
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

.تافصلاو ءامسألا دوهش مويلا ةلزنم

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 انقزراوً الطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ً،املع اندزو

: ديهمت

. نيعتسن كايإو دبعن كايإ : لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو دحاولا سردلا عم ؛ماركلا ةوخإلا اهيأ
 .تافصلاو ءامسألا دوهش :ةلزنم ةلزنملا هذه ،ركف لامعإو هابتنا ةقد ىلإ جاتحتو ،لزانملا قدأ نم اهلعلو ،ةديدج ةلزنم ؛ةوخإلا اهيأ
لك حصي لجو زع هللا ةفرعم حصت امنيحو ،لجو زع هللا ةفرعم نيدلا لصأ نأل ،ناميإلا لصأب ةقلعتم ةلزنم هذه ً،ادج ةيلاع ةلزنم هذه ،ىنسحلا هللا ءامسأ ةقيقح ىرت نأ
.ةليسولا دحوت ،فدهلا دحوت ،ّةينلا دحوت ،هيلإ كتهجو دحوت ،هدحوت ,هل صلخت ،ءيش
نوكت نأ ،ىلضفلا تافصلا ةقيقحو ىنسحلا ءامسألا ةقيقح دهشت نأ ،اهدعب اممو اهلبق امم ةلزنم ىلعأ يهو ,اهمظعأ نمو دهاشملا لجأ نم ةلزنملا هذه :ءاملعلا ضعب لاق
نوكي ءيش اذه ،هقلخ فرعت نأو ،هيهنو هرمأ فرعت نأ ،هتاذ فرعت نأ نيبو ،هقلخ فرعت نأ نيبو ،هيهنو هرمأ فرعت نأ نيب ريبك قرفو ،هيلإ فرعتت نأ ،�اب ملع ىلع
.ةسرادم همسا اذه ،ةداعإ ىلإو ,ةركاذم ىلإ جاتحي ،عراب سردم ىلإو ،باتك ىلإو ،ءاكذ ىلإ جاتحي ملعلا اذه نأل ،ملعلا اذه لصحي نأ هناكمإب ناسنإ يأو ،ةسرادملاب
دهاج نمل الإ ّىتأتت ال ةفشاكملا نكل ،ناسنإ لكب ّىتأتت ةسرادملا ،ةفشاكم ملع اذه هتاذ فرعت نأ نكل ،ةسرادم ملع اذه ،هرمأ قئاقدو هرمأ ةفرعمو ،هقلخ قئاقدو هقلخ ةفرعمف
.دهاشت دهاج :مهضعب لاق اذهل ،هللا ليبس يف
عتمتست نأ لجأ نم ،ةايحلاب ةدعاق هذه ،ةدعاق ،ةرهاب هجئاتن ظهاب هنمث ءيش لكو ،ةرهاب اهجئاتن ،ةدهاجملا اهنمث ،ظهاب اهنمث ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ةفرعم
ةجيتن هل ظهاب نمث لكو ،ظهاب نمث اهل ةرهاب ةجيتن لكف ً،ادج ٍلاغ اهنمث هذه كعطقت ال ةبكرمب حاترت نأ لجأ نم ،ٍلاغ نمث هل ريغتي الو هنول لدبتي ال يذلا ليقصلا ماخرلاب
.ةرهاب
 :لوقي لجو زع هللا ،عوضوملا اذه نع ثيدحلا يف يضمن نأ لبق

﴾ )��( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو َِّ� َدْنِع َنوَُوتَْسي َال َِّ� ِلِيبَس ِيف َدَهاَجَو ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�ِاب َنَمآ ْنَمَك ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلاَ ةَراَمِعَوِ ّجاَحْلاَ َةيَاقِس ُْمتَْلعََجأ ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

عقي :ةبسانملابو ،هاوهو هسفن دهاجي امنيح امأ ،قفاوي نأ الإ هفلك ام اذه نكلو ،هللا ءاش نإ رجألا ميظعو رجألا هلف ,دجسم ءاشنإ ىلع قفاوي نأ هناكمإب ,لاملا ريثك ,معنم ناسنإ
داهجلا هينعت ام ةلمج نم ،ةريثك ءايشأ ينعت داهج ةملك نأ عم ،يلاتقلا داهجلا ىلإ مهنهذ فرصنا,داهج ةملك اوعمس املك ،أطخ يف نكل ،ميسج لوقأ ال أطخ يف سانلا مظعم
مامأ مزهنملا نأل ،ىوهلاو سفنلا داهج ،داهج هلبق سيل يذلا داهجلا وه اذه نإ لب ،لوألا داهجلا وه اذه نإ لب ,داهج اذه هاوهو هسفن دهاجي يذلاف ،ىرخأ ناعم اهل نكل ,يلاتقلا
 .قحلا رشني نأ نكمي ال ،ودعلا دهاجي نأ نكمي ال ً،ائيش لعفي نأ نكمي ال هسفن
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ىوهلاو سفنلا داهجو ً،اريبك ًاداهج داهجلا اذه ىّمسو ً،اريبك ًاداهج هب مهدهاجو :ىلاعت لاق ،يوعدلاداهجلا ينعت داهجلا ةملكو ،ىوهلاو سفنلا داهج ينعت داهجلا ةملكف
ً.اريبكً اداهج هللا هامس دقو ،يوعدلا داهجلا سرامن يلاتقلا داهجلا انل حاتي ال امنيحو ،نامز يأ يفو ناكم يأ يف ملسم لكل حاتم يوعدلا داهجلاو

. نيكلاسلا جرادم لزانم ىلعأ نم تافصلاو ءامسألا ةقيقح دوهش

هللا ءامسأ دهشت نأ ، نيعتسن كايإو دبعن كايإ :لزانم ىلعأ نم ،نيكلاسلا جرادم لزانم ىلعأ نم ,تافصلاو ءامسألا ةقيقح دوهش لب تافصلاو ءامسألا ةفرعم ؛لك ىلع
نأل ،� دمحلاوً انسحً الوبق تقال دقو ،سرد مسا لكلو ،مسا ةئام ,عوضوم ةئام دجسملا اذه يف انيلع اهب هللا لضفت يتلا ىنسحلا هللا ءامسأ تاعوضوم تناك انه نم ،ىنسحلا
.ميظعلا هلإلا اذهب لصتي يك ً,ايوقً اعفادهيطعت يتلا ةفرعملا ,ةيمويلا ةفرعملا ,ةيليصفتلا ةفرعملا ،هللا ىلإ فرعتي سوردلاهذه لالخ نم ناسنإلا
لجأ نم ىنسحلا هللا ءامسأةفرعمو ،اهمظعأ نمو لزانملا لجأ نم ،ىلضفلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا دوهش ةلزنم نإ لب ،ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ ةفرعم نإ لب
.اهفرشأ نمو فراعملا
أرقي نأ بجي ,مالكلا اذه لثمف ،رج فرح الو ةملك فذحت نأ عيطتست ال ،صخلي نأ نكمي ال ً,ادج زكرم ةباتكلا يف بولسأ كانه نأ :ةعماجلا يف انملعت ً:ادج ّفثكم مالك نآلا
،بويغلا مالع ،ملاع وهف ميلعلا همسا ،رداق وهف ريدقلا همسا ،لداع وهف لدعلا همسا ،لامكو حدم فاصوأ هءامسأ نإف ،ةصاخ ةفص هل هناحبس هئامسأ نم مسا لك ،ةملك ةملك
.ىمسملا عم مسالا ضقانتي دق رشبلا ملاع يف ،ملظأ وهو رونأ همسا ،ءيسم وهو نسحم همساف ,صقان وهو لماك همسا ،ال ,رشبلا ملاع يفً اعبط ،ةفص يضتقي مسا لك
نم ةجرد ىلعأ يف يبنلا باحصأ ناك ،نومضم ىمسم ناك ،ماركلا هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف مسا الب ىمسم ناك فوصتلا :ينتبجعأ ةملك مهضعب لاقو
.ىمسم الب مسا ىلإ رمألا هب ىهتناف ،مسا الب ىمسم فوصتلا ناك ،ممق ،ءاطعلاو لذبلا نم ةجرد ىلعأ يفو ،قوشلاو بحلا نم ةجرد ىلعأ يفو ,صالخإلا
فوس لداعلا ،لداع هتفص ،لدعلا همسا لدع لجو زع �اف ،لعفو ىضتقم اهل ةفص لكو ،لامكو حدم فاصوأ هءامسأ نإف ،ةصاخ ةفص هل ىنسحلا هللا ءامسأ نم مسا لكف
باوثلا كانه ،رمألا هلو قلخلا هل ،همزاول نم وهو لوعفمب قلعت لعفلا كلذل ،ٍدعتم وأ مز ال لعف نم ىضتقم اهل ةفصلاو ،ةفص هل مسالا ،ىضتقم اهل ةفصلا ،ملاظلاب شطبي
نم مقتنم ةملك ىنعم ىتح ،ملاظلاب شطبيو مولظملا فصني لداع لدع ،ىضتقم اهل ةفصلاو ،ةفص هل مسالاو ,مسا هل هللا ،ىنسحلا هللا ءامسأ راثآ نم اذه لك ،باقعلا كانهو
.قحلا قحي يذلا وه مقتنملاو ،سانلا نع هرش فكيو ,هعمقي نأ هنم مقتني ،هدح دنع فرحنملا فقوي هنأ :اهيناعم
 :ةقيقح دجوي نآلا
.ريبك دهج ىلإ جاتحي اذه اهشيعت نأ نكل ،لهس اهمهف ةقيقحلاو ً،ادج ةزكرم ةقيقح ماركلا ةوخإلا يديأ نيب عضأ نأ ,سوردلا ضعب يف يتداع نم
.قلطملا ريخلاب ةقلعتم ةقلطملا ةمكحلاو ،ةقلطملا ةمكحلاب ةقلعتم هللا ةدارإو ،عقو هللا هدارأ ءيش لكو ،هللا هدارأ عقو ءيش لك :ةرم تلق
،هللا هدارأ ام عقي مل يذلاو ،هللا هدارأ عقو يذلا ،هللا هدارأ عقو ءيش لك ,ناسنإ بلق ىلع نزح لخدي نأ نكمي ال ،ةحيحصلا ةديقعلا نم يهو ةلمجلا هذه انلقع ول ؛ةوخإلا اهيأ
 :عمجلا ىلع لدت ّانإ :لجو زع هللا لوقي امنيح ,ءاملعلا ضعب ريسفت اذهو ،هلاعفأ يف ةلخاد هئامسأ لكف ،لدع ينغ ,ريدق فيطل ,ميحر ميكح لجو زع هللاو ،عقو هللا هدارأ يذلاو

﴾ )�( َنوُِظفاََحلُ َهل اَِّنإَو َرْكِّذلا َانْلََّزن ُنَْحن اَِّنإ ﴿

] رجحلا ةروس [

﴾ )��ً(اليِزَْنت َنآُْرقْلا َكَْيلَع َانْلََّزن ُنَْحن اَِّنإ ﴿

] ناسنإلا ةروس [

﴾ )��( ٍنِيبُم ٍماَمِإ ِيفُ هَانْيَصْحأ ٍءْيَش َّلُكَو ْمُهَرَاثآَو اوُمََّدق اَم ُُبتَْكنَو َىتْوَمْلا ِييُْحن ُنَْحن اَِّنإ ﴿

] سي ةروس [

.ىنسحلا هؤامسأ اهيف ةلخاد اهلك هلاعفأ نأ :كلذ ىنعمف ,عمجلا ةغيصب لجو زع هللا نع ثيدحلا ءاج اذإ :لاق
 : نآلا

.اهيناعمو اهفاصوأ نع هئامسأ ليطعت لاحملا نم

نأ ليحتسم فلأو ليحتسم ً،الداع هلاعفأ يف نوكي الأ ليحتسم ,لدع لجو زع هللا ،اهتايضتقم نع تافصلا لطعت نأو ،اهتافص نع هللا ءامسأ لطعت نأ ليحتسم فلأو ليحتسم
ليحتسي هنأ امك ,تالوعفملا نع لاعفلا ليطعتو ،لاعفأ نم هيعدتستو هيضتقت ام نع فاصوألا لطعت نأ ليحتسم فلأو ليحتسمو ،اهيناعمو اهفاصوأ نع هللا ءامسأ لطعت
،تافص اهل ءامسألا هذه ،ءامسأ اهل ةلماكلا تاذلا هذه ،ةلماك تاذ هللا ،هتاذ نع هفاصوأو هئامسأ ليطعتو ،هئامسأ نع هتافصو ،هتافص نع هلاعفأو ،هلاعفأ نع هلوعفم ليطعت
.ليحتسم اذهو ،هتاذ نع هللا ءامسأ لطعو ،هئامسأ نع هللا تافص لطعو ،هتافص نع هللا لعف لطع ،هللا لعف لطع نمف ،لاعفأ اهل تافصلا هذه
ً:الثم مكل برضأ ،نئمطم تنأو قئاقح طبنتست نأ نكمي كلذل
ىعدا ,بألا نم ةقيثو دجويو ،ةثرولا نيب هتيكلم ىلع ةعزانم هيلعو ،نويلم نوثالث هنمثو تيب ةيضق رمألاو ،تاونس رشع اهرمع ةوعدب ءاضقلا يف لخاد ناسنإ كانه نوكي
,ال :هل لوقي ؟رارقلا ردص له :هل لوقي ,تحبر ةوعدلا :كل لوقيو ,يماحملا كب لصتي دق ً،اعيمج فارطألا دنع مهو مغو ةيضقو ،طخلل ءاربخب ءيجو ،ةروزماهنأ مصخلا
اذه حلاصل ةمكحم ىلعأ يهو ،ضقنلا ةمكحمل داهتجا نيتملكلا نيتاهو ،لدعلا ةرازو اهردصت ةلجمب نيتملك أرق اذإ ،كحلاصل ضقنلا ةمكحم يف ًاداهتجا تدجو نكلو
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  :كل لاق ,ينآرق صن كانه ناك اذإو ً،اعبطً الؤافت ،ةوعدلا انحبر :يماحملا كل لوقي ،يعدملا

َانِتَايآِب ْمُه َنيِذَّلاَوَ ةاَكَّزلا َنُوتُْؤيَو َنُوقََّتي َنيِذَّلِل اَُهُبتَْكأََسف ٍءْيَش َّلُك َْتعِسَو ِيتَمْحَرَو ُءاََشأ ْنَم ِهِب ُبيُِصأ ِيباَذَع َلَاق َكَْيلِإ َانْدُه اَِّنإ ِةَرِخْآلا ِيفَوً َةنَسَح َايْنُّدلا ِهِذَه يِف َاَنل ُْبتْكاَو ﴿
﴾ )���( َنُونِمُْؤي

] فارعألا ةروس [

 :كل لاقو

﴾ )��(ِنوُُدبَْعيِل َّالِإ َسْنِْإلاَو َّنِجْلا ُتَْقلَخ اَمَو ﴿

] تايراذلا ةروس [

:كل لاقو

﴾)��( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم ِنَسَْحأِبْمُهَرَْجأ ْمُهََّنيِزَْجَنلَوً َةِبّيَطً ةَايَحُ هََّنِييُْحَنَلف ٌنِمْؤُم َوُهَو َىثُْنأ َْوأ ٍرَكَذ ْنِمً احِلاَص َلِمَع ْنَم ﴿

] لحنلا ةروس  [

 :كل لاق ؟قدصت الأ

﴾ )���(ىَمَْعأ ِةَمَايِقْلا َمَْويُ هُرُشَْحنَوً اكْنَضً ةَشيِعَمُ َهل َِّنَإف يِرْكِذ ْنَع َضَرَْعأ ْنَمَو ﴿

]  هط ةروس [

  :كل لاق

﴾ )��( َنِينِسْحُمْلا َعََمل ََّ� َّنِإَو َاَنُلبُس ْمُهََّنيِدَْهَنل َانِيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿

] توبكنعلا ةروس [

:ةنئمطم ةيآ فلأ دجوي

َّذُعي َمَِلف ُْلقُ هُؤاَّبَِحأَو َِّ� ُءَانَْبأ ُنَْحن ىَراَصَّنلاَو ُدوَُهيْلا َِتلَاقَو ﴿ َّذُعيَو ُءاََشي ْنَمِل ُرِفَْغي ََقلَخ ْنَّمِم ٌرََشب ُْمتَْنأ َْلب ْمُِكبُوُنذِب ْمُُكبِ اَمَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُمَِِّ�َو ُءاََشي ْنَم ُبِ
﴾)��( ُريِصَمْلا ِهَْيِلإَو اَمَُهنَْيب

]  ةدئاملا ةروس [

ةمالسلاب نينمؤملا اهب هللا دعي ةيآ أرقت امنيحً امالسوً انمأ كبلق ئلتمي الو ،ضقنلا ةمكحمل ًاداهتجا أرقت امنيح ةنينأمط كبلق ئلتمي تنأف ،هبابحأ بذعي ال هللا نأ :كلذ ىنعم
.رصنلاو
 :لجو زع هللا لاق امنيح

﴾ )���(َنُوبِلَاغْلا ُمَُهل َانَدْنُج َّنِإَو ﴿

] تافاصلا ةروس [

:لاق ،كرصني ال مث هلً ايدنج نوكت نأ نم هللا ىلع نوهأ نوكلا لاوز

﴾  )��( ُداَهَْشْألا ُمُوَقي َمَْويَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف اُونَمآ َنيِذَّلاَو َاَنلُسُر ُرُصَْنَنل اَِّنإ ﴿

] رفاغ ةروس [

:كل لاق

﴾ )��( َنيِقَّتُمْلِلُ َةِبقَاعْلاَوً اداََسف َالَو ِضَْرْألا ِيفً اُّولُع َنوُديُِري َال َنيِذَّلِل اَُهَلعَْجنُ ةَرِخْآلا ُراَّدلا َكِْلت ﴿

]  صصقلا ةروس [

 :كل لاق

﴾ )��( ُداَهِمْلا َْسِئبَو َمَّنَهَج َىِلإ َنوُرَشُْحتَو َنُوَبلُْغتَس اوَُرفَك َنيِذَّلِل ُْلق ﴿

] نارمع لآ ةروس [

. ) َنُوَبلُْغتَس اوَُرفَك َنيِذَّلِل ُْلق (:كل لاق ،اهلك بوعشلا نودحتي نوشاطب ةربابج ؟نوسرطغتم مه مك رافكلل رظنا
اذه رعشي ً،اناسنإ يطغي ديعو ناك اذإو ،هللا نم دعو كعم ناك اذإ ،ناسنإ ىوقأ كنأب رعشت ,همالك أرقتو ,ىلضفلا هتافصو ,ىنسحلا هللا ءامسأ دهشت امنيح ؛ماركلا انناوخإ
:ةلاحم ال هكلهم هللا نأ ناسنإلا

َّقعُمُ َهل ﴿ ٍلاَو ْنِم ِهِنوُد ْنِم ْمَُهل اَمَوُ َهل َّدَرَم ََالفً اءوُس ٍمَْوِقبُ َّ� َداََرأ اَذِإَو ْمِهُِسفَْنأِب اَم اوُرَِّيُغي ىَّتَح ٍمَْوقِب اَم ُرَِّيُغي َال ََّ� َّنِإ َِّ�ِرَْمأ ْنِمُ َهنوَُظفَْحي ِهِفْلَخ ْنِمَو ِهْيََدي ِنَْيب ْنِم ٌتَابِ
)��( ﴾
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] دعرلا ةروس [

ضبقأل ضكرأ انأ ،تالوعفملا نع لاعفألا ليطعتو ،لاعفألا نم هيعدتستو هيضتقت امع فاصوألا ليطعتو ،اهيناعمو اهفاصوأ نع هئامسأ ليطعت ليحتسملا نم ؛ةوخإلا اهيأ

مسالا ،هلوعفم نع لعفلا تلطع ،ءاملا ىلإ لصأ مل ،ءاملا ىلإ لصألً ارئب رفحأ ؟نوهبتنم متنأ له ،هلوعفم نع لعفلا تلطع ،هيلع ضبقأ نأ عطتسأ مل نكل ،لعف اذه نالف ىلع
.ناميإلاب رفص اذه ،هتاذ نع مسالاو ،همسا نع ةفصلاو ،هتفص نع لعفلاو ،هلعف نع لوعفملا لطع نمف ً،الوعفم يضتقي لعفلاو ً،العف يضتقت ةفصلاو ، ةفص يضتقي
هلاعفأ ،ىنسح هؤامسأ ،ىلضف ىلثم هفاصوأ ،هقح يف ليحتسم اهتابجوم نع اهليطعت ضرفف ،ىنسح هؤامسأو ،حلاصموً امكح هلاعفأو ،لامك تافص هفاصوأ تناك اذإ :لاق
:ىنسحلا هللا ءامسأ ضعبل راكنإ وه تافصلاو لاعفألاو ءامسألا هذهل ليطعت يأ كلذل ،ةميكح

﴾ )��( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمبُ هَِّنإ ُْمْتئِش اَم اُولَمْعا ِةَمَايِقْلا َمَْويً انِمآ ِيْتَأي ْنَم َْمأ ٌرْيَخ ِراَّنلا ِيف َىقُْلي ْنََمَفأ َانَْيلَع َنَْوفَْخي َال َانِتَايآ ِيف َنوُدِحُْلي َنيِذَّلا َِّنإ ﴿

] تلصف ةروس [

اوقرح ,اولكأ ،ةملك يأب مهعم ملكتي ملو ً,ادالوأ بجنأ لجر :هرمأ نع هلطع ،هب قيلي ال ام ىلإ هبسن كلذب هنأو ،هباقعو هباوثو هيهنو هرمأ نع هلطع نم ىلع ءاملعلا ركني اذهل
،تماص بألا ،اوقعصف يئابرهكلا رايتلاب اوكسمأ ً،امومسمً اماعط اولكأ ،ةينآلا اورسك ً،اضعب مهضعب برض ،تماص بألا ،هدي حرج ً،ائيسً اماعط اولوانت ،ةأفدملاب مهسفن
هللا ،هيهنو هرمأ نع هانلطع لجو زع هللا ،عيرشتلاب ةاطغم تسيل ،ةدقعم ةيضق نآلا نوكت نأ نكمم ،هني ملو رمأي مل هللا :تلق اذإف ،يهن هلو رمأ هل بألا ،ليحتسم ؟بأ اذه له
:لاق ؟لاق اذام

ُنَسَْحأَو ٌرْيَخ َكِلَذ ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�اِب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك ْنِإ ِلوُسَّرلاَو َِّ� َىِلإُ هوُّدَُرف ٍءْيَش ِيف ُْمتْعَزَاَنت ْنَِإف ْمُكْنِم ِرَْمْألا يِلُوأَو َلوُسَّرلا اُوعيَِطأَو ََّ� اُوعيَِطأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
 ﴾ )��(ً اليِْوَأت

] ءاسنلا ةروس [

.هلهج نم هلهجو هملع نم هملع :لوقأ نكل ،اهلً امكح يطغي ام ّةنسلاو باتكلا يفو الإ ,ةمايقلا موي ىلإ اهيف عزانتم ةيضق نم ام هنأ :كلذ ىنعم
.هباقعو هباوث نع هلطع وأ ,هيهنو هرمأ نع هللا تاذ لطع نم لك ً:اذإ
كل لوقي ،هبقاعي ميقتسملاو همركي فرحنملا ناسنإلا نأ اهانعم ،لدع هدنع سيلو ،ةمكح هدنع سيل هنأ :كلذ ىنعم ،اهل ًالهأ سيل نم معنلا يطعي لجو زع هللا نإ :كل لاق اذإ
,ءوسلا ةرئاد مهيلع ،ءوسلا نظ �اب نيناظلا نم تنأ ؟�اب كنظ اذكهأ ؟مالكلا اذه ام ,منهج يف انعضيو انتايح لاوط هدبعن نأ نكمم ،ةقالع انل سيل نحن هكلم اذه :صخشً الثم
:لوقتو ،ةنجلا يف ءادعلا هبصان نمو ،رانلا يف هتعاط يف هلك هرمع ذفنتسا نم عضيو ,هئايلوأ ىلع رودت ةرئادلا لعجيو ،مهفعضيو هءايلوأ لذخيو،مهيوقيو هءادعأ رصني
:لاق لجو زع هللاً اساسأ ،�اب نظ ءوس اذه ً،اقالطإً ادبأ هللا فرعي ال ,نظلا اذه نظ نم هللاو ؟�اب كنظ اذكه ،هكلم كلملا ،ديري ام لعفيو ,ءاشي ام لعفي

َرَْمْألا َّنِإ ُْلق ٍءْيَش ْنِم ِرَْمْألا َنِم َاَنل ْلَه َنُولُوَقي ِةَّيِلِهاَجْلا َّنَظ ِّقَحْلا َرْيَغ َِّ�ِاب َنوُّنَُظي ْمُهُُسفَْنأ ْمُْهتَّمََهأ َْدقٌ َةفِئاَطَو ْمُكْنِمً َةفِئاَط ىَشَْغيً اسَاُعنً َةنََمأ َِّمغْلا ِدَْعب ْنِم ْمُكَْيلَع َلَزَْنأ َُّمث ﴿
اَمُ َّ� َيَِلتَْبيِلَو ْمِهِعِجاَضَم َىِلإ ُْلَتقْلا ُمِهَْيلَع َِبتُك َنيِذَّلا َزََرَبل ْمُكِتُوُيب ِيف ُْمتْنُك َْول ُْلق َانُهاَه َانِْلُتق اَم ٌءْيَش ِرَْمْألا َنِم َاَنل َناَك َْول َنُولُوَقي ََكل َنوُدُْبي َال اَم ْمِهُِسفَْنأ ِيف َنُوفُْخي َِِّ�ُ هَّلُك

﴾ )���( ِروُدُّصلا ِتاَِذب ٌميِلَعُ َّ�َو ْمُكِبُوُلق ِيف اَم َصِّحَُميِلَو ْمُكِروُدُص ِيف

] نارمع لآ ةروس [

  :لاق هللا ، طباض ريغ نم ،انمحر ءاش نإو ،انبذع ءاش نإ ،هكلمب ديبع نحن نوريثك سانأ كانه

﴾ )��( ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلَع ِيّبَر َِّنإ اَِهَتيِصَاِنبٌ ذِخآ َوُه َّالِإ ٍةَّباَد ْنِم اَم ْمُِكّبَرَو ِيّبَر َِّ� َىلَع ُتْلَّكََوت ِيِّنإ ﴿

] دوه ةروس [

:لاق ) ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىلَع ِيّبَر َِّنإ ( :لاق ،ةماقتسالاب هسفن مزلأ هللا نأ :ينعتف ،ةلالجلا ظفل عم ىلع تءاج ام ثيح ﴿

﴾ )��( َرُوفَكْلا َِّالإ يِزاَُجن ْلَهَو اوَُرفَك اَِمب ْمُهَانْيَزَج َكِلَذ  ﴿

] أبس ةروس [

:لاق ةقيقد يه مك رظنا

﴾ )���(ً اميِلَعً ارِكاَشُ َّ� َناَكَو ُْمتْنَمآَو ُْمتْرَكَش ِْنإ ْمُكِباََذِعبُ َّ� َُلعَْفي اَم ﴿

] ءاسنلا ةروس [

 :لاق

﴾ )�ُ(هََريً اّرَش ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنَمَو )�(ُ هََريً ارْيَخ ٍةَّرَذ َلَاْقثِم ْلَمَْعي ْنََمف ﴿

]  ةلزلزلا ةروس [

 :لاق

﴾ )��( ِباَسِحْلا ُعيِرَس ََّ� َّنِإ َمَْويْلا َمْلُظ َال َْتبَسَك اَِمب ٍسَْفن ُّلُك ىَزُْجت َمَْويْلا ﴿

] رفاغ ةروس [

  :لاق
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َانَْيلَع َتَْبتَك َمِل َانَّبَر اُولَاقَوً َةيْشَخ َّدََشأ َْوأ َِّ� َِةيْشَخَك َساَّنلا َنْوَشَْخي ْمُهْنِم ٌقيَِرف اَِذإ ُلَاتِقْلا ُمِهَْيلَع َِبتُك اََّمَلفَ ةاَكَّزلا اُوتآَوَ ةَالَّصلا اوُمِيَقأَو ْمَُكيِدَْيأ اوُّفُك ْمَُهل َلِيق َنيِذَّلا َىِلإ ََرت َْمَلأ ﴿
﴾ )��(ً الِيَتف َنوَُملُْظت َالَو َىقَّتا ِنَمِل ٌرْيَخُ ةَرِخْآلاَو ٌليَِلق َايْنُّدلا ُعَاتَم ُْلق ٍبيَِرق ٍلََجأ َىلِإ َاَنتْرََّخأ َالَْول َلَاتِقْلا

] ءاسنلا ةروس [

:ريمطق الو ريقن الو

َنوُمِلَْظي ْمُهَُسفَْنأ اُوناَك ْنَِكلَو ْمُهَمِلَْظيِلُ َّ� َناَك اََمف ِتَاِنَّيبْلاِب ْمُُهلُسُر ْمُْهَتَتأ ِتاَكَِفتْؤُمْلاَو ََنيْدَم ِباَحَْصأَو َميِهاَرِْبإ ِمَْوقَو َدوَُمثَو ٍداَعَوٍ حُون ِمَْوق ْمِهِلَْبق ْنِم َنيِذَّلاُ َأَبن ْمِِهْتَأي َْمَلأ ﴿
)��( ﴾

] مورلا ةروس [

﴾ )��( ٌرِيبَخ ٌفيَِطل ََّ� َّنِإُ َّ� اَِهب ِْتَأي ِضَْرْألا ِيفَْوأ ِتاَواَمَّسلا ِيف َْوأ ٍةَرْخَص ِيف ْنَُكَتف ٍلَدْرَخ ْنِم ٍةَّبَح َلَاْقثِم َُكت ْنِإ اَهَِّنإ ََّيُنب َاي ﴿

] نامقل ةروس [

مل ,نآرقلا أرق ام هنأ :كلذ ىنعم ,يعرش مكح اهل سيل اياضق كانه :لاق اذإ ،انوديفأ ،ّريحي ءيش يخأ اي ،يعرش مكح اهل سيل اياضقلا ضعب كانه ,هيهنو هرمأ نع هلطع نمف
:أرقي

َْنأَو ِبُصُّنلا َىلَع َحُِبذ اَمَو ُْمتْيَّكَذ اَم َّالِإ ُُعبَّسلا َلََكأ اَمَوُ ةَحيِطَّنلاَوُ َةيِّدََرتُمْلاَوُ ةَذُوقْوَمْلاَوُ َةقِنَخْنُمْلاَو ِهِب َِّ� ِرَْيغِل َّلُِهأ اَمَو ِريِزْنِخْلا ُمَْحلَو ُمَّدلاَوُ َةتْيَمْلا ُمُكَْيلَع ْتَمِّرُح ﴿
ِنََمفً انيِد َمَالْسِْإلا ُمَُكل ُتيِضَرَو ِيتَمِْعن ْمُكَْيلَع ُتْمَْمَتأَو ْمَُكنيِد ْمَُكل ُتْلَمَْكأ َمَْويْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشَْخت ََالف ْمُكِنيِد ْنِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َِسَئي َمَْويْلا ٌقْسِف ْمُكِلَذ ِمَالَْزْألاِب اوُمِسَْقتَْست

﴾ )�( ٌميِحَر ٌرُوفَغ ََّ� َِّنَإف ٍْمثِِإل ٍفِناََجتُم َرْيَغ ٍةَصَمْخَم ِيف َّرُطْضا

]  ةدئاملا ةروس [

:أرقي مل

﴾ )��( َنوُرَشُْحي ْمِِهّبَر َىِلإ َُّمث ٍءْيَش ْنِم ِبَاتِكْلا يِف َانْطََّرف اَم ْمُُكلَاثَْمأ ٌمَُمأ َّالِإ ِهْيَحَانَجِب ُريَِطي ٍرِئاَط َالَو ِضَْرْألا ِيف ٍةَّباَد ْنِم اَمَو ﴿

] ماعنألا ةروس  [

:أرقي مل

ُنَسَْحأَو ٌرْيَخ َكِلَذ ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�اِب َنُونِمُْؤت ُْمتْنُك ْنِإ ِلوُسَّرلاَو َِّ� َىِلإُ هوُّدَُرف ٍءْيَش ِيف ُْمتْعَزَاَنت ْنَِإف ْمُكْنِم ِرَْمْألا يِلُوأَو َلوُسَّرلا اُوعيَِطأَو ََّ� اُوعيَِطأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿
﴾ )��(ً اليِْوَأت

]  ءاسنلا ةروس [

امو ،هردق قح هردق امف كلذ ىلإ هبسن نم نأو ،هيلع هب مكح امم ءيس مكح كلذ نأو ،هنع هزنتي ام ىلإ هبسنو ،هب قيلي ال ام ىلإ هبسن ،هباقعو هباوثو هيهنو هرمأ نع هلطع نم
 .ةوبنلا يركنم قح يف ىلاعت لاق امك ،هميظعت قح همظع
:تايآلا قدأ نم ةميركلا ةيآلا ؟يهن الو رمأ الب مهعديو قلخلا قلخي لجو زع هللا نكمملا نم له

ًارِيثَك َنُوفُْختَو اََهنوُدُْبت َسيِطاََرقُ َهنُوَلعَْجت ِساَّنلِل ىًدُهَوً ارُون ىَسوُم ِهِب َءاَج يِذَّلا َبَاتِكْلا َلَزَْنأ ْنَم ُْلق ٍءْيَش ْنِم ٍرََشب َىلَعُ َّ� َلَزَْنأ اَم اُولَاق ْذِإ ِهِرَْدق َّقَح ََّ� اوُرََدق اَمَو ﴿
ّلُعَو ﴾ )��( َنُوَبعَْلي ْمِهِضْوَخ ِيف ْمُهْرَذ َُّمثُ َّ� ُِلق ْمُكُؤَابآ َالَو ُْمتَْنأ اوَُملَْعت َْمل اَم ُْمتْمِ

] ماعنألا ةروس [

:ىلاعت لاق ,ىدس قلخلا قلخ ،تاهيجوت هل سيل ,تاميلعت هل سيل هللا نأ :كلذ ىنعمف ،يهنلاو رمألا نع هللا تاذ اولطع

﴾ )�ُ(هَماَظِع َعَمَْجن ْنََّلأ ُناَسْنِْإلا ُبَسَْحَيأ ﴿

] ةمايقلا ةروس [

﴾ )���( َنُوعَجُْرت َالَانَْيِلإ ْمُكََّنأَوً اَثبَع ْمُكَانَْقلَخ اَمََّنأ ُْمتْبِسََحَفأ ﴿

] نونمؤملا ةروس [

﴾ )��(ىًدُس َكَْرُتي َْنأ ُناَسْنِْإلا ُبَسَْحَيأ ﴿

]  ةمايقلا ةروس [

اذه ؟باسح دجوي ال ؟نايوتسي له هقرس بلاطو هأرق بلاط ،باتكلا أرق اذه ،ةبتكملا نمً اباتك قرس اذه ،موادي مل اذه ,مواد اذه ؟تاداهش الو صحف اهيف سيلأ ً:الثم ةعماجلا
:باقعلاو باوثلاو داعملا يركنم قح يف ىلاعت لاقو ) ٍءْيَش ْنِم ٍرََشب َىلَعُ َّ� َلَزَْنأ اَم اُولَاق ْذِإ ِهِرَْدق َّقَح ََّ� اوُرََدق اَمَو ( :ناوكألا قلاخ ال ناسنإ هنع هزنتي

﴾ )��( َنوُكِرُْشي اَّمَع َىلَاَعتَوُ َهناَحْبُس ِهِنيَِمِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو ِةَمَايِقْلا َمَْويُ ُهتَضَْبقً اعيِمَج ُضَْرْألاَو ِهِرَْدق َّقَح ََّ� اوُرََدق اَمَو ﴿

] رمزلا ةروس [
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شيعي ناسنإ ؟نايوتسي له ،ءايبنألاك هضاقنأ ىلع سانلا شيعي ناسنإو ،سانلا ضاقنأ ىلع شيعي ناسنإ ،هللا يدي نيب فوقو ،تاباسح ةيوستو ،باسح كانه هنأ كلذ ينعي
 :مهئاطعو مهلذب ىلعو ,مهتلوطب ىلعو ,مهدهج ىلعو ,مهتوعد ىلع سانلا شاع ءايبنألاو ,سانلا ضاقنأ ىلع

﴾ )��(َنوُمُكَْحي اَم َءاَس ْمُُهتاَمَمَو ْمُهَايْحَم ًءاَوَس ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلاَك ْمَُهَلعَْجن َْنأ ِتَاِئّيَّسلا اوُحََرتْجا َنيِذَّلا َبِسَح َْمأ ﴿

]  ةيثاجلا ةروس [

نكل ,ناسنإلا نزاوت لتخيس ؟ملاعلا ضاقنأ ىلع نوشيعي فيك ؟ةفيعضلا بوعشلا نودحتي فيكو ,ءايوقألا هلوقي ام عمسو ,هللا نع ديعب لجر اذإ ،ديحوتلا نع ةديعب اهنأل
:هنزاوت ديعتسي ديحوتلاب

﴾ )��(ُراَصَْبْألا ِهِيف ُصَخَْشت ٍمَْويِل ْمُهُرِّخَُؤي اَمَِّنإ َنوُمِلاَّظلا ُلَمَْعي اَّمَعً الِفاَغ ََّ� ََّنبَسَْحت َالَو ﴿

]  ميهاربإ ةروس [

﴾ )���(ُداَهِمْلا َْسِئبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَْوأَم َُّمث ٌليَِلق ٌعَاتَم )���( ِدَالِبْلا ِيف اوَُرفَك َنيِذَّلا ُبَُّلَقت َكَّنَُّرَغي َال ﴿

] نارمع لآ ةروس [

لجرلا اذه لثمك ،ةمكحلا هذه مهف نع زجعن نأ وأ اهنمً افرط فشكن نأ امإ نحن نكلو ،ةمكح اهدعب ام ةمكح ،ةغلابلا ةمكحلا هردقو هاضق امو لك يف لجو زع � ؛ةوخإلا اهيأ
تيب نم لعجي نأ نم ريقح طقاس ناسنإل حمس فيك ،مدآ دلو ديس ،قحلا بيبحو قلخلا ديس هبيبح ؟اذهب هل هللا حمس فيك ،يدشر ناملس ةراعد راد ةوبنلا تيب نم لعج يذلا
 ؟ةراعدللً اتيب ةوبنلا
:ىلاعت لاق ,ةغلاب ةمكح هل لجو زع هللا ،اوملسأو ةقيقحلا نع اوثحبف ،هوقدصي مل باتكلا اذه اوؤرق امل ،باتكلا اذه ببسب اوملسأ يناطيرب فلأ نورشع

ِهَْيلِإ َىغَْصتِلَو )���( َنوَُرتَْفي اَمَو ْمُهْرََذفُ هُوَلَعف اَم َكُّبَر َءاَش َْولَوً اروُرُغ ِلَْوقْلا َفُرْخُز ٍضَْعب َىِلإ ْمُهُضَْعب يِحُوي ِّنِجْلاَو ِسْنِْإلا َنيِطَايَشً اّوُدَعٍ ِّيَبن ِّلُكِل َانَْلعَج َكِلَذَكَو ﴿
﴾ )���(َنُوفَِرتْقُم ْمُه اَم اُوفَِرتَْقيِلَوُ هْوَضَْريِلَو ِةَرِخْآلاِب َنُونِمُْؤي َال َنيِذَّلاُ ةَِدئَْفأ

] ماعنألا ةروس [

ينعت بتكلا هذه ،ةغلاب ةمكحل ًادج ةريثك تاعبط عبطتو ،زمل اهيف ،زمغ اهيف ،نعط اهيف ،تاماهتا اهيف ،تافارحنا اهيف ،تالالض اهيف ,بتك رشنت نأ لجو زع هللا حمس
فعاضي ،در نع ،باوج نع ثحبي نمؤملا ،تالالضو تاهبش رهظت املف ،موثرجلا اذهل ًاداضم ًالصم ءىيهي مسجلا ،فيعض هنكلو موثرج حاقللا ،نينمؤملل تاحاقللا
.قلطملا ريخلل رشلا فظوي لجو زع هللاً امئاد كلذل ،هناميإ ىوقيف ققدي ققحتي ،هءاملع لأسي ،هدهج
لجو زع هللا لعل ,لجو زع هللا ةمكح رظتني نأ هيلع ناسنإلا ،ديري ام لعفي هللاو ديرأ انأو ديرت تنأ كنأل ؟جيلخلا برح يف اوملسأ يكيرمأ يدنج فلأ نيعبرأ نأ :نوقدصت له
:لاق امنيح

﴾ )�(َنِيثِراَوْلا ُمَُهَلعَْجنَوً ةَِّمَئأ ْمَُهَلعَْجنَو ِضَْرْألا ِيف اُوفِعُْضتْسا َنيِذَّلا َىلَع َّنَُمن َْنأ ُديُِرنَو ﴿

] صصقلا ةروس [

يأ ،هتافصو هئامسأ عيمج يف هل دبعتملا :وه لجو زع � ةيدوبع سانلا لمكأو ً،الاحوً ةفرعموً املع ،هب صاخ دبعت هل ىنسحلا هللا ءامسأ نم مسا لك ،هب صتخم دبعتهل مسا لك
لدعلا دبعيو ،قلخلا يف فطلتيف فيطللا دبعيو ،قلخلا محريف ميحرلا دبعيو ،هللا نيد يفً ايوق نوكيف يوقلا دبعيو ً،اميكح نوكيف ميكحلا دبعيو ً،اميلح نوكيف ميلحلا هللا مسا دبعي
دبعتلا نع ريدقلا مساب دبعتلا هبجحي نمك ،رخآ مسا ةيدوبع نع مسا ةيدوبع هبجحت ال ،لوألا فصلا يف وهف ةدابعلا قح هئامسأ لكب هللا دبع اذإ نمؤم لك ،هماكحأ يف فصنيف
.ميحرلا ميلحلا مساب هدبعأو ،ريدقلا مساب هدبعأ ،شطب شطب اذإ وهف ،ريدق هللا ،ميحرلا ميلحلا همساب
لدعلا مسا نع ربلاو ددوتلا مسا هبجحيو ،ميحرلا نع مقتنملا وأ ،مقتنملا مسا نع ميحرلا مسا هبجحي دقو ،يطعملا مسا نع عناملا مسا وأ ،عناملا مسا نع يطعملا مسا هبجحي دقو
 .هئامسأ لكب هدبعت نأ يغبني ،هئامسأ لالخ نم هتالامك نمً افرط تفرع دق تمد ام ،هئامسأ لكب هللا دبعت نأ بجي ،ءايربكلاو ةمظعلاو توربجلاو
 :ىلاعت لاق ،نآرقلا بلق نم ةقتشم ةقيرط يهو ،لجو زع هللا ىلإ نيرئاسلا نم لّمكلا ةقيرط هذهو :لاق

﴾ )���( َنُولَمَْعي اُوناَك اَم َنْوَزُْجيَس ِهِئاَمَْسأ ِيف َنوُدِحُْلي َنيِذَّلا اوُرَذَو اَِهبُ هوُعْدَاف َىنْسُحْلا ُءاَمَْسْألا َِِّ�َو ﴿

] فارعألا ةروس [

لكب هللا دبعا ،انيطعيل يطعملا مساب هللا عداو ،انب فطلتيل فيطللا مساب هللا عداو ،نيملاظلا نم مقتنيل مقتنملا رابجلا مساب هللا عدا ،ىشطعلا محريل ةرات ميحرلا مساب هللا عدا
.ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ
هللا عدا ،اهتيدوبع نم مهظحب اوذخأيو ،اهب هيلع اونثي نأو ،هتافصو هئامسأب هنوفرعي ، هدابع وعدي وهف ،دبعت ءاعدو ,ءانث ءاعدو ,ةلأسم ءاعد نوكي -نوملعت امك- ءاعدلاو
.ءامسألا هذه نمً اظح ذخو ،هيلعً اينثم هوعداو ً،ايعاد هئامسأب
مل )ُ َهل َانْبََجتْسَاف ( :ليلدلاو ،ءاعد ءانثلا ءاملعلا ّدعف ،هللا ىلع ىنثأ ،نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ :تاملظلا يف ىدان ,توحلا نطب يف عقو امدنع سنوي انديس
:لاق ،ينجرخأ يبر اي :لقي

يِجُْنن َكِلَذَكَو َِّمغْلا َنِمُ هَانْيََّجنَوُ َهل َانْبََجتْسَاف )��( َنيِمِلاَّظلا َنِم ُتْنُك ِيِّنإ ََكناَحْبُس َتَْنأ َِّالإَ َهِلإ َال َْنأ ِتاَُملُّظلا ِيف ىَدَاَنف ِهَْيلَع َرِدَْقن َْنل َْنأ َّنََظفً ابِضَاغُم َبَهَذ ِْذإ ِنوُّنلا اَذَو ﴿

﴾ )��( َنِينِمْؤُمْلا

] ءايبنألا ةروس [

6



: ةمتاخلا   

.ملاع لك بحي ملاع هللا نإ ،ءاملعلا بحي هللا ،ملعللً الصحمً القاعً افيصحً امهف نوكت نأ كبحي ،ميلع لك بحي ميلع لجو زع هللا :سردلا يف ةطقن رخآ
.ميحرلا بحي ميحر هللا ،هئامسأب الإ هيلإ برقتت نأ عيطتست نل :ةقيقحلا
دجوي ال ،ناويحلاب ةقالع هل سيل ،ةمحر هذه هجلاعيو يرطيب ىفشتسم ىلإ بهذيو ،ةصاخ ةرايس بكريو ,ناويحلا لمحي ،ةايحلا ديق ىلع لاز امو ,َسِهُدً اناويح دهاشي ناسنإ
ًاداوج نك داوج وه ،هئامسأب هل برقت هللا كبحي نأ تدرأ اذإ ،ليخبلا بحي ال هللا ،داوج لك بحي داوج ,ميحرلا بحي هللا ً،ابلك تقس يغبل رفغ لجو زع هللا ،هنم هيتأي عفن يأ
بحي ليمج ،لجو زع هللا كبحي كيفظوم عم كلوح نم عم كدالوأ عمً الداع نك لدع وه ،هللا كمحري ضرألا يف نم محرا ميحر وه ،هللا كبحي ملعلا بلطا ميلع وه ،هللا كبحي
ضعب ،لامجلا بحي ليمج هللا نإ ،كبحي هللا ،قارب لوبقم رهظم كل ،كبايث يف ةمجسنمً اناولأ كانه نوكي نأ لواح ،ةفيظن كبايث لعجا ,رطعت ،كرعش لّجر ,فظنت ،لامجلا

.يناطيش مهف اذه !لامجلا بحي ليمج هللا نإ :كل لوقيو ،تاوانسحلا نم هينيع ألمي :رخآً امهف اهومهف سانلا
،هلهأو ءايحلا بحي ييح ،مهدح دنع مهفقويو مهعمقي نيملاظلا عمقي يذلا وه ،ىنسحلا هئامسأ نم مساك ىنعمب مقتنملا امأ ،يضرألا ىنعملاب مقتنملا هركي هللا ،وفعلا بحي وفع
.ييحلا بحي ،هللا هبحي ال فرجعتملا يلاعتملا حقولا اذه
بوتي ,هقلخ بحي هنأل ،ءاملحلا بحي ميلح ،نيرباصلا بحي روبص ،نيركاشلا بحي روكش ،راربألا بحي رب ،اهردخ يف ءارذعلا نمً اءايح دشأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
.هدابع نم حفصيو بوتيو وفعي نم بحيو ،مهنع حفصيو ,مهنع وفعيو ,مهل رفغيو ,مهيلع
يضتقت لاعفألاو،لاعفأ يضتقت تافصلاو ،تافص يضتقت ءامسألاو ،ءامسأ يضتقت تاذلا :قئاقحلا هذه مكل تحضو دق نوكأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا وجرأ ؛ةوخإلا اهيأ
ماد ام ,اهل ىنعم ال ةفصب هسفن فصي نأ نكمي ال لجو زع هللا ،دحلأ دقف ,هئامسأ نع هتاذو ,هتافص نع هئامسأو ,هلاعفأ نع هتافصو ,هلوعفم نع هللا لعف لّطع نمف ،ليعافم
 ً:ادج ةريثك دهاوش كانهو ،مولظملا فصنيسو ملاظلا نم مقتنيس هنأ وه لعفلاو ،لعف هل لدعيو ،لدعي هنأ هتفصف ،لدعلا هسفن ىّمس
،هتخأ ديري ال ،دالوأ هعمو ةجوز هعمو ،ثاثألاب هشرف ً،الماكً اديدجت هددج ،هبيترت ّريغ ,تيبلا ّلتحا ,ةلئاط ةورث هعم ً,ادج ٍقار دلب نم خألا ءاجف ،اهيبأ تيب يف نكست ةناسنإ
هتجوز عم شيعيل ءيش لك أيهو ،هشرفو هددجو تيبلا ىلع ىلوتسا ،هيف نكست اهتيب ،كتوخأ دنع ،كلهأ دنعل يبهذا :اهل لاق ،اهدرط ىلع لمع ،تيبلا يف ةصح اهل هتخأو
ىعرتل تيبلا ىلإ دوعت نأ هتخأ وجري راصف ،دالوأ هدنعو ،ةايحلا تقراف ،مامحلا هتجوز تلخد ,تيبلا يف هانكس نم عوبسأ دعب ،هتخأ درطو ,تيبلا اذه يف ةمعان ةايح هدالوأو
ً:اديدشً اماقتنا هنم مقتنا نكل ،اهلجأ يف تتام ةجوزلاً اعبط ،لدع هللا ,لبقت الأ فاخيو اهوجري ،دالوألا

﴾ )��(ٌديِدََشل َِكّبَر َشَْطب َّنِإ ﴿

] جوربلا ةروس [

ال هنأ ىلع وأ ,محري ال هنأ ىلع وأ ,ملعي ال هنأ ىلع هللا عم لماعتت نأ كايإ ،لدعلا ةلئاط تحت عقت نأ كايإف ،لوعفمو لعفو ةفصو مساو تاذ هل هللا ،قيقدلا مهفلا اذهب هللا عم لماعت
. ) ٌديِدََشل َِكّبَر َشَْطب َِّنإ ( :كايإ ,لدعي
.تافصلاو ءامسألا دوهش ةلزنم ةلزنملا هذه ؛ةوخإلا اهيأ
ليمج وه ،ملاعلا بحي ميلع وه ،مركلا بحي ميرك وه ،لدعلا بحي لداع وه ،هيلإ هب برقتتً اقلخ هئامسأ نم قتشت نأ الإ هللا ىلإ برقتت نأ عيطتست ال :سردلا يف قيقدلا ءيشلا
نوبرقي ءايوقألا امأ ،لماكلا الإ برقي ال هللا ,اذكه هيلإ كل ةليسو نوكيً اقلخ هئامسأ نم قتشت نأ الإ هللا ىلإ برقتت ال ،ميلحلا بحي ميلح وه ،ميحرلا بحي ميحر وه ،لامجلا بحي
.كعرو ردقب ،هللا كبرقي كطابضنا ردقب ؛لماكلا الإ برقي ال كولملا كلم امأ ،ءالولا نلعأ ناسنإ يأ
.نيعوبسأ هنع يحولا عُطق ،-تأرق اذكه- ،اهلكأف ةرمت ريرسلا ىلع ىأر ً,اعئاج ناك ميركلا يبنلا
طلخ يذلا ،طلخم نم ةعكر فلأ نم ريخ عرو نم ناتعكرو ،عرولا ةدش نم،نهرلاب عفتني الئل ،هدنع نهترم تيب لظ يف فقو ام :نامعنلا ةفينح وبأ لاق ،عرولا بحي هللا
ً.ائيس رخآوً احلاصً المع
،انيلع رثؤت الو انرثآ ،انهت الو انمركأ ،انمرحت الو انطعأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب
.ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع مهللا ىلصو ،انع ضراو انضرأ

نيملاعلا بر � دمحلا و
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