
 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

:ديهمت  

لوح ةملك تيقلأ ةيعمجلا هذه حاتتفا لفح يفو ،كانه ةحصلا ريزو ةيعمجلا هذه سأري ،نيخدتلا ةحفاكم ةيعمجلً اسسؤمً اوضع ماشلا يف تنك ريقفلا دبعلا ؛ماركلا انناوخإ
ينعي- نيتنيخد جتنت نيخدتلا تاكرش نإ :ةرضاحملا هذه يف تلقو ،ءاهجولاو ،ةاعدلاو ،ءاملعلا نم ريفغ عْمَج اهرضح ،قشمد ةعماج جردم ىلع نيخدتلا راضم
تايمكلا هذه ،موي لك َجتُْنت ةنيخد نويلم فلأ رشع ةتس نأ ينعي ،تارايلم � ،نويلم فالآ ةينامث ضرألا ناكس ددعو ،ضرألا هجو ىلع ناسنإ لكلً ايموي -نيتراجيس
،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نع رداص ريرقت اذه ،هلمكأب يرشبلا سنجلا ديبت نأ تعاطتسال ةدحاو ةعفد مدلا يف تَذُِخأ ول ةماس داوم اهيف ناخدلا تاكرش اهجتنت يتلا ةيكلفلا
يف وهو ناسنإلا لتقت نأ ةليفك يهف ،ةرشابم ديرولا يف اهصالختسا دعب ةدحاو ةعفد رئاجسلا هذه يف ةماسلا داوملا هذه تذخأ ول ،ةيعوضوم ينعي ،ةيحبر ريغ ةمظنملا هذه
نيذلا ددعو ً،اروف ناسنإلا تامل ديرولاب تنقحو ةماسلا داوملا هذه تصلختسا ولو ،ةيعوضوم ينعي ،ةيحبر ريغ ةسسؤم ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم هلك اذه ،هتحص جوأ
ديئوفيتلاو ،مازُجلاو ،لسلاو ،يردجلاو ،اريلوكلاو ،نوعاطلا ضارمأ نم مهفتح نوقالي نيذلا ددع قوفي ،نيخدتلا ءارج نم ةسيعت ةايح نوشيعي وأ ،مهفتح نوقلي
ةمظنم يهو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نمً ايفرح ةلوقنم ةرْقِف هذه ،ةعمتجم ةيئابولا ضارمألل تايفولا عيمج نم ريثكب رثكأ يه نيخدتلا نع ةمجانلا تايفولاو ،نيعمتجم
.ةدحتملا ممألل ةعباتو ،ةيحبر تسيل ةسسؤم اهنأل ،ةريبك ةقث عضوم اهتاءاصحإو اهتاباتك ،ةيملع

:رخآ ءيش
نإ ،نيخدتلا نع ةجتانلا ضارمألا ةجلاعمل َقفُنت يتلا لاومألا نم ريثكب لقأ يه نيخدتلا جاتنإ ىلع ةظهابلا بئارضلا ءارج نم ىربكلا لودلا هققحت يذلا لخدلا عومجم نإ
اذه ةهجاومل ةحصلا نع نولوؤسملا ىربنال دلب يف اريلوكلا ترشتنا ولف ،ديدش قلقب ةئبوألا ىمظعلا لودلا هجاوتو ،نيخدتلا ببسب هفتح ىقلي دحاو نينخدم ةثالث لك نيب
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!؟هسفن قلقلا اذهب نيخدتلا راطخأ لودلا هجاوت ال اذامل ناسنإلا بجعي دق نكلو ،اورفنتساو ،ضرملا

ةدحاولا ةنيخدلا نإ ةيملعلا تاءاصحإلا بسحبو ،ريصقلاب سيل دمأ دعب رهظت نخدملل ةرمدملا راثآلا نإف ،رطخلا انهو ،ريصقلاب سيل تقو دعب الإ حضاو لكشب رهظت ال
نم ناسنإلا رمع نم للقي نيخدتلا نأ ،ةيبرغلا ةيملعلا ريراقتلا بسحب نكلو ،صقني الو ديزي ال هلجأ نأ انادقتعا بسحب ال ناسنإلاف ،اهنيخدت ردقب ناسنإلا رمع رصقت
.هلجأ ءاهتناب تومي ناسنإلا :نينمؤمك نحن امأ ،ةيملعلا اياضقلا بسح اذه ،رخآ رمع كانهً اعبط نخدي مل ول اميف ً،اماع نيرشع ىلإً اماع رشع ةسمخ

:يبلسلا نيخدتلا
مهنكلو ،نونخدي ال نيذلا سانلا ءالؤه ،يدارإلا ريغ نيخدتلا وأ ،يبلسلا نيخدتلا عوضوم ءاقللا اذه يف ديدجلا ءيشلا ،ريطخلا عوضوملا وه يبلسلا ،نخدت ال تنأ
نيخدتلا راطخأ نم %�� ،مهيب نم دحاو نخدي ،نيفظوم سمخ اهيف ةفرغ ،لمعلا يف مهئالمز نم رئاجسلا نيخدت نم ةثعبنملا داوملاو تازاغلل يموي لكشب نوضرعتي
، يبلسلا نخدملا :همسا حلطصم تحت نووضني مهنكلو نونخدي الً اعيمج ءالؤه ،مهمأ نم دالوألا وأ ،اهجوز نم ةجوزلا وأ ،مهيبأ نم دالوألا وأ ،اونخدي مل مه ،ةعبرألل
.ةلكشملا انهو

:يبلسلا نيخدتلا جئاتن
يف هل بنذ ال يذلا نأ يبلسلا نيخدتلا جئاتن نم ،ةماعلا ةحصلاب ةرضمو ،ةماس اهمظعم داومو ،تازاغ لكش ىلع ةيواميك ةدام فالآ ةعبرأ ىلع يوتحت رئاجسلا هذه
ىلع رهظت ،نخدي نأ ديري الو ،نخدي ال يذلا اذه ،نخدي اهيف هئالمز دحأ ةرئاد يف فظوم وأ ،نخدت هيف مألا تيب يف نبا وأ ،نخدي هيف بألا تيب يف نبا هنأ الإ نيخدتلا
.قَّدُصت ال دق راثآ هتحص
.ةالصلا ةماقإ نم فتاوهلا ءافطإ نإف مكفتاوه اوئفطا :لوقي ةالصلاب أدب اذإ ماشلاب مامإ كانه :ةفرط

:وبرلا ببسي يبلسلا نيخدتلا -�
بألا ،نخدي ال يذلا ؟نم ،فاعضأ ةسمخ ،وبرلل يدايتعالا لدعملا فاعضأ ةسمخ ةبسنب نيضرعم نونوكي مهؤاسلجو نينخدملا ءاكرشف ،وبرلا ببسي يبلسلا نيخدتلا نإ
دحأو ،لافطألا وبر اميس الو ً،ادج عئاش ضرم نآلا وبرلاو ،اذكهو ءابرقألا ،ةرئادب نوفظوملا ،دالوألا ،يبلسلا نيخدتلا همسا اذه ،نخدت مألا ،نخدي فظوملا ،نخدي
ً،ايبلسً انيخدت نخدي ال نم اهب عقي يتلا ضارمألا فعض يه ضارمأ يف نوعقي ،لمعلا يف مهئالمز نم نيخدتلا راثآل نوضرعتي نيذلا نأ امك ،تيبلا يف بألا نيخدت هبابسأ
ً.اقالطإ نخدي ال

:سفنلا قيض ببسي يبلسلا نيخدتلا   -�

ًادلب رشع ةثالث نم صخش فالآ ةينامث عضخ دقف ،مدقتم دلب يف اهؤارجإ متةساردلا هذهو ،يليللا سفنتلا قيضب ةقالع هل يبلسلا نيخدتلا :رخآ ءيش ،سفنتلا قيض ببسي
دهجب وأ ،مونلا يف ،يلضع دهج يأ عبتي يذلا سفننتلا قيضو ،يليللا سفنتلا قيض راثآلا هذه زربأ نم ناكف ،مهتحص ىلع ةيبلسلا نيخدتلا راثآ ةفرعمل ،قيقد صحف ىلإ
.يلضع دهج رثأ ىلع سفنتلا قيضو ،يليللا سفنتلا قيض :يبلسلا نيخدتلا راثآ نمً اضيأ اذهو ،يلضع

:بلقلا ضارمأب ةقالع هل يبلسلا نيخدتلا -�
نيخدتلاب نورثأتي ال نيذلا صاخشألل ةباصإلا تالامتحا فعض يه بلقلا ضارمأب ةباصإلا لامتحاف ،بلقلا ضارمأ نيبو ،يبلسلا نيخدتلا تيب طبرت ةسارد كانه
ببس :هل لوقيو ،اهنم رئاجسلا ةبلع جرخيو هبيج يف هدي عضيف ،بلقلا يف ءاشتحا هعم ضيرم هيتأي ،قشمد يف ىلوألا ةجردلا نم بلق بيبط ،ميمح قيدص يل ،يبلسلا
.هذه نم كضرم
رواجي هنكلو ،نخدي ال نميف نيخدتلا رثأ اذه ناك اذإ ،نخدي ليمزلا لمع يف ليمز وأ ،نخدت اهيف مألا ةرسأ يف لفط وأ ،نخدي اهيف بألا ةرسأ يف لفط هنكل ،نخدي ال يذلا اذه
!؟نخدي نميف هرثأ فيكف ،نخدي نم

:ءاسنلا دنع مقعلا ببسي دق يبلسلا نيخدتلا -�
ىلع ةعماج اهترجأ ةنيصر ةسارد تفشكو ،مقعلاب ةقالع هل ،باجنإلا ىلع ةأرملا ةردقب رضينأ نكمي يبلسلا نيخدتلا نأ ىلإ تراشأ ىرخأ ثوحب نيخدتلا جئاتن دحأ

.يبلسلا نيخدتلل نضرعتي مل يتاوللا نم ،باجنإلا ىلع ةردق لقأ نك ءاسنلا نم ةريبك ةبسن كانه ناكف ،لمعلا ءانثأ يف يبلسلا نيخدتلل اوضرعت نيذلا جاوزألا نم ����

:لافطألا دنع ءاكذلا فعض ببسي يبلسلا نيخدتلا -�
تايالولا ىدحإ يف ىفشتسمل عبات  يبط زكرم يف نوثحاب ماقو ،لفطلا ءاكذ فعضي يبلسلا نيخدتلا نأ رخآ ءيشو ،ءاكذلا فعض ببسي نيخدتلا ً،ادج قيقد ءيش
ىلإ ءالؤه راشأ دقو ،ةيكاردإلاو ،ةينهذلا تاردقلا يف ضافخنا نم نوناعي ،ةليلق تايمكب ول ىتح ،رئاجسلا ناخدل نيضرعملا لافطألا نإ :ريرقتلا اذه لاق ،ةيكيرمألا 2



.يبلسلا نيخدتلا نم نوناعي نيذلا لافطألأ ىلعً ادج حضاو رثألا اذه نأو ،ةنيصر ةلجم اهترشنو ،لفط فالآ ةعبرأ نم رثكأ ىلع تيرجأ يتلا ةساردلا

:نذألاب تاباهتلا ببسي يبلسلا نيخدتلا   -�

!؟نخدي نميف فيكف ،نخدي مل اميف نيخدتلا رثأ اذه ،نذألا تاباهتلاب لافطألا ةباصإ رطخ نم ديزيً اضيأ يبلسلا نيخدتلاو
محري َالأ ؟هتجوز محري َالأ نيخدتلا نع علقي نأ ىلع هتدارإ فعضت امنيح وأ ،نيخدتلا ىلع رصي امنيح ناسنإلاو ،سانلاب ررضو ،ءيطب راحتنا ،ءيطب راحتنا نيخدتلا
؟هب ذولي نم محري َالأ ؟هدالوأ

:انيلع هللا اهمعنأ يتلا مِعّنلا مهأ
هتعاط ىلع كسفن لمحت نأو هجهنم فرعت نأو هللا فرعت نأ :قالطإلا ىلع ةمعن لوأف ،ةيادهلا دعب ةيمهألا يف يتأت ةحصلاو :ىلوألا ةمعنلا
بلط يف هقيفوت ببس يهو ،هتماقتسا ببس يهو ،هلمع ءاعو يهو ،دحوألا هلام سأرو ،ناسنإلا لام سأر ةحصلاف كندب يف ىفاعمً احيحص نوكت نأ :ةيناثلا ةمعنلاو
نوضرعتي ال نمم مهؤالمز اهذخأي يذلا ةيحصلا تازاجإلا فعض مهفئاظو نم تازاجإ نوذخأي يبلسلا نيخدتلل نوضرعتي نيذلاو ،ةروفوم ةحصلا تناك نإ ،ةرخآلا
بجي تامولعملا هذه نكلو ،نونخدي ال � دمحلاو مهمظعم دجاسملا نوداتري نيذلا نأ كش ال ،حيرملا مهولا نم ةرم فلأ لضفأ اهارأ انأ ةرملا قئاقحلا هذه ،يبلسلا نيخدتلل
.نيخدتلا ةسرامم نع مهريغلً اعدارو ،مهلً اعدار نوكت ةرملا قئاقحلا هذه لعلف ،مهلوح نم طاسوأ يف اهورشني نأ
:هلالج لج هللا لوقي :صوصنلا

﴾ )���(َنِينِسْحُمْلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ اُونِسَْحأَو ِةَُكلْهَّتلا َىِلإ ْمُكيِدَْيِأب اُوقُْلت َالَو َِّ� ِلِيبَس ِيف اُوقِفَنأَو ﴿

] ةرقبلا ةروس [

راحتنا اهتحت بتكو ةصاصر مسر يذلا نالعإلا كلذ نم عورألاو !ً؟ائيطبً اراحتنا رحتني سيلأ ةكلهتلا ىلإ هيديب يقلي نخدي يذلا اذه ،ةكلهتلا ىلإ هديب يقلي نخدي يذلا
ََّ� َِّنإ اُونِسَْحأَو ِةَُكلْهَّتلا َىِلإ ْمُكيِدَْيِأب اُوقُْلت َالَو( :لوقيب لجو زع هللا ءيطب ناخدلاب ،عيرس ةصاصرلاب ،ءيطب راححتنا اهتحت بتكو -ينعي ةراجيس -ةنيخد مسر مث عيرس

. ))���(َنِينِسْحُمْلا ُّبُِحي

:ةلئاعلاب ررض نيخدتلا 

يداه ال للضي نمو ،هل ّلضم الف هللا ِدهي نم :لوقي مث ،هلهأ وه امب هيلع ينثيو هللا دمحي :هتبطخ يف لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك :لاق هللا دبع نب رباج انديس نع  ((

مث ،رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ،اهتاثدجم رومألا رشو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يده يدهلا نسحأو ،هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإ ،هل

هلهألفً الام كرت نم :لاق مث مكاسم مكحبص :لوقي ،شيجلا ريذن هنأك هبضغ دتشاو هتوص العو هاتنجو تّرمحا ةعاسلا ركذ اذإ ناكف ،نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب :لوقي

))  نينمؤملاب ىلوأ انأو ،هيلعفً انيد كرت نمو

] هللا دبع نب رباج [

غلبملا اذه ،نيخدتلا لجأ نم لاملا ثلث اهلخد نم كلهتست ةريقفلا ةرسألا نإ ،ةعدب هذه ،اهتقو ناخد كانه نكي مل نأل ،اهعنمي ينآرق صن دجوي ال ؟ةعدب ةنيخدلا هذه تسيلأ
:ىلاعت لاقو !ىلوأ باب نم اذه سيلأ ةرسألا اهيلإ رقتفت تايرورضو ءاسكو ةهكافو ءاذغ دالوألا ىلع َّدُر ول ةرسألا لخد ثلث لداعي يذلا

﴾ )��(اًميِحَر ْمُِكب َناَك ََّ� َّنِإ ْمُكَُسفَنأ اُوُلتَْقت َالَو ْمُكنِّم ٍضاََرت نَعً ةَراَجِت َنوَُكت َنأ َّالِإ ِلِطَابْلاِب مَُكنَْيب مَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ءاسنلا ةروس [

نآرقلا يف هقالطإ ىلع قلطملاو ،ةقلطم ةيآلا ))��(اًميِحَر ْمُكِب َناَك ََّ� َِّنإ ْمُكَُسفَنأ اُوُلتَْقت َالَو( هسفن لتقي نخدي امدنع نكلو ،ةردان هذه ،هسفن لتقيو ةيدم كسمي دحأ ال
.هنع ّيهنم ّرتفملاو ،ّرتفم ناخدلا ،ربقلا ىلإ هبحاصب يهتني يذلا ،ناخدلا وه ءيطب لتقو ،عيمجلا ىدل فورعم عيرس لتق ،ميركلا

ّتفُمو ٍركسم ِّلك نع َمَّلسو ِهيلعُ َّ� ىَّلص َِّ� ُلوسر ىََهن :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع (( )) ٍرِ

] دواد وبأ هجرخأ [

هذه هيف اذإف قشمد يف باتكلا ضرعم يف هتأرقو هتيرتشا انأً اباتك فلأو ،غبتلا لماعم ضعب هسفنب رازو ،اكيرمأ ىلإ بهذ رصم ءاملع نم ريبك ملاع !ً؟اّرتفم ناخدلا سيلأ
؟اهمدختست مل ول ةلعتشم اهلعجي يذلا ام ،ئفطنت عقُنت مل ول ،ةلعتشم ىقبت اهتلعشأ اذإ ةنيخدلا هذه ،رهشأ ةثالث ةدمل لوحكلا وأ رمخلاب عقُني ناخدلا اذه نأ :ةريطخلا ةقيقحلا
يف نيخدتلا تاكرش يف ىتح ةتباث ةقيقح هذه ،رمخلا ةهكن اهيف ،ىلغأ اهرعسف رمخلا يف ناك اذإف ،رمخلا يف امإو ،لوحكلا يف امإ ةثالثً ارهشأ تعقن غبتلا قاروأ نأل كلذ
.فاطملا ةياهن ىتح ةلعتشم ىقبت نأ لجأ نمو ،ةهكن اهيطعت نأ لجأ نملوحكلا يف وأ ،رمخلا يف غبتلا قاروأ عقُنت ،طسوألا قرشلا
قرشلل رَّدصي يذلا يف نيتوكينلا بسن ،طسوألا قرشلا بوعشل رخآً اناخد عنصتو ،اهبوعشلً اصاخً اناخد عنصت يبرعلا ملاعلا يف نيخدتلا تاكرش نإ :ةَّرُم ةيناث ةقيقح
.فاعضأ ةسمخ طسوألا قرشلا ىلإ ردصملا ناخدلا يف نيتوكينلا بسن ،اهيف نيتوكينلا فاعضأ سمخ ،ناخدلا تايافن مهنوطعي ينعي ،فاعضأ ةسمخ طسوألا
ملاعلا يف نينخدملا بسنو ،نيخدتلا نع اوعلقأ %�� نأ ينعي،دحاولا نم �� اوراص ةئملا ينعي ،%�� ىلإ دحاولا يف يبرغلا ملاعلا يف لقت نينخدملا بسن :رخآ ءيشو 
بسن عفترت ،تاذلاب طسوألا قرشلا يفو ،يمالسإلا ملاعلا يف نحنو ،نيخدتلا راضملً اكاردإو ،مهتحص ىلعً اظافح نيخدتلا نوُعََدي مه ،%�� تداز يمالسإلاو يبرعلا
.لبق يذ نع ةدايز %�� ىلإ اندنع نينخدملا
ً،انخدم هدجو الإ ةبعشلا هذه يف ضيرمب ىقتلا ام هنأ ةأجافملا تناكف ،ةيردصلا ضارمألا ةبعش راز ، هدلب ةمصاع يف ةريبك ىفشم راز يمالسإ دلب يف نيدلا ءاملع دحأ
هبيج ىلإ هدي دميق ةطلج هعم دجيف ضسرملا صحفي ً،ادج قوفتم هنكلو ،بلق بيبط ميدق قيدص يل ناك ،يردصلا ضرملا اذهب هتباصإ يفً اببس ناك نيخدتلا نأ ىنعمب 3



.ةبلعلا هذه اهببس ةطلجلا هذه :هل لوقيف ،رئاجسلا ةبلع جرخيو
ّلطي ملف ِقلُخلا ُةِئّيس ٌةأرما َُهل تناك ٌلجر : مَُهل ُبيجتسي الف ََّ� َنوعدي ٌةثالث : َلاق ىَسوم يبأ نع ُمَُكلاَوَْمأ َءاََهفُّسلا اُوتُْؤت َالَو : َلاق دقو ، اًهيفس َُهلام ىَطعأ ٌلجرو ، اهْقِ
ِهيلع ْدِهُشي ملف ٌنيد ٍلجر َىلعُ َهل َناك ٌلجرو

] يربطلا هجرخأ [

.هؤاعد باجتسي ال اهقلطي مل هنأل ً،ادج ةئيس اهنأل صالخللً اقيرط قالطلا هللا لعج دقو )اهقلطي ملف قلخلا ةئيس ةأرما هل تناك لجر :مهل باجتسي الف ،هللا نوعدي ةثالث(
ناسنإلا اذه ،هلام لُِكأ ةباتكلاب نواهت املف ،هبتكي ملف ،نيدلا اذه بتُكي نأ رمأ �اف ،هايإ هِطعي ملو ،هيلع هركنأ ً،الاصيإ بتكي مل )هيلع دهشي ملف لام ٍلجر ىلع هل ناك لجرو(
.لجو زع هللا جهنم قيبطت يف رصق هنأل ،هؤاعد باجتُسي ال
يف نورّجتي ،ءاهفسً اسانأ لاملا اذه تيتأ كنإف ،ناخدلا ىلع هثلث كلخد نم قفنت امنيح تنأو )ُمَُكلاَوَْمأ َءاََهفُّسلا اُوتُْؤت الَو( :لجو ّزع لاق دقو ، هلامً اهيفس ىطعأ لجرو
،نيملسملا نم ةيمانلا لودلا يف نينخدملا نم ةبسن ىلعأ ً،ادج ملؤم ءاصحإلاو ،ناخدنمث ،هينج نويلم فالآ ةتس ناخدلا ءارش ىلع قفني يمالسإ دلب يف ،سانلا ةحص
.نينخدملا يف ةبسن ىلعأ نولكشي ةيمانلا لودلا يف ديدشلا فسألا عم نوملسملاف
اذه ىلع ةوخالا اهيأً ارذع مكيحمتسأ ،ناطرسلل ةببسملا داوملا نم ةيمك ىلع نايوتحي ،رئاجسلا ناخديف نيَدوجوملا نارطقلاو راقلا نأ ةيناطيربلا ةعوسوملا يف ءاجو
نم ةرم فلأ لضفأ ةرملا ةقيقحلا نأ :ليلق لبق تلق امك دقتعأ ينكلو ،ةملؤم ةيملعلا ليصافتلاو ،حيرملا مهولا نم ةرم فلأ لضفأةرملا ةقيقحلا نكل ً،ادج ملؤملا سردلا
ًانزو نوميقي ال ،نيدب نونيدي ال نيذلا ءالؤه نأ اوملعت نأ يغبني ،فلختملا قرشلا اذه يف ،هتلفغ نم ناسنإلا وحصي نأ يغبني ،مكيلإ لصت نأ يغبني ةقبقحلاو ،حيرملا مهولا
نحن ،يعولا ببسبً امئاد مهددع صقني يبرغلا ملاعلا يف نينخدملا نأ فسألا عم كلذل ،مهتناكمو ،مهتوقو ،مهتحص ىلعً اظافح ً،اقالطإ ةرخآلاب نونمؤي الو ،ةيقالخألا ميقلل
.يعولا اذه انيدل سيل

 : نيخدتلل يهقفلا مكحلا
هلوق أرقاف ،نيخدتلا نع يهقفلا مكحلا تدرأ اذإ :نيخدتلل يهقفلا مكحلا ،ةدحاو ةناخ يف بصي امهالكو نيخدتلا نع ةيهقف ماكحأ كانه ،نيخدتلا نع : ةيملع قئاقح هذه
:ىلاعت

َِبّيَّطلٱ ُمَُهل ُّلُِحيَو ِرَكنُمْلٱ ِنَع ْمُهٰىَهَْنيَو ِفوُرْعَمْلٱِب مُهُرُْمَأي ِليِجنِْإلٱَو ِةٰىَرْوَّتلٱ ِىف ْمُهَدنِع ًابُوتْكَم ۥَُهنوُدَِجي ىِذَّلٱ َّىُِّمْألٱ َِّىبَّنلٱ َلوُسَّرلٱ َنُوِعبََّتي َنيِذَّلٱ ﴿ َبَخْلٱ ُمِهَْيلَع ُمِّرَُحيَو ِتٰ َِثئٰٓ

َلَْغْألٱَو ْمُهَرِْصإ ْمُهْنَع ُعََضيَو َلُْوأ ۙٓ ۥَُهعَم َلِزُنأ ٓىِذَّلٱ َروُّنلٱْ اُوَعبَّتٱَوُ هوُرََصنَوُ هوُرَّزَعَو ۦِهِبْ اُونَماَء َنيِذَّلَٱف ۚ ْمِهَْيلَع َْتناَك ِىتَّلٱ َلٰ ﴾  )���(َنوُحِلْفُمْلٱ ُمُه َِكئٰٓ

] فارعألا ةروس [

تامجرتو ً،ادج ةقيقد رداصم يدنعو ،اهل سسؤم انأ ،نيخدتلا ةحفاكمل ماشلا ةيعمج سسؤم انأف ،نيخدتلا تافلم نم يدنع امم ليلق ّمَك هللاو اذهف ةيملعلا قئاقحلا تدرأ نإ
َِبّيَّطلٱ ُمَُهل ُّلُِحيَو( قيمع مهفب صنلا عم لماعتي لقاعلا ناسنإلا ،ةملؤملا قئاقحلا هذه ميركلا دلبلا اذهل لقنن نأ تدرأ ً،ادج ةيلاع َبَخْلٱ ُمِهَْيلَع ُمِّرَُحيَو ِتٰ ًاينيقي ً،ايملع تبث اذإف )َِثئٰٓ
:ماعلا ليلدلاب مرحم نآلا ،مهنمز يف ناخد كانه نكي مل ،صاخلا ليلدلاب مرحم ابرلا ،صاخلا ليلدلاب مرحم رمخلا ،صاخلا سيلو ،ماعلا ليلدلاب مرحم وهف ،ثيبخ ناخدلا نأ
َِبّيَّطلٱ ُمَُهل ُّلُِحيَو( َبَخْلٱ ُمِهَْيلَع ُمِّرَُحيَو ِتٰ )َِثئٰٓ
.نيملاعلا بر � دمحلاو َ،القاعً انخدم تيأر ام ً:ادج ةقيقد مكل اهلوقأ ةملك رخآ

:ءاعدلا

ام انملع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملعال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب
يف كتمحرب انلخدأو هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو هبانتجا انقزراو ًالطاب لطابلا انرأو هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأوً املع اندزو انتملع امب انعفناو انعفني
،نيحلاصلا كدابع

.نيملاعلا بر � دمحلاو
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