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 بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمددهلل  حن دمددهللس عينددونسته عينددوتهللفه عينددوذ ابسحن عيندد      
مددش وددابعف ني نددتس عمددش مددساس  ن مسدتددسحن مددش فتددهللس    دد  م دد   دددهحن 
عمددش ف ددال   دد  هددسأش دددهحن عنوددتهلل نن ح إددده إح   ع ددهللس ح وددابف  

الد  ادبردابف حن حن مندهحن عنوتهلل نن حممهلًلا  بدهللس عفمد ده عود  مه مدش  ال ده
عهددسأش اسينددسيس حن وددالي    السدده ع الددي وددده عوددضبه عن عا دده ن  دد  

 ادص ة عن كي ادونالس .
 أما بعد:

ااااا نعوددددسن  عي ندددد  اق صددددابة  و دددد      أيهااااا اوعل اااا  : َيا أاياُّها
االن  ُن واَّا ِاااا ُانَّ إنََّّ واأالا اا ام  ماس  اااَّ ُااقااُناا ]مل   ا  ا الَّااينينا ماماوااا ا اُاَّقااا ا اقَّا حا

  .[102ع را : 
  لا اام  ُ الن  ْ ا ْ يا َيا أاياُّهاا الَّينينا ماماواا ا اُاَّقاا ا اقَّا واوا لاا ا وااا  َّد ياادنيدد

ُا اااقااااد  اااااا ا اااااا   دا  ُن اقَّا وافاياااا لا ااا ُن ااار  لا اااام  مالاااا با ام  واماااان  يا ْن  ِ اااالا ام  واياا أاع  ا
 .[71، 70]األحزاب:  عاظني دا

هدد س فمددسد  ةوصددابة نع تتددس دندد  م نال  دد   حباااب ال اارا :أيهااا األ
عمنالمددد حن نع تتدددس دنددد  مدددنمش عمنمتددد  مدددش نمبدددس  ادابمددد   اقنالددد  حممدددهلل 

ع الي وده ن    ادص ة عن كي ادونالس .  ستس  كاب  قدش  والي    السه
نفاأ نن ف  ك اب نع نفاأ ودن فًاحن نع تتدس قدش  نالد ا ني ندت   تد ًأا دالنالد  

  ن   عفاب ددد ن ب ا دددهحن قدددش فردددنابعن  قندددا دس  اقال دددسة عنهالدددهحن قدددش  دددس
 الي  سقوت  يف منالس  ه ا اجلسد  عيف ماب سوده ادي سد  اسمد مس حن دسجاب   د ا 
إب ن   اقنال حن عاد سض حن عادطسسفحن عادطبسبحن عادصسهلليلحن عادنندنابشحن 
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عح من ن  سد   الي غريهدس مدش  حنعاقتتهللسحن ك  من ي األم  اسم مس 
 األم .

فمددسديف يف هددد ا ادسددد ق فمدددسد  قالبسددد   بسبددد  إدسددد  نفتدددس اقنالددد  ادذدددسيل 
عإدسددددد  نفوتدددددس اقنالمددددد  اقجالصددددد حن  سدددددس منرددددداب اقنالمددددد  مددددد ق  مدددددش   

حن عبتددس    الددسن   ففددك كسقندد   الددسن حن عاسددس  مبسفكددس  مي ددي إدددسن 
 مش حمب دن  نفتس اقنالم ن.

م  مدددس  د دددهلل نضدددضي احمدددوسمسف يف فنس اقدددس  ادبردددابش مدددش نهددد  
ادبد دددال ادوضوسددد  دنددد  نمددد  مابيددد ا إ  ماباكدددي ادصدددهللافة ادنسقسددد حن عموطالددد  إ  
مددهللفاا ادابقدد  عاداب ندد حن  ددح    عاضددًضس نن ادونالددس  رت فنددهلل  اأ اقي دد  
ع طددددددي اقو دددددد ق حن  دددددد  نضددددددضي  ً ددددددس مرددددددسً س دال مسدددددد حن  ددددددس  ددددددهللا 

 فددد حن  حلن مدددس  اد ا سددد  إ  ادوندددس ل يف أ ددد  اددددوامك ادونالسمسددد  عادي 
عاسي دس   الستددس  نددجس حن عقددهلل ع  دا  ن موتددس ادابوددسهللة دالنتسفدد  اد س  دد  
 دونالس   الي مجسد  مندو همه دالابقد  وندو   اد دابأ عا ومد حن   ياهدس   

  ريًا.
إن متتددد  ادونالدددس  ح مندددسعفتس يف اد  ددد  عاداب نددد   أيهاااا اوعل ااا  :

وااال  : وددابا اد فددس ع عن  هددسحن قددس  منددس نمتتدد حن ععفس دد  اقنالدد  مددش 
: حن عقدس  [9]الزمار:  هال  ياس  ا ني الَّينينا يااع لا ا  ا واالَّينينا َّا يااع لا ا  ا 

  «إ  اوالئ ااااض ل جااااُ أطول هااااا لُالااااب العلاااام ف دااااا  ااااا يْااااوُ»
 .]فواه أمحد وأب  داود وحسوُ األلباين[

هددد ا ا دددش ن   ن ددداب مدددش مددد ايل اقهللفتددد  عكدددسن مددد  مدددسهللس ح فندددابا 
ددد ه  الدددي مددد حسحن قدددس  دددده مددد حس: قدددهلل  طبًجدددسحن عح  ندددش ي ًجدددسحن  تددد  كل
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ن و ودد  د  دده  حن ع  مددس ن و ودد  إح عقددهلل   ددي  متدد   أليدد  ح 
جتسدهلل وددسًاسحن قددس : مددس ا ن ندد ل قددس : اطالددب ادنالدد . قددس :   النددا مددت  
نطالب ادنال حن ع ندهلل مدت  امدو  ن  الد   نمدري اقهللفتد  يف اد سال دد   الد  و ن 

 دهحن  اب   مش  تهلل ادبسب.
 عقس  األيهللدن  مر ًنس ا ته  الي ادنال :

 هدددددددددددددددددد  ادن ددددددددددددددددددب اقتتددددددددددددددددددهلل دددددددددددددددددددس  فتبدددددددددددددددددد 
 

  
 متدددددددددددددددددددددددددددددس   ددددددددددددددددددددددددددددده م سمددددددددددددددددددددددددددددد  ملدددددددددددددددددددددددددددددش  نفأا  

 عكتدددددددددددددددددددددددددددي  ح  دددددددددددددددددددددددددددسا   السددددددددددددددددددددددددددده دص دددددددددددددددددددددددددددس 
 

  
   سددددددددددددددددع احلمدددددددددددددددد  ف  ددددددددددددددددهلل  سدددددددددددددددد  كتوددددددددددددددددس  

 فيفدددددددددددددددددددددددددددددهلل  نسدددددددددددددددددددددددددددددابة اسي دددددددددددددددددددددددددددددس  متددددددددددددددددددددددددددددده 
 

  
 عفدددددددددددددددددددددددددددت   إن  ددددددددددددددددددددددددددده ك  دددددددددددددددددددددددددددس ودددددددددددددددددددددددددددهللأا  

  بدددددددددددددددددددددددددددددددسأف ع ددددددددددددددددددددددددددددددد   جلدددددددددددددددددددددددددددددددهلل متددددددددددددددددددددددددددددددده 
 

  
 وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن ن طسكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده   ايو ن  

وَّ  إ  األلبياااا  و ي ف ااا ا دف دااااا»نيددده قددددس :  عقدددهلل وددد    تددده  
]صااليُ أ   «ديوااافدا، وإ ااا وف اا ا العلاام، ا اان أ اايه أ ااي  اا  واااار

 .داود[
إح نيدو ل عمدش   در مابكوده   سس نفتدس اقنالمد ن: مدش فدابد حممدهلًلا 

ض عمريابه إح نيو ل عمدش فدنأش فمدسدوه إ  ادندسرت إح نيدو ل ع دس  يف  ند
 «.دنالمس م  ن أمس  ادرتهللا  وهللاأ ا»اآلاثف: 

إيددده مدددش اد ا دددب  الدددي اقنالددد  نن فنوض ددداب   ددد  ادنالددد  عادونالدددس حن 
 سقنال  و يه  الس حن ع  اله  ظسمهحن عمنسيوه مسم  حن  مس ف هللمه اقنالد  
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دددابه حن عفيكددد   الددد مت حن عفنددد أ  دت ددد   عاقنالمددد  يف مدددبس  ادنالددد  فنالددد    ك 
موظسهاب واثف ادرداب  عنقد ا  ادندالع يف   الست  ع الي نموت حن عح غابع نن
  سسن   اله عيرابس    ادتسس.

 اف تددددددددددددددددددددددددس مددددددددددددددددددددددددش فمدددددددددددددددددددددددد     مبددددددددددددددددددددددددهللنس
 

  
 عمددددددددددددددددددددس  ددددددددددددددددددددهللاس  دددددددددددددددددددد   كدددددددددددددددددددداب عح وددددددددددددددددددددسن  

او  ام  واالَّاينينا أاوُاا ا قس  اداببُّ     ع  :   ُن اقَّا الَّاينينا ماماواا ا من ياار ااا
 .[11]اجملادلض:  ال عنل ما دافاطاات  
ادنالمدس   د   اقدنمت  أف د حن » بدسس فضد     تتمدس: عقس  ا دش 

 «.مس    ادهللف و  مس    سق
فورددنب مددش ادنالدد  ادرددابا »عقددس  عهددب  ددش متبدده فهدد     السدده: 

عإن كسن وس به أيس سحن عادني عإن كدسن متستًدسحن عاد  دابب عإن كدسن قصدًسسحن 
 «.عادذا عإن كسن   ريًاحن عاقتس   عإن كسن عضسًنس

ددددد  رت فنددددش مددددش   دددد  ادنالدددد  إح نن » دددديق فهدددده  : عقددددس  ا ددددش 
اجلتددس  فتس  يدد حن عنن ادنالمددس   ال يدد   دنددسن  ددد  مددبًبس إ  ع دد ب 

 «.طالبه
إ  »  كابق  دنال  مش طابفلحن عن ظ   ه مش مبس  دالتهللاف  عادابودسأ 

يف طلرهااااا  فض حاااان الو لااااضهللا ومالئ  ااااُ وأهاااال الساااا  ات واأل
 ددد ش متيددد   سدسددد   ]فواه الرتماايي[ «ليْاال   علاااَّ معلَّاام الواااا  ا ااار

 مال  اديف فبالذتس اقنال .
 ن المدددددددددددددال نودددددددددددددابا نع ن ددددددددددددد  مدددددددددددددش ادددددددددددددد ش

 
  

 فبددددددددددددددددددددددددددد  عفترددددددددددددددددددددددددددد  ني ًندددددددددددددددددددددددددددس ع  ددددددددددددددددددددددددددد حً   
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 مدددددددددددددددددددددددددبضسي  ادالتددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددري منالددددددددددددددددددددددددد 
 

  
  المدددددددددددددددددددددددددددددددددا  د الددددددددددددددددددددددددددددددددد  اد دددددددددددددددددددددددددددددددددابعن األع   

دنالد  كردع ادردبتس حن عكبدا ادردت ا حن عجتالسد  ا   فن س  مدش  
  دنس تس .ادظالمس حن عإ سس  األم ا حن عفه  

  هلل كسن اخلال س  عاد  حة مالع األمد  فهتد    مجسًندسحن فابغبد ن يف 
يرددداب ادنالددد حن  ددد  عطمدددابعن  دنطدددس  ألهددد  ادنالددد حن   دددهلل كودددب  مددداب  دددش 

إ   نض  مسده نن ن د  ادتدسس  الدي منالد  اد دابونحن عكدسن  اخلطسب 
 مدددداب  دددددش  بدددددهلل ادنيفدددددي فهددددد     السدددددهحن فبنددددد  اد  تدددددس  إ  ادتدددددسس يف 

  حن عإ  األ اباب يف   اأفت .نمسكتت
ا الم ا نن ادنال ق ادراب س  نودابا ادنالد قحن ا ادنالد ق  أيها اوعل   :

مف، أل   َي أاب»األ دددداب حن كدددد ه عنددددبتسحن ع تددددهلل ادطددددوا   ددددش ن   ف 
 .«ُ علم حديثدا واحددا  ر لك من أ  ُْلي يبعني فكعض

المتدد  نالسمدده ي دد  ادتددسس عمنوعاقنالدد  إ ا ن الدد   مالدده  حن عيدد    
اخلدددري  كدددسن  دددد  مدددبًبس يف منسدددري  ندددتسمه ع هأة ن دددابس.  دددسدنال  ادتدددس   
ف فد اخلرس  عاخل احن عمش  هب إ  مهللفموه ع سأ إ   سوه  ال  فديأأ 

  رس    هلل نعفد  الًمس م سًمس.
 عإن ند ددددددددددددددددددددددددددددددددس   المدددددددددددددددددددددددددددددددد  يف متددددددددددددددددددددددددددددددددسع  

 
  

  السودددددددددددددددددددددددددددد  ا دسودددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددس  الموددددددددددددددددددددددددددددس  
نددد   ددد ق احلدددهللف  مننددد  نفتدددس اقنالمددد ن  دددهللف   ع وددد  نحن عد 

عوددددا نحن عومددددس  عوحقحن ع الددددسن  مبنددددس  ععا بددددس حن إيدددده قدددداباف وددددس ب 
 د  اد ش ا  مت س  دو  ه هل س اقتت  ادرابف  حن عادوصدهللش حلمد  هد س 
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ضددنو  نقددهللامن  يف طابفددل ادبتددس حن عاس ددهللاأ هلدد س ع ادابمددسد  اخلسدددهللةحن   ددهلل 
معلام ا ار يسا ِْر »: األم حن نح فن س  نفتدس اقنالد  قد   احلبسدب 

 .«ُ كل شي  حن احلي ا  يف البلرل
نيو  هسة ادسذد فحن ماب د  األ سدس حن  أيها اوعل   ، أي ها اوعل ات:

عمدددد سة ادذددددابسحن ع مددددسف اقددددهللافس اقنددددوض  ن أل دددداب اجلتددددسأحن عوددددناب 
 ادنبسأحن عادس اب مش   ف ق اقنسأ.

عك  ع  نف تس ادربسب عنفوتس األ د ا  نمدنهلل  د  نفاكد  امالد ن 
  ي  ًمدس ودسأق حن عقالد ً  ادي   الدي عاقد  األمد حن ع ًمدس ن سد     طسدسمن

  ادددددموطالنددددد  دووددددد   عادوذسدددددريحن كددددد  نموبرددددداب عن الددددد   ددددد  نف  نعد
ادربسب فوندس   ن إ  ادصد  ا األع  يف اقندس هللحن ع ال دس  ادد كابحن 
عاقابامب ادنالسسحن    عيف منسري أ   ادب أحن عم  سه ادنبسأحن    ه  فنفدا 

ادددد ش  مددد  هددد   أفتدددهحن عمالودددع   دددده اجلمدددسهريحن عفسددد   ادندددسرت ادهللا سددد 
ادتددسس فكددبت  دهللفددهحن نمددس ن صدداب  اد سضدد  اددد ش  ندد  يف أمددس  ادتددسسحن 
عن اباضدددت حن عنمددد اهل لق نمدددس قس الدددال اجلتدددهللش ادددد ش  مددد  ادندددابفشلق نمدددس 
فنفا اقتتدهللس عاقدهللفاب عادطبسدبحن عكد  مدش دده ود ن يف ا ومد حن نمدهللفش 

إهندد  غابامدد  ادطددسهابحن لددسف  ادسسيندد حن  ددسع عا مددش هددنح  نفتددس اقنالدد لق 
قتطدابة ادونالددس حن ع ددوعا   ا دد  ادهللفامدد حن رت فنددهللم ا منالًمددس ً ًضددسحن عنمددوسً ا 
ودددددسأقًسحن  دددددد  نفنفددددددا  دددددد  اداب دددددد  ادطددددددس ش يف ادندددددشحن عمالدددددد  اقددددددابنة 
اد ددنس  حن قددهلل  ال  دد ا ومددسهل   نددهلل    السدد  يف امددوت س  ا ددتت  عهسفوددهحن 

 وم   ي سو  ادطسب .عفنهللعي  مت ً ا هل ا ا 
  دددددددددددح اسمددددددددددد ق ه نمددددددددددد ً  ددددددددددده األهق مبونددددددددددد 
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 عه  الًمدددددددددددددددددددس متتودددددددددددددددددددده  دددددددددددددددددددد أ ضددددددددددددددددددددضنتس نرت  
مددس نغتسكمددس  ددش نن ن ددهللبنمس  ددش  أ ااي اوعلاام، أ اام اوعل ااض: 

اد اقددددد  اقابفددددداب ألموتدددددسحن نع  دددددش ادودددددلماب  الدددددي ودددددبس تسحن نع ادوجدددددس   مدددددش 
سا مدددددس ا  ددددداب  نق ينددددد لإ  ايتدددددسحن هددددد  يندددددسا األقصدددددي نفتدددددس اقنالددددد 

نق نيدددددد   لعيف ك مدددددد  س عادب مددددددت  عم ددددددهللعيسس ..س  ايتددددددس يف ادرسرددددددسن
طددددد  نيندددددسا مدددددس  نددددد   ..ل. عخبدددددسف  ع ابقتدددددهلل.يندددددسا األيدددددهللد  عغاًب

نق يندسا  لعمسال مدس سو  عإ  ايده ..عودسفعن عن  ايده ..أيال ب عنقابايه
 لققمس  ابش يف جمومنس  اقنالم  مش متسي  عضنع ع  ف

 ردددددددددددددددمس    ا ددددددددددددددد   ددددددددددددددد  ادرددددددددددددددداب  وس عيف اد
 

  
 يف ادذددددددددددددددددددابب  دددددددددددددددددد   عيف اجلتدددددددددددددددددد ب  نددددددددددددددددددس   

 ه نمدددددددددددددددددددددديف ادسنالددددددددددددددددددددددي  س يدددددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددددددهلل هس 
 

  
 ودددددددددددددددددددددد ش ع رددددددددددددددددددددددن   وهددددددددددددددددددددددس اس سددددددددددددددددددددددس   

نمنال  ه ن   نن د  أعفًا كبريًا يف إ كس  اهلم  عيف   ن اقنالم   
 عمنس هلل   عيصاب   عامونسأة    قت  عاحملس ظ   الستس.

 يف ادندداب عادنالددشحن ح فتمدد   السدد  واباقبدد    َي مربيااي األطيااال:
إح فضدددددددسسحن امددددددد  إ   ددددددد  فع  ادابقس ددددددد  اد امسددددددد  يف ي ددددددد س ط  ددددددد  
ع م  دددد . عمددددش اقتدددد  نن مدددداب     قودددد  األ  فدددد  احلمسمدددد   ط  دددد  

 غسفو  يف  د : ادابغب  يف ي نت  عاحلابص  الست . 
كش  ر ًوس منت حن طالل احملسسحن  سعفه   نالمدس  عأفد حن ع نبدسفا  

 احفمسس  عاد ب  . ن  ف حن مبن   الي
ا ابص  الي ا ياق مردس ابه حن عكدش قابفبًدس مدتت حن ا دابا مطدسدبت حن 
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اأ تددد    دددب ن دددس ت حن عمددد  هددد ا كدددش  س ًمدددس مدددش غدددري ودددهللةحن عأعًأا 
 بسبًدددس مدددش غدددري ضدددنعحن عابً دددس  ت نددد حن متنددد ًمس مددد   امددد حن عا ددده  
مرددن     سبددس  عاطماتددسنحن ع سجلتددس زددهللع  عامدديانحن مو تبًددس ادذ ددب 

عادن ددسب ادبددهلل  ادندد س حن عادونيفددي ادت ندد  ادالاددس . ا ددابص  الددي  ادن دس حن
 عش اح وسس دددددس  اخلسوددددد حن عقدددددهلل  ق هلددددد  كددددد  مندددددس هللةحن ا دددددهلل   ددددد  

 ادط ب حمسمس يف نأا ت  عمرسفكس  .
إي  ن سطب  س  ادذرية عاحلمسد  ددهللفش  حن عنأ د    أ ي اوعلم:

سق عدل دس  إ   م   ريش منسه   سه  ضنبحن  د  ن سد   الدي اد سد
 األمسي  عاقنا دس حن عنن منأش اد ا ب ادراب  .

ادونالددس  عفس دد  ف سدد   ضنددبحن  عنش  طدد  فابمنبدده  ا  اددد ش فظددشُّ 
عنش فالدد  عإهسيدد  دال سدد  عادددت   مددش مالدد  ادتظددابة اد سوددابةحن اددديف م الدد  
مدددش منسيددد  اقنالددد حن عمددداب  ادونالدددس  عفس ددد  مدددش فضددد ا  ددددهللعنحن عن الدددهللعا 

ابفدهلل منالًمدس فوجد  اقتتد  يدالهلل  حن عمابك ا ادونس ل دالمابامب ادنسدس حن إيتس ح 
منالًمددددددس نع منالمدددددد  موبالددددددهلل عمددددددسال  دالسددددددابا  عادننددددددب اقددددددسأشحن عح يابفددددددهلل 
يابفهلل منالًمس اجتده إ   ..ح قاس نسسحن  سقهلل ادذريةحن عاق  ادطالب  ح فنتسه

ادوهللفف  كابًهس ح ط ً سحن  ت  رت  هلل عفس د  نود ً غريهدسحن ح يابفدهلل نفً دس 
منالًمدددس فابمددد  اددددهلليسس عفا  فتدددابس غدددري مبدددس   قندددا دس حن دنتتدددس يابفدددهلل ماب سًدددس 

وددياه إأاففدد  ععفس سدد حن دنتتددس دسنددا  موطالًنددس طم ً ددس دوضصددس  اددداب  حن
هددد  اهلدددهللا األع  عاألمدددسسحن عادنسمددد  األهددد  يف ا دددس  قدددابافسحن  ضستمدددس 
 وسف ه ا ادطابفل دسجهللق نموهحن عفاب  ادت    دب  السده نن  دي   الدي 

 عاق  ادربسبحن عفنهلله  ن تس س عإ  ايه.
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 إيتدددس يابفدددهلل منالًمدددس منوردددنابًا مندددا دس  أيهاااا اوعلااام وأي هاااا اوعل اااض:
األمدد  ماب دد  نن  نادونالددس  ادنظسمدد  عاألمسيدد  اقال ددسة  الددي   امددل نهالددهحن  دد 

مش ن تس تس  س ً ق ش األ فحن وهللفهلل ادنيا  حن مو  اآلفا حن مومسم   فبا
 األ يا .

إيندددد   ددددسمال ن  مندددددا د ن  ددددش ن مدددددسدن حن  َي معشاااار اوعل اااااني:
عجميفددد ن  تتدددس مدددش  حن ا مدددش األمددد  عمدددش ادودددسفف  عمدددش اجلسددد  ادددد ش 

 م  م ن  السهحن   ن ن نتو  ن نتو  ألي نن حن عإن نم مت  التس.
إيندد  ف ددسة عمنددا د ن  ددش ف سددون حن  سأل تددس   َي معشاار اوعل ااني:

نمسي  يف ن تسقن حن ععأا   األم   د  نفدهللفن حن دونستد ه   قندس  ادطسبد حن 
 عدوضس ه   الي اد  سال  عمابوهللعه  إ  اقناب  .

 إ ا مددددددددددددددددددددددددس اجلددددددددددددددددددددددددداب   فق   الدددددددددددددددددددددددددي  ندددددددددددددددددددددددددسأ
 

  
 مبدددددددددددددددددددددددددددددد    سدددددددددددددددددددددددددددددده م ددددددددددددددددددددددددددددددابف  ادطبسددددددددددددددددددددددددددددددب  

إيتددس يف  س دد  إ  اقنالدد  عاقنالمدد  األمتددس   المس ددسحن  سألمسيدد  ادنالمسدد   
 فتدد  ادنالدد  عفع ددهحن اددد ش  نالدده  اكدد  ادسمددابحن د فدد  ادطندد حن عيف األمسيدد  
ادنالمس   و  دبسب ادنال حن عف ن  اد هللفحن ع هأة ب   ادتسس  س . عإن مش 

   مس  ادنس   ضسس  األمسي .
يتس يف  س   إ  اقاب  ادت  حن اق افب  الي قابا ة اد دابون عمدهلل ابسحن إ

 ددسد ابون هدد  اددد ش فة  األمدد  عنأ زددسحن »اقدد  ق ددد كاب   دسطمدداش قالبددهحن 
إيتدس يف  س د  إ  اقنالد  اقو دهللأ ادد ش «. عن الي اهلم  عه  ب ادت  س

  ه ماب   األعطسن فنمتسحن عمو  مظسهاب  يهس جبهلل   عببس :
 مددددددددددددددددددددددددش اخلنددددددددددددددددددددددددابان نن دسسدسددددددددددددددددددددددددسندددددددددددددددددددددددددس  
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 متددددددددددددددابُّ  دددددددددددددد   الدددددددددددددد  عانددددددددددددددب مددددددددددددددش  مددددددددددددددابش  

إيتددددس يف  س دددد  إ  اقنالدددد  اددددد ش ،الدددد  م وددددس  اد الدددد بحن عفنددددابا  
مددددددهللا   ادت دددددد سحن  بددددددسس  ص   مددددددبضسيه عمنددددددس    ددددددل ادنسددددددريحن 
 ددسس  ص  صددال  م اطدد  مددالع األمدد   الددي اديكسددي  الستددسحن عزددس ف اب دد  

ندددسن  الدددي م اودددال   مددد  اخلدددريحن وددد ن األ مدددس حن عم ددد د  ادصدددنسبحن عف  
عكسددددري مددددش ادن بددددس  ح فنددددس هلل   الددددي مدددد دسالتس إح اس دددد صحن ف دددد   

 ددب  الددي اقنالدد  نن ف صددهلل  ونالسمدده ع دده  حن ادتدد عش فهدد     السدده: 
ماان ُعلَّاام العلاام لي ااافي »: عمددسال  دذددابي أيسدد ش. قددس   عح  نالدده

]فواه ابان  «لواافبُ العل ا ، وميافي بُ الساْها ، الي با أ مقعاده مان ا
 .ماطُ[

يابفددهلل نفتددس اقنددالم ن اقنالدد  عاقنالمدد  اد ددهللعةحن  ددسقنال  ح فنددوطس  نن 
فدداب  م مسدد س  الددي اد  ددس   إح إ ا كددسن هدد   سضددً حن قددس  ادبذددهللاأش: 

ددس مددش رت فنددش  نالمدده »
ً
 دد ن اقنالدد  ودد ابةحن عادنمدد  لددابةحن عدددس  فنددهلل  سق

 «. سم ً 
 ه نفتدددددددددددددددددددددددددددس اداب ددددددددددددددددددددددددددد  اقنالددددددددددددددددددددددددددد  غدددددددددددددددددددددددددددريس

 
  

 دت نددددددددددددددددددددددددد  كدددددددددددددددددددددددددسن  ا ادونالدددددددددددددددددددددددددس  هددددددددددددددددددددددددد   
 مصدددددددددددددددددددع اددددددددددددددددددددهللعا  عنيدددددددددددددددددددا نع   ددددددددددددددددددددهللعا 

 
  

 عمنددددددددددددددددددددددددددس  اقابضددددددددددددددددددددددددددي عنيددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددد س   
 ا دددددددددددددددددهللن  ت نددددددددددددددددد   سهنتدددددددددددددددددس  دددددددددددددددددش غستددددددددددددددددددس 

 
  

  دددددددددددددددددد  ا ايوتددددددددددددددددددا  تدددددددددددددددددده   يددددددددددددددددددا  نددددددددددددددددددس   
 ح متدددددددددددددددددددددددده  ددددددددددددددددددددددددش  الددددددددددددددددددددددددل ع   مسالدددددددددددددددددددددددده 
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  دددددددددددددددددددددددددسف  السددددددددددددددددددددددددد  إ ا  نالدددددددددددددددددددددددددا  ظدددددددددددددددددددددددددس   
ُ  ااماان ع اال  اا علاام أوف »عقدهلل  دس  يف األبدداب ماب  ً دس عهدد   ندش  

 .« علم ما و يعلمهللا
إن ادنمددد  اقسمددداب نفتدددس اقنالمددد ن عاقنالمدددس  هددد  ادددد ش فتبددد   الدددي 
  سددهللة وددضسض  وددس س حن مصددهللفهس ادنوددسب عادنددت  ادصددضسض  و تدد ق 

 مالع األم  فض ان    الست .
إيتدددس عس ددد  إ  اقنالددد  ادددد ش فوندددسعن  الدددي اددددو عادو ددد  حن  دددابف  

خلطددد  نفتدددس اقاب ددد ن نن  الدددي مجددد  ادنالمددد  عإوددد    ا  ادبددد حن  مدددش ا
فصب  ادنال  عقس سمه عمسسأفته دالمتسمابا  عاخل  س حن  سصدري نهد  ادنالد  
مددددب  قددددش فابفددددهلل ادرددددمسم حن  ستتددددس م ردددد  نهددددهللا ت  ادنددددسمس حن عمدددد هب 

ا المد ا ن  »ف ت حن ف    ن   اد ففهلل ادبسه  فهه   يف عوس   ظسم : 
ا ن ددد اهل  عف ددد    سمددد قدددهللافًا عح ن ددد اًححننقدددهلل فنفدددا مجس ددد  ددددس  هلددد  
ع ددس فيفددهلل  الددي مجدد  ادنالمدد  نن مندد أ «. نقددهللافه  ام ددسقت  عمنسضددهلله 

فع  ادو دددضس   ددد  اقنالمددد حن عإ ردددس  ادنددد قحن عادرددد ف حن  تددد  متمددد  
اقندددسفا عم ددد ش األعاودددابحن عاح دددو ا يف اددددابنش ح ف  دددب ا دددو ا 

 اد ال ب.
 عإ ا  ابمدددددددددددددددددددددددددد   السدددددددددددددددددددددددددد   سوددددددددددددددددددددددددددو هلددددددددددددددددددددددددددس

 
  

 ودددددددددددددددددددددو ادنددددددددددددددددددددداب    يددددددددددددددددددددده  ددددددددددددددددددددد  ن الددددددددددددددددددددد   
ا دددابص نفتدددس اقنالددد   الدددي اقردددسفك  اد نسدددد  يف اقهللفمددد حن عيف احلسدددسة  

اح ومس سدد حن  ددسد  ادتددسسحن عم س دد  منتدد  كنددًبس قابضددسة  حن عمتوددهللًه 
باااد ماااا كاااا  العباااد يف عااا   وهللا يف عااا   الع»:  ندددت  فمددد     
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 .]فواه مسلم[ «أ يُ
 حن نع كسدددريًا مدددس  ومددد  اقنالمددد ن يف غددداب وت  اقهللفمدددس  أ اااي اوعلااام:

 ددددددسفا مهللافمددددددت حن نع يف متوددددددهلله  حن  بن ددددددت   ومندددددد ن  الددددددي غسبدددددد  
إ ددددددد اهن  اقنالمددددددد حن نع احلدددددددهللف   دددددددش مندددددددسع  ط زددددددد حن نع مسسددددددددب 
منالدددسمت حن عكددد ن ن ددداباي هدددنح  مبس ددد  هلددد حن  س دددسً   عإهكددد  مدددتت . 

واَّا دنتتددس غسبدد  ع سمدد  ع دد ي يف ن دداباي ادتددسسحن ع  منددس  ف دد  : 
ِ  ااااااب  بااع جاااااا ُن مايا  داااااا ياا يااااا َا كاااااالا حلا اااااما أا ن اااااداكام  أا     ام  بااع جداااااا أا انااااابُّ أاحا

 .[12]احل رات:  اا ارنه  ا ا ها 
إيتددس يف  س دد  إ  منالمدد  ن  قتدد   نددت حن نمددجسس  مو اضددن حن 
عمنوددددددهللد  يف مالبنددددددت حن عمت دددددددبط  يف مدددددديا ت حن ف بدددددد  ودددددددهللعفه حن 

نعقدددس  حن متومددد  مو وضددد  و دددسقت  عن ندددسفه حن حمدددس ظ   الدددي ودددال ا   ع 
  يف  دداب ت  ي ط زدد حن مط الندد   الددي عاقنتدد حن ف ظدد  أل ددهللا ت حن موددي 

عماب ت حن مبونم  قنو بالت حن  سح ونسم  أدس  اد د   عادابضدسحن  د  هد  
 أدس  احليق عاد  ة عادني، .

يابفدددددهلل  ه مددددداب  األ سدددددس  يصددددد ً س  حن يصددددد ً س دنوس دددددهحن يصددددد ً س 
 دسموت حن  حلنمد  عاق  ظد  احلندت . دابم دهحن يصد ً س أل مد  اقندالم  ع 

 متمودددد  ح متوتدددد   يوتددددس  أفمدددد  عإكمددددس  متت دددد حن  سدطالبدددد  يف 
 س دددد  إ  ادتصدددد  عإ  ادتسودددد  األمدددد حن عاألمددددال ب احلنددددس حن عادنالدددد  

 ادابو .
 

  سيصددددددددددددددددددددد  عح مبجددددددددددددددددددددد   نددددددددددددددددددددد  كالسمددددددددددددددددددددد 
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 مابمدددددددددددددددددددد  فمدددددددددددددددددددد   ادددددددددددددددددددددت   يف اجلددددددددددددددددددددهللفان  
قسدددل مدددش غدددري إيتدددس يف  س ددد  إ  منالددد   دددس ق مدددش غدددري  ندددعحن عف  

ضددنعحن فدداب  ادطالبدد   الددي اح ودديا   ددهللفتت  ح فابضدد ن  ددهللف ً  تددهحن عح 
 فبذ ن  ته   ًححن يابفهللس حمب ً   سأحً    ط  ه.
 عإ ا اقنالدددددددددددددددددددد  رت فندددددددددددددددددددددش  دددددددددددددددددددددهللحً مردددددددددددددددددددددي

 
  

 فع  ادنهللاددددددددددددددددددددددددددددد  يف ادرددددددددددددددددددددددددددددبسب ضدددددددددددددددددددددددددددداس ً   
إيتس يف  س   إ  احهومسق جب أة ادونالس حن ع هأة اق ه   حن عف سف   

تددس ذ حن عإ كددس   متدد حن عإ طددس ت  اد ددابص اقتسمددب  دو ددهللا  عإفتددسف اد
 اق اهب عمابا سة اقس  .

ح هلل نن مهللف  نن ادونالس  فمدسد  مدسمس حن عحمبود  هلد س ادابمدسد  هد  
 هللمدددد  دددددهللفت  ا عطتدددد حن  ددددس ر  الددددي وددددابا متتودددد حن عا ونددددهلل  ددددش 
مددد اطش ادردددبتس حن كدددش متط سًدددس يف  مالددد حن مندددوسمابًا د قوددد حن  ابفًصدددس 

ه يف ك  األ  ا حن أ  كسابة احمدوا انحن عكسدابة اخلدابعاحن عددسنش  د   الس
 مهللفمو  عط    عمنو ب  نمو .

ا دددابص  الدددي مطددد فاب ي نددد  أا ًمدددسحن ا ددد  كددد   هللفدددهلل يف  مالددد  
ادي  شحن مهللف ب  الدي مدس فنستد   الدي ا سدل نهدهللا  حن امدو هلل عامدوسماب 

  ص  احيوظسفحن عح مو ماب متتس.
إن مش ين     الستس نيتس يتوم  هل س  أيها اوعل   ، أيها اورب  :

ادب أ ادطسب  اقبسفك   د أ احلدابم حن إن ادتدسفاب دنسسمد  اددب أ ع  تدس   
يف ادونالس   هلل نن نع   تهلل مش  ت أ مسسموتس ه  ا سل ادنب أف     ي  
ع ددد    الدددي ا وبدددسف نهندددس األمددددسس دنددد  ماب سددد  م ددد أ إ  اخلدددريحن عجتالددددب 
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رابعفحن عه س مدش األمد ف ادديف مند   الدي ا سدل ادذسفد  ادنابعفحن عمهلل   اد
عاهلدددهللا اقترددد أحن إن طددد ب ادسددد ق  دددب نن يددداب ست  ادي سددد  اسمددد مس  
اخلسدسدددد  مددددش ادوتددددسقض عاح أعا سدددد  يف ادنددددال   عاأل دددد   عاقنددددسم   
عادو ندددري عادوصددد فحن ع نددد  عح لهددد    ا دالابمددد   عدالمدددنمت حن عاددددوا ة 

 متدددسه ت  اد ضدددنس  مدددش ودددابقس  عغاب سددد حن ألهنددد مدددش ادرددداب  عاقردددابك  ع 
س قدددسأة  دددرية ف ددد أعن ادتدددسس يف مددد ا فن يددد ن يف اقندددو ب  قدددسأةحن إمددد

جمدددسح  احلسدددسة اقجوال ددد   سددد  مدددنسأة اددددهللاففشحن ينددد     هلددد   دددد حن 
عإمدددددددس  تدددددددس اب مندددددددم م    ندددددددسف ع  س دددددددهلل عودددددددبتس حن عن  قسدددددددس  

 ومددددد  عمدددددال كسس حن عي ددددد س مال بددددد   دردددددت ا  عادردددددبتس حن مطندددددش ا
 اسم م  يف ادصمس . 

إمددس نن فن يددد ا  تدد ًأا   ع ي ددده نع  تددد ًأا دالرددسطسن ع ي دددهحن  ددد  ا 
 قمتس  ي سوت   اب  ا عه  فنن ن إ  ا سل ادنب أف   .

إين  منالم ن نفتس اقنالم ن اهل مد  ادرابمد   الدي اقندالم   سمد حن 
ت أ عن د اهن  ع الي   أ احلابم   سو حن فابفهلل األ هللا  اقي ص ن مش ادس

ادودد بري  الددي وددن  تس اقنددالم :  درددت ا  عادرددبتس حن  ددو اد  ددس سس  
عاحلدددددددد افا حن ع  امددددددددط  ادصددددددددضع عا دددددددد  حن ع ددددددددش طابفددددددددل ادندددددددد اب 
عاداب   حن عإً ين      الا قهللفمه نن ف ستس كسهلله  عودابعفه  إب ن 
ددده ادطالبددد  م  سًتدددس   حن ا إ ا نأف  اقنالددد  هددد س احل س ددد   الددد  كسدددع ف    

 سًضس.وض
 ه س عوسيف دالمنالم . 

ع وسق عوسيف عفمسديف ندوم  ادن ف مش إ  ا  اقنالم حن إن كدسن 
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هتدس  إمدد  حن نع إب دس حن نع  وددسبحن  مددس نً إح عا دهلل مددتت حن عنكددابس نن 
 نم  فهللش مش فا طوت حن مومتس س يل عهل  ادو  سل عادنهللاأ.

دي سدد  ادالتدد  ع ددل اقنالمدد  عاقنالمددس  دندد   ددريحن ادالتدد  ع ددل نهدد  ا
عادونالددددس  دندددد   ددددريحن ادالتدددد  ا نالتدددد  نأاة  ددددري عودددد   ألموتددددس ه فب 

 ادنسق حن ادالت  نوال  ز  ادب أ عادنبسأ ه فب ادنسق . 
ادالت  نوال  وبس تس ع وسسمتسحن عاغ اب دتس  ي  تس عمدس نمدابًف عمدس نيدا 

ه   ودذالن ال   ه متس ه فب ادنسق حن ادالت  مش نفاأ  تس نع  ونالسمتس م ً ا 
 ابسحن ه فب ادنسق .يف ي نهحن عا ن  كسهللس يف د

الي   عمال   الي مسهلل اقابمدال  ع الدي ودده عودضبه عادودس ن حن وع 
 عمش مسف  الي ههللفت  عاقو ي نبابه  إ  ف ق ادهللفش.
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