ   ثْـُلُه َبْل َي لسَّْيف  م  ُُفَّاَر َب  ُد اْل ْثُل اْلُمَجاه د  الَّذ ى َُيَاه   م 
بـَْعض  اْْلَاالت  َأْعَظَم بـََواَب ا م ْن َذل َك اْلُمَجاه د . بـَْعُض السََّلف  الَّذ يَن  

)يـَْعِن  َغْيالَن قـَْتُل َهَذا »َكانُوا ِف  َأوَّل  اْلَقْرن  الثَّاِّ  اْلْ ْجر ى ٍّ قَاَل 
 ) . األَتْـَراُك َكانُوا ُكفَّار اا «َأْفَضُل م ْن قـَْتل  أَْلف  َكاف ٍر ُروم ىٍّ َوتـُرْك ىٍّ الد ٍَّمْشق ىَّ

َذا  َُ . َوَحق يَقة ا ُهَو اأَلْمُر َه ُِ اإل ْسالم ىُّ َلُهُم اْلَفْت َْ ِف  َذل َك الزََّمن  َما َد
ُب إ   َتس  اف ُر اْلُمْعل ُن ال يـَنـْ َُ ََل اإل ْسالم  إ َذا ََتَدََّث َمَع اْلُمْسل م نَي اْل

ُُْذوَن َكالَمُه ِف  َأْمر  الد ٍّين  َأمَّا َهَذا يـَْقَرُأ قـُْرَءاَن ا َويُور ُد  اْلُمْسل ُموَن ال َيَْ
 َءاََيٍت َهَذا ََتْب ريُُه َسر يٌع.

َتد ع  ِف  الْ       ُ َعْنُه إ َهانَُة اْلُمبـْ َى اَّللَّ َهاٌد.َوقَاَل َرض   َعق يَدة  ج 
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َب الَّذ ى َأْوَجَبُه اَّللَُّ م َن       َى اَّللَُّ َعْنُه ََنُْن نـَُؤد ٍّى اْلَواج  َوقَاَل َرض 
َنَّ َهُؤالء  ال مُيَي ٍُّزوَن َبنْيَ اِْلَرْي  َوالشَّر ٍّ ل َذل َك  التَّْحذ ير  م ْن ُدَعاة  الضَّالل  أل 

َُهْم َعَلى نَّا. َأَحبُّوُهْم َأْى َمَشاَي  ُهْم يـَُقوُلوَن َغاُروا م  نـْ َر م   الضَّالل  فَإ َذا ُحذ ٍّ
 

َرات        َُ َن اْلُمْن  َيَ ُب التَّْحذ يُر َعَلى اْلَمَناب ر  يـَْوَم اْْلُُمَعة  م 
َى اَّللَُّ َعْنُه َيَ ُب التَّْحذ يُر َعَلى اْلَمَناب ر  يـَْوَم       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 
َن اْلَعَوام ٍّ. َهُؤالء  اْْلُهَّاُل َُيُْضُر َكث رٌي اْْلُمُ  َرات  الََّّت  ََتُْصُل م  َُ َن اْلُمْن َعة  م 

َها  َقْوَن َعَليـْ ت  َقْد يـَبـْ ُُْفر َيَّ َن اْل ُهُم اْْلُُمَعَة فَإ َذا َلَْ َيْسَمُعوا التَّْحذ يَر م  نـْ م 
َها َعَلى اْلَمَناب ر  إ نـَْقا نـْ ُُْفر . بـَْعُض َأَكاب ر  َفف ى التَّْحذ ير  م  َن اْل ٌذ َْلُْم م 

اْْلََنف يَّة  ذََكَر َذل َك ِف  بـَْعض  ََتل يف ه  أَنَُّه َيَ ُب َعَلى اِْلَط يب  َأْن َيْذُكَر َذل َك 
. ََ ْن  َعَلى اْلم 

َت ا      َُ َى اَّللَُّ َعْنُه َوَرَد ِف  األََبر  إ َذا َظَهَرت  اْلب دَُع َوَس ُ َوقَاَل َرض  ْلَعاَل 
.ُ  َلَعَنُه اَّللَّ

     . َرات  َُ ُ َعْنُه اْنُشُروا اْْلَقَّ وََكاف ُحوا الضَّالَل َواْلُمْن َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ُم       ر  ال يـَُقد ٍّ َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهُى َعن  اْلُمْن َى اَّللَُّ َعْنُه اأَلْمُر َب  َوقَاَل َرض 

 َأَجال ا َوال يـُْبع ُد ر ْزق اا.
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رْيَ َما يـُتَـَواَصى ب ه  تـَْقَوى اَّللَّ  َوالتـََّعاُوُن َعَلى       َْ ُ َعْنُه إ نَّ  َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
. َََّات  ُُُم اْلََْسَنات  َواْلَم ر  فَاْغَتن ُموا م ْن َحَيات  َُ  اْلَ  ٍّ َوالتـََّناه ى َعن  اْلُمْن

 

رَ       َُ ُ َر اْلُمْن ْن نـُْن ُ َأَمَرََن ِبَ   اَّللَّ
ٌد       َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَغَضُب لَْيَس ُعْذر اا. إ َذا َواح  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

َغْضَباُن َسبَّ َلُه َأََبُه َأْو أُمَُّه َهْل يـَُقوُل َهَذا َمْعُذوٌر، َأْكثـَُر النَّاس  َكْيَف 
ا أََليْ  ا َويـَْقُتُل بـَْعُضُهْم ظُْلم ا َس ب َسَبب  اْلَغَضب  َهْل َيْضر ُب بـَْعُضُهْم ظُْلم ا

َفُة أُمَّة  ُُمَمٍَّد  َر، َهذ ه  ص  َُ ُ َر اْلُمْن ْن نـُْن ُُوُن ُعْذر اا، اَّللَُّ َأَمَرََن ِبَ  ملسو هيلع هللا ىلص. َي
نـَْيا.  ُهْم ِف  الدُّ نـْ تَـَقَم م  ر  اَّللَُّ انـْ َُ اَر اْلُمْن َُ َلَنا َلمَّا تـَرَُكوا إ ْن بـْ َوالَّذ يَن َكانُوا قـَ

َُؤالء   ََنُْن َمْأُموُرونَ  ى. ُقوُلوا ْل  ُُْفر  َواْلَمَعاص  ْل ُ َر َعَلى َمْن يـَُقوُم َب  ْن نـُْن ِبَ 
ُلوا ُكتـُب اا َمْن قَاَل   َئات  الس ٍّن نَي ُعَلَماُء اْلَمَذاه ب  اأَلْربـََعة  َعم  اْلُعَلَماُء ُمْنُذ م 

ُ ْن عَ  ا َل ئ اا َجد يد ا ُُْم َجد يٌد.َكَذا َكَفَر َمْن قَاَل َكَذا َكَفَر َلْيَس َشيـْ  َلْي
َنَّ بـَْعَض النَّاس   َى اَّللَُّ َعْنُه َيَ ُب َأْن تـَُبنيََّ اْلَعق يَدُة َعَلى اْلَمَناب ر  أل  َوقَاَل َرض 

 ال َيَُْتوَن إ الَّ يـَْوَم اْْلُُمَعة .
ْنُه فـَْرضٌ  َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ُُيَر ٍُّف َشر يَعَة اَّللَّ  التَّْحذ يُر م  َوالَّذ ى  قَاَل َرض 

َرُس. ْْ ُُُت َعْنُه َشْيطَاٌن َأ  َيْس
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 ، ََْكل  َوالشُّْرب  ُْل َق ل  ُْل َق ل يَـْعُبَد اَّللََّ َما  ْنَساُن  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
. لتـََّعلُّم  ب تَـَعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين  ال ُعْذَر ل ْلَجاه ل  ُُوُن َب  َباَدُة اَّللَّ  َكْيَف َت  ع 

 

ُتمْ تَ       َنَما ُكنـْ يد  أَيـْ لتـَّْوح  لَُّموا َب  َُ 
يد        لتـَّْوح  َى اَّللَُّ َعْنُه ُكلُّ فـَْرٍد ل َيْشَتغ ْل َب  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ِف   ،قَاَل اإل 

ٌد م ْن ََجَاَعت َنا قَاَل ُكْنُت ِف   يَد. َواح  ُُْم َوِف  َأْسَفار ُكم اْنُشُروا التـَّْوح  َُمَال س 
َة إ ََل اْلَمد يَنة   اْلْ َجاز   َُّ ْن َم ُُْذََن م  فَالسَّوَّاُق َسوَّاُق السَّيَّارَة  الَّذ ى َيَْ

ْبُت َمَعُه َوَأََن ِف  السَّيَّارَة  بـَيـَّْنُت َلُه اْلَعق يَدَة فـََقاَل َأََن ُكْنُت َأُظنُّ َأنَّ اَّللََّ  ََتَدَّ
َة َواْلَمد يَنة  َوُهَو رَُجٌل َكب ريٌ  َُّ ُتْم ِف  َبنْيَ َم َنَما ُكنـْ يد  أَيـْ لتـَّْوح  لَُّموا َب  َُ . َت

 اْلبـُُيوت  َوَغرْي  اْلبـُُيوت  ِف  ر ْحَلة  اْلَْج ٍّ َأو  اْلُعْمَرة .
       ُ ْسالَم ُهَو قـَْوُل ال إ َلَه إ الَّ اَّللَّ َكَذل َك َكث رٌي م َن النَّاس  يـَْعَتق ُدوَن َأنَّ اإل 

يٌَّة ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّ  م   ا َلْيَس َلُه َكم  ْسم ا ْن َغرْي  َمْعر َفة  َأنَّ اَّللََّ تـََعاََل َلْيَس ج 
ْقَداٌر ال يـَْعر ُفوَن َبْل بـَْعُض النَّاس  يـَْعَتق ُدوَن َأنَّ اَّللََّ ذََكٌر َوَيظُنُّوَن  َأْى م 

َناَن َحَصَل َوِف  َغرْي   ُْم ُمْسل ُموَن. ُهَنا ِف  لُبـْ ْم َأَنَّ ه  َنـُْفس  ُْم تـَرَُكوا  ِب  ََنَّ َناَن أل  لُبـْ
َيا. اأَلُب َواألُمُّ ال يـَُعل ٍَّمان  اْلَوَلَد ِف   نـْ بُّوا َعَلى ع ْلم  الدُّ َُ ع ْلَم الد ٍّين  َواْن
َناَن ال ُتوَجُد َمَدار ُس  اْلبَـْيت  َواْلَمَدار ُس ال تـَُعل ٍُّم إ الَّ َمَدار ُس ََجَاَعت َنا. ِف  لُبـْ

 يَد َكَما َيَ ُب إ الَّ َمَدار ُس ََجَاَعت َنا.تـَُعل ٍُّم التـَّْوح  
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ْن َأْفَضل   ْعَوُة إ ََل َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  م  َى اَّللَُّ َعْنُه الدَّ َوقَاَل َرض 
. َََّات   اْلَم

 

 اِْلُطََباُء تـَرَُكوا َأْصَل َوظ يَفت ه مْ      
َماُم اْْلََرر ىُّ َرض        مَ قَاَل اإل  تـَرَُكوا َأْصَل  َى اَّللَُّ َعْنُه اِْلُطََباُء َهذ ه  اأَلَيَّ

ُُْفر   . َأْصُل َوظ يَفة  اِْلَط يب  َأْن ُُيَذ ٍَّر النَّاَس م َن اْل َوظ يَفة  اِْلَط يب 
. َبات  َ اْلَواج  ى َوَأْن يـَُبنيٍّ   َواْلَمَعاص 

َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  َهَذا اْلَعْصر  م        ْن َأْفَضل  اأَلْعَمال  إ نـَْقاُذ النَّاس  َوقَاَل َرض 
ُْم ُمْسل ُموَن َوُهْم ُكفَّاٌر.  ْم َيظُنُّوَن َأَنَّ ُُْفر . بـَْعُض النَّاس  م ْن َجْهل ه  َن اْل م 
ْشت َغاُل ب تَـْعل يم   . اال  ْن َأْفَضل  اأَلْعَمال  يد  ِف  َهَذا الزََّمن  م  لتـَّْوح  اْلع َنايَُة َب 

.ع ْلم  التـَّوْ  ْن َأْفَضل  اأَلْعَمال  يد  َوتـََعلُّم ه  م   ح 
ُدوا النَّاَس إ ََل َما ف يه        َى اَّللَُّ َعْنُه َوظ يَفُة اِْلُطََباء  َأْن يـُْرش  َوقَاَل َرض 

َا، َلْيَسْت َوظ يَفُة  ْم َويـَُنب ٍُّهوُهْم إ ََل األُُمور  الََّّت  يـَُقص ٍُّروَن ِب  َمْصَلَحُة د ين ه 
لتَّار يخ  فـََقْط.اِْلُطَبَ  لَُّموا َب  َُ  اء  َأْن يـََت
     . َرات  ُمْهَمٌل ِف  َهَذا الزََّمن  َُ اُر اْلُمْن َُ ُ َعْنُه إ ْن َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
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ُتوَن َلُه،       ُُ ُ ْن َيْس َى اَّللَُّ َعْنُه َهَذا ال ََيَْفى َعَلى اْلَمَشاي خ  َل َوقَاَل َرض 
وب  قـُُلوُِبُْم َماَتْت َوَلْو َكاَنْت قـُُلوُِبُْم َحيَّة ا اَلْجَتَمُعوا َهَذا م ْن َمْوت  اْلُقلُ 

ر . َُ  َوَسَعْوا ِف  إ زَاَلة  َهَذا اْلُمْن
 

لَُّموا ب ه  َعَلى اْلَمَناب ر        َُ  َأْصُل الد ٍّين  َأْوََل َأْن يـََت
َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَمَشاي        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ُخ َبَدَل َأْن يـَُبي ٍُّنوا َأْصَل قَاَل اإل 

لَُّموا ب ه  َعَلى  َُ الد ٍّين  َعَلى اْلَمَناب ر  َأْغَلبـُُهْم َساك ُتوَن َهَذا َأْوََل َأْن يـََت
ال ُد بُن اْلَول يد   َْ اْلَمَناب ر . َيْذُكُروَن التـََّوار يَخ ُعَمُر بُن اِْلَطَّاب  فـََعَل َكَذا 

ََذا.فـََعَل َكَذا َكَأنَّ َهَذا  لَُّموَن ِب  َُ ُُِْكوَن َأْصَل الد ٍّين  َويـََت  َأْصُل الد ٍّين  َي
 

 أَْنَت َكاْلَغاز ى     
ُ َعْنُه ل َمْن يَُدر ٍُّس ِف  َُمَال س  اْلَعَزاء  َويـَْلَقى       َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْن َأْهل  الضَّالل  َوَغرْي ه مْ  َم إ َلْيه  أَْنَت َكاْلَغاز ى  ف يَها َما يـَْلَقى م  بـَْعَد َأْن َقد 
َن اْلَغْزو  م َن اْلْ َهاد . ْثُل الَّذ ى َيَْت ى م  َن اْلَغْزو  أَْنَت م   الَّذ ى رََجَع م 

َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَعَزاُء َمْصَيَدٌة ل لنَّاس  النَّاُس ِف  اْلَعَزاء  قـُُلوُِبُْم َأقْـَرُب  َوقَاَل َرض 
َرة  يـَْقبَـُلوَن.إ ََل اآل  ْ َفُعُهْم ِف  اآل ُعوا َما يـَنـْ َرة  فَإ َذا َسَ   ْ 
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ُب َعَلى الدَّاع َية         اْلَواج 
ْفُظ َعق يَدة        ُب َعَلى الدَّاع َية  ح  ُ َعْنُه اْلَواج  َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ت   ُُْفر َيَّ َها َحَّتَّ َُتَْذَر. ُمالَّ َعل ى  َأْهل  السُّنَّة  ُثَّ بـََياُن اْل م  ُْ َباُت ُح َوإ بـْ
َِب  َحن يَفَة َيَ ُب َمْعر َفُة  ََ  أل  ه  َعَلى اْلف ْقه  اأَلْك اْلَقار ى يـَُقوُل ِف  َشْرح 

. ت  ُُْفر َيَّ  اْل
َن األَئ مَّة  َويـَُقوُل اْْلَاف ُظ ُُمَمَُّد ُمْرَتَضى الزَّب يد ىُّ ِف  ك َتاب ه  َوَقْد َألََّف ََجٌْع م  

ْقت َداُء  ُُْفر يَّة  ُثَّ يـَُقوُل ال ََيُوُز اال  ل َمات  اْل َُ اأَلْربـََعة  َرَسائ َل ِف  بـََيان  اْل
ْم  فَُّروَن ب ب ْدَعت ه  َُ يَّة  َواِْلَطَّاب يَّة  َواْلُمَشب ٍَّهة  َوَأْمثَاْل  ْم ِم َّْن ُي ْلُمْعَتز َلة  َواْْلَْهم  َب 

 ُأوَلئ َك ُكفَّاٌر. َمْعَناُه ُكلُّ 
ْم ب َبْذل  اْْلُْهد        ُُ ُُْفر  َعَلْي َرات  الََّّت  تـَُؤد ٍّى إ ََل اْل َُ ُُْم ب َقْمع  اْلُمْن َعَلْي

لرَّد ٍّ ُثَّ َما  َنايَة ا َب  َرات  َمَرات ُب َفَما َكاَن ُكْفر اا َكاَن َأْوََل ع  َُ ِف  َذل َك فَإ نَّ اْلُمْن
َبُع َذل َك م َن الْ  ْفُر.يـَتـْ ُُ لرَّد ٍّ اْل َنايَة ا َب  َرات  ع  َُ َبائ ر  ُثَّ الصََّغائ ر  فََأْوََل اْلُمْن َُ 

 

      َ اُسَل َوالتـََّواِّ  َُ ُكْم َوالتَّ  إ َيَّ
َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللََّ اَّللََّ ع َباَد اَّللَّ  اْبُذُلوا ُجْهدَُكْم ِف        َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ُكْم َهَذا األَ  ْهت َماٍم َعظ يٍم. َوإ َيَّ ْمر  اْلَعظ يم  الَّذ ى يـُتَـَوجَُّه إ َلْيه  اآلَن َب 
اَسَل ِف  َهذ ه  اْْلَال  َعْن َبْذل  اْْلُْهد   َُ َ فَإ نَّ َمْن تـََواَِّ َوَت اُسَل َوالتـََّواِّ  َُ َوالتَّ
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ُح اْلَفَساد  َوتـَْقو يَُة السُّنَّة  ِف  تـَْقو يَة  َكل َمة  اْْلَْمع يَّة  الََّّت  َغايـَتـَُها إ ْصال
ٌر ع ْنَد  اس  َْ ْليَـْعَلْم أَنَُّه  ٌر َفَمْن تـََواَِّ فـَ اس  َْ ام اا فـَُهَو  َُ اْلُمَحمَّد يَّة  َعق يَدة ا َوَأْح
ْن  َتُب َلُه َحظٌّ َكب رٌي م  ُْ ا َكب ري اا. َهَذا اْلَعَمُل َمْن َجدَّ ف يه  ُي اَّللَّ  َوَهال ٌك َهالك ا

ُُْم.إ ْحَيا ُ ف ي ْجت َهاَد، ََبَرَك اَّللَّ ْجت َهاَد اال   ء  السُّنَّة  َوَُمْق  اْلَفَساد . اال 
ْعَوُة إ ََل َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  م ْن       َى اَّللَُّ َعْنُه الدَّ َوقَاَل َرض 

. َََّات   َأْفَضل  اْلَم
َى اَّللَُّ َعْنُه اأَلْمرُ       ر  َأْمَران   َوقَاَل َرض  َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهُى َعن  اْلُمْن َب 

َبغ ى تـَرُْكُهَما قَاَل َرُسوُل اَّللَّ   إ َذا رَأَْيَت ُأمََّّت  » ملسو هيلع هللا ىلصَعظ يَمان  ِف  الد ٍّين  ال يـَنـْ
ُهمْ  نـْ ُ فـََقْد تـُُود ٍَّع م  َ َأْن تـَُقوَل َلُه ََي ظ اَل  بَّاَن. «َُتَاُب الظَّاَل   َرَواُه اْبُن ح 

      . لتـََّعلُّم  َوالتـَّْعل يم  َى اَّللَُّ َعْنُه الرَُّسوُل َعَلْيه  السَّالُم َأَمَر َب  َوقَاَل َرض 
ري اا   ُُوُن ُمَقص ٍّر اا تـَْقص  ريَانَُه َي ريَانَُه ُثَّ ال يـَُعل ٍُّم ج  الَّذ ى تـََعلََّم ُثَّ ال يـَُفق ٍُّه ج 

 َكب ري اا.
َى اَّللَُّ َعْنُه قَ       إ َذا رَأَْيَت أُمََّّت  َُتَاُب َأْن » ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل اَّللَّ  َوقَاَل َرض 

ُهمْ  نـْ اْلَمْعَِن َأنَّ َهذ ه  األُمََّة إ َذا َوَصُلوا  «تـَُقوَل ل لظَّاَل   ََي ظ اَل ُ فـََقْد تـُُود ٍَّع م 
ُُِْكوَن التَّْحذ ي َي ُ فـَ ْنُه َوزَْجَرُه ِف  إ ََل َحاَلٍة يـََهابُوَن َأْن يـَُقوُلوا ل لظَّاَل   ََي ظَاَل  َر م 

ُ ُلُهْم إ ََل  ُهْم َوَي ُهْم َأْى يـَْقَطُع ُنْصَرَتُه َعنـْ َوْجه ه  فَإ نَّ اَّللََّ يـََتَخلَّى َعنـْ
ْم. ه   أَنـُْفس 



61 
 

َنَما َكانُوا.      ُ َعْنُه اْلُمْخل ُصوَن ُُمْل ُصوَن أَيـْ َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َى اَّللَُّ َعْنُه التَّ       ْن  َوقَاَل َرض  اَفَحة  الضَّالل  َأْفَضُل م  َُ ََُُّع ل ْلَجْمع يَّة  ل ُم

. َن اْلُفُروض   َكث رٍي م 
 

 ع ْلُم الد ٍّين  َحَياُة اإل ْسالم       
، ع ْلُم       َى اَّللَُّ َعْنُه فَإ نَّ اْلع ْلَم َحَياُة اإل ْسالم  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْسال نَـُهْم الد ٍّين  َحَياُة اإل  ر اا بـَيـْ َتش  م  َوَلْن يـَْهل َك النَّاُس َما َداَم ع ْلُم الد ٍّين  ُمنـْ
ْم َأْو َقلَّ َمْن يـَْعَلُم ع ْلَم الد ٍّين   ْن بـَْين ه  َا يـَْهل ُك النَّاُس إ َذا َذَهَب اْلع ْلُم م  إ َّنَّ

يُد أل َ  ْنَدئ ٍذ يـَْعُظُم اْْلالُك. فََأَهمُّ ع ْلم  الد ٍّين  التـَّْوح  يَد ب ه  يـُْعَرُف ع  نَّ التـَّْوح 
ا  لل ٍَّسان  ال إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اَّللَّ  إ َّنَّ َُجرَّد  اْلَقْول  َب  َُة ِب  َْ ُ، َلْيَس اْلع  اَّللَّ

. َُة ب َفْهم  اْلَمْعَِن، َهَذا َأَساُس الد ٍّين  َْ  اْلع 
 

 َفْضُل التـََّعلُّم       
َما      ْلُم قَاَل اإل  ، ع  ْفظ اا ِف  الد ٍّين  َى اَّللَُّ َعْنُه زَادَُكُم اَّللَُّ ح  ُم اْْلََرر ىُّ َرض 

َِب  َذرٍٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصالد ٍّين  َلُه َمْنز َلٌة َعال َيٌة ل َمْن يـَتَـَعلَُّمُه َول َمْن يـَُعل ٍُّمُه، الرَُّسوُل  قَاَل أل 
ْن  » تَـتَـَعلََّم َءايَة ا م  ْن َأْن ُتَصل ٍَّى ََي َأََب َذرٍٍّ أَلَْن تـَْغُدَو فـَ رْيٌ َلَك م  َْ ك َتاب  اَّللَّ  

ْن َأْن ُتَصل ٍَّى َأْلَف  رْيٌ َلَك م  َْ َن اْلع ْلم   تَـتَـَعلََّم ََبَب ا م  اَئَة رَْكَعٍة َوأَلَْن تـَْغُدَو فـَ م 
ْست ْنَجاء  َبَ «رَْكَعةٍ  ، الَّذ ى َيْذَهُب ل تَـَعلُّم  ََبب  اال  ب  . اْنظُُروا إ ََل َفْضل  اْلع ْلم 
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اْلُوُضوء  اْلُغْسل  م َن اْْلََنابَة  اْلُغْسل  م َن اْْلَْيض  اْلُغْسل  م َن الن ٍَّفاس  َأْو 
َمْعر َفة  اأَلَذان  َأْو َمْعر َفة  اْلَماء  الطَُّهور  الَّذ ى يـَْرَفُع اْْلََدَث َويُز يُل النََّجَس، 

َدات  الصَّالة  ََبب  َصالة  ََبب  التـََّيمُّم  ََبب  ُشُروط  الصَّالة  ََبب  ُمفْ  س 
ْن أَبـَْواب   َُاف  َأْو ََنْو  َذل َك م  ْعت  ُُُسوف  ََبب  اال  اْلْ َنازَة  ََبب  َصالة  اْل
ام  الشَّر يَعة  َمْن َيْذَهُب  َُ ْن َأْصَناف  َأْح ْنٍف م  ع ْلم  الد ٍّين  َأْى َأى ٍّ ص 

ُُوُن َلُه ع ْنَد اَّللَّ  بَـ  ْن بـََواب  أَْلف  رَْكَعة  َتَطوٍُّع َأْى ل يَـتَـَعلََّمَها َي َواٌب َأْعَظُم م 
ُُْذُه ِف   ري اا َقْد َيَْ ل ٍُّفُه إ الَّ َوقْـت اا َقص  َُ َغرْي  اْلَفَرائ ض  اِْلَْمس  َمَع َأنَُّه ال ُي

ْن ََنَاٍر.  َساَعٍة م 
َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  ُسَنن  َأِب  َداُوَد َأنَّ َأََب سَ       ع يٍد اِْلُْدر ىَّ َكاَن إ َذا َوقَاَل َرض 

يَّة  َرُسول  اَّللَّ .  َجاَءُه طَال َب ع ْلٍم يـَُقوُل َلُه َمْرَحب اا ب َوص 
 

 ُلُزوُم َُمَال س  اْلع ْلم       
. ع ْلُم       ْم ب ُلُزوم  َُمَال س  اْلع ْلم  ع ْلم  الد ٍّين  ُُ ي َماُم اْْلََرر ىُّ ُأوص  قَاَل اإل 

، ع ْلُم الد ٍّين  يـَُعل ٍُّم َهَذا. الد ٍّين  ُهَو الَّ  ذ ى يـَُعلٍّ ُم ُحُقوَق اَّللَّ  َوُحُقوَق اِْلَْلق 
َرة .   ْ َْ  َوِف  اآل َن اْلَعَذاب  ِف  اْلَق نَي م  ُُوُن م َن النَّاج  َا تـََعلََّمُه َي فَإ َذا َعم َل ِب 

َْ  َوال ِف  الَّذ ى يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  ُثَّ يـَتَّب ُعُه َلْيَس َعلَ  ٌد ال ِف  اْلَق َُ ْيه  َن
َال ق ه  ال يـَْعَتق ُد َأنَّ اَّللََّ  ُُوُن َجاه ال ا ِب  َرة . َأمَّا الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم َهال ٌك َي  ْ اآل
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ْسٌم َيْطَلُع َويـَْنز ُل يـَُقوُلوَن ب َذات ه ،  ئ اا َبْل يـَْعَتق ُد َأنَّ اَّللََّ ج  َمْوُجوٌد ال ُيْشب ُه َشيـْ
َيا. َهؤُ  نـْ َلٍة إ ََل السََّماء  الدُّ الء  اْلَوهَّاب يَُّة َما َعَرُفوا اَّللََّ َيظُنُّونَُه يـَْنز ُل ُكلَّ لَيـْ

ال َقُهْم. َْ ئ اا ال ُوُجوَد َلُه َما َعَرُفوا   َهُؤالء  يـَْعُبُدوَن َشيـْ
أَبُوُه ع ْلَم الد ٍّين  َوال َوقَاَل الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  الَّذ ى ال يـَُعل ٍُّمُه      

ْثلَ  ُُوُن م  َهُؤالء  اْلَوهَّاب يَّة  َيُظنُّ َأنَّ اَّللََّ ُمْسَتق رٌّ فـَْوَق اْلَعْرش  َيُظنُّ  َمْدَرَسُتُه َي
َنَُّه ال يـَْعُبدُ  َنَُّه َما َعَرَف اَّللََّ أل   أَنَُّه ُمْسل ٌم َوَأنَّ َلُه َأْجر اا َوُهَو َلْيَس َلُه َأْجٌر أل 

ئ اا ََتَيـََّلُه ال ُوُجوَد َلُه َكاْلَوهَّاب يَّة . بـَْعُض النَّاس  َغرْيُ  اَّللََّ َوُهَو يـَْعُبُد َشيـْ
اْلَوهَّاب يَّة  َيظُنُّوَن َأنَّ اَّللََّ ب ُصورَة  رَُجٍل َيظُنُّوَن َأنَّ اْلَمَطَر بـَْولُُه. ُهَنا ِف  اْلب َقاع  

ئ اا لَْيَس َساك ن اا ِف  السََّماء  رَُجٌل َكب رٌي ق يَل َلُه اَّللَُّ تَـ  َعاََل َمْوُجوٌد ال ُيْشب ُه َشيـْ
ه   ْن أَْيَن َيَْت ى اْلَمَطُر، َعَلى َزْعم  اٍن فـََقاَل أََلْيَس ذََكر اا م  َُ َمْوُجوٌد ب ال َم

أَنَُّه  اْلَمَطُر بـَْوُل اَّللَّ ، َجْهٌل َكب رٌي. الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  َقْد َيُظنُّ 
ُة اْلَعَذاب   َُ ُمْسل ٌم َوُهَو َكاف ٌر فـَيَـْعر ُف نـَْفَسُه ع ْنَد اْلَمْوت  َلمَّا ََتْت ى َمالئ 
فـَيـَُبشَُّر أَنَُّه َكاف ٌر فـَيَـْعر ُف. َمْن ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  َقْد َيُظنُّ َأنَّ اَّللََّ َعَلى 

عْ  ا اْلَعْرش  َأمَّا َمْن يـَتَـَعلَُّم اال  ْسم ا َِ َأنَّ اَّللََّ َمْوُجوٌد َلْيَس ج  ي ت َقاَد الصَّح 
ن اا ُثَّ إ ْن َماَت إ ْن َكاَن ُمَقص ٍّر اا  ا ُمْؤم  ُُوُن ُمْسل م ا ت  َي ُُْفر َيَّ ْلَمرَّة  َوََجَنََّب اْل َب 

  ْ ُيْد َبات  َواْجت َناب  اْلُمَحرََّمات  َقْد يـَْغف ُر اَّللَُّ َلُه فـَ ُلُه اْْلَنََّة، ِف  َأَداء  اْلَواج 
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َُجرَّد  قـَْول  ال إ َلَه إ الَّ  َأَهمُّ أُُمور  الد ٍّين  ُهَو َمْعر َفُة اَّللَّ  َمْعر َفُة اَّللَّ  لَْيَسْت ِب 
. ْعت َقاد  َأنَّ اَّللََّ ال ُيْشب ُه اْلَمْخُلوقَات  ُ، َمْعر َفُة اَّللَّ  َب   اَّللَّ

َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم       الد ٍّين  ُهَو َحَياُة اْلُقُلوب  ب ُدون  ع ْلم  الد ٍّين  َوقَاَل َرض 
.  ال َحَياَة ل ْلُقُلوب 

      ، ، ُحُضوُر َُمَال س  اْلع ْلم  َى اَّللَُّ َعْنُه ُمالَزَمُة َُمَال س  اْلع ْلم  َوقَاَل َرض 
، ع ْلُم الد ٍّين  حَ  ى الر ٍَّجاَل َوالن ٍَّساَء ب ُلُزوم  َُمَال س  اْلع ْلم  َياُة اإل ْسالم  ُأوص 

.  فَاْبُذُلوا ُجُهودَُكْم َعَلى ُمالَزَمة  َُمَال س  ُدُروس  اْلع ْلم 
 

 يَُّة ع ْلم  الد ٍّين  َأْهَ ٍّ      
َى اَّللَُّ َعْنُه اْْلَْمُد َّلل َّ  َرب ٍّ اْلَعاَلم نَي َوالصَّالُة       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْلُمْرَسل نَي َوَعَلى َءال ه  الطَّي ٍّب نَي الطَّاه ر يَن، َأمَّا بـَْعُد فـََقْد َوالسَّالُم َعَلى َسي ٍّد  ا
ْبَل اْلَقْول  َواْلَعَمل  قَاَل اَّللَُّ تـََعاََل  فَاْعَلْم أَنَُّه ﴿قَاَل اْلُبَخار ىُّ ََبُب اْلع ْلم  قـَ

ن نَي وَ  َنات  ال إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ َواْستَـْغف ْر ل َذْنب َك َول ْلُمْؤم  ُ ]ُسورََة ُُمَمَّد[ ﴾اْلُمْؤم  . اَّللَّ
ٌّ َأمَّا اْلع ْلُم  ْست ْغَفاَر َعَمٌل ل َساِّ  َنَّ اال  تـََعاََل َبَدَأ ب ذ ْكر  اْلع ْلم  قـَْبَل اْلَعَمل  أل 
َّللَّ   َنَّ اْلع ْلَم َب  َنَُّه ال يـُْقَبُل َعَمٌل إ الَّ ب ع ْلٍم أل  ٌّ َوَذل َك أل   فـَُهَو َعَمٌل قـَْلِب 
ُتُه   َّللَّ  َأْى َمْعر فـَ ُُمور  د ين ه  َهَذا َأَساُس الد ٍّين  َوَأَهمُّ َذل َك اْلع ْلُم َب  َوَرُسول ه  َوِب 

َُحمٍَّد  ميَاُن ِب  ُُمور  د ين  اَّللَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَكَما َيَ ُب، َواْلع ْلُم ب َرُسول ه  َأى  اإل  ُثَّ اْلع ْلُم ِب 



65 
 

. اإل   ْنَساُن يـَْوَم اْلق َياَمة  ُيْسَأُل َعْن َأْربـََعة  َأْشَياَء ُيْسَأُل َأى  اْلَْالل  َواْْلََرام 
َفَقُه َوَعْن  َذ اْلَماَل َوف يَم أَنـْ َْ ْن أَْيَن َأ ف يَم َأْفَِن ُعُمَرُه َوف يَم أَبـَْلى َجَسَدُه َوم 

ْنَساُن ُيْسَأُل َعْن َأْمَرْين  َهْل تـََعلَّمَ  َل ب ه . اإل  أُُموَر الد ٍّين   ع ْلم ه  َماَذا َعم 
ُ، َهَذا  َل ب ه  َأْى َأدَّى َما فـََرَض اَّللَُّ َكَما تـََعلََّم َواْجتَـَنَب َما َحرََّم اَّللَّ َوَعم 
َرة  َوَأمَّا َمْن تـََعلََّم َما فـََرَض اَّللَُّ تـََعلَُّمُه م ْن ع ْلم    ْ َأْعَلى الدَّرََجات  ِف  اآل

َل َأْى َما ََجَنََّب ُكلَّ الد ٍّين  َوَلَْ يـَْعَمْل ب ه  فـََعلَ  َنَُّه َما َعم  َذٌة أل  َْ ْيه  ُمَؤا
َنَُّه  ُذ أل  َْ َْلَّ ب بَـْعض  اْلَفَرائ ض  َهَذا يـَُؤا َيٌة َأْو َأ َا َمْعص  ى الََّّت  تـََعلََّم َأَنَّ اْلَمَعاص 

َْمَرْين  ل   ُذ أل  َْ َِْك  التـََّعلُّم  تـََعلُّم  ع ْلم  َلَْ يـَتَـَعلَّْم. َأمَّا الَّذ ى َلَْ يـَتَـَعلَّْم فـَُهَو يـَُؤا
الد ٍّين  الَّذ ى ُهَو فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ َشْخٍص ََبل ٍغ َول َعَدم  اْلَعَمل  َعَلى َوْفق  
ْن َأْمر  الد ٍّين   َْمَرْين  ُيْسَأُل فَاْلع ْلُم َأْى ع ْلُم َما فـََرَض اَّللَُّ تـََعاََل م  الشَّر يَعة  أل 

َفُع ل َمْن َعم   َهٍة، َأمَّا الَّذ ى َلَْ يـَتَـَعلَّْم فـَُهَو يـَنـْ َل ب ه  َول َمْن َلَْ يـَْعَمْل ب ه  م ْن ج 
َنَّ  َعَلْيه  َمْسُؤول يـََّتان  َل َ َلَْ تـَتَـَعلَّْم َوَل َ َلَْ تـَْعَمْل َعَلى َحَسب  َشر يَعة  اَّللَّ  أل 

د  الَّذ ى يـَْعَمُل م ْن ُدون  ع ْلٍم ال يـَْعر ُف اْلَعَمَل ال َن اْلَعَمل  اْلَفاس  َِ م  ي صَّح 
َدة  َوال الزََّكاَة زََكاتُُه  يَحَة م َن الصَّالة  اْلَفاس  ال يـَْعر ُف الصَّالَة الصَّح 
ٌِ َأْم ال  ي يَحٌة َأْم ال، ال يـَْعر ُف َوَلْو َحجَّ َكَذل َك ال يـَْعر ُف َحجُُّه َصح  َصح 

 َفَخَطُر اْْلَْهل  َأَشدُّ.
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ُكلُّ َعَمٍل ال يـَُواف ُق َشر يَعَة اَّللَّ  م ْن َصالٍة َوقَاَل رَ       َى اَّللَُّ َعْنُه ُثَّ ُ ض 
َياٍم َوَحجٍّ َوَغرْي  َذل َك ال يـَْقبَـُلُه اَّللَُّ قَاَل الرَُّسوُل  ُكلُّ َعَمٍل لَْيَس   ملسو هيلع هللا ىلصَوص 

ْنَساُن إ   اهـ َعَلْيه  َأْمُرََن فـَُهَو َردٌّ  َذا ََلْ يـَُواف ْق َشر يَعتَـَنا َأْى ُكلُّ َعَمٍل يـَْعَمُلُه اإل 
َها َعْن َرُسول   َى اَّللَُّ َعنـْ فـَُهَو َمْرُدوٌد. َهَذا اْْلَد يُث ُرو َى َعْن َعائ َشَة َرض 

ٌِ. َوَهَذا اْْلَد يُث َيز يُد ََتْك يَد َأَْهٍّ   ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ   ي يَّة  اْلع ْلم  ع ْلم  فـَُهَو َحد يٌث َصح 
ي َرت ه  الد ٍّين . ُثَّ ع ْلُم الد ٍّ  ْ ْنَساَن ِف  َءا َفُع اإل  ن  ُهَو الَّذ ى َيُدلُّ َعَلى َما يـَنـْ

ُر َعَلى بـََيان  الصَّالة  َوالص ٍَّيام  َواْلَْج ٍّ  َياُه. ع ْلُم الد ٍّين  ال يـَْقَتص  َوِف  ُدنـْ
ْمُر الصَّالة  َوالزََّكاة  َوََنْو  َذل َك فـََقْط َبْل َيْشَمُل أُُمور اا َكث ريَة ا. اْلُقْرَءاُن ف يه  أَ 

اح  َوالطَّالق  َواْلبَـْيع  َوالش ٍَّراء   َُ َوالص ٍَّيام  َواْلَْج ٍّ َوالزََّكاة  َوف يه  َأْمُر الن ٍّ
ٌل َعَلْيه  َمْعَِن َذل َك  ، ُكلُّ َهَذا اْلُقْرَءاُن ُمْشَتم  ام  اْلْ َناََيت  َُ َواْلْ َناََيت  َأْح

َِ ا َيا، َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَعَمَل َأنَّ اْلُقْرَءاَن َيْشَمُل َمَصال  نـْ َِ الدُّ َرة  َوَمَصال   ْ آل
ُذ َعَلْيه   َْ ْنَساُن ِف  َحَيات ه  م ْن أُُمور  اْلَمع يَشة  أَنَُّه ِم َّا ال يـَُؤا الَّذ ى يـَْعَمُلُه اإل 

ْنُه َما ُهَو  َرة . اْلَماُل م   ْ ُذ َعَلْيه  ِف  اآل َْ َرة  َأْو ِم َّا يـَُؤا  ْ ْنُه َما ِف  اآل َحالٌل َوم 
ْنُه َما ُهَو َحَراٌم، َواْلبَـْيُع  ْنُه َما ُهَو َحالٌل َوم  ُهَو َحَراٌم، َواأَلْكُل َكَذل َك م 
ْنُه َما ُهَو َحَراٌم، َوالص ٍَّناَعاُت َكَذل َك  ْنُه َما ُهَو َحالٌل َوم  َوالش ٍَّراُء َكَذل َك م 

َها َما ُهَو  نـْ َها َما ُهَو َحالٌل َوم  نـْ َن اْلَعَمل  َفَمْن م  َحَراٌم ل َذل َك اْلع ْلُم َأَهمُّ م 
ْلَم الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ َأى  الَّذ ى فـََرَضُه اَّللَُّ َعَلى ُكل ٍّ ََبل ٍغ  َعاَش َوَلَْ يـَتَـَعلَّْم ع 
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تَـَبَه فَـَرَأى َأْشَياءَ  َتب ُه بـَْعَد اْلَمْوت  َفَحالُُه َكَحال  ََنئ ٍم ُثَّ انـْ َتُسرُُّه َأْو  َعاق ٍل يـَنـْ
َيا َوََلْ يـَتَـَعلَّْم ع ْلَم الد ٍّين  ُهَناَك يـَْعر ُف َحاَلُه،  نـْ ال َتُسرُُّه، الَّذ ى ََيُْرُج م َن الدُّ
َيا يـََتَداَرُك َحاَلُه  نـْ بـَْعَد اْلَمْوت  يـَْعر ُف َحاَلُه. َأمَّا َمْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  ِف  الدُّ

ى فـَيَـُتوُب يـَْنَدُم َويـَْعز ُم قـَْبَل اْلَمْوت  يـَْعر   َن اْلَمَعاص  َل َكَذا وََكَذا م  ُف أَنَُّه َعم 
َنَُّه َعَرَف  َرة  أل   ْ ُذُه ِف  اآل  ْ ُُك، اَّللَُّ تـََعاََل مَيُْحو َعْنُه ال يـَُؤا ِْ أَنَُّه ال يـَُعوُد َوَي

َها. نـْ َية  َوََتَب م   أَنَُّه َوَقَع ِف  اْلَمْعص 
ىَ        ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَُّ َعْنُه َوَصْلَنا إ ََل الزََّمن  الَّذ ى قَاَل ف يه  الرَُّسوُل  َوقَاَل َرض 

. «َويَق لُّ اْلع ْلمُ »  َأْى ع ْلُم الد ٍّين 
 

لتـََّعلُّم        َا اْلع ْلُم َب   إ َّنَّ
ْم ب تَـَعلُّم  ع ْلم  َأْهل  السُّ       ُُ َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  نَّة  قَاَل اإل 

َلف اا َعْن َسَلفٍ  ث  اْلُمتَـَوارَ  ْم َهذ ه اْلف َرُق الضَّالَُّة   َْ ُُ إ ََل الصََّحابَة  َوإ الَّ ََجُْرُف
ْزب  التَّْحر ير  َفال ََنَاَة إ الَّ ب تَـَعلُّم  ع ْلم  َأْهل   َوان  َواْلَوهَّاب يَّة  َوح  ْْ ْزب  اإل  َكح 

ْنَساُن ال يُوَلُد عَ  َا يـَتَـَعلَُّم بـَْعَد َأْن يُوَلَد َأمَّا إ ْن َلَْ يـَتَـَعلَّْم السُّنَّة . اإل  ا إ َّنَّ ال م ا
ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة  فـََقْد َأَضاَع نـَْفَسُه، قَاَل اْلُعَلَماُء تـََعلَّْم فـََلْيَس اْلَمْرُء يُوَلُد  م 

 َعال م اا.
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َى اَّللَُّ َعْنُه َواْحَذُروا قـَْوَل بـَْعض        اْْلُهَّال  الَّذ يَن ال يـَتَـَعلَُّموَن َوقَاَل َرض 
ُْم إ َذا َصلَّ  ، َيظُنُّوَن َأَنَّ ُم اْلع ْلَم م ْن ُدون  وْ ع ْلَم الد ٍّين   ا َوَصاُموا َأنَّ اَّللََّ يـُْعط يه 

ْلَْج ٍّ َوالصَّالة  َواأَلذَْكار  ال َيَْت يه   تـََعلٍُّم، ْنَساُن َب  َهَذا ََبط ٌل. َمْهَما اْشتَـَغَل اإل 
ْنَساُن، الرَُّسوُل  ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة . ال بُدَّ َأْن يـَتَـَعلََّم اإل  اْلع ْلُم م ْن ُدون  تـََعلٍُّم م 

َْ يُل،  اَّللَُّ يـَُقوُل  ]ُسورََة النَّْجم[ ﴾َعلََّمُه َشد يُد اْلُقَوى﴿َمْن َعلََّمُه َعلََّمُه ج 
ا. َأمَّا َهُؤالء  اْلُْ  َْ يُل َعلََّم ُُمَمَّد ا هَّاُل الَّذ يَن َما تـََعلَُّموا ع ْلَم اْلَعق يَدة  َوال ج 

َنا َيَْت يَنا اْلع ْلُم م ْن  ام  ُثَّ َيْذُكُروَن اَّللََّ َكث ري اا ُثَّ يـَُقوُلوَن ََنُْن اْكتَـَفيـْ َُ ع ْلَم اأَلْح
ُُوَن. ع لْ  ُم الد ٍّين  ال بُدَّ ُدون  د رَاَسٍة، َهُؤالء  الشَّْيطَاُن َلع َب ِب  ْم َهُؤالء  َهال 

ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة . الرَُّسوُل قَاَل  َا »َأْن يـُتَـَعلََّم م  ََي أَيُـَّها النَّاُس تـََعلَُّموا فَإ َّنَّ
لتـََّعلُّم   لصَّالة  َوالص ٍَّيام  َوالذ ٍّْكر . َهُؤالء  َشَياط نُي «اْلع ْلُم َب  ، َما قَاَل اْلع ْلُم َب 

ْنس  يـَُفس ٍُّروَن ا َها اإل  ُُُم ﴿آليََة اْلُقْرَءان يََّة َعَلى َغرْي  َوْجه  َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعل ٍُّم
َا تـَُقوُل َهَذا، قَاَلْت َأََن َأقْـَرُأ اْلُقْرَءاَن  .]ُسورََة اْلبَـَقَرة[ ﴾اَّللَُّ  بـََلَغِن  َعن  اْمَرَأٍة َأَنَّ

َته ىَ َأْكَتف ى. ق َراَءُة اْلُقْرَءان  ال بُدَّ َأْن تـُتَـَلقَّ   ى م ْن َفم  َعار ٍف َحَّتَّ تـَنـْ
قـَُهْم. وََكْم  ُُوَن َمْن َصدَّ ُُوَن َويـُْهل  لتََّسْلُسل  إ ََل الصََّحابَة . َهُؤالء  يـَْهل  َب 

ري  َهذ ه  اآليَة   ُُوا ب ُسوء  فـَْهم  تـَْفس  ْن ُأََنٍس َهَل ُُُم ﴿م  َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعل ٍُّم
الُف َما َيَُْمُر ب ه  الرَُّسوُل،  َقَرة[]ُسورََة اْلبَـ  ﴾اَّللَُّ   ْ َما َفه ُموَها ظَنُّوا َأنَّ َمْعَناَها 

الُف َما َأَمَر ب ه  الرَُّسوُل.  ْ  فـَْهُمُهْم 
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ُذ       َْ َيا ال يـُْؤ نـْ ْلُمطَاَلَعة ، ع ْلُم الدُّ ُذ َب  َْ َى اَّللَُّ َعْنُه اْلع ْلُم ال يـُْؤ َوقَاَل َرض 
 َُ ْلُمطَاَلَعة  َف .َب   ْيَف ع ْلُم الد ٍّين 

 

 تـََعلُُّم اْلَعق يَدة       
ْن تـََعلُّم        َى اَّللَُّ َعْنُه تـََعلُُّم اْلَعق يَدة  َأفْـَرُض م  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

.َََ  الصَّالة  َوَغرْي َها، أَبُو َحن يَفَة ََسَّى اْلَعق يَدَة اْلف ْقَه اأَلْك
َى ا      ُم ل لشََّباب  اْلُمْسل م نَي َوقَاَل َرض  يَحٌة َجل يَلٌة تـَُقدَّ َّللَُّ َعْنُه فـََنص 

ب َها  ْم ل تَـَعلُّم  َهذ ه  اْلَعق يَدة  الََّّت  َتْضَمُن ل َصاح  ُُ اْغَتن ُموا م ْن فـُْرَصة  َحَيات 
َرة .  ْ  النََّجاَة ِف  اآل

حَُّة اْلَعق يَدة  وَ       َى اَّللَُّ َعْنُه ص  ت  َأَهمُّ َشْىٍء، َوقَاَل َرض  ُُْفر َيَّ َمْعر َفُة اْل
ت  د يُنُه َساَل ٌ َوإ ْن َماَت َعَلى َأى ٍّ  ُُْفر َيَّ حَّة  اْلَعق يَدة  َمْن ََجَنََّب اْل بـَْعَد ص 
ْنَد َمْوت ه  يـَْنُجو إ ْن َشاَء اَّللَُّ َمْهَما َكاَنْت ُذنُوبُُه َهَذا َأَهمُّ َشْىٍء  َحاَلٍة َكاَن ع 

 ُِ ي . َتْصح  ت  ُُْفر َيَّ  اْلَعق يَدة  َوََجَنُُّب اْل
 

 يَُّة ع ْلم  اْلَعق يَدة  َأْهَ ٍّ      
ُُل ٍّ ُمْسل ٍم َأْن يـَْهَتمَّ ب ع ْلم        َيَّت  ل  َى اَّللَُّ َعْنُه َوص  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ق يَدتُُه َحَّتَّ مَيُوَت َعَلى الد ٍّين  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َحَّتَّ َتْسَلَم عَ 
ََذا َأْكثـََر م ن   َها. اْهَتمُّوا ِب  َها َويَُداف َع َعنـْ َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َويـَثْـُبَت َعَليـْ
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ى ٍّ َشْىٍء، ال ََنَاَة إ الَّ ب ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة . ََنُْن ال َنْدُعو إ ََل د يٍن  ُُْم ِبَ  اْهت َمام 
ُهْم  َجد يٍد، ََنْنُ  نـْ َنْدُعو إ ََل َما َكاَن َعَلْيه  الصََّحابَُة َوَمْن تـََلقَّى ع ْلَم الد ٍّين  م 

َنا َهَذا. َأمَّا ُأولَئ َك د ينـُُهْم َمْقطُوٌع، اْلَوهَّاب يَُّة َظَهَرْت  لتََّسْلُسل  إ ََل يـَْوم  َب 
ْزبُ  ْزُب التَّْحر ير  َوح  اَئََّتْ َسَنٍة َوَشْىٍء، َوح  َوان  د ينـُُهْم َظَهَر ُمْنُذ  ُمْنُذ م  ْْ اإل 

ُوُكْم  ْم َءايَة ا قـُْرَءان يَّة ا ل ُيوْه  ُُ ُوا ِب  ْم، فَإ ْن ذََكُروا َل َِ ت ٍّنَي َسَنة ا تـَْقر يب اا. ال تـَْغ س 
ُقوُهْم، اآليَُة َلْيَس َمْعَناَها َكَما يـَُقوُلوَن. وََكَذل َك إ ْن  ُْم َعَلى َحقٍّ َفال ُتَصد ٍّ َأَنَّ

ُقوُهْم، ذََكرُ  ُوُكْم َأنَّ َما ُهْم َعَلْيه  َحقٌّ َفال ُتَصد ٍّ ُُْم َحد يث اا نـََبو َيًّ ل ُيوْه  وا َل
ُهْم ال  نـْ اآليَُة َواْْلَد يُث َْلَُما َمْعِن ا َغرْيَ الَّذ ى ذََكُروا، اْْلََذَر اْْلََذَر م 

ُقوُهْم ُقوُلوا َْلُْم َمْعَِن اآليَة  َلْيَس َكَما َتظُنُّ  وَن َوَمْعَِن اْْلَد يث  َلْيَس  ُتَصد ٍّ
ٌر َوف يه  َما  ر مُي َوَحد يُث الرَُّسول  ف يه  َما َمْعَناُه ظَاه  َُ َكَما َتظُنُّوَن. اْلُقْرَءاُن اْل
اٌل، َلْيَس ُكلُّ َءايٍَة تـَُفسَُّر َعَلى الظَّاه ر  َوَلْيَس ُكلُّ َحد يٍث  َُ ِف  َمْعَناُه إ ْش

ر ، ُعَلَماُء َأْهل  السُّنَّة  ُهُم الَّذ يَن يـَْعر ُفوَن اآلََيت  الََّّت  يـَُفسَُّر َعَلى الظَّاه  
ََذا َأْمٌر  ْنت َباُه ْل  تـَُفسَُّر َعَلى الظَّاه ر  َواآلََيت  الََّّت  ال تـَُفسَُّر َعَلى الظَّاه ر ، اال 

 ُمه مٌّ.
َى اَّللَُّ َعْنُه إ ْعَداُد الس ٍّالح  م َن اأَلد        لَّة  اْلُقْرَءان يَّة  َواْْلَد يث يَّة  َوقَاَل َرض 

ُُوُه، َهَذا  َنَـَّنا َكإ ْنَساٍن َبنْيَ َأْعَداٍء يُر يُدوَن َأْن يـُْهل  َواْلَعْقل يَّة  َأْمٌر َعظ يٌم أل 
ْنَدُه َما َيْدَفُع ب ه  َهَذا اْلَعُدوَّ اْلَعُدوُّ َيُضرُُّه، َكَذل َك  ُُْن ع  ْنَساُن إ َذا َلَْ َي اإل 
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ْزب  التَّْحر ير  إ   ْلَوهَّاب يَّة  َوح  َذا َلَْ يـَتَـَعلَّْم ع ْلَم اْلَعق يَدة  َوَأد لَّتَـَها إ َذا اْجَتَمَع َب 
ْنَدُه  يـَُؤب ٍُّروَن ب ه  َوَقْد يـَْقل ُبونَُه َعمَّا ُهَو َعَلْيه  م ْن َحْيُث ال َيْشُعُر َأمَّا الَّذ ى ع 

ه   ْم. الَّذ ى  اأَلد لَُّة يَُداف ُع َعْن نـَْفس  ُُْذوُه إ َلْيه  ْْلُجَّة  َبَدَل َأْن َيَْ ُرُهْم َب  س  ُْ َوَي
َن اْلُمْسل م نَي. ل يَل َُيْم ى د يَنُه َود يَن َغرْي ه  م   يـَتَـَعلَُّم الدَّ

 

 َيَ ُب َعَلى األُمََّهات  َواآلََبء  تـَْعل يُم َأْوالد ه مْ      
ىَ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ُ َعْنُه َأْكثـَُر النَّاس  اْليَـْوَم ال يـَُؤدُّوَن ُحُقوَق  قَاَل اإل  اَّللَّ

ُ ْسَوَة َوَُتْي َئَة اْلَمَناَمة  َوََنَْو َذل َك  ْطَعاَم َواْل اأَلْوالد . ُحُقوُق اأَلْوالد  َلْيَس اإل 
ْهل  السُّنَّة  فـََقْط َبْل َحقُّ اأَلْوالد  َعَلى اآلََبء  تـَْعل يُمُهُم اْلَعق يَدَة َعق يَدَة أَ 

ََْوالد  َعَلى  ُ ْسَوُة َوََنُْو َذل َك. َهَذا اْْلَقُّ اأَلْعَظُم ل  ْطَعاُم َواْل بَـُعُه اإل  َويـَتـْ
.  اْلَوال َدْين 

ُلوَن تـَْعل يَم َما ُهَو فـَْرٌض َعَلى       َى اَّللَُّ َعْنُه َأْكثـَُر النَّاس  يـُْهم  َوقَاَل َرض 
َبُع َذل َك اآلََبء  َواألُمََّهات  تـَعْ  ْطَعام  َوَما يـَتـْ ُروَن َعَلى اإل  ََْوالد  َويـَْقَتص  ل يُمُه ل 

 َوَهَذا َهالٌك َكب رٌي.
َُما َحر يَصان        ََنَّ َر اْلَوال َدْين  أل  ُُ َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ َأَمَر َأْن َنْش َوقَاَل َرض 

ُُْم. اْليَـْوَم ا ْفظ  د ين  ُُْم م ْن َأْجل  ح  آلََبُء َواألُمََّهاُت ال يـَْهَتمُّوَن َعَلْي
ْفَر، َهُؤالء   ُُ ُلوَن اأَلْوالَد إ ََل َهذ ه  اْلَمَدار س  اْلَعْصر يَّة  فـَيـَُعل ٍُّموََنُُم اْل يـُْرس 
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ب ْئَس اآلََبُء. اآلََبُء الَّذ يَن ال يـَُراُعوَن أُُموَر اأَلْوالد  ب ْئَس اآلََبُء َهُؤالء . ُهَنا 
َدٌة ِف  َطَرابـُُلَس يـَُعل ٍُّموَن  َمْدَرَسَتان   ميَاُن َوَواح  َدٌة ِف  َبرْيُوَت اَْسَُها اإل  َواح 

. ب ْئَس اآلََبُء َهُؤالء  الَّذ يَن َيَضُعوَن  ميَان  َيْخُرُجوَن م َن اإل  ْفَر فـَ ُُ اأَلْوالَد اْل
 ُُ ُُِْكوََنُْم يـَتَـَعلَُّموَن اْل َناَءُهْم ِف  َهذ ه  اْلَمَدار س  َي ْفَر اْلَوَلُد الَّذ ى ِف  َأوَّل  أَبـْ

اَم الضَُّرور يََّة، إ ْن بـََبَت  َُ ُُوُن ُمتَـَعل ٍّم اا ع ْلَم الد ٍّين  اْلَعق يَدَة َواأَلْح َشَباب ه  َي
 . يُبُه َحرُّ الشَّْمس  ُُوُن يـَْوَم اْلق َياَمة  ِف  ظ ل ٍّ اْلَعْرش  ال ُيص  َعَلى َذل َك َي

يبـُُهْم َشْىءٌ  . يـَْوَم اْلق َياَمة  ال يُوَجُد بـَْيٌت  النَّاُس ُيص  َشد يٌد م ْن َحر ٍّ الشَّْمس 
ال يُوَجُد َأْشَجاٌر َأْرٌض ُمْسَتو يٌَة ُمْسَتو يٌَة ُكلَُّها. َمْن َكاَن ََتَْت ظ ل ٍّ اْلَعْرش  ال 

َنائ   يُبُه َشْىٌء. اآلََبُء َواألُمََّهاُت إ ْن َكانُوا يـَُراُعوَن د يَن أَبـْ ُؤوََنُْم  مْ ه  ُيص  يـُْنش 
.  ِ  َعَلى اْلَعَمل  الصَّال 

َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اْلُعَلَماُء َيَ ُب َعَلى اآلََبء  َواألُمََّهات  تـَْعل يُم       َوقَاَل َرض 
ٌب َعَلى  ْبَل اْلبـُُلوغ  الطََّهارََة َوالصَّالَة َهَذا َواج  اأَلْوالد  الذُُّكور  َواْلبَـَنات  قـَ

ُلُغوا َوُهْم اآلََبء  َوا َُِْكوَن إ ََل َأْن يـَبـْ ْبَل اْلبُـُلوغ  ال ُي ، اأَلْوالُد قـَ ألُمََّهات 
ام  الصَّالة  فَإ ْن تـَْرَك اآلََبُء َواألُمََّهاُت َذل َك فَـَعَلْيه ْم  َُ ْح ُلوَن ِبَ  َجاه 

َذة ا إ َذا َجوَّعُ  َْ ْم ُمَؤا َذٌة يـَْوَم اْلق َياَمة  َكَما َأنَّ َعَلْيه  َْ وا َأْوالَدُهْم َأْو ُمَؤا
َعرُّوُهْم َهَذا َحقُُّهْم َوَهَذا َحقُُّهْم. الَّذ ى يـَُرِب ٍّ َوَلَدُه فـَُيْطع ُمُه َوَيْسق يه  



73 
 

َا يـَُرِب ٍّ  َأَّنَّ َُ ُسوُه َوال يـَُعل ٍُّمُه َما فـََرَض اَّللَُّ م ْن ع ْلم  الد ٍّين  َف ُْ ُ ُنُه َوَي َوُيْس
 بـََقَرة ا.
َى اَّللَُّ        َعْنُه َمْطُلوٌب م َن اآلََبء  َواألُمََّهات  َأْن يـَْهَتمُّوا ل تَـْعل يم  َوقَاَل َرض 

. اأَلْوالد  اْلَعق يَدةَ  ْبَل َأْن ُيْشغ ُلوُهْم ِب  ْفظ  اْلُقْرَءان   قـَ
َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى يَـ       ْم وَك ْسَوُت  ْم َوقَاَل َرض  َْوالد ه  َعَلى إ ْطَعام ه  ُر أل  ْقَتص 

يَن فـَُهَو َكأَنَُّه وَ  ْم ل َمْن يـَُعل ٍُّمُهُم الد ٍّ يَن َوال يـُْعط يه  ْم َوال يـَُعل ٍُّمُهُم الد ٍّ إ يَوائ ه 
 يـَُرِب ٍّ بـََقر اا.

ْن َبْطن  ُأم ٍّه  ال       ََنء  اْلَفار غ  ََيُْرُج م  ْنَساُن َكاإل  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
ئ اا ُثَّ بـَْعَد  ُُْذُه يـَْعَلُم َشيـْ َُالَم فَإ َذا ُصبَّ ف يه  اِْلَرْيُ َيَْ رُي يـَْفَهُم اْل َوْقٍت َيص 

ْبَل َأْن يـَتَـَعلََّم  ْنَساُن قـَ . اإل  ََنء  اْلَفار غ  يـَْقبَـُلُه َوإ َذا ُصبَّ ف يه  الشَّرُّ يـَْقبَـُلُه َكاإل 
فَاأَلْوالُد َيَ ُب تـَْعل يُمُهْم  إ ْن ُعلٍّ َم اِْلَرْيَ يـَتَـَعلَُّم َوإ ْن ُعل ٍَّم الضَّالَل يـَتَـَعلَّمُ 

 ُأَصوَل اْلَعق يَدة .
ُُْم       َناؤُُكْم َوبـََناُت ْن تـَْنَشَأ أَبـْ ْن َُتَْتمُّوا ِبَ  ُُْم ِبَ  َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 

َها ِف  َهَذا اْلَوْقت  الَّذ ى َكثـُرَ  َها َوتـَْعل يم  ف يه   َعَلى َهذ ه  اْلَعق يَدة  ب تَـَعلُّم 
ْسم  الضَّالُّوَن الَّذ يَن َيدْ  لُّوَن النَّاَس َب  الف  َعق يَدة  َأْهل  اْْلَق ٍّ ُيض   ْ ُعوَن إ ََل 

ْن َأْهل   ْعَوة  إ ََل اإل ْسالم  يـَْعَلُم َذل َك َمْن تـَلََّقى ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  م  الدَّ
َلُهمْ  بـْ َل التـََّلق ٍّى إ ََل الصََّحابَة . اْلَمْعر َفة  الَّذ يَن تـََلقَّْوا ِم َّْن قـَ  َحَّتَّ يـَتَّص 
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َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ يَن َيْصر ُفوَن اْلَماَل َعَلى َأْوالد ه ْم ِف  ت ْلَك       َوقَاَل َرض 
ْم يـَْوَم اْلق َياَمة  ن ْقَمٌة  ْفَر َهَذا اْلَماُل َوََبٌل َعَلْيه  ُُ اْلَمَدار س  الََّّت  تـَُعل ٍُّم اْل

ْم َوْيٌل َْلُْم.َعَليْ  ْم يـَْوَم اْلق َياَمة  َعَذاٌب َعَلْيه   ه 
ت  فـَْرٌض َعَلى اآلََبء .      ُ َعْنُه تـَْعل يُم الضَُّرور َيَّ َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 

، َلْيَس اأَلْمُر  َا م ْن َأْصل  الد ٍّين  ُوَن َهذ ه  اْلَمَدار َس َكَأَنَّ اْليَـْوَم النَّاُس يـَْعَتَ 
َذا،  َُ َناَءُه إ ََل اْلَمَدار س  َوُهَو ُمْسَتط يٌع َما َعَلْيه  َه ْل أَبـْ اأَلُب إ َذا َلَْ يـُْرس 

، َجَعُلوا َما َلْيَس فـَْرض اا ِف  د ين   ت  ُ ْن َعَلْيه  َأْن يـَُعل ٍَّمُهُم الضَُّرور َيَّ َذْنٌب َل
 اَّللَّ  َأْعَظَم فـَْرٍض َأوَْكَد فـَْرٍض َواْلُفُروُض َأَضاُعوَها.

ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  ال يـَُعل ٍُّموََنُْم ُهْم ُجهَّاٌل اآلََبُء      
ُ ٍُّروَن ِف  َهَذا،  َأْغَلبـُُهْم ُجهَّاٌل َوَهذ ه  اْلَمَدار ُس ال تـَُعل ٍُّمُهْم، ل َماَذا ال يـَُف

ارُُهْم ُمْستَـ  َُ َيا َأْف نـْ لدُّ َيا يـَُفر ٍُّغوَن َأْوالَدُهْم َعْشَر قـُُلوُِبُْم ُمتَـَعل ٍَّقٌة َب  نـْ لدُّ ْغر َقٌة َب 
. َيا َوال يـَُفر ٍُّغوََنُْم َشْهر اا ل ع ْلم  الد ٍّين  نـْ ن نَي َأْو َأْكثـََر ل ع ْلم  الدُّ  س 

 

 تـََعبٌُّد ب ال ع ْلٍم ال َفالَح ف يه       
َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى يَـ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  تَـَعبَُّد ب ال ع ْلٍم ال بُدَّ َأْن قَاَل اإل 

 يـَْهل َك، تـََعبٌُّد ب ال ع ْلٍم ال َفالَح ف يه .
ٌ ُمتَـَهتٍّ كٌ   َفَسادٌ  ٌل ُمتَـَنس ٍّكُ   َكب رٌي َعاَل  ْنُه َجاه  ََُ م   َوَأْك
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ٌد. اْلَعاَل ُ الَّذ ى ال يـَْعَمُل ب ع ْلم ه  َضَرٌر َعَلى       ٌد َوَهَذا فَاس  َهَذا فَاس 
ُه النَّ  َنَُّه يـَْعَمُل ِف  الضَّالل  َويـَُعدُّ َل اْلُمتَـَنس ٍَّك َأَشدُّ َفَساد اا أل  ُ نَّ اْْلَاه  اس  َل

ُل اْلُمتَـَنس ٍُّك الشَّْيطَاُن يـَْلَعُب ب ه ، اْلُمتَـَعب ٍُّد م ْن َغرْي  ف ْقٍه   َحقًّا. اْْلَاه 
ُل اْلُمتَـَنس ٍُّك َأشَ  . اْْلَاه  َنَُّه يـَْعَمُل ل لضَّالل  َكاْلْ َمار  ِف  الطَّاُحون  دُّ َفَساد اا أل 

ُ اْلُمتَـَهت ٍُّك يـَْعَمُل اْلُفُسوَق َوُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه َحَراٌم. َكث رٌي  ُُه َحقًّا َأمَّا اْلَعاَل  َويـَْعَتَ 
ْبَل َأْن يـَتَـ  ُُْذوَن الطَّر يَقَة اْلَقاد ر يََّة َأو  النـَّْقَشبَـْند يََّة قـَ َعلَُّموا ع ْلَم م َن النَّاس  َيَْ

ثْـَرة  الذ ٍّْكر  ب ال ع ْلٍم َكَذل َك.  َُ ُُوَن َوالَّذ ى َيْشَتغ ُل ب  يَـْهل  الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ فـَ
َُى َل  الشَّْيُخ َرَمَضاُن ُمالَّ قَاَل َل  اْلف ْرَقُة اْلَيز يد يَُّة الََّّت  تـَْعُبُد إ ْبل يَس  َح

ذ ه  اْلف ْرَقة  َأنَّ رَُجال ا َعال م اا ِف  ب الد  اأَلْكَراد  تـُُوِف ٍَّ َسَبُب َهذ ه  اْلف ْرَقة  َمْنَشأُ هَ 
ُل النَّاُس َعظَُّموُه  ْبُن اْْلَاه  اَن َأب يه ، َهَذا اال  َُ ٌل َنصَُّبوُه َم وََكاَن َلُه اْبٌن َجاه 

يَن. اْبُن َهذَ  تَـَنُه الشَّْيطَاُن ُهَو َعم َل َْلُْم َهَذا الد ٍّ ا الشَّْيخ  ُهَو َوَِبَُّلوُه، فـَ
ُل َرْْحٌَة ل ْلَعاَلم نَي. ُ اْلَعام  ُُْفر . اْلَعاَل   السََّبُب ُهَو قَاَدُهْم إ ََل َهَذا اْل

 

يد  ع         ْلُم التـَّْوح 
يد ، ََجَاَعتـَُنا       َى اَّللَُّ َعْنُه َهَذا بـَرََكُة ع ْلم  التـَّْوح  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

يد  الَّذ ى َكاَن َعَلْيه  الصََّحابَُة َوَمْن َجاَء اْْلَْمُد َّلل َّ    يـَتَـَعلَُّموَن ع ْلَم التـَّْوح 
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بـَْعَدُهْم إ ََل َهَذا اْلَعْصر  َلْيَس َعق يَدة ا َجد يَدة ا. ُأُصوُل اْلَعق يَدة  ه َى الََّّت  َكاَن 
َها الصََّحابَُة.  َعَليـْ

يد ، ِف  اْلَمَجال س  اْلَعامَّة  يـَُقوُلوَن ق يَل ل لشَّْيخ  َلمَّا نـَُعل ٍُّم ع لْ       َم التـَّْوح 
َُه اَّللَُّ َهَذا الَّذ ى َكاَن َعَلْيه   َهَذا ال َنْسَمُعُه َويـُْعَجُبوَن ب ه   فََأَجاَب َرْح 

َيا َوإ الَّ فََأْجَداُدُهمْ  نـْ ُ ْن ُهْم تـَرَُكوا َهَذا َوَأقْـبَـُلوا َعَلى ُعُلوم  الدُّ  َأْجَداُدُهْم َل
َناَن َهَذا الَّذ ى َكانُوا يـَتَـَعلَُّمونَُه ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  ُهَو َكاَن  َأْجَداُد َأْهل  لُبـْ

يَّة .َهَذا الَّذ ى يـَتَـَعلَُّمُه َمْن َكانُوا ُهَنا َوِف  ُسورْ  ْسالم   ََي َوَغرْي َها م َن اْلب الد  اإل 
ُ ْن بـَْعَد َأن  اْحتَـلَّْت فـََرْنَسا هَ       َأْعَرَض النَّاُس َعْن تـََعلُّم   ذ ه  اْلب الدَ َل

ْن َهذ ه   َيا، قَاُلوا َأَحٌد م  نـْ ُفوا َعَلى ُعُلوم  الدُّ َُ يد  َوَع ع ْلم  اْلَعق يَدة  ع ْلم  التـَّْوح 
ئ اا َغر يب اا ئ اا َغر يب اا َوُهَو َلْيَس َشيـْ ُه َشيـْ  اْلب الد  َلمَّا َيْسَمُع ُأُصوَل اْلَعق يَدة  يـَُعدُّ

َْجَداد ه ْم. لن ٍّْسَبة  أل   َب 
 

 اْلع ْلُم نُورٌ      
ُ َعْنُه إ نَّ الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  َحالُُه        َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ى ِف  الظَّالم  ِف  َأْرٍض ف يَها َأْشَواٌك َوبـََعاب نُي َوَُّنُوٌر َوَغرْيُ   َكَحال  َمْن مَيْش 
َُات  َوَقْد َجاَء ِف  اْْلَد يث  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ   َِ َسات  َواْلُمْهل  َن اْلُمْف َذل َك م 

َيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ف يَها إ الَّ ذ ْكَر اَّللَّ  َوَما َواالُه َوَعال م اا »قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص نـْ الدُّ
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ا َوى َهَذا اْْلَد يُث َمْعَناُه َأنَّ َهُؤالء   «َوُمتَـَعل ٍّم ا رْيٌ َأمَّا َما س  َْ ْم  اأَلْربـََعَة ف يه 
رْيٌ. َْ  َذل َك فـََلْيَس ف يه  

ع ْلُم الد ٍّين  ب ه  يـُْعَلُم اْلَماُل اْْلََراُم َواْلَماُل اْلَْالُل مُيَيٍّ ُز ل َمْن تـََعلََّمُه      
ْسَب ا َُ ْسَب اْلَْالَل َواْل َُ َُالَم اأَلْكَل اْلَْالَل َواأَلْكَل اْْلََراَم َواْل ْْلََراَم َواْل

َُالَم اْلُمَحرََّم َوالنََّظَر اْْلَائ َز َوالنََّظَر اْلُمَحرََّم إ ََل َغرْي  َذل َك ِم َّا  اْْلَائ َز َواْل
ْنَساُن ُيْسَأُل يـَْوَم اْلق َياَمة  َعْن َأْربـََعة   ْنَساُن يـَْوَم اْلق َياَمة . اإل  ُيْسَأُل َعْنُه اإل 

َية  اَّللَّ  َوَعْن َأْشَياَء َعْن عُ  ُمر ه  ف يَم َأفْـَناُه َهْل َأفْـَناُه ِف  طَاَعة  اَّللَّ  َأْم ِف  َمْعص 
َذ اْلَماَل َوف يَم َصَرَفُه َوَعن  اْلع ْلم  الَّذ ى  َْ ْن أَْيَن َأ َجَسد ه  ف يَم أَْبالُه َوم 

ذَ  َْ اْلَماَل م ْن َحالٍل َوَصَرَفُه ِف   تـََعلََّمُه َهْل َعم َل ب ه  َأْم ََلْ يـَْعَمْل ب ه . َفَمْن َأ
ُذ َوَلْو َصَرَفُه ِف   َْ ْن َحَراٍم يـَُؤا َذُه م  َْ َذٌة َأمَّا َمْن َأ َْ َحالٍل فـََلْيَس َعَلْيه  ُمَؤا
َد  ُنوَن اْلَمَساج  ٍد َأْو َسَفر  اْلَْج ٍّ َأْو ََنْو  َذل َك. بـَْعُض النَّاس  يـَبـْ ب َناء  َمْسج 

َن اْلَمال  اْْلَرَ  ام  َوَيظُنُّوَن َأنَّ َهَذا ُيَطه ٍُّرُهْم م ْن ُذنُوِب  ْم َوَهَذا َجْهٌل ُمْهل ٌك م 
َل ب ه  فَإ ْن ََلْ  ْنَساُن ُيْسَأُل َعن  اْلع ْلم  َهْل تـََعلََّم أُُموَر الد ٍّين  َوَعم  ب ه . اإل  ل َصاح 

َذٌة. َأمَّا الَّذ ى َلَْ يـَتَـَعلَّ  َْ َْمَرْين  ل َِْك  يـَْعَمْل ب ه  فـََعَلْيه  ُمَؤا ُذ أل  َْ ْم فـَُهَو يـَُؤا
التـََّعلُّم  تـََعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين  الَّذ ى ُهَو فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ َشْخٍص ََبل ٍغ َول َعَدم  

َْمَرْين  ُيْسَأُل.  اْلَعَمل  َعَلى َوْفق  الشَّر يَعة  أل 
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َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو       ، َوقَاَل َرض  ار م  َُ السَّب يُل إ ََل اْلَمَعاَل  َواْلَم
َل ب ه  يـَْعُلو َدرََجاٍت َأمَّا ب ُدون  اْلع ْلم  الضَُّرور ى ٍّ ِف   َمْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  َوَعم 
ْنَساُن م َن الذ ٍّْكر  َوالصَّالة  َوالص ٍَّيام  ال  ام  َفَمْهَما َأْكثـََر اإل  َُ اْلَعق يَدة  َواأَلْح

َياُمُه ال يـُفْ  يَحٌة َأْو ال َكَذل َك ص  َنَُّه ال َيْدر ى َهْل َصالتُُه َهذ ه  َصح  ُِ أل  ل 
ُُْفر  َوُهَو ال ْعر  يَـ  َواط ُر ََجُرُُّه إ ََل اْل َْ ٌِ َأْو ال َوَقْد ََتْت يه   ي ُف َهْل ُهَو َصح 

 ين  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة .. َمْن َأرَاَد النََّجاَة فـََعَلْيه  ب ع ْلم  الد ٍّ رَ فَ َيْدر ى أَنَُّه كَ 
ْلُم الد ٍّين  فـَُهَو َُيُْرُسَك       َى اَّللَُّ َعْنُه اْلَماُل َأْنَت ََتُْرُسُه َأمَّا ع  َوقَاَل َرض 

ٍر ال َتْسَتط يُع َأْن ََتُْكَل َأْكثـََر ِم َّا تـََتَحمَُّل   ْ َوَمْهَما َكاَن ع ْنَدَك م ْن َطَعاٍم فَا
َرٍة َكث ريٍَة ال َتْسَتط يُع َأْن تـَْلَبَسَها ُكلََّها ِف  َوَمْهَما َكاَن ع    ْ ْن ب َياٍب فَا ْنَدَك م 

نَّا  َرة  اْلَباق َية  فَاْلَمْوُت م   ْ َيا اْلَفان َية  ل آل نـْ ٍد فـَتَـَزوَّْد م ْن َهذ ه  الدُّ َءاٍن َواح 
َنا رَق يٌب َوَتذَكَّْر َأنَّ ُعُمَر اإل   ْنَسان  ال َيَسُع ُكلَّ َشْىٍء َقر يٌب َوالرَّبُّ َعَليـْ

َرت َك    ْ ر اا َلُه، اْعَمْل آل  ْْ ُُوُن ُذ َرت ه  َوَي  ْ َفُعُه ِف  َءا َا يـَنـْ أَلَهم ٍّ ِب  ْليَـْبَدْأ َب  فـَ
ا.  َيا َكأَنََّك َتع يُش ف يَها أََبد ا نـْ َذ ه  الدُّ ا َواْعَمْل ْل  َيا َغد ا نـْ َكأَنََّك تـَُفار ُق َهذ ه  الدُّ

َيا َساعَ  نـْ  ٌة اْجَعْلَها طَاَعة ا النـَّْفُس َطمَّاَعٌة َعل ٍّْمَها اْلَقَناَعَة.الدُّ
َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اَّللَُّ تـََعاََل ل َنب ي ٍّه         ﴾َوُقْل َرب ٍّ ز ْدِّ  ع ْلم اا﴿َوقَاَل َرض 

َن اْلع ْلم  ََلْ َير ْد ِف  اْلُقْرَءان  َأْمٌر ل َنب ي ٍّه  ب طََلب  الز ٍََّيَدة  م   ]ُسورََة طَه[ ْن َشْىٍء إ الَّ م 
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يل  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة  ِف  اْلَعق يَدة   ْن تـَثْـبـُُتوا َعَلى الرَّْغَبة  ِف  ََتْص  ُُْم ِبَ  ي فَُأوص 
ام  َوال ََتَلُّوا. َُ  َواأَلْح

، َواْلع        َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ اْلع ْلَم َسب يُل النََّجاة  َواْلَفالح  ْلُم َأْقَساٌم َوقَاَل َرض 
َن اْلع ْلم  الد ٍّيِن  ٍّ فـَْرُض َعنْيٍ َأْى أَنَُّه إ َذا َلَْ يـَتَـَعلَّْمُه َمْن َكاَن ََبل غ اا  ق ْسٌم م 
َرة ، َوق ْسٌم فـَْرُض ك َفايٍَة   ْ قُّ َعَذاَب اَّللَّ  ِف  اآل َعاق ال ا َأْى َغرْيَ َُمُْنوٍن َيْسَتح 

َلْيَس ال َيَ ُب َعَلى ُكل ٍّ فـَْرٍد َأْن  يـَتَـَعلََّمُه َبْل إ َذا تـََعلََّمُه بـَْعُض اْلُمْسل م نَي فـَ
َنَّ الَّذ ى ُهَو فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ ََبل ٍغ َعاق ٍل ُهَو َما  ر يَن َذْنٌب أل  َْ َعَلى اآل
يـَتَـَعلَُّق ب َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة . َعق يَدُة َأْهل  السُّنَّة  ه َى َعق يَدُة النََّجاة  

اَلَف َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  َفال وَ  َْ َرة  َأمَّا َمْن   ْ ُمْعَتق ُدوَها ُهُم النَّاُجوَن ِف  اآل
َرة . الَّذ ى َلَْ يـَتَـَعلَّْم   ْ َرة  َبْل َعَلْيه  َوََبٌل ِف  اآل  ْ بَـَها ِف  اآل ى َصاح  تـُْنج 

 َهال ٌك. َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  َوتـََعلََّم َما َُيَال ُفَها فـَُهوَ 
َبُه.      ُ َعْنُه اْلع ْلُم نُوٌر، التـََّعبُُّد َعَلى اْْلَْهل  ال يـُْنق ُذ َصاح  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َرة         ْ َفُع ِف  اآل َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  نُوٌر ُهَو الَّذ ى يـَنـْ َوقَاَل َرض 

َنَّ ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  ف يه    َمْعر َفُة اَّللَّ  َكَما َيَ ُب.أل 
َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  الضَُّرور ىُّ ُهَو اْلَعق يَدُة َعق يَدُة َأْهل        َوقَاَل َرض 

اُم الصَّالة ، الطُُّهوُر َوَما بـَْعَدُه، الطُُّهوُر َأْمٌر َعظ يٌم الرَُّسوُل  َُ السُّنَّة  ُثَّ َأْح
، َمْعر َفُة قَاَل الطُُّهوُر ن صْ  ميَا ن َمْعَناُه رُْكٌن َكب رٌي ِف  الد ٍّين  ميَان  َشْطُر اإل  ُف اإل 
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َتق ُض َوَمْعر َفُة اْلُغْسل  م َن اْْلََنابَة  َواْْلَْيض   ُِّ وََكْيَف يـَنـْ اْلُوُضوء  وََكْيَف َيص 
ميَان  َوالن ٍَّفاس  َوَمْعر َفُة النََّجاَسة  َكْيَف تـَُزاُل النََّجاَسُة َهَذا  َنَّ  َشْطُر اإل  أل 

ْفَتاَحَها   ْنَساُن يـَْوَم اْلق َياَمة  َفإ َذا َلَْ يـَتَـَعلَّْم م  َها اإل  الصَّالَة َأوَُّل َما ُيْسَأُل َعنـْ
ْنُه. ُِّ م   َكْيَف َتص 

َُالم  َوَما َُيُْرمُ        َن اْل  َكَذل َك َما ُيَ لُّ م َن اأَلْكل  َوَما َُيُْرُم َوَما ُيَ لُّ م 
ْست َماع  َوَما ال  َوَمْعر َفُة َما ُيَ لُّ م َن النََّظر  َوَما َُيُْرُم َوَمْعر َفُة َما ََيُوُز م َن اال 

ى اْلَقْلب  الر ٍََّيُء َحَراٌم َواْلعُ  ُب َحَراٌم َوُسوُء الظَّن ٍّ جْ ََيُوُز، َكَذل َك َمَعاص 
َن اْلع ْلم  الضَُّرور   ْلُمْسل م  َحَراٌم، َهذ ه  م  ى َب  ى ٍّ اْْلَاَل  ٍّ َكَذل َك َمْعر َفُة َمَعاص 

َباُت الضَُّرور يَُّة  ، اْلَواج  ٌّ يـَُقاُل َلُه ع ْلُم اْْلَال  اْلَفْرج  َهَذا أَْيض اا َضُرور ىٌّ َحاَل 
َْجل   َُك تـََعلُُّمَها م ْن َأْجل  األُم ٍّ َوال أل  ِْ َها ِف  اْْلَال  َهذ ه  ال ُي  الََّّت  َُيَْتاُج إ َليـْ

َا. َْجل  َغرْي ْه   اأَلب  َوال أل 
، ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو       َى اَّللَُّ َعْنُه َأَهمُّ َشْىٍء اْليَـْوَم ُهَو ع ْلُم الد ٍّين  َوقَاَل َرض 

َرة .  ْ َيا َواآل نـْ َفُع ِف  الدُّ  الَّذ ى يـَنـْ
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن تـََعلََّم اْْلَقَّ فـَُهَو فَائ زٌ       َوَمْن تـََعلََّم اْلَباط َل فَـُهَو  َوقَاَل َرض 

َنَُّه َما َعَرَف اَّللََّ. َفُعُه أل  َيام ه  ال يـَنـْ  َهال ٌك ُكلُّ َصالت ه  َوص 



81 
 

ُُْم ب ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة ، اْلَعَمُل اْلَمْقُبوُل ع ْنَد       َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 
. اْلَعَمُل اْلَقل يُل َمَع اْلف ْقه  اْلَمْقُبوُل يـُعْ  َواْلَغرْيُ اَّللَّ   ْلع ْلم  ب ع ْلم  الد ٍّين  َرُف َب 

ث ري  ب ال ف ْقٍه. َُ َن اْلَعَمل  اْل رْيٌ م  َْ  ع ْنَد اَّللَّ  
ُُوُن َقو ىَّ اْلْ مَّة  ِف        رْي اا َكث ري اا َي َْ َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َأرَاَد اَّللََّ ب ه   َوقَاَل َرض 

.  اْلع ْلم 
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َلَْ يـَتَـَعلَّْم ُهَو َأْهَلَك نـَْفَسُه َفال يـَُلوَمنَّ إ الَّ       َوقَاَل َرض 

ُُِْكوَن تـََعلَُّم ع ْلم  الد ٍّين  الضَُّرور ى ٍّ  دَّة  اْْلَْهل  َي نـَْفَسُه، بـَْعُض النَّاس  م ْن ش 
لذ ٍّْكر  َوالطَّر يَقة  اْلَقاد ر يَّة   َوالشَّاذ ل يَّة  م ْن ُدون  َأْن يـَتَـَعلَُّموا َفَما  َيْشَتغ ُلوَن َب 

 ، ُْم ال ُيَصح ٍُّحوَن َصَلَواُت  ْم َوال َسائ َر أُُمور  الد ٍّين  ََنَّ ُُوا أل  َأفْـَلُحوا َبْل َهَل
ُْم ال  ُِّ وََكْيَف تـَْفُسُد َحَّتَّ إ َنَّ يـَْعَمُلوَن م ْن ُدون  َأْن يـَْعر ُفوا َكْيَف َتص 

لذ ٍّْكر  َوالشَّْيطَانُ يـَتَـَعلَّمُ  اَم الطََّهارَة  م َن اْْلََنابَة  ُثَّ َيْشَتغ ُلوَن َب  َُ  وَن َأْح
ُْم َوَصُلوا إ ََل الدَّرََجة  اْلَعال َية . ُُهْم َأَنَّ  يُوْه 

ََبئ ه        ْست ْغَفار  آل  ال  َناء  َب  َى اَّللَُّ َعْنُه َسَبُب َعَدم  اْهت َمام  األَبـْ ْم َوقَاَل َرض 
. ُُمور  الد ٍّين   َوأُمََّهاُت  ْم اْْلَْهُل ِب 

      . ُ َعْنُه الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  فـَُهَو ََتئ ٌه َضالٌّ َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
 ال َفالَح إ الَّ ب ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة .
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َى اَّللَُّ َعْنُه َعالَمُة اْلَفالح  ِف         الشَّْخص  طََلُب اْلَمز يد  م َن َوقَاَل َرض 
.  اْلع ْلم 
ْفَتاُح اْْلَنَّة .      ُ َعْنُه ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  م  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ْلَم الد ٍّين  يـَُهو ٍُّن اأَلْمَر       ُل الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع  َى اَّللَُّ َعْنُه اْْلَاه  َوقَاَل َرض 

َِ َحَسن اا، رَُجٌل الشَّد يَد َوُيَضع ٍُّف  ا َواْلَقب ي اأَلْمَر اْلُمه مَّ يـََرى اْلََْسَن قَب يح ا
ُُْفر ُثَّ  َن اْلبَـْيت  ُثَّ َعاَد فـََوَجَد اْمَرأََتُه تـَُنظ ٍُّف اأَلْرَض فـََقاَل ُشَو َهاْل َرَج م  َْ

ُفُرُه ُهَو َما رََءاُه ُكْفر اا ُْ ْفُر الَّذ ى َي ُُ َأمَّا اْلف ْعُل الَّذ ى َرَءاُه  ُهَو َكَفَر ُكْفر يَّة ا. اْل
َُه ُكْفر اا. ََ  م ن  اْمَرأَت ه  اْعَت

َرة .       ْ َيا َواآل نـْ َفُع ِف  الدُّ ُ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو الَّذ ى يـَنـْ َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
ْفَتاُح السََّعاَدة        َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  م  األََبد يَّة  الََّّت  ال َوقَاَل َرض 

َايََة َْلَا.  َن 
َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  َحالُُه َكَحال  َمْن       َوقَاَل َرض 

َن  ى ِف  الظَّالم  ِف  َأْرٍض ف يَها َأْشَواٌك َوبـََعاب نُي َوَُّنُوٌر َوَغرْيُ َذل َك م  مَيْش 
َِ َسات  َواْلُمهْ  .اْلُمْف َُات   ل 

، الَّذ ى يـَتَـَعلَُّم       َى اَّللَُّ َعْنُه اْلع ْلُم ُهَو َدل يُل النََّجاة  َواْلَفالح  َوقَاَل َرض 
َى َصاَر ِف  َمَقاٍم َعاٍل ع ْنَد  ت  إ َذا َأدَّى اْلَفَرائ َض َواْجتَـَنَب اْلَمَعاص  الضَُّرور َيَّ

ُ نَي اَّللَّ  َلْو َلَْ ُيَصل ٍّ النـََّواف َل، َلْو  . ُثَّ م ْن َُجَْلة  اْْلَال  لنـََّواف ل  َلَْ َيْشَتغ ْل َب 
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َلُهْم  بـْ ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة  الَّذ يَن تـََعلَُّموا ِم َّْن قـَ ُأََنٌس ال يـَتَـَعلَُّموَن ع ْلَم الد ٍّين  م 
ُُْذوَن ِم َّْن يُطَال عُ  َا َيَْ َلُهْم إ َّنَّ بـْ وَن ِف  ُكُتب  اْْلَد يث  َوُأوَلئ َك تـََعلَُّموا ِم َّْن قـَ

َدُة َكَبْحٍر ال  ُُوَن، َهذ ه  اِْلََواط ُر اْلَفاس  م ْن َغرْي  ُأْسَتاٍذ َهُؤالء  أَْيض اا َهال 
ٌل إ َذا َعاَم ف يه  الشَّْخُص يـَْهل ُك.  يـُْعَرُف َلُه َساح 

َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو النََّجاُة ُهَو سَ       ف رُي اْلَفالح  ع ْلُم َوقَاَل َرض 
َأْهل  السُّنَّة ، تـََعلُُّم ع ْلم  ََبٍب م ْن ع ْلم  الد ٍّين  َكَباب  ع ْلم  اْلُوُضوء  َوََبب  
َن  ، ََبب  الصَّالة  َوََنْو  َذل َك َأْفَضُل م ْن أَْلف  رَْكَعٍة م  التـََّيمُّم  َأْو ََبب  اأَلَذان 

ْن أَبـَْواب   النـَّْفل  م َن السُّنَّة ، بـََوابُ  ئ اا م  َهذ ه  السَّاَعة  الََّّت  يـَتَـَعلَُّم ف يَها َشيـْ
اَئٍة. ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو  ت ٍّم  ِ  الََّّت  ه َى ََنُْو س  َاو ي َِّ ع ْلم  الد ٍّين  َأْفَضُل م ْن ُكل ٍّ ال

يَزاُن الَّذ ى يُوَزُن ب ه  اِلَْ  ل يُل َعَلى اِْلَرْي  ُهَو اْلم  .النُّوُر ُهَو الدَّ  رْيُ َوالشَّرُّ
َى اَّللَُّ َعْنُه م ْن ن ْعَمة  اَّللَّ  َعَلى ع َباد ه  َأْن يـَُقي ٍَّض َلُه َمْن       َوقَاَل َرض 

يََّما ِف  َهَذا الزََّمن  الَّذ ى َكثـَُر ف يه   يـَُعل ٍُّمُه ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  ِف  َشَباب ه  َوال س 
  َمَع َدْعَوى اإل ْسالم  َواْلع ْلم  َوالسُّنَّة .اْلُمْنَحر ُفوَن َعْن د ين  اَّللَّ  

َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  يـَُعرٍّ ُف الشَّْخصَ       ُُقوق  اَّللَّ  َوُحُقوق   َوقَاَل َرض  ِب 
َنَّ َمْن تـََعلََّم ُحُقوَق اَّللَّ   اِْلَْلق  َوَهَذا ُهَو السََّعاَدُة َواْلَفالُح َوالنََّجاُح أل 

ْن َأْهل  الدَّرََجات  اْلُعَلى، ِف  َوحُ  َرة  م   ْ رُي ِف  اآل ُقوَق اِْلَْلق  َوقَاَم ب َذل َك َيص 
َيا النَّاسَ  نـْ َرة  اْْلَنَُّة َدَرَجاٌت َكَما َأنَّ ِف  الدُّ  ْ ُُوُن َأْغَِن  اآل َدرََجاٌت َهَذا َي
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ُُوُن َأْغَِن م ْن َهَذا، ِف  اْْلَنَّة  أَ  ْيض اا َدرََجاٌت اِْلَْلُق َلْيُسوا  م ْن َهَذا َوَهَذا َي
 ُكلُُّهْم ُمَتَساو يَن.

ُّ، َواأَلْول َياُء  َل ب ه  ُهَو اْلَوَل  ُ َعْنُه الَّذ ى تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  َوَعم  َى اَّللَّ َوقَاَل َرض 
ا أَ  ْم َأَعدَّ َْلُْم نَع يم ا َا َلْيَس ل َغرْي ه  َْصَُّهْم ِف  اْْلَنَّة  ِب  ، اَّللَُّ  َفاُه َعْن ُكل ٍّ اِْلَْلق  ْْ

ُة ال يـَْعر ُفونَُه َوال َأَحدَ  َُ ْلق  اَّللَّ ، َهَذا ال يـَُناُل إ الَّ ب تَـَعلُّم  ع ْلم   اْلَمالئ  َْ ْن  م 
َبات  َوالسَُّنن  فَإ َذا  ، إ ْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  يـَْعر ُف اْلُمَحرََّمات  َواْلَواج  الد ٍّين 

ْلق  اَّللَّ  الَّذ يَن َأَعدَّ اَّللَُّ َْلُْم َما ال َعنْيٌ  تـََعلََّم َوَعم لَ  َْ َيار    ْ ْن  ُُوُن م  ََذا َي ِب 
ُ، ب ُدون   َطَر َعَلى قـَْلب  َبَشٍر ال يـَْعَلُمُه إ الَّ اَّللَّ َْ َعْت َوال  رََأْت َوال ُأُذٌن َسَ 

ْلع َباَدات  َيُظنُّ َأنَّهُ  َصاَر ِف  َدرََجٍة َعال َيٍة َوُهَو  ع ْلم  الد ٍّين  الَّذ ى َيْشَتغ ُل َب 
يَحٌة َمْقُبوَلٌة  َا َصح  َنَُّه ال َيْضَمُن َصالَتُه َأَنَّ يض  اأَلْسَفل  أل  ُُوُن ِف  اْلَْض  َي
ْلع ْلم   ، َب  ُُوَن َمْقُبوال ا َياُمُه َكَذل َك َوإ ْن َحجَّ َفَحجُُّه ال َيْضَمُن َأْن َي َوص 

ُُوُن الرَُّجُل يـَْعر ُف َوالزََّكاُة َوالص ٍّ  ُِ َوالز ٍَّواُج أَْيض اا، َقْد َي ي َياُم َواْلَْجُّ الصَّح 
اح   َُ َنَُّه طََلَع َغرْيَ ُمَواف ٍق ل ُشُروط  الن ٍّ ُُوُن ََبط ال ا أل  اُحُه َي َُ َجاه ال ا يـَتَـَزوَُّج َون 

ُُوُن ف ي ٌِ َوِف  اْلَباط ن  َي ي اَحُه َصح  َُ َلٌل، َوال َيْدر ى ُهَو َيُظنُّ َأنَّ ن  َْ ه  
 ز َواُجُه َهَذا َما َواَفَق الشَّرَْع.

َى اَّللَُّ َعْنُه َحد يٌث َضع يٌف       ْثُل اْلُقُبور  الْ »َوقَاَل َرض  َمْعَناُه  «ُُُفوُر م 
َمة ، الض ٍَّياُع  ُْ ُُُفوُر اْلُقْرى الصَّغ ريَة الََّّت  َلْيَس ف يَها ُعَلَماُء َوَأْهُل اْلْ  اْل
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َا َلْيَس ف يَها ُعَلَماُء يـَْعِن   الصَّغ ريَُة الَّ  ََنَّ نـَُها، يَع يُش ِف  اْْلَْهل  أل  ُُ ذ ى َيْس
الََّّت  َلْيَس ف يَها َأْهُل ع ْلٍم   َكَساك ن  اْلُقُبور  الَّذ ى يَع يُش ِف  اْلُقَرى الصَّغ ريَة  

َيا َمْقُبوٌر. نـْ  َكأَنَُّه ِف  الدُّ
َى اَّللَُّ َعْنُه ع لْ       ُم الد ٍّين  مُيَي ٍُّز ل َمْن تـََعلََّمُه اأَلْكَل اْلَْالَل َوقَاَل َرض 

َُالَم الَّذ ى ُهَو  ْسَب اْلُمَحرََّم َواْل َُ ْسَب اْلَْالَل َواْل َُ َواأَلْكَل اْْلََراَم َواْل
َُالَم الَّذ ى ُهَو َحَراٌم َوالنََّظَر الَّذ ى ُهَو َجائ ٌز َوالنََّظَر اْلُمَحرََّم،  َجائ ٌز َواْل

ْنَساُن يـَْوَم اْلق َياَمة  ُيْسَأُل َعْن َأْربـََعة  ميَُ  ي ٍُّز، إ ََل َغرْي  َذل َك ِم َّا ُيْسَأُل َعْنُه، اإل 
َية  اَّللَّ   ْنَساُن ف يَما َأفْـنَـْيَت ُعُمَرَك ِف  طَاَعة  اَّللَّ  َأْم ِف  َمْعص  َأْشَياَء ُيْسَأُل اإل 

ْن أَْينَ  َلْيَت َجَسَدَك م  ْذَت اْلَماَل َوِف  َأى ٍّ َشْىٍء َصَرْفَت َماَلَك  َوف يَما أَبـْ َْ َأ
ْلَت ب ه  َأْم ََلْ تـَْعَمْل ب ه .  َوَعن  اْلع ْلم  الَّذ ى تـََعلَّْمَتُه َهْل َعم 

َذٌة َأمَّا       َْ َذ اْلَماَل م ْن َحالٍل َوَصَرَفُه ِف  َحالٍل َلْيَس َعَلْيه  ُمَؤا َْ َفَمْن َأ
َذُه م ْن حَ  َْ ٍد َأْو َسَفر  َمْن َأ ُذ َوَلْو َصَرَفُه ِف  ب َناء  َمْسج  َْ َراٍم يـَُعاَقُب، يـَُؤا

ُنوَن  ْْلََرام  يـَبـْ اْلَْج ٍّ َأْو ََنْو  َذل َك. بـَْعُض النَّاس  َماُْلُْم ُُمَرٌَّم َأْو َُمُْلوٌط َب 
ا َيظُنُّوَن َأنَّ َهَذا يَُطه ٍُّرُهْم م ْن ُذنُوِب  ْم. د ا  َمْسج 

ُُونُوا  َوقَالَ       ْن َأْعَظم  ن َعم  اَّللَّ  َعَلى ع َباد ه  َأْن َي َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ م  َرض 
َعَلى َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة ، الَّذ ى يَُدرٍّ ُس َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  َهذ ه  
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ُُْفر  َمْنز َلُتُه ع ْنَد اَّللَّ   َن اْل ُر م  َم َوُُيَذ ٍّ َنَّ اْلُمَحر ٍّف نَي ل لد ٍّين    اأَلَيَّ َعال َيٌة أل 
اَئة  َحجٍَّة ََنف َلٍة.  َكثـُُروا، إ ْعطَاُء َدْرٍس ِف  اْلَعق يَدة  َأْفَضُل م ْن م 

َطٍر َكب رٍي ال يـَْعر ُف       َْ َى اَّللَُّ َعْنُه اْلُمتَـَعب ٍُّد ب ال ع ْلٍم ُهَو َعَلى  َوقَاَل َرض 
يَحٌة َأْو حَ  ٌِ َأْم ال.َصالتُُه َصح  ي َياُمُه َصح  ٌِ َوزََكاتُُه َوص  ي  جُُّه َصح 

ْنَساُن الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  إ ََل اْلَقْدر        َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
ٌّ يَع يُش ِف  َهالٍك، إ َذا َءاََبُؤُهْم َوأُمََّهاُُتُْم ال يـَُعل ٍّمُ  وََنُُم الَّذ ى ُهَو فـَْرٌض َعْيِن 

َيا.  نـْ َقْوَن َحَّتَّ يـَُفار ُقوا الدُّ َذا يـَبـْ َُ ت  َوال َمَدار ُسُهْم تـَُعل ٍُّمُهْم َه الضَُّرور َيَّ
ُ َباُر فـَْرٌض َعَلْيه ْم  ُ ن  اْل ُ َباَر أَْيض اا َل َفُع اْل اْلع ْلُم إ َذا انـَْتَشَر ِف  الص ٍَّغار  يـَنـْ

 َأْن يـَتَـَعلَُّموا.
َى اَّللَُّ       َطٍر َمْهَما تـََعبََّد، َلْو َكاَن َيُصوُم َوقَاَل َرض  َْ ُل َعَلى   َعْنُه اْْلَاه 

َن اْلَعَمل  إ الَّ َما َواَفَق َشر يَعَة  َنَّ اَّللََّ ال يـَْقَبُل م  ْهَر فـَُهَو َهال ٌك أل  الدَّ
 . ٍل ُكلُّ قـَْوٍل َمْعَناُه ُكلُّ َعمَ  «ُكلُّ َعَمٍل َلْيَس َعَلْيه  َأْمُرََن فـَُهَو َردٌّ »الرَُّسول 

ُف إ َذا َواَفَق َشرَْع الرَُّسول  ْعر  َوف ْعٍل ال يـَُواف ُق َشرَْع الرَُّسول  َمْرُدوٌد، َكْيَف يَـ 
 إ َذا ََلْ يـَتَـَعلَّْم.

رْيٌ م ْن َكث رٍي َمَع       َْ ْلع ْلم   َى اَّللَُّ َعْنُه َعَمٌل قَل يٌل َمَع َمْعر َفٍة َب  َوقَاَل َرض 
.  اْْلَْهل 
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َى اَّللَُّ َعْنُه ُكلُّ إ ْنَساٍن ال يـَْهَتمُّ ل ْلع ْلم  اْعَلُموا أَنَُّه بَع يٌد م َن       َوقَاَل َرض 
. الشَّْخُص الَّذ ى َما َلُه  َن اَّللَّ  َلْو َكاَن أَبُوُه ُقْطَب اأَلْقطَاب  اَّللَّ ، بَع يٌد م 

ْن َأْهل  اْلَمعْ  َنايٌَة ب تَـَعل ٍّم  ع ْلم  الد ٍّين  م  ر َفة  اْعَلُموا َأنَّ َهَذا بَع يٌد م َن اَّللَّ  َوال ع 
َفُعُه َكْونُ  ْن َأْول َياء  اَّللَّ  يـَنـْ ٍّ م  ْن َأْول َياء  اَّللَّ  َأْو َحف يَد َوَل  ٍّ م  َفُعُه. ،ُه اْبَن َوَل   ال يـَنـْ

َى اَّللَُّ َعْنُه الْ       ْفَر م َن ع ْلُم ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  نُوٌر ميَُ َوقَاَل َرض  ُُ ي ٍُّز اْل
. ميَان   اإل 

َى اَّللَُّ َعْنُه َأَهمُّ اأَلْعَمال  ع ْنَد اَّللَّ  ِف  َهَذا اْلَوْقت  َوِف  َهذ ه        َوقَاَل َرض 
ام   َُ اْلب الد  َبْذُل اْْلُْهد  ل َنْشر  َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َواأَلْح

 الضَُّرور يَّة .
َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  َدل يُل النََّجاة  َواْلَفالح  يـَْعر ُف َما َوقَ       اَل َرض 

َيا َأمَّا  نـْ يَـْعَمُلُه َهَذا َأْعَظُم فَائ َدٍة ِف  اْْلََياة  الدُّ َفُعُه فـَ يَـَتَجنـَُّبُه َوَما يـَنـْ َيُضرُُّه فـَ
، َْهُُّه ِف   ُل فـَيَـُقوُل َماَل  َماَل  ْفظ ه  ِف   اْْلَاه  َعُب ِف  ح  اْلَمال  َوَهَذا اْلَماُل يـَتـْ

ْن  ُُوُن إ ْن َكاَن ََجََعُه م  َي ُوُه فـَ َيْذَهُب ل َغرْي ه  َوَقْد َيَُْكُلُه َعدُّ َيا ُثَّ مَيُوُت فـَ نـْ الدُّ
 َحَراٍم َوََبلُُه َعَلْيه  َونـَْفُعُه ل َغرْي ه .

َى اَّللَُّ َعْنُه َكث رٌي       ْن َأْهل  َوقَاَل َرض  ُُِْكوَن تـََعلَُّم اْلع ْلم  م  م َن النَّاس  َي
د  َوبـَْعُضُهْم  َدُّد  إ ََل اْلَمَساج  َِّ لصََّلَوات  اِْلَْمس  َوال تَـُفوَن َب  ُْ اْلَمْعر َفة  َوَي

ف ى، َهُؤالء  َهالُكُهْم َعظ يٌم م   ُْ ُوَن َأنَّ َهَذا َي ْسَبَحَة َويـَْعَتَ  ُل اْلم  ْن َيز يُد َُيْم 
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َغرْي  َأْن يـَتَـَعلَُّموا ع ْلَم الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ، َلْو َكاَن ُكلَّ يـَْوٍم َيْذُكُر اْبَِنْ َعْشَرَة 
أَْلف  َُتْل يَلٍة َوُيَصل ٍّى الصََّلَوات  اِْلَْمَس َوَيُصوُم َوَلَْ يـَتَـَعلَّم  اْلع ْلَم الضَُّرور ىَّ 

ُلوا َعَمال ا َكث ري اا َهَذا َعَمُلُه َكال َشْىٍء َيْذَهُب َهبَ  ُْم َعم  ُثور اا، َيظُنُّوَن َأَنَّ اء ا َمنـْ
َا َغرْيُ ُمَواف َقةٍ  ََنَّ ثُوٌر أل  . ِف  الد ٍّين  َوَأْعَماُْلُْم َهذ ه  َهَباٌء َمنـْ  ل لشَّرْع 

َى اَّللَُّ َعْنُه اْلع ْلُم نُوٌر ُهَو َدل يُل النََّجاة ، َهَذا اْلع ْلُم ُهَو       ع ْلُم َوقَاَل َرض 
ْن َوْقت َنا َهَذا  َأْهل  السُّنَّة  الَّذ ى َدرََج َعَلْيه  السََّلُف َواِْلََلُف إ ََل الصََّحابَة  م 
إ ََل الصََّحابَة ، يـَتَـَلقَّى م ْن َعار ٍف إ ََل َعار ٍف م ْن َعار ٍف إ ََل َعار ٍف إ ََل َأْن 

َل التََّسْلُسُل إ ََل الصََّحابَة .  َيص 
َى اَّللَُّ َعْنُه اْلع ْلُم ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو النََّجاُة ُهَو َدل يُل اِْلَرْي  َوقَ       اَل َرض 

َرة    ْ يَك م ْن َعَذاب  اآل َرة  َويـُْنج   ْ َفُعَك ِف  اآل َواْلَفالح  َيُدلَُّك َعَلى َما يـَنـْ
ُ َويـَُعل ٍُّمَك مَ  َْ  يـَُعل ٍُّمَك َما ُيُ بُّ اَّللَّ ُ َحَّتَّ تـَْعَمَل َوم ْن َعَذاب  اْلَق َرُهُه اَّللَّ ُْ ا َي

ُ َوتـََتَجنَّبَ  ُ. َما ُيُ بُّ اَّللَّ َرُه اَّللَّ ُْ  َما َي
َّللَّ        َى اَّللَُّ َعْنُه َأْفَضُل اأَلْعَمال  اْلع ْلُم َوَأْفَضُل اْلع ْلم  اْلع ْلُم َب  َوقَاَل َرض 

.  َوَرُسول ه  َوأُُمور  الد ٍّين 
َى اَّللَُّ        َعْنُه ُطوَِب ُثَّ ُطوَِب ل َمْن يـَْهَتمُّ ب َنْشر  ع ْلم  الد ٍّين  َوقَاَل َرض 

ُِ َُمْل َس ع ْلم  د يٍن ِف  بـَْيت ه  تـَْنز ُل َعَلْيه   ُ َبار ، الَّذ ى يـَْفَت ل لص ٍَّغار  َواْل
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ْن َأْن َيَْت َيُه َمْلُيوُن د يَنارٍ  رْيٌ َلُه م  َْ ََََكاُت َو ْن َذهَ  الرََّْحَاُت َواْل رْيٌ َلُه م  َْ ٍب َو
َْلُيون  ُدوالٍر م ْن َحالٍل.  َأْن يـََتَصدََّق ِب 

     . ُ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  َحَياُة اإل ْسالم  َى اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
َى اَّللَُّ َعْنُه َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َفْضَل َُمَال س  اْلع ْلم  ع ْلم  الد ٍّين        َوقَاَل َرض 

ا. أَلَقْـبَـُلوا ا َشد يد ا ا َشد يد ا  إ َلْيه  إ قْـَباال ا َشد يد ا
َى اَّللَُّ َعْنُه إ ْحَياُء ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َأَهمُّ اْلُمه مَّات        َوقَاَل َرض 

 َوَأفْـَرُض اْلَفَرائ ض  َوَأقْـَرُب اْلُقُرََبت  إ ََل اَّللَّ .
َى اَّللَُّ َعْنُه طُ       وَِب ل َمْن َجَعَلُه اَّللَُّ م ْن ُدَعاة  ُسنَّة  َرُسول  اَّللَّ  َوقَاَل َرض 
. ملسو هيلع هللا ىلص  َعق يَدة ا َوَعَمال ا

َى اَّللَُّ َعْنُه اآلَن النَّاُس َأْحَوُج إ ََل ع ْلم  الد ٍّين  َأْكثـََر م ْن َأى ٍّ       َوقَاَل َرض 
ثْـَرة  َأْشَباه  اْلُعَلَماء  الَّذ يَن ُهْم َلْيُسوا عَ  َُ لُّوَن َشْىٍء ل  َلى َشْىٍء َبْل ُيض 

 النَّاَس.
َنَّ ب ه  يـُْعَرُف اْلَعَمُل       َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ اْلع ْلَم َحَياُة اإل ْسالم  أل  َوقَاَل َرض 

َرة .  ْ َرة  َواْلَعَمُل الَّذ ى َيُضرُّ فَاع َلُه ِف  اآل  ْ َفُع ِف  اآل  الَّذ ى يـَنـْ
َى اَّللَُّ َعنْ       ْفَر م َن َوقَاَل َرض  ُُ ُه اْلع ْلُم ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة  نُوٌر مُيَي ٍُّز اْل

. ميَان   اإل 
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م        َى اَّللَُّ َعْنُه غ َياُب ع ْلم  الد ٍّين  َبنْيَ َأْهل  السُّنَّة  ِف  َهذ ه  اأَلَيَّ َوقَاَل َرض 
. ََ  اْلَمَصائ ب  ْن َأْك  م 

َى اَّللَُّ َعْنُه اْلع لْ       َبُع َوقَاَل َرض  ، ُكلُّ األُُمور  تـَتـْ ْبَل اْلَقْول  َواْلَعَمل  ُم ُهَو قـَ
ْعت َقاَد.  اال 

رْي اا َكب ري اا يـَُفق ٍّْهُه ِف  الد ٍّين        َْ َى اَّللَُّ َعْنُه إ ْن َأرَاَد اَّللَُّ ِب  ْنَساٍن  َوقَاَل َرض 
رْي اا ال يـَُفق ٍّْهُه ِف  الد ٍّين  َبْل يَ  َْ .َوَمْن ََلْ يُر ْد ب ه    ع يُش َجاه ال ا

َى اَّللَُّ َعْنُه اْليَـْوَم َأْفَضُل اْلْ َهاد  ُهَو إ ْحَياُء ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة        َوقَاَل َرض 
ُدوَن َوأَبَـُّروا ِف   َنَُّه ب َسَبب  ق لَّة  َمْن يـَْفَهُم ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  َكثـَُر اْلُمْفس  أل 

ر اا ِف  النَّاس  َما َوَجُدوا النَّاس  َوإ الَّ َلْو َكاَن ع   َتش  َأى  )ْلُم َأْهل  السُّنَّة  ُمنـْ
ُدونَ   َمْن يـَتَّب ُعُهْم ِف  َهذ ه  اْلب الد . (اْلُمْفس 

َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َوفَـَّقُه اَّللَُّ َأْن يـَتَـَعلََّم َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  ِف        َوقَاَل َرض 
نٍّ   رْيٍ.ه  َهذ ه  َحَدابَة  س  َْ  َعالَمُة 

ْلَم الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ       ْنَساُن الَّذ ى َلَْ يـَتَـَعلَّْم ع  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 
ئ اا طَاه ر اا  ََنُء اْلَفار ُغ يـَْقَبُل َما ُيَصبُّ ف يه  إ ْن َكاَن َشيـْ ، اإل  ََنء  اْلَفار غ  ُهَو َكاإل 

ئ اا َنَ س اا.  َوإ ْن َكاَن َشيـْ
ى ب ع ْلم  الد ٍّين  فـَُهَو َدل يُل السََّعاَدة  األََبد يَّة        َى اَّللَُّ َعْنُه ُأوص  َوقَاَل َرض 

َرة .  ْ َيا َواآل نـْ َايََة َْلَا َوَدل يُل اْلَفالح  ِف  الدُّ  الََّّت  ال َن 
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َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ََيَْهُل ع ْلَم الد ٍّين  َيُظنُّ أَنَّ       ُه يـَْعَمُل َحَسَناٍت َوقَاَل َرض 
َن اَّللَّ .  تـَُقر ٍّبُُه إ ََل اَّللَّ  َوُهَو يـَْعَمُل َما يـُْبع ُدُه م 

ُّ ِف  اْْلَق يَقة  ُهَو َمْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين        َى اَّللَُّ َعْنُه الصُّوِف  َوقَاَل َرض 
َل ب ه  ظَاه ر اا َوََبط ن اا.  َوَعم 

َى اَّللَُّ       ُ إ َذا اْجَتَمَعا َأَشدُّ اأَلْمَراض  اْلَقْلب يَّة  َوقَاَل َرض  َْ  ُ َعْنُه اْْلَْهُل َواْل
ُبُه َأَشدُّ م ْن َغرْي ه . َ ٍُّ َذنـْ َُ ُل اْلُمَت  اْْلَاه 

َرت ه  قَائ ٌم        ْ َياُه َوَءا ْنَسان  ِف  ُدنـْ َى اَّللَُّ َعْنُه َصالُح َحال  اإل  َوقَاَل َرض 
.  َعَلى اْلع ْلم 

ُل الَّذ ى َلْيَس َلُه َسْهٌم م ْن ع ْلم  الد ٍّين  إ َذا       َى اَّللَُّ َعْنُه اْْلَاه  َوقَاَل َرض 
ْنُه  ُر م  َى ٍّ َشْىٍء ُُيَذ ٍّ ْنُه، ال يـَُقوُل أل  ُر م ْن َعاَلٍ  يـَُقوُل َغاَر م  ا ُُيَذ ٍّ رََأى َعال م ا

ْنُه.  َحَّتَّ يـَْعر َف السََّبَب، يـَُقوُل َغاَر م 
يُدُه َيْشَهُد ُشُهود اا ُوْجَدان يًّا ِف  َوقَ       َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َقو َى تـَْوح  اَل َرض 

.ُ ه  أَنَُّه ال َضارَّ َوال ََنف َع َعَلى اْْلَق يَقة  إ الَّ اَّللَّ  نـَْفس 
َرة  اْلع ْلُم َوَأْفَضُل اْلع ْلم  ا       ْ ٍر ل آل ْْ َى اَّللَُّ َعْنُه َأْفَضُل ُذ ْلع ْلُم َوقَاَل َرض 

َّللَّ  َوَرُسول ه  ُُمَمٍَّد   ملسو هيلع هللا ىلص.َب 
َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ اْلع ْلَم ب ه  يـُْعَرُف اَّللَُّ تـََعاََل َوب ه  يـُْعَرُف ُحُقوُق       َوقَاَل َرض 

 اَّللَّ  َوُحُقوُق ع َباد ه .
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ُ َعْنُه ُحبُّ ع ْلم  الد ٍّين  َعالَمُة اِْلَرْي  وَ       َى اَّللَّ .َوقَاَل َرض   اْلَفالح  َوالنََّجاح 
ْنَسان  َأْن ُيُ بَّ اْلع ْلَم، َلْو       َى اَّللَُّ َعْنُه َدل يُل اِْلَرْي  ِف  اإل  َوقَاَل َرض 

ْزد ََيد  َهَذا َدل يُل اِْلَرْي  َأمَّا الَّذ ى َيُظنُّ  َن اْلع ْلم  يـَْرَغُب ِف  اال  َحصََّل ق ْسط اا م 
َتٍف  ُْ ه  أَنَُّه ُم ال َحاَجَة َلُه إ ََل َأَحٍد فـََهَذا َعالَمُة اْْلالك  َعالَمُة اْْلَْهل  ب نَـْفس 

.  َواْْلالك 
َاَجٍة       ُر ِب  َاَجٍة ل ع ْلم  الد ٍّين  التَّاج  ْنَساُن ِب  َى اَّللَُّ َعْنُه اإل  َوقَاَل َرض 

َاَجةٍ  َاَجٍة َوالدَّاع ى ِب  ْنُه َما ُهوَ  ،َوالذَّاك ُر ِب  َعاُء م  ْنُه َما ُهَو َجائ ٌز  الدُّ ُُمَرٌَّم َوم 
ْنُه َما ُهَو ُكْفٌر، ُكلُّ النَّاس  َُيَْتاُجوَن ل ع ْلم  الد ٍّين   ُروٌه َوم  ُْ ْنُه َما ُهَو َم َوم 

 َوالَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم َكالَّذ ى نـََزَل ِف  اْلَبْحر  َوُهَو ال يـَْعر ُف الس ٍَّباَحَة.
َى اَّللَُّ عَ       ْنُه ع ْلُم الد ٍّين  َدل يُل اْلَفالح  َوالنََّجاح  َوالنََّجاة  ِف  َوقَاَل َرض 

َبات   َر اَّللَّ  ُهَو طَاَعُتُه َأَداُء اْلَواج  ُْ َنَّ ُش ُر اَّللَّ  تـََعاََل أل  ُْ َرة  َوب ه  يـُْعَلُم ُش  ْ اآل
ُر. ُْ  َواْجت َناُب اْلُمَحرََّمات  َهَذا الشُّ

ُ َعنْ       َى اَّللَّ ْيَف ِب َْن َتَذوََّق.َوقَاَل َرض  َُ  ُه َمْن َشمَّ رَائ َحَة اْلع ْلم  اْشتَـَهاُه َف
ُُل ٍّ       َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى ال يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  فـَُهَو ُعْرَضٌة ل  َوقَاَل َرض 
.  َشرٍٍّ
َى اَّللَُّ َعْنُه ُحبُّ اْلع ْلم  ُحبُّ ع ْلم  الد ٍّين  َعالمَ       ُة اِْلَرْي  َوقَاَل َرض 

اَم َعاق بَـُتُه  َُ ْبَل َأْن يـَتَـَعلََّم اْلَعق يَدَة َواأَلْح ، الَّذ ى يـَتَـَعبَُّد قـَ َواْلَفالح  َوالنََّجاح 
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ْن َأْسَفل   ه  أَنَُّه َصاَر م َن الدَّرََجات  اْلَعل يَّة  َوُهَو م  يَمٌة َيُظنُّ ب نَـْفس  َوْ 
 السَّاف ل نَي.

َى اَّللَُّ         َعْنُه اْعَلْم َأنَّ َمْن ََلْ يـَتَـَعلَّْم فـََلْيَس ب َشْىٍء.َوقَاَل َرض 
 

 اْْلَْهُل َسَبُب اْنت َشار  َأْهل  الضَّالل       
لتـََّعلُّم  َوالتـَّْعل يم        ُُْم َب  ي َى اَّللَُّ َعْنُه فَإ ِّ ٍّ ُأوص  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

. َوَلْوال اْْلَْهُل الَّذ ى ِف  َهَذا  ل ع ْلم  الد ٍّين  فَإ نَّ ع ْلمَ  الد ٍّين  َحَياُة اإل ْسالم 
ْم َما َكاَن َهُؤالء  اْلُمْنَحر ُفوَن  اْلَعْصر  ب ع ْلم  الد ٍّين  َغَلَب َواْستَـْوََل َعَلْيه 

َوان   ْْ ْزُب اإل  ُ ْن ب َسبَ  اْلَوهَّاب يَُّة َوح  ب  ََجَاَعُة َسي ٍّد ُقُطب تَب َعُهُم النَّاُس َل
ْم. َوَأْفَضُل اْلع ْلم  ع ْلمُ  اْلَعق يَدة  َول َذل َك ََسَّاُه  اْْلَْهل  َجرُّوا النَّاَس إ ََل ُكْفر ه 

َََ. فـَتَـَواَصْوا ب َدْعَوة  النَّاس  إ ََل اْلع ْلم  َوُدلُّوا النَّاَس  أَبُو َحن يَفَة اْلف ْقَه اأَلْك
 َْ ْثُل َأْجر  فَاع ل ه ، أَيَّدَُكُم اَّللَُّ َوَنَصرَُكْم ل لتـََّعلُّم  فَإ نَّ َمْن َدلَّ َعَلى  رْيٍ فـََلُه م 

ْم َءام ني. ُُ  َونـََفَع ب 
 

 ُمدَُّعو اْلع ْلم       
َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  َهَذا الزََّمن  َكثـَُر ُأََنٌس يـََتَشبـَُّهوَن       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْلُعَلَماء  ب ُعَلَماء  الد ٍّ  ين  َوَلْيُسوا ُعَلَماَء َبْل ُهْم َجَهَلٌة َمن  اتَـّبَـَعُهْم يـَْهل ُك َب 
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ُفُر َوال َيْدر ى أَنَُّه َكَفَر فَاْحَذُروا َهُؤالء  ََنُْن ال نـََغاُر م ْن َعاَلٍ  ُمْسَتق يٍم  ُْ َي
 ُن نـَْفَرُح ب ه .يـَُعل ٍُّم َما يـَُواف ُق َشر يَعَة اَّللَّ  م ْن َغرْي  ََتْر يٍف َوال تـَْبد يٍل َنَْ 

َرة  ِف  َذل َك        ْ الَّذ ى ُُيَل ٍُّل َوُُيَر ٍُّم ب َغرْي  َدل يٍل َشْرع ىٍّ َلُه اْلَوْيُل ِف  اآل
َذُه َوف يَما َصَرَفُه، فَإ ْن  َْ ْن أَْيَن َأ اْليَـْوم  الَّذ ى ُيْسَأُل اْلَعْبُد َعن  اْلَمال  م 

َذُه ب َطر يٍق َأَحلَُّه اَّللَُّ  َْ َوَصَرَفُه ب َطر يٍق َأَحلَُّه اَّللَُّ َسل َم َوََنَا َوإ الَّ فـَُهَو َأ
ِ  َأنَّ اْلَعْبَد ُيْسَأُل يـَْوَم  ي قٌّ ل َعَذاب  اَّللَّ . َوَرَد ِف  اْْلَد يث  الصَّح  ُمْسَتح 

ْسَمَك َوأُ  َِّ ج  َن اْلَماء  اْلَبار  اْلق َياَمة  م ْن ق َبل  اَّللَّ  َأَلَْ ُأص  د ، َهَذا م ْن ْرو َك م 
حَُّة اْلْ ْسم  م ْن ن َعم  اَّللَّ   تَـَفُع ب ُشْرب ه  َوص  َُجَْلة  ن َعم  اَّللَّ ، َهَذا اْلَماُء اْلَبار ُد يـُنـْ
َها اْلَعْبُد يـَْوَم اْلق َياَمة  فَإ ْن َكاَن ُيْسَأُل َعْن َهَذا َفف يَما ُهَو  الََّّت  ُيْسَأُل َعنـْ

ََُ م ْن َهَذا السُّؤَ   ال  َأْوََل اْلَمْسُؤول يَُّة َعْن َذل َك َأْوََل.َأْك
َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى يـََتَسرَُّع ِف  التَّْحر مي  يـَْهل ُك َوالَّذ ى يـََتَسرَُّع       َوقَاَل َرض 

ََياب  َكَذل َك يـَْهل ُك.  ِف  اإل 
 

 طََلُب اْلع ْلم       
َى اَّللَُّ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  . قَاَل اإل  لثَـَّبات  َعَلى طََلب  اْلع ْلم  ُُْم َب   َعْنُه َعَلْي

رْيٍ َيْسَمُعُه َحَّتَّ »أَنَُّه قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَد َعْن َرُسول  اَّللَّ   َْ ْن  ال َيْشَبُع ُمْؤم ٌن م 
تَـَهاُه اْْلَنَّةَ  ُُوَن ُمنـْ َن اْلع ْلم  ال  «َي َبغ ى َأْن ال َيْشَبَع م  ُن يـَنـْ َمْعَناُه اْلُمْؤم 
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َُك طََلَب اْلَمز يد . ُثَّ ع ْلُم الد ٍّين  يَـ  ِْ َبغ ى َأْن يـَُقوَل َأََن تـََعلَّْمُت َكَذا وََكَذا َوَي نـْ
ْن َأْهل   ُُُتب  َكَما يـَْفَعُل َكث رٌي م  ُطَاَلَعة  اْل ْن َأفْـَواه  اْلُعَلَماء  َلْيَس ِب  ُذ م  َْ يـُْؤ

َيا يـَتَـَلَقْوَنََ  نـْ . ُعُلوُم الدُّ َا َوع ْلُم الد ٍّين  َأْوََل َهَذا الزََّمن  ْن َأفْـَواه  اْلَعار ف نَي ِب  ا م 
ُُْم. ُ ب  َن اْلَغَلط  َوالتَّْحر يف  ََبَرَك اَّللَّ ََْمن  م  ْن َأفْـَواه  اْلُعَلَماء  ل  َذ م  َْ ْن يـُْؤ  ِبَ 

ْشت َغاُل ب طََلب  اْلع ْلم  َأْفَضُل م ْن       َى اَّللَُّ َعْنُه اال  نـََواف ل  َوقَاَل َرض 
ْن َأْن  رْيٌ َلُه م  َْ يَـتَـَعلََّم َءايَة ا م ْن ك َتاب  اَّللَّ   الطَّاَعات  أَلَْن يـَْغُدَو َأَحدُُكْم فـَ
رْيٌ َلُه  َْ َن اْلع ْلم   يَـتَـَعلََّم ََبَب ا م  اَئَة رَْكَعٍة َأْى م َن التََّطوُّع  َوأَلَْن يـَْغُدَو فـَ ُيَصل ٍَّى م 

ْن َأْن ُيَصل ٍَّى أَْلفَ  َن اْلع ْلم  َأْفَضُل  م  . اِْلُُروُج ل تَـَعلُّم  ََبٍب م  رَْكَعٍة م َن التََّطوُّع 
ْلُم الد ٍّين  ع ْلُم َأْهل   اَئة  َوت ْسع نَي َبْل َأْفَضُل م ْن أَْلف  رَْكَعٍة. ُثَّ ع  م َن الس ٍّت ٍّم 

ْفُظ اإل ْسالم  إ ْحَياُء اإل ْسالم  َوإ الَّ َلتَ  الَعَب َهُؤالء  اْلُمْنَحر ُفوَن السُّنَّة  ف يه  ح 
ٍر َجد يٍد. ُْ  الشَّاذُّوَن الَّذ يَن َجاُؤوا ب ف 

ُُوَن       َبغ ى َأْن َي َى اَّللَُّ َعْنُه الَّذ ى َُيُْضُر َُمْل َس ع ْلم  الد ٍّين  يـَنـْ َوقَاَل َرض 
َر اْلَقْلب  َواْلَْ  ُُوَن َحاض  َبغ ى َأْن َي ر اا َكَجَسد ه  يـَنـْ ْلُبُه َحاض  َر قـَ َسد  َحاض 

، بـَْعُض النَّاس  َُيُْضُروَن َُمَال َس اْلع ْلم  ب ال قـَْلٍب.  اْلَقْلب  َواْلْ ْسم 
ُُْن       ْلَي َى اَّللَُّ َعْنُه ُكونُوا َواع نَي، َمْن َكاَن ِف  َُمْل س  ع ْلٍم فـَ َوقَاَل َرض 

.  َواع ي اا ُمْقب ال ا إ ََل َهَذا الدَّْرس 
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ىَ       ْْلَْهل  َقْد يَف رُّ  َوقَاَل َرض  َن اْلع ْلم  َكَما َأنَّ  اَّللَُّ َعْنُه َمْن أَن َس َب  م 
 م َن اْلم ْسك  َوَيََْلُف اْلَقَذَر. اْْلَُعَل يَف رُّ 

َى اَّللَُّ َعْنُه تـََعلُُّم ع ْلم  الد ٍّين  ُهَو َأْفَضُل اأَلْعَمال  ُثَّ اْلع ْلُم       َوقَاَل َرض 
َفُع ِف   َرة  ع ْلُم َأْهل  السُّنَّة ، َأْهُل السُّنَّة  ُهُم النَّاُس الَّذ يَن الَّذ ى يـَنـْ  ْ  اآل

َوافـَُقوا َما َكاَن َعَلْيه  الصََّحابَُة َعق يَدُُتُْم ُمَواف َقٌة ل َعق يَدة  الصََّحابَة ، الَّذ ى ََلْ 
َذٌة ل َعَدم  تـََعلُّم ه   َْ َذََتن  ُمَؤا َْ ُب َويـَُعاَقُب ل َعَدم  تـَْوف يق  يـَُعاقَ  يـَتَـَعلَّْم َعَلْيه  ُمَؤا

 َعَمل ه  َعَلى الشَّر يَعة .
ام        َُ ُُْم ب ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة  ِف  اْلَعق يَدة  َواأَلْح َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 

ٌة َعَلى ُكل ٍّ طََلُب اْلع ْلم  َفر يضَ »اْلَفالُح ِف  َهَذا. الرَُّسوُل َعَلْيه  السَّالُم قَاَل 
. ع ْلُم الد ٍّين  ق ْسَمان  ق ْسٌم فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ رَُجٍل ََبل ٍغ ذََكٍر َأْو «ُمْسل مٍ 

ُل ب ه   أُنـَْثى َوق ْسٌم فـَْرٌض َعَلى بـَْعض  األُمَّة  َواْلق ْسُم الثَّاِّ  ُهَو الَّذ ى َيص 
، َهَذا َلْيَس فـَْرض ا  ا َعَلى ُكل ٍّ َشْخٍص َأمَّا اْلق ْسُم الشَّْخُص إ ََل َدرََجة  اْلُمْفَّت 

َيا يـَُعاَقُب َعَلى تـَرْك ه   نـْ اأَلوَُّل فـَْرٌض َعَلى ُكل ٍّ َشْخٍص، إ ْن َلَْ يـَتَـَعلَّْمُه ِف  الدُّ
َرة .  ْ  ِف  اآل

َى اَّللَُّ َعْنُه أَنـُْتمُ       ُُْم َعَلى َهذ ه  اْلَعق   َوقَاَل َرض  ْون  َُ ْم ب  ُُ يَدة   اَّللَُّ َمنَّ َعَلْي
َغارُُكْم، اْطُلُبوا اْلَمز يَد م ْن ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة  وَُكونُوا ِف  اْزد ََيٍد  ك َبارُُكْم َوص 

ٍَّة. ٍة َوْه   َوقـُوَّ
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ُُْم ِب  تْـَقان  َمْذَهب  َأْهل  السُّنَّة  ِف  اْلَعق يَدة        َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 
اف ُحوا اْلَعَقائ   َُ .ل ُت  ِ َدَة الََّّت  َتْسر ى ِف  النَّاس  اْليَـْوَم َسَرََيَن الر ٍّي  َد اْلَفاس 

اُم اْلع َباَدات  الصَّالُة َوالص ٍَّياُم َواْلَْجُّ َوالزََّكاُة َوَمْعر َفُة       َُ اُم َأْح َُ ُثَّ اأَلْح
َن اْلَمْلُبوس  َواْلَمْأَكل  َواْلَمْشَرب  َوالْ  َمال  َوَمْعر َفُة َما اْلَْالل  َواْْلََرام  م 

ام   َُ ار ج اا م َن اإل ْسالم  بـَْعَد َأْن َكاَن ف يه  َوَمْعر َفُة َأْح َْ ُُوُن الشَّْخُص ب ه   َي
ْْالص  الن ٍّيَّة  َّلل َّ  يُر يُد  ََذا اْليَـْوَم َمَع ُحْسن  الن ٍّيَّة  َأْى إ  اْلُمْرَتد ٍّ. َفَمْن َيْشَتغ ُل ِب 

َنَّ ب َذل َك التـََّقرَُّب إ   ََل اَّللَّ  ال َُمَْمَدَة النَّاس  فـَُهَو ِف  َحاٍل َعظ يٍم ع ْنَد اَّللَّ  أل 
يد  َوالتـَّْنز يه  َأْفَضُل أُُمور   اْلُمَحاَفَظَة َعَلى َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َعق يَدة  التـَّْوح 

.  الد ٍّين 
لثَـَّبات        ُُْم َب  ُ َعْنُه َعَلْي َى اَّللَّ .َوقَاَل َرض   َعَلى طََلب  اْلع ْلم 
ْهت َمام  َواْلُمَحاَفَظة  َعَلى الد ٍّين  َوَذل َك       ال  ُُْم َب  َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 

. ُُوُن إ الَّ ب تَـَعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين   ال َي
َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َأرَاَد َأْن يـَْقَبَل اَّللَُّ َعَمَلُه يـَتَـ       َعلَُّم ع ْلَم َأْهل  َوقَاَل َرض 

 السُّنَّة .
      ، َى اَّللَُّ َعْنُه اَّللَُّ تـََعاََل َمْن َأرَاَد ب ه  اِْلَرْيَ يـَُعل ٍُّمُه ع ْلَم الد ٍّين  َوقَاَل َرض 

 . ُتُم اْجَته ُدوا ل لتـََّفقُّه  ِف  الد ٍّين  رْي اا يـَُفق ٍّْهُه ِف  الد ٍّين  »انـْ َْ  «َمْن يُر د  اَّللَُّ ب ه  
.َمعْ  رْي اا ال يـَُفق ٍّْهُه ِف  الد ٍّين  َْ ُ ب ه    َناُه َمْن ََلْ يُر د  اَّللَّ
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َرة  َوالسَّب يُل        ْ ل يُل إ ََل اْلَفالح  َوالنََّجاح  ِف  اآل َى اَّللَُّ َعْنُه الدَّ َوقَاَل َرض 
، َن اْلَمَهال ك  ُهَو تـََعلُُّم ع ْلم  الد ٍّين  اإل ْسالم ى ٍّ َهَذا ف يه   إ ََل السَّالَمة  م 

َرة .  ْ َيا َوَمَهال َك ِف  اآل نـْ ْن َمَهال َك ِف  الدُّ  النََّجاُة م 
ُُوُن َمائ ال ا َمَع       ْليَـتَـَعلَّْم َوإ الَّ َي َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن َأرَاَد النََّجاَة فـَ َوقَاَل َرض 

. ٍِ  َأى ٍّ ر ي
َى اَّللَُّ َعْنُه بـَْعُض اأَلْعَمال  م        ْن ََبب  التَّْشب يه  يـَُقاُل ِف  َسب يل  َوقَاَل َرض 

َرَج  َْ اَّللَّ  ل َعَمل  اِْلَرْي  َكالَّذ ى ََيُْرُج ل طََلب  ع ْلم  الد ٍّين  ُهَو َحالُُه َكَحال  َمْن 
َع بـََوابُُه ُيْشب ُه بـََواَب َذاَك، َهَذا يـَُقاُل َلُه ِف  َسب يل   ُُفَّار  َحَّتَّ يـَْرج  ْل  َهاد  اْل

َْعَِن التَّْشب يه . اَّللَّ    ِب 
يد  ل ُتَداف ُعوا َعْن       ُُّن  ِف  ع ْلم  التـَّْوح  لتََّم ُُْم َب  َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي َوقَاَل َرض 

ت  ل ْلَحَذر   ُُْفر َيَّ د ين  اَّللَّ  ل ُتْصل ُحوا َما َأْفَسَدُه َكث رٌي م َن النَّاس  ُثَّ َمْعر َفُة اْل
َها َول لتَّْحذ   نـْ َها.م  نـْ  ير  م 

ْنَد َأْكَثر  النَّاس  فَإ َنَّ َّلل َّ  َوإ َنَّ إ لَْيه        ع ْلُم الد ٍّين  َكأَنَُّه َلْيَس َلُه َشْأٌن َكب رٌي ع 
ُُْم ِف  ع ْلم   ُُْم، اْجَته ُدوا َواْبُذُلوا َأْوقَاَت ُُْم َوَعَلْي ُعوَن. ََبَرَك اَّللَُّ ف ي رَاج 

.  الد ٍّين 
ْلُمَواظََبة  َعَلى اْست َماع  اْلع ْلم  ع ْلم  َوقَاَل رَ       ُُْم َب  َى اَّللَُّ َعْنُه َعَلْي ض 

َايََة َْلَا. ، ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو الَّذ ى َيْضَمُن السََّعاَدَة األََبد يََّة الََّّت  ال َن   الد ٍّين 
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م  الْ       َى اَّللَُّ َعْنُه اْغَتن ُموا ِف  َهذ ه  اأَلَيَّ م  َوقَاَل َرض  َقالئ ل  ل ت ْلَك اأَلَيَّ
ْم َوُهَو الدُّ  ُُ ر اا َل ْْ ُُوُن ُذ ُؤوُب َعَلى تـََعلُّم  َما فـََرَض اَّللَُّ تـََعاََل الط ٍَّوال  َما َي

اُم ُثَّ اْلَعَمُل ب َذل َك،  َُ ْعت َقاُد َوم ْن َحْيُث اأَلْح م ْن ع ْلم  الد ٍّين  م ْن َحْيُث اال 
ُكْم  اْغَتن ُموا َهَذا اْلَفَراغَ  ر  اْلَعظ يم  َوإ َيَّ ْْ يل  َهَذا الذُّ ُُْم ل َتْحص  اْغَتن ُموا َشَباَب

ْم  ُُ َجاٌب قَاط ٌع َل ث ري  اْلَمال  فَإ نَّ َذل َك ح  ُْ لتـَّنَـعُّم  َوتـََعلَُّق اْلْ َمم  ب َت َواْلَغْفَلَة َب 
. ر  اْلَعظ يم  ْْ َاذ  َهَذا الذُّ  َعن  اَت ٍّ

َى اَّللَُّ       ، ُحبُّ ع ْلم  الد ٍّين  َعالَمُة اِْلَرْي    َعْنهُ َوقَاَل َرض  ُحبُّ اْلع ْلم 
اَم َعاق بَـُتُه  َُ ْبَل َأْن يـَتَـَعلََّم اْلَعق يَدَة َواأَلْح ، الَّذ ى يـَتَـَعبَُّد قـَ َواْلَفالح  َوالنََّجاح 

ه  أَنَُّه َصاَر م َن الدَّرََجات  اْلَعل يَّة  َوُهوَ  يَمٌة َيُظنُّ ب نَـْفس  ْن َأْسَفل   َوْ  م 
 السَّاف ل نَي.

َفُق ف يه  اأَلْوقَاُت إ ْحَياُء اْلع ْلم        رْي  َما تـُنـْ َْ ْن  َى اَّللَُّ َعْنُه إ نَّ م  َوقَاَل َرض 
ْفَظ ُحُقوق   ُ َبار  َوالص ٍَّغار  فَإ نَّ ِف  َذل َك ح  النَّاف ع  َواْلُمثَابـََرُة َعَلى َنْشر ه  ل ْل

ُُوَن اَّللَّ  َوُحُقوق  ا َبغ ى َأْن َي َّللَّ  َوب َرُسول ه  َوال يـَنـْ ْلع َباد ، َوَأَهمُّ اْلع ْلم  اْلع ْلُم َب 
َن اْلع ْلم  فـََلَقْد َقاَل اَّللَُّ تـََعاََل ل َنب ي ٍّه   ْزد ََيد  م  َر الرَّْغَبة  ِف  اال  ْنَساُن قَاص  اإل 

ْزد ََيد  َوَلَْ َيَْ  ]ُسورََة طَه[ ﴾َوُقْل َرب ٍّ ز ْدِّ  ع ْلم اا﴿ ُمْر نَب يَُّه ب طََلب  َشْىٍء م َن اال 
ْنُه إ الَّ اْلع ْلَم َوقَاَل الرَُّسوُل َعَلْيه  الصَّالُة َوالسَّالُم  ال َيْشَبُع ُمْؤم ٌن م ْن »م 

رْيٍ َيْسَمُعهُ  يل   «َْ َفف ى َهذ ه  اآليَة  َوَهَذا اْْلَد يث  ََتْر يٌض ُمؤَكٌَّد َعَلى ََتْص 
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ْم َهَذا اِْلَرْيُ اْلَعظ يُم َواْصر   اْلع ْلم   ُُ ُُُم َوَنْشر ه  َفال يـَُفْت ْم َوفَـَّق ُُ ََم ُفوا إ َلْيه  ْه 
.ُ  اَّللَّ
يُل اْلع ْلم  ال       يَل اْلع ْلم  ََتْص  َسُل يـَُناِف  ََتْص  َُ َى اَّللَُّ َعْنُه اْل َوقَاَل َرض 

، َجاب ُر بُن َعْبد  اَّللَّ   َسل  َُ َى اَّللَُّ َعْنُه َسافَـ يـَتَّف ُق َمَع اْل َن اْلَمد يَنة   َرض  َر م 
َنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َصَحاب يًّا اَْسُُه َعْبُد اَّللَّ  بُن أُنـَْيٍس ُمق يٌم  اْلُمنَـوَّرَة  إ ََل م ْصَر أل 

ْنُه فـََلق َيُه فـََقاَل َلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصِب  ْصَر َوُهَو َرَوى َعْن َرُسول  اَّللَّ    َفَسافـََر ل َيْسَمَع م 
، ُهَو  َذا َكانُوا يـَْهَتمُّوَن ل تَـَلق ٍّى اْلع ْلم  َُ ُّ. َه ْعَت َكَذا َفَأقـَرَُّه الصََّحاِب  أَْنَت َسَ 
َن  َعُه م  ُ نَّ َهَذا اْْلَد يَث َما َسَ  َى اَّللَُّ َعْنُه َأَحُد ُعَلَماء  الصََّحابَة  َل َجاب ٌر َرض 

َا بـََلَغُه َأنَّ ُفالَن ا َسَ   ملسو هيلع هللا ىلصالرَُّسول   َعُه م َن الرَُّسول  َعَلْيه  الصَّالُة َوالسَّالُم. إ َّنَّ
 ُّ ُ َعْنُه َكاَن َُيَْفُظ اْلُقْرَءاَن  َماَتت  اْلْ َمُم اْليَـْوَم َصالُح الد ٍّين  األَيُّوِب  َى اَّللَّ َرض 

ال َس وَك َتاَب التـَّْنب يه  ِف  اْلف ْقه  الشَّاف ع ى ٍّ وَك َتاَب اْْلََماَسة  وََكاَن َُيُْضُر ُمََ 
ُع إ ََل َما   َى الشَّْخُص يـَْرج  َقى، َلْو َنس  َتُب يـَبـْ ُْ . َواْلع ْلُم الَّذ ى ُي اْْلَد يث 

.  َكَتَب فـََيْسَتع يُد َأمَّا الَّذ ى َيْسَمُع َوََلْ يـَُقي ٍّْد َسر يُع الن ٍّْسَيان 
ْلت َزام  ُحُضور  َُمَال        ُُْم َب  ي َى اَّللَُّ َعْنُه ُأوص  َنَّ َسَبَب َوقَاَل َرض  س  اْلع ْلم  أل 

اْنت َشار  اْلُمَجس ٍَّمة  َواْلُمَشب ٍَّهة  َونـَُفاة  التـََّوسُّل  َبنْيَ النَّاس  اْْلَْهُل ب ع ْلم  الد ٍّين  
َوَهذ ه  اْلَمَدار ُس اْلَعْصر يَُّة ال تـَُعل ٍُّم ع ْلَم الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ َواأَلْهُل ال 

َُؤالء   يـَُعل ٍُّموَن فَاْلَوَلدُ  ٌل ب ع ْلم  الد ٍّين  ُثَّ يـَْلَتق ى ِب  يُب َوُهَو َجاه  بُّ َوَيش  َيش 
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ْن ُهَنا  اْلُمَجس ٍَّمة  َواْلُمَشب ٍَّهة  َونـَُفاة  التـََّوسُّل  فـََيْسَمُع َكالَمُهْم فـَيَـتَّب ُعُهْم. َفم 
 ، ْهت َماُم ل ع ْلم  الد ٍّين  ُتُم اْهَتمُّوا ل ع ْلم  أَ َيَ ُب اال  ْم نـْ ُُ َفُعوا أَنـُْفَس الد ٍّين  َحَّتَّ تـَنـْ

ْم  ُُ ُُْم. إ ن  اْهَتَمْمُتْم ل ع ْلم  الد ٍّين  ََتَْفُظوَن أَنـُْفَس ريَاَن ُُْم َوج  َوَأْوالدَُكْم َوَأَهال َي
ْم فـُُتوٌر ِف  ع ْلم  الد ٍّين ، ال يـَُقْل  ُُ ْن ُكْم َأْن َُيُْصَل م  ْم َوإ َيَّ ُُ َوَأْوالدَُكْم َوَأْهل ي

َُّتُه َعْن ُحُضور  َُمَال س  َأحَ  َُِ ْه  تَـْف صَّة ا م ْن ع ْلم  الد ٍّين  فـَ ْذُت ح  َْ دُُكْم َأََن َأ
َرة .  ْ  اْلع ْلم  َوتـَْعل يم  اْلَغرْي ، َهَذا َأْفَضُل اْلَعَمل  اْليَـْوَم َأْفَضُل اْلَعَمل  ل آل

ل ُك َويـُْهل ُك َغرْيَُه، َمْن َأرَاَد ع ْلَم الد ٍّين  الضَُّرور ىَّ يـَهْ  الَّذ ى ال يـَتَـَعلَّمُ      
ْنُه. ُرو َى َعْن َرُسول  اَّللَّ   رْي اا ُيُ بُّ ع ْلَم الد ٍّين  َوال َيْشَبُع م  َْ أَنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَُّ ب ه  

تَـَهاُه اْْلَنَّةَ »قَاَل  ُُوَن ُمنـْ رْيٍ َيْسَمُعُه َحَّتَّ َي َْ ْن  . َهذ ه  «ال َيْشَبُع ُمْؤم ٌن م 
َرى الر ٍَّوايَُة  ْْ ، َوالر ٍَّوايَُة اأُل ال َيْشَبُع ُمْؤم ٌن م ْن »إ ْحَدى ر َواَيََّتْ َهَذا اْْلَد يث 

تَـَهاُه اْْلَنَّةَ  ُُوَن ُمنـْ رْيٍ َحَّتَّ َي ْلُت َكَذا  «َْ ُن َأََن َعم  َبغ ى َأْن يـَُقوَل اْلُمْؤم  ال يـَنـْ
ْزد ََيد  فَـ  يَـتَـَقاَعُس َعن  اال  ُُوَن َدائ ب اا ِف  وََكَذا م َن اْلََْسَنات  فـَ َبغ ى َأْن َي يَـنـْ

مُ  ، َأَيَّ َيا ق َصاٌر  طََلب  اْلَمز يد  م ْن َعَمل  اْلَ  ٍّ َوع ْلم  الد ٍّين  إ ََل اْلَمَمات  نـْ الدُّ
َا ِف   َتف ُع ِب  ْنَساُن م َن اْلََْسَنات  فَإ نَُّه يـَنـْ َرة  ط َواٌل، َمْهَما َأْكثـََر اإل   ْ ُم اآل َوَأَيَّ

َرة    ْ ْنَساُن َقْدَر اْلََْسَنات  َلمَّا يـََرى  اآل َايٌَة، ُهَناَك يـَْعر ُف اإل  الََّّت  َلْيَس َْلَا َن 
َتِن  َما فـَوَُّت َذل َك ُدوَن َأْن  ُهَناَك اْلََْسَنات  يـََتَحسَّرُ  ]َأْى يـَُقوُل َليـْ

َزع ُج[ ْلُت م َن اْلََْسَنات  َأْكثـََر ِم َّ  يـَنـْ َتِن  َعم  ْلُت.يـَُقوُل ََي َليـْ  ا َعم 
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َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َرُسوُل اَّللَُّ وَ       إ َذا َفَسَد َأْهُل الشَّام  َفال » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرض 
ُُمْ  رْيَ ف ي . َأْكثـَُر النَّاس  اْليَـْوَم ال  «َْ رُي َقل يال ا مُيَي ٍُّزوَن إ َذا َمْعَناُه اِْلَرْيُ َيص 

ٍد َأوْ  ُعوا إ ْنَساَن ا ََيُْطُب ِف  َمْسج  ُُُتوَن َوَلْو ََلْ  َسَ  َغرْي ه  َوَحرََّف الشَّر يَعَة َوَيْس
َُالمُ  ُهْم َذل َك اْل بـْ َطر ه . بـَْعُض النَّاس   يـُْعج  َْ ُْم ال يـَْعَلُموَن ُعْظَم  ََنَّ أل 

يُد الصَّف ٍّ َمْطُلوٌب  يُد الصَّف ٍّ يـَُقاُل َْلُْم تـَْوح  يـَُقوُلوَن اْلَمْطُلوُب تـَْوح 
لطَّر يَقة  الََّّت  ف يَها َضَرٌر َعَلى ب َطر يَقٍة َلْيَس  ف يَها َضَرٌر َعَلى الد ٍّين  َأمَّا َب 

ُت َْلُْم  َُ . اْلَوهَّاب يَُّة َكْيَف ُيْس ا ل لصَّف ٍّ يد ا الد ٍّين  فـََهَذا إ ْفَساٌد َلْيَس تـَْوح 
. الرَُّسوُل َعَلْيه  الصَّالُة َوالسَّ  َوان  ْْ ْزُب اإل  ْزُب التَّْحر ير  َوح  الُم يـَُقوُل َوح 

ُهمْ » نـْ ُ فـََقْد تـُُود ٍَّع م  َ َأْن تـَُقوَل َلُه ََي ظَاَل  َمْعَناُه  «إ َذا رَأَْيَت أُمََّّت  َُتَاُب الظَّاَل 
ْم. َوَهَذا اْْلَد يُث َلْيَس ِف  الَّذ ى َكَفَر فـََقْط َبْل ف يَمْن ُهَو  َقلَّ اِْلَرْيُ ف يه 

ر  َشْيطَاٌن َأَقلُّ َذنـْب اا أَْيض اا. الَّذ ى ال َيَْ  َُ َهى َعن  اْلُمْن ْلَمْعُروف  َوال يـَنـْ ُمُر َب 
َرُس. فَإ ْن َقاَل  ْْ ا فـَُهَو َشْيطَاٌن َأ َرُس، َلْو َكاَن ُهَو ِف  َحد ٍّ َذات ه  َعال م ا ْْ َأ

َن  نَـُهُم اَّللَُّ م  َُّ ُْم َعَلى َحقٍّ َما َم م  بـَْعُض النَّاس  َهُؤالء  اْلَوهَّاب يَُّة َلْوال َأَنَّ ُْ اْلُْ
ُُُموَن بـَْيَت اْلَمْقد س  فـََهْل َيُدلُّ  َة َواْلَمد يَنة  يـَُقاُل َْلُُم اْليَـُهوُد َُيْ َُّ ِف  َم

ُْم َعَلى اْْلَق ٍّ، َأَحُد َأْصَحاب  َرُسول  اَّللَّ   يه   ملسو هيلع هللا ىلصَذل َك َعَلى َأَنَّ  ْ َ قَاَل أل 
ُر  َْ ٌّ َءا ُسُه َعَمُلهُ  ال يـَُقد ٍُّس الرَُّجَل بـََلُدهُ »َوُهَو َصَحاِب  َا يـَُقد ٍّ . الرَُّجُل «إ َّنَّ

ُُوُن َعَلى  َة َأو  اْلَمد يَنة  ُثَّ َي َُّ ُُوُن ِف  َأْفَضل  ب الد  اَّللَّ  َعائ ش اا ِف  َم َقْد َي
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ُُوُن َعَلى َحاَلٍة طَي ٍَّبٍة َهَذا  ُُوُن الرَُّجُل ِف  اْلَمْغر ب  َوَي َحاَلٍة َسي ٍَّئٍة َوَقْد َي
َة َواْلَمد يَنة  ُأََنٌس َأْعَمى اَّللَُّ قـُُلوَِبُْم  َمْعَِن َكالم   َُّ الصََّحاِب  ٍّ. يُوَجُد ِف  َم

ْنَساُن ال يُوَلُد  َنَما َكاَن. ُثَّ اإل  َدٌة. اْلَمْهد ىُّ َمْن َهَدى اَّللَُّ أَيـْ َعَقائ ُدُهْم فَاس 
َد َعَلى  َعال م اا ال بُدَّ َأْن يـَتَـَعلََّم َأمَّا َأْن يـَُقوَل َأََن م نْ  أَبـََوْين  ُمْسل َمنْي  َويـَْعَتم 

َذل َك َوال يـَتَـَعلَُّم فَـَهَذا َهالٌك َوَأىُّ َهالٍك. َكَذل َك َكْوُن الرَُّجل  اْبَن َعاَلٍ  ال 
ا َوال يـَْعر ُف  د ا ْبُن َكاف ر اا ُمْلح  ا َتق يًّا َول يًّا َواال  ُُوُن اأَلُب عاَل م ا يـَُقد ٍُّسُه، َقْد َي

ُُْفر  َما تـََعلََّم َما أَنَُّه كَ  ميَان  َواْل َنَُّه َما تـََعلََّم َما مُيَي ٍُّز ب ه  َبنْيَ اإل  ٌد أل  اف ٌر ُمْلح 
َن اْلَباط ل  َكَهَذا الَّذ ى يـَُقاُل َلُه ُُمَمٌَّد اِْلَْزَنو ىُّ )الَّذ ى قَاَل  ُف ب ه  اْْلَقُّ ْعرَ يُـ  م 

ُونَُه َأْفَضَل الطَّر يَقُة فـَْرٌض( الَّذ ى يـَُقد ٍُّسُه ق   ْسٌم َكب رٌي م َن اأَلْكَراد  َويـَْعَتَ 
َنَّ َوال َدُه   ْسم  أَب يه  َصاُروا يـَُقد ٍُّسونَُه أل  َأْول َياء  َعْصر ه  َوُهَو َكاف ٌر َجاه ٌل، َب 

َفُع الرَُّجلَ  ٍّ ب ُدون  َمْعر    َكاَن َعال م اا طَي ٍّب اا. ال يـَنـْ َفة  َكْونُُه اْبَن َعاَلٍ  َأْو َوَل 
يََّما ِف  التـَّْنز يه  ِف  ُكل ٍّ  لََّم ِف  َأْمر  الد ٍّين  َوال س  َُ نَّا َأْن نـََت التـَّْنز يه  فَاْلَمْطُلوُب م 
ْم ب تَـَعلُّم  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة   ُُ َمْوط ٍن نـَْرُجو ف يه  ُحُصوَل اْلَفائ َدة . َعَلْي

َلف اا َعْن َسَلٍف إ ََل الصَّ  َْ ْم َهذ ه  اْلف َرُق الضَّالَُّة  اْلُمتَـَواَرث   ُُ َحابَة  َوإ الَّ ََجُْرُف
ْزب  التَّْحر ير  َفال ََنَاَة إ الَّ ب تَـَعلُّم  ع ْلم  َأْهل   َوان  َواْلَوهَّاب يَّة  َوح  ْْ ْزب  اإل  َكح 

اُم الْ  َُّ ، ُح ْسالُم َبْل ب ع ْلم  الد ٍّين  ْلَقانُون  يَع زُّ اإل  ُمْسل م نَي إ َذا السُّنَّة . َلْيَس َب 
َا يـَتَـَعلَُّم  ا إ َّنَّ ْنَساُن ال يُوَلُد َعال م ا . اإل  إل ْسالم  ُ َب  تـََعلَُّموا ع ْلَم الد ٍّين  يُع ُزُهُم اَّللَّ
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ْن َأْهل  اْلَمْعر َفة  فـََقْد َأَضاَع نـَْفَسُه، قَاَل  بـَْعَد َأْن يُوَلَد َأمَّا إ ْن َلَْ يـَتَـَعلَّْم م 
ا.اْلُعَلَماُء تـَعَ   لَّْم فـََلْيَس اْلَمْرُء يُوَلُد َعال م ا

ُْم       َى اَّللَُّ َعْنُه بـَْعُض اْْلُهَّال  يـَُقوُلوَن َعن  اْلَوهَّاب يَّة  َلْوال َأَنَّ َوقَاَل َرض 
َة َواْلَمد يَنةَ  َُّ ُموا َم َُ ْبَل َأْن َيْدُعَو  َعَلى َحقٍّ َما َح ُة قـَ َُّ َهَذا َجْهٌل َفظ يٌع. َم

َة ُكلُُّهْم َكانُوا ُمْشر ك نَي َكانُوا يـَُعل ٍُّقوَن اأَلْوًَثَن  الرَُّسولُ  َُّ إ ََل اإل ْسالم  َأْهُل َم
ْعَبة  وََكانُوا َيُطوُفوَن  َُ ا َوَضُعوا َحْوَل اْل ت ٍّنَي َصَنم ا ْعَبة  َبالِثَ اَئٍة َوس  َُ َحْوَل اْل

ْعَبة  َوُهْم يـَُقوُلوَن َلبـَّْيَك ال َشر يَك َلَك إ   َُ ْل ُه َوَما َب  ُُ ا ُهَو َلَك ََتْل  الَّ َشر ي ُا
َُة  َْ ْعَبة . َلْيَس اْلع  َُ ريَاُن اْل َئات  الس ٍّن نَي َوُهْم َعَلى الش ٍّْرك  َوُهْم ج  َمَلَك، م 
َنَما َكاَن  ُسُه إ ميَانُُه، َأيـْ ْلبَـَلد  اْلبَـَلُد ال يـَُقد ٍُّس الشَّْخَص الشَّْخُص يـَُقد ٍّ َب 

ُنُه ال الشَّْخُص َعائ ش اا سَ  ُُ اُن الَّذ ى َيْس َُ َدة ا اْلَم اك ن اا إ ْن َكاَنْت َعق يَدتُُه فَاس 
يَحٌة َلْو َكاَن ِف  َأْقَصى الشَّْرق  َأْو ِف  َأْقَصى  َا الَّذ ى َعق يَدتُُه َصح  ُسُه إ َّنَّ يـَُقد ٍّ

رْيٍ َما َداَم ُُمَاف ظ اا عَ  َْ ُُفَّار  َعائ ش اا فـَُهَو َعَلى  َلى د ين ه  َبْل َقْد اْلَغْرب  َبنْيَ اْل
ُُوُن َول يًّا َّلل َّ . ال يـَُقد ٍُّس الشَّْخَص َكْوُن أَب يه  َعال م اا َعال م اا إ َذا ََلْ  َجد ٍّه  َكْوُن   َي

 يـَتَـَعلَّْم ع ْلَم َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة .
َى اَّللَُّ َعْنُه َرَوى اْلُبَخار ىُّ َعْن ُعَمَر بن  ا      ُ َوقَاَل َرض  َى اَّللَّ ِْلَطَّاب  َرض 

ْبَل َأْن ُتَسوَُّدوا»َعْنُه أَنَُّه قَاَل  تـََعلَُّموا اْلع ْلَم َما ». قَاَل أَبُو ُعبَـْيٍد «تـََفقَُّهوا قـَ
ْم فَإ ْن َلَْ تـَتَـَعلَُّموا  ريُوا َساَدة ا ُرَؤَساَء َمْنُظور اا إ َلْيه  ْبَل َأْن َتص  َغار اا قـَ ُدْمُتْم ص 
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َن قـَْبَل َذل َك اسْ  ُُْذونَُه م  ََ  فـََبق يُتْم ُجهَّاال ا ََتْ  ُ ُتْم، َأْم تـَتَـَعلَُّموا بـَْعَد اْل َتْحيَـيـْ
ُُمْ  َى  «اأَلَصاغ ر  فـَيـُْزر ى َذل َك ب  َد يث  َعْبد  اَّللَّ  بن  ُعَمَر َرض  َوَهَذا َشب يٌه ِب 

ُهَما  ُذوا اْلع لْ »اَّللَُّ َعنـْ َْ َرْيٍ َما َأ ْم فَإ َذا َأََتُهْم ال يـََزاُل النَّاُس ِب  َم َعْن َأَكاب ر ه 
ُُوا ْم فـََقْد َهَل . َواأَلَكاب ُر َأى  اأَلَكاب ُر ِف  اْلع ْلم  َلْيَس م َن «م ْن َأَصاغ ر ه 

ُنوَن اْلع ْلَم. ُمَعاُذ بُن  أَلَصاغ ر  الَّذ يَن ال ُُيْس  اأَلَكاب ر  ِف  الس ٍّن ٍّ َواْلُمَراُد َب 
َأْرَسَلُه ل يـَُعل ٍَّم َأْهَل  ملسو هيلع هللا ىلصَبالٌث َوَبالبُوَن َسَنة ا َوالرَُّسوُل  َجَبٍل َماَت َوُعُمُرهُ 

ُهَما وََكاَن ِف  الصََّحابَة  َمْن  َى اَّللَُّ َعنـْ اْلَيَمن  َمَع َأِب  ُموَسى اأَلْشَعر ى ٍّ َرض 
ُ ْن ل ع ْلم ه  َأْرَسَلُه ل ُقوَّة  فـَْهم ه . ْنُه َل ََُ م   ُهَو َأْك

 

ْست مَ       ف ى ل تَـَعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين  اال  ُْ  اُع َي
ف ى،        ُْ ْست َماُع َي َى اَّللَُّ َعْنُه ل تَـَعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين  اال  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

لسََّماع  م ْن َأفْـَواه  َأْهل  اْلع ْلم   ْن ُأََنٍس َأْول َياَء ال يـَْعر ُفوَن اِْلَطَّ تـََلقَّْوا َب   َكْم م 
ُلوا ب ه  َفَصاُروا َأْول َياَء، َوالصََّحابَُة َأْكثـَُرُهْم َما َكانُوا  تـََلقَّْوا ع ْلَم الد ٍّين  َوَعم 
 ُ ، اَّللَّ َا َكانُوا َيْسَتم ُعوَن إ ََل الرَُّسول  َيْسَمُعوَن َكالَم الرَُّسول  يـَْعر ُفوَن اِْلَطَّ إ َّنَّ

، َسي ٍُّدََن ُُمَمٌَّد َما نـَوََّر قـُُلوَِبُْم َفَصاُروا ُعَلَماَء حُ  َُة ب َفْهم  اْلَقْلب  َْ َماَء، اْلع  َُ
ر يَن.  ْ ُ تـََعاََل َأفَاَض َعَلْيه  ع ْلَم اأَلوَّل نَي َواآل  تـََعلََّم اِْلَطَّ اَّللَّ
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ْيُدهُ       ُ َتابَُة قـَ  اْلع ْلُم َصْيٌد َواْل
َى اَّللَُّ َعْنهُ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ُ َتاب  َأى   قَاَل اإل  ْل َوَرَد أَبـٌَر َقي ٍُّدوا اْلع ْلَم َب 

 اْكتـُُبوا.
 َعْبُد اَّللَّ  بُن اْلُمَباَرك  قَالَ      

ا  اَد بَن زَْيد  إ يت  َْحَّ   أَيُـَّها الطَّال ُب ع ْلم ا
ْنهُ   ُثَّ َقي ٍّْدُه ب َقْيد    فَاْطُلََبَّ اْلع ْلَم م 
 بن  ُعبَـْيد  ال َكَعْمرو    ال َكَجْهٍم ال َكثـَْورٍ 

ْن أَئ مَّة  َأْهل  السُّنَّة  اْذَهْب إ َلْيه  إ ْن       ُ َبار  م  َْحَّاُد بُن زَْيٍد م َن األَئ مَّة  اْل
ُ َتابَُة َجَعَلَها َكاْْلَْبل  اْْلَْبُل َُيْب ُس  ْنُه ُثَّ قَي ٍّْدُه ب َقْيٍد، اْل ُْْذ م  َأَرْدَت اْلع ْلَم 

ْنف   ابََّة َعن  اال  . ُثَّ َحذَّرَُه الدَّ ْنف الت  ُ َتابَُة أَْيض اا ََتْب ُس اْلع ْلَم َعن  اال  ، اْل الت 
َتد َعة  م َن الَّذ يَن تـَرَُكوا َمْذَهَب َأْهل  السُّنَّة  َأَحُدُهْم َجْهٌم  َن اْلُمبـْ م َن َبالبٍَة م 

ُ ْن َعق يَدتُُه ُُمَال   ي اا َل ُر بـَْوُر بُن َيز يَد َكاَن قَاض  َْ َْهل  السُّنَّة  َوَعْمُرو َواآل َفٌة أل 
ْم، ال َتْذَهْب إ ََل َهُؤالء  يْ بَـ ُن عُ بْ ا ه  ٍد أَْيض اا م ْن َهُؤالء  الضَّال ٍّنَي م ْن ُرُؤوس 

ْن َأْهل  السُّنَّة . ْثلُه م   الثَّالبَة  اْذَهْب إ ََل َْحَّاد  بن  زَْيٍد َوَمْن م 
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 َلى َأْهل  الضَّالل  َنْصُب اأَلد لَّة  ِف  الرَّد ٍّ عَ      
ْعت َناُء ِب  ْعَداد  اْْلََواب  َعَلى       َى اَّللَُّ َعْنُه َيَ ُب اال  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْزب  َسي ٍّد ُقْطب. ُكلُّ َهذ ه  اْلف َرق   ْزب  التَّْحر ير  َوح  َنة  اْلَوهَّاب يَّة  َوح  ُدَعاة  اْلف تـْ
َرَج م َن الد ٍّين  َوُهَو ال َيْشَعُر. َعق يَدُة الثَّالث  َمْن َأَجاِبَُ  َْ ْم إ ََل َدْعَوُت  ْم 

ل يل  إ َذا تـََعلََّمَها اْلُمْسل ُم  دَّ يَ َأْهل  اْْلَق ٍّ َمَع الدَّ الٌح ض  َهُؤالء   ُُوُن َمَعُه س 
ل يل  َقْد يـَْفت ُنونَُه َقْد يـَُؤب ٍُّرونَ   َعَلْيه . َأمَّا إ َذا ََلْ يـَتَـَعلَّْم َمَع الدَّ

َى اَّللَُّ َعْنُه إ ْعَداُد الس ٍّالح  م َن اأَلد لَّة  اْلَعْقل يَّة  َواْلُقْرَءان يَّة        َوقَاَل َرض 
ُُوُه َوَهَذا  َنَـَّنا َكإ ْنَساٍن َبنْيَ َأْعَداٍء يُر يُدوَن َأْن يـُْهل  َواْْلَد يث يَّة  َأْمٌر َعظ يٌم أل 

ُُنْ  ْنَساُن إ َذا ََلْ َي ْنَدُه َما َيْدَفُع ب ه  َهَذا اْلَعُدوَّ  اإل   اْلَعُدوُّ َيُضرُُّه.  ،ع 
ْلَوهَّاب يَّة   الَّذ ىَكَذل َك        َلَْ يـَتَـَعلَّْم ع ْلَم اْلَعق يَدة  َوَأد لَّتَـَها إ َذا اْجَتَمَع َب 

ْزب  التَّْحر ير  يـَُؤب ٍُّروَن ب ه  إ ََل َما ُهْم َعَلْيه  فَـ  ْن َوَغرْي ه ْم َكح  ُفُر يـَُقل ٍُّبونَُه م  ُْ َي
ُر  س  ُْ ه  ُهَو َي َغرْي  َأْن َيْشُعَر َأمَّا الَّذ ى َأَعدَّ َهذ ه  اأَلد لََّة يَُداف ُع َعْن نـَْفس 

ْم. ُُْذوُه إ َلْيه  ْْلُجَّة  َبَدَل َأْن َيَْ  َب 
 

ن ني ٍَّ ﴿      ُ ْن ُكونُوا َرَبَّ  ]ُسورََة َءال  ع ْمَران[ ﴾َوَل
رُي قـَْول ه  قَاَل ا      ِ  اْلُبَخار ى ٍّ تـَْفس  ي َى اَّللَُّ َعْنُه ِف  َصح  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  إل 

َ ﴿تـََعاََل  ن ني ٍّ ُ ْن ُكونُوا َرَبَّ يَن يـَُربُّوَن النَّاَس  ]ُسورََة َءال  ع ْمَران[ ﴾َوَل ن يُّوَن الذ ٍّ الرََّبَّ
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َغار  اْلع ْلم  قـَْبَل ك َبار ه ، اْلع ْلُم ُُيَصَّ  لتَّْدر يج  لَْيَس ُكلُّ اْلع ْلم  ُدفْـَعة ا ب ص  ُل َب 
َدة ا ُُيَصَُّل، يـُْبَدُأ َب   َقَّى إ ََل ْلُمْخَتَصَرات  ُثَّ بـَْعَد فـَْهم  اْلُمْخَتَصَرات  يُ َواح  َِ

. ُكُتُب اْلع ْلم  َبالُث َمَرات َب ُُمَْتَصَراٌت ُثَّ اْلَمْبُسوطَات  ُثَّ إ ََل اْلُمَطوَّالت  
َذا  َمرْ  َُ َذا ُكُتُب اْلع ْلم  َواْلف ْقه  َوَه َُ تـََبٌة ُوْسَطى ُثَّ ُمَطوَّالٌت َوَمْبُسوطَاٌت َه

ْبَل َأْن يـُْتق َن  د  قـَ َبغ ى ل ْلَواح  َذا ُكُتُب اْْلَد يث  َفال يـَنـْ َُ ُكُتُب النَّْحو  َوَه
َنَّ الَّذ ى ال ْلُمَطوَّالت  أل  َد اْلُعَلَماء  اْلُمْخَتَصَرات  َأْن َيْشَتغ َل َب   يـَْفَهُم َمَقاص 

ُُُتب  اْلُمَطوََّلة  َعَلى ََنْو  َما  ب نَي يَق يُس َما يـََراُه ِف  َهذ ه  اْل َواْلُفَقَهاء  َواْلُمَحد ٍّ
َمُه قـَْبَل َذل َك َوال َيْدر ى َأنَّ َبنْيَ اْلُمْخَتَصَرات  َواْلُمَطوَّالت  فـَْرق اا ِف   َفه 

ُُونُ  . فـَْهُمُه َهَذا َغرْيَ  اْلع َبارَات  َي  ُمَواف ٍق ل َما يُْذَكُر ِف  اْلُمَطوَّالت 
َى اَّللَُّ َعْنُه ل َيْشَتغ لْ       َأَحدُُكْم ب َفْهم  اْلُمْخَتَصر  الَّذ ى يـُْبَدُأ ب ه   َوقَاَل َرض 

َتق ُل إ ََل َما ُهَو فـَْوَقُه َما ُهَو دُ  َتق ُل، يـَنـْ وَن اْلُمَطوَّالت  ُثَّ فَإ َذا أَتْـَقَن فـَْهَمُه يـَنـْ
، بـَْعَد َأْن يـُْتق َن فـَْهَم اْلُمْخَتَصَرات  بـَْعَد َأْن يـَْفَهَم قـََواع َد  إ ََل اْلُمَطوَّالت 
اَم الر ٍّدَّة  َوَما ه َى الر ٍّدَُّة بـَْعَد َأْن يـَْعر َف َهَذا َيْشَتغ ُل ِف   َُ اْلَعق يَدة  َوَأْح

.  اْلُمَطوَّالت 
ُُُتب  اْلُمَطوََّلة  َوقَاَل َرض        ْم ل ُمطَاَلَعة  اْل ُُ َى اَّللَُّ َعْنُه إ َذا َتَشوََّقْت نـُُفوُس

ُكْم َأْن تـَْفَعُلوا َذل َك. َذاَك اأَلوَُّل ] ُكْم، إ َيَّ َوُهَو َشْخٌص َوَجَد ِف  فَإ َيَّ
ََل الرَُّسول  اْلُبَخار ى ٍّ َحد يث اا َلَْ يـَْهَتد  فـَْهَمُه َلُه فـََنَسَب ل ُسوء  فـَْهم ه  إ  
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َفرَ  َُ ْنت َحاَر َف َوُهَو َشْخٌص َوَجَد ِف  اْلُبَخار ى ٍّ َحد يث اا [ َوَهَذا الثَّاِّ  ]اال 
ْنُه َأنَّ َسبَّ الرَُّسول  َلْيَس ُكْفر اا َم م  [ َما أَتْـَقَنا ع ْلَم اْلَعق يَدة  ع ْلَم فـََفه 

ْلُمْرَتد ٍّ َما أَ  ام  الََّّت  تـَتَـَعلَُّق َب  َُ ا ك الُْهَا َهَلَك اأَلْح َُ تْـَقَنا َأْسَباَب الر ٍّدَّة  فـََهَل
ُُْفر .  َوقـََعا ِف  اْل

 

ْقت َصاُر َعَلى َحل ٍّ األَْلَفاظ  َوالتـَّْعو يُد َعَلى قـَْول  ال َأْدر ى       اال 
ْقت َصاَر َعَلى َحل ٍّ       ُ َعْنُه اْلَتز ُموا اال  َى اَّللَّ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  األَْلَفاظ  قَاَل اإل 

َناء  الدَّْرس  َمْن قَاَل َكَذا َأْو َمْن فـََعَل َكَذا  ْم ُسَؤاٌل ِف  َأبـْ ُُ فَإ ْن َطَرَأ َعَلْي
ُن السَُّؤاَل َوَأْحَياَن ا اْلَمْسُؤوُل ال  ُفُر َأْم ال َفال َجُ يُبوا. بـَْعُضُهْم ال ُُيْس  ُْ َي

ُن اْْلََواَب َوَقْد َحَصَل َشرٌّ َكب رٌي م نْ  ُلوا َكل َمَة ال ْغف  َهَذا َأقْـَلَقَنا. َوال تُـ  ُُيْس 
ل َمَة ف يَها ََنَاٌة. َُ  َأْدر ى فَإ نَّ َهذ ه  اْل

ُهَما اْلع ْلُم َبالبٌَة        َى اَّللَُّ َعنـْ َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل اْبُن ُعَمَر َرض  َوقَاَل َرض 
َيٌة َوال َأْدر ى. َرَوى أَ  ْْحَُد َعن  الشَّاف ع ى ٍّ َعْن َمال ٍك ك َتاٌب ََنط ٌق َوُسنٌَّة َماض 

يَبْت  َعْن ُُمَمَّد  بن  َعْجالَن أَنَُّه قَاَل إ َذا َأْغَفَل اْلَعاَل ُ ال َأْدر ى فَـَقْد ُأص 
نَي َلمَّا يـَْبَدُأوا  ُُْم ال َأْدر ى يـَُقاُل ل ْلُمَدر ٍّس  َمَقات ُلُه َأْى َهَلَك َعو ٍُّدوا أَنـُْفَس

لدَّْرس  يـَُقوُلو  ْم َما َب  ُُ ر يَن ال َتْسأَُلوََن ال َتْستَـْفُتوََن ََنُْن نـُْعط ي ا ل ْلَحاض 
ُتْم ُمْقب ُلوَن َعَلى  ُقول  اْلُمَحرَّر  َوإ الَّ فَأَنـْ ْلَمنـْ نَي اْلَتز ُموا َب  ع ْنَدََن، ُقوُلوا ل ْلُمَدر ٍّس 
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ْم ُمْفٍت، َمْن َلهُ  ُُ ْم بـَْعض اا َلْيَس ف ي ُُ ُم َمْن يـَُقوُل  َهالٍك ال يـُْفت  بـَْعُض ُْ ُح
ْم يـَْلَتز ُم  ُُ ْن ٍد م  َل َلُه. ُكلُّ َواح  ُم َمْن يـَُقوُل َِبٌْر ال َساح  ُْ فـَْلَيْأت  إ ََلَّ، ُح
َن اْلُقْرَءان  َعَلى اأَلَقل ٍّ ِف  اْليَـْوم  َمَع اْشت َغال ه   يَفٍة م  ْفَظ ن ْصف  َصح  ح 

ه ، َهَذا َيُسدُّ فـََراغ اا ُطَاَلَعة  ُدُروس  يـََتَجوَُّل ف يه  اْلَوْسَواُس. اْلَفَراُغ يـَُؤد ٍّى ِب  ْم  ِب 
ََذا َوإ الَّ َيَ ُد  إ ََل َهَذا، َلو  اْشتَـَغُلوا ِب  ْفظ  اْلَمْْت  الَّذ ى َيْدُرُسونَُه اَلْنَشَغُلوا ِب 

ُِ ف يه .  اْلَوْسَواُس فـََراغ اا َيْسَب
 

َا يـَْعر ُفونَ       بُوا النَّاَس ِب   َحد ٍّ
َى اَّللَُّ َعْنُه قَ       َى اَّللَُّ َعْنُه قَاَل َسي ٍُّدََن َعل ىٌّ َرض  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  اَل اإل 

ُ َوَرُسولُهُ » َُذََّب اَّللَّ َا يـَْعر ُفوَن َأَتُ بُّوَن َأْن ُي بُوا النَّاَس ِب  َرَواُه اْلُبَخار ىُّ،  «َحد ٍّ
َد يٍث تَـ  ْبَت إ ْنَساَن ا ِب  ْنَسان  َمْعَناُه إ َذا َحدَّ ُل فـَْهُم َهَذا اإل  ْعر ُف أَنَُّه ال َيص 

الَّذ ى َُتَاط ُبُه إ ََل َحق يَقة  َهَذا اأَلْمر  َبْل يـَْفَهُمُه َعَلى َغرْي  َوْجه ه  فَإ نَّ َذل َك 
بُُه ب ه . َنٌة. ل َماَذا َُتَد ٍّ  ف تـْ

 

َناَء الدَّْرس        ْنت َباه  أَبـْ  اْلَْثُّ َعَلى اال 
ُُوَن الشَّْخُص ِف  َُمْل س   قَالَ       َطٌر َأْن َي َْ َى اَّللَُّ َعْنُه  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  اإل 

، َقْد ََيُْرُج َويـَُقوُل َعْن َشْىٍء َحالٍل  َتب ُه ل َما ََيْر ى ِف  اْلَمْجل س  ع ْلٍم َوال يـَنـْ
 َحَراٌم َقْد ََيُْرُج فـَيَـُقوُل َعْن َشْىٍء َحَراٍم َحالٌل.
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 اْْلُُدد   َجْلبُ      
َى اَّللَُّ َعْنُه ال تـَْنسَ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ْن َأْن وْ قَاَل اإل  ُُْم ب ه  م  ُت ا َما َأْوَصيـْ

َنَّ َأْهَل الضَّالل  وْ ََجْل ُبوا َغرْيَُكْم ل تَـَعلُّم  اْلَعق يَدة . ال تـَْنسَ  يََّة أل  ا َهذ ه  اْلَوص 
. )رََجب د يب( َكاَن يـُْلز ُمُهْم َأْن ََيْل ُبوا َلُه َعَشَرة ا ََيْل ُبوَن النَّاَس إ ََل الضَّالل  

. ْنُه َماال ا ُُْذ م   َوَمْن َكاَن ال ََيْل ُب َلُه َيَْ
يط ه ْم       َواِّ  اْغَتن ُموا اِْلَرْيَ ب َدْعَوة  النَّاس  َوتـَْنش  ْْ َى اَّللَُّ َعْنُه إ  َوقَاَل َرض 

ْم ُأُجورُُكْم َوُأُجوُر َمْن ََجُرُّونَُه إ ََل َهَذا ْل ُُضور  َُمَال س  اْلع ْلم  َوا ُُ ُُْن َل لذ ٍّْكر  َي
َنَّ َكث ري اا م َن النَّاس  اْليَـْوَم ال  ُُْفر  َوالضَّالل  أل  اَفَحُة اْل َُ اِْلَرْي  َوِف  َذل َك ُم

َنت ه ْم ال إ َلَه إ الَّ اَّللَُّ  َْلس  َا يـَُقوُلوَن ِب  ال َقُهْم إ َّنَّ َْ ، َظَهَر م َن النَّاس  َمْن يـَْعر ُفوَن 
َناَن َوُهْم َيظُنُّوَن  يـَُقوُل إ نَّ اَّللََّ ذََكٌر َواْلَمَطُر بـَْولُُه َظَهَر َهَذا ِف  ُسوْرََي َولُبـْ
ُُوَن الشَّْخُص ُول َد م ْن  ف ى َأْن َي ُْ ُْم م َن اْلُمْسل م نَي، ال َي ْم َأَنَّ ه  َنـُْفس  ِب 

ه مُ أَبـََوْين  ُمْسل َمنْي  وَ  ُْم ال يـَتَـَلقَّْوَن ِف  َمَدار س  ُتْم تـَْعَلُموَن َأَنَّ ا  أَنـْ اْلَعق يَدَة تـََفهُّم ا
َناَءُهُم اْلَعق يَدَة. َبْذُل  َوال َءاََبُؤُهْم يـَُعل ٍُّموََنُْم َأى  اأَلْغَلُب ال يـَُعل ٍُّموَن أَبـْ

ْن َأفْـَرض  اْلُفُروض   اْْلُْهد  ِف  َجر ٍّ النَّاس  إ ََل تـََعلُّم  َهذ ه  اْلَعق يَدة   م 
َبات  َواْلُقُرََبت  إ ََل اَّللَّ .  َواْلَواج 
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      ٍّ ُِ َُمْل س  ع ْلٍم د يِن  ْت  فـَ
ٍّ ِف  بـَْيت ه        َِ َُمْل َس ع ْلٍم د يِن  َت َى اَّللَُّ َعْنُه َمْن فـَ َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ْن َأْن َيَْت يه  َمْليُ  رْيٌ َلُه م  وُن د يَنار  َذَهٍب َوتـَْنز ُل َعَلى بـَْيت ه  الرََّْحَاُت َْ
. ََََكاُت ب َسَبب  َهَذا اْلَمْجل س   َواْل

 

 اأَلَمانَُة ِف  اْلع ْلم  َأَهمُّ م َن اأَلَمانَة  ِف  اْلَمال       
َى اَّللَُّ َعْنُه فَإ نَّ اأَلَمانََة ِف  الْ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  ع ْلم  َأَهمُّ م َن قَاَل اإل 

َبغ ى َأْن  ُُوَن ُُمَْتاط اا ِف  َكالم ه  َويـَنـْ ْنَسان  َأْن َي َبغ ى ل إل  يَـنـْ اأَلَمانَة  ِف  اْلَمال  فـَ
ُهَما  َى اَّللَُّ َعنـْ َا قَاَل َسي ٍُّدََن َعْبُد اَّللَّ  بُن ُعَمَر بن  اِْلَطَّاب  َرض  يـَْعَمَل ِب 

َيٌة )َأْى َحد يٌث ًَثب ٌت( اْلع ْلُم َبالبٌَة ك َتاٌب ََنط  » ٌق )َأى  اْلُقْرَءاُن( َوُسنٌَّة َماض 
 .«َوال َأْدر ى

ْست ْعَجال  ِف  إ ْصَدار        ْم ب َفْهم  السَُّؤال  َعَلى َوْجه ه  َوَعَدم  اال  ُُ َعَلْي فـَ
َى اَّللَُّ  َماُم َسي ٍُّدََن َعْبُد اَّللَّ  بُن َعبَّاٍس َرض  ٍم َكَما قَاَل اإل  ُْ ُهَما ُح َعنـْ

 .«َأْفه ُموِّ  َما تـَُقوُلوَن َوافْـَهُموا َعِن ٍّ َما َأُقولُ »
فَاَدَة َأال َوه َى اْلْ ْلُم زَْيُن       َا َأْحَسَن اإل  ل َمٍة َمْن َعم َل ِب  َُ ْم ب  ُُ َوَعَلْي

.  اْلع ْلم 
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َُالم  ِف  أُُمور  الد ٍّين  َتَْ       ت ى م ْن ََجَاُوز  َهَذا وََكث رٌي م َن اْلَمَصائ ب  ِف  اْل
ه  لَْيَسْت  َناء  َتْدر يس  ُه فـَيُـْفَّت  ب ال ع ْلٍم ِف  َمَسائ َل َجان ب يٍَّة ِف  أَبـْ الشَّْخص  َحدَّ
َلْو َسأََلُه الطَّال ُب ال  َطٌر َكب رٌي فـَ َْ ُ َتاب  الَّذ ى يَُدر ٍُّسُه َوَهَذا  م ْن َأْصل  اْل

ُُوُن َيُ ْب ِف  اْلَمَسائ ل  اْْلَان ب يَّ  َي ة  الََّّت  ََلْ َيَ ْد ف يَها نـَْقال ا َبْل يـَُقوُل ال َأْدر ى فـَ
َنَُّه إ َذا َلَْ َيُ ْب ِف  َهذ ه   ُ ٍُّر اْلُمَدر ٍُّس ِب  ه  َوَسل َم الطَّال ُب َوال يـَُف َسل َم ل نَـْفس 

ُثَّ  إ ََل َهَذا. يـَْنظُرْ  اْلَمَسائ ل  اْْلَان ب يَّة  َيْسَتْضع ُفُه الطَّال ُب الَّذ ى يَُدر ٍُّسُه َوال
لتَّْدر يس  َأنَّ ُمَراَدُه إ فَاَدُة  مَّ إ نَّ اْلُمه   َر اْلُمَدر ٍُّس َأوََّل َما يـَْبَدُأ َب  َأْن َيْسَتْحض 

ْم ل َوْجه ه  تـََعاََل ال َأْن يـَُقاَل َعْنُه َقو ىٌّ ِف  اْلع ْلم  فَإ َذا  ْمر  د ين ه  النَّاس  ِبَ 
ه  الن ٍّيََّة َأوََّل الدَّْرس  يـَُهوُن َعَلْيه  َأْن يـَُقوَل ال َأْدر ى ف يَما َلْيَس اْسَتْحَضَر َهذ  
 َلُه ف يه  نـَْقٌل.

ُ رَي ِف  َحال  الَّذ ى َيْدُرُس َعَلى اْلُمَدر ٍّس  َوَمْن       َن اْلُمه م ٍّ التـَّْف ُثَّ إ نَّ م 
ْن َغرْي  طََلَبت ه  َهل  الْ  ه  يـَْفَهُم َُيُْضُر َُمْل َسُه م  َناَء َدْرس  ع َبارَُة الََّّت  َيْذُكُرَها أَبـْ

َبغ ى َأْم ال يـَْفَهُموَن َما يـَْفَهُمُه َويُر يُدُه ُهَو م ْن  ُروَن َمْعَناَها َكَما يـَنـْ اْْلَاض 
َى اَّللَُّ َعْنُه  َماُم َعل ىٌّ َرض  َا يـَْفَهمُ »َهذ ه  اْلع َبارَة ، قَاَل اإل  بُوا النَّاَس ِب  وَن َحد ٍّ

ُ َوَرُسولُهُ  َُذََّب اَّللَّ  َرَواُه اْلُبَخار ىُّ.« َأَتُ بُّوَن َأْن ُي
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لتـََّلق ٍّى       اْلع ْلُم َب 
َننْي  ِم َّْن يـَْقَرُؤوَن ِف        ا ابـْ ح ا َى اَّللَُّ َعْنُه ََنص  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ُُُتب  َلْن َجَ َدا اْلع ْلَم َبنْيَ َصَفَحات   . اْل ُُُتب   اْل
 

 التـََّعلُُّم َوالتـَّْعل يمُ      
لتـََّعلُّم  َوالتـَّْعل يم        ُُْم َب  ي َى اَّللَُّ َعْنُه فَإ ِّ ٍّ ُأوص  َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  قَاَل اإل 

ل ع ْلم  الد ٍّين  فَإ نَّ ع ْلَم الد ٍّين  َحَياُة اإل ْسالم  َوَأْفَضُل اْلع ْلم  ع ْلُم اْلَعق يَدة  
َََ فـَتَـَواَصْوا ب َدْعَوة  النَّاس  إ ََل اْلع ْلم  وَ  ل َذل َك ََسَّاُه أَبُو َحن يَفَة اْلف ْقَه اأَلْك

ْثُل َأْجر  فَاع ل ه ، أَيَّدَُكُم  رْيٍ فـََلُه م  َْ َوُدلُّوا النَّاَس ل لتـََّعلُّم  فَإ نَّ َمْن َدلَّ َعَلى 
ُ َوَنَصرَُكْم.  اَّللَّ

َى       ُ َتاب  اَّللَّ  تـََعاََل اَّللَُّ َعْنُه أُ َوقَاَل َرض  لتََّمسُّك  َواْلَعَمل  ب  ى َب  وص 
َواْلت َزام  َمْذَهب  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  َواْلَعَمل  َعَلى َنْشر ه   ملسو هيلع هللا ىلصَوُسنَّة  نَب ي ٍّه  

 َُ ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن  اْلُمْن  ر .َوتـَْعل يم ه  ل لنَّاس  َواأَلْمر  َب 
َى اَّللَُّ َعْنُه       ْزد ََيد  م َن اْلْ ْرص  َعَلى َنْشر  ع ْلم  َوقَاَل َرض  ال  ُُْم َب  ي ُأوص 

 ُ َأْهل  السُّنَّة  ِف  َهَذا الزََّمان  الَّذ ى َضُعَفْت َرَغَباُت النَّاس  ف يه ، أَيَّدَُكُم اَّللَّ
.ُ ُُُم اَّللَّ  َوَأَعاَن
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َى اَّللَُّ عَ       ْلع ْلم  َوالتـََّعلُّم  َفَمْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  ُثَّ َوقَاَل َرض  ْنُه النََّجاُة َب 
َن اْلَفائ ز يَن ع ْنَد اَّللَّ  َوَأمَّا الَّذ ى  َجَعَلُه َأَماَمُه َأى  اْلتَـَزَم ب ه  َواتَـّبَـَعُه فَـُهَو م 

ْلَف الظَّ  َْ ْى َلَْ يـَتَّب ْعُه َفَصاَر َيَُْكُل اْلَماَل ْهر  أَ يـَتَـَعلَُّم ع ْلَم الد ٍّين  ُثَّ ََيَْعُلُه 
 اْْلََراَم َوَيْظل ُم النَّاَس َوََنَْوُه فـََهَذا َلُه اْلَوْيُل يـَْوَم اْلق َياَمة .

َى اَّللَُّ َعْنهُ       ََْكل   َوقَاَل َرض  ُْل َق ل  ُْل َق ل يَـْعُبَد اَّللََّ، َما  ْنَساُن  اإل 
َباَدُة اَّللَّ   . ع  لتـََّعلُّم  ب تَـَعلُّم  ع ْلم  الد ٍّين ، ال ُعْذَر   َوالشُّْرب  ُُوُن، َب  َكْيَف َت

.  ل ْلَجاه ل 
رْيٌ م َن التََّصدُّق        َْ َى اَّللَُّ َعْنُه َتْدر يُس َدْرٍس ِف  اْلَعق يَدة   َوقَاَل َرض 

 ِب  ْلَيار  ل ريٍَة َذَهب يٍَّة.
َى اَّللَُّ َعْنُه اْليَـْومَ       ت   َوقَاَل َرض  ُُْفر َيَّ َنْشُر َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َوبـََياُن اْل

ْن ب َناء  مَ  دٍ َأْفَضُل م   ]َأْى إ ْن َلَْ َتدُْع الضَُّرورَُة ل ب َنائ َها[، ْلُيون  َمْسج 
لتـَّْعل يم  ُهَو اأَلَهمُّ. ْشت َغاُل َب   اال 

َى اَّللَُّ َعْنُه ع ْلُم الد ٍّين  ُهَو ا      َرة  َوقَاَل َرض   ْ َيا َواآل نـْ ْلع ْلُم النَّاف ُع ِف  الدُّ
َنَّ َكث ري اا  ُُْم أل  ْم َوَأْصد قَائ  ُُ ََهال ي ْست ْمَرار  ِف  التـََّعلُّم  َوالتـَّْعل يم  أل  ال  ُُْم َب  َعَلْي فـَ

ْلَعق يَدة  َيظُنُّوَن َأنَّ  ُلوَن َب  يُخوَن َوُهْم َجاه  بُّوَن َوَيش  اَّللََّ  م َن النَّاس  اْليَـْوَم َيش 
ْسٌم قَاع ٌد َعَلى اْلَعْرش  َوَهَذا ُكْفٌر، اْليَـْوَم َأْكثـَُر النَّاس  يَع يُشوَن م ْن ُدون   ج 
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َيام اا َوال َحجًّا َوال  يد . اَّللَُّ ال يـَْقَبُل َصالة ا َوال ص  َأْن يـَتَـَعلَُّموا ع ْلَم التـَّْوح 
 ق َراَءَة قـُْرَءاٍن إ الَّ ِم َّْن َعَرَف اَّللََّ.

 

 ع ْلُم َواْلَعَملُ الْ      
َى اَّللَُّ َعْنُه       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  َسي ٍُّدََن ع يَسى َعَلْيه  السَّالُم م ْن قَاَل اإل 

َا تـََعلََّم َفَذل َك يُْدَعى َعظ يم اا  م ه  أَنَُّه قَاَل َمْن تـََعلََّم َوَعلََّم َوَعم َل ِب  َُ َُجَْلة  ح 
ُُوت  السََّموَ  َْ يُل ِف  َمَل ْبَل َأْن يـُْعَرَف َوُيْشَهَر َبنْيَ َأْهل  اأَلْرض  ج  . قـَ ات 

ة  َسْبع  ََسََواٍت إ نَّ اَّللََّ ُيُ بُّ  َُ ُُوت  السََّمَوات  ُكل ٍَّها َأْى َمالئ  يـَُناد ى ِف  َمَل
. ُهَنا اْلَعَدُد الَّ  بُّوُه ُثَّ يُوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِف  اأَلْرض  َن ُفالَن ا فََأح  ذ ى يـَْعر فُُه م 

ُنوَن  ُة ُكلُُّهْم يـَْعر ُفونَُه َوِف  اأَلْرض  اْلُمْؤم  َُ ُ ْن ُهَناَك اْلَمالئ  اْلَبَشر  قَل يٌل َوَل
َيار  َوَلْو َحارَبَُه  ْْ ن نَي اأَل َياُر يـَْعر ُفونَُه، اَّللَُّ يـُْلق ى َُمَبـََّتُه ِف  قـُُلوب  اْلُمْؤم  ْْ اأَل

ُدوَن. األَْتق   ْلق  اْلَفاس  َْ ُة ُهْم َأْكثـَُر  َُ َياُء يـُْلق ى اَّللَُّ ِف  قـُُلوِب  ْم َُمَبـََّتُه، اْلَمالئ 
 اَّللَّ .
َى اَّللَُّ َعْنُه        َواْلَعَمل   التـَّْعل يم   اْلُعَلَماُء َْلُْم ُشْغٌل َْلُْم َوظ يَفةُ َوقَاَل َرض 

للَّْيل  َبالَث َساَعاٍت َأْو َساَعتَ  نْي  َأْو َأْكثـََر َهُؤالء  اْلُعَلَماُء َويـَتَـَهجَُّدوَن َب 
ُلوَن.  اْلَعام 
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َى اَّللَُّ َعْنُه       رْي اا يـَُيس ٍّْر َلُه ع ْلَم الد ٍّين  َوقَاَل َرض  َْ َمْن َأرَاَد اَّللَُّ ب ه  
ُهُم َواْلَعَمَل ب ه  َعَلى َمْذَهب  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة ، َأْهُل السُّنَّة  َواْْلََماَعة  

ام  ُمَواف ٌق ل َما َكاَن  َُ الَّذ يَن َعق يَدُُتُْم َعق يَدُة َأْصَحاب  َرُسول  اَّللَّ ، َوِف  اأَلْح
 ملسو هيلع هللا ىلص.َعَلْيه  َأْصَحاُب َرُسول  اَّللَّ  

ُ َعْنُه       َى اَّللَّ َايََة َْلَا، َوقَاَل َرض  ُ َجَعَل َحَياة ا َغرْيَ َهذ ه  اْْلََياة  َحَياة ا ال َن  اَّللَّ
َذ ه  اْْلََياة  َجَعَل َأْعَماَرُهْم ُمتَـَفاو َتة ا، َجَعَل بـَْعَضُهْم ق َصاَر اْلُعُمر  َب   لن ٍّْسَبة  ْل 

ُُوُن َهَذا ُعُمُرُه  َوَجَعَل بـَْعَضُهْم ط َواَل اْلُعُمر  ُثَّ َعَلى َحَسب  اْلَعَمل  َقْد َي
َِ م َن اْلََْسَنات  َأْكثـََر م نَ  ُُوُن رَب  رٌي َوَي الَّذ ى ُعُمُرُه َطو يٌل ب َسَبب   َقص 

ُس، بـَْعُض النَّاس  اَّللَُّ ََيَْمُع َْلُْم َبنْيَ ُطول  اْلُعُمر   ُْ ُُوُن اْلَع اْلَعَمل  َوَقْد َي
، ُثَّ  ْنُه َوَأَقلَّ َعَمال ا ، َهَذا َأْفَضُل م َن الَّذ ى َأْقَصَر ُعُمر اا م  َوَبنْيَ ُحْسن  اْلَعَمل 

ْنَساُن ُيْسأَ  َرة  َهْل تـََعلَّْمَت ع ْلَم الد ٍّين  فَإ ْن َكاَن تـََعلََّم ُيْسَأُل اإل   ْ ُل ِف  اآل
َا تـََعلَّْمتَ  ْلَت ِب  َر َهْل َعم  َْ َتُه َوَما  ،ُسَؤاال ا َءا َما تـََعلَّْمَت أَنَُّه فـَْرٌض َهْل َأدَّيـْ

َتُه ُيْسَأُل السَُّؤاَلنْي   َفَمْن تـََعلََّم ع ْلَم الد ٍّين  َوَعم َل  تـََعلَّْمَت أَنَُّه َحَراٌم َهْل ََجَنـَّبـْ
َيار  ع َباد  اَّللَّ .  ْ ْن   ب ه  َهَذا م 

َى اَّللَُّ َعْنُه       َها َوَداَفَع َوقَاَل َرض  َمْن تـََعلََّم َعق يَدَة َأْهل  السُّنَّة  َوبـََبَت َعَليـْ
َر النَّاَس م َن اْلُمَخال ف نَي لَ  َها اْلُمَخال ف نَي َوَحذَّ ُه َأْجٌر َعظ يٌم. الرَُّسوُل َعنـْ

 «اْلُمَتَمس ٍُّك ب ُسنََّّت  ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  َلُه َأْجُر َشه يدٍ »َعَلْيه  السَّالُم قَاَل 
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َنَُّه   َنا يـَْنطَب ُق َعَلى َهَذا اْْلَد يث  أل  َهَذا اْْلَد يُث َحد يٌث َحَسٌن. َهَذا َوقْـتـُ
ْسم  الد ٍّين   َعاُة َب  .َكثـَُر الدُّ الف  الد ٍّين   ْ  إ ََل 

 

 َفْضُل تـَْعل يم  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة       
َى اَّللَُّ َعْنهُ       َماُم اْْلََرر ىُّ َرض  اْلع ْلُم ع ْلُم الد ٍّين  َدل يُل اْلَفالح   قَاَل اإل 

َنَّ  ُر اَّللَّ  تـََعاََل أل  ُْ َرة  َوب ه  يـُْعَلُم ُش  ْ َر اَّللَّ  تـََعاََل  َوالنََّجاح  َوالنََّجاة  ِف  اآل ُْ ُش
ُر. ُْ َبات  َواْجت َناُب اْلُمَحرََّمات  َهَذا الشَّ  ُهَو طَاَعُتُه َأَداُء اْلَواج 

َى اَّللَُّ َعْنُه       َن اْلع ْلم  َدل يُل اْلَفالح  َوَنْشُر َوقَاَل َرض  ْزد ََيد  م  طََلُب اال 
 ْوز يع  اْلَمال  َعَلْيه ْم.ع ْلم  الد ٍّين  َبنْيَ النَّاس  َأْفَضُل م ْن تَـ 

ُ َعْنُه       َى اَّللَّ ْمر  الد ٍّين  َهَذا َأْفَضُل  ُبْشَرى َعظ يَمٌة ل َمْن يـَْهَتمُّ َوقَاَل َرض  ِبَ 
ْلُمَصل ٍّنَي  ُُوُن َعام ر اا َب  َد َي َنَّ اْلَمْسج  ٍد أل  ْن ب َناء  أَْلف  َمْسج  ِف  َهَذا الزََّمن  م 

دُ  الَّذ يَن َعق يَدُُتُمْ  يَحٌة َأمَّا اْلَمْسج  َدٌة  َصح  الَّذ ى يـَُؤُم ف يه  َمْن َعق يَدتُُه فَاس 
ْزب  التَّْحر ير  َأْو م ْن َهُؤالء  اْلُمَتَصو ٍَّفة  َكالشَّاذ ل يَّة   َن اْلَوهَّاب يَّة  َأْو م ْن ح  م 

رَ  َْ ٌد م ْن َهُؤالء  َهَذا  اٌب، َلْو َكاَن َُيُْضُر ف يه  اْلَيْشُرط يَّة ، الَّذ ى يـَُؤمُّ ف يه  َواح 
َراٌب َكأَنَُّه ال ُيَصلَّ  َْ اَئُة أَْلف  إ ْنَساٍن َكأَنَُّه   ى ف يه .م 

َى اَّللَُّ َعْنُه       الَّذ ى يـَتَـَقاَعُس اْليَـْوَم َعْن َنْشر  ع ْلم  َأْهل  السُّنَّة   َوقَاَل َرض 
ُبُه َكب رٌي فَإ َيَّ  اُسَل.َكاْلَفار ٍّ م َن الزَّْحف  َذنـْ َُ َ َوالتَّ  ُكْم َوالتـََّواِّ 
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َى اَّللَُّ َعْنُه       الَّذ ى يـَُقوُم اْليَـْوَم ِب  َمايَة  َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َوقَاَل َرض 
َُحارَبَة  ف َرق  الضَّالل  َوالتَّْحذ ير  م ْن   َها َوَنْشر َها َبنْيَ النَّاس  َوِب  َوالد ٍّفَاع  َعنـْ

ُت  مْ  ر  َويـَْلَتز ُم َمْذَهَب َأْهل  السُّنَّة   ُكْفر َيَّ َُ َهى َعن  اْلُمْن ْلَمْعُروف  َويـَنـْ َوَيَُْمُر َب 
ْلَمْعُروف  َوالنـَّْهى  َعن   نَي م َن الصََّحابَة  ِف  اأَلْمر  َب  َواْْلََماَعة  َلُه َأْجُر ََخْس 

َد يث  َأِب  بـَْعَلَبَة اِْلَُشِن  ٍّ الَّذ ى رَ  ر  ْل  َُ ََُ م ْن اْلُمْن ْم ذ ىُّ َوبـََوابُُه َأْك َواُه الِ ٍّ
ْن ب َناء   اَئََّتْ َأْلف  رَْكَعٍة ََنف َلٍة َوم  ْن بـََواب  م  اَئة  أَْلف  َحجٍَّة ََنف َلٍة َوَأْكثـَُر م  م 

 َْ اَئة   ْن بـََواب  م  ٍد إ ْن َلَْ َتْدُع الضَُّرورَُة ل ب َنائ َها َوَأْكثـَُر م  اَئة  َمْسج  م  ْتَمٍة ََخْس 
يٍد َوَلُه ِف  اْْلَنَّة  َمَساَفُة  ه  َلُه َأْجُر َشه  َن اْلُقْرَءان  َوإ ْن َماَت َوَلْو َعَلى ف َراش  م 
ُُوُن َلُه َشْأٌن  َبائ ر  تـُْغَفُر َلُه َوَي َُ ُ ب اا ل بَـْعض  اْل نَي أَْلَف َسَنٍة َوَلْو َكاَن ُمْرَت ََخْس 

 .َوَمْرتـََبٌة َعال َيٌة ِف  اْْلَنَّة  
َنا )َكَتْدر يس  اللَُّغة  اْلَعَرب يَّة ( ب ن يٍَّة َحَسَنٍة َكْى       ََدار س  َوالَّذ يَن يَُدر ٍُّسوَن ِب 

ْى ال َيْذَهُبوا إ ََل َأْهل   َُ ُُْفر  َول  َن اْل يـَتَـَعلََّم اأَلْوالُد ع ْلَم الد ٍّين  َوُُيَذ ٍُّروا م 
ُلوَن ِف  َهَذا أَْيض اا وَ   ْ ُكلُّ اْلَعام ل نَي ِف  ُمَؤسََّسات  اْْلَْمع يَّة  إ ْن  الضَّالل  َدا

ُلوَن ِف  َهَذا أَْيض اا، َوالَّذ يَن يَُدر ٍُّسوَن َعَلى َهذ ه    ْ َكانُوا َعَلى َهذ ه  الص ٍَّفة  َدا
ْلَمْعرُ  ْن َأْهل  الضَّالل  َوَيَُْمُروَن َب  َْنْت َوُُيَذ ٍُّروَن م  َِ ْن ُيوَتر اإل  ُُومبـْ وف  اآلَلة  اْل

ُلوَن ِف  َهَذا أَْيض اا.  ْ ر  َدا َُ َهْوَن َعن  اْلُمْن  َويـَنـْ
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َى اَّللَُّ َعْنُه       ْن َأْهل  الضَّالل  ِب  دٍٍّ مَ َوقَاَل َرض  لتَّْحذ ير  م  ن  اْشتَـَغَل َب 
ْن َأْن يـََتَصدََّق ِب  ْلُيون  ُدوالٍر م ْن َماٍل َحالٍل َصَدَقَة َتَطوٍُّع.  َأْفَضُل م 

َى اَّللَُّ َعْنُه وَ       ت  َأْن وَ قَاَل َرض  ٌب َعَلى الَّذ يَن تـََعلَُّموا الضَُّرور َيَّ اج 
، َعَلْيه ْم فـَْرٌض َأْن يـَُعل ٍُّموا  يـَُعل ٍُّموا َغرْيَُهْم َحَسبَ  َن اْلع ْلم  ُذوا م  َْ َما َأ

ر . إ َذا  َُ ار  اْلُمْن َُ رَأَْيَت َشْخص اا َيُ لُّ الَّذ يَن َلَْ يـَتَـَعلَُّموا، َهَذا م ْن ََبب  إ ْن
ٌب َعَلْيَك.  ٌب َعَلْيَك َأْن تـَُقوَل ََي ُفالُن َصل ٍّ ُصْم َزك ٍّ َواج  ْلَفْرض  َواج  َب 

، ُثَّ إ ْن َكاَن ال يـَتَـَعلَُّم وَ  ت  لتـََّعلُّم  ب تَـَعلُّم  الضَُّرور َيَّ ٌب َعَلْيَك َأْن ََتُْمَرُه َب  َواج 
ٌب َعَلْيَك َأْن تـَُعل ٍَّمُه، َتُدلُُّه َعَلى َمْن يـَُعل ٍُّمُه َأْو  م ْن َغرْي َك أَْنَت تـَُعل ٍُّمهُ  َواج 

ه  َل َ ََلْ  أَْنَت تـَُعل ٍُّمُه َوإ الَّ فـََعَلْيَك َذْنٌب يـَْوَم اْلق َياَمة . ال ُيْسَأُل َعْن نـَْفس 
ُ ْن ُيْسَأُل َل َ َلَْ يـَُعل ٍّْم َغريَْ  َنَُّه َقْد تـََعلََّم َل ُه َأْو َل َ َلَْ َتُدلَُّه إ ََل َمْن تـَتَـَعلَّْم أل 

يـَُعل ٍُّمُه إ ْن َكاَن يـَْقَبُل َأْن يـَتَـَعلََّم م ْن َغرْي َك. ُثَّ َعَلى اْلُمْسل م  َأْن يـَْنظَُر ِف  
ْنُه. الطَّر يَقة  الََّّت  تـُْقَبلُ  يَحُتُه م   َنص 

اَفَحُة الضَّالل  فـَرْ       َُ َى اَّللَُّ َعْنُه ُم ٌض َعَلى ُكل ٍّ َمن  اْسَتطَاَع َوقَاَل َرض 
إ ََل َأْن َُيُْصَل اْلَقْدُر الَّذ ى ُهَو فـَْرٌض. تـَْعل يُم َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  َواْْلََماَعة  
ْم م َن الضَّال ٍّنَي.  ُِ ب ه  ُكْفُر اْلُمَجس ٍَّمة  اْلُمَشب ٍَّهة  َوَغرْي ه  اَف َُ َهاٌد ُي اْليَـْوَم ج 

َهاُد َهُؤالء  َب   ْليَـْعَلْم ج  اَسَل َعْن َهَذا فـَ َُ ْن َأفْـَرض  اْلُفُروض  َفَمْن َت ْلبَـَيان  م 
ََنَّ ال َنْسَتط يُع  لس ٍّالح  َسَقَط َعنَّا أل  أَنَُّه اْسَتَحقَّ َعَذاَب اَّللَّ . َأمَّا اْلْ َهاُد َب 
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يَّة  ب ُدون  تـَْعل   ام  اْلف ْقه  َُ ف ى تـَْعل يُم اأَلْح ُْ يم  َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة  اْليَـْوَم. َوال َي
َنا نـَُعل ٍُّم َعق يَدَة  . َوََنُْن َأْهُل اْْلَق ٍّ ِف  ُدُروس  ميَان  ْفُر م َن اإل  ُُ َا اْل الََّّت  يـُْعَرُف ِب 

 . ْعت َزال  دُّ التَّْشب يه  َواال   َأْهل  السُّنَّة  الََّّت  ه َى ض 
ْم َأْن تـَْبُذُلوا ُجهْ       ُُ ُب َعَلْي ََسب  فـََيج  ُُْم ِب  ْم َوَأْمَوال  ُُ َْبَدان  دَُكْم ِب 

ان  ل تَـْقو يَة  َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة ، فَ  َُ ْم ْ  دَ  تُْ رْ ص   كَ ل  ذَ  مْ تُ لْ عَ فَـ  نْ إ  اإل   تَ َتَْ  نيَ ل  ا
ا مَ كَ   مَ وْ يَـ الْ وَ  «اْلُمَتَمس ٍُّك ب ُسنََّّت  ع ْنَد َفَساد  أُمََّّت  َلُه َأْجُر َشه يدٍ » يث  د  حَ 
 مٌ سْ ق  وَ  ه  ق  لْ ِب َ  اَّللََّ  ونَ هُ ب ٍّ شَ يُ  ةُ هَ ب ٍّ شَ مُ الْ  مٌ سْ ق   .ة  مَّ األُ  ِف   ادٌ سَ فَ  ارَ صَ  نٌ ايَ عَ مُ  وَ هُ 
 يدَ ح  وْ وا التـَّ كُ رَ تَـ  مٌ سْ ق  وَ  ىٍّ ع  رْ شَ  بٍ بَ سَ  رْي  غَ ب   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  ءَ امَ د   ونَ لُّ ح  تَ سْ يَ 

 ة  دَ حْ وَ الْ  ةَ يدَ ق  عَ  وْ أَ  ول  لُ اْلُْ  ةَ يدَ ق  عَ  مْ ه  اد  قَ ت  عْ َب   يد  ح  وْ التـَّ  نَ وا م  جُ رَ َْ 
 نْ م   ةُ يدَ ق  عَ ، الْ ةُ يعَ ر  الشَّ  ىَ ه   ول  سُ الرَّ  ةُ نَّ . سُ ةٌ ريَ ث  كَ   الل  الضَّ  قَ رُ طُ  نَّ . إ  ة  قَ لَ طْ مُ الْ 
 .«َّت  نَّ سُ » ه  ل  وْ قَ ب   ول  سُ الرَّ  ادُ رَ ا مُ ذَ هَ وَ  امُ َُ حْ األَ   ُثَّ ََل وْ أَ  ب  َبَ 

ال وَ  ين  الد ٍّ  ر  مْ أَ  ِف   مَ لَّ َُ تَ نَـ  نْ ا أَ نَّ م   وبُ لُ طْ مَ الْ فَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ة  دَ ائ  فَ الْ  ولَ صُ حُ  يه  و ف  جُ رْ نَـ  نٍ ط  وْ مَ  ل ٍّ كُ   ِف   يه  ز  نْ التـَّ  ا ِف  مَ يَّ س  

 ة  يحَ ح  الصَّ  ة  يَّ الم  سْ اإل   ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   سٍ رْ دَ  يمُ ل  عْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ل  اف  وَ النـَّ  نَ م   ىْ ا أَ هَ ام  يَ ق  وَ  ةٍ نَ سَ  ام  يَ ص   نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ةٍ يحَ ح  صَ  ةٍ يَّ ن  ب  

 نْ م   رْيٌ َْ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   نْي  سَ رْ دَ  وْ أَ  سٍ رْ دَ  يسُ ر  دْ تَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ين  الد ٍّ  ل  صْ أَ  ظُ فْ ح   يه  ا ف  ذَ هَ  نَّ أل َ  ةٍ لَ ف  َنَ  ةٍ رَ مْ عُ وَ  ةٍ جَّ حَ  ف  لْ أَ 
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 مُ ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  اَل ُ عَ لْ ا     
 .اء  يَ ب  نْ األَ  ةُ بَ رَ وَ  ونَ اْل ُ الصَّ  اءُ مَ لَ عُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 صْ ر  احْ فَ  ثُ دَّ حَ تَ يَـ  اَل ٍ ى عَ لَ عَ  تَ لْ َْ ا دَ ذَ إ   ه  ن  بْ ال   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 نَّ إ  فَ  اع  مَ ت  سْ اال   نَ سْ حُ  مْ لَّ عَ تَـ وَ  اء  غَ صْ اإل   نَ سْ حُ  مْ لَّ عَ تَـ وَ  َعهُ اط  قَ ال تُـ  نْ ى أَ لَ عَ 
 .اء  مَ لَ عُ الْ  ة  سَ الَ ُمَُ  ن  سْ حُ وَ  ب  دَ األَ  ن  سْ حُ  نْ م   كَ ل  ذَ 

 مُ ل ٍّ عَ مُ ، الْ عُ اضُ وَ التـَّ  م  ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  م  ل ٍّ عَ مُ الْ  اب  دَ َءا نْ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا، يق ا ف  شَ وَ  مْ يم اا ِب   ح  رَ  ونُ ُُ ، يَ مْ ه  يْ لَ عَ  عُ فَّ ََِ ، ال يَ مْ هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ ل   عُ اضَ وَ تَـ يَـ 
 .ه  م  ل ٍّ عَ مُ ع اا ل  اض  وَ تَـ مُ  ونُ ُُ يَ  مُ ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ 

 .م  لْ ع  الْ  س  ال  ُمََ  ِف   وبٌ لُ طْ مَ  رٌ مْ أَ  ةُ ينَ ُ  السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ي اا.اع  وَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  م  لْ ع  الْ  بُ ال  طَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .اعٍ وَ  بٍ لْ  قَـ ََل إ   اجُ تَ ُيَْ  مُ لْ ع  الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .تُ مْ الصَّ  ه  اب  دَ َءا نْ م   م  لْ ع  الْ  سُ ل  ُمَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ك اا ر  َتَ يم اا وَ ل  حَ  ين   الد ٍّ ََل إ   ىاع  الدَّ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 و  أَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   ر  مْ األَ  ِف   مْ هُ بُـ اط  َيَُ  نْ مَ ل  وَ  هُ نْ م   مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ مَ ع اا ل  اض  وَ تَـ مُ وَ  ب  ضَ غَ لْ ل  
ا ل  ر  َتَ وَ  ق  زْ الر ٍّ  نَ م   ري  س  يَ لْ ع اا َب  ان  قَ وَ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ى  هْ النـَّ   . َّلل َّ  الَّ إ   ب  ضَ غَ لْ ك ا

 .بُ ضَ غَ الْ  هُ زُ ف  تَ سْ ال يَ  ىذ  الَّ  وَ هُ  يمُ ل  اْلَْ      
ََِّ  كُ رْ تَـ  عُ اضُ وَ التـَّ        .رْي  غَ ى الْ لَ عَ  ع  فُّ ال
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 كُ س ٍّ نَ تَـ مُ الْ  لُ اه  اْلَْ وَ  كُ ت ٍّ هَ تَـ مُ الْ  اَل ُ عَ الْ      
 كٌ ت ٍّ هَ تَـ مُ  اَل ٌ عَ  ريٌ ب  كَ   ادٌ سَ فَ » َحد يثٌ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ك  س ٍّ نَ تَـ مُ الْ  ل  اه  اْلَْ  ن  يْ ذَ هَ  نْ م   اس  النَّ  ادُ سَ فَ  «كٌ س ٍّ نَ تَـ مُ  لٌ اه  جَ  هُ نْ م   ََُ كْ أَ وَ 
ال  ىذ  الَّ  ك  ت ٍّ هَ تَـ مُ  الْ اَل   عَ الْ ، وَ فَ وُّ صَ التَّ وَ  ةَ يقَ ر  الطَّ وَ  ةَ خَ يَ شْ مَ الْ  ىع  دَّ يَ  ىذ  الَّ 
 .ة  مَّ ى األُ لَ عَ  ان  تَ نَـ تْـ ف   ان  ذَ هَ  ،اَّللَّ   ة  يعَ ر  شَ ب   لُ مَ عْ يَـ 
 

 ة  يَّ ع  اف  الشَّ  اتُ قَ بَـ طَ      
 ابُ حَ صْ أَ  ُثَّ  قُ لَ طْ مُ الْ  دُ ه  تَ جْ مُ ، الْ اتٌ قَ بَـ طَ  ةُ يَّ ع  اف  الشَّ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َِّْ  ابُ حَ صْ أَ  مْ هُ دَ عْ بَـ  ُثَّ  وه  جُ وُ الْ  ِ  ج  ال  سَ يْ لَ  َّت  فْ مُ ، الْ َّت  فْ مُ الْ  مُ هُ دَ عْ بَـ  ُثَّ  ي
َِّْ  اب  حَ صْ أَ  نْ م  وَ  وه  جُ وُ الْ  اب  حَ صْ أَ  نْ م   ونَ ُُ يَ  نْ ط اا أَ رْ شَ  ِ  ج  ال  ىف  ُْ يَ  لْ بَ  ي
 .ب  هَ ذْ مَ ل  الْ ائ  سَ مَ  رَ ثَـ كْ أَ  ظَ فَ ُيَْ  نْ أَ  يه  ف  
 

 ةٌ عَ و  نَ تَـ مُ  دُ ائ  وَ فَـ 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِب  ٍّ النَّ  اعُ بَ اتٍّ       
، ه  د  ب  تَ قْ يَـ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َْ لَ عَ  مْ ُُ نَّ إ   فَ الَّ إ  وَ  ه  وا ب  دُ تَ اقْـ فَ  ت  مْ الصَّ  ريَ ث  كَ   انَ كَ   ولُ سُ الرَّ   نَّ ، أل َ رٍ طَ ى 
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  وْ أَ  ة ا يَ ص  عْ مَ  ونُ ُُ يَ  دْ َقُط قَ ا السَّ ذَ هَ وَ  هُ طُ قَ سَ  رُ ثُـ ُْ يَ  هُ المُ كَ   رَ ثُـ ا كَ ذَ إ   انَ سَ نْ اإل  
ى لَ وا عَ قُ فَ شْ اا. ذَ هَ  نْ م  ا وَ ذَ هَ  نْ م   هُ سَ فْ نَـ  ظَ ف  حَ  تَ مْ الصَّ  الَ طَ أَ  نْ مَ ا، فَ ر ا فْ كُ 
 .مْ كُ رْي  ى غَ لَ عَ وَ  مْ ُُ س  فُ نْـ أَ 

 اء  يَ ل  وْ األَ وَ  اء  يَ ب  نْ ألَ َب   ىد  تَ قْ يَـ  الحَ فَ الْ  يدُ ر  يُ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .نيَ اْل   الصَّ وَ 
 

 عٌ اس  وَ  اد  هَ اْلْ   بُ َبَ      
ا ذَ هَ  ِف   عٍ اس  وَ  ادٍ هَ ج   بُ َبَ  مْ ُُ امَ مَ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نَ م  وَ  ة  يدَ ق  عَ الْ  نَ م   ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  ونَ لُ هَ َيَْ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ ، أَ ونَ فُ ر  عْ ، تَـ د  لَ بَـ الْ 
ا ذَ هَ  ، ِف  ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  ونَ لُ هَ َيَْ  م  ائ  مَ عَ الْ  اب  حَ صْ أَ  ضُ عْ  بَـ َّتَّ ، حَ ام  َُ حْ األَ 
 سَ ل  َيَْ  نْ أَ  نْ م   مُّ هَ ا أَ ذَ هَ  ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  اس  النَّ  يم  ل  عْ تَـ ب   الُ غَ ت  شْ اال   ت  قْ وَ الْ 
  انَ ضَ مَ رَ  . ِف  مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   ةٍ يلَ ل  ُتَْ  فَ لْ َة أَ رَ شْ عَ  ََّتْ نَ ، ابْـ الف  َءا ةَ رَ شْ عَ  أُ رَ قْ يَـ  دُ اح  وَ الْ 
ََِّ عَ كَ َر  ه  ل ٍّ كُ  ِ  او  اُت ال  َب ا َبَ  مَ لَّ عَ تَـ يَـ ل   جُ رُ َيَْ  ىذ  ، الَّ ةٍ عَ كْ َف َر لْ ا أَ ُدهَ دَ عَ  ءُ ىال َيَ   ي
 غُ لُ بْـ تَـ  تْ انَ كَ   وْ ، لَ انَ ضَ مَ رَ  ام  يَ ق   ات  عَ كَ َر  ل ٍّ كُ   نْ م   لُ ضَ فْ أَ  هُ ابُ وَ بَـ  م  لْ ع  الْ  نَ م  
ََِّ  اتُ عَ كَ َر  ِ  او  ال  م  لْ ع  الْ  نَ َب ا م  َبَ  مَ لَّ عَ تَـ يَـ ل   بُ هَ ذْ يَ  ىذ  ا الَّ ذَ ، هَ ةٍ عَ كْ َر  فَ لْ أَ  ي
 لُ هْ اْلَْ  رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ل  ثْ م   ا ِف  مَ يَّ ال س  ، وَ اَّللَّ   دَ نْ ع   لُ ضَ فْ أَ 

 ا ِف  وهَ فُ ر  صْ تَ  نْ أَ  لَ دَ بَ  ات  بَ اج  وَ الْ  ا ِف  وهَ فُ ر  اصْ  مُ ُُ ات  قَ وْ . أَ ت  َيَّ ور  رُ لضَّ َب  
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  نْ ، إ  ت  َيَّ ور  رُ لضَّ َب   لْ غ  شَ نْ يَـ ا ل  ذَ ِب َ  لَ غ  شَ نْ يَـ  نْ أَ  لَ دَ بَ ا، ذَ كَ وَ ا ذَ ُر كَ كُ ذْ ، أَ ل  اف  وَ النـَّ 
، ه  رْي  غَ  يم  ل  عْ تَـ ، ل  ه  رْي  غَ  يم  ه  فْ تَـ َع ل  سْ يَ ل   ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  ه  س  فْ نَـ ل   لَ صَّ حَ  انَ كَ 
 لَ هْ اْلَْ  نَّ أل َ  ر  َُ نْ مُ الْ  ار  َُ نْ إ   ب  َبَ  نْ ا م  ذَ ، هَ الك  اْلَْ  نَ م   مْ ه  اذ  قَ نْـ إل   
ا ذَ . هَ اد  رَ وْ ألَ وا َب  لُ غ  شَ نْ تَـ  نْ أَ  نْ م   عُ فَ نْـ ا أَ ذَ ، هَ رٍ َُ نْ مُ  ىُّ أَ وَ  رٌ َُ نْ مُ  ت  َيَّ ور  رُ لضَّ َب  
، ير  ر  حْ التَّ  ب  زْ ح   ةَ يدَ ق  عَ  بَ رَّ شَ ا تَ ذَ هَ ، وَ ان  وَ ْْ اإل   ب  زْ ح   ةَ يدَ ق  عَ  بَ رَّ شَ تَ 
 ةٍ وَ هْ شَ  ون  دُ ب  وَ  ةٍ وَ هْ شَ ب   ةَ يَّ ب  نَ جْ األَ  ةَ أَ رْ مَ الْ  لَ بٍّ  قَ يُـ  نْ أَ  ل  جُ لرَّ ل   وزُ َيَُ  ولُ قُ يَـ  ىذ  الَّ 
 فَ لْ أَ  دُ اح  وَ الْ  ىَ ل ٍّ صَ يُ  نْ أَ  نْ م   مُّ هَ أَ  يل  ل  لدَّ َب   الء  ؤُ هَ  رُ سْ ، كَ كَ ل  ى ذَ لَ عَ  لُ اد  َيَُ وَ 
 ونَ ولُ قُ يَـ وَ  ةٌ يَّ د  نْ بَـ شَ قْ نَـ  نُ َنَْ  ونَ ولُ قُ و يَـ خُ يْ ني شَ م  أَ  ةُ اعَ َجََ  كَ ل  ذَ ع اا. كَ وُّ طَ تَ  ةٍ عَ كْ َر 

 ِب  أَ  ب  لْ قَـ  نْ م  وَ  رٍ ُْ بَ  ِب   أَ ََل إ   ول  سُ الرَّ  نَ ا م  نَ اَي   شَ مَ  وب  لُ قُـ  نْ م   ىت  َيَْ  مُ لْ ع  الْ 
 ى ٍّ اْلَْ  ر  اض  ا اْلَْ نَ خ  يْ شَ  ب  لْ  قَـ ََل إ   النٍ  فُ ََل إ   ُثَّ  النٍ  فُ ََل إ   ُثَّ  النٍ  فُ ََل إ   رٍ ُْ بَ 
 هُ تُ يفَ ل  َْ  يب اا، ُثَّ ر  قْ تَـ  ة ا نَ سَ  ينَ ر  شْ ع   ذُ نْ مُ  ِف ٍّ وُ و تُـ خُ يْ ني شَ م  . أَ اآلنَ  ود  جُ وْ مَ الْ 
 ونَ ولُ قُ يَـ  ةٍ اسَ رَ د   ون  دُ  نْ م   مْ هُ دَ نْ ، ع  اآلنَ  اِّ  بَ الْ  ىاد  اْلَْ  دُ بْ عَ  ام  الشَّ  ِف   ىذ  الَّ 
 نْ أَ  نْ م   مُّ هَ أَ  الء  ؤُ هَ  ةُ دَ اهَ ا، ُمَُ نَ وب  لُ  قُـ ََل إ   ه  ب  لْ قَـ  نْ م   ىر  سْ يَ  ضٌ يْ فَـ  ورٌ نُ  مُ لْ ع  الْ 
 ىَ ل ٍّ صَ يُ  نْ أَ  نْ م  وَ  ةٍ يلَ ل  ُتَْ وَ  ةٍ يحَ ب  سْ تَ  فَ لْ أَ  ةَ رَ شْ عَ  ََّتْ نَ ابْـ  مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   دُ اح  وَ الْ  رَ كُ ذْ يَ 
 ر  دْ قَ ب   مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ  هُ ريُْ غَ  دُ وجَ يُ  انَ ا كَ ذَ ، إ  غَ رَّ فَ تَـ  ىذ  ا الَّ مَّ أَ . وَ مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   ةٍ عَ كْ َر  ةَ ائَ م  
ا مَّ ى، أَ قَّ ََِ ا يَ ذَ هَ  ىَّ ور  رُ الضَّ  ه  س  فْ نَـ ل   لَ صَّ حَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ر  كْ لذ ٍّ ل   غَ رَّ فَ تَـ ، فَـ ة  ايَ فَ ُ  الْ 
 ىاش  مَ  تَ نْ أَ وَ  رُ كْ . الذ ٍّ ورٌ رُ ا غُ ذَ هَ  د  رْ و  لْ َب   لَ غ  شَ نْ يَـ وَ  ابَ بَ ا الْ ذَ هَ  كَ ُِْ يَ  نْ أَ 
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َّ الد ٍّ  سَ رْ الدَّ  عُ مَ سْ تَ  تَ نْ أَ ، وَ سٌ ال  جَ  اس  النَّ  عَ مَ  تَ نْ أَ ، وَ رُ كُ ذْ تَ  ر اا، س   رُ كُ ذْ تَ  يِن 
َِ أَ ب  سْ التَّ  و  يَل أَ ل  هْ التـَّ   نْ  أَ ََل إ   اع  جَ ط  ضْ اال   ال  حَ  ِف   وْ لَ وَ  رُ كْ ، الذ ٍّ كَ ل   ذَ رْيَ غَ  وْ ي
 .عٌ اس  وَ  ر  كْ الذ ٍّ  الُ ، ُمََ رُ كُ ذْ تَ  مُ وْ النـَّ  كَ ذَ ُْ َيَْ 

 الح  الس ٍّ  ى  أَ  ان  نَ لس ٍّ َب   ادٌ هَ ج   ان  مَ سْ ق   ادُ هَ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
وا الُ حَ ا فَ نَ يْـ لَ وا عَ بُ الَ َُ تَ  ارُ فَّ ُُ الْ  الء  ؤُ هَ  الح  لس ٍّ َب   ادُ هَ . اْلْ  ان  يَ بَـ لْ َب   ادٌ هَ ج  وَ 
 ال  دَ اْلْ  وَ  ان  يَ بَـ لْ َب   ادُ هَ ا، اْلْ  نَ ان  َُ مْ إ   ِف   مَ وْ يَـ الْ  ان  يَ بَـ لْ َب   ادُ هَ ا اْلْ  مَّ ، أَ هُ نَ يْـ بَـ ا وَ نَ نَـ يْـ بَـ 

 ونَ فُ ر  حَ نْ مُ الْ  يه  ف   رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ا ِف  مَ يَّ ال س  وَ  ضٌ رْ فَـ  ق ٍّ اْلَْ  اق  قَ حْ إل   
 نْ م   الء  ؤُ هَ  ال  وَ قْـ أَ  ال  طَ بْ إل    ة  يَّ ع  رْ الشَّ  ة  لَّ د  األَ  مُ لُّ عَ تَـ . فَـ ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ب  هَ ذْ مَ  نْ عَ 
 ونَ بُ اغ  الرَّ  ب  غَ ريَْ لْ ا فَـ ذَ هَ  ِف  ، وَ ل  فْ النـَّ  ج ٍّ حَ  نْ م   مُّ هَ ، أَ وض  رُ فُ الْ  ض  رَ فْـ أَ 
 .ونَ سُ اف  نَ تَـ مُ الْ  س  افَ نَ تَـ يَـ لْ وَ 

 لَ مَ عَ الْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ َم أَ لْ ع   هُ لَ  اَّللَُّ  رَ سَّ يَ  نْ مَ  مَ وْ يَـ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  فُ ال  ا َيَُ ِم َّ  اس  يَر النَّ ذ  َتَْ وَ  هُ نْ اَع عَ فَ الد ٍّ وَ  ه  يْ لَ عَ  اتَ بَ الثَـّ وَ  ه  ب  
 ة  جَ رَ دَ  نْ م   ه  ل  اع  فَ  ل  اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  دَ عَ ا وَ ِب َ  رْ ش  بْ تَـ سْ يَ لْ  وَ اََل عَ تَـ  َّللََّ ا د  مَ حْ يَ لْ فَـ 

 ه  اش  رَ ى ف  لَ عَ  وتُ ا ميَُ ذَ هَ  وَ اََل عَ تَـ  َّلل َّ   هُ سَ فْ نَـ  لَ ذَ بَ  يدُ ه  الشَّ  اكَ ، ذَ ة  ادَ هَ الشَّ 
 ة  رَ صْ نُ  وَ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   اء  ضَ رْ إل    هُ تَ جَ هْ مُ  لَ ذَ بَ  ىذ  الَّ  يد  ه  الشَّ  كَ ل  ذَ  ةَ جَ رَ دَ  الُ نَ يَـ وَ 
 .يم  ظ  عَ الْ  ل  ضْ فَ ا الْ ذَ هَ  ام  نَ ت  غْ َب   مْ ُُ يْ لَ عَ ، فَـ ه  ين  د  
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 مَ وْ يَـ الْ  ادُ هَ اْلْ       
 نيَ ال ٍّ ُف الضَّ شْ كَ   ر  صْ عَ الْ  ادُ هَ ج   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ر  صْ عَ الْ  ادُ هَ ا ج  ذَ هَ  نيَ ال ٍّ ُف الضَّ شْ كَ وَ  ق ٍّ اُر اْلَْ هَ ظْ إ   .ق ٍّ اْلَْ  اقُ قَ حْ إ  وَ 
 ه  ذ  هَ  ل  جْ أل َ  ل  مَ عَ لْ َب   د  َيَ د  زْ ال  َب   وا اَّللََّ رُ ُُ اشْ  مُ تُ نْـ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ال  مَ الْ وَ  س  فْ لنـَّ َب   ادٌ هَ ا ج  ذَ ، هَ مْ ُُ ال  وَ مْ أَ وَ  مْ ُُ س  فُ نْـ ِب َ  ة  وَ عْ الدَّ 
 رْي  ِلَْ َب   ل  مَ عَ ى الْ لَ عَ  مْ ُُ وس  فُ نُـ  ِف   وا اَّللََّ دُ اه  عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 . اَّللَّ  ََل إ   ة  وَ عْ الدَّ  يل  ب  سَ  ِف   اد  هَ ت  جْ اال  وَ 
 ة  يحَ ح  الصَّ  يم  اه  فَ مَ الْ  رُ شْ نَ  ور  مُ األُ  مُّ هَ أَ  اآلنَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ام  َُ حْ األَ وَ  ة  يدَ ق  عَ لْ ل  
 ِف  وَ  مْ ُُ س  ال  ُمََ  ، ِف  يد  ح  وْ لتـَّ ْل َب  غ  تَ شْ يَ ل   دٍ رْ فَـ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 رْي  غَ وَ  وت  يُ بُـ الْ  ِف   مْ تُ نْـ ا كُ مَ نَ يْـ أَ  يد  ح  وْ لتـَّ وا َب  مُ لَّ َُ ، تَ يدَ ح  وْ وا التـَّ رُ شُ انْ  مُ كُ ار  فَ سْ أَ 
 .ة  رَ مْ عُ الْ  و  أَ  ج ٍّ اْلَْ  ة  لَ حْ ر   ، ِف  وت  يُ بُـ الْ 

 نْ وا أَ وُ ، انْـ د  هْ اْلُْ  ل  ذْ  بَ ََل إ   اجُ تَ ُيَْ  اد  سَ فَ الْ  الحُ صْ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ادَ سَ فَ وا الْ حُ ل  صْ تُ 

 نْ ، عَ اَّللَّ   ين  د   نْ عَ  ]َأْى يَُداف ُع[ بُّ ذُ يَ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 وتُ ميَُ  ه  اش  رَ ى ف  لَ عَ  اتَ مَ  وْ ، لَ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   د  اه  جَ مُ الْ كَ   وَ هُ فَـ  يد  ح  وْ التـَّ  ة  يدَ ق  عَ 
ا لَ ه  شَ  . اَّللَّ   ين  د  ل   ونَ ريٍّ ُ غَ مُ الْ  يه  ف   رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   يدٍ ه  شَ  رُ جْ أَ  هُ يد ا
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ا ال  سَ  عَ جَ رَ  نْ إ   الح  لس ٍّ اَر َب  فَّ ُُ الْ  اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   لُ ات  قَ يُـ  هُ نَّ أَ كَ   مْ ه  يْ لَ عَ  دَّ رَ  نْ مَ  م ا
ا، يَـ ه  شَ  ونُ ُُ يَ  اتَ مَ  نْ إ  ، وَ ريٌ ب  كَ   رٌ جْ أَ  هُ لَ   عُ اف  دَ يُ وَ  ق ٍّ اْلَْ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  دُ ق  تَ عْ يد ا

ا فَـ ال  سَ  عَ جَ رَ  نْ إ   الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ  لُ ات  قَ يُـ  هُ نَّ أَ ا كَ ذَ هَ  نيَ ف  ر  حَ نْ مُ ا الْ هَ نْـ عَ   هُ لَ  وَ هُ م ا
 .اَّللَّ   دَ نْ ع   ريٌ ب  كَ   رٌ جْ أَ 

 

 ين  الد ٍّ  ن  عَ  اعُ فَ الد ٍّ      
َمامُ  الَ قَ        نْ عَ  اَّللَّ   ين  د   نْ عَ  بُّ ذُ يَ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  اإل 

 وتُ ميَُ  ه  اش  رَ ى ف  لَ عَ  اتَ مَ  وْ ، لَ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   د  اه  جَ مُ الْ كَ   وَ هُ فَـ  يد  ح  وْ التـَّ  ة  يدَ ق  عَ 
ا، لَ ه  شَ   اَّللَّ   ين  د  ل   ونَ ري ٍُّ غَ مُ الْ  يه  ف   رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  . ِف  يدٍ ه  شَ  رُ جْ أَ  هُ يد ا
ا ال  سَ  عَ جَ رَ  نْ إ   الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ  اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   لُ ات  قَ يُـ  هُ نَّ أَ كَ   مْ ه  يْ لَ عَ  دَّ رَ  نْ مَ  م ا
ا، هَ ه  شَ  ونُ ُُ يَ  اتَ مَ  نْ إ  وَ  ريٌ ب  كَ   رٌ جْ أَ  هُ لَ   ا.ذَ هَ  لُ ثْ م  ا ذَ يد ا

 لُ ات  قَ يُـ  هُ نَّ أَ ا كَ ذَ هَ  نيَ ف  ر  حَ نْ مُ ا الْ هَ نْـ عَ  عُ اف  دَ يُ وَ  ق ٍّ اْلَْ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  دُ ق  تَ عْ يَـ      
ا فَـ ال  سَ  عَ جَ رَ  نْ إ   الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ   اَّللَُّ  ة  نَّ اْلَْ  ، ِف  اَّللَّ   دَ نْ ع   ريٌ ب  كَ   رٌ جْ أَ  هُ لَ  وَ هُ م ا
 ةٍ جَ رَ دَ وَ  ةٍ جَ رَ دَ  نْيَ ا بَ مَ  ةٍ جَ رَ دَ  ةَ ائَ م   اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   ينَ د  ه  اجَ مُ لْ ل   دَّ عَ  أَ اََل عَ تَـ 
 .ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  س  َخَْ  ةُ ريَ س  مَ 

 الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ  ونَ دُ اه  َيَُ  ينَ ذ  الَّ  ينَ د  اه  جَ مُ لْ ل   ةٍ جَ رَ دَ  ةُ ائَ م  الْ  ه  ذ  هَ      
 نَّ أل َ  ونَ دُ س  فْ مُ الْ  يه  ف   رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   اَّللَّ   ين  د   نْ عَ  عُ اف  دَ يُ  ىذ  الَّ وَ 



129 
 

 دُ اه  َيَُ  ىذ  الَّ ا كَ هَ فُـ ر ٍّ ُيَُ  نْ ى مَ لَ عَ  دَّ الرَّ ا وَ هَ نْـ اَع عَ فَ الد ٍّ وَ  ة  يدَ ق  عَ ى الْ لَ عَ  وتَ بُ الثُـّ 
 .الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ 
 

 ةُ ادَ هَ الشَّ      
ِ  ح  الصَّ  يث  د  اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        ل  أَ سْ يَ  نْ ، مَ ي

ى لَ عَ  اتَ مَ  نْ إ  وَ  اء  دَ هَ الشُّ  لَ از  نَ مَ  اَّللَُّ  هُ غَ لَّ بَـ  ه  ب  لْ قَـ  نْ ق اا م  اد  صَ  ةَ ادَ هَ الشَّ  اَّللََّ 
 .ة  ادَ هَ الشَّ  ب  لَ ى طَ لَ عَ  مْ ُُ وبَ لُ وا قُـ قُ لٍّ  عَ  اهـ ه  اش  رَ ف  

ا ل  ه  شَ  وتَ مُ يَ ل   اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   لُ ات  قَ يُـ  هُ نَّ أَ  و  نْ يَـ ل   دٍ اح  وَ  لُّ كُ         ِف   دَ ه  شْ تَ سْ يَ يد ا
ا م  ه  شَ  وتَ ميَُ  نْ أَ  هُ لَ  اَّللَُّ  بَ تَ كَ   نْ مَ  . ُثَّ دٍ اح  وَ  لُّ كُ   اَّللَّ   يل  ب  سَ   اتَ مَ  مْ ُُ نْ يد ا
ا وَ ه  شَ  ا، وَ ه  شَ  لَ قُت  يد ا ا  يد ا ه  شَ  وتَ ميَُ  نْ أَ  هُ لَ  اَّللَُّ  ب  تُ ُْ يَ  َلَْ  نْ ، مَ أْ شَ يَ  َلَْ  نْ مَ يد ا
]اْلُمْسل ُم الَّذ ى يـَثْـُبُت َعَلى َعق يَدة  َأْهل  السُّنَّة   يدٍ ه  شَ  رَ جْ أَ  هُ لَ  اَّللَُّ  بَ تَ كَ 

َنـَْواع َها َلْو َماَت ِف   َرات  ِب  َُ اَفَحة  اْلُمْن َُ َواْْلََماَعة  َويـَْعَمُل َعَلى َنْشر َها َوُم
ه  َلُه َأْجٌر ُيْشب ُه َأْجَر ا لشَُّهَداء  َوَلْو َلَْ يـُْقَتْل ِف  َأْرض  بـَْيت ه  َعَلى ف َراش 

َا ُهَو َعَلْيه  َلُه بـََواٌب ُيْشب ُه بـََواَب  ا، ِب  اْلَمْعرََكة  َوَلْو َلَْ مَيُْت َشه يد ا
 .اْلُمَجاه د يَن ِف  َسب يل  اَّللَّ  الَّذ يَن يـََناُلوَن الشََّهاَدَة[
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  رٍ ى َجَْ لَ عَ  ضٍ اب  قَ كَ   ين  لد ٍّ َب   يه  ف   كُ س ٍّ مَ تَ مُ الْ      
 ولُ سُ الرَّ  َََ ْْ أَ  ىذ  الَّ  انُ مَ ا الزَّ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 دُ ع  َبَ األَ وَ  كَ يبُ ر  قَ  كَ ضُ ار  عَ ، يُـ رٍ ى َجَْ لَ ٍض عَ اب  قَ كَ   ين  لد ٍّ َب   يه  ف   كَ س ٍّ مَ تَ مُ الْ  نَّ ِب َ 
 كَ ونَ لُ اب  قَ يُـ  مْ هُ ادَ سَ فَ  مْ ْلَُ  َِ ل  صْ تُ  نْ أَ  تَ دْ رَ أَ  نْ إ  ، ق ٍّ اْلَْ  ل  وْ ى قَـ لَ عَ  كَ ونَ ضُ ار  عَ يُـ 
 كُ س ٍّ مَ تَ مُ الْ  يه  ف   ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  ىذ  الَّ  انُ مَ ا الزَّ ذَ ى، هَ ذَ األَ وَ  ب ٍّ السَّ وَ  ار  َُ نْ إل  َب  
 .ةٍ دَّ ش  ب  وَ  اس  النَّ  نَ ذ اى م  أَ  ىاس  قَ يُـ  اهُ نَ عْ مَ  اهـ رٍ ى َجَْ لَ عَ  ضٍ اب  قَ كَ   ين  لد ٍّ َب   يه  ف  
 

 ة  يدَ ق  عَ الْ  اسُ رَّ حُ      
 نَ ى م  ََِ اشْ  اَّللََّ  نَّ إ  ﴿ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اءُ ِ َ شْ ا اال  ذَ هَ  سَ يْ . لَ [ة  بَ وْ التـَّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ةَ نَّ اْلَْ  مُ ْلَُ  نَّ ِب َ  مْ اْلَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ 
، مْ هُ قَ لَ َْ  وَ ، هُ نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  الء  ؤُ هَ  كُ ال  مَ  وَ  هُ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ى ٍّ اد  عَ الْ  اء  ِ َ شْ اال   لَ ثْ م  
 كَ ل  ذَ  عَ مَ ، وَ هٌ نَّ م   ىَ ه   مْ يه  ف   ىَ ه   ةٍ مَ عْ ن   لُّ كُ   ةَ وَّ قُ الْ وَ  حَ ار  وَ اْلَْ  ه  ذ  هَ  مْ اهُ طَ عْ أَ  وَ هُ 
ا نَ بُـّ ، رَ مْ ه  يْ لَ عَ  مٌ رٍّ  َُ تَ مُ  لٌ ض ٍّ فَ تَـ مُ  وَ ، هُ ةَ نَّ اْلَْ  مُ هُ دَ عَ وَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  الء  ؤُ هَ  دَ عَ وَ 
َْ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ   نَ م   ريٍ ث  كَ   ِف   اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ   مَ وْ يَـ ُحر َمُه الْ  رٍ مْ ِب َ  ه  ت  ايَ نَ ع  ب   مْ ُُ صَّ  

 فُ لَ ا السَّ هَ يْـ لَ عَ  نَ اكَ   َّت  الَّ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  ونَ دُ ق  تَ عْ تَـ  مْ ُُ نَّ أَ  وَ هُ وَ  ىاح  وَ النـَّ 
 د  ائ  قَ عَ  ول  صُ أل ُ  ة  ضَ اق  النَّ  ة  لَّ د  األَ  ان  يَ بَـ ب   ونَ لُ اض  نَ تُـ ا وَ هَ نْـ عَ  ونَ عُ اف  دَ تُ وَ  فُ لَ اِلَْ وَ 
 وَ هُ وَ  كَ ل  ذَ ل   دُ هَ شْ يَ  رٌ مْ أَ  لَ صَ حَ  دْ قَ ، وَ اَّللَّ   م  عَ ن   م  ظَ عْ أَ  نْ ا م  ذَ هَ وَ  نيَ ف  ال  خَ مُ الْ 
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 نَ ال ا م  جُ وا رَ دُ صَ قَ وَ  صَ  ْح ْ ََل وا إ  بُ هَ ذَ  نيَ ن  س   ع  بْ سَ  لَ بْ ا قَـ نَ ان  وَ ْْ إ   نْ م   ة ا البَ بَ  نَّ أَ 
 ه  يْ لَ عَ  مْ هُ رُ ظَ نَ  عَ قَ ا وَ مَ  د  رَّ جَ مُ ب  فَ  ه  يْ لَ وا إ  لُ صَ  وَ َّتَّ حَ  ه  يْ لَ وا عَ لُّ دَ تَ اسْ فَ  اء  يَ ل  وْ األَ 
 كَ ل  ذَ  لَ بْ قَـ  هُ ونَ فُ ر  عْ ال يَـ وَ  الٍ عَ  تٍ وْ صَ ب   ة  يدَ ق  عَ الْ  اسُ رَّ حُ  ة  يدَ ق  عَ الْ  اسُ رَّ حُ  الَ قَ 
 .مْ ُُ نَ يْـ ا بَـ يمَ ا ف  وهَ رُ شُ انْ فَ  ةٌ ريَ ب  كَ   ةٌ ارَ شَ ب   ه  ذ  ، هَ مْ هُ فُـ ر  عْ ال يَـ وَ 
 

 ةُ يَّ يد  ر  اتُ مَ الْ وَ  ةُ رَ اع  شَ األَ      
 ت  قَ ََِ افْ « ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  دْ قَ فَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ رر  اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نيَ ع  بْ سَ وَ  نْي  تَ نَـ ى ابْـ لَ ى عَ ارَ صَ النَّ  ت  قَ ََِ افْ وَ  ة ا قَ رْ ف   نيَ ع  بْ سَ ى وَ دَ حْ ى إ  لَ عَ  ودُ هُ يَـ الْ 
 ة ا دَ اح   وَ الَّ إ   ار  النَّ  ِف   مْ هُ لُّ كُ   ة ا قَ رْ ف   نيَ ع  بْ سَ وَ  الثٍ لى بَ عَ  َّت  مَّ أُ  قُ َِ  فْ تَـ سَ وَ  ة ا قَ رْ ف  
 لُ صُ حْ يَ سَ  هُ نَّ أَ  ه  يْ لَ إ   ى اَّللَُّ حَ وْ أَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ . الرَّ »ةُ اعَ مَ اْلَْ  ىَ ه  وَ 

 ْْ  الثٍ ى بَ لَ عَ  قُ َِ  فْ تَـ سَ  ةَ مَّ األُ  ه  ذ  هَ  نَّ إ  « الَ قَ فَـ  ه  ت  مَّ أُ  ِف   ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   الفٌ ت  ا
 ةُ دَ اح  وَ الْ  ه  ذ  . هَ »ةُ اعَ مَ اْلَْ  ىَ ه  وَ  ة ا دَ اح   وَ الَّ إ   ار  النَّ  ِف   مْ هُ لُّ كُ   ة ا قَ رْ ف   نيَ ع  بْ سَ وَ 
 ىَ ه  وَ  ةٌ دَ اح  وَ  ةٌ قَ رْ ف   ىَ ه   ة  نَّ  اْلَْ ََل إ   لُ وص  تُ  َّت  الَّ  اَّللَّ   دَ نْ ع   ةٌ ولَ بُ قْ مَ  اُتَُ يدَ ق  عَ  َّت  الَّ 
 مْ هُ لُّ وا كُ انُ كَ   ةَ ابَ حَ الصَّ  نَّ أل َ  ةُ ابَ حَ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ ى مَ لَ عَ  تْ يَ ق  بَ  َّت  الَّ  ةُ قَ رْ ف  الْ 
ْْ  مُ هُ نَـ يْـ بَـ  انَ ا كَ ، مَ ةٍ دَ اح  وَ  ة  يدَ ق  ى عَ لَ عَ   ةُ قَ رْ ف  الْ  ه  ذ  هَ . وَ ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   الفٌ ت  ا
 َّت  الَّ  ةُ دَ اح  وَ الْ  ةُ قَ رْ ف  الْ  ه  ذ  ا هَ ذَ هَ  عَ ، مَ مْ يه  ام  سَ أَ  تْ دَ دَّ عَ تَـ  كَ ئ  ولَ ، أُ رُ ثَـ كْ األَ  ىَ ه  
ا نَ م  وْ  يَـ ََل ، إ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ د اا وَ دَ عَ  رُ ثَـ كْ أَ  ةُ اعَ مَ ا اْلَْ َنََّ إ   ولُ سُ الرَّ  الَ قَ 
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( ة ا قَ رْ ف   نيَ ع  بْ السَّ وَ  نْي  تَ نَـ بْـ اال   ى  )أَ  مْ هُ نْـ م   قَ بْ يَـ  َلَْ . وَ ة  مَّ األُ  رُ ثَـ كْ أَ  مْ هُ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ 
 ، ُثَّ ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  لَ هْ ى أَ مَّ سَ تُ  ةُ دَ اح  وَ الْ  ةُ قَ رْ ف  الْ  ه  ذ  . هَ قٍ رَ ع  ف  بَ رْ أَ  وُ  َنَْ الَّ إ  

 ن  سَ و اْلَْ بُ ا أَ ْهَُ دُ حَ أَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أل َ  ان  امَ مَ إ   ع  اب  الرَّ  ن  رْ قَ الْ  ل  وَّ أَ  ِف   رَ هَ ظَ 
َْ وَ  ىُّ ر  عَ شْ األَ   رُ ثَـ كْ أَ ، وَ ة  نَّ السُّ  لُ هْ ا أَ الْهَُ ك    ىُّ يد  ر  اتُ مَ الْ  ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ  رُ اآل
 .ةٌ يَّ ر  عَ شْ أَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  الد  ب   لَّ كُ   نَّ أَ كَ   ، اآلنَ ةُ يَّ ر  عَ شْ األَ  نْي  يقَ ر  فَ الْ 
 

 اَّللَّ   نَ م   ةٌ مَ عْ ن   مُ هْ فَ الْ      
 نْ اُن، مَ سَ نْ اإل   اهُ طَ عْ ا يُـ مَ  رْيُ َْ  مُ هْ فَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َِ ح  الصَّ  مَ هْ فَ الْ  ىَ ط  عْ أُ  َْ لَ عَ  وَ هُ فَـ  ي  مَ هْ فَ الْ  مَ ر  حُ  نْ ا مَ مَّ ، أَ يمٍ ظ  عَ  رْيٍ ى 
َِ ح  الصَّ   ظُ فَ ُيَْ  انَ كَ   ةَ يَ م  يْ تَـ  نُ . ابْ دٍ لَّ ُمَُ  فَ لْ أَ  ظَ ف  حَ  وْ لَ  ءٌ ىْ شَ  هُ عُ فَ نْـ ال يَـ فَ  ي

 اَّللََّ  نَّ أَ  دُ ق  تَ عْ يَـ  انَ ، كَ مَ هْ فَ الْ  هُ قَ زَ ا رَ مَ  ا اَّللَُّ ذَ هَ  عَ مَ وَ  يث  د  اْلَْ  نَ م   ة ا فَ لَّ ؤَ الف اا مُ َءا
 .ش  رْ عَ الْ  ر  دْ قَ ب   مٌ سْ ج  

 ين  الد ٍّ  ور  مُ أُ  ِف   ر  وُ هْ دَ التَّ وَ  الن  ذْ اِلْ   اب  بَ سْ أَ  نْ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 م  هْ فَ الْ  وءُ سُ  ىْ ُز أَ جْ عَ الْ وَ  اَّللَّ   ة  اعَ طَ  نْ عَ  ة  مَّ ُف اْلْ  َضعْ  ىْ أَ  لُ سَ َُ ا الْ يَ نْـ الدُّ وَ 
 .ِ  ال  صَ مَ الْ  ق  رُ طُ ل  

ُع بَ شْ ال يَ ين  وَ َم الد ٍّ لْ ع   بُّ ا ُيُ  رْي ا َْ  ه  ب   اَّللَُّ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .هُ نْ م  
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 مُ لْ ا ع  مَّ ، أَ يمٌ ظ  عَ  رٌ مْ أَ  يه  ف   طُ لَ غَ الْ  ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .طٍ لَ رُي غَ ب  كَ   ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  يه  ف   طَ ل  غَ  نْ ا مَ يَ نْـ الدُّ 

 ى اَّللَُّ دَ هَ  نْ  مَ الَّ ا إ  ِب َ  ىد  تَ هْ ال يَـ  اتُ زَ ج  عْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا مَّ ، أَ اء  يَ ب  نْ األَ  ات  زَ ج  عْ ِب ُ  ىد  تَ هْ يَـ  ىذ  الَّ  وَ هُ  رْي  خَ لْ ل   هُ بَ لْ قَـ  اَّللَُّ  َِ تَ فَـ  نْ مَ ، فَ هُ بَ لْ قَـ 
ى لَ عَ  عُ وضَ ا يُ مَ اال ا كَ فَ قْـ ا أَ هَ يْـ لَ عَ  عَ ضَ وَ  لْ بَ  مْ وِبَُ لُ قُـ  اَّللَُّ  ِ  تَ فْ يَـ  َلَْ  ينَ ذ  الَّ 

 ن  مَ ، وَ ةٌ يَّ و  نَ عْ مَ  الٌ فَ قْـ أَ  وب  لُ قُ ى الْ لَ ، عَ ونَ دُ تَ هْ ال يَـ  الء  ؤُ اٌل هَ فَ قْـ أَ  اب  وَ بْـ األَ 
 ه  ذ  ا هَ مَّ ا، أَ هَ عُ ضَ يَ  ىذ  الَّ  وَ  هُ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  ،الَ فَ قْـ األَ  كَ لْ ت   عُ ضَ يَ  ىذ  الَّ 

نـُرَكٍّ ُب  ة  رَ اشَ بَ مُ الْ ب  فَ  اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَّ   ة  رَ دْ قُ ب   نُ ا َنَْ هَ لُ م  عْ تَـ سْ نَ  َّت  الَّ  الُ فَ قْـ األَ 
َْ الَّ ا إ  هَ حُ تَ فْ ال يَـ  وب  لُ قُ الْ  الُ فَ قْـ أَ  ىْ أَ  كَ لْ ا ت  مَّ ، أَ الَ فَ قْـ ا األَ هَ يْـ لَ عَ   ا.هَ قُ ال   

 .مُ هْ فَ الْ  انُ سَ نْ اإل   هُ َتَ ؤْ ا يُـ مَ  رْيُ َْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 

 ب  لْ قَ ى الْ مَ عَ      
 لُ هْ اْلَْ  ان  عَ وْ نَـ  ب  لْ قَ ى الْ مَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 لٌّ ، كُ كَ ل  ذَ  ونَ دُ  ىَ ه   َّت  الَّ  وق  قُ ْلُْ َب   لُ هْ اْلَْ وَ  الم  سْ اإل   ة  يَّ ق  ِب َ  لُ هْ ، اْلَْ الم  سْ إل  َب  
 .ب  لْ قَ ى الْ مَ عَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ 

 اَل   لظَّ ل   بُ صُّ عَ التـَّ      
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 تْ انَ كَ   نْ إ   ه  م ٍّ أل ُ  بَ صَّ عَ تَـ  نْ إ   دُ لَ وَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
، ال هُ لَ يْـ ا وَ يَ فَـ  ه  م ٍّ أل ُ  اَل   الظَّ  يه  ب  أل َ  دُ لَ وَ الْ  بَ صَّ عَ تَـ  نْ إ   كَ ل  ذَ ، كَ هُ لَ يْـ ا وَ يَ فَـ  ة ا مَ ال  ظَ 
 نَّ إ   ولَ قُ يَـ  نْ أَ  اةُ جَ النَّ ، فَ م ٍّ األُ  و  أَ  ب  األَ  نَ م   اَل   لظَّ ل   بَ صَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  د  لَ وَ لْ ل   وزُ َيَُ 
  نْ إ   مُّ األُ ، وَ ىم ٍّ أُ  ِف   اَّللََّ  ق  اتَّ  ِب   أَ َيَ  ولَ قُ يَـ  نْ أَ  ه  م ٍّ أل ُ  اَل ُ الظَّ  وَ هُ  هُ َبَ أَ  نَّ أَ  مَ ل  عَ 
، يه  م  ل  ظْ ى ال تَ فَ كَ   ىْ أَ  ِب  أَ  ِف   اَّللََّ  ىق  اتَّ  ىم ٍّ  أُ َيَ  ولُ قُ يَـ  بَ األَ  ل مُ ظْ تَ  ىَ ه   تْ انَ كَ 
 .ابٌ وَ بَـ  هُ لَ و وَ جُ نْ ا يَـ ذَ هَ 
 

 ه  اد  بَ ع   نْيَ بَ  ولَ قُ عُ الْ  مَ سَّ  قَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ      
 ه  اد  بَ ع   نْيَ بَ  ولَ قُ عُ الْ  مَ سَّ  قَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ةٌ ايَ غَ  هُ لَ  هُ لُ قْ ا عَ ذَ هَ ا، وَ هَ يْـ لَ إ   ىه  تَ نْـ يَـ  ةٌ ايَ غَ  هُ لَ  هُ لُ قْ ا عَ ذَ ، هَ َّتَّ شَ  الٍ وَ حْ ى أَ لَ عَ 
 لُ قْ عَ ، الْ ة ا فَ ل  تَ ُمُْ  مْ وْلَُ قُ عُ  لَ عَ جَ  وقٌ رُ ا فُـ يهَ ف   مْ هُ رَ وَ صُ  لَ عَ ا جَ مَ ا، كَ هَ يْـ لَ إ   ىه  تَ نْـ يَـ 
 مٌ جْ حَ  َّلل َّ   انَ كَ   وْ لَ  هُ نَّ أل َ  مٌ جْ حَ  هُ لَ  ونُ ُُ ال يَ  اَلَ  عَ الْ  قَ ال  َْ  نَّ أَ  فُ ر  عْ يَـ  ىُّ و  قَ الْ 
 ا.وق ا لُ ُمَْ  انَ َُ لَ  ه  رْي  غَ  لَ ثْ م   انَ َُ لَ 
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َْ ِب َ  ت  قْ وَ الْ  يعُ ي  ضْ تَ        ةٌ ارَ سَ َْ  يه  ف   رْيَ ا ال 
 ن  ، عَ م ٍّ ه  مُ الْ  ن  عَ  ات  قَ وْ األَ  يعُ ي  ضْ تَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا وهَ عُ ي ٍّ ضَ ، ال تُ مْ ُُ اتَ قَ وْ وا أَ مُ ن  تَ اغْ فَ  ةٌ ارَ سَ َْ  ة  مَّ ه  مُ الْ  ور  مُ األُ  ِف   ة  ادَ فَ ت  سْ اال  
 .ب  ع  اللَّ وَ  و  هْ للَّ َب  

 نْ أَ  لَ دَ بَ  ات  بَ اج  وَ الْ  ا ِف  وهَ فُ ر  اصْ  مْ ُُ اتُ قَ وْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ل  اف  وَ النـَّ  ا ِف  وهَ فُ ر  صْ تَ 

 دْ ، قَ اس  النَّ  ِف   ةُ لَ فْ غَ الْ  ت  رَ ثُـ كَ   ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  يْ وَ بَـ أل َ  رُ ف  غْ تَـ سْ ال يَ  ه  ب  لْ قَـ  ة  لَ فْ غَ وَ  ين  الد ٍّ  م  لْ ع  ب   ه  ل  هْ جَ  نْ م   مُ ل  سْ مُ الْ  يشُ ع  يَ 
ا ذَ ، هَ ات  يَ ه  اْلُملْ  نَ م   كَ ل  ذَ  و  َنَْ وَ  ون  يُ زْ ف  لْ الت ٍّ  ِف   هُ اتَ قَ وْ أَ  ىض  قْ ، يَـ نْي  مَ ل  سْ مُ الْ 
 .الم  سْ اإل   اب  دَ َءا الفُ ْ  

 ة  مَّ ه  مُ الْ  ور  مُ األُ  ة  ادَ فَ ت  اسْ  ن  عَ  ات  قَ وْ األَ  يعُ ي  ضْ تَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ب  ع  اللَّ وَ  و  هْ للَّ ا َب  وهَ عُ ي ٍّ ضَ ال تُ  مْ ُُ اتَ قَ وْ وا أَ مُ ن  تَ اغْ فَ  ةٌ ارَ سَ َْ 
 

 ةُ لَ فْ غَ الْ      
ا يَ نْـ الدُّ  ةُ بَّ ُمََ  تْ سَ سَّ َتََ  اس  لنَّ ا ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا مَّ ا، أَ يَ نْـ الدُّ  ور  مُ أل ُ  ونَ رُ بَـّ أَ تَ يَـ فَـ  مْ ه  وس  فُ نُـ  ِف   تْ زَ رَ غَ ا انْـ يَ نْـ الدُّ  ةُ بَّ ُمََ  مْ ه  وس  فُ نُـ  ِف  
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 ص  خْ لشَّ ل   ونَ ُُ حَ ضْ يَ  دْ قَ  مْ هُ امَ مَ أَ  اَّللَُّ  ا ُسبَّ ذَ إ   ونَ رُ بَـّ أَ تَ ال يَـ  ين  الد ٍّ  ور  مُ أل ُ 
 .اَّللََّ  بَّ سَ  ىذ  الَّ 
 

 رُ مْ اِلَْ      
 يثٌ د  حَ  ر  مْ اِلَْ  ب  ر  اشَ  يد  ع  وَ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  صَ   نُ م  دْ مُ . الْ ريٌ ب  كَ   هُ بُ نْـ ذَ  اهُ نَ عْ . مَ َبنٍ وَ  د  اب  عَ كَ   ر  مْ ى اِلَْ لَ عَ  نُ م  اْلُمدْ  وَ هُ وَ  ي
ى لَ تَـ بْـ يُـ  دْ قَ وَ  نَ بَ وَ الْ  دُ بُ عْ يَـ  هُ نَّ أَ كَ   ريٌ ب  كَ   هُ بُ نْـ ا ذَ ذَ هَ  مُ او  دَ يُ  بُ اظ  وَ يُـ  ىْ أَ  ر  مْ ى اِلَْ لَ عَ 
 ن  عَ  مْ هُ كُ ر ٍّ ُيَُ  مْ هُ طُ بَّ خَ تَ يَـ  انُ طَ يْ الشَّ  اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   ة  اَت َ اِلَْ  وء  سُ ب  

 نْ مَ وَ  ونَ رُ فُ ُْ يَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ وَ  ةٍ يثَ ب  َْ  رَ اط  وَ ِب َ  انُ طَ يْ الشَّ  مُ يه  ت  ، َيَْ الم  سْ اإل  
ال  هُ لَ وْ حَ  ينَ ذ  الَّ  اسُ النَّ  ر  فْ ُُ لْ َب   قْ ط  نْ يَـ  َلَْ  نْ ، إ  ونَ فُ ر  عْ ال يَـ  اس  النَّ  نَ م   مْ ْلَُ وْ حَ 
  .ونَ فُ ر  عْ يَـ 

 س  فْ النـَّ  ل  تْ قَـ  دَ عْ ، بَـ َِّ الز ٍّ  نَ م   فُّ َْ أَ  ىَ ه   نْ ُ  لَ  ر  ائ  بَ َُ الْ  ََ  كْ أَ  نْ م   رُ مْ اِلَْ      
 ه  ذ  ، هَ الة  الصَّ  كُ رْ تَـ وَ  رُ مْ اِلَْ  وَ َبَ الر ٍّ  هُ دَ عْ  بَـ َِّ الز ٍّ  وب  نُ الذُّ  دُّ شَ أَ  ة  نَ م  ؤْ مُ الْ 

 .كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ  اءُ يَ شْ األَ 
 

 ةُ مَ رَّ حَ مُ الْ  ةُ وَ لْ اِلَْ      
  نْ ُ  لَ  ةٌ مَ ُْ ا ح  هَ ام  َُ حْ أَ  لُّ كُ   ةُ يعَ ر  الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .مْ ه  ام  هَ فْـ أَ  ور  صُ قُ ل   ةَ مَ ُْ اْلْ   ونَ كُ ر  دْ ال يُ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ 
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. ةٍ يمَ ظ  عَ  ةٍ مَ ُْ  ْل   الَّ إ   ة  أَ رْ مَ الْ  ج  وْ زَ  ب  ار  قَ ِب َ  ةَ وَ لْ اِلَْ  مَ رَّ ا حَ مَ  عُ رْ الشَّ      
 ت  يْ بَـ الْ  ِف   يه  ْ  أَ  نَ ابْ  كَ رَ تَـ  رٌ ج  َتَ  لٌ جُ ، رَ ةٌ يبَ ر  غَ  ة  شَ بَ اْلَْ  ِف   ةٌ بَ اد  حَ  تْ لَ صَ حَ 
ى لَ ا عَ ْهَُ دَ جَ وَ ، فَـ ت  يْ بَـ  الْ ََل إ   ادَ عَ  ، ُثَّ ه  ل  مَ  عَ ََل إ   بَ هَ ذَ فَ  ت  يْ بَـ الْ  ِف   ةُ جَ وْ الزَّ وَ 
 وَ ، هُ هُ تَ جَ وْ زَ  بَ ذَّ عَ وَ  ني  ُ ٍّ لس ٍّ َب   هُ نَ ذُ أُ  لَ صَ فَ وَ  يه  ْ  أَ  نَ ابْ  ذَ َْ ، أَ ةٍ يبَ ر  مُ  ةٍ الَ حَ 

 .بُ بَ السَّ 
 .امَ هُ نَـ يْـ بَـ  قُ ر ٍّ و يـُفَ مُ اْلَْ  رْيَ ا غَ ذَ هَ  نَّ أَ و، وَ مُ ا اْلَْ ذَ هَ  نَّ أَ  فُ ر  عْ يَـ  انُ طَ يْ الشَّ      
 بُ بَ ا سَ مَ  ونَ ولُ قُ ، يَـ هُ نَ وْ رَ ا يَـ مَّ لَ  اسُ ، النَّ ارَ عَ ا الْ ذَ هَ  يه  ْ  أَ  ن  ى ابْ لَ عَ  كَ ََِ فَ      

 ا.ذَ َُ ل   هُ نَ ذُ أُ  عَ طَ قَ  هُ مُّ عَ  الُ قَ ا يُـ ذَ هَ 
 ِب  ٍّ نَ جْ ََ ل   ة  يَّ ب  نَ جْ األَ  ةُ حَ افَ صَ ا، مُ هَ مَ رَّ حَ  عُ رْ ، الشَّ ةُ حَ افَ صَ مُ الْ  كَ ل  ذَ كَ       

 ة  وَ هْ الشَّ  نَ م   ءٌ ىْ ا شَ يهَ ا ف  مَ  ،هُ تُ يـَّ ن   ونُ ُُ تَ  دْ قَ  صَ خْ الشَّ  نَّ أل َ  ةٍ مَ ُْ ا ْل   هَ مَ رَّ حَ 
َْ يَّ ن   انُ طَ يْ الشَّ  يه  ُُيَدٍّ ُث ف   د  يَ لْ ل   د  يَ الْ  س  مْ لَ  دَ عْ بَـ  ُثَّ  ة  ادَ عَ لْ ل   ُِ اف  صَ يُ   ة ا يثَ ب  ة ا 
 .َنَ لز ٍّ ل   رُّ جَ نْ يَـ فَـ 

 انَ كَ   هُ نَّ أَ  لٌ جُ رَ  َل   رَ كَ ذَ  كَ الم  َُ ا ل  يق ا د  صْ تَ  اذُ تَ سْ  أُ َيَ  لٌ جُ رَ  َل   الَ قَ  ة ا رَّ مَ      
 ََل إ   رَّ اَنَْ ا فَ هَ حَ افَ صَ  ة ا رَّ مَ  ا، ُثَّ ْلََ  كٌ رُّ َتََ  هُ نْ م   لُ صُ ا ُيَْ مَ ا، وَ اهَ رَ يَـ وَ  ةٍ أَ رَ مْ َب   عُ م  تَ َيَْ 
 نْيَ بَ  قٌ رْ فَـ وَ  ةٌ نَ ش  َْ  دٌ يَ ، وَ ةٌ يَّ ر  طَ  ةٌ نَ ي ٍّ لَ  دٌ ، يَ فُ ل  تَ َتَْ  دْ قَ  دَ يَ الْ  نَّ ا أل َ هَ عَ مَ  ة  شَ اح  فَ الْ 
 .ة  نَ ي ٍّ اللَّ  د  يَ الْ وَ  ة  نَ ش  اِلَْ  د  يَ الْ  س  مْ لَ 
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 ة  أَ رْ مَ الْ  ج  وْ زَ  بُ ار  قَ أَ  مُ ظَ عْ أَ  هُ رُ طَ َْ  اهُ نَ عْ مَ  »تُ وْ مَ ْمُو الْ اْلَْ « يثٌ د  حَ      
 يبُ ر  ا قَ ذَ هَ  ونَ ولُ قُ يَـ  اسَ النَّ  نَّ أل َ  رْي  غَ الْ  ة  وَ لْ َْ  نْ ر اا م  طَ َْ  دُّ شَ أَ  ه  ت  جَ وْ زَ ب   مْ ُتُُ وَ لْ َْ 
 ةَ وَ لْ اِلَْ  ه  ذ  هَ  نَّ أَ  ِف   ونَ رُ ُ ٍّ فَ ال يُـ ا فَ هَ ج  وْ زَ  ىْ  أَ  نُ ابْ  و  ا، أَ هَ ج  وْ و زَ ُْ ا، أَ هَ ج  وْ زَ 
ا ذَ ا هَ مَّ ، أَ مَ هَّ يـُتَـ  نْ ى أَ شَ َيَْ  هُ ريُْ . غَ هُ ريُْ غَ  نُ َُّ مَ تَ ا ال يَـ مَ  نُ َُّ مَ تَ يَـ ا، فَـ يهَ ا ف  ا مَ يهَ ف  
 ا.هَ ج  وْ زَ  ىْ  أَ  نُ ابْ  و  ا أَ هَ ج  وْ و زَ ُْ أَ  ونَ ولُ قُ . يَـ مُ هَّ تَـ ال يُـ  اس  النَّ  دَ نْ ع  

و. مُ اْلَْ  وَ هُ  ج  وْ و الزَّ ُْ . أَ ور  كُ لذُّ ل   ءٍ ال َتَ و ب  مُ ا اْلَْ َّنََّ ، إ  ة  جَ وْ الزَّ  مُّ أُ  اةُ مَ اْلَْ      
 سَ يْ ا لَ ُجهَ وْ زَ  ىْ أَ  ُمَغيـََّبةٍ  ةٍ أَ رَ ى امْ لَ عَ  مْ كُ دُ حَ ل أَ ُْ دْ ال يَ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  ُثَّ 
 ولُ سُ الرَّ  الَ قَ فَـ  اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َو َيَ مْ اْلَْ  تَ يْ أَ رَ فَـ أَ  لٌ جُ رَ  الَ قَ فَـ  ت  يْ بَـ لْ ر اا َب  اض  حَ 
 .ة  وَ لْ خَ لْ ا ل  ذَ . هَ يمُ ظ  عَ الْ  رُ طَ ا اِلَْ ذَ هَ  ىْ أَ  »تُ وْ مَ ْمُو الْ اْلَْ «

 هُ ونَ مُ ه  تَّ ال يَـ  اسَ النَّ  نَّ ر اا أل َ طَ َْ  دُّ شَ ا أَ ذَ ، هَ ه  يب  ر  قَ  ة  جَ وْ زَ ب   و  مْ اْلَْ  ةُ وَ لْ َْ      
 .ه  يْ لَ ى عَ وَ قْ يَـ  انُ طَ يْ الشَّ ، وَ نُ َُّ مَ تَ يَـ فَـ 
 

 ونُ طُ بْ مَ الْ      
ن اا، طْ ى بَ مَّ سَ ا يُ يمَ ف   لُ صُ ُيَْ  ونُ طُ بْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، لُ ُْ دْ ال يَ  بُ لْ قَ ، الْ ن  طْ بَ الْ  ِف   لُ ُْ دْ تَ  ةُ يَ ُ لْ الْ وَ  اءُ عَ مْ األَ وَ  دُ ب  َُ الْ وَ  ةُ دَ ع  مَ الْ 
 ةُ انَ ثَ مَ الْ  ىَ ات ه  تَ وسْ َُْ الْ  نُ طْ بَ ، الْ لُ ُْ دْ تَ  ةُ انَ ثَ مَ ، الْ الن  ُْ دْ ال تَ  ان  تَ ئَـ الر ٍّ وَ 
ْ  الدَّ  ِف   ىذ  ُء الَّ زْ  اْلُْ َّتَّ حَ  لُ ُْ دْ  يَ ال يبُ ض  قَ ات. الْ تَ وسْ َُْ الْ  ةُ دَّ غ  وَ  لُ ُْ دْ تَ    ل  ا
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َ ا اعْ مَ  لُّ كُ  ا مَ ه  شَ  دُّ عَ يُـ  ه  ب  بَ سَ ب   اتَ مَ  نْ مَ  ن  طْ بَ الْ  نَ م   ُتَ   سَ يْ . لَ وَن ا طُ بْ يد ا
 .لُ ُْ دْ يَ  جُ نْ ولَ قُ الْ  مُ تْ َُ الْ ، وَ طْ قَ فَـ  الُ هَ سْ اإل  

 

 ةَ صَ رْ فُ الْ  ه  ذ  وا هَ مُ ن  تَ اغْ فَ  اب  بَ الشَّ  ن ٍّ س   ِف   اآلنَ  مُ تُ نْـ أَ      
 اب  بَ الشَّ  ن ٍّ س   ِف   اآلنَ  مُ تُ نْـ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 »سٍ َخَْ  لَ بْ س اا قَـ وا َخَْ مُ ن  تَ اغْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ . قَ ةَ صَ رْ فُ الْ  ه  ذ  وا هَ مُ ن  تَ اغْ فَ 
ا  مَّ عَ  م  رَ اْلَْ  ِف   زُ جَ عْ يَـ  انُ سَ نْ اإل   »كَ م  رَ هَ  لَ بْ قَـ  كَ ابَ بَ شَ وَ « يه  ف   يثُ د  ا اْلَْ ذَ هَ 
ا ذَ إ   مُ دَ نْ ال يَـ  هُ ابَ بَ شَ  مَ نَ تَـ اغْ  ن  مَ . فَ َ  ٍّ الْ  ال  مَ عْ أَ  نْ م   ه  اب  بَ شَ  ِف   هُ يعُ ط  تَ سْ يَ  انَ كَ 
 هُ تْ اتَـ فَ  لُ سَ َُ الْ  ه  يْ لَ  عَ ََل وْ تَـ ا اسْ ذَ اُب إ  اٌء الشَّ ُل دَ سَ َُ ن  الْ ُ  . لَ مُ رَ اْلَْ  هُ اءَ جَ 
 كَ ب   وذُ عُ أَ « ول  سُ الرَّ  اء  عَ دُ  ة  لَ َجُْ  نْ م   ولُ سُ الرَّ  هُ نْ م   اذَ عَ تَـ اسْ  لُ سَ َُ الْ  .ةُ صَ رْ فُ الْ 
 .»ل  سَ َُ الْ وَ  ز  جْ عَ الْ  نَ م  

 كَ يْ لَ عَ  اء  يَ شْ األَ  زُّ عَ أَ  تُ قْ وَ الْ  نيَ اْل   الصَّ  دُ حَ أَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .نيَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ  َّلل َّ   اء  يَ شْ األَ  ز ٍّ عَ ِب َ  هُ لْ غَ اشْ فَ 

 ة  اعَ طَ  ِف   هُ فْ ر  صْ تَ  َلَْ  نْ إ   ب  هَ الذَّ  نَ ى م  لَ غْ أَ  تُ قْ وَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .بَ هَ ذَ  اَّللَّ  

ا ذَ وا هَ مُ ن  تَ ، اغْ لٍ سَ ال كَ ب   اد  هَ ت  جْ اال  وَ  د ٍّ ْلْ  َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .مْ ُُ يْ لَ عَ  ةَ صَ رْ فُ وا الْ تُ و ٍّ فَ ال تُـ  تَ قْ وَ وا الْ مُ ن  تَ اغْ ، رَ مُ عُ الْ 
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 ة  وَ عْ الدَّ وَ  ين  الد ٍّ  ة  مَ دْ ِب    ومَ قُ يَـ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  انَ كَ   نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
  د  لَ بَـ الْ ا ذَ هَ  ِف   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  بُ هَ ذْ . مَ ريٌ ب  كَ   بٌ نْ ذَ  ه  يْ لَ عَ  رٍ ذْ ال عُ ب   كَ ل  ذَ  كَ ََِ فَ 
  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَـ  دَّ جَ  نْ ا مَ مَّ ، أَ رٌ اس  َْ  وَ هُ فَـ  ه  ائ  يَ حْ إل    لَ مَ عَ الْ  كَ رَ تَـ  نْ . مَ تٌ ي ٍّ مَ  هُ نَّ أَ كَ 
، وب  لُ قُ الْ  ت  وْ مَ  نْ ا مَ ذَ ، هَ تٌ ي ٍّ مَ  هُ بُ لْ قَـ  ة  وَ عْ الدَّ  ة  مَ دْ ِل    لَ مَ عَ الْ  كَ رَ تَـ  نْ ، مَ ريٌ ب  كَ 
وا ريُ ص  تَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  مْ ُُ تَ رَ سْ ا حَ يَ فَـ  اب  بَ الشَّ  ن ٍّ س   ِف   مْ تُ نْـ أَ وَ  وا اآلنَ دُ ه  تَ َجَْ  ا َلَْ ذَ إ  

َْ خُ يْ الشَّ  ن ٍّ س   ِف    ةَ مَ دْ ْ   كُ ُِْ يَ  ىذ  . الَّ مْ ُُ س  فُ نْـ ى أَ لَ عَ  تُّْ وَّ ا فَـ ى مَ لَ عَ  ة  و
 .ه  يْ لَ عَ  بٌ اض   غَ َنَ أَ فَ  رٍ ذْ ال عُ ب   ة  وَ عْ الدَّ 

 .ِن  عْ ا ال يَـ ِب َ  كَ لَ غَ شَ  ِن  عْ ا يَـ ِب َ  هُ َغلْ شْ تَ  َلَْ ا ذَ إ   اغُ رَ فَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ات  وهَ رُ ُْ مَ الْ وَ  ىاص  عَ مَ الْ  بُ بَ سَ  ىَ ه   ةُ لَ فْ غَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 نْ مَ  مْ ْلَُ  ضَ يٍّ  قَ يُـ  نْ أَ  اب  بَ ى الشَّ لَ عَ  اَّللَّ   م  عَ ن   نْ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .مْ ه  ر  مُ عُ  ل  بَ تَـ ُمقْ  ِف   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  مْ هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ 
 

 ةٌ دَ سَ فْ مَ  اس  النَّ  نَ م   ريٍ ث  ى كَ لَ  عَ َِن غ  الْ وَ  اغُ رَ فَ الْ وَ  ابُ بَ الشَّ      
 ة  يَ اه  تَ عَ و الْ بُ أَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 هْ َسدَ فْ مَ  ىُّ أَ  ء  رْ مَ لْ ل   ةٌ دَ سَ فْ مَ  َدهْ اْلْ  وَ  اغَ رَ فَ الْ وَ  ابَ بَ الشَّ  نَّ إ  
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، َِن غ  الْ  كَ ل  ذَ كَ وَ  اغُ رَ فَ الْ  كَ ل  ذَ كَ وَ  ةٌ دَ سَ فْ مَ  اس  النَّ  نَ م   ريٍ ث  ى كَ لَ عَ  ابُ بَ الشَّ      
 ََل إ   ونَ بُ هَ ذْ يَ  ينَ ذ  الَّ كَ   كُ ل  هْ يَـ  الث  الثَّ  ال  وَ حْ األَ  ه  ذ  هَ  ِف   هُ سَ فْ نَـ  ظْ فَ ُيَْ  َلَْ  نْ مَ 

َْ بُ س  ُْ يَ فَـ  د  ج  سْ مَ  الْ ََل إ   وْ أَ  ورَ بُ قُ وا الْ ورُ زُ يَـ  نْ أَ  لَ دَ بَ  امَ ينَ الس ٍّ   ا.رْي ا وا 
 اَّللََّ  نَّ إ   ولُ سُ الرَّ  الَ ا قَ مَ كَ   مَ وْ يَـ الْ  اب  بَ الشَّ  رُ ثَـ كْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ار  هَ لنـَّ اٍر َب  ْح َ  ل  يْ للَّ ٍة َب  يفَ ج   اق  وَ سْ ألَ َب   ابٍ خَّ سَ  اظٍ َجوَّ  ىٍّ َجْعَظر   لَّ كُ   ضُ غ  يـُبْ 
ْ   ر  مْ ِب َ  لٍ اه  ا جَ يَ نْـ الدُّ  ر  مْ ٍف ِب َ ار  عَ   ِف  وَ  مُ وْ النـَّ  ل  يْ اللَّ  ِف   هُ َْهُّ  اهُ نَ عْ . مَ ة  رَ اآل

 ورُ مُ ا أُ مَّ ا. أَ ق نـُهَ تْ ا يُـ يَ نْـ الدُّ  ر  مْ ِب َ  فٌ ار  ، عَ لَ كْ األَ  رُ ث  ُْ يُ  ار  مَ اْلْ  كَ   لُ كْ األَ  ار  هَ النـَّ 
  ْ ، ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   وَ هُ  مَ وْ يَـ الْ  ءٍ ىْ شَ  مُّ هَ ، أَ مْ هُ هُ رَ ُْ يَ  اَّللَُّ  الء  ؤُ ا، هَ ِب َ  لٌ اه  جَ  ة  رَ اآل

ْ  ا وَ يَ نْـ الدُّ  ِف   عُ اف  النَّ  مُ لْ ع  الْ  وَ هُ  مُ لْ ع  ا الْ ذَ هَ   .ة  رَ اآل
 

 سٍ َخَْ  لَ بْ س اا قَـ َخَْ  مْ ن  تَ غْ ا     
 ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  ىُّ ق  هَ يْـ بَـ ى الْ وَ رَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 كَ م  قَ سَ  لَ بْ قَـ  كَ تَ حَّ ص  وَ  كَ ت  وْ مَ  لَ بْ قَـ  كَ اتَ يَ حَ  سٍ َخَْ  لَ بْ س اا قَـ َخَْ  مْ ن  تَ غْ ا« الَ قَ 
 يثٌ د  حَ  »كَ ر  قْ فَـ  لَ بْ قَـ  اكَ نَ غ  وَ  كَ ل  غْ شُ  لَ بْ قَـ  كَ اغَ رَ فَـ وَ  كَ م  رَ هَ  لَ بْ قَـ  كَ ابَ بَ شَ وَ 

ٌِ ح  صَ   .ي
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 ال  وَ لزَّ ا ل  يَ نْـ الدُّ      
 اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ ، فَـ سٌ رْ  دَ َنَ دَ نْ ع   يمَ ق  أُ  خ  يْ لشَّ ل   يلَ ا ق  مَّ لَ      

َْ ذَ ، هَ سُ رْ ا الدَّ هَ دَ نْ ع   يمَ ق  أُ  نْ مَ ل   هُ نْ عَ  َْ ريٌ ب  كَ   رْيٌ ا  ا. يهَ ا ف  مَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  نَ  م  رْيٌ ، 
 مَ َُ ا حَ ذَ ، هَ ادٍ اُد بُن عَ دَّ شَ  هُ اَسُْ  ل كٌ مَ  ادٍ عَ  م  وْ قَـ  ِف   انَ . كَ ال  وَ لزَّ ا ل  يَ نْـ الدُّ 
 بنُ  ادُ دَّ . شَ مْ هُ مُ ُُ ُيَْ  وَ ا هُ  ُا ل  مَ  ونَ تُّ س  وَ  ان  تَ ائَـ م   ه  د  يَ  تَ َتَْ  انَ ا. كَ هَ لَّ ا كُ يَ نْـ الدُّ 
ا  هَ تُـ فَ ص  وَ  ةُ نَّ اْلَْ  دُ وجَ تُ  هُ نَّ أَ  عَ ا َسَ  مَّ ا. لَ ر ا اف  كَ   انَ ، كَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ َعم  ت سْ  اشَ عَ  ادٍ عَ 
ى هَ تَـ ا انْـ مَ دَ نْ ع   ُثَّ  »اهَ لَ ثْـ م   لُ مَ عْ  أَ َنَ أَ « الَ قَ وَ  بَ هَ الذَّ وَ  رَ اه  وَ اْلَْ  ا َلَّ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ 
َْ ب   ادَ رَ أَ  ا. اَّللَُّ هَ لَ ُْ دْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  اتَ مَ  ةٍ نَ سَ  ة  ائَ الِث   بَ  دَ عْ ا بَـ هَ ائ  نَ ب   نْ م    نْ ا أَ رْي ا ك  
َْ ذَ . هَ ت  يْ بَـ الْ  ا ِف  س ا رْ ك  دَ لَ  رَ سَّ يَ   .اَّللََّ  ىد  ْحَْ ا اَّللََّ  ىد  ْحَْ ا، ريٌ ث  كَ   رْيٌ ا 

ْ  ا وَ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ا مَ لَّ كُ   ب  ر  غْ مَ الْ ق  وَ ر  شْ مَ ُل الْ ثْ م   ةُ رَ اآل
 ى.رَ ْْ األُ  ن  عَ  تَ دْ عَ تَـ ابْـ  ةٍ دَ اح  وَ  نْ م   تَ بْ ََِ اقْ 
 

 الءٍ بَ  ارُ ا دَ يَ نْـ الدُّ      
 ارُ ا دَ يَ نْـ ، الدُّ ََْ ا الصَّ نَ مُ ه  لْ يُـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ءٌ ىْ شَ  مْ هُ يبُـ ص  ال يُ  اءُ يَ ب  نْ األَ  انَ ، كَ الء  بَ الْ  نَ و م  لُ ا َتَْ يَ نْـ الدُّ  ت  انَ كَ   وْ . لَ الءٍ بَ 
ا، سَ لَ وَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ بَـ رْ أَ  هُ لَ  انَ كَ   وبُ يُّ . أَ رَ ثَـ كْ أَ  مْ ه  يْ لَ عَ  الءُ بَ الْ  انَ كَ   نْ ُ  لَ   ورٍ كُ ذُ  عُ بْ د ا
  وبُ يُّ ، أَ هُ الَ مَ  هُ لَ  فَ لَ تْـ أَ ، وَ مْ هُ دَ َبَ ، أَ تَ يْ بَـ الْ  مُ ه  يْ لَ عَ  مَ دَ هَ  يسُ ل  بْ ، إ  اتٍ نَ بَـ  عُ بْ سَ وَ 
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 مٍ وْ يَـ  اتَ ذَ  . ُثَّ ة  يَ اف  عَ لْ و َب  عُ دْ يَ  انَ ا كَ مَ  ه  َْ  صَ  ة  دَّ ش   نْ م   ضَ ر  ا مَ مَّ ا لَ يًّ ن  غَ  انَ كَ 
َْ ا ل  ْهَُ دُ حَ أَ  الَ قَ فَـ  ه  ب  ان  ا ِب َ رَّ مَ  ان  نَ ابْـ   هُ بَ نَـ ذْ ا أَ ب اا مَ نْـ ذَ  بَ نَ ذْ أَ  وبَ يُّ أَ  نُّ ظُ  أَ َنَ أَ  ر  آل
 لَ دَ الد اا بَ وْ أَ  اهُ طَ عْ أَ وَ  هُ اؤُ عَ دُ  يبَ ُتج  اسْ ا فَ عَ دَ  عَ ا َسَ  مَّ لَ . فَـ وبُ يُّ أَ  عَ م  سَ فَ  دٌ حَ أَ 
 ةَ عَ بَـ رْ أَ وَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ بَـ رْ أَ  الد  وْ األَ  نَ ف اا م  َضعْ  اهُ طَ عْ . أَ ه  يْ لَ عَ  ضَ وَّ عَ وَ  مْ هُ دَ قَ فَـ  ينَ ذ  الَّ 
 بٍ هَ ذَ  نْ م   ة ا مَ وْ ، كَ ةٍ ضَّ ف   نْ اد اا م  رَ جَ وَ  بٍ هَ ذَ  نْ اد اا م  رَ جَ  هُ لَ  رَ طَ مْ أَ ، وَ رَ شَ عَ 
ا مَّ لَ  نْ ُ  ، لَ ال  مَ لْ ال َب  وَ  ه  س  فْ نَـ اء  ل  فَ لش ٍّ و َب  عُ دْ يَ  انَ ا كَ . مَ ةٍ ضَّ ف   م نْ  ة ا مَ وْ كَ وَ 

 ا.يَ نْـ الدُّ  الُ حَ  ه  ذ  ا. هَ عَ دَ  هُ بَ لْ ا قَـ رَ سَ كَ   الن  جُ الرَّ  ان  ذَ هَ 
 ينَ ذ  الَّ  اُدهُ بَ ع   زَ يـَّ مَ تَ يَـ ا، ل  يَ نْـ الدُّ  ه  ذ  هَ  ا ِف  نَ قَ لَ َْ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

  .هُ ونَ يعُ ط  ال يُ  ينَ ذ  الَّ  ن  عَ  ة  يَّ د  بَ األَ  ة  ادَ عَ لسَّ وا َب  وزُ فُ يَـ فَـ  هُ ونَ يعُ ط  يُ 
 يمٍ ع  نَ  ارَ دَ  تْ سَ يْ لَ وَ  الءٍ بَ  ارَ ا دَ يَ نْـ الدُّ  قَ لَ َْ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ضٍ ُمَْ 
 اءُ يَ ب  نْ ى، األَ لَ تَـ يـُبْـ  ه  ين  د   ة  وَّ قُـ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  مُ ل  سْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .دَّ شَ أَ  ه  الئ  بَ  ةُ وَّ قُـ  ونُ ُُ يَ  ه  ين  د   ب  سَ ى حَ لَ عَ  ، ُثَّ الء ا بَ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ 
 الء  بَ الْ  ىري  ث  وا كَ انُ كَ   مْ هُ لُّ كُ   اءُ يَ ل  وْ األَ وَ  اءُ يَ ب  نْ األَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ار  فَّ ُُ الْ  نَ م   اء  يذَ إل  َب  ، وَ مْ ه  س  فُ نْـ أَ  ِف   اء  يذَ اإل  وَ  مْ ه  ام  سَ جْ أَ  ِف   ة  ابَ صَ إل  َب  
 .ال  وَ مْ األَ  ف  لَ تَـ ب  وَ  مْ ه  ت  نَ س  لْ ِب َ  نيَ ق  اس  فَ الْ وَ 
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 نْ م   ىه  ا يـُلْ مَ  كَ ل  ذَ  نْ م   ادُ رَ مُ الْ  بُّ سَ ا تُ مَّ ا لَ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا  ِبَُ الَّ طُ وَ  ةٌ يفَ ا ج  يَ نْـ الدُّ  ف  لَ السَّ  ض  عْ بَـ  َعنْ  دَ رَ . وَ اَّللَّ   ة  اعَ طَ  نْ ا عَ يَ نْـ الدُّ  ور  مُ أُ 

 .هُ تُ ايَـ وَ ر   وزُ َيَُ ا وَ يث ا د  حَ  سَ يْ ، لَ البٌ ك  
ا ال  عَ االُه وَ ا وَ مَ وَ  َر اَّللَّ  كْ  ذ  الَّ ا إ  يهَ ا ف  مَ  ونٌ عُ لْ مَ  ةٌ ونَ عُ لْ ا مَ يَ نْـ الدُّ « يثٌ د  حَ       م ا

ال ٍّ عَ تَـ مُ وَ   .»م ا
ا يَ نْـ الدُّ  اةُ يَ ا اْلَْ مَ وَ ﴿ا، ذَ هَ  لُ ثْ م   وزُ َيَُ  ةٌ انَ تَّ ا فَـ يَ نْـ ، الدُّ ةٌ ارَ رَّ ا غَ يَ نْـ الدُّ  الُ قَ يُـ      

 ا.هَ مَّ ذَ  اَّللَُّ  [انرَ مْ ع   ل  َءا ةَ ورَ سُ ] ﴾ور  رُ غُ الْ  اعُ تَ مَ  الَّ إ  
َْ  ىْ أَ  ةٌ ونَ عُ لْ ا مَ يَ نْـ الدُّ  اهُ نَ عْ مَ  يثُ د  ا اْلَْ ذَ هَ        ىْ أَ  اَّللَّ   رُ كْ  ذ  الَّ ا إ  يهَ ف   رْيَ ال 

 هُ نَّ أل َ  الل  اْلَْ  ال  مَ الْ  ب  لَ طَ ٍة كَ اعَ ى طَ لَ عَ  دُ اع  سَ ا يُ مَ  ىْ أَ  االهُ ا وَ مَ وَ  اَّللَّ   ةُ اعَ طَ 
 .اَّللَّ   ة  اعَ ى طَ لَ عَ  دُ اع  سَ يُ 

ى لَ عَ  دُ اع  سَ ا يُ مَ وَ  ات  نَ سَ اْلَْ  لُّ كُ وَ  امُ يَ الص ٍّ وَ  الةُ الصَّ وَ  ُر اَّللَّ  كْ ذ       
 .ات  نَ سَ اْلَْ 

، رْيٌ َْ  يه  ا ف  ع  مَ بَ رْ األَ  الء  ؤُ ى هَ وَ ا س  ُع مَ بَ رْ األَ  الء  ؤُ هَ  مُ ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  اَل ُ عَ الْ وَ      
َْ ذَ هَ  مٌ ل ٍّ عَ تَـ ال مُ وَ  اَل ٌ عَ  وَ ال هُ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع   مُ لَّ عَ تَـ ال يَـ  ىذ  الَّ    كَ ل  ذَ ، كَ يه  ف   رْيَ ا ال 
َْ  اَّللَّ   ة  اعَ ى طَ لَ عَ  نيُ ع  ال يُ ا وَ يَ نْـ الدُّ  اع  تَ مَ  نْ م   ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ   .يه  ف   رْيَ ال 
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ْ   نَ م   ِن  ا ال تـُغْ يَ نْـ الدُّ        ة  رَ اآل
 نَ م   ِن  غْ ا ال تُـ يَ نْـ الدُّ فَ  وا اَّللََّ قُ اتَـّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
  ْ  مَ وْ يَـ  دٍ بْ ا عَ مَ دَ قَ  ولُ زُ ال تَـ « المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  دْ قَ وَ  ة  رَ اآل

 الهُ بْ أَ  يمَ ف   ه  م  سْ ج   نْ عَ وَ  اهُ نَ فْـ أَ  يمَ ف   ه  ُمر  عُ  نْ ٍع عَ بَ رْ أَ  نْ عَ  لَ أَ  ُيسْ َّتَّ حَ  ة  امَ يَ ق  الْ 
ا مَ هْ مَ . فَ »ه  ب   لَ م  ا عَ اذَ مَ  ه  م  لْ ع   نْ عَ وَ  هُ قَ فَ نْـ ا أَ يمَ ف  وَ  هُ ذَ َْ أَ  نَ يْ أَ  نْ م   ه  ال  مَ  نْ عَ وَ 

 ى اَّللَّ  وَ قْ تَـ ب   مْ ُُ يْ لَ عَ ، فَـ لٌ ائ  زَ  هُ نَّ إ  فَ  ه  ب   مَ عَّ نَـ تَـ وَ  ام  رَ اْلَْ  ال  مَ الْ  نَ م   انُ سَ نْ اإل   عَ َجََ 
ْ   ر  كْ ذ  وَ   يلٌ ل  ا قَ يَ نْـ الدُّ  اعُ تَ مَ  لْ قُ ﴿ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  الَ . قَ ت  وْ مَ الْ  ر  كْ ذ  وَ  ة  رَ اآل
ْ  وَ   ال  مَ الْ  نَ م   انُ سَ نْ اإل   عَ ا َجََ مَ هْ مَ فَ  [اء  سَ الن ٍّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ىقَ اتَـّ  ن  مَ ل ٍّ  رْيٌ َْ  ةُ رَ اآل
. ت  وْ مَ لْ َب   كَ ل  ذَ  قَ ار  يـُفَ  نْ أَ  دَّ ال بُ  ات  يَ هَ تَـ شْ مُ الْ وَ  ات  ذَّ لَ مَ الْ  اع  وَ نْـ ِب َ  مَ عَّ نَـ تَـ وَ 
 ىذ  الَّ  ونَ ارُ قَ كَ   الَ وَ مْ وا األَ عُ َجََ  ينَ ذ  الَّ  نَ م   مْ ُُ لَ بْـ قَـ  نْ مَ ى ل  رَ ا جَ وا مَ رُ كُ اذْ 
 انَ كَ ، وَ هُ عَ َجََ  انَ كَ   ىذ  الَّ  ري  ث  َُ الْ  ب  هَ الذَّ وَ  ضَ رْ األَ  ه  ار  دَ ب  وَ  ه  ب   اَّللَُّ  فَ سَ َْ 
ى رَ ا جَ مَ  كَ ل  ذَ كَ . وَ ل  وَ الدُّ  نَ م   ةٍ لَ وْ دَ  دَ نْ ع   مَ وْ يَـ الْ  دُ وجَ ا ال يُ مَ  ه  ب  هَ ذَ  رُ دْ قَ 
تُّ وَ  ان  تَ ائَـ م   ه  د  يَ  تَ َتَْ  انَ كَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  مَ َُ حَ  ىذ  الَّ  ادٍ عَ  بن   اد  دَّ شَ ل   ا ل  مَ  ونَ س   ُا
َ بْ يَـ  نَّ أَ  ادَ رَ أَ وَ  ر  فْ ُُ ى الْ لَ عَ  انَ كَ وَ   اف  صَ وْ أَ  نْ م   هُ عَ ا َسَ  مَ ا كَ هَ افُـ صَ وْ أَ  ة ا ينَ د  مَ  ِن 

 ة ا ينَ د  مَ  ةٍ نَ سَ  ة  ائَ الِث   بَ   ِف  َِن بَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  نَ م   رَ اه  وَ اْلَْ وَ  بَ هَ الذَّ  عَ مَ جَ فَ  ة  نَّ اْلَْ 
ُه ُمرُ عُ  انَ كَ ا وَ هَ لَ ُْ دْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  هُ مَ وْ قَـ  وَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ رَ مَّ دَ  ُثَّ  ة  نَّ ْلَْ ا َب  هَ هَ بـَّ شَ 

 .ةٍ نَ ة  سَ ائَ َعم  ت سْ 
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 ارٌ وَ طْ أَ  ان  سَ نْ اإل   رُ مُ عُ      
 اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ ارٌ وَ طْ أَ  ان  سَ نْ اإل   رُ مُ عُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ونَ وتُ مُ يَ فَـ  ةَ بَ وْ التـَّ  مُ هُ قُـ زُ رْ يَـ  ريٍ س  يَ  تٍ قْ وَ ب   ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  مْ هُ حُ ل  صْ  يُ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ 
 ضُ عْ بَـ ، وَ ور  جُ فُ الْ وَ  ق  سْ ف  ى الْ لَ عَ  نيَ ن  الس ٍّ  ات  رَ شَ ا عَ وْ ضَ قَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  نيَ ب  ئ  َتَ 
  ونَ وتُ مُ يَ فَـ  ونَ رُ فُ ُْ يَ  نيَ ن  الس ٍّ  ات  رَ شَ عَ  الم  سْ ى اإل  لَ ا عَ وْ ضَ قَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  اس  النَّ 
 .ينَ ر  اف  كَ 
 

 وحُ الرُّ      
، نْي  عَ لْ ا ة  يَ ؤْ رُ كَ   سَ يْ ى لَ رَ يَـ  وحُ الرُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 دَ نْ ع   ودُ عُ تَـ  ُثَّ  د  سَ اْلَْ  ن  عَ  عَ ط  قَ نْـ تَـ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   ج  ار   اِلَْ ََل إ   دُّ تَ ، َتَْ يمُ ه  يَ  وحُ الرُّ 
 (.ام  نَ مَ الْ  ة  يَ ؤْ رُ  دَ نْ )ع   اظ  قَ يْـ ت  سْ اال  

 ةٍ افَ سَ ِب َ  ونُ ُُ تَ  سُ مْ ، الشَّ سَ مْ الشَّ  هُ ب  شْ تُ  دُّ تَ ميَْ  ىذ  الَّ  اع  عَ الشُّ كَ   ودُ عُ تَـ      
 .ض  رْ ألَ َب   لُ ص  تَّ ا يَـ هَ ءَ وْ ضَ  نَّ ُ  لَ  ةٍ يدَ ع  بَ 

 لَ بْ قَـ  وح  الرُّ  ق  لْ َْ  نْ م   ة  مَ ُْ ى اْلْ  لَ عَ  يث  د  اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ودُ جُ وُ ، فَـ ةٌ يمَ ق   د  سَ جَ لْ ل   نْ ُُ يَ  َلَْ  وحُ ال الرُّ وْ ، لَ لُ صْ األَ  وَ هُ  وحُ الرُّ  د  سَ اْلَْ 
َْ هَ ف  رَ شَ ، ل  لُ صْ األَ  وَ هُ  وحَ الرُّ  نَّ ى أَ لَ عَ  يلٌ ل  دَ  اد  سَ جْ األَ  لَ بْ قَـ  وح  الرُّ  ا هَ قَ لَ ا 
 اء  يَ ب  نْ األَ  نَ م   مْ ، كَ ار  فَّ ُُ الْ  ىد  يْ ِب َ  كُ ل  هْ يَـ  دْ قَ  دُ سَ اْلَْ  كَ ل  ذَ ل  وَ  د  سَ اْلَْ  لَ بْ قَـ 
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 وَ هُ فَـ  وحُ ا الرُّ مَّ أَ  دَ سَ وا اْلَْ انُ هَ أَ  مْ هُ  نْ ُ   لَ َي ُيَْ  مْ ه  ت  لَ َجُْ  نْ ، م  ارُ فَّ ُُ الْ  مُ هُ لَ تَـ قَـ 
 وحُ الرُّ ، فَ نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ان  دَ بْ ِب َ  ارُ فَّ ُُ الْ  بَ ع  ا لَ مَ هْ مَ  ى اَّللَّ  لَ عَ  ميٌ ر  كَ   يزٌ ز  عَ  اَّللَّ   دَ نْ ع  

 .اَّللَّ   دَ نْ ا ع  هَ فُـ رَ شَ  صُ قُ نْـ ال يَـ 
ا هَ يْـ لَ إ   رُ ظُ نْ ، يَـ رُ صَ بَ ا الْ هَ عَ ب  تَ  تْ ضَ ب  ا قُ ذَ إ   وحَ الرُّ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ت  ي ٍّ مَ الْ  ِنَ  يْ عَ  ونَ قُ ب  طْ يُ  اسَ النَّ  نَّ ال أَ وْ لَ ا، وَ هَ يْـ لَ إ   رُ ظُ نْ ، يَـ وحُ الرُّ  جُ رُ ا َيَْ مَ دَ نْ ع  
 .كَ ل  ى ذَ لَ عَ  تْ دَ مَ ْلََ 

 .تْ لَ َْ دَ  ثُ يْ حَ  نْ م   وخ  افُ يَ الْ  نَ م   وْ ا أَ نَ هُ  نْ م   س  أْ الرَّ  نَ م   جُ رُ َتَْ  وحُ الرُّ وَ      
 

 تُ وْ مَ الْ      
ْ   ةُ عَ رَ زْ ا مَ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ا نَ هُ  عَ رَ زَ  نْ ، مَ ة  رَ اآل

ْ   ِف   ُدهُ صُ ا ُيَْ رْي ا َْ   ملسو هيلع هللا ىلص ه  ول  سُ رَ ب   نَ مَ َءاوَ  اَّللََّ  فَ رَ عَ  نْ مَ  نَّ  أَ َِن عْ مَ . الْ ة  رَ اآل
ْ   ِف   ازَ ا فَ ذَ هَ  ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  بَ نَ تَـ اجْ وَ  ات  بَ اج  وَ ى الْ دَّ أَ وَ  ا يَ نْـ الدُّ  ه  ذ  هَ  . ِف  ة  رَ اآل
ا أَ ظ  اد اا عَ زَ  ذَ َْ أَ  َْ لَ عَ  وَ هُ فَـ  كَ ل  ذَ  هُ اتَ فَ  نْ ا مَ مَّ يم ا  رْي  غَ  نْ م   اتَ مَ  ىذ  . الَّ رٍ طَ ى 
ْ   ِف   ءٌ ىْ شَ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  ه  ي ٍّ ب  نَ ب   نَ م  ؤْ يُـ وَ  اَّللََّ  فَ ر  عْ يَـ  نْ أَ  َد َُ  النَّ الَّ إ   ة  رَ اآل
 . ابَ ذَ عَ الْ وَ 

 ِف   ىر  دْ ، ال نَ اد  بَ ع  الْ  اب  قَ ى ر  لَ عَ  فٌ يْ سَ  تُ وْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .عُ طَ قْ يَـ  ةٍ اعَ سَ  ى ٍّ أَ 
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ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        رُ ث  ُْ يُ  ىذ  ، الَّ ت  وْ مَ الْ  ر  كْ ذ   نْ م   ار  ثَ كْ إل  َب   مْ ي
 ا.يَ نْـ لدُّ َب   هُ قُ لُّ عَ تَـ  فُّ ا، َيَ  يَ نْـ لدُّ َب   هُ تُ بَـ غْ رَ  فُ عُ ضْ تَ  ت  وْ مَ الْ  رَ كْ ذ  

ك  رْ ى تَـ لَ ُد عَ اع  ت  ُيسَ وْ مَ ر  الْ كْ ذ   نْ اُر م  ثَ كْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
.سَ َُ الْ   ل 

ا  رْي ا َْ  َِ ب  رَ  دْ قَ فَـ  ان  ميَ اإل  وَ  الم  سْ ى اإل  لَ عَ  اتَ مَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ار  النَّ  ِف   ىَّ د  بَ األَ  ودَ لُ اِلُْ  نُ مَ َيَْ  هُ نَّ ري اا أل َ ث  كَ 

ال  ثُ يْ ِب َ  ت  وْ مَ الْ  رَ كْ ذ   رُ ث  ُْ يُ  صُ خْ الشَّ  انَ كَ   نْ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 وَ هُ فَـ  َ  ٍّ الْ  اع  وَ نْـ أَ  نْ م   كَ ل  ذَ  رْي  غَ وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ة  اءَ رَ ق   ة  مَّ ه  مُ الْ  ور  مُ األُ  ن  عَ  هُ لُ غَ شْ يَ 

 .نٌ سَ حَ ل ٌ مَ عَ 
ا يَ نْـ الدُّ  اةَ يَ اْلَْ  ه  ذ  هَ  لَ عَ  جَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللََّ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ْ  ل   ة ا عَ رَ زْ مَ  ْ   ِف   هُ عُ فَ نْـ ا يَـ ا مَ يهَ ف   عَ رَ زَ  نْ مَ فَ  ة  رَ آل ر اا ْْ ذُ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ وَ  ة  رَ اآل
ز اا وْ فَـ وَ  اة ا َنََ وَ  هُ ا لَ رْي ا َْ  تْ ارَ صَ  هُ تُ عَ رَ زْ مَ فَ  ات  اعَ الطَّ  اء  دَ أَ وَ  ىاص  عَ مَ الْ  اب  نَ ت  جْ َب  
ْ   ِف    .ة  رَ اآل

ر اا ْْ ذُ  ونُ ُُ ا يَ مَ  ال  وَ الط ٍّ  م  َيَّ األَ  كَ لْ ت  ل   ل  الئ  قَ الْ  م  َيَّ األَ  ه  ذ  هَ  وا ِف  مُ نَ تَـ اغْ فَ      
 نْ م   ين  الد ٍّ  م  لْ ع   نْ  م  اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ضَ رَ ا فَـ مَ  م  لُّ عَ ى تَـ لَ عَ  وبُ ؤُ الدُّ  وَ هُ وَ  مْ ُُ لَ 

 .كَ ل  ذَ ب   لُ مَ عَ الْ  ُثَّ  امُ َُ حْ األَ  ثُ يْ حَ  نْ م  وَ  ادُ قَ ت  عْ اال   ثُ يْ حَ 
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 يم  ظ  عَ الْ  ر  ْْ ا الذُّ ذَ هَ  يل  ص  حْ تَ ل   مْ ُُ ابَ بَ وا شَ مُ ن  تَ ، اغْ اغَ رَ فَ ا الْ ذَ وا هَ مُ ن  تَ اغْ      
 ابٌ جَ ح   كَ ل  ذَ  نَّ إ  فَ  ال  مَ الْ  ري  ث  ُْ تَ ب   م  مَ اْلْ   ق  لُّ عَ تَـ وَ  م  عُّ نَـ لتـَّ َب   ةَ لَ فْ غَ الْ وَ  مْ كُ َيَّ إ  وَ 
 .يم  ظ  عَ الْ  ر  ْْ ا الذُّ ذَ هَ  اذ  اَت ٍَّ  ن  عَ  مْ ُُ لَ  عٌ اط  قَ 

 ِف   انُ سَ نْ اإل   هُ وقُ ذُ يَ  َلٍَ أَ  دُّ شَ أَ  وَ هُ  ت  وْ مَ الْ  اتُ رَ َُ سَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 كَ لْ ت   نْ ُ  لَ  فٍ يْ سَ ب   ةٍ بَ رْ ضَ  ف  لْ أَ كَ   هُ مُ لَ أَ  ت  وْ مَ الْ  ةُ رَ ُْ سَ  وَ ا، هُ يَ نْـ الدُّ  اة  يَ اْلَْ  ه  ذ  هَ 

 عَ ا مَ َضهَ عْ ة ا بَـ لَ ص  تَّ مُ  تْ سَ يْ ا لَ َنََّ أَ كَ   لُّ حَ نْ تَـ  هُ لَ اص  فَ مَ  نَّ أَ كَ   انُ سَ نْ اإل   ةَ اعَ السَّ 
 نْ أَ  ونَ يعُ ط  تَ سْ ال يَ  ونَ مُ لَّ َُ تَ ال يَـ  اس  النَّ  بُ لَ غْ أَ  طُ ب  تَ رْ يَـ  انُ سَ الل ٍّ ، وَ ضٍ عْ بَـ 
ى لَ عَ  هُ مُ سْ ج   هُ دُ اع  سَ ال يُ  ُثَّ  مْ هُ امُ سَ جْ أَ  كُ َُّ فَ تَـ تَـ  َلَ  األَ  ة  دَّ ش   نْ م   ،وامُ لَّ َُ تَ يَـ 

 .ت  يْ بَـ الْ  جَ ار  َْ  وْ أَ  ت  يْ بَـ الْ  ِف   ل  وُّ جَ التَّ 
 قُ رَ عْ يَـ  ىذ  الَّ  تُ ي ٍّ مَ ، الْ ني  ب  اْلَْ  ق  رَ عَ ب   وتُ ميَُ  نُ م  ؤْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ،ةَ هَ بْـ اْلَْ  سَ يْ ا، لَ نَ هُ ا وَ نَ هُ  قٌ رَ عَ  رُ هَ ظْ ، يَ رْيٍ َْ  ةُ المَ ا عَ ذَ هَ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   هُ ينُ ب  جَ 
 هُ نْ م   عُ لُ طْ يَ  ىذ  ا الَّ مَّ ، أَ رْيٍ َْ  ةُ المَ عَ  ني  ب  ى اْلَْ لَ عَ  ق  رَ عَ الْ  عَ مَ  ه  جْ وَ اُر الْ رَ ف  اصْ 

 .رْيٍ َْ  ةَ المَ عَ  سَ يْ لَ  ه  م  فَ  نْ ٌة م  وَ غْ رَ 
 ةٌ ارَ فَّ كَ   يه  ف   هُ لَ  هُ مُ ل  ؤْ يُـ  وْ أَ  مَ ل  سْ مُ الْ  نُ ز  ُيُْ  ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .رٌ جْ أَ  هُ لَ  امٌ كَ ُز  هُ ابَ صَ أَ  وْ لَ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ  هُ سُ أْ رَ  َصدَعَ  وْ لَ  ،رٌ جْ أَ  يه  ف   هُ لَ وَ 
 َلَ  ِب َ  رٌ جْ أَ  هُ لَ َن فَـ م  ؤْ مُ اَن الْ سَ نْ اإل   يبُ ص  ا يُ يَ نْـ الدُّ   ِف  َلٍَ أَ  دُّ شَ أَ  ت  وْ مَ الْ  َلَُ أَ وَ      

 .وتَ يُ بُـ الْ  رُ م ٍّ دَ تُ  َّت  الَّ  ة  عَ بَـ وْ الزَّ  نَ م   ريٍ ث  َُ ب   دُّ شَ أَ  ت  وْ مَ الْ  َلَُ ، أَ ت  وْ مَ الْ 
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ْ  ذَ إ   تُ وْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ىذ  ا الَّ َّنََّ إ   ةَ يدَ ق  عَ الْ  رُّ ضُ ال يَ  هُ نْ م   يفَ ا 
َْ  ىْ أَ  مٍ ل  سْ مُ  ل ٍّ ُُ ل   رٌ رَ ضَ  تَ وْ مَ الْ  نَّ أَ  ادَ قَ ت  عْ اال   رُّ ضُ يَ   اءُ دَ هَ . الشُّ يه  ف   رْيَ ال 
 ت  وْ مَ لْ َب   اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  ، كَ اءُ يَ ل  وْ األَ  كَ ل  ذَ ا، كَ يَ نْـ الدُّ  اب  عَ تْـ أَ  نْ م   ونَ ُيُ َِ  سْ يَ 
 .مْ ْلَُ  ةٌ احَ رَ  تُ وْ مَ ، الْ ونَ ُيُ َِ  سْ يَ 

 

 َُْ قَ الْ      
 َُْ قَ ، الْ ة  لَ بَـ زْ مَ الْ  نَ م   عُ ظَ فْ أَ  َُْ قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، كَ لُ مَ عَ وَ  تَ نْ ، أَ ة  ادَ عَ ى الْ لَ عَ  كَ سُ ن  ؤْ اَن ا يُـ سَ نْ ى إ  رَ ال تَـ  ةٌ شَ حْ وَ وَ  يقٌ ض  وَ  ةٌ مَ لْ ظُ 
 تُ يْ بَـ وَ  ة  شَ حْ وَ الْ  تُ يْ بَـ وَ  يق  الض ٍّ  تُ يْ بَـ  َُْ قَ ، الْ كَ ُُ ل  هْ يُـ  وْ أَ  كَ سُ ن  ؤْ يُـ  كَ لُ مَ عَ 
 ا.ذَ هَ  ِف   ونَ رُ ُ ٍّ فَ ا يُـ ، مَ ة  مَ لْ الظُّ  تُ يْ بَـ وَ  ود  الدُّ  تُ يْ بَـ وَ  ة  دَ حْ وَ الْ 

ى لَ عَ  ونَ دُ ج ٍّ هَ تَـ مُ ، الْ د  جُّ هَ التـَّ  الة  صَ ب   رُ وَّ يـُنَـ  َُْ قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ةٌ رَ وَّ نَـ مُ  مْ هُ ورُ بُ قُـ  ة  نَّ السُّ 

  وْ لَ  نْ ُ  لَ  ة  نَّ اْلَْ  ض  َيَ ر   نْ م   ةٌ ضَ وْ رَ  نيَ اْل   لصَّ ل   َُْ قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 بَ جَ حَ  . اَّللَُّ يمَ ع  ا النَّ ذَ هَ  يه  ى ف  رَ ال يَـ  هُ شَ بَ نَـ  ََْ قَ ا الْ ذَ هَ  صُ خْ الشَّ  فَ شَ كَ 
 نْ مَ  نْ ُ  لَ  يم  ع  النَّ وَ  ُِلْضر  ا نَ م   اءَ يَ شْ أَ وَ  رَهُ وُّ نَـ تَـ وَ  َْ  قَ الْ  اعَ سَ ات ٍّ  اس  النَّ  نُي  عْ أَ  نْ عَ 
 .كَ ل  ذَ  رْيُ ُة غَ يقَ ق  اْلَْ  ن  ُ  لَ  رَ ا ُحف  مَ  لَ وَّ أَ  انَ ا كَ مَ  لَ ثْ ى م  رَ يَـ  ََْ قَ ا الْ ذَ هَ  ُِ تَ فْ يَـ 
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 ر  صَ بَ الْ  دَّ مَ  َُْ قَ الْ  هُ لَ  عُ سَّ وَ يُـ  اء  يَ ق  تْ األَ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
  ىذ  الَّ  اِب  ٍّ حَ ا الصَّ ذَ هَ  لُ ثْ ض اا، م  رْ عَ  نيَ ع  بْ سَ وال ا وَ اع اا طُ رَ ذ   نيَ ع  بْ سَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ وَ 
 دَ عْ بَـ  ة  ابَ حَ الصَّ  رْي  غَ ل  وَ  ة  ابَ حَ الصَّ  ض  عْ بَـ ا ل  د ا ائ  قَ  انَ كَ وَ  ار  فَّ ُُ الْ  ال  تَ ق  ر اا ل  ائ  سَ  انَ كَ 
 اءَ مَ الْ  اضَ َْ  وَ ، هُ ةٍ ينَ ف  سَ  ِف   رَ هْ النـَّ  ازَ تَ اجْ  د  قَ  وَّ دُ عَ الْ  دَ جَ ، وَ ول  سُ الرَّ  اة  فَ وَ 
ض اا يْ ُش أَ يْ اْلَْ  ، ُثَّ ازَ تَ اجْ فَ  ة  سَ اب  يَ الْ  ض  رْ األَ كَ   هُ لَ  هُ لَ عَ جَ  ، اَّللَُّ هُ لَ جْ لَّ ر  يَب   مْ لَ فَـ 
، دُ ائ  قَ ا الْ ذَ هَ  اتَ ا مَ مَّ لَ  ،وهُ مُ زَ هَ فَـ  و ٍّ دُ عَ لْ وا َب  قُ ، ْلَ  وَّ دُ عَ الْ  مَ زَ هَ فَـ  اءَ مَ الْ  اضَ َْ 
 نَ ا م  وْ هَ تَـ ا انْـ مَ دَ عْ بَـ  ، ُثَّ اكَ نَ هُ  وهُ نُ فَـ دَ  ان  رَ مْ عُ الْ  ن  عَ  ة ا يدَ ع  بَ  اِب َ  انَ كَ   َّت  الَّ  ضُ رْ األَ 
 وهُ مُ تُ نْـ فَـ دَ  ىذ  ا الَّ ذَ هَ  نْ مَ  الَ ، قَ ة  يَ اح  النَّ  كَ لْ ت   ل  هْ أَ  نْ م   انٌ سَ نْ إ   اءَ جَ  ن  فْ الدَّ 

 اءُ زَ ا جَ مَ  الَ قَ  ،ه  يْ لَ ا عَ نَـوْ بْـ أَ ، وَ ى ٍّ م  رَ ضْ اْلَْ  بنُ  الءُ عَ ، الْ النٌ ا فُ ذَ هَ  هُ وا لَ الُ قَ 
ُُ اح  صَ  ُ تَ  نْ أَ  مْ ُب  َْ  قَ الْ  َِ تْ وا فَـ ادُ عَ أَ ، فَ اعٌ بَ ا س  يهَ ف   َّت  الَّ  ض  رْ األَ  ه  ذ  هَ  ِف   وهُ كُ ِْ
 وَ ا هُ مَّ ور اا أَ نُ  مُ الطَ تَ يَـ  ََْ قَ وا الْ دُ جَ وَ  ر  صَ بَ الْ  دَّ ع اا مَ س  تَّ مُ  ََْ قَ وا الْ دُ جَ وَ وا فَـ لُ زَ نَـ وَ 
 .وهُ دُ َيَ   مْ لَ فَـ 

 عٍ ُر ذْ أَ  ةَ عَ بَـ رْ أَ  ونُ ُُ يَ  رُ فَ ا ُيُْ َل مَ وَّ أَ  ىذ  الَّ  َُْ قَ ا الْ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، األَ طُ   أُ رَ قْ يَـ  نْ مَ  مْ هُ نْـ م  وَ  ىل ٍّ صَ يُ  نْ مَ  مْ هُ نْـ . م  يه  ف   ونَ شُ ح  وْ تَـ سْ ال يَ  اءُ يَ ق  تْ وال ا
 َّت  الَّ  نَ اك  مَ األَ  ورُ زُ يَـ وَ  جُ رُ َيَْ  نْ مَ  مْ هُ نْـ م  ، وَ ة ا شَ حْ وَ  يه  ف   ونَ دُ ، ال َيَ  انَ ءَ رْ قُ الْ 
 ة  احَ الرَّ  نَ م   ونَ دُ ا َيَ  مَ  ة  دَّ ش   نْ ، م  اء  زَ اْلَْ  ارُ دَ  ىَ ه   َّت  الَّ  ةُ نَّ اْلَْ  فَ يْ َُ ا فَ هَ يدُ ر  يُ 

ا يَ نْـ الدُّ  لَّ كُ   ونَ مُ ُُ حْ تَ ا فَـ يَ نْـ  الدُّ ََل إ   مْ كُ دَّ رُ نَـ  نْ أَ  ونَ ضُ رْ تَـ أَ  مْ ْلَُ  يلَ ق   وْ لَ  ور  بُ قُ الْ  ِف  
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 الَّ إ   ر  دْ الصَّ  اح  رَ ش  انْ وَ  ة  احَ الرَّ  نَ م   َْ  قَ الْ  ِف   ونَ دُ ا َيَ  مَ  ة  دَّ ش   نْ م   نَ وْ ضَ رْ ال يَـ 
ا يَ نْـ  الدُّ ََل إ   ودَ عُ يَـ  نْ  أَ ِنَّ مَ تَ يَـ  اء  دَ هَ الشُّ  ة  امَ رَ كَ   نْ ى م  رَ ل َما يَـ  يدُ ه  ، الشَّ يدُ ه  الشَّ 

 رْيُ ا غَ مَّ ، أَ يد  ه  لشَّ ل   طْ قَ ا فَـ ذَ ، هَ اء  دَ هَ الشُّ  ةَ امَ رَ ى كَ أَ رَ  هُ نَّ أل َ  ة ا يَ ن  ًثَ  لَ تَ يـُقْ فَـ 
 وقُ فُ يَـ  َْ  قَ الْ  ِف   يمُ ع  ا، النَّ يَ نْـ  الدُّ ََل إ   ودَ عُ يَـ  نْ  أَ ِنَّ مَ تَ ال يَـ  ىُّ ق  ، التَّ يد  ه  الشَّ 

وا لُ ُْ دْ يَ  نْ أَ  لَ بْ . قَـ َْ  قَ  الْ ََل إ   ة  نَّ اْلَْ  نَ م   ةٌ حَ ائ  رَ  يه  ت  ا، َيَْ هَ لَّ ا كُ يَ نْـ الدُّ  ات  ذَّ لَ مَ 
 .اءُ يَ ق  تْ ا األَ هَ مُّ شُ ، يَ ىت  َتَْ  ة  نَّ اْلَْ  ةُ حَ ائ  رَ  .ةٍ نَ سَ  ف  لْ أَ  ة  ريَ س  مَ  نْ م   ةَ نَّ ْلَْ ا

 

 ور  بُ قُ الْ  ةُ رَ َيَ ز       
 لَّ كُ   ورَ بُ قُ الْ  ونَ ورُ زُ يَـ  اسُ  النَّ َنَ الد  ب   ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ور  بُ قُ الْ  ة  رَ َيَ ى ز  لَ وا عَ دُ وَّ عَ يُـ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ ار غَ  الص ٍّ َّتَّ حَ  ةٍ عَ َجُُ 
 مْ ى ْلَُ دَ يـُهْ  نْ أَ  ونَ بُّ ُيُ   ور  بُ قُ الْ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ وَ      

 ِف   قُ ارَ غْ ت  سْ اال   مُ هُ َْهُّ  الد  وْ األَ  رُ ثَـ كْ أَ  مَ وْ يَـ ، الْ ارٌ فَ غْ ت  اسْ وَ  اتٌ مَ تَ َْ  وْ لَ  اتٌ قَ دَ صَ 
 دَ عْ  بَـ الَّ إ   ونَ ظُ ق  يْ تَـ سْ ال يَ وَ  ون  يُ زْ ف  لْ ى التٍّ  لَ عَ  ونَ رُ هَ سْ يَ  ل  يْ اللَّ  ِف   م  عُّ نَـ التـَّ 

 .مْ ه  ل  هْ أل َ  ونَ رُ ف  غْ تَـ سْ  يَ ََّت مَ  الء  ؤُ ، هَ وق  رُ الشُّ 
 هُ لَ  ئَ ُقر   نْ إ   عُ ف  تَ نْـ يَـ  ور  بُ قُ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   مُ ل  سْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 رَ فَ غْ تَـ اسْ فَ  ة  بَ وْ التـَّ  لَ بْ قَـ  اتَ مَ وَ  ر  ائ  بَ َُ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   صُ خْ الشَّ  ونُ ُُ يَ  دْ ، قَ انُ ءَ رْ قُ الْ 
ا ذَ هَ  اء  عَ دُ ب   َْ  قَ الْ  يق  ض  وَ  د  َُ النَّ  نَ م   هُ ذُ ق  نْ  يُـ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ عُ ف  تَ نْـ يَـ  نٌ م  ؤْ مُ  هُ لَ 
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 اَيَ دَ هَ  هُ تْ تَـ ا أَ ذَ إ   ى ٍّ اْلَْ  ان  سَ نْ اإل  كَ   مْ هُ رُّ سُ ا يَ ا ِم َّ ذَ  هَ رْيَ غَ  ونَ الُ نَ يَـ  وْ ، أَ م  ل  سْ مُ الْ 
 و  أَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  مُ ْلَُ  ئَ ر  ا قُ ذَ إ   ونَ حُ رَ فْ يَـ  ور  بُ قُ الْ  لُ هْ أَ  كَ ل  ذَ كَ   حُ رَ فْ ال يَـ أَ  ةٌ بَ ي ٍّ طَ 

 .ونَ عُ ف  تَ نْـ يَـ  مْ هُ نْـ عَ  قَ ُتُصد ٍّ  وْ أَ  ونَ عُ ف  تَ نْـ يَـ  مْ ْلَُ  رَ ف  تـُغْ اسْ 
 

 َْ  قَ الْ  ةُ نَ تْـ ف       
 ىذ  الَّ  انُ حَ ت  مْ اال   اهُ نَ عْ مَ  َْ  قَ الْ  ةُ نَ تْـ ف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، هُ  لَ اَن ا حَ ت  امْ  لُ أَ سْ يُ  رُ اف  َُ الْ وَ  انٌ حَ ت  ا امْ ذَ ، هَ لُ أَ سْ يُ  مُ ل  سْ مُ الْ  َْ  قَ الْ  ِف   ريُ ص  يَ 
 .اهُ نَ عْ ا مَ ذَ هَ  »مْ كُ ور  بُ قُـ  ِف   ونَ نُ تَـ فْ تُـ  مْ ُُ نَّ إ  « ةٌ يدَ د  عَ  اءُ يَ شْ أَ  َْ  قَ الْ  ابُ ذَ ا عَ مَّ أَ 

 ِف   ار  النَّ  نَ م   ل  فَ سْ األَ  ْرك  الدَّ  ِف   نيَ ق  اف  نَ مُ الْ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْ   ِف   مْ ِبُُ ذ ٍّ عَ  يُـ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ل  فَ سْ األَ  ر  عْ قَ الْ   مْ َنَُّ أَ  اس  لنَّ ل   ونَ رُ ه  ظْ ، يُ ة  رَ اآل
ٍِ ح  صَ  رْيُ غَ  المَ سْ اإل   نَّ أَ  ونَ دُ ق  تَ عْ يَـ  مْ هُ وَ  ونَ مُ ل  سْ مُ   دٍ لَ بَـ  . ِف  مْ وِب   لُ قُـ  ِف   ي

ُبُع بَ هَ اَسُْ  ا َهوْ تَـ ا انْـ مَ دَ عْ ، بَـ ٌَْ قَ  هُ لَ  رَ ف  حُ فَ  اتَ مَ  صٌ خْ شَ  ة  ينَ د  مَ الْ وَ  ةَ َُّ مَ  نْيَ ا يـَنـْ
َْ ذَ وا هَ كُ رَ ، تَـ انٌ بَ عْ ا بُـ ذَ إ  فَ  وا دُ جَ وَ  هُ رَ فْ و حَ َتُّ ا أَ مَّ لَ فَـ  رَ َْ َءاوا رُ فَ حَ وا فَ افُ ا، 
 تَ ي ٍّ مَ ا الْ ذَ وا هَ هُ ر  َُ اَن ا فَ بَ عْ وا بُـ دُ جَ و وَ َتَُّ ا أَ مَّ لَ ث اا فَـ ل  وا ًثَ رُ فَ حَ وَ  وهُ كُ ََِ اَن ا فَ بَ عْ بُـ 

 نُ َنَْ  مْ ه  ت  نَ س  لْ ِب َ  ونَ ولُ قُ يَـ  ينَ ذ  الَّ  نيَ ق  اف  نَ مُ الْ  نَ م   هُ لَّ عَ ا لَ ذَ ، هَ وهُ كُ رَ تَـ وَ  يه  ف   وهُ طُّ حَ 
 .ونَ قُ ال َيْصد   نْ ُ  لَ  ونَ مُ ل  سْ مُ 



154 
 

ُْ مْ ُت   وْ مَ  دَ عْ بَـ  مْ اْلُُ ا حَ ذَ هَ  نْ مَ  اس  النَّ  نْيَ بَ  دُ وجَ يُ        مْ هُ ضُ عْ ، بَـ مْ اْلُُ حَ  فُ شَ ، ُي
 .مْ وَنَُ لُ و ٍّ ُيَُ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  ُثَّ  ة  لَ بْـ ق   الْ ََل إ   نيَ ه  ج ٍّ وَ تَـ مُ  ونَ نُ فَـ ، يُدْ ة  لَ بْـ ق  الْ  ن  عَ  ونَ لُ وَّ ُيَُ 
 

 ور  بُ قُ الْ  ل  هْ أَ  الُ وَ حْ أَ      
 اس  النَّ  ام ٍّ وَ عَ  نْ م   مْ هُ  ينَ ذ  ى الَّ تَ وْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 م  فَ الْ  نَ م   ةٌ يهَ ر  كَ   تٌ وَبَ طُ رُ  مْ هُ نْـ م   عُ لُ طْ يَ وَ  مْ هُ امُ سَ جْ أَ  خُ سَّ فَ تَـ تَـ  مٍ َيَّ أَ  ة  البَ بَ  دَ عْ بَـ 
 ةٌ امَ رَ كَ   تْ لَ صَ حَ  ان  ودَ السُّ  . ِف  ري  م  اْلَْ  ة  تَ يْـ مَ  ة  حَ ائ  رَ  نْ م   دُّ شَ ا أَ هَ تُـ حَ ائ  رَ  ف  نْ األَ وَ 
 دُ دَّ ََِ تَ  ه  يْ لَ ا عَ َن َ زْ حُ  ة  دَّ ش   نْ م   تْ ارَ صَ  هُ تُ نَـ ، ابْـ اتَ مَ  اء  يَ ق  تْ األَ  نَ م   خٌ يْ ، شَ ةٌ يبَ ج  عَ 
ا ذَ هَ  لَّ كُ   وك  بُ أَ  تْ الَ ا قَ هَ تُـ يلَ م  ا، زَ هَ قُ اف  رَ ا تُـ هَ تُـ يلَ م  ا زَ ْلََ  تْ انَ كَ ، وَ ه  َْ   قَ ََل إ  
ا ْلََ  هُ تْ الَ ا قَ مَ  هُ لَ  تْ الَ قَ ا وَ يهَ ب   أَ ََل إ   تْ اءَ جَ ا وَ هَ رُ اط  َْ  رَ سَ َُ انْ ، فَ قُّ ح  تَ سْ يَ 
 ونَ فُ ل  تَ َيَْ  اسُ النَّ  مٍ َيَّ أَ  ةَ البَ بَ  اسُ ا النَّ هَ َءارَ فَـ  َْ  قَ الْ  نَ م   هُ لَ جْ ر   جَ رَ ْْ أَ ا فَ هَ تُـ يلَ م  زَ 
ٌّ وَ  رُ َْ َءا خٌ يْ شَ  اءَ جَ  ، ُثَّ ه  َْ   قَ ََل إ    اآلنَ  تَ دْ رَ ا أَ مَ  لَ صَ حَ  النُ  فُ َيَ  هُ لَ  الَ قَ فَـ  َل 
 ى.فَ ْْ أَ فَ  ف  ْْ أَ 

 هُ َُْ ا قَ هَ ل  هْ أَ  ضُ عْ ، بَـ ةٌ فَ ل  تَ ُمُْ  مْ اْلُُ وَ حْ أَ  ور  بُ قُ الْ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   هُ لَ  ُِ سَ فْ يُـ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ات  ذَّ لَ  ل ٍّ كُ   نْ م   ذُّ لَ أَ  ىَ ه   َّت  لَّ ا ة  نَّ اْلَْ  ةُ حَ ائ  رَ  يه  ت  َتَْ وَ  رٌ وَّ نَـ مُ 
 وْ أَ  ه  ت  يدَ ق  عَ  اد  سَ فَ ا ل  مَّ اُن إ  بَ عْ الثُـّ  مُ ه  يْ لَ عَ  طُ لَّ سَ يُ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ ، وَ عُ سَّ وَ يُـ  ه  َْ  قَ 
 نْ م   وَ هُ وَ  ىُ  عْ لرَّْْحٰن  كَ ا دُ بْ عَ  اجُّ اْلَْ  ى َل  َُ . حَ ر  ائ  بَ َُ الْ  وب  نُ الذُّ  ض  عْ بَـ ل  
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ُبع وَ  ض  رْ أَ  ِف   صٌ خْ شَ  اتَ مَ  الَ ، قَ ة  ينَ د  مَ الْ  ل  هْ أَ  ، ة  ينَ د  مَ الْ وَ  ةَ َُّ مَ  نْيَ بَ  ىَ ه  يـَنـْ
ا َّنََّ ، إ  اءَ جَ  جٍ ار  َْ  نْ م   سَ يْ اَن ا لَ بَ عْ وا بُـ دُ جَ وَ  رُ فْ اْلَْ  ا َتَّ مَّ لَ فَـ  َُْ قَ الْ  هُ لَ  رَ ف  حُ فَ 
ا ذَ وا هَ دُ جَ وَ ي اا، فَـ ن  ا ًثَ َْ ا  قَ َنَ رْ فَ حَ ا وَ ذَ ا هَ نَ كْ رَ تَـ  الَ ، قَ ة  رَ فْ اْلُْ  ِف   وهُ دُ جَ وَ 

 يه  ف   وهُ طُّ حَ فَ  انَ بَ عْ وا الثُـّ دُ جَ وَ ث اا فَـ ل  ا ًثَ َْ ا  قَ َنَ رْ فَ حَ ا وَ ذَ ا هَ نَ كْ رَ تَـ  ، ُثَّ انَ بَ عْ الثُـّ 
َُِّ  ه  يْ لَ ا عَ مَّوْ طَ وَ   .انُ بَ عْ ا الثُـّ ذَ هَ  هُ عُ بَـ تْـ يَـ  ٍَْ قَ  ةَ ائَ  م  َنَ رْ فَ حَ  وْ وا لَ الُ قَ  مْ َنَُّ أل َ  ابَ ال

ا مَ هْ مَ ا وَ يهَ ف   هُ رُ مُ عُ  انُ سَ نْ اإل   الَ ا طَ مَ هْ ا مَ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
َُِّ  هُ تَ ايَـ َن َ  نَّ إ  فَ  يم  ع  النَّ  ِف   بَ لَّ قَ تَـ   ة  شَ حْ وَ الْ  تُ يْ ، بَـ قُ ي ٍّ الضَّ  تُ يْ بَـ الْ  اكَ ، ذَ ابُ ال
 هُ نْ م   رُ ابَـ نَ تَـ يَـ  هُ مُ سْ ج   ريُ ص  يَ  مٍ َيَّ أَ  ة  عَ ضْ ب   دَ عْ بَـ ، ود  الدُّ  تُ يْ بَـ  ة  مَ لْ الظُّ  تُ يْ بَـ 

 اءُ يَ ق  تْ  األَ الَّ إ   انُ سَ نْ ا اإل  ذَ َُ ، هَ ة  يفَ اْلْ   ة  حَ ائ  رَ  نْ م   َْتُ نْ أَ  ونُ ُُ تَ  هُ تُ حَ ائ  رَ ، فَـ ودُ الدُّ 
 ةٍ يدَ د  ِب َ  حَ ر  جُ  وْ ، لَ مْ هُ تُـ حَ ائ  رَ  ُْتُ نْ ال تَـ  ة  كَ رَ عْ مَ الْ  اءُ دَ هَ ، شُ اء  دَ هَ الشُّ  ضُ عْ بَـ وَ 
 ةٍ نَ سَ  الف  َءاَة رَ شَ عَ  وْ أَ  ىْ فَ لْ أَ  وْ أَ  ف  لْ أَ  دَ عْ بَـ  وْ لَ  ة  كَ رَ عْ مَ الْ  اءُ دَ هَ شُ  ،مٌ دَ  عُ لُ طْ يَ 
 لُ تَ يـُقْ  ىذ  الَّ  مُ ل  سْ مُ الْ  م  لْ الظُّ  يلُ ت  قَ  يدُ ه  ا الشَّ مَّ . أَ مٌ دَ  عُ لُ طْ يَ  ةٍ يدَ د  ِب َ  حَ ا ُجر  ذَ إ  

 ال ِف  ، وَ دٌ َُ نَ  ،ءٌ ىْ شَ  ه  َْ  قَ  ِف   ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  يدٌ ه  ا شَ ذَ هَ  اص  صَ لرَّ َب   وْ أَ  م ٍّ لسَّ َب  
  ْ َُِّ  ن  ُ  ، لَ ة  رَ اآل ، أل َ مَ الْ  ل  جْ أل َ  ،م  سْ ا اْلْ  ذَ هَ  ل  جْ ، أل َ هُ لُ كُ َيَْ  ابُ ال  ل  جْ ال 

 وءُ سُ تَ فَـ  ين  الد ٍّ  م  لْ ع  ل   ونَ تُ ف  تَ لْ ال يَـ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ومَ لُ عُ  ونَ سُ رُ دْ يَ  ة  يشَ ع  مَ الْ  ع  ِف  سُّ وَ التـَّ 
 .ال  مَ الْ  ل  جْ أل َ  ونَ رُ فُ ُْ يَ  اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ مْ هُ تُـ بَـ اق  عَ  وءُ سُ ، تَ مْ ُتُُ رَ ْ  َءا
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 ه  َْ  قَ  ِف   تُ ي ٍّ مَ الْ      
 نْ ُ  لَ  ت  وْ مَ الْ  دَ عْ بَـ  لُ مَ عْ يَـ  تُ ي ٍّ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 فٌ لَّ َُ ، مُ ىٌّ يف  ل  ُْ تَ  لٌ مَ عَ  ه  يْ لَ عَ  انُ سَ نْ ا اإل  يَ نْـ الدُّ  ا، ِف  يًّ يف  ل  ُْ  تَ ال ا مَ عَ  سَ يْ لَ  هُ لُ مَ عَ 
 لُ مَ عْ يَـ ا، فَـ ف ا لَّ َُ مُ  سَ يْ لَ  ت  وْ مَ الْ  دَ عْ ، بَـ كَ ل  ذَ  رْي  غَ وَ  ج ٍّ اْلَْ وَ  ام  يَ الص ٍّ وَ  الة  لصَّ َب  
 اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ مْ ه  ور  بُ قُـ  ِف   ونَ لُّ صَ يُ  اءُ يَ ب  نْ ، األَ انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ ، يَـ يفٍ ل  ُْ ال تَ  ب  اال ا مَ عْ أَ 

 ِف   انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ يَـ  دْ ض اا قَ يْ أَ  اء  يَ ب  نْ األَ  رْيُ غَ ، وَ مْ ه  ور  بُ قُـ  ِف   اء ا يَ حْ أَ  ونَ قُ بْـ ، يَـ مْ يه  ي  ُيُْ 
، بٍ شَ َْ  ة  عَ طْ ق  كَ   ولَ سُ الرَّ  ونَ لُ عَ َيَْ  اَّللَُّ  مُ هُ نَـ عَ لَ  ةُ يَّ اب  هَّ وَ ض اا. الْ يْ أَ  ىل ٍّ صَ يُ وَ  ه  َْ  قَ 
 ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  وَ ، هُ دٌ اس  اٌد فَ قَ ت  ا اعْ ذَ هَ وَ  اس  لنَّ ل   اءٌ عَ ال دُ وَ  اسٌ سَ حْ إ   هُ لَ  سَ يْ لَ 

 يثٌ د  ا حَ ذَ هَ وَ  »ونَ لُّ صَ يُ  مْ ه  ور  بُ قُـ  ِف   اءٌ يَ حْ أَ  اءُ يَ ب  نْ األَ « الَ ، قَ المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ 
ٌِ ح  صَ  ى لَ عَ  ونَ شُ و ٍّ شَ يُ فَـ  ه  ر  اه  ى ظَ لَ عَ  [يث ااد  حَ ]يَث د  ا اْلَْ ذَ هَ  ونَ ذُ ُْ َيَْ  مْ ، هُ ي
 الثٍ بَ  نْ  م  الَّ إ   هُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ انْـ  مَ ادَ ءَ  نُ ابْ  اتَ ا مَ ذَ إ   وَ هُ  يثُ د  ا اْلَْ ذَ ، هَ اس  النَّ 
 .اس  ى النَّ لَ عَ  ونَ شُ و ٍّ شَ ، يُ يثَ د  ا اْلَْ ذَ هَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ فَـ 

ال وَ  ه  رْي  غَ ل  و عُ دْ ال يَ وَ  ه  ت  وْ مَ  دَ عْ بَـ  لُ مَ عْ ال يَـ  انَ سَ نْ اإل   نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ      
 ه  يْ لَ عَ  ابُ ثَ يُـ وَ  ه  ف اا ب  لَّ َُ مُ  انَ كَ   ىذ  الَّ  لُ مَ عَ الْ  اهُ نَ عْ ا مَ َّنََّ إ   انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ ال يَـ وَ  ىل ٍّ صَ يُ 
 ابٌ وَ بَـ  يه  ف   سَ يْ لَ  انَ ءَ رْ قُ وا الْ ؤُ رَ قَـ وَ  َْ  قَ الْ  ا ِف  لَّوْ ا صَ ذَ ، إ  ت  وْ مَ الْ  دَ عْ بَـ  عُ ط  قَ نْـ يَـ 
ا ذَ إ   الَ قَ  ولُ سُ . الرَّ ه  يْ لَ عَ  ابَ وَ ال بَـ  نْ ُ  لَ  مْ الُت   صَ ب   مْ ه  ت  ائَ رَ ق  ب   ة ا ذَّ لَ  ونَ دُ َيَ   نْ ُ  لَ 
 ه  ب   عُ فَ تَـ نْـ يُـ  مٌ لْ ع   وْ أَ  ةٌ يَ ار  جَ  ةٌ قَ دَ صَ  الثٍ بَ  نْ  م  الَّ إ   هُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ انْـ  مَ ادَ ءَ  نُ ابْ  اتَ مَ 
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 ىذ  الَّ  ِ  ال  الصَّ  ل  جُ الرَّ  دَ لَ وَ  َِ ال  الصَّ  دَ لَ وَ الْ  نَّ أَ  رَ كَ ، ذَ هُ و لَ عُ دْ يَ  ٌِ ال  صَ  دٌ لَ وَ  وْ أَ 
 لَ ص  يَ  نْ ا ِب َ عَ دَ وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  أَ رَ قَـ  نْ أَ كَ   ه  يْ لَ إ   لُ ص  ا يَ ذَ هَ  ه  ت  وْ مَ  دَ عْ بَـ  يه  ب  و أل َ عُ دْ يَ 

ا يَـ لْ ع   مَ لَّ ا عَ ذَ إ   كَ ل  ذَ كَ   هُ عُ فَ نْـ يَـ  يه  ب   أَ ََل إ   ابُ وَ الثَـّ   رُّ م  تَ سْ يَ  ابُ وَ ، الثَـّ ه  ب   عُ ف  تَ نْـ م ا
 اس  َنَْ األَ  ة  يَّ اب  هَّ وَ ى الْ لَ ا عَ ِب َ  دُّ الرَّ وَ  ة  لَّ د  األَ  مُ لُّ عَ تَـ  يمٌ ظ  عَ  لٌ مَ ، عَ ت  وْ مَ الْ  دَ عْ بَـ 
 د ٍّ لرَّ ل   ة  يَّ ع  رْ الشَّ  ة  لَّ د  األَ  لُّمُ عَ ، تَـ نيَ م  ل  سْ وا مُ سُ يْ لَ وَ  ونَ مُ ل  سْ مُ  مْ َنَُّ أَ  ونَ عُ دَّ يَ  ينَ ذ  الَّ 
 .اَّللَّ   دَ نْ ع   يمٌ ظ  عَ  لٌ مَ عَ  مْ ه  يْ لَ عَ 
 

       ْ  ةُ رَ اآل
ْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ، ب  ائ  رَ غَ الْ وَ  ب  ائ  جَ عَ الْ  ارُ دَ  ةُ رَ اآل

ا، يَ نْـ الدُّ  ِف   ر  شَ بَ الْ  ن  عَ  ة ا يَّ ف  ُمَْ  تْ انَ ور اا كَ مُ أُ  مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  فُ ش  ُْ  يَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ 
 .ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  مُ لَّ َُ تَ تَـ  لُ جُ رْ األَ ، وَ ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  مُ لَّ َُ تَ تَـ  ىد  يْ األَ 

ْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  رُ ه  ظْ يُ  ب  ائ  رَ غَ الْ وَ  ب  ائ  جَ عَ الْ  ارُ دَ  ةُ رَ اآل
  ا.يَ نْـ الدُّ  ِف   فُ رَ تـُعْ  تْ انَ ا كَ مَ  َّت  الَّ  ور  مُ األُ  نَ ري اا م  ث   كَ اََل عَ تَـ وَ 

 ه  م ٍّ أُ وَ  يه  ْ  أَ  نْ م   ءُ رْ مَ الْ  رُّ ف  يَ  مَ وْ يَـ ﴿ ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  ائ  نَ بْـ أَ  نْ  م  َّتَّ حَ  يه  ن  بَ وَ  ه  ت  جَ وْ زَ  ىْ أَ  ه  ت  بَ احَ صَ  َبَس[عَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾يه  ن  بَ وَ  ه  ت  بَ اح  صَ وَ  يه  ب  أَ وَ 
 ابٍ قَ ُم ع  وْ يَـ  كَ ل  ذَ  نَّ أَ  فُ ر  عْ يَـ  هُ نَّ أل َ  مْ هُ مَ لَ ظَ  انَ كَ   نْ إ   ة  امَ يَ ق  َم الْ وْ ف رُّ يَـ يَ 
 ا ِف  هَ جَ وْ زَ  تْ مَ لَ ظَ  تْ انَ كَ   نْ إ   ةُ جَ وْ الزَّ  كَ ل  ذَ ، كَ رُّ فَ مَ الْ  نَ يْ أَ  نْ ُ  لَ اٍص وَ صَ ق  وَ 
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 مَ لَ ظَ  وْ أَ  كَ ل  ذَ كَ   رُ مْ األَ فَ  هُ َبَ أَ  مَ لَ ا ظَ ذَ إ   دُ لَ وَ ، الْ ق ٍّ ْلَْ ا َب  هَ بَـ ال  طَ  يُ الَّ ئَ ل   رُّ ف  ا تَ يَ نْـ الدُّ 
 ونَ اقُ تَ شْ يَ  مٌ لْ ظُ وَ  اتٌ عَ ب  تَ  مْ هُ نَـ يْـ بَـ  سَ يْ وا لَ اشُ عَ  ينَ ذ  ا الَّ مَّ ، أَ كَ ل  ذَ كَ   رُ مْ األَ فَ  هُ مَّ أُ 
 ض اا.عْ بَـ  مْ هُ ضُ عْ ى بَـ رَ يَـ  نْ أَ 

 يه  ب  أَ وَ  ه  م ٍّ أُ وَ  يه  ْ  أَ  نْ م   ءُ رْ مَ الْ  رُّ ف  يَ  مَ وْ يَـ ﴿ اََل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 صُ خْ الشَّ  مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ى ذَ رَ ا يَـ مَّ لَ  هُ نَّ أَ  كَ ل  ذَ وَ  َبَس[عَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾يه  ن  بَ وَ  ه  ت  بَ اح  صَ وَ 
 هُ اعَ ضَ أَ  وَ هُ  قٍّ ِب َ  ةٍ مَ لَ ظْ ِب َ  هُ تُ جَ وْ زَ  وْ أَ  هُ مُّ أُ  وْ أَ  وهُ ُْ أَ  وْ أَ  وهُ بُ أَ  هُ بَ ال  طَ يُ  نْ أَ ى شَ َيَْ 
ا م  حَ أَ  مْ ل  ظْ يَ  َلَْ  ىذ  الَّ  ىُّ ق  . التَّ مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  رُّ ف  ا يَ ذَ ْل َ  مْ هُ مَ لَ ظَ  وْ أَ  مْ ه  يْ لَ عَ   نْ د ا
 مْ ا هُ َّنَّ إ   مْ هُ نْـ م   رُّ ف  ال يَ  وَ هُ  اهُ َْ ال أَ وَ  هُ تَ جَ وْ ال زَ وَ  هُ َبَ ال أَ وَ  هُ مَّ ، ال أُ ه  ئ  َبَ ر  قْ أَ 
 .ه  ق ٍّ حَ  نْ م   ءٍ ىْ شَ ب   يُطَاَلُبونَ  نْ أَ  نْ ف اا م  وْ َْ  ونَ رُّ ف  يَ 

 

 ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ةُ يحَ ض  فَ الْ      
 ريٌ ث  كَ   ةٌ َُ الئ  مَ  لُ ز  نْ يَـ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ة  عَ بْـ السَّ  ه  ذ  هَ  نَ مْ ض   سُ نْ اإل  وَ  نُّ ، اْلْ  وفٍ فُ صُ  ة  عَ بْـ سَ ب   ن ٍّ اْلْ  وَ  س  نْ إل  َب   ونَ يطُ ُيُ  
 تٍ قْ وَ  ِف   رُ اف  َُ . الْ م  وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   ه  ت  رَ دْ قُ  بَ ائ  جَ عَ  رُ ه  ظْ  يُ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ وفٍ فُ صُ 
 ط قُ نْ تَـ فَـ  هُ مَ فَ  ت مُ  َيَْ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ه  ع  زَ فَـ  ة  دَّ ش   نْ م   اَّللَّ   رْيَ غَ  دُ بُ عْ يَـ  انَ كَ   هُ نَّ أَ  رُ ُ  يـُنْ 
 صُ خْ لشَّ ا اهَ يْـ لَ عَ  انَ كَ   َّت  الَّ  ضُ رْ األَ  كَ ل  ذَ . كَ ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  لَ عَ ا فَـ ِب َ  هُ ؤُ اضَ عْ أَ 

ى لَ عَ  دُ هَ شْ ا، تَ هَ يدُ ع   يُ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ة ا يَ ص  عْ مَ  وْ أَ  ة ا نَ سَ ا حَ هَ يْـ لَ عَ  لُ مَ عْ ا يَـ يَ نْـ الدُّ  ِف  
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 دُ هَ شْ تَ  رْيٍ َْ  نْ ا م  هَ يْـ لَ عَ  لَ عَ ا فَـ ا، مَ ذَ كَ وَ ا ذَ كَ   ىَّ لَ عَ  لَ عَ فَـ  النٌ ا فُ ق ا طْ نُ  ص  خْ الشَّ 
 .ه  ب  

، ةَ ضَّ ف  الْ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ِف   نَهُ زَّ َْ  ىذ  الَّ  بَ هَ ا، الذَّ يَ نْـ الدُّ  ِف   ىك ٍّ زَ ال يُـ  ىذ  الَّ  ُثَّ      
ُْ  مَ نَّ هَ جَ  ِف   ةُ ضَّ ف  الْ وَ  بُ هَ ى الذَّ مَّ ر اا ُيَُ جَ ُة حَ ضَّ ف  الْ وَ  بُ هَ الذَّ  ان  ودَ عُ يَـ  ى وَ ُي
 هُ تَ هَ بْـ جَ ا وَ مَ ِب    هُ بَ نْـ جَ وَ  هُ رَ هْ ظَ  ونَ وُ ُْ يَ  ةُ َُ الئ  مَ . الْ هُ تُ هَ بْـ جَ وَ  هُ بُ نْـ جَ وَ  هُ رُ هْ ا ظَ مَ ِب   
 انَ كَ   َّت  الَّ  رَ قَ بَـ الْ  ه  يْ لَ عَ  اَّللَُّ  طُ ل ٍّ سَ يُ  كَ ل  ذَ كَ   هُ مَ نَ غَ وَ  هُ رَ قَ بَـ  ىك ٍّ زَ ال يُـ  انَ كَ   ىذ  الَّ وَ 

 ا.وَن َ رُ قُ ب   هُ حُ طَ نْ تَـ ا فَـ هَ نْـ عَ  ىك ٍّ زَ ال يُـ 
 بُ ائ  جَ عَ  ، ُثَّ يه  ك ٍّ زَ يُـ  انَ ا كَ مَ  ىذ  ا الَّ ذَ هَ  ه  ف ٍّ ِب ُ  وسُ دُ يَ  لُ ب  اإل   كَ ل  ذَ كَ       

 كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿ا هَ نْـ عَ  الَ قَ  انُ ءَ رْ قُ ، الْ مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  رُ هَ ظْ تَ  بُ ائ  جَ عَ الْ  ه  ذ  ى، هَ رَ ْْ أُ 
 ه  ت  رَ دْ قُ  بُ ائ  جَ عَ  ىت  َتَْ  اهُ نَ عْ مَ  كَ بُّ رَ  اءَ ، جَ [ر  جْ فَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾افًّ ا صَ فًّ صَ  كُ لَ مَ الْ وَ 
 ََل إ   قٍ وْ فَـ  نْ م   لُ ق  تَ نْـ يَـ  مٌ جْ حَ  هُ لَ  اَّللََّ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ ، لَ مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ةُ يمَ ظ  عَ الْ 
 ِف   كٍ لَ مَ  فَ لْ أَ  ونَ عُ بْـ ا، سَ ري ا ب  كَ   مَ نَّ هَ جَ  نْ ء اا م  زْ جُ  ونَ رُّ َيَُ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  . ُثَّ تٍ َتَْ 
 نْ أَ  لَ بْ قَـ  ارُ فَّ ُُ ا الْ اهَ رَ يَـ  ثُ يْ  حَ ََل ا إ  وَنََ لُ وص  ا، يُ وَنََ رُّ َيَُ  ةٍ لَ س  لْ س   فَ لْ أَ  نيَ ع  بْ سَ 
 دُ وجَ ال يُ  نْ ُ  ، لَ ع  زَ فَ الْ  نَ وا م  اتُ مَ لَ  تٌ وْ مَ  اكَ نَ هُ  انَ كَ   وْ ، لَ مَ نَّ هَ  جَ ََل وا إ  ذُ َْ ؤْ يُـ 
ْ   ِف   انُ سَ نْ اإل   قَ ايَ ضَ ا تَ مَ هْ . مَ تٌ وْ مَ   قَ ايَ ضَ ا تَ ذَ ا إ  يَ نْـ الدُّ  ، ِف  وتُ ال ميَُ  ة  رَ اآل

ْ   ، ِف  تُ وْ مَ الْ  هُ تُ ايَـ غَ  َلََّ َتََ وَ  انُ سَ نْ اإل    ونَ ولُ قُ يَـ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ َت. فَ وْ ال مَ  ة  رَ اآل
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 تْ رَ هَ ظَ  ﴾كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿ ولُ قُ يَـ  ة  امَ يَ ق  الْ  م  وْ يَـ  ِف   ىْ أَ  ﴾كُ لَ مَ الْ وَ  كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿
 .ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ض  رْ  األَ ََل إ   ىءُ َيَ   مٌ سْ ج   اَّللََّ  نَّ أَ  ونَ ولُ قُ ، ال يَـ ه  ت  رَ دْ قُ  بُ ائ  جَ عَ 
 

 ل  مَ عَ ى الْ لَ عَ  اءُ زَ اْلَْ      
 هُ ادَ بَ ع   فَ لَّ كَ   ضَ ائ  رَ فَـ  ضَ رَ فَـ  اَّللََّ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 عَ رَ شَ ، وَ يلٌ ز  جَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ ا فَـ هَ لَ عَ فَـ  نْ مَ وَ  ةَ وبَ قُ عُ الْ  قُّ ح  تَ سْ يَ  وَ هُ ا فَـ هَ كَ رَ تَـ  نْ مَ ا، فَ ِب َ 
ا هَ لَ عَ فَـ  نْ ، مَ  اَّللَّ  ََل إ   تٌ َبَ رُ قُـ  ىَ ا ه  َّنََّ إ   اد  بَ ع  ى الْ لَ عَ  ضَ ائ  رَ فَـ  تْ سَ يْ لَ  ىَ اال ا ه  مَ عْ أَ 
ْ   ، ِف  ابٌ قَ ع   ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ا فَـ هَ كَ رَ تَـ  نْ مَ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ  ا هَ تَـ كْ رَ تَـ  َل َ  لُ أَ سْ ال يُ  ة  رَ اآل
ا ا مَ مَّ ، أَ ة ا عَ كْ َة َر رَ شْ َع عَ بْ السَّ  سُ مْ اُت اِلَْ وَ لَ الصَّ  ض  ائ  رَ فَ الْ  نَ م  وَ  ىْ أَ  ىَ ه  وَ 
ْنَسانُ  هُ نْ عَ  لُ أَ سْ ال يُ فَ  ة ا عَ كْ َر  ةَ رَ شْ عَ  عَ بْ ى السَّ وَ س    تْ سَ يْ ا لَ َنََّ أل َ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  اإل 
ا هَ نْـ م   مٌ سْ ق  وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ ا رَ هَ رَ كَ ا ذَ هَ نْـ م   مٌ سْ ق   نُ نَ السُّ  ه  ذ  هَ  ا. ُثَّ ض ا رْ فَـ 
 رْيَ غَ  يث  د  اْلَْ وَ  ان  ءَ رْ قُ لْ ل   ة ا قَ اف  وَ ا مُ وهَ دُ جَ وَ  مْ َنَُّ ا أل َ وهَ بُ دَ حْ أَ  ونَ اْل ُ الصَّ  اءُ مَ لَ عُ الْ 
 كٌ ل  مَ  هُ بَ دَ حْ ا أَ ذَ ، هَ ل  وَّ األَ  يعٍ ب  رَ  ر  هْ شَ  ِف   د  ل  وْ مَ الْ  لُ مَ عَ  كَ ل  ذَ  نْ م  ، فَ ةٍ فَ ال  ُمَُ 
 ة  يَّ و ٍّ بَ نـَّ ال ة  رَ جْ اْلْ   يخ  ر  َتَ  نْ ى م  ضَ مَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  رُ فَّ ظَ مُ الْ  كُ ل  مَ الْ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  ىٌّ ق  تَ  اَل ٌ عَ 
 فُ ال  َيَُ  ءٌ ىْ شَ  يه  ف   سَ يْ لَ  هُ نَّ أل َ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  اءُ مَ لَ عُ الْ  هُ قَ افَـ وَ ٍة فَـ نَ ة  سَ ائَ م  ت ٍّ ُو س  َنَْ 
 ِف   دٍ مَّ ا ُمَُ نَ ي ٍّ ب  نَ  ار  هَ ظْ ى إ  لَ  عَ اََل عَ تَـ  َّلل َّ   ر  ُْ الشُّ  ارُ هَ ظْ إ   وَ ، هُ يثَ د  اْلَْ وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ 
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 ام  عَ الطَّ  مي  د  قْ تَـ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِب  ٍّ النَّ  ة  ريَ س  وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  نَ م   ءٍ ىْ شَ  ة  اءَ رَ ق  ب   م  وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ل  ثْ م  
 .كَ ل  ذَ كَ   ينَ ر  اض  حَ لْ ل  

 

 ةُ نَّ اْلَْ      
ْن  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ر  َأْو م  ُْ ُُوُن م ْن تـََعب  اْلف  النـَّْوُم َي

ُْو تـََعب  اْلْ ْسم  ل َذل َك أَ  ْهُل اْْلَنَّة  ال يـََناُموَن ل َذل َك يـَُقوُلوَن النـَّْوُم َأ
.   اْلَمْوت 

 اهَ يْـ لَ إ   نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  قَ وَّ شَ ا وَ هَ حَ دَ  مَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ةُ نَّ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ذَ ُل هَ ز  نْ ى مَ يـُرَ  اكَ نَ هُ ، ة  نَّ اْلَْ  ُب ِف  ات  رَ مَ  اسُ النَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 اكَ نَ هُ  سَ يْ لَ  نْ ُ  لَ  اءٍ وَ سَ  دٍٍّ ى حَ لَ ل  عَ از  نَ مَ الْ  لُّ كُ   تْ سَ يْ ا، لَ ذَ ل  هَ ز  نْ مَ  نْ ى م  لَ عْ أَ 
 .دٌ سَ حَ 

 اء  ضَ غْ بَـ الْ  نَ م   ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  وبَ لُ قُـ  رُ هٍّ  طَ  يُ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 و اَّللَُّ حُ ميَْ  َغرْيَة  الْ  نَ م   د  اح  وَ الْ  ل  جُ الرَّ  اء  سَ ن   وبَ لُ قُـ وَ  د  اسُ حَ التَّ وَ  د  اقُ حَ التَّ وَ 
ال وَ  اتٌ صَ غ ٍّ نَ ا مُ يهَ ف   سَ يْ لَ  ة ا يئَ ن  هَ  ة ا يشَ ع   يشُ ع  ، يَ كَ ل   ذَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ 
 .اتٌ رَ دٍّ  َُ مُ 

 نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  يبُ غ  رْ تَـ  اآلنَ  ة  نَّ اْلَْ  ق  لْ َْ  نْ م   ةُ مَ ُْ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ة  اْل َ الصَّ  ال  مَ عْ ألَ ا َب  ْلََ  اد  دَ عْ ت  سْ إل  ل  
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َغرْيََة ال الْ  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  وب  لُ قُـ  نْ م   جُ ر   َيُْ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ةَ ريَْ غَ الْ وَ  ضَ غْ بُـ الْ وَ  دَ قْ اْلْ   مُ وِب   لُ قُـ  نْ م   جُ ر  َيُْ  ٌد، اَّللَُّ اسُ ال َتََ َغرْيٌَة وَ  دُ وجَ يُ 
  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  وبُ لُ قُـ  ال  جَ الر ٍّ  وب  لُ قُـ  نْ م  وَ  اء  سَ الن ٍّ  وب  لُ قُـ  نْ َد م  اسُ حَ التَّ وَ 
 .ةٍ دَ اح  وَ  سٍ فْ نَـ كَ 

ْ   يم  ع  نَ ل   ة  بَ سْ لن ٍّ ا َب  هَ لُّ ا كُ يَ نْـ الدُّ  اتُ ذَّ لَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ال كَ   ة  رَ اآل
 .ءٍ ىْ شَ 

 ونَ ؤُ رَ قْ ا يَـ َّنََّ إ   ونَ لُّ صَ ال يُ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ٌِ ب  سْ ، تَ اَّللََّ  ونَ رُ كُ ذْ يَ وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ   .يسٌ د  قْ تَـ وَ  ي

 يل  ب  سَ  ِف   ينَ د  اه  جَ مُ لْ ل   دَّ عَ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ةُ ائَ م  الْ  ه  ذ  . هَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  س  ُة َخَْ ريَ س  مَ  ةٍ جَ رَ دَ وَ  ةٍ جَ رَ دَ  نْيَ ا بَ مَ  ةٍ جَ رَ دَ  ةَ ائَ م   اَّللَّ  

 نْ عَ  عُ اف  دَ يُ  ىذ  الَّ وَ  الح  لس ٍّ َب   ارَ فَّ ُُ الْ  ونَ دُ اه  َيَُ  ينَ ذ  الَّ  ينَ د  اه  جَ مُ لْ ٍة ل  جَ رَ دَ 
ى لَ عَ  وتَ بُ الثُـّ  نَّ أل َ  ونَ دُ س  فْ مُ الْ  يه  ف   رَ ثُـ كَ   ىذ  الَّ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   اَّللَّ   ين  د  
 ارَ فَّ ُُ الْ  دُ اه  َيَُ  ىذ  الَّ ا كَ هَ فُـ ر ٍّ ُيَُ  نْ ى مَ لَ عَ  دَّ الرَّ ا وَ هَ نْـ عَ  اعَ فَ الد ٍّ وَ  ة  يدَ ق  عَ الْ 
 .الح  لس ٍّ َب  

 ةُ نَّ ، اْلَْ  اَّللَُّ الَّ إ  ا ت هَ عَ سَ  رَ دْ قَ  مُ لَ عْ ال يَـ  ةٌ عَ اس  وَ  ةُ نَّ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ارُ ا دَ َنََّ ا أل َ هَ بـُّ ُيُ   اَّللَُّ وَ  ةٍ رَّ مَ  ف  لْ أَ  نْ م   رَ ثَـ كْ ِب َ  مَ نَّ هَ جَ  نْ م   ََُ كْ أَ 
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 يه  ف   اَّللَُّ  بَ تَ كَ   ابٌ تَ  ك  الَّ إ   ش  رْ عَ الْ  قَ وْ فَـ  دُ وجَ ال يُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 رُ ثَـ كْ أَ  ات  وقَ لُ خْ مَ الْ  نَ م   هُ بُّ ح  أُ  ىذ  الَّ  ءُ ىْ الشَّ  اهُ نَ عْ مَ  ِب  ضَ غَ  تْ بَ لَ غَ  َّت  ْحَْ رَ  نَّ إ  
 ال  مَ ر  وَ  ار  جَ شْ األَ  اق  رَ وْ أَ وَ  ن ٍّ اْلْ  وَ  س  نْ اإل   نَ م   رُ ثَـ كْ أَ  ةُ َُ الئ  مَ ، الْ هُ هُ رَ كْ ا أَ ِم َّ 
 مُ هُ رَ مَ ا أَ ، مَ اَّللََّ  ونَ صُ عْ ال يَـ  ونَ نُ م  ؤْ مُ  مْ َنَُّ أل َ  مْ هُ بـُّ ُيُ   اَّللَُّ  مُ هُ لُّ كُ   الء  ؤُ هَ  ات  وَ لَ فَ الْ 

 اَّللَُّ  الء  ؤُ هَ  اء  يَ ب  نْ ألَ وا َب  نُ مَ َءا ينَ ذ  الَّ  ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  ُثَّ  اءُ يَ ب  نْ األَ  ، ُثَّ ونَ لُ عَ فْ يَـ  ه  ب   اَّللَُّ 
 اتٍ رَّ ِب َ  مَ نَّ هَ جَ  نْ م   عُ سَ وْ أَ  ىَ ه  وَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ارُ ا دَ َنََّ ا أل َ هَ بـُّ ُيُ   اَّللَُّ  ةُ نَّ اْلَْ ، وَ مْ هُ بـُّ ُيُ  
 ىط  عْ يُـ  ا، اَّللَُّ اْل َ ثَ مْ أَ  ةُ رَ شْ عَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  لُ ثْ م   هُ لَ  اكَ نَ هُ  صٍ خْ شَ  لُّ قَ . أَ ةٍ يدَ د  عَ 
ى رَ ا يَـ مَ ا كَ اهَ صَ قْ ى أَ رَ ، يَـ ةٍ نَ سَ  ف  لْ أَ  ةَ افَ سَ ى مَ رَ يَـ  رٍ ظَ نَ  ةَ وَّ قُـ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   نَ م  ؤْ مُ الْ 
 .ر  ظَ النَّ  ة  وَّ قُـ  نْ ا م  هَ رَ ْ  َءاى رَ ا يَـ ْلََ وَّ ى أَ رَ ا يَـ مَ ا كَ هَ َنَ دْ أَ 

ا مَّ لَ وَ  وقٍ  سُ ََل إ   ونَ بُ هَ ذْ يَ  ة  نَّ َل اْلَْ هْ نَّ أَ أَ  دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، َجََ  تَ دْ دَ ازْ  كَ تُ دْ جَ وَ  هُ تُ جَ وْ زَ  د  اح  وَ لْ ل   ولُ قُ تَـ ، فَـ اال ا َجََ  ونَ ادُ دَ زْ يَـ  ونَ ودُ عُ يَـ  اال ا

 .يه  ف   ونَ عُ م  تَ َيَْ  هُ فُ ر  عْ ال يَـ  انَ كَ   نْ مَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ِف   هُ فُ ر  عْ يَـ  انَ كَ   نْ مَ  وق  ا السُّ ذَ هَ  ِف  
 اتُ رَ شَ ا اْلَْ مَّ ، أَ ورٌ يُ طُ وَ  وفٌ رُ َْ  يُوَجدُ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ر  وَ الصُّ  انُ سَ ح   ورُ يُ طُّ . الة  نَّ اْلَْ  ِف   سَ يْ لَ  نْيُ عَ الْ  هُ حُ ب  قْ تَـ سْ تَ  ىذ  الَّ  ءُ ىْ ال، الشَّ فَ 
 نَ م   ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ . أَ ةٌ حَ ن  جْ ا أَ ا، ْلََ يَ نْـ الدُّ  ول  يُ خُ كَ   تْ سَ يْ لَ  ولُ يُ اِلُْ وَ  وفُ رُ اِلَْ وَ 
  َّت  الَّ  ه  ت  جَ وْ زَ  ود  جُ وُ  عَ مَ  ات  يَّ س  نْ اإل   نَ م  وَ  ني  ع  الْ  ور  اْلُْ  نَ م   ونَ جُ وَّ زَ تَـ يَـ  ر  شَ بَ الْ 
ال  دٍ اح  وَ  صٍ خْ شَ  ب  لْ قَ كَ   ة  نَّ اْلَْ  لَ هْ أَ  لَ عَ  جَ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ايَ نْـ الدُّ  ِف   هُ عَ مَ  تْ انَ كَ 
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 دَ سَ اْلَْ وَ  ةَ ريَْ غَ الْ  مُ وِب   لُ قُـ  نْ م   اَّللَُّ  بَ لَ ، سَ ضَ اغُ بَ ال تَـ وَ  ايـُرَ غَ ال تَـ وَ  دَ سَ حَ 
 .ني  ع  الْ  ور  اْلُْ  نَ م   ل  جُ الرَّ  دَ نْ ع   انَ ا كَ مَ هْ . مَ اَّللَُّ  مُ هُ رَ هَّ ، طَ ضَ اغُ بَ التـَّ وَ 
 دٍ اح  وَ ب   ا اَّللَُّ هَ جُ و ٍّ زَ يُـ  جَ وَّ زَ تَـ تَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  تْ اتَ مَ  َّت  . الَّ نَ جْ وَّ زَ تَـ يَـ  نَّ هُ لُّ كُ   اتُ نَ م  ؤْ مُ الْ 
 نْ ِب َ  ا اَّللَُّ هَ جُ و ٍّ زَ يُـ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ة ا ريَ ب  كَ   ونُ ُُ تَ  ة ا ريَ غ  صَ  تْ اتَ مَ  َّت  الَّ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  نْ م  
 ىَ ه  وَ  نيُ ع  الْ  ورُ اْلُْ  هُ ا لَ هَ جُ وْ زَ وَ  هُ لَ  ودُ عُ ا تَـ هَ اح  َُ ن   ِف   ىَ ه  وَ  تْ اتَ مَ  نْ مَ . وَ اءَ شَ 
 تْ جَ وَّ زَ تَـ  تْ انَ كَ   نْ . إ  يم  ق  مُ الْ  يم  ع  ا النَّ ذَ هَ  ا ِف  هَ ج  وْ زَ ب   ا اَّللَُّ هَ عَ َجََ  نْ ا أَ ُتَُ أَ افَ َُ مُ 
 جْ وَّ زَ تَـ تَـ  َلَْ ا وَ هَ نْـ عَ  اتَ مَ  ُثَّ  رَ َْ َءا لٍ جُ رَ ب   تْ جَ وَّ زَ تَـ  ا ُثَّ هَ نْـ عَ  اتَ مَ  ُثَّ  لٍ جُ رَ ب  
 لَ از  نَ مَ  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أل َ  ة  نَّ اْلَْ   ِف  َِن  بَ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ري  ْ  ََ ل   ونُ ُُ تَ  ه  رْي  غَ  نْ م   هُ دَ عْ بَـ 
تُّ  ولُهُ طُ  اء  نَ ب  لْ َب    مٌ سْ ق  ا وَ نَ هُ  ه  اج  وَ زْ أَ  نْ م   مٌ سْ . ق  اء  مَ السَّ  ِف   هُ اعُ فَ ت   ارْ يال ا م   ونَ س 
 نْ ا أَ مَّ ص اا إ  خْ ى شَ ريََ ل   صٌ خْ شَ  اقَ تَ اشْ  ن  إ   . ُثَّ ونَ يشُ ع  ى يَ رَ ْْ األُ  ة  يَ اح  النَّ  ِف  
 وْ أَ  ه  يْ لَ إ   اقَ تَ اشْ  ىذ  الَّ  ص  خْ الشَّ  كَ ل   ذَ ََل إ   ه  يْ لَ عَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  هُ يرُ ر  سَ  ه  ب   ريَ ط  يَ 
، ُُمَرَُّد َأْن ونَ رُ اوَ زَ تَـ يَـ  ض  عْ بَـ الْ  مُ ه  ض  عْ بَـ  نْ عَ  نيَ ع  ط  قَ نْـ وا مُ سُ يْ لَ  .ولَ يُ اِلُْ  بَ كَ ْر يَـ 

ٌِ ب  سْ تَ  اكَ نَ هُ  َيْشَتاَق الشَّْخُص َأْو يـَرَْكَب اِْلُُيوَل. ، ال ان  ءَ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ ق  وَ  ي
ٌّ غَ  مْ هُ نْـ م   دٍ اح  وَ  لَّ كُ   نَّ ا أل َ هَ يْـ لَ إ   ةَ اجَ ال حَ  اةُ كَ . الزَّ امَ يَ ال ص  وَ  الةَ صَ   امُ يَ الص ٍّ وَ  ِن 

ُِ ب  سْ ، التَّ اَّللَّ   رُ كْ . ذ  مْ ه  يْ لَ عَ  تْ سَ يْ لَ  الةُ الصَّ وَ  مْ ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ   يدُ ج  مْ التَّ وَ  ي
 دُ وجَ يُ  . ُثَّ ات  ادَ بَ ع  الْ  نَ م   ه  ب   ونَ لُ غ  تَ شْ يَ  ىذ  ا الَّ ذَ ، هَ ان  ءَ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ ق  وَ  يلُ ل  هْ التـَّ وَ 
 لُ هْ أَ  عُ م  تَ َيَْ  اكَ نَ هُ  دُّ تَ ، ميَْ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م   ةُ افَ سَ ا مَ هَ لُّ ظ   ةٌ رَ جَ ، شَ اع  مَ ت  جْ ال  ل   انٌ َُ مَ 
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 ا، ُثَّ ض ا عْ بَـ  مْ هُ ضُ عْ ى بَـ رَ ، يَـ مْ اهُ رَ ، يَـ اكَ نَ هُ  هُ فُ ر  عْ ال يَـ  ىذ  الَّ وَ  هُ فُ ر  عْ يَـ  ىذ  الَّ  ة  نَّ اْلَْ 
 اءُ قَ ، الل ٍّ مْ ْل   از  نَ مَ  ِف   نيَ وس  بُ وا ُمَْ سُ يْ . لَ يمٌ ظ  عَ  يمٌ ع  ، نَ مْ ه  ن  اك  مَ  أَ ََل إ   ونَ ودُ عُ يَـ 
 صٍ خْ شَ ل   اقٌ تَ شْ مُ  وَ هُ وَ  صُ خْ الشَّ  وتُ ميَُ  دْ ا قَ يَ نْـ الدُّ  ا ِف  نَ . هُ لُ هَ سْ أَ  اكَ نَ هُ 
 .اهُ قَ لْ يَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  وتُ ميَُ ا وَ يق ا د  صَ  ونُ ُُ يَ  دْ قَ  يبٍ ر  قَ  رْي  غَ  وْ أَ  هُ لَ  يبٍ ر  قَ 

 ، اَّللَُّ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ للُّ َب   رُ اوُ حَ ا التَّ مَّ ، أَ مْ اِبَُ تَ ك    ونَ ؤُ رَ قْ يَـ  مْ ه  ت  غَ لُ ب   اَّللََّ  ونَ رُ كُ ذْ يَ      
  ونَ ؤُ رَ قْ يَـ  الء  ؤُ هَ  ة  اءَ رَ ق  الْ وَ  ر  كْ لذ ٍّ ا ل  مَّ . أَ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ للُّ َب   صٍ خْ شَ  لَّ كُ   مُ ه  لْ  يُـ اََل عَ تَـ 
َوارٌ ا مَّ . أَ مْ ه  ت  غَ لُ ا ب  يَ نْـ الدُّ  ِف   ونَ مُّ لَ عَ تَـ وا يَـ انُ ا كَ ِب َ  ونَ رُ كُ ذْ يَ وَ  مْ اِبَُ تَ ك    ة  يَّ ب  رَ عَ لْ َب   ح 
 ا.هَ َيَّ إ   هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  ا اَّللَُّ يَ نْـ الدُّ  ا ِف  هَ فُـ ر  عْ ال يَـ  انَ كَ   ىذ  الَّ 

 او لُ ُْ دْ ا يَ مَّ لَ  كَ ل  ذَ ، كَ ه  ب  لْ ى قَـ لَ عَ  اضَ فَ أَ  اَّللَُّ  ،ةَ يَّ ب  رَ عَ الْ  مَ لَّ عَ تَـ  فَ يْ كَ   مُ ادَ ءَ      
 .قَ طْ النُّ  وَ َِن عْ مَ الْ  ونَ مُ هَ فْ ، يَـ ة  يَّ ب  رَ عَ لْ َب   مْ هُ تَـ نَـ س  لْ أَ  ُِ تَ فْ يَـ  اَّللَُّ  ةَ نَّ اْلَْ 

 ر  ُْ ف  الْ  ب  عَ تَـ ل   م  وْ  النـَّ ََل إ   مْ يه  ف   ةَ اجَ ال حَ  ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 نْ مَ  نْيَ بَ وَ  هُ نَ يْـ بَـ  ةُ افَ سَ مَ الْ  ت  انَ كَ   وْ ، لَ ونَ بُ عَ تْـ ال يَـ  ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ ، أَ م  سْ اْلْ   ب  عَ تَـ ل   وْ أَ 
. ريُ ط  يَ  هُ يرُ ر  سَ  ةٍ ولَ هُ سُ ا ب  ِْ ا و م  يلُ ك    ف  لْ أَ  ةَ ائَ م   وْ ا أَ ِْ ا و م  يلُ ك    الف  َءا ةَ رَ شَ عَ  يدُ ر  يُ 
ُرْؤَي ا  تْ أَ ا رَ َنََّ أَ  وتَ ريُْ بَ  ِف   َل   رَ ك  ، ذُ اتٍ وَ نَـ سَ  تُّ ا س  هَ رُ مُ عُ  ةٌ ريَ غ  صَ  تٌ نْ ب  
 ىَ ه   ىذ  الَّ  ير  ر  ى السَّ لَ عَ  ىَ ه  وَ  تْ ارَ طَ فَ  ص  خْ الشَّ  كَ ل  ذَ  ة  يَ ؤْ رُ ل   تْ اقَ تَ اشْ فَ 
 تْ عَ َسَ   تْ انَ ا كَ . مَ يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ ا وَ مَ ل   دٌ اه  ا شَ ذَ هَ . وَ ة  نَّ اْلَْ  ِف   ه  يْ لَ عَ 
 ا.ذَ  هَ َيَ ؤْ الرُّ  ا ِف  اهَ رَ أَ  ا اَّللَُّ َّنََّ إ   يث  د  ْلَْ َب  
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 يثٌ د  حَ  »اءَ رَ وْ حَ  ونَ عُ بْـ سَ وَ  ان  تَ نَـ ابْـ  يد  ه  لشَّ ل  « هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ٌِ ح  صَ   ِف   دَ رَ وَ  لْ بَ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  ةٌ دَ َيَ ز   ونُ ُُ ال يَ  هُ نَّ أَ  كَ ل   ذَ َِن عْ مَ  سَ يْ لَ  نْ ُ  لَ  ي
ِ  ح  الصَّ  يث  د  اْلَْ   ة  ائَ ى م  لَ عَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   وفُ طُ يَ  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  نْ م   لَ جُ الرَّ  نَّ أَ  ي
 ل  هْ أَ  ض  عْ بَـ ب   ة  نَّ اْلَْ  ا ِف  هَ جُ و ٍّ زَ يُـ  اَّللَُّ  الم  سْ ى اإل  لَ عَ  تْ اتَ مَ  ةٍ أَ رَ ا امْ ميَُّ أَ  اءَ رَ ذْ عَ 

ُِ ح  الصَّ  لُ وْ قَ ا. الْ هَ م  وْ ُت يَـ نْ ب   تْ اتَ مَ  َّت  ُت الَّ نْ ب   الْ َّتَّ حَ  ة  نَّ اْلَْ   صٍ خْ شَ  لَّ كُ   نَّ أَ  ي
 ة  ورَ ى صُ لَ عَ  ونُ ُُ يَ  ةَ نَّ اْلَْ  لُ ُْ دْ ا يَ مَّ لَ  مٍ ل  سْ مُ  لُّ ري اا كُ ب  كَ   وْ  أَ ال ا فْ ط   اتَ مَ  نْ إ  
 هُ لَ  أَ يَّ هَ  اَّللَُّ  لُ فْ  الط ٍّ َّتَّ ض اا حَ رْ عَ  عٍ ُر ذْ أَ  ة  عَ بْـ سَ  عَ وال ا مَ اع اا طُ رَ ذ   نيَ ت ٍّ س   مَ ادَ ءَ 
 ه  ذ  هَ  نْ ، م  ل ٍّ لظ ٍّ ا َب  هَ عُ طَ قْ ال يَـ  امٍ عَ  ةَ ائَ م   ارَ سَ  وْ لَ  اد  وَ اْلَْ  بُ اك  . رَ ة ا رَ جَ شَ 

 ونَ ونُ ُُ ا يَ مَ دَ نْ ع   ه  ذ  ، هَ يطٍ ي  َتَْ  ون  دُ  نْ م   ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  بُ وْ بَـ  عُ لُ طْ يَ  ة  رَ جَ الشَّ 
 ت  قْ وَ  نْ م   ة  نَّ اْلَْ  ول  ُْ دُ  لَ بْ قَـ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  نَ م   مٌ سْ ، ق  امٌ سَ قْ أَ  اسُ . النَّ نيَ ل  ْ  ادَ 

 مٌ سْ ق  ، وَ لٌ كْ أَ وَ  ابٌ رَ شَ  مْ ْلَُ  نيَ م  اع  طَ  نيَ ب  اك  رَ  نيَ اس  كَ   ونَ ونُ ُُ يَ  َْ  قَ الْ  نَ م   وج  رُ اِلُْ 
 رُ ثَـ كْ ، أَ ور  بُ قُ الْ  نَ م   ونَ جُ رُ َيَْ  امَ دَ نْ ع   ءٌ ىْ شَ  مْ ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  اة ا رَ عُ  اة ا فَ حُ  ونَ شُ ميَْ 

 اءُ يَ ق  تْ ، األَ مْ ه  وه  جُ ى وُ لَ عَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  مُ هُ رُّ َجَُ  مٌ سْ ق  ، وَ ونَ ونُ ُُ ا يَ ذَ َُ هَ  اس  النَّ 
ى لَ  عَ الَّ إ   ال  فَ طْ ى األَ لَ عَ  ابَ سَ ، ال ح  نيَ ب  اك  رَ  نيَ م  اع  طَ  نيَ اس  كَ   ونَ ونُ ُُ يَ 
 ونَ لُ ُْ دْ يَ  ابٍ سَ ح   ون  دُ  نْ م   ار  فَّ ُُ الْ  الدُ وْ . أَ ءٍ ىْ شَ  نْ عَ  ونَ لُ أَ سْ ، ال يُ نيَ غ  ال  بَ الْ 

ُْل  َل مَ وَّ أَ  مُ ادَ . ءَ نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ة  بَ تَـ رْ مَ  نْ م   لُّ قَ أَ  مْ هُ تُـ بَـ تَـ رْ مَ  نْ ُ  لَ  ةَ نَّ اْلَْ  تُّ  قَ ا   ونَ س 
َْ َِن عْ ا مَ ذَ هَ  وَ ا هُ مَ كَ   ىَ ق  ٌة بَ عَ بْـ سَ  هُ ضُ رْ عَ ا وَ اع ا رَ ذ    ه  ت  ورَ ى صُ لَ عَ  مَ ادَ ءَ  اَّللَُّ  قَ لَ  
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 رٍ وْ  طَ ََل إ   رٍ وْ طَ  نْ ُمَتَطوَّر اا م   ه  ائ  نَ بْـ أَ  لَ ثْ م   سَ يْ ا لَ هَ يْـ لَ عَ  انَ كَ   َّت  الَّ  ة  ئَ يْـ ى اْلَْ لَ عَ  ىْ أَ 
 مَ َيَّ ، أَ ه  ائ  نَ بْـ أَ  لَ ثْ م   رَ وَّ طَ ا تَ ، مَ ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ ا أَ هَ يْـ لَ عَ  رَ هَ ظَ  َّت  الَّ  ة  ورَ ى الصُّ لَ عَ  ىْ أَ 

 ل  هْ أَ كَ   ولُ الطُّ  ثُ يْ حَ  نْ م   ر  صْ عَ ا الْ ذَ هَ  ل  هْ أَ  كَ الَّ إ   ه  ول  طُ  نْ م   دُ وجَ ال يُ  ول  سُ الرَّ 
 ف  يْ السَّ  ال  مَ عْ ت  ى اسْ لَ وا عَ دُ وَّ عَ ، تَـ ة ا وَّ قُـ  مْ اهُ طَ عْ  أَ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ر  صْ عَ ا الْ ذَ هَ 
وا دُ وَّ عَ وا تَـ انُ ، كَ الٌ وَ ط   مْ هُ امُ هَ س  وَ  الٌ وَ ط   مْ هُ وفُـ يُ ، سُ كَ ل  ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ِ  مْ الرُّ وَ 
 اد  سَ جْ األَ  ونَ دُ  ف ٍّ كُ األَ  الَ وَ ط   مْ هُ ضُ عْ بَـ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  نْ م   عَ ان  ا، ال مَ ذَ ى هَ لَ عَ 
 .ر  صْ عَ ا الْ ذَ هَ  ل  هْ أَ  ول  طُ كَ   ادُ سَ جْ األَ وَ 
 

 انُ َجْيحَ وَ  انُ َسْيحَ      
 ونَ حُ يْ سَ  رْيُ غَ  انُ حَ يْ جَ وَ  انُ حَ يْ سَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ارٍ َنَْ أَ  ةُ عَ بَـ رْ ، أَ ونَ حُ يْ جَ وَ 
، م  جَ عَ الْ  الد  ب   نْ م   انُ حَ يْ جَ وَ  انُ حَ يْ ، سَ ة  نَّ اْلَْ  نَ م   ان  رَ َنَْ  انُ َجْيحَ وَ  انُ حَ يْ سَ      

 ر  هْ النـَّ  اءَ رَ ا وَ مَ  الدُ ا. ب  يَ ك  ْر تُـ  نْ م   نُ ُ  ميُْ  ونُ حُ يْ جَ وَ  ونُ حُ يْ ا سَ مَّ . أَ سٍ ار  فَ  الد  ب  
 عُ لُ طْ يَ  ُثَّ  ضٍ رْ أَ  ِف   لُ ُْ دْ يَ  ُثَّ  ة  نَّ اْلَْ  نَ م   لُ ز  نْ ا. يَـ يَ ك  ْر تُـ  جَ ار  َْ  سٍ ار  فَ  الدُ ب   ىَ ه  
 ه  ذ  هَ  قُ َِ  َيَْ وَ  اء  مَ السَّ  نَ م   لُ ز  نْ يَـ  نيَ ح   نَ وْ رَ ال يَـ  اسُ ى، النَّ رَ ْْ أُ  ضٍ رْ أَ  نْ م  
 اتُ رَ فُ . الْ هُ نْ م   عُ لُ طْ يَ  ىذ  لَّ ا انَ َُ مَ الْ  نَ وْ رَ ا يَـ َّنََّ إ   نَ وْ رَ ، ال يَـ ةَ يدَ ع  بَ الْ  ةَ افَ سَ مَ الْ 
 اهُ رَ ال يَـ  ثُ يْ حَ  نْ م   ض  رْ األَ  ِف   لُ ُْ دْ ، يَ اغَ رَ فَ ا الْ ذَ هَ  قُ َِ  َيَْ وَ  ة  نَّ اْلَْ  نَ م   لُ ز  نْ يَـ 
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ْْ فَ  ة ا دَ اح  وَ  ة ا عَ قْـ وَ  لَ زَ نَـ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  لُ م  تَ ا، ُيَْ يَ ك  ْر تُـ  نْ م   عُ لُ طْ يَ  ُثَّ  اسُ النَّ   هُ تْ نَـ زَ تَـ ا
، عٌ اس  وَ  ض  رْ األَ  نُ طْ ، بَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  س  َخَْ  ةُ ريَ س  ا مَ هَ تُـ افَـ ثَ كَ   ضُ رْ األَ  ه  ذ  ، هَ ضُ رْ األَ 
 ﴾ض  رْ األَ  يَع ِف  اب  نَ يَـ ﴿ا رُهَ دْ ا قَ مَ  مُ لَ عْ يَـ  ، اَّللَُّ ونٌ زُ ُمَْ  اءٌ ري اا. مَ ث  كَ   اء ا مَ  لُ م  َتَْ 
 .ة  نَّ اْلَْ  اه  يَ م   نْ م   ن  وَنَ ُُ يَ  نْي  نَ بْـ اال   نَّ أَ  وزُ َيَُ  دْ قَ  [رمَ الزُّ  ةَ ورَ سُ ]
 

 ة  نَّ اْلَْ  ظ ٍّ حَ  نْ م   رُ ثَـ كْ أَ  ر  شَ بَ الْ  نَ م   مَ نَّ هَ جَ  ظُّ حَ      
 نْ م   رُ ثَـ كْ أَ  ر  شَ بَ الْ  نَ م   مَ نَّ هَ جَ  ظُّ حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، وجُ جُ أْ مَ وَ  وجُ جُ َيَْ  مْ ْلَُ  الُ قَ يُـ  قٌ لْ َْ  دُ وجَ . يُ ََل وْ ألَ َب   نُّ اْلْ  ، وَ ة  نَّ اْلَْ  ظ ٍّ حَ 
 ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  رُ شَ . بَ  اَّللَُّ الَّ إ   مْ هُ دَ دَ عَ  مُ لَ عْ ال يَـ  مٍ مَ أُ  الثُ بَ  مْ هُ اءَ رَ وَ ، وَ ان  تَ يلَ ب  قَ 
 ةُ مَّ أُ  نْ ُ  ، لَ فٍ لْ أَ  نْ م   دٍ اح  وَ كَ   يلٌ ل  قَ  ءٌ ىْ شَ  ار  النَّ  ل  هْ أل َ  ة  بَ سْ لن ٍّ َب   ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ 

، دٍ مَّ ُمَُ  ة  مَّ أُ  نْ م   ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  نْ ا م  فًّ صَ  ونَ انُ . ِثََ ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  رُ ثَـ كْ أَ  مْ هُ  دٍ مَّ ُمَُ 
 لُّ . كُ مْ هُ ريُْ غَ وَ  يمَ اه  رَ بْـ إ  ى وَ يسَ ع   اعُ بَ تْـ أَ ى وَ وسَ مُ  اعُ بَ تْـ أَ  مْ ا هُ فًّ صَ  ونَ عُ بَـ رْ أَ وَ 

 ةُ مَّ أُ ٌث وَ لُ بُـ  ة  نَّ اْلَْ  ل  هْ أَ  نْ م   مْ هُ  ينَ ذ  الَّ  دٍ مَّ ُمَُ  ة  مَّ أل ُ  ة  بَ سْ لن ٍّ َب   مْ هُ ِمَُ أُ  اء  يَ ب  نْ األَ 
 .ان  ثَ لُ بُـ  دٍ مَّ ُمَُ 
 

 ابُ سَ اْلْ       
ُّ َََ ى الطَّ وَ رَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        هُ نَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِب  ٍّ النَّ  ن  عَ  اِّ 

 هُ لَ  َِ لَ صَ  تْ َلحَ صَ  نْ إ  فَ  الةُ الصَّ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  دُ بْ عَ الْ  ه  ب   بُ اسَ ا ُيَُ مَ  لُ وَّ أَ « الَ قَ 
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 ُِ ل  ال ُيصْ  ىذ  الَّ  اهُ نَ عْ . مَ »ه  ل  مَ عَ  رُ ائ  سَ  دَ سَ فَ  تْ دَ سَ فَ  نْ إ  وَ  ه  ل  مَ عَ  رُ ائ  سَ 
 ة ا ولَ بُ قْ مَ  ة ا يحَ ح  صَ  هُ التُ صَ  تْ انَ كَ   نْ . مَ ه  ال  مَ عْ أَ  ر  ائ   سَ ََل إ   ادُ سَ فَ الْ  لَ َْ دَ  الَتهُ صَ 
 هُ التُ صَ  تْ انَ كَ   نْ ا مَ مَّ أَ وَ  ام  مَ ى التَّ لَ عَ  ة ا ولَ بُ قْ مَ  ة ا يحَ ح  صَ  ونُ ُُ تَ  ه  ال  مَ عْ أَ  رُ ائ  سَ 
 هُ لَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ . وَ ه  ال  مَ عْ أَ  ر  ائ   سَ ََل إ   لُ لَ اِلَْ  لُ ُْ دْ يَ  ةٍ يحَ ح  صَ  رْيَ غَ 
ا ل  ر  َتَ  انَ كَ وَ  قَ دَّ صَ تَ  نْ . مَ ه  ال  مَ عْ أَ  ِف   ابٌ وَ بَـ    ة ا لَ ام  كَ   هُ لَ  بُ تَ ُْ ال تُ  الة  لصَّ ك ا
 .الةَ الصَّ  يمُ ق  يُ  ىذ  الَّ كَ 

ا مَ  اد  عَ مَ الْ  م  وْ يَـ ا ل  يَ نْـ الدُّ  ه  ذ  هَ  ِف   مَ دَّ قَ  نْ مَ يئ اا ل  ن  هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .يمٍ ل  سَ  بٍ لْ قَ ب   ى اَّللََّ تَ أَ  نْ  مَ الَّ إ   ونَ نُ ال بَـ وَ  الٌ مَ  عُ فَ نْـ ال يَـ  مَ وْ يَـ  هُ عُ فَ نْـ يَـ 

 ع  يْ بَـ الْ  ِف   التٌ امَ عَ مُ  تْ رَ هَ ظَ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، ع  رْ لشَّ ل   ةٌ فَ ال  ُمَُ  ىَ ه   لْ بَ  عَ رْ الشَّ  قُ اف  وَ ال تُـ  كَ ل  ذَ  و  َنَْ وَ  ات  كَ ر  الشَّ وَ  اء  رَ الش ٍّ وَ 
ْ   ِف   انُ سَ نْ . اإل  ةٌ مَ رَّ ُمَُ   ى ٍّ أَ  ِف  وَ  ه  يْ لَ عَ  لَ صَ حَ  نَ يْ أَ  نْ م   ال  مَ الْ  ن  عَ  لُ أَ سْ يُ  ة  رَ اآل
 نْ ، إ  ابَ ذَ عَ الْ  قُّ ح  تَ سْ يَ  اَّللَُّ  هُ مَ رَّ حَ  يقٍ ر  طَ ب   ه  يْ لَ عَ  لَ صَ حَ  نْ ، إ  هُ جَ رَ ْْ أَ  ءٍ ىْ شَ 
 نْ مَ  مُ لَ سْ يَ  ىذ  ا الَّ َّنََّ ، إ  ه  يْ لَ عَ  بُ ذَّ عَ يُـ  ام  رَ اْلَْ  ِف   هُ فَ رَ صَ وَ  اللٍ حَ  يقٍ ر  طَ ب   هُ ذَ َْ أَ 
 .الل  اْلَْ  ِف   هُ فَ رَ صَ وَ  اللٍ حَ  نْ م   الَ مَ الْ  ذَ َْ أَ 

 انَ كَ   نْ إ   اة  كَ الزَّ  ن  عَ وَ  لُ أَ سْ يُ  الة  الصَّ  ن  ، عَ رُ َْ َءا ابٌ سَ ح   ه  يْ لَ ى عَ قَ بْـ يَـ وَ      
 َلَْ  . َل َ ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ى  هْ النـَّ وَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   ر  مْ األَ  ن  عَ وَ  ام  يَ الص ٍّ  ن  عَ وَ  الٌ مَ  هُ دَ نْ ع  
 تَ نْ كُ   نْ مَ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  هَ نْ تَـ  َلَْ  َل َ  عُ مَ سْ يَ  هُ نَّ و أَ جُ رْ تَـ  تَ نْ كُ   نْ مَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   رْ مُ َتَْ 
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 ال  مَ عْ أَ وَ  وب  لُ قُ الْ  ال  مَ عْ أَ  نْ عَ وَ  هُ تَ يْـ َنََ  نْ إ   ىَ ه  تَ نْـ يَـ  نْ أَ  كَ المَ كَ   عَ مَ سْ يَ  نْ و أَ جُ رْ تَـ 
 .ل  جْ الر ٍّ  ال  مَ عْ أَ وَ  د  يَ الْ  ال  مَ عْ أَ وَ  نْي  عَ الْ 

       ْ  كَ انُ سَ ل   الَ قَ  اء  مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ ، بَـ الم  َُ الْ  ن  عَ  . ُثَّ يدٌ د  ا شَ هَ رُ مْ أَ  ةُ رَ اآل
، ه  م ٍّ سُ ب   كَ لُ تُـ قْ يَـ  هُ بْ نـَّ جَ تَ تَـ  ا َلَْ ذَ إ   انَ بَ عْ الثُـّ  نَّ ا أَ مَ كَ   ْلكَ تُـ قْ يَـ  هُ ظْ فَ َتَْ  َلَْ  نْ إ   انٌ بَ عْ بُـ 

 دْ قَ  ةٍ دَ اح  وَ  ةٍ مَ ل  َُ ب   المُ َُ ا الْ ذَ ا هَ مَّ ، أَ كَ دَ سَ ُل جَ تُ قْ ، يَـ ه  م ٍّ سُ ب   ُلكَ تُـ قْ يَـ  انُ بَ عْ الثُـّ 
 .مَ نَّ هَ جَ  ِف   كَ عُ وق  يُ 

 

 حُ وْ اللَّ      
 لَّ كُ   يه  ف   اَّللَُّ  بَ تَ كَ   وظُ فُ حْ مَ الْ  حُ وْ اللَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ال  ظُ و فُ حْ مَ الْ  حُ وْ اللَّ ا فَ يَ نْـ الدُّ  اة  يَ اْلَْ  دَ عْ ا بَـ ا مَ مَّ ا، أَ يَ نْـ الدُّ  ة  ايَ  َن َ ََل إ   ريُ ص  يَ  ءٍ ىْ شَ 
ْ   اةَ يَ اْلَْ  نَّ أل َ  يه  و  ُيَْ   وظَ فُ حْ مَ الْ  حَ وْ اللَّ  نَّ أَ  ر  بَ األَ  ِف   دَ رَ وَ ا. وَ ْلََ  ةَ ايَ ال َن َ  ةَ رَ اآل

 .امٍ عَ  ة  ائَ م  س  َخَْ  ةُ ريَ س  مَ  هُ تُ احَ م سَ 
، ةُ َُ الئ  مَ الْ  قَ لَ َتُْ  نْ أَ  لَ بْ ى قَـ رَ جَ  اَّللَّ   ة  رَ دْ قُ ب   مُ لَ قَ ا الْ نَ ت  ابَ تَ ُ  كَ   سَ يْ لَ  هُ تُ ابَـ تَ ك        

 .مُ لَ قَ الْ وَ  وظُ فُ حْ مَ الْ  حُ وْ اللَّ وَ  شُ رْ عَ الْ وَ  اءُ مَ الْ  ةُ عَ بَـ رْ األَ  الء  ؤُ  هَ الَّ إ   دُ وجَ يُ  نْ ُُ يَ  َلَْ 
 

 نيُ اك  َََ الْ وَ  لُ الز  الزَّ      
وا وبُ تُ  اهُ نَ عْ ، مَ اَّللَّ   نَ م   يفٌ و  َتَْ  لُ الز  الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا يَ نْـ الدُّ  نَّ أَ وَ  تَ وْ مَ الْ  هُ ادُ بَ ع   رَ كَّ ذَ تَ يَـ ل   ا اَّللَُّ هَ قُ لُ َيَْ  تٌ َيَ َءا نيُ اك  َََ الْ ، وَ  اَّللَّ  ََل إ  
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ُُيْيَـْوَن  ُثَّ  ض  رْ األَ  ن  ط   َبَ ََل ا إ  يَ نْـ الدُّ  ه  ذ  هَ  نْ وا م  لُ قَ يـُنْـ  نْ أَ  دَّ ال بُ  مْ َنَُّ أَ ٌة وَ يَ ان  فَ 
ُ تَ عْ يَـ  ىذ  الَّ  .ة  يَ ان  الثَّ  اة  يَ حَ لْ ل    .ةٌ لَّ ق   ينَ َ   تَ عْ مُ الْ  نَّ ُ  لَ  ةٌ ريَ ث  كَ   تُ اآلَيَ وَ  يلٌ ل  قَ  َ 

ََُْكان  َشْىٌء فََأَجاَب َما َوَرَد،       َى اَّللَُّ َعْنُه َهْل َوَرَد َعن  اْل َوُسئ َل َرض 
 دَّ ال بُ  مْ َنَُّ أَ ٌة وَ يَ ان  ا فَ يَ نْـ الدُّ  نَّ أَ وَ  تَ وْ مَ الْ  هُ ادُ بَ ع   رَ كَّ ذَ تَ يَـ ل   َهذ ه  َءاََيٌت ََيُْلُقَها اَّللَُّ 

 .ة  يَ ان  الثَّ  اة  يَ حَ لْ ُُيْيَـْوَن ل   ُثَّ  ض  رْ األَ  ن  ط   َبَ ََل ا إ  يَ نْـ الدُّ  ه  ذ  هَ  نْ وا م  لُ قَ يـُنْـ  نْ أَ 
ُ تَ عْ يَـ  ىذ  الَّ    .ةٌ لَّ ق   ينَ َ   تَ عْ مُ الْ  نَّ ُ  لَ  ةٌ ريَ ث  كَ   تُ اآلَيَ وَ  يلٌ ل  قَ  َ 
 

 اَلَ  عَ الْ  قُ لْ َْ      
ئ اا يْـ شَ  اَلََ عَ ا الْ ذَ هَ  دَ جَ وْ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 هُ لَّ كُ   اَلََ عَ الْ  قَ لُ َيَْ  نْ ى أَ لَ عَ  رٌ اد  قَ  وَ ، هُ ة ا دَ اح  وَ  ة ا عَ ُدفْـ  هُ دَ جَ وْ ا أَ ، مَ ءٍ ىْ شَ  دَ عْ بَـ 
 المُ الظَّ وَ  ءُ وْ الضَّ وَ  وظُ فُ حْ مَ الْ  حُ وْ اللَّ وَ  مُ لَ قَ الْ وَ  شُ رْ عَ الْ وَ  اءُ مَ ، الْ ة ا دَ اح  وَ  ة ا عَ فْـ دُ 
 اءَ مَ الْ  قَ لَ َْ  نْ ُ  لَ  ة ا دَ اح  وَ  ة ا عَ فْـ دُ  هُ قَ لُ َيَْ  نْ أَ  رٌ اد  قَ  ءٍ ىْ شَ  لَّ . كُ ارُ هَ النـَّ وَ  لُ يْ اللَّ وَ 
 كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ  ُثَّ  وظَ فُ حْ مَ الْ  حَ وْ اللَّ  ُثَّ  مَ لَ قَ الْ  ُثَّ  شَ رْ عَ الْ  ُثَّ  ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ   لَ بْ قَـ 
 اَنَ ا كَ مَ  المُ الظَّ وَ  ورُ ، النُّ ضَ رْ األَ وَ  ات  وَ مَ السَّ  قَ لَ َْ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  نيَ س  مْ ِب َ 
 قَ لَ َْ  ُثَّ  المَ الظَّ  اَّللَُّ  قَ لَ َْ  ، ُثَّ يلٌ و  طَ  تٌ قْ وَ  المٍ ال ظَ وَ  ورٍ ال نُ ، ب  ن  يْ ودَ جُ وْ مَ 

 ار اا.بَ ام اا ك  سَ جْ أَ  مْ َضهُ عْ بَـ وَ ار اا غَ ام اا ص  سَ جْ أَ  مْ َضهُ عْ ، بَـ قَ لْ اِلَْ  قَ لَ َْ  ُثَّ  ورَ النُّ 
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 نْي  مَ سْ ى ق  لَ عَ  قُ لْ اِلَْ      
ٌّ  غَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        وَ هُ  ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ عَ  ِن 

، ينَ د  تَ هْ مُ  ينَ اد  وا هَ ونُ ُُ يَ  نْ أَ  اءَ ( شَ مٌ سْ ، )ق  نْي  مَ سْ ق   قُ لْ اِلَْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  اءَ شَ 
وا يشُ ع  يَ  نْ أَ  اءَ شَ وَ  مَ ل  عَ  ونَ رُ َْ َءا مٌ سْ ق  ، وَ الم  سْ ى اإل  لَ ا عَ يَ نْـ الدُّ  ( ِف  ونَ ونُ ُُ )يَ 
 َلَْ  َل َ  الُ قَ ، ال يُـ يدُ ر  ا يُ مَ ل   الٌ عَّ فَـ  مُ ُْ اْلُْ وَ  رُ مْ األَ  هُ  لَ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ينَ ر  اف  وا كَ وتُ ميَُ وَ 
ى دَ اْلُْ وَ  ان  ميَ إل  ل   اَّللَُّ  هُ قَ فَـّ وَ  نْ مَ . فَ ق  لُ َن اِلُْ سَ  حَ َيًّ د  هْ َي ا مَ اد  هَ  ر  شَ بَ الْ  لَّ كُ   قْ لُ َيَْ 
 اَّللَُّ وَ  هُ سَ فْ  نَـ الَّ إ   نَّ ومَ لُ ال يَـ فَ  لَّ ضَ  نْ ا مَ مَّ أَ ، وَ اة  جَ النَّ  ل  هْ أَ  نْ م   وَ هُ فَـ  اد  شَ الرَّ وَ 
م اا ل  سْ مُ  يشَ ع  يَ  نْ أل َ  اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ قَ فَـّ وَ  نْ مَ ، فَ ه  يْ لَ عَ  ضَ ََِ يـُعْ  نْ أَ  وزُ  ال َيَُ اََل عَ تَـ 
 نْ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللََّ  ل  أَ سْ يَ لْ وَ  دْ مَ حْ يَ لْ  فَـ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ة  مَ عْ ن  ب   ازَ فَ  دْ قَ ا فَـ م ا ل  سْ مُ  وتَ ميَُ وَ 
َْ لَ عَ  اسُ قَ  ال يُـ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  ، اَّللَُّ ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  هُ تَ ب ٍّ ثَ يُـ   .ه  ق  لْ ى 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص ِب  ٍّ لنَّ ل   ة  ابَ حَ الصَّ  بُّ حُ      
ر  بن  ََسَُرَة اب  ْل َ  تُ لْ قُـ  الَ اٍك قَ َس َ  نْ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 هُ الَّ صَ مُ  نْ م   ومُ قُ ال يَـ  انَ ري اا، كَ ث  كَ   مْ عَ نَـ  الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولَ سُ رَ  سُ ال  َجَُ  تَ نْ كُ أَ 
وا انُ كَ وَ  امَ قَ  سُ مْ الشَّ  ت  عَ لَ ا طَ ذَ إ  فَ  سُ مْ ُلَع الشَّ طْ  تَ َّتَّ حَ  َِ بْ الصُّ  ىل ٍّ صَ يُ  ىذ  الَّ 
 .مٌ ل  سْ مُ  اهُ وَ . رَ مُ سَّ بَ تَـ يَـ وَ  ونَ ُُ حَ ضْ يَ فَـ  ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  ر  مْ أَ  ِف   ونَ ذُ ُْ أْ يَ فَـ  ونَ بُ دَّ حَ تَ يَـ 
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ْ   ِف   ة  ابَ حَ الصَّ  ةُ بَ غْ رَ        ل  مَ عَ الْ  الصُ ْْ إ  وَ  ة  رَ اآل
 هُ قَ وْ فَـ  وَ هُ  نْ  مَ ََل إ   مْ كُ دُ حَ أَ  رَ ظَ ا نَ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نْ  مَ ََل إ   رَ ظَ النَّ  نَّ أل َ  كَ ل  ذَ ، وَ هُ نْ م   لَ فَ سْ أَ  وَ هُ  نْ  مَ ََل إ   رْ ظُ نْ يَـ لْ فَـ  ال  مَ الْ وَ   اِْلَْلق  ِف  
اعْ بُـ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ع اا ِف  مَ طَ  انَ سَ نْ اإل   يدُ ز   يَ َِن غ  الْ وَ  ال  مَ الْ  ِف   هُ قَ وْ فَـ  وَ هُ   ن  عَ  د ا

  ْ  ة  وَّ قُـ وَ  ق  زْ الر ٍّ وَ  ال  مَ الْ  ِف   هُ ونَ دُ  وَ هُ  نْ  مَ ََل إ   رُ ظَ ا النَّ مَّ ا، أَ اَن ا ْلََ يَ سْ ن  وَ  ة  رَ اآل
ْ  ََل و إ  عُ دْ يَ فَـ  م  سْ اْلْ    مْ ه  يْ لَ عَ  اَّللَّ   انُ وَ ضْ ر   ة  ابَ حَ لصَّ َب   ىد  تَ قْ نَـ لْ ، وَ كَ ل  ذَ  الف   

ا مَ  ال  مَ الْ  ري  ث  ُْ تَ وَ  ات  احَ الرَّ  ع  بُّ تَـ تَـ  نْ م   مَ وْ يَـ ا الْ نَ ال  حَ  ل  ثْ ى م  لَ وا عَ انُ كَ   وْ لَ  مْ َنَُّ إ  فَ 
 از  جَ ى اْلْ  لَ ر اا عَ ص  تَ قْ مُ  المُ سْ اإل   انَ كَ ، وَ ب  رْ غَ الْ وَ  ق  رْ  الشَّ ََل إ   المُ سْ اإل   رَ شَ تَ انْـ 
ا ه ا جَّ وَ مُ  شٍ يْ جَ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  رْي  بَ الزُّ  بنُ  اَّللَّ   دُ بْ عَ  انَ . كَ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  يرَ ز  اْلَْ وَ 
َْ ََل إ    ِف   لَ سَ رْ أَ  مْ هُ ُُ ل  مَ  هُ ونَ دُ ص  قْ يَـ  ىذ  الَّ  وُّ دُ عَ الْ  انَ كَ وَ  ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  يرَ ز  اْلَْ  ج  ار   

 يع  ج  شْ تَ ل   الَ قَ وَ  رَ اه  وَ اْلَْ وَ  اجَ ا التَّ هَ سَ بَ لْ أَ  انَ كَ وَ  ال  مَ اْلَْ  ةَ عَ ر  َبَ  هُ ا لَ ت ا نْـ ب   ه  ش  يْ جَ 
  ، ُثَّ ه  ذ  هَ  َّت  نْ ب   هُ لَ فَـ  ة  كَ رَ عْ مَ الْ  ه  ذ  هَ  ِف   َِ َنََ  نْ مَ  نيَ م  ل  سْ مُ لْ ا ال  تَ ى ق  لَ عَ  ه  ش  يْ جَ 
 ِّ  اءَ جَ  نْ مَ  نَّ ض اا ِب َ يْ أَ  دَ عَ وَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  دُ ائ  قَ  انَ كَ ، وَ نيَ م  ل  سْ مُ لْ ل   رُ صْ النَّ  انَ كَ 
 كُ ل  مَ الْ  لَ ت  قُ فَـ  ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  رَ صَ تَ انْـ  ، ُثَّ ه  ذ  هَ  ُتهُ نْـ ب   هُ لَ فَـ  ك  ل  مَ ا الْ ذَ هَ  س  أْ رَ ب  
 اَّللَّ   دُ بْ عَ ، فَـ كَ ل  مَ الْ  لَ تَ قَـ  ىذ  الَّ  ن  مَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  دُ ائ  قَ  الَ قَ فَـ  تُ نْ ب  الْ  ت  رَ س  أُ وَ 
 لَ تَ قَـ  ىذ  الَّ  ن  مَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  دُ ائ  قَ  الَ قَ ، فَـ هُ سَ فْ ى نَـ فَ ْْ أَ فَ ، َنَ أَ  الَ ا قَ مَ  رْي  بَ الزُّ  نُ ب
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، ه  يْ لَ إ   تْ ارَ شَ  أَ َّتَّ حَ  وهَ جُ وُ الْ  ت  حَ فَّ صَ تَ ، فَـ مْ عَ نَـ  تْ الَ قَ فَـ  هُ ينَ ف  ر  عْ تَـ أَ  كَ ل  مَ الْ  ك  َبَ أَ 
ْ   ِف   ة  ابَ حَ ة  الصَّ بَ غْ  رَ ََل وا إ  رُ ظُ انْ   .َّلل َّ   ل  مَ عَ الص  الْ ْْ إ  وَ  ة  رَ اآل

 هُ مَ ى دَ طَ عْ أَ  ُثَّ  مٍ وْ يَـ  اتَ ذَ  مَ جَ تَ احْ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ أَ  ه  ب  اق  نَ مَ  نْ م  وَ      
 انٍ َُ ى مَ فَ ْْ أَ  ِف   هُ بْ ي ٍّ غَ  هُ لَ  الَ قَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  رْي  بَ الزُّ  بن   اَّللَّ   د  بْ  عَ ََل إ  
، انٍ َُ ى مَ فَ ْْ أَ  ِف   هُ تُ بْـ يـَّ غَ  الَ قَ  م  لدَّ َب   تَ لْ عَ ا فَـ اذَ مَ  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ ، فَـ هُ بَ ر  شَ فَ 

 .هُ تُ بْـ ر  شَ 
 .ة  ادَ بَ ع  ى الْ لَ ا عَ َْ ا صَ ب اا وَ لْ قَـ  اس  ى النَّ وَ قْـ أَ  نْ م   م  ا الدَّ ذَ هَ  ة  كَ رَ بَـ  نْ م   انَ َُ فَ      
 ا.اَن َ َُ مَ  ٌة ِف  تَ ب  ٌة َنَ رَ جَ شَ  هُ نَّ أَ كَ   الة  لصَّ ل   امَ ا قَ ذَ إ   انَ كَ       
 ار  الدَّ  ِف   يم  ق  مُ الْ  يم  ع  النَّ وَ  اة  جَ لنَّ َز َب  وْ فَ الْ وَ  مْ ه  اع  بَ اتٍّ   نَ سْ حُ  ا اَّللَُّ نَ قَـ زَ رَ      
  ْ  .نيَ م  َءا .ة  رَ اآل

 

 ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ  ُمَُ َنَ د  ي ٍّ سَ  اعُ بَ اتٍّ   وَ  هُ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ب ٍّ حُ  ةُ المَ عَ      
  نْ إ   لْ قُ ﴿ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اَّللَّ   ب ٍّ حُ  ةُ المَ . عَ [انرَ مْ ع   ل  َءا ةَ ورَ سُ ] ﴾اَّللَُّ  مُ ُُ بْ ب  ُيُْ  وِّ  عُ ب  اتَّ فَ  اَّللََّ  ونَ بُّ َتُ   مْ تُ نْـ كُ 
ا ات ٍّ مَّ  ُمَُ َنَ دَ ي ٍّ سَ  عَ بَ اتَـّ  ن  مَ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ  ُمَُ َنَ د  ي ٍّ سَ  اعُ بَ ات ٍّ  وَ  هُ اََل عَ تَـ   ال ا ام  اع اا كَ بَ د ا
َْ  ينَ ذ  الَّ  اَّللَّ   اب  بَ حْ أَ  نْ ، م  اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ م   وَ هُ فَـ   مْ ال هُ وَ  مْ ه  يْ لَ عَ  فٌ وْ ال 
  .اء ا سَ ن   وْ اال ا أَ جَ وا ر  انُ كَ   اءٌ وَ ، سَ ونَ نُ زَ ُيَْ 
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 وهُ بُّ ح  أَ فَ  اَّللَُّ  هُ بَّ حَ الَن ا أَ فُ  نَّ أَ  ة  َُ الئ  مَ الْ  نْيَ بَ  اء  مَ السَّ  ِف   ىاد  نَ يُـ  يلُ َْ  ج       
ُّ نَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ يسَ ع   اَّللَّ   ِب 

 وت  ُُ لَ مَ  يم اا ِف  ظ  ى عَ عَ يُدْ  كَ ل  ذَ فَ  مَ لَّ عَ ا تَـ ِب َ  لَ م  عَ َم وَ َعلَّ وَ  مَ لَّ عَ تَـ  نْ مَ «
 ه  ذ  هَ  هُ ونَ بُّ ُيُ  ، وَ ن  سَ اْلَْ  اء  نَ لثَـّ َب   ة  َُ الئ  مَ الْ  نْيَ بَ  ه  يْ لَ  عَ َِن يـُثْ  ىْ أَ  »ات  اوَ مَ السَّ 

 نْ أَ  يلَ َْ  ج   اَّللَُّ  رُ مُ ا َيَْ مَ دَ نْ ، ع  ةٌ لَّ ق   ض  رْ األَ  ِف   ونَ بُ ي ٍّ . الطَّ ةَ يمَ ظ  عَ َة الْ بَّ حَ مَ الْ 
 يلُ َْ  ج   ولُ قُ ، يَـ وهُ بُّ ح  أَ فَ  اَّللَُّ  هُ بَّ حَ الَن ا أَ فُ  نْ أَ  ة  َُ الئ  مَ الْ  نْيَ بَ  اء  مَ السَّ  ِف   ىَ اد  نَ يُـ 
 يه  م ٍّ سَ يُ  يلُ َْ  ج   »ه  يْ لَ عَ  اَّللَّ   ةُ ْحَْ رَ « ونَ ولُ قُ يَـ  ش  رْ عَ الْ  ةُ لَ ْحََ وَ  »ه  يْ لَ عَ  اَّللَّ   ةُ ْحَْ رَ «
 .ش  رْ عَ الْ  ةُ لَ ْحََ  كَ ل  ذَ كَ وَ  ه  َسْ  َب  
 

 الم  سْ اإل   ِف   مْ هُ ارُ يَ ْ   ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  ِف   اس  النَّ  ارُ يَ ْ       
 ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  ِف   اس  اُر النَّ يَ ْ  « يثُ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، اس  النَّ  ارُ يَ ْ   ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  ِف   ونَ ونُ ُُ يَ  ينَ ذ  ، الَّ »واهُ ق  ا فَ ذَ إ   الم  سْ اإل   ِف   مْ ارُهُ يَ ْ  
ُْ وَ  يمَ ت  يَ الْ  ونَ مُ ع  طْ يُ  مْ ه  ر  فْ كُ   عَ مَ   ونَ يثُ يُغ  وَ  فَ يْ الضَّ  ونَ رُ قْ يُـ وَ  ىَ ار  عَ الْ  ونَ سُ َي
 نَ م   ونَ ادُ دَ زْ يَـ  ىْ أَ  اس  اَر النَّ يَ ْ   ونَ ونُ ُُ وا يَ مُ لَ سْ ا أَ ذَ إ   الء  ؤُ ، هَ وفَ هُ لْ مَ الْ 
 .ِ  ال  الصَّ  ل  مَ عَ الْ 
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َْ فَ  ام  الشَّ  لُ هْ أَ  دَ سَ ا فَ ذَ إ        ُُ ف   رْيَ ال   مْ ي
 لُ هْ أَ  دَ سَ ا فَ ذَ إ  «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
َْ فَ  ام  الشَّ  ُُ ف   رْيَ ال   يش  ر  عَ  نْ م   لُهُ وَّ أَ  مُ ا. الشَّ انَ بَّ ح   نُ ابْ  ظُ اف  اْلَْ  اهُ وَ ، رَ »مْ ي

 هُ لُّ ا كُ ذَ ، هَ اق  رَ ع  الْ  ة  هَ  ج  ََل إ   بَ لَ حَ  دَ عْ بَـ  ه  ذ  ُس هَ ل  ُس، َبَ ل  َبَ  ُرهُ ْ  َءاوَ  رَ صْ م  
 الد  ب  الْ  ل ٍّ كُ   ِف   رْيُ اِلَْ  لَّ قَ  ام  الشَّ  ِف   ادٌ سَ فَ  ارَ ا صَ ذَ إ   يث  د   اْلَْ َِن عْ ، مَ امٌ شَ 
 .ام  الشَّ  ر ٍّ بَ  ِف   ادُ سَ فَ الْ  رَ ثُـ كَ   مَ وْ يَـ الْ وَ  ة  يَّ الم  سْ اإل  

 

 تُ لْ ه  ا جَ مَ وَ  تُ دْ مَ ا عَ مَ وَ  تُ أْ طَ ْْ ا أَ مَ وَ      
 تُ م دْ ا عَ مَ وَ  تُ أْ طَ ْْ ا أَ مَ وَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

لْ ا جَ مَ وَ  ال  ىذ  ، الَّ ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  م  لُّ عَ تَـ  كُ رْ تَـ  يه  ف   ىذ  الَّ  لُ هْ اْلَْ  اهُ نَ عْ مَ  »تُ ه 
، هَ اه  ى جَ قَ بْـ يَـ وَ  مُ لَّ عَ تَـ يَـ  ا ذَ هَ  مُ لَّ عَ تَـ ، ال يَـ ة ا يَّ ور  رُ ضَ  ة ا لَ أَ سْ مَ  لُ هَ َيَْ  ىذ  ا الَّ ذَ ال ا
 .اصٍ عَ 

 ابٌ قَ ا ع  هَ امُ رَ حَ وَ  ابٌ سَ ا ح  الْلَُ ا حَ يَ نْـ الدُّ      
ا الْلَُ ا حَ يَ نْـ الدُّ « ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 مَ وْ يَـ  لُ أَ سْ يُ  الل  ْلَْ َب   الَ مَ الْ  عُ مَ َيَْ  ىذ  الَّ  اهُ نَ عْ مَ  »ابٌ قَ ا ع  هَ امُ رَ حَ وَ  ابٌ سَ ح  
ا مَّ ، أَ اجٌ عَ ز  نْ ا هُ لَ  لُ صُ ال ُيَْ  الل  ْلَْ َب   عَ َجََ  ىذ  . الَّ بُ اقَ عَ ال يُـ  نْ ُ  لَ  ة  امَ يَ ق  الْ 
 اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ بَ اقَ عَ يُـ  نْ أَ  قُّ ح  تَ سْ ، يَ بَ ذَّ عَ يُـ  نْ أَ  قُّ ح  تَ سْ يَ فَـ  امٍ رَ حَ  نْ م   عَ َجََ  ىذ  الَّ 
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َْ َّتَّ شَ  الٍ وَ حْ ى أَ لَ عَ  رَ شَ بَ الْ  قَ لَ َْ  ع اا اس  الال ا وَ ق اا حَ زْ ر   مْ ْلَُ  بَ تَ كَ س اا وَ َنَ أُ  قَ لَ ، 
.  ام  رَ ْلَْ َب   هُ ونَ فُ ر  صْ يَ وَ  ام  رَ ْلَْ َب   الَ مَ الْ  ونَ عُ مَ َيَْ  مْ َنَُّ أَ  بَ تَ كَ س اا وَ َنَ أُ  قَ لَ َْ ا، وَ دًّ ج  
 الَ مَ الْ  اَّللَُّ  هُ قَ زَ ا رَ ذَ ، هَ ىٌّ ك  ْر ا تُـ شَ َبَ  انُ مَ ثْ عُ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  لٌ جُ رَ  بَ لَ حَ  ِف   انَ كَ 

ا لَ ج  سْ مَ  َِن ، بَ ريَ ث  َُ الْ  ريَ ث  َُ الْ  اللَ اْلَْ   مْ أَ  يد  م  اْلَْ  د  بْ عَ  ان  طَ لْ السُّ  مَ َيَّ أَ  هُ لَّ عَ د ا
ا  كَ ج  سْ مَ  َِن ، بَ هُ لَ بْـ قَـ   .ةٌ عَ لْ قَـ  هُ نَّ أَ ري اا كَ ب  د ا

 لُ يْ وَ الْ  هُ لَ فَـ  ىٍّ ع  رْ شَ  يلٍ ل  دَ  رْي  غَ ب   مُ ر ٍّ ُيَُ  وْ أَ  لُ ل ٍّ ُيَُ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْ   ِف    هُ ذَ َْ أَ  نَ يْ أَ  نْ م   ال  مَ الْ  ن  عَ  دُ بْ عَ الْ  لُ أَ سْ يُ  ىذ  م  الَّ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   ة  رَ اآل
 مَ ل  سَ  اَّللَُّ  هُ لَّ حَ أَ  يقٍ ر  طَ ب   هُ فَ رَ صَ وَ  اَّللَُّ  هُ لَّ حَ أَ  يقٍ ر  طَ ب   هُ ذَ َْ أَ  نْ إ  ، فَ هُ فَ رَ ا صَ يمَ ف  وَ 
ِ  ح  الصَّ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ . وَ اَب اَّللَّ  ذَ عَ  قٌّ ح  تَ سْ مُ  وَ هُ  فَـ الَّ إ  ا وَ َنََ وَ   دَ بْ عَ الْ  نَّ أَ  ي
، د  ار  بَ الْ  اء  مَ الْ  نَ م   كَ و  رْ أَ وَ  كَ مَ سْ ج   َِّ ُأص   َلَْ أَ  اَّللَّ   ل  بَ ق   نْ م   ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  لُ أَ سْ يُ 
 ىذ  الَّ  دُ ار  بَ الْ  اءُ مَ ا الْ ذَ ، هَ ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ ا يَـ هَ نْـ عَ  لُ أَ سْ يُ  َّت  الَّ  م  عَ الن ٍّ  ة  لَ َجُْ  نْ ا م  ذَ هَ 
 انَ ا كَ ذَ إ  فَ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  هُ نْ عَ  لُ أَ سْ ا يُ ذَ ، هَ ه  م  سْ ج   ة  حَّ وص   ه  ب  رْ شُ ب   ه  ب   عُ ف  تَ نْـ يَـ 
 .ََل وْ أَ  ال  ؤَ ا السُّ ذَ هَ  نْ م   ََُ كْ أَ  وَ ا هُ يمَ ف  ا فَ ذَ هَ  نْ عَ  لُ أَ سْ يُ 

 مَ وْ يَـ  مْ ْلَُ  الُ قَ ا يُـ يمَ ف   ونَ رُ ُ ٍّ فَ ال يُـ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ      
 نْ إ  وَ  اللٍ حَ  نْ م   هُ لَ َْ دْ أَ  نْ إ   الُ مَ الْ  ،الَ مَ ا الْ ذَ هَ  تَ ذْ َْ أَ  نَ يْ أَ  نْ ، م  ة  امَ يَ ق  الْ 
 .ةٌ وبَ قُ عُ  ه  يْ لَ ا عَ مَ  اللٍ حَ  ِف   هُ جَ رَ ْْ أَ 
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ال  نْ مَ  ةَ لَ امَ عَ مُ  بْ نَّ َجََ  بُ اح  صَ يُ  نْ يمَ ف   مْ ه  د  حَ أل َ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ام  رَ اْلَْ  نَ م   اللَ اْلَْ  الَ مَ الْ  فُ ر  عْ ال يَـ  نْ ، مَ ةَ يعَ ر  الشَّ  فُ ر  عْ يَـ 

 يق  ر  طَ  نْ م   ري  ث  َُ الْ  ال  مَ الْ  ع  َجَْ  ِف   بَ غ  رَ  انٌ سَ نْ ا إ  ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ةٍ سَ رَ دْ مَ  وْ أَ  دٍ ج  سْ مَ  اء  نَ ب  ل   اتٍ َََّ مَ  ه  ب   لَ مَ عْ يَـ وَ  اءَ رَ قَ فُ الْ وَ  هُ بَ ار  قَ أَ  ه  ب   عَ فَ نْـ يَـ ل   الل  اْلَْ 

ُ يٍَّة ل   وْ أَ   .اَّللَّ   دَ نْ ع   جٌ رَ حَ  ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ا فَـ ذَ ِب َ  لَ غَ تَـ اشْ  ن  ، مَ اء  رَ قَ فُ لْ َت
 د  ائ  قَ عَ الْ  ارُ شَ ت  انْ  مَ وْ يَـ اَن ا الْ يَ ع   ر  اه  الظَّ  وم  لُ عْ مَ الْ  نَ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ال ا فَ هَ ار  َُ نْ إ   نْ عَ  ونَ اع دُ قَ تَـ مُ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ ا وَ هَ دُ ق  تَ عْ مُ  رُ فُ ُْ يَ  َّت  الَّ  ة  دَ اس  فَ الْ 
 قَ ق ٍّ َنَُ  نْ ا أَ نَ يْـ لَ عَ  بُ َيَ  وَ  رُ ثَـ كْ األَ  دَ اعَ قَ ا تَـ مَ كَ   كَ ل  ذَ  نْ عَ  دَ اعَ قَ تَـ نَـ  نْ ا أَ نَ لَ  وزُ َيَُ 
 .كَ ل  ذَ 
 

 ومٌ سُ قْ مَ  قُ زْ الر ٍّ      
 ب  سَ ى حَ لَ عَ  قُ زْ ، الر ٍّ ومٌ سُ قْ مَ  قُ زْ الر ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 الَّ إ   يه  ت  ا ال َيَْ يَ نْـ الدُّ  وم  لُ عُ  نْ م   مَ لَّ عَ ا تَـ مَ هْ مَ  .وظ  فُ حْ مَ الْ  ح  وْ اللَّ  ِف   اَّللَُّ  هُ بَ تَـ ا كَ مَ 
، ة  لَ وْ الدَّ  ل  بَ ق   نْ م   ةَ َُّ مَ  ِف   اء  نَ ب  ى الْ لَ ف اا عَ ر  شْ مُ  لُ مَ عْ يَـ  انَ كَ   لٌ جُ . رَ اَّللَُّ  هُ بَ تَـ ا كَ مَ 
ا م ا هْ فَـ  اهُ طَ عْ أَ  ، اَّللَُّ ة ا نَ سَ  نيَ الب  بَ  ذُ نْ مُ  اتَ ، مَ ه  اَسْ   ةَ ابَ تَ ك    فُ ر  عْ ال يَـ  لُ جُ ا الرَّ ذَ هَ 
 َِن ع اا، بَ اس  وَ  ارَ صَ  هُ نُ هْ ، ذ  سَ ار  دَ مَ الْ  ه  ذ  هَ  لَ ُْ دْ يَ  نْ أَ  ون  دُ  نْ م   ة  سَ دَ نْ ْلَْ َب  
، هُ نْ م   ضُ َِ  قْ تَـ  ةُ لَ وْ الدَّ  ت  ارَ  صَ َّتَّ  حَ َِن تَ ، اغْ عٌ اس  وَ  الٌ مَ  هُ لَ َْ دَ وَت ا فَ يُ بُـ  ك  ل  مَ لْ ل  
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ا. كُ لَ وَ  54 قَ ز  رُ  َِّ   نَ ا م  ذَ ، هَ وك  لُ مُ الْ كَ   ونَ يشُ ع  ، يَ نيَ الي  مَ  لَ َنَ  دٍ لَ وَ  لُّ د ا . ة  كَ ال
اَل مَ ا الْ ذَ هَ  هُ دَ نْ ع   ريُ ص  يَ  هُ نَّ أَ  هُ لَ  بَ تَ كَ   ، اَّللَُّ هُ اَسَْ  بَ تُ ُْ يَ  نْ أَ  فُ ر  عْ ال يَـ  بُ األَ 
ا، ذُ لَ وَ  54 دَ . َولَ ريَ ث  َُ اَل الْ مَ ا الْ ذَ هَ وَ  عَ اس  وَ الْ  . الر ٍّ َنَ إ  ور اا وَ كُ د ا  سَ يْ لَ  قُ زْ ًث ا
ا َب  يَّ قَ مُ  ال وَ  اتٍ ادَ هَ شَ  الثُ بَ  وْ أَ  ن  َتَ ادَ هَ شَ  هُ عَ مَ  نْ مَ  دُ وجَ يُ  لْ بَ  ة  اسَ رَ لد ٍّ د ا
 ات  بَ اج  وَ الْ  اء  دَ ِب َ  اَّللََّ  ىَ ق  تَّ يَـ  نْ أَ  ان  سَ نْ اإل   نَ م   وبُ لُ طْ مَ . الْ ال ا مَ عَ  ونَ دُ َيَ  
  ل  جْ أَ  نْ . م  اَّللَُّ  هُ بَ تَـ كَ   ىذ  الَّ  قُ زْ الر ٍّ  لَ ص  يَ  نْ أَ  دَّ . ال بُ ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  اب  نَ ت  اجْ وَ 
ا يًّ ن  غَ  هُ دُ لَ وَ  ُلعَ طْ  يَ َّتَّ حَ  ةٍ يدَ ع  بَ  الدٍ  ب  ََل إ   مْ هُ الدَ وْ أَ  ونَ لُ س  رْ يُـ  اسُ النَّ  ال  مَ الْ  ة  رَ ثْـ كَ 
 ادُ سَ ا فَ ذَ . هَ اءَ يَ ن  غْ أَ  نيَ ف  قَّ ثَـ وا مُ ُلعُ طْ  يَ َّتَّ ، حَ ينَ الد ٍّ  مُ وهُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ أَ  ون  دُ  نْ م  

 .ة  يَّ الن ٍّ 
ى مَّ سَ ال تُ  ومُ مُ م اا. السُّ رَّ ُمَُ  وْ لَ وَ  عُ فَ نْـ ا يَـ مَ  قُ زْ الر ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ا.هَ لَ كَ أَ وَ  ة ا اجَ جَ دَ  قَ رَ سَ  وْ ا لَ مَ كَ   ه  ب   عُ ف  تَ نْـ ، يَـ مُ سْ اْلْ   ه  ب   عُ ف  تَ نْـ ا يَـ مَ  قُ زْ ا، الر ٍّ ق ا زْ ر  
 

 بٌ اج  وَ  ال  مَ الْ وَ  ب  سَ النَّ وَ  ل  قْ عَ الْ  ظُ فْ ح       
 ل  قْ عَ الْ  ظَ فْ ا ح  نَ يْـ لَ عَ  ضَ رَ  فَـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 ار  النَّ  اال ا ِف  مَ  ىم  رْ يَـ  ىذ  ، الَّ الف  تْ اإل   ن  عَ  ال  مَ الْ  ظَ فْ ح  وَ  ب  سَ النَّ  ظَ فْ ح  وَ 
 .ه  يْ لَ عَ  امٌ رَ حَ  وه  جُ وُ الْ  نَ م   هٍ جْ وَ ب   ل ُفهُ يـُتْ  وْ أَ  قَ َِ  حْ يَ ل  
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 بٌ اج  وَ  ل  قْ عَ الْ  ظُ فْ ح  وَ  بٌ اج  وَ  س  فْ النـَّ  ظُ فْ ح  وَ  بٌ اج  وَ  ال  مَ الْ  ظُ فْ ح       
 .ل ٍّ ُُ الْ  نَ ُب م  جَ وْ أَ  ين  الد ٍّ  ظُ فْ ح  وَ  بٌ اج  وَ  ب  سَ النَّ  ظُ فْ ح  وَ 

 نْ ا أَ مَّ ، إ  امٌ رَ حَ  هُ الفُ تْ إ   ةٌ يمَ ق   هُ لَ  اللٍ حَ  ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 هُ ذَ ُْ َيَْ  نْ أَ  ل  جْ أل َ  َيهُ م  رْ يَـ  نْ ا أَ مَّ ، أَ امٌ رَ حَ  هُ الفُ تْ ا إ  مَّ ، أَ هُ يعَ ب  يَ  وْ أَ  ه  ب   قَ دَّ صَ تَ يَـ 

 ام اا.رَ حَ  سَ يْ لَ  اسُ النَّ 
 هُ نَّ أل َ  امٌ رَ حَ  ةٍ دَ ائ  فَ  ى ٍّ أل َ  سَ يْ لَ  ة  يَّ ف  نَ اْلَْ  نَ م   لُ ز  نْ يَـ  اءَ مَ الْ  كَ رَ ا تَـ ذَ إ   كَ ل  ذَ كَ       

 .الٍ مَ  الفُ تْ إ  
 

 لُ قْ عَ الْ      
ال  ن  َنَ اوَ عَ تَـ يَـ  اغُ مَ الد ٍّ وَ  بُ لْ قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َْ  ن  ا عَ ْهَُ دُ حَ أَ  ِن  غْ تَـ سْ يَ   بُ لْ قَ ا الْ ذَ هَ  هُ لَ  سَ يْ لَ أَ  (انُ سَ نْ اإل  )، ل  قْ عَ الْ  ِف   ر  اآل
 ِف   َّت  ُة الَّ وَّ قُ  الْ َِن عْ مَ الْ  ن  ُ  لَ  اغٌ مَ د   هُ لَ  كَ ل  ذَ ، كَ ل  ُْ الشَّ  ىُّ ر  وبَ نُ صَ  وَ هُ  ىذ  الَّ 
ق ُص، يـُنْ  وْ أَ  لَ قْ عَ ُب الْ ه  يُذْ  تْ دَ َفسَ  وْ أَ  تْ ريََّ غَ تَـ  نْ إ   ب  لْ قَ الْ  ِف   اغ  مَ ا الد ٍّ ذَ هَ 
 .اغ  مَ الد ٍّ  ة  دَ اعَ سَ ِب ُ  نْ ُ  لَ  ب  لْ قَ الْ  ُل ِف  قْ عَ ، الْ اغ  مَ الد ٍّ  ة  نَ اوَ عَ ِب ُ  ه  ب  لْ قَ ق ُل ب  يـَعْ  الُ قَ يُـ 
 

 شُ رْ عَ الْ      
  ش  رْ عَ لْ ل   ة  بَ سْ لن ٍّ ا َب  يَ نْـ اُء الدُّ مَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .رٍ ِبَْ  نْ م   ةٍ رَ طْ قَ كَ 
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 ب  نْ ِب َ  عُ بْ السَّ  اتُ اوَ مَ السَّ وَ  عُ بْ السَّ  ىاض  رَ األَ  ه  ذ  هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ر  حْ بَ الْ  ب  نْ ِب َ  ةٍ رَ طْ قَ كَ   ش  رْ عَ الْ 
 

 اءُ مَ السَّ      
 نْ م   عُ سَ وْ أَ  ه  ذ   هَ وََل األُ  اءُ مَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، ة  بَ وْ التـَّ  بَ ى َبَ مَّ سَ يُ  دٌ اح  وَ  بٌ ا َبَ يهَ ف   دُ وجَ ، يُ ات  رَّ مَ الْ  الف  ِب   ه  ذ  ا هَ نَ ض  رْ أَ 
ا إ  تُ فْ مَ  الُ زَ ال يَـ وَ  ات  اوَ مَ السَّ  قَ لَ َْ  مَ وْ  يَـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ قَ لَ َْ   عَ لُ طْ تَ  نْ  أَ ََل وح ا

 بٌ َبَ  انَ ا كَ ذَ ، إ  ةٍ نَ سَ  نيَ ع  بْ سَ  ةُ ريَ س  مَ  هُ ضُ رْ عَ  ابُ بَ ا الْ ذَ هَ ا وَ ِب َ ر  غْ مَ  نْ م   سُ مْ الشَّ 
 .اء  مَ ُة السَّ لَ َجُْ  ونُ ُُ يَ  فَ يْ َُ فَ  ةٍ نَ سَ  نيَ ع  بْ سَ  ةُ ريَ س  مَ  هُ ضُ رْ عَ  دٌ اح  وَ 

  ولَ سُ الرَّ  نَّ أل َ  ومٌ لُ عْ ا مَ ذَ هَ وَ  اء  عَ الدُّ  ةُ لَ بْـ ق   اءُ مَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
وا عُ فَـ رْ يَـ  نْ ِب َ  َتهُ مَّ ض اا أُ يْ أَ  بَ غَّ رَ وَ  اء  مَ  السَّ ََل إ   اء  عَ الدُّ  ِف   ه  يْ دَ يَ  عُ فَ رْ يَـ  انَ كَ 
 .ات  كَ َََ الْ وَ  ات  ْحََ الرَّ  طُ ب  هْ ا مَ َنََّ أل َ  اء  مَ  السَّ ََل إ   مْ هُ فَّ كُ أَ 

ا نَ يَـ د  يْ أَ  عُ فَ رْ نَـ  كَ ل  ذَ ل   اء  عَ الدُّ  ةُ لَ بْـ ق   اءُ مَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ََل  إ  َنَ رَ صَ بَ  عَ فَ رْ نَـ  نْ أَ  ولُ سُ  الرَّ اَنَ َنََ . وَ اء  عَ الدُّ  دَ نْ ع   اء  مَ  السَّ ََل ا إ  نَ وهَ جُ وُ وَ 

  ِف  اَنَ َنََ  نْ ُ  لَ  اُة اَّللَّ  اجَ نَ مُ  ىَ ه   الةَ الصَّ  نَّ أل َ  الة  الصَّ  ِف   اء  عَ دُّ ال ِف   اء  مَ السَّ 
، ال مْ وِبَُ لُ قُـ  لَ فَ قْـ أَ  . اَّللَُّ َنَ رَ مَ أَ  اء  عَ الدُّ  ِف  وَ  اء  مَ  السَّ ََل إ   رَ ظُ نْ نَـ  نْ أَ  الة  الصَّ 

 .ونَ مُ هَ فْ يَـ 
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 تٌ يْ بَـ  اءٍ َسََ وَ  ضٍ رْ أَ  ل ٍّ كُ   ِف       
 ة  بَ عْ َُ ال  الْ يَ ِب    تٌ يْ بَـ  اءٍ َسََ  ل ٍّ كُ   ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا هَ تَـ َتَْ  ةُ بَ عْ َُ ا الْ هَ يْـ لَ عَ  َّت  الَّ  ضُ رْ األَ  ه  ذ  هَ . وَ اءٍ َسََ  ل ٍّ كُ   ِف   ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ لُ ب  قْ تَـ سْ تَ 
ت اا يْـ بَـ  رَ شَ َة عَ عَ بَـ رْ ُة أَ لَ مْ اْلُْ وَ  كَ ل  ذَ كَ   ةُ يَ ان  الثَّ  ضُ رْ األَ . وَ ة  بَ عْ َُ الْ  ه  ذ  هَ  ال  يَ ِب    تٌ يْ بَـ 
 .تٍ َتَْ  نْ م  ٍق وَ وْ فَـ  نْ م   ة  بَ عْ َُ الْ  ال  يَ لٌّ ِب   كُ   ةَ َُّ مَ  ِف   َّت  الَّ  ه  ذ  هَ  رْيَ غَ 
 

 ونَ ضُ رَ األَ وَ  اتُ اوَ مَ السَّ      
ْلٌق  وََل ألُ ا اء  مَ السَّ  نْيَ بَ ا وَ نَ نَـ يْـ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       َْ  

ُل ز  نْ ال يَـ  اَّللَّ   ة  رَ ُقدْ وٌف ب  فُ ُْ ٌر مَ اٌء، ِبَْ ُد مَ وجَ يُ اٌج وَ وَ فْـ ة  أَ َُ الئ  مَ الْ  نَ رٌي م  ث  كَ 
َُبُّ عَ  ض  رْ  األَ ََل إ    ض  رْ األَ وَ  اء  مَ السَّ  نْيَ بَ  اَّللَّ   ة  رَ دْ قُ ب   وكٌ سُ ِمَْ  ض  رْ ى األَ لَ ال يـَْن
ٌو حْ صَ  ونُ ُُ ا يَ مَّ ة  لَ قَ رْ الزُّ  ن  وْ لَ ا ب  اهَ رَ نَـ  َّت   الَّ وََل األُ  اءُ مَ ا السَّ مَّ اُء، أَ مَ ا الْ ذَ هَ 
ٌع  اس  اٌء وَ ضَ ا فَ قـَهَ وْ فَـ ، وَ ض  رْ األَ  ه  ذ  ُل هَ ثْ م   يكٌ ٌء َسَ  ىْ شَ  لْ اء ا بَ ضَ فَ  تْ سَ يْ لَ  مٌّ َتَ 
اُء مَ اء  السَّ ضَ فَ الْ  كَ ل  ذَ  قَ وْ فَـ   ُثَّ وََل األُ  اء  مَ السَّ  نْيَ بَ ا وَ نَ نَـ يْـ بَـ  ىذ  اء  الَّ ضَ فَ الْ كَ 
 .ة  عَ اب  السَّ  اء  مَ  السَّ ََل ا إ  ذَ َُ هَ ُة وَ يَ ان  الثَّ 

 نْيَ بَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  ر  حْ بَ الْ  اء  مَ  نْ م   لُ ز  نْ يَـ  رُ طَ مَ الْ  ل  هَ  اَّللَُّ  هُ ْح َ رَ  لَ ئ  سُ وَ      
 .اء  مَ السَّ وَ  ض  رْ األَ 
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 ع  بْ السَّ  ات  اوَ مَ السَّ  ق  وْ فَـ  نْ م   هُ ريُْ غَ  اءٌ مَ  دُ وجَ يُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ابَ جَ أَ فَ      
 نْيَ بَ ا وَ نَ نَـ يْـ بَـ  اء  ضَ فَ الْ  ِف   رُ مَ قَ الْ وَ  سُ مْ الشَّ وَ  بُ اك  وَ َُ الْ  ه  ذ  ، هَ ش  رْ عَ الْ  تَ َتَْ 

مْ  اء  ضَ فَ ا الْ ذَ هَ  ا ِف  هَ ريُْ غَ ا زَُحُل وَ هَ لُّ كُ   ومُ جُ  النُّ وََل األُ  اء  مَ السَّ   نَ ض 
 .ومٌ ُد َنُُ وجَ ال يُ  ات  اوَ مَ السَّ 

 يشُ ع  ا، يَ هَ نْـ عَ  ةٌ لَ ص  فَ نْـ مُ  ضٌ رْ ا أَ هَ تَـ َتَْ  ه  ذ  ا هَ نَ ضُ رْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
َن  ابْ الَّ إ   اتٌ رَ شَ ا حَ يهَ ف  وَ  ه  ذ  ا هَ نَ ض  رْ أَ  لُ ثْ م   ارٌ َنَْ أَ وَ  ارٌ جَ شْ ا أَ يهَ ف  ُم وَ ائ  ا ِبََ يهَ ف  
ْ   ا ِف  مَّ أَ ا، يَ نْـ الدُّ  ِف   ونَ يشُ ع  يَ  ض  رْ األَ  ه  ذ  ى هَ لَ عَ  مَ ادَ ءَ  نُ بْ ا، مَ ادَ ءَ   مٌ سْ ق   ة  رَ اآل

 تَ َتَْ  مٌ سْ ق  وَ  ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  يشُ ع  يَ  اكَ نَ هُ  ع  بْ السَّ  ات  اوَ مَ السَّ  قَ وْ فَـ  ة  نَّ اْلَْ  ِف  
 .ة  عَ اب  السَّ  ض  رْ األَ  تَ َتَْ  مَ نَّ هَ جَ  نَّ أل َ  ارُ فَّ ُُ الْ  مُ هُ وَ  ة  عَ اب  السَّ  ض  رْ األَ 

 

 انُ َُ مَ الْ      
 نَ م   مُ جْ اْلَْ  هُ ََُ ا ميَْ مَ  وَ هُ  انُ َُ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .اغ  رَ فَ الْ 
 اءٍ َسََ  نْيَ بَ وَ  اء  مَ السَّ وَ  ض  رْ األَ  نْيَ بَ  ىذ  الَّ  اغُ رَ فَ ا الْ ذَ ، هَ انٌ َُ مَ  اغُ رَ فَ الْ      

 .انٌ َُ مَ  هُ لُّ ا كُ ذَ ، هَ ش  رْ عَ الْ وَ  ى ٍّ س  رْ ُُ الْ  نْيَ بَ وَ  ى ٍّ س  رْ ُُ الْ وَ  اء  مَ السَّ  نْيَ بَ وَ  اءٍ َسََ وَ 
ا مَّ ، أَ دٍ ام  جَ  مٍ سْ ِب    نيَ ل  ص  تَّ مُ  رْيُ غَ  مْ َنَُّ أَ  عَ مَ  اغُ رَ فَ ا الْ ذَ هَ  مْ اَنُُ َُ مَ  ومُ جُ النُّ      

 ىذ  الَّ كَ   ش  رْ عَ الْ  اغ  رَ فَـ  ِف   اَّللَُّ  ولُ قُ يَـ  ىذ  الَّ ، فَ ضُ رْ األَ  ه  ذ  هَ  وَ هُ  مْ اَنُُ َُ مَ  رُ شَ بَ الْ 
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 ارٌ فَّ كُ   نْي  يقَ ر  فَ ال الْ ، ك  انَ َُ مَ الْ  َّلل َّ   تَ بَ بْـ ا أَ ذَ ، هَ ش  رْ عَ ى الْ لَ عَ  دٌ اع  قَ  اَّللَُّ  ولُ قُ يَـ 
ى لَ عَ  دَ م  تَ عْ تَـ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   اغُ رَ فَ الْ  مُ اَنُُ َُ مَ  ومُ جُ . النُّ ه  ق  لْ ِب َ  وا اَّللََّ هُ بـَّ شَ  مْ َنَُّ أل َ 
 .ض  رْ ألَ َب   ه  ال  صَ ات ٍّ  عَ مَ  انُ َُ مَ ا الْ ذَ هَ  هُ انُ َُ مَ  انُ سَ نْ اإل  ا، وَ هَ تَـ َتَْ  دٍ ام  جَ  ءٍ ىْ شَ 
 

 َماُء اْلَمَطر       
 لَ وَّ ا أَ مَ يَّ ال س   ةٌ كَ رَ بَـ  يه  ف   ر  طَ مَ الْ  اءُ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .رُ طَ مَ ا الْ يهَ ف   لُ ز  نْ يَـ  ةٍ رَّ مَ 
 .ش  رْ عَ الْ  ت  َتَْ  نْ م   لُ ز  نْ يَـ  هُ لُّ كُ   ر  طَ مَ الْ  اءُ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ِ  ح  الصَّ  يث  د  اْلَْ  ِف   اءَ جَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        نُ ابْ  اهُ وَ رَ  ىذ  الَّ  ي

 نْ أَ  ون  دُ  نْ ر اا م  وْ فَـ  لُ ز  نْ ال يَـ  نْ ُ  لَ  ش  رْ عَ الْ  ت  َتَْ  نْ م   لُ ز  نْ يَـ  رَ طَ مَ الْ  نَّ أَ  رَ اك  سَ عَ 
ا  مَ ََل إ   اب  حَ السَّ  ِف   رُّ ق  تَ سْ يَ  ُثَّ  اب  حَ  السَّ ََل إ   لُ ز  نْ ، يَـ اب  حَ السَّ  ِف   لَ ز  نْ يَـ 

 اَّللَُّ  مُ هُ رَ مَ ا أَ مَ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  ر  طَ مَ لْ َب   ونَ لُ كَّ وَ مُ الْ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ فُ ر  صْ تَ  ُثَّ  اَّللَُّ  اءَ شَ 
 رُ خَّ بَ تَـ يَـ  اءَ مَ ا الْ ذَ هَ  نَّ أَ  ونَ يُّ اف  رَ غْ اْلُْ  هُ ولُ قُ ا يَـ ا مَ مَّ ، أَ ادَ بَ ع  الْ  ىف  ُْ يَ  اءُ مَ ا الْ ذَ هَ وَ 

ٍِ ح  صَ  رْيُ ا غَ ذَ ، هَ ر  حْ بَ الْ  اء  مَ  نْ م   اء  وَ اْلَْ  ِف    ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ز  ائ  اْلَْ  نَ م   انَ كَ   نْ إ  وَ  ي
 ا.ذَ هَ  نْ م   سَ يْ لَ  امُّ عَ الْ  رُ طَ مَ ا الْ مَّ ، أَ ر  خُّ بَ ا التـَّ ذَ هَ  نْ م   ر  طَ مَ ا الْ ذَ هَ  ضُ عْ بَـ 
 

 ر  حَ السَّ  تُ قْ وَ      
 .ار  رَ سْ األَ  تُ قْ وَ  َحر  السَّ  تُ قْ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
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 س  مْ الشَّ  ءُ وْ ضَ      
 نَ م   اءَ مَ الْ  عُ نَ ميَْ  س  مْ الشَّ  ءُ وْ ضَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ن  فُّ عَ التـَّ 
 

 ل  يْ اللَّ  امُ يَ ق       
 دَ عْ ، بَـ نيَ اْل   الصَّ  ةُ ريَ س   ل  يْ اللَّ  امُ يَ ق   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 يمٌ ظ  عَ  رٌ مْ ا أَ ذَ ري اا هَ ث  كَ   وْ يال ا أَ ل  قَ  ىل ٍّ صَ يُ  ر  جْ فَ الْ  لَ بْ قَـ  صُ خْ الشَّ  ومَ قُ يَـ  نْ أَ  م  وْ النـَّ 
 .ن  يالد ٍّ  م  لْ ع   ة  فَ ر  عْ مَ وَ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ة  حَّ ص   عَ مَ  نْ ُ  لَ  ين  الد ٍّ  ِف  
 

 ةٌ مَ عْ ن   ارُ هَ النـَّ وَ  ةٌ مَ عْ ن   لُ يْ اللَّ      
ا ذَ ، هَ ةٌ مَ عْ ن   ارُ هَ النـَّ وَ  ةٌ مَ عْ ن   لُ يْ اللَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 لٌّ كُ   ة  احَ لرَّ ل   لُ يْ اللَّ وَ  ة  يشَ ع  مَ لْ ل   ارُ هَ ، النـَّ ءٍ ىْ شَ ا ل  نَ عُ فَ نْـ ا يَـ ذَ هَ وَ  ءٍ ىْ شَ ا ل  نَ عُ فَ نْـ يَـ 
 ل  يْ للَّ َب   ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   مَ سَ قْ أَ  ، اَّللَُّ ار  هَ النـَّ وَ  ل  يْ للَّ َب   اَّللَُّ  مَ سَ قْ أَ  كَ ل  ذَ ل   ةٌ مَ عْ ن  
 .ار  هَ النـَّ وَ 
 

 مُ رَ اْلَْ      
 لُّ ، كُ طْ قَ فَـ  الة  الصَّ  لَّ ُم ُمََ رَ اْلَْ  سَ يْ لَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ََل إ   ةٌ فَ اعَ ضَ مُ  د  ج  سْ مَ الْ  ِف  وَ  وت  يُ بُـ الْ  ا ِف  هَ لٍّ  كُ   ةَ َُّ مَ  ِف   الةُ ، الصَّ مٌ رَ حَ  ةَ َُّ مَ 
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 ت  يْ بَـ الْ  ِف   تْ يَ ُصل ٍّ  نْ إ   الةُ الصَّ  فُ اعَ ضَ ال تُ  ة  ينَ د  مَ الْ  ا ِف  مَّ . أَ فٍ لْ أَ  ة  ائَ م  
 د  دَ عَ الْ  ِف   ةُ فَ اعَ ضَ مُ الْ  ثُ يْ حَ  نْ ا م  َّنََّ إ   لُ ضَ فْ  أَ َِن عْ مَ الْ  ثُ يْ حَ  نْ ا م  اِبَُ وَ بَـ  نْ ُ  لَ وَ 

 الَّ إ   لُ صُ ال َتَْ  ةُ فَ اعَ ضَ مُ الْ  الَ قَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  ة  ينَ د  مَ الْ  ا ِف  مَّ . أَ رُ ثَـ كْ أَ  د  ج  سْ مَ الْ  ِف  
 ة  عَ س  وْ التـَّ  ا ِف  مَّ أَ  ه  ان  مَ زَ  ِف   ول  سُ الرَّ  د  ج  سْ مَ  ِف   انَ كَ   ىذ  الَّ  ى ٍّ ل  صْ األَ  ر  دْ قَ الْ  ِف  
 ِف  وَ  ى ٍّ ل  صْ األَ  ر  دْ قَ الْ  ِف   لُ صُ َتَْ  ةُ فَ اعَ ضَ مُ الْ  الَ قَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ ، وَ ةَ فَ اعَ ضَ ال مُ فَ 

ُِ أَنَُّه ِف   َة.فَ اعَ ضَ ال مُ  وت  يُ بُـ الْ  ِف   ة  ينَ د  مَ الْ  . ِف  ة  عَ س  وْ التـَّ  َفالشَّْيُخ يـَُرج ٍّ
َعة  اْلُعَمر يَّة  َواْلُعْثَمان يَّة  ُيَضاَعُف ال د  اأَلْصل ى ٍّ َوِف  التـَّْوس   ثَـَّواُب.اْلَمْسج 

 

 قٍّ حَ  رْي  غَ ب   اَّللَّ   ال  مَ  ِف   ونَ ضُ وَّ خَ تَ اال ا يَـ جَ ر   نَّ إ       
 ةَ لَ وْ َْ  يث  د  حَ  نْ م   ىُّ ار  خَ بُ ى الْ وَ رَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 قٍّ حَ  رْي  غَ ب   اَّللَّ   ال  مَ  ِف   ونَ ضُ وَّ خَ تَ اال ا يَـ جَ ر   نَّ إ  «ملسو هيلع هللا ىلص  ِب  ٍّ النَّ  ن  عَ  ة  يَّ ار  صَ نْ األَ 
 ه  ل  هْ أَ  رْي  غَ  نْ م   وَ هُ وَ  اة  كَ الزَّ  الَ مَ  ذُ ُْ َيَْ  ىذ  الَّ . فَ »ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ارُ النَّ  مُ هُ لَ فَـ 
 تَ َتَْ  ونَ لُ ُْ دْ يَ  مْ هُ لُّ  كُ َبَ الر ٍّ  لَ كَ أَ  ىذ  الَّ  كَ ل  ذَ كَ وَ  يم  ت  يَ الْ  الَ مَ  لُ كُ َيَْ  ىذ  الَّ وَ 
 .يث  د  ا اْلَْ ذَ هَ 

ْ   رُ مْ ا، أَ نَ لَ  رُ ف  غْ يَـ ا وَ نَ ْحَُ رْ  يَـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ، يمٌ ظ  عَ  ة  رَ اآل
 نْ ر اا م  َنَ  جُ جَّ أَ تَ يَـ  هُ مُ فَ وَ  جُ رُ َيَْ  ه  َْ  قَ  نْ م   جُ رُ ا َيَْ َل مَ وَّ أَ  يم  ت  يَ الْ  الَ مَ  لُ كُ َيَْ  ىذ  الَّ 
 نْ م   مْ كَ ن اا، وَ ي ٍّ ر اا هَ مْ أَ  سَ يْ ، لَ مَ نَّ هَ جَ  لُ ُْ دْ يَ ا ذَ ى هَ لَ عَ  ة ا دَ َيَ ز   ُثَّ  م  فَ  الْ ََل إ   ه  ف  وْ جَ 
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ْ  سُ ى نَ امَ تَ يَـ الْ  الَ وَ مْ أَ  ونَ لُ كُ َيَْ  امٍ مَ عْ أَ  نْ م   مْ كَ وَ  ةٍ وَ ْْ إ   ا وَنََ َ ُ تَ عْ يَـ  لْ بَ  ةَ رَ وا اآل
 ام  تَ يْـ األَ  الَ مَ  ونَ َ ُ تَ عْ ا يَـ ام ا تَ يْـ أَ  كَ رَ تَـ وَ  مْ ْلَُ  خٌ أَ  اتَ ا مَ ذَ إ   اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  ، كَ ة ا يمَ ن  غَ 
 ا.وا ِب َ عُ تـَّ مَ تَ يَـ ل   ة ا يمَ ن  غَ 
 

 ةُ يَّ ج  وْ الزَّ  ةُ لَ امَ عَ مُ الْ      
 لُ صُ ا ُيَْ ْهَُ دُ حَ أَ  انَ ا كَ ذَ إ   ان  جَ وْ الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َْ  فُ رَ الطَّ وَ  اءٌ فَ جَ  وْ أَ  ةٌ اءَ سَ إ   هُ نْ م    َلَْ وَ  ة  لَ امَ عَ مُ الْ  نَ سْ حُ وَ  انَ سَ حْ اإل   مَ ز  لَ  رُ اآل
 ى.لَ عْ أَ  اَّللَّ   دَ نْ ا ع  ذَ ، هَ ل  ثْ م  لْ َب   هُ لْ اب  قَ يُـ 

ا مَّ ، أَ ةٌ وبَ لُ طْ مَ  ى اَّللََّ صَ عَ  نْ إ   ج  وْ ى الزَّ لَ عَ  ةُ ريَْ غَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ذَ َُ هَ  ام  رَ حَ لْ ل   بُ هَ ذْ ا يَ هَ جُ وْ زَ  انَ ا كَ ذَ إ   ة ا وبَ لُ طْ مَ  تْ سَ يْ لَ  اَّللَّ   ة  يَ ص  عْ مَ  رْي  ى غَ لَ عَ 
 ه  ذ  هَ  ع  رْ الشَّ  يق  ر  طَ ى ب  رَ ْْ أُ  ة ا أَ رَ امْ  جَ وَّ زَ ا تَـ ذَ إ  ا مَّ ، أَ قٌّ ا حَ ْلََ  تْ ارَ غَ ا فَـ ذَ َُ هَ  وْ أَ 
 .ا اَّللَُّ هَ بـُّ ال ُيُ   ةُ ريَْ غَ الْ 

ا هَ ج  وْ زَ  ن  ذْ ال إ  ب   تْ جَ رَ َْ  نْ ز اا إ  ش  َنَ  ةُ جَ وْ الزَّ  ََُ تَ عْ تُـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 لُّ دُ يَ وَ  يه  ذ  ؤْ ا يُـ ِب َ  هُ لَ  المَ َُ الْ  نَ ش ٍّ َتَُ  نْ أَ  ىَ ه  وَ  ةٌ يَ ن  ًثَ  ةٌ الَ حَ  اكَ نَ هُ ، وَ رٍ ذْ عُ  رْي  غَ ب  

 دُ رَّ ا ُمَُ مَّ ا. أَ ِب َ  اعَ تَ مْ ت  سْ اال   هُ تْ عَ نَـ مَ  نْ إ   ىَ ه  وَ  ةٌ ثَ ل  ًثَ  اكَ نَ هُ ، وَ هُ نْ ا م  هَ ور  فُ ى نُـ لَ عَ 
وز اا، شُ ا نُ ذَ هَ  دُّ عَ ال يُـ  الم  َُ الْ  ني  ش  َتَْ  ون  دُ ب   هُ تْ بـَّ سَ  وْ وز اا، لَ شُ نُ  سَ يْ لَ  ب ٍّ السَّ 

 ةٌ يقَ ر  طَ  دُ وجَ ، يُ هُ مُ ل ٍّ َُ تُ  الم  َُ الْ  ني  ش  َتَْ  ون  دُ ب   ه  الد  وْ أَ  ةَ يَ ب  رْ تَـ  لُ م  هْ يُـ  انَ ا كَ ذَ إ  
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 ِب ٍَّ رَ تُـ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  تَ نْ أَ  اَّللََّ  ق  اتَّ  هُ لَ  ولُ قُ تَـ  الم  َُ الْ  ني  ش  َتَْ  رْيُ ى غَ رَ ْْ أُ 
، ىاص  عَ مَ الْ  ن  عَ  مْ اهُ هَ نْـ تَـ  الة  لصَّ َب   مْ هُ رُ مُ َتَْ  اَّللَُّ  رَ مَ ا أَ مَ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  كَ الدَ وْ أَ 
 .امَ رَ اْلَْ وَ  اللَ اْلَْ  مُ هُ مُ ل ٍّ عَ تُـ 

ا ْلََ  الُ قَ ري اا يُـ ث  كَ   الم  َُ لْ ا َب  هَ جَ وْ زَ  ىذ  ؤْ تُـ  َّت  الَّ  ةُ جَ وْ الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
َّ  اَّللََّ  ىق  اتَّ  َ  نَّ إ   ِف   تْ فَ قَـّ وَ تَـ  نْ إ  ، فَ وقٌ قُ حُ  ىَّ لَ عَ  ك  لَ  ت  نْ أَ وق اا وَ قُ حُ  ك  يْ لَ عَ  َل 
ا ْلََ  سَ يْ لَ  ةٌ زَ ش  َنَ  ىَ ه  فَ  المَ َُ الْ  هُ لَ  تْ نَ شَّ َْ  نْ  إ  الَّ إ  وَ  رُ مْ األَ  اكَ ذَ فَ  ه  ائ  يذَ إ   نْ عَ 
 .ن  سَ اْلَْ  ال   اْلَْ ََل إ   ودَ عُ  تَـ َّتَّ حَ  ه  يْ لَ عَ  ةٌ قَ فَ نَـ 

ا  ذَ ا إ  هَ ج  وْ زَ  نْ م   القَ الطَّ  بَ لُ طْ تَ  نْ أَ  ة  أَ رْ مَ لْ ل   وزُ َيَُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا  ذَ ا إ  مَّ ، أَ امُ رَ اْلَْ  الُ مَ ا الْ ذَ  هَ الَّ إ   هُ لَ  سَ يْ لَ  امٍ رَ حَ  الٍ مَ  نْ ا م  هَ يْـ لَ عَ  قُ ف  نْ يُـ  انَ كَ 
 ال  مَ الْ  نَ ا م  هَ يْـ لَ عَ  قَ ف  نْ يُـ ل   ى ٍّ ع  رْ الشَّ  م  اك  اْلَْ  دَ نْ ع   هُ بُ ال  طَ تُ  اللٌ حَ  الٌ مَ  هُ لَ  انَ كَ 

ا هَ يْـ لَ عَ  قُ ف  نْ يُـ وَ  ه  يْ لَ ر اا عَ هْ قَـ  ذُ ُْ َيَْ  مُ اك  اْلَْ  قْ ف  نْ يُـ  َلَْ  نْ إ  . وَ هُ مُ ز  لْ يُـ  مُ اك  ، اْلَْ الل  اْلَْ 
 مُ ُُ ُيَْ  ىٌّ ع  رْ شَ  مٌ اك  حَ  دُ وجَ يُ  انَ كَ   نْ ض اا إ  يْ ا أَ ِبَُ ر  ضْ يَ  انَ كَ   نْ ا إ  مَّ . أَ ه  ال  مَ  نْ م  
ا مَّ ، أَ ِن  قْ ل ٍّ طَ  هُ لَ  ولُ قُ ، ال تَـ هُ رَ مْ أَ  جُ ال  عَ يُـ  مُ اك  ى، اْلَْ وَ عْ دَ  ه  يْ لَ عَ  عُ فَ رْ تُـ  اَّللَّ   ع  رْ شَ ب  
 انَ كَ   نْ إ  وَ  ِن  قْ ل ٍّ طَ  ولَ قُ تَـ  نْ ا أَ ْلََ  ع  رْ لشَّ َب   مُ ُُ ُيَْ  ىٌّ ع  رْ شَ  مٌ اك  حَ  دُ وجَ ال يُ  انَ كَ   نْ إ  

، رٌ اف  كَ   ب  اه  ذَ مَ الْ  ض  عْ بَـ  ِف   الة  الصَّ  كَ ر  َتَ  نَّ أل َ  ولَ قُ تَـ  نْ ا أَ ْلََ  الة  الصَّ  كَ ر  َتَ 
 لَ وَّ ، أَ ى ٍّ ع  رْ الشَّ  م  اك   اْلَْ ََل إ   وهُ ُُ شْ ا تَ هَ ر  بُ دُ  ِف   هُ تَ جَ وْ زَ  ىَ ت  َيَْ  نْ أَ  يدُ ر  يُ  ىذ  ا الَّ مَّ أَ 
 انَ كَ   نْ ا إ  مَّ ، أَ رَ ج  زَ نْـ  يَـ َّتَّ حَ  هُ بُ ر  ضْ يَ  وْ أَ  هُ سُ ب  ُيَْ  ادَ عَ  نْ ا إ  مَّ ، أَ هُ ِب ٍُّ وَ يُـ  هُ رُ جُ زْ يَـ  ةٍ رَّ مَ 
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ال  انَ كَ   نْ ا إ  مَّ ا، أَ هَ قَ ل ٍّ طَ يُ  نْ أَ  ه  يْ لَ عَ  ُِّ ل  تُ  ع  رْ لشَّ َب   مُ ُُ ُيَْ  ىٌّ ع  رْ شَ  مٌ اك  حَ  دُ وجَ ال يُ 
 ،ى ٍّ ع  رْ الشَّ  م  اك  اْلَْ  دَ نْ ع   ه  يْ لَ ى عَ وَ عْ دَ  عُ فَ رْ ، تَـ ريٌ ق  ، فَ ة  رَّ مَ لْ َب   ةَ قَ فَ النـَّ  يعُ ط  تَ سْ يَ 

 مُ اك  اْلَْ  هُ ُلبُ طْ يَ  ُثَّ  ه  يْ لَ عَ  تُ ب  ثْ ، تُـ م  اك  اْلَْ  دَ نْ ع   ريٌ ق  فَ  هُ نَّ أَ  ن  يْ دَ اه  شَ  ه  يْ لَ تـُْثب ُت عَ 
ى تَ أَ  نْ إ  فَ  كَ احَ َُ ن   كَ يْ لَ عَ  خْ سَ فْ نَـ  مٍ َيَّ أَ  ة  البَ  بَ َّتَّ حَ  عْ ط  تَ سْ تَ  َلَْ  نْ إ   هُ لَ  ولُ قُ يَـ فَـ 
ا، ْلََ  ولُ قُ يَـ  وْ أَ  مُ اك  اْلَْ  خُ سَ فْ  يَـ الَّ إ  ، وَ رُ مْ األَ  اكَ ذَ فَ  مٍ َيَّ أَ  ة  البَ بَ  اللَ ْ   ة  قَ فَ لنـَّ َب  
 ةَ دَّ ع  الْ  ىَ ض  قْ تَـ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ُثَّ  هُ احَ َُ ن   تُ خْ سَ فَ  ىَ ه   ولُ قُ ، تَـ هُ احَ َُ ن   ىخ  سَ افْ 
 .اءُ شَ تَ  نْ ِم َّ  هُ ريَْ غَ  جُ وَّ زَ تَـ تَـ 

 يت  ب  مَ الْ وَ  ْسم  ق  الْ  ِف   لُ د  عْ ال يَـ  ىذ  الَّ  انُ سَ نْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .انٍ سَ نْ إ   فَ صْ ن   ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ىت  ا َيَْ ذَ ، هَ قٌ اس  ا فَ ذَ هَ 

، ة ا نَ سَ ة ا حَ يَّ ا ن  ِب َ  ىو  نْ يَـ  ال  فَ طْ األَ  ابُ َنَْ إ   ةٌ دَ ائ  فَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
َُ  ِّ ٍّ إ  وَد فَ َولُ الْ وَد َودُ وا الْ جُ وَّ زَ تَـ « الَ قَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ   مَ مَ األُ  مُ ُُ ب   اب رٌ ُم
 حَ رَ فْ يَـ  نْ أَ  د  رَّ جَ مُ ا ل  مَّ أَ  ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  يث  د  ا اْلَْ ذَ ِب َ  لَ مَ عَ ى الْ وَ نَـ  نْ . إ  »ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ 
 امَ َُ حْ أَ  هُ مُ ل ٍّ عَ ، يُـ دُ لَ وَ ا الْ ذَ ا، هَ د ا لَ وَ  اَّللَُّ  هُ قَ زَ رَ  نْ إ   هُ نَّ ى أَ وَ نَـ  نْ . إ  ابٌ وَ بَـ  هُ ا لَ مَ  ه  ب  
 رٌ جْ أَ  هُ ا لَ ذَ ، هَ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   اد  هَ ج  لْ ل   هُ لُ س  رْ يُـ  ادٌ هَ ج   ارَ صَ  نْ إ   ُثَّ  اَّللَّ   ين  د  
 .ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ فَـ  ح  رَ فَ الْ  د  رَّ جَ مُ ا ل  مَّ أَ  ،اج  وَ لز ٍّ َب  

 لَّ حَ أَ  اَّللَُّ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  انُ مَ يْ لَ ، سُ ة ا نَ سَ حَ  ة ا يَّ ن   ونَ وُ نْـ يَـ  مْ هُ نْـ م   لٌّ كُ   اءُ يَ ب  نْ األَ      
 فَ لَ ، حَ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   اد  هَ ْلْ  َب   ه  ت  بَ غْ رَ  ة  دَّ ش   نْ ٍة م  أَ رَ امْ  ة  ائَ م   نْيَ بَ  عَ مَ َيَْ  نْ أَ  هُ لَ 
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 دُ اه  س اا َيَُ ار  فَ  ةٍ دَ اح  وَ  لُّ كُ   دَ ل   تَ َّتَّ حَ  ةٍ دَ اح  وَ  ةٍ لَ يْـ لَ  ِف   ةٍ أَ رَ امْ  ةَ ائَ م   عَ ام  َيَُ  نْ أَ  ة ا لَ يْـ لَ 
 . ُثَّ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   اد  هَ ْلْ  َب   ة ا بَ غْ ا رَ َّنََّ إ   ة  وَ هْ الشَّ  ل  جْ أل َ  سَ يْ لَ  وَ ، هُ اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف  
 انُ مَ يْ لَ ، سُ مْ ه  رْي  غَ ل   تْ سَ يْ لَ  صَ ائ  صَ َْ  مْ يه  ط  عْ يُـ  ، اَّللَُّ صُ ائ  صَ َْ  مْ ْلَُ  اءُ يَ ب  نْ األَ 
َْ  اسُ . النَّ رُّ ضَ نْ ال يَـ وَ  ةٍ دَ اح  وَ  ةٍ لَ يْـ لَ  ِف   ةَ ائَ م  الْ  عَ امَ جَ   ونَ رُّ ضَ نْ يَـ  دْ قَ  ونَ رُ اآل
 ونَ وُ نْـ ال يَـ  اءُ يَ ب  نْ ، األَ كَ ل  و  ذَ َنَْ وَ  عٍ بْ سَ ل   مْ هُ ضُ عْ بَـ وَ  سٍ مْ ِل َ  مْ هُ ضُ عْ بَـ وَ  الثٍ ثَ ل  

 قُ لَّ عَ تَـ ال تَـ  مْ وِبُُ لُ قُـ  اءُ يَ ب  نْ ، األَ  اَّللَّ  ََل إ   مْ ِبُُ ر ٍّ قَ تُـ  ة ا يَّ ن   ونَ وُ نْـ يَـ  لْ بَ  ةَ وَ هْ الشَّ  اج  وَ لز ٍّ َب  
َْ يَ فَـ  الد  وْ ألَ ال َب  وَ  اء  سَ لن ٍّ ال َب  وَ  ال  مَ لْ ال َب   قُ لَّ عَ تَـ ، ال تَـ اَّللَّ   رْي  غَ ب    الء  ؤُ هَ  ةَ ارَ سَ ا 

اء اا بَ هَ  عُ لُ طْ يَ  مْ ه  ب  عَ تَـ  لُّ كُ   ُثَّ  ة ا يدَ د  عَ  نيَ ن  س   مْ ه  الد  وْ أل َ  ونَ بُ عَ تْـ يَـ  ينَ ذ  الَّ  اس  النَّ 
 .اب  وَ الثَـّ  نَ م   ة ا رَّ ذَ  ونَ الُ نَ ور اا ال يَـ ثُ نْـ مَ 

َ وَ ذَ إ   هُ مَ د  خْ يَ ل   وْ أَ  ر  خْ فَ لْ ل   الدَ وْ األَ  ونَ يدُ ر  يُ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ        وْ َضُعَف أَ ا َكَ 
 ابٌ وَ بَـ  مْ ا ْلَُ ، مَ الد  وْ ألَ َب   ونَ بُ غَ رْ ا يَـ ذَ ، ْل َ دُ لَ وَ ا الْ ذَ هَ  هُ د مَ خْ يَ ل   رَ قْ فَ الْ  هُ ابَ صَ ا أَ ذَ إ  

 .مْ ه  ب  عَ تَـ  ِف  
 دَ نْ ع   وَ هُ يال ا فَـ ل  قَ  انَ ا كَ مَ هْ مَ  ة  يعَ ر  لشَّ ل   ق  اف  وَ مُ الْ  ل  مَ عَ الْ  ِف   ةُ نَ سَ اْلَْ  ةُ يَّ الن ٍّ      

 .ريٌ ب  كَ   اَّللَّ  
ا هَ ج  وْ زَ  نْ م   القَ الطَّ  ت  بَ لَ طَ  ةٍ أَ رَ ا امْ ميَُّ أَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ا، هَ تْـ لَ َْ دَ  نْ إ  ا وَ هَ تَـ حَ ائ  رَ  مُّ شُ ال تَ  ىْ أَ  »ة  نَّ اْلَْ  ةَ حَ ائ  رَ  تـََرحْ  َلَْ  بٍ بَ ا سَ مَ  رْي  غَ  نْ م  
  نْ إ   ر  ائ  بَ َُ الْ  نَ م   هُ بُ نْـ ذَ  الق  الطَّ  بَ لَ طَ  نَّ أل َ  ة  حَ ائ  الرَّ  م ٍّ شَ  رْي  غَ ب   ونُ ُُ ا يَ هَ يمُ ع  نَ 
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ُِّ وَ  ر  بُ الدُّ  ا ِف  هَ عَ ام  َيَُ  نْ أَ  بَ لَ طَ  نْ إ  . وَ ىٍّ ع  رْ شَ  بٍ بَ سَ  رْي  غَ ب   انَ كَ  ا يهَ ذ  ؤْ يُـ وَ  يُل 
ُ تَ  كَ ل  ذَ ل     نْ إ  وَ  ل  عْ ف  ا الْ ذَ هَ  نْ عَ  ُجَرهُ زْ يَـ ل   م  اك  اْلَْ  دَ نْ ع   ه  يْ لَ و اى عَ عْ دَ  عُ فَ رْ تَـ وَ  هُ كُ ِْ

عُ رْ ال يَـ  انَ كَ   .الق  الطَّ  ب  لَ طَ  ِف   ه  يْ لَ عَ  َِّ ل  تُ  نْ ا أَ ْلََ  كَ ل  ذَ  نْ عَ  ج 
 نيَ ن  الس ٍّ  ات  رَ شَ عَ  وْ لَ  ه  ت  جَ وْ زَ  اعَ َج َ  جُ وْ الزَّ  كَ رَ تَـ  نْ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 رُ جْ ا اْلَْ مَّ أَ  [اهَ عَ امَ جَ ا وَ هَ يْـ لَ عَ  لَ َْ دَ  نْ أَ  هُ لَ  قَ بَ سَ  دْ قَ ا وَ ذَ هَ ] ةٌ يَ ص  عْ مَ  يه  ف   سَ يْ لَ 
 وْ لَ  ه  ق ٍّ حَ  ِف   هُ يعُ ط  ال تُ  وْ أَ  المَ َُ الْ  هُ لَ  نُ ش ٍّ َتَُ  ة ا زَ ش  َنَ  تْ انَ كَ   نْ إ  فَ  الم  َُ لْ َب  
ا مَّ ، أَ وبَ تُ  تَـ َّتَّ حَ  بٌ نْ ذَ  ه  يْ لَ ا عَ ا مَ هَ مْ ل ٍّ َُ يُ  َلَْ الم اا وَ ا سَ ْلََ  دَّ رُ يَـ  َلَْ  ة  رَّ مَ لْ ا َب  هَ رَ جَ هَ 
ال  اءٌ يذَ إ   يه  ا ف  ذَ ا هَ هَ يْـ لَ عَ  ة ا بَ اج  وَ  تْ سَ يْ لَ  اءَ يَ شْ ا أَ هَ نْـ م   بَ لَ طَ  هُ نَّ ا أل َ هَ رَ جَ هَ  نْ إ  

 ى.ذَّ أَ تَ ال تَـ  دٍ اح  وَ  مٍ وْ يَـ ا ل  مَّ ، أَ وزُ َيَُ 
 يم  ل  عْ تَـ ل   جَ رُ َتَْ  نْ أَ  يدُ ر  تُ  َّت  الَّ  ة  جَ وْ الزَّ  ن  عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  لَ ئ  سُ وَ      
 ا.هَ عُ نَـ ا ميَْ هَ جُ وْ زَ وَ  ت  َيَّ ور  رُ الضَّ 

 ُمهُ لُّ عَ تَـ  وضٌ رُ فْ ر اا مَ مْ أَ  مُ ل ٍّ عَ ا تُـ َنََّ أَ  فَ رَ عَ  انَ كَ   نْ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ابَ جَ أَ فَ      
 .هُ يعُ ط  ، ال تُ قٌ اس  فَ  وَ هُ ا فَـ هَ عَ نَـ ا مَ ذَ هَ  عَ مَ وَ 

 مٍ لْ َم ع  لُّ عَ تَـ  يدُ ر  تُ  تْ انَ كَ   نْ ا إ  هَ ج  وْ زَ  ن  ذْ إ   ون  دُ ب   جَ رُ َتَْ  نْ ا أَ ْلََ  ةُ أَ رْ مَ الْ      
 نْ  أَ الَّ إ   مُ لَّ عَ تَـ ال يَـ  رْيُ غَ الْ  كَ ل  ذَ  انَ كَ   نْ ا إ  هَ ريَْ غَ  ه  يم  ل  عْ تَـ ل   كَ ل  ذَ ، كَ ىٍّ ور  رُ ضَ 
 نْ إ  . فَ وزُ َيَُ  ض  رَ غَ ا الْ ذَ ، ْل َ ج  وْ الزَّ  ن  ذْ إ   رْي  غَ ب   جَ رُ َتَْ  نْ ا أَ ْلََ  وزُ َيَُ  كَ ل  ذَ ، ل  هُ مَ ل ٍّ عَ تُـ 
 .هُ فُ ال  ال َتَُ  ت  يْ بَـ الْ  ِف   كَ مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ ِب َ  يك  ت  َءا َنَ ا أَ ْلََ  الَ قَ 
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 اهَ ت  يْ بَـ  ر  عْ قَـ  ِف   تْ انَ ا كَ ذَ ا إ  ِب ٍَّ رَ  ه  جْ وَ  نْ م   ةُ أَ رْ مَ الْ  ونُ ُُ ا تَ مَ  بُ رَ قْـ أَ      
ْحنَ لْ يُـ  ىات  وَ اللَّ  اءُ سَ الن ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ى لَ عَ  ح 

َْ ذَ هَ  دٍ حَ أَ  لَّ كُ   ة  هَ زْ لنـُّ ل   نَّ َنَُ و ذُ ُْ َيَْ  نْ أَ  نَّ ه  اج  وَ زْ أَ   تْ انَ ا كَ ذَ  إ  الَّ إ   يه  ف   رْيَ ا ال 
 د  رَّ جَ مُ ا ل  مَّ أَ  ين  الد ٍّ  ا ِف  هَ عُ فَ نْـ تَـ  ةٍ دَ ائ  فَ  ة  ادَ فَ ت  سْ ال   وْ ا أَ هَ ت  حَّ ص   ل  جْ أل َ  اجُ تَ َتَْ 
َْ التـَّ وَ  ه  زُّ نَـ التـَّ وَ  و  هْ اللَّ   ا.هَ قَ اف  وَ ال يُـ  نْ أَ  وبٌ لُ طْ ، مَ يه  ف   رْيَ َفرُّج  ال 

 تْ انَ ا كَ ذَ ا إ  ِب ٍَّ رَ  نْ م   ةُ أَ رْ مَ الْ  ونُ ُُ ا تَ مَ  بُ رَ قْـ أَ « الَ قَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ      
ع  إ   ع  رْ لشَّ َب   لَ مَ عَ الْ  نَّ ُُ سَ فُ نْـ أَ  نَ دْ و ٍّ عَ  »اهَ ار  دَ  ر  عْ قَـ  ِف   ْ  ََل اْلُمْرج   ه  ذ  . هَ ة  رَ  اآل

ْ  ل   ة  بَ سْ لن ٍّ َب   لُ الئ  قَ  مٌ َيَّ ا أَ يَ نْـ الدُّ   نْ م   عَ جَ ا رَ مَّ لَ  ه  اج  وَ زْ أل َ  الَ قَ  ولُ سُ ، الرَّ ة  رَ آل
 »ر  صُ اْلُْ  ورَ هُ ظُ  ُثَّ  ه  ذ  هَ «. يال ا ل   قَ الَّ ا إ  هَ دَ عْ بَـ  اشَ ا عَ مَ  َّت  الَّ  اع  دَ وَ الْ  ة  جَّ حَ 
 نُ مَ الزَّ  ُثَّ  ه  ذ  ى هَ لَ عَ  نَ رْ ص  تَ اقْـ  ىع  ا مَ تـُنـَّهَ جْ جَ حَ  َّت  ُة الَّ جَّ اْلَْ  ى ٍّ أَ  ه  ذ  هَ  اهُ نَ عْ مَ 

َْ ( مَ ري  ص  اْلَْ  ورَ هُ ظُ  كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ  اهُ نَ عْ )مَ  ت  يْ بَـ الْ  ةُ مَ الزَ مُ  ىْ ر أَ صُ اْلُْ   دَ عْ بَـ  نَ جْ رَ ا 
َْ ةُ شَ ائ   عَ الَّ إ   كَ ل  ذَ   هُ نَّ ا أَ ذَ هَ  نْ م   مْ هَ فْ تَـ  ا َلَْ َنََّ أل َ  ج ٍّ  اْلَْ ََل إ   كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ  تْ جَ رَ ، 
ا هَ وج  رُ ِب ُ  ةٌ يَ ص  عْ ا مَ هَ يْـ لَ ا عَ ، مَ نٌ سَ حَ  ىْ أَ  وبٌ لُ طْ مَ  هُ نَّ أَ  تْ مَ ه  ، فَ نَّ ه  يْ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ 
 نْ ا م  هَ ريُْ غَ  نَ ثْ َُ مَ  امَ كَ   ثَ ُُ َتَْ  نْ أَ  انَ  كَ ََل وْ ، األَ ََل وْ األَ  ت  فَ الَ َْ  نْ ُ  لَ  ج ٍّ حَ لْ ل  
  ا.ْلََ  لُ ضَ فْ األَ  انَ ا كَ ذَ ، هَ ول  سُ الرَّ  اج  وَ زْ أَ 
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 ة  ايَ فَ ُ  الْ  رَ دْ قَ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع   بُ ا َيَ  مَ ا كَ هَ ت  يْ بَـ  ا ِف  ُمهَ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ  دْ َجَ   ا َلَْ ذَ إ       
 ور  مُ ا أل ُ مَّ أَ  [م  لْ ع  الْ  ب  لَ طَ ل   جُ رُ َتَْ  لْ ال بَ ] ت  يْ بَـ الْ  ِف   ة ا لَ اه  ى جَ قَ بْـ تَـ أَ  لُ عَ فْ ا تَـ اذَ مَ 

  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ وِبَُ لُ قُـ  ى اَّللَُّ مَ عْ أَ  ينَ ذ  الَّ  الُ جَ الر ٍّ . وَ وجَ رُ اِلُْ  نَ رْ ُ  نْ ال يُـ  الء  ؤُ ا هَ يَ نْـ الدُّ 
ا ذَ هَ  نَّ ه  ف  رَ شَ ل   [اب  زَ حْ األَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾نَّ ُُ وت  يُ بُـ  َوقـَْرَن ِف  ﴿ اء  سَ الن ٍّ  ضُ عْ بَـ  ولُ قُ ا تَـ مَ كَ 

 اء  سَ الن ٍّ  ل ٍّ ُُ ل   ت  يْ بَـ الْ  ةُ مَ الزَ ، مُ دُ كَ وْ أَ  نَّ ه  ق ٍّ حَ  ِف   ت  يْ بَـ الْ  ةُ مَ الزَ ، مُ رُ مْ األَ 
ال  ِن  عْ يَـ  ول  سُ الرَّ  اء  سَ ن  ل   ﴾َوقـَْرنَ ﴿. نَّ ه  ف  رَ شَ ل   دُ كَ وْ أَ  نَّ ْلَُ  نْ ُ  لَ  وبٌ لُ طْ مَ 
َََّْجَن تَ وَ ﴿ ة   اآليَ َِن عْ ا مَ ذَ هَ  ةٍ يَّ ين  د   ةٍ حَ لَ صْ مَ  رْي  غَ ل   نَ جْ رُ َتَْ   ﴾ة  يَّ ل  اه  َََُّج اْلَْ ال َت
، ة ا ريَ ص  قَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  ت  انَ ا كَ ذَ إ   نَ سْ بَ لْ يَـ  نَّ كُ   ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  اءُ سَ ن   كَ ئ  ولَ . أُ [اب  زَ حْ األَ  ةَ ورَ سُ ]
ا هَ رُ صَ ق   رُ هَ ظْ ال يَ  نْي  تَ أَ رَ امْ  نْيَ بَ  تْ شَ ا مَ ذَ  إ  َّتَّ يال ا حَ و  طَ  بٍ شَ َْ  اءَ ذَ ح   سُ بَ لْ تَـ 
 .الُ جَ ا الر ٍّ ْلََ  ضُ رَّ عَ تَـ يَـ فَـ 

 امٌ رَ حَ  ه  جْ وَ الْ  ةَ فَ اش  كَ   ة  أَ رْ مَ الْ  وجَ رُ ُْ  نَّ أَ  ونَ نُّ ظُ  يَ َيَ ورْ سُ  ِف   مْ ه  ل  هْ ْل َ  الء  ؤُ هَ      
 .مْ الُمهُ كَ   نَ يْ أَ ُة وَ اآليَ  نَ يْ ، أَ ة  اآليَ  ه  ذ  ِب َ  ونَ جُّ تَ ُيَْ وَ 

 ا ِف  الُت َ صَ  نْ ُل م  ضَ فْ أَ  ت  يْ بَـ الْ  ِف   ة  أَ رْ مَ الْ  الةُ صَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
  نَّ أل َ  ابُ وَ ا الثَـّ ْلََ  فُ اعَ ضَ يُ  ةَ َُّ مَ  ِف   ت  يْ بَـ الْ  ِف   تْ لَّ صَ  نْ إ  وَ  ام  رَ اْلَْ  د  ج  سْ مَ الْ 
 .مٌ رَ حَ  ةَ َُّ مَ  لَّ كُ 
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 ىَ ل ٍّ صَ أُ  نْ أَ  بُّ ح  أُ  ِّ ٍّ إ   اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َيَ  تْ الَ قَ  ةٍ أَ رَ مْ ال   الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  يثٌ د  حَ      
 اهُ نَ عْ مَ  »د  ج  سْ مَ الْ  ِف   ك  الت  صَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ت  يْ بَـ الْ  ِف   كَ التُ صَ « الَ ، قَ كَ عَ مَ 
 .ت  يْ بَـ الْ  ِف   ت  يْ لَّ صَ  نْ إ   ىع  مَ  ك  الت  صَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ 

ُق د ٍّ ُيَُ  انُ طَ يْ الشَّ  اهُ نَ عْ مَ  »انُ طَ يْ ا الشَّ هَ فَـ رَ شْ تَ اسْ « هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 اء  وَ غْ ا إل   ِب َ  مُّ تَ هْ يَـ  ودُ صُ قْ مَ ا، الْ ِب َ  ة  يَ ص  عْ مَ الْ  ِف   اسَ النَّ  عَ وق   يُ َّتَّ ا حَ هَ يْـ لَ َر إ  ظَ النَّ 
 وَ ا، هُ هَ م  فَ  ن  سْ  حُ ََل إ   رْ ظُ نْ اا هَ ن  يْ عَ  ن  سْ  حُ ََل إ   رْ ظُ نْ ا هُ لَ  ولُ قُ ا، يَـ ِب َ  اس  النَّ 
 وا.رُ ظُ نْ  يَـ َّتَّ حَ  ال  جَ لر ٍّ ل   سُ و  سْ وَ يُـ  ا ُثَّ هَ يْـ لَ إ   رُ ظُ نْ يَـ 
 

 ُقَبل  الْ  ِف   الد  وْ األَ  نْيَ بَ  ةُ يَ و  سْ لتَّ ا     
 وْ لَ وَ  مْ كُ الد  وْ أَ  نْيَ وا بَ َسوُّ  الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 كَ رَ تَـ  نْ . إ  ل  بَ قُ الْ   ِف  َّتَّ حَ  الد  وْ األَ  نْيَ بَ  ة  يَ و  سْ لتَّ َب   رَ مَ أَ  ولُ سُ الرَّ  ُقَبل  الْ  ِف  
 .وهٌ رُ ُْ مَ  الد  وْ األَ  نْيَ بَ  ل  بَ قُ الْ  ِف   ةَ يَ و  سْ التَّ 
 

 ومُ مُ ذْ مَ الْ وَ  وحُ دُ مْ مَ الْ  رُ قْ فَ الْ      
 وْ أَ  رٌ قْ فَـ  مْ اِبَُ صَ ا أَ ذَ إ   اَّللَّ   اءُ يَ ل  وْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 الَّ إ   اء  يَ ل  وْ ُر األَ ثَـ كْ أَ  انَ كَ   لْ هَ وَ  اتٍ جَ رَ دَ  اَّللَّ   دَ نْ ع   مْ هُ عَ فَـ رَ  هُ نَّ أل َ  ونَ حُ رَ فْ يَـ  ضٌ رَ مَ 
 ام  رَ اْلَْ  ل  كْ أَ  ِف   هُ عُ ، يُوق  هُ بَ اح  صَ  دُ س  يـُفْ  ىذ  ُر الَّ قْ فَ الْ  ومُ مُ ذْ مَ ا الْ َّنََّ . إ  اءَ رَ قَ فُـ 

 .ةٌ نَ تْـ ا ف  ذَ هَ  ،ة  انَ يَ اِلْ  ب  وَ صْ غَ الْ ة  وَ قَ ر  السَّ 
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 ر  قْ فَ الْ  ةُ دَّ ش       
 نيَ اْل   الصَّ  نَ م   نَّ أَ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  مُ امَ اإل   الَ قَ      

َقْمُل، ال الْ  مُ هُ لُ تُـ قْ يَـ  انَ كَ   س  ؤْ بُـ الْ وَ  ر  قْ فَ الْ  ة  دَّ ش   نْ م   انَ كَ   ىاض  مَ الْ  ِف  
. الء  بَ الْ  لُ هْ أَ  ،ارٌ بَ ك    اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ هُ ا، وَ ذَ هَ  مْ ه  س  فُ نْـ أَ  نْ وا عَ عُ فَـ دْ يَ  نْ أَ  ونَ يعُ ط  تَ سْ يَ 
 نْي  وبَ ُر كُ دْ قَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  اءَ مَ الْ  ىَِ  شْ ا نَ نَّ كُ   ة  ينَ د  مَ الْ وَ  ةَ َُّ مَ  ِف   ة ا نَ سَ  نيَ الب  بَ  لَ بْ قَـ 
 ىاض  مَ الْ  ِف   الُ سَ ت  غْ اال   اكَ نَ هُ  ص  خْ لشَّ ل   رُ سَّ يَ تَـ ال يَـ  دْ ، قَ وء  ضُ وُ لْ ل   لٍ َيَ ر  ب  
 .ريٌ ث  كَ   اآلنَ  اءُ مَ ، الْ اء  مَ الْ  ة  لَّ ق  ل   يد  ع  بَ الْ 

ا ْحََ بْ عَ  اَّللَُّ  بَّ حَ ا أَ ذَ إ  « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ا مَ ا كَ يَ نْـ اُه الدُّ د ا
 انَ كَ   وْ اُء لَ رَ قَ فُـ  اء  يَ ل  وْ األَ وَ  اء  يَ ب  نْ األَ  رُ ثَـ كْ . أَ »امَ عَ الطَّ  يَضهُ ر  مَ  مْ دُكُ حَ أَ  ىم  ُيَْ 
ٌّ نَ  دُ وجَ يُ  انَ كَ ا  مَ  ال  مَ لْ َب   اَّللَّ   دَ نْ ع   لُ ضْ فَ الْ  ا  مَ وَ  اء  يَ ن  غْ  األَ َِن غْ أَ  نْ م   وَ هُ  وَ الَّ إ   ِب 
ٌّ وَ  دُ وجَ يُ  انَ كَ   بُ لَ غْ ، أَ اءُ رَ قَ فُـ  اء  يَ ب  نْ األَ  بُ لَ غْ ، أَ اء  يَ ن  غْ  األَ َِن غْ أَ  نْ م   وَ هُ  وَ الَّ إ   َل 

 .كَ ل  ذَ كَ   اء  يَ ل  وْ األَ 
 

 ر  قْ فَ الْ  حُ دْ مَ      
 لُ ُْ دْ يَ  الَ قَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ائَ س  مْ ِب َ  اء  يَ ن  غْ األَ  لَ بْ قَـ  ةَ نَّ اْلَْ  ينَ ر  اج  هَ مُ الْ  اءُ رَ قَ فُـ   ينَ ر  اج  هَ مُ الْ  اءُ رَ قَ ، فُـ امٍ عَ  ة  م 
 مَ وْ يَـ  نَّ أَ  عَ مَ  ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  س  مْ ِب َ  اء  يَ ن  غْ األَ  لَ بْ قَـ  ةَ نَّ اْلَْ  ونَ لُ ُْ دْ يَ  الَ قَ  ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م  



196 
 

 مَ وْ يَـ . الْ ااْلَُ حَ  ريَُّ غَ تَـ يَـ  سَ مْ الشَّ  نَّ أَ  عَ مَ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  ونَ سُ َخَْ  هُ ارُ دَ قْ م   ة  امَ يَ ق  الْ 
، اس  النَّ  وس  ؤُ رُ  نْ م   ة ا يبَ ر  ا قَ اَن َ َُ مَ  ى ِف  قَ بْـ تَـ  م  وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   ،عُ لُ طْ تَ وَ  بُ رُ غْ تَـ 
 لُ ُْ دْ ، يَ ة ا دَ اح  وَ  ة ا عَ فْـ دُ  مْ هُ لُّ كُ   لُ ُْ دْ ال يَ  ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ . أَ ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  نيَ س  ى َخَْ قَ بْـ تَـ 
 ةَ نَّ اْلَْ  ينَ ر  اج  هَ مُ الْ  اءُ رَ قَ فُـ  لُ ُْ دْ يَ  ولُ قُ يَـ  ولُ سُ ، الرَّ مٌ سْ ق   ُثَّ  مٌ سْ ق    ُثَّ ال ا وَّ أَ  مٌ سْ ق  
ال  ىذ  الَّ  رُ اب  الصَّ  ريُ ق  فَ ، الْ ر  قْ فَ لْ ل   حٌ دْ ا مَ ذَ ، هَ امٍ عَ  ة  ائَ م  س  مْ ِب َ  اء  يَ ن  غْ األَ  لَ بْ قَـ 
 دَ نْ ع   يمٌ ظ  عَ  رٌ جْ أَ  هُ ا لَ ذَ هَ  َ ُ صْ يَ وَ  هُ لَ  اَّللَُّ  مَ سَ ا قَ ى ِب َ ضَ رْ يَـ  لْ بَ  ام  رَ حَ لْ ل   هُ دَ يَ  دُّ ميَُ 

 .اَّللَّ  
 

 ر  قْ فَ الْ وَ  ر  فْ ُُ الْ  نَ م   كَ ب   وذُ عُ أَ  ِّ ٍّ إ   مَّ هُ اللَّ      
 وذُ عُ أَ  ِّ ٍّ إ   مَّ هُ اللَّ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

لُّ  رَ قْ فَ الْ  نَّ ، أل َ ر  قْ فَ الْ وَ  ر  فْ ُُ الْ  نَ م   كَ ب    ر  فْ ُُ  الْ ََل إ   مْ هُ وقُـ سُ ، يَ اس  النَّ  ضَ عْ بَـ  ُيض 
ال  اَّللَّ   دَ نْ ع   ةٌ يَ ال  عَ  ةٌ جَ رَ دَ  مْ ْلَُ  ينَ ر  اب  صَ  ونَ ونُ ُُ يَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ ، وَ ام  رَ اْلَْ وَ 
 .ومٌ مُ ذْ مَ  مْ هُ رُ فـَقْ  كَ ئ  ولَ أُ وَ  وحٌ دُ ِمَْ  مْ هُ رُ قْ فَـ  الء  ؤُ ، هَ ام  رَ  اْلَْ ََل إ   مْ هُ يَـ د  يْ أَ  ونَ دُّ ميَُ 
 

 ع  اض  وَ مَ الْ  ض  عْ بَـ  ِف   اء  رَ قَ فُ لْ َب   ادُ رَ مُ الْ      
 ،اء  رَ قَ فُ الْ  ةُ بَ حْ  صُ الَّ إ   ش  يْ عَ الْ  ةُ ذَّ ا لَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُّ الصُّ  ريُ ق  فَ ، الْ نيَ ي ٍّ اد  عَ الْ  اءَ رَ قَ فُ الْ  نُّ ظُ ا يَ ذَ هَ  عُ مَ سْ ا يَ مَ دَ نْ ع   لُ اه  اْلَْ   ىذ  الَّ  وِف 
ْ  ََل إ   ه  ب  لْ قَ ب   لَ بَ قْـ أَ  ىذ  ا، الَّ يَ نْـ لدُّ َب   ق  لُّ عَ التـَّ  ن  ى عَ لَّ َتََ  هُ بُ لْ قَـ   .ة  رَ  اآل
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 كَ نْ م   كَ ب   وذُ عُ أَ وَ  كَ ط  خَ سَ  نْ م   كَ اضَ ر  ب   وذُ عُ أَ  ِّ ٍّ إ   مَّ هُ اللَّ      
 نْ م   اكَ ضَ ر  ب   وذُ عُ أَ  ِّ ٍّ إ   مَّ هُ اللَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  . صَ كَ نْ م   كَ ب   وذُ عُ أَ وَ  كَ ط  خَ سَ   كَ نْ  م  َِن عْ ، مَ ابَهُ حَ صْ أَ  هُ مَ لَّ عَ  ولُ سُ الرَّ  ي
 رْيَ اِلَْ  نَّ أل َ  ،تَ نْ أَ  هُ تَ قْ لَ َْ  رٍٍّ شَ  نْ م   ِّ  يذَ تُع   نْ أَ  كَ نْ ُب م  لُ طْ أَ  ىْ أَ  كَ ب   وذُ عُ أَ 

اَن ميَ اإل   رْي  اِلَْ  الَ مَ عْ ُد أَ وج  يُ  ىذ  الَّ  وَ ، هُ ه  ق  لْ ِب َ  دَ ج  وُ  رَّ الشَّ وَ  ه  ق  لْ ِب َ  دَ ُوج  
 مْ وا هُ سُ يْ لَ  ادُ بَ ع  ، الْ اد  بَ ع  الْ  نَ م   ىَ اص  عَ مَ الْ َر وَ فْ ُُ الْ  دُ وج  يُ  ىذ  الَّ  وَ هُ َة وَ اعَ الطَّ وَ 
 نْ ئ اا م  يْـ شَ  دُ بْ عَ الْ  قُ لُ ، ال َيَْ ات  اعَ ال الطَّ وَ  ىَ اص  عَ مَ الْ وَ  رَ فْ ُُ ا الْ ذَ هَ  ونَ قُ لُ َيَْ 
 كَ ل  ذَ  لُّ كُ   ريُ ُ  فْ التـَّ وَ  رُ ظَ النَّ وَ  قُ طْ ، النُّ َّلل َّ   ةٌ وقَ لُ ا ُمَْ هَ لُّ كُ   د  بْ عَ الْ  الُ عَ فْـ أَ  .ه  ال  عَ فْـ أَ 
 .هُ قُ ال  َْ  اَّللَُّ  وَ هُ 
 

 ىلَ تَـ يـُبْـ  ه  ين  د   ة  وَّ قُـ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  مُ ل  سْ مُ الْ      
 ه  ين  د   ة  وَّ قُـ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  مُ ل  سْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  الئ  ُة بَ وَّ قُـ  ونُ ُُ يَ  ه  ين  د   ب  سَ ى حَ لَ عَ  . ُثَّ الء ا بَ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ  اءُ يَ ب  نْ ى. األَ لَ تَـ بْـ يُـ 
وا. رُ اجَ هَ  مْ ْلَُ  نيَ ك  ر  شْ مُ الْ  اءُ يذَ إ   دَّ تَ ا اشْ مَّ لَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ةَ َُّ مَ  لُ هْ أَ  .دَّ شَ أَ 
 ل  هْ أَ  ر  ثَ كْ أَ  نْ م   ىُّ وم  الرُّ  بٌ يْ هَ  صُ َنَ دُ ي ٍّ سَ  انَ . كَ ىُّ وم  الرُّ  بٌ يْ هَ صُ  الء  ؤُ هَ  نْ م  
ى لَّ خَ تَ يَـ  نْ  ِب َ الَّ إ   ة  ينَ د  مَ  الْ ََل إ   ر  فَ السَّ  نَ م   وهُ نُ ُ ٍّ ميَُ  َلَْ  ةَ َُّ و مَ كُ ر  شْ . مُ اال ا مَ  ةَ َُّ مَ 
 ون  دُ ب   جَ رَ خَ فَ  ه  ال  مَ  نْ ى عَ لَّ خَ تَ فَـ  كَ الَ وَ مْ أَ  ذُ ُْ َتَْ  يكَ ل ٍّ وا ال َنَُ الُ . قَ ه  ال  وَ مْ أَ  نْ عَ 
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 مُ ل  سْ مُ . الْ نيَ ل  وَّ األَ  نيَ ق  اب  السَّ  نَ م   انَ . كَ ه  م  سْ ى ج  لَ عَ  هُ َبسُ لْ ا يَـ  مَ الَّ إ   ءٍ ىْ شَ 
 ى.لَ تَـ يـُبْـ 

 .ةٌ ْحَْ رَ  ن  م  ؤْ مُ لْ ل   اَّللَّ   الءُ ت  ابْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  يْ لَ عَ  لُ ُْ دْ ال يَ وَ  ب  ائ  صَ مَ لْ  َب  اَب ا صَ مُ  ونُ ُُ يَ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ه  ين  د   ِف   لُ ُْ دْ يَ  ىذ  ا الَّ مَّ أَ  صٌ قْ نَـ  ه  يْ لَ ا عَ ، مَ اتٍ جَ رَ ُة دَ عَ ا ر فْـ ذَ هَ  صٌ قْ نَـ  ه  ين  د   ِف  
 بُ ر  ضْ يَ  ىذ   الَّ ََل إ   ونَ بُ هَ ذْ يَ  ينَ ذ  الَّ  الء  ؤُ هَ ، كَ الة ا صَ  كَ ُِْ يَ  نْ أَ كَ   صٌ قْ نَـ 
ثْـَيمَ  بنُ  يعُ ب  الرَّ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  لٌ جُ رَ  انَ . كَ ين  الد ٍّ  ِف   انٌ صَ قْ ا نُـ ذَ ، هَ َدل  نْ مَ لْ َب   ا ذَ هَ  َْ
 نْ ، م  ه  م  فَ  نْ م   ابُ عَ اللُّ  يلُ س  يَ  ض  رَ مَ لْ َب   ه  ال  حَ  ة  دَّ ش  ل   انَ ، كَ ج  ال  فَ لْ َب   يبَ ص  أُ 
 ل  بَ  كَ ل  ذَ  هُ رَّ ا ضَ مَ وَ  يلُ س  يَ  ابُ عَ اللُّ  انَ ، كَ ه  م  فَ  اٌء ِف  َت َ ارْ  ارَ صَ  ج  ل  افَ الْ  ر  بَ أَ 

 .اتٍ جَ رَ دَ  عَ فَ تَـ ارْ 
 

 ينَ يد  ر  مُ الْ  ادُ يَ عْ أَ  ات  اقَ فَ الْ  ودُ رُ وُ      
 نيَ ق  اد  الصَّ  ة  يَّ وف  الصُّ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ىْ أَ  ينَ يد  ر  مُ لْ ل   يدٌ ع   ب  ائ  صَ مَ الْ  ودُ رُ وُ  اهُ نَ عْ مَ  ينَ يد  ر  مُ الْ  ادُ يَ عْ أَ  ات  اقَ فَ الْ  ودُ رُ وُ 
ْ   ب  الَّ طُ ل   وا انُ كَ   نْ أَ  دَ عْ بَـ  رُ قْ فَ الْ  مُ هُ غَ لَ بَـ  نْ إ   الء  ؤُ هَ  نَّ إ  ا، فَ هَ يْـ لَ عَ  نيَ ل  ب  قْ مُ الْ  ة  رَ اآل

ا فَـ ع   هُ ونَ َ ُ تَ عْ يَـ  طٍ سْ بَ  ة  الَ ِب َ   وا.فُ ف ٍّ َيَُ  وْ وا أَ بُ ل  قَ نْـ يَـ  نْ أَ  لَ دَ بَ  ة  اعَ الطَّ  ِف   ونَ يدُ ز  يَ يد ا
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 وم  لُ ظْ مَ الْ  ةَ وَ عْ وا دَ قُ تَـّ ا     
ٌِ ح  صَ  يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        ةَ وَ عْ وا دَ قُ اتَـّ « ي

 الَل  جَ وَ  ىت  زَّ ع  وَ « لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اَّللَُّ  ولُ قُ يَـ . وَ »ام  مَ غَ ى الْ لَ َمُل عَ ا َتُْ َنََّ إ  فَ  وم  لُ ظْ مَ الْ 
ُّ َََ الطَّ  اهُ وَ رَ  »نيٍ ح   دَ عْ بَـ  وْ لَ وَ  ك  نَّ رَ صُ نْ أَلَ   .اِّ 
 

 ة  اعَ السَّ  اتُ المَ عَ      
 ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ ال تَـ «ملسو هيلع هللا ىلص  لُ و سُ الرَّ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ومُ قُ ال تَـ «ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ وَ  مٌ ل  سْ مُ  اهُ وَ رَ  »اَّللَُّ  ولُ قُ يَـ  نْ مَ  ض  رْ ى األَ لَ عَ وَ 
 .ةٌ يحَ ح  صَ  ةٌ ايَ وَ ض اا ر  يْ أَ  ه  ذ  هَ  »اَّللَُّ  اَّللَُّ  الَ قَ  ال يُـ َّتَّ حَ  ةُ اعَ السَّ 

 لُ ز  نْ يَـ وَ  ىر  ط  مْ أَ  اء  مَ لسَّ ل   الُ جَّ الدَّ  ولُ قُ ا يَـ مَ دَ نْ ع   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ون  دُ ب   لُ ز  نْ ا يَـ ذَ . هَ اللَ الضَّ  هُ لَ  اَّللَُّ  اءَ شَ  نْ مَ  الء  ت  بْ ال   اصٌّ َْ  رٌ طَ ا مَ ذَ هَ  رُ طَ مَ الْ 
 .ر  طَ مَ لْ َب   ل  كَّ وَ مُ الْ  ك  لَ مَ الْ  ف  رُّ صَ تَ 

 

 ين  الد ٍّ  ِف   ةُ يبَ ص  مُ الْ وَ  ال  مَ الْ  ِف   ةُ يبَ ص  مُ الْ      
 ِف   ةَ يبَ ص  مُ الْ وَ  ال  مَ الْ  ِف   ةَ يبَ ص  مُ الْ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ات  ئَ ي ٍّ السَّ  ريَ ف  ُْ تَ وَ  ابَ وَ ا الثَـّ َن ِب َ م  ؤْ مُ الْ  ضُ و ٍّ عَ  يُـ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  م  سْ اْلْ  
 ِف   الكَ ا اْلَْ هَ ب  اح  صَ ل   بُ وج  تُ فَـ  ين  الد ٍّ  ِف   ةُ يبَ ص  مُ ا الْ مَّ . أَ ات  جَ رَ الدَّ  عَ فْ رَ وَ 

  ْ  لْ عَ ال َجَْ وَ « ه  و ب  عُ دْ يَ  انَ كَ   اءٍ عَ دُ  ِف   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  كَ ل  ذَ ل   ة  رَ اآل
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ا ِب َ  يدُ ف  تَ سْ يَ  ين  الد ٍّ  ة  المَ سَ  عَ ا مَ يَ نْـ الدُّ  ِف   ةُ يبَ ص  مُ الْ . فَ »انَ ين  د   ا ِف  نَ تَـ يبَـ ص  مُ 
ا ِب َ  رُ سَ خْ يَ فَـ  ين  الد ٍّ  ِف   ةُ يبَ ص  مُ ا الْ مَّ أَ ، وَ ة  جَ رَ الدَّ  عَ فْ رَ وَ  ة  ئَ ي ٍّ رَي السَّ ف  ُْ تَ  مُ ل  سْ مُ الْ 

 ل  جْ أَ  نْ ، م  الةَ الصَّ  كَ ََِ فَ  رَ افَـ سَ  وْ أَ  الةَ الصَّ  كَ ََِ فَ  ر ضَ  مَ ال ا ثَ . مَ انُ سَ نْ اإل  
 مُ ظَ عْ أَ وَ  ين  الد ٍّ  ِف   ةٌ يبَ ص  مُ  ه  ذ  هَ  ىاص  عَ مَ الْ  نَ م   ة ا يَ ص  عْ مَ  بَ َُ تَ رْ ا انٍ سَ نْ إ   ر  اط  َْ 
 .رُ فْ ُُ الْ  وَ هُ  ين  الد ٍّ  ِف   ةٍ يبَ ص  مُ 

َْ ِب َ  هُ ى لَ حَ َتُْ  نَ م  ؤْ مُ الْ  يبُ ص  تُ  ةٍ يبَ ص  مُ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ٌة يئَ ط  ا 
 . ةٌ جَ رَ ا دَ ِب َ  هُ لَ  عُ فَ تـُرْ وَ 

 ضَ عْ و بَـ حُ َتَْ  ن  م  ؤْ مُ لْ ل   كَ ل  ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  اضُ رَ مْ األَ  بُ ائ  صَ مَ الْ  ه  ذ  هَ      
 ه  جْ وَ الْ  ىاص  عَ ، مَ نْي  عَ الْ  ىاص  عَ مَ  بُ ه  ذْ ا تُ يًّ ع  رْ وء اا شَ ضُ وُ  أَ ضَّ وَ ا تَـ ذَ إ  وَ  وب  نُ الذُّ 

 َِ سَ ا مَ ذَ إ   كَ ل  ذَ ، كَ اء  مَ الْ  عَ مَ  بُ هَ ذْ ض اا تَ يْ أَ  د  يَ الْ  ىاص  عَ ، مَ اء  مَ الْ  عَ مَ  بُ هَ ذْ تَ 
 تْ جَ رَ َْ  ه  يْ لَ جْ ر   لَ سَ ا غَ ذَ إ  ، وَ اء  مَ الْ  عَ مَ  ارُ غَ الص ٍّ  ه  س  أْ  رَ اَيَ طَ َْ  بُ هَ ذْ تَ  هُ سَ أْ رَ 
 .اء  مَ الْ  عَ ُر مَ ائ  غَ الصَّ  ه  يْ لَ جْ ر   ىاص  عَ مَ 

 اءُ يَ ب  نْ األَ  ،مْ ه  يْ لَ ُد عَ دَّ ُيشَ  نيَ اْل   الصَّ  نَّ إ   الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ      
 ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع  وَ  ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ وَ  ة  حَّ الص ٍّ  ال  حَ  ِف   مْ ه  يْ لَ عَ  دُ دَّ ُيشَ  اءُ يَ ل  وْ األَ وَ 
 نْ م   ة ا أَ جْ فَ  مْ هُ يتُـ  ميُ  اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  ، ُثَّ ونَ َ ُ صْ يَ  مْ َنَُّ أل َ  مْ هُ رُ جْ ُظَم أَ عْ يَـ ل  
 نْ ، م  ضٍ رَ مَ  ون  دُ  نْ م   ة ا أَ جْ فَ  اَّللَُّ  مُ اُتَُ مَ أَ فَ  اَّللَّ   اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ هُ  ينَ ذ  ، الَّ ضٍ رَ مَ  ون  دُ 
 نْ م   ارٌ جَّ فُ  مْ هُ  ينَ ذ  الَّ  كَ ئ  ولَ ا أُ مَّ أَ . وَ مْ ِب    ةٌ ْحَْ ا رَ ذَ هَ الم اا فَـ َءاوا اسُ قَ يُـ  نْ أَ  ون  دُ 
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 هُ يبُ ص  تُ  َّت  الَّ  ة  دَّ لش ٍّ َب   ابَ ذَ عَ الْ  هُ نْ عَ  فُ ف ٍّ  َيَُ اََل عَ تَـ  م اا اَّللَُّ ل  سْ مُ  انَ كَ   نْ مَ  مْ وِب   نُ ذُ 
ف ٍّ ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  َُ  .هُ اَيَ طَ َْ  ضَ عْ بَـ  وْ أَ  هُ اَيَ طَ َْ  هُ نْ عَ  رُ ، ُي

ُّ نَ        هُ دُ ال  وَ ، وَ ضٍ رَ مَ  رْي  غَ  نْ م   ة ا أَ جْ فَ  اتَ مَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  انُ مَ يْ لَ سُ  اَّللَّ   ِب 
 اتَ ا مَ ذَ إ   ونَ ولُ قُ يَـ  ل  هْ اْلَْ  نَ م   اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ ة ا أَ جْ فَ  اتَ مَ  كَ ل  ذَ كَ   دُ اوُ دَ 

 .ونَ ولُ قُ ا يَـ مَ كَ   سَ يْ ، لَ اَّللَّ   نَ م   بٌ ضَ ا غَ ذَ هَ  ة ا أَ جْ فَ  صُ خْ الشَّ 
 َتهُ بَـ تَـ رْ مَ  نَّ أل َ  نْي  لَ جُ ى رَ مَّ حُ كَ   هُ يبُ ص  تُ  َّت  ى الَّ مَّ اْلُْ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ      

 .ه  رْي  غَ  نْ ى م  وَ قْـ أَ  اَّللَّ   اء  ضَ قَ ب   اهُ ضَ ر  ى وَ وَ قْـ أَ  هُ َُْ ى، صَ لَ عْ أَ 
 ونَ رُ فُ ُْ يَ  دْ اآلالُم قَ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   مْ ه  يْ لَ عَ  دَّ تَ ا اشْ ذَ إ   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  نْ ُ  لَ      

 ينَ ذ  ، الَّ وءٍ سُ  ةَ يتَ م   ونَ وتُ مُ يَ فَـ  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ لُ تُـ قْ يَـ  وْ أَ  ى اَّللَّ  لَ عَ  ونَ ضُ َِ  عْ يَـ  دْ قَ 
 نُ ح  تَ ميَْ  ، اَّللَُّ انٌ حَ ت  امْ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   اكَ نَ ، هُ ينَ ر  اف  كَ   ونَ وتُ ميَُ  ى اَّللَّ  لَ عَ  ونَ ضُ َِ  عْ يَـ 
، اَّللَُّ  ُههُ رُ ُْ يَ  ءٌ ىْ شَ  مْ ه  ت  نَ س  لْ أَ  نْ م   جُ رُ ال َيَْ وَ  ونَ َ ُ صْ يَ  مْ هُ ضُ عْ ، بَـ هُ ادَ بَ ع  
 .ةَ اعَ السَّ  كَ لْ ى ت  ذَ األَ  ونَ لُ مَّ حَ تَ يَـ 

 اء  وَ غْ إ   ِف   هُ دَ هْ جُ  لُ ذُ بْ يَـ  ةَ اعَ السَّ  كَ لْ ت   انُ طَ يْ الشَّ وَ  ونَ َ ُ صْ ال يَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ وَ      
 اس  ُض النَّ عْ ، بَـ ه  رْي  غَ َر ل  هَ َيظْ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   هُ لَ  رُ هَ ظْ يَ  دْ ، قَ ص  خْ ا الشَّ ذَ هَ 

 لَ اوَ نَ تَـ يَـ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ ، ال يَ ةٌ ارَ هَ ُمنْـ  ةٌ يفَ ع  ضَ  مْ اُتُُ كَ رَ حَ وَ  يدٍ د  شَ  شٍ طَ عَ ب   ونَ ابُ ُيصَ 
 َنَ أَ  هُ لَ  ولُ قُ ، يَـ ابٍ رَ شَ  ة  ئَ يْـ ى هَ لَ ئ اا عَ يْـ شَ  هُ لَ  رُ ه  يُظْ  انُ طَ يْ ، الشَّ اءَ مَ الْ  ه  د  يَ ب  
 ا.ذَ هَ  نْ م   جَ رَ َْ  ة ا أَ جْ فَ  وتُ ميَُ  ىذ  . الَّ تَ رْ فَ كَ   نْ إ   يكَ ق  سْ أَ 
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 ةَ يَ ص  عْ مَ الْ  اَّللَُّ  رُ ف  غْ يَـ  دْ قَ  ب َ      
 مُ ل  سْ مُ ا الْ يهَ ص  عْ يَـ  َّت  الَّ  ةُ يَ ص  عْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 هُ هَ جْ وَ  لُ س  غْ ا يَـ مَ دَ نْ ، ع  وء  ضُ وُ لْ َب   ام  يَ لص ٍّ َب   ار  فَ غْ ت  سْ ال  َب   ة  قَ دَ لصَّ َب   ا اَّللَُّ هَ رُ ف  غْ يَـ 
 لُ س  غْ ا يَـ مَ دَ نْ ع  وَ  ه  ه  جْ وَ ا ب  هَ بَـ َُ تَ ارْ  َّت  الَّ  رُ ائ  غَ الصَّ  ىاص  عَ مَ الْ  اء  مَ الْ  عَ مَ  جُ رُ َيَْ 
ا مَ دَ نْ ع  وَ  هُ سَ أْ رَ  ُِ سَ ا ميَْ مَ دَ نْ ع  وَ  رُ ائ  غَ الصَّ  ه  يْ دَ يَ  وبُ نُ ذُ  اء  مَ لْ َب   بُ هَ ذْ يَ  ه  يْ دَ يَ 
 .رُ ائ  غَ الصَّ  وبُ نُ الذُّ  اء  مَ الْ  عَ مَ  جُ رُ َيَْ  ه  يْ لَ جْ ر   لُ س  غْ يَـ 

 ى ٍّ ق  هَ يْـ بَـ لْ ل   ب  دَ األَ  اب  تَ ك    ا ِف  ينَ ُروٍّ   دْ قَ فَـ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا هَ عْ ب  يـُتْ لْ فَـ  ة ا ئَ ي ٍّ سَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ م  ا عَ ذَ إ  « الَ ، قَ ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  اَّللَُّ  هُ ْح َ رَ 

 نُ سَ حْ أَ  ىَ ه  « الَ قَ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ ال إ   ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م  أَ  اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َيَ  يلَ ق   »ةٍ نَ سَ ِب َ 
 مُ ْلَُ  رُ ف  غْ يَـ  اَّللََّ  نَّ أَ  ة  مَّ األُ  ه  ذ  ى هَ لَ  عَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَّ   ل  ضْ فَ  نْ . م  »ات  نَ سَ اْلَْ 
 نَ م   ةٍ نَ سَ ِب َ  رُ فَ غْ تُـ  دْ قَ  رُ ائ  بَ َُ . الْ ات  نَ سَ اْلَْ  ض  عْ بَـ ب   رَ ائ  غَ الصَّ وَ  رَ ائ  بَ َُ الْ 

 .ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م   ة  نَ سَ ْلَْ ى َب  حَ َتُْ  رَ ائ  غَ الصَّ  نَّ ا أَ مَ كَ   ات  نَ سَ اْلَْ 
 وب  نُ الذُّ ُو ُمَْ  ه  ب   لَ صُ  ُيَْ َّتَّ وُع حَ رُ شْ مَ وُء الْ ضُ وُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ونَ ُُ تَ  نْ أَ وَ  وء  ضُ وُ الْ  ِف   ء  دْ بَ الْ  دَ نْ ع   ة  يَ م  سْ التَّ  عَ مَ  ض  ائ  رَ فَ الْ  اءُ دَ أَ  وَ هُ  ر  ائ  غَ الصَّ 

 مَ لَّ َُ تَ ال يَـ  نْ أَ وَ  ه  ب   اَّللَُّ  رَ مَ أَ  ضٌ رْ فَـ  رٌ مْ ا أَ ذَ هَ  نَّ أَ  وْ أَ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  هُ تُ يـَّ ن  
 .وء  ضُ وُ الْ  ِف   وَ هُ وَ  و  غْ اللَّ  الم  َُ ب  
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ة ا  يَ ص  عْ مَ  ة  ريَ غ  الصَّ  ة  قَ دَ لصَّ َب   هُ لَ  رُ ف  غْ يَـ  اَّللَُّ  مُ ل  سْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ى لَ عَ  وْ أَ  لٍ فْ ى ط  لَ عَ  ةٍ رَ َتَْ  ة  بَّ حَ  ف  صْ ن   يلٍ ل  قَ  ءٍ ىْ شَ ب   قَ دَّ صَ تَ  انٌ سَ نْ ا إ  ذَ إ   ة ا ريَ ب  كَ 
 ه  ذ  ى ِب َ وَ نَـ وَ  اللٍ حَ  نْ م   تْ انَ كَ وَ  ش  طَ عَ الْ وَ  ع  و اْلُْ  نَ م   هُ قُ لْ حَ  فَّ جَ  انٍ سَ نْ إ  

 لَّ كُ   انَ كَ   وْ لَ  رُ اف  َُ ا الْ مَّ ، أَ ة ا ريَ ب   كَ وَب ا نُ ذُ  هُ لَ  رُ ف  غْ يَـ  ، اَّللَُّ  اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  ة  قَ دَ الصَّ 
ْ   ِف   هُ لَ  رُ ف  غْ ال يَـ  ا اَّللَُّ ب ا هَ اٍر ذَ ينَ د   ون  يُ لْ ِب َ  قُ دَّ صَ تَ يَـ  مٍ وْ يَـ  ا مَ هْ مَ  هُ عُ فَ نْـ ال تَـ  ة  رَ اآل
 .نيَ وب  ُُ نْ مَ لْ ل   ان  سَ حْ اإل  وَ  ات  قَ دَ الصَّ  نَ م   لَ م  عَ 

 ةٍ رَ َتَْ  ق ٍّ ش  ب   وْ لَ . وَ ولُ سُ الرَّ  الَ ا قَ ذَ َُ هَ  »ةٍ رَ َتَْ  ق ٍّ ش  ب   وْ لَ وَ  ارَ وا النَّ قُ اتَـّ «     
 ف  صْ ن  ب   اهُ نَ عْ ، مَ ار  النَّ  نَ م   قَ تْ ع  الْ  اَّللَّ   نَ وا م  بُ لُ اطْ  ةٍ رَ َتَْ  ق ٍّ ش  ب   وْ لَ ، وَ ة  قَ دَ لصَّ َب  
 .ار  النَّ  نَ م   مَ ل  سْ مُ الْ  اَّللَُّ  قُ ت  يـُعْ  دْ قَ  ةٍ رَ َتَْ 
 

 اهَ ق  ع  اَل ل   رُ ف  غْ تَـ سْ تَ  ةُ عَ صْ قَ الْ      
، ة  عَ صْ قَ الْ  ِف   ونَ لُ كُ وا َيَْ انُ كَ   ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

تُ نْ يَـ  يكٍ َسَ   بٍ شَ َْ  نْ م   ةٌ عَ صْ قَ  مْ هُ دَ نْ ع   انَ . كَ ونٌ حُ صُ  مْ هُ دَ نْ ع   انَ ا كَ مَ  ا وَنََ ح 
 ِف   ريَ ب  َُ الْ  ونَ عُ ضَ وا يَ انُ . كَ ريٌ غ  صَ وَ  ريٌ ب  كَ   مْ هُ دَ نْ ع   انَ ا. كَ يهَ ف   ونَ لُ كُ أْ يَ فَـ 
 اَّللَُّ  اءَ شَ  وْ لَ  »اهَ ق  ع  اَل ل   رُ ف  غْ تَـ سْ تَ « يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ  ةُ عَ صْ قَ الْ  ه  ذ  . هَ م  الئ  وَ الْ 
 ا.هَ ق  ع  اَل ل   ة  عَ صْ قَ الْ  ارَ فَ غْ ت  وا اسْ عُ م  سَ وا لَ عُ مَ سْ يَ  نْ أَ  مْ ْلَُ 
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 اءُ شَ يَ  نْ مَ ل   رُ ف  غْ يَـ  اَّللَُّ      
 ة ا ريَ ب  كَ   تْ انَ كَ   وْ لَ وَ  ىاص  عَ مَ الْ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م   ةٍ نَ سَ ِب َ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   اءُ شَ يَ  نْ مَ ا ل  هَ رُ ف  غْ يَـ  اَّللَُّ 
 كَ لْ ت  ب   هُ لَ  رَ فَ غَ  اَّللََّ  نَّ ِب َ  يه  ر  دْ ا يُ مَ  صُ خْ الشَّ  ن  ُ  لَ  هُ لَ  رُ ف  غْ يَـ  اَّللَُّ  وَ ، هُ وبَ تُ يَـ 

 كَ لْ ت   نْ م   وبَ تُ يَـ  نْ أَ  ه  يْ لَ ، عَ ريَ غ  الصَّ  و  أَ  ريَ ب  َُ الْ  بَ نْ ا الذَّ ذَ هَ  ة  قَ دَ الصَّ 
 هُ لَ  رَ ف  غْ يَـ  نْ أَ  وزُ َيَُ  اَّللََّ  نَّ أَ  ه  اد  قَ ت  اعْ  عَ ا مَ هَ يْـ لَ إ   ودَ عُ ال يَـ  نْ أَ  ىَ و  نْ يَـ وَ  ة  يَ ص  عْ مَ الْ 
 رْي  غَ  وْ أَ  اَّللََّ  رُ ف  غْ تَـ سْ أَ  وْ أَ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ ال إ   ل  وْ قَـ  وْ أَ  ةٍ قَ دَ صَ  ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م   ةٍ نَ سَ ِب َ 
 ريَ ب  َُ الْ  بَ نْ الذَّ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   اءُ شَ يَ  نْ مَ ل   رُ ف  غْ يَـ  ، اَّللَُّ ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م   كَ ل  ذَ 
ا نَ يْـ لَ عَ  لُ ز  نْ ال يَـ  ىُ حْ وَ ، الْ هُ لَ  رَ فَ غَ  اَّللََّ  نَّ أَ  يه  ر  دْ ا يُ مَ  صُ خْ الشَّ  ن  ُ  لَ  ة  قَ دَ لصَّ َب  
 ى  أَ  وف  رُ عْ مَ الْ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نَّ رَ ق  ال ُيَْ  الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  كَ ل  ذَ اء ل  يَ ب  نْ  األَ الَّ إ  

 ا.ْرهَ ق  ال ُيَْ  ات  نَ سَ اْلَْ 
ق َرنَّ ال ُيَْ « هُ ري اا لَ ب  ب اا كَ نْـ ذَ  ة  نَ سَ اْلَْ  ه  ذ  ِب َ  هُ لَ  رَ فَ غَ  اَّللََّ  نَّ ِب َ  يه  ر  دْ ا يُ مَ      

 مَ سُّ بَ التـَّ  ِن  عْ يَـ  »قل  طَ  هٍ جْ وَ ب   اكَ َْ ى أَ قَ لْ تَـ  نْ أَ  وْ لَ وَ  وف  رُ عْ مَ الْ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  مْ كُ دُ حَ أَ 
 ا.ْرهَ ق  ال َتَْ  ةٌ ريَ ب  كَ   ةٌ دَ ائ  ا فَ يهَ ف   ةٌ نَ سَ حَ  ه  ذ  هَ  م  ل  سْ مُ الْ  ه  جْ وَ  ِف  

َن ظَ ، ل  ةٍ نَ سَ حَ  ىَّ أَ  رَ ق  تَ ُيَْ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ ال يَـ  مُ ل  سْ مُ الْ        اَّللََّ  لَّ عَ لَ  ولُ قُ ، يَـ هُ نَّ ُيَحسٍّ 
 ةُ يحَ ح  ُة الصَّ بَ وْ ن  التـَّ ُ  لَ  ة  ريَ ب  َُ الْ  وب  نُ الذُّ  نَ ب اا م  نْـ ذَ  ة  نَ سَ اْلَْ  ه  ذ  ِب َ  َل   رُ ف  غْ يَـ 
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 رُ ف  غْ يَـ  دْ قَ  ة  بَ وْ التـَّ  رْي  غَ ا ب  مَّ ، أَ بَ نْ و الذَّ حُ َتَْ  َّت  الَّ  ىَ ه   ع  رْ الشَّ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  َّت  الَّ 
 .ل ٍّ ُُ لْ ال ل   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ضٍ عْ بَـ ل   اَّللَُّ 

 

 وقُ دُ الصَّ  رُ اج  التَّ      
وا مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  مْ هُ بُـ لَ غْ أَ  ارُ جَّ التُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

  نْ إ   رُ اج  . التَّ اةَ كَ الزَّ  ونَ عُ ز ٍّ وَ يُـ  اةَ كَ الزَّ  قُّ ح  تَ سْ ا ال يَ ذَ هَ وَ  اةَ كَ الزَّ  قُّ ح  تَ سْ ا يَ ذَ هَ 
 ات  بَ اج  وَ الْ  لَ م  عَ وَ  ىَ اص  عَ مَ الْ  بَ نَّ َجََ وَ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع   مَ لَّ عَ تَـ ق اا وَ اد  ا صَ ين ا م  أَ  انَ كَ 
 نَ م   وَ هُ  فَـ الَّ إ  وَ  اء  دَ هَ الشُّ وَ  نيَ يق  د ٍّ الص ٍّ وَ  نيَ ي ٍّ ب  النَّ  عَ مَ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  رُ شَ ُيُْ 
 ار اا.جَّ فُ  ونَ رُ شَ ، ُيُْ ار  جَّ فُ الْ 

 نيَ ي ٍّ ب  النَّ  عَ مَ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  رُ شَ  ُيُْ َِن عْ ا مَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  لَ ئ  سُ      
 .نيَ يق  د ٍّ الص ٍّ وَ 

 مَ وْ يَـ  ءٌ ىْ شَ  ه  يْ لَ ا عَ ، مَ حٌ َتَ رْ مُ  ر  شْ اْلَْ  مَ وْ يَـ  اهُ نَ عْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ابَ جَ أَ فَ      
 عَ مَ  ىُّ ق  التَّ وَ  ار  جَّ فُ الْ  عَ مَ  رُ اج  فَ الْ  ه  ال  َُ شْ أَ  عَ مَ  عُ مَ َيُْ  انُ سَ نْ . اإل  ة  امَ يَ ق  الْ 

. ونَ ونُ ُُ يَ  ش  رْ عَ الْ  ل ٍّ ظ   تَ ، َتَْ ة  امَ يَ ق  الْ  م  وْ يَـ  رُّ حَ  مْ هُ يبُـ ص  ال يُ  اءُ يَ ق  تْ . األَ اء  يَ ق  تْ األَ 
، قَ دَ صَ وَ  رَّ بَـ وَ  ى اَّللََّ قَ اتَـّ  ن   مَ الَّ ار اا إ  جَّ فُ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ونَ وبُ عُ بْـ مَ  ارَ جَّ التُّ  نَّ إ  
 امَ رَ اْلَْ  الَ مَ الْ  بُ نَّ جَ تَ يَـ وَ  بُ ذ  ُْ ال يَ وَ  شُّ غُ ال يَـ وَ  ه  ل  وْ قَـ  ِف   قُ دُ صْ يَ  ىذ  الَّ 
 .نيَ ن  اآلم   نَ ا م  ذَ هَ  ضَ ائ  رَ فَ الْ  ىد ٍّ ؤَ يُـ وَ 
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 نَ م   ةٍ عَ كْ َر  ف  لْ أَ  نْ م   رْيٌ َْ  ةٍ ريَ غ  صَ  ةٍ يَ ص  عْ مَ  بُ نُّ َجََ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ل  اف  وَ النـَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  يه  ب  أَ  نْ عَ  اذٍ عَ مُ  بن   ل  هْ سَ  نْ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 َِ ب ٍّ سَ  يُ َّتَّ حَ  ِ  بْ الصُّ  الة  صَ  نْ م   فُ ر  صَ نْ يَـ  نيَ ح   هُ الَّ صَ مُ  ِف   دَ عَ قَـ  نْ مَ « الَ قَ 
َْ الَّ إ   ولُ قُ ى ال يَـ حَ الضُّ  َّتَ  عَ كْ َر   د  بَ زَ  لَ ثْ م   تْ انَ كَ   نْ إ  وَ  هُ اَيَ طَ َْ  هُ لَ  تْ رَ ف  ا غُ رْي ا  

 .دَ اوُ و دَ بُ أَ وَ  دُ ْحَْ أَ  اهُ وَ رَ  »ر  حْ بَ الْ 
      

  اْلع َيال  ِف  َحد يٍث َضع يفٍ َمْعَِن      
 يثٍ د  حَ  ِف   رَ ك  ذُ  ىذ  الَّ  ال  يَ ع  الْ  ةُ مَ ل  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ة  غَ لُ  ِف   الُ يَ ع  ، الْ الدَ وْ األَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  نْ يح اا عَ ح  صَ  سَ يْ لَ  يفٍ ع  ضَ 
 الَ يَ ع  الْ  ونَ رُ س ٍّ فَ وا يُـ ارُ صَ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ، ِف  الدَ وْ األَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  اء  مَ دَ قُ الْ  ب  رَ عَ الْ 
 نْ ُ  لَ  ول  سُ الرَّ  ن  ت اا عَ ب  ًثَ  سَ يْ لَ  يفٌ ع  ضَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  يثُ د  اْلَْ  اكَ . ذَ الد  وْ ألَ َب  
  اَّللَّ  ََل إ   مْ هُ بـُّ حَ أَ وَ  اَّللَّ   الُ يَ ع   مْ هُ لُّ كُ   قُ لْ اِلَْ  مْ ه  ب  تُ كُ   ِف   اء  مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ بَـ  اهُ وَ رَ 
 ة  غَ اللُّ  ِف   ة  يَّ ل  صْ األَ  ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   الدَ وْ األَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  الُ يَ ع  . الْ ه  ال  يَ ع  ل   مْ هُ عُ فَ نْـ أَ 
 مْ ِبَُ رْ شُ وَ  مْ هُ لَ كْ أَ  مْ اُت   قَ فَ نَـ  مْ يه  ف  ُْ يَ  نْ مَ  النٍ فُ  الُ يَ ع   يلَ ا ق  ذَ ا إ  َّنََّ ى إ  حَ صْ فُ الْ 
 وْ أَ  ه  د ٍّ جَ  وْ أَ  ه  م ٍّ أُ وَ  يه  ب  ى أَ لَ ف عَ ر  ُيشْ  وَ هُ  لُ جُ الرَّ  انَ كَ   وْ  لَ َّتَّ ، حَ مْ هُ اسَ بَ ل  وَ 
 صُ خْ الشَّ  ه  يْ لَ عَ  قُ ف  نْ يُـ  نْ مَ  لُّ ، كُ النٍ فُ  الُ يَ ع   مْ ْلَُ  الُ قَ يُـ  مْ ه  يْ لَ عَ  قُ ف  نْ يُـ  وْ أَ  ه  ت  دَّ جَ 
 ةَ مَ ل  كَ   اسُ النَّ  مُ هَ فْ ا يَـ مَ كَ   سَ يْ ، لَ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   الُهُ يَ ع   َتهُ دَّ جَ  وْ أَ  هُ دَّ جَ  انَ كَ   وْ لَ 
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 اَّللَّ   ول  سُ رَ  نْ عَ  تٍ ب  ًثَ  رْيُ غَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  يثُ د  ا اْلَْ ذَ . هَ الد  وْ  األَ َِن عْ ِب َ  ال  يَ ع  الْ 
 اَّللَّ   الُ يَ ع   مْ هُ لُّ كُ   قُ لْ اِلَْ  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  ولُ قُ يَـ فَـ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  يه  و  رْ ا يَـ َّنََّ إ  
 ة  ائَ ع م  بَ رْ أَ  لَ بْ وا قَـ انُ كَ   ينَ ذ  الَّ  اء  مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ . بَـ ه  ال  يَ ع  ل   مْ هُ عُ فَ نْـ أَ   اَّللَّ  ََل إ   مْ هُ بـُّ حَ أَ وَ 
 نَّ أل َ  هُ اؤُ رَ قَ فُـ  ىْ أَ  اَّللَّ   الُ يَ ع   مْ هُ لُّ كُ   قُ لْ وا اِلَْ الُ قَ  يثَ د  ا اْلَْ ذَ وا هَ حُ رَ ا شَ مَّ لَ  ةٍ نَ سَ 
َّ غَ الْ  قَ لْ اِلَْ   نْ ُ  ، لَ اهُ نَ عْ ا مَ ذَ هَ   اَّللَّ  ََل إ   ونَ اجُ تَ ُمُْ  اَّللَّ   اءُ رَ قَ ا فُـ نَّ رَي م  ق  فَ الْ ا وَ نَّ م   ِن 

 ول  سُ رَ  يثُ د  ا حَ ذَ هَ  نَّ أَ  اس  َض النَّ عْ بَـ  مَ هَ وْ أَ  ب  رَ عَ الْ  ةَ غَ لُ  ري ٍُّ تـُغَ  ة  غَ اللُّ  ادُ سَ فَ 
ال وَ  رَ فَ كَ   الد  وْ ألَ َب   يثَ د  ا اْلَْ ذَ هَ  رَ سَّ فَ  نْ ، مَ رٌ فْ ا كُ ذَ هَ  الد  وْ ألَ َب   هُ رَ سَّ فَ وَ  اَّللَّ  
 .هُ لَ  رَ ذْ عُ 
 

 ول  زُ النـُّ  يثُ د  حَ      
 ةٍ لَ يْـ لَّ لَ ا كُ نَ بُـّ رَ  لُ ز  نْ يَـ « يثُ د  ا اْلَْ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نيَ س  َخَْ  ةَ افَ سَ مَ  ونَ ز لُ نْ يَـ فَـ  ول  زُ لنـُّ َب   ةَ َُ الئ  مَ الْ  رُ مُ َيَْ  اهُ نَ عْ مَ  »ايَ نْـ الدُّ  اء  مَ  السَّ ََل إ  
 فَ لْ أَ  نيَ س  َخَْ  ة  ريَ س  مَ  نْ م   رَ ثَـ كْ ا، أَ يَ نْـ الدُّ  اء  مَ  السَّ ََل إ   ش  رْ عَ الْ  نَ م   ةٍ نَ َف سَ لْ أَ 

وا لُ ز  نْ يَـ  نْ أَ  مْ ه  يْ لَ عَ  لٌ هْ سَ  ش  رْ عَ الْ  دَ نْ ع   مْ هُ دُ حَ أَ  انَ كَ   وْ لَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  ن  ُ  ، لَ ةٍ نَ سَ 
، اء  وَ اْلَْ  نَ م   قَّ رَ أَ  ة ا يفَ ط  لَ  مْ هُ ادَ سَ جْ أَ  لَ عَ جَ  اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ض  رْ  األَ ََل إ   ةٍ يقَ ق  دَ  ِف  
 مْ َنَُّ أَ  رُ عُ شْ ال تَ  دْ قَ  ةُ َُ الئ  مَ ا الْ مَّ ، أَ كَ سَ مَ لَ  هُ نَّ ِب َ  رُ عُ شْ تَ  كَ سَ مَ ا لَ ذَ إ   اءُ وَ اْلَْ 
َْ مَ  ونَ بُ عَ تْـ ال يَـ وَ  مْ ه  ام  سَ جْ أَ  ة  افَ طَ لَ  ة  دَّ ش   نْ م   وكَ سُ مَ لَ   .بَ عَ التـَّ  مُ يه  ف   قَ لَ ا 
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ُّ ارَ الدَّ  مٍ ل  سْ و مُ بُ أَ       ُّ وْ اِلَْ  اِّ   ش  يْ اْلَْ  ن  عَ  قَ ََِ افْ  ُثَّ  ةٍ وَ زْ غَ  ِف   انَ كَ   ة ا رَّ مَ  الِّ 
 ل  جْ أل َ  هُ سُ فْ نَـ  تْ قَ ل  ، قَ مْ ه  ر  مْ أَ  نْ م   ارَ ا صَ اذَ مَ  ش  يْ اْلَْ  رُ مْ أَ  هُ َْهَّ أَ  ، ُثَّ سٌ َنَ أُ وَ  وَ هُ 
َْ ش  يْ اْلَْ  كَ ئ  ولَ أُ   هُ رَ شَّ بَ  كٌ لَ مَ  اءَ ، جَ مْ وهُ مُ لَ طَ اصْ  ارُ فَّ ُُ الْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  افَ ، 
 ِ  مْ الرُّ  س  أْ ى رَ لَ عَ  َلكُ مَ ا الْ ذَ ، هَ رْيٍ طَ  ة  ورَ صُ ب   دَ عَ قَـ وَ  انٍ مَ أَ  ِف   شُ يْ اْلَْ  الَ قَ 
 رَ هَ ظَ  َلكُ مَ ا الْ ذَ هَ ، وَ َلكُ مَ ا الْ ذَ هَ  هُ رَ شَّ بَ فَـ  دَ عَ ا، قَـ هَ س  أْ ى رَ لَ عَ  ل  صْ النَّ  انَ َُ مَ 
وم اا مُ هْ مَ  اكَ ذَ  انَ كَ َر وَ ضَ ْْ ٍس أَ الب   يلٍ َجَ   ابٍّ شَ  ة  ورَ صُ ب   اص  خَ شْ األَ  ض  عْ بَـ ل  
 نْ ا م  ذَ ، هَ كُ لَ مَ ا الْ ذَ هَ  هُ مَ لَّ ا كَ مَّ لَ  بُ رْ َُ الْ  هُ نْ عَ  الَ ، زَ هُ َْهَّ  جَ رَّ فَـ  ض اا، اَّللَُّ يْ أَ 
 ات  رَّ مَ ُض الْ عْ ، بَـ رْيٍ طَ  ة  ورَ صُ ب   ِ  مْ الرُّ  س  أْ ى رَ لَ عَ  فَ قَ ، وَ ة  ْحَْ الرَّ  ة  َُ الئ  مَ 
 .اء  يَ ل  وْ األَ  ضَ عْ بَـ  ونَ ورُ زُ يَـ  ة  ْحَْ الرَّ  ةُ َُ الئ  مَ 

 ث  ال  الثَّ  ونَ دُ  ان  نَ ى ابْـ اجَ تَـنَ ال يَـ فَ  ة ا البَ بَ  مْ تُ نْـ ا كُ ذَ إ       
ٌِ ح  صَ  يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ة ا البَ بَ  مْ تُ نْـ ا كُ ذَ إ  « ي

 ِف   سٌ َنَ أُ  انَ ا كَ ذَ إ   اهُ نَ عْ مَ  »هُ نُ ز  ُيُْ  كَ ل  ذَ  نَّ إ  فَ  ث  ال  الثَّ  ونَ دُ  ان  نَ ى ابْـ اجَ نَ تَـ ال يَـ فَ 
 ولُ قُ يَـ  ثُ ال  ا الثَّ ذَ هَ  ،قُ لَ قْ َث يَـ ال  ا الثَّ كَ رَ تَـ وَ  ان  نَ ابْـ  دَ رَ فَ انْـ  ان  نَ ى ابْـ اجَ نَ تَـ فَـ  رٍ فَ سَ 
  .ِب   ان  ُُرَ ميَْ  ن  يْ ذَ هَ  لَّ عَ لَ 

َفر َدان  َوُفالٌن َيْستَ  كَ ل  ذَ كَ   ر  فَ السَّ  رْي  غَ  ِف  وَ       ْأذ ََنن ه  يـَُقوالن  ِب  ْذن َك. يـَنـْ
اط ُرهُ  َْ ُر  َُس   .يـَْن
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 ول  سُ ى الرَّ لَ عَ  بُ ذ  َُ الْ      
ى لَ ري اا عَ ث  وا كَ بُ ذَ كَ   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

يث اا، د  حَ  وهُ لُ عَ جَ وَ  وج  رُ ى السُّ لَ وَج عَ ُفرُ الْ  اَّللَُّ  نَ عَ لَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  الَ  قَ َّتَّ حَ  ول  سُ الرَّ 
 يبٌ ذ  ُْ تَ  اهُ نَ عْ مَ  نَّ أل َ  رَ فَ كَ   ول  سُ ى الرَّ لَ عَ  يثَ د  ا اْلَْ ذَ ى هَ ََِ افْ  ىذ  ا الَّ ذَ هَ 
 .اء  سَ الن ٍّ وَ  ال  جَ لر ٍّ ل   زٌ ائ  جَ  س  رَ فَ الْ  وبَ كُ ُر  نَّ أل َ  ع  رْ لشَّ ل  

ٍّ غَ  دَ يَ  لَ بَّ قَـ  نْ مَ « لٌ صْ أَ  هُ ا لَ مَ  يثٌ د  حَ  دُ وجَ يُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ِن 
 .هُ الَ ا قَ مَ  ولُ سُ الرَّ  لٌ صْ أَ  هُ ا لَ مَ  »ا َدْين ه  ثَ لُ بُـ  بَ هَ ذَ  اهُ نَ غ  ل  

 ضَ عْ بَـ  نَّ أل َ  ول  سُ ى الرَّ لَ وا عَ بُ ذَ كَ   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  ول  سُ ى الرَّ لَ وا عَ بُ ذَ كَ       
 ولَ سُ الرَّ  نَّ أَ  ونَ مُ لَ عْ يَـ  مْ هُ وَ  مْ ه  س  فُ نْـ أَ  ِف   ضٍ رَ غَ ل   ول  سُ ى الرَّ لَ عَ  ونَ بُ ذ  ُْ يَ  اس  النَّ 
، َّت  اعَ فَ شَ  هُ لْ نَـ تَـ  َلَْ  َّت  نَّ سُ  كَ رَ تَـ  نْ مَ  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ينَ ذ  الَّ ، كَ هُ لْ قُ يَـ  َلَْ 
 وْ أَ  اء  شَ ع  الْ  ة  نَّ سُ  وْ أَ  ر  هْ ة  الظُّ نَّ سُ وَ  ة  امَ مَ ع  س  الْ بْ لُ  وْ أَ  اك  وَ الس ٍّ  لَ ثْ م   ه  ب   ونَ يدُ ر  يُ 

 .ب  ر  غْ مَ الْ  ة  نَّ سُ  وْ أَ  ر  صْ عَ الْ  ة  نَّ سُ  وْ أَ  ِ  بْ الصُّ  ة  نَّ سُ 
ا  ذَ ، هَ يه  ف   عُ فَ شْ ال أَ  اءَ يَ شْ األَ  ه  ذ  هَ  كَ رَ تَـ  نْ مَ  الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  مُ ه  م  عْ ى زَ لَ عَ      

 امَ يَ الص ٍّ الَة وَ ، الصَّ ه  ان  كَ ْر أَ وَ  ه  وط  رُ شُ ب   اَّللَُّ  رَ مَ ا أَ مَ كَ   ضَ رْ فَ ى الْ دَّ أَ  نْ ، مَ بٌ ذ  كَ 
ْ  ؤَ ، ال يُـ كَ ل  َو ذَ َنَْ وَ   اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  نْ ا مَ مَّ ، أَ نَ نَ السُّ  كَ رَ تَـ  نْ إ   اَّللَُّ  هُ ذُ ا
ٌِ ح  صَ  هُ المُ ا كَ ذَ هَ  ة  يدَ ق  عَ لْ َب   هُ رَ سَّ فَ وَ  َّت  اعَ فَ شَ  تـَنَـْلهُ  َلَْ  َّت  نَّ سُ  كَ رَ تَـ  نْ مَ   هُ نَّ أل َ  ي
، ان  وَ ْْ اإل   ب  زْ ح  ة  وَ يَّ ير  ر  حْ َل التَّ ثْ م   هُ تُ اعَ فَ شَ  هُ لْ نَـ تَـ  َلَْ  ول  سُ الرَّ  ةَ يدَ ق  عَ  كَ رَ تَـ  نْ مَ 
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ى لَ عَ  تَ بَ بَـ  نْ ا مَ مَّ . أَ ول  سُ الرَّ  ةُ اعَ فَ شَ  هُ لْ نَـ تَـ  َلَْ  ول  سُ الرَّ  ةَ يدَ ق  عَ  كَ رَ تَـ  نْ مَ  نَّ أل َ 
 عُ فَ شْ يَ  ولُ سُ ، الرَّ شَ اح  وَ فَ الْ  بَ َُ تَ ارْ وَ  ضَ ائ  رَ فَ الْ  لَ ْْهَ أَ وَ  ة  يحَ ح  الصَّ  ة  يدَ ق  عَ الْ 
 سَ يْ ب اا لَ ئ  َتَ  وتُ ميَُ  ىذ  ، الَّ ول  سُ الرَّ  ة  اعَ فَ شَ ل   ةٍ اجَ وا ِب َ سُ يْ لَ  اءُ يَ ق  تْ ا األَ مَّ . أَ يه  ف  
. ىاص  عَ مَ لْ َب   ونَ بُ و ٍّ لَ تَـ مُ الْ  ة  اعَ فَ لشَّ ل   اجُ تَ ا ُيَْ َّنََّ إ   ة  اعَ فَ لشَّ ل   اجُ تَ ال ُيَْ  ةٌ ريَ ب  كَ   ه  يْ لَ عَ 
 سَ يْ لَ  َّت  نَّ سُ ل   كُ ار  التَّ  الَ قَ  هُ نَّ إ   ول  سُ الرَّ  ن  وا عَ الُ  قَ َيَ ورْ سُ  ِف   الُ هَّ اْلُْ  الء  ؤُ ا هَ مَّ أَ 
 ة  يَّ ف  نَ اْلَْ  ضُ عْ . بَـ المٍ سْ ِب    دٍ هْ عَ  يب  ر  قَ  لَ ثْ وا م  ونُ ُُ يَ  نْ  أَ الَّ إ   ونَ رُ فُ ُْ يَ  َّت  اعَ فَ شَ  هُ لَ 
 ةَ نَّ سُ  كُ ُِْ يَ  ىذ  الَّ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  هُ بُ ات  عَ ، يُـ ول  سُ الرَّ  ابُ تَ ع   ه  يْ لَ عَ  ولُ قُ ا يَـ اذَ مَ 

ٍِ ح  صَ  رْيُ ا غَ ذَ هَ وَ  كَ اذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ر  هْ الظُّ  ا ذَ هَ  الَ قَ  هُ نَّ أَ  تَ بَ ا بَـ مَ  ولُ سُ ، الرَّ ي
ا مَ  لُ عَ فْ يَـ  هُ نَّ أَ  فَ لَ حَ  ىذ  الَّ  ص  خْ ى الشَّ لَ عَ  بَ تَ ا عَ ا. مَ يَ نْـ الدُّ  ِف   ءَ ىْ الشَّ 

 اءَ دَ أَ  مَ زَ تَـ لْ ا، ول  سُ الرَّ  امَ مَ أَ  فَ لَ ، حَ عُ وَّ طَ تَ ال أَ  الَ قَ  دُ يز  ال يَ وَ  اَّللَُّ  ضَ رَ فَـ 
 َِ لَ فْـ أَ « الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  ُثَّ  عُ وَّ طَ تَ ال يَـ  هُ نَّ أَ  فَ لَ حَ  ُثَّ  م  رَّ حَ مُ الْ  ابَ نَ ت  اجْ وَ  ب  اج  وَ الْ 

 ضَ ائ  رَ فَ ى الْ دَّ أَ  نْ إ   اهُ نَ عْ مَ  »قَ دَ صَ  نْ إ   ةَ نَّ اْلَْ  لَ َْ دَ « وْ أَ  »قَ دَ صَ  نْ إ   لُ جُ الرَّ 
 ه  يْ لَ عَ  بَ تَ ا عَ مَ  ةَ نَّ اْلَْ  لَ َْ دَ  ن  نَ السُّ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  لْ مَ عْ يَـ  َلَْ وَ  ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  بَ نَ تَـ اجْ وَ 

ا مَ  .ضَ رْ فَ  الْ الَّ إ   لَ اف  وَ النـَّ  لُ عَ فْ ال تَـ  كَ نَّ أَ  فُ ل  َتَْ  فَ يْ كَ   هُ لَ  الَ ا قَ ، مَ ولُ سُ الرَّ 
 .هُ لَ  الَ ا قَ ، مَ ضَ رْ فَ  الْ الَّ إ   لُ عَ فْ ال تَـ  كَ نَّ أَ  فُ ل  َتَْ  فَ يْ كَ   تَ نْ أَ  هُ لَ  الَ قَ 
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 ام  نَ مَ الْ  ِف   ملسو هيلع هللا ىلص ِب  ٍّ النَّ  ةُ يَ ؤْ رُ      
َّ ى النَّ أَ رَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        دْ قَ فَـ  ام  نَ مَ الْ  ِف   ملسو هيلع هللا ىلص ِب 

 .ر  طَ اِلَْ  ةَ افَّ حَ  َََ عَ 
 

 امٍ سَ قْ أَ  ةُ البَ  بَ َيَ ؤْ الرُّ      
 َيَ ؤْ الرُّ  نَّ أَ  ِب  ٍّ النَّ  يث  د  حَ  ِف   اءَ جَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 َيَ ؤْ رُ وَ  المٍ حْ أَ  اث  غَ ضْ  أَ َيَ ؤْ رُ وَ  ان  طَ يْ الشَّ  نَ م   يلٍ و   َتَْ َيَ ؤْ رُ  امٍ سَ قْ أَ  ةُ البَ بَ 
ى رَ شْ بُ الْ  كَ لْ ت   فَ َيَ ؤْ رُ  هُ لَ  هُ ريُْ ى غَ أَ رَ  وْ أَ  ُرْؤَيَ  ىأَ ا رَ ذَ إ   ى ٍّ ق  التَّ  ِ  ال  الصَّ  ص  خْ الشَّ 

ا ذَ هَ فَـ  ة ا اْل َ  صَ َيَ ؤْ رُ  هُ لَ  هُ ريُْ ى غَ أَ ا رَ ذَ إ   ى ٍّ ق  التَّ  ن  م  ؤْ مُ ا الْ ذَ ْل َ  ةُ اْل َ  الصَّ َيَ ؤْ الرُّ  هُ لَ 
 ى.رَ شْ بُ  ونُ ُُ تَ  ه  رْي  غَ ى ل  أَ رَ  نْ إ   ىُّ ق  التَّ  نُ م  ؤْ مُ ا الْ ذَ هَ  كَ ل  ذَ ، كَ اَّللَّ   نَ ى م  رَ شْ بُ 

 

 ةُ َُ الئ  مَ الْ      
 ات  بَّ حَ  نْ م   رُ ثَـ كْ أَ  مْ هُ دُ دَ عَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ر  طَ مَ الْ  ات  رَ طَ قَ  د  دَ عَ  نْ م   رُ ثَـ كْ أَ وَ  ال  مَ الر ٍّ 
 صُ خْ الشَّ  مُ هُ رَ يَـ  َلَْ وا وَ رُ ضَ حَ  نْ إ   ة  ْحَْ الرَّ  ةُ َُ الئ  مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ةٍ بَ ي ٍّ طَ  ةٍ حَ ائ  رَ  م ٍّ شَ ب   وْ أَ  ةٍ شَ عْ رَ  وْ أَ  ةٍ ودَ َُُ ب   مْ ه  ر  ًثَ ُيُ ُس ِب  
 مْ هُ امُ سَ جْ أَ  ورٍ نُ  نْ وا م  قُ ُْل   مْ َنَُّ ا أَ ِب َ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ِف   نيَ اْح   زَ تَـ وا مُ انُ كَ   وْ لَ  اقَ ِ َ فْ اال  وَ  امَ مَ ض  نْ اال   لُ بَ قْ تَـ  ةُ يفَ ط  اللَّ  امُ سَ جْ ، األَ ةٌ يفَ ط  لَ 
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 ات  اوَ مَ السَّ  ِف   اء  يَ ب  نْ األَ  ضَ عْ بَـ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ ى رَ قَ لْ يَـ اَن ا ل  َُ وا مَ حُ سَ فْ أَ  ل  وَّ األَ 
، ر  شَ بَ الْ  لَ ثْ وا م  سُ يْ لَ  ةُ َُ الئ  مَ ا. الْ نَ ت  قَ لْ خ  كَ   تْ سَ يْ لَ  مْ هُ تَـ قَ لْ ْ   نَّ أل َ  اج  رَ عْ م  الْ  ةَ لَ يْـ لَ 
ُْ ى مَ لَ عَ  وَ ا هُ مَ ى كَ قَ بْـ يَـ  رُ شَ بَ الْ   كَ ئ  ولَ ا أُ مَّ أَ  يفٌ ث  كَ   هُ مُ سْ ج   ِن  عْ يَـ  ه  يْ لَ عَ  قَ ل  ا 
 ضٍ عْ  بَـ ََل ا إ  هَ ض  عْ اَء بَـ وَ ط  ، انْ سَ ُْ عَ الْ اَء وَ وَ ز  نْ اال   لُ بَ قْ تَـ  امٌ سَ جْ ، أَ ةٌ يَّ ان  ورَ نُ  امٌ سَ جْ أَ 
 اَط.سَ ب  نْ اال  وَ 

ْ  لَ عَ  ونَ ريُ ث  كَ   ةٌ َُ الئ  مَ  لُ ز  نْ تَـ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        الف  ى 
 نَ َقوْ بْـ يَـ وَ  رَ صْ عَ الْ  ونَ لُ ز  نْ يَـ  ةٌ َُ الئ  مَ  انٍ سَ نْ إ   ل ٍّ ُُ . ل  ريٌ ث  كَ   لُ ز  نْ ا، يَـ يَ نْـ الدُّ  ِف   ة  ادَ عَ الْ 
َْ  ، ُثَّ ِ  بْ الصُّ  الة   صَ ََل إ   ر  جْ فَ  الْ ََل إ   ان  سَ نْ اإل   عَ مَ   الة  صَ  دَ نْ ع   ونَ لُ ز  نْ يَـ  ونَ رُ اآل

 رْيُ غَ  دُ وجَ يُ ا. وَ نَّ م   دٍ اح  وَ  لُّ ، كُ ر  صْ عَ  الْ ََل إ   ان  سَ نْ ا اإل  ذَ هَ  عَ مَ  نَ وْ قَ بْـ يَـ فَـ  ِ  بْ الصُّ 
 ينَ ذ  الَّ  رْيُ غَ  الء  ؤُ ، هَ ر  كْ الذ ٍّ  سَ ال  ُمََ  ونَ عُ بـَّ تَـ تَـ ، يَـ ض  رْ األَ  ِف   ونَ ورُ دُ يَ  الء  ؤُ هَ 
 رُ ثَـ كْ أَ  الء  ؤُ ، هَ ضُ رْ األَ  هُ تُ ب  تـُنْ  ىذ  الَّ  ات  بَ النـَّ  ِف   ةٌ يفَ ظ  وَ  مْ ، ْلَُ ات  بَ لنـَّ َب   ونَ لُ مَ عْ يَـ 
  دٌ دَ ، عَ ريٌ ث  كَ   ونَ لُ ز  نْ يَـ فَـ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ ا يَـ مَّ ، أَ اس  النَّ  عَ مَ  ونَ ونُ ُُ يَ  ينَ ذ  الَّ  نَ د اا م  دَ عَ 
 ن ٍّ اْلْ  وَ  ان  سَ نْ إل  َب   ونَ يطُ ا ُيُ  يَ نْـ الدُّ  ِف   ونَ لُ ز  نْ وا يَـ انُ ا كَ اف  مَ عَ ضْ اُف أَ عَ ضْ أَ  ريٌ ث  كَ 
ال ُس وَ نْ ال اإل   وفَ فُ الصُّ  ه  ذ  هَ  قَ َِ  َيَْ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  دَ حَ ، ال أَ وفٍ فُ صُ  ع  بْ سَ ب  

 ةَ ورَ سُ ] ﴾افًّ ا صَ فًّ صَ  كُ لَ مَ الْ وَ  كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿ا ذَ . هَ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ن  ذْ  ِب   الَّ إ   نُّ اْلْ  

 اءَ جَ وَ ﴿ا كًّ دَ  كُّ ُتدَ  ضَ رْ األَ  نَّ ا أَ يهَ ف   رَ كَ ذَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ةُ اآليَ  ه  ذ  هَ  تْ اءَ ، جَ [ر  جْ فَ الْ 
 ض  رْ  األَ ََل إ   ىت  َيَْ وَ  كُ رَّ حَ تَ يَـ  ه  ات  ذَ ب   اَّللََّ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  [ر  جْ فَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾كَ بُّ رَ 
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 ورٌ مُ أُ  ىْ أَ  هُ تُ رَ دْ قُ  ﴾كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿ َِن عْ ا مَ َّنََّ ، إ  مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ق  لْ اِلَْ  ورَ مُ أُ  رَ بٍّ  دَ يُ ل  
 نَ م   ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ثُ دُ ا ُيَْ مَ  ة  لَ َجُْ  نْ م   ة  يمَ ظ  عَ الْ  اَّللَّ   ة  رَ دْ ى قُ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةٌ يمَ ظ  عَ 

 ض  رْ األَ  تَ َتَْ  مُ نَّ هَ ، جَ مَ نَّ هَ جَ  نْ م   ة ا عَ طْ ق   ونَ رُّ َيَُ  ةَ َُ الئ  مَ الْ  نَّ أَ  ة  يمَ ظ  عَ الْ  ور  مُ األُ 
 اكَ نَ هُ  ُثَّ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ ، هَ اسُ ا النَّ اهَ رَ يَـ  ثُ يْ  حَ ََل إ   ةٍ لَ س  لْ س   فَ لْ أَ  نيَ ع  بْ سَ ب   ة  عَ اب  السَّ 
 لُّ كُ   كَ ل  ذَ ، كَ ىَ اص  عَ مَ الْ وَ  ات  نَ سَ ا اْلَْ هَ يْـ لَ عَ  لُ مَ عْ يَـ  انُ سَ نْ اإل   انَ كَ   َّت  الَّ  ضُ رْ األَ 
ا، ذَ كَ وَ  اذَ كَ   ىَّ لَ عَ  لَ م  عَ  النٌ فُ  ط قُ نْ تَـ  دُ هَ شْ تَ ا فَـ ِب َ  ىت   َيَْ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ةٍ عَ طْ ق  

  َّت  الَّ  ةُ عَ طْ ق  ( الْ ادُ )تـُعَ  تْ لَ بُد ٍّ  َّت  الَّ  ة  يَّ ل  صْ األَ  ض  رْ األَ  نَ م   ةٌ عَ طْ ، ق  قُ ط  نْ تَـ  ضُ رْ األَ 
ا هَ يْـ لَ عَ  لَ م  ا عَ ِب َ  دُ هَ شْ ا، تَ هَ يْـ لَ عَ  لُ وَّ جَ تَ ا يَـ يَ نْـ الدُّ  ِف   انُ سَ نْ ا اإل  هَ يْـ لَ عَ  انَ كَ 

 بْ تُ يَـ  َلَْ  َّت  الَّ  ىاص  عَ مَ ا، الْ ِب َ  دُ هَ شْ ا ال تَ هَ نْـ م   يبَ ت   َّت  الَّ  ىاص  عَ مَ ، الْ انُ سَ نْ اإل  
 ن  أَ  دَ عْ ا بَـ ذَ ، هَ ة  يبَ ر  غَ الْ  ور  مُ األُ  ة  لَ َجُْ  نْ ا م  ذَ ا، هَ ِب َ  ه  يْ لَ عَ  دُ هَ شْ تَ  انُ سَ نْ ا اإل  هَ نْـ م  
، اء  ضَ يْ بَـ الْ  ة  ضَّ ف  الْ كَ   ريُ ص  ، تَ لٌ بَ ال جَ ( وَ ادٍ ا )وَ هَ يْـ لَ ى عَ قَ بْـ ال يَـ  ضُ رْ األَ  ت  كَ دَّ انْ 

 ه  ذ  هَ  مُ لَّ َُ تَ تَـ فَـ  ض  رْ األَ  نَ اع اا م  قَ ب   اَّللَُّ  ثُ عَ بْـ ا يَـ ذَ هَ  دَ عْ ا، بَـ هَ يْـ لَ إ   ونَ ادُ عَ يُـ  اسُ النَّ 
 ه  ت  رَ دْ قُ  ت  َيَ َءا نْ م   رٍٍّ شَ  وْ أَ  رْيٍ َْ  نْ م   انُ سَ نْ ا اإل  ذَ هَ  هُ لَ عَ ا فَـ ِب َ  دُ هَ شْ تَ فَـ  ةُ عَ طْ ق  الْ 
 .ة ا يمَ ظ  ور اا عَ مُ أُ  مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  رُ ه  ظْ يُ  اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  اهُ نَ عْ مَ  ﴾كَ بُّ رَ  اءَ جَ وَ ﴿

 نْ  أَ الَّ إ   ر  فْ ُُ الْ  ة  مَ ل  كَ   د  رَّ جَ مُ ل   رُ فُ ُْ ال يَ  انَ سَ نْ اإل   نَّ أَ  ونَ نُّ ظُ يَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ      
 دَ نْ ع   ارٌ فَّ كُ   مْ َنَُّ أَ  مْ هُ سَ فُ نْـ ا أَ يَ نْـ الدُّ  وا ِف  فُ ر  عْ يَـ  َلَْ  نْ إ   الء  ؤُ هَ  ،دَ ق  تَ عْ يَـ وَ  ىَ و  نْ يَـ 
 .ونَ فُ ر  عْ يَـ  ت  وْ مَ الْ 
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 ، ُثَّ انُ سَ نْ اإل   لُ عَ فْ ا يَـ مَ  مُ لَ عْ يَـ  ات  ئَ ي ٍّ السَّ  بُ ات  ، كَ لٌ كَّ وَ مُ  وَ هُ  ىذ  الَّ  كُ لَ مَ الْ      
 يلُ ائ  رَ زْ عَ  ىَ ت  َيَْ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  تُ وْ مَ الْ  هُ رُ ضُ ا ُيَْ مَ دَ نْ ع   ان  سَ نْ  اإل  ََل إ   ونَ تُ َيَْ  ينَ ذ  الَّ 
ُس، مْ الشَّ  مُ هُ هَ جْ وَ  نَّ أَ كَ   وه  جُ وُ يُض الْ ب   ة  ْحَْ الرَّ  ةُ َُ الئ  ، مَ ن  م  ؤْ مُ لْ ل   ةٌ َُ الئ  مَ  ىت  َتَْ 
 مُ لَ عْ يَـ  نْ ُُ يَ  َلَْ  نْ إ   اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ م   هُ نَّ أَ  مُ لَ عْ يَـ  ذٍ ئ  دَ نْ . ع  هُ ونَ رُ ش ٍّ بَ ، يُـ وه  جُ وُ الْ  انُ سَ ح  
 مْ هُ رُ ظَ نْ ، مَ اب  ذَ عَ الْ  ةُ َُ الئ  مَ  مْ يه  ت  َتَْ  ارُ فَّ ُُ ا الْ مَّ . أَ هُ رُ ش ٍّ بَ يُـ  يلُ ائ  رَ زْ عَ وَ  كَ ل  ذَ  لَ بْ قَـ 
 الء  ؤُ هَ وَ  ان  قَ رَ زْ أَ  ان  دَ وَ سْ أَ  ريٍ ُ  نَ وَ  رٍ َُ نْ مُ  لُ ثْ ، م  ة  ْحَْ الرَّ  ة  َُ الئ  مَ  ر  ظَ نْ مَ  رْيُ غَ 
 مْ هُ رُ ظَ نْ ، مَ ه  ت  وْ مَ  دَ نْ ع   رَ اف  َُ الْ  صَ خْ الشَّ  ونَ رُ ضُ ُيَْ  ينَ ذ  الَّ  اب  ذَ عَ الْ  ةُ َُ الئ  مَ 
 نٌ م  ؤْ مُ  هُ نَّ أَ  ه  س  فْ نَـ ب   نُّ ظُ يَ  مَ وْ يَـ الْ  ىذ  ا الَّ ذَ . هَ رٌ اف  كَ   هُ نَّ أَ  فُ ر  عْ يَـ  ذٍ ئ  دَ نْ ، ع  فٌ و ٍّ ُمَُ 
 ه  ب   اَّللَُّ  ادَ رَ أَ  نْ ا إ  مَّ . أَ فُ ر  عْ يَـ  ذٍ ئ  دَ نْ ٌر ع  ُكفْ   هُ نَّ أَ  ىر  دْ ال يَ وَ  ر  فْ ُُ الْ  ةَ مَ ل  كَ   ولُ قُ يَـ وَ 
. دُ هَّ شَ تَ يَـ فَـ  دْ هَّ شَ تَ  هُ لَ  ولُ قُ يَـ فَـ  رٌ فْ كُ   هُ الَ ا قَ مَ  نَّ أَ  ُمهُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ  هُ لَ  ضُ ي ٍّ ا يـُقَ رْي ا َْ 
عُ رْ يَـ  َلَْ  ينَ ذ  الَّ  ونَ فُ ر  عْ يَـ  اكَ نَ هُ  كَ ئ  ولَ أُ   مُ هُ ُضرَ ُيَْ  نْ  أَ ََل إ   مْ ه  ر  فْ كُ   نْ وا عَ ج 
 ةُ َُ الئ  مَ ا الْ مَّ ، لَ نيَ م  ل  سْ وا مُ سُ يْ لَ  مْ َنَُّ أَ  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ فُ ر  عْ يَـ  اكَ نَ . هُ تُ وْ مَ الْ 
 ةَ َُ الئ  مَ الْ  صُ خْ ى الشَّ رَ يَـ  نْ أَ  دَ عْ َة بَـ اعَ السَّ  كَ لْ ، ت  ار  ُل النَّ هْ أَ  مْ َنَُّ ِب َ  مْ َنَُ و رُ ش ٍّ بَ يُـ 
 هُ ونَ رُ ضُ ُيَْ  ينَ ذ  الَّ  اب  ذَ عَ الْ  ةَ َُ الئ  ى مَ رَ يَـ  نْ أَ  لَ بْ ، قَـ هُ نْ م   اَّللَُّ  لُ بَ ال يـَقْ  دَ هَّ شَ تَ  وْ لَ 
، ال انُ وَ األَ  اتَ فَ  مْ اهُ رَ ا يَـ مَ دَ عْ بَـ  دُ هَّ شَ تَ يَـ  ىذ  ُة. الَّ ادَ هَ الشَّ  هُ عُ فَ نْـ تَـ  دَ هَّ شَ تَ  نْ إ  
ْْ  ن  عَ  سَ يْ لَ  ةَ اعَ السَّ  كَ لْ ت   هُ نَّ أل َ  هُ لَ  لُ بَ قْ تُـ   ة  دَّ ش   نْ عَ  لْ بَ  دُ هَّ شَ تَ يَـ  ضٍ ُمَْ  ارٍ يَ ت  ا
 اهُ رَ أَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ وسَ . مُ ه  ر  فْ ى كُ لَ عَ  ىَ ق  بَ  نُ وْ عَ رْ ، ف  نُ وْ عَ رْ ف   لَ عَ ا فَـ مَ كَ   ق  لَ قَ الْ 
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 ىذ  الَّ  رَ حْ بَ وا الْ لُ َْ دَ  هُ شُ يْ جَ وَ  وَ ا هُ مَّ لَ  ُثَّ  ه  ر  فْ ى كُ لَ عَ  ىَ ق  بَ  عْ ن  تَ قْ يَـ  اٍت َلَْ زَ ج  عْ مُ 
ا ض ا رْ أَ  يه  ف   ونَ ضُ اَن ا ميَْ َُ مَ  رَ حْ بَ الْ  مُ ْلَُ  لَ عَ جَ  ، اَّللَُّ وهُ ازُ تَ اجْ  هُ تُ اعَ َجََ ى وَ وسَ مُ 
، وَ هُ  ازَ تَ اجْ  ارٍ رَّ جَ  شٍ يْ ِب َ  اءَ جَ  نُ وْ عَ رْ ف   ُثَّ  رَ حْ بَ وا الْ عُ طَ ا قَ وْ َنََ  مْ ، هُ ة ا سَ ب  َيَ 
 لُّ كُ وَ  وَ هُ  لَ َْ ا دَ مَ دَ عْ بَـ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  نَ م   هُ عَ مَ  نْ مَ ى وَ وسَ مُ  لَ تُ قْ يَـ ل   وَ هُ  لَ َْ دَ 
ا نَ ا. هُ ق ا رْ ف   رَ شَ عَ  َِنْ ابْ  ارَ صَ  انَ كَ   ر  حْ بَ الْ  اءُ ، مَ مْ ه  يْ لَ عَ  اءُ مَ الْ  مَ طَ تَ الْ  ه  ش  يْ جَ 
 قُ رَ غَ الْ  هُ كَ َر دْ ا أَ مَّ ، لَ ةٌ سَ ب  َيَ  ضٌ رْ ا أَ ذَ هَ ا وَ ذَ هَ  نْيَ بَ ا وَ نَ هُ ا وَ نَ هُ وَ  اء  مَ الْ  نَ م   لٌ بَ جَ 
 لُ بَ قْ ال يَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ  م  َنَ أَ وَ  يلَ ائ  رَ سْ و إ  نُ بَـ  ه  ب   تْ نَ مَ َءا ىذ  لَّ َب   تُ نْ مَ َءا الَ قَ 

 هُ نْ م   اَّللَُّ  لُ بَ قْ ا، ال يَـ اْلََ قَ فَـ  ت  وْ مَ لْ َب   نَ قَ يْـ ، أَ اة  يَ اْلَْ  نَ م   سَ ئ  يَ  هُ نَّ أل َ  هُ نْ م   اَّللَُّ 
 ونَ فُ ر  عْ ال يَـ وَ  ونَ مُ ل  سْ مُ  مْ َنَُّ أَ  ونَ عُ دَّ يَ  ونَ يشُ ع  يَ  اس  النَّ  نْيَ بَ  مَ وْ يَـ الْ  ينَ ذ  الَّ  الء  ؤُ هَ فَـ 
 ضُ عْ . بَـ دَ هَّ شَ تَ يَـ ل   رَ فَ كَ   هُ نَّ أَ  ىر  دْ ال يَ وَ  ر  فْ ُُ الْ  ةَ مَ ل  كَ   ولُ قُ ا يَـ ذَ وا، هَ رُ فَ كَ   مْ َنَُّ أَ 

 ع  رْ الشَّ  بُ تُ ، كُ ةٌ عَ بَـ طْ مَ  ة  طَ سْ بَ الْ  ا ِف  نَ هُ  ع  اب  طَ مَ الْ  ِف   ونَ لُ مَ عْ يَـ  س  االنَّ 
 مْ هُ وَ  الُ مَّ عُ ا الْ وَنََ وسُ دُ ٌة يَ رَ ثَـ عْ بَـ مُ  ض  رْ ى األَ لَ عَ  اقُ رَ وْ ، األَ ف  اح  صَ مَ الْ وَ 
  مْ َنَُّ أَ  مْ ْلُُّ دُ يَ  نْ مَ  مْ ْلَُ  ء  اَّللَُّ ى ٍّ هَ يُـ  َلَْ  الء  ؤُ وا، هَ رُ فَ كَ   مْ َنَُّ أَ  ونَ مُ لَ عْ ال يَـ وَ  ونَ لُ مَ عْ يَـ 
وا نُ قَ يْـ ا أَ مَّ وا لَ دُ هَّ شَ تَ فَـ  ة  اعَ السَّ  كَ لْ  ت  ََل ا إ  وْ بـَقَ  نْ إ  فَ  د  هُّ شَ لتَّ َب   مْ ُرهُ مُ َيَْ وا وَ رُ فَ كَ 
 .مْ هُ نْـ م   اَّللَُّ  لُ بَ قْ ال يَـ  ونَ وتُ ميَُ  مْ َنَُّ أَ 

ُر وَ الصُّ  يه  ف   ىذ  الَّ  تَ يْ بَـ الْ  ونَ لُ ُْ دْ ال يَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 دُ وجَ ا يُ يهَ ف   انَ كَ   نْ إ   ارُ ، الدَّ ارَ الدَّ  سَ يْ لَ  تُ يْ بَـ ، الْ بُ لْ َُ الْ  كَ ل  ذَ كَ وَ  ةُ يحَ ح  الصَّ 
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 ة  رَ جْ  اْلُْ ََل إ   ونَ لُ ُْ دْ ا يَ يهَ ف   سَ يْ لَ  ةٍ رَ جْ حُ  ِف  وَ  بٌ لْ ا كَ يهَ ف   ةٍ رَ ُحجْ  ، ِف  ُحَجرٌ 
 ا.يهَ ف   سَ يْ لَ  َّت  الَّ 

 ونَ لُ َُّ شَ تَ يَـ  نْ ُ  ور اا لَ كُ ال ذُ ًث ا وَ َنَ وا إ  سُ يْ لَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
  .ر  شَ بَ الْ  ة  ورَ صُ ب   سَ يْ لَ  مْ ه  ت  قَ لْ ْ   لُ صْ ا أَ مَّ ، أَ مَ ادَ ءَ  ِن  بَ  نْ م   ور  كُ الذُّ  ال  َُ شْ ِب َ 

، رُ ثَـ كْ أَ  هُ ا لَ ذَ ، هَ ةٌ عَ بَـ رْ أَ  هُ لَ  اذَ ، هَ ان  احَ نَ جَ  هُ ا لَ ذَ ، هَ مْ هُ لُّ كُ   ةٌ حَ ن  جْ أَ  مْ ْلَُ      
 .ان  تَ نَـ ان  ابْـ دَ يَ وَ  الن  ر جْ  هُ لَ  وهٌ جُ وُ  مْ ْلَُ وَ  دٍ يْ أَ  مْ ْلَُ وَ  لٌ جُ رْ أَ  مْ ْلَُ  الُ قَ يُـ وَ 

 نَ م   رْيٌ طَ  هُ نَّ  أَ الَّ إ   اهُ ءَ رَ  ىذ  الَّ  نُّ ظُ ، ال يَ رْيٍ طَ  ل  ُْ شَ ب   كُ لَ مَ الْ  لُ َُّ شَ تَ يَـ  دْ قَ وَ      
 .ور  يُ الطُّ 

، ءٌ ىْ شَ  هُ ابَ صَ ا أَ مَ وَ  ع  اب  الرَّ  و  أَ  اِّ  الثَّ  ق  اب  الطَّ  نَ م   طَ قَ ال ا سَ فْ ط   نَّ أَ  لَ نُق       
 .كٌ لَ مَ  هُ نَّ أَ  فُ ر  عْ ال يَـ  وَ هُ وَ  رٌ ائ  طَ  ِن  لَ ْحََ  لُ فْ ا الط ٍّ ذَ هَ  الَ قَ وَ 

ا عَ لَ مَ  مُ ل  سْ مُ ى الْ رَ يَـ  نْ أَ  زٌ ائ  جَ        اء  يَ ل  وْ ألَ ا ضُ عْ ، بَـ ة  يَّ يق  ق  اْلَْ  ه  ت  ورَ ى صُ لَ  ُا
 .ةُ َُ الئ  مَ الْ  مُ هُ ورُ زُ تَـ 

 
 د  عْ الرَّ  كُ لَ مَ      
 ى  حْ وَ لْ َب   رُ مْ األَ  يه  ت  َيَْ  د  عْ الرَّ  كُ لَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اَّللَّ   المَ كَ   ونَ عُ مَ سْ ال يَ  ةُ َُ الئ  مَ ، الْ اَّللَّ   المَ كَ   عُ مَ سْ ، ال يَ ابَ حَ السَّ  بَ ر  ضْ يَ ل  
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 نْ مَ  ة  َُ الئ  مَ الْ  نَ م  وَ  رَ ام  وَ ُغ األَ لٍّ  بَـ يُـ وَ  اَّللَّ   المَ كَ   عُ مَ سْ يَ  وَ هُ  يلُ َْ   ج  َنَ دُ ي ٍّ  سَ الَّ إ  
 .ى  حْ وَ لْ َر َب  مْ األَ  مُ لٍّ ُغهُ بَـ يُـ 
 

 نيُ اط  يَ الشَّ      
 رْيُ غَ  مٌ سْ ق  وَ  ةٌ دَ رَ مَ  مٌ سْ  ق  نُي اط  يَ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 مْ وَنَُ دُ ف ٍّ صَ يُ  ةُ َُ الئ  مَ ، الْ انَ ضَ مَ رَ  ِف   ونَ دُ فَّ صَ يُ  ةُ دَ رَ مَ الْ  نيُ اط  يَ ، الشَّ ةٍ دَ رَ مَ 
َْ مَّ ، أَ ودٍ يُ قُ ب   مْ وَنَُ دُ ي ٍّ قَ يُـ وَ   ونَ ذُ ؤْ يُـ  ة  ادَ عَ الْ كَ   ونَ لُ غ  تَ شْ يَ  نيَ ت  ل  فَ نْـ مُ  ونَ ونُ ُُ يَ  ونَ رُ ا اآل

 .مْ ُت   افَ رُّ صَ تَ  ونَ فُ رَّ صَ تَ يَـ وَ  اسَ النَّ 
 .اس  النَّ  اء  وَ غْ إ   ِف   ونٌ نُ فُـ  مْ ْلَُ  نيُ اط  يَ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 

 نُّ اْلْ       
 مْ يه  ف   اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ يه  ف   ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  نُّ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  ت  يَّ ر ٍّ ذُ  نْ م   جَ رَ ْْ  أَ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ يسُ ل  بْ إ   (ن ٍّ اْلْ   ِف  ) لُ صْ األَ وَ  ادٌ هَّ زُ وَ  اءُ مَ لَ عُ 
ى  يسَ ع   مَ َيَّ أَ  ن ٍّ اْلْ   اءُ يَ ب  نْ أَ  مْ هُ  ر  شَ بَ الْ  اءُ يَ ب  نْ . أَ اءُ يَ ب  نْ أَ  مْ يه  ف   سَ يْ لَ  نْ ُ  لَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ 
 مَ َيَّ أَ وَ  كَ ل  ذَ كَ   يمَ اه  رَ بْـ إ   مَ َيَّ أَ وَ  كَ ل  ذَ ى كَ وسَ مُ  مَ َيَّ أَ ى وَ يسَ ع  وا ب  نُ مَ َءا نٌّ ج   انَ كَ 
 نَ م  وَ  رَ ثَـ كْ أَ  ن ٍّ اْلْ   نَ م   ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  ارَ صَ  ولُ سُ الرَّ  ثَ ع  ا بُ مَّ لَ  ُثَّ  كَ ل  ذَ كَ   وحٍ نُ 

 اءَ يَ ب  نْ األَ  ىم   ُيَْ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ان  نَ بْـ  إ  الَّ إ   مْ هُ عَ ب  ا تَ مَ  اء  يَ ب  نْ األَ  ضُ عْ ، بَـ رَ ثَـ كْ أَ  س  نْ اإل  
 اَّللَُّ  كَ ل  ذَ  عَ مَ وَ  اءُ يَ ل  وْ األَ  ُثَّ  اءُ يَ ب  نْ األَ  ه  يْ لَ إ   اس  النَّ  هُ رَ كْ أَ  يسُ ل  بْ ، إ  يسَ ل  بْ إ   نْ م  
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 انٍ َُ مَ  ِف   ولُ سُ الرَّ وَ  انٍ َُ مَ  ِف   دَ عَ قَـ  ةَ َُّ مَ  ِف   يسُ ل  بْ إ   ة ا رَّ . مَ ه  ر ٍّ شَ  نْ م   مْ هُ ظُ فَ ُيَْ 
 ىَ ذ  ؤْ يُـ ل   كَ رَّ َتََ  يسُ ل  بْ إ  ، فَ دٍ مَّ ُمَُ  ة  بَ قَـ ى رَ لَ عَ  نَّ أَ طَ أَلَ  يسُ ل  بْ إ   الَ ، قَ ة  بَ عْ َُ الْ  دَ نْ ع  

 وَ ، هُ اق  رَ ع   الْ ََل إ   ةَ َُّ مَ  نْ م   اق  رَ ع  الْ  ِف   اهُ مَ ، رَ ه  ل  جْ ر  ب   هُ سَ فَ رَ  يلُ َْ  ، ج  ولَ سُ الرَّ 
 كَ ل  ذَ  عَ مَ وَ  ارٌ بَ ك    يتٌ ار  فَ عَ  ودٌ نُ جُ  هُ لَ  يسُ ل  بْ . إ  ولُ سُ الرَّ  ه  يْ لَ إ   اس  النَّ  هُ رَ كْ أَ  يسُ ل  بْ إ  

 ن ٍّ اْلْ   ودَ جُ وُ  رُ ُ  نْ يُـ  ىذ  الَّ وَ  اء  يَ ب  نْ األَ  نَ م   هُ لَ بْـ قَـ  نْ مَ وَ  ولَ سُ الرَّ  هُ نْ م   ظَ ف  حَ  اَّللَُّ 
. رٌ اف  كَ   وَ هُ فَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  اد  قَ ت  اعْ  ِف   ودٌ جُ وُ  مْ ْلَُ  نَّ اْلْ   نَّ أَ  عَ َسَ   نْ أَ  دَ عْ بَـ 
ا حَ َط أَ عْ يُـ  ا َلَْ مَ  مْ اهُ طَ عْ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ةُ َُ الئ  مَ ، الْ ن ٍّ اْلْ   نَ ى م  وَ قْـ أَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  د ا
 ُثَّ  اء  مَ  السَّ ََل ا إ  ِب َ  لَ صَ وَ  نْ  أَ ََل إ   نٍ دُ مُ  عَ بَ رْ أَ  بَ لَ قَـ  يلُ َْ  . ج  نيَ م  الَ عَ الْ  نَ م  
 مْ هُ يـَّ ب  وا نَ بُ ذَّ ا كَ مَّ لَ  وطٍ لُ  م  وْ قَـ  الك  هْ ِب    هُ رَ مَ أَ  ا، اَّللَُّ هَ لَ اف  ا سَ يَـهَ ال  عَ  ة ا وبَ لُ قْ ا مَ هَ دَّ رَ 
 .مْ هُ دَ َبَ أَ  نٍ دُ مُ  عُ بَ رْ ، أَ مْ ه  يْ لَ عَ  هُ طَ لَّ  سَ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ةَ شَ اح  فَ الْ  ه  ذ  وا هَ لُ م  عَ وَ 
 

 ة  َُ الئ  مَ الْ  نَ م   مُ ل  سْ مُ الْ  ينُ ر  قَ الْ وَ  ن ٍّ اْلْ   نَ م   رُ اف  َُ الْ  ينُ ر  قَ الْ      
 لُ كَّ وَ يُـ  ن ٍّ اْلْ   نَ م   رُ اف  َُ الْ  ينُ ر  قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  ت  الدَ و   دَ عْ بَـ  ص  خْ لشَّ َب   لُ كَّ وَ يُـ  ك  لَ مَ الْ  نَ م   ينُ ر  قَ الْ وَ  ه  ت  الدَ و   دَ عْ بَـ  ص  خْ لشَّ َب  
وا رُ عُ شْ ال يَ وَ  مْ ه  ر  دْ صَ  ِف   لُ ُْ دْ يَ  اء  يَ ب  نْ األَ  رْي  غَ ب   لٌ كَّ وَ مُ  وَ هُ  ىذ  الَّ  ينُ ر  قَ الْ  ن  ُ  لَ 
 ونُ ُُ يَ  جُ رُ َيَْ وَ  لُ ُْ دْ ا يَ مَّ لَ  هُ نَّ أل َ  انُ سَ نْ اإل   ه  ب   رُ عُ شْ ال يَ وَ  جُ رُ َيَْ وَ  لُ ُْ دْ يَ  وَ ، هُ ه  ب  

 انٍ سَ نْ إ   ة  ورَ صُ ب   لَ َُّ شَ ا تَ ذَ ا إ  مَّ ، أَ ه  ب   رُ عُ شْ ال يَ  صُ خْ الشَّ  اء  وَ اْلَْ يف اا كَ ط  ا لَ م ا سْ ج  
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ال  مْ ه  ور  دُ صُ  ِف   مْ وِب   لُ قُـ  ِف   لُ ُْ دْ ال يَ  اءُ يَ ب  نْ ا األَ مَّ أَ  ه  ب   ُيُ سُّ  ه  رْي  غَ  وْ أَ 
 .يعُ ط  تَ سْ يَ 

 

 مْ وهُ ادُ زَ فَـ  ن ٍّ اْلْ   نَ م ٍّ  الٍ جَ ر  ب   ونَ وذُ عُ يَـ  س  نْ اإل   نَ م ٍّ  الٌ جَ ر   انَ كَ   هُ نَّ أَ وَ ﴿ ةُ اآليَ      
 [ن ٍّ اْلْ   ةَ ورَ سُ ] ﴾ق ااهَ رَ 

 نَ م ٍّ  الٌ جَ ر   انَ كَ   هُ نَّ أَ وَ ﴿ اََل عَ تَـ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 ىاض  مَ لْ َب   [ن ٍّ اْلْ   ةَ ورَ سُ ] ﴾ق ااهَ رَ  مْ وهُ ادُ زَ فَـ  ن ٍّ اْلْ   نَ م ٍّ  الٍ جَ ر  ب   ونَ وذُ عُ يَـ  س  نْ اإل  
وا رُ افَـ ا سَ ذَ وا إ  انُ ، كَ ن ٍّ ْلْ  َب   ونَ دُ ج  نْ تَـ سْ وا يَ انُ كَ   ب  رَ عَ و الْ كُ ر  شْ مُ  ونَ كُ ر  شْ مُ الْ 
 كَ لْ ت   ن ٍّ ِب    ونَ دُ ج  نْ تَـ سْ وا يَ ُيُ َِ  سْ يَ ل   وتٌ يُ ا بُـ يهَ ف   سَ يْ لَ  ةٍ يَّ ر ٍّ بَ  ضٍ رْ وا ِب َ َزلُ نَـ ا وَ ر ا فَ سَ 
 اهُ نَ عْ ، مَ كَ ب   تُ رْ جَ تَ اسْ  ىاد  وَ ا الْ ذَ هَ  يمَ ظ   عَ َيَ  ىاد  نَ يُـ  مْ هُ دُ حَ أَ  ولُ قُ ، يَـ ض  رْ األَ 
، اَّللَُّ  هُ مَّ ا ذَ ذَ ، هَ كَ ب   ريٌ ج  تَ سْ  مُ َنَ أَ  ِن  ظْ فَ ، احْ ىاد  وَ ا الْ ذَ هَ  انَ طَ يْ  شَ َيَ  ِن  ظْ فَ احْ 
 .مْ ِب    ونَ نُ صَّ حَ تَ ، يَـ نَّ اْلْ   ونَ سُ د ٍّ يـُقَ  هُ ونَ لُ عَ فْ وا يَـ انُ كَ   ىذ  الَّ  لُ عْ ف  ا الْ ذَ هَ 
 

 وجُ جُ أْ مَ وَ  وجُ جُ َيَْ      
 ميٌ د  قَ  مْ هُ َيُ ر  َتَ  وجَ جُ أْ مَ وَ  وجَ جُ َيَْ  مُ وْ قَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 كَ لْ  ت  ََل إ   مْ اْل   صَ ف  انْ  يخُ ر  ا َتَ مَّ أَ  مَ ادَ ءَ  ة  يَّ ر ٍّ ذُ  نْ م   مْ َنَُّ أَ  تَ بَ بَـ  ىذ  الَّ  ميٌ د  قَ  ميٌ د  قَ 
  اهُ طَ عْ  أَ اََل عَ تَـ  ا، اَّللَُّ يًّ ل  وَ  انَ كَ   نْي  نَ رْ قَ و الْ ا ذُ ذَ وم اا هَ لُ عْ مَ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  ض  رْ األَ 
ُِ الر ٍّ  ت  انَ ، كَ ة ا رَ ه  َبَ  ة ا امَ رَ كَ   نْ مَ وَ  وَ هُ  يدُ ر  يُ  ثُ يْ حَ  ب  رْ غَ الْ وَ  ق  رْ  الشَّ ََل إ   هُ لُ م  َتَْ  ي



220 
 

، عَ و  ر اا طَ مُ عُ  هُ قَ زَ رَ  . اَّللَُّ هُ عَ مَ  ا أَ ل  مَ  اشَ يال ا ، دَّ  السَّ َِن بَ  ىذ  الَّ  وَ ، هُ ةٍ نَ سَ  ىْ فَ لْ  ُا
 .ر  شَ بَ الْ  ن  عَ  وجَ جُ أْ مَ وَ  وجَ جُ َيَْ  الء  ؤُ هَ  زَ جَ حَ 
 

 ةُ سَ وَ سْ وَ الْ      
 سَ يْ ، لَ ونُ ُُ تَ  ر  دْ الصَّ  ِف   ةُ سَ وَ سْ وَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 انُ سَ نْ اإل   امُ نَ ا يَـ مَ دَ نْ ، ع  رْي  ِلَْ َب   هُ رُ مُ َيَْ  ر  دْ الصَّ  ِف   كَ ل  ذَ كَ   كُ لَ مَ الْ ، وَ ن  ذُ األُ  ِف  
ْْ  هُ رُ مُ َيَْ  كُ لَ مَ الْ وَ  ة  يَ ص  عْ مَ لْ َب   هُ تَ ظَ قَ يَـ  مَ ت  َيَْ  نْ أَ  يدُ ر  يُ  انُ طَ يْ الشَّ  ا ذَ ، هَ رْيٍ ِب َ  ت مْ ا
 نْ ا أَ مَّ إ  وَ  كَ لَ مَ الْ  عَ ب  تَّ يَـ  نْ ا أَ مَّ إ  ، فَ رَّ الشَّ  ه  يْ لَ عَ  ضُ ر  ا يـَعْ ذَ هَ وَ  رْيَ اِلَْ  ه  يْ لَ عَ  ضُ ر  يـَعْ 
 هُ رُ مُ ا َيَْ ذَ هَ وَ  رْيٍ ِب َ  هُ رُ مُ ا َيَْ ذَ ، هَ كَ ل  ذَ كَ   ظُ ق  يْ تَـ سْ ا يَ مَ دَ نْ ع  ، وَ انَ طَ يْ الشَّ  عَ ب  تَّ يَـ 
ْْ  ولُ قُ ا يَـ ذَ ، هَ رٍٍّ شَ ب   ْْ  ولُ قُ ا يَـ ذَ هَ وَ  رْيٍ ِب َ  مْ ت  ا  م  وْ النـَّ  دَ نْ ا ع  ذَ َُ هَ ، وَ رٍٍّ شَ ب   مْ ت  ا
 .اظ  يقَ ت  سْ اال   دَ نْ ع  وَ 

 هُ نْ م   افُ َيََ ا وَ ري ا ث  كَ   ت  وْ مَ لْ َب   رُ ُ ٍّ فَ يُـ  ىذ  الَّ  صُ خْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ت  وْ مَ الْ  رَ كْ ذ   رُ ث  ُْ يُ  انَ ا كَ ذَ ا إ  مَّ أَ  اسٌ وَ ا َوسْ ذَ هَ  ات  مَّ ه  مُ الْ  ن  عَ  هُ لُ غَ شْ يَ  ثُ يْ ِب َ 
 نْ م   كَ ل  ذَ  رْي  غَ وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ة  اءَ رَ ق  كَ   ة  مَّ ه  مُ الْ  ور  مُ األُ  ن  عَ  هُ لُ غَ شْ ال يَ  ثُ يْ ِب َ  نْ ُ  لَ 
 .نٌ سَ حَ  لٌ مَ عَ  وَ هُ فَـ  َ  ٍّ الْ  ال  مَ عْ أَ 
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 تَ يْ ضَ ا قَ مَ  رَّ ا شَ نَ ق   وَ َِن عْ مَ      
ا مَ  رَّ شَ  ىْ أَ  تَ يْ ضَ ا قَ مَ  رَّ ا شَ نَ ق  وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ىُ ض  قْ مَ ، الْ هُ تُ فَ ص   وَ هُ  ىذ  الَّ  اَّللَّ   اءَ ضَ قَ  سَ يْ لَ  ىُ ض  قْ مَ الْ  ه  ب   ادُ رَ مُ ، الْ تَ قْ لَ َْ 
 ىٌّ ض  قْ مَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  ود  جُ وُ الْ  ِف   لَ َْ ا دَ مَ  لُّ ، كُ اَّللَُّ  اهُ ضَ قَ  ىذ  الَّ  ءُ ىْ الشَّ  اهُ نَ عْ مَ 

َْ اَّللَّ   نَ ا م  رًّ شَ  ونُ ُُ ال يَ  ر ٍّ لشَّ ل   اَّللَّ   اءُ ضَ ، قَ ه  ود  جُ وُ ى ب  ضَ قَ  وَ ، هُ َّلل َّ    اَّللَّ   قُ لْ ، 
 ىٌّ ض  قْ مَ  انُ ميَ . اإل  كَ ل  ذَ  ِف   ى اَّللَّ  لَ عَ  ضُ ََِ عْ ال يُـ ، فَ اَّللَّ   نَ يح اا م  ب  قَ  سَ يْ لَ  ر ٍّ لشَّ ل  

 ر ٍّ الشَّ وَ  رْي  خَ لْ ل   اَّللَّ   اءُ ضَ ا قَ مَّ ا، أَ ن ا سَ حَ  سَ يْ لَ  رٌّ شَ  ىٌّ ض  قْ مَ  رُ فْ ُُ ا الْ مَّ ، أَ نٌ سَ حَ 
 هُ نْ م  وَ  نٌ سَ حَ  هُ نْ م   ه  اد  بَ ع   ِف   هُ قَ لَ َْ  ىذ  ا الَّ ذَ ا هَ َّنََّ ا، إ  رًّ شَ  سَ يْ لَ  هُ نْ م   نٌ سَ حَ 
ٌِ ب  قَ  ٌِ ب  قَ  ه  س  فْ نَـ  ِف   رُّ ا الشَّ مَّ ، أَ ي  .ي
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 [اء  يَ ب  نْ األَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾نيَ م  ال  الظَّ  نَ م   تُ نْ كُ   ِّ ٍّ إ   كَ انَ حَ بْ سُ ﴿     
  ِّ ٍّ إ   كَ انَ حَ بْ سُ ﴿ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   لُ وْ قَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ِّ ٍّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  ىس  فْ نَـ  تُ مْ لَ ظَ  اهُ نَ عْ مَ  [اء  يَ ب  نْ األَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾نيَ م  ال  الظَّ  نَ م   تُ نْ كُ 
 .مْ ه  ام  سَ جْ ِب َ  ر  رَ الضَّ  اق  ْلَْ إ   وْ أَ  مْ اْل   وَ مْ أَ  ذ  ْْ ِب َ  اسَ النَّ  تُ مْ لَ ظَ 
 

 ةُ دَ رَ ق  الْ وَ  يرُ از  نَ اِلَْ      
. يرَ از  نَ ا اِلَْ دَ ا عَ مَ  ارُ غَ تَـ  م  ائ  هَ بَـ الْ  رُ ائ  سَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 تْ نَ زَ  ة ا دَ اح  وَ  نَّ وا أَ مُ ل  ا عَ ذَ إ   ودَ رُ قُ الْ  نَّ  إ  َّتَّ ض اا حَ يْ أَ  ودُ رُ قُ الْ وَ  َغرْيَة ا  دُّ شَ أَ  لُ ب  اإل  
 َّت  الَّ  ه  ذ  هَ  وتَ  َتَُ َّتَّ حَ  ب  شَ اِلَْ ى وَ صَ ْلَْ ا َب  وَنََ َجُُ رْ يَـ  ود  رُ قُ الْ  نَ م   دٍ اح  وَ  عَ مَ 
 ىذ  ا. الَّ ذَ هَ  ا ُثَّ ذَ هَ  ا ُثَّ هَ بُـ كَ ْر ا يَـ ذَ ا هَ هَ ج  وْ زَ  ور  ضُ ال، ِب ُ فَ  يرُ ز  نْ ا اِلْ  مَّ ، أَ تْ نَ زَ 
 وْ أَ  ةُ َغريَْ الْ  ه  ذ  هَ  بُ هَ ذْ ، تَ ةُ لَ صْ اِلَْ  ه  ذ  هَ  يه  ف   ريُ ص  تَ  ير  ز  نْ اِلْ   ل  كْ ى أَ لَ عَ  مُ او  دَ يُ 
 اب  بَ سْ أَ  نْ م   نَّ  أَ َّتَّ ا حَ هَ م  ْلَْ  نْ م   أُ شَ نْ تَـ  َّت  الَّ  اض  رَ مْ األَ  رْيُ ا غَ ذَ ، هَ فُ عُ ضْ تَ 

ى لَ اُن عَ مَ دْ اإل  وَ  ير  ز  نْ اِلْ   م  ُل ْلَْ كْ أَ ُة وَ ارَ يجَ الس ٍّ  ونَ ولُ قُ يَـ  اءُ بَّ ط  األَ  ان  طَ رَ السَّ 
َْ رْ ق  . الْ دَ رْ ق  الْ يَر وَ ز  نْ اِلْ   لُ تُ قْ يَـ  لُ ز  نْ ا يَـ مَّ ى لَ يسَ  ع  َنَ دُ ي ٍّ . سَ ر  مْ اِلَْ   نْ ُ  ، لَ يثٌ ب  ُد 
وا دُ جَ ا وَ ذَ إ   دُ رْ ق  ا الْ يهَ ف   رُ ثُـ ُْ يَ  َّت  الَّ  الد  ب  الْ  ى، ِف  رَ ْْ أُ  ةٍ هَ ج   نْ م   د  رْ ق  الْ  ثُ بْ ُْ 
 .هُ ونَ ذُ ؤْ يُـ  دْ د اا قَ ر  فَ نْـ اَن ا مُ سَ نْ إ  
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 لُ صَ بَ الْ وَ  مُ ؤْ الثُـّ      
َْ َِن عْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        اَِف نَ تَـ ال يَـ  ة  حَ ائ  الرَّ  يهُ ر  كَ   يثٌ ب   

 يه  ف   سَ يْ ا لَ م ا ؤْ بُـ  يه  ف   نَّ أل َ  يذٌ ذ   لَ َِن عْ ِب َ  بٌ ي ٍّ طَ  امُ عَ ا الطَّ ذَ هَ  الَ ا. قَ ذَ هَ  عَ ا مَ ذَ هَ 
 .يث  د  حَ لْ ل   ةٌ ضَ ارَ عَ مُ 

 .ةٌ يحَ ب  قَ  مْ هُ تُـ حَ ائ  رَ  رَّاثُ ُُ الْ وَ  لُ صَ بَ الْ وَ  مُ ؤْ الثُـّ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ      
ا ذَ ا إ  مَّ . أَ بٌ ذ  كَ   ،ءٌ ىط  بَ  مٌّ سَ  الُ قَ ال يُـ  ام  عَ الطَّ   ِف  اَنَ كَ   نْ إ   مُ ؤْ الثُـّ وَ  لُ صَ بَ الْ      

ا ذَ ي ٍّ خ اا جَ بْ طَ  خَ طُب   ا مَّ ، أَ د  ج  سْ مَ  الْ ََل إ   بُ هَ ذْ يَ فَـ  لُ كُ ، َيَْ ةُ لَّ ع  الْ  كَ لْ ت   تْ بَ هَ د ا
 ونَ هُ رَ ُْ يَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ ، وَ هُ مَّ ذَ  ولُ سُ الرَّ  كَ ل  ذَ ل   هُ لَ وْ حَ  نْ مَ  ىذ  ؤْ يئ اا يُـ ن   هُ لَ كَ أَ  نْ مَ 

 َنَ دَ اج  سَ ُرَبنَّ مَ قْ ال يَـ  الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  كَ ل  ذَ ا، ل  هَ نْـ م   نَ وْ ذَّ أَ تَ يَـ  ةَ يهَ ر  َُ الْ  ةَ حَ ائ  الرَّ 
 .اء  الرَّ  ِ  تْ فَ ب   ةٍ ايَ وَ ر   ِف   َربْ ال يـَقْ . فَ نْي  تَ رَ جَ الشَّ  نْي  اتَ هَ  نْ م   لَ كَ أَ  نْ مَ 
 

 نُ اه  َُ الْ      
 ارَ بَ ْْ ى األَ اطَ عَ تَـ يَـ  ىذ  الَّ  وَ هُ  نُ اه  َُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا ذَ ى هَ مَّ سَ يُ ، وَ ب  يْ غَ الْ  م  لْ ع   ةَ عَ الَ طَ مُ وَ  ار  رَ سْ األَ  ةَ فَ ر  عْ مَ  ىع  دَّ يَ وَ  ث  اد  وَ اْلَْ  ن  عَ 
ا يمَ ا ف  وَنََ عُ دَّ يَ  مْ هُ  اتٍ مَ د ٍّ قَ مُ وَ  ابٍ بَ سْ ى أَ لَ عَ  دَ مَ تَ اعْ  و  ا، أَ م ا ج ٍّ نَ مُ  ريُ ْ  األَ 

 .امٌ رَ حَ  مْ هُ يقُ د  صْ تَ  الء  ؤُ هَ  لُّ ، كُ مْ هُ نَـ يْـ بَـ 
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ُّ وَ الْ        ىُّ ق  التَّ وَ  َل 
 اَّللَُّ  هُ عُ م  ا ُيسْ يًّ ل  وَ  انَ كَ   نْ إ   تُ ي ٍّ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 َل  ٍّ وَ الْ  ةَ امَ رَ كَ   نَّ أل َ  ه  َْ  قَ  نْ يٌد م  ع  بَ  وَ هُ  نْ َت مَ وْ صَ وَ  ه  َْ  قَ  دَ نْ ع   انَ كَ   نْ مَ  تَ وْ صَ 
 زٌ ائ  جَ  وحُ ، الرُّ َْ  قَ الْ  دَ نْ ع   المَ سَّ ال عُ مَ سْ يَ فَـ  َل  ٍّ وَ  الْ رْيُ ا غَ مَّ ، أَ ت  وْ مَ لْ َب   عُ ط  قَ نْـ ال تَـ 

 .ةَ ازَ نَ اْلْ   ونَ عُ ي ٍّ ُيشَ  ينَ ذ  الَّ  اس  النَّ  المَ كَ   عَ مَ سْ يَ  نْ أَ 
 .اء  يَ ب  نْ األَ  ضَ عْ بَـ  يـََرْونَ  اة  فَ وَ الْ  دَ نْ ع   اء  يَ ل  وْ األَ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 مٌ وْ نَـ  وَ هُ  َْ  قَ الْ  ِف   ىُّ ق  التَّ  دُ بْ عَ الْ  هُ امُ نَ يَـ  ىذ  الَّ  مُ وْ النـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ىٌّ يق  ق  حَ 
 

 ةُ يقَ ر  الطَّ      
 اَّللَّ   نَ م   دُ َيَ   ة  يقَ ر  ى الطَّ لَ عَ  مَ اوَ دَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ْ   ِف  وَ  خ  زَ ََْ الْ  ِف  ا وَ يَ نْـ الدُّ  ة  قَ ارَ فَ مُ  دَ نْ ع  ا وَ يَ نْـ الدُّ  ف اا ِف  طْ لُ   .ة  رَ اآل
 ا اَّللَُّ وْل َ صُ أُ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  ة  يقَ ر  ى الطَّ لَ عَ  تَ بَ بَـ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ا.يَ نْـ الدُّ  نَ م   وج  رُ اِلُْ  دَ نْ ع   ه  ب   فُ طُ لْ يَـ 
 وُ َنَْ  ةٌ ريَ ث  كَ   ىَ ه  وَ   اَّللَّ  ََل إ   ةٌ بَ رْ ا قُـ هَ لُّ كُ   اَّللَّ   ل  هْ أَ  قُ رُ طُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ ا رَ َلهَ عَ فَـ  نْ ُُ تَ  َلَْ  نْ إ  ، وَ  اَّللَّ  ََل إ   بُ ر ٍّ قَ ا تُـ هَ لُّ ة ا، كُ يقَ ر  طَ  نيَ ع  بَ رْ أَ 
 .يثَ د  اْلَْ وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  قُ اف  وَ تُـ  نْ ُ  لَ 
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 يثَ د  اْلَْ وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  قُ اف  وَ ا تُـ هَ لُّ كُ   اَّللَّ   ل  هْ أَ  قُ رُ طُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 و  ى أَ وَ قْ  التـَّ ََل إ   ول  صُ وُ لْ  ل  اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ر  كْ ذ   ام  وَ ى دَ لَ عَ  ةٌ عَ ايَـ بَ مُ  ىْ أَ  ةٌ عَ يْـ ا بَـ َنََّ أل َ 
 ى.وَ قْ التـَّ  نَ م   ن  ُُّ مَ التَّ 

ى لَ عَ  ات  بَ لثَـّ ل   خ  يْ ى الشَّ لَ عَ  د  هْ عَ الْ  ذُ ْْ أَ  ةُ يقَ ر  الطَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ر  كْ الذ  

 اتٌ حَ فَ نَـ وَ  رْيٌ َْ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  ة  يقَ ر  ى الطَّ لَ عَ  مَ اوَ دَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 هُ طَ بَّ خَ تَ يَـ  نْ أَ  نْ م   اَّللَُّ  يه  م  ُيَْ وَ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   اَّللَّ   نَ م   فٌ طْ لُ  هُ لَ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ِف  

 .زٌ وْ فَـ وَ  اةٌ َنََ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  ة  رَ ْ  اآل ِف  وَ  انُ طَ يْ الشَّ 
 ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ة  فَ ر  عْ مَ  عَ مَ  ة  يقَ ر  ى الطَّ لَ عَ  تَ بَ بَـ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 هُ لَ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   وَ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   نَ م   فٌ طْ ا لُ يَ نْـ الدُّ  ِف   هُ لَ  ونُ ُُ يَ  ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ 

ْ   ِف  وَ  ةٌ اصَّ َْ  ةٌ الَ حَ   .ريٌ ب  كَ   لٌ ضْ فَ  هُ لَ  ة  رَ اآل
 نَّ أل َ  ق  رُ الطُّ  لُ ضَ فْ أَ  ىَ ه   ةُ يَّ اع  فَ الر ٍّ  ةُ يقَ ر  الطَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ٌّ وَ  الٌ َْ  هُ لَ  انَ . كَ ه  ان  مَ زَ  ِف   اء  يَ ل  وْ األَ  لُ ضَ فْ أَ  ىَّ اع  فَ الر ٍّ  دَ ْحَْ أَ  خَ يْ ا الشَّ هَ سَ س ٍّ ؤَ مُ    َل 
 رْ ش ٍّ بَ  هُ لَ  الَ قَ فَـ  ام  نَ مَ الْ  ِف   ولَ سُ ى الرَّ أَ رَ  ىُّ ح  ائ  طَ بَ الْ  ورٌ صُ نْ مَ  خُ يْ الشَّ  هُ َسُْ ا ريٌ ب  كَ 
 ِف   ىْ )أَ  اء  يَ ل  وْ األَ  دَ ي ٍّ سَ  ونُ ُُ يَ  دٍ لَ وَ ة ا ب  لَ يْـ لَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  دَ عْ بَـ  م لُ حْ تَ ا سَ َنََّ ِب َ  كَ تَ ْْ أُ 
 هُ تْ دَ لَ وَ  ة ا ُثَّ لَ يْـ لَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  دَ عْ بَـ  هُ مُّ أُ  ه  ب   تْ لَ مَ حَ فَ  اء  يَ ب  نْ ُد األَ ي ٍّ  سَ َنَ ا أَ مَ ( كَ ه  ان  مَ زَ 
 .ه  ان  مَ زَ  اء  يَ ل  وْ أَ  لَ ضَ فْ أَ  ارَ  صَ َّتَّ حَ  ة ا بَ ي ٍّ طَ  ة ا أَ شْ نَ  اَّللَُّ  هُ أَ شَ نْ أَ فَ 
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 ى ٍّ ق  التٍّ  ةُ بَ حْ صُ      
ابْ عَ  اَّللَُّ  مُ حَ رْ يَـ  دْ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        ه  ت  بَ حْ صُ يئ اا ب  س  مُ  د ا

 .ىٍّ ق  تَ  دٍ بْ عَ ل  
 

 َّللَّ  ا دُ ْحَْ      
 اء  رَّ ى السَّ لَ عَ  دُ مَ  ُيُْ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ََِّ وَ  ح  رَ فَ الْ وَ  ب  ائ  صَ مَ الْ وَ  ة  مَ عْ ى الن ٍّ لَ عَ  ىْ أَ  اء  رَّ الضَّ وَ   ةٌ مَ عْ ا ن  نَ ابَـ صَ أَ  نْ إ   ح  ال
 ةُ مَّ ، أُ نيَ ل  وَّ األَ  اء  يَ ب  نْ األَ  ب  تُ كُ   ض  عْ بَـ  ِف   هُ دُ مَ َنَْ  ةٌ يبَ ص  ا مُ نَ ابَـ صَ أَ  نْ إ  وَ  هُ دُ مَ َنَْ 
 .اء  رَّ الضَّ وَ  اء  رَّ ى السَّ لَ عَ  اَّللََّ  ونَ دُ مَ ُيَْ  مْ َنَُّ أل َ  ينَ اد  مَّ اْلَْ  نَ وْ مَّ سَ يُ  دٍ مَّ ُمَُ 
 

 يثٌ د  حَ      
 هُ ضَ وَّ عَ  ئ اا َّلل َّ  يْـ شَ  كَ رَ تَـ  نْ مَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .»هُ نْ ا م  رْي ا َْ  اَّللَُّ 
 ة  دَ حْ وَ الْ  نَ م   رْيٌ َْ  ُِ ال  الصَّ  يسُ ل  اْلَْ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .»وء  السُّ  يس  ل  جَ  نْ م   رْيٌ َْ  ةُ دَ حْ وَ الْ وَ 
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 الةُ الصَّ      
 س  مْ اِلَْ  ات  وَ لَ لصَّ َب   ان  سَ نْ اإل   امُ مَ ت  اهْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .رْي  اِلَْ  يلُ ل  دَ 
 هُ نْ عَ  لُ أَ ا ُيسْ مَ  لُ وَّ أَ  ىَ ه   سُ مْ اِلَْ  اتُ وَ لَ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ة  مَ ايَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ات  ادَ بَ ع  الْ  نَ م   انُ سَ نْ اإل  
 لُّ ، كُ يه  ف   الةَ ع اا ال صَ رْ  شَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  لَ زَ نْـ ا أَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .الةٌ ا صَ يهَ ف   ع  ائ  رَ الشَّ 

وا فُ ل  تَ ال َتَْ وا وَ وُ تَـ اسْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ٌِ ح  صَ  يثٌ د  . حَ »مْ ُُ وبُ لُ َف قُـ ل  تَ خْ تَ فَـ   وف  فُ الصُّ  ِف   الفُ ت  ْْ اال   اهُ نَ عْ مَ وَ  ي
 ف ٍّ الصَّ  ةُ يَ و  سْ . تَ مْ ه  يْ لَ عَ  شُ و ٍّ شَ يُ فَـ  كَ ل  ذَ  هُ بُ ج  عْ يُـ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ ر اا أل َ افُـ نَ تَـ  بُ ب ٍّ سَ يُ 
 .وب  لُ قُ الْ  فَ لُ َتَ  ىو ٍّ قَ يُـ 

 ان  ميَ اإل   ة  حَّ ص   دَ عْ بَـ  انُ سَ نْ اإل   ه  ب   ِن  تَ عْ ا يَـ مَ  مَّ هَ أَ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ْلََ  سُ مْ اِلَْ  اتُ وَ لَ الصَّ ، وَ سُ مْ اِلَْ  اتُ وَ لَ الصَّ  ءٍ ىْ شَ  مُّ هَ ، أَ الة  وُر الصَّ مُ أُ 
 .ةُ ارَ هَ ا الطَّ هَ احُ تَ فْ ، م  احٌ تَ فْ م  

 هَ لَ ال إ   نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  اَّللَّ   يدُ ح  وْ ا تَـ يهَ ، ف  رٌ كْ ذ   الةُ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ُِ ب  سْ ا التَّ يهَ ف  وَ  ريُ ب  ُْ ا التَّ يهَ ف  ، وَ  اَّللَُّ الَّ إ    اَّللَّ   انَ حَ بْ سُ  عٌ بَ رْ أَ  ر  كْ الذ ٍّ  لُ ضَ فْ أَ ، وَ ي
 اتُ مَ ل  َُ الْ  الء  ؤُ هَ  الُ قَ ا يُـ مَ  لُ ضَ فْ ، أَ ََُ كْ أَ  اَّللَُّ وَ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ ال إ  وَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ وَ 
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 ولُ سُ ، الرَّ سُ مْ اِلَْ  اتُ وَ لَ الصَّ  ه  ول  سُ رَ وَ  َّللَّ  َب   ان  ميَ اإل   دَ عْ بَـ  ءٍ ىْ شَ  مُّ هَ أَ  عُ بَ رْ األَ 
 ا.هَ رْي  غَ  لَ بْ قَـ  الةَ الصَّ  هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  رُ اف  َُ الْ  مُ ل  ا ُيسْ مَ دَ نْ ع   المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ 

 نْ م   ََلَّ إ   بَ ُحب ٍّ « الَ قَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ىد  نْ ع   اهُ نَ عْ ، مَ »الة  الصَّ  ِف   ِن  يْ ُة عَ قـُرَّ  تْ لَ ُجع  يُب وَ الط ٍّ اُء وَ سَ الن ٍّ  مُ اكُ يَ نْـ دُ 
 نْ م   ىُّ يع  ب  الطَّ  لُ يْ مَ ا، الْ مَ ِب    قٌ ل ٍّ عَ تَـ  مُ َنَ أَ  سَ يْ ، لَ ر  ع طْ الْ وَ  اء  سَ  الن ٍّ ََل إ   ىٌّ يع  ب  طَ  لٌ يْ مَ 
 قٍ لُّ عَ تَـ  ةَ بَّ ُمََ  بُّ ح   أُ َنَ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  اء  سَ الن ٍّ وَ  يب   الط ٍّ ََل إ   يلَ ميَ   نْ أَ  ر  شَ بَ الْ  ة  يعَ ب  طَ 
ُر ثَـ كْ أَ  اهُ نَ عْ مَ  »الة  الصَّ  ِف   ِن  يْ عَ  ةُ قـُرَّ  تْ لَ ُجع  وَ « الَ قَ ، وَ يبَ الط ٍّ وَ  اءَ سَ الن ٍّ 
 نَ م   ِب  لْ قَ ل   رُّ سَ أَ وَ  ََلَّ إ   بُّ حَ أَ  الةُ ، الصَّ الة  الصَّ  ِف   ىت  ذَّ لَ وَ  ة  يَّ ب  لْ قَ الْ  َّت  احَ رَ 

 .ِب  لْ قَ ل   حُ رَ فْـ أَ  الةُ ا، الصَّ يَ نْـ الدُّ  ور  مُ أُ  نْ م   ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ وَ  ال  مَ الْ وَ  يب  الط ٍّ وَ  اء  سَ الن ٍّ 
 ةٌ ريَ ب  كَ   الةَ الصَّ  عُ سَ ال يَ  تٍ قْ  وَ ََل إ   الة  الصَّ  ريُ ْ  َتَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 هُ لَ  انَ كَ   نْ ، إ  [وناعُ مَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾نيَ ل ٍّ صَ مُ لْ ل ٍّ  لٌ يْ وَ فَـ ﴿ ة  اآليَ  ِف   يد  ع  وَ الْ  تَ َتَْ  لُ ُْ دْ يَ 
 نَ م   رٍ ذْ عُ ل   د  لَ بَـ الْ  ِف   عُ مْ اْلَْ  وزُ َيَُ  ب  اه  ذَ مَ الْ  ض  عْ بَـ  . ِف  عُ مْ اْلَْ  وزُ َيَُ  رٌ ذْ عُ 

 ر  هْ الظُّ  نْيَ بَ  عُ مَ َيَْ  رْي  السَّ  ة  طَ رْ شُ  ِف   لُ مَ عْ يَـ  ىذ  الَّ كَ   لٍ غْ شُ  وْ أَ  ضٍ رَ ، مَ ار  ذَ عْ األَ 
 انَ ا كَ ذَ إ   كَ ل  ذَ ى كَ رَ قُ الْ  ِف   لُ مَ عْ يَـ  ىذ  الَّ ري اا. وَ ْ  ا َتَْ مَّ إ  مي اا وَ د  قْ ا تَـ مَّ إ   ر  صْ عَ الْ وَ 
 وقُ سُ يَ  ىذ  الَّ  قُ ائ  السَّ  هُ ريُْ غَ  كَ ل  ذَ كَ ، وَ رَ ْ ٍّ ؤَ يُـ  نْ أَ  هُ لَ  زُ بْـ اِلُْ  قَ َِ  ُيَْ  نْ ى أَ شَ َيَْ 

 ىل ٍّ صَ يُ فَـ  ة  ارَ يَّ السَّ  نَ م   لَ ز  نْ يَـ  نْ أَ  نُ َُّ مَ تَ اَن ا ال يَـ يَ حْ ا أَ ذَ هَ  اس  لنَّ َب   ات  ارَ يَّ السَّ 
 ت  قْ وَ  ِف   لُ غْ الشُّ وَ  ةُ ْحَْ الزَّ  مُ هُ تْـ فَـ ادَ صَ  نْ ا إ  هَ ت  قْ وَ  ِف   رَ صْ عَ الْ ا وَ هَ ت  قْ وَ  ِف   رَ هْ الظُّ 
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  نْ إ  ا، وَ مَ وَنَُ لُّ صَ يُ  س  مْ الشَّ  وب  رُ غُ  لَ بْ قَـ  ر  صْ عَ  الْ ََل إ   رَ هْ الظُّ  ونَ رُ ْ ٍّ ؤَ يُـ  ر  هْ الظُّ 
  اءُ شَ ع  الْ وَ  بُ ر  غْ مَ ، الْ ر  هْ  الظُّ ََل إ   رَ صْ عَ الْ  ونَ مُ د ٍّ قَ يُـ  ر  صْ عَ الْ  تَ قْ وَ  ةٌ ْحَْ زَ  انَ كَ 
 ب  سَ ِب َ  ب  ر  غْ مَ الْ  عَ مَ  اءُ شَ ع  الْ  عُ مَ َجُْ وَ  اء  شَ ع  الْ  عَ مَ  عُ مَ َجُْ  بُ ر  غْ مَ ، الْ كَ ل  ذَ كَ 
 ََل إ   رُ ْ ٍّ ؤَ يُـ  ضُ رَ مَ الْ  ه  يْ لَ عَ  دُّ تَ شْ يَ  ر  هْ الظُّ  تَ قْ وَ  انَ ا كَ ذَ إ   يضُ ر  مَ . الْ ر  ذْ عُ الْ 
 ََل إ   مُ د ٍّ قَ  يُـ ال ا ثَ ى مَ مَّ اْلُْ كَ   ضُ رَ مَ الْ  ه  يْ لَ عَ  دُّ تَ شْ يَ  ر  صْ عَ الْ  تَ قْ وَ  انَ كَ   نْ إ  ، وَ ر  صْ عَ الْ 

 ِف   ه  يْ لَ عَ  قُّ شُ يَ  انَ كَ   نْ إ   ة  يَّ ع  اف  الشَّ  ض  عْ بَـ  دَ نْ ع  وَ  كٍ ال  مَ  دَ نْ ع   وزُ ا َيَُ ذَ ، هَ ر  هْ الظُّ 
 ر  هْ الظُّ  تَ قْ ، وَ ر  صْ عَ الْ  تَ قْ وَ  فُّ َتَ   نُّ ظُ ى، يَ مَّ اْلُْ  ت  قْ وَ  ِف   فُّ َيَ  وَ  تٍ قْ وَ 
ا ذَ ، هَ رُ ذْ عُ ا الْ ذَ هَ  هُ ض اا لَ رَ مَ  ضُ رَ ميَْ  ىذ  الَّ  كَ ل  ذَ . كَ هُ الَ حَ  فُ ر  عْ يَـ  وَ ، هُ دُّ تَ شْ تَ 
 لُ مَ عْ يَـ  انَ ا كَ ذَ إ   يبُ ب  الطَّ . وَ رٍ صْ قَ  رْي  غَ  نْ م   عُ مَ ، َيَْ َّتَّ شَ  الٍ وَ حْ أَ  ِف   لُ ُْ دْ يَ 
. عُ مَ ، َيَْ رُ ْ ٍّ ؤَ يُـ  يضُ ر  مَ الْ  رُّ ضَ نْ يَـ  ةَ يَّ ل  مَ عَ الْ  الة  الصَّ  ل  جْ أَ  نْ م   عَ طَ قَ  نْ إ  وَ  ةَ يَّ ل  مَ عَ الْ 

 امُ مَ اإل  ، وَ ر  ذْ عُ لْ ل   ه  رْي  غَ وَ  ض  رَ مَ لْ ل   كٌ ال  ا مَ مَّ أَ  ض  رَ مَ لْ ل   ازَ جَ أَ  ىُّ ع  اف  الشَّ  امُ مَ اإل  
 .يمٌ ظ  ا عَ هَ رُ مْ أَ  الةُ الصَّ  .مْ هُ ريُْ غَ وَ  دُ ْحَْ أَ 

 [وت  بُ َُ نْ عَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ََُ كْ أَ  اَّللَّ   رُ كْ ذ  ل  وَ ﴿ ةُ اآليَ      
 نْ م   ََُ كْ أَ  الة  الصَّ  ِف   ىذ  الَّ  رُ كْ الذ ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اَّللَُّ  الَّ إ   هَ لَ ا ال إ  يهَ ، ف  ر  كْ الذ ٍّ  لُ ضَ فْ ا أَ يهَ ف   الةُ . الصَّ الة  الصَّ  ال  مَ عْ أَ  ر  ائ  سَ 
ُِ ب  سْ التَّ وَ  ريُ ب  ُْ التَّ وَ   .ر  كْ الذ ٍّ  لَ ضَ فْ أَ  تْ عَ َجََ  الةُ ، الصَّ دُ مْ اْلَْ وَ  ي
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ال وَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ وَ  اَّللَّ   انَ حَ بْ سُ  عٌ بَ رْ أَ   اَّللَّ  ََل إ   الم  َُ الْ  بُّ حَ أَ  الَ قَ  ولُ سُ الرَّ      
 رُ كْ ذ  ل  وَ ﴿ َِن عْ ا مَ ذَ ، هَ ةَ عَ بَـ رْ األَ  الء  ؤُ هَ  تْ عَ َجََ  الةُ ، الصَّ ََُ كْ أَ  اَّللَُّ وَ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ إ  

 نْ م   ََُ كْ أَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  لُ م  تَ شْ تَ  ىذ  الَّ  اَّللَّ   رُ كْ ذ   ىْ أَ  [وت  بُ َُ نْ عَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ََُ كْ أَ  اَّللَّ  
، الٌ عَ فْـ أَ وَ  الٌ وَ قْـ أَ  الةَ الصَّ  نَّ ا أل َ اْل َ مَ عْ أَ  ر  ائ  سَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ىْ ا أَ اْل َ مَ عْ أَ  ر  ائ  سَ 
 الةَ الصَّ  نَّ إ  ﴿ ة   اآليَ َِن عْ ا مَ ذَ ا، هَ يهَ ف   َّت  الَّ  ال  عَ فْـ األَ  نَ م   لُ ضَ فْ أَ  الُ وَ قْـ األَ  ه  ذ  هَ 
 الة  الصَّ  ان  كَ ْر أَ  دَ عْ بَـ  وعُ شُ اِلُْ  [وت  بُ َُ نْ عَ الْ  ةَ ورَ سُ ]( ر  َُ نْ مُ الْ وَ  اء  شَ حْ فَ الْ  ن  ى عَ هَ نْـ تَـ 
َْ وعُ شُ اِلُْ  ءٍ ىْ شَ  مُّ هَ أَ   .ح  ار  وَ اْلَْ  ونُ ُُ سُ وَ  ب  لْ قَ لْ َب   اَّللَّ   فُ وْ ، 

 

 رٌّ ا س  يهَ ا ف  هَ تُـ مَ الزَ مُ  ةُ اعَ مَ اْلَْ      
 انَ ، كَ رٌّ ا س  يهَ ا ف  هَ تُـ مَ الزَ مُ  ةُ اعَ مَ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا مَ « الَ ، قَ هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  ا رَ دَ بَ  يمُ اه  رَ بْـ إ   خُ يْ الشَّ  هُ اَسُْ  يلٌ ل  جَ  اَل ٌ عَ  رَ رَ هَ  ِف  
 انَ ا كَ ذَ ، هَ »ة ا رَّ مَ  ةَ رَ شْ ى عَ دَ حْ  إ  الَّ إ   ىر  مُ عُ  ل ٍّ كُ   ِف   ة  اعَ مَ اْلَْ  الةُ صَ  ِن  تْ اتَـ فَ 
ٍّ وَ  د  هَ شْ  مَ ََل إ   بُ هَ ذْ يَ  انَ ا كَ اْل  ا ا صَ يًّ ل  وَ   رُ د  َبَ أَ  خُ يْ الشَّ  هُ اَسُْ  رَ رَ هَ  ِف   ورٍ هُ شْ مَ  َل 
 .ه  َْ  قَ  ِف   هُ عَ مَ  ثُ دَّ حَ تَ يَـ وَ  سُ ل  َيَْ 
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 نُ ذ ٍّ ؤَ مُ الْ      
 رَ دْ قَ  تُ ُُ سْ يَ  ان  ذَ األَ  ِف   نُ ذ ٍّ ؤَ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 انُ ذَ ا األَ مَّ ، أَ اعُ رَ سْ اإل   ِن  عْ يَـ  اجُ رَ دْ ا اإل  يهَ ف   نُّ سَ يُ  ةُ امَ قَ . اإل  س  فُّ نَـ التـَّ  ة  تَ ُْ سَ 
 نْ مَ  نُ َُّ مَ تَ يَـ  دٍٍّ  حَ ََل إ   ةٌ وبَ لُ طْ مَ  ةُ الَ طَ اإل   ن  ُ  لَ  ل  مَ اْلُْ  نْيَ بَ  س  فُّ نَـ التـَّ  ة  تَ ُْ سَ  رُ دْ قَ 
َِّْ  نَ م   هُ عُ مَ سْ يَ   .هُ فَ لْ َْ  يد  د  ال

 

 ىلَّ صَ مُ الْ  ِف   الة  الصَّ  نَ م   لُ ضَ فْ أَ  د  ج  سْ مَ الْ  ِف   الةُ الصَّ      
 ِف  وَ  ةُ قَ الث ٍّ  مُّ ؤُ يَـ  د  ج  سْ مَ الْ  ِف   انَ كَ   نْ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ريٌ ب  كَ   قٌ رْ فَـ  ،بُ وَ بْـ أَ  د  ج  سْ مَ الْ  ، ِف  دَ ج  سْ مَ الْ  مُ د ٍّ يـُقَ  ةُ قَ ى الث ٍّ لَّ صَ مُ الْ 
 

 ِ  بْ الصُّ  الة  صَ  لُ ضْ فَ      
َّ النَّ  نَّ أَ  رَ مَ عُ  نْ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ا ث ا عْ بَـ  ثَ عَ بَـ  ملسو هيلع هللا ىلص ِب 

ا مَ  جْ رُ َيَْ  ا َلَْ نَّ م   لٌ جُ رَ  الَ قَ فَـ  ةَ عَ جْ وا الرَّ عُ رَ سْ أَ وَ  ة ا ريَ ث  كَ   مَ ائ  نَ وا غَ مُ ن  غَ ٍد فَـ ق َبَل َنَْ 
ُّ النَّ  الَ قَ فَـ  ث  عْ بَـ ا الْ ذَ هَ  نْ م   ة ا يمَ ن  غَ  لَ ضَ فْ ال أَ وَ  ة ا عَ جْ رَ  عَ رَ سْ ث اا أَ عْ ا بَـ نَ يْـ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِب 
 الةَ وا صَ دُ ه  شَ  مٌ وْ قَـ  ة ا عَ جْ رَ  عَ رَ سْ أَ ة ا وَ يمَ ن  َل غَ ضَ فْ أَ  مٍ وْ ى قَـ لَ عَ  مْ ُُ لُّ دُ ال أَ أَ «

 ة ا عَ جْ ُع رَ رَ سْ أَ  كَ ئ  ولَ أُ  سُ مْ الشَّ  ت  عَ لَ  طَ َّتَّ حَ  اَّللََّ  ونَ رُ كُ ذْ وا يَ سُ لَ جَ  ُثَّ  ِ  بْ الصُّ 
 .ىُّ ذ  م  الِ ٍّْ  اهُ وَ رَ  »ة ا يمَ ن  ُل غَ ضَ فْ أَ وَ 
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 اَّللَّ   ة  مَّ ذ   ِف   وَ هُ فَـ  َِ بْ ى الصُّ لَّ صَ  نْ مَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 وَ هُ . فَـ مٌ ل  سْ مُ  اهُ وَ .  رَ »ءٍ ىْ شَ ب   ه  ت  مَّ ذ   نْ م   اَّللَُّ  كَ نَّ بَـ لُ طْ ال يَ  مَ ادَ ءَ  نَ  ابْ َيَ  رْ ظُ انْ فَ 

 ن  إ   ة ا اعَ َجََ ا وَ هَ ت  قْ وَ  ِف   َِ بْ ى الصُّ لَّ صَ  نْ ، مَ اَّللَّ   نَ م   دٌ هْ عَ  هُ لَ  اهُ نَ عْ مَ  اَّللَّ   ة  مَّ ذ   ِف  
 مُ ق  تَ نْـ يَـ  م  اَّللَُّ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   يه  ذ  ؤْ يُـ  ىذ  الَّ فَ  اَّللَّ   نَ م   دٌ هْ عَ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  اعَ طَ تَ اسْ 
 .هُ نْ م  
 

 ة  لَ بْـ ق  الْ  اهَ اَج ٍَّ  ف  ر  عْ يَـ  َلَْ  نْ مَ  ىل ٍّ صَ يُ  فَ يْ كَ       
 َلَْ  نْ أَ )كَ  ةُ لَ بْـ ق  الْ  نَ يْ أَ  فْ ر  عْ يَـ  َلَْ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا صَ ج  سْ مَ  (دْ َيَ    اآلنَ  تُ لْ غَ تَـ اشْ  ن  إ   الَ قَ يال ا فَـ و  اَن ا طَ مَ زَ  ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  يه  ى ف  لَّ د ا
 لُ جُ ا الرَّ ذَ ، هَ تُ قْ وَ الْ  جَ رَ َْ  ة  لَ بْـ ق  الْ  ات  المَ ى عَ لَ عَ  يش  ت  فْ لتـَّ َب   ىْ أَ  اد  هَ ت  جْ ال  َب  
  ر  دْ يَ  مْ لَ فَـ  ارَ تَ احْ  ن  مَ . وَ الةَ الصَّ  كَ لْ ت   يدُ ع  يُ  ُثَّ  ت  قْ وَ الْ  وج  رُ ُْ  لَ بْ قَـ  ىل ٍّ صَ يُ 

 ُثَّ  انَ ا كَ مَ فَ يْـ كَ   ىل ٍّ صَ يُ  فُ ر  عْ يَـ  نْ مَ  دَ جَ ال وَ وَ  ة  لَ بْـ ق  الْ  ة  هَ ى ج  لَ عَ  لُّ د  تَ سْ يَ  فَ يْ كَ 
 .يدُ ع  يُ 

 

 ت  قْ وَ الْ  ر  ْ  َءا ََل إ   اء  شَ ع  الْ وَ  ر  صْ عَ الْ وَ  ِ  بْ الصُّ  ريُ ْ  َتَْ      
ال ا ب  د ا مْ عَ  ر  صْ عَ الْ وَ  ِ  بْ الصُّ  ريُ ْ  َتَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ال  فَ  اءُ شَ ع  الْ وَ  بُ ر  غْ مَ الْ وَ  رُ هْ ا الظُّ مَّ . أَ اع  َجَْ إل  َب   وهٌ رُ ُْ مَ  ت  قْ وَ الْ  ر  ْ  َءا ََل إ   رٍ ذْ عُ 
 ا.هَ ري  ْ  َتَْ  ِف   ةَ اهَ رَ كَ 
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 ةُ يَّ الن ٍّ      
. اَّللَّ   دَ نْ ع   ريٌ ب  كَ   ارٌ بَ ت  ا اعْ ْلََ  ةُ يَّ الن ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
ا هَ لَ م  عَ  نْ إ  فَ  ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م   ة ا نَ سَ حَ  لَ مَ عْ يَـ  نْ أَ  ه  ب  لْ قَـ  ِف   مَ مَّ ا صَ ذَ إ   صُ خْ الشَّ 

 هُ لَ  ونَ ُُ يَ  نْ  أَ ِنَّ َتََ  دٌ اح  وَ  وْ . لَ ة  نَ سَ اْلَْ  ابَ وَ بَـ  هُ لَ  اَّللَُّ  بَ تَ  كَ الَّ إ  وَ  رُ مْ األَ  اكَ ذَ فَ 
 اَّللَُّ  بُ تُ ُْ ، يَ اََل عَ تَـ  اَّللََّ  ىض  رْ ا يُـ يمَ ف   َ  ٍّ الْ  وه  جُ وُ  ِف   هُ فَ ر  صْ يَ وَ  ريٌ ث  كَ   اللٌ حَ  الٌ مَ 
 هُ لَ  اَّللَُّ  بُ تُ ُْ ري اا يَ ق  فَ  اتَ مَ  وْ ، لَ هُ ادُ رَ مُ  هُ لَ  لْ صُ ُيَْ  َلَْ  وْ لَ  ه  ذ  ِب َ  اتٍ نَ سَ حَ  هُ لَ 
 ا.ذَ هَ  هَ بَ شْ ا أَ ا مَ ذَ َُ هَ وَ  اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   ة ا ريَ ث  اال ا كَ وَ مْ أَ  فَ رَ صَ  نْ مَ  ابَ وَ بَـ 

 ة ا وبَ سُ ُمَْ  ونُ ُُ ال تَ  َّت  الَّ  ىَ ه   ةُ اْل َ الصَّ  الُ مَ عْ األَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 اتُ قَ دَ الصَّ وَ  اةُ كَ الزَّ وَ  جُّ اْلَْ وَ  امُ يَ الص ٍّ وَ  الةُ ، الصَّ ة  يَّ الن ٍّ  عَ  مَ الَّ إ   ة ا َََ تَ عْ مُ 
 ال  فَ طْ ى األَ لَ عَ  ةُ قَ فَ النـَّ وَ  ن  يْ دَ ال  وَ الْ  رُّ ب  وَ  ام  تَ يْـ األَ وَ  ل  ام  رَ  األَ ََل إ   انُ سَ حْ اإل  وَ 
 ه  ذ  هَ  رُ كْ الذ  وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ةُ اءَ رَ ق  وَ  اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   ادُ هَ اْلْ  وَ  ة  جَ وْ ى الزَّ لَ عَ  ةُ قَ فَ النـَّ وَ 

 انَ ا كَ ذَ إ   ة  جَ وْ الزَّ  ةُ قَ فَ . نَـ ابٌ وَ ا بَـ يهَ ف   هُ لَ  سَ يْ لَ  و  نْ يَـ  َلَْ  نْ مَ  ةُ نَ سَ اْلَْ  الُ مَ عْ األَ 
 ال  فَ طْ األَ  ةُ قَ فَ نَـ ا وَ ذَ ى هَ لَ عَ  تْ رَ جَ  اس  النَّ  ةَ ادَ عَ  نَّ ا أل َ هَ يْـ لَ عَ  قُ ف  نْ يُـ  جُ وْ الزَّ 
 ه  ت  قَ فَ نَـ  ِف   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  ونَ لُ عَ فْ يَـ  اسَ النَّ  نَّ أل َ  مْ يه  ب ٍّ رَ يُـ ا وَ ذَ هَ  لُ عَ فْ يَـ 
 َنَ أَ  ه  ب  لْ قَـ  ِف   دُ ق  عْ يَـ  ة ا نَ سَ حَ  ة ا يَّ ن   كَ ل  ذَ ب   ىَ و  نْ يَـ  نْ  أَ الَّ إ   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ ، لَ ه  ب  عَ تَـ وَ 
 ه  ذ  ى هَ لَ عَ  امَ ا دَ مَ  كَ ل  ذَ ب   ِّ  رَ مَ أَ  اَّللََّ  نَّ أل َ  َّت  جَ وْ ى زَ لَ عَ وَ  اَل  فَ طْ ى أَ لَ عَ  قُ ف  نْ أُ 

 ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  و  نْ يَـ  ا َلَْ ذَ ا إ  مَّ ، أَ ه  اق  فَ نْـ إ  وَ  ه  ب  عَ ى تَـ لَ عَ  ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  ة  يَّ الن ٍّ 
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 ة  اءَ رَ ق  ب    اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  و  نْ يَـ  ا َلَْ ذَ إ   ان  ءَ رْ قُ الْ  ئُ ار  قَ  كَ ل  ذَ . كَ بَ ع  ا تَ مَ هْ مَ 
 ا َلَْ ذَ إ   ل  يْ للَّ َب   دُ جَّ هَ تَـ يَـ  ىذ  الَّ  كَ ل  ذَ كَ   ر  اك  لذَّ ل   كَ ل  ذَ ، كَ ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ان  ءَ رْ قُ الْ 
 و  نْ يَـ  ا َلَْ ذَ إ   مُ ائ  الصَّ  كَ ل  ذَ ، كَ ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ءٍ َيَ ر   ون  دُ ب    اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  و  نْ يَـ 

 ادَ فَ تَـ ا اسْ مَ  امُ يَ ا الص ٍّ ذَ ، هَ ةٍ يَّ ن  ب   نْ ُُ يَ  ا َلَْ ذَ إ   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ 
 ىذ   الَّ َّتَّ . حَ هُ الُ نَ ال يَـ  رُ جْ ا األَ َّنََّ إ   هُ تُ يجَ ت  ا نَ ذَ ، هَ شَ طَ عَ الْ وَ  وعَ  اْلُْ الَّ ئ اا إ  يْـ شَ 
  اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ ا التـَّ ذَ هَ  ه  اد  هَ ِب    و  نْ يَـ  َلَْ  نْ إ   ارَ فَّ ُُ الْ  لَ ات  قَ يُـ ل   اد  هَ  اْلْ  ََل إ   بُ هَ ذْ يَ 
ا لَ ال  سَ  عَ جَ رَ  نْ إ  وَ  ،ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ ، لَ لَ قُت   نْ إ   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ، ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ م ا
 قَ طَ نَ  نْ مَ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  اهـ ات  يَّ لن ٍّ َب   الُ مَ عْ ا األَ َّنََّ إ   يث  د   اْلَْ َِن عْ ا مَ ذَ هَ 
 ر اا.اف  كَ   دُّ عَ ال يُـ  ر  فْ ُُ لْ َب  

 نْ  أَ الَّ إ   ابٌ وَ بَـ ا هَ ل  اع  فَ ل   بُ تَ ُْ ال يُ  ات  نَ سَ اْلَْ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا مَّ ، أَ هُ لَ  اس  النَّ  ةَ دَ مَ ُمَْ  دَ ص  قْ يَـ  نْ أَ  ون  دُ ب   ءٍ َيَ ر   ون  دُ ب    اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  ىَ و  نْ يَـ 
 هُ لَ  سَ يْ لَ   اَّللَّ  ََل إ   ب  رُّ قَ التـَّ  ةَ يَّ ن   و  نْ يَـ  َلَْ وَ  اسُ النَّ  هُ دَ مَ حْ يَ ل   ةٍ نَ سَ حَ  ىَّ أَ  لَ م  عَ  نْ مَ 
 هُ لَ  اس  النَّ  ة  دَ مَ ُمَْ  ة  يَّ ن   ون  دُ  نْ م    اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  ىو  نْ يَـ  نْ مَ ل   ابُ وَ . الثَـّ ةٌ نَ سَ حَ 
، رْيٍ َْ  لُ اع  فَ  النٌ فُ  هُ نْ عَ  الَ قَ يُـ ل   دَ ج  سْ مَ الْ  ِن  بْ يَـ  ىذ  . الَّ لُ صُ ُيَْ  ابُ وَ ا الثَـّ نَ هُ 
 هُ لَ  نْ . مَ ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  رْيٍ َْ  لُ اع  فَ  النٌ فُ  هُ نْ عَ  الَ قَ يُـ ل   انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ يَـ  ىذ  الَّ وَ 
 بَ لَ طَ  ىَ و  نْ يَـ  نْ أَ  ون  دُ  نْ م    اَّللَّ  ََل إ   ب  رُّ قَ التـَّ  ة  يَّ ن  ب   ةَ نَ سَ اْلَْ  لَ عَ فَـ  َمنْ  ابٌ وَ بَـ 

 ة  ريَ ب  َُ الْ  وب  نُ الذُّ  نَ م   رْي  اِلَْ  ل  مَ عَ ب   اس  النَّ  ة  دَ مَ ُمَْ  بُ لَ ا طَ مَّ ، أَ اس  النَّ  ة  دَ مَ ُمَْ 
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 سَ يْ لَ  هُ تَ وْ صَ  نَ سَ حْ ا أَ مَ  اهُ وَ قْـ ا أَ مَ  ئٌ ار  قَ  النٌ فُ  هُ نْ عَ  الَ قَ يُـ ل   انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ يَـ  ىذ  الَّ 
 ىذ  الَّ  وَ هُ  دُ اه  جَ مُ الْ  انَ ا كَ ذَ . إ  اب  وَ الثَـّ  نَ م   ةٌ رَّ ذَ  هُ لَ  سَ يْ ، لَ بُ نْ  الذَّ الَّ إ   هُ لَ 
 ََل إ   ب  رُّ قَ التـَّ  ة  يَّ ن   ة  يَّ ن ٍّ ال ه  ذ  هَ  ون  دُ  نْ م   لَ اتَ قَ  نْ ، إ  ارَ فَّ ُُ الْ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  عَ مَ  لُ ات  قَ يُـ 

. ىل ٍّ صَ مُ الْ وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ئُ ار  قَ  فَ يْ َُ فَ  بُ نْ  الذَّ الَّ إ   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ة ا صَ ال  َْ  اَّللَّ  
 ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ذَ م اا هَ ال  سَ  َجعَ رَ  وْ أَ  لَ قُت   هُ سَ فْ نَـ  لَ ذَ ا بَ ذَ ا إ  ذَ هَ  (دُ اه  جَ مُ الْ )
 ىْ كَ   اس  النَّ  ةَ دَ مَ ُمَْ وَ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ ى التـَّ وَ نَـ  وْ أَ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  و  نْ يَـ  َلَْ  نْ إ  
 فَ يْ َُ فَ  نْي  الَ اْلَْ  ن  يْ ذَ هَ  ِف   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  لٌ طَ بَ  النٌ فُ  دٌ اه  ُمَُ  النٌ فُ  الَ قَ يُـ 
ا هَ لُ عَ فْ يَـ  نْ مَ  ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ات  نَ سَ اْلَْ  لُّ كُ   ىك ٍّ زَ مُ الْ وَ  ىل ٍّ صَ مُ الْ وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ئُ ار  قَ 
 نَ م   مْ ه  يْ لَ عَ  بُ عَ تْـ يَـ وَ  ه  الد  وْ ى أَ لَ عَ  قُ ف  يـُنْ  ىذ  الَّ  انَ ا كَ ذَ . إ  ةٍ صَ ال  َْ  ةٍ يَّ ن   ب  الَّ إ  

 ل ٍّ ُُ ب   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ  لَ ال ا ثَ مَ  ة ا نَ َة سَ رَ شْ َس عَ َخَْ  ن ٍّ ، س  وغ  لُ بُـ الْ  ن ٍّ  س  ََل إ   ة  ولَ فُ الطُّ 
 نَّ أَ  ىْ أَ  ةَ صَ ال  اِلَْ  ةَ يَّ الن ٍّ  ه  ذ  هَ  و  نْ يَـ  ا َلَْ ذَ ، إ  ل  يْ للَّ َب   مْ ه  يْ لَ عَ  ه  ر  هَ سَ وَ  ه  ت  قَ فَ نَـ وَ  ه  ب  عَ تَـ 

 نْ م   قَ فَ ا أَنْـ ذَ ْل َ  مْ ه  ت  انَ ضَ حَ وَ  مْ ه  ت  ايَ عَ ر  وَ  مْ ه  يْ لَ عَ  ة  قَ فَ النـَّ وَ  الد  وْ األَ  ة  يَّ ب  َِْ ب   رَ مَ أَ  اَّللََّ 
 َِن عْ ا مَ ذَ ، هَ ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ لَ  اس  النَّ  ة  دَ مَ ُمَْ  بَ لَ طَ  كَ ل   ذَ ََل إ   يفَ ض  يُ  نْ أَ  رْي  غَ 
 ول  سُ لرَّ ل   الَ قَ  لٌ جُ . رَ »ىوَ ا نَـ مَ  ئٍ ر  امْ  ل ٍّ ُُ ا ل  َّنََّ إ  وَ  ات  يَّ لن ٍّ َب   الُ مَ عْ ا األَ َّنََّ إ  «
 »هُ لَ  ءَ ىْ ال شَ « ولُ سُ الرَّ  الَ ، قَ اس  النَّ  ة  دَ مَ ُمَْ وَ  ر  جْ ََ ل   اد  هَ ج  لْ ل   جُ رُ َيَْ  لُ جُ الرَّ 

 انَ َُ لَ  طْ قَ فَـ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ ى التـَّ وَ نَـ  وْ ا لَ مَّ ، أَ ه  ل  مَ عَ  ِف   ءَ َيَ الر ٍّ  لَ َْ دْ أَ  هُ نَّ أل َ  ىْ أَ 
. ةٌ جَ رَ دَ  هُ لَ  ة  صَ ال  اِلَْ  ة  يحَ ح  الصَّ  ة  يَّ ى الن ٍّ لَ عَ  دُ اه  َيَُ  ىذ  . الَّ يمٌ ظ  عَ  ابٌ وَ بَـ  هُ لَ 
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، ةٍ جَ رَ دَ  ةَ ائَ م   ة  نَّ اْلَْ  ِف   مْ ْلَُ  دَّ عَ أَ  اَّللَُّ  ة  صَ ال  اِلَْ  ة  يَّ لن ٍّ َب   اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   ونَ دُ اه  جَ مُ الْ 
 يل  ب  سَ  ِف   ينَ د  اه  جَ مُ لْ ل   ةٍ جَ رَ دَ  ةُ ائَ م  الْ  ه  ذ  ، هَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  س  َخَْ  ةُ ريَ س  مَ  ةٍ جَ رَ دَ  لُّ كُ 

 ة  دَ مَ ُمَْ  بَ لَ طَ  مْ اُت   يَّ ن   وا ِف  ل طُ َيَْ  َلَْ وَ  ا َّلل َّ  َووْ ، نَـ ةٌ صَ ال  َْ  مْ هُ تُـ يـَّ ن   ينَ ذ  الَّ  اَّللَّ  
 .مْ ْلَُ  اس  النَّ 

 ة  نَ سَ اْلَْ  ال  مَ عْ األَ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  لُ مَ عْ يَـ  ىذ  الَّ  انُ سَ نْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   دُ ق  عْ ، يَـ ل  عْ ف  الْ  ة  يَّ ، ن  ض  ائ  رَ فَ الْ  نَ م   انَ كَ   نْ إ   نْي  تَ يـَّ  ن  ََل إ   اجُ تَ ُيَْ  ات  نَ سَ اْلَْ  نَ م  
 ه  ذ  ا، هَ هَ يدُ ر  يُ  َّت  الَّ  نَ ا م  هَ ريَْ غَ  وْ أَ  بَ ر  غْ مَ الْ  ىل ٍّ صَ يُ  وْ أَ  رَ هْ الظُّ  ىل ٍّ صَ يُ  هُ نَّ أَ  ه  ب  لْ قَـ 

 نْ أَ  ىَ ه  وَ  اب  وَ الثَـّ  ول  صُ ْل ُ  طٌ رْ شَ  ةُ يَ ان  الثَّ  ةُ يَّ الن ٍّ . وَ لُ مَ عَ ا الْ ِب َ  ُِّ ص  يَ  َّت  الَّ  ةُ يَّ الن ٍّ 
 ه  ذ  ، هَ هُ لُ عَ فْـ أَ  ه  ب   رَ مَ أَ  اَّللََّ  نَّ أل َ  وْ أَ   اَّللَّ  ََل َب ا إ  رُّ قَ ا تَـ ذَ هَ  لُ عَ فْـ أَ  ه  س  فْ نَـ  ِف   ولَ قُ يَـ 

 اط  قَ سْ إ  وَ  ل  مَ عَ الْ  ة  حَّ ص   طُ رْ  شَ وََل ا األُ مَّ ، أَ اب  وَ الثَـّ  طُ رْ شَ  ةُ يَ ان  الثَّ  ةُ يَّ الن ٍّ 
 ة  يَّ ن ٍّ لَب   ُِّ ص  تَ  ه  ذ  ، هَ اة  كَ الزَّ وَ  ام  يَ الص ٍّ وَ  الة  الصَّ كَ   ض  ائ  رَ فَ الْ  نَ م   نَّ ، أل َ ض  رْ فَ الْ 

 ة  حَّ ص  ط اا ل  رْ شَ  تْ سَ يْ لَ  ةُ يَ ان  الثَّ  ةُ يَّ ا الن ٍّ مَّ ، أَ ل  مَ عَ الْ  ة  حَّ ص  ل   ةٌ يَّ ور  رُ ضَ  ىَ ه   وَ وََل األُ 
ا وف ا رُ عْ مَ  لَ مَ عْ يَـ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  انٌ سَ نْ  إ  ال ا ثَ ، مَ اب  وَ الثَـّ  ول  صُ ْل ُ  طٌ رْ شَ  ىَ ا ه  َّنََّ إ   ل  مَ عَ الْ 
 َنَ أَ  ةٌ دَ اح  وَ  ةٌ يَّ ن   يه  ف  ُْ ا تَ ذَ هَ  ه  يْ لَ عَ  ضٍ رْ فَـ  رْيُ غَ  َّت  الَّ  ور  مُ األُ  نَ م   صٍ خْ شَ  عَ مَ 
َب ا رُّ قَ تَـ  ه  ب  لْ قَـ  ِف   ولُ قُ يَـ  وْ أَ  ان  سَ حْ إل  َب   رَ مَ أَ  اَّللََّ  نَّ أل َ  ان  سَ نْ ا اإل  ذَ  هَ ََل إ   نُ س  حْ أُ 
 .ابُ وَ الثَـّ  لُ صُ ا ُيَْ ذَ ، ِب َ ءَ ىْ ا الشَّ ذَ هَ  لُ عَ فْـ أَ   اَّللَّ  ََل إ  
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 نْ أَ  ه  ل  مَ عَ ب   دُ ص  قْ ال يَـ  ىْ أَ  ءُ َيَ الر ٍّ  ةَ يَّ الن ٍّ  لَ ُْ دْ ال يَ  نْ أَ  اب  وَ الثَـّ  ط  رْ شَ  نْ م   ُثَّ      
 ة  جَ وْ ى الزَّ لَ عَ  ة  قَ فَ النـَّ  لُ ثْ ا م  مَّ ا، أَ ذَ كَ   لَ عَ الَن ا فَـ فُ  نَّ ِب َ  وهُ رُ كُ ذْ يَ  وْ أَ  اسُ النَّ  هُ دَ مَ ُيَْ 
ا مَ  وْ أَ   اَّللَّ  ََل إ   ب  رُّ قَ التـَّ  ةُ يَّ ن   اب  وَ الثَـّ  طُ رْ شَ فَ  ن  يْ ريَ ق  فَ الْ  ن  يْ وَ بَـ األَ وَ  الد  وْ األَ وَ 
وا  ريُ ص  يَ  نْ  أَ ََل إ   ونَ دُ ولَ ا يُ مَ  ل  وَّ أَ  نْ م   ه  الد  وْ ى أَ لَ عَ  قُ ف  يـُنْ  ىذ  ، الَّ كَ ل  ذَ  هَ بَ شْ أَ 

 اذَ هَ  لُ عَ فْـ  أَ َنَ أَ  ه  ب  لْ قَ ب   دْ ص  قْ يَـ  ا َلَْ ذَ إ   ه  ل ٍّ ا كُ ذَ هَ  ه  ب  عَ تَـ ب   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  سَ يْ ار اا لَ بَ ك  
 .و  نْ يَـ  َلَْ  نْ ى إ  د ا سُ  بُ هَ ذْ اال ا يَ وَ ط   نيَ ن  س   ه  ب  عَ تَـ  لُّ ، كُ ه  ب   رَ مَ أَ  اَّللََّ  نَّ أل َ  ءَ ىْ الشَّ 

 ُِّ ص  ال يَ  تْ دَ ا فُق  ذَ إ   َّت  الَّ  ل  مَ عَ الْ  ة  حَّ ص  ل   طٌ رْ شَ  ىَ ه   َّت  الَّ  ة  يَّ الن ٍّ  الُ ثَ م       
 دَ عْ بَـ  ص اا ُثَّ خْ شَ  ال  مَ الْ  نَ غ اا م  لَ بْـ مَ  ضَ رَ قْـ أَ  لٌ جُ رَ  هُ تُ ادَ عَ إ   بُ َيَ   لْ بَ  لُ مَ عَ الْ  كَ ل  ذَ 
ا ال ذَ ، هَ اة ا كَ َز  ضَ رْ قَ الْ  كَ ل  ذَ  تُ لْ عَ جَ  ه  س  فْ نَـ  ِف   الَ قَ فَـ  ىَ ك ٍّ زَ يُـ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  كَ ل  ذَ 
، اة ا كَ َز  هُ عَ فَـ دْ يَ وَ  ضَ رْ قَ الْ  كَ ل  ذَ  دَّ َِ  سْ يَ  وْ أَ  يدٍ د  جَ  الٍ ِب َ  ىَ ك ٍّ زَ يُـ  نْ أَ  دَّ ، ال بُ ىف  ُْ يَ 
 .ىف  ُْ ال يَ  اة ا كَ َز  هُ تُ لَ عَ جَ  اآلنَ ض اا، وَ رْ قَـ  ريَ ق  فَ الْ  كَ ل  ذَ  تُ يْ طَ عْ  أَ َنَ أَ  الَ قَ  نْ إ  فَ 
 

 ةُ بَ ذْ اْلَْ      
، يمٌ ظ  عَ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ هَ  ةُ يَّ ن  َبَّ الرَّ  ةُ بَ ذْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

اَن ا يَ حْ أَ  لُ اف  غَ ٌة. الْ يَ ص  عْ مَ  وَ ا هُ مَ  هُ رَ ُْ ٌة يَ اعَ طَ  وَ ا هُ مَ  بُّ ُيُ   َّلل َّ   هُ بُ لْ قَـ  فُ ط  خَ نْ يَـ 
 ََل إ   ولُ صُ وُ الْ  ه  يْ لَ عَ  لُ هُ سْ ا يَ يًّ ل  وَ  ريَ ص   يَ َّتَّ ى حَ قَّ ََِ يَ فَـ  ةُ بَ ذْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  يه  ت  َتَْ 
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 ريُ ص  يَ  ر  مْ األَ  ئ  د  َبَ  الَن ا ِف  سْ كَ   انَ كَ   نْ إ   ةُ بَ ذْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  يه  ت  َتَْ  ىذ  . الَّ ة  اليَ و  الْ 
دُّ ِف  يَ فَـ  يمٌ ظ  عَ  اطٌ شَ نَ  هُ دَ نْ ع    .ةٍ ولَ هُ سُ ب   ة  اليَ و   الْ ََل إ   لُ ص  يَ فَـ  ة  اعَ الطَّ  ج 
 

 ر ااك  َبَ  اظُ يقَ ت  سْ اال       
 ين  لد ٍّ ل   عٌ ف  َنَ  اظ  يقَ ت  سْ ال  َب   ريُ ُ  بْ التـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ا.يَ نْـ الدُّ وَ 
 

 نيُ ف  الدَّ      
 ت  قْ وَ  نْ م   وَ هُ  ىذ  الَّ  نيُ ف  الدَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، ع  ائ  الضَّ  ال  مَ ( الْ مُ ُْ )حُ  هُ مُ ُْ ا حُ ذَ ، هَ هُ ابُ حَ صْ أَ  فُ رَ عْ ا ال يُـ ذَ ، هَ نيَ ي ٍّ ان  مَ ثْ عُ الْ 
 .ِ  ال  صَ مَ الْ  ِف   فُ رَ صْ يُ 

 

 اَّللََّ  دُ ه  ُأشْ  لُ وْ قَـ      
 اَّللَُّ  لُ وْ قَـ ا، وَ ف ا ل  حَ  سَ يْ لَ  اَّللََّ  دُ ه  ُأشْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ةُ بَ سْ ن   يه  ف   يدٌ ه  شَ  اَّللَُّ  لُ وْ . قَـ فٌ ل  حَ  َّللَّ  َب   دُ هَ َأشْ  الَ ا قَ ذَ ا، إ  ف ا ل  حَ  سَ يْ لَ  يدٌ ه  شَ 
ا ذَ هَ  نَّ أَ  مُ لَ عْ يَـ  اَّللَُّ  اهُ نَ عْ مَ  يدٌ ه  شَ  اَّللَُّ وَ  اَّللََّ  دُ ه  ُأشْ وَ .  اَّللَّ  ََل إ   ء  ىْ ا الشَّ ذَ ِب َ  م  لْ ع  الْ 

 .َّللَّ  َب   مُ س  قْ أُ  اهُ نَ عْ مَ  َّللَّ  َب   دُ هَ شْ ا أَ مَّ ا، أَ ذَ َُ هَ  رَ مْ األَ 
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 رُ ذْ النَّ      
وف اا رُ َْ  َِ بَ ذْ أَ  نْ أَ  تُ رْ ذَ نَ  الَ ا قَ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ارَ صَ  ى ٍّ اع  فَ الر ٍّ  دَ ْحَْ أَ  خ  يْ لشَّ ل   وْ أَ  ر  اد  قَ الْ  د  بْ عَ  خ  يْ لشَّ ل   وْ أَ  ى ٍّ اع  زَ وْ األَ  خ  يْ لشَّ ل  
 اء  رَ قَ فُ ى الْ لَ عَ  هُ عُ ز ٍّ وَ ، يُـ ني  اك  سَ مَ لْ ل   هُ مَ ع  طْ يُ وف اا وَ رُ َْ  َِ بَ ذْ يَ  نْ أَ  ه  يْ لَ ض اا عَ رْ فَـ 
ى لَ ا، عَ ذَ هَ  ىس  فْ ى نَـ لَ ُت عَ بْ جَ وْ أَ  ر  ذْ النَّ  ةُ قَ دَ صَ  ةَ يحَ ب  الذَّ  ه  ذ  هَ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ 
 َِ بَ ذْ أَ  نْ أَ  تُ رْ ذَ نَ  الَ ا قَ ذَ . إ  ى ٍّ اع  زَ وْ ََ ل   ونُ ُُ يَ  ابُ وَ الثَـّ  اهُ نَ عْ ا مَ ذَ هَ  ىس  فْ نَـ 

 يمَ ظ  عْ تَـ  ىو  نْ ، ال يَـ هُ لَ  ونُ ُُ يَ  ة  قَ دَ الصَّ  ابُ وَ بَـ  اهُ نَ عْ مَ  ى ٍّ اع  زَ وْ األَ  خ  يْ لشَّ ا ل  وف ا رُ َْ 
ِ  ر  ضَ   وح  رُ  نْ عَ  قَ دَّ صَ تَ يَـ  نْ أَ  ىو  نْ يَـ  لْ بَ  َْ  قَ الْ  يمَ ظ  عْ تَـ  ىو  نْ ، ال يَـ َل  ٍّ وَ الْ  كَ ل  ذَ  ي
 ابُ وَ بَـ  هُ لَ  ونُ ُُ ، يَ رُ اذ  النَّ  وَ هُ وَ  ة  يحَ ب  الذَّ  ه  ذ  هَ  ابُ وَ بَـ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ وَ  َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ هَ 
 نْ ى أَ وَ ا نَـ ذَ ا إ  مَّ ، أَ َل  ٍّ وَ لْ ل   ونُ ُُ يَ  ة  يحَ ب  لذَّ َب   ق  دُّ صَ التَّ  ابُ وَ ا بَـ مَّ ، أَ ر  ذْ ا النَّ ذَ هَ 
ا ل  ظ  عْ تَـ  َِ بَ ذْ يَ  ِ  ر  لضَّ يم ا ا َّنََّ إ   َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ هَ  يمُ ظ  عْ تَـ  ه  ب   دُ صَ ال يـُقْ  رُ ذْ ، النَّ وزُ ال َيَُ  ي
 مُ هَ فْ ال يَـ  ىذ  ، الَّ َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ هَ  وح  رُ  نْ عَ  ق  دُّ صَ لتَّ َب    اَّللَّ  ََل إ   بُ رُّ قَ التـَّ  ه  ب   ادُ رَ يُـ 
 الءَ بَ الْ  هُ نْ عَ  عُ فَ دْ يَ  َْ  قَ ا الْ ذَ هَ  ب  اح  صَ  وح  رُ  نْ عَ  رَ ذَ نَ  نْ إ   هُ نَّ أَ  نُّ ظُ يَ  هُ نَّ  أَ الَّ ا إ  ذَ هَ 
 الَّ إ   ونَ وُ نْـ ال يَـ  ال  هَّ اْلُْ  ضُ عْ ، بَـ لٌ ط  َبَ  لٌ مَ ا عَ ذَ هَ   اَّللَّ  ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ  ىو  نْ ال يَـ وَ 
 رُ طُ ، ال َيَْ ُتهُ اجَ حَ  هُ لَ  ضَ تـُقْ  وْ أَ  ةُ يبَ ص  مُ الْ  هُ نْ عَ  عَ ف  دَ نْ  تَـ َّتَّ حَ  َْ  قَ ا الْ ذَ هَ  يمَ ظ  عْ تَـ 
 .لٌ ط  َبَ  مْ هُ لُ مَ عَ  الء  ؤُ هَ فَـ  َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ هَ  وح  رُ  نْ عَ  ق  دُّ صَ لتَّ َب    اَّللَّ  ََل َب إ  رُّ قَ التـَّ  ه  ال  بَ ب  
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 ونَ وُ نْـ ال يَـ وَ  اء  يَ ل  وْ األَ  ض  عْ د  بَـ اه  شَ مَ ر اا ل  ذْ نَ  ونَ رُ ذُ نْ يَـ  اء  سَ الن ٍّ  نَ م   ريٌ ث  كَ       
 ةُ يبَ ص  مُ الْ  مُ هُ نْـ عَ  عُ ف  دَ نْ يَـ  د  هَ شْ مَ ا الْ ذَ هَ  يم  ظ  عْ تَـ ب   مْ َنَُّ أَ  ونَ نُّ ظُ ، يَ اَّللَّ   ََل إ   بَ رُّ قَ التـَّ 
 .بٌ نْ ذَ  مْ ه  يْ لَ عَ  الء  ؤُ هَ   اَّللَّ  ََل إ   بُ رُّ قَ التـَّ  مُ اْل   بَ ب   رُ طُ ال َيَْ وَ 

 لُ مَ ا يـُعْ مَ  وَ هُ  اَّللَُّ  هُ بُّ ُيُ   ىذ  الَّ  رُ ذْ النَّ   اَّللَّ  ََل إ   ه  ب   بُ رَّ قَ تَـ ا يُـ مَ  وَ هُ  رُ ذْ النَّ      
ٍّ وَ ل   رَ ذَ نَ  نْ . مَ  اَّللَّ  ََل إ   ب  رُّ قَ التـَّ  ة  يَّ ن  ب   ا ذَ اُب هَ وَ بَـ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  هُ دُ صْ قَ  انَ كَ   نْ إ  فَ  َل 

 َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ هَ  ة  كَ َََ ب   هُ تَ اجَ حَ  ىَ ض  قْ يَـ  نْ أَ  اَّللَّ   نَ و م  جُ رْ يَـ  وَ هُ وَ  َل  ٍّ وَ ا الْ ذَ  هَ ََل إ   ر  ذْ النَّ 
ٌِ ح  ا صَ ذَ هَ   ةٍ نَ سَ  ة  ائَ الِثُ  بَ وَ  فٌ لْ أَ  ه  يْ لَ ى عَ ضَ مَ  ىُّ اع  زَ وْ األَ  خُ يْ ا الشَّ ذَ هَ . وَ ي
 ِف   ة ا نَ سَ  نيَ ت ٍّ س   نَ ذَّ أَ  وتَ ريُْ بَ  نْ م   لٌ جُ رَ  ِّ  َََ ْْ أَ  ول  سُ الرَّ  ن  مَ زَ  نْ م   يبٌ ر  قَ 
 الَ قَ  اَّللَّ  اَّللَّ  اَّللَّ  اَّللَّ  رُ كُ ذْ نَ  ى ٍّ اع  زَ وْ األَ  ام  قَ مَ  ِف   ة ا رَّ ا مَ نَّ كُ   الَ ، قَ ىٌّ ق  ، تَ د  ج  سْ مَ الْ 
ْْ  يلٍ ل  قَ  دَ عْ بَـ  ا ُثَّ نَ بْـ غ   ة  بَ يْـ اْلَْ  ة  دَّ ش   نْ م   نُ حْ نَ فَـ  َْ  قَ الْ  نَ م   ىُّ اع  زَ وْ األَ  رَ هَ ظَ فَ  ى فَ تَـ ا
وا بُ هَ ذْ يَ وَ  َْ  قَ الْ  نَ وا م  جُ رُ َيَْ  نْ أَ  اَّللَّ   ن  ذْ ِب    ونَ يعُ ط  تَ سْ يَ  اءُ يَ ل  وْ ، األَ ََْ قَ الْ  لَ َْ دَ 
 وا.ودُ عُ يَـ  ُثَّ  انٍ َُ  مَ ََل إ  

 

 ةُ يَ قْـ الرُّ      
 دْ قَ ى فَـ قَ َِْ اسْ ى وَ وَ تَـ اكْ  ن  مَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  صَ  »ل  كُّ وَ التـَّ  نَ م   ئَ ر  بَ   سَ يْ لَ  ةٍ لَ ط  َبَ  ةٍ يَ قْـ رُ ب   ىق  رْ يَـ  وْ أَ  ىق  َِْ سْ يَ  ىذ  الَّ  اهُ نَ عْ مَ  ي
 ونَ رُ كُ ذْ رُق اى يَ  ة  يَّ ل  اه  اْلَْ  ِف   انَ ، كَ اَّللَّ   ر  كْ ذ  وَ  ان  ءَ رْ قُ لْ َة َب  يَ قْـ الرُّ  ةَ قَّ اْلَْ  ةَ يَ قْـ الرُّ 
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 ةُ وَ عْ دَ  ونَ ولُ قُ يَـ  سٌ َنَ  دُ وجَ يُ  اآلنَ ، وَ ان  طَ يْ لشَّ ا َب  يهَ ف   ونَ ينُ ع  تَ سْ يَ  انَ طَ يْ ا الشَّ يهَ ف  
 ه  ذ  هَ  امٌ رَ ض اا حَ يْ أَ  ه  ذ  هَ  النٍ فُ  ةُ وَ عْ دَ  ونٍ مُ يْ مَ  ةُ وَ عْ ، دَ ن ٍّ اْلْ   وس  ؤُ رُ  نْ م   النٍ فُ 
 .ةٌ لَ ط  َبَ 

 ِف   دُ وجَ يُ  هُ نَّ أَ  مَ ل  عَ  نْ مَ وَ  اَّللَّ   ر  كْ ذ  ب   وْ أَ  ان  ءَ رْ قُ لْ َب   ونَ ُُ تَ  نْ ا أَ مَّ ى إ  قَ الرُّ      
 َلَْ  انَ ا كَ ذَ ا إ  مَّ ا، أَ ِب َ  ىَ ق  رْ يَـ  نْ أَ  وزُ َيَُ  ةٍ قَ ب   يق  ر  طَ  نْ م   َّلل َّ   اءٌ َسَْ أَ  ة  يَّ ان  ََْ ع  الْ  ة  غَ اللُّ 
، ة  غَ اللُّ  كَ لْ ت   ل  هْ أَ  نْ م   سَ يْ لَ  وَ ، هُ اهُ نَ عْ مَ  فُ ر  عْ ال يَـ  وَ ، هُ ةٍ قَ ب   نْ ا م  ذَ هَ  نَّ أَ  مْ لَ عْ يَـ 
 هُ بَ لْ قَـ  رَ وَّ  نَـ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ىٍّ ق  تَ  صٍ خْ شَ ل   ونَ ُُ يَ  نْ  أَ الَّ إ   ريٍ ب  كَ   مٍ نَ صَ ا ل  اَْس ا  ونُ ُُ يَ  دْ قَ 
 ب  لْ قَ الْ  ري  ه  طْ تَ ل   اَّللَّ   ر  كْ ذ  ل   ونُ ُُ تَ  َّت  الَّ  اتُ وَ لَ ، اِلَْ ه  وا ب  عُ ف  تَ نْـ يَـ وَ  مْ هُ رَّ شَ  رَ ذَ حْ يَ ل  
 .ََُ كْ ا أَ هَ رُ طَ َْ  ن ٍّ اْلْ   ار  ضَ حْ ت  سْ ال   ونُ ُُ تَ  َّت  الَّ  اتُ وَ لَ ا اِلَْ مَّ ، أَ عُ فَ نْـ تَـ 
 

 وعُ شُ اِلُْ      
 هُ عُ بَـ تْـ يَـ وَ  اَّللَّ   نَ م   فُ وْ اِلَْ  وعُ شُ اِلُْ  هُ نْ عَ  َّللَُّ ا ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ح  ار  وَ اْلَْ  ونُ ُُ سُ 
 ت  اآلَيَ  ض  عْ بَـ  اع  َسََ  دَ نْ وا ع  اتُ مَ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ف  وْ اِلَْ  ة  دَّ ش   نْ م   ة  يَّ ان  ءَ رْ قُ الْ 
ى لَّ صَ  نْ ، مَ ب  لْ قَ لْ َب   اَّللَّ   فُ وْ َْ  وع  شُ خُ لْ ل   ىف  ُْ يَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ف  وْ ِلَْ ر اا َب  ع  شْ تَ سْ مُ  لُّ ظَ . يَ وعُ شُ اِلُْ  وَ ا هُ ذَ هَ  اَّللَّ   نَ م   ف  وْ ِلَْ َب   رُ ع  شْ تَ سْ يَ  وَ هُ وَ 
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 ونَ ُُ سُ  مُ ز  لْ تَـ سْ ا يَ ذَ هَ  نْ ُ  لَ  الة  الصَّ  ضَ عْ بَـ  وْ أَ  الة  الصَّ  لَّ ا كُ مَّ إ   اَّللَّ   نَ م  
 .ح  ار  وَ اْلَْ 

 

 نْي  عَ الْ  يضُ م  غْ تَـ      
 ور  ضُ ى حُ لَ عَ  دُ اع  سَ يُ  نْي  عَ الْ  يضُ م  غْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا ذَ ا إ  مَّ ، أَ اهُ رَ ا تَـ مَ  ض  عْ بَـ ب   لُ غ  شَ نْ تَـ  دْ قَ  ة ا وحَ تُ فْ مَ  تْ انَ ا كَ ذَ إ   نْيَ عَ الْ  نَّ أل َ  ب  لْ قَ الْ 
 .لُ غ  شَ نْ ال تَـ  كَ نَ يْـ عَ  تَ ضْ مَّ غَ 

 عُ مَ َيَْ  هُ نَّ أل َ  ر  كْ الذ ٍّ  دَ نْ ع   لٌ صْ أَ  هُ لَ  نْي  عَ الْ  يضُ م  غْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 َِن عْ ِب َ  ر  بُّ دَ ى التَّ لَ عَ  هُ لَ  نُ وَ عْ أَ  ر  كْ الذ ٍّ  دَ نْ ع   دُ اح  وَ الْ  ضُ م ٍّ غَ ا يُـ مَ دَ نْ ، ع  رَ ُْ ف  الْ 

، اهُ رَ يَـ  ءٍ ىْ شَ ب   لُ غ  شَ نْ يَـ  دْ قَ  انُ سَ نْ اإل   رُ ظُ نْ ا يَـ مَ دَ نْ ، ع  ر  ط  ااِلَْ  عُ َجَْ  يه  ، ف  ر  كْ الذ ٍّ 
 هُ رُ اط  َْ  عُ م  جَ نْ يَـ  اَّللََّ  رَ كُ ذْ يَ  نْ أَ  هُ َْهُّ  انَ كَ   نْ إ   ضُ م ٍّ غَ ا يُـ مَ دَ نْ ا ع  مَّ ، أَ لُ غ  شَ نْ يَـ  هُ بُ لْ قَـ 
 .رٌّ س   يه  ف   ر  كْ ى الذ ٍّ لَ عَ 
 

 ةٌ عَ اس  وَ  ب  رَ عَ الْ  ةُ غَ لُ      
 قُ لْ اِلَْ  هُ ال لَ أَ ﴿ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُّ زَ األَ  المُ َُ الْ  اهُ نَ عْ ا مَ نَ هُ  رُ مْ . األَ [اف  رَ عْ األَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾رُ مْ األَ وَ   وَ هُ وَ  قُ لُ َيَْ  وَ ، هُ َل 
ُّ زَ األَ  المُ َُ الْ وَ  قُ لْ اِلَْ  هُ  لَ اَل . أَ رُ مُ َيَْ  ىذ  الَّ   .َل 



243 
 

 تَ ا َتَْ ى مَ لَ عَ  قُ لَ طْ ا تُ يَ نْـ ، الدُّ انٍ عَ مَ  ةُ دَّ ا ع  ا ْلََ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْ   لَ بْ ا قَـ  مَ َِن عْ ِب َ ، وَ اء  مَ السَّ    ا.يَ نْـ الدُّ  اع  تَ مَ  نْ م   ه  و  َنَْ وَ  ال  مَ ى الْ لَ عَ  قُ لَ طْ تُ وَ  ة  رَ اآل

 وُّ ا اْلَْ ذَ ، هَ انٍ عَ مَ  ة  دَّ ى ع  لَ عَ  قُ لَ طْ تُ  ءُ امَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 كَ ل  ذَ  كَ وََل األُ  اءُ مَ السَّ وَ  ،اء ا ى َسََ مَّ سَ ا يُ ذَ هَ  اء  مَ  السَّ ََل ا إ  نَ هُ  نْ م   اغُ رَ فَ الْ وَ 
 ىمَّ سَ ض اا يُ يْ أَ  فُ قْ ا السَّ ذَ هَ وَ  ة  عَ اب   السَّ ََل ا إ  هَ لُّ كُ   ةُ ثَ ال  الثَّ وَ  ةُ يَ ان  الثَّ ، وَ اء ا ى َسََ مَّ سَ تُ 

 .اء ا ى َسََ مَّ سَ ض اا يُ يْ أَ  اغُ رَ فَ ا الْ ذَ ، هَ ت  يْ بَـ الْ  فُ قْ سَ  اء ا َسََ 
 ال  مَ ى الْ لَ عَ  قُ لَ طْ تُ  ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   رْيٍ َْ  ةُ مَ ل  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .رْيٌ َْ  هُ لَ  الُ قَ ا يُـ ذَ هَ  لُّ ، كُ ات  نَ سَ ى اْلَْ لَ عَ ، وَ ط  سْ بَ الْ وَ  اء  َْ ى الرَّ لَ عَ ، وَ ري  ث  َُ الْ 
 ض  يَ بْـ األَ وَ  ر  ْحَْ ى األَ وَ ا س  مَ  لُّ كُ   ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .رُ ضَ ْْ أَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  دُ وَ سْ األَ  انُ سَ نْ  اإل  َّتَّ حَ  رُ ضَ ْْ أَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ 
 

 اةُ يَ اْلَْ  وَ هُ  انُ وَ يَـ اْلَْ      
 مَ وْ يَـ الْ  اعَ ا ضَ هَ نْـ م   ريٌ ث  كَ   ةُ ميَ د  قَ الْ  ةُ غَ اللُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ان  ءَ رْ قُ الْ  ، ِف  انُ وَ يَـ ا اْلَْ ْلََ  الُ قَ يُـ  اةُ يَ ، اْلَْ اعَ ضَ  ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  الد  ب  الْ  ِف   اس  النَّ  نْيَ بَ 
ْ   ارَ الدَّ  نَّ إ  وَ ﴿ مي  ر  َُ الْ   ةُ يئَ ن  اْلَْ  اةُ يَ اْلَْ  ى  أَ  [وت  بُ َُ نْ عَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾انُ وَ يَـ اْلَْ  ىَ ْلَ   ةَ رَ اآل

 هُ لَ  انُ وَ يَـ ، اْلَْ انٌ وَ يَـ حَ  وحٌ رُ  يه  ف   ىذ  الَّ  ءُ ىْ الشَّ ، وَ انٌ وَ يَـ ا حَ هَ اَسُْ  اةُ يَ ، اْلَْ ةُ مَ ائ  الدَّ 
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، انٌ وَ يَـ حَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  وحٌ رُ  يه  ف   ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ ، وَ انٌ وَ يَـ ا حَ ْلََ  الُ قَ يُـ  اةُ يَ ، اْلَْ ان  يَ نَـ عْ مَ 
 .مُ ائ  هَ بَـ الْ  انُ وَ يَـ اْلَْ  مَ وْ يَـ ا الْ نَ ، هُ كَ ل  ُو ذَ َنَْ وَ  نُّ اْلْ  وَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ وَ  رُ قَ بَـ الْ وَ  انُ سَ نْ اإل  

 نُّ اْلْ  وَ  ةُ َُ الئ  مَ الْ وَ  انُ سَ نْ ، اإل  وحٌ رُ  يه  ا ف  مَ  ل ٍّ ى كُ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ  انُ وَ يَـ اْلَْ      
، انُ وَ يَـ اْلَْ  رَ ذُك   اة  يَ  اْلَْ َِن عْ ِب َ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ، ِف  اة  يَ  اْلَْ َِن عْ ِب َ  قُ لَ طْ يُ ، وَ مُ ائ  هَ بَـ الْ وَ 

  ْ ال  َّت  الَّ  ةَ يئَ ن  اْلَْ  ةَ مَ ائ  الدَّ  اةَ يَ اْلَْ  ى  اَن أَ وَ يَـ ا اْلَْ اهَ  ََسَّ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  َّت  الَّ  ةُ رَ اآل
ْ   ارَ الدَّ  نَّ إ  وَ ﴿ا ْلََ  اعَ طَ ق  انْ   ةَ ورَ سُ ] ﴾ونَ مُ لَ عْ وا يَـ انُ كَ   وْ لَ  انُ وَ يَـ اْلَْ  ىَ ْلَ   ةَ رَ اآل

ْ   نَّ وا أَ مُ ل  عَ لَ  ونَ مُ لَ عْ وا يَـ انُ كَ   وْ لَ  ارُ فَّ ُُ ، الْ ارُ فَّ ُُ الْ  ى  أَ  [وت  بُ َُ نْ عَ لْ ا  ىَ ه   ةَ رَ اآل
 .يمٌ ل  أَ  ابٌ ذَ عَ فَـ  ينَ ر  اف  َُ لْ ا ل  مَّ ، أَ نيَ ن  م  ؤْ مُ لْ ل   ةُ مَ ائ  الدَّ  ةُ يئَ ن  اْلَْ  اةُ يَ اْلَْ  ى  أَ  انُ وَ يَـ اْلَْ 

ْ   نَّ أَ  ونَ مُ لَ عْ وا يَـ انُ كَ   وْ لَ  ارُ فَّ ُُ الْ        ةُ يئَ ن  اْلَْ  اةُ يَ اْلَْ  ى  أَ  انُ وَ يَـ اْلَْ  ىَ ه   ةَ رَ اآل
ْ  وَ  ث  عْ بَـ لْ وا َب  نُ مَ آَل  ةُ مَ ائ  الدٍّ   يم  ع  لنَّ َب   ة  مَ ائ  الدَّ  اة  يَ اْلَْ  كَ ل  تْ وا ب  عُ فَ تَـ نْـ  يَـ َّتَّ حَ  ة  رَ اآل
  ونَ كُ ر  شْ مُ الْ  ب  رَ عَ الْ  ارُ فَّ . كُ اةَ يَ اْلَْ  كَ لْ وا ت  مُ ر  حُ فَ  كَ ل  ذَ وا ل  نُ مَ َءاا مَ  نْ ُ  لَ  م  ائ  الدَّ 
 ريَ ص  نَ وَ  وتَ َّنَُ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ونَ وبُ عُ بْـ مَ  لَ َنَّ ء   أَ اَب ا رَ ا تُـ نَّ كُ ا وَ نَ تْـ ا م  ذَ ء  أَ  ونَ ولُ قُ وا يَـ انُ كَ 
 .مْ هُ ِب ٍُّ وَ يُـ وَ  مْ ِبُُ ذ ٍّ َُ يُ  انُ ءَ رْ قُ ، الْ كَ ل  ذَ  دَ عْ بَـ  اة  يَ  اْلَْ ََل إ   وعٌ جُ رُ  ريُ ص  اَب ا ال يَ رَ تُـ 
 

 ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ   ِف  ََل وْ مَ  ةُ مَ ل  كَ       
ا ْلََ  ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ   ِف  ََل وْ مَ الْ  ةُ مَ ل  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 كَ بُّ ُيُ   ىذ  الَّ  وَ الَنَ وْ مَ  ىَ الوْ مَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  يقُ د  ، الصَّ ِن ا عْ مَ  ونَ رُ شْ ع  وَ  دٌ اح  وَ 
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 ىاض  قَ الْ  اس  النَّ  ون  ؤُ شُ  ِف   فُ ر ٍّ صَ تَ مُ الْ وَ  م ٍّ عَ الْ  نُ بْ ا يبُ ر  قَ الْ  وَ الَنَ وْ مَ  هُ لَ  ولُ قُ تَـ 
 وَ هُ  هُ نَّ أل َ  اَّللَُّ  وَ هُ  قُ لَ طْ مُ  الْ ََل وْ مَ ا الْ مَّ ، أَ َل ا وْ مَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  يرُ ز  وَ الْ  و   أَ ال ا ثَ مَ 
 ُِ ال  صَ يُل وَ َْ  ج  وَ  الهُ وْ مَ  وَ هُ  اَّللََّ  نَّ إ  فَ ﴿ اََل عَ تَـ  الَ قَ  ق  لْ اِلَْ  يع  َجَ   ِف   فُ ر ٍّ صَ تَ مُ الْ 
 .[مي  ر  حْ التَّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ 
 

 ةٌ لَ هْ سَ  ةُ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةُ غَ اللُّ      
 نَّ ُ  ، لَ ةٌ لَ هْ سَ  ولُ قُ نَـ  ةُ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةُ غَ اللُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 تْ انَ ا كَ مَ كَ   مْ ه  يْ لَ ة ا عَ لَ هْ سَ  تْ سَ يْ لَ  م  جَ عَ الْ وا كَ ارُ صَ  ينَ ذ  الَّ  بَ رَ عَ الْ وَ  مَ جَ عَ الْ 
 ة  يقَ ل  لسَّ وا َب  انُ كَ   كَ والئ  ، أُ ول  سُ الرَّ  مَ َيَّ وا أَ انُ كَ   ينَ ذ  الَّ  ب  رَ عَ ى الْ لَ عَ  ة ا لَ هْ سَ 
 ةُ غَ اللُّ  ت  ريََّ غَ تَـ  ، ُثَّ يد  و  جْ التَّ  امَ َُ حْ وا أَ مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   ونَ مُ لَّ َُ تَ ، يَـ ونَ فُ ر  عْ يَـ 
ْْ  م  سْ َب   ةُ يَّ ب  رَ عَ الْ    ةُ غَ اللُّ  ت  ارَ صَ فَ  ة  شَ بَ اْلَْ وَ  ة  قَ ار  فَ األَ  م  جَ عَ الْ وَ  ب  رَ عَ الْ  الط  ت  ا
ى لَ عَ  ان  سَ الل ٍّ  مي  و  قْ  تَـ ََل إ   ةٍ اجَ وا ِب َ ارُ صَ ا فَ يهَ ف   ونَ طُ لَ غْ يَـ  ب  رَ عَ الْ  نَ م   ريٌ ث  كَ 

 ةُ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةُ غَ . اللُّ وف  رُ اْلُْ  اج  رَ ْْ إل    ينٍ ر   َتَْ ََل إ   ونَ اجُ تَ وا ُيَْ ارُ ، صَ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  وف  رُ اْلُْ 
 هُ ينُ و  ُْ تَ  ا َتَّ مَّ لَ  مُ دَ َءاا ِب َ  مَ لَّ َُ تَ  ةٍ غَ لُ  لُ وَّ ، أَ ل  صْ األَ  ب  سَ ِب َ  ات  غَ اللُّ  لُ هَ سْ أَ  ىَ ه  
 ا.ِب َ  قَ طَ ا نَ َل مَ وَّ أَ  نيَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ  الَ ، قَ ةُ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةُ غَ اللُّ  ىَ ه  
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 ةٍ يَّ ب  رَ عَ  ةٍ مَ ل  كَ   لُ َجَْ أَ      
 ة  اللَ اْلَْ  ظُ فْ لَ  ىَ ه   ةٍ يَّ ب  رَ عَ  ةٍ مَ ل  كَ   لُ َجَْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .اَّللَُّ 
 

 َِن سْ اْلُْ  اَّللَّ   اء  َسَْ أَ  نْ م       
، ه  ائ  يَ ب  نْ أل َ  قٌ دٍّ  ُمصَ  اهُ نَ عْ مَ  نٌ م  ؤْ مُ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 الَّ إ   م  ل  سْ مُ لْ َب   اَّللَّ   ةُ يَ م  سْ تَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   دَ رَ ا وَ مَ  مٌ ل  سْ ا مُ مَّ ، أَ هُ اءَ يَ ب  نْ أَ  قَ دَّ صَ  اَّللَُّ 
 الُ قَ ال يُـ فَ  هُ لَ  ادُ قَ يـُنْـ  لْ بَ  ادُ قَ نْـ ال يَـ  ، اَّللَُّ ادُ قَ نْـ مُ الْ  اهُ نَ عْ مَ  مُ ل  سْ مُ ا الْ َّنََّ ، إ  ن  م  ؤْ مُ لْ َب  
 َيَ  الُ قَ يُـ ، فَـ هُ اءَ يَ ب  نْ أَ  قُ د ٍّ صَ يُ  ، اَّللَُّ قُ د ٍّ صَ مُ الْ  اهُ نَ عْ مَ  نُ م  ؤْ مُ ا الْ مَّ . أَ مُ ل  سْ مُ الْ  هُ لَ 
 يلَ ا ق  ذَ إ   وقُ لُ خْ مَ ا الْ مَّ ، أَ اَّللَّ   اء  َسَْ أَ  نْ م   هُ نَّ أل َ  ِن  ْحَْ ارْ  نُ م  ؤْ  مُ ، َيَ ِن  قْ زُ ارْ  نُ م  ؤْ مُ 
 .ه  ول  سُ رَ وَ  َّللَّ  َب   نُ م  ؤْ يُـ  اهُ نَ عْ مَ  نُ م  ؤْ مُ الْ  هُ لَ 

 

 ولُ سُ الرَّ  وَ هُ  لُ م ٍّ زَّ مُ الْ      
ل، مٍّ  زَّ  مُ َيَ  كَ يْ لَ عَ  المُ  السَّ َِن عْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  اب  يَ ث  ى ب  طَّ غَ تَـ  ىْ َل أَ مَ ازَّ  ه  يْ لَ عَ  ى  حْ وَ الْ  ول  زُ نُـ  ل  ائ  وَ أَ  ِف   انَ كَ   ولُ سُ الرَّ  لُ م ٍّ زَّ مُ الْ 
 ل  ائ  وَ أَ  ِف   ء  دْ بَ الْ  ِف   ب  وْ لثَـّ ى َب  طَّ غَ تَـ  لَ مَّ زَ تَـ فَـ  رُ بَـّ أَ تَ ب َقٌل يَـ  هُ ، لَ ى  حْ وَ الْ  ر  بَ أَ  نْ م  
 .ه  يْ لَ عَ  ى  حْ وَ الْ  ول  زُ نُـ 
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 مٌّ ه  مُ  رٌ مْ أَ  ان  سَ الل ٍّ  ميُ و  قْ تَـ      
 ة ا يَ ل  سْ تَ  دٍ مَّ ى ُمَُ لَ عَ  ل ٍّ سَ  مَّ هُ  اللَّ َِن عْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ينَ ذ  ا الَّ ْهَُ دُ حَ أَ  ان  يَ نَـ عْ مَ  هُ لَ  ني  لس ٍّ َب   نيَ اْل   السَّ  أُ رَ قْ يَـ  ىذ  الَّ  كَ ل  ذَ ، كَ ِن ا عْ مَ  هُ ا لَ مَ 
َْ ، وَ الحٌ س   مْ ْلَُ  ينَ ذ  الَّ  اَّللَّ   ادُ بَ ، ع  الحٌ س   مْ ْلَُ   بُ رَ عَ لْ ، انيَ ط  و ٍّ غَ تَـ مُ الْ  رُ اآل
َِ الطَّ سَ  ونَ ولُ قُ يَـ   النٌ فُ  َِ لَ سَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ان  سَ نْ إل  ل  وَ  ٌِ ال  سَ  وَ هُ فَـ  طَ وَّ غَ تَـ  ىْ أَ  رْيُ َل
 كَ ل  ذَ ، ل  َِن عْ مَ الْ  ريَُّ غَ تَـ يَـ  د  اح  وَ الْ  ف  رْ ْلَْ . َب  طٌ و ٍّ غَ تَـ مُ  ىْ أَ  ٌِ ال  ، سَ النٌ فُ  طَ وَّ غَ تَـ  ىْ أَ 
 ةٍ رَّ مَ  ونَ يُ لْ م   دٍ مَّ ى ُمَُ لَ عَ  ل ٍّ سَ  مَّ هُ اللَّ  ولُ قُ يَـ  ىذ  . الَّ مٌّ ه  مُ  رٌ مْ أَ  ان  سَ الل ٍّ  ميُ و  قْ تَـ 
 تُ يْ لَّ  صَ َنَ أَ  ونَ ولُ قُ يَـ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  . كَ هُ سَ فْ نَـ  بَ عَ تْـ ، أَ ر  جْ األَ  نَ م   ةٌ رَّ ذَ  هُ لَ  سَ يْ لَ 

 ، َيَ رٌ جْ أَ  مْ ا ْلَُ مَ  ني  لس ٍّ َب   ل ٍّ سَ  ونَ ولُ قُ يَـ  مْ هُ وَ  ةٍ رَّ مَ  فَ لْ ا أَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   ول  سُ ى الرَّ لَ عَ 
 .يفُ ط   لَ َيَ  يفُ ط  لَ 

َوبـَْعُض النَّاس  يـَُقوُلوَن َصل ٍّى َمَع اْلَياء ، َهُؤالء  َلْو َكانُوا يـَْفَهُموَن َمْعَناُه      
َنَّ َصل ٍّ َما ف يه  ََتْن يٌث يـَُقاُل ل لر ٍَّجال  َصل ٍّ َما ف يه  ََتْن يٌث  َفُروا أل  َُ ْلَعَرب يَّة  َل َب 

ْلَياء . الَّذ ى يـَُقوُل اللَُّهمَّ َصل ٍّى َعَلى ُُمَمٍَّد َكأَنَُّه َأمَّا ل لن ٍَّسا ء  يـَُقاُل َصل ٍّى َب 
، َكَذل َك إ َذا ُأر يَد َأْن يـَُقاَل ل لرَُّجل  َصل ٍّ يـَُقاُل َلُه َصل ٍّ ب ال  يـَُقوُل َّلل َّ  أَْنت 

ْلَياء .، َصل ٍّ ََيٍء َأمَّا اْلَمْرَأُة يـَُقاُل َْلَا َصل ٍّى ََي ُفالنَةُ   ى َب 
 .وف  رُ اْلُْ  ميُ و  قْ تَـ  يمٌ ظ  عَ  رٌ مْ ، أَ مٌّ ه  مُ  رٌ مْ أَ  ان  سَ الل ٍّ  ميُ و  قْ تَـ      

 



248 
 

 مُ وْ النـَّ      
 نْ م   وْ أَ  ر  ُْ ف  الْ  ب  عَ تَـ  نْ م   ونُ ُُ يَ  مُ وْ النـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

و ُْ أَ  مُ وْ النـَّ  ونَ ولُ قُ يَـ  كَ ل  ذَ ، ل  ونَ امُ نَ ال يَـ  ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ أَ  كَ ل  ذَ ، ل  م  سْ اْلْ   ب  عَ تَـ 
 .ت  وْ مَ الْ 

 اب  بَ حْ أَ  نْ ى م  مَّ ال ُيسَ  اتٍ اعَ سَ  سَ َخَْ  امُ نَ يَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ذَ ، هَ مُّ ، ال يُذَ اتٍ اعَ سَ  تَّ س   امَ نَ يَـ  نْ أَ  هُ تُ ادَ عَ  تْ انَ كَ   وْ لَ وَ  مُّ ا، ال يُذَ يَ نْـ الدُّ 
ال  ام  سَ جْ األَ  ضُ عْ بَـ وَ  تٍّ س  ب   ىف  تَ ُْ تَ  ام  سَ جْ األَ  ضُ عْ ، بَـ م  سْ اْلْ   ب  سَ ى حَ لَ عَ 
 .تٍّ س  ب   ىف  تَ ُْ تَ 

 مُ وْ ا، النـَّ نَ اتَـ مَ أَ  نْ أَ  دَ عْ  بَـ اَنَ يَ حْ أَ  ىذ  الَّ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ظُ ق  يْ تَـ سْ ا نَ نَ لَ عَ جَ  لْ بَ  ونَ مُ ئ  َنَ  نُ َنَْ ا وَ نَ تْـ ميُ   َلَْ  اهُ نَ عْ مَ  ت  وْ مَ و الْ ُْ ، أَ ت  وْ مَ الْ  يهُ ب  شَ 
 .ونَ مُ ئ  َنَ  مْ هُ وَ  مْ هُ احُ وَ رْ أَ  تْ ضَ ب  قُ  اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ يشُ ع  نَ ا وَ نَ م  وْ نَـ  نْ م  

 ِف   دَ رَ وَ  ةٍ اجَ حَ  رْي  غَ ل   ر  صْ عَ الْ  الة  صَ  دَ عْ بَـ  مُ وْ النـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .وهٌ رُ ُْ مَ  هُ نَّ أَ  يفٍ ع  ضَ  يثٍ د  حَ 
 

 اءٍ دَ عْ أَ  ةُ البَ ا بَ نَّ م   د  اح  وَ لْ ل       
 ه  س  فْ نَـ  ر ٍّ شَ  نْ م   ر  ذَ اْلَْ  نْيَ بَ  انُ سَ نْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ةُ البَ بَ  هُ ا لَ نَّ م   دُ اح  وَ الْ  نُ ، َنَْ س  نْ اإل   ني  اط  يَ شَ  ر ٍّ شَ  نْ م  وَ  ان  طَ يْ الشَّ  ر ٍّ شَ  نْ م  وَ 
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 نَ م   ر  شَ بَ الْ  نَ م   سٌ َنَ أُ وَ  انُ طَ يْ الشَّ وَ  وء  لسُّ ل   هُ كُ ر ٍّ َتَُ  َّت  الَّ  ةُ يثَ ب  اِلَْ  هُ سُ فْ ، نَـ اءٍ دَ عْ أَ 
 وَ ا هُ ذَ هَ فَـ  الث  الثَّ  الء  ؤُ هَ  ر ٍّ شَ  نْ م   مَ ل  سَ  نْ مَ ، فَ س  نْ اإل   ني  اط  يَ شَ  اء  سَ ن  وَ  ال  جَ ر  

ْ   ر  مْ أَ  ِف   لُ اق  عَ ، الْ ين  الد ٍّ  ر  مْ أَ  ِف   لُ اق  عَ الْ  لُ جُ الرَّ   رَّ شَ  رُ ذَ ال ُيَْ  نْ ا مَ مَّ ، أَ ة  رَ اآل
 .الك  ى اْلَْ لَ عَ  وَ هُ فَـ  الء  ؤُ هَ 
 

 ةُ لَ زَّ نَـ مُ الْ  بُ تُ ُُ الْ      
 ةَ لَ زَّ نَـ مُ الْ  بَ تُ ُُ الْ  نَّ أَ  انَ بَّ ح   ن  ابْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 دَ حَ ى أَ وسَ مُ وَ  ةٌ رَ شْ عَ  يمَ اه  رَ بْـ إ  وَ  ونَ البُ بَ  يسَ ر  دْ ى إ  لَ عَ وَ  ونَ سُ َخَْ  يثٍ ى ش  لَ عَ 
 .دٌ اح  وَ  دٌ مَّ ُمَُ وَ  دٌ اح  ى وَ يسَ ع  وَ  دٌ اح  وَ  دَ اوُ دَ وَ  رَ شَ عَ 
 

 ف  رْ الصَّ وَ  و  حْ النَّ  مُ لْ ع       
 د  بْ عَ  ىد  لَ وَ ل   لْ قُ  ه  يذ  الم  تَ  د  حَ أل َ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

اَن ا يَ حْ ، أَ ةٍ رَّ مَ  ةَ ائَ م   وْ لَ وَ  ابَ تَ ُ  الْ  إ  رَ قْـ ا، و  حْ النَّ  م  لْ ع   نْ م   لَّ ال َتََ  لرَّْْحٰن  ا
 ُِ تَ يـُفْ  َََ ا صَ ذَ إ  فَ  لٌ فَ قْ مُ  بٌ َبَ  هُ نَّ أَ كَ   هُ دَ ج  يَ ا فَـ م ا لْ ع   بَ لُ طْ يَ  نْ أَ  يدُ ر  يُ  صُ خْ الشَّ 

 .ابُ بَ الْ  هُ لَ 
 يث  د  اْلَْ  ةُ اءَ رَ ق   فَ رْ الصَّ وَ  وَ حْ النَّ  فُ ر  عْ ال يَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 وُ حْ . النَّ بٌ ذ  كَ   هُ نَّ أَ  فَ ر  عْ يَـ  نْ أَ  ونَ دُ  ول  سُ ى الرَّ لَ عَ  بُ ذ  ُْ يَ  هُ نَّ أل َ  ه  يْ لَ عَ  امٌ رَ حَ 
ُ بَ يُـ  وُ حْ ، النَّ ىف  ُْ ال يَ  هُ دَ حْ وَ  ْ  وَ أَ  ني ٍّ  نَ م   دَّ ال بُ فَ  وف  رُ اْلُْ  رُ مْ ا أَ مَّ أَ ، ة  مَ ل  َُ الْ  رَ ا
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 هُ دَ جَ ، وَ ةٍ قَ ب   ط  بْ ضَ وال ا ب  ُُ شْ مَ  هُ دَ جَ وَ  وْ أَ  ةٍ قَ ب   م  فَ  نْ م   هُ ذَ َْ ا أَ ذَ  إ  الَّ ، إ  ف  رْ الصَّ 
ا مَّ ، أَ فَ رْ الصَّ وَ  وَ حْ النَّ  أَ رَ قَـ  نْ ُُ يَ  َلَْ  نْ إ   هُ لَ  وزُ َيَُ  نْي  تَ الَ اْلَْ  نْي  اتَ هَ  ، ِف  ابٍ تَ ك    ِف  
 .الك  هَ لْ ل   هُ سَ فْ نَـ  ضَ رَّ ا عَ ذَ هَ فَـ  طٍ بْ ضَ ب   وطٍ بُ ضْ مَ  رْي  غَ وَ  ابٍ تَ ك    نْ م   ذَ ُْ َيَْ  نْ أَ 

 هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 طْ لَ غَ الْ  ةَ يَ شْ َْ  يث  د  اْلَْ  ئ  ار  قَ ل    ا ُشر طْ الْهَُ ك    فُ رْ الصَّ ُو وَ حْ النَّ 
 طْ لَ غَ الْ  ِف   وع  قُ وُ الْ  نَ م   ه  ن  مْ أل َ   طْ قَ سَ  ى ٍّ يق  ل  السَّ  ا ِف  ذَ نَّ هَ ُ  لَ 

ا مُ رُ شْ مَ  نْ ُُ يَ  ، َلَْ ة  ابَ حَ الصَّ  مَ َيَّ أَ  نْ ُُ يَ  َلَْ  و  حْ النَّ  مُ لْ ع         ةُ ابَ حَ ع اا، الصَّ سَّ وَ وح ا
، و  حْ النَّ  ة  اسَ رَ د   ون  دُ ب   و  حْ لنَّ ل   ةٌ قَ اف  وَ مُ  مْ هُ تَـ غَ لُ  نَّ أل َ  و  حْ لنَّ ل   ونَ اجُ تَ وا ُيَْ انُ ا كَ مَ 
 نْ م   و  حْ لنَّ ق اا ل  اف  وَ مُ  مْ ه  ت  غَ لُ ب   مْ هُ قُ طْ نُ  انَ كَ   ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   نيَ ي ٍّ م ٍّ وا أُ انُ كَ   ينَ ذ  الَّ 
ا مَّ لَ  . ُثَّ و  حْ لنَّ ق اا ل  اف  وَ مُ  مْ هُ المُ كَ   انَ كَ   مْ ه  ت  يعَ ب  طَ  نْ ، م  وَ حْ وا النَّ مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  ون  دُ 

 ْْ  اه  وَ فْـ أَ  ع اا ِف  ائ  شَ  نُ حْ اللَّ  ارَ صَ فَ  ة  غَ اللُّ  ت  ريََّ غَ تَـ  م  جَ عَ لْ َب   بُ رَ عَ الْ  طَ لَ تَـ ا
 نْ ا مَ مَّ أَ وَ  ة  ايَ فَ ُ  ى الْ لَ ض اا عَ رْ فَـ  و  حْ النَّ  مُ لُّ عَ تَـ  ارَ صَ وَ  مْ ه  رْي  غَ وَ  ب  رَ عَ الْ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
 ادَ رَ أَ وَ  وَ حْ النَّ  ف  ر  عْ يَـ  ا َلَْ ذَ إ   هُ نَّ أل َ  نْيٍ عَ  ضُ رْ فَـ  و  حْ لنَّ َب   هُ تُ فَـ ر  عْ مَ فَ  يثَ د  اْلَْ  أُ رَ قْ يَـ 
 هُ أُ رَ قْ يَـ  دْ قَ  ابٍ تَ ك    نْ م   المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ول  سُ الرَّ  يث  اد  حَ أَ  نْ يث اا م  د  حَ  أَ رَ قْ يَـ  نْ أَ 

 بَ ذَ كَ   ونُ ُُ يَ ، فَـ يث  د   اْلَْ َِن عْ مَ  ري ٍُّ غَ ا يُـ ى مَ لَ ، عَ يث  د   اْلَْ َِن عْ مَ  دُ س  ا يـُفْ ى مَ لَ عَ 
 الَّ إ   يثَ د  اْلَْ  أَ رَ قْ يَـ  نْ أَ  هُ لَ  وزُ ال َيَُ  وَ حْ النَّ  م  لَّ عَ تَـ يَـ  َلَْ  ىذ  الَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  ول  سُ ى الرَّ لَ عَ 
ُة رَ سْ َُ الْ ُة وَ حَ تْ فَ الْ ُة وَ مَّ الضَّ  ُلهُ ُْ شَ وَ  وفُهُ رُ وط اا حُ بُ ضْ اَب ا مَ تَ ك    دَ َيَ   نْ أَ 
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ا ب  ال  عَ  ونُ ُُ يَ  هُ طَ بَ ضَ  ىذ  الَّ وُن، وَ ُُ السُّ وَ  ا ذَ ى هَ لَ عَ  لَ صَ حَ  نْ إ  ، فَ ة ا قَ م ا
ا، ذَ ا كَ ذَ كَ   اَّللَّ   ولُ سُ رَ  لَ اقَ  ولُ قُ يَـ فَـ  هُ تُ اءَ رَ ق   وزُ َيَُ  يث  د  اْلَْ  ب  تُ كُ   نْ م   اب  تَ ُ  الْ 
ى لَ عَ  ة ا ورَ رُ ُمَْ وَ  ة ا وحَ تُ فْ مَ وَ  ة ا ومَ مُ ضْ مَ  ونُ ُُ تَ  ةُ دَ اح  وَ الْ  ةُ مَ ل  َُ الْ  ةَ يَّ ب  رَ عَ الْ  ةَ غَ اللُّ  نَّ أل َ 
 .ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ة  غَ اللُّ  رْي  غَ  ِف   دُ وجَ ا ال يُ ذَ هَ  اِّ  عَ مَ الْ  ب  سَ حَ 
 

 ه  يْ لَ عَ  ادُ مَ ت  عْ اال   وزُ ال َيَُ  ىُّ ر  شَ ُمَْ الزَّ      
ُّ ُُ السَّ  ىٍّ ل  و عَ بُ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        رَ كَ ذَ  ىُّ يل  ب  شْ اإل   وِّ 

 انَ كَ   ه  يْ لَ عَ  ادُ مَ ت  عْ اال   وزُ ال َيَُ  ىُّ ر  شَ ُمَْ . الزَّ هُ رَ فَّ كَ وَ  هُ لَ  يفٍ ل  َتَْ  ِف   ىَّ ر  شَ ُمَْ الزَّ 
 هُ نَّ أل َ  ىَّ ات  الذَّ  المَ َُ الْ  ه  ب   يدُ ر  يُ وَ  وقٌ لُ ُمَْ  انُ ءَ رْ قُ الْ  ولُ قُ يَـ  انَ ر اا كَ اف  ا كَ يًّ ل  ز  تَ عْ مُ 
 ب  رَ عَ  نْ م   سَ يْ لَ  وَ . هُ وقُ لُ خْ مَ الْ  ظُ فْ ا اللَّ ذَ  هَ الَّ إ   المٌ كَ   هُ لَ  سَ يْ لَ  اَّللََّ  نَّ أَ  دُ ق  تَ عْ يَـ 

 ىٍّ ل  و عَ بُ . أَ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  ت  ابَ بْـ إ   ِف   مْ هُ نْـ عَ  لُ قَ نْـ يُـ  اءُ مَ دَ قُ الْ  كَ ئ  ولَ ، أُ ة  يَّ ل  اه  اْلَْ 
ُّ ُُ السَّ   ة  اصَّ اِلَْ وَ  ة  امَّ عَ الْ  ن  ْلَْ  ة  الَ سَ ر   ِف   الَ ، قَ ب  رَ عَ الْ  نَ م   ونٍ ُُ سَ  ة  يلَ ب  قَ  نْ م   وِّ 

 ر  فْ ُُ  الْ ََل ا إ  يهَ ى ف  هَ تَـ انْـ  عُ اض  وَ مَ  يه  ف  وَ  الٌ زَ ت  اعْ  هُ رُ ثَـ كْ أَ فَ  ى ٍّ ر  شَ ُمَْ الزَّ  ريُ س  فْ ا تَـ مَّ أَ وَ 
 .َّللَّ  َب   اذُ يَ ع  الْ وَ 
 

 ام  نَ مَ الْ  ِف   اَّللَّ   ةُ يَ ؤْ رُ      
 فٍ يْ ال كَ ب   ام  نَ مَ الْ  ِف   ى اَّللََّ أَ رَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ة  اليَ و  لْ َب   هُ ى لَ رَ شْ بُ  ونُ ُُ يَ  دْ قَ وَ  ةَ نَّ اْلَْ  لُ ُْ دْ يَ فَـ  ان  ميَ اإل   ىلَ عَ  وتُ ميَُ 
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 ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  ملسو هيلع هللا ىلص ول  سُ الرَّ  ةُ يَ ؤْ رُ      
 لَ بْ قَـ  اَّللَّ   ولَ سُ ى رَ رَ يَـ  نْ مَ  اس  النَّ  نَ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 لُ عَ  َيَْ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ ه  َْ  قَ  ِف   ولُ سُ الرَّ وَ  مْ ه  ن  اك  مَ أَ  ِف   مْ هُ وَ  ة ا ظَ قَ اَن ا يَـ ع يَ  ت  وْ مَ الْ 
 يض  ر  مَ الْ  ص  خْ ا الشَّ ذَ هَ  ان  َُ مَ  نْيَ بَ  َّت  الَّ  اللَ الت ٍّ وَ  الَ بَ اْلْ   ه  ذ  هَ  ُجبَ اْلُْ  ه  ذ  هَ 
 َْ  قَ الْ  نْيَ بَ وَ  هُ نَ يْـ ا بَـ مَ  اَّللَُّ  لُ عَ ، َيَْ ة  رَ وَّ نَـ مُ الْ  ة  ينَ د  مَ الْ وَ  اع  زَ الن ٍّ  ال  حَ  ِف   وَ هُ  ىذ  الَّ 

 .هُ رُ ش ٍّ بَ يُـ وَ  ه  يْ لَ إ   كُ حَ ضْ يَ  ولُ سُ الرَّ ، وَ ولَ سُ ى الرَّ ريََ ب لَّْوٌر فَ  هُ نَّ أَ كَ   يف  ر  الشَّ 
 

 »َّت  اعَ فَ شَ  هُ لَ  تْ بَ جَ وَ  ىَْ  قَ  ارَ زَ  نْ مَ « يثٌ د  حَ      
 هُ لَ  تْ بَ جَ وَ  ىَْ  قَ  ارَ زَ  نْ مَ «حديث  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اهُ رَ يَـ  ىذ  . الَّ ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  اة  فَ وَ لْ َب   هُ ى لَ رَ شْ بُ  نٌ م  ؤْ مُ  وَ هُ وَ  هُ ارَ زَ  نْ مَ  »َّت  اعَ فَ شَ 
 ةَ َُّ مَ  ِف   ه  ات  يَ حَ  ِف   اهُ ءَ رَ  ىذ  . الَّ ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  وتَ ميَُ  نْ أَ  هُ لَ  ونٌ مُ ضْ مَ  ام  نَ مَ الْ  ِف  
 .يلُ ل  قَ  الْ الَّ إ   ان  ميَ ى اإل  لَ وا عَ اتُ مَ  مْ هُ بُـ لَ غْ أَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  نَ م   ة  ينَ د  مَ الْ وَ 
 

 ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   رْيُ اِلَْ      
ى لَ عَ  قُ لَ طْ يُ  ب  رَ عَ الْ  ة  غَ لُ  ِف   رْيُ اِلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اََل عَ تَـ  الَ قَ  ري  ث  َُ الْ  ال  مَ ى الْ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ ، وَ اَّللَُّ  هُ بُّ ُيُ   ىذ  الَّ  ن  سَ اْلَْ  ل  مَ عَ الْ 
. ات  اعَ  الطَّ َِن عْ ا ِب َ نَ هُ  رْيُ اِلَْ  [ج ٍّ اْلَْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ونَ حُ ل  فْ تُـ  مْ ُُ لَّ عَ لَ  رْيَ وا اِلَْ لُ عَ افْـ وَ ﴿
 ريُ ث  َُ الْ  الُ مَ الْ  (رْي  اِلَْ  ظ  فْ لَ  ىْ أَ ) ه  ب   ادُ رَ يُـ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   ع  اض  وَ مَ الْ  ض  عْ بَـ  ِف  وَ 
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 الُ مَ الْ  اهُ نَ عْ مَ  رْيُ ا اِلَْ نَ هُ  [ت  َيَّ اد  عَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾يدٌ د  شَ لَ  رْي  اِلَْ  ب ٍّ ْل ُ  هُ نَّ إ  وَ ﴿ اََل عَ تَـ  الَ قَ 
 ا.ذَ هَ  دَ رَ وَ  ر  اف  َُ الْ  ف  صْ وَ  ، ِف  ريُ ث  َُ الْ 
 

 يه  ا ف  مَ  يه  ف   ميُ ر  َُ الْ  انُ ءَ رْ قُ الْ      
ْ  وَ  نيَ ل  وَّ األَ  مُ لْ ع   يه  ف   انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ، ينَ ر  اآل

 انُ يَ بَـ  يه  ، ف  امُ رَ اْلَْ وَ  اللُ اْلَْ  يه  ، ف  مْ ه  َِم  أل ُ  لَ صَ ا حَ مَ وَ  اءُ يَ ب  نْ األَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  يه  ف  
ْ  ا وَ يَ نْـ الدُّ  ور  مُ أُ   انُ يَ بَـ  يه  ف  ا وَ هَ دُ س  فْ ا يُـ مَ وَ  وسَ فُ النـُّ  ُِ ل  صْ ا يُ مَ  انُ يَ بَـ  يه  ، ف  ة  رَ اآل
 .اء  يَ ب  نْ األَ  ض  عْ ى بَـ لَ عَ  لَ ز  نْ ا أُ مَ 

 ئُ ار  قَ الْ  انَ كَ   نْ ا إ  مَ يَّ ال س  وَ  يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   يه  ف   انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ا.يًّ ق  تَ 

 ونَ دُ  ريُ ص  بَ ا الْ اهَ رَ يَـ  سُ مْ الشَّ فَ  س  مْ الشَّ كَ   انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 اَّللَُّ  اءَ شَ  نْ  مَ الَّ ا إ  ِب َ  ىد  تَ هْ ال يَـ  نْ ُ  لَ  ورٌ نُ  ان  ءَ رْ قُ الْ  تُ َيَ َءا كَ ل  ذَ ى، كَ مَ عْ األَ 

 .سَ مْ الشَّ  رُ ص  ال يـُبْ  ىذ  ى الَّ مَ عْ األَ كَ   وَ هُ فَـ  هُ بَ لْ قَـ  اَّللَُّ  لَ فَ قْـ أَ  ىذ  ا الَّ مَّ أَ  هُ لَ 
 رْيُ َْ وَ  ميُ ر  َُ الْ  انُ ءَ رْ قُ الْ  اَّللَّ   المُ كَ   الم  َُ الْ  رْيُ َْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 يع  ى َجَ  لَ عَ  هُ لَ ضَّ  فَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللََّ  نَّ أل َ  دٍ مَّ ُمَُ  ةُ ريَ س   ة  ريَ الس ٍّ  رْيُ َْ  ىْ أَ  ى  دْ اْلَْ 
 .ع  ائ  رَ َر الشَّ سَ يْ أَ  هُ تَ يعَ ر  شَ  لَ عَ جَ وَ  اء  يَ ب  نْ األَ 

 .انُ ءَ رْ قُ الْ  ول  سُ لرَّ ل   ةٍ زَ ج  عْ مُ  لُ ضَ فْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
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 نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ يَ  مٌ سْ ق   افٍ نَ صْ أَ  ةُ البَ بَ  هُ تُ َيَ َءا انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 لُ ز  نْ يَـ  كُ رَّ حَ تَ يَـ وَ  اءٌ ضَ عْ أَ وَ  دٌ سَ جَ  هُ لَ  اَّللََّ  نَّ أَ  هُ رُ اه  ظَ  مٌ سْ ق  ئ اا وَ يْـ شَ  هُ ب  شْ ال يُ  اَّللََّ 

 نَّ ا أَ هَ رُ اه  ظَ  ت  اآلَيَ  نَ م   مٌ سْ ق  وَ  رَ اه  وَ الظَّ  ه  ذ  ا هَ اهَ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  نْ ُ  لَ وَ  عُ لُ طْ يَ وَ 
ا ال اُت َ قَ اب  سَ  نَّ ا أَ مَ كَ   ر  اه  ى الظَّ لَ عَ  رُ سَّ فَ ض اا ال تُـ يْ أَ  ه  ذ  هَ  نْ ُ  لَ وَ  تُ َتَْ  اَّللََّ 

 ةَ ورَ سُ ] ﴾ءٌ ىْ شَ  ه  ل  ثْ م  كَ   سَ يْ لَ ﴿ قُ اف  وَ ا يُـ ى مَ لَ عَ  رُ سَّ فَ ا تُـ َّنََّ إ   ر  اه  ى الظَّ لَ عَ  رُ سَّ فَ تُـ 

 ةُ ابَ حَ الصَّ ا، وَ رًّ جَ  َهُلمَّ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ  عَ بَ اتَـّ  ن  مَ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ . أَ [ىورَ الشُّ 
 ة  هَ ج   ِف   اَّللََّ  نَّ ى أَ لَ ا عَ هَ رُ اه  وَ ظَ  َّت  الَّ  ت  اآلَيَ  كَ لْ ت   ونَ رُ س ٍّ فَ وا ال يُـ انُ ا كَ ذَ َُ هَ 
 م  هْ فَ ل   مْ هُ قَ فَـّ وَ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أل َ  ةَ ادَ عَ السَّ  اءَ  شَ اََل عَ تَـ  ا. اَّللَُّ هَ ر  اه  وَ ى ظَ لَ عَ  قٍ وْ فَـ 
َِ ح  الصَّ  مَ هْ فَ الْ  ان  ءَ رْ قُ الْ   .ي

 ئَ قُر   نْ إ  وَ  اء  يَ حْ ى األَ لَ عَ  ئَ ُقر   نْ إ   ةٌ كَ رَ بَـ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ات  وَ مْ ى األَ لَ عَ 

 ادَ رَ أَ  نْ إ   وْ أَ  كَ ََُّ التَّ  ه  ب   ادَ رَ أَ  نْ إ   ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   رُ ظَ النَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا لَ اع  سَ مُ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ا مَ دَ نْ ع   ل  بَ قْ تَـ سْ مُ لْ ل   ىو  قَ لتـَّ ل   ابٌ وَ بَـ  هُ لَ  ق نُ ا يـُتْ مَ دَ عْ بَـ  هُ د ا

 .يدَ و  جْ التَّ  ىق ٍّ لَ لتـَّ َب   ذُ ُْ َيَْ 
 مْ هُ لُّ ، كُ ة  الغَ بَ الْ وَ  ة  احَ صَ فَ لْ َب   نَ اَروْ بَ تَـ يَـ  بُ رَ عَ الْ  انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ةُ الغَ بَ ا الْ مَ يه  ف   سَ يْ لَ  يلُ َْن  اإل  وَ  اةُ رَ وْ ، التـَّ ان  ءَ رْ قُ الْ  ل  ثْ وا ِب   تُ َيَْ  نْ أَ  نْ وا عَ زُ جَ عَ 
ى لَ عْ أَ  ِف   انُ ءَ رْ قُ ، الْ كَ ل  ذَ ب   وصٌ صُ ُمَْ  انُ ءَ رْ قُ ا الْ َّنََّ ، إ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   ةُ ودَ جُ وْ مَ الْ 
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وا  سُ يْ لَ  ورُ بُ الزَّ وَ  يلُ َْن  اإل  وَ  اةُ رَ وْ ، التـَّ ةٌ الغَ ا بَ هَ وقُـ فُ يَـ  سَ يْ لَ  َّت  الَّ  ة  الغَ بَ الْ  ات  قَ بَـ طَ 
 .كَ ل  ذَ كَ 

 ىْ ا أَ م ا َُ ُمُْ  هُ نْ ا م  م ا سْ ق   انَ ءَ رْ قُ الْ  لَ زَ نْـ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ىذ  الَّ  مُ سْ ق  . الْ َِن عْ مَ الْ  ِ  اض   وَ رْيَ غَ  هُ لَ زَ نْـ أَ  هُ نْ م اا م  سْ ق  وَ  رٌ اه  ظَ  ٌِ اض  وَ  اهُ نَ عْ مَ 
  سَ يْ لَ ﴿ لَ زَ نْـ  أَ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ ٌِ اض  وَ  اهُ نَ عْ مَ  ىذ   الَّ ََل إ   دُّ  يـُرَ َِن عْ مَ الْ  ِ  اض   وَ رْيُ غَ 
 لُّ تـَُردَّ كُ  نْ أَ  بُ َيَ   ةٌ مَ َُ ُمُْ  ةُ اآليَ  ه  ذ  ، هَ ان  ءَ رْ قُ الْ  ِف   [ىورَ الشُّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ءٌ ىْ شَ  ه  ل  ثْ م  كَ 

 الُ قَ يُـ  الُ قَ ا يُـ اذَ ، مَ ة  اآليَ  ه  ذ   هَ ََل إ   ةَ اآليَ  ه  ذ  هَ  فُ ال  ا َتَُ هَ رُ اه  وَ ظَ  َّت  الَّ  ت  اآلَيَ 
 عَ َق مَ  تـَتَّف  َّتَّ ى حَ رَ ْْ أُ  انٍ عَ ا مَ ْلََ  لْ ا بَ هَ ر  اه  وَ ظَ كَ   سَ يْ ا لَ يهَ ان  عَ مَ  تُ اآلَيَ  ه  ذ  هَ 
عُ رْ مَ الْ ُل وَ صْ األَ  ىَ ه   َّت  الَّ  ة  اآليَ  ه  ذ  هَ   [ىورَ الشُّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ءٌ ىْ شَ  ه  ل  ثْ م  كَ   سَ يْ لَ ﴿، ج 
ا لَ سْ ج   سَ يْ لَ يف اا وَ ث  م اا كَ سْ ج   سَ يْ لَ  اَّللََّ  نَّ ا أَ اهَ نَ عْ مَ   ات  فَ ص  ب   فُ ص  تَّ ال يَـ يف اا وَ ط  م ا

 نَّ أَ  مُ وه  ا تُ هَ رُ اه  وَ ظَ  ت  اآلَيَ  ضُ عْ ا بَـ مَّ ، أَ يف  ط  اللَّ  م  سْ ال اْلْ  وَ  يف  ث  َُ الْ  م  سْ اْلْ  
ا هَ ر  اه  وَ ى ظَ لَ ا عَ هَ ريُ س  فْ تَـ  وزُ ال َيَُ  تُ اآلَيَ  ه  ذ  ، هَ ه  ات  ذَ ب   لُ ز  نْ يَـ  هُ نَّ أَ وَ  دٌ سَ جَ  اَّللََّ 
 ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ  أَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  كَ ل  ذَ ، ل  ه  ق  لْ ِب َ  اَّللََّ  هَ بَّ شَ  دْ قَ ا فَـ َرهَ اه  وَ ظَ  دَ قَ تَـ اعْ  ن  مَ  نَّ أل َ 
 .رُ فُ ُْ ا يَ هَ ر  اه  وَ ى ظَ لَ عَ  ت  اآلَيَ  ه  ذ  هَ  لُ م  ُيَْ  ىذ  الَّ  نَّ ِب َ  الَ قَ 

 ينَ ذ  ٌة. الَّ ذَّ لَ  هُ لَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  اهُ نَ عْ ة ا مَ الوَ حَ  ه  يْ لَ عَ  نَّ إ  وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ََل إ   ه  ل  وَّ أَ  نْ م   انَ ءَ رْ قُ الْ  مُ ت  ف اا َيَْ اق  ى وَ قَ بْـ يَـ  نْ أَ  مْ هُ دُ حَ أَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  مْ هُ بَـ لْ قَـ  اَّللَُّ  رَ وَّ نَـ 

 رَ كَ ذَ  ة ا رَّ ، مَ ة  يَّ ان  ءَ رْ قُ الْ  ت  اآلَيَ  ه  ذ  ِب َ  حُ رَ فَ الْ  ه  يْ لَ عَ  لَ هَّ سَ  ة  ذَّ اللَّ  ة  دَّ ش   نْ م   ه  ر  ْ  َءا
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 رَ كَ ذَ  ة ا رَّ مَ وَ  ارَ فَّ ُُ الْ  رَ كَ ذَ  ة ا رَّ مَ وَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  رَ كَ ذَ  ة ا رَّ مَ وَ  مَ نَّ هَ جَ  رَ ذَكَ  ة ا رَّ مَ وَ  ةَ نَّ اْلَْ 
 ا.هَ نْـ م   ير  ذ  حْ لتَّ َة ل  يسَ س  اَل اِلَْ وَ حْ األَ  رَ كَ ذَ  ة ا رَّ مَ وَ  ةَ يَ ال  عَ اَل الْ وَ حْ األَ 

 هُ نَّ ا ِب َ هَ ت  لَ َجُْ  نْ م   ةٌ يدَ د  عَ  اتٌ زَ ج  عْ مُ  يه  ف   انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِنَّ مَ تَ نَـ  نُ وا َنَْ ولُ قُ  اهُ نَ عْ مَ  نيَ ق  اد  صَ  واانُ كَ   نْ َت إ  وْ مَ ا الْ وُ نـَّ مَ تَ يَـ  نْ ِب َ  ودَ هُ يَـ ى الْ دَّ َتََ 
 .مْ هُ نْـ م   دٌ حَ أَ  أَ رَّ ا َجََ مَ فَ  ىد ٍّ حَ ا التَّ ذَ هَ  مْ هُ غَ لَ بَـ ا، فَـ نَ تْـ م  أَ  مَّ هُ اللَّ ، تَ وْ مَ الْ 

 َسُ ٍَّى اْلُقْرَءاُن قـُْرَءاَن ا          
 ورَ مُ أُ  عُ مَ َيَْ  هُ نَّ َن ا أل َ َءارْ قُـ  انُ ءَ رْ قُ الْ  ىَ َسُ ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .وصٌ صُ ُمَْ  ءٌ زْ ا جُ َنََّ أل َ  ة ا ورَ سُ  ةُ ورَ السُّ  ت  يَ َسُ ٍّ ، وَ ين  الد ٍّ 
 

 ان  ءَ رْ قُ الْ  اِّ  عَ مَ  رُ بُـّ دَ تَ      
 نْ مَ  هُ قَ فْ ال يَـ « الَ قَ  ولُ سُ الرَّ  يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 عَ مَ  ةُ اءَ رَ ق  الْ  .َيهُ ان  عَ مَ  رُ بَـّ دَ تَ ال يَـ  اهُ نَ عْ مَ  »مٍ َيَّ أَ  ة  البَ بَ  نْ م   لَّ قَ أَ  ِف   انَ ءَ رْ قُ الْ  أَ رَ قَـ 
 .نُ سَ حْ أَ  اِّ  عَ مَ الْ  ر  بُّ دَ تَ 

 

 هُ عْ ب  تَّ يَـ  َلَْ  نْ مَ ل   مٌ صْ َْ وَ  هُ عَ بَـ اتَـّ  ن  مَ ل   ةٌ جَّ حُ  انُ ءَ رْ قُ الْ      
ال  نْ ُ  لَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  ظَ ف  حَ  صٌ خْ ا شَ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا ذَ ، هَ انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ ضَ رَ ا فَـ مَ  لُ عَ فْ ال يَـ وَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ مَ رَّ ا حَ مَ  بُ ن  تَ ، ال َيَْ ُعهُ ب  تَّ يَـ 
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َْ ه  يْ لَ عَ  ةٌ جَّ حُ  انُ ءَ رْ قُ الْ  ْ   ِف   هُ لَ  مٌ صْ ،  اُن ءَ رْ قُ الْ  هُ عَ بَـ اتَـّ وَ  هُ أَ رَ قَـ  ىذ  ا الَّ مَّ ، أَ ة  رَ اآل
ا لَ ه  اشَ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  هُ ة ا لَ جَّ حُ  ونُ ُُ يَ   .هُ د ا

 عُ ف  تَ نْـ ا يَـ َّنََّ ، إ  ه  ب   ونَ عُ ف  تَ نْـ يَـ  اس  النَّ  لُّ كُ   سَ يْ لَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  ه  جْ وَ  رْي  ى غَ لَ عَ  هُ مُ هَ فْ يَـ  نْ ا مَ مَّ أَ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ  مْ هُ وَ  ه  ه  جْ ى وَ لَ عَ  هُ مُ هَ فْ يَـ  نْ مَ  ه  ب  
لُّ يَ  الء  ؤُ هَ  لُّ يَ  ه  وا ب  دُ تَ هْ يَـ  نْ أَ  لَ دَ بَ  ان  ءَ رْ قُ لْ َب   ونَ ض   .ونَ ض 

ا َّنََّ إ   ه  ب   ىد  تَ هْ يَـ  هُ أَ رَ قَـ  نْ مَ  لُّ كُ   سَ يْ لَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  ذ  هَ  رْ س ٍّ فَ يُـ  َلَْ  وَ اََل عَ تَـ  َّللَّ  َب   يقُ ل  يَ  ىذ   الَّ َِن عْ مَ الْ  دَ قَ تَـ اعْ وَ  هُ أَ رَ قَـ  نْ مَ  ه  ب   ىد  تَ هْ يَـ 

 .ر  اه  وَ ى الظَّ لَ عَ  ات  اِب َ شَ تَ مُ الْ  ت  اآلَيَ 
ْ   ِف   ص  خْ لشَّ ل   دٌ اه  ا شَ مَّ إ   انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       ا مَّ إ  وَ  ة  رَ اآل

 ات  بَ اج  وَ اء الْ دَ أَ  ِف   ه  ب   لَ م  عَ وَ  هُ تَ يدَ ق  عَ  دَ قَ تَـ اعْ وَ  ه  ب   لَ م  عَ  نْ ، مَ ه  يْ لَ عَ  دٌ اه  شَ 
  نْ ُُ يَ  َلَْ  نْ ا مَ مَّ ، أَ هُ نْ عَ  عُ اف  دَ يُ  وَ هُ  ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ُدهُ اه  شَ  ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  اب  نَ ت  اجْ وَ 
 .هُ مُ صْ َْ  وَ هُ فَـ  كَ ل  ذَ كَ 

، ضٍ عْ بَـ الٌل ل  ضَ اٌر وَ سَ َْ وَ  ضٍ عْ بَـ د اى ل  هُ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
لُّ ﴿ الَ قَ  اَّللَُّ  وَ هُ  ى لَ عَ  هُ مَ ه  فَ  نْ ، مَ [ة  رَ قَ بَـ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾اري ا ث  كَ   ه  ب   ىد  هْ يَـ ري اا وَ ث  كَ   ه  ب   ُيض 
 .لَّ ضَ وَ  كَ لَ هَ  ه  ه  جْ وَ  رْي  ى غَ لَ عَ  هُ مَ ه  فَ  نْ مَ وَ  دَ ع  سَ  ه  ه  جْ وَ 
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 ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   الُ جَ الر ٍّ  هُ بَ تَـ كَ   فُ حَ صْ مُ الْ      
 نَ م   الُ جَ الر ٍّ  هُ بَ تَـ كَ   فُ حَ صْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 لْ قَ يـُنْـ  َلَْ . وَ ان  ءَ رْ قُ الْ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  تْ بَ تَـ ا كَ َنََّ أَ  ةٍ يَّ اب  حَ صَ  نْ عَ  فُ رَ ال يـُعْ ، وَ ة  ابَ حَ الصَّ 

 نَّ ا أَ مَّ أَ . وَ فٌ حَ صْ ا مُ ْلََ  انَ كَ   ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   ة ا أَ رَ امْ  نَّ أَ  اء  مَ لَ عُ الْ  نَ م   دٍ حَ أَ  نْ عَ 
 رُ ضُ َتَْ  تْ انَ ا كَ مَ  ةُ مَ اط  ، فَ هُ لَ  اسَ سَ ال أَ فَ  فٌ حَ صْ ا مُ هَ دَ نْ ع   انَ كَ   ةَ مَ اط  فَ 
 .ونَ رُ ضُ وا ُيَْ انُ كَ   الُ جَ ا الر ٍّ َّنََّ إ   اَّللَّ   ول  سُ رَ  نْ م   فَ حَ صْ مُ الْ  بَ تُ ُْ تَ ل  

 

 ف  حَ صْ مُ الْ  يثُ ر  وْ تَـ      
 ة ا قَ دَ ت  صَ دْ رَ أَ  نْ إ   ه  ات  يدَ ر  مُ  ض  عْ بَـ ل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا، ذَ َُ هَ  ه  ب   أَ رَ  يـُقَ َّتَّ حَ  د  اج  سَ مَ الْ  نَ م   دٍ ج  سْ مَ  ِف   فَ حَ صْ مُ الْ  ىع  ضَ  ة ا يَ ار  جَ 
 دَ عْ ا بَـ  مَ ََل إ   عُ ط  قَ نْـ ال يَـ  هُ ابُ وَ ف اا بَـ حَ صْ ُث مُ يـَُور ٍّ  ىذ  الَّ  نَّ أَ  يثٌ د  حَ  دُ وجَ يُ 
 .ابٌ وَ بَـ  يه  ف   ف  حَ صْ مُ الْ  يثُ ر  وْ ى، تَـ قَ بْـ يَـ  ت  وْ مَ الْ 
 

 ة  اَت َ فَ الْ  ول  زُ نُـ  لَ بْ قَـ      
 ونَ ؤُ رُ قْ وا يَـ انُ كَ   ةَ اَت َ فَ الْ  لَ ز  نْ تَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اءُ يَ ب  نْ ئ اا. األَ يْـ شَ ئ اا فَ يْـ شَ  لَ زَ نَـ  انَ ءَ رْ قُ الْ  نَّ أل َ  ان  ءَ رْ قُ الْ  نَ م   لَ زَ ا نَـ ِم َّ  رَ سَّ يَ ا تَـ مَ 
 مْ ْلَُ  عَ رَ ا شَ ِب َ  ونَ ومُ قُ ، يَـ ان  ءَ رْ قُ الْ  رْي  غَ ب   نْ ُ  لَ  ل  يْ اللَّ  امُ يَ ق   مْ ْلَُ  انَ كَ   هُ لَ بْـ قَـ  ينَ ذ  الَّ 
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ََْ لْ َب   هُ ونَ ؤُ رَ قْ يَـ  ءٌ ىْ شَ  مْ ْلَُ  انَ ى كَ وسَ مُ  مَ َيَّ . أَ مْ هُ يـُّ ب  نَ   مْ ْلَُ  انَ ى كَ يسَ ع   مَ َيَّ أَ ، وَ ة  يَّ ان  ع 
 .هُ ونَ ؤُ رَ قْ يَـ  ة  يَّ ن  َيَ رْ لسُّ َب   ءٌ ىْ شَ 
 

 سيَ  ة  ورَ سُ  ة  اءَ رَ ق   رُّ س       
  نْ ى إ  وَ قْـ أَ  ة ا رَّ مَ  نيَ ع  بَ رْ س أَ يَ  ة  اءَ رَ ق   رُّ س   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ع اا، بَـ رْ أَ  دٍ اح  وَ  لُّ كُ   اصٍ خَ شْ أَ  ة  رَ شْ ى عَ لَ عَ  هُ عَ زَّ وَ  وْ لَ ، وَ دٍ اح  وَ  سٍ ل  ُمَْ  ِف   انَ كَ 
 .لُّ قَ أَ  نْ ُ  لَ  رٌّ س   يه  ف   ةٍ قَ ر ٍّ فَ تَـ مُ  سَ ال  ُمََ  ا ِف  مَّ أَ 

 انَ ءَ رْ قُ الْ  ونَ ؤُ رَ قْ يَـ  دٌ دَ عَ  عُ م  تَ َيَْ  صٍ عْ تَـ سْ مُ  ضٍ رَ مَ  ىُّ أَ  ال  ومَ الصُّ  الد  ب   ِف       
 رَ ثُـ كَ   امُ رَ اْلَْ  الُ مَ الْ  ت  قْ وَ ا الْ ذَ هَ  ا ِف  مَّ ، أَ ة ا نَ سَ  نيَ س  َخَْ  و  َنَْ  لَ بْ ا قَـ ذَ  هَ اَِف عَ تَـ يَـ فَـ 
 .ىاض  مَ الْ  ِف   انَ ا كَ مَ كَ   هُ رُّ س   رُ هَ ظْ  يَ ال
 

 [ق  لَ فَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ق  لَ فَ الْ  ب ٍّ رَ ب   وذُ عُ أَ  لْ قُ ﴿ َِن عْ مَ      
ا مَ  ر ٍّ شَ  نْ م   ق  لَ فَ الْ  ب ٍّ رَ ب   وذُ عُ أَ  لْ قُ ﴿ هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ر ٍّ الشَّ  نَ م  وَ  س  نْ اإل  وَ  ن ٍّ اْلْ   ر ٍّ شَ  نْ م   َّللَّ  َب   يذُ ع  تَ سْ أَ  اهُ نَ عْ مَ  [ق  لَ فَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾قَ لَ َْ 
 اهُ نَ عْ ، مَ هُ قَ لَ َْ  ىذ  الَّ  ر ٍّ الشَّ  نَ م   ِّ  يذَ ع  يُ  نْ أَ  اَّللَّ   نَ م   بُ لُ طْ ، أَ اَّللَُّ  هُ قَ لَ َْ  ىذ  الَّ 
 قُ لُ َيَْ  وَ هُ  اَّللََّ  نَّ أَ  اف  ِ َ عْ اال   دَ عْ ا بَـ ذَ ، هَ ر ٍّ الشَّ  نَ م   ِن  ظَ فَ ُيَْ  نْ أَ  اَّللَّ   نَ م   بُ لُ طْ أَ 

 .رَّ الشَّ 
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 ب  تُ ُُ الْ  اخُ سَ نْ ت  اسْ      
وا فُ لَّ ا أَ ذَ وا إ  انُ كَ   الم  سْ اإل   اءُ مَ لَ عُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ة ا دَّ مُ  ه  ب   عَ ف  تَ نْـ يَـ ل   ص  خْ لشَّ ل   هُ ونَ رُ ج ٍّ ؤَ يُـ  وْ اَن ا أَ َُمَّ  هُ ونَ طُ عْ يُـ  يفُ ل  أْ ا التَّ ذَ يف اا، هَ ل  َتَْ 
 هُ نْ م   خَ سَ نْ تَـ اسْ  ن  مَ  هُ تُ فْ لَّ أَ  ىذ  الَّ  ابُ تَ ُ  ا الْ ذَ هَ  ونَ ولُ قُ ال يَـ وَ  ةٍ ومَ لُ عْ مَ  ةٍ رَ جْ ِب ُ 
]َكَما يـَْفَعُل اْلُمَؤل ٍُّفوَن َهذ ه   ام  َُّ اْلُْ  دَ نْ ع   يه  اض  قَ أُ  ِّ ٍّ إ  فَ  ِّ  ذْ إ   ون  دُ ب   ة ا خَ سْ نُ 

َم، مَيْنَـُعوَن َنْسَخ الْ  [اأَلَيَّ وا انُ ا كَ ، مَ ع ْلم  م ْن ك َتاٍب ب ُدون  إ ْذن  اْلُمَصن ٍّف 
 وْ أَ  ة ا ريَ ث  كَ  خ ااسَ ا نُ هَ نْـ م   خُ س  نْ تَـ سْ يَ  ةٌ خَ سْ نُ  ه  يْ لَ إ   تْ لَ صَ وَ  نْ ا، مَ ذَ هَ  ونَ لُ عَ فْ يَـ 
 بَ تَ كَ   مْ هُ ضُ عْ ، بَـ ونَ اقُ رَّ وَ الْ  مُ ْلَُ  الُ قَ يُـ  انَ . كَ ع  يْ بَـ لْ ا ل  مَّ إ  وَ  يع  ز  وْ لتـَّ ا ل  مَّ إ   ة ا يلَ ل  قَ 

 ةٍ رَ جْ ِب ُ  بُ تُ ُْ يَ  وَ هُ  ونُ ُُ يَ  وْ أَ  يعَ ب  يَ ا ل  مَّ إ   ة  ادَ فَ ت  سْ إل  ل   فٍ حَ صْ مُ  ة  ائَ م  سَ َخَْ 
 .ان  ءَ رْ قُ الْ  رْيُ ُم غَ لْ ع  ا ُكت َب الْ ذَ َُ هَ وَ 
 

 ة  رَ جْ ْلْ  َب   يخ  ار  التَّ  نَ م   ةُ مَ ُْ اْلْ       
 الم  سْ اإل   ور  هُ ظُ  بُ بَ سَ  ىَ ه   ةُ رَ جْ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ََل و إ  عُ دْ يَ وَ  هُ نَ و ذُ ؤْ يُـ  ارُ فَّ ُُ الْ  انَ كَ   ةَ َُّ مَ  ِف   ولُ سُ الرَّ  انَ ا كَ مَّ لَ  ه  ار  شَ ت  انْ وَ 
، ُثَّ ل  د اا قَ دَ س اا عَ َنَ أُ  الم  سْ اإل    مْ ُت   ادَ عَ كَ   بُ رَ عَ الْ  يه  ف   عُ م  تَ َجَْ  َّت  الَّ  م  اس  وَ مَ الْ  ِف   يال ا

 ولُ سُ  رَ َنَ أَ  ولُ قُ يَـ وا، وَ حُ ل  فْ تُـ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ وا ال إ  ولُ قُ  اسُ ا النَّ هَ يُـّ  أَ َيَ  مْ يه  ف   رُ و دُ يَ 
 .هُ ونَ بُّ سُ يَ  مْ هُ نْـ م   ريٌ ث  كَ   ُثَّ  هُ ونَ عُ ب  تَّ ال يَـ  مْ هُ عُ م  سْ يُ  ينَ ذ  الَّ  رُ ثَـ كْ أَ  . ُثَّ وِّ  عُ ب  اتَّ فَ  اَّللَّ  
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 ه  يْ لَ إ   جٍ ار  َْ  نْ م   ونَ تُ َيَْ  اسُ النَّ  ارَ ، صَ المُ سْ اإل   ىَ و  قَ  ة  رَ جْ اْلْ   دَ عْ ا بَـ مَ      
 ة  رَ جْ اْلْ   لَ بْ وا قَـ انُ ، كَ مْ ه  يْ لَ إ   بَ هَ ذْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  ة  ينَ د  مَ الْ  لُ هْ أَ  انَ ، كَ ونَ مُ ل  سْ يُ فَـ 

 وهُ رُ صَ ، َنَ وهُ دُ اعَ سَ  اءَ ا جَ مَّ لَ فَـ  هُ ار اا لَ صَ نْ وا أَ ارُ صَ وا فَ مُ لَ سْ أَ ، فَ ه  وا ب  عُ مَ تَ اجْ 
 .الم  سْ اإل   ر  شْ ى نَ لَ عَ  وهُ انُ عَ أَ وَ 
 

 ةُ اوَ قَ الشَّ وَ  ةُ ادَ عَ السَّ      
،  ةَ ادَ عَ السَّ  هُ لَ  اَّللَُّ  بَ تَ كَ   نْ مَ  يدُ ع  السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ةَ ادَ عَ السَّ  نُ مَ ضْ ال تَ  ة  ادَ بَ ع  الْ  ةُ رَ ثْـ كَ 
 هُ ينَ د   لَ زَ نْـ  أَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ وَ      

 .ةَ ادَ عَ السَّ  كَ لْ ت   هُ لَ  اَّللَُّ  اءَ شَ  نْ مَ  ةَ يَّ د  بَ األَ  ةَ ادَ عَ السَّ  ه  ب   دَ عَ سْ يَ ل  
 ة  ادَ عَ السَّ  ة  يَّ د  بَ األَ  ة  ادَ عَ السَّ  بُ بَ سَ  ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ا.ْلََ  ةَ ايَ ال َن َ  َّت  الَّ  ة  مَ ائ  الدَّ 
 جٍ َنَ وَ  اَل ٌ سَ  ه  ت  رَ ْ  َءا ِف   ىذ  الَّ  يدُ ع  السٍّ  زُ ائ  فَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ْ   ِف   ونُ ُُ يَ وَ   .وك  لُ مُ الْ كَ   ة  رَ اآل
ى لَ عَ  انُ سَ نْ اإل   وتَ ميَُ  نْ أَ  ىَ ه   ةُ يَّ و  رَ ْْ األُ  ةُ ادَ عَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .ر  فْ ُُ ى الْ لَ عَ  انُ سَ نْ اإل   وتَ ميَُ  نْ أَ  ىَ ه   ةُ يَّ و  رَ ْْ األُ  ةُ اوَ قَ الشَّ ، وَ ان  ميَ اإل  
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 ىف  وا فَ قُ شَ  ينَ ذ  ا الَّ مَّ أَ فَ ﴿ اََل عَ تَـ  ه  ل  وْ قَـ  ري  س  فْ تَـ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 الَّ إ   ضُ رْ األَ وَ  اتُ وَ مَ السَّ  ت  امَ ا دَ ا مَ يهَ ف   ينَ د  ال  َْ  يقٌ ه  شَ وَ  ريٌ ف  ا زَ يهَ ف   مْ ْلَُ  ار  النَّ 
 ينَ ر  س ٍّ فَ مُ الْ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  [ودهُ  ةَ ورَ سُ ] ﴾يدُ ر  ا يُ مَ ل ٍّ  الٌ عَّ فَـ  كَ بَّ رَ  نَّ إ   كَ بُّ رَ  اءَ ا شَ مَ 
ا يَ نْـ الدُّ  ات  اوَ َسََ  ة  دَّ مُ  رَ دْ قَ  ىْ أَ  ضُ رْ األَ وَ  اتُ اوَ مَ السَّ  ت  امَ ا دَ ا مَ يهَ ف   ينَ د  ال  َْ 
 نَ وْ قَ بْـ يَـ  اهُ نَ عْ ا، مَ ْلََ  ةَ ايَ ال َن َ  َّت  الَّ  ة  دَ َيَ الز ٍّ  نَ م   ىْ أَ  كَ بُّ رَ  اءَ ا شَ  مَ الَّ ا إ  هَ ض  رْ أَ وَ 
ا ْلََ  ةَ ايَ ال َن َ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  ة ا دَ َيَ ز  وَ  تْ ضَ مَ  َّت  الَّ  ض  رْ األَ وَ  ات  اوَ مَ السَّ  ة  دَّ مُ  رَ دْ قَ 
 ا.ْلََ  ةَ ايَ ال َن َ  َّت  الَّ  ة  دَ َيَ الز ٍّ  نَ م   ىْ أَ  كَ بُّ رَ  اءَ ا شَ  مَ الَّ إ  

 نَ م   اَّللَُّ  هُ بَ تَـ كَ   نْ ، إ  ان  سَ نْ اإل   ال  حَ  ر  ْ  ِب   ةُ ََْ ع  الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 دَّ ال بُ  ر  فْ ُُ ى الْ لَ عَ  ه  ات  يَ َن حَ مَ ة ا زَ َِْ ى فَ ضَ مَ  وْ لَ  ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  وتُ ميَُ  اء  دَ عَ السُّ 

  .اء  دَ عَ السُّ  نَ م   اَّللَُّ  هُ بَ تَـ كَ   نْ إ   ان  ميَ اإل   ىلَ وَت عَ ميَُ َن وَ م  ؤْ يُـ  نْ أَ 
 الم  سْ  اإل  ََل إ   نيَ ب  س  تَ نْـ مُ  ونَ يشُ ع  يَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 َّت  الَّ  مُ اْل   مَ عْ أَ  لُّ كُ ، وَ ينَ ر  اف  كَ   ونَ وتُ مُ يَ فَـ  رٌ فْ كُ   مْ ْلَُ  لُ صُ ُيَْ  ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  اَن ا ُثَّ مَ زَ 
 ق  سْ ف  ى الْ لَ عَ  ونَ يشُ ع  يَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ ور اا، وَ ثُ نْـ مَ  اء ا بَ هَ  ريُ ص  ى، تَ الشَ تَ تَـ  تْ قَ بَـ سَ 
 .ق  سْ ف  الْ  نَ م   ونَ وبُ تُ يَـ  ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  اَن ا ُثَّ مَ زَ 

 مْ ْلَُ  بَ ُكت    لْ ، هَ مْ ْلَُ  بَ ا ُكت  اذَ مَ  ىْ أَ  ة  قَ اب  السَّ  نَ م   ونَ افُ َيََ  اَّللَّ   لُ هْ أَ  كَ ل  ذَ ل       
. ء  ى ٍّ السَّ  ال  اْلَْ وَ  ر  فْ ُُ ى الْ لَ عَ  مْ أَ  ن  سَ اْلَْ  ال  اْلَْ وَ  الم  سْ ى اإل  لَ وا عَ وتُ ميَُ  نْ أَ 
 ونَ افُ َيََ  ة  قَ اب  السَّ  نَ م   ونَ افُ ا َيََ مَ كَ   ونَ افُ َيََ  ة  اَت َ اِلَْ  نَ م  وَ  ةُ قَ اب  السَّ  كَ ل  ذَ ل   الُ قَ يُـ 
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 ن  سْ ِب ُ  ةُ ََْ ع  ، الْ ةُ اَت َ اِلَْ  َِ لُ صْ تَ  نْ أَ  دَّ ال بُ  ةُ قَ اب  السَّ  ت  حَ لَ صَ  نْ إ   هُ نَّ أل َ  ة  اَت َ اِلَْ  نَ م  
 .ة  اَت َ اِلَْ 

َْ مَّ لَ  هُ مُ وْ ، قَـ ه  م  وْ قَـ  عَ مَ  جَ رَ َْ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  عَ مَ  انَ كَ   لٌ جُ رَ        عَ مَ  و  زْ غَ لْ وا ل  جُ رَ ا 
 ُثَّ  مَ لَ سْ ( أَ نْ ُُ يَ  َلَْ )وَ  ه  م  وْ قَ ل   ة ا دَ انَ ُمسَ  هُ مَ وْ قَـ  رُ اي  ُيسَ  وَ هُ وَ  مْ هُ عَ مَ  جَ رَ َْ  ول  سُ الرَّ 

 مْ أَ  لُ ات  قَ أُ  اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َيَ  الَ قَ  الُ تَ ق  الْ  ريَ ص  يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  ة  كَ رَ عْ مَ الْ  ضَ رْ أَ  رَ ضَ ا حَ مَّ لَ 
 نْ أَ  ون  دُ  نْ م   الُ تَ ق  الْ  و  أَ  المُ سْ ا اإل  مَّ ، إ  ن  يْ رَ مْ أَ  د  حَ  أَ ََل إ   هُ رُ اط  َْ  كَ رَّ ، َتََ مُ ل  ُأسْ 

ا، ه  شَ  لَ ا قُت  ر ا وْ فَـ  ُثَّ  لَ اتَ قَ  ُثَّ  مَ لَ سْ أَ ، فَ »مْ ل  سْ أَ « ولُ سُ الرَّ  هُ لَ  الَ قَ فَـ  مَ ل  سْ يُ  يد ا
 نْ ُ  لَ  هُ رَ مُ ى عُ ضَ قَ  اد  سَ فَ الْ وَ  ر  فْ ُُ ى الْ لَ ، عَ اد  سَ فَ ى الْ لَ عَ  انَ كَ   ه  ر  مُ عُ  لُّ ا كُ ذَ هَ 
 ولُ سُ الرَّ  الَ قَ فَـ  مَ لَ سْ أَ فَ  المَ سْ اإل   هُ مَ ْلَْ أَ  اَّللَُّ  ه  ات  يَ حَ  ر  ْ  َءا ِف   وتَ ميَُ  نْ أَ  لَ بْ قَـ 
 هُ لُ مَ ا عَ ذَ ، هَ لَ اتَ قَ  ُثَّ  دَ هَّ شَ تَ  وتَ ميَُ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  اهُ نَ عْ ري اا مَ ث  كَ   رَ ُأج  يال ا وَ ل  قَ  لَ م  عَ 
 ه  يْ لَ عَ  ىَ ض  ميَْ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   لَ ُقت  فَـ  اَّللَّ   يل  ب  سَ  ِف   لَ اتَ . قَ رْي  اِلَْ  نَ م   هُ لَ م  عَ  ىذ  الَّ 
َْ ه  ت  اَت َ ِل َ  ة ا قَ اف  وَ مُ  تْ انَ كَ   ُتهُ قَ اب  ا سَ ذَ ، هَ لٌ ام  كَ   مٌ وْ يَـ   ا.تَ قَ فَ اتَـّ  هُ تُ قَ اب  سَ وَ  هُ تُ اَت َ ، 
 

 ور  مُ األُ  بُ اق  وَ عَ      
  ىز  َيَْ  ىذ  الَّ  نيَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ِف   ور  مُ األُ  بَ اق  وَ عَ  لَ عَ  جَ اََل عَ تَـ  اَّللََّ  نَّ أَ  َّلل َّ   دُ مْ ى اْلَْ عَ سْ ا تَ ِب َ  سٍ فْ نَـ  لَّ كُ 
  ْ  ا.يَ نْـ الدُّ  ِف   ور  مُ األُ  بَ اق  وَ عَ  لْ عَ َيَْ  َلَْ وَ  ة  رَ اآل
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 ىاص  عَ مَ الْ ا وَ هَ لُ عَ فْ نَـ  َّت  الَّ  اتُ اعَ الطَّ  ى  أَ  الُ مَ عْ األَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ذَ هَ وَ  يم  ق  مُ الْ  يم  ع  لنَّ َب   ابُ ثَ ا يُـ ذَ هَ  نَّ ى أَ لَ عَ  اتٌ المَ عَ  دُ ابَ ع  ا الْ هَ لُ عَ فْ يَـ  َّت  الَّ 
 .يم  ق  مُ الْ  اب  ذَ عَ لْ ى َب  ازَ َيَُ 

 ، ِف  مْ ه  يْ لَ عَ  لُ ضْ فَ الْ  هُ  لَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  الء  ؤُ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْ   ِف  ، وَ مْ يه  ا ف  هَ قَ لَ َْ وَ  ات  اعَ الطَّ  ه  ذ  هَ  مْ هُ مَ ْلَْ أَ وَ  مْ هُ قَ فَـّ ا وَ يَ نْـ الدُّ   مْ هُ َتَ َءا ة  رَ اآل

 لٌّ ، كُ عُ ط  قَ نْـ ال يَـ وَ  دُ فَ نْـ ال يَـ  ىذ  الَّ  يمَ ق  مُ الْ  يمَ ع  النَّ  يلَ ز  اَب اْلَْ وَ الثَـّ  هُ نْ  م  ال ا ضْ فَ 
 .مْ ه  يْ لَ عَ  هُ نْ م   لٌ ضْ فَ 

 ِف   هُ تَ وبَـ قُ عُ  هُ لَ  لَ جَّ ا عَ رْي ا َْ  دٍ بْ عَ ب   اَّللَُّ  ادَ رَ ا أَ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ ا يَـ  ِب َ اَِف  يـُوَ َّتَّ حَ  هُ وبَ نُ ذُ  هُ نْ عَ  كَ سَ مْ ا أَ رْي ا َْ  دٍ بْ عَ ب   دْ ر  يُ  ا َلَْ ذَ إ  ا وَ يَ نْـ الدُّ 

ْ   ِف   مْ هُ عُ فَ نْـ يَـ  كَ ل  ذَ فَ  مْ ِبَُّ وا رَ اعُ طَ ا أَ ذَ إ   ادُ بَ ع  الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ة  رَ اآل
 فَ الَ َْ وَ  اهُ صَ عَ  نْ مَ ا، وَ ْلََ  اعَ طَ ق  ال انْ  َّت  الَّ  ة  مَ ائ  الدَّ  اة  يَ ، اْلَْ ة  يَ ان  الثَّ  اة  يَ اْلَْ  ِف  
ْ   ِف   بُ اقَ يـُعَ  هُ رَ ام  وَ أَ   .يمٌ ُ  حَ  كَ ل  ذَ   ِف  اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ وَ  ة  رَ اآل

 .ةٌ احَ رَ  رْي  اِلَْ  ِف   مْ ُُ بُ عَ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   ةٌ احَ رَ  رْي  اِلَْ  ا ِف  يَ نْـ الدُّ  ِف   ان  دَ بْ األَ  بُ عَ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
  ْ  .ة  رَ اآل
 ىذ  الَّ ، وَ ه  ل  مَ ُر عَ جْ أَ  هُ لَ  ه  س  فْ نَـ ا ل  رْي ا َْ  لُ عَ فْ يَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 وا.دُ ه  تَ اجْ ا فَ ذَ َُ هَ  ،رٌ جْ أَ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  رْي  ى اِلَْ لَ عَ  هُ ريَْ غَ  لُّ دُ يَ 
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 مُّ ذَ يُ  وْ أَ  حُ دَ ميُْ  انُ سَ نْ اإل       
 ب  سَ ى حَ لَ عَ  مُّ يُذَ  وْ أَ  حُ دَ ميُْ  انُ سَ نْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ى لَ عَ  مُّ يُذَ ، وَ ة  يعَ ر  الشَّ  انَ يزَ م   قَ افَ وَ  نْ إ   حُ دَ ، ميُْ اَّللَّ   ة  يعَ ر  شَ  ان  يزَ ، ِب   اَّللَّ   ة  يعَ ر  شَ 
 .ة  يعَ ر  الشَّ  ان  يزَ م   ب  سَ حَ 
 

 بُ يْ عَ الْ      
 بُ يْ عَ ، الْ ع  رْ الشَّ  ِف   رٌ رَّ قَ مُ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 رُ ف  نْ تَـ  ءٌ ىْ شَ  ىْ ا أَ ف ا رْ عُ  بٌ يْ عَ وَ  اَّللَُّ  هُ هُ رَ ُْ يَ  ءٌ ىْ  شَ َِن عْ ع اا ِب َ رْ شَ  بٌ يْ عَ  ان  مَ سْ ق  
 .اَّللَّ   دَ نْ ع   ةٌ يَ ص  عْ مَ  يه  ف   سَ يْ لَ وَ  وسُ فُ النـُّ  هُ نْ م  

 .نيَ ل  د  تَ عْ مُ الْ  اس  النَّ  ف  رْ عُ  ِف   ُِ بَ قْ تَـ سْ ا يُ مَ  بُ يْ عَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 هُ هُ رَ ُْ يَ  ءٌ ىْ  شَ َِن عْ ع اا ِب َ رْ شَ  بٌ يْ ، عَ ان  مَ سْ ق   بُ يْ عَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

. اَّللَّ   دَ نْ ع   ةٌ يَ ص  عْ مَ  يه  ف   سَ يْ لَ وَ  وسُ فُ النـُّ  هُ نْ م   ف رُ نْ تَـ  ءٌ ىْ شَ  ىْ ا أَ ف ا رْ عُ  بٌ يْ عَ . وَ اَّللَُّ 
 اس  النَّ  دَ نْ ا ع  ذَ هَ  نْ ُ  ا لَ ذَ هَ  هُ صُ ق  ال يـُنْ  اَّللَّ   دَ نْ ع   صٌ رَ بَـ  هُ ابَ صَ أَ ا ذَ إ   صُ خْ الشَّ 

 .بٌ يْ عَ 
 

 ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ      
 ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ  مْ هُ  ةُ اعَ مَ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ام  َُ حْ األَ  ول  صُ أُ وَ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   اَّللَّ   ول  سُ رَ  ابَ حَ صْ وا أَ ب عُ تَ  ينَ ذ  الَّ 
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 ثُ يْ حَ  نْ م   ة  مَّ األُ  رُ ثَـ كْ أَ  مْ هُ  ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 . اآلنَ ََل إ   ة  ابَ حَ الصَّ  م  َيَّ أَ  ذُ نْ مُ  نٍ مَ زَ  ل ٍّ كُ   ِف   دُ دَ عَ الْ 

 ة  نَّ اْلَْ  ةَ وحَ بُ ِبُْ  ادَ رَ أَ  نْ مَ فَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   لُ ضَ فْ أَ  ىَ ه   َّت  الَّ  نَ اك  مَ األَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  يث  د   اْلَْ َِن عْ ، مَ »ةَ اعَ مَ اْلَْ  م  زَ لْ يَـ لْ فَـ 

 .ة  مَّ األُ  ورَ هُ َجُُ  كْ ُِْ ال يَ  ةَ اعَ مَ اْلَْ  م  زَ لْ يَـ لْ فَـ  ة  نَّ اْلَْ 
ِ  ح  الصَّ  ر  ظَ النَّ  لُ هْ أَ  مْ هُ  ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        لُ هْ أَ  مْ هُ ، وَ ي

ِ  ح  الصَّ  ري  ُ  فْ التـَّ  وا مُ ه  فَ  مْ ، هُ بُ ا َيَ  مَ كَ   انَ ءَ رْ قُ وا الْ رُ سَّ فَ  ينَ ذ  الَّ  مُ ، هُ ي
 .ه  ب   اد  رَ مُ ى الْ لَ عَ  انَ ءَ رْ قُ الْ 

 ََل إ   مْ ُُ ب   ذُ ُْ َيَْ  نْ مَ  مْ ُُ لَ  أَ يَّ هَ  نْ أَ  وا اَّللََّ دُ اْحَْ  مُ تُ نْـ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ة  يدَ ق  ى عَ لَ عَ  ب  رْ غَ الْ وَ  ق  رْ الشَّ  ِف   ة  مَّ األُ  ورُ هُ ، َجُْ ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   ور  هُ مْ اْلُْ  ب  هَ ذْ مَ 
 .ة  ابَ حَ الصَّ  ةُ يدَ ق  عَ  ىَ ه   َّت  الَّ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ 

ْ   ِف   لَ ز  نْ يَـ  نْ أَ  بُّ ُيُ   ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        انَ َُ مَ الْ  ة  رَ اآل
 .ةَ اعَ مَ اْلَْ  م  زَ لْ يَـ لْ فَـ  ة  نَّ اْلَْ  نَ م   نَ سَ حْ األَ 

 كٌ ال  هَ  وَ هُ فَـ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  نْ عَ  اغَ زَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .رٌ اس  َْ 

 ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  نْ ا م  نَ لَ عَ جَ  نْ ى أَ لَ عَ  وا اَّللََّ دُ اْحَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ف  لَ اِلَْ وَ  ف  لَ لسَّ ل   نيَ ق  اف  وَ مُ الْ 
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 ل  هْ أَ  م  لْ ع   مَ لُّ عَ تَـ  مْ ُُ لَ  أَ يَّ هَ  نْ ى أَ لَ عَ  وا اَّللََّ دُ ْحَْ ا هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ف  لَ السَّ  نَ م   مْ هُ عَ ب  تَ  نْ مَ وَ  هُ ابُ حَ صْ أَ وَ  ولُ سُ ا الرَّ هَ يْـ لَ عَ  انَ كَ   َّت  الَّ  ة  نَّ السُّ 

 .ف  لَ اِلَْ وَ 
 نْ مَ  مْ ُُ لَ  أَ يَّ هَ  نْ  أَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللََّ  وادُ اْحَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ُُ ل ٍّ عَ يُـ   .ة  يبَ ب  الشَّ  ن ٍّ س   ِف   ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  بَ هَ ذْ مَ  مْ ُم
 ، ُثَّ ر  صْ عَ ا الْ ذَ هَ  ِف   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  مَ لْ ع   مُ لَّ عَ تَـ يَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ا، اَّللَُّ ذَ ، هَ ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  نْ عَ  لُ اض  نَ يُـ وَ  ةَ فَ ر  حَ نْ مُ الْ  دَ ائ  قَ عَ الْ  ه  ذ  هَ  ُِ اف  َُ يُ 
 .يدٍ ه  شَ  رَ جْ أَ  يه  ط  عْ يُـ 

 ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ة  رَ صْ نُ ى ل  عَ سْ يَ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .يدٍ ه  شَ  رُ جْ أَ  هُ لَ 

 لَ مَ عَ الْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  مَ لْ ع   هُ لَ  اَّللَُّ  رَ سَّ يَ  نْ مَ  مَ وْ يَـ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ةَ يدَ ق  عَ  فُ ال  ا َيَُ ِم َّ  اس  النَّ  يرَ ذ  َتَْ وَ  هُ نْ عَ  اعَ فَ الد ٍّ وَ  ه  يْ لَ عَ  اتَ بَ الثَـّ وَ  ه  ب  
 ة  جَ رَ دَ  نْ م   هُ لَ اع   فَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَُّ  دَ عَ ا وَ ِب َ  رْ ش  بْ تَـ سْ يَ لْ وَ  اَّللََّ  د  مَ حْ يَ لْ فَـ 

 .ة  ادَ هَ الشَّ 
 ودُ جُ وُ  ات  بَ اج  وَ الْ  ب  جَ وْ أَ وَ  ت  َبَ رُ قُ الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ م   نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 دَّ ض   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  رَ صْ نُ ل   ةَ لَّ د  وا األَ يمُ ق  يُ  نْ أَ  ونَ يعُ ط  تَ سْ يَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   سٍ َنَ أُ 
 .مْ ه  يف  ال  ُمَُ 
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 .اعٍ ال رَ ب   مٍ نَ غَ وا كَ ارُ صَ  د  لَ بَـ ا الْ ذَ هَ  ِف   ة  نَّ السُّ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ُُ وص  أُ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ُثَّ  اِب  حَ صْ ِب َ  مْ ي

ال وَ  لُ جُ الرَّ  فَ ل   ُيَْ َّتَّ ُب حَ ذ  َُ وا الْ شُ يـَفْ  ُثَّ  مْ وَنَُ لُ يَـ  ينَ ذ  الَّ  ُثَّ  مْ وَنَُ لُ يَـ  ينَ ذ  الَّ 
  الَّ إ   ةٍ أَ رَ مْ َب   لٌ جُ رَ  نَّ ُلوَ ال ال َيَْ ، أَ دُ هَ شْ تَ ال ُيسْ وَ  دُ اه  الشَّ  دَ هَ شْ يَ وَ  فُ لَ حْ تَ ُيسْ 
 انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إ  فَ  ةُ قَ رْ فُ الْ وَ  مْ كُ َيَّ إ  وَ  ة  اعَ مَ ْلَْ َب   مْ ُُ يْ لَ ، عَ انُ طَ يْ ا الشَّ مَ هُ ثَـ ل  ًثَ  انَ كَ 
 م  زَ لْ يَـ لْ فَـ  ة  نَّ اْلَْ  ةَ وحَ بُ ِبُْ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  دُ عَ بْـ أَ  نْي  نَ بْـ اال   نَ م   وَ هُ وَ  د  اح  وَ الْ  عَ مَ 

 .»ةَ اعَ مَ اْلَْ 
 ةُ ابَ حَ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ  اع  بَ ت ٍّ ى َب  صَ وْ أَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ      

 الء  ؤُ ، هَ نيَ ع  اب  التَّ  اعُ بَ تْـ أَ  ىْ أَ  مْ وَنَُ لُ يَـ  ينَ ذ  الَّ  ُثَّ  نيَ ع  اب  التَّ  ى  أَ  مْ وَنَُ لُ يَـ  ينَ ذ  الَّ  ُثَّ 
ا يهَ ف   انَ كَ   َّت  الَّ  ةُ ائَ م  الْ  ىَ ه   وَ وََل األُ  ة  ائَ م  الْ  ِف   انَ كَ   نْ مَ  الث  الثَّ  ات  ئَ م  الْ  لُ هْ أَ 
 ة  مَّ أُ  لُ ضَ فْ أَ  الء  ؤُ ، هَ ة  ثَ ال  ة  الثَّ ائَ م  الْ وَ  ة  يَ ان  ة  الثَّ ائَ م  الْ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ول  سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ 

 .رْيُ اِلَْ  لٍّ كُ   ِف  وَ  مْ َلهُ ثْـ وا م  سُ يْ لَ  مْ هُ دَ عْ بَـ  اءَ جَ  نْ ، مَ دٍ مَّ ُمَُ 
ْ   ِف   اهُ وَ أْ مَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ةَ نَّ اْلَْ  كَ لْ ت   ة  رَ اآل

 نَ عَ لَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  ، ُثَّ قْ ار  فَ ال يُـ  كْ ُِْ ، ال يَ ةَ اعَ مَ اْلَْ  م  زَ لْ يَـ لْ فَـ  ةَ عَ اس  وَ الْ 
 ةٌ تَّ س  « ولُ سُ الرَّ  الَ ، قَ ور  هُ مْ اْلُْ  ةَ يدَ ق  ، عَ ة  اعَ مَ اْلَْ  ةَ يدَ ق  عَ  ةَ اعَ مَ اْلَْ  قَ ارَ فَ  نْ مَ 
ٍّ نَ  لُّ كُ   مْ هُ نَـ عَ لَ وَ  مْ هُ تُـ نْـ عَ لَ   كَ رَ تَـ  نْ مَ  مْ يه  ف   رَ كَ ذَ فَ  ةَ تَّ الس ٍّ  الء  ؤُ ى هَ ََسَّ  ُثَّ  »ابٍ ُمَُ  ِب 
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 قَ ار  فَ مُ الْ  ه  ت  نَّ سُ ل   كَ ار  التَّ  مُ يه  ف   دَّ ، عَ ورَ هُ مْ اْلُْ  قَ ارَ فَ  ىْ أَ  ةَ اعَ مَ اْلَْ  قَ ارَ فَ وَ  هُ تَ نـَّ سُ 
 .ة  اعَ مَ جَ لْ ل  

 

ُّ اذ  الشَّ  رُ مَ عُ  خُ يْ الشَّ        َل 
ُّ اذ  الشَّ  رُ مَ عُ  خُ يْ الشَّ  هُ لَ  الُ قَ ٌخ يُـ يْ شَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        َل 

 َُب ٍّ لْ َب   ونَ ينُ ع  تَ سْ يَ  ةٌ اعَ َجََ  هُ لَ  انَ . كَ ة  يَّ ب  رَ عَ الْ  الد  ب  الْ  ِف   َُبَّ َشَهَر الْ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ 
 ََل إ   رَ شَ تَ ا انْـ هَ نْـ م  وَ  ة  شَ بَ اْلَْ  ِف   رَ هَ ا ظَ مَ  لُ وَّ ، أَ ة  اعَ ى الطَّ لَ عَ  ر  هَ ى السَّ لَ عَ 
 َل  ٍّ اذ  الشَّ  رَ مَ عُ  خ  يْ ى الشَّ لَ عَ  ونَ ْحَُّ ََِ يَ  َُبَّ وا الْ بُ ر  ا شَ ذَ  إ  َنَ الد  ب   ا. ِف  هَ رْي  غَ 
 .هُ تُ رْ كَّ ذَ تَ  َُب ٍّ الْ  ةَ حَ ائ  رَ  تُ مْ ا ِشََ مَّ . لَ ةَ اَت َ فَ الْ  هُ لَ  ونَ ؤُ رَ قْ يَـ وَ 
 

 هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ع  اف  الشَّ      
 ن  عَ  لٍ بَ نْـ حَ  بنُ  دُ ْحَْ أَ  امُ مَ اإل   الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 .اس  لنَّ ل   س  مْ الشَّ كَ وَ  ن  دَ بَ لْ ل   ة  يَ اف  عَ الْ كَ   وَ هُ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ 

 

 قُ اد  الصَّ  رٌ فَ عْ جَ      
 بن   ر  اق  بَ الْ  دٍ مَّ ُمَُ  بنُ  قُ اد  الصَّ  رٌ فَ عْ جَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 رٌ فَ عْ . جَ رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  ة  يَّ ر  ذُ  نْ م   هُ مُّ أُ  بٍ ال  طَ  ِب  أَ  بن   ى ٍّ ل  عَ  بن   ينَ د  اب  عَ الْ  ن  يْ زَ 
 ِّ  دَ لَ وَ  ولُ قُ يَـ فَـ  رٍ ُْ بَ  ِب  ِب َ  زُّ تَـ عْ يَـ وَ  رُ خ  تَ فْ يَـ  انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  ا رَ ذَ هَ  قُ اد  الصَّ 
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 ة  يَّ ر ٍّ ذُ  نْ م   ةٌ يَّ ر  ُْ بَ  هُ مَّ أُ  نَّ أل َ  رٍ ُْ بَ  ِب  ِب َ  زُّ تَـ عْ يَـ  اهُ نَ عْ مَ  ،اهُ نَ عْ ا مَ مَ  ،نْي  تَ رَّ مَ  رٍ ُْ و بَ بُ أَ 
 بن   م  اس  قَ الْ  تُ نْ ب   ةَ وَ رْ فَـ  مُّ ا أُ هَ اَسُْ  هُ مُّ أُ  يق  د ٍّ الص ٍّ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  ةُ يدَ ف  حَ  هُ مُّ ، أُ رٍ ُْ بَ  ِب  أَ 

 د  بْ عَ  تَ نْ ب   اءَ َسَْ ى أَ مَّ سَ تُ  ه  م ٍّ أُ  مُّ أُ  هُ تُ دَّ جَ  ، ُثَّ يق  د ٍّ الص ٍّ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  بن   د  مَّ ُمَُ 
 مَ لَّ عَ ، تَـ ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  نْ م   مَ لْ ع  الْ  مَ لَّ عَ تَـ  رٌ فَ عْ جَ  . ُثَّ يق  د ٍّ الص ٍّ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  لرَّْْحٰن  بن  ا
  مُ اس  قَ الْ  هُ دُّ ا جَ ذَ . هَ يق  د ٍّ الص ٍّ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  بن   د  مَّ ُمَُ  بن   م  اس  قَ الْ  ه  م ٍّ أل ُ  ه  د ٍّ جَ  نْ م  
 .ه  رْي  غَ  نْ م  وَ  هُ نْ م   ذَ َْ ري اا، أَ ب  م اا كَ ال  عَ  انَ كَ 
 

 نْي  نَ سَ  اْلَْ َبَ أَ      
 َعل يًّا الَنَ وْ مَ  نْي  نَ سَ  اْلَْ َبَ أَ  هُ لَ قَ ا نَـ ِم َّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 المُ سَ  كَ يْ لَ ، عَ اقُ فَ ن   هُ ضُ غْ بُـ اٌن وَ ميَ إ   هُ بُّ حُ  نْ مَ  ا، َيَ ينَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ  المُ سَ  كَ يْ لَ عَ 
 ا.ينَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ  المُ سَ  كَ يْ لَ ا عَ يًّ ل   عَ الَنَ وْ مَ  اَّللَّ   دَ سَ  أَ ا َيَ ينَ م  الَ عَ الْ  ب ٍّ رَ 
 

 لُ كُّ وَ التـَّ      
 ض اايْ أَ  هُ لَ قَ ا نَـ ِم َّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ىق  از  رَ  كَّ ال شَ  اَّللََّ  نَّ أَ  تُ نْ قَ يْـ أَ وَ  ىق  ال  َْ  ى اَّللَّ  لَ عَ  ىق  زْ ر   ِف   تُ لْ كَّ وَ تَـ 
 ق  ام  وَ غَ الْ  ار  حَ ب  الْ  اع  قَ  ِف   انَ كَ   وْ لَ وَ  ِن  وتُ فُ يَـ  سَ يْ لَ فَـ  ىق  زْ ر   نْ م   نْ ُُ ا يَ مَ وَ 
 ق  اط  نَ ب   انُ سَ الل ٍّ  ِن ٍّ م   نْ ُُ يَ  َلَْ  وْ لَ وَ   ه  ل  ضْ فَ ب   يمُ ظ  عَ الْ  اَّللَُّ  ه  ب   ىت  أْ يَ سَ 
 ق  الئ  اِلَْ  قَ زْ ر   لرَّْْحٰنُ ا مَ سَّ قَ  دْ قَ وَ  ة ا رَ سْ حَ  سُ فْ النـَّ  بُ هَ ذْ تَ  ءٍ ىْ شَ  ى ٍّ أَ  ىف  فَ 
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 ةٍ رَ ظْ نَ ب   دُ ش  رْ يُـ      
، صَ خْ يـَُقرٍّ ُب الشَّ  لُ ام  َُ الْ  دُ ش  رْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َّ  ِف   ريُ ص  الَن ا يَ سْ كَ   انَ كَ   نْ إ    .هُ نْ م   ةٍ رَ ظْ نَ ب   ةٍ يَ ال  عَ  ةٍ ْه 
 

  مْ كُ الد  وْ أَ وَ  مْ ُُ س  فُ نْـ ى أَ لَ و عَ عُ دْ ال تَ      
ى لَ ال عَ وَ  مْ ُُ س  فُ نْـ ى أَ لَ و عَ عُ دْ ال تَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .اءُ عَ ا الدُّ يهَ ف   ابُ جَ تَ سْ يُ  ة ا اعَ وا سَ قُ اف  وَ تُـ فَـ  مْ كُ الد  وْ أَ 
 وْ أَ  ه  س  فْ ى نَـ لَ َو عَ عُ دْ يَ  نْ أَ  ص  خْ لشَّ ل   ىغ  بَ نْـ ال يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .اءُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ فْ يَـ  ، اَّللَُّ صُ خْ الشَّ  بَ ض  ا غَ ذَ إ   ه  الد  وْ أَ 
 

 المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  مُ ادَ ءَ      
 بَّ الط ٍّ  مَ لَّ عَ  وَ هُ  المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  مُ ادَ ءَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ى لَ وا عَ ادُ زَ  رُ شَ بَ الْ  ُثَّ  هُ مَ لَّ عَ  كَ ل  ذَ  لُّ ، كُ كَ ل  ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ةَ اكَ يَ اْلْ  وَ  ةَ ادَ دَ اْلْ  وَ 
 .ة  بَ ر  جْ لتَّ َب   مُ ادَ ءَ  مْ هُ مَ لَّ ا عَ مَ 
 

 ىو ا هَ وَ  ةٍ يَّ ان  سَ فْ نَـ  اضٍ رَ غْ أَ  ابُ حَ صْ أَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  ق  رُ  الطُّ ََل إ   ونَ بُ س  تَ نْـ مُ الْ      
 ه  يْ لَ عَ  اء  ِ َ فْ اال   نَ م   مَ ل  ا سَ مَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

،اع  فَ الر ٍّ  فَ يْ َُ فَ   اضٍ رَ غْ أَ  ابُ حَ صْ أَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  ق  رُ  الطُّ ََل إ   ونَ بُ س  تَ نْـ مُ الْ  ىُّ
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 مْ ْلَُ وْ حَ  اس  النَّ  يعُ م  َجَْ  مْ هُ َْهُّ  مْ هُ ضُ عْ بَـ ، نيَ ص  ل  وا ُمُْ سُ يْ ى لَ و ا هَ وَ  ةٍ يَّ ان  سَ فْ نَـ 
 بُ رْ الضَّ  مُ هُ َْهُّ  مْ هُ ضُ عْ ، بَـ ين  الد ٍّ  مَ لْ وا ع  مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  لَ دَ بَ  ع  مْ اْلَْ  ريُ ث  ُْ تَ وَ 
ََِّ وَ  ج  نْ الصَّ وَ  ف ٍّ لدُّ َب   . ى ٍّ اع  فَ لر ٍّ ل   ونَ بُ س  تَ نْـ يَـ ا وَ  ْلََ َِن عْ ا ال مَ هَ ضُ عْ بَـ  دَ ائ  صَ قَ ب   ّنُُّ ال
، ين  الد ٍّ  لُ صْ ا أَ َنََّ أَ كَ   نيَ َّن ٍّ  ََِ مُ  دَ ائ  صَ قَ الْ  ونَ ولُ قُ يَـ وَ  رَ ائ  جَ السَّ  ونَ خُ فُ نْـ يَـ  مْ هُ ضُ عْ بَـ 
 .َّللَّ   َب  الَّ إ   ةَ وَّ ال قُـ وَ  لَ وْ ال حَ  ق  رُ الطُّ  ل  هْ أَ  ةَ ادَ عَ  تْ سَ يْ  لَ اََل سَ ُُ الْ  ةُ ادَ عَ  ه  ذ  هَ 
 

 الد  وْ األَ  ةُ قَ فَ نَـ      
 الد  وْ األَ  ة  قَ فَ نَـ ل   ةُ يَّ ل  صْ األَ  اتُ اجَ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ى.وَ أْ مَ الْ وَ  اسُ بَ الل ٍّ وَ  بُ رْ الشُّ وَ  لُ كْ األَ 
 

 نيَ اْل   الصَّ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ      
 اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  نيَ اْل   الصَّ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

زُ عْ يَـ  ىذ  الَّ  َِ ال  الصَّ  لَ مَ عَ الْ  مُ ْلَُ  رَ سَّ يَ  مْ هُ مَ رَ كْ ا أَ ذَ إ   اَّللَُّ   ريُ ث  َُ الْ  دُ دَ عَ الْ  هُ نْ عَ  ج 
 .َنَ ر  صْ عَ  ل  هْ أَ  نْ م  
 

 اء  يَ ب  نْ األَ  ل ٍّ كُ   ام  قَ مَ  نْ ى م  لَ عْ أَ  دٍ مَّ  ُمَُ َنَ د  ي ٍّ سَ  امُ قَ مَ      
ا ْلََ  الُ قَ يُـ  ات  اْل َ ى الصَّ دَ حْ إ   تْ انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، نْي  عَ لَ ض   تْ رَ سَ َُ فَ  تْ قَ لَ حْ زَ تَـ فَـ  اءُ يَ مْ عَ  ىَ ه  وَ  ل  يْ اللَّ  ِف   ىَ ل ٍّ صَ تُ ل   تْ امَ قَ  ةُ مَ اط  فَ 
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 ه  يْ لَ عَ  اَّللَّ   ولَ سُ ا رَ هَ ام  نَ مَ  ِف   تْ أَ رَ فَـ  تْ مَ َنَ  ُثَّ  تْ لَّ صَ وَ  تْ امَ قَ  ا ُثَّ مَ هُ تْـ بَـ صَّ عَ فَـ 
 هُ تْ أَ ، رَ ة  بَ عْ َُ الْ  نَ يب اا م  ر  ا قَ هَ تُـ يْـ بَـ  انَ كَ ، وَ ة  بَ عْ َُ الْ  بَ رْ ف اا قُـ اق  وَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ 

 ه  يق  ر  ب   ه  ائ  دَ ر   فَ رَ طَ  لَّ بَ  ولُ سُ الرَّ ا. فَ مَ هُ نْـ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  رَ مَ عُ وَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  عَ مَ  اءَ جَ 
 كَ ل  ذَ  تْ لَ عَ فَ فَـ  »ن  يْ ورَ سُ ُْ مَ الْ  ك  يْ عَ لَ ض  وَ  ك  يْ نَـ يْـ ى عَ لَ عَ  ىح  سَ مْ ا«ا ْلََ  الَ قَ وَ 
 ضُ عْ بَـ  ارَ صَ فَ  اق  اآلفَ  ا ِف  هَ ََُ َْ  رَ شَ تَ انْـ  . ُثَّ تْ افَ عَ تَـ وَ  ال  اْلَْ  ِف   تْ رَ صَ بْ أَ فَ 
 ة  لَ َجُْ  نْ م   انَ كَ ، وَ لَ ائ  سَ ا رَ ْلََ  ونَ بُ تُـ ُْ يَ  ََ  ا اِلَْ ذَ هَ  ة  حَّ ص   نْ م   دُ كَّ أَ تَ يَـ  خ  اي  شَ مَ الْ 
ا اَن َ مَ زَ   ِف  اَنَ كَ   نْي  مَ ال  عَ  نْ ا عَ هَ ام  نَ مَ  ا ِف  ْلََ  الَ قَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ ا أَ هَ ام  نَ مَ  ِف   تْ أَ ا رَ مَ 
 نْي  مَ ال  عَ  نْ ا عَ ْلََ  الَ قَ وَ  »امَ اَن   مَ زَ  ِف   رَ مَ عُ وَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  لُ ثْ ا م  مَ اَن   مَ زَ  ِف   ان  ذَ هَ «
ا  ْلََ  لَ صَ حَ  ىذ  ا الَّ ذَ هَ فَـ  »ان  قَ س  افَ  ان  ذَ هَ «ض اا يْ ا أَ اَن َ مَ زَ   ِف  اَنَ كَ   ن  يْ رَ َْ َءا
 .المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ول  سُ لرَّ ل   ةٌ زَ ج  عْ مُ ا وَ ْلََ  ةٌ امَ رَ كَ 
 

ُّ نَ       ا مَّ ، أَ ة  هَ اجَ وَ مُ لْ َب   انَ يَ مْ عُ الْ  ىف  شْ يَ  انَ كَ   المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ يسَ ع   اَّللَّ   ِب 
 امَ قَ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  يلٌ ل  ا دَ ذَ هَ ض اا، وَ يْ أَ  ام  نَ مَ لْ ا ِف   مْ اهُ فَ شَ  دْ قَ فَـ  ملسو هيلع هللا ىلص دٌ مَّ  ُمَُ َنَ دُ ي ٍّ سَ 
 .اء  يَ ب  نْ األَ  ل ٍّ كُ   ام  قَ مَ  نْ ى م  لَ عْ أَ  دٍ مَّ  ُمَُ َنَ د  ي ٍّ سَ 
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 ع  ائ  رَ الشَّ  رُ سَ يْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ ُمَُ  ةُ يعَ ر  شَ      
، َلْو  ع  ائ  رَ الشَّ  رُ سَ يْ أَ  دٍ مَّ ُمَُ  ةُ يعَ ر  شَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا مَ نَ يْـ  أَ َنَ دَ نْ ع   نُ . َنَْ َكانُوا يـَْعَمُلوَن َما ِف  الشََّرائ ع  السَّاب َقة  َما قَاَل َهَذا َأَحدٌ 
 .َنَ رْي  غَ  دَ نْ ع   ةٌ يدَ د  شَ  ةٌ قَّ شَ مَ  يه  ا ف  ا ِم َّ ذَ هَ  رْيُ غَ ا وَ يهَ ل ٍّ صَ نُ  الةُ ا الصَّ نَ تْـ كَ َر دْ أَ 

 

 ه  َْ  قَ  نْ م   جُ رُ ال َيَْ  ولُ سُ الرَّ      
 هُ مُ سْ ج   احٌ بَ شْ أَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ادَ رَ أَ  ينَ ذ  الَّ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  نْ ُ  ، لَ ه  ات  ِمََ  دَ عْ ال بَـ وَ  ه  ات  يَ حَ  ِف   ريَُّ غَ تَـ ال يَـ  ىُّ ل  صْ األَ 
، هُ ََْ قَ  قَ ار  فَ يُـ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   ه  َْ  قَ  ِف   وَ هُ وَ  اهُ رَ يَـ  نْي  عَ لْ َب   ة ا ظَ قَ يَـ  هُ وْ رَ يَـ  نْ أَ  مْ ْلَُ  اَّللَُّ 

 الُ بَ اْلْ   زُ اج  وَ اْلَْ  ه  ذ  ، هَ اهُ رَ يَـ  ض  رْ ى األَ صَ قْ أَ  ِف   انَ كَ   وْ لَ  صُ خْ ا الشَّ ذَ هَ  اهُ رَ يَـ 
 ةٍ ودَ جُ وْ مَ  رْيُ ا غَ َنََّ أَ ا كَ هَ لُ عَ َيَْ  َة، اَّللَُّ يَ ؤْ الرُّ  ُعهُ نَـ ال َتَْ  اء  يَ شْ األَ  ه  ذ  هَ  لُّ كُ   وتُ يُ بُـ الْ وَ 
 .ه  ن  يْ عَ ب   ولَ سُ ى الرَّ ريََ فَ 
 

 دٌ حَ أَ  ة  جَ رَ الدَّ  ِف   مْ يه  او  سَ ال يُ  اءُ يَ ب  نْ األَ      
ُّ نَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ يسَ ع   اَّللَّ   ِب 

، »اءُ يَ ب  نْ أَ  ه  قْ ف  الْ  نَ م   مْ َنَُّ أَ كَ   اءُ يَ ق  تْ أَ  ةٌ رَ رَ بَـ  اءُ مَ لَ حُ  اءُ مَ لَ عُ « دٍ مَّ ُمَُ  ة  مٍّ أُ  ة  فَ ص   ِف  
 ه  قْ ف  الْ  نَ م   مْ َنَُّ أَ كَ « الَ قَ  مْ هُ حَ دَ مَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  ةَ مَّ أُ  فَ صَ وَ  المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ يسَ ع  
 ه  يْ لَ ى عَ يسَ ، ع  اءُ يَ ب  نْ أَ  مْ َنَُّ أَ كَ   دٍ مَّ ُمَُ  ة  مَّ أُ  اءُ مَ لَ عُ  ه  قْ ف  الْ  ِف   م  لْ ع  الْ  ِف   ِن  عْ يَـ  »اءُ يَ ب  نْ أَ 
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ٌِ ح  صَ  يهٌ ب  شْ ا تَ ذَ ، هَ دٍ مَّ ُمَُ  ة  مَّ أُ  اءَ مَ لَ عُ  حَ دَ مَ  المُ السَّ   مْ َنَُّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ ، لَ ي
 .دٌ حَ أَ  ة  جَ رَ الدَّ  ِف   مْ يه  او  سَ ال يُ  اءُ يَ ب  نْ ، األَ ة  جَ رَ الدَّ  ِف   اءَ يَ ب  نْ األَ  ونَ اوُ سَ يُ 

ٌّ نَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ة  وَّ بُـ النـُّ  امُ قَ ، مَ اء  يَ ل  وْ األَ  يع  َجَ   نْ م   لُ ضَ فْ أَ  دٌ اح  وَ  ِب 
ٍّ وَ  ف  لْ أَ  نْ م   امٍ قَ ى مَ لَ عْ أَ   ف  لْ أَ وَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  ف  لْ أَ وَ  ىٍّ ل   عَ َنَ د  ي ٍّ سَ  ف  لْ أَ  ِن  عْ يَـ  َل 

ا.اح  ا وَ يًّ ب  نَ  ونَ قُ حَ لْ ال يَـ  انَ مَ ثْ عُ  ف  لْ أَ وَ  رَ مَ عُ   د ا
 ة  قَّ الر ٍّ  نَ م   ال  مَ َُ الْ  اف  صَ وْ أل َ  ونَ عُ ام  جَ  اءُ يَ ب  نْ األَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .اس  النَّ  ِ  ال  صَ مَ  ِف   ى  عْ ى السَّ لَ عَ  وب  ؤُ الدُّ وَ  ب  ان  اْلَْ  ني  ل  وَ 
 مُ هُ  اتُ ادَ السَّ  ،ات  ادَ السَّ  ات  ادَ عَ  اع  بَ ت ٍّ َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .اءُ يَ ل  وْ األَ وَ  اءُ يَ ب  نْ األَ 
 اء  يَ ب  نْ ألَ َب   ىَ د  تَ قْ نَـ  نْ ا أَ نَّ م   وبُ لُ طْ مَ الْ  نُ َنَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ات  ادَ السَّ  اتُ ادَ عَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  الَ ا قَ مَ كَ   رَي  الس ٍّ  رْيُ َْ  ىَ ه   مْ ُتُُ ريَ ، س  اء  يَ ل  وْ األَ وَ 
 الء  ؤُ . هَ اَّللَّ   اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ هُ دَ عْ بَـ  ُثَّ  ق  لْ اِلَْ  اتُ ادَ سَ  مْ هُ  اءُ يَ ب  نْ . األَ ات  ادَ عَ الْ  اتُ ادَ سَ 
 اءُ يَ ل  وْ األَ  كَ ل  ذَ ، كَ ات  ادَ عَ الْ  اتُ ادَ سَ  ىَ ه   اء  يَ ب  نْ األَ  اتُ ادَ عَ ، فَـ ق  لْ اِلَْ  اتُ ادَ سَ 
 .مْ ِب    ىد  تَ قْ يَـ  لُ اق  عَ الْ ، فَ ات  ادَ عَ الْ  رْيُ َْ  مْ اُتُُ ادَ عَ 

 كَ ارَ بَ تَـ  اَّللَّ   ق  لْ َْ  ات  ادَ سَ ب   اء  دَ ت  قْ ال  َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   الح  فَ الْ  لُّ كُ   الحُ فَ الْ ، وَ رْي  اِلَْ  لُّ كُ   رْيُ اِلَْ ، وَ اءُ يَ ل  وْ األَ  ُثَّ  اءُ يَ ب  نْ األَ  مُ هُ  وَ اََل عَ تَـ وَ 
ى وَ صْ قُ الْ  ة  ايَ غَ  الْ ََل إ   وب  لُ طْ مَ  الْ ََل إ   لُ ص  يَ  هُ نَّ أَ  نَّ ظَ ا وَ ذَ هَ  كَ رَ تَـ  نْ ا مَ مَّ ، أَ كَ ل  ذَ 
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  اد  رَ وْ األَ  ار  ثَ كْ ِب    وْ أَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ة  الوَ ت   نْ م   ار  ثَ كْ اإل   د  رَّ جَ ِب ُ  ة  ادَ عَ السَّ وَ  رْي  اِلَْ  نَ م  
ا نَ يْـ نَـ غْ تَـ اسْ  نُ حْ نَ فَـ  ةَ يَّ الن  فُ الْ  ةَ يقَ ر   الطَّ َنَ ذْ َْ أَ  نُ َنَْ  ونَ ولُ قُ يَـ  ينَ ذ  الَّ  اس  النَّ  ض  عْ بَـ كَ 
نُ ال ُيَُ  ُثَّ  اءَ دَ عَ  سُ َنَ رْ ص   نُ حْ نَ ا فَـ نَ ت  رَ ْ  آل   ه  ذ  ا هَ ينَ ف  ُْ تَ   ونَ لُ مَ عْ ال يَـ  مْ هُ قَ لُ ُْ  ونَ سٍّ 

 لُ هْ أَ  الء  ؤَ هُ فَـ  مْ ه  ائ  وَ هْ أَ  عَ مَ  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ ُُ لَ هْ يَـ  لْ بَ  اء  يَ ل  وْ األَ وَ  اء  يَ ب  نْ األَ  الق  ْْ ِب َ 
 .الك  اْلَْ 

 ة  دَّ ش   نْ ُة م  يَّ ر  شَ بَ ُة الْ يعَ ب  الطَّ  ثُ يْ حَ  نْ م   اءُ يَ ب  نْ ألَ ا هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ونَ لُ مَّ حَ تَ يَـ  مْ هُ لُ عَ َيَْ  ءٌ ىْ شَ  مْ وِب   لُ قُـ  ِف   نْ ُ  لَ  َلٌُّ َتََ  مْ هُ يبُـ ُيص   الء  بَ الْ 

 .ة  ادَ عَ لْ ل   ةٌ قَ ار  َْ  ورٌ مُ أُ  اتٌ زَ ج  عْ مُ  مْ ْلَُ  اءُ يَ ب  نْ األَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
َْ   انَ كَ وا، وَ نُ ُدف   نْ أَ  دَ عْ ى بَـ تَ وْ  مَ َي حْ أَ  انَ كَ   المُ السَّ  ه  يْ لَ ى عَ يسَ ع         ئُ ُي

 ُِ تَ يـَفْ  ةٍ يَّ ل  مَ عَ  اء  رَ جْ إ   ون  دُ  نْ ، م  ةٍ يَّ ل  مَ عَ  ون  دُ  نْ ى م  مَ عْ أَ  دَ ُول   ىذ  الَّ  انَ سَ نْ اإل  
 لَ ثْ وا م  لُ عَ فْ يَـ  نْ أَ  ونَ يعُ ط  تَ سْ يَ  لْ . هَ ودُ هُ يَـ ، الْ وهُ بُ ذَّ كَ   ينَ ذ  الَّ  ارُ فَّ ُُ . الْ هُ رَ صَ بَ 
 .ونَ يعُ ط  تَ سْ ال يَ  ،كَ ل  ذَ 

 نْ أَ  ارُ فَّ ُُ الْ  ع  ط  تَ سْ يَ  ، َلَْ اتٍ زَ ج  عْ مُ  اهُ طَ عْ أَ  ، اَّللَُّ دٌ مَّ ا ُمَُ نَ يـُّ ب  ا نَ ذَ َُ هَ وَ      
 نَ م   صُ خْ الشَّ  هُ انَ سَ ل   ظَ فَ ُيَْ  نْ أَ  ىْ أَ  ان  ميَ اإل   ظُ فْ ح   وَ هُ  مُّ ه  مُ . الْ هُ وْ دَّ حَ تَ يَـ 

 .ه  ت  َُ الئ  مَ  وْ أَ  ه  ائ  يَ ب  نْ ِب َ  وْ أَ  ه  ين  د  ب   وْ أَ  َّللَّ  َب   افٌ فَ خْ ت  اسْ  يه  ف   ءٍ ى ٍّ شَ  ى ٍّ ِب َ  ق  طْ النُّ 
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 ات  ادَ عَ الْ  اتُ ادَ سَ  ات  ادَ السَّ  اتُ ادَ عَ      
 اتُ ادَ عَ  ات  ادَ عَ الْ  رْيُ َْ  وَ هُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 كَ لْ ، ت  اء  سَ الن ٍّ وَ  ال  جَ الر ٍّ  نَ م   ونَ لُ وَّ األَ  ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ ، مَ ات  ادَ السَّ 

َْ  ر  صْ عَ ا الْ ذَ هَ  اءُ سَ ن   هُ نْ  م  ِنَّ غَ تَـ تَـ  َّت  ا الَّ مَّ ، أَ ةُ نَ سَ حْ تَ سْ مُ الْ  ىَ ه   اتُ ادَ عَ الْ   رْيَ ال 
 .يه  ف  
 

 ل  ضْ فَ الْ  ل  هْ أَ  د  يَ  يلُ ب  قْ تَـ      
 دُ بْ . عَ يلُ ب  قْ التـَّ  مُ هُ دَ نْ ع   انَ كَ   ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نْ م   تٍ ب  ًثَ  بنُ  دُ يْ زَ  انَ . كَ تٍ ب  ًثَ  ُد بنُ يْ زَ  َدهُ يَ  بَّلَ ري اا قَـ غ  صَ  انَ كَ   اسٍ بَّ عَ  بنُ  اَّللَّ  
 دَ يَ  لَ بَّ قَـ  تٍ ب  ًثَ  بنُ  دُ يْ زَ  ري اا،غ  صَ  انَ كَ   اسٍ بَّ عَ  بنُ  اَّللَّ   دُ بْ ، عَ ة  ابَ حَ الصَّ  اء  مَ لَ عُ 
 ِف   ونُ ُُ ا يَ مَّ لَ  انَ كَ   ولُ سُ . الرَّ ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   انَ كَ   هُ نَّ أل َ  اسٍ بَّ عَ  بن   اَّللَّ   د  بْ عَ 
ا مَّ لَ ، وَ ه  س  ل  ُمَْ  ا ِف  هَ سُ ل  َيُْ ا وَ هَ لُ بٍّ  قَ ا يُـ ْلََ  ومُ قُ يَـ  انَ كَ   ةُ مَ اط  فَ  ه  يْ لَ عَ  لُ ُْ دْ تَ فَـ  ه  ت  يْ بَـ 
 د  يَ  يلُ ب  قْ ا. تَـ هَ س  ل  ُمَْ  ِف   هُ سُ ل  َجُْ ، وَ هُ لُ ب ٍّ قَ تُـ وَ  هُ لَ  ومُ قُ ا تَـ هَ يْـ لَ عَ  لُ ُْ دْ يَ  وَ هُ  انَ كَ 
 دَ يَ  لَ بَّ قَـ  ة ا رَّ مَ  بٍ ال  طَ  ِب  أَ  بنُ  ىُّ ل  عَ ، وَ ة  ابَ حَ الصَّ  نْيَ بَ  وفٌ رُ عْ مَ  ل  ضْ فَ الْ  ل  هْ أَ 
 اس  بَّ عَ الْ  ة  جَ رَ دَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ىٌّ ل  عَ ، وَ ِن ٍّ عَ  ضَ ارْ  م ٍّ  عَ َيَ  الَ قَ وَ  هُ لَ جْ ر  وَ  اس  بَّ عَ الْ 
  نْ مَ  دَ يَ  لُ ب ٍّ قَ ، يُـ كُ َََّ تَ يَـ  ريُ ب  َُ ، الْ زٌ ائ  جَ  نيَ م  ل  سْ مُ لْ َب   كَ ََُّ التَّ  نَّ ، أل َ ةٍ ريَ ث  كَ   اتٍ رَّ ِب َ 
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 وَ هُ  نْ ِب َ  كُ َََّ تَ يَـ  ريُ غ  الصَّ ى وَ وَ قْ التـَّ  ل  هْ أَ  نْ م   انَ كَ   نْ إ   ك  ََُّ لتَّ ل   هُ نْ م   رَ غَ صْ أَ  انَ كَ 
 ى.وَ قْ التـَّ  ل  هْ أَ  نْ م   هُ نْ م   ََُ كْ أَ 

 

 ة  يَّ ْلَ  اإل   ة  بَّ حَ مَ الْ  ابُ رَ شَ      
   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 يه  ر  شْ يَ  وح  لرُّ ا َب  دَ بَ  اهُ رَ دَ  نْ مَ وَ  يه  ر  َيدْ  م  وْ قَ الْ  اب  رَ شَ  مَ عْ طَ  اقَ ذَ  نْ مَ      
ا ذَ هَ  اهُ نَ عْ ا، مَ يًّ س ٍّ اَب ا ح  رَ شَ  سَ يْ لَ  ىٌّ و  نَ عْ مَ  رٌ مْ ا أَ ذَ هَ  ة  يَّ ْلَ  اإل   ة  بَّ حَ مَ الْ  ابُ رَ شَ      

ى لَ عَ  ةُ بَّ حَ مَ ُة، الْ اصَّ اِلَْ  اَّللَّ   ةُ بَّ ُمََ  مْ ْلَُ  تْ لَ صَ حَ  الء  ؤُ هَ  نَّ أَ  فُ ر  عْ يَـ  ىٌّ ق  وْ ذَ  رٌ مْ أَ 
 وح  لرُّ ا َب  دَ بَ  اهُ رَ دَ  نْ مَ وَ  ريُ ْ  األَ  ءُ زْ ا اْلُْ مَّ ، أَ ةٌ اصَّ َْ  ةٌ بَّ ُمََ وَ  ةٌ امَّ عَ  ةٌ بَّ ُمََ  نْي  هَ جْ وَ 
  .ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م   ه  يْ لَ عَ  زُّ عَ أَ  ةُ بَّ حَ مَ الْ  ه  ذ  هَ  اهُ نَ عْ مَ  يه  ر  شْ يَ 

 

 .ان  ميَ اإل   الُ مَ ا كَ ذَ هَ  خُ يْ الشَّ  لَ ئ  سُ      
 مْ هُ  اءُ يَ ل  وْ ، األَ ة  اصَّ اِلَْ  وب  لُ قُ الْ  ل  هْ ا أل َ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ابَ جَ أَ فَ      

 ينَ ذ  ا الَّ مَّ ، أَ ة ا احَ رَ  دُ َيَ   الة  لصَّ َب   حُ َتَ رْ يَـ  الة  الصَّ  ِف   مْ هُ دُ حَ أَ  لَ َْ ا دَ ذَ إ   كَ ل  ذَ ب  
 ا.هَ نْـ م   ونَ هُ تَـ نْـ  يَـ ََّت مَ  ونَ رُ ظ  تَ نْـ يَـ  ةُ لَ فْ غَ الْ  مُ هُ تْـ بَـ لَ غَ 
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      َُِّ َّ النَّ  مَّ ضَ  ىذ  الَّ  ابُ ال  ملسو هيلع هللا ىلص ِب 
َُِّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       َّ النَّ  مَّ ضَ  ىذ  الَّ  ابُ ال  نَ م   لُ ضَ فْ أَ  ِب 

 .ش  رْ عَ الْ 
 

 عَ رْ الشَّ  فُ ال  ا َيَُ ِب َ  ونُ ُُ ال يَ  كُ ََُّ التَّ      
، عَ رْ الشَّ  فُ ال  ا َيَُ ِب َ  ونُ ُُ ال يَ  كُ ََُّ التَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َيٌة  رُ فُ ُْ يَ  عَ رْ الشَّ  فُ ال  ا َيَُ ِب َ  كَ ََُّ التَّ  دُ ير  يُ  ىذ  الَّ  ]ُكلُّ َما ُهَو ُكْفٌر َأْو َمْعص 
ُُوُن َكاف ر اا  يَن َوَي ُُوُن َكذََّب َوَعاَنَد الد ٍّ ََََكَة َي ا ف يه  اْل ْنَساُن ُمْعَتق د ا َوفـََعَلُه اإل 

يَن َكا َا َُيَال ُف الد ٍّ ََََكُة ِب  ِ  ل لشََّياط ني  َأو  الشَّْمس  َأو  َوال ََتُْصُل َلُه اْل ْب لذَّ
أَلْصَنام  َأْو َما َشابََه[ ِ  َب   .السُُّجود  ل ْلُقُبور  َأو  التََّمسُّ

 

 ونَ يُّ ان  مَ ثْ عُ الْ      
 ةَ ظَ افَ حَ مُ الْ  ونَ بُّ وا ُيُ  انُ كَ   ونَ يُّ ان  مَ ثْ عُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ونَ مُ ُُ وا ُيَْ انُ ، كَ ض  رْ األَ  ِف   مْ ْلَُ  نَ َُّ  مَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  كَ ل  ذَ ل   ول  سُ الرَّ  ر  ًثَ َءاى لَ عَ 
 مْ يه  ف   قَ قَّ ، َتََ ة ا ريَ ث  اَن ا كَ دَ لْ وا بُـ حُ تَ فَـ يال ا وَ و  ن اا طَ مَ وا زَ مُ َُ ، حَ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ة  يعَ ر  شَ ب  

 ادٍ نَ سْ ِب    د  نَ سْ مُ الْ  ِف   لٍ بَ نْـ حَ  بنُ  دُ ْحَْ أَ  امُ مَ اإل   اهُ وَ رَ  ىذ  الَّ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  يثُ د  حَ 
 كَ ل  ذَ  شُ يْ اْلَْ  مَ عْ ن  لَ ا وَ هَ ريُ م  أَ  ريُ م  األَ  مَ عْ ن  لَ وَ  ةُ يَّ ين  ط  نْ طَ قسْ الْ  نَّ حَ تَ فْ تُـ لَ « ىٍّ و  قَ 

، نيَ ي ٍّ ان  مَ ثْ عُ الْ  ني  الط  سَ  دُ حَ أَ  ُِ ات  فَ الْ  دُ مَّ ُمَُ  ةَ يَّ ين  ط  نْ طَ سْ ق  الْ  َِ تَ فَـ  ىذ  . الَّ »شُ يْ اْلَْ 
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ٌّ مَ ثْ عُ  وَ هُ  ىذ  الَّ  َِ ات  فَ الْ  حَ دَ مَ  ولُ سُ الرَّ  ، لٌ ضْ فَ  مْ ْلَُ  الء  ؤُ ، هَ هُ شَ يْ جَ  حَ دَ مَ وَ  اِّ 
 رْيُ غَ وَ  ول  سُ الرَّ  اب  يَ ب   نْ م   بٌ وْ بَـ  دُ وجَ ، يُ ولَ بُ نْـ طَ سْ إ   ِف   رٌ ًثَ َءا دُ وجَ يُ   اآلنَ ََل إ  
 نَّ أل َ  ول  سُ الرَّ  ر  عَ شَ  نْ م   ءٌ ىْ شَ  دُ وجَ يُ  ة  يَّ الم  سْ اإل   ان  دَ لْ بُـ الْ  نَ م   ريٍ ث  كَ   ِف   كَ ل  ذَ 

 نْيَ بَ  مْ س  اقْ « ةَ حَ لْ و طَ بُ أَ  وَ هُ وَ  ق  الَّ حَ لْ ل   الَ قَ  هُ سَ أْ رَ  قَ لَ ا حَ مَ  لَ وَّ أَ  ولَ سُ الرَّ 
َْ انُ كَ وَ  »رَ عَ الشَّ  اس  النَّ   وَ َنَْ  ام  عَ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   هُ عَ وا مَ جُّ حَ  ينَ ذ  ري اا الَّ ث  ا كَ ق ا لْ وا 
 انٍ َُ مَ  ِف   نيَ ع  م  تَ ُمُْ  مْ هُ لُّ وا كُ انُ ا كَ مَ  هُ رَ عَ شَ  قَ لَ ا حَ مَّ لَ  نْ ُ  لَ  سٍ فْ نَـ  ف  لْ أَ  ة  ائَ م  
 لُّ كُ   ارَ صَ فَ  مْ ه  يْ لَ ُر عَ عَ الشَّ  عَ ُوز ٍّ فَـ  هُ عَ وا مَ انُ كَ   ريٌ ث  كَ   دٌ دَ عَ  مْ هُ نْـ م   ضٌ عْ ا بَـ َّنََّ إ   دٍ اح  وَ 
 ه  ر  ًثَ ِب   كَ ََُّ التَّ  نَّ ا أَ نَ مَ لَّ ا عَ ذَ ِب َ  ولُ سُ ، الرَّ ك  ََُّ لتَّ ل   ر  عَ ا الشَّ ذَ ِب َ  ظُ ف  تَ ُيَْ  دٍ اح  وَ 
 ََل إ   ةٌ بَ رْ قُـ  وَ هُ  لْ ، بَ ةٌ يَّ ن  بَ وَ  هُ نَّ أَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  مُ عُ زْ ا يَـ مَ كَ   سَ يْ ، لَ اَّللَُّ  هُ بُّ ُيُ   ءٌ ىْ شَ 

ا ْهَُ ريُْ غَ وَ  ىُّ ق  هَ يْـ بَـ الْ وَ  ىُّ ار  خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  ول  سُ الرَّ  ر  عْ شَ  مُ سْ قَ  يثُ د  ا اْلَْ ذَ هَ وَ  اَّللَّ  
 .نيَ ب  د ٍّ حَ مُ الْ  نَ م   قُ الئ  َْ 
 

 د  ل  وْ مَ الْ  ل  مَ عَ  از  وَ ى جَ لَ عَ  يلُ ل  الدَّ      
 ه  اب  تَ ك    ِف   رٍ جَ حَ  نُ ابْ  ظُ اف  اْلَْ  جَ رَ ْْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُّ النَّ  مَ د  ا قَ مَّ لَ  الَ ا قَ مَ هُ نْـ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  اسٍ بَّ عَ  نُ ى ابْ وَ ى رَ اوَ تَ فَ لْ ل   ىاو  اْلَْ   ملسو هيلع هللا ىلص ِب 
 وَ وا هُ الُ قَ فَـ  كَ ل  ذَ  نْ وا عَ لُ ئ  سُ فَ  اءَ ورَ اشُ عَ  مَ وْ يَـ  ونَ ومُ صُ يَ  ودَ هُ يَـ الْ  دَ جَ وَ  ةَ ينَ د  مَ الْ 
 هُ ومُ صُ نَ  نُ َنَْ وَ  نَ وْ عَ رْ ى ف  لَ عَ  يلَ ائ  رَ سْ إ   ِن  بَ ى وَ وسَ مُ  اَّللَُّ  رَ هَ ظْ أَ  ىذ  الَّ  مُ وْ يَـ الْ 
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ا لَ ظ  عْ تَـ   رَ مْ أَ  ه  م  وْ صَ ب   رَ مَ أَ وَ  »ىوسَ  ِب ُ ََل وْ أَ  نُ َنَْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ فَـ  هُ يم ا
ا ى مَ لَ  عَ اََل عَ تَـ  َّلل َّ   ر  ُْ الشُّ  لُ عْ ف   يث  د  ا اْلَْ ذَ هَ  نْ م   ادُ فَ تَـ سْ . يُ ابٍ بَ حْ ت  اسْ 

ٍ عَ مُ  مٍ وْ يَـ  ِف   ه  ب   لَ ضَّ فَ تَـ   ِف   كَ ل  ذَ  ادُ عَ يُـ ، وَ ةٍ مَ قْ ن   ع  فْ رَ  وْ أَ  ةٍ مَ عْ ن   ول  صُ حُ  نْ م   نيَّ
  ة  ادَ بَ ع  الْ  اع  وَ نْـ ِب َ  لُ صُ ُيَْ  َّلل َّ   رُ ُْ الشُّ ، وَ ةٍ نَ سَ  ل ٍّ كُ   نْ م   م  وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ري  ظ  نَ 

 وز  رُ بُـ  ة  مَ عْ ن   نْ م   مُ ظَ عْ أَ  ةٍ مَ عْ ن   ىُّ أَ ، وَ ة  الوَ الت ٍّ وَ  ة  قَ دَ الصَّ وَ  ام  يَ الص ٍّ وَ  ود  جُ السُّ كَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص. ِب  ٍّ النَّ 

 الم  سْ اإل   ينَ د   ه  اد  بَ ع  ى ل  ضَ تَ ارْ  ىذ  الَّ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 نَّ إ  فَ  دُ عْ بَـ ، وَ المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  دٍ مَّ  ُمَُ َنَ د  ي ٍّ سَ  م  َنَ األَ  رْي  ِب َ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  مَ رَ كْ أَ وَ 
 ِف   نَّ سَ  نْ مَ « ه  ل  وْ قَـ  نْ م   اَّللَّ   ولُ سُ ا رَ يهَ ف   بَ غَّ رَ  َّت  الَّ  ة  نَ سَ اْلَْ  ة  نَّ السُّ  نَ م  

 نْ م   صُ قُ نْـ ال يَـ  هُ دَ عْ ا بَـ ِب َ  لَ م  عَ  نْ مَ  رُ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ة ا نَ سَ حَ  ة ا نَّ سُ  الم  سْ اإل  
، هُ لَ بْـ قَـ  دٌ حَ أَ  كَ ل  ذَ ب   هُ قْ ب  سْ يَ  َلَْ  دَ ل  وْ مَ الْ  لَ م  عَ  رُ فَّ ظَ مُ الْ  كُ ل  مَ الْ  »ءٌ ىْ شَ  مْ ه  ور  جُ أُ 
ى لَ عَ  اءُ مَ لَ عُ الْ  هُ قَ افَـ وَ ، وَ ة  ريَ الس ٍّ  نَ سَ ا حَ يًّ ق   تَ ال ا اد  ا عَ  ُا ل  مَ  كُ ل  مَ ا الْ ذَ هَ  انَ كَ وَ 

 كَ ل  ذَ ب   ونَ مُّ تَ هْ يَـ  ةُ امَّ عَ الْ وَ  وكُ لُ مُ الْ وَ  اءُ رَ مَ األُ  ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  ارَ صَ ا وَ ذَ هَ  ه  ل  مَ عَ 
ا وَ د  ام اا شَ مَ ت  اهْ   نَ عَ ا طَ مَ ، وَ رَ صْ م   لُ هْ أَ وَ  ة  ينَ د  مَ الْ  لُ هْ أَ وَ  ةَ َُّ مَ  لُ هْ ا أَ مَ يَّ ال س  يد ا
 يث  د  اْلَْ  اظُ فَّ حُ  هُ رَّ قَـ أَ  دْ قَ ى وَ وَ قْ التـَّ وَ  م  لْ ع  لْ َب   ار  بَ ت  عْ اال   ل  هْ أَ  نْ م   دٌ حَ أَ  يه  ف  
 ِف   يرَ و  نْ ا التـَّ اهَ ََسَّ  د  ل  وْ مَ الْ  ل  مَ عَ  ِف   ة ا الَ سَ ر   فَ لَّ أَ  دْ ، قَ ةَ يَ حْ د   نُ ابْ  ظُ اف  اْلَْ  مُ هُ نْـ م  
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 د  ل  وْ مَ ا الْ ذَ هَ  ةَ كَ رَ وا بَـ مُ ن  تَ اغْ  ونَ مُ ل  سْ مُ ا الْ هَ يُـّ ا أَ يَ فَـ  ير  ذ  النَّ  ري  ش  بَ الْ  د  ل  وْ مَ 
 .يمٌ ظ  عَ  رْيٌ َْ  هُ نَّ إ  فَ  ه  وا ب  مُّ تَ اهْ وَ 
 

 ةُ ئَ ي ٍّ السَّ  و  أَ  ةُ نَ سَ اْلَْ  ةُ عَ دْ ب  الْ      
 قُ ف  اوَ ال يُـ  ادٍ قَ ت  اعْ وَ  لٍ مَ عَ وَ  لٍ وْ قَـ  لُّ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا مَّ ، أَ اَّللَّ   دَ نْ ع   ولٍ بُ قْ مَ  رْيُ غَ  وَ هُ فَـ  ولُ سُ الرَّ  ه  ب   اءَ ا جَ مَ  ىْ أَ  ول  سُ الرَّ  ةَ يعَ ر  شَ 
 وَ هُ فَـ  ة  يحَ ح  الصَّ  ة  يَّ الن ٍّ  عَ ا مَ ري ا ث  كَ   وْ أَ  انَ يال ا كَ ل  قَ  ةَ يعَ ر  الشَّ  قُ اف  وَ يُـ  ىذ  الَّ  لُ مَ عَ الْ 
 نْ مَ وَ « وَ هُ يح اا وَ ح   صَ َيًّ و  بَ يث اا نَـ د  حَ  مْ ُُ لَ  رُ كُ ذْ ا أَ ذَ هَ  دَ عْ بَـ ، وَ اَّللَّ   دَ نْ ع   ولٌ بُ قْ مَ 
ال  هُ دَ عْ ا بَـ ِب َ  لَ م  عَ  نْ مَ  رُ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ فَـ  ة ا نَ سَ حَ  ة ا نَّ سُ  الم  سْ اإل   ِف   نَّ سَ 
ا هَ رُ زْ و   ه  يْ لَ عَ فَـ  ة ا ئَ ي ٍّ سَ  ة ا نَّ سُ  الم  سْ اإل   ِف   نَّ سَ  نْ مَ وَ  ءٌ ىْ شَ  مْ ه  ور  جُ أُ  نْ م   صُ قُ نْـ يَـ 
 .»ءٌ ىْ شَ  مْ ه  ار  زَ وْ أَ  نْ م   صُ قُ نْـ ال يَـ  هُ دَ عْ ا بَـ ِب َ  لَ م  عَ  نْ مَ  رُ زْ و  وَ 

ال وَ  ولُ سُ الرَّ  هُ لْ مَ عْ يَـ  ال ا َلَْ مَ عَ  نيَ ع  اب  التَّ  ضُ عْ بَـ  لَ م  عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 انَ ا كَ مَ  ل  و سُ الرَّ  دُ ج  سْ . مَ ابَ رَ حْ م  الْ  لَ م  عَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ  هُ نَّ أَ  وَ هُ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ 

 بنُ  رُ مَ ا، عُ ذَ هَ كَ   ابٌ رَ ا ُم ْ ْلََ  نْ ُُ يَ  ا َلَْ هَ لُّ كُ   ة  ينَ د  مَ الْ  دُ اج  سَ ال مَ وَ  ابٌ رَ ُم ْ  هُ لَ 
 . المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  ول  سُ الرَّ  اة  فَ وَ  نْ م   ة ا نَ سَ  نيَ ع  سْ ت   دَ عْ اَب ا بَـ رَ ُم ْ  لَ م  عَ  يز  ز  عَ الْ  د  بْ عَ 

اَب ا رَ ُم ْ  لَ م  عَ  انٌ سَ نْ ا إ  مَ لَّ كُ   ابُ وَ الثَـّ  هُ لَ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  رُ مَ عُ وَ      
 .ة  امَ يَ ق  الْ  م  وْ  يَـ ََل إ   رُ جْ األَ  هُ لَ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  دٍ ج  سْ مَ ل  
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 مَ دَ َءا قُ لْ َْ      
َُِّ  عَ َجُ   نْ أَ  دَ عْ بَـ  مُ ادَ ءَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       نَ وَ  ابُ ال  ُعج 

 ة  حَ ائ  رَ  نْ عَ  هُ تُ حَ ائ  رَ  تْ ريََّ غَ تَـ  ُثَّ  ريََّ غَ  تَـ ال ا وَّ ، أَ ة ا َِْ فَ  ال  ثَ مْ الت ٍّ كَ   ارَ صَ  ة  نَّ اْلَْ  ء  اِب َ 
 َُِّ  هُ َءاا رَ مَّ لَ فَـ  ه  ب   يفُ ط  يَ  يسُ ل  بْ إ   لَ عَ جَ س اا فَ ب  َيَ  ارَ صَ  ى ُثَّ رَ ْْ أُ  ةٍ الَ  حَ ََل إ   اب  ال

 فَ رَ عَ  هُ ينُ و  ُْ تَ  مَّ ت  يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  مُ ادَ ، ءَ كُ الَ مَ تَ ال يَـ  قٌ لْ َْ  هُ نَّ أَ  فَ رَ عَ  فَ وَ جْ أَ 
 ُثَّ  يه  ف   لَ َْ دَ  ونَ ولُ قُ يَـ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  ولُ قُ ا يَـ مَ كَ   سَ يْ لَ  فُ وَ جْ أَ  هُ نَّ أَ  يسُ ل  بْ إ  

 .هُ فُ ر  عْ أَ  ىذ  الَّ  رْيُ غَ  نٌ أْ شَ  كَ لَ  اهُ نَ عْ مَ  يمٍ ظ  عَ  رٍ مْ أل َ  تَ قْ ُْل   دْ قَ لَ  هُ لُ وْ قَـ . وَ جَ رَ َْ 
 

 يمُ اه  رَ بْـ  إ  َنَ دُ ي ٍّ سَ      
  هُ نَّ أَ  ه  ت  فَ ص   نْ م   انَ كَ   يمُ اه  رَ بْـ  إ  َنَ دُ ي ٍّ سَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ة  فَ الص ٍّ  [ه  ذ  ِب َ  مْ هُ  نْ مَ  يلٌ ل  قَ ]، ب  لْ قَ الْ  يمَ ح  رَ  انَ كَ وَ  ة  ادَ بَ ع  لْ ع اا ل  ط  قَ نْـ مُ  انَ كَ 
 .ب  لْ قَ الْ  يمُ ح  رَ  ىْ أَ  اهٌ وَّ أَ  [ودهُ  ةَ ورَ سُ ] ﴾يبٌ ن  اٌه مُّ وَّ يٌم أَ ل  يَم ْلََ اه  رَ بْـ إ   نَّ إ  ﴿     
 ول  سُ الرَّ  ةُ فَ ص   ه  ذ  هَ وَ   اَّللَّ  ََل إ   اع  طَ ق  نْ اال   ِف   ةَ ايَ غَ الْ  غَ لَ بَـ  ىْ أَ  اَّللَّ   يلُ ل  َْ      

 ة .لَّ ُم اِلْ  اَمقَ  هُ لَ  الُ قَ ا، يُـ اْهَُ وَ س   دٌ حَ ا أَ هَ غْ لُ بْـ يَـ  ، َلَْ يمَ اه  رَ بْـ  إ  َنَ د  ي ٍّ سَ وَ 
 

 م ااوْ يَـ  نيَ ع  بَ رْ أَ  نُ ابْ  وَ هُ ى وَ يسَ ع   قَ طَ نْ أَ  اَّللَُّ      
 نُ ابْ  وَ هُ ى وَ يسَ ع   قَ طَ نْ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ِ  ص  فَ الْ  الم  َُ لْ َب   هُ قَ طَ نْ أَ  ، اَّللَُّ مٍ َيَّ أَ  ر  شْ عَ وَ  رٍ هْ م اا شَ وْ يَـ  نيَ ع  بَ رْ أَ   المٌ سَ  وَ َِن عْ مَ . وَ ي
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ى لَ  عَ َنَ أَ وَ  تُ دْ  ُول  َنَ أَ  اهُ نَ عْ ا، مَ يًّ حَ  ثُ عَ أُبْـ  مَ وْ يَـ وَ  وتُ مُ أَ  مَ وْ يَـ وَ  تُ دْ ل  وُ  مَ وْ يَـ  ىَّ لَ عَ 
ى لَ عَ  ثُ عَ بْـ أُ وَ  ةٍ بَ ي ٍّ طَ  ةٍ الَ ى حَ لَ ا عَ يَ حْ أَ وَ  ةٍ يثَ ب  َْ  ةٍ الَ ى حَ لَ عَ  سَ يْ لَ  ةٍ بَ ي ٍّ طَ  ةٍ الَ حَ 
َ َتَ َءاا، وَ هَ رْي  غَ وَ  ات  مَ ل  َُ الْ  كَ لْ ت  ب   هُ قَ طَ نْ أَ ، ةٍ نَ سَ حَ  ةٍ الَ حَ   كَ لْ ت  ب   مَ لَّ َُ تَ  ابَ تَ ُ  الْ  ِّ 
 ُثَّ  ونَ قُ ط  نْ ال يَـ  ينَ ذ  الَّ  نيَ ي ٍّ اد  عَ الْ  ال  فَ طْ األَ كَ   الم  َُ الْ  ن  عَ  فَ قَّ وَ تَـ  ُثَّ  ات  مَ ل  َُ الْ 
ى ذَ األَ  يف  ف  خْ تَ ا ل  ذَ ، هَ قَ طَ نَ  ة ا ادَ عَ  الُ فَ طْ األَ  يه  ف   قُ ط  نْ يَـ  ىذ  الَّ  نَّ الس ٍّ  غَ لَ ا بَـ مَّ لَ 

ا دًّ ج   ة ا وبَ رُ ُْ مَ  تْ انَ كَ   ىَ  ه  ِّ ا ز   نْ م   هُ تْ دَ لَ وَ  الَ قَ  نْ مَ  اس  النَّ  نَ م   نَّ أل َ  ه  م ٍّ أُ  نْ عَ 
 .اس  ى النَّ ذَ أَ  نْ م  
 

 المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  رُ ض  اِلَْ      
 لَ عَ جَ  ، اَّللَُّ ر  حْ بَ الْ  ِف   يشُ ع  يَ  رُ ض  اِلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  ب   عُ م  تَ َيَْ  اء  يَ ل  وْ األَ  ضُ عْ ، بَـ نيَ اْل   الصَّ  ضُ عْ بَـ  ه  ب   عُ م  تَ َيَْ وَ  ض  رْ األَ كَ   رَ حْ بَ الْ  هُ لَ 
 .اء  يَ ل  وْ األَ  نَ م   ه  ب   عُ م  تَ َيَْ  نْ مَ  لَّ ، قَ يلٌ ل  قَ  رٌ مْ أَ  هُ نَّ ُ  لَ 

 ه  يْ لَ ى عَ ضَ مَ  (ونَ ُُ يَ  نْ أَ ) نُ ُ  ، ميُْ اتَ ا مَ مَ  رُ ض  اِلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، ََ ٍّ الْ  ِف   نُ ُُ سْ ال يَ  وَ ، هُ مُ لَ عْ أَ  ، اَّللَُّ ةٍ نَ سَ  الف  َءا ةُ رَ شْ عَ  وْ أَ  ةٍ نَ سَ  الف  َءا ةُ تَّ س  
 ََل إ   ه  ر  مُ عُ  ل  وَّ أَ  ِف   نُ ُُ سْ يَ  انَ كَ   ل  وَّ األَ  ، ِف  ض  رْ األَ كَ   هُ لَ  رُ حْ بَ الْ  ر  حْ بَ ى الْ لَ عَ 
 هُ لَ  لَ عَ  جَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ُثَّ  ر  شَ بَ الْ  نَ م   ه  رْي  غَ كَ   َََّ الْ  نُ ُُ سْ يَ  انَ ، كَ عٍ اس  وَ  انٍ مَ زَ 

ال  دْ ، قَ ة  سَ اب  يَ الْ  ض  رْ األَ كَ   هُ لَ  اَّللَُّ  هُ لَ عَ ، جَ ر  حْ بَ الْ  ِف   يشَ ع  يَ  نْ أَ  ة ا يَّ وص  صُ ُْ 
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 اءٍ مَ  وُ لْ دَ  ام  يَ الص ٍّ  ل  جْ أَ  نْ م   نْ ُ  لَ  ل  كْ األَ  ن  عَ  يه  ن  غْ يُـ  ، اَّللَُّ ل  كْ  األَ ََل إ   اجُ تَ ُيَْ 
ا نَ لَ ثْـ م   ىل ٍّ صَ يُ وَ  انَ ضَ مَ رَ  ومُ صُ يَ  دٍ مَّ ُمَُ  ة  يعَ ر  ى شَ لَ عَ  هُ نَّ أل َ  ار  طَ فْ اإل   دَ نْ ع   ذُ ُْ َيَْ 

 نْ م   بَ ر  شَ  هُ نَّ أَ  اء  مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ بَـ  الَ . قَ اء  مَ ى الْ لَ عَ  ىل ٍّ صَ يُ  سَ مْ اِلَْ  ات  وَ لَ الصَّ 
 هُ تُ اعَ ، َجََ اء  مَ ى الْ لَ عَ  شٌ رْ عَ  هُ ا لَ ض ا يْ أَ  يسُ ل  بْ إ  . وَ يال ا و  طَ  رَ مَّ  عَ َّتَّ حَ  اة  يَ اْلَْ  اء  مَ 
 ُثَّ  رَ ام  وَ األَ  هُ نْ م   ونَ ذُ ُْ َيَْ  ارُ بَ ُ  الْ  نيُ اط  يَ الشَّ  يتُ ار  فَ عَ ، الْ ه  يْ لَ إ   ونَ بُ هَ ذْ يَ 
 ة  يَ اح  النَّ  كَ لْ  ت  ََل إ   هُ لُ س  رْ ا يُـ ذَ هَ وَ  ة  يَ اح  النَّ  ه  ذ   هَ ََل إ   هُ لُ س  رْ ا يُـ ذَ ، هَ مْ هُ لُ س  رْ يُـ 
 ةٍ يدَ ع  بَ  ةٍ يَ ح  َنَ  ِف   اء  مَ الْ  ِف   هُ زُ كَ ْر مَ  وَ ا هُ مَّ ، أَ ر  فْ ُُ الْ وَ  ىاص  عَ مَ الْ  ِف   اسَ وا النَّ مُ ريَْ ل  
 .رُ ض  ا اِلَْ يهَ ف   َّت  الَّ  ةَ يَ اح  النَّ  سَ يْ لَ 

 

 اءُ يَ ل  وْ األَ      
ِ  ح  الصَّ  ِف   مٌ ل  سْ مُ  امُ مَ اإل   جَ رَ ْْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        ي

َّ نَ  نَّ أَ  ةَ رَ يْـ رَ هُ  ِب  أَ  يث  د  حَ  نْ م   ا بْ  عَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  بَّ حَ ا أَ ذَ إ  « الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ِب  د ا
 اء  مَ السَّ  ل  هْ أَ  ِف   يلُ َْ  ج   ىاد  نَ يُـ فَـ  بَّهُ ح  أَ الَن ا فَ فُ  بُّ ُيُ   اَّللََّ  نَّ إ   يلُ َْ  ى ج  دَ َنَ 
 مُ هُ  اء  مَ السَّ  لُ هْ . أَ »ولُ بُ قَ الْ  هُ لَ  عُ وضَ يُ  ُثَّ  اء  مَ السَّ  لُ هْ أَ  هُ بُّ ح  يُ فَـ  كَ ل  ذَ ب  
 َِن عْ مَ الْ  »ولُ بُ قَ الْ  هُ لَ  عُ وضَ يُ  ُثَّ « المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  هُ لُ وْ ا قَـ مَّ أَ ، وَ ةُ َُ الئ  مَ الْ 
 نيَ ن  م  ؤْ مُ لْ َب   ونَ هُ ب ٍّ شَ تَ مُ الْ  سَ يْ ا لَ قًّ حَ  ن نيَ م  ؤْ مُ  مْ هُ  ينَ ذ  الَّ  ى  أَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ارَ يَ ْ   نَّ أَ 
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ٍّ وَ وَ  ٍِ ال  صَ  دٍ بْ عَ  لُّ كُ   ىْ أَ  ولٌ بُ قَـ  مْ هُ دَ نْ ع   هُ لَ  ريُ ص  ، يَ هُ ونَ بُّ ُيُ    اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ م   َل 
 .ه  ب  لْ قَـ  ِف   ان  سَ نْ ا اإل  ذَ هَ  ةَ بَّ ى ُمََ قَ لْ يَـ  اَّللَّ   اب  بَ حْ أَ وَ 

 مْ هُ نْـ م   يلٌ ل  ، قَ مْ وَنَُ فُ ر  عْ ال يَـ  اسُ النَّ  اء  يَ ل  وْ األَ  رُ ثَـ كْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ َنَُّ أَ  ونَ فُ ر  عْ يَـ  ت  وْ مَ الْ  دَ نْ ع   اء  يَ ل  وْ األَ  نَ م   ريٌ ث  . كَ ورٌ هُ ظُ  مْ ْلَُ  ونُ ُُ يَ 
َّ وَ  َيَ  كَ يْ لَ عَ  المُ السَّ  هُ لَ  ونَ ولُ قُ ، يَـ ة  ْحَْ الرَّ  ةُ َُ الئ  مَ  هُ ونَ رُ ش ٍّ بَ يُـ   نْ مَ  مْ هُ نْـ م  ، وَ اَّللَّ   َل 
 ولُ سُ الرَّ  ة  ايَ دَ ب  الْ  ِف   مْ هُ ضُ عْ بَـ  اءُ يَ ل  وْ . األَ ُرهُ ش ٍّ بَ يُـ وَل فَـ سُ الرَّ  كَ ل  ذَ  لَ بْ ى قَـ رَ يَـ 
 ة ا ظَ قَ يَـ  ولَ سُ ى الرَّ قَ لْ يَـ  نْ مَ  مْ هُ نْـ م   كَ ل  ذَ  دَ عْ ا بَـ يمَ ا ف  مَّ ، أَ ام  نَ مَ الْ  ِف   هُ رُ ش ٍّ بَ يُـ 
ُّ وَ  تَ نْ أَ  هُ لَ  ولُ قُ يَـ فَـ   اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ َنَُّ أَ  اسَ النَّ  ونَ وْه ُ يُ  اس  النَّ  ضُ عْ ا بَـ مَّ ، أَ اَّللَّ   َل 
 .س  نْ اإل   نيُ اط  يَ شَ  ة  يقَ ق  اْلَْ  ِف   مْ هُ وَ  مْ وَنَُ عُ ب  تَّ يَـ فَـ  اسُ النَّ  مُ هُ قُـ د ٍّ صَ يُ فَـ  ونَ عُ نـَّ صَ تَ يَـ فَـ 
 

 اء  يَ ل  وْ األَ  ذُ ذُّ لَ تَـ      
 نَ م   انُ سَ نْ اإل   لُ مَ عْ ا يَـ يمَ ف   ابُ وَ الثَـّ  هُ نْ عَ  َّللَُّ ا ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُّ وَ ، الْ ت  وْ مَ الْ  لَ بْ قَـ  ات  نَ سَ اْلَْ   مْ ه  ور  بُ قُـ  ِف   اءُ يَ ل  وْ ، األَ اتٍ نَ سَ حَ  لُ مَ عْ يَـ  ذ  ذُّ لَ لتـَّ ل   َل 
 ة  نَّ اْلَْ  ِف   ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ أَ  كَ ل  ذَ كَ   ذ  ذُّ لَ لتـَّ ل   انَ ءَ رْ قُ الْ  ونَ ؤُ رَ قْ يَـ فَـ  ونَ لُّ صَ يُ  مْ هُ ضُ عْ بَـ 
 ِف   مْ اَن   سَ ل  ب   اَّللََّ  ونَ رُ كُ ذْ ، يَ كَ ل  ذَ  وُ َنَْ وَ  ريٌ ب  ُْ تَ وَ  يدٌ م  َتَْ وَ  يلٌ ل  ، ُتَْ اَّللََّ  ونَ رُ كُ ذْ يَ 

  ْ ا مَ  ونَ سُ ن  أْ تَ سْ ، يَ اَّللَّ   ر  كْ ذ  ب   ونَ ذُ ذَّ لَ تَـ ا يَـ َّنََّ إ   ابٍ وَ ال بَـ ب   نْ ُ  لَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ة  رَ اآل
 ِف   تٍ ي ٍّ مَ ل   رٌ فْ حَ  يدَ ر   أُ َنَ د  لَ بَـ  . ِف  ونَ ذُ ذَّ لَ تَـ يَـ  اَّللَّ   ر  كْ ذ  ب   نْ ُ  لَ  لٌ لَ مَ  مْ ه  يْ لَ عَ 
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 أُ رَ قْ يَـ  دٌ اع  قَ  َْ  قَ الْ  بُ اح  ، صَ ٌَْ قَ  مْ ه  يْ لَ عَ  َِ تَ فَ انْـ  ر  فْ اْلَْ  اء  نَ بْـ أَ  ِف  وَ  ة  انَ بَّ اْلَْ 
 .ميٌ د  قَ  ٌَْ قَ  ،انَ كَ   امَ كَ   ه  يْ لَ وا عَ دُّ رَ فَـ  ىَّ لَ وا عَ دُّ رُ  ىَّ لَ وا عَ دُّ رُ  الَ قَ فَـ  انَ ءَ رْ قُ الْ 

ت اا ي ٍّ وا مَ نُ ف  دْ يَ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ  ةٌ ميَ د  قَ  ةٌ انَ بَّ  جَ َنَ الد  ب   ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا فَ د  جَ   الَ قَ فَـ  انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ يَـ  وهُ دُ جَ وَ فَـ  صٍ خْ شَ  َُْ قَ  مْ ه  يْ لَ عَ  َِ تَ فَ وا، انْـ رُ فَ حَ يد ا
 ور  بُ قُ الْ  وا ِف  لُّ صَ يُ  نْ أَ  مْ هُ نُـ ُ  ميُْ  اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  ضُ عْ . بَـ ىَّ لَ وا عَ دُّ رُ  ىَّ لَ وا عَ دُّ رُ 
 وا.ؤُ رَ قْ يَـ وَ 
 

 اء  يَ ل  وْ األَ  ض  عْ بَـ ل   فُ شَ ُْ ا يُ ِم َّ      
 نْ عَ  ر  شَ بَ الْ  بَ لَ غْ أَ  بُ جُ  ُيَْ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُْ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  ضُ عْ بَـ وَ  ة  َُ الئ  مَ الْ  ور  مُ أُ وَ  َْ  قَ الْ  ور  مُ أُ   اء  يَ ق  تْ األَ  ضُ عْ ، بَـ مْ ْلَُ  فُ شَ ُي
 ر  صَ بَ الْ  دَّ اَن ا مَ يَ ا ع  َنََ وْ ريََ فَ  اء  يَ ق  تْ األَ  ض  عْ بَـ  ور  بُ  قُـ ََل إ   ونَ تُ َيَْ  اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ م  
 ةَ لَ يْـ لَ  ر  مَ قَ الْ  ور  نُ كَ   ئٌ ل  تَ ِمُْ ا وَ اع ا رَ ذ   نيَ ع  بْ سَ  اع اا ِف  رَ ذ   نيَ ع  بْ سَ  هُ عُ سَ تَّ مُ  ضٌ عْ بَـ وَ 
 اَّللَُّ  مُ هُ ريُْ ا غَ مَّ ، أَ ة ا رَ ضْ ُْ  َ  ا تَ ِمُْ  ََْ قَ الْ  نَ وْ رَ يَـ وَ  س  مْ الشَّ  ور  نُ كَ   سَ يْ لَ  ر  دْ بَ الْ 
 ة  عَ اق  وَ الْ  ور  مُ األُ  ن  عَ  اص  خَ شْ األَ  ضَ عْ بَـ  بُ جُ  ُيَْ اََل عَ تَـ  . اَّللَُّ مْ هُ نْـ عَ  بُ جُ ُيَْ 
 اص  خَ شْ األَ  ضُ عْ ى بَـ رَ ا يَـ مَ ا. كَ هَ ت  يقَ ق  ى حَ لَ عَ  اء  يَ شْ األَ  ضَ عْ بَـ  مْ هُ ريُْ ى غَ رَ يَـ وَ 
ْ  الدَّ  ِف   ورَ النُّ  نَ وْ رَ ، يَـ ر  دْ قَ الْ  ةَ لَ يْـ لَ  اص  خَ شْ األَ  ضُ عْ ، بَـ ر  دْ قَ الْ  ةَ لَ يْـ لَ   ل  ا
 .نَ وْ رَ ال يَـ  مْ ْلَُ وْ حَ  ينَ ذ  الَّ وَ  ج  ار  اِلَْ وَ 
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 ه  اد  بَ ع   نْ م   اءَ شَ  نْ مَ ل   ت  قْ وَ لْ َب   كُ ار  بَ يُـ  اَّللَُّ       
، اءُ شَ يَ  نْ مَ ل   تَ قْ وَ الْ  عُ س ٍّ وَ  يُـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 المٍ سَ  ون  يُ لْ م   ة  ائَ الِثُ  ، بَ ونٍ يُ لْ م   ةُ ائَ م   ه  يْ لَ عَ  ضُ رَ عْ تُـ  ملسو هيلع هللا ىلص ولُ سُ الرَّ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  وزُ َيَُ 
 تُ قْ وَ ، الْ ت  قْ وَ لْ َب   كُ ار  بَ يُـ  اَّللَُّ  زٌ ائ  ، جَ ل ٍّ ُُ لْ ل   المَ السَّ  دُّ رُ يَـ وَ  دٍ اح  وَ  مٍ وْ يَـ  ِف  
 ال  مَ عْ أَ  نْ م   سَ يْ لَ أَ  المُ ، السَّ كَ ل  ذَ كَ   الُ مَ عْ األَ وَ  اءَ شَ  نْ ع اا إ  اس  وَ  هُ لُ عَ َيَْ  يلُ ل  قَ الْ 

 كَ ت  مَّ أُ  نْ م   النٍ فُ  نْ ا م  ذَ كَ   لَ صَ حَ  مَ وْ يَـ الْ  هُ لَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ةُ َُ الئ  مَ الْ  الُ قَ ، يُـ اس  النَّ 
 كَ ل  ذَ  رْيَ غَ  غَ ل ٍّ بُ  نْ إ  وَ  اَّللََّ  دُ مَ ا ُيَْ رْي ا َْ  غَ بـُلٍّ   نْ ، إ  النٍ فُ  نْ ا م  ذَ كَ   لَ صَ حَ وَ 
 .اص  خَ شْ األَ  كَ ئ  ولَ أل ُ  رُ ف  غْ تَـ سْ يَ 

. اء  شَ ع  الْ وَ  ب  ر  غْ مَ الْ  نْيَ بَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  ونَ مُ ت  َيَْ  اء  يَ ل  وْ األَ  نَ م   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ      
 . اَّللَُّ ة  اعَ السَّ  ه  ذ  هَ  ِف   انَ ءَ رْ قُ الْ  مُ ت  ال َيَْ  انُ سَ نْ اإل   عَ رَ سْ ا أَ مَ هْ مَ  ة  ادَ عَ الْ  ب  سَ ِب َ 
 .اءَ شَ  نْ إ   ريَ ث  َُ الْ  لُ ل ٍّ قَ يُـ وَ  يلَ ل  قَ الْ  رُ ث  ُْ يُ 

 

 وقُ بُ الْ      
 يه  ف   خُ فُ نْـ يَـ  ىذ  الَّ  وق  بُ الْ  تُ وْ صَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ت  وْ ا الصَّ ذَ هَ  ة  دَّ ش   نْ م   ونَ وتُ ، ميَُ ار  فَّ ُُ ى الْ لَ عَ  ة  قَ اع  الصَّ  نَ م   دُّ شَ أَ  يلُ اف  رَ سْ إ  
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 مَ وْ يَـ الْ  ادَ سَ فَ الْ  مُ ل ٍّ عَ يُـ  ونُ يُ زْ ف  لْ الت ٍّ      
 ونَ رُ هَ سْ يَ  مَ َيَّ األَ  ه  ذ  هَ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َْ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ ، هَ ون  يُ زْ ف  لْ ى الت ٍّ لَ عَ   ة  اءَ رَ ى ق  لَ عَ  ونَ رُ هَ سْ وا يَ انُ كَ   وْ . لَ يه  ف   رْيَ ال 
 ونُ يُ زْ ف  لْ ا الت ٍّ ذَ . هَ ون  يُ زْ ف  لْ ى الت ٍّ لَ عَ  ونَ رُ هَ سْ يَ  نْ ُ  ا، لَ رْي ا َْ  انَ كَ   ر  كْ الذ ٍّ وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ 
 دُ سُ فْ يَـ  ريُ غ  الصَّ  ابُّ . الشَّ ةٌ يحَ ب  قَ  اءُ يَ شْ أَ  يه  ف   ضُ رَ عْ تُـ  هُ نَّ أل َ  مَ وْ يَـ الْ  ادَ سَ فَ الْ  مُ ل ٍّ عَ يُـ 
 اسُ النَّ  يه  ف   ىذ  الَّ  رْيُ . اِلَْ ه  يْ لَ إ   رَ ظَ وا النَّ رُ ث  ُْ ، ال تُ ه  يْ لَ إ   رَ ظَ النَّ  رَ ثَـ كْ أَ  نْ إ  

ا يد ا د  ئ اا جَ يْـ شَ  صُ خْ الشَّ  مُ لَّ عَ تَـ يَـ  وْ ، أَ يدٍ د  جَ  رٍٍّ شَ  نْ م   يرٍ ذ  حْ تَ كَ   هُ نْ عَ  مْ ُُ ونَ َ ُ َيُْ 
. مُ ظَ عْ أَ  هُ رُّ شَ فَ  اد  سَ فَ ا الْ ذَ  هَ ََل إ   رُ ظَ ا النَّ مَّ . أَ مْ اهُ يَ نْـ دُ  ور  مُ أُ  ِف   اسَ النَّ  عَ فَ نْـ يَـ ل  
 مْ وِبُُ لُ ، قُـ دُ سُ فْ تَـ  مْ وهُ سُ فُ نُـ  ون  يُ زْ ف  لْ الت ٍّ  ِف   هُ نَ وْ رَ ا يَـ مَ  ب  بَ سَ ب   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ 
 .الكٍ  هَ ََل إ   ونَ رُّ جَ نْ يَـ فَـ  دُ سُ فْ تَـ 

  رْيٍ َْ  نْ م   اسَ النَّ  عَ طَ و قَ يُ ادْ الرَّ وَ  ونُ يُ زْ ف  لْ ا الت ٍّ ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ريٍ ث  كَ 
 

 الََّّت  ُتوَضُع ِف  اْلبـُُيوت   ةُ مَ سَّ جَ مُ الْ  رُ وَ الصُّ      
 رٌ وَ صُ  ىَ ه   َّت  الَّ  ابُ عَ لْ األَ  ت  عَ ض  ا وُ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ونَ لُ ُْ دْ ال يَ  ة  ْحَْ الرَّ  ةُ َُ الئ  ، مَ ة  دَّ السُّ  ِف   وْ أَ  ةٍ وقَ دُ نْ صُ  وْ أَ  ة  انَ زَ اِلْ   ِف   ةٌ مَ سَّ ُمَُ 
لُ فْ يَـ  لٌّ ق  تَ سْ مُ  بٌ ا َبَ ْلََ  انَ ا كَ ذَ إ   ةُ فَ رْ ، الشُّ ة  فَ رْ غُ الْ  جَ ار  َْ  تْ عَ ض  ا وُ ذَ  إ  الَّ إ   ا هَ ص 
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 بٌ ا َبَ ْلََ  ةٍ لَّ ق  تَ سْ مُ  ةٍ فَ رْ غُ  ِف   تْ عَ ض  وُ  وْ لَ ، وَ تَ يْ بَـ الْ  ونَ لُ ُْ دْ ا يَ يهَ وا ف  عُ ض  وُ  نْ إ  
، ةٍ انَ زَ ْ   ِف   عْ وضَ تُ  َلَْ  وْ لَ وَ  ت  يْ بَـ الْ  ة  يَّ ق   بَ ََل إ   ةُ َُ الئ  مَ الْ  لُ ُْ دْ تَ  ابُ بَ الْ  قَ ل  غْ أُ وَ 

 .مْ هُ عُ نَـ ال ميَْ  كَ ل  ذَ  نَّ أَ  رُ اه  الظَّ 
 

 ةَ يفَ ن  حَ  ِب  أَ  ََْ قَ  تُ دْ صَ  قَ الَّ إ   ةٌ اجَ حَ  َل   تْ ا َْهَّ مَ      
 ةٌ اجَ حَ  َل   تْ ا َْهَّ مَ  الَ قَ  ىُّ ع  اف  الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ةَ يفَ ن   حَ َبَ أَ  تُ دْ صَ قَ  كَ ل  ذَ  تُ لْ عَ ا فَـ مَ لَّ كُ   الَ . قَ ةَ يفَ ن  حَ  ِب  أَ  ََْ قَ  تُ دْ صَ  قَ الَّ إ  
 .َّت  اجَ حَ  ى َل  ضَ تـُقْ فَـ 
 

 ة  نَّ ْلَْ َب   ونَ رُ شَّ بَ مُ الْ  ةُ رَ شَ عَ الْ      
ِ  ح  صَ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        يث  د  حَ  نْ م   انَ بَّ ح   ن  ابْ  ي

 ة  نَّ اْلَْ  ِف   رُ مَ عُ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   رٍ ُْ و بَ بُ أَ « الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  دٍ يْ زَ  بن   يد  ع  سَ 
 بنُ  رْيُ بَ الزُّ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   اَّللَّ   د  يْ بَـ عُ  بنُ  ةُ حَ لْ طَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ىٌّ ل  عَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   انُ مَ ثْ عُ وَ 
 اصٍ قَّ وَ  ِب  أَ  بنُ  دُ عْ سَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   اح  رَّ اْلَْ  بنُ  رُ ام  عَ  ةَ دَ يْ بَـ و عُ بُ أَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ام  وَّ عَ الْ 
 .»ة  نَّ اْلَْ  ِف   فٍ وْ عَ  لرَّْْحٰن  بنُ ا دُ بْ عَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   دٍ يْ زَ  بنُ  يدُ ع  سَ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف  
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 نْيُ سَ اْلُْ وَ  نُ سَ اْلَْ      
 نْي  عَ لْ َب   نْيُ سَ اْلُْ وَ  نُ سَ اْلَْ  يبَ ص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  ذ  ا ِب َ مَ هُ يَـ ق  رْ يَـ  نْ أَ  هُ مَ لَّ عَ وَ  يلُ َْ  ج   هُ اءَ جَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ رَ  كَ ل  ذَ ل   مَّ تَ اغْ فَ 
َّ وَ  مي  ر  َُ الْ  ة  ْحَْ ا الرَّ ذَ  مي  د  قَ الْ  ن ٍّ مَ الْ وَ  يم  ظ  عَ الْ  ان  طَ لْ ا السُّ ذَ  مَّ هُ اللَّ « ة  يَ قْـ الرُّ   َل 
 نْ ن اا م  يْـ سَ حُ ا وَ ن ا سَ حَ  اف  عَ  ت  اَبَ جَ تَ سْ مُ الْ  ات  وَ عَ الدَّ وَ  ات  امَّ التَّ  ات  مَ ل  َُ الْ 
 .»س  نْ اإل   نُي  عْ أَ وَ  ن ٍّ اْلْ   س  فُ نْـ أَ 

 

 ةُ يَّ يم  اه  رَ بْـ اإل   الةُ الصَّ      
 ىَ ا ه  َنََّ ال أَ وْ لَ  ةُ يَّ يم  اه  رَ بْـ اإل   الةُ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا غ ا يَـ وا ص  فُ لَّ أَ  خ  اي  شَ مَ الْ  ضُ عْ ا. بَـ هَ ريَْ غَ  ولُ سُ الرَّ  مَ لَّ عَ  اَّللَُّ  انَ كَ   ةٍ يغَ ص   لُ ضَ فْ أَ 
 الةُ الصَّ  ولُ قُ ، نَـ مْ هُ قُ اف  وَ ال نُـ  نُ َنَْ  ات  وَ لَ الصَّ  لُ ضَ فْ ا أَ َنََّ أَ  ىلَ ا عَ وهَ حُ دَ مَ وَ 

 .لُ ضَ فْ األَ  ىَ ه   ةُ يَّ يم  اه  رَ بْـ اإل  
 

 اَّللََّ  ىم ٍّ سَ يُ وَ  هُ ابَ يَ ب   ىو  طْ يَ      
 ىَ و  طْ يَ  نْ أَ  مَ وْ النـَّ  ادَ رَ ا أَ ذَ إ   بُّ حَ تَ ُيسْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ، ُثَّ نُّ ا اْلْ  هَ سُ بَ لْ يَـ  دْ قَ  ة ا ورَ شُ نْ ا مَ هَ كَ رَ تَـ وَ  لْ عَ فْ يَـ  َلَْ  نْ إ   هُ نَّ أل َ  اَّللََّ  ىَ م ٍّ سَ يُ وَ  هُ ابَ يَ ب  
ال  اَّللَّ   م  سْ ب   الَ قَ ا وَ اهَ وَ طَ  نْ ا إ  مَّ ا. أَ وَنََ يدُ ع  اَن ا ال يُ يَ حْ أَ اَن ا وَ يَ حْ ا أَ وَنََ يدُ ع  يُ 
 .نُّ ا اْلْ  هَ سُ بَ لْ يَـ 
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 ل  فْ النـَّ  امُ يَ ص       
 د  كَّ ؤَ مُ الْ  نَ م  فَ  ل  فْ النـَّ  ام  يَ ص  ل   ة  بَ سْ لن ٍّ َب   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 مٍ َيَّ أَ  ة  البَ بَ  امُ يَ ص  ، وَ د  حَ األَ وَ  ت  بْ السَّ  امُ يَ ص  وَ  يس  م  اِلَْ وَ  نْي  نَ بْـ اال   امُ يَ ص   هُ نْ م  
 رَ شَ عَ  سَ ام  اِلَْ وَ  رَ شَ عَ  عَ اب  الرَّ وَ  رَ شَ عَ  ثَ ال  الثَّ  يض  ب  لْ ا م  َيَّ ، األَ رٍ هْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م  
ا مَ  مُ ظَ عْ أَ  رُ مَ قَ ، الْ يضٌ ا ب  يهَ ال  يَ لَ  ةُ البَ الثَّ  مُ َيَّ األَ  ه  ذ  . هَ ىٍّ ر  مَ قَ  رٍ هْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م  
 نَ م   اءَ ورَ اشُ عَ  امُ يَ ص  وَ  ةَ فَ رَ عَ  م  وْ يَـ  امُ يَ ص   كَ ل  ذَ . كَ ة  البَ الثَّ  اَل  يَ اللَّ  ه  ذ  هَ  ِف   ونُ ُُ يَ 

 وْ لَ  هُ لُّ كُ   مٌ رَّ ُمَُ  وَ . هُ اءُ ورَ اشُ ا عَ ذَ هَ  م  رَّ حَ مُ الْ  ر  هْ الشَّ  رُ اش  ، عَ د  كَّ ؤَ مُ الْ  ام  يَ الص ٍّ 
  يمَ ا ص  ذَ إ   بُ جَ رَ  كَ ل  ذَ ، كَ دَ رَ ا وَ مَ ل   ابٍ وَ بَـ  يدُ ز  مَ  يه  ف   ريٌ ب  كَ   رٌ جْ أَ  يه  ف   انَ كَ   يمَ ص  
 .ة  دَ َقعْ و الْ ذُ  كَ ل  ذَ كَ ، وَ ام  يَ الص ٍّ  ل  ضَ فْ أَ  نْ م   كَ ل  ذَ  انَ كَ   ُضهُ عْ بَـ  وْ أَ  هُ لُّ كُ 
 

 رَ صَ بَ و الْ لُ َيَْ  هُ نَّ إ  فَ  د  ِثْ  إل  وا َب  لُ ح  تَ اكْ      
وا لُ ح  تَ اكْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُْ الًث ا بَ . بَ »رَ عَ ُت الشَّ ب  يـُنْ وَ  رَ صَ بَ و الْ لُ َيَْ  هُ نَّ إ  فَ  د  ِثْ  إل  َب    الُ حَ ت  كْ . اإل  لُ حَ تَ الًث ا ُي
 رَ صَ بَ الْ  ىو ٍّ قَ يُـ  ونَ لُ م  عْ تَـ سْ ال يَ  مْ َنَُّ أَ كَ   الُ جَ ا الر ٍّ مَّ . أَ ة  ينَ لز ٍّ  ل  الَّ إ   اءُ سَ ( الن ٍّ هُ تْ كَ رَ )تَـ 
 .وهُ كُ رَ ب اا تَـ ال  غَ  مَ وْ يَـ الْ  الَ جَ الر ٍّ  نَّ ُ  لَ  رَ عَ الشَّ  تُ ب  نْ يُـ وَ 
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 وعُ اْلُْ      
 وَ ا هُ مَ  هُ نْ م  وَ  رٌّ شَ  وَ ا هُ مَ  هُ نْ م   وعُ اْلُْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 وع  قُ وُ الْ وَ  ام  رَ ْلَْ َب   ال  مَ الْ  ب  لَ  طَ ََل إ   هُ بَ اح  صَ  وقُ سُ يَ  ىذ  الَّ  وعُ ، اْلُْ رٍٍّ شَ ب   سَ يْ لَ 
 .ودٌ مُ ا ُمَْ ذَ هَ  ةٍ يَ ص  عْ  مَ ََل إ   ه  ب   ىد  ؤَ يُـ  سَ يْ لَ  ىذ  الَّ  وعُ ا اْلُْ مَّ ، أَ رٌّ ا شَ ذَ هَ  ر  فْ ُُ لْ َب  

ْ   ر  مْ ِب َ  مْ اْل   غَ ش  انْ  ة  دَّ ش  ل   ونَ وعُ وا َيَُ انُ كَ   اءُ يَ ب  نْ األَ   نَّ أل َ  كَ ل  ذَ كَ   اءُ يَ ل  وْ األَ وَ  ة  رَ اآل
ْ   ِف   مْ هُ ورُ رُ سُ وَ  مْ هُ حُ رَ فَـ  اءَ يَ ل  وْ األَ وَ  اءَ يَ ب  نْ األَ   .مْ ه  رْي  غَ  نْ م   رُ فَـ وْ أَ  ة  رَ اآل

 

 امَ هُ تُـ بَـ وْ تَـ وَ  اءَ وَّ حَ وَ  مَ ادَ ءَ  ةُ يَ ص  عْ مَ      
 نَ م   رُ اش  عَ الْ  مُ وْ يَـ الْ  وَ هُ  اءَ ورَ اشُ عَ  مُ وْ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اءُ وَّ حَ وَ  مُ ادَ ءَ  انَ . كَ مَ ادَ ى ءَ لَ عَ  يه  ف   اَّللَُّ  بَ َتَ  ىذ  الَّ  مُ وْ يَـ الْ  وَ هُ وَ  م  رَّ حَ مُ الْ 
 الَّ إ   ة  نَّ اْلَْ  ا ِف  ال ِم َّ كُ َيَْ  نْ ا أَ مَ ْلَُ  اَّللَُّ  َِ َسََ  دْ قَ . وَ د  لْ اِلُْ  ة  نَّ جَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   ان  يشَ ع  يَ 

ا مَ ْلَُ  الَ قَ ا فَـ هَ نْـ ال م  كُ أْ يَ ا ل  مَ ْلَُ  سَ وَ سْ وَ  نيَ ع  اللَّ  يسَ ل  بْ إ   نَّ ُ  ، لَ ة ا دَ اح  وَ  ة ا رَ جَ شَ 
 رْي   غَ ََل إ   ان  يشَ ع  ا تَ هَ نْـ ا م  مَ تُ لْ كَ أَ  نْ إ   د  لْ اِلُْ  ةُ رَ جَ شَ  ه  ذ  هَ  ،كَ ل  ى ذَ لَ ا عَ مَ هُ يَـ ر  غْ يُـ ل  

 تْ انَ كَ   دْ قَ ا، وَ مَ ه  يْ لَ عَ  اَّللَُّ  ابَ تَ  فَـ َبَ َتَ ا وَ مَ د  نَ  ا ُثَّ هَ نْـ ال م  كَ أَ ، فَ تٍ وْ ال مَ ب   ةٍ ايَ َن َ 
 ا اَّللَُّ مَ هُ مَ ْلَْ أَ  دْ قَ ، وَ وب  نُ الذُّ  ر  ائ  بَ كَ   نْ م   تْ سَ يْ لَ  ة ا ريَ غ  صَ  ة ا يَ ص  عْ مَ  ةُ يَ ص  عْ مَ الْ  كَ لْ ت  
 نَ م   نَّ ونَ ُُ نَ ا لَ نَ ْحَْ رْ تَـ ا وَ نَ لَ  رْ ف  غْ تَـ  َلَْ  نْ إ  ا وَ نَ سَ فُ نْـ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ بَـّ اال رَ قَ ﴿وال قُ يَـ  نْ أَ 
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ا اْهَُ وَ س   رٌ شَ بَ  اكَ نَ هُ  نْ ُُ يَ  َلَْ وَ  لَ صَ حَ  رُ مْ ا األَ ذَ هَ . وَ [اف  رَ عْ األَ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ينَ ر  اس  اِلَْ 
 .المُ السَّ  ه  يْ لَ عَ  مَ ادَ ى ءَ لَ عَ  ة  وَّ بُـ لنـُّ َب   ىُ حْ وَ لْ ا لَ زَ نَـ  دْ قَ  نْ ُُ يَ  َلَْ وَ 
 

 وا اَّللََّ رُ كُ ذْ يَ  َلَْ وَ  وهُ قُ ارَ فَ  ُثَّ  سٍ ل  ُمَْ  وا ِف  عُ مَ تَ ا اجْ ذَ إ       
ا ذَ إ   اسَ النَّ  نَّ إ  «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ونُ ُُ يَ  ِب  ٍّ ى النَّ لَ وا عَ لُّ صَ يُ  َلَْ وَ  وا اَّللََّ رُ كُ ذْ يَ  َلَْ وَ  وهُ قُ ارَ فَ  ُثَّ  سٍ ل  ُمَْ  وا ِف  عُ مَ تَ اجْ 
ْ   ِف   مْ ه  يْ لَ عَ  ة ا رَ سْ حَ  ُّ َََ الطَّ  اهُ وَ رَ  »ةَ نَّ وا اْلَْ لُ َْ دَ  نْ إ  وَ  ة  رَ اآل  اب  تَ ك    ِف   اِّ 

 ر  كْ ذ   ون  دُ  نْ م   هُ قُ ار  فَ  يُـ ال ينٍ د   م  لْ ع   س  ل  ُمَْ  ِف   صُ خْ الشَّ  انَ كَ   وْ لَ . وَ ات  وَ عَ الدَّ 
ْ   . ِف  ِب  ٍّ ى النَّ لَ عَ  الة  الصَّ وَ  اَّللَّ    وْ لَ وَ  »كَ ل  ذَ  تُ وَّ ا فَـ مَ  ِن  تَ يْـ  لَ َيَ « ولُ قُ يَـ  ة  رَ اآل

ا، لَ َُ نَ  دَ َيَ   نْ أَ  رْي  غَ  نْ م   ةَ نَّ اْلَْ  لَ َْ دَ   اب  وَ الثَـّ  م  ظْ عُ  نْ ى م  رَ ا يَـ مَ دَ نْ ع   نْ ُ  د ا
 .»كَ ل  ذَ  تُ وَّ ا فَـ مَ  ِن  تَ يْـ  لَ َيَ « ولُ قُ يَـ 
 

 ني  ب  اْلَْ  ق  رَ عَ ب   وتُ ميَُ  نُ م  ؤْ مُ الْ      
 وتُ ميَُ  نُ م  ؤْ مُ الْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا ذَ ، هَ ه  ين  ب  جَ  نْ م   قٌ رَ عَ  لُ ز  نْ يَـ  وتُ ا ميَُ مَ دَ نْ ع   نُ م  ؤْ مُ الْ  اهُ نَ عْ مَ  »ني  ب  اْلَْ  ق  رَ عَ ب  
 .رْيٍ َْ  ةُ المَ عَ 
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 مٍ هَ رْ د   ف  لْ أَ  ةَ ائَ م   مٌ هَ رْ د   قَ بَ سَ      
ِ  ح  الصَّ  يث  د  اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  ي
 اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َيَ  كَ ل  ذَ  فَ يْ كَ وَ  يلَ ق   »مٍ هَ رْ د   ف  لْ أَ  ةَ ائَ م   مٌ هَ رْ د   قَ بَ سَ « الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 لٌ جُ رَ ا وَ ْه َ د  حَ ِب َ  قَ دَّ صَ تَ ا فَـ ْهَُ ريَْ غَ  كُ ل  ال ميَْ  ىْ أَ  ان  ْهََ رْ د   هُ لَ  لٌ جُ رَ « الَ قَ فَـ 
 نَ م   كُ ل  ال ميَْ  انَ سَ نْ ا اإل  ذَ هَ  نَّ ا أَ مَ ب  فَ  »ه  ال  مَ  ض  ُعرْ  نْ م   فٍ لْ أَ  ة  ائَ ِب    قَ دَّ صَ تَ 

ا ابْ اح  وَ ا َْه ا رْ د   جَ رَ ْْ أَ  نْي  ْهََ رْ  د  الَّ إ   ود  قُ النـُّ   ابُ وَ بَـ  انَ كَ   اَّللَّ   نَ م   ل  ضْ فَ الْ  اءَ غَ ت  د ا
. فٍ لْ أَ  ة  ائَ ِب    قَ دَّ صَ تَ  ىذ  الَّ  ِن  ٍّ غَ ا الْ ذَ هَ  اب  وَ بَـ  نْ م   مَ ظَ عْ أَ  د  اح  وَ الْ  م  هَ رْ ا الد ٍّ ذَ هَ 
 .ريٍ ث  كَ   نْ م   يلٌ ل  قَ  ه  ال  مَ ل   ة  بَ سْ لن ٍّ َب   فٍ لْ أَ  ةُ ائَ م  الْ وَ 
 

 هُ لَ  يعٍ ط  مُ  رْيُ غَ  وَ هُ  نْ مَ وَ  هُ لَ  يعٌ ط  مُ  وَ هُ  نْ مَ  مْ ْلَُ  رَ ه  ظْ يُ ل   اسَ النَّ  قَ لَ َْ  اَّللَُّ      
َْ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللََّ  نَّ إ  فَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        اسَ النَّ  قَ لَ  

 اَل ٌ عَ  وَ ، هُ هُ لَ  يعٍ ط  مُ  رْيُ غَ  وَ هُ  نْ مَ وَ  هُ لَ  يعٌ ط  مُ  وَ هُ  نْ مَ  مْ ْلَُ  رَ ه  ُيظْ ل   ىْ أَ  مْ هُ يَـ ل  تَ بْـ يَـ ل  
 ر  شَ بَ الْ  نَ د اا م  دَ عَ  نَّ أَ وَ  نيَ يع  ط  مُ  نيَ ن  م  ؤْ مُ  ونَ ريُ ص  يَ  مْ هُ نْـ د اا م  دَ عَ  نَّ أَ  ل  زَ األَ  ِف  
 .ود  جُ وُ الْ  اَلَ  عَ  وا ِف  رُ هَ ظْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ ُ  لَ  ل  زَ األَ  ِف   اَل ٌ عَ  وَ ، هُ نيَ اص  عَ  ونَ ونُ ُُ يَ 

 

 رٍ ُْ و بَ بُ أَ  ارُ تَ خْ مُ الْ      
ود مُ ُمَْ  خُ يْ ب، الشَّ لَ حَ  ِف   خٌ يْ شَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ذَ َْ أَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  خ  يْ الشَّ  ة  يَ رْ ، قَـ ة  يَ رْ قَ الْ  كَ لْ ت   ارُ تَ ُمُْ  الَ قَ  ى َل  َُ ان حَ مَ يْ لَ سُ 
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ا هَ لَ َْ دْ ا أَ ى مَ رَ ْْ األُ وَ  خ  يْ الشَّ  ة  يَ رْ  قَـ ََل إ   ام  قَ مَ  الْ ََل إ   ة ا دَ اح  وَ  لَ َْ دْ ، أَ نْي  تَ اجَ جَ دَ 
ا  مَ  امَ قَ مَ ا الْ هَ لَ َْ دْ أَ  َّت  ، الَّ ار  ى النَّ لَ ا عَ هَ عَ ضَ ، وَ ه  ذ  هَ  َِ بَ ذَ وَ  ه  ذ  هَ  َِ بَ ذَ  ُثَّ 
 تْ انَ ا كَ مَ  ار  ى النَّ لَ ا عَ وهَ عُ ضَ ، وَ ة ا اعَ سَ  ينَ ر  شْ ع  وَ  ة ا عَ بَـ رْ أَ  ىو  تَ سْ تَ  تْ انَ كَ 
 هُ نَّ أَ  يخ  ار  التَّ  ِف   وبٌ تُ ُْ مَ  وَ ا هُ مَ  بَ ر ٍّ َيَُ  نْ أَ  ادَ رَ ، أَ تْ وَ تَـ ى اسْ رَ ْْ األُ وَ  ىو  تَ سْ تَ 
، رٍ ُْ و بَ بْ أَ  خُ يْ ا الشَّ ذَ هَ  يمٌ ظ  ، عَ ارُ النَّ  هُ سُّ ال َتََ  هُ امَ قَ مَ  ارَ زَ  نْ مَ  نَّ أَ  ا اَّللََّ عَ دَ 

 يخ  ار  التَّ  ِف   وبٌ تُ ُْ ، مَ ار  هَ النـَّ وَ  ل  يْ اللَّ  ِف   مٍ وْ يَـ  ى ٍّ أَ  ِف   هُ دَ نْ ع   لُ صُ ُيَْ  رُّ الس ٍّ 
 .ا اَّللََّ عَ دَ  هُ نَّ أَ  خ  يْ الشَّ  يخ  ر  َتَ 
 

 نْي سَ ور حُ نُ      
ٌّ وَ  دُ وجَ يُ  ة  شَ بَ اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        و  َنَْ  نْ  م  ِفَّ وَ تَـ مُ  َل 

  ة ا رَّ مَ  هُ نَّ أَ  ه  ات  امَ رَ كَ   نْ ، م  ال  جَ الر ٍّ  د  ارَ فْـ أَ  نْ ا م  ذَ  هَ نْي سَ ور حُ نُ  هُ اَسُْ  ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  ت ٍّ س  
 ىاد  وَ الْ  ِف   تُ َتَْ وَ  وء  ضُ وُ لْ ل   اجَ تَ احْ  اءٌ مَ  يه  ف   سَ يْ ، لَ ل  بَ اْلَْ  ِف   انٍ َُ مَ  ِف   انَ كَ 
ا ذَ ا هَ نَ م  وْ  يَـ ََل ، إ  ل  بَ  اْلَْ ََل إ   قٍ وْ  فَـ ََل إ   اءَ مَ الْ  هُ ى لَ رَ جْ  أَ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ اءٌ مَ  دُ وجَ يُ 
 ارٌ فَّ كُ   سٌ َنَ أُ  كَ ل  ذَ كَ   قٍ وْ  فَـ ََل إ   لَ فَ سْ أَ  نْ م   عُ لُ طْ يَ  ال  ا اْلَْ ذَ ى هَ لَ عَ  اءُ مَ الْ 
 مْ هُ خَ سَ  مَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  اح  مَ الر ٍّ  ىل  ام  حَ وَ  ل  يْ ى اِلَْ لَ عَ  مْ هُ وَ  وهُ لُ تُـ قْ يَـ ل   ه  يْ لَ وا عَ مُ جَ هَ 
َْ سُ مْ مَ الْ  مُ هُ امُ سَ جْ أَ  الء  ؤُ هَ  ونَ ودُ جُ وْ مَ   اآلنَ ََل إ   ة ا ارَ جَ ح   ور نُ  هُ لَ  الُ قَ . يُـ ةُ و
 .اس  النَّ  نَ م   وف  لُ األُ  اتُ ئَ م   ه  ت  رَ َيَ ز   م  س  وْ مَ ل   ىت   َيَْ نْي سَ حُ 
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ور  نُ َيَ  ونَ ولُ قُ يَـ فَـ  ونَ تُ َيَْ  ه  ام  قَ مَ  دَ نْ ع   اكَ نَ هُ  ار  فَّ ُُ الْ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ       
 ض  قْ  يَـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  ُثَّ  ة ا يَّ د  هَ  لُ م  َنَْ وَ  كَ ورُ زُ نَـ ا سَ نَ تَـ اجَ حَ  ى اَّللَُّ ضَ قَ  نْ  إ  نْي سَ حُ 
 ةٍ ائَ الِث   بَ  وُ َنَْ  مْ هُ المَ سْ إ   ونَ نُ ل  عْ يُـ وَ  ة  لَ اب  قَ الْ  ة  نَ السَّ  ِف   ونَ تُ أْ يَ فَـ  مْ هُ تَـ اجَ حَ  مْ ْلَُ 
 ىذ  ، الَّ ة ا كَ رَ ا بَـ يهَ ف   لَ عَ  جَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  اء  يَ ل  وْ األَ  ورُ بُ . قُـ ة  نَ السَّ  ِف   ونَ مُ ل  سْ يُ 
ا ذَ ، هَ هُ وبَ رُ كُ   جُ ر ٍّ فَ يُـ وَ  ه  ات  اجَ حَ  ىض  قْ يَـ  ، اَّللَُّ اكَ نَ هُ  و اَّللََّ عُ دْ يَ  مْ ه  يْ لَ إ   بُ هَ ذْ يَ 

 لْ بَ  هُ لَ بْـ قَـ وَ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ  ام  مَ اإل   مَ َيَّ ، أَ طْ قَ فَـ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   سَ يْ لَ  ميٌ د  قَ  ءٌ ىْ شَ 
 .ك  ََُّ لتَّ ل   ول  سُ رَّ ال َْ   قَ ََل إ   اءَ جَ  وبَ يُّ و أَ بُ أَ  ارُ بَ ُ  الْ  ة  ابَ حَ الصَّ  ضُ عْ بَـ 
 

 ةُ سَ يف  نَ  ةُ دَ ي ٍّ السَّ      
ا َْ ا قَ  تْ رَ فَ حَ  تْ انَ ، كَ ةُ سَ يف  ا نَ نَ تُـ دَ ي ٍّ سَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا  ْلََ  انَ كَ . وَ ةٍ مَ تْ َْ  الف  َءا ةَ تَّ س   انَ ءَ رْ قُ الْ  يه  ف   تْ مَ تَ َْ ا وَ هَ س  فْ نَـ ا ل  هَ ار  دَ  ِف  
 ريَ ث  َُ ا الْ اُت َ امَ رَ كَ   نْ ا م  وْ أَ رَ ا وَ ِب َ  ونَ كُ َََّ تَ وا يَـ انُ ا كَ اُت َ يَ حَ  ِف   رَ صْ م   لُ هْ ، أَ اتٌ امَ رَ كَ 
 دُ هَ شْ مَ  وَ هُ  ينَ ر  ائ  زَ  رَ صْ م   ل  هْ أَ  ات  ارَ زَ مَ  رُ ثَـ كْ أَ   اآلنَ ََل ا إ  اُت َ فَ وَ  دَ عْ بَـ وَ  ريَ ث  َُ الْ 

 د  يْ زَ  بن   ر  وَ نْـ األَ  ن  سَ اْلَْ  ه  ن  ابْ  ن  ابْ  تُ نْ ب   ىَ ه   ن  سَ اْلَْ  ة  يَّ ر ٍّ ذُ  نْ . م  ةَ سَ يف  نَ  ة  دَ ي ٍّ السَّ 
 ىَ ض  رَ  ن  َتََ ؤْ مُ الْ  اق  حَ سْ إ   ق  اد  الصَّ  رٍ فَ عْ  جَ َنَ د  ي ٍّ سَ  نُ ا ابْ هَ جُ وْ زَ ، وَ ن  سَ اْلَْ  ن  بْ ا

وا، قُ فَـ اا وَ مَ  رَ صْ م   لُ هْ ، أَ ة  ينَ د  مَ  الْ ََل إ   ودَ عُ تَـ  نْ أَ  تْ ادَ رَ ا أَ اُت َ يَ حَ  ا. ِف  مَ هُ نْـ عَ  اَّللَُّ 
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 اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ريٌ ب  ُودٌّ كَ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ  نْيَ بَ ا وَ هَ نَـ يْـ بَـ  انَ ا كَ هَ ت  كَ رَ بَـ  نْ ا م  وْ أَ ا رَ مَّ وا لَ عُ نَـ مَ 
 ا.هَ دُ ق  تَ عْ يَـ  وَ هُ وَ  هُ دُ ق  تَ عْ تَـ  تْ انَ كَ   ين  الد ٍّ  ِف   ةٌ القَ ا، عَ مَ هُ نْـ عَ 

ٌّ ل  طَّ ، مُ ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  نْ ض اا م  يْ أَ  ىُّ ع  اف  الشَّ وَ        ب  ل  طَّ مُ و الْ نُ بَـ وَ  مٍ اش  و هَ نُ ، بَـ ِب 
. اةُ كَ الزَّ  هُ لَ  لُّ ال َتَ   ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   وَ هُ فَـ  الء  ؤُ هَ  نْ ن اا م  م  ؤْ مُ  انَ كَ   نْ مَ 
 لُّ كُ وَ  كَ ل  ذَ كَ   ه  ت  وَ ْْ إ   ةُ يَّ ر ٍّ ذُ  مْ هُ  ينَ ذ  الَّ وَ  ىٍّ ل  عَ  ة  يَّ ر ٍّ ذُ  نْ م   وَ هُ  ىذ  الَّ  وبُ سُ نْ مَ الْ 
، ة  يمَ ن  غَ الْ  ِف   قٌّ حَ  مْ ، ْلَُ اةُ كَ الزَّ  مُ ْلَُ  لُّ ا ال َتَ  يًّ ب  ل  طَّ مُ  وْ ا أَ يًّ اِش   هَ  هُ بُ سَ نَ  انَ كَ   نْ مَ 
 .تْ عَ طَ قَ انْـ  مَ وْ يَـ الْ  (ن  ُ  لَ )
 

 ىُّ ش  بَ اْلَْ  اللٌ ب       
 هُ نَّ إ   ى ٍّ ش  بَ اْلَْ  اللٍ  ب  َنَ د  ي ٍّ سَ  امُ قَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نْ أَ  لَ دَ ا بَ نَ ان  وَ ْْ إ   ضُ عْ بَـ  قَ شْ مَ د   ِف   هُ نَّ ى أَ وَ قْـ ، األَ يفٌ ع   ضَ َيَّ ارَ دَ  ِف   ونٌ فُ دْ مَ 
 اءُ عَ ، الدُّ مْ ا ْلَُ رْي ا َْ  انَ كَ   اللٍ  ب  ََل وا إ  بُ هَ ذَ  وْ لَ  د  اه  شَ مَ الْ  ض  عْ  بَـ ََل وا إ  بُ هَ ذْ يَ 
 .اللٍ  ب  َنَ د  ي ٍّ سَ  َْ  قَ  دَ نْ ع   ابٌ جَ تَ سْ مُ 
 

 انوقَ طُ  دٌ مَّ ُمَُ      
 يدٍ ع  بَ  دٍٍّ  حَ ََل إ   انَ ا كَ ذَ إ   ل  كْ األَ  ةُ لَّ ق   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اء  يَ ل  وْ األَ  نَ م   دُ وجَ . يُ لَ كْ األَ  ونَ لُ ل ٍّ قَ يُـ  اءُ يَ ل  وْ األَ وَ  اءُ يَ ب  نْ َة. األَ يَ نْـ بُـ الْ  فُ ع  ُتضْ  دْ قَ 
 الُ قَ  يُـ َيَ ورْ سُ  ِف   خٌ يْ شَ  انَ . كَ ة ا نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ َخَْ  ونَ بُ رَ شْ ال يَ وَ  ونَ لُ كُ ال َيَْ  سٌ َنَ أُ 
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 يطٌ ش  نَ  وَ هُ وَ  بُ رَ شْ ال يَ وَ  لُ كُ ال َيَْ  ة ا نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ ان َخَْ وقَ د طُ مَّ ُمَُ  خُ يْ الشَّ  هُ لَ 
 لُ كُ ال َيَْ  خٌ يْ شَ  اءَ جَ  هُ نَّ أَ  ظَ اف  حَ مُ الْ  غَ لَ بَـ فَـ  بَ لَ حَ  ة  ينَ د   مَ ََل إ   اءَ . جَ ه  ت  حَّ ص   ِف  
ٍِ ح  صَ  رْيُ ا غَ ذَ هَ  الَ قَ فَـ  بُ رَ شْ  يَ الوَ  ، ال مٍ َيَّ أَ  ةَ البَ بَ  تٍ يْ بَـ  ِف   وهُ سُ ب  ، احْ ي
 وهُ دُ جَ وَ  ئ اا ُثَّ يْـ شَ  ه  يْ لَ وا عَ لُ ْ  دْ يُ  َلَْ  مٍ َيَّ أَ  ةَ البَ بَ  وهُ سُ بَ حَ ئ اا فَ يْـ شَ  ه  يْ لَ وا عَ لُ ْ  دْ تُ 

ال ب   يشُ ع  اَن ا يَ سَ نْ إ   نَّ أَ  قَ دَّ ا صَ مَ  ل  وَّ األَ  ِف   انَ ، كَ هُ يلَ ب  ى سَ لَ ْْ أَ يح اا فَ ح  صَ 
 .بٍ رْ ال شُ وَ  لٍ كْ أَ 

 

 ىُّ او  حَ الطَّ  رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ      
 ىُّ او  حَ الطَّ  رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ  امُ مَ ا اإل  ذَ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اسُ ، النَّ ب  رْ غَ الْ وَ  ق  رْ الشَّ  ِف   ورٌ هُ شْ مَ  ابٌ تَ ك    هُ لَ  ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  وَ  فٍ لْ أَ  لَ بْ قَـ 
 ، اَّللَُّ »ود  دُ اْلُْ  ن  عَ  اَّللَُّ  ى   أَ اََل عَ تَـ « يه  ف   ولُ قُ ، يَـ ة  اسَ رَ لد ٍّ ل   ة  اءَ رَ ق  لْ ل   هُ ونَ لُ اوَ دَ تَ يَـ 
  هُ لَ  ىذ  الَّ  ءَ ىْ الشَّ  نَّ أل َ  ةٌ ريَ ب  ال كَ وَ  ةٌ ريَ غ  صَ  ةٌ يَّ م ٍّ كَ   هُ ئ اا لَ يْـ شَ  سَ يْ ، لَ ةٌ يَّ م ٍّ كَ   هُ لَ  سَ يْ لَ 

َْ ََل إ   جُ ا تَ ُيَْ  ةٌ يَّ م ٍّ كَ  ال ب   ودٌ جُ وْ  مَ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ ، وَ ة  يَّ م ٍّ َُ الْ  كَ لْ ى ت  لَ عَ  هُ قَ لَ َْ  قٍ ال   
 هُ نَّ أل َ  هُ رَ وَّ صَ تَ يَـ  نْ أَ  انُ سَ نْ اإل   يعُ ط  تَ سْ ، ال يَ لٍ ُْ ال شَ وَ  انٍ َُ ال مَ وَ  ةٍ هَ ال ج  وَ  دٍٍّ حَ 

ال ا وَ هَ رَ نَـ  َلَْ  َّت  الَّ  اءَ يَ شْ ال األَ ا وَ اهَ نَ يْـ أَ رَ  َّت  الٍّ  اءَ يَ شْ األَ  هُ ب  شْ ، ال يُ هُ لَ  يهَ ب  ال شَ 
ال وَ  اء  يَ شْ األَ  نَ ئ اا م  يْـ شَ  هُ ب  شْ ال يُ  ى ٍّ س  رْ ُُ الْ وَ  ش  رْ عَ الْ وَ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   َّت  الَّ  اءَ يَ شْ األَ 
 ود  دُ اْلُْ  ن   عَ اََل عَ  تَـ َِن عْ ا مَ ذَ هَ  هُ رَ وَّ صَ تَ يَـ وَ  هُ لَ ثَـّ مَ تَ يَـ  نْ أَ  انُ سَ نْ اإل   لَ او  ُيَُ  نْ أَ  وزُ َيَُ 
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 مٍ سْ ج  كَ   هٌ جْ وَ  اءٌ ضَ عْ أَ  هُ لَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  نْ عَ  هٌ زَّ نَـ مُ  ،اء  ضَ عْ األَ وَ  ان  كَ ْر األَ وَ  ت  اَيَ غَ الْ وَ 
 ا.ذَ هَ  نْ عَ  هٌ زَّ نَـ مُ  م  سْ  اْلْ  َِن عْ ِب َ  نْيٌ عَ وَ  دٌ يَ وَ 
 

ُّ يُّ األَ  ين  الد ٍّ  الحُ صَ  انُ طَ لْ السُّ        وِب 
ُّ يُّ األَ  ين  الد ٍّ  الحُ صَ  انُ طَ لْ السُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        انَ كَ   وِب 

 ا ِف  يًّ ع  اف   شَ َيًّ ر  عَ شْ أَ  انَ . كَ ام  َُ حْ األَ وَ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ب  هَ ذْ ى مَ لَ عَ 
 م اا،ال  عَ  انَ كَ   لْ بَ  مٍ لْ ال ع  اَن ا ب  طَ لْ سُ  انَ ا كَ ، مَ ة  نَ طَ لْ السَّ وَ  م  لْ ع  الْ  نْيَ بَ  عَ ، َجََ ه  قْ ف  الْ 
 ه  قْ ف  الْ  ِف   يه  ب  نْ التـَّ  ابَ تَ ك  وَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  ظَ ف  م اا، حَ ال  عَ  انَ اَن ا كَ طَ لْ سُ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ 

 .ة  اسَ مَ اْلَْ  ابَ تَ ك  وَ  بٍ لْ قَـ  ر  هْ ظَ  نْ عَ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ 
 

 ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ      
 اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ئ اا، يْـ شَ  هُ ب  شْ  ال يُ اََل عَ تَـ  اَّللََّ  نَّ ، أَ يد  ح  وْ التـَّ وَ  ة  يدَ ق  عَ لْ َب   ام  مَ ت  هْ اال   يدُ د  شَ  هُ نْ عَ 
 د  يَ لْ َب   كُ سَ ميُْ  ىذ  الَّ  م  سْ اْلْ  كَ   سَ يْ لَ  ىْ يف اا أَ ط  م اا لَ سْ ال ج  يف اا وَ ث  م اا كَ سْ ج   سَ يْ لَ 
 ءٍ ىْ شَ كَ   سَ يْ ، لَ الم  الظَّ وَ  ء  وْ الضَّ وَ  اء  وَ اْلَْ كَ   د  يَ لْ َب   كُ سَ ال ميُْ  ىذ  الَّ  م  سْ اْلْ  ال كَ وَ 
 انُ يقَ اإل   َّللَّ  َب   ة  فَ ر  عْ مَ الْ  ةُ ايَ غَ  الَ قَ  كَ ل  ذَ ا ل  ذَ هَ  يمَ ل  عْ تَـ  دُ ك ٍّ ؤَ يُـ  انَ كَ   اء  يَ شْ األَ  نَ م  
 . انٍ َُ ال مَ وَ  فٍ يْ ال كَ  ب  اََل عَ تَـ  ه  ود  جُ وُ ب  
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 انُ يقَ اإل   َّللَّ  َب   ة  فَ ر  عْ مَ الْ  ةُ ايَ غَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ      
 سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ  ادُ قَ ت  اعْ  اَّللَّ   ةُ فَ ر  عْ مَ  اهُ نَ عْ مَ  انٍ َُ ال مَ وَ  فٍ يْ ال كَ  ب  اََل عَ تَـ  ه  ود  جُ وُ ب  

ا لَ سْ ج   . ريٌ ب  كَ   مٌ جْ حَ  وَ ال هُ وَ  ريٌ غ  صَ  مٌ جْ حَ  وَ ال هُ ف اا وَ يث  م اا كَ سْ ال ج  ا وَ يف ا ط  م ا
 وقُ لُ خْ مَ الْ  ،فُ وصَ يُ  وقُ لُ خْ مَ . الْ م  جْ اْلَْ  ر  غَ ص  ال ب  وَ  م  جْ اْلَْ  ََ  ُ  ب   فُ وصَ ال يُ 

 ة  بَّ حَ ا كَ هَ نْـ م   ََُ كْ أَ  وَ ا هُ مَ  هُ نْ م  وَ  ل  دَ رْ اِلَْ  ة  بَّ حَ  لُ ثْ ا م  دًّ ج   ريٌ غ  صَ  وَ ا هُ مَ  هُ نْ م  
م  مْ الس ٍّ  ََُ هَ تَـ انْـ  ن   أَ ََل إ   كَ ل  ذَ  نْ م   ََُ كْ أَ  وَ ا هُ مَ  ُثَّ  س   وق  لُ خْ مَ الْ  ِف   م  جْ اْلَْ  ى ك 

َْ . مَ ش  رْ عَ  الْ ََل إ     ونَ ُُ يَ ل   هُ قَ لَ َْ  شُ رْ عَ الْ . وَ ش  رْ عَ الْ  نَ م اا م  جْ حَ  َََ كْ أَ  اَّللَُّ  قَ لَ ا 
 َّت  الَّ  ةَ بَ عْ َُ الْ  لُ ب  قْ تَـ سْ نَ  نُ ا َنَْ مَ ، كَ ش  رْ عَ الْ  لَ وْ حَ  اكَ نَ هُ  ينَ ذ  الَّ  ة  َُ الئ  مَ لْ ل   ة ا بَ عْ كَ 
 ونَ يطُ ُيُ   مْ ُت   رَ ثْـ كَ   نْ . م  ش  رْ عَ لْ َب   ونَ وفُ طُ يَ  مْ هُ  كَ ل  ذَ ا، كَ ِب َ  وفُ طُ نَ وَ  ةَ َُّ ِب َ 
 .مْ ه  د  دَ عَ  ة  رَ ثْـ كَ   نْ ، م  ش  رْ عَ لْ َب  

  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  وَ هُ  اق  رَ ع  لْ َب   انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ      
 ار  هَ النـَّ  لَ وَّ أَ  مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   سُ رٍّ  دَ يُ  انَ ا كَ ر ا س ٍّ فَ  مُ ًث ا د ٍّ ُمَُ  انَ كَ   ب  هَ ذْ مَ الْ  ىَّ ع  اف  شَ  انَ كَ 
 انَ كَ   ُثَّ  يد  ح  وْ التـَّ وَ  ري  س  فْ التـَّ وَ  يث  د  اْلَْ وَ  ه  قْ ف  الْ  م  لْ ، ع  م  لْ ع  الْ  ِف   ار  هَ النـَّ  رَ ْ  َءاوَ 

 أَ دَ ا بَ مَّ لَ  ، ُثَّ ريٌ ث  كَ   قٌ لْ َْ  هُ رُ ضُ ُيَْ  انَ ، كَ ظ  عْ وَ الْ  سَ ل  ُمَْ  يس  م  اِلَْ  مَ وْ يَـ  دُ ق  يـَعْ 
 ام  وَّ عَ  نَ م    اَّللَّ  ََل إ   بَ ، َتَ وبُ لُ قُ الْ  ت  قَّ رَ وَ  ةُ ْحَْ الرَّ  ت  لَ زَ نَـ  ظ  عْ وَ لْ َب   دُ ْحَْ  أَ َنَ دُ ي ٍّ سَ 
 .س  ل  جْ مَ الْ  ا ِف  ف ا لْ أَ  ونَ عُ بَـ رْ أَ  ر  ائ  بَ َُ الْ  اب  حَ صْ أَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
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ُّ اْلْ   ر  اد  قَ الْ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ وَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ        ن  رْ قَ الْ  ِف   يالِّ 
 اَل ٌ عَ  ىٌّ ق  تَ  لٌ اد  عَ  كٌ ل  ا مَ ْهَُ دَ عْ بَـ وَ  ة ا يقَ ر  ا طَ مَ هُ نْـ م   لٌّ كُ   م لَ عَ  ى ٍّ ر  جْ اْلْ   س  اد  السَّ 

 ونَ لُ مَ عْ يَـ  اسُ النَّ  انَ ا كَ مَ  هُ لَ بْـ قَـ ا وَ د ا ل  وْ مَ  لَ م  عَ  وَ هُ  لَ ب  رْ إ   كَ ل  مَ  انَ كَ   اعٌ جَ شُ 
 كَ ل  ذَ  ل  ثْ م   ِف   دٍ مَّ ا ُمَُ نَ ي ٍّ ب  نَ  ار  هَ ظْ ى إ  لَ عَ  ر اا َّلل َّ  ُْ ، شُ يعٍ ب  رَ  ر  هْ شَ  ا ِف  د ا ل  وْ مَ 

 ابَ وَ الثَـّ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  كَ ل  ذَ ى، كَ مَ ظْ عُ الْ  ة  مَ عْ الن ٍّ  ه  ذ  ى هَ لَ عَ  ر اا َّلل َّ  ُْ ، شُ ر  هْ الشَّ 
 ن  مَ  د  دَ ى عَ لَ عَ  يالِّ  ٍّ اْلْ   ر  اد  قَ الْ  د  بْ عَ  خ  يْ شَّ الوَ  ى ٍّ اع  فَ الر ٍّ  دَ ْحَْ أَ  خ  يْ لشَّ ل  

  ابُ وَ ، الثَـّ لَ ب  رْ إ   ك  ل  مَ  ك  ل  مَ ا الْ ذَ ْل َ  ابُ وَ الثَـّ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  كَ ل  ذَ ، كَ كَ ل  ذَ  ا ِف  مَ هُ عَ بَـ اتَـّ 
ا ب  رَ فَـ  دَ ل  وْ مَ الْ  انٌ سَ نْ إ   لَ م  ا عَ مَ لَّ كُ  ا ب  رَ فَـ  اَّللَّ   ول  سُ رَ ح ا  ر  هْ الشَّ ا ذَ هَ  ِف   ه  ود  جُ وُ ح ا
 ا.يَ نْـ الدُّ  ة  ايَ  َن َ ََل إ   ابُ وَ الثَـّ  هُ لَ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  ل  وَّ األَ  يعٍ ب  رَ  ر  هْ شَ 

 ن  رْ قَ الْ  اء  نَ بْـ أَ  ِف   تْ ئَ ش  نْ أُ  ةُ يَّ اع  فَ الر ٍّ  ةُ يقَ ر  الطَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ةُ يَّ ر  اد  قَ الْ  كَ ل  ذَ ، كَ ى ٍّ ر  جْ اْلْ   س  اد  السَّ 

 دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ وَ  اق  رَ ع  لْ َب   انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ      
 .كَ ل  ذَ كَ   ر  اد  قَ الْ 

ا ْلََ  الُ قَ يُـ  ةٍ ظَ افَ حَ ِب ُ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ ، وَ ادَ دَ غْ بَـ ب   ر  اد  قَ الْ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ      
 لُّ جَ أَ  ىُّ اع  فَ الر ٍّ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ  ونَ ولُ قُ يَـ  ر  صْ عَ الْ  كَ ل  ذَ  اءُ يَ ل  وْ أَ  انَ ، كَ طٌ اس  وَ 

 خُ يْ الشَّ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ م   الٌ َْ  هُ لَ  انَ كَ   هُ نَّ أل َ  كَ ل  ذَ ر اا وَ دْ قَ  اء  يَ ل  وْ األَ 
 كَ تَ ْْ أُ  رْ ش ٍّ بَ  َل   الَ قَ  الَ قَ  ام  نَ مَ الْ  ِف   اَّللَّ   ولَ سُ ى رَ أَ ، رَ ىُّ ح  ائ  طَ بَ الْ  ورٌ صُ نْ مَ 
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 هُ مُّ أُ  ه  ب   تْ لَ مَ حَ فَ  اء  يَ ل  وْ األَ  دَ ي ٍّ سَ  ونُ ُُ يَ  دٍ لَ وَ ب   ة ا لَ يْـ لَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  دَ عْ بَـ  لُ م  حْ تَ ا سَ َنََّ ِب َ 
ُّ وَ ا الْ ذَ هَ  هُ الُ َْ  ه  ب   مَّ تَ اهْ  هُ تْ دَ لَ وَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ، ُثَّ ة ا لَ يْـ لَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  دَ عْ بَـ   أَ شَ نَ وَ  ريُ ب  َُ الْ  َل 
، نْي  تَ رَّ مَ  ةَ يَّ ب  وْ غَ الْ  ةَ بَ تَـ رْ مَ الْ  لَ ، َنَ ة  اليَ و  الْ  ب  ات  رَ مَ وَ  و ٍّ لُ عُ الْ  ى ِف  قَّ رَ تَـ  ُثَّ  ة ا بَ ي ٍّ طَ  ة ا أَ شْ نَ 
 .نْي  تَ رَّ مَ  ة  يَّ ب  وْ غَ الْ  مَ لْ ع   ذَ َْ ، أَ نْي  مَ لَ عَ  الْ َبَ أَ  هُ ونَ مُّ سَ يُ  اءُ يَ ل  وْ األَ  كَ ل  ذَ ل  

 تْ بَ د  حْ أُ  َّت  الَّ  قُ رُ الطُّ وَ  ةُ يَّ ر  اد  قَ الْ وَ  ةُ يَّ اع  فَ الر ٍّ  ةُ يقَ ر  الطَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 دَ ْحَْ  أَ َنَ د  ي ٍّ سَ  ة  يقَ ر  طَ  ة  يَّ و  دَ بَ الْ وَ  ة  يَّ د  نْ بَـ شَ قْ النـَّ وَ  ة  يَّ ل  اذ  الشَّ  ة  يقَ ر  الطَّ ا كَ ْهَُ دَ عْ بَـ 
 ة ا يقَ ر  طَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  وُ َنَْ  ىَ ه  ا وَ هَ ريُْ غَ وَ  ق  رُ الطُّ  ه  ذ  هَ  لُّ ، كُ مْ هُ نْـ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ى ٍّ و  دَ بَ الْ 
 ةُ يقَ ر  ، الطَّ مْ هُ عُ ب  تَّ يَـ  نْ مَ  د  دَ ى عَ لَ عَ  ابُ وَ الثَـّ  مُ ْلَُ  دُ دَّ جَ تَ يَـ  اءُ يَ ل  وْ أَ  اءُ مَ لَ ا عُ هَ بَـ دَ حْ أَ 

 .ة ا ومَ مُ ذْ مَ  ة ا عَ دْ ب   تْ سَ يْ لَ  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ ، سُ  اَّللَّ  ََل إ   ةٌ بَ رْ ا قُـ هَ لُّ كُ   اَّللَّ   ل  هْ أَ  ةُ يقَ ر  طَ 
 

 اى َنََ فَ طَ صْ مُ      
 ذَ َْ أَ  انَ ا كَ ى َنََ فَ طَ صْ مُ  خُ يْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

  فَ رَ ا اَنَْ ، مَ اَّللَّ   ة  يعَ ر  ى شَ لَ عَ  امَ قَ تَـ اسْ  وَ هُ  نْ ُ  لَ  ى ٍّ ط  رُ شْ يَ الْ  خ  يْ الشَّ  نَ م   ةَ يقَ ر  الطَّ 
 .الء  ؤُ هَ كَ 

 ذَ َْ أَ  هُ نَّ ى أل َ قَّ رَ تَـ وَ  ادَ فَ تَـ اسْ فَ  ة  يقَ ر  لطَّ َب   ه  يْ لَ إ   بَ سَ تَ انْـ م اا وَ ال  عَ  وَ هُ  انَ كَ وَ      
 لَ بْ قَـ  لٍ هْ ى جَ لَ عَ  ةَ يقَ ر  وا الطَّ ذُ َْ وا أَ لُّ ضَ  ينَ ذ  الَّ  الء  ؤُ ا هَ مَّ . أَ مٍ لْ ى ع  لَ عَ  ةَ يقَ ر  الطَّ 

َِ ح  الصَّ  مَ لْ ع  وا الْ مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ   .ي
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 المٍ سَ  بنُ  اَّللَّ   دُ بْ عَ      
 هُ غَ لَ بَـ  المٍ سَ  بنَ  اَّللَّ   دَ بْ عَ  نَّ أَ  رُ كَ ذْ يُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ال  الثٍ بَ  نْ عَ  كَ لُ ائ  سَ  ِّ ٍّ إ   الَ قَ فَـ  اءَ يَ شْ أَ  نْ عَ  هُ لُ أَ سْ يَ  هُ َتَ أَ فَ  ةَ ينَ د  مَ الْ  ِب  ٍّ النَّ  مُ دَ قْ مَ 
ٌّ  نَ الَّ إ   نَّ هُ مُ لَ عْ يَـ   ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ أَ  هُ لُ كُ َيَْ  امٍ عَ طَ  لُ وَّ ا أَ مَ وَ  ة  اعَ السَّ  اط  رَ شْ أَ  لُ وَّ ا أَ ، مَ ِب 
 »ف اان  َءا يلُ َْ  ج   نَّ ِب    ِّ  َََ ْْ أَ « الَ قَ  ه  مٍّ   أُ ََل إ  وَ  يه  ب   أَ ََل إ   عُ ز  نْ يَـ  د  لَ وَ الْ  لُ ا َبَ مَ وَ 
 ط  ارَ شْ أَ  لُ وَّ ا أَ مَّ أَ  الَ . قَ ة  َُ الئ  مَ الْ  نَ م   ود  هُ يَـ الْ  وُّ دُ عَ  كَ ل  ذَ  المٍ سَ  نُ ابْ  الَ قَ فَـ 

 هُ لُ كُ َيَْ  امٍ عَ طَ  لُ وَّ ا أَ مَّ أَ وَ  ب  ر  غْ مَ  الْ ََل إ   ق  ر  شْ مَ الْ  نَ م   مْ هُ رُ شُ َتَْ  ارٌ نَ فَـ  ة  اعَ السَّ 
 ونُ ُُ ا تَ دًّ ج   يذٌ ذ  ا لَ هَ مُ عْ طَ  م  حْ اللَّ  نَ م   ةٌ عَ طْ ق   وت  اْلُْ  د  ب  كَ   ةُ دَ َيَ ز  فَ  ة  نَّ اْلَْ  لُ هْ أَ 
 عَ زَ نَـ  ة  أَ رْ مَ الْ  اءَ مَ  ل  جُ الرَّ  اءُ مَ  قَ بَ ا سَ ذَ إ  فَ  دُ لَ وَ ا الْ مَ أَ وَ  وت  اْلُْ  د  ب  كَ   نْ عَ  ة ا دَ َيَ ز  
ال  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  الَ . قَ »دُ لَ وَ الْ  ت  عَ زَ نَـ  ل  جُ الرَّ  اءَ مَ  ة  أَ رْ مَ الْ  اءُ مَ  قَ بَ ا سَ ذَ إ  وَ  دُ لَ وَ الْ 
 .اَّللَّ   ولُ سُ رَ  كَ نَّ أَ وَ   اَّللَُّ الَّ إ   هَ لَ إ  

 

 ينَ د  اب  عَ  ر  سْ يُ و الْ بُ أَ  خُ يْ الشَّ      
 ه  اب  تَ ك    ِف   الَ قَ  قُ بَ سْ  األَ َيَ ورْ سُ  َّت  فْ مُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 اَّللََّ  نَّ أَ  الم  سْ اإل   ين  د   ِف   رَ رَّ قَ تَـ  هُ نَّ أَ  مْ لَ اعْ  هُ صُّ ا نَ مَ  از  جَ عْ اإل   ت  َيَ َءا ِف   از  َيَ اإل  

 َّت  الَّ  ةُ نَ ُ  مْ ا األَ َّنََّ إ  وَ  ان  َُ مَ الْ وَ  ان  مَ الزَّ  بُّ رَ  وَ هُ وَ  انَ مَ ال زَ وَ  هُ لَ  انَ َُ  ال مَ اََل عَ تَـ 
 .اَّللَّ   تُ يْ بَـ  الُ قَ يُـ  هُ نَّ إ  ا فَ هَ فَـ رَّ شَ  هُ نَّ أل َ  يف  ر  شْ لتَّ ل   افُ ضَ ا تُ َّنََّ  إ  اََل عَ تَـ  ه  يْ لَ إ   افُ ضَ تُ 
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 اف  صَ نْ اإل   ل  هْ أَ  نْ م   ىُّ ائ  سَ النَّ      
 لَ م  عَ  اف  صَ نْ اإل   ل  هْ أَ  نْ م   ىُّ ائ  سَ النَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 نْ م   ونَ بُ ص ٍّ عَ تَـ مُ ، الْ م  جَ عَ الْ  الد  ب   نْ م   قَ شْ مَ  د  ََل إ   اءَ . جَ صَ ائ  صَ َْ  ىٍّ ل   عَ َنَ د  ي ٍّ سَ ل  
ال « الَ قَ  ،هُ لَ  لُ مَ عْ ا أَ اذَ مَ  الَ ، قَ صَ ائ  صَ َْ  ةَ يَ او  عَ مُ ل   لْ مَ عْ ا هُ وا لَ الُ قَ  ةَ يَّ مَ أُ  ِن  بَ 
 ىذ  ا الَّ ذَ هَ  نْ م   ضَ ر  ، مَ وهُ لُ تَـ ، قَـ هُ ونَ سُ فُ رْ وا يَـ ارُ صَ وا. فَ بُ ض  غَ  »هُ نَ طْ بَ  اَّللَُّ  عَ بَ شْ أَ 
 اَّللَُّ  عَ بَ شْ ال أَ «ملسو هيلع هللا ىلص  ول  سُ الرَّ  لُ وْ . قَـ رٌّ شَ  مْ هُ رُّ شَ  ةَ يَّ مَ و أُ نُ . بَـ اتَ مَ  ُثَّ  وهُ لُ عَ فَـ 
 ونَ ُُ يَ  نْ أَ  وبٌ لُ طْ مَ  نُ م  ؤْ مُ . الْ هُ لَ  اء ا عَ دُ  سَ يْ لَ  ةَ يَ او  عَ ى مُ لَ عَ  اءٌ عَ ا دُ ذَ هَ  »هُ نَ طْ بَ 
 يف اا.ف  َْ  هُ لُ كْ أَ 

 

 ىُّ الم  سْ اإل   فُ وُّ صَ التَّ      
ٌّ بْ مَ  ىُّ الم  سْ اإل   فُ وُّ صَ التَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ى لَ عَ  ِن 

 اء  دَ ِب َ  ه  ب   اءَ ا جَ يمَ ف   ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ ُمَُ  اعُ بَ اتٍّ   ُثَّ  ه  ول  سُ رَ وَ  َّللَّ  َب   انُ ميَ اإل   وَ هُ  اسٍ سَ أَ 
 ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  ات  رَ َُ نْ مُ الْ  اب  نَ ت  اجْ وَ  انَ ضَ مَ رَ  ام  يَ ص  وَ  س  مْ اِلَْ  ات  وَ لَ الصَّ 

 هُ مُ سْ ج   رُّ ضَ نْ ال يَـ  ثُ يْ  حَ ََل إ   م  وْ النـَّ  يل  ل  قْ تَـ وَ  اب  رَ الشَّ وَ  ل  كْ األَ  يل  ل  قْ تَـ وَ 
 عٌ فْ ا نَـ هَ نْـ م   ودُ عُ ال يَـ  َّت  الَّ  ات  نَ سَ حْ تَ سْ مُ الْ وَ  ات  وفَ لُ أْ مَ الْ  ك  رْ تَـ وَ  الم  َُ الْ  يل  ل  قْ تَـ وَ 
 .ىُّ الم  سْ اإل   فُ وُّ صَ ا التَّ ذَ هَ  ص  خْ الشَّ  ة  رَ ْ  آل  



306 
 

 ونُ ُُ ال يَ  ين  الد ٍّ  ِف   هَ قَّ فَ تَـ يَـ  نْ أَ  هُ لَ  اَّللَُّ  إ  شَ يَ  َلَْ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   ه  قُّ فَ لتـَّ َب   نُ أْ الشَّ  ةٍ يقَ ر   طَ ََل إ   اب  سَ ت  نْ ال  َب   نُ أْ الشَّ  سَ يْ ، لَ ةٌ يَ ال  عَ  ةٌ لَ ز  نْ مَ  هُ لَ 

 نٌ أْ شَ  هُ ا لَ ذَ هَ  مَ لَّ عَ ا تَـ ِب َ  لَ م  عَ وَ  ه  ين  د   ِف   اَّللَُّ  هُ هَّ قَ فَـ  نْ مَ  ،ه  ب   ل  مَ عَ الْ  عَ مَ  ين  الد ٍّ 
 انَ ا كَ ذَ َُ ، هَ ين  الد ٍّ  ِف   هُ قَّ فَ تَـ يَـ  فَ وَّ صَ تَ يَـ  نْ أَ  يدُ ر  يُ  ىذ  الَّ  اَّللَّ   دَ نْ ع   يمٌ ظ  عَ 
 .ونَ هُ ق ٍّ فَ تَـ مُ الْ 

 دَ عْ  بَـ الَّ إ   ة  يقَ ق  اْلَْ  ل  هْ أَ  نْ م   انُ سَ نْ اإل   ونُ ُُ ال يَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 مٌ لْ ع   ة  يقَ ق  اْلَْ  مُ لْ ع   ،ه  ب   لَ مَ عْ يَـ وَ  هُ نَ ق  تْ يُـ وَ  عَ رْ الشَّ  مَ لَ عْ يَـ  نْ أَ  دَ عْ ، بَـ ع  رْ الشَّ  ان  قَ تْـ إ  
ٌّ هْ وَ   .ِب 

ُ يَ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  ، كَ اَّللَّ   ةُ فَ ر  عْ مَ  م  لْ ع  الْ  مُّ هَ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ونَ كُ ِْ
 ونَ لُ غ  تَ شْ ، يَ اَّللَّ   يهَ ز  نْ وا تَـ مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  ة  يقَ ر  الطَّ  اد  رَ وْ ِب َ  ونَ لُ غ  تَ شْ يَ ا وَ ذَ هَ 
 ،رُ كْ الذ ٍّ وَ  ادُ رَ وْ األَ  مُ هُ يدُ ف  ا تُ اذَ ، مَ مْ ه  ق  ال  ِب َ  لٍ هْ ى جَ لَ عَ  مْ هُ وَ  ار  كَ ذْ األَ وَ  ة  يقَ ر  لطَّ َب  

 نْ ، مَ ام  َُ حْ األَ  م  لْ ع   ُثَّ  ة  يدَ ق  عَ الْ  م  لْ ع   م  لْ ع  الْ  ِف   نُ أْ ئ اا، الشَّ يْـ شَ  مْ هُ يدُ ف  ال تُ 
 ريُ ص  ا يَ ذَ هَ  كَ ل  ذَ ب   لَ م  عَ وَ  اَّللَُّ  مَ رَّ ا حَ مَ وَ  اَّللَّ   ضَ ائ  رَ فَـ  مَ لَّ عَ تَـ  ُثَّ  ةَ يدَ ق  عَ الْ  نَ قَ تْـ أَ 
 وْ ا، لَ يًّ ل  وَ  انٌ سَ نْ إ   ونَ ُُ يَ  نْ أَ  يلٌ ح  تَ سْ ا مُ ذَ هَ  رْي  غَ ا ب  مَّ ، أَ اَّللَّ   اء  يَ ل  وْ أَ  نْ ا م  يًّ ل  وَ 
 بَ عَ تْـ أَ وَ  مَ وْ النـَّ وَ  بَ رْ الشُّ وَ  لَ كْ األَ  لَ لَّ قَـ وَ  اس  النَّ  ن  عَ  عَ طَ قَ انْـ وَ  ةَ وَ لْ اِلَْ  لَ َْ دَ 
 ا.يًّ ل  وَ  ريُ ص  ال يَ  ةٍ يلَ ل  ُتَْ  ف  لْ أَ  ةَ ائَ م   مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   لُ ل ٍّ هَ يُـ  انَ كَ   وْ لَ وَ  ايًّ ل  وَ  ريُ ص  ال يَ  هُ نَ دَ بَ 
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 ام  يَ الص ٍّ  نَ م   رَ ثَـ كْ ا أَ مَ هْ مَ  دَ بَّ عَ ا تَـ مَ هْ مَ  انُ سَ نْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ةَ يقَ ر  الطَّ  ذَ َْ أَ وَ  يل  ل  هْ التـَّ وَ  ر  كْ الذ ٍّ  نَ م   رَ ثَـ كْ ا أَ مَ هْ مَ  ل  يْ اللَّ  ام  يَ ق   نْ م   رَ ثَـ كْ ا أَ مَ هْ مَ 
 هُ سَ فْ نَـ  بَ عَ تْـ ا أَ مَ هْ مَ  ،ُِ ل  فْ ال يُـ  ُِ ل  فْ ال يُـ  ة  يدَ ق  عَ الْ  مَ لْ ع   مَ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  ون  دُ ب  

 هُ نَ ط  َبَ  نَّ أل َ  هُ لَ  الحَ ، ال فَ ُِ ل  فْ ال يُـ  ان  ءَ رْ قُ الْ  ة  اءَ رَ ق  وَ  ر  كْ الذ ٍّ وَ  ام  يَ الص ٍّ وَ  الة  لصَّ َب  
 .ابٌ رَ َْ 

 اء  فَ لَ اِلُْ كَ   ه  ب   لُ مَ عَ الْ وَ  مُ لْ ع  الْ  وَ هُ  فَ وُّ صَ التَّ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
وا عُ َجََ  مْ َنَُّ إ  فَ  ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   ريٍ ث  كَ وَ  ىٍّ ل  عَ وَ  انَ مَ ثْ عُ وَ  رَ مَ عُ وَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  ينَ د  اش  الرَّ 

 اس  لنَّ ل   رَ دَّ صَ تَ  نْ إ  ا وَ يًّ وف  صُ  ونُ ُُ ال يَ فَ  مْ لَّ عَ تَـ يَـ  َلَْ  نْ ا مَ مَّ ، أَ ل  مَ عَ الْ وَ  م  لْ ع  الْ  نْيَ بَ 
 .لٌّ ض  مُ  الٌّ ضَ  الٌ جَّ دَ  وَ هُ فَـ  وِف  ٍّ الصُّ  م  سْ َب  

 ان  َُ مْ اإل   ب  سَ ِب َ  مْ ُُ ال  وَ مْ أَ وَ  مْ ُُ ان  دَ بْ ِب َ  مْ كُ دَ هْ وا جُ لُ ذُ بْ تَـ  نْ أَ  مْ ُُ يْ لَ عَ  بُ َيَ       
ْ  دَ  تُْ رْ ص   كَ ل  ذَ  مْ تُ لْ عَ فَـ  نْ إ  فَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ة  يَ و  قْ تَـ ل    يث  د  حَ  ِف   نيَ ل  ا
 نٌ ايَ عَ مُ  وَ ا هُ مَ كَ   مَ وْ يَـ الْ  .»يدٍ ه  شَ  رُ جْ أَ  هُ لَ  َّت  مَّ أُ  اد  سَ فَ  دَ نْ ع   َّت  نَّ سُ ب   كُ س ٍّ مَ تَ مُ الْ «

 اَّللَّ   لَ وْ وا قَـ كُ رَ ، تَـ ه  ق  لْ ِب َ  اَّللََّ  ونَ هُ ب ٍّ شَ يُ  ةٌ يَّ اب  هَّ وَ  مٌ سْ ، ق  ة  مَّ األُ  ِف   ادٌ سَ فَ  ارَ صَ 
 رْي  غَ ب   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  اءَ مَ د   ونَ لُّ ح  تَ سْ يَ  مٌ سْ ق  وَ  [ىورَ الشُّ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ءٌ ىْ شَ  ه  ل  ثْ م  كَ   سَ يْ لَ ﴿
 ََل إ   يد  ح  وْ التـَّ  ن  وا عَ جُ رَ َْ  مْ هُ  فَ وُّ صَ التَّ  ونَ عُ دَّ يَ  مٌ سْ ق  ، وَ ىٍّ ع  رْ شَ  بٍ بَ سَ 
 اَلَُ عَ ا الْ ذَ هَ  وَ هُ  اَّللََّ  نَّ أَ  اد  قَ ت  اعْ  ى  أَ  ة  قَ لَ طْ مُ الْ  ة  دَ حْ وَ الْ  ة  يدَ ق  عَ وَ  ول  لُ اْلُْ  ة  يدَ ق  عَ 
 مْ َنَُّ أَ  نيَ ع  دَّ مُ الْ  ان  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ة  فَ و ٍّ صَ تَ مُ  ال  حَ  ِف   رَ ظَ نَ  نْ مَ . فَ اَلَ  عَ الْ  ةُ لَ َجُْ  اَّللََّ  نَّ أَ 
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ٌّ ى صُ ا يـُرَ مَ لَّ قَـ  ارَ صَ فَ  ف  صْ وَ ا الْ ذَ ِب َ  مْ اْلَُ حَ  فَ رَ عَ  ةٌ يَّ وف  صُ   ىٌّ يق  ق  حَ  وِف 
  .الء  ؤُ وا هَ رُ ذَ احْ فَ 
 

 ة  اليَ و  الْ  طُ رْ شَ      
 ونَ ونُ ُُ يَ  مْ ه  ر  غَ ص   نْ م   اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ر  اد  قَ الْ  د  بْ عَ  خ  يْ الشَّ  لَ ثْ م   اءَ يَ ل  وْ أَ  ونَ ريُ ص  يَ  ةٍ عَ رْ سُ ب   ُثَّ  ة  اليَ و  لْ ل   ينَ د ٍّ ع  تَ سْ مُ 
 اق ٍّ شَ مَ  اقٍّ  شَ مَ الْ  لَ مُّ َتََ  مْ ه  يْ لَ عَ  لُ ه ٍّ سَ يُ  ، اَّللَُّ ى ٍّ اع  فَ الر ٍّ  دَ ْحَْ أَ  خ  يْ الشَّ وَ  الِّ  ٍّ ياْلْ  
 اءَ يَ ل  وْ أَ  ونَ ريُ ص  يَ فَـ  مْ هُ ينُـ ع  ، يُ ات  مَ رَّ حَ مُ الْ  ات  وَ هَ الشَّ  اب  نَ ت  اجْ وَ  ات  ادَ بَ ع  الْ 
 وَ هُ ا وَ يًّ ل  وَ  ريَ ص   يَ َّتَّ حَ  ة ا نَ سَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  مْ هُ دُ حَ أَ  ىض  قْ يَـ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ . وَ ةٍ عَ رْ سُ ب  

ال  ر  كْ الذ ٍّ  ار  ثَ كْ إ   د  رَّ جَ مُ ا ل  مَّ ، أَ ة  ادَ بَ ع  الْ  ات  قَّ شَ مَ  لَ مَّ حَ تَ  يَـ َّتَّ حَ  هُ سَ فْ نَـ  دُ اه  َيَُ 
 ور  ضُ حُ  عَ مَ  رُ كْ الذ ٍّ  ن  ُُ يَ  ا َلَْ ذَ ا إ  يًّ ل  وَ  ريُ ص  ال يَ  ةٍ نَ سَ  فَ لْ أَ  اشَ عَ  وْ لَ  ريُ ص  يَ 
 ر  دْ قَ  الْ ََل إ   ىُّ ع  رْ الشَّ  مُ لْ ع  الْ  ة  اليَ و  الْ  طُ رْ ا. شَ هَ ائ  فَ صَ وَ  ة  يَّ الن ٍّ  ة  حَّ ص  وَ  ب  لْ قَ الْ 

 اَل ٍ عَ  م  فَ  نْ م   ىق ٍّ لَ التـَّ وَ  اع  مَ لسَّ َب   لْ بَ  ابٍ تَ ك    ِف   ةٍ اءَ رَ ق   ون  دُ ب   وْ لَ وَ  ى ٍّ ور  رُ الضَّ 
. ة  ايَ فَ ُ  الْ  رَ دْ قَ  عَ مَ سْ يَ  نْ أَ  طُ رْ ، الشَّ م  لْ ع  الْ  ب  تُ كُ   ِف   أَ رَ قْ يَـ  نْ أَ  طُ ََِ شْ ، ال يُ ةٍ قَ ب  

 رَ ثَـ كْ أَ وَ  ىاص  عَ مَ الْ  ن  عَ  هُ سَ فْ نَـ  عَ طَ قَ  اَّللَّ   ة  اعَ طَ   ِف  َيًّ و  قَ  ارَ صَ فَ  دَّ جَ  وَ هُ  نْ إ   ُثَّ 
 ىَّ ور  رُ الضَّ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع   مْ لَّ عَ تَـ يَـ  َلَْ  نْ ا مَ مَّ . أَ ه  يْ لَ عَ  لُ ه ٍّ سَ يُ  اَّللَُّ  ة  ادَ بَ ع  الْ  نَ م  
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 ر  دْ قَ لْ َب   لَ مَ عْ يَـ  نْ ، أَ ه  ب   لَ مَ عْ يَـ  نْ ض اا أَ يْ أَ  طُ ََِ شْ يُ ا، وَ يًّ ل  وَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  يلٌ ح  تَ سْ مُ فَ 
 .هُ مَ لَّ عَ تَـ  ىذ  الَّ 
 

 ان  مَ سْ ق   ةُ اليَ و  الْ      
 ةٌ اليَ و  وَ  ةٌ امَّ عَ  ةٌ اليَ و   ان  مَ سْ ق   ةُ اليَ و  الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ُّ وَ  الُ قَ يُـ  مٍ ل  سْ مُ  لُّ كُ   ةُ امَّ عَ الْ  ةُ اليَ و  الْ  .ةٌ اصَّ َْ   اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  اَّللََّ  نَّ  أَ َِن عْ ِب َ  اَّللَّ   َل 
ْ   ِف   هُ تَ نـَّ جَ  هُ لُ ْ  دْ يُ  ُّ وَ  اَّللَُّ ، وَ ة  رَ اآل ُّ ، وَ َِن عْ مَ ا الْ ذَ ى هَ لَ عَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ  َل   َل 
 الم  سْ اإل  وَ  ان  ميَ إل  َب   مْ ه  يْ لَ عَ  امٍ عَ نْـ ِب    مْ هُ الَّ وَ  تَـ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  اهُ نَ عْ مَ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ 
 ةُ اليَ و  ا الْ مَّ . أَ اءُ يَ ل  وْ أَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  لُّ  كُ َِن عْ مَ ا الْ ذَ ، ِب َ ر  فْ ُُ الْ  نَ م   مْ َحف َظهُ وَ 

 ض  ائ  رَ فَ لْ ا اء  دَ ِب َ  ة ا لَ ام  كَ   ة ا اعَ  طَ اََل عَ تَـ  ا َّلل َّ  يع ا ط  مُ  دُ بْ عَ الْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىَ ه  فَ  ةُ اصَّ اِلَْ 
 رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ  الَ قَ  ل  وَّ  األَ َِن عْ مَ الْ ب  . فَ ن  نَ السُّ  نَ م   ار  ثَ كْ اإل  وَ  ىاه  نَ مَ الْ  اب  نَ ت  اجْ وَ 

. مَ ا اءُ يَ ل  وْ أَ  مْ هُ لُّ كُ   ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ وَ  ة  ورَ هُ شْ مَ الْ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ه  اب  تَ ك    ِف   ىُّ او  حَ الطَّ  ا لرَّْْحٰن 
 .ةُ امَّ عَ الْ  ةُ اليَ و  الْ  ه  ذ  هَ  ،اذَ هَ  ة  يَّ او  حَ طَّ ال ة  يدَ ق  عَ الْ  ِف   نَّ تُ أْ رَ قَـ 
 

 ىُّ يق  ق  اْلَْ  بُ ذْ اْلَْ      
 مَ لَّ عَ تَـ  نْ مَ ل   ونُ ُُ يَ  ىُّ يق  ق  اْلَْ  بُ ذْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ال  ىَّ يق  ق  اْلَْ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع   مْ لَّ عَ تَـ يَـ  َلَْ  نْ ا مَ مَّ ، أَ ه  ب   لَ م  عَ وَ  ىَّ يق  ق  اْلَْ  ين  الد ٍّ  مَ لْ ع  
 .طْ قَ فَـ  هُ بَّ شَ تَ يَـ  (مْ ِب   ) بَ اذُ جَ  التَّ الَّ إ   بٌ ذْ جَ  هُ لَ  ُِّ ص  يَ 



310 
 

ٌّ لَ لرَّْْحٰن  شَ ا دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ        ارَ  صَ َّتَّ حَ  كَ لَ سَ  ُثَّ  اء  مَ لَ عُ الْ  نَ م   مَ لْ ع  الْ  ذَ َْ أَ  ِب 
ا ذَ ا إ  نَ هُ  نْ م   ى ٍّ ور  رُ الضَّ  ين  الد ٍّ  م  لْ ع   ىق ٍّ لَ تَـ  دَ عْ  بَـ الَّ إ   بُ ذْ اْلَْ  ُِّ ص  ال يَ  ،وَب ا ذُ ُمَْ 
 وْ ي اا أَ اح  ى صَ قَ بْـ يَـ  ا، ُثَّ يًّ ل  وَ  ريُ ص  ا يَ مًّ ا َتَ يق ا ب  طْ تَ  هُ قَ بـَّ طَ  هُ مَ لَّ عَ تَـ  ىذ  ا الَّ ذَ ِب َ  لَ م  عَ 
 .بُ ذَ َيُْ  وْ ي اا أَ اح  ى صَ قَ بْـ يَـ  نْ ا أَ مَّ إ   بُ ذَ َيُْ 
 

 ارُ يَّ الطَّ  رٌ فَ عْ جَ      
 ىَ َسُ ٍّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ارُ يَّ الطَّ  رٌ فَ عْ جَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 يلَ َْ  ج   عَ مَ  رٌ فَ عْ جَ  اءَ جَ  ةَ تَ ؤْ مُ  ةَ وَ زْ ى غَ مَّ سَ تُ  ةٍ كَ رَ عْ مَ  ِف   لَ ا قُت  مَ دَ عْ بَـ  هُ نَّ أل َ  ار  يَّ لطَّ َب  
َُ م  وَ   رٍ فَ عْ جَ  ةُ جَ وْ زَ  تْ انَ كَ وَ  المَ السَّ  مُ ه  يْ لَ عَ  دَّ رَ فَـ  ه  يْ لَ عَ  وامُ لَّ سَ فَ  ِب  ٍّ  النَّ ََل إ   يلَ ائ  ي
 عَ مَ  رٌ فَ عْ ا جَ ذَ هَ  اءُ َسَْ  أَ َيَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ ا رَ ْلََ  الَ قَ فَـ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  نْ م   ب  رْ قُ لْ َب  
َُ م  وَ  يلَ َْ  ج    يبَ ص  أُ  هُ نَّ أَ  ِّ  َََ ْْ أَ وَ  المَ السَّ  مُ ه  يْ لَ عَ  تُ دْ دَ رَ فَـ  ىَّ لَ وا عَ مُ لَّ سَ  يلَ ائ  ي
 َِن مْ يُ الْ  هُ دُ يَ  تْ عَ ط  قُ  هُ نَّ أَ وَ  فٍ يٍّ نَ وَ  نيَ ع  بْ سَ  وْ أَ  ة ا ابَ صَ إ   نيَ ع  بْ سَ ب   ه  د  سَ جَ  م  دَّ قَ مُ  ِف  
ا مَ ِب    ريُ ط  يَ  نْي  احَ نَ ِب َ  ه  يْ لَ عَ  ا اَّللَُّ مَ هُ ضَ وَّ عَ  اهُ دَ يَ  تْ عَ ط  ا قُ مَّ لَ ى فَـ رَ سْ يُ الْ  هُ دُ يَ  ُثَّ 
 ََُ اِلَْ  هُ يَ ت  َيَْ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  اَّللَّ   نَ م   ىٍ حْ وَ ب   انَ كَ   اَّللَّ   ول  سُ رَ  ارُ بَ ْْ ا إ  ذَ . هَ »ة  نَّ اْلَْ  ِف  
 هُ نَّ أَ  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  هُ الَ ا قَ مَ  قُ اف  وَ ا يُـ ِب َ  ش  يْ اْلَْ  ن  عَ  ََُ اِلَْ  اءَ جَ  ُثَّ  ش  يْ اْلَْ  ن  عَ 
ى رَ سْ يُ الْ  هُ دُ يَ  تْ عَ ط  قُ  ُثَّ  ىرَ سْ يُ الْ  ه  د  يَ ب   ةَ ايَ الرَّ  لَ مَ حَ  فَ َِن مْ يُ الْ  هُ دُ يَ  تْ عَ ط  قُ 
 .ةَ احَ ُروَ  بنُ  اَّللَّ   دُ بْ ا عَ هَ ذَ َْ أَ فَ  لَ ت  قُ  ُثَّ  ةَ بَ ار  حَ  بنُ  دُ يْ ا زَ هَ ذَ َْ أَ فَ 



311 
 

 اَّللَّ   ول  سُ رَ  ر ٍّ س   بُ اح  صَ      
وا انُ كَ   مْ هُ نْـ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اَّللَّ   يدَ ح  وْ وا تَـ فُ ر  عْ يَـ  نْ أَ  ور  مُ األُ  مُّ هَ أَ  مْ هُ دَ نْ ع   انَ ، كَ ان  ميَ اإل   ور  مُ ِب ُ  ونَ لُ غ  تَ شْ يَ 
 الَ . قَ انَ ءَ رْ قُ وا الْ ظُ فَ ُيَْ  نْ أَ  لَ بْ قَـ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ول  صُ أُ  رَ ائ  سَ وَ  بُ ا َيَ  مَ  كَ اََل عَ تَـ 

 مُ يتُ وت  أُ  مْ ُُ نَّ إ  وَ  ان  ءَ رْ قُ الْ  لَ بْ قَـ  انَ ميَ ا اإل  ينَ وت  أُ  مٌ وْ قَـ  نُ َنَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ةُ فَ يْـ ذَ حُ 
 .ان  ميَ اإل   لَ بْ قَـ  انَ ءَ رْ قُ الْ 
 

 يع  ار  شَ مَ الْ  ةُ يَّ ع  َجَْ      
 عُ ب  تَّ ال نَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ةٌ ئَ ف   نُ َنَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا وَ د  ج اا جَ هَ نْـ مَ   ة ا بَ دَ حْ تَ سْ مُ  ة ا رَ ُْ ال ف  وَ  ة ا نَ سَ  نيَ س  َخَْ  ذُ نْ مُ  ة ا بَ دَ حْ تَ سْ مُ  ة ا رَ ُْ ال ف  يد ا
 ارُ َُ فْ األَ  ه  ذ  هَ ، وَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  ت ٍّ س   ذُ نْ مُ  ة ا بَ دَ حْ تَ سْ مُ  ة ا رَ ُْ ال ف  وَ  ةٍ نَ سَ  ََّتْ ائَ م   ذُ نْ مُ 

 اب  هَّ وَ الْ  د  بْ عَ  بن   د  مَّ حَ مُ ل   َيةُ ان  الثَّ وَ  اِّ  ٍّ هَ بَـ النـَّ  ين  الد ٍّ  ى ٍّ ق  تَ ب وَ طُ د قُ ي ٍّ سَ  ل  وََل األُ 
 .ه  ار  َُ فْ أَ  ضَ عْ بَـ  اب  هَّ وَ الْ  د  بْ عَ  نُ ابْ  ذَ َْ ا أَ هَ نْـ م  وَ  ةَ يَ م  يْ تَـ  ن  بْ ال   ةُ ثَ ال  الثَّ وَ 

 نَ م   ني  الي  مَ الْ  اتُ ئَ م   ه  يْ لَ إ   بُ س  تَ نْـ يَـ  ىذ  الَّ  ج  هَ نْـ مَ ى الْ لَ عَ  نُ ا َنَْ َّنََّ إ       
 ات  ئَ م   ةُ يدَ ق  عَ  ىَ ه  وَ  ةُ يدَ ق  عَ الْ  ثُ يْ حَ  نْ م   ةٌ يَّ ر  عَ شْ . أَ ةٌ يَّ ع  اف  شَ  ةٌ يَّ ر  عَ شْ أَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
. ةٌ يَّ ع  اف  شَ  نُ َنَْ  ةُ يَّ ل  مَ عَ الْ  امُ َُ حْ األَ  ثُ يْ حَ  نْ م  ، وَ نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ني  الي  مَ الْ 
 ة  ابَ حَ الصَّ  ةَ يدَ ق  عَ  صَ ِلَّ  ىذ  الَّ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  امُ مَ إ   وَ هُ  ىُّ ر  عَ شْ األَ  امُ مَ اإل  وَ 



312 
 

 ، َلَْ ع  اب  الرَّ  ن  رْ قَ الْ  ل  ائ  وَ أَ  ِف   ِف ٍَّ وُ تُـ وَ  ى ٍّ ر  جْ اْلْ   ث  ال  الثَّ  ن  رْ قَ الْ  ِف   انَ ، كَ نيَ ع  اب  التَّ وَ 
 ه  يْ لَ ى عَ ضَ مَ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ  بُ هَ ذْ مَ . وَ ة  يَّ ل  قْ النـَّ وَ  ة  يَّ ل  قْ عَ الْ  ة  لَّ د  األَ  اد  يرَ  ِب   الَّ إ   ت  َيَْ 
 . ةٍ نَ ا سَ تَ ائَـ م  وَ  فٌ لْ أَ 

، ون  انُ قَ لْ َب   ونَ مُ ُُ ُيَْ  مْ َنَُّ أَ  ل  جْ أل َ  ات  ومَ ُُ اْلُْ  ال  جَ ر   الَ يَ ت  اغْ  لُّ ح  تَ سْ ال نَ وَ      
 .ة  ئَ ف  الْ  ه  ذ  هَ  نْ م   ونَ يئُ ر  بَ  نُ َنَْ 

 لُ م  ال َنَْ  نُ ، َنَْ ة  يَّ ر  فْ ُُ الْ  اظ  فَ لْ األَ  ِف   ات  رَ ف ٍّ َُ مُ الْ  ان  يَ بَـ  ةُ لَ أَ سْ ا مَ مَّ أَ وَ      
 ولُ قُ ا يَـ مَ كَ   ة  عَ بَـ رْ األَ  ب  اه  ذَ مَ الْ  نَ م   ة ا مَّ ئ  أَ  كَ ل  ذَ  ا ِف  نَ عْ بَـ ا اتَـّ َّنََّ ا إ  يد ا د  ب اا جَ هَ ذْ مَ 

 نَ م   ةٌ مَّ ئ  أَ  فَ لَّ أَ  دْ قَ فَـ « ين  الد ٍّ  وم  لُ عُ  اء  يَ حْ إ   ح  رْ شَ  ِف   ىُّ يد  ب  ى الزَّ ضَ تَ رْ مُ  ظُ اف  اْلَْ 
 .»ة  يَّ ر  فْ ُُ الْ  اظ  فَ لْ األَ  ان  يَ بَـ  ِف   ة  عَ بَـ رْ األَ  ب  اه  ذَ مَ الْ 

 اَّللَُّ وَ  اَل  ٍّ مَ الْ  اد  دَ مْ اإل   ل  جْ أَ  نْ م   ل  وَ الدُّ  نَ م   ةٍ لَ وْ دَ ل   ينَ ر  خَّ سَ ا مُ نَ سْ لَ وَ      
 .هُ يبُ س  حَ  اَّللَُّ فَ  كَ ل  ذَ  رْيَ ا غَ نَ يْـ لَ إ   بَ سَ نَ  نْ مَ ، وَ مُ لَ عْ أَ 

 مْ ُُ لَ  لُ صُ َتَْ  دْ ا، قَ هَ يع  ار  شَ مَ  ِف   يعَ ار  شَ مَ وا الْ بُ اك  وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 دَ ْحَْ أَ  د  ي ٍّ لسَّ َب   عَ مَ تَ اجْ  هُ نَّ ا أَ نَ ت  اعَ َجََ  د  حَ أل َ  لَ صَ حَ  دْ قَ فَـ  ةٌ يَّ و  نَ عْ مَ وَ  ةٌ يَّ س ٍّ ح   دُ ائ  وَ فَـ 

 .ة ا ظَ قَ يَـ  ى ٍّ اع  فَ الر ٍّ 
 وْ أَ  ه  ال  ِب َ  (يعَ ار  شَ مَ الْ ) ةَ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  دَ اعَ سَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .هُ  لَ وَِب طُ  ُثَّ  هُ  لَ وَِب طُ فَ  هُ  لَ وَِب طُ فَ  ه  ن  دَ بَ 



313 
 

 ر  شْ نَ وَ  اد  ْلَْ اإل   ة  حَ افَ َُ مُ ل   تْ يمَ ق  ا أُ نَ تُـ يـَّ ع  َجَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ين  الد ٍّ  م  لْ ع   ت  َيَّ ور  رُ ضَ 

 .ين  لد ٍّ ل   ارٌ صَ ت  ا انْ نَ ت  اعَ َجََ  ورُ هُ ظُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 وبُ لُ طْ مَ الْ فَ  اء  ضَ يْ بَـ الْ  ة  جَّ حَ مَ ى الْ لَ عَ  مْ تُ نْـ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  يه  ف   الَ قَ  نٍ مَ زَ  ِف   نُ . َنَْ كَ ل  ذَ  ِف   د ٍّ ْلْ  َب   ارُ رَ مْ ت  سْ اال  
 الَ ، قَ مْ هُ نْـ م   وْ ا أَ نَّ وا م  الُ ، قَ نيَ س  َخَْ  رُ جْ أَ  ه  يْ لَ عَ  مْ تُ نْـ ا أَ مَ  ل  ثْ ِب    يه  ف   ك  س ٍّ مَ تَ مُ لْ ل  
 .هُ حَ حَّ صَ وَ  ىُّ ذ  م  الِ ٍّْ  اهُ وَ ، رَ مْ ُُ نْ م  

 ةَ يَّ ع  مْ وا اْلَْ عُ ي ٍّ ضَ يُ  نْ أَ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ  لَ اوَ ا حَ مَ هْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ا.نَ تَـ يـَّ ع  َجَْ  عُ ي ٍّ ضَ ال يُ  اَّللَُّ 

 ل  صْ ة  أَ انَ يَ ص   ن  يْ رَ مْ أَ  م ٍّ هَ ِب َ  ومُ قُ تَـ  مَ وْ يَـ الْ  ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 يرُ ذ  حْ التَّ  ه  ت  لَ َجُْ  نْ م   ىذ  الَّ وَ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ى  هْ النـَّ وَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   ر  مْ األَ وَ  ين  الد ٍّ 

 .ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   نيَ س  َخَْ  رُ جْ أَ  هُ لَ  مَ وْ يَـ ا الْ ذَ ِب َ  ومُ قُ يَـ  ىذ  ، الَّ ع  دَ ب  الْ  ل  هْ أَ  نْ م  
 نَ ا م  نَ لَ بْـ قَـ  نْ مَ  عُ ب  تَّ نَـ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  نْ م   ةٌ اعَ َجََ  نُ َنَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ني  الي  مَ الْ  اتُ ئَ م   ،نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ني  الي  مَ الْ  ات  ئَ م   عَ مَ  نُ ، َنَْ ف  لَ اِلَْ وَ  ف  لَ السَّ 

 ه  قْ ف  الْ  ِف   نُ َنَْ ، وَ ى ٍّ ر  عَ شْ األَ  ن  سَ اْلَْ  ِب  أَ  ام  مَ  اإل  ََل إ   ونَ بُ س  تَ نْـ يَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م  
ا هَ يْـ لَ و إ  عُ دْ نَ  ةٌ يدَ د  جَ  ارٌ َُ فْ  أَ َنَ دَ نْ ع   سَ يْ ، لَ ى ٍّ ع  اف  الشَّ  ام  مَ  اإل  ََل إ   بُ س  تَ نْـ نَـ 

 .اآلنَ  نَ ا م  نَ فْـ ر  عْ يَـ لْ ا فَـ نَ فْـ ر  عْ يَـ  َلَْ  نْ مَ ا، وَ نَ فَـ رَ عَ  دْ قَ ا فَـ نَ فَـ رَ عَ  نْ ، مَ اسَ النَّ 
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 نْ م   ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ى  عْ سَ  اف  عَ ضْ إ   اب  بَ سْ أَ  لَّ وا كُ كُ ُر تْـ ا هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 س  ال  ُمََ  لَ وْ حَ  اف  فَ ت  لْ  اإل  ََل إ   مْ وكُ عُ دْ أَ ال. وَ قَ وَ  يلٍ ق  وَ  نٍّ ظَ  وء  سُ وَ  ةٍ يمَ َّنَ  وَ  ةٍ يبَ غ  
 ة  وَّ قُ ب   ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ةَ وَّ قُـ  نَّ إ  فَ  وف  فُ لصُّ َب   ام  زَ ت  لْ اال  وَ  رْي  اِلَْ  ل  هْ أَ  اد  وَ سَ  ري  ث  ُْ تَ وَ  م  لْ ع  الْ 
 ا.هَ وف  فُ صُ  ب  الَّ طُ 

  نْيَ بَ  مَ وْ يَـ الْ  ةٍ ودَ جُ وْ مَ  ةٍ يَّ ع  َجَْ  لُ ضَ فْ أَ  ىَ ا ه  نَ تَـ يـَّ ع  َجَْ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ال  ةُ يَّ ع  مْ ا اْلَْ ِب َ  ومُ قُ تَـ  َّت  الَّ  الُ مَ عْ األَ ، وَ ة  احَ السَّ  ِف   ة  ودَ جُ وْ مَ الْ  ات  اعَ مَ اْلَْ  ل ٍّ كُ 
 ةٌ اقَ طَ  هُ دَ نْ ع   صٍ خْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م   وبُ لُ طْ مَ الْ ا، فَ هَ ل  ثْ ِب    ومُ قُ يَـ  ات  اعَ مَ اْلَْ  نْيَ بَ  دَ حَ أَ 

 نيَ م  ل  سْ مُ لْ ل   ةٌ حَ لَ صْ مَ  يه  ا ف  ِب َ  ة  يَّ ع  مْ جَ لْ ا ل  هَ مَ د ٍّ قَ يُـ  نْ أَ  االت  جَ مَ الْ  نَ م   الٍ ُمََ  ِف  
 تْ يَ ن  بُ  ةَ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  نَّ أل َ  نيَ م  ل  سْ مُ لْ ل   ُدمَ َيَْ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  الٍ ُمََ  ى ٍّ أَ  ِف   وم  مُ عُ لْ َب  
 .ط ٍّ ا اِلَْ ذَ ى هَ لَ ا عَ هَ لُ مَ عَ وَ  اس  سَ ا األَ ذَ ى هَ لَ عَ 

 وذُ عُ أَ وَ « ه  ائ  عَ دُ  ة  لَ َجُْ  نْ م   انَ كَ   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ إ  فَ  لَ سَ َُ الْ وَ  مْ كُ َيَّ إ  فَ      
، ين  الد ٍّ  ر  مْ أَ  ِف   ة  مَّ اْلْ   فُ عْ ضَ  ز  جْ عَ لْ َب   ادُ رَ مُ الْ وَ  »ل  سَ َُ الْ وَ  ز  جْ عَ الْ  نَ م   كَ ب  
 .اَل  عَ مَ  الْ ََل إ   ول  صُ وُ الْ  ن  عَ  ان  رَ ْ ٍّ ؤَ يُـ  ان  ذَ هَ فَـ 

 و  َنَْ  ل  مَ عَ الْ  نَ م   اَّللََّ  ىض  رْ ا يُـ ى مَ لَ وا عَ ومُ دُ تَ وا وَ َ ُ صْ تَ  نْ أَ  مْ ُُ مُ زَ لْ يَـ فَـ      
ى فَ ال َيَْ وَ  ر  فْ ُُ الْ  ع  وْ نَـ  نْ م   وَ هُ  ىذ  الَّ  ر  َُ نْ مُ الْ  ة  حَ افَ َُ مُ وَ  اَّللَّ   ين   د  ََل إ   ة  وَ عْ الدَّ 
 ونَ طُ بَّ خَ تَ يَـ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ول  صُ ِب ُ  ونَ لُ اه  جَ  د  لَ بَـ الْ  ل  هْ أَ  نْ ري اا م  ث  كَ   نَّ أَ  مْ ُُ يْ لَ عَ 
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 ه  ذ  ْل َ  مْ ُُ تُ حَ افَ َُ مُ  ونُ ُُ تَ  فَ يْ وا كَ دُّ َجَ   ا َلَْ ذَ إ  فَ  اتٌ َُ ل  هْ مُ  ىَ ه   َّت  الَّ  االت  هَ ْلَْ َب  
 . الالت  الضَّ 

 ر ٍّ اْلَْ  م  َيَّ أَ  ِف   ار  فَ سْ األَ  اقَّ شَ مَ  اقَّ شَ مَ الْ  ونَ دُ اب  َُ وا يُ انُ كَ   ةُ ابَ حَ الصَّ فَ      
 .مْ ِب    اء  دَ ت  قْ ال  َب   مْ هُ دَ عْ بَـ  نْ مَ  الحُ فَ فَـ  اَّللَّ   ين  د   ر  شْ نَ ل   د  ََْ الْ وَ 

 نْ أَ  ىغ  بَ نْـ ا يَـ اذَ مَ ا فَ يهَ ف   ل  مَ عَ الْ وَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  الُ حَ  وَ ا هُ ذَ هَ  انَ ا كَ ذَ إ  فَ      
 مْ كُ ور  هُ ظُ  اءَ رَ وَ  هُ كُ ْر تَـ  ىغ  بَ نْـ ا يَـ اذَ مَ وَ  مْ تُ نْـ أَ  مْ هُ ا وَ يهَ ف   نيَ ل  ام  عَ الْ  الُ حَ  ونَ ُُ يَ 
 .يه  ف   ض  وْ اِلَْ  مُ دَ عَ وَ 

 اد  سَ فَ  نْ م   اسُ النَّ  ه  يْ لَ إ   ئُ ج  تَ لْ يَـ  نٌ صْ ح   ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ة  يدَ ق  عَ الْ 

 نْ مَ  ه  يْ لَ إ   ىم  تَ ُيَْ  ىذ  الَّ  نُ صْ اْلْ   ىَ ه   ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ة  اعَ مَ اْلَْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ب  هَ ذْ ى مَ لَ عَ  اءَ قَ بَـ الْ  يدُ ر  يُ 

 د  ائ  قَ عَ  نْ ا م  ى ِب َ مَ تَ ُيُْ  نٌ صْ ح   ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .نيَ ال ٍّ الضَّ 

َى َأْفَضُل ََجْع يٍَّة َمْوُجوَدٍة اْليَـْوَم َبنْيَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       إ نَّ ََجْع يـَّتَـَنا ه 
َا اْْلَْمع يَُّة ال  ُكل ٍّ اْْلََماَعات  اْلَمْوُجوَدة  ِف  السَّاَحة  َواأَلْعَمالُ  الََّّت  تـَُقوُم ِب 

 َأَحَد َبنْيَ اْْلََماَعات  يـَُقوُم ِب  ْثل َها.
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ى لَ عَ  َّلل َّ   دُ مْ اْلَْ وَ  نُ ، َنَْ يدٍ د  جَ  ينٍ د  ا ب  نَ يْـ تَـ ا أَ مَ  نُ َنَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 اء  مَ لَ عُ  نْ ا م  ذَ ا هَ نَ م  وْ  يَـ ََل إ   مْ هُ عَ ب  تَ  نْ مَ وَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  انَ كَ   ىذ  الَّ  ط ٍّ اِلَْ 
ا يَـ د  ا جَ طًّ َْ  اس  لنَّ ا ل  نَ حْ تَ ا فَـ مَ  الم  سْ اإل    .مُ لَ عْ يَـ  نْ مَ  كَ ل  ذَ  مُ لَ عْ يد ا

 .ىات  يهَ ج  وْ تَـ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  اتُ يهَ ج  وْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
النَّاس  َأْن ُيَضي ٍُّعوا اْْلَْمع يََّة  َمْهَما َحاَوَل بـَْعضُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ُ ال ُيَضي ٍُّع ََجْع يـَّتَـَنا.  اَّللَّ
َال ه  َأْو َبَدن ه  َفُطوَِب َلُه  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ       َمْن َساَعَد َهذ ه  اْْلَْمع يََّة ِب 

 َفُطوَِب َلُه ُثَّ ُطوَِب َلُه.
  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 اأَلْشَعر ىُّ الشَّاف ع ىُّ اْلَعْبَدر ىُّ   يـَُقوُل َعْبُد اَّللَّ  ُهَو اْْلََرر ىُّ 
ٌب َعَلى ب  َواج  ْلَواج   َمْن َظنَّ ََتْب ري اا َوإ الَّ ُقْل َفال  اأَلْمُر َب 

ثْـُلُه النـَّْهُى َعن  اْْلََرام   َْجَاَع ِف  اْلَمَقام    َوم   َقْد نـََقَل اإل 
ْسَنو ىُّ   ْلََْسن  اْلب ْصر ىُّ ُُمَمَُّد بُن ا ثْـُلُه اْْلََماُل اإل   َوم 

َهق ىُّ َأْشَعر ىُّ اْلُمْعتَـَقدْ  َماُم اْلُمْعَتَمدْ   اْلبَـيـْ  َواْبُن َعَساك َر اإل 
لشَّام  َأَْجَع نيَ   َقْد َكاَن َأْفَضَل اْلُمَحد ٍّب نيَ   ِف  َعْصر ه  َب 

ُُفَّاَر َأْهَل اْلَمنْي    َمنْ   َكَذل َك اْلَغاز ى َصالُح الد ٍّين    َكَسَر اْل
 ُحَجُجُهْم َقو يٌَّة َوَساف َرةْ   َُجُْهوُر َهذ ى األُمَّة  اأَلَشاع َرةْ 
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َيارُ  ْْ رُ    أَئ َمٌة َأَكاب ُر َأ ْم ب َعَدٍد َدَيَّ ه   ََلْ ُُيْص 
ُُْم ََبط َلٌة َرد يَّةْ   ُقوُلوا ل َمْن َيُذمُّ اأَلْشَعر يَّةْ  َْلُت  َن 

َا اِلْ الُف ِف  بـَْعض  اْلُفُصولْ   تُر يد يَُّة َمَعُهْم ِف  اأُلُصولْ َواْلَما  َوإ َّنَّ
  َْ  ل ُرْؤيَة  النَِّب  ٍّ َربَّ اْلَفْجر    َكاِْلُْلف  م ْن َعائ َشٍة ل ْلَح

ْعَراج  النَِّب  ٍّ الطَّاه ر   َلَة م  أَلَوام ر    َليـْ  الصَّاد ق  اْلَمْصُدوق  َب 
َيةفـََهُؤالء  اْلف ْرقَ  َية  ُة النَّاج   ُعْمَدُُتُم السُّنَُّة اْلَماض 

َباَت َوالتـَّْنز يَها بـْ  َونـََفُوا التـَّْعط يَل َوالتَّْشب يَها  َقْد ََجَُعوا اإل 
 اْلَماتُر يد ْى َأْشَعر ىٌّ ال تـَُبلْ   فَاأَلْشَعر ىُّ َماتُر يد ىٌّ َوُقلْ 

  

 الالت  الضَّ  ُِ اف  َُ تُ  ىَ ه   ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  مَ وْ يَـ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 الالتٍ ضَ وَ  ير  ر  حْ التَّ  ب  زْ ح   ةَ اللَ ضَ  ان  وَ ْْ اإل   ب  زْ ح   ةَ اللَ ضَ  ة  يَّ اب  هَّ وَ الْ  ةَ اللَ ضَ 

 ة  يَّ ر  عَ شْ األَ  ة  يدَ ق  عَ الْ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  م  لْ ع   اء  يَ حْ ِب    مَ وْ يَـ الْ  ةُ مَ ائ  قَ الْ  ىَ ى. ه  رَ ْْ أُ 
ُ بَ تُـ وَ  ة  يَّ يد  ر  اتُ مَ الْ   وَ ا هُ مَ وَ  ىُّ اد  قَ ت  عْ اال   رُ فْ ُُ الْ  وَ ا هُ مَ وَ  ر  فْ ُُ الْ  اظَ فَ لْ أَ  اس  لنَّ ل   ني ٍّ
 .مَ وْ يَـ الْ  ات  مَّ ه  مُ الْ  مُّ هَ ا أَ ذَ ، هَ ىُّ ل  عْ ف  الْ  رُ فْ ُُ الْ 

 دَ ائ  قَ عَ الْ  مُ او  قَ تُـ  َّت  الَّ  ةُ ئَ ف  الْ  مَ وْ يَـ الْ  ىَ ه   ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   ين  الد ٍّ  م  لْ ع   دُ لَ ا بَـ َنََّ ِب َ  ةٌ وفَ رُ عْ  مَ َيَ ورْ سُ  ه  ذ  . هَ ةَ دَ اس  فَ الْ  امَ َُ حْ األَ وَ  ةَ دَ اس  فَ الْ 
ا ذَ هَ  ِف   نُ ، َنَْ الُ ا اْلَْ ذَ َُ هَ  رَ صْ م   ِف  ا، وَ اْلَُ حَ  وَ ا هُ ذَ هَ  مَ وْ يَـ الْ  ىاض  مَ الْ 
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  رُ فُ ُْ يَ  نْ مَ ل   ولُ قُ ، يَـ رَ فْ ُُ الْ  رُ ُ  نْ ا يُـ نَّ م   ريُ غ  الصَّ  َّلل َّ   دُ مْ ا اْلَْ نَ تُـ يـَّ ع  َجَْ  ر  صْ عَ الْ 
 ر  شْ نَ  نْ ا م  ِب َ  ومُ قُ تَـ  َّت  ا الَّ اْل َ مَ عْ ى أَ لَ عَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  ةُ دَ اعَ سَ . مُ دْ هَّ شَ تَ  تَ رْ فَ كَ 

 نَّ أل َ  وض  رُ فُ لْ ا ض  رَ فْـ أَ  نْ م   ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ر  شْ نَ  ر  فْ ُُ الْ  ة  حَ افَ َُ مُ وَ  ين  الد ٍّ 
 ا.وَنََ دُ اع  سَ يُ  اءُ يَ ن  غْ ال األَ ا وَ هَ دُ اع  سَ يُ  كٌ ل  ا مَ هَ اءَ رَ وَ  سَ يْ لَ  ةَ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ 

 ق  رَ ف  الْ  الء  ؤُ هَ  الالت  ضَ  ة  حَ افَ َُ مُ  ِف   يقُ ر  الطَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 يق  ر  طَ  ال  مَ عْ ت  اسْ وَ  ق  فْ  الر ٍّ ََل إ   كَ ل  ذَ  اجُ تَ ُيَْ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ر  شْ نَ ب   الث  الثَّ 
َ بَ يُـ  نْ ا، أَ نَ تَـ وَ عْ ا دَ نَ ت  اعَ َجََ  نْ م   دٍ اح  وَ  لُّ كُ   رَ كُ ذْ يَ  نْ ِب َ  كَ ل  ذَ وَ  ة  مَ ُْ اْلْ   ا نَ تَـ وَ عْ دَ  ني ٍّ

ا ذَ  هَ ََل إ   مْ هُ عَ ب  تَ  نْ مَ وَ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ  مَ ََل إ   ةٌ وَ عْ ا دَ َنََّ أَ 
 َنَ اءَ دَ عْ أَ  نَّ أل َ  اس  النَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ   رُ وَّ صَ تَ ا يَـ مَ كَ   ة ا يدَ د  جَ  ة ا وَ عْ دَ  تْ سَ يْ ، لَ ر  صْ عَ الْ 
ُ يُ   ََل و إ  عُ دْ ال نَ  نُ ، َنَْ ةٍ يدَ د  جَ  ةٍ وَ عْ دَ ا ب  نَ يْـ تَـ ا أَ نَ نَـّ أَ  مْ وَنَُ وْه ُ ، يُ كَ ل  ذَ  مْ وَنَُ وْه 

 ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  ه  يْ لَ عَ  انَ ا كَ  مَ ََل و إ  عُ دْ ا نَ َّنََّ ، إ  يدٍ د  جَ  بٍ هَ ذْ  مَ ََل إ  وَ  ةٍ يدَ د  جَ  ةٍ يدَ ق  عَ 
ُ بَ يُـ ا، وَ نَ تُـ وَ عْ دَ  ه  ذ  هَ ا وَ نَ تُـ يقَ ر  طَ  ه  ذ  هَ  نَّ  أَ َنَ رَ مْ أَ  مْ هَ فْ يَـ  َلَْ  نْ مَ ل   رُ كُ ذْ يَ ا، فَـ نَ لَ بْـ قَـ   ني ٍّ
 ة  لَّ د  ألَ ا َب  نَ ت  مَ اوَ قَ مُ  نْ عَ وا زُ جَ ا عَ مَ ا لَ نَّ م   ونَ رُ ذ ٍّ ُيَُ  ينَ ذ   الَّ َنَ اءَ دَ عْ أَ  نَّ أَ  مْ ْلَُ 

َ بَ يُـ  نْ ا أَ نَّ م   دٍ رْ فَـ  ل ٍّ ى كُ لَ . عَ يب  اذ  كَ األَ وَ  ات  اءَ ِ َ فْ  اال  ََل وا إ  ؤُ ْلََ  ة  يَّ ع  رْ الشَّ   ني ٍّ
 ه  ذ  هَ  اءُ مَ لَ عُ  انَ ا كَ هَ يْـ لَ و إ  عُ دْ نَ  نُ َنَْ  َّت  الَّ  ةَ يدَ ق  عَ الْ  نَّ أَ  مْ ْلَُ  ونَ رُ كُ ذْ  تَ ال ا ثَ . مَ كَ ل  ذَ 
ُْ فَ الْ  ط  اس  بَ الْ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ  اكَ نَ هُ ا، فَـ هَ يْـ لَ عَ  الد  ب  الْ   قُ بَ سْ األَ  انَ نَ بْـ لُ  َّت  فْ مُ  ىُّ ور  ا
 يفٌ ل  َتَْ  هُ لَ  ىُّ س  لُ ابُـ رَ الطَّ  ىُّ ج  قْ اوُ قَ الْ  ن  اس  حَ مَ و الْ بُ أَ  خُ يْ الشَّ ، وَ كَ ل  ذَ  ه  اب  تَ ُ  ب   رَ كَ ذَ 
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 الء  ؤُ ، هَ ىُّ ود  ارُ بَ يب الْ ه  وَ  خُ يْ الشَّ  كَ ل  ذَ كَ ، وَ اس  لنَّ ل   هُ مُ ل ٍّ عَ نُـ  نُ ا َنَْ مَ  يه  ف   رُ كُ ذْ يَ 
وا ؤُ  ْلََ َنَ اءَ دَ عْ أَ  نَّ ى أَ لَ عَ  يلُ ل  الدَّ . وَ انَ نَ بْـ لُ  ِف   اء  مَ لَ عُ الْ  ز  رَ بْـ أَ  نْ وا م  انُ كَ   ةُ البَ الثَّ 
 ه  يْ لَ عَ  نُ ا َنَْ مَ  َأنَّ  واتُ ب  ثْ يُـ ل   ةٌ يَّ ع  رْ شَ  ةٌ لَّ د  أَ  مْ هُ دَ نْ ع   سَ يْ لَ  مْ َنَُّ أل َ  ات  اءَ ِ َ فْ  اال  ََل إ  

 ينَ ذ  الَّ  نيَ ف  ال  خَ مُ الْ  الء  ؤُ هَ  انَ نَ بْـ لُ  رْي  غَ  ِف  وَ  انَ نَ بْـ لُ  وا ِف  بُ لَ ا طَ نَ تَـ اعَ َجََ  نَّ ، إ  لٌ ط  َبَ 
 مَ وْ يَـ الْ  وَ هُ  ىذ  الَّ  ىُّ وط  بُ الْ  يدٌ ع  ا سَ ذَ وا. هَ بُ رَّ هَ تَـ فَـ  ة  رَ اظَ نَ مُ لْ ا ل  نَ يْـ لَ عَ  ونَ َُِ فْ يَـ 
 َنَ أَ  الَ قَ  ة  رَ اظَ نَ مُ لْ يم ل  ل  يل حَ َجَ   هُ بَ لَ طَ  قَ شْ مَ د   ة  عَ ام  جَ  ِف   ة  يدَ ق  عَ الْ  سُ ر ٍّ دَ مُ 
 يذُ الم  تَ  الَ قَ يم فَـ ل  يل حَ َجَ   هُ بَ لَ طَ  ىُّ او  ضَ رَ قَ ا الْ ذَ َُ هَ ، وَ مْ ُُ خَ يْ شَ  رُ ظ  َنَ أُ 
 خ  يْ الشَّ  بنُ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ . وَ ان  يَ ع  لْ ل   رٌ اه  ظَ  رٌ مْ ا أَ ذَ ، هَ مْ ُُ ونَ رُ اظ  نَ يُـ  ىيذ  الم  تَ 

 نْ  م  الَّ إ   ونَ افُ ال َيََ  الء  ؤُ هَ  الَ قَ  َِبْ دُ  اال ا ِف  حَ  يمُ ق  مُ الْ  ىٍّ ُ ٍّ مَ الْ  فيْ ور سَ د نُ مَّ ُمَُ 
 .مْ ُُ ت  اعَ َجََ 

 ونَ وضُ َيَُ وَ  مَ لْ ع  الْ  ونَ عُ دَّ ، يَ يزٌ ي  َتَْ  مْ هُ دَ نْ ا ع  مَ  الء  ؤُ هَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ال  اءُ مَ لَ عُ  مْ هُ دَ نْ ا ع  مَ  ةُ يَّ اب  هَّ وَ الْ ، وَ لٌ اهَّ جُ  مْ هُ لُّ كُ   الء  ؤُ ، هَ ه  ب   مْ ْلَُ  مَ لْ ا ال ع  يمَ ف  
 ا.نَّ وا عَ تُ َُ وا سَ انُ ا كَ نَ تْـ َُ سَ  وْ ، لَ مْ ْلَُ  تُ ُُ سْ ا ال نَ نَ نَـّ ا أل َ نَّ عَ  ونَ تُ ُُ سْ يَ 

 لُ ثْ اه م  ورَ تُ كْ الدُّ  مَ اسْ  ونَ لُ م  ُيَْ  مْ هُ رُ ثَـ كْ أَ  نيَ ال  جَّ الدَّ  الء  ؤُ وا هَ رُ ذَ احْ فَ  الَ قَ وَ      
 نْ م   ىذ  الَّ  اِف  صَ  انُ مَ ثْ ا عُ ذَ هَ  كَ ل  ذَ ، كَ رَ صْ م   نْ م   جَ رَّ َتََ  ىذ  الَّ  ى ٍّ وط  بُ ا الْ ذَ هَ 
 مَ لْ وا ع  سُ رَ ا دَ مَ  مْ َنَُّ أَ ، كَ ة ا يَّ ر  فْ كُ   ة ا يدَ ق  عَ  لُ م  ُيَْ وَ  جَ رَّ َتََ  ر  هَ زْ األَ  نَ اء م  رَ َسَْ  ِب  أَ 
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 اءَ مَ لَ عُ  مْ هُ تَـ يقَ ق  حَ  فُ ر  عْ ال يَـ  نْ مَ  مْ هُ نـُّ ظُ يَ يب اا فَـ ل  قْ تَـ  المَ َُ الْ  ونَ بُ لٍّ  قَ يُـ  ين  الد ٍّ 
 .اءَ هَ قَ فُـ 

 لُ صُ ُيَْ  هُ لَ  تَ ُ  سُ  نْ ا إ  نَ ت  يَّ ع  ى َجَْ لَ عَ  بُ ذ  ُْ يَ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 عَ مَ  اج  مَ د  نْ اال   نَ م   اس  النَّ  ضَ عْ بَـ  رُ ف ٍّ نَ يُـ  دْ قَ  اءَ ِ َ فْ ا اال  ذَ هَ  نَّ أل َ  ريٌ ب  كَ   رٌ رَ ضَ 
 هُ ونَ مُ ل ٍّ عَ يُـ فَـ  الل  الضَّ  ق  رَ ف   نْ م   ةٍ قَ رْ  ف  ََل إ   صُ خْ ا الشَّ ذَ هَ  بُ هَ ذْ يَ فَـ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ 
  هُ لَ  الُ قَ يُـ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ِف   نُ عَ طْ يَ  ىذ  . الَّ تُ َُ سْ ا ال يُ ذَ هَ  ل  ثْ م   ِف   كَ ل  ذَ ل   رَ فْ ُُ الْ 
 نْ م   ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ن  عَ  يب  اذ  كَ األَ  عُ فْ ا. دَ ذَ هَ  ل  ثْ م   نْ م   ةٌ يئَ ر  بَ  ةُ يَّ ع  مْ اْلَْ  تَ بْ ذَ كَ 
 .وض  رُ فُ الْ  ض  رَ فْـ أَ 

 .فٌ رَ ا شَ نَ ت  يَّ ع   َجَْ ََل إ   ابُ سَ ت  نْ اال   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 الٍ ُمََ  ِف   ةٌ اقَ طَ  هُ دَ نْ ع   صٍ خْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م   وبُ لُ طْ مَ الْ فَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

، وم  مُ عُ لْ َب   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  ةُ حَ لَ صْ مَ  يه  ا ف  مَ ل   ة  يَّ ع  مْ جَ لْ ا ل  هَ مَ د ٍّ قَ يُـ  نْ أَ  االت  جَ مَ الْ  نَ م  
ى لَ عَ  تْ يَ ن  بُ  ةَ يَّ ع  مْ اْلَْ  ه  ذ  هَ  نَّ أل َ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  مَ دُ َيَْ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  الٍ ُمََ  ى ٍّ أَ  ِف  
 .ط ٍّ ا اِلَْ ذَ ى هَ لَ ا عَ هَ لُ مَ عَ وَ  اس  سَ ا األَ ذَ هَ 

، يمٌ ظ  عَ  رٌ مْ أَ  نُ ُ  ا ميُْ مَ  ل ٍّ ُُ ا ب  نَ ت  اعَ َجََ  ةُ دَ عَ اسَ مُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  ن  دَ بَ ب   ه  س  فْ نَـ ب   ه  ال  ِب َ  دَ اع  سَ يُ  نْ أَ  يعُ ط  تَ سْ ال يَ  انَ ا كَ ذَ ، إ  ه  س  فْ نَـ ب   صُ خْ الشَّ 

وا مُ لَ اعْ ا فَ ذَ وا هَ لُ عَ فْ تَـ  َلَْ  نْ ، إ  دُ اع  سَ يُ  ه  ال  مَ وَ  ه  ن  دَ بَ ب   الٌ مَ  هُ لَ  ىذ  الَّ ، وَ دُ اع  سَ يُ 
َْ ؤَ مُ  مْ ُُ نَّ أَ  ْ   ِف   ونَ ذُ ا  .ة  رَ اآل
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، مْ هُ تَـ يَـّ ز  ا مَ نَ ت  اعَ مَ ْل َ  فُ ر  عْ ى ال يَـ مَ عْ أَ  هُ بُ لْ قَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .مْ هُ تَـ يَـّ ز  مَ  مْ ْلَُ  فُ ر  عْ يَـ فَـ  هُ بَ لْ قَـ  اَّللَُّ  َِ تَ فَـ  ىذ  ا الَّ مَّ أَ 

 

 ةَ يفَ ن  و حَ بُ أَ      
 انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ةَ يفَ ن  و حَ بُ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ ْلَْ ا امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ىش  ميَْ  انَ كَ   هُ لَّ عَ . لَ ةَ يلَ و  الطَّ  ةَ افَ سَ مَ الْ  ه  ذ  هَ  ة  رَ صْ بَ  الْ ََل إ   ادَ دَ غْ بَـ  نْ م   بُ هَ ذْ يَ 
 ة ا رَّ مَ  ينَ ر  شْ ع   نْ م   رَ ثَـ كْ . أَ س  مْ الشَّ  ر ٍّ حَ  تَ َتَْ  ة  ابَّ ى الدَّ لَ عَ  بُ كَ ْر يَـ  وْ ا أَ ي ا شْ مَ 
 مْ هُ وَ  المَ سْ اإل   ونَ عُ دَّ يَ  ينَ ذ  الَّ  بَ ار  حَ يُ ل   ة  رَ َبصْ  الْ ََل إ   ادَ دَ غْ بَـ  نْ م   بَ هَ ذَ 
ا ذَ هَ  ل  جْ أل َ  اتٍ هَ بُـ شُ  ونَ ريُ ث  يُ  ينَ ذ  الَّ  ة  دَ الح  مَ الْ  ضُ عْ بَـ  كَ ل  ذَ كَ . وَ ونَ فُ ر  حَ نْ مُ 
 .مْ هُ رَ س  ُْ يَ ل   ىَّ ل  قْ عَ الْ  يلَ ل  الدَّ وَ  ىَّ ع  رْ الشَّ  يلَ ل  الدَّ  يمَ ق  يُ ل  

 

 م  ائ  الدَّ  د  بْ عَ  بن   دَ ْحَْ أَ  تُ نْ ب   ةُ مَ اط  فَ  ةُ دَ ي ٍّ السَّ      
 نَ ري اا م  ق  ري اا، فَ ق  فَ  ارَ ا صَ ذَ  هَ َنَ رُ صْ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ال  جَ الر ٍّ  نَ م   اءُ هَ قَ فُـ  دُ وجَ يُ  انَ كَ   ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م   لَ بْ ، قَـ رُ صْ عَ ا الْ ذَ هَ  ريٌ ق  ، فَ م  لْ ع  الْ 
ا ْلََ  الُ قَ يُـ  ةٌ خَ يْ شَ  ةَ َُّ مَ  ِف   تْ انَ كَ   ةٍ نَ سَ  ََّتْ ائَ م   لَ بْ قَـ ، وَ اء  سَ الن ٍّ  نَ م   اتٌ يهَ ق  فَ وَ 
 ِف   مَ لْ ع  الْ  ت  مَ لَّ عَ ، تَـ اق  رَ ع  الْ  نَ ا م  هَ لُ صْ أَ  م  ائ  الدَّ  د  بْ عَ  بن   دَ ْحَْ أَ  تُ نْ ب   ةُ مَ اط  فَ 
 تْ امَ قَ أَ فَ  ةَ َُّ ِب َ  يمَ ق  تُ  نْ أَ  تْ وَ نَـ فَـ  تْ ارَ زَ وَ  تْ جَّ حَ  ج ٍّ  اْلَْ ََل إ   تْ اءَ جَ  ا ُثَّ هَ د  لَ بَـ 
 ت  يْ  بَـ ََل إ   تْ بَ هَ ا ذَ هَ تُـ مَ اد  َْ  ةٍ لَ يْـ لَ  اتَ ، ذَ نْي  تَ نَـ سَ  تْ يَ م  عَ  ُثَّ  ة ا عَ اس  وَ  ة ا دَّ مُ  ةَ َُّ ِب َ 
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 ل  يْ اللَّ  ام  يَ ق  ل   تْ امَ قَ ا ُت َ ادَ عَ كَ   ل  يْ اللَّ  ف  وْ جَ  ِف   ىَ ه   ا، ُثَّ هَ تْـ نَـ ذَ أَ تَ ا اسْ هَ ل  هْ أَ 
َلعَ  رَ سَ َُ انْ فَ  ج  رَ ى الدَّ لَ عَ  تْ قَ لَ حْ زَ تَـ فَـ   ل  مُّ َتََ  عَ مَ  تْ لَّ صَ  ا ُثَّ هَ الع  ضْ أَ  نْ م   ان  ض 

 رٍ ُْ  بَ َبَ  أَ َدَنَ ي ٍّ سَ وَ  ولَ سُ الرَّ  ت  أَ رَ فَـ  تْ فَ غَ  ُثَّ  ل  يْ اللَّ  امَ يَ ق   تْ لَّ صَ  يد  د  الشَّ  َلَ  األَ 
 نْ أَ  دَ عْ بَـ  ولُ سُ ا الرَّ ْلََ  الَ قَ فَـ  ةَ بَ عْ َُ الْ  هُ اج  وَ ا يُـ هَ تُـ يْـ بَـ وَ  ة  بَ عْ َُ الْ  نَ م   نْي  مَ اد  قَ  رَ مَ عُ وَ 
ا هَ تْـ عَ ضَ وَ ا وَ هَ يْـ نَـ يْـ عَ  تْ حَ سَ مَ ، فَ ك  يْ نَـ يْـ عَ  ه  ب   ىح  سَ امْ  ه  ائ  دَ ر   ف  رَ طَ  ِف   قَ صَ بَ 

 ة ا رَ ص  بْ ا مُ ُتَْ أَ ا رَ هَ تُـ مَ اد  َْ  تْ اءَ ا جَ مَّ لَ  ، ُثَّ ال  اْلَْ  ِف   تْ رَ صَ بْ أَ فَ  ر  سْ َُ الْ  ل ٍّ ى ُمََ لَ عَ 
 احٍ وَ نَـ  ِف  وَ  ةَ َُّ مَ  ا ِف  هَ ََُ َْ  رَ شَ تَ انْـ  ، ُثَّ ةَ صَّ ق  ا الْ هَ يْـ لَ عَ  ةُ خَ يْ الشَّ  ت  صَّ قَ فَـ 
 .ةٍ يدَ ع  بَ 

ا هَ نْـ م   نَ دْ فَ تَـ اسْ  ةَ َُّ مَ  ل  هْ أَ  نْ م   اء  سَ الن ٍّ  نَ م   ريٌ ث  ، كَ ةٌ يَّ ل  وَ  ةُ مَ اط  فَ  ه  ذ  هَ      
 ان  خَ يْ الشَّ  ان  ذَ هَ  َل   الَ قَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ إ   تْ الَ ، قَ ةٌ يَّ ل  بَ نْـ حَ  ىَ ه  ى وَ وَ قْ التـَّ وَ  د  هْ لزُّ َب  
 نْي  خَ يْ ا شَ اهَ رَ أَ ا وَ مَ اَن   مَ زَ  ِف   رَ مَ عُ وَ  رٍ ُْ بَ  ِب  أَ  لُ ثْ م   ان  ذَ هَ  ةَ َُّ مَ  اء  مَ لَ عُ  نْ م  

 نْي  مَ ال  عَ الْ  كَ ن  يْ ى ذَ لَ عَ  تْ صَّ ا قَ مَّ لَ  ، ُثَّ ان  قَ اس  فَ  ان  ذَ ا هَ ْلََ  الَ قَ وَ  ن  يْ رَ َْ َءا
 مُ ه  س  فُ نْـ ى أَ لَ عَ  ونَ افُ ، َيََ َََ اِلَْ  ىف  ْْ أَ  اة  يَ اْلَْ  ا ِف  نَ مْ ا دُ ا مَ اال ْلََ قَ  نْي  بَ ي ٍّ الطَّ 

 .ة  نَ تْـ ف  الْ  وا ِف  عُ قَ يَـ  نْ أَ  مْ ه  س  فُ نْـ ى أَ لَ عَ  ونَ افُ َيََ  اَّللَّ   اءُ يَ ل  وْ ، أَ ءَ َيَ الر ٍّ وَ  ةَ نَ تْـ ف  الْ 
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 ىُّ و  دَ بَ الْ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ      
 دٌ اه  زَ  اَل ٌ عَ  ىُّ و  دَ بَ الْ  دُ ْحَْ أَ  خُ يْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ات  اءَ رَ ق  لْ َب   انَ ءَ رْ قُ و الْ لُ تْـ يَـ  اَل ٌ عَ  وَ هُ وَ  ةَ َُّ مَ  ِف   نَ َُ سَ فَ  ب  ر  غْ مَ الْ  نَ م   اءَ جَ 
 ِف   ه  ب   ونَ كُ َََّ تَ وا يَـ انُ كَ وَ  هُ رَ دْ وا قَ فُ رَ عَ  رَ صْ م   لُ هْ ، أَ رَ صْ م   نَ َُ سَ  . ُثَّ ة  عَ بْـ السَّ 

ٍّ وَ  رُ هَ شْ ، أَ ه  ت  وْ مَ  دَ عْ بَـ وَ  ه  ات  يَ حَ   الَ ، قَ جَ وَّ زَ ا تَـ مَ  دٌ اه  زَ  اَل ٌ عَ  وَ هُ وَ  رَ صْ م   ِف   َل 
 نْ م   هُ ونَ جُ و ٍّ زَ يُـ  رَ صْ م   لُ هْ أَ  انَ َُ لَ  اجَ وَ الز ٍّ  ادَ رَ أَ  وْ . لَ ني  ع  الْ  ور  اْلُْ  نَ م   جُ وَّ زَ تَـ أَ 
 .دٍ اح  وَ  نٍ َءا ِف   ةٍ عَ بَـ رْ أَ 

 نيَ م  ل  سْ مُ الْ  ينَ د  اه  جَ مُ الْ  نَ م   سٌ َنَ ، أُ ةٌ يمَ ظ  عَ  ةٌ امَ رَ كَ   هُ لَ  ىُّ و  دَ بَ الْ  دُ ْحَْ ا أَ ذَ هَ      
 رَّ جَ  ة ا يَّ و  نَ عْ مَ  ة ا وَّ قُـ  اهُ طَ عْ  أَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  ى، اَّللَُّ رَ سْ  أَ وَبَّ ورُ  أَ ََل إ   ارُ فَّ ُُ الْ  مُ هُ ذَ َْ أَ 
، ة  امَ رَ َُ الْ  يق  ر  طَ ب   رَ صْ  م  ََل  إ  وَبَّ ورُ أَ  نْ م   مْ ه  د  لَ  بَـ ََل إ   مْ هُ دَّ ى رَ رَ سْ األَ  كَ ئ  ولَ أُ 
 .ه  ات  امَ رَ كَ   نْ م   يلٌ ل  قَ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ ، هَ مْ هُ دَّ رَ 
 

 ىُّ ر  شْ ب  الْ  يمٌ ل  سَ  خُ يْ الشَّ      
 ع  ام  اْلَْ  خُ يْ شَ  ىُّ ر  شْ ب  لْ ا يمٌ ل  سَ  خُ يْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  يق  ر  طَ  اءَ وَ ا سَ نَ ب  وَ  كَ ب   كَ لَ سَ وَ  ه  يق  ف  وْ تَـ ب   اَّللَُّ  كَ دَ يَّ أَ  مْ لَ اعْ  هُ صُّ ا نَ مَ  الَ قَ  ر  هَ زْ األَ 
 نْ عَ  هٌ زَّ نَـ مُ  اَّللََّ  نَّ أَ  ونَ يُّ ن ٍّ السُّ  عَ َجَْ أَ  ه  يْ لَ ا عَ مَ وَ  ة  يَ اج  النَّ  ة  قَ رْ ف  الْ  بَ هَ ذْ مَ  نَّ أَ 
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 هُ هُ زُّ نَـ تَـ  كَ ل  ذَ  نْ م  ، وَ وث  دُ اْلُْ  ات  َس َ  يع  َجَ   ا ِف  ْلََ  فٌ ال  ، ُمَُ ث  اد  وَ اْلَْ  ة  اِبََ شَ مُ 
 .ةُ يَّ ع  طْ قَ الْ  نيُ اه  َََ الْ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ  تْ لَّ ا دَ مَ كَ   ان  َُ مَ الْ وَ  ة  هَ اْلْ   ن  عَ 
 

ُّ لَ اْلَْ  ارٌ زَ ن   خُ يْ الشَّ        ِب 
 .فٍ لْ أَ كَ   دٌ اح  وَ  ارٌ زَ ن   خُ يْ الشَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
ا هَ د  قْ فَـ  دَ عْ  بَـ الَّ ا إ  هَ رَ دْ قَ  فُ ر  عْ ال يَـ  م  عَ الن ٍّ  نَ م   ريٌ ث  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .مْ ُُ يْ لَ عَ  اَّللَّ   م  عَ ن   نْ م   ارٌ زَ ن   خُ يْ الشَّ وَ 
 

 ةريَ اق  رَ قَـ  ين  الد ٍّ  امُ سَ ح   خُ يْ الشَّ      
 م  هْ فَ الْ  ل  هْ أَ  نْ ، م  لٌ دْ عَ  ةٌ قَ ب   ري ٌٍّ نَ  هُ لُ قْ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ة  ورَ شُ مَ الْ وَ 
ا قَـ اه  ا زَ ام ا سَ حُ  خَ يْ الشَّ  تُ فْ رَ  عَ َنَ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        هُ يَ ل ٍّ وَ أُ  نْ أَ  لَ بْ د ا

ا.اه  زَ  اهُ نَ فْـ رَ ا عَ مَ كَ   نَ اآل وَ هُ وَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ةَ سَ ئَ ر    د ا
 ة  سَ ئَ ر   ل  مَ عَ  ب  ََل وْ أَ  وَ هُ  نْ ا مَ نَ ت  اعَ َجََ  نْيَ بَ  دُ وجَ ال يُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .هُ نْ م   ة  يَّ ع  مْ اْلَْ 
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 صَ ْح ْ  ةُ ينَ د  مَ      
 مَ وْ يَـ ، الْ تْ انَ كَ   م  لْ ع  الْ  ةُ ينَ د  مَ  صُ ْح ْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ىَ ق  ا لَ ذَ إ   د  لَ بَـ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   دُ اح  وَ الْ  صَ ْح ْ  ِف   ة ا نَ سَ  نيَ ع  بَ رْ أَ  و  َنَْ  لَ بْ ، قَـ ةٍ يَ ال  َْ  هُ بْ ش  
ا مَ وَ  تَ نْ أَ  نَ يْ أَ  نْ م   هُ لُ أَ سْ يَ وَ  ه  يْ لَ عَ  مُ ل ٍّ سَ يُ وَ  ه  ه  جْ وَ  ِف   شُّ بَ يَـ  يق  ر  الطَّ  يب اا ِف  ر  غَ 

 د  يَ ب   هُ دُ يَ ا وَ ذَ هَ  ىْ  أل َ وَ  َل   رْ ف  اغْ  مَّ هُ اللَّ  ولُ قُ يَـ وَ  ِب  ٍّ ى النَّ لَ عَ  ىل ٍّ صَ يُ  ُثَّ  كَ اَسُْ 
 ان  وَ ْْ اإل   بُ زْ ح   رَ هَ ظَ  نْ أَ  دَ عْ ا بَـ مَّ . أَ صَ ْح ْ  لُ هْ وا أَ انُ ا كَ ذَ َُ ، هَ يب  ر  غَ ا الْ ذَ هَ 

 نَ وا م  بُ دَ حْ ا أَ مَ  ة  رَ ثْـ كَ   نْ م   ه  ار  جَ  نْ م   افُ َيََ  ارُ اْلَْ وَ  يه  ْ  أَ  نْ م   افُ َيََ  خُ األَ  ارَ صَ 
 ِف   ر ٍّ الشَّ  نَ م   ثَ دَ حْ ا أَ اذَ مَ  َّللَّ  َب   وذُ عُ ، نَـ بُ زْ ا اْلْ  ذَ . هَ ل  الب  بَ الْ وَ  َْت  ف  الْ 
، كَ ئ  ولَ أُ  نْ م   هُ لَّ عَ لَ  ولُ قُ يَـ  اهُ قَ لْ يَـ  نْ ِم َّ  افُ َيََ  صُ خْ . الشَّ ريٌ ب  كَ   رٌّ ، شَ نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
 الد  ب   ل ٍّ كُ   ا ِف  ذَ َُ هَ  ارَ ا صَ يَ نْـ الدُّ  ل ٍّ كُ   . ِف  مْ ه  ب  بَ سَ ب   وبُ لُ قُ الْ  ت  رَ افَـ نَ تَـ 
 دَ ائ  قَ عَ الْ  نَّ أل َ  ه  ار  جَ  نْ م   افُ َيََ  خُ األَ  ارَ صَ  رَ صْ م   ِف  وَ  ب  ر  غْ مَ الْ  ِف   نيَ م  ل  سْ مُ الْ 

 ْْ  وبُ لُ قُ . الْ الء  ؤُ هَ  ةَ يدَ ق  عَ  دُ ق  تَ عْ ا يَـ ذَ هَ ، وَ الء  ؤُ هَ  ةَ يدَ ق  عَ  دُ ق  تَ عْ ا يَـ ذَ هَ  تْ فَ لَ تَـ ا
 مْ هُ بُـ نْـ ، ذَ الء  ؤُ هَ  نْ م   عُ مَ سْ نَ  نُ َنَْ ا وَ نَ بُـ نْـ ا ذَ مَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  الَ قَ  نْ إ  فَ  ة ا رَ اف  نَ تَـ مُ  تْ ارَ صَ 

 ر  هَ ظْ ِب َ  رُ هَ ظْ يَ  هُ نَّ أَ  د  رَّ جَ مُ ل   ةٌ قَ ب   هُ نَّ أَ  ونَ فُ ر  عْ ال يَـ  نْ  مَ ََل إ   ونَ سُ ل  َيَْ  مْ َنَُّ أَ 
ا يَ نْـ الدُّ  ور  مُ ، أل ُ ىف  ُْ ال يَ  ر  هَ ظْ مَ الْ  د  رَّ جَ مُ وا، ل  لُ أَ سْ يَ ل   ه  يْ لَ إ   ونَ سُ ل  ، َيَْ خ  اي  شَ مَ الْ 
 .ونَ اطُ تَ ُيَْ 
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 ف  ائ  الطَّ  لُ بَ جَ      
 ةَ َُّ مَ  ب  رْ قُ ب   وَ هُ  ىذ  الَّ  ف  ائ  الطَّ  لُ بَ جَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ف اا يْـ صَ  ةٌ ارَّ حَ  ةُ َُّ ، مَ اكَ نَ هُ  هُ طَّ حَ  ةَ َُّ مَ  ب  رْ  قُـ ََل إ   ام  الشَّ  الد  ب   نْ م   هُ عَ لَ قَـ  يلُ َْ  ج  
 .ارٌ ا ِث َ يهَ ا ف  مَ اء ا وَ تَ ش  وَ 

 نْ م   انٌ مَّ رُ  يه  ف   لُ بَ ا اْلَْ ذَ ، هَ ارَ مَ الث ٍّ  از  جَ اْلْ   لَ هْ أَ  قَ زُ رْ يَـ  نْ ا أَ عَ دَ  يمُ اه  رَ بْـ إ       
  ة ا يفَ ث  اَب ا كَ يَ ب   ونَ سُ بَ لْ يَـ  ف  يْ الصَّ  ، ِف  ونَ سُ بَ لْ يَـ  اء  تَ الش ٍّ  اد ِف  رَ ب  وَ  ان  مَّ الرُّ  ن  سَ حْ أَ 

 ولُ سُ الرَّ  ن  ُ  لَ  اءُ يَ ن  غْ األَ  ةَ َُّ مَ  لُ هْ أَ  (افُ طَ صْ يَ ) اكَ نَ ، هُ انَ نَ بْـ لُ  ال  بَ ج   ض  عْ بَـ كَ 
ُ صْ ، يَ اف  يَ ط  صْ ال  ل   بَ هَ ا ذَ مَ   ا.هَ د  رْ بَـ وَ  ة  ينَ د  مَ الْ  ر ٍّ ى حَ لَ عَ  َ 
 

 ال  مَ الْ  ة  بَّ ُمََ  نْ م   رَ ذَ اْلَْ  رَ ذَ اْلَْ      
ا ذَ إ   ف  لَ السَّ  نَ م   نيَ ع  اب  التَّ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ إل  ا الَ قَ      

 كَ ين  د   ر  مْ ى أَ لَ عَ  فْ َْ  اهُ نَ عْ مَ  كَ ين  ى د  لَ عَ  هُ مْ اُتَّ  فَ  الَ مَ الْ  بُّ ُيُ   اَل َ عَ الْ  تَ يْ أَ رَ 
 .هُ نْ مَ ، ال َتَْ هُ نْ م  

. ة  بَّ حَ مَ الْ  قَ لَ طْ مُ  سَ يْ لَ  ة  ايَ وَ غَ  الْ ََل إ   رُّ َجَُ  َّت  الَّ  ةُ بَّ حَ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 سَ يْ لَ  ةٍ نَ سَ حَ  ةٍ يَّ ن  ب   ه  ل  هْ أَ  ات  اجَ حَ  د ٍّ سَ ل   وْ أَ  رْي  اِلَْ  وه  جُ وُ  ِف   ه  ف  رْ صَ ل   ال  مَ الْ  ةُ بَّ ُمََ 
 .ه  ب   سَ ال ِبَْ وم اا وَ مُ ذْ مَ 
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 ىُغر ٍّ  اءُ ضَ يْ  بَـ َيَ وَ  اءُ رَ فْ  صَ َيَ  ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا يَ نْـ  دُ َيَ  اهُ نَ عْ مَ  اِّ  تـَُغرَّ  نْ أَ  ان  يعَ ط  تَ سْ ا ال تَ مَ تُ نْـ أَ  ةُ ضَّ  ف  َيَ وَ  بُ هَ  ذَ َيَ  اهُ نَ عْ مَ  ىرْي  غَ 
 .يِن  ن  ت  فْ تَـ  نْ أَ  نيَ يع  ط  تَ سْ ال تَ  ت  نْ أَ 

 ال  مَ لْ وا ل  رُ فَ كَ   سٍ َنَ أُ  نْ م   مْ ، كَ ةٌ نَ تْـ ف   ال  مَ الْ  بُّ حُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ال  مَ لْ وا ل  قُ سَ فَ  سٍ َنَ أُ  نْ م   مْ كَ وَ 

 

 ات  ورَ رُ الضَّ  ِف   ال  مَ الْ  فُ رْ صَ      
 ق  زْ الر ٍّ  نَ م   يل  ل  قَ لْ َب   ة  اعَ نَ قَ لْ َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ار  ثَ كْ ِب    مْ ُُ يْ لَ عَ ا، وَ يَ نْـ الدُّ وَ  ين  الد ٍّ  ةُ المَ سَ  ق  زْ الر ٍّ  نَ م   ري  س  يَ لْ َب   ةَ اعَ نَ قَ الْ  نَّ إ  فَ 
 اد  دَ عْ ت  سْ اال  وَ  ق  زْ الر ٍّ  نَ م   ري  س  يَ لْ َب   ة  اعَ نَ قَ ى الْ لَ عَ  دُ اع  سَ يُ  هُ نَّ إ  فَ  ت  وْ مَ الْ  ر  كْ ذ  
ْ  ل   ْ   ار  يثَ إ  وَ  ة  رَ آل  ََل إ   وج  رُ ى اِلُْ لَ عَ  ىَ اد  مَ التَّ وَ  مْ كُ َيَّ ا. إ  يَ نْـ ى الدُّ لَ عَ  ة  رَ اآل

 نَّ أَ  يث  د  اْلَْ  ِف   تَ بَ بَـ  هُ نَّ إ  فَ  مْ كُ دَ نْ ع   يدَ ت  ا اعْ مَ كَ   ةٍ بَ ار  قَ تَـ مُ  اتٍ ََِ فَ  ِف   د  يْ الصَّ 
 ىاص  عَ مَ الْ  بُ بَ سَ  ىَ ه   ةُ لَ فْ غَ الْ ، وَ وب  لُ قُ الْ  ِف   ةَ لَ فْ غَ الْ  بُ ب ٍّ سَ يُ  د  يْ الصَّ  اعَ بَ اتٍّ  
  ات  يَ هَ تَـ شْ مُ الْ  نَ م   ريٍ ث  َُ ل  وَ  كَ ل  ذَ ل   فُ رَ صْ ا يُ وا مَ لُ عَ اجْ . وَ ات  وهَ رُ ُْ مَ الْ وَ 
  ت  َيَّ ور  رُ الضَّ  نَ م   وَ ا هُ يمَ ف   وهُ فُ ر  صْ تَ  نْ أَ  مْ ُُ ب   يرُ د  اْلَْ  ة  ارَ يجَ الس ٍّ  ب  رْ شُ كَ 
 مَ وْ يَـ الْ  ضَ رَ عْ أَ  َّت  الَّ  ة  يَّ ور  رُ الضَّ  ام  َُ حْ األَ وَ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  ة  يدَ ق  عَ  ر  شْ نَ ب   ام  يَ ق  الْ كَ 

 اكَ نَ هُ  لْ هَ وَ  كَ ل  ذَ  ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ تُ نْـ أَ ا وَ ِب َ  ام  يَ ق  الْ  ن  عَ  ة  رَ د  قْ مَ الْ  لُ هْ أَ وَ  اءُ يَ ن  غْ األَ 
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ُ تَ  نْ مَ ل  ا، فَ ِب َ  ونَ ومُ قُ يَـ  اءُ يَ ن  غْ أَ   كَ ل  ذَ ا ل  وْ عَ سْ تَ  نْ أَ  مْ ُُ يْ لَ عَ  بُ اج  وَ الْ فَ  ،اوَنََ كُ ِْ
 الَّ س اا إ  فْ نَـ  اَّللَُّ  فُ لٍّ  َُ ال يُ ﴿ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  الَ قَ  د  هْ اْلُْ  قَ وْ ال فَـ  مْ كُ د  هْ جُ  ر  دْ قَ ب  
 ونَ فُ تَـ ُْ يَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ىف  ظَّ وَ مُ  نْ م   ريَ ث  َُ الْ  نَّ إ  ا وَ ذَ . هَ [ة  رَ قَ بَـ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾اهَ عَ سْ وُ 
 ِف   لَ مَ عَ وا الْ رُ بَـ َءا مْ اُت   قَ فَ نَـ ل   ة ا ادَ عَ  اسُ النَّ  هُ فُ ر  صْ ا يَ مَ  ىف  ال تَ  مْ اُتُُ بَ تَـّ رَ ، مُ يل  ل  قَ لْ َب  

ْ   ِف   ة ا بَ غْ رَ  يل  ل  قَ الْ  كَ ل  ذَ ب   ة  يَّ ع  مْ اْلَْ   ِف   دُ وقَ ال يُ  نْ مَ  مْ هُ نْـ م   نَّ  إ  َّتَّ حَ  ة  رَ اآل
 قَ بَ سَ  دْ قَ . وَ ة  لَّ ق  الْ  نَ م   ه  و  َنَْ وَ  ََب  ى اللَّ لَ عَ  ونَ رُ ص  تَ قْ يَـ  لْ بَ  ة ا دَّ مُ  خ  بْ لطَّ ل   مْ ه  ت  يْ بَـ 
 ه  ت  لَّ غَ  نْ م   عَ مَ جَ ال ا فَ مَ عَ  لَ م  عَ ا فَـ دَ نَ  كَ ََل إ   بَ هَ ذَ  نْ أَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  اد  رَ فْـ أَ  ض  عْ بَـ ل  
ْ   رَ آبَـ فَ  ة  يَّ ع  مْ اْلَْ  ةَ اجَ ى حَ أَ رَ ن اا فَـ َُ سْ مَ  ىَّ َِ  شْ يَ ل   انَ نَ بْـ  لُ ََل إ   عَ جَ رَ فَـ   الَ قَ فَـ  ةَ رَ اآل
ا ذَ هَ  عَ فَ دَ فَ  ه  ت  يشَ ع  مَ  ل  جْ ى أل َ رَ ْْ أُ  ة ا لَّ غَ  بُ س  تَ كْ أَ وَ  عُ َََّ تَ أَ سَ  ابٌّ  شَ َنَ أَ 
.غُ رْ مَ  ونُ ُُ ا يَ ذَ هَ  ل  ثْ م   ِف   قُ ابُ سَ التَّ . فَ ة  يَّ ع  مْ جَ لْ ل     وَب ا

  وْ لَ  مْ َنَُّ إ  فَ  مْ ه  يْ لَ عَ  اَّللَّ   انُ وَ ضْ ر   ة  ابَ حَ لصَّ َب   د  تَ قْ نَـ ل  وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 رَ شَ تَ ا انْـ مَ  ال  مَ الْ  ري  ث  ُْ تَ وَ  ات  احَ الرَّ  ع  بُّ تَـ تَـ  نْ م   مَ وْ يَـ ا الْ نَ ال  حَ  ل  ثْ ى م  لَ وا عَ انُ كَ 

 ة  يرَ ز  اْلَْ وَ  از  جَ ى اْلْ  لَ ر اا عَ ص  تَ قْ مُ  المُ سْ اإل   انَ كَ وَ  ب  رْ غَ الْ وَ  ق  رْ  الشَّ ََل إ   المُ سْ اإل  
 .ة  يَّ ب  رَ عَ الْ 

 هُ مَ زَ تَـ ا الْ ذَ إ   مَ عُّ نَـ التـَّ  نَّ أل َ  اَّللَّ   دَ نْ ع   رْيٌ َْ  م  عُّ نَـ التـَّ  كُ رْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ى مَ لَ عَ  ة  ظَ افَ حَ مُ لْ ى ل  عَ سْ يَ  هُ نَّ أل َ  نيَ اج  تَ حْ مُ الْ  نَ م   هُ ريَْ غَ  ىاس  وَ ال يُـ  صُ خْ الشَّ 

 دَّ ميَُ  نْ أَ  هُ الُ مَ  لَّ ا قَ ذَ إ   ه  يْ لَ ى عَ شَ َيُْ  مَ عُّ نَـ التـَّ  مُ الز  يُ  نْ مَ  . ُثَّ م  عُّ نَـ التـَّ  نَ م   ه  يْ لَ عَ  وَ هُ 
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 بنَ  اذَ عَ مُ  هَ جَّ ا وَ مَّ لَ  ولُ سُ الرَّ  كَ ل  ذَ ل   مُ عُّ نَـ التـَّ  كَ ل  ذَ  هُ وتَ فُ  يَـ الَّ ئَ ل   ام  رَ  اْلَْ ََل إ   هُ دَ يَ 
 اَّللَّ   ادَ بَ ع   نَّ إ  فَ  مَ عُّ نَـ التـَّ وَ  كَ َيَّ إ  « هُ لَ  الَ قَ  ين   الد ٍّ ََل إ   وَ عُ دْ يَ ل   ةٍ هَ  ج  ََل إ   لٍ بَ جَ 
 ونَ مُ عَّ نَـ تَـ ال يَـ  ينَ د  اه  لزَّ ا اءَ يَ ق  تْ األَ  ى  أَ  اَّللَّ   ادَ بَ ع   نَّ إ  . فَ »نيَ م  ع ٍّ نَ تَـ مُ لْ وا َب  سُ يْ لَ 

  يز  ز  عَ الْ  د  بْ عَ  بن   رَ مَ عُ كَ   مٍ عُّ نَـ تَـ  ِف   اشَ عَ  ه  ر  مْ أَ  ئ  د  َبَ  ِف   دُ اح  وَ الْ  انَ كَ   وْ  لَ َّتَّ حَ 
 ينَ د  اه  الزَّ  نَ م   ارَ صَ وَ  مَ عُّ نَـ التـَّ  كَ رَ تَـ  ةَ الفَ اِلْ   مَ لَ تَـ ا اسْ مَّ لَ  ُثَّ  ةٍ يَ اه  فَ رَ  ِف   انَ كَ 

 اة  اعَ رَ ِب ُ  ه  ال  غَ ش  انْ وَ  ه  ل  غْ شُ  ة  دَّ ش   نْ م   خَ س  تَّ  تَـ َّتَّ حَ  هُ ابَ يَ ب   ري ٍُّ غَ ال يُـ  انَ ، كَ نيَ اْل   الصَّ 
 .نيَ اج  تَ حْ مُ الْ  ال  وَ حْ أَ 

 اب  يَ الث ٍّ  ة  افَ ظَ نَ  اةُ اعَ رَ مُ وَ  ن  دَ بَ الْ  ة  افَ ظَ نَ  اةُ اعَ رَ مُ  وَ هُ  وبُ لُ طْ مَ الْ  رُ مْ ا األَ َّنََّ إ       
 نيَ اج  تَ حْ مُ الْ  عَ فَ نْـ يَـ  نْ أَ  ة  يَّ ن  ب   الل  اْلَْ  نَ م   ريَ ث  َُ الْ  الَ مَ الْ  عَ ا َجََ ذَ إ   لُ جُ الرَّ  ُثَّ 
ْ   ِف   هُ عُ فَ نْـ يَـ  ينَ ذ  الَّ  لَ مَ عَ الْ  ه  ب   لَ مَ عْ يَـ وَ  ا ذَ إ   كَ ل  ذَ كَ وَ  يه  ف   وبٌ غُ رْ ا مَ ذَ هَ فَـ  ة  رَ اآل
 ض  رُّ عَ لتـَّ ل   ه  ات  فَ وَ  دَ عْ بَـ  ونَ اجُ تَ ال ُيَْ  مْ َنَُّ أَ  د ٍّ  حَ ََل إ   ه  الد  وْ أل َ  الَ مَ الْ  عَ َجََ  انٌ سَ نْ إ  
 وَ هُ وَ  ات  والرَ الدُّ  نيَ الي  مَ  مْ ْلَُ  كَ ُِْ يَ  نْ ا أَ مَّ . أَ وبٌ لُ طْ ا مَ ذَ هَ فَـ  ة  اقَ فَ الْ  نَ م   اس  لنَّ ل  
 كْ ُِْ يَ . ل  اَّللَُّ  هُ بُّ ال ُيُ   رٌ مْ ا أَ ذَ هَ فَـ  ةٍ اجَ ِب َ  وَ ا هُ مَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نْيَ بَ  هُ نَّ أَ  مُ لَ عْ يَـ 

 ََل إ   ونَ اجُ تَ ال ُيَْ  ثُ يْ ِب َ  ة  اقَ فَ الْ وَ  ر  قْ فَ الْ  نَ م   مْ هُ ظُ فَ ا ُيَْ مَ  رَ دْ قَ  ه  الد  وْ أل َ 
 اَّللَُّ  هُ بُّ ال ُيُ   ءٌ ىْ ا شَ ذَ هَ  نيَ الي  مَ الْ  مُ ْلَُ  كَ رَ تَـ  نْ ا إ  مَّ . أَ اس  النَّ  نَ م   اء  طَ عْ ت  سْ اال  
، امُ تَ يْـ األَ وَ  لُ ام  رَ األَ وَ  ة  اقَ فَ الْ  لُ هْ أَ  مْ هُ  نْ مَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نْيَ بَ  دُ وجَ يُ  هُ نَّ أَ  دَّ ال بُ  هُ نَّ أل َ 
 .ني  الي  مَ الْ  ه  ذ  ِب َ  هُ الدَ وْ أَ  عَ ت ٍّ ميَُ  نْ أَ  م نْ  هُ لَ  رْيٌ َْ  ة  هَ اْلْ   ه  ذ  ْل َ  هُ رُ ظَ نَ 
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 ونَ رُ ف  غْ تَـ سْ ال يَ  مْ هُ دُ ال  وَ  اتَ ا مَ ذَ ، إ  نيَ ق  اس  فَ  ونَ ُلعُ طْ يَ  الد  وْ األَ  نَ م   ريٌ ث  كَ   ُثَّ      
 . هُ لَ 

 مْ ُت   دَ ال  وَ وَ  مْ ه  د  ال  ى وَ لَ وا عَ َْحُّ ََِ يَ  نْ أَ  ام  وَ ى الدَّ لَ عَ  وبٌ لُ طْ مَ  الدُ وْ األَ      
 ﴾اري ا غ  صَ  اِّ  يَ بَـّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ ْحَْ ارْ  ب ٍّ رَّ  لْ قُ وَ ﴿ اََل عَ تَـ  الَ ا قَ مَ ا كَ مَ وا ْلَُ رُ ف  غْ تَـ سْ يَ وَ 
 رَ ف  غْ تَـ سْ يَ  نْ أَ  رُ كُ ذْ يَ  ار  هَ لنـَّ َب   ه  ل  مَ عَ  نْ م   غَ رَ ا فَـ ذَ إ   نْ مَ  مَ وْ يَـ الْ  يلٌ ل  . قَ [اء  رَ سْ اإل   ةَ ورَ سُ ]

 نْ ا م  وْ هَ تَـ ا انْـ ذَ إ   مَ وْ يَـ الْ  مُ هُ رُ ثَـ كْ . أَ مْ ه  يْ لَ عَ  مَ حَّ ََِ يَ وَ  ه  ل  هْ أَ  نْ م   خ  زَ ََْ الْ  ل  هْ أل َ 
. مْ ُت   رَ ْ  آل   مْ هُ عُ فَ نْـ ا يَـ وا ِب َ لُ غ  تَ شْ يَ  نْ أَ  نْ ال ا م  دَ بَ  ون  يُ زْ ف  لْ لت ٍّ َب   ونَ لُ غ  تَ شْ يَ  مْ اْل   مَ عْ أَ 
 كَ رَ تَـ  وْ لَ ، فَـ كَ ل  ذَ ب   سَ ال ِبَْ ا فَ ت ا يْـ بَـ  ه  ب   ىَِ  شْ ا يَ مَ  ه  د  لَ وَ ل   دُ ال  وَ الْ  كَ رَ تَـ  وْ ا لَ مَّ أَ وَ 
 د  لَ وَ لْ ل   هُ عُ نَـ ا ميَْ ذَ هَ  نَّ أل َ  كَ ل  ذَ ب   سَ ال ِبَْ فَ  والرٍ دُ  فَ لْ أَ  ََّتْ ائَ م   دٍ لَ وَ  ل ٍّ ُُ ل   دُ ال  وَ الْ 
 كَ رَ تَـ  وْ ا لَ مَّ ، أَ يه  ف  ُْ تَ  ةٍ نَ هْ م   ل  مَ عَ وَ  تٍ يْ بَـ  اء  رَ ش  ل   ىف  ُْ ، يَ اس  النَّ  ِف   ع  مَ الطَّ  نَ م  
َْ ذَ هَ فَـ  نيَ الي  مَ  ةَ دَّ ع   د  اح  وَ الْ  د  لَ وَ لْ ل   ع اا رْ شَ  يه  وَب ا ف  غُ رْ ر اا مَ مْ أَ  سَ يْ . لَ يه  ف   رْيَ ا ال 
 ة  ورَ رُ ضَّ ال ال  حَ  ِف   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   مْ هُ  نْ مَ  مَ ل  عَ  نْ إ   نْ ُ  ام اا لَ رَ حَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ ُ  لَ وَ 
 .هُ لَ  وزُ ال َيَُ  ه  الد  وْ أَ  ه  ب   عَ ف  تَ نْـ يَـ  نْ أَ  ة  يَّ ن  ب   ريَ ث  َُ الْ  الَ مَ ا الْ ذَ هَ  نَ زَّ َْ وَ 

 ل  هْ أَ  ات  اجَ حَ  ىف  ُْ يَ  ال  مَ الْ  تُ يْ بَـ  نْ ُُ يَ  ا َلَْ ذَ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ِف   مْ هُ  ينَ ذ  الَّ  ة  ورَ رُ الضَّ  لَ هْ وا أَ ذُ ق  نْ يُـ  نْ أَ  مْ ه  يْ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  اءُ يَ ن  غْ ، األَ ة  ورَ رُ الضَّ 

 .[ج  ار  عَ مَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾ومٌ لُ عْ مَّ  قٌّ حَ  مْ اْل   وَ مْ أَ  ِف   ينَ ذ  الَّ وَ ﴿ اََل عَ تَـ  الَ . قَ يدٍ د  شَ  رٍ قْ فَـ 
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 ات  ورَ رُ الضَّ  لُ هْ أَ  دُ وجَ ال يُ  انَ ا كَ ذَ ا إ  مَّ ، أَ طْ قَ فَـ  اةَ كَ الزَّ  ضُ رْ فَ الْ  سَ يْ لَ      
 لُ هْ أَ  انَ كَ   وْ  لَ َّتَّ . حَ ُثٌْ إ   ه  يْ لَ عَ  سَ يْ ا لَ هَ يْـ لَ عَ  رَ صَ تَ اقْـ وَ  اةَ كَ زَّ ال عَ فَ دَ  نْ مَ فَ 

 ت  يْ بَـ ب   مْ ُتُُ دَ اعَ سَ مُ  ه  يْ لَ عَ  بُ َيَ   مْ ِب    مَ ل  عَ وَ  هُ نْ عَ  ةٍ يدَ ع  بَ  ةٍ يَ ح  َنَ  ِف   ة  ورَ رُ الضَّ 
 . كَ ل  ذَ ب   ومُ قُ يَـ  انَ كَ   وْ لَ  ال  مَ الْ 

س اا َخَْ  وْ أَ  نيَ الب  وا الثَّ غُ لَ بَـ  ينَ ذ  الَّ  الء  ؤُ هَ  جُ يو  زْ تَـ  ة  ورَ رُ الضَّ  نَ م   اآلنَ      
 مْ ه  ت  اجَ حَ  عَ مَ  اج  وَ الز ٍّ  ات  قَ فَ نَـ  ني  م  َتَْ ، وَ اج  وَ الز ٍّ  نَ وا م  نُ َُّ مَ تَ يَـ  َلَْ وَ  ينَ ر  شْ ع  وَ 
َْ ينَ ف   انَ كَ   وْ ، لَ اج  وَ لز ٍّ ل    نَ ا م  ذَ هَ  نَّ أل َ  مْ هُ جُ و ٍّ زَ يُـ  انَ كَ   ال  مَ الْ  ت  يْ بَـ  نْ م   ةٌ يفَ ل  ا 

 .ات  ورَ رُ الضَّ 
 انَ كَ   فٍ لَ َْ  بن   اَّللَّ   د  بْ عَ  بنُ  ةُ حَ لْ طَ  هُ لَ  الُ قَ يُـ  لٌ جُ رَ  م  جَ عَ الْ  الد  ب   ِف       

. ه  ال  مَ  نْ م   مْ َنَُ ؤَ مُ  مْ اهُ فَ كَ وَ  لٍ جُ رَ  ةَ ائَ م   جَ وَّ زَ  انَ ، كَ انَ يرَ إ   مي اا ِف  ر  ال ا كَ دْ م اا عَ اك  حَ 
 مْ هُ اَسُْ  ةٌ سَ َخَْ  انَ كَ   هُ لَ بْـ قَـ  نَّ أل َ  ات  حَ لَ الطَّ  ةَ حَ لْ طَ  هُ وْ ََسَّ  وهُ بُّ حَ ا أَ مَ  ة  دَّ ش   نْ م  
، ة  ايَ غَ لْ ا ل  مي ا ر  كَ   انَ كَ   اَّللَّ   ول  سُ رَ  بُ اح  صَ  اَّللَّ   د  يْ بَـ عُ  بنُ  ةُ حَ لْ . طَ اءُ مَ رَ كُ   ةٌ حَ لْ طَ 
 .ات  حَ لَ الطَّ  نْيَ بَ  زٌ َََّ مُ  ِن  عْ يَـ  ات  حَ لَ الطَّ  ةُ حَ لْ . طَ م  رَ َُ لْ َب   وفٌ رُ عْ مَ 

 الء  ؤُ هَ  ة  حَ افَ َُ مُ  ِف   اسُ سَ األَ  وَ هُ  ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  لَ اقَ وَ      
 .كَ ل  ى ذَ لَ عَ  دُ اع  سَ يُ  الُ مَ الْ وَ  الل  الضَّ  ل  هْ أَ  نْ م   مْ ه  رْي  غَ وَ  ة  يَّ اب  هَّ وَ الْ 

 انَ كَ   وْ ، لَ مْ هُ تَـ َُ سْ أَ  ىذ  الَّ  وَ هُ  لُ هْ اْلَْ  اءُ يَ ن  غْ ، األَ الُ مَ الْ  ثُ يْ حَ  نْ م   نْ ُ  لَ      
 فَ ع  ضْ يُ ل   ق ٍّ اْلَْ  لَ هْ وا أَ دُ اعَ سَ  مْ وا هُ انُ كَ   ل  اط  بَ الْ وَ  ق ٍّ اْلَْ  نْيَ بَ  ييزٌ َتَ   مْ هُ دَ نْ ع  
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 اء  نَ ب  ل   اءُ يَ خ  سْ أَ  اءُ يَ ن  غْ أَ  دُ وجَ  يُ َيَ ورْ سُ  . ِف  مُ لْ ع  الْ  وَ هُ  اسُ سَ األَ  ن  ُ  لَ  كَ ئ  ولَ أُ 
 كَ لْ ، ت  لٌ هْ جَ  مْ هُ عَ مَ  نْ ُ  لَ  ريَ ث  َُ الْ  الَ مَ لْ ا ونَ لُ ذُ بْ يَـ  د  اه  عَ مَ الْ  ة  دَ اعَ سَ مُ وَ  ع  ام  اْلَْ 

 اس  لنَّ ل   ونَ رُ ه  ظْ ال يُ  مْ يه  ف   ينَ ذ  الَّ  خُ اي  شَ مَ الْ وَ  مْ يه  ف   ةٌ ودَ جُ وْ مَ  دُ عْ بَـ  الالتُ الضَّ 
 نُ اه  دَ يُ فَـ  نيَ ال ٍّ الضَّ  الء  ؤُ هَ  نْ م   ير  ذ  حْ التَّ  ن  عَ  ونَ تُ ُُ سْ يَ  لْ بَ  بُ ا َيَ  مَ كَ   قَّ اْلَْ 

 ض اا.عْ بَـ  مْ هُ ضُ عْ بَـ 
 وض  رُ فُ الْ  م ٍّ هَ أَ  نْ م   ضٍ رْ فَـ  اء  دَ  أَ ََل إ   مْ وكُ عُ دْ أَ  ِّ ٍّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ر  مْ ا األَ ذَ هَ  ِف   ة  دَ اعَ سَ مُ الْ  ن  عَ  سُ اعُ قَ التـَّ ، وَ ةٍ سَ رَ دْ مَ  اءُ شَ نْ إ   وَ هُ وَ  ة  يَّ ين  الد ٍّ 
 ه  ات  اجَ حَ  نْ عَ  يدُ ز  ا يَ مَ  ال  مَ الْ  نَ م   عَ فَ دْ يَ  نْ أَ  ل ٍّ ُُ ى الْ لَ عَ  بُ ج  يَ فَـ  ةٌ ريَ ب  كَ   ةٌ يَ ص  عْ مَ 

 مُ ُُ ْح َ وا رَ يبُ ج  ، أَ كَ ل  ى ذَ لَ عَ  يدُ ز  ا يَ ئ اا ِم َّ يْـ شَ  ال  مَ الْ  نَ م   رَ ْ  دَّ ال يَ وَ  ة  يَّ ل  صْ األَ 
َ وَ التـَّ  نَّ ا، إ  انـَوْ وَ تَـ ال تَـ وَ  اَّللَُّ  مُ ُُ قَّ فَـ ، وَ اَّللَُّ   مُ كُ ُر ك ٍّ ذَ أُ وَ  الل  الضَّ  لَ هْ أَ  ىو ٍّ قَ يُـ  اِّ 
 هُ لَ غَ شَ  نْ مَ وَ  ورٌ ذُ عْ مَ  وَ هُ فَـ  ل  فْ النـَّ  ن  عَ  ضُ رْ فَ الْ  هُ لَ غَ شَ  نْ مَ  ةَ يَّ ه  قْ ف  الْ  ةَ دَ اع  قَ الْ 

 نَ م   رَ ثَـ كْ أَ   اَّللَّ  ََل إ   بُ رٍّ  قَ يُـ  ض  رْ فَ لْ َب   لُ مَ عَ الْ فَ  ورٌ رُ غْ مَ  وَ هُ فَـ  ض  رْ فَ الْ  ن  عَ  لُ فْ النـَّ 
 .ل  فْ ى النـَّ لَ عَ  ض  رْ فَ الْ  مي  د  قْ تَـ ب   مْ ُُ يْ لَ عَ فَـ  ل  اف  وَ لنـَّ َب   ل  مَ عَ الْ 

 مَ وْ يَـ الْ  ر  ش  تَ نْـ مُ الْ  الل  الضَّ  ة  حَ افَ َُ ِب ُ  ة  نَّ السُّ  ل  هْ أَ  م  لْ ع   رَ شْ نَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ      
ال  نْ أَ  مْ ُُ يْ لَ عَ فَـ  وض  رُ فُ الْ  م ٍّ هَ أَ  نْ م   ين   الد ٍّ ََل إ   اةٌ عَ دُ  مْ َنَُّ أَ  ونَ عُ دَّ يَ  نْ مَ  دَ نْ ع  
 َّت  الَّ  مُ ُُ ال  وَ مْ ِب َ  ة  دَ اعَ سَ مُ الْ  ن  وا عَ لُ خَ بْ ال تَـ  نْ أَ وَ  كَ ل  ذَ  ِف   ل  مَ عَ لْ وا َب  لُ اسَ َُ تَ تَـ 
  د  ائ  وَ لزَّ ل   يفُ ار  صَ مَ الْ  كَ ل  ذَ  نْ عَ  مْ ُُ عْ نَـ ال ميَْ وَ  ة  يَّ ل  صْ األَ  مُ ُُ ات  اجَ حَ  نْ عَ  يدُ ز  تَ 
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 ج ٍّ حَ  نْ م   لُ ضَ فْ أَ  ة  وَ عْ لدَّ ل   مْ ُُ نْ م   دُ اح  وَ الْ  هُ فُ ر  صْ ا يَ ، مَ ت  يْ بَـ الْ  ث  ًثَ أَ  يل  م  جْ تَ كَ 
 نْ أَ  لَ بْ قَـ  هُ سَ فْ نَـ  مْ كُ دُ حَ أَ  بْ اس  حَ يُ لْ فَـ  ريُ ص  مَ الْ   اَّللَّ  ََل إ  وَ  مْ اكُ نَ حْ صَ نَ  دْ قَ وَ  ل  فْ النـَّ 
 .بَ اسَ ُيَُ 
 

 ةٌ بَ عْ صَ  ةُ سَ ئَ الر ٍّ      
يئ اا ر  جَ ا وَ يًّ ق  تَ  انَ كَ   ىُّ ار  فَ غ  الْ  رٍٍّ و ذَ بُ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ال ا فَ يف ا ع  ضَ  اكَ رَ أَ  ِّ ٍّ إ   رٍٍّ  ذَ َبَ  أَ َيَ « هُ لَ  الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ولُ سُ يف اا. الرَّ ع  ضَ  انَ كَ   هُ نَّ ُ  لَ 
 .ةٌ بَ عْ صَ  ةُ سَ ئَ . الر ٍّ »يمٍ ت  يَ  الَ مَ  نَيَّ لَّ وَ ال تَـ وَ  نْي  نَ ى ابْـ لَ عَ  نَيَّ لَّ وَ تَـ 

 كُ لْ مُ ، الْ رُّ غُ ا تَـ يَ نْـ ، الدُّ رُّ غُ تَـ  ةُ سَ ئَ ، الر ٍّ ةٌ ارَ رَّ ا غَ يَ نْـ الدُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
، َل  وْ تَـ سْ يَ  اس  النَّ  ض  عْ بَـ  وب  لُ ى قُـ لَ ، عَ وب  لُ قُ ى الْ لَ عَ  َل  وْ تَـ سْ يَ  ةُ سَ ئَ الر ٍّ وَ 
 بُّ ، حُ ة  سَ ئَ لر ٍّ ل   ول  صُ وُ الْ  ل  جْ أَ  نْ م   اءَ مَ الد ٍّ  ونَ ُُ ف  سْ يَ وَ  امَ حَ رْ األَ  ونَ عُ طَ قْ يَـ 

 .بٌ عْ صَ  رٌ مْ أَ  ة  سَ ئَ الر ٍّ 
 ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  ه  ى ب  تَ ؤْ ال ا يُـ دْ عَ  نْ ُُ يَ  ا َلَْ ذَ إ   ىاض  قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

، يَ لُ غْ مَ   اَّللَّ   ين  د   ظ  فْ ْل    ونَ بُ يـَُنصَّ  ىات  فَ مَ الْ وَ  اةُ ضَ قُ ، الْ ه  ق  نُ  عُ ََل إ   ةٌ وطَ بُ رْ مَ  اهُ دَ وال ا
 .اَّللَّ   ينَ وا د  بُ ر ٍّ خَ يُ ل   سَ يْ لَ 

 ب  نْ ا الذَّ ذَ  هَ ََل إ   هُ رَّ جَ  ة  سَ ئَ الر ٍّ ا وَ يَ نْـ الدُّ  بُّ حُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ونَ رُ فُ ُْ يَ  نْ مَ  اس  النَّ  نَ . م  اس  النَّ  نَ م   ريٍ ث  ى كَ لَ عَ  ةٌ نَ تْـ ف   ال  مَ الْ  بُّ ، حُ ري  ب  َُ الْ 
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 ر  ائ  بَ كَ   نْ م   ةٍ يَ ص  عْ مَ  َََ كْ  أَ اََل عَ تَـ  اَّللََّ  ونَ صُ عْ يَـ  نْ مَ  اس  النَّ  نَ م  وَ  ال  مَ لْ ل  
 نْ م   اس  النَّ  ضُ عْ ، بَـ ر  فْ ُُ  الْ ََل إ   ىد ٍّ ؤَ يُـ  دْ قَ  ة  سَ ئَ الر ٍّ  بُّ حُ  كَ ل  ذَ ، كَ ىاص  عَ مَ الْ 
 بُّ حُ وَ  ةٌ نَ تْـ ف   الُ مَ . الْ ة ا ريَ ب  وَب ا كَ نُ ذُ  ونَ بُ ُ  تَ رْ يَـ  مْ هُ ضُ عْ بَـ وَ  ونَ رُ فُ ُْ يَ  ة  سَ ئَ الر ٍّ  ل  جْ أَ 

 اهُ نَ عْ ، مَ ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  »الُ مَ الْ  َّت  مَّ أُ  ةُ نَ تْـ ف  وَ  ةٌ نَ تْـ ف   ةٍ مَّ أُ  ل ٍّ ُُ ل   نَّ إ  «، ةٌ نَ تْـ ف   ة  امَ عَ الزَّ 
 .ال  مَ لْ َب   َّت  مَّ أُ  ة  نَ تْـ ف   رُ ثَـ كْ أَ 

 

 َّت  فْ مُ الْ      
 م  لْ ع  الْ  بُ لَ طَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ل ٍّ ى كُ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  مٌ سْ ، ق  ان  مَ سْ ق   ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   .»مٍ ل  سْ مُ  ل ٍّ ى كُ لَ عَ  ةٌ يضَ ر  فَ 
ا مَ ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ونُ نُ جْ مَ الْ وَ  غ  ال  بَ الْ  رْيُ ا غَ مَّ . أَ لٍ اق  عَ  غٍ ل  َبَ  ل ٍّ ى كُ لَ عَ  مٍ ل  سْ مُ 
 ين  الد ٍّ  ور  مُ أُ  نْ م   هُ و مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ أَ  ضٌ رْ فَـ  ل  هْ ى األَ لَ عَ  لُ فْ الط ٍّ  ن  ُ  لَ  ةٌ يَّ ول  ؤُ سْ مَ 
 ىٍّ  ور  رُ الضَّ  م  لْ ع  الْ  لَّ كُ   مَ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  ه  يْ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  ارَ صَ  غَ لُ بْـ يَـ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ُثَّ  ات  يَّ ل  وَّ ألَ ا
 ابَ قَ ع  الْ  قُّ ح  تَ سْ يَ  هُ مْ لَّ عَ تَـ يَـ  َلَْ  نْ إ   ثُ يْ ِب َ  هُ مَ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  غٍ ل  َبَ  ل ٍّ ُُ ل   ىذ  الَّ  مَ لْ ع  الْ  ى  أَ 

ْ   ِف    .م  لُّ عَ التـَّ  ك  َِْ ب   ة  رَ اآل
َْ  مُ سْ ق  ، الْ ين  الد ٍّ  م  لْ ع   نْ م   نْي  مَ سْ ق  الْ  دُ حَ ا أَ ذَ هَ        ض  عْ ى بَـ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  رُ اآل

 اسُ النَّ  ه  يْ لَ إ   اجُ تَ ا ُيَْ ِم َّ  ى ٍّ ور  رُ الضَّ  م  لْ ع  ى الْ لَ عَ  دُ ائ  الزَّ  مُ لْ ع  الْ  وَ هُ وَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
 لَ ائ  سَ مَ وَ  اة  كَ الزَّ  لَ ائ  سَ مَ وَ  ام  يَ الص ٍّ  لَ ائ  سَ مَ وَ  ةٌ بَ ع ٍّ شَ تَ مُ  الة  الصَّ  لَ ائ  سَ مَ  نَّ أل َ 
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 وَ هُ  نْ مَ  دَ وجَ يُ  نْ ِب َ  كَ ل  ذَ وا، وَ فُ ر  عْ يَـ  نْ أَ  اس  النَّ  ض  عْ ى بَـ لَ عَ  ضٌ رْ . فَـ اح  َُ الن ٍّ 
 ل ٍّ كُ   ِف   دٍ لَ بَـ  ل ٍّ كُ   ، ِف  اس  النَّ  ِف   ثُ دُ ا ُيَْ مَ ل   ع  رْ الشَّ  ام  َُ حْ أَ  اج  رَ خْ ت  سْ ال   ُِ لُ صْ يَ 
 قَ وْ فَـ  مٌ لْ ع   هُ دَ نْ ع   ارَ صَ  ىْ أَ  ةَ جَ رَ الدَّ  ه  ذ  هَ  غَ لَ بَـ  وَ هُ  نْ مَ  دَ وجَ يُ  نْ أَ  بُ َيَ   ةٍ ينَ د  مَ 
  وَ ا هُ مَ  قَ وْ فَـ  مَ لَّ عَ تَـ وَ  ىَّ ور  رُ الضَّ  مَ لْ ع  الْ  مَ لَّ عَ تَـ  نْ مَ  وَ هُ  َّت  فْ مُ . الْ ة  جَ رَ الدَّ  ه  ذ  هَ 
 ِف   ةٌ يَ ال  عَ  َّت  فْ مُ الْ  ةُ بَ تَـ رْ مَ  ىْ أَ  وَ هُ وَ  َّت  فْ مُ الْ  وَ ا هُ ذَ ، هَ اسُ النَّ  هُ اجُ تَ ا ُيَْ ِم َّ  كَ ل  ذَ كَ 
 .ة ا فَّ لَ  فَّ لَ  نْ مَ  لَّ كُ   سَ يْ لَ  ين  الد ٍّ  م  لْ ع  

  سَ يْ ي اا، لَ ُمْفت   ونَ ُُ يَ  نْ أَ  قُّ ح  تَ سْ يَ  ين  الد ٍّ  م  لْ ع   ِف   ة ا اصَّ َْ  ة ا جَ رَ دَ  غَ لَ ا بَـ ذَ إ       
 ي اا.ت  فْ مُ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  قُّ ح  تَ سْ يَ  اَل ٍ عَ  لُّ كُ 

 اهُ نَ عْ مَ  »مٍ ل  سْ مُ  ل ٍّ ى كُ لَ عَ  ةٌ يضَ ر  فَ  م  لْ ع  الْ  بُ لَ طَ « اَّللَّ   ول  سُ رَ  لُ وْ قَـ  ُثَّ      
ال  ب  تُ ُُ الْ  ةُ عَ الَ طَ ، مُ ب  تُ ُُ الْ  ةَ عَ الَ طَ مُ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  ة  فَ ر  عْ مَ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   مُ لُّ عَ التـَّ 

 كَ ل  ذَ وَ  هُ لَ بْـ قَـ  نْ ِم َّ  مَ لَّ عَ تَـ  ةٍ قَ ب   فٍ ار  عَ  صٍ خْ شَ  نْ م   مَ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ أَ  دَّ ال بُ  لْ . بَ ىف  ُْ تَ 
 َلَْ  ةُ ابَ حَ . الصَّ ة  ابَ حَ  الصَّ ََل إ   لُ سُ لْ سَ ا التَّ ذَ هَ  ىه  تَ نْـ  يَـ َّتَّ حَ  هُ لَ بْـ قَـ  ونُ ُُ يَ  ىذ  الَّ 
 اءُ مَ لَ عُ  مْ يه  ف   انَ كَ   لْ ، بَ ه  رْي  غَ  عَ مَ  دٍ اح  ى وَ و ا تَـ سْ م اا ِب ُ ال  عَ  مْ هُ نْـ م   دٍ رْ فَـ  لُّ كُ   نْ ُُ يَ 
 .اء  مَ لَ عُ الْ  ونَ دُ  نْ مَ وَ 

ْ   ين  الد ٍّ  مُ لْ ع   ونَ ُُ يَ  نْ أَ  نْ م   دَّ ال بُ  هُ نَّ أَ  لُ اص  اْلَْ        نْ م   ذَ َْ أَ  ةٍ قَ ب   نْ م   ذَ ُأ
ا يهَ ف   عُ ال  طَ يُ ا فَـ ب ا تُـ كُ   ىَِ  شْ ا يَ َّنََّ إ   ة  فَ ر  عْ مَ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   ذُ ُْ ال َيَْ  ىذ  ا الَّ مَّ ، أَ ه  رْي  غَ 
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 ه  ذ  ى هَ لَ عَ  ىَ ق  بَ  نْ ، إ  ضَ رْ فَ الْ  طَ قَ سْ أَ  اا مَ ذَ ، هَ ه  س  فْ نَـ  اة  جَ نَ ل   يه  ف  ُْ ا ال يَ ذَ هَ 
 ق اا.اس  ي اا فَ اص  عَ  ونُ ُُ يَ  ال  اْلَْ 

 ة  فَ ر  عْ مَ الْ  ل  هْ أَ  نْ م   ونَ مُ لَّ عَ تَـ ال يَـ وَ  ونَ عُ ال  طَ يُ  سٍ َنَ رُي أُ ث  كَ   ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف       
 لَ ائ  سَ مَ الْ  ونَ رُ وَّ صَ تَ يَـ  مْ ه  م  هْ فَـ  ب  سَ ى حَ لَ عَ وَ  بَ تُ ُُ الْ  ونَ َُِ شْ ا يَ َّنََّ إ   ين  الد ٍّ  مَ لْ ع  
 .ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   ريٌ ث  ا كَ ذَ ، هَ مْ ه  رْي  غَ ل   ونَ تُ فْ يُـ  ُثَّ 
 

 ة  امَ عَ الزَّ وَ  ة  سَ ئَ الر ٍّ  ب ٍّ حُ وَ  اد  دَ بْ ت  سْ اال   نَ م   يرُ ذ  حْ التَّ وَ  م  دَّ قَ مُ  الْ ََل إ   ةُ اجَ اْلَْ      
 ونَ بُّ ، ُيُ  رُّ ضُ يَ  اد  دَ بْ ت  سْ اال   بُّ حُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ِف   اء  فَ رَ عُ الْ  بُ لَ غْ أَ  اهُ نَ عْ مَ  »ار  النَّ  ِف   اءُ فَ رَ عُ الْ وَ  قٌّ حَ  ةُ افَ رَ عَ الْ « ةَ امَ عَ الزَّ وَ  ةَ سَ ئَ الر ٍّ 
 لُّ ، كُ م  وْ قَ الْ  مُ دَّ قَ مُ  يفُ ر  عَ . الْ ه  يْ لَ إ   اجُ تَ ُيُْ  هُ نْ م   دَّ ال بُ  رٌ مْ أَ  ةَ افَ رَ عَ الْ  نَّ ُ  ، لَ ار  النَّ 
 ه  ذ  . هَ مْ ه  ين  د   َِ ال  صَ مَ وَ  مْ ه  ت  يشَ ع  مَ  ونَ ؤُ شُ  مْ ْلَُ  رُ بٍّ  دَ يُ  مٍ دَّ قَ  مُ ََل إ   اجُ تَ َتَْ  ةٍ يَ ح  َنَ 
، اَّللََّ  ونَ افُ ال َيََ  ىْ أَ  ار  النَّ  ا ِف  وَنََ مُ ل  تَ سْ يَ  ينَ ذ  الَّ  بَ لَ غْ أَ  نَّ ُ  لَ وَ  قٌّ حَ  ةُ يفَ ظ  وَ الْ 
 هُ لَ  نيَ ع  ب  َتَ  اسُ النَّ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ِن  عْ يَـ  اد  دَ بْ ت  سْ ال  ا ل  بًّ ا حُ مَّ ، إ  ة  يَ ص  عْ مَ الْ  ِف   ونَ عُ قَ يَـ 
، كَ ل  ذَ  رْي  غَ وَ  مْ اْل   وَ مْ أَ  ِف   مْ هُ مُ ل  ظْ ا يَ مَّ إ  ، وَ ه  رْي  غَ  ى  أْ رَ ع اا ل  ب  َتَ  وَ هُ  ونُ ُُ ال يَ وَ 

ا َنََّ أل َ  قٌّ حَ  ةُ يفَ ظ  وَ الْ  ه  ذ  هَ  ىَ ا ه  مَّ ، أَ »ار  النَّ  ِف   اءَ فَ رَ عُ الْ  نَّ ُ  لَ وَ « الَ قَ  ولُ سُ الرَّ 
 دٍ اح  وَ  لُّ كُ   انَ كَ   وْ ، لَ ُِ لُ صْ ى ال تَ ضَ وْ فَ الْ  نَّ ا، أل َ هَ يْـ لَ عَ  ومُ قُ تَـ  ة  يشَ ع  مَ الْ  ُِ ال  صَ مَ 
 ضٌ عْ . بَـ ُِ لُ صْ ا ال يَ ذَ ، هَ رْي  غَ الْ  ِ  ال  صَ  مَ ََل إ   رُ ظُ نْ ال يَـ ، وَ ه  س  فْ نَـ  ون  ؤُ شُ  َل ٍَّ وَ تَـ مُ 
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 نَّ ُ  لَ وَ  ى ٍّ ع  اف  لشَّ ل   ة ا يفَ ل  َْ  عَ لَ طْ يَ  نْ أَ  عُ مَ طْ يَ  انَ كَ   ى ٍّ ع  اف  الشَّ  ام  مَ اإل   ة  اعَ َجََ  نْ م  
، بَ هْ أَ  هُ َءارَ  ىذ   الَّ الَّ إ   مَ دَّ ا قَ مَ  امَ مَ اإل   ْْ  ل  ال ا  فَ يْ كَ   الَ قَ . فَـ رَ َْ َءاص اا خْ شَ  ارَ تَ ا

 اءُ طَ ْْ أَ  ولُ قُ اَب ا يَـ تَ ك    لَ م  ، عَ ى ٍّ ع  اف  الشَّ  دَّ ض   لُ مَ عْ يَـ  ارَ صَ فَ  ىرْي  غَ  مَ دَّ قَ وَ  ِن  كَ رَ تَـ 
 ة  امَ عَ الزَّ  بُّ . حُ ى ٍّ ع  اف  الشَّ  نَ م   ه  س  فْ نَـ  ِف   انَ ا كَ مَ  دَ جَ ا وَ مَ  هُ نَّ أل َ  ى ٍّ ع  اف  الشَّ 

َْ اِبََ حَ صْ أَ  كُ ل  ا ُتُْ ري اا مَ ث  كَ   ة  سَ ئَ الر ٍّ وَ  ا سَ ائ  قَ  انَ كَ   يد  ل  وَ الْ  بنُ  دُ ال  ا.   ه  يْ لَ إ   مَ لَّ د ا
ا، سَ ائ  ت اا قَ قْـ وَ  عَ طَ قَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  ، ُثَّ ةَ ادَ يَ ق  الْ  رُ مَ عُ   ةَ دَ يْ بَـ  عُ َبَ  أَ َلَّ وَ  رُ مَ  عُ َنَ دُ ي ٍّ د ا
َْ ائ  قَ  ا،  ََِّ  نَ م   ءٌ ىْ شَ  ه  س  فْ نَـ  ِف   ارَ ا صَ مَ  دٌ ال  د ا يع اا ط  مُ  ارَ ، صَ اد  دَ بْ ت  سْ اال  وَ  ع  فُّ ال

ا م  اح  وَ  انَ ، كَ ةَ دَ يْ بَـ عُ  ِب  أل َ   هُ لُ مَ عْ يَـ  انَ كَ   ىذ  الَّ  ه  ل  مَ عَ  نْ م   صَ قَ ا نَـ مَ  د  نْ اْلُْ  نَ د ا
 ب  رْ حَ  ِف   ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  كَ ل  ذَ كَ . وَ رَ مَ عُ  ه  جْ وَ ل   سَ يْ لَ  لُ مَ عْ يَـ  َّلل َّ   هُ نَّ ئ اا أل َ يْـ شَ 
َْ َلَّ وَ  رٍ ُْ و بَ بُ ، أَ ينَ د ٍّ تَ رْ مُ الْ   َنَ دَ ي ٍّ  سَ َلَّ ا وَ ، مَ هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  يد  ل  وَ الْ  بنَ  دَ ال   
ْن َأْشَجع  الصََّحابَة ( ة  ابَ حَ صَّ ال عُ جَ شْ ، أَ عُ جَ شْ أَ  هُ نَّ أَ  عَ ا مَ يًّ ل  عَ   مُ لَ عْ أَ وَ  )َأْى م 

ا ع ا او  طَ يع اا مُ ط  مُ  ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  انَ كَ ا، وَ يَ نْـ الدُّ  قَ لَّ طَ  اس  النَّ  دُ هَ زْ أَ وَ  ة  ابَ حَ الصَّ 
 لَ ت  قُ ، وَ ينَ د ٍّ تَ رْ مُ الْ  ى  أَ  مْ وهُ رُ سَ َُ فَ  ارَ فَّ ُُ وا الْ بُ ارَ ، حَ دٍ ال  َْ  ة  ادَ يَ ق   تَ ى َتَْ شَ مَ 
 ة  ابَ حَ الصَّ  مُ لَ عْ  أَ َنَ أَ وَ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  م ٍّ عَ  نُ  ابْ َنَ أَ  الَ ا قَ . مَ ونَ عُ بْـ سَ  ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م  
 لَ بْ قَـ  مَ لَ سْ أَ  ىذ  الَّ  ل  جُ ا الرَّ ذَ هَ  ة  ادَ يَ ق   ِف   ونُ كُ أَ  فَ يْ كَ   ة  ابَ حَ الصَّ  عُ جَ شْ  أَ َنَ أَ وَ 
َْ ر  قْ تَـ  اتٍ وَ نَـ سَ  الث  ثَ ب   ول  سُ الرَّ  اة  فَ وَ  َْ لَ عَ  عَ فَّ رَ ا تَـ ا، مَ ذَ َُ هَ  دٌ ال  يب اا،   دٍ ال  ى 
 ة  ادَ يَ ق   ى ِف  شَ ا، مَ يَ نْـ الدُّ  ِف   اس  النَّ  دُ هَ زْ أَ وَ  م  لْ ع  الْ  ِف   ة  ابَ حَ الصَّ  مُ لَ عْ أَ  هُ نَّ أَ  عَ مَ 
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 ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   لَ ت  قُ وَ  مْ وهُ لُ اتَـ قَ  ينَ د ٍّ تَ رْ مُ الْ  ر  َيَ  د  ََل وا إ  لُ صَ وَ  نْ  أَ ََل إ   دٍ ال  َْ 
  ه  رْي  غَ  نْ م   دٍ اح  وَ كَ   انَ كَ   ىٌّ ل  ، عَ ونَ دُّ تَ رْ مُ الْ  كَ ئ  ولَ أُ  اءَ دَّ ش  وا أَ انُ ، كَ ونَ عُ بْـ سَ 
 زَ وْ فَ الْ  كَ ل  وا ذَ ازُ ا فَ ذَ ِب َ  ةُ ابَ حَ . الصَّ دٍ ال  َْ  ة  ادَ يَ ق   تَ َتَْ  ش  يْ اْلَْ  نَ م   دٍ اح  وَ كَ 
 عُ فَ ََِّ ال يَ  نيَ ع  او  طَ تَ وا مُ انُ كَ   مْ َنَُّ أل َ  ارَ فَّ ُُ وا الْ رُ سَ كَ وَ  الدَ ب  وا الْ حُ تَ ، فَـ ريَ ب  َُ الْ 
ى لَ عْ أَ  َّت  لَ ز  نْ  مَ َنَ ، أَ النٍ فُ  ِن  بَ  نْ  م  َنَ ا أَ ذَ هَ  ولُ قُ ، ال يَـ ضٍ عْ ى بَـ لَ عَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ 
ا كَ ال  َْ  مُ د ٍّ قَ يُـ  فَ يْ ، كَ ىرْي  غَ  لَ بْ قَـ  تُ مْ لَ سْ أَ  ُ عَ يُـ  فَ يْ د ا ا مَ ائ  قَ  ني ٍّ ى ضَ ا مَ مَ  وَ هُ  نْ د ا

 مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  لُ وَّ  أَ َنَ أَ وَ  اتٍ وَ نَـ الُث سَ  بَ الَّ إ   ول  سُ الرَّ  م  َيَّ أَ  ِف   مَ لَ سْ أَ  ذُ نْ مُ  ه  يْ لَ عَ 
ا ذَ ، ِب َ ونَ عُ فَـّ ََِ وا يَ انُ ا كَ ، مَ ونَ ولُ قُ وا يَـ انُ ا كَ ، مَ ة  ينَ د  مَ الْ وَ  ةَ َُّ مَ  ِف   ولَ سُ الرَّ  مَ الزَ وَ 
 .مْ يه  د  يْ ى أَ لَ عَ  المُ سْ اإل   رَ شَ تَ انْـ وَ  مْ هُ عُ فْ نَـ  رَ ثُـ كَ وَ  مْ هُ رُ مْ أَ  َتَّ 
 

 نٌ َتََ ؤْ مُ  ارُ شَ تَ سْ مُ الْ      
 ارُ شَ تَ سْ مُ الْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  صَ  يثٌ د  حَ  »نٌ َتََ ؤْ مُ  ال  هُ ارَ شَ تَ اسْ  ن  مَ  َِ اص  نَ يُـ  نْ أَ  هُ نْ م   وبٌ لُ طْ مَ  اهُ نَ عْ مَ وَ  ي
ْ  لَ عَ  هُ لَّ دَ  نْ . إ  هُ ا لَ رْي ا َْ  اهُ رَ ا يَـ ى مَ لَ  عَ الَّ إ   هُ لُّ دُ يَ   هُ لَ  ة ا حَ لَ صْ مَ  اهُ رَ ا يَـ مَ  الف  ى 
 .انَ َْ  دْ قَ فَـ 
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 ز  بْ اِلُْ  امُ رَ كْ إ       
وا مُ ر  كْ أَ « ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ثُ يْ ى ِب َ مَ رْ ال يُـ  نْ أَ  ِن  عْ يَـ  ز  بْ اِلُْ  مُ ارَ كْ ، إ  ز  بْ اِلُْ  امُ رَ كْ إ   وبٌ لُ طْ مَ  اهُ نَ عْ مَ  »زَ بْـ اِلُْ 
 ل  اب  زَ مَ ى الْ لَ عَ  هُ يُ مْ ، رَ ل  اب  زَ مَ ى الْ لَ ى عَ مَ رْ ال يُـ  نْ أَ وَ  ة  انَ هَ اإل  وَ  ه  ب   اء  رَ زْ إل  َب   رُ ع  شْ يُ 

 نَّ إ   ، ُثَّ انَ هَ ال يُـ وَ  مَ رَ ُْ يُ  نْ أَ  وبُ لُ طْ مَ الْ  ل  بَ  هُ تُ انَـ هَ إ   ىغ  بَ نْـ ، ال يَـ ام  رَ كْ اإل   الفُ ْ  
ا فَ اس  مَ تَ  مُ َيًّ و  م اا قَ خْ ضَ  انَ كَ   نْ إ   زَ بْـ اِلُْ   جُ رُ ال َيَْ  ثُ يْ ِب َ  صٌ خْ شَ  ه  يْ لَ عَ  اسَ دَ  ُا
 بُ هَ ذْ يق اا يَ ق  رَ  انَ ا كَ ذَ ا إ  مَّ أَ  وهٌ رُ ُْ مَ  وَ ا هُ َّنََّ ام اا إ  رَ حَ  ونُ ُُ اال ا ال يَ مَ  ه  ن  وْ كَ   نْ عَ 
، يَ مَ  ه  ن  وْ كَ   نْ عَ  س  وْ لدَّ َب    .هُ سُ وْ دَ  امٌ رَ ا حَ ذَ هَ فَـ  اعُ بَ ف اا ال يُـ ل  َتَ  ريُ ص  اال ا
 

 مْ ُُ لَ  وٌّ دُ عَ  ارُ النَّ      
 مْ ُُ لَ  وٌّ دُ عَ  ارُ النَّ  ه  ذ  ا هَ َّنََّ إ  « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  صَ  يثٌ د  . حَ »اوهَ ئُ ف  طْ أَ فَ  مْ تُ ا َّن ْ ذَ إ  فَ   .ي
 ونَ لُ ع  شْ وا يُ انُ كَ   ىاض  مَ الْ  ر اا، ِف  رَ ضَ  مْ ُُ لَ  بُ ب ٍّ سَ تُ  مْ ُُ لَ  وٌّ دُ  عَ َِن عْ مَ      
ا، يق ا ر  ر اا حَ رَ ضَ  بَ ب ٍّ سَ تُ  نْ ى أَ شَ َيُْ  أَ فَ طْ تُ  نْ أَ  رْي  غَ  نْ ا م  ذَ َُ هَ  تْ كَ ر  ا تُ ذَ إ   عَ مْ الشَّ 

 .كَ ل  ا ذَ هَ نْـ ى م  شَ ال َيُْ  ءُ َبَ رَ هْ َُ الْ  ه  ذ  هَ  مَ وْ يَـ ا الْ مَّ أَ 
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 ةٌ يَّ ب ٍّ ط   دُ ائ  وَ فَـ 
 

 ىُ شْ مَ الْ      
 يدُ ف  ا يُ مَ  رُ ثَـ كْ ، أَ رٌّ س   يه  ف   ىُ شْ مَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .يعُ ر  السَّ  ىُ شْ مَ الْ  يف  ح  نْ لتـَّ ل  
 

 يبُ ب  الزَّ      
 .ة  دَ ع  مَ الْ  يقُ د  صَ  يبُ ب  الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 

  َُِ عْ الزَّ      
 ة  الَ زَ إ   ِف   عُ فَ نْـ أَ  ىُّ ل  غْ مَ الْ  َُِ عْ الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .ون  مُّ َُ الْ وَ  ع  نَ عْ النـَّ  نَ م   ص  غْ مَ الْ 
 (نْ م  ) ةٌ ريَ ب  كَ   ةٌ قَ عْ لْ م   ةٍ لَ يْـ لَ  لَّ كُ   ذُ َْ ؤْ يُـ  ة  رَ اك  الذَّ  ة  يَ و  قْ تَـ ل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

. نُ سَ حْ ا أَ ذَ هَ  ةٌ يقَ ق  دَ  هُ اقُ رَ وْ أَ  ىذ  الَّ  َُِ عْ ، الزَّ م  وْ النـَّ  دَ نْ ع   ل  سَ عَ لْ َب   َِ  عْ  الزَّ ِبَّ رَ مُ 
 .َنَ الد  ب   ة  يَ ح  َنَ  ِف   يب  ل  اْلَْ  دُ وَ جْ أَ  هُ يبُ ل  ا حَ ذَ هَ  نْ ى م  عَ رْ يَـ  ىذ  الَّ  رُ قَ بَـ الْ 
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 ىُ االشَّ      
 ةُ هَ اك  فَ  ىُ االشَّ  ونَ ولُ قُ يَـ  ام  الشَّ  لُ هْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 ىَ االشَّ  ونَ مُ د ٍّ قَ يُـ  ونَ فُ و ٍّ طَ مُ الْ  انَ كَ   ج ٍّ اْلَْ  م  س  وْ مَ  ِف   از  جَ اْلْ   . ِف  اء  تَ الش ٍّ 

 .اء  تَ الش ٍّ  ِف   ئُ ف  دْ يُ  كَ ل  ذَ كَ وَ  ر ٍّ اْلَْ  يف  ف  ى َتَْ لَ عَ  دُ اع  سَ يُ  ىُ ا، الشَّ اج  جَّ حُ لْ ل  
 

 انُ رَ فَ عْ الزَّ      
 ونَ زُ حْ مَ الْ  بَ لْ قَ الْ  حُ ر  فْ يُـ  انُ رَ فَ عْ الزَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ََل إ   ادَ زَ  نْ ا إ  مَّ أَ  اتٍ امَ غرَ  الثَ بَ  وْ أَ  عَ بَ رْ أَ  عُ ضَ ا، يَ ر ح ا فَ  ودُ عُ يَـ  هُ لَ مَ عْ تَـ ا اسْ ذَ إ  
 .وتَ ميَُ  نْ  أَ ََل إ   كُ حَ ضْ يَ  لُّ ظَ يَ  (دْ قَ ) اتٍ امَ غرَ  ر  شْ عَ 
 

 وف  رُ اِلَْ  ةُ يَ لْ أَ      
ا وَنََ يبُ ذ   يُ َنَ الد  ب   ِف   وف  رُ اِلَْ  ةُ يَ لْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ريٍ ث  كَ   نْ م   ىف  شْ ، تَ رٍ رَ ال ضَ ب   نْ ُ  لَ  لُ ه  سْ تُ  ىَ ، ه  نْي  وبَ كُ   وْ وَب ا أَ ا كُ هَ نْـ م   ونَ بُ رَ شْ يَ وَ 
 .اض  رَ مْ األَ  نَ م  
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 صُ مَّ اْلْ       
ى صَ حَ  تُ ت ٍّ فَ يُـ  دُ وَ سْ األَ  صُ مَّ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

. اش  رَ ف  ى الْ لَ عَ  لَ وْ بَـ الْ  عُ نَ ميَْ وَ  يه  ف   وعُ قُ نْـ مَ الْ  هُ اؤُ مَ  بُ رَ شْ يُ وَ  عُ قَ نْـ يُـ  ،ةٍ وَّ قُ ب   ة  يَ لْ ُُ الْ 
ا يُ بَ صَ  ُثَّ  ل  يْ للَّ َب   عُ قَ نْـ يُـ   .بُّ اْلَْ  لُ كَ ؤْ يُـ وَ  هُ اؤُ مَ  بُ رَ شْ اح ا
 

 ىُّ ل  صْ األَ  يبُ ل  اْلَْ      
 يشُ ع  يَ  ز  بْ اِلُْ  لُ ثْ م   ىُّ ل  صْ األَ  يبُ ل  اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ُِّ صَ أَ  مْ هُ وَ  ى ٍّ ل  صْ ألَ ا يب  ل  ى اْلَْ لَ عَ  ة ا دَّ مُ  ونَ ضُ قْ يَـ  ال  ومَ الصُّ  ، ِف  صُ خْ الشَّ  ه  ب  
ِ  الر ٍّ كَ   ونَ رُ ام اا َيَْ سَ جْ ا أَ نَّ م   ى  قَ بْـ تَـ  نيَ ع  بْ  السَّ ََل إ  وَ  نيَ ت ٍّ الس ٍّ  دَ عْ  بَـ ََل إ   مْ اَنُُ نَ سْ أَ وَ  ي
 .ىَ ا ه  مَ كَ 
 

 َُبُّ الْ      
 الد  ب   ِف   ة ا وفَ رُ عْ مَ  َُب ٍّ الْ  ةُ وَ هْ قَـ  تْ انَ ا كَ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 فَ ر  عُ  ةٍ نَ سَ  الف  َءا ة  البَ بَ  ذُ نْ مُ  هُ نَّ إ   الُ قَ يُـ  َُبُّ ا الْ ذَ هَ  ة  شَ بَ اْلَْ  ا ِف  مَّ أَ  ب  رَ عَ الْ 
 نَ م   صٌ خْ ، شَ ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  ت ٍّ س   ذُ نْ مُ  فَ ر  عُ فَـ  ب  رَ عَ الْ  الد  ب   ا ِف  مَّ أَ  هُ الُ مَ عْ ت  اسْ 
 ِف   اَّللَّ   ر  كْ ذ  ل   ونَ رُ هَ سْ يَ  ونَ يدُ ر  مُ  هُ لَ  انَ كَ   ن  مَ يَ الْ  ِف   ر  كْ الذ ٍّ  ل  هْ أَ  نْ م   اء  يَ ل  وْ األَ 
وا ارُ صَ اَب ا فَ رَ شَ  هُ نْ م   لَ مَ عْ يَـ وَ  َُب ٍّ الْ  ر  جَ شَ  نْ م   ذَ ُْ َيَْ  نْ أَ  هُ مَ ْلَْ أَ  ، اَّللَُّ ل  يْ اللَّ 
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 الد  ب  الْ  ِف   فَ ر  عُ  ت  قْ وَ الْ  كَ ل  ذَ  نْ ، م  ر  هَ لسَّ ل   هُ ونَ لُ م  عْ تَـ سْ ، يَ ه  ب   ونَ ينُ ع  تَ سْ يَ 
 .ة  يَّ ب  رَ عَ الْ 
 

 امُ نَ السَّ      
 ه  ر  هْ ى ظَ لَ عَ  سَ يْ لَ أَ  لُ ب  اإل   ،امُ نَ السَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 َّت  الَّ  ةُ عَ طْ ق  الْ  ه  ذ  ، هَ ل  كْ األَ  ل  ضَ فْ أَ  نْ م   امٌ عَ طَ  ب  رَ عَ الْ  دَ نْ ا ع  ذَ ، هَ ةٌ ئَ ت  َنَ  ةٌ عَ طْ ق  
 .اءُ مَ دَ قُ الْ  بُ رَ عَ ا الْ وَنََ بُّ ُيُ   ضُ يَ بْـ ا أَ هَ لُّ كُ   ه  ذ  هَ  ل  مَ اْلَْ  ر  هْ ى ظَ لَ عَ 
 

 ة  ينَ د  مَ الْ  ةُ وَ جْ عَ      
 اتٍ رَ َتََ  ع  بْ سَ ب   َِ بَّ صَ تَ  نْ مَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ةُ وَ جْ . عَ »رٌ حْ ال س  وَ  مٌّ م سُ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  ِف   هُ بْ ص  يُ  َلَْ  ة  ينَ د  مَ الْ  ة  وَ جْ عَ  نْ م  
ُْ يهَ ف   نَّ ا أَ هَ تُـ المَ عَ  ة  ينَ د  مَ الْ   ة  رَّ اْلَْ  نْي  تَ رَّ اْلَْ  نْيَ بَ  تُ بُ نْـ ا يَـ مَ ا ل  ذَ يض اا. هَ ا ب  وط ا طُ ا 

 .رُّ الس ٍّ  كَ ل  ذَ  يه  ف   سَ يْ لَ  كَ ل  ذَ  رْي  غَ  ِف   تُ بُ نْـ ا يَـ ا مَ مَّ ، أَ ة  يَّ ب  رْ غَ الْ  ة  رَّ اْلَْ وَ  ة  يَّ ق  رْ الشَّ 
 

 اتُ قَ الْ      
 هُ دَ نْ ع   سَ يْ لَ وَ  هُ نْ م   رَ ثَـ كْ أَ  نْ مَ  اتُ قَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

، ه  و  حْ  صَ ََل إ   ودُ عُ يَـ  ُثَّ  نْي  تَ اعَ سَ  وْ أَ  ة ا اعَ سَ  هُ رُ ُْ ف   لُ تَ ، َيَْ يه  ذ  ؤْ يُـ  دْ قَ  ىٌّ و  قَ  اءٌ ذَ غ  
. هُ ونَ عُ لَ بْـ يَـ وَ  ر  َُّ السُّ  عَ مَ  هُ ونَ قُّ دُ يَ  هُ ونَ عُ لَ بْـ يَـ  هُ عَ مَ  يبَ ل  اْلَْ  رُ ض  ُيُْ  اس  النَّ  ضُ عْ بَـ 
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 ُثَّ  ن  مَ يَ الْ  ِف   فَ ر  ال ا عُ وَّ ، أَ ة  يَّ الم  سْ اإل   الد  ب  الْ  ِف   ةٍ نَ سَ  ة  ائَ م  ت ٍّ س   و  َنَْ  ذُ نْ مُ  رَ هَ ظَ 
 ل  هْ أَ  نْ م   ة  يقَ ر  الطَّ  ل  هْ أَ  نْ م   خٌ يْ شَ  هُ فَ شَ تَ اكْ  ىذ  الَّ وَ  الد  ب  الْ  ض  عْ  بَـ ََل إ   رَ شَ تَ انْـ 
 مْ هُ دُ اع  سَ يُ  ارَ صَ فَ  هُ ونَ لُ كُ وا َيَْ ارُ صَ اق اا فَ رَ وْ أَ  هُ نْ م   ذَ َْ أَ  اَّللَّ   نَ م   امٍ ْلَْ ِب    ر  كْ الذ ٍّ 
 .اَّللَّ   ر  كْ ذ   ِف   ر  هَ ى السَّ لَ عَ 
 

 ب  رَ عَ الْ  امُ َْحَّ  سُ مْ الشَّ      
 هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  رُ مَ  عُ َنَ دُ ي ٍّ سَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
ان   ام  مَّ ْلَْ َب   نَ اَووْ دَ تَ يَـ  مَ جَ عَ الْ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  ب  رَ عَ الْ  امُ َْحَّ  سُ مْ الشَّ  َُ ]َأْى َم

] ْست ْحَمام  ا ذَ إ  . فَ اتٌ امَ َْحَّ  مْ هُ دَ نْ ا ع  مَ فَ  بُ رَ عَ ا الْ مَّ ، أَ اتٍ امَ َْحَّ  مْ هُ دَ نْ ع   نَّ أل َ  اال 
 ِف   نَ وْ اوَ دَ تَ يَـ  مَ جَ عَ الْ  نَّ ا أَ مَ ا كَ ذَ ِب َ  نَ اَووْ دَ تَ يَـ  ونَ قُ رَ عْ يَـ  ِف  الشَّْمس   اوْ شَ مَ 

ْ  سَ  اءٌ مَ  يه  ف   ىذ  الَّ  ام  مَّ اْلَْ  ْ  سَ  ءٍ ىْ ى شَ لَ عَ  ونَ سُ ل  َيَْ وَ  نٌ ا  نْ . أَ ونَ قُ رَ عْ يَـ فَـ  نٍ ا
 .ريٌ ب  كَ   عٌ فْ نَـ  يه  ا ف  ذَ هَ  قٌ رَ عَ  هُ لَ  لَ صُ  ُيَْ َّتَّ حَ  انُ سَ نْ اإل   ىَ ش  ميَْ 
 

 ن ٍّ مَ الْ  نَ م   ةُ أَ مْ َُ الْ      
ا هَ اؤُ مَ وَ  ن ٍّ مَ الْ  نَ م   ةُ أَ مْ َُ الْ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ٌِ ح  صَ  »نْي  عَ لْ ل   اءٌ فَ ش    .هْ اجَ مَ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ  ي
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ا َنَُ وْ كَ   ثُ يْ حَ  نْ م  ) يلَ ائ  رَ سْ إ   ِن  بَ ل   لَ ز  نْ أُ  ىذ  الَّ  نَّ مَ الْ  هُ ب  شْ تُ  ىْ أَ  ن ٍّ مَ الْ  نَ م       
 اس  النَّ  دَ نْ ع   وفٌ رُ عْ مَ  ءٌ ىْ ا شَ ذَ ، هَ نْي  عَ لْ ل   اءٌ وَ ا دَ هَ اؤُ مَ وَ  اءٌ فَ ا ش  هَ اؤُ مَ وَ  (ة ا مَ عْ ن  
 .ىاض  مَ الْ  ِف   رَ صَ بْ أَ ا فَ هَ لَ مَ عْ تَـ اسْ فَ  ىَ م  عَ  اس  النَّ  ضُ عْ . بَـ رَ ظَ النَّ  ىو ٍّ قَ يُـ 
 

 يقُ ق  عَ الْ      
 ة  ومَ صُ اِلُْ  دَ نْ ع   بَ لْ قَ الْ  ىو ٍّ قَ يُـ  يقُ ق  عَ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .]َأْى يـَثْـُبُت الشَّْخُص م ْن قـُوَّة  قـَْلب ه [
 

 ةٌ يدَ ْحَ   الٌ صَ ْ  
 

 اء  مَ الْ وَ  ر  مْ ى التَّ لَ عَ  ن  يْ رَ هْ الشَّ وَ  رَ هْ الشَّ  يشُ ع  يَ  انَ كَ   ملسو هيلع هللا ىلص ولُ سُ الرَّ      
 رَ هْ الشَّ  يشُ ع  يَ  انَ كَ   ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

. يخٌ ب  طَ  ه  ت  يْ بَـ  ِف   ونُ ُُ ال يَ  طْ قَ فَـ  اءٌ مَ وَ  رٌ ، َتَْ اء  مَ الْ وَ  ر  مْ ى التَّ لَ عَ  ن  يْ رَ هْ الشَّ وَ 
 الَّ إ  وَ  يبَ ل  اْلَْ  هُ ونَ دُ هْ وا يُـ انُ كَ   ان  ريَ اْلْ   ضُ عْ بَـ  ة  دَّ مُ الْ  ه  ذ  هَ  الل  ْ   اَن ا ِف  يَ حْ أَ 

 اء ا.سَ مَ اح اا وَ بَ صَ  طْ قَ فَـ  اءُ مَ الْ وَ  رُ مْ التَّ 
 

 ان  ميَ اإل   ةَ الوَ حَ  دَ جَ وَ  يه  ف   نَّ كُ   نْ مَ  ةٌ البَ بَ      
 دَ جَ وَ  يه  ف   نَّ كُ   نْ الٌث مَ بَ « يثٌ د  حَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 بَّ ُيُ   نْ أَ ا وَ اْهَُ وَ ا س  ِم َّ  ه  يْ لَ إ   بَّ حَ أَ  ولُهُ سُ رَ وَ  اَّللَُّ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ان  ميَ اإل   ةَ الوَ حَ 
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 َف ِف  ذَ يـُقْ  نْ ُه أَ رَ ُْ ا يَ مَ كَ   ر  فْ ُُ الْ  ِف   عَ قَ يَـ  نْ أَ  هَ رَ ُْ يَ  نْ أَ وَ   َّلل َّ  الَّ إ   هُ بُّ َء ال ُيُ  رْ مَ الْ 
َر ثَـ كْ أَ  وَلهُ سُ رَ وَ  اَّللََّ  بُّ ُيُ   صُ خْ الشَّ  انَ ا كَ ذَ  إ  َيًّ و  قَ  ونُ ُُ يَ  انُ ميَ اإل   اهُ نَ عْ مَ  »ار  النَّ 
ال ا ام  ن اا كَ م  ؤْ مُ  لُ جُ الرَّ  ونُ ُُ ، ال يَ ة ا يدَ د  ة ا شَ يَ اه  رَ َر كَ فْ ُُ الْ  هُ رَ ُْ يَ وَ  ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م  
 ه  ال  مَ وَ  ه  ل  هْ أَ  نْ م   ءٍ ىْ شَ  ل ٍّ كُ   نْ م   ه  يْ لَ إ   بَّ حَ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اَّللَُّ  ونَ ُُ  يَ َّتَّ ا حَ يًّ ل  وَ 
، ُثَّ ام  ن اا كَ م  ؤْ مُ  ونُ ُُ يَ  ذٍ ئ  دَ نْ ع   نيَ ع  َجَْ أَ  اس  النَّ وَ  ه  د  لَ وَ وَ   اسَ النَّ  بُّ ُيُ   ال ا
 لُ صُ ا َتَْ مَ دَ نْ ع   ه  ان  ميَ ، إل   اه  جَ لْ ل   سَ يْ لَ  ال  مَ لْ ل   سَ يْ  لَ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ه  جْ وَ ل   نيَ م  ل  سْ مُ الْ 
 هُ نَّ أل َ  مَ ل  سْ مُ الْ  بُّ ُيُ   ىذ  الَّ  نَّ ال ا أل َ ام  ن اا كَ م  ؤْ مُ  ونُ ُُ يَ  الثُ الثَّ  اتُ فَ الص ٍّ  ه  ذ  هَ 
 ونُ ُُ ا يَ مَ دَ نْ ع   ش  رْ عَ الْ  ل ٍّ ظ  ب   هُ لُّ ظ   يُ اََل عَ تَـ  ا اَّللَُّ ذَ هَ  ه  ول  سُ رَ وَ  َّللَّ  َب   نٌ م  ؤْ مُ  مٌ ل  سْ مُ 
ا وَ د  شَ  ة  امَ يَ ق  الْ  م  وْ يَـ  س  ِشَْ  رُّ حَ   ضُ رْ األَ  ونُ ُُ تَ  لْ بَ  اءٌ نَ ال ب  وَ  رٌ جَ شَ  ونُ ُُ ال يَ يد ا
 .ريُ ط  تَ  ريُ ص  تَ  م  اع  النَّ  ار  بَ غُ الْ كَ   كُّ دَ تُ  الُ بَ اْلْ   ة ا يَ و  تَ سْ مُ 
 

 اكُ وَ الس ٍّ      
 ونَ سُ بَ لْ وا ال يَـ انُ كَ   ة  ابَ حَ الصَّ  نَ م   ريٌ ث  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ن  ذُ األُ  نْيَ بَ  اكَ وَ الس ٍّ  ونَ عُ ضَ وا يَ انُ َُ فَ  م  ر  حْ مُ الْ كَ   اءَ دَ الر ٍّ وَ  ارَ زَ  اإل  الَّ إ   يصَ م  قَ الْ 
 ىٌّ ص  ْح ْ  يبٌ ب  ى. طَ فَ َُ لَ  ة  ثَ الل ٍّ وَ  ان  نَ سْ ََ ل   ةُ دَ ائ  فَ  الْ الَّ إ   يه  ف   نْ ُُ يَ  َلَْ  وْ ، لَ س  أْ الرَّ وَ 
 .ُِ ت  فْ تَـ سْ ا نَ نَّ ا كُ ا مَ ذَ هَ  ونَ مُ ز  تَ لْ تَـ  مْ تُ نْـ كُ   وْ لَ  الَ قَ 
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 اكُ تَ سْ يَ  م  وْ النـَّ  نَ م   صُ خْ الشَّ  ظُ ق  يْ تَـ سْ ا يَ مَ  لُ وَّ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ٌِ ب  سْ تَ  وْ أَ  يلٌ ل  ا ُتَْ مَّ إ   اََل عَ تَـ  اَّللََّ  رُ كُ ذْ يَ وَ   .كَ ل  ذَ  وُ َنَْ  وْ أَ  ارٌ فَ غْ ت  اسْ  و  أَ  ي

 ملسو هيلع هللا ىلص ولُ سُ ا. الرَّ يَ نْـ الدُّ وَ  ين  لد ٍّ ل   رْيٌ َْ  ل  كْ األَ  يلُ ل  قْ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ل  كْ األَ  يل  ل  قْ تَـ ب   رَ مَ أَ 

 

ا ل  ح  رَ  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  نَ اكَ         نيَ ن  م  ؤْ مُ لْ يم ا
 ه  ت  قَ فَ شَ  ة  دَّ ش   نْ م   اَّللَّ   ولُ سُ رَ  انَ كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َ ن  م  ؤْ مُ لْ ل   ه  ت  ْحَْ رَ وَ   َّتَّ حَ  هُ دُّ قَ فَ تَـ يَـ  ن  مَ الزَّ  نَ م   ة ا هَ رْ بُـ  ه  اب  حَ صْ أَ  ضَ عْ بَـ  رَ يَـ  ا َلَْ ذَ إ   هُ نَّ أَ  ني 
 ِف ٍَّ وُ تُـ  هُ نَّ إ   هُ لَ  يلَ ق   هُ نْ عَ  لَ أَ سَ  نيَ ح   ريٍ ق  فَ  نٍ م  ؤْ مُ  يبٍ ر  غَ  لٍ جُ رَ  نْ عَ  هُ لَ  يلَ ق   هُ نَّ إ  
ى لَّ صَ فَ  ه  يْ لَ عَ  ُدلَّ فَ  نَ ف  دُ  نَ يْ أَ  ه  َْ  قَ  نْ عَ  لَ أَ ، سَ ه  يْ لَ ى عَ لَّ صَ وَ  ه  َْ   قَ ََل إ   بَ هَ ذَ فَ 
 الَّ إ   انَ ا كَ ا مَ ذَ هَ ، وَ مْ ِب    ِن  تَ عْ يَـ وَ  نيَ اك  سَ مَ الْ  بُّ ُيُ   انَ كَ   د ٍّ ا اْلَْ ذَ  هَ ََل . إ  ه  يْ لَ عَ 
 يب اا.ر  غَ  انَ ين اا كَ ُ  سْ ن اا م  م  ؤْ  مُ ال ا جُ رَ 

 

 ه  ل  هْ أل َ  مْ كُ رْيُ َْ  مْ كُ رْيُ َْ      
 مْ كُ رْيُ َْ  مْ كُ رْيُ َْ « ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّللَّ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

َْ َنَ أَ وَ  ه  ل  هْ أل َ  ُن ُمَعاَمَلَة  »ىل  هْ أل َ  مْ كُ رْيُ   ْم ذ ىُّ َوَمْعَناُه الَّذ ى ُُيْس  َرَواُه الِ ٍّ
َى  ْحَسان  َواْلَعْفو  إ َذا ه  لتـََّواُضع  َواْلَعْطف  َوالرَّْْحَة  َواإل  ُلَها َب  َزْوَجت ه  يـَُعام 

َنَّ الَّذ   ْن َأْفَضل  الر ٍَّجال  أل  ُُوُن َأَساَءْت ُهَو م  َذا َي َُ ُُوُن َمَع اْمَرأَت ه  َه ى َي
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ُلوَن  الف  َهَذا اْْلَد يث  يـَُعام   ْ َذا. َكث رٌي م َن الر ٍَّجال  َعَلى  َُ َمَع اْلَغرْي  َه
َبغ ى َأْن  َبغ ى، يـَنـْ َها َهَذا ال يـَنـْ َفَُّع َعَليـْ َِ ن َساَءُهْم ال يـَتَـَواَضُع َمَعَها، َي

َساَءَة يـَتَـَواَضَع َمَعَها َوُُيْس   َا ال يـَُقاب ُل اإل  َِ َويـَْعُفَو َعْن َسي ٍَّئاُت  َها َوَيْصَف َن إ َليـْ
َساَءَة. إل      َب 

 نْ م   رَ ثَـ كْ ى أَ لَ عَ  قُ لَ طْ تُ  ة  غَ اللُّ  ِف   ل  هْ األَ  ةُ مَ ل  كَ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ . الرَّ لٌ هْ أَ  مْ ْلَُ  الُ قَ يُـ  ءُ َبَ ر  قْ األَ ، وَ لٌ هْ ا أَ ْلََ  الُ قَ يُـ  ةُ جَ وْ . الزَّ ِن ا عْ مَ 

َْ َنَ أَ وَ « الَ ، قَ ةُ جَ وْ الزَّ  اهُ نَ عْ مَ  »ه  ل  هْ أل َ  مْ كُ رْيُ َْ  مْ كُ رْيُ َْ « الَ قَ  المُ السَّ   مْ كُ رْيُ  
 ةٌ يَ ص  وْ تَـ  يه  ف   يثُ د  ا اْلَْ ذَ هَ  ى.اج  وَ زْ أَ  ة  لَ امَ عَ مُ  ِف   مْ ُُ لُ ضَ فْ  أَ َنَ أَ  ىْ أَ  »ىل  هْ أل َ 
ََِّ  ةَ لَ امَ عَ مُ  نَّ هُ لُ ام  عَ يُـ  انَ ا كَ مَ  ولُ سُ . الرَّ اج  وَ زْ األَ  ة  لَ امَ عَ مُ  ن  سْ ِب ُ  ،  نَّ ه  يْ لَ عَ  ع  فُّ ال
 ت  يْ بَـ الْ  لَ هْ أَ  مْ ُُ يْ لَ عَ  المُ السَّ  ولُ قُ يَـ وَ  ه  ذ  هَ  ب   َبَ ََل إ   ىت  ، َيَْ نَّ ه  يْ لَ عَ  ورُ دُ يَ  انَ كَ 
 ة  دَّ ش   نْ ، م  ه  ذ  ى هَ لَ عَ وَ  ه  ذ  ى هَ لَ عَ وَ  ه  ذ  ى هَ لَ عَ ، وَ هُ اتُ كَ رَ بَـ وَ  اَّللَّ   ةُ ْحَْ رَ وَ 
، نيَ ع  ف ٍّ ََِ مُ  ات  جَ وْ ى الزَّ لَ عَ  ينَ ار  بَّ وا جَ ونُ ُُ يَ  نْ أَ  ونَ يدُ ر  يُ  اس  النَّ  رُ ثَـ كْ . أَ ه  ع  اضُ وَ تَـ 
ْ  ذَ هَ   ىت  الالَّ  اءُ سَ  الن ٍّ وَبَّ ورُ أُ  . ِف  اَّللَُّ  اهُ ضَ رْ ا يَـ مَ  الفُ ْ   ة  يعَ ر  الشَّ  الفُ ا 
 ةَ اظَ ظَ فَ  نيَ ُ  شْ يَ  نيَ ي ٍّ ان  نَ بْـ اللُّ وَ  ة  بَ ار  غَ مَ الْ وَ  نيَ ي ٍّ ر  ائ  زَ اْلَْ  ضُ عْ بَـ  نَّ هُ جَ وَّ زَ تَـ  ُثَّ  نَ مْ لَ سْ أَ 
ا ذَ ِب َ  تْ جَ وَّ زَ تَـ  تْ مَ لَ سْ أَ  َّت  الَّ  ه  ذ  . هَ ىغ  بَ نْـ ا ال يَـ ذَ ، هَ نَّ ه  ت  لَ امَ عَ مُ  ِف   قٍ لُ ُْ  وءَ سُ وَ 
ا هَ لَ امَ ا عَ ذَ ا إ  مَّ ، أَ ين  الد ٍّ  ى ِف  وَ قْ تَـ  ة ا نَ سَ حَ  ة ا لَ امَ عَ ا مُ هَ لَ امَ عَ  نْ إ  فَ  م  ل  سْ مُ الْ 
 ةٌ اظَ ظَ فَ وَ  ةٌ اوَ سَ قَ  مْ يه  ف   اس  النَّ  ضُ عْ . بَـ ين  الد ٍّ  نَ ا م  هَ رُ ف ٍّ نَ يُـ  دْ قَ  ة ا ئَ ي ٍّ سَ  ة ا لَ امَ عَ مُ 
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 ونُ ُُ يَ  لْ بَ  ه  ت  جَ وْ ى زَ لَ عَ  صُ خْ الشَّ  عُ فَّ ََِ . ال يَ الم  سْ اإل   الق  ْْ أَ  نْ م   سَ يْ ا لَ ذَ هَ وَ 
، ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ى  هْ النـَّ وَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   ر  مْ األَ  اة  اعَ رَ مُ  عَ مَ  نْ ُ  ا لَ هَ عَ ع اا مَ اض  وَ تَـ مُ 
 ن  ا عَ اهَ هَ نْـ يَـ وَ  اَّللَُّ  ضَ رَ ا فَـ ا ِب َ هَ رُ مُ َيَْ  نْ ُ  لَ  ه  ت  جَ وْ زَ  عَ ع اا مَ اض  وَ تَـ مُ  ونُ ُُ يَ 
 اءُ قَّ ر  أَ  مْ ْلَُ  انَ كَ   سَ يْ لَ أَ  مْ وهُ قُ تَـ عْ أَ  ينَ ذ  الَّ  ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  اَل  وَ . مَ ىاص  عَ مَ الْ 
 اهُ نَ عْ مَ  اَل  وَ مُ ا الْ مَّ . أَ يم  م  الْ  ِ  تْ فَ ب   ئَ ر  ا قُ ذَ ا إ  ذَ وا، هَ قُ ت  عْ ري اا أُ ث  ، كَ مْ وهُ قُ تَـ عْ أَ 
 مْ هُ رُ اص  نَ يُـ  نْ مَ  لُّ ، كُ ت  يْ بَـ الْ  لَ هْ أَ  رُ اص  نَ يُـ  نْ مَ  لُّ ، كُ ت  يْ بَـ الْ  لَ هْ أَ  رُ اص  نَ يُـ  ىذ  الَّ 
 ىٍّ ل  عَ  لُ َءاوَ  ول  سُ الرَّ  اجُ وَ زْ أَ  مْ هُ  ت  يْ بَـ الْ  لُ هْ . أَ ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  اَل  وَ مُ  هُ لَ  الُ قَ يُـ 
. ت  يْ بَـ الْ  لُ هْ أَ  مْ ْلَُ  الُ قَ يُـ  الء  ؤُ هَ  اس  بَّ عَ الْ  لُ َءاوَ  رٍ فَ عْ جَ  لُ َءاوَ  يلٍ ق  عَ  لُ َءاوَ 

 دَ كَّ ، أَ ت  يْ بَـ الْ  ل  هْ أَ  ام  رَ كْ ِب    مْ ه  ام  رَ كْ ى ِب   صَ وْ أَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ 
 .»َّت  يْ بَـ  ل  هْ أَ  ِف   اَّللََّ  مُ كُ ُر ك ٍّ ذَ أُ  َّت  يْ بَـ  ل  هْ أَ  ِف   اَّللََّ  مُ كُ ُر ك ٍّ ذَ أُ « الَ قَ  كَ ل  ى ذَ لَ عَ 

و نُ ، بَـ مْ وهُ مُ لَ ظَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ه  ات  فَ وَ  دَ عْ بَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  ضُ عْ بَـ      
 .ونَ عُ اج  رَ  ه  يْ لَ  إ  َنَّ إ  وَ   َّلل َّ  َنَّ ، إ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  اة  فَ وَ  دَ عْ بَـ  مْ وهُ مُ لَ ظَ  ةَ يَّ مَ أُ 

 ت  يْ بَـ الْ  لُ هْ أَ  الء  ؤُ ، هَ مْ ه  ام  َُّ حُ  بُ لَ غْ أَ  اَّللَّ   ول  سُ رَ  ةَ يَّ ص  وا وَ اعُ ضَ أَ      
 ونَ يُّ اِش   اْلَْ . فَ ىٌّ اِش   هَ  ولُ سُ . الرَّ مٍ اش  هَ  نْ وا م  سُ يْ لَ  ةَ يَّ مَ و أُ نُ بَـ ، وَ ونَ يُّ اِش   هَ 
 .ب  رَ عَ الْ  ل  ائ  بَ قَـ  ل ٍّ كُ   نْ م   مْ ه  رْي  غَ وَ  نيَ ي ٍّ و  مَ ى األُ لَ عَ  ونَ مُ دُ قْ يَـ 
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 اِّ  وَ ْْ إ   تُ يْ أَ رَ  وْ لَ  نْ أَ  تُ د دْ وَ      
 وْ لَ  نْ أَ  تُ دْ د  وَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 اِب  حَ صْ أَ  مْ تُ نْـ أَ « الَ قَ  اَّللَّ   ولَ سُ  رَ َيَ  كَ انَ وَ ْْ ا إ  نَ سْ لَ وَ أَ  يلَ ق   »اِّ  وَ ْْ إ   تُ يْ أَ رَ 
 »ه  ال  مَ وَ  ه  ل  هْ ِب َ  اِّ  ءَ رَ  وْ لَ  نْ أَ  مْ هُ دُ حَ أَ  دُّ وَ يَـ  ىد  عْ بَـ  نْ م   ونَ تُ َيَْ  ينَ ذ  الَّ  اِّ  وَ ْْ إ  وَ 
 .»اِب  بَ حْ أَ « ظ  فْ لَ ب   ة  الَ سَ الر ٍّ  ِف   ىُّ رْي  شَ قُ الْ  اهُ وَ رَ وَ  مٌ ل  سْ مُ  اهُ وَ رَ 
  

 ر  جْ فَ الْ  لَ بْ قَـ  ظُ فْ اْلْ       
 نَ م   ءٍ ىْ شَ ب   ر  جْ فَ الْ  لَ بْ قَـ  ظُ فْ اْلْ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 َلَْ  نْ إ   ُثَّ  اءَ شَ ع  الْ  ىل ٍّ صَ تُ  امُ نَ تَـ  ل  يْ اللَّ  اف  صَ ت  انْ  لَ بْ قَـ  م  وْ لنـَّ َب   رُ ُ  بْ ، يُـ ت  قْ وَ الْ 
 ر  جْ فَ الْ  لَ بْ قَـ  ُثَّ  امُ نَ تَـ  كَ ل  ذَ  و  َنَْ  وْ أَ  ةٍ اعَ سَ  دَ عْ بَـ  مٌّ ه  مُ  رٌ مْ أَ  كَ امَ مَ أَ  نْ ُُ يَ 
 اتُ ادَ عَ الْ  ت  ريََّ غَ تَـ  ن  مَ ا الزَّ ذَ هَ  ِف   عُ ال  طَ ظ اا تُ ق  يْ تَـ سْ ى مُ قَ بْـ ، تَـ ومُ قُ تَـ  نْي  تَ اعَ سَ ب  

 ونُ يُ زْ ف  لْ ، الت ٍّ ل  يْ اللَّ  ف  صْ ن   لَ بْ قَـ  ونَ امُ نَ ال يَـ  مَ وْ يَـ الْ  ن  دُ مُ الْ  ل  هْ أَ  رُ ثَـ كْ ، أَ ةُ نَ سَ اْلَْ 
 .اسَ النَّ  لَ غَ شَ 
 

 ه  ل  اع  فَ كَ   رْي  ى اِلَْ لَ عَ  الُّ الدَّ      
 رُ جْ أَ  هُ لَ  ه  س  فْ نَـ ا ل  رْي ا َْ  لُ عَ فْ يَـ  ىذ  الَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 رُ جْ أَ وَ  ه  ل  مَ عَ  رُ جْ أَ  ه  س  فْ نَـ  رُ جْ أَ  هُ لَ  ونُ ُُ يَ  رْي  ى اِلَْ لَ عَ  هُ ريَْ غَ  لُّ دُ يَ  ىذ  الَّ وَ  ه  ل  مَ عَ 
 وا.دُ ه  تَ اجْ ا فَ ذَ َُ ، هَ رْي  ى اِلَْ لَ عَ  مْ ْلُُّ دُ يَ  نْ مَ 
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 اَّللَّ   ِف   ونَ ابُّ حَ تَ مُ الْ      
 مَ وْ يَـ  ونَ سُ ل  َيَْ  اَّللَّ   ِف   ونَ ابُّ حَ تَ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .كَ ئ  ولَ أُ  نْ ا م  نَ لُ عَ َيَْ  ، اَّللَُّ وتٍ قُ َيَ  نْ م   اسٍ رَ ى كَ لَ عَ  ش  رْ عَ الْ  تَ َتَْ  ة  امَ يَ ق  الْ 
 مْ هُ نَـ يْـ ا بَـ يمَ ف   نيَ ل  ام  عَ تَـ مُ  ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .اح  مَ السَّ وَ  و  فْ عَ الْ وَ  ىاض  غَ ى التـَّ لَ عَ 
 ونَ سُ عَ اقَ تَـ وا يَـ ضُ اغَ بَ تَـ وا وَ دُ اسَ ا َتََ ذَ إ   ونَ مُ ل  سْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ى.وَ قْ التـَّ وَ  َ  ٍّ الْ  ن  عَ 
 سَ يْ لَ  اَّللَّ   ه  جْ وَ ل   ونَ ابُّ حَ تَ ا يَـ يَ نْـ الدُّ  ِف   ينَ ذ  الَّ  اسُ النَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ر ٍّ حَ  نْ م   مْ هُ مُ لٍّ  سَ  يُ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ اَّللَّ   ا ِف  بًّ حُ  لْ بَ  ة  ابَ رَ قَ لْ ال ل  ى وَ وَ هَ لْ ال ل  وَ  ال  مَ لْ ل  
 .ة  امَ يَ ق  الْ  مَ وْ يَـ  س  مْ الشَّ 

ا يَ نْـ الدُّ  اة  يَ اْلَْ  ِف   انُ سَ نْ اإل   هُ بُ س  تَ ُْ ا يَ مَ  م  ظَ عْ أَ  نْ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْ   ِف   ه  ع  فَ نْـ أَ وَ   نٌ اوُ عَ ا تَـ يهَ ف   َّت  الَّ  ةُ بَّ حَ مَ ، الْ م  ل  سْ مُ الْ  يه  ْ  أل َ  م  ل  سْ مُ الْ  ةُ بَّ ُمََ  ة  رَ اآل
 .اَّللََّ  ىض  رْ ا يُـ ى مَ لَ عَ 

 ريٌ ب  كَ   هُ رُ رَ ضَ وَ  ضُ غْ بُـ الْ وَ  دُ سَ اْلَْ  ب  لْ قَ الْ  اء  دَ  نْ م   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 وف  رُ عْ مَ لْ َب   ر  مْ األَ  ن  عَ  ونَ سُ اعَ قَ تَـ وا يَـ ضُ اغَ بَ تَـ وَ وا دُ اسَ ا َتََ ذَ إ   نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَّ أل َ 
ْ  ذَ هَ وَ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ى  هْ النـَّ وَ   ى.وَ قْ التـَّ وَ  َ  ٍّ ى الْ لَ عَ  ن  اوُ عَ التـَّ  الفُ ا 
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 نُ م  ؤْ مُ الْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ ع   اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ التَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 مْ ْلَُ  هُ رَ ُْ يَ وَ  ه  س  فْ نَـ ل   بُّ ا ُيُ  مَ  رْي  اِلَْ  نَ م   مْ ْلَُ  بُّ ُيُ   ة  يحَ ص  لنَّ َب   ه  ان  وَ ْْ ال ا إل   ام  عَ مُ 
 .ه  س  فْ نَـ ل   هُ رَ ُْ ا يَ مَ  ر ٍّ الشَّ  نَ م  

 ان  يَ نْـ بُـ الْ كَ   ن  م  ؤْ مُ الْ  يه  ْ  أل َ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  نُ م  ؤْ مُ الْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ  دْ قَ  فَـ اََل عَ تَـ  َّلل َّ   ن  م  ؤْ مُ لْ ا ل  بًّ ُمُ   ونَ ُُ يَ  نْ أَ ا وَ ض ا عْ بَـ  هُ ضُ عْ بَـ  دُّ شُ يَ 
ِ  ح  صَ  ِف  وَ  »واابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وا وَ نُ م  ؤْ  تُـ َّتَّ حَ  ةَ نَّ وا اْلَْ لُ ُْ دْ ال تَ «  ن  ابْ  ي
. »اَن ا وَ ْْ إ   اَّللَّ   ادَ بَ وا ع  ونُ كُ وا وَ رُ ابَـ دَ ال تَ وا وَ دُ اسَ ال َتََ وا وَ ضُ اغَ بَ ال تَـ « انَ بَّ ح  
 نْ م   بُّ ُيُ   اَّللَُّ ، وَ رْي  غَ ى الْ لَ عَ  اَل  عَ لتـَّ ا ب ٍّ ى حُ لَ عَ  ةٌ ولَ بُ ُمَْ  سَ فْ النـَّ  نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ وَ 
 نَّ أل َ  يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   يه  ف   اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ التَّ ع اا. وَ اض  وَ تَـ مُ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ن  م  ؤْ مُ الْ  ه  د  بْ عَ 

  ا. ُثَّ ذَ هَ  ابُ تَ غْ ا يَـ ذَ هَ ا وَ ذَ هَ  ابُ تَ غْ ا يَـ ذَ ، هَ ة  يعَ ط  قَ الْ وَ  ة  يبَ غ   الْ ََل إ   ىد ٍّ ؤَ يُـ  رَ افُـ نَ التـَّ 
 ةَ اءَ سَ اإل   دَّ رَ  نْ إ   هُ نَّ أَ  نُّ ظُ يَ فَـ  وء  لسُّ َب   ة  ارَ مَّ األَ  ه  س  فْ نَـ ل   ءُ رْ مَ الْ  عُ د  خَ نْ ا يَـ ري اا مَ ث  كَ 
 اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ ا قَ ذَ هَ  ِف  وَ  ئٌ ط  ُمُْ  هُ نَّ أَ  ةُ يقَ ق  اْلَْ وَ  ه  س  فْ نَـ م اا ل  ر  ُْ مُ  ونُ ُُ ا يَ هَ ل  ثْ ِب   
 يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   عُ اضُ وَ التـَّ فَ  »نيٌ ه  ا مُ ْلََ  وَ هُ وَ  ه  س  فْ نَـ ل   مٍ ر  ُْ مُ  بَّ رُ « مَ لَّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ 
ََِّ  يقُ ر  طَ  ىَ ه   س  فْ النـَّ  ةُ فَ الَ ُمَُ وَ   .اَل  عَ مَ لْ ل   ىق ٍّ ال
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 ان  ميَ اإل   نَ م   اءُ يَ اْلَْ      
، ق ٍّ ْلَْ ا نَ م   ىح  تَ سْ ال يَ  اَّللََّ  نَّ إ   الُ قَ يُـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

ا مَّ . أَ اءَ يَ اْلَْ  بُّ ، ُيُ  اء  يَ ْلَْ َب   رَ مَ أَ  ،  اَّللَُّ ين  الد ٍّ  ِف   اءَ يَ ال حَ  الُ قَ ال يُـ وَ 
 اَّللَُّ  هُ ضَ رَ ا فَـ مَ  مَ لُّ عَ تَـ  صُ خْ الشَّ  كَ ُِْ يَ  نْ أَ كَ   اَّللَُّ  هُ بُّ ال ُيُ   ق ٍّ اْلَْ  نَ م   اءُ يَ حْ ت  سْ اال  
 اهُ نَ عْ مَ  »ان  ميَ اإل   نَ م   اءُ يَ اْلَْ « الَ قَ  ولُ سُ لرَّ . ااس  النَّ  نَ م   اء  يَ حْ ت  سْ اال   ل  جْ أَ  نْ م  

ى لَ عَ  نٌ يْ دَ  هُ  لَ ال ا ثَ مَ  اَّللَُّ  هُ بُّ ا ُيُ  ذَ هَ  هُ مُّ هُ ال يَـ  ىذ  الَّ  ءَ ىْ الشَّ  كَ رَ ا تَـ ذَ إ   انُ سَ نْ اإل  
 وَ . هُ اَّللَُّ  هُ بُّ ا ُيُ  ذَ هَ  تُ ُُ سْ يَ  ىق ٍّ حَ  ِن  ط  عْ أَ  هُ لَ  ولَ قُ يَـ  نْ أَ  ىح  تَ سْ يَ  صٍ خْ شَ 
ا ذَ ر اا إ  وْ فَـ  عَ فَ دْ يَ  نْ أَ  ه  يْ لَ عَ  بُ ، َيَ  (نُ ائ  الدَّ ) هُ بَ الَ طَ  نْ إ   ه  يْ لَ عَ  ضٌ رْ فَـ  (ينُ د  مَ الْ )

 ص  خْ ى الشَّ لَ عَ  نٌ يْ دَ  هُ لَ  وَ هُ  نْ ُ  لَ  امٌ رَ حَ  لَ اطَ مَ  نْ ، إ  لُ اط  ، ال ميَُ لُ جَ األَ  لَّ حَ 
 .وبٌ لُ طْ ا مَ ذَ هَ  ،اء ا يَ حَ  تُ ُُ سْ ، يَ َل   دَّ رُ  النُ  فُ َيَ  هُ لَ  ولَ قُ يَـ  نْ أَ  ىح  تَ سْ يَ 

 

 ونَ بُ س  تَ حْ مُ الْ      
 انَ كَ   اء  فَ لَ اِلُْ  مَ َيَّ أَ  يد  ع  بَ الْ  ىاض  مَ الْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 سٌ َنَ أُ  اهُ نَ عْ مَ  ونَ بُ س  تَ حْ مُ الْ  مُ ْلَُ  الُ قَ س اا يُـ َنَ  ونَ فُ ظ ٍّ وَ يُـ  اءُ فَ لَ ، اِلُْ ونَ بُ س  تَ ُمُْ 
 امٍ رَ حَ  لَ عْ ف   لُ عَ فْ يَـ  وْ أَ  ام  رَ ْلَْ َب   مُ لَّ َُ تَ اَن ا يَـ سَ نْ ى إ  أَ ا رَ ذَ . إ  اس  النَّ  ِف   نَ و ورُ دُ يَ 
 ونَ لُ مَ عْ يَـ  ينَ ذ  الَّ  ونَ بُ دٍّ  ؤَ يُـ وَ  ونَ بُ ر  ضْ يَ  كَ ئ  ولَ ، أُ دُ وجَ ال يُ  مَ وْ يَـ . الْ ونَ بُ دٍّ  ؤَ يُـ 
 ة  يفَ ظ  وَ الْ  ه  ذ  ِب َ  ونَ ومُ قُ يَـ  مْ عَ نَـ  مَ وْ يَـ ا الْ نَ انُـ وَ ْْ ، إ  عَ طَ قَ انْـ  ، اآلنَ ونَ ورُ دُ ، يَ رَ َُ نْ مُ الْ 
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 ول  سُ الرَّ  ل  ق بَ  نْ م   ىائ  رَ مَ الْ  ت  رَ ثُـ كَ   َّلل َّ   دُ مْ ا اْلَْ نَ تُـ اعَ ، َجََ ة  لَ وْ الدَّ  ل  بَ ق   نْ م   سَ يْ لَ 
 .ينَ الد ٍّ  ونَ رُ شُ نْ ، يَـ قَّ اْلَْ  ونَ رُ شُ نْ ا يَـ نَ تَـ اعَ َجََ  نَّ أل َ  ول  سُ الرَّ  ل  ق بَ  رْي  غَ  نْ م  وَ 
 

 وحُ دُ مْ مَ الْ  كُ رُ اشَ التَّ      
 ثُ ل   ًثَ َنَ أَ « ىٍّ س  دْ قُ  يثٍ د  حَ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
َُ ر  الشَّ   اَنَ كَ ا وَ كَ اَر شَ ا تَ ذَ إ   ان  نَ بْـ اإل   اهُ نَ عْ مَ  »هُ بَ اح  ا صَ ْهَُ دُ حَ أَ  نْ َيَُ  ا َلَْ مَ  نْي  ي

 ا.مَ هُ ينُـ ع  يُ  اَّللَُّ  ق  دْ الص ٍّ وَ  ل  دْ عَ لْ َب   الن  امَ عَ تَـ يَـ 
 

 يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   يه  ف   اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ التَّ      
 اَل  عَ التـَّ  ب ٍّ ى حُ لَ عَ  ةٌ ولَ بُ ُمَْ  سُ فْ النـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 .يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   يه  ف   اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ . التَّ رْي  غَ ى الْ لَ عَ 
ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        نَّ إ  فَ  يه  ف   ر  وُ ازَ التـَّ وَ  اَّللَّ   ِف   اب ٍّ حَ لتَّ َب   مْ ي

 .ة ا يمَ ظ  عَ  ة ا جَ رَ دَ  نيَ ب ٍّ اح  تَ مُ لْ ل  
 َّتَّ حَ  ةَ نَّ وا اْلَْ لُ ُْ دْ تَ  نْ لَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

ال وَ  ة  نَّ اْلَْ  ول  ُْ دُ ل   طٌ رْ شَ  انُ ميَ اإل   اهُ نَ عْ مَ  »واابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وا وَ نُ م  ؤْ تُـ 
 .اَّللَّ   ِف   اب ٍّ حَ لتَّ  َب  الَّ إ   انُ ميَ اإل   لُ مُ ُْ يَ 

ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ر  اوُ زَ التـَّ وَ  ِ  اصُ نَ التـَّ وَ  اد ٍّ وَ التـَّ وَ  اب ٍّ حَ لتَّ َب   مْ ي
ا أَ وَ س   يه  ْ  ا أل َ ذَ هَ  لُ ذُ بْ يَـ  .يلٍ ل  قَ  ءٍ ىْ شَ ب   وْ لَ وَ  ل  اذُ بَ التـَّ وَ   ال ا ُثَّ هْ ئ اا سَ شيْـ  وْ اك ا
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 َْ ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ . قَ ةَ بَّ حَ مَ الْ  ىو ٍّ قَ يُـ  لَ اذُ بَ التـَّ  نَّ ، إ  هُ لَ  رَ سَّ يَ ا تَـ مَ  لُ ذُ بْ يَـ  رُ اآل
 ِف   ابُّ حَ التَّ فَ  »لُّ غ  ُب الْ هَ ذْ يَ وا وَ ابُّ ا َتََ اَدوْ ُتََ وَ  اءُ نَ حْ ُب الشَّ هَ ذْ وا تَ حُ افَ صَ تَ «

ا ذَ هَ ا وَ ذَ هَ  ابُ تَ غْ ا يَـ ذَ . هَ ة  يبَ غ   الْ ََل إ   ىد ٍّ ؤَ يُـ  رَ افُـ نَ التـَّ  نَّ أل َ  يمٌ ظ  عَ  رٌّ س   يه  ف   اَّللَّ  
ْ   ِف  ا وَ ذَ هَ  ابُ تَ غْ يَـ  ِ  ح  صَ  ىف  . فَ ل  مَ عَ الْ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  ونُ ُُ يَ  اءُ زَ اْلَْ  ة  رَ اآل  ي
. »واابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وا وَ نُ م  ؤْ  تُـ َّتَّ حَ  ةَ نَّ وا اْلَْ لُ ُْ دْ ال تَ « ى ٍّ ار  خَ بُ الْ 
 .ل  ام  َُ الْ  ن  م  ؤْ مُ الْ  ات  فَ ص   نْ م   اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ التَّ فَ 

ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ل  اذُ بَ التـَّ وَ  ر  اوُ زَ التـَّ وَ  ل  اصُ وَ التـَّ وَ  اب ٍّ حَ لتَّ َب   مْ ي
 نَّ ري اا أل َ ق  ئ اا حَ يْـ شَ  انَ كَ   وْ لَ وَ  يعُ ط  تَ سْ ا يَ مَ  يه  ْ  أل َ  خُ األَ  لَ ذُ بْ يَـ  نْ أَ  وَ هُ  لُ اذُ بَ التـَّ وَ 

ُُ ف   ري  ب  َُ الْ  ام  ِ َ حْ َب   . ُثَّ وبَ لُ قُ الْ  فُ ل ٍّ ؤَ تُـ  ةَ يَّ د  اْلَْ  ا ذَ إ  ، فَ ري  غ  الصَّ  ة  ْحَْ رَ ا وَ نًّ س   مْ ي
 .اَل  عَ مَ  الْ ََل إ   ى ٍّ ق   الرُّ ََل إ   دٍ َيَ د  زْ وا َب  ونُ ُُ تَ  نْ ى أَ جَ رْ يُـ  ة  يَّ ص  وَ الْ  ه  ذ  ِب َ  مْ تُ لْ م  عَ 

ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ر  اوُ زَ التـَّ وَ  ع  اوُ طَ التَّ وَ  اَّللَّ   ِف   اب ٍّ حَ لتَّ َب   مْ ي
 انَ ا كَ ذَ َُ هَ وَ  رْي  غَ الْ  ن  ى عَ ذَ األَ  ف ٍّ كَ وَ  مْ ُُ ض  عْ بَـ  نْ ى م  ذَ األَ  ل  مُّ َتََ وَ  ِ  اصُ نَ التـَّ وَ 
 .ى ٍّ اع  فَ الر ٍّ  دَ ْحَْ  أَ َنَ د  ي ٍّ سَ  الُ حَ 
 

 ِف َ  نيَ ب ٍّ احَ تَ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ بَ جَ وَ      
ا ذَ إ   نَ م  ؤْ مُ الْ  نَّ أَ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 هُ عُ مَ سْ ال يَ  وَ هُ  ة  ْحَْ الرَّ  ة  َُ الئ  مَ  نْ م   كٌ لَ مَ  هُ لَ  ولُ قُ يَـ  ن  م  ؤْ مُ الْ  يه  ْ  أَ  ة  رَ َيَ ز  ل   جَ رَ َْ 
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 اهُ نَ عْ . مَ »ة  نَّ اْلَْ  ال ا ِف  نـُزُ  اَّللَُّ  كَ أَ وَّ بَـ « وْ أَ  »اكَ شَ ِمَْ  ابَ طَ وَ  تَ بْ ط  « هُ عُ مَ سْ يَ  دْ قَ وَ 
 ى ٍّ س  دْ قُ الْ  يث  د  اْلَْ  ِف   دَ رَ وَ . وَ تٌ يْ بَـ  ة  نَّ اْلَْ  ِف   كَ لَ وَ  يمٍ ظ  عَ  رْيٍ ِل َ  تَ َشيْ مَ 
 َّت  بَ َُمَّ  تْ بَ جَ وَ وَ  ِف َ  نيَ ل  اص  وَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَ َُمَّ  تْ بَ جَ وَ وَ  ِف َ  نيَ اب ٍّ حَ تَ مُ لْ ل   َّت  بَ َُمَّ  تْ بَ جَ وَ «
 نيَ ح  اص  نَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ بَ جَ وَ وَ  ِف   نيَ ل  اذ  بَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ بَ جَ وَ وَ  ِف َ  ينَ ر  او  زَ تَـ مُ لْ ل  

 .يمٌ ظ  عَ  رْيٌ َْ  يه  ف   ة  رَ َيَ لز ٍّ َب   لُ اصُ وَ . التـَّ »ِف َ 
 »هُ مْ ل  عْ يُـ لْ فَـ  اهُ َْ أَ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَّ حَ ا أَ ذَ إ  « يث  د  اْلَْ  ِف   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 .اَّللَّ   ِف   كَ بُّ ح  أُ  ِّ ٍّ إ   هُ لَ  لْ قُ يَـ ل   اهُ نَ عْ مَ 
 ه  ب   رَ مَ ا أَ مَ كَ   نيَ ح  اص  نَ تَـ اَن ا مُ وَ ْْ إ   اَّللَّ   ادَ بَ وا ع  ونُ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 فُ لُ ى َتَ وَ قْ ا يَـ ذَ ِب َ وَ  ةُ وَ عْ ى الدَّ وَ قْ ا تَـ ذَ ض اا، ِب َ عْ بَـ  مْ ُُ ضُ عْ بَـ  دْ قَّ فَ تَـ يَـ لْ وَ  ولُ سُ الرَّ 
 .وب  لُ قُ الْ 

 .اَّللَّ   ِف   نيَ ب ٍّ اح  تَ ا مُ نَ لُ عَ َيَْ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ى لَ عَ  نُ وُ اعَ التـَّ وَ  ى اَّللَّ  وَ قْ تَـ  ه  ى ب  اصَ وَ ا يـُتَـ مَ  رْيَ َْ  نَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      

 ات  َََّ مَ الْ وَ  ات  نَ سَ اْلَْ  مُ ُُ ات  يَ حَ  نْ وا م  مُ ن  تَ اغْ فَ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ  ىاه  نَ التـَّ وَ  ََ ٍّ الْ 
 نيَ ل  اص  وَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ قَّ حَ وَ  ِف َ  نيَ اب ٍّ حَ تَ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ قَّ حَ « يث  د  وا ِب َ لُ مَ اعْ وَ 

 تْ قَّ حَ وَ  ِف َ  ينَ ر  او  زَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ قَّ حَ وَ  ِف َ  نيَ ح  اص  نَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ  تْ قَّ حَ وَ  ِف َ 
 ة  ادَ بَ ع  الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ ُفلُ غْ تَـ لَ  مْ ُُ نَّ إ  « يث  د  ِب َ وَ  »ِف   نيَ ل  اذ  بَ تَـ مُ لْ ل   َّت  بَّ ُمََ 
 .»عاضُ وَ التـَّ 
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 اَّللَّ   ِف   اب ٍّ حَ لتَّ  َب  الَّ إ   انُ ميَ اإل   لُ مُ ُْ ال يَ      
وا لُ ُْ دْ تَ  نْ لَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ول  ُْ دُ ل   طٌ رْ شَ  انُ ميَ اإل   اهُ نَ عْ مَ  »واابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وا وَ نُ م  ؤْ  تُـ َّتَّ حَ  ةَ نَّ اْلَْ 
 .اَّللَّ   ِف   اب ٍّ حَ لتَّ  َب  الَّ إ   انُ ميَ اإل   لُ مُ ُْ ال يَ وَ  ة  نَّ اْلَْ 
 َ  ٍّ الْ وَ  رْي  ى اِلَْ لَ عَ  نُ اوُ عَ التـَّ      

ى لَ ا عَ نُو اوَ عَ تَـ  رْي  ى اِلَْ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
 ة  مَ ايَ ق  الْ  مَ وْ  يَـ اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ِف   ونَ ابُّ حَ تَ يَـ ا وَ يَ نْـ الدُّ  ِف   َ  ٍّ ى الْ لَ عَ  ونَ نُ اوَ عَ تَـ يَـ  نْ ، مَ َ  ٍّ الْ 

 ر ٍّ حَ  نْ م   يدَ د  الشَّ  ابَ ذَ عَ الْ  ونَ القُ يُ  اسُ النَّ وَ  ش  رْ عَ الْ  ل ٍّ ظ   ِف   مْ هُ لُّ ظ   يُ اََل عَ تَـ  اَّللَُّ 
ال  هُ تَ َتَْ  انُ سَ نْ اإل   لُّ ظ  تَ سْ يَ  انٌ َُ مَ  دُ وجَ ال يُ  مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  . ذَ مَ وْ يَـ الْ  كَ ل  ذَ  س  مْ الشَّ 

 اَّللَُّ  ادَ رَ أَ  نْ ، مَ ش  رْ عَ الْ  لُّ  ظ  الَّ إ   لٌّ ظ   دُ وجَ ، ال يُ ةٌ رَ خْ ال صَ وَ  ةٌ رَ جَ ال شَ وَ  ارٌ دَ ج  
 .اكَ نَ هُ  هُ لُ عَ َيَْ  اةَ جَ النَّ  هُ لَ 

 

 ه  س  فْ نَـ ل   بُّ ا ُيُ  مَ  يه  ْ  أل َ  بَّ  ُيُ  َّتَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ م  ؤْ ال يُـ      
ا مَّ ، أَ مْ ُُ نَ يْـ ا بَـ يمَ ف   اِف  عَ وا التـَّ دُ وَّ عَ تَـ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ونَ لُ مَ عْ ال تَـ  . َل َ رْيٌ َْ  يه  ف   سَ يْ ا لَ ذَ هَ  مْ كُ د  حَ أَ  نْ م   ةٌ اءَ سَ إ   وَ ا هُ مَّ عَ  دُ قْ اْلْ  
 نْ م   سَ يْ لَ . أَ »ه  س  فْ نَـ ل   بُّ ا ُيُ  مَ  يه  ْ  أل َ  بَّ  ُيُ  َّتَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ م  ؤْ ال يُـ « يث  د  ِب َ 
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 ،ة  اءَ سَ اإل   لَ دَ بَ  ان  سَ حْ إل  َب   هُ تُ لَ ابَـ قَ مُ وَ  كَ مَ لَ ظَ  نْ مَّ عَ  وُ فْ عَ الْ  ق  لُ اِلُْ  ن  سْ حُ 
 .رْيٌ َْ  لُ صُ ُيَْ  اَّللَُّ  اءَ شَ  نْ ا، إ  ذَ ِب َ  هُ حُ صَ نْ تَـ 
 

 اب ٍّ حَ التَّ وَ  ق  افُ وَ التـَّ وَ  ع  اضُ وَ  التـَّ ََل إ   اجُ تَ َتَْ   اَّللَّ  ََل إ   ةُ وَ عْ الدَّ      
ا هَ نْـ م   ورٍ مُ  أُ ََل إ   اجُ تَ َتَْ   اَّللَّ  ََل إ   ةُ وَ عْ الدَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

. ف  آلُ  التَّ ََل و إ  عُ دْ يَ  هُ نَّ إ  فَ  عُ اضُ وَ ا التـَّ مَّ . أَ عُ اوُ طَ التَّ وَ  مُ لْ اْلْ  وَ  ابُّ حَ التَّ وَ  عُ اضُ وَ التـَّ 
 ة  ادَ بَ ع  الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ تَـ لَ  مْ ُُ نَّ إ  « ة  ادَ بَ ع  َل الْ ضَ فْ أَ  اهُ ََسَّ  ولُ سُ الرَّ 
 اَّللَُّ  هُ عَ فَـ رَ  ة ا جَ رَ دَ  َّلل َّ   عَ اضَ وَ تَـ  نْ مَ « المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  الَ قَ وَ  »عاضُ وَ تـَّ ال
 ة ا جَ رَ دَ  اَّللَُّ  هُ ضَ فَ َْ  ة ا جَ رَ دَ  َََّ َُ تَ  نْ مَ « الَ قَ وَ  »نيَ يٍّ  ل ٍّ  ع  ََل إ   غَ لُ بْـ  يَـ َّتَّ حَ  ة ا جَ رَ دَ 
 ل  فَ سْ  أَ ََل إ   لُ ص  يَ  َُّ  َُ ى التَّ لَ عَ  رَّ مَ تَ اسْ  ن  . مَ »نيَ ل  اف  سَ  لَ فَ سْ أَ  غَ لُ بْـ  يَـ َّتَّ حَ 

 رُ سَ ْْ أَ  وَ هُ  اهُ نَ عْ مَ  انُ رَ سْ اِلُْ  وَ هُ وَ  ى ٍّ و  نَ عْ مَ الْ  اط  طَ َنْ  اال   ِف   نيَ ل  اف  السَّ 
، مْ ه  ع  اضُ وَ تَـ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  مْ هُ نْـ م   ةُ ادَ فَ ت  سْ اال   رُ ثُـ ُْ يَ  م  لْ ع  الْ  لُ هْ أَ وَ  .ينَ ر  اس  اِلَْ 
 وَ هُ فَـ  ادُّ وَ التـَّ وَ  ابُّ حَ ا التَّ مَّ أَ . وَ مْ ِب    اعُ فَ ت  نْ اال   لُّ ق  يَ  م  لْ ع  الْ  لُ هْ أَ  ع  اضُ وَ التـَّ  د  قْ فَ ب  وَ 
وا نُ م  ؤْ  تُـ َّتَّ حَ  ةَ نَّ وا اْلَْ لُ ُْ دْ ال تَ « اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  دْ قَ فَـ  اع  فَ ت  نْ اال  وَ  ع  فْ النـَّ  اسُ سَ أَ 
 انُ ميَ إ   ونُ ُُ ال يَ  ىْ وا أَ ابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وَ  اهُ نَ عْ مَ  »واابُّ  َتََ َّتَّ وا حَ نُ م  ؤْ ال تُـ وَ 
 حُ رَ فْ ، يَـ رَّ الشَّ  مُ ْلَُ  هُ رَ ُْ يَ وَ  رْيَ اِلَْ  مُ ْلَُ  بُّ ، ُيُ  هُ انَ وَ ْْ إ   بَّ  ُيُ  َّتَّ ال ا حَ ام  كَ   ء  رْ مَ الْ 
 الَّ إ   نيَ ل  وَّ األَ  عَ مَ  ةَ نَّ اْلَْ  لُ ُْ دْ ال يَ  يث  د   اْلَْ َِن عْ ، مَ مْ َن   زْ ْل ُ  نُ زَ ُيَْ وَ  ه  ان  وَ ْْ إ   ح  رَ فَ ل  
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 ةَ ادَ فَ ت  سْ اال   نَّ أل َ  وبٌ لُ طْ مَ  وَ هُ فَـ  عُ اوُ طَ ا التَّ مَّ أَ . وَ ةُ بَّ حَ مَ الْ  ه  ذ  هَ  يه  ف   تْ انَ ا كَ ذَ إ  
، رْيٌ َْ  يه  ا ف  ى مَ لَ عَ  قُ افُ وَ التـَّ  وَ هُ  ع  اوُ طَ  التَّ َِن عْ مَ ، وَ ه  ون  دُ ب   مُّ ت  ال تَ  ان  وَ ْْ اإل   نْيَ بَ 
َْ  يدُ ف  تَ سْ يَ وَ  ة  فَ ر  عْ مَ الْ وَ  م  هْ فَ الْ  نَ م   يه  ْ  أَ  دَ نْ ا ع  ِب َ  نُ م  ؤْ مُ الْ  ءُ ىض  تَ سْ يَ   هُ نْ م   رُ اآل
 مْ ه  رْي  ى غَ لَ عَ وص اا وَ صُ ُْ  نيَ م  ل ٍّ عَ تَـ مُ ى الْ لَ عَ  َُْ الصَّ  وَ هُ فَـ  مُ لْ ا اْلْ  مَّ أَ . وَ كَ ل  ذَ 
  نَّ أل َ  كَ ل  ذَ وَ  رَ ثَـ كْ أَ  هُ تُ ادَ فَ إ   ونُ ُُ تَ  مَ لْ اْلْ   هُ سَ فْ نَـ  دَ وَّ ا عَ ذَ إ   مَ ل ٍّ عَ مُ الْ  نَّ وم اا أل َ مُ عُ 
 ري اا.ث  ا كَ رْي ا َْ  ونَ مُ رَ ُيُْ وَ  ة  ادَ فَ اإل   ال  مَ كَ   نْ م   ونَ رُ جَ ضْ يَ  نيَ م  ل ٍّ عَ مُ الْ  نَ ري اا م  ث  كَ 

 الَّ ال ا إ  مَ عَ  لُ بَ قْ  ال يَـ اََل عَ تَـ  ، اَّللَُّ َّلل َّ   ةَ يَّ وا الن ٍّ صُ ل  ْْ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 عُ اضَ وَ تَـ يَـ  مْ ُُ نْ م   لٌّ وا، كُ عُ اضَ وَ تَـ وَ  َّلل َّ   ةَ يَّ وا الن ٍّ صُ ل  ْْ ، أَ هُ ص اا لَ ال  َْ  انَ ا كَ مَ 
 اد  دَ بْ ت  سْ اال   بَ هَ ذْ مَ  مْ كُ دُ حَ أَ  بْ هَ ذْ ، ال يَ ه  س  فْ نَـ ل   هُ بُّ ا ُيُ  ِب َ  اهُ َْ أَ  لُ ام  عَ يُـ وَ 
ََِّ وَ  َْ ذَ ، هَ ع  فُّ ال  اَّللَّ   ََل إ   ةُ وَ عْ ، الدَّ  اَّللَّ  ََل إ   ةَ وَ عْ الدَّ  بُ اس  نَ ا ال يُـ ذَ ، هَ ابٌ رَ ا 
 َّتَّ حَ  كَ لَ سْ مَ ا الْ ذَ وا هَ ُُ لُ ، اسْ اب ٍّ حَ التَّ وَ  ق  افُ وَ التـَّ وَ  ع  اضُ وَ  التـَّ ََل إ   اجُ تَ َتَْ 
 .ة  وَ عْ الدَّ  ل  مَ عَ  وا ِف  حُ جَ نْ تَـ 

ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        مُ ل ٍّ عَ مُ الْ  عَ اضَ وَ تَـ يَـ  نْ ، أَ ع  اضُ وَ التـَّ وَ  م  لْ ْلْ  َب   مْ ي
 .هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ ل   عُ اضَ وَ تَـ يَـ  مُ ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ ل  

 اء  يَ ن  غْ األَ وَ  ار  غَ الص ٍّ وَ  ار  بَ ُ  الْ  عَ مَ  وبٌ لُ طْ مَ  عُ اضُ وَ التـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .اََل عَ تَـ  اَّللَّ   ه  جْ وَ ل   اء  رَ قَ فُ الْ وَ 
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ا يمَ ا ف  وْ اصَ وَ تَـ وَ  مْ ُُ س  مْ أَ  نْ ا م  رْي ا َْ  مْ ُُ مُ وْ يَـ  نْ ُُ يَ ل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .اَّللَُّ  مُ ُُ قَّ فَـ ، وَ م  لْ ْلْ  َب   مْ ُُ نَ يْـ بَـ 

 .ينَ ر  او  زَ تَـ مُ  ينَ ر  او  شَ تَ مُ  نيَ ح  ص  َنَ  نيَ اب ٍّ حَ تَ وا مُ ونُ كُ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ال فَ  نيَ ع  اض  وَ تَـ وا مُ ونُ ُُ يَ  نْ أَ  ه  اد  بَ ع  ل   بُّ  ُيُ  اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .ء  َيَ َْ  ُ  الْ وَ  ب  جْ عُ الْ وَ  ر  خْ فَ الْ  لَ هْ أَ  بُّ ُيُ  

ََِّ وَ  مْ كُ َيَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        مْ ُُ عُ مَ َيَْ  ينَ ذ  الَّ  ان  وَ ْْ ى اإل  لَ عَ  عَ فُّ ال
ََِّ لَ عَ  هُ بَ لْ قَـ  مْ كُ دُ حَ أَ  دْ ق  عْ ال يَـ ، فَ يهُ ز  نْ التـَّ وَ  يدُ ح  وْ التـَّ  مُ هُ َيَّ إ  وَ   ول  بُ قَـ  نْ عَ  ع  فُّ ى ال
 اب  حَ صْ ا ِب َ وْ سَّ . َتََ هُ نْ م   مَ لَ عْ أَ  ه  ن  وْ َُ ل   وْ أَ  هُ نْ ا م  نًّ س   َََ كْ أَ  ه  ن  وْ َُ ر اا ل  ظَ نَ  ه  رْي  غَ  ى  أْ رَ 
 رٍ ُْ بَ  َبَ أَ  نَّ أَ  كَ ل  ذَ  ِف   مْ ُُ ف  ُْ يَ لْ وَ  كَ ل  ذَ  نْ عَ  مْ اُت   يَّ وا ن  دُ رَّ جَ  ينَ ذ  الَّ  اَّللَّ   ول  سُ رَ 
 نَ م   ينَ د ٍّ تَ رْ مُ الْ  ة  بَ ارَ حَ مُ ل   هُ لَ سَ رْ أَ  ىذ  الَّ  ش  يْ ى اْلَْ لَ عَ  رَ مَّ أَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ 
 مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  بٍ ال  طَ  ِب  أَ  بنَ  ىَّ ل  عَ  رَ مَّ ا أَ . مَ يد  ل  وَ الْ  بنَ  دَ ال  َْ  ب  رَ عَ الْ 

 ن  عَ  أْ َُّ لَ تَـ يَـ  مْ لَ فَـ  ة  ابَ حَ الصَّ  نْيَ ا بَ يمَ ف   ان  عَ جْ الشُّ  رُ هَ شْ أَ  وَ هُ  ىذ  الَّ وَ  ة  ابَ حَ الصَّ 
 رْي  غَ  نْ م   ام  يَ ق  الْ  قَّ حَ  امَ قَ  لْ بَ  ه  يْ لَ عَ  بُ ا َيَ  ِب َ  ل  مَ عَ الْ وَ  دٍ ال  َْ  ة  ارَ مَ إ   تَ َتَْ  ن  وْ َُ الْ 
  وَ هُ  نْ  مَ الَّ إ   يعَ ط  ال يُ  نْ ى أَ لَ عَ  هُ بَ لْ قَـ  مْ كُ دُ حَ أَ  دْ ق  عْ ال يَـ . وَ انٍ وَ ال تَـ وَ  ريٍ ص  قْ تَـ 
ُّ النَّ  ولُ قُ . يَـ اس  النَّ  ِف   رٌ د  َنَ  اف  صَ وْ األَ  لَ ام  كَ   نَّ إ  فَ  اف  صَ وْ األَ  لُ ام  كَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ِب 
 عَ اضُ وَ التـَّ  مُ ُُ سَ فُ نْـ وا أَ مُ ز  لْ أَ وَ  »ة ا لَ اح  ا رَ يهَ ف   دُ َجَ   ادُ َُ ال تَ  ةٍ ائَ م   لٍ ب  إ  كَ   اسُ النَّ «
 .ال  مَ َُ  الْ ََل إ   اةٌ قَ رْ م   عَ اضُ وَ التـَّ  نَّ إ  فَ 
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 ة  ادَ بَ ع  الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ تَـ لَ  مْ ُُ نَّ إ  « المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  الَ قَ      
ال  عُ اضَ وَ تَـ ال يَـ  ىذ  الَّ . فَ مْ ُُ ونَ دُ  نْ مَ ل  وَ  مْ ُُ قَ وْ فَـ  نْ مَ وا ل  عُ اضَ وَ ، تَـ »عاضُ وَ التـَّ 

ََِّ  نْيَ بَ وَ  ص  خْ الشَّ  نْيَ بَ  زٌ اج  حَ  ع  اضُ وَ التـَّ  كَ رْ تَـ  نَّ ى أل َ قَّ ََِ يَ   .ىق ٍّ ال
 

 م  ل  سْ مُ و الْ ُْ أَ  مُ ل  سْ مُ الْ      
و ُْ أَ  مُ ل  سْ مُ الْ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 هُ عَ فَـ رَ  يث  د  ا اْلَْ ذَ ِب َ  لَ م  عَ  نْ مَ فَ  »ال َُيْق ُرهُ وَ  ال ُيْسل ُمهُ وَ  هُ ل مُ ظْ ال يَ  م  ل  سْ مُ الْ 
ََِّ  ادَ رَ أَ  نْ . مَ اتٍ جَ رَ دَ  اَّللَُّ  ا ذَ ِب َ  لْ مَ عْ يَـ لْ فَـ  اَّللَّ   دَ نْ ع   ال  اْلَْ  نَ سْ حُ وَ  ىَ ق ٍّ ال
 نْيَ بَ  ن ٍّ الظَّ  نيَ س  َتَْ  نَّ ، إ  ه  ب   نَّ ن  الظَّ سٍّ  حَ يُ لْ وَ  يه  ْ  أل َ  عْ اضَ وَ تَـ يَـ لْ وَ  يث  د  اْلَْ 
 نُ سْ حُ  هُ لَ  لُ صُ حْ يَ فَـ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نْيَ بَ  ة  نَ سَ اْلَْ  ة  لَ امَ عَ مُ  الْ ََل إ   لُ وص  يُ  نيَ ن  م  ؤْ مُ الْ 

 ،رْي  غَ ى الْ ذَ أَ  لُ مُّ َتََ وَ  رْي  غَ الْ  ن  ى عَ ذَ األَ  فُّ كَ وَ  وف  رُ عْ مَ الْ  لُ مَ عَ  وَ هُ وَ  ق  لُ اِلُْ 
ُ ال يَ  اهُ نَ عْ مَ فَ  »هُ مُ ل  سْ ال يُ وَ «ملسو هيلع هللا ىلص  هُ لُ وْ ا قَـ مَّ أَ ، وَ اء  يَ ل  وْ األَ وَ  اء  يَ ب  نْ األَ  ةُ ريَ س   ه  ذ  هَ   هُ كُ ِْ
 .هُ نْ عَ  م  لْ الظُّ  عَ فْ دَ  يعُ ط  تَ سْ يَ  وَ هُ وَ  مُ لَ ظْ يُ 

 

 ف  نْ عُ ى الْ لَ عَ  ىط  عْ ا ال يُـ مَ  ق  فْ ى الر ٍّ لَ عَ  ىط  عْ يُـ  اَّللََّ  نَّ إ       
ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ََِّ  ك  رْ تَـ وَ  ع  اضُ وَ لتـَّ َب   مْ ي  ع  فُّ ال

 ان  سَ حْ اإل  وَ  ة  ظَ لْ غ  الْ  ك  رْ تَـ وَ  مْ ُُ نَ يْـ ا بَـ مَ يف   ق  فْ لر ٍّ َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  ُثَّ  نيَ م  ل  سْ مُ ى الْ لَ عَ 
ا ال مَ  ق  فْ ى الر ٍّ لَ عَ  ىط  عْ يُـ  اَّللََّ  نَّ إ  « يث  د  وا ِب َ لُ مَ اعْ وَ  مْ ُُ يْ لَ إ   اءَ سَ أَ  نْ  مَ ََل إ  
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َْ  ىذ  الَّ  احَ وا اْلُمزَ كُ ُر اتْـ  ُثَّ  »ف  نْ عُ ى الْ لَ عَ  ىط  عْ يُـ  ا يمَ وا ف  لُ امَ عَ تَـ وَ  يه  ف   رْيَ ال 
 .ة  بَّ حَ مَ الْ وَ  ق  فْ لر ٍّ َب   مْ ُُ نَ يْـ بَـ 

 فُ نْ عُ الْ وَ  نٌ يْ زَ  قُ فْ ، الر ٍّ ةَ قَ فَ الشَّ وَ  اس  لنَّ َب   قَ فْ الر ٍّ  م  ز  تَ لْ ا هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ْْ فَ  َشنْيٌ   ََل إ   ق  فْ الر ٍّ  رْي  غَ ب   مْ هُ تَـ لْ امَ عَ  نْ مَ  ة  لَ امَ عَ  مُ ََل إ   دْ عُ وَ  نَ يْ الزَّ  كَ س  فْ نَـ ل   َِْ ا

 .ق  فْ لر ٍّ َب   ة  لَ امَ عَ مُ الْ 
ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        نيَ ب ٍّ ح  مُ الْ  اس  النَّ  ة  لَ امَ عَ مُ  ِف   ق  فْ لر ٍّ َب   مْ ي

 كَ لْ ت   ب  اق  وَ عَ  وا ِف  رُ ُ ٍّ فَ تُـ  نْ أَ  دَ عْ  بَـ الَّ إ   ة ا لَ امَ عَ مُ  مْ وهُ لُ ام  عَ ال تُـ وَ  نيَ ض  غ  بْ مُ الْ وَ 
 مَ ائ  تَ الشَّ وَ  مْ كُ َيَّ إ  وَ  مْ تُ مْ جَ حْ  أَ الَّ إ  وَ  مْ تُ مْ دَ قْ أَ  ة ا مَ ال  ا سَ وهَ َتُُ دْ جَ وَ  نْ إ  فَ  ة  لَ امَ عَ مُ الْ 
 .ة  اوَ دَ عَ الْ  ة  دَ َيَ  ز  ََل إ   ريُ ث  تُ  اتٍ مَ ل  َُ ب  

ى َنََ  نْ مَ وَ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   رْ مُ أْ يَ لْ فَـ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   رَ مَ أَ  نْ مَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ن  عَ  ى  هْ النـَّ  وا ِف  مُ ل ٍّ ا كُ ذَ إ   اس  النَّ  ضَ عْ بَـ  نَّ أل َ  وف  رُ عْ مَ لْ َب   هَ نْ يَـ لْ فَـ  ر  َُ نْ مُ الْ  ن  عَ 
 ا.رًّ شَ  ونَ يدُ ز  يَ  ر  َُ نْ مُ الْ 

ى لَ عَ  وهُ حُ صَ نْ تَـ  نْ أَ  ونَ يدُ ر  تُ  نْ مَ ل   مْ ُُ يمُ ل  ُْ تَ  نْ ُُ يَ ل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 لُ بَ قْ ال يَـ  دْ قَ  انَ سَ نْ اإل   نَّ أل َ  يم  ش  هْ التـَّ  ه  جْ ى وَ لَ ال عَ  ه  يْ لَ عَ  اق  فَ شْ اإل   ه  جْ وَ 

 ه  جْ ى وَ لَ عَ  تْ هَ ج ٍّ ا وُ ذَ إ   لْ بَ قْ يَـ وَ  يم  ش  هْ التـٍّ  ه  جْ ى وَ لَ عَ  هُ لَ  تْ هَ ج ٍّ ا وُ ذَ إ   ةَ يحَ ص  النَّ 
 .ه  يْ لَ اُق عَ فَ شْ اإل   ة  يحَ ص  النَّ  نَ م   دَ صْ قَ الْ  نَّ ِب َ  ار  عَ شْ اإل   عَ مَ  ق  فْ الر ٍّ 
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 ىقَ ََِّ ال يَ  عُ اضَ وَ تَـ ال يَـ  ىذ  الَّ      
ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ْ   ار  يثَ إ  وَ  ى اَّللَّ  وَ قْ تَـ ب   مْ ي  ة  رَ اآل

 ن ٍّ الظَّ  ني  س  َتَْ وَ  ب  ضَ غَ الْ  ك  رْ تَـ وَ  ق  زْ الر ٍّ  نَ م   يل  ل  قَ لْ ا َب  ضَ الر ٍّ ا وَ يَ نْـ ى الدُّ لَ عَ 
  نْ إ  وَ  يه  ْ  ى أَ لَ عَ  دٌ حَ أَ  عْ فَّ ََِ ، ال يَ ع  اضُ وَ تـَّ الوَ  اب ٍّ حَ التَّ وَ  ل  اصُ وَ التـَّ وَ  ان  وَ ْْ إل  َب  
 م  لْ ع  الْ  ِف   هُ ونَ دُ  وَ هُ  ىذ  الَّ  يه  ْ  أل َ  ادَ قَ نْـ يَـ  نْ أَ  فْ نَ ال َيَْ م اا وَ لْ ع   هُ نْ م   لَّ قَ أَ  انَ كَ 
َْ ََل إ   وهُ عُ دْ يَ  وَ هُ  امَ ا دَ مَ  ل  مَ عَ الْ وَ   ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ  لَ عَ ا فَـ مَ كَ   مْ كُ دُ حَ أَ  نْ ُُ يَ لْ وَ  رْيٍ  
 دٌ ال  َْ  انَ ، كَ ة  دَّ الر ٍّ  ب  رْ حَ  ِف   يد  ل  وَ الْ  بن   د  ال  َْ  ش  يْ جَ  ِف   انَ ، كَ هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ 
 ىذ  . الَّ ر  دْ قَ الْ  ة  عَ فْـ ر   ِف   ىٍّ ل   عَ َنَ د  ي ٍّ سَ وَ  دٍ ال  َْ  نْيَ ا بَ مَ هُ نَـ يْـ ا بَـ مَ  عَ مَ  مْ هُ دَ ائ  قَ  وَ هُ 

ََِّ  نْيَ بَ وَ  ص  خْ الشَّ  نْيَ بَ  زٌ اج  حَ  ع  اضُ وَ التـَّ  كَ رْ تَـ  نَّ ى أل َ قَّ ََِ ال يَ  عُ اضَ وَ تَـ ال يَـ  . ىق ٍّ ال
 .م  عُّ نَـ التـَّ  يلَ ل  قْ تَـ  مْ ُُ يْ لَ عَ  دُ ك ٍّ ؤَ أُ وَ 

 هُ سَ فْ نَـ  نَّ ظَ  نْ مَ « اََل عَ تَـ  اَّللَُّ  هُ ْح َ رَ  ىُّ ع  اف  الشَّ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 هُ تَ يقَ ق  حَ  فُ ش  ُْ يَ  هُ فُ ش  ُْ يَ  اهُ نَ عْ مَ  »ه  ت  يمَ  ق  ََل إ   اَّللَُّ  هُ دَّ رَ  ىاو  سَ ا يُ مَ  قَ وْ فَـ 
 .اس  لنَّ ل  

 

 عُ اضُ وَ التـَّ وَ  مُ لْ اْلْ       
 مْ ُُ نَّ إ  « يث  د  ِب َ  ل  مَ عَ لْ َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 وَ هُ  عُ اضُ وَ التـَّ  ولُ قُ يَـ  ملسو هيلع هللا ىلص ولُ سُ الرَّ  .»عاضُ وَ التـَّ  ة  ادَ بَ ع  الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ تَـ لَ 
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 ونَ لُ مَ عْ ال يَـ  ىْ أَ  كَ ل  ذَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ يَـ  اس  النَّ  رَ ثَـ كْ أَ  نَّ إ   الَ قَ  ، ُثَّ ة  ادَ بَ ع  الْ  لُ ضَ فْ أَ 
 م  ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  م  ل ٍّ عَ مُ الْ  اب  دَ َءا نْ م   كَ ل  ذَ ، ل  ة  ادَ بَ ع  الْ  لُ ضَ فْ أَ  وَ هُ  ىذ  الَّ  ر  مْ ا األَ ذَ ِب َ 

 عُ اضَ وَ تَـ يَـ  مُ ل ٍّ عَ تَـ مُ الْ وَ  عُ فَّ ََِ ال يَ  هُ مُ ل ٍّ عَ يُـ  نْ مَ ل   عُ اضَ وَ تَـ يَـ  مُ ل ٍّ عَ مُ ، الْ عُ اضُ وَ التـَّ 
 كَ ل  ذَ  ع  اب  وَ تَـ  نْ م  . وَ ه  وا ب  لُ مَ ، اعْ يثَ د  ا اْلَْ ذَ وا هَ مُ زَ . الْ عُ فَّ ََِ ال يَ  ه  م  ل ٍّ عَ مُ ل  

ا قَ ل  حَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  مُ ل ٍّ عَ مُ ، الْ مُ لْ اْلْ    ا َلَْ ذَ إ  ي اا فَ اف  جَ  بُ ل  االطَّ  ونُ ُُ يَ  دْ يم ا
ْ صْ يَ   َّتَّ حَ  يدُ ف  تَ سْ يَ فَـ  م  لْ ْلْ  ا َب  مَّ ، أَ ة  ادَ فَ ت  سْ اال   ام  َتََ  نْ عَ  عُ ط  قَ نْـ يَـ وَ  رُ فُ نْـ يَـ  ه  يْ لَ عَ  َ 
 .وب  لُ طْ مَ الْ  ر  دْ قَ  الْ ََل إ   لَ ص  يَ 

 اء  مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ  ن  وَنَ رُ قْ مَ  مُ لْ اْلْ  وَ  عُ اضُ وَ التـَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .م  لْ ع  الْ  نُ يْ زَ  مُ لْ اْلْ  

 ان  مَ الزَّ  ىف  فَ  ورُ بُ الصَّ  لُ اق  عَ الْ  صُ خْ الشَّ  وَ هُ  يمُ ل  اْلَْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .انَ ريَْ حَ  يه  ف   يمُ ل  اْلَْ  ُِ ب  صْ يُ  يه  ف   نُ َنَْ  ىذ  الَّ 

 ان  ميَ اإل   عَ مَ  مُ لْ اْلْ   ن  ُ  يم اا لَ ل  حَ  لُ اه  اْلَْ  ونُ ُُ يَ  دْ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
ا ذَ ، إ  ارٍ فَّ كُ   نْ م   لُ صُ ُيَْ  دْ قَ فَـ  م  لْ اْلْ   دُ رَّ ا ُمَُ مَّ ا، أَ ري ا ب  ا كَ ف ا رَ شَ  ونُ ُُ ا يَ عَ مَ تَ اجْ  ن  إ  

 ى ِف  يسَ  ع  َنَ دُ ي ٍّ سَ  الَ . قَ اَّللَّ   دَ نْ ع   ريٌ ب  كَ   فٌ رَ ا شَ ذَ ى هَ وَ قْ التـَّ  عَ مَ  مُ لْ اْلْ   عَ مَ تَ اجْ 
 .اءُ يَ ب  نْ أَ  ه  قْ ف  الْ  نَ م   مْ َنَُّ أَ كَ   اءُ يَ ق  تْ أَ  ةٌ رَ رَ بَـ  اءُ مَ لَ حُ  اءُ مَ لَ عُ  دٍ مَّ ُمَُ  ة  مَّ أُ  ة  فَ ص  

 ش  يْ َد اْلَْ ائ  َد قَ ائ  قَ الْ  وَ هُ  انَ كَ   يد  ل  وَ الْ  بنُ  دُ ال  َْ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 عَ مَ  جُ رُ ْْ  أَ َنَ أَ  فَ يْ كَ   لْ قُ يَـ  ، َلَْ ه  يْ لَ عَ  عَ فَّ رَ ا تَـ مَ  ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ ، سَ هُ عَ مَ  ىٌّ ل   عَ َنَ دُ ي ٍّ سَ وَ 
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 ال ِف  وَ  ف  رَ الشَّ  ال ِف  وَ  ب  سَ النَّ  ال ِف  وَ  م  لْ ع  الْ  ال ِف   يِن  او  سَ ال يُ  ىذ  ا الَّ ذَ هَ 
ا  مَ ََل وا إ  لُ صَ وا وَ انُ كَ   اَّللَّ   ول  سُ رَ  اب  حَ صْ أَ  ال  حَ  ن  سْ  حُ ََل إ   رْ ظُ نْ ا، ة  اعَ جَ الشَّ 

 ع  اضُ وَ التـَّ وَ  ب  ابُ حَ لتَّ َب   يم  ظ  عَ الْ  ل  ضْ فَ الْ وَ  يم  م  عَ الْ  رْي  اِلَْ  نَ م   ه  يْ لَ وا إ  لُ صَ وَ 
 .ل  اصُ وَ التـَّ وَ  ِ  اصُ نَ التـَّ وَ 

ى ذَ أَ  ل  مُّ َتََ وَ  ة  وَ عْ ى الدَّ لَ عَ  َْ  الصَّ وَ  م  لْ ْلْ  َب   مْ ُُ يْ لَ عَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 .اس  النَّ 

ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        ك  رْ تَـ وَ  يذ  الم  التَّ  ة  فَ الطَ مُ وَ  َْ  الصَّ وَ  م  لْ ْلْ  َب   مْ ي
َّ يَ لْ فَـ  احَ جَ النَّ وَ  الحَ فَ الْ  ادَ رَ أَ  نْ مَ وَ  (ةٍ عَ رْ سُ ب   هُ سُ فْ نَـ  يقُ ض  تَ  ىذ  الَّ ) ر  جَ الضَّ   َ 

 .ة ا يدَ ْحَ   هُ تُ بَـ اق  عَ  ونُ ُُ تَ  ه  يْ وَ بَـ أَ  رَّ بَـ  نْ مَ  نَّ إ  فَ  ه  يْ وَ بَـ أَ 
 

 اَّللَُّ  هُ عَ فَـ رَ  َّلل َّ   عَ اضَ وَ تَـ  نْ مَ      
 عَ اضَ وَ تَـ  نْ مَ «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ى اَّللَّ  لَ عَ  َََّ َُ تَ  نْ مَ وَ  نيَ ي ٍّ ل ٍّ ى ع  لَ عْ أَ  ِف   ونَ ُُ  يَ َّتَّ حَ  ة ا جَ رَ دَ  اَّللَُّ  هُ عَ فَـ رَ  ة ا جَ رَ دَ  َّلل َّ  
 .»نيَ ل  اف  سَ  ل  فَ سْ أَ  ِف   ونَ ُُ  يَ َّتَّ حَ  ة ا جَ رَ دَ  اَّللَُّ  هُ عَ ضَ وَ  ة ا جَ رَ دَ 
 

ا م  حَ وا أَ ال ََتق رُ        نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ د ا
ا م  حَ وا أَ ال ََتق رُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ        وْ لَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ د ا

 هُ لَ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  مْ ُُ س  فُ نْـ أَ  وا ِف  ولُ قُ ، ال تَـ ات  ادَ بَ ع  الْ  ِف   ينَ ر  ص ٍّ قَ مُ  مْ وهُ َتُُ دْ جَ وَ 
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ُُ ر  دْ ا يُ ، مَ اَّللَّ   دَ نْ ع   ءٌ ىْ شَ   هُ قُ زُ رْ يَـ وَ  ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  اَّللَُّ  هُ يتُ ميُ   انَ سَ نْ ا اإل  ذَ هَ  نَّ ِب َ  مْ ي
 .ةٌ ريَ ث  كَ   اتُ ادَ هَ الشَّ  ،ةٍ ادَ هَ شَ  عَ وْ نَـ 

 اَّللَّ   دَ نْ ع   مْ ْلَُ  ينَ ََ  تَ عْ وا مُ سُ يْ لَ  اس  النَّ  دَ نْ وا ع  انُ كَ   نْ إ  وَ  نيَ م  ل  سْ مُ الْ  نَ م   ريٌ ث  كَ       
 ىغ  بَ نْـ ال يَـ ، فَ ة  ادَ هَ الشَّ  اع  وَ نْـ أَ  نْ ع اا م  وْ وا نَـ قُ زَ يـُرْ  نْ ِب َ  ةٌ يَ ال  عَ  ةٌ لَ ز  نْ  مَ اََل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ 
 هُ نْ عَ  فُ ر  عْ ا نَـ نَّ كُ وَ  ِف ٍَّ وُ الَن ا تُـ فُ  نَّ ا أَ نَ لَ  يلَ ا ق  ذَ ، إ  م  ل  سْ مُ لْ َب   نُّ الظَّ  اءَ ُيسَ  نْ أَ 

 سَ يْ ا لَ ذَ هَ  ولَ قُ نَـ ا وَ نَ س  فُ نْـ أَ  ِف   هُ رَ ق  تَ َنَْ  نْ ا أَ نَ ب   يقُ ل  ال يَ  ات  ادَ بَ ع  الْ  ِف   ريَ ص  قْ التـَّ 
 نْ ع اا م  وْ نَـ  قَ ز  رُ وَ  ان  ميَ ى اإل  لَ عَ  اتَ مَ  هُ لَّ عَ ا لَ ذَ هَ  ولُ قُ ، نَـ اَّللَّ   دَ نْ ع   ءٌ ىْ شَ  هُ لَ 
 ه  يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ه  ت  رَ ْ  َءا ِف  وَ  ه  َْ  قَ  ِف   جٍ َنَ  اَل ٌ سَ  اَّللَّ   دَ نْ ع   وَ هُ فَـ  ة  ادَ هَ الشَّ  اع  وَ نْـ أَ 
 .دٌ َُ نَ 

 

 ة  ادَ بَ ع  الْ  لُ ضَ فْ أَ  عُ اضُ وَ التـَّ      
ُُ وص  أُ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ       ََِّ َب   مْ ي  مْ ُُ نَ يْـ ا بَـ يمَ ف   م  احُ ل

 وْ أَ  مْ ُُ ونَ دُ  نْ ِم َّ  ة  يحَ ص  النَّ  اع  َسََ وَ  ق  لُ اِلُْ  ن  ُحسْ وَ  ع  ضُ اوَ التـَّ وَ  ار  سَ ُ  نْ اال  وَ 
 .رْي  اِلَْ   ِف  الَّ إ   الم  َُ الْ  يل  ل  قْ تَـ وَ  مْ ُُ قَ وْ فَـ 

 ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ تَـ لَ  مْ ُُ نَّ إ  «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 ظُ اف  اْلَْ  الَ ، قَ ات  نَ سَ اْلَْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ م   عَ اضُ وَ التـَّ  نَّ أَ  ِن  عْ يَـ  »عاضُ وَ التـَّ  ة  ادَ بَ ع  الْ 
َك رْ تَـ وَ  ابَّ حَ التَّ وَ  فَ آلُ التَّ  بُ ل  َيَْ  عُ اضُ وَ . التـَّ نٌ سَ حَ  يثٌ د  حَ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ 
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 هُ قَ لَ َْ  ىذ  الَّ  عُ اضُ وَ ال التـَّ وْ لَ  اءُ يَ ب  نْ ، األَ كَ ل  ذَ  الفَ ْ   بُ ب ٍّ سَ يُ  هُ كُ ْر ا تَـ مَّ ، أَ ر  افُ نَ التـَّ 
ب اا بَـ سَ  ونُ ُُ يَ  عُ اضُ وَ التـَّ  . ُثَّ مْ ِب    اء  دَ ت  قْ اال   ِف   اسُ النَّ  مُ هُ عَ ب  ا تَ مَ  مْ يه  ف   اَّللَُّ 

 ونُ ُُ يَ وَ  ر  اوُ زَ لتـَّ ب اا ل  بَـ سَ  ونُ ُُ يَ وَ  ل  اصُ وَ لتـَّ ب اا ل  بَـ سَ  ونُ ُُ يَ وَ  ة  وَ ْْ اإل   نْيَ بَ  اب ٍّ حَ لتَّ ل  
 ل  ائ  ضَ فَ  ِف   دَ رَ وَ  دْ قَ . وَ اس  ى النَّ ذَ ى أَ لَ عَ  َْ  لصَّ ب اا ل  بَـ سَ  ونُ ُُ يَ وَ  ل  اذُ بَ لتـَّ ب اا ل  بَـ سَ 
 الَّ إ   ونُ ُُ ال يَ  اَّللَّ   ِف   ابُّ حَ التَّ  . ُثَّ ه  اب  وَ بَـ  ى ُعْظم  لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ  اَّللَّ   ِف   ابٍّ  حَ التَّ 
ئ اا يْـ شَ  ال  وَ حْ األَ  ب  ال  غَ  ِف   يه  ْ  أَ  نْ م   انُ سَ نْ ى اإل  رَ يَـ  نْ أَ  دَّ ال بُ  هُ نَّ أل َ  ع  اضُ وَ لتـَّ َب  
َْ عَ زْ ا إ  مَّ إ   هُ جُ ع  زْ يُـ  ا  ا. ُثَّ د  اج اا شَ عَ زْ ا إ  مَّ إ  يف اا وَ ف  اج ا  هُ لَ  اَّللَّ   ِف   ابَّ حَ التَّ  نَّ إ   يد ا
ا مَ  ل ٍّ كُ   ِف   يه  ْ  يع اا أل َ ط  مُ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ع  اوُ طَ  التَّ َِن عْ مَ . وَ عُ اوُ طَ ا التَّ هَ نْـ ، م  اتٌ رَ ِثََ 
ري اا، ث  ا كَ رْي ا َْ  رُ م  ثْ يُـ  ع  اوُ طَ التَّ  عَ مَ  يلٌ ل  قَ ، وَ ريٌ ث  كَ   رْيٌ َْ  لُ صُ ُيَْ  ع  اوُ طَ لتَّ ، َب  رْيٌ َْ  وَ هُ 
ا ِم َّ  رُ اوُ زَ التـَّ  كَ ل  ذَ . كَ ه  ت  لَّ ق   وْ أَ  رْي  اِلَْ  ان  دَ قْ  فُـ ََل إ   ىد ٍّ ؤَ يُـ  ع  اوُ طَ التَّ  كُ رْ ا تَـ مَّ أَ وَ 
 هُ نَّ أَ  يه  ْ  أَ  نْ م   مُ ل  سْ مُ الْ  مَ ل  ا عَ ذَ ، إ  وب  لُ قُ الْ  ُودَّ ِف  ر ُس الْ غْ يَـ َة وَ بَّ حَ مَ الْ  دُ ك ٍّ ؤَ يُـ 
َْ  هُ لَ ابَـ ا قَ ذَ إ  ، وَ ه  ب  لْ قَـ  ِف   ةُ بَّ حَ مَ الْ  ادُ دَ زْ تَـ  هُ ورُ زُ يَـ   ادُ دَ زْ تَـ  كَ ل  ذَ كَ   ل  ثْ م  لْ َب   رُ اآل

َْ ل   هُ تُ بـَّ ُمََ   َ  ٍّ الْ  لُ مَ َو عَ مُ نْ  يَـ َّتَّ حَ  كَ ل  ذَ وا ب  قُ لَّ . َتََ ريٌ ث  كَ   رْيٌ َْ  ه  ل ٍّ كُ   كَ ل  ذَ  ِف  وَ  ر  آل
 كَ ل  ذَ  الف  وا ِب   لُ امَ عَ تَـ تَـ  نْ وا أَ بُ نـَّ َجََ ، وَ ه  ب  لَ طَ وَ  ه  يل  ص  َتَْ  د  دَ صَ ب   مْ تُ نْـ أَ  ىذ  الَّ 
 ا.ذَ ِب َ  ل  مَ عَ ى الْ لَ عَ  مْ ُُ نْ م   لٌّ كُ   هُ سَ فْ نَـ  بْ اس  حَ يُ لْ وَ 

ََِّ وَ  مْ كُ َيَّ إ   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ        عُ اضُ وَ ، التـَّ ع  اضُ وَ لتـَّ َب   مْ ُُ يْ لَ َع، عَ فُّ ال
 ة  ادَ بَ ع  الْ  ل  ضَ فْ أَ  نْ عَ  ونَ لُ فُ غْ تَـ لَ  مْ ُُ نَّ إ  «ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ   ولُ سُ رَ  الَ قَ  ة  ادَ بَ ع  الْ  لُ ضَ فْ أَ 
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 ه  ذ  ُر هَ شَ بَ الْ  مُ هُ نْـ م   يدُ ف  تَ سْ يَ  نَ يْ أَ  نْ م   اء  يَ ب  نْ اُضُع األَ وَ ال تَـ وْ . لَ »عاضُ وَ التـَّ 
َة انَ هَ اإل  َة وَ اءَ سَ اإل   ونَ اب لُ قَ يُـ فَـ  ونَ ُيَسبُّ  ،ةُ يَّ د  بَ ُة األَ ادَ عَ السَّ  ىَ ه   َّت  َة الَّ دَ ائ  فَ الْ 
 .مْ ه  ع  اضُ وَ تَـ ا ب  ذَ ، هَ ان  سَ حْ إل  َب  
 

 امُ رَ كْ اإل       

 َِن عْ ِب َ  امُ رَ كْ ، اإل  ان  يَ نَـ عْ مَ  هُ لَ  امُ رَ كْ اإل   هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      
َْ ، وَ اَّللَّ   دَ نْ ع   ة  جَ رَ الدَّ  و ٍّ لُ عُ  ، ََلَّ إ   تَ نْ سَ حْ أَ  ِن  تَ مْ رَ كْ . أَ انُ سَ حْ اإل   رُ اآل
 رٍ اف  َُ ل   تْ يلَ ا ق  ذَ إ   ص  خْ الشَّ  اد  رَ مُ  ب  سَ ى حَ لَ عَ  ِن  تَ مْ ظَّ  عَ َِن عْ ِب َ  ِن  تَ مْ رَ كْ أَ وَ 
ا ا مَ ذَ إ   انُ سَ نْ ا اإل  مَّ أَ فَ ﴿ .صُ خْ الشَّ  ُصُدهُ قْ يَـ  ىذ   الَّ َِن عْ مَ الْ  ب  سَ ى حَ لَ عَ 
 دُ وجَ يُ  كَ ل  ذَ . كَ ه  يْ لَ إ   نَ سَ حْ أَ  اهُ نَ عْ مَ  هُ مَ رَ كْ ، أَ [ر  جْ فَ الْ  ةَ ورَ سُ ] ﴾هُ مَ رَ كْ أَ فَ  هُ بُّ رَ  الهُ تَ ابْـ 
 ىْ أَ  فَ يْ وا الضَّ مُ ر  كْ أَ  »ر اااف  كَ   انَ كَ   نْ إ  وَ  فَ يْ وا الضَّ مُ ر  كْ أَ « يفٌ ع  ضَ  يثٌ د  حَ 
 اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ  ةَ احَ الرَّ  هُ وا لَ نُ مٍّ  أَ وَ  بَ رْ الشُّ وَ  لَ كْ األَ  هُ وا لَ مُ د ٍّ ، قَ ه  يْ لَ وا إ  نُ س  حْ أَ 

ا يَ ل  سْ مُ  انَ كَ   نْ ا إ  مَّ ر اا، أَ اف  كَ   فُ يْ ا الضَّ ذَ هَ  انَ كَ   نْ إ   ،وهُ مُ ظٍّ  عَ   الَ قَ يُـ  نْ أَ  ُِّ ص  م ا
 .يم  ظ  عْ  التـَّ َِن عْ ِب َ  امُ رَ كْ اإل   ه  ق ٍّ حَ  ِف  
 

 ف  ن  األَ  ل  مَ اْلَْ كَ   نُ م  ؤْ مُ الْ      
 ب  دَ األَ  اب  تَ ك    ِف   ىُّ ق  هَ يْـ بَـ ى الْ وَ رَ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ن  إ  وَ  ادَ قَ انْـ  يدَ ق   نْ إ   ف  ن  األَ  ل  مَ اْلَْ كَ   نُ م  ؤْ مُ الْ » الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ   ولَ سُ رَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ 
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 هَ بَّ شَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  ه  يْ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  .«اخَ نَ تَـ اسْ  ةٍ رَ خْ ى صَ لَ عَ  يخَ ُتن  اسْ 
 عَ مَ  لُ مَ ا اْلَْ ذَ هَ . فَـ ةٌ حَ رْ قَـ  ه  ف  نْ أَ  ِف   ىذ  الَّ  ى  أَ  ف  ن  األَ  ل  مَ ْلَْ َب   نَ م  ؤْ مُ الْ 

 عَ بَ َتَ  نْ . إ  هُ يعُ ط  يُ  ريٌ غ  صَ  لٌ فْ ط   وْ أَ  ريٌ ب  كَ   انٌ سَ نْ إ   هُ ادَ قَ  نْ إ   ه  ت  وَّ قُـ وَ  ه  ت  امَ خَ ضَ 
 يث  د   اْلَْ َِن عْ . مَ كُ َُْ يَ  ةٍ يَّ ر  خْ صَ  ضٍ رْ ى أَ لَ عَ  هُ كَ رَ بْـ أَ  نْ إ  ، وَ هُ يعُ ط  يُ  هُ قُ اف  وَ يُـ  رْيَ السَّ 

 ىص  عْ تَـ سْ ال يَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ََُّ َُ تَ ال يَـ  يه  ْ  أَ  عَ ن اا مَ ي ٍّ لَ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ  نَ م  ؤْ مُ الْ  نَّ أَ 
ا ذَ َُ . هَ هُ يعُ ط  ال يُ  رٍ َُ نْ مُ  رٍ مْ أَ  ا ِف  مَّ ، أَ َّلل َّ   ةٌ يَ ص  عْ مَ  يه  ف   سَ يْ ا لَ يمَ ف   هُ يعُ ط  ، يُ ه  يْ لَ عَ 
ى لَ عَ  مْ هُ دُ حَ أَ  ََُّ َُ تَ يَـ  ، الب  ان  اْلَْ  ِن  يٍّ  لَ  نيَ ع  او  طَ تَ مُ  ونَ نُ م  ؤْ مُ الْ  ونَ ُُ يَ  نْ أَ  ىغ  بَ نْـ يَـ 
 . ل  مَ ا اْلَْ ذَ هَ  ن  أْ شَ كَ   ه  يْ لَ عَ  ىص  عْ تَـ سْ ال يَ وَ  يه  ْ  أَ 

 .اَّللَّ   ِف   نيَ ابٍّ  حَ تَ مُ الْ  نَ ا م  نَ لُ عَ َيَْ  اَّللَُّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  الَ قَ وَ      
 

 ع  اضُ وَ التـَّ  ال  مَ كَ   نْ م       
ا مَ كَ   ت  يْ بَـ الْ  ِف   لُ مَ عْ يَـ  انَ كَ   ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  اَّللَُّ  ىَ ض  رَ  ىُّ ر  رَ اْلَْ  امُ مَ اإل   الَ قَ      

 ه  د  يَ ب   هُ لَ عْ نَـ  ص فُ َيَْ وَ  ه  د  يَ ب   اَتهُ شَ  ُلبُ ُيَْ  انَ كَ   هُ سَ فْ نَـ  مُ د  َيَْ  انَ ، كَ اسُ النَّ  لُ مَ عْ يَـ 
 .ع  اضُ وَ التـَّ  ال  مَ كَ   نْ ا م  ذَ هَ وَ  هُ بَ وْ بَـ  عُ قَ رْ يَـ وَ 
 


