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ٔأمش رؼبٌّ ثزسجٕحً اٌمزضمه ٌزوشي َػجبدرً، َاٌخضُع ٌجالًٌ، َاالسزىبوخ :  { ا٘ػٍّ سثه اسم سجح} 

ٌؼظمزً، َأن ٔىُن رسجٕحب، ٍٕٔك ثؼظمخ هللا رؼبٌّ، ثأن رزوش أسمبؤي اٌحسىّ اٌؼبٌٕخ ػٍّ وً اسم ثمؼىبٌب 

أرمىٍب َأحسه :  أْ{ فسُِ خٍك اٌزْ } اٌحسه اٌؼظٕم ، َرزوش أفؼبًٌ اٌزٓ مىٍب أوً خٍك اٌمخٍُلبد فسُاٌب

اٌَِّزْ لَذََّس  }خٍمٍب،  ٍََذِ  } رمذًٔشا، رزجؼً جمٕغ اٌممذساد {ََ    . ئٌّ رٌه جمٕغ اٌمخٍُلبد{فَ

ٌَْمْشَػّ  } اٌَِّزْ أَْخَشَج ا أوضي مه اٌسمبء مبء فأوجذ ثً أوُاع :  أْ{ََ

 .اٌىجبد َاٌؼشت اٌىثٕش

 {  ِ َُ َسىُْمِشئَُه  }: جؼًٍ ٌشًٕمب سمًٕمب فمبي: أسُد:  أْ{فََجَؼًٍَُ ُغثَبًء أَْح

  .سىحفظ مب أَحٕىب ئٌٕه مه اٌىزبة، َوُػًٕ لٍجه، فال رىسّ مىً شٕئًب:  أْ{فاََل رَْىَسّ 



 {  ُ َمب َْٔخفَّ  } ممب الزضذ حىمزً ٌمصٍحخ ثبٌغخ، {ئاِلَّ َمب َشبَء هللاَّ ََ َش  ٍْ ٌَْج ُ َْٔؼٍَُم ا  َمه رٌه أوً ٔؼٍم مب ٔصٍح {ئِوًَّ

ٍُْْٕسَشِ  }ػجبدي ،  ُشَن ٌِ وَُٕسِّ  ٌَزي أًٔضب ثشبسح وجٕشح ، أن هللا ٕٔسش سسًٌُ صٍّ هللا ػًٍٕ َسٍم ٌٍٕسشِ فٓ {ََ

 .جمٕغ أمُسي، َٔجؼً ششػً َدٔىً ٔسشا

ْش  }   ْوَشِ  }ثششع هللا َآٔبرً  {فََزوِّ مب دامذ اٌزوشِ ممجٌُخ، َاٌمُػظخ مسمُػخ، سُاء :  أْ{ئِْن وَفََؼِذ اٌزِّ

 .حصً مه اٌزوشِ جمٕغ اٌممصُد أَ ثؼضً

  فان خشٕخ هللا رؼبٌّ، َػٍمً ثأن سٕجبصًٔ ػٍّ {َسَٕزَّوَُّش َمْه َْٔخَشّ  }: فأمب اٌمىزفؼُن، فمذ روشٌم ثمًٌُ

 .أػمبًٌ ، رُجت ٌٍؼجذ االوىفبف ػه اٌمؼبصٓ َاٌسؼٓ فٓ اٌخٕشاد

ٌُْىْجَشِ  }: َأمب غٕش اٌمىزفؼٕه، فزوشٌم ثمًٌُ َْشمَّ اٌَِّزْ َْٔصٍَّ اٌىَّبَس ا ْ٘ ٍَب ا َٔزََجىَّجُ  ٌَٓ اٌىبس اٌمُلذح، اٌزٓ {ََ

 .رطٍغ ػٍّ ا٘فئذح

اَل َْٔحَٕب  }  ََ ٍَب  ٔؼزة ػزاثًب إًٌٔمب، مه غٕش ساحخ َال اسزشاحخ، حزّ ئوٍم ٔزمىُن اٌمُد فال :  أْ{ثُمَّ اَل َُٔمُُد فِٕ

 .ٔحصً ٌٍم

 لذ فبص َسثح مه طٍش وفسً َومبٌب مه اٌششن َاٌظٍم َمسبَب ا٘خالق، :  أْ{لَْذ أَْفٍََح َمْه رََضوَّّ  } 

ًِ فََصٍَّّ  } َرَوَش اْسَم َسثِّ ارصف ثزوش هللا، َاوصجغ ثً لٍجً، فأَجت ًٌ رٌه اٌؼمً ثمب ٔشضٓ هللا، خصًُصب :  أْ{ََ

 ثمؼىٓ أخشج صوبح {رضوّ  }اٌصالح، اٌزٓ ٌٓ مٕضان اإلٔمبن، فٍزا مؼىّ أٖخ اٌىشٔمخ، َأمب مه فسش لًٌُ 

 .اٌفطش، َروش اسم سثً فصٍّ

ْوَٕب  }  ٌَْحَٕبحَ اٌذُّ ًْ رُْإثُِشََن ا  .رمذمُوٍب ػٍّ اٖخشح، َرخزبسَن وؼٕمٍب اٌمىغص اٌمىذس اٌضائً :  أْ{ثَ

أَْثمَّ  }  ََ ٌْٕش  ِخَشحُ َخ ْٖ ا  . ٌَٗخشح خٕش مه اٌذوٕب فٓ وً َصف مطٍُة، َأثمّ ٌىُوٍب داس خٍذ َثمبء{ََ

 

 

 


