
I

ام هوجو
فرحأ ةسمخو ءامسأ اهنم ةتس هجوا رشع دحأ اهلو

األلوى: ةسمخلا ف
كلذ هبشأ امو وأغالم لجر وأ بارش وأ ماعط لوقتف كدنع :ام وحن ماهفتسإ .1

لوقتف ديز يف لوقت ام كلوق كلذكو ، سنجلا نع لا ؤس ألاهن سانج نماأل
. ماهفتسا هذهف اريخ تلقف :يأ لوقت ءيش قلا:يأ هنأك ارش وأ اريخ ابيجم

نِم ِساَّنلِل ُهَّللا ِحَتْفَي زعو:{اَم لج هلوق هنمو هيلع زجت لعفت :ام وحن ءازجو .2
رطاف ةروس (2){ اَهَل َكِسْمُم اَلَف ٍةَمْحَّر

كسمم فال يف ءافلا باوجلا بامو مزج حتفي عضومو
لج هلوق هنمو يلإ بحأ عاتملا نم كدنع :ام وحن يذلا ىنعمب ةلوصومو .3
كلذلو ؛ لحنلا ةروس (97){ َنوُلَمْعَي ْاوُناَك اَم ِنَسْحَأِب مُهَرْجَأ ْمُهَّنَيِزْجَنَلَو زعو:{

يذلا ىنعمب يتلا ام ىلإ هتفاضإ لجأ نم نسحأ تفرص
كعنص يأ تعنص ام ينبجعأ : وحن ردصملا ىنعمب نوكتو .4

كاذ نم ريخ ءيشب كلوقك كاذ، نم ريخ امب تئج كلوق : وحن ةفوصومو .5
تلق كنأك كنم ريخ نمب تررم : وحن ةركنلا ب فصوت نم كلذ يف اهريظنو

: رعاشلا قولا كنم ريخ ناسنإب
انايإ دمحم يبنلا بح انريغ نم ىلع ال ضف انب ىفكف

ءيش ريدقت يف يهو ، اركب ملعأ امو اديز نسحأ :ام وحن بجعتلل ام ءيجتو .6
وهو بجعتلا لعف اهربخو ءادتب باال عفر اهعضومو اديز نسح ءيش تلق كنأك

بابلا سايق كلذ ىلعو نسحأ

األرخ ةسمخلا و
ٌرَشَب اَّلِإ َتنَأ اَمَو .وأ{ فسوي ةروس (31){ اًرَشَب اَذَه ِاَم } وحن دوحج .1

. ءارعشلا ةروس (186){ اَنُلْثِّم
هنوعفري ميمت ونبو هعضوم يف ايفنم ناك اذإ ربخلا اهب نوبصني زاجحلا لهأو

هيف ناتغللا عمتجتف ٌديز؛ ٌمئاق :ام لوقتو ، ٌمئاق ٌديز :ام نولوقيف حلا لك ىلع
اإل ىلإ ربخلا جورخل عيمجلا دنع عفرتف ؛ ٌمئاق إال ديز :ام لوقتو ربخلا ميدقتل

أل زجي مل ورمع مئاق ديز :ام تلق نإف ، هوبأ ًامئاق ديز :ام لوقتو إال كلوقب تابث
وبأ :ام تلق نإف زجي مل اهمأ ةمئاق بنيز وبأ :ام كلوق كلذكو هببس نم سيل هن

هل. ببسلا ألن زاج هُّمًأ ةمئاق بنيز
/ ءاسنلا ةروس (155){ ْمُهَقاَثيِّم مِهِضْقَن اَمِبَف }: لجو زع هلوق وحن ةلصو .2
لآ ةروس (159){ ْمُهَل َتنِل ِهّللا َنِّم ٍةَمْحَر اَمِبَف }: كلذكو مهضقنب -13.يأ ةدئاملا

ىشع األ لوق كلذكو هللا نم ةمحربف .يأ نارمع
يلا غشأ مكجيه نع ينادع دجلا ينكردأ كيلإ ام يبهذاف



II

: ةرتنع لوق كلذكو
مرحت مل اهتيلو يلع تمرح هل تلح نمل ضيق ام ةاش اي

ضيق ةاش اي يأ
كلذكو . ءاسنلا ةروس (171){ ٌدِحاَو ٌهَلِإ ُهّللا اَمَّنِإ }: لجو هللازع لوقك ةفاكو .3
ْاوُناَك ْوَل ْاوُرَفَك َنيِذَّلا ُّدَوَي اَمَبُّر أبس؛و{ ةروس (46){ ٍةَدِحاَوِب مُكُظِعَأ اَمَّنِإ }: هلوق

. رجحلا ةروس (2){ َنيِمِلْسُم
: رعاشلا لوق وحنو

لا قعلا لحك ةجرف هل نماألرم سوفنلا عزجت امبر
: اضيأ رعاشلا لوق هنمو

سلخملا ماغثلا ك كسأر نانفأ امدعب ديلولا مأ عأالةق
عفرلا ب كسأر نانفأ قفلا ام دعب الم كلا فنأتسا بام فك امل

لوق كلذكو ثيح ب باوجلا زجي ولوالاممل نكأ نكت امثيح : وحن ةطلسمو .4
رعاشلا

عفرأو بلاالد يف اريس بوصأ يتنيعظ يخرأ مويلا ينيرت ام اذإ
عجشأو زاجحلا ب موق يلا جر امنإو مكاوس موق نم ينإف

اآلرخ لوق هلثمو
سلجملا نأمطا اذإ كيلع اقح هل لقف لوسرلا ىلع تيتأ ام ذإ

فرحلا تطلس ةطلسملا وام لقف يف ءافلا ب باوجلا و امذإ ب مزج تيتأ عضومو
. فرحلا مزجي مل نكت مل ولو مزجلا ىلع

(7){ َنيِقِداَّصلا َنِم َتنُك نِإ ِةَكِئ ِبَمْلاال اَنيِتْأَت اَم :{ْوَّل وحن فرحلا ىنعمل ةريغمو .5
ناك ول كلوق يف اهانعم ناك ولألهن ىنعم تريغ دقل انيتأت هال .يأ رجحلا ةروس
يف ىنعملا اذه نع تجرخف هريغ بوجول ءيشلا بوجو وهو اذك ناكل اذك
ةلزنمب لعفلا عم نوكتو ول ىنعمل ةريغم ام تراصف هال ىنعم ىلإ امول كلوق
اضوع ةلصلا نوكتو ؛ فرح انهه يهو كعينص يأ تعنص ام رش وحن ردصملا
تقلطنا اقلطنم تنك ذإ يأ كعم تقلطنا اقلطنم تنأ امأ : كلوق وحن ضوع ريغو

، هنمو تنك نم ام لعجف كعم
عبضلا مهلكأت مل يموق نإف رفن اذ تنأ امأ ةشارخ ابأ

ماغد لإل ةلوصوم اهبتكي باتكلا ضعب ناك نإو ةقيقحلا يف نأ نم ةلوصفم فام
دحاو فرح يه يتلا امأ كلوقب سبتلت وال نافرح امهنأ نيبتيل لصفت ىلو واأل

قلطنمف ديز امأ كلوق يف


