اْوَهَنَو ِفوُرْعَمْلاِب اوُرَمَأَو َةاَكَّزلا اُوَتآَو َةَالَّصلااوُماَقَأ ِضْرألا يِف ْمُهاَّنَّكَم نإ َنيِذَّلا(
) ( 41جحلا )ِروُمألا ُةَبِقاَع ِهَّلِلَو ِرَكْنُمْلا ِنَع

هاناملساو
كلم زيزعلادبع نب ناملس كلملا نـيفيرشلا نيـمرحلا مداـخ ةلالج ىلإ
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
هللا هظفح
عاقب فلتخم نم ملع بالطو مهخئاشمو نيملسملا ةماع نم ةعومجم نم ءادن
ملاعلا

نسحلا ءاعدلاو ،هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
.ددؤسلاو رصنلاو قيفوتلاب ةينسلا مكترضحل
يحولا طبهم ،ةيبرعلا ةريزجلا كلمب هللا مكزعأ دقل
هل روفغملا هللا فرش امدنعو .ملاعلا لكل ةيادهلاو رونلا ةاكشمو
نيدلا ةرربلا هؤانبأو وه عاشأ اهمكحب زيزعلادبع كلملا
نيمرحلا اومدخو ،دجاسملا اورمعو ،ملعلا اورشنو ،صلاخلا
نمحرلا فويض اولبقتسأو ،ةعسوتو ًارامعإ نيفيرشلا
ةميظع ةضهن اوداشأو ليبسلا اونّمأو ،داشرإلاو مركلاب
.هلضفو هللا نم قيفوتب
ًالثام هارن ام  -نيفيرشلا نيمرحلا مداخاي  -مويلا انلاه دقل
ايروسو قارعلا يف ةيبرعلا لودلا يف نيملسملا نادلب يف
يف ةماع ةيمالسإلا لودلا يفو نادوسلاو نميلاو رصمو ايبيلو
حالسلا مهماكحو نيملسملا بابش هجو دقف ،ايقيرفأو ايسآ
،مارحلا مدلا كفسو مهنيب لتقلا رحتساف ،مهرودص ىلإ
قاذو ،رئارحلا ضارعأ تكتهو ،مهرودو مهرايدب رامدلا دتشاو
جرخ ،نيَّرمألا لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا نم نوفعضتسملا
تاركسعمو ىراحصلا يف مههوجو ىلع نيمئاه مهرايد نم فالآلا
لمأ ةقراب الب ،فوخلاو عوجلاو دربلا مهب كتفي نيئجاللا
ً.ابيرق مهنادلبل ةدوعلا يف
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مهنطوو مهنيد ينب يف نوَعريال نويباهرإ كانه نأ حيحص
،ةمِّذالو ًالإ
هعرش قيبطتو مهنيد ةرصنل اوبه نودهاجم كانه نأ حيحصو
ذُخأو ،باهرإلا ةمصوب عيمجلا غمُد نكلو ،اياونلاب ملعأ هللاو
تءاج مث ،ميقسلا ةريرجب حيحصلاو ،بنذملا مدب ئربلا
الإ مهامو ،نميلا ىلع نييثوحلا ءاليتسإب ةريخألا ةماطلا
ينمألا ددهملاو ،ةفورعملا ةيعسوتلا عامطألا تاذ ناريإ ةعينص
.ربكألا
رايد يف نيفيرشلا نيمرحلا مداخاي هللا هللاف
مهبابش حاورأو مهتاسدقمو مهضارعأو مهتديقعو نيملسملا
 .لبقتسملا لكو رضاحلا فصن نولثمي نيذلا
مويلا يمالسإلا انملاع يف نيرينتسملا نيملسملا نإ
ةملكل ًءالعإو هلهأو مالسإلل ًةرصن نوميملا مكدهعل نوعلطتي
.مئال ةمول هللا يف نوفاخت ال قحلا
 ةمركملا ةكم يف لماش حلص ةماقإب مكتلالج موقي نأ انؤادن حالسلا ولماح هيف لخدي ةيصخشلا مكتيامح تحت  -هللا اهزعأ :ةقيثولا نمضتت نأ ىرنو -ىبأ نم الإالب فارطألا لك نيب ةيفاك ةينمز ةندهل لاتقلا فاقيإ 1-
.حلصلا لاح ةنهارلا عقاوملل ةحازإ وأ حالسلل ديرجت
ةيأب ىروشلاب مكحلا ةماقإ ىلع فارطألا نيب يضارتلا 2-
نود دلب لك يف ةيراجلا فارعألا بسح تناك ةليسو
.اهيلع قفتم ةدم ددحت نأ ىلع فرط ءاصقإ
هللا عرش قيبطت ىلع ةلود لك روتسد يف صنلا 3-
ٍخارت نود جردتلاو ضارعألاو لاومألاو سوفنلا يف هدودحو
.فسعت وأ
ءامد نم كفس اميف فلس امع وفعلا ىلع يضارتلا 4-
زع هللا ىلإ هرمأف يش كلذ نم فراق نمف لاومأ نم بلسو
ءاش نإو بذع ءاش نإ ةيفاخ مهنم ىفختال موي يف لجو
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 .افع
ريغ ًاظيلغ ًاقاثيم اهاضترإ نم ةقيثولا اذه يف لخدي 5-
دوعي ىتح ةريرجب ذوخأم الو هيلع كردتسم الو هب رودغم
.هنمأمو هدلبل
هدنع نم مكدمأو دالبلاو دابعلا ريخ هيف امل هللا مكقفوو
دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ،ةعنملاو ةيانعلاو ةياعرلاب
.ميقسملا هطارص ىلإ يداهلاو قحلاب قحلا رصان
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