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(3) 
 رجوع أئمة الخلف لمذهب السلف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ 

اساات لاش السااابلين : نااى أماارهم علااى هااادين الملاادمتين النلاارنتين  اناا  النتي ااةتبفلمااا ا)) :قاااش خاايس ا ساا ا  لاار اهلل لااه
األولين، واستب هلم، واعتلاد أنلم  اانوا قومااا أمياين، بمن لاة الياالحين مان العاماة، لام نتبحاروا فاع حلاائ، العلام بااهلل، ولام 

  .((ذا  لهنتلطنوا لدقائ، العلم ا للع، وأن الخلف اللض ء حازوا قيب السب، فع ه
 . أما بعد. احلمد هلل وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه حممد 

 أمااا اتادماا  ا وى. مااا  ااا اتااادملاا ايللاااا أنتاايلا يل لي اا    (فلمااا ابتنااى أماارهم علااى هااادين الملاادمتين النلاارنتين)قاااا ايخااي  
صاا   وبوةياا  يف  اتادماا  ا وى اعلاااانم أنااه ياايا هلل . يف ن ااا ا ماا  صاا   وبوةياا  مااا سااب  مااال أعاام ن أعلااادوا أا هلل و نهاا

 ".وسبب ذلك اعتلادهم أنه ليس فع نلس األمر صلة دل  عليلا هذه النيوص"ونو قويه نيما ةادم . ن ا ا م 
نماااا أت  ليياه . يا حتلهاا معاايأما اتادم  ايثاني  اييت ابلىن عليا باطلهم نهو اعلااانم أا ط أاا  ايفالإل ان ااا بظي ااا  وناا  يا 

أعااب ب ااا  علااى ناااة   .أددااا ىلااى اساات لاش السااابلين األولااين واسااتب هلم واعتلاااد أنلاام  ااانوا قومااااا أميااينناةاااا اتااادملاا  
 لياا  أنااو اتاادمل  ايباااطلل ف أنتااى ماام ا ماا  يوصااإل ايفااابا  ا وياا  ماال ايااالاب  وايلااابع  بابهااو وايب ناا  يف ناا ا ايبااا  وم

وهلااا ا يااو و اااد  ةا أاا الم يف نااا ا ايبااا  أاوياااوا . باي عااو نااا ا معلااادنم يف ايفاالإل. ايكلااا  اياا أال ن أاااا أا ايكلااا  لن أمااااي
مث " اعلاام أا أنااو ايفاا   وابماعاا  يف ناا ا ا ماا  علااى طاا أال  ط أااا  ايفاالإل ايلظوأااو انلااات وط أااا  ا لااإل ايلظوأااو ايل ااايل "

. وأا ط أاا  ا لاإل نا  ةعيا  اتا ات باظنواا ااااتا  ات لل ا . إل بظعا ان اا بظي ااا اي ااوو وةا ك ةعيا  اتا اتط أا  ايفل واأع ن
يف كلاباه  ايفاابا  ا ويا  ماال ابهاو وأواىن علايهم  ونبياه  وقد ب أ اهلل . نه ا نو انسل هاا اي ي اك ه ايخي  رمحه اهلل

ولنه تال تواعا  ا ساإل وأقوهلاا ما ار  . ن كاا ون أكوا مثلهمف ولمنا أيت اياوم مال  هلهم م انهم خري ايا وا . يف س له ونبيه 
حااإ لي اطلعااى علااى بعاا  مااال أيااإل يف ايل ااوأ  . أا كثااري ا مااال اتعاصاا أال ييوم ااا ناا ا ن أ همااوا ماا ات ايفاالإل يف بااا  ايااا ا 

كياإل .  أ يف و اأا سطورنم ماا أادا علاى عادم نهام ما نب ايفالإلوةا. واتعا  أنه م نب ايفلإل وقدم يه أناس أخار هلم بايب اا
وقد اسلباا اي شد وقام ايعلما  وم هم شي  انسا م ابال ةيمي  وابال اياايم بل ليا  ا ما  ولأتااد ا تيا  وبيااا انوباا  كماا يف نا ه 

 .نه  خفار  عظيم  وغ م كبري يكال ن ه آن  ايلاليد وشؤم ايفري على ط ائ  ايفابا  توا ةبا  ونظ . اي ساي  احلموأ 
 ياف نناون ها اء المتان رون ا ا سايما . ثم هذا اللوش ىذا ددبره ا نسان وجده فاع  اناة ال لالاة، با  فاع  اناة الضا لة))

وا خارة بالخلف ىلى ضرب من المتنلماين ا الاذنن   ار فاع بااب الادنن اضاطرابلم، و لاف عان معرفاة اهلل ح اابلم، وأ بار 
 :انات ىقداملم بما انتلى ىليه من مراملم حيث نلوشالواقف على نل

 وَسيَّرُت َطْرفع بين دلك المعاِلمِ ... لعمري للد طلُ  المعاهَد  لَّلا
 على ذَقن  أو قارعاا ِسنَّ نااداِ ... فلم أَر ىا واضعاا  فَّ حائر  
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 : لوش بعض رؤسائلموأقروا على نلوسلم بما قالوه متم لين به أو منشئين له فيما صنلوه من  تبلم؛  
 وأ  ر سعع العالمين ض شُ ... نلانة ىقداا العلوش علاشُ 

 و انة دنيانا أذى ووباشُ ... وأرواحنا فع وحشة من جسومنا
 سوى أن جمعنا فيه قي  وقالوا... ولم نستلد من بح نا طوش عمرنا

ا دااروي  لااي ا، ورأناا  أقاارب الطاارم طرنلااة للااد دنملاا  الطاارم الن ميااة، والمناااه، الللساالية، فمااا رأنتلااا دشاالع علااي ا، و ]
، وأقاارأُ فااع [01:فاااطر]{ ِىلَْيااِه َنْيااَعُد اْلَنِلااُم الطَّي اابُ }، [5:طااه]{ الاارَّْحَمُن َعلَااى اْلَعااْرِت اْسااتَاَوى}أقاارأُ فااع ا ثبااات . اللاارآن
اااَوا نُ }، [00:الشااورى]{ لَااْيَس َ ِمْ ِلااِه َخااْعءو َوُهااَو السَّااِميُي اْلَبِياايرُ }النلااع  ، وماان جاارب م اا  [001:طااه]{ ِحيطُااوَن بِااِه ِعْلما

 [.د ربتع عرف م   معرفتع
للد  ض  البحر الخضام، ودر ا  أها  ا سا ا وعلاوملم، و ضا  فاع الاذي نلاونع عناه، واآلن »[: منلم]ونلوش اآل ر 

أ  ار النااش خاناا »: مانلمونلوش اآل ر .«فالون  لل ن، وها أنا ذا أموت على عليدة أمع[ منه]ىن لم نتدار نع ربع برحمة 
  .((«عند الموت أصحاب الن ا

طرنلااة الساالف أساالم وطرنلااة "شاا ا ايخااي  رمحااه اهلل يف ناااد اتااياا  ايفااابا  اياايت حكانااا عااال بعاا  ا غبيااا  وناا  قااوا بعتااهم  
ظخ وا ايا أال أخاار هلام كياإل أكاوا ناؤن  اتلا: نااا مبي ا ا أو ه تني  بط عا أا مال أوضح تني  بط عا "الخلف أعلم وأحنم

بظعم ا لإل أعلم وأحكم مال ايالاب  وايلاابع  ايا أال أخاار ليايهم أعام ايفالإل  نا ا ماال أحماو ا ااا وأبعاد ايبعيادف ونام قاد كثا  
. اضااط امم وغلاا  عااال ايعلاام باااهلل ح ااامم وتنئااو اياايت ناا ه ايخااواند اياايت حكانااا ونالهااا عااال أساا نهم اياا أال أخااار هلاام بايب اااا

ه ماااال شااايت وةااا تتف وناااو ماااال علماااا  ا شااااع  ف دخاااياا ماااا ع ااا حب اتلاااو واي لاااوف وأااا ا ونا ماااال كااا م ايخه سااالاي صااانايبيلااا
ة نااا مااال كاا م اي  اا  اياا اتي اياايت وا بيااا  ايث واا  . ولط عاه علااى ماااان  اي اااس واسااح كمااا ألتااح اياايت مااال كلابااه اتلااو واي لااو

 نبهم وناو ماال ا شااع   اتلوساط  أعاب ايطباا  اتلوساط ف  ا ا شااع   طباا  ملادما  وا مادونو مال كبار أئم  ا شاع   اي أال قع
وكلماا . ب  وطبا  ملوسط  اييت نيها ايا اتي مث طباا  ملاظخ   ونيهاا اباوأباطبا  أيب احلفال ا شع ي وايباق ي ومال كاا يف ةليت احل
أباو ساهو ايااعلوك  وغارينمف كاانوا أقا   و  أا  اتعللي  نظبو احلفال وايباق ي طاا مم ايلمال اتتاتوا لمعانا ا يف ايلظوأو واي لوا حنو ط

مث لا ا ما  اتتت وايخاا  بعاد  يف ماال . ممال  ا  بعدنم حإ أعم أثبلوا ايا ا  ا ربأ  ون أؤويوعا ولمنا أؤويوا ايا ا  اي عليا 
 نا بيا  ن ه اتعرب  .   ا ربأ  سوا  بفوا  ا  بعدنم حإ كاا يف تمال ابوأب أؤويوا ايا ا  اي علي  وايا ا

 وأ  ر سعع العالمين ض شُ  نلانة ىقداا العلوش علاشُ 
 و انة دنيانا أذى ووباشُ  وأرواحنا فع وحشة من جسومنا
 سوى أن جمعنا فيه قي  وقالوا ولم نستلد من بح نا طوش عمرنا

ه ور وعه مما أدا على أا ما سوت ماال اياا لا  ي أكاال علاى بي ا  ون علاى أسااس ملا  أس ه وندمن ه أبيا  يل اتي ون  متثو 
للااد دنملاا  الطاارم الن ميااة، والمناااه، الللساالية، فمااا رأنتلااا ] :نهااو أعلااال يف ناا ه ايبيااا  ومااا ة نااا نفااات ناا ه ايط أااا  أاااوا

{ الااارَّْحَمُن َعلَاااى اْلَعاااْرِت اْساااتَاَوى}فاااع ا ثباااات أقااارأُ . دشااالع علاااي ا، وا داااروي  لاااي ا، ورأنااا  أقااارب الطااارم طرنلاااة اللااارآن
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َوا ُنِحيطُاوَن }، [00:الشاورى]{ لَاْيَس َ ِمْ ِلاِه َخاْعءو }، وأقارأُ فاع النلاع [01:فااطر]{ ِىلَْيِه َنْيَعُد اْلَنِلُم الطَّي بُ }، [5:طه]
ومان جارب د ربتاع )).   أعاب أناله اهلليايا كمثلاه شا . [، ومن جارب م ا  د ربتاع عارف م ا  معرفتاع[001:طه]{ بِِه ِعْلماا

ماااال أا نعااا    يكاااال معخااا  انخاااواا وا خاااوا  وماااال بلااا  يفااا ا قا ااا   ا هللاااو  ايل  بااا  وقاااد عاناناااا اهلل  ((عااارف معرفتاااع
ناا ا ياايا صااوا ف لاا ع يااى نامحااد اهللف " بااد يكاا  ةعاا   ايخاا  أا   بااهن بعاا  اي اااس أاااوا . أعمارنااا وأعماي ااا هلاا ه ات اااط  

أشايت "على ايعاني  ون ةللاإل شبه اياوم ون ةااو  ن ةعلم يعله أعل  بالبيت شبه  ن  ةفلطيح ايل لص م هاف نامحد اهلل نإنيت 
ف بااو خاا  اييااا  ،انااا اف خاا ه مهياااا ا بااارت ا مااربت ا قااد  ااا  يف ايكلااا  وايفاا   علااى أحفااال مااا أكااواف ناااد ك ي ااا "يكاا  أصااو يليااا 

للااد  ضاا  البحاار الخضاام، ودر اا  أهاا  ا ساا ا وعلااوملم، »وكاا ييت ابملاا  ايثايثاا  . بااه غرينااا وعوني ااا وهلل احلمااد ممااا ابللاا 
فالونااا  للااا ن، وهاااا أناااا ذا أماااوت علاااى عليااادة [ مناااه]و ضااا  فاااع الاااذي نلاااونع عناااه، واآلن ىن لااام نتااادار نع رباااع برحماااة 

م ايكا م وكااا ياه كلاب ملعادت  يف ةا أا  ايايت ن ا مال ك م أيب اتعاات اباوأب لماام احلا م ف وكااا قاد خاا  وةبلا  يف علا.«أمع
مث لنااه يف آخاا  عمااا ه أيااإل اي ساااي  اي ظاميااا  . ايعاياااد  ا شااع أ   م هااا كلااا  انرشااات وم هاااا ايخااامو وناا  مااال أشاااه  كلبااه يف ةا أاا

وا با  ياه أاوياوا وأ بغ  ي اا أا حنالأل  ا بعا  ايغياورأال علاى احلا  . واقرت  نيها ت نب ايفلإل لن أنه ي أابه على و ه ايدق 
ه للاات باو لا ر وعاه يف اي ظاميا  ر اوا أ هام م اه ايل اوأ  ون أ هام عاايواقاح أا ر و . نه يف اي ظامي  ر اح  ناو احلا أأنه ر ح و 

لن أنه أحفال يف با  اياادرف ن ا   . فليت مفليت انوبا  بو نو ر ح ايل وأ  وي أ  ح انوبا ي أم ه انوبا  جيلم نيه بظنه 
. برب لى لوبا  أنعاا ايعبات مح لوبا  قدر اهلل ايفاب ف نااقرت  كثاري ا ماال ما نب أناو ايفا   وابماعا  يف مفاظي  أنعااا ايعبااتمال ا

حاإ لناه تاا قا ر نا ا . لااوا احلا  وقااا ك ماا ا بدأعاا ا يف نا اا يوايواقاح أناه قاد ر اح كثاري  . وي ييت نب ه أصلابه بظنه آا ياوا اتعلليا 
أعب كظمنا كااا حمباوس ايا  ا كظمناا كااا متاط  ا تواناا  أصالا  م نباه نلماا قااا ماا قااا أحاا بظناه " ناآلا أطلاى أن اس "قاا 

با  أا ايااوم ماا كاانوا علاى يااان  يوشي  انس م كثري ا ما حيك  ماال نا ه ات -عال غريه   وك ييت ما حك. انعل  مال أس  ايلاليد
قدم راس   يف ن ا ايبا  ايعظيمف خب   ايفلإل حي ما ةا أ ما كلباه انماام أمحاد أو عباد اهلل باال أمحاد أو أباو عثمااا ايااابوي أو 

خباا   كاا م  أبااو تأااد اياااريواي أو ايطلاااوي أو غاارينم مااال أئماا  ايفاالإل اتلااادم   ااد يغاا  وابلاا  وكاا م مطاا ت أاااد  بعتااه بعتااا ا
وكااو ناا ا مااال شااؤم ةلااا  غااري . اتلكلماا  اياا ي أكلااب يف أوا ايكلااا  مااا راي ااه يف آخاا ه أو أكلااإل يف كلااا  مااا راي ااه يف غااريه

ماا ايا ي  "ودر ا  أها  ا سا ا وعلاوملم و ضا  فاع الاذي نلاونع عناه"ا اباوأب قااا  وهل ا نص على ن. علوم أنو انس م
ا"شاالغاا بعلاام ايكاا م حااإ قاااا أمحااد رمحااه اهلل يفاالإل حياا را مااال اننكاااا ا. ايكاا م عااو ع ااه  علاام ". ن أ لااح صاااحب كاا م أبااد 

وقاا ايخانع  حكم  يف أنو ايك م أا أت بوا باب أد واي عاا وأطا  مم يف ايعخائ  وايابائو وأااا ن ا  لا  مال ةا ك ايكلاا  
ماا ه  . ايعاائااد ايدأ ياا  بااايط   ايعالياا ف وناا ا ياايا نااو ماا ه  ايفاالإلواتااااوت بعلاام ايكاا م حماوياا  لوبااا  . وايفاا   يعلاام ايكاا م

نظنااو ايفاا   وابماعاا  . ايفاالإل لوبااا  ايعاائااد باااي ص وايكلااا  وايفاا   مث بعااد اياايت انعلتااات بايعاااو لا كاااا يلعاااو نيااه مفاقااا ا
نا ه  . ث النتااب والسانة وا جمااعفالميادر األساسية ال . مااترنم يف انعلاات و و  مااتر أساسي  وو و  مااتر وانوأ 

ااو ناو آيا  أوتعهاا اهلل وايع. وأما الميادر ال انوناة فلاع العلا  واللطارة والحاس. مااتر أساسي  أب وا عليها عايدلم وعباتلم
ِنطْا ت ت } يف اننفااا نطا   ةدياه علاى احلا  وةطمااال ليياه وكا ييت اي طا   أوتا اهلل . با  ما ما  ك ه مال انعلااتا اننفاا يي
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يف ايكاوا ماال تنئاو ةادركها احلاواس ييفالدا ماا علاى بعا   واحلاا وناو ماا با  اهلل ( 03:ايا وم){ ايلَِّه ايَّيِت نتطت ت اي َّاست عتلتياْهتا
 . ا مور ايعادأ 

المعرفاة ىذا حل، عليلم األمر لم نوجد عندهم من حليلاة العلام بااهلل و اال  [ ه اء المتنلمون المخاللون للسلف]ثم ))
: به  بر، ولم نللوا من ذلك على عين وا أثر،  يف ننون ه اء المح وباون المنلوصاون المسابوقون الحياارى المتلو اون
أعلاام باااهلل وأساامائه وصاالاده، وأحناام فااع باااب آنادااه وذادااه ماان السااابلين األولااين ماان الملاااجرنن واألنيااار، والااذنن ادبعااوهم 

الرسا ، وأعا ا اللادى ومياابيد الادجى، الاذنن بلام قااا النتااب وباه قااموا، وبلام نطا، بإحسان، من ورثة األنبيااء و للااء 
فضا ا عان ساائر األمام الاذنن ]النتاب وبه نطلوا، الذنن وهبلم اهلل من العلم والحنمة ما برزوا به على سائر أدباع األنبياء، 

معاا  حنمااة  ياارهم ىليلااا اسااتحيا ماان نطلااب ، وأحاااطوا ماان حلااائ، المعااارف، وبااواطن الحلااائ،، بمااا لااو ج[ا  تاااب للاام
 .الملابلة

ثم  يف ننون  ير قرون األمة، أنل  فع العلم والحنمة ا ا سيما العلم باهلل وأحنااا آناداه وأسامائه ا مان ها اء األصاا ر 
ليلاود والنياارى بالنسبة ىليلم؟ أا  يف ننون أفراخ المتللسلة وأدباع اللند واليونان، وورثة الم وش والمشر ين، وض ش ا

 !((واليابئين وأخناللم وأخباهلم؛ أعلم باهلل من ورثة األنبياء وأه  اللرآن وا نمان؟
خلااح علاايهم مااال  دا علااى ايثااا  وانعلاادات مااا كاااا عليااه ساالإل ا ماا  وأا اهلل أاامااا شااا  اهلل مااا علااى ناا ا مااال ملأااد كاا م معاارب و  

أماا . واالهم وحمبالهم وماوانلم يلفاابا  ا ويا  :أنو انسا معليه ا أكوا أبغ  أ  اي ي ا ون. ا وايعلم ما ييا ع د غرينمان ا
مااال اشاا أبى أع اااقهم لى ا ماام ا خاا ا مااال اييوناااا انغ أاا  ومااال غاارينم مااال ا ماام وصاااروا أ ماااوا مااا ع اادنم وأظ ااوا أعااا علااوم 

. ونتاا ا ماا  نكا ا ييوم ااا ناا ا. وارترتناام ناا ه اتاأو ياا اص يف ش اايالم وأتأاااعم ماا وييفاى بعلااوم يف احلاياا  نااؤن  نايهم مااال ا
أو د مال اي اس مال أ م  ايغا   وايخا   بعا  انع اا  وانكباار وأا ا أعام خاري ماال أناو انسا م وأناو انسا م خاري ماال لياح 

اا}. أماام ا ر  علااى انطاا   حااإ مااح ضااع هم ياْ ااْى يِل َّاااسِ ُكْ ااُلْم خت جيااب أا أااوقال اتااؤمال أا (. 113: آا عماا اا){  ت أُمَّاا أ أُْخ ِ ت
ونادانا ياه ماال  ناا يف اياا اعا  وكا ا نإناا قماد اهلل ن اوقهم نيماا أعطاناا اهلل و أنو انس م نم خري أم  أخ  ى يل ااس ولا ناق

أمااا مااال اي احياا  اي ظ أاا  وايعادأاا  ناا  سااوا  ون  .ولا و ااد يف ناا ه ا ماا  ةااااري نبفاابب عاادم قيااامهم بااظم  اهلل . اياادأال وايعلاام
ون أرا أا مااال أع ااب مااؤن  ايك ااار لن . خااري وأرشااد ساابي   نهاام . اتلااو ا خاا ا بظنااو انساا م كااال ماارناا  أنااو انساا م وأنااو 

غااان  واتبايغاا  ناا ه ات. نلا ييت أااادمهم وأااب لهم وأعظمهاام وحيياو لياايهم وأتاا   ماام ا مثلا . ويف ل اناه تخااال ويف ش اااه ضااعإل
 .تييو على رق  ايدأال وضعإل ايخ اي 

وعلام أن . وىنما قدم  هذه الملدمة ألن من استلرت هذه الملدمة عنده علم طرن، اللدى أنن هو فع هذا البااب و ياره))
ا الض ش والتلّوك ىنما استولى على   ير من المتن رنن بنبذهم  تاب اهلل وراء ظلاورهم، وىعراضالم عماا بعاث اهلل  باه محمادا

صلى اهلل عليه وسلم من البّينات واللدى، ودر لم البحث عن طرن، الساابلين والتاابعين والتماسالم علام معرفاة اهلل ممان لام 
ا، وىنماا أصاف ناوع ها اء،  نعرف اهلل بإقراره على نلساه، ولشالادة األماة علاى ذلاك، وباداات   يارة، ولايس  رضاع واحادا

فلذا  تاب اهلل من أوله ىلاى آ اره، وسانة رساوله صالى اهلل علياه وسالم مان أوللاا ىلاى آ رهاا، : وىذا  ان  ذلك. ونوع ه اء
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ثم عامة   ا اليحابة والتابعين، ثم   ا سائر األئمة مملوء بما هو ىما ن  وىما ظاهر فع أن اهلل سبحانه فاوم  ا  خاعء، 
  .((وعلعٌّ على    خعء، وأنه فوم العرت، وأنه فوم السماء

نااي ص ماا ن . مراداب الدالاة ثا ث ىماا نا  وىماا ظااهر وىماا ما وش ((مملاوء بماا هاو ىماا نا  وىماا ظااهر))يه رمحاه اهلل أما قو 
ا وأمااا اتااؤوا نهااو مااا محااو ي ظااه علااى . وأمااا ايظااان  نهااو مااا تا ب  فااه علااى معااىن را ااح مااح احلماااا غااريه. حيلمااو لن معااىن واحااد 

امث حي ا  رما أكوا ن . اتعىن ات  ود ا كماا ماث   . ا احلمو صليلا ا ورما أكوا ناسد  ناي ص أما ه با  ماا ن حيلماو لن معاىن واحاد 
. وحنوناا{ مُثَّ اْسالاتوتا عتلتاى اْيعتاْ ِش } . علاى ع شاه ن ا نص يف لوبا  اسالوا  اهلل ( 5: طاه){ اي َّمْحتاُل عتلتى اْيعتْ ِش اْسلاتوتا}نا أ 

ح ماح احلمااا غاريه معاىن أناه ألبااتر يلا نال معاىن معا  رماا كااا ن ااك معاىن م  اود قاد أاااا وايظان  ما تا ب  فه على معىن را ا
نتاِإاتا قاتا تْأ ت }وأما اتؤوا نهو ما محاو ي ظاه علاى اتعاىن ات  اود نيماا جياب وناو أ افام يااليح وناسادف مثاياه . يكال ن ألل ى لييه

نتااِإاتا قاتاا تْأ ت }قااد أاااوا قائااو لا يااان ه أاادا علااى انساالعاا  بعااد ايااا ا   ( 89: اي لااو){ اياا َِّ يمِ اْيُاااْ آات نتاْساالتِعْ  بِايلَّااِه ِمااالت ايخَّااْيطتاِا 
اياا ا   ونا ا ماا أبادو أناه ياان   دب ييت بع  اتلادم  أا اننفاا أفالعي  بعاقاا وقد { اْيُاْ آات نتاْسلتِعْ  بِايلَِّه ِمالت ايخَّْيطتاِا اي َِّ يمِ 

نهاا ا احلمااو علااى مااا . يك ااه حممااوا علااى لاا أرت  أا ةااا أ ناساالع {  ت اْيُاااْ آات نتاْساالتِعْ  بِايلَّااِه ِمااالت ايخَّااْيطتاِا اياا َِّ يمِ نتااِإاتا قاتاا تأْ }اآلأاا  
وايااالاب    ناه قااد تياى عليااه ايادنئو مااال نعاو اي اا   ؛ كاال أا أااااا ع اه أنااه م  اود قفااب ايظاان  نااو محاو وةظوأااو صااليح

وقااد أكااوا ناا ا . اندعااايااا ا   وتا عليااه اتعااىن مااال حيااا  اننفاااا ي ساالعاا  قبااو ايخاا وا يف ايااا ا   ن ب أعاام كااانوا أفاالعي وا قبااو
ا كلظوأ   مؤوت ايا ا  كاوهلم  : اتلايت){ ةاتبتارتكت ايَِّ ي بِيتِدِه اْيُمْليُت وتُنوت عتلتى ُكوِّ شتاْ  أ قتاِدأ   } احلمو على اتعىن ات  ود ناسد 

ا  عاام محلااوه علااى معااىن م  ااود باا  ق أ اا  ون تييااو واتااااوت أا ناا ه ا ي اااا نااص يااان  مااؤوا أي بادرةااه نيكااو ( 1 ا ناا ا ناسااد 
 . ن  م اةب ايدني  ع د ا صويي 

 


