
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
انتملع امب انعفناو ،انعفني ام انملع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ،انتملع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
،نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ً،املع اندزو
. تابرقلا تانج ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ ،مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ
: ىلاعت هلوق يهو ،نيسمخلاو ةعبارلا ةيآلا عمو ،فارعألا ةروس سورد نم نيرشعلاو يناثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخإلا اهيأ

ُقْلَخْلاُ َهل ََالأ ِهِرَْمأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَوً اثِيثَحُ ُهُبلَْطي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ُمُكَّبَر َّنِإ ﴿
﴾ )��(َنيَِملَاعْلا ُّبَرُ َّ� َكَرَاَبت ُرَْمْألاَو

] فارعألا ةروس [

ُّ� ُمُكَّبَر َِّنإ

: هللا ِةيبوبر يف سانل ا نيب فالخ ال – �
ماقم ،ةيهولألا ماقم اذه هدبعن نأ انفلكي امنيح نكلو ،ةيهولألا موهفم اذه ،جاتحن ام لكب انَّدمأو انقلخ ،َّدمأو قلخ هللا ّنأ يأ ،ةيبوبر كانه ناميإلا ملاع يف ،ماركلا ةوخإلا اهيأ
: ليلدلاو ،ةيبوبرلا ماقم ركني ضرألا يف دحأ ال ،رخآ ءيش ةيهولألا ماقمو ،ءيش ةيبوبرلا

َّنُه ْلَه ٍةَمْحَرِب ِينَداََرأ َْوأ ِهِّرُض ُتَافِشاَك َّنُه ْلَه ٍّرُِضبُ َّ� َِينَداََرأ ْنِإ َِّ� ِنوُد نِم َنوُعَْدت اَّم ُمتَْيأََرَفأ ُْلق ۚ ُ َّ� َُّنلُوَقَيل َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ ْنَّم مَُهتَْلأَس ِنَئلَو ﴿
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﴾)��( َنُولِّكََوتُمْلا ُلَّكََوَتي ِهَْيلَع ُۖ َّ� َِيبْسَح ُْلق ۚ ِهِتَمْحَر ُتاَكِسْمُم

] رمزلا ةروس  [

ام مهنأب نوفرتعي مهو ،ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نأ نوّرُقي ،ناثوألا دّابُع ،ينثو ،نمؤم ،رفاك

لصأ اذه ،دادمإلا ةمعن انحنمو ،داجيإلا ةمعن انحنمو ،انقلخ وهف ،ءاطعلا ةيبوبرلا ماقم لصأ نأل ،فالخ ال ةيبوبرلا ماقم َلوَحف ،ىفلز هللا ىلإ مهوبّرقيل الإ مانصألا نودبعي
،لعفت الو لعفا يضتقي ةيهولإلا ماقم ،فالخلا انه ،لتقي ّالأ ،قرسي ّالأ ،بذكي ّالأ هرمأ امنيح نكل ،هّدمأو ،هقلخً ابر هل نأ فرتعيو الإ ضرألا يف دحأ الف ،ةيبوبرلا ماقم
: طرش وأ ديق نود نم شيعي نأ ىلإ ليمي ناسنإلاو ،ةعاطلا يضتقي

﴾ )��( ِبَاتِكْلا ُمْلِعُ هَدنِع ْنَمَو ْمَُكنَْيبَو ِينَْيب اًديِهَش َِّ�اِب َٰىفَك ُْلق ۚ  ًالَسْرُم َتَْسل اوَُرفَك َنيِذَّلا ُلُوَقيَو ﴿

] دعرلا ةروس [

،تالاسرلاو ،يهنلاو ،رمألا ماقم ،ةيهولإلا ماقم نكل ،رشبلا لك نيب هيف فالخ ال ةيبوبرلا ماقم ،فالخلا عضوم وه يهنلا راكنإ ،رمألا راكنإ ،جهنملا راكنإ ،ةلاسرلا راكنإ
.ةلكشملا انه ،ديعولاو ،دعولاو ،لالحلاو ،مارحلاو
. ءامسلا جهانم عم ضقانتت ضرألا جهانم ّنكل ،ضرألاو تاوامسلا قلخ هنأِ عّدي مل نوكلا يفً ادحأ ّنأ تايهيدبلا نم ،ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنوُحَِرف ْمِهْيََدل اَِمب ٍبْزِح ُّلُك ۖ ًاَعيِش اُوناَكَو ْمَُهنيِد اُوقََّرف َنيِذَّلا َنِم ﴿

]  نونمؤملا ةروس  [

،همعدت اهب يمتحي ةيوق ةهج ىلإ جاتحيً افيعض قِلُخ ناسنإلا ّنأ :ببسلا ،ةيرطف ةجاح ّنيدتلا نأل تادابعلاف ً،اجوم وأ ً،ارقب وأ ً،اردَم وأ ً،ارجح وأ ً،ارمق وأ ً،اسمش دبعي ناسنإ
.يوق ىلإ ةجاحلا يهو ،ةيرطف مهدنع ةجاح نّوبلي مه ةينثولا ةيضرألا تانايدلا اوعبتا نيذلا ىتح ،هِنئمُطت ، اهب نيعتسي ،اهيلإ أجلي

ّفَُخي َنأُ َّ� ُديُِري ﴿ ﴾ )��( ًافيِعَض ُناَسنِْإلا َقِلُخَو ۚ ْمُكنَع َفِ

]  ءاسنلا ةروس  [

ال ًادادعأ ّنكلو ،ضرألاو تاوامسلا َقْلخ ٌدحأ ِعّدي مل كلذل ،يوق ىلإ ةجاحب وه ً:اذإ ً،افيعض قِلُخ

. عِّرُشي نأً الَّهؤم سيل ناسنإلاف ،ةبساحملا اهنع دعبتو ،ريخلا اهتاذل هسفن بلجتً ايعوضوم ناك ْنإف ،رصاق همْلِع ّنإفً الوأ عّرش اذإ ناسنإلاو ،ةعِّرشُم اهنأ تعّدا ىصحت
كابأ ّنأل ،ةعساتلا ةعاسلا نع رخأتت ال ،ينب اي :اهنبال مألا لوقت :بيرقتلل ﴾َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأك ،ةوخإلا اهيأ كلذلف
 .؟ كمركي سيلأ ؟كيوؤي سيلأ ؟كيلع قفني سيلأ ،ترخأت اذإ بضغلا دشأ بضغي

: ةيهولألاو ةيبوبرلا نيب ةقالعلا – �
يغبني ،داشرلاو ىدهلا ةمعن كحنم يذلا ،دادمإلا ةمعن كحنم يذلا ،داجيإلا ةمعن كحنم يذلا ،كقلخ يذلا عيطت نأ يغبني ينعي ،ةيهولألا ماقمو ةيبوبرلا ماقم نيب طبر دجوي انه
. هعيطت نأ

﴾ )��( َنُوقََّتت ْمُكََّلَعل ْمُكِلَْبق نِم َنيِذَّلاَو ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ةرقبلا ةروس  [
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. ديعولاو ،دعولاو ،مارحلاو ،لالحلاو ،يهنلاو ،رمألاو ،لعفت الو لعفاو ،فيلكتلاو طبضلاب قلعتم فالخلا انه ةيهولإلا ماقم ،هيف فالخ ال ةيبوبرلا ماقم اندنع

يذلا عيطت ْنأ يغبني ينعي ﴾ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر ْاوُُدبْعا ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي﴿ :ةرقبلا يف ةميركلا ةيآلا نآلا

،رصبلاو عمسلا كتحنم ،دوجولا كتحنم يتلا ةهجلا اهنإ ؟اهعيطت نأ يغبني يتلا ةديحولا ةهجلا يه نَم ،كيلع هللا لضف عم بسانتي فيلاكتلا لوبق كلذلف ، داجيإلا ةمعن كحنم
.ايندلا جهابم كتحنم ،دالوألاو ةجوزلا كتحنم ،لقعلا كتحنم ،روعشلا كتحنم
،تيبلا ّثثأو ً،اتيب ىرتشا ،جوزتً اناسنإ رّوصت ،ناسنإلا هيف دجوي يذلا فرظلا ،ضرألاو تاوامسلا قلخ يف هللا لّصفي نآلا ،ناسنإلا قلخ يفً اريثك هللا لّصف تايآلا هذه لبق
.نيجوزلا دوجو فرظ اذه ،هقفارمب ،سولجلا ةفرغب ،لابقتسالا ةفرغب ،مونلا ةفرغب ،هفرغب تيبلا اذهف ،هيف جاتحي ام لك ّأيهو
 . ناوكألا قلخ يف لّصفي نآلاو ،ناسنإلا قلخ يف رّسف ةقباس تايآ يف لجو زع �اف

َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخيِذَّلا

﴾َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاُ ّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ :كلذل

: ءامسلا ىنعم – �

 ، ضرأ وهف ّكلقأ املكو ، ءامس وهف َكالَع ام لك ؛ءامسلا

:لاق هللا ّنأ رظنلا تفلي يذلا نكل

: لوقي ةيآ يف نكل ً،ادرفم ضرألاو ،عمجلاب تاوامسلا

﴾ )��( اًمْلِع ٍءْيَش ِّلُِكب َطاََحأ َْدق ََّ� ََّنأَو ٌريَِدق ٍءْيَش ِّلُك َٰىلَع ََّ� ََّنأ اوَُملَْعتِل َّنَُهنَْيب ُرَْمْألا ُلََّزَنَتي َّنَُهْلثِم ِضَْرْألا َنِمَو ٍتاَواَمَس َعْبَس ََقلَخ يِذَّلاُ َّ� ﴿

]  قالطلا ةروس  [

نأل ،ىصحت الو دعت ال تاوامس كانه نوكي نأ عنمي ال اذه نكل ً،ادرف ضرألا تءاجو ً،اعمج تاوامسلا تءاجف ،ناسللا ىلع ةليقث نيضارأ ةملك نكلو ،نيضارأ ضرأ عمجو
. ريثكتلا ينعت مكلا ينعت ال نيضارألاو ،ريثكتلا ينعت مكلا ينعت ال ةغللا يف عبسلا تاوامس عبس ةملك

: نيورادل روطتلا ةيرظن طوقس – �
ىلإ مث ،رحبلا ىلإ ربلا نم ،روطتو ،روطتو ،روطت قولخملا اذه ،ةيلخلا ديحو قولخمب تأدب ةيحلا تانئاكلا :سانأ لاقف ،ملاعلا ةيادب رّوصت هلهجو ،هتنوعرل ناسنإلا نآلا
: لاقف تاروصتلا هذه لك يفني لجو زع هللا ّنكل ،ملاعلا ةيادب روصتت ةهج لكو ،نيوراد ةيرظن هذه ً،اناسنإ حبصأ مث ً،ادرق حبصأ مث ،ربلا

ّلِضُمْلا َذِخَّتُم ُتنُك اَمَو ْمِهُِسفَنأ َقْلَخ َالَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقْلَخ ْمُهُّتدَهَْشأ اَّم ﴿ ﴾ )��( اًدُضَع َنيِ

]  فهكلا ةروس  [

ذنم ًالحم تيرتشا انأ :لاق ،هيبأ عم سلاج نبالاو ةرهس يفو ،دلولا ربكو ً،ادلو بجنأو ،جوزت ةنس نيرشعب هارتشا امدعب ،قشمد قاوسأ دحأب ًالحم مهدحأ ىرتشا :بيرقتلل
ِتاَواَمَّسلا َقْلَخ ْمُهُّتدَهَْشأ اَم﴿ ؟تنك تنأ ؟اهتقو يعم تنك تنأ :هل لاقو هيلإ رظن ،ةرشعب هتذخأ تنأ ،يبأ اي طلغ :هنبا هل لاق ،هنمث تعفد ةريل فالآ ةسمخبً اضرف نمز
.مهفلا يف ةنوعّرلا هذه ،عّطّنتلا اذه ﴾ْمِهُِسفَْنأ َقْلَخ َالَو ِضَْرْألاَو
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حبصأفً اناسنإ ناك ،ةسوكعم اهنكل ،نيوراد ةيرظنب ًاريخأ تنقيأ يننأ هب نوؤَجاُفت ال قيلعتكهللاو

جرفلا ةوهش اذإو ،درق وهف ناسنإلا تقرغتسا نطبلا ةوهش اذإ ،جرفلا ةوهش دبعي ريزنخلاو ،نطبلا ةوهش دبعي درقلا ً،اريزنخو ًادرق خِسُم ً،ادرق ناسنإلا خِسُم ينعي ً،ادرق
. ريزنخ وهف ناسنإلا تقرغتسا
:ميركلا يبنلا لوق ىنعملا اذه دكؤي ،هللا نود نم مهتاوهش اودبع نكل ،رشبلا لكش ىلع اوقب مهنأ روصتأ انأ ريزانخو ةدرق اوخِسُم ءالؤه نأ تايآلا ضعب يف درو امنيح كلذل
: َلَاق َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَصِ ِّيبَّنلا ْنَعُ هْنَعُ َّ� َيِضَرَ ةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع

))  ِمَهْرِّدلاَو ِرَانيِّدلا ُدْبَع َسَِعت  ((

] هجام نباو يراخبلا هاور  [

 . جرفلا دبع سعت ، نطبلا دبع سعت

: مالسلا هيلع مدآب أدب ةيرشبلا ُقلخ

.ميظع يبنب ةيرشبلا تأدب ،مدآ انديس نم ،قلخلا ةيادب حرش هللا نع ّىقلتن نأ بجي ً:اذإ ،ةوخإلا اهيأ
 : َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ٍديِعَس ِيَبأ ْنَع

))  ... ِيئاَوِل َتَْحت َّالِإُ هاَوِس ْنََمف ُمَدآ ٍِذئَمَْويٍ ِّيَبن ْنِم اَمَو ، َرَْخف َالَو ، ِدْمَحْلا ُءاَوِل يَِدِيبَو ، َرَْخف َالَو ِةَمَايِقْلا َمَْوي َمَدآ َِدلَو ُِدّيَس َاَنأ  ((

] يذمرتلا هجرخأ  [

.ءاوحومدآ ،ةميرك مأبو ،ميرك يبنب تأدب ةيرشبلا
هذه ملعلا تبثي مل نإ :لاق ،ةحيحص ريغ اهنأ ّأبنت هسفن نيوراد نأل ،ةيرظنلا هذه راصنأ دنع لب ،نيملسملا دنع سيل ً،ايلك ةطقاس نيوراد ةيرظن ّنإ،ةوخإلا اهيأ اوقدص
الو ،ةيلوؤسم الو ،هلإ نِم ام ،ةحيرم اهنأل نكل ، ةحيحص اهنأل ال ،ةيرظنلا هذهب هلك ملاعلا كسمت بيجعلا بجعلا امأ ،نيوراد هب ءاج ام لك ضقن ملعلاو ،ةلطاب يهف ةيرظنلا
. ديعو الو ،دعو

،ىرتشاف يرتشي نأ ديري ناسنإو ،ِرتشي ملو ،ةبكرم يرتشي نأ ناسنإ ديري :ةصقلا هذهب مكل حضوأس

نود نم ،قيقحت نود نم ،ليلد نود نم ةعاشإلا هذه قدصي ِرتشي مل يذلا % �� موسرلا يف اًضيفخت كانه ّنأ ةعاشإ تَرَس ،ِرتشي مل يناثلاو ،ىرتشا مهدحأ ،نينثا مامأ نحن
. هل حيرم اهبيذكت نأل ،سرد نود نمو ،ليلد نود نمو ،ثحب نود نم ،ةعاشإلا هذه ّبذكي طّروتو ىرتشا يذلاو ،هل ةحيرم ةعاشإلا هذه نأل ،سرد نود نمو ،ثحب
. اهيلع بَساُحي فوسو ،ةفِلكمو ،ةبعتم اهنأل ةحيحص ءايشأ ضفريو ،ةحيرم اهنأل ،ةحيحص ريغ ءايشأب دقتعي نطابلا هلقعبً انايحأ ناسنإلاف
. ﴾ْمِهُِسفَنأ َقْلَخ َالَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقْلَخ ْمُهُّتدَهَْشأ اَم﴿ قلخلا ةيادب هللا نع ذخأن نأ بجي كلذل
. ضرألا يف هتفيلخل اهّأيهو ،ضرألا قلخ هللا ً،ايناث ناسنإلاو ً،الوأ نوكلا ،هسيماونو هاوقب نوكلا اذه ىلع أرط ناسنإلا ،ةوخإلا اهيأً اذإ

﴾ )��( َنوَُملَْعت َال اَم َُملَْعأ ِيِّنإ َلَاق ۖ ََكل ُسَِّدُقنَو َكِدْمَحِب ُحِّبَُسن ُنَْحنَو َءاَمِّدلا ُكِفَْسيَو اَهِيف ُدِسُْفي نَم اَهِيف َُلعَْجَتأ اُولَاق ۖ ً َةفيِلَخ ِضَْرْألا ِيف ٌلِعاَج ِيِّنإ ِةَِكئَالَمْلِل َكُّبَر َلَاق ِْذإَو ﴿

] ةرقبلا ةروس  [
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ََقلَخ : ىنعم

ً.امودعم ناكً اقولخم قلخ ينعي ؛قلخ ؟قلخ ىنعم ام

﴾ )�ً(اروُكْذَمً ائْيَش ْنَُكي َْمل ِرْهَّدلاَنِم ٌنيِح ِناَسْنِْإلا َىلَع َىَتأ ْلَه ﴿

]  ناسنإلا ةروس  [

تاوامسلا قلاخ هللا :انلق اذإف ،قلخلا وه اذه ،قباس لاثم ريغ ىلع هأربو ً،امودعم ناكً اقولخم قلخ

،ّةيلعلا هتاذل هللا حمس دقف ناسنإلا اّمأ ،قباس لاثم ريغ ىلع هرّوصو ،هأربو ً،امودعمنوكلا ناك ْنأ دعب ضرألاو تاوامسلا قلخ ،ءيش هعم نكي ملو هللا ناك يأ ،ضرألاو
:لاق ،اهب فّصتي نأ قولخملل َحمس ةفص عم ّةيلعلا هتاذ نزاوي نأ قلاخلا وهو

﴾)��( َنيِقِلاَخْلا ُنَسَْحأُ َّ� َكَرَاَبَتف ۚ َرَخآ ًاقْلَخُ هَاْنأَشَنأ َُّمث اًمَْحل َماَظِعْلا َانْوَسََكف اًماَظِعَ َةغْضُمْلا َانَْقلََخفً َةغْضُمَ َةَقَلعْلا َانَْقلََخفً َةَقلَعَ َةفْطُّنلا َانَْقلَخ َُّمث ﴿

]  نينمؤملا ةروس  [

:ً ازاجم اقلاخ ناسنإلا ةيمست

،هتاقولخم عم اهنزاوي نأ ةيلعلا هتاذل حمسو ً،اقلاخ هيمسي نأ ،لبق نم نكي ملً ائيش عنص اذإ ناسنإلل حمس لجو زع هللا ،لماعم هل ،لئاسو هل لمر نم سأكلا اذه عنصي يذلا

هب مدلا رمي ،مك ��� هلوط قيرط اهيف ،ةضيبلا مجحب ةيلُكلا ينعي﴾َنيِقِلاَخْلا ُنَسَْحأُ َّ� َكَرَاَبَتف﴿ :لاقف

يف تاعاس تس ريرسلا ىلع يقلتست نأ بجي ،ةلواطلا فصن مجحب ناسنإلا اهعنص يتلا ةيلُكلا اّمأ ،ليطعت الب ،جاعزإ الب ،ةقفن الب ،توص الب تارم سمخ مويلا يف
اهيف يتلا نيعلا نيب نّاتش ،ةيعانص ةيلك نيبو ناسنإلا ةجاحل تاطايتحا رشع اهيف ،ةيعيبط ةيلك نيب نّاتش ،ناسنإلا مد ةيعانصلا ةيلكلا هذه ّيفصت ىتح ،تارم ثالث عوبسألا
َكَرَاَبَتف﴿ :لاق امنيح ،رشبلا ةعنص نيبو هتعنص نيب نزاون نأ انل حمس هللا ،فالآ ةرشع ةيمقر ةيفارتحا ريوصت ةلآ ىلعأ يف امنيب يئوض لِبقتسم نويلم ةئم عبرم رتم ليملاب

﴾َنيِقِلاَخْلا ُنَسَْحأُ َّ�
﴾َنيِقِلاَخْلا ُنَسَْحأ َُّ� َكَرَاَبَتف﴿ :لجو زع هللا لاق امنيح ،ةيعانص ةدروو ،ةيعيبط ةدرو ،امهنيب نَزاوي ال ً،ادج ةريبك ةفاسملا ،ةيعانص ةدروو ،ةيعيبط ةدرو ينعي ،ةوخإلا اهيأ
 . قلاخ هنأ ناسنإلا ةعنص ىلع قِلُطي نأ ّةيلعلا هتاذل حمس يأ

: دبعلل قلخلا ةبسنو هللا قلخ نيب قرفلا

،قرفلا اذه ،قباس لاثم ىلعو ،ءيش لك نمً ائيش قلخ ناسنإلا ،قباس لاثم ريغ ىلعو ،ءيش ال نِم ءيش لك قلخ ً،امودعم ناكً ائيش قلخ هلالج لج هللا :امهنيب قرفلا نكل
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ناسنإلا ليخت ول ىتح ،قباس ٍلثم ىلع الإ ناسنإلا هعرتخا ءيش نم ام ،ٍداو يف ردحنت ةرجشل ديلقت ةلجعلا عرتخا يذلاو ،ريطلل ديلقت ةرئاطلاو ،ةكمسلل ديلقت ةصاوغلاف
. رخآ ءيش نم هيلع ينبي الإ ءيش ناسنإلا دنع دجوي ال ،ةفيفط تاليدعت عم ،ناسنإلاك رَّوُصت خيرملاب تاقولخم
.قباس لاثم قفوو ،ءيش لك نمً ائيش عنصي ناسنإلاو ،قباس لاثم ريغ ىلعو ،ءيش ال نم ءيش لك قلخي لجو زع هللا ً:اذإ
هللا امأ ،وه امك ةنس ةئم ىقبي وه امك سأكلا اذه ،نيسأكلا نيذه نم سأك نويلم انيتأي ةرتف دعبو ،ىثنأً اسأكوً اركذً اسأك عنصي نأ هناكمإب ناك ام سأكلا اذه ناسنإلا عنص امنيح
. ىثنألاو ركذلا لعجف لجو زع

﴾ )��( َنوُرَّكََذت ْمُكََّلَعل ِنْيَجْوَز َانَْقلَخ ٍءْيَش ِّلُك نِمَو ﴿

]  تايراذلا ةروس  [

مهولكأ رشبلاو ،ليصاحملاو ،رامثلاو ،هكاوفلا نم ًادج ةريبك تايمك قلخ لجو زع هللا ّنأروصت

ماظن ،حيقلتلا ماظن ،روذبلا ماظن ،ةرجش ةرذب لك ؟اهيف ةرذب مك ،ةرايخ لكأت ،ةرجش ةرذب لكو ،نييالم اهيف ؟اهيف ةرذب مك ةنيت لكأت ؟روذبلا ماظن ممص نم ،اوتامو ،اوهتناو
،لجرلا بح ةأرملا بلق يف عدوأو ،ةأرملا بح لجرلا بلق يف َعدوأو ،ىثنأ هقلخو ً،اركذ هقلخ ً،اناسنإ قلخ لجو زع هللاو ً،اسأك عنص ناسنإ نيب قرفلا -ققد– ةيجوزلا
.باجنإو جاوز امهنيب راصو
.لايخلا دح قوفتً اقورف دجت ناسنإلا ةعنص نيبو ،نايدلا دحاولا هللا ةعنص نيب ركفت تبهذ ول كلذلف
:ةميركلا ةيآلا ةوخإلا اهيأ
ءامسلا ىرت ،ايلارتسأ ىلإ ترفاس اذإف ،ايلارتسأ دجي ،ةيضرألا ةركلا ىلإ ناسنإلا رظنيً انايحأ ،ءامس وهف كالع ام لك ءامسلا ﴾َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿
،ءامس وهف كالع ام لك :اولاق ءاملعلا ؟ءامسلا يه ام ،ىلعألا وحن ءامسلا ايلارتسأل ترفاس انأ ،لفسألا وحن هاجتالا يف ايلارتسأ دجت ةمسجم ةيضرأ ةرك ىلإ رظنا ؟تحت
. ضرألا زكرملً اضقانم ناكام ءامسلاو ،ضرألا زكرم هاجتاب ناك ام ضرألا ،ضرأ وهف ضرألا زكرم هاجتاب ناك ام لكو ،ضرألا زكرمل ةضقانملا ةهجلا ءامسلا

نحن يتلا ةيسمشلا ةعومجملا ،ةيسمش ةعومجم نويلم ةرجم لك يف :ءاملعلا ضعب لاق ،ةوخإلا اهيأ

ةعومجملا ،ةيئوض ةنس رايلم نورشع انع اهدُعب موجن كانهو ،ةدحاو ةيناث رمقلاو ضرألا نيب ،قئاقد � سمشلاو ضرألا نيب ،ةعاس �� ربكألا لوطألا اهرطق اهيف
ةرجم لكف ،ةطقن ةنابتلا برد ىلع اهلك ةيسمشلا ةعومجملا امأ ،قئاقد � سمشلاو ضرألا ،ةيئوض ةيناث رمقلاو ضرألا ،تاعاس ثالث اهضرع ،ةعاس �� اهلك ةيسمشلا
.بهتلم بكوك نم هرون ّىقلتي ،ئفطنم بكوك ينعي ،ضرأ اهيف ةيسمش ةعومجم لكبو ،ةيسمش ةعومجم نويلم اهيف
: لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأل ً،ادج يعيبط ءيش ىرخأ بكاوك ىلع ةيح تانئاك كانه ّنأ تفشتكا لبقتسملا يف مولعلا نأ ول

﴾ )��(ٌريَِدق ُءاََشي اَِذإ ْمِهِعْمَج َٰىلَع َوُهَوۚ  ٍةَّباَد نِم اَمِهِيف ََّثب اَمَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُقْلَخ ِهِتَايآ ْنِمَو ﴿

]  ىروشلا ةروس  [

. ضرأ وهف ّكَلقأ ام لكو ،ءامس وهف كالع ام لكً اذإ

ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف

نآرقلا يف ةيآ اندنعو ،ماعلا مايأ ددعب ،ةرم ��� ميركلا نآرقلا يف تدرو موي ةملك ّنأ ةوخإلا اهيأ نوقدصت له ﴾ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿
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هذه نم ةدحاو نكل ،تايآ ينامث مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا قلخ هللا نأ اهيف تدرو يتلا تايآلا ،ةيلامجإ تايآ عبس اندنعو ،ضرألاو تاوامسلا قلخل ةيليصفت ميركلا
:ليصفت اهيف تايآلا

ٍماََّيأ َِةَعبَْرأ ِيف اََهتاَوَْقأ اَهِيف َرََّدقَو اَهِيف َكَرَابَو اَِهقَْوف ْنِم َيِساَوَر اَهِيف ََلعَجَو )�(َنيَِملَاعْلا ُّبَر َكِلَذً اداَدَْنأُ َهل َنُوَلعَْجتَو ِنْيَمَْوي ِيف َضَْرْألا ََقلَخ يِذَّلاِب َنوُُرفَْكَتل ْمُكَِّنَئأ ُْلق  ﴿
ِّلُك ِيف ىَحَْوأَو ِنْيَمَْوي ِيف ٍتاَوَمَس َعْبَس َّنُهاََضَقف )��(َنيِعِئاَط َانَْيَتأ َاَتلَاقً اهْرَك َْوأً اعْوَط َاِيْتِئا ِضَْرْألِلَو اََهل َلَاَقف ٌناَخُد َيِهَو ِءاَمَّسلا َىلِإ ىََوتْسا َُّمث )��(َنيِلِئاَّسلِل ًءاَوَس

﴾ )��(ِميَِلعْلا ِزيَِزعْلا ُريِدَْقت َكِلَذً اظْفِحَو َحيِباَصَمِب َايْنُّدلا َءاَمَّسلا اَّنَّيَزَو اَهَرَْمأ ٍءاَمَس

]  تلصف ةروس  [

ً.اضيأ مايأ ةتس ىلإ يهتني ليصفتلا اذهف ،ضرألا قلخو تاوامسلا قلخ نيب نيكرتشم نيموي كانه ّنأ ليوط ثحب كانه نكل ،نيمويب ،ةعبرأب نيموي ،مايأ � ةيآلا بسحب

قلخ ريخألا يفو ،نيموي يف تاوامسلا قلخو ،مايأ ةعبرأ يف اهيف امو ضرألا َقلخ ،ةوخإلا اهيأ كلذل

.ةتس نينثاو ةعبرأ ً:اذإ ،نيتيآلا يف ناكرتشم نامويلاف ،نيموي يف ضرألاو تاوامسلا
لوصفلاو ،راهنلاو ليللا ددحتي سمشلا لوح ضرألا ةرود يف سمشلا ،ضرألاو تاوامسلا قلخ دعب َتقِلُخ سمشلا نأل ،رودلا وه مويلا نأ :ةيناميإ رطاوخو تاقيلعت كانه
ىلإ رطام ءاتش نم لوصفلا لُّدبت ،ضرألا تاوقأ بابسأ دحأ لوصفلا نأك ،ةعبرألا لوصفلا سمشلا لوح اهترود يفو ،راهنو ليل اهسفن لوح ضرألا ةرود يف ،ةعبرألا
لوصفلاو ،راهنلاو ليللا ،رودلا وه مويلا اندنعو ،نكمم ،راهنلاو ليللا امه نيمويلا نأكو ،قاروألا هب طقست فيرخ ىلإ ،ليصاحملا هب جضنت فيص ىلإ ،رِهزُم عيبر
. ةغلاب ٍةغلاب ةمكحل لحارم يفو ،راودأ يفو ،راوطأ يف ضرألا قلخ هللا ّنأ وأ ،ةعبرألا
ًائيش ءاعو لك يف عضت ،ةيعوأ يف يلغملا بيلحلا بكست ً،ابئارً انبل عنصت نأ ديرت اّمل تنأ ،مايأ ةتس ﴾ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلاُ ّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ ةوخإلا اهيأ نآلا
ً:ابئارً انبل بيلحلا اذه بلقني تاعاس رشع دعب ،رمألا ىهتناو ،نبللا نم

ّل ًاغِئاَس اًصِلاَخ ًاَنبَّل ٍمَدَو ٍثَْرف ِنَْيب نِم ِهِنوُُطب ِيف اَّمِّم مُكيِقْسُّن ًۖ ةَرْبَِعل ِمَاعَْنْألا ِيف ْمَُكل َّنِإ ﴿ ﴾)��( َنِيبِراَّشلِ

]  لحنلا ةروس  [

: لجو زع هللا كلذ ىنعمف ،ليوط تقوب ّمت نبل ىلإ بيلحلا لُّوحتو جُْضن اّمأ ،ريصق تقوب تمت ةيلمعلا

﴾ )��( ُنوَُكَيف ْنُكُ َهل َلُوَقي َْنأً ائْيَش َداََرأ اَذِإُ هُرَْمأ اَمَِّنإ  ﴿

]  سي ةروس  [

نأ ةيناثب ناسنإ ردقي له ،ةزهاج اهلك لاومألاو ،ءانب ديُشي نأ دارأً اناسنإ ّنأ ول نكل ،ءيش لك ىهتناو ﴾ُنوَُكَيف ْنُك﴿ لجو زع هللا ،تقو ىلإ جاتحيف ةيئاغلاو ةيببسلا ماظن اّمأ
،ءايشألل عبارلا دعبلا نمزلا ربتعا كلذل ،ةنمزأ اهيفو ،بابسأ اهيف ايندلا قلخ ةعيبط ،تنمسإلا فافج ةدمو ،تنمسإلا بص ةدمو ،رفحلا ةدم كانه ،ردقي ال ؟ءانب عنصي
 : بيرقتلل

: نمزلا لماع نم دبال قولخملا ةعنص يف

؟ءانبلا جاتحي لماع مك ىلإ :مهدحأ لأس
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،ةئامعبرأب يتأن ،رهشأ ثالث اهانعم ،نيتئمب يتأن ،رهشأ ةتس دعب ؟يهتني ىتم ،لماع ةئم :هل لاق

هذهب يشمت نأ لوقعم له ،مايأ ةسمخ اهانعم ةئامتسو فالآ ةثالثب يتأن ،مايأ ةرشع اهانعم ةئامتسو فلأب يتأن ً،اموي نيرشع اهانعم ةئامنامثب يتأن ،فصنو رهش اهانعم
اّمأ ،ةجلاعملا تقو ،هنم دب ال تقو كانه ناسنإلا ةعنص يف ،تنمسإلا فافجل تقو نم دب ال ،تنمسإلا ّبصل تقو نم دب ال ،ضرألا رفحل تقو نم دب ال ،ليحتسم ؟ةلسلسلا
نآلا كانه له ،ليصاحملا نم ةيمك ىلإ رطضم تنأ ٍ،جُضن نمز ءيش لكل ً،اتقو ءيش لكل لعجو ،سيماون ىلع ضرألا قلخ لجو زع �اف ﴾ُنوَُكَيف ْنُك﴿ نايدلا دحاولا دنع
. نمز هل ءيش لك قلخلاو ضرألل هللا ميمصتف ،بحلا تبني ىتح رهشأ ةسمخ نم دب ال لب ، ال ؟رامثلا فطقت ةعاس دعب بحلا عرزت نأ ةقيرط

ٌءْيَش ِهِْلثِمَك َسَْيل

 ﴾ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ : هللا لوقي امل : ًاذإ

نأ كلذ ىنعم سيل
. ﴾ُنوَُكَيف ْنُك﴿ ةجلاعم كانه سيل هللا دنع ً،ادج ةقيقد ةركف ،تقو ىلإ جاتحت ةمظنأ لعج هنكل ،قلخ ﴾ُنوَُكَيف ْنُك﴿ هللا ،ال ،ناسنإلاك قلخلل هللا ةجلاعم
يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ :انلق اذإف ؟حضاو ،نبل ىلإ بيلحلا اذه بلقني ىتح تاعاس رشع ىلإ جاتحي رمختلا ماظنو ،ايرتكبلا ماظن اّمأ ،طقف ،بيلحلا ةيعوأب نبل ةيمك عضو ناسنإ
.ال ،هتعنص ناسنإلا جلاعي امك هقلخ جلاعي هللا نأ كلذ ىنعم سيل ﴾ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ

﴾)��( ُريَِصبْلا ُعيِمَّسلا َوُهَوۖ  ٌءْيَش ِهِْلثِمَك َسَْيل ۚ ِهِيف ْمُكُؤَرَْذي ۖ اًجاَوَْزأ ِمَاعَْنْألا َنِمَو اًجاَوَْزأ ْمُكُِسفَنأ ْنِّم مَُكل ََلعَج ۚ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُرِطَاف ﴿

]  ىروشلا ةروس  [

: لاق لجو زع هللا نأ ليلدلا ،كلذ فالخب �اف كلابب رطخ ام لكو

﴾ )��(ٍبُوُغل ْنِم َانَّسَم اَمَو ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف اَمَُهنَْيب اَمَو َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َانَْقلَخ َْدَقلَو  ﴿

]  ق ةروس  [

،ءايشألل عبارلا دعبلا وه تقولا ،تقو نم دب ال ،ةعاس ةرئاطلاب ،تاعاس سمخ جاتحي َبلَح ىلإ لصي نأ دارأ ول ناسنإلا اّمأ ﴾ُنوَُكَيف ْنُك﴿ ةجلاعم هدنع ام هللا ،بعت نم انّسم ام
 .لجعتست ال ناسنإلا اهيأ ايف ،ةرتف ءيش لكلو ً،اتقو ءيش لكلو ،اًردق ءيش لكل هللا لعجف ،انملعي نأ دارأ لجو زع هللا نكل

ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث

" :لاق ؟ ءاوتسالا ام :لئس كلام مامإلا ،ءيش لك ّمت يأ ﴾ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا﴿ ىنعم ﴾ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿
.ينع مق :لئاسلل لاقو " ةعدب لاؤسلاو ،لوهجم فيكلا و ،مولعم ءاوتسالا
 . هللا تاذ يف رّكفتن ْنأً ادبأ انل حومسم ريغ نحن
 اوكلهتف هتاذ يف اوركفت الو ، هللا تاقولخم يف اوركفت 

] فيعض وهو سابع نبا نع خيشلا وبأ ، يطويسلا زومرب هجرخأ  [
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هللا تاذب ةقلعتملاً ادج ةليلقلا تايآلا كلذل ،لجو زع هللا تاذ يف ال هللا تاقولخم يف رّكفتن نأ انل حومسم

. هللا ىلإ اهانعم ضّوُفت نأ اهنم فقوم لمكأ

﴾ )��( اًميِظَع اًرَْجأ ِهِيتُْؤيََسف ََّ�ُ هَْيلَع َدَهاَع اَِمب َٰىفَْوأ ْنَمَو ۖ ِهِسَْفن َٰىلَع ُثُكَني اَمَِّنَإف َثَكَّن نََمف ۚ  ْمِهيِدَْيأ َقَْوف َِّ� َُدي ََّ� َنُوعِيَاُبي اَمَِّنإ ََكنُوعِيَاُبي َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

]  حتفلا ةروس  [

. مهيديأ قوف كدي ّنأ ىنعمب كضوفأ بر اي انأ

﴾ )��( ا�فَص ا�فَص َُكلَمْلاَو َكُّبَر َءاَجَو ﴿

] رجفلا ةروس  [

﴾ )��(ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا يِذ َِكّبَر ُمْسا َكَرَاَبت ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

. هرمأ ءاج ﴾َكُّبَر ءاَجَو﴿ هتردق ﴾َِّ� َُدي﴿ ،ليوأتلا هيلي دقو ،ضيوفتلا اهريسفت يف فقوم لمكأ هللا تاذ نع ثدحتت يتلا ةليلقلا تايآلا ،ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( ٌريَِصب ٌعيِمَسَ َّ� َّنِإ ۗ ٍةَدِحاَو ٍسَْفنَك َّالِإ ْمُُكثَْعب َالَو ْمُُكقْلَخ اَّم ﴿

] نامقل ةروس  [

 . ناضوفرم ليطعتلاو ديسجتلا امأ ،نالوبقم ليوأتو ضيوفت ،تاملك عبرأ ،ةدساف ةديقع ليطعتلاو ،ةدساف ةديقع ديسجتلا امأ ،ءيش لكب ميلع يأ
  :فولأملا ىنعملا ﴾ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا﴿

﴾ )��( َنيِمِلْسُم اَّنُكَو اَهِلَْبق نِم َمْلِعْلا َانيِتُوأَو ۚ َوُهُ هََّنأَك َْتلَاق ۖ  ِكُشْرَع اَذَكََٰهأ َلِيق ْتَءاَج اََّمَلف ﴿

] لمنلا ةروس [

:شرعلا

ملو هللا ناك ،هلمكأب نوكلا ّهلعل ،ملعأ هللاةيآلا هذه يف هللا هدارأ يذلا شرعلا اّمأ ،كلملا ريرس

.ربصلا هللا انّملعيل مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا ُقلخ ءاج كلذل ،ءيش ّلك مامت ،نُّكّمتلا مامت شرعلا لعل ،قلخلا قلخف ،ءيش هعم نكي
. " كجارخ ينتأي هنإف تئش ام نيأ يِبهذا " :لاقف ةباحس ىأر ديشرلا نوراه ةرم
قلخ هنأ ،ىَسُني الً اسرد انّملع لجو زع هللا ،ليوطلا َسفنلا بولسأ مدختسا ً،الوجع نكت ال ينعي ً،الجآ وأ ًالجاع ْنإ نيدلا ىلإ دوعت فوس هللا نع درش ناسنإ يأ :لوقأ انأو
.رَدق ءيش لكل نأ انملعيل نكلو ،ٍبوغل نع الو ،ٍبعت نع الو ،ٍزجع نع ال مايأ ةتس يف ضرألاو تاوامسلا

َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي

كلذل ،ةحار ىلإ جاتحي دهجلا لذبو ،دهج ىلإ جاتحت ةكرحلاو ،ةكرح لمعلا ،لمعلاب فَّلكُم ،هدبعي نأ فَّلكُم ناسنإلا ﴾َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث﴿ ةوخإلا اهيأ
،لمعلل ليللاو ،مونلل راهنلا اولعج ،ةيآلا اوسكع رشبلا ّنكلو ،ءاخرتساو ةحار تقو ً،اسابل ليللا لعجو ،ٍبسكو ٍلمعو ٍةكرح تقو ً،اشاعم راهنلا لعج ،راهنلاو ليللا قلخ هللا
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 .ةايحلا تاقرافم نم هذه

،ةأجف يتأي ءوضلاً ابعكم ناك ول ،ةركلا الإ راهنلاو ليللا هيف لخادتي لكش نِم ام ﴾َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي﴿

يفو ،ليل يف نحن نآلا ،راهنلاو ليللا لخادت اهيف ةركلاب ةقطنم يفف ،يئوض عبنم مامأ رودت ةركلا ،ةركلا الإ ةأجف يتأي مالظلاو ،ةأجف يتأي ءوضلا ،فورح هل يسدنه لكش يأ
راهنلا ّنإ مث ،لمعلل راهنلاو ،ةحارلل ليللا ﴾َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي﴿ :ىنعم اذه ،لُخادت ةقطنم ءاشعلاو برغملا نيبو ،لخادت ةقطنم سمشلا عولطو رجفلا نيب نكل ،راهن راهنلا
: امأ ، ماني دحأ ال ،تقوب لمعي دحاو لك ،مانتو لمعتو ،مانتو لمعت ،ةنس ليللاو ،ةنس راهنلا ناك ول ،ناسنإلا ةقاط عم بسانتي

﴾ )��ً(اشَاعَم َراَهَّنلا َانَْلعَجَو )��ً(اسَابِل َلْيَّللا َانَْلعَجَو ﴿

]  أبنلا ةروس  [

: ةميركلا ةيآلاو

﴾ )��(َنوُرُكَْشت ْمُكََّلَعلَو ِهِلَْضف ْنِم اُوَغتَْبتِلَو ِهِيف اُونُكَْستِل َراَهَّنلاَو َلْيَّللا ُمَُكل ََلعَج ِهِتَمْحَر ْنِمَو  ﴿

]  صصقلا ةروس  [

. ضرألا ةيورك ىلع ليلد ﴾َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي﴿ :ىلاعت هلوق يف راهنلاو ليللاو

ُرَْمألاَو ُقْلَخْلاُ َهلَ َالأ ِهِرَْمِأب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو ًاثيِثَحُ ُهُبلَْطي

﴾ُرَْمألاَو ُقْلَخْلاُ َهلَ َالأ ِهِرَْمِأب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو ًاثِيثَحُ ُهُبلَْطي﴿

: ةجيتنلل ًاقلاخ ُببسلا سيل

لّطعي نأ هتردق نم ةظحل ةيأ يف هللا نكلو ً،اببس ةجيتن لكل لعج ،هللا ديب قلخلا رْمأ ّنكل ،َقلخ

. جئاتن الو بابسألا دجوت نأ وأ ،بابسأ الب جئاتن قلخي نأ ،بابسألا
نود نم يتأي ميرك يبنو ،نابجني ال ةباشو باش ،نابجني الو بابشلا ناعير يف ةجوزو جوز ناباش نوكي نأ نكميو ،ببسلا يِغُلأ ،بأ نود نم حيسملا ديسلا يتأي نأ نكمي
لجو زع هللا ديب رمألاف ،بابسأ الب جئاتن قلخي وأ ،بابسألا لطعي هللا ةظحل يأب ،ةجيتنلا لبق يتأي ببسلا ،ةجيتنلا قلاخ ببسلا نأ مهوتت نأ كايإ ﴾ُرَْمألاَو ُقْلَخْلاُ َهل﴿ ىنعم ،بأ
.

َنيَِملَاعْلا ُّبَرُ ّ� َكَرَاَبت
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ُّ� َكَرَاَبت﴿ :لاق ،هتاقولخم عم اهنزاوي نأ ةيلعلا هتاذل حمس لجو زع هللاو ﴾َنيَِملَاعْلا ُّبَر ُّ� َكَرَاَبت﴿

: لاقو ﴾َنيَِملَاعْلا ُّبَر

﴾ )��( َنِيبِساَحْلا ُعَرَْسأ َوُهَو ُمْكُحْلاُ َهل ََالأ ۚ ِّقَحْلا ُمُهَالْوَم َِّ� َىِلإ اوُّدُر َُّمث ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

َُهلَ َالأ ِهِرَْمِأب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرََمقْلاَو َسْمَّشلاَو ًاثِيثَح ُُهُبلَْطي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ ً:اذإ ةيآلا
﴾ُرَْمألاَو ُقْلَخْلا
. اهلّطع ىلاعت هللاو ،قرُحت رانلا ،رانلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ يقُلأ

﴾ )��( َميِهاَرِْبإ َٰىلَع اًمَالَسَو اًدَْرب يِنوُك ُرَان َاي َانُْلق ﴿

] ءايبنألا ةروس [

. ﴾َميِهاَرْبِإ َىلَع اًمَالَسَو اًدَْرب ِينوُك ُرَان َاي﴿ دبألا ىلإ رانلا لوعفم ىهتنال ﴾َميِهاَرْبِإ َىلَع﴿ :لاق ام ول ،دربلا نم تاََمل ً﴾امَالَسَو﴿ :لاق ام ول

: ةمتاخ

َسْمَّشلاَو ًاثِيثَح ُُهُبلَْطي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشُْغي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍبُوغُّل نِم َانَّسَم اَمَو﴿ ٍبعت نِم ال ﴾ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا ُّ� ُمُكَّبَر َّنِإ﴿ :ريخألا يف

َراٍت بِأَْمِر ِه أََال لَھُ اْلَخْلُق َو اَألْمُر تَبَاَرَك ّ�ُ  َربُّ اْلعَالَِمیَن﴾ تبارك عطاؤه، وتبارك خیره، وتبارك فضلھ . َواْلقََمَر َْو النُُّجوَم ُمَسخَّ َ

نيملاعلا بر � دمحلاو

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تھنا، آثرنا وال تؤثر علینا،
أرِضنا وارَض عنا، وصلى هللا على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین.
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