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الحمػػػ علع مػػػ ععمهػػػ عشكمػػػعلعكالفػػػودعلع مػػػ عكا ػػػدع ػػػ د عك دعػػػعلع
دبػػعلعكالصػػ ةعكالمػػ ـع مػػ عنعػػءـعوشسلػػءو عكرأػػمعلعكأػػل عوكللػػءو عكو ػػ عكد عك 

عأل شءععحم عكآلععكصحسععكأمملع..عكبك لع..
د ػػءعالكسػػ ع ػػدعاألذ ػػءرعال ػػدعهددٍّععسػػءنع لػػععوصػػ  عل ع مكنػػءعلباسػػءبع   قػػ

ع)أذكار األبرار(.عخ مفعوا العلعكأملنء ع
ك كمنػػءعل ػػمعكردانععػػآعالقػػدآفعالوػػدهمع عًكنػػ ع نػػععلوػػ ععمػػمملعه مػػ  ع

عكللمةععد عع  بٌع ع.الِورد القرآني(نيل التهانى ب)لعكأملنء عةنعدانع دع  عهـ 
لػػػةعيجػػػدهوعالوػػػدكبعكااأػػػ ةءعءتعالػػػ اردةع ػػػآعكاخ دشػػػءعبء ػػػةععػػػآعود 

ع.)مفاتح الفرج(كالممفعالصءل عكأملنء ععرأ ؿعالع
ك منءعبجمععاألكرادعال دعهح ء  ءعاألخعالصءل عللمػلدع مػ ععن ال ػءلع

ع.)أوراد األخيار(لعكأملنء عكذلكععمءعكردع آعشلخنءعااعءـعوبدعالكمائمع
ضػمنعع ػ  عالو لسػءتعي عػءعك  عطمبععنءع ثلدععآعاألاسءبعوفعشجمعع

 دع  ءبعكاا عهم  عاممػعلعكهجمػععشػم ع ػ  عاألذ ػءرعكاألكرادعكا هػءتع
لعبحلػػػحعهحممػػػععكالمػػػ رعالقدآشلػػػةعكااأػػػ ةءعءتعكالصػػػم اتع مػػػ عالنسػػػدع

عالمدوعكه من علععوفعهقدو ع دعولعع ضع.
ك ػػ عاأػػ جسنءعلػػ لكلع جمكنػػءععػػءعي ضػػمنعع ػػ  عالو لسػػءتع ػػدع  ػػءبع

ع.مع األذكار واألوراد( )جاكاا عكأملنء ع
ك كمنػػءعالسػػءبعاألكؿعشػػءع نعلبذ ػػءرعالنس هػػةعالػػ اردةع ػػدع ػػ عاألاػػ اؿع
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ع.:عوذ ءرعاألبداركاألك ءتلعك ن اشعع
كالسءبعالثءشدعهحػ معا هػءتعالقدآشلػةعالمسءر ػةلعكالمػ رعالقدآشلػةعال ػدع

عكللمةلع صءرتعبمثءبةعكردعهػ عدعأل ػ ععاحعالدأ ؿع  م عي كي ءع  عهـ 
ع)ال ردعالقدآشد(.السءبععن اف ق عكااهمءفلعكعال 

لممػءلولآععكالسءبعالثءلػحع مكنػءع لػعععػءعاش قػء عااعػءـعوبػ عالكػمائمع
عكالملمة(. عالصءد لآععآعواسءبععكويسء ععكأملنء ع)ال ردعالق لدعلملـ 

كالسءبعالدابععكاألخلدع مكنػءع لػععبكػألعاألد لػةعكالج ائػ عالػ اردةع ػآع
لوػػ ععػػآععلصػػءل لعكال ػػدعلممػػنءعاا ءبػػةععػػآعالعكأػػمجنءعاعرأػػ ؿعالع

د ػػػءعب ػػػءعكاأػػػ خ ع ءلع  ػػػدععجدبػػػةعل جػػػدهوعالوػػػدكبلعك ضػػػءوعالحء ػػػءتلع
عكأملنء ع)وذ ءرعالجدج(.

وفعهنجععب  اعالو ءبعكعػءعهح هػعع ػ ععػآع ػدو لعوكعد ػءععوأأؿعالع
كلػدععبعلعوكعو  ا علةلد عبخلػدعكبػدعك ػ  ع ػدعالػ هآعكالػ شلءعكا خػدةلعنشػعع

كصم عالع مػ عأػل شءععحمػ عك مػ عآلػععذلكلعكالمجلبعلمآع م عب لكلع
عللمةعالخملسلعالجملمة....عععكصحسععكأمم

عـَُِِعآعو   بدععِْلع ػُّّْعآعذمعالحجةععٖ

ع
عالكن افعالسده لع:عالجملمةعػععحء ظةعالةدبلة

ععََْع-َُّْٗٓٓتع:ع
 WWW.Fawzyabuzeid.comع:عع  ععااش دشت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :ىن اإلليكرتو الربيد 
fawzyabuzeid@hotmail.com fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 ٍِ فضو زبًهرا 
 ادلضُئتعرية اىعالٍبث عيً اىطسَق ٍِ 

 اىشُخ فىشي حمَد أبىشَدفضُيت ى
 ٌُعياىخ وىىد ادل  َتاىبدا   

بزفاىبحذ عِ اىع  ٌٍعسفت اإلٍبً أبً اىعصائ 
  تىبحذ عِ ادلعسفا  زضً اهلل عنه
ٍاىعزىز عيً اىسجو احل  

 اىبداَت اىصحُحت ىيعري إىل اىَّيه  
فً صحبت اىشُخ   َتـاظخالً اىسا  
ىةـإمَبه ادلعرية واىفخح اىىهبً فً اىدع  
:بعض عالٍبث حأَُد اىَّيه حعبىل وحىفُقه ٍِ 
فً -ز إجببت ٍننىُ اىصدوب -بىسؤَب اىصبحلت اىخأَُد ب

 -إظـخجببت اىدعبء وبيىغ اىسجبء ب -اإلظخشبزة واىخىجُه 
 بظخجببت األفساد وحبدَو اىعري واىعـيىك.ب

 اىدعىة واذلدف  
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 فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد  
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 وأٍب بنعَت زبل فحدد
عبممعالعالدامآعالدالملعكبععشم كلآع
عالنس  عواسءب عالوداـ! عاألخ ة عالص ععوه ء عو ض  عالم ـلع ملع عكويم ة
ع: ءع ثء نعألعدعالع  ع  ءبععالودهمع  ع  لعع

ع  ع ع ع ع(ُُ) عالضح

عو  بع عكالمممملآ؛ عكالمحسلآ عااخ اف ععآ عالوثلدهآ عركسة ع م  كشمك ن
عكعن علعشلئءنععآع عيح عءنعبجض عالعيكءل ع م   عالقـ  ع  عطدهق عكعن علعألدي عالمم  لة عيح عءنعبجض عالعيكءل ع م   عالقـ  ع  عطدهق ألدي عالمم  لة
ع ع و ع  ا عالسءبع"عع ض عالعععآعآ و ع  ا عوأملتع  ا عكل ا عكنشكءعععكن داععل  م  

ع".عآع ض عرب   اع
عو ثد مع عالصءلحلآعألف عش و عاي سع عنشمء عالوداـ؛ عنخ اش  عهء ع  ا ع   كوشء
خط اعألدةعالءي معبأه ه معلمآعبك  ملع وفج اع مءع ءهف  ع لءشءنعبلءشءنلعكلمع

 أبءش اعلمقءص هآع آعد ءئقعألد مععه د  اعكلد معهحودع ن معشق نعك عأمء ءنل
كعجء  اي معكوش ارعو كءل معكوا ال معال  عبمة معالعيكءل عبمد ءعالمنءزؿ؛ع  ع

بك  معش سءنعل آللفعالمن جكلآ!عك ععديكءنعألد لءوعالم ص  لآ!عبك  معش سءنعل آللفعالمن جكلآ!عك ععديكءنعألد لءوعالم ص  لآ!عيو فعألدي مععآع
ععسءلةءتعالمحسلآ!! ععسءلةءتعالمحسلآ!!ك  عكع حععك  عذكاي م ع آعرؤهة عيجد دكا ع   ع مع ع  ع  ا ك م

ءل ملعألش معلمعهف  كاعن عبءلحقعالقءطععينجل انعألعدعالعالمءشعع  عالو ءبعو ك
ع:البقرة(382)الجءععع  ع  لععيكءل ع  ع

عع  ع    عع  ع   ع عع  ععع
عكعنءز ي مع عكعفء  اي م عكوا ال م علمجء  اي م عأدد م ع    وءش ا

ع:بق ؿعالحقعيسءرؾعكيكءل وء حءي مععم دش هآع  ع  علمحةعكشجسعكو  عكع
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ع    ع ع عع ع عع عع ع عع
ع ع  ع عع  ععالصف(عّ-ِ)ع

ء ممعوش مع مععيقس عوكعصكبع ملكع  مععوكعععآع  ل مكع مءع جستع
عشصبعو لن معكلمعهحل كاع نعع ل عوشممة:ع كم اع  ؿعالمصطج ع

ََّٕ َأِفَسى } ِ٘ ِفٞ  ٔإ ِٝ ِٔ َأَزى َعَِٝٓ ََ َٚ  ،ٌِ ِِ َأُق ََا َي َََّٛيِٓٞ  ِٔ َق ََ اِيِفَسى 
ِِ َتَسَٜاا ََا َي  ّٔ ََُٓا { ِي

عُ
 م  عوشععاقعصداحععءع ءل  عكل  عالحء ةعلوفجعععءعاو  لعكعءعخج عع

عبنق  معك عاش قءص م!ع ءفعو ظم! ع  عيكج  عذ دك  ع إفع جستععآعشل و ل
ع م عشجمكعك عيق حع  عاق ملع إش معلمعهص رع ن مع  ؿع كلوآع  عبءلمـ 
عك ع عال   م عوك علم  م علمنجسعك  ع لع ععجءؿ ع  عش  ك ؛ عبلٍّآو عاق عش ر ع آ ن 

عالخلءؿ.
علمحصد: ع  علم  د عبأشجم م عألد م ع و س ا عالن و ع  ا عش ج ا عكعمآ

"املٓكر "املٓكر لعكااعءـعالةمال ع  ع  ءبع:ع"ايٓصائذ ايدٜٓٝة""ايٓصائذ ايدٜٓٝة"  ع  ءبع:ععالمحءأس المحءأس ااعءـع
لعكااعءـع"يفتة ايهبد إىل ْصٝخة ايٛيد""يفتة ايهبد إىل ْصٝخة ايٛيد"لعكعنبآعالج زلع  ع  ءبع:عَٔ ايضالٍ"َٔ ايضالٍ"

ع عالكمق ش ع  ع  ءبع: عبآع"زفع اإلصس عٔ قضاة َصس""زفع اإلصس عٔ قضاة َصس"ابآعاجد عكععحم  ل
لعأحٛاٍ حمُد بٔ طٛيٕٛ"أحٛاٍ حمُد بٔ طٛيٕٛ"  "ايفًو املػخٕٛ فى"ايفًو املػخٕٛ فىط ل فعال عفق ع  ع  ءبع:ع

ع: عالف لد عالفكداش ع  ع  ءبع " يطائف املٓٔ ٚاألخالم فى ايتخدث " يطائف املٓٔ ٚاألخالم فى ايتخدث كااعءـ
ع..عو مكلآعلعككلد معككلد معبٓعُة اهلل عًى اإلطالم"بٓعُة اهلل عًى اإلطالم"
و  بع   عالف راتعالمخ صدةعللو فع ل ءعبجض عع أشءع م عش ج مع

عكهده كع عالقـ  عطدهق عأم ؾ عهدكس ف علمآ عكالكسدة عبكألعالك ف عوعثمةال ا هثةععف
ع. ءعععالممءشل عكالمداأل لعدع) ق(ع دعالمكد ةع آعكاعمةعالف ء كعُ ==============================================
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عوفعوش  عالعيكءل عشن ع إ س عوفعوب وعكعوعءع م!. هكممعكوش   معوشععأسحءشععواب 
لممءلولآ!عوكعوفعو فععوكع  كةنعععن عوشٍّ عورلعشجم عو   ععآعوفعو  فعشم ذ ءنع

عالمحسلآ!ع عااخ ة عنلحءح عكلونع عالمجمحلآ! عالمءبقلآ ععآ عذ دت ععآ بج ار
عو مكلآ! عالوداـ عاألاسءب ععء ععكنصدار عل  عهةجد عوف عكيكءل  عأسحءشع وأألع

عوفع عاأل ظم عالحسلب ع ممنء ع  و ا عهظن ف ععمء عوامآ عهجكمن  عكوف هكمم فل
وفعهقلمن عدائمءنعكوب انع م عخلدعاءؿعهحس ععالعكرأ لعععشو فلع مءعوشٍّ عوأألعع

عكالمؤعن ف.
  ع  ءبععنجص ع مءعنفعشءوعالعا مءؿع   عالملدةعك دعءلعععك  عب

عأءداينءععهدكب ع ملع عرب ءشء ععء ع م  عكالف ءدة عالكمم عوعءشة عيقض  عك مء نخ اش ل
عكعفءهخنءلعكالعالمم كءفعكبععبم غعااخ صعكال   لقع  ع  عشءف.

ع:نب وعبممعالعالدامآعالدالملع ء  ؿ

 ىىد واىخعيٌُادل
ععصدع عبجم  رهة عالةدبلة عبمحء ظة عالمنطة ععد م عالجملمة عبسم ة كل ت

عا عهـ  ععآالكدبلةل ععش دعاعنلآعالثءعآع فد الم ا قعلمخءعسععـلُْٖٗو   بد
ع. ػُّٕٔذلعالحجةععش دع فدععآ

ع عيكملم  عكيمقلت عبعبسم ي ااب  ائ  ععم عالجملمةل عمد م ا  عالمنطة
عأنةع عبءلقء دة عالكمـ  عدار عبوملة عال حقت ععم عالكءعةل عالثءش هة ع م  اصمت

عأنةُٔٔٗ عـ.عَُٕٗـلعكعن ءعاصمتع م عللمءشسعدارعالكمـ 
عينق متعكيد  لتعا  ع ععم عوك نل عكال كملمعبصكل ععصد ع ممتعبءل دبلة عم 
عأنةع عيقء  ت ععم عال كململةل عطنطء عبم هدهة ع ءـ عع هد ععنصب عنل  كصمت
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عالعيكءل ع م عََِٗ عك  ععآ  عزلتعو لمعا  عا فعبسم ي عبءلجملمةل عكعء ـل
عكا عبءلحومة عأسحءشع عنللع عكاأ كممن ع  ععجءؿعال   ة عالحمنةعبجضمع لم  ظة

عه ععء عرأ لععمه ع آععن  عكبد ة األربكلآع ءعءنعكالحم لع م ع ض عالعكي  لقع
.ع

 تاىبداَ
    ذلككع القء دة عكةبجء الكمـ  دار  ملة عآ الثءشلة المنة    كوشء

  م  كالص ة القدآف كي كة الصلءـ كخءصة الكسءدةل نل  اسٍّست ـلُٕٔٗ ءـ
ع مء ة.    وك ءي ء    الجدائأل  م  حء ظةكو دعآعالعبءلم ل النس 

 و دو ء وف    ل عحءك  ال هنلة الو ب بسكأل الج دة يمك    كاأ أشمت
 ل الممد ن ل الملح ألب ) الةء ملآ ينسلع (  ءب    الس اهة ك ءشت ب ءل أل م 

 عن ءج (  ءبع  ءعش  م  عطس ع ك   الةمال  لإلعءـ) ال  اهة ب اهة (  ءب عم
ع كال لعكضعع)الكءب هآ  ش عع عآ هقظ ع ك ت عآ لمجدد  ءع  .عن ء ء لع
ع.ع الكفءو ص ة بك  عءشلة ش عع ا  

 ه ع  صلءـ ال  بءاضء ة الو ءبل   ا    عء ب نجل عالع ك  عو دعن 
 الحجة ذل عآ الكفد  أهءـ الجءضمة كاألهءـ وأس ع    عآ كالخملس ا عنلآ
  م  وكاظب لع ونت النس   م  الص ة نل  تاسٍّس ك  ا ككلد ءل  ءش راو كهـ 
 الص ة    الحق وش ار ( ك  ءب الجمكل  لإلعءـ) الخلدات د ئ  (  ءب  داوة
ع. أءلم  س المقص د لمفلخ) الخمق أل   م 

  ءف بصلغ   عطدهق   مدعالنس ع الص ة     ظلمة ل ة و   ك نت
 هفةم ش    لو  الطدهق    و د  م عمآ و د ع  نت ا   ب ءلعالع هم من 
  ملعع كال مملمءت الصم ات عآ امبء ل  الكظلمةلع مءع كمت الم ة يمك  آ
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 ع ونت  س  المل  عن صف    و دو ل  ككاف ع المل  أو ف    و دو  النـ 
ع وأ حضد هجكمن   ظلم بأشس كواس ع  عآ كهمونن  ألحضدش  وشع

ع أ دعن  لمجئ بهعكع د ٍّع عن ظدهع كوشء الولجلة      م  رؤه علكوشءـ الع اضديعل
بدؤه عععع  ه ة. عداتع

ك دوتعك   ءع  عءنععنم بءنعلإلعءـعالةمال عكعق ضء :عوفعالكس عنذاعكاظبع
ا  عهأشسعبععكهدا لععمعيكم ع م ععبوثدةعع م عالص ةع م عأل شءعرأ ؿعالع

ع إشعع ع ملع عنفع ءعالص ة عوكع دعهقظ ع ع دععنءعع عكه  ٍّ ع فععآعهصلدعشلخع
األ  هءوعكوفععث ع  اع عهح ءجعنل عشلخعآخدلعكصءدؼع  اعالو ـع  لع دع

عشجمدعك معتع م عالملدع دع  اعالمن وعنل ععن  ء .

 اىبحذ عِ اىعبزف
عالكءر لآع عا ؿ عه جمك ف عكعحس  م عالصءلح ف ع ءف عال  ت عذلك ك د
ع آ عبحثءن عالم ال  عيمك ع م  عويدد د عك نت عع ال  م ع د عكخءصة عالمن قملآل
عالمسءر ةع عاألضداة ع م  عكوهضءنع نتعويدد د عكزهءري مل علم كدؼع مل م الصءلحلآ
ب   ةععآعوصحءب ءلع ونتعورلعشجمدع دعضده عوا عالكءر لآعربمءع عو د عع

ععآع س ع أذ بعنل عزهءريع.
لعكوعنءوعِك دععدةعنل قلتعبد  ععآعالصءلحلآع  عالفلخعامآعشكسءفع

ع  علكعشل عالح هحعأألند: عشلخدعرأ ؿعالعيجءذبنء عشكمل ع قمت: لعخ؟ل
ع ءلفلطءفع علع عشلخ ع  ععآ عالطدهق( عو   ع ن  ع)وم ع ن شء عهنجع ع  ع  ا  قءؿ:

ععشلخع!! ع دع... ع مآ ععء عاد ت عال   عالفدارة عبمثءبة عالوممءت ع     وءشت
============================================== 

الفلخعامآعشكسءفع:عك ػ ععػآع دهػةعيػءجعالكجػمععد ػمعالمػنطةعكدبلػةلعك ػ ع ػدغعشجمػععل حجػلفعالقػدآفلعكر ػألعالكمػ ععِ
 ػػءؿ:ععبءلفػػ ءدةعاألز دهػػةعركػػمعاصػػ لعع مل ػػءع مػػ نعبءلحػػ هحعالفػػدهفعالػػ معركمع ػػآعأػػل شءع ثمػػءفع ػػآعرأػػ ؿعالع

 ـ.عُٕٓٗلد مععآعيكممعالقدآفعك ممعع{ع..عركا عالسخءرللعك  عي  دع دعالخءعسععآع سداهدع ءـع}خ
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عاايصءؿعبءلكءر لآعيحقلقءنعلق لععيكءل ع) عال  بة(ع:عُُٗشجمدععآعابٍّ

عع   ع ع ع عع   ع ع   عع

ع ممءع ع أصسحت عال ءللة عالمدامة عنل  عيكءل  عال عبجض  عاش قمت ك و ا
ع من معالفلخع عك دضتعشجمدع ملعل أمكتع آع ءرؼعوكعصءل عذ ستعنللع

ع عاجءب" عشل ععّع"وام  ع ء علم ء عشجمد عشمت عوشء ع"   علد: ع ءؿ ال م
ع!! عامهنءنع خد تععآع ن عكلدم"!!

عوفعاألكلل عك  ععءوع ممءفكلمعو آعو ممعك   ء ععدش ه عالععآعكلد  هقلمع
علنجمععك  عال معهقلمععالعلكسءديععكطء  ع. عل  لةعالخمقع ملعلعككلد 

ععآع عبءلقدب عال  ت عذلك ع د عبءلقء دة عالمنلدة عبحد عالوملة ع ءشت كلمء
ع عكوأأؿالمل ة ع ثلدان عزهنب عالمل ة ع م  عويددد ع ونت عالصءلحلآلععل  آ

لعك دضتع ملععصحس علع قءؿعلد:ع  عْ   ستعنل عالفلخع س المقص دعأءلم
عين دعدراأ كعكي مكجعنئ ندع!! ع ن عء ع قءؿ: ع ل ع قمت: عل   كجستععيمك ت؟

ع لععبأفع  اعاألعدع ءئقع آعالملدعنل عاللع قمتع ألشدع نتع دعاءؿع عواس 
ع :علمنءع مل شءع لم .ع م عالج ر:عك  عأل شءع لم عيمك ج؟ع أ ءبن

ع دع عالسطءللآ عكعع عيءرةل عال عر ءؿ ععآ عالصءد لآ ععع عبححع  ل  كبك 
لعكال هآع مع دعشظدشءع طءععطدهقعلمخمقلعكل اع عشج عدا لءنعل  د مع طدهقعالقـ 

============================================== 
الفلخعوام عاجءبع:عك ػ عر ػ عصػءل عاصػ ع مػ عالكءلملػةععػآعاألز ػدعالفػدهفلعكيجػدغعلمكسػءدةع ػدعخمػ ةعبممػج ععّ

ادرهمػلةلعكظػ ع مػ ع سءديػععأل معوام عالس كملع م عش وعشلخععالفلخععحم عشدهفعك  ععآع سػءرعو طػءبعالطدهقػةعا
 آع مدعهنء معالمءئػةعكخممػةعو ػ اـلعكلػععضػده عهػمارعبممػج عأػل معوامػ عالسػ كمععكلمعه مكجعالنمءوعا  علق عربعع

ه للػ عأػنةععُّكلعع  ءبععطس عع  ع"الكظةعكاا  سءرعآراوع دعالءةعأل معوام عالس كمعال شل هػةعكالسدزخلػة"لعكيػ  دع ػدع
  ػ.ُّٖٗسءفعأنةععآعشكعٗـعالم ا قععُٖٕٗ

لعكلػععالفلخع س عالمقص دعأػءلم:عبػ وع كمػودلعشػدطةعا ػ عصػءرعضػءبطءنلعك ػءفعهوثػدععػآعالصػ ةع مػ عرأػ ؿعالععْ
 ملػععوأ ػسع مء ػةعيػ كةعالقػدآفعالوػدهمعع دعذلكع  ءبع"وش ارعالحقع ػدعالصػم اتع مػ عأػل عالخمػق"عكلمػءع ػ  عالع

لعكلعععآعالو بعوهضءنع دععموػ تعالععػععوأػمءوعالعكالحضػدةع ػدعراػءبع دعالمل ةعزهنبعكيجدغعلجمععالخمقع م عال
 ـ.عُٕٕٗعآعوكمطسعأنةععُُ ػعالم ا قعُّٕٗشكسءفعأنةععِٔك  عي  دعللمةعالجمكةععأل شءعرأ ؿعالع
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عع.. عالفلخععم علمهءرة عبطنطء عالس كم عوام  علمل م عالد س  عالم ل  ع د ذ ست
نعلعك ن عءعصء ح ععك ممتعوعءععلعوخ عبك ععءعأمك عع عٓنبدا لمعاملآع ٌمءر

عكطمبععندعوفعو درعزهءريعلع جكمتعكي عقتع دلعالمحسةع ه أعمندععمعوعندع مد 
عبلننءعكعوثتععكععأن لآع ءشتع ل مءعال دبلةعالدكالةعاألكل علد.

علممقءـععك ءفعالفلخعنبدا لمعاملآع ر  نعصءابعاءؿلعك  ع طبه
عالحءؿعين ق عالكلم ملع وءفعهضععه  ع م عظ دمعكع عبحدارة ع أاس  هدبٍّتعب ء

بسد  ععوا ا نعبءطنلةعا  ع نتع عوطلقعوفعوادؾعلمءشدععنل  لعك  عكرعندعالع
عب ض ع علاأ مء   ع نءشد عبع عهنفة  عال م عال  د عنل  ع نتع ن عءعح عوشد  ر ة

عبأ مءدععآعا لدعركمعش ةع ور بعالم اص تع دعطدهقدعنل عالوملةلع عواس 
لعكلونعع ءفعألؤعدعلمءعوشءععفة ؿعبع؛ع   ءعبدعالماءـعكلص ك ءفع  اعاءؿعطلبه

عالع عيأعلدانعأمسل ءنعل  عوفعي ار  ندع نءهة عالحءؿع معدع مد  ع ق ع   لع  ا ل
 م عال جدغعلمكسءدةلعكش هتع ك نعيدؾعال راأةعكالسححع آععوءفععنقطععويجدغع

عالع علكسءدة ع دعالكسءدةلع لع عل ة ععآ عو    عالععلمء عي ار  ندع نءهة ل  عوف
ع.بمكد ةعااعءـعوبدعالكمائمع

 ٍعسفت اإلٍبً أبً اىعصائٌ 
ع  بعالصءلحلآعكآعءر م...ع ع آع داوة ك دعكض فعذلكع نتع عو ف 
كبلنمءعوشءع دع ممةععععشجدععآععحسدعالصءلحلآلعذ دكاعلدعشس ةع آعطلسةع آع

لكعال  تلعك  عابنععالمل عوام عك آعخملج ععالقءئمع دعذعٔااعءـعوبدعالكمائمع
الفػػلخعنبػػػدا لمعامػػآع مػػػءر:ع ػػ عر ػػػ عوعػػدع عهقػػػدوعك عهو ػػػبلعشػػمحععػػػآععحء ظػػةعوأػػػل طعكاأػػ قدعبطنطػػػءلعكاشػػػ ة ععٓ ==============================================

ل جءرةلعكيكدؼع م عالفلخعص هقلعك ءفععآعالمجءذهبععػ   فعا فعبقدهػةععلػتعهمهػ ععد ػمعالمػنطةعكدبلػةلعكلمػءعيكػدؼعبء
 ملععاش ق عنللععاءلػعلع  ػدؾعيجءريػععكزك  ػععككلػ  عكو ػءـع ػدع سػ عبقدهػةعاألعسػ طلآععد ػمعالمػنطةعكدبلػةعلمػ ةعأػسععأػنلآلع

رةعالػػ  دععػػءعه  كػػععنلػػ عنلقػػءوعشجمػػعع ػػدعال د ػػةعكأػػ عالمػػءوع ػػدعالسػػددععنقطكػػءنع ػػآعالخمػػقلع ػػءفع ل ػػءعهجػػ عوالءشػػءنععػػآعاػػدا
عالقءرصعللمطػفععػآعاػدارةعداخمػعلعكلمػءعاأػ قدتعبػععاألاػ اؿلعاش قػ عنلػ ع مبػةعشػكلدعكو ػءـعب ػءعه ػ معالنػءسعنلػ عالع

عـ.ُٖٕٗا  عي  دعب ءع آعخممةعكيمكلآع ءعءنلعكو لمعلعععمج عكضده عب ءعك ءشتعك ءيعع دعأس مسدعأنةع
 ـعََِٗ ػلعَُّْ:عِرا عع  ءبنءع"عااعءـعوب عالكمائمعالمج دعالص   ع"عدارعااهمءفعكالحلءة:عطعٔ
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عوام عععءضد عالمل  ع دوهت عالملمة عيمك عشمتع د عاشصدا د عكبك  عالكمائمل وب 
ععءضدعوب عالكمائمع ءلمءنع م ع دألععالخءصعبعلعكلمعو آعروه عععآع س .

عاأ خدتعالع عرأ ؿعالععك ن  ء ع دوهتعأل شء ك  عع دعزهءريعل
عع عكودخمندع م عوخ عبل معكطءؼعبدعالك المعالكم هة مع س عبدع م عاألرضل

ع ععكع عيأدبءن ع موت ع  ا؟ل ععآ عيكدؼ علد: عك ءؿ عالكمائم عوب   قءؿععااعءـ
بء ش قءؿلععصم اتعالعكأ ععع ملع:ع  اعشلخكلع كممتعوفع  اعنذفععنعع

 ءشصد  اعأدهكءنلعكبقلتعع     تعنل عالمل عوام عك ءفع ن  عشجدععآعااخ اف
ع.طدهقعوبلععع سءهك ععكلمعتعوشءعك  

 اىبحذ عِ ادلعسفت
عال معهؤر ندعكه  كندعنل عالسححع آعالصءلحلآع  عع عالفدو ع ءف كلمء

ع عال ععكد ة عوش ارعع لجلة عبءشوفءؼ عن  عه أي  ع  عكذلك عالف  دهةل المكد ة
ع لفع ع  : ع وءفعوكؿعأؤاؿعوطداعع م ع  ع ءرؼعول قدعبع عالن راشلةل السصلدة

ععن معهجلسندع م عامبععن جععكعفدبع.عينج  عالسصلدة؟عك ءفع  عكاا ع
كلمءعدخمتعرهءضعالم رأةعالكمعلةعك  تع ل ءعطدهقةعال دبلةعيخ مفععآع
 ددعنل ع ددلع ق عرب  عااعءـعو دادانع م عش وعال   ةعالص  لةعالحقةلعكوذفعل مع
عب مع عكهحل  عالصءد  ف عا ل م عكهم ف عالس د عهج ب ف ع وءش ا عاارشءدل  د

عكلو ع عالمطم ب فل عك دعذلكعهق ؿعااعءـ عش وعخءصعبع؛ ععن م عكاا  }ع:
عيق ضدعال جءكتع{ عيجءكتععفءربعكعفء  عال أكة عيق ضد عالمدش  ع  أكة ل

ع م ع عالحص ؿ عوطمب عال  اة ع ؤ و عبكأل ع م  عو سمت عوف ع وءف المءلولآل
عبةل دلعك دع   عبءبعالسصلدة.
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ع بعع  كمقتععٕك ءفعوكؿععآعيمق لتععن معالفلخعطء دععحم ععخءرهطة
ألفعالعك سععلمءفعبلءفعااعءـعوبدعالكمائملعكعآعش ةعيكمقدعبععك  ع نتعع اظسءنع
عنل عآخد ع عوش ع نتعواجفعال رسععآعوكلع  م عاض رعدركأعع دعولععوءفل

ع.دعبقءلععكاءلعلعك أشععشده ععمج كو ل  ع م عنخ اشدعبك عر   
عنذعاثٌندع م عاا سءؿع م عدراأ دعا   عالجض ع م   ااش  ءوععك ءفعلع

عبدكس دع ع ءشج ع عكلمء عالل ع م عطدهق عبءلوملة عاا سءؿ عذلكعهو ف عبك  ععم عن ء
ع دع عالخمملآ عكالج  اءت عاألاماب ععآ عالكمعلة عاألكراد ع م  عدل ن  كعنل دل

كالمطءئفعالسدزخلةعككلد ءعا  عوشععلمءعك  ععالص ةع م عأل شءعرأ ؿعالع
عهفس ع  علد عكظ جع ععء ع   عكوف عذلك ع د عاألكرادعش مد ع   علد: ع ءؿ عركس دل ع

ععج  اةعلكعكعككعااذفع ل ء.
كلمءع ءفععآعشدكطعالمم ؾعالصحل عال معهكقسععالج  ع ن عالص  لةعوفع
المده ع عهجك عكردانعن عبإذفععآعشلخع؛عالحعوفعااذفعهج  علععبءبعااع ادع
لعكهجك عركحعالفلخعي اظعع  حجظعععآعالكقسءتعالخجلةعكال أءكسعالنجمءشلة
علمع ع  ا عوف عكلد عيو  ل ع  عب م ة عاألكراد عكو سمتع م  عااذف ع داتعب  ا  ق 

عهففعكمل عشجمدلعك ءفع  ؿعااعءـعوبدعالكمائم:ع
عوب انعنل ع  اعالجنءبعانلندعع...عع عصسدعلدعا  عيدا ع ل شد

علمفلخععحم ع عاألعد عو ففع  ا عوف عبد عا ا عدائمءنععمء عوذشد ع د هدف 
ع ن اكمع ع قءؿٖشحءيع ع  عذ دعالععل عال معهج  عالسصلدة علمعلد: عكلونع ل

============================================== 
الفػلخعطػء دععحمػ ععخءرهطػة:عك ػءفعوبػ  عالفػلخععحمػ ععخءرهطػةععػآعدعلػءطعك ػءفععػآعو ػ عب رأػكل لعك ػ عر ػ ععػآععٕ

دهآع مػ ع ػ اعالحػبعالصػءدؽععمػءع كمػععه ػدؾع ممػععالصءد لآع دعصحسةعااعءـعوبدعالكمائمعك ػ عرب ػء عوبػ  ع ػ عكبنلػععا خػ
لععػػععالصػػ ؽع ػػدعالحػػءؿعكالن راشلػػةعلعكلػػععلمػػءفعبلػػءفعهجػػ بعالقمػػ بعنلػػ عالع ػدعال جػػءرةعكه جػػدغعلمػػ   ةعنلػػ عالع

أػػنعلع مػػمعهكػػ عهمػػ طلععالقلػػءـعبأ سػػءوعالػػ   ةلعكو ػػءـعأػػن ايععاألخلػػدةع ػػ ععكالفػػجء لةلعكيػػ   رتعصػػح عع سػػ عك ءيػػععلوسػػد
عمء لملةعكي   عنل عرامةعالعيكءل عكد آعب ءععن عأن اتع ملمة.ااأ
الفلخععحم عشحءيعع ن اكم:ععآعبم ةعالخءدعلػةععحء ظػةع جػدعالفػلخلعيكػدؼع مػ عااعػءـعوبػدعالكػمائمع ػدعصػسء عك ػ عععٖ

آع سػػءرع ػػءفعطءلػػبع مػػمعبءلمك ػػ عاألز ػػدللع  ػػدؾعدراأػػ ععكعفػػ عخمػػفعااعػػءـعوبػػدعالكػػمائمعا ػػ ع ػػ  عالع ملػػععكصػػءرععػػ
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هسلآعلدع لجلةع  اعال  دعك عطدهق علع كدضتعاألعدع م عر  عآخدععآعال  ءةع
عهده عصد دع آع  اعٗك  عالفلخع طبعزه ع عوشع ع أ ءبندعن ءبةع  متععن ء ل

ع مدع  عاا سءؿع م ععجءلسعااخ افعكيسءدؿعالمهءراتع األعدلعكوفعهو فع   
عاوةعالصم اتع دعالجمء ة.ك دع

ع دع عااخ اف عرا تعكأ ع م ع عبكألععجء لم عهكجسند عهوآ عكلم   ا
ذلكعال  تع...عالحعوش مع ءش اعهدكٍّ  فع لمءعبلن معوفع   عاألذكاؽعالكءللةع...ع
ع  عوذكاؽعكوا اؿعكعفء  ع عنشمء ع... عالمءعلة عكالمفء   ع... كاألا اؿعالدا لة

عوبدعالكمائمع ع م عااعءـ عوفعهحس   عع ءصدة ع لوجل م عالسء  فع.. عوعء  ق !!ل
عكهؤه كفع ع.. عاألعد! ع  ا عوشجم م عهومج ف عك  عكالمجءلس! عاألكراد ع م  كهقسم ا

عد  ا معوفع   عاألشلءوعينءؿعبجض عالع ق !عكللسعلممجء  اتع ل ءعشأف.
ك نتعوردع مل معبمءعأمك عععن مععآعوا اؿعااعءـعوبدعالكمائمعككلد ععآع

لمععلعك دعوفعاصطجءوعالعجء  اي معالجءداةع دعذاتعالعالصءلحلآعكع
كاأكةعيمعع  ععه   فعك ضمععأسحءشععكيكءل عكاأععككلدععحص رعكرام عع

عالحو(:عٕٓعآعا   لعكوشءبلعك  ع ءؿعيكءل ع  ع)
ع ع عع    ع ع ع ععع

ولعاألصطجءوعي ؿع م عدكاـع  اعاألعدع وممةعهصطجدعبصلةةعالمضءرعع
عالقلءعة.ع عنل عهـ 

                                                                                                           
ـع ػآع مػدعُّٗٗ ػػعُُّْكنفع ءشتعيك دهععا ةعوالءشءنلعك ػ عيػ  دعبوجػدعالفػلخع ػدعرعضػءفعأػنةععال  ءةعنل عالع

عهنء معال مكلآع ءعءنلعرامععالعرامةعكاأكة.ع
الفلخع طبعزه :ع  عر  ععآعبم ةعالقٌآععد معأػل معأػءلمععحء ظػةع جػدعالفػلخلعك ػ عد ػءعلػععااعػءـعوبػ عالكػمائمعبمػءععٗ

 دع  لع:ع}الم مع ق عع دعالػ هآعك ممػععال أكهػ {ع وػءفعه جمػ ععلمل شءع س العبآع سءسععرأ ؿعالعععد ءعبععأل شء
 مػ ع مسػععاقػءئقعصػءد ةع ػدععكػءشدعا هػءتعالقدآشلػةعكاألاءدهػػحعالنس هػةعكظػ ععجء ػ انع ػدعالعطػ اؿعالءيػععا ػ علقػ عربػػعع

عـ.ُّٖٗكد آعبسم يععأنةع



 جامع األذكاز واألوزاد                            الشيخ فوشى حممد أبوشيد            هرا من  فضل زبي 
 (06) 

 

 

 اىعزىز عيً اىسجو احلٍ 
كظممتع م ع  اعالحءؿع  دةععآعالمعآعكوشءععفة ؿعبءلد  عالحدعال مع
عال  ع ععآعبلآعو دادعآؿعالكمائمعلمدؤهء هأخ عبل معنل عالعكنفع نتعيلقنتعوشع

عذ دي ءع س علوم.
كاصمتع م عدر ةعالملمءشسععآع ملةعكاش  لتععآعدراأ دع  عالجءعكةع

ع ـلععمعص رع دارعيكللندعب زارةعال دبلةعَُٕٗ ءعكةعالقء دةعأنةعع–دارعالكمـ 
كال كملمعبمحء ظةع نءلعكذ ستعنل ع نءعكاأ ممتعالكم عبأرعنتعع رأءنعن  ادهءنع
علمةةعالكدبلةلع  كد تع م ععمةع ملمةععسءر ةعيكدؼعااعءـعوب عالكمائمععكد ةعهقلنلةل
ع م ع عالفلخععحم  ع ءل ا: عوبدعالكمائم عبءاعءـ عأأل  مع آعأسبععكد   م كلمء

عأ عع.
عاا جء نع ععك م عألاضد عد  شد عالح عالمف  دة عالملمة عيمك عوشس ك 

عالع عرأ ؿ عأل شء عال ء دععبمل د ع م  عالفلخع س المطلفععحم  ععنمؿ  د
ءعروه عععن مععآعبأرعنتلعكبك عينءكؿعالكفءوعيجءذبنءعوطداؼعالح هحع أذ مندعع

األا اؿعالكءللةعكاألخ ؽعكالومء تعالمءعلةععععوش مع ءش اع  عءنعكلدععكدك لآع
عذكه مع عبلآ عوك عالظء دهآ عالكمائم عآؿ ععآ عنخ اش م عبلآ عأ او عالفأف ع  ا  د

ع:ععكالمحلطلآعب معألش معشكءر مع  ؿعوبدعالكمائم
عكرعكب  ءفاخج اع م عومعص شءنعل ءع مآعع...عععءل اعنل عالحفععآعزع

عالك بع عوب  عالفلخ عوبءعَُ من م ع د  م علد: عبءلق ؿععال مع ءؿ الكمائم
============================================== 

ر  عوخ يععالج بػةعاال لػةع نػ عءعكيك ػععبػءألش ارعالحقلػةع ػدعصػحسةعالفػلخععحمػ ع مػ عأػ ععلعالفلخعوب عالك ب:ععَُ
كنفع ءفععععش ةع  بععش ه عال ممكعبءألكاعدعالفد لةلعك  عي  دعكد آعا فعبسم يععاء دعالدزهقءتع سمػدععد ػمعورعنػتع

اطدعكنفع ػءفعهمػ دعذلػكعبظ ػ ر ع ػدعـعك ءفعه ملػمعبءلوفػفعالصػده عكالمكد ػةعبمػءعهػ كرع ػدعالخػ عُٖٔٗعءرسععُُ دع
عاءلةعالج ب.ع



 جامع األذكاز واألوزاد                            الشيخ فوشى حممد أبوشيد            هرا من  فضل زبي 
 (07) 

 

 

ع دععكد ةعشلخدعكنعءعدع ك د نء عبءلكلآلعكوعءعال مع ءفعلععالجض عاأل سدع م  
لعك  عالسءبعال معدخمتععنعع م عالد  عُُ   عالفلخعوام عامآعكدبءكمع

ال دع نتعوبححع ن ءلعالحٌ ع كن عءعوصءب ندعال  فةععآع مءؿع   عاألا اؿع
عأ ععلع ع م  ععحم  عالفلخ ع ضلمة عنل  عولم  عب ءل عيجمم م عأدٍّ ع آ كأأل  م
ععحء ظةعالفد لةلعكلمعو آع  ع ك ءفع  عاش ق ع دعذلكعال  تعنل عبم ةع  لء

عاظلتعبمقءبم ععركمعذ ءبدعنلل ءععدارانعلف ةعيو مععكخجءو .
ك  ععب   عاألا اؿل دع نمتععأخ ذانعذ ستعنل عكد عكبك عاش  ءوعالم دة

لعكوخ عهنظدعنلٌ عكهطل عالنظدلععش ع عروهتعالفلخع  دعالمنءـعك  عهنظدعنل  
عنل عالممو تعكوشء  ع عواممتعبأشدعاكلبع آع لءشدعكوريجع عنلٌ  عشظد ك ممء
وشلءوانع عوذ د ءعا فلع  كجستععمءعروهتعكشء  تعك ممتعوفعوأأؿع آعأدٍّع

ع دعخءطدمع س عوفعويوممعبععكهق ؿ:عذلكلع ممكتعص يءنعهجلسندع مءع ءس
 " يهٌ أَة ْيب ٖٚرا ايسجٌ ْيب ٖرٙ األَة "

عالقم بع عال عبع عهحلد عال م عالحد عالد   عوشع ع ممت عك    ءأ لقظت
عكال معهق ؿع لععااعءـعوب عالكمائم:ع

كهق ؿع لعع، {اهلل حٞ قائِ ٚال ٜصٌ إيٝ٘ ٚاصٌ إال حبٞ قائِ  }
يًكًب ْٚفٌظ يف حٝاة ايكًب خرٌي َٔ ْفٌظ َع احلٞ حٝاْة  }عوهضءن:ع

 {حٝاة ايفسدٚع 
كورضء علممفة للآعبءلكسءدةعكالظءشلآعوش ءعيةندع دععقءـععكهق ؿعوهضءنع

عال ص ؿع آععكد ةعالكس عالم ص ؿ:

الفػلخعوامػ عامػآعكدبػءكم:عك ػ عر ػ ععػآعخءصػةعوكللػػءوعالعكعػآع ٌمػ عكرعػةعوشسلػءوعالعيكد ػععبقػءععالمػمءوعكيج مػػعععُُ ==============================================
بقػػءععاألرضلعهػػ   عنلػػ عالعبمػػٌد عكبحءلػػعلعك ػػ عا فع ػػءئمعبسم يػػععالدزهقػػءتع سمػػدععد ػػمعورعنػػتعهجمػػععا لػػععالصػػءد لآلع

ع  ععبإشءرايععالمقدبلآلعكهد ععبأا الععالكءللةعالمءلولآ.كه
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 {إمنا حسَٛا ايٛصٍٛ بتضٝٝع األصٍٛ  }
علق لعع عع ص ؿ ع س  عهجمككعالع م  عوف عاألص ؿ ع    ععآ عوص  كوكؿ

عيكءل :ع

    ع  ع عع  عع  ع (ّْع) عالنح
عكهق ؿعل معوهضءن:عع

عولفع ءـعبةلدعبءبعال  ءع عع...عع  عشػىجىسعبفدلعأل  عالممءحع
عكهكد  مع ض عالجم سععععالكءرؼعالحدع لق ؿ:

 .{ََْفٌظ َع ايعازف خرٌي َٔ عٌُ ايعباد ٚايصٖاد يطٓني طٛاٍ  }
لعوفعو ثدعبك عذلكع م عالح هحعال معه ض ععءعروه ععكشءوتعنرادةعا
ع:ع دعالمنءـعك  ع  لعع

 ُِ {ايػٝذ يف قَٛ٘ نايٓيب يف أَت٘  }
عال هآع نتععك معكعآع م عشء م  ملعع كممتعوشعع شلخع ؤ وعالقـ 

عالنس ةعكوا ال ءعل ملعك ممتعوهضءنعوفعالع عك  عالسءبعال معيجءضععنعع مـ 
عك كمن  ع مٌ  عالجض ععيجض  ع  ا ع م   عهمه  عوف عكيكءل  عأسحءشع عكوأألع عك م

ع.:كهجكمن ععن معلق ؿعااعءـعوبدعالكمائمع

 {َٔ نإ َعٓا فك٘ املعٓى َٚٔ نإ َٓا ْاٍ املٓى  }
عبف  دع عكوأدارشء عشسلنء عوش ار عبمفء  ة ع ل شنء عكع ع عالمن  عوشمنء الم م

============================================== 
لع مػءعركا عال هممدع دععمن عالجددكسعكوب عشكلمع دعالحملةعكالمػل طدع ػدعالجػءعععالوسلػدععػآعاػ هحعوبػدعرا ػعععُِ

ع  عالضكجءوععآعا هحعابآع مد.عوخد ععابآعاسءف
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كصم عالع م عش ارعال ايلةلعمء تعالدبءشلةعكاألعحس بنءعكشجخةع  أنءعبمكءهنةعالو
أل شءععحم عأٌدعالخص صلةعك ددعالحضدةعال ايلةعك ءشفع  عالومء تعأل  ع

عآعلآعهءعربعالكءلملآ.ععععكرٌاثعيمكعالحضداتعالن راشلةلالنج سعال  لةعكآل

 اىبداَت اىصحُحت ىيعري إىل اهلل
 مٌ عوفعو دعن عبصحسةعوخدعالفلخعوام عامآععك ءفععآع ض عالع

عكصقم ءعك عالنجس عل   هب عالصحلحة عالطدهقة عنل  عبل م عوخ  عال م دبءكم
عوكع عالفلخ ع م  عال خ ؿ ع ن  عايسء  ء عال ا ب عالكءللة عبء داب كيوملم ء

ععصءاس علعك دعذلكعهق ؿعااعءـعوب عالكمائم:

عًى ايطايو يف طسٜكٓا إٔ ٜصطفٞ ي٘ أخّا صادقّا ضبك٘ يف صخبة  }
فعاي٘، ٜٚأْظ بأحٛاي٘، حتى ُٜدخً٘ ايػٝذ ٜتأدب بأقٛاي٘، ٜٚتٗرب بأ

عًى حضسة املسغد ٜٚهػف ي٘ عٔ مجاالت ٚنُاالت املسغد، ألٕ 
 {املسغد يف ذات٘ عبد ٚال ٜتخدث عٔ ْفط٘ 

عالدكاءشلةع عاألا اؿ عأدهكءنع د عويط ر عيمكعاألا اؿ ع دعكمدة ك نتعكوشء
علقضءوكوشكدعبف ؽعش ه عنل علقءوعالفلخع عنل عوفعاءشتعالجدصةعكشملنء عل

ع.لفلخععءشدعوهءـع ل عالجطدن ءزةعالكل لع   ستعي انعلمقءوعا
ع عكاأ  مع عالفلخل عكبلآ عبلند علقءو عوكؿ ع  ا ع آععك ءف عأؤالع بك 

عالحمآع عوبد عالفلخ عزهءرة ع م  عال مع ـم عالد   ع صة علد عاو  عبأف ااخ اف
ع عبءلقدبععآعالفءذلد عهموآع دع  خعصةلد ع ءب ان عك   عنللع عألد  عكوعنءو ل

عأءا عالسحد عالن ءرعوب انعكهقـ  لع كٌدجع ملععلل كدؼع ملععك دؼععنععوشععهصـ 
عالمل عوب ان!!
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عالفءذلدع طمبععنعع علمهءرة عوشععع جع عالكءب ع آعك   ع؟ع د ع عأألع  ممء
عكشمؿع عا  عكص عنل عااأون رهةل عالد  ع دعطدهقع ع مءر علعل عال ءو وفعهمألع

كالمكن هةلععء عهحل عبعع م عالقطبعوبدعالحمآع    ععآعخلداتعالعالحٌملةع
عال صف.

عولمع عاأ أذفعالفلخع دعالمجدع مألععالفلخ: عالضلء ةل عع ة كبك ع ضءو
عك ءؿع عه هع ع د ع عالكءب ل عكبلآ عبلنع عدار ععء علع ع حو  عبفدو؟ل عوا  هومجك
عال شلءععآع مسع؛ع  كجبعالد  !ععآع ألصحءبع:عنشدعداعع أٌعن ا:عالم معنشمععاب 

عد  يع.
عرا  عالد   عأء د عرام علععم ع آ ع مألع عالكءب ل ع  خ عنل  عكص  عا   كءن

 أخسد عب ءعك  مع نععالءوانععنعععءعد ءعبععالفلخعلعلعلمءعهدا ععآع سءديعلعكلوآع
ع قءؿ:ع علعل ع   د ء عالفلخعلعل عب ء عال  عد ء عال   ة ع دععكد ة عوٌل ع ملع الكءب 

 قءؿعالحم عل!علق عيكد تعاا ءبةعكواممتعب ءع دعشجمدععن عذلكعال  تلع
عدشءع ع إذا عالن ءرل عوصـ  عوشء ع قءؿ: عل ع ن ؾ؟ عال   عال شلء عكعء ععن  فءن: الد  

هخدجعلدع  ععالمةدبعذ ستعنل عالسحدعألصطءدعشلئءنعو طدع ملعلع وءفعالع
لعكع مءعا    تع دع عأموةعكاا ةلع أش ءعبكلن ءعال  عويحٌص ع مل ءع  عهـ  هـ 

عكوشءعذا بعنل عالسحدعويمن عالحص ؿع م عكلد ءع عوأ طلع!!.لع ونتع  عه ـ 
بقمسدعوفعهدز ن عالعبمموةعو سدعوكعبأخدلععك ء؛ع ممءعد ءعلدعالفلخعلمعو  ع

عو  عذلكعالخءطدع دعشجمد.
عوبءع عالفلخ عزهءرة ع م  عك ـم عالصءلحلآ عوا اؿ ععآ عالد    مادتعد فة
 عالحمآع دعالمنةعال ءللةلعك ن عءعذ بعنللعع   ئعبأفعاأل  عكلدععءعا  ءد ع  

ع دعالجط رعكالة اوعكالكفءولعكيكجبععآعذلكعكظآع دع صنفعكاا ع دع  عهـ 
شجمععوفعالفلخع عهده عن داععلععععوشعع ءفعهأ  ععكعلعكودرؾعالفلخعبسصلديعع
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عش ومفع عك  عبءلم   دل عشج د ع ـ  ع"شحآ ع قءؿ: عبص ر  عهخ مو ععء الن راشلة
عالمجق د".

مسععككضكعع م عوكؿع وءشتع   عالحومةع دعالمج ءحعال مع   ع ج ع 
عطدهقعالج حلعال معش ءه ععلقءوعالودهمعالج ءح.ع

 ن مع  ةعوشلءوععن ء:عوشدع  متععك  عوعمدع  اعالمقءوععععالفلخع
وش عوشءع م عشء مةع  اعالكءب علفةم ع دعذلكعال  تعبءلكسءدة...؛عألفعالمده ع
ع   عوشع ع م  عالجم ة ع د عوك عالخم ة ع د علمفلخ عا هح ع   عهأخ  عالصءدؽ

عالمقص دعبع!لعك عشأفعلعع دعذلكعبةلد ل.
ا  ععكعن ءعوش ع ممتعوفعالمده ع عهص علععكضعع  ـع دعطدهقعالع

ع در ءع عك   عالفلخ عد  ة عودر تعوف عوش  عكعن ء ع مسعل ععآ عبءلوملة عال شلء هخمع
ع ع ع صءرتعال شلء عك   ءل ععآ علعشكدتعبءا ءبة عكالحم  علد ع د عع عءن وعءعد

ع.ععك ع ثلدانعبجءشبعرضءعالعيمءكمع ن مع مل نع
عالع ع   عوشدع نتعو س  عال  ع ءشتع ن مل عال شلء ألشءؿعآعء نععوعء

عا خدةع عبءل ار عي كمق عألش ء عرا لة ع ص دان ع ءشت عكنف عك   عشجمد ع د ك ص دان
لعن عوش ءع عيملقعبآدابعو  عالحضدةعال هآعهكس كفعالعكال ص ؿعنل عالع

عك ع عالكسءدةعع علن اؿع طءو عل    عو  ن عأسحءشع عألشع عكنشمء خ  ءنععآع ماول
ع دع عوا ال م عهصح  عبمء عالمءلولآ عنل  عالحعهدعمكف عالكءر لآل عطدهقة ك   

ع:ألءؽعا هث معا  عكل ع ءفعا هثءنع ءدهءنلعك دعذلكعهق ؿعوب عالكمائمع
عع ٌندعاأمك اععػءعيكقمػ فععػآعالوػ ـ ٌندعاأمك اععػءعيكقمػ فععػآعالوػ ـ

عع
عع ػػػءلكممعبػػػءلدامآععػػػآعصػػػء دعالمػػػ اـ ػػػءلكممعبػػػءلدامآععػػػآعصػػػء دعالمػػػ اـ

عع ععبػػػػػػػػػءلعالكمػػػػػػػػػدعكػػػػػػػػػ اعألهعبػػػػػػػػػءلعالكمػػػػػػػػػدعكػػػػػػػػػ اعألهعععكالكمػػػػػػػػػمكالكمػػػػػػػػػم
عع

ع ػػػػػدعاصػػػػػط ـ ع ػػػػػدعاصػػػػػط ـ عهػيٍجق ػػػػػآعن علصػػػػػبو عع عهػيٍجق ػػػػػآعن علصػػػػػبو
عع ععخػػ ععػػءعصػػجءعلػػكععػػآعنشػػءرةع ػػءرؼخػػ ععػػءعصػػجءعلػػكععػػآعنشػػءرةع ػػءرؼ

عع
عع ءلكػػػػػءر  فع  ع ػػػػػمعهفػػػػػجدعالمػػػػػػقءـ ءلكػػػػػءر  فع  ع ػػػػػمعهفػػػػػجدعالمػػػػػػقءـ

عع
 م عالق ـعالثءبتعالمحم مععك و اعب وتعالمم ؾعالحقلقدعنل عالع
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عالملدةع ع    ع   ععن ء عهملدا عش ران عأأذ د عبلننء عدار عكعء عال لدل ع  ا عاظ ة  د
معاألاسءبعكر كءنعلكمائمعالط بعكنفع ءفعوكمبعذلكع عهملقعوفعينفلطءنعل م
ع:ش  د علق لعع

} املجالس باألمانات {
ُّ

 

عشجمسععععاللع إذاع منءع ك ءش فعو  عالحضدةع دععجءلم م:عشحآع ـ 
عكاألأدارع عالكمـ  عألفع    عك  ا علممدل عشجمسع  مءشءن علم عالمجمسع وأشمء عآ

نلل ءعالحومةعالقءئمة:ع"ذيؽعيكدؼ".لعكااشءرةعيح ءجعنل عوذكاؽعخءصةع ءلطدهقع
عنلل ءع دع  ؿعااعءـعالةمالد:ع

ع وءفععءع ءفععمءعلمتعوذ د عع...عع ظآعخلدانعك عيمأؿع آعالخسد
ع.:عك دعالمكنلةعبق ؿعااعءـعوبدعالكمائمع

ععااجظػػػػػػػآعأػػػػػػػدمع مػػػػػػػدمع عهسػػػػػػػءحااجظػػػػػػػآعأػػػػػػػدمع مػػػػػػػدمع عهسػػػػػػػءح
عع

عععػػػػػآعهػػػػػس عبءلمػػػػػدعبكػػػػػ عالكمػػػػػمعطػػػػػءحعػػػػػآعهػػػػػس عبءلمػػػػػدعبكػػػػػ عالكمػػػػػمعطػػػػػءح
عع عع ممنػػػػػػػػػػءع ػػػػػػػػػػ ؽعالكقػػػػػػػػػػ ؿععوءشػػػػػػػػػػة ممنػػػػػػػػػػءع ػػػػػػػػػػ ؽعالكقػػػػػػػػػػ ؿععوءشػػػػػػػػػػة

عع
عع عك ػػ عالضػػلءعالةلػػبعالٌصػػداح عك ػػ عالضػػلءعالةلػػبعالٌصػػداح لػػفع لػػفع
عع ععخص ػػػػػػػػػػػػنءعبءلجضػػػػػػػػػػػػ ع لػػػػػػػػػػػػععربنػػػػػػػػػػػػءخص ػػػػػػػػػػػػنءعبءلجضػػػػػػػػػػػػ ع لػػػػػػػػػػػػععربنػػػػػػػػػػػػء

عع
عكػػػػػػػػػػءعألع لػػػػػػػػػػفعهسػػػػػػػػػػءح عكػػػػػػػػػػءعألع لػػػػػػػػػػفعهسػػػػػػػػػػءحذاؾعأػػػػػػػػػػده ععذاؾعأػػػػػػػػػػده

عع

  فً صحبت اىشُخ 
لعكوذ دعبءخ صءرعش ه عوشعع ن عءعوعدش عكب وتعصحس  ععععالفلخع

عو م ءع عب  ف علمقلءـ عالمخ مجة عالج ءت عنل  عبأعد  عوي  ع عك نت بءارشءد
ع عدرأع عك   ع  دي  عبك  عه  ل  ع ءف عال  عكنرشءد مل عالمجء لم عبكأل يصحل 

ذ دي ءلعكهكل عي ضلح ءعبمءعه ئمعالكصدععععاللمدع ق ع نتعوشق ع آعالمءبقلآع
عوش ءع عوك عالكصد ع ي ئم عوش ء ع و طآ عكربمء عدركأ ل ع   عب ء عكاأ ف   آرائ م

============================================== 
عركا عوب عداكدع آع ءبدعُّ
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عيف دع م عالنءس.
 وءفعهق ؿعل ععنسٍّ ءعك  ع  عال رسعالكءـ:عبكألعالنءسعهق ل فع  العكع

عذلكعالص ابعال  عكعثءؿ عاألأسءبل عكه  د ع  ال علمنءسع   عشق لع لعهجبعوف
ع  وبع عكر س ع عش يع ع آ ع نع عا هث  ع   عور م ع نت ع ق  عالم تل ع ض ع

ع عأمك ع عا   ععهق ؿ:عالمءبقلآل عك ع... عكر س ع عالنءسعالم تعكش يع ه  د
عكلوآع عككا ع عاق ع ءل   عكعء عالمؤعنلآل عككلد عالمؤعنلآ عبلآ عذلك ع   هجد  ف

علمو عه ةلدلعبءلنمسة ع ءألعد علممؤعنلآ عبءلنمسة عوعء عكالجءا هآل عكالمفد لآ ء دهآ
ععآعضدكبع عه  د عك ك  عالل عب ودهم عالعكأدكر عبمقءو ع دح عل م عبءلنمسة    
ال ودهمعكول افعالنكلمعال  عه مقء ءعالمؤعآع ن عع يععا  ع ك عالحءضدهآعهحس  فع

عُْعالم تعكه من شع
األخ افعوشنءع نءعذاتععدةع  عزهءرةععكوذ دعوشعععمءعوعءرعد فةعالوثلدععآ

ع عذ ب عك   ع نءل عبمحء ظة عبأرعنت ع سم  عالدزهقءت عبم ة   ععدهألع .لمهءرة
علع عولق عدرأء عوف عطمس ا عالص ة عكبك  عل عالص ة علمممج  عااخ اف كذ ستععع

عالكمائم: عوب  علإلعءـ عاومة عشءراء ععك م عع  ح عت الورثة أربعة، ورثة )

منوحني، وورثة أعمال؛ وهم العباد أقوال: وهم حملة الشريعة امل

الورعون، وورثة أحوال؛ وهم أهل املواجيد الصادقة املحدثني، 
ع(عوالرابع الوارث الفرد اجلامع

عك ممتع ععءيلم دل عبحمب عاألكل  عالث عة عالحءضدهآ علإلخ اف كشدات
عكذ سنءع ع قمنء عه    مل عالفلخ عكهق ؿ ع ملنء عه خ  عبأخ عكنذا عالدابكةل بفدح

 ءفعالفلخعكب وعدرأعع ءئ :عال رعةعوربكةعكأدد مععمعب وعبفدحعك ممنءعالحعع
============================================== 

رعلػػ عامػػ عوعءشػػةعالػػ   ةعبكػػ عرالػػ عالفػػلخ؛عوفعشخػػدجعلمنػػءسعو دعنػػ عالعيكػػءل عبكػػ عيممػػكعال اعُْ  كػػةعبمػػن اتعلمػػءع ػػ  
 ػ ةع  ػػبع ػ ع ػػ اعالفػأفعك مػػ عذلػكعالمنػػ اؿععػآعد ػػ ةعال سفػلدعك مػػءع:عبفػءئدعالمػػؤعآع نػ عالمػػ تلعكالثػءش :عبفػػدهءتع

عالمؤعآع  عا خدةلعكا خدع  ع:عبفءئدعالجض عاال  .
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ع.كورضء .الدابععك  عال ارثعالجددعالجءعععولععآعالحعوش  لتعوشءع
عوفع ععءشءوعالعلع عالمن اتلعكي التعاألا اثلعكك عع ل ء كاأ مدتعبنء
ع همكعع عكاا ءضءتعكال أهل اتععمء عكاألأدار عاألش ار ععآ ع ل ء عكظ د هح ثل

ع دعوكع عيطلقععالكسءرةعك يحممععااشءرة.ال ع
عنل عالعبمصدععك  عوعنءوعيمكعالمنلآعوأسعالفلخع عال   ة  مكلة

الج ه ةعل و فعكا  ةعرأملةعلم   ةعالصءد ةلعك  عوشضمعنلل ءعوبنءؤ عكي ع يعع
عك نتعكاا اععن معكاأ مدتعالمملدة.

عالمسل ععآعاألع رعكالم عك  ع مجن ع ءـعكعآعشئ فعبمءعشءوع  ع  ا
عال   هةلعك ءفعالفلخععال   ةلعك نتعوصحسعع هحل عع  عكءلبعرا يع

نذاععءعاأ فءر عوا ع  ععنل عالوثلدععآعشئ فعااخ افعكاأ فءراي ملعك ءفع
شل وعكأألع:ع  عأألتعوخءشءع  زلع  ع  ا؟ع إفع ءؿعشكمعلع ءؿعلععو م ععءع

اعوشءرع ملكع  زل؟ع لق ؿعوشءرع ملكعبعع!!ععكربمءعأأؿعالفلخعبكض م:عبمءذ
عالفلخعوعنءوع لع:ع  الع لق ؿ:عشكمع  عالص ابلعكوخسدش عالسكألععمآع ءفعه ـز
ن ءع ععبس رأكل عوشععأمكعع  عكلدعع  فعهق ؿعلمآعهمألع:عنذ بعلج زلع ج زلع

عوشءعكوشءع  زل.

 اظخالً اىساَت
كعدتعالمن فعك ءفعل ععععالفلخععآعالفئ فععءع عهمكععالمجءؿلعكعءع

ع  ع عهمطدعبحءؿععمءعللسعلععك ءوعن عص كرعالد ءؿ......
ـعلعكذ بعالفلخعلمحوعُُٗٗ ػلعُُُْا  ع ءوعوعدعالعك ءفعالكءـع

عبك عوفعوعدش عبءلحوع عالكءـعك ءفع م عع   علمقءوعالعيكءل لعك  عصحس ع   ا
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عال لعهثستعااخ افع ن ع عكعآ عك ءؿعل : عالكءـ الحع نتع وش لعالحوع  ا
ع. لع وءفععءورادعنش قءل

ع..كلمءع ءوعاألكافعالم   دع.
ع  م ع ملععااخ افعهمممععك  عآخدعللمةع س عاش قءؿعالفلخعك  ععد 

عالقدلع عوـ عبجن ؽ عشقلم عالح ع ءوشء عل لكل عهكجس ف عك ءش ا ع ددان ع ددان  مل م
عللنءؿع مطءنععآعالدااةلعكلونعع الحءدهةع فدةععمءوانلع أاسسنءعوفعهخم عنل عالنـ 

ع ءؿ عكب و عوفعو مسععكومعلحظءتل عواب  :همددععءا ثع  ععحءضدايععع
علمج  ع ع ل ء عهقك ف ع ثلدة ع نءؾعوخطءو عكه ض عوف علمحجلول عاللـ  عولقء ء ال  
ع   ع عا مع عال عشءو عنف ععصد عينمؿ ع ن عء عك ءؿ: عنل  عي   ع ععم بءلمنءأكل
ع  ءبعاومةع عنل  عكوضج ء ع" عالحو ع   عشءئكة ع"وخطءو ع ن اف عيحت األخطءو

ععُٓلحوعكواوءععع  عطسكةع  ه ة.ا
عال ءل ع ءفععءع  رعاللعكاش ق عالفلخع لعُٔنل عراءبعالعك  عاللـ 

عكد نء عبمقسدةعالمك عبموةعالمودعة.
ع د نءع ع ق  عل ع ملوم عو ص ء عواسستعوف عيديلسءتعالق ر ععآ ع جلسة ك نء

عككع عالمودعة عبموة عالجملمة عوكعاءرة عالمك عيقعع  ع طجة   شءع اقءنعوفععقسدة
عكاللء طةععءزالتع هء طةع سلدةعب لكع م عع خ عالمقسدةعلمقءدـععآعشءالةعالحـد
ع   دةعبج ارعالم خ لعكالكجلسةع نءعوفعاأمعاءرةع"الجملمة"عنأمعكلدععف  رع
 عبءلمك دهةعك عبمصدلعك  عشجسعاأمعبم ي عال  عكل تع ل ءعكو لشعب ءع  ع

عنطةعبمحء ظةعالةدبلةعبمصد.ال  تعالدا آعك  عبم ةع"الجملمة"ععد معالم

كػػ عر   نػػءعبجمػػعع ػػ  عاألخطػػءوععػػععشػػدحععسمػػ عككا ػػ علممنءأػػكعكطسكنػػء ع ػػ ععك ػػ عو ػػءشن عالع قمػػتعكالحمػػ لعبعُٓ ==============================================
"زادالحػػءجعكالمك مػػد"عك ػػ عطسػػععطسك ػػءفلعكعطسػػعععػػؤخدانعطسكػػةعصػػةلدةالحجمعلمحمػػ عبءلجلػػبعوعنػػءوعوداوعع  ػػءبعوأػػملنء 

عالمنءأكعاأملنء ءع:ععخ صدعزادعالحءجعكالمك مد.
 نءع"عالكءرؼعبءلعيكءل عالفلخععحم ع م عأ عععألدةعكأدهدةع"لمدا كةعألدةعالفلخععحم ع م عأ عععرا عع  ءبعُٔ
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 إمَبه ادلعرية واىفخح اىىهبً فً اىدعىة
.لعكبك عالك دةععآعالحوعاأ وممنءععملدةعال   ةعالمسءر ةع مءعب و ءع

ععءع عل ء عكوصس  ععد مهةل ع مكلة عك   عال عنل  علم   ة عالكءعة عالجمكلة كوأمنء
عهمه  آعالكفدهآع د ءىعبجملععالمحء ظءت.

ع عبإخ اف عال عالمملدةعكو دعنء عكا ممنء عال   ةل عشئ ف ع   عو ءش شء ص ؽ
عالمقءوعاألكؿع نا جء نعبءلم ل ع م عش وعالفلخعبكق علقءئلآع ءعكلآع  عالمنةل

ععءلثءنعك  عالنس ل علقءوان عنللع عكوضجنء عكالمكداجل عكالثءش عنا جء نعب  دلعااأداو ل
ع.لقءوعااا جءوعب  دلعالفلخععحم ع م عأ عةع

عبءش ظ عوأء د علمقءوعك نت عوخدل عبم ة عنل  عبم ي  ععآ عيقدهسءن عنأس  لءن ءـ
عالجمكةعوكعللمةعالجمكةعكه ع ءلع مءعكاظستعوهضءنع عبأ  ع   عالسم ةعهـ  نخ اشنء
 م عالمقءواتعالمن هةعبءلصكل ع  عوأ افعكاأل صدعكنأنءعكأ  ءجلعك  اعبءلمنلءع

ككلد ءلعك  ععكعةءكةعكوهضءنعااأون رهةعكب رأكل عكبن ءعكالمنص رةعك جدعالفلخ
ذلكع م عشجق  عالخءصةعبجض عاللعكعععاأ مدارلع  عالكم عبءل دبلةعكال كملمع
عالمعءفعبإذفع كيد ل  ع  ع مم عكا   ءدلعأل  فعص رةعصءد ةع ءعكةع  ع  ا

عال.
ك ءفعل   عالمقءواتعالمط لةعبءلصكل عكاألأس  لةعبءلس دعاألعدعاأل سدع  ع

دبلةعالصءد ةع م عالمده هآع...عكيجدهخعالد ءؿعيدألخعال   ةعكطدحعوأءللبعال 
عبح رع ععآ عكا ءضع ملنء عال أهل  ععآ ع ل ء علنء عيكءل  عال عوظ د عك   الصءد لآل
عاأليسءعع عخلدة ععآ عبجضمع ع ملنء عك مع عاأل  ـل عيمطلد  ع آ عيكجم ععمء اال ءـ
عركحع عكوشءعع ل ء عركحعال   ة ع  د عالكءلملآععمء عالمقسملآع م عربٍّ الصءد لآ

عحسةعكالص ؽعكاألخ ة.الم
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عالم  ءللةع علمقءوات عال   ة عاء ة عل  عظ دت علمء عيكءل  عال عول من  عم
عش دهءنع علقءوان عشكق  عوف عبءلجك ل عهجدل ع ءف ععء عنل  عنضء ة عالمن جلة المن ظمة

عاألكل  عكالجمكة عالخملس عه ع  عبءلقء دة عالمكءدل علقءو ع وءف عآععُٕ ءعكءل
ع عالكفءو عص ة عبك  ععآ عالمقءو عهس و عالجمكةعالف دل عصسءح ععم عالخملسل هـ 

عالمقءواتع عب    عال   ة عال عو ـد عك   عالكصدل عص ة عنل  عكهم مد  ءلخطسة
ع  عوفع عاللـ  ع  ععن صفعال مكلنءتعا   عه ع ء عكال  عاأ مدتععآ المن ظمة
عال   ةع عكيدألخ عالمن ظمةل عالمن جلة عالص  لة عال دبلة ع   عراأخءن ععنسدا يو ف

عككلدع عالنجس ع  ءد عنل  ع ملنءلعالصءد ة عبع عيكءل  عال ع    ععمء عالوثلد ععآ  ء
 وءشتع   عالمقءواتعالف دهةع م عع ارعالمن اتعبمثءبةععكء  ع مملةعص  لةع
عآ ؼع عه ءبكع ع ءلملء ععنسدان عاللـ  عالف دهة عكاصسحتعلقءواينء عب  عراأخةل شد لة

عالمممملآع م عال  اوع م عالفسوةعال كللةعلممكم عءت.
 أ ءضع م ععآعالحومةععالعبسد ةعاسلسععكاش فدتعال   ةعكو دعن ع

عالوثلدهآعاأ ضء   عبوثلدععآعالسداعوعالممجمةعوكع عد ء ك ص عالخطءبععمء
لعك  ع دضع ملنءعكعءزاؿعُٖ م عال  اوعبءاذا ةعكال ملجمه فعكالقن اتعالجضءئلة

عدائمءع م عو عو س عن ع الوثلدععآعذلكعكعآعالسداعوعكلون ع نتعكعءزلتعوصد 
عك  ـععد  ات عكالخدا ءتل عالس ع عكعحءربة عالفم ل علممٍّ عي    عال   السداعو

عك  ـعشآعالحدكبعال  ءئلةع عالدولعالكءـعبءأل  اؿعالم ج رةل ال جدهوعوكعبمسمة
عهح ثعالج آع عكيجنبععء عنشكءؿعالخ ؼل عا  كءؿعوك عك  ـ عااعءرة كالسك ع آ

عكهفلععركحعال سءكألعوكعالجد ةعكال ف دع  عالمج مع.
عن عالعبءل أ ل ع م عال   ةعبءلحومةعكالم  ظةعالحمنةعاالءوع مءعو دع

============================================== 
 ءشػػتعالمقػػءواتعالفػػ دهةعبءلمكػػءدلع ػػ عالخمػػلسعكالجمكػػةعالثءشلػػةععػػآع ػػ عشػػ دععػػل دلعبءش ظػػءـعا ػػ عشػػ دعوبدهػػ ععُٕ

علععػػمعوصػػسحتعالجمكػػةعاألكلػػ ععػػآع ػػ عشػػ دعو دشجػػ ععػػععالخمػػلسعالمػػءبقعل ػػءعنلػػ عا فعبضػػ عالعيكػػءل عكعػػءعزلنػػءََُِ
ع ملع.
عآعالقنءةعاألكلػ عكالمءدأػةعكالثءعنػةعكالجضػءئلةعالمصػدهةعبػءل مجمه فعالمصػدلعككلد ػءععػآعالجضػءئلءتلعكنذا ػةعالقػء دةععُٖ

عالوسدلعكالقدآفعالودهملعكشمءؿعالصكل عككأ عال ل ءعكنذا ةعالقنءةعككلد ء.
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ركحعااأ ـعالحقلقلةعكن طءوعالفوملءتعكزش ءعالحقلق عب ععسءلةةعك عيملبلع
كبأفعيو فعد  ينءعكأطلةع عيجده ع ل ءع  عشدععالعك ن داطعك ععةء ةلعك  ع

كالم ص  لآعالصءد لآععالمقءب ع ق ع كمن عالعيكءل عوشءععحبعالص  لةعالحقة
عكالوم عكااخ  طع عال ص ؼعكعحس عال ركشةعكالفك ذة ادبءنع م ع  عود لءو
عراءبعال هآع عبءل ص ؼعنل  علنك د عال ص ؼل عورزا لة عوك كالخم س تعكعديم  
عكشجعع عكالج  عبءلكم  عال ع م  عكااخ صعكاا سءؿ عالص ؽ عطدهق عكنل  الحق

عالمج مععو دادانعك مء ءت.
عا ععن عك  ععآ  عبأخ افعص ؽع  ع ملععالس دعهمجم فعدركأنء لع ملنء

وهءـعالفلخعك  عالءيععكبك عذلكلعا  ع مك اعلنءععآعذلكعا  عا فععءعهمه ع
ععمع عالجل ه  عشدائ  ععآ عكالكفدات عال مجل ت ععآ عشده  عو ؼ عاألربكة  آ
عنل ع عالمئءت عذلك ععآ ع ءشضم عالم عجة عكااأط اشءت عالد ملة ال مجل ت

عالمسكلنءتعكالثمءشلنءتععءأسقلعكع عأجٍّ عبحقسة عءزاؿعالوثلدعلمعهجمععبك ععمء
عكوكائ عال مكلنءت.

عهقدبععآع ععء ك ءـععآعبلن مع مء ةععآعو  عااخ صعكالص ؽعو دك ا
عالعا  ع عكو دعنء عكآهءي ء عكخمملآعشدهطءنعك  ستعكخد تعواءدهث ء األربكمءئة

ال هآعكالحلءةعكال ص ؼعكالطدهقعا فعبطسء ةعع عةعكأ لآع  ءبءنع  ع ملععشئ فع
نل عالعكالحقلقةعالمحم هةعكو ثد ءععآع   عالفدائ عالمجدكة؛عشمأؿعالعيكءل ع
ع م عنخداجععءيسق علمن رعلنجععالمممملآعكالممممءتعنشفءوعالعربع وفعهكلننء

عالكءلملآ.
ك  عو ءفعالعنخ اشنءعو  عالص ؽع أشفأكاعلنءعع  كءنع م عشسوةعااش دشتع

ن ععءعهقدبععآعالكفدعأن اتلعك ءفعع  كءعبملطءعبق رعيط رعالفسوةعك   ءلعع
عللصس ع عالم  ع عط  رشء عوف عالمخمصلآ عكبج  د عأنة ععآ عو   عالععن  عو دعنء عم
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عد كءع ءلملءنع مملءعيمجلملءنعلجملععرا ينءعكلقءواينءعك  سنءلعكالقءئم فع ملعع  ع
عال داثعالضخمعبءلوءع ع عيءرهخلءنعالطدهقعل جدهغع  ا عآعال مجل تععععيس هس ء

عبأمع عع اد ء عنل  عال ص  عللم   عوهضءن عع ض  لء عك  دأ  ء بءلمقءواتعكوعء ن ءل
عك  ءبةلع عكص يءنعكص رةل عص يءل ععحءضداينء عهكدضع ملع ع ءلم  ع عكش ءهة طدهقل
كهموآعلمم صج عالممءعع ق عوكعالمفء  ةعكالممءععوكعالقداوةع م عالفسوةع

 ع  ءبةعوكعص يءعوكعص يءعكص رةعبءع  اداتعالفسوةعالمخ مجةلععسءشدةلعوكعال نمه
كطسكءعه   فعي  دعالص رةععععالص تع م عال مجل تعالم ءاةعل هنءعك  دي ءع
عبك ع   عالمن اتلعكهمادع م ع  اعب خدهوعا هةعكالح هحعككلد عايمءـعالكم .
عكالج ء ع ءئ ععآعااأ فءراتعكاألأئمة عهح  لعالم  عع م ع م كلع مء

عبءلمةةع ع مدآة علمم  ع عكا  ة ععؤخدا عكنضلف عالمنلآل ع    ع سد عيجمكت ال  
ااشجملمهةعك ءرلعر ععالم ادعال  عيمتعيد م  ءعكاألع ع  عالع سلدعوفعهكلآع
عالص ؽع عو   ععآ عالممه  ع مل م عهجمع عكوف عالمفدكع ع  ا ع م  القءئملآ

عالم  ععشءع عكبو عالمةءتع خءصةعكوشععكااخ صعكالم خصصلآعللو فع  ا
عكالع عاألش كشملة عبءلمةة ع ك ن عبأش كشملء عكشفد ء عالو ب عبكأل عيد مة يمت

عالمم كءفعكبععال   لق.

 ٍِ عالٍبث حأَُد اهلل وحىفُقه ظبحبّه
و دعن عالعيكءل ع  عوط ارعال   ةعنللععأسحءشععبءلقءؿعكالمقءؿعع!نخ اش 

عبعع م  ؛عب   لقععكيأهل  ع كنع اد عك  شعلعكل  ع ض عكالملءاءتعككلد ءععمءععآ 
عءعاأ طكتعالنطقعوكعالو ءبةعأللعادؼعوكع ممععمءععكشظداتعرأ لعععالع

لع ءألعدع مءع ءؿعالع عالن ر(:ُِ  ع  ءبععالودهمع)عهنمبعنل ًّ

ع عع ع  ع   عع عع ع ع عع
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 أيمث ع  عذلكعبق ؿععاع اداتعكشظداتعرأ ؿعالععك  لكعبءلنمسة
ع:عنعءعنءعوب عالكمائمع

ععحم  ع ض  ع لع عوشء عال ل ع  
ع

عكص للء ع ءف عكنللع عب ا ععنع
ع عال ل عوشء عالج  ؿ عوشء عالظمـ  عكوشء

ع
عبحءللء ع موت ع نءه ع عل  

عالعع عبع ععآ  عوفعوذ دعبكألععء ع م   ع ءفعلماعء ععآعال   لقععكل ا  م  
هل علنمسةع  اعالجض عنل عالعوك نلعكيحجلمانعكيدكلسءنعلمصءد لآع  عالمكءعمةعكال أ

عءشلءنلعكيحقلقءنعلدكسةعالوثلدععآعااخ افع  ععكد ةعذلكععءلثءنلعكهكممعععععالع
العوشعع  عن  مععلنءعالمئءتععآعيمكعاا داعءتععمءع  سععنخ اشنءع لمءعك ععل مع

أج عال ءعلمءعش  ك عك ءصدك ععآعذلكلعكلونءععوكعروك لعكورأم  ءعلنءعل و ف
أنو ج ع نءعب  دعبكألعشمءذجععن   ةععءبلآعرؤهءعصءلحةعوكععف رةعشءصحةلعوكع
ععق لةعع  قةع م عكلدععكد ةععمسقةلعوكعن ءبةعخ اطدعخجلةعبإ ءبءتعبلنةع ملة.

كا  ع عيخ م عالمجء لمعل لعبكألع دائنءعالوداـلع إش عكنضء ةعنل ععءع
  ععق عةع  اعالو ءبع آعالوداعةعكعج  ع ءعل لعالصءلحلآلع إش عوزه ععاكردت

ععآعالم ا فع األعدع  وانعبأفعو  ؿعوفعالعيكءل عهم ؽعالوداعءتع  عالوثلد
بمثءبةعنشءراتعيثسلتعوكعكأءئ عيأهل عهظ د ءعالعيكءل ع م عوه لعالكءر لآعب ع

عهطمس فعش دةع  عدشلء معطمبععن معل كاي ءعألش معهجدكفععآعأ لعع   معك 
عال  ع مٍّج معب ءع ع   معكأكل مع  عي صل عالدأءلة عنشمء ك ع طلةع  عوخدا مل
ع ق عهظ دعالعيمكع عك ملع عكاألخ عبإه ه معنللعل عالخمقع ملع ع   مععآعد لة
عل أهل ع ععكءرضل مل عوك عويسء  م ع   عوك ع مل مل عالوداعءتع ل معوك ال أهل اتعوك

علباسءبعوكعلممؤاشمةعوكع ص عالخطءب.عالصءلحلآعوكعيثسل ءنع
عكعآع ممةعيمكعالوداعءت:

عالصءلحةع  عال  ع عالمؤعآعوكعيدلعلعلعكالدؤهء عالصءلحةعال  عهدا ء الدؤهء
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عالم ًعع ن عءعأألعع آع يسءدةىعبًآعالصءعًتعلعلمل شءعع ءؿع ل ءع ل ميعع}يكءل ع  ؿي
ع:ع{ع قءؿىععالسفدىلع دعالحلءًةعال شلىءعك دعا خدةًع

{  :ٍَ ِٔ ُأَيت، قا ِٚ أحٌد َ ُ٘ أحٌد قبًََو أ ِٔ غٍٞء َا ضأيين عٓ ضأيَتين ع
ُ٘ ِٚ ُتَسى َي ُِ أ َٖا املطً َٞ ايسؤَٜا ايصاحلُة ٜسا ِٖ }

ُٗ 
  عع  فعش ه عالخص صلةع  عيءرهخعاألعةععك  عال  ع ءؿع ل ءعوهضءنع

عك عرالمععالمحم هةعصءدرانع آعبصلديععالن ارشلةعكاأ م ءعءنعلمءعيح ء ععاألعةعب
ع عأل داد ء ع لألعالسفدهءتعالدبءشلة عنشقطءععال ا عالمسءشدع–عآعاأ مدار ع-بك 
ك م ب معع  ععدضعنش قءلعععكذلكع ن عءعصم عالنءسعكراوعأل شءعوب عبودع

عركلع عنذ عشسل م؛ ع م  عخ  ء عك مة ع ىس ءسو عال  عابًآ عيمكعالمحظءتعالكصلسة  آ
عالوثلجةع مل مع قءؿ:عأسقتعالكءصجةعال ءئمةعال  عولقتعبظ ل ء

ََّٕ ايََّٓيبََّ  } ًَِف أبٞ َبِهٕس  أ َٚايََّٓاُع ُصُفٌٛف َخ َنَػَف ايطََِّتاَزَة 
ََِّٛة إالََّ ايسَُِّؤَٜا  َََبػََِّساِت ايَُُّٓب  ِٔ َِ ِِ َِٜبَل  ُ٘ َي َٗا ايََّٓاُع إََّْ فكاٍ: ٜاأَُّٜ

ُ٘ ِٚ ُتَسى َي ُِ أ َٖا امُلِطًِ عَِ { ايصََّاِيَخُة ََٜسا
ع ع ءف عرؤهعنذ عهم فكدع   ع ل م عألخمجع عخمفععآ عهصم ف عألع ع  ع

عبلآع عك   عب م عه الل ء ع ءف عال   عالمسفدات ع    ععث  ع أ مدار عبك   اء   م
ع. م عامآعألد معوكعيأهل عالممءوعل م ل معظ داشل مع  ف ععآعوزر معكي

وكعهكسد ءع)هجمد ء(عل ملعكل اععب عك ءشتعيظ دع م عالوثلدهآع لؤه  ءع
عأؿعوصحءبععبك عص ةعالصس : وثلدانععءع ءفعهم

============================================== 
ع آع سءدةعبآعالصءعتاأمعالو ءب:عأنآعال ارعدعععُٗ
ع سءس آعابآعأنآعوبدعداككدعععَِ
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ًََة ُزِؤٜا } ِٝ ِِ َزَأى ايًٓ  ُِ {؟ َأَُّٜه
ع:ك ءفع س عالدامآعبآعوب عبودةعهق ؿ

.. أٜهِ  ٜعحب٘ ايسؤٜا احلطٓة ٜٚطأٍ عٓٗا نإ زضٍٛ اهلل  } 
{زأى زؤٜا؟ 

ِِ. 

 اىخأَُد ببىسؤَب اىصبحلت
عالمسفداتععآع ع    ععث  عوف عبكألعالقم ب عنل  عالفك ع ه طدؽ كا  

عوشءسعبكلن مالدؤع ع م عزعآععض عوك ع ءشتععقص رة عالصءلحة عهء ععآعل شق ؿعوشع
عالمسءر ءتع  ع عاألع ر ع    ععث  عوف عالفكل عهقس  ع  عكعمء عالكمم الثءبتعأل  

  عاألعةعك م عشجسعالمن اؿعالفدهفععآعالسفدلعكال أهل ععاأ مدتععآعبك  ع
ـع آعوشعع  عك ععوكع ص عالق ؿعكال فدهفلعكشحآع عشسل عأدانعوذاعوعطنءعالمثء

  عطدهقنءعنل عالعكأم  نءعلن وععلنءعالوثلدععآعذلكعبجض عالعكبد ةعرأ لعع
ععآعالعكرأ لعع عال أهل  عوك ععآعرؤمعال   لع عبأشجمنء عروهنء  ععء عأ او الصءلحلآ؛
عالع عنل  عأم    عطدهق ع   عل  عا ث ععمء ععنع عطد ءن عذ دت ععء عذلك كعآ

عبءلصجحءتعالقملمةعالمءبقة.
عع ع دولعكعنع عوه هنء ع م  علمطدهق عالمءلولآ عوخ اشنء عبع عيكءل  عال عوه  ء

عو ثد مععآعذلكعالفل وعالوثلدعكالجمعال  لدلعكوذ دععآعذلكع...
عنل عأ  ءجعب ءرهخع ع  عزهءرةعأءبقة كال  ععََُِ/ٔ/ّ صةعك كتعلنء

عأك عال هآع م لعكا فع اأ مدتع  ةعوهءـع ج عالملمةعاألكل ع ءـعالفلخعو ـد
ع د  عك ءشتععد م عبءلممج  عالكفءو عصملنء عوف عبك  عال رس عالقءو عب ق هم  ء

علع آعأل شءعأجلنةعع ل عوـعأممةعالمم  رؾع م عالصحلحلآعُِ ==============================================
ع.عمن عااعءـعوام ع آع س عالدامآعبآعوب عبودةععِِ
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الم دةع  عاج ع سلدعو لمعبمنمؿعد.عوام عاملآعبمج ؽلع كءدةعنخ اشنءعو ءبدع
عبءلصكل ع ن عاأ ضء ةعالكممءولع أعنءوعيق همع ضلم ععل ع ءؿع م علمءشعع القـ 

د نءعكطمبععآعوشعع س عالحج ع ءوعوا عالحءضدهآعال هآعصم اععكنءععمآع عهك
:ع  عو جسكعشدوععآع ممع ع م عوفعهصء حن لع مألععالفلخعو ـد الفلخعو ـد
الفلخع  زلع  ع  سع؟ع ءؿ:عللسعذلك!لع قءؿعلع:ع  عو جسكعشدوعأمك عع  ع
دركأععالممجمةع م عالفدائ عوكعااأط اشءت؟ع ءؿ:عللسعاألعدع  لكلع قءؿع

عع كجسءن:ع مءعالمسبعال معد ككعلط عمبع   عالمصء حة؟لععالفلخعو ـد
ععمج ع ع د عالجمكة عص ة عنل  عذا ب ع أشد عرؤهء عبءألعس عروهت  قءؿ:
عخءرجع ععصطجلآ عالكءللة عالديب ععآ عبصجلآ عكنذا ع)بجد ء( ع مدة عوب  أل م
ع أ قسءؿعخطلبعالجمكةع عشحآع ئنء ع ل : عأألتع آعالمسب؟ ع ممء الممج ل

شءعالفلخع  زمع ج  ئعبخطلبعالجمكةع)المك ءد(عك  عيةلدلعكنذاع  ع ضلمةعع  
لع ممءعأمكتعوفعالفلخع  عبنجمعع نءعاضدتعلمم ـع ملعععحم عوب زه ع
عكعصء ح ع.

عوهضءنعك  عشجسعال ق هم: ععمعوضءؼعالفلخعو ـد
عوشععوهضءنعرولع ك  لكعا عن عاألخعالصءدؽعاألأ ءذ/عوام ع س الدالمل

عب  عصيًك ى عك   عربلع عاألأ ءذ/وام  عوخ   عكعكع عوشع عالسءراة عالمنءـ عنل ع   مء
الممءولع    اع  عءنع داعءنعبلألعال    عه  دكفعالعيكءل لع ممءعد   مءع ء :ع
نشمءع ئنءعشمأؿع آعالجددعال ارث!لع أخ ك مءعنل عاجدةعطلسةعبءلممءكاتعب ءع

عك ل عل مءعوفععكععالجددعال ارثعال لع ءوكاعلمكد  ع.عرأ ؿعالع
ععععرأ عبءلجءلسعب اخم ء عنذا عدخ عالحجدة   ع ضلمةعع ؿعالعكلمء

عيق همنءع ع   عذلك عو ـد عالفلخ ع ءؿ عك   عوب زه ل ععحم  ع  زم عالفلخ ع  شء
لم رسعكأمكعع ملععالحءضدهآ؛ع وءفعيأهل اععآعالعل كدهفعالنءسعبنءعنذع ءشتع
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عهطمس فعالع ع مععكجلد ع ل ء عا  معع ملنء علم  ءجعك   عالثءلثة ع  عزهءرينء    
عصمةعنللع.يكءل عكهمأل فع آعالمسل عالم ع

ععآع عالفلخع س المطلفععحم د عا عتعألخلنء علدؤهء عوذ د ء ععءشلة كركاهة
يد ةعشءصدلعك نتع  عألءاةعد  هةعاخ اشنءعبمحء ظةع نءعك ءشتعللمةع  ع مبةع

ك نتعولق عدرأءنع  عشمءئ عاضدةعالنسدعع-عد معاد  ع–الحءع عيءبععالسصلملةع
عش ار عيكجبعلععالحءضدكف.لعك ءفع  حءعنل ءعلءنع مل ءنع  عشمءئمععكو

عال ءل عا عنءعوخ شءعالفلخع س عالمطلفععحم دعك صع ك  عصسلحةعاللـ 
عكبك عااشصداؼععآعدرسع عالسءراة عرولعللمة ع قءؿعوشع ع م عالحءضدهآل اوءه ع
الفمءئ عال لع جبع لععلممكءش عالكءللةعال  عول منءعالعب  د ء!ع قءؿعوشععلمءع

ه وممععكضةعالنس هةعالفدهجةلعك ءفعاضدةعالنسدعشءـعرولعشجمععداخ نع م عالدع
ععع ددعآخدعبءل اخ عكبءبعالدكضةععقج ؿلع قءؿ:ع متع  عشجم عوش ظدعا  ع

كا ثعذلكلع ممءع ممتع  عد  عألاظ عبءاشجدادعبحضدةعالنسدلعهنصدؼعال
هءعأل مع ءؿع لكعالفلخع  زلعع:كاشجددتعبعع متعلدأ ؿعالععاضديعع

عالفمء ععآ عك  ا ع  ا ع دد عالسءراةل عال رسعللمة ع   عذ دي ء عال   عكهقص  عئ 
عاقءنعاقءنعهء عبأدبعع ءئ ن: عالفدهج لآ ع أخ تعو س عأء لع ع ءؿ: عالمطلف!ل  س 
ع ع نءدش  عويسدؾععكخج ل ع نت عالح ع س المطلف عهء ع جءهءؾ عك ءؿ: بءأم 

عبءلمء لآعكوعم عك  د.
ععءلثةعألخ  عالم ن سعشسل عنبدا لمعك  عر  عصعكوخ معبدؤهء ءدؽععحبٌّ

عالمنلآع عا     عوف عبك  ع ملمة عأن ات ععن  ع ملنء عيكءل  عال ع مكع لمصءلحلآ
عبءلوثلدععآع ع  عالسححع آعالكس عالقءئملعك  عو ـد الط اؿع  ععصدعكخءر  ء

ع عال عرأ ؿ علمل شء ع  ععالدؤهءت عالقدآف عهقدو ع ءف عوشع ع م   ع ص ع ععء كعن ء
 ةع صلدةلعك  عهحو عبنجمععرعضءفع س عالمءض عكذلكعبك عوفعيكدؼعبنءعبم
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كهق ؿ:ع..ع  عرؤهةعخءلصةعوعنءوعي كةعالقدآفعالودهمع  عرعضءفعك  علحظةعكوشءع
ك م عال  ةععو دوعالمصحفلعروهتع م عد   عالمصحفعاللمن عاضدةعالنس ع

بإخداجعا هءتععآعداخ ععاللمدلعاضديومع ءلمءنعوعءـعرأ ؿعاللععمع ءـع
فععمعه ج عب ءع  ع مكعكوشءعورلعا هءتعي خ عالمصحفعكآهءتععآع مععالفده

ع.  عداخمكعكوشتع ءلسعوعءـعاضديعع
ك   عالدؤهءتعال  عك ك ءعلمده هنءعوكععآعهممو فعالطدهقع م عوه هنءع ع
عبءبعالدؤهءع عوف علم  لل ع م  عأسق ععء عب  د عشو ج  ع نء عكلونء عك عيحص ل يك  

عنل ععءعشءوعال.كععج  اءنعدائمءنعلعع مالصءد ةعال  عهؤه عالعب ءعواسءبععكالمقسملآع

 اىخأَُد بإجببت ٍننىُ اىصدوز 
ع:ك  اعوهضءعلععأن  ععآعالمنةعالمفد ةع ق ع ءؿع

ِِٛفـٝٔل اهلل } ِِٓطُل ِبَت ََٜٚ ُِٓظُس ِبُٓٛٔز اهلل  َٜ ُ٘ ٔٔ فـٔإََّْ َِ { احَرُزٚا ِفَساَضَة ايـُؤ
ِّ 

ععآعنل ءعععكي  لقععو عالعبعع م   ش ع  ععكظمعاألاءدهحع و لكععمءععآ 
ع عال عهم من  عالحءضدهآ عنل  عب ء عوي  ع عاألأئمةععال   ع آ بءا ءبة

عععع علنء عكك ع عص كر م عبإ ءبءتعيفج  عبخ اطد م عيج ؿ عال   كااأ جمءرات
ع ع ععآ ععع علنء عك ع عذلك ععآ عكو ثد عالوثلدلب  عالفل و عهكد  شنء ععمآ نخ اشنء

عهكد  شنءعوكعوي اعلل كد  اعبنء.
وخءنععآعوشداؼعالمك دهةع ءوععععكال  علمك جعكوابع  عكوذ دععن مع

ع  عزهءريععوفعه كدؼعبنءعألفع  جعكال  عاأ ةدؽعالم ةع م ءعك ب عوفع آخدعهـ 
ععآع عك   عربمء عوشع ع مسع ع   عك ع عك   ع س  ععآ ع  سنء ع دو ع   عك ءف عك انل همء د

ع.الج  عالوسلدلع)ابآع دهد(ع آعع بػءفع32 ==============================================
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لػيلىمٍّدعالعلقءو لع ءيص ع بءل ارعال  عهسححع نعلع قءؿع  عشجمععل ع ءفع  ع مى
عوا ععمؤلدعالو بلع ععع عبءلو بعكيومم عالم   د عبءل ملج ف يفدؼع م ع  سنء
علمهءرينءع عهصحسع عوف ععنع ع طمست عركس ع؛ عك آ ع نع عكوخسدش  عاألخ ع  ا  ح عن 

عال رسعااأس    عااعنلآعك  عهـ  ع.بسم ينءعبءلجملمةع  عألءريععك ءفعاللـ 
ع  ا ععك ءف عبءلقء دة عألءرة عاأ أ د ع   عال لعالمائد عوخءشء كذ بعللقءب 

عكشصفعألشعع عأء ة ععآ عو ثد عالطدهق عض   عكلونع عالخءصة عألءريع ع   ألصحسع
عضءعع عك   عهكدؼع لفعهملد علم عك ن عء عالقء دةل ع   عبنجمع عالقلءدة ع م  وصد 

بءلو بدلعال لععتلعشصحععاألخعوفعهنمؿععآعوكؿععخدجالطدهقععنععكيأخدعال  
ال لععالم بءه عأللععصدلعللصفعالموءف  ع   ععا فعكهن ظدع نءلكعكهكط ع

!عكااعنءفع م ععقةعوش مءع م عطد لآعبكل هآعبءلقء دةعوخ شءعلل  بعنللعع  ع لع
ع   اعبءل   عكالثءش عبءل ءهوم ب!.

  ا قع م ععضألعألشععهصدعوفعهم  ؿع م عالطدهقعبنجمععكلمعه ا قعن ع
ءفعألخلنءع..ع إذاعألفعال  تعيأخد!ع ممءعشمؿععآعالو بدلعككصفعوا  معالمو

عبءلجلمة!ع عاأل ظم عالسحد عبفءرع عالطدهق ععآ عا خد عالجءشب ع م  عوعءعع بع
عوش عالكجبلعك ءؿعلبخعال لعصحسعع ع  كجبعزائدشء كالملءريءفعوعءـعبكض مء
عألش ععمء دعك انعكويجقتعوفع نللنءع  عألءريعع   ععءش ع داعةعل ععععالفلخعاللـ 

ع  ه ة عوع ر عل  عظ دت عكلوآ ععكك علمفلخ؛ععآيل  عالمجد ع آ ععؤ  ان يكلقن 
ع داعةع عك  دي ء عالكجب عوش   ع  كجست ع صلد عك ت ع   عيلم دت ع م ء كلون ء
لمفلخلعك   ع  عالثءشلةع لس كعوشن ع  عالطدهقعالصحل !عكلون عأأش ظدعلقءئدع

عبءلفلخ!
ع سك عوفعاش   عال رسعكراسنءعبععأأل ع:ع كلمءع ءوشءعك ءفعال رسع  عب و

عع ن  ةعع  علكععآعوأئمة؟ عوأئمة  قءؿعهءأل لع نتع  عويل ومعك ن لعع عة
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عبنجسعال ديلبعال لع  ع عو س م  ء عكلونوم ع ن ءل عوأئموم يحلٍّدش عواسستعوف
ععآعي  لقعالعكبد ةع عنفع  ا ع قمتعلع عبسءل ! علمعيخطد شجم عبإ ءبءتعشء لة

ع.رأ لعع
عك صةعوخدلعهدكه ءعوخ شءعالحءجععصطج ع س عالم   دععآعدهدبعشجم

عبءرؾعالع لع:عشد لةلع لق ؿ
ا عتعل ععععالفلخع داعءتع  ه ةع مآع  اعالصنفععديلآعك ءفعل مءع
عالفلخعلممدةع عيكد تع م  عوف ع سك  عبءلصءلحلآ؛ عيثسلتع قل ي  ع   عاألعد وبمغ
األكل عكو طءش عبكألعنخ اش ع  سءع آعااعءـعوب عالكمائمعك آعالصءلحلآع دوتع

و  م ءع ءلقطبعكال ي عكالنجلبعكولجءظع    لع ل ءع مءعا  سديعععصطمحءتعلمع
عوخسدش عوخ عاألأ ءذع مءؿع س عالحمل عالم رسعوفعالفلخع  عزهءرةع ك  عهـ 
عهجبلع ع مم عاأللجءظ ع    ععكءش  ع آ عالطدهق ع   عكأأل ع ععكع ع   ست لمقء دة
  صمنءع م عالكفءوععمعب وعالفلخعال رسعك ءفعال رسعبءلوءع ع  عاا ءبةع آعع

عكوخ ع  عاأللجءظع عوشء ال  عالدين عكاا انعبك عا خد!ع كق تعال  فةعولمن نء
 مءؿعال لعلمعهجءر ن علحظةعكاا ةععن عأأل عع ن ء!!ع وءشتعوكؿععءعس  ن ع  ع

عالطدهقععععالفلخ.
ع:هضءع آععدةعوخدلعكهق ؿوكهحو ع

عالفلخعاس ءنع ظلمءنعكلون ع لمءعا ثعل عذلكع متع  عشجم عوشءعواب 
عوخدع ع داعة عبقنءعوره  عاخ اشنء عزهءرة عك   عذلك عكبك  عاألعد! عب  ا عكاشفةمت ل

ع عالم ءزهق ععآ عالةنءـ عالحءجعأكل  عوخءشء عب لكع مع عا  عتي كذلكع س عبءلصكل 
عالجدؽعبلآعع  شءعص ةع ع قءؿعل ع عي كج عاألع ر!ع مأل ع:ع مء  س عالمةدبل

عال عرامة عنل  عاش ق  عال ل ع م عأ عع ععالفلخععحم  عو ءبيكءل  كبلآعع؛معكلم
عشلخنءعالفلخع  زل؟ع ممعهجسن عن ءبةعشء لة!.
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عب وع ععم علحظةل عهجءر ن  علم عبجءشس  عك   ععكءن عكالكفءو عالمةدب  صم لنء
ـلعكبك عا ال ععن صفعال رسعك  عََِِال رسعك ءفع  اعبإ ءزةعهنءهدعأنةع

ع آع عكهمأل ف ع جأة: عالفلخ ع ءؿ عنللع! عالد  ع عوا  عألل عهموآ درسععمج 
عو ععم عاألخ ؽعالوداعة؟ عيةللد ع   عالحقلقلة عالوداعة عكوف عالوداعة عبلءف  ءضع  

ععآع كللمتع  عاألشلءوعالظء دة!ععمع ءؿعك م عءنععآعهده ع مأ  ؿعلععا  ع هجد 
ععءذاع عوش ظد عكوشء علمءش  عكاشكق  عالمجء أة ع  ؿ عاألرضععآ ععءدتعب  عك نء ال!

اق!عكوشءعو ءدع عألق ؿعالفلخ!ع قءؿ:عكهمأل فع آعالفلخعالمءبقعكالفلخعال 
عاش   ع عا   عبءلو ءبعكالمنة عهفدحعكهم ف   عكوخ  عالمجء أة ع  ؿ ععآ وأمع

عال رس.
عمعهوم عالحءجععصطج ع س عالم   دعكهق ؿ:ععمع ءبمتعالحءجعأكل ع
الةنءـعبك عال رسعال لع ءفعع    نع  عا خدععآع  ؿعالمجء أةلعك ءؿعل :ع ع

ع وءشتعيمكعا ! عاللـ  عبك  عشل و ع آ عطدهقعيمألن  ع   عل  ع ءر ة عشقطة لحءدعة
عال!.

ع عالعكنهء معوش ارعشسلنءع ملععلومع  ؿعوكوشء و ض عنخ اش عالوداـعوش  شء
عآعي  لقعالع معععآعوكلععنل عآخد عنشمءع  عوفع  اععع:الصم اتعكويمعال مملمءت

عالمصطج ع ع لعع عععكنل ءعءتعكشظداتعاسلسع عو مكلآعكللسعلنء كبد ءيعع ملنء
ع مل عكالجض علعالكم عالجمل .ع ثلدعك 

كهمحقعب  اعالفأفعوهضءنعي  لقعالعكيأهل  ع  عالم اضلععال  عش نءكل ءع  ع
ع.خطبعالجمكةع  عالس د

ذلكعوشًن عويوممع  عوكمبعخطبعالجمكةع آعيجملدعآهةععآع  ءبعالع
عالقءرلوع س عالخطسةلعك  عوكمبعاألالءفعه هدعالعيكءل  ععآعا هءتعال  عهقدو

عح رعالخطسةع   د معا ؿععفومةععمح ةعي كمقعبأ  عالسم عوكعبفأفع ء  عل لع
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عوكع ععفوم  م؟ عبأعد ع لفع د ت عكهكجس ف عالص ة عبك  عالنءس ع لأي  وا  مل
عهمألن عصءابعالفأفععآعوخسدش عبأعد عا  عينءكلتعع ض  عع م عالمنسد؟

ع! أ  ؿعل مع ملكءن:عنشمءعذلكعنل ءـعالعك ضمعع م  عك ملوم
ك عوره عذ دعوعثمةع  عذلكعألش ءعو ثدععآعوفعيحص عوكعيك عألشن ععن ع

ع عخطسة عواضد عوف عشى ير عالمسكلنءت عاألعدعالجمكة ع  ا عيودر ع ق  عخطلسءن!! ن 
ع فداتعب ععئءتعالمداتعكالحم علع م ع ض عال.

علقءوع عوك عشءدل عوك عبجءعكة علمحءضدة عود   ع ن عء عوهضءن عاألعد كشجس
عالدئلم عا ؿعاألعدعع...علمفسءبعوكعالنمءو عه كرعع ض ععالمحءضدة  ةءلسءنععء

األ ثدعشة نعلمحءضدهآ!عك ثلداععءعهمأل شن ع لفع د تعذلك؟ع أ  ؿعنشعع ض ع
ع عاسلسع عكبد ة عكنل ءعع ععآععال عوع ع ع   عالفدهفعوف عا هثع ع   عبفٍّدشء ال ل

ع:بق لعع ءللععالص ةعكالم ـعهجكم فعذلك

ِ٘ َتَعاَيىإ } ًََّ ِِِٔ ََّٕ ِي َٛضَُّ َٕ ايََّٓاَع ِبايتََّ { ِعَباَدّا َِٜعٔسُفٛ
ِْ. 

 اىخىجُهأو حأَُد اهلل حعبىل فً اإلظخشبزة 
عالعبعع م ع وشن ع عوشلدع م عوا ععآعنخ اش عبأعدععكوهضءنععمءععآ 

ن عكو  ع نءهةعالعيمحقععكيحل عبععا  عه معاألعدع م ععدادعالعكهو فعع ا قءنع
عالوثلدكفععآعنخ اشنءعلعكبد ةعنل ءـعاسلسعععلمدادشءعبجضمععيكءل  كعآعذلكعهقص 

عاألرضدع عيملج ش  عهوءد ع  عالكءلملآ عربٍّ عل عكالحم  ع إش  عكالوثلد الوثلد
عالسده عااللو دكش عكالكءدل!ع كالمحم ؿعه   فع آعالدشلآعلل نعك عش ءرانلعك  ا

تعال هنلةعكأسحءفععآعهق هن ع م عالددع م ع  عيمكعااأ فءراتعكال مءؤ 
============================================== 

عالم عيع نعيعلعاٍلحولمعكاٍلسمارعِْ عرضدى ع ءعععالممءشل عكالمداأل لع آعوشسو
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عكع ععصد ععآ عبءلكفداتعه علءن عكالج ءكل عكالمم  لة ع ءشتععخءر  ءكالفد لة ع مء
كنشنءع  ع  اععوك نعكوخلدانلعكعععالح ؿعكالك فعكبععال   لقلظدك  !عكلعالجض ع

علق لع عن  عككشصحنء م عأءئملنء ع م  عوشدشء عك  عنخ اشنء عو سنء ععء   عع السءب
ع عوفعخ  ؼععآعنعمع  مءفعالكممع ماد:األاءدهحعالحء مةعل  اعاألعدعبك

{ ِ٘ ِٝ ًَ ًُِِٝػِس َع ُٙ َف ِِ َأَخا { ٔإَذا اِضَتَػاَز َأَحُدُن
 : ٚقٛي٘ ،ِٓ

{  ِِ َٚٔإَذا اِضَتَػاَز َأَحَدُن ِٔ َبِعٕض  َِ  ِِ ُٗ ُ٘ َبِعَض ِ٘ َِٜسُشُم ايًََّ َدُعٛ ِعَباَد ايًََّ
ُ٘ ًََِِٝٓصِخ { َأُخُٛٙ َف

ِٔ  
 :عك  ععن وعااأ فءرةعهق ؿع

{يٓفط٘. املطتػاز َؤمتٔ، فإذا اضتػري فًٝػس مبا ٖٛ صاْع }
ِٕ 

ع:لعكلوآعالوثلدكفعهم فلدكف   عبءبعااأ خءرةعوك نعع ءلنس ع
ٔٔ اِضَتَػاَز } ََ  َّ َٚاَل َِْد ٔٔ اِضَتَداَز،  ََ { ََا َخاَب 

ِٖ 
كعآعشمءذجعي  لقعالعلنءع  عيمكعااأ فءراتعكيأهل  ععءعهحولععوخ شءع

 ءشتعكال ي عيكءش ععآععع..ععحم دععآععةءكةعبءلمنلءع لق ؿ:عالحءجع ءطفعأل 
اص ةلع أ دهنءعل ءعبءلقء دةع مملةع داالةعل ج لتعالحص ةعبءأ خ اـعالمنظءرلع
عالفلخع  زلع  ع عع  شء ع ءف عوهءـ عكبك  ععةءكةل عينج ع د كنء علم عالكمملة كلوآ

عينج  علم عالكمملة عوف ع أخسديع عال ال ة؟ ع مألن ع آعصحة علنء كوفعاءل  ءععزهءرة
عبك عوفع ع قمت: عبءلقء دة! عو د ع عنل ع داحعآخد ع أعدش عوفعوذ بعالملمة وأ ول
ين   عزهءريومعلنءعأ ؼعوذ ب!ع قءؿعالفلخ:ع !ع ب عوفعي  بعالملمةع  رانعك ع

عي أخدعلمصسءح!!..
 أنآعابآععء علع ىٍآع ىءًبدوععِٓ ==============================================

عاألىٍخ ىًؽع آعاولمع آعوىبًلعاٍلخدائعِٔ   ءعععالممءشل عكالمداأل عل.طدع دععوءـر
ع)طس(ع آع مد.عع نمعالكمءؿعِٕ
عرضىدعالم عيع نعيععِٖ   ءعععالممءشل عكالمداأل لع)طس(ع آعوىشسو
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ع أ دلعالوففعك ءؿع عالجداحل عك ءبمنء ع  عالمل علمقء دة عأء دشء ك مل ء
علمك عال ج لم ععآ عوفع ب  عوخسدشء عالصسءح عك   عالججد! ع ن  عكو دا ء ع  ران مملة

عداخ ع عالس ؿ عأسبعرش  ععمء عوهءـ ععآ عالمءبقة عالكمملة عأسبععقسءنععن  المنظءر
علع عكالحم  عاألعدل عي ارؾ عهموآ عكلم عالجمم عل مم م علمة  عاش ظدشء عكل  الجمم

عكورضء .عشجلتعكال ي عبسد ةعنشءرةعالفلخع
عي عنبن ع عك ءشت علنء عوخ عبإأس  لآعكهحو  عبك  ء عكطمقت ععسودا مك ت

عك ع عبم  م ع آ عبكل ة عبسم  عهكم  عر   عل ء عيق ـ عوشع ع ن مل عخءر ة لظدكؼ
عكشم فلدع عنبن   عكعك  علمقء دة عالقءدـ عالمقءو عأن  ب علمك  ع ع قءؿ هكد  شعل

عالفلخ.
كهوم :عك نتعأألتع آعالد  عبسم  ع قءل اعوشعععآع ءئمةعطلسةلعكلون مع

عالمءبقعلممجدعلمقءوعالفلخعع عهكد  شععألشععهكم  بكل انععن عأن اتلعك  عاللـ 
عبأفع  اع عك  عبف د ء ع  عالدؤهء عروتعالفلخعأ عع عوخسدين عنبن  عوش ء بءلقء دة

عالد  عالم ق ـعلمكا  ءعر  هعصءل هعك م عبد ةعاللع مء دشءععم سفدهآ.
عيق  ـ عوشع عوخسدتعزك  ع عالفلخل عك ءبمتعنبن  عزك ة عكصمنء ل ءععك ن عء

كاأمعع  فلع  كجستعنبن  عع:عشكمعو دؼعذلك دهسلع قءلتعل ءعزك ةعالفلخ
كأأل  ءع لفع د ت؟ع قءلتعنفعالفلخعوخسد ءع س عالكمدةعوفعر  نعاأمعع  اع
أل ق ـعلخطسةعنبنةعوخلنءع  فعولعوشت!لع مادعاأ سفءرشءعبءألعدلعك ن  ءعكشحآع

 ضلم عع؛عكأألتع ءعر  هعوشععيق ـعلخطس نبن  عحوتعلععش ح ثع ءوعالفلخع 
ل ءع م عالج ر:عكعءذاعيده هآعبك عوفعبفدؾعع  ع  اعاألعد؟لع قءؿع آعروهعع

ع  شءعالفلخعأ عع!ع ءريججتعوشءعكنبن  ععآعالمجء أة!عألفعوا اعلمعهكدؼعوعدع
ع ع م عولعوا كلدشءيمكعالدؤهء عشقص ء عب عكلم عك ن ! عبك ع!ل عنل عبم شء ع  شء عء

يكءل عكبد ةعالعك ءشتعنبن  ع  عأكءدةعبجض عالععبحم عويممنءعالمكاجالمقءوعكع
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ع.الفلخع
ع ض  ععآ عن  عللس ع مع ععك  ا عنخ اش ال عك م  ع م   ع ءلفودعكعن ع ل

كالحم عكالمنةعلععأسحءشععوفع ك عالخلدع م علمءشنءعكال   لقعاملفععف رينءع
 ع م عوا عبءبعالجض عوكعهقصدع كروهنءعبسد ةعكشظداتعشسلنءعلنءلعالحعلمعهةمقع

عوكعزعءفعوكععوءفلعب ع  حععألع ععنل ععءعشءوعالعبق لع:
ََُخدََِّثنَي  } َََِّتٞ  ََّٕ ِفٞ ُأ ُِني –إ ًٖ ََُه ِِ -ٚفى زٚاٜة ٚ ُٗ ِٓ َِ ََُس  ََّٕ ُع { ٚإ

ِٗ 

علمص اب عه  قنء عوف علحظة ع  ع مع عالعيكءل  عشمأؿ ع مع ع  ع  ا عكشحآ
 ءلممئ للةع ملمةعكالخطدععكالدش لعب عكش من عل عوشنءعو جلنءععآعذلكعال وملف

لو ععآعو ءعععالعيكءل عع ذانعاخ اشعلعع ظلمعكشصبعو للنءعيح هدعالحسلبع
ع ق ع ءؿ:

{  ُٙ ٔٔ اِضَتَػاَز ََ َٚ َٔ ايََّٓأز،  َِ  ُٙ ََِكَعَد ََِّٛأ  ًََِٝتَب ٌِ َف ِِ َأُق ََا َي  ََّٞ ًَ ٍَ َع ِٔ َقا ََ
ِٙ َفَكِد ِ٘ ِبَغِٝٔس ُزِغِد ِٝ ًَ ِٔ ُأ َأُخُٛٙ َفَأَغاَز َع ََ َٚ  ،ُ٘ ِبُفِتَٝا َغِٝٔس َثِبٍت  َىِفِتَخاَْ

ُٙ ِٔ َأِفَتا ََ ُ٘ َعًَى  ُُ َُا ٔإِث  َّ { َفٔإََّْ

 اىخأَُد بإجببت اىدعبء وحتقُق اىسجبء
ع...عكوشءعهءعنخ اش عالوداـ

ع..كعععوشن ع س ع قلدع عوعمكعلنجم عك علةلدلعضدانعك عشجكءنع
م جلبعلنءعال  ءوعكهحققعلنءعب عكرام ععوشععهعن عوشعععآع نءهةعالع

============================================== 
عال هآعِٗ علعكطدحعال ثدهبعككلد ءنالءوع مـ 
عالمداأل  ءعععالممءشل عكعلع)ؾع ق(ع آعوىبدع يدىهٍػدىةىعرضىدعالم عيع نعيععَّ
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ععالد ءو عب  عالمؤعنلآ عنخ اش  علظآ عيحملنءن عاسلسعع؛ عكشس ة عال علفدهكة يأهل ان
ع عكعصطجء  عل  ءئ مع... عكاأ جءب ع عدلل عألفعيأهل عالعيكءل عألاسءبع عو سد ل  

ع عكعم مده  م عص ؽع  اعال هآعك م ع م ع  رعأل عك ءئمهعبلآعوه لعالنءسعا ه
ع ض عالص ةعكويمعال مملم.المدأملآع ملععو

ععآع عوب بود عال هآ ع مءؿ ععحم  عالم ن س عوخ شء عهحولع ععء ع  ا كعآ
عا داوع علمقء دة عكاضد عالقمب ع   ع سلدة عبمفومة عوصلب ع   عك ءف ب رأكل 
 دااةع ء مةعكدخ عوا ع سدلععم فجلءتعالقمبعالمكدك ةعالحعهموآعن داوع

ع  عيم عوف عكبك  عالسءلةةل علخط ري ء عالجدا ة عيمك عال زعةععث  عااشء ءت م 
كال ج لمعلمكمملةعكاجمعكد ةعالكمملءتعلكمم ءعبءلصسءحعل ق ـعالحءلةع...عكويدؾع

عوخءشءعهحو علومع لق ؿ:
ع  عالصسءحعلل   ع عالكمملة عوف علل نعألخسد  عع أخدان عع  شء  ممتع ضلمة
ل لعك ءفعالفلخع  عزارش ععآع س ع  عالمم فج عكبفدش عبءلفجءوععععالملدع

الكمملةع خد !لعكنذاعبععهق ؿعل ع  عال ملج فعنشكعلآعيكم عالكمملة!عع  عطدهق
عوهضءن! علمك    عذلك ع ودر ععجد! ع  عصسءاء عالكمملة عنذ ع......  كجست

ع عبسفدا ! ع دانء عكلوننء عبمقص د ! عالعو مم عوفعع... قمنء عبخءطدشء عه ر علم كلوآ
ع مم ععلنءع ءشتعد  ةععم جءبة!..

ع م  ععآ ع ب  ع ءف عالصسءح ععسءشدةلععك   علمكمملة عال خ ؿ ع س  آشكة
عصءحع علمكمملةل عهج مكشن  عك م عا شكة عالطسلب ع حص ع كن عء كلمكجب
ع ءشتع عال   عكلد عاللـ  عا شكة ع  ا!! عا ث ع لف ع جلب! ع  ا : عن  فءنًن
بءألعسعكاءل كعا فع عيم    عالكمملة!!عك   ععآعالكجءئبعالنءدرة!عكولةلتع
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عكشصح عالمم فج ل ععآ عكخد ت عودكهةعالكمملة!! عكينءكؿ عبءلدااة عالطسلب ن 
وخدلع جكمت؛عكوشءعا فع  عخلدعاءؿعبحم علعكبد ةعد  ةعالد  عالمم جءبة!ع

.ع
عكيمع عالص ر ع   عخسلح عبمدض عوصلست عزك  ع عوف عآخد عوخه كهحو 
ع  ع عط همة ع  دة عكوخ كا ع ءكد ء عالمدض عكلوآ عبءلجدااةل ععنع ع مو اأ ئصءؿ

ع ء ععم عيم ول عكالحءلة عالوملءئ  عكطمبععن عالك ج عكاججتع ءع ء عالحو و
ع علمك  ع عالوكسة؛وخ عوفعود   ع ن  عكوشء  جكمتعكيضد تعنل عالعوفععبءلفجءو

ع مل ءعبءلفجءوعالكء  لعكلمءع  شءع ممن عوخ ع  عال ملج فع طمستععنععوفع همآ 
هم سفدعبجض عالعكبءلفجءوعنشفءوعاللع حءدعن ععءشلةعبك عوهءـعك ءؿعل عوشععرولع

فلخععحم ع م عأ ععع  عالدؤهءعك  عأألعع آعزك  ععك    ءع أخسد عع  شءعال
ع عل ء عد ء ع ق  عبءلفجءو عبفدشء ع  زل عالفلخ عع  شء ع: علع ع ن عك ءؿ عالحو   

ع:عوبفدعهءبن عكاطمئآ!.الوكسة!لع قءؿعلع
عوفع عالح علممدا كة عذ سنء ع صلدة عبج دة عبك  ء عكهق ؿ: عوخ شء كهم دأ 

م عصحةعزك   علمةءهةلعكلمكجبعالكجءبع ءوتعا عءرعالجءشسلةعلمك جعوعدتع 
ال حءلل عكا شكةعأمسلةعيمءعءع ممعشص ؽع عشحآعك عاألطسءو!!ع ودرشء ءعكذ سنءع
عالمدضع عوف ع.. ع م ء ع ل ء عالم  مة عك ءشتعالن لجة علم أ  !!... عآععوءفع خد
عل   ةع عكاأ جءب ع عيكءل  عال عبجض  عكالومءؿ عال مءـ ع م  عاخ ج  ع   الكضءؿ

ع.عالفلخ
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وحبدَو اىعري  اىخأَُد ببظخجببت األفساد ىنب
 واىعيىك

عالعيكءل ع ملنءعبأفع كمنءع  ع  عنءعالقس ؿعكااأ جءبةع ك مععآععدةععآ 
عيكءل ع عال عبجض  عبءلقم بعي ج   ع إذا عهكد  شنء ع  ععمآ ع ملنء عهقسم ف ععآ ل ل

فداتعاأ جءب اعكبد ةعرأ لععلن رعال  لعكنذاعبءلحجءرةعيملآعل  دعالعك مععآع 
عشج أ مع ع   ع ءب ن عرأ لع عالعكبد ة عكا قتعبجض  ععنء عأمك  ء لوممءتع ملمة

ع  ةلدتعالءي معكص   اع  عنيسء  مع ج  عالعيكءل ع مل معبءلخلدعكالدشءد.
ع ص عع عالم ءزهقع آ ععآ عالحءجعوعلآع مود عوخ شء عهحو  عذلكععء كعآ

ءلجلشعوش اؾلعألاضدعزهءرةععك ع لق ؿ:عد ءش عزعل عل عبءلكم عك نءعضسءطءنعب
ع حضدتع عالقءواتععآع س ل عو آع  عاضدتععث ع    عكلم لمفلخعبس رأكل 

ععك معكصملتعالمةدبعكالكفءوعألكؿععدةع  عالءي عبءلممج .
ع ءع نع عال رسعيح ه ن عك ءف عالصسءح ع   عالفلخ عاضدتعال رسععع عم

ال رسعلحلءي ع ق عيةلدتعبك  عنل عشخصعآخدعيمءعءنعالحعاو عالفلخع  ع
علمع عوشع عب اخم ع و ءبععج  حعن  ععء عهقدو عك أشع عبمخءلجءي ء عالءي ع ءعمة  صة
هممن لعكخد نءععآعال رسعكوشءعع   ؿعوكععةل بلعك  عالطدهقعلص ةعالجمكةع
 ءيستعص هق عبف ةعالحعظننتعوشععا ثعالفلخع ن عكلونن عيأ  تعوشععلمع

ع  ع  مس عاسءنع ءر ءنعلمفلخع  عهجك !!ع..عك ن  ءعواممتعوفعالعيكءل عصب 
ع عو دؼع عكوشء ع ل ء عكعء ع ن لعوكم ععآعشجم عكعآعال شلء لحظءتعا  عصءر
عل رسع عالع وءشتعي مة عطدهق عأم ؾ ع آ عالجمكة ع ءشتعخطسة ععم عبك !. شلئءن
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الصسءحلعكبك عالمهءرةعذ ستعلحض رعالمجمسعاألأس   عبءلجملمةعبم عالفلخلع
ع ح ثعكع عكا شء! عالمةدبعكالكفءو!عكيمنلتعوفعو مسععكع عبلآ عكا شء  ممنء

ك ءشتع ممةع  جع ءعمةعل ععآعاألعداضعال  نلةعكالنجملةعكالمم  لةعكأسحءفع
عآعولق ع  ع مس عااأ جءبةعلو ععءعشصحن عبعععآعالكم عالصءل لعك ءفعوكؿع

عبك عيمكعالجممةععسءشدةعكبك عالمحء ظةع م عالصم اتععبد ءتعالد  ع  م  
عبءا  عع آعال  خلآع  رانعبك عوفععكالملدعبص ؽع  عالط عالع م   دهقعوفععآ 

ع نتعع خنءعلم ةعوربكةعك فدهآع ءعءن.
  عطدهقعالعك مععآعشأفعك ععل عبك عوكعععععكأدتععععالفلخع

عوأأؿلع عوف ع س  ع ئتعلع ع مء عكو ءبن  عن  عالفلخ عوذ بعنل  ع ونتع  و م 
ع ل  عال عك ك  عن  ع م   عب ء عوشءر ععف رة عالآعكعءعآ عبك  عكل  عالكملم عالخلد ء

عنش   .ع- ءلحم لع م ع ضمععكعن عع ملنءعبءلصءلحلآ.
عالوثلدهآع عوف عالةدهب ععآ عنف عب  ع ثلدةل ععفءب ءت عاء ت ععآ ك م
كالوثلدهآععمآعهم جلس فعلنءع لحمآعأم   معكهد  عنل عالعنيسء  معلمعهم ق اع

وكععحءضداينءعال  عأمك  ءع  عبنءعظء دانلع ق عاأ جءب اعلنءععآع  سنءعال  ع دوك ءع
عشده عوكعاضدك ءع م عشسوةعالنتلععمعراأم شءعبك  عبءش ظءـعوكع ن عالحء ة.

كوذ دععآع ؤ وعوخءعأ داشلءنعكل عك ءشععععوأديععخءرجعالم دافعب كلةع
عيكملمععا  عاص ع م عللمءشسع ععن عب اهة عع ف دة عأمجلة عكيدب  عيدبلة  دبلةل

ع م ع عشفأ عك   عيخد  عع  عالفدهكةل عبك  عنل عبدهطءشلء عأء د ععم ر ألعالص  لةل
ععو سةع عال ص ؼععآ ع   علنء عاألخع  سءن عاش دلع  ا عكيصءدؼعوف ع نءؾل ك م 
عالص  لةع عال راأءت ع   ع  سنء عبء   عكاش دل ع كءد عالو ب؛ عيمك ع قدو بمن فل
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ع ود ع عيةل د ع   عوشع عكهخسدشء عهداأمنء عبع عكنذا عبمن فل عالمو سة عيمك ععآ الح هثة
كعفدبععبك عيمكعالمنلآعالط اؿلعكوصس عا فعشخصءنعآخدعبك عوفع دوعععكأم  ع

علمع عكنفع نء ع م عالنتعكهممكعأسلمنء ع  عال ص ؼع!!!عك  عا فعه ءبكنء   سنء
عشم قعبع.

ك ثلدكفعك ثلدكفعشسءبءعكر ء نعكشمءوانعأءلولآعكأءلوءتعه ءبك شنءعبءش ظءـع
عا عالسده  ع م  عوك عالمو  بة عالسده هة عبده عبءلخطءبءت عوك عبنء عالخءص اللو دكش 

الم  ععوكعبءل ملج ف؛عكهملدعالوثلدكفععن مععكنءعخط ةعخط ةععآعاءؿعنل عاءؿع
عك  عولق عالع  ع م بعالوثلدهآععن معالقس ؿعك  ع عنل عوخدلع.. كعآععدامة
شج أ معااأ جءبةعكص ؽعالم ءبكة!عكبمغعبكض مععقءعءتع ءللةععآعالقدبععآع

عكلمعهم  علنءعالعكرأ لع عكيأهل   ععآع ض عالع ملنء ع و ع  ا عظء دانع... عبنء ق ا
عالكءلملآ. عكالحم لعربٍّ

ع   ع ععآع ض عالع ملنء عشمءذجعال أهل عكاألعثمة ع  عذ د عاأ دأمنء كنذا
و ثدععآعوفعيحص عوكعيك ع نو ج عبمءعأسقلعكشحآععءعذ دشءع   عاا دعءتععآع

عالع خدانعك عز  انعنكعن جءبءنعبءلنجعالع وا انععس؛عكنشمءعللقلننءعوشعععءعو ـد
عآعويسءععرأمع؛ع إشمءع  عن داـعلمدأ ؿعال لعه سكعع  اعال ل ..ع و ع داعةعل ل ع
عاا داعءتععآع ض عالع ع    ع و   عال ل ل علمنس عال لعه سكع ع  ععكجمة  إشمء

عيأهل عالع عن  فعوف عك  عبمثءبة عكعصطجء ل علحسلسع عال هآعكععيأهل ه   اعل  ا
عالقلءعةلعكاألعدع مءعهق ؿعنعءعنءعوب عالكمائم عنل عهـ  رض عالععالنس عدائمهعكعم مدي

ع:يكءل ع نععكورضء 
ع   عال لعوشءع لعع ض ععحم وععععععنععب اعكنللعع ءفعكص للء
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عبك ع عب ء عه  م عك  عهم جتعنلل ء عك  عال ل   عهطمس ء ع  عذاي ء ع   كالوداعة
عد ء عالكس عك    ءعكع عه ح ثعبفأش ء؛عأل ش ءع  عاقلق  ءعن ءبةععآعالعل  ءوو
بك عاأ كءش ععبءألأسءبعك جمعاألأسءبع آعع  عاءلةعنضطدارعك ء ةعنل عالع

ععمسٍّبعاألأسءبع عنل  ع ملجأ عالمدادل ععيحقلق عن عع–كه     عه    ع  ك  
ل أهل عال هآعكيثسلتعاللقلآعوكع ففع دبعالمودكبلآعكيمسلةعالمح ء لآعع-بخلد
ع  ععآعبءبع  لععيكءل :كع

ع  عع   ع ع ع  ع   ععالنم (ِٔ)ع
ع:الط ؽ(.ّ-ِ)  ععكعآعأدع نم علمم  قلآع
ع  ع  ع ع  ع ع   عع   ع ع  عع   عع

ءع م عأسل عن  وع مائم معكيق هةعكنذاعذ دتععءعذ دتعلممده هآع إشم
ع عال عبل آ ع مء عالمقءـل ع  ا علسم غ عكيف هق م علبشسلءوعع مم مل ع صصع أد 

عكالمدأملآع  ع  ءبعع م عاسلسععالحع ءؿعلعع:
 ع  عع  عع   عع عع    عع   عع عع    عع  عع   عععع

    عع عع  عع   عع     عع    عع      عع(َُِ.)ع  د
عكالععآعكراوعالقص عك  عه  لعالمسل .

 اىدعىة واذلدف
ععصدع عالعبجم  رهة عنل  علم   ة عالكءعة علمجمكلة عرئلمء عا ف عو م  كوشء

ع عبد م عكالمف دة ععِِْالكدبلةل عالدئلم  ععُُْكعقد ء ا ائقععَُٓشءرع
عدكعع  ع ملععوشحءوعالجم  رهة.عالمكءدلعبءلقء دةلعكل ءع 

عال   ةع علنفد عككلد ءل عكال كؿعالكدبلة عويج ؿع  ع ملععالجم  رهة  مء
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عالحمنةلع عكالم  ظة عبءلحومة عااهمءشلة عكاألخ ؽ عالميث  عكنالءو ااأ علة
بءاضء ةعنل عالو ءبءتعال ءد ةعنل عن ءدةععج عااأ ـعلعكال مجل تعالص يلةع

حءضداتعكال ركسعكالمقءواتع م عالفدائ عكعاأل داصعكعال أءئ عالم ك دةعلمم
عع  عع عخ ؿ ععآ عكوهضء الم عجةل

ععWWW.Fawzyabuzeid.comااش دشت:
عال   ة عال كصبعكالخ  ءتعبلآعع؛وعء عشس  عنل  عيكءل  عال عبحم   أد  

المممملآعكالكم ع م ع مععالصفعااأ ع عكنالءوعركحعااخ ةعااأ علةلع
األامءدعكاألعدةعكاألشءشلةعككلد ءععآعوعداضعالنجسلع مءعكال خمصععآعاألاقءدعكع

عشج أ مع عي  هب عبك  عالصء لة عالدكالة عال دبلة ع م  عواسءب  عيدبلة ع م  وادص
عكيصجلةع م ب مع

ع آعركحع عبكل ة ععآععظء د عشءبع عال ص ؼععمء كو م ع ء  انع م عينقلة
ع عالمسن  عالمم    عال ص ؼ عكنالءو عالدأ ؿعال هآل عك م  عالقدآف  م 

عكع عبسكحعالدكحعاألصحءبل عااأ ع  عالمج  عن ءدة عذلكع   عكراو ععآ ك    
عااهمءشلةلعكشفدعاألخ ؽعااأ علةعكيدألخعالمسءدئعالقدآشلة.

عالملدةع  ععآع دو ءوأأؿعالعيكءل ع لعكوفعيو فعلعع  شءعوفعهنجععب   
ععآعخلدعع م عيممسعأسل عالحقلع مء  مآعاللعكعءع ءفععآعكلدعوصستع ل ء

وأألععأسحءشععوفعهةجدعل عكه  لن عكواسءب عكالمممملآع مآعأ وعطسك لععذلك
ع.كصم عالع م عأل شءععحم عك م عآلععكصحسععكأممو مكلآلع
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 دعاء الحفظ -1

هػءعوبػػءعع آعطمقعبآعاسػػلبع ػءؿ:ع ػءوعر ػ عنلػػ عوبػػدعالػ رداوع قػءؿ:ع
للجكػ عذلػكعععػءعاا ػدؽلعلػػمعهوػآعالععال رداوع  عاا ػدؽعبػػل كلع قػءؿ:

ع:رأ ؿعال آععآع لوممءتعأمك
علش ءر علمعيصسعععصلسةعا  عهػممدىعععآع ءل ءعوكؿ}ع

ع عهصس ى:معيصسعععصلسةعا  ءرعلػنكعآع ءل ءعآخدعال
ل عرىبػدع عنلعىعن عوٍشتى عالكىٍدًشعالكىًظلػًملعالم  يم عوٍشتى عرىب  عكوٍشتى عي ى  ٍمتي ع ىمىػٍلكى

عءعشءوىعالم عيع ءفىلعكعءعلىػٍمعهىفأعلىػٍمعهىويٍآلع
عالكىًظلػًمل عك ع ػي  ةىعن عبػءلم ًععالكىًمػدٍّ ع عاى ؿى

مءنلععىع  عواءطىعًبوي ٍّعشىدووعً موٍ مىػميعوفعالم عىع ىمػ ع ي ٍّعشىدووع ىً هدهلعكوف عالم ع
عشػىٍجًمدلعكًعٍآعشىع عًعٍآعشىدٍّ عآخًعالم  يم عنشػدعو ي ذيعًبكى ع ي ٍّعداب ةوعوٍشتى  هعبًنىءًصلىً  ىءلعدٍّ

ععيٍم ىًقػلمنف عربدع  عُ.{عموع عًصدىاطو

 كلععاومعالد ع.وخد ععوبآعالمندعكوب عداكدعع    ءنع م عوبدعال رداولععُ ==============================================
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 أذكار النوم -2

عالصحلحلآع آعا هجةعع  :ع
ع:ع ءفعنذاعورادعوفعهنءـع ءؿعyوشعع}ع

عالم  يم عوىعيعػػػبًءأٍع عكىوىٍالىعػػًمكى علءػػػ تي
ع ىءؿىعػػػ ىًإذىاعاأٍع قىفى لػٍ ع:ع ػى

ععىعػال ً معوىٍالىععاٍلحىٍم يعًلم عًع ًنلىٍلًععالن في ريعػءشىءعبػىٍك ى ع{.ءعوىعىءيػىنىءعكى
عنًعع} ع ء دىوعٱهةىعالودأدًنذاعوكىهتى عالحٌدععع:ل عً داًشكى اليع عًنلعىعن: ٌع  ى

ع؛اٌ  عيىخً مىعاألهةىععلعالقٌلـ 
ععآىعاًلعاء فل ع ملكى علآعهىماؿى ع ًإشكى

عشلطءفعاٌ  عييصس ىع عِ.{عك عهقدبٌنكى

عّ{عء يع ىعجىعةع ىعدىعػقىعالسػىععةًع رىعأيععدًعخًعآىععآٍععًععلآًع ىعء هػىعبًععوىعدىع ػىععآٍععىعع}ع
علعكالمدادعب مء:عآعآعالدأ ؿعنل عآخدعالم رة

ع.عآعشدععءعهؤذهع ج ء عععولك ج ء ع

عالصحلحلآع آعوب ع دهدةعع  :ع
عوىاى ي يٍمع ػىٍملػىقيً :}ع قىفى لػٍ عًنذىاعاٍأ ػى
ع{عد عريكًادعك ىء ىءًشدعً دع ىمىً معكىوىًذفىعًلدعًب ًٍ دً ًعاٍلحىٍم يعًلم ًععال ً معرىد ع ىمىع

ع: آعاىٍجصىةىعك دعأنآعوبدعداكدعكال دع معع
 السقدة.ِٓٓوخد ععااعءـعالسخءرلع  عصحلحعلعكآهةعالودأ ع:ععِ ==============================================

 وخد ععالفلخءفع  عالصحلحلآع.عّ
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عالع}ع عع: ىءفىعًنذىاعوىرىادىعوىٍفعهػىٍد ي ىعععyوىف عرىأي ؿى كىضىعىعهى ى يعاٍلليٍمنى عيىٍحتى
: كىععخى ٍّ يلععيم عهػىقي ؿي عهػىٍ ـىعيػىسػٍ ابىكى ععىداالم  يم عً ًندع ى ى لععى ىثى عً سىءدىؾى عْتع{حي

عك دعال دع معع ع:عy آعوىبدعأكل وع ىءؿى
عًالآىعهىٍأًكمعًنلى عً دىاًشًع:}ع ععىٍآع ىءؿى

عًنلىٍلعًع عاٍلقىل  ـىعكىوىيي بي عاٍلحىد  عالم عىعال ً مع ىعًنٰلعىعًن  ع ي ى ٍةًجدي عوىٍأ ػى
عػ ععىد اتو عالم عيعلىعيعذيشي بىعيلعػععى ىثى عكىجىدى

دىعكىرىًؽعالف جىًدل ءشىٍتع ى ى ًنٍفع ى ءشىٍتعًعٍث ىعزىبىً عاٍلسىٍحًدلعكى ًنٍفع ى عكى
شٍػلىء عال   ءشىٍتع ى ىدىعوىه ءـً ًنٍفع ى لعكى ءشىٍتع ى ىدىعرىٍعً ع ىءًلوو ًنٍفع ى عٓع{عكى

 نومدعاء اإلضطجاع لل -3

عال  ع}عع ًممىءًيكى عاٍلوىدًهًمعكى ى علءع ةًعال م يم عًنشٍّدعوى ي ذيعًب ٍ ً كى
عآًخ هعبًنىءًصلىً عًع ععىءعوشتى ٍأعىمىلعلًعٍآعشىدٍّ ـىعكىالمى ٍةدى عالمى عيىٍوًففي عال م يم عوٍشتى

ـيع يع عكىٍ  يؾىعالم  يم ع ىعهػيٍ مى عكى ىعهيٍخمىفي عاٍلجى  علعٍن يؾى جىعيعذىاعاٍلجى ٍّعًعٍنكى علكى ىعهػىنػٍ
عكىًبحىٍمً ؾىع علبءأمكعالم معوالءعكوع تلعأيٍسحىءشىكى

عللم معنشدعك  تعك  دعنللكعكوأن تعظ دمعنللكا
علك  ضتعوعدمعركسةعكر سةعنللكع ععمجأعك ععنج ععنكعن عنللك

علكبنسلكعال معورأمتعلالم معنشدعآعنتعبو ءبكعال معوشملت
 ]ع جقع ملع[{عععمعهنءـع م عشقععاألهمآعل ءكجدعلدععءع  عتعكعءعوخدت

 أذكار اإلنتباه من النوم -4

============================================== 
  ءؿعال دع م:عا هحعامآ.عْ
 كالكءلو:ععءعيدا مععآعالدع عٓ
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عالن سًع وف ع آع سءدةىعبآعالص ءعتعسخءرلع دعصحل عالع   ع:  ءؿع
عهىٍم ػىٍلًقفي:}ع عًالآى ععىٍآعيػىكىءر عًعآىعالم ٍلً ع ػىقىءؿى

لعكىلىعيعاٍلحىٍم يل علىعيلعلىعيعاٍلميٍمكي ع ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعكىٍا ى يع ىعشىدًهكى
ع ىمى ع ي عشىدٍع لعكى ي ى دي لػٍ عبًلىً ً عاٍلخى لهيٍحليدعكىهيًملتي عووع ىً هده

ل عأيٍسحىءفىعالم ًعلعكىاٍلحىٍم يعًلم ًعلعكى ىعًنٰلعىعًن  عالم عيلعكالم عيعوىٍ سػىدي
: عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًءلم ًعلععيم ع ىءؿى عكى ىعاىٍ ؿى

علىعيلػػٍعاأع؛الم  يم عاٍكًجٍدعًلدلعوىٍكعدى ىء ع يًجلبى
ـىع ػى ػى ىض أىععيم عصىع ع.ٔ{ععيعػػػ يًسمىٍتعصى ىييعع؛م  ٰعػػ ىًإٍفع ىء

ع ءؿ آعوىبدعويعىءعىةىعك دعال دع مععyع:ع
عالنػ كىءسيع}ع عالم عىعاى   عهيٍ ًرؾى علعىٍآعآكىٰلعًنلى عً دىاًشًععطىءً دانعهىٍ  يدي

شٍػلىءعكىا ًخدىةًع ٍلًدعال   عالم عىعشىٍلئءنعًعٍآعخى قىًمٍبعأىء ىةنعًعآىعالم ٍلً عهىٍمأىؿي ع؛لىٍمعهػىنػٍ
ع{عء يعػػػء يعالم عيعًنه عػػػوىٍ طىعًن  ع

ع:ع آع ىءًئفةىعٕعال دع معكالنمءئدعكالحء معلركعكعع
عالع}ع :ععyوىف عرىأي ؿى عًعآىعال مٍلً ع ءؿى قىفى لػٍ ع ىءفىعًنذىاعاٍأ ػى

عأيٍسحىءشىكىع شٍسًععل عًنٰلعىعًن  عوىٍشتى عًل ى عرىٍامى ىكىعال م يم عوىٍأ ػىٍةًجديؾى علدعكىوىٍأأىليكى
هٍػ ىًندلع يم عمال ع عًنٍذع ى ى عزًٍدًشدعً ٍممءنعكى عييمًٍغع ػىٍمًسدعبػىٍك ى

عاٍل ى  ءبيع عوىٍشتى عرىاىمةىعًنش كى ع{عكى ىٍبعًلدعًعٍآعلى يٍشكى
 ٖ بعد ٌقظتهبالٌل د دعاء من أعانه هللا على التهج   -5

عععع  ـلعك لعٔ ==============================================   عيمط كيكءر:عاأ لقفععآعالنـ 
 ) ءؿعالحء م:عصحل ع م عشدطعالفلخلآ(عٕ
عالح هحعع جقع ملع.عٖ
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عاٍلحىٍم يع}عع علالم  يم عرىبػ نىءعلىكى
ع ػىل ع عاٍلحىٍم يعرٍعـيعالم مى ىاًتعكىاألىع عوىٍشتى علًضعكىعىٍآعً لً آ عكىلىكى

عشي ريعالم ع عاٍلحىٍم يععٍرًضعكىعىٍآعً لً آ عمى ىاًتعكىاألىعػوىٍشتى علكىلىكى
ع عاٍلحىمٍعمى ىاًتعكىاألىعػالم عععىءًلكيعوىٍشتى عل يعػٍرًضعكىعىٍآعً لً آ عكىلىكى

عاٍلحىع عاٍلحىعػوىٍشتى عاىععلق عػق عكىكىٍ  يؾى عاىععلق عػكىًلقىءؤيؾى علق عػكى ػىٍ ليكى
علكىالم ء ىةيعاىقٌّععقهعاىععyع هعم عحىععيعكىععلقهعاىعع اتيعسيعكالن ععلكىالن ءريعاىقٌّعكىاٍلجىن ةيعاىقٌّع
عوىأٍع عآعىٍنتيعػػالم  يم علىكى عكىًبكى ععلمىٍمتي ًنلىٍلكى عكى عيػى ى  ٍمتي علوشستكى ىمىٍلكى

عاىء ىٍمتيععلخىءصىٍمتيعكبكع ًنلىٍلكى عكىعىءعلكى علوىخ ٍدتيعع ىءٍكًجٍدعًلدععىءع ى  ٍعتي
عكىععءعكىع عوىٍ مىميعبًًععًعنٍّدلعوىٍ مىٍنتيععءعوىٍأدىٍرتي علوشتعالمق ـعكوشتعالمؤخدعلكىعىءعوىٍشتى

عك عا ؿعك ع  ةعن عبءل{علعوىٍشتىع عًنلىعىعًن 

 ٌقول الذي قلق فً فراشه فلم ٌنم ما -6

دع آعزه عبآععءبتعركهنءع ػدع  ءبعابآعالمنع :ع ءؿ
عنل عرع}ع عً :العورى ءنعوصءبندلع قءؿ:ع يعع ؿأشو تي

علءرىًتعالن ػجي ـيعكى ى وًتعالكيلي فيعالم  يم عكىع
عًأنىةهعك عش ـهل عاىدٌّع ىػل  ـهع عيأخي يؾى عهءع ىػل  ـيلعهءعاد ععكوٍشتى

عدلٍمع ىٍلنػػمدلعكوشًعػػوٍ ً لٍوعلىلٍع
ع.{ع نػدععءع نتعو  ع قم  ءلع أذ بعالع

 ع فً منامهما ٌقول إذا كان ٌفز -7

آع ىٍمًدكععركهنءع دعأنآعوبدعداكدعكال دع معكابآعالمندعككلد مءع 
ع عالعع:بًآعشيكىٍلبو :ععy}عوف عرىأي ؿى ًممىءتو عالجىمىًعع ى ع ءفىعهػيكىمٍّمي يٍمعًعآى
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عً سىءًد ًع علو ي ذيعًبوىًممىءًتعالعال  ءع ًةعًعٍآعكىضىًسًععكىشىدٍّ
علءًطلًآعكىوٍفعهىٍحضيديكفىعلىعػػػػمىمىاًتعالف عػػػكىًعٍآع ىع

علكى ىءفىع ىٍس يعالعبآيع ىٍمدوكعهػيكىمٍّمي يآ ععىٍآع ىقى ىعًعٍآعبىًنلعًع
ع.{عكىعىٍآعلىٍمعهػىٍكًقٍ ع ى ىسىعيع ىأىٍ مىقىعيع ىمىٍلعًع

من رأى فً منامه ما ٌحب أو  ما ٌقول -8
 ٌكره

ععوشٌعيعأىًمكىععًكل وعػ دعصحل عالسخءرمع ىآعوبدعأىعكععع: ععهقي ؿي
ع؛نذىاعرىوىلعواى ي يٍمعالد ٍؤهىءعهيًحسػ  ىء}ع
عًعآىعال ً عالع ىمىلػٍ ىءعل ًإش مىءعً دى ءعرىوللعل ػىٍملىٍحمى عكٍلليحى ٍٍّثعًبمى

عًعم ءعهىٍودى يع عذىًلكى دى ع؛كىنذىاعرىولعكىلػٍ
ععآعالٌفٍلطىءًفع ػىٍملىٍم ًكٍ عبءلعًعٍآعشىدٍّ ىء عل ًإش مىءعً دى

ع{.عاى وع ًإشٌػ ىءع ىعيىضيد  يعكى ىعهىٍ  يٍد ىءعألًع

ذكر عند دخول الخالء والخروج فً ال -9
 منه

دعالصحلحلآع آعوشسعع  :ع
ععآىعع:عنذاعدىخ ىعالخى وىع ءؿعy ءفىعالنسد ع}ع الٌم م عنشٍّدعوى  ذيعبكى

ع.{ععبممعال}عكزادعبآععنص رعلع{عاٍلخيسًحعكىالخسءئحًع
عع علع ىءؿى ع: yك دعال دع مع ىٍآع ىًمدى

ل}ع ـىلعًنذىاعدىخى ىعاٍلوىًنلفى ععىءعبػىٍلآىعاٍلًجآٍّعكى ىٍ رىاًتعبىًندعآدى دي عًأ ػٍ
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:عًبمٍع ع{عًمعالم عًعػػوىٍفعهػىقي ؿى
ع:)عوام عكوصحءبعالمنآع( ىءًئفىةىعع آكعع

:عyالنس ع ىءفىعع} عالةىءًئً ع ىءؿى عنذىاعخىدىجىعًعآى
ع{عكىعػػػكيٍجدىاشىعع

ع:ع ىءؿىعع ىٍآعوىشىسًعك دعأنآعابآععء ةعع
:ع ىءفىعالن ًسد ع}ع عًنذىاعخىدىجىعًعآىعاٍلخى ىًوع ىءؿى

ع ىنٍّدعاألىذىلعكى ىء ىع ع.{عءًشدػػػاٍلحىٍم يعًلم ًععال ً معوىٍذ ىبى

 فً الذكر عند إرادة الوضوء -11

ع ءؿعلع آعوبدع دهدةكركلعوام عكوب داكدععy :ع
عاٍأمىعالع ملعًعهيععمٍعلىعٍآعمىعك عكيضي وىعلًععلٍآع عكيضي وىعلىعيعمىع ةىعلًع عصىع}ع ع{  يدي

عوفعهق ؿع دعاب  اوعكض ئعع)بممعال(.عوم

 فً الذكر بعد فراغ الوضوء -11

مدععركلععمممع دعصحلحعع آع  الن ًسد ع آعyع: ءؿعع
ععىءعًعٍنويٍمعًعٍآعوىاى وعهػى ى ض أيع ػىليٍمًسغيعاٍل يضي وىل}ع

عهػىٍجديغيعًعٍآعكيضي ئًًع: عًالآى ععيم عهػىقي ؿي
اع ىٍس ي يعكىرىأي ليعيع علىعيلعكىوىف ععيحىم  ن ع؛وىٍش ى يعوىٍفع ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعكىٍا ى يع ىعشىدًهكى

ءشًلىةيعهىٍ خي يعًعٍآعوىه ىءعشىءوىع ن ًةعالث مى عاٍلجى ع.{عًن  ع يً حىٍتعلىعيعوىبٍػ ىابي
عع:دع لععال دع معبك عذ دعالف ءديلآكزا
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ع{.عهآدًع ًعطىع ىعميعالٍععآىعدععًعنًعمٍعكىعا ٍعلآعكىع ابًعال  ععآىععًعدعنًعمٍعكىعا ٍععم عم يعال ع}ع

 فً أذكار الخروج من المنزل -12

زكجعالنس ع دعالمنآعاألربعع آعوـعأممةععyع:ع ءلتع
ععآعبل دع  عن عر ععطد ععنل عالممءوع قءؿ:عyدأ ؿعالعءعخدجع}ع

عوىٍفعوىًض  عوىٍكعويضى  ل عالم م عًنشٍّدعوى ي ذيعًبكى
علعوىٍكعوىٍظًممىعوىٍكعويٍظمىمىععوىٍكعوىًزؿ ع ع.ٗ{وىٍكعوىٍ  ى ىعوىٍكعهيٍج ى ىع ىمٌدععلوىٍكعويزىؿ 

 نزلفً أذكار دخول الم -13

ءًبًدعبًآع ىٍسً عال دعصحل ععمممعع ع: ى
عػػوش عيعأىع}ع :عyًمعىعالن سد  عهػىقي ؿي

عدىخي ًلًععكىً نٍع عالعً ٍن ى ع؛ ىعطىكىءًععًعنذىاعدىخى ىعالد  ي يعبػىٍل ىعيع ى ى ىدى
علىويمعكى ىع ىفىءوىل ع ءؿعالف ٍلطىءفي:ع ىععىًسلتى
ع؛كىنذىاعدىخى ىع ىمٍمعهىٍ  يًدعالعً ٍن ىعديخي ًلعًع
ل ع ءؿعالف ٍلطىءفي:عوٍدرىٍ  يميعالمىًسلتى

عكىاٍلكىفىءوًعع؛ إذىاعلىٍمعهىٍ  يًدعالعً ٍن ىعطىكىءًععًع ع{ع ءؿ:عوٍدرىٍ  يميعالمىًسلتى
دأ ؿعالدعداكدع آعوبدععءلكعاألشكدمع ءؿ:ع ءؿعك دعأنآعوبع:ع

عًنذىاعكىلىوىعالد  ي يعبػىٍل ىعيع ػىٍملػىقيٍ :}ع
عاٍلمىٍخدىًجل دى لػٍ ٍ لىًوعكىخى عاٍلمى دى لػٍ عخى عالم  يم عًنشدعوىٍأأىليكى

علبًءٍأًمعالم ًععكىلىٍجنىءعكىبًءٍأًمعالم ًععخىدىٍ نىءعكى ىمى عالم ًععرىبنىءعيػى ى  ٍمنىء
 )ع ءؿعال دع مع:عا هحعامآعصحل ع(.عٗ ==============================================
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ع{ع.مميع ىمى عوىٍ ًمعًعػػػهيمععيم ع
عك دعال دع معبمن عامآعصحل ع آعوشسع ءؿ:ع
عالعع} عًلدعرىأي ؿي ع:عy ءؿى

ع ىمى عوىٍ ًمكىعًنذىاعدىعع!هىءعبػينىد ع ع؛م مٍعػ ىمىعع:خىٍمتى
عكى ىمى عوىٍ ً عبػىٍلً كىعػػػيوي فيعبػىدى ىع ع.{عةنع ىمىٍلكى

ً أذكار دخول المسجد والخروج ف -14
 منه

ععوكعوبدعوأل  ىٍآعوىًبدعايمىٍل وعالم ءً ً مٍّعععمممعكركلع ع: ىءؿى
عالم عًع ءؿعع} ع: yعرىأي ؿي

عل ػىٍمليمىمٍٍّمع ىمى عالن ًسدٍّعع:ًنذىاعدىخى ىعوىاى ي يميعاٍلمىٍمًج ىع
عرىٍامىً كىعععيم عٍللػىقيً : ع.الم  يم عا ٍػ ىٍ عًلدعوىبٍػ ىابى

ًنذىاعخىدىجىع ػىٍملػىقيً : عًعٍآع ىٍضًمكىعالم  يم عًنشٍّدععكى ع.{عوىٍأأىليكى
ع: ءؿعالن كمع دعاألذ ءرع
ػػمٍٍّمع ىمىػػ عالن سًػػدٍّعع}ع:لػػلسع ػػدعركاهػػةععمػػمموشػػعع ك ػػدعركاهػػةعوبػػدع{لععع ػىٍمليمى
ع.كابآععء ةلعكوأءشل  مع م ءعصحلحةكالنمءئدععداكد
ع:ك دعأنآعوبدعداكدع آع ىٍسً عالعبًآع ىٍمًدكع
ع ءؿ:وىش عيع ىءفىعًنذىععyرأ ؿعالععوفع} عاعدىخى ىعالمىٍمًج ى

علكىأيٍمطىءشًًععاٍلقىً همًععلكىًب ىٍ ً ًععاٍلوىدًهمًععلوى ي ذيعبءلعاٍلكىًظلمًع
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عًم.ػػػػػػٍلطىءًفعالد ً لػػػػػًعآىعالف ع
ع ءؿعالف ٍلطىءفي:ع؛:ع ىًإذىاع ءؿعذىًلكىعع ءؿ
عًعنٍّدعأىعع عػػػايًجفى ٍ ـً ع.َُ{ءئًًدعاٍللػى

 فً أذكار األذان -15

ع ىءؿع ىٍآعوبدعأىكل وعصحلحلآع دعالكعع y:ع
ع؛ًمٍك يميعالنٍّ اوىعػػًنذىاعأىع}ع

عالميؤىذٍّفيعػػءعهػىقيعػػ ػىقي لي اعًعٍث ىععىع ع{ع ؿي
ع:ك دععمممع ىٍآع ىٍسً عالٌمًععٍبًآع ىٍمًدكعع

ع؛ًنذىاعأىًمٍك يميعاٍلميؤىذٍّفىع}ع
ل لع ػىقي لي اعًعٍث ىععىءعهػىقي ؿي ععيم عصىم  اع ىمىد 

عصىم  عالع ىمىٍلًععًب ىءع ىٍفدانلع؛صىم  ع ىمىد عصى ىةنعع ىًإش عيععىآٍع
عًعٍآعً سىءًدعععيم عأىمي اعالعًلدعاٍل ىًألمىةىل  ىًإشػ  ىءععىٍنمًلىةهعً دعاٍلجىن ًةع ىعيػىٍنسىًةدعًن  عًلكىٍس و
لعالل عكىوىٍر ي عوىٍفعوى ي فىعوىشىءع ي ى

عاٍل ىًألػػ ىمىٍآعأىع عًلدى ع؛مىةىعػأىؿى
ع{.عجىء ىةيعػػػػععالف عػػػم ٍتعلػػاىع

ع مدوشع آعكوب داكدعكالنمءئ ععالصحلحلآعك دع :ع ءؿع
عال}ع لع:ميؤىذٍّفيعًنذىاع ىءؿى عالعوىٍ سػىدي لعالعوىٍ سػىدي عالعوىٍ سػىدي عوىاى ي يٍم:عالعوىٍ سػىدي ع ػىقىءؿى

:عوىٍش ى يع :عوىٍش ى يعوىٍفع ىعًنٰلعىعًن  عاللع ءؿى عوىٍفع ىعًنٰلعىعًن  عاللعيم ع ىءؿى
:عوىٍش ى يعوىف ععيحىم  انعرىأي ؿيعععيم ع ىءؿىع عاللع ىءؿى عاللعوىٍش ى يعوىف ععيػحىم  انعرىأي ؿي

ع ءؿعالن كلعا هحعامآعبإأنءدع ل .عَُ ==============================================



 جامع األذكاز واألوزاد                 الشيخ فوشى حممد أبوشيد :أذكاز األبساز       الباب األول   (51) 
 

 

:عاىد ع ىمىع عكى ىع ػي  ةىعًن  علع عالص  ىةًععيم ع ىءؿى :ع ىعاىٍ ؿى عبًءلل ىءؿى
: :عاىد ع ىمىعععيم ع ىءؿى عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًءلل عالجى ىًحلع ىءؿى ع ىعاىٍ ؿى

لع ىع عالعوىٍ سػىدي :عالعوىٍ سػىدي لػعيم ع ىءؿى عالعوىٍ سػىدي :عالعوىٍ سػىدي عءؿى
::ع ىعًنٰلعىعًن  عاللعععيم ع ىءؿىع عًعلٍآع ػىٍمسًعع ىعًنٰلعىعًن  عالعع ىءؿى

ن ع ىعالػػػػػدىخىع ع.{ةىعػػػػػػجى
ءًبدوعع ع:y لع ىءؿىععك دعالسخءرمع ىٍآع ى

اوىع}ع عًالآىعهىٍممىعيعالنٍّ ى ع:عىٍآع ىءؿى
ًةعال  ءع ًةعكىالص  ىًةعاٍلقىءئًمىةًع عٰ ً ً عال  ٍ  ى علالم  يم عرىب 

ـىعاٍلمىٍحمي دىعال ً معكى ىٍ يىعيععلآًتععيحىم  اعاٍل ىًألمىةىعكىاٍلجىًضلمىةىع ع؛كىابٍػكىٍثعيعاٍلمىقىء
ع.{ةىعػػػً دعهػىٍ ـىعاٍلًقلىءعىعجىء ىعػػػػن  عاىم ٍتعلىعيعشىع

ع.{عنشكع عيخمفعالملكءد}عكزادعالسل قدع دعأننععالوسدلع
ع ىءؿىععك دعال دع مع عع: ىٍآعوىشىسو ع:y ىءؿى

علال   ىءويع ىعهػيدىد عبػىٍلآىعاألىذىاًفعكاا ىءعىةًع}ع
عهىءعرىأيعػ ىمىءذىاعشػىقيعع: اػ ىءليع عال؟ػػػػػ ؿي ع ؿى

شٍلمي اعالعالكىعػػأىعع: ىءؿىع .ع{عدىةًعػػػءعكىا خًعػػػىعءً لىةىع دعال  
عُُ

ٍـّعأىمىػمىةىعع عع ءلت:وـعالمؤعنلآعك دعأنآعوبدعداكدع آعو
عوىذىاًفعالػمىٍةًدبًع}ع عً ٍن ى عالعوىٍفعوى ي ؿى نًػدعرىأي ؿي ع:ع ىم ػمى

علىػٍلًمكىع اعًن ٍػسىءؿي عدي ىءًيكىععلكًنٍدبىءريعشػى ىءًرؾىععلالم م عٰ  ى علكوىٍص ىاتي
ع{.عػدػػٍدعلًعػػػ ءٍكجًع

عاىمىآه.ععُُ ============================================== عك ما ع دعالجءعععالصةلدعنل عوام عكوبدعداكدعكال دع معكالنمءئدعكابآعاسءفعك م مع ملععبءلصحةع.اىً هحه
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عوىش عيعكعع ع:ع ىءؿىععy ىٍآعأىٍكً عٍبًآعوىًبدعكى  ءصو
عًالآىعهىٍممىعيعاٍلميؤىذٍّفى:}ع ععىٍآع ىءؿى
علىعيلعكىوىشىءعوىٍش ى يع ععوىٍفع ىعًنٰلعىعًن  عالعكىٍا ى يع ىعشىدًهكى

ع ليعيلػػػكىوىف ععيحىم  انع ىٍس ي يعكىرىأيع
عبًءلع عًدهنءنلعكىًبميحىم  وععرىب ءنععيكءل رىًضلتي ع؛رىأي  نععyكىبًءًاٍأ ىـً

علىعػػكيجًعع ع.ُِعع{ػػ بيعػػشيععيعذيعػػدى
ع:السل قدعالوسدلكعك دعأنآعوبدعداكدعع

:ع ىٍ ع ىءعىًتعالص  ىةيل}ع عً ػدعاًا ىءعىًةلع ػىمىػم ءع ىءؿى عوىف عًب  نعوىخى ى
ع.ع{وى ىءعى ىءعالعكوىدىاعى ىءع:y عالن سًػد عع ىءؿىعع

 :فهذه خمس سنن فى اآلذان 

ع.لعػػءب ػػػن ع-ُ
علرأ  نععyرضلتعبءلعربءعكبءاأ ـعدهنءعكبمحم عع:ك  ؿع-ِ

علكالجضلمةلمةعػػػال أعyكأؤاؿعالعيكءل علدأ لععع-ّ
علyععػػػػػ ةع ملػػػػػكالصع-ْع
علنجمععبمءعشءوع.الممممعكد ءوعع-ٓ

 تخارةـــفً اإلس -16

علع ءؿءًبدىعآعوبدعداكدع آع ىع دعصحل عالسخءرمعكعأنع:ع
عالع}ع ػػػػءفىعرىأيػػػػ ؿي  مػػػػءعهػيكىمٍّمينىػػػػءعالم ػػػػ رىةىعًعػػػػآىععع؛هػيكىمٍّمينىػػػػءعا ٍأػػػػً خىءرىةىععy ى

علىنىء: عاٍلقيدآًفلعهػىقي ؿي
عب عداكدعكال دع معكالنمءئدعكابآععء ع.ركا ععمممعكوعُِ ==============================================
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علًنذىاع ىم عوىاى ي يٍمعبءألٍعدًع
ٍلًآعًعٍآعكىٍلًدعالجىدًهضىةًعع عكىٍللػىقيٍ :عل ػىٍملػىدٍ ىٍععرىٍ كى ػى
عالم  يم عًنشٍّدع عًعٍآع ىٍضًمكى عكىوىٍأأىليكى عًبقيٍ رىًيكى عكىوىٍأ ػىٍقً ريؾى عًبًكٍمًمكى وىٍأ ىًخلديؾى

ـيعاٍلةيلي بًع ع ى   عيػىٍقً ريعكى ىعوىٍ ً ريلعكىيػىٍكمىميعكى ىعوىٍ مىميلعكىوىٍشتى علاٍلكىًظلًملع ًإش كى
ع اعاألىٍعدى عيػىٍكمىميعوىف ع ى ى لًععًبكىلٍع)الم  يم ع ًإٍفع يٍنتى عل(ًنًععال ً معهيدًه يعهيمىمٍّ

علدعكىعىكىءًدمعكى ىءً سىةعوىٍعًدمخىلدانعًلدع دعًدهًندعكىعىكءشًع
عكىبىءًرٍؾعًلدعً لًع.علكىهىمٍٍّد يعًلدعل ىءٍ  يٍر يعًلد
ًنفٍع عيػىٍكمىميعيعشىد اعًلدععالم  م عكى عل(ًعٍث ىعاألك ؿًع)ع يٍنتى

عكىاٍصدًٍ عيع ىنٍّدلعل ىءٍصدًٍ ًندع ىٍنعيع
ع ىءفىلععيم عرىضًٍّندعًبععكىاٍ  يرٍع عاىٍلحي دى لػٍ ع.ًلدعاٍلخى

ع{عوٍكع ءؿ:ع دع ىءً ً عوىٍعًدمعكىآً معًع
عععآعا هحعأك ع نال دع لعك دععyعوشعع ءؿ:ع

ـىعاٍأً خىءرىييعيعالم عىل}ع عًعٍآعأىكىءدىًةعاٍبًآعآدى
ءع ىضىٰ عالم عيل ـىعًرضىء يعًبمى عكىًعٍآعأىكىءدىًةعاٍبًآعآدى

ـىعيػىدٍ يعيعاأٍععكىًعٍآعشىقىءكىةًع عً خىءرىةىعالم ًعلػػػاٍبًآعآدى
ـىعأيٍخطيعيعًبمىءع ىضىٰ عالم عيعلىعيع ًةعاٍبًآعآدى عشق ة.:عوام   ععمن عكعع{عكىًعٍآعشىقىءكى

ّ   فً أذكار الكرب والغم -17 ن ز  ح  وال  ّ 
 هم  وال  

ع: ىًآعاٍبًآع ىس ءسوع دعالصحلحلآعع
عالٌمعًع}ع ع ًعععyعوىف عشىًسد  عاٍلوىٍدبًع ىءفىعهػىقي ؿي ع:ٍن ى
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عل ىعًنٰلعىعًن  عالٌمعيعاٍلكىًظلميعاٍلحىًملميع
عاٍلكىع عٍدًشعاٍلكىًظلًم.ػػػ ىعًنٰلعىعًن  عالٌمعيعرىب 

عاٍلكىٍدًشعاٍلوىدًهميع عاألىٍرًضعكىرىب  عالم مىءكىاًتعكىرىب  ع{.ع ىعًنٰلعىعًن  عالٌمعيعرىب 
ع:ك دعأنآعوبدعداكدع آعوبدعبودةع

ع:ع ءؿعyالعوفعرأ ؿع}ع
عالػمىٍوديكبًعػػػػػػدى ىع ع: ىاتي

عوٍر ي ع  عيىًوٍمًنػدعنلػ عشػىٍجمًع علدعطىٍد ىةىع ىٍلآوعالم  يم عرىٍامى ىكى
علم عيعػػػدع يعأشًعػػكوٍصًمػٍ عًلدعش
عػػ عًنٰلعىعن  عوشٍع ع{ع.تى

ع:ك دعالمنآعوهضءنعع
ع:ع ءلىتٍعع ٍآعوىٍأمىءوىعبًٍنًتع يمىٍلسوع

عًلدعرىأيع}ع عالػػػػ ءؿى ع:ع ؿي
ٍدًبعوىٍكع دعاٍلوىٍدًب: عاٍلوى عيػىقي لًلنػى يآ عً ٍن ى ًممىءتو عوى ىعوي ىمٍّميًكع ى

ٍلئءنعػػػدع ىعويشٍعػػػالعالعرىبٍّع عًبًععشى ع{عًدؾي
ع.وش ءعيقءؿعأسعععداتعع دعركاهة:عكع

 فً األذكار الجالبة للرزق -18

ءؿعالعيكءل ع آعشسلععش حعع y :ع
﴿ع ع    ع  ع ع ع  عع  ع

  ع  ع عع    ع  ع  ع   ع
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 ع  ع   عع عع.عرْٛحدرْٛحد

ع:عك دعبكألعالممءشل ع آعابآع سءسع
علءرىععىٍآعلىًمـىعا ٍأً ٍةجىػ}ع

ععىٍخدى ءنعكىعٍآع ي ٍّع ىمىع ػىدى ءنل ع ىكى ىعالم عيعلىعيعًعٍآع ي ٍّعًضٍلقو
ع عهىٍح ىًمبيع ع{عكىرىزى ىعيعًعٍآعاىٍلحي

أمكتعرأ ؿعالعع}ع: د آعبآععمكع  عابآع ثلدكععyعهق ؿ:ع
علمىةوعةىعاٍل ىاً كىًةع ػدع ي ٍّعلىلػٍععىٍآع ػىدىوىعأي رىع

ع{ع.لىػٍمعييًصٍسعيع ىػء ىةهعوىبى انع
 وخوف السلطان كر عند لقاء العدوفً الذ -19

 أو غٌره

ع آعوشسعع:ع ءؿ ع  عاألذ ءر
ل}ع ع ػدعكمكةلع مقػدعالك ك  عهق ؿ:عy ممك ععع نءععععالنسػدٍّ

هًآلعنه ءع عال ٍّ عهػىٍ ـً عشػىٍكسي يعكنه ءؾعشىٍم ىًكلآيعهءععءًلكى علؾى
ع{عمج ءكعآعخع مق عروهتعالد ءؿعيصدععيضدب ءعالم ئوةععآعبلآعوه ه ء

ع:أنآعوبدعداكد  ع آعوبدعبػيٍددىةىعكعع
ع ءفعنذاعخءؼع  عءنع ءؿ:وشععع}ع

ع دعشيحي رً ًع علمٍعػػالم  يم عًنش ءعشىٍجكىميكى
عًعٍآعشيعػػػكىشػىكي ذيعبًع ع.{عديكرًً مٍعػػػػػكى
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ك ءفععyع: آعوشسال دع لع لمءعركا ععهق ؿع ن علقءوعالك كع
ع ىضيع}ع علً مػػػالم  يم عوىٍشتى

عشىصكىع عوي ىءيًععللدمػػًعوٍشتى ع{.ع يعػػكىًبكى
ع:وكردعابآعالمن ع آعابآع مدكعع

ع:yع ءؿعرأ ؿعال}ع
ع :ق ع–نذاعخجتعأمطءشءنعوكعكلد ع

عل عنلععن عالعالحملمعالودهم
علم اتعالمسععكربعالكدشعالكظلمأسحءفعالعربعالم
ع.{ععنءؤؾع  عػػك عل ء كع م ععل عنلععن عوشت

علع  ع   عالسءرعكعع ع: ىٍآعاٍبًآع ىس ءسو
علاىٍمسػينىءعالم عيعكىشًٍكمىعاٍل ىً ل يع}ع

عً دعالن ءرًعءعًنبٍػدىاً لميع ىمىٍلًععالم   ىءلى ىع علـعًالآىعويٍلًقدى
ع ىٍ ع ىمىكي اعلىويٍمع ىءٍخفىٍ  يمٍععyكى ىءلى ىءععيحىم  هع عًالآىع ىءلي اعًنف عالن ءسى

ءشنءعكى ىءلي اعاىع ع{.عٍمسػينىءعالم عيعكىشًٍكمىعاٍل ىً ل يع ػىمىادى يٍمعًنهمى

 ذكر حفظ النعم -21

ع:الو ف(عّٗ  ع)ع ءؿعالعأسحءشععكيكءل ع دع صةعالد ملآع
﴿ع   ع ع   ع   ع  ع ع  ع عع  ع ع  عع﴾عع

ع: لنسةد
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ع.لمآعدخ عبم ءشععوكعدار  -
 :وكعرولع دععءلععكو معععءعهكجسع -

 :وفعهسءدرعنل ع   عالوممءت -

ع إشعع عهدلع ل ءعأ وان.عع -
عالطسداشدع دعالصةلدعكاألكأ ع لمءعركا ع آعوشسعع :ع ءؿى ع: ءؿى

:}ع عوىٍكعكىلى وع قءؿى عوىٍكععىءؿو ععىءعوىشٍػكىمىعالع م ع ىٍس وعًعٍآعشًٍكمىةوعً دعوىٍ  و
علءوىعالع ع ػي  ةىعًن  عبءلػػػػػعءعشىع

ع.{عآ ىةنعديكفىعالمىٍ تًع ػىلىدلعً لًعع
ع ىٍآع ىءًئفىةىعلع ىءلىٍت:ك دعأنآعابآععء ةعع

:}ع ع ىءؿى عالم ًعلعًنذىاعرىوىٰلععىءعهيًحب  ع ىءفىعرىأي ؿي
ً ًععيىً م عالص ءًلحىءتيع ععلاٍلحىٍم يعًلم ًععال ً معبًًنٍكمى

ًنذىاعرىوىٰلععىءعهىٍودى يع ىءؿىع ع:عكى
ع.{ععاىءؿوعاٍلحىٍم يعًلم ًعع ىمى ع ي ٍّعع

 فً الذكر عند المصٌبة -21
ع ءؿعالعيكءل :ع

﴿ ع  ععع ع   ع  ع  ع عع

 ع  ع  عع    ع ع  ع ع ع عع
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   عع   ع..ايبكسةدايبكسةد511511--511511رر﴾عع

ع: ءؿـعكالملمةع ع لمءعركا عابآعالمن ع  ع م عاللعك آعوبدع دهدةع
ع}ع عالن ًسد  ع:y ىءؿى

عللًلىٍم ػىٍدً عىعوىاى ي يٍمعً دع ي عشىٍدووعاى   عً دعًشٍمًععشػىٍكًمعًع
عاٍلمىصىءًئبًع ع.{ع ىًإشػ  ىءعًعآى

ةىعع ءشتكعع عيػىععويـ عأىمىمى :زىٍكجىعالن ًسدٍّ عقي ؿي
عالٌمًععهػىقي ؿيع عرىأي ؿى عع:أىًمٍكتي

:}ع ععىءعًعٍآع ىٍس وعييًصلسيعيععيًصلسىةهع ىلقي ؿي
ًنش عػػًنش ع .ػػءعًنلىٍلًععرىاً كيعػػءعلًٌمًععكى ع فى

لٍع ءػػػالم  يم عٍو يٍدًشدعً دععيًصلسىً دعكىوىٍخًمٍفعًلدعخى ع؛دانعًعنػٍ ى
ٍلدانعًعنكىوىععلدى يعالٌمعيعً دععيًصلسىً عًعػػوى ىعًن  ع علىعيعخى ءػػٍعٍخمىفى علع ى

عوىبي عأىمىمىةىع عالٌمعًعع؛ ىءلىٍت:ع ػىمىم ءعيػي ي ٍّدى ءعوىعىدىًشدعرىأي ؿي ع ىمى علع يمتي
ٍلدانعًعٍنعيع عالٌمعيعًلدعخى عالٌمعًععل ىأىٍخمىفى عاشجددعبدكاه عععممم.ع{عرىأي ؿى

22-   ٌ  دفع به الدٌنفً الذكر الذي 

ع}عع ءيًع  ىآع ىًمدٍّ ع ٍآععع)عع هنءن(سءنعوىف ععيوى عنشٍّدع ىٍ ع ىٍجًمتي  ءوى يع قءؿى
عالع؟ ًنلً آ عرىأي ؿي ع ىم مى ًممىءتو ع ى عوى ىعوي ىمٍّميكى عً  ىءبىً دع ىأىً نٍّدلع ءؿى

سىً عًصلدوعدىهٍنءنعوىد ا يعالع ىٍنكىع عًعٍث يع ى ع: ءؿىععللىٍ ع ىءفىع ىمىٍلكى
ع ىٍآعاىع ع مآعًأ ىاؾىع يٍ عالم  يم عاٍ ًجندعًبحى ىًلكى لعكىاٍكًنندعًبجىٍضًمكى ع.ُّ{عدىاًعكى

عركا عال دع معكامنععكالحء مع دعالمم  رؾلعكصح حع.عُّ ==============================================
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اللسعة واللدغة لرقٌة فً الذكر  -23
 وغٌرها

دعالصحلحلآع آعوبدعأكل عالخ رمعع ع:ع
علبجءيحةعالو ءبعُْر  عل هةءنععyوفعر  نععآعوصحءبعالنسدع}ع

عل جك عه ج ع ملععكهقدو:عالحم علعربعالكءلملآ
ع وأشمءعشف ععآع قءؿل

عُٓ{.عع(ػك ولععع)ػكعءعبعع ػيٍمس ءشطمقعهمفدع

عك دعركاهةعلم دع مع:ع
ع.{"عأسعععداتع"الحم علعربعالكءلملآ" قدوتع ملععع}

ع{.عء  نفعوبءعأكل ع  عال معرع}عع:عععكلمنمءئدلك دعركاهةع
دعالصحلحلآع آع ءئفةعع ع:ع
 ءفعنذاعاش و عااشمءفعالفدوعوكع ءشتعبععععyوفعرأ ؿعالع}ع

ككضععأجلءفعبآع للنةعع–بإصسكعع و اععyلنسدع داةعوكع دحلع ءؿعا
عبىدًهقىًةعبػىٍكًضنىءععيػيٍدبىةيعوىٍرًضنىءععًبٍمًمعالم ًعععك ءؿ:ع-نصسكععبءألرضععمعر ك ء

ع{عبًًإٍذًفعرىبػٍّنىءععهىٍفجى عأىًقلمينىء
ك دعالصحلحلآعوهضءنع ن ءععع:ع
عع} عوىٍ ًمًععهىٍممىعععyوىف عالن ًسد  عالم  يم ع ىءفىعهػيكى ٍّذيعبػىٍكألى  يعبًلىً ً عاٍلليٍمنى عكىهػىقي ؿي

عالن ءًسعوىٍذً ٍبعاٍلسىء عاشٍعرىب  عالف ءً دػػػسى عًجًععكىوىٍشتى
عالم هغع:عال معل ك ععالحلةعوكعالكقدبعكوصءب ععبمم ء.عُْ ==============================================

 ركا عوصحءبعالمنآعاألربععُٓ
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عًشجىءونع ءوىعًن عًشجىع  ع.ُٔ{ععهػيةىءًدريعأىقىمءنععًشجىءؤيؾى
عك دعصحل ععمممع آع ثمءفعبآعوبدعالكءصع:ع
ع؛وأممك كءنعهج  ع دع م  ععن ععyوشععشو عنل عرأ ؿعالع}ع

ع:صم عالع ملععكأممع قءؿ
عل ؾػػػضععه ؾع م عال معيألمععآع م

علءػػبممعالعع ععك  :
عع:أسعععداتعكى ي ٍع

ععىءعوىً  ي.ععوى ي ذيعبًًكمًٍّةعالعكى يٍ رىيًًععكىأيٍمطىءشًًعل ع.{عكواءذرًعٍآعشىدٍّ
ع.ركا عوصحءبعالمنآعاألربععكعءلكعكابآعشلسع

:كزادعالنمءئدع ع ءؿى
عالععىءع ىءفىعبًع ػىجىكىعع} ع ىأىٍذ ىبى عدلػٍمتي

عبععوىٍ مًع دى يعػػ ػىمىٍمعوىزىٍؿعآعيدي عُٕ{عمٍعػػػػدعكىكىلػٍ
ع: آعابًآع ىس ءسوععك دعصحل عالسخءرمع

:}ع عالعهػيكى ٍّذيعاٍلحىمىآىعكالحيمىٍلآعهػىقي ؿي ع ءفىعرىأي ؿي
ءًتعالعال ٌع ًممى عءع ًةلػػػىعويً ل ي يمىءعًبوى

عكع ع.ُٖ{ ىءع ةولعكًعٍآع ي ٍّع ىٍلآوع ىع ةو.ًعٍآع ي ٍّعشىٍلطىءفو

 رـول المقابــفً ذكر دخ -24

علح هح"."اعyوخد ععوام عكالنمءئدععآعا هحععحم عبآعاءطبعوشععاا د تعه  ع   ستعبععوعععنل عرأ ؿعالععُٔ ==============================================
عامآهعصحل ه.ععُٕ ع ءؿعوب عً لمى :ع  اعا هحه
 ال ءعة:عذاتعالممع ءلحلةلعكالجمع:ع  اـلعكالكلآعال عة:عال دعيصلبعشظدي ءعبءلم وعُٖ
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عٍبًآعبػيدىٍه ىةىعع دععمممكعع ع: ىٍآعأيمىٍلمىءفى
عهػيكىمٍّمي يٍمعععy}عوف عرأ ؿعالع ًً ـيعػػالم عع: اقي ليعوفعهمىقىءًبدًعلمع ن عالخدكج ىءفى  ى

عاٍلميٍؤًعًنلآىعكىا هىءًرعًعآى لػٍعٍلميم ىمىٍلويٍملعوىٍ  ىعال ٍّ عًمًملآى
ًنش ءعًنٍفع علءوىعالم عيعًبويٍمع ىًاقي فىعػػػػػشىعكى

عالم عىعلىنىءعكىلىويميعاٍلكىءً لىةىع ع.{عشىٍمأىؿي
ع.{ععهعسىعيػىععمٍعويعلىععآيعحٍعشىعكىععطهعدىعءع ػىعلنىععمٍع يعوشػٍعع}عكابآععء ة:النمءئدعكزادع
ع:ك دعأنآعابآععء عع آع ءئفةع

ع؛لل نععyوش ءع ق تعالنسدع}ع
ع:عءؿػػػػلسقلعع قبءعy إذاع  ع

ععيٍؤًعًنلآىعكىوىشٍػ يٍمعلىنءع ػىدىطهعال ًنش ءعًبويٍمع ًاقي فىلعلم ـهع ىمىٍلويٍمعدىاريع ػىٍ ـو عكى
علدى يمٍعػػػءعوى ٍعػالم م ع ىعيىٍحدًٍعن

ع{.عءعبػىٍك ى يمٍعػكى عيػىٍجً ن ع

 فً الذكر عند رؤٌة الهالل -25

ع: ىءؿىعع آعابآع مدعاألاءدهحعكالمداأل ك  ع ءعععع
ع ىءؿىععy ىءفىعع} ع:عًنذىاعرىوىلعاٍلً  ىؿى

لػػػالم عيعوىٍ سىع عدي
نىءعبًءألىٍعًآعكىاألىعىءفًع علالم  يم عوىً م عيع ىمىلػٍ

عكىيػىٍدٰض ل عكىال ػ ٍ ً لًقعًلمىءعييًحب  عكىالم  ىعىًةعكىاًاٍأ ىـً
عالم عيعػػػءعكىرىب عػػىعرىب ن ع.{عكى
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 فرـــأذكار الس -26

دع آعالنسدعركلعالطسداشعyعوشعع ءؿ:ع
ع ىٍس هع ىمى عوىٍ ًمًععوىٍ ضى ىعًعآٍع}ع ع:عىءعخىمىفى

ءعً ٍن ى يمٍع ٍلًآعهػىدٍ ىكي يمى عهيدًه يعالم ععرىٍ كى ػى ع.{عجىدىعػػػًاٍلآى
وشععوام ع آعوبدع دهدةععكركلعyع ءؿ:ع

:}ع ػمٍّفي ع ػىٍملػىقيٍ عًلمىٍآعهيخى ععىٍآعورىادىعوٍفعهيمءً دى
ع{ع.عيعػػال  مع عيىًضلعيعكىدىائًكيععوٍأ ى ًد يويميعالم عىع

النسدععوفعك دعالممن ع آع مدعyع ءؿ:ع
ع.{علئءنعاجظعػػشععىعدًع ٍعنفعالعنذاعاأ ػيع}ع

ع
ع: آع م ةع لءعركا عااعءـعوام ع  ععمن  عك ءؿعأءلمع

ع ءفعابآع مدعهق ؿعلمد  عنذاعورادعأجدان:عع}
عه د نء:عyودفععندعوكد كع مءع ءفعرأ ؿعالع

عكىوىعىءشػى ىعػدًعيعالعدهنىع ػى ٍعػٍعوىأ عكخ ايلػكى ع{.عمىع ىمىًمكىعػكى
ع:كعآعك ععآخدع

ع:ععر  نعنذاعكد ععy ءفعالنسدع.}
ع{.عyوخ عبل  ع  عه   ءعا  عهو فعالد  ع  عال معه ععه عالنسدع

ع ىآعوىشىسوعك  عال دع لعع ع:ك  عا هحعامآع ىآععىءًبتو
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ع: ىءوىعرى ي هعًنل عرىأي ًؿعالع قءؿىع}ع
عالعنشٍّدعويرًه يعأىجىدانع ػىمىكٍٍّدًشدلهءع عرأ ؿى

عالعال ػ ٍق ىل :عزىك دىؾى علزًٍدًشدع: ءؿىععل ءؿى
عكوىعٍّدع: ءؿىععلكىكىجىدعذىشٍػسىكىعع: ءؿىع علزًٍدًشدعبًأبدعوٍشتى

ععءع يٍنتىعػىعكهىمٌعع: ءؿىع عاىٍلحي دى لػٍ عاٍلخى ع{.عدعلىكى
عءؿ:لعًنف عر  نع رض عالع نععكعورضء ععك آعوبدع دهدةع

ع أكصند}ع عال!عًنشدعويره يعوفعويأء دى علهءعرأ ؿى
ع ملكعب ق لعاللع ءؿ:

علكال وسلدع م ع  عشدؼوعع
ع:ع ءؿعلدعالد  يعػػػ مم ءعكل ع

لعك  ٍٍّفع ملععالم عُٗ{.عجىدػػالم يم عاطً علىععالسػيٍك ى
ك دعصحل ععممم:ع آعابآع مدععع:ع
عالع}ع ع: ىمى عبىًكلدًً عخىءرً ءنعنل عأىجىدوع ىءفىعنذىاعاٍأ ػى ىلعععyوف عرىأي ؿى

ععى ىعءنع سػ دى ععيم ع ءؿ:لع ى
نش ع اعكىعءع ين ءعلىعيععيٍقدًشًلآىلعكى علىنىءعٰ  ى قىًمسي فىعأيٍسحىءفىعال ً معأىخ دى علءعنلى عرىبػٍّنىءعلىمينػٍ

عكىال ػ قٍع ع دعأىجىدًشىءعٰ  اعاٍلًسد  ً عالم  يم عنشٍّدعوٍأأليكى علعءعيػىٍدضى  ىلعكىًعآىعاٍلكىمى
االم  يم ع ىع نىءعأىجىدىشىءعٰ  ى عللم  يم عاٍطً علىنىءعاٍلسػيٍك ىعاعل ٍٍّفع ىمىلػٍ

ع دعالم جىًدعكالٍع عالص ءًابي ًملجىةيع دعاألٍ ً عكىالمىءؿًعالم  يم عوٍشتى الم معنشدععلخى
عل دعاأل  عكالمءؿعالمجدعك آبةعالنظدعكأ وعالمنقمبعو  ذعبكععآعك ثءو

ع ءلى يآ عكىزىادىعً لً آ :عكىنذىاعرى ىعىع
  ءؿعال دع م:عا هحعامآعُٗ ==============================================
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ءًع يكفىعآئًسي فىعيىءئًسي فىع ىع علءًب يكفىعًلدىبػٍّنىءعاى
ع:وصحءبعكىعععك ىءفىعالن سد ع
سػ ديكا ع؛كىنذىاع ىسىطي اعأىس حي العنذىاع ىمىٍ اعالثػ نىءهىءع ى
ع.{ع ىةيع ىمى عٰذًلكىعػػػػ ػى يًضكىتعالص ع

 فً ذكر الرجوع من السفر -27

ػػءفعرأػػ ؿعالع}عععبػػآع مد لمػػءعركا عالفػػلخءفع: ػػءؿع سػػ الع yع
ع:نذاع ج ععآعكمكعوكعاوعوكعا  مد

عع م ع  عشدؼععآعاألرضعع ثععداتلععمعهق ؿع:عديعهوسػٍّع
علىعيع ىعًنٰلعىعًن  عا عكىلىعيعاٍلحىٍم يعكى يععللٌمعيعكىٍا ى يع ىعشىدًهكى ع ىمىٰ ع ي ٍّعشىٍدووعلىعيعاٍلميٍمكي  ى

علًلدىبػٍّنىءعاىءًع يكفىععلءً  يكفىعػءئًسي فىع ىءًب يكفىعأىعيىعآهًسي فىععل ىً هدهع
عالٌمعيعكىٍ  ى يع ع ىٍس ى يععلصى ىؽى عكىٍا ى يععلكىشىصىدى ـىعاألىٍامىابى ع{ع.عكى ىمى

 فً الذكر على الدابة إذا استصعبت -28

ع ءؿعه شسعبآع سل :ع

ع:ع ءػ لق ؿع دعوذش؛عهو فع م عدابةعصكسةعللسع م عر  وع}ع
﴿ع  ععع ع  ع عع ع   ع

 ع  ع  ع  ع عآٍ عُسإدآٍ عُسإد3838رر﴾عع

عءل ع{.ػالعيكعفو عك جتعبإذ

 فً الذكر عند انفالت الدابة -29
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عك آع س عالعبآععمك دعع:ع ءؿوشععع
ع:yع ءؿعرأ ؿعال}ع

ع؛ ةوعػءٍرًضع ىعب ىٍتعدىاب ةيعوىاى ً يٍمعًنذىاعاشٍػجىمىع
عءًد:ػ ػىٍملػينىع

عهءعً سىءدىعالعاٍاًسمي ال
ع الػهءعً سىءدىعالعاٍاًسميع

ع.َِ{ععيعػ ٍرًضعأىلىٍحًسميعاععاىءًضدانع دً ءف عل

ع

 الذكر عند البلد إذا أراد دخولهافً  -31

كركلعااعءـعالنمءئ عععالدكع ع آعص لبلع: 
ع:ةعهده عدخ ل ءعن ع ءؿعالآعهدا ءلمعهدع دهعرأ ؿعالععوف} 

عالم م ىاًتعالم ٍسًععكعءعوٍظمىمٍع عآىلعكاألرضلآىعالم ٍسعًعػالم  يم عرىب 
عالدهءًحعكعءعذىرىهىًآل عالف لءطلًآعكعءعوٍضمىٍمآىلعكىرىب  عكعءعو ٍػمىٍمآىلعكىرىب 

عوٍ مًع دى لػٍ ً ً عالقىٍدهىةىعكخى ع ى دى لػٍ عخى ععءع ػل ءلوأأليكى دى لػٍ ع ءعكخى
ععءعً ػل ء عوٍ ًم ءعكىشىدٍّ عًعٍآعشىدٍّ ءعكشىدٍّ ع{.عكشػىكي ذيعًبكى

 لمنزل ٌرٌد نزولهفً ذكر ا -31

خ لةعبنتعاولػمع ءلتعكركلعااعءـععمممعوفععع ءلت:ع

 كاأنءد عضكلفع.وب عهكم عكالطسداشدلعابآعالمن عكالسمارعكعركا ععَِ ==============================================
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عهق ؿع:عأمكتعرأ ؿعالع}ع
ععىٍنمً نععيم ع ءؿ:}ع ععىٍآعشػىمىؿى

ًمػمءًتعالم ًععال  ع ػمىقىلو ي ذيعًبوى ععءعخى عءعءًتعًعٍآعشىدٍّ
ع.{علىػمعهىضيد  يعشىدوهعا ػ عهػىٍديىػًح ىعًعٍآععىٍنمًًلًععذلكىع

ىٍسً عالعبًآع ىٍمدوعك  عأنآعوب عداكدعوفعع ع ءؿ:ع
عالع}ع ع ىأى ٍػسى ىعال مٍل يع ءؿ:عy ىءفىعرىأي ؿي عنذىاعأءى ػىدى

عرىبٍّدعكىرىب ًكعالهىع ععءىعً لكًععوى ي ذيعبءلعًعآٍععلءعوىٍرضي علشىدًٍّؾعكىشىدٍّ
ععءىعخيًمقىعً لكًع ع ىمىٍلًكلعكىوى ي ذيعبءلعًعٍآعوىأى وعكىوىٍأ ىًدلععكىشىدٍّ ععءىعهىً ب  كىًعٍآعشىدٍّ

عاىٍلحل ًةعكىاٍلكىٍقدىًبلعكىًعٍآعأىءً ًندع)أءً آ(عاٍلسػىمىً لعكىًعٍآعكىاًل وعكىعىءعكىلى ىع ع{.عكىًعآى

 فً ذكر الطعام والشراب -32

ع ءؿعأسحءشععكيكءل :ع
عع ﴿     ع  ع ع عع  ع ع   ع

  عع عع  ع ععع]السقدة[﴾عع

عٍبًآعوىًبدعأىمىمىةىعك ءؿعع :ع  عالح هحعالم جقع ملعع يمىدى ع ىءؿى
عً دعاىٍجًدعرىأي ًؿعالعع} علyٌمًعع يٍنتي

عً دعالص ٍحجىةًع ءشىٍتعهىً معيىًطلشي عًلدعلكى ى ع:yع ػىقىءؿى
ـيعأىمٍّعالٌمعىع ع{عكى يٍ عًعم ءعهىًملكىععلكى يٍ عبًلىًملًنكىععلهىءعكي ى

آع ءئفةعكركلعوب داكدعكال دع لعع ع ءلت:ع ءؿعرأ ؿعال:عع
عًلعلنذاعو ى ىعواى ي يٍمع ػىٍمػلىٍ  يًدعاأمىعالم ًععيىكءلػ ع ػدعوك ع}ع
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عاأمىعالم ًععيكءلػ ع ػدعوك ًلًعع ػىٍمػلػىقيٍ : عوٍفعهىٍ  يدى ع إٍفعشىًمدى
عُِ.{عًبمًمعالم ًععوك لىعيعكآًخدى يع

رأ ؿعالعركلععمممعوفعكععy :ع ءؿ
عءلل ىعمٍع ىعع يع يعمىعحٍعلىع ػىععةىعمىعاأل ٍعع ىع يعأٍعهىععفٍعوىعع ًعسٍعكىعالٍععآًع ع ىعنفعالعللدضىع}ع

ع{ع.ء ىعلػٍعمىع ىعع يع يعمىعحٍعلىع ػىععةىعبىعدٍعالفىععبيعدىعفٍعهىعكىع
ع:حعالم جقع ملععه  عالح عك ءؿعوب ع دهدةع

ع{.ععيع ىعدىعن عيػىعكىعلعععيعمىع ىعوىععء يع ىع ػىعاشٍععفٍعلعنًعع  عءنع ىعءعىعكىعطىععyعالًعع ؿيعأيعرىععءبىعءع ىععىعع}
ػػػٍ ً عبػػػآًع(ععاػػػ هحعامػػػآعك ػػػءؿ)عال دعػػػ مكعوبػػػ عداكدععكركلع ع ىػػػآعأى

ع ىآعوبلًعع :ععيكىءذعبًآعوىشىسو عع}ع ءؿى عرىأي ؿي ع: yعال ءؿى
ع:ءنع قءؿىعػػػػعىٍآعو ى ىعطىكءع

عًعنٍّدعك ىع ػي  ةوع اعكىرىزى ىًنلًععًعٍآعكىٍلًدعاىٍ ؿو ع؛اٍلحىم يعلعاٌلً معوىٍطكىمىًندع ى ى
ـىعًعٍآعذىشًٍسعًع علىعيععىءعيػىقى   ع{ع.عكيًجدى

الخ رلع ٍآعوبدعأىًكل وع مءعركلعوب عداكدعكال دع لعوهضءععع:ع
عالع}ع ع: ءفىعنذىاع ػىدىغىعًعٍآعطىكىءًعًعع ءؿىععyوف عرىأي ؿى

نىءعكىأىع ع.{عًمًملآىعػٍعقىءشىءعكى ىكىمىنىءععيمػػاٍلحم يعلعال ً معوٍطكىمى
عك دعالنمءئد:ع

علالعمًعػمٍعبًعع ءفعنذاع دبعنللععطكءـعهق ؿ:ععyوفعالنسدع}ع
ععع ءؿ:ػػػكنذاع دغععآعطكءع

علتىعلٍعلػىعاٍعوىعكىععتىعهٍع ىع ىعكىععتىعلٍعنػىع ػٍعوىعكىععتىعلٍعنػىعكٍعوىعكىععتىعلٍعقىعوأٍعكىععتىعمٍعكىعوطٍععم عم يعال ع
عا هحعامآعصحل عُِ ==============================================
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ع.{عتلٍعطىع ٍعءعوىععىعع ىعمىع ىعع يعمٍعحىعالٍععكىعمىع ػىع
ع: مءعركلعالسخءرلع آعوب عوعءعةوكعهق ؿععع

ًثلداعطىلٍّسءععيسىءرى ءعً لعًع}ع علالحىٍم يعلع ى
عكى ععي ىد ععكى ععيٍم ػىٍةنن ع ىٍنعيعرىب نءع ععىٍوج ن دى ع.{كىلػٍ

ع:ق ع  عأننععالوسدلكالسل عمممعااعءـعركلع مءرعع
عو  ع ن  مع قءؿعع عنسالعوف}ع ع:عد ءعلقـ 

ع{.عالم م عبىءًرٍؾعلى يٍمعً ػٍلػمىءعرىزى ٍػ ػى يػٍملعكاٍكًجٍدعلى يٍمعكاٍراىٍم يمٍع
ركعوب عداككدعوشععكععع:ع

عع: قءؿك  عو  ع ن  ععلمك عبآع سءدةععد ء}ع
ع ىٍن ى يمعالص ءئًمي فىل عوٍ طىدى

عدىاريلػػػٍاألبٍععكىو ى ىعطىكىءعىويم
ع.{عوىةيعػػػٍتع ىمىٍلويمعالمى ىئًعػػػكىصىم عع

 فً الذكر عند فطر الصائم -33

عؿ:ء دهدةع ع آعوبدال دع معبإأنءدعامآعكركلعع
يػي يٍم:ع:y ؿعالعػػ ءؿعرأ}ع ع ىعيػيدىديعدىٍ  ى ععى ىثه

ٍظميع ةيعالمى لعكىدىٍ  ى عهػيٍجًطدي لعكىالص ءئًميعًالآى ـيعالكىءًدؿي لعاًاعىء ءـً عالةىمى ءع ػىٍ ؽى عهػىٍد ػىكي ى  ـً
عيسءرؾعكيكءل : عالد ب  ءًولعكىهػىقي ؿي عالم مى ءعوىبٍػ ىابى عكىيػىٍج ى يعلى ى

عكىلىٍ عبػىٍك ىعًالآوعش عكىً م ًيدعألىٍشصيدىع ع{ع.عكى
ع:كالمند  عأننععابآععء ةعكركلعع
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عع:هق ؿعنذاعو طد ءفعع س العبآع مدكعوفعع} الم  يم عنشػدعوأأليكى
علًػدبًع عال ػدعكىًأكىٍتع ي  عشىٍدووعوٍفعيػىٍةًجدى ع.{عدىٍامىً كى
ع آعابآع سػءسعرضدعالع ن مءلع ءؿ:كعع

ع:نذاعو طدع ءؿعyد ع ءفعالنسعع}
عوٍ طىٍدشءل عصيٍمنءلعك ىمػ عًرٍزً كى عالم  يم علكى

ع عوٍشتى ع{.عالكىًمػلػميععًملعيعػػػػالم ع ػى ػىقىس ٍ عًعن ءعنش كى
 المـــفً الس -34

ع آع سً عالٌمًععبًآع ىٍمدوكك  عالح هحعالم جقع ملعععع:ع
عالٌمًعع}ع ؟عyوف عرى ي نعأىأؿعرأ ؿى عخىلده ع:ع ءؿلع:عوىم عاًاٍأ ـً

ـىع عكىعىٍآعلمعيػىٍكًدؼٍعػػكىيػىٍقدىويعالم علعييٍطًكميعالط كء ع{.ع ـىع ىمى ععىٍآع ىدىٍ تى
ركلعااعءـعوام عكعععفع:  ععمن  عك  عصحل عابآعاسءع

عالم ًععع يدهدةعع ءؿعوب  ع yلع ءؿ:ع ءؿعرأ ؿي
عجىن ةىعاى   عيػيٍؤًعني العيىٍ خيمي اعالٍعً معشػىٍجًمدعبًلىً ً ع كىال ع}ع

ءب  العوى عيػيٍؤًعني اعاى   عكى  ءبػىٍس يٍم؟ععوديل ويٍمع ىمى عوٍعدوعنذىاع ػىكىٍم يمي  يعيىحى عيىحى
نىويمٍعوٍ في اعالم   ع{.عـىعبػىلػٍ

ع:  عصحل عااعءـعالسخءرمععؿع ىم ءرهعك ءع
ععىٍآع ىمىكى يآ ع قٍ ع ىمىعىعاًاهمءفى:ع} ععى ثه

عاًاٍ  ءر عًعآى علىٍمكىءلًملعكىااٍشجءؽي عالم  ـً لعكىبىٍ ؿي عًعٍآعشػىٍجًمكى ع{.عاًاشصءؼي
ركا ع مػػءلععاػػ هحعامػػآعك ػػءؿ:عال دعػػ م لمػػءعركلعك ػػآعوبػػدعوعءعػػةعع
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ع:كوب عداكد.عوام ل
ع{.عل عالنءسعبءلععآعب وعبءلم ـًنف عوكع}ع

آعالنسدع د ـعالعك  عععع آع مدركلعوب عداكدعكعع ع:ع
علمٍع يع يعاىعمعوىعمٍّعمىعهيععكاعوفٍعد عاععىعةعنذىعء ًعمىعجىعالٍععآًع ىععئيعمًعجٍعهيع}

ع{ع.عم يع يعواىععد عديعهػىععوفٍععم سًعجيعالٍععآًع ىععئيعمًعجٍعهيعكىع
عك ءؿعوشسعع:  عالح هحعالصحل عع

ع.{عفعهمكس فع مٌممع مل م م عصسلءعyالنسدعععد عع}
لمءعركا عال دع لع يدىهٍػدىةىععك ءؿعوب ع : عالع ءؿى عوىف عرىأي ؿى

ع ػىٍمليمىمٍٍّمل}ع عًنذىاعاشٍػ ػى ى عوىاى ي يٍمعًنلى ععىٍجًمسو
اعلىعيعوىٍفعهىٍجمًع ع ػىٍملىٍجًمٍسلػ ىًإٍفعبى ى عسى

ـىع ػىمىليمىمٍّمٍع ع.{عًعآىعا ًخدىةًع ػىمىٍلمىٍتعاأليكلى عبًأىاىق ع؛ععم عًنذىاع ىء

 فً الذكر عند العطاس -ّٓ

ع ءؿعوب ع دهدةالنس عع آ لمءعركا عالسخءرلععyع:عع
عوىاى ي يٍمع ىحىًم ىع}ع لع ىإذىاع ىطىسى عكىهىٍودى يعال  ثىءؤيبى عاٍلكيطىءسى ًنف عالم عىعهيًحب 

علىعي:عهػىٍداىع عأىًمكىعيعوىٍفعهػىقي ؿى ٌقءنع م ع ي ععيٍمًممو عالم عيلعكىوىع ءعالم عىلع ىءفىعاى ميكى
عوىاى ي يٍمع ػىٍملػىديد  يععىءعاٍأ ىطىءعىلع ىإف ع عًعآىعالف ٍلطىءًفلع ىإذىاعيػىثىءوىبى ع ىإش مىءع ي ى ال  ثىءؤيبى

عًعٍنعيعالف ٍلطىءفيع :ع ىءلعضىًحكى ع.ع{وىاى ى يٍمعًنذىاع ىءؿى
عوىاى ي يمع ػىٍملػىقي ٍعع}عكركلعاهضءنع نعع لع ىمى ع  ٍّععاٍلحىم يعع:ًنذىاع ىطىسى
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ل عاللعاىءؿو :عهػىٍ ً هويمعالععكىٍللػىقيٍ عوىخي  يعوىٍكعصىءًاسيعي:عهػىٍداىميكى ع ي ى كىهػىقي ؿي
ع.{عالحم علع م ع  عاءؿ}عع:ك دعلجفعوبدعداكدع{عكىهيٍصًم يعبىءلىويم

ععك ػدععممػمع آعوبػدعع أ ع ءؿ:أمك يععyعهق ؿ:ع
عالع}ع عواى ي يٍمع ىحىًم ى عيكءلػ ع ىفىمٍّ ي  يلنذاع ىطىسى
ً عالم عىع ى عييفىمٍّ ي  يعع ع.كالن دعلم نمهععلع{ع إفعلىػٍمعهىٍحمى

 ،والتهنئة بهاح ــر النكــفً ذك -36
 وذكر الدخول بالزوجة 

ع:ا هحعامآعصحل ع ءؿكعال دع مع لمءعركا ع آعوبػدع دهدةعع
عءؿ:ػػ (عنذاعيمكج)ءفىعػػأعااشمػ ءفعنذاعر  عععوفعالنسػد}ع

عالم عيعلكلعكبػػب ع ىمىعػػػػءرىؾى لءرىؾى عٍلكى
نىويمءع ػدعخىٍلدوع ع.{ع ىمىعىعبىػلػٍ

ػػ ٍّ ًعوىبيػػ عدىاكيدىعكركلعع ع ػػآعوبًلػػًعع ػػآع ى رضػػ عالعع ػػآع ىٍمػػًدكعبػػآيعشيػػكىٍلبو
عيكءل ع ن معو مكلآع ع:علع ءؿy آعالن سدٍّ

ءًدعءنع ػىٍملػىع}ع عقيٍ :نذىاعيػىمىك جىعوىاى ي يٍمعاٍعدىوىةنعوىٍكعاٍش ػىدىلعخى
ٍم ػى ىءع ىمىلٍعػٍعالم  يم عًنشٍّدعوىأ سػى ععءع ى دى لػٍ ءعكىخى دى ى لػٍ عخى عًعلػأىليكى

عًعٍآعشىع ءػػكوى ي ذيعًبكى ٍم ػى ىءع ىمىٍلًعلػكىًعٍآعشىععدٍّ ى سػى ععىءع ى ععدٍّ
ًنذىاعاشٍع ع.{ععكىٍللػىقيٍ عًعٍث ىعٰذًلكىععلنىءًععًعػ ػىٍملىٍأخيٍ عًبً ٍركىًةعأىعع؛ ػىدىلعبىًكلدناػكى
وشعع آعابآع سءسععلخءفع  عصحلح مءركلعالفكععy :ءؿع  

:ع} عوىٍ مىعيع ىءؿى علىٍ عوىف عوىاى ى يٍمعًنذىاعوىرىادىعوىٍفعهىٍأًيدى
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عًمعالم ًعلػػػػػػًبمٍع
نىءعالف ٍلطىءفىلعكى ىنًبعالف ٍلطىءفىععىءعرىزى ٍػ ػىنىءل نسػٍ عالم  يم ع ى

نػى يمىءعكىلى هعًعٍآعٰذًلكىع عبػىلػٍ ع؛ ىًإش عيعًنٍفع يًضدى
ع{علىٍمعهىضيد  يعالف ٍلطىءفيعوىبى انع

 د الوالدةفً الذكر عن -37

Eع:ه  دعوفع ءطمةعرضدعالع ن ءعلمءعدشءعك د ءعع
ع:عوـعأممةعكزهنبعبنتع حشوع ءتعالمؤعنلآععyوعدعالنسدع}ع

﴿عكعلآهةعالودأدن  ءعوفعيأيلءع  قدآع  ع  ع ع  ع  ع   ع
   علةنل عآخدعا هلعاأل داؼ(عْٓ)﴾ع

ع{.علآيىعذىع ٍّعكىعميعءعبءلٍع ىعذاشػٍعكيك ٍّع
Eع آعوبدعرا عع ءؿ:وام عكوب عداكدعكال دع معكصححعععلركعكعع
عالم ًعع}ع عرىأي ؿى ٍيعيع ىءًطمىةيععyرىوىٍهتي ٍلًآعًالآىعكىلى ى وىذ فىعً دعويذيًفعاٍلحيمى

ع{ع ىةىعػبًءلص ع
Eعآعبآع مػدع ءؿ:ابآعالمنػدع آعالػحملعك  عركمع

علىعيععىٍ لي دهعع:y ءؿع}ع ع ىػأىذ فىع ػدعويذيشًًععالػليػٍمنى لع؛عىٍآعكيًل ى
ـىع ػدعويذيشًععالػليٍمدىل ع؛كو ء
عِِع{علىػٍمعيىضيد  يعويـ عالص ٍسػلءفًع

 فً الذكر المتعلق بالولد -38
عوـعالصسلءفع:عشلطءشةعِِ ==============================================
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Eع:مءعركا عوب داكدع  عأننع لعفىةىع ىءئًعك ءلتعع
عالععع} لىءفًعهػيععy ىءفىعرىأي ؿي ع:ٍؤيى عبءلصٍّسػٍ

ع{ع.ع ػىلىٍ  ي على يٍمعبءٍلسػىدى ىةًعع
Eع ءؿع س العبآع مدكلعا هحعامآركلعال دع لعك ءؿعكعع:ع
ٍ لي ًدعهػىٍ ـىعأىءبًًكعًع}ع عبً ىٍمًملىًةعالمى عوىعىدى ع{عكىٍضًععاألىذىلع ىٍنعيعكىاٍلكىق عكىععلوىف عالنسدٍّ

Eٍردىاًوع آعوىًبدعالعكوب عداكدال ارع عوام عكععركلعكع  ع:لع ءؿىعع
عالع}ع عرىأي ؿي ءًوعع:y ءؿى ًنش ويمعييٍ  ى فىعهػىٍ ـىعاٍلًقلىءعىًةعبًأىٍأمىءًئويمعكىوىٍأمى

ع{ع.عآبىءًئويمع أىٍاًمني اعوىٍأمىءوى يم
Eػدععممػمع آعابآع مدع ءؿعكعع y:ع
عك ى  :ع ىٍس يعالم ًععك ىٍس يعال}ع عوأمءًئويٍمعنلػ عالم ًعع ىم  ع{.عد ٍامآًعنف عواب 
Eػػػًمدٍّعكعع عاٍلجيفى ٍ ػػػبو ااعػػػءـعوبػػػ عداكدعكالنمػػػءئدعكع لمػػػءعركا ع ػػػآعوىبػػػدعكى

ع: y  ءؿىعلععالسخءرمع دعاألدبعالمجدد
ءًوعاألشًٍسلىءًولع} عيىمىم  اعبًأىأيمى

ءًوعًنلى عالع ىٍس يعالعكى ىٍس يعالد ٍامىآًع عاألٍأمى علكىوىاىب 
ـهلعكىوىع عكى ىم ء عكىعيد ةىعكىوىٍص ى ػي ىءعاىءًرثه ع{.ع ٍػسىحي ىءعاىٍدبه

Eعدعالنسدككل ععyع:عاألأمءوعالمودك ةعنل عوأمءوعامنةع
علدعاأمعامفعنل عأ  ككل ععلدعاأمعبػىٌد عنل عزهنب ةل ع
عنل عزر علعاأمع ءصلةعنل ع ملمةكل دعكع علكاأمعوصـد

عل عالمضطجععالمنسكحأم عكععلأممءنعع عادبءنعكأم ع
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عل عورضءنعهقءؿعل ءع جدةعخضدةم عكأىع
علشكبعالض لةعشكبعال  لأم  عكع

عكبن عالمشلةعأمء معبندعالد ش ة.

صٌاح الدٌكة والنهٌق  الذكر عندسماع -39
 والنباح

Eآعوىًبدع يدىهٍػدىةىعع  الن ًسد ع آعع:عع  عالح هحعالم جقع ملعع
ًةع ىمىمي اعالم عىعًعٍآع ىٍضًمًعع}ع عال هىوى ءع؛عًنذىاعأىًمٍك يٍمعوىٍص ىاتى رىوىٍتع ىإشػ  ى

ًنذىع ًملدًعػاعأىععىمىوءلعكى  ىإشػ  ىءعلعٍلطىءفًعػىع ػى ػىكى  ذيكاعبًءلم ًععًعآىعالفٌع؛عًمٍك يٍمعشىً لقىعاٍلحى
ع{ع.عٍلطىءشىءنعػػرىوىٍتعشىع

Eءًبًدعبًآع ىٍسً عالعع ع لمءعركا عوب عداكدع آع ى ع:yلع ءؿى
ع؛مٍل ًعًمٍك يٍمعشيسءىحىعاٍلًو ىًبعكىشىً لقىعاٍلحيٍمًدعبءل عػًنذىاعأىع}ع

ع{.ع ًإشػ  يآ عهػىدىٍهآىععءى عيػىدىٍكفىعع ػى ػىكى  ذيكاعبءل

 الذكر ٌطفأ به الحرٌق -41

Eوخدجعابآعالمن عكابآع  لعكابآع مػء دعكشحػ  ع نػ عابػآع ػ لعكعع
ع:ع آع مدكعبآعشكلبع آعوبلعع آع   ععآعا هحعابآع سءس

عهيٍطًجئيعيعع؛ًنذىاعرىوىهٍػ يميعاٍلحىدًهقىع ىوىسديكاعع ءؿعرأ ؿعال}ع ع{ع ىإف عال  ٍوًسلدى
Eالطسداشدع دعاألكأ ع آعالنسدعااعءـعكركلعع:ع

ع{.عوىٍطًجئي اعاٍلحىدًهقىعبًءل  ٍوًسلدًعع}
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 ارة المجلسفً كف   -41

Eع:ا هحعامآعصحل ك ءؿ:عع آعوبدع دهدةال دع معكركلعع
عالع}ع عً ػلًععلىعع:ع ءؿعرأ ؿي ثػيدى ع ىوى ع ػدععىػٍجًمسو ععىٍآع ىمىسى ةىطيعيلع ػىقىءؿى

: ع ػىٍس ىعوىٍفعهػىقي ـىعًعٍآععىػٍجًمًمًععٰذًلكى
ع عكىوىيي بي عوىٍأ ػىٍةًجديؾى لعوىٍش ى يعوىٍفع ىعًنٰلعىعًن  عوىٍشتى عالم  يم عرىبػ نىءعكىًبحىٍمً ؾى أيٍسحىءشىكى

ع علىعيععىءع ءفىع ػدععىػٍجًمًمًععٰذًلكى عًن  عكيًجدى ع{ع.ًنلىػٍلكى
Eع:لنمءئدعكالسل قدعكالحء ما عكاركعلكءئفةعك دعا هحعع

علعيعلىعععًعءبىعءلطىع ىعععءفىع ىعععدوعلٍعخىععمسًع دععجٍععءفىع ىععنفٍعععوش عع}
ع.{ععيعلىععةهعءرىعػػج ع ىعععفىعء ىعععل وعمًعخٍعيىععسىعمًععجٍععءفىع ىعععكنفٍع

Eآعوىبدع يدىهٍػدىةىعك دعالمنآعع آعالنسدعع yع ءؿ:ع
ع عهىٍ  يدكفىعالعع} عهػىقي عي فىعًعٍآععىٍجًمسو ع؛ً لعًععىءعًعٍآع ػىٍ ـو

ع{.عًن  ع ىءعي اع ٍآعًعٍثً عً لجىًةعًامىءروعك ىءفىعلى يٍمعاىٍمدىةنع
Eععك آع عكاللمػ لمءععابآىع يمىدى عةلعكالحػء موخد ػععالنمػءئدع ػدعاللػـ 

:لع ػػدعالممػػ  رؾ عالع}عع ىػػءؿى ػػءفىعرىأيػػ ؿي عاى  ػػ ععy ػىم مػػءع ى هػىقيػػ ـيعًعػػٍآععىٍجًمػػسو
عًب ىؤي ىًوعال   اًتعألىٍصحىع عءبًًع:هىٍ  ي ى

ععىءعهىحي ع نػىنىءعكبػىٍلآىععىكىءًصلكىعالم  يم عاٍ ًمٍمعلىنىءعًعٍآعخىٍفلىً كى عبػىلػٍ علؿي
ععىءعيػيسػىمٍّةينىءعبًًعع ىن  ىكىع علكًعٍآعطىء ىً كى

عاللىقلًآععىءعيػي ى ٍّفيعًبًعع شٍػلىءكًعآى نىءععيًصلسىءًتعال   عل ىمىلػٍ
ءً نىءعكوىٍبصىءرًشىع ٍل ػىنىءءعك ػي  يًنىعكعى ػٍٍّكنىءعبًأىٍأمى عًعن ءعلءععىءعوىٍالػى علكاٍ كىٍمعيعال ىاًرثى
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نىءعكاٍ كى ٍع علاٍشصيٍدشىءع ىمى ععىٍآع ىءدىاشىءكىععلعىٍأرىشىءع ىمى ععىٍآعظىمىمى
نىءعك ىععىسػٍعلعٍجكىٍ ععيًصلسى ػىنىءع دعًدهًننىءك ىعيىع ع ىمٍّ شٍػلىءعوىٍ سػىدى علمىغىعً ٍمًمنىءك ىعيىٍجكىٍ عال  

ع ىمىلػٍع ع.عِّ{عنىءععىآع ىعهػىٍداىمينىءكى ىعييمىمٍّ ى

 ما ٌقال وٌفعل عند الغضب -42

Eع ءؿعالعأسحءشععكيكءل :ع

﴿ع  ع عع  ع ع ع ع..فصًتدفصًتد8383رر﴾عع

Eع ىػػٍآعأيػػمىٍلمىءفىعبٍػػًآععك ػػ عالحػػ هحعالم جػػقع ملػػعع  ىػػٍآع ىػػً مٍّعبٍػػًآععىءبًػػتو
ععصيػػػدىدوع ػػػءععىػػػعىعالن سًػػػدٍّع يع}عع: ىػػػءؿى ءًلمن ع ى ػػػ ي يمىءعكىرى يػػػ عٍنػػػتي ًفعهىٍمػػػ ىس ءًفع ىأىاى

عكى ٍع عالن ًسد علع يعيعكىاشٍػ ػىجىخىٍتعوىٍكدىا يعيعاٍامىد  ع:ع ػىقىءؿى
ع ىٍنعيععىءعهىًج يعلىٍ ع ىءؿىعًنشٍّدعألىع ًممىةنعلىٍ ع ىءلى ىءعذى ىبى ع:ٍ مىميع ى

ع ىٍنعيععىءعهىجًعذى ىعع؛طىءفًعػٍعوى ي ذيعبًءلم ًععًعٍآعالف ل ع.{ع يعػبى
Eع آع طلةعبآع دكةركلعوب عداكدعكععع: ءؿع
عالن ًسد ع}ع ًنف عالف عع:ع ءؿى عًعآىعالف ٍلطىءًفلعكى عػًنف عاٍلةىضىبى ٍلطىءفىعخيًمقىعًعآى

عوىاى ي يٍمع ػىٍملى ػى ىض أٍع ءًولع ىإذىاعكىًضبى ءعييٍطجىءعالن ءريعبًءٍلمى ًنش مى ع.{عالن ءًرلعكى
Eوشػػععع}ع هحعآخػػد:ك ػػدعاػػعوعػػدععػػآعكضػػبعنفع ػػءفع ءئمػػءنعوفعع

ع{.عكنفع ءفع ءلمءنعوفعهضطجععلهجمس

 ما ٌقال عند رؤٌة أهل البالء -43

Eآعوبدع دهدةعال دع لعركلعع  آعالنسدع yع:ع ءؿوشععع
ع.ؿعالحومعصحل ع م عشدطعالسخءرمعك ءؿعال دع معا هحعامآ ءعِّ ==============================================
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ع:ءؿىعػ ػىقىعع نعمىعػعىٍآعرىولععيٍس ىعع}
عبًعًع ءعابٍػ ى ىؾى ًثلدوعًعم ٍآعخىمىقىعكى ىض مىععلاٍلحىم يعلعاٌلً مع ىء ىءًشدعًعم  ًندع ىمى ع ى

عالسى ىويعع؛يػىٍجًضل نع عِْ.{علىٍمعهيًصٍسعيعذىًلكى
ن عنذاع ػءفعلعهنسةدعوفعهق لػععأػدانعخفػلةعوفعه ػألمعالمس مػ ع: ءؿعالكممءوعكع

ع لحمآعوفعهممكععنفعلمعهخشعشد .ع؛الس وعدهنلءنع

 فً الذكر عند دخول السوق -44

Eآع مدعبآعالػخطءبعع  : 
ع ءؿ:ععyؿعالعوفعرأ ع} 

:}ع ع ػىقىءؿى ػ ىعالم  ؽى علىعيلععىٍآعدىخى ع عنلعىعن  عالم عيعكىٍا ى يع ىعشىدًهكى
ل عاىدٌّع ىعهىػمي تي لعكى ي ى لعكىلىعيعالػحىٍم يلعهيٍحًلػدعكهيػًملتي علىعيعالػميٍمكي

: ع ىمىػ ع ي ٍّعشىٍدووع ى هده لعكى ي ى دي لػٍ عبًػلىً ً عالػخى
عالم عيعلىعيعولٍع عوٍلًفعأىلٍّئىةول ى ىبى عوٍلًفعاىمىنىةولعكىعىػحىءع ىٍنعيعوٍلفى عفى

عولٍعػػكىرى ىعىعلىعيعولٍع ع.ِٓ{عًفعدىرى ىةوعػػفى
Eعلع ءؿ: لمءعركا عالطسداش عكالحء م آعوبلععع آعأملمءفعبآعبده ةع

عنذاعدخ عالم ؽع ءؿ:ع ءفعرأ ؿعالع}ع
علًمعالػػػػػػػًبمٍع
ع دى لػٍ عخى ععءعً ل ءالم  يم عًنٌشدعوىٍأأىليكى دى لػٍ علٰ ً ً عالٌم ًؽعكىخى
عًعٍآعشىع ععءعً ل ءلػػػػػػدٍّ ءعكىشىعػػػػكىوى  ذيعًبكى عدٍّ

  ءؿعال دع معا هحعامآع.عِْ ==============================================
ركا عااعءـعال دع معك ءؿ:عكدهبلعك ءؿعالمن رل:عنأنءد عع ص عكركايعععقءتعنعسءتلعع مػءعوخد ػععابػآععء ػععلعكركا ععِٓ

عالحء مععآعا هحع س العبآع مدعرض عالع ن مءعلعك ءؿعصحل عااأنءد.
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ع ل ءعهىًملنءنع ءً دىةنعوىٍكعصىٍجقىةنعخءًأدىةنع عوىٍفعويًصلبى ع.{عالم  يم عًنٌشدعوى  ذيعًبكى

 إذا خدرت رجله فً الرجل -45

Eع ػػػآعال لػػػثمعبػػػآعاػػػسشك ػػػ عاػػػ هثلآعوخد  مػػػءعابػػػآعالمػػػن علععع
علع خػػػ رتعر مػػػعلع قػػػءؿعلػػػععر ػػػ : نػػػءع نػػػ ع سػػػ العبػػػآع مػػػدع}عع ػػػءؿ:

ع{.عاذ دعوابعالنءسعنللكع قءؿ:عهءععحم لع وأشمءعشف ععآع قءؿ
Eك ػػآععجء ػػ عع :ًًع}عع ػػءؿ  نػػ عابػػآع سػػءسعع وعرى يػػعٍ ػػ يعخػػ رتعًر
ع قءؿ:ععحم هععلع قءؿ:عاذ دعوابعالنءسعنللكلyع.{ع   بعخ ر ع

 فً الدابة إذا عثرت -46

Eآعوبدعالممل عكلعوب عداكدعكرعع ع آعر  ع ءؿ:ع
ع كثدتعداب علعy نتعردهفعالنسدعع}

عل عيق :عيكسعالفلطءفع:yع قءؿعل قمت:عيكسعالفلطءف
عيكءظمعا  عهو فععث عالسلتعكهق ؿ:عبق يدلع إشكعنذاع متعذلك؛
ع؛معال"ع إشكعنذاع متعذلكػػػ"بمعكلوآع  :
ع{ع.ءكدعا  عهو فععث عال بءبة"ػػيص

ً الشًء ٌراه وٌعجبه وٌخاف ف -47
 علٌه

Eع:الو ف[عّٗ]  عع ءؿعالعأسحءشععكيكءل ع
﴿ع ع ع  ع  ع ع ع  ععع عع ع﴾ع
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Eءؿعالنسدعكعع yع  عالح هحعالم جقع ملعع:ع
سػىقى ٍعع} ع{ع.ععيعاٍلكىٍلآيعاٍلكىٍلآيعاىقٌّلعكىلىٍ ع ىءفىعشىٍدوهعأىءبىقىعاٍلقى ىرىعأى

Eكهػػػ  دع ػػػآعالنسػػػدععyػػػآعأػػػ  عبػػػآعع لمػػػءعوخد ػػػععابػػػآعالمػػػن ع 
ػػػ ي يٍمععػػػءعهػيٍكًجسيػػػعيع ػػػػدعشػىٍجًمػػػًععوكععءلًػػػػعًع}ععوشػػػعع ػػػءؿ: انػػػػلفع ع؛نذىاعرىولعواى

ع.ع{عقٌّعػآىعاىعػٍع ػىٍمػليسػىدٍٍّؾع ىمىػٍلًعلع إف عالكىل
Eع:ن عوهضءع آعوشسعػػكوخدجعالمع

ٍلئىءنع ىأىٍ جىع}ع :عىٍآعرىوىلعشى عسىعيع ػىقىءؿى
ع{ع.ع  ةىعًن  عبًءلم ًععلىٍمعهىضيد  يعػػءوىعالم عيع ىع يعػػػعىءعشىع

Eكه  دع نعععyلمػءعركا عابػآعع؛ لمآعخػءؼعوفعهصػلبعشػلئءنعبكلنػعع 
ع{.عءرؾعلنءع لععك عيضد ػالم معبع}ع ءؿ:المن ع آعأك عبآعاولمع

 فً النظر فً المرآة -48

Eبػػػآععءلػػػكعهػػػ  دع ػػػآعوشػػػسعععلع ػػػءؿ:وخد ػػػععابػػػآعالمػػػن ع لمػػػءعع
ع:نذاعشظدع دعالمدآةع ءؿعyع ءفعرأ ؿعال

لىعيلػػػالحىٍم يعلعال معأىع}ع ٍمًقدع ػىكى ى ءلػػػىعٍحمٌع ىععك  دصي رىةىععك ٌدـع  لعخى عنػى ى
ع{.عًمًملآىعػػك ىكىمىًندعًعآىعالميمٍع

Eبآعوب عطءلبعع م ك آعععالعك  عع ع:ع ءؿعك ـد
ٍم يعًلم ًعلعالم  يم ععع}ع دعالمدآةع ءؿ:عدنذاعشظلعع  ءفعرأ ؿعال}ع الػحى

ػٍمًقػدع ىحىمٍٍّآعخيػميًقػد عخى عع.ِٔ{ع مءعاىم ٍنتى
 ععابآعالمن عكااعءـعالطسداشدع دع سلد عبإأنءدعضكلف.وخد عِٔ ==============================================
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 فً الحجامة -49

Eعكركلعع ععلابآعالمندعكال  هممدع آع مدٍّ ع:y ىءؿى
جىكىةىعًاجىءعى ػىٍلآًع}ع جىكى ػي ىءععىنػٍ ءشىٍتععىنػٍ عًاجىءعىً ًعع ى ع{.ععىٍآع ػىدىوىعآهىةيعاٍلويٍدًأدعً ٍن ى

 عند طنٌن األذن -51

Eآعوبدعرا ععع ل عرأ ؿعالعع yءؿعرأ ؿعالع ءؿ:ع y ع:ع
لػػ ٍّع ىعػ ػىٍملىٍ  يٍدًشدعكىٍلليصىعع؛ًنذىاعطىن ٍتعويذيفيعوىاى ً يمٍع}ع عمد 

ٍلدوععىٍآعذى ىدىشًعػكىٍللػىقيٍ عذى ىع عالعًبخى ع.ِٕ{عدعًبعًعػدى

 فً الفأل والطٌرة -51

Eآع دكةىعبآع ءعدوعع ععوخد عععمممعكابآعالمن ع لمءع: ع ىءؿى
:}ع عالم ًعع ىًآعالطلػىدىًةع؟ع ػىقىءؿى عأيًئ ىعرأ ؿي
لػػػوىصٍع ءعاٍلجىٍأؿي عًممءنلػػػٍعكى ىعيػىديد ععيمع ى ػي ى

ٍلئءنعيىٍودى ي شىعيلع ػىقي لي ا: ع ىًإذىاعرىوىهٍػ يٍمعًعآىعالطلػىدىًةعشى
ل عالم  يم ع ىعهىٍأًيدعبًءٍلحىمىنىءًتعًن  عوىٍشتى

لكىع عبًءلم لئىءًتعًن  عوىٍشتى ع ىعهىٍ  ىبي
عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًءلٌمًعع عكى ىعاىٍ ؿى

عع- :عًن  عًبكى ع{ع.كىً دعلىٍجفو

 فً الذكر على الملبس الجدٌد -52

ع ءؿعشءرحعالجءعععالصةلدعا هحعامآ.عِٕ ==============================================
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Eعع ػػآعأػػ  عبػػآععكػػءذعبػػآعوشػػسع ػػآعوبلػػعع ػػآع ػػ  عوشػػعع لمػػءع ػػءؿع
ععػىٍ ب}عع:وخد ععوب عداكد :ػػػءنع ػىقىعػػػعىٍآعلىًسسى عءؿى

عًعندعكى ىع ػي  ةول اعكىرىزى ىًنلًععًعٍآعكىٍلًدعاىٍ ؿو عاٍلحىٍم يعًلم ًععال ً مع ىمىءًشدعٰ  ى
ـىعًعٍآعذىشًٍسعًع عالم عيعلىعيععىءعيػىقى   ع.{عكىجىدى

Eعع عشضدةع مء عا هحعوبد ععآ ععنص ر عبآ عكأكل  عداكد عوب  وخدج
ع:ع ءؿن  عصحل عأكعرض عالع ن معو مكلآع

عال}ع ع ىءفىعوىٍصحىءبي عوىاى ي يٍمععػىٍ بءنع ىً ه انعً ل ىعلىعيععyن ًسدٍّ ع:عًنذىاعلىًسسى
مى عكىهيٍخًمًفعالم عيعيػىكىءلى  ع{عيػيسػٍ

والقدر بعد بذل الجهد فً فً التسلٌم للقضاء  -53

 األسباب

Eعع ػػػءؿعيكػػػءل :ع﴿     ع   ع   عع   ع    ع   ع
   ع     ع  ع   ع ع   ع ع  ع  ع ع  ع
   ع ع  ع  ع   ع   ع ع  ع   ع ع   عع  ع
   ع   عع  ع  ع    ع  عآؿع مداف[ُٔٓ]ع﴾عع

لػػ ع ػػءفع ػػ اعك ػػ اععكػػءل ع سػػءد عوفعه فػػس  اعبءلقػػءئملآكي ن ػػ عالعأػػسحءشعع
عالن ًسد عكععEع. ضءؤ عبخ  عك ععلمءع ع:y ءؿى

عكىالم ٍ لع ىإف عالم ٍ عيػىٍج ى يع ىمى ىعالف ٍلطىءفًع}ع عِٖ{ععًنه ءؾى
Eيدهدةىعع وبك ءؿعع عرعلععمممع لمءعركا ع عالم عًعأ ءؿى ع:عع ؿي

ع.لع ءعععاألاءدهحعكالمداأل عك   عالسءرمعك نمعالكمءؿعاٍلحولمع آعوىًبدع يدىهٍػدىةىععِٖ ==============================================
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عكوىع}ع ده لػٍ عنل عالم ًععًعآىعالميٍؤًعًآعالض كلًفلالميٍؤًعآيعالقىً م عخى عاىب 
ل عك دع ي ىعالخلدي

ع ىءٍاًدٍصع م ععءعيػىٍن ىًجعيعبًعلع
عٍملكاٍأ ىًكٍآعبءلم ًعلعكىً عيػىٍكجًعع

عشىٍدوهلع ع إٍفعوىصىءبىكى
ال ى  اعك ى ى ع ى ى ععيػىقيٍ :علىٍ عوشٍّدع ػىكىٍمتي
ًرعالم عيعكىعىءعشىءوىع ػىكى ىلع عكلًوٍآع يٍ :ع ى  
ع.{علطءفًعػػػيػىٍج ى يع ىمى ىعالفع ٍعلىعع إف عع

Eوب عداكدع آع  ؼعبآععءلكععلركععع:وشععاىٌ ع مع
ٍقًضٌدع مىلًع:ػوٌفعرأ}ع عالمى ع ؿعالع ىضى عبىػلآىعرى يمىلًآلع قءؿى

علسينءعالعكشًٍكمىعال ى ل يعػػػاىمٍع
عرأع ع ؿعالع:ػػػػػ قءؿى

عبءلوىٍلًسلنٌفعالٌمعىعهػىمي ـيع ىمٰ عالكىٍجًمعكلىًوٍآع ع ىمىٍلكى
لع ػىقيٍ :ع عوٍعده ع إذاعكىمىسىكى
عالٌمعيعكشًٍكمىعال ىً ل يعع ع.{عاىٍمسًػدى

ع كوعػػدعععلالقضػػءوععػػءعهضػػد عك عهنجكػػعك ػػععوفعهقػػ ؿع نػػ ععy ن ػػ عالنسػػدع
 ػػإفعو جػػم عالقضػػءوع ػػءؿ:عامػػسدعععلوفعهجكػػ ععػػآعاألأػػسءبععػػءع عكنػػ ع نػػع

 ػػءش جععبءلجكػػ ع؛عك ػػ ععحمػػ دع ءل ػػءعع؛ءألأػػسءباألخػػ عببكػػ ع ػػءع ػػإذاع ءلعلال
ألأػػسءبعال ػػدعاعب ػػدؾع ػػ ععمػػ ـهع ع؛كنذاع جػػمعكيػػدؾعاألأػػسءبعك ءل ػػءعكالقػػ ؿل

عبع.عدىععًعنٍجك ءعلمآع ك ععءعويع   ل ءعع ممعينجكععععلا  ض  ءعاومةعال
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 ما ٌقول إذا هاجت الرٌح -54
Eعمممع آع ءئفةعااعءـعركهنءع دعصحل ععع: ءلتععل
دى ىءلععذىاع ىصىجىًتعالدٍّه يع ىءؿىعنًععy ىءفىعالن ًسد ع}ع لػٍ عخى :الم  يم عًنشٍّدعوىٍأأىليكى

ععىءعً ل ىع دى لػٍ ععىءعويٍرًأمىٍتعبًعًعكىخى دى لػٍ ععلءلعكىخى
ععىءعويٍرًأمىٍتعًبعًع ععىءعً ل ىءلعكىشىدٍّ عًعٍآعشىدٍّ ىءلعكىشىدٍّ ع{.عكىوى ي ذيعًبكى

 الكوكب ما ٌقول إذا انقض   -55
Eنػدعلع آعابآععمك دعركهنءع ػدع  ءبعابآعالمعع:لع ءؿع
ل}ع عكوفعشق ؿع ن عذلك:ععويًعٍدشءعوفع عشي سععوبصءرشءعالو  بعنذاعاشقأل 

ع{عءوعالع ع   ةعن عبػءلم عًعػػػشعءع
 ما ٌقول إذا سمع الرعد -56

Eركهنءع دع  ءبعال دع معبإأنءدعضكلفع آعابآع مدعع:ع
لم  يم ع عيػىٍق ػيٍمنىءعاع ءفعنذاعأمععالص ا قع ءؿ:ععyوفعرأ ؿعالعع}

ابًعػىعكى عيػيٍ ًمٍونعلكىعػبًةىضىسًع ع{.عك ىءً نىءع ػىٍس ىعذىًلكىععلكىعػءعبًكى ى
Eع ىػػػٍآع ىػػػءًعًدعبٍػػػًآع ىٍسػػػً عالعبٍػػػآًعكركهنػػػءعبءاأػػػنءدعالصػػػحل ع ػػػدعالم طػػػأعع
:عععوىش عيع}عع:ًًععالم بػىٍلد عكى ىءؿى عالحىً هحى عيػىدىؾى ع ىءفىعنذىاعأىًمعىعالدٍ  ى

ع{ع.عسٍّ يعالدٍ  عًبحىٍمً ً عكالمى ىًئوىةيعًعآعًخلجىً عًعػػىعال معهيمأيٍسحىءفىع
 ما ٌقول إذا نزل المطر -57

Eع آع ءئفةىعركهنءع دعصحل عالسخءرمععععع:ع
عالععوف}ع :ع ءفععyرأ ؿي ع ءؿى .{عءنعػالم  يم عصىلٍّسءنعشىءً كعًنذىاعروىلعالمىطىدى
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عع ابع داوةعالجءيحةعك ضم ء:عُ ==============================================
ع ىٍآعوىًبدع يدىهٍػدىةىعركلععمممع  عصحلحعععرىع ػءؿ:عع :أىػًمٍكتي عالمٌػًععهػىقيػ ؿي عالص ػ ىةىعبػىٍلنًػدع}ععأيػ ؿى عالعيػىكىػءلى :ع ىمىػٍمتي  ىػءؿى

. عاٍلكىٍسػ ي:ع{ ىًنٍصػجي ىءعلًػدعكىًشٍصػجي ىءعًلكىٍسػً مك ػدعركاهػػةع}عكىبػىػٍلآىع ىٍسػً معًشٍصػجىٍلًآ.عكىًلكىٍسػً مععىػءعأىػأىؿى ع.ع ىػًإذىاع ىػءؿى ٍمػػ يعلعرىبٍّ اٍلحى
عالعيػىكىػػءعاٍلكىػػءلىًملآىع :ع ىػػءؿى ًشدع ىٍسػػً م.عكىًنذىاع ىػػءؿى ًمػػ ى عالعيػىكىػػءلى :عوىعٍػنىػػ ٰعالػػد ٍامًآعالػػد ًالمًعلى :عاى :عع.ع ىػػءؿى  ىمىػػد ع ىٍسػػً م.عكىًنذىاع ىػػءؿى

هآًع عال ٍّ :عععىءًلًكعهػىٍ ـً عًنلىد ع ىٍسً م(ع ىًإذىاع ىءؿى ععىد ةن:ع ػى  ضى ًشدع ىٍسً مع)كى ىءؿى :ععىج  ى عشػىٍكسي يعكىع ىءؿى عشىٍم ىًكلآيعًنه ءؾى اععلًنه ءؾى :ع ػ ى  ىػءؿى
ػػأىؿىع :ععلبػىٍلنًػػدعكىبػىػػٍلآىع ىٍسػػً معكىًلكىٍسػػً مععىػػءعأى ع ىمىػػٍلً ٍمعكىٍلػػًدعاٍلمىٍةضيػػ ًبع ىػػًإذىاع ىػػءؿى عال ػػً هآىعوىشٍػكىٍمػػتى عاٍلميٍمػػ ىًقلمىعًصػػدىاطى اٍ ػػً شىءعالصٍّػػدىاطى

اعًلكىٍسً معكىًلكىععل ىمىٍلً ٍمعكى ىعالض ءلٍّلآىع :ع  ى ػًكلً عبٍػًآعاٍلميكىم ػ كركلعالسخءرلع  عصحلحععع{لٍسً مععىءعأىأىؿىع ىءؿى عع ىٍآعوىبًػدعأى
عويصىمٍّد ع يٍنتي ععبءلممج ع ىءؿى عويصىػمٍّدع:يعقيٍمػت ععػمعويل ػعع ػىمىٍمعويً ٍسػعيعع ى ى ىءًشدعالن ًسد  عالم ػًععًنشٍّػدع يٍنػتي وىلىػٍمعهػىقيػٍ عع:ع} ىػءؿىععلهىػءعرىأيػ ؿى

عوىٍ ظىػػمىعأيػ رىةوعً ػدعاٍلقيػػٍدآًفع ػىٍسػ ىعوىٍفعيىٍخػػديجىع:ععيػم ع ىػػءؿىععاألشجػءؿ[ِْ]عع اعلًم ػػًععكىلًمد أيػ ًؿعًنذىاعدى ىػػء يمٍعاٍأػ ىًجلسيعع:عالم ػعيع وى عوي ىمٍّميػكى
عألي ىمٍّمىع ع ػيٍمػتى عالم ػًععًنش ػكى عهىػءعرىأيػ ؿى عبًلىً مع ػىمىم ءعوىرىٍدشىءعوىٍفعشىٍخػديجىع ػيٍمػتي عوىٍ ظىػمىعأيػ رىةوعًعػٍآعاٍلقيػٍدآًفع ىػءؿىعًعٍآعاٍلمىٍمًجً ع ىأىخى ى ع:عن ػكى

عاٍلكىػػءلىًملآىع ٍمػػ يعلًم ػػًععرىبٍّ ثىػػءًشدعكىاٍلقيػػٍدآفيعاٍلكىًظػػلميعال ػػً معويكيًل يػػعيععاٍلحى ػػٍسعيعاٍلمى عالم  عالع:ع}ع ػػآعوىبػػدع يدىهٍػػػدىةىع{لععً ػػدى وىف عرىأيػػ ؿي
لع عبًآع ىٍكبو ػٍ رىاًةعكى ىع ػدعاًاٍشًجلػً عنل عوفع مت:ع   دعالح هحعخىدىجىع ىمى عويبىدٍّ عً ػدعال ػ  عأي رىةنعلىٍمعهينمىؿي عوىٍفعوي ىمٍّمىكى :عوىييًحب   ءؿى
عالعاٍلجيٍد ىءفكى ىع دعالم بي روعكى ىع دع عرىأيػ ؿي عاللع ػىقىػءؿى عيػىٍقػدىوع ػدعالص ػ ىًة؟عع:عًعثٍػمي ىء؟ع ءؿعشػىكىػٍمعهىػءعرىأيػ ؿي ٍلػفى :ع ػىقىػدىوىعويـ ععل ى  ػءؿى

عال عرىأي ؿي ػٍ رىاًةلعكى ىعً ػدعاًاٍشًجلػً لعكى ىع ػدعالم بيػ ًرلعكى ىع ػدعالجيد ىػءًفعع:عالقيٍدآًفلع ػىقىءؿى كىال ػً معشػىٍجًمػدعبًلىػً ً ععىػءعويٍشمًلىػٍتعً ػدعال ػ 
ثىػػءشدلعكىالقيػٍدآفيعاٍلكىًظػلميعال ػً معويٍ ًطٍل يػعيع ػءعأىػٍسعهعًعػآىعالمى ًنشػ  ى ػء.عكى (لععال دعػػ معب مءعػعلعك ػءؿ:عاػ هحعامػآعصػػحل {)عركا عًعثٍػمي ى

آعوشسعبػآععءلػكععكركلعابآعاسءفعكالحء ملعك ءؿعصحل ع م عشدطععممم ععع} ػءؿع:ع ػمىؿى عً ػدععىًمػلدوع ػىنػى  ػءفىعالن سًػد 
: عنلىٍلًعع ػىقىءؿى ءًبًععنلى ع ءشًًسًعلع ىءٍل ػىجىتى ًًعع ىمىفى عرى ي هعًعٍآعوىٍصحى ويٍخػًب عبًأىٍ ضىػً عاٍلقيػدٍعوىًى :ع ػىػ ى ع ىمىٍلػًعععلآف؟ريؾى ع ىػءؿى ٍمػ يعلًم ػًععرىبٍّ اٍلحى

ع{.)الجءيحة(ععاٍلكىءلىًملآىع
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ظىزة اىبقسة(522)

============================================== 
عع ابع داوةعآهةعالودأ :عِ
ع ٍكػبو عٍبًآع ى عالم ػًععع ىٍآعويبىدٍّ عرىأيػ ؿي :ع ىػءؿى عوىٍ ظىػمي؟}عع: ىػءؿى :ع ىػءؿىععلهىػءعوىبىػءعاٍلميٍنػً ًرعوىيىػٍ ًرمعوىم عآهىػةوعًعػٍآعً  ىػءًبعالم ػًعععىكىػكى

عوىٍ ظىػمي؟ :عهىءعوىبىءعاٍلميٍنً ًرعوىم عآهىةوعًعػٍآعً  ىػءًبعالم ػًعععىكىػكى عالم ععكىرىأي ليعيعوىٍ مىميلع ىءؿى :ععل ػيٍمتي ػد عالم ػعيع ىعنلػ ػيٍمػتي عاٍلحى عاٍلقىل ػ ـيعععىعن  ع يػ ى
عاٍلًكٍمميعوىبىءعالسقدة(.عِٓٓ)ع :علًلػي ىنٍّكى عً دعصىٍ ًرمعكى ىءؿى :ع ىضىدىبى عل ػآعوبػ عبػآع كػبععركا ععمممعكوب عداكد{ععاٍلميٍنً رًع ىءؿى
ٍلًآعكىال ً معشػىٍجًمدعبًلىً ً عنف عًل ػ}ع:عآعوبدعشلسةع دع  ءبععبإأنءدععممموام عكاب  عركاهةعع  عزهءدةكع ً ً عا هىػًةعًلمىػءشءنعكىشىػجى ػى

عً ٍن ىعأىءًؽعاٍلكىٍدشًع عاٍلمىًمكى ًلويػ ٍّعشىػٍدووع}عع: ػءؿعك ػءؿعكدهػبعوفعرأػ ؿعالععوبػدع دهػدةكركلعال دع لع ػآع{لععيػيقى ٍّسي
ـهل ػػنىء ةيعآًمعاٍلقيػػٍدآفًععأى ػػلٍّ ى ػػءعآهىػػةهعً ػػدىعأى قىػػدىًةلعكىً ل ى ـىعاٍلقيػػٍدآًفعأيػػ رىةيعاٍلسػى ػػنىء :ع}عك ػػ عالحػػء مع ػػآعوبػػ ع دهػػدةع ػػءؿعع{لعكىنف عأى

ةيعآًمعاٍلقيٍدآًفع ىعيػيٍقدىويع لعكىً لًععشىٍلطىءفهعن  عخىدىجىعًعٍنعيعآهىةيعاٍلويٍدًأدٍّععأي رىةيعاٍلسػىقىدىًةعً ل ىءعآهىةهعأىلٍّ ى ع.{عً دعبػىٍلتو
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============================================== 
عع ابع داوةعخ ايلمعأ رةعالسقدة:عّ

عركلععمممع  عصحلحعع :ع ىًآعابٍػًآع ىس ػءسو عالن سًػدٍّعع}ع ىػءؿى ػءعً ٍسدًهػ يع ىءً ػ هعً ٍنػ ى نىمى أىػًمعىعشىًقلضػءنعًعػٍآع ػىٍ ً ػًع.ععبػىلػٍ
:ع  ػىدى ىعىعرىٍوأىعي.ع ػىع عًعآىعالم مىءًوع يً  ىعقىءؿى اعبىءبه عًعٍنػعيععىمىػكهعع ى ػمىؿى ٍ ـى.ع ػىنػى عًن  عاٍللػى ٍ ـى.علىٍمعهػيٍج ىٍ ع ى   :ع ػلاٍللػى عًنلىػ ع.ع ػىقىػءؿى عشػىػمىؿى اععىمىػكه  ى

ػءعلىػٍمع :عوىٍبًفػٍدعبًنيػ رىٍهًآعويكيًل ػى يمى ٍ ـى.ع ىمىم مىعكى ىءؿى عًن  عاٍللػى ػةًعاألىٍرًض.علىٍمعهػىٍنًمٍؿع ى   .ع ىءًيحى مىػكى ػءعشىسًػدٌّع ػىسػٍ ػ ىايًلميعأيػ رىًةععهػيٍؤيػى يمى اٍلًو ىػءًبعكىخى
 ػآعالنكمػءفععكالنمءئدلعكابآعاسءفع ػدعصػحلحععامنعكععال دع مركلعكىعع{لععاٍلسػىقىدىًة.علىٍآعيػىٍقدىوىعًبحىٍدًؼعًعنػٍ يمىءعًن  عويٍ ًطل ىعيع

عوفعبآعبفلد. :عالن ًسدٍّ ع ًع}عع ىءؿى ػءع ىءبػءنع ػىٍسػ ىعوىٍفعهىٍخميػقىعالم ػمنف عالم عىع ى ىػبى ػ ىمىعًبً مى ػٍلًآعخى عًعٍنػعيعآهػى ػى عوىشٍػػمىؿى  ىاًتعكىاألىٍرًضعبًػأىٍلجىٍدع ىػءـو
علىع ػػءعشىػٍلطىءفهعأيػ رىةىعاٍلسػىقىػدىًةع ىعهػيٍقػػدىآًفعً ػدعدىاروععىػػ ىثى ٍقدىبػي ى ع ػىلػى  ػءؿ:عصػػحل عكععك ػ عركاهػػةعوخػدلعلمحػػء مع نػععوهضػػءنعع{لععلىػءؿو

علىلىءؿوعع:}طععممم م عشدع ٍقدىبيعيعشىٍلطىءفهععى ىثى ع ػىلػى ع{.عكى ىعهػيٍقدىآًفعً دعبػىٍلتو
آعوب عذرعكركلعالحء مع وفعرأػ ؿعالعك ءؿ:عصحل ع م عشدطعالسخءرلععػ ىمىعأيػ رىةىع ػءؿ:ع}عع ًنف عالم ػعىعخى

عاٍلكىػٍدًشع ػى ػىع ٍنمًً عال ػً معيىٍحػتى ٍلًآعوىٍ طىءشًلً مىءعًعٍآع ى ػءعصىػ ىةهعكى ػيػٍدآفهعكىدي ىػءوهعاٍلسػىقىدىًةعبًآهػى ػى عكىم ميػ  يآ عكى ىمميػ  يآ عًشمىػءوى يٍمعكىوىبٍػنىػءوى يٍملع ىإشػ  ى
:ع.وفعالنس ععالس رلع ىٍآعوىًبدععىٍمكي دوعكوخدجعالفلخءفع{لع ٍلًآعًعٍآعآًخًدعأيػ رىًةعاٍلسػىقىػدىًةعً ػدعلىلػٍععىٍآع ػىدىوىع}ع ىءؿى مىػةوععبء هػى ػى
{ع ىجى ىء يع ك ل :ع ج ء ععءعهو فععػآعا  ػءتعيمػكعالملمػةلعك لػ :ع ج ػء ععػآعععومعو مويء ع آع لءـعيمكعالملمةلع: ج ء كعكن ععلعًً

ع.كع ابءنععب مءع ض نعكو دانعوشعع ج ع  عشلطءفع  عهقدبععللم علعك ل ععكنء ع
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عع ابععآع دوعأ رةعهس:عْ ==============================================
عىٍكًقً عٍبًآعهىمىءروعع ىءؿىععوفعالنس عء عوب عداكدعكالنمءئدعكابآععكعركا عوام ع لمءععع: ءؿع
ػءشي فىععىمىوػءنلعكىع}ع ػءععىمى ععىػعىع يػ ٍّعآهىػةوعًعنػٍ ى ـيعاٍلقيٍدآًفعكىًذٍركىييػعيعشػىػمىؿى عاٍلقىل ػ ـيعلػالم ػعيع ىعنٱٍأػ يٍخدً ىٍت:عاٍلسػىقىدىةيعأىنىء ػد  عاٍلحى ععىعن  ع يػ ى

ػػءعالسقػدة(ِٓٓ) قىػػدىًةعوىٍكع ػى يًصػمىٍتعبًع)عًعػػٍآعيىٍحػػًتعاٍلكىػٍدًشع ػى يًصػػمىٍتعًب ى ػءعرى يػػ هعهيدًهػػ يعالم ػػعىععس عكىهىػ(عميػػ رىًةعاٍلسػى عاٍلقيػػٍدآًفع ىعهػىقىدىؤي ى  ػىٍمػػبي
ا علىعيعكىال   ع:ك ءؿع{.عرىعا ًخدىةىعن  عكيًجدى

مىةوعابً ةىععىٍآع دوع}ع علىعيعهىسع دعلىلػٍ ع(لعع آع يٍن يبوع)ركا ععءلكعكابآعاسءفعع{عءوىعكىٍ ًععالم ًععكيًجدى
آعوشسعع مءعركلعال دع ل عاٍلقيػٍدآًفع}ع:ع لعكىعىػنف عًلوي ٍّعشىػٍدووع ػىٍمسػءنلعكى ػىٍمػبي ػءعٍآع ػىػدىوىعهىػس  عالم ػععًبًقدىاوىيً ى ع ى ىػبى هىػس 

ععىد ا ع..ع{س عهىعديكفىعع}:{لعكركلعتوعً دىاوىةىعاٍلقيٍدآًفع ىٍفدى
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ع:ع ابععآع دوعيسءرؾعال معبل  عالممكعٓ ==============================================
ىٍآعوىًبدع يدىهٍػدىةىع :ع ىءؿىعع:عال ػً معبًلىػً ً ععنف ع}عع :عيػىسىػءرىؾى ً ػدى علىػعيلعكى عاى  ػ عكيًجػدى أي رىةنعً دعاٍلقيٍدآًفععى ىعي فىعآهىةنعشىجىكىٍتعًلدى ي و
ركا عوبػػ عداكدعكال دعػػ معكامػػنععكالمجػػفعلػػعلعكالنمػػءئدعكابػػآععء ػػععكابػػآعاسػػءفع ػػدعصػػحلحعلعكالحػػء ملعك ػػءؿ:عع{)عاٍلميٍمػػكيع

عركا عالنمػػءئدلعكالمجػفعلػعلعكالحػػء ملعك ػءؿ:عصػحل عااأػػنءد لمػءععًععبٍػػًآععىٍمػكي دوعكى ىػػٍآع ىٍسػً عالم ػ(لعصػحل عااأػنءد
: عال ً معبًلىً ً عاٍلميٍمك:عىععىٍآع ػىدىو}عع ىءؿى اًبعاٍلقىٍسًدلعكى ين ػءعً ػدع ىٍ ػً عع]الممك[عًيععيػىسىءرىؾى عكى ى  عًب ىءعًعٍآع ى ى مىةوععىنػىكىعيعالم عيع ىم   ي  علىلػٍ

ػػػػػءعً ػػػػػدعً  ىػػػػػءًبعالم ػػػػػًععرىأيػػػػػ ًؿعالم ػػػػػ ػػػػػمٍّل ىءعاٍلمىءشًكىػػػػػةىلعكىنشػ  ى عكىوىطىػػػػػءبىعععًععشيمى مىػػػػػةوع ػىقىػػػػػٍ عوىٍ ثػىػػػػػدى ػػػػػءعً ػػػػػدعلىلػٍ ع{لأيػػػػػ رىةهععىػػػػػٍآع ػىػػػػػدىوىعًب ى
ع س عالعبآععمك دعوهضءنع لمءعوخد ػععالحػء معك ػءؿعصػحل عااأػنءدعوشػععكى ىآع: الد  يػ يعً ػدع ػىٍسػدًً ع ػى ػيػٍؤيىٰ ععهػيػٍؤيى ٰع}عع ىػءؿى

علىويٍمع ىمى ععىءعً سىًمدعأىػرًع :علىٍلسى ػءفىعهػىٍقػدىويعأيػ رىةىعاٍلميٍمػًكلععيػم عهػيػٍؤيى ٰعٍ  ى يلع ػى ػىقي ؿي :ععًسل هع ى :عبىٍطنًػًععػع ػىلػىقيػ ؿي ًعػٍآعً سىػً عصىػٍ رًً عػعوىٍكع ىػءؿى
علىويٍمع ىمى ععىءعً سىًمدعأىًسل هع ىءفىعهػىٍقدىويعً دعأي رىًةعاٍلميٍمًكلععيم عهػيٍؤيىع علىويػٍمع ىمىػلىٍلسى :علىػٍلسى  ععىػءعً سىًمػدعأىػًسل هععٰ عًعػٍآعً سىػً عرىٍوًأػًعلع ػىلػىقيػ ؿي

ػٍ رىاًةعأيػ رىةيعاٍلميٍمػ عً ػدعال ػ  ً ػدى عاٍلقىٍسػًدلعكى عاٍلمىءشًكىةيعيىٍمنىعيع ىػ ىابى ع ىءفىعهػىٍقدىويعً دعأي رىًةعاٍلميٍمًكلع ىً دى مىػةوع ػىقىػٍ عوىٍ ثػىػدى ػءعً ػدعلىلػٍ ًكععىػٍآع ػىدىوى ى
:عع ىػػًآعابٍػػًآع ىس ػػءسوعكركلعال دعػػ لع{لععبىعكىوىٍطلىػػ عوىٍصػػحىءًبعالن سًػػدٍّع}عع ىػػءؿى عبػىٍكػػألي ع ىععضىػػدىبى ًخسىػػءوى يع ىمىػػ ع ػىٍسػػدوعكى يػػ ى

عهػىٍقدىويعأي رىةىعاٍلميٍمًكعاى   عخى ىمى ىءلع ىأىيى ٰع عنٍشمىءفو دي لع ىإذىاع ػىسػٍ ده عوىش عيع ػىسػٍ ععهىٍحًمبي :عهىػءعرىأيػ ؿىععالن ًسد  عًخسىػءًئدع ىمىػ عع ػىقىػءؿى الم ػًععضىػدىٍبتي
عالن ع ػءلع ػىقىػءؿى عهػىٍقدىويعأيػ رىةىعاٍلميٍمػًكعاى  ػ عخى ىمى ى عنٍشمىءفو دي لع ىإذىاع ػىسػٍ ده عوىش عيع ػىسػٍ عاٍلمينىجٍّلىػةيععسًػد ع ػىٍسدولعكىوىشىءع ىعوىٍاًمبي عاٍلمىءشًكىػةي.عً ػدى :عً ػدى

اًبعاٍلقىٍسدًع  .{عيػيٍنًجلًععًعٍآع ى ى
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عأ رةعااخ صع:عع ابع داوةعٔ ==============================================
ع : لمػءعركا عوبػػ عالػ رداوعكوخد ػػعععمػممع ػػ عصػحلحععوشػػععع ىػًآعالن سًػػدٍّ ع}عع ىػءؿى مىػػةوععػيميػػحى ػ ي يٍمعوىٍفعهػىٍقػػدىوىعً ػدعلىلػٍ عوىاى وىهػيٍكًجػػمي :ع عاٍلقيػٍدآًف؟ع ىػءؿى عهػىٍقدىويععػيميػحى ػ هععاٍلقيٍدآًف.ع ىءلي ا:عكى ىٍلفى عالم ػعيعوىاى ععػيميػحىععع يػٍ ع يػ ى }ع:ععكىً ػدعًركىاهىػةوع ىػءؿىع{لععاٍلقيػٍدآفًععيػىٍكػً ؿي

عالم عيعوىاى هعع ىم وىعاٍلقيٍدآفىعبًثى ىعىًةعوىٍ مىاوولع ىجىكى ى:ععنف عالم عىع كركلعوامػ عبإأػنءد ع{علعع يٍموانعًعٍآعوىٍ مىاًوعاٍلقيٍدآفًععع يٍ ع ي ى
عبػىنىػ عالمٌػعيعلىػعع ىٍصػدانععالٌمعيعوىاى هعع يٍ ع ي ىعععىٍآع ػىدىوىع:ع}ع.عوفعالنس ععكءذعبآعوشسعالج ند آع ععىػٌداتو اى   عهىٍخً مى ػءع ىٍفػدى ؟ع قػءؿعرأػ ؿعك ػ عركاهػة:عنذاىعشيوثٌػدع يصيػ رىشءعهءرأػ ؿعال(-)ععم وثدعهءعرأ ؿعالش قءؿع مدعبآعالخطءب:عنذاعلع دعالجىن ةًع
عكىوىٍطلىبيعاليع:عالع عالم ػًععفىػةىع ىػٍآع ىءئًعكركلعالفلخءفع{.لععوىٍ ثػىدي ػءفىعهػىٍقػدىويعع:عوىف عرىأيػ ؿى عرى يػ نع ىمىػ عأىػدًه ةوع ىوى بػىكىػحى ءًبًععً ػدعصىػ ىيًً ٍمع ػىلىٍخػً ميعبًػ ػ هعععػألىٍصحى عالم ػعيعوىاى ػديكاعذٰععع يػٍ ع يػ ى ػءعرىً كيػ اعذى ى عالم ػًعع ػىمىم  عًلدىأيػ ؿي :عأىػمي  يعألىمٍّعشىػٍدووععلًػكى  ػىقىػءؿى

ل ػىكى ىعذٰع :عألىشػ  ىءعًصجىةيعالد اٍع ىمىععًلكى عوىععمىًآعأىلي  يع ػىقىءؿى عالم ػًعع ىأىشىءعويًاب  عرىأي ؿي علهيًحس ػعيعع:عوىٍخسًػديك يعوىف عالم ػعىعٍفعوى ٍػدىوىعًب ىء.ع ىءؿى
وشسع  عالسخءرلعوشععك آععبًػًععوىٍصػحىءبيع}عع:لعع ءؿع عوىٍفعيػىٍجكى ىععىػءعهىػٍأعيديؾى عهىءع ي ىفيععىءعهىٍمنػىكيكى ع ىمىػ عليػميكـً عكىعىػءعهىٍحًمميػكى كى
عاٍلجىن ةىععً ً عالم  رىًةعً دع ي ٍّعرىٍ كىةو؟ل  عنه ء ىءعوىٍدخىمىكى :عايس كى :عنشٍّدعويًاسػ  ىءلع ػىقىءؿى كركلعالنمػءئ عكالحػء معكال دعػ لعع.ع ػىقىءؿى

عالم عًعع}ع: ءؿعع يدىهٍػدىةىعك ءؿعالحعامآعصحل ع آعوبدع ععىعىعرىأي ؿي ػ هعالم ػعيعع ىمىًمعىعرى ي نعهػىٍقدىويعععوى ٍػسػىٍمتي عالم ػعيعوىاى  يٍ ع ي ى
علىٍمعهىًمٍ عكىلىٍمعهي لىٍ عكىلىٍمعهىويٍآعلىعيع يجي اعوىاى هع عالم ًععععالص مى ي عرىأي ؿي ن ػةيععل:عكى ىسىتٍع ػىقىءؿى :عاٍلجى عالم ػًع؟ع ػىقىػءؿى ع ىمىأٍل يعي:ععىءذىاعهىءعرىأيػ ؿي

عًعء}عع:عشسع  لعكوخدجعال دع لع آعو{لع ػ هعععىد ةوعئةععىٍآع ػىدىوىع ي  عهػىٍ ـو عالم ػعيعوىاى عخىٍمًمػلآىعع يػٍ ع يػ ى ع ىٍنػعيعذيشيػ بي عيًحػدى هآع"عهكنػ ع:عوش ػءعيوجػدعالػ ش بعال ػ عبلنػععكبػلآعالعن عالػ عًن  عوىٍفعهىويػ فىع ىمىٍلػًععدىهٍػآهعع{لعك  لػعع"عأىنىةنعًن  عوىٍفعهىوي فىع ىمىٍلػًععدىهٍػآهع
  إشعععآعاق ؽعا دعللآعكال لعهممعععردع   عالحق ؽعنل عو م ء.
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عاٍلميكى ٍّذىيىلآعك ىٍضمي يمىء:ع-عٕ ============================================== عع ابي
ع آع قسةعبآع ءعدع{ءؿ:ع مت:عهءعرأ ؿعالعو دئن عآهءععآعأػ رةع ػ دعكآهػءععػآعأػ رةعه أػفلع قػءؿعالنسػدعع ع:

علىٍآعيػىٍقدىوىعًبميع عًنلى عالم ًععكى ىعوىبٍػمىغىعً ٍن ى يعًعٍآعوىٍفعيػىٍقػدىوى:عهىءع يٍقسىةىعٍبآىع ىءًعدو!عًنش كى ععع يػٍ عوى يػ ذيعبًػدىبعاٍلجىمىػقًعع رىةوعوىاىب   ىػًإًفعٱٍأػ ىطىٍكتى
عً ػػدع ع ىػػءؿىعك ػػ عاػػ هحعآخػػدعلعركا عابػػآعاسػػءفعكالحػػء ملعك ػػءؿ:عصػػحل عااأػػنءد.(ع{.ع)ع ٍػكىػػ ٍعءصىػػ ىةوع ىعالوىٍفع ىعيػىجي يىػػكى

:عآهىػػ}عع ؟وىلىػػٍمعيػىػػدى عًعػػثٍػمي يآ ع ىػػ   مىػػةىعلىػػٍمعهػيػػدى عويٍشمًلىػػًتعالم لػٍ عاٍلجىمىػػقًعععءتو عالن ػػءسًععكعع يػػٍ عوى يػػ ذيعبًػػدىبٍّ ركا عع{ع)عع يػػٍ عوى يػػ ذيعبًػػدىبٍّ
:ع ىػػٍآع يٍقسىػةىعكركلعوبػ عداكدع ػػ عأػننعع مػءع(لعع ىػٍآع يٍقسىػػةىعبٍػًآع ىػػءًعدوعععمػمم. ععىػعىعرىأيػػ ؿًع}عع ىػءؿى نىػػءعوىشػءعوىًأػػلدي عالععبػىلػٍ

عالع كىػػ ىعرىأيػػ ؿي ةهلع ىجى ػػً ه ى ػػةهعشى نىءعرًهػػ هعكىظيٍممى جىػػًةعكىٍاألىبٍػػػ ىاًوعًنذعكىًفػػلى ػٍ عالن ػػءًسععبػىػػٍلآىعاٍلجيحى عاٍلجىمىػػًقعكىوى يػػ ذيعبًػػدىبٍّ كىػػ  ذيعبًػػأى ي ذيعبًػػدىبٍّ هػى ػى
كىػػ ٍّذهعًبًمٍثًم مىع ػػءعيػىكىػػ  ذىععي ػى ػػءع مى :عهىء يٍقسىػػةيعيػىكىػػ  ٍذعًب مى ػػءع ػػدعالص ػػ ىةًعلءكىهػىقيػػ ؿي ػػًمٍك يعيعهػىؤيع نىػػءعًب مى ك ػػ عركاهػػةعوخػػدل:ع}عع{لعع ػػءؿ:عكىأى

عوى يػػػػػػ ديعًبدىأيػػػػػػ ًؿعالع ٍنػػػػػػتي نًػػػػػػدع ي عأيػػػػػػ رىيػىٍلًآع يدًئػى ىػػػػػػءلع ػىكىم مى ػػػػػػدى لػٍ عخى ػػػػػػكى علًػػػػػػد:عهىء ٍقسىػػػػػػةىعوى ىعوي ىمٍّمي ػػػػػػجىًدع ػىقىػػػػػػءؿى عشىء ػى ىػػػػػػعيع ػػػػػػدعالم 
عاٍلجىمىقع عالن ءسًعع ي ٍععلعكع يٍ عوى ى ذيعًبدىبٍّ ع.{ععوى ي ذيعًبدىبٍّ
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)اىصبفبث(  
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ع:عع ابعالص ةع م عرأ ؿعالععٖ ==============================================

ركلعااعءـعالطسداش ععد   ءنع  لػعععىػٍآعصىػٌم ع ىمىػد عكىاًاػ ةنعصىػٌم عالع ىمىٍلػعع ىٍفػدانلعكىعىػٍآعصىػٌم ع ىمىػد ع ىٍفػدانعصىػٌم ع:ع}ع
عالعلىػػ ععءئىػػةع ى ىػػبى جىػػءًؽعكىبػىػػدىاوىةنعًعػػآىعالن ػػءًرعكىوىٍأػػوىنىعيعهػىػػٍ ـىعالًقلىءعىػػًةععىػػعىعالع ىمىٍلػػًعععءئىػػةنلعكىعىػػٍآعصىػػٌم ع ىمىػػد  ٍلػػًععبػىػػدىاوةنعًعػػآىعالنػٍّ نػى عيعبػىػػٍلآىع ىلػٍ

اوًع عًعػٍآع}ع ػءؿ:ععوبػدعبػآع كػبكركلعااعءـعال دع لع آعع{لعًًععالٌف ى ى ػٍمعوىٍ كىػ يعلىػكى عالص ػ ةىع ىوى عالعنشٍّػدعويٍ ثًػدي هىػءعرىأيػ ؿى
ععىءعشًع ًنٍفعًزٍدتىعصى ًيد؟ع ىءؿى لعكى :ععىػءعًشػٍئتى .ع ىػءؿى .ع ػيٍمػت:ع ىءلًنٍصػفى علىػكى ػده لػٍ عخى ع ػى يػ ى ًنٍفعًزٍدتى لعكى ععىءعًشػٍئتى :عالد بيعىع ىءؿى ع ػيٍمتي عٍئتى

:ععىءعًشٍئتىع :ع ىءلثٌػميثػىٍلًآ.ع ىءؿى لع ػىقيٍمتي علىكى ده لػٍ عخى عصىػ ًيدع ػى ي ى :عوىٍ كى يعلىكى .ع ػىقيٍمتي علىكى ده لػٍ عخى ع ػى ي ى ػء؟ععكىًنفعًزٍدتى ععل يم  ى نذانع:ع ىػءؿى
عذىشٍػسيكىع علىكى عكىهػيٍةجيدي {عيٍوجدع ىٌمكى ًً ع.ًً

عرىب}عع اب.خ معال ردعبآهة:عٗ ع:{عاٍلًكم ًةع ىم ءعهىًصجي فىععأيٍسحىءفىعرىبكى
عواػعآٍععىػ}عع آع مػدع ءؿ:ركلعااعءـعالن كلع  عاألذ ءرع عبًءٍلًمٍولىػءًؿعاألىٍك ىػ ٰعب  وكعععًعمًعمًعجٍع مػػلق ع ػػدعآخػدععػػعوفعهىٍو ىػءؿى
ػءعهىًصػجي فىعع}ع: ـيعقيعهػىععالآىع عرىبعاٍلًكػم ًةع ىم  ًًعرىعععًعم ػلًعع يعٍمػحىعالعلآلعكىعمًعأىػدٍعػ عالميعمىػ ىعع ـهعلعكأىػأيٍسحىءفىعرىبػكى عُُٖ-َُٖ)علآ{مًعءلػػىعالكىععبى

عبًءٍلًمٍولىءًؿعاألىٍك ى ٰعك  عركاهة:}ععل(الصء ءتع ٍقدىٍوع ً ً عا ععىٍآعأىد  يعوىٍفعهىٍو ىءؿى : ػىٍملػى ععىد اتو عرىبعاٍلًكػم ًةعهىةىععى ىثى }عأيػٍسحىءفىعرىبػكى
ع.( ءعععالممءشل عكالمداأل علابآعزشج هعع دعيدكلسعًعع{ع.)ع ىء عآًخدًعًنلع ىم ءعهًصجي فىع{
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 ىيُىً واىيُيتاىقىىل  اىىزدُ

 أوزاد خخٌ اىصيىاث اخلَط   أوالً:
 حمَد ٍبضً أبً اىعصائٌاىعُد   ىإلٍبً

 تبَُّّت فً اىصالة عيً خري اىربََّبَّاىفخىحبث اىس ربُّبً:
 اىعصائٌ  حمَد ٍبضً أبًاىعُد  ىإلٍبً 

 اىىزد اىقىىل  ربىزبً:
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 ُاىىزد اىقىىل ىيُىً واىيُيت

 حىجُهو إمجبهٌ
نفعالممممعالممء دعنل عال ارعا خدةعهكممعوفعال شلءع  ارعل ءعبءبءفعدخ ع

عا خد ععآ عكهخدج عوا  مء عععلعآ عركل ع مء ع سده  ععوف علن ح ع: ءؿ
ع:لءوع مدانع لفعك  تعال شلء؟ع قءؿهءعوط ؿعاألشس

 5{مداز ذلب ببببُ دخيج ٍِ أحدمهب وخسجج ٍِ اِخس }
 مءعععم عوفعهو فعلمءشععرطسءنعب  دعالهحدصع  عالحدصع ءلممممعكل اع 

ع ع دادعوع ععوعالحسلبعاح  علب داب عال لعأألع ءؿع ن عء عنف ع: عالل هءرأ ؿى
عًبًعلع ءؿىع ع أىٍخًسٍدًشدعبأىٍعدوعوىيىفىس حي ثػيدىٍتع ىمىد  ع  ع ى ع:عشىدىاًئعىعااأ ـً

 ّ{ ال ََصَاهُ ىِعَبُّلَ زَطْببً بِرِمْسِ اهلل} 
كهجء  عو عهةج ع آعع   ععلك م ع نسععك ء  انععشعع ءئمءنع ل  د عأسحء

ع  عأد ععلمحةنع عك  ا علبعك و  ل عالوسلد عال  عوكردشء ءعال كر عكاألذ ءر كراد
  ععدضءةعءرععكالممالممممعالصءدؽععععالع  اعكل اع إفعب  اعالو ءبلع

عبحسلسععكعصطجء لعهجبعوف:ال فسعع  عع   لعكع
 آعالقػػدآفعالوػػدهمعه علػػءنعبحمػػبعيديلػػبعه اظػػبع مػػ ع ػػداوةع ػػموععػػعع

 المصحفلعبحلحعهخ معالقدآفععدةع  عش دع م عاأل  عكذلكععععال  بد.

 كالكءعػػةعهحػػدصع مػػ عالػػ ردعالقدآشػػ علمػػءع لػػعععػػآعالمنػػء ععالخءصػػةععع
============================================== 

:عيكنػػ عب اهػػةعيوػػدارعالجممػػةلع أػػلج عال ػػءل علػػبكرادع مػػل ععػػآعي  ل ػػءتعالقػػداوةلعك ػػ ععج  عػػةعبنجمػػ ءلع مػػث نع:عُ
عيكن عع ثعكع علآععدة.ع : ثععداتلعكع:عيكن عع.ك
عال هآععِ  كيجملدعالنمج عكالسحدعكالم ه .نالءوع مـ 
عوخد ععااعءعءفعوام عكالسل ق ع آع س العبآعبمد.عّ
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 )اىببة اىزبًّ (.هحص ععهك عك عمءع ع

 اىببة اىزبىذ(هحدصع م عال ردعالق ل عالل ع ع(. 

 اىببة اىزبىذ ( اتعالخمسعهحدصع م عخ معالصمعع( 

 هحدصع م عكردعلمصم اتع م عالحسلبعععاىببة اىزبىذ (.ع ( 

 هحػػدصع مػػ عوذ ػػءرعاألبػػدارععػػآعأػػنةعالنسػػ عالمخ ػػءرلع لوػػ فع ػػ ععع
 ) اىببة األوه(. ملععوك ءيععاءضدعالقمبعذا داع ء داعشء دانع

 كبءلطسععنفعوصءب ععضءئقةعوكعشػ ةعوكععػدضع ػ عشجمػععوكعو مػععوكععع
ــبة اىسابــ  ( ع؛ع كنػػ  ععػػءعهوجػػ ععػػآعوذ ػػءرعالجػػدجععءلػػ ال ػػ عهجػػ  عب ػػءعالعع) اىب

خػػػػ عبءألأػػػػسءبعاأليكػػػػءل عوبػػػػ ابع د ػػػػععك ضػػػػمععكرام ػػػػعلعبػػػػءلطسعععػػػػععيمػػػػءـع
عك    ءعكيدؾعال  ا  عكالوم عكالكجم.  الو شلةعلوففعيمكعال مـ 

 ععػػءعيلمػػدعلػػعععػػآعالن ا ػػ علعبحلػػحع عهقػػ عصػػ ععع ػػآعع عػػةععع هصػػـ 
 ش دع دبدع م عع ارعالكءـ.عوهءـععآع  

 هؤدلععػءع ملػعععػآعاقػ ؽعأل مػععكألخ اشػععالممػمملآعككلػد مععػآععع
و  عالحق ؽلععث :عااامءفعنلػ عالجػءرلعكصػمةعاألراػءـلعك لػءدةعالمدضػ لع
كيفػػللععالجنػػءزاتلعكع اأػػءةعالمصػػءبلآلعكالصػػم عبػػلآعالم خءصػػملآلعكن ءشػػةع

عظدععوء أةعوكعرٌدانععآعالخمق.المح ء لآلعككلد ءعطمسءنعلمدضءةعالعك عهن 
 ه اظبع م ععطءلكةع  بعالكممعكخءصةع  ػبعالصػءلحلآعلعكاسػ اععع

.  ل عاأ طءعع  عهـ 

 عكن مػػء نعكيمخلصػػءنع  ػػ ع عهةجػػ ع ػػآعذ ػػدعالعطد ػػةع ػػلآعك عو ػػ عع
لمعهم طععالمحء ظةع م عاألكرادعوكعاألذ ءرعالل علةعدائمػءلع ملقػ ععن ػءع إفع

ع:عكءشل ػػءع مػػػ ع ػػ رعطء  ػػػعع مػػ عبقػػػ ؿعالعيكػػػءل عػػءعاأػػػ طءع؛ععػػععع اظػػػةع
عععععععععععععععععععععع   ع ع   ع ع    ععالسقدة[عِٖٔ]ع

  كصم عالع م عأل شءععحم عك م عآلععكصحسععكأمم.
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 ْأوزاد خخٌ اىصيىاث اخلَط أوالً:
  حمَد ٍبضً أبً اىعصائٌاىعُد  ىإلٍبً 

عًلمٍع عرىبٍّعلعهيٍم ىحىب  عكىعينىء ىءًة عكىال  مىمًٌّق عبًء ٍأ ٍةجىءًر عالم ٍلً  عآًخدى عهيٍحًلد عوىٍف ميدًًهٍ 
عصىم  ع عالجٍجدي عً دععيصى  يعهىٍ  يًدعالم عىع)ر ك ءعالججد(عالد ًكلسىةعاىٌ  عًنذىاعكى ىبى عكى ىمىسى

ع..عنع ءعًبوى ًعًععأيٍسحىءشىعيعوىكعًبمىءعهػىٍنفىًدحيعلىعيعصىٍ ري يع

عالم عى.عًعٍآع عاٍلكىظلملعوٍأ ػىٍةجدي ًً عالم عى عبحىٍمً  لعأيٍسحىءفى عالم عىعكى :عأيٍسحىءفى كىًنذىاع ىءؿى
ٍسًكلآ.عشىدىحىعالم ع عوىٍعدى يععى عىةىعًنلى عأى ع.عيعصىٍ رى يلعكىهىم دى

عال  ٍمًملمع عً دع ىمىء ىةوعًنفعاٍأ ىطىءعلعكىبػىٍك ى معكردعخ هقدوععيم عهيصىمٍّدعالص ٍس ى
عص ةعالصس ع مءعهم :
هنب بداَت خخٌ صالة اىصبحع ٍِ  ع

:ه ععىد اتو عبمىلًٍّ عا ٍأً ٍةجىءرععى ثى عٍم ػىٍةًجدي
ع}ع لعكىوىشىءع ىمى ع ىٍ ً ؾى مىٍق ىًندلعكىوىشءع ىٍس يؾى عخى عرىبٍّدع عًنلىعىعًن عوىٍشتى الم  يم عوٌٍشتى

عًعٍآعشٌع ععىءعاٍأ ىطىٍكتلعوى ي ذيعًبكى لعكىكىٍ ً ؾى ع ىمى   عبًًنٍكمىً كى ععىءعصىنػىٍكتعوىبي ويعلىكى دٍّ
شًٍسد.ع ىءٍكًجٍدًلد.ع ىًإش عيع ع ع{كىوىبي ويعًب ى عًن عوىٍشتى عال  شي بى ع.ٓهػىٍةًجدي

============================================== 
ػءفىع ىٰمػ ع ىٍ ػركلععْ عًعػآىعالمىٍو ي بىػًةع ى عالن ػءسي :عوىف عرى ٍػعىعالص ػٍ ًتعبًءلػ ٍ ًدعًاػلآىعهػىٍنصىػًدؼي ع آعابآع ىس ءسو عابٍػآيع ىس ػءسو ً عالن سػدلع ىػءؿى
عًنذىاعأىًمٍك يعيع عوىٍ مىميعًنذىاعاٍشصىدى ي اعًبٰ ًلكى  ػءؿ:ععركا عالفلخءفلك دعركاهةعوخدلع دعصحلحل مءع ػآعابػآع سػءسعع«.:ع يٍنتي

 بءل وسلد".ع" نتعو دؼعاشقضءوعص ةعرأ ؿعالع
ػػلٍّ يعاا:} ػػآعشػػ ادعبػػآعوكسع لمػػءعركا عالسخػػءرلع ػػءؿععٓ عػػمعع–ععىػػءعصىػػنػىٍكتيع..عنلػػ عشػػدععالم  يػػم عكذ ػػد ععػػآ:عع–ً ٍةجىءًرعٍأػػأى

عًعػع ءؿ: ػءتى عًاػلآىعهيٍصػًس يع ىمى عدىخى ىعاٍلجىن ةىعوىٍكع ىءفىعًعٍآعوىٍ ً عاٍلجىن ًةعكىًنذىاع ىػءؿى عًالآىعهيٍمًمدع ىمىءتى {لعكركلعٍآعهػىٍ ًعػًععًعثٍػمىػعيعًنذىاع ىءؿى
ػءعًاػلآىعهيٍصػًس يعال دع معبق لع:ع}ع عهػىقي لي ىءعوىاىع ن ػةيعك عهػىقي لي ى سىػٍتعلىػعيعاٍلجى رهع ػىٍسػ ىعوىٍفعهيٍصػًس ىعن عكى ى  هعًالآىعهيٍمًمدع ػىلىأًيدع ىمىٍلػًعع ىػ ى

عكو  دؼ. رهع ػىٍس ىعوىٍفعهيٍمًمدعًن عكى ىسىٍتعلىعيعاٍلجىن ةيع{علع"وب و":عومعو د  ع ػىلىأًيدع ىمىلًعع ى ى
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هنب بداَت خخٌ صالة ادلغسةع ٍِ  ع
عالن ءرًعالم ع}ع عهىءع ىمًهميعلعٔ{ع يم عوىً ٍدشٌءعًعآى عهىءعكىج ءريلعًبدىٍامً كى

ن ةالم عع} عاٍلجى عهىءذىاعاٍلجىٍضً عاٍلكىًظلم{ع يم عًنش ءعشىٍمأىليكى ع.لعبًجىٍضًمكى
عال  رى ىءًتعالكي ع} عهىءععيٍحًمآ{عالم  يم عًنش ءعشىٍمأىليكى ع.لعبًًإٍامىػءًشكى
هنب بداَت خخٌ صيىاث اىظهس واىعصس واىعشبءع ٍِ ع

عالقصلد){ععولم ععع.هىءعولم ع.هىءهىءعولم عع}عل(بءٍلمى ٍّعالط ه ){عععػهىءعولم عع}   .بءٍلمى ٍّ
عشىٍدووع ع ىمى ع ي ٍّ عكىً لًمدعكىوىٍشتى عكىلل  عكىوىشتى عاىٍمًسدعكىوىٍشتى عرىبٍّدعكىوٍشتى وىٍشتى

ل عرىبٍّدع ى هده عالد ب  عالٍع ىًنٍكمى عكىشًٍكمى عكىشًٍكمىعل ل عكىًلدٍّ عاٍل ىًلد  عكىشًٍكمى عاىٍمًسدل حىٍمبي
عكىً ل عيىفىءويعًمداٍل ىً ل ي ععىٍآ عيٌػٍدزيؽي ععل ل عاٍلكىمًهمي عاٍلقىً م  عكىوىٍشتى عايس كى عارزي ٍػنىء الم  يم 
ع عًب عشىٍ بًل ىٍ  ًععالخىءًلصى عالوىدًهًم ععٕكى ععىءعهىفي بعل ع يدبىءنعهىٍمحىقي عارزي ٍػنىء الم  يم 

عاى ىع عالسىلًآ عًعآى نىكى عكىبػىلػٍ نػىنىء عالكىلآًعبػىلػٍ ع ىمى  عاٍلكىلآي عيػىقىعى  
عٖ عهػىكيم نىءعال ع ىمىء ن لم  يم 
عاٍلكىءلىًملآٍع ءنعهى يكـيعلىنىءعهىءعرىب  ع.كًنامىءشىءنعهىفمىمينىءعكى ىٍض نع ىًظلمى

عأيسحىءشىكىع ع ى ًلكى ع:عًبًمدٍّ
 
ٗ                              

============================================== 
عاٍأػ ىجىءرىعًعنٍّػدع ىػأىً ٍد يلع:}عىءعاأٍع ءؿعع آعوبدع دهدةععٔ عنف ع ىٍسػ ىؾى عن ع ىءلىػًتعالن ػءريعهىػءرىب   ىجىءرىع ىٍس هعًعػآىعالن ػءًرعأىػٍسعىععىػد اتو

ع ي شىءنعأىػأىلىنىدع ىأىٍدًخميػ عًنف ع ىٍس ىؾى عًن ع ىءلىًتعاٍلجىن ةي:عهىءعرىب  نػ ةىعأىٍسعىععىد اتو ع ىٍس هعاليجى ةى{عركا عوبػ عهكمػ عبإأػنءدع مػ ععيعاٍلجىن ػكى عأىأىؿى
عشدطعالصحلحلآعكالحء ملع

عالخءلصع:عالصء دلعش بع:عالٌف بع  ععءعاخ م عبةلد ععآعاألشلءو.لعٕ
عالسٍلآع:عالجيٌد ةلعا  عيقععالكلآع م عالكلآ:عومع لآعالسصلدةع م ع لآعالحقلقة.عهمحق:عهمه عكهسل .لعٖ
ن ػًةععىػ:ع}ع ءؿ:ع ءؿعرأ ؿعالعع آعوبدعوعءعةععٗ ٍكػعيعًعػٍآعديخيػ ًؿعالجى ع يػ ٍّعصىػ ةوععىٍو ي بىػةوعلىػٍمعهىٍمنػى ٍآع ىػدوىعآهىػةىعالويٍدًأػدٍّعديبػيػدى

عً ػدعلع ػءؿ:ع ػءؿعرأػ ؿعالع{عركا عالنمءئدعكالطسداشد.عك ػآعالحمػآعبػآع مػدععًن  عوىٍفعهىمي تىع :ع}عىػٍآع ػىػدىوىعآهىػةىعاٍلويٍدًأػدٍّ
عءفىعً دعًذع ًةعاًلعنلى عالص  ًةعاأليٍخدىل{عركا عالطسداشدعبإأنءدعامآ.ديبيًدعالص  ًةعاٍلمىٍو ي بىًةع ىع
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ع{الم عيعوىٍ سػىديع}عععع{اٍلٌحٍم يعلًم ع}عععع{أيٍسحىءفىعالم ع}
ع ىمى ع ى ٍّع}ع عكىلىعيعاٍلحىٍم يعكى ي ى علىعيعلىعيعاٍلميٍمكي  عًنلىعىعًن عالم عيعكىٍا ى يع عشىدًهكى

عالم ًععصىم عع..شىٍدووع ىً هدي. عَُ{ًععكىأىم مىع عالم عيع ىمىلٍع عًنلىعىعًن عالم عيععيحىم  هعرىأي ؿي
               

                          

         ُُ 

ع ىن عع} ع ىءٍ في عالكىٍج ى ع ىدًهمهعييًحب  ع ىجي   عُِ{ءعالم  يم عًنشٍّكى
عالكىءلىًملآع}ع شٍػلىءعكىا ًخدىةعهىءعرىب  هًآعكىال   عكىالكىءً لةىعً دعال ٍّ عالكىٍج ى الم  يم عًنش ءعشىمأىليكى

}ُّع
============================================== 

عالىععى عىػءنعكىعىع آعوبدع دهدة:ع ءؿععَُ ػدى سػ   عًػلآىع:ع}ععىٍآعأىس  ىع دعديبيػًدع يػ ٍّعصىػ ةوععى عىػءنعكىعى عًػلآىعكىاىًمػ ىعالىععى عىػءنعكىعى عًػلآىعكى ى
عًيٍمكىةيعكىييٍمكي فىع و ى ٍمكى ع ىمىػ ع يػ ٍّعشىػدو عكيلىػعيعاٍلحىٍمػ يعكى يػ ى علعيعاٍلميٍمػكي ـىعاٍلمىءئًة:ع عنلععن عاليعكىٍا ى يع عشىدًهكى عيىمىء لعع؛ععيم ع ىءؿى  ىػً هده

ًنٍفع ىءشىٍتعًعٍث ىعزىبىً عاٍلسىٍحًد{عركا ععممم.عكآهةع عكيًجدىٍتعلىعيعخىطىءهىء يعكى   :َٔععآعأ رةعكء د.ع
ع.لعأ رةعآؿع مدافٖآهة:ععُُ
ركلعال دع معكالنمءئدعكابآععء ةع آع ءئفةعرضدعالع ن ءع ءلػت:ع}عهػءعرأػ ؿعالعنفع ممػتعللمػةعالقػ رلععػءعو ػ ؿععُِ

ع.:ع  لد:عالم معنشكع ج ع دهمعيحبعالكج ع ء فع نء{ ل ء؟ع قءؿع
ةوعهىػٍ  يعع:ع} ءؿ:ع ءؿعرأ ؿعالعع آعوبدع دهدةععُّ عاٍلميكىء ىػءةىععىػءعًعػٍآعدىٍ ػ ى عػعالم  يػم عًنشٍّػدعوىٍأػأىليكى ػءعاٍلكىٍسػ يلعوىٍ ضىػ ىعًعػآى  عًب ى

شٍػلىءعكىا ًخدىًةع ععع{عركا عابآععء ةعبإأنءدع ل .ً دعال  
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عهىءالم  يم عهىءععيعع} عالقيمي ًبعكىاألىٍبصىءرععػىسٍٍّتع ػيمي بػىنىءع ىمى عًدهنكى عُْ{وىلم ععقىمٍّبى
عًرضىءؾىعع} عكىالن ءًرععالم  يم عًنش ءعشىمأىليكى عًعٍآعأىخىًطكى  ُٓ{كىالجىن ةىعكشػىكي ذيعًبكى

عهىءعوىلم عع } عكىايٍمًآعً سىءدًيكى عكىشيٍوًدؾى عُٔ{الم  يم عوىً ن ءع ىمى عًذٍ ًدؾى
إىل هنب َنخهً وزد خخٌ صيىاث اىظهس واىعصس واىعشبءع 

ع 254وبعدهب َقسأ دعبء "اىيهٌ إّل أٍسحنب ." بصفحت  
عبًلىً ً ع عًنلىعىعنًعع} عكىلىعيعاٍلحىٍم يعهيٍحًلدعكىهيًملتي علىعيعلىعيعاٍلميٍمكي  عالم عيعكىٍا ى يع عشىدًهكى

ع ىمى ع ي ٍّعشىدووع ىً هدهع ع()ُٕ{الخىلديعكى ي ى
ععالم  يم عًنشٍّد}ع عكىعى ًئوىً كى عكىويشً  يعاىمىمىةىع ىٍدًشكى (عويٍشً  ىؾى /وعمىلتي )وصسىحتي

عًنش ع عكى ىًملعىعخىمًقكى علىكى ع عشىدًهكى عكىا ىؾى عالم عيعال ً مع عًنلىعىعًن عوىٍشتى عوىٍشتى كوىف عكى
عكىرىأي ليكىع شىءعكىعىٍ  شىءععيحىم  انعصىم  عالم عيع ىمىٍلًععكىأىم مىع ىٍس يؾى عُٖع{أىل ى

ع ىًمنٍعع} عالم  يم ععىءع)وىٍصسى ى/وىٍعمى (عًبدعًعٍآعشًكمىةوعوىكعبًأىاى وعًعٍآعخىمًقكى عكىٍا ىؾى كى
عالف وديع عالحىٍم يعكىلىكى ع ػىمىكى علىكى عُٗ{ع عشىدًهكى

============================================== 
عركلعال دع مع آعش دعبآعا شبع ءؿ:ع متعألـعأممةعرضػدعالع ن ػءعهػءعوـعالمػؤعنلآععػءعو ثػدعد ػءوعرأػ ؿعالععُْ

عالقيمي ًبععػىسٍٍّتع ػىٍمًسدع ىمى عًدهًنكىععءفعو ثدعد ءو ع}نذاع ءفع ن ؾ؟ع ءلت:ع  ع.{عهىءععيقىمٍّبى
ن ػةىلعكىعىػٍآعاٍأػ ىجىءرىعًعػآىع:ع} ءؿ:ع ءؿعع آعوشسععُٓ ن ػةي:عالم  يػم عوىٍدًخٍمػعيعاٍلجى لع ىءلىػًتعاٍلجى ععىػد اتو عالم عىعاٍلجىن ةىععى ثى عىٍآعأىأىؿى

لع ىءلىًتعا ععىٌداتو ع{عركا عال دع معكالنمءئدعكابآععء ةعكابآعاٌسءفعكالحء م.لن ءري:عالم  يم عو ٍد يعًعآىعالن ءرًعالن ءًرععى ثى
عهىػءععيكىػءذي!ع ىعوخ عبلػ  لعك ػءؿ:}ععركلعوام عكوب عداكدعككلد مءع آععكءذعوشعععُٔ لعويكًصػلكى هىػءععيكىػءذي!عكىالم ػًععًنشػدعأليًاس ػكى

عً دعديبيًدع ي عصى ىةوعوىفٍع عكىايٍمًآعً سىءدىًيكىععيى ى ىآ  عكىشيٍوًدؾى :عالم  يم عوىً ندع ىمى عًذٍ ًدؾى ع{.عيػىقي ؿى
ع ػءؿ:ع}عوشػععع آعوه بععُٕ عكى يػ ى ٍمػ يعهيٍحلًػدعكىهيًملػتي عكىلىػعيعاٍلحى علىػعيلعلىػعيعاٍلميٍمػكي :ع ىعًنٰلػعىعًن  عالم ػعيعكىٍاػ ى يع ىعشىػدًهكى عىػٍآع ىػءؿى

لع ىءفىع عًعٍآعكىلىً عًنٍأمىءً ل ىععع ىمى ع ي عشىٍدووع ىً هده  {عركا عالسخءرمعكعممم. ىمىٍآعوىٍ  ىقىعوىرٍبػىكىةىعوىشٍػجيسو
عع ػػءؿ:ع}ع ػػآعوشػػسعوفعرأػػ ؿعالععُٖ عكىعى ىًئوى ىػػكى عكشيٍفػػً  يعاىمىمىػػةىع ىٍدًشػػكى عًاػػلآىعهيٍصػػًس يعالم  يػػميعوىٍصػػسىٍحنىءعشيٍفػػً  يؾى عىػػٍآع ىػػءؿى

عالع عنلٰع عبًأىش كى ع ػدعكى ًملعىعخىٍمًقكى عالعلىػعيععىػءعوىصىػءبى عن ٌعكىجىػدى عكرىأيػ ليكى لعكىوىف ععيحٌمػ انع ىٍسػ يؾى علىػكى ع ىعشىػدًهكى عكىٍاػ ىؾى عىعن ٌعوىشٍػتى
مىًةعًعٍآعذىٍشبوع عالم لػٍ ع دعيًٍمكى عالعلىعيععءعوىصىءبى عهيٍمًمدعكىجىدى لعكنٍفع ىءلى ىءعًالآى ع{عركا عوب عداكدعكال دع م.عهػىٍ ًعًععذىًلكى

عهيٍصػًسحيع:ع}ع العبآعكٌنءـلع ءؿ آع سعُٗ عًاػلآى ععكعىٍآع ػءؿى لع ػىمىػكى علىػكى ػدًهكى ع عشى عكىٍاػ ىؾى ػةوع ًمٍنػكى الم  يػم ععىػءعوىٍصػسى ىعبًػدعًعػٍآعشًٍكمى
مىع علىلػٍ عهيٍمًمدع ػىقىٍ عوىد لعشيٍودى عًالآى عًعٍث ىعذىلكى عهى ًعًعلعكىعىٍآع ءؿى لع ػىقىٍ عوىد لعشيٍودى عالف ٍودي ٍم يعكىلىكى ع{لعوب عداكدعكالنمءئد.عً عًعاٍلحى
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عً دعشًكمىةوعكى ىءً لةوعكىأىٍ دولع ىمًٍدًشدعشًٍكمىةنع}ع (عًعٍنكى /وعمىلتي الم  يم عًنشٍّدع)وصسىحتي
دىانعً دعال يشلىءعكىا ًخدىًةع عَِ{كى ىءً لةنعكىأى ػٍ

عبًءلم ًععيػىكىءلى عرىب ءعكىبًءاًع}ع شىءععيحىم  وعصىم  عالم عيع ىمىٍلًععرىًضلتي عًدهنىءنعكىًبمىل   أ ـً
عُِ{كىأىم مىعشىًسل ءنعكىرىأي  نع

ءًتعالم ًععال  ءع ععوى ي ذيع}ع ععىءعخىمىقىعًبوىًممى ءعًعٍآعشىدٍّ عِِ{عءًتع يمٍّ ى
ععىعىعاٍأًمًععشىع}ع عدوهعً دعاألىٍرًضعك عً دعالم مىعبٍمًمعالم ًععال ً مع عهىضيدي ءًوعكى ي ى

عِّ{عًملميعالم ًملعيعالكىع
 ،ِْ{علمًع}عوى ي ذيعبًءلم ًععالم ًملًععالكىًملًمعًعػآىعالف لط ءًفعالد  

إىل هنب َنخهً وزد خخٌ صالة ادلغسة ع 
ع 254وبعدهب َقسأ دعبء "اىيهٌ إّل أٍسحنب ." بصفحت 

============================================== 
ع آعابآع سءسلع ءؿ:ع}ععَِ عشًٍكمى ىػكى ػةوعكى ىءً لىػةوعكىًأػٍ دولع ىػأىًيم ع ىمىػد  عً ػدعشًٍكمى عًعٍنػكى عًنذىاعوىٍصسى ى:عالم  يم عًنشػدعوىٍصػسىٍحتي ععىٍآع ىءؿى كى ىءً لى ىػكى

عػلعًنذىاعوىع ععىد اتو شٍػلىءعكىا ًخدىًةعػععى ىثى عً دعال   دىؾى ع{لعابآعالمن .عوىٍفعهيً م ع ىمىٍلعًععٍصسى ىعكىوىٍعمىٰ ع ىءفىعاىق ءنع ىمى عالم ًععكىًأ ػٍ
ععهقػ ؿ:ع آعالمن رع ءؿ:ع}أػمكتعرأػ ؿعالعع{:ُِعُِ ػ وععًنذىاعوىٍصػسى ىععىػٍآع ػءؿى عًدهنػءنعكىًبميحم  عبػءلعرىبًّػءعكبًءاٍأػ ىـً رىًضػلتي
ن ػػةى{عركا عالطسداشػػدعبءأػػنءدعامػػآل"الم لم":عالوجلػػ لعك ػػدعركاهػػةعوبػػدعداكدع ىأىشىػػءعالٍػػم ً لميع خيػػ ىف عبًلىػػ ًعشىًسلًّػػءع ً عاى  ػػ عويٍدًخمىػػعيعاٍلجى

عًدهنءنعكىًبميحم  وعشىًسلًّءع ءفىعاىقًّءع ىمى عكال دع م:} عبءلعرىبًّءعكبًءاٍأ ىـً عهيٍمًمدعرىًضلتي عًالآى ع{عالعوىٍفعهػيٍدًضلعيععىٍآع ءؿى
عع قءؿ:عهءعرأ ؿعالععءعلقلتععآع قدبعلػ ك ندعالسءراػة؟ع ػءؿ:}عر  عنل عالنسدعع آعوبدع دهدةع ءؿ:ع ءوعِِ وىعىػءعًنش ػكى

ع ػػدععىػػءعخىمىػػقىعلىػػٍمعهىضيػػد ؾى ػػءعًعػػٍآعشى ػػءًتعالم ػػًععال  ءع ػػءًتع يم ى عوى يػػ ذيعًبوىًممى ػػٍلتى عًاػػلآىعوىٍعمى {علعركا ععمػػػممعكال دعػػ معكاٌمػػنععلىػػٍ ع ػيٍمػػتى
لػمعيضػد عايٌمػةعيمػكعالملمػة"ع ػءؿععوى ي ذيعًبوىًممىءًتعالم ًععال  ءع ءًتعًعٍآعشىدععىػءعخىمىػقىعع ثععداتععكلجظع:ع}ععآع ءؿعالآعهممد:

ع.أ ل :عك ءفعو منءعيكمم  ءع وءش اعهق ل ش ءع  عللمة:ع م كتع ءرهةععن مع ممعيج عل ءعولمءنع{
عًاػلآىعهيٍصػًس ي:عًبٍمػًمعالم ػًعع:ع}هقػ ؿ:ع ػءؿعرأػ ؿعالعع آعوبءفعبآع ثمػءفع ػءؿ:عأػمكتع ثمػءفعبػآع جػءفععِّ عىػٍآع ىػءؿى

ػأٍع لعلىػٍمعيػىٍججى ععىػد اتو عالم ػًملعيعاٍلكىًمػلميلععىػ ثى ععىعىعاٍأًمًععشىػٍدوهع ػدعاألٍرًضعك ع ػدعالم ػمءًوعك يػ ى  يع ىءً ئىػةيعبىػ ووعاى  ػ عال ً مع عهىضيد 
ٍأ يع ىء ًع عهيٍمًمدعلىٍمعيػىٍججى لعكنٍفع ىءلى ىءعًالآى ع{عركا عكابآعاسءفع  عصحلحععلعكلععركاهءتعوخدلع.ئىةيعبى ووعاى   عهيٍصًس ىعهيٍمًمدى

 ػءؿع سػ عالقػداوةع ػدعالصػ ةع:ععركمع دعأنآعوبدعداكدعكال دع معكالنمءئدعكابآععء ةعكالسل قدعككلد مءعوفعالنسدععِْ
ع.{عً عكشػىٍجًخًععكشػىٍجًثعًعوى ي ذيعبءلعالم ًملًععالكىًملًمعًعآىعالف ٍلطىءًفعالد ً لًمعًعٍآع ىٍممًع}ع
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        ()ع
ععالم  يم عع} عكىاد ىٍعع ىن ءعالف د  دى لػٍ صى ٍّع ىمى عأىلً شىءععيحم  وعكىآًلًععكىأىم مىعكىوىٍ ًطنىءعالخى

عالكىءلىًملآىع ع()ع{كىشىجٍّنىءعكىاٍشًجنىءعهىءعرىب 
عكى ع ػيٍ ةىعًن عنىءعالم عيعكىشًٍكمىعال ىً ل يعاىٍمسػيع}ع عك عاىٍ ؿى ٍ لى عكىشًٍكمىعالن ًصلدي شًٍكمىعالمى

عالكىًظلًمعبًءلم ع ع()ع{ًععالكىًمدٍّ
ـيعهىءعكىاً دعهىءع ىءً دعهىءعشىعع} ع()ع{ءعوىلم ععءً دعهىعهىءعاىًجلفيعهىءعأى 
ع                        

                          

                       
                           

                     

                        

                      

                       ِٓ 

           ِٔ 

                            

============================================== 
عً  ىءبىػػءنع ػىٍسػػ ىعوىٍفع ػػءؿع:}عع ػػآعالنسػػدعع(ععػػآعأػػ رةعالسقػػدة. آعالنكمػػءفعبػػآعبفػػلدعِٖٓلِٖٔا ه ػػءفع)عِٓ نف عٱلم ػػعىع ى ىػػبى

قىػػدىًةلع ػػءعأيػػ رىةىعاٍلسػى ػػ ىمىعًبً مى ػػٍلًآعخى عًعٍنػػعيعآهػى ػى ع ىػػأىشٍػمىؿى عبًػػأىٍلجىدع ىػػءـو ػػٍم ىاًتعكىاألىٍرضى ػػءعهىٍخميػػقىعالم  ع ىعهػىٍقدىبػي ى علىلىػػءؿو  ىعيػيٍقػػدىآًفعً ػػدعدىاروععىػػ ىثى
ع{عركا عال دع معكالنمءئدعكابآعاسءفعكالحء م.عشىٍلطىءفهع
ع(عأ رةعالسقدةع.ُّٕا هةع)عِٔ
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           ِٕ              

                  

ِٖ                         

        ِٗ             

        َّ             

                  ُّ   

           ِّ             

   ّّ              ّْ  

         ّٓ            

ّٔ                       ّٕ   

                        

  ّٖاوىشىءعع عوىٍ  ى عوىٍ ًمٍك عهىء ػى  ءري عهىءعيٍن ىًقمي عهىء ىمًهمي عهىء ىً م الم  يم 
عكىالويج ءرىع عهىءعكىديكديعععالمينىءً ًقلآى عهىءع ػىل  ـيعهىءعبىءًأ ي عهىءعاىد  عهىء ي  كسي هىءعهىءعىًمكي

ع عولم عي عهىء عأىدًهعي عهىء عكىاًأعي                

ع(عأ رةعآؿع مداف.ُْٕا هةع)عِٕ ==============================================
ع(عأ رةعاألشكءـ.ٕٗا هةع)عِٖ
ع(عأ رةعاأل داؼ.ٖٗا هةع)عِٗ
ع(عأ رةعاأل داؼ.ُٔٗا هةع)عَّ
ع(عأ رةعه شس.ٖٓلٖٔفع)ا ه ءعُّ
ع(عأ رةع  د.ٔٓا هةع)عِّ
ع(عأ رةعه أف.ْٔا هةع)عّّ
ع(عأ رةعالمؤعن ف.ُُٖا هةع)عّْ
ع(عأ رةعالفكداو.ُٗٔا هةع)عّٓ
ع(عأ رةعالقصص.ُِا هةع)عّٔ
ع(عأ رةعالمم حنة.ْا هةع)عّٕ
ع(عأ رةعالمم حنة.ٓا هةع)عّٖ
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  عع                  عّٗالم  يم عع
ء عوىع ٍن ػى يمى ء عرىب عع ىآًعنىءع ىمى عهىء ععىكىنىء ع ىويٍآ ععىكى يمىء ع يٍنتى  ععالكىءلًملآىععكى ىمىء

                    .    

                   عَْع
عوى  عوىٍ مىٍوتى ء عكى ىمى عالم لئىءًت ع ىًقنىء عالم لئىءًت عكى ػىٍل ىعي ع ىمىء ع ىأىٍ ًمٍكعالم  يم  او ي  ى

هآىع ًً عالكىءلمى عرىب  عهىء اوىشىء ... وى  ى          

                    

            ُْعكى عع  عاىٍ ؿى
عالكىمٍّدعالكىًظلمًع ػيع عًن عبًءلم ًع ةى ع ىأىطًكمنىءععِْع ى عًعآع ي عو عوىٍطكىم ػى يٍم ء ع ىمى الم  يم 

عالكىءلىًملآىع عرىب  عهىء ع ىآًعن ء عخى ؼو عًعٍآ عآعىن ػى يٍم   كى ىمىء    

                   

                ّْع ىمىءعع الم  يم 
عالةىمٍّع ٍل ىعيعًعآى علىعيع ىءأ ىًجٍبعلىنىءعكى ىمىءعشىج  عالكىءلىًملآىععاٍأ ىجىستى ععع ػىنىجٍّنىءعهىءرىب 

ع.كىصىم  عالم عيع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحمٍّ وعكى ىمى عآًلًععكىصىحًسًععكىأىم مىع
وبعدهبإىل هنب َنخهً وزد خخٌ صالة اىصبحع ، 
ع ىخبىل وهى َقسأ بعد خخٌ مجُ  اىصيىاثا دعبءاىَقسأ 

ع(عأ رةعطع.ْٓلْٔا ه ءفع)عّٗ ==============================================
ع دع.(عأ رةعكءْْلْٓا ه ءفع)عَْ
ع(عأ رةع دهش.ُ:ْا هءتع)عُْ
ةىعًن  عبءلع ءؿعلع:ع}  ع"عع:عوفعالنسدع آعوبدعع أ ععِْ عك ع ػي   عًعٍآع يني ًزعالجىن ةًع ىًإشػ  ىءعع عاىٍ ؿى مه ع{عركا عالسخءرمعكعمممع.ع ىنػٍ
حػػ تعك ػػدع" عنلػػععن عوشػػتع:ع}د ػػ ةعهػػ شسعبػػآعع ػػ عال ػػدعد ػػءعب ػػءعك ػػ ع ػػدعبطػػآعال(عأػػ رةعاألشسلػػءوع. ػػءؿعٕٖلٖٖا ه ػػءفع)عّْ

أػػسحءشكعنشػػدع نػػتععػػآعالظػػءلملآ"ععػػءعد ػػءعب ػػءععمػػممع ػػدعشػػدوع ػػ عن عاأػػ جءبعالعلػػع{عوخد ػػععااعػػءـعوامػػ عكال دعػػ معكالنمػػءئدع
ع.كالحء معكالسل قدعكالضلءوع آعأك عبآعوبدعك ءصع
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ع ىمى عع عشًكمىةن علىنىء عوىأ ىهتى عًلمىآ عشى  ي ى عبًأىٍف عوىعىديػىنىء عًنشٍّكى الم  يم 
دىع لػٍ عخى ع ىن ء عالكىمىاًئًم عوىبىء عويٍأ ىءذىشىء عييجىءًزم عوىٍف ع؛الجىمىاوًععهى هًعل ػىنىٍمأىليكى

عكا ًخدىًةل شٍػلىء عال   عً د عكىخىٍلدو عكىًرٍض ىافو عوىهآىعععًبمىٍةًجدىةو عكىًنخ ىاشػىنىء كىيىمنىحينىء
ع ىءشي ا عكى ىٍلفى عع؛ ىءشي ا ععىكىءًصلكى عًعٍآ عكىالًحٍجفى عكىال    لقى عبًءلم ن ًة الكىمى ى

عكىاألىٍشدىارًعع‘أيٍسحىءشىكىع عالف دٍّ عاعلكىًعآى نىًة عً  ػٍ عكىالمىمءًتلكىًعٍآ كىًعٍآععلمىٍحلىء
نىًةعالمىًملًخعال    ءؿًع عظىػءً دىةنعكىبىػءًطنىةنعهىػءععلً  ػٍ عكىوىأًسٍغع ىمىلنىءعشًكىمىكى عيًجلبى

علم مىعػ ىمى عآًلًععكىصىحًسًععكىأىعلًٍّ شىءععيحمٍّ وعكىعػػكىصىم  عالم عيع ىمى عأىعلعْْال   ىءو
ع عكىيػىكىءلى  عيػىسىءرىؾى عالم عي عوىٍ مىًكلآىعكىرىًضدى عالم ًع عرىأي ًؿ عوىٍصحىءًب عع ىٍآ

            

                    

الَفاحَتة  
للق سسعوش ارع  اعال  ءوع..ععدا سءنعع أع نعع؛ك م عالمده عوفعهةمألع لنلع

  عقدوعالصم اتعالم   رةعهعمععلاعععآع ءلمعالممو تعاأل م بدكع
صسءاءنعوكععمءوانلعكل ع دعشةمعععنجددانعوكععععالجمء ةعلعالصجحءتعال ءللة

ع.  اعكبءلعال   لق..عنذاعايمععال  تلع

============================================== 
اًبعًنذىاع ػىدىغىعوىاى ي يٍمعًعآىعال  فىع:ع} ءؿ:ع ءؿعرأ ؿعالعع آعوبدع دهدةععْْ :عًعػٍآع ىػ ى   ً عا ًخًد.ع ػىٍملى ػىكى  ٍذعبًءلٌمًععًعػٍآعوىرٍبىػعو

عاٍلمىًملً عال    ءؿًع نىًةعاٍلمىٍحلىءعكىاٍلمىمىءًت.عكىًعٍآعشىدٍّ اًبعاٍلقىٍسًد.عكىًعٍآعً  ػٍ ع{عركا عالفلخءفع.ع ى ىن مى.عكىًعٍآع ى ى
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 ربُّب:
  تسََّاىبَ سُِْالة عيً خَاىسببَُّّت فً اىصَّ اىفخىحبثُ

 بضً أبً اىعصائٌ د ٍَََّحَد ٍُُِّد اىعَّىإلٍبً اجملدِّ


 اىدُّعَبءُ اىقُسْآٍُِّّ 


 

 عع ع عع  ععع   عع
  ععع  ع  ع عع ع ع  ع

 عع  ع ع  عع ع ع ع
  عع   ع  عع   عععععْٓ.آهنيع

ع
 عع  ع   عع عععع ع عع

 ع  ع   ع  ع  ع  ع  ع ع
ع ع  ع عع  ع  ععع ع  ع

 ع  عع   ع  ع ع ع  عع    ع ع

============================================== 
عءؿع: نػتعوصػٌمدعبءلممػج علع ػ  ءشدعرأػ ؿعالع ػع(عأػ رةعالجءيحػةع: ػآعوبػدعأػكل عبػآعالميكمػٌدعُ:ٕا هءتع)عْٓ

اأػػ جلس اعلعكلمدأػػ ؿعنذاعولػػمعهقػػ عالعيكػػءل :ع  مػػمعو سػػعلععػػمعويل ػػعع قمػػت:عهػػءعرأػػ ؿعالعلعنشٌػػدع نػػتعوصػػمدلع قػػءؿ:}
األشجءؿ[لععمع ءؿ:عأل ٌممنػكعأػ رةع ػدعو ظػمعأػ رةع ػدعالقػدآفع سػ عوفعيخػدجععػآعالممػج لع أخػ عبلػ معُٓ]عد ء م
دشػءعوفعشخػدجع مت:هءرأػ ؿعالعنشػكع مػت:عأل ٌممنػكعو ظػمعأػ رةع ػدعالقػدآفلع ػءؿ:عالحمػ علعربعالكػءلملآع ػدع ممءعورع

ع  عصحلحعع.عالمسععالمثءشدعكالقدآفعالكظلمعال معوكيل عع{لعركا عاألعءـعالسخءرمع
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   ْٔع
عععع عع ع  ع   ععع

  ع عع  عع ع عع   ع عع عع ع
ع ع ع عع   ععع ع ع  ع  ع

ععع ع  ع ع ععع  عع  ع
  ع   ع ععع  ع   عع ع  ع

 ع47
ع ع  ع عع   ع ع ع   عع

 ع ع ع    ع  ع  عع  ع عع
 ع عع   ع ع عع   ع ع  ع

    ععععع عع ع ع  ع  ع
 ع ععع عع  عع عع    ععع ع

ع ع  عع ع   ع ع عع   عع
 عع   ع عع  ع  ععع ع ع ع ع

  عع ع    ع  ع ع   ع   ع


عْٖ ع عع ع  عع ع   عع ع ع ع
============================================== 

ع ءؿ:}ع عيىٍجكىمي اعبػيليػع:وفعرأ ؿعالع(عأ رةعالسقدةع: آعوبدع دهدةعُ:ٓا هءتع)عْٔ علًنف عاٍلف ػلىطىءفىعهىًجػد   يىويٍمععىقىػءًبدى
عاٍلًسلًتعال ً معهػيٍقدىويعً لًععأي رىةيعاٍلسػىقىدىةع{.ركا عااعءـععمممع    عصحلحعععًعآى

ًبع:}عهىءعوبىءعاٍلميٍنػً ًرعلعوىيىػٍ ًرمعوىم عآهىػةوعًعػٍآعً  ىػء ءؿ:ع ءؿعرأ ؿعالعع(عأ رةعالسقدةع: آعوبٌ عبآع كبعِٓٓا هةع)عْٕ
عوٍ ظىمي؟لع ػيٍمتيع :عاًلععىكىكى عع  ع ع ع   ع    عاٍلًكٍمميعوىبىػءعاٍلمينيػً رع{ععل :علًلىً نىكى عً دعصىٍ ًرمعكى ىءؿى  ىضىدىبى

ػػً ً عا هىػػًةع ػػ عصػػحلحعلعكركا عااعػػءـعوامػػ عبإأػػنءدعصػػحل عكزادع لػػعع:}عكىال ػػً معشػىٍجًمػػدعبًلىػػً ً عًنف ععركا عااعػػءـععمػػممع ًل ى
عأىءًؽعاٍلكىٍدًشع{. عً ٍن ى عاٍلمىًمكى  ًلمىءشىءنعكىشىجى ىلًآعيػيقى ٍّسي

:}ععىػػٍآع ػىػػدىوىعبًػػء هػى ىلًآعًعػػٍآعآىًخػػًدعأيػػ رىًةع:ع ػػءؿعلعالسقػػدة(ع ػػآعوبػػدععمػػك دعالسػػ رمعِٖٓ:ِٖٔ{ع:ا ه ػػءفع)ْٖ}عْٖ
مىػػػةو؛ع ىجى ىػػػء يع{لعركا عالفػػػلخءفلعك" ج ػػػء " قىػػػدىًةعً ػػػدعلىلػٍ :ومعو مويػػػء ع ػػػدع لػػػءـعيمػػػكعالملمػػػة.ك ل ع ج ػػػء ع ػػػ عشػػػلطءفعيمػػػكععاٍلسػى

عالملمة.ك ل ع ج ء ععءعهو فععآعا  ءتع دعللم ع.ك ل عامسععب مءع ض نلعك ج ء عو دانعكع ابءن.كالعو مم.
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 عع عع   عْٗعع عع ع  ع
   عع   ع  ع  ع  ع  ع  ع    ع

َٓعع ع عع عع  ع ع ع ع
   ع ع   ع  عع   ع ع ع

  عع   ع ععع ع عع عع
  ع  عععععع  عععُٓع
 عع ع    ع  ع ع   ع   ع  ع

 ع   ع ع ع عع  ع ع ع   عع

  عع ع    ععع ع ع  ع

 ع  ع   ع ع ع  عع ع ع ع

  ع  ع ع   عع ع  ع ع عع ع

 ع ع  ع ع  ععع ع ععع

 ع  ع ع  ع ع ع  ع   ع ع ع

ِٓع ع  ع ع ع  ع عع  ع  ع   عع

 ععع  عع   عع عّٓ
 

============================================== 
ع(عأ رةعآؿع مداف.ٖا هةع)عْٗ
ع.(عأ رةعآؿع مدافُْٕا هةع)عَٓ
ع(عأ رةعآؿع مداف.ُّٕلُْٕا ه ءفع)عُٓ
:}عكىهٍػ هع ءلتع: ػءؿعرأػ ؿعالععع(عأ رةعآؿع مداف.ركلعال هممدع آع ءئفةعوـعالمؤعنلآعَُٗ:ُّٗ)ا هءتععِٓ ً ً عا هىءًتعكىلىٍمعهػى ػىجىو ٍدع{ ع.ًلمىٍآع ػىدىوىع ى
ع.(عأ رةعآؿع مدافُْٗ:ُٓٗا هءتع)عّٓ
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ع
  عع  ع ع   ع ع ع ع

  ععع ع ع ع   عع ع ع ع ع
عع  ع عع ع ع عع ع ع عع

 ع عع  ع ع  ععع  ع ع  ع
 ع ععْٓع ع  ع ع ع ع ع

 ع ع ع ع  ع    ع عععع
ع  عع  ععع  عع عع ع  عع

 عع  ع  عععٓٓع
عع ع ععع  عع  عع  ععع

 عع  ع  عع  عع ع ع  عٓٔع

============================================== 
تععػآعوكؿعأػ رةعاألشكػءـ:ع ػءؿع:}ععػآع ػدوعنذاعصػم عالةػ اةععػ ثعآهػءع(عأ رةعاألشكءـ. آعابآع سءسعُ:ّا هءتع)عْٓ
..الحمػ علعالػػ معخمػػقعالمػػم اتعكاألرضع..عنلػػخعشػػمؿعنللػػععوربكػػ فعولػفععمػػكلعهو ػػبعلػػعععثػػ عو مػػءل ملعكشػػمؿعنللػػععع

عمكععآع  ؽعالمم اتلعكعكعععدزبةععآعا ه لعكنفعوكا عالفلطءفع دع مسععشػلئءنععػآعالفػدعضػدبععا ػ عهوػ فعبلنػععكبلنػعع
ـعالقلءعةلع ءؿعالعيكءل :ع"وشءعربكلعكوشتع س ملعوعفدع دعظمػدلعكوشػدبععػآعالوػ عدلعأسك فعولفعاجءبلع إذاع ءفعه ع

كاك م ععآعالمممسل لعكودخػ عالجنػةعبػ عامػءبعك ع ػ اب{.عاػ هحعكدهػبع ػدعاأػنءد عنبػدا لمعبػآعاأػحءؽعالصػلند:ع
 عأكل عبػآعالممػلبعكعدأػ ع ءؿعال ارع طند:عع دكؾعك ءؿعاألزدم:عزائغلعلوآعكعقععابآعاسءفلعكلععشء  ععد  عععآععدأ

 ػءؿ:}عهػءعربعوخسدشػدعبأ مػكلعالػ هآع ػمعو مػكلعالػ هآعيػؤكه مع ػدعظػ ععوبدعالمخءرؽع آعزه عبػآعوأػمم:عوفعع أػ ع
ع عظ عن عظمك.ع ءؿ:ع ػمعالطػء دةع مػ ب ملعالسدهئػةعوهػ ه ملعالػ هآعه حػءب فعلج لػدعالػ هآعنذاعذ ػدتعذ ػدكاع  دشكلعهـ 

هآعهمسة فعال ض وع م عالموءر لعكهنلسػ فعنلػ عذ ػدمع مػءعينلػبعالنمػ رعنلػ عك د ػءعالػ هآعبدلعكنذاعذ دكاعذ دتعب ملعال 
عالنػءسلع هةضس فعلمحءرعدعنذاعاأ حمتلع مءعهةضبعالنمػدعنذاعاػدبلعكالػ هآعهومجػ فعبحسػدلع مػءعهومػفعالصػسدلعبحػبٍّ

عكللءو"لعكالسل قدع دع"الفكب"لال هآعهكمدكفععمء  ملعكهم ةجدكفعبءألأحءر"ع{لعوخد ععابآعوبدعال شلءع دع"  ءبعاأل
ع ػدع يػ ٍّعهىػػٍ ـعع آعالنسدعع(عأ رةعال  بةلعركلعابآعالمن ع آعوبدعال رداوعُِٖلُِٗا ه ءفع)عٓٓ  ءؿ:ع}ععىٍآع ىػءؿى

"اػػػلآعهيصػػس يعكىاػػلآىعهيٍممػػد:ع   ع عع  ع ع عع   ع    عع  ع ع    ع    ع؛ععع ػػسىعىععىػػد اتو "عأى
شلىءعكىا ًخدىةع{. ع ىجىء يعالعيػىكىءل ععىءعو م عيعًعٍآعوٍعًدعال  

ع(عأ رةعطع.ِٓ:ِٗا هءتع)عٔٓ
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عععع ع   ع  عع  ععع
 عع ع ع  عع  ع ع   عع  ع ع

ٕٓعع ععع   ع ع ع ع  ع
  ع  ععٖٓع

ع
  ع ع ع ععع  ععع ع ع  ععع ع ع

 ع  ععٗٓع

ع
  ع ع ع  عع ععع عع ع ع  ع ع ععع
 ع ع    عع  ع ع ع ع ع ععَٔع

ع

  ع ع ع  عع ع  عع ع  ع ع ع
   ع  عع ع   ععع عع ع

 ع  ععُٔع
============================================== 

ع(عأ رةعالفكداو.ّٖ:ٖٔا هءتع)عٕٓ
ع(عأ رةعش ح.ِٖا هػػةع)عٖٓ
عواػػ "عهدٌدد ػػءلع:وفعر ػػ نعأػػمععر ػػ نعهقػػدو:ع" ػػ ع ػػ عال(عأػػ رةعااخ ص. ػػآعوبػػدعأػػكل عالخػػ رمعُ:ْا هػػءتع)عٗٓ

ع: ػػػػ  دعذلػػػػكعلػػػػػععلعك ػػػػءفعالد ػػػػ عهقءٌل ػػػػءع)عهمػػػػ ق  ع ممءي ػػػػءع(ع قػػػػءؿعرأػػػػػ ؿعالعع ممػػػػءعوصػػػػس ع ػػػػءوعنلػػػػ عالنسػػػػدع
عاٍلقيٍدآفع{لركا عااعءـعالسخءرمع ععػيميحى ع  عصحلحععلعع}عكىال ً معشػىٍجًمدعبًلىً ً عًنشػ  ىءعيػىٍكً ؿي

ع(عأ رةعالجمق.ُ:ٓا هءتع)عَٔ
 ءؿ:خد نػػءع ػدعللمػػةععطػدعكظممػػةعشػػ ه ةعع رةعالنػءسلع ػػآععكػءذعبػػآع سػػ العبػآعخسلػػبع ػآعوبلػػعع(عأػػُ:ٔا هػءتع)عُٔ

:ع" يػػٍ "لععشطمػػبعرأػػ ؿعالع :ع" يػػٍ "لع ػىمىػػٍمعوى يػػٍ لععيػػم ع ىػػءؿى لععيػػم ع ىػػءؿى ػػٍلئىءنًن للصػػمدعبنػػءع أدر نػػء ع قػػءؿع:}" يػػٍ "لع ػىمىػػٍمعوى يػػٍ عشى
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 ِاىْفَخْحُ األَوَهُ ٍِِِ اىْصَّيَىَاث  

ع
 ع ع     ع  ع  ع  ع   ع ع ع

 ع ع  ع  عع)األاماب (56ع
عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًٍءًلع عكى ىعاىٍ ؿى علىسػ ٍلكى لعلىسػ ٍلكى عالم  يم عرىبػ نىءعكىأىٍك ىٍهكى لىسػ ٍلكى

عاٍلكىًظلمًع ع.ِٔاٍلكىًمدٍّ
ايًل ًةلعكىعىٍجمى ععٍالم  يم عوىٍكًصٍ عًصمىةىعٍالص  ىًةع ىمى  عٍال    ػىٍسضىًةعوىشٍػ ىاًرؾى

عٍالوىٍنمًع ًرعاىقىءًئقعوىٍأدىاًرؾى عيىجىمٍّدعٍالكى ىاًلًمعٍالصٍّجىءيًل ًةلعكىعىٍص ى ه ًةلعكىًأدٍّ
عاألىاىً ه ًةلع عوىك لًل ًةعٍالحىق ل ًةعً دععىقىءـو ءئػىلىًةلعٍالػجىءًعًععبػىٍلآى ٍأمى ٍالمظىءً ًدعٍاألىًى

ع عٍا ًخدًه ًةعً دععىقىءـو عاكىبػىٍلآى نػى يمىءعً دععىقىءـً اشًل ةًعل ىاًاً ه ًةلعكىبػىلػٍ عّٔ.ٍال ىٍا ى
ًدعاٍلخىًمق ءًعً عً دععىٍظ ى ع ىمى ع ىٍلًآعاٍلحقٍّعاٍلوى ٍالم  يم عوىٍأًسٍغع ىءًط ىعصىمى ىٍاًيكى

عْٔ
ًةعٍالم سي ًال ًةعكىايجيًبعٍالوىمىء ىًتع ٍالم  يم عصى ٍّعكىأىٌمٍمع ىمى عرى ٍػدىؼعاٍلكىظىمى

ٍلًةعالميٍنسىًكًحعًعٍآع ًةعٍالقي يأى مىًوٌلًةلعالمطىٍممىمى شىٍمًسعًصجىءيً ىءعشي ريعٍالكى ىاًلًمعاٍلمى

                                                                                                           
؟ :عهىءعرىأي ىؿعاًلععىءذىاعوى ي ؿي عًعػٍآعع ػيٍمتي ؾى ؛عيىٍوػًفًً ععىػد اتو عاليعوىاى هعكىاٍلميكى ٍّذىيىلًآعًالآىعييٍمًمدعكىًاػلآىعييٍصػًس يععىػ ثى :ع" يٍ ع ي ى لع ىءؿى

ع ي ٍّعشىدوو"ع{.ركا عوب عداكدعكالنمءئدعكال دع معك ءؿ:عا هحعامآعصحل .
:عن ءبةعلكعكلمكعءنعلطء  كعِٔ ع.لىسػ ٍلكى
ايًل ػػعّٔ عاٍل   ٍنمًه ػػةعاشجمػػتعبػػععكاشوفػػجتعبػػععوأػػدارعالعلػػةعال ايلػػةعجمػػععاألشػػ ارعاال : ةًع ػىٍسضىػػًةعوىشٍػػػ ىاًرؾى عاٍلوى عىٍجمىػػ عوىٍأػػدىاًرؾى لعى

عيىجىمٍّدعاٍلكى ىاًلًمعاٍلصٍّػجىءيًل ةًعالخجلةلعىع ًرعلع ػ عالمػسبعكالمػدعكاألصػ ع ػدعظ  ر ػءعألش ػءعظ ػدتعل ايػععنفعالحسلػبعع:ًأدٍّ عىٍصػ ى
أٍع ًر:اىقىءًئقعاٍلمظىءً ًدعٍاألىًى عبقءوعكالءةعاألأمءوعاىقىءًئق:وص لععمىءئػىلىًة:ععىٍص ى  ػدعالصػ رعالو شلػةعال ػدعيسػدزععركحلعكالمكن :عأد 

ػػػػػً ه ة:ب ػػػػءلع اشًل ة:ااشجػػػػدادعبءلسقػػػػءولععال ىاًاػػػػػً ه ًة: ػػػػءفعالعك عشػػػػدوععكػػػػعلعععاألىاى يىجىمٍّػػػػدعالع ػػػػ عالفػػػػئ فعبءألٍأػػػػمىءوععال ىٍاػػػػػ ى
عجىمىءًؿعاٍلميٍ ً ًشعكىاٍلجى ىًؿعاٍلميحىلًٍّدعاٍلمي ىجىمٍّدع ىٍآعاىقىءًئًقعاٍلقيٍ ًس.كالصجءت.ً دععىظىءً ًدعالٍع

 ىءًطػػػ ى:عال ءطػػػ ع ػػػ عالم  ػػػءبععالم جػػػدؽعالكظػػػلمعالقطػػػدات.لع ىػػػٍلًآعاٍلحػػػقٍّ:عهكنػػػدعالحػػػقعالػػػ مع ل ن ػػػععكوظ ديػػػععلجملػػػعععْٔ
عال دعك س ءعالعلمخمقلخمقك.لعاٍلوىءًعً عً دععىٍظ ىًدعاٍلخىًمق:عال معيجءكزعالم لع دع  عملععالموءـر
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اهىءًتعٍالد ب ءشًل ةًع ءًل ىءعآهىءًتعالً  ى كىًعٍآعبىٍ ًرعصي ىًرع ىمى
ع.ٓٔ

ٍالم  يم عصى ٍّعكىأىمٍٍّمع ىمى عبػىٍدزىًخعال ي ًه ًةعكىرىٍعًمعٍاأليلي ً ل ًةعٍالظ ءً ًدعًبًعع ىٍنعيعً دع
ع ىءفىعاليعكى ىع ءئًلًٍّةعععىقىءـً عيىجىمٍّدعٍالحىقىءًئقعٍاألىٍأمى شىٍدوىععىكىعيعكىاٍلسىءًطًآعً دععىقىءـً

ٍاهىًةع ع ىمى ععىءع ىمىٍلعع ىءفي.ٍالم  يم عصى ٍّعكىأىم ًمع ىمى عوىًلًفعاٍلًس ى عكى ي ى ً دععىقىءـو
ًةعٍالوىثدىًةعكىاٍأً قىءعىًةعٍالقىل  ًعل ًةعاٍلمي ػىع نػى ٍّ ىًةعً دععىظىءً ًدعاٍلميًفلػىدىًةعًنلى عكىٍا ى

اٍلجىمىءًؿعاٍلميٍ ً ًشعكىاٍلجى ىًؿعٍالميحىلًٍّدعٍالمي ىجىمٍّدع ىٍآعاىقىءًئًقعاٍلقيٍ سًع
ع.ٔٔ
عاٍلوي  ع ىٍآعًنٍدرىٍاًؾعًظ ٍّعصي رىيًًعع ٍالم  يم عصى ٍّعكىأىٌمًمع ىمى ععىٍآع ىجىمى

سىءًدمععىكىءًشدعوىشٍػ ىارًً عالد ب ءشًل ًةعاى   عكىوىًذ ٍػنىءعاى ىكىةىعالجىنىءًوعً دععىع.ٍالميحىم ً ه ةًع
عً دعدىائًدىًةعوىيٍػسىءً عًعشػىثٍع اع ىمىءلىعيععسيتى ًى كىشػىٍن ىًظمىعً دعً ٍقً ععىًكل ً ًعلعاشًٍ ظىءعءنعهيٍفً ٍ فى

عدىا  عًبكىع عًن  ع ي ى عاى   ع ىعشىٍف ى ى لعكى ىمىءلىعيعً دع ي  ععىٍكقي ؿو قي ؿو عً دع ي  ععىنػٍ
.ع ىمىٍلكىع عبػىٍلآىعهى ىٍهكى  ىءًئمءنعلىكى

عٕٔ
    ع ع  ع ع عع  ع ع  ع

عكىصىم  عٍاليع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحىٌم وعكى ىمى عآلًععكىصىٍحًسًععكىأىًمٍم.ل
============================================== 

ػػػػسي ًال ًة:ععٓٔ ػػػػًةعاٍلم  ػػػػء ىًت:الحء ػػػػبع ػػػػآع ملػػػػععالكػػػػ المعأػػػػ اطععوشػػػػ ارعالكظمػػػػةعكالوسدهػػػػءوعاال ػػػػد.لعرى ٍػػػػػدىؼعاٍلكىظىمى عاٍلوىمى
ًة:المقءعػػءتلع ػػمى ػػٍمًسعًصػػجىءيً ىءعشيػػ ريعالممػػ  رةعك عهنءل ػػءعالكػػءر  فعن عبإذشػػعلععالمطىٍممى   ػػ ععاٍلكىػػ ىاًلًمعاٍلمىمىًولٌػػًة:عالميٍنسىًكػػًحعًعػػٍآعشى

اهىءًتعاٍلد ب ءشًل ػػًة:الفػمسعال ػدعينلػدعبصػجءي ءعكعكءشل ػءعكعكءر  ػػءعلمكػ المعالدكاءشلػةعالكءللػةلع ػءعآهىػءًتعالً ػ ى ععكىًعػٍآعبىػػٍ ًرعصيػ ىًرع ىمىءًل ى
ع. ءفعأءبقعالدأ عص رانعل  اه ععكرام ععكب كرانعع ا  لآعلفممع؛ععنععهم م كفعك نععهص ركف

ػػٍدوىععىكىػػعي:ععالحقلقػػةعال ايلػػةلعرىٍعػػم:ع  عػػةعخءصػػة.لعال ي ًه ػػًة:عمػػدعكعكسػػدلععبػىػػٍدزىًخ:عٔٔ ػػءفىعاليعكى ىعشى ع ى اٍلظ ػػءً ًدعبًػػًعع ىٍنػػعيعً ػػدععىقىػػءـً
يف  ع لععالكػ المععػءعهطمسػ فععػآععكػءشدعاضػدةعالعألشػععأػسحءشععيجمػ ع لػععبػأش ارع مء يػععك مء يػععاألكللػةلعكلمػءعيجمػتع

مءوعالعكظ ػػػدتععكءشل ػػػءع ػػػدعنبػػػدازعالوءئنػػػءتعالدكاءشلػػػةعكالو شلػػػةلع ػػػءفع ملػػػععالمػػػ ـعبءطنػػػءنعكأػػػدانعخء لػػػءنع ػػػدع ػػػ  عوأػػػ
اٍهىًة:المخم  ءتلع ك ػ دعخجػدع ػدع ػ ععفػء  عالجمػءؿعك ػدعالصػ رعالحمػنةعك ػ لكععهكندعوكللةعاألشلءولعكلعععوىًلًفعاٍلًس ى

عبعالمصءئبعكا  ـعكالفقءوعكالك ابع دعال شلءعكا خدةل دععفء  عالج ؿعك دعالص رعالمم جةعال دعيمس
ً ه ػًة:عٕٔ ظػػ عالصػ رةعالمحم هػةع ػ ععحءأػػن ءعكآداب ػءعالظػء دةعال ػدعلممػػ ءعالنػءسع ملكػءنع ػدعوخ  ػػعععًظػ ٍّعصيػ رىيًًععاٍلميحىم 

ػػ ىكىةىعالجىنىػػءو:الودهمػػةلع عً ػػدعدىائًػػدىًةعوىيٍػسىءً ػػًع:لػػ ةعااامػػءسعالدكاػػدلععاى  موآع ػػدع  ػػءدعالػػنجسلعكشيػػ ىكفيع ػػدعأػػج عشػػعشػىٍثسيػػتى
عبءاش مػءوعنللػعلعشػىٍن ىًظمىعً دعً ٍقػً ععىًكل  ًػًع:ويسء علع قي ؿ:شوػـد كر ػءئقععيكقمػععلطػءئفعىٍكقيػ ؿ:عكعػأع رع نػعععػآع ػدآفعكأػنةلععو ػ بعععىنػٍ

 و  ععكل ع.
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 ِاىْفَخْحُ اىزَبًِّ ٍِِِ اىْصَّيَىَاث  

ءلًلىًةلع ىمى عاٍع عالقيٍ ًأل ًةعًبحىءرىعٍالص  ىًةعاٍلوىمى لم  يم عوىً أٍلعًعٍآععىجىءًلدعذىاًيكى
 ىٍلًآعاٍلحىًقلقىًةعاٍلميحم ً ه ًةلعاٍلمي ىجىمٍّلىًةع ىٍآع ىمىءًؿعٍال  اًتعً دع ىمىء ىًتع

ًمل ًةع ىمى ع عكىيىٍمًملمىءًتعاٍلمىكىءًشٍدعٍاألىٍ مى عىٍظ ىًدعاٍلحىقىءًئًقعاأًلٍامىءشًل ًةلعكىٍاًاً ه ً كى
ًرعالص  ىًرعاأًللىػ ً دعع ل ًةعكىزىٍهًتعالم  ىء ىًةعاٍلًمثىءلًل ًةعالن  رىاشًل ًةلعاٍلمينػىم  ىةًعكىعىٍص ى

عٖٔ.اىٍلطىً  ىءع ىًآعالف ٍدً ل ًةعكىاٍلةىٍدبًل ةًع
عصى ىةنع ىعهػىٍكمىميع ىٍ رى ىع ءًوعٍالم  يم عصى ٍّعًعٍنكى ٍنًمعاٍلكىمى لع ىمى عشي ًرع ى ءعًن  عوىٍشتى

عكى ىعهيًحلي عًبوينيًعع لععىٍآع ىعهػىٍكمىٍمع ىٍ رى يعاٍلحىقٍّدٍّ لعكىلىٍ ًفعال  جىمٍّدعاألىك ًلدٍّ األىزىًلدٍّ
اىق ع ًٍ ًٍ ًٍ ًٍ عاٍؿ ع ىمى ععىٍآعًبًعع يًدؼى عكىأىمٍّميعًبكى عًن  عوىٍشتى ععىقىءًعًععاٍلخىميًقدٍّ

عٗٔ.ًنلىٍلًععاٍلخىٍمقيعكىاٍ  ى ىلع
لع عاألىٍ دىـً ءًعً  عاٍلوى عكىكىٍصًجكى عاألىٍ ظىًم ءًعًع عاٍلجى عبًءٍأًمكى عكىأىمٍٍّم عصى ٍّ ٍالم  يم 

عشيًظمىع عال ً د ًة عاللىً لمى عً ٍنًمؾى ع ىٍ  ىدة ع ىمى  ًم عاألىٍ خى عالم ءًطًع عً ٍق يععًكشي ًرًؾ ء ألٍ ًم ى
عال  ع عكىشىٍمًس ءلًل ًةل عاٍلجىمى عاألىعىءشىءًتععىظىءً ًدؾى عبي يكري عًب ىء عاٍأ ىضىءوى عال ً د مٍّل ءًت جى

ع ىمىٍلًعع عكىأىمٍّمي مىوي يًل ًةل عكىاٍلمى عاٍلميٍمًول ًة عاألىشٍػ ىاًر ع ىًملعي ء ع ىنػٍ ى عكىأىطىكىٍت الف ٍدً ل ًةل
عالقيٍ ًأػػل ةًعاا ءضػة:عالكطػػءوعالوثلػدلععٍعالم  يػم عوىً ػػأل:عٖٔ ============================================== ػػءًلدعذىايًػكى عاٍلص ػ ىًةعاٍلوىمىءلًلىػػًة:ال اضػػحة.لععالمنم ػة:عوشػ ارعذايػػكلع:عىجى

ً ه ػًة:ال دعبمةتعال ركةع دعالومءؿعكالكظمةعلع ًقلقىًةعاٍلميحم  المكػءشدعكاألأػدارعكاألشػ ارعالقءئمػةع ػدعذاتعرأػ ؿعالعع ىٍلًآعاٍلحى
اًتعً دع ىمىء ىًتعكىٍاًاػً ه  ًع.ع ظ ػدتعالحقلقػةعالمحم هػةعيسػلآعكيوفػفع ػآع مػء تعذاتعالععك:اٍلمي ىجىمٍّلىًةع ىٍآع ىمىءًؿعاٍل  

ًمل ػػػًة:بكسػػػءراتعكبلءشػػػءتعوخػػػ تعبمجػػػءعععالقمػػػ بلععال ػػػدع اػػػتعلػػػعع كىػػػءًشٍدعٍاألىٍ مى كأػػػٌممع ملػػػععبمكءشلػػػكععكىيىٍمػػػًملمىءًتعاٍلمى
ػدًعاأل مملةععآعالس ءوعكالمج عكالد كةعكالثنءوعكالكمةعكالكظمػةعكالوسدهػءوعكالجػ ؿلع ػءشًل ًة:ععىٍظ ى قىػءًئًقعاأًلٍامى رأػ ؿعالع ػ ععاٍلحى

عكالػ دع..عنلػخعلع ًرعالص ػ ىًرعالمظ دعال معظ دتع لعععكءشدعااامءفعالدامػءشدلععػآعالكطػءوعكالسػ ؿعكالمػخءولعكالوػـد عىٍصػ ى
ػػػًةعاٍلًمثىءلًل ػػػًةعزىهٍػػػًتعالصػػػ رعاال لػػػةعال ػػػدعيخمقػػػتعبػػػأخ ؽعالع ػػػمعواسػػػءوعالعكوصػػػجلءؤ عكرأػػػمععكوشسلػػػءؤ .علعىععاأًلل ل ػػػًة: الم  ىء ى
ػػًةع ػدعالقمػبعكعاعالن  رىاشًل ػًة: ال ػدعاريقػتع ػػدعٍلًمثىءلًل ػًةعكهقصػ عبػععاللقػلآعالػ معهمػػبع مػ بعوصػحءبعالصػ رعاال لػةع ػػعالم  ىء ى

 هكندعالفجء ة.الن  رىاشًل ًةع ءلمعالمثءؿعك  عالصجءوعكالنقءوعكالس ءولعكع
ػػػءًوعاألىزىلًػػػععٗٔ ٍنػػػًمعاٍلكىمى : ػػػ عاضػػػدةعالػػػ اتعبوػػػ ععقءعءي ػػػءعكعكءشل ػػػءعكوأػػػمءئ ءعكصػػػجءي ءلععدٍّ: ى ًمػػػدعاألىك لػػػدٍّ كعكنػػػ ععكىلىػػػٍ ًفعال  جى

 ىػػٍ رى يعال جمػػد:ع ػػ عظ ػػ رعاضػػدةعالحػػقعلمخمػػقعبمكءشلػػععكصػػجءيععك مء يػػععك مء يػػعع ػػدعاضػػدةعالمصػػطج ع ملػػععالمػػ ـ.لع
:ًبوينيع:عهكندععقءعععكريس ععكعنمل عع ن عاللعاٍلحىقٍّدٍّع كىأىػمٍّميعوص عيو هنععكخمقععك  عخلءرععآعخلءرععػآعخلػءرلععًعععىقىءًعًععاٍلخىميًقدٍّ : عومعب ايكعالق ألة.عًبكى



  جامع األذكاز واألوزاد  الشيخ فوشى حممد أبوشيد :الوزد الدقوىل لليوم والليل   الباب الثالث  (021) 
 

 

ءلًل ًة. عاٍلوىمى عكىًصجىءًيكى رىع ىٍآعاىضىدىاًتعوىٍأمىءًئكى أى ىعءنعصى ى
صى ٍّعكىأىمٍّميعٍالم  يم عععَٕ

عالصٍّدىاًطع عاٍلكيٍمً ه ًةل عاٍلكى ىاًلًم ع ي ٍّ عكىوىٍصً  عاٍلمىمىًول ًة عاٍلكى ىاًلًم ع ىلىءً ً  عريكًح  ىمى 
ًةع عكىالد ٍامى ععىٍ  ي دو عًلوي ٍّ عاٍلحىًصلًآ عكىاٍلًحٍصًآ ٍمًقل عكىاٍلخى عاٍلحىقٍّ عبػىٍلآى اٍلميٍم ىًقلًم

ًملًععاٍلكىءلىمًع لم  يم عصى ٍّعكىأىم مع ىمىٍلًععكىعى ػٍٍّكنىءعبًإيػٍّسىءً ًععصىم  عاليعاٍعععُٕ.اٍلكيٍظمى عًلجى
ءهىً ًععصىم  عاليع ىمىٍلًععكىأىم ميلعكاىٍ كىمينىءعًعٍآعوٍ ً عشىجىء ىً ًعع  ىمىٍلًععكىأىم ميعكىاٍاًمنىءعًبًحمى

ًقعصىم  عاليع ًً ع ىمىٍلًععكىأىم ٍمعكىوىٍكًصٍمنىءعًنلىٍلًععصىم  عاليع ىمىٍلًععكىأىم ميعكىوًاسػ نىءعًبمىحىسىًت
عبًكىٍلًآع ععىٍمحي ًظلآى عبًأىشٍػ ىرًاً  ععىٍحجي ً لآى ءًئًبععىحىس ً ًعلعكىٍابٍػكىثػينىء عكىشىجى  ىمى عبػيدىاًؽعأين ً ًع

عكىا عاٍلم ىًئوىةي ع ىمىٍلًع عهػىٍةًسطينىء ععىقىءـو عً د عًبًج ىارًً  ع ىءئًمًهآى عكىاىنىءشىً ًعل ٍلميقىد بي فىلعرىٍو ىً ًع
ع ٍلئءنعوىٍفعهػىقي ؿى ءعوىٍعدي يعًنذىاعوىرىادىعشى عال   ىءًولعًنش مى ٍةًجدىًةعكىاٍلجىٍضً ععيًجلبي عكىاًأعيعاٍلمى ًنش كى

ع ػىلىويٍ ف ع يٍآ ِٕ.لىعي
عع ععع  ع ععع

  ع ع   ع ع  عع  عع  عع
   ععآلًًععع عكى ىمى  ٍ  ىًدهآى عاألىًى عوىٍ  ىًد ععيحىم  ن عأىلًٍّ شىء ع ىمى  عالي كىصىم  

عآًعلٍآ. على يٍمع ىمى عال  كىاـً عكىال  ءًبًكلآى عكىصىٍحًسًععاٍلًودىاـً
ػػػءًعًع:عَٕ ============================================== عاٍلجى :ك ػػػ ع"ال"عألشػػػععا أػػػمعالجػػػءعععلوػػػ عالمكػػػءشدعاال لػػػة.لععبًءٍأػػػًمكى ءًعػػػً عاألىٍ ػػػدىـً عاٍلوى ك ػػػ عالػػػدامآععكىٍصػػػًجكى

عاال ػدلعًعالدالملع ش مءؿع ػ هآعا أػملآع مػ ع ػًم: ملػععوكصػءؼعالومػءؿعكالوػـد ك ػ عشػ رعالػ اتلععشيػ ًرًؾعالم ػءًطًععاألىٍ خى
  عأل شءععحمػ ع ػ  دةع نػمعيمػكعالحضػداتعكالل لمػةعال ػدعلػلسعل ػءععثػ عع   دةع نمؾعالل لمة:كش رعاألأمءوعكالصجءتلع
عاٍلجىمىءلًل ػًة:ك عشسلعع دع ػ عشػدولع لع كػ عاألشسلػءوععظػء دعلمجمػءؿعاال ػدلع  ػمعاأل مػءرع قػ عالنسػ ةع ػإفعاعً ٍقػ يععىظىػءً ًدؾى

ػػٍمًسعال  جىمٍّل ػػءًت:ال ػػدعوشػػءرعالعب ػػءعال  ػػ دعااشمػػءشد رأػػ ؿعالعشػػمسعل جملػػءتعالحقػػءئقعكنظ ءر ػػءلعكي ضػػل عالمكػػءشدععلعشى
 سءد لعكطءلس معب ػءع مػ عولمػن  معك ػمعع:عاممةعال وءللفعكاألعءشءتعال دع دض ءعالع م بي يكريعاألىعىءشىءًتعالف ٍدً ل ةًعكيسلءش ءلع

:عشػٌ رتع ػءلمعالػدكحععػآعالم ئوػةعأىطىكىٍتع ىنػٍ ىءع ىًملػعيعاألىشٍػػ ىاًرعاٍلميٍمًول ػًةعكىاٍلمىمىوي يًل ػةًععالنسل فعكالمدأم فعكالكممءوعالكءعم ف.ل
عكالمكءرؼعكالدامةعكال  م. عككلد مععآعو  عالمبعاأل م عكش رتع ءلمعالممكعبءلكمـ 

 دعالوءئنءتعال دعي رؾعبإاػ لعالحػ اسعالخمػسلعك ػدع ػءلمعالمػءدةع ءأل مػءـعكاأللػ افعكالػدكائ عٍلكى ىاًلًمعاٍلمىمىًول ًة:عاعُٕ
 ػػدعاألركاحعالمجػػددةععػػآع نءصػػدعالمػػءدةلعك ػػمع ػػءلمعالم ئوػػةعبجملػػععوشػػ ا  مععاٍلكى ىاًلًمعاٍلكيٍم ًه ػػًة:كاألصػػ اتعكالمطك عػػءت.

الصٍّػدىاًطعاٍلميٍمػ ىًقلًمعبػىػٍلآىععآدـع م ع ملععوشوءل ملعالمػؤعآعكالوػء دلعكوركاحعالجػآع ػ لك.لعكعقءعءي ملعك  لكعوركاحعبند عالحجفعالق معالم لآ.عاٍلًحٍصًآعاٍلحىًصلًآ:لعلعكال ألمةعالمقدبةعنللععع:عالصمةعالم صمةعنل عالعاٍلحىقٍّعكىاٍلخىٍمقًع
شىجىءئًػًبع.لعمنةعدلل ععحس ػععالصػءد ةعك ػ عوأػدععوعػدعه صػ عنلػ ععكل ػععومعالكم عبمن ععألفعالكم عبءلعبػيدىاًؽعأين ً ًع:عِٕ

س ً ًع: النجءئبع دعالد ءئبعالمدهكةعكالمحسةعكالف ؽع ػدعو ػ لععكػلآع مػ عا  لػءزع قسػءتعالمحػآعكالجػ آعال ػدعيك ػدضعععىحى
عمندعالحص ؿع م ععث ع   عالنكمة.الةسطة:عيهػىٍةًسطينىء:عع ءبكلآلعععىٍمحي ًظلآى:لعالمحبع دعأكلععنل ععكلنععرأ ؿعالع
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 ِاىْفَخْحُ اىزَبىِذ ٍِِِ اىْصَّيَىَاث  

م عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عاٍلكىٍقً عاألىك ًؿعال  معوىضىءوىعبًني ًرعوىك لًل ً ًعع ى ىاًلمىعٍالم  يع
األىٍركىاًحعالن  رىاشًل ًةلعكىٍالم ٍ ًفعال  اًيدعال ً معيػىمىهػ نىٍتعًبمىحىءًأًآعًصجىءيًًعع

عٍال معوىع ًدعاٍلحىقٍّدٍّ ٍ شًل ًة.عكىاٍلمىٍظ ى ع ىمى عاٍلكى ىاًلًمعع ىًملعيعا عىءًرعاٍلوى  ىءضى
ءشًل ًةعاٍلمي ىحىقًٍّقعً دعاٍلمىٍظ ىدىهًآعاٍلحىقٍّدع  يمٍّ ىءعوىٍأدىارىعال  جىمٍّلٍّءًتعالد ٍامى

عً دعا ًخدًه ةًع ٍمًقدٍّ ًرعال  جىمٍّل ءًتععّٕ.كىاٍلخى ٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى ععىٍص ى
ءلًل ةًعاٍل ىاًاً ه ًةعكىعيًجلأًلعكىٍلًحعٍال ػ جىع عْٕ.ض  ىًتعاٍلجىمى

ٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عالص  رىًةعاٍلحىقٍّل ًةعال ً دعاشٍػ يًمخىٍتعًعنػٍ ىءعويـ عع
ءلًل ةًع عٕٓعً  ىءًبعاٍلحىضىدىاًتعاٍلوىمى

عاٍلوي  ع اشًل ًةلعٍال ً معوىٍ جىمى عٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عاىٍلطىًةع ي ًه ًةعاٍل ىٍا ى
عًعٍآعًصجىءيًًععا دىًعل ةًع عٕٔ.ً دع ػىٍ ًمععىءعظى ىدى

وكؿع ق ع دؼعاللعك ق ع نعع  عشدوعكك دع آع نءبعع  عوعدع  عرأػ ؿعالعك ػ عوعػٌ ععػآع ػءوععػآععاٍلكىٍقً عاألىك ًؿ:عّٕ ==============================================
عبك  عنشمءعكع ئوةعك آ.
اًيد: مػػ لع ػػدعاقػػءئقعاألشسلػػءوعكالمدأػػملآعككرعػػ  معك ػػ المعالمػػبعاألع ىػػ ىاًلمىعاألىٍركىاًحعالن  رىاشًل ػػًة: ال صػػفعالخػػءصععاٍلم ػػٍ ًفعالػػ  

بػػ اتعالعأػػسحءشعععػػآعالدو ػػةعكالدامػػةعكالكجػػ عككلػػدعذلػػكععػػآعصػػجءتعالحػػقعال ػػدعك س ػػءعالعلدأػػ لععللوػػ فعخملجػػةع نػػعع
ع مء تعالعك مء يع.عع نف  ع لعع

قٍّػػدٍّ: ػػًدعاٍلحى ػػدىهًآعلعرأػػ لععك ػػ ععالمػػدآةعال ػػدعظ ػػدتع ل ػػءععكػػءشدعك مػػء تعك مػػء تعالععاٍلمىٍظ ى قٍّػػًقعً ػػدعاٍلمىٍظ ى اٍلمي ىحى عً دعا ًخدًه ةً:ع عالعرأ لععاٍلحىقٍّدعكىاٍلخىٍمًقدٍّ كوظ د ع ػدع ػءلمعا خػدةعبػءلمظ دهآعالمكنػ معكالحمػدعبءلفػجء ةعلعك ػ ععو ـد
عالسدزخعبسقءوععكءشلععكوش ار عك م عععكرأءل عع لنءلع ممعينمخعكلمعيس ؿ.

 ىاًاً ه ػػًة:عظ ػػ رعوشػػ ارعال ااػػ عأػػسحءشعع ػػدعاألشػػ اععكاأل ػػ ادلعكاألشػػلءوعك ملػػععالوءئنػػءتعلمكػػءر لآعا ػػ عال  جىمٍّل ػػءًتعالٍععْٕ
ع شػػ  كاعال ااػػ ع ػػمعك ػػ ع ػػدعو كءلػػععكصػػجءيععكوأػػمءو لعاٍل ػ جىض ػػ ىًتعاٍلجىمىءلًل ػػًة:ععػػءعهكطلػػععرأػػ ؿعالعلممقػػدبلآلععػػآعالكمػػـ 

عكالنظداتعكال سءت
عل ػػػًة:ع ػػػدعصػػػ رةععكػػػءشدعوأػػػمءوعالعكصػػػجءيععالحقلقلػػػةلعك ػػػدعالحضػػػدةعاألام هػػػةلعكيمػػػكعصػػػ ريععلعالص ػػػ رىًةعاٍلحىقٍّععٕٓ

عب ػػءعو ػػػ عالحضػػداتعالومءللػػةععػػػآعالنسلػػلآعكالمدأػػػملآع الم ا  ػػععلم  ػػععالكمػػػدعأػػسحءشع.ك  عشمػػػخعالععن ػػءعشمػػػخةعو ػػػـد
ـ عالو ءبعل معهد ك فعنللعع دع  عشدو عككرع  معلعككا   معب ءعلعك كم ءعو

اشًل ػًة:ع ػػدعصػجةعالعأػسحءشععال ػػدعظ ػدتعبمكعٕٔ اشًل ػػًة:عواءطػععالع ممػءنعبحقلقػػةعال ا اشلػةعكعاٍل ىٍا ى ءشل ػػءعاىٍلطىػًةع ي ًه ػًةعاٍل ىٍا ى
 دع ملععالوءئنءتلعًصجىءيًًععا دىًعل ة:ع دعال ػدعظ ػدتعلممػؤعآعكالوػء دلعكا  ػدؼعب ػءعالكػ كعكالحسلػبععثػ عصػ  ععكوعءش ػعع

عععكامآععكءعم عع..عنلخكشجء  ععك دع
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عدى ىلىةنع ٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عشىٍمًسعاألىشٍػ ىاًرعالم ءًطكىًةع ىٍنكى
لعكىٍو يًقعاألىأٍع عًنلىٍلكىع ىمىٍلكى عٕٕ.دىاًرعاٍل ىاًصً عًبكى

لىءً  ًع عالم ءًرمعً دع ى اٍلمىٍ  ي دىاًتععٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عًأدٍّؾى
عبًء هىءتًععكىرىأي ًلكىع عٖٕ.اٍلميؤىه ً عًعٍنكى

عكىًصجىءًيكىع عٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى ععىكىءًشدعوىٍأمىءًئكى
س ً عًع ععىحى عًعٍآعاىءًفععىكىءشًل ىءعشىدىابى عصى ىةنعشىٍفدىبي

عكىشػى ى ػى  جيعًعٍآعيىحىق ًق ىءعبً ىءًجععىٍكدً ىً عًع
ًةعاىٍضدىيًعًعاى   عشػى ىحىم ع عٕٗ. عبًءيػٍّسىءًععأين ً ًععكىشػى ىمىم  عًبميفىء ى ى

عًبًعع عًبًعع ػيمي بػينىءعكىيػىٍنفىًدحيعلىعيعصي يكريشىءعكىييٍفًدؽي كىأى ىعءنع ىمىٍلًععيىٍطمىًئآ 
يًنىءعلًع نىءععىكىءًشدعكىٍا ى عاىًقلقىً نىءلعكىييٍجمى ع ىمىلػٍ ععٍَٖمجىنىءًوعًبًععً لعًعشيمي سي

ععيعػوىلمهءععػعيعهىءعوىلمععيعػهىءعوىلم
ع     ع ع    ع ع عع    ع  ع

   عع
عكىصىم  عٍاليع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحم  وعكى ىمى عآًلًععكىصىٍحًسًععكىأىم ٍم.

============================================== 
ػػٍمًسعاألىشٍػػػ ىاًر:ععٕٕ  ػػدعال ػػدعينلػػدعأل ػػ عااهمػػءفعكااأػػ ـعبأش ار ػػءعالمكن هػػةععػػآعال ػػ معكالكمػػمعكالػػ  دعالحوػػلمعل ػػ ؿععشى

 الك المعالكء مةع م عالل
:عٖٕ ع  عالمكن عالخجدعال مع عهظ د عالعلةلدعو مع.المدععًأدٍّؾى

عبءلمكجماتعبًء هىءت:أل مءـلعاعاٍل ىلىءً ً :المن فدلععالم ءًرم:
ػػء:عاػػءفععكػػءشدعوأػػمءوعالععٕٗ ػػءًفععىكىءشًل ى :عالم خمػػقعاقلقػػةع مػػءعهنسةػػدعبأخ  ػػكعكصػػجءيكلعاى عكىًصػػجىءًيكى .ععىكىػػءًشدعوىٍأػػمىءًئكى

ع   عال معشفدبععنععط  رع   عالمكءشدعاال لة.عكصجءيعع  عأل شءعرأ ؿعالع
ًقلقىً نىػء:عاألركاحع ػدعالفػم سعال ػدعيفػدؽع ػدعاأل مػءـعبػءألش ارعالكلآعئشممشػى ىحىم  :عش جم  لعشػى ىمىم  :ع عاى عًبًععشيمي سي ييٍفًدؽي لعى

يًنىء:عيظ دعلنءععكءشدعخص صل نءعال دعخصنءعالعكرأ لععب ءل نىءععىكىءًشدعكىٍا ى عالمحم هةلعكىييٍجمى ع ىمىلػٍ
عكوخ  ععا  عيظ دع   عاألش ارعالخءصةع ملععالص ةعكالم ـ.علًٍمجىنىءًوعًبًععً لًع:ع  اعالجنءوعهو فع دععكءشلععكعسءدئعععَٖ
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 ِاىْفَخْحُ اىسَابِ  ٍِِِ اىْصَّيَىَاث  

ايًل ػػكىأػػمٍٍّمع ىمىػػ ععى ًععٍالم  يػػم عصىػػ ٍّع ػػءًلدعال   ػػٍ ًضعال  جىمٍّل ػػءًتععًةلهٍػنىػػًةعاٍلمىجى كىاى
ػػٍمًسعاىًقلقى ًػػًعع ءئًل ًةلعال ػػً معأىػػطىكىٍتعًعػػٍآعشى ػػٍ عىًدعاٍلجيلي ضىػػءًتعاألىٍأػػمى الصٍّػػجىءيًل ًةل.عكى ى

ًملػػػػعيعاألىشٍػػػػػ ىاًرعاٍلميٍمًول ػػػػًةعكىاٍلمىمىوي يًل ػػػػًة.  ى
ػػػػءًعًعععٍالم  يػػػػم عصىػػػػ ٍّععُٖ كىأػػػػمٍٍّمع ىمىػػػػ عاٍلجى

ءشًل ػًة.عٍالم  يػم عصىػ ٍّع ادىايً ىءعالد كاى ًلحىًقلقىءًتعاٍلكى ىاًلًمعاٍلكيٍمً ه ػًةعكىاٍلميًجػلأًلعًلجىًملػًععًنٍعػ ى
ػػػءريع ػػػءًرععىكىءرًً ػػػًععوىشٍػ ى ػػػءًؿلعاٍلمي ػىجىػػػدًٍّععًعػػػٍآعًبحى ػػػءًؿعكىاٍلوىمى كىأػػػمٍٍّمع ىمىػػػ ععيًحػػػلً عاٍلجىمى

اهىءًتعا ٍالم  يم عصى ٍّعكىأمٍٍّمع ىمى عبػىٍلػًتعٍاًلعاٍلمىٍكميػ ًرعبًػءًلعكىشيػ ًرعاًلععِٖلد ب ءشًل ًة.الً  ى
ػً عال ػً معوىٍشػدى ىٍتعًعٍنػعيع ػًدعاألىٍ مى ع ىمىػ عاًل.عٍالم  يػم عصىػ ٍّعكىأػمٍٍّمع ىمىػ عاٍلمىٍظ ى ال  اؿٍّ

عذىايًػػػػًعععبيػػػػ يكريعالف ػػػػدىاًئًععاألىك لًل ػػػػًةع ىأىضىػػػػءوىٍتعً ػػػػد ػػػػٍمسي وي يًقػػػػًععبًػػػػًععاى  ػػػػ عبػىمىكىػػػػٍتعشى
ًةعيًٍمػػػكىع عاٍلسيػػػ يكريعًعػػػٍآعًشػػػ   ػػػٍتعيًٍمػػػكى ػػػةنعلًسيػػػ يكرً ىءعاألىك لًل ػػػًةع ىءٍشمىحى ءيًمى عاٍلميحىم ً ه ػػػًةعخى

األىشٍػػػػ ىاًرعاٍلقيٍ ًأػػػل ًة.
ٍالم  يػػػم عصىػػػ ٍّعكىأػػػمٍٍّمع ىمىػػػ عاألىٍصػػػ ًععّٖ

ال ػػػً معيػىجىد  ىػػػٍتعًعٍنػػػعيععْٖ
ػػءًلد:عُٖ ============================================== ايًل ػػػًة:المظػػء دلععاٍلمىجى ػػءًلدالخءصػػةعبػػ اتعالعيكػػءل لععال   :عهكنػػدععوػػءفعا  مػػءععالمظػػء دعالق أػػلةلعكعىً هٍػنىػػًةعاٍلمىجى

ةع ػػدعالصػػجءتعكاألخػػ ؽلعكالمكػػءشدع دأػػ ؿعالع ػػ عالم هنػػةعال ػػدعيػػدكحع ل ػػءعكيةػػ كعالمظػػء دعاال لػػةلعكالمظػػء دعاال لػػ
ػػٍ ًضععكالمسػػءدئلعكاألاػػ اؿعكاأل مػػءؿعكاأل ػػ اؿعالمحم هػػةعال ػػدعظ ػػدتع ل ػػءععكػػءشدعذاتعال ااػػ عاألاػػ عالجػػددعالصػػم ل اى كؿعرأػ ؿعالع ػػ عالحػػ ضعالػ معه مػػععلظ ػ رعصػػجءتعالعكوش ار ػػءعكعكءشل ػءعال ػػدع عش ءهػةعل ػػءلعكه نػػءال  جىمٍّل ػءًتعالصٍّػػجىءيًل ًة:ع

ػٍ عىًدعاٍلجيلي ضىػءًتعاألىٍأػمىءئًل ًة: ملػععالدأػ عكاألشسلػءوعكالكممػءوعكالفػ  اوعكالصػ هقلآلععععآعا ضػعع هكنػدعالكطػءوعالم ػ  قعع ى
ًقلقى ًػػًع:بةػػمارةعا ػػ ع ػػمعالجملػػععبخلدايػػع.لع ػػٍمًسعاى  ػػدعشجخػػةعالحػػقعيسػػءرؾعكيكػػءل لعال ػػدعشجخ ػػءعالع لػػعععػػآعركاػػععععشى

عاألىشٍػػ ىاًرعاٍلميٍمًول ػًة:ك ػ عأػطكتععػآع ػ  عالفػمسعالق أػلةع ملػععاألشػ ارعالحمٍّػل ةعكالمكن هػةلعأسحءشععبػ كفع لػفعك ع ػملع
عأكءدي ءعكطدهقععكد   ءلوشػػ ارعالممػػكع ػػ ع ػػ عشػػ رعشػػدا ع ػػدعاألرضعوكع ػػدعالمػػمءولعكىاٍلمىمىوي يًل ػػًة:عكوشػػ ارعالمموػػ تع ػػ عشػػ رعهوفػػفعلػػبركاحعأػػسل ع

ػػءًؿ: ػػمعالم ئوػػةعالمقدبػػ فلعع:اٍلكىػػ ىاًلًمعاٍلكيٍم ًه ػػةًععِٖ ػػءًؿعكىاٍلوىمى  ػػ عالمحػػل عاأل ظػػمعالػػ مع ػػ عاػػ لعع ػػ عععيًحػػلً عاٍلجىمى
الجمػػءؿعالق أػػدععػػآعالدامػػةعكالمةجػػدةعكالكجػػ عكالسػػدعكااامػػءفلعكالخلػػدعكالومػػءؿعالكمػػدععػػآعالق اأػػةعكالنما ػػةعكالط ػػدع

ػػءًرععىكىءرًً ػػًععوىشػٍعكالس ػػءوعكالصػػجءولع جىػػدًٍّععًعػػٍآعًبحى اهىءًتعالد ب ءشًل ػػًة:اٍلمي ػى ػػءريعالً ػػ ى يمػػكعالسحػػءرع ػػمعرأػػ عالعكيجػػدعععػػآعبحػػءرعالدأػػ عع ى
عوش ءرعال رعةعكالكءر لآعكالكممءوعالكءعملآلعك   عاألش ءرعيصبععكءشل ءع دع م بعالمؤعنلآ.

ٍكمي ًرعبًءًل:عّٖ ألأػمءوعكالصػجءتعالمق أػةعرأ ؿعالع ػ عالسلػتعالحقلقػدعالػ معأػونتع لػعععكػءشدعاضػدةعاعبػىٍلًتعٍاًلعاٍلمى
ػػً :كيطػػ ععنػػعع ػػ  عالحضػػداتع مػػ ع ملػػععالكػػ الملع ػػًدعاألىٍ مى الحقلقػػةعال ػػدعظ ػػدتع ل ػػءععكػػءشدعاألأػػمءوعكالصػػجءتععاٍلمىٍظ ى

لعألشعع ففع  عشدوععآع مء ي ءعك مء ي ءع مػ ع ػ رعاألركاحعكالكقػ ؿلعكلػمعاال لةعكو م ععظ دعل ءع  عرأ ؿعالع
كو ػقعرأػ ؿعالع ىأىضىػءوىٍتعً ػدعوي يًقػًععبًػًع:ع معرأ عالعكوشسلػءؤ لععبي يكريعالف دىاًئًععاألىك لًل ًة:ر ءعكوش ار ءلعهةبع نععشدوععآعوأدا

ع  ػػ ع ػػءلمعالممػػكعكالمموػػ تلعكشممػػععشػػ رتع ػػ ع ػػ  عالكػػ الملعكالمكنػػ :عظػػ  عرأػػ عالعهنلػػدكفعالكػػءلمعبءلمكػػءرؼعكالكمػػـ 
عحم هةع دع ءلمعالممكلعك  ع ءشتعيضلئعل مع س عذلكع دعالممو ت.ا  عظ دتعشممععالمعالمم م ةععنعع

وص ع ءلمعالدكحع  عالن رلعكوص ع ءلمعالمءدةع  ػ عالمػءوعكال ػدابعكال ػ اوععاألىٍصً عال ً معيػىجىد  ىٍتعًعٍنعيع ىًملعيعاأليصي ًؿ:عْٖ
لع دأػ ؿعالععآعشػ رعرأػ ؿعالعكالنءرعك  عيددع  عوصم ءعنل عالفمسلع ءلفمسعك دعوص عالمءدةع م ءع موعصػةلدععػ

عوص عاألص ؿع م ء.
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ًقعععيعاأليصي ًؿ. ىًمل ًً ػءععىً هنىػةىععىٍكدً ىػًت ٍالم  يم عصى ٍّعكىأػمٍٍّمع ىمىٍلػًععصىػ ىةنعييػٍ ًخمينىءعًب ى
عًب ىءعظىءً دىشىػءعكىبىءًطنػىنىػءعاى  ػ عهػينىءًكلىنىػءعبًلىًملنًػًعع ءعًعٍآعرىًالًقعاىٍ ًضعلعكىييطى ٍّدي كىييٍمًقلنىءعًب ى

ٍ عىع علعٖٓدً ًعالف دًهجىًةعرىاحىعاًاٍامىءًفعًعٍآع ى ػءعشيجي عػءنعً ػدعوي يًقػًععكى ى ىاً ػبى كىيىٍجكىمينىءعًب ى
عًبًضػػلىءًوعٍايػٍّسىءً ػػًعلع عبىػػأىٍش ًاًرع ىٍضػػًمًعععيًضػػلًئلآى ً ػػدععىنىءزًلًػػعًعلعاى  ػػ عشىويػػ فىععيٍفػػدًً لآى

عبًنىٍصػػدً ًع عبًأىٍأػػدىاًرععىًكل  ًػػًعلععىٍنصيػػ رًهآى عبًًإٍالىػػءًوعأيػػن ً ًعععيؤىه ػػً هآى شىءًصػػدًهآىععظىػػءً دًهآى
ءلًػًعع ىمىػػ عبػيػدىاًؽعوىٍ ضىػػءًلًععكىشػىٍنػػ ىًظمىع اٍلحىػق عبًػػءٍلحىقٍّعاى  ػ عشػىٍد ىػػ عًنلىػ عاىٍضػػدىًةع ىمى
عال  حىق ػًقعًبدىً لػًعع ى ىلًػًعع عًلدًاىءبًػًععبػىٍكػ ى ٍطميػ بًلآى ً دعً ٍقً عاٍلمىٍحسي بًلىآعًلجىنىءًبًععاٍلمى

عبًػػػػػػءألىع ءلًػػػػػػًعلكىاٍل ي ي ؼي عاٍلكىٍجػػػػػػًمع ىػػػػػػٍآعًنٍدرىاًؾعاىًقلقى ًػػػػػػًععكى ىًظػػػػػػلًمع ىمى دىًبعً ٍنػػػػػػ ى
ػػءشًل ًةلعكىوىً ػػأٍلع ىمىع ػػدىارًً عاًاٍشمى نىػػءعهىػػءعوىليعهىػػءعوىليعاٍلميحىم ً ه ػػًةعكىوىأى ععلػٍ هىػػءعوىليعكىٍلػػحى

عالػنػٍّكىًمعالظ ػءً دىًةعكىاألىٍأػدىاًرلعاى  ػ عشػى ىمىع   ػعىع ىٍضًمًععاٍلًمٍ رىاًرلعكى ىءًط ىع ي ًدً عًعآى
ػءهًخنىءعكىوىٍ ًمنىػءعلعكىوىهىءًدهػًععالدىب ءشًل ػةًعةًعػظىءً دانعكىبىءًطنءنعًبكىطىءهىء يعاًالىً ل ع كىًنٍخ ىاشًنىػءععكىعىفى

عهىءعوىلعهىءعوىليعكى ىع ع.ٖٔ.هىءعوىليععًملًععاٍلميٍمًمملآى
.ع  عع ع    ع عع ع   ع     ع

 ع  ع ع  عع  ع ع   عع(عاألشسلءوعٖٖ)ع
عكىصىم  عٍاليع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحم  وعكى ىمى عآًلًععكىصىٍحًسًععكىأىم ٍم.

ًق:عٖٓ ==============================================  ػػدعدهنػػععالقػػ همعكخمقػػععالممػػ قلملعكشػػد ععالسػػء دعكوا الػػععالدا لػػةلعكعقءعءيػػععالمػػءعلةلعكعكءر ػػععععىً هنىػػةىععىٍكدً ىػػًتًً
لععكىييٍمًقلنىءعًب ىءعًعٍآعرىًالًقعاىٍ ًضع:ك م ععلع نىءكًلىنىػءعبًلىًملنًػًععالف ػدًهجىًةعرىاحىعاًاٍامىػءًفعاى  ػ عهػيعهكندعينءكؿععآعط  رعالحقػءئقعكالكمػـ  ٍ عىدًً ع:  ػدع طجػععكرو  ػعلعككد عكنامػءشعلعكانءش ػععكك ه ػعلعكراحعااامػءفعهكنػدعالفػدابعالدكاػءشدععهملنععالفدهجةععًعٍآع ى

علنػػءععفػػء  عااامػػءفلع عسءشػػدةععػػآعكلػػدع ػػ عالجػػلألعالػػ ايدعاأل ػػ سعالػػ معهكطػػء ععػػآعذاتعالعععك ػػ عد الػػ معبػػععيػػ ـك
ع.كاأطة
عً ػػدععىنىءزًلًػػًع:عٖٔ شج عػػءنععضػػلئعع ػػدعأػػمءو لعا ػػ عه  ػػ معبنػػءعالنػػءسع ػػدع ػػ  عالحلػػءةعكالمنػػءزؿ:ععشيجي عػػءنعً ػػدعوي يًقػػًععكى ى ىا ًػػبى

هآىعبًًإٍالىػػءًوعظىػءً دًعع  سكػلآعلمنػػ رعاال ػدعالػ معشػٌ رتعبػػععذاتعالمصػطج لعععيًضػػلًئلآىعًبًضػلىءًوعاٍيػٍّسىءً ػًع:عقءعػءتعأػل شءعرأػ ؿعاللع ال أهل ع  عالنصػدعكاا ػمازعكال موػلآلعكوأػدارعععيؤىه ً هآىعبًأىٍأدىاًرععىًكل ً ًع:ومعشممكع م عأن ععا  عشو فع  كةعكوأ ةلععأين ً ًع:
المكلةع دععءعه جم عبععو م ءععآعنهمءفعكنامءفعكنأ ـعكنهقءفعكآدابعكوخػ ؽعكاػبعكنخػ صعكك ػءوعكرامػةعك طػفلع

ءلًػػًعع ىمىػػ عبػيػػدىاًؽعوىٍ ضىػػءًلًع:اى  ػػ عشػىدٍع ءلًػػًع:ع ػػ ععقءعػػععاأل مػػ عالػػ مع كمػػععالع مػػء نع مػػععك ػػ عع ىػػ عًنلىػػ عاىٍضػػدىًةع ىمى نللنػػءعكو ضػػءلعععالحظػػ ةعبػػءلنظدعالػػ ائمعنلػػ عك ػػععالعالكمػػدعاأل مػػ لعكالسػػداؽعالػػ معه صػػ عنلػػ ع ػػ اعالمقػػءـع ػػ عي   ءيػػععاىٍضػػدىًةع ىمى
هكنػدع طجػععكعودعءيػعععوىهىءًدهػًععالدىب ءشًل ػًة:ال ءطػ :عالم  ػءبععالم جػدؽعالكظػلمعالكطػءولعع ىءًط ىع يػ ًدً :ع ملنءعك طجععالودهمع ملنءل

عكنع ادايععكشظدايع.
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 حصةُ احلصِْ احلصِني  

ع

  ع   ع    ع  ع   ع ع عع ع ع ع
ع عع ع ع (ُّع)عه أف

عاٍلسىٍطشًع عهىءع ػىل  ـيععهىء ىس ءريعهىء ػى  ءريعهىءعيٍن ىقميعهىءشىً ه ى عهىءع ىًظلميعهىءع ىمًعهىءاىد  عد 
  ع  ع عع  ع ععع  ع عع   ع  ع

 ع ع (ْٓ-ْٔع)عطع

.. ع  ع ع  ع  ع  ع ع
  عع  ع  عع  .عاألشكءـ(عٕٗ)ع

.ع ع ع عع  عع ع  ع  ععٕٖع

ٍاليعوىٍ سػىدٍعع.ع ع ع عع  ع عع

عهىءاىًجلفيلعٍاٍاجىٍظنىءعًعٍآعوىٍ ً ع عهىءرىويكؼي عهىءعيًجلبي عهىء ىدًهبي ـيعهىءاىءً في هىءأى ى
عشىدًٍّ مٍع عكىًعٍآ ع يمًٍّ ٍمل عكىوىٍبصىءرًً ٍمعكىوىرٍععلالف دٍّ عكىوىٍلًمنىً ً ٍم ع ىمى ع يم ًبً ٍم ًبٍ 

علىنىءعهىءع ىمًهميعععكىوىٍأمىءً ً مٍع ع.كىٍاٍ كىٍم يٍمعخىءًضًكلآى

عع ع عع    ع ع عع   ع      ع

  ع   عع  عع   ع ع     عع( األنبياء 88)ع

عصىم  عٍاليع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحم  وعكى ىمى عآًلًععكىصىٍحًسًععكىأىم ٍم.كىع
عأ رةعاأل داؼ.عُٔٗآهةععٕٖ ==============================================
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 ًِّإظْخِغَبرَتُ اىْخَّىُجُّهِ اىْسُّوحَب  

عاٍلحىًقلقىػػػة ًنلىً ػػػدعًبمىٍجمىػػػ عالػػػ  اًتعًأػػػد 
عٖٖ

ع
مٍّػػػػػدعًعػػػػػٍآع ينيػػػػػ ًزعاٍل ي ه ػػػػػةًع عال  جى كىكىٍلػػػػػبي

عٖٗ
ع كىبًءلن  ًرعشيػ ريعاٍلقيػٍ ًسعً ػدعكىٍلػًبعطىٍممىػم

عَٗ
ع

عًأػػػػػ ػػػػػدٍّ عاٍلًكٍمػػػػػًمععىٍكنىػػػػػ عاأًلرىادىةًعكىبًءلمٍّ د 
عُٗ

ع ػػػء نعكىبًءل ىٍصػػػ ٍنًمعًنٍ مى عِٗءًفعً ٍنػػػ ىعىعكىبًػػػءلوى
ع

ػػػػػػػػػػمىءًؿعاٍلكىًمل ػػػػػػػػػةًع م ػػػػػػػػػ عبًأىأػػػػػػػػػػٍمىءًوعاٍلوى عيىجى
ع عكىاٍلًدضىػػػػء عكى ىٍجػػػػً ؾى عكىبًءٍلجىٍضػػػػً عكىاٍلحيٍمػػػػنى ى

ع
ػػػػػػػػػػػةًعكىآهىع عاٍلكىػػػػػػػػػػػػٍملىءعبًأىٍشسًػػػػػػػػػػػءوىعًاٍومى عءيًػػػػػػػػػػػػكى
ع ػػمىتٍع كىبًػػٍء ًلعآهىػػءًتعاٍلًو ىػػءًبعال  ػػًدعأى

عّٗ
عع

اهىػػػػػػػػػةًع ػػػػػػػػػ ٍّعً  ى ػػػػػػػػػدىٍتعوىشٍػػػػػػػػػػػ ىاريع ي ػػػػػػػػػءعظى ى عًب ى
ع ػػػػػػػػػػػػتٍع ػػػػػػػػػػػٍتعكىيػىنػىم  ى ع ي ٍّأى عًبقيػػػػػػػػػػػٍدآًفعذىاتو

ع
عاٍلكىػػػػػٍلًآعبىٍحػػػػػًدعاٍلحىنىءشىػػػػػةًع ًو ػػػػػقٍّ عكى ػيٍد ػػػػػػىءًفعاى

ع اعً ػػػػػػػػدعظىػػػػػػػءً دوعبًع عبىػػػػػػػ ى نػىمىا ػػػػػػػػػػػىةوعًبًمػػػػػػػدٍّ
عْٗ

ع
عخىجىػػػػػدعًعػػػػػٍآعاىٍضػػػػػدىًةعاٍل ىاًاً ه ػػػػػةًع عكىكىٍلػػػػػبو

ع عكىيػىكىظ مىػتٍع ع ي ٍّأىتي ًو ًبمػيٍسحىءًتعذىاًت
عٓٗ

عع
ًجل ػػػػػػػةوع عً ػػػػػػػدع ينيػػػػػػػ زوعخى عكىكىٍصػػػػػػػًفع ىمػػػػػػػػىءؿو

عًٌع ٍ ػدىةنع ع ى ػٍتعبًػًععالف ػٍمسي كىشي روعأىدىلع ىاى
عٔٗ

عع
عخىجىػػػػػػ ع ىػػػػػػٍآع ػػػػػػػي ٍّع ىػػػػػػٍلآوع ىًمل ػػػػػػةًع عكىأػػػػػػػًدٍّ

ع ػػػػػػػػػػمٍّدعكىأػػػػػػػػػػػػًدٍّ ًععدً ػػػػػػػػػلىعنًع ًنلىً ػػػػػػػػػدعبًءل  جى
عٕٗ

عع
عاٍلكىٍملىػػػػػػػػءع كىزًهنى ًػػػػػػػػكى

ػػػػػػػػػةًعٖٗ عالنػ مىا ى عكىأػػػػػػػػػػػًدٍّ
 . ظ  ر ءعكاشوفء  ءع دعكلبعكلس ءعك دع مءؿع ظم  ءعلدأ ؿعالععجم عذاتعال:عٖٖ ==============================================ع

حعلػبركاحعالوءعمػةعكهوػ فعبمكػءشدعوأػمءوعالعكصػجءيعع ػدعالوءئنػءتعك ػدعالػنجسلع  عالةلبعال معهمػ ععكلبعال جمد:عٖٗ
هكنػػػدعاضػػػداتعخجءو ػػػءععػػػآعالس ػػػءوعكالمػػػنءوعكالجمػػػءؿعكالجػػػ ؿعكالومػػػءؿعكالكظمػػػةعكالوسدهػػػءولعكالدامػػػةععك نػػػ زعال  هػػػة:

عكالكطفعكااامءفلعكالجض عكال دادعكال صءؿعكالحنءفعكالقدب.
ءشءنع ػدعظػء د لعكرعػمانعل ايػععكشػ رانعل ػءع ػدعبءطنػعلع مػآعرآ عبفػداع قػ ع قػ عرولعطممػػمءنع ع كػ عالعرأػ لععبفػدانعكنشمػعَٗ

عهنجكعرعم .
عأٌدعالكممعاال دعال مع عهطمعع ملععن عوعنءوعاضديعلع  عالكممعب اتعاللعكبحضداتعوأمءئععكصجءيع.عُٗ
عخجلػءنع.."ع لمػألععبػععك ػ اعبءألكصػءؼعالق أػلةعنشءرةعنل ععءعكردع دعالح هحعالق أد:ع" نتع نػمانععكبءلونمعن مء :عِٗ

عال دعيم حعألاسءبعع ن عظ  ر عل معبأأمءوعالومءؿ.
ع متعأمت:عّٗ
عالػػ مع ءعػػتعبػػععالكػػ الملعكالةلػػبعالخجػػد:ع ػػ عالػػ مع عهمػػ حعن عأل ػػ عالقػػدبععالمػػد:عْٗ  ػػ ععكػػءشدعوأػػمءوعالحػػدعالقلػػـ 

عال هآعوش   معالع معك  عكل بعاضدةعال اا هة.
عأ اطععوش ار ءعكل اعععوض او ء.عال ات:أسحءتععٓٗ
ع  عش رعاللقلآعكأدعال  اهةعٔٗ
ع  عظ  رعالحقعيسءرؾعكيكءل عبمكءشلععكعقءعءيععلقم بعالمؤعنلآعالصءد لآ.عال جمد:عٕٗ
 ػػدععػػءعيجمػػ عبػػععالحػػقعأػػسحءشععكظ ػػدعبػػععلكسػػءد ععػػآععكػػءشدعالخمػػقعكاابػػ اعلعكااهجػػءدعكااعػػ ادعك ػػدععكالمهنػػةعالكملػػءعٖٗ

عدعأٌد ءعكاقلق  ءع آعالفسلععكالنظلدعكالض عكالن .عنٌم ةع 



  جامع األذكاز واألوزاد  الشيخ فوشى حممد أبوشيد :الوزد الدقوىل لليوم والليل   الباب الثالث  (028) 
 

 

ًنلىً ػػػػػػػػدعًنلىً ػػػػػػػػدعبًءٍلحىنىءشىػػػػػػػػًةعكىالص جػػػػػػػػػىء
عٗٗ

عع
ًقلقىػػػػػةًع ػػػػػػٍمًسعاٍلحى كىبًء هىػػػػػًةعٍالويسػػػػػدلىعكىشى

عََُ
ع ػػيػى ى  ع عهىػػءعذىاعٍالجىٍضػػً عكىاٍلجي ع ًدعكىٍالكىطىػػءٍ ػػتي

ع
ععىٍأعػػػػػػي لًع ػػػػػٍ علًػػػػػدعبًنىظٍػػػػػدىةًعكى ىٍضػػػػػميكى عدع ىجي

ع عوى يجٍّػػػػػػػػػدعهىػػػػػػػػػءعًنلىػػػػػػػػػػ ًنش نًػػػػػػػػػدرى ىػػػػػػػػػػٍكتي عً دعكى
ع

عشيٍصػػػػػدىًيد ػػػػػ ؾى عوىٍر ي ٍلػػػػػ هعذىلًلػػػػػ هعً ٍئػػػػػتي ع يسػى
ع عكىرىٍامػػػػػػػػػػػىعًنلىً ػػػػػػػػػدع عةوع ػىجىدٍٍّانًػػػػػػػػػػدعًبجىٍضػػػػػػػػػػ و

ع
عكىزًٍدشًػػػػػػػدعهىًقلنػػػػػػػءنعكىٍوٍعػػػػػػػ يع ىنٍّػػػػػػػدعكػػػػػػػ ىاهىً د

ع ػػػػػػػػػ عأى عدًهدىًيدًنلىً ػػػػػػػػدع ىصىػػػػػػػػءً لًندعكىصىػػػػػػػػفٍّ
ع

عالٍع عاٍلً رىاعىػػػػػػةًعًعػػػػػآى عةىٍلػػػػػػًدعكىٍاٍعنىٍحنًػػػػػدع ىمػػػػػػػىءؿى
ع عكىٍاٍ ػػً ًشد عايٍمػػًنكى عًنلىً ػػدعوىً ػػأٍلعلًػػدعبىٍحػػدى

ع
ػػػػػػػػػػٍحأًلعاٍلحىنىءشىػػػػػػػػػةًع عكى ػىدٍٍّبنًػػػػػػػػػدعًبمى عًنلىٍلػػػػػػػػػكى

ع عظىػػػػػػػػػػءً دانع عًنلىً ػػػػػػػػػػدعكىوىهٍّػػػػػػػػػػٍ ًشدعًبفػػػػػػػػػػػػىٍدً كى
ع

ػػػػػةًع ػػػػػ ٍّعًكٍ  ى عشيػػػػػ رىعاٍل ىٍ ػػػػػًععً ػػػػػدع ي عألىٍشػػػػػ ى ى
ع عاٍشػػػػةٍمًندع ىػػػػ عًآعاٍلةىلػػػػًدعوىٍ ًننًػػػػ ًنلىً ػػػدعبًػػػػكى

ع
ػػػػػػػػدًهكىةًع عًنلىً ػػػػػػػػػدعكىاىصٍّػػػػػػػػنٍّدعًبًحٍصػػػػػػػػًآعالف 

ع عكىالدٍّضػػػػػػػػًنلىً ػػػػػػػػدعكىع عػىءوىٍأػػػػػػػػًكٍ ًشدعًبحيسٍّػػػػػػػػكى
ع

عاٍلحىًظلػػػػػػػدىةًع ػػػػػػػءؿى عًنلىً ػػػػػػػدعكىوىٍشػػػػػػػػً ٍ ًشدع ىمى
ع عهىػػءعًنلىً ػػدع ػىػػميج عبًػػد عكىً ػػدعبىٍحػػًدعايٍمػػًنكى

ع
ػػػػ ٍّعاىٍضػػػػدىةًع اعاٍل ىٍ ػػػػعىعً ػػػػدع ي ػػػػ ى ع ى عألىٍشػػػػ ى ى

ع لٍّػػػػػػػػً مكىع عأى ع ىعيىٍفػػػػػػػةىمىٍآع ػىٍمسًػػػػػػػدعًبةىٍلػػػػػػػًدؾى
ع

عاٍلحىًقلقىػػػػػةًع عاٍلكيمػػػػػػي ـً عكىلًػػػػػدع ىػػػػػأى ىأٍلعبىٍحػػػػػدى
ع عًنلىً ػػػػػػػدعكىشػىػػػػػػػ ٍٍّرعظىػػػػػػػءً ًدمعبىػػػػػػػػٍ عكىبىػػػػػػػءًطًند

ع
س ػػػػػػػػػػًنلىً ػػػػػػػػػػدعكىع ٍمنًػػػػػػػػػػدعًبحيمىػػػػػػػػػػً عاٍلمىحى عػةًع ىمٍّ

ع عبًءٍلجىٍضػػػػػً عكىاٍلًدضىػػػػػء عًنلىً ػػػػدعكىوىٍكػػػػػًآعاٍلكىٍسػػػػػ ى
ع

ػػػػػػػػػػً ػػػػػػػػػػدعكىعى ٍّػػػػػػػػػػعيعشىػػػػػػػػػػًنلىع عػ ىءدىةًعءًظًدمعبًءلف 
ع ػػػػػػػػػػػدىابءنععيقى  أػػػػػػػػػػػًنلىً ػػػػػػػػػػػدع عػءنعكىشىػػػػػػػػػػػءًكٍلًندعشى

ع
ععىع عةًعٍمحػػػػػػػػػػػػي ظءنعًبكىػػػػػػػػػػػٍلًآعاٍلًكنىءهػػػػػػػػػػػػىعبًػػػػػػػػػػػًععوىؾي

ع ػػػػػ  ع ػػػػػػى ىارًًاد ع ىػػػػػءٍاجىٍفعبىػػػػػٍ عكى ي نىػػػػػد  عكى ىلػٍ
ع

عدي يعبًنيػػػػػػػػػػػػػ ًرعالن سػػػػػػػػػػػػػػى  ةًعكى ػىٍمسًػػػػػػػػػػػػػدع ىطى ػػػػػػػػػػػػػػٍّع
ع عاألىٍعػػػػدىاًضعكىاٍلجىٍقػػػػًدع ىػػػػٍءٍاًمنًع عدًنلىً ػػػػدعًعػػػػآى

ع
ع ىػػٍءٍاجىٍفعطىدًهقى ًػػػد ػػػدٍّ عوىٍ ػػً عالف  ػػػدٍّ عكىًعػػٍآعشى

ع علػػػػػػػػدىًةعديل نًػػػػػػػػدًنلىً ػػػػػػػدع ىمىػػػػػػػػ عشيػػػػػػػ ًرعاٍلحىظًع
ع

اهىً د ػػػػأيعي ًفع ىٍء يكىػػػػٍ عً ػػػػ ى عاٍلمى عكىًعػػػػٍآعبىءبًػػػػكى
ع ػػػػػ ىل عكىاٍل ى ػػػػػفٍّ عاٍلحى عًنلىً ػػػػػدعكى ىدٍٍّدشًػػػػػدعًعػػػػػآى

ع
عًنلىً ػػػػػػػػػدعكىكى ػٍٍّقنًػػػػػػػػػدعًاٍخػػػػػػػػػػ ىًصعيػىػػػػػػػػػٍ بىً د

عالصجءوعكالس ءوعال معكا   معبعع م عبمءطعالقدبعكالمؤاشمةالحنءشةعال دعيجض عالعب ءع م ع سءد عالمقدبلآلعكالصجء:ععٗٗ ==============================================ع
وأػدار ع:عك دعذاتعاسلسععكعصػطجء ع  ػ عا هػةعالوسػدلعالػ مع مػععالع لػععآهءيػععكععكبء هةعالوسدلعكشمسعالحقلقةعََُ

عكالمكػػءرؼعالدبءشلػػةع كوشػ ار عككل بػػعلعك ػ عالفػػمسعال ػدع فػػجتعالحقلقػةعاال لػػةعكالمكػءشدعالةلسلػػةعكاألشػ ارعالق أػػلةعكالكمػـ 
علجملععالك المع م هةعكأجملة
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عًمػػػػػػدعكىكىٍجمى ًػػػػػػدٍؿعظيٍمًمػػػػػػدعكى ى ٍعًنلىً ػػػػػػدعوىزًع
ع

عكىاٍلمىحىءًأػػػػػػكىهىع ػػػػػػٍدعًبجىٍضػػػػػػًمكى عًآعوىٍكبى ًػػػػػػػدمٍّ
ع عًسعكىالص ػػػػػػجىءً ػػػػػػدعوىًذٍ نًػػػػػػدعلىػػػػػػ  ةىعاأليشٍػػػػػػًنلىع

ع
ًكل ػػػػػػػػػػػػًنلىً ػػػػػػػػػػػػدعكىع ػػػػػػػػػػػػػقٍّعاٍلمى عةًعشػىكٍٍّمنًػػػػػػػػػػػػدعًبحى

ع عنًػػػػػػػػػػػ  ىل ًندعكىبًءٍلجىضػػػػػػػػػػػػًٍ عكىالًعًنلىً ػػػػػػػػػػدعيػىػػػػػػػػػػػ
ع

نىػػػػػػػػػػػنًع ػػػػػػػػػػٍ عبىءٍلحى ػػػػػػػػػػءلىعلىً ػػػػػػػػػػدعكى ىمٍّ عً دءشىًةعاى
ع ػػػءًلوءنع ػػػدًهىكًةعأى عكىًأػػػٍدعبًػػػدع ىمىػػػ عشػىٍ ػػػًوعالف 

ع
ا ىةًع عوىٍ ػػػػً عاٍلقيػػػػدًبعبىػػػػٍ عكىالص ػػػػ ى ػػػػءًلكى ععىمى

ع ٍلػً عكىٍاٍأػًقًند عالمى عكىبًءلف ٍدًعع ىءٍاجىٍظًندعًعػآى
ع

ػػػػػػػػدىابءنعطىع ػػػػػػػػءًرعاٍلً رىاعػػػػػػػػشى ػػػػػػػػ رانعًعػػػػػػػػٍآعًبحى عةًع ي
ع ػػػػػػػػػعًنلىً ػػػػػػػػػدعكى ىمٍّمنًػػػػػػػػػد عتٍع يمي عػػػػػػػػػءنعيػىقى  أى

ع
عييعًبجىٍضػػػػػػػػػػمًع س ػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػءعأًلىٍ ػػػػػػػػػػً عاٍلمىحى عةًع لًل ى

ع ػػػػة عكىرىٍامى ع ىٍضػػػػ و ػػػػمى نػٍ عًنلىً ػػػػدعلًػػػػدعٍا ٍػػػػػ ىٍ ع ى
ع

ػػػػػءرىةًع ػػػػػ ىعً ػػػػػدعرىٍكًضعٍالص ػػػػػجىءعكىاٍلًسفى عألىٍدخي
ع ػػػػػػػءًفععيٍحًمػػػػػػػآوع عًنلىً ػػػػػػػدعكى ىػػػػػػػءًعٍمًندعبًًإٍامى

ع
عاٍر ػىٍكنًػػػػػػدعألىٍ مىػػػػػػ ععىوىءشىػػػػػػةوع عًنلىً ػػػػػػدعبًػػػػػػكى

ع عكيصيػػػ لًنىء ًبقىٍسضىػػػًةعشيػػػ ًرعالػػػ  اًتعبىػػػءبى
عَُُ

ع
كىكىٍلػػًبعٍال  جىمٍّػػدعًعػػٍآع ينيػػ ًزعاٍلحىًظلػػدىةًع

عَُِ
ع ػػءؿًع عوىضىػػءوىٍتعبًءٍلجىمى كىوىٍشػػدى ىتٍععكىشىػػٍمسو

عَُّ
ع

ػػػػءًلدعاٍلكىًمل ػػػػةًع ػػػػء ىًتعاٍلمىجى نىػػػػٍدع ىمى كى ىلػٍ
عَُْ

ع عضىػػػػءرً ءنع ػػػػ ؾى عوىٍر ي عًنلىً ػػػػدعبًػػػػًعع ىػػػػٍ عً ٍئػػػػتي
ع

ٍكنًػػػػػػػػػػػدعًبًدضيػػػػػػػػػػػ ىاًفع ىع ععى ػٍّ عن ػػػػػػػػػػػةًعبًػػػػػػػػػػػًععرىبٍّ
ع ًنٍخػػػػػػ ػػػػػػٍ علًػػػػػػدعكى ع ىاًشدعكىوىٍ ًمػػػػػػدعبًنىظٍػػػػػػدىةوعكى ي

ع
عةًعنىػػػػػػػػػػػػػػػءعهىػػػػػػػػػػػػػػػءعوليعدىارىعاٍلوىدىاعىػػػػػػػػػػػػػػػكىوىٍدًخمٍع

ع ػػػػػػػػٍععلىنىػػػػػػػػءعوىٍرزىا ػىنىػػػػػػػػءعكىاٍ ػػػػػػػػكىكىع عً شىءعًنلىػػػػػػػػ أٍّ
ع

عاٍلكىٍملىػػػػػػػػػػءعكىشيػػػػػػػػػػ ًرعاٍلجى ىلىػػػػػػػػػػةًع عاىًظلدىيًػػػػػػػػػػكى
ع ػػػػػػمٍّمءنع عًنلىً ػػػػػػدع ىمىػػػػػػ عاٍلميٍخ ىػػػػػػءًرعصىػػػػػػ ٍّععيمى

عع
ػػػػػػ ٍّعاٍلص ػػػػػػحىءبىةًع عبىػػػػػػٍ عكى ي ع ىمىٍلػػػػػػًععكىآؿو

ع  نيْآٍ
ع.عجمععاألش ارعال ايلةعاال لةلعكاألأمءوعكالصجءتعالق ألةع  عرأ ؿعالع سضةعش رعال ات:ععَُُ ==============================================

ال ػدعو ءضػ ءعالعع- آعوبصءرعالمحجػ بلآع–كرأ ؿعالع  عكءبتع لععال جملءتععالحظلدة:عككلبعال جمدععآع ن زعَُِ
ع ملعععآع ن زعاظلدةعالق سعاأل م .

ععكشػػػمسعوضػػػءوتعبءلجمػػػءؿعكوشػػػد ت:عَُّ كرأػػػ ؿعالعشػػػمسعوضػػػءوتعبءلجمػػػء تعكالومػػػء تعكالمكػػػءرؼعكالكمػػػػـ 
وشػػد تع ػػدعرأػػ عالعكوشسلءئػػععالمػػءبقلآعككرع ػػععكوكصػػلءئععكاألشػػ ارعكالمكػػءشدعكالفػػدائععكا دابعكال ػػ معكالحومػػةلعك ػػ ع

عال اقلآ.
:عالمجػػءلدعالكملػػةع ػػدعالمظػػء دعالكملػػةعال ػػدع ل ػػءعوشػػ ارعالػػ اتعالق أػػلةعكعكءشل ػػءلعك لنػػدع مػػء تعالمجػػءلدعالكملػػةعَُْ

دهجةع قػ عوبػدزتعك لندعالومء تع دعالحضدةعال دع لن  ءعذاتعالحقعأػسحءشععاظ ػءرعالومػء تعاال لػةلعك ػدعذايػععالفػ
الومػػػء تعالدبءشلػػػةعالظػػػء دةععػػػآعاألخػػػ ؽعاال لػػػةلعكا دابعالفػػػد لةعكبٌلنػػػتعالومػػػء تعالق أػػػلةعالمكن هػػػةععػػػآعالحػػػبع

عكالقدبلعكال ص عكاألشسلعكالس جةعكالمكلةعككلد ءععآعالمقءعءتعالدامءشلة
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اْللَّهُنَّ إًَِّكَ أَهَرْحَنَا بِأَىْ ًَدْعُىَ لِوَنيْ أَْْندَتْجَ لَنَنا ًَِْوَنتل عَلَن       

، ائِنِ عَنَّنا ََْْنرَ الْجَنسَا ِ   تَدَتْهِ؛ فَنَسْأَلُكَ أَىْ حُجَازِيَ أُْْنخَاًَََا أَبَناْ الََْنسَ   

تَنا رَََّّ الََْنالَوِنيَ،    بِوَغْفِرَةٍٍٍ وَرِضْىَاىٍٍ وَََْْرٍٍ فِي اْلندنًَْْا وَاخَِنرَةِ  

، لَ بِاْلسننننَّتِ وَاْلخَّىْفْنن َوَحَوْنَحَنَننا وَإَُِىَاًَنَننا أَتْننيَ اَنناًُىا وَاَْْنن،َ اَنناًُىا، الََْوَنن 

وَالُحِفْظَ هِيْ هَََاصِْكَ ُْبْحَاًَكَ، وَهِيْ اْلشَّرِّ وَاْألَشْرَارِ، وَهِيْ 

تِ الْوَسِْخِ اْلدَّجَّالِ، وَأَْْبِغْ عَلَْْنَا ًََِوَنكَ  فِخْنَتِ الْوَحَْْا وَالْوَوَاثِ، وَهِيْ فِخْنَ

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَتل تَا هُجِْبَ الدنعَا ِ، وَصَلَّ  اهللُ عَلَ  َِّْْدًَِا هُحَوَّندٍ  

وَرَضِ َ اهللُ حَبَارَكَ وَحَََالَ  عَيْ  وَعَلَ  آلِهِ وَصَحْبِهِ وََْلَّنْ.

 .أَصْحَاَِّ رَُْىلِ اهللِ أَجْوََِنيَ

 ،َِّّ الَِْسَّةِ عَوَّا تَصِفُىىَُْبْحَاىَ رَبِّكَ رَ

 وََْالَمٌ عَلَ  الْوُرَْْلِنيَ، 

 وَالْحَوْدُ هللِ رََِّّ الََْالَوِنيَ.

  احِحَتلفَا . 
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لً  للٌوم واللٌلةثالثاً:  د  ال ق و  ر   ال و 

ن  ك   م  ؤ  ا ال م  ل ه  ع  ف   ٌ ار  ال ت ً  ك  ن  األذ  ن ه  م  س  ت ح  ا اس  ل  م 

ٍم  و   ٌ 

عالعاٍلكىًظلمعًنف عالىعكىجي رهعرىًالمع عَُٓعوٍأ ػىٍةًجدي
عًعمىءوان"ءئةعكعًعععىءئىةىععىد ةنعصىسىءاءنع"

عكىلىعيعاٍلحىٍم يعهيٍحدعع علىعيعلعلىعيعاٍلميٍمكي  عًنلىعىعًن عالعكىٍا ى يع عشىدًهكى
ع ىمى ع ي ٍّعشىدووع عكى ي ى دي لػٍ عبًلىً ً عاٍلخى عَُٔع ً هدًعكىهيًملتي

ععىءئىةىععىد ةنعصىسىءاءنلعكًعءئةىعًعد ةوعًعمىءوان""
صى ةنعيىًح  ععلمى عآًلًععكىصىٍحًسًععكىأىمٍّمٍعالمى يم عصى ٍّع ىمى عأىلًٍّ شىءععيحىم  وعكى ىعع

ل علعكىيػيجىدٍّجيعبػى ىءعاٍلويدىبى ه يعًب ىءعاٍلض دىرىععًب ىءعاٍلكيقى ى ًً عي رىعكىيػي ى ٍّفيعًب ىءعاأليععلكىييًم
ل عاٍلكىءلىًملآعاٍلصٍّكىءبى عهىءعرىب  ع ىن ء عكىيػيٍدًضًلععًكيػىٍدضى عًب ىء عيػيٍدًضلكى ععصى ةن

ع"عىءئىةىععىد ةنعصىسىءاءنلعكًعءئةىعًعد ةوعًعمىءوانع"عععععععععععععععععَُٕ
عالىعاٍلكىًظلمع عَُٖعأيٍسحىءفىعالعكىًبحىٍم  عأيٍسحىءفىعالعاٍلكىًظلمعوٍأ ػىٍةًجدي

عع ابع  ؿعاأ ةجدعال:ععَُٓ ==============================================
ركلعالطسداشػػ ع ػػآععكػػءذعبػػآع سػػ ععع:}ع عالم ػػعىعاٍلكىًظػػلمىععىػػٍآع ىػػءؿى ٍةًجدي كهوجلنػػءع ػػ ؿععسػػتعلػػععكػػدسعبءلجنػػةع{لعوىٍأػػ ػى

ع ٍةًجديك يلعال لعكجدعلععع   ععءعيق ـععآعذشسععكعءيأخدلعكعععذلكعهق ؿ:ع}ععالمكصـ  لعيي بيػ اعًنلىػ عالم ػًععكىاٍأػ ػى ػءعالن ػءسي هىػءعوىهػ  ى ٍةًجدي يلع ي  عهػى ٍع عًنلى عالم ًععكىوىٍأ ػى عًعػٍآعًعئىػةىععىػد ةوع ىًإشٍّدعوىيي بي لعًعئىػةىععىػد ةولعوىٍكعوىٍ ثػىػدى كا عأىػًكل عبػآع{)عالممػن عالجػءعععلعك ثلػدعكلػد علعرععـو  .(عوىبدعبػيٍددىةلعكوب عًنٍأحىءؽلع آعوىبدعبػيٍددىةلع آعوبلععوىبدععي أى عاألىٍشكىًدملع
عع ابع  ؿع عنلععن عال:ععَُٔ
ل :ع ػػءؿعكركلعوامػػ ع ػػػآعوبػػػ ع دهػػدةعكر ءلػػػععر ػػػءؿعالصػػػحععلىػػػعيلعلىػػػعيع:ع}ع ػػػدًهكى :ع عًنلػػػعىعًن  عالعكىٍاػػ ى يع عشى ػءععًععىػػػٍآع ىػػػءؿى علىػعيعًب ى عًالآىعهيٍصػًس يع ي ًػبى ععىد اتو لععىٍآع ىءلى ىءع ىٍفدى ع ىم ع ي ٍّعشىٍدووع ىً هده لعكلىعيعالحىٍم يلعكى ي ى ػءعءالميٍمكي ع ىٍنػعيعًب ى ئىػةيعاىمىػنىةوعكعيًحػدى عهيٍمًمدع ىءفىعلىعيععئىةيعأىلٍّئىةولءعًع عًالآى لعكىعىٍآع ىءلى ىءعًعٍث ىعذىًلكى عًب ىءعهػىٍ عىًئ وعاىٌ  عهيٍمًمدى عرى ػىسىةوعكايًجفى ع{.عًعٍث يعذىًلكىععك ىءشىٍتعلىعيع ىٍ ؿى

ع:ع ابعالص ةع م عرأ ؿعالععَُٕ
.عأسقعذ د ءع دا ك ءع ض نعبصجحةع

عع ابعال مسل :عَُٖ
ءؿعالصءدؽعالمص كؽع ًًعععىٍآع ءؿىع:}ع ًنٍفع ءشىػٍتعًعثٍػ ىعزىبػً عالسىٍحػًد ٍمً ً عًعءئىػةىععىػد ةوعكيًجػدىٍتعلىػعيعذيشي بػعيعكى {ع)عأيٍسحىءفىعالعكىًبحى

عاىمىآهعصحل ه.ع آعوب ع دهدةلأنآعال دع مععع طأععءلكل اعاىً هحه ع( ءؿعوب ع لمى :ع ى ى
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 "عىءئىةىععىد ةنع ي  عهػىٍ ـوع"عععععععععععععععععععع
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 سسَفَاىْ بزُمَذْأَ
 :ًصَالةُ احلَبجَتِ وَ أدْعَُِتُ اىْفََسَس أوال 
 :ًأَذْمَبزُ اىْنَسْةِ فًِ اىْعُّنَتِ اىَُْطَهَّسَة ربُّب 
 :ًاىْقُسْآُُ هُدَيً وَ شِـفَبء رَبىِزب 
 : ًاألظََْبءُ اىْحُعْنًَ زابعب 
 :ًــب ــً اْهللِ بِ اىخَّ خبٍعـــ ــوُ إِىَـــ ــىىه ِىَظُّـــ    سظـــ

 وَبِبىْصَّالةِ عَيَُْهِ
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 جأَذَكاُر اْلفر
 :أولا 

 َصالةُ الَحاَجِة َو أْدِعَيةُ 
 ََ  َرجاْلَف

ع -ُ   عأننععال دع مع لمءعركا عااعءـع ىٍآع ىٍسً عالم ًععٍبًآعوىًبدعوىٍك ى عاألىٍأمىًمدٍّ
عاع ىءؿىععكابآععء ة نىءعرىأي ؿي  :علم ًعع ػىقىءؿىع:عخىدىجىع ىمىلػٍ

ٍمًقعًع}ع ءشىٍتعلىعيعاىء ىةهعًنلى عالم ًعلعوىٍكعًنلى عوىاى وعًعٍآعخى ع:عىٍآع ى
عل ػىٍملى ػى ىض أٍع

علكىٍلليصى ٍّعرىٍ كى ػىٍلآًع
ععيم عٍللػىقيٍ :

ًملميعاٍلوىدًهميع عاٍلكىٍدًشعاٍلكىًظلمًعلع ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعاٍلحى علأيٍسحىءفىعالم ًععرىبٍّ
عاٍلكىءلىًملآىععاٍلحىٍم يع علًلم ًععرىبٍّ

عكى ىمىائًمىععىٍةًجدىًيكىع ععي ً سىءًتعرىٍامىً كى علالم  يم عًنشٍّدعوىٍأأىليكى
عكىالم  ىعىةىعًعٍآع ي ٍّعًنٍعموع علكىاٍلةىًنلمىةىعًعٍآع ي ٍّعًبدى
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عوى  عيى ىعىعًلدعذىشٍسءنعًن  عكىجىٍديىعيعكى ىع ىمًّءعًن  ع ػىد ٍ  ىع ععيلوىٍأأىليكى
عًرضءنعًن  ع ىضىٍل ػى ىءعًلد علىكى علكى ىعاىء ىةنعً دى

شٍػلىءعكىا ًخدىًةععىءعشىءوىع عالم عىعًعٍآعوىٍعًدعال   ع؛عيم عهىٍمأىؿي
ع{.ع ىًإش عيعهػيقى  ريع

عوفعوخد ععال هممدع دععمن عالجددكس لمءعععبآععءلكع آعوىشىسوع -ِ
 :ع ءؿعرأ ؿعالع

ع؛ عاللىعنًععةهعء ىعاىعععيعلىععتٍعءشىع ىعععآٍععىع}ع
عل وىعضيع يعغعالٍعسًعمٍعليعمٍع ػىعع
عللآًع ىعكىع ٍعرىعع ٍّعصىعليعلٍعكىعع

علدٌعأًعدٍعويعالٍععةىعآهىعكىععةىعحىعءيًع عالجىعءألكلىعبًععويعدىعقٍعهػىع
علميعمٍّعمىعهيعكىعع يع  عفىع ىعهػىععم علععيع ؿيعأيعالد ععآىععىعآىعكىععةًعحىعءيًعجىعءلٍعبًععةىعلىعءشًعدعالث ع ًعكىع

ع:عءوًع ىعاعال  ع ىع ىع عبًع يع ٍعهىعكىع
عععلالم  يم ! ع ي ٍّع ىدًه وعلع ي ٍّعكىًال وعهىءععيٍؤًشسى علكىهىءعصىءًابى

عبىًكل وع دى لعلكىهىءع ىدًهسءنعكىلػٍ ععىٍةمي بو دى عكىهىءعكىءلًسءنعكىلػٍ
ـًع عهىءع ػىل  ـيلعهىءذىاعاٍلجى ىًؿعكىااٍ دىا علضًعاألرٍعكىعع اتًعمىعالم عععىعهًع ىعءعبىعهًععهىءعاىد 

ع  يعػػ  يعالٍعععيعلىععتٍعنىعمع ىع ًعال ععل ـًعل عقىعالٍععدٍّعحىعالٍععلمًعاًعد عالٍععآًعمىعاٍعد عالٍععكىعمًعءأٍعبًععكىعليعأىعأٍعوىع
ععلاتيع ىعػصٍعاألىعععيعلىععتيعكٍعفىعخىعكىع
علعًع ًعلىعػًعفٍعخىععآٍععًعع بيعميعقيعالٍععتٍعمىع ًعكىعكىع

عل وعم عحىععيععآؿًعع ىعمىع ىعكىعع وعم عحىععيعع ىعمىعدع ىعم عصىعييععوىفٍع
 {ععيع يعء ىعدعاىعضىعقٍعءعيػيع ىعشػىعإًع ًعلعا ىعدع ىعبًعع ىعػكىعجٍعيػىععفٍعوىعكىع

عرىأي ؿيع -ّ :ع ىءؿى  :.العع ىءؿى
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:}ع ع ػىقىءؿى ـيعًب ى ى ىاتو عًعٍآعوىٍعًدعع ىءوىًشدعً ٍسدًه يع ىمىٍلًععالم  ى عوىٍعده عًبكى نذىاعشػىمىؿى
ع ػىقى ٍٍّع يآ ع ديشٍػلىءؾى
عُ ع:لععيم عأىٍ عاىء ى ىكى

ع عهىءعبىً هعىعالم ٰم ىاًتعكىاألىٍرًضعهىءعذىاعاٍلجى ىًؿعكىااٍ دىاـً
عهىءعكًع عالم  وًعهىءعصىدًهخىعاٍلميٍم ىٍصدًًخلآى عاٍلميٍم ىًةلًثلآىعهىء ىءًشفى علىءثى

ًةعاٍلميٍضطىدٍّهآىععهىءعوىٍراىمىعالد اًاًملآىع عدىٍ  ى علهىءعنل عىعاٍلكىءلىًملآىععهىءععيًجلبى
عاىء ىً د عويٍشًمؿي عوىٍ مىميعًب ىءع ىٱٍ ًض ىءعًبكى عِ{علعكىوىٍشتى

 :ع آعوبدعوعءعةعأ  عبآعانلفع ءؿكوخدجعالسل ق عكال دع لعع -ْ

اء ةعلع وءفع ثمءفع دعفعر  عهخ مفعنل ع ثمءفعابآع جءفع ء}ع
نللعع فوءعذلكعع يٍثمىءفىعبًآعاينػىٍلفوععلع مقددع دعاء  عك عهنظع عهم جتعنللع

ععمعوئتعالممج ع ص ٍّع لععر ك لآلععمع  :عل قءؿعلع:عوئتعالملضأةع   ضأ
نشدعشسدعالدامةلعهءععحم عععالم معنشدعوأألكعكوي  ععنللكعبنسلكععحم 

عبكعنل عربدع  قضدعلدعاء  دعكاذ دعاء  ك عوي  ع ععمعخدجع ءشطمقل
عمعوي عبءبع ثمءفعبآع جءفع جءو عالس ابع أخ عبل  ععععذلكالد  ع صن

كودخمعع م ع ثمءفلع أ ممعععكعع م عالطنجمةعك ءؿ:عأ عاء  كلع   دع
!عع  عذ دتعاء  كعا  ع ءفعالمء ة:ع ثمءفاء  عع قضء ءعلعلععمع ءؿع

عنفعالد  عع)ولعلم ععم ع م ل ع ءشتعلكععآعاء ة عكعء عن عا ف( وي   د ء
خدجععآع ن  ع مقدع ثمءفعبآعانلف؛ع قءؿعلع:ع ماؾعالعخلدانلععءع ءفع)ع
عابآع علع ع قءؿ ع م م ىعل عا   عهم جتعنلد عك  عاء  د ع د عهنظد ع( ع جءف ابآ

ع م مىندع:انلف عك  ع م م يع عالعء عرأ ؿ عش  ت عكلوند عع:عل
عالسىصىًدعوىيىعوىف عرىع}ع ع ىأىعىدى يعوٍفعهػى ى ض أىعء يع فوءعنللععذ ءبعبصد ع ي نعضىدًهدى لع ءؿى

عولع ءأ ةحعالعب آع س عوفعيمألععاء  ك.عُ ==============================================
علمءعركا عاألصس ءش ع  عال دكلبعكال د لب عع ىٍآعاٍبًآع ىس ءسوععِ
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اعال   ىءوًعػكىهىٍ  يعلع ػىليٍحًمآىعكىضي وى يع ع: عًب ى ى
ةًع عالد ٍامى ععحم وعشىًسدٍّ عبًنىًسلٍّكى عكىويػى ى  عيعنلىٍلكى علالٌم يم عنشٍّدعوىٍأأىليكى

عنل عرىبٍّع عًبكى لععلعالٌم يم ع ىفىجٍٍّكعيع د ع لجمدعلدع آعبصدمدعنشٍّدعيػى ى  ٍ تي
  ع ءؿع ثمءف:ع  الععءعيجد نءعكطءؿعبنءعالح هحعاعلكشجكندع دعشجمد

عدخ عالد  ع أشععلمعهوآعضدهدانع{

 ةب  و  الة  الت  ص  
 بىٍودوعع وىبيعع آع مدااعءـعركلع:عالوفعع ع:ؿىع ءععرىأ ؿى

عذشسءنع}ع عهيٍ ًشبي ععيم عهيصىمٍّدععىءعًعٍآعرى ي و علعيم عهػىقي ـيع ػىلى ىطى  دي
عال علىعيع؛ععيم عهىٍم ػىٍةًجدي ع.{عن  عكىجىدى

الةص    الة  الض 
 ركلعالطسداش ع  عالث عةع آعابآع مد :ع

عءؿ:ػػػػػ إذاع دغع لعر ك ءف}ع
عك ىءًدمىعالض ءلىًةعيػىٍ ً معًعآىعالض  لىًةلعالم  يم عرىاد عالض ءلىةًع

عكى ىٍضًمكىعاٍرديع ءعًعٍآع طىءًئكى لع ًّءشػ  ى عكأيٍمطىءًشكى ع.ٍدع ىمد عضىءل ً دعبًقيٍ رىًيكى
ع{.عععكهقدوع
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 آنر  ق  ال   ظ  ف  الة  ح  ص  
 ركلعابآع س ءسعع:وش عيع ءؿىعع
عرىأي ًؿعالعنٍذع ىعع} عً ٍن ى نىمىءعشىٍحآي عوىبدعطىءًلبوعبػىلػٍ عبآي :عبًأًبدعلعءوى يع ىًمد   قءؿى
عكىع عًعٍآعصىٍ ًرملعويعٍّدوىٍشتى اعالقيٍدآفي ع ى ى علىعيععيػىجىم تى ع ىمىٍلًعلع قءؿى ءعوىً  يًشدعوىٍ ً ري  ىمى

عالعًبً آ ع جىكيكى عهػىنػٍ ًممىءتو ع ى ًآعوى ى ىعوي ىمٍّميكى عال:عهىءعوبىءعاٍلحىمى جىعيعًبً آ علعرىأي ؿي كىهػىنػٍ
؟كهػيثىسٍّعلععىٍآع ىم ٍم ىع ع دعصىٍ ًرؾى ععءعيػىكىم ٍمتى عالع ػىكىمٍٍّمًندلعتي عوى ىٍ عهىءعرىأي ؿى لع ءؿى

: ع ءؿى
عوىٍفعيػىقي ـىع دععػيميًحعالم ٍلً عا ًخًدع ىًإشػ  ىءع مىةيعاٍلجيميكىًةع ىًإًفعاٍأ ىطىٍكتى علىلػٍ نذىاع ءفى

ععىٍف ي دىةهع ععيٍم ىجىءبهععأىء ىةه عً ل ىء عكىال   ىءوي علًسىًنلعًععكى ى ٍعل عهػىٍكقي بي عوىًخد ع ءؿى
عوىععع عرىبٍّدأىٍ ؼى علىويٍم ٍةًجدي علىٍمعععٍأ ػى ع ىًإٍف عػ عاٍلجيميكىًة مىةي علىلػٍ عيىٍأًيد عاى    عهػىقي ؿي ػ

ء لع ىصى ٍّعوىٍربىعىعرى ىكىءتوعلع ىًإٍفعلىٍمعيىٍم ىًطٍعع ػىقيٍمع دعوك ًل ىءلعيىٍم ىًطٍعع ػىقيٍمع دعكىأىًط ى
عهىع عكىأي رىًة عالًو ىءًب ًة عبًجىءًيحى عاألكلى  عالد ٍ كىًة ع د عالثٌءشًلىًةعيػىٍقدىوي عالد ٍ كىًة عكى د سل

ًةعالًو ىءًبعكولمعيػىٍنمًه يع بًجىءًيحىًةعالًو ىءًبعكامعال  خىءفىلعكى دعالد ٍ كىًةعالثٌءلًثىًةعبًجىءًيحى
عالميجىص   عالًو ىءًبعكىيػىسىءرىؾى عبًجىءًيحىًة عالد ابًكىًة ًةلعكى دعالد ٍ كىًة ععلالم ٍج ى  ىًإذىاع ىدًٍكتى

ً عالعكوٍاًمًآعالثٌػنىءوىع ىمى عالع ًعًعٍآعال  فى  ع عكىوىٍاًمآٍعع ءٍامى كى ىمى علعكىصى ٍّع ىمىد 
ع سػىقي ؾى عأى عال ً هآى عكاٍخ ىاًشكى عكالميٍؤًعنىءًت عًلٍمميٍؤًعنلآى ٍةًجٍد عكىاٍأ ػى عالن ًسلٍّلًآل أىءئًًد

:علبءاهمىءفًع ععيٍمع يٍ ع دعآًخًدعذىًلكى
ععىءع ىعالٌم يم عاٍراىٍمًندعبً ػىٍدًؾعال ٍمًندعوٍفعوىيىوىم فى مىكىءًصدعوىبى انععىءعوىبٍػقىٍل ىًندعكاٍراى

ع ىنٍّدلعهػىٍكًنلًندلعكاٍرزيٍ ًندعايٍمآ ءعهػيٍدًضلكى عالن ظىًدعً لمى
ـيع عكىالًكم ًةعال دع عيػيدىا علالٌم يم عبىً هعىعالم ٰمءكىاًتعكىاألىٍرًضعذىاعاٍلجى ىًؿعكىااٍ داـً
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عهء عكش ًرعكىٍ ً كىعلعهءرىعووىٍأأىليكى ع:اٰمآيعبجى ىًلكى
ع ىمىءع ىٌمٍم ىًند علوىٍفعيػيٍمًمـىع ػىٍمًسدعًاٍجفىعً  ىءًبكى

ع ىنٍّد علكىاٍرزيٍ ًندعوىٍفعويٍػمي ى يع ىمى عالن ٍحً عاٌلً معهػيٍدًضلكى
ـيع عكالًكم ًةعال دع عيػيدىا علالم  يم عبىً هعىعالم مءكىاًتعكىاألىٍرًضعذىاعاٍلجى ىؿعكاًاٍ دىاـً

عكىشي ًرعكىٍ ً كىع عهءعالعهءعرىٍامآعبجى ىًلكى ع:وىٍأأىليكى
عبىصىًدم عكىوىفٍععلكىوىٍفعيػيجىدٍّجىعبًًعع آع ػىٍمًسدعلكوٍفعييٍطًمقىعًبًععًلمىءشدعلوىفعيػينػى ٍّرىعًبوى ىءًبكى

ًشديػىعيىٍفدىحىعبًًععصىٍ ًرمعكوىٍفع علٍةًم ىعبًًععبى ى
عكى ىعهػيٍؤيًلًععن  عوىٍشتىع ًإش عيع عهيًكلنيًندع ىمى عالحقٍّعكىلػٍع علديؾى

عالكىًظلًم. عكى ىع ػي  ةىعًن  عبءلعالكىًمدٍّ عكى عاىٍ ؿى
ٍسكءنع عخىٍممءنعوىكعأى عوىٍك ع يمىعو عع ثى عيجك عذىًلكى عالحىمىًآ عوىبء عبًًإٍذًفعع؛هىء ييجىٍب

ع.عكال ً معبػىكىثىًندعبءلحىقٍّععىءعوىٍخطىأىععيٍؤًعنءنع ى  ععلال
ع س عال ع:عبآيع ىس ءسوع ءؿى

عًعٍثً ع عالع د عرىأ ؿى عأىٍسكءنعاٌ  ع ىءوى عوٍك عخىٍممءن عنٌ  ع ىًمدٌّ علىًسحى  ػى ىالععىء
: عالمىٍجًمًسع قىءؿى عذىًلكى

ع ًإذىاع عشىٍح ى يآ  عكى عآهىءتو عنٌ عوىٍربىعى ءعخى ىع ىعآخي ي عً لمى عالعنشٍّدع يٍنتي هءعرىأي ؿى
عآهىةنعكىشىٍح ى ءعلم ٍ آىع ػىدىٍويػي يآ ع ىمى عشػىٍجًمدعيػىجىع  ىإذىاع ػىدىٍويػي ىءععلكىوشءعوىيػىكىم ميعاللػىٍ ـىعوىٍربىًكلآى

نىد ع ع ىلػٍ عالعبػىٍلآى عً  ىءبي أىش مىء ع ًإذىاععل ىمى عشػىٍجًمدع ىوى عالحى هحى عوىٍأمىعي ع ٍنتي كىلىقىٍ 
عٍعع؛رىدىٍدييعيعيػىجىم تىع عيىحى   ع ًإذىا عاألاىءًدهحى عوىٍأمىعي عاللػىٍ ـى عًعنػٍ ىءعكىوشء عوىٍخًدـٍ علىٍم ء عًب ى تي

:.اىٍد ءنع عذىًلكى عالعً ٍن ى علىعيعرىأي ؿي ع قىءؿى
ٍكسىًةع عالوى ععّ{{ععوىبىءعالحىمىآًعهىءععيٍؤًعآهعكىرىبٍّ

وخد ععال دع مع دع ءعكععكالطسداشدعككلد مءلع ءؿعالمن رمعكابآع ثلد:عطدؽعوأءشل ع ػ اعالحػ هحع لػ ةعكع نػععكدهػبععّ ==============================================
ع عشػىٍكدً يعيعن ٌعًعٍآعاىً هًحعال ىلًلً عبًآععيعع  عأنآعال دع لع ءؿعوب ع لم   انلعكع عاىمىآهعكىدًهبه اعاىً هحه . ى ى عٍمًممو



  جامع األذكاز واألوزاد            الشيخ فوشى حممد أبوشيد  الباب السابع: أذكاز الفسج    (040) 
 

 

ة   :ثانٌاً  ن  ب  ف ى ال سُّ ر  ار  ال ك  ك  أ ذ 
ة ر  ه   ال م ط 

 الءاً ب   وق ع  من ت   ه  ول  ما ٌق  

عع آع ىٍ ًؼعبآًعركلعوب عداكدع دعأننععع عػى يمٍععىءًلكو ع:علعوش عيعاى  
:عy.وف عالن سد ع}ع ع ىمىٍلًععلىم ءعوىٍدبػىدى عالمىٍقًضد  ع ىضى عبػىٍلآىعرى يمىٍلًآع قءؿى

عالن سد عػاىمٍع عالعكىشًٍكمىعاٍل ىً ل يلع قءؿى ع:y.ًسدى
عبءٍلوىٍلسًع ع؛نف عالعيػىكىءلى عهػىمي ـيع ىمى عاٍلكىٍجًمعكىلىًوٍآع ىمىٍلكى

عالعكىشًٍكمىعاٍل ىً ل يع إذىاعكىع ع ػىقيٍ عاىٍمًسدى عاٍعدؤه عْع{عمىسىكى

ب ار  أذك ر   الك 

ععالفلخءفركلعع ع: آعابًآع س ءسو
عاٍلوىٍدبًع.ع ىععوفعرأ ؿعال}ع ع:ءفىعهىٍ  ي عً ٍن ى

ع ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعٍالىكىًظلميعاٍلحىًملميل
عاٍلكىٍدًشعاٍلكىًظل علعمًعػػػ ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعرىب 

عاٍلكىٍدًشعاٍلوىدًهمًع عاألىٍرًضعكىرىب  عالم ٰم ىاًتعالم ٍسًععكىرىب  ع{ع ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعرىب 
 بو ءبنءع  اعال لعبلآعه هك.عْٗن دوعالممه ععآعالفدحعبصجحةععْ ==============================================
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 ع: ىآعوشىًسع ىءؿىعكركلعال دع مع
:ػذىاع ىدىبىعنًًععع ىءفىعالنسد ع}ع ع ىءؿى ععيعوىٍعده
عهىءع ػىل عػػػهىءعاىع عوأٍعػػػد  عٓ{ع ىًةلحيعػػػ ـيعًبدىٍامىً كى

عـاء   عالف   د   ز 
عركلعوب عداكدعكال دع معع ً ع ىآعوىبلًعع ىآع ى ٍّ ع ىآع ىٍمًدكعبًآعشيكىٍلبو

ع:وفعرأ ؿعالع
عع:ع ءفعهكمم مععآعالجمعع ممءت}ع

ءًتعالعال  ءعءت}ع علو ي ذيعًبوىًممى
عً سىءًد ًع علًعٍآعكىضىًسًععكىً قىءبًًععكشىدٍّ

عللىءًطلآًعػػػىعكًعٍآع ىمىمىاًتعالفٌع
علٍحضيديكفًعػػػكوىٍفعهىع

ءعلىٍآعيىضيد  يع ع.{ع ًإشٌػ ى

 :ع:ك ءفىع ىٍس يعالعبآيع ىٍمدوك}عع ءؿ
عهيكمم ءعىٍآعبػىمىغىعًعٍآعكىلىً ً ل

ميٍغعًعنػٍ يمٍعع عل ى ىسػى ىءع دعصىك؛ععكىعىٍآعلىٍمعهػىسػٍ
.ع{ععيم ع ىٌمقى ىءع دع ينيًقعًعع

ع ءؿعالحء مع  اعا هحعصحل عااأنءد.عٓ ==============================================
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ن ز  عاء  الهم  والح   د 
عابآعالمندع آعوىبدعع أ ركلعععالن ًسد ع ىع ءؿ:عع ع:عy.ءؿى

ععىٍآعوىصىءبىعيع ىمٌّعوىٍكعاىمىفهع}ع
ع ػىٍملى ٍعيعًبٰ ؤي ىًوعاٍلوىًممىءًت:

ل عً دع ػىٍسضىً كى عكىاٍبآيعوىعىً كى عكىاٍبآيع ىٍسً ؾى عالم  يم عًنشدع ىٍس يؾى
ل لعشىءًصلىً دعبًلىً ؾى ع ىضىءؤيؾى عً د  لع ىٍ ؿه عً د عايٍوميكى ععىءضو
عًبوي عاٍأموع لعوىٍأأىليكى عًبًععشػىٍجمىكى عأىم ٍلتى علىكى عع ي ى وىٍكعوىشٍػمىٍل ىعيعً دعً  ىءًبكى

ل ٍمًقكى لعوىٍكع ىم ٍم ىعيعوىاى انعًعٍآعخى عًبًععً دعً ٍمًمعاٍلةىٍلًبعً ٍن ىؾى عوىًكعاٍأ ىٍأعػىٍدتى
عوىٍفعيىٍجكى ىعاٍلقيٍدآفىعرىبًلعىع ػىٍمًسدل

ع ىمد ع.عكىشي رىعبىصىًدملعكى ى ىوىعايٍمشدعكىذى ىءبى

ًممىءًتلع عٰ ؤي ىًوعاٍلوى عالم ععًنف عاٍلمىٍةسي فىعلىمىٍآعكىسىآى ع ىءًئ ه:عهىءعرىأي ؿى  ػىقىءؿى
: عكى ىممي  يآ للع ػىقي لي  يآ ععوى ى ٍعع ىءؿى

ععىءعً لً آ ع عاٍلً مىءسى ع: ىًإش عيععىٍآع ىءلى يآ عكى ىم مى يآ 
ع ػىدىاىعيع ٍدبىعيعكىوىطىءؿى عالم عيع ى ع{عوىٍذ ىبى
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عا ء  الخروج من الورطة د 
 )الهالك(

ػػػً عركلعع عكعالابػػػآعالمػػػن ع ػػػدع ىمى ػػػٍ ـو بػػػآعوبػػػ عع ىًمػػػدااعػػػءـعللمػػػةوع ػػػآعالػى
ع:ع ءؿع طءلب

ع:ع ءؿعرأ ؿعالعع}
ع؟عهءع مٌدلعو عو ممكع ممءتعنذاعك كتع دعكرطةع م  ء

ع. مت:بم ع كمندعالع  اوؾ
ع:y. ءؿعالن ًسد ع

عً دعكىٍرطىةوع ػىقي ٍع ع:ًنذىاعكى ػىٍكتى
علًبٍمًمعالم ًععالد ٍاٰمًآعالد ًالمًع

عاٍلكىًظلمًع عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًءلم ًععاٍلكىًمد  علعكى ىعاىٍ ؿى
عًب ىع ع{عءوىعًعٍآعوىشٍػ ىاًععاٍلسى ىوًعػءعشىعػءععىعػ ىإف عالم عىعيػىكىءلٰ عهىٍصًدؼي

عاء  الخوف من عدو  د 
عىعيع آعوبدعبػيٍددىةىعبًآع ىسٍعركلعوب عداكدعكالنمءئدعع ع:عً عالعوىف عوىبىء يعاى  

:عy.وىف عالن سد ع}ع ع ػىٍ عءنع ءؿى ع ىءفىعنذىاعخىءؼى
ع دعشيحي رًً ٍمع علالم  يم عًنش ءعشىٍجكىميكى

عًعٍآعشيديكرًً مٍع شػىكي ذيعًبكى ع{عًى
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عاء  الخوف من سلطان   د 
ركلعابآعالمندع آعابآع مدععءؿعالن ًسد عع: ءؿع .yع:عع

ع}ع دى يع ػىقيٍ :ًنذىاعًخٍجتى عأيٍمطىءشىءنعوىٍكعكىلػٍ
ًمل عميعاٍلوىدًهميلػػػ ىعًنٰلعىعًن  عالم عيعاٍلحى
عكىرىبعاٍلكىٍدًشعاٍلكىًظلًملععلأيٍسحىءفىعالم ًععرىبعالم ٰم ىاًتعالم ٍسعًع

ع ىع ع ىم  عكى ىعػػ ىعًنٰلعىعًن  عوىٍشتى ع.{ع  ععػىنىءؤيؾىعػػءريؾى
 عقعوهضءن.  ءوعالمءبالوفعهق ؿععكهم حب ع

ٌل  األم ور ه  عاء  ت س   د 
آعوشسعركلعابآعالمندعع عوفعرىأي ؿعالع:ع ععع: ءؿع

عالم  يم ع عأىٍ  ىعًن ععىءع ىكىٍم ىعيعأىٍ  لع}
ٍمفىع عيىٍجكى يعاٍلحى عٔ.{عٍئتىعػٍ  عًنذىاعشًعػػأىععكىوىٍشتى

ع  اآلف ـات  
ف  عاء  د   د 

وف عرأ ؿعالعع آعوشسركلعابآعالمندععyع:ءؿ ع
عوىٍكعكىلى وعععىءعوىشٍػكىمىعالع م ع ىٍس وعًعٍآعشًٍكمىةوع}ع عوىٍكععىءؿو ع: قءؿىععلً دعوىٍ  و

ع؛ءوىعالع ع ػي  ةىعًن  عبءلػػػػػعءعشىع
ةنعديكفىعالمىٍ تًعػ ػىلىدلعً لًععآ ىع

ع{عٕ
عالحمفع:عكملفعاألرضعكخفن ءعٔ ==============================================

عولعوفعالعيكءل عهحجفعيمكعالنكمةعععآعا  ءتعكالم موءتعا  عهأي عو م ء.عٕ
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ت ه   ٌش  ع  ل ٌه  م  ت  ع  ر  س  ع  ن  ت  اء  م  ع   د 
عركلعع ع آعابًآع يمىدى ع:ع ءؿعابآعالمندو

عالن ًسد ع ع:ععy. ىءؿى
ً عًع}ع ععىًكلفى ع ىمىٍلًععوىٍعدي ععىءعهىٍمنىعيعوىاى ى يٍمعًنذىاع ىميدى

عًنذىاعخىدىجىعًعٍآعبػىٍلً ًع: عوىٍفعهػىقي ؿى
عًبٍمًمعالم ًعع ىمى عشػىٍجًمدعكىعىءعًلدعكىًدهًندل

ل عالم  يم عرىضندعًبقىضىءًئكى
ءع ي ٍّع عع؛رىعًلدكىبىءًرٍؾعًلدعً لمى

لاى   ع ىع عيػىٍكًجل ىععىءعوىخ ٍدتى ععىءع ىج ٍمتىععويًاب  ع.{عكى ىعيىٍأًخلدى

ٌب ة ل ت  ب ه  م ص  ز  ن  ن  اء  م  ع   د 
عركلعابآعالمندع آعوبدع دهدةعع ءؿعرأ ؿعلع:ع:ع

ع. {ععًعمًعكٍعشػىعععًعمٍعدعشًع ًعع ىع  عاىعع؛ئٍّعشىعع ٍّعدع يع ًععمٍع يع يعاىعوىعععٍع ًعدٍع ػىعمٍعلىعلًع}ع
لع آعوبدع دهدةععكركلعالكقلم ع  .y:ع

:ع ىعاىع}ع عكى ىع ػي  ةىعًن  عبًءلم عًعػعىٍآع ىءؿى ع؛ٍ ؿى
ءعاٍل ىعػكىةوعكىًيمٍعػ ىءفىعدىكىاونعًعٍآعًيمٍع ع.{عم عػًكلآىعدىاونعوىٍهمىدي ى

ٌ ن ل ٌه  د  ن  ع  اء  م  ع   د 
الوف عرأ ؿع آعوبدع دهدةعوكأطععوخدجعالطسداشدع دعع.yع:عع ءؿع
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ع:ةنععىٍآعوىٍلسىمىعيعالعشًٍكمىع}ع
ًًع" ػىٍمليٍوًثٍدعًعآىع عللعالحىٍم ي

ثػيدىٍتعذيشي بيعيع ع:كعىٍآع ى
ٍةًجًدعاللػػػػػٍع ػىٍملىم ع ػى
ع:ءعًرٍز يعيعػػٍعكعىٍآعوىب
ع:ٍدعًعٍآع ػىٍ ؿًعػػ ػىٍمليٍوثًع

عك ع ػي  ةىعن  عبءل"ع ع.{ع"ع عاىٍ ؿى
عااعءـع ىآعركلعال دع معع ع:ع ىًمدٍّ

ءيًسءنع}ع وىف ععيوى
عنعٖ ع ٍآعً  ىءبىً دع ىأىً نٍّدل ءوى يع قءؿى عشٍّدع ىٍ ع ىٍجًمتي

عال ًنلً آ عرىأي ؿي ع ىم مى ًممىءتو ع ى عوى ىعوي ىمٍّميكى ع؛ ءؿى
سىً عصًع عًعٍث يع ى علدوعدىهٍنءنعوىد ا يعالع ىٍنكىعسلىٍ ع ىءفىع ىمىٍلكى
ع: ي ٍع:ع ءؿىع

ع ىٍآعاىدىاًعكىع علعالم  يم عاٍ ًجندعًبحى ىًلكى
ع مآعأًعكىاٍكًنندعبًجىٍضمًع ع.{ع ىاؾىعػكى

علع  ءب  :عال هآعال لع ملع.عوءيسءع:عر  ع ملععدهآعٖ ==============================================
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ق ـاء  األر  ع   د 
آعبػيدىه ىةىع(عع ءعععاألاءدهحوخدجعابآع دهدع)ع  عع ع: ع ىءؿى

ءًل يعٍبآيعاٍل ىلًلً عشىو}ع عالم ًعععىءعرىأي ًؿعًنٰل عع عخى :عهىءعرىأي ؿى لع ػىقىءؿى الم ًععاألىرىؽى
عالم عًع عرىأي ؿي ـيعالم ٍل ىلع ػىقىءؿى عنًعع:عوىشىء ع ػىقيعًنذىاعوىكىٍهتى عٍ :ػٰل عً دىاًشكى

عالم ٰم ىاًتعالم ٍسًععكىعىءعوىظىم تٍع علالم  يم عرىب 
عاألىٍرًضلآىعالم ٍسًععكىعىءعوى ػىم تٍع علكىرىب 

عالف ع علىءًطلًآعكىعىءعوىضىم ٍتلػكىرىب 
ًملكىءنع ع ى ٍمًقكى ع؛ يٍآعًلدعاىءًرأىءنعًعٍآعشىدعخى

عوىاى هعًعنػٍ يٍمعوىع ع ىمىد  عٍفعهػىٍسًةدلوىٍفعهػىٍجديطى
ع ىع ديؾػكى ىعًنلعءريؾىعػػ ىم  ع؛عىعكىلػٍ

ـىع ع{ع ػىمىم ءع ىءلى يآ عشىء

ة س  و  س  اء  الو  ع   د 
ركلعوب عداكدع آعابآع سءسععع:عع ءؿع

عشىٍلئءنع}عنًع ع دعشىجًمكى ذىاعكى ىٍ تى
ع ػىقيٍ :علعٗ

عكىاٍلسىءًطآيل عكىالظ ءً دي عكىا ًخدي عاألك ؿي ع ي ى
عًبوي ٍّعشىٍدووع ىع ع.{عًملمهعكى ي ى

 
عولعك  تعكأ أةع  عشجمك.عٗ ==============================================
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ٌـ ة ق   الرُّ
عءفعكالحء مع آعابػآععمػك دسوب عداكدعكالنمءئدعكابآعااألئمةعركلعع
ع:ع

ع{عاتذىع ٍّعكىعميع ءفعهود عالد دعن عبءلٍعععوفعالنسدع}ع
 ع: ىٍآع ىءًئفىةىعك دعالصحلحلآع

ع:ذعبكألعو مع ءفعهك ٍّعععوفعالنسدعع}
عل ع ملععه  عاللمن ػ لمم

عع ؿ:ػكهقع
عالن ععءسىعػاٍلسىععوىٍذً بًع علءسًعػرىب 
عالف عػكىاشٍع علءً دػًفعوىٍشتى
ع؛جىءؤيؾىعػجىءوىعًن  عشًعػ ىعشًع

ع.{عًشجىءونع ىعهػيةىءًدريعأىقىمءنع
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م ى ـاء  ال ح  ع   د 
النس ععوفوخدجعالسل قدع آعوشسععع:ع
ع:ع قءؿ.ع؛ الحمعب عيميععل م ع ءئفةعك دعع    ةعدخ 
ًممىءتوعكىلىًوٍآعنٍفعًشٍئتًعع ءععىٍأعي رىةهل عيمسٍّل ءع إشع} ع؛ع ىم ٍم يًكع ى

ع. ءعالع نكػػنذاع ػيٍمً ل يآ ؛عوذ س
ع:ع  لد:لع ءؿدػنًعمٍع:ع كمٍّع ءلت

ععآعش ةعالحدهقلعلك ظمدعال  لقعللقػمع م معالد ػاراعم عالم يع
ـ ع عبءلعالكظلملعتنفع نتعآعنع!عم ـعهءعو

عملػػالجعندػػػك عين ع  دعالدوسلػػػ  عيص
علدبدعال ـػك عيفعدعالمحملػػك عيأ م

ع.عكيح لدع ندعنل ععآعايخ ععععالعنل ءنعآخد
 .{ع   ستع ن ء؛ع قءل  ء:ع ءؿ

ـد  س  اء  ال ح  و   د 
عال دع معكالنمءئدعااعءـعركلعع ع:ع آعوىًبدعأىًكل و ع ءؿى

عالعهػى ػىكى  ذيععآعاٍلجىءفٍّعكى ىٍلًآعاًاٍشمىءفًع}ع ع ءفىعرىأي ؿي
ععءعًأ ىا يمىءع ءعكىيػىدىؾى عًبً مى ع.َُ{اى   عشػىمىلىٍتعالميكى ٍّذىيىءًفلع ػىمىٌمءعشػىمىلىٍتعوىخى ى

 

.عَُ ============================================== .لعكع ءؿعوب عً لمى :عك دعالسءًبع آعوىشىسو عامآهعكىدًهبه ع  اعا هحه
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ال ثاً  آ :ث  ـف اءال ق ر  ًى و  ش  د   ن  ه 
 عابآعوب عطءلبعركلعابآععء ةع  عأننعع آع مدٌععلع ءؿع:ع

عال  كىاًوعاٍلقيٍدآفيعع: ءؿعرأ ؿعالع}ع دي لػٍ ع{عخى
فلخعوب عالقءأمعالقفلدمعوفعكل  ععدضععدضءنعش ه انعك  عاو عالع

عاألعدع مٌدعلع دوهتعالنسدع  دععنءعدعلععلع ءؿع:عا  عوهمتععنععكاش   
علد ع قءؿ عل عب ل م ععء علع عالفجءوع:ع فو ت عآهءت ععآ عوشت ؟لعوهآ

لعك دع  لععع اضعععآع  ءبعالعتلع إذاع دع دعأدتع ل ء جو عع؛ ءش س ت
عيكءل :ع

ع عع ع ععال  بة[.َّ]ع

ع   ع ع ع عه شس[عٕٓ]ع. 

ع  ع ع   عع  ع   عع  ع عُُُُع
ع

 ع ع   ع ع ع  ع  ع  ععااأداو[عِٖ]ع

ع  ع   ع ع عالفكداو[َٖ]ع 

ع ع ع ع  ع ع  عصمت[ْْ]ع  

ع؛عمعامم  ءعبءلمءوعكأقل ععنهء ءعلةػءع دعصجحػ و س  ع: ءؿ
ع وأشمءعشف ععآع قءؿ.

 أ رةعه شسعٗٔا هة:ععُُ ==============================================
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الج  الق ر   ائ دلشـن  لآع   د 
سءسعوخدجعالسل قدع آعابآع  مءععع:ع

ع:ااأداو[َُُ]ع ءؿع دع  لععيكءل عوفعرأ ؿعالع}ع
ع ع ع ع ع ع   عع عع ع  ع    ع  عع:ع

ع{ع.عة ىعدًعم عالٍععآىععًععءفهععىعوىعع ىع يع

اق ز  ٌق  األر  آن ل ض  الج  الق ر   ع 
ععذعوشركلعالطسداشدع آععكءعع:ع ءؿع

عدي ىءونعيىٍ  ي عًبعًع}ع ع؛هءععيكىءذيعوى ىعوي ىمٍّميكى
ٍهًآعًعٍث يع عًعآىعال   عوىد ا يعالع ىٍنكىععػيسػىلػٍعلىٍ ع ىءفىع ىمىٍلكى ع.دى

ع ءدٍعيعالعهءععيكىءذيع يٍ :
عًعم ٍآعيىفىء ععىٍآعيىفىءويعكيػىٍنمًعيعالميٍمكى عالميٍمًكعيػيٍؤًيدعالميٍمكى علويعالم م ععىءًلكى
ل ع ىمى ع ي ٍّعشىدووع ىً هده عًنش كى دي لػٍ عالخى ععىٍآعيىفىءويعبًلىً ؾى ععىٍآعيىفىءويعكييً ؿ  عكييًكم 

ءًرعكيي ًلويعالنػ  ىءرىعً دعالم ٍل ًع ععليي ًلويعالم ٍل ىعً دعالنػ  ى
عًعآىعالحىدٍّع عالمىلًٍّتعكييٍخًدجىعالمىلٍّتى عًعآى علكييٍخًدجيعالحىد 

ععىٍآعيىفىع لكيػىٍدزيؽي عءويعًبةىٍلًدعًامىءبو
شٍػلىءعكا ًخدىًةعكرىًالمى يمىءل عال   عرىٍامىآى

عيػيٍكًطدععىٍآعيىفىءويعًعنػٍ يمىءعكيىٍمنىعيععىٍآعيىفىءويل
ًةععىٍآعًأ ىاؾىع ع{عاٍراىٍمًندعرىٍامىةنعيػيٍةًنلًندعًب ىءع ىٍآعرىٍامى

ائ ـج و  ـاء  ال ح   ق ض 
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عُِدركلعالمحءعمدع دعوعءللعع آع س عالعبآعالمبلععل
ع:عوشعع ءؿع آعالنسدع

ـىعاىء ىةوع يًضلىٍتعلىعيع{  }ععىٍآع ىكى ىعهىسعوىعىء
ك ءؿعااعءـعوب عالكمائمععع: آعالولجلةعع
 :هقدوععآعوكؿعالم رةعنل ع  لععيكءل  -

ععععععععع  ع  ع    ع    عع. 

ع.بمءعهفءوعالعيكءل ععمعه    -
 :كيكءل لععأسحءشععكبك عال  ءوعهودرع  ع -

ع   ع    ع  ع  ع   ع ع  ع  ع ع   ععع:ع

 .نا لعكوربكلآععدةع

 عمعهخ معالم رةع. -

 ك   عالولجل ةععجد بةعلقضءوعالح ائوع. -

ع

  ءؿعالمل طدعكلععشء  ععدأ ع ن عال راعدعُِ ==============================================
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ار  ال ف ات ح ة ر  ن  أس   م 
لمءعركا عالسل ق عع س عالممكعبآع يملدععيٍدأى نع آعكردع دعذلكعع 
عالن ًسد ع ع:عy. ىءؿى

ع{ع ىءًيحىةيعاٍلًو ىءًبعًشجىءوهعًعٍآع ي عدىاووع}ع

ان   ن  ال ج   ال وق ـاٌة  م 
ركلععمممع آعوبدع دهدةععآعالنسدعع ع:ععوشعع ءؿع

عال معهػيٍقدىويعً لًععالسػىقىدىًةع عهىٍ خيميعيعالف ع}ع ع{ع.ٍلطىءفيعػالسػىٍلتي
بدع دهدةعكركلعالسخءرمع آعوعع دع صةعالص  ةع:ع

عًلد:عدىعالجنٍّععوف ع}ع ع ىءؿى
عنلى عً دىاًشكىع علنذىاعوىكىٍهتى
عًعٍآعوىك ًل ىءعاى   عيىٍخً مىعا هىةىع عععع ىٱ ٍػدىٍوعآهىةىعاٍلويٍدًأدٍّ عاٍلحىد  الم عيع ىعنل عىعن  ع ي ى

ع:)ولعالجن (عكى ىءؿىعلععاٍلقىل  ـيع
عًعآىععلىٍآعهػىمىاؿىع عشىٍلطىءفهعاى   عييٍصًس ىلعالم ًععاىءً فهع ىمىٍلكى عكى ىعهػىٍقدىبىكى

: عالن ًسد  ع ػىقىءؿى
ع ى يكبهع عكى ي ى ع.{عوىعىءعنش عيع ىٍ عصى ى ىكى
ع
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 آٌـ ات  ال ح ف ـظ
عع   ع   عع ع  ع ع(11ايبكسة)ع
ع  ع ع  عع ع  ع ع(36ٜٛضف)ع

ع  ع عع  ع  ع ع ع    عع ع عع
ع    ،(ايسعد55) ع عع  عع(15ضبأ)ع

ع  ع ع ع  ع  ع(1ايصافات)ع
ع عع ع(3ايػٛزى)ع

ع   عع  ع ع  ع ع(51فصًت)ع

ع  ع ع   ع  ع  ع(51اإلْفطاز)ع

عععع ع   ع ع(6ايطازم)ع

ع ع ع ع ععع  ع ع(11ايربٚج)ع

ع    ععع عع(51احلحس)ع

 ع  ع ع  عع   ع  ع   ع(35اّاألْع)ع

عع ع  ع ع  ع ع(11ٖٛد)ع

 ع ع  ع ع ع  ع   (9احلحس)ع

 عع  (31األْبٝاء)ع

 عع ع(6م)ع
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ٌ ة ف ـا ات  ال ك   ٌ  آ
ع   ععع  ع ع ع(581ايبكسة)ع
ع عع عع  ع ع عع ع ع  ع  ع

ع(36ايٓطاء)ع
ع    ع ع ع  ع  ع ع  ع ع ع  ع

ع  ع ع  ع ع   ععع  ع ع
  عع  ع   (55املائدة)ع

ععع   ع  ع   ع ع  ع  ع
ع   ع ع   عع    ع  ع ع

 ع   ع  ع(95ايٓطاء)ع
ع ع ع ع ع  عع  ع ععع عع

   ع   عع عع  ع ع(11األحصاب)ع
ع ععع  عع(38ايصَس)ع

ع ع ع  ع  ع  عععع  ع
  ع  عع(11ايفتذ)ع

ع ع عع  عع   ع ع  ع ع ع
عع   ع  ع(16ايفتذ)ع

علهءع ء دلعامكمقعاامن بػًعكعلع  لكصعا جندػًععبعم عالم يع
ع.(عنا لع فدععدةع)
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آن ق  فً  ال ق ر  ات  النُّط   ٌ  آ
علعكهقدوعلمآعطدوع ملععالمو ت:عهقدوع دع معالصسدع س عوفعه وممع

عع عع ع(91ايصافات)عع

ع ع   ع  ع   ع   ع ع  ع(56اإلضساء)ع

ع ع  ع  ع ع عع ع  عع عع  ع
  ع   عع  ع ع  عع  ع  عع ع  ع 

ععع      (ايعًل5-1) عع ع  ع  ع  ع(83ايٓبأ)ع

عع   ع ع(89ايٓبأ)ع

ع ع  ع   ع  عع  ع   ع ععع
     ع   ع   ععع ع(81-85َِٜس)ع

ع     ع  ع ع  ع  ع  ع(95ايٓطاء)ع

ع ع  عع  ع ع ع ع  ع  ع
  ع  ع(15فصًت)ع

   ع   عع ع  ع ع ع(19األْبٝاء)ع

ع

ة الد  ٌر  ال و  س   ٌ  ت 
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ع:ركلعابآعالمندع آع ءطمةعوفعرأ ؿعالعلمءعدشتعك دي ءع
ـ ع}ع ع:وفعهأيلءع لقدوع ن  ءعكزهنبعبنتع حشعةأممعوعدعو

 عآهةعالودأدعكععععع ع ع   ع
 عع ع عع  ع ع  ع  ع  ع  ع

  ع ع ع  ع  ع   ع ععع
 ع  ع عع  ععع   عع(،األعساف 1)ع

ع.{عذيلآذا ءعبءلمك ٍّعكهك ٍّع

ع

ق ة   ف ـر  ت  ائ ـد  م   ف و 
عاف اب  للر  ت   ك 

 ع:عو بع م ع س  عه ءفعشلخعااأ ـعابآعيلملةعرامععالع

ع ع  ع  ع  ع   ع  ع ع  ع
  ع  ععٖٛد(66)ع

م ى اب  للح  ت   ك 
 عهو بع م عع ثعكر ءتعلطءؼ:}ع

عتلتلعبممعالع م عتلعبممعالععد عبممعالع د ع
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عكر ةعكهجكم ءع دع مععكهس مك ءع ع.{عمءوبكهؤخ ع  عهـ 

ر   اب  ل ع  ت  اك   ق  الن س 
 عع{         ع
عكعملكع  عشئلعكخءلقع  عشئلعل  عشئععالم معرب ع

ع؛كوشتعخمقتعالنمءع دٌععوشتعخمق ند
علطندع ملععبقطعك عيممٍّععطعع م عب شد  عيممٍّع

ع{ عشء دعن عوشت.لعقمءنعػءدرعأػجءوع عهةػجندعشػكاش

ب ار  ق  الض  ر  ت اب  ل ل ع   ك 
 ع:ع ىس ءسوعابآع آععال دع مكععلعابآععء ةركع

ءعوىٍفعهػىقي ؿىعع} ع:عوىف عالنسد ع ىءفىعهػيكىمٍّمي يٍمعًعآىعاٍلحيم  عكىًعآىعاألىٍك ىءًعع يم  ى
ًسًلدل عًبمًمعالعالوى
عشػىك ءروع ع ي ٍّعً ٍدؽو عالن ءرًععلوى ي ذيعبًءلعالكىظًلًمعًعٍآعشىدٍّ عاىدٍّ ع.{عكىًعٍآعشىدٍّ

اب  ل و   ت  سك  ر   ج ع  الض 
 ع:عال معهمدعال  ععهو بع م عالخ ٍّع}ع

          ع

ععع ع  ع  عع  ع   ع
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   عع ع ع  ععالممك(ِّ)ع

 ع:عءوع  بػػكنفعش}ع

   ع ع  ع ع ع عع ع  ع  ع.ع
عاألشكءـ(ُّ)

ت   اج  ك  ر  ل ( اب  للخ   ) أى الدم 

 عع:عهو بع ملع

ع  ع ع  عع   ع ع  عع
    ع ع ععع عع   ع ع عع

عطع(َُٓ)

ع
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الج   اعالصُّ  ع  د 
13
 

ع           

                ع 

ع           

                   ع

 ع           

                       

      

           

                                 ع

ع           

                        ع

ع

============================================== 
عاألشكءـ(.ُّالجد ءف(ل)ْٓالسقدة(ل)ُٖٔالنمءو(لع)ِٖالسقدة(علع)ُٖٕا هءتعالم   رةع م عال ديلبع  :ع)عُّ
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وع ر  ص  الج  ال م   ع 
آعابآععمك دععكوب ع سل عكابآعالمندعركلعالسل قدع عل

ع:ع قءؿعرأ ؿعالعلعوشعع دوع دعوذفععس م ع أ ءؽ

ع:ءؿىع ىعلع؟عًعشًعذيعدعويع ًععتىعوٍعدىعءع ػىععىعع}

                   

             

                         

       

                          

             

             

                    
14

. 

ع: قءؿع
سىعػ نعٍع  ًعػلىٍ عونف عرى يع علىمىاؿع{.ػنىءنع ػىدىوىعًب ىءع ىمى ع ى ع و

ع
============================================== 

عمعأ رةعالمؤعن ف()خ ايلعُْ



  جامع األذكاز واألوزاد            الشيخ فوشى حممد أبوشيد  الباب السابع: أذكاز الفسج    (062) 
 

 

ح ر ن  الس  ف اء  م   الش 
عبآعوبدعاءيمع آعللحع ءؿ:كركلعاع

ع:ا هءتعشجءوععآعالمحدع  بمةندعوفع 
ع. لعععءوعيقدوع م عنشءووع -
ع: م عروسعالممح رعصب ععمعهيععع -

ع{ع:ل دع دعه شساا هةع}ع  ع  عع ع ع  ع ع
 ععع ع   ععععع ع ع   عع

  عع ع  ع  ع ع   عع.(ُٖ)ع

عع:ك  لععيكءل   ع  ع   عع ع عع ع
 ع  ع ع   ع ع  ع ع
 ع ع  عععع   ع(ُُٖ)عاأل داؼ

عع:ك  لععيكءل  ع ع  ع  عع ع ع ع
 ع  عع   ع  ع  ع ع ع ع ع

  ع(ٔٗ)ع.{طع
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بالو   ر  ق  ة  و  ال ع   ٌ ن  ال ح  ة  م   ٌ ا  ق 
 دعال م ل عوهضءنع آعأكل عبآعرامععالعكذ دعابآع س عالسدع 
ع:ع ءؿعالمملبع

ع:عبمةندعوفععآع ءؿعالآعهممد}ع

ع  ع  عع ع    عع؛(ٕٗ)الصء ءت
ع{لمعيم كعع قدب.

ع

ل ق ه اء  خ  ن  س  ة  ل م   ف ائ د 
ع:بآععءلكع ءؿعوشسعلعوف عاألكأ عكجمععالطسداشدع دعااعءـعركلعع

عهق ؿع:عyأمكتعرأ ؿعالع}
عالد ً لقًعععىٍآعأىءوىعخيميقيعيع لىءًفععكىال  كىابعًعآى ع:ع ىء ٍػدىويكاعً دعويذيشػىٍلعًعلعكىالصسػٍ

ع  ع عع ع  ع  ع ع ع  ع
  ع ع   ع   ع  عع{عآؿع مداف[عّٖع]ع
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ن ى س  اء  ال ح  م   رابعاً :األس 
ك  نػػءععلمػػءعركا عال دعػػ معلع قػػءؿعنلػػ عاألأػػمءوعالحمػػن عاال لػػةع 

ع: آعااعءـع مدلعك آعوب ع دهدةع
عاٍأػػػمنءًنف علًم ػػػًععيػىكىػػػء}ع ػػػ ىعٍآعوىٍاصىػػػعىػػػلعلى عًيٍمػػػكىةنعكىًيٍمػػػًكلآى ء ىءعدىخى
ن ػػػةىع ػػػ ىععلالجى عالم ػػػعيعال ػػػً مع عًنلىػػػعىعًن ع ي ػػػ ى ًمػػػكيععلالػػػد ًالميععلالػػػد ٍامىآيععل ي علالمى

ػػػ ـيععلالقيػػػ  كسيع ػػػٍؤًعآيععلالم  ػػػٍلًمآيععلالمي س ػػػءريععلالكىمًهػػػميععلالمي ى ػػػديععلالجى سػٍّ علالمي ىوى
ػػػػػءًلقيع ػػػػػءريععلالةىج ػػػػػءريععلالميصىػػػػػ ٍّريععلالسىػػػػػءًرئيععلالخى ػػػػػءبيععلالقى   علالػػػػػد ز اؽيععلال ى  
ػػػػءً أليعلعالسىءًأػػػػ يعلعالقىػػػػءًبأليعلعالكىًمػػػػلميعللعالجى  ػػػػءحيع لعالميًكػػػػم علعالد اً ػػػػعيعلعالخى
ػػػػً ؿ ع ػػػػًملعيعلعالمي ػػػػميعلعالسىًصػػػػلديعلعالم  ًسلػػػػديعلعالم ًطلػػػػفيعلعالكىػػػػٍ ؿيعلعالحىوى لعالخى
ًمػػػػلميع ػػػػوي ريعلعالةىجيػػػػ ريعلعالكىًظػػػػلميعلعالحى ًسلػػػػديعلعالكىًمػػػػد علعالف  ًجػػػػػلفيعلعالوى لعالحى
ًملػ يعلعالحىًمػلبيعلعلتيعالميقًع ػدًهميعلعالجى لعال ىاًأػعيعلعالميًجلػبيعلعالد ً لػبيعلعالوى

ًوػػػػلميع ػػػػً ل يعلعالسىءً ػػػػحيعلعالمىًجلػػػػ يعلعالػػػػ ىديكديعلعالحى ػػػػق علعالف  لعال ىً لػػػػ يعلعالحى
ًملػػػػ يعلعالػػػػ ىًلد علعالمى ًػػػػلآيعلعالقىػػػػً م ع ٍسػػػػً ئيعلعالميٍحًصػػػػدلعالحى لعالميًكلػػػػ يعلعالمي
ػػػػد علعالميًملػػػػتيعلعالميٍحلًػػػػد ءً ػػػػ يعلعال ىاً ػػػػ يعلعالقىل ػػػػ ـيعلعالحى لعال ىاًاػػػػ يعلعالمى
ـيعلعالميٍق ىً ريعلعالقىءًدريعلعالص مى يع لعالظ ءً ديعلعا ًخديعلعاألىك ؿيعلعالميؤىخٍّديعلعالميقى ٍّ
لعالػد ويكؼيعلعالكىجيػ  علعالميٍنػ ىًقميعلعال ػ   ابيعلعالسػىد علعالمي ػىكىءًلدلعال ىاًلدىعلعالسىءًطآيع
ـًعلعالجىػ ؿًعلعكذيعلعالميٍمكًعلععىءًلكيع ػءًععيعلعالميٍقًمػ يعلعكىاًاٍ ػدىا لعالةىنًػد علعالجى
ػػءًشعيعلعالميٍةنًػػد ػػءًدملعالن ػػ ريعلعالن ػػءً عيعلعالض ػػءر علعالمى لعالسىػػءً دلعالسىػػً هعيعلعال ى

ع{.الص سي ريعلعالد ًشل يعلعل ىاًرثيعا
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م ظ  م  هللا  األ ع  اء  ب إ س  ع   الدُّ
ععن مععآعهدلعوشعع:ع

ع.ـ ل عػقىعالٍععد عحىعالٍع
عالسء مدوىًبدعويعىءعىةىعركا عابآععء ةعكالحء معكالطسداشدع آع لمءععلق لعع

ع:عكءل ع ن معو مكلآيرض عالع
عوى ىءبىع}ع ع؛اٍأميعالم ًععاألىٍ ظىميعال ً معًنذىاعديً دى

عاٍلقيٍدآًف:ػػػػً دععى ىًثعأيع ع ىروعًعآى
ع{عكىطعىععلكىآًؿعً ٍمدىافىععلً دعاٍلسػىقىدىةًع

ع:عقفلدمع آعبكألعاألكللءوع  لعكشق عالع
عاأمعالعاأل ظم:

علاءؿعيكظلمكعلععكاشقطءعع مسكعنللععءعد  تعبعع دع
عللحءلةعوأ جلبعلكعبأمعاأمعد  تعبع مءعد  تعبعع دع   عا

ع:بق لععانعك ءو
ع عع   ع ع ع(ُِٔ) عالنم
ع...ع:أمعاأل ظمكللسعالفأفع لمآعهكممعاألع

ع.أمعاأل ظمعكلوآعالفأفع لمآعهو فع  ع لآيعاأل

ع
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ال ى  ه  ت ع  م   اس 
 ـٌف  ال ل ط 

وىًبدع يدىهٍػػدىةىع ىٍآعالطسداش ع  عاألكأ عركمععوفعرأػ ؿعالععلىم ػءعع
عًنلى عاٍلحىسىفىةًع عوىًبدعطىءًلبو عٍبآى ً ً عاٍلوىًممىءًت:شىلػ كىعيعلعكىزىك عع؛كى  عىع ىٍكجىدى عدى يع ى

ععلًلدعً دعيػىٍلًملًدع ي ٍّع ىًملدوعالم  يم عالطيٍفعع}
عهىًمػػػػلدهععع ىًإف عيػىٍلًملدىع عل ي ٍّع ىًملدوع ىمىٍلكى

شٍػلىءعكىا ًخدىًةع عكىاٍلميكىء ىءةىعً دعال   عاٍلليٍمدى ع{كىوىٍأأىليكى

ل عوفعوشسعبآععءلكعكعع كػءل عيد ءعالعع؛لمءعدخ ع م عالحجءجع
ع:عب   عالوممءت

علطلفلعهءعلطلجءنعبك ع  ٍّععلطلفلعالم معنشدعوأألكعهءعلطلجءنع س ع  ٍّع
عهءعلطلجءنعلطفعبخمقعالمم اتعكاألرضل

ع؛وأألكعبمءعلطجتعبععبخمقعالمم اتعكاألرض
عللطجكعالخجدٍّعععآعخجدٍّععلطجكعالخجدٍّععوفعيمطفعبدع دعخجدٍّعع

ع:لالف رل(ُٗ)آهةعلعنشكع متعك  لكعاق
ععع  ع ع ع  عع ع  ع ععع

ع.لفععدة(كع فدع)لطلفععنشكعلطلفهع
كو ممػعععلمػعك ظ علعكو سػ ع ملػعع ػءـعالحجػءجلع ممءع ءل ػءعك ػ ع ػءدـع ملػع

ع.!!!ع  عبءلق  بك عوفع ءفعي   علعكوشكمع ملععلبجنسع

ع

javascript:
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ل  إ ل   :خامساً  سُّ و    yى هللا   ب ه  الت 

ه    ٌ ل  الة  ع  ب ال ص   و 
ءبععػذ ػػػدعالك عػػػػةعالمػػػػل عطػػػػء دعبػػػػآععحمػػػ ع ءشػػػػمعبػػػػء م مع ػػػػدع  ػػػػع

ع: دعيد مةعااعءـعوبدع لم عال دع معصءابعالمنآلع)عجمععاألاسءب(
علةالكم ععوشععرولع دعالمنءـعرب ع}ع

ع قءؿعلد::ع ءؿع؟ء ع ملعكه    عفعءمه مألعع مءعهحجفع ملععااع
ع: س عص ةع دضعالصس عك عص ةعر ك دعالججد  عبع

علعًعلًعخًعوىععكىععآًعمىعةعالحىععىعدٍعحيعدعبًعنل ًع
علعًعلًعنىعبػىعكىعع ًع ٍّع ىعكىعع
علعًعلًعبًعوىعكىعععيعػع عوىعكىعع

عللعًعءع ًعشىعمعوىع ًعال ععمٍّعةىعالٍععآىعدععًعنًعجٍّعشىع
ـًعدىع ٍعااًععكىعع ؿًعجىعاعالٍعءعذىعهىعع ـيعل عءع ػىعهىععد عءعاىعهىع علا
علكىع ًع ىعدًعكٍععىعع رًعنيعدعبًعسًعمٍع ػىععدىعلًعحٍعييععفٍعوىععكىعليعأىعأٍعوىع

علعليعوىعءعهىععليعوىعءعهىععليعوىعءعهىع
ع{علآىعػػػمًعااًعالد ععمىعػػاىعرٍعءعوىعهىع

ع
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ك  عوكردعالفلخعالنس ءشدععدع  ءبعع)شػ ا  عالحػق(ع ػ اعالػ  ءوعع 
علسكألعالكءر لآ:

ععلءل ىعءشًعكبىععةًعسىعكٍعالوىععالم معرب ع}ع
عءلل ىعبًعوىعكىععةًعمىعءطًع ىعكىع
علءل نًعبىععكىععء ىعمًعكٍعبػىععكىعع
عدليًعلدىعصًعبىععمعكىعدًعصىعبىععرٍع ٍّعشػىع

ع.ديًعهدىعدًعأىعمعكىعدٍّعأًععكىع
ع.{عدًعصىعالسىععل ن هدًعع  اعال  ءويععبىع  ع يدٍّع:عك ءؿ

ع

ول  هللا   س  ل ف  ب ر  ات  الس  اث  ت غ   yاس 

آعوبلػعع ػآع ػ  علعركلعالمم  دمع آع كجدعبآععحم عالسء دع ع
عالعوشعع ءؿعلكمدعبآعوبدعطءلبععع آعالنسدع ع:عك  ععكعرض ع نع ـد

ع:ع ٍعقيع ػىع؛ععدهعوعٍععكىعءلىعنذاع ىع}ع
عل وعم عحىع عآؿععيعمىع ىعكىععل م عحىع ععيعمىع ىعع ٍّعصىععم عالم يع
ًىعكآؿععيعع وعم عحىععيععقٍّعحىعبًععألكيعأٍعدعوىعنشٍّععم عالم يع ع؛ وععىع  
ع.{عريعكوا ٍععءعوخءؼيععىععد عدعشٌعنًعجلىعوٍعيىععفٍعوىع
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ة   اث  ت غ  وب  ب اإل س  ٌج  ال ك ر  ر  ف  ت 
ب ٌب.  ب ال ح 

ةع ءأػ خ عنء عن عكعءعك كنءع ػدعشػ ٍّععلكعآعو ض ععءع ٌدبنء ع دعذلكع
ع نءع دعالحءؿ:ع  جعالك د ع

عع-ُ بدام كعاأ ةلحع أكثندعلع عنلععن عوشتعلعهءعادعهءع لـ 
لعك عو  ععآعذلكعك عو ثدعلعك عيومندعنل عشجمدعطد ةع لآعلع

عكوصم علدعشأشدع مععهءعربعالكءلملآ.
 .عأ ؿعالعوشءع دع ء عرعع-ِ

عجعشٌ يدل ٌمتعالم دلع دٍّععلوشتعكألم دع-ّ
علودر ندعكوكثندعهءعأل معهءعرأ ؿعال

عجع ٌنءععءعشمؿعبنءعهءعال.الم معوشتعل ءعكلو ع دبع ظلملع دٍّع
عهءععةلحعوكثنءعكاصدؼع نءعالم و.ع-ْ
 هءعظء دعهءع مدعوش  شءع مءلكعالجمد.ع-ٓ

ع:يودرع  عكاا ةععن ء
علبك عص ةعالججدععءئةععدةعصسءاءنع
ع.عبك عص ةعالمةدبعانعكعءئةععدةععمءو

ع
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 . يف اىصَّالة عيً اىنيب  اىصُػ ادلببزمت
 صُِغَتُ ظَُِّدٌ أبٍِ اىعَبَّبضِ اىَُْسْظٍِ 

ه ، ب ك  فٌ  ر  ح  ـٍد ق د  م  ح  ا م  ن  د   ٌ ل ى س  ل  ع   الله م  ص 
ن   ا ن ح  ا م  ن  ج  ع  ك  ف ر  د  ن  ه  ع  اه  ب ج  ـه، إ ل ه ـً ال  و  فٌ 

ه. ف  فٌ  ـأ ل ك  ال ل ط  ل  ن س  اء  ب  د  ال ق ض  ـأ ل ك  ر   ن س 

 صُِغَتُ اىعَّبدَةِ اىشَبذُىَُِّّت
ـدٍ  م  ح  ا م  ن  ـد   ٌ ل ى س  ك  ع  ار  ب  ل م  و  س  ل  و   ،الل ه م  ص 
ا  لُّ ب ه  ح  ال ًة ت  ، ص  ل م  س  ب ه  و  ح  ص  ه  و  ل ى آلـ  ع  و 

، و   ق ـد  ، ال ع  ر  ر  ـا ال ض  ٌل  ب ه  ت ز  ب  و  ر  ـا ال ك  ج  ب ه  ت ف ر 
ٌـك   ض  الًة ت ر  ، ص  اب  ع  ـا األ م ور  ال ص  ن  ب ه  و  ت ه  و 

ٌـه ، ض  ت ر   و 
ٌن . ال م  ب  ال ع  ا ر   ٌ ا  ن  ـا ع  ى ب ه  ض  ت ر   و 

 صُِغَتُ اإلٍَبًِ أبٍ اىعَصَائٌِ 
ـٍد  م  ح  ا م  ن   ّ د   ٌ ل ى س  ل  ع  ل م،الله م  ص  س  آل ه  و   و 

ا ال ش   ن  ف ع  ع  اد  ، و  ر   ٌ ا ال خ  ـن  ط  أع   ،ر  ــــو 
ٌن . ال م  ب  ال ع  ا ر   ٌ ا،  ف ن  اش  ا و  ن  ج  ن   و 
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  قائمة مؤلفات الشيخ : ثالثة ودبعون كتابًا يف دت دالدل 

 كتب: 5أوال : دلسلة من أعالم الصوفية : عدد 

عِوب عالكمائمعالمج دعالص   )عااعءـع-ُ الفلخععحم ع م عأ عععألدةعع-ِط(
شلخعااأ ـعالمل عنبدا لمعع-ْالمدب عالدبءش عالمل عوام عالس كلعع-ّكأدهدة.لع
عالفلخعالوءع عالمل عوب عالحمآعالفءذل ع-ٓال أ   ع

 كتاب: 17ثانيا : دلسلة الدين واحلياة  :عدد 

ع-ٗعءئ ةعالممممعبلآعال هآعكعالكمم.عع-ٖ.عِكُشجحءتععآعش رعالقدآفعجع-ٕكٔ
عالفسءب عوأئمة عالج ابع م  علمفسءب.ع-َُش ر ع ءعكة عالجدجعع-ُُ  ءكل عجءي 

ط(ع)يد معلإلشجملمهة(عِيدبلةعالقدآفعلجل عااهمءفع)-ُِط(ع)يد معلبش كشملة(ٕ)
عالمج مكءتع-ُّ عك عاأل داد ع)ىف  نص ح عالععع-ُْط(.ِااأ ـ عهحس ك  لف

ع-ُٔ  ش اع دآشءعهمف عبلآعالنءسع)ه د معلبش كشلملةع(ع-ُٓكشلملة(.)ه د معلبش 
ع عالقءش ءت علمنمءوع-ُٕالمؤعنءت ع ءعكة ع  ءكل

عالفسءبعالمكءصد.ع-ُٖ (عبن عنأدائل عٕٔط(ل)ِزادعالحءجعكالمك مدع)-ُٗ ضءهء
ع(عن داـعالعلبع ات.ِٕ(عالصلءـعشدهكةعكاقلقةلع)ُٕخدة.لع)كك  عا 

 كتب: 7ب اإلهلامية: عدد ثالثًا: دلسلة اخلط

 ط ربعة جمزأة و ربعة جملدواحد:2: ادلنادبات الدينية :1مج

عُجع-َِ عالنس ل. عالم ل  عِجع-ُِ: عالمكداج. عك عااأداو عش دععّجع-ِِ: :
:عالحوعكععٓجع-ِْ:عش دعرعضءفعكع ل عالجطد.عْج-ِّشكسءفعكعللمةعالةجدافلع
ع ءش ععٔجع-ِٓ ل عاألضح عالمسءرؾ.ع الخطبعاال ءعلةعع-ِٔراو.ع:عال جدةعكعهـ 

ع:المنءأسءتعال هنلةع)ع ثعطسكءت(ععجم .ُ:عو
 كتب: 8ثالثا :دلسلة احلقيقة احملمدية: عدد 

عع-ِٕ عالحقءئق ع)ا هح عالخ ئق عأل  ع  ر عط(ّ آ عع-ِٖ. عالم  اة. عَّ-ِٗالدامة
عع-ُّلِط(لجِ)ُجنشدا ءتعااأداو: كا بعالمممملآعع-ِّالومء تعالمحم هةل

ع(ععءش عاعنلآ.َٕالمداجعالمنلدلع)-ّّع)يد معلإلشجملمهة(. عالدأ ؿعالمكءصدهآعشح
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 كتاب: 13رابعا : دلسلة الطريق إىل اهلل: عدد

علمصجءوعكعالمفء  ةعع-ّٓوذ ءرعاألبدار.عع-ّْ   عءتعال   لقعع-ّٔالمجء  ة
ع عال حقلق. عالصءلحلآ.ع-ّٕأل   عع-ّٖرأءلة عالصءلحلآ. طدهقعع-ّٗعدا  

شل عال  ءش عبءل ردعع-ُْ لفعيو فعدا لءنع م عبصلدة.ععع-َْ.المحس بلآعكعوذكا  م
عهطمبيحجةعالمحسلآعكعنحةعالمم دش هآعع-ِْالقدآش . علمقءك ج عىف   لمء ع ءش راو هـ 
ع)يحقلق( عرض ا-ّْل عنل  عالص هقلآ عالكءلملآطدهق عرب علبش كشملة(عف عيد م عل)
عاألكراد(ع ءعععاألذ ءرعكعّٕ)لع(وامآعالق ؿعْٔ)لعش ا  عالمقدبلآ.ع-ْْ

 كتاب: 14خامسا: دلسلة درادات صوفية معاصرة: عدد 

وب ابعالقدبعكعع-ْٕالصجءوعكاألصجلءو.ع-ْٔالص  لةعكعالحلءةعالمكءصدة.عع-ْٓ
ع-ْٗط(ع)يد معلإلشجملمهة(.عِالقدآفعكالمنةع)ىف  الص  لةع-ْٖعنءزؿعال قدهب.لع

ع ازهآعالصءد لآ.عع-ُٓال  هةعكاألكللءو.عع-َٓعالمن وعالص   عكالحلءةعالكصدهة.
عالكد ءش .ع-ِٓ عكيم ل  ء.ع-ّٓالج   عكصج ء عالكءر لآ.ع-ْٓالنجس -ٓٓألءاة

عال اصملآ.) ع)ٓٔعن ءج عالقدب. عشممءت علبصجلءو.)ٖٔ( عالصم اشلة عالكطءهء (عٗٔ(
عاأل  بةعالدبءشلةع دعاألأئمةعالص  لة.

 كتب: 9داددًا: دلسلة ذـفاء الصدور: عدد 

وكرادعاألخلءرعع-ٕٓط(.ّوذ ءرعاألبدارع)ع-ٔٓعط(.ْعخ صدععجءي عالجدجع)ع-ٓٓ
عكشدح(.) عِ)يخدهو ع)ع-ٖٓط(ل عاألرزاؽ علكم  عالدزاؽ عط(.ِ  ج

ع)ع-ٗٓ عالم ت ع ن  عالمؤعآ عّبفءئد عالصءل عع-عَٔط( عالكس  وأدار
 (عبفدهءتعالمؤعآع دّٔعخ صدعزادعالحءجعكالمك مد.ع)ع-ُٔط(لعِ)كع أ 

ع(عبفءئدعالجض عاال د.ٔٔا خدة.ع)
 حتت الطبع للمؤلف : دابعًا:

عكالجنسع  عااأ ـلعع-ُ عالخطبعالكصػػػدهة.ع-ِالحب 
ش رعالج ابع م عوأئمةعالفسءبعع-ْ(لِ  ءكلع ءعكةعلمفسءبع)طع-ّ

عالكءلملآع)ط-ٓ(لعِ)ط ع(لِطدهقعالص هقلآعنل عرض افعربٍّ
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 ػدةالقء ػػػػعر معال ءيف نأمعالمو سة
 شع   دعالقءئ عاألز دعُُٔ ُِِِْٓٗٓععو سةعالمجم عالكدبد

 أ ؽعوـعالة ـععل افعالحملآ َُُِٖٓٗٓ عو سةعالجن م

 شعالفلخعرهحءفل ءب هآعِٓ ُِِٖٕٓٓٗ دارعالمقطم

 الفلخعصءل عالجكجدلعال راأةعُٕ َِِٖٖٗٗٓ عو سةع  اعععالومم

 لحملآ مءرةعاألك ءؼعبءعُ َُِْٕٓٗٓ عو سةعال   لقلة

 ز ءؽعالم هممعخمفععمج عالحملآعِ َُُِِّْٕٕٗٓ بءزارعوش ارعالحملآ

 عل افعامآعالك كلعبءلحملآعُُ ُِِِْٓٗٓ عو سةعالكمهمهة

 شع   دعالقءئ عبءل راأةعَُّ ََِٖٕٔٗٓ الجن فعالجملمة

 شعالمف  عالحملن عبءلحملآعِِ َُِِْٓٗٓ عو سةعالحملنلة

 م ع سععخمفعاألز دشععحعُ ََُُِٖٗٓ عو سةعالقمكة

 عل افعالمل ةعشجلمةع.عٗ َُُِْْْٓ عو سةعشجلمةعالكمم

 شعشدهفعِ مءرةعالم اوع ُِِّّْٕٗ المو بعالمصدمعالح هح

 شعالسم ءفعبسءبعالم ؽعِٖ ُِّْٗٓٔٗ األدهبع ءع ع ل ش 

 شعال حدهدلععل افعال  دعَُٗ ََّّّّّٓ عو سةعدارعااشمءف

 ل افعطمكتعادبععٔ ُِِْٕٔٓٓ عو سةعع ب ل 

 لعشعالنصدعع هنةعشصدَََِطلسةع ََُِِْٔٓ ع ب ل عع هنةعشصد

 شع  ل ع  ارعالمن داؿعٗ َُِّْٗٗٗ الن ضةعالمصدهة

 شعداجءزملعخمفعشءدمعال دأءشةعٔ ُّّّْْٗٗ   علمنفدعكال  زهع

 دربعاأليداؾلعخمفعالجءعععاألز د ََََُِْٕٕٗٓ المو سةعاألز دهةعلم داث

 شع   دعالقءئ عاألز دعُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ لقدلعو سةعوـعا

 شعالصنءد لةعبءألز دعٗ ِِّْٖٖٗٓعالمو سةعاألدبلةعالح هثة

 شعد.وام عوعلآلععصدعالج ه ةُِ ِْْْٗٗٔٔ عو سةعالدكضةعالفدهجة

 ااأػػػػون رهة  
 عحطةعالدع لعوعءـععطكمع ءد َََُِِِْٖٗٔ  فكعأ شء

 عحطةعالدع لعصجلةعزكم ؿ َََُُِِّٖٗٔ عكدضعالو ءبعااأ ع عالثقء  
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 فكععحم عأكل ع
 شءرععالنس عداشلءؿلععحطػةععصدعٔٔ َََُُُُُّْْ ع أ 

 شعالنس عداشلءؿلععحطةععصدعْ َّ-ِّْٖٗٓٗ عو سةعالصلءد

 المفلدوام عنأمء ل لعأل لع ءبدعِّ َّ-ِّْٗٓٔٓ عو سةعألس هع

عو/عوام عاألبلألع-عحطةعالدع عَُِّّْٖٖٓٓٓعالوفكعاألبلأل
 األ ػػػػػػػءللم  
 الم ءزهقلعبج ارعع رأةع س عالكمهمع م  -------ععحم ع  فكع س عالحء فع

 شءرععش رعال هآع–الم ءزهقع َٓٓ-ََِِِّٔ عو سةع سءدة

 طنطءعوعءـعالمل عالس كل ََْ-ُّّّْٓٔ عو سةعيءج

 شعأكل عكالمك صمعوعءـع ملةعال جءرةٗعطنطء ََْ-ِّّّْٓٗ عو سةع دبة

 َََُُِّٖٖٓٗع حدهد فكعال
 جدعالفلخعشعالم دافعوعءـعالمن داؿلعع

 و/أءع عوام ع س عالم ـ

 شع ل ءفعبج ارععم فج لعالمنص رةععَََُِِِّٖٓٓعةصحء ةعالجءعكعو سةع
عو/ مءدعأملمءف الط ارلو

عو/ ءطفعك  للعشعال ءدللع مبةع ق لعالمنص رةعَََُُُِْْٗٔعالدامةعالم  اةعو سةع

010057315عةثءش هعو سةعصحء ةعال
ع50

لعالثءش هععبج ارعع رأةعابآعلقمءف المنص رةعش
عالحءج/ مءؿعال هآعوام 

عوخسءرعاللـ عصحء ة
وعءـعععلبج ارعع رأةعص حعأءلمعال جءرهعلعطمخءعَُُِِْْْٕٕٗعلمحءجععحم عاأليدب 

ع  بدلعطمخء
 الحءجعوام عكمال عبدبدلع- ءه  --------ععو سةعااهمءف

 الم هسلعشعالف  اولعح/عامآععحم عخلدل --------  فكعالصحء ة

 الم ن عوعءـعال و هآأ  ءجعشعاام ع دابدع َّٗ-ِِّٕٗٗٓ وك دع س الج ءحعالممءف

  نءعوعءـععمج عأل مع س عالدالمعالقنءكل ََُُُٖٔٔٓٗٔ  فكعوب عالحمآ

 القداهء_عو/ععحم عرعضءفععحم عالن ب ع–نأنءع َََُّّّٗٗٗٗ  فكععحم عرعضءف

كهموآعوهضءنعااط ععنللو دكشلءع م عشس ةع.عالوسدلعاألخدلعبءلقء دةعكالجلمةعكاألأون رهةعكالمحء ظءتضءنعب كرعاأل داـعكالجم  رهةعكاألخسءرعلم  زهععكعدارعالفكبعكالق علةعلم  زهععكالنفدعكعآعالمو سءتعوه
عخ صدةع آعالمؤلجءتع م عو سدعع  عع مم علمو ءبعالكدب ع م عااش دشتع

www.askzad.comع.الو بعبفدكطعالم  ععحمل هموآعيلعكعع
لععََََُِِِِِْٓٓت:عععالمكءدمعبءلقء دةلعَُٓشععُُْالنءشد:عدارعااهمءفعكالحلءةلع

ع عَََُُِِِِٖٔٔٓ ء سع
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kع
عّعالمق عة

  عءتع م عالطدهقععآعع  اععآع ض عرب :
عألدةعالفلخع  زلععحم عوب زه 

عٓ

عٕعكوعءعبنكمةعربكع ح ث
عٗعكعال كملمعالم ل 
عَُعالس اهة

عُُعالسححع آعالكءرؼ
عُّععكد ةعااعءـعوب عالكمائمع

عُْعالسححع آعالمكد ة
عُٕعالكث رع م عالد  عالحد

عَِعالس اهةعالصحلحةعلمملدعنل عال مع
عِّعع  عصحسةعالفلخع

عِٓعاأ  ـعالداهػة
عِٕعن مءؿعالمملدةعكالج  عال  س ع  عال  ػ ة

عَّعتعيأهل عال مععيكءل عكي  لقع:عآعبكألع  عء
عّّعال أهل عبءلدؤهءعالصءلحة

عّٔعال أهل عبإ ءبةععون فعالص كر
عَْعال أهل ع  عااأ فءرةعكال   لع

عْْع جءبةعال  ءوعكبم غعالد ءوال أهل عبإأ
عْٔعأم   مدادعكع أهل ع  عاأ جءبةعاأل ال

عَٓعال   ةعكال  ؼع
عالمخ ءرعوذ ءرعاألبدارععآع:السءبعاألكؿ عُٓعأين ةعالن سدٍّ

عِٓعد ءوعالحجفعع-ُ
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عّٓعوذ ءرعالنـ ع-ِ
عْٓعد ءوعااضطجءععلمنـ ع-ّ
عع-ْ عٓٓعوذ ءرعااش سء ععآعالنـ 
عٔٓعع م عال  جٍّ علل نعد ءوععآعو ءشععالع-ٓ
عٔٓععءعهق ؿعال مع مقع دع داشعع ممعهنم.ع-ٔ
عٕٓععءعهق ؿعنذاع ءفعهجمعع دععنػءعععع-ٕ
عوكعع-ٖ عءعهق ؿععآعرولع دععنءععععءعهحب 
عهود 

عٕٓ

 دعال  دع ن عدخ ؿعالخ وعكالخدكجعع-ٗ
ععنع.

عٕٓ

عٖٓع دعال  دع ن عنرادةعال ض وع-َُ
عٖٓع دعال  دعبك ع داغعال ض وع-ُُ
عٗٓع دعوذ ءرعالخدكجععآعالمنمؿع-ُِ
عٗٓع دعوذ ءرعدخ ؿعالمنمؿع-ُّ
عَٔع دعوذ ءرعدخ ؿعالممج عكالخدكجععنعع-ُْ
عُٔع دعوذ ءرعاألذافع-ُٓ

عّٔعخمسعأنآع  عا ذاف
عْٔع دعااأ خءرةع-ُٔ
كاٍلحىمىفعكاٍل ٌمعع-ُٕ عٓٔع دعوذ ءرعالودبعكالةمعٍّ
عٔٔع دعاألذ ءرعالجءلسةعلمدزؽع-ُٖ
عٔٔعخ ؼعالممطءفكعع دعال  دع ن علقءوعالك ع-ُٗ
عٖٔعذ دعاجفعالنكمعع-َِ
عٗٔع دعال  دع ن عالمصلسةع-ُِ
عَٕعدعال  دعال معه  ععبععال هآ ع-ِِ
عَٕععالد لةعبعععآعالممكةعكالم كةعككلد ذ دعع-ِّ
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عِٕ  دعذ دعدخ ؿعالمقءبدع-ِْ
عّٕ  دعال  دع ن عرؤهةعال  ؿع-ِٓ
عّٕعوذ ءرعالمجدع-ِٔ
عٕٓع دعذ دعالد  عععآعالمجدع-ِٕ
عٕٔع دعال  دعنذاعاأ صكستعال ابةع-ِٖ
عٕٔ  دعال  دع ن عاشج تعال ابةع-ِٗ
عٕٕع دعال  دع ن عالسم عنذاعورادعدخ ل ءع-َّ
عٕٕع دعذ دعالمنمؿعهده عشمكلععع-ُّ
عٖٕع دعذ دعالطكءـعكالفدابعع-ِّ
عَٖع دعال  دع ن ع طدعالصءئمع-ّّ
عُٖع دعالم ـعع-ّْ
عِٖع دعال  دع ن عالكطءسع-ّٓ
 دعذ دعالنوءحعكال  نئةعبععكذ دعع-ّٔ

عال خ ؿعبءلمك ة
عّٖ

عْٖع دع ن عال  دة دعال عع-ّٕ
عٖٓع ىءل  دعالم كمقعبءل ل عع-ّٖ
ال  دع ن عأمءععصلءحعال هوةعع-ّٗ

عكالن لقعكالنسءح.
عٖٔ

عٖٔعال  دعهطجأعبععالحدهقع-َْ
عٖٔع دع جءرةعالمجمسع-ُْ
عٖٖععءعهقءؿعكهجك ع ن عالةضبع-ِْ
عٖٖععءعهقءؿع ن عرؤهةعو  عالس وع-ّْ
عٖٗع دعال  دع ن عدخ ؿعالم ؽع-ْْ
عَٗع دعالد  عنذاعخ رتعر معع-ْٓ
عَٗع دعال ابةعنذاع ثدتع-ْٔ
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عَٗع دعالفدوعهدا عكهكجسععكهخءؼع ملعع-ْٕ
عُٗع دعالنظدع دعالمدآةع-ْٖ
عِٗع دعالحجءعةع-ْٗ
عِٗ  ن عطنلآعاألذفع-َٓ
عِٗع دعالجأؿعكالطلدةع-ُٓ
عّٗع دعال  دع م عالممسسعالج ه ع-ِٓ
بك عب ؿع دعال مملمعلمقضءوعكالق رعع-ّٓ

عالج  ع دعاألأسءب
عّٗ

عٓٗععءعهق ؿعنذاع ء تعالده ع-ْٓ
عالو  بع-ٓٓ عٓٗععءعهق ؿعنذاعاشقأل 
عٓٗععءعهق ؿعنذاعأمععالد  ع-ٔٓ
عٓٗععءعهق ؿعنذاعشمؿعالمطدع-ٕٓ

عٔٗعالسءبعالثءش :عال ردعالقدآش 
عٕٗعكع ابع داوي ءعالجءيحةع
عٖٗعكع ابع داوي ءعآهةعالودأ ع
عٗٗعكع ابع داوي ءعالسقدةخ ايلمعأ رةعع
عََُعكع ابع داوي ءعأ رةعهسع
عَُٕعكع ابع داوي ءعأ رةعالممكع
عَُُعكع ابع داوي ءعأ رةعااخ صع
عُُُعكع اب مءعاٍلميكى ٍّذىيىلآع
عُُِعكع اب ءعالص ةع م عرأ ؿعالعع
{خ معال ردعبء هةعع عُُِعع}عأيٍسحىءفىعرىبكى

عكالملمةالسءبعالثءلح:عال ردعالق ل عل عُُّعملـ 
عُُْعن مءؿعكي  لع

عُُٔعخىٍمساٍتعالٍعالص مى ىععمًعخى ٍععديعاوٍكرىعوك ن:عع
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عُُٔعب اهةعخىٍ ميعص ةعالصس ع
عُُٕعب اهةعخ معخ معص ةعالمةدب

عُُٕعب اهةعخىٍ ميعص ةعالظ دعكالكصدعكالكفءوع
عُُٗعش ءهةعخ معص ةعالظ دعكالكصدعكالكفءو

عَُِعش ءهةعخ معص ةعالمةدب
عُِّعش ءهةعخ معص ةعالصس 

عُِْعد ءوع"العنشكعوعدينءع.."ع  عش ءهةعخ معالصم ات
عالد بىءشًل ةيعً  عاٍلص  ًةع ىمى ع عءشلءن:عاٍلجي ي اىءتي

ٍلًدعاٍلسىدًه ةًع علإلعءـععحم ععءض عوب عالكمائمععخى
عُِٓ

عُِٓعال   ىءوعالقيدآش ع
عَُّععاٍلجيٍ  يعاألكؿعًعآىعاٍلص مى ىات
عُِّعاٍلجيٍ  يعالثءش عًعآىعاٍلص مى ىاتع
عُّْعاٍلجيٍ  يعالثءلحعًعآىعاٍلص مى ىاتع
عُّٔعاٍلجيٍ  يعالدابععًعآىعاٍلص مى ىاتع.

عاٍلًحٍصآيعاٍلحىًصلآ عُّٖعًاٍمبي
عُّٗعاأ ةءعةعال ػ  ى يععالد كاىءش ع
عال   ىءوع عُِْعخىٍ ميعاٍلص مى ىاًتعكى

عكالملمةععءلثءن:عاٍلً ٍرديع عُّْعاٍلقىٍ ًلدعلملـ 
عُْْعالسءبعالدابع:عوذ ءرعالجدج

عُْٓعوك نع:عص ةعالحء ةعكود لةعالجدجع
عُْٖعص ةعال  بةع
عُْٖعص ةعالض ءلةع

عُْٗعص ةعاجفعالقدآف
عُُٓعءنع:عوذ ءرعالودبع دعالمنةعالمط دةععءشل

عُُٓعي  ععالس وع
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عُُٓعوذ ءرعالودبع
عُِٓعد ءوعالجمعع

عُّٓعد ءوعال معكالحمفع
عُْٓعد ءوعالخدكجععآعال رطةع)ال  ؾ(ع

عُْٓعد ءوعالخ ؼععآع  كع
عُٓٓعد ءوعالخ ؼععآعأمطءفع

عُٓٓعد ءوعيم ل عاألع ر
عُٓٓعد ءوعد ععا  ءتع.

عُٔٓعد ءوععآعيكم دتع ملعععكلف عع
عُٔٓعد ءوععآعشملتعبعععصلسة

عُٕٓعد ءوععآع ملععدهآع
عُٖٓعد ءوعاألرؽع

عُٖٓعد ءوعال أ أة
عُٗٓعالد لةع

عَُٔعد ءوعالحم ع
عَُٔعدكاوعالحم ع

عُُٔععءلثػػءنع:عالقدآفع  لعكشجءوع
عُِٔع  جعالقدآفعلمف ائ ع

عُِٔع  جعالقدآفعلضلقعاألرزاؽع
عُّٔع ضءوعالح ئوع

عُْٔععآعوأدارعالجءيحةع
عُْٔعال  ءهةععآعالجءفع
عُٓٔعآهءتعالحجفع
عُٔٔعآهءتعالوجءهةع

عُٕٔعآهءتعالنطقع دعالقدآفع
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عُٖٔعيلملدعال  دةع
عُٖٔع  ائ عع جد ةع

عُٖٔع  ءبعلمد ءؼع
عُٗٔع  ءبعلمحم .ع

عُٗٔع  ءبعلكدؽعالنمءع
عُٗٔع  ءبعلمكدؽعالضءربع
عَُٕع  ءبعل  ععالضدسع
عَُٕع  ءبعلمخداجع)ال ع (

عُُٕع  جعالص اعع
عُِٕع  جعالمصدكع

عُّٕعالفجءوععآعالمحد
عُْٕعل  ءهةععآعالحلةعكالكقدبا

عُْٕع ءئ ةعلمآعأءوعخمقعع
عُٕٓعرابكػػءنع:عاألأمءوعالحمن ع

عُٕٔعال  ءوعبءأمعالعاأل ظمع
عُٕٕعاأمععيكءل ع)المطلف(ع

عُٖٕعكبءلص ةع ملعععخءعمػءنع:عال  أ عبعع
عُٕٗععاأ ةءعءتعالممفعبدأ ؿعالع

عَُٖعيجدهوعالودكبعبء أ ةءعةعبءلحسلب
عُُٖعلصلغعالمسءر ةع  عالص ةع م عالنس عا

عُُٖعصلةةعأل معوبدعالكسءسعالمدأدع
عُُٖعصلةةعالمءدةعالفءذللةع
عُُٖعصلةةعااعءـعوب عالكمائمع

عُِٖع ءئمةععؤلجءتعالفلخ
عُْٖعالمو سءتعكدكرعالنفد
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عُٖٔعالج دأت
عكصم عالع م عأل شءععحم عك م عآلععكصحسععكأمم

ع


