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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

٘زا ِا ورة دمحم إٌثٟ سسٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألً٘ ٔجشاْ إر واْ ػ١ٍُٙ حىّٗ فٟ وً ثّشج 

ٚفٝ وً صفشاء ٚت١ضاء ٚسل١ك فأفضً رٌه ػ١ٍُٙ ٚذشن رٌه وٍٗ ٌُٙ ػٍٝ أٌفٝ حٍح 

أٌف حٍح، ِٚغ وً حٍح أٚل١ح ِٓ حًٍ األٚالٟ: فٟ وً سجة أٌف حٍح ٚفٝ وً صفش 

ِٓ فضح. فّا صادخ ػٍٝ اٌخشاج أٚ ٔمصد ػٓ األٚالٟ فثاٌحساب، ِٚا لضٛا ِٓ دسٚع أٚ 

خ١ٛي أٚ سواب أٚ ػشٚض أخز ُِٕٙ تاٌحساب. ٚػٍٝ ٔجشاْ ِؤٔٗ سسٍٟ ِٚرؼرُٙ ِا ت١ٓ 

 ػشش٠ٓ ٠ِٛاً فّا دْٚ رٌه ٚال ذحثس فٛق شٙش.

ساً ٚثالث١ٓ تؼ١شاً إرا واْ و١ذ تا١ّ١ٌٓ ِٚؼشج. ِٚا ٚػ١ٍُٙ ػاس٠ح ثالث١ٓ دسػاً ٚثالث١ٓ فش

ٍ٘ه ِّا أػاسٚا سسٍٟ ِٓ دسٚع أٚ خ١ً أٚ سواب أٚ ػشٚض فٙٛ ض١ّٓ ػٍٝ سسٍٟ 

 حرٝ ٠ؤدٖٚ إ١ٌُٙ.

ٌٕٚجشاْ ٚحاش١رٙا جٛاس هللا ٚرِح دمحم إٌثٟ سسٛي هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ػٍٝ أِٛاٌُٙ ٚأٔفسُٙ 

١شذُٙ ٚت١ؼُٙ ٚوً ِا ذحد أ٠ذ٠ُٙ ِٓ ل١ًٍ أٚ وث١ش ال ٍِٚرُٙ ٚغائثُٙ ٚشا٘ذُ٘ ٚػش

٠غ١ة أسمف ِٓ أسمف١رٗ ٚال سا٘ة ِٓ س٘ثا١ٔرٗ ٚال وا٘ٓ ِٓ وٙأرٗ. ١ٌٚس ػ١ٍُٙ 

د١ٔح ٚال دَ جا١ٍ٘ح. ٚال ٠حششْٚ ٚال ٠ؼششْٚ ٚال ٠طأ أسضُٙ ج١ش. ِٚٓ سأي ُِٕٙ 

 حماً فث١ُٕٙ إٌصف غ١ش ظا١ٌّٓ ٚال ِظ١ٍِٛٓ.

 لثً فزِرٟ ِٕٗ تشئرٗ. ٚال ٠ؤخز سجً ُِٕٙ تظٍُ آخش. ِٚٓ أوً ستا ِٓ رٞ

ٚػٍٝ ِا فٟ ٘زا اٌىراب جٛاس هللا ٚرِح دمحم إٌثٟ سسٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص حرٝ ٠أذٟ هللا تأِشٖ 

 ِا ٔصحٛا ٚأصٍحٛا ِا ػ١ٍُٙ غ١ش ِثم١ٍٓ تظٍُ.

لشع تٓ شٙذ أتٛ سف١اْ تٓ حشب ٚغ١الْ تٓ ػّشٚ ِٚاٌه تٓ ػٛف ِٓ تٕٟ إٌضش ٚاأل

 حاتس اٌحٕظٍٟ ٚاٌّغ١شج تٓ شؼثح.

 ٚورة ٌُٙ ٘زا اٌىراب ػثذ هللا تٓ أتٝ تىش.

)ٚلاي ٠ح١ٝ تٓ آدَ ٚلذ سأ٠د وراتاً فٟ أ٠ذٞ إٌجشا١١ٔٓ وأد ٔسخرٗ شث١ٙح تٙزٖ 

 إٌسخح ٚفٝ أسفٍٗ: ٚورة ػٍٝ تٓ أتٛ )وزا( طاٌة ٚال أدسٜ ِارا ألٛي ف١ٗ(.
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