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احلؿد هلل رب العادني والصالة والسالم ظذ ارشف األكبقاء
وادرشؾني شقدكا حمؿد وظذ اله وصحبه أمجعني
وبعد ففذه خالصة حمارضة احلبقب العالمة ظؿر بن حمؿد بن
شامل بن حػقظ
ذم دورة الداظقات ادـعؼدة بتاريخ 61ذي الؼعدة 6341هـ
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الددوة إ ا ات ارددوتع لا ددوا  :بــذل الػؽــر والعؿــ
باشتعامل الوشائ لتؼريـب اخلؾـإ ى اهلل شـبحاكه وععـاى
بتعؾقؿفم أحؽامه ،ومحؾفم ظذ عـػقذها وعطبقؼفا رغبة وحمبة
وععظقام يامكا واحتسابا بحسن ظرض اإلشـالم ظـذ غـر
ادســؾم ،وبالتــذكر بػــرائل اهلل لؾؿســؾؿني لقخــرج عــارك
الصالة من عرك الصالة ى ادحافظة ظؾقفا  ،ولقخرج ادؼن
ذم الـواف ى احلرص ظؾقفا ،ولقخرج عارك الصقام أو عارك
الزكاة ى الؼقام هبام ،وهؽذا ذم بؼقة األوامر وكذلك اجتـاب
الـواهي .

ن الدظوة ى اهلل ظز وج لقست مـحنـة ذم ظؼـد
الدروس وال ذم ادذاكرة وادحارضة وال ذم عـللق الؽتـب،
ولؽن ظؼد الدروس جمال من جماالت الدظوة وغر ذلك
ومع ذلك فنن وشائ الدظوة وأظامهلـا ال عـحنـ ذم هـذه
األظامل  .ب التػؽر اجلاد ذم األشـؾوب ادـاشـب لؾـؼـ ى
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مرضاة اهلل عبارك وععاى وزيادة اخلـر ذم الؼربـة مــه عبـارك
وععاى هي الدظوة ى اهلل جـ جاللـه ،بـلي وشـقؾة كاكـت
مـاشبة مرشوظة.

ادرأة الداظقة هلا ذات ،وذاهتا يراد هبا حقيقتهو القلرية
لالرلحيددة ومــا يتعؾــإ هبــا بعــد ذلــك مــن مظــاهر أظــامل
أظضاءها ،ذات ادرأة الداظقة قؾبفا وروحفا ووجفتفا وكقاهتا
وما يتعؾـإ بؤـمو ا الؼؾبقـة ومـا يػـقل مـفـا ظـذ أظـامل
اجلوارح  ،فادراد بالبـاء قامة أوصاففا ظؾـام وظؿـال وفؽـرا
ظذ ادـفج الؼويم .
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بـاء ذات الداظقة يتعؾإ بؤمون ّ
كؾخصـفا ذم ثـالث كؼـاط :
األلا  :هي العؾم ،لالثونية :هي العؿ ،
لالثولثة :الػؽر الواشع .


جيب ظذ ك من ععؾؼت بالدظوة ى اهلل عبارك
وععاى أن عتص بالعؾم ظذ مـا يتق ـ هلـا مـن ارعؼـاء
ادستويات ذم العؾم ،لؽن ال بد أن يؽون لدهيا كصـقب
من العؾم ،مـه ما هو فرض ظـذ كـ مسـؾم ومسـؾؿة
وهو فرض العني فالداظقة من غر صك جيب أن يؽون
ظـدها العؾم الذي هو فرض ظني ،وعزيد ظذ ذلك مـا
عق هلا ،وال يؤسط أن عؽون متوشعة وال بالغة رعبـة
الػتوى ذم العؾوم ..
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و ذا ذكركا العؾم فاكا كذكر ما يتعؾإ من ذلك بـذات
الداظقة وهو العؾوم الرشظقة وظؾوم الؾغة العربقـة ألكـه ةلـة
العؾم الرشظي وظؾم التاريخ.
والعؾوم الرشظقة يراد هبا شتة ظؾوم  :ظؾـوم الؼـرةن الؽـريم
وظؾوم الســة ادطفـرة  ،وظؾـوم اإلحؽـام التـي هـي الػؼـه
وأصــوهلا  ،يعـــي أصــول التػســر وأصــول ظؾــم احلــديث
وأصول الػؼه .

وذكركا ظؾم التـاريخ ألكـه مفـم بالـسـبة لؾداظقـة ى اهلل
عبارك وععاى يتعؾإ بالعؾم ،ويتعؾإ أيضا بتؼويم شؾوكفا
وأظامهلا ،ويتعؾإ بتوشقع فؽرها وأمهه شرة الـبي حمؿـد
صذ اهلل ظؾقه وظذ اله وصحبه وشؾم
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ك داظقـة حمتاجـة الن يؽـون هلـا
كصقب من الؼرةن ،فال بد أن عؽـون عالوهتـا لؾؼـرةن جقـدة
ظؿن أخذ الؼراءة ظؿن قبؾه ،فالبد هلـا
وحسـة متؼـة أخذهتا ّ
من عؼان ذلك فان كاكت كاقصة فعؾقفا أن عتدارك ،هـذا مـن
أج بـاء ذاهتا ،ولسـا كؼول أن األمقة التـي مـا نسـن قـراءة
الؼرةن ال عؽون داظقة ،ولؽن عؽون داظقة ذم جواكب معقــة،
ما عؽون مفقلة لؾؼقام بلظباء الدظوة ال ذم مؼـادير حمـددة ـا
عستطقعه و عتقؼـه وععؾؿه.
جيب أن عؽون متؼـة لؾتالوة ثم عؽون حافظـة لمـء مـن
الؼران ف َلق ّؾه بعد فانة الؽتاب قصار السور وجزء ظم ،ففذا
زاد الداظقة ،واألوى أن ال عؼتن ظذ مث جزء عبارك وجزء
ظــم و اخلؿــس الســور التــي هــي شــورة الؽفـ وشــورة
السجدة وشورة يس وشورة الدخان وشورة الواقعة  .ثم مع
هذه التالوة واحلػظ عتعؾم كصقب ًا من التجويد وعلخـذ قـراءة
ن عق هلا بســدها فـذلك أفضـ و ال فؾتؼـرأ ظـذ قـراءة
صحقحة.
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هذا فقام يتعؾإ بالؼران ،و أما التػسـر فـال بـد أن علخـذ هلـا
كصقب ًا ولو من عػسر قصار السور من مث ما كتب اجلـالالن
ظؾقفام رمحة اهلل ععاى  .وبعده يليت عػاشر أوشـع مــه كؿثـ
حاصقة الصاوي ظؾقه ،و البحر ادديد و عػسر اإلمام البغوي
أو اإلمام اخلازن ظؾقفام رمحة اهلل عبارك وععاى .
كذلك علخذ من ظؾوم أصول التػسر ولو كت ّقبا مـن الؽتـب
وهذا من مجؾة زاد الداظقة ذم العؾم .

بعد ذلك كليت ى ظؾوم الســة ادطفـرة ظؾـم احلـديث
الرشي  ،قال شقدكا اإلمام الؤافعي (ومـن كتـب احلـديث
قويت حجته) وظؾم احلديث قسامن  :تلاية لدتاية
ةلم احلويث تلاية الذي يمخذ به رواية األحاديث ويؼرأ مـا
قال الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم أو ما فع أو ما أقر غره ظؾقه،
و ظؾم احلديث دتاية هو ظؾم مصطؾح احلديث ويسؿى أيضا
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أصول احلديث ،وفقه يعرف ما هو الصحقح وما هو احلسـن
وما هو الضعق من األحاديث.
فالبد من أخذ كصقب من ظؾم احلديث وهلـذا شـابإ العؾـامء
ى وضع خمتصــرات ذم األحاديـث مثـ األربعـني لممـام
الـووي ،و صػاء السؼقم  ،و خمتن رياض الصـاحلني الـذي
اختنه اإلمام الـبفاين ظؾقه رمحة اهلل عبارك و ععاى ،وقطوف
الػاحلني مؼتطػات اقتطػـاها من رياض الصاحلني ...

بعد ذلك كتاب متوشط هيدي ى ما بعـده مثـ األذكـار
لممــام الـــووي ،و مــن أظظــم مــا أ ثلــ َ ذم احلــديث
الصــحقحان واألمفــات الســت مراجــع أهــ الســـة
واجلامظة ذم الرشق والغرب صـحقح اإلمـام البخـاري،
واإلمام مسؾم وشـن أيب داود والسمذي والـسائي وابـن
ماجة وقبؾفم موضل اإلمام مالـك ظؾقـه رمحـة اهلل ععـاى،
ومسـد اإلمام امحد بن حـب ظؾقه رضوان اهلل .
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هذا بالـسبة لعؾم احلديث رواية ،وظؾم احلديث درايـة َيؼـرأ
مـه اإلكسان كبذة ولو مث ما مجعـه السـقد حمؿـد بـن ظؾـوي
ادالؽي ذم أصول ظؾم احلديث أو البقؼوكقـة ورشحفـا التـي
نتوي ذكر أقسام احلديث وما صابه ذلك من الؽتب
يتعؾإ هبذا اجلاكب ظؾم السـرة  ،وهـذا أمـر مفـم وان كـان
يدخ أيضا ذم التاريخ لؽــه أرشف التـاريخ ،شـرة ارشف
اخلؾإ صذ اهلل ظؾقه وظذ اله وصحبه وشؾم ،وفقفا بالـسـبة
لؾداظقة موازين التعام وكقػقات التخاضب وكقـ ععـالج
األمور ،ففـا البد من اخذ كصقب من السرة ادرشفة والعـاية
هبا،

كحتاج ذم ضؿن هذه العؾوم ظؾم الػؼه فروظا وأصوال،
ةلم الفقه فرلةو  :هي ظؾوم األحؽام التي يـدرج نتفا مجقع
األصقاء ،فقحؽم ظؾقفا من حقث الرشع ما بل ـا واجـب أو
مـدوب أو مباح أو مؽروه أو حرام أو صحقح أو باض ..
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أمو األص ل  :ففي الؼواظد التي يبـى االشتـباط ظؾقفا ،هـذه
الؼواظد واألشس التي يبــى ظؾقفـا االشـتـباط واشـتخراج
األحؽام عسؿى أصول الػؼه ،وكان ن اكطؼه اهلل بـه وأقامـه
ظذ يده اإلمام حمؿد بن دريس الؤافعي ظؾقه رمحة اهلل عبارك
وععاى فلل كتاب الرشالة وهو أول كتاب ذم أصول الػؼه .

ذا ظؾؿـا هذا ففذه العؾوم الرشظقة كحتاج مـفا أيضـا
معرفة األدلة ظذ مسالك أه السـة واجلامظة ،خصوصـا ذم
ادسائ التي عـترش الؤبفات حوهلا ،فتحتاج الداظقة أن عؽون
م ّطؾعة ظذ أدلة أه السـة أدلة أه السـة ذم اجلفر بالـذكر
وظؼد حؾإ الذكر واالحتػال بؿولـد الـبـي حمؿـد صـذ اهلل
ظؾقه وشؾم والتوش ى اهلل عبارك وععاى ،ومتجقد الصحابة
وععظقؿفم واجلؿع بني حمبة أه البقت والصحابة األكـرمني
بال شباب وال صتم وال رضب أحد بلحد ى غر ذلـك مـن
مسائ أه السـة فتحتـاج الداظقـة ى اضـالع ظـذ أدلـتفم
ألج ـ الطؿلكقـــة والقؼــني ولؾتبقــني لؾؿســتػقد ال ألج ـ
ادجادلة ،وال ألج ادحاجة .
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وكؼول هذه العؾـوم السـتة وشـطفا ظؾـم يتعؾـإ بعؾـم
األخالق والؼؾوب وهذا هو الـذي يسـؿى بالػؼـه البـاضن،
فعـدكا ذن العؾم طاهر وباضن ،فام ععؾإ مـه بـاجلوارح ففـو
الظوهر وما ععؾإ بـالؼؾوب والتػاهتـا ففـو الردون  ،وهـذان
العؾامن الظاهر و الباضن ذا أعؼـفام اإلكسان وقـام بحؼفـام ذم
العؿ أثؿرا له ظؾام ظظقام كبرا رشيػـا هـو ادسـؿى بدول لم
اللوين والعؾم الؾدين كتقجة عطبقإ العؾـم الظـاهر والبـاضن،
فول لم الظوهر العؾم باألحؽام ادتعؾؼة باجلوارح ،لؽن ال لم
الرون العؾم بالصػات ادتعؾؼة بـالؼؾوب ،وهـذا هـو الـذي
اظتـى به الصوفقة وكسب لقفم االهتامم به وأ ّلػوا فقه الؽتب
ومن أظظؿفم شاداعـا احلارث ادحاشبي وأبو ضالـب ادؽـي
واإلمام أبو حامد الغزايل .
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والعؿ يراد به التطبقإ وكقػقـة التـػقـذ ألحؽـام احلـإ
عبارك وععاى والؼقام بؿـفجه ،وهذا يؤتؿ أيضا ظذ جاكبني
ظظقؿني.
اجلاكب األول العؿ ذم الظـاهر أو بالظـاهر والثـاين :
الباضن .
فلما العؿـ ذم الظـاهر فؾـتؽن
*
الداظقة ى اهلل ععاى تثؾة مممترة بلمر رهبا ،مـتفقـة ظـام ـاه
ظـفا اهلل ،مؽثرة ا أحبه ورغب فقه شبحاكه وععاى ،متباظدة
ظام كرهه شبحاكه وععاى وظن الؤبفات ،ةخذة مـن احلـالل
وادباح ما نتاج لقه دون الػضول وادؽاثرة وادػـاخرة ،ذن
فالعؿ يؽون بحسن أداء الواجبات وحسن عـرك ادـفقـات
ثم احلرص ظذ الـواف وظذ األظامل الصاحلات ادستحبات
ادـدوبات والبعد ظن ادؽروهات والؤبفات ثم االقتصار ذم
األخذ ذم ادباحات ظذ ما عدظو لقه احلاجة وما يؽون ظوكـا
ظذ الدين وظذ التزود لؾدار اآلخرة.
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وأمامـا مع امتثال األوامر واجتـاب الـواهي
درجات  ،ثم كـا ذكركـا اإلكثـار مـن الـوافـ وهـي أيضـا
عؼنـ ذم
درجات فال اق بالـسبة لؾداظقة ذم بـاء ذاهتا أن ال ّ
الرواعب وخصوصا ادمكدات مـفا :
ثـتان قب الصبح والظفر كذا وبعده ومغرب ثم العؤاء
هذه العرش الركعات ادمكدة  ،مع صـالة الـوعر وهـي
مــن ةكــد ادمكــدات  ،وقــد قــال بوجوهبــا احلـػقــة وبعــل
الصحابة  ،ف ؿن ضؾـع ظؾقـه الػجـر ومل يـوعر أثـم ظـذ هـذا
الؼول ،فنذن اجلؿفور يؼولون هي شـة ولقست بػرض ولؽن
يتلكــد فعؾفــا ،وكــذلك شـــة والضــحى  ،و ذا أضــافت ى
الركعتني ركعتني قب الظفر صارت أربعا قب الظفر وكذلك
بعده قال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشـؾم (مـن حـافظ ظـذ
أربع قب الظفر وأربع بعده حرم اهلل صعره وبرشه ظذ الـار)
كذلك أربع قب العن  ،دظـا الـبـي صـذ اهلل ظؾقـه وشـؾم
بالرمحة دن واطب ظؾـقفن قـال (رحـم اهلل امـر ًء صـذ قبـ
العن أربعا) كذلك بعد ادغرب لـو صـؾت شـت ركعـات

(

16

)

ظدلن هلا ظبادة ثـتي ظرشة شـة ،برشـط أن ال عـتؽؾم بقــفن
بؽالم الدكقا كذلك الوعر أدكـى الؽـامل فقـه ثـالث وأكؿؾـه
حدى ظرش ،فتحافظ ظذ ثالث أو ظذ مخس أو ظذ شبع أو
ظذ عسع أو حدى ظرش ،ودمع هلا ظدد ال عـؼص مــه فـان
زادت ذم بعل األوقات ذا وجـدت الـؤـاط والػـرا فـال
بلس ،ففذا الواجب ،كام أكه يتعؾإ بالعؿـ ظــد الداظقـة أن
يؽون هلا كصقب من الصالة ذم جـوف الؾقـ أو االشـتغػار
بالسحر ولو قؾقال  ،فال عؽون داظقة ى اهلل ععـاى مـن عغػـ
ظامة لقؾفا أو عـام ظامة لقؾفـا وال عسـتقؼظ ،ال الشـتغػار ذم
السحر  ،وال لصالة ركعتني ذم جـوف الؾقـ  ،فتؽـون غـر
ظامؾة فقـؼص أثرهـا ذم الـدظوة ى اهلل عبـارك و ععـاى فـان
ادؼصود من الدظوة ى اهلل الؼرب من اهلل .
 :و ذا قام األمر بني الـداظقات ظـذ
عـسقإ وظذ ععاون وظذ عػاهم بصػاء باضن واكرشاح صـدر
وفرح ك واحدة باألخرى وحمبتفـا لخخـرى ،واشـتعدادها
لؼبول الرأي من اآلخر والعؿ بـه كـذلك ،ففـذا مـن أهـم
ادفامت ذم جاكب العؿ ذم الدظوة ى اهلل عبارك وععاى .

(
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هي أظامل الؼؾوب ،والعؿ الظـاهر

يسف ففؿه ويسف أيضا ققـام صـورة العؿـ بـه،
لؽن العؿ الباضن ال يؽون واضحا جؾقا ال بــور
البصرة ،وال يسـتطاع أداءه ظـذ وجفـه ال بصـؾة
معـوية قؾبقة باضـقة ببحر الـور الذي امتد مـه الــور
بواشطة الؼؾوب التي عـورت وأخذت رس السبقـة،
من هـا كعرف أن لؾوجفة ى اهلل والعؿ برشيعة اهلل
ععاى وجه طاهر بالؼقام باإلحؽام الظاهرة ،ووجـه
باضن بتحؼقإ الصػات الؼؾبقة وأخذ روح األظـامل
الظاهرة الذي هو اخلؤوع واحلضور مـع اهلل عبـارك
وععاى ،قال شقدكا اإلمام احلداد فؿن خؾت ظبادعـه
ظن احلضور فعبادعه هباء مـثور.
ال بد ظــد رادة حؼقؼـة
السبقة والسر ى اهلل من وضـع الزمـام ذم أيـدي الصـادقني
ادخؾصني ادربني ،ومن مل يسب ظذ أيـدهيم فـال يسبـى وال
يريب غره ،ومن هـا احتاج ك احد من السائرين ى اهلل ظامة
والدظاة ى اهلل خاصة من أخذ ضريؼة.

(
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فؿن كاكت ارعبطت بؤقخ عرجع لقه ذم أمورها فؾتصدق مع
اهلل ،ولتعؾم أن الؤقخ كام هو كائب ظن رشول اهلل صذ اهلل
ظؾقه وشؾم بسـده الذي أخذه من صقوخه ظن صقوخفم ى
يـور بصرهتا
رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه واله وصحبه وشؾمّ ،
وهيدهيا دا هو اهلدى واحلإ ذم أقواهلا وأفعاهلا وأحواهلا ،
ومن مل يسبإ هلا األخذ ظن صقخ فال بد من ارعباضفا واعصاهلا
بؤقخ هاد هيدهيا ى اهلل عبارك وععاى ،ويؽون ظوكا ظذ
صػاء قؾبفا وختؾقصفا من الصػات ادذمومة .

فالداظقة ى اهلل ععاى جيب أن عؽون قدوة دن حوالقفـا،
ذم زهيا ،ذم مـطؼفا ،ذم ععظقؿفا لؾػـرائل  ،ذا دخـ وقـت
الػريضة كق هتتم بالػرض ،كق عمدي الػرض شـواء ن
كان صالة أو صوما أو زكاة أو بر والـدين أو صـؾة رحـم أو
قوال بالصدق أو أماكة عمدهيـا أو عربقـة لخبــاء والبــات ،أو
كصقحة لؾزوج هذه فرائل ،كؾفـا فـرائل عؽـون مسـارظة

(

19

)

حلسن أدائفا ظذ الؽامل وظذ التامم ،كام ا ا عؽون مـن أبعـد
الـاس ظن ادحرمات ظن الؽـذب ،ظـن شـوء الظـن ،ظـن
احلسد واحلؼد ظن الؽز ظن العجب ظن السب ظـن الؤـتم
ظن ادراء واجلدال ،ظن يذاء صـغر أو كبـر ولـو حقـوان،
عؽون من أبعد الـاس ظن مجقـع ادحرمـات ،اشـتامع اآلالت
ادحرمة  ،أو الؽؾامت اداجـة الغزلقة التي عثر الؤـفوات ،أو
عـزل هقبة الذكر لؾسقئات ،جيب أن عؽون من ابعد الـاس ظن
ك هذا ،ظن ادـاطر ادحرمـات شـواء أكاكـت ذم جمؾـة أو ذم
عؾػاز أو ذم جوال أو ذم اكسكت ى غر ذلك

ادحور الثالث هو جاكب فؼه الدظوة وحسن اشتعامل
األشالقب واختقار األوى مـفا  .والػؽر الواشع هو الذي
يدرك شعة اخلطاب اإلهلي الذي محؾه شقد الوجود حمؿد

صذ اهلل ظؾقه وظذ ةله وصحبه وشؾم  ،ى العادني ﮋﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [األنبياء ]1٠7 :فنذا كان أرش
لؾجؿقع  ،فاجلؿقع هلم أفؽار خمتؾػة وظادات خمتؾػة

(
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وكػسقات خمتؾػة فال بد أن يؽون ذم دظوعه شعة هلمالء كؾفم
 ،والبد أن يؽون ذم دظوعه أشالقب عستوظب همالء كؾفم
وعـاشب همالء كؾفم ،وهو الذي وضعه ألمته  ،ذن
فدظوعه واشعة لقست ضقؼة وعتخاضب مع ك فئة بام يـاشب
ظؼوهلا و دراكاهتا و كػسقاهتا  ،وعتدرج معفم عدرجا .
* والػؽر الواشع ذم الدظوة يعرف كق خيتار ما هو األهم
فقبدأ به ويتدرج صقئ ًا فؤقئ ًا ويرى مؽاكقة االشتؼبال ذم أي
اجلواكب عؽون فقبدأ بام هو أهم مـفا ،فام يتعؾإ بػع الػرض
أهم ا يتعؾإ بػع السـة ،ما يتعؾإ بسك ادحرم ادجؿع ظؾقه
أهم من ادحرم ادختؾ فقه ،ما يتعؾإ بادحرم ادختؾ أهم
من ادؽروه والذي مل يؼ أحد من األئؿة أكه حرام ،فػرق
بني ذا وبني ذا  ،ظـد قـا ظن ادؽروهات كؽون بلشؾوب ما
هو مث الـفي ظن ادحرمات ،ادحرمات أصد  ،ظـد الـفي
ظن ادحرم ادجؿع ظؾقه يؽون علكقدكا ظؾقه أقوى ،فـعطي
ك يشء حؼه  ،وكلخذ اخلطوات أيضا بالتدريج صقئا فؤقئا .
* شعة الػؽر هذه نؿؾـا ظذ كثر من الصز وكثر من
التحؿ  ،وظذ ادساحمة و العػو ظن الـاس  .وشعة الػؽر
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كتقجة لؾسبقة والتزكقة الباضـة ،العؿ بالباضن يوشع لـا ةفاق
الػؽر ذم التعام وهيقئـا الن كػؼه ظن اهلل عبارك وععاى معاين

العػو والصػح ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ [األعراف ]199 :وكعرف كق كمدي أدواركا حتى
ذم مجقع صمون مؼابالعـا لؾؿسؾؿني ولؾؽػار ،ال كتعدى
احلدود وكحسن عبقني وعرمجة مجال الرشيعة ادطفرة بحسن
التعام وحسن األخالق

 :يػقد كثرا ذم
جاكب التعؾقم والدظوة مث كتاب مؼاصد حؾؼات التعؾقم
لؽ مدرشة مـؽن  ،كذلك الطوالع السعدية ذم بقان مفام
الدظوة الػردية  ،و كتاب هؽذا فؾـدع ى اإلشالم لؾؤقخ
البوضي ،وكتاب يضاح الداللة ذم مسائ الدظوة التي جاء
هبا صاحب الرشالة ،صذ اهلل ظؾقه وظذ اله وصحبه وشؾم،
وكتب مبقـة ذم هذه الؤلن مث ما قد شبؼت قراءعه ذم فسة
شابؼة الؼدوة احلسـة ذم مـفج الدظوة ى اهلل ععاى لؾسقد
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ادالؽي ظؾقه رمحة اهلل عبارك وععاى ،فالداظقة نتاج ى قراءة
هذه الؽتب واى متعـفا حتى عستطقع أن ختاضب الػئات
ونسن البـاء فقؿن ظداها من الـاس.

.. 

