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(91) 
 األصبهاني ألصحابه شيخ الصوفية صيةو 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد 
ا شاايخ الصااوفية فااي حاادو  الما ااة  وقاااا اامااام العااار  معماار باان احمااد األصاابهاني))قاا شيخااإلسيم ااا تيميااريهإلاإلاا ي  اا يم ي

احببااأ اأ اوصااي اصااحابي بوصااية ماان الساا ة وموع،ااة ماان الحنمااةه والماا  مااا  اااأ عليااه ا اا  »: الرابعااة فااي بااال ل ا قاااا
واأ اهلل اساتو  علاى عرشاه باال  يا ه و  : قااا فيهاا .الحديث واألثره وا   المعرفة والتصاو  مان المتمادمين والمتان رين

وا ستواء معموا والني  فيه مجهاواه واناه عاج ولا  باا ن مان  لماهه وال لائ م اه باا  وأ باال حلاوا و   تشبيهه و  تنوي ه
واأ اهلل عاج ولا  سامي ه بصايره  .ممازلةه و  ا تالط و  مالصمةه ألنه الم فر  البا ن من  لمهه الواحد الغ ي عن ال لائ

لعبا ل ياوم المياماة ضااحن اه وي اجا  ا  ليلاة الاى ساماء  عليمه  بيره يتنلمه ويرضىه ويس طه ويضحكه ويعجبه ويتجلى
 ا  مان  اف فنساتجيب لااهم  ا  مان مساتغفر فاان فر لاهم  ا  مان تا ااب فانتوب علياهم حتاى ي لاا  »: الادنيا  يا  شااء فيمااوا

ه ونااجوا الاارب الااى السااماء بااال  ياا  و  تشاابيهه و  تنوياا ه فماان انناار ال ااجوا او تاانوا فهااو مبتاادف ضااااه وسااا ر «الفجاار
يي((«الصفوة من العارفين على  ذا

فااا ي مشيخاااإلسيم اااا تي سااار ي.ييساااهلليم يمنااار ريمنااار إلهللريمااااانيي ي ىيمنلااا سلي واااك يمنكساااهللي ااااكهللي يااا   ي كااا يااااإلني  ي اااانيي
 ري ه هن ي نقلي اريمما تيماريمننيا الي قا شينا يملااريياريأ انييمألوابس  ي  ا يم.يمنقواله ي ريمستقنيمليمريخمتكفيأطب قيمألئا 

الي لا يمناذتيياقط قريمنيأنيمتقانيمإلسهللياا  وميي-منياطكحيمننياوفإل يي-  نبغييأني لكهلليأنيهذميمسنيطكحي.ي  ووفييأ  يمم تيمننيوفإل 
مثيم ا يدانييفاإلسهللييلانيي.ي منتسذ بيأاثريمري از تسهللينكلكاهللي مارا  يمألخ ق ك يمنسن يماليأهنهلليم نومي  ز ومينكلب  ةي مننسكي منرق ئقي ي

مثيم اا يم ااعييبلاااسهلليمااا شيمسي  ااا ميااااإلق ي هااهلليمنقاا ئكوني.يمنلاكإلاا ي منقونإلاا يماا يأاااقياثااهمميمااريطاارقسهلليي سبتني اا ننااكيمااريمنبااني ي
فساااذميهاااويااااري وااافيمنماااإلسينااا ييأ ااا يماااري.يفساااذميمنياااطكحي ااا شيأ دااا .ييو ااانيةيمنوداااو ي ماكاااوشياأمثااا شيمياااريمن ااا   ي مياااري اااري

 قانيي قاليفإلا يمارياا تيملااريياريأ انييا ماام ي سناام يمومفقاام يسا ي كإلا يمنساكفيماري.يمنيملي كريهذميمنك ا يمذموماام يياقط ق.يمننيوفإل 
ي.مرب ميمنني  ميمنذمهإل ي مرب ميمنني  ميمخلرب  ي مرب ميمنني  ميمن لكإل ياا يهقنيتري الي  د يسز نيييإل ن

ر األثارمه حادث ا ابارا يم حادث ا اباو بنا« السا ة»وقاا الشيخ اامام ابو بنر احمد بن محمد بن  اروأ ال الا في  تاب ))
ساامعأ اباارا يم باان األشااعثه قاااا ابااو بناار ا و ااو صاااحب : باان الحاااري ا يع ااي العبااا ا ا حاادث ا الليااث باان يحيااىه قاااا

ليس ل اا اأ نتاو م فاي اهلل  يا   اوا ألأ اهلل تعاالى وصا  نفساه فانبل ه »: سمعأ الفضي  بن عياض يموا: الفضي  ا قاا
فاال صافة ابلا  مماا [ ساورة اا اال ]{ َوَلْم َيُنن لَُّه ُ ُفو ا َاَحادٌ • َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد • اللَُّه الصََّمُد • َحٌد ُقْ  ُ َو اللَُّه اَ }: فماا

ال اجواه والضاحكه و اذل المبا ااةه و اذا ا ماالف  ماا يشااء اأ ي اجاه و ماا يشااء اأ يباا يه : و ا   اذا .وص  باه نفساه
اناا ا فار بارب ياجوا عان : فإذا قااا الجهماي. فليس ل ا اأ نتو َّم  ي  و ي . اأ ي ل و ما يشاء اأ يضحكه و ما يشاء 

يي((.« لئ افعاا العبا »ونم   ذا عن الفضي  لماعةه م هم الب ارا في  .«ب  اؤمن برب يفع  ما يشاء: فم . منانه
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   يم يملكوتيملر في متقنيتيهاذميمنكا تييهذميمننصي ريمخل شي   يم ري هويمم تيملر في قلييقان  هي ريمن اإللييري إل  
منرواالري هااويعيمناا يهااوههلليخاايايمااريواا  ميمناارىيااابا   ي هلاا سيياالي نياا  يخاا ي واافيياا ي  ساا يعياااو ةيم خاا  ي الي ساابقي

يمثي ااني .ينكااذهريخاايايقاا ي قاا يعي  ااو يمنناا  يقاا ي لسااني نيفسااويااابا   ي م اانييأ اانييوااانييملي كاانيي ملي وناانيي ملي كااريناا يا ااومميأ ااني
أنيم يهلا سيمنمي ازشي ماإل ي رفا ي با هيييأهاليمسوقافي ماهيي- ننز شي مناااكي مسب ها ةيمنني  ميمن لكإل يمنيتي ق يمننزم يعيمثكس ياا

 عيهاذميمربا مي.يالينناكيااا ي ما اي لا ي كا يمنكإلافيمناذ ي لكاا ياابا   .يم ئكت ري م ط  ياو  يابا   ي طك ي ك ي ب  ه
فوداو ياإل إلا يهاذميأماريالي  ابيفإلا ي.يف ارقيياليمربا ميمنكإل إلا ي مربا ميمنتكإلإلاف.ينارىياابا   ي  لكاا نككإلفينكري كا يما ي ما ايم

اذا قااا الجهماي  او ينفار )) هلذميمثليخثليفق شي.ي   إل يهلطإللريأم ي ك   يمنتكإلإلفيفسويمحملذ  يمنذ ياليجيو يأني  وهيي يأ ني
فا هساييأ م يأني ن اييوا  يمنناز شيخا ياابقيمسيمناذهريماريملا ي.ي"((ب  اؤمان بارب يفعا  ماا يشااء"برب يجوا عن منانه فم  

مننز شيمنبمر ي او  ي ارهبعييا ي  مشي كا يما يهلسانيهيمألنها نريفق يالينناكييقونا يياليأعمارييارىي  لاليما ي ما ايأل ا يمنمي  ا يمنناز شي
فا  يهلا سيملي ازشيفلا الميااا ي.يلاليما ي ما ا ا ئريمنني  ميمن لكإل يفقنيي   ي ريم يهل سيمسمإلئ ريفكذنكيق شييليقليأعمرييارىي  

.يفسااويااابا   ي هلاا سيملي اازشي الي اازمشي نااري اازمشيااابا   ي لااانيهيمووااوفيي ن لاال[701:يهااو ]{ي ُرِ اانيُييِنَااا يفَالَّاا ش ي}قاا شيااابا   ي
سلا يمناذ يقا قي نا ي هاذميهاويم.يفأوليمن للي  و  ينميتيقنيميي أم يآ   هي أفرم هيفقهن يهتجني يلسبيم يهقتاإل يممإلئت ي  كات 

 مااني  يمناذ يفار ميمنا يناإلايهاويمااني  ي.ي طريهؤالايمستككاليفكهللي ثبتومي يو  ميمن لكإل ي ذ مميماريأني قتاايينناكي ني راام 
ف  يهل سيا مليعيأمس ئ ي و  ه يالي طرأي كإل يخاياييلانييأنيملي كارري.يمسذموتريألنيماني  يمسذموتيأنيجينييخإلئ ييلنييأنيملي كر

كري و يمن لليقنيميي آ   هيهتجني يااا ي قاوشيأ ااام يعيا ما ي او يمنكا تيقانيميي آ ا  هي أفارم هيهتجانييلسابيما يهقتااإل ي كاتا ين
ي.فسا يمريي ي ي م نية

حدث ي يحيي بن عماره ث ا اباي ث اا يوسا  بان يعماوبه ث اا َحَرماي  : فماا« الفاروق»ونمله شيخ ااسالم بإس ا ل في  تابه ))
التعر  بانحواا العباا  »المني في  تابه الذا سمال  عثماأ وقاا عمرو بن.اراه و انئ بن ال ضر عن الفضي بن على الب 
وذ ر انه يوقعهم في الم وطه ثم فاي الغارور وماوا األما ه ثام فاي « ما يجيء به الشي اأ للتا بينباب  »: قاا« والمتعبدين

ك او فااي صاافار الاارب بالتمثياا  والتشاابيهه او بالجحااد لهااا ماان اع،اام مااا يوسااوو فااي التوحيااد بالتشااني: التوحيااده فماااا
واعلم ا رحمك اهلل تعالى ا اأ ُ  َّ ما تو مه قلباكه او َساَ ف فاي مجاارا فنار ه : فماا بعد ذ ر حديث الوسوسة. والتع ي 

فااهلل : ا  ه او شا   متمثا ساف مسا او ضاياء او اشاراقه او لماااه او او   ر في معارضار قلبك من حسان او بهااءه 
{ لَاْيَس َ ِمْثِلاِه َشاْيٌء َوُ اَو السَّاِميُ  اْلَبِصايرُ }: تعالى بغيار ذلاكه با   او تعاالى اع،ام والا  وا باره ا  تسام  الاى قولاه تعاالى

 اا   شابيه و  ن،يار و  مسااوال و  مثا ه َاَولَاْم تعلام اناه[ 4:اا اال ]{ َوَلْم َيُنان لَّاُه ُ ُفاو ا َاَحادٌ }: ه وقوله[99:الشور ]
تعااالى لمااا تجلَّااى للجباا  تد ااد  لع،اام  يبتااهه وشااامخ ساال انهه فنمااا   يتجلااى لشاايء ا  انااد ه  ااذلك   تو مااه احااد ا  

 . لكه فُر   بما بين اهلل في  تابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمث  وال ،ير والنفؤ
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وتمدو في  تابه وس ة رساوله محماد صالى  فإأ اعتصمأ به وامت عأ م ه اتا  من قب  التع ي  لصفار الرب تبار  وتعالى
اذا  ااأ موصاوف ا بناذا او وصافتهه اولاب لاه التشابيه فن ذباهه ألناه اللعاين انماا يرياد اأ يساتجلك : اهلل عليه وسلم فماا لاك

 .ويغويك ويد لك في صفار الملحدين الجا غين الجاحدين لصفة الرب تعالى
 لصاأ : اا الاى اأ قااا ا ا  فر  صمد لم يلد ولم يولد ولم ينن له  فو ا احادفاعلم رحمك اهلل تعالى اأ اهلل واحد    اآلح

له األسماء السَِّ يَّة فنانأ واقعاة فاي قاديم األزا بصادق الحماا ئه لام يساتحدي تعاالى صافة  ااأ م هاا  لي ااه او اسام ا  ااأ 
افر ا سايغفره وفااعال  سايفع ه لام يحادي لاه م ه بري ا تبار  وتعالىه فناأ  ا ي اا سايهداه و الم اا ساي لئه ورازق اا سايرزقه و ا

َوَلااء رَبكاَك }: ا ستواء ا  وقد  اأ في صفة انه ساينوأ ذلاك الفعا  فهاو يسامى باه فاي لملاة فعلاه  اذلكه قااا اهلل تعاالى
هاو بمع ى انه سيجيه فلم يستحدي ا سم باالمجيءه وت لا  الفعا  لوقاأ المجايءه ف[ 22:الفجر]{ َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا

تحسار العماوا يسالربوبياةه ف لاء سيجيءه وينوأ المجيء م ه مولو  ا بصفة   تلحماه النيفياة و  التشابيهه ألأ ذلاك فعا 
وت م   ال فس عن ارا ة الد وا في تحصي   يفية المعبو ه فال تذ ب في احاد الجاانبين   مع اال ه و  مشابه اه وارَض هلل 

يي((.سه مسلم اه مستسلم اه مصدق اا بال مباحثة الت فير و  م اسبة الت ميربما رضي به ل فسهه وق  ع د  برل ل ف
مسق تيااا يهاوي مقاحيهنا يأني اار ي ثاا نيمسكايي  ا يم يأ م يأني ن اييم  سا نيااليما ي طارييب نا يماريمننياو يمست إلكا يمساا ياا ني

 اا  مااا   اار ببالااك فاااهلل "فوقااحيأنياااليننااكيمن اايي اليككااريأني كااونيم يهلاا سياااذنكرييهب عهاا ي  ااا  مج ي   هلاا ي ،ااهيننااكر
 ". ليس  ذلك

 اأمنا يهاويطبإلابي تتبا يمث نابيمنماكو ي.يهذمي صي إلليمريهذميم م تي ار ييري ثا نيمسكيي  ا يم ي هاوي لا شيمماكك ي  ساإل 
فاأ م يأني.ي ك يمنلبا  ي مساؤمنليياأ وم يمنماب ي منماكو ي منت إلاإل مفق  يناري ني ثيمنواوا ي  كهلليأنيمنمإلط ني تسكعي.ي منن و 

فكاذنكيأاانيي كا يأنيااالي.ي اني  يهاذميمناذ ي كقإلا يمنماإلط نيعيمنان اي أني ااربمميمنلقاليقا ي لكاقييا يماريهااذهيمنتنياو ممي مهلإلئا م
 ماا اناه لماا   – هاذميثثإلالي إلاليي–  يوو ةيم رتقا ي االيمثاليمساا ياا ني سناام ي  اإل مي هبإلاام يفا  يهلا سيناإلايااذنكري أ ا ياابا 

اليحتااإلعيياا يمنلقااوشي اليهبكغاا يمأل هاا تيااابا   ييفاا  يي.املاا  وتجلااى للجباا  انااد  فااإأ عمااال  يستشاار  ذلااك  بااد اأ يهلااك
.يتا فكإل إلت ياليهني  رياا يق شيم نكي   يم ينإلتيخلر يأ ي قلي و نيي يم ي نبغيينكرىياابا   ي لا يعي قإلقتا ي اإل إل.ي لانيه

مثيمني اار يياري ثاا ني.ي أما يمنكإلافيفتاساريمنلقاوشي اري  اا .ي هويمنذ يق شيمالاتومايملكوتيأ يأنيمرم هيأنيمسل يمني  يملكاوت
مسكيي   يم يسا يياليهاذميمسقا تيياليأنيمنماإلط نياإلتساكلينكان ايمارييا ىيآخاري هاويأ ا ي قاوشيمنيهاذميما  متيقتنلاام يمساتاإل ميالي

جت يهوي نيتيمربا ميما يأرباتيمنارىينن سا ريفإلجارهيماريمن ارم يماريمنتاثإلالي كا يمنوقاو يعيمنتلطإلالي هاذميما ي قا يفإلا ييابإلليمنإل يفقني  
مثييالي.ياثهيمريمنن  ةريأهنهلليأ م  ميمهلر ىيمري  ط يمنتاثإلليفوقلوميعي  ط يمنتلطإلليفاذ يمرينناكي ياليأنيهاذميمساككيمنازمئغل

 م انيياليا ا اا  ريفار يوااانيري جيااو يأني اربي ااريم يأ ا يفاار ريأماا يي يمألمثا شيفقاا شيأ اا يالي قا  يلكقاا ي اليهاارىيناايأنيم ي
 قاانيي   ي ااني ثي ناانييمنبإلسقاايي.يفااقنيقاارياتبااوميعيمألمساا ايماساا يأربتااوهيممسااام .يهااذميمنك اا ياو اا يممسااام يمااريمألمساا ايماساا يف إلاا ي  اار

.يألنيملنا هيوااإلحينكاري اربييا ي اريم ي"ي.يناإلاييا نقو "ي ميريقا شيمنبإلسقاييعيمألمسا اي مننيا "أخسنييأ اكيفار يأ انييوااني"
إلا يمناذ ري ز ااونيأ يأ ا ي ار يياذنكي كا يمهساي لصأ له األسماء الس ية فنانأ واقعاة فاي قاديم األزا بصادق الحماا ئق شي
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

قانيميييأمس ئا ي وا  ه ري أ ا يناإلاييفبالي  ا يم يأ ا ي.ي   ر ي أنيمخلكقي منلب  يهاهلليمناذ ريأ انيروه ي  سابوه يمسيم أنيأمس ايم ي
ي.يهذميمريموطن  يمخلكقييليهيي مقل يعيقنيمييمأل شيينينيقيماق ئقيملي ستاني يهل سيو  يا نيمنس يخكإلام ي اليممسام يا نيمن يير ام 

فلكااايي أ ناااومي  رفااومياااالي واافييمثيم اا ياااككيعي اااليملاااك يمننيااا  ميمن لكإلاا يمنااايتيأ اااكتي كااا يمستككاااليفن وهااا ي ااريم ي
 قانييماريينا يأ ا ي.يخسككي،هيمنذ ييإلن هيا يقام ري هويأنينناكيي  تبا  يما يااإلكونري هاويمسساككيمناذ يااكك يمنطاا   يعي قإلنيها 

 هاذميمسساككييإلنا يخا ي.يم يمات   يماهلليمخل نقييكذمي اليمنرم قييكذمري ممن ي ل يهويماهلليقنيمييي  تبا  يأ ا يااإل كقي  ار قي  اوينناك
 مهااومىيمنثاا  يهااويماا يأاااك ن هي هااويأ اا يملي اازشيفلاا المي هااويأني.يويخاا نقياااإل كقي  م قياااه قي ،اا فرياااإلغ رفساا.يقاارىيمااريأمثكاا 

فساويملي ازشيفلا المياابا   ي لاانيهيااا يملي ازشي.يفأفل نا ياابا   يأ نإلا يملي الي قاتيماريفلكا .يدنايمن لليقنيميي أنيآ ا  هيهتجاني 
ي.يمتككاام 

إلأيتي انينن ي كا يهل اإلهلليمنساكفينارىيمنلا سلي ممات ايقكابسهللي،بطا ييا نلكهللييا ي مد نا ياابا   ي ا م ي   يم يمنذ يما ي منذ يا
ي.ي هسبإلا ي هنز س ي ا ي و  يي يمسبطكونيمريأهليمنتاثإلليأ يمريأهليمنتلطإلل

الجا ي قب  اأ ينوأ لا ي ا      الشجرةه[ 03:المص ]{ َانَا اللَّهُ }: فهو تبار  وتعالى الما  : الى اأ قاا))ق شي   يم ي
امرل المتجلي ألوليا ه في الميعا ا فتبَيضك به ولو همه وتَاْفُلج به على الجاحدين حجتهمه المستوا على عرشه بع،مة 
لالله فوق    مناأ تبار  وتعالىه الذ   لم موسى تنليم اه وارال من آياتهه فسم  موسى  الم اهللا ألنه قَارَّبَه َنِجيًّاه 

مدو اأ ينوأ  المه م لوق ا او محدث ا او مربوب اه والواري ل لمهه السمي  ألصواتهمه ال اظر بعي ه الى السا  مه يدال ت
يمازج بجسم او  مبسومتاأه و ما  ير نعمته  لئ آ م ونفخ فيه من روحه ا و و امرل ا تعالى وتمدو اأ يح  بجسمه او

 ي له المشيئةه العالم له العلمه الباسط يديه بالرحمةه ال ازا    ليلة الى سماء الشا هيالصئ به تعالى عن ذلك علو ا  بير ا
الدنياه ليتمرب اليه  لمه بالعبا ةه ولير بوا اليه بالوسيلةه المريب في قربه من حب  الوريده البعيد في علول من    مناأ 

َاَاِم ُتم مَّن ِفي السََّماِء َاأ }: الما  { ال َّيُِّب َواْلَعَمُ  الصَّاِلُف يَاْرفَاُعهُ ِالَْيِه َيْصَعُد اْلَنِلُم }: الى اأ قاا .بعيده و  يشبه بال او
تعالى وتمدو [ 91ا91:الملك]{ َاْم َاِم ُتم مَّن ِفي السََّماِء َاأ يُاْرِسَ  َعَلْيُنْم َحاِصب ا• َيْ ِسَ  ِبُنُم اأَلْرَض فَِإَذا ِ َي َتُموُر 

 ي((السماء ل  عن ذلك علو ا  بير ااأ ينوأ في األرض  ما في 
 قاقيم ربا مي  ازهيمنارىياابا   ي   ي كا يأهاليمنتأ  الييقونا يهاويهبا   ي هلا سيمنق ئاليأ ا يقانييأيتي كا يااليخاياي ي  هي   يم يي
يَ ى ييمنكَّاااا ُيي أَ َاااايِم ِي} مااااهييااااذنكيمسيمنااااني ويتيمنلجإلباااا يمناااايتي ااااني إلس يمستككاااااوني إلااااثيقاااا نوميمنيماااا يمسلاااا يموااااا يمااااريمنمااااجرةي.يم 

  م يناوي كافي ا نفي.ينإلايا تيم ي ممن يهوي ر في أوومميخكقس يم يعيمنمجرةيفسالس يمواا [00:يمنقنيص]{يمْنَل َنِالَي
اإلافيجيارع ني كا يهاذهيم ط قا مي!يمريأ اريهلاهللينناكي .ييليمنراري مسق تيأنيهذميمسل يملي ني يلكنييأ نييمريمننيا ي يم ي نث

أني قونااوميعيأمااريفسااا يااالي اارييقااحيأنيموااا يأهاا يمسيمنمااجرةي مساا يااا تيم يهلاا سيمنساا ريمساا يم ي قااوشيم اا يأ اا يم ي مجمل  فاا مي
 ني يلكنييأ نييمريمنسا ملليأنيهاذهيطارقي أواومميخكقسا يم يعيمنماجرةينتاكاييا ما يأ ينتلاربي اريا ما يرييالي.يي ىيمنل سل

.ينييمس يم يا تيموا ي نوياا نيمواا يمسا ياا تيخمكاوقيما يمااتاقيأني كارتي  قا شي نا يمنككاإلهللمستككهلليهويم يابا   ي هل سي ق
ُسهلْليَمااْريَاكَّااهلَليمنكَّاا ُي}يأملي قااليم ي يِمااناْ فكااويااا نيمساا يي.يفجلااليهااذهيمنقباا (ي750منبقاارةي){يهِْكااَكيمنر ُاااُليَفاَّااْكَن ييَاْلَاااُسهلْليَ كَاا ييَاْلاا م
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

{يَ ي ااكَييَ َداا اَي}مهاا ئييقبااليأني كااونيد ئإلااام يجياايايأماارهي مااهيسااري اارفيقوناا يهلاا سي.يا مااام يخمكوقااام يماا يااا نيمثيفاارقييإلناا ي ياالي،ااهه
فسوياابا   يدا ئييفااريوا ت يمجملايايقباليأنيجياياي اوتيمنقإل ما يهاذمي وافينا ي.يمسيأنيملن ه يمسيأنيد ايأمري يك[22:يمن جر]

مسيأنيقا شيما يقا شيأ ااام يعي.يفإلنات ي نا ييإلا  ي داوهسهللي منتجكاييفلالي  لكا يمنارىي.يتجكييأل نإل ئ يعيمسل  مس.يابا   ي هل س
.يمسي،ااهيننااك.ي  ممي كاا يمااري  ااهلليأنيمنإلاانييهااييمننلااا يو مااا  ياار نعمتااهقاا شي.يمننياا  ميمخلرب اا يف سااريمنإلااني رييأهنااا ي كاا يماقإلقاا 

فقانيي.ين   يهذمي سو يم خب  يي ي ريم ريفقنيي ىيمنني  ميأ ا يمريي ىيمألمسا ا  وه يمريمأليالشا ي وال ازا والباسط قون ي
ماا يأ اا ينااإلايمااريأمس ئاا يمسناازشي الي".يمنكسااهلليمناازشيمنكتاا ىي ساار يمنسااا ىي هاا  تيمأل اازمىيمهاازمسهللي م نياار  ي كااإلسهلل"يقاا شيمنناا ي

أما يمألمسا ايماسا يفقهنا يي.ي سيااليخاربيالي تاااري قاصفإل اربي نا يهلا.يمجملر ي اليمهل  ترينكريي ىيمألخب  يأ ا يمرييا ىيمألمسا ا
ي.فسييهنيشي ك ي سريمطكقييوقلس ي نممج .ياا يناريم ي س ييكغتيعيماسري،  تس 

 .هذمي وكييمنكسهللي ك ياإلني  ي انيي  ك يآن ي واب يأ لل
 


