
ةمدقم

هدعب اليبن نم يلع الم الةوسلا وصلا هدحو هلل دمحلا
اريذن نيملا علل نوكيل هدبع يلع ناقرفلا لزنأ يذلا هلل دمحلا

ايندلا ةداعسل جهنملا هسفن وهو نيلسرملا و ءايبن األ متاخ ةزجعم نآرقلا هناحبس لعجو
ةرخ واآل

49 ةدئاملا ْمُهءاَوْهَأ ْعِبَّتَت َوالَ ُهّللا َلَزنَأ آَمِب مُهَنْيَب مُكْحا ِنَأَو مكاحتلا ب انرمأو
50 ةدئاملا ( َنوُنِقوُي ٍمْوَقِّل اًمْكُح ِهّللا َنِم ُنَسْحَأ ْنَمَو َنوُغْبَي ِةَّيِلِهاَجْلا َمْكُحَفَأ )

4 لمزملا ( اًليِتْرَت َنآْرُقْلا ِلِّتَرَو ) هليترتب هناحبس انرمأو
(24) دمحم ( َنآْرُقْلا َنوُرَّبَدَتَي (اَلَفَأ هربدتو

هقلخ ناك ) تباجأ يبنلا قلخ نع ةشئاع هديسلا تلئس امدنعو الهق خأب قلختلا و
"4811: عماجلا حيحص ,234: درفملا االبد حيحص : ينابل اال هححص "( نآرقلا

82 ءارس )اإل َنيِنِمْؤُمْلِّل ٌةَمْحَرَو ءاَفِش َوُه اَم ِنآْرُقْلا َنِم ُلِّزَنُنَو ) ءافشلا هيف لعجو
هب ءافشتس اإل يلإ اندشرأو 14 ةبوتلا ( َنيِنِمْؤُّم ٍمْوَق َروُدُص ِفْشَيَو )

هب ياودتلا و ءافشتس اإل رجه نآرقلا رجه رهاظم نمو

عفدل نآرقلا علاالجب ةيعورشم يف ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع نايب راصتخاب اندرأ اذل
ةعورشملا يقرلا و تاذوعتلا نايب كلذكو سملا و رحسلا و نيعلا لثم تاء االتبال ضعب

. عونلا اذه عالجحاالتنم دارأ نمل يلمع جهنم نايب و تاء اإلتبال كلت عفدل
لإلطةلا ابنجت اهنم طقف دهاشلا ركذو واآلراث ثيداح نماأل حصام ركذب انيفتكا دقو

نيصتخملا ةعجارم ليهستل ثيداح األ جيرختو نيصتخملا ريغل ثيدحلا ينعم ريسيتو
اذهب عفني هللانأ لأسأ امك هفيعض نع ةينغ ثيدحلا حيحص يفو لقملا دهج اذهو

هلو هدحو هللا نمف قيفوت نم ناك امو تانسحلا نازيم يف هلعجي نأو هئراقو هبتاك
سأأ امك لوبقلا هللا لأسأو ناطيشلا نمو يسفن نمف ريصقت نم ناك امو ةنملا و لضفلا

. ريصقتلا نع وفعلا هل

علاالج قرط يف عسوت نيجلا عملا ضعبف طيرفتو طارفإ نيب ةيطسولا نيد اننيد نإ
ربخي امعو فيعضلا نع ءانغتسإ هيفف ليلدلا هب حص امب ءافتك باإل هايإو انسفنأ حصننف
قدصلا و ريثك نجلا يف بذكلا ف جورخلا علاالجو ءانثأ نيجلا عملا ضعب نجلا ضعب هب

عسة هيف نأاألرم عم تبث ت نود ب نيجلا عملا دقنيو األرم قيضي نم داقنلا ضعبو ليلق
ٌةَمْحَرَو ءاَفِش َوُه اَم ِنآْرُقْلا َنِم ُلِّزَنُنَو ) ليلدلا مومعل ة عدب وأ اكرش كلا نه نكي اممل

82 ءارس )اإل َنيِنِمْؤُمْلِّل
( كرش هيف نكي اممل ىقرلا ب سأب (ال ملسو هيلع هللا يلص يبنلا لوق مومعو

فلس هيف هل يذلا حيحصلا يعرشلا ذوعتلا و نآرقلا ب مزتلا نمف "2200: ملسم حيحص "
انم لبقتيو ةصلا خ اهلك انلا معأ لعجي نأ لأسن وهللا انيدل مهأ األمعلا لوبقو هللا هافك

:- ةيعرشلا ةيقرلا و نآرقلا عالاهجب نكمي يتلا تاء االتبال عاونأ نمو
دسحلا و نيعلا 1-

نيعلا ب باصملا لقعو حورو ندب يف رثؤت نيعلا و
اَّمَل ْمِهِراَصْبَأِب َكَنوُقِلْزُيَل اوُرَفَك َنيِذَّلا ُداَكَي نِإَو ) ةنسلا و باتكلا ب تباث اهنم ذوعتلا و

(51) ملقلا ( ٌنوُنْجَمَل ُهَّنِإ َنوُلوُقَيَو َرْكِّذلا اوُعِمَس
(39) فهكلا ( ِبِهَّللا اَّلِإ َةَّوُق اَل ُهَّللا ءاَش اَم َتْلُق َكَتَّنَج َتْلَخَد ْذِإ اَلْوَلَو )

هللا تاملكب امكذيعأ ) هلوقب نيسحلا و نسحلا ذوعي ملسو هيلع هللا يلص ىبنلا ناكو



: دواد يبأ حيحص : ينابل اال هححص الةم)" نيع لك نمو ة ماهو ناطيش لك نم ةماتلا
"4737

مهداسجأ أرى امدنع نيعلا نم اهءانبأ ةيقرب طبلا ىبأ نبرفعج ةجوز يبنلا يصوأو
يبنلا صخر هللا( دبع نب رباج ثيدح يف كلذ و مهبيصت نيعلا نأ هتربخأو ةفيعض

ىرأ يل "ام سيمع تنب ءامس أل .قولا ةيحلا ةيقر يف مزح آلل ملسو هيلع هللا ىلص
.قلا" مهيلإ عرست نيعلا نكلو :ال. "قتلا ةجاحلا مهبيصت ةعراض يخأ ينب ماسجأ

"2198: ملسم حيحص ""( مهيقرا .قفلا" هيلع تضرعف : "قتلا مهيقرا
(اهب اهجو نول يف ريغت اهب اهنع هللا يضر هملس مأ دنع ةيراج أرى امدنع يبنلا ثيدحو
لع ليلد وهو ةيقرلا بلط ديفت اوقرتساو "2197: ملسم حيحص "( اهل اوقرتساف . ةرظن

ميقلا نبإ ركذ امك نجلا نم تناك ةرظنلا و ةيقرلا بلط زاوج ى
مسب ) لوقب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اناصوأو هنيعب ناسن اإل يذؤي دق اضيأ نجلا ف
نجلا نيعأ نيب ام رتس ) ثيدحل كلذ و نجلا نع انتاروع رتسل ملاالسب علخ دنع هللا)
حيحص : ينابل اال هححص هللا)" مسب : لوقي نأ هبوث مهدحأ عضو اذإ مدآ ينب تاروع و

"3610: عماجلا

هبجعأف أضوتي فينح نب لهس ىباحصلا أرى امدنع ةعيبر نب رماع ىباحصلا ثيدحو
يبنلا هرهنف ضر األ يلع طقسو اديدش اضرم لهس ضرمف هنيعب هباصأف همسج ضايب
أضوت قح، نيعلا ؟نإ تكرب ؟أال هاخأ مكدحأ لتقي قولا(عالم ملسو هيلع هللا يلص
كراب وأ كيلع هللا كراب تلق :6/149"أي ينابل لأل ةحيحصلا ةلسلسلا : حيحص هدانسإ هل)"

ةباحصلا رمأو ءانإ ىف هيذخف و هيتبكر لسغيو أضوتي نأ ارماع ىبنلا رمأو كيف هللا
لا. حلا ىف هللا هافشف لهس قوف ءاملا اوبصي نأ

دسحلا -2و
اذه و دساحلل لصت مل ولو ىتح دوسحملا نم ةمعنلا لا ىوز نمتت ةثيبخ حور كرحت وه

دوسحملا حورو لقعو ندب يف رثؤي وهو ناكمب ثبخلا نم
َساَّنلا َنوُدُسْحَي (5)(ْمَأ قلفلا ( َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح ِّرَش نِمَو ) ةنسلا و باتكلا ب تباث وهو

(54) ءاسنلا ( ِهِلْضَف نِم ُهّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع
كيذ ئشيؤ لك نم كيقرأ هللا مسب ) ملسو هيلع هللا يلص يبنلل ليربج يقرة ثيدحو

( كيفشي هللا دساح نيع وأ سفن لك رش نمو
ءاعد ةلق نم كلذو ادج ةريثك دسحلا و نيعلا ب هباص نأاإل ةبرجتلا ظحاآلنب وملاال

هسفن نم هبجعيام هنيعب بيصي دق ناسن ألناإل ةكربلا ب مهناوخ وإل مهسفن أل نينمؤملا
, دسحلا و نيعلا نيب قرفلا وه اذهو هنم دصق نودب هريغو

امأ دوسحملا نع ة معنلا لا وز ىنمتت ةثيبخ سفن نم نوكتو دساحلا هدصقي دسحلا ف
اهدصقي ال دقو نئاعلا اهدصقي دقف نيعلا

ةعيبر نب رماع وهو ( اردب دهش يباحص نم( ردصت دقو
.

ام لوقي نأ نيرخ اآل ىفوأ وأوالهد هلا مو هسفن يف هبجعي ائيش ناسن اإل يأر اذإ ةنسلا و
كيلع هللا كراب وأ كيف هللا كراب لوقيو إالبهللا ةوق هللاال ءاش

ىيحي هللانأ لأسن
(........ لتقي ) ظفل ىبنلا لا معتسإ ىف رهظت اذهاألرم ةروطخ ىفاألةمألن ةنسلا هذه

سبللا وأ سملا 3-
سمللا ةغل سملا و



و ةنسلا لهأ لوقو ةنسلا و باتكلا ب تباث وهو اإلسن دسج يف نجلا لوخد وه اعرشو
ةعامجلا

( ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك ِإالَّ َنوُموُقَي الَ اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا )
(275) ةرقبلا

فارع )األ َنوُرِصْبُّم مُه اَذِإَف ْاوُرَّكَذَت ِناَطْيَّشلا َنِّم ٌفِئاَط ْمُهَّسَم اَذِإ ْاوَقَّتا َنيِذَّلا (َّنِإ
(201)

يلع ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا هلمعتسا صاعلا يبأ نب نامثع يباحصلا ثيدحو
نآرقلا ظفح هيسن صالهتوي يف هل ضرعي ناطيشلا نأو هي تأت سواسو هل اكشف فئاطلا

هللا ودع جرخا قولا همف يف لفتو يباحصلا ردص لوسرلا برضف
لوسر هل (2203)قلا ملسمل ةياور يفو نامثع ردص نم جرخا ناطيش اي ةياور يفو

3548 هجام نبا ثالاث. كراسي يلع لفتاو هنم بهللا ذوعتف هتسسحأ هللاذإ
نأ وكشت يبص اهعم ةأرما مهتلباقف هباحصأ عم ارفاسم ناك امدنع يبنلا ثيدح و
يبصلا يبنلا لوانتف كلذ ببسب هتوم ينمتت اهنأو مهيذؤيو هيذؤيو هعرصي ناطيشلا

ورجلا لثم همف نم جرخف يبصلا أيقتف تارم هللاثالث لوسر هللاانأ ودع أسخإ قولا
( ريغصلا بلكلا وه ورجلا ) دوس األ

ءافشب مهرشبت هللا لوسرل هيده ناشبكو يبصلا اهعمو مهتدوع دنع ة أرملا مهتلباقو
(17 يمرادلا اآلرخ.( اودريو دحاو اهنم اوذخأ ـي نأ ملسو هيلع هللا يلص رمأف يبصلا

نجلا نأ يكتشت ملسو هيلع هللا يلص يبنلل تبهذ يتلا ءادوسلا ملارأة ثيدحو
وال بنذ اهيلع سيلو ةنجلا اهلو تربص تءاش نإ اهنأ اهربخأف فشكتت اهنأو اهعرصي
نم تبلطو ربصت نأ تراتخاف اهيفشي نأ هللااهل وعدي تءاش نإو ةمايقلا موي باسح

(5652) يراخبلا اهل. اعدف فشكتت هللااهلأال وعدي نأ لوسرلا

دبعلا ربص نأو عرصي نم لضف ثيدحلا يف (120/10) ىرابلا حتف يف رجح نبا *قلا
عالجاأل ريثأت نأو يوادتلا كرت زاوج يلع ليلد هيفو ةنجلا ثروي ايندلا بالاي يلع

لا عفناو كلذ ريثأت نأو ريقاقعلا علاالجب نم عفنأ هللا يلإ ءاجتل واال ءاعدلا ب اهلك ضارم
ةهج نم امهدحأ نيرمأب حجني امنإ نكلو ةيندبلا ةيود األ ريثأت نم مظعأ هب ندبلا

ىوقتلا ب هبلق ةوقو ههجوت ةوق وهو يوادملا ةهج نم واألرخ دصقلا قدص وهو ضيرملا
لكوتلا و

اإل مهنم هيلع هريثأتو األسن دسج يف نجلا لوخد ةيناكمإ ىف ةروهشم ءاملعلا لا وقأو
و مزح نباو ينادلا ورمع وبأو رجح نباو ميقلا نباو تيمية نباو لبنح نبا دمحا مام

. ريثك نباو ريرج نباو روشاع نباو يسول وعلاالةماآل يبطرقلا

:- رحسلا 4-
ةعيدخلا يلع قلطيو فطلو قدو يفخ ام لك وه ةغل رحسلا

نيطايشلا مادختساب رحاس هلعفي بتكم ملع نع جتان ةداعلل قراخ لعف وه اعرش و
رمتسي هللاوال نذإب روحسملا لقعو ندب يف رثؤيو هيكرش تاوعدو دقع لمعب موقيو

نامي اإل ةفيعض سوفنلا يف الإال يوط هريثأت



نيمسقل ءاملعلا ضعب همسقو
يقيقح رحس *

يقيقح سيلو سانلا نيعأ رحسو ديلا ةفخ وهو لييخت رحس *
يناثلا و األلو عونلا نيب اوقرفي مل ةفينح وبأو دمحاو مكلا نأاإلمام ميسقتلا ةدئافو

اإلسالم نيد نع هدادتراو هرفك ببسب األرم يلو ةطساوب لتقيو
و ةدرو ارفك هلعاف لتقي رفك األلو عونلا نأ يري يعفاشلا اإلمام يأر وه حجارلا يأرلا و

لتق هنأ تبث إالاذإ ارفك سيلو ادح هبحاص لتقيو ارفك سيلو ةريبك يناثلا عونلا
ملعا وهللا نيطايشلا ب هتناعتساب هرفك تبثي مل ألهن كلذو صاصقلل لتقيف هرحسب

نب رمع رمأ )و فيسب ةبرض رحاسلا )و(دح هولتقاف هنيد لدب (نم رحاسلا لتق ليلدو
ةيراج لتقب ترمأ ةصفح نأ ةباحصلا لعفو ( ةرحاسو رحاس لك اولتقا ) باطخلا

اهترحس
هنع األرم يلو رابخإ يغبني ارحس لعفي نم كانه نأ تبثا اذإ اذل

؟ باتتسي األرموال يلو هلتقي مأ رحاسلا نم ةبوتلا بلطن له لا ؤس
هلتقي نأ هل اريثك داسف أرىاإل ناف األرم ىلو ريدقتل عجري كلذ نأ حجارلا حيحصلا

. ةبوتلا هنم بلطي نأ هل ليلق هداسف أرىنأ ناو ةباتتسإ نودب

:- رحسلا ةلدأ *
(116) فارع ٍ)اال ميِظَع ٍرْحِسِب اوءاَجَو )

(102) ةرقبلا ( َرْحِّسلا َساَّنلا َنوُمِّلَعُي ْاوُرَفَك َنيِطاْيَّشلا َّنِكَلَو )
(81) سنوي ( ُهُلِطْبُيَس َهّللا َّنِإ ُرْحِّسلا ِهِب مُتْئِج (اَم

10/222) يرابلا حتف يراخبلا ىبنلا رحس هنأ مصع اال نبا ديبل ثيدحو (
ج2 ملسمو ص393 ج5 يراخبلا ( رحسلا اهيف ركذو تاقبوملا عبسلا اوبنتجإ ثيدحو (

ص83
2841ج دمحا )اإلمام رحسلا نم هبعش سبتقا موجنلا نم املع سبتقا )نم
رحسلا ب قحلي ميجنتلا نأ يلع ليلد هيفو ةحيحصلا يف ينابل األ هنسحو 458/2

رحس وأ رحس وأ هل نهكت )وأ بيغلا ملع يعدا ) نهكت وأ هل ريطت وأ ريطت نم انم سيل (
باتك رازبلا هاور ( دمحم يلع لزنا امب رفك دقف لوقي امب هقدصف انهاك يتأ نمو هل

. رحسلا
هنم رذحلا بجيو رفك ةرحسلا نايتإ نأ ثيدحلا اذه نم نيبتيو

نيعملا رفكو عونلا رفك نيب انه قرفنو
طإال عيطتسن اذهف هنم رحسلا بلطوأ رحاسلل باهذلا ىأ هسفن لعفلا وهو : عونلا رفك

. هيلع رفكلا ظفل ق
ظفل طإالق عيطتسن ال اذهف رحاسلا نم رحسلا بلط ىذلا صخشلا :ىأ نيعملا رفك امأ

هارك اإل لثم عناوملا ءافتنإو ملعلا لثم طورشلا رفاوت دعب إال هيلع رفكلا

؟ ةماركلا و ةزجعملا و رحسلا نيب قرفلا ام
:- ىفاآليت نوفلتخيو ةداعلل ةقراخ لا عفأ اهنأ يف نوكرتشي

مهيلع ةرطيسلا و مهررضو سانلا ألىذ نيطايشلا ب نيعتسي ناسنإ هلعفي : رحسلا
. ملعتلا ب وهو ىرخأ قرطو بارشلا و ماعطلا يف نوكيو

درفنيو هلوسر دييأتلو هموق يدحتل ىهو يبن وأ لوسر دي يلع هللا اهيرجي : ةزجعملا
اهلثمب يتأي نأ كلم وال نج وال سنإ عيطتسي وال اهيلع ةردقلا هللاب



صحلا لجر دي يلع هللا نم اردق ثدحتو يدحت نودب يهو ةزجعملا نم لقأ : ةماركلا
بوجو يلع وال اهبحاص ةمصع يلع لدت وال اهئافخإ لواحيو هنم دصق نودب يقتو

. هعابتإ
يف باتكلا نم ملع هدنع يذلا و ماعطلا اهيتأي ناك امدنع ميرم ةديسلا ةمارك *ثملا

غلاالم ةماركو انزلا ةمهت نم هأربيل لفطلا قطن امدنع حيرج دباعلا ةماركو ناميلس دهع
دودخ األ باحصأ ةصق يف كلملا عم

ريذحت
ك تامارك تسيلو هئادعأ ضعب يديأ يلع هللااهب نذأي تاداعلل قراوخ ضعب كانه
متيأر اذإ كلذلو اهزونك جرختف ضر األ رمأيو رطمتف رطمت ءامسلا رمأي امدنع لا جدلا
انه نمو ةنسلا و باتكلا ىلع هوضرعاف ءاملا يلع يشمي وأ ءاوهلا يف ريطي لجرلا

هللا نم ةصاخ ةمارك ةطساوب ضارم عالجاأل نوعدي نيذلا نيلا جدلا ضعب بذك حضتي
. بولطم ؤهالء نم رذحلا ف ىعرشلا ليبسلا عابتإ نودب

اهيف بذكلا يلع ؤطاوتلا نكمي ال ةرتاوتم رابخأ هيف رحسلا و

يقرلا و نآرقلا علاالجب ةيعورشم

رتاوتلا و ةنسلا و باتكلا ب عورشم علاالج

(44) تلصف ( ءاَفِشَو ىًدُه اوُنَمآ َنيِذَّلِل َوُه ْلُق )

(14) ةبوتلا ( َنيِنِمْؤُّم ٍمْوَق َروُدُص ِفْشَيَو )

)اإل اًراَسَخ َإالَّ َنيِمِلا َّظلا ُديِزَي َوالَ َنيِنِمْؤُمْلِّل ٌةَمْحَرَو ءاَفِش َوُه اَم ِنآْرُقْلا َنِم ُلِّزَنُنَو )
(82) ءارس

كلت هيلع اوضرعي نأ مهرمأف ةيلهاجلا يف اهنوقري اوناك يقر نع يبنلا ةباحصلا لأس
كرش اهب سيل يتلا يقرلا حابأو يقرلا

( اكرش نكت مملا يقرلا ب سأب ال مكاقر يلع اوضرعإ )

( لعفيلف هاخأ عفني نأ مكنم عاطتسا (نم ثيدحو

نع يتمأ يهنأو ران هيكو مجحم ةطرشو لسع ةبرش يفثالث ءافشلا ) ثيدحو
هللا دبع نب رباجو سابع نبإ نع ىراخبلا ( يكلا

هللا نذإب يفش ءادلا ءاودلا باصأ نإف ءاودلا قلخ ءادلا قلخ يذلا نإف اووادت ) ثيدح
143/10 يرابلا حتف يراخبلا (

اهملعي ةمكحل ءافشلا لجؤي هللادق هللاالن نذإب ةملك ظح ال



يبنلا هرقأو هللا هافشف باتكلا ةحتافب غيدللا موقلا ديس يقر يذلا يباحصلا ثيدح )
5736ص208 يراخبلا )( ةيندب ةباصإ ءافشل زوجت ةحتافلا ب ةيقرلا نأ يلع

( نآرقلا و لسعلا نيءافشلا ب مكيلع ) ثيدحلا و

واإليهل يرشبلا بطلا نيب ملسو هيلع هللا يلص لوسرلا عمجف ) ميقلا نبا قلا امكو
عم يوادتي نأ جرح )فال يئامسلا و يضر األ ءاودلا نيبو حاور واأل نادب األ بط نيبو

يرخأ ةيودأب نآرقلا

هنأ ) هباجأف عورشم يقرلا و نآرقلا علاالجب له لئاس هلأس ة يميت نبا اإلسالم خيشو
نوحلا وصلا ءايبن لااأل زام هنإف نيحلا وصلا ءايبن لااأل معأ نم وهو األمعلا لضفأ نم

(57-56/19) يواتفلا عومجم ( هلوسرو هللا رمأ امب مدآ ينب نع نيطايشلا نوعفدي
يباطخلا و راطو األ لين يف يناكوشلا هديؤيو

يلع هدنع األمل فيفختب هللا نذأي دقف ةيئاودلا هتوقو نآرقلا ءافش يف ناسنإ كش نإو
رمأ خفلا ألهن محري نلو مودت ال هذه األمل هفخو نآرقلا يف هكش دادزيف نيلا جد يديأ

هللا

هب طيخ اهقنع يف دجو هنأ هنع هللا يضر دوعسم هللانب دبع ة أرمإ ةصق كلذ دكؤي و
داقتعا نع (يأ كرشلا نع ءاينغ هللاأل دبع لآ متنأ قولا هعطقو هذخأف هيكرش ةيقر

و مئامتلا و يقرلا نأ ثيدح اهل ركذو ( يوق ببسو هريثأت هللاهل هعرشي مل ئش نأ
يدوهي اهيقري امدنعو صمرلا و ءاملا األملو اهبيصي ناك اهنيع نأ هتربخأف كرش هلوتلا
اهنعطي ناك ناطيشلا لمع نم كلذ نأ دوعسم هللانب دبع هيقفلا اهيلع درف األمل فخي

قح يدوهيلا نم ةيقرلا نأ يدقتعتل ناطيشلا تكس ىدوهيلا ىقر اذإف هديب

األراقب ةدبعك عفنت ةيقر هدنع نيملسملا ريغ نم كانه نأ دقتعي نم يلع حضاو در اذهو
مهريغو و دوهيلا و ةسواسقلا و

هلعالج ةئيدر خأالط عرص نيعون يلإ عرصلا مسقي داعملا داز يف ميقلا نبا واإلمام
ةعورشملا يقرلا و نآرقلا ب جلا عيو نيطايشلا نم ةثيبخ حاورأ عرصو ءابط دنعاأل

نآرقلا ب هلهأو هسفن نيصحت عيطتسي ملسم لك نأ يلع انه دكؤن نأ ديرنو

كلذ عطتسي مل نإ اجلا عم نوكي نأ هنم بلطن وال

ام ةيعرشلا تانيصحتلا و راكذ واأل ةيعرشلا ةيقرلا نم هدنع نوكي األلق يلع نكلو
هلهأو وه هظفحي

:- ةيعرشلا تانيصحتلا و راكذ األ ضعب ركذنو



ءافش يهف ةحتافلا •

ىف ةريره ىبأ ثيدح ) حبصي ىتح ناطيش هيذؤي يلالال اهأرق نم يسركلا •ةيآ
)2311 ىراخبلا

لك دعب ةدحاو ةرمو اءاسمو احابص تارم ثالث سانلا و قلفلا اإلخالصو روس ةءارق •
صالة

لك يلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا (الهلإإال ركذ •
نيطايشلا نم زرح ءاسمو احابص ةرم 100( ريدق ئش

مايأ ثالث ةدمل هلخدت وال تيبلا نم نيطايشلا رفت تيب يف اهتءارق دنع ةرقبلا ةروس •

ءاسمو احابص ( تارم 3)( قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ ) ركذ •

3( ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف وال ضر يفاأل ئش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب •
ءاسمو احابص تارم

ءاسملا و حابصلا راكذأ •

ءوضولا يلع ةظفاحملا •

ئش لك دنع ةيمستلا •

و لزنملا لوخد دنع ملسو هيلع هللا يلص يبنلا نع ةدراولا راكذ األ يلع ةظفاحملا •
هنم جورخلا و دجسملا لوخدو ملاالسب ليدبتو عامجلا الءو خلا لوخدو هنم جورخلا

:- هيلع بجي عونلا اذه عالجحاالتنم نيملسملا دحأ بغر اذإف

ةينلا .1خإالص

نآرقلا ب ىفشي هللا نأب نيقيلا هللاو يلإ هجوتلا قدص 2.

ةروس رخاوأو يسركلا ةيآو ةحتافلا ) ةيعرشلا تانيصحتلا ب هلهأو هسفن نيصحت 3.
) ةيوبنلا راكذ واأل نيتذوعملا واإلخالصو ةرقبلا

:- طورش اهيف رفوتي نأ بجي ةيقرلا *

يبرع ناسلب نوكت .1نأ

ةحيحصلا ةيعرشلا راكذ هللاواأل نمكالم نوكت .2نأ

هللا نذإب لب اهتاذب عفنت اهنأ دقتعي .3أال



اهب: مزتلي علاالجنأ هنهمب لمعي يذلا جلا عملل يغبني يتلا باد *نماأل

هدحو هللا نم ءافشلا نأو ءافشلل ببس نآرقلا نأب نيقيلا ةوق 1.

هللا يلع لكوتلا و ةحيحصلا ةديقعلا 2.

ةيساس األ ةعيرشلا ماكحأب ملعلا و نآرقلا الق خأب قلختلا 3.

مهتيرخسو مهمذ وأ سانلا حدمب رثأتلا مدعو هللا يلإ هجوتلا قدص 4.

ناسن اإل يلع ناطيشلا رجتأ ببس اهنإف بونذلا نع دعبلا 5.

نآرقلا ب ءافشلا لزنأ هللا نأو ببس درجم هنأ نايبو رابكتس اإل مدعو عضاوتلا 6.

ناسللا و بلقلا هيلع وتاأط يذلا حيحصلا ذوعتلا 7.

ةحيحصلا ةيعرشلا راكذ هللاواأل كبالم هلهأو هسفن نيصحت 8.

ملعلا اذه يف ةربخ يذ دي يلع ةسرامملا 9.

ةريصبلا ةوقو نجلا عم لماعتلا بيلا سأب ةربخلا علاالجو ةيفيك نم نكمتلا 10.

نيِئِزْهَتْسُمْلا َكاَنْيَفَك (اَّنِإ األيذ يلع ربصلا و نيئزهتسملل تافتل اإل مدعو : رارمتس .11اال
(95) رجحلا (َ

(99) رجحلا ( ُنيِقَيْلا َكَيِتْأَي ىَّتَح َكَّبَر ْدُبْعاَو )
(30) َنوُزَماَغَتَي ْمِهِب ْاوُّرَم اَذِإَو (29) َنوُكَحْضَي اوُنَمآ َنيِذَّلا َنِم ْاوُناَك اوُمَرْجَأ َنيِذَّلا (َّنِإ

نيففطملا ((31) َنيِهِكَف ْاوُبَلَقنا ُمِهِلْهَأ ىَلِإ ْاوُبَلَقنا اَذِإَو

ناطيشلا و كسفن دهاجف كنومذي دقو سانلا كحدمي :دق رارمتسإب ةينلا ةعجارم 12.
ريغت نأ رذحاف ءادتبإ كلمعب مهدصقت مل تنأف مهمذو سانلا حدم كدنع يوتسي نأ

كتين

تايولو عضاأل 13.

اهعم تقولا عييضت مدعو يرهقلا سوساولا حاالت يلإ هابتن .14اإل

؟ ةيقرلا يلع األرج ذخأ يقارلل زوجي له

ةميقلا طرتشي نأزوجيو كلذ هل زوجي معن



هيلع هراكنإ مدعو هل لوسرلا رارقإو يباحصلا لعف : ليلدلا و

:- ةرج األ بلط بادأب ةلأسملا لصفن نكلو

مهومعطي مل موق يلع ةرج األ طرتشا يباحصلا

لعفلا ب غيدللا موقلا ديس يفش امدنع ةرج األ ذخأ

نيملسملا قاهرإو ةغلا بملا مدع .

نيقزارلا ريخ وهو هناحبس ينغلا وهف لجو هللازع نم باألرج ءافتك اإل يقارلل لضف واأل
هنم اريخ هللا هضوع هلل ائيش كرت نمو

:- ضيرملا يلع فشكلا

:- ةيلا تلا ضارع باأل باصملا زييمت متي

:- ةظقيلا يف

يوضع ببس نودب عادصو قلقو قرأب ساسح .1اإل

ةوهشلا و يصاعملا بحو هللا ركذ نع ناسن اإل دصي ئش دوجو 2.

يفاأل شيوشتو ءاضع األ ضعب وأ دسجلا لك بلقتو ردصلا يف ضابقنا نم ىوكشلا 3.
نيعلا و ناذ

ببس بال كحضلا وأ ءاكبلا ةرثك 4.

واألعفلا لا يفاألوق طبختلا و نايسنلا و دورشلا و لوهذلا 5.

هيلإ سانلا برقأ نم كشلا و فوخلا 6.

امومع نيدلا يفو هللا دوجو يف كيكشتلا و راحتن اإل ةلواحم 7.

هيلع يمغأ هنأ ركذتي وال قيفي مث ءامغ .8اإل

امقهلا ىسني مث كالهم ريغ كبالم ملكتي 9.

الم وظلا ةلزعلا بح 10.

مونلا بح 11.



احابشأ يري وأ هاري ووهال هملكي وأ هنضتحي وأ هعبتي ادحأ نأب ساسح .12اإل

نيذخفلا و نيعارذلا و نيتبكرلا و رهظلا يف ملأ وأ تامدك دوجو 13.

: مونلا دنع
-

مونلا يف عزفلا و سيباوكلا ةرثك 1.

) لمج - دسأ طق- - نابعث - بلك ) هئاذيإ ديرت ايؤرلا يف تاناويح ةيؤر 2.

يف صوغي وأ رباقملا طسو يشمي وأ عيلا ناكم نم عقيس هنأك هسفن ناسن اإل ةيؤر 3.
ريطي وأ راحبلا و ءاملا

رصقلا وأ لوطلا يف ةطرفم سانأ ايؤرلا يف يري 4.

مونلا ءانثأ يشملا كلاالمأو وأ ءاكبلا 5.

مونلا ءانثأ نانس األ كاكطصإ 6.

ايسنج هترشاعم وأ هلتق ديري نم ةيؤر 7.

باصم ناسن نأاإل يلع لدتل ضارع األ هذه ضعب كانه نوكي نأ يفكيو

؟ نجلا سم ببسب ايوضع اضرم ضيرملا و ايداع ايوضع اضرم ضيرملا نيب قرفن فيك

بابس األ تذفنتسإو هئاودو ضرملا فرع وأ ضرملا ببس ةفرعم نع ءابط األ زجع اذإ
نجلا سم ببسب ضرملا اذه نوكي ىودج نودب

علاالج-: ءدبو ةيقرلا ةءارق

ةيعرشلا ةيقرلا هيلع نيملسملا دحأ أرقي وأ وه أرقي سانلا دحأ ةباصإ نم دكأتلا دنع
:- ىليام لمع دعب كلذو

ةفرغلا نم ليثامتلا و روصلا جارخإ 1.

ةميمت وأ باجح نم ضيرملا عم نوكي دق ام جارخإ 2.

اناخد برشي وأ ابهذ سبلي لجر وأ ةجربتم ةأرمإك ةيعرش ةفلا خم نم ناكملا ولخ 3.

كتوقو كلوح نم أربتو هدحو بهللا نيرضاحلا بولق قلعتب ينامي اإل وجلا ةئيهت 4.



هدحو بهللا نيعتستو

علاال ءانثأ فشكتت ال ىتح اهسب مال اهيلع دشتو ةمشتحم نوكت ةأرملا عالج حةلا .5يف
اهمراحم دحأ اهعم نوكيو ج

:- ةيقرلا ةغيص

:- ليترتب هنذأ يف ةيقرلا هذه أرقتو ضيرملا سأر يلع كدي عضت

هثفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعأ 1.

ِكِلَم (3) ِميِحَّرلا ِنمْحَّرلا (2) َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهّلل ُدْمَحْلا (1) ِميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهّللا ِمْسِب
َنيِذَّلا َطاَرِص (6) َميِقَتسُملا َطاَرِّصلا اَنِدها (5) ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإو ُدُبْعَن َكاَّيِإ (4) ِنيِّدلا ِمْوَي

(7) َنيِّلا َّضلا َوالَ ْمِهيَلَع ِبوُضغَملا ِريَغ ْمِهيَلَع َتمَعنَأ
ةحتافلا

َنيِقَّتُمْلِّل ىًدُه ِهيِف َبْيَر الَ ُباَتِكْلا َكِلَذ (1) ملا - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلا (3)و َنوُقِفنُي ْمُهاَنْقَزَر اَّمِمَو الَة َّصلا َنوُميِقُيَو ِبْيَغْلا ِب َنوُنِمْؤُي َنيِذَّلا (2)

ْمِهِّبَّر نِّم ىًدُه ىَلَع َكِئَلْوُأ (4) َنوُنِقوُي ْمُه ِةَرِخ ِبَواآل َكِلْبَق نِم َلِزنُأ اَمَو َكْيَلِإ َلِزنُأ اَمِب
(5) َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَلْوُأَو

ةرقبلا
اَمَو َناَمْيَلُس ِكْلُم ىَلَع ُنيِطاَيَّشلا ْاوُلْتَت اَم ْاوُعَبَّتاَو - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َلِباَبِب ِنْيَكَلَمْلا ىَلَع َلِزنُأ اَمَو َرْحِّسلا َساَّنلا َنوُمِّلَعُي ْاوُرَفَك َنيِطاْيَّشلا َّنِكَلَو ُناَمْيَلُس َرَفَك

ْرُفْكَت َفالَ ٌةَنْتِف ُنْحَن اَمَّنِإ الَ وُقَي ىَّتَح ٍدَحَأ ْنِم ِناَمِّلَعُي اَمَو َتوُراَمَو َتوُراَه
ِنْذِإِب ِإالَّ ٍدَحَأ ْنِم ِهِب َنيِّرآَضِب مُه اَمَو ِهِجْوَزَو ِءْرَمْلا َنْيَب ِهِب َنوُقِّرَفُي اَم اَمُهْنِم َنوُمَّلَعَتَيَف

َخال ْنِم ِةَرِخ يِفاآل اَمُهَل ُهاَرَتْشا ِنَمَل ْاوُمِلَع ْدَقَلَو ْمُهُعَفنَي َوالَ ْمُهُّرُضَي اَم َنوُمَّلَعَتَيَو ِهّللا
(102) َنوُمَلْعَي ْاوُناَك ْوَل ْمُهَسُفنَأ ِهِب ْاْوَرَش اَم َسْئِبَلَو ٍَق

( اريثك رركت ) ةرقبلا

ُميِحَّرلا ُنَمْحَّرلا َوُه ِإالَّ َهَلِإ الَّ ٌدِحاَو ٌهَلِإ ْمُكُهَلِإَو - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
يِرْجَت يِتَّلا ِكْلُفْلا َو ِراَهَّنلا َو ِلْيَّللا ِفَ ال ِتْخاَو ِضَْر َواأل ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ يِف (163)َّنِإ
اَهِتْوَم َدْعَب َضْر ِهِباأل اَيْحَأَف ءاَّم نِم ءاَمَّسلا َنِم ُهّللا َلَزنَأ اَمَو َساَّنلا ُعَفنَي اَمِب ِرْحَبْلا يِف

ٍتاَي آل ِضَْر َواأل ءاَمَّسلا َنْيَب ِرِّخَسُمْلا ِباَحَّسلا َو ِحاَيِّرلا ِفيِرْصَتَو ٍةَّبآَد ِّلُك نِم اَهيِف َّثَبَو
(164) َنوُلِقْعَي ٍمْوَقِّل

ةرقبلا

ٌةَنِس ُهُذُخْأَت الَ ُموُّيَقْلا ُّيَحْلا َوُه ِإالَّ الََهَلِإ ُهّللا - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
ِهِنْذِإِب ِإالَّ ُهَدْنِع ُعَفْشَي يِذَّلا اَذ نَم ِضَْر يِفاأل اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ُهَّل ٌمْوَن َوالَ
َعِسَو ءاَش ِإالَّاَمِب ِهِمْلِع ْنِّم ٍءْيَشِب َنوُطيِحُي َوالَ ْمُهَفْلَخ اَمَو ْمِهيِدْيَأ َنْيَب اَم ُمَلْعَي

(255) ُميِظَعْلا ُّيِلَعْلا َوُهَو اَمُهُظْفِح ُهُدوُؤَي َوالَ َضَْر َواأل ِتاَواَمَّسلا ُهُّيِسْرُك
ةرقبلا

ٌّلُك َنوُنِمْؤُمْلا َو ِهِّبَّر نِم ِهْيَلِإ َلِزنُأ اَمِب ُلوُسَّرلا َنَمآ - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ



اَنْعَطَأَو اَنْعِمَس ْاوُلا َقَو ِهِلُسُّر نِّم ٍدَحَأ َنْيَب ُقِّرَفُن الَ ِهِلُسُرَو ِهِبُتُكَو ِهِتَكِئ َمَوآل ِبِهّللا َنَمآ
ْتَبَسَك اَم اَهَل اَهَعْسُو ِإالَّ اًسْفَن ُهّللا ُفِّلَكُي (285)الَ ُريِصَمْلا َكْيَلِإَو اَنَّبَر َكَناَرْفُغ

اًرْصِإ اَنْيَلَع ْلِمْحَت َوالَ اَنَّبَر اَنْأَطْخَأ ْوَأ اَنيِسَّن نِإ اَنْذِخاَؤُت الَ اَنَّبَر ْتَبَسَتْكا اَم اَهْيَلَعَو
ْرِفْغاَو اَّنَع ُفْعاَو ِهِب اَنَل َةَقاَط اَمالَ اَنْلِّمَحُت َوالَ اَنَّبَر اَنِلْبَق نِم َنيِذَّلا ىَلَع ُهَتْلَمَح اَمَك

(286) َنيِرِفاَكْلا ِمْوَقْلا ىَلَع اَنْرُصناَف اََن ْوَمال َتنَأ آَنْمَحْراَو اَنَل
ةرقبلا

ْاوُلْوُأَو ُةَكَِئ َوَمْلاال َوُه ِإالَّ الََهَلِإ ُهَّنَأ ُهّللا َدِهَش - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َُم اإلِْسال ِهّللا َدنِع َنيِّدلا (18)َّنِإ ُميِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُه ِإالَّ الََهَلِإ ِطْسِقْلا ِب ًاَمِئآَق ِمْلِعْلا

ْرُفْكَي نَمَو ْمُهَنْيَب اًيْغَب ُمْلِعْلا ُمُهءاَج اَم ِدْعَب نِم ِإالَّ َباَتِكْلا ْاوُتْوُأ َنيِذَّلا َفَلَتْخا اَمَو
(19) ِباَسِحْلا ُعيِرَس ِهّللا َّنِإَف ِهّللا ِتاَيآِب

نارمع لا

يِف َضَْر َواأل ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا ُهّللا ُمُكَّبَر َّنِإ - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َرَمَقْلا َو َسْمَّشلا َو اًثيِثَح ُهُبُلْطَي َراَهَّنلا َلْيَّللا يِشْغُي ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس

ْاوُعْدا (54) َنيِمَلا َعْلا ُّبَر ُهّللا َكَراَبَت ُرَْم َواأل ُقْلَخْلا َأالَُهَل ِهِرْمَأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلا َو
َدْعَب ِضَْر يِفاأل ْاوُدِسْفُت (55)َوالَ َنيِدَتْعُمْلا ُّبِحُي الَ ُهَّنِإ ًةَيْفُخَو اًعُّرَضَت ْمُكَّبَر

(56) َنيِنِسْحُمْلا َنِّم ٌبيِرَق ِهّللا َتَمْحَر َّنِإ اًعَمَطَو اًفْوَخ ُهوُعْداَو اَهَِح ال ْصِإ
فارع اال

اَم ُفَقْلَت َيِه اَذِإَف َكاَصَع ِقْلَأ ْنَأ ىَسوُم ىَلِإ اَنْيَحْوَأَو - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
ْاوُبَلَقناَو َكِلا َنُه ْاوُبِلُغَف (118) َنوُلَمْعَي ْاوُناَك اَم َلَطَبَو ُّقَحْلا َعَقَوَف (117) َنوُكِفْأَي

ِّبَر (121) َنيِمَلا َعْلا ِّبِرِب اَّنَمآ (120)َقْاوُلا َنيِدِجاَس ُةَرَحَّسلا َيِقْلُأَو (119) َنيِرِغاَص
(122) َنوُراَهَو ىَسوُم

(( َنيِدِجاَس ُةَرَحَّسلا َيِقْلُأَو ) ةصاخ اريثك رركت ) فارع اال

َهّللا َّنِإ ُرْحِّسلا ِهِب مُتْئِج اَم ىَسوُم َقَلا ْاوَقْلَأ اَّمَلَف - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َهِرَك ْوَلَو ِهِتاَمِلَكِب َّقَحْلا ُهّللا ُّقِحُيَو (81) َنيِدِسْفُمْلا َلَمَع ُحِلْصُي الَ َهّللا َّنِإ ُهُلِطْبُيَس

(82) َنوُمِرْجُمْلا
(( ُهُلِطْبُيَس َهّللا (َّنِإ ةصاخ اريثك رركت ) سنوي

ىَتَأ ُثْيَح ُرِحاَّسلا ُحِلْفُي اَلَو ٍرِحاَس ُدْيَك اوُعَنَص اَمَّنِإ - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
(69)

( اريثك رركت هط(

َنوُعَجْرُت اَل اَنْيَلِإ ْمُكَّنَأَو اًثَبَع ْمُكاَنْقَلَخ اَمَّنَأ ْمُتْبِسَحَفَأ - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
ِهَّللا َعَم ُعْدَي نَمَو (116) ِميِرَكْلا ِشْرَعْلا ُّبَر َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل ُّقَحْلا ُكِلَمْلا ُهَّللا ىَلا َعَتَف (115)
ْرِفْغا ِّبَّر لُقَو (117) َنوُرِفاَكْلا ُحِلْفُي اَل ُهَّنِإ ِهِّبَر َدنِع ُهُباَسِح اَمَّنِإَف ِهِب ُهَل َناَهْرُب اَل َرَخآ اًهَلِإ

(118) َنيِمِحاَّرلا ُرْيَخ َتنَأَو ْمَحْراَو
نونمؤملا

ِتاَيِلا (2)َفَّتلا اًرْجَز ِتاَرِجاَّزلا (1)َف اًّفَص ِتاَّفاَّصلا -َو ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
(5)اَّنِإ ِقِراَشَمْلا ُّبَرَو اَمُهَنْيَب اَمَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر (4) ٌدِحاَوَل ْمُكَهَلِإ (3)َّنِإ اًرْكِذ



ىَلِإ َنوُعَّمَّسَي (7)اَل ٍدِراَّم ٍناَطْيَش ِّلُك نِّم اًظْفِحَو (6) ِبِكاَوَكْلا ٍةَنيِزِب اَيْنُّدلا ءاَمَّسلا اَّنَّيَز
َفِطَخ ْنَم (9)اَّلِإ ٌبِصاَو ٌباَذَع ْمُهَلَو اًروُحُد (8) ٍبِناَج ِّلُك نِم َنوُفَذْقُيَو ىَلْعَأْلا ِإَلَمْلا

(10) ٌبِقاَث ٌباَهِش ُهَعَبْتَأَف َةَفْطَخْلا
تافاصلا

اَّمَلَف َنآْرُقْلا َنوُعِمَتْسَي ِّنِجْلا َنِّم اًرَفَن َكْيَلِإ اَنْفَرَص ْذِإَو - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
اَنْعِمَس اَّنِإ اَنَمْوَق اَي (29)َقاوُلا َنيِرِذنُّم مِهِمْوَق ىَلِإ اْوَّلَو َيِضُق اَّمَلَف اوُتِصنَأ َقاوُلا ُهوُرَضَح

ٍميِقَتْسُّم ٍقيِرَط ىَلِإَو ِّقَحْلا ىَلِإ يِدْهَي ِهْيَدَي َنْيَب اَمِّل اًقِّدَصُم ىَسوُم ِدْعَب نِم َلِزنُأ اًباَتِك
ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِّم مُكْرِجُيَو ْمُكِبوُنُذ نِّم مُكَل ْرِفْغَي ِهِب اوُنِمآَو ِهَّللا َيِعاَد اوُبيِجَأ اَنَمْوَق (30)اَي
َكِئَلْوُأ ءاَيِلوَأ ِهِنوُد نِم ُهَل َسْيَلَو ِضْرَأْلا يِف ٍزِجْعُمِب َسْيَلَف ِهَّللا َيِعاَد ْبِجُي اَّل نَمَو (31)

(32) ٍنيِبُّم َلَضٍلا يِف
فاقح اال

ْنِم اوُذُفنَت نَأ ْمُتْعَطَتْسا ِنِإ ِسنِإْلا َو ِّنِجْلا َرَشْعَم -اَي ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ءاَلآ ِّيَأِبَف (33) ٍناَطْلُسِب اَّلِإ َنوُذُفنَت اَل اوُذُفناَف ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِراَطْقَأ
ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ءاَلآ ِّيَأِبَف (35) ِناَرِصَتنَت اَلَف ٌساَحُنَو ٍراَّن نِّم ٌظاَوُش اَمُكْيَلَع ُلَسْرُي (34)

(36)
نمحرلا

اًعِّدَصَتُّم اًعِشاَخ ُهَتْيَأَرَّل ٍلَبَج ىَلَع َنآْرُقْلا اَذَه اَنْلَزنَأ -ْوَل ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
اَّلِإ َهَلِإ اَل يِذَّلا ُهَّللا َوُه (21) َنوُرَّكَفَتَي ْمُهَّلَعَل ِساَّنلِل اَهُبِرْضَن ُلا َثْمَأْلا َكْلِتَو ِهَّللا ِةَيْشَخ ْنِّم

ُكِلَمْلا َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل يِذَّلا ُهَّللا َوُه (22) ُميِحَّرلا ُنَمْحَّرلا َوُه ِةَداَهَّشلا َو ِبْيَغْلا َعُمِلا َوُه
(23) َنوُكِرْشُي اَّمَع ِهَّللا َناَحْبُس ُرِّبَكَتُمْلا ُراَّبَجْلا ُزيِزَعْلا ُنِمْيَهُمْلا ُنِمْؤُمْلا ُماَلَّسلا ُسوُّدُقْلا

ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ُهَل ُحِّبَسُي ىَنْسُحْلا ءاَمْسَأْلا ُهَل ُرِّوَصُمْلا ُئِراَبْلا ُقِلا َخْلا ُهَّللا َوُه
(24) ُميِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو

رشحلا

اَّنِإ اوُلا َقَف ِّنِجْلا َنِّم ٌرَفَن َعَمَتْسا ُهَّنَأ َّيَلِإ َيِحوُأ ْلُق - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
ىَلا َعَت ُهَّنَأَو (2) اًدَحَأ اَنِّبَرِب َكِرْشُّن نَلَو ِهِب اَّنَمآَف ِدْشُّرلا ىَلِإ يِدْهَي (1) اًبَجَع اًنآْرُق اَنْعِمَس

اَّنَأَو (4) اًطَطَش ِهَّللا ىَلَع اَنُهيِفَس ُلوُقَي َناَك ُهَّنَأَو (3) اًدَلَو اَلَو ًةَبِحاَص َذَخَّتا اَم اَنِّبَر ُّدَج
َنوُذوُعَي ِسنِإْلا َنِّم ٌلا َجِر َناَك ُهَّنَأَو (5) اًبِذَك ِهَّللا ىَلَع ُّنِجْلا َو ُسنِإْلا َلوُقَت نَّل نَأ اَّنَنَظ

(7) اًدَحَأ ُهَّللا َثَعْبَي نَّل نَأ ْمُتنَنَظ اَمَك اوُّنَظ ْمُهَّنَأَو (6) اًقَهَر ْمُهوُداَزَف ِّنِجْلا َنِّم ٍلا َجِرِب
َدِعاَقَم اَهْنِم ُدُعْقَن اَّنُك اَّنَأَو (8) اًبُهُشَو اًديِدَش اًسَرَح ْتَئِلُم اَهاَنْدَجَوَف ءاَمَّسلا اَنْسَمَل اَّنَأَو

(9) اًدَصَّر اًباَهِش ُهَل ْدِجَي َنآْلا ِعِمَتْسَي نَمَف ِعْمَّسلِل
نجلا

ْدَلوُي ْمَلَو ْدِلَي (2)ْمَل ُدَمَّصلا ُهَّللا (1) ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه ْلُق - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
(4) ٌدَحَأ اًوُفُك ُهَّل نُكَي ْمَلَو (3)

االخالص

نِمَو (2) َقَلَخ اَم ِّرَش نِم (1) ِقَلَفْلا ِّبَرِب ُذوُعَأ ْلُق - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
(5) َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح ِّرَش نِمَو (4) ِدَقُعْلا يِف ِتاَثاَّفَّنلا ِّرَش نِمَو (3) َبَقَو اَذِإ ٍقِساَغ ِّرَش

(( ِدَقُعْلا يِف ِتاَثاَّفَّنلا ِّرَش نِمَو ) ةصاخ اريثك رركت ) قلفلا



ِساَّنلا (2)ِهَلِإ ِساَّنلا ِكِلَم (1) ِساَّنلا ِّبَرِب ُذوُعَأ ْلُق - ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ
َو ِةَّنِجْلا َنِم (5) ِساَّنلا ِروُدُص يِف ُسِوْسَوُي يِذَّلا (4) ِساَّنَخْلا ِساَوْسَوْلا ِّرَش نِم (3)

(6) ِساَّنلا
سانلا

ءافش هلك نآرقلا ف ددع يأبو نآرقلا تايآ يأ أرقي نأ جلا عملل نكميو

ةءارقلا ءانثأ فورحلا لعى طغضلا ةظح عممال

يبنلا ف ينجلا قطن سيلو ضيرملا دسج نم ينجلا داعبإو ضيرملا ءافش كتين نوكت و
ٌّوُدَع ْمُكَل َناَطْيَّشلا (َّنِإ يلا عت قلا ربصن نأ انيقل اذإو ودعلا ءاقل ينمت مدعب اناصوأ

(6) رطاف (ِ ًّوُدَعا ُهوُذِخَّتاَف
-: هفرعن فيك ينجلا رضح :اذإ اعبار

:- ينجلا روهظ تام عال ضعب

فارط يفاأل وأ دسجلا يف ةديدش ةشعر •

ةديدش ةضافتنا •

اديدش افرط امهفرط وأ نينيعلا ضيمغت •

خارصلا وأ كحضلا وأ ءاكبلا •

ضيرملا ناسل يلع ينجلا ملكتي •

:- ةرصتخم ةلئسأ ينجلا جلا عملا لأسي اهدنع

؟– دسجلا يف كريغ كعم له ؟– مسجلا كلوخد ببس ؟–ام كنيد ؟–ام كمسا ام
؟ دسجلا يف نكست نيأ

ادبأ دسجلل دوعي ال نأ دهعلا ذخأ دعب جورخلا ب هرمأي مث

الم سلا يقليو

الم سلا ادبأ هيلإ دوعأ نلو دسجلا اذه نم جرخأ نأ ميظعلا بهللا مسقأ : دهعلا ةغيص (
) مكيلع

ةيناث ةرم ةيقرلا أرقت هبذكو هقدص نم دكأتلل مث

هلل دمحلا و ينجلا جرخ دقف ضيرملا رثأتي مل اذإ



نع-: ةرابع اجمانرب ضيرملا ءاطعإ متي ضارع األ هيلع ترهظ اذإو

ايموي ةرقبلا ةروس ةءارق -1

) رحس وأ سم وأ نيع ) اهراركتو ةلا حلل ةبسانملا تاي اآل ةءارق -2

: نيجل اعملل تاهيبنتو ينجلا عم لماعتلا يف لصف

ةقباسلا ةلئس ريغاأل ينجلا كلاالمعم يف رثكت •ال

رحسلا تايآ رركف رحس حةلا ةلا حلا هذهف هنع امغر ديدش ءاكب ضيرملا يكب •اذإ

باذعلا تايآ هيلع أرقاو هبدأو هبرضا نكلو فخت فال دعوتو خرصو ينجلا كدده •اذإ
(76) ءاسنلا ( اًفيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك (َّنِإ يلا عت هلوق أرقاو هللا نذإب نكسيسف

هدحو هلل لمعلل كتين ددجو كسفنل بضغت فال كنم رخس وأ ينجلا كبس •اذإ

ءام يلع باذعلا و ةيقرلا تايآ أرقا جورخلا مدع يلع رصأو دناعو ينجلا رضح •اذإ
هللا نذإب جرخيو – ينجلا ملأتيسف ضيرملا هجوو فارطأ حسماو هل اهقساو

هذهو ينجلا يذؤت يتلا تاي اآل رركت ينجلا جورخ رخأتو ةيقرلا ةءارق حةلا •يف
يرخأ يلإ حةلا نم فلتخت

حلااالت عالج راركتب وأالمث لجو هللازع قيفوتب ةدم دعب ةربخ جلا عملل يتأتو

ينجلا جورخ حةلا يف

هللا ةمعنب هلهأو ضيرملا ركذو كيلع هللا ةمعن رضحتسا •

هبراقأو ضيرملا نيب ةعيقولا ديري ألهن قدصت فال انايحأ قدصي دقو بوذك ينجلا •
اهددرت فال ءايشأب كربخي دقو جلا وعملا ضيرملا لغشيل هفراعمو

ليطعت لواحي ةءارقلا ب راصحلا هيلع جلا عملا قيضي امدنعف عادخلا ينجلا تافص •نم
حلااالت نم حةلا يفو ءامسأ ركذ وأ هحدم وأ هديدهت وأ هبس وأ هعم بكلاالم جلا عملا
جلا عملا لغشنيو نورضاحلا شهدنيل علاالج ةسلج نورضحي سان أل رارسأ ينجلا ركذ

لا دجلا مدعو ةءارقلا ةموادمب حصنن اذل هسافنأ اهيف ظفلي ةحارتسا ذخأيو ةءارقلا نع
جرخأو ملسأ لوقت وكلاالمإالنأ هعم

هللازع نم ةرصنلا بلطو لجو زع هلل للذتلا و راكذ واأل عضاوتلا مازتلإ جلا عملا يلع •
ةيصخشلا ةوقلا و ةربخلا يلإ عوجرلا مدعو لجو



رغص وأ هتربخ ةلقل عيطتسي ألهنال جورخلا يلع هتدعاسم جلا عملا نم ينجلا بلط •اذإ
ضيرملا نذأ يف نذؤيو سي ةروس جلا عملا هيلع أرقي هنس

هيلع أرقت هجارخ إل هراضحإ تدرأو ينجلا بره •اذإ
اَل اوُذُفناَف ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِراَطْقَأ ْنِم اوُذُفنَت نَأ ْمُتْعَطَتْسا ِنِإ ِسنِإْلا َو ِّنِجْلا َرَشْعَم (اَي

(33) نمحرلا ( ٍناَطْلُسِب اَّلِإ َنوُذُفنَت
َنيِمِلْسُم يِنوُتْأَو َّيَلَع اوُلْعَت (30)اَّلَأ ِميِحَّرلا ِنَمْحَّرلا ِهَّللا ِمْسِب ُهَّنِإَو َناَمْيَلُس نِم ُهَّنِإ )

لمنلا ((31)
(148) ةرقبلا ( ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َهّللا َّنِإ اًعيِمَج ُهّللا ُمُكِب ِتْأَي ْاوُنوُكَت اَم َنْيَأ )

(158) تافاصلا ( َنوُرَضْحُمَل ْمُهَّنِإ ُةَّنِجْلا ِتَمِلَع ْدَقَلَو )
(32) سي ( َنوُرَضْحُم اَنْيَدَّل ٌعيِمَج اَّمَّل ٌّلُك نِإَو )

: نيعلا علالج ةبسنلا ب

ادج نيعلا يلع رثؤي اذهف ءاعدلا و ةذاعتس نماإل رثكتو ةقباسلا ةيقرلا سفن أرقت

نئاعلا حور نم ءزج نيعلا •

خرصتو نيعلا ملكتت •دق

جورخلا و مدقلا يف لوزنلا ب اهرمأي نأ جلا عملا يلع •

نيعلل عالج يف اهب عفني هللا لعل تاي اآل هذه أرقي •

(39) فهكلا ( ِبِهَّللا اَّلِإ َةَّوُق اَل ُهَّللا ءاَش اَم َتْلُق َكَتَّنَج َتْلَخَد ْذِإ اَلْوَلَو )

ُّرُسَت اَهُنْوَّل ٌعِقاَف ءاَرْفَص ٌةَرَقَب اَهّنِإ ُلوُقَي ُهَّنِإ َقَلا اَهُنْوَل اَم اَنَّل نِّيَبُي َكَّبَر اَنَل ُعْدا (َقْاوُلا
(69) ةرقبلا ( َنيِرِظاَّنلا

(54) ءاسنلا ( ِهِلْضَف نِم ُهّللا ُمُهاَتآ اَم ىَلَع َساَّنلا َنوُدُسْحَي (ْمَأ

ٌنوُنْجَمَل ُهَّنِإ َنوُلوُقَيَو َرْكِّذلا اوُعِمَس اَّمَل ْمِهِراَصْبَأِب َكَنوُقِلْزُيَل اوُرَفَك َنيِذَّلا ُداَكَي نِإَو )
(51) ملقلا (

تافاصلا ((89) ٌميِقَس يِّنِإ َلا (88)َقَف ِموُجُّنلا يِف ًةَرْظَن َرَظَنَف )

ًائِساَخ ُرَصَبْلا َكْيَلِإ ْبِلَقنَي ِنْيَتَّرَك َرَصَبْلا ِعِجْرا َّمُث (3) ٍروُطُف نِم ىَرَت ْلَه َرَصَبْلا ِعِجْراَف )
كلملا ((4) ٌريِسَح َوُهَو

(57) رفاغ ( َنوُمَلْعَي اَل ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو ِساَّنلا ِقْلَخ ْنِم ُرَبْكَأ ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُقْلَخَل )



سي ( َنوُرِصْبُي الَ ْمُهَف ْمُهاَنْيَشْغَأَف اًّدَس ْمِهِفْلَخ ْنِمَو اًّدَس ْمِهيِدْيَأ ِنْيَب نِم اَنْلَعَجَو )
(9)

(66) سي ( َنوُرِصْبُي ىَّنَأَف َطاَرِّصلا اوُقَبَتْساَف ْمِهِنُيْعَأ ىَلَع اَنْسَمَطَل ءاَشَن ْوَلَو )

يرخ اآل تاي نماآل دارأ ام أرقي •

:- ينجلا يذؤت يتلا تاي اآل
هرابكتسإو هتدناعم وأ جورخلا ينجلا ضفر دنع اهلا معتسإ جلا عملل نكميو

يأر يضرملا نم ضعب نأ يتح هلتقت دقو هبذعتو هقرحتو ادج ينجلا يذؤت يهو
اهريغو تاي اآل هذه ةءارقب مث هدحو هللا لضفب قرتحي ينجلا

اهنم-: ضعب هذهو

ِميِمَحْلا ِيْلَغَك (45) ِنوُطُبْلا يِف يِلْغَي ِلْهُمْلا (44)َك ِميِثَأْلا ُماَعَط (43) ِموُّقَّزلا َةَرَجَش َّنِإ
ِميِمَحْلا ِباَذَع ْنِم ِهِسْأَر َقْوَف اوُّبُص (47)َّمُث ِميِحَجْلا ءاَوَس ىَلِإ ُهوُلِتْعاَف ُهوُذُخ (46)

(49) ُميِرَكْلا ُزيِزَعْلا َتنَأ َكَّنِإ ْقُذ (48)
ناخدلا

نِم ُّبَصُي ٍراَّن نِّم ٌباَيِث ْمُهَل ْتَعِّطُق اوُرَفَك َنيِذَّلا َف ْمِهِّبَر يِف اوُمَصَتْخا ِناَمْصَخ ِناَذَه
ْنِم ُعِماَقَّم مُهَلَو (20) ُدوُلُجْلا َو ْمِهِنوُطُب يِف اَم ِهِب ُرَهْصُي (19) ُميِمَحْلا ُمِهِسوُؤُر ِقْوَف

ِقيِرَحْلا َباَذَع اوُقوُذَو اَهيِف اوُديِعُأ ٍّمَغ ْنِم اَهْنِم اوُجُرْخَي نَأ اوُداَرَأ اَمَّلُك (21) ٍديِدَح
(22)

جحلا

اًريِعَس َنْوَلْصَيَسَو اًراَن ْمِهِنوُطُب يِف َنوُلُكْأَي اَمَّنِإ اًمْلُظ ىَماَتَيْلا َلا َوْمَأ َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا َّنِإ
(10)

ءاسنلا

ْتَقَرَتْحاَف ٌراَن ِهيِف ٌراَصْعِإ اَهَباَصَأَف
266 ةرقبلا

(3)اَّلَك ُهَدَلْخَأ َمُهَلا َّنَأ ُبَسْحَي (2) ُهَدَّدَعَو َماًلا َعَمَج يِذَّلا (1) ٍةَزَمُّل ٍةَزَمُه ِّلُكِّل ٌلْيَو
ىَلَع ُعِلَّطَت يِتَّلا (6) ُةَدَقوُمْلا ِهَّللا (5)ُراَن ُةَمَطُحْلا اَم َكاَرْدَأ اَمَو (4) ِةَمَطُحْلا يِف َّنَذَبنُيَل

(9) ٍةَدَّدَمُّم ٍدَمَع يِف (8) ٌةَدَصْؤُّم مِهْيَلَع اَهَّنِإ (7) ِةَدِئْفَأْلا
ةزمهلا

ِقيِرَحْلا ُباَذَع ْمُهَلَو َمَّنَهَج ُباَذَع ْمُهَلَف اوُبوُتَي ْمَل َّمُث ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا اوُنَتَف َنيِذَّلا َّنِإ
(10)



جوربلا

ُّبَر (4) ٌدِحاَوَل ْمُكَهَلِإ (3)َّنِإ اًرْكِذ ِتاَيِلا (2)َفَّتلا اًرْجَز ِتاَرِجاَّزلا (1)َف اًّفَص ِتاَّفاَّصلا َو
ِبِكاَوَكْلا ٍةَنيِزِب اَيْنُّدلا ءاَمَّسلا اَّنَّيَز (5)اَّنِإ ِقِراَشَمْلا ُّبَرَو اَمُهَنْيَب اَمَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا

ِّلُك نِم َنوُفَذْقُيَو ىَلْعَأْلا ِإَلَمْلا ىَلِإ َنوُعَّمَّسَي (7)اَل ٍدِراَّم ٍناَطْيَش ِّلُك نِّم اًظْفِحَو (6)
ٌبِقاَث ٌباَهِش ُهَعَبْتَأَف َةَفْطَخْلا َفِطَخ ْنَم (9)اَّلِإ ٌبِصاَو ٌباَذَع ْمُهَلَو اًروُحُد (8) ٍبِناَج

(10)
10-1 تافاصلا

اَل اوُذُفناَف ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِراَطْقَأ ْنِم اوُذُفنَت نَأ ْمُتْعَطَتْسا ِنِإ ِسنِإْلا َو ِّنِجْلا َرَشْعَم اَي
ٍراَّن نِّم ٌظاَوُش اَمُكْيَلَع ُلَسْرُي (34) ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ءاَلآ ِّيَأِبَف (33) ٍناَطْلُسِب اَّلِإ َنوُذُفنَت

(36) ِناَبِّذَكُت اَمُكِّبَر ءاَلآ ِّيَأِبَف (35) ِناَرِصَتنَت اَلَف ٌساَحُنَو
نمحرلا

(98) َنيِلَفْسَأْلا ُمُهاَنْلَعَجَف اًدْيَك ِهِب اوُداَرَأَف
تافاصلا

(70) َنيِرَسْخَأْلا ُمُهاَنْلَعَجَف اًدْيَك ِهِب اوُداَرَأَو
ءايبن األ

ٌقْرَبَو ٌدْعَرَو ٌتاَمُلُظ ِهيِف ءاَمَّسلا َنِّم ٍبِّيَصَك (18)ْوَأ َنوُعِجْرَي الَ ْمُهَف ٌيْمُع ٌمْكُب ٌّمُص
(19) َنيِرِفاكْلا ِب ٌطيِحُم وُهّللا ِتْوَمْلا َرَذَح ِقِعاَوَّصلا َنِّم مِهِناَذآ يِف ْمُهَعِباْصَأ َنوُلَعْجَي
ءاَش ْوَلَو ْاوُماَق ْمِهْيَلَع َمَلْظَأ اَذِإَو ِهيِف ْاْوَشَّم مُهَل ءاَضَأ اَمَّلُك ْمُهَراَصْبَأ ُفَطْخَي ُقْرَبْلا ُداَكَي

(20) ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع هَّللا َّنِإ ْمِهِراَصْبَأَو ْمِهِعْمَسِب َبَهَذَل ُهّللا
ةرقبلا

: ةرركتملا تاء اإلتبال ضعب عالج

: قشعلا سم .1عالج

ايموي ةرقبلا ةءارقو ةيعرشلا ةيقرلا ةءارق راركت •

ايموي فسويو رونلا ةروس ةءارق •

تاي اآل راركت •

َّنِإ ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَّم مُكَنْيَب َلَعَجَو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِّل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْنِمَو
(21) َنوُرَّكَفَتَي ٍمْوَقِّل ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف

مورلا



يِف اَهاَرَنَل اَّنِإ اًّبُح اَهَفَغَش ْدَق ِهِسْفَّن نَع اَهاَتَف ُدِواَرُت ِزيِزَعْلا ُةَأَرْما ِةَنيِدَمْلا يِف ٌةَوْسِن َلا َقَو
(30) ٍنيِبُّم ٍَل َضال

فسوي

اَهَجْوَز اَهْنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر ْاوُقَّتا ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي
(1) ءاسنلا

(189) اَهْيَلِإ َنُكْسَيِل اَهَجْوَز اَهْنِم َلَعَجَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ يِذَّلا َوُه
فارع األ

ٍجاَوْزَأ َةَيِناَمَث ِماَعْنَأْلا ْنِّم مُكَل َلَزنَأَو اَهَجْوَز اَهْنِم َلَعَج َّمُث ٍةَدِحاَو ٍسْفَّن نِّم مُكَقَلَخ
ُكْلُمْلا ُهَل ْمُكُّبَر ُهَّللا ُمُكِلَذ ٍثاَلَث ٍتاَمُلُظ يِف ٍقْلَخ ِدْعَب نِم اًقْلَخ ْمُكِتاَهَّمُأ ِنوُطُب يِف ْمُكُقُلْخَي

(6) َنوُفَرْصُت ىَّنَأَف َوُه اَّلِإ َهَلِإ اَل
رمزلا

باذعلا تايآ ةءارق -

ةينجلا وأ ينجلا يذؤي اهراركت نأ جلا عملا ظح يال يتلا تاي اآل ةءارق •

:- هتجوز نع طوبرملا .2عالج

ايموي ةرقبلا هءارقو ةيعرشلا ةيقرلا ةءارق راركت •

قرو يلع هبص دعب ءام يلع نيتذوعملا واإلخالصو رحسلا تايآو يسركلا ةيآ ةءارق •
) قبن ) ردس

) هيف يتلا ةجزللا ةداملا جارختس (إل همرف وأ هقد مث

مامحلا ريغ ناكم يف لستغيو ضيرملا برشي مث

لزنملا ءاجرأ يف هشري وأ عرز يف يقبتملا ءاملا يقليو
كلذ رركيو

: ساوسولا .3عالج

ايموي ةرقبلا هءارقو ةيعرشلا ةيقرلا ةءارق •

ديدحلا ((3) ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َوُهَو ُنِطاَبْلا َو ُرِهاَّظلا َو ُرِخآْلا َو ُلَّوَأْلا َوُه وه ) ةءارق •
ساوسولا هل ىكتشا نمل سابع نبا نع كلذو

اريثك رركتو سانلا ةروس ةءارق •



: ردصلا قيض .4عالج
حرشلا ةروس ) كردص كل حرشن ملأ ) أرقي نأ هردص يف قيض هل يكتشا نم ربخأ يبنلا

تاي اآل رايتخإ
؟ حةلا لكل أرقت يتلا تاي اآل رايتخإب متيتأ نيأ نم لئاس لأسي دق

:- نيهجو نم هيلع فدرلا

و ليلدلا همزلي صصخ نمو انعم ليلدلا مومعو نآرقلا نم ألهن حابم كلذ لصأ وأال:نأ
) هصصخيام ىتأي ىتح همومع ىلع ماعلا ىقبي ) ةدعاقلا

: طورشب ةزئاج اهنأ علاالج يف براجتلا يف لص :نأاأل ايناث

حالال مرحت وال امارح لحت .1أال

ةعدب يلع لمتشت .2ال

األةم عامجإو ةنسلا و نآرقلا حيرص عم ضراعتت .3ال

ةمزلم ريغ 4.

هب امئاد يذلا هردقو هناحبس هتمكحو لجو هللازع اهملعي بابس ال ءافشلا رخأتي دق
تناكو عرصلا وه ةنجلا يلإ اهقيرط ناك ءادوسلا ةأرملا ) رشلا هرهاظ ناك نإوريخلا
ءازجلا نأ تملع امدنع تربص نكلو ءافشلا اهلب وعدي نأ يبنلا نم بلطت نأ عيطتست

ةنجلا وه

!!! ةنجلا نم لضف أ ديرت لهو

هللا ناحبس .. اهدسج فشكتي أال وهو رانلا نع اهدعبي ام تبلط فيك لمأت نكلو

:- ءافشلا رخأت بابسأ نمو

نمل بح عالةم هذهو هئاعد ةباجتسإ لجؤيف ضيرملا ءاعد عامس هللا بحي .1دق
اهمهفي

درت مل ملا ظم دوجو 2.

نآرقلا ظفحي ضيرم هللاثملا( نذإب ءافش نآرقلا نأ ضيرملا دنع نيقيلا فعض 3.
مازتل اإل فيعض رخأ ضيرمو ةيقرلا يلع هتماودم مغر ببسلا اذهل هؤافش رخأت هأرقيو

هللا لضفب هؤافش متو نيقيلا عم هسفنب ةدودعم تارم ةيقرلا أرق نكلو



بهللا نظلا نسح فعض 4.

نآرقلا ةءارقو ةيقرلا نم ةدئاف ال هنأ هلخادب ةركف عرزو اإلسن يلع نجلا ةرطيس 5.
ادج ريثك اذهو

نب رمع لوق ركذتنو ربصلا مدعو ءافشلا لا جعتساو ةيقرلا ةءارق نع عاطقن .6اإل
) ةقثلا زجعو رجافلا دلج نم كب ذوعأ ينإ هللام ) هنع هللا يضر باطخلا

:- تاقرفتم

؟ جلا عملا يذؤي نأ ينجلا عيطتسي له

وأ هتديقعو هنيد لهج افيعض جلا وعملا تيرافعلا نم وأ درام ينجلا ناك اذإ عيطتسي
هعسوب ام لعفي نأ دعب هريغ يلإ ضيرملا ليحي نأ هلف لا جملا اذه يف ةبرجتلا فيعض

286 ةرقبلا ( اَهَعْسُو ِإالَّ اًسْفَن ُهّللا ُفِّلَكُي (الَ هيلع جرح وال

:- نجلا رهظي له
نب مكلا نب ةقارس ةروص يلع ردب موي ءاج دقو ىسنإ ةروص ىلع انايحأ رهظي دق معن
ىف ةريره ابأ ملكو 48 )األفنلا ْمُكَّل ٌراَج يِّنِإَو ِساَّنلا َنِم َمْوَيْلا ُمُكَل َبِلا ََغ (ال مشعج

قباسلا ثيدحلا

هيلع يغبنيو نيعلا وأ رحسلا وأ سملا ب هتباصإ نم ناسن اإل لجخ وأ فوخلا مدع يغبني
ءافشلا بلطيو ةعورشملا بابس باأل ذخأيو يداع ضرم يأ هنأك هلماعي نأ

همراحمو هلهأو هسفن ةيقرل ةيقرلا ملعتي نأ ملسم لكل يغبني

مهمراحم ةيقرل اصيصخ ةيقرلا اوملعت نيذلا ةوخ األ ضعب نع ةيعقاو ةلثمأ كانهو
مهنم اهلبقتي هللانأ لأسن ةدومحم ةريغ هذهو

مراحملا ريغ ءاسنلا ةيقر يف عسوتلا مدع يغبنيو
.

دازاألمل ةيقرلا يلع ةماودملا و مازتل اإل دنعو وأآالم ضارعأ نم يناعي باصملا ناك اذإ
يلعف ريغت يأ أرطي مل اذإو ةيعرشلا ةيقرلل باصملا جايتحإ يلع دالةل اذهف صقن وأ

األمل كلذب صصختم بيبط ةعجارم صخشلا

قباسلا نم رثكأ بعتلا هدواعي دقف ماتلا ءافشلا لبق اهكرت مث ةيقرلا صخشلا أدب اذإ
ماتلا حايتر اإل يتح ةيقرلا يلع ةموادملا صخشلا يلع بجي اذل فاعضأب

مهتكلهأف رافغتس هللاواإل بالهلإإال ىنوكلهأف بونذلا ب مدآ ىنب تكلهأ لوقي ناطيشلا •



لباولا يف ميقلا نبا اإلمام هركذ ( نورفغتسي فال نودتهم مهنأ نوبسحي يتح ءاوه باأل
رافغتس اإل ىلع ةموادملا ب انيلعف ص114 بيصلا

ةريره يبأ نع دمحا هاور ( رفسلا يف هريعب مكدحأ ىنضي امك هناطيش ىنضي نمؤملا •(

دباع و رفاك و يقت ملسمو قساف ملسم رشبلا تانايد الف تخاك فلتخت هتنايد نجلا •
نجلا ةروس نم اذهو ينارصن و يدوهي و مانصأ

واإل عامسلا ب هيلعف عطتسي مل نإف ةءارقلا وأالب هسفن ةجلا عم عيطتسي ملسم •لك
ةءارقلا لواحي مث هيلع ءورقملا تيزلا ب همسج يلع حسملا و هيلع ءورقملا ءاملا لاب ستغ
ةجلا عم يلع سانلا صرحأ وهو هسفنل حصنأ ةجاحلا بحاصف هللا نذإب عيطتسيف

هسفن


