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§ ـوج – موِرحيحغُ نم –سِيـِرب كو  

  .ِرسِمي ِرجِوى مسأَلَ مِنى
ِني دو وجو منِيِزمغُ، نوجو ِيمتِمى . دو وجو: لَهندِن

يهلُ زليِنِزى د ِزمنفْو ،ِسالَمو هِن يِيِدي وجواِهى، ني.  
  .و دو رِمي ِيز وج:ِإلَِفيِلي
ارِإلَر:ِيز ومج دِونه رنو رب ود .  
نا ِيدليِل .  دو ِصِبِر جمو هين موِذي وهرمو ِيز:ِإلَِني

بمهاىلَ يتعه وانبحغُ سِيِزممنغُِز ورو مد :    

         

     )١(.  

                                                
  . آيات٣ سورة العصر  ( 1)
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ِينِغي : ( همب وكي– رمحه اهللا تعاىلَ –إمام شاِفِع 
  كَجِسِسز أُورمو وهاِهي حجة– سبحانه وتعاىلَ –منِيِزمغُ 

شوتجاِس هِي بو ورِدي س ِيقُرآِن ِيس ومره١()و(.  
 هبنغَ ملَنغُ وهرمو – رمحه اهللا تعاىلَ –إمام خباِري 

ربواِهي هِح شِحيا صش ِل : (ِيِشيلَ القَوالِعلِْم قَب ـَاب ب
نا ِيدِليلُ ". ب نوِرندادو جو رمر ِيجم: ونُ ملَنغُ ")٢()والعمِل

بمهاىلَ يتعه وانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مد :    

       )٣( 
  .نداهمومِرش يجِوي را ِيجمب نوِر

  
§ ـوج – موِرِحيحـغُ نــو– مي كَـيو  

واِجب جمو هين مر ِيِسلَم مونموِمي نا مونمِشي يسِمي 
  .مسأَلَ مرار سين، يرِد ييرِمِي

                                                
  .٨/٤٧٩تفسري ابن كثري :  أنغلي ( 1)
  .١/١٩٢صحيح البخاري مع فتح الباري :  أنغلي ( 2)
   .١٩ سورة حممد، آية  ( 3)
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 دوك منِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ ِديِرومب :ِيمسأَلَ يهندِن
ي، بعديف كَجِررسي ِمِليو شا هِرِفيِشي مترِمي، هين يِررزِق

نا ِيدِليلُ . وجمِطيِع نغجِجي ِبفُِن، ِنوجمعِص نغجِجي مرِن
بمهاىل يتعه وانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مد :   

           

       )١(.  
 دوك منِيِزمغُ ِيك كَرِذ مر يمِشِرِكِز نا :ِيمسأَلَ يِفِل
ِزي ِعب ومرهو رِهيِهنز غُ . ادا مِن نقَِربم كيد كو نِكيس
نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحـانه . والَ نِبي يِفيهو ِني مغُ
ـبمهـاىلَ يتعو :        

  )٢(.  
 دوك هين مر وجِطيِع مترِمي غُعبِدي مغُ : يرارِيمسأَلَ

وِيشي، يكَيجز ههي يدونزا أُونر وونو نا مغُ نا ميترِمي وِهي، 

                                                
   .١٦-١٥ سورة املزمل، آية  ( 1)
   .١٨ سورة اجلن، آية  ( 2)
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نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ . بيِشي ِيمقَِرب ناِي حِلِس
ـبمهـاىلَ يتعو ـانهبحس :       

         

               
            

             

            )١(.  
  
§ ـوكُِوي – جهغُ نم – را نِجهسِن يِيِدي كو  

، ِيكَو ِدي ِديِن يا نِبي اِهللا إبراِهيم، دو عبِدي )احلَِنيـِفية(
رِهنا بن ِشِرِكزمه ني فِْوسِيشغُ وغُ . منيزممنيزم ِدز اِيزن

منِيِزمغُ . ِزومِبي زِهي ِبي، يِزومب هِسبب ِدزيأَِمِرش ِي

                                                
   .٢٢ سورة اادلة، آية  ( 1)
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ـبمـاىلَ هتعو هانبحس :       

  )١( اى ينعا ِيمن )وِندعبي) يِيشو ِديبعمو هد.  
ِني : التوِحيد: يأَمِرش أُورمو ِهينا ِينرنغو كُو منِيِزمغُ 

  .دو عبِدي منِيِزمغُ وِيشي
ِني : الشرك: نا ِينرنغو كُو منِيِزمغُ يهرز أُورمو ِهي

نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ . دو عبِدي ِهنر فْونِزم نا منِيِزمغُ
      : نه وتعـاىلَ يهمـبسبحـا

 )٢(.  
  
  
  

  
  

                                                
   .٥٦ سورة الذريات، آية  ( 1)
   .٣٥النساء، آية  سورة  ( 2)
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 } اررِدي ِزي أَِصِل ن{. 
 
§ ِزِسووِيكَه:سِيب ِيكَو اررِل نِيِزي أَص  

  هين موندم يِزجِوي دِز؟؟؟
بمهِهي:غُجغُ وِيم وجود  .وِهينِن يِيِدي وج .
  .نوجو ِيمترِمي وِهي
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   ]ِدي أَِصِل يهندِن[ 
  ] دو مر وجو ِيمغُ وِهي [

  
§ ِزِسووو؟؟:ِيكَهو دهغُ وِيم   

بمغُ :هنِيِزمم وغُ، ونهغُ ولَ، )اهللا( ِيمِنِليِدي ِيكَو ،
نو ِدي مغُ . ي ِهي ِزي ِنعم زِهييِليلَ ِيِزومِبي زِهي ِب

نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ . ِنمعبِديو، نس عبِدي ِيس داِي
ـبمـهـاىلَ يتعو هـانبحس :    
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  )ِشِج)١غغُ ننِيِزمم ِيس رِهن نيا هن  ومرهو اوي
  .، نِمي منـِزم وهرمو ِيِزومِبي ِيز)عالَم(ِيِزومِبي

§ ِزِسووو ِجي ؟؟:ِيكَههغُ وِيم وجِإه   
بمِهي:هِبي زما ِيِزواِهي نهز زجِهِزي ِمع وجمس  .

ا ون ِسهاِهي، ِدي مهز كُو زجِيِزي ِمع وِنما ِمغا نن ،نسم
نا ِمغِنمو ِيِزومِبي زِهي، ِدي ِزي ِبنغُ ز . ِيِليجو نا ومِويِز

 رِزنو ِنيزِويمرلُو حو رنوفُكَِري، نم سا ِيِزفَِدي زفُكَِري نم
 نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحـانه وتعاىلَ. ِزلُو حرمِويزو

بمهي :          

             

     )ـ)٢بحِهي سغُِز ورما ون  انه
بمهـاىلَ يتعو :         

             

                                                
   .٢ سورة الفاحتة، آية  ( 1)
   .٣٧ سورة فصلت، آية  ( 2)
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             )١(.  
نا ِيدِليلُ . وو ِدي مِويِني وعبِدو): الرب(نا منِيِزمغُ 

 : دو مرغُِز وِهي سبحانه وتعاىلَ يهمب   

             

            

               

     )ِر . )٢كَِثي ناهللا –اب همحر – 
بمه) :ِدوبعِحِق يتسِدي وِزنُ، و رِيِزن بمو٣()ِإي ي(.  

ِرشأَمغُ هنِيِزمم ِيكَو دا ِعبز عوا ِيِزنِهي، ن ومرأُو 
: نا ِمغِنمِوز. هما دوِسالَم، ِدي ِإيماِن، ِدي ِإحساِن

حمعمب، حمرا، حمترِج، حمتوكَِل، حفَني بوبا لَوتسها 

                                                
   .٥٤ سورة األعراف، آية  ( 1)
   .٢٢-٢١ سورة البقرة، أية  ( 2)
  .١/١٩٤تفسري ابن كثري :  أنغلي ( 3)
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ِزنِجيم زهاِهي، حورا ِليباي هلَاِهي، ونِيـنِيِكيا ههاِهي، 
هِرِجيِع ها، ورمح ،را شا نهبا وهسو ،وِبسا جهساِهي، و

، نا ...وسها وبها نا بيا لَنـزوبا، وسنزا حمغُ، هِييها نِذيِر
ِيس ِدز هِله ِدي ِزي ِعبد ِيكَو ِزأَمِرِشو ِزفَنِيو ِبي ها منِيِزمغُ 

ي ِعبد ِيز، دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحانه نا ِيدِليلُ يِهي ِز. وِيشي
ـبمهـاىلَ يتعو :        

  )١(.  
نا ِيمر يفَني نِزم هرمو ِيِز ِعبد ِيز ها مر ِيس منِيِزمغُ، 

نا ِيدِليلُ دو مرغُِز . ِكزا نا ِهنر حِرنِديها كَاِفِريف وو حمشِر
ـبمهـاىلَ يتعو ـهـانبحغُ سنِيِزممو :     

               

   )٢(.  

                                                
   .١٨ سورة اجلن، آية  ( 1)
   .١١٧ سورة املؤمنون، آية  ( 2)
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 )١(» الدعاُء مخ الِعبادِة «: نا ِيج هرمو حِديِث وكَيا
دعا ِيي نِدي نِرنِدي يا ِعبد، يف ِكسجز مر يعمِبي مر : يعِني

انه وتعاىلَ نا ِيدِليِل دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبح. ِيس منِيِزمغُ
بمهي :           

         )٢(.  
نِيِزمِحِق متسي دِعب غُ، ِييلَم ايِلب ره كولُ يِليا ِيدغُ ن

بمهاىل يتعه وانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مي، دِيشو :  

         )٣(.  
نا ِيدِليلُ يوك وترِج ِزي ِرِحم زمغُ، ِيي ِعبد يستِحِق 

:  سبحانه وتعـاىلَ يهمـبمنِيِزمغُ وِيشي، دو مرغُِز وِهي

                                                
باب ما جاء : تاب الدعوات عن رسول اهللا  ك٥/٤٢٥جامع الترمذي :  أنغلي ( 1)

  .٣٣٧١يف فضل الدعاء، حديث 
   .٦٠ سورة غافر، آية  ( 2)
   .١٧٥ سورة آل عمران، آية  ( 3)
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     )١(.  
نا ِيدِليلُ يوك وتوكَِل مغُ، ِيي ِعبد يستِحق منِيِزمغُ 

  : دو مرغُِز وِهي سبحـانه وتعـاىلَ يهمبوِيشي، 

      )ِهـي )٢غُِز ورمـا ون 
ـبمهي ـوجو :        )٣(.  

ا لَووبب كولُ يِليا ِيدا نورا حاِهي، نهز مِجيا ِزناهتس
ِليباي هلَاِهي، نا ونِيـنِيِكيا ههاِهي، ِيز ِعبد زستِحِق منِيِزمغُ 

بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مي، دِيشو :  

           

   )٤(.  

                                                
   .١١٠ سورة الكهف، آية  ( 1)
   .٢٣ سورة املائدة، آية  ( 2)
   .٣ سورة الطالق، آية  ( 3)
   .٩٠ سورة األنبياء، آية  ( 4)
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نا ِيدليلُ يوك حمرا، ِيي ِعبد، يستِحِق منِيِزمغُ وِيشي 
بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مد :      

 )١(.  
ه كولُ يِليا ِيدغُ ننِيِزمِحِق متسي دِعب غُ، ِييمهِرِجِي و

بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مي، دِيشو :   

    )٢(.  
 دِعب ا، ِيينوم وه وِبسا جهسو كولُ يِليا ِيدن

ِزمغُ وِيشي، دو مرغُِز وِهي سبحـانه وتعـاىلَ يستِحِق منِي
ـبمهي :      )٣( . وجا ون

: يعِني. )٤(» إذَا استعنت فَاستِعن ِباِهللا «: ِيج هرمو حِديِث
ا نهاِس سب وِبسج هغُس غُِيكنِيِزما م.  

                                                
   .٣آية  سورة املائدة،  ( 1)
   .٥٤ سورة الزمر، آية  ( 2)
   .٥ سورة الفاحتة، آية  ( 3)
. ٢٥١٦، حديث ٥٩باب :  كتاب صفة القيامة٤/٥٧٥جامع الترمذي :  أنغلي ( 4)

، حديث  ابن عباس تعليم النيب :  كتاب معرفة الصحابة٤/٦٩٨مستدرك احلاكم 
٦٣٥٧.  
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نا ِيدِليلُ يوك هسها ِحفَِظ نا شِر، ِيي ِعبد يستِحِق 
بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مي، دِيشغُ ونِيِزمم :   

          )١(.  
يلُ يوك هسها وبولو بيا، ِيي ِعبد يستِحِق نا ِيدِل

بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مي، دِيشغُ ونِيِزمم :  

      )٢(.  
تِحِق منِيِزمغُ نا ِيدِليلُ يوك وسنز ها مغُ، ِيي ِعبد يس
بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو مي، دِيشو :    

           

          )ا . )٣ن

                                                
   .٣-٢-١ سورة الناس، آية  ( 1)
   .٩ل، آية  سورة األنفا ( 2)
   .١٦٣-١٦٢ سورة األنعام، آية  ( 3)



 15 

:  يعِني)١(» لَعن اُهللا من ذَبح ِلغيِر اِهللا «: ِزج هرمو حِديِث
  .هلَعِنو ِني منِيِزمغُ ِيمر يسنز ها ِهنر ِيس منِيِزمغُ

ِيي ِعبد يستحِِِق منِيِزمغُ ) النذْر(نا ِيدِليلُ يوك نِذِر 
ي، دِيشوبمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورو م :  

        )٢(.  
  

   ]ِدي أَِصِل يِفِل[ 
] ِسالَمو هِن يِيِدي وجو رو مد [  

  

                                                
باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل :  كتاب األضاحي٣/١٥٦٧صحيح مسلم :  أنغلي ( 1)

من ذبح لغري اهللا :  كتاب الضحايا٧/٢٦٦سنن النسائي . ١٩٧٨ولعن فاعله، حديث 
ى لعن اهللا عل:  كتاب احلدود٥/٥٠٩مستدرك احلاكم . ٤٤٣٤عز وجل، حديث 

ذكر :  كتاب احلدود١٠/٢٦٥صحيح ابن حبان . ٨١١٦سبعة من خلقه، حديث 
  . ٤٤١٧ بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط، حديث لعن املصطفى 

   .٧ سورة اإلنسان، آية  ( 2)
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ِسالَموو: وما جِيِكيِيـنو ند وغُ  ونِيِزما مِر زِزي أم
هو قُبِل أُونِزم وِهي نا وفَني ِزي طَاع زِهي، نا وِجبو نا 

رِهننا ب ِشِرِكزمه.  
اررن جردو ون) .ِسالَم ود( ان ، )اِنما )ِيِإين ،

  .نا هين درج نِزم يف نِغيونَ غُزو). ِيِإحساِن(
  
 .دو ِسالَم: درج يهندِنِي §

،ِسالَم واهو زِزي غُزنسن : 
 دو أَِمِن همو نا وتمك هوِلِمي، وكَي كَفَس منر :يهندِن

 وو نرِمي نِجيم ووعبِدو ها حق ِيس منِيِزمغُ، نوك محمٍد 
 دو تو :يرار. ِميز ِزي صلَ زو نسن دو ِج:يِفِل. يا منِيِزمغُ

 دو ِحيِج ِيي :يسن.  دو فُنغَ ِيتسم يا رمضاِن:يِني. ِيزكَا
  .نيمب يا مغُ نِيتكُف ِيِلي مكَّة

 هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مد ،ادهِهي لَشلُ يِليا ِيدن
بمهاىلَ يتعو :            
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             )١( .
ادهِهي ِلشي ينعا ِيمِد: نبعوو ركَفَِس م كود كِْويِل ِيسح و

نِغي هنو هين ِهنر هو مر وعبِدو ) الَ إلَه(نا . منِيِزمغُ وِيشي
نِغي ِثِبِتشو ِيِعبد يا منِيِزمغُ وِيشي ) إالَّ اهللا. (ِيس منِيِزمغُ

ما ِدي نمِهي، هز دِيِزي ِعب ومرهاِي وِشِرِك نم نكَس ِيكَو ن
نا ِيفَِسِر يِهي ِلشهاد . كَسن مِشِرِك ناِي وهرمو أُوفَوِمي وِهي

ِلن غَِريهنرو أُهرمو ومرغُِز ومنِيِزمغُ سبحـانه وتعـاىلَ 
بمهي :            

          

          )ِهي . )٢غُِز ورما ون
بمهاىل يتعو هانبحس :         

              

                                                
   .١٨ سورة آل عمران، آية  ( 1)
   .٢٨-٢٧-٢٦ سورة الزخرف، آية  ( 2)
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      )١(.  
 وو مترِمي نا ِيدِليلُ يِهي ِلشهاد لَوك محمٍد 

بمهاىلَ يتعو هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مغُ، دنِيِزممو :   

              

    )٢( . ادهِهي ِلشي ينعا ِيمن
 نرِمي يا منِيِزمغُ، دو همِطيِع وهرمو ِيز لَوك مترِمي محمٍد 

ِي ِلي ِنزه كون ،بمهي ِيز ومرهو ِدِقشصمو هِرِش، نأَمي ،زره
ِدوبعي بمهي نمِدي ن غُ ِيسنِيِزمِدِي مبعسي رم كون.  

نا ِيدِليلُ يِهي صالَ نا ِيزكَا، دو مرغُِز ومنِيِزمغُ 
بمهاىلَ يتعو هانبحس :        

                                                
   .٦٤ سورة آل عمران، آية  ( 1)
   .١٢٨ورة التوبة، أية  س ( 2)
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    )١(.  
 هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مد ،مِهي تسلُ يِليا ِيدن

بمهاىلَ يتعو :          

            )٢(.  
 هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مِج، دِهي ِحيلُ يِليا ِيدن

بمهاىلَ يتعو :         

         )٣(.  
  
  
  .ِدي ِإيماِن: ِيدرج يِفِل §

                                                
   .٥ سورة البينة، آية  ( 1)
   .١٨٣ سورة البقرة، آية  ( 2)
   .٩٧ سورة آل عمران، آية  ( 3)
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رِهنا بفُكَِري نغُ ما ِمنوبم نِغش ِنش . وجا يوبِيم
شهي :بمو هإالَّ اهللا: (د ِن). الَ إلهسا ِيين :رو مد رِهنب وتو 

نا ونَ حيا، ِيي مبوا ِمغِنمو ِزي مبوا زاِهِشي . يهوِذ مر هنِزيِن
  .ِإيماِن

  : ِستنا ِيِزنغزو زاِهِشي ِإيماِن
نا ِيِزي . نو أَِمِن ِيمالَِئك يِهي. دو مر أَِمِن منِيِزمغُ

نو أَمِِِن ِيقُدر يا مغُ، . نا ِيسه يِقيام. ينا ِيِمترِمي يِه. زِهي
يهِر شا ِيشن يهِر ييِيخ.  

نا ِيدِليلُ يِهي ِزنغزو ِست ِيزو، دو مرغُِز ومنِيِزمغُ 
بمهاىلَ يتعو هانبحس :           

          

      )١(.  

                                                
   .١٧٧ سورة البقرة، آية  ( 1)
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نا ِيدِليلُ يِهي قُدر، دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ 
بمهي :          )١(.  

  
  
§ ارري جراِن: ِيدسِدي إح.  

 نِغين ِنيِزمن زغنُ، :نوا غُممغُ هنِيِزمم ِديبع ود 
  .هوك بيِشي كُسمونَ، ِيِي غُهونُ

تعو انهبحغُ سنِيِزممغُِز ورو ملُ دِليا ِيدنبمهـاىلَ ي :
            )ا . )٢ن

بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورمو :     

              
       )غُِز . )٣رما ون

                                                
   .٤٩ سورة القمر، آية  ( 1)
   .١٢٨ سورة النحل، آية  ( 2)
   .٢٢٠-٢١٧ سورة الشعراء، آية  ( 3)
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بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سو :       

             

   )١(.  
، ِدي حِديِث يا نا ِيدِليلُ وهرمو ِيسن يمترِمي 

:  همـبِجبِريِل ِيجِلهنو يِرغْو ِني عمـر بِن اخلَـطَّاِب 
فَيا ، ِرسونَ مر ي هرمو وِسك ِركَنِس هوسِنمو مترِمي «

 لَما عنَ بوكَس رِلِس، مح ِزدِيِلي نن نِغين ِيكَو كَِبس وِجين غُو
وجمِس ود ِزمم اِي كَفَسن فَرسا مي . وِنمسوِس هكَنه جه

، هوِنس ِيمغغن يِهي نا ِيمغغن يمترِمي، ههس مترِمي 
ي زنجِهيِيمي فَجِيم ومِهي ج .بمِبِي : همنِد، وحما مي

دو أَِمِن همو مر يتمِكي :  همبووِسالَم؟ فَِهي مترِمي 
 كا وغُ، ننِيِزمم ِيس قا حه ِدوبعوو رم ا كَفَسكَيِلِمي ووه

وِجِمز ِيصالَ، نوتو ِيزكَا،  وو نرِمي يا منِيِزمغُ، نمحمٍد 
 دِشنجِمكَّة ِيو غُ ِيِلينِيِزما مي بميِج ِينِحيواِن، نضمغَ ِيرفُنون

                                                
   .٦١ سورة يونس، آية  ( 1)
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ِرتعجب : عمر نغومب. هومب كِْوِلي: ولَ مر همب. ِينِدي
ِدِقشصوِرِد ِيمن ِزسلَ، غُوو رِنم !!! فيدعببمه رلَ مو :

بمرِمي هاِن؟ متمِإي ِبِي ِشيمنا : وغُ، ننِيِزمأَِمِن م ود
 ،امِقيي ها ِيسِهي، نرِمي يا ِيِمتِهي، نز ا ِيِزيِهي، ني الَِئكِيم

يهِر شا ِيشن يهِر ييِيخ رأَِمِن ِيقُد ون .بمه رلَ مِب: ومنِي و
بمرِمي هتاِن؟ مسِيِإح : كونُ، هوا غُممغُ هنِيِزمم ِديبع ود

ومنِْبِي ِيسه يِقيام؟ : ولَ مر همب. بيِشي كُسمونَ شا غُهونُ
بمِمي هترم :ِزسوإي نهِز رجِيم ِزِسووإي كجكَي . رلَ مو

بمِب: همنوبمرِمي هت؟ مامِهي ِقيز لَمِي ِزي ع : كِدي
نا ِإيك هونُ أُونر وكَِهندا . مجهِز هزيا ِيمفَوِمي وِهي

كَربِوي، واِزي، وك مفُقَرا، وصو بِز، نغوِشندنو أُوها 
اما ِيِقيِلد في ،وهم بمجِه. ِيم رلَ مِهيوِدي زر . نمع

بمغورِمي : نتم فيدعب ،دا ماِك بِرببمه  : ووجِإغَم
بملَ؟ رأَلَ يسِيم ِزسوكَهِهي: ِإيرِمي وتا ِيمن وجغُ ِدي وم .
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ولَ ِجبِريِل هج يمسِمِسيِن ِزي نرغُو زِهي :  همبمترِمي 
هِن يِديي١(».ن(.  

  
 ]اررأَِصِل ي ِدي[   

] دمحِهي مرِمي وتِيم وجو رو مد  [  
  
وا : واِشِم، نِن هبِد املُطَّلِب بِن عبِد اِهللا بع نب دحمم

 وو برا أُون ،برِكعلَ يِش قَِبييا قُرِش، نيقُرِيم وِنمِيِمغ اِشمه
وِنمِمغ الَما سالَ نِل، صاخلَِلي ماِهيرِن إباِعيلَ بمِإس وهجأُو 

رنهِبِي وا ِيناِي نِدِلِي دِونِزمن.  

                                                
باب اإلميان واإلسالم واإلحسان، :  كتاب اإلميان١/٣٦صحيح مسلم :  أنغلي ( 1)

. ٤٦٦٢باب يف القدر، حديث :  كتاب السنة٥/٢٢٣سنن أيب داود . ١حديث 
باب ما جاء يف وصف جربيل للنيب اإلميان :  كتاب اإلميان٥/٨جامع الترمذي 

اب نعت اإلسالم، ب:  كتاب اإلميان٨/٤٧٢سنن النسائي . ٢٦١٠واإلسالم، حديث 
  .٥٠٠٥حديث 
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 محا ِمنغُ ِمرندار نا ِمرار، محا هاِعيِش مترِمي 
و ارا ِمرِن نا ِعِشِريحا مرِمي، نتوهلَ يغُ ِمِني قَبِمن ومره

  . أُوترِمي
، )اقْرأ( رنِز دوقَِت يِسِسِزو سورِة نِبيهِرنِديها 

  ). املُدِثر(هِرنِديها رسوِل أُوقَِت يِسِسِزو سورِة 
منِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ . نا همِجِن هِهي يزِلو مكَّة

ِوِفِشي وخا ِيِلي يهِبيمِدِي هبعا ودِونِري هبوي ،ِكزِشرما هن رن
نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ . مغُ وِيشي
ـبمهي :           

                

    )١( . اى ينعا ِيمن)ِذرفَأَن قُم :( أي
وربك . (خِوِفش أُونر نا ِشرِك أُوبِري هِوندا هرمو ِيتوِحيِد

رفَكَب :(تم يأيِيشكُِزي و) .رفَطَه كابِثيو :( طَِهِرش أي

                                                
   .٧-١ سورة املدثر، آية  ( 1)
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ِدي : الرجز): والرجز فَاهجر. (ِيِزي عمِل زاهو نا ِشرِك
رجفَاه ،امنصو: ميو ِوِنـنن رجهو رجهي.  

مترِمي هسِلي مـحا كُِمي جمو وبر ونر هِوندا 
  . زوهرمو ِي

نا بعد محا كُِمي، هِهيِزو هِبنغِني هفَِرِضِشو ِزي 
ِسكوز نسالَ نص . ِرِشوأَمه فيدعب ،ارا ِمرحكَّة مِل ماصه
  .يهِجِر ِينِدي مِدينة

ِيي دو روها مِج وِككَاِفِر هِوندا مِج ): اِهلجرةُ(نا 
ِكِسالَمِج .ولَِوي مي رنُ مة وأُمو ومفَِرِض جي ِين را ِيِهجن 

امِقيي ى ِيِسهتِق حِيب ِني ،ِكِسالَمِج وا مدِونِككَاِفِر ها . ون
بمهاىلَ يتعو هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو ملُ دِليِيد :   
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      )١( . هانبحِهي سغُِز ورما ون
     : وتعاىلَ      

  )ِوي . )٢غب ـاماُهللا –إم هِحمر –ـبمه  :
ة ِيكَو كَوجهِجِر ِيآية ِين ِيِسِه وهرمو ِيميِسلَم وكَي مكَّ( 

هِوندا مِدينة، نا منِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ هوبرا ِهيِليِزنَ لَِهي 
  .)٣(.)ِإيماِن

نا ِيدِليلُ يهو هِجـِر أُوهرمو ِزي حِديِث زا مترِمي 
 ِهيغُِز وـرو مد ،ـبمهي  :»ا ِيِهجِزهنسونِكي  ر

مبك ِيتوب ِيسنِزها، نا ِكينوسنِزها ِيتوب مبك ِليجو ِلفُوِشيا 
  .)٤(»هو مغِرِب 

                                                
   .٩٩-٩٧ سورة النساء، آية  ( 1)
   .٥٦ سورة العنكبوت، آية  ( 2)
  .٣/٤٧٢تفسري البغوي :  أنغلي ( 3)

باب يف اهلجرة هل انقطعت، :  كتاب اجلهاد٣/٢٠١سنن أيب داود :  أنغلي ( 4)
  .٢٤٧١حديث 
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 يِهس يفَني مكَِز مِدينة أُوقَِت ولُ بعد مترِمي 
هكُمِس وأَمِرِشو ِزي شِرع زبِق، هما ِدي زكَا، نا ِيتسم، نا 

ِحيِج، نا ِيأَذَانَ، نا ِيِجهاِد، نا وأَمِرش ِنِجيم نا وهرز مِبي، نا ِي
ِسالَموهِر زِيِزي أَم ومرهِق وبا كُِمي. ِيزحمو دم ِغي ِيزِيِرن.  

نا ِين .  هفَِرِق دِنياِن نا ِيِديِن يِهي ِيبِقنا مترِمي 
 كَفَِس نرغُو زاخيِر ِيس دوك هزِنيسا وأُمة .ِدي ِديِن يِهي

نا . وِهي، والَ نرغُو زاشِر ِيس دوك هِزحذَِرش وأُمة وِهي
 غُورن نيا هِد نِحيوِدي ت ِهي ِيية وأُما وزغنوه ِر ِيكَويِيخ

نا ِيشِر ِيكَو هاحذَِرش وأُمة . ِذ ِنزوِيكَو منِيِزمغُ ِيوزنزا ِيوِر
  .وِهي ِيي ِشرِك نا هين نرغُو ِيكَو منِيِزمغُ ِيهِويِفو ِنزو ِيكَزنزا

هفَِرِضش . منِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ همِبيها أُها أُونر ِبيا
دنا أُوِجِن نِيم ومِع جِطيمهِهي . امغُِز ورو ملُ دِليا ِيدن
بمهـاىلَ يتعو هـانبحس :        

     )١(.  

                                                
   .١٥٨ سورة األعراف، آية  ( 1)
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نا منِيِزمغُ سبحانه وتعاىلَ هِتِمِز هاِي ِيِديِن، نا ِيدِليلُ 
 :  سبحـانه وتعـاىلَ يهمـبدو مـرغُِز وِهي  

             

   )١(.  
 هفَِرِق دِنيا، دو مرغُِز وِهي نا ِيدِليلُ يوك مترِمي 

اىلَ يتعو هانبحسبمه :        

             )٢(.  
امِقيي ِيسِّه ِعِثوبوجفَا غَوِوِحي امدنا أُوو . نلُ دِليا ِيدن

انبحغُ سنِيِزممغُِز ورمبمهاىلَ يتعو ه :      

           )ا . )٣ن
ـبمهـاىلَ يتعو هـانبحِهي سغُـِز وـرمو :  

                                                
   .٣ سورة املائدة، آية  ( 1)
   .٣١-٣٠ سورة الزمر، آية  ( 2)
   .٥٥ سورة طـه، آية  ( 3)
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   )١(.  
وهِل زمِزي ع ِليفْوو ِسِبوحوجغَو ِثوعبو رنأُو دعا بن .

ـبمهاىلَ يتعو هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو ملُ دِليا ِيدن :  

           

     )٢(.  
نا ِيدِليلُ دو مرغُِز . نا ِيمر يكَِذِبش ِيبعِث ووكَِفِر

بمهاىلَ يتعو هانبحغُ سنِيِزممو :       

                

   )٣(.  
 فِيِبي رنِرِيي وشبا ِيِلي ورِمي ِبيا ِيِمتهِفيغُ هنِيزما من

نا ِيدِليلُ دو مرغُِز ومنِيِزمغُ سبحانه . ِسِزي ونر ومرووِر

                                                
   .١٨٩-١٧ سورة نوح، آية  ( 1)
   .٣١ سورة النجم، آية  ( 2)
   .٧ سورة التغابن، آية  ( 3)
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بمهاىلَ يتعو :        

            )١(.  
وهندِن وِهي ِمترِمي نوح علَيِه السالَم، نا ِإومِوص نا ِإ

 دحمم وهوصِويمرِمي وتِدي م وا ون ، . كولُ يِليا ِيدن
 هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو مرِمي، دِهي ِمتِن ودنهِدي و وحن

بمهاىلَ يتعو :        

      )٢(.  
 جو وحِز ننرِمي رتم ِشيِفيوغُ ينِيِزمة مأُم نيا هن

 هسكَووأَمِرش وعبِدِي منِيِزمغُ وِيشي، ِيوهرز محمٍد 
بعووِدوبعطَاِن وِشيِدي م ِلهاِي هد ِيس و . ِديلُ دِليا ِيدن

بمهاىلَ يتعو هانبحِهي سغُِز ورم :        

        )غُ . )٣نِيِزما من

                                                
   .١٦٥ سورة النساء، آية  ( 1)
   .١٦٣ سورة النساء، آية  ( 2)
   .٣٦ سورة النحل، آية  ( 3)
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س كُفُرو ِهي ِبي ومرأُو ومج فَِرِضشاىلَ هتعو هانبح
  .ِيمِشيطَاِن وأَِمِن منِيِزمغُ وِيشي

ِيمعني يا : ( همب– رمحه اُهللا –إمام ابن القيِم 
ِدي هين نرغُو ِيكَو مر هِشِلي ومبك أُهرمِوي ": طَاغُوِت"

رلَ مهِعوِطيوو رم وه ونغدوو رم وه ِدوبعا . )١() ون
نسو وهو زا ِيِزصِج، أَمِونطَاِن وِشيس: ِيمِلـياُهللا -إب ـهنلع 

، نا هين مر يعبِدو ناِي نِغيراِذ، نا هين مر يبر ونر وِجي -
يا هِدِي، نبعمِيِزلُو و ومرأُه غُورا نب وجغن كِي ودي رم ن

ِشِسشغُ ينِيِزمم ِدش ِيس ِرعا شه كُمحي رم نيا هِن، نبغَي.  
ـبمهاىلَ يتعو هانبحغُ سنِيِزممغُِز ورو ملُ دِليا ِيدن :

            

            

      )ا الَ . )٢ي ينعِدي م ا ِينن
  .إلَه إالَّ اُهللا

                                                
  .١/٥٠إعالم املوقعني :  أنغلي ( 1)
   .٢٥٦ سورة البقرة، آية  ( 2)
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 ِشِهصو شا نرغُو دو وِسالَم، «: نا ِيج هرمو حِديِث
نا ِيغزو كُو يهي ِدي صالَ، نا ِيس سمب يهي دو وِنيا ِيِزيا يا 

  .واُهللا أعــــلَـم. )١(»منِيِزمغُ 
    

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
  

  انتـهـــــت

                                                
باب ما جاء يف حرمة الصالة، :  كتاب اإلميان٥/١٣جامع الترمذي :  أنغلي ( 1)

باب كف اللسان يف الفتنة، :  كتاب الفنت٥/٣٩٤سنن ابن ماجه . ٢٦١٦حديث 
 اإلسالم وعموده رأس األمر:  كتاب اجلهاد٢/٣٩٤مستدرك احلاكم . ٣٩٧٣حديث 

  .٢٤٥٥الصالة وذروة سنامه اجلهاد، حديث 


