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ٌُمَقد َِّمةٌ 
هيدد اهلل هدفأهللفددَهلل ي فيهدد هللوديددي ُّ اهلل يميدد يهلل هلل ويهللُّميدد ميهللامد   َ ددم اهللهدفأهللفدد  ْ در اهلل ولردديهللامي،ددفيهلل و ُ هلل هللاَّذدد ميْهللو اددَّهللاََّذَّيددفيهلل وي  احلمد

هللحهللام هلل داهللُّ ددُهللا  يدُ مي دد اهلل اوَّا مي  ْ مَيهللو هللمدد واهللاَّدَذ س هللحهللاودد  هللاَّ ذي،ديي دد اهلل ا د دَيطي ُأهللملْفذدف هلل اَّ مي َيهللُّلدعهلل يمدد دييواهلل ا دد  هللاَّْدم  ددتهللسْي ي 
هي ا هلل امد ذييهلل   َّبذ هلله نيهللاَّ ريذ ي هللاص  د مي اهللاغ َني ْي هللس  هلل هىهللاََّّي يقمي هلل هللمِيَّد يهللمِي ذهلل هللهللاََّّ   قي هللان   ُ دُ دد اهلل ا   دىهللاَّرُد   هلل فد هللاص  ْي ُ  هللفد هللاف  يد اْح 

ُ  هلل   دََّّ  هللاَّذد دُُهللانذهللعمدُا هلل دد د اهلل ا   ْي هلل ام  مَيهللاََّّا د مي َذهللعَّ ،د  ُ هللفيد أهللا دَّا  ميْهللاعنيهللاحليدَّذهلل ا  حد ياهللصدهذىهلل هلل هود هلل  هدىهللاَّ ليِنمي
ددي دد نيهللاَّذد ميْهللهللهللصد بدمي هللا هللُّردديأهللاَّذد ميْهلل هيفيدد  هللبسديا هلل  ددريا هلل ،هللويدد  يوياهلل  هدىهلل  مي ُيو اهلل  هدىهلل امدد نيهللاَّذدد ميْهللهللهي دد مَيهللور  ُ ميو َاهميهللاَّد دد حهللِ  

ُو دد هلل ايُّد دديياهللهذددَهللوله ددَّهللمودد هللا هللوديذ  ددهي ياهلل  هددىهلل هددا أ هلل هلل اص  هلل  ددهذسهللا رددَّهللحهلل دددوفمي اهلل  هددىهللُّذوددلميهللاَّيددا ُّلميهلل اَّلدد ُّ اهللٍددسهللَّبْدد نأ
هللسْهوم  .هلل

ُ هلل هيٌلهللفَهللاألهللا ُّ  انهللورشدلهَّايهللاد هللهللاألوود   ْدىهللِودَّ هللهللا ا م طهللص حللأهللَّه  ُّدُوَهللاألُّديا هللاُ ميويلميهلل األ و هي  هللميهللمُ  هللُج 
هلل األ ها هللاعَّهوددفهلل اَّرُدد   ددسهللاَّدد أ َّ ي هللَّردد هللٍ  دد  ميهللانهللوديل رميدديي هللاَّليرذ  َ َودد ددىهللاَّ  ْي ددسهللفددَهلل دد ا هللاَّردد  هللا  م  هذ هللِ  ددعي ي هلل انهللويه ردد هللا انهللُي 

لي    خ 
هللاو م سهلل ميمد ذيليهللاَّرذب مي هذ ُيا ميهللاَّذيا .هللاِ  هللغيُا هللحهلل

هلل*****
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هلل
فلأهللٍسهلل   فل: هللاي  ري    هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهلل هٍ هللفَهلل َلي هللايط َّيطهللاَّرذ سمي هلل*هللاَّ م ؤو مي  َّني

وي نهلل ددر  هلل   مَيهللاي مي هللف  ي  ميويدليهللُّ د  َ هلل ميهللمدي يد هلل ي  دَّطي ْيمي  دس  :هلل دايهلل  هلل ير د  هلل يدد طي :هللهلل-صدهىهلل هلل هودد هلل  دهسهللهلل- يحمي اَّ م ؤو مي  ددَّنيهلل»وديذ دَّط 
هللاي  ري    هلل هللهلل)2(«وديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهللهلل)1(ايط َّيطهللاَّرذ سمي

ُ ميوَهللم،َّىبهللَّهمؤو ا: هلل*هلل   ٌَُُّهللَّهمؤو اهللوَّ هللاَّ
ْيمي  هللهلل :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي

ُأ هلل ي ميو هللاي مي  َ هلل ميهللمدي ي هلل ي  َّطي :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-س  دريٌيهلل»وديذ َّط  مي  هللصيدَّسي  اهلل ي  يهللوْي
هللَّي  هلل ُي مُي ٌَّهلل ي يهللمِي  ٌساهللمِي ذهلل ي ٌ هلل ي يهللبيريٌيهلل ي يهللجمي ُي هلل)3(« ي يهللفي

:  ييهميوذ تمي
يميهللاويه ميايهلل او ٍي سهللفميا ف هللايج  ٍي سهللَّبمييُ ميهللاألصَّاتاهلل ي هلل هلل*هلل اَّ م ؤيو مي  َّنهللود ل ريي 

ذهلل ميهللهلل-هلل ايهلل  هلل ير   :هللاينذهلل يبمي هلل يحمي مَيهلل ي همي أ هللُّ  مَي هللاَّ  ييا مَي :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- ي هلل» ي طي مِينذهلل يهلل يفيَليئميريلي  هللو ييهأَّنيهلل يهيدىهللاَّيذد  
هلل هلل يط تأ  َ ْيمي ي  هللفمي هلل  َ ُ مي    هللفي هللَّي  هللَّبمييُ ميهللصيَّ سمي مياهلل يو يي اهلل ياَّ م ؤيو مين هللود ل ريي  ُذ مي هللصيهذىهللفي ي  هللاَّ م ذي  َ يميهللفي اهلل يَّي  هللفميا ف هللايج  ُّميسأ هلل)4(« يهي

هلل يظميوذل هللاوذنيهللحهلل يا سمي  َ هللاَّ وذلا*هلل في هللُوفيهللجرذل هلل هوذل:هللهللاخم مليهللعْ 
هلل ميهللهلل- هلل ي  َّطي ْيمي  س  :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي يأهلل يحمي

مَيهلل ي فمي هلل  ذ ديليهللُّ   َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- ي هلل يُّأهلل»وديذ َّط  هللودي  ريت   َ د دفذهللفمي هلل يجي هلل يَذ كي
ددظميوذلأهلل هلل ي هلل يا سمي اهللو ددؤو مين هلل يو ذميدددوس هللهلل)5( يا ميدداهللغيددريسهللحمي دد ي مُيْهللمي هلل يد دد ُي دددفذ:هللا  ظ ددي اهللمِي هلل يجي هلل  هلل يددَذ َّيذددَليصميهلل يو ييدده ميااهللمديوديذ ددَّط  يدددفاهللود دددؤيو مين هللعمي ِبمي

هل  هللا  يرذهلل مُيْهلل يايُ وي هللَّمي يد  هللغيريي ت   ُ اهلل ي هللفميِن مي هلل)6(«لَّهمييذَليصهللَييي ف 
َّ ميل رميييصهللَّهم ؤو مي ا: هللاألفاهللعمي ُ  ي َهللاَّيرذبمي هلل*هلل

هلل ميهللهلل- ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هللم ييود ددييصيهلل يحمي هللاي مي  َ ددسذهلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- يدد  ُ اهللاَّهذ ددؤيو مين هللف ددؤليَي فيدد   هللحيدد فميَهلل ياَّ م  اإلمي
يهلل ُهللاألئميمذلياهلل ياغ رمييهللَّهم ؤيو مي ميا  هلل)7(«هللاي   مي

ري  هلل ْي هلل لأَّنيهللبي هللويَّ أ هلله ف مي هللَّي  هللُّميليْ وميورمي ميهللحمي هللَّي  هللا  يرذلاهلل يه لميتي ييصيهلل يري  اهلل يجيديس  هلل يش  هللايوذنيهللثميرَتي  َ ري  :*هلل في ْي هللمِي ي فيلأهللثيَليث َّنيهللبي هللاهلل يَّمير ف مي
هلل ميهللهلل- ددَّطي د :هللاينذهلل ي   ُ مي ددايهلل  هلل يرد  هلل يحمي ديي مَيهلل  مي مَيهللاُّ دد :هللهلل-صدهىهلل هلل هودد هلل  دهسهللهلل- يد هللَّيدد  هلل» يدد طي ددري  اهلل يجيديدس  دييصيهلل ي هلل يش  هللايوذنيهللثميرددَتي  َ فيد

ري  هلل ْي هللمِي ي فيلأهللثيَليث َّنيهللبي ري  اهلل يَّمير ف مي ْي هلل لأَّنيهللبي هللويَّ أ هلله ف مي هللَّي  هللُّميليْ وميورمي ميهللحمي هلل)8(«ا  يرذلاهلل يه لميتي
                              

ف رد  هللامدسهللاهاديهللاَّرد سهللسشدَّم هللُِهلل ْحدلهلل هللس د ُهللونهللاولشدَّفهللو،ودفهلل رذد هللُِهللفد هللول،هد هللَِّود اهللمم رد  هللهاديصهللفد هللاطَّطهللاَّر سهللا ر  د :هلل ودفهللهلل(1)
هللوي   هللفَهللاَّاَّا .

هلل

هلل(هللع هللمسفهللاألوانهلل ثَّا هللاوؤو ا725(هللع هللمسفهللاألوانهلل مي هللاَّشو، نهلل رُهللْ   اهللاَُّهللف ج هلل)387  ا  هللفْهسهلل)هلل(2)
هلل)هلل(3) َودلهلل)(هللع هلل هلل584  ا  هللاَّدخ ْ  َّرد اهللاُّدَهللو َودَهللاونهللاوا هللْاد هلل ِ هللم  ل هللاَّ  (هللع هللمسدفهلل389م هللاَّيَّتهللعَّرُاَهلل  د طهلل مديهللُّدَهلل دُد

هللاألوانهلل  م هللاَّيَّتهللُّ هلل  ُ ُصهللفَهللوْم  هللفَهللبريهلل فُ هلل  ريهلل جَهلل ِ سهللَّهمؤوناهلل اَّهرظهللَّ .
هللا646  ا  هللاَّرْ ئاهلل)(4) و مي هللحهللصيامي هلل)(هلل م هللاَّيَّتهللعألواناهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي هلل(1841هلل–هلل813 ي فمي مي
هلل اسهلل ظول:هللماهللاَّذ، لهللسرذ، هللفَهللا دفهلل ،هللسرريفهللفر .(هلل5)
هلل)(6) هلل)هلل(هللع هللاألوانهللحهللاَّْريا1203  ا  هللاَُّّهللُاُ  هللا ي فمي مي و مي هللحهللصيامي هلل(3181-8102 يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي

هلل

هلل)هلل  ا  هلل(7) هلل)(هللع هللف هللُيتهلل هىهللاوؤونهللفَهللس  مُهللاََّّ ساهلل يصياذاي  هلل517اَُّّهللُاُ  هللا ي فمي مي و مي هللحهللصيامي هلل(2787األَّ دي نمي مي
هلل)728  ا  هللاَُّهللف ج هلل)(8) هللا ي فمي مي و مي هللحهللصيامي هلل(6002(هللع هللمسفهللاألوانهلل ثَّا هللاوؤو ااهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
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هلل ميهللهلل- هلل ي  َّطي ْيمي  س  :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-ىهلل هلل هو هلل  هسهللصههلل- ي ُيىهللصيَّ سمي ميهلل»وديذ َّ ط  هللَّي  هللفي اهلل)1(اَّ م ؤو مين هللود ل ريي 
هللاَّيذَليصميهلل  ُ اهلل ي ي ممي ُّميسأ هلل يهي هللَّي  هلله فأهلل يط تأ  ُ ُي ُ مي هلل)2( يويش  ي  نيهللصيَليص اهلل يو ريرذي هلل ير   هللفي هللُّ وردي ليتهللَّي  هللَخي ٌسهلل ي ميش  هلل)3(«و ر 

:هلل  د اي  يكيهلل ْيهللمديذي طي هللسديَّيحذ  َ هللهلل*هلل في هلل ميق أ هللحمي هلله لميدتي هللمِيَّيو كي هلل يايس َّ   لديل رميي كي هللا   هلل يهللمِيَّي يهللمِي ذهللاي  سي هللاين   ُ ُي هللاي   مُيكي يم  ُ سذهلل يِبمي ديهللهلل(4)اَّهذ ْي مديهيدس هللو ر 
هللاَّ ذميوي فيل هللوديَّ  مي ُي هلل:مِي

هلل مَيهللاَّرذددبمي مي ددايهلل  هلل ير دد  :هلل يدد هلل يحمي
ُأ دد ميو هلل ي هللاي مي  َ :هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-مدي يدد هللسديَّيهلل» يدد طي  َ ددسذهللفيدد  ُ هللاَّهذ ددد اي  يكي :هلل   ْيهللمديذيدد طي حذدد

هلل هلل ميق أ هللحمي هلله لميددتي هللمِيَّيو دكي هلل يايس ددَّ   ددلديل رميي كي هللا   هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهللاي  ددسي هللاين   ُ ُي دد هللاي   مُيكي د يم  هللهلل)6(ُث ذهللط دميدد يهللُّمي،يدد ُّمي أهللهلل(5) يِبمي هللوديددَّ  مي ُي دديهللمِي ْي مديهيددس هللو ر 
هلل)7(«هللاَّ ذميوي فيل

هللَّهيَلصهلل..هللودلُ  هللفَلئ َ هللا لرل وأ هللرل هلل :*هلل ُ   
ا هلل"احلمدُهلل هللْحدُاهللهادعاهللهللاممَهللا لرل هللاَّيَلصهللمذ ط:هلل" هللاه هللهدعاهلل احلمُهلل هللهاعاهلل  دا نهلل هللُّريصهلل اصوَل"

هللطود هللفد  ه هللمو هلل"اُّلُ م هللاثر هلل شيهللفهر هللاوُسهللويم ُ هللا  :
هللاَّللذميهللصيهذهلل هلل يبمي مي :هلل ي  يهلل يج ٌفهللويه  ي هلل ي طي مَيهلل  مييي مُيهللاَّللذميهللُّ  هلل يد   َ ُ هللَّللميذميهللهياميدع ااهللم ي د :هللاَّللذميهللايه  ي هللهيدميدع ااهلل ياحل يم  هذسيهللمديذي طي ىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي

ددهذسي:هلل هللاَّللذميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهلل ي ي هلل يددبمي مي .هللمديذيدد طي ددوَل  ددييص هلل يايصمي هللُّ ر 
ددد اي نيهللاَّللذمي ددلمي » ي   هميمي هللاَّ ري ت  هللصيدد بمي  َ أهللاَّللذميهلل«هللفيدد هلل يددبمي هللهي ددٌف:هللاي ي هلل يج  .هللمديذيدد طي

:هلل هللفيهير  »مديذي طي ُي يمي هللاثد ري هلل يشييي هللاُّد لي  ُ هللهلل)8(«َّيذي
هللوي  دمي مي:  َ ُذ يهللفمي هللَّي  هللفي هللسديذي يَليئميريليهللغ رمييي

هلل ياميَّيهللأتفور   هللأتفايهللاو  َ هلل*هلل في
هلل ميهلل هلل  هلل ير   :هللاينذهلل ي  َّطي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللمِيوياهلل يد » ي طي هللحمي :هللمفميدااهلل ي  يَّدسمي ُ ه س  د هللايبي هللطي

هللوي  دمي ميهلل  َ ُذ يهللفمي هللَّي  هللفي هللسديذي ييىاهللغ رمييي اُه ي هللاأل و  ُي هللِب  ْذمي مَي:هللمفميااهللمديَّيامديذيس  هللهلل)9(«اَّ

                                                                                                 
هلل

ُ  اهلل اوياُهللا يىهللفْ ملهللويفهللَِّوُ هللصَّس .(هلل1) يُيى:هللمَّهللاَّل ولهلل اَّذي
هللفُىهللصَّس :هللاو

هلل

َّهيجدفهللاَّد ْهلل دَّْ هللمدفهللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-ْهللبسيهلل صهىهللف هللاألف  هللْاهلل) د مُ(هللحلسدَّ  هللفادفهلل ََّّد هلل   مُهللاَّيَلص:هللاْ:هللاَّ هلل(2)
هللاْ:هللبسيم هلل صَلم هللف ر .«هلل.هللفَهلل ُُهللف ر هللاَّيَلص..»يلهللفَهللبجهللَّْدتهللأتوي هلل  طهلل

هلل)هلل  ا  هلل(3) هللحهللصيهلل1664(هللع هلل م هللاَّيَّتهللعألواناهللاَُّهللبد نهلل)515اَُّّهللُاُ  هلل)(هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي هللا ي فمي مي و مي هلل(6644امي
هلل

هللاَّيق:هللمَّهللجهُهلل  وَّهللوْلخُ هللَّهرل ُّل.هلل(4)
هللاَّيق:هللمَّهللجهُهلل  وَّهللوْلخُ هللَّهرل ُّل.هلل(5)
هللاَّ، ُّ :مَّهللام متاهلل او َنهللا  هللَيلسهلل هىهللم اهللاَّيقهللمَلهللورل هللُِهللوَّ هللاَّذو فلاهلل وَّ هللاَّذو فلهللورَّنهللفر مْصهللوَهلل  َّ .هلل(6)
ري دلاهللس هودَّهللاحلد هسهلل"مد اهللبدُوحهللصداو هلل هدىهلل ديملهللفْدهسهلل ،هللَييجد  "اهلل درَهللاَّرْد ئاهلل(هللوهيهللمسد ئفهلل دَّ هلل مْهللفل2072احل هسهلل)هلل  ا  هلل(7)

هلل(هلل.2333اَّياوالهلل)هللا(6170حهللصاو هللا  ف هلل)هلل صاا هللاألَّد نهللا(9909اَّر ىهلل)
هلل صاا هللاألَّد نهلل(885اَّرْ ئى)هلل  ا  هللهلل(8)

هلل

هلل)هلل  ا  هللهلل(9) هلل اَّلاموُهلل اَّلْفا.هلل(هللع هللاَّلْمو 410(هللع هللمسفهللاَّلْفااهلل اَّهرظهللَّ اهلل فْهسهلل)748اَّدخ ْ 
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ٌَهللو ٌَّصهلل هلل..هللولْ َُّّهللَِّو هللفَلئرل هلل : هلل*هلل ُ   
ُّسد لهلل ثَلثدَّنهللفهرد هللاوُدسهللورلدُد هللهللممَهلل م هللفَهلل هَّ  هللمذ ط:هلل ُّر هلل َّكهللاحلمدُهللْحدُاهللهادعاهللطودد هللفد  هد هللمود هللاُّلدُ م 

هللا  :
دهذسيهلل َيهللاَّرذدبمي ميهللصيدهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي اهلل ي يا

:هلل"هلله رذد هللوديَّ ف د هلل  ييده مي اهلل يد طي دا مي
هللاََّأ ي مي مَيهلل يامميد أ هلل ميمي  يدليهللُّ د  َ هللاَّيذه  يددلميهللم يد َي د د  هللفمي د هلل يميد يهلل يا  ي اهللمديهيمذ

هلل يهلل ُي  هلل"اهلل يدد طي دد هللْحيمي  َ دد دد يهللاَّللذ هللَّميمي ْيمي :هلل :هلل يدد طي اهلل يدد طي دد هللا  ييددييفي دد هللمميودد مياهللمديهيمذ اهللهياميددع اهللطيو ميد دد هللف دي  يه   ُ ُ هللْحي دد دد هللاحليم  َي  :هلل يُّدذريدد هلل يَّيددكي ددٌفهلل ي يا مَيهلل»ج  فيدد
ه ميس هلل  ليري

:هلل«هللاو اهلل ي طي :هللاي ي ُي هللاي ذط هلل» ي طي لد دد  ُ س هللوير  مُي   ميي هللايودأ لي هللُّميس  يل هلل يثيَليثميايهللفيهير  هللوديدد  هلل)1(« يايو س 
هللاجيهللَخسهللبرجهللف   ات:*هلل َخْل هللا  هللم طهللفري ح ت..هللس ُط 

:هلل اهلل يد طي ددهذس  مَيهللاَّرذددبمي ميهللصيددهذىهلل هلل يهيو د ميهلل ي ي هللا في فيددليهلل يد هللاي مي  َ ددلأاهلل»م يد دداهللهيايرذ مُي هللا  يمي  يدلمياهللمي ل َُّّيددلأهللحمي صأهللفير  هللصيدَلي ُي ددىهللمِي هللفيشي  َ فيدد
فذلأهلل ييصأهللَتي مُياهللهي  م  هللمي صميهللسي،يَّأسأ هللصيَلي ُي هللفيشيىهللمِي  َ هللهلل)2(« يفي

هلل ياوي: اهللاي   ُي هللا  يرذلميهلل د َ   هلله هذمي هللغي هلل  هللَّي  هللحمي ُذ هلل ياوياهللاي ي ُهللاي   رمي  ْ هللاَّ مي ُي اهللمِي ُي هللغي  َ هلل*هلل في
هلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هلل  هلل» ي طي ُذ هلل ياوياهللاي يد ُهللاي   درمي  ْ هللاَّ مي ُي اهللمِي ُي هللغيد  َ هللفي

هلل ياويهلل اهللاي   ُي هللا  يرذلميهلل د َ   هلله هذمي هللغي هللهلل)3(«َّي  هللحمي
ييا  دميعيصيهللاإلب  هللسذر  هللُجيي  ي أهللو ُ  ميك  هللصيهذىهلل ميهللاي ُّي ميايهللويَّف  هللحمي  َ ْذَلي :هللهللا*هلل في هللاَّ هللَّونهللاَّذُ سمي نمي هللَّي  هللُّدييياََتي هلله لميديس 

:هلل ي طيهلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي كأ
مَيهللفي َّمي هللُّ  هللاي يسمي  َ هلل ميهللهلل  ي هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- ي  َّط  هللصيهذىهلل ميهللاي ُّي ميايهللويَّفد  هللحمي  َ في

هللاَّر ميري قميهلل َي هللاَّرذ  مياهلل يُّدييياٌَصهللفمي َي َيٌصهللفمي :هللُّديييا نمي هللَّي  هللُّدييياََتي اهلله لميديس  دميعيصيهللاأل  ُي هللاَّلذر  هللهلل)4(«ُجيي  ي أهللو ُ  ميك 
هللَّكهللُّ هللاجيهللبرلهلل هلل  ميصهللَتفلا:*هلل  مٌفهللوْلليقهللحنَّهلل   لا..هللورلت 

  ددُهللهللاحهللُج  ددلهللُثهلل  ددُهللود هيهلل هللبدداهللس،هدد هللاَّشددمسهللُثهللصددهىهلل ه لدداهلله  دسهللَّدد هللهددْجيهللبرددلهلل  مدديصهللمدَهللصددهىهللاَّيددد م*
ا يسهللاَّريصهلل ا ظسهللاَّلروملهلل فَهللصهىهللاَّيد هللحهللُج  لهللمَُّهللحهللوفدلهلل هلل امسدفهللاَّيدهَّاتهلل ردُهلل هللصدَلصهللصدد هللا م دلهللحهلل

هلل جُهللعَّرَّ هللاَّل  هللوَّ هللاَّذو فل::هللُج  لهلل ُّشيىهللَّهمش ئاهللحهللاَّظهسهللُِهللاوْ
هللهلل مَيهللفي َّميكأ هللُّ  هللاي يسمي  َ هلل ميهللهلل- حاهلل هلل ر هللهلل-مدي ي هلل ي  دَّط  :هلل ي طي هلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- ي طي اصيهللحمي ُي هللصيدهذىهللاَّ ليد  َ :هلل"هللفيد

ميهلل اهللُث ذهللصيهذىهلل يه  يليا  هللسي، ه  يهللاَّشذم س  هللوي  ه ي هلل يهللبياذ ُي ييصأهللهللهي  يس هللهللهللاُجيي  يلأاهللُث ذهلل دي ي يميهللبيرذلأهلل ي  م  ْيج  فذلأهللهللاَّي  هللهي فذلأهللَتي فذلأهلل"هللاَتي هلل)5(َتي
هللم ييود دددييصيهلل هللاي مي  َ هلل ميهللهلل- حددداهلل هلل رددد هللهلل- ي يدد ددَّط  هلل ي   :هلل يددد طي َيهلل-صدددهىهلل هلل هوددد هلل  دددهسهللهلل- يددد طي َ هللَّميهذددد ميو دددا :هلل"هللمِينذهلل يهللَّيو سمي

هللاَّظأهيسميهلل مُيهللحمي ْي جمي هللاَّ مي ُي هذه َّنيهللمِي هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهلل"هللُّرَّ أهلل ي طميهللهللاوديليخي هلل)6( أ
                              

:هلل(1) هلل(799)هلل  ا هللاَّدخ ْ 
هلل

هلل(هلل2) اُ  هلل)  ا هللاَُُّّ هللا ي فمي مي و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ هلل(6556 ب
هلل

هلل)فلرَّهلل هو (هلل(3)
هلل

هلل(409  ا هللاَّرتف ْهلل بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(4)
هلل

هلل)هلل(5) هللا ي فمي مي و مي هللحهللصيامي هلل(6346-4214  ا  هللاَّرتف ْهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل(317صاو هللَّلع هللاهللصاو هللاَّرتغوتهلل)اَّ، انهلل   طهللاألَّد ن:هلل  ا  هلل(6)
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د دلياهلل ياي   هذسيهللُّدي  ا  هللميْي  ظيم َّاهللاَّ ليرميومي هللاَّللذميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هللُّدي يحي هللم ييود ييصيهلل ي طي هللاي مي  َ هلل  ي هلل يج دٌف:هللهي ديذصياهللمديذيد طي يي  َّاهللاَّ ري
ييسيهللهييذص ا هللاي   هللاَّللذمياهللفي هلل يايود ري هللُّدي  ا  هلل يطأ :هللهلل ي  َّطي اهللمديذيد طي اهللاَّ ددي  حمي هللمي ي  َ هللاي  ظيسيهللفمير   هللغيرميوميل هللفمي ديذص هللفمير د  اهلل ياي  ظيدسيهلل» ي ي دييسيهللهي د مي ه س هللأميي   هللا و  اي ي

اصياهللُث ذهلل ُي مُيهللميييددهذىهللمميودد ميهللاَّ ليدد ددرمي  ْ هللاَّ مي ُي ددفيهللمِي َيهلل  ح ددََّي  اهللُث ذهلل ييمذ دد ْي هللُّديو لميدد ميهللميْيب  ْيهللحمي ددٌفهللسديَّيحذدد ددل  هلل يج  هللهلل يذذددغيرميومي  ُ َّيصمياهللمديذيدد صميهللاَّسذددا  هللُّميييددَلي تي
ييسيهللاَّ رييذصياهلل ياي  ظيسيهللاَّ ليرميوميليهلل هلل)1(«اي  

هلل  َ دهذسي:هلل  ي هللاَّللذميهللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ايهلل  هلل ير   هلل يد طي هلل يحمي صميهلل»اي يسأ هللصيدَلي  َ د هللويد  ه ي  نيهللاَّللذيهللفمي هللفيد يهلل ديدَّ  أ ُي هللاي د   د ين  ألي
اصميهللبياذهلل ُي هللوي  هللاَّ لي هللفي يهلل ديَّ  أ ُي هللاي د    ين  ْ ي  ميوفيهلل يألي مُيهللمِي هلل يَّي  َ هللاي  ُّدي يل هللفمي هللا   لميَّي هللاين   َ هللمِييليذهللفمي هللايبيتأ ديميهللهللسي، ه  يهللاَّشذم س  صميهللاَّ  يي  هللصيدَلي  َ د ه ي  نيهللاَّللذيهللفمي

هللاي  ُّدي يل هللا   لميَّي هللاين   َ هللمِييليذهللفمي هللايبيتأ هللاَّشذم س  هللسديل ي  ي هللاين  ُي هللهلل)2(«مِي
هللاجيهلل و  هلل    ت*هلل ا ُّ هلل هلل هلل:)3(ه  تهلل..هللس ُط 

 فدَهللصدهىهللاَّيدد هللحهللُج  دلهللمرْمند هللصدهىهللاَّهودفهللههد :هللم دَهللهللاممَهللصهىهللاَّ ش َهللحهللُج  لهللمرْمن هلل   هلل ي هللاَّهوف
ايهلل  هلل ير   هللهلل ام نهللَُّهلل ر ن دهذسيهللوذدَّطهللهلل يحمي هللُجيي  يد»هلل: د ط:هللْ دسهلل  دَّطهلل هللصيدهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي َيهللحمي د  هللصيدهذىهللاَّ  ميشي  َ ْيمنذيد هللفيد لأهللميري

ْيمنذي هللصيهذىهللاَّهذو فيهلله هذ  هلل هللُجيي  يلأهللميري هللصيهذىهللاَّيأد  يهللحمي  َ اهلل يفي هللاَّهذو فمي هللهلل)4(« ي  يهلل ميي  ي
هلل*هلل  مٌفهللا دَّ ىهللسرْتهللُّ هللفهو  اتهللاحلْر تهللَّونهللع ىهللاَّ هت:

وهغهلله نهللَّ هللُّردفهللو،دَّصهللهللممَهللاغلْفهللوَّ هللا م لهلل ُّريهلل هللاُّلريهلل هللفشىهلل هلل،هللويهتهلل هللُ هللفَهللاإلف  هلل ا لم هلل هلل،
هللو ، ديلمي ميهللُث ذهللصهى  َ ي غيهللاإلف  هللفمي هللودير  هللبياذ ْيفيهللُث ذهللايسيىهللا   م  يليهللمْي  ييسي هللاغ لي  َ هللَّي  هللفي هللهلل مفهلل رلهللاجيهللصو فُ هلل هلل و فُ هلل ف في ي  هللغ رمييي

ثيلميهللايهذ أهلل هللثيَلي ييىهلل يههُصهلل  يهللا   م  يلميهللاأل  و  ري  هلل يُّيا  هلل:ُّديود 
هللُّ هللهلل سمي هللاي    َ هذسي:هللم ي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي اهلل ي طي سأ هللاي   اهلل»مَي هلل ياُّد ليرييي ْذفياهلل يُّيرذيي فيهللوديَّ  يهللا  م  يلميهلل يغي ْي هللاغ لي  َ في

ُي  ُي هلل ي ميوي ف  وي ف  ي هلل يريلأهللصمي هللو ، َّيصأهللَيي ، َّمي هللايج  اهللهي نيهللَّي  هللُّمير ف مي ليمي يهلل ياي  ييسي هلل يا   ُي ي هلل)5(« ي
 عوا طهللولس هللاوذ ط:هللمتهللا كهللفشوسهللفَهللُّولكهللُِهللُّوسهلل هلل)هلل  ُهلل مهسهللا  هللاَّشي مل(هللف ئدلهللو،دَّصهلل درتج هلل

 احملي  هللفَهللبدي هللمد اهللامدعهللهللهللاُّ ُهللا م لهللُِهللُّولكهللُّ مفهللف ئلهلل رل:هْ كهللصمسهللاهفُ هللههُ هلل  مسهللَّو َّوُ هللههُ هللَّونهلل 
هللهفهللُج ل

مَيهللاَّرذبمي ميهللصيهلل هللم ييود ييصياهلل ي هللاي مي  َ :هلل  ي هذسياهلل ي طي هلل»هذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هللَّي  اهللُث ذهللاي  ييدسي ُ مي ي ْيفي هللُث ذهللايسيىهللا   م  يلياهللميييهذىهللفي هلل   مَيهللاغ لي في
ييىاهلل يميس ف هللثيهلل يهللا   م  يلميهللاأل  و  ري  هلل يُّيا  هللَّي  هللفي هللُّديود  هللو ، ديلمي مياهللُث ذهللو ييه مياهللفي ي  اهللغ رمييي  َ ي غيهللفمي هللودير  ثيلميهللايهللبياذ هللهلل)6(«هذ أهللَلي

هللوس  هللمي   هلل يهيىهللمميو مي: يهيك 
هللمي  ل كهللمي مينذهللاو هللاَّهذوفمي َي هللو ييه مياهللفمي ٌُ  *هللِوياهلل ي  يهللايبي

                                                                                                 
هلل

هللحهللهلل  ا  هلل(1) هلل(2531اَّياوالهلل)اَُّّهللو هىهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
ُيا  ُهلل بْر هللاألَّد نهللحهللاوشر صهلل)هلل(2) هللهلل(970 ي يا  هللايُّ َّهلل
هلل ي هلل  سهللاَّهوفهلل(هلل3) هللاْهللف هللوْ ْ 
هلل(656  ا  هللف ْهسهلل)هلل(4)
هللا ي فمي ميهللاهلل  ا  هلل(5) و مي هللحهللصيامي هلل(6405-2166)هللْحُهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي

هلل

هلل(857  ا  هللف ْهسهلل)(هلل6)
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هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي
مُيهلل مي مَيهلل يد  هللجي ُّمييميهللُّ   َ َيهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي د ُه س هللو ييه مياهللفمي مِيوياهلل ي  يهللايبي

هللمديهلل ددليك هللاَّهذوددفمي  ْ ددفيهللميددهلل)1(ه وي ُيوي ٌَهللمِي ذهلل ددا  هللمميودد ميهلل ي  َ دد هللصيددَليسمي ميهلل يحيدد يهللفيهيددٌكهللميدد   هلل يهيددىهللمميودد ميهلل ي يهللَيي ددي   هللفمي ُه س هللمِيوياهلل ديددييايهللحمي دد سيهللميدد مينذهللايبي
هلل)2(«اَّ ميهيك

هلل ميهللهلل- هلل ي  َّط  :هلل ي طي ُي  هلل ي طي مَيهلل مي مَيهللاُّ  هللمِيوياهلل ي  يهللاَّيذج فهللمديلديَّيهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- ي َي ْي هللميي  ا هللميْيب  ْيهللَّيو َل اهللاي   حذ
دييا هلل د هللوديذ  هللويسيد هللميد   هلل يهيدىهللمميود مياهللميمي داذ هللفمير د  اهللبي ُي ي هللُّمي ميهللفيهيٌكاهلل ي ذاهللُث ذهلل ي  يهللميييهذىاهللايطي في َتي هللمميود مياهلل يمِيوياهلل،ي هلل ح ََّ  اهلل يا   هللمِي ذهللحمي

هللُّميد ميهلل هللايطيد في ذ َتي  ْ هلل ميهلل ي،ي هللويسيد هللميد   هلل يهيدىهللمميود مياهللهلل)3(وي د نيهلل ي  دَّط  هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- يهي داذ هللاَّيذدَليصميهللبي ُي  يهللوديذ دَّ  هللمِي
ذهلل َتي  ْ هلل)4(«وي

هيلأ: هللَّيود  هللَّي  هلل د ر َّت  هيلأاهلله لميتي هللَّيود  هلل ديييايهللَّبميميئيلميهللمويلأهللحمي  َ هلل*هلل في
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي هلل  هلل ير دل هلل يد طي داي هلل يحمي ْ مي ا مي ُذ هللاَّ و سأ

هللليمي  َ هللَّيد  هلل:هلل»-هود هلل  دهسهللصدهىهلل هلل هلل-مدي ي هيدلأاهلله لميدتي هللَّيود  هلل ديدييايهللَّبميميئيدلميهللمويدلأهللحمي  َ فيد
هيلأهلل هللَّيود  هلل)5(« د ر َّت 

هللاَّذ  لاهلل اوذر،يوَهلل.. فلريص هللاَّ  َّ هللَّهذ ئما: هلل*هلل اجي 
 فدَهلل د  هللَّوهدلهللاَّذدُ هللِود  هلل ابلْد عهللغ رديهللَّد هللفد هللسذدُ هللهللاممَهلل   هلل فس نهللِو  هلل ابلْ عهللغ ريهللَّ هللف هللسذدُ هللفدَهللو دد 

هلل فَهلل   هللُّ شيهللمهتهلل،هللو رلتهللهللا فَهلل   هللف هللاإلف  هللباهللورييفهلله لتهللَّ هلل و  هللَّوهلفَهللو د هلل
فددَهللاَّلدد مهاهلل فددَهلل دد  هللَّب ئددلهللموددلهلله لددتهللفددَهللاَّذدد  لاهلل فددَهلل دد  هللأَّدد هللموددلهلل)هلل اَّدد هللموددلهللهمدد هللُّدداهللسددد  كهلل اَّردد س(هلله لددتهللفددَهلل

هللاوذر،يوَ)هلل اَّذر،  هللوعهللفَهللاَُّ و هلل ف هللموُ (:
َ هلل يأهللهللمدي ي مَيهلل يم  مُيهلل ميهللُّ  هلل ميهلل يد  هلل ي  َّط  :هلل ي طي ُ مي هلل ي طي ايهلل  هلل يرد  هلل،ي هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- هلل يحمي تأ يميهللمهي هلل ي  يهللُّمي يش   َ في

هللاَّ م هلل َي هللفمي هللمويلأهلله لميتي هلل ي  يهللأمييَّ  مي  َ هللاَّ ذي  ميلميااهلل يفي َي هللفمي هلل ي  يهللَّبميميئيلميهللمويلأهلله لميتي  َ هللاَّ لي مميهميااهلل يفي َي ليتهللفمي هلل)6(«ذير ،ييميوَو ر 
هلل  َ هللم  ي يي هلل ديييايهلل يش   َ :هلل"هللفي هذسيهلل ي طي مَيهللاَّرذبمي ميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي اهلل ي ْ مي ا مي ُذ هللاَّ اهلل يليميوسأ

ُأ هلل  دديو  مَي هللَّيد  هللميسي َّيليهللُّ  هيدلأاهلله لميدتي هللَّيود  هللحمي تأ هي
د نيهللوديدَّ   هللاَّ ذميوي فيدلمياهللوديهلل د اهللميد ميوياهللهي ُي ُأ د وي هلل يفيد هللمميو هللاَّد َي د دع ٌهللفمي هللوي هلل مير ،ي ٌ اهلل ياَّ ذمير ،ي    داذ دل اهللبي ُي يجي هللمويدلأهلل هللَّمير دف مي دييا هلل يا  قي دفذ:هللا د  هلل يجي هلل يدَذ هلل يُّأدكي ذ دَّط 

                              
هللوْلك:هللولَّْك.(هلل1)

هلل

هلل(هلل.720صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللهللا(2117  تهللاإلو نهلل)  ا  هللاَّدوُذاهللحهلل(2)
واهللُا  اهللبََّّد اهللفاد طهللوَّددكهلل دَّطهللاحلد  مهللُّددَهلل مدي هللاسوددسهللاطد فهللُّد :هللوذدد طهللاطد فهللُّد هللاَّذددَّ هللِواهللبهذدَّاهللبََّّد هللبهذددلهلل ِنهلل،هللودُ   ااهلل طدد مَّاهللِ(3)

هللاطدد فهللُّدد هللاَّردد ساهلل  ددَهللا ددسهلل دد طهلل اوددسهللاَّرددبهللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-  ددَّطهلل هلل هلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- مددَّهللَّبددَنهللا هللُّ يمدد تهلل  دُد
:هللاط فهللُّ :هللا،هللُّ . هلل احلَلقهللحيهذ هلل  ُهللاط فهللُّ هللاصا ُّ اهللاْ:هللاجلم َّاهللبََّّ اهلل حهللاو َنهللاَّهلَّْ

َمُهلل َُّهللاود  كهلل)هلل(4) هلل(هلل.723 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(1205اَّ
هلل(هلل.644اَّياوالهلل)هللا(6468 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(16999  ا  هللاْحُهلل)هلل(5)
هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هللهلل(6) و مي هللحهللصيامي هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي هلل(6439-2189)هللاَُّّهللُاُ 

هلل
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هلل ي أهلل مُي ميهللهي هللُّميويد  ُ هللاَّ  يد د اهللمديوديذ ددَّط  مُي:هللا  ددميو  ددفذهللَّميه  يد د هلل يجي هلل يدَذ هلل يُّأدكي ديميهللمويدلأهللفي يدد  اهللوديذ دَّط  هللمومي ُي هللمِي داي مُي لي اهللوديرد  ُي هللامييد مي ميهللام  ه دد هللاي  هيددس اهللمديوديذ دَّط  هللاي  دسي
هلل)1( مي ميهللاَّرذ ميوسيهلل" يامييهلل
:هلل َذ  ُ هلل ي ئميه  هلل*هلل ف  يذ ميدي ٌتهلل يهللَييميوت 

هلل ميهللهلل هلل ي  َّطمي  َ ايهلل  هلل ير   :هلل ي مَيهلل  ريييصهلل يحمي هللهي  تهللُّ   َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي اهلل» ي طي َذ  ُ هلل ي ئميه  ف  يذ ميدي ٌتهلل يهللَييميوت 
دميو اي اهلل يهلل  ْ :هللثيَليٌمهلل يثيَليث َّنيهللسي َذ  ُ هللمي  ميه  صَليصأهللاي   هللي ُ ُّ يميهلله ف مي هلل دميع ي هللحمي ُي اهلل ياي  ُّيٌ هلل يثيَليث َّنيهللسير  هلل)2(«ثيَليٌمهلل يثيَليث َّنيهلل ي مميو

 او،ي ت::هلل
مُيهللاَّ داي  ميهلل او هللفميا فيهللهيُّي هللهي  يسي هللامي،يوئ تهلل يمِين  هللاَّيَلصهللوديل رميي  لي  مي هلل*هلل وهي هللومي

هلل ميهلل هلل ي  َّطمي  َ هلل  هلل ير   :هلل ي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ هللصيدَليصأ:هللثيدَلي  هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-هللمدي ي ُ ُّ ديميهلله دف مي هلل ددذ يهلل يهللحمي هلل ي  َ في
دد  َّنياهلل ي يدد  ْ دد يٌلهلل يسمي  ْ هللسمي ياهللميلميه ددكي هلل يهللثيددَلي  هلل يثيَليثميددا  دد ذ يهلل يهي هلل يهللثيددَلي  هلل يثيَليثميددا  ُي دد هلللمييدد  يهللاَّ ممي ئيددل:هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهلل  هلل يهلل يثيَليثميددايهلل يْحيمي ُي  هلل يهلل طي دد ب 

مُيهللا هللفميا فيهللهيُّي هللهي  يسي هللوي،ي هي  هلل يمِين  مُيوياهللغ رميييت  هلل ياَهلل ي هلل يهيىهلله ف مي ُهلل يم َّي هللَّي  هللَّي  هللاَّ م هكهلل يَّي  هللاحل يم  يميهلل ييميو كي هلل)3(«هللَّ ديا 
ُي  : هللُّدي   ٌُ هلل يدديذي  اهلل ي،ي هللو ُ  يه   هللايبي  َ هللفي هللاَّيَلصهللايُ  يك  لي  مي هللبي ميظيهلل هاهللوهي هللومي  َ هلل*هلل في

َ هلل هللهللمدي ي هللاَّرذبمي مي ُي َ هللمِي َيهللاَّ ر ذيييا :هللجي  ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي َيهللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-اي مي د ث َّ ميهللفمي ُأ هللايميف هللاَّد مديذي ََّّ ا:هللويميتي
دد هلل يي ددَّهلل دد هلل  ييدده مياهلل يويي ددَّف َّنيهللهيمي اهللو ييددهأَّنيهللهيمي هللاَّ م ذميددوسمي هللاَّ   هيددىهلل ياَّرذ ميددوسمي ُذ يجي تمي َّدد هللعمي ددَّياطمي ددَّنيهللامييدد هللاأليف  هللحيي رأ ددَّياطأ هللايف   َ دد ددٌفهللفمي ٍي ددس هللميس    اهلل ي

:هلل ُذ  َّنياهلل ي طي ُ  نيهلل يوديليي  ُيه س اهلل» يودي  ليمميي نياهلل يُي ي ممي د هللُّدي   ٌُ د ر س هللايبي ُ  يه  اهلل ي،ي هللو د ددديذير س  هلل ي  َ دل س هللفيد د مت  هللُّميد ميهللايُ  يه  هللايو  ديأاهللمِين  ُ ميث ر س هللأيف  د اي يهللا بي
هللاي د ددل هلل  َ ددع يهللفيدد دل س هللوي هللصيددَليصأ:هللثيددَلي  هلل يه رد  ددف مي هلله  ه دد ي د  مي  نياهللوي ُ  نيهلل يس ري دد ددد ميا َّنيهلل ي ي مي ددفيهللفياد هيدد   هللسْ  هلل يممي  َ ييا ديو د ميهللمِي ذهللفيدد  ُ يهللهي «هلل.هلل يثيَليثميددايهللهللس هللُّيددا 

هللثيددَلي  هلل يثيَليثميددايهلل ي  هلل  ُ دد ددد مي  هللثيدددَلي  هلل يثيَليثميدداياهلل يحني مي هللُّدي  س ددري :هلل ْ  رديريدد اهللمديذيدد طي ريدد هللُّديود  لديهير  :هللمي و  هللمِيَّيو دد مياهللمديذيددد طي ددس  ددد  مي هللاي  ُّي دد  هلل يثيَليثميدداياهللمديييجي   ر 
هللثيَليٌمهلل يثيَليث َّنيهلل» َذ َذهلله ه ميُ  ُ رد  هللويرَّنيهللفمي ُ هلل ميهلل ي  هللايه  ي هللبياذ :هلل  د اي نيهلل ميهلل ياحل يم  هلل)4(«هللسديذيَّط 

هللا ر ن:*هلل هلل هلل دٌتهللَُّوَّطمي هيلي نمي ي   ومي
ايهلل يأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ 

مُيهلل مي هلل يد   َ هلل ميهللهللمدي ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ُ مي هلل يد طي مُيمي هلل»هلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-  هلل يرد  دو هلل هللحي  يمي دهيلي نمي ي  ومي
هللصيددَليصأهلل ددف مي هلله  ُ ُّد دديي ددد مي  هلل يهلل ْي دد هلل يهو ددٌفاهللو  ددف هللاميميمي هللودي  مي  َ ددٌعاهلل يفيدد ددفيهللا  يرذددلياهللُه يدد هللوْي ُيوي ددهميٌساهللمِي ذهلل  ْ ددٌفهللف  دديا اهلل يو هلل يج  ُ   هلل يش  دد دديا اهلل حيي مي دد  مي هللهلل يش  ري

ديا هلل ذهلل«هلل.هلل يش  هللاَّرذدبمي هلل يايو ددس  ْي ي :هللميدد :هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- يدد طي :هللمديذيدد طي مُي مياهلل يدد طي مي هللُّميويدد  ُ دد نميهلل»ودي  ذميد ْي َّه مي دَّنيهلل يفميئيددٌلهللعمي  ْ  يايَّ ددٌ هللهلل)5(َخي 
هلل يهي ذيهللفميئي هلل ُي هللمميييا مي مياهلل يدذ يهلل يْحيمي ُي هلل مِيوياهللاي يىهللمِي هللاَّ مميوَيانمي هللفميئيلأهللحمي هللهلل)6( يَخي س  اهللميْيوأر س هللودي  ميف هللحمي َيانمي ود  هللاَّ ممي اهلل يايَّ ٌ هللحمي ْي نمي َّه مي هللفميئيٌلهللعمي ميلميه كي

                              
هلل(638حهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هللدي نمي ميهللاَّ، انهلل يبْرذ  هللاألَّ هللهلل  ا  هللهلل(1)
هلل(هلل1349(هللع هللا لاد  هللاَّ هيهللُّ ُهللاَّيَلصهلل ُّو نهللصرل اهلل اَّرْ ئاهلل)596فْهسهلل)  ا  هللهلل(2)
هلل(هلل2013(هللاَّد  هللاَّْ َُّّاهللاَُّهللبد نهلل)597فْهسهلل)(هلل  ا  هلل3)
هلل)(هلل  ا  هلل4) هلليَلصهلل ُّو نهللصرل .(هللع هللا لاد  هللاَّ هيهللُّ ُهللا595َّ(هللع هللاَّ هيهللُّ ُهللاَّيَلصاهلل اَّهرظهللَّ اهلل فْهسهلل)807اَّدخ ْ 
هلل شددياهللمدد  هللهلل(5) َخْددَّنهلل فئددلهللعَّهْدد ن:هللمددَّهلليمددَّسهللسْدددوا هللحهللاَّيددهَّاتهللاممددساهللاْ:هللِنهلل ددد هللحهللصددَلصهللاَّرردديهلل شددياهلل هدد هلل شددياهلل ْحدُد

هللثَلثَّنهللبْرلاهلل ِنهللم هُ هللحهللع اهللاَّيَل اتهللاممسهلله نهلليمَّسهللسْدوا هللَخَّْنهلل فئلهللعَّهْ ن.
هلل«هلل.ثَل هلل ثَلثاهلل حيمُهللثَل هلل ثَلثاهلل ور هللا ُّ  هلل ثَلثاوْد هلل»فئ :هلل سريوهُ هللهم هللحهللاحلُوحهللاوويهلل(هلل6)
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هللفميئيلميهلل يو ميئيلأهلل ميهلل يَخي سي مُيهللايَّ ريا  هللاَّ َّيابمي :هلل«هلل.هللاَّ ويَّ مي ُي  هلل ي طي ود  هلل يهللحي  يمي :هللهو  ي هللهلل» ي طي :هللاو ه ي  هللصيَليصأاهللمديوديذ َّط  هللحمي ُيه س هللاَّشذو ،ي ن هلل يم َّي هللايبي َييي مي
هللود رديَّ ميف   هللبياذهللهيهلل هللفيس ري مي ميهللميَليهللوديَياط  س ومي ميهللحمي َيي هلل يهللودي  ذميفياهلل ي هلل يليهي  اهلل يَّي يهذل هللاين  اهللبياذ هللهي ي ااهللاو ه ي  هلل)1(«هللوديري  يهلل ي

ُيويفيهللا  يرذلمي: ل َُّّيلأهلل صأهللفير  هللصيَلي ُ ُّ يميهلله ف مي هلل ا ميهللحمي هلل ديييايهللمويليهللاَّ ر ي  مي  َ  *هلل في
َ هللهلل هللا في فيددليهلل يددهللمدي يد ددهذسي:هللاي مي هلل ميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهلل ي ي ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ل َُّّيددلأهلل،ي هلل» طي صأهللفير  هللصيددَلي ددف مي ُ ُّ دديميهلله  هلل ددا ميهللحمي هلل ديددييايهللمويددليهللاَّ ر ي  مي  َ فيدد

هللوي َّتيهلل هللاين  هللا  يرذلميهللمِي ذ ُ و َّطمي هلل  َ هللهلل)2(«وي ردي    هللفمي
هللَّي  هللفميهلل هللصي ئميم  هللص  يهللُِهللممي،ي هللفَهللمريمي اهلله لميتي هللمي،ذيي  َ يمي مي:*هلل في  ا فهللايج 

هلل مَيهللاَّرذدبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل يد ُأهللا   ُيِنمي ميهلل يحمي مَيهللوي َّمي مُيهللُّ  هللهيو   َ هللَّيد  هلل» د ط:هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-م ي هللصيد ئميم  اهلله لميدتي هللمي،ذديي  َ فيد
يمي ميهلل ياهلٌَل هللايج   َ هللفمي ذ صي يمي ميهلل هللوديرد  هلل)3(«فميا فهللايج 

هللاَّ ُ ن: هللبرل هللف هللاَّرب مي ييٌصهللحهلل فس نهللس ُط  هللهلل*هلل   م 
هلل ميهللصيدهذهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ُ ميثد ري هلل يد طي اهللحي ي َيهلل يدذ سأ هللاُّ  ْيمي  س  :هلل ٌَاهلل ي طي هلل ي،ي  :هللايو  يينمي اهلل ي طي مَيهللج ييو جأ هللاُّ  مَي دهذسي:هللم ي ىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي

ْ يُي هلل هللا وس  مْي هللمديري َ هلل يدذ سأ ْيذ مي هللاُّ  ي  يي  ميهلل هللاأل  َي ف ييايصأهللفمي هلل ي ر ميهلل» مي هللاين  هللميايجذهللايُّ َّهلل«هللاهللفي يري  في هللفيردي يكمي اي نمي هلل يحمي هللَّيري هللمِي ذ  َ :هلل،ي هللوير   ي َّيس 
:هلل ا  هلل دير سمي  هلل يهيو  مياهلل ي طي حمي هللَّيري هلل ي هلل يسديييكي حمي أ ُي هلل يهيىهلل ي مُيمي هلل ياُّد رد  دل هلل» يَّي هللبيرذ مُيط  د دييص هللمميود ميهللسدي   اهللميد مينذهلل  م  َيهلل يفيسيد ن هللميد   ليممييمْي د  «هللميد ميوياهللجي

هلل مي ياويلأهلل)4( هلل يفيسي نهللسديذ سمياهللبيرذلهللفي ميا» يحمي ييص هللحمي هلل)5(«مي مينذهلل  م 
:هلل هذسيهللاي ذد  هلل يد طي هللاَّللذميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّطمي  َ هللم ييود ييصياهلل ي هللاي مي  َ هلل»  ي اهلل يمِينمي د اي س  ُي يدَّ   هللايجي هلل هللاَّللذميهللمِين   ُ اهلل يم د د    د   هلل ياَّ   مذ احل  رذ

ٍي س هلل هلل لديل ريي    هللغيرييي هللهلل)6(«ا  
ل  ط:

 
هلل*هلل اَّ يدجأهلل اَّا دجأهللفَهللامسفهللاأل م ط.. رُهللاَّردعهللاو

هلل  َ ْأهللهلل:ئف  د  دهسهلل صدهىهلل هلل هود انهلل  دَّطهلل هلل حداهلل هلل رد :هللهللا هللُّرديهللاَّيدُوَّهللمدي يد داأل  هللهللا "هللهلل: د طهلل هللف هللسيدام هللهلل طميهللمي
هلل"هلل هلل(7)اَّ يجأهلل اَّاذجأ

َ هلل  هيد مياهلله فأهللفي هلل ي
هللفي يهللاو هلل هلل *هلل ود هيبمي مي طمي هللاَّويمميامي:اَّش مي

هللهلل  َ دهميسأهللهللهلل:هلل" هو هلل  هسهلل صهىهلل   طهلل  َّطهلل هللهلل:  طهلل حاهلل هلل ر هلل ُفهللَُّهلل  ُهللاَّْ  ُْمدي ي  ْ هللف   َ د هلل فيد هللفمي  ود هيدب مي
َ هلل َّيّبذهلل مِي ذهلل هلل ي  َ َ هلل ويميورمي ميهلل في هلل ي ي َّمي ميهلل ا   َ هلل ِشمي ُي أهلل ا  هلل  يرييأهلل ا  هلل بيرييأهلل فمي ذي،مي يهللاأل بياذهلل في هللمي م ري سديرد   َ هللفمي هلل(1)"هلل(8) يمي م ري هلل  ض 

                              
هلل(2406 صاا هللاألَّد نهللحهللاوشر صهلل)هللا(2009اَُّهللبد نهلل)(هلل  ا  هلل1)

هلل

هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هللهلل(2) و مي هللحهللصيامي هلل(6464)هللاَّرْ ئىهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل

هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هلل(3) و مي هللحهللصيامي هلل(6415)هللاَّرتف ْهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل(1256  ا  هللف ْهسهلل)(هلل4)
هلل)  ا  هلل(هلل5) هلل(هللع هللمسفهلل ميصهللحهلل فس ن.1256(هللع هللبجهللاَّرْ َاهلل اَّهرظهللَّ اهلل فْهسهلل)1764اَّدخ ْ 
هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هلل(هلل6) و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ َا هلل ب هلل(3173)هللاَّد

هلل

هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هللهلل(7) و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ هلل0 "هللاَّاذج هلل"هلل:هلل وَلنهللُف َهللاٍُْهللهللاَّ ج هلل"هلل:هلل م هللاَّيَّتهللعَّلهدول"هللا(1101)هللاَّرتف ْهلل ب
هلل0هللفرلُىهللاأل ض اْهللُِهللاِ   صهللُِهللاوشيقهلل اولي هلل اَّل ولهللع  ملهلل"هلل:هللفَهللم مر هلل م مر "هلل (8)

هلل
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َ هلل يم ت: ُأ ي َهللُ   َ هلل يم ت.. وع هللاَّ ُأ ي َهللُ   هلل*هلل ام سيف هللاَّ
َ هلل هلل   يو تأهللهللمدي ي ي هللَُّ  هللهلل يم   َ هللهللايُّو هلل ي  َ ُ   ي هذسيهلل صيهذىهللاَّللذ هلل اَّرذبذهلل اينذهللهللجي دع  هلل "هلل: ي طيهلل يهيو  هلل ي ي ُأ ي َ وي َ هلل (2)اَّد  ا يييميدليهلل وديدَّ   ُ  يد 

َ هلل  ياَّرذدوأَّنيهلل اي يهلل  د ه س هلل في  ع  هلل يويهلل ُي  هلل يهللهللِ يهلل َِّي يهللهلل يهلل  ديد ها ف هللَّي  هللهللاَّللذ هلل يب  ُ هللهللا ييوكي هلل يَّي  هللاحل يم  َأهلل يُويهلل  يم َّيهللهللاَّي  هللاَّ م ه ك  هلل(3)"  يهيىهلله ف هلل يا 
هلل*هلل فيَهللف تهللف هد و  هللُّ  حهللف هد و :

هللهلل  َ هللمدي ي هلل يدذ سأ د اَُّ  ُ مي هللاَّللذ هلل يرد  َ هللهلل يحاي هذداَّرذدب هللهلل يد ديذهللسيهللدصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د هلل ي ي هللُّي دع هلل وي  َ د تيهللهللمديدَّ  صيهلل يج دٌفهللفد  "هلل:مديذيد طيهللهللاميمي
هللهلل(4)"هللوديدد  يا   هللوديَّ  يهللاَّ ذوي فيلهللف هيدد و   مي نذهللاَّللذيهلل  يا ي  هلل ُت يم ي  اهلل ي يهللهللثديَّ ُّديو   ح  يهير ر َّ  هلل ُ  أهللد ي  َّبي َ اغ ْه َّ  هلل

هللبيهلل  َ َيهللو ه ذ   هللُوفهللُا هللاولذ*هلل في هللهللهلل:اهلل ُّهغهللُ جلهللاَّذ ئماهلل اَّي ئماْ 
دهذسي:هلل هللاَّللذميهللصيدهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي هللا في فيلياهلل ي طي هللاي مي  َ هللهلل»م ي َيهلل يمِين  دييا هللاَّ ممي هللسديدييكي  َ د هللا  يرذدلميهللَّميمي هلل يُّيدومي هللحمي هللهي ميدوٌسهللُّميدديو دسأ اي ي

هلل هللحمي َيهللو ه ذي  هللهللهي نيهللع ميذًّ اهلل يُّميدديو سأ ْذ هللبي  َ هللاي  هيىهللا  يرذلميهللَّميمي هللحمي هللهي نيهللفي هميب  هلل يُّميدديو سأ هلل يمِين  هللاَّ ري مي ي هللسديييكي  َ هللا  يرذلميهللَّميمي هللهلل)5(« ي يطمي
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يدد طي د هلل ي َّيدس  ُي ددايهلل  هلل يرد  دليهلل يحمي شي

هلل ي ئمي  َ مَيهللو هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هودد هلل  دهسهللهلل-  يد د  ْ هللِبمي  ُ  ميك  ه ذميدد ميهللمِينذهللاَّيذج دفيهللَّيو دد
ُي  ميهلل هللاَّردذ هللصي ئميسمي هللاَّهذو فمي هللهلل)6(«ُي يجي تهلل ي ئميسمي

هلل اَُّو هلل  صفهلل ْح هللُّْطهلل هللَّ هللحهلل ه  هلل افُهللَّ هللحهلل مي : هلل*هلل فَهللُّيذ
ذهلل دايهلل  هلل ير د  :هللاينذهللاَّرذدبمي هلل يحمي مَيهللفي َّميدكأ هللُّ د هللاي يسمي  َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-م ي هللود  يظ ميدسيهلل  هلل ميه هلل» يد طي ديذ  هللاين  هلل ي  َ هللفيد  يد  اهلل ياين 

ي  هلل ف هلل يْحمي همي مياهللمديه وييمي هللايجي هللحمي هللهلل)7(«وي ُذ
هلل*هلل فَهللاهي هللحور هلله نهللُّ هللويهلهللفَهللوي طهللاوؤفرا:

:هلل ددهذسيهلل يدد طي مَيهللاَّرذددبمي ميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهلل ي ي هللاَّللذ هلل ير دد  اهلل يدد دداي هللم ييود ددييصيهلل يحمي هللاي مي  َ دديميهلل»م يدد هللاوومي ددَّ  مي َّللذميهلل ياَّودي َ هللعمي دد نيهللود ددؤ فمي هللهي  َ دديمي  هللهللفيدد مديه و ر 
هلل َّللذميهلل ياَّوديَّ  مي َ هللعمي هللهي نيهللود ؤ فمي  َ ي  اهلل يفي ف هلل يْحمي يميهللمديه وييمي هللاوومي َّللذميهلل ياَّوديَّ  مي َ هللعمي هللهي نيهللود ؤ فمي  َ ري  اهلل يفي هللَّميويي م س هللحيود  يميهللمديه وديذ ف هللويع  اهللاي   هلل)8(«هللاوومي

                                                                                                 
هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هللهلل(1) و مي هللحهللصيامي  (5770)هللاَّرتف ْهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
ُأ يهلل ويع  هلل  طهللاَّ هم َهلل"هلل (2) مَيهللاَّ ُّيل هلل ا  ريف هللِجي ُّيل هللهلل  هللِ ي َيط  هلل0"هلل:هللأل  هللاج 

 

هللا ي فمي ميهلل(هللهلل2837  ا  هللاَّرتف ْهلل)هلل(3) و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ هلل(3274)هلل ب
هلل  ا  هللفْهسهلل (4)

هلل

هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هلل(5) و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ هلل ب هلل(1464)هللاَُّّهللُاُ 
هلل

هللهلل  ا  هلل(هلل6) هللا ي فمي ميهللاْحُهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي و مي هلل(1620)هللحهللصيامي
هلل

هللفلرَّهلل هو هللهلل(7)
هلل

هلل)8) هلل(6138(هلل  ا هللاَّدخ ْ 
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مُيهللفيَّ سمي ميهلل هللُّدي    َ هللفمي َذ ي م  مُيهللايج  هللَّميه  يد  هلل:*هلل  يد ٌ هللُيي يمْي
مُيهللفيَّ سمي ميهللهللم يَ هللُّدي    َ هللفمي َذ ي م  مُيهللايج  هللَّميه  يد  هذس:هلل" يد ٌ هللُيي يمْي هلل ي  َّطهلل ميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو هلل ي ي :هلل ي طي اهلل ي طي هللاي يسأ  َ هلل ي  مي مي:هللفيد اهلل م َّهللحمي

ااهللاي  هلل  ُ ددرمي  ْ هللفي هللُّيدَني هلل ي دَلاهللاي   هللغيددييسي دي ااهللاي   هللُّميئد  دديي هللبيري ددييىهللمي دي ااهللاي   هللهي د اهللاي   هللهلل يهذدسيهلل ميه م  ُي دد هللَّيد  هللُّدي   ددلديل رميي   ْ اهللوي  ُ هلل يَّيد هللسديددييكي داير  اهللاي   هللف ي   ي ذمي
هلل)1("هللفيَّ سمي ميهلل

: ُ هلل ميهللِي ذهللهي نيهللاَّذ ميْهللاي  ،ي   هللايم سيفيهللهميذ هللايوي ي :هللاحل يم  ُأهلل مي  مي  هللمديذي طي هلل*هلل في هللاي د  يسيهلل  هلل يهيىهلل يد 
ددَّط هلل هلل ي   :هلل يد طي ددايهلل  هلل ير د  هلل يدد طي هلل يحمي هللاي يدسأ  َ :هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  ددهسهللهلل- ميهللهللمدي يد د  هللمديذيدد طي ُأهلل مي  مي فيد هللاي د  يددسيهلل  هلل يهيدىهلل يد دد

ُ هلل ميهللِي ذهللهي نيهللاَّذ ميْهللاي  ،ي   هللايم سيفيهللهميذ هللايوي يهلل هلل)2(«احل يم 
هللاََّّمذ  : َوَ  هلل يهللُّ ُهللاَّ،   هلل اَّشيا هلل حىهلل ر هللاَّ  ُي هللْحي  َ هلل*هلل في

ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد  هللاي يددسهلل يحمي  َ هلل ميهللمدي يدد ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددفهلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-طي هللَيي ه  مَيهللاَّ  يد ددُهللاين  مِينذهلل يهللَّيعي حيددىهلل يدد
ُي  مميُ  هلل يهيود  يي هللاَّشذي ُّيلهللمديويا  هللويش  هيلهللاي   هلل)3(«األيه 

هللا هللايُّد هيغهللحمي  ُ ا اهللمديذي هلل  هللويع  َياكي هللَّميري  ميهمي مي:هللجي هللص رمي يهللمِيَّيو  ميهللفي  ي  ٌفهللمديذي طي  َ هللَّادذري مَي:*هلل في
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي

ُأ مَيهللهيو  هللا  ي فيليهللُّ   َ هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-مدي ي دي  ٌفهللمديذيد طي هللص درمي يهللمِيَّيو د ميهللفي    َ فيد
هللايُّد هيغيهلل  ُ ا اهللمديذي هلل  هللويع  َياكي هللاَّادذري مَيهللهلل)4(َّميري  ميهمي مي:هللجي هلل)5(«حمي

ْذَلي  هلل يهيهلل*هلل :هللاَّ هلل ي طي  َ ريل : في ْي ث َّنيهللبي هللَّي  هللثيَلي هللو ر س هلل ي يْح يل هللاَّللذميهلل يُّديييهي س   اهلله لميديس 
هلل  َ َ هللمدي يد دهذسي:هلل"هللفيد هللاَّللذميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي هللايُّميود مياهلل يد طي  َ اهلل يد مَيهللب رديو دد أ هللُّ د فمي  ُ د مَيهلل ي هللا في فيدليهللُّ د ددَلي  هللهللاي مي ْذ :هللاَّ  يد طي

هللَّي  هلل يش هلل هلله لميديس  مٍييد اهلل:األ  د  :هلل يهيو ر س  اي  هللايف  دي  دريلميهللمديهيد  هلل يش  ْي حل ي َيهللعمي د  هللجي  َ :هللمفيد هللفي هلل يد طي هلل يهيىهلل يدميوفمي ري تأ ْي هللبي :هللهللا[160ي  هلل يد طي  َ  يفيد
يدل هللاَّللذميهلل دَلي  هلل يهيدو ر س هلل ي يْح  ْذ :هللاَّ هلل يد طي  َ دريل اهلل يفيد ْي دي  نيهللبي هللَّيد  هلل ميش  هلل ي يْح يل هللاَّللذميهلله لميديس  ْذَلي  هلل يهيو ر س  دريل هللهلل يُّديهللاَّ ْي ث دَّنيهللبي هللَّيد  هللثيَلي ييهي س د  اهلله لميديدس 

هلل)6("
: هللا  للري    َي مَيهللاَّليرذ  هللَّهم رايوَهللف َو هللفَهللاَّ  هللهلل*هلل ط َّىبي

هلل ميهللهللهللهللهللهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي يأهلل يحمي  ْ مَيهللُّ  هللُّ 
مُيهلل مي هلل يد   َ ريلمي ميهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي ود  هللصيدامي هللحمي ُي د هلل يجي  َ د هللَّميمي ط دَّىبي

لميل ري  ا هللهياميعا هلل هللهلل)7(«ا  

                              
هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هلل(1) و مي هللحهللصيامي ر  هللاألَّ دي نمي مي ْذ َا هلل ب  هللهلل(3602)هللاَّد

هلل

هللا ي فمي ميهللهلل  ا  هلل(2) و مي هللحهللصيامي هلل(5563)هللاَُّهللف ج هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل هللس دد2734فْددهسهلل)(هلل  ا  هلل3) هللاألهددفهلل اَّشددي اهللاَّرتفدد ْهلل)(هللع هللا ددلاد  هللْحدُد هلل هددىهللاَّ، دد  هللِواهلل1816 ُهللُّ دُد (هللع هللفدد هللجدد َهللحهللاحلمدُد

هللميغهللفر اهلل اَّهرظهللَّ هلل
هللاُّهغ:هللاْ:هللعَّغ.(هلل4)
هللا ي فمي ميهللهلل(هللع هللف هللج َهللحهللاَّار َهللعو ي فا2035اَّرتف ْهلل)(  ا  هلل5) و مي هللحهللصيامي هلل(6368)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل(:هللصاو هللَّلع 2711صاو هللاَّرتغوتهلل)  ا هللاَّ، انهلل   طهللاألَّد نهللحهلل(هلل6)

هلل

هللا ي فمي ميهلل3818اَُّهللف ج هلل)  ا هلل(هلل7) و مي هللحهللصيامي هللهلل(3930)هلل(هللع هللا  للر  اهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
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لميلري  : هللا    َي امييهللفمي وريل   هللمديه و ر  ْ ي   هللصيامي هللسي هللاين  هللايبيتذ  َ هلل*في
هلل ميهلل دايهلل  هلل ير د  :هللاينذهلل ي  دَّطي هللاَّدَأُّيعهلل يحمي  َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي يد اميديهلل» يد طي وريل   هللمديه و ر  دي   هللصيدامي  ْ هللسي هللاين  هللايبيدتذ  َ فيد

هللا   هلل َي ُي هللفمي هللهلل)1(«لميلري  مميو
هللع للر  هللاَّدراهلل اَّدر ت: هلل*هلل  م  هللاَُّ ج تهللحهللا ر تمي

هلل ميهللهللهللهللهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ هللهللمِينذهلل يهلل يَذهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي
هللا  يرذلمياهللمديوديهلل مُيهللاَّيذ َّمي هللحمي ُذ يجيليهللَّميه  يد  هللَّيكيهلل يجيفذهللَّيعي مي  هللاَّ مُيكي لميل ري  ميهلل يَّي :هللعمي   هللمي مي مي هللمديوديذ َّط  هلليلمي !هللايَّنذ هلل ي  مي :هللهي هلل)2(«ذ َّط 

هللاَّ  وا:هلل* ُ ميوَهللمهورايهللموُ هللفَهللا للر  هلل   مي هللابتهللانهللسْي هللصاورل هللوَّ يهللاَّ  َ هلل في
هللاَّللذميهللصيدهذىهلل  هلل ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي هللاَّللذ هلل ير دد  هلل يد طي داي اهلل يحمي مَيهللاَّ  يددَّذا مي مَيهللاَّددَأُّيع ميهللُّ د دهذسي:هللم يد وريل   هلل»هلل يهيو دد ميهلل ي ي دديذ  هللصيددامي  ْ هللسي هللاين  هللايبيدتذ  َ فيدد

لميل ري  ميهلل هللا مي   َي ُي هللفمي هللمميو اميي  هلل)3(«مديه و ر 
هللفهو  اتهللاحلْر ت هلل:*هلل ا للر ٌ هللَّهمؤفراهلل هللَّهمؤفر تهللو ُط 

هذهلل هللاَّللذميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّطي ْيمي  س  :هلل اهلل ي طي مَيهللاَّيذ فميسمي ُيصيهللُّ  هلل  دي   َ :هللم ي هللهلل»سيهللوديذ دَّط  هللَّميه م دؤ فميرميايهلل ياَّ م ؤ فميريد تمي دلديل رييي مَيهللا   فيد
ريل هلل ْي َأهلل يف ؤ فميريلأهللبي هللف ؤ فمي هللاَّللذ هللَّي  هللُّمير ف مي هللهلل)4(«هيليتي

: ْذَلي مي َّ ايهللعمي ُي هللُّي  َ هللفي ْذَلي مي هللاَّ ُأ سمي هللعمي ميهللاَّذ  هللاَّرذ سمي ُي هللهلل*هلل ا  
دددايهلل  هلل ير ددد  هلل يددد طيهللهللهللهلل هللا في فيدددليهلل يحمي هللاي مي  َ هلل ميهللمدي يددد دددَّط  هلل ي   ايم س هلل:هلل»-صدددهىهلل هلل هوددد هلل  دددهسهللهلل-:هلل يددد طي ُي هللُّيددد  َ هللعمي ميهللفيددد هللاَّرذددد سمي ُي مِينذهللاي  

ْذَلي ميهلل َّ هللهلل)5(«عمي
: مُيهللاأل ي مي هللطي  يٌلهللَّْو ْذَلي مي َ هللاَّ مشي  هللهلل*هللِ 

هلل ميهللهللهللهللهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ هلل:هلل»-صهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي ُي ْ يد مَيهلل ميهللسدي يد  هللاي  َ د دٌسهللفمي دَلي يهللا   ْذ مِينذهللاَّ
رير س هلل هلل)6(«ميْيم ش َّ  هللُّديود 

هلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هلل يحمي
ْ   َُّأ مَيهللفي مُيهلل ميهللُّ  هلل يد   َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-  ي ْ ي مَيهلل»اي ذ  هلل ي طي هللاي  َ ْذَلي يهللا ٌسهللفمي مِينذهللاَّ

هللاأل  ضميهلل سهللمديييُأ اهلل يهيو مياهللهي نيهللَّي  هلل يهيهللهلل ميهلل يحي ي  هللحمي مُي هذسيهلل يهميو ْي هللمي هللُّميذيَّ أ هميسهللمِيوياهللفييذ  ْ اهللمي مينذهللاَّيذج فيهللاَّ م  ُي يجيلأهللميْيم ش َّ  هللُّيورير س  سهللميس ف هلل مُي و
ُ س هلل يايهلل رد  هللويٌعهللفمي هللم َّي  َ هلل،ي هللوديي ُأ اهلل يهيو مياهلل يُذهلل يهيو ميهللفي ْذَلي ياهللمي مين  م س هللاَّ هللُّميلي هميعمي ميهللمِيهذ هلل)8(«)7(ط وميت 

                              
هلل(.1619(اهللاَّرتغوتهلل اَّرتموتهلل)5955صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهلل(اهلل648(اهلل  تهللاإلو نهلل)839او رسهللاأل  طهلل)(هلل1)
هلل(.1598(اهللاَّياوالهلل)1617صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهلل(اهلل10618اْحُهلل)(هلل  ا  هلل2)
هلل(هلل5955صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهللاَُّهللف ج اهلل  ا  هللهلل(3)
هلل(6026صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهللاَّ، اناهلل  ا  هللهلل(4)

هلل

هلل)(هلل  ا  هلل5) هللحهللصيهللهلل(هللع هللحهللمسفهللفَهللُُّاهللاََّْل ا5197ايَُّّهللُاُ  هللا ي فمي ميهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي و مي هلل(2011)هللامي
هللا ي فمي ميهلل239اَّس ر َهللاَّردعهللَّه ذوهاهلل)هلل(6) و مي هللحهللصيامي هلل(.1638)هلل(اهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هللوعهللفر هلل اطوت:هللمسهللاوَلئرل.(هلل7)
هلل)(هلل  ا  هلل8) هللحهللاألُ هللاورُي َا هلل)-فَّ َّم هللهلل-)هلل1039اَّدخ ْ  هللاهلل اَّهرظهللَّ هلل-فيمَّ  هللهلل-)هلل1771اهللاَّد
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ذهلل هللاَّرذددبمي ْيطي دد دد :هللاينذهلل يج ددَل هلل ي ُ مي ددايهلل  هلل يرد  دديأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ دد
مُيهلل مي هلل يد دد  َ ددع ٌهلل هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-  يدد هللوي ددَلي مي هللاإلمي   ْأ اي

:هلل هلل،ي هللسدي  يميف هلل» ي طي  َ هلل يفي هلل يييم سي  َ ْذَلي يهلل يهيىهللفي هللهلل)1(«س ،  ميس هللاَّ،ذ ي  ياهلل يسديذ ييا هللاَّ
::هللهللم سيف هللِ ْ ن*هلل ايهلل ْي نمي هللاَّه مي ُ  قمي اهللصي هللاَّ ذيه تمي  ه فأهللخمي م َّ مي

هلل ميهلل :هلل ميوفيهللَّمييي  َّ طمي ُ مي هلل ي طي ايهلل  هلل يرد  يأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ 
مُيهلل مي هلل يد   َ :هلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللايم سيف  هلل ي طي هللاَّرذ سمي ْأ :هللاي

د نميهلل» ْي هللاَّه مي ُ  قمي اهللصي هللاَّ ذيه تمي :هلل يد َّ هلل«.هلله فأهللخمي م َّ مي د هللخمي م دَّ  هللاَّ ذيه دتمي هلل يد طي هلل دي  يميمد  هللميمي د نمي ْي هللاَّه مي ُ  ق  اهلل يهللمِيُث يهلل»َّا:هللصيد هللاَّرذذميداأ :هللاَّلذذميداأ م دَّي
ُيهلل ْي هلل ي يهللُّديل ايهلل ي يهللبي

هللهلل)2(«مميو مي
مٍيي : اي  يميهللايف  ريل هللُّمي يش  ْي ريلاهلل ياحل ي ْي هلل ميهللمديهي  هللُّمي ميهللبي هللهميلي  مي  َ هلل ديييايهللبيي م  هللفمي  َ هلل*هلل في

هلل يد هلل  َ هلل ميهللمدي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي
ْ   َُّأ مَيهللفي هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مُيهلل ميهللُّ  هللهميليد  مي  َ د هلل ديييايهللبيي م  هللفمي  َ في

هللايَّميٌ هللبيي ٌفهلل ي يٌ هللبيي هلل  َ هللما،اهللبيي ٌفاهلل يَّيرمي اي مٍيي اهلل يهللاي  َّط  يميهللايف  ريل هللُّمي يش  ْي ريلاهلل ياحل ي ْي هلل)3(هلل« يفميو ٌسهللبيي فهللهللفهلل ميهللمديهي  هللُّمي ميهللبي
ف هللاَّيْحَ: هللمسهللايم  ف هللاَّ ذ يمنمي هلل*هلل ايم 

هلل  َ هلل  هلل ير   هللهللا سمدي ي اي هذسي:هللهللهلل يحمي هللاَّرذد سميهلل»  ط:هلل  طهلل  َّطهلل هللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي َي يهللفمي هميا  هلل«هلل.هللمِينذهلل ميهللايم  هلل ي  دَّطي  يد َّ َّا:هللهي
:هلل هللم س  هلل ي طي  َ هللايم هلل» ميهللفي ف هللاَّ ذ يمنمي هلل)4(«ف هلل ميهلل يوي صيل   هللم س هللايم 
هللا سذىهللُّ هللحهللُ ج تهللا ر نهلل  حىهلل ر هللاَّيبوس هللاَّيْحَ:هلل)5(*هلل فَهلل ياهللاَّذيمن
هلل  َ مَيهللاَّرذدبمي هللمدي يد دايهلل  هلل ير دد  :هلل يدد هللم ييود ددييصيهلل يحمي :هللهلل-صددهىهلل هلل هود هلل  ددهسهللهلل-اي مي هلل» يدد طي :هللهي َ هللاَّ ذ ددي من هللوديدَّ  يهللاَّ ذميوي فيددلميهللمديوديذ ددَّط  دا ُييمي

ه ميدد ميهلل !هللبي !هللا  هلل ي  مي هلل ي  مي :هللهي !هللهميُ   اهللمديود ه ددديسهللب هذدد يهللاَّ ريييافيددلمياهللُث ذهللوديذ ددَّط  هلل ي  مي :هللهي هلل ير دد  اهللميعي حيددىهلل ير دد  هللمديود ه ددديسهللَتي يهللاَّ ريييافيددلمياهللُث ذهللوديذ ددَّط  ضي
هللمويلأهللبْر  هلل ُ هللُّمير ف مي اهلل يود َيا هللَّي  :هللا د ييا هلل يا  قي هللهلل)6(«مديود ذي ط 

ريييص ْذ ييان:هللااَّ رميييا هلل*هلل او مي هللعَّذ يمنهللفي يهللاَّ َّي  هللايج   لديلدي  لمي  هللمو ميهللي
هلل ياو

هللهلل مَيهللاَّرذبمي مي ُي :هلل ي ايهلل  هلل يرد  شيليهلل يحمي
هلل ي ئمي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي د مميٌظهللَّيد  اهلل» ي طي هللبي دييا هللاَّذ ديمنهلل يم دَّي فيايف هللاَّذد ميْهللوديذ 

ريييص ْذ يياناَّ رميييا هللاَّ  يي يصاهلل يفيايف هللاَّذ ميْهللوديذ يياهلل يم هللهللفي يهللاَّ اهللمديهي  هللايج  ٌُ مُيو هلل يهيو ميهلل ي ُ  هلل يم َّي هللوديلدي ي مي هلل)7(«َّي

                              
هلل)(  ا  هلل1) هلل(هللع هللُّو نهللسر حفهللاإل َل هلل اْهللافَّ  هللامسف.39ع هللِط   هللاَّ،   هللفَهللاإل َل اهلل فْهسهلل)هلل(12اَّدخ ْ 

هلل

هللا ي فمي ميهلل4216اَُّهللف ج هلل)(هلل  ا  هلل2) و مي هللحهللصيامي هلل(.1394)هلل(هللع هللاََّّ سهلل اَّلذىاهلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل(هلل.3327صاا هللاألَّد نهللحهللاَّياوالهلل)(هللع هللف هللج َهللمومَهلل ياهللبيم هللفَهللاَّذيمنهللف هللَّ هللفَهللاألجياهلل هلل2910اَّرتف ْهلل)(  ا  هلل3)
هللا ي فمي ميهللهللااَُّهللف ج هلل  ا  هللهلل(4) و مي هللحهللصيامي هلل(.2165)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل ديييايهللاَّ ذ ي منيهللاهلل يسدي يهذمي  هللاهلل ي يمميفيهللُّمي ميهلل5)  َ هلل(هللا ِنهللفي
هللا ي فمي ميهلل بْر هللاَّرتف ْاهلل  ا  هللهلل(6) و مي هللحهللصيامي هلل(8030)هللاألَّ دي نمي مي
هلل)اَّدخ (هلل  ا  هلل7) هلل(هللع هللسرْعهلل َّ صهلل دس.4653ْ 
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مُيهللَّونهللاَّيبوسهللاَّيْحَ:هلل هللَّه د ري ي نمي وي   هلل ياَّ ذ ي من هللويش  هلل*هلل اَّي مي
هلل ميهلل دايهلل  هلل ير د :هللاينذهلل ي  دَّطي ديأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ د

مُيهلل مي هلل يد   َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي دوي   هلل ياَّ ذ دي من هلل» يد طي هللهللاَّي مي دري ي نمي ويش 
هللمميهلل ُي  ميهللميشير مي  ِنمي َّردذ هللعمي َّياتمي ُي هللفيردي  ل  هللاَّ،ذ ي  يهلل ياَّشذ هلل ي  مي  ْ و   :هللاي هللاَّي مي مُيهللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلمياهللوديذ َّط  هللَّميه  يد  َّذهو دفمي هللاَّ ذ ي من :هللفيردي  لد  هللاَّرذدَّ يهللعمي و مياهلل يوديذ َّط 

:هللمديو شيرذ ي نميهلل هللمميو مياهلل ي طي هلل)1(«هللميشير مي  ِنمي
هللبيرميهلل  َ ظمي ميهللحهللا ميري ن:*هلل في ر  ا  سيذىهللُّذُ هللبمي هللاَّ ذ ي منهللي هللظي

مَيهللاَّرذبمي ميهلل ُ مي :هلل ي ايهلل  هلل يرد  يأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ 
مُيهلل مي هلل يد   َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هلل» يد طي هللاَّ ذ دي منمي تمي هللَّميييد بمي هلل:)2(ود ذيد ط 

ُأ وي اهللمي ميهلل هللاَّ هللسد ييس ميف هللحمي هلل ي يس ميف هللهيمي هلله ر سي يميهللمويلأهللسديذ يؤ مي ا د ييا هلل يا  سيَّمي هللمومي ُي هلل مير  مَيَّيكي هلل)3(«هللنذهللفير 
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي دايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي ْ مي هللام  ُ  مي

ُأ هلل ي ميو هللاي مي  َ هللاَّ ذ ديمنهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-  ي تمي هللَّميييد بمي ود ذيد ط 
هللمويلهلل ُيويفيهللا  يرذل:هللا د يياهلل ياص  يُاهللمديوديذ ياهلل يويي  يُهللُّمير ف مي هلل ياَهللفي ي  هللمِيوياهلل يي هللوديذ يياهللمومي هلل)4(«ُي يجيلهللبياذ

هللا مير ن: َ هللفَهللب هيفمي ْي   هللاَّيبوس هللاَّيْح ُي  هللاَّ ذ يمنهللهي هلل َّ هللبيرذظي  َ هلل*هلل في
هلل  َ دايهلل  هلل ير د  هللهللُّيودُصمدي يد هللهللهلل يحمي دهيمميا مي صيهللاألي   ُي هللُّد ييو د  َ دهذسي:هلل ي يد هلل- حداهلل هلل ردد هللهلل- د ط:هلل د طهلل  دَّطهلل هللصيددهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي

هلل ميهلل يهلل هلل ي  دَّط  :هلل ي طي هلل ديدييايهللاَّ ذ دي منيهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- طي  َ د  هللهللا:هلل"هللفيد دفيهللُّميد ميهللهللا يسدي يهذمي هلل  دَّ أهللهللا ي يممي  َ د د هللفمي ج  هللوديدَّ  يهللاَّ ذميوي فيدلميهللَتي هللاا َّ ددميسي
ميهلل ا  هللب هذليدا  ُي ْيىهلل ياَّميد اهلل يو ر  مَيهللاَّشذم سمي َ   هللفميا ف هللحيَّ  ُأ د وي هللاحيَّ  د هللاَّد هللسديذ دَّ  هللاميميمي ا مديهللهللا ي د ي دوري هللمي مْي :هللممييهلله  نمي مُيه مي هللهللاوديذ دَّ ي د ميهلل يَّيد :هللأمييو  مديود ذيد ط 

هلل)5(اَّ ذ ي منيهلل"
هللسدي يهذسيهللاَّ ذ يمنيهلل ي يهذمي  :  َ هلل*هلل ويع  هللاوؤفراهللفي

هلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هلل  ا مي نيهلل يحمي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللسدي يهذسيهللاَّ ذ يهلل» ي طي  َ هلل)6(«منيهلل ي يهذمي  هللويع  ه س هللفي
هلل ميهللويٌعهللَّي  هللفميَهلل ي ديلياميهلل يثيَلٌمهللويٌعهللفميَهللثيَلمهلل ياي  هلل ُهللمديلدي يهذسهللموديلياميهللفميَهللهميلي  مي رمي  ْ هللاَّ مي ُي اهللمِي ُي هللغي  َ هللُّي هللويٌعهللفميَهللاي ُّي :*هلل في

هلل ميهلل دديي يهلل يهيوردد هلل ي  دَّط  :هللوي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يد طي يأهلل يحمي
مَيهلل يد فمي ديددليهللُّ دد هلل  ذ   َ هللاَّيأددرذلهللهلل-هىهلل هلل هودد هلل  دهسهللصددهلل-مدي يد َ هللحمي ويَّفدد  هلل يحني دد

:هلل)7( هللُّ ، اي نهلل»مديذي طي ُي ُ  هللمِي هللوديل  هللاين  هللاَّ  يذميوَّهللهلل)8(اوأر س هللحي ميتأ هللُّميري  ديلياميهللهيَّ فيد  يوَهللهلل)9(اي   هلله فذهللويَّ أ دييا يوَاهللمديويْ و د ُه  هللهلل)10(مديويْ  مي هيم 

                              
هللا ي فمي ميهللهللا(6626اْحُهلل)(هلل  ا  هلل1) و مي هللحهللصيامي هلل(هلل.1829)هللا(984اَّرتغوتهلل اَّرتموتهلل)هللا(3882)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
 هللا ديؤمسهلل:هللودؤ هللاَّذدَّهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-  طهللاألَّد ن:هلل ا هسهللانهللاوياُهللُّذََّّ :هللص بتهللاَّذيمن:هللب مظ هلل َهللهُيهلل هتهلل هىهللبُهلل ََّّد هلل(هلل2)

هلل(هلل.2240َّرل  هلل ..هللاْ:هللابرظُسهللم َّلر حفهللحهللُ ج تهللا رلهللِمن هللمَّهلل هىهللبْتهللاحلرظهللحهللاَُّ و اهللاَّياوالهلل)
هلل)(هلل  ا  هلل3) هللا ي فمي ميهللهلل(هللع هللا لاد  هللاَّرتسوفهللحهللاَّذياَصا1464ايَُّّهللُاُ  و مي هللحهللصيامي هلل(.8122)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هللا ي فمي ميهللَّذيمناهلل(هللع هللثَّا هللا3780اَُّهللف ج هلل)(  ا  هلل4) و مي هللحهللصيامي هللهلل(.8121-3200)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي
هلل(1434بَْهللَّلع اهللصاو هللاَّرتغوتهلل)احل هسهلل   طهللاألَّد ن:هلل  ا  هللهلل(5)

هلل

هلل)(هلل  ا  هلل6) هلل(هللع هللوعهسهللفَهللس هسهللاَّذيمنهلل  هم .4739اَّدخ ْ 
.هلل(7) هللاَّيرل:هللفر نهللحهللاوْرُهللاَّردَّْ
هللُورل.ُّ،ا ن:هللا سهللفَّح هللعَّذي هللفَهللاو(هلل8)
هللاَّ ذوَّ:هللا سهلل اُهللعوُورل.هلل(9)
هللهَّف  وَ:هللاَّرَّف َهلل ظوملهللاَّْر  .(10)
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س هلل ي يهلل ي،  هلل يبمي هللغيعميهللمِيُث  :هلل  ه«هلل.هللحمي :هلل ي طي هلل يد طي هللويَّميدكي هلل ميهللحي ميدتأ هلل ي  دَّطي دلدي يهذسهلل»ر يهلله ه رد هللهي ُهللمديودي درمي  ْ هللاَّ مي ُي ُه سهللمِي د ُ  هللايبي هللوديل د ميدنن 
َذهلل مُيممي ا ُي هلل ميهللويٌعهللَّي  هللفميَهلل ي ديلياميهلل يثيَلٌمهللويٌعهللفميَهللثيَلمهلل ياي  ُّي هللويٌعهللفميَهللاي ُّي اهلل يفميَهللاي   ُّميفميهللموديلياميهللفميَهللهميلي  مي هللاإلمي َي هلل)1(«هللفمي

َ هلل هلل ميهللهلل  ي هلل ي  دَّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هميد ميهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-اي مي هللايم  ُي د يهللمِي ُ ه س هللمِيوياهلل يجي د هللايبي ايحي ميدتأ
هيري تهلل هللوي هللمميو ميهللثيَليمي ُي هللُييمي يد نأهللهلل)2(اين  مْي هلل :هلل«هلل.هلل ميظيد  أ اهلل يد طي َذهلل» د ه ريد :هلل دي يدس  دييا هللاميميد هللوديذ  تأ هللمهي دع ٌهللَّيد  هللمديدايَليم  هللصيدَليسمي مياهللوي ُ ه س هللحمي د ايبي

ي نأهلل مْي هلل هيري تهلل ميظي  أ هللوي هللثيَليممي  َ هلل)3(«فمي
: هللاَّ م ي اي مي هلل يهلل ي ي  ََّّي  هللمديه وديذ يياهللحمي هللحي ميتذ هلل ييذ  هللاين   َ هلل*هلل في

هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي دايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي
ْ   َُّأ هللفي مَي هللاُّ  مَي هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي  َ هلل يهلل ي ي  دََّّي  هللفيد هللحي ميدتذ ديذ  هللاين   ي
هللاَّ م ي اي ميهلل هلل)4(هلل«مديه وديذ يياهللحمي

هلل ياَّ ذ ي من هللاَّ  يظميوس : د   هللاَّ مياي نمي ْذ هللاَّ اي
هللممي هللهلل*هلل م  ل هللاَّرل  مي

أهللصيهذىهللاَّللذ هللهللهلل هللاَّرذبمي ُي ي نمي مُيهللمي رمي  ْ هللاَّ مي هللا صيه مياهللحمي :هلله ر س  هللاَّ م  يهذىهلل ي طي مَي ُأهللُّ  هلل ي ميو هللاي مي  َ هللصدهوسهللمدي ي داذ هلل يهيو  ميهلل ي دهسهللميهدسهللاجدد هللبي
ود َّاهللَّللميذميهلل يَّميهيذهلل ليرمي هللاَّللذ هلل)ا   هللاي،ي هللوديذ فمي هللهرسهللا صيه مياهللمديذي طي هللاَّللذميهللمِين مي هلل ي  َّطي هللهي ل   .هللمديذ ه س  هللمِيوياهللُ ي ه س (ُث ذهللايسديود  هلل  َّطمي

هلليل:هلل هلل ديهلل»ُثذهلل ي طي هللاَّ ذ ي منمي هللاي  ظيسيهلل  َّ يصأهللحمي هللا  يه ميم كي مُيهللاي ي درمي  ْ هللاَّ مي َي د هللُتي دي  يهللفمي ُيهللاينهللَيدي هلل هدسهللَّيد  هللا،هلل«هلل.هللد فيهللاين  د هللاي يا مُيْهللمديهيمذ هللُّميويد د ي ميْيوي
هللاَّ ذ دي منميهلل َي د هللا ظسهلل  دَّ يص هللفمي اي

هلل ياَّ ذ دي من هللاَّ  يظميدوس هللاَّذد ميْهللهللسذفهللأل همركهلل  َّ يصهللممي دد   هللاَّ ميايد نمي ْذ هللاَّ داي
هللاَّ  يد َّيممياي(هللممي ُ هللَّللميذميهلل ي  مي د :هلل)احل يم   يد طي

هلل)5( سميول  هلل".هللا هلل
:هلل مَيهللهي  تأ هللُّ  هللألمي  ي مي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي هسهلل ي طي هللم ييود ييصيهللاينذهلل ي  َّطي هللاي مي  َ صمي »  ي هللاَّيذدَلي دييا هللحمي هللسديذ  هلل«هللهيو د ي مديذيدييايهللا  ذهللاَّ ذ دي منمي

هذسي:هلل هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  مْيهلل»مديذي طي هللاَّ ري  يد نهلل ياَّذ ميْهلل دير  هللحمي ُّ َّ هلل ي ي هللاَّ هللحمي هللاإل ميْن ميوفهلل ي ي هللحمي هللاَّلدذَّ  ياصهلل ي ي َّسهللحمي مُي ميهللفي هللا  اهللُّميوي
هلل ياَّ ذ ي من هللاَّ  يظميوس هللاَّذ ميْهللا   ،ميول   هلل هللاَّ مياي نمي َي ُي هلل يمِيمذي هلل يد ٌ هللفمي اد ه  هلل)6(«هللفمي

هللسديهلل  َ هلل يويَّياسميوس هلل  َّ يصميهللاَّ دديذيييصميهللَّي هللاي  ،ول :*هلل مي  مييل هللاَّ رميلي  مي ُ مي هللمِي ذ رد  هللفمي يي فأ هللذ ييايهللِبمي
د ْيميد يهلل يذميوس د هللفمي دهذسيهلل هللاَّرذدبمي ميهللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي ُي ٌُهلل مير    ميوف هلل ي  مي

ريمي هللجمي :هللُّديود  هلل يدذ سهلل ي طي هللاَُّ   َ :هللمدي ي د  هللمديذيد طي هللمديَّ  ميد ميهللمديييميد يهلل يا  ي  َ
دمي مَيهللم دلمي يهللاَّ وديدَّ  يهلل،ي هلل» ْذ هللاَّ َي د ٌ هللفمي اهللعي د ي هللمِي ذهللهللمي هلل يدطأ مَيط  هلل،ي هللودير د ي  ضمي هللاأل  ُي هللمِي اهللفيهيدٌكهلل ديدَيطي د ي هللمي هللفمير د  هللفيهيدٌكهللمديذيد طي دَيطي هللاَّ وديدَّ  يهللمديردي هللمِي ذ هلل يدطأ دلي   هللود ر 

                              
هلل اَّهرظهللَّ هللهللا(17444(هللع هللمسفهلل ياَصهللاَّذيمنهللحهللاَّيَلصهلل س هم اهللاْحُهلل)803فْهسهلل)(هلل  ا  هلل1)
ُصهللسْددمى:هللوهردد ت:هللمدداهللاحلَّافددفهللفددَهللاإلُّددفاهللفددَهللا طهللْحهُدد هللُِهلل يدد هللاوددُصهللسْددمى:هللوهرددلاهلل ُج ُدد :هللوهردد تاهلل ُّ ددُهللفسدداهلل يدد هللاودد(2)

هلل شياَاهلل ُج ُ :هلل ميشي  .
هلل(هللع هللثَّا هللاَّذيمن3782(هللع هللمسفهلل ياَصهللاَّذيمنهللحهللاَّيَلصهلل س هم اهللاَُّهللف ج هلل)802  ا  هللفْهسهلل)هلل(3)
هلل(هلل.2342اَّياوالهلل)هللا(6289 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللااَّدوُذا  ا  هللهلل(4)
هلل مَّهللحهللهلل(5)  ْ هلل(1452صاو هللاَّرتغوتهلل) ي يا  هللاَّد خي  مي
هلل(2142 :هللاوشر صهلل:)صاو(6)
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دَّيا هلل يوي هللمي  مييدل هللاَّ رميليد  مي هيدكي ٌّهلل ديدد  د هلل يدبمي د هلل،ي هللود ؤ مي مي ُ مي مَيهللا  سميولدي هللُّمير دَّ يو  دي  هللايُّ شمي هذسيهلل ي ي طي ْي هللسميواَّ وديَّ  يهللمي د هللمِي ذ ُ مي رد  هللفمي يدي فأ دييايهللِبمي هللسديذ   َ س هلل  دَّ يصميهللاَّ دديذيدييصميهللَّيد
هلل.هلل)1(«هللاي  ،ول 

ٌَهللُّاهللاَّ دُهلل  ُّ مي مي: ُ  ي  هلل هلل*هلل مي  مييل هللاَّ رميلي  مي
هلل  َ دهذسي:هللمدي ي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل ي طي دييا هللمميو»اي مي ص هلل،ي هللوديذ  هللصيدهذىهللصيدَلي  َ اٌ هللفيد ُي د دايهللومي مُي هللمي هللاَّ ذ دي منمي د هللأمي   مي ُي
هللغيددع  هلللييدد  أهلل هللاَّللذميهلل«هللثيددَلي   ددَّطي هلل ي   ددس  ْيمي   هلل هللميدد مين مي ددكي مْي هلل دير  ددييا هللامييدد هللحمي هللا د  فيدد  هللمديذيدد طي ددَّنهلل ي ياَهللاإلمي هلل ير  هللم ييود ددييصي:هللمِي ذ ي مي هللصيددهذىهللاَّللذ هلل يهيو دد ميهللميذميوددفيهللألمي
:هلل هذسيهللوديذ دَّط  ُيهلل» ي ي هللاَّللذ هللسدي يد  هلل)احل يمدُهلل هلل  هللهلل يد طي  ُ هللاَّ  يد د هللميد ميوياهلل يد طي ْيطي د مُيْهللفيد هلل ي ميهلل يَّمي يد د دريا  مُيْهلل ميي  يهلل يد د هلل يُّيدا  صيهللُّديو دِنمي هللاَّيذدَلي دم س  ْي  ي

هلل يهيدد هللايث ددَني ُي هللاَّللذ هللسدي يدد  وس(هلل يدد طي هللاَّدديذبمي َي هلل)اَّدديذْح  مُيْهلل يمِيوياهلل يدد طي هلل يد دد نمي ُي دد هللْحيمي ُي هللاَّللذ هللسدي يدد  مُيْاَّ  يدد وا(هلل يدد طي هلل)في َّددكهللوديددَّ  هللهللاذهلل يد دد  يمِيوياهلل يدد طي
هلل يُّيدد اهللُّديو ددِنمي دد ي هللمي كهلل ْددل ا(هلل يدد طي هلل)ِهكهلل   دددُهلل يمِيهذ مُيْهللميدد ميواهلل يدد طي هللفددي صهللمددَّضهللمِييلي هلل يددد مُيْهلل ي يدد طي هلليددُنهلل يددد وَ(هلل يدد طي  ُ مُيْهللاَّدد يهلل يد دد ا 

َيهلل هللاَّذ ميو يياملي ليذميوسيهللصمي  ْ هللاَّ م  يياملي هللاَّي مي مُي ي هلل)ام  هللمي ميوياهلل ي طي ْيطي مُيْهللفي هلل ي هللاَّسذ َّ ا(هلل يَّمي يد  س هلل ي ي مُي هلل يهيو  س هللغيع ميهللاَّ ميل س َّ مي مُي هلل يهيو  هللاي د  يم سي
ْيطيهلل مُيْهللفي هلل ي مُيْهلل يَّمي يد  اهللَّمي يد  هللمي ي هلل)2(«هلل.هلل ي طي

هللاوَلئرل هللَّذياَصميهلل َّ صميهللاَّدذيصمي: هلل*هلل سلرَذط 
هللا دوُهللُّدَهللبسدعهلل حداهلل هلل رد   َ ذديصهللِوهللْ دسهلل جددلهللفدَهللدهللا د هلل د ط:هللههلل  دَّطهلل هللُّورمد هللا هللا دياهللاَّهوهدلهلل دَّ صهللاَّدهللمدي ي

م َّلرسهللم واهللفافهللاويد وهللفُُهللُّداهللهللامذ طهلل  َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هس:هللا ياهللاعهلل لوكهلل!وهراهللمظررسهللانهللمي اهللا ،هَّ
   َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هسهللوذَّط:هللا ياهللاعهلل لوك.هللمذ طهللههلل  َّطهلل هللمم هللا ل، سهللانهللافسا.هللمذ طهللهللااَّْم َهلل األ ض

َّسهللَّذياَصهلل َّ صهللاَّدذيصهلل  َّطهلل هللصهىهلل  هلل)3(اف هللِ كهللََّّهللفسوسهللَّياوسهللاَّ ر ئت"هللهللا هو هلل  هس:هللسهكهللاوَلئرلهللسر
هلل*هلل مول هللاَّر ي اهللماهللا ظس هللمولأهللحهللاَّذيمن:

هذسي:هلل هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هلل ي طي مَيهللهي  تأ هللُّ  هللا  ي مي  َ ْأهلل»مدي ي هللاي ُ  مْي هللاَّ م ر  مي ميهللايسيد هللايعي هللاَّللذميهللفي يدكهللهللهي هللهميليد  مي  َ د مويدلأهللفمي
:هلل«هلل.هللا ظدس  هللاَّللذ هلل ي ي  دََّّ   هللاي  هيددس هلل يدد طي :هلل د ه ددس  هللاَّللذميهللفي يددكهللا ظدس » يدد طي هللهميليدد  مي  َ د هللمويددلأهللفمي ْأ هللاي ُ  مْي هللاَّ م ر د مي ميهللايسيدد هللايعي هلل«هلل.هللهي :هلل د ه ددس   يدد طي

ُ هلل هللصي هللميسي هللحمي هللاَّذوَّ ( ي طي هللاحل ياأ هللم َّي هللمِيَّي يهللمِي ذ :هلل)اَّللذ هلل ي هلل ي ي طي هللاَّ م ر   » مْي هلل.هللهلل)4(« ي هللَّميويُركهللاَّ  هسهللايعي
هللبي  هلٌل ُ َّي د  يهللاَّ،َّاطهللمدي ْذ هللاَّ هللايوي ي  َ هللفَهللاألبد  :هلل*هلل في

هللاَّللذميهلل د :هللاينذهلل ي  دَّطي ُي دايهلل  هلل يرد  دليهلل يحمي شي
هلل ي ئمي  َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي هلل» يد طي هللاَّ ذ دي منمي َي د دد  يهللاأل  يطهللفمي ْذ هللاَّ د ي هللايوي  َ فيد

هللبي  ٌهللمديهلل ُ َّي
هلل)6(«هللهلل)5(

                              
هلل(1456 ي يا  هللف ْهسهلل مَّهللحهللصاو هللاَّرتغوتهللُّي سهلل)هلل(1)
هلل(1455 ي يا  هللف ْهسهلل مَّهللحهللصاو هللاَّرتغوتهللُّي سهلل)هلل(2)
هللحهللصاو هللاَّرتغوت(هلل3) هلل فْهسهللفَهللبُوحهللا هلل  وُهللُّراَّ هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي هللهلل(1464)هلل  ا هللاَُّهللبد نهللحهللصاوا هلل   ا هللاَّدخ ْ 
هلل(1471 مَّهللحهللصاو هللاَّرتغوتهللُّي سهلل) ي يا  هللف ْهسهللهلل(4)
هللب :هللاْ:هلل  ،.هلل(5)
هلل(هلل.2305 بْر هللاألَّد نهللحهللاَّياوالهلل)هللا(24575اْحُهلل) ي يا  هلل(هلل6)
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هللهلل  م ل ن:هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهلل*هلل  َّ َتنهللَّه دُهلل
هللهللهللهللهلل  َ هللاَّللذميهللصيدددهذىهللاَّللذ هلل يهيو ددد ميهلل ي دددهسهللوديذ دددَّط:هللمدي يددد دددَّطي هلل ي   دددس  ْيمي   :هلل هللا في فيدددليهلل يددد طي دددرميو   هلل»اي مي هللوديدددَّ  يهللاَّ ذميوي فيدددلميهلل ي َ  اهللاَّ ذ دددي منيهللمي مي ذددد  هللَيي  مي ددديي ا د 

َ هلل يص اي ُّمي ميهللا د يي د هللغيمي فيليد نميهللألمي ْيمذ مي هللوديدَّ  يهللاَّ ذميوي فيدلميهللهي د هللأتي سميويد نمي دييانيهللمي ميمذ مي هلل ميم  هللاَّ دديذيدييصيهلل ي  دَّ يصيهللمطمي مَي دييا يو  هلل اهللاََّذم  هللاي هللمميي  يد نمي د هللغيوي وديليد نمي ْيمذ مي هللهي هللاي  
َ  اهلل  َّ يصيهللاَّ دديذيييصميهللميهلل هللايص اي اميميمي هللا د يي  َ هلل ي هلل  ي جذ نمي هللطيع أهللصيَّيافذ  َ هللسْل،و ُ هللاَّد،هلفمي ييٌصهلل ي ي  ْ ُي هللبي ٌلهلل يسديي هي مي هللُّديييهي هلل.هللهلل)1(« مينذهللايو  ي

اَّلو ولدد نهللفاددَنهللغو وددلهللُّلدداهللف رمددلهلل هَوددَهللفاردد ساهلل ددسهلل مدداهللهددفهلل دداَهللاهددفهللاإل ْدد نهللمددَّقهلل ا دد هلله َّْددا ُّلهلل اَّل  ددولهلل
هلل مي  نهللاْهلل ، ل نهللا حنَُّه 

هلل:*هلل اوْدا تهللموُ هللمولهللوعهللفَهللاَّ هللمول
هلل  َ )هللهد نهلل هللورد  هللبداهللوذدياهللاوْددا تهلل وذدَّطهللهلل:َهلل   ولهلل حاهلل هلل ر هللانهللاَّربهللصدهىهلل هلل هود هلل  دهساَّ يعضهللُّمدي ي

هلل)2(موُ هللمولهللوعهللفَهللاَّ هللمولهلل(هلل
هللااحلُودددُهللامدداهللاَّْدددَّ هللاَّددَتهللسرلدددل هللُّذََّّدد هللس ددد ُهلل"هلل ددد هلل"هللا هلل"هللوْددد هلل"هللا هلل" ددددا ن"..هلل مددَهلل دددَّ هللاإل ددياَهلل: اوْدددا ت

هلل.هللهلل األ هىهللااَّلل َُّهللاا م لهللااَّي هللااحلشي
مُيهللاأل   َفيهلل اوهكهلل دفهللاور  هللفَهللمُْهلل و هلل:*هلل  ياَص هللاوْدا تهلل اَّْرُصهلل اَّ

هلل  َ َفي"هلل)هللاْهلل َّ صهللمدي ي   ئشلهلل حاهلل هلل رُ هللانهللاَّربهللصهىهلل هلل هو هلل  هس:هلل"ه نهلل هللور  هللباهللوذياهللُِّنهللِ يائوفهلل اَّ
َفي(هلل(هللاإل ياَ هللهلل)3( اَّ

ذهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيهلل هلل هللجي ُّميٌيهللاينذهللاَّرذبمي  َ ( ي مُي ميهللاَّ م ه ك  هللاَّذ ميْهللُّميوي مَيوف(هلل هلل)سديدي  يكي هللوديذ يياي:هلل)م،هللسدير  هللوديري   هللبياذ هذسيهللهي نيهلل ي هلل)4(و  ميهلل ي ي
َّسهلله  سهللَّ هلل َّ اهللوَّ هللاَّذو فلهللفَهللفذ ف هللُِهللفرل: هلل*هلل فَهلل ياهللاَّرُ هللهم هللا 

هلل حاهلل هلل ر هلل َهللاَّردبهللصدهىهلل هلل هود هلل  دهسهلل د ط هللا هلل  وُهللامُْ   َ َّدسهلله  دسهللَّد هلل"فَهلل دياهللاَّ:مدي ي رُد هللهمد هللا 
هللهللهلل)5( َّ اهللوَّ هللاَّذو فلهللفَهللفذ ف هللُِهللفرل"

هللاَّ  يلميوَّ: يهللاَّ ديوسمي ري  هلل يُّيا  هللاَّرأَّ ميهللمميومي هللُّديود  َي َيهللَّي  هللفمي هيليهللا   م  يلهللايحي  هللَّيود  ُ  مي هلل ديييايهلل  َّ  يصيهللاَّ ري  َ هلل*هلل في
:هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي ْ مي هللام  ُ  مي

ُأ هلل ي ميو هللاي مي  َ هلل ديهلل»مدي ي  َ يهللفي ريد  هلل يُّيدا  د هللُّديود  هللاَّرأدَّ ميهللمميومي َي َيهللَّي  هللفمي هيليهللا   م  يلهللايحي  هللَّيود  ُ  مي ييايهلل  َّ  يصيهللاَّ ري
هللاَّ  يلميوَّ هلل)6(«هللاَّ ديوسمي

                              
هلل(1460 ي يا  هللف ْهسهلل مَّهللحهللصاو هللاَّرتغوتهللُّي سهلل)هلل(1)
هلل(2712 ي يا  هللاَّرتف ْهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتف ْهلل)هلل(2)
هللا ي فمي ميهلل يصياذاي  هللاألَّ هلل ي يا  هللاَّرتف ْهللهلل(3) و مي هللحهللصيامي هلل(4874)هللدي نمي مي
هللا ي فمي ميهلل ي يا  هللاَّرتف ْهللهللهلل(4) و مي هللحهللصيامي هلل(4873)هلل يصياذاي  هللاألَّ دي نمي مي

هلل

هلل(هلل1473  ا  هللاحل هس هلل   طهللاألَّد ن:هللصاو هللَّلع اهللصاو هللاَّرتغوتهلل)(هلل5)
هلل(هلل6471 هلل)(هللع هللحهللمسفهلل َّ صهللاَّرُ اهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف3407  ا  هللاَُّا فاهلل)هلل(6)
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ُأ د وي هللُجيميو    هللاَّ َي هللفمي هلل ميهللايبيتأ هللهلل:*هلل موٌلهللفَهللهل  مي
هللهللهللهللهللهلل  َ هللمديل ا  مدي ي ري هللَّيكي هللمديليا  هلل ديَّ َّمي مي:هللممِي ذ هللحمي مَيهللفي َّميكأ هللُّ  دهذسيهلل1ف دميور  اهلل:اَّرل :هللهللاي يسمي هللاَّللذميهللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل يهيدىهلل يدبمي مي [هللايمذي هلل ديَيَّيدس 

ْيَّيهلل  ْ يهللفي ُ س هلل يُّيا  ردي وفيهللُّديود  هللبمي  ُ آُّيل هلل ي ُ س هللاحل  َ ن هلل ياَّ ري هللوي َّي،ي  ُ و دميويلميهلل يايص اي ُّ   هلل ي هللاحل  ُي َي حل  هللفيي جمي ي  هللفمي نيهللعمي  ُ س هلل يحنييي  اهللاَّ د د مُي هلللمي هلل ي  دَّط  و دميويدلميهللمذيد طي ُي
ُأ د وي هللُجيميو   (هللمديذيييهلل هللاَّ َي هللمِييليذهللفمي هللايبيتأ اي

هللمويٌلهللممي هلل يهياذ هلل ديَيَّيس   ُ هذسي:هللَّيذي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي َي د هلل يج دٌفهللفمي ويلميهللمذي طي يميهللاو  هللمومي ُي هللمِي س  مُي ايمي هلل يهيو 
هللا دددَّطي هلل ي   هللهي :هللميرميوئ ددد هللفييميوئ ددد هللَّيدددكي دددؤ فميرميايهللاَّ ذيدددَّ  مي هللاَّللذ هللمَّميو دددُوفهللاَّ م  ْي د َيطي ددد وياهللودير  يدددف هللُّميريددد  هللميددد هللميمي هللفيددد وياهللودير  يدددف هللُّميدددكي يهللاَّللذ هللَّيدددكي هللُّيددداذ  ُ َّللذميهلل يددد

ُي هللاألم  اهللُِهللمويهللاوولهلل:اَّرل :هلل هلل ي لمي  َ هللفمي هللَتي يمْي هللجيرذ تأ هلل)1([.هلل5 ياَّ م ؤ فميري تمي
هللهلللهللف هللاَُّاوها:*هلل  َّ ٌصهللسشر  هللَّي بدُ هللوَّ هللاَُّوَهللباهللوُوفهللا ر

هلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-م ي هلل» ي طي دري يس  هللثيَليث َّنيهللمويدل هلل ي هللاَّ ذ ي منمي َي مِينذهلل  َّ يص هللفمي
اهلل مُي ميهللاَّ م ه ك  هللاَّذ ميْهللُّميوي ايهلل  َّ يص هللمسديدي  يكي

هللَّي  هلل يممي هللغ رمييي هللبياذ هلل)2(«َّميييج فأ
مَيهللهلل هلل ميهللهلل  ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي

ُأ  َّ  ْ مَيهللفي هللاَّ مي  مي يدٌلهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-اُّ  داي
اهللممي   دَّ يص هللمسديديد  يكي

هللاَّ ذي  ميهلل ا مي هلل ي ي  َ هلل)3(«هللفمي
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي كأ

مَيهللفي َّمي هللُّ  هللاي يسمي  َ هللمِي ذهلل  َّهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-  ي داي
هللفيد هللممي هللاَّ ذ دي منمي َي  يٌصهللفمي

اهلل ايهللمسديدي  يكي
هيل   هللا  يرذلياهلل يممي هللايُ وي ُي هللبياذ دمي هللصي بمي  َ هلل ي هلل)4(«ثيَليث َّنيهللمويل اهللوي صيميس 

(هللس ُطهللثهحهللاَّذيمنهلل  فهللههللاوُ هللاَّر مي نهللس ُطهلل ُّ هللاَّذيمن: ٌُ هللاَّللذ هللايبي هلل*هلل ) فهللم َّي
 دَّطهلل هللصدهىهلل هلل هود هلل  دهس:" فهللمدَّهلل هللابدُهللس دُطهللثهدحهللاَّذدديمنهلل  دَهللاُّدَهلل مديهلل حداهلل هلل رُمد هلل د ط:هلل د طهلل هلل

هلل)5(  فهللههللاوُ هللاَّر مي نهللس ُطهلل ُّ هللاَّذيمن"هلل
مُي: (هلل دٌتهللحملدلميهلل ميهللَّه د ٌُ هللاَّللذ هللايبي  *هلل ) فهللم َّي

هلل  َ هلل يهيىهلل ييميوذلأهللمدي ي هلل يج َل  هذسيهللُّدي يحي ذهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي مسهللموخلسهلل هلل) فهلل ي ئميشيلي:هللاينذهللاَّرذبمي هللصَلي  يهي نيهللوديذ ييا هللأليص اي ُّ هللحمي
(هللمديهيمذ هلل يجي  َّاهللويهيي  اهللويَّميكيهلل ٌُ هللاَّللذ هللايبي :هللهللم َّي هذسيهللمديذي طي هرذبمي ميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي

َأهللويي ري  هللويَّميكيهلل»َّمي هلل يا  ْ مي ي ه َّ  هللألمي يمذي هلل«هلل ي هللألمي ْيَّ َّ  هللمديذي طي ْي مي
هلل ياي هلل َي هذسي:هللصرلهللاَّيذْح  أهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هللاَّرذبمي هلل)6(«هللايو  مي    هللاينهلل هللحي ميد  هلل»ابتهللاينهللاي يياهللاميي هللمديذي طي

ُيويفيهللا ير ليهلل   سيهللامَلص: هللابدذُ هلل  َ هلل*هلل  َّ ص هللاإلوَلصهللفي
دد مي ميهللاهلل هللمي ددتأ هللا بمي هللاَّللذميهللمِين مي ددَّطي هلل ي   :هللهي هلل يدد طي ددَل  :هللمِينذهلل يج  هلل يدد طي هللاي يددسأ  َ دد هللمدي يدد مي هللمِيهذ :هللمِينذهللب دذددكي هلل هللابددُ(هلل يدد طي ددَّي ددَّ يصي:هلل)  ددف هللم  ْأ َّ

هللا  يرذليهلل" هلل)1(ايُ ويهيكي

                              
هلل(1631-5120  ا  هللفْهسهلل مَّهللحهللصاو هللا  ف هللُّي سهلل)هلل(1)
َ هللفي جي هلل بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هلل(2) ْي ئمياأهلل ياُّ  ُيهلل ياَّرذ ُيا   هلل يايُّ َّهلل ْأ هلل ياَّرت مي فمي مي  ُ هلل(2091 ي يا  هللايْح ي
هلل(هلل.1140َّياوالهلل)اهللا(3643 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(526طدذ تهللاحملُثاهللأصدُ نهلل)هلل(3)
هلل(هلل.3644 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(3654 ي يا  هللاَّ، انهللحهللاأل  طهلل)هلل(4)
هلل(4405 ي يا  هللاَّ، انهللحهللاَّردعهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللهلل(5)
هلل(2129فلرَّهلل هو اهلل مَّهللحهللاوشر صهللُّي سهلل)هلل(6)
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(هللمديهلل هلل ٌُ دد هللاَّللذ هللايبي ددَّي ددييا هلل)  ددف هللم  هللوديذ  ددَل  دد يهلل يج  ْيمي ددهذسيهلل ذهللصيددهذىهللاَّللذ هلل يهيو دد ميهلل ي ي هللم ييود ددييصيهللاينذهللاَّرذددبمي هللاي مي  َ :هلل يدد :هلل يفيدد هلل«هلل يجيديددس هلل»ذيدد طي  د ه ددس 
:هلل يجيديس هلل رذل» هلل ي طي هلل)2(«هللا  

هللهلل  َ هلل: ديييايمي هلل شياهللَُّنهلل هللَّ هللحهللا رلهلل ييا*هلل  َّ ص هللاإلوَلصهللفي
هلل  َ باهللَيلمُ هللهلل) فهللمَّهلل هللابُ(هللف  وهللَُّهللا سهلل حىهلل هلل ر هللانهلل  َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هسهلل  طهلل"هللفَهلل يامدي ي

هلل.)3( شيهللفياتهللَُّنهلل هللَّ هلل يياهللحهللا رلهلل"هلل"
مَيهلل هللف  يدد وميهللُّ د  َ هللهلل  يد مَيهللاَّرذددبمي مي :هلل يد ددِنمي مي هللا   ُي :هللهلل-صدهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-اي يددسأ دد هلل» يد طي ُي هللَيي لميمي دداذ ٌُهللبي د هللاَّللذ هللايبي ددَّي هلل ديدييايهلل  ددف هللم   َ فيدد

هللا  يرذلميهلل هللاَّللذ هللَّي  هلل يي ي اهللحمي هللُّيَني هللفييذاتأ يي هللاَّللذميهلل«هلل.هلل يش  هلل ي  َّطي هللهي امييي لير  هللاي   :هللمِيوين  َ هللام ي،ذ  مي هللُّ  هلل  ميي  هللاَّللذميهللمديذي طي هلل ي  دَّط  صدهىهلل هللهلل-اهللمديذيد طي
اديي هلل يايط ويت هلل:هلل»- هو هلل  هسهلل هلل)4(«اَّللذ هللايه 

ُّدَّ هلل هلل هلل* َّدسهللحهللاَّلدَّ اصهلل هلل هللحهللاَّ هللاَّرذد ساهللفد هللا  هللُّميديي   هللاَّرهَّاهلل م فهللاي  دَُّ ٌُهللاهلل م  ف هللاي  َّو هللُّمييي   هللاَّللذ هللايبي هللحهلل مهلل  ف هللم َّي
هللاإلْنوفهلل هلل هللحهللاَّري  نهللفاهَُ:

هلل  َ :هلل  طهلل  َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هس  هللمدي ي مَيهلل ي فمييأهلل ي طي َّدسهللحهللاَّلدَّ اصهلل هللهلل:ذ ديليهللُّ  )هللههلل ذدلهللا هللا همدكهلل دَّ اهللفد هللا 
َُّّ هلل هلل هللحهللاإلْنوفهلل هلل هللحهللاَّري  نهللفاهَُ ٌُهللاهلل هللهللا هللَيساهلل هوكهللَّوهلهللِ هلل يامَهللموُ هللا هللحهللاَّ هللاَّللذ هللايبي مهلل  ف هللم َّي

هللاَّرهَّاهلل هللاَّرذ ساهلل(هللم  ف هللاي  َّو هللُّمييي   هللُّمييي   هللهلل)5( م فهللاي  َُّ
ميهلل  يميئديلي   هللاَّرذ س(:هلل:«*هلل ويع يهلل  َّ يسيا  هللُّمييي   هللاَّرهَّ(هلل هلل) فهللاي  َُّ هلل)  ف هللاي  َّو هللُّمييي  

هلل  َ درييميهللمديهللمدي ي ْذ هللاَّ دهذسيهلل ي ديليد  هللحمي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هللاي  َُّ هللَّمييي  َّطمي :هلله ر س  مَيهلل ي فمييأهلل ي طي :هلل  ذ ديليهللُّ  هلليلمي هلل»ذيد طي هللا  يه ميم دكي ديدل هللاي ي هلل  ذ  هي
ميهلل  يميئديلي   د هلل«هللويع يهلل  َّ يسيا  اهللمديهيمذ ًُّ د د هللجي هللاميميمي ديي  ت  هلل ي هللوديديينمي :هللمديهيدس  هللاَّرذد س(هلل يد طي هللُّميديي   هللاَّرهَّ(هلل هلل) فهللاي  دَُّ هلل)  ف هللاي  َّو هللُّمييي   هللمدي يهذميِنمي  ديدَيطي

صيهللاَّيأد هلل هللصيهذىهللاميميمي هللصيَلي صميهللاَّيأد  مي :هللَّميييَلي هللمِييليذهللمديذي طي هللمديهيمذ هللمديييغيهللاَّ لديريسي هللَّميهرذ سمي هلل يايو سي » مي هلل  ذ ديليهللهيو  ي هلل)6(«هللهي
يمي:هللاَّر مي نهلل اإلوَلص هلل ميهلل ديد فيهللاَّ رير  هللاَّيذه  يليا  هللحمي هللود ذ ييمنمي نمي َّ يَتي ْأ هلل:*هلل  مي  سيهللاَّ

هلل ميهلل :هللهي نيهلل ي  َّط  ُي هلل ي َّيس  ايهلل  هلل يرد  شيليهلل يحمي
هلل ي ئمي  َ :هللهلل-ىهلل هلل هود هلل  دهسهللصههلل-مدي ي هللُه يد هلل»وديذ دَّط  نمي دَّ يَتي ْأ دسيهللاَّ هللهلل- مي   هللحمي دييمنمي ود ذ 

يميهلل ميهلل ديد فيهللاَّ رير  ٌُاهللهلل-اَّيذه  يليا  هلل  هللايبي ُي هللاَّ ري مميي  نياهلل هللم  ف هللم َّي هلل)7(«هللم  ف هللَيييودأ

                                                                                                 
هلل(2130اوشر صهلل) ي يا  هللاَّرتف ْهلل صاا هللاألَّد نهللحهلل(1)
ْي ئميا هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوت(2) هلل ياَّرذ  ْ

هلل(1478)هللهلل ي يا  هللفي َّكهلل ياَّرت مي فمي مي
ا فميا هلل صاا هللاألَّد نهللحهللاَّياوالهلل)(3) ُذ هلل(589 ي يا  هللاَّ
هلل(هلل.589اَّياوالهلل)هللا(6472 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(15648اْحُهلل)(هلل  ا  هلل4)
هلل(891)هلل هللاألَّد نهللحهللاَّياوال ي يا  هللاَّ، انهللحهللاَّردعهلل صااهلل(5)
هلل(.3042صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللاهلل(هلل  ا  هللاْحُهلل اَّرْ ئا6)
هلل(.6773صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللاهلل(2452اَُّهللبد نهلل)(هلل  ا  هلل7)
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هلل َلفٌلهلل هىهللاإلو نهلل ف يملهللاَّيْحَ: نمي هلل*هلل   َّ يَتي
مُيهلل ميهلل يهلل مَيهلل يد ددد ددد ُّمييميهللُّ ددد هللجي  َ ددد هللمدي يددد ُي هللايودأ هللم  دددف هللهي هللاَّيذه  يدددلميهللاأل  ُي ددديمياهللمديذيدددييايهللحمي هللاَّ رير  ددد يهلل يه  يدددَتي دددَل هلل يددد  يهللمديييهي دددايهلل  هلل ير ددد  :هللاينذهلل يج  حمي

أهلل هللاَّرذددبمي ددَّ يص اهللمديذيدد طي ْأ هللاَّ هللا ذيسيددسمي دداذ دد مميي  نياهللبي هلل يُّذدد  هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-اَّ ري ٌُهلل يددييفي اهلل يد دد دد ي هللاو«هلل.هللمي ددييصهلل ي ديددييايهللحمي ومي
هلل ميهلل هلل ي  َّط  َّ يص اهللمديذي طي ْأ هللاَّ هللا ذيسيسمي ٌُاهللبياذ هلل  هللايبي هللُّميييُّ مي ميهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-م  ف هللم َّي َي هللمفي ٌُ اهلل يد  هلل)1(«مي ي

وي   هلل ميدي ُهلل هللاَّ اهي نهلل : هلل*هلل ومي
هلل ميهلل ددَّط  هلل ي   :هلل يددد طي دددايهلل  هلل ير دد  هلل يددد طي هلل يحمي هللاي  ضي مَيهللاي مي هللاُّ ددد  َ َيهلل:هلل»- هلل هوددد هلل  ددهسهللهللصدددهىهلل-مدي يدد هلل ميديددد ُهلل هللاَّذددد ميو  ويددد  ي مِينذهللومي

يميهلل ميهلل اهلل ياَّرأر َّ ياهلل ياأليهميهذلياهللَّمي ميه  اهلل ياَّ ذيمييي هلل يجيفذهللهلل-ود ييا  َّنيهللاَّشذم سي هلل)2(«- يَذ
هللغيريد  ُ هلل يجيفذهللمميو ميهللِ هلل وفهللٍس:هلل  َّف َّاهلل ي هلل ديَّ ٌ هلليي هميْ  هللوي  ه ي  نيهلل يهلل يَذ هلل*هلل في هللجيهيسي دري تأ ْي دو ميئ سر س هللبي هلل ي ُ ميَّيس  اهلل يُّ د هلل  هللَّير دس هللو   دَُّّير س  يي

هلل مير هلل  َ ريل اهلل يويهيييم س هلل  هللمميومي ْذرميود  س هللاَّ مُي هلل يهيو  ُ س هللاَّيذْح يل اهلل ي ديَيَّيس  وديلد  ُ س هللاَّ ميَليئميريل اهلل يغيشمي هللُي  : بيرذلد 
:هلل يدد  ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي مَيهللبير ظيهيددليهلل يحمي هللُّ دد فمي  ُ دد هلل ي  َ هلل ميهللمدي يدد ددَّط  هلل ي   هلل ديددَّ ٌ هلليي هميْدد  هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-طي هيددسي فيدد هللجي

اهلل يُّ ُ ميهلل هلل  هللَّير س هللو   َُّّير س  هللغيرييي  ُ :هلل  َّف َّاهلل ي ٍي س  هلل هللود ذي طي هلل يجيفذهللمميو ميهللمديوديذ َّف َّنيهللبياذ ري تأهللوي  ه ي  نيهلل يهلل يَذ ْي هلل يو ميئ سر س هللبي هللهلل.)3(«َّيس 
هللم ييود ييصيهللهللهللهللهلل هللاي مي  َ هللهلل  ي اهلل يهيدىهللاَّرذدبمي مي ُي مُي د د هلل ي د :هللايمذ مي ُ مي دايهلل  هلل يرد  هلل يحمي ْ مي هللام  ُ  مي

ُأ هلل ي ميو :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- ياي مي  يهلل»اي ذد  هلل يد طي
هلل يدددل اهلل ي ديَيَّيدددس  ُ س هللاَّيذْح  دددوديلد  دددل اهلل يغيشمي ُ س هللاَّ ميَليئميري دددلد  دددفذهللمِي ذهللبيرذ هلل يجي هلل ديدددَّ ٌ هللويددد  ه ي  نيهلل يهلل يدددَذ  ُ هللوديذ   ددد  َ دددييم س هلل  هللمميدددومي ريل اهلل يويهي دددرميود  ْذ س هللاَّ مُي  يهيدددو 

ُي  هلل هللهلل)4(« مير 
هللاَّ ذهلل هللهلل* هللمِي د ري قمي  َ اهلل يويع ٌهللفمي هللاَُّ ج تمي ُي هللحمي هلل هللس  ُاهلل ياي  مي  ُي هلل يايه هي مي هلل مير  هللوع هللاألي  مي طمي ُي ي هلل ميهللسدي ي  :وميه  هلل ياَّ َّي ميقمي هللميتمي

دايهلل  هلل يهللهلل هلل يحمي
مَي ُيا ُذ   هللاَّدد هللاي مي  َ أهللمدي يد هللاَّرذددبمي :هلل يد طي دد هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هود هلل  ددهسهللهلل-ر دد  هلل يدد طي دد َّمير س هلل يايه هي مي يدع ميهللاي  مي هللمَي اي يهللا  ديد ميددئ ر س 

هلل ياَّ ددَّي ميقميهلل هللاَّدد ذميتمي دد قمي هللمِي د ري  َ دد ددس هللفمي ددع ٌهللَّير  دد سمير س اهلل يوي ُي يجي هلل دد هللحمي ُي اهلل ياي  مي  هللفيهميددورمير س  ُي هللسديه ذيددَّ اهلل يددهلل)5( مير دد هللاين   َ دد ددس هللفمي ددع ٌهللَّير  دديميُّ َّاهلل يوي اهللمديليس  ُ  ذه س 
ُ س هلل يويس يميُّ َّاهللاي  ري  ير س   :هلل«هلل.هللاي ر  ي دي هلل مياهلل ي طي هلل ي  َّطي ُيهلل» ي َّ َّا:هللُّديهيىهللهي ي هلل ميهللسدي ي  هلل)6(«وميه 

ُي هلل هىهللاَّرذ  : يذ  هلل ي ئميه  هلل*هلل ههمٌلهللحي 
هلل ميهلل هلل ي  َّطي ْيمي  س  :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي هللام ي،ذ  مي مَي هللُّ  هلل  مييي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-هللمدي ي دل هلل»وديذ دَّط  هميمي هللأل  هيدس هللهي مِين مي

اهللمِي ذهللب ي مي يهلل يهيىهللاَّرذ  ميهلل هللمِيَّي يهللمِي ذهلل  هلل يهيىهللويَّميكي هلل ديه دمي ميهللمديويم َّت   َ ٌُهللبيذ  هللفمي ٍ  هلل يد  هلل)1(« هللوديذ َّ
                              

هلل  صدداا هللاألَّددد نهلل  دد طهللاهلل(2451اُّددَهللبددد نهلل)(هلل  ا  هلل1) هلل ج َّدد هللثذدد تهللحيدد هللُّددَهلل ددُد َوددُهللُّددَهللا ددوسهلل دد وتهللاأل  ددؤ ملهلل:هللِ ددر ُ هلل ددَّْ هللُّددَهللو
هلل  طهللاْحُ:هلل،هللورَهللُّ هللأسهلل اثَنهلل هو اهلل وهي هللاوؤَّ هللحهلل هللحهللمسد ئفهللاأل يد  اهلل طهادلهللُّدَهلل613/هلل7«هللاَّاذ ت»األ ي ْ  اهلل   ىهللَّ هللاَُّّهللُاُ 

نهللثذدلاهلل  ىهللَّدد هللاَّرتفدد ْهلل اُّدد«هللاَّلُدد وت»اهلل حهلل394/هلل4«هللاَّاذد ت»وديا هلل دد طهللاَّرْدد ئا:هللصد راهلل وهددي هللاوؤَّدد هللحهلل هللاَّدد هللفدُد َهلل دد طهللاُّددَهلل دُد
هلل«.اَّوَّ هلل اَّهوهل»ف ج هلل اَّرْ ئاهللحهلل

هلل(3440"صاو هللَّلع "هللاَّياوالهلل)هلل(هللهل  هللاإلو نهللس هوَّهللاَّ مبهلل اهللاَّلهخوصهلل"ِ ر ُ هللصاو "اهلل   طهللاألَّد ن:163  ا  هللاحل هسهلل)هلل(2)
هلل(.5610صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(اهلل6039اَّردعهلل)(هلل  ا  هللاَّ، انهللحهلل3)
هلل(852سفهللا جلم سهلل هىهللسَل صهللاَّذيمنهلل  هىهللاَّ هياهلل اَُّهللبد نهلل)(هللع هللم2700فْهسهلل)  ا  هللهلل(4)
هللاََّّ ق:هللاَّرسل.(5)
هلل(هلل2629 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(3377  ا  هللاَّرتف ْهلل)(هلل6)
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: َيانمي ود  ٌسهللس اذميف هللاَّ ممي هلل*هلل َخي
ددايهلل  هلل ير د  هلل يد دهميىهلل يحمي هلل ي هللاي مي  َ هلل ميهللمدي يد هلل ي  دَّطي ددس  ْيمي   :هلل :هللهلل-صدهىهلل هلل هودد هلل  دهسهللهلل- طي هلل»وديذ دَّط  هللُّيد أ هللهلل-هلل)2(ُّيدد أ دد  ي  ياي ي

!هلل ددسأ يم  مُي ميهللمَي هللاَّييددهلل-ُّميويدد  ُ دد ي اهلل ياَّ َّيَّيدد ُ هلل ميهلل ي هللمِيَّدد يهللمِي ذهلل  هلل ي  هللايه  دد ددد اي نيهلل ميهلل ياحل يم  اهلل   ددَيانمي ود  هللاَّ ممي َذهللحمي دد  ُ هللفيدد هللايثد ذيه ددَّيضذ  َّمي  هللود لدي
د   هللَّميهميهلل مْي لي هللمديويا  هميسمي  ْ مَيهللاَّ م  هلل)3(«هللي 

هلل

ُي  :*هلل هلل ميهللاَّهذو فيهللفي يهللاَّردذ يميكي هللوميه   َ ٌيهللامسيف هللفمي هلل وميه 
أهلل هللاَّرذبمي :هلل يمنمي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللا في فيليهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هلل يريَتيذاهللمديذي طي هللا بيي ميك  هلل» ياي ي هللايعي هللهي في هللسديذ َّ ط 

:هلل«هلل.هللفي فيلي ا هلل :هللايو ه ي هلل ياهلل ي طي ُيهللفيد هلل» د ه س  ُي ُ هلل ميهلل يد د :هللاحل يم  ُي  اهللسديذ دَّط  هلل ميهللاَّهذو فيهللفي يهللاَّردذ يميكي هللوميه   َ هللفمي اديي  هللايه  هلل يهيىهللفي هللم َّي َّأكي ايميَليهللاُي
هلل يهلل ددمي  ياتمي ْذ هللاَّ ُيهللفيدد هللحمي ُي ُ هلل ميهلل يدد دد اهلل ياحل يم  هيددَّي َيهللفيدد هللوي ددف ُ هلل ميهللفمي دد اهلل ياحل يم  هيددَّي ييددىهللهميلي ُّدد  اهللوي ُيهللفيدد هللايب  ُي ُ هلل ميهلل يدد دد هللاألي  ضاهلل ياحل يم  فيدد هللحمي

د ْي َأاهلل يس  دا  هلل ي َيهلله دف مي دف ُ هلل ميهللفمي د َأاهلل ياحل يم  دا  هلل ي ُيهلله دف مي ُي ُ هلل ميهلل يد د ييدىهللهميلي ُّد  اهلل ياحل يم  َيهللفي هللايب  هلل ميهللفيف  ُ َذهلل ياحل يم   ُ داد هي :هلل«هلل.هللد مي  هلل يهللفمي ُث ذهلل يد طي
هللفميهلل» َذهلل يذميديكي  ُ مُيكيهللسد  يه ميم  هللُّدي   هلل)4(«هللَ 

هلل  يدلأ: هلل لَّي هلل*هلل وميهٌيهللو ُط 
هلل ميهلل ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هلل يحمي مَيهلل يدد همي أ مَيهللُّ دد مَيهللاَّ دد ييا :هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهلل  هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-مدي يدد هلل يدد طي  َ فيدد

هلل يهيددى ددَّي ُ هلل يم  دد هلل يَّيدد  هللاحل  م  هللَّيدد  هللَّيدد  هللاَّ م ه ددك  دديميو كي ُي  هلل يهلل ي دد هللفيددري يهللهللهلل يب  مُيو ياهللاي   َأهلل يدد ددا  هلل ي ددف مي ه 
ددل هلل)5( ُيىهلله  ي  دد  هللهلل)6(فيرميواي دد هللمي هللهللهلل)7(اي    َ دد دد نيهللهيمي هي

هلل ي ديديل هلل)8(«اي  ليَّي
: هلل مي ي  أ هللاي  ُّي مي هلل لَّي هلل*هلل وميهٌيهللو ُط 

هلل ميهلل ايهلل  هلل ير   :هللاينذهلل ي  َّطي هلل يحمي ْ مي هللاألي  يي  مي هللايوأَّ ي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي :هلل يهللمِيَّيد يهللمِي ذهلل  هلل» يد طي هلل يد طي  َ فيد
هللاي  ليد  َ د د نيهللهيمي دييا أهللهي هللفمي ديي مُيوٌياهلل يش  داَأهلل يد هلل ي هلل يهيىهلله دف مي ُ هلل يم َّي هلل يَّي  هللاحل يم  هللَّي  هللَّي  هللاَّ م ه ك  ُي  هلل يهلل ييميوكي ْ ي  ميودفيهلل يب  مُيهللمِي هلل يَّيد  َ د هللفمي هللاي د ر دسأ «هللَّي

هلل)9(

                                                                                                 
هلل   طهلل دُهللاوهكهللَُّهللُموش:هلل"ِ ر ُ هللصاو ".هللا(250األب ُوحهللاوخل  صهلل)(1)
هللُّ هللُّ :هللههملهللسذ طهلل رُهللاإل ر  هللعَّشاَ.هلل(2)
هلل(2817(هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)830اَُّهللبد نهلل)  ا  هللهلل(3)
هلل(هلل.2578اَّياوالهلل)هللا(1615(هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)22198  ا  هللاْحُهلل)هلل(4)
هللفر :هللا ،ى.هلل(5)
هللم اهللاََّّج هللفروال.هللفروال:هللماهللاَّر  لهللو ،وُ هللاَّيجفهللَّوشيَُّّنهللَّدرُ هلل ورلر َّنهللفَهلل ُّيم هللفُصهللُثهللوُي م هللَِّو اهلل سْمىهللاَّر  لهللاو ، صهلل هى(هلل6)
َ  قهللعَّسسهللاَّ،يوَّهللويوُهللفَهللُطهللاَّس طهللا هللاأل مىهلل هىهللطيوذ .(هلل7) هللمُىهلله    :هللاَّ
هلل(هلل.1535اَّرتغوتهلل اَّرتموتهلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(هلل18554اْحُهلل)  ا  هللهلل(8)
هلل)  ا  هللهلل(9) هلل.(هللع هللمسفهللاَّلُهوفهلل اَّلْدو هلل اَُّ  َاهلل اَّهرظهللَّ 2693(هللع هللمسفهللاَّلُهوفاهلل فْهسهلل)6041اَّدخ ْ 
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يميهلل مي ي  أهلل هلل لَّيهلل يش  هلل:*هللو ميهٌيهللو ُط 
هللم هلل هللاي مي  َ هلل ميهللمدي ي دايهلل  هلل ير د  :هللاينذهلل ي  دَّطي :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-ييود دييصيهلل يحمي ُي  هلل يهلل» يد طي د :هلل يهللمِيَّيد يهللمِي ذهلل  هلل يب  هلل يد طي  َ فيد

ط هلل  ُ هللَّي  هلل ي هللف ئيليهللفييذصأهللهي  يس  هللوديَّ  أ مُيوٌيهللحمي هلل ياَأهلل ي هلل يهيىهلله ف مي ُ هلل يم َّي هلل يَّي  هللاحل يم  هللَّي  اهللَّي  هللاَّ م ه ك  هللَّيد  هللف ئيدل هللهلل)1(هلل ييميو كي اهلل يه لميديدس  هلل مي يد  أ ي   يش 
هللاَّشذو ،ي نميهلل َي ي ها هللفمي هللَّي  هللبمي هلل ير   هللف ئيل هلل يو ميئيلأاهلل يهي  يس  َيهللُّميد مياهللهلل)2(بْرلأاهلل يع ميويس  د  ٌُهللأمييم سيدفيهللهميذد هللجي د هللايبي دااهلل ي،ي هللَيي تمي مْي هللو   هللبياذ وديَّ في  هللويَّميكي

هللفمير  هلل ادييي هلل)3(«هللِي ذهلل يج ٌفهلل يمميفيهللايه 
ُي  :هلل* هللُّدي   ٌُ هي  اهلل ي يهللو ُ  ميه   هللايبي ٌُهللهي نيهلل ديدد  دميذ   هللايبي  ْ اهلل،ي هللوي هللوديَّ  أ هلل وميهٌيهللفيَهلل  َّ هللفمي ئيَتهللفييذ أهللحمي

هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ُ مي هلل ي طي ايهلل  هلل يرد  يأ هلل يحمي مَيهلل يم  هللُّ 
مُيهلل مي هلل يد   َ :هلل يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هلل ي طي  َ   هللفي

اهلل،ي هلل هللوديَّ  أ مُيوٌياهللفمي ئيَتهللفييذ أهللحمي هلل ياَأهلل ي هلل يهيىهلله ف مي ُ هلل يم َّي هلل يَّي  هللاحل  م  هللَّي  اهللَّي  هللاَّ م ه ك  ُي  هلل يهلل ييميو كي د  هلل يب  هي  اهلل ي يهللو ُ  ميه  ٌُهللهي نيهلل ديدد  دميذ   هللايبي  ْ هللوي
همي ميهلل هلل يمي  َ ُي  اهللمِي ذهللأمييم سيفيهللفمي هللُّدي   ٌُ هلل)4(«هللايبي

:*هلل وميهٌيهللفيَهلل  َّ هلل هللفي هلل ياضي هللَّبميميا فمي هللام يَليئميَّمي َي هللفمي ٌُ هللايبي هلل،ي هللو َّافمي هللوديَّ  أ هللفمي ئيَتهللفييذ أهللحمي
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ يهللو ي دمي  :هلل  دد اي نيهلل ميهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي ا  هللبمي هلل ي طي  َ في

مُي ميهللفمي ئيليهلل يم  هللفي هلل ياضيهللاَّ  يظميوسهلل يِبمي هللَّبميميا فمي هللام يَليئميَّمي َي هللفمي ٌُ هللايبي اهلل،ي هللو َّافمي َّميكي ْيىهللهي ي هلل)5(«فييذ أاهلل يمِيوياهللايف 
َيهللُّمي مياهللِي ذهللايبيهللهلل هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلمياهللأمييم سيفيهللهميذ هللجي  ٌُ هللايبي هلل،ي هللَيي تمي هللوديَّ  أ هللهيهلل*هلل وميهٌيهللفيَهلل  َّ هللفمي ئيَتهللفييذ أهللحمي هللاي   هللفميا فيهللفي هلل ي طي هلل ي طي ُيهلل يهيو  مي:ٌُ هللا

هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ ا:هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي مْي ايهللو   ايهللو ي دمي  هلل يبمي هللبمي هلل ي طي  َ في
هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلمياهللأمييم سيفيهللهميذهلل ٌُ هللايبي مُي مياهللفمي ئيليهللفييذصأاهلل،ي هللَيي تمي يم  ُيهلل يهيو  ميهلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي هللهيا هللاي   هللفميا فيهللفي هلل ي طي هلل ي طي ٌُ َيهللُّمي مياهللِي ذهللايبي هلل)6(«هلل هللجي 

يمي: مُيهللاَّ ديا  هللفميا فيهللهيُّي هللهي  يس  هلل ير   هللوي،ي هي  هلل يمِين  هللفمي ئيليهللفييذصأاهللب ،ذس  هللوديَّ  أ هلل*هلل وميهٌيهللفيَهلل  َّ هللحمي
هلل ميهلل دايهلل  هلل ير د  :هللاينذهلل ي  دَّطي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-هىهلل هلل هود هلل  دهسهللصدهلل-مدي ي هلل» يد طي مُي ميهللحمي د يم  :هلل  دد اي نيهلل ميهلل يِبمي هلل يد طي  َ فيد

يميهلل مُيهللاَّ ديا  هللفميا فيهللهيُّي هللهي  يس  هلل ير   هللوي،ي هي  هلل يمِين  هللفمي ئيليهللفييذصأاهللب ،ذس  هلل)7(«وديَّ  أ

                              
هلل ُطهلل  دل:هللاْ:هللفافهلل لذُ .هلل(1)
هللحهللبيه:هللاْ:هللحهللبرظهلل صَّن.(هلل2)
هلل)  ا  هلل(هلل3) هلل(هللع هللمسفهللاَّلُهوفهلل اَّلْدو هلل اَُّ  َ.2691(هللع هللمسفهللاَّلُهوفاهلل اَّهرظهللَّ اهللفْهسهلل)6040اَّدخ ْ 
هلل(هللس هوَّهلل  وتهللاأل  ؤ ملهلل"صاو هلل م اهللِ ر ُ هللبَْ"اهللس هوَّهللاْحُهلل  هيهلل"ِ ر ُ هللصاو ".6740اْحُهلل)(هلل  ا  هلل4)
هلل)(هلل  ا  هلل5) هلل(6425(هللع هللف هللوذَّطهللِواهللاصد اهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)5091ايَُّّهللُاُ 
س هودددَّهلل ددد وتهللاأل  دددؤ ملهلل"ِ دددر ُ هللصددداو هلل هدددىهلل ددديملهللهللا(8821(هللع هللمسدددفهللاَّلُهودددفهلل اَّلْددددو هلل اَّدددُ  َاهللاْحدددُهلل)2692فْدددهسهلل)(هلل  ا  هلل6)

هللفْهس".
هلل)  ا  هللهلل(7) هلل(2691(هلل اَّهرظهللَّ اهلل فْهسهلل)645اَّدخ ْ 
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هللوهيهلل   لا: هللُّ ُهللصَلصهللاَّيد هللس ُط  هللفييذاتأ اهللثيَليمي هميمي تأ هلل*هلل اي  ُّي  هللهي
مَيهلل يدذهلل هللاُّ   َ ذهللمدي ي هللج َّويميويلي:هللاينذهللاَّرذبمي  َ ايهلل  هلل ير   :هلل ي هلل يحمي ايهللصيدهذىهللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- سأ ييص هللبمي مُيمي هللُّ ر  هلل مير   َ وييي يهللفمي

مُيمي هلل رمي  ْ هللفي هللحمي ىي
:هللهلل)1(اَّيأد  ياهلل يممي ٌلاهللمديذي طي ْي ايهللجي َّمي

هللايح ايىاهلل يممي هللاين  ُي هللاَّذد»ُث ذهلل يجي يهللُّدي   هلل يهيىهللاحل ي طمي د  في هللهميَّ سمي ُي هلل يهيود  هللمي  ي د ل دكمي «هللَتمي
أهلل هللاَّرذبمي هلل ي طي :هلل دي يس  هللف ر د  هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل- ي َّيس  هللَّبمييد هلل د ه دسمي هلل  همي يدس  اهللَّيدَّ  هللفيديذاتأ اهللثيدَليمي د تأ هميمي هللاي  ُّيد يهللهي كمي ُي د هللُّدي   هلل د ه دس   ُ َّيذيد

ه ذمي مياهلل ُيهللوي ُي مُي ميهلل ي يم  :هلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي َذ  ُ هللَّيَّيهي ديلد  هميمي سمي ميهللاَّ وديَّ  مي ُيهللهي ا ُي مْي مياهلل يهمي يليهلل يي  مي مياهلل يفمي هلل)2(« ي ميحي هلل دير 
هلل دي تأ هللف َّجمي ري تأ ْي هللُّ هلل شي هللبي هللو رلت  هللفييذاتأ يي هللف َّ ُّميذي تأهللهلل)3(*هلل وميهٌيهلل يش  ي هلل يو ميئ تأ هلل:)4( يو ايىهللُّ هلل يش 

هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي دايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي ددميوتأ مَيهلل ي د  يصيهللُّ د هلل  مي  َ :هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهلل  هلل:هلل»- هلل هود هلل  دهسهللصدهىهللهلل-مدي يد هلل يد طي  َ فيد
هللفييذهلل يي مُيوياهلل يش  َأهلل ي هلل يا  هلل يهيىهلله ف مي اهلل يم َّي ُ هللحي  ومياهلل يو  وس  هلل يَّي  هللاحل يم  هللَّي  اهللَّي  هللاَّ م ه ك  ُي  هلل يهلل ييميو كي هلل يهيىهللمِيث يميهلل يب  هللهلل)5(اتأ اهللُّدي يدحي اَّ ميل يمي مي

هيا  هلل  ْ هللحيي ريظ َّ يهللهلل)6( يهللَّي  هللفي دي تأ هللف َّجمي ري تأ ْي هللبي يي هلل  هللَّي  هللاميي هلل يش  هللو ي دمي ياهلل يهيليتي هللبياذ هللاَّشذو ،ي نمي َي هللهلل)7(  هللفمي دو ميئ تأ هلل ي يي  يعيي هلل ير   هلل يش 
هللف ؤ فميري تأهللهلل)8(ف َّ ُّميذي تأهلل يميهلل مي ي  أ هلل يش  طمي  ُ هللَّي  هللُّمي ي هلل)9(«هلل يهي  يس 

:هلل هللاَّللذ هلل ير   هلل ي طي اي اهلل يحمي مَيهللجيديفأ هللُّ 
هللف  ي ومي  َ صميهلل  ي هللصيَلي  َ هللفمي ايهللودير يييميف  هللبمي هلل ي طي  َ هذسي:هلل"هللفي هللاَّللذميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط   ي طي

هللُّميويهلل  ُ اهلل يَّي  هللاحل يم  هللَّي  اهللَّي  هللاَّ م ه ك  هلل ييميوكي ُي  هلل ي هللاَّللذ هلل يب  هللمِيَّي يهللمِي ذ هذسي:هلل ي هللوديليري اصميهلل ديد فيهللاين  ُي هلل يهيدىهلله دف ميهللاَّ لي هللهللمُي ميهللام يدع  هلل يم دَّي ديي مُيوٌيهلل يش  َأهلل يد دا   ي
اهلل ي  مميد يهلل دو ميئي تأ دي هلل ي َذهلل يش  هلل ير   هللاميميد اي

اهلل يع مي ري تأ ْي ي هللبي َذهلل يش  هللَّي  هللاميمي دد    :هلله لميتي َذهلل ي هللاميمي هللا   ،مياي
هللَّيد  هللفييذاتأ َذ د اهلل يه  د تأ ُي يجي هلل دي  َذهلل يش  َّيد  هللاميميد

هللاَّشذو ،ي نميهلل َي هللَّي  هللبي مميظ  هللفمي َذ اهلل يه  ْيمي تأ يميهلل ي هلل يش  ط   ُ هلل ي َّللذميهلل يدَذ هللعمي دي ك  هللاَّش مي هللوي  دٌتهللمِي ذ هللوديَّ فمي ميهللويَّميكي ي   مياهلل ي،ي هللوديه ايذ   هللحمي هللاَّ مير  َي ي ه اهللفمي اهلل يبمي
هيلي  هلل"هلل هللَّيود  هللفميا ف هللويَّميكي هللا   ،مياي هللاَّ ميل يمي مي َي هللفمي ايهللودير يييميف  َذهللبمي ٍي  هلل ي   َ هلل)10( يجيفذاهلل يفي

دميوايلأهلل  ْ هللفمي ئيلميهلل*هلل فمي ئيل هللسي  َ ُي يلأهللايم سيف هللفمي هلل فمي ئيل هلل موُصهللهللُّي هللفمي ئيلميهللمديييسأ  َ هللفمي ئيلميهلل ي ديديلأ:هلل فمي ئيل هللايم سيف هللفمي هلل ميل َّمي  َ هللسردعصأهللايم سيف هللفمي
هلل يد  َ دهذسي:هلل"هللفيد هلل ميهللصيدهذىهلل  هلل يهيو د ميهلل ي ي هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ُ مي مياهلل يد طي د هللجي  َ هللايُّميو مياهلل ي  َ اهلل ي مَيهلل   يو تأ يمي هللُّ  هلل يم   َ :هلل  دد اي نيهلل ميهللم ي هلل طي

ُ هللَّللميذميهلل د :هللاحل يم  هلل يد طي  َ ُي يدلأاهلل يفيد هللفمي ئيدلميهللُّي  َ د د نيهللايم سيدفيهللفمي هلل ي ديد دفيهللغ ي  امييد هللهي هللاَّشذم سمي اهللفمي ئيليهللفييذصأهلل ديد فيهللط ه َّسمي دم سمي هللاَّشذ هللفمي ئيدليهللفيديذصأهلل ديد دفيهللط ه دَّسمي
هلل  َ ُي اهلل يفي هللحي  ميف هلل يهيود  هللفمي ئيلميهللمديييسأ  َ د نيهلل ي ديد فيهللغ ي  اميي هللهي نيهللايم سيفيهللفمي هلل ي ديد دفيهللغ ي  امييد اهللهي دم سمي هللاَّشذ د ي هللفمي ئيدليهللفيديذصأهلل ديد دفيهللط ه دَّسمي :هلل  هللايه   يد طي

                              
هللهللفْرُم :هللاْ:هللفَّح هللصَلم .ح(هلل1)
هلل)2726فْهسهلل)(هلل  ا  هلل2) هلل(هللع هللاَّلْدو هللعحليىهلل1503(هللع هللاَّلْدو هللا طهللاَّرُ  هلل  رُهللاَّرَّ اهلل اَّهرظهللَّ اهللاَُّّهللُاُ 
هللفَّجد ت:هللاْ:هللَّهررل.هلل(3)
هللفَُّّذ ت:هللفُهر ت.هلل(4)
هلل هىهللاثي:هللاْ:هللُّدي  ُ.(هلل5)
ددَّهلل(هلل6) هلل ددَلوهللا هللألمددسهللوْددررَّنهللاوْددهالهلل مدداهللهللفْددهال:هللاوْددهالهللاَّذددَّ هللاَّدد وَهللحيرظددَّنهللاَّالددَّ هللفددَهللاَّ ددُ هللْ  اهللفْددهالهللألمددسهللورَّ ددَّنهللوْ 

هلله َّالي.
هللفَّجد ت:هللاْ:هللَّهررل.هلل(7)
هللفَُّّذ ت:هللفُهر ت.هلل(8)
هللهلل(473   طهللاألَّد ن:هللبَْهللَّلع اهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هللا(3534اَّرتف ْهلل)هلل(هلل  ا  هلل9)
هلل(475لع اهللصاو هللاَّرتغوتهلل)   طهللاألَّد ن:هللبَْهللَّهلل  ا هللاَُّهللا هللاَُّ و هلل اَّ، انهللَّ ر ُهللبَْهلل اَّهرظهللَّ (هلل10)

هلل
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هلل يَّيد  هلل هللَّي  اهللَّيد  هللاَّ م ه دك  هلل ييميوكي ُي  هلل ي هلل  اهلل يب  هللمِيَّي يهللمِي ذ :هلل ي هلل ي طي  َ هللفمي ئيلميهلل ي ديديلأاهلل يفي هلل ميل َّمي  َ َأهلل يدايم سيفيهللفمي دا  هلل ي هلل يهيدىهلله دف مي اهلل يم دَّي  ُ د مُيوٌيهللهللاحل يم 
هلل يهلل  َ هللايم سيفيهللفمي هللُّمي يميفأ ٌُ هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهللايبي هلل ي ديد فيهللغ ي  اميي اهلل،ي هللُييميئ  هللاَّشذم سمي ُيهلل"هللفمي ئيليهللفييذصأهلل ديد فيهللط ه َّسمي هللهيا هلل ديَّ َّي  هللاي   هلل ي طي  َ هللفي همي ميهللمِي ذ هلل)1(مي

هلل يهلل هللوديَّ  أ هللوياتي هلل مي :هللفييذ ُي هلل ي َّيس  ايهلل  هلل يرد  ئهلل يحمي
هللا  ذهللمي  مي  َ هلل ميهلل  ي هلل مي!هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-  َّط  هلل ي  دَّطي :هللهي مديذ ه دس 

هلل هلل يحي  رس  ت  هللهي    ُ هلل ي هللهلل-مِين مي هللهيمي هلل ي َّيس  :هللهلل-اي   دٌ اهلل يد طي هللجي َّمْي ه   هلل ياي ي هللاي  مي هللُّمي يميفأ هلل»ميم ي نمي مُيط  د ددميو ايلأاهللمي ميمذيد هللسدي    ْ اهلل يهللفي ئيدليهللسي ددذامي  ي
هللفي ئيليهلل ي ديديلأهللسد   هلل دلأهللَّيكمي يذجيلأهللف ه ريمي  ْ هللف  هللفي ئيليهللمديييسأ هللَّيكمي مُيط  صأهللسدي   ُي مُيْهلل يهللفي ئيليهلل ي مميو  ْ ي  ميوفاهلل ياْح ي مُيهللمِي هلل يَّي  َ ُي هللفمي ردي هلللميذميود  د هللحمي ُي يهلل يهيود  هميدا  هلل ي ممي

ُي يدلأهللف ذيهذد هللفي ئيدليهللُّي هللَّيدكمي مُيط  د دميدعيصأهللمي ميمذيد هللسدي   هلل يهللفي ئيدليهللسير  د  ميمْي هلل مياهلل يهي هذهميداهلل يهللفي ئيدليهللمي هميوهيدلأهلل يدوميفمي صأهللف لديذيددذهيدلأاهلل يمي هلل«هلل.هللُي هيد أ َ هللوي هللاُّ د هلل- يد طي
هلل سأ هلل ي صمي  َ هلل ي :هلل-اَّيذا مْي ْد  هلل ي طي هلل»:هللايب  هللفيد هللايسديو دسمي هللَّبميميا دفمي هللَيي  مي دٌفهللمِي ذهللاين  ُأهلل يمي د اهلل ي يهللود ي ميد  هللوديَّ فيئد أهللأليبي دمي مَيهلل ياألي  ضي ْذ يهللاَّ لي ن هللفيد هللُّيدا 

هلل)2(«هللُّمي ميهلل
: هلل يهيو  ميهللاَّشذم س  هللهميذ هللطيهي يس  ُ هلل مياهلل ي يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  اهلل ي  هللاه  ي اهللايبيتأ هلل*هلل   د اي نيهلل مياهلل ياحل يم 

هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي ايهلل  هلل ير   هلل يد طي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هلل  دد اي نيهلل مياهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي هللاي  دَّطي ُ هللألين  د  ياحل يم 
هلل يهيو  ميهللاَّشذم س هلل ُيذهللهميذ هللطيهي يس  هللمِي هلل)3(« مياهلل ي يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  اهلل ي  هللاه  ي اهللايبيتأ

مُي مي: يم  هلل مياهلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي ُي هللمِي هلل*هلل ايم سيف هللاَّ ريَلي مي
هلل ميهلل ايهلل  هلل ير   :هللاينذهلل ي  َّطي هللوي  أهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-و هلل  هسهللصهىهلل هلل ههلل-مدي ي هللايم سيف  هلل ي طي هللاَّ ريَلي مي ْأ في هللاص ،يريىهلل»  ئميفي:هللاي

مُي ميهلل يم  مُي مي:هلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي هللَّمي ميدي  هلل)4(«هلل  هللَّميميَليئميريلمي ميهللاي  
ُ هلل مي: ُأ ي مَي:هللاحل يم  يمي:هلل يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  اهلل يايم سيف هللاَّ هلل*هلل ايم سيفهللاَّ  ميه 

مُيهلل ميهلل مَيهلل يد  هللجي ُّمييهللُّ   َ ذهللهللمدي ي هللاَّرذدبمي ْيمي  دس  :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- يحمي يمي:هلل يهللمِيَّيد يهلل»وديذ دَّط  ايم سيدفهللاَّد  ميه 
ُ هلل ميهلل ُأ ي مَي:هللاحل يم  هلل)5(«هللمِي ذهلل  اهلل يايم سيف هللاَّ

مُي مي: يم  هلل مياهلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي ُي هللمِي هللاَّ ريَلي مي هلل*هلل ايبيتأ
هللوي  أهلل يحميهلل هللاي مي  َ هلل ميهللمدي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هلل  هلل ير   هلل ي طي هلل مي :هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-اي ُي هللمِي دَلي مي هللاَّ ري هللأمييبيدت مي د مي كي «هللاي يهللا و 

:هلل هلل مياهللمديذي طي ُي هللمِي هللاَّ ريَلي مي هللأييبيت مي هلل مي!هللايو  مي نمي هلل ي  َّطي :هللهي هلل مياهلل  د اي نيهلل ميهلل».هلل د ه س  ُي هللمِي هللاَّ ريَلي مي مُي ميهللمِينذهللايبيتذ يم  هلل)6(«هلل يِبمي

                              
هلل(658 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)اَّرتف ْهللهلل(هلل  ا  هلل1)
هلل(هلل.1316(هللع هللمسفهللاَّلْدو ا بْر هللاألَّد نهللحهللاَّياوالهلل)3810 اَّهرظهللَّ اهللاَُّهللف ج هلل)هللا(2679اْحُهلل)هلل(هلل  ا  هلل2)
هللهلل(831(هللع هللمسفهللاَّلُهوفهلل اَّلْدو هلل اَُّ  َاهلل اَُّهللبد نهلل)2695فْهسهلل)(هلل  ا  هلل3)
هلل(هلل21569 اْحُهلل)هللا(2731فْهسهلل)(هلل  ا  هلل4)
(هللع هللمسدفهللاحل فدُوَهلل بْدر هللاألَّدد نهللحهللصداو هلل3800(هللع هللف هللج َهللانهللُ َّصهللاوْهسهللفْلر ُّلاهلل اَُّهللف جد هلل)3383اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل5)

هلل(هلل.1104ا  ف هلل)
هلل

هللهلل(21466(هللع هللمسفهلل دا نهلل هلل ِبمُ اهلل اَّهرظهللَّ اهلل اْحُهلل)2731  ا  هللفْهسهلل)هلل(6)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

26 

ُ هلل ميهلل ي يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  هلل   هللاه  ي هلل هلل مياهلل  د اي نيهلل ميهلل ياحل يم  ُي هللمِي هللاَّ ريَلي مي هلل:*هلل ايبيتأ
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي مَيهللج ر ُ أ ْي ييصيهللُّ  هلل  َ ُيهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللمِي هللاَّ ريَلي مي هلل ميهللاي  ُّيدٌ :هللايبيتأ

دم ميهلل ْي اهلل ي يهللس  ا تي ُي هللُّيدد َذ دد مُي هللأمييو مي دد ي اهلل يهللويس ديأكي ُ هلل ميهلل ي يهللمِيَّيد يهللمِي ذهلل  هلل   هللاه  دد وادد  هلل  دد اي نيهلل ميهلل ياحل يم  بدد  هلل ي يهللْنيمي د  ا هلل ي يهلل يعي ْي هللوي ذهللغ َليفيددكي اي
:هللايُثيذهللم َّي هللميَليهللوير هلل هللسديذ َّط  هي ياهللمي مي ذكي :هلل يهلل ي يهللايمد  هلل)1(«َّنهللمديوديذ َّط 

مُي مي: يم  هلل يِبمي مُي ميهلل  د اي نيهلل ي  مي يم  هلل يِبمي مُي ميهلل  د اي نيهلل ي  مي يم  هلل يِبمي هلل*هلل ههميم ٌتهللفي،رو ت:هلل  د اي نيهلل ي  مي
هلل ميهلل هلل  هلل ير   :هللاينذهلل ي  َّطي اي هللوي  أهلل يحمي هللاي مي  َ ُيهللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-مدي ي هللوي  أهلل يد  هللاينذهللايعي ُي  اهللاي   هلل ميهلل يد  صدهىهللهلل- ي  دَّطي

:هللهلل- هلل هوددد هلل  دددهسهلل دددفذ هلل يددد طي هلل يجي هلل ميهلل يدددَذ ُي هللمِي دددتأ هللايبي دددَلي مي هللاَّ ري ْأ هلل مي!هللاي دددَّطي هلل ي   ددداهللهي هلل يا ف مي هللاي  دددسي :هللأميي مي ددد،يريىهلل  هلل»مديذيددد طي فيددد هللاص 
مُي ميهلل  د اي نيهلل يهلل يم  هلل يِبمي مُي ميهلل  د اي نيهلل ي  مي يم  هلل يِبمي مُي ميهللَّميميَليئميريلمي مي:هلل  د اي نيهلل ي  مي يم  هلل يِبمي هلل)2(«هلل  مي

مُي ميهللس اذميف هللاوَّاهوَ: يم  هلل يِبمي هلل*هلل   د اي نيهلل ي  مي
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي مَيهللبيدميوتأ مُيهلل ميهللُّ  هلل يد   َ هلل:-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي

ُي  اهللمدي يهلل»هلل هللو ري ُّمي هللاين  َّهذو فمي هللود ر رميذي  اهلل يعمي هللاين  َّ مي طمي َذهللعمي هللحي  َ مُي ميهللفي يم  ْ د اي نيهلل ميهلل يِبمي هلل)3(«هللهيو  ميهللُّمي
: هللويميتأ هللجيديفمي  َ هلل ميهللفمي ُي هللمِي مُي مياهللايبيتأ يم هلل*هلل   د اي نيهلل ميهلل يِبمي

هلل ميهلل ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هللا في فيددليهلل يحمي هللاي مي  َ هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-مدي يد ُي  اهللاي   هللو ري ُّميدد هللمي َّيدد  هللاَّهذوددف هللاين   َ فيدد
مُي مياهللَيميهلل يمد هلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي  َ هللفمي اميي  هللود ذي سميهي  اهللمديه و ر  مُي  ميهللاين  مَيهللاَّ  ي يهلل ي هللجيَن  هللو ررميذي  اهللاي   هللاين  َّ مي طمي هللفيهللعمي هللويميدتأ هللجيديدفمي  َ د هلل ميهللفمي ُي هللمِي مي ميمذيد هللايبيدتأ

هلل يجيفذهلل هلل ميهلل يَذ هلل يدميوفمي هلل)4(«هللود ر رميذ   هللحمي
هلل يهيهلل هللويرميوريلي نمي هميميلي نمي مَي:*هلل هي ي هللاَّيذْح  ُي هللمِي اهللبيدميودديلي نمي هللاَّ مميوَيانمي هللحمي اهللثيذميوهيلي نمي ْي نمي هللىهللاَّه مي

مَيهللاَّرذبمي ميهلل ايهلل  هلل ير   :هلل ي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هلل» ي طي اهللثيذميوهيلي نمي ْي نمي هلل يهيىهللاَّه مي هللويرميوريلي نمي هميميلي نمي هي
هللمِيهلل اهللبيدميودديلي نمي هللاَّ مميوَيانمي مُي ميهلل  د اي نيهلل ميهللاَّ  يظميوسميهللحمي يم  مَياهلل  د اي نيهلل ميهلل يِبمي ي هللاَّيذْح  هلل)5(«هللُي

ُأ: هللا ب  َانهللفَهللجيديفمي هلل*هلل ههم ٌتهللاثذيف هللحهللاوو
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي مَيهللب يياأهلل يحمي ييانيهللُّ  هلل ميم   َ هللودي  هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي ُه س هللاين  د هللايبي  َ د دفيهللهللايودي  ري مي

ُأ  د هللفميا ددفيهللا ب  :هلل«هلل.هلله دفذهللوديدَّ  أ ددفي هلل يد طي هللودي  مي دلي،ميو  هللاين   ْ هللوي  َ هلل ميهلل يفيدد هلل ي  دَّطي دلي،ميو    هلل» يدد َّ َّا:هللهي  ْ ددس هللوي هلل ميهلل يفيدد هلل«هلل.هلله هأر  هلل ي  دَّطي  يدد َّ َّا:هللهي

                              
هللهلل(20119(هللع هللهياملهللاَّلْمولهللعألْ َهللاَّذدوالهلل ُّر م هلل حنَّ اهلل اْحُهلل)2137فْهسهلل)  ا  هللهلل(1)
هلل(هلل.175صاو هللا  ف هلل)(هللع هللاْ:هللاَّرَل هللابتهللُِهلل اهلل صاا هللاألَّد نهللحهلل3593اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل2)
هلل(هلل.6377صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللهللا  ا  هللاَّ، انهللحهللاَّردعهلل(3)
هلل(هلل.1541   طهللاألَّد ن:هلل"صاو هللَّلع "اهللاَّرتغوتهلل اَّرتموتهلل)هللا(7800حهللاَّردعهلل)  ا  هللاَّ، انهلل(هلل4)
هلل)  ا  هللهللهلل(5) هلل(هللع هللمسفهللاَّلُهوفهلل اَّلْدو هلل اَُّ  َاهلل اَّهرظهللَّ .2694(هللع هللمسفهللاَّلْدو اهلل فْهسهلل)646اَّدخ ْ 

هلل
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:هلل َ هلل»م َّي هلل ي طي د ُأاهلل ي يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  هللاي  ظيس هللفمي هللا ب   َ هللهلل  د اي نيهلل ميهللاي  ظيس هللفمي  َ د د ي هللاي  ظيدس هللفمي ُأاهلل ي  هللايه  د هللا ب   َ د ُ هلل ميهللاي  ظيدس هللفمي د ُأاهلل ياحل يم  د ا ب 
ُأهلل هلل)1(«ا ب 

هللبْرلأ: هللايَّ  ي مُيط  دميوايلأهللس    ْ هلل*هلل فمي ئيل هللسي
هلل ميهلل دددَّطي ددد :هللاينذهلل ي   ُ مي دددايهلل  هلل يرد  هلل يحمي

هللايُّميوددد مي  َ ُأاهلل يددد ددد   مَيهلل ي هللُّ ددد ددد تمي هللف ي   َ دددهلل-صدددهىهلل هلل هوددد هلل  دددهسهللهلل-مدي يددد ْي هلل مي هي  ئمي مي:هلل يددد طي
ريلأ » ْي هللبي هللايَّ  ي تي مْي هللوير  هللاين  ُ ه س  هللايبي  َ :هلل«هلل.هللايودي  ري دريل هلل يد طي ْي هللبي ُ  يهللايَّ د ي هللايبي ت  مْي هللوير  ْي ئمي مي:هللهيو  ي هللج هي  َ ْيَّي  هلل ي ئميٌفهللفمي ْي دد مي  هلل»مي ْي و 

هلل يو ميئيلأهلل هللبْرلأاهلل ي  يطأهلل ير   هللايَّ    هللَّي  هللايَّ    ليت  دميوايلأهللس ر   ْ ُ ه س هللفمي ئيليهللسي هلل)2(«هللايبي
ُيهلل مميو هميوفيهلل ياَّلذا   ُ هلل ياَّلدذ دميو ي  ْ هللاَّ  يي ميهللهللا*هلل اَّلذ هللبيَّطي فمي هللاَّرذا  ْ مي ُي مي ٌّْهللهي ُي مي هلل َذ  :ٍي 

هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي عأهلل يحمي
هللُّيشمي مَي هللُّ  هللاَّردأ  مي نمي  َ هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللجيدَلطمي  َ د مِينذهللهميذ هللسي  ه ي نيهللفمي

دد  ْ ُي  ميهللاَّلذ دمي هللُّميييدد بمي اهللس دد يه ميي  ددفمي هللاَّرذا  ْ مي ُي مي دد ٌّْهللهي ُي مي هلل َذ ٍي دد اهلل هللاَّ  يددي مي ددَّطي َيهللبي اهللوديددرد  ي،مير  ُي ودد ممي هميوددفيهلل ياَّلذا   ُ هللدميو يهلل ياَّلدذ ُ ه س هللاين  دد هللايبي اهللايفيدد هللحي ميددتأ
هللَّي  هلل هللَّي  هللهلل-وير َّني :هلل يهللوديَياط  هللُّمي ميهللهلل-اي   هللو  يه ميي   َ هلل)3(«هللفي

هلل*هلل وميهٌيهللهلل هللْحيهلل دفيهللاَّرذَّ مي مُي:و ُط  ياي فمي
يمميو هللاو هلل ميهللِبمي هللُي

هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي كأ
هللفي َّمي مَي هللاي يسهللُّ   َ د مي:هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللمميييا مي ُي هللمِيوياهللاي يىهللمِي هلل ي طي  َ في

دذي  هلل ي ي ُ هلل ميهللاَّذ ميْهللايط  يميِنمي اهلل ياحل يم  هلل يم يانمي هلل ميهللاَّذ ميْهللهيري نمي  ُ يمميود هللاحل يم  هلل يهللِبمي ُي د هللْحيمي  ُ هللميْيم سيدفياهللمديذيد َذهلل يهيداذ ُ هلل ميهللاَّذد ميْهللفيد د اهلل ياحل يم  نمي
مُيس مُيهللام يه َّهلله ه مي هلل)4(«عيي فمي

ددد اي نيهلل ميهلل :هلل   هلل يدد طي  َ ددهلل*هلل فيد ددي  نيهلل ي ددريلهلل يب ددطذهلل ير دد  هلل ميش  ْي ددي  نيهللبي هللَّيدد  هللامييدد هلل ميش  دد ي هللا هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهلل  هلله لميديددس  :هللا هلل  هللاه  هلل يدد طي  َ و ميئيلاهلل يفيدد
مْي ميهلل هلل دير  هلل ميديفمي  َ هللاَّ  ي َّيممياياهللفمي ُ هلل ميهلل ي  مي ريلاهلل يب طذهلل ير   هللثيَليث َّنيهللوي،ميوئل :هللهلل)5(احل يم  ْي هللَّي  هللاميي هللثيَليث َّنيهللبي هلله لميتي

مَيهللاَّرذدددبمي ميهلل ددد :هلل يددد ُ مي دددايهلل  هلل يرد  هلل يحمي
ُأ ددد ميو هلل ي هللم ييود دددييصياهلل ياي مي هللاي مي  َ :هللهلل- دددهسهللصدددهىهلل هلل هوددد هلل هللهلل-مدي يددد دددفذهلل» يددد طي هلل يجي مِينذهلل يهلل يدددَذ

ُ هلل ميهلل ي يهللمِيَّي يهللمِي ذهلل  هلل ي  هللاه  ي هلل هللاي  ُّي   :هلل  د اي نيهلل ميهلل ياحل يم  هللاَّ ريَلي مي َي هللَّيد  هللامييد هلل» د ط:هلل«هلل.هللاص ،يريىهللفمي :هلل  دد اي نيهلل ميهلله لميديدس  هلل يد طي  َ  يفيد

                              
َا هلل  ج ٍمدد هلل جدد طهللاَّيدداو ".هلل  دد طهلل هلل(1) هلل" ج َّدد هلل جدد طهللاَّيدداو هللِ هلل دد طهللاٍوامدداهلل ددَهللمدد اهللاحلددُوحهلل"  ا هللاَّ،دد انهلل اَّددد هللاَّ ظددوسهللاوردد ْ  ددُد

َْهللوهديهللانهللاحلْدَهلل ُهللحهللْد سهللاحلْدَهللفدَهلل مديانهللُّدَهللبيدابهلل حهللمد وتهللاَّرمد طهللَّهمد  و هللاَّرْ ئاهلل مي هللَُّهللفريَّ هلل مَّهللثذ ".هللِ هللا د هللسدُي
 مديانهللُّدَهللبيدااهللهلل  ىهلل َهلل ميانهللَُّهللبيااهلل وهيهللاَّ مبهللِشدسهللاَّدُوَهللحهللسد هيصهللاحلرد يفاهلل حهلل دعهللا دَل هللاَّرددَلَهللانهللاحلْدَهللبدُمهلل دَ

هلل   طهللاْحُهللَُّهللبردف:هلل هللوي هللْ سهللاحلَْهللفَهلل ميانهللَُّهللبيا.
هلل اَّهرظهللَّ هللهللا(3463(هللع هللمسفهللاَّلُهوفهلل اَّلْدو هلل اَُّ  َاهلل اَّرتف ْهلل)2698  ا  هللفْهسهلل)هلل(2)
هلل(هلل3358(هللع هللمسفهللاَّلْدو اهلل صاا هللاألَّد نهللحهللاَّياوالهلل)3809  ا  هللاَُّهللف ج هلل)(هلل3)
(هللهلدد  هللاَّددُ  َهلل اَّلردددعهلل اَّلُهوددفهلل اَّلْدددو هلل اَّدد هياهللس هوددَّهللاحلدد هسهلل"مدد اهللبددُوحهللصدداو هللاإل ددر ُهلل ،هلل2001لُ كهلل)  ا  هللاحلد هسهللحهللاوْددهلل(4)

هلل(هلل3444اَّياوالهلل)هللا(609 بْر هللاألَّد نهللحهللاَّرتغوتهلل اَّرتموتهلل)هللا(4382َييج  "اهلل  تهللاإلو نهلل)
هللبدُ مهلل  مد هللا هللُمد هلل ذمد اهلل افد هللِواهللا(هلل5) هللُّ ُد هللفدَهلل ددفهلل رْد هللُ نهللانهللوُم د هللَّد َّكهللَتدُُهلل  مد هللفَهلل دفهلل رْ :هللغ َّد هللوذ هللاحلمُد  شدْهللاحلمُد

هللهاُهلل هللحهللثَّاُّ .
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ي  نيهلل يو ميهلل ريلهلل يب طذهلل ير   هلل ميش  ْي ي  نيهللبي :هلل ميش  هلل يد طي  َ اهلل يفيد :هلل يهللمِيَّيد يهللمِي ذهلل  هللميمميا دف هللويَّميدكي هلل يد طي  َ اهلل يفي :هلل  هللاه  ي هللميمميا ف هللويَّميكي هلل ي طي  َ ئيلاهلل يفي
ريلاهلل يب طذهلل ير   هللثيَليث َّنيهللوي،ميهلل ْي هللَّي  هللاميي هللثيَليث َّنيهللبي مْي ميهلله لميتي هلل دير  هلل ميديفمي  َ هللاَّ  ي َّيممياياهللفمي ُ هلل ميهلل ي  مي هلل)1(«هللوئل هللاحل يم 

ُأ ي مَي: َهلل يهيىهلل ميهلل  د اي  ي  هللاَّ يي  هلل يا  هللهلل*هلل ايه 
هللهللهللهللهلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ ُأ ي مَيهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي هللاَّد َي د يي يهلل يهيدىهلل ميهلل  دد اي  ي  هللفمي ٌَهللايه  هلل يا  «.هللَّيو سي

هللهللهلل)2(
ُي  هلل ُّذ : هلل  َ هللفي هللهلل*هلل ف هللوي  ي

َ هللهللهللهللهلل هللهللمدي ي مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي اهلل يحمي
هللاَّري  مي مي ه مي ني :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل- ي دلياومياهللِيوياهلل» ي طي  ْ هللبيواٌّهللهييميْي ٌاهللوي ُي مِينذهلل يهللسدي ي 

يا هلل هللوديي ُذُه ي هللصير  و  ميهللاين  ُي  يمي يهللاَّيذج ف هللمِيَّيو  ميهللوي
ميهللهلل)3( هللهلل)4(«وي ئميدديليا 

ُأ ي َ:*هلل  رُهللاألوانهللس رلذ  هللايُّد هللهلل هللاَّ ليري     ْ ْذمي مَيهلل يو  هللاَّ هللهللَّيا  
هللهللهللهللهللهلل مَيهللاَّرذددبمي مي ددايهلل  هلل ير دد  :هلل يدد هلل يحمي هللاي يددسأ  َ :هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-مدي يدد ددمي مَيهلل» يدد طي ْذ هللاَّ ددسهللايُّد ددَّيا   َّيذددَليصهللم لمياي ْيهللعمي مِيوياهلل  ددَّمُي

ُأ ي َ هللاَّ وتي ل رمي هللهلل)5(«.هلل يا  
هللاَّ مي،ييميهلل هلل ي ي  س  هللاَّ ديْ سمي ُي ُأ ي َ:*هلل ي مير  هللاَّ ليري     ْ مَيهللو  ا ُي هللاَّر مي ُي هللهلل  مير 

هللاَّللذميهللهللهللهللهلل هلل ي  دَّط  :هلل يدد طي دايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي
ُأ د   مَيهلل ي هللُّ د فمي  ُ د هلل ي  َ هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي يد د هللسد ددييُذانمي هلل ديهذمي هللاي   هلل يهللسد دييُذانمي ليد نمي ثميرد 

ايهللود ه اميهلل هللبمي هللاَّ ديْ سمي ُي مَيهلل ي مير  ا ُي هللاَّر مي ُي َ هلل مير  ُأ ي  ُ س هللُّدي  س  اَّ هللهلل«.س هللُّدي  س 
مَيهللاَّرذدبمي ميهلل هلل يد

ُأ د   مَيهلل ي هللُّ د فمي  ُ د هلل ي  َ هلل يد هللبي همي أ هللاي مي  َ مَيهلل ي ي مُيهللاَّيذْح  مَيهلل يد  ُأهللُّ  َ هلل ي ميو هللُّ  هلل ميه ق  ثيِنمي ُذ هللف َّ يىهلل يبي هلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-هلل ي طي
:هلل هللاَّ مي،ييميهلل» ي طي هلل.)6(« ي ي  س 

هلل..هللمُفهللو ٌَهلل هللو ُي    ُ هللَمُهللضهللم اهللاَُّ  َهللابُ !*هلل ُّاهللاألوانهلل اإل  فلهلل
ددايهلل  هلل ير دد  هللهللممددَهللُ دد هللُّدداهللاألوانهلل اإل  فددلهلل هللو دديُأهللُ دد ؤ :هللم ددَهللا ددسهللُّددَهللف َّددك انهلل  ددَّطهلل هللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهللهللهلل يحمي

هذسيهلل  ط:هلل هللود ييُأهلل» ي ي هلل ياإل مي ي فيل هلل ي يويانمي يهللاأل  َ هللُّيا  ُأ ي  هلل)7(«هللاَّ
ٌت: ليري عي  ْ هللف  ُي يَّياتأ هلل هللهلل*هلل ثيَليم 

هلل ميهللهللهللهللهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي هلل  هلل ير   هلل ي طي اي هلل يحمي هللاي يسأ  َ دَّيص هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-م ي ُي   مُياهلل ي دَّ ص هللاَّ َّياَّميد ُي   هلل هللسد دييُأ:هلل ُي يدَّياتأ هلل ثيَليم 
ْي ممييميهلل ُي  َّيص هللاَّ م  اهلل ي هلل.)1(«اَّيذ ئميسمي

                              
هلل(هلل.1718 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(8079اْحُهلل)(هلل  ا  هلل1)
هللهلل(هلل5392 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هلل(هللع هللمسفهللاَُّ  َا3829(هللمسفهللاَُّ  َاهلل اَُّهللف ج هلل)3370اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل2)
هللَّولا.صريا:هللاْ:هللو هلل(3)
هللهلل(1757صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللهلل(ا3556اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل4)
هلل(.1413(اهللاَّياوالهلل)803صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(اهلل4072اَُّّهللو هىهلل)(هلل  ا  هلل5)
هلل)(هلل6) هللهللهلل(3078صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهلل(هللع هللف هللج َهللحهللاَُّ  َهللُّاهللاألوانهلل اإل  فلاهلل2540  ا  هللايَُّّهللُاُ 
هلل صاا هللاألَّد نهللحهللهلل(7)  ْ ُيا  ُهلل ياَّرت مي فمي مي هللهلل(671اوشر صهلل) ي يا  هللايُّ َّهلل
هلل
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هللهللهللهللهلل مَيهللاَّرذبمي مي ايهلل  هلل ير   :هلل ي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-  ي اهيهلل هللهياميدعا اهلل» يد طي :هللاَّد ذ َيم س  ُ  يد  ثيَلثيدٌلهلل هللويديُأهلل  هلل
ط مْي في   هللاَّ م ذ  اهلل ياإلمي ُي  َّيص هللاَّ ميظ ه َّ مي هلل)2(«هلل ي

ليري ُّيٌل:  ْ هللف  يميهللاَّ ليو تمي  ُ و ميهللُّميظي هللأليومي هللهلل*هلل ُي  َّيص هللاَّيذج فمي
دد هللهللهللهللهلل ُي ددايهلل  هلل يرد  ددييههلل يحمي هللهي هللا   مي  َ هلل ميهللمدي يدد ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- ي َّيددس  دديميهللاَّ ليو ددتمي  ُ ودد ميهللُّميظي هللأليومي ددفمي ددَّيص هللاَّيذج  ُي  

هللويَّميكيهلل هللَّبميميا فمي هلل يَّيكي :هللمفميا  هلل يا  مي ميهللوديذ َّط  ُي ليري ُّيٌلهلل يفيهيٌكهلل مير   ْ هلل.)3(«ف 
دو ميهللهللهللهلل هلل ي ثيِنمي ُذ د :هللبي د هلل ي َّيدس  ُي دايهلل  هلل يرد  هلل يحمي

مَي ُيا ُذ   هللا  أهللاَّد  َ هللاَّللذميهللهلل)4(مُيْهلل  يد ْيميد يهلل ي  دَّطي :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-اي ذدد  هلل هلل»وديذ دَّط   َ فيدد
هللَّبميميا فأهلل هللاَّ م َّيهذف هللُّمي مي:هللمفمياياهلل يَّيكي هللاَّ ميهيك  اهلل ي طي يميهللاَّ ليو تمي  ُ و ميهللُّميظي هللهلل)5(«.هللُي ي هللأليومي

ليري ٌ :  ْ يميهللف  هللاوومي هللاَّهذو فمي َ هللحهللثد ه حمي ُأ ي  هللهلل*هلل اَّ
هللم هللهللهللهللهللهلل هللاي مي  َ هلل ميهللمدي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-ييود ييصيهلل يحمي ُي هيدلميهللمِي هلله دفذهللَّيود  ُي هلل يسدي يد  هلل يُّ رد يهللسديديد  يكي دَذط  وديلديردي

هللويهلل  َ هللَّيد  هللفيد و تي دليرمي هللميْي   ُ   َّنمي هللويد  َ :هللفيد هللوديذ دَّط  دي  هللاوومي هللاَّهذو دفمي ذيدىهللثد ه دح  هللوديدد  ي ا  ُأ د وي اهللبمي ْذمي َهللاَّ هللاَّ ْيغ رمييي هللميد دلديل رميي نمي  ْ هللوي  َ هللميْ   ،ميويدل هللفيد ْيَّ ِنمي د  ْ
هللهلل.)6(«َّي  هلل

هلل ميهللهللهللهللهللهلل هلل ي  دَّط  ُ مي هلل ي  ي:هلل يد طي ايهلل  هلل يرد  هللم ييود ييصيهلل يحمي ُأهلل ياي مي هلل ي ميو هللاي مي  َ هللمِيوياهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-  ي داذ دف اهللبي مِينذهلل يهللو  مُي
ا هللاألي ذط  هللاَّهذو فمي هللثد ه ح  اهللهللويميتي ُياسأ هلل  َ د دف هللفمي اهللمي د ئميفأ هلل ي  َ د دف هللفمي اهللمي ئميدتأ هللَتي  َ د دف هللفمي دلديل رمييأاهللمي  ْ هللف   َ د :هللميف هللفمي ُأ د وي هللمديوديذ َّط  مَيهللاَّ ْذمي  هللاَّ ُي هللمِي  ديَيطي

ي هلل هللاَّ رير  يي ريرمي هللوديرد  هلل)7(«.هللبياذ
ٌَهللعَّهوفهلل دٌتهللإلج ُّلهللاَُّ  َهلل  دَّطهللاَّيَلص:  *هلل ُ   

هلل يهلل :هلل ي طي هلل ي طي مَيهللاَّيذ فميسمي ُيصيهللُّ  هلل  دي   َ هللم ي دلديو ذميظ :هلل ي  ْ دايهللوي هللبمي هللمديذي طي هللاَّهذو فمي َي هللفمي هللسدي ي  ذ  َ هذسي:هلل"هللفي هللاَّللذميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي   َّط 
مُيوٌياهلل  د اي  َأهلل ي هلل يا  هلل يهيىهلله ف مي اهلل يم َّي  ُ اهلل يَّي  هللاحل يم  هللَّي  اهللَّي  هللاَّ م ه ك  هلل ييميوكي ُي  هلل ي هللاَّللذ هلل يب  هللاَّللذ اهللنيهللاَّللذمياهلل ياحل يم هللمِيَّي يهللمِي ذ هللمِيَّيد يهللمِي ذ ُ هللَّللميذمياهلل ي ي

هلل اهللغ رمييي هلليلمي هللاغ رميي  ُي ي هلل ي  مي اهللُث ذهلل هللاَّ  يظميوسمي ا مي
َّللذميهللاَّ  يهمي هللعمي هلل د َّذصيهللمِي ذ هلل ي ي هللبيَّ طي هللَّي  هللهلل-َّي  هلل ياَّللذ هللايه  ي اهلل ي ي وتي ل رمي ُي ي هللا   :هلل هلل ي طي :هللاي    ُ هللاَّ َّيَّميو  ي طي

ْيهللُث ذهلل- هلل ي  يهللمديلديَّيحذ س   هلل"هللاهللمي مين  هللصيَلي هلل)8(هللصيهذىاهلل  دميهيس 

                                                                                                 
هلل(.3032صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(اهلل2057األب ُوحهللاوخل  صهلل)هلل(1)
هلل(هلل.1211 اَّياوالهلل)هللا(3064)صاو هللا  ف هلل بْر هللاألَّد نهللحهللهللا(7358  ا  هللاَّدوُذاهللحهلل  تهللاإلو نهلل)هلل(2)
هلل(.3381صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(اهلل588ورلخدلهللاَّشُعهللعَّلوَل و تهللأل هللُّريهللاَّش م اهلل)اَّرَّائُهللاهلل(3)
اَهلل حاهلل هلل ر .هلل(4) هللبُثِنهلل وُْ:هللس ِنهلله جُ هللاَُّّهللاَُُّ 
هلل)2732  ا  هللفْهسهلل)هلل(5) هلل(هللع هللاَُّ  َهللُّظُيهللاَّلوت.1534(هللع هللمسفهللاَُّ  َهللَّهمْهماهللُّظُيهللاَّلوتاهلل اَّهرظهللَّ اهلل اَُّّهللُاُ 
هلل) هلل(هلل6) (هللع هللاَّرتغودتهللحهللاَّدُ  َهلل اَّد هيهلل758(هللع هلل َّطهلل هللس  ُهللمويوُ نهللانهللودََُّّاهللهَل هلل ااهلل اَّهرظهللَّ اهلل فْهسهلل)7056 ا  هللاَّدخ ْ 

هللحهللمويهللاَّهوفهلل اإلج ُّلهللمو .
هلل(هلل11911(هللع هللاَّرتغوتهللحهللاَُّ  َهلل اَّ هيهللحهللمويهللاَّهوفهلل اإلج ُّلهللمو اهلل اْحُهلل)758  ا  هللفْهسهلل)هلل(7)
هلل(1213 ص:(هلل)صاو :هللاوشر8)
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هلل  هللَّي  : ليري  ي هللمِي ذهللا   َأهلل يطأ هلل يا  هميٌسهللحمي  ْ هلل*هلل ُي  َّ ص هلل،ي هللويُ س هللاميي هلل يج ٌفهللف 
هلل ميهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل ي  ُهلل يحمي  َ هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي ُي يد هلل يم دَّي هللمِيو هلل دَّ ص هللوميْهللاَّرأدَّنمي مَيهللُي   هللُّي، د حمي

ددهميٌسهلل  ْ ددٌفهللف  ُ س هللامييدد هلل يج  هللاَّظذدد َّميممياياهللمي مي ذدد  هلل،ي هللويدد َي دد هللفمي هلله ر ددس  هللمِين مي ددد اي  يكي هلل   :هلل يهللمِيَّيدد يهللمِي ذهللاي  ددسي هلل  هللاحل  ددَّتمي ددليري  ي هللمِي ذهللا   َأهلل يددطأ ددا  هلل ي حمي
هلل)1(«َّي  هلل

هللاَّ  يي هلل ُي هلل ي  يلأهللُّدي   يي هلل يجيفذهلل يو ئ  هللمومي هلل يهلل يَذ ْيطي هلل    َ هلل يجيفذ:هللايميهللوديَّ  يهللا   م  يلميهلل*هلل في هللمِي ذهللايَتي  هلل  هلل يَذ
هلل ميهلل هلل ي  َّطمي  َ ايهلل  هلل ير   :هلل ي هلل يحمي

مُيهلل مي مَيهلل يد  هللجي ُّمييميهللُّ   َ :هللهلل-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي دييصيهلل»اي ذ  هلل ي طي ليد هلل يش  وديَّ   هللا   م  يدلميهللثميرد 
هلل ي  يل هللهلل-  ُ ْيط هللهلل-و يميو  ْ هميٌسهللوي  ْ هللف   ُ هللاَّ  يي يميهللهلل هللو َّجي ُي هلل ي  يلأهللُّدي   يي ْ َّمي هللمومي هلل يجيفذاهللمي َّ ليممي هلل يجيفذهلل يو ئ  اهللمِي ذهللايَتي  هلل  هلل يَذ هلل)2(«هلل يهلل يَذ
هلل ميهللهلل- ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هلل يحمي ْ مي ُ  مي هللام  دد

ُأ دد ميو  هلل ي هللاي مي  َ دد هللوديدد:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- يدد  ُ ددَّ  يصهللاَّ ري هلل ديددييايهلل    َ َّ  يهللفيدد
ميهلل يهللا   م  يليا  هللاَّ رأَّ ميهللفي هللُّيا  َي َيهللَّي  هللفمي هلل)3(«ا   م  يلمياهللايحي 

ليري ُّيٌل:  ْ هللف  هلل*هلل ُي  َّيص هللاَّ ميظ ه َّ مي
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي ُّميسأ مَيهلل ي َيويليهللُّ  هللو   َ اهللمي ميهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي دَّيصيهللاَّ ميظ ه دَّ مي ُي   مذيد هللاسدذذيدَّ اهلل

أهلل ا  هللبمي ُي هللُّدي   هلل يَّيَّ  هللألي  ي يي ذكي هلل يجيَلييلمي هلل  هللجيفذهللجيَليَّ   :هلل ي ميَذ مي اهللوديذ َّط  هللهلل)4(«   ميف هلل يهيىهللاَّ ليمي  مي
هلل ميهللهللهللهللهلل ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي دايهلل  هلل ير دد  هلل يد طي هلل يحمي مَيهللفي َّميددكأ هللُّ د هللاي يددسمي  َ دَّيصيهللاَّ ميظ هللهللاسدذذيددَّ ا:هلل»-صدهىهلل هلل هودد هلل  دهسهللهلل-  يد دد نيهللهللُي   هللهي هلل يمِين  ه ددَّ مي

ري  هلل ُ   ميي هللبمي هلل هللهلل)5(«هي ممييا هللمي مي ذ  هللَّيو سي
هلل اَّْم مَي: هللاأل ضمي ُيود ري  هلل  أ ُأ ي َهللايُذىهلل ُي ي هللا اهللاَّ هلل  َ هلل*هلل في

ايهلل  هلل ير   هللاينذهللف ري سيد  هلل ا أهلل يحمي
هلل يهمي  َ اهللميْي ميِن ميهللهلل)6(مدي ي هللف ري سديديَتمي  َ هلل ي َ ت  هلل يرمي  ُ هلل ي :هللمِين مي َي  هللمديذي طي هللجي  هميمي تأ هللهي :هللاي ذهللا  يه ميم كي هلل ي طي

هلل ميهلل َذهلل ي  دَّط   ُ دعأهللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل- يهذميرميدود  هللصمي هللفميا دف هللجيديدفمي د نيهلل يهيو ددكي هللهي :هللهلل)7(َّيدَّ  هلل يد طي ددسذ!هلل»ُيو رد  هللايُذا  هلل  هلل ير دكي  ُ   دف :هللاَّهذ
هلل يمذهلل هميكي هللُّميريس  هلل يايغ رميِنمي هللبيييافميكي  َ هلل ي هللِبمييَلَّميكي رميِنمي َّياكيهللاه  هلل مي هلل)8(«َ 

                              
هلل(3383 صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(3505اَّرتف ْهلل)  ا  هلل(1)
هلل)  ا  هلل(2) هلل(هلل8190(هللع هللاإلج ُّ هللاولهلل   لهللحهللوَّ هللا م لاهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)1048اَُّّهللُاُ 
جددد  "اهلل صددداا هللاألَّدددد نهللحهلل)سرْدددعهلل دددَّ صهللاَّرُددد اهللس هودددَّهللاحلددد هسهلل"مددد اهللبدددُوحهللصددداو هللاإل دددر ُهلل ،هللَييهللهلل3392فْدددلُ كهللاحلددد هسهلل)هلل(3)

هلل(هلل647صاو هللا  ف هلل)
هلل(.117صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهلل(اهلل3718او رسهللاَّردعهلل)(هلل4)
هلل(.767(اهللاَّياوالهلل)119صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهلل(اهلل12571  ا  هللاْحُهلل)(5)
هلل رْ هللفَهلل وُ هللولر ستهللف  هلل هىهللمثَهللف ا(هلل6) هللموُم  هللَّ هللمو لذ اهللوْمىهللفر سد .هللفر سد :هللمَّهللاَّ دُهللِواهللا اُهللانهللوشرْت
هللحهللهل ُّ هلل رلهللاألبَّوْ:هللمَّهللجدفهللَّمي،يو ميئ.هلل(7) هللصع:هلل  طهللاَُّّهللاَّ َلهللاود  كهللمَّْ 
هلل(هلل.2625 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)اهلل(3563اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل8)
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هلل ي يهيدىهللهياميدعأهلل هلل يهيو دكي هللُّمي ميهلل يميسذدهيِنمي هللهميذ هللاُّد ليَليكي ُ هلل ميهللاَّذ ميْهلل ي مي نمي :هللاحل يم  لديه ىهللمديذي طي هلل يايىهللف دد   َ هلل*هلل في درييي دوَلاهللمذدُهلل ي مُي ميهللسدير سمي هلل ميديد   َ د هللفمي
هللاَّر مي  ميل: هللسميه كي

:هلل يدد طيهلل ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هللم ييود ددييصيهلل يحمي هللاي مي  َ هلل ميهللهللمدي يدد ددَّط  :هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل- ي   لديه ددىهللمديذيدد طي ُه س هللف دد  دد مِيوياهلل يايىهللايبي
وَلاهللهي نيهلل مُي ميهللسدير سمي هلل ميدي   َ هلل ي يهيىهللهياميعأهللفمي هلل يهيو كي هللُّمي ميهلل يميسذهيِنمي هللهميذ هللاُّد ليَليكي ُ هلل ميهللاَّذ ميْهلل ي مي نمي هللاَّر مي  ميلهللاحل يم  هللسميه كي هلل)1(«هلل يرييي

لديهلل هلل ياىهللف دد   َ وَل اهلل،ي هلل*هلل في هللسدير سمي هيَّي هللوي  َ هلل يهيىهللهياميع أهللهميذ هللُّمي ميهلل يميسذهيِنمي هللهميذ هللاُّد ليَليكي ُ هلل ميهللاَّذ ميْهلل ي مي نمي :هللاحل يم  َ :ه ىهللمديذي طي هللاَّ ديَلي د   هللويَّميكي هللهللو يمي
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل يد طي هلل  هلل ير   هلل يد طي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ َ هلل:»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي ُ هلل ميهللهللفيد د :هللاحل يم  لديه دىهللمديذيد طي  ياىهللف دد 

هللاَّ ديَليهلل د   هللويَّميكي وَل اهلل،ي هللو يمي هللسدير سمي هيَّي هللوي  َ هلل يهيىهللهياميع أهللهميذ هللُّمي ميهلل يميسذهيِنمي هللهميذ هللاُّد ليَليكي هلل..)2(«َ هللاَّذ ميْهلل ي مي نمي
ه   هلل ي مي   هللاَّللذ هللفميهلل اهلل،ي هللحيي س ي  هللايجي ُي ي هللُّ ميهلل رُهللفييميووأ هلل  َ ٌَهللفي :*هلل ُ  ي  هللاَّ ميييضمي هللويَّميكي هللَ 

ه د  هلل هللايجي ُيهللفييميوس د اهلل،ي هللحيي س دي  هلل يد   َ :هلل"هللفيد هذسياهلل يد طي هللاَّرذبمي ميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي مَي اهلل ي مَيهلل يدذ سأ هللاُّ   َ دييا أ:هللمدي ي دد  يهللفمي ُي  هلل ي هلل مير د مديذيد طي
اهللمِي ذهلل رميويكي هللويش  هللاين  هللاَّ  يظميوسمي هللاَّ  يي  مي هللاَّللذيهللاَّ  يظميوسيهلل ي ذ ْيط  هلل"هللاي   هللاَّ ميييضمي هللويَّميكي  َ هلل)3(هلل ي مي   هللاَّللذ هللفمي

ُي : رد  هللَّي  هللويع  اهللفمي هي ي وديلمي مياهلل يايو  هللف يمي وديلمي مياهللايجييي  هلل  هللحمي هللف يمي ُي ي هللُّ ميهللحمي هلل  َ ٌَهللفي هلل*هلل ُ  ي 
هللاُّ د ْيمي  دس  :هلل هيد ياهلل يد طي مَيهللايمد  َ هللهياميدعميهللُّ د هللُّ د دي  هلل  مي د يينمي :هللايو  ُأاهلل يد طي مَيهلل ي ميو مُيهللُّ  هلل ي    َ دهيميلياهللمدي ي ْيميد يهللا  ذهلل ي هللاي ذد  هلل ُ ميم  درميوريلياهللحي يد َيهلل ي

:هلل ددهذسياهللوديذ ددَّط  هلل ميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهلل ي ي ددَّطي هلل ي   ددس  ْيمي   :هلل ددهذسياهللسديذ ددَّط  ددود   هللهي   يهللاَّرذددبمي ميهللصيددهذىهلل  هلل يهيو دد ميهلل ي ي ُأهللس يمي هلل يد دد  َ دد "هللفيدد هللفمي
هللمِيهلل هللَّللميذميهلل يمِي ذ :هللممِي ذ وديٌلاهللمديوديذ َّط  هلل156َّيو  ميهلل ياجمي  َّنياهلل:اَّدذيص:هللف يمي د اهللمِي ذ ُي رد  هللويع  اهللفمي هلليلمي همي   اهلل يايو  وديَتمي هللف يمي هللحمي ُ سذهللا ج ي نمي [اهللاَّه

:هللهيمي هلل هيميلياهلل د ه س  يهللايُّ َّهلل ي :هللمديهيمذ هللسد َّ ح مي ُي هلل"اهلل ي َّيس  رد  هللَّي  هللويع  اهللفمي هي ي وديلمي مياهلل يايو  هللف يمي هلل ميهللايجييي  هلل  هللحمي هلل ي  دَّط  صيدهذىهلل  هللهللايفييينمي
هذسيهلل هلل ميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هللويع  اهللفمير   اهلل ي  َّطي هلل  هلليلمي هي ي هذسياهللميْيو  هلل.)4( يهيو  ميهلل ي ي

هللفهوَّنهللبْرلهللَّونهللاَّ هوسهللامَلق:هلل ٌَهلل رُهللُوَّطهللاأل َّاقهللو ُط  هلل*هللُ   
ُ ميهلل دد هللجي  َ هللايُّميودد مياهلل يدد  َ اهلل يدد دديي مَيهلل  مي مُيهللاَّللذميهللُّ دد مَيهلل يد دد هللُّ دد دد ،ميمي هلل ي  َ هللم يدد هللحمي هلل يدد طي  َ :هلل"هللفيدد ددهذسيهلل يدد طي هللاَّللذميهللصيددهذىهللاَّللذ هلل يهيو دد ميهلل ي ي ددَّطي  مياهللاينذهلل ي  

هللبياٌّهلل هلل يم َّي اهللحي  ومياهلل يو ميوس   ُ هلل يَّي  هللاحليم   ه ك 
هللَّي  اهللَّي  هللاو هلل ييميوكي ُي  هلل ي هللاَّللذ هلل يب  هللمِيَّي يهللمِي ذ :هلل ي ْأَّقمي داَّ هلل يهيدىهلله  مُي ميهللاميدع  هلل يم دَّي اهللُّميويد هللوي دَّت  هلل ي ف مي

هلل ل  هللحمي هللَّي  هللُّديود  هلل يو ميئيلأاهلل يُّيَني هللايَّ  مي ريلأاهلل يعيي هلل ير   هللايَّ  ي ْي هللبي هللايَّ  مي هللاَّللذ هللَّي  هللايَّ  ي مُيوٌياهللهيليتي َأهلل ي هلل)5(ا يرذلميهلل" يا 
هللاَّ هىهللُّرفهللصَلصهلل شياهلل  م هللَّد هلل شدياهلل هلدتهللَّد هلل شديهلل هذسيهللصهىهلل هو هللاَّي أ اهلل عد هلل*هلل فَهللصهىهلل هىهللاَّربهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي

هلل ر هلل شيا:
هلل يجيفذهللمديذي طيهلل هلل يَذ هلل ي  مي  َ هللفمي هللمتأ نمي هذسيهلل  ط:"هللايَتي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هللم يَهللا هللطيه ايلهللاينذهلل ي  َّطي  َ هللفمي هللصيهذىهلل يهيو كي  َ :هللفي

هلل يو ميهلل يي اهلل يعيي هلل ير   هلل يش  ري تأ ْي هللبي يي هلل  هللَّي  هللاميي هلل يش  ص هللهيليتي هللصيَلي ُي هلل"ا فذلميكي اد هي اهلل ي يُذهلل يهيو  ميهللفمي ُي يجي تأ هلل يي اهلل ي يمي يهللَّي  هلل يش  هلل)1(هللئي تأ

                              
هلل(هلل.555 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هللا(4443  تهللاإلو نهلل)هلل(1)
هلل(هلل.6248 بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)هلل(هللع هللف هللوذَّطهللِواهلل اىهللفدلهىا3234اَّرتف ْهلل)(هلل  ا  هلل2)
و هللا  ي فمي هلل)هلل(  ا  هلل3) هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصيامي هلل(5766اَُّّهللُاُ 
هلل(918فْهسهلل)هلل(هلل  ا  هلل4)
و هللا  ي فمي هلل  ا  هللاَّرتف ْهلل(5) هللهللهللهلل(6231-2093)هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصيامي

هلل
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هذسي:هلل هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هللاَّللذ هلل ير   هلل ي طي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ ص هللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل»  ي ُي د هللصيدهذىهلل يهيداذهلل يابمي  َ فيد
هلل.هلل)2(«هلل شيا

َ هلل هللصيهذىهلل يهياهللاَّرب ميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل فَلئرل   :هلل*هلل في
"اهاي اهللاَّيددَلصهلل هدداهللوددَّ هللا م ددلهللم  دد هللاَتنهلل: دد طهلل  ددَّطهلل هللصددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهلل:م ددَهللا ددسهلل حدداهلل هلل ردد هلل دد ط

ج وددفهللم ردد هلل ددَهلل ُّدد هلل ددَهلل جددفهللمذدد طهللفدد هلل هددىهللاأل ضهللفددَهللفْددهسهللويددهاهلل هوددكهللفدديصهلل ابددُصهللِ هللصددهوسهللا هلل فَلئرددَتهلل هودد هلل
هلل)3( شيا"هلل
  َهلل  فيهللَُّهلل ُّو لهلل َهللاُّو هلل حاهلل هلل ر هلل  طهللْ سهلل  َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هسهللَي،تهلل وذَّطهللفَهللصهىهلل هاهللهللهلل

َطهللاوَلئرلهللسيهاهلل هو هللف هللصهىهلل هاهللمهوذفهلل دُهللفَهللوَّكهللا هللَّوراي" هللهلل)4(صَلصهلل،هللس
هللهلل*هلل هلل هللصيهذىهلل يهياهللاَّرب مي  َ هلله  سهللهيهي ص هللَّ :في

َ هلل هللم ييود ددييصيهلل يدد هللاي مي  َ ددهذسيهلل يدد طيهللهللم يدد ددوهيليهللمي ميمذيدد هللهلل:اَّرذددبمي ميهللصيددهذىهللاَّللذ هلل يهيو دد ميهلل ي ي هللاَّ َّي مي ْيَّ َّاهللاَّللذيهلليلمي دد ددس هلل يا   دد ٌصهللَّير  هللمي ميمذيدد هللهيهي ))هللصيددهأَّاهلل يهيدداذ
هلل((هلل هللم َّي هللايه َّنيهللاي ي ٍ ي هللمِي هلل يج ٌفهلل ياي  ج َّهللاين  هللاي يهيىهللا  يرذلميهلل هللوديري  ٌلهللحمي ُي يجي

هلل)5(
هللصيهلل  َ هللاألفا*هلل في هذىهلل يهياهللاَّرب مي

ُ ميوَ:هللا)6( هللايُ  يهيل   هلل يري  يل   هللوديَّ  يهللاَّ 
هلل ميهلل ددَّط  هلل ي   :هلل يدد طي ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هلل يحمي

مَي ُيا ُذ   هللاَّدد هللاي مي  َ دددمي  هلل:هلل»-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-مدي يدد يهللو ي  ددا  هللصيددهذىهلل يهيدداذهللبمي  َ فيدد
يا اهللايُ  يهيل   هلل يهلل اهلل يش  مْي يهللو   ا  يا اهلل يبمي هللوديَّ  يهللاَّ ذميوي فيلميهلل يش  هلل)7(«ري  يَتمي

هذسيهلل يهياهللاَّرب ميهلل هلل ي  َ هذسيهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل شيا :هلل*هلل في ص هلل ي ُي هلل يابمي
د ميهللمديذيد طيهلل مُي هلل يج  دي هللحمي هلل ياَّ دميش  هللوديدَّ  أ َيهللوياتي دد  دهذسيهللجي هللاَّللذميهللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي دلهللاينذهلل ي  دَّطي هللا هللطيه اي  َ هللجمي  ميهللمدي يد َينمي د  وددف هلل:هلل"هللمِي ذد  هللجي

هللصيهذو هلل هللمِي ذ هللا فذلميكي  َ هللفمي ٌُ هللايبي ايهلل يهيو كي
هللو ييه مي هلل ي هللاين   ُ هللع يمذ هللهي وكي هللايفي هللود ي حمي هللوديذ َّط  :هللمِينذهلل يُّذكي هللمديذي طي ٌُ هللايبي ه ميس هلل يهيو كي ْي هللو  ي اهلل ي ي هلل يهيو  ميهلل يش  س 

ي ا هلل".هلل هلل يهيو  ميهلل يش  هلل يهذم س  هللمِي ذ هللا فذلميكي  َ هلل)8(فمي
مُيهللاَّيذهلل هلل يد   َ هللا  ي هللميْيطيد طي ُي دري ْي هللمي دفيهلل ي دَل  ُيوي هلل داذ دهذسيهللبي هللاَّللذميهللصيدهذىهللاَّللذ هلل يهيو د ميهلل ي ي ديي يهلل ي  دَّط  :هللوي هلل يد طي مَيهلل يَّ فأ مَيهللُّ  ي در َُّيهللْح  ْأ َّ

:هلل دد  هللمديذيدد طي هللمديييميدد يهلل يا  ي هللاي  ظ ددي  ئ ددس  :هللميرمي هللسديَّيمذدد   .هلل يدد طي  ُ هلل يدد ُي ددَّنيهللاَّللذ هللسدي يدد  هللوير  هللاين  ددوس  هللويشمي دداذ :هلل«هللَّيددكي فيدد هلل»بي .هلل يدد طي هللَّيدد  هللويَّميددكي ميدد يهيي ت 

                                                                                                 
و هللا  ي فمي اْحُهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصيهلل  ا  هللهلل(1) هلل(57)هللامي
هلل(921 ي يا  هللف ْهسهلل مَّهللضهللاوشر صهللُّي سهلل)(هلل2)
هلل(:هللبَْهللَّلع 1662  ا هللاَّ، انهلل   طهللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(3)
هلل(:هللبَْهللَّلع 1669   طهللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل  ا هللاْحُهلل اَُّّهللُّريهللَُّهللا هلل ودلهلل اَُّهللف ج هلل(4)
هلل(هلل.3268د نهللحهللاَّياوالهلل) صاا هللاألَّهللا(8415  ا هللاْحُهلل)(هلل5)
يا هلل(6) اهلل يش  مْي هللو   ي ا  يا اهلل يبمي هللو ي دمي  هلل يش  ي ا  هللبمي
َ ائدُهلل)هلل(7) هلل  ج َّد هلل ثذدَّا"اهلل بْدر هللهللا(120/هللهلل10اويج هللاَّ، اَّنهللهمد هللضهلليمد هللاَّ  د طهللاٍوامدىهلل"  ا هللاَّ،د اَّنهللَّ در ُوَهلل ِ در ُهللابدُُه هللجوُد

هلل(هلل.6357األَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)
ْيهللهلل(8) هلل صاا هللاألَّد نهللضهللاوشر صهلل) ي يا  هللاَّرذ ا ميفمياأ ُذ هلل(928 ئمياأهلل ياَّ

هلل
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هللصيدهذىهلل يهيهلل  َ هللفيد هللَّيكي هلل يجيفذهللوديذ َّط  يكهللاينهللاَّللذيهلل يَذ هلليل:هللاي هللا ُّيش مي ْذَلي هلل ي طي :هلل"هللمِينذهللجمي  ميوفيهلل يهيو  ميهللاَّ هللمديذي طي  َ هلل يهيو د ميهلل يفيد ص هللصيدهذو س  هللصيدَلي و دكي
هلل همسهلل يهيو  ميهلل" هذسيهلل يهيو كي هللهلل.)1( ي

هللصيهذىهلل  َ ْذَل :*هلل في مُيهللاأل  هللُّهذليل   هللاوَلئرل هللاَّيَلصيهلل اَّ هلل يهياهلل و
"فَهللصهىهلل هداهللفديصهللصدهىهلل هلل هود هلل شدياهلل:م َهللا هللاف فلهلل حاهلل هلل ر هلل  ط:هلل  طهلل  َّطهلل هللصهىهلل هلل هو هلل  هس

هلل)2(فهكهللفَّهفهللا هللباهللودهلروُ "
هلل ميهلل هلل ي  دَّط  :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي يأهلل يحمي هللُّير  هللاي مي  َ دفيهلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-  ي هللميد مينذهلل يهلل يهذ اميدي  اهللاَّيذدَليصيهلل يهيداذ ايه 

ددُ!هللمِينذهللم ددَليهلل هللع يمذ هيددك:هللهي هللاَّ مي هللويَّميددكي هلليلمي اهلل يدد طي هللا فذددَتمي  َ دد ددٌفهللفمي اهللميدد ميوياهللصيدده ميىهلل يهيدداذهلل يج  هلل يدد  مْي ُي هللفيهيردد  هلل مير دد هلل مي هللصيددهذىهلل يهيو ددكي هللم ددَلينأ َي نيهللاُّ دد
ْذ  ليهلل هللهلل)3(«اَّ

هلل حداهلل هلل رد هلل دَهللاَّردبهللصدهىهلل هلل هود هلل  دهسهلل د ط:"هللِنهلل هللفَلئردلهلل دو باهللودهلدَّنهلل دَهللافدَتهلل  دَهللاُّدَهلل فْد َُّ
هلل)4(اََّْل هلل"هلل

مدد نهللهللا  دَهللاحلْدَهللُّدَهلل هداهلل حداهلل هلل رُمد هللانهلل  دَّطهلل هللصددهىهلل هلل هود هلل  دهسهلل د ط:"هللبوامد هللهردلسهللميدهَّاهلل هدا
هلل)5(صَلسرسهللسدهلِن"هلل

هللَتي  يه دددَّاهلل»ٌ ددد هلل ددد طهلل ددد طهلل  دددَّطهلل هللصدددهىهلل هلل هوددد هلل  دددهس:مذددد طهللَّددد هلل هددداهللُّدددَهللبْددداهللاوددد نهللا هلل دددَهللجدددُْهلل  ي
ل س292:ص: هلله رد  سر س هللسدهلِنهللبيو ح  هللمي مينذهللصيَلي اهلل يصيهأَّاهلل يهياذ  ُ هلل ميو هللَتي  يه َّاهلل ي  مْي هللهلل)6(هللهلل«[هللُّد و َّسير س هلل د د َّ  اهلل ي ي

مُيهللاأل   هذسيهلل يهياهلل و هلل ي  َ ْذَلي :هلل يُذهللاَّللذ هلل يهيوذ هلل   بي  هللبياذهللهلل*هلل في هللوديي ُذهلل يهيو  ميهللاَّ
هذسي:هلل هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هللاَّللذ هلل ير   هلل ي طي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ هلل يُذهللاَّللذ هلل يهيداذهلل»م ي هللمِي ذ ه ميس هلل يهيداذ ْي ُأهللو  هللايبي  َ في هللفمي

ْذَلي  هلل هللاي  ُذهلل يهيو  ميهللاَّ اهللبياذ هلل.هلل)7(«   بمي
هللايهلل  َ هذسي:هلل  ي هللاَّللذميهللصيهذىهللاَّللذ هلل يهيو  ميهلل ي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي هللاَّللذ هلل ير   هلل ي طي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هلل يُذهللاَّللذ هلل يهياذهلل» مي هللمِي ذ ه ميس هلل يهياذ ْي ُأهللو  هللايبي  َ في هللفمي

ْذَلي  هلل هللاي  ُذهلل يهيو  ميهللاَّ اهللبياذ هلل.هلل)8(«   بمي

                              
ُهلل بْر هللاألَّد نهللضهللاوشر صهلل)هلل(1) هلل(937 ي يا  هللايْح 
هلل(:هللبَْهللَّلع 1663  ا هللاَّ، انهللحهللاَّردعهلل   طهللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(2)
هلل.هلل(1530اَّياوالهلل)هللا(1207(هلل بْر هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل)31/هللهلل1  ا هللاَُّوهماهلل)هلل(3)
هلل(1664  ا هللاَّرْ ئاهلل اَُّهللبد نهللحهللصاوا هلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(4)
هلل(:هللصاو هللَّلع 1665  ا هللاَّ، انهللحهللاَّردعهللَّ ر ُهللبَْهلل   طهللاألَّد نهللحهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(5)
ْي ئميا هلل بْر هللاألَّد نهللحهللاوشر صهلل)هللهلل(6) هلل(926 ي يا  هللاَّرذ

هلل

ُيهلل يهللهلل(7) ُيا   هللاَّ ريدميعميهلل بْر هللاألَّد نهللحهللاوشر صهلل) ي يا  هللايُّ َّهلل ُذ يَّياتمي هللاَّ هللحمي ُيذمياأ هلل(925اَّ دديود 
هللاَّ ريدميعميهلل بْر هللاألَّد نهللحهللاوشر صهلل)هلل(8) ُذ يَّياتمي هللاَّ هللحمي ُيذمياأ ُيهلل ياَّ دديود  ُيا   هلل(925 ي يا  هللايُّ َّهلل
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هلل  َ هلل يهلل يصيهذىهلل يهيىهللاَّرذهلل*هلل في ُي ُ   ؤ   :هلل–صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-بمي ميهللْحيمي هلل ُ  ي ئمي ميهللا  لروتي هللُّاهللوُىهلل
هلل ميهلل ريد هلل ي  دَّط  :هللُّديود  دايهلل  هلل ير د  هلل يد طي هلل يحمي

ُأ هلل  دديو د مَي هللم سي َّيليهللُّ   َ دفيهلل يج دٌفهللميييدهذىهللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي ُيوي هللمِيو هلل ٌُ  ي  ميد
اهللمديذي  هلل يا  ْحي ِنمي هلليلمي ُ سذهللاغ رميي  :هللاَّهذ هلل ميهللمديذي طي هلل ي  دَّط  هلل:هلل»-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-طي تي  ُ هللمديذي يد د هللاَّ م ييده ميااهللمِيوياهللصيدهذو سي ُي هللايودأ ه دسي  يرمي

ُ     هلل هلل يهياذهللُث ذهللا ه   اهلل يصيف مي هللايم  هلل يهلل يصيدهذىهلل يهيدىهللاَّرذدبمي ميهلل«هلل.هللمي  ْحيميُهلل يهللَّبميي هللم َّي ُي د اهللميايممي هللويَّميكي ُي :هللُث ذهللصيهذىهلل يج ٌفهللموييهللُّدي   صدهىهللهلل-هلل ي طي
أهللهلل- هلل هو هلل  هسهلل هللَّي  هللاَّرذبمي ُ س هللَت يت هلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مديذي طي ُي هللاَّ م ييه ميا!هللا هلل)1(«ايودأ

هللاحمل د َّ : هللو ييهذىهلل يهيىهللاَّرب مي ُ  ي َأهللعي ر ٌَّ اهللبياذ هلل*هلل ه فأهلل
:هلل ددايهلل  هلل ير دد  هلل يدد طي هلل يهيددا أهلل يحمي  َ هلل»م يدد دداذ ددٌَّ اهللبي ُ  يدد َأهللعي ر  ددفأهلل ُأهلله  دد هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-و ييددهذىهلل يهيددىهللع يمذ  يمطمي

ُأهلل هلل)2(«هللع يمذ
هللاَّللذمي: هلل يدميوفمي ُيهللحمي ُي  هللا مي َيهلل ج ميهلل هللو ُط  هللهلل*هلل س هأس هللامعميهلل س هوم   هللاُّلل 

هللاَّللذميهللهللهللهللهلل هلل ي  دَّطي ْيمي  دس  :هلل هلل  هلل ير د  هلل يد طي اي هللم ييود ييصيهلل يحمي هللاي مي  َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي ااهلل،ي هلل»وديذ دَّط  د ي مُيْهللمي درمي  ْ َيهللفي د  هللجي  َ فيد
َيهللَّميليد د  هللجي  َ هللاَّللذمياهلل يفيد ددميوفمي هلل ي مُيهللحمي د مَيَّيدلميهللاَّ م ري ممي هللَّبميير  دَّي  ُ هللود  يه ميمد  اهللمدي هللَيي سمي ميهللمِي ذهللممييع أهللوديلدي يهذمد  هللاي   هللفيليد سمي ُي هللمِي هللودير ظ دي  مَيَّيدلميهللاَّيذج دفمي هللَّبميير  دَّي  ُ هللمدي ع ميهللويَّميدكي

هللهلل)3(«غيع مي ميهلل
هللاحلول نهللو ييهأَّنيهلل يهيىهللف  يه ميممياهللام يعميهللَّإل ْ ن:*هلل ام يهلل ُ س هللبياذ هلله َّ هلله هأ
هلل ميهللهللهللهللهلل هلل ي  َّط  :هلل ي طي ُي هلل ي َّيس  ايهلل  هلل يرد  شيليهلل يحمي

هلل ي ئمي  َ هللام يدعمياهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-مدي ي دس هللو ييدهأَّنيهلل يهيدىهللف  يه ميدسمي  ُ ام يه دَّ هلله هأ
يميهلل هلل ميوري ن هللاَّ ديا  هلل.)5(«)4(بياذ

ُي هلل ميح  هللَّبميي هللويي ري  : لدي رمياي هللسيسي  هللَّي  هللاَّ ميَليئميريل هللايج  هللاَّ هسمي هللهلل*هلل ط َّت 
هلل ميهللهللهللهللهللهلل هلل ي  َّطي ْيمي  س  :هلل ايهلل  هلل ير   هلل ي طي ْذ طهلل يحمي مَيهلل ي هللُّ  هللصيرَّيانمي  َ :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-مدي ي هللَيي دي   هلل»وديذ دَّط  د  مي أ هللوي  َ د فيد هللفمي

هللاَّ هلل هللُّديو لمي ميهللوي، ه ت   َ ُي هلل ميح  هللَّبميي هللويي ري  هللفمي لدي رمياي هللَّي  هللاَّ ميَليئميريل هللايج  هلل)6(هلل« ميه سياهللمِي ذهلل يحي يس 

                              
هلل(930ضهللاوشر صهلل)هلل صاا هللاألَّد ناهلل(3476اَّرتف ْهلل) ي يا  هللهلل(1)
هلل(هلل.2035اَّياوالهلل)هللا(4523صاو هللا  ف هلل) بْر هللاألَّد نهللحهللاهلل(721)هللاو رسهللاأل  طهلل(2)
هلل(6184-2069صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللهلل(هللع هللمسفهللاَّ هم َهلل احلحهلل هىهللطهتهللاَّ هسا227 ي يا  هللاَُّهللف ج هلل)(هلل3)
 اهللاْ:هللصدد بتهللاحلددَّتهلل مددَّهللوددَّ سهلل وردد نهللاَّداددي:هللاْ:هللبولدد نهللاَّداددياهللاَّرددَّنهللمددَّهللاحلددَّتهللهمدد هلل دد طهللس دد ُ:هللم واهللاَّرددَّنهللِوهللومددتهللفل حددد(هلل4)

هلل هو هللاََّْل .
(اهللاَّيددداوالهلل3343صددداو هللا ددد ف هلل) صددداا هللاألَّدددد نهللحهلل(اهلل193/هلل2(اهللاَّر فدددفهللحهللاَّسددد ر َهلل ُّدددَهلل دددُْهلل)2996 ي يا  هللاَّدددُوهماهلل)هلل(5)
هلل(.1852)
هلل ودرذصهلل انهللاألفديهللعو49فْهسهلل)(هلل  ا  هلل6) َوُد  دي فهلل اَّرُداهلل دَهللاوررديهلل اجدد ناهلل(هللع هللُّو نهللهَّنهللاَّرُاهلل َهللاورريهللفَهللاإلود نهلل انهللاإلود نهللو

هلل) هلل(هللع هللام،دلهللوَّ هللاَّ وُهلل1140 اَُّّهللُاُ 
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فًّ هلل هللَتي يميهللبي   أ ْيج  هللود  يه ميم  اهللهي نيهللَّي  هللهي هللوديلدي يهذسيهللويع  اهللاي   هللمِي هللاين   ُ مُيهلل هللو يميو رمي  ْ هللاَّ مي ُي اهللمِي ُي هللغي  َ رذل   :*هلل في  بمي
هللا في فيدليهلل حداهلل هلل رد  هللاي مي  َ هللم ي مَيهللاَّرذدبمي مي :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-:هلل يد هلل» يد طي هللمِي هللاين   ُ مُيهلل هللو يميود درمي  ْ هللاَّ مي ُي اهللمِي ُي هللغيد  َ فيد

رذل   هلل فًّ هللبمي هللَتي يميهللبي   أ ْيج  هللود  يه ميم  اهللهي نيهللَّي  هللهي هلل)1(«وديلدي يهذسيهللويع  اهللاي  
َ هلل يميهللفميا ف هللا ج َّ ميهللفي يج  هللاأل  َي ُ ىاهللهي نيهللَّي  هللفمي هللم  ُي ُي ي هللمِي هلل  َ هللسيدمي ي  :هلل*هلل في

:هلل هذسياهلل ي طي هلل ميهللصيهذىهلل  هلل يهيو  ميهلل ي ي هللم ييود ييصياهللاينذهلل ي  َّطي هللاي مي  َ هلل»م ي  َ ديميهللفميا دف هللا ج دَّ ميهللفيد يج  هللاأل  َي د ُ ىاهللهي نيهللَّي  هللفمي هللم  ُي ُي ي هللمِي هلل  َ في
َّيلأاهللهي  هللحيَلي ُي ُي ي هللمِي هلل  َ ئ  اهلل يفي ود  هللا ج َّ ميمميس هلل ي  َ هللفمي هللويَّميكي ذ ص  هللوديرد  هللسيدمي ي  اهلل ي  َ د هللفمي هللويَّميدكي ذ ص  هللوديدرد  هللسيدمي يد  اهلل ي  َ هللفي هللفميا ف هللم ي مي هللاإل ميُث مي َي نيهلل يهيو  ميهللفمي

ئ   ود  س هلل ي مُي فمي هللهلل)2(«م ي
هلل يمميفيهللُّمي مي:  َ هللفي هلل يهذسيهلل ميه مي  هللمديهي  هللايجي   َ هلل*هلل في

ذهللهللهللهللهلل ايهلل  هلل ير   :هللاينذهللاَّرذبمي هلل يحمي مَيهللاي يسأ هللف  ي وميهللُّ   َ :هلل يد هلل-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-مدي ي دفيهللُّميد ميهلل هلل»طي هلل يممي  َ هللفيد د  هللمديهيد  هللايجدي  هلل يهذدسيهلل ميه مي  َ فيد
يميهللاَّ  ي فميفميهلل هللايج   َ هللفمي ذ ص  هلل.)3(«وديرد 

: ُ  ميهلل يهيىهلل ي ئمييميهللاَّ ريَّياهميتمي هيليهللاَّ دي هللاَّ ذيمييميهللَّيود  مُياهللهيريس فمي هلل يهيىهللاَّ  ي ُّمي هلل*هلل ميس ف هللاَّ  ي ،ميمي
هلل ي  َّط هلل :هلل ي طي ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يحمي

هللف  ي وأ  َ هللاَّ ذيمييميهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  هسهللهلل-  هللهللمدي ي مُياهللهيريس فمي هلل يهيىهللاَّ  ي ُّمي ميس ف هللاَّ  ي ،ميمي
ُ  ميهلل يهيىهلل ي ئمييميهللاَّ ريَّياهميتميهلل هيليهللاَّ دي هللهلل)4(«َّيود 

اهللاَّرب ميهلل يهيىهللايُ  يه س هلل
همي مُياهللهيريس  هلل يهيىهللاَّ  ي ُّمي هلل:*هلل ميس ف هللاَّ  ي ،ميمي

هلل يحميهلل ا مي
هللا في فيليهللاَّ د يمميهمي هللاي مي  َ هلل ميهللمدي ي هلل ي  َّط  :هلل ي طي مُياهللهلل:هلل»-صهىهلل هلل هو هلل  دهسهللهلل-ايهلل  هلل ير   هلل ي طي هلل يهيدىهللاَّ  ي ُّميد دف هللاَّ  يد ،ميمي ميس 

همياهلل يهيىهللايُ  يه س هلل هللهلل.)5(«هيريس 
: هللْح  يميهللاَّردذ يسمي  َ ُأاهللويع ٌهللفمي هلل يابمي هللهلل*هلل مُاول هلل يج فأ

ددهللهللهللهلل ددايهلل  هلل ير دد  :هللاينذهلل ي   هلل يحمي
ُأ دد   مَيهلل ي هللُّ دد فمي  ُ دد هلل ي  َ هلل ميهللمدي يدد :هللهلل-صددهىهلل هلل هودد هلل  ددهسهللهلل-َّطي ددٌفهلل» يدد طي هلل يج  اكي ُي ُيىهللامي دد دد  ُ هللود   ي ميهللألين 

هللْح  يميهللاَّردذ يسميهلل  َ هللفمي اهللويع ٌهللَّيكي ٌُ هللهلل)1(«)6( يابمي
هلل

                              
هللهلل(86  ا  هللاَّ، ان هللحهللاَّردعهلل   طهللاألَّد ن:هللبَْهللصاو اهللصاو هللاَّرتغوتهلل)هلل(1)

هلل

هلل(2674  ا  هللفْهسهلل)هللهلل(2)
هلل

هلل(6396صاو هللا  ف هلل) صاا هللاألَّد نهللحهللهلل(هللع هللثَّا هللف هسهللاَّر سهللامعا240اَُّهللف ج هلل)(هلل  ا  هلل3)
هلل)(هلل  ا  هلل4) (هلل223(هللع هللف هللج َهللحهللمسفهللاَّرذلهلل هدىهللاَّ دد ُصاهللاُّدَهللف جد هلل)2682(هللع هللاحلحهلل هىهللطهتهللاَّ هساهللاَّرتف ْهلل)3641اَُّّهللُاُ 

هلل(4212صدددداو هللا دددد ف هلل) صدددداا هللاألَّددددد نهللحهلل(اهلل اَّهرددددظهللَّدددد اهلل45/هلل9ع هللمسددددفهللاَّ همدددد َهلل احلددددحهلل هددددىهللطهددددتهللاَّ هددددساهللبهوددددلهللاأل َّودددد َهلل)
هلل

صددداو هلل صددداا هللاألَّدددد نهللحهللهلل(هللع هللفددد هللجددد َهللحهللمسدددفهللاَّرذددد هلل هدددىهللاَّ دددد ُصا2685هردددظهللَّددد اهلل اَّرتفددد ْهلل)(اهلل ا7911َّاو ردددسهللاَّرددددعهلل)(هلل5)
هلل(4213ا  ف هلل)

هللهلل(6) َف نهللف هللمَّهللا رسهللفرُ هلل مداهللاَّْدو  اتهلل مُاودلهلل جدفهلل ابُد ْحيهللاَّر س:هللماهللاإلُّفهللاحلمياهلل ماهللا رسهللاألفَّاطهللحهللوَّكهللاََّّ ساهلل حهللم اهللاَّ
هللوعهللفَهللا رسهللاَّْو  ات.
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هللجي ئمييأهللميْيفييي  هلل يميي   هللمديذيلديهي  هلل هللمِيفي  أ ُي هلل ي  يهللمِي  َ مَي:هلل*هلل في ا ُي ُي هللاَّشأ  ُ و مي  مَُّهلل مي
دايهلل  هلل يهللهلل د ُّمييأهلل يحمي هللجي  َ هللمدي يد مَيهللاَّرذدبمي مي :هللهلل-صدهىهلل هلل هود هلل  دهسهللهلل-ر د  :هلل يد اهلل» يد طي مُيهللاَّ م ،ذهميددتمي مَيهللْحي دَيص هللاُّدَهلل يد د ا ُي ُي د هللاَّشأ  ُ دو مي  مي

هللجي ئمييأهللميْيفييي  هلل يميي   هللمديذيلديهي  هلل هللمِيفي  أ ُي هللهلل.)2(« ي يج ٌفهلل ي  يهللمِي
هلل*هلل  َ هللَّميه في يميجيس  :افيهللعو ي فهلل مىهلل َهللاورريهلله نهللفَهللويع ميهللا فذلأهللا و  هللرذ سمي

مَيهللاَّ م ر رييميهلل يسد ؤ هلل َّ نيهلل ي ُي هلل يسديرد  َّ مي  ي  فمي هللأتي ف ي  نيهللعمي هللَّميهرذ سمي يميجيس  ل س هللويع يهللا فذلأهللا و  َّللذميامذُهلل  طهللس  ُ:هللمهلله رد  هللهلل)3(فمير َّنيهللعمي

****

                                                                                                 
هلل)اَّدخ  ا  هللهلل(1) َ صهللوود اهللفْدهسهلل)3973 ْ  هلل)2406(هللع هللغ (هللع هللمسدفهلل شديهللاَّ هدساهلل اَّهردظهلل3661(هللع هللفدَهللمسد ئفهلل هدااهلل اُّدَّهللُاُ 

هللَّ .
هللاو،هدتاهللس هودَّهللاحلد هسهلل"صداو هللاإل در ُهلل ،هللَييجد  "اهللس هودَّهللاَّد مبهللحهللاَّلهخدوصهللهلل4884فْلُ كهللاحلد هسهلل)(هلل2) َصهللُّدَهلل دُد )وهديهللِ دَل هللْحد

هلل جدددد طهللاحلددددُوحهللهلل-"اَّيددددر  هلل (اهللاَّرتغوددددتهلل374(اهللاَّيدددداوالهلل)3675صدددداو هللا دددد ف هلل) بْددددر هللاألَّددددد نهللحهلل ىهللفددددَهللمددددَّ"اهلل هللو ددددُهلل-ابدددُد
هلل(.2308 اَّرتموتهلل)

هلل[110(هلل:مطهلل ميان:هلل3)
هلل
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 وأخريا

تهللانهلل ظىهللَّبس  رلهللم  هللاألجَّ هلل احلْر تهللمل هيهلل َّطهلل وُهللاَّ هت هلل يهيىهللويع أهلل»هلل:ِنهللاُ  ُيطذ هلل  َ ديميهللفي هللمديهي  هللفميا دف هللايج 
 )1(«مي  ميهمي ميهلل

هلل هىهللم اهللامعهلل اسذ  اهلل َّاَهللُّرهملهللا هللفَّ ظلهللاُّللاهللا هلل ج هلل اهلله اهللفدَهلل هذُد هلل هدىهللُّودسهلل م،َّىبهللَّرفهللفَهللُط 
فَهللُّوَّتهلل اهلل فَهللطد ُ هلل ج َهللثَّاا هلل  ه ُ هلل هىهلل د ُهلل اهلل فَهللُّاُ هلل  هللاَّذرَّاتهللاَّرس ئولاهللا هلل درلهللاإل رت سهللاَّ  وولاهلل

دد يهللفميرذدد هلل»هلل:فددَهللسيُجُدد هللُِهللاَّهلدد تهللاألجردوددلاهللَّلرلردد هللادد هللُجودد هللاألفددلهللاإل ددَلفولاهلل وررودد هلل  ددُهلل ددوُهللاَّ وددل هلل ْيمي ددييا هلل هللاَّللذ هللاف   يسذدديي
هللمميذ  أهللَّيو سيهلل هللبي فميفمي هللايمد ذي  هللفمير   اهلل ي   ذ هللم َّي  َ هللفي ُي هللمميذ  أهللمِي هللبي فميفمي هللود دديه ميلي  اهللمديي  ذ مُيوا  اهللميايرميظي  هللبياذ هلل )2(«ذميو أهللهللُّميريهللبي

 مو َّوسهللفَهلل ياهللُ  هللَّو هللهللافَّتهلل ودذىهللهفهللف هللهلدل 
هللم  َّدو هللهللهلل ْىهللاإلَّ هللانهللو رَّهلل َن   ولريهللُهلل ََّ

لديدي  هلل هللهي
 أبوٌعبدٌالرمحنٌأمحدٌمصطفى

dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comهلل
هللمهلل  و هللا هللا لخُف هللضهللاغياضهللَت  ول()بذَّقهللاَّ،د هللَّرفهللفْهسهلل ُاهللفيَهللغعذ

*****

                              
هلل133(هلل  ا هللفْهس:1)
هللهلل6764(هلل  ا هللاَّرتف ىهلل صاا هللاألَّد نهللحهللصاو هللا  ف هلل:هلل2)
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ٌاحملتوايت
َمة ٌ 3ٌٌ....................................................................................................................................ٌ......ُمقَد ِّ

ٌَأْعَناقاًٌيَ ْوَمٌاْلقَِّياَمةٌٌِّو نُوَنٌَأْطَولٌالنَّاسِّ 4ٌ ................................................................................ ايهلاٌمنٌعََلمٍةٌهلمٌوشامة:*ٌاْلُمؤذ ِّ

4ٌ ........................................................................................................ *ٌوُشهود ٌللمؤذننيٌيومٌالد ِّينٌفطوىبٌللمؤذنني:

َد ٌِّاألصوات، نُونٌيُ ْغَفُرٌهَلُمٌِبِّ :ٌ*ٌواْلُمَؤذ ِّ ْثُلٌَأْجرٌِّاملصل ِّنَيٌواملَُصلِّيَّاتِّ 4ٌ .............................................................................. َوهَلُمٌمِّ

ٌَشظِّيَّة،خمافَةٌابريٌالربيَّة،ٌدخَلٌجنًَّةٌعليَّة: 4ٌ .......................................................................................... *ٌوَمْنٌأذََّنٌيفٌرَْأسِّ

ْلَمْغفَِّرةٌللُمؤذ ِّنني: ٌاألمنيٌابِّ 4ٌ ................................................................................................................ *ٌُدَعاءٌالَنَِّبِّ

ٌيَوٍمٌستُّوَنٌَحَسَنهًٌ ٌُكل ِّ ينِّهٌِّيفِّ ٌإِّقَاَمٍةٌَثََلثُوَنٌَحَسَنًه:،ٌَولِّكٌُ*ٌوَمْنٌَأذََّنٌثِّنََتٌَعْشَرَةٌَسَنًه،ٌَوَجَبْتٌَلُهٌاْْلَنَّة،ٌوَُكتَِّبٌَلُهٌبَِّتْأذِّ 4ٌ ..................................... ل ِّ

َْمدَِّكٌَأْشَهُدٌَأْنٌاَلٌإَِّلَهٌإِّالٌَّأَْنَتٌأْستَ ْغفُِّرَكٌَوأَتُوبٌُ ٌٌ*ٌوَمْنٌتَ َوضََّأٌفَ َقاَل:ٌُسْبَحاَنَكٌاللَُّهمٌََّوِبِّ ٌرِّقٍ  ٌُكتَِّبٌيفِّ َياَمةٌ)(إِّلَْيَك ٌاْلقِّ 5ٌ ................ :فَ َلْمٌيُْكَسرٌإََِّلٌيَ ْومِّ

5ٌ ........................................................................................................*ٌوُدعاُءٌاستفتاٍحٌللصَلةٌ..ٌيبتدرهٌمَلئكُةٌهللا:

َمٌمِّْنٌَذنْبِّهِّ:*ٌوَمْنٌَواَفَقٌأتميُنُهٌأتمنَيٌا 5ٌ ............................................................................................ ملَلَئَِّكَةٌُغفَِّرٌَلُهٌَماٌتَ َقدَّ

6ٌ ........................................................................................................ *ٌوُدعاء ٌخالص ٌهللٌ..ٌيتسابقٌإليهٌمَلئكُةٌهللا:

6ٌ ....................................................................................... ت..ٌتعدُلٌأجرٌمخسٌحججٌمربورات:*ٌومخسُةٌأعمالٌمفروضا

ٌُكلََّماٌَغَداٌَأْوٌرَاَح: ٌاْْلَنَّةٌِّنُ ُزاًل دٌَأْوٌرَاَح،ٌَأَعدٌَّهللاٌَُلُهٌيفِّ 6ٌ ............................................................................ *ٌوَمْنٌَغَداٌإََِّلٌاْلَمْسجِّ

ٌا ٌإبذنٌالقدوسِّ ٌُكتَِّبْتٌَلُهٌبَ َراءََتنِّ ٌََجَاَعٍهٌيُْدرُِّكٌتَّْكبِّريََةٌاإلْحَرام، 6ٌ ....................................................لسَََّلم:*ٌوَمْنٌَصلَّىٌهللٌَِّأربَعِّنَيٌيَوماًٌيفِّ

6ٌ ................................................................................ بهٌأجرٌحجةٌوعمرةٌَتمتني:ٌ*ٌوعمل ٌيستغرقٌحنوٌساعتني..ٌيكتُبٌلك

7ٌ .......................................................................................................... :()*ٌوأربعٌركعاتٌ..ٌتعدُلٌأجرٌقيامٌساعات

7ٌ .................................................................................... *ٌوعمل ٌأسبوعىٌتكسبٌبهٌملياراتٌاحلسناتٌإبذنٌابرىٌالربايت:

ٌفَاستاكٌفَإِّنٌَّاملََلُكٌيضُعٌفَاُهٌَعَلىٌفِّيهِّ: 7ٌ .................................................................................. *ٌإَذاٌقَاَمٌَأَحد ٌُيَصل ِّيٌمَِّنٌاللَّيلِّ

ٌ َلٍة:*ٌوَمْنٌقَ َرأٌَِبَِِّّئةٌِّآيٍَةٌيفِّ ٌُكتَِّبٌَلُهٌقُ ْنوُتٌلَي ْ َلٍة، 8ٌ ....................................................................................................... ٌلَي ْ

8ٌ ................................................................................................ *ٌوأجُرٌالقانتنيٌواملقنطرينٌ..ومغفرُةٌالذنوبٌللقائمني:

ٌالٌََيِّيبٌُ 9ٌ .......................................................................................................................... َقائُِّلُهنَّ:ٌ*ٌوُمَعق َِّبات 

ٌَكاَنَتٌمِّْثَلٌزَبَدٌِّاْلبَحارٌِّواملُحيَطات:: ٌالصَلةٌيَ ْغفُِّرٌاخَلطَيئاتٌَوإِّْن َتامِّ 9ٌ ......................................................................... *ٌوذكُرٌخِّ

ٌالصَلةٌَأْدَرْكٌَمْنٌَسبَ َقُه،ٌَوََلٌْيُْدرَْكُهٌَأَحد ٌبَ ْعَدُه:*ٌوَمْنٌَحافٌَ َتامِّ 9ٌ ............................................................................ َظٌعليٌذكُرٌخِّ

ٌاْلنان:*ٌٌو ٌلدخولِّ ْصَلَتانٌِّسبب  9ٌ ..................................................................................................................... خِّ

ٌَصََلٍةٌَمْكُتوبٍَةٌَدَخَلٌاْْلَنَّةِّ:*ٌ ٌُكل ِّ ٌُدبُرِّ ي ٌِّيفِّ 10ٌ ........................................................................................ وَمْنٌقَ َرأٌَآيََةٌاْلُكْرسِّ

ٌُكتَِّبٌَلُهٌمِّْثلٌَأْجرِّهِّ: 10ٌ ..................................................................................... *ٌوَمْنٌَفطََّرٌَصائِّماًٌصاَمٌإَلٌفِّطرهٌمنٌفجرِّه،

ٌالعدانن: 10ٌ ................................................................................................... *ٌوُعْمَرة ٌيفٌرمضانٌتعدُلٌحجًةٌمعٌالنِب ِّ
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10ٌ ............................................................................................. *ٌوالَع جٌُّوالث  جٌُّمنٌأفضلٌاألعمال..عندٌالكبريٌاملُتعال:

ٌَمَعٌاملَُلب ِّنيٌُكلٌَُّماٌَعنٌْ : *ٌويُ َلِبِّ ٌوالَيمِّنيِّ َمالِّ 10ٌ ...................................................................................................... الش ِّ

َعاءٌدعاُءٌعرفات: 11ٌ ......................................................................................... *ٌوأْفَضُلٌالدَُّعاءٌدعاُءٌعرفات..وخرُيٌالدُّ

11ٌ ........................................................................................................................ *ٌوَمنٌماتٌُملب ياًٌبُعثٌُملب يا:

11ٌ ................................................................................ *ٌوَمْنٌَحُسَنٌُخُلُقُهٌدخلٌدارٌاملتقنيٌوبلغٌدرجةٌالقائمنيٌوالصائمني:

ٌوالديهٌووصلٌرمحهٌبسطٌهللاٌلهٌيفٌرزقهٌوأمدٌلهٌيفٌعمره: 11ٌ ................................................................................. *ٌومنٌبرَّ

ٌكانٌبهٌخصلةٌمنٌخصالٌاملؤمنني: 11ٌ ............................................................................................... *ٌومنٌأكرمٌضيفه

ْنٌبَ ْعدٌَِّمْوتِّهِّ: 12ٌ ........................................................................................................... *ٌوَسْبع ٌََيْرِّيٌلِّْلَعْبدٌَِّأْجُرُهنٌَّمِّ

ٌَكاَنٌالَّذِّيٌَأْعَطاُهٌَأْفَضَلٌِمَِّّا 12ٌ ..................................................................َأَخَذ:ٌ*ٌوَماٌأَنْ َعَمٌهللاٌَُعَلىٌَعْبٍدٌنِّْعَمًهٌفَ َقاَل:ٌاحْلَْمُدٌهللٌَِّإالَّ

12ٌ ...................................................................................... *ٌوَمْنٌمَحَدٌهللاٌَبعدٌالطعامٌوالشرابٌرضىٌعنهٌالعزيُزٌالوهَّاب:

ٌفَ َقاَلٌلَِّفاعٌِّ ٌالث ََّناءِّ:*ٌوَمْنٌُصنَِّعٌإِّلَْيهٌَِّمْعُروف  12ٌ .......................................................................... لِّهِّ:ٌَجَزاَكٌهللاٌَُخرْيًا،ٌفَ َقْدٌأَبْ َلغٌيفِّ

ٌُكتَِّبْتٌَلُهٌَثََلثُوَنٌَحَسَنًة:*ٌ 12ٌ .............................................................................. وَمْنٌقَاَل:ٌالسَََّلُمٌَعَلْيُكْمٌَوَرمْحَُةٌاَّللٌََِّّوبَ رََكاتُُه،

12ٌ .......................................................................................... ٌٌٌٌٌ*ٌوطُوىَبٌمنٌالعزيزٌِّالَغفَّارٌللُمكثرينٌمَنٌاالستغَفاُر:

يَفُتُهٌفَ ْلُيْكثِّرٌمَِّنٌاالْستِّغَفار: ٌَأْنٌَتُسر ُهٌَصحِّ 13ٌ ................................................................................................. *َمْنٌَأَحبَّ

ٌالعاملني: 13ٌ ..................................................................... *ٌوَمْنٌأحبٌأنٌتسرهٌصحيفتهٌيوَمٌالد ِّينٌفليكثرٌفيهاٌمنٌاستغفارٌرب ِّ

13ٌ ......................................................................................... *ٌواستغفار ٌللمؤمننيٌوٌللمؤمناتٌيعدُلٌملياراتٌاحلسنات:

: لسَََّلمِّ ٌَمْنٌَبَدأٌَابِّ ٌالسَََّلمِّ هللٌِّالُقدُّوسِّ ٌابِّ 13ٌ ........................................................................................... ٌٌٌ*ٌوأْوََلٌالنَّاسِّ

ٌهمٌَأْهُلٌالرمحن: 14ٌ ..................................................................................................................... *ٌوَأْهُلٌاْلُقرآنِّ

14ٌ ............................................................................ ارتقىٌبهٌيفٌدرجاتٌاْلنانٌورضىٌعنهٌالرحيُمٌالرمحن:ٌ()*ٌومنٌقرأٌالقرآن

َفَرةٌاْلكَِّرام،ٌَواملُتَ تَ عٌْ َلُهٌَأْجَران:*ٌواملاهُرٌابلُقرآنٌَمَعٌالسَّ 14ٌ ........................................................................................ تُِّعٌفيهٌَِّ

ٌللعبدٌِّإبذنٌالرحيمٌالرمحن: َياُمٌَواْلُقْرآُنٌَيْشَفَعانِّ 15ٌ ............................................................................................... *ٌوالص ِّ

ارٌْ ْفظِّهٌِّيفٌاْلَِّنان:*ٌوَمْنٌَحفَِّظٌاْلُقْرآنٌَ 15ٌ .................................................................................................... َتقىٌبقدرٌحِّ

ٌاْلِّنان: ٌَكَساُهٌالرحيُمٌالرمحُنٌمنٌُحَللِّ 15ٌ ...................................................................................... *ٌوَمْنٌَحفََّظٌولَدُهٌاْلُقرآن

15ٌ ............................................................................................................. ننيٌَمْنٌتَ َعلََّمٌاْلُقرآَنٌَوَعلََّمُه:*ٌوَخرْيٌُاملؤم

ٌَخري ٌمِّنٌَثَلثٌَوَأرٌْ ٌهللاٌَِّخري ٌَلُهٌمِّنٌاَنقَ َتنيٌَِّوَثَلث  دٌفَ تَ َعلَّمٌآيَ َتنيٌِّمِّنٌكَِّتابِّ 15ٌ .....................................بَعٌَخري ٌمِّنٌَأربَع:*ٌوَمْنٌَغَداٌإََِّلٌاْلَمْسجِّ

: ٌاْلُمْصَحفِّ ٌهللاٌََوَرُسوَلُهٌفَ ْليَ ْقَرأٌيفِّ 16ٌ ............................................................................................... *ٌوَمْنٌَسرَُّهٌَأْنٌُيِّبَّ

ٌ ْبُعٌاْلَمثَاِنِّ ٌهَِّيٌالسَّ 16ٌ ............................................................................................ ٌٌٌٌَواْلُقْرآُنٌاْلَعظِّيُم:*ٌوفاحتُةٌالكتابِّ

ٌَأْعطيته: ُهَماٌإِّالَّ ن ْ َْرٍفٌمِّ ٌَوَخَواتِّيُمٌُسورَةٌِّاْلبَ َقَرةٌَِّلْنٌتَ ْقَرأٌَِبِّ َُةٌاْلكَِّتابِّ 16ٌ .............................................................................. *ٌوفَاحتِّ

ٌُدَعاء ٌبنيٌالعبدٌورب ِّهِّ: َُةٌاْلكَِّتابِّ 17ٌ ............................................................................................................... *ٌوفَاحتِّ
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17ٌ ................................................................................................................ *ٌوتتنزَُّلٌاملَلئكُةٌلقراءةٌِّسورةٌِّالبقرةِّ:

17ٌ ............................................................................................................ رسيٌهيٌأعظُمٌآيٍةٌيفٌالقرآن:*ٌوآيُةٌالكٌُ

17ٌ .................................................................................................... منٌاألحبار:ٌ*ٌوَمْنٌَأَخَذٌالسَّْبَعٌالطوالٌفَ ُهَوٌَحرْبٌ 

َياَمةٌِّ*ٌوسورَتنٌللعبدٌ 18ٌ ..................................................................................................... ٌٌٌٌشافعتان:ٌيَ ْوَمٌاْلقِّ

18ٌ ............................................................................................................ :*ٌواملسبحاتٌفيهاٌآيةٌخريٌمنٌألفٌآية

ٌاألانم 18ٌ ........................................................................ :*ٌوقراءُةٌاملسبحاتٌوالسجدةٌوالزمرٌوامللكٌقبلٌاملنامٌمنٌهديٌسيدِّ

18ٌ ........................................................................... *ٌومنٌقرأٌالكهفٌكماٌأنزلتٌكانتٌلهٌنوراٌيومٌالقيامةٌمنٌمقامهٌإَلٌمكة:

َلَةٌاْْلُُمعٌَ ٌلَي ْ ٌاْلَعتِّيق:*ٌوَمْنٌقَ َرأٌَُسْورََةٌاْلَكْهفِّ َنُهٌَوَبنْيٌَاْلَبيتِّ 18ٌ .................................................................ةٌَأَضاَءٌَلُهٌمَِّنٌالنُّورٌِّفِّيَماٌبَ ي ْ

نْ َياٌَجِّيًعا َنٌالدُّ ٌمِّ ٌهللاٌَِّأَحبُّ 19ٌ ............................................................................................................:*ٌوآية ٌمنٌكتابِّ

19ٌ .................................................................................. *ٌوسورة ٌتشفُعٌلصاحبهاٌيومٌالدينٌحىتٌيدخلٌاْلنةٌمعٌالداخلني:

ٌَُأَحد (ٌتعدلٌثلثٌالقرآنٌوقلٌايٌأيهاٌالكافرونٌتعدلٌربعٌالقرآن:ٌ*ٌو)قلٌُهوٌَ 19ٌ .................................................................... اَّللَّ

: ٌحملبةٌِّهللاٌِّللعبدِّ ٌَُأَحد (ٌسبب  19ٌ .......................................................................................................... *ٌو)قلٌُهَوٌاَّللَّ

19ٌ ............................................................................................. *ٌوسورُةٌاإلخَلصٌَمْنٌأحبَّهاٌَدَخَلٌاْلَن َةٌونعَمٌاخلَلص:

ٌالنَّاس{ٌماٌأنزلتٌيفٌالتوراةٌوٌالٌيفٌالزبورٌو ٌالفلق{ٌو}قلٌَأُعودٌبَِّرب  ٌَُأَحد ٌ{ٌو}ُقْلٌَأُعوُذٌبَِّرب  الٌيفٌاإلجنيلٌوٌالٌيفٌالفرقانٌمثلهن:ٌ*ٌو}ٌُقْلٌُهَوٌاَّللَّ
 ..................................................................................................................................................... 20ٌ

ٌالنَّاس(:«:ٌ*ٌوَخرْيٌَُسورََتنْيٌِّقُرِّئَ َتا؟ ٌالفلق(ٌوٌ)قلٌَأُعودٌبَِّرب  20ٌ ...........................................................................)ُقْلٌَأُعوُذٌبَِّرب 

ٌالرَّْكَعَتنْيٌِّقَ ْبَلٌاْلَفْجرِّ:ٌالكافرونٌواإلخَلُص: ٌيُ ْقَرآنٌِّيفِّ 20ٌ .............................................................................. *ٌونِّْعَمٌالسُّوَرََتنِّ

21ٌ ....................................................................................................... *ٌوُسوَرََتنٌِّعَلمة ٌعلىٌاإلميانٌومعرفةٌالرمحن:

َياُرٌعَِّبادٌهللاٌالذاكرونٌهللا: 21ٌ ......................................................................................................................*ٌوخِّ

ٌَوَجلٌَّفِّيهٌِّإالٌقيلٌهلم:ٌقُوُمواٌَقْدٌَغَفَرٌهللاٌَُلُكْمٌُذنُوَبُكمٌْ ُهُمٌ*ٌوَماٌَجَلَسٌقَ ْوم ٌََمْلِّساًٌيَْذُكُروَنٌهللَاٌَعزَّ يَ ت ْ ُهُمٌاْلَمَلَئَِّكُة،ٌَوَغشِّ ،ٌَوبُد َِّلْتٌَسي ِّئاتُكْمٌَحَسَناٍتٌوَحفَّت ْ
ْنَدُه: َنُة،ٌَوذََكَرُهُمٌهللاٌُفِّيَمْنٌعِّ ُمٌالسَّكِّي ْ 21ٌ ............................................................................................ الرَّمْحَُة،ٌَونَ َزَلْتٌَعَلْيهِّ

21ٌ ...................................................................................................................... ائُِّلَهاٌعلىٌالنَّار:*ٌوكلمة ٌُُيرَُّمٌقٌَ

: َزانِّ ٌتُثقُِّلٌاْلمِّي ْ 22ٌ .............................................................................................................................. *ٌومَخس 

َهار: ٌأفَضُلٌمِّْنٌذِّْكرَِّكٌهللاٌِّاللَّْيَلٌَمَعٌالن َّ 22ٌ ....................................................................................................... *ٌوذِّْكر 

ٌيعدُلٌعتَقٌرقَبٍة: 22ٌ ............................................................................................................................. *ٌوذِّكر 

ٌرِّقَاٍب: ٌيعدُلٌعتَقٌَأْربَعِّ 22ٌ ...................................................................................................................... *ٌوذِّكر 

َلُه،ٌَوالٌَيُْدرِّْكُهٌَأَحد ٌبَ ْعَدُه: ٌَكاَنٌقَ ب ْ ٌيَ ْوٍم،ٌََلٌَْيْسبِّْقُهٌَأَحد  ٌَمنٌقالهٌمِّاَئَتٌَمرٍَّهٌيفِّ 23ٌ .................................................................... *ٌوذِّكر 

ٌَأَحد ٌمٌِّ ٌيَ ْوٍمٌََلٌْيُوافِّ ٌَمنٌقالهٌمِّاَئَتٌَمرٍَّهٌيفِّ ٌَماٌَواََف:*ٌوذِّكر  ٌِبِِّّْثلِّ 23ٌ ............................................................................. َنٌاخلََْلَئِّقِّ

َأحٌَ ْفَضَلٌِمَِّّاٌَجاَءٌبِّهِّ،ٌَإالٌَّ ٌَأَحد ٌيَ ْوَمٌاْلقَِّياَمةِّ،ٌِبَِّ ٌيَ ْوٍمٌََلٌَْيَْتِّ ٌَمنٌقالهٌمِّاَئَتٌَمرٍَّهٌيفِّ ْثَلٌَماٌقَالٌَ*ٌوذِّكر  23ٌ .................................َأْوٌزَاَدٌَعَلْيهِّ:ٌد ٌقَاَلٌمِّ

ٌَكاَنْتٌمِّْثَلٌزَبَدٌِّاْلَبْحرِّ: ٌيَ ْوٍمٌمِّاَئَةٌَمرٍَّة،ٌُحطَّْتٌَعْنُهٌَخطَااَيُهٌَوإِّْن ٌَمنٌقالهٌيفِّ 23ٌ ..................................................................... *ٌوذِّكر 
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َباٍتٌ ٌَعْشَرٌَمرَّاٍتٌيُكتُبٌبهٌعشُرٌَحَسَناٍتٌُموجِّ 24ٌ .......................................................... :()َومُيَحىٌبهٌَعْشُرٌَسي ِّئاٍتٌُمْوبَِّقاتٌٌٍ()*ٌوذِّكر 

اَئةٌَِّبَدنَةٌٍ*ٌومِّاَئُةٌَتْسبِّيَحٍةٌ اَئةٌَِّرقَ َبٍة:ٌومِّاَئةٌَُأْفَضُلٌمِّْنٌمِّاَئةٌِّفَ َرٍسٌٌومِّاَئُةٌحتميدةٌَأْفَضُلٌمِّْنٌمِّ ٌمِّ 24ٌ ...................................... تكبريٍةٌَأْفَضُلٌمِّْنٌعِّْتقِّ

ٌِمَِّّاٌطََلعٌَ هللاُ،ٌَوهللاٌُاْكرَبُ،ٌَأَحبُّ 25ٌ ............................................................... ْتٌَعَلْيهٌِّالشَّْمُس:*ٌوُسْبَحاَنٌهللاِّ،ٌَواحْلَْمُدٌهللِّ،ٌَوالٌَإَِّلَهٌإِّالٌَّ

َْمدِّهِّ: ٌإََِّلٌهللاِّ،ٌُسْبَحاَنٌهللاٌَِّوِبِّ 25ٌ ....................................................................................................... *ٌوَأْفَضُلٌاْلَكََلمِّ

َعاءِّ:ٌاحْلَْمُدٌهللِّ:*ٌوَأْفَضلٌالذ ِّْكرِّ:ٌالٌَإَِّلَهٌ 25ٌ .......................................................................................... إِّالٌَّهللاُ،ٌَوَأْفَضُلٌالدُّ

َْمدِّهِّ: ٌإََِّلٌهللاِّ،ٌُسْبَحاَنٌهللاٌَِّوِبِّ ٌاْلَكََلمِّ 25ٌ ........................................................................................................ *ٌوَأَحبُّ

هللاٌُوهللاٌُاْكرَبُ:*ٌوأٌَ ٌإََِّلٌهللاِّ،ٌُسْبَحاَنٌهللاٌَِّواحْلَْمُدٌهللٌَِّوالٌَإَِّلَهٌإِّالٌَّ ٌاْلَكََلمِّ 26ٌ ............................................................................ َحبُّ

َْمدِّهٌُِّسبٌْ ٌَوِبِّ َْمدِّهٌُِّسْبَحاَنٌَرّب ِّ ٌَوِبِّ ٌمصطفيات:ٌُسْبَحاَنٌَرّب ِّ َْمدِّهِّ:*ٌوكلِّمات  ٌَوِبِّ 26ٌ ................................................................ َحاَنٌَرّب ِّ

َْمدِّهٌِّتُثقُِّلٌاملوازين: ٌَوِبِّ 26ٌ ................................................................................................................ *ٌوُسْبَحاَنٌَرّب ِّ

ٌإََِّلٌ َمدِّهِّ،ٌَأَحبُّ ٌَذَهٍب:*ٌوُسْبَحاَنٌهللاٌَِّوِبِّ 26ٌ ................................................................................................ٌهللاٌِّمِّْنٌَجَبلِّ

: ٌإََِّلٌالرَّمْحَنِّ ،ٌَحبِّيبَ َتانِّ ٌاْلمِّيَزانِّ ٌيفِّ ،ٌثَقِّيَلَتانِّ ٌَعَلىٌالل َِّسانِّ ٌَخفِّيَفَتانِّ 26ٌ ........................................................................... *ٌوَكلَِّمَتانِّ

ٌُأُحٍد: ٌأثَقُلٌيفٌامليزانٌمنٌَجَبلِّ 26ٌ ............................................................................................................ *ٌوكلمات 

27ٌ .................................................................................................................. *ٌومِّاَئُةٌَتْسبِّيَحٍةٌُتعدُِّلٌأَْلَفٌحسنٍة:

ٌَحوَلٌاْلَعرشٌِّ*ٌوالتَّْسبِّيَحٌ ٌالنَّْحلِّ ٌَكَدوِّي ِّ يَد،ٌهَلُنٌََّدوِّيٌّ ْهلِّيَلٌَوالتَّْحمِّ 27ٌ ............................................................................... :َوالت َّ

ٌ ٌ*ٌوذِّكر  :قبَلٌالنَّومِّ َمِّيعٌاملََحامِّدِّ 27ٌ ..................................................................................................... يعدُلٌمَحَدٌهللاٌِِّبِّ

َاٌعِّْشُروَنٌَحَسَنةٌَوُحطٌََّعنٌْ ٌُكتَِّبْتٌَلُهٌِبِّ هللُا ٌ*ٌوَمْنٌقَاَل:ٌُسْبَحاَنٌهللاٌِّأوٌهللاٌُاْكرَبٌُأوٌاَلٌإَِّلَهٌإِّالٌَّ ٌاْلَعاَلمِّنَي،ٌمِّْنٌقَِّبلِّ ُهٌعِّْشُروَنٌَسي َِّئة،ٌَوَمْنٌقَاَل:ٌاحْلَْمُدٌهللٌَِّرب ِّ
هٌِّ َاٌَثَلَثُوَنٌَحَسَنة،ٌَوُحطٌََّعْنُهٌَثَلَثُوَنٌَخطِّيئًة:ٌُكتَِّبٌَلهٌٌٌُ()نَ ْفسِّ 27ٌ ......................................................................................... ِبِّ

َعاءِّ: 28ٌ ........................................................................................................ٌ *ٌوَأْكَرُمٌَشْيءٌَعَلىٌهللاٌُِّسْبَحانَُهٌالدُّ

28ٌ .............................................................................. بنيٌاألذانٌواإلقامةٌُدعاء ٌالٌيُردٌ..ٌفهلٌيزهدٌَفٌهذاٌالدعاءٌأحد؟!*ٌٌو

: 28ٌ ...............................................................................................................ٌ *ٌوَثََلُثٌَدَعَواٍتٌُمْسَتَجااَبت 

ٌُمْسَتَجابَة :*ٌوَدْعَوُةٌالرَّ يهٌِّبَِّظْهرٌِّاْلَغْيبِّ ٌأَلخِّ 29ٌ ............................................................................................... ٌٌٌٌُجلِّ

ٌٌٌٌ: رٌُِّمْسَتَجاب  ٌاآلخِّ ٌاللَّْيلِّ َعاُءٌيفٌثُ ُلثِّ 29ٌ ................... .......................................................................................*ٌوالدُّ

ٌإلجابةٌالدعاءٌوقبولٌالصَلة: 29ٌ ................................................................................................. *ٌوُدعاء ٌابلليلٌسبب 

ٌَشْيٍءٌَقطٌُّ َاٌرَُجل ٌُمْسلِّم ٌيفِّ اْسَتَجاَبٌهللاٌَُلُه:*ٌوَدْعُوُةٌََلٌْيَدُْعٌِبِّ 30ٌ ..................................................................................... إِّالٌَّ

ٌَوجٌَ َأََتُهٌهللاٌَُعزَّ َرٌَساَعٍةٌبَ ْعَدٌاْلَعْصرٌِّيَ ْوَمٌاْْلُُمَعةِّ،ٌإِّالٌَّ ٌَوَجلٌََّشْيئاًٌآخِّ 30ٌ ............................................................. لَّ:*ٌوَمْنٌْسَأَلٌهللاٌََعزَّ

ٌُمْسَتَجابَة : 30ٌ ......................................................................................................................... *ٌوَدْعَوُةٌاْلَمْظُلومِّ

ٌوالسماءِّ:ٌ ٌاألرضِّ َعاءٌَأدَّىٌَديْ َنُهٌربُّ 30ٌ .................... ...........................................................................*ٌوَمْنٌَدَعاٌِبذاٌالدُّ

ٌَكثِّرْيٌٍِمَِّّْنٌخٌَ ٌَعَلى ٌِمَِّّاٌابْ َتََلَكٌبِّهٌَِّوَفضََّلِنِّ تَ ًلىٌفَ َقاَل:ٌاحْلَْمُدٌهللٌِّالَّذِّيٌَعافَاِنِّ ْبُهٌ*ٌوَمْنٌرَأىٌُمب ْ يًَل،ٌََلٌُْيصِّ 31ٌ ............................ َذلَِّكٌاْلَبََلُء:َلَقٌتَ ْفضِّ

: ٌُمِّْنٌَذلَِّكٌاْلَمَرضِّ 31ٌ ......................................................................... *ٌوُدَعاء ٌَمْنٌَدَعاٌبهٌِّعندٌَمرِّيٍض،ٌََلٌَُْيُْضْرهٌَأَجُلُهٌَعافَاُهٌاَّللَّ
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َها: ن ْ يَبتِّهِّ،ٌَوَأْخَلَفٌَلُهٌَخرْيًاٌمِّ ٌُمصِّ يَبتِّهِّ،ٌَأَجَرُهٌهللاٌُيفِّ ٌُمصِّ 31ٌ .......................................................................... *ٌوُدَعاء ٌَمْنٌَدَعاٌبهٌِّيفِّ

31ٌ ............................................................................... *ٌودعاء ٌعندٌدخولٌاألسواقٌيعدُلٌمليونٌحسنةٌإبذنٌالعليمٌاخلَلق:

ٌالعلىٌبكلٌصَلةٌعشراٌورفعٌلهٌعشراٌوكتبٌلهٌعشراٌوحماٌعنهٌعش 31ٌ ................ را:*ٌومنٌصلىٌعلىٌالنِبٌَصلَّىٌهللاٌَُعَلْيهٌَِّوَسلََّمٌصلىٌعليهٌالربُّ

ٌَُعَلْيهٌِّومَلئكُتُه:*ٌوَمْنٌَصلَّ ٌَصلَّىٌاَّللَّ 32ٌ .................................................................................................... ىٌَعَليٌالنِب ِّ

32ٌ ............................................................................................................... كانتٌزََكاًةٌله:َمْنٌَصلَّىٌَعَليٌالنِب ٌٌِّ*ٌٌو

ٌاألمني*ٌوَمْنٌَصلَّىٌَعَليٌا 32ٌ .......................................................................................... ،ٌَأْدرََكْتُهٌَشَفاَعُتُهٌيَ ْوَمٌاْلد ِّين:()لنِب ِّ

ٌَُعَلْيهٌِّعشرًا: َدًةٌَسلََّمٌاَّللَّ ٌَواحِّ 32ٌ .................................................................................................. *ٌوَمْنٌَسلََّمٌَعَليٌالنِب ِّ

33ٌ ........................................................................................ *ٌوَمْنٌَصلَّىٌَعَليٌسيدٌِّاألانمٌبلََّغْتُهٌاملَلئكُةٌالصَلَةٌوالسََّلم:

ٌيَ ُردٌََّعَلْيهٌِّالسَََّلم: ٌَُعَليَّهٌرُوَحُهٌَحىتَّ 33ٌ ............................................................................... *ٌوَمْنٌَسلََّمٌَعَليٌسيدٌِّاألانمٌَردٌَّاَّللَّ

ٌ*ٌوَمْنٌ 34ٌ ........................................................ بنيٌيدىٌُدَعائِّهٌُِّاستجيَبٌُدعاُؤُه:ٌ–صلىٌهللاٌعليهٌوسلمٌٌ-محَِّدٌهللاٌََوَصلَّىٌَعَلىٌالنَِّبِّ ِّ

ٌاحمْلُبوب:*ٌوُكلٌُُّدَعاٍءٌحَمْجٌُ ٌُيَصلَّىٌَعَلىٌالنِب ِّ ،ٌَحىتَّ 34ٌ ............................................................................................... وب 

ٌاَّللَِّّ: ٌَسبِّيلِّ 34ٌ .............................................................................. ٌٌٌٌ*ٌوتعلُُّمٌاخلريٌِّوتعليُمُهٌابتغاَءٌوجهٌِّهللاٌيعدُلٌاْلَِّهاَدٌيفِّ

َاٌَيْصَنُع: ٌَتَضُعٌَلُهٌاْلَمَلَئَِّكُةٌَأْجنَِّحتَ َهاٌرِّضاًٌِبِّ 34ٌ ................................................................................... ٌٌٌٌٌٌٌ*ٌوطالُبٌالعلمِّ

ٌكٌَ دٌِّالٌيُرِّيُدٌإِّالٌَأْنٌيَ تَ َعلََّمٌَخرْيًاٌَأْوٌيُ َعل ِّمُه، جَُّتُه:*ٌوَمْنٌَغَداٌإََِّلٌاْلَمْسجِّ ٌََتمًّاٌحِّ ٌَكَأْجرٌَِّحاجٍ  35ٌ ......................................................... اَنٌَلُه

ْثُلٌُأُجورٌَِّمْنٌتَبَِّعُه: ٌَكاَنٌَلُهٌمَِّنٌاأْلَْجرٌِّمِّ 35ٌ ......................................................................................... *ٌوَمْنٌَدَعاٌإََِّلٌُهًدى،

َلٌبِّهِّ: ْلَماًٌفَ َلُهٌَأجُرٌَمْنٌَعمِّ 35ٌ .............................................................................................................. *ٌوَمْنٌَعلََّمٌعِّ

ٌَعَلىٌَأْداَنُكْم:ٌ ٌَكَفْضلِّيٌالنِب ِّ ٌَعَلىٌاْلَعابِّدِّ، 35ٌ .......... .......................................................................................*ٌوَفْضُلٌاْلَعاَلِِّّ

ٌٌٌٌٌ: ٍد،ٌَخرْي ٌمِّْنٌمُحْرٌِّالن ََّعمِّ 35ٌ ..................... .....................................................................................*ٌوهدايُةٌرَُجٍلٌَواحِّ

َهَداءِّ:ٌ*ٌوَمْنٌقَاَمٌإََِّلٌإَِّماٍمٌَجائٍِّرٌفََأَمَرُهٌَوََنَاُهٌفَ َقتَ َلهٌُ ي ُِّدٌالشُّ 36ٌ ...................................................................................... فهوٌسِّ

:أمرٌابملعروفٌوَنىٌعنٌاملنوَمْنٌ*ٌٌ ٌكانٌمنٌَخرْيٌِّأُمٍَّةٌُأْخرَِّجْتٌلِّلنَّاسِّ 36ٌ .......... ......................................................................كر

37ٌٌ.......................................................................................................................................ٌوأخيرا
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