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

. رارِفلا مويلا ةلزنم

نم ةطبنتسم ةلزنملا هذه ،رارِفلا ةلزنم مويلا ةلزنملاو ،نيعتسن كايإو دبعن كاَّيإ لزانم يف ,نيكلاسلا جرادم سورد نم نيسمخلاو يناثلا سردلا عم ؛نونمؤملا  ةوخإلا اهيأ
:ىلاعت هلوق

﴾ )��( ٌنِيبُم ٌريَِذنُ هْنِم ْمَُكل ِيِّنإ َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ﴿

] تايراذلا ةروس [

.ِنئْمَطُم ٍءيش ىلإ جعزم ٍءيش نم ،نمآ ٍءيش ىلإ فيخم ٍءيش نم ،ءيش ىلإ ٍءيش نم بورهلا :رارفلا ةقيقحو

: رارفلا عاونأ

: ناعون رارفلاو ؛ ةوخإلا اهيأ
. ءادعسلا رارف-�
. ءايقشألا رارفو-�
. لجو َّزع هللا ىلإ ءادعسلا رارف
. يصاعملا ىلإ ،ايندلا ىلإ هنم ٌرارف ،هيلإ ال هنم ٌرارف ءايقشألا رارفو
.هئايلوأ رارفف ،هيلإ هنم رارفلا ءادعسلا رارف امأ ،هللا ىلإ ايندلا نم ٌرارف ءادعُسلا رارف
نم اورف ،هللا ىلإ رايغألا نم اورف ،هللا ىلإ هللا ىوس امم اورف ،هتعاط ىلإ هتيصعم نم ،هتَّنج ىلإ هباقع نم ،هيلإ هنم اورف يأ ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف (:ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق
.هللا ىلإ ءاكرُشلا
نم ٌةلزنم رارفلاف ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف( :لجو َّزع هللا لاق امنيحو ،دِعْسُم ءيش ىلإ فيخم ءيش نم رارف ةيلمع ،ةعاطلاو ناميإلاب هباوث ىلإ هللا باذع نم اوبرها :نورخآ لاقو
.لجو َّزع هللا ىلإ نيكلاسلا لزانم
ًةقث َِةعَسلا ىلإ قيضلا نمو ً،امزعوً اَّدِج ريمشتلا ىلإ لسكلا نمو ،ىعست نأو دقتعت نأ ،ملعلا ىلإ لهجلا نم ً،ايعسوً ادقع ملعلا ىلإ لهجلا نم ٌرارف :رارفلل رخآ ىنعم كانه

ً.اءاجروً ةقث ةعسلا ىلإ قيضلا نمو ً،امزعوً ادج ريمشتلا ىلإ لسكلا نم ً،ايعسوً اداقتعا ملعلا ىلإ لهجلا نم ً،اءاجرو
اوففخ ، ةديعب ةفاسملا نإف دازلا اورثكأ ، ريصب دقانلا نإف ةينلا اوصلخأ ، ديعب رفسلا نإف اودوزت ، بيرق رفسلا نإف اوبهأت ، رارفلا ةلزنم هذه اورمش ، دج رمألا نإف اورمش
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 .ةميزعلاو ةيدجلاو مامتهالا نم ةيلاع ةجرد اهيف ةيلمع رارفلا ةيلمع ، دج رمألا نإف اورمش ، قيمع رحبلا نإف رذ ابأ اي ةنيفسلا ددج ، دوؤكً ةبقع قيرطلا يف نإف لاقثألا

: لهجلا عاونأ

 :ناعون لهجلا ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ
. ٌلهج عفانلا قحلاب ملعلا مدع-�
. ٌلهج هاضتقمو هبجومب لمعلا مدعو-�
 . لمعي ال يذلا وه لهاجلاو ،ملعي ال يذلا وه لهاجلا

 : ملعلا مدع-�
:ليلدلاو

﴾)��( َنيِلِهاَجْلا َنِم َنوَُكأ َْنأ َِّ�ِابُ ذوَُعأ َلَاقً اوُزُه َاُنذِخََّتَتأ اُولَاقً ةََرَقب اوَُحبَْذت َْنأ ْمُكُرُْمَأيََّ� َِّنإ ِهِمَْوقِل ىَسوُم َلَاق ِْذإَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

. لجو َّزع هللا نع ٍةنامأب مكل هتلقن ،رمألا اذهبً الهاج نوكأ نأ �اب ذوعأ،ءايبنألا نأش نم سيل ءازهتسالا نأ ،ملعأ ال نأ �اب ذوعأ ،ملعلا لهج اذه
 .لمعلا مدعو ،ملعلا مدع :ناعون لهجلاف

: لمعلا مدع-�
: لاق امنيح مالسلاو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع فسوي انديس لوقك : لمعلا مدع امأ

﴾)��( َنيِلِهاَجْلا َنِم ْنَُكأَو َّنِهَْيِلإ ُبَْصأ َّنُهَدْيَك ِيّنَع ْفِرَْصت َِّالإَو ِهَْيلِإ ِيَننوُعَْدي اَّمِم ََّيِلإ ُّبََحأ ُنْجِّسلا ِّبَر َلَاق ﴿

] فسوي ةروس [

 :لهاج ئطخي يذلاو ،لهاج ملعي ال يذلاف ،لمع لهج هنكلو ٍملع لهج سيل ،لهج اذه هل لحتال ٍةأرما ىلإ ناسنإلا وبصي نأ

انيلهاجلا لهج قوف لهجنف    اـنيـلع ٌدحأ نـلـهجي ال الأ

نم ،لهجلاب غومدم هتايح يف ًةيساسأ ًةقيقح لهجي نم لك ،لهجلاب ٌغومدم لجو َّزع هللا يصعي نم لك :كلذل ،لمعلا لهج ىنعم اذه ،مارح وه ام بكترأ نأ �اب ذوعأ يأ
.بَّكَرُم ٍلهجب ٌغومدم اهفلاخيو اهفرعي
:لوقن نأ انرمأي ةحتافلا ةروس يف لجو َّزع هللا

ّلاَّضلا َالَو ْمِهَْيلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْيَغ ْمِهَْيلَع َتَْمعَْنأ َنيِذَّلا َطاَرِص )�( َميَِقتْسُمْلا َطاَرِّصلا َانِدْها ﴿ ﴾ )�(َنيِ

] ةحتافلا ةروس [

. لمع لهج ،اوفرحناو اوفرع نيذلا ءالؤه ) ْمِهَْيلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْيَغ (
ّلاَّضلا َالَو ( . ملع لهج ) َنيِ
:لوقي لجو َّزع هللا ،لمع لهج مهلهجف ،اوفرحناو اوفرع مهيلع بوضغملا امأ ،اوفرع ام مهنأل اوفرحنا ،اوفرحناو اوفرع ام نولاضلا

﴾ )��(ً اميِكَحً اميِلَعُ َّ� َناَكَو ْمِهَْيلَعُ َّ� ُبُوَتي َِكَئلُوَأف ٍبيَِرق ْنِم َنُوبُوَتي َُّمث ٍَةلاَهَِجب َءوُّسلا َنُولَمَْعي َنيِذَّلِل َِّ� َىلَعُ َةبْوَّتلا اَمَِّنإ ﴿

]  ءاسنلا ةروس [

.ةلهسو  ةعيرس مهتبوت ءالؤه ,ةلاهجب ءوسلا لمعي يذلا ،نارفغلا عيرس هبنذ ,ملعي ال يذلا اذه
. ةلاهج وهف هب هللا َيِصُع ام لك نأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ عمجأ :ةداتق لاقو
.لهاج وهف هللا ىصع نم لك نأ :ةباحصلا عمجأ :هريغ لاقو

)) ِهِمْلِِعب َبَجُْعي َْنأ الْهَج ِءْرَمْلاِب َىفَكَو ,ََّ� ىَشَْخي َْنأ اًمْلِع ِءْرَمْلاِب َىفَك ((

]  هننس يف يمرادلا هجرخأ  [

 :نَيلْهَجلا نم انه رارفلا ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ( لهاج وهف هللا يصعي نم )) هيصعي نأً الهج هب ىفكو ,هللا ىشخي نأً املع ءرملاب ىفك ((
.ً ةريصبوً ةفرعموً اداقتعا هليصحت ىلإ ملعلاب لهجلا نم
.ً ايعسوً ادصق حلاصلا لمعلاو عفانلا يعسلا ىلإ لمعلا لهج نمو
.جلثلاو دربلا ناكم ىلإ قيرحلا ناكم نم ,ةيدج اهدعب ام ٍةيدجب رفي ،قرتحي ال ناكم يفو قرتحيً اناكم ىأر ناسنإلا اذإف
ً.ايعسوً ادصق حلاصلا لمعلاو عفانلا يعسلا ىلإ لمعلا لهج نمو ً،ةريصبوًةفرعموً اداقتعا هليصحت ىلإ ملعلاب لهجلا نم ٌرارف رارفلاف

2



.لمعلا يعاد ىلإ لسكلا يعاد ةباجإ نم ناسنإلا رفي نأ ً:اضيأ رارفلاو
نأ ىلإ كوعدي نم ،لسكلا ىلإ كوعدي نم يف ،دابعلا قزري هللا ،قبا :كل لوقي نم دجت ، ةميزع ىلإ ،دهج ىلإ جاتحت ,ةبيطلا لامعألا ضعب مامأ ،تادابعلا ضعب مامأ ناسنإلاف
،روتفلا بئاوش نم هصالخإو لمعلا قدص انُه اه دجلا ،حالفلا ىلع يح ، لمعلا ىلإ كوعدي نم يفو ،يخرتست نأ ىلإ ،ةحارلا ىلإ ُدلخت نأ ىلإ ،لمعت ال نأ ىلإ ،قفنت ال
:ىلاعت لاق ,نوقفانملا

﴾ )���(ً اليَِلق َِّالإ ََّ� َنوُرُكَْذي َالَو َساَّنلا َنوُءاَُري َىلاَسُك اوُمَاق ِةَالَّصلا َىِلإ اوُمَاق اَذِإَو ْمُهُعِداَخ َوُهَو ََّ� َنوُعِداَُخي َنيِقِفَانُمْلا َّنِإ ﴿

] ءاسنلا ةروس  [

لين دعب ،ةساردلا ءاهتنا دعب ،بوتن ًادغ :نولوقي اوبوتي نأ اومه املك ،نوفِّوسملا كله دقو ،نواهتلاو فيوستلا دوعوو ,روتفلا بئاوش نم هصالخإو ,لمعلا قدص دجلا
( :ىنعم اذه ،دجلاو مزعلاب هرماوأ ىَّقلتن نأ انرمأي لجوَّزع هللاو ، ةَِّينَملا ةيتأت نأ ىلإ فِّوسي وهو هتايح لك يضمي ،تيب ءارش دعب ،لمع سيسأت دعب ،جاوزلا دعب ،ةداهشلا
:لاق ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف

﴾ )��( َنُوقََّتت ْمُكََّلَعل ِهِيف اَم اوُرُكْذاَو ٍةَُّوِقب ْمُكَانَْيتآ اَم اُوذُخ َروُّطلا ُمَُكقَْوف َانَْعفَرَو ْمَُكقَاثيِم َانْذََخأ ِْذإَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

﴾ )���( َنيِقِسَافْلا َراَد ْمُكيُِرأَس اَِهنَسَْحأِب اُوذُْخَأي َكَمَْوق ْرُْمأَو ٍةَُّوِقب اَهْذَُخف ٍءْيَش ِّلُكِلً اليِصَْفتَوً ةَظِعْوَم ٍءْيَش ِّلُك ْنِمِ حاَوَْلْألا ِيفُ َهل َانَْبتَكَو ﴿

] فارعألا ةروس [

﴾ )��(ً ّاِيبَص َمْكُحْلاُ هَانَْيتآَو ٍةَُّوِقب َبَاتِكْلا ِذُخ َىيَْحي َاي ﴿

] ميرم ةروس [

.روتفو ٍددرتب هب َرُِمأ ام ذخأي نمك ال ,ٍمزعو ٍداهتجاو ٍدجب يأ

: هللا ىلإ رارفلا يناعم نم

.نمحرلا ةعاط ةباحرو مالسإلا ُِقُفأو ناميإلا ةعس ىلإ ,رادلا هذه يف ناسنإلا يرتعت يتلا فواخملاو نزحلاو مغلاو مهلاب ردصلا قيض نم برهت نأ
مومه اهلك هذه ،عَّزوي مل ثرإ يف ،ءاكرشلا اهيف صلاختيمل ةكرشيف ،هعيب متي مل تيب يف ،لَّجست مل ضرأ يف ,ةكباشتم حلاصم هل ناسنإلا ،هحلاصم بابسأب قلعتي امم رارفلا
نأكو ،ىلاعتوكرابت �اب ةقثلا ءاضف ةعس ىلإ هردص قيض نم برهي ،هودعو هلهأو هندبو هلام نم اهب ُقَّلعتي امو حلاصملا هذه نم برهي ناسنإلاف ،ةقحامو ةطغاضو ةقحاس
قيض نمو ،كمومه نم جرخا َلاعت ،يدبع اي يلإ لاعت :لوقيو ,هوعدي هللا نأكو ،ةباجتسا دعب بر اي كل ًةباجتسا ،كيبل مهللا كيبل :لوقي ,مارحلا هللا تيب جح اذإ ناسنإلا
.اندنع كمومه طُح ،يلإ لاعت ،كحلاصم لقث نمو ،كردص
،هب هعنص ليمجل ءاجرلا نسحو ،هيلع لكوتلا قدصو ،ىلاعتو كرابت �اب ةقثلا ءاضف ةعس ىلإ ,نزحلا قيضو ،مغلا قيضو ،مهلا قيض نم ،هيرتعي ٍقيض نم رفي نمؤملا ً:اذإ
.هربو هفطل نم وجرملا عقوتو
،هديب كايالخ ،هديب كتزهجأ ،هديب كؤاضعأ ،هديب كلهأو ،هديب ءافعُضلاو ،هديب ءايوقألا ،هللا ديب كلوح نم لك ،ريدق ءيش لك ىلع هنأ يأ ،هللا عم مه ال :ةماعلا مالك نسحأ نمو
:ىلاعت لاقو ،هيلإ ٌدئاع هلك رمألا ،مه هل سيل هللا فرع نم ،هللا عم مه ال ،هديب ةليبنلا كؤاضعأ ،هديب ايالخلا ومن

ََّ� ِقََّتي ْنَمَو ِرِخْآلا ِمَْويْلاَو َِّ�اِب ُنِمُْؤي َناَك ْنَم ِهِب ُظَعُوي ْمُكِلَذ َِِّ�َ ةَداَهَّشلا اوُمِيَقأَو ْمُكْنِم ٍلْدَع ْيَوَذ اوُدِهَْشأَو ٍفوُرْعَِمب َّنُهُوقِرَاف َْوأ ٍفوُرْعَِمب َّنُهوُكِسَْمَأف َّنَُهلََجأ َنَْغَلب اَِذَإف ﴿
﴾ )�(ً ارَْدق ٍءْيَش ِّلُكِلُ َّ� ََلعَج َْدق ِهِرَْمأ ُغِلَاب ََّ� َّنِإُ ُهبْسَح َوَُهف َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتي ْنَمَو ُبَِستَْحي َال ُثْيَح ْنِمُ هْقُزَْريَو )�(ً اجَرْخَمُ َهل َْلعَْجي

] قالطلاةروس [

اضــقلا ىلإ رومألا لــِكو             اضرعم كموـــمه نع نك

ىـضـم دـق اـم هب ىـسنت     ٍلـجاـع ٍرـيـخب رــشبأو

ىـضر هبــقاوـع يف كـل     ٍطخــسـم ٍرــمأ َّبر اـي

اضفلا عــستا اـمَّبرو              قـــــيضملا قاــض اـمَّبرلو

اضرـتعـم نـكت الـف     ءاـــشي اـم لــعـفـي هـلـلا

ىضـم دـق ام ىلع ســقـف     لـيـمـجلا كدَّوـع هــلـلا

*  *  *
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جرـخملا اهنـم هللا دـنعو اعرذ      ىتــفلا اهب قاض ٍةلزان بر اي

جرفــت ال اهنأ نظي ناكو تجرف      اـهتاقلح تمكـحتسا املف تلزن 

.سانلا ىلع قاض ام لك نمً اجرخم هل لعجي :لاق )ً اجَرْخَمُ َهل َْلعَْجي ََّ� ِقََّتي ْنَمَو ( :ىلاعت هلوق ريسفت يفءاملعلا دحأ
يف مهيلع دتشاو ,سانلا ىلع قاض ام لك نم يقتملل لعجي هلالج َّلج هللا نإف ،ةرخآلاو ايندلا قئاضمو ،ةرخآلاو ايندلا دئادشل ٌعماج اذهو ،ةدش لك نمً اجرخم :مهضعب لاقو
ً.اجرخم ةرخآلاو ايندلا
.هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ،هنع مهاهن اممً اجرخم :مهنم نسحلا مامإلاو مهضعب لاقو
ةقثلا نع ربعو ،لماع لمع عيضي الو ،لمآ لمأ ُِبّيخي ال هناحبس ،ةََّتبلا هيف هلمأ بيخي ال هللا نإف ،هيلع لُّكوتلا قداص ،هل ءاجرلا نسح ،�اب نظلا نسح دبعلا ناك املك :نآلا
ىلإ فوخلا نم ،َةعَسلا ىلإ قيضلا نم ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ( :ىنعم اذه ،هب هنظ نسحو ,هل هئاجرو ,�اب هتقث نم ناميإلا دعب هل عسوأو ,ردصلل حرشأل هنإف ,ةعسلاب نظلا نسحو
.ةرخآلل علطتلا ىلإ ايندلا مومه نم ،ةنينأمطلا
نم ،اهقئادح نم ،اهلاومأ نم ،اهتراجت نم ،اهتابكرم نم ،اهئاسن نم ،اهتويب نم ،اهروصق نم ،ايندلا رهاظم نم ،لوصألا ىلإ موسرلا نم رارف كانه ً:اليلق انقمعت ول نآلا
يلصي نأ ىضري الف ،اهقئاقحو اهحاورأب نودتعي لب ,اهرهاوظو لامعألا موسرب نوعنقي ال مئازعلا بابرأ ،ديرجتلا ىلإ ظوظحلا نمو ،لوصألا ىلإ موسرلا نم ،اهنيتاسب
اهولعج قئاقحلا هذهب اولمع امنيح مهو ،قئاقحلا هينعتً اريثك هينعت ال روصلا ً,اءائر هلام قفني نأ الو ً،احئاس تيبلا جحي نأ الو ،هل ىنعم الً امايص موصي نأ الو ،ءافوج ةالص
.ةبولطملا يه اهقئاقح اولعج لب ,مهلامآ ىهتنم الو مهدصقم نم روصلا هذه اولعجي ملو ،ةبولطملا يه
. ؟لصن َملفً امئاد هللا عم نحن :تلاق ةلاض ٌقرف ،ةدوجوم نآلا قرفلا هذه نأ دقتعأ الو كانه
يذلاف ،ةقدنز اهرهاوظ ءاغلإو ،اهرهاوظ اوغلأو ،رومألا قئاقح ىلإ رهاظلا يف اوعس ءالؤه ،نآلا دوجو اهل سيل بلغألا معألا يف قرفلا هذه ،روصلا ال قئاقحلا ديرن نحن
.يلصي ال
حلفأ وه ،هب هرمأ لجو َّزع هللاً ايهلإً ارمأ كرت امدنع هنأ نظأ ً،ادحأ يذؤأ ال انأو ً،ادحأ يذؤأ ال نأ لجأ نم ؟ةالصلا اذامل ،دحأ ىلع دقحأ ال انأ :لهج نع نكلو لوقي نم كانه
ّلك اهروص اوغلأف ,رومألا قئاقح نع اوثحبينأ اودارأ امنيح ً,ابذك هللا ىلع اورتفاو ً،اديعبً الالض اولض ءالؤه لثم ،كلذب ً.َةيِ

. مهظوظح نم اورف

. ؟مهظوظح نم اورف ً:اضيأ ىنعم ام
،لجو َّزع هللا ىلإ كتكرح قيعت ظوظحلا هذه ،ةداملا بلاطم ،ةيويندلا بلاطملا ،هللا ىلع لابقإلا عم ضقانتي ٌظح ,ناك نمً انئاك ,كنم ينيدلا هللا دارم ىوس ام لك :ءاملعلا لاق
لمعل نئمطيال ،هنع هللا ءاضرل الإ نئمطي ال ،هللا نود هيلإ نكسي رمأب هللا نم نوعنقي ال ءالؤه ،اهرهوج ىلإ اهروص نم رفو ،ءايشألا قئاقح ىلإ هظوظح نم رف يذلا اذه
الإ ينغتسي ال ،سانلا دنع وأ ,هدنع تمظع نإو ,ةفيرش ٍةبترب ينغتسي ال ،هللا ىوس نم هتاف ام ىلع َسأي ال ،هللا نود هل َلَصَح امب حرفي ال ،لجو َّزع هللا ىلع ًالبقم سيل وهو
نم رف ،لجو َّزع هللا نم برقلا نع ينينغت ال هذه ،ةينيدلا ةعيفرلا بصانملا هذه ،ةريبكلا باقلألا هذه ،ةريبك ظافلأ ً،ادج ةيلاع بصانم ،نيدلا يف ىتح ةيلع بتارم كانهف ،�اب
.اهرهوجو اهقئاقح ىلإ اهروصو ءايشألا لاكشأ نم رفو ،هظوظح
.هللا نود هيلإ نكسي ٍرمأب هللا نم عنقي ال اذه :لاق
،هللا ةاضرمل هتقفاومب الإ حرفيال ،� الإ رقتفي ال ،� الإ ينغتسي ال ،سانلا دنع تمظع نإو ةفيرش ٍةبترب ينغتسي ال ،هللا ىوس هتاف ام ىلع َسأي ال ،هللا نود هل لصح امب حرفي ال
.هللا نيع نم هطوقس نم الإ فاخي ال ،هللا نم هتاف ام ىلع نزحي ال
.هللا نيع نم طقسي نأ نم نوهأ ,هعالضأ مطحنتف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ناسنإلا طوقس :اولاق
عم هلكو ،� هلكو ،�اب هلكف ،هللا نع هباجتحاو هللا نيع نم هطوقس نم الإ فاخي ال ،هللا نيع نم طقس اذه ,سانلا ىلع لاتحيو بذكي يذلا ,يذؤملا ،فرحنملا ،نئاخلا ،بذاكلا
ّلجتو ،هناوضرو ،لجو َّزع هللا ديرأ امنإ :لوقي وهو ،يلإ يلإ :ظوظحلا هيدانت،هيلع لمعف هبولطم هل دَّرجتو ،هيلإ َرَّمََشف هملع هل عفُر دقو ،هللاىلإً امئادُ هُرْيَسو ،هللا ،هتنجو ،هيِ
هُّطحي ال هنإف ،رمألا ىلع نيعملا ظحلا عمو ،رمألل محازملا ظحلا نع ٌدرجم رمألا عمو ،هسفن نع ٌدرجم هقلخ عمو ،هللا قلخ نع ٌدرجم هللا عم وهف ،ءيش لك هتاف هللا هتاف نإو
.هبر نيع نم هطخسي الو ،هتبترم نع هلوانت
.لاكشألا نم رف ،ايندلا لغاشم نم رف ،همومه نم رف ،هتاوهش نم رف ،هظوظح نم رف ،ايندلا نم رف ،هللا ىلإ رارفلا ً،ادج ةيلاع ةبترملا هذه
ةليمج روص يف امأ ،عاعشإ زكرم ناكملا اذه نوكي نأ نومضملا ،ملع بلاط هداتري نأ نومضملا ،هيف ةحيحصلا ةالصلا نومضملا نكل ،لكش اذهف ً،ادج مخف عماج دجت :نآلا
يف سلجي يذلاو ،ملاعلا يف ةنذئم لوطأ يهو ،ةعماج هتنذئم ،رالود نويلم فلأ فلكت ،ملاعلا يف دجسم مخضأ دعي برغملا يف دجسمل تلخد دقو ،ةمخض دجاسم يفً ادج
رحبلا ىرت دقو ،رحبلا قوف دجسملا اذه نوكي نأ ) ءاَمْلا َىلَعُ هُشْرَع َناَكَو ( :ىلاعت هلوق لثمتي نأ دارأ هئانبب رمأ يذلا نأ ،هنع تعمس اذكه ينب امنيح ،هتحت رحبلا ىري همرح
.لكش اذه ,قدصي ال ام لامجلاو ةقانألا نمو ةفرخزلا نم هيف ،دجسملا مرح يف تاحتف لالخ نم
اذه نم ءيش دجوي الو ،يناريإ داَّجس دجوي الو ،ءاسفيسف دجوي الو ،بشخ دجوي الو ، ماخر دجوي ال ،صحبلا نم هضرأ ،ليخنلا َِفعَس نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دجسم
.ةقيقح يفو لكش يفف ،فاصنإلاو ،ناسحإلاو ،ةليضفلاو ،ملعلاو ،لدعلاب ضرألا اوؤلمً الاطبأ َجَّرَخ :كلذ عمو ، ليبقلا
,تاعاق ،ِعنُص ام رخفأ نم سارك اهلك ،فالآ ةسمخل عستت تارضاحملا ةعاق ، قدصي ال ءيش ،هنعً اِبَّيتُك ينادهأ ،يمالسإ زكرم مخضأ اكيرمأ يف أشنأ ,خأ ينراز دق
ىوتسم يف ةاعد دجوي ال ،لكاشملا ةلكشم يه ةلكشم يف :يل لاقف ،رالود نويلم نيتس وأ نيسمخ نمً ابيرق هؤاشنإ فلكتو ،ةعساش تاحاسم ىلع ،دجسملا ،دهعملا ،تابتكملا
.ةقيقح يفو لكش يفف ،اهئابطأب ىفشتسملا ،اهتذتاسأب ةعماجلا ،هيف ةاعدلاب دجسملا ،ءانبلا اذه
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. هللا ىلإ رافلا

،�اب لاصتالا هينعي ً،ابيرق هللا عم سيل وهو ,اهنومظعي سانلا ً,ادج ةيلاع ةينيد ةبترم هينعت ال ،باقلألا هينعت ال ،رهاظملا هينعت ال ،لاكشألا هينعت ال هللا ىلإ رف يذلا اذه
نم ،هللا ىلإ هتابغر نم ،هللا ىلإ همومه نم ،هللا ىلإ هظوظح نم ،هللا ىلإ هسفن نم رف ،يلخاد رارف ،هللا ىلإ قوشلا هينعي ،هللا يضري يذلا حلاصلا لمعلا هينعي ،� صالخإلا
.هللا ىلإ هتانكسو هتاكرح
لج �اب قلعتت نأ يقيقحلا ناميإلا نكلو ،بتكلاب اوقلعتو ،ةيملعلا باقلألاب اوقلعتو ،رهاظملاب اوقلعتو ،روصلاب اوقلعت مهنأ :مويلا نيملسملا عقاو نيب قرفلا ؛ ةوخإلا اهيأ
تابقع كانه ،تابقع يف ،ةلكشم هدنع نأ :كلذ ىنعمف ,�اب لصتي نأ ردقي ال يذلاف ،لجو َّزع �اب لاصتالا ىلع كتردقب كناميإ سيقت نأ نكمملا نم ،هيلإ لصت نأو ،هلالج
رعشي ملو هللا ركذو ،ءيشب رعشي ملف نآرقلا أرقو ،ءيشب رعشي ملو ىلص اذإف ،هسفن ميكح نمؤملاف ،لاُزت نأ يغبني تابقعلا هذه ،لجو َّزع �اب لصتي نأ نيبو هنيب لوحت ءادأك
.هسفن ميكح ناسنإلاو ،ةفلاخم يف وأ ،ةيصعم يف وأ ،ةهبش يف وأ ،�اب نظ ءوس يف هانعم ،كلاس ريغ هللا ىلإ قيرطلا نأ :اذه ىنعم ،ةريبك ةلكشم كانهف ،ءيشب
ىلع ٌقلق يننكلو ،ينم عاض ام ىلع فسآ مل هللاو :يل لاق ،عرولا اذه هنم ينبجعأ ، فلأ ةئمب تاجاح اوذخأو ,يل ءانب اومحتقا صوصل :يل لاقو ،خأ ينراز نيموي نمف
اذه كيف تربكأ ،كتربكأ ينإ هللاو :هل تلق ،ةزوزهم هللا دنع هتناكم نوكت نأ فوخ نكلو ,غلبملا اذه عايض نم ال هقلقف ،هملعأ ال ٍبنذب هقحتسأ ٌباقع اذه لعل ،هللا دنع يتناكم
.صرحلا كاذو ،عرولا
  .كلمع لبقي نأ لصألا ،هللا كلبقي نأ لصألا ،هللا كبحي نأ لصألا ،كنع هللا ىضري نأ لصألا ،سانلا لك هنع يضر ولو ،هنعً ايضار هللا نوكي الأ هقلقي قداصلا نمؤملاف

. دجاسملا داور ىلإ ةلاسر

مهينعت الأ يغبني ،قئاقحلا مهينعت نأ بجي ،رهاظملا مهينعت الأ يغبني ءالؤه ,-ملعلا بالط ،نونمؤملا ،دجاسملا داور ،ينيدلا لقحلا يف لمعي امم لوقأ انأ- نيذلا ءالؤهف
:تاملك هيفهعاستا ىلع نيدلا اذه ،قئاقحلا مهينعت نأ يغبني ،موسرلا

﴾ )��(ً ّايَح تْمُد اَم ِةاَكَّزلاو ِةالّصلِاب يِناْصَْوأَو ُتْنُك اَم َنَْيأً اكَرَابُم ِيَنَلعَجَو ﴿

] ميرم ةروس [

ركذ نيدلا ،نيدلا اذه ،هقلخ ىلإ نسحأ نأو ،هب لصتأ نأ يناصوأ )ً ّايَح تْمُد اَم ِةاَكَّزلاو ِةالّصلِاب يِناْصَْوأَو ( ميركلا نآرقلا يف هناسل ىلع ةميرك ٌةيآ تءاج ،حيسملا ديسلا
.سانلا دعسأ كنأ رعشت نأ نيدلا ،ةمات ةعاط نيدلا ،هل صالخإ نيدلا ،هللا ىلع لابقإ نيدلا ،نافرعو ناميإ نيدلا ،ركشو
نوكي نأ الإ ينم دعسأ وه نم ضرألا يف سيل هللاو :يل لاق ،اهمتأف ةملكب اهعبتأف ،اهباوص يف تددرت مث ,ينتبجعأ ًةملك لاق ،مارحلا هللا تيب جح نأ دعب  ةوخإلا دحأ يل لاق
.هديب كلوح نم لك ،بيجم عيمس ،ينغ يوق ،رظان رضاح ,ءيش لك هديب �اف ،هللا عم مه الو ،ناسنإ دعسأ وه ناسنإ ىقتأ ،حص ،ينم ىقتأ

. ةمتاخلا

اهيف ةكرح ،ةميزع اهيف ةكرح ،ةعيرس ةكرح ؛رِف ) ٌنِيبُم ٌريَِذن ُهْنِم ْمَُكل ِيِّنإ َِّ�َىِلإ اوُّرَِفف ( :ىلاعت هلوق نم قلطنت ،لجو َّزع هللا ىلإ رارفلا ةلزنم ،ةلزنملا هذه ؛ ةوخإلا اهيأ
نم له ،رارفلا نم ،نكمم ؟معطم يف هنمث عفدت ملو هتلكأ ءيش نع ةنس نيرشع لبق كسفن بساحت نأ :نكمملا نم لهف ،هللا ىلإ اورف ،ةلوطب اهيف ةكرح ،مامتها اهيف ةكرح ،دِج
هلابقإو ،ةقداصلا هتميزعو ،ديدشلا همامتها هل هللا ىلإ رف يذلا اذهف ؟هللا يضري ال اميف هتقفنأ ٍمهرد نع ؟هللا يضرت ال اهتلق ةملك نع ريسع باسح كسفن بساحت نأ :نكمملا
.موسرلا هينعت الو ،هللا ىلع

)) هربأل هللا ىلع مسقأ ول ,سانلا نيعأ هنع وبنت نيرمط يذ ربغأ ثعشأ بر ((

] هكردتسم يف مكاحلا هجرخأ [

)) ءاير يف تقفنأ مهرد فلأ ةئم نم ٌريخ ,صالخإ يف قفنأ ٌمهرد مهرد فلأ قبس ٍمهرد بر ((

كبحي مَُهلؤس مهطعأ ،مهنويع لكب كيلإ سانلا رظنيً اميسو نك ،سانلا كفاخيً ايوق نك ،سانلا كمظعيً اينغ نك ،ةلهس سانلا دنع ةعفرلا ،هللا دنع ةعفرلا يغتبت نأ :ةربعلاو
وه اذه سيل ،ةوطخ ةوطخ ٍشامو ودع نم براه ،ءطبب رفي ناسنإ ال ،ةعرس هيف رارفلا ) َِّ� َىِلإ اوُّرَِفف ( :هللا ىلإ رارفلا ىنعم اذه ،هللا دنع ةعفرلا يغتبت نأ ةربعلا ،سانلا
،ةرطيس ىلإ رهق نم ،ةنينأمط ىلإ فوخ نم ،َةعَس ىلإ قيض نم رارفلا ،نمآ ناكم ىلإ قلقم ناكم نم ،دعسم ءيش ىلإ فيخم ءيش نم رارفلاو ،ةعرس هيف رارفلا ،رارفلا
لزانم نم ةلزنم هللا ىلإ رارفلا ،هيلإ رايغألا نم ،هيلإ هئاكرش نم اورف ،هتعاط ىلإ هتيصعم نم اورف ،هيلإ هنم اورف ،هللا ىلإ اورف ،رارفلا وه اذه ،ةداعس ىلإ مَه نم باهذلا
.نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ,نيكلاسلا

نيملاعلا بر � دمحلا و
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