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۳ 
والصدد و والمدد م عؾددك ألندداء إك قددن   ،الحؿددهلل ر  ا العددنلؿقـ

  .والؿاسؾقـ
 :وبعد

ف مملػدف س ؽ ،«ه  جهل   مسلم  ـما ال يسع ال»: بعـقانمختصا  ا متـففذ
م، انددتؿؾ عؾددك بقددنن أل كددنن ن، وكت ددف كتنبددم عؾؿقددم   ددقـن محؽًؿددسدد ؽً 

وم نكقف العظنم، مع ناح مقجز يتحؼدؼ بدف الؿؼصدقي، يؿؽدـ ألن  اإلس م
ًٓ ا، ألو متقسطً ن مختصًا يشاح ناًح  ، بحم  من يؼتضقف الؿؼنم، ن، ألو مطق

 ويمتػقهلل مـف الخنص والعنم.
ؾؿقـ ضد ط مدن يؾدزمفؿ مدـ ت  هذا الؿتـ لقمفؾ عؾك عقام الؿمكُ 

 فقحػظقه ويػفؿقه ويعؿؾقا بف، وياتػع الجفؾ عـفؿ. ،الهلليـ بنلضاو و
عدـ سداي الخ فدن   ابعقدهللً  ،نعؿقًؼدن عؾدك جعؾدف متـًد فملػدم حاص

لقمفؾ ناحف حم  مؼتضك الحنل وال ؾهلل،  :الػؼفقم واجتفنيا  العؾؿن 
 .قنمتفأل اي ناحف يف حنل سػاه وتـؼؾف وإ ـْ ن لؽؾ مَ ويؽقن ماجعً 
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ن لؽددؾ ًػددقْ ط نعتددف وكشدداه وَ  -اجددزاه ار خقددًا -وقددهلل جعددؾ الؿملددػ 
ألو التعددهلليؾ عؾددك أل ددؾ ممددؾؿ   دد  يف دلددؽ يون الزيددنيو ألو الـؼصددنن 

بنلعـنيددم  :الؿددنيو، وألدن لـددن يف طنقددن  ل ستشددن ا  التعؾقؿقددم وال بقيددم
 بنلؽتنا وتاجؿتف وكشاه وط نعتف.

ن ألن يجعؾدف خنلًصد الُعد  و دػنتف الحمدـك،بلسؿنئف  ار  وكملل
 قداأله، ـْ َمدف، ووبعدهلل مؿنتد فيف حقنتدالؿملدػ وألن يـػع بدف  الؽايؿ،لقجفف 

 عؾقف.  دلؽ والؼني إكف س حنكف ولل  :يف كشاه نألو كنن س  ً  ط عف، ألو
تدد عفؿ  ْـ وَمدد ،و ددؾك ار عؾددك ك قـددن محؿددهلل وعؾددك هلددف وأل ددحنبف

 بنحمنن إلك يقم الهلليـ.
 

ن حممد الغ    امديد. بعد اهلل ب 
 جدة -مدير طاقات لالستشارات التعليمية والتربوية

 

  

TaqatEdu@gmail.com 
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۳ 
َ حبهه وص   هه ى آله ، وعؾ  الله  ى رسوله عؾ   والسالم   ، والصالة  لله  الحؿد    ن  وم 

  .وااله  
 :وبعُد

َي أن نتعؾ  لؿَ  نـبغهَ ا مختصَر  ففذ   َؿ  َمسَؾم   ل  ه ك   أركَ نه  مفؿَ ته  ن  ، مه
، م   ع تحّريم   ،واإلسالمه  اإلنؿ نه  َـ ه الـبونَ ه ِه الس  ، وصَحق يف الؼرآنه الؽرنمه

 .بهه  ه، ونـػع  ؾ  تع لى أن نتؼب   الل   ، فلسلل  ج مع    ، وعب رات  مقسرة   بؾغ   
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 ان  ـــاإليم :أوًل 

 
 .بؿؼتضنهُ  ، والعؿُؾ عـفُ  وبؿن ألخرَب ،تعنلك بنرِ  واإلقاا ُ  التصهلليُؼ  ٍو
 .الجقا ِح  ، وعؿَؾ ننِ مالؾّ  ، وققَل الؼؾِ   اعتؼنيَ  ُلـــويشن 

 ُـــركاُىَأ: 
 ، والقدقمِ ، و سدؾفِ ، وكت دفِ فِ تعنلك، وم ئؽتِ  بنرِ  ، وهل: اإليؿننُ ستمٌ 
  .وناهِ  خقاهِ  ، والؼهلل ِ أخاِ 

ّــكامر ّ ّّن  ّــ:ّاإلًماألول  ّـةامنّان  ّّىـتعامّه 

  ُوٓ ٓ تهلل كدف إبصدن ُ  فُ وألكدف سد حنكَ  تعنلك، ارِ  بقجقيِ  هق اإليؿنن ،
عؾقفدن  ، يتػدُؼ َقطعّقدمٌ  فطايدمٌ  هِ وجدقيِ  أليلدمَ  ، وألنّ نعؾًؿد الخؾُؼ  فِ ب يحقطُ 
بدهلّل  : فنّن كدؾ  مخؾدقٍ  ٓفبف يف كػِم  ه ففق مؼا  ـ جحهللَ حتك مَ  العؼ  ُ 

 .عؾقٍؿ قهللياٍ  لف مـ خنلٍؼ 
  ُُمهللب ُا الؽقِن، ، وهقفُ وخنلؼُ  نل ٍ  كؾ   تعنلك هق  ا   ارَ  بلن   واإليؿنن 

 ،ـْ ُكد :لدف ؿن يؼقُل فنكّ  ن، وإدا أل اي نقئً إ زاِ   مؼمؿُ ، وإمق ِ   ُ مؼهلل  و
 .فقؽقنُ 
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  ُوالَعظؿدِم والعؾدق   الؽؿدنلِ  بصدػنِ   مق قٌء  فُ ف س حنكَ بلكّ  واإليؿنن ،
 إٓ بؿن و دَػ  ُػ قَ  ، وٓ يُ فِ تِ يف كقػق   ُا ػؽ  تَ ، وٓ يُ ف نل ٌ ثؾِ ؿِ ولقس كَ 

 .مِ ـّ الم  يف  ملسو هيلع هللا ىلصف  سقلُ  فُ و ػَ و ،يف الؼاهنِ  فُ كػَم  بفِ 
  ٍُؽ ألو َك لٍّ ألو ، كَؿؾَ قاهُ ِس  ْـ مَ  يونَ  هُ وحهللَ  لؾع نيوِ  ف ممتحؼ  بلكّ  واإليؿنن

دددكنلتّ  :قؾ قدددمً  كنكدددل الع دددنيوُ  قا ٌ ، َسدددَولدددلٍّ   والاجدددن ِ  والخشدددقمِ  ؾِ قك 
 كنلصدد وِ  :، ألو فعؾقددمً والـ ددذ ِ  والددهللعن ِ  كنلددذكاِ  :، ألو ققلقددمً والؿح ددمِ 
 .والذبِح  والحج  

ّ ّـــ:ّاإلًمامثاهيّامركن  ّـــمالئكـةامّان  ّة 

  ُهؿمددن ألمدددَا  ارَ  ، ٓ يعصدددقنَ تعددنلك رِ  فؿ خؾددٌؼ بدددلكّ  وهددق اإليؿددنن، 
 .مماونَ من يُ  ويػعؾقنُ 

  قفؿ حِصد، وٓ يُ عظقؿدمٌ  ، ولفؿ خصنئُص نقا إكنثً ، ولقُم ـ كق ٍ ؼقا مِ ؾِ ُخ
 .تعنلك إٓ ارُ 

  مقكٌؾ  ، ومقؽنئقُؾ بنلقحِل  مقكٌؾ  هبن: فجربيُؾ  مقكؾقنَ  ولفؿ وظنئُػ 
، الـددن ِ  نُ خددنزِ  ، ومنلددٌؽ يف الصددق ِ  بددنلـػِ   مقكددٌؾ  ، وإسدداافقُؾ بددنلؿطاِ 

د والـؽقدُا  ، والؿـؽدُا الؿدقِ   ، ومؾدُؽ مِ الجـّد نُ وهـنك خدنزِ  يف  مالِ لؾم 
 مـذُ  لؾع نيوِ  ، والؿتػا قنَ العاشِ  ، وحؿؾمُ الؽنت قنَ  ، والحػظمُ اِ دالؼ 

، ومدـفؿ فواتِديف  ز ملسو هيلع هللا ىلص ، ومـفؿ مـ قنتؾقا مع الـ ل  تعنلك ارُ  خؾؼفؿ
 .والؿعااِج  ـ  ههؿ يف اإلساا ِ مَ 
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ّ ّّامركن  ّـــ:ّاإلًمامثامث  ّّان  ّّةامكتب  ًّ امص  ّـــماو ّة 

  ُعؾك  مِ جّ الحُ  : إلقنممِ فِ سؾِ  ُ  عؾك فُ  َ تُ كُ  تعنلك ألكزَل  ارَ  بلن   وهق اإليؿنن
ـُ ف ،عؾك الػطاوِ  ؿ حـػن َ فُ ؾؼَ َخ  ألنْ  بعهللَ  ،فِ خؾؼِ  ، فػقفدن ل قهتؿ الشدقنطق
 .ؿٕحقالفِ  وإ  ٌح  لفؿ، وتعؾقؿٌ  ،نسِ ؾـّ ل تذكقٌا 

 :لددهللاوَي،  والزبددق ُ  ،لؿقسددك التددق اوُ و ،إلبددااهقؿَ  الصددحُػ  ومـفددن
 . ملسو هيلع هللا ىلص الؽايؿِ  لؾـ ل   العظقؿِ  هبذا الؼاهنِ  ؿْل تِ وُخ  ،لعقمك واإلكجقُؾ 

  ُالمددنبؼمِ  تددِ  لؾؽُ  كنسددٌ  ألكزَلددُف بِؾغددِم الَعدداِا،  ،تعددنلك ارِ  كدد مُ  فددنلؼاهن، 
ـٌ  ومصهللٌ   ،عؾقفن وحنكؿٌ  فدن، وهدق فق تحايٍػ ن َوقَع مـ لؿَ  بنكزالفن، وم ق
 .فِ ، ألو بعِض فِ يلتقا بؿثؾِ  ألنْ  الخؾَؼ  ى ارُ ، تحهللّ الؼقنممِ  إلك يقمِ  محػقظٌ 

ّ ّّامركن  ّـــ:ّاإلًمامراةع  ّـــةامرشّان  ّل 

  ُهللى، الُفد : ل قدننِ ال شداِ  ـَ مِد سً  ك  ُ تعنلك ا طػَ  ارَ  بلنّ  وهق اإليؿنن
هدؿ ، وفؿ عؾدك بعدضٍ بعَضد َؾ ّض ، وفَ تفِ جّ ُح  ، وإقنممِ تفِ ع قييّ  وتحؼقِؼ 

  .فؿ سنلتَ  هللُ ميّ تُ  فؿ، ولفؿ معجزاٌ  عـ  بّ  فقؿن ي ؾغقنَ  معصقمقنَ 
  ُقددهللِ قحِ التّ  ـَ مِدد :سددنلمِ الّا   ددقلِ يف ألُ  نفؿ بعًضددبعُضدد ُ  صددهللّ فؿ يُ وجؿددقع 

 .ؿْ فِ ناائعِ  بعُض  اختؾػْل  وإنِ  ،والع نيوِ 
  ُومقسددك وإبددااهقؿُ  كددقٌح : ؿوُهدد ،ؾِ ُسددالّا  َـ مِدد العددزمِ  ولددقألُ  فؿوألفضددؾ 

  .أجمعين   معليه   ى اهللُصل   ومحؿهللٌ  وعقمك
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  أللؼنهددن إلددك مددايَؿ، وألكددُف  ع ددهلُل ارِ و سددقُلف، وكؾؿُتددف ڠوألن عقمددك
 ُ فَع، وسقـزُل ُقاَا الّمنعِم.

  ِبشدايعمٍ  ألو  سدقٌل  ،ف ؾَ قَ  ْـ مَ  بشايعمِ  إلقفؿ ك ل   َؾ  ِس إٓ ألُ  ققمٍ  ـْ ومن م 
: ويلددِل فُ ق َؾدد إك قددن ُ  ا بددفِ وقددهلل بّشدد ،ملسو هيلع هللا ىلص فؿ محؿددهللٌ ؿُ وخددنتَ  ،جهلليددهللوٍ 

 .الهللٓئُؾ الَقؼقـّقُم عؾك ِ هللِ   سنلتفِ 
  ُِـ  ، ففدق محؿدهللُ فُ َفدتعاِ  ألنْ  ملسو هيلع هللا ىلص ارِ  اسقلِ ب اإليؿننِ  َـ وم ِـ  ارِ  ع دهللِ  بد  بد

 يف يدقمِ  ،الػقدؾِ  يف عدنمِ  ،يف مؽمَ  هللَ لِ ، وُ الؼانل   الفننؿل   الؿطؾِ   ع هللِ 
ـِ اإل د ، ثدؿّ هُ ولدؿ يدَا  ألبدقهُ  َ  مدن :ن، يتقؿً ثـق نه ، و ّبدهِ اِ غَ يف ِ د فُ منتدل ألم 
 .طنلٍ   ف ألبقعؿ   ثؿّ  ،هجهلل  

  وإمنكددمِ  هللِ  بنلّصدد وانددتفَا  ،بنلتجددن وِ  ، ثددؿّ الغددـؿِ  باعددِل  وانددتغَؾ ،
 .ن( عنمً 52ه )وعؿُا  خهلليجمَ  فتزوَج 

  ّفدهللعن الـدنَس ن( عنًمد04ه )وعؿدُا  حداا َ  يف  دن ِ  الدقحُل  عؾقفِ  َل كزِ ألُ  ثؿ ، 
ـَ  ـْ َمد ُل ه، فدلوّ تعنلك وحدهللَ  ارِ  ع نيوِ إلك  ، خهلليجدمُ  مدـ الـمدن ِ  بدفِ  همد

ُـ  ، ومدـ الصد قنن عؾدل  الصدهلليُؼ  بؽداٍ  ألبق ومـ الاجنلِ   ألبدل طنلدٍ   بد
 .رضي اهلل عنهم أجمعين  

  َتعدنلك  ارُ  هُ هللَ ، وألّيديف داتفِ  ؾَل ، وابتُ إلقفِ  والهللعقوِ  ،تعنلك رِ  فُ كػَم  ذَل وب
إلددك  ثددؿّ  ،إقصددك إلددك الؿمددجهللِ  قً  لدد ، وألسدداى بددفِ بددنلؿعجزاِ  
  ربى.الؽُ   بفِ  هينِ   ـْ ، فاألى مِ  العُ  المؿقاِ  
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  ّـددك الؿمددجهللَ بَ   ددن  ثددؿّ قُ  ف ـددك ممددجهللَ  ،بعددهللهن إلددك الؿهلليـددمِ  هددنجَا  ثددؿ 
 بدهلل ٍ  بغدزووِ تعنلك  يف ارِ  هُ فنيَ جِ  ، وبهللألَ فُ حقلَ  الصحنبمَ  ، وجؿعَ الـ قي  
(، دهدد3) سددـمَ  هللٍ ُحددألُ   ددزووِ  ثددؿّ ، فقفددن الؿمددؾؿقنَ  (، واكتصددَا دهدد5) سددـمَ 
  زووِ  ، ثؿّ ملسو هيلع هللا ىلص ارِ   سقلِ  فؿ ٕماِ بعِض  لؿخنلػمِ  بمُ نفقفن الصح ؾَل وابتُ 

 فقفددن حنيثددمُ  ، وكددننَ ِؼ ؾِ صددطَ بـددل الؿُ   ددزووِ  ثددؿّ (، دهدد2) سددـمَ  الخـددهللِ  
 ضدل ار  عنئشدمَ  اضِ يف ِعد الؿـنفؼقنَ  وقعَ  حقُث  د(:ه6) سـمَ  اإلفِؽ 
  دزووُ  وبعهللهن كنكدْل ، واٍ  نسؿ  عِ َس  قِ  ـ فَ مِ تعنلك  ارُ هن ألَ فرّب ،عـفن

(، دهد6) سدـمَ  ضقانِ الّا  ، وفقف بقعمُ ي قمِ هللَ الحُ  ؾُح ُ   وقعَ  ، ثؿّ بـل قايظمَ 
(، ويف ده8) سـمَ  ممتمَ  (، وبعهللهن  زووُ ده7) سـمَ  قرَبَخ  ثؿ كنكل  زووُ 

 ، وزهددقُ  الحددؼ   وظفددق ُ  ،مؽددمَ  ( كددنن فددتُح دهدد8) ـ سددـمِ مِدد  مضددننَ 
ـٍ ُح   زووُ  فن كنكْل كػِم  ه يف المـمِ هللَ ، وبعال نطؾِ  ( دهد9) يف سدـمِ  ، ثدؿّ ـق

 ، ويخؾدِل ملسو هيلع هللا ىلص عؾك الـ ل   القفقيُ  ، وبعهللهن تقافهللِ  ت قكَ  كنكل  زووُ 
ـِ  الؼ نئُؾ   .نفقاًج ألَ  ارِ  يف يي

  َسددـمَ  الددقياعِ  مددع حجددمِ  ظددنمِ العِ  إحددهللاِ   ُا ألواِخدد دلددؽ كنكددْل  وبعددهلل 
، لألمنكددمِ  أليائددفِ  بعددهللَ  ملسو هيلع هللا ىلص لـ ددل  قيف اُتدد اٍ نددفُ ألَ  (، وبعددهللهن بث ثددمِ دهدد04)

 إلددك ققددنمِ  فِ تِددمّ يف ألُ  بنققددمً  فُ تُ وسددـّ  فُ نددايعتُ  زالددْل  ، وٓسددنلمِ ف لؾا  وت ؾقِغدد
 . ن َ الـّ  خَؾ يَ  هنَا ـؽّ تَ ـ ، ومَ مَ الجـّ  فن يخَؾ ـ ات عَ ، مَ المنعمِ 
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ّ ّّامركن  ّـــ:ّاإلًمامخامس  ّرّ ـــاٍخّومّ ـــةامٌّان 

 ؾَؼ الخَ  جؿعُ تعنلك يَ  ارَ  ألن  عهلَل الؿقِ ، وؽؾ  من يؽقُن ببِ  اإليؿننُ  وٍـو 
 :فِ بِ  ، ومؿن يتعؾُؼ مِ الؼقنمَ  يقمَ  نجؿقعً 

  ُالداوِح  ، وخداوِج فِ تِ ومشدؼّ  ،فِ وسدؽااتِ  الؿقِ   َـ مِ  :فِ منتِ ؼهللّ بؿُ  اإليؿنن 
 مالِ ـ ُسدمِد اِ ديف الؼ د من يحصُؾ  ، ثؿّ هن إلك المؿن ِ عقيِ ، وُ  ـ ال هللنِ مِ 

ـِ  ألو  ،عددقؿِ الـ   ـَ مِدد هُ بعددهللَ  ، ومددن يؽددقنُ فِ وك ق دد ،وييـددفِ  ،فِ ـ  ب ددَعدد :الؿؾؽددق
 .إلك ققنم المنعمِ  ربهِ يف قَ  العذاِا 

  ُإحدقالِ  اِ غق د، وتَ ِـ تَ الػِ  كظفق ِ  :ىغَا الص   المنعمِ  بلنااطِ  واإليؿنن ،
 زولِ وُكد ،والهللابدمِ  ،جنلِ الدهللّ  ُخداوِج و ،كنلؿ حؿِ  :ربىالؽُ  وإنااطِ 
 فن.بِ غاِ ـ مَ مِ  ؿسِ الّش  وطؾقعِ  ،ڠ عقمك

  ُـ وَمد ،ـ يف المؿقاِ  مَ  ُؼ فقصعَ  ،ولك يف الصق ِ إُ  مِ ػخَ بنلـّ  واإليؿنن
 ،نُس الـّد ُث  َعدفقُ  نكقدمُ الثّ  الـػخدمُ تؽدقُن  ، ثدؿّ ارُ  ـ نن َ إٓ مَ  يف إ ضِ 

 ؿ.فِ إلك  بّ  حشاونَ ويُ 
  ُـَ  العظدقؿِ  بدنلؿققِػ  واإليؿنن ـ مِد ؿُس ق الّشدهللكُ َتد ،سدـمٍ  أللدَػ  خؿمدق

 ؿ.عؿنلفِ ألَ  ِ  حَم فؿ بِ اقُ ع ؿ، ويؽقنُ فِ ؤوِس  ُ 
  َُـ  الؼضدن ِ  صدؾِ ف: لػَ  ب د عـهللَ  ملسو هيلع هللا ىلص ظؿك لؾـ ل  العُ  ػنعمِ بنلّش  واإليؿنن  بدق

 ،وتخػقددِػ العددذاِا  ،يف ُيخددقِل الجـددمِ  الشددػنعنِ   بؼقددمِ  ، ثددؿّ الخؾددِؼ 
 .والخاوِج مـ الـّنِ ، و قِاهن
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  ُؿ، ومـفددن حددقُض ُفددؿُ مَ مـددف ألُ  شدداُا تَ  إك قددن ِ  بددلحقاضِ  واإليؿددنن 
 .هُ بعهللَ  لؿ يظؿلْ  ـفُ مِ  َا اِ ـ َن ، مَ ملسو هيلع هللا ىلص  ل  الـّ 

  ُـِ واوِ الدددهللّ  اِ ْشددد، وكَ عؾدددك إعؿدددنلِ  مدددنِا بنلحِ  واإليؿدددنن  عِ ْضددد، ووَ ي
ـِ   نُس الـّد يؿدا   ، ثؿ  َا ِم َخ  ْل ػّ َخ  ـْ ، ومَ ف فنزَ قازيـُ مَ  ؾْل ؼُ ثَ  ـْ ؿَ ، فَ الؿقازي
، ه إلدك الجـدمِ ف جدنوزَ ُؾدعؿَ  َح ؾَ َ د ـْ ؿ، فَؿدعؿنلفِ ألَ  هلل ِ بؼَ  ااطِ عؾك الّص 

 .ؿَ يف جفـّ  ؼطَ إٓ َس و
  ُوألعظُؿف الـظُا إلك وجدِف ار  ـك،ػْ فن الذي ٓ يَ عقؿِ وكَ  مِ بنلجـّ  واإليؿنن

 .َعؾقفؿ الؽايِؿ، وحؾقُل  ضقاكِفِ 
  ُصدنوُ ن العُ وألّمد ،فقفن هللونَ خؾّ فقُ  ن الؽػن ُ فن، فلمّ حقؿِ وَج  نلـن ِ ب واإليؿنن 

ـَ  َـ مِ   .ـفنمِ  خاجقنَ يُ  ثؿّ  ،تعنلك ارُ  إدا نن َ  بقنَ عذّ قُ فَ  الؿممـق
  ُفِ هلللِ وعَ  ارِ  ؽؿمِ بحِ  ن ِ الـّ  ، ويخقُل فِ وفضؾِ  ارِ  باحؿمِ  مِ الجـّ  خقُل وي . 

ّ ّّامركن  ّامص  ّـــ:ّاإلًمادس  ّدرّ ـــةامقّان 

 هِ تعدنلك وتؼدهللياِ  ارِ  ؾدؿِ عِ ق بِ ُهد يف الؽدقنِ  مدن يؼدعُ  ؾ  ُكد بلن   اإليؿننُ  هقَ 
 ومااتُ  الؼهللِ  أل بٌع: ضك، وقَ  إٓ من نن َ  ، ف  يؼعُ فِ وخؾؼِ  فِ تِ ومشقئَ 

 ندل ٍ  كدؾ   يعؾدؿُ  تعدنلك ارَ  بدلن   اإليؿدننُ  وهق: العؾؿُ  :األولى الؿرتب   
 ًٓ  .وتػصقً   جؿؾمً  ،اوألبهللً  ألز
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 َمؼددنييَا  َكتدَ  تعدنلك  ارَ  بدلن   اإليؿددننُ  وهدل: الؽتنبدمُ  :الث كقَ    الؿرتبَ   
ـَ  وإ ضِ  ؿنواِ  الّمد َخْؾدِؼ  ، َقْ دَؾ يف الؾ قِح الَؿحػقظِ  نل ٍ  ؾ  كُ   بخؿمدق

 سـٍم. أللَػ 
 تعنلك. ارِ  بؿشقئمِ  نل ٍ  كؾ   بلن   وهل اإليؿننُ : الؿشقئمُ  :الث لث    الؿرتب   

 نلٍ . كؾ   تعنلك خنلُؼ  ارَ  بلن   وهق اإليؿننُ : الَخؾُؼ  :الؿرتب   الّرابع   
 تعددنلك  ارُ  هددهللاهُ  ، بعددهلل ألنْ فِ يف ألفعنلِدد واختقددن ٌ  مشددقئمٌ  لددفُ  إكمددننٍ  ؾ  وُكدد

ـِ  ـِ ، وبددقّ المد قؾق  ارُ ف َعؾَِؿدد نعّؿدد ُج خددُا دلددؽ ٓ يَ  عَ ، وَمددـ لددف الطددايؼق
 ف ٓ يحدتج  لؽـّد ،اضدك بدفِ ويَ  ،تعدنلك ارِ  لؼدهلل ِ  ؿُ مدؾّ ، فقُ وقهلّلَ هُ تعنلك 
 .مِ قَ عؾك الؿعِص  بنلؼهلل ِ 

 ىواقُض ٌِ  اإلميا
  ُاك ف ؼنقِ واسدتح ،فػنتِ يف ِ   هلل  تعنلك كِ  رِ  جعَؾ ، وهق ألن يُ إكرُب الش 

 .يف الؽقنِ  ففِ تصّا و ،وِ لؾع نيِ 
  ف، ع دهلل مدـ يوكِدتُ و ُيمدتغنُ  هبدن، فؿ،و ب   بقـ الخؾِؼ  واسطمٍ  جعُؾ

ـُ  صاُء وتُ   .لفن الؼاابق
  ُ إهنَكُتفن ألو تعنلك، ارِ  نعنئاِ  مـ بشل ٍ  آستِفزا  ًٓ  .فعً   ألو قق
  حُا ـ   والتؼاُا  ،الم    .الغقِ   عؾؿِ  ايعن ُ الؽفنكُم، و، وإلك الج
  ُنايَعتِفِ  اهُ ، ألو كُ تعنلك ارُ  مؿن ألكزَل  نل ٍ  غُض ب. 
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  ـِ  عـ اإلعااُض  .، وَجحهلُل نلٍ  مـ ثقابتِفلف آكؼقنيِ  وعهللمُ  ،الهللي
  َفن.تِ   حقّ  عهللمِ  تعنلك، واعتؼنيُ  ارِ  نايعمِ   قاِ  ػضقُؾ ت 
  ُملسو هيلع هللا ىلص الـ ّل  عـ ناعِ  إولقن ِ  اوِج ُخ  جقازِ  اعتؼني. 
  ُاإلس مِ  هتؿ ضهللّ ومـن ُا  ،ؿهكػاِ  ومح مُ  ،الؽػن ِ  مقآو. 

 ُةزياد ٌِ  اإلميا
ٌُ َُٔيقَوَت أسبأب ًِ، ؤمباملعصئة يقُص، وَيبالطاعٔة يزيُد اإلميا  :ت

 .  عؾك اإليؿننِ  بنلث نِ   الهللعن ِ  كثاوُ  (1)
 .وعؿً   اوتهللبًا  ت ووً  عؾك الؼاهنِ  اإلق نُل  (2)
 .   الذكاى والؿقعظمِ  ، وسؿنعُ العؾؿِ  طؾُ   (3)
 .مِ حَ نِ  الـّ  نلحمِ لّص ا فؼمِ الا   اختقن ُ  (4)
       .الؿمجهللِ  ولزومُ  ،الجؿنعمِ  عؾك   وِ  الؿحنفظمُ  (5)
 .الع نياِ   مـ كقافؾِ  اإلكثن ُ  (6)
 .كاِ والذ   وآستغػن ِ  التقبمِ  َيوامُ  (7)
 .الجـنئزِ  ونفقيُ  ،الؿاضك عقنيوُ  (8)
      .الؿقِ   ُا ذك  وتَ  ، ق ِ الؼُ  زين وُ  (9)
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 ـفن:، ومِ الؽ نئاِ  اجتـنُا  (11)
  ُوالحؾدُػ  ،والتشدنؤمُ  ،والتؿدنئؿُ  ،ومـدف: الايدن ُ ، إ غُا  الشاك 

                  .، و قُاهتعنلك ارِ  بغقاِ 
   ُـِ  عؼق             .الاحؿِ  وقطقعمُ  ،القالهللي
  َـَ  الؿعصدقممِ  سِ قػالـّ  كػِمف، ألو تُؾ ق ـَ لمَ مدتَ والؿُ  مدـ الؿمدؾؿق  ـق

ـَ       .       والُؿعنَههللي
  بلكقاِعفن ُش والػقاحِ  ،كنالّز    .          
  الخ نئِث  ، وجؿقعِ خهلل اِ  ل الؿُ ، وتعنطِ الخؿاِ  اُا ُن. 
  بدح ومدن دُ  ،الخـزيداِ  ولحدؿِ  ،والدهللمِ  ،من  مـ الؿقتدمِ حّا الؿُ  ألكُؾ

        .، و قِاهنكمننِ بنإل من يضا  كؾ  و، جنسنِ  ، والـّ ارِ  لغقاِ 
  وهق التػنضُؾ بقـ إ ـنِء الّابقيِم، ألو تدلخقُا التؼدنبِض، بنالّا :

 .هو الزينيُو يف الؼاِض، و قُا أل
  ُوآخت ِس، كنلماقِم، :بنل نطؾِ  إمقالِ  أَلخذ ،  .والغصِ   والغش 
  ُ ممُ ُع الُؿحّا ق قالو ،نقوُ والا   ،الؼؿن.                    
  ُف قَ ألكقاعِ  بجؿقعِ  وال غُل  ،الظؾؿ ًٓ               .  عً  وفِ  ق
  ـُ ، والطعؾقفؿ وآف ا ُ  ،إباين ِ  قذُء        .   إكمنِا  يف ع
  ُوالّشتؿ ، ـُ           .، والـّقنحُم عؾك الؿّقِل الغق ُم، والـّؿقؿُم، والؾع
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  ـُ  ،والزو ُ  ،والخقنكمُ  ،الؽذُا      .   الغؿقُس  والقؿق
  ّـ  مهللُ والحَ ، ؼهللُ والحِ  ،ـ  والؿَ  ،ُا ؽ   الت  .            ، وسقُ  الظ
  ُُبغُضفؿ ألو فؿ،اكتؼنُ   ألو الّصحنبِم، بعضِ  يف القققع             . 
  ُوعدهللُم الحؽدِؿ بشداِع مِ ـّ لؾم   مخنلػمٍ  ع نياٍ  و اعتؼنياٍ   ابتهللاع ،

        .عنلكارِ تَ 
  وألولقدنِ  ألمدقِ هؿ، والتػداُ  يف ، ـَ الخاوُج عـ جؿنعِم الؿمدؾؿق

 . ـِ  الهللي
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 الم  ـــاإلس: اـثاهيً 

 
  مـ  ، والربا وُ مِ نعَ بنلطّ  لفُ  كؼقنيُ ، وآقحقهللِ عنلك بنلتّ تَ  رِ  م مُ تِ هق آْس

 .فِ وألهؾِ  اكِ الش  
  ُـ  :، ولف إط قننِ نسِ لؾـّ  الذي ا تضنهُ  تعنلك الخنلهللُ  ارِ  وهق يي

   ٌ وهدق قاهُ ـ ِسدَمد يونَ  هُ عنلك وحهللَ تَ  ارِ  بؿعـك ع نيوِ  :عنم   إط ،
ـُ   .إك قن ِ  جؿقعِ  يي

   ٌ هبددن  التددل جددن َ  الؼدداهنِ  ايعمِ بَشدد هللِ ع  ددبؿعـددك التّ  :خددنص   وإطدد
 . فُ  ؾَ ن قَ لؿَ  ، وهق كنسٌ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل  

 ُُـــأركاُى 
 ، و ددقمُ كددنوِ الّز  ، وإيتددن ُ  وِ الّصدد ، وإقددنمُ ، وهددل: الشددفنيتننِ خؿمددمٌ 

 . ال قِل  ، وحج   مضننَ 

ّ ّّامركن  ّاألول  ّان ّـــهادت:ّامش 

  َإلددفَ َٓ ن أل شددفهللَ يَ  نْ أل   ّٓ ه هللَ تعددنلك وحدد ارَ  بددلنّ  اإلقدداا ُ  ن:ومعـنهدد،  ارُ إ
 ،ف هدددددق ال نطدددددُؾ وَكددددديُ  ع دددددهللُ مدددددن يُ  كدددددؾ   وألن   ،بحدددددؼٍّ  الؿع دددددقيُ  هدددددق
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 ، وٍي:سبعٌة وحئدالٓت كلنٔة وطروُط

    .نوإث نتً  ننهن كػقً بؿعـَ  الِعْؾؿُ  (1)
ـُ  (2)  .الؿـنيف لؾشؽ ،هبن القؼق
 .فقفن، الؿـنيف لؾـػنِ   هللُ  الص   (3)
 .اكِ الؿـنيف لؾّش  فقفن، اإلْخ ُص  (4)
 .نلٍ  مـفن لاي   الؿـنيف ُ قُل لفن،الؼَ  (5)
 .عـفن فن، الؿـنيف لإلعااضِ لحؼققِ  كؼقنيُ آ (6)
 .ُمؼَتضقنتِفن مِـ نل ٍ  غضِ الؿـنيف ل ُ  ،ُح  فن (7)
  ّهدق  ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل   بدلن   اإلقداا ُ ، ومعـنهن: ملسو هيلع هللا ىلص و سقُلف ع هلُله امحؿهللً  وألن

َـ  قّ الـّ  ؿُ خنتَ  فك ـتَ ، ويُ َا مَ فقؿن ألَ  فقطنعُ ، يف هذه الشايعمِ  وهق الؿت قعُ  ،ق
 .َا  َ ْخ من ألَ  يف كؾ   ُ  صهلل  ، ويُ َا زَج عـف وَ فك ن كَ ؿّ عَ 

ّ ّـــامصّامثاهي:ّامركن   الة 

 الطَارُةَا ِطوشرمً و 
  ُبنلغمدؾِ  كرِبإَ  ـ الحهللِ  ، ومِ ضق ِ بنلقُ  إ غاِ  هللِ  مـ الحَ  وتؽقن ،

 .فنتِ بنزالَ  ـ الـجنسنِ  ومِ 
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   ُك بـدقاقضِ مدؿّ ويُ  ،لدف القضدق ُ  ق مدن يجدُ  فُفد :إ دغُا  ألمدن الحدهلل 
 :أتقمِ  إمق ِ  حهللُ وهل ألَ  ،ضق ِ القُ 
 .يُح والّا  طُ والغنئِ  قُل ال َ  (1)
مدن  قَ وُهد :ِي يْ ، والدقَ وِ فقَ الّشد عـدهللَ  ُج خدُا وهق مدن يَ  :ِي الؿذْ  اوُج ُخ  (2)

  .قلِ ال َ  بعهللَ  ُج خُا يَ 
 .ب  حنئؾٍ  وٍ قَ فْ َش بِ  ِج ْا الػَ  س  مَ  (3)
   .إي اكٌ  عفُ ك مَ  ؼَ الذي ٓ يَ  ُ  غاِ متَ الؿُ  قمُ الـّ  (4)
  .و إ ؿن ٍ أل ؽاٍ لُم  العؼؾِ  زواُل  (5)
 .الحـنبؾمِ  عـهللَ  اإلبؾِ  لحؿِ  كُؾ ألَ  (6)
   ُأتقمِ  إمق ِ  ألحهللُ  وهقَ  ،مُؾ الغُ  لفُ  من يجُ   ففقَ  :إكرُب وألمن الحهلل: 

 .ولق ب  إكزالٍ  ،ؿنعُ الجِ  (1)
   .قمِ ألو الـ   ظمِ ؼَ يف القَ  ـل  الؿَ  كزوُل  (2)
   .ػنُس والـ   الحقُض  (3)
 .الؽنفاِ  إس مُ  (4)
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 جاساُتا الٓيوأٓم: ََ  :ليي ما َيف

  قدداِ  الحققاكددنِ   ـ جؿقددعِ ومِدد ،ـ اإلكمددننِ مِدد طُ والغددنئِ  قُل الَ دد (1)
 .ف طنهاوٌ فػض تُ  فُ لحؿُ  مكُؾ ن من يُ ، ألمّ الؿلكقلمِ 

 .ُي يْ والقَ  ُي ذْ الؿَ  (2)
 . قُح مػُ الؿَ  مُ الهللّ  (3)
 . ػنسِ والـ   الحقضِ  يمُ  (4)
 .  نعِ والّم  ؾِ  الؽَ  عنُا لُ  (5)
 .   نعِ والم   ؿقاِ نلحَ ك :مـ الحققاكنِ   فُ ؿُ لح ُؾ مكَ ومنٓ  يُ  ،ـزياِ الخِ  لحؿُ  (6)
 :الحشددااِ  و، ، والجدداايِ ال حدداِ  ثـك مـفددن مقتددمُ مددتَ ويُ  ،الؿقتددمُ  (7)

 .ؿؾِ والـّ  حؾِ والـّ  بنِا كنلذ  
   ُـ هدذهِ ف مِد د تِ  حدؾ  ومَ  ،فُ قَبدوثَ  ،فُ هللَكدبَ  َا طف  ن يُ ل ألَ عؾك الؿصؾّ  يج 

ـِ ـ الّمدمِد خدن ٍج  ـ كؾ  مِ  َل متـجِ ، ويَ جنسنِ  الـّ  ، يِح ـ الدّا إٓ مِد ، قؾق
 :ايً ـػداِ ك مُ وإن  دؾّ  ،الؽايفدمَ  الداوائَح  فِ وثقبِ  فِ عـ كػِم  زيُؾ كذلؽ يُ و

ـُ ى مِ ى مؿن يتلدّ تتلدّ  ئؽمُ فنلؿ   . هيمَ  ـف اب
 إدا  الصد وُ  ُؾ  ُطد، كؿدن ٓ تَ الـجنسدنِ   مدمِ  مَ بؿُ  هُ ضقؤُ وُ  ُض ـتؼِ ٓ يَ و

 .فنبِ  عؾؿَ ألن يَ  ك يونَ  ؾّ 
  ْفُ   تَ  وتنبعَ  ،استطنعَ  نِ ألزالفن إف   تِ  ألثـن َ  جنسمِ نلـّ ب ؿَ ؾِ عَ  إن . 
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 ضوِءالُو صفُة
 .فِ بؼؾ ِ  القضق َ ـقي يَ  (1)
 .(ارِ  سؿِ ن: )بيؼقُل  ، ثؿّ فِ ضقئِ وُ  ق َؾ  متنكَ ألن يَ  متح   ويُ  (2)
ـِ سغَ إلك الا   اٍ  مّا   َ  ثَ  فِ قْ كػ   غمُؾ يَ  ثؿّ  (3)  .ق
ددد الؿدددن َ  لخدددذُ يَ  ثدددؿّ  (4)  -واحدددهللوٍ  مٍ اَفدددبغَ - فِ كِػدددوألَ  فِ ِؿدددف يف فَ ويجعُؾددد فِ بؽػ 

 . اٍ  مّا  ، ث َ  ُؼ تـِش ْم ويَ  ،ُض ؿَ ْض تؿَ فقَ 
 ـْ ، ومِددناًضددعَ  نِ دُ إلددك إُ  نِ دُ ـ إُ مِدد ،اٍ  ّا َمدد ثدد َ   فُ جَفددوَ  غمددُؾ يَ  ثددؿّ  (5)

ـِ الدذّ  إلدك ألسدػؾِ  الاألسِ  عاِ َن  مـنبِل  ًٓ ُطد ق ـ  ، ويُ ق  تخؾقدُؾ  ؾِ ُجدلؾّا  مد
 .فِ حقتِ لِ 

ِـ الِؿد إلك من فقَ   عفِ ـ أل نبِ مِ  ،اٍ  مّا  ث َ   هلليفِ يَ  غمُؾ يَ  ثؿّ  (6)  ، ي دهللألُ افؼق
 .ماىالقُ  ؿـك ثؿّ بنلقُ 

 ثؿّ  ،هِ اِ مخ  إلك مُ  فِ  ألِس  مِ ؼهلل  ـ مُ مِ  هلليفِ يَ  ا  ؿِ ، يُ واحهللوً  ماوً  فُ  ألَس  يؿمُح  ثؿّ  (7)
 .فِ مِ ؼهلل  إلك مُ  يعقيُ 

 فِ ْقددبنهبنمَ  ُح ويؿَمدد ،فِ قْ تَ نبَ سدد ّ  ُؾ هللِخ ، ُيددهللوً واِحدد اوً َمدد قددفِ كَ دُ ألُ  يؿمددُح  ثددؿّ  (8)
 .ؿنهُ َا ظنهِ 

، فِ ْقدمَ هللَ قَ  عَ  دنبِ ألَ  ُؾ خؾ د، ويُ ِـ قْ عَ دالؽَ  عَ َمد اٍ  مدّا  ثد َ   قفِ جؾَ  ِ  ُؾ غِم يَ  ثؿّ  (9)
 .ىَا ْم القُ  ك ثؿّ ؿـَ بنلقُ   هللألُ يَ 
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ّٓ  ٓ إلددفَ  نْ ألَ  ألنددفهللُ : )يؼددقُل  ثددؿّ  (11)  ألن   ، وألنددفهللُ لددفُ  ه ٓ نددايَؽ وحددهللَ   ارُ إ
ـَ ؾـدل مدـ الّتداجعَ  فدؿّ ، الؾّ فه و سدقلُ ع دهللُ  امحؿهللً  ؾـدل مدـ واجعَ  ،قابق
ـَ تطفّ الؿ  .(اي

  ُف عدـ ثد ِ  ألعضدنئِ  مدؾِ يف  َ  زيدهللُ ، وٓ يَ فتِدؿنمَ ؾدك عِ ع ؿمدَح يَ  ألنْ  ولف 
 .يف الؿن ِ  ماُء وٓ يُ  ،اٍ  مّا 

 صِلالُغ فُةِص 
ٌََط شَلللُغ  : ريقتا
، فيف قؾ ِ  مَؾ الغُ  ـقَي يَ  ألنْ  : وهَل نفَ هللوكِ ب مُؾ الغُ  ٓ يصح   واج مٌ  طايؼمٌ  (أ )

دديُ  ثددؿّ  يف  غؿددنسِ ألو بنٓك ،ؾقددفعَ  فِ صدد   ، بِ هللكددفِ بَ  عؾددك جؿقددعِ  الؿددن َ  ؿَ عؿ 
 .هوكحقِ  ،ألو بحاٍ  ألو هناٍ  ،حقضٍ 

 :كؿن يؾل : وتؽقنُ كنمؾمٌ  ممتح مٌ  ؼمٌ طاي (ب )
 .عنلكتَ  ارَ  لمؿ  ف، ويُ بؾمنكِ  طِؼ الـ   ف يونَ ؼؾ ِ بِ  مَؾ قي الغُ ـيَ  (1)
 .فشؿنلِ ى بِ ـ إدَ ف مِ ومن أل نبَ  فُ فاَج  ُؾ غِم يَ  (2)
ـِ الؼَ  َا مخ  يُ  ألنْ  ، ولفُ كنمً   اضق ً وُ  تقضلُ يَ  ثؿّ  (3)  .فِ مؾِ  ُ  إلك هننيمِ  هللمق
ـَ إيْ  فُ ؼّ ِن  ُؾ غِم يَ  ثؿّ  (4)  .مَا إيْ  فُ ؼّ ِن  ، ثؿّ ؿ
 فِ هللكِدعؾدك بَ  ثدؿّ  ،فِ عؾدك  ألِسد الؿدن َ  ، يصد   فِ هللكِدبَ  سدنئَا  غمُؾ يَ  ثؿّ  (5)

 .اٍ  مّا  ث َ  
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  ُ ؼدُض كَ ولدك إَ  ، إٓ ألن   َؼ فن كؿدن َسدػنِسدفن وكِ قِض مـ َح  الؿاألوِ  مُؾ و 
 .مِ الجـنبَ  مؾِ  ُ  بخ ِء  ،هـنهن اِ ػنئِ َض 

 نهــالتي 
  ُؿ ًٓ  بنل اِا  الطفن وُ  هق: الّتَقؿ  ِـ  َبهلل  والُغمِؾ. الُقضق ِ  ع
 :ُؿ  وُيشاُع الّتَقؿ 

  .الؿن ِ  هللمِ ـهلل عَ عِ  (1)
، الؿن ِ  إلك مٍ حنَج ل، ألو ضٍ َا ف لؿَ عؾك استعؿنلِ  هلل وِ الؼُ  هللمِ ألو عَ  (2)

 . فبِ   ُ ا  تَض قهلل يَ  ايٍ بَ  وِ هللّ ألو ِن 
   ِ ُؿِ قؿ  الت   ػم: 

 .  فِ ؾ ِ ؼَ بِ  يفِ ـقِ يَ  (1)
 .  جهلل انِ هبن مـ الُ  صُؾ تّ ألو من يَ  إ َض  ضاُا يَ  ثؿّ  (2)
  .فِ قْ كػ   َا وظنهِ  ،فُ جفَ وَ  ؿمُح ويَ  (3)
  َدـ يُ َمد جدهللْ ولدؿ يَ  ،ؿِ قؿ  والتّ  ضق ِ عـ القُ  َز جَ ـ عَ وم  ، وخدنَء هُ ُا طف 

 .او وِ ف لؾّض ل عؾك حنلتِ صؾّ ف يُ فنكّ  : وِ الّص  وقِل  اوَج ُخ 
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 نِيّفعلى اخُل ُحــنصـال 
  ُه، وكحددقِ  ؾددهللٍ ـ جِ مِدد ؾِ ْجددعؾددك الا   ُس ؾدد َ مددن يُ  :ػ  بددنلخُ  الؿؼصددقي

 . هوكحقُ  ذا ُ ف الحِ بِ  ؾحُؼ ويُ 
  َؿنفِ ألسػؾِ  ؿن يونَ ألع هُ  َح َم مَ  :ؿنلفُ  نًم ـ كنن ٓبِ ؿَ ف. 
  ُاوطٍ ُن  أل بعمُ  ِـ قْ ػ  عؾك الخُ  مِح لؾؿَ  اطُ تَ شوي: 

 .فن وٍ فؿن عؾك طَ ل نًم ٓبِ  يؽقنَ  ألنْ  (1)
ـِ طدنها ننِ ألو الجق ب الخػننِ  يؽقنَ  ألنْ  (2)  كجمدمً  كنكدْل  ، فدننْ ي

 .عؾقفن الؿمُح  جقزُ   يَ ف
ألو مدن  ،ـنبمِ ٓ يف الجَ  ،إ غاِ  ِ  ؿن يف الحهللَ فُ محُ مَ  يؽقنَ  ألنْ  (3)

 .مَؾ الغُ  يقجُ  
 ولقؾدمٌ  ، وهدق يدقمٌ ناعً َن  يِ ؿحهلل  ال يف الققِل  الؿمُح  يؽقنَ  ألنْ  (4)

 :ألي ،منفاِ قفن لؾؿُ بؾقنلِ  ألينمٍ  ، وث ثمُ (سنعمً  50) :ألي ،لؾؿؼقؿِ 
 .محمٍ مَ  لِ وّ ، مـ أل(سنعمً  75)

  فنكتفدن ُ  :فِ عؾدك طفن تِد مدن يامَ  ،ك مدن ندن َ ؾّ َ د :الؿهللوُ  فندا اكتفِل 
 . مِح الؿَ  ـ مقاكعِ ق مِ ؿن هُ ، وإكّ ق ِ ضالقُ  قاقضِ ـ كَ مِ  لقَس  هللوِ الؿُ 
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 ورِةــالَع ِرِتَش رُطـــَش 
ـَ  ُؾ ُج ل الا  غطّ ، فقُ لؾص وِ  تفُ زيـَ  ويلخذُ  ،فُ تَ عق َ  مُ يَ  ثؿّ  د مدن بدق  اوِ الم 

 . وِ لص  َيؽِشُػ َكتَِػُف يف آ  ك الؿحامُ ، حتّ فِ قْ ؼَ ل عنتِ غطّ كؿن يُ  ،ك مِ ك الا  إل
 دمَ نفَ ػّ الش   الؿ بَس  َس ؾ َ ألن يَ  ٓ يجقزُ و  ُػ ِشدـؽَ التدل تَ  مَ ؼَ ق  ، ألو الض 

 .جقيِ والم   يف الاكقعِ  معفن العق وُ 
  ّـِ  فَ فن إٓ القْج كِ بهللَ  ل جؿقعَ ط  غفتُ  :ن الؿاألوُ وألم   يجدُ  ، وٓوالؽػدق

ـِ بق َ الَجدد عؾقفددن لدد ُس  فددن ثقبُ  يؽددقنَ  ل ألنْ ؽِػدد، بددؾ يَ فنيف  دد تِ  ق
ـِ  فق َ ل ظُ غطّ يُ  طقيً    .  الؼهللمق

 الِةـــالصَّ ُةَفِص 
 .َؽ كِ هللَ بَ  ؿقعِ جَ بِ  ؿن كـَل حقثُ  الؽع مَ  ؾِ  ِ ؼْ فنستَ  : وِ إلك الّص  ؿَل إدا قُ  (1)
 :، وهل ؾمِ الؼِ  إلك  قاِ  عفن الص وُ مَ  تجقزُ  ألعذا ٌ  وهـنك (2)

  دد الـنفؾددمِ  وُ  دد دد ك الطددنئاوِ عؾدد ػاِ يف الم  دد ن وِ ق  ألو الم  ، مِ ػقـَ ألو الم 
 تؽ قداوِ  عـدهللَ  الؼ ؾمَ  َؾ ؼ ِ متَ يَ  ألنْ  -ـَ ؿؽ  تإدا - ح   متَ ويُ ن، وكحقهَ 
 .فِ بِ  تقجفْل  حقُث  فُ جِ يتّ  ثؿّ  ،اإلحاامِ 

  ُإدا  هدن،وكحقِ  ،مِ ػقـَ ألو الم   ن وِ ق  ألو الم   ك الطنئاوِ عؾ اضِ الػَ    و
ِـ  َز جَ عَ   .الققِل  اوَج ُخ  وخنَء  ،آستؼ نلِ  ع
  ُهلليهللِ الّش  يف الؼتنلِ  الخقِء    و. 
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  عؾدؿْ لدؿ يَ  يف مؽننٍ  ـ كننَ مَ  ، ألوْ كنلؿايضِ  عـ آستؼ نلِ  العنجُز 
 . ؾمَ الؼِ فقف 

 ،ف د تُ  ْل حّ َ د :يحا  والت   آجتفنيِ  بعهللَ   ؾمِ الؼِ  ك إلك  قاِ  ؾّ  وإنْ  (3)
إلددك   َ  ددنيِ يُ  فعؾقددف ألنْ  :الصدد وِ  ن َ ؿفددن ألثـددعؾِ  ، فددننْ عؾقددفِ  وٓ إعددنيوَ 
 .كَض قؿن مَ فِ  ف  حقحمٌ و  تُ  ،ناستؼ نلفَ 

ّٓ  ،نقنئًؿدد َل صددؾ  يُ  ؾقددف ألنْ عَ  ويجددُ   (4)  فقفددن الصدد وُ  جددقزُ تُ   حددنٍٓ   يفإ
 :، وهَل اقنعهللً 
  طنعَ اسدتَ  إنِ  نًمدل جنلِ صدؾ  فقُ  ،عدـ الؼقدنمِ  العدنجُز  الؿايُض،  ّٓ  وإ

 مدجهللُ ، وٓ يَ فِ ـ  كقِعدمِد خػدَض ألَ  هُ جقيَ ُسد جعُؾ ، ويَ ٍ  ـْ ؾك َج عَ فَ 
 .هنوكحقِ  عؾك وسنيوٍ 

   َل صدؾ  يُ  نْ ألَ  فُ جدقز َلدفقَ  ،هلليهللِ الّشد والؼتدنلِ  قِء الَخد ل   وَ الؿصؾ 
 .ن ً  اكِ 

  َوخشدَل  ،هدنوكحقِ  ألو سدػقـمٍ  يف طدنئاوٍ  قدنمِ ـ الؼِ مِد ـْ لؿ يتؿؽ   ْـ م 
 .الققِل  خاوَج 

 ددد  ،ندددن َ  إنْ  اقنعدددهللً  ، ألون اكً ددد الـقافدددَؾ  َل صدددؾ  يُ  ألنْ  فُ َؾددد، فُؾ الؿتـػ 
 .ذ ٍ عُ   بِ 

 مٍ ؾَمدجِ  ألو ألي   ،الصد وِ  قسِ ؾألو كجُ  ،نعً  ب  مُ  ؾَس َج  اك قنعهللً مـ  ؾّ وَ  (5)
 .فنقعُ متطِ يَ 
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 نًم ألو ٓبِ  ،ً  ـتعِ مُ  َل صؾ  يُ  ألنْ  لفُ  كؿن يجقزُ  ،نقً حنفِ  َل صؾ  يُ  لف ألنْ  ويجقزُ  (6)
 .اًا ه إدا كنن طنهِ ذا َ حِ 

ألو  كعؿدقيٍ  :رٍبِند أَلكثدُا مدـ ،ا تػدنعٌ مدن لدف  وهدل كدؾ   ، وٍ ل إلك ُس صؾ  يُ و (7)
، ألد عٍ  ث ثددمِ  هللكق مـفددن مؼددهللا َ ف، َيددنَمددألمَ  خصٍ َندد ألو ألي   ،ألو عصددن جددهللا ٍ 
ـَ بقـَ  ويؽقنُ   .نتؼاي ً  رٌبوهق ِن  ،نوٍ َن  ؿا  مَ  ؼهللا ُ ه مِ جقيِ ُس  قضعِ مَ  فن وبق

مدنجهلِل وٓ يف الؿَ  ،فدن، وٓ فققَ نطؾًؼدمُ  إلك الؼ دق ِ   وُ الّص  جقزُ  تَ وٓ (8)
 .هؿألو  قاِ  لألك قن ِ  اكنكل ق ق ً   ٌ سقا ُبـقْل عؾك الؼ قِ ،التل 

 ، وٓ فداَ  هِ جقيِ ُسد ل يف مقضدعِ صدؾ  الؿُ  ِي هللَ بقـ يَ  الؿاو ُ  وٓ يجقزُ  (9)
ـَ   .او وِ إٓ لؾض   ه مـ الؿمنجهللِ و قاِ  امِ الحا الؿمجهللِ  يف دلؽ بق

َـ  يؿا   األحهللً  هللعَ ألن يَ   وٍ ُس  ل إلكلؾؿصؾ   وٓ يجقزُ  (11)  .فِ يْ هللَ يَ  بق
دتَ  ف يونَ  ِدؾْ إلقفدن، بؼَ  التل قنمَ   وَ يـقي الّص  ؿّ ث (11)  هِ ويِ و ُ  عدهللمِ لِ  :هبدن ظٍ ؾػ 

 .مِ ـ  الم   يف
يف  بدنلتؽ قاِ  فُ قتَ َ د افدعُ ، وٓ يَ (ألكدرُب )ارُ : فِ بؼقلِد  وَ الّص  ُح متػتِ يَ  ثؿّ  (12)

دد ؾقاِ  ّصددال ّٓ  مِ اي  الم   َ  ِؼددٓ عَ إ الؿددلمقمُ  ُا ؽ  دد، وٓ يُ نإمنًمدد  إدا كددننَ إ
 . قاِ ؽْ ـ الت  مِ  اإلمنمِ  اكتفن ِ 

د، ويُ فُ عَ أل دنبِ  هلل  ُؿد، يَ هُ عهللَ ألو بَ  فُ  ؾَ ألو قَ  قاِ ؽ الت   عَ مَ  فِ يْ هللَ يَ  عُ افَ ويَ  (13)  فِ ْقدػ  كَ  فُ قج 
ك ّتددؿددن َح فُ عُ افَ يَ  ن، وألحقنًكددفِ ْقدد َ ؽِ ـْ مَ  وَ ذْ َحدد فِ ْقددػ  كَ  ُؾ جَعدد، ويَ  ؾددمِ إلددك الؼِ 

 .فِ قْ كَ دُ ألُ  ي هبؿن ألطااَء حندِ يُ 
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د ِ هللْ مداى عؾدك َ دؿـدك عؾدك القُ القُ  هُ هللَ َيد عُ َضديَ  ثؿّ  (14) عؾدك  هللَ نعِ ه، ألو الم 
 هُ هللَ َيد عَ َضديَ  ألنْ  قزُ جد، وٓ يَ مداىؿـك عؾدك القُ بنلقُ  ُض ؼ ِ ، ألو يَ هللِ نعِ الم  
 .فِ تِ َا ؿـك عؾك خنِ  القُ 

ـ مِدد قددفِ ؾفِ هلل يُ مددن َقدد ؾ  ُكدد َ  جـ ددتَ يَ  ، وألنْ فِ يف  دد تِ  عَ خَشدديَ  ألنْ  ؾقددفِ وعَ  (15)
 فُ عُ هللافِ ق يُ ، وٓ وهُ فقفِ شتَ يَ  طعنمٍ  وِ َا حْض ل بِ صؾّ ، وٓ يُ سقمٍ و ُ  َء خن ِ زَ 

 .والغنئطُ  ال قُل 
ًٓ وِندد نؿقـًدديَ  ُل ِػددؾتَ ، وٓ يَ هِ جقيِ ُسدد إلددك مقضددعِ  فِ يف ققنمِدد ـظددُا ويَ  (16) ، وٓ ؿن

 .حنجمٍ  لغقاِ  نِ  كَ مـ الحَا  ُا ؽثِ ، وٓ يُ ؿن ِ إلك الّم  اهُ َص بَ  افعَ يَ  ألنْ  جقزُ يَ 
 وهددَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ددل  عددـ الـّ  مِ َتددبِ نالثّ  قددمِ إيعِ   عضِ بِدد الؼدداا وَ  ُح مددتػتِ يَ  ثددؿّ  (17)

 :مـفن ،كثقاوٌ 
 .«كوال إله غقر   ،ك  وتع لى جد   ،كاسؿ   رك  وتب  ،كوبحؿده  ك الؾفم  بح ك  س  »
 ـ الشددقطننِ مدد بددنرِ  ألعددقدُ : )اا  ِسدد فقؼددقُل  ،تعددنلك بددنرِ  مددتعقذُ يَ  ؿّ ثدد (18)

   .هن مؿن و يَ  قَا ، ألو (الاجقؿِ 
 ، يف كدؾ  «تحدمِ الػن سق وَ » ، و يؼاألُ ﴾ ھ ھ ھ ھ﴿: يؼقُل  ثؿّ  (19)

 . كعمٍ 
دد (21)  ،هيددمٍ  كددؾ   عؾددك  ألسِ  ؼددُػ يَ  ،هيددمً  فددن هيددمً عَ ؼطّ ألن يُ  :فددنيف قاا تِ  مُ ـّ والم 

 ڎ ڌ ڌ﴿: ، ثؿ يؼقُل ثؿ يؼُػ  ،﴾ ھ ھ ھ ھ﴿: فقؼقُل 
 .هناِ ، وهؽذا إلك هِخ ثؿ يؼُػ  ﴾ ڎ
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 :عؾقددف  ْل عُ ألو َ دد ،نيثً حددهللِ  ؿَ ـ ألسددؾَ كَؿدد وَ الؼدداا َ  طعِ مددتَ يَ  لددؿْ  ـْ فَؿدد (21)
 ،إٓ ارُ  وٓ إلدفَ  ،رِ  والحؿهللُ  ،ارِ   حننَ ُس » :ؼقَل يَ  ألنْ  هُ جزألَ ألَ  :فِ تِ جؿَ عُ لِ 

 .فنؿِ يف تعؾ   يجتفهللُ  فُ ، لؽـّ «إٓ بنرِ  وٓ ققوَ  وٓ حقَل  ،ألكرُب وارُ 
 .اإلمنمِ  ؽتنِ  يف َس  مِ الجفايّ و، يمِ ّا يف الّم  اإلمنمِ  و ا َ  هن الؿلمقمُ ألُ ويؼا (22)
ـ  ويُ  (23) يف  أيددنِ   بعددَض ألو  ،خدداىألُ  سددق وً  الػنتحددمِ  بعددهللَ  يؼدداألَ  ألنْ  مدد

ـِ  ـِ إُ  الاكعتق ـِ  نكً ، وألحقنولقق ـِ إَ  يف الاكعتق  .نأليًض  خقاتق
 جعدَؾ يَ  ، وألنْ نكقدمِ ـ الثّ مِد ولك ألكثدَا إُ   الاكعمِ يف الؼاا وِ  إطنلمُ  والمـمُ  (24)

ـِ خقاتيف إَ  الؼاا وَ   .صِػ الـّ  هلل َ ولققـ قَ ـ إُ مِ  ألقصَا  ق
ـِ  ،والجؿعددددمِ  ، ِح الّصدددد يف  دددد وِ  بددددنلؼاا وِ  جفددددُا ويَ  (25)  ،والعقددددهللي

ـِ إُ و ،مقِء والؽُ  ،وآستمؼن ِ  ، والعشدن ِ  الؿغداِا  ـ  د وِ مِد ولقق
 ،الؿغداِا  ـ  د وِ مِد ويف الثنلثدمِ  ،والعصداِ  فاِ الظّ   وِ هبن يف َ   ا  ِم ويُ 
 .شن ِ العِ  ـ   وِ مِ  ِـ تقاقخوإَ 

 .فِ  قتِ  فعِ يف  َ  طُ تقّس ، ويَ نؿهب جفُا فقَ  :الؾقؾِ  و  وُ  ،تُا ن القِ وألمّ  (26)
 بؿؼدهللا ِ  ،لطقػدمً  سدؽتمً  ؽَل َسد :والمق وِ  الػنتحمِ  مـ قاا وِ  غَ فندا فَا  (27)

 .فُ ُم ػَ كَ  إلقفِ  اجعُ من يَ 
، اإلحدداامِ  كؿددن يف تؽ قدداوِ  ،قددفِ كَ دُ ألو ألُ  ،فِ ْقدد َ ـؽِ مَ  حددذوَ  هلليددفِ يَ  يافددعُ  ثددؿّ  (28)

 .لؾاكقعِ  ُا ؽ ّ ويُ 
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ـ   ،ياكعُ  ثؿّ  (29)  .هألعضنؤُ  ا  متؼِ من تَ  بؼهلل ِ  ،نعً  اكِ  ويطؿئ
ف عِ بقـ أل دنبِ  ُج ػّا ، ويُ ك َتْقفِ ـ  ُ فؿن مِ ـُ ؿؽّ ويُ  ،فِ قْ ك تَ عؾك  ُ  فِ هلليْ يَ  عُ َض ويَ  (31)

عؾقدف     ق ُ دك لَ حتّ  ،فُ طُ  ُم ويَ  ،هُ فَا ظَ  هلل  ؿُ ، ويَ ُ ك َتْقفِ عؾك  قنبٌض  فُ كلكّ 
ـْ  ،فعُ وٓ يافَ  ،فُ  ألَس  ُض خػِ ، وٓ يَ ؼا  ٓستَ  الؿن ُ   نيً مدنوِ ف مُ جعُؾديَ  ولؽ
 .ؿن إلقفِ فُ ؿ  ُض وٓ يَ  ،قفِ  َ ـْ عـ َج  قفِ ؼَ فِ ما هللُ  نعِ ، ويُ هِ فاِ ظَ لِ 

، ألو ألكثدَا  ألوْ  اٍ  مدّا  ثد َ   «العظقؿِ  َل  بّ  س حننَ »ف: كقعِ يف  ُ  ويؼقُل  (31)
 .مِ ـّ يف الّم  يَ ه مؿن و َ  قَا 

 ارُ  ؿعَ َسد»: آعتدهللالِ  يف ألثـدن ِ  ، ويؼدقُل مدـ الاكدقعِ  فُ ؾ َ ُ د افدعُ يَ  ثؿّ  (32)
 .«هُ هللَ ؿِ لؿـ َح 

ؿدن عؾدك فُ ، وٓ يافعُ فِ ْقدكَ دُ ألو ألُ  فِ قْ  َ ـؽِ مَ  حذوَ  تهللالِ آع ـهللَ ع فِ يْ هللَ يَ  افعُ ويَ  (33)
 .عن ِ الهللّ  هقئمِ 

 .هُ لخذَ مَ  ظؿٍ عَ  كؾ   ك يلخذَ حتّ  ،نطؿئـ  مُ  ًٓ عتهللِ مُ  يؼقمُ  ثؿّ  (34)
، «ـن لدؽ الحؿدهللُ  ب   الؾفؿ  » :ألو ،«الحؿهللُ  ـن ولَؽ  ب  »: فِ يف ققنمِ  ويؼقُل  (35)

 .    يَ ه بؿن وَ بعهللَ  كُا الذ   ـ  َم ويُ 
، ولدف فِ ْقدك تَ  ُ  ؿن ق دَؾ فُ ضدعُ يَ  ،فِ هللْيدعؾك يَ  جقيِ إلك الم   ا  يخِ وَ  ،ُا ؽ   يُ  ثؿّ  (36)

 .لف إيماِ  ِ  حَم بِ  ،فِ هلليْ يَ  ق َؾ  ُ ك َتْقفِ  عَ َض ألن يَ 
ن فدفُ قج  ، ويُ فُ عَ أل دنبِ  ؿ  ُضدؿن، ويَ فُ مدطَ وبَ  فِ ْقدػ  عؾك كَ  ؿهللَ اعتَ  هللَ جَ دا َس فن (37)
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ف تَ وج فَ  فُ ألكػَ  ـُ ؿؽ  ، ويُ فِ قْ كَ دُ ألو ألُ  فِ قْ  َ ؽِ ـْ مَ  ذوَ َح  فِ قْ ػّ كَ  ويجعُؾ  ،إلك الؼ ؾمِ 
 .ـ إ ضِ مِ 

،  ؾدمَ فؿن الؼِ عِ بل دنبِ  مدتؼ ُؾ فؿن، ويَ ضدؿ  ، ويَ قدفِ مَ قهللَ  ألطدااَء  ُ  ـِص ويَ  (38)
 .ؿن عـ إ ضِ فُ عُ وٓ يافَ 

 .ؾِ  الؽَ  طَ ْم فؿن بَ طُ ُم وٓ ي َ  ،عـ إ ضِ  قفِ  اعَ دِ  افعُ ويَ  (39)
هللعق ، وَيدكثدَا ألو أل مدااٍ   ثد َ   ،عؾدك( بل إَ  س حننَ »فقف:  ؼقُل ويَ  (41)

 .ؿن نن َ بِ 
إلدك  ظؿٍ عَ  كؾ   اجعَ ك يَ حتّ  ،نـ  ئِ طؿَ مُ  جؾُس ، ثؿ يَ  اًا ؽ ّ ف مُ  ألَس  افعُ يَ  ثؿّ  (41)

 .فِ عِ قِض مَ 
ؿـددك، ف القُ جَؾدد ِ  ُ  ـِصددؾقفددن، ويَ عَ  هللُ مدداى فقؼُعددف القُ جَؾدد ِ  ُش ػدداِ ويَ  (42)

 . ؾمَ فن الؼِ عِ بل نبِ  متؼ ُؾ ويَ 
ـَ  ن ُ اإلقع ويجقزُ  (43) ـِ جهللَ الّم  بق  ،فِ ْقد َ ؼِ عؾك عَ  َ  ِص ـتَ ألن يَ وهق  :نقنكً ألْح  تق

 .فِ قْ مَ هللَ قَ  هللو ِ وُ  
ه مؿدن  قَا  ، ألو«لل ْا ا ػِ   ا   ،لل ْا ا ػِ   ا  »: ؾممِ الجِ  يف هذهِ  ؼقُل ويَ  (44)

 .يَ و َ 
 جهللوِ يف الّمدد عددَؾ كؿددن فَ  ويػعددُؾ  ،الثنكقددمَ  المددجهللوَ  مددجهللُ ويَ  ،ُا ؽ  ددثددؿ يُ  (45)

 .ولكإُ 
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، نكقدمِ الثّ  كعدمِ إلدك الّا  نمَ الؼق ، وأل ايَ الثنكقمِ  مـ المجهللوِ  فُ  ألَس  عَ فندا  فَ  (46)
 ؾمدمِ ك بجِ مدؿّ ، وهدل التدل تُ الؼقدنمِ   دَؾ قَ  مً ػقَػدَخ  ؾمدمً جِ  ؾدَس وَج  ،َا ك   

 .جقيِ ـ الم  مِ  ققنمٍ  يف كؾ   مٌ ـّ ، وهل ُس مِ آس اَح 
 .فِ يْ قهللَ بِ  عؾك إ ضِ  اهللً عتؿِ مُ  ؾممِ الجِ  مـ ؼقمُ يَ  ثؿّ  (47)
ّٓ  ،ولدكُٕ ا كعدمِ يف الّا  ـعَ من َ د الثنكقمِ  يف الاكعمِ  صـعُ ويَ  (48)  ٓ يؼداألُ  فُ  ألّكدإ

 .آستػتنِح  يعن َ 
عؾدك  :ألْي - نًن اِ ػتَ مُ  ؾَس ، وَج هللِ شف  لؾتّ  عهللَ قَ  نكقمِ الثّ  كعمِ مـ الّا  غَ َا فندا ف (49)

َـ   َؼ كؿن َس  ،ؿـكالقُ  ن ً كنِ   -ىمَا القُ  ـِ الّم  بق  .جهللتق
ـِ ِؼدافَ مِ  ؿـك، وهننيدمَ ف القُ تِ ه و ك َ ذِ خِ ؿـك عؾك فَ القُ  فُ ػ  كَ  ضعُ ويَ  (51)  ف إيؿد

 .ماىالقُ  فِ تِ ه و ك َ ذِ خِ ماى عؾك فَ ف القُ ػ  كَ   مطُ ، ويَ هذِ خِ عؾك فَ 
ددكَ  أل ددنبعَ  ُض ؼد ِ ويَ  (51) طك ْسددالقُ  فِ عِ  دد َ ف عؾدك إِ إهبنَمدد ، ويضددعُ ؿـدكالقُ  فِ ػ 

 .ؾؼمً سطك َح والقُ  بنإلهبنمِ  ُؼ حؾ  يُ  ننكً ، وألحقنألحقنكً 
فددن كَ حّا يُ  ألنْ  ، ولددفُ إلقفددن ـظددُا ويَ  ، ؾددمِ إلددك الؼِ  مِ نبَ  ّ ف الّمددعِ بن دد َ  قُا ِشددويُ  (52)

 .هِ هللِ شف  تَ  يف جؿقعِ  نألحقنكً 
، والطق نُ   ؾقاُ  والّص  ،رِ  التحقنُ  »ـفن: مِ  ،متعهلليوٌ  هللِ شف  التّ  و قغُ  (53)

عؾقـدددن  مُ ، المددد فوباكنُتددد ارِ  و حؿدددمُ  فدددن الـ دددل  عؾقدددؽ أليّ   مُ الّمددد
ـَ  ارِ  ع دددنيِ  وعؾدددك ّٓ  ٓ إلدددفَ  ألنْ  ندددفهللُ ، ألَ الصدددنلحق  وألندددفهللُ  ، ارُ إ

 .«فُ و سقلُ  هُ ع هللُ  امحؿهللً  ألن  
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عؾددك   ددؾ   الؾفددؿّ » :ـفددنمِ  ،قغٌ ولفددن ِ دد ،ملسو هيلع هللا ىلص ه عؾددك الـ ددل  ل بعددهللَ صددؾّ ويُ  (54)
 :إبدااهقؿَ  وعؾك هلِ  ،عؾك إبااهقؿَ  قَل كؿن  ؾّ  ،حؿهللٍ مُ  وعؾك هلِ  ،حؿهللٍ مُ 
كؿددن  ،حؿددهللٍ مُ  وعؾددك هلِ  ،حؿددهللٍ ك عؾددك مُ بددن ِ  الؾفددؿ   .مجقددهللٌ  حؿقددهللٌ  َؽ إّكدد

 .«مجقهللٌ  ؽ حؿقهللٌ إكّ  :إبااهقؿَ  وعؾك هلِ  ،عؾك إبااهقؿَ  بن كَل 
 ، ثدؿ الاكعدمِ الثنلثدمِ  إلدك الاكعدمِ  ؼقمُ ، ويَ نألحقنكً  فِ يْ هللَ يَ  افعُ ، ويَ ُا ؽ ّ يُ  ثؿّ  (55)

 . َؼ من َس  ، ويػعُؾ الاابعمِ 
 .إولِ  هللِ شف  يف التّ  ـعَ فقف من َ   صـعُ يَ ، وإخقاِ  هللِ شف  لؾتّ  ؼعهللُ يَ  ثؿّ  (56)
ـ   (57) هللِ  يف جؾددَس يَ  ألنْ  وُيمدد ـْ ُكددؾ   دد الّتشددف   نِ ا ٍو فقفددن تشددفهللإخقددِا مِدد

مددـ  فِ ْقددمَ هللَ قَ  ُج خدداِ ، ويُ مدداى عؾددك إ ضِ القُ  فُ و َكدد جعددُؾ يَ  ،نًكددتق   مُ 
 ُ  ـِصدؿـدك، ويَ ف القُ سدنقِ  ماى تحَل القُ  فُ مَ قهللَ  جعُؾ ، ويواحهللوٍ  كنحقمٍ 
 .ؿـكالقُ  فُ مَ قهللَ 

 .ؾقفنعَ  هللُ عتؿِ ف يَ تَ ك َ ماى  ُ ف القُ ؽػ  بِ  ُض ؼ ِ ويَ  (58)
،  يَ بؿن وَ  ػمفِ ـَ ق لِ هللعُ ، ثؿ يَ  َؼ بؿن َس  ملسو هيلع هللا ىلص ل عؾك الـ ل  صؾّ ، ويُ هللُ تشف  ويَ  (59)

 .  كقن وأخاوِ الهلل   ِي قَا ـ َخ مِ  بؿن نن َ  ألو
ـِ هلل  َخ  قنُض اى بَ ك يُ حتّ  ،فِ عـ يؿقـِ  ؿُ مؾ  يُ  ثؿّ  (61) ، وعدـ فِ ؾِػدـ َخ مِد ه إيؿ

 : كذلؽ، ويؼقُل  هِ من ِ يَ 
: ضددقَػ يُ  ، ولددف ألنْ هِ ف ويمددن ِ عددـ يؿقـِدد «ارِ  عؾددقؽؿ و حؿددمُ  المدد مُ »

 .ؾقً  قَ  فإلك يؿقـِ  يؿقُؾ  ،فِ جفِ وَ  ن َ ؾؼتِ  واحهللوً  مؾقؿمً تَ  ؿَ مؾ  ألن يُ  ، ولفُ «فوباكنتُ »
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 َِوالّص جوُدُش 
 عؾقدفِ فَ  :ؽ  ألو َند ،ؼَص ألو كَ  ،زايَ ، فَ ػؾِ ألو الـّ  الػاضِ  فن يف   وِ إدا َس  
ـِ َس  هللَ مجُ يَ  ألنْ   :ؾلفن كؿن يَ ُص ؾخ  ، كُ كثقاوٌ  ، ولفن حنٌٓ  جهللتق
 هللُ مدجُ يَ   مِ الّمد وبعدهللَ  ،ؿُ مدؾّ فدن ثدؿ يُ تؿ  فقُ  : وِ الّص  إتؿنمِ   َؾ قَ  ؿَ ؾ  إدا َس  (1)

ـِ َس   .ؿُ مؾّ ويُ  جهللتق
 هللُ مددجُ يَ  فِ  تِ فددندا اكتفددك مددـ َ دد: جقيٍ ألو ُسدد كاكددقعٍ  :نكـًدداي  ُ إدا زَ  (2)

ـِ َس   .ؿُ مؾّ ويُ  جهللتق
 ، ثؿّ ؿُ مؾ  ويُ  هللُ ا، ويتشف  ذك  متك تَ  َس ؾَ وَج  ،فنعَ طَ قَ  :زائهللوٍ  لاكعمٍ  إدا قنمَ  (3)

ـِ َس  هللُ مجُ يَ   .ؿُ مؾ  ويُ  جهللتق
 هللُ مددجُ ، ويَ اجددعُ فدد  يَ  نًؿددقنئِ  َل هللَ فددنن اعَتدد :طَ إوَسدد هللَ شددف  الت   َل ِمددإدا كَ  (4)

ـِ   نًؿدقنئِ  مدتقَي ألن يَ  ق َؾ  َا ذك  ، فنن تَ  مِ الّم  وق َؾ  هللِ شف  التّ  بعهللَ  سجهللتق
 .ؾقفعَ  وٓ سجقيَ  ،عْ جِ ْا فؾقَ 

 هللَ جَ َسددد :ـ  الظ ددد قدددُ  غؾِ تَ و ،يحدددّا التّ  فُ ـَدددوألمؽَ  ،فِ يف  ددد تِ  إدا ندددؽ   (5)
ـِ َس   .ؿُ مؾّ يُ  ثؿّ  ، مِ الّم  بعهللَ  جهللتق

ـِ َسد هللُ مجُ يَ  ، ثؿّ ل عؾك إقؾ   ـِ يَ  :يحا  ف الت  ؿؽـْ ولؿ يُ  ،إدا نؽ   (6)  جهللتق
 . مِ الّم   َؾ قَ 
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ـٍ  ألو ألي   ،اجقيً ألو ُسدد ،ن كقًعدد َل ِمددإدا كَ  (7)  فِ ؾ ددحَ يف مَ  هُ َا ذكّ َتدد فددننْ  : كدد
ك وألَتدد ،ولددكإُ  مَ الاكَعدد َؾ بَطددألَ  نكقددمِ الثّ  يف الاكعددمِ  هُ َا ذكّ َتدد وإنْ  ،فُ هللا َكددتَ 
ـِ  هللُ مجُ ، ويَ فنؽنكَ مَ  كعمٍ باِ  ـِ  يف الحنلتق  .الم مِ  ق َؾ  سجهللتق
 هللُ مدجُ يَ  ، ثدؿّ ؿُ مؾّ يُ  ، ثؿّ كنمؾمٍ  ك باكعمٍ نم وألتَ قَ  : وِ الّص  بعهللَ  َتذّكَاهُ  فننْ 

ـِ َس   .ؿُ مؾّ ويُ  جهللتق
 : كعدمٍ  نيوِ إٓ يف زيد ،فُ تنبعقَكد، ويُ قنَ لدف الؿصدؾ   ُح م ّ يُ  ل اإلمنمُ ِم إدا كَ  (8)

 .عفُ ؿقا مَ مؾ  ك يُ حتّ  فُ اوكَ ـتظفقَ 
 .فإمنمُ  ؾ عـفُ تحؿ  ويَ  ،ؾقفعَ  جقيَ ف  ُس  :اإلمنمِ  ؾَػ َخ  فن الؿلمقمُ إدا َس  (9)
 .ؾقفِ عَ  وٓ سجقيَ  ،ف  تَ  ألعنيَ  :اإلحاامِ  تؽ قاوَ  َل ِم إدا كَ  (11)
 .ؿَ وسؾّ  جهللَ َس  ثؿّ  ،ؿَ سؾّ  :مؾقؿَ التّ  َل ِم وإدا كَ  (11)
 جهللَ َسد عفن، فدننْ يف مقِضد ٌا ، وهدق مخق دسدجهللتننِ  سفقٍ  كؾ   هؽذا يفو (12)

ـٌ حَ : فَ ؼصِ لؾـّ   مِ الّم  ق َؾ و، لؾزينيوِ   مِ بعهلل الّم   . م

 الِةـــُ يف الصَّعُلي ِفيبِغما ال َي 
 .وِ  َا نعؾك الخَ  القهللِ  وضعُ  (1)
 .فناقعتُ ، وفَ إ نبعِ  تش قُؽ  (2)
 .    حنجمٍ  لغقاِ  آلتػنُ   (3)
 .إلك المؿن ِ  ال صاِ   فعُ  (4)
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 . فُ ؿَ ظْ كَ  ن يحنوَل ، فعؾقف ألالتثنؤُا  (5)
 . ِث والعَ  الحاكمِ  كثاوُ  (6)
  . جقيِ والّم  يف الاكقعِ  الؼاهنِ  قاا وُ  (7)
 .هللِ ؼق  كنلؿُ  فقؽقنُ  فِ يْ هللَ يَ  َج خاِ يُ  ألنْ  يونَ  بنلثقِا  آلتحنُء  (8)
ـِ ألو عَ  الؼ ؾمِ  جفمَ  صنُ  ال ُ  (9)  .    ـ القؿق
 .ايفمٍ كَ  اوائَح بو مٍ ثَ ؾقّ مُ  ثقنٍا بِ   وِ الّص  ضق ُ ُح  (11)
ـِ الذّ  مطُ ب (11)  .جقيِ يف الّم  عؾك إ ضِ   اعق
َـ  عؾك إ ضِ  الؿؼعهللوِ  قضعِ ب الجؾقُس  (12)  .فِ  جؾقْ  بق
ـِ  بافعِ  نن وُ اإل (13) ـِ  عـهللَ  القهللي  . التمؾقؿتق
 .قل والغنئطِ ال َ  هللافعمِ ألو مُ  ،عنمٍ طَ  اوِ حضبِ  الص وُ  (14)
  هن. وكحقِ  وِ سنيَ كنلقِ  :عٍ ػِ ماتَ  ل ٍ عؾك ن الؿايضِ  سجقيُ  (15)
 .      وِ ل يف الّص ؿطّ الت   (16)
 .   لغقِا حنجمٍ  يف الص وِ  ؿِ الػَ  وتغطقمُ  ؿُ ؾث  التّ  (17)
 .  الؼاا وِ  عـهللَ  مننِ الؾّ  تحايِؽ  عهللمُ  (18)
ـِ  فن تحَل وإطنلتُ  ،جنلِ لؾّا  قنِا الثّ  إس نُل  (19)  .  الؽع ق
 . وِ الّص  إلي اكِ  اإلسااعُ  (21)
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 .      صنويُا فقفن تَ  ثقنٍا ألو بِ  ، ِ قَ إلك الص   الص وُ  (21)
         .       اإِلبؾِ  َم نِ ك يف الص وُ  (22)
ـٍ  مؽننٍ  تخصقُص  (23)  .منمِ اإلِ  لغقاِ  يف الؿمجهللِ  معق
 .قنئؿٌ  ه واإلمنمُ جقيَ ُس  طقَؾ يُ  كلنْ  :فِ تِ عـ متنبعَ  ُا لخ  ، ألو التّ اإلمنمِ  ممنبؼمُ  (24)

 الِةالّص مبطالُت 
  .وِ فن َ الطّ  ـ عهللمِ مِ  ُـ قؼ  التّ  (1)
ـٍ  وِ الّص  اوطِ مـ ُن  ناطٍ  تاكُ  (2)   .ذ ٍ   عُ بِ  ،فنمـ أل كنكِ  ، ألو  ك
 . اهللً ؿْ عَ  اُا والّش  إكُؾ  (3)
 . اؿهللً عَ  بصقٍ   الضحُؽ  (4)
 .ذ ٍ ب  عُ  ، وِ الّص  مِ لفقئَ  اوُ غقّ الؿُ  الؽثقاوُ  الحاكنُ   (5)
 .اؿهللً عَ   وِ الّص  صؾحمِ مَ  لغقاِ  الؽ مُ  (6)

    نعِةاجُل صالُة ًِ  والعيدي
قفن يف صدؾ  ، يُ مؼدقؿٍ  ،قني ٍ  ،اٍ كَ دَ  ،ٍػ ؽؾّ مُ  عؾك كؾ   جُ  تَ  ؿعمِ الجُ    وُ  (1)

 . فن ؾَ قَ  ط مِ الخُ  معَ  ،جؿنعمٍ 
 :ليَا فينا َيجنُلُى ،وهلا آداْب
  َـَ  ؾد ُس ، ويَ تطقُ  لفن، ويَ  غتمُؾ ي د، ويُ فثقنبِد ألحمد  هنِا يف الدذ   ُا  ؽ 

 .نقً منِن  ذهَ  ألن يَ  ، وإفضُؾ إلقفن
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  َدّطدتخَ وٓ يَ  ،ق مـ اإلمدنمِ هللكُ ي ـِ  ُ  ػدّا وٓ يُ  ،ػقَء ك الص  ، بدقـ اثـدق
لفدن  ، ولدقَس نِ  َعدـ الاكَ مِد مدن ندن َ  ، ثدؿّ الؿمدجهللِ  حقمَ ل تَ صؾّ ويُ 

 . ـفنعَ  غُؾ ـَش وٓ يَ  ،ؿُ تؽؾ  وٓ يَ  ،لؾخط مِ  ـصُل يُ  ، ثؿّ  ؾقمٌ قَ   ات مٌ 
  ُيف  «لغننددقمِ ا»و ،ولددكيف إُ  «عؾددكإَ  ق وِ ُسدد» قدداا وُ  ح   مددتَ وت

، يف الثنكقدددمِ  «الؿـدددنفؼقنَ »و ،ولدددكيف إُ  «ؿعدددمِ الجُ »، ألو نكقدددمِ الثّ 
ـِ ل بعددهللَ صددؾّ ويُ   وبددقـ  دد وِ  فددنبقـَ  ػصددُؾ يَ ، نألو أل بًعدد هن  كعتددق
 . مٍ ألو كَ  بؼقنمٍ  ؿعمِ الجُ 

  ُملسو هيلع هللا ىلص عؾدك الـ دل    وِ مـ الّصد اإلكثن ُ  :ؿعمِ الجُ  يقمِ يف  متح   وي ،
 .الؿغاِا  ق َؾ  سنعمٍ  هخَا  ، والهللعن ُ «فِػ الؽَ  سق وِ » وقاا وُ 

ـِ    وُ  (2) ـَ  ـ ندعنئاِ مِد العقهللي ك، يف الؿصدؾّ  ك جؿنعدمً صدؾّ تُ  ،الؿمدؾؿق
 :كنا يلي وهلا آداْب

  َـَ  ُس ؾدد َ ويَ  ،تطقددُ  ويَ  ،غتمددُؾ ي ـ إلقفددن مِدد يددذهُ   ، ثددؿّ فِ قنبِددثِ  ألحمدد
 .هخَا  ايٍؼ ـ طَ مِ  اجعُ ويَ  ،طايٍؼ 

  ِويف إضدحك وِ الّصد ق دَؾ  هِ ألو  قداِ  بتؿاٍ  ػطُا يُ  :طاِ الػِ  يف عقهلل ،: 
 .فِ تِ قَ ضحِ ـ ألُ مِ   وِ الّص  بعهللَ  يلكُؾ 

  َفددن بعددهللَ وقتُ ، وفِ يف طايؼدد ُا ؽ  دد، ويُ مددن ُ والـّ  لفددن الاجددنُل  ُج خددُا وي 
 .مٍح  ُ  قهللَ فن قِ وا تػنعُ  ،ؿسِ الّش  ؾقعِ طُ 

  َتؽ قدااٍ   ولدك سد عَ إُ  يف الاكعدمِ  ُا    ؽ، يُ لفن وٓ إقنممَ  وٓ ألدان ،
 .تؽ قااٍ   خؿَس  ويف الثنكقمِ 
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  ُويف « » بمدق وِ  الػنتحدمِ  يف إولك بعهللَ  افًا َج  الؼاا وُ  متح   ت ،
، ويف «سدق و إعؾدك» :، ألو يف إولدك«ؿداِ الؼَ  سدق وِ »دبد :الثنكقمِ 
 .هن إلك الخط مِ بعهللَ  ـصُل ، ويُ «ننقمالغ» :الثنكقم

  ْفداِ الظ   بعدهللَ  ؿقا بنلعقهللِ ؾِ ، وإن عَ هُ   هن وحهللَ  الجؿنعمُ  فُ تْ فنتَ  فنن 
 .فنالثنين يف وقتِ  قا يف الققمِ  ؾ  

 قٌةتفرُِّم صلواٌت 
 خدددقلِ يُ  عـدددهللَ  ِـ ق كعتددد لصدددؾ  ـ غدددل ألن تُ يَ  :الؿمدددجهللِ  مِ تحّقددد  ددد وُ  (1)

، ؿدداوٍ ألو عُ  لحددجٍّ  ئددَل ، إٓ إدا جِ الحدداامُ  الؿمددجهللُ  ومـفددن نجهلِل،الؿمدد
 .بنلطقاِء  فت هللألُ 

ـِ  ألنقاطٍ   عمِ َس  ؾ  كُ  بعهللَ  َل صؾّ ن تُ عؾقؽ أل :قاِء الطّ    وُ  (2) ، تؼاأل  كعتق
، «اإلخد َص » :ويف الثنكقدم ،«الؽدنفاونَ » :«الػنتحدمِ » يف إولك بعهللَ 
ددلددؿ يَ  فددننْ ، اهقؿَ إبددا مؼددنمِ  خؾددَػ  ألن تؽددقنَ  وإفضددُؾ   فػددل ألي   ْا تقم 

 .الؿمجهللِ  ، ولق خن َج مؽننٍ 
ـِ  ك ألي   ددؾ    ددنٍح مُ  بددلماٍ  ؿ  ـ َهددَمدد :آسددتخن وِ   دد وُ  (3)  ـ  قدداِ مِدد  كعتددق

ـْ نفقَفد الخقداِ  هللعق بطؾدِ  َيد ، ثؿّ الػايضمِ  ـِ  جدنباِ  ، عد :  ارِ  ع دهللِ  بد
 ، كؿددنفددنكؾ   يف إمددق ِ  ـددن آسددتخن وَ عؾؿُ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ارِ   سددقُل  : كددننَ قددنَل 
ا»: ؼدقُل : يَ مـ الؼداهنِ  ـن المق وَ ؿُ عؾّ يُ  َم   إهذ  م   ه  ك  َد  ره، أ ح  َع   بَه أل م  ك  ق ر  ؾ   ف 

ت ق نه  ع  ك  ن   ر  ق َره  مه ، غ  َ ه رهنض  َم   الػ  َله  ث  َم  : لهق ؼ  ف  ك   إهكَِّي الؾ  قر  َت خه ، أ س  َك   بهعهؾ ؿه
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ك   ر  ده ت ؼ  أ س  ، و  تهك  ر  د  َل ل ك   بهؼ  أ س  َن   و  َؾهك   مه ، ف ض  قمه ظَه إه  الع  ر   ك َك  ف  َده ؼ  ال   ت   و 
، ر  ده ؾ م   أ ق  ع  ت  ال   و  ، و  ؾ م  أ ك ت   أ ع  م   و  ال  ، ع  ق وبه م   الغ  ف  ت   إهن   الؾ  ـَ  َم   ك  ؾ  ع   أ ن   ت 
ا ذ  ر   ه  قِف(األ م  ق ر   )وُيَمؿ  ي، فهي لهي خ  َي، دهنـَه ع  شه م  ع  قهب َ ه  و  َرهي و   أَلوْ - أ م 
له  َقنَل: رهي ع  جه ؾههه  أ م  آجه د   -و  ه  ف  ق  ه   لهي، ر  ر  ن سِّ ي، و  َم   لَه ك   ث  ي ب َ ره ، لَه  فهقَهه
إهن   ـ ت   و  ؾ م   ك  ع  ا أ ن   ت  ذ  ر   ه  ر   األ م  ي، دهنـهي، فهي لهي ش  ع  شه م  ع  قهب  ه  و  رهي و   أ م 
ََله  فهََي َقددنَل: أَلوْ - ََرهي ع  جه ََهه  أ م  ؾه آجه ه   -و  ََرهف  ـََِّي ف  ص  ـهي ع  ََرهف  اص  ََه ، و  ـ   ع 

ر   د  اق  ق ر   لهي   و  ق ث   الخ  ، ح  ـهي ث م   ك  ن  ضه  .] واه ال خن ي[«أ ر 
  َهدن، ؤيدن وٓ  قَا  ُ  وٓ يـتظدُا  ،إمداِ  ؿضدل يفيَ  آستخن وِ  وبعهلل

 ؾدِث كنلثّ  :اإلجنبدمِ  ى ألوقدنَ  تحدا  ، ويَ مااٍ   هن عهللوَ  َ ؽا  يُ  ولف ألنْ 
 .قؾِ ـ الؾّ مِ  خقاِ إ

  ُاٍ ٕم كنكْل ن إدا ألمّ  .ػقُ  يَ  ٕماٍ  إدا كنكْل  فِل الـّ  يف وقِل ك صؾّ وت 
 . فِل الـّ  ك يف وقِل صؾ  ف  تُ  ٓ يػقُ  

د مدقِء ُخ  عـدهللَ  ؽقنُ وتَ  :مقِء الخُ    وُ  (4) نيى ، ويـُدألو الؼؿداِ  ؿسِ الش 
 . (جنمعمٌ  لص وُ : )اؼقلِ لفن بِ 
  ُُا ؽ  د، يُ  كقعننِ   كعمٍ  ، يف كؾ  ، وهل  كعتننِ ك يف الؿمجهللِ صؾّ وت 

 مداوً  ؼداألُ ، ويَ افعُ يَ  ثؿّ  ،ياكعُ  ؿّ ، ثوسق وً  الػنتحمَ  يؼاألُ و ،لإلحاامِ 
ـِ  ػعُؾ ، يَ يمجهللُ  ثؿّ  ،يافعُ  ثؿ   ،ياكعُ  ى، ثؿّ خَا ألُ   . دلؽ يف الاكعتق
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  مدقُء الخُ  َػ ك يـؽِشدحتّ  ،يف الؼاا وِ  واإلطنلمُ  ،الجفُا  :ـمُ والّم ،
 .هي بعهللَ ذمـ ال ألطقَل  ققنمٍ  كؾ   ؽقنُ يو
  ُـ  وت  .هنعهللَ بَ  ط مُ الخُ  م
  َك ؼَضدوٓ تُ ، مدقِء الخُ  ه عـدهللَ هن وحهللَ  ّ   :الجؿنعمُ  فُ فنتتْ  ـْ وم

 .مقِء الخُ  بعهللَ 
ـ  : تُ آستمؼن ِ    وُ  (5)  وهل  كعتدننِ  ،كصؾّ يف الؿُ  الؿطاِ  ؾِ  طَ  عـهللَ  م

ـِ  يجفُا   .فقفؿن كنلعقهللي
  ٌمدع   وِ الّصد ق َؾ  قنَ تؽ ألنْ  ، وإفضُؾ هنفن ألو بعهللَ  ؾَ قَ  ولفن خط م

 .عن ِ والهللّ  عِ ضا  التّ 
   افدددعُ ، ويَ فِ ْقدددكػ   ُ  ؼؾ ددد، ويُ عن ِ الدددهلل   ه بعدددهللَ  يا َ  مُ اإلمدددن ُل ويحدددق 

 .ـقنَ مم  فؿ ويُ أليهلليَ  قنَ الؿصؾّ 
 تؽ قدااٍ   ، وإكؿن هدل أل بدعُ جقيَ فقفن وٓ ُس  ٓ  كقعَ  :الجـنزوِ    وُ  (6)

 ،الثنكقددمَ  ُا   ددؽيُ  ، ثددؿّ وسددق وً  الػنتحددمَ  يؼدداألُ  ، ثددؿّ ولددكإُ  يف هلليددفِ يَ  افددعُ يَ 
 الثنلثدمَ  ُا ؽ  ديُ  ، ثدؿّ هللِ شدف  يف التّ  القا يوِ  غِ قَ بنلص   ملسو هيلع هللا ىلصل ل عؾك الـ ّ صؾّ ويُ 
، ولدف اا  دلدؽ ِسد ، كدؾ  هللعق كذلؽويَ  الاابعمَ  ُا ؽ   يُ  ، ثؿّ ِل هللعق لؾؿق  ويَ 
  .عؾك إ بعِ  يزيهللَ  ألنْ 
  ّـِ  ؿُ مؾّ ف، ألو يُ عـ يؿقـِ  واحهللوً  مؾقؿمً تَ  اا  ِس  ؿُ مؾّ يُ  ثؿ  مثدَؾ  تمدؾقؿتق

 . وِ الّص  تمؾقؿِ 
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  َِل الؿق د  ألسِ  عـدهللَ  ُػ فقؼد ،ههن وحدهللَ  دّ   :الجؿنعدمُ  فُ تْ وإن فنت ،
 بعدهللَ  اِ دهن عؾدك الؼ دقاِ  َ  يونَ  وُ هذه الص  جقزُ ، وتَ الؿقتمِ  ووسطِ 
ـِ   .عؾقف صؾ  الذي لؿ يُ  عؾك الغنئِ   الص وُ  جقزُ ، كؿن تَ الهللف

 والعصداِ  : الظفداِ بنعقدمِ الّا   وِ الّصد صدُا لدف قَ  شداعُ : ويُ اِ الؿمنفِ    وُ  (7)
ـِ صددؾ  ، فقُ والعشددن ِ  َـ  الجؿددعُ  ، كؿددن لددفُ َا نف، إدا َسددقفن  كعتددق  فدداِ الظ   بددق

ـَ صدداِ والعَ  ، ألو هلليهللِ الّشدد ، ألو لؾؿطدداِ ػاِ : لؾّمددوالعشددن ِ  الؿغدداِا  ، وبددق
 .اِج الحَ لِعؿقمِ  وأل ،اضِ لؾؿَ 

 ٍاوبعَد الِةالّص قبَل ًَُيالّص 
ـِ  الػجاِ  ل ق َؾ صؾ  يُ  (1) ـِ َخ   كعتدق  :يف إولدك الػنتحدمِ  بعدهللَ  ؼداألُ ، يَ ػقػتدق

 .«َص اإلخ »: ويف الثنكقمِ  ،«الؽنفاون»
ـِ  لصددؾّ يُ  ثددؿّ  (2) ـِ  ،فدداِ الظّ  ق ددَؾ   كعتددق فددن ق ؾَ  ،ن، ألو أل بًعددهنبعددهللَ  و كعتددق

       .فن كنلػايضمِ ؾَ ِ  قألو يُ  ،قؿٍ فن بتمؾبقـَ  َؾ ػِص يَ  ، ولف ألنْ هنبعهللَ  نوأل بعً 
 .العصاِ  ق َؾ   كعنٍ   ل أل بعَ صؾّ يُ  ثؿّ  (3)
ـِ  الؿغاِا  ق َؾ  لصؾّ يُ  ثؿّ  (4) ـِ  هنبعهللَ و ، كعتق        . كعتق
ـِ  شن ِ العِ  وبعهللَ  (5)  . كعتق

 ِعطوُّالّت صلواُت 
 ، وألفضدُؾ الػجداِ  إلك مدن ق دَؾ  العشن ِ    وِ  ، بعهللَ تاِ القِ  معَ  قؾِ الؾّ  قنمُ قِ  (1)
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 فن إحهللى عشداوَ وألفضؾُ  ،فن  كعمٌ ، وألقؾ  قؾِ مـ الؾّ  إخقُا  فن الثؾُث وقتِ 
ـِ صددؾ  ، يُ  كعددمً  ـِ  قفن  كعتددق  قتُا ، وٓ ُيددمتـقعددمٌ  ولفددن كقػقددنٌ  ،  كعتددق
ـِ   .تاِ ـ القِ مِ   كعمٍ  يف هخاِ  َل ؼـُ ألن يَ  ـ  َم ، ويُ  لقؾمٍ يف ماتق

بعدهلل  فدنوقتُ  وي دهللألُ ، هدنٕكثاِ  ، وٓ حهلل  فن  كعتننِ ، وألقؾ  حكالض   وُ    (2)
 الدزوالِ  ، إلدك مدن ق دَؾ الحدا   انتهللايِ  ا عـهللَ قم  ل من تَ صؾ  يُ  ، ثؿّ اوِ  الش  
  .فاِ الظ   عـهللَ 

 .ـِ ك  كعتق ؾّ  قضلَ ؿن تَ كؾّ ، ضق ِ القُ    وُ  (3)
   .مـ الؿـزلِ  والخاوِج  خقلِ الهللّ    وُ  (4)
   .ػاِ مـ الّم  مِ وهللالؼ   وُ  (5)
 .واإلقنممِ  بقـ إدانِ  الص وُ  (6)
 .ؿاوً عُ  عهللُل ن تَ ف: فنك   ن َ قُ  يف ممجهللِ  الص وُ  (7)

ّامر ّ ّّكن  ّـــزكامّ:امثامث   اة 

ـُ  السكــاةُ   فددن، وهدددَل جقبِ لقُ  ندداوطٌ  ، وهـددنكَ الؿددنلل   اإلسدد مِ   كدد
 :لَيؾ نكؿَ 
 .الؽنفاِ  َـ مِ  ؼ ُؾ تُ  ف  :مُ اإلس  (1)
 . هللِ العَ  عؾك جُ  : ف  تَ الحايمُ  (2)
  .  هعـهللَ  اا  متؼِ مُ   فِ لصنحِ  نمؿؾقكً  الؿنُل  ؽقنَ يَ  ألن :ومعـنهُ  :التنم   الؿؾُؽ  (3)
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 قددنبً   يؽددقنَ  ألو ،بنلػعددؾِ  ويددزيايُ  الؿددنُل  ـؿددقَ يَ  ألنْ  :ومعـددنهُ  :ؿددن ُ الـ   (4)
 ،ُا ثِؿدددتُ  التدددل وعِ  والدددّز  ،تتقالدددهللُ  التدددل كنٕكعدددنمِ  ودلدددؽ ،لؾزيدددنيوِ 

  . الزينيوَ  ؼ ُؾ تَ  التل والـؼقيِ  ،زيايُ تَ  التل والتجن اِ  
دالؿُ  حدقائِج  عدـ ازائهللً  الؿنُل  يؽقنَ  ألنْ  (5)  ،ااِا والّشد ،عدنمِ الطّ  ـمِد لزك 

 ـوَمددد ،وٓيِ وإ الزوجدددمِ  عؾدددك ػؼدددمِ والـّ  ،ـِ مدددؽَ والؿَ  ،سِ والؿؾددد َ 
  . ؿفُ ػؼتُ كَ  فُ ؾزمُ تَ 

 كمدؿّ يُ ، والزكدنوُ  فقدف جَ  تَ  كحتّ  نـً عقّ مُ  اهلل ً قَ  ي ؾغَ  ألنْ  الؿنلِ  يف ش طُ يُ  (6)
  . ، َوسَقليتصنَا الـّ 

 يف وهدذا ،جاي  هِ  عنمٌ  صنِا الـّ  امت كِ  عؾك ؿا  يَ  ألنْ  :ومعـنهُ : قُل الحَ  (7)
  . قليتَس  كؿن ،إمقالِ  بعضِ 

 ،إكعدنمِ  مِ  فقؿَ بِ  خنٌص  وهق ،مٍ كَ مْ مُ  وٓ ٍػ ؾَ عَ  ب  عُل الّا  وهق: مُ قْ الم   (8)
 الزكدنوُ  فقفدن فؾقَس  :فنعقِ  َ  يف ُػ تؽؾّ ويَ  ،العنمِ  ألكثَا  معؾقفمً  لكنك فندا
   .الجؿفق ِ  عـهللَ 

 فيَا السكاُة جُباليت َت األمواِل أصياُف 
، الؿعن داوُ  ن العؿد ُ  ؿهب ُؼ ؾحَ وتُ  ،والػضمُ  : وهؿن الذهُ  ؼهللانِ الـّ  (1)

، (نجااًمدد 292) :الػضددمِ  ، وكصددنُا (نجااًمدد 82) :هِ  الددذّ  وكصددنُا 
مدـ  ُج خدَا فقُ  ،ففؿن فقَقد هذا الؿؼهللا َ  ؾغْل هبن، فندا بَ  مُ ؼق  تُ  والعؿ ُ  
 .جايٍّ هِ  عنمٍ  يف كؾ   (٪5.2) الجؿقعِ 
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هددن، وكحقِ  يـددمِ الّز  يف الؿمددتعؿ نِ  الػضددمُ  ألو هُ  الددذّ  : هددلل  ؾِددالحُ  (2)
 .نبؼمِ الّم  بنلطايؼمِ مـفن  الزكنوُ  طُ فنٕحقَ 

 مِ إطعَؿد مدـ ،اا ً وِند نقعً ب جن وِ لؾتّ  وُ الؿعهللّ  المؾعُ  : هلجن وِ التّ  اوُض عُ  (3)
ـِ  مـفن لزكّ ويُ  ،نسـقي   فنمُ ؼق  فقُ  ،هنوكحقِ  والعؼن اِ   مِ عَ وإمتِ   .كنلـؼهللي

 الضددلنَ  :ُؾ شددؿَ تَ  والغددـؿُ  ،والغددـؿُ  وال ؼددُا  اإلبددُؾ  : هددلإكعددنمِ  فقؿددمُ بَ  (4)
إدا  ؼداِ ـ ال َ ، ومِد ؤوسٍ  خؿمدمَ  إدا بؾغدْل  ؾِ بِ ل مـ اإلِ زك  ، فقُ عَز والؿَ 
 .ن(  ألًس 04) :إدا بؾغْل  ـؿِ ، ومـ الغَ ن ألًس ( 34) :بؾغْل 

ك مددؼَ ، وكنكددل تُ كجددؿ( 624) :ـَعدد فددندا زايْ   :والثؿددن ُ  الح ددقُا  (5)
مددؼك تُ  ( ، وإن كنكددْل ٪04) :ػقفددنفَ  ؽؾػددمٍ تَ  يونَ  وإهنددن ِ  بنٕمطددن ِ 
 (. ٪2) :ػقفنهن فَ و قاِ  بنِٔٓ  

ـْ كجؿ 04) :ـعَ  : فندا زايَ مُؾ العَ  (6)  .الُعشُا  فػقفِ  وِ جن َ لؾتّ  (، ولؿ يؽ
 فؿومجددقهااتِ  مِ الجنهؾّقدد ـددزِ كَ  ـمِدد نهللفقكً َمدد هللَ ِجددمددن وُ  ق: وُهددكددنزُ الا   (7)

 .ؿ، وفقف الُخؿُس وألمقالفِ 
ـِ  مددـ مددتخاُج يُ  مددن كددؾ   َل وهدد: نُ الؿعدنيِ  (8) ، ققؿددمٌ  لددف مؿددن إ ضِ  بددنط

ـِ  معنمؾمَ  عنمُؾ وتُ   .الـؼهللي
 نقي  ـفدن َسدزكنتُ  خداُج ، وتُ ك قاوٍ  ناكمٍ  مـ بجز ٍ  ممنهؿمٌ  : هقسفؿُ إَ  (9)

 مددـ إ بددنِح  قنَ زّكدد: فقُ  ددقلِ إُ  ، إٓ أل ددحنَا جددن وِ التّ  اوضِ كُعدد
 .نـقي  َس 
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 ٌَُنـال  كاِةللّس صتحكو

ـُ - وهؿ: )الػؼاا ُ  فؿ قؾدقبُ  والؿملػدمُ -عؾقفدن قنَ والعنمؾ– والؿمنكق
ـَ مِ   قنِا الا   تِؼ ويف عِ –فؿ ك إس مُ اَج الذيـ يُ  ن ِ ألو الؽػّ  ،يِ هللُ الجُ  ـ الؿمؾؿق
ـَ  هلليـقنَ هؿ الؿَ : ونَ قوالغن م–  ارِ  ويف سد قؾِ – هللايِ عدـ الّمد زونَ عجِ يَ  الذي
ـُ – عؾدك إ جدِح  والحدج   ؾؿ والهللعقوِ والعِ  ـ الجفنيِ مِ  ق : وهد قؾِ الّمد وابد

 .(مُ ػؼَ بف الـّ  الذي اكؼطعْل  ُا الؿمنفِ 
 ػدمِ مدـ الؿمل    َؼ إٓ من َسد وٓ لؾؽػن ِ -إققين ِ  عطك: )لأل ـقن ِ وٓ تُ 

ف مددـ عؾقددؽ كػؼُتدد جددُ  تَ  ْـ َؿددلِ  وٓ- ملسو هيلع هللا ىلص  ددل  الـّ  بقددِل  وٓ ٔلِ -فؿؾددقبُ قُ 
 .(إقن ِا 

 طِرالِف زكاُة 
مدن  ؾَؽ ، مَ  هللٍ عَ  ألو اٍّ ُح  ، قاٍ كَ  ألو  غقاٍ  ،مؾؿمٍ ومُ  مؾؿٍ مُ  كؾ   عؾك جُ  تَ 

 ؾ  ُكد ـَعد ، وهدل  دنعٌ قدهللِ العِ  يدقمِ  يف فيعقُلد ـَمد وحنجدمِ  ،فِ تِدحنَج  عـ زيهللُ يَ 
 .ؾهللِ ال َ  عنمِ طَ  ـ  نلِ  (، مكجؿ 5.076 ) = والصنعُ  ،مؾؿٍ مُ 

ّ ّّامركن  ّـــامصٌّ:امراةع  ّام 

ـٌ   ،مددنفاِ والؿُ  ،الؿددايضِ  ،  قدداِ ٍػ ؽؾ ددمُ  مددؾؿٍ مُ  عؾددك كددؾ   هددق  كدد
 .اضعِ والؿُ  ،والحنمؾِ  ،زِ والعنجِ 
 .ػطااِ  عـ الؿُ  ؿسِ الّش  اوِا إلك  ُ  جاِ الػَ  ؾقعِ مـ طُ  ؿمُؽ فقُ 
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  لي:   مبا َي ياُوالّص بطُلوَي 
    .اؿهللً عَ  اُا والّش  إكُؾ  (1)
    .اهللً ؿْ عَ  ؿنعُ الجِ  (2)
   .اؿهللً عَ  ـل  الؿَ  كزاُل إِ  (3)
 .  ل ِ الؼَ  هللُ عؿ  تَ  (4)
 .فن ِ الـّ  ـمِ  ز ٍ ُج  ألي   يف ػنُس والـ   الحقُض  (5)
 .مُ يَ ذّ غَ الؿُ  ُـ ؼَ الحُ  (6)
   .اضِ الػَ  قنمِ ِ   يف قمِ الـّ   ققِل تَ  عهللمُ  (7)
  َصددقَح الـّ  التقبددمَ  -عددذو ِ الؿَ  لغقدداِ -ُ  قِجددتُ   ط ِ  الُؿدد ههددذِ  جؿقددعُ ف، 

 تدُؼ عِ : وهل ،ؿنعِ الجِ  يف الؿغّؾظمُ  ػن وُ الؽَ  دلؽ إلك وُيضنُء  ،ضن َ والؼَ 
ـِ  قنمُ ِصدفَ  :يجهللْ  لؿ فننْ  ،ق مٍ  َ   فنطعدنمُ  :يجدهللْ  لدؿ فدننْ  ـ،متتدنبعقِ  ندفاي
ـَ ِس   .نقـً مؽِ مِ  تق

 لي:مبا َي وُوالّص وال يبطُل 
   . نؽَاهً مُ  ألو ،نخطئً مُ  ألو ،نقً كنِس  اُا والش   إكُؾ  (1)
 .إدانِ  ؿنعِ َس  عـهللَ  هِ هللِ يَ  يف كننَ  إن اإلكن ِ  مـ اُا والش   إكُؾ  (2)
 .نُجـُ ً  الصنئؿُ  أل  َح  إدا (3)
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    .قاكُ الم   (4)
 . نلغمٍ مُ   قاِ  مـ وآستـشنُ   الؿضؿضمُ  (5)
    .فُ ػَم كَ  يؿؾُؽ  لؿـ  ؾمُ والؼُ   نناوُ الؿُ  (6)
 .قِء الجَ  إلك ل ٍ َن  خقلِ يُ  يونَ  عنمِ الط   دوُ   (7)
، عدهللا قطداِو قِء الَجد إلدك ُؾ ِصدتَ  ٓ التدل ؿُ والؿدااهِ  طاوُ والؼَ  حُؾ الؽُ  (8)

    .ػّطُا إكِػ فتُ 
 .ؿِ والػَ  الاألسِ  عؾك بنلؿن ِ  يُ رب الت   (9)
 .هِ حقِ وكَ  مِ الهلل   حؾقُؾ وتَ  ،يمِ غذّ الؿُ  قاِ  َ  َباِ اإلِ  خذُ ألَ  (11)
   .لؾحـنبؾمِ  ن فً ِخ  ؿفق ِ الجُ  عـهللَ  ف،ػُ ضعِ تُ  ٓ لؿـ جنممُ الحِ  (11)
 .هوكحقِ  خق ِ وال َ   ن ِ كنلغُ  ـف،مِ  زُ ُيتحا   ٓ ومن مِ خنمَ والـ   يِؼ الا   ؾعُ بَ  (12)
  .الجقِء  إلك مُ الهلل   صؾِ يَ  لؿ إنْ  ـ  الم   عُ ؾْ َخ  (13)
 لقُؾ الددهللّ  ايِ َيدد لددؿ مؿددن هوكحددقُ  وآّيهددننُ  ،مضددننَ  َ  فددن ِ كَ  يف ُ  طق ددالتّ  (14)

 . ـفعَ  فِل بنلـّ 

 وِوـــالّص آداُب 
 :ألي ،نيِ  الّصد الػجاِ  خقلِ يُ  ق َؾ  من :فقتِ وَ  وهخُا  ،وتلخقاهُ  ،حق ُ الم   (1)

    .نينالثّ  هللا ِ الـّ   َؾ قَ 
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       .طاِ الػِ  عجقُؾ تَ  (2)
 .الؿن ِ  عؾكفَ  جهللْ يَ  لؿْ  فننْ  ،ؿاٍ تَ  عؾك طُا الػِ  (3)
عن ُ  (4)   .هعهللَ ه، وبَ طاِ فِ  عـهللَ  الهلل 
      . الؼاهنِ  قاا وِ  كثاوُ  (5)
 .هللقنِ  الّص  كثاوُ  (6)
 ،ذِا والَؽد و ِ والدز   فدِث والّا  غقِ كنلؾّ  ف:هفنتِ  ـمِ  مننِ الؾّ  حػظِ  وجقُا  (7)

 .مؾؿِ الؿُ  عؾك منٌ  ّا حمُ  ففَل 
 .جؿنعمً  ال اويِح  و  وُ   مضننَ  قنمُ قِ  (8)
 فقفن. ، وآعتؽنُء إواخاِ  شاِ العَ  يف هلل ِ الؼَ  ي لقؾمَ حا  تَ  (9)

 َاياُمِص صتحبُُّي أياٌو 
    .قالَن  ـمِ  ألينمٍ  ستمِ  قنمُ ِ   (1)
       .َنع ننَ  ألكثاِ  ِ قنمُ  (2)
ـِ  ِ قنمُ  (3)     .والخؿقسِ  اإلثـق
.         عافَم لغقاِ  يقمِ  ِ قنمُ  (4)  الحنج 
 القددقمَ  عددفُ مَ  صددقمُ ويَ  ،(مٍ حددّا مُ  ـمِدد العنندداِ ): عننددق ا َ  يددقمِ  قنمُ ِ دد (5)

 .  عَ التنِس 
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 .مِ حا  الؿُ  ألكثاِ  قنمُ ِ   (6)
 (.03،00،02) :وهَل  ،فاٍ َن  كؾ   ـمِ  قضِ ال ِ  ألينمِ  قنمُ ِ   (7)

 .ياويَ   قنمُ  وهق ،يقمٍ  طُا وفِ  يقمٍ  قنمُ ِ   (8)

 َاياُمِص شرُعال ُي أياٌو 

           .ـِ العقهللي مُ قنِ   (1)
   (00،05،03: )وهَل  ،الحنج   لغقاِ  شايِؼ التّ  نمِ أليّ  قنمُ ِ   (2)
       .يوً ػَا مُ  ؿعمِ الجُ  قنمُ ِ   (3)
  .                             ، ٓ لِم ٍ  هخَا ذاتفِ لِ   ِل الّم  قنمُ ِ   (4)
      .مضننَ  َ  خقلِ يُ  يف الشدؽ   يقمِ  قنمُ ِ   (5)
هاِ  ِ قنمُ  (6)  .    الهلل 
ـِ كددنإل :قمفُ َ دد مددن اعتددنيَ  إٓ ع ننَ َندد مددـ لثددنينا صددِػ الـ  ِ ددقنُم  (7)  ثـق

 .وكحقه ،ياويَ  قنمِ ِ   ألو ،والخؿقسِ 
 .فنوجِ زَ  إدنِ  يونَ  عِ لؾتطق   الؿاألوِ  قنمُ ِ   (8)
 .فنبِ  القاقِػ  لؾحنج   افمَ عَ  يقمِ  مُ ِ قن (9)
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ّ ّّامركن  ّـامّ:امخامس  ّح  ّج 

 طيُعشَتُم ٕفكٍلُم مشلُه على كلِّ احلجُّ جيُب

 ٌُ  احلجِّ أركا
   .اإلحاامِ  مُ كقّ  (1)
 .بعَافمَ  الُقققُء  (2)
  .اإلفنضمِ  طقاُء  (3)
 .والؿاووِ  الصػن بقـ الّمعُل  (4)

 احلجِّ واجباُت 
    .الؿقؼنِ   مـ اإلحاامُ  (1)
  .الؾْقؾِ  مـ جز ٍ  إلك مَ بعافَ  القققِء  استؿاا ُ  (2)
  .الـّْحاِ  لقؾمَ  بُؿزيلِػمَ  الَؿ قُل  (3)
   .التشايِؼ  وألّينمِ  ،العقهللِ  يقمِ  يف ماّت مً  الجؿااِ    مُل  (4)
   .التشايِؼ  لقنلَل  كـً بؿِ  الؿ قُل  (5)
  .التؼصقُا  ألو ؾُؼ الحَ  (6)
   .مؽمَ  مـ خُاُج سقَ  لَِؿـ  ياعِ القَ  طقاُء  (7)
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 احلجِّ فُةِص 
 :الؿقؼنِ   يف (1)

  ـِ  و يا ً  اإزا ً  ويْؾددَ ُس  ،ويتطق ددُ   َيْغتمددُؾ  الؿدداألوُ  ُا مددتُ وتَ  ،وَكْعَؾددق
، القْجفَ  إٓ فنهللكَ بَ  ـِ ق  الحؾقػدمِ  دي يفو ،فايضدمٍ  بعدهللَ  فدؾ  ويُ  والَؽػ 
ـِ  لصددؾّ يُ  : الِؼ ؾددمَ  ممددتؼ ً   يؼددقُل  ثددؿ ي،الددقايِ  لػضددقؾمِ  : كعَتددق
، ولدف لؾُؿَتؿّتع هذا ،«ُسْؿعمَ  وٓ فقفن  ين َ  ٓ ُعْؿاًو، الؾفؿّ  لّ ْقَؽ »

 ،طَ شددِ يَ  ألن فُ فَؾدد اإلتؿددنمَ  َل ِشددَخ  وإن ،ايً ػدداِ ، ألو مُ نقن ًكدد ج  ُحددألن يَ 
 .«ـلمتَ  َح  حقُث  لؾ  حِ مَ  فؿ  الؾّ »: فقؼقُل 

  ُوإظدنفاِ  عاِ الش   مـ إخذُ : )لوهِ  ،حظق اِ  الؿَ  عـ ويؿتـع-
 وتغطقددمُ ()الصددقهللُ -اوُ  نَنددالؿُ -ؿددنعُ الجِ -ؽددنِح الـّ  ؼددهللُ عَ -ُ  طق ددالتّ 

ِـ ّػددوالخُ  ،قطِ ِخددالؿَ   ُس وُلدد ،الدداألسِ   ،ؼددنِا الـّ   ُس وُلدد()ؾِ ُجددلؾّا  ق
ـِ   .(لؾؿاألوِ  والؼػنزي

  ُيف  ؽ قدداِ والتّ  ،فؾقددؾِ التّ  مددع ،قِ  الّصدد افددعِ بِ  التْؾ قددمِ  عؾددك ويددهللاوم
 .يمِ إويِ  يف م قِح التّ و ،ػعنِ  اتَ الؿُ 

 :مؽمَ  يف (2)
  ـْ  ويددليت ،ـَ ؿّؽددت إن مّؽددمَ  لِددهلُلخقلِ  يغَتِمددُؾ  الُحجددقِن، ِجفددمِ  مِدد

: ويؼدقُل  الُقؿـدك، جدؾِ بنلا   َندْقَ َم، بـل بنِا  مِـ الؿمجهللَ  ويهللخُؾ 
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 لدل افدتْح  ؿ  الؾفد ،ارِ   سدقلِ  عؾدك  مُ والّم   وُ والّص  ،ارِ  سؿِ نب)
 الؾفؿ  : )ويؼقُل  ،الؽع مِ   ؤيمِ  عـهلل هيهللَ  يافعُ  ُثؿّ  ،(َؽ  حؿتِ  ألبقاَا 
 .( مِ بنلّم  ـن ب   ـنحق  فَ  ، مُ الّم  ومـؽ ، مُ الّم  ألكَل 

  ّبقددهلِله فَيمددتؾِؿُ  ألو ف،فُقَؼّ ُؾدد إسددقِي، بددنلحجاِ  الطددقاَء  ي ددهللألُ  ُثددؿ 
 ،ب  تؼ قؾٍ  إلقفِ  ُيشقُا  ألوْ  ،الشل َ  وُيؼّ ُؾ  بشل ٍ  فيمتؾِؿُ  ألو فن،وُيؼّ ؾُ 
 .دلؽ كؾ   يف ويؽّ ُا 

  ُجُؾ: ويْضَط ِع ، كتَػف يؽشُػ  :ألي الا  ـَ  ُيْمدِاعُ  :ألي ،وَيامُؾ  إيؿ
 .إولك الث ثم إنقاط يف

  َـَ  متؾؿُ وي ـِ  بدْقـ ويؼدقُل  ُيؼ  دُؾ، وٓ ُيشدقُا  وٓ ،الَقؿنين  الّاك ك  الدا 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: جددداِ والحَ 

 خْؾدَػ  لُيصؾّ  ُثؿّ  ،كتَػفُ  ُيغّطل ألنقاطٍ  س عمِ  عهللَ وب ،﴾ ې ې
ـِ  الؿؼنمِ   ،«الؽدنفاونَ  سدق وَ » :الػنتحدمِ  بعدهلل فقفؿدن َيؼداألُ  ، ْكعتق
 ثؿ هللعق،ويَ  زمزمَ  مِـ َيشاُا  ثؿّ  ،«اإلخ صِ  سق وَ » :الثنكقمِ  ويف
 .  وُيؽّ ُا  فُقشقُا  ،جاِ الحَ  إلك ياِجعُ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿ :َل قِد َ  إدا ويؼدقُل  ،الصػن إلك يذهُ   ثؿ 
ََدأ  » ،﴾ژ ََ  أب ََهه  الل   بََدأ   بؿ  ،الصددػن عؾددك الؼ ؾددمَ  يمددتؼ ُؾ  ُثددؿّ  ،«ب

 ندايَؽ  ٓ وْحهلَله ارُ  إٓ إلفَ  ٓ ،ألكرُب ارُ  ألكرُب ارُ  ألكرُب ارُ » :ويؼقُل 
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 ندل ٍ  كدؾ   عؾدك وهدقَ  ،وُيؿقدُل  ُيْحقدل ،الحْؿدهللُ  ولدف الُؿْؾُؽ  لف لف،
 ع دهلَله، وكَصا ه،وْعهللَ  ألْكجَز  لف، ايَؽ ن ٓ وحهلَله ارُ  إٓ إلفَ  ٓ ،قهلليٌا 
 ،نث ًثد دلدؽ عقدهللُ ويُ  هللعق،وَيد يهللْيف وياَفعُ  ،«ههللَ ْح وَ  إحزاَا  موهَز 
ـِ  بدقـ وُيمدِاعُ  الؿداوِو، إلدك َيـدِزُل  ُثؿّ  ، العَؾَؿدق ـِ  ذكُا وَيد إخضداي
 .حؿقهللِ والتّ  م قِح التّ  مع ،َؼ س َ  من الؿاووِ  عؾك

  َُؾ تحؾ  ويَ  ف،ؿاتُ عُ  تؿ  وتَ  ،هُ عَا َن  ُا ؼّص يُ  :ألنقاطٍ   عمِ َس  وبعهلل. 
ـُ  القددقمُ ) كـًددمِ  يف (3)  ل قددَؽ »: فقؼددقُل  ؽنكِددف،مَ  ـمِدد بددنلحج   مُ حدداِ يُ  (:الثددنم

   ،«ؿعمُس  وٓ فقفن ين َ  ِ  ٓ ،جمً َح  فؿ  الؾّ 
 ،اصدًا قَ  ألوقنتِفدن يف الصدؾقاِ   لفُقصدؾّ  الّظفدِا، ق َؾ  كمِـً  إلك ويذهُ  

 .الػجَا  وُيصؾل فقفن، وَي قُل 
 ِؿداوَ كَ  يف فَقـدِزُل  ؿِس،الّشد ُطؾقعِ  بعهلل يخاُج  (:التنسعُ  الققمُ ) مَ افَ عَ  يف (4)

ـِ  بدلدانٍ  ،والعصاِ  فاِ الظ   و  وِ  لؾخط مِ   َيدذهُ   ُثدؿّ  ،اقصدًا  وإقدنمتق
 هللعقفَقد ،مَ اَفدعَ  ْـ مِد مؽدننٍ  ألي   يف ألو ،الّاحؿدمِ  ج دؾِ  ألْسدػَؾ  عافدمَ  إلك

 .ؿسِ الّش   اوِا  كإل لؾ ّ ويُ  ُؾ فؾ  ويُ  ،يهللْيفِ  ن افعً  الؼ ؾَم، ُممتؼ ً  
 وبعددهلل ،اَقْصددًا  وإقدنمتقـ بددلدانٍ  والِعشددن َ  الؿغداَا  ُيصددّؾل:مزيلػدمَ  يف (5)

 ويمتؼ ُؾ  ،قضعٍ مَ  ، ألو يف ألي  الحاامِ  الَؿْشَعاِ  عـهلل يؼُػ  :الػجاِ    وِ 
 .ؿسِ الش   ُطؾقعِ  َقْ َؾ  اإلْسػن ِ  إلك تعنلك ارَ  ويْذُكُا  الؼ ؾَم،
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 ،ؿسِ الّشد طؾدقعِ  بعدهلل ربىالُؽد لجؿداوَ ا يدليت (:ُا العنِن  الققمُ ) كـً مِ  يف (6)
 َحصددنٍو، ُكددؾ   مددعَ  ُيؽّ ددُا  ،بَمدد عٍ  وَيْامقفددن يمددنِ ه، َعددـ الؼ ؾددمَ  وَيجعددُؾ 
دُا  نْعَاه، يحؾُِؼ  ُثؿّ  ههلْلَيف، يْذَبُح  ُثؿ التؾ قَم، ويؼطعُ   َقدهلْل َ  الؿداألوُ  وُتؼص 
 .من َ الـّ  إٓ نل ٍ  كؾ   لف ويحّؾ  أُلكؿؾٍم،

 ل كَعَتدد وُيصددّؾل ،ؾٍ َمدد َ  وٓ اْضددطِ نعٍ   بِدد لإلفنضددمِ  يطددقُء  :مؽددمَ  يف (7)
 .كنلمنبِؼ  والؿاوِو، الصػن بقـ وَيْمعك الّطقاء،

 وَيامدددل ،(00،05،03)  :التشدددايِؼ  ألّيدددنمَ  هبدددن ك َؼدددلقَ  اجدددعُ يَ  :كـًدددمِ  يف (8)
غاى فَقامل الزواِل، بعهللَ  يقمٍ  كؾ   الجَؿااِ    كدؾ   مدعَ  ُيؽّ ُا  ،بَمْ عٍ  الص 

 ِندؿنَلف يلخدذُ   ثدؿ الُقْسطك، َيامل ثؿ هللعق،يَ و يؿقـَف يلخذُ  ُثؿ صنٍو،َح 
 عدـ كومـًد ،مدنِ هيَ  عدـ الِؼ ؾدمَ  ويجعدُؾ  الُؽدربى، يامدل ثدؿ ويهللعق،
عن ِ  يؼُػ  وٓ يؿقـِف،  .لؾهلل 

 كنن وإن   ً  ُ داوِا  ق دَؾ  َيخُاُج  لؽـّف فؼط، يقمقـ يف  مك :ُمتعج 
 .دلؽ تقّمَا  إن الشؿسِ 

  كعَتدل مدع الدَقياعَ  طدقُء يَ  ،مّؽدمَ  مدـ الُخداوِج  عـهلل ،األخقًا  :مؽمَ  يف (9)
 .قاِء الطّ 
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 ُعِليف ِف ُصخََّرما ُي 
ـَ  كثقاٍ  يف الُحّجنِج  عـ ُخّػَػ  ثؿ ،بنٓستطنعمِ  الحج   هللَ ُقق    إعؿنِل، م

 :ذلك ًؤم
 . ل ٌ َن  مـف طَ منقَ تَ  ولق ،عِاهِ َن  ِؽ لْ ويَ  ،مِ لؾُؿحاِ  آ تمنلِ  إبنحمُ  (1)
 .ِ  ق  طَ الؿُ  بغقاِ  فهـِ ويَ  ،عاِ الش   طِ ْش مَ  إبنحمُ  (2)
 .فنبِؿثؾِ  اإلحاامِ  ثقنِا  ت هلليؾِ  إبنحمُ  (3)
 ،والـّظدن وِ  ،ؿِ والخدنتَ  ،المدنعمِ  وُل سِ  الـ عنِل، ألكقاعِ  سنئاِ  ُل سِ  إبنحمُ  (4)

 .من ِ لؾـّ  جقهااِ  والؿُ  الِحزاِم، ونهلل  
 . نهللٍّ  يونَ  والثقِا ِم، والؿظؾ بنلَخْقؿِم، آستظ لِ  إبنحمُ  (5)
ـِ  ُل سِ  إبنحمُ  (6) ـِ  يجهللِ  لؿ لَِؿـ ا ِ والحذ ،الُخّػق   . الـّعؾق
خصمُ  (7)   . كـً مِ  لقنلَل  بؿّؽمَ  َي قَل  ألنْ  يف لؾؿعذو ِ  الا 
ْخصمُ  (8) ـِ   ْمِل  جْؿعِ  يف الا    . واحهللٍ  يقمٍ  يف َيقمق
خصمُ  (9) ـِ  التشايِؼ  ألّينمَ  لقً   الّامِل  يف الا  ِـ  اْكشغَؾ  لؿ  .اهنن ً  الامِل  ع
خصددمُ  (11) دددَعَػمِ  الا   ،لدددقً   ؿفِ اوجِ وُخددد ،زيلػددمَ بؿ الَؿ قدددِل  َعددهلَلمِ  يف لؾض 

  .قْ َؾفؿ والّاْمِل 
 .إعذا ِ  وأل حنِا  ػمِ عَ لؾض   الامِل  يف التقكقُؾ  (11)
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ـِ  التخػقُػ  (12)   . الَقياعِ  بطقاِء  إلزامفن وَعهللمُ  ،الحنئضِ  ع
 .الضاو وِ  عـهلل لؾحنئضِ  اإلفنضمِ  طقاِء  يف العؾؿن ِ  بعضِ  تاخقُص  (13)
  . الحنجمِ  عـهلل وكحِقهن َعَابمٍ  عؾك نجنلًم  عُل والم   الطقاُء  (14)
 ،والدذبُح  ،الامدُل : وهدل العننِا، الققمِ  ألعؿنلِ  بقـ والتلخقُا  التؼهلليؿُ  (15)

 .والمعُل  ،والطقاُء  ،والحْؾُؼ 
 .الّشعاِ  مِـ نل ٍ  بلْخذِ  ولق ،لؾُؿحِامِ  الِحجنممِ  جقازُ  (16)
 .الحققاكنِ   مـ وكحِقهن ااِ  الحَش  مـ يمديفِ  من قتؾِ  جقازُ  (17)
 .مِ حاِ لؾؿُ  اا ِ والش   ال قعِ  جقازُ  (18)

 احلجِّ يف ُةـــالفدي  
مـفدن  ، ث ثدمٌ أليدنمٍ  شداوِ عَ  فصدقنمُ  ـ لؿ يجدهللْ ، فؿَ والِؼاانِ  عِ التؿت   ههلْلُي  (1)

 .    الحج   يف
إكعددنِم،  فقؿددمِ بَ  مددـ ُيؿنثِؾددف مددن قددذَبُح ف ،اَ ددْقهللً  تددَؾ قَ  إدا ،الجددزا ِ  يمُ  (2)

 .     قنمٌ ألو ِ   ،هللقمٌ َ   ألو
       .قنمٌ ألو ِ   ،هللقمٌ و َ  ، أل ألسفِ  عاِ َن  مـ ألخذَ  لَِؿـ ،الِػهلليمِ  يمُ  (3)
ـْ  لؿْ  إدا اإلحصنِ ، ألو الَػقاِ   يمُ  (4)  الؿقؼنِ . يف اطَ انتَ  قهلل يُؽ
        واجٍ . ل كِ  الهللمُ  (5)
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 .، إدا جنمَع ق َؾ التَحؾ ؾِ يُم الؽّػن وِ  (6)

 احلجِّ مبطالُت 
  :قنبؾٍ  عنمٍ  مـ َيُحج   ألنْ  ؾقفعَ  ويجُ   ألمايـ، بلحهللِ  الحج   ي ُطؾ
 إ غاِ  ؾِ التحؾ   ق َؾ  الِجؿنعُ  :األّول. 
 ـٍ  تاكُ  :الث ين  .المنبؼمِ  الحج   أل كننِ  مِـ ُ ك
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  المـــاإلس ر  ــن شعائـم   
 

ُوجدقِي نلاضدن وك ِم:الشداعق   بلحؽنمِفِ  الـؽنِح  عؾك عؼهللِ  ساوِ إُ  إقنممُ  (1)
ـِ ، مع ُح فاٍ ومَ  فقيٍ وُن  وللٍّ  ـِ  العشاوِ  م  الحؼدقِ   ، وأليا ِ بقـ الزوجق
 .التلبقهللِ  عؾك وُهق، فؿنبقـَ 
ـِ مَ  الط ُ   جنزَ  :َيواُمف فنن تعّذ َ   يامدل  فقفؿدن مدن ، ولف الاجعدمُ اتق
 لؿ تحؾ   :الثنلثمَ  َؼ طؾّ اكؼضِل العهللُو ُجهلّلَي العؼهلُل، فنن ، فندا يف العهللوِ  الؿاألوُ 
 بقـفؿن. اتػنٍ   يونَ  نقحً حِ َ   نواًج زَ  هُ  قَا  َج وّ تَز ك تَ لف حتّ 

، رِبوالّصد ،هلللِ ، والَعدوإمنكدمِ  ،هللِ  كنلّصد :ِ  إخ  ؽن مِ ؿَ الّتحؾ ل ب (2)
 ،ػدددمِ والعِ  ،قدددن ِ ، والحَ جنعمِ والّشددد ،امِ والَؽددد، قاضدددعِ ، والتّ ؾدددؿِ والحِ 

 هن.قاِ ، و َ ؿنحمِ لّم وا، ػقِ ، والعَ فِؼ ، والّا حؿمِ والّا والقفنِ ، 
الؽد ِم،  وطقُ   ،وُح   الخقِا لؾـّنسِ  يف كؾ  نلٍ ، اإلحمننِ  تحؼقُؼ  (3)

،  لِ مددِ  الَحددي الؽَ وتحددا   ِم، والتعددنوُن عؾددك الددرب ،الّمدد  وإفشددن ُ 
 .وآكشغنُل بؿن يـػُع يف الهلّلكقن وأخاوِ 

، عددـ الؿـؽدداِ  والـفددُل  ،بددنلؿعاوِء  إمددُا طؾددُ  العؾددِؿ وتعؾقُؿددف، و (4)
 .الحمـمِ  والؿقعظمِ  ،تعنلك بنلحؽؿمِ  إلك ارِ  والهللعقوُ 
 الهادي إلى صراطه المستقيمهو ، والتوفيقاهلل بو
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