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 (2) التسبيح معنى
 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 قُد ٚع٢ً آي٘.ع٢ً ضٝدْا ٚضًِ  ايًِٗ ؾٌ
 ,ٙ)ضـبشإ اهلل ايعيـِٝ ٚعُـد    :ّ ضؤااٟل سٍٛ َع٢ٓ ايتطـبٝض   ايؿـ ٠  بعض ايػباب قٓد ,قبٌ إٔ ْبدأ بايدزع

 .(ٙضبشإ اهلل األع٢ً ٚعُد
ٜٚـدٍ ذيـو عًـ٢ أُٖٝـ١      ,ٛدٚ  ايطـذ  ,, ٚ  ايسنٛعيتنيرلخ  ايسنعتني األ ,ايتطبٝض   ايؿ ٠ دا٤   ايكٝاّ

 , سادتٓا مٔ ايبػس إىل يتطبٝض اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل.سادتٓا مٔ, ٚع٢ً ايتطبٝض
ٟٓ, يتٓا ال ًٜٝل ب٘عُٖ يتٓصٜٗ٘ .صٜٗ٘ ٚيتكدٜط٘يتٓ :طبٝض اهلل َعٓاٙيت ٜتٓاؾ٢ َع عديـ٘   إيٝ٘ غ٤ٕٞ صٜٗ٘ عٔ ْطب١ أ

 , َع عيُت٘ ٚد ي٘.ضبشاْ٘ ٚيتعاىل, ٜتٓاؾ٢ َع سهُت٘, َع زمحت٘ ٚنُاي٘ املًٛل
اييت يتتهسز ٖٞ   ايٝـّٛ  يريو نإ َٔ املِٗ إٔ ٜتهسز   ايؿ ٠  ;١, َٚكٝاضٟا َُٟٗا ددٟاٌَُٖٗ قاعد٠ ايتطبٝض ميٚج
َٔ آ :٘ ٚيتعاىل عبادٙ املؤَٓني بتطبٝش٘, ٚأَس اهلل ضبشاْمخظ َسات َ٘ ٔذٞنـسّ  َٜا ٜأَٜٗٗا اي٤ٔرٜ ُٓٛا اِذٝنُسٚا اي٤ًـ   اا ٜنـٔجرلّ ََ

ُٙ ُبٞهَس٠ٟ َٜٚأٔؾٟٝ  َٕ (41,42)األسصاب:ََٚضٚبُشٛ َٕ َٚٔسنَي يُتِؿٔبُشٛ ُُِطٛ ٘ٔ ٔسنَي يُت َٕ اي٤ً  .(17)ايسّٚ:ٜؾُطِبَشا
, ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال بـاهلل ايعًـٞ   ضبشإ اهلل, ٚاؿُد هلل, ٚال إي٘ إال اهلل, ٚاهلل أندل)١: أذناز َعٝٓب ٚٚزدت أخباز

َـٔ   ٕإ)أْ٘ قـاٍ   ٖـرٙ ايتطـبٝش١:     عٔ أَرل املؤَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب  زٟٚ عٔ اإلَاّ شٜد  (ايعيِٝ
, ٚال إي٘ إال اهلل , ٚاؿُد هللضبشإ اهلل :شٗا َا١٥ َس٠   ايّٝٛ دؾع اهلل عٓ٘ ضبعني ْٛعٟا َٔ ايب ٤ أدْاٖا ايكتٌضٖب

 , ٚال سٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايعيِٝ(. ٚاهلل أندل
ـ ي ٚ  نـٌ أٚقايتٓـا   ,  ؾـ يتٓا  , ْهسز ايتطـبٝض ١ ددٟاقاعد٠ َُٖٗ ٜعتدل -نُا قًت ضابكٟا  -ايتطبٝض  ذ َعٓـاٙ,  ٝذلٖض

ْٓـا ملـا ناْـت    أل ;صٜٗ٘ ٚيتكدٜط٘ ضـبشاْ٘ ٚيتعـاىل  عاىل ْيس٠ يتكّٛ ع٢ً أضاع يتٓؾتهٕٛ ْيسيتٓا إىل اهلل ضبشاْ٘ ٚيت
ٚ    أٜكٟا يتهٕٛ إدزانايتٓا قدٚد٠, َٚا ميهٔ إٔ ْتعكً٘ َٔ األغٝا٤ , ٚأؾعـاٍ اهلل  أٜكـاٟ  د٠إَها١ْٝ ايتعكـٌ يـدٜٓا قـد

ٔ , اهلل َٔ أؾعاٍ ٖٓاى أؾعاٍقد ٜهٕٛ  ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ال ْؿٗـِ مـٔ ٚدـ٘    اهلل ضـبشاْ٘ ٚيتعـاىل    كًٛقـات  غ٤ٞ َـ
صٜـ٘ اهلل  يتٓ -دا٥ُـٟا   -, ؾإذا نٓـا ْطتػـعس   ا, أٚ َٔ يتػسٜعٗا, أٚ َٔ خًكٗا, ال ْدزى مٔ ايػا١ٜ َٔ ؾعًٗاؿه١ُ ؾٝٗا

ؼـاؾ  عًـ٢ ضـ ١َ إميآْـا      , ؾطتهٕٛ ٖرٙ ايكاعد٠ ٖٞ ايـيت ٚ  يتػسٜعايت٘ ,  ذايت٘ ٚ  أؾعاي٘ضبشاْ٘ ٚيتعاىل 
 ٚقدضٝت٘ ضبشاْ٘ ٚيتعاىل. ٚسطٔ ظٓٓا ب٘, ٚاضتُساز إميآْا بٓصاٖت٘ ,باهلل

, أٚ إدزاى اؿهُـ١ ؾٝٗـا  ٚدـ٘  َا أنجس َا لٌٗ  !ٚ  يتػسٜعات اهلل ,ا٤   كًٛقات اهللَٚا أنجس َا لٌٗ َٔ األغٝ
َا ؾٝ٘  ٚيهٓٓا ْكٛع بإٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل َا داّ ٚقد ثبت إٔ ٖرا ؾعً٘ ؾٗٛ اؿهِٝ ايرٟ ال ٜؿعٌ إال !ٗاايػا١ٜ َٓ
ع إال يتػـسٜعٟا ؾٝـ٘   إٔ اهلل ال ٜػٚس :, ْٚكٛع ؾُٝا ثبت يٓا َٔ يتػسٜع٘ ٖٚداٜت٘ مما ال ْدزى ٚد٘ اؿه١ُ ؾٝ٘سه١ُ
 ٖٛ اؿهِٝ. ,  أؾعاي٘ ضبشاْ٘ ٚيتعاىل يٝظ ٖٓاى يت عْب, عبح   أؾعاي٘ ١ُ, ؾًٝظ ٖٓاىسه

. ؾـٓشٔ  ٓطـب إىل اهلل ضـبشاْ٘ ٚيتعـاىل   يُت ايتطبٝض هلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل أٜكٟا أَاّ َا ْطُع َٔ ٖٓا أٚ ٖٓا َٔ َكٛالت
ألْٗا ؽايـ َا جيب عًٝٓـا   أٚ يتًو ايعكٝد٠ ,بٛ ٕ ذيو ايكٍٛ تذ٢ً يٓا َٔ خ شلاٝضٓعتُد ع٢ً ٖرٙ ايكاعد٠, ٚض

 صٜ٘ اهلل.َٔ يتْٓٚٓٛل ب٘  ,ْٚعتكدٙ ,إٔ مهِ ب٘
٘ٔ ََا ُٜ ض هلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ٚاضعٟا ددٟادا٤ ايتطبٝ -نُا نسزْا ذيو   دًطات َتعدد٠  -دا٤ ايتطبٝض ٚقد  َطٚبُض ي٤ًٔ

َََٚا ٔؾٞ اأٜل ٘ٔ ََا (1:)اؾُع١ِزض٢ٔؾٞ ايٖطََُٛاتٔ  َٛأت َََٚا ٔؾٞ اأٜلَضٖبَض ي٤ًٔ َُ  مل ٥ه١ نُا سه٢ اهلل عِٓٗا (1:اؿػس)ِزض٢ٔؾٞ ايٖط
ٌَ َٚايَٖٓٗاَز اٜل ِٝ َٕ اي٤ً َٕ َُٜطٚبُشٛ يتعـاىل   ضتٓؿاز ايعاّ يهٌ املدًٛقات إٔ يتًٓٛل   يتطبٝض اهللاالؾٗرا  (20ْبٝا٤:)األَٜٞؿُتُسٚ

صٜ٘ هلل ػاعس ايتٓ, ٜدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ إٔ متأل ْؿٛضٓا َٜدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ إٔ ْتعكٌ ايتطبٝض ٚيطإ اؿاٍ ,بًطإ املكاٍ
ٌ  د عكا٥دٙ, , يتؿطٌ عٔ ٖرٙ ايكاعد٠ ضٝكع   ايك ٍ, ٚإٔ َٔ ٜػؿضبشاْ٘ ٚيتعاىل ؾٝٓطـب إىل اهلل   ,ٜـؤَٔ بايباطـ

جيعًٕٛ هلل غسنا٤, جيعًـٕٛ   ٖٚرا َا سؿٌ عٓد نجرل َٔ ايبػس, ,ايكبا٥ض, ٜٓطب إيٝ٘ ايؿٛاسؼ, ٜٓطب إيٝ٘ اييًِ
ٖٓـاى عكا٥ـد   , ٖٚٛ ساؾٌ عٓد نجرل َـٔ املطـًُني  َا سؿٌ عٓد نجرل َٔ ايبػس, ٖرا  ,هلل أْدادٟا, جيعًٕٛ َع٘ آشل١

٘  نجرل٠ َٓتػس٠ عٓد أغًب املطًُني يتتٓاؾ٢ َٓاؾا٠ ؾسحي١ َع دـ ٍ ا  ٘ هلل, ٚقدضـٝت٘, ٚسهُتـ ؾأٚي٦ـو   ,, ٚعيُتـ
, ٚيهِٓٗ قد اْعكدت قًٛبِٗ أ١ُٖٝ ايتطبٝضض ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ آٜات يتؤند عَسٜٚسٕٚ نِ  ,ٜطبشٕٛ اهلل بأؾٛاِٖٗ

َـٔ عـاد إىل نتـاب اهلل ضـبشاْ٘     , ٚإٓ بايػهٌ املًٛٛبٚا إىل ايكس, ؾًِ ٜعٛدعكا٥د َع١ٓٝ اضتٛسٖٛا َٔ أسادٜح ع٢ً
 ٚيتعاىل ؾًٔ يتؿطد عكٝديت٘ ٚئ ٜكٌ.



 (3) التسبيح معنى
أْ٘ جيب عًٝٓـا   :ٜعينذيو , ش٘ أثٓا٤ ايطذٛدٓا٤ ايسنٛع, ْطٚبش٘ أثض اهلل   ايؿ ٠ أثٓا٤ ايكٝاّ, ْطٚبطٚبمٔ ْ
, , عٓدَا حيؿـٌ يـو َـسض غـدٜد    ,   نٌ األسٛاٍ اييت متس بٓا مٔٓاض اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل   نٌ أسٛايإٔ ْطٚب

ٟٓ, أٚ أٟ ْهب١ ؼؿٌ عًٝو أٚ َٔ ,أٚ َٔ ايؿكس ,َٔ املؿا٥بؿٌ يو غد٠ عٓدَا حي َػـه١ً يتكـع ؾٝٗـا ٜكـٝل بٗـا       أ
ُٜ بعض ؾدزى. َُْٓٛا   ّٜٛ األسصاب عٓد بعض املطًُني:ؿٌ , ٖٚرا سايئ باهلل ٧ُطٝايٓاع  ٘ٔ ايي٥ َٕ ٔباي٤ً  َٚيَتٝيٓٗٛ

َٕ     :(ضٛز٠ األسصاب)ا سه٢ اهلل عِٓٗ   عب نُعٓدَا ساؾسِٖ املػسنٕٛ ؾشؿٌ يدِٜٗ ُز ُٓـٛ ُُِؤَٔ َٞ اٞي َُٖٓأيـٜو اِبتًُٔـ
َُْٓٛـا    :نُا قاٍ (11)األسصاب:اَُٚشٞيص٢ٝيٛا ش٢ٞيَصااٟل َغٔدّٜد ٘ٔ ايي٥ َٕ ٔباي٤ًـ أت بـد  (10:)األسـصاب َٚبًََٜػٔت اٞيٝكًُٝٛب اٞيَشَٓأدَس َٚيَتٝيٓٗـٛ

 . اييٕٓٛ ايط١٦ٝ
ٕٖ  ْٚهٕٛ قد قسأْا قٍٛ اهلل يتعاىل: ,ٍعٓدَا ٜدخٌ ايٓاع   أعُا ُِٓؿَس ُ٘ ََٔ ََٜٜٓٚيَٝ ُٙاي٤ً  ُس ايٓاعٝؾ (40:)اؿرُؿُس

إٔ خيًـ ٚعـدٙ   صٜ٘ اهلل أْ٘ ال ميهٔٚيتٓ ,إذا مل يتهٔ أْت قد زضدت   قًبو عي١ُ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ,ػدا٥دب
ٚ بـإٔ ٜٓؿـسْا   , أٚ عًٓا ددٜسٜٔ بإٔ ٜهٕٛ اهلل َعٓاٛؾس يدٜٓا َا جيزمبا مٔ مل ْأْ٘  :اـًٌ َٔ داْبو اعح عٔؾ

عتـدل  , يُتَكـدَات ؾـتض  عتدل زمبا إٔ يتًو ايػدا٥د يُت ,ؿه١ُ إٕ نإ باضتٛاعتو إٔ يتؿِٗعح عٔ ٚد٘ اأٚ ا ,ٜؤٜدْا
, عٓـدَا اػـ٘     اؿدٜبٝـ١  (صلى اهلل عليه  ععلهى ه ه  ع هل     )ثازٖا. ٚقد سؿٌ َجٌ ٖرا   أٜاّ ايسضٍٛ آ  َؿٝد٠ ددٟا 
, ؾاقٛسٚا إٔ ٜتٛقؿٛا   اؿدٜب١ٝ , ثِ ايتك٢ بِٗ املػسنٕٛ ؾكاطعِٖٛٚناْٛا ٜيٕٓٛ بأِْٗ ضٝدخًٕٛ َه١ املطًُٕٛ

ؾٝٗـا   بدٚ   يتًو املؿاؿ١ َـٔ بٓٛدٖـا غـسٚ    ٚناْت يت ,َؿاؿ١ َعِٗ   (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ٍ ثِ دخٌ ايسضٛ
 , ٖد١ْ يعد٠ ضٓٛات نأْٗا يعػس ضٓٛات يتكسٜبٟا.سؿٌ   يتًو املؿاؿ١ ٖد١ْ قط٠ٛ, يهٔ

٘  ؾٝ٘ بٓٛد يتبدٚ قاضـ١ٝ ٕٚ ًٚٚض ايرٟ ُدبعد ذيو ايؿ ؟الس  َاذا سؿٌ املطـًُٕٛ ٚنـإٔ ْؿٛضـِٗ قـد      , ٚظٗـس ؾٝـ
, بعد ٖرٙ اشلد١ْ يتٛاؾـدت  ٛا, ثِ زأٚا أْؿطِٗ مل ٜتُهٓٛا َٔ ذيو ؾسدعاْهطست, ناْٛا ٜيٕٓٛ بأِْٗ ٜدخًٕٛ َه١

, ٚؾـٛد إىل  ٚغرلٖـا  اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚايـُٝٔ  َٔ كتًـ املٓاطل   (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع هل  )ايٛؾٛد ع٢ً زضٍٛ اهلل 
ُٝ املد١ٜٓ ُٜ ;ًُٛاِطي ضاعدت ع٢ً إٔ ٜـصداد عـدد   َٔ ظسٚف َٓاضب١  أٖٝ, ٚنإ ؾتشٟا سكٝكٟٝا   َا ٖعتدل ؾتشٟاؾهإ ذيو 
يٝـدخًٛا     (صهلى اهلل عليه  ععلهى ه ه  ع هل      ) اهللزضٍٛ ٓٛز٠ إىل , ٚإٔ ٜتٛاؾد ايٓاع َٔ ٖٓا ٖٚٓاى إىل املد١ٜٓ املاملطًُني
قد اضتٛاع إٔ جيٓد مٛ اثين ( صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )دا٤ عاّ ايؿتض   ايط١ٓ ايجا١َٓ إال ٚزضٍٛ اهلل , ؾُا اإلض ّ

 .(ايرٜٔ دخًٛا َه١)عػس أيؿٟا 
صٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل قد ٜٗتص عٓـد  , قعٝـ   إدزان٘ يتٓقعٝـ اإلميإ, قعٝـ ايجك١ باهللإذا نإ اإلْطإ 

ؿـٌ زمبـا,   ؼ (.., يهٓا لشٓـا ٚإال يهٓا اْتؿسْا َٛقؿٓا غرل ؾشٝض زمبا)ايئ   َٛقؿ٘:  ٧َإَا إٔ ٜطٝ ,ايػدا٥د
, ٚأْٓا ْبرٍ أْؿطـٓا  ْ٘ َا عًِ أْٓا ْعٌُ   ضبًٝ٘, ٚنأايئ باهلل يتعاىل ٚنأْ٘ ؽ٢ً عٓا ٧طٝأٚ ٜ.إىل آخسٙ, .زمبا.

 ؟...مل ملاذا ملاذا مل ٜٓؿسْا؟ :ٚأَٛايٓا   ضبًٝ٘
ِِ ٜؾا :ٜصداد إمياْٟا َع ايػدا٥د اإلْطإ املؤَٔ َُُعٛا ٜيٝه ٕٖ ايٖٓاعَ ٜقِد َد ُِ ايٖٓاعُ إ٢ ُٗ ٍَ ٜي َٔ ٜقا ِِ إ٢مَياّْاي٤ٔرٜ ُٖ ِِ ٜؾَصاَد ُٖ ِٛ  اِخَػ

ٌُ َٛٔنٝ َِ اٞي ُ٘ َِْٚٔع  , نُـا نٌ أسداثٗا آٜات يتصٜدى إمياْٟا, ألٕ اؿٝا٠ نٌ أسداثٗا دزٚع (173)آٍ عُسإ:َٜٚقاٝيٛا َسِطُبَٓا اي٤ً
ِِ  داد إمياْٟا بآٜات ايكسإٓ ايهسِٜيتص ُٗ ُ٘ َشاَديِت ِِ آَٜايُت ٢ٗ ِٝ َٚإ٢َذا يتًَُِٔٝت عًَٜ  ِِ ُٗ َٚدًٜٔتِ ٝقًُٝٛب  ُ٘ َٔ إ٢َذا ُذٔنسَ اي٤ً َٕ اي٤ٔرٜ ُٛٓ ُُِؤَٔ َُا اٞي إ٢ْٖ

ُٜ, نِ ٖٛ ايؿازم بني إمياْٟا َٔ نٌ األسداخ   اؿٝا٠, ٜصداد بؿرل٠نريو املؤَٔ ٜصداد  (2:ألْؿاٍا)اإ٢مَياّْ  َٔ ٝ ٕٛ ٦طـ
اذا ٖرا ضـا٤  مل أيٝظ ايؿازم نبرلٟا ددٟا؟ْؿطٗا,  ٖٚٞ األسداخ ٕٚ إمياْٟا؟, ٚبني َٔ ٜصدادايئ عٓدَا ؼؿٌ أسداخ

ٚاشداد بؿرل٠ ٚاشداد إمياْٟا؟ ٖرا ع قت٘ باهلل  ٖٚرا اشداد ٜكٟٝٓا ,ٚيتصيصٍ ٚيتسدد ٚغو ٚازيتاب ,, ٚقعـ إمياْ٘ظٓ٘
طـٝٛس عًـ٢   , ٜ٘ هلل يتٓصٜ٘ َذلضذ   أعُام ْؿط٘, يتٓصٜٗباهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل, ٚثكت٘ باهلل ق١ٜٛق١ٜٛ, يتؿدٜك٘ 

ُٜ ناٌَ َػاعسٙ ع٢ً  أ٣ ْؿط٘   ّٜٛ َٔ األٜاّ ٚقد دجِ, ست٢ ٚيٛ زناْت األسٛاٍ َُٗاايئ باهلل  ٧َطٝؾ  ميهٔ إٔ 
 .ناإلَاّ اؿطني  يٝشتص زأض٘ (س بٔ ذٟ اؾٛغُِٔٔغ)زٙ ؾد

ؾٝٗا يتدٍ ع٢ً ق٠ٛ إمياْ٘, نُاٍ ٚعٝ٘, نُاٍ  ناْت نًُات اإلَاّ اؿطني ؟ددٟا ؤمل١نسب ٤ أمل يتهٔ سادث١ َسادث١ 
ٖٞ  ٖٚرٙ .يو ؾ  ُٜٗين َا سؿٌزقا , َا داّ ٚؾٝ٘ زقاٚزا٤ نٌ ذيو إٔ ٜهٕٛ هلل ؾٝ٘  ٘ َٔنإ ُٖٗ ,, بؿرليتٜ٘كٝٓ٘

  .اهللزقا ٘ ٜسٜد َٔ ٚزا٥ٗا نًٗا إٔ ًٜٓٛل   أعُاي ٖٞ :ْؿط١ٝ املؤَٔ ,ْؿط١ٝ املؤَٔ
ت نٌ غ٤ٞ يدٜـ٘, ؾـإذا   , يٝطٖٞ يٝطت نٌ غ٤ٞ يدٜ٘ ,ٚداخ١ًٝ ,١ًَٝسس ٟإ ٚقع ي٘ أٖداؾإٚاهلل ٖٛ ايػا١ٜ. زقا 

أْؿطِٗ َكٛسٜٔ إىل  , أٚ ٜسٕٚاعسن١ َا َع أعدا٤ اهلل ثِ ٜٓٗصَٛ, إٔ جيٓدٚا أْؿطِٗ ململ ٜتشكل ذيو غو ٚازيتاب



 (4) التسبيح معنى
ُٙ   مل ْطُع إٔ اهلل يتعاىل قاٍ:أ ا؟ملاذ) ع َسيتاب١ٛبٓؿا , ؾرلدعٟٛاَؤقت ٟاإٔ ٜتؿاؿٛا ؾًش ُ٘ ََٔ َُٜٓؿـُس ٕٖ اي٤ً ُِٓؿَس َٜٚيَٝ
ٟٙ َعص٢ْٜص ٢ٛ َ٘ ٜيٜك ٕٖ اي٤ً ٜهٕٛ   , ٚإٔ اهللزقا اهلل, ٚإٔ ٜهطب ا ٕ حيؿٌ ع٢ً زقَٔ ٖدؾ٘ ٖٛ أاملؤ (ملاذا, ملاذا؟ (40:)اؿرإ٢

, ٖٞ ْؿس ايكك١ٝ اييت ٜتشسى َٔ أدًٗا , ايٓؿس ايرٟ ٜٓػدٙ ٖٛٚإٔ ايٓؿس ايرٟ ٜسٜدٙأعُاي٘ َا حيكل زقا اهلل, 
, ؾإذا نإ ًَٛٛب َٓو إٔ يتبرٍ ْؿطو َٚايو ؾٗـٌ ذيـو ٜعـين    إٔ ٜبرٍ ْؿط٘ َٚاي٘يتًو ايكك١ٝ اييت يتتًٛب َٓ٘ 
ُٝايرٟ ٜبر ؟بايٓطب١ يو ْؿسٟا َادٜٟا غدؿٟٝا ؟ ٖـٛ  ْؿس َادٟ غدؿٞي٘ اهلل, ٌٖ سؿٌ  كتٌ   ضبٌٍٝ َاي٘ ْٚؿط٘ ؾ

سيـٞ   , أمل ٜؿـبض غـٗٝدٟا؟  , ست٢ ٚإٕ نإ ؾسٜعٟا ؾٛم ايسَكا٤اْتؿس يًكك١ٝ, ٖٛ سؿٌ ع٢ً ايػا١ٜ اييت ٜٓػدٖا
ملُٗـ١  , أيٝطت ٖٞ ايٛض١ًٝ ازٚس٘ ٚزٚح أَجاي٘, بٗا ايػٗدا٤, دَ٘ ٚدّ أَجاي٘بتًو ايهسا١َ ايعي١ُٝ اييت ٚعد اهلل 

 يتشكٝل ايٓؿس يًكك١ٝ؟
 ., َٛقؿـ٘ اــاف  ٛت٘ املعٝٓـ١ ٜٓيس إىل ْؿط٘, ايٓؿس ايػدؿٞ, املكؿد ايػدؿٞ, قكٝت٘ اـاؾ١, ٔخاملؤَٔ ال 

ـ  ,, ايٓؿس يدٜٔ اهللايعٌُ ع٢ً إع ٤ ن١ًُ اهلل١ًٜ: املطرل٠ ٖٞ املطرل٠ ايٛٛ س٠ ايجاْٝـ١ أٚ      ٖرٙ املس٠ أٚ   امل
, ٚال ستـ٢ يتٓتؿـس   ...ممٔ ٖٝأيتِٗ أْت, ٖٚهرا هٕٛ ع٢ً ٜد آخسٜٔؾكد ٜ, إٕ مل ٜهٔ ع٢ً ٜدٜو أْت املس٠ ايجايج١

 بد إٔ ٜتشكل ايٓؿس.
ـ    أٜكٟا ؿْسٓتغٗٝدٟا   ضبٌٝ اهلل, أْت َ عٓدَا يتطكط أٜكٟا ٚأْت َٓتؿْس ٘ ؾبـريت  , أْت عًُـت َـا عًٝـو إٔ يتعًُ

ٜـّٛ   ٝادٜٔ اؾٗاد نُـا سؿـٌ    ٕ ٜس٣ املطًُٕٛ أٚ ٜس٣ املؤَٕٓٛ بعكِٗ ؾسع٢   َأؾ .ْؿطو َٚايو   ضبٌٝ اهلل
ٔ ُٚؾ عٓدَا زأ٣ محص٠ ؾسٜعٟا؟ (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل ), أمل ٜتأمل زضٍٛ اهلل سدٝأ ٔ سع نجرل َٔ اجملاٖـدٜ ٖـٌ   , ٚيهـ

, ْؿـس  ُطـرل٠ يً ني نشُـص٠ يهٓـ٘ ْؿـسْ   َُٗٓ ٟا, ٚإٕ ناْت يتًو خطاز٠ إٔ ٜؿكد أغداؾيتٛقـ بعدٖا؟ مل ٜتٛقـ أبدٟا
, َجٌ ٖرا ايٓـٛع نشُـص٠   , ٚإٕ ناْٛا ع٢ً أزؾع َطت٣ٛاملطرل٠ إٔ ٜطكط غٗدا٤بد   ٖرٙ ٚال  ,ؿسن١ ايسضاي١ بهًٗا

 ضٝد ايػٗدا٤.
, ٜكـٛسب ؾٝٗـا   اييت ٜكٛسب ؾٝٗا قعؿا٤ اإلميإٖٚٞ اؿاالت  ْ٘   ساالت ايػدا٥دإ :سٜد إٔ ْكٍٛا ْٓاملِٗ أْ

ٓ صٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىلتػعاز يتَٓٔ ٜؿكدٕٚ ْطب١ نبرل٠ َٔ اض ٘ , ايرٟ ٜعـين يت عـٔ إٔ خيًــ ٚعـدٙ ٖٚـٛ      صٜٗـ
ٔ َٜٓايكا٥ٌ: ََ ُ٘ ٕٖ اي٤ً ُِٓؿَس ٟٙ َعص٢ْٜصَٜٚيَٝ ٢ٛ َ٘ ٜيٜك ٕٖ اي٤ً ُٙ إ٢ عٛاٌَ ايٓؿس يد٣ ؾ١٦, يتهٕٛ ع٢ً املطت٣ٛ  ٚؾعٟ  يٛ يتتٛؾس ُؿُس
 ال غو إٔ ٖؤال٤ ضٝشككٕٛ ْؿسٟا نبرلٟا. ,, ٜٚٛؾسٕٚ أٜكٟا َٔ األضباب املاد١ٜ َا ميهٔ إٔ ٜٛؾسٚٙاملًٛٛب
حيؿٌ شلِ َٔ داْـب   ال٤أٖٛ , ٚال ٜعين ايٓؿس طتػٗد َِٓٗ ايبعض أٚ ايهجرلُٜ ال٤, أٜتعبٛا ال٤أ : ٖٜٛعين ايٓؿس ٚال
ٕ أ , ٚاجملاٖد ٖـٛ َطـتعد ملـاذا؟   ٖدِْٕٚٗ فاإ حيؿٌ َِٓٗ ضذٓا٤.أال٤ ٖٛ  :, ٚال ٜعين ايٓؿسدٚ َكاٜكات نجرل٠ايع

 ٖٚٛ دٜٔ اهلل. ,يًكك١ٝ اييت َٔ أدًٗا اًْٛل فاٖدٟا ْتؿازاالٜتشٌُ نٌ ايػدا٥د   ضبٌٝ 
ٜػـرل إيٝٗـا     قـس٣   - ََٖذـس  َضـَعؿاتٔ  بٓـا  َِٜبًُٝػـٛا  ستـ٢  َقـسُبْٛا  يٛ )ٚاهلٔلعُاز بٔ ٜاضس   أٜاّ ؾؿني نإ ٜكٍٛ: 

ـ ايبشـسٜٔ يٜ ٜكٍٛ: يٛ ٖصَٓا َعا١ٜٚ ٚدٝػ٘ ست٢ ٜؿًٛا بٓا  .(ِٗ ع٢ً ايباطٌأْيعًُٓا أْٓا ع٢ً اؿل ٚ -ايبشسٜٔ  ا َُ
ْٕإ٢ باطٌ ٚأْٓا ع٢ً سل. ازيتبٓا أبدٟا   أِْٗ عً , ٜعسف َٝادٜٔ اؾٗـاد  , إْطإ ؾاِٖ, ٜعسف طبٝع١ ايؿساعٚاع٣ ْطا

 ,, حيؿٌ نرايتداٍٚ   األٜاّ ؾُٝا بني ايٓاع , حيؿٌ ساالتٚؾٓس ًٛب َٔ ٖرا ايٓٛع, حيؿٌ ؾٝٗا ساالت نٓساييت يتت
 حيؿٌ نرا.
ُ٘ ََٔ َٜٓ :, إٔ ٜؿِٗ قٍٛ اهلل يتعاىلؾِٗ قاؾس يًُطأي١ ًٜٓٛل ع٢ً أضاعؾٗٛ ال  ٕٖ اي٤ً ُِٓؿَس َُٜٙٚيَٝ تشسى إذٟا ضٝ ُؿُس
ٟٓؾٚبايتايٞ  ٟٓ  ي٘ عٝح ٖٛ إَداد غٝيب اهلل , ٚإٔ َع٢ٓ يتأٜٝدؾعٛب١ ًٔ ٜ قٞ أ يـٝظ ٖـرا ٖـٛ     ,عٓـا٤  ال ٜ قـٞ أ

ـ اييت يتتشسى ؾٝٗا أْٗا َٛاقـ سل, , ٚاملٛاقَطرل٠ سل٠ اييت يتطرل عًٝٗا أْٗا ٚأْت ٚاثل َٔ املطرل ,ايؿِٗ املًٛٛب
ِٗ طـ , ٚإال ؾطٝهٕٛ َٔ ٜٓيسٕٚ إىل أْؿًػ٢بٓؿسى غدؿٟٝا؟ جيب إٔ يُت ٚعٓدَا يتجل ٌٖ يتجل ,, ثِ ثلٖرا غ٤ٞ َِٗ

 إٔ ٜتشكل شلِ غدؿٟٝا نٌ يتًو ايٛعٛد ؾِٗ َٔ قد ٜكٛسبٕٛ عٓد أٍٚ غد٠ ٜٛادْٗٛٗا. ,غدؿٟٝا
أمل يتهٔ ٖرٙ ايعباز٠ ٖٞ اييت يتهسزت   ايكسإٓ ايهـسِٜ بعـد    ٌٖ أْت يتتشسى   ضبٌٝ اهلل؟اْيس ملاذا يتتشسى؟ 

َٖ) :ن١ًُ ٖٔدٚاجياٖدٕٚ, دا  ٖٛ اشلدف ايرٟ َٔ أدً٘ ,ٖرٙ ٖٞ ايػا١ٜ ؟(,   اهلل  ضبٌٝ اهلل ,دٚا   ضبٌٝ اهلل, دا
َين إٔ أؾٌ إىل اضتعداد بإٔ أبرٍ ْؿطـٞ  , ٚإٔ ايتشسى   ٖرا املٝدإ ٖٛ ٜتًٛب ؼسى, أْا أؼسى   ضبٌٝ اهللأ

ـ  ايٓيس٠ ايػدؿ١ٝ ٚاملهطب ايػدؿٞ؟ َٚايٞ. أيٝظ َع٢ٓ ذيو إيػا٤ دٜٔ إٔ أؼسى   ٖرا املٝدإ ألسكل ايٓؿس ي
ايت غـٞ املـادٟ بايٓطـب١     ,, أيٝظ َعٓاٖا ايت غٞؿطٞ َٚايٞإٕ نإ ذيو مباذا؟ ببرٍ ْٚايعٌُ إلع ٤ نًُت٘ ٚ ,اهلل
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نـٌ   اى فاٍ يًتؿهرل   ايٓؿـس ايػدؿـٞ,  إذٟا ؾًٝظ ٖٓ املع٢ٓ ٖهرا؟ أيٝظ ؟ٟ, َٚادٜات أَٛايٞٚدٛدٟ, دطد :يٞ

ٜ   د إٔ ٜتشكل ي٘ ايٓؿس ايػدؿٞ. ال.غدـ ًٜٓٛل ع٢ً أضاع أْ٘ ٜسٜ هـٕٛ َهتـٛب يـو إٔ يتهـٕٛ َـٔ      زمبـا قـد 
ـ ٓطب١ يو ست٢ يٛ مل يتهتٌُ املطرل٠, , ايٓؿس ايػدؿٞ بايايػٗدا٤, ٖرا ٖٛ ايٓؿس ايػدؿٞ ٔ اآلخـسٕٚ َـٔ   ُبأٚ َد
ُٜٚزا٥و, أَا أْت ؾكد سككت ايٓؿس ت , ؾأْبريت نٌ َا بإَهاْو إٔ يتبريّ٘ٛ ب٘, ٚساد َٓو إٔ يتك, قُت بايعٌُ ايرٟ 
هتـب عٓـد اهلل َـٔ ايػـٗدا٤     يٝظ ْؿـسٟا عيُٝـٟا إٔ يتُ  , أَٚ, ٚؼكل يو ايٓؿست٣ٛقد ْؿست ايكك١ٝ ع٢ً أع٢ً َط

َٔ ٝقٔتًٝٛ َٚاٜل:ايرٜٔ قاٍ عِٓٗ ٖٔ اي٤ٔرٜ َٛايّتيَتِشَطَب َِ ٘ٔ ٜأ ٢ٌ اي٤ً ٌِ ٜأِسَٝا٤ْ ٔعٓ اا ٔؾٞ َضٔبٝ ََٕب ُِٜسَشٝقٛ  ِِ ٢ٗ ُِ ٜؾس٢ٔس  َد َزٚب ُٖ َُا آيَتا نَي ٔب
َٔٔ ُ٘ َٕ ٔب اي٤ً ََِٜٚطَتِبٔػُسٚ  ٔ٘ ًَٞشٝكٛا ٔب٢ِٜٗؾكًِٔ َٜ  ِِ َٔ ٜي ِِ ٜأال٤َٔٓ اي٤ٔرٜ ًٞٔؿ٢ٗ َٚاٜل ِٔ َخ  ِِ ٢ٗ ِٝ ِٛفْ عًَٜ َُٕٖ َخ ُْٛ أيٝظ  (169,170)آٍ عُسإ:ِِ َِٜشَص

 ٖرا ٖٛ ْؿس؟
, ؾ  ميهٔ إٔ ْؿؿ٘ مبا ٜطـتًصّ َٓـ٘ إٔ ٜهـٕٛ َػـابٟٗا     صٜٗ٘   ذايت٘: يتٓصٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ايرٟ ٜعينيتٓ

, اؿهُـ١ ٘ ؾدز َٓ٘ كايؿٟا ملكتك٢ , ؾ  ميهٔ إٔ ْتُٗ٘   ؾعٌ َٔ أؾعاي٘ أْصٜٗ٘   أؾعاي٘ ٖٛيتٓ يت٘ أبدٟا.ملدًٛقا
ُٜأ -ؾُٝا ٜتعًل بٛعٛدٙ  -ْٓطب إيٝ٘  ال١صٜٗ٘   أ, يتٓملا ًٜٝل ظ ي٘ ٚسهُت٘ ٚعيُت٘ كايؿٟا أْ٘ مل  ,املٝعاد دًـْ٘ 

ِِ بٛعدٙ ـَٜٔ ِٗٔدٝن ِٗٔدٟ ٝأٚٔف ٔبَع ِٚٝؾٛا ٔبَع ا ٜتٓاؾ٢ َع نُاي٘ ضبشاْ٘ ع َإٔ ٜػٚس ,صٜٗ٘   يتػسٜع٘ أٜكٟايتٓ (40:)ايبكس٠َٜٚأ
نٌ َا ٜتٓاؾ٢ َع ذيـو ال   ., َع عدي٘, َع عيُت٘, َع د ي٘, َع سهُتَ٘ا ٜتٓاؾ٢ َع قدضٝت٘ ع يٓاٜػٚس, إٔ ٚيتعاىل

 ع٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل يعبادٙ.ميهٔ إٔ ٜػٚس
ٖٖٞٛ ايرٟ يعٔ ايياملني ال. ؾُٔ ٜـأيتٞ يٝكـٍٛ: إٕ اؿـانِ ايؿ ْـٞ ٖـٛ خًٝؿـ١       طاعتِٗ؟  , ٌٖ ميهٔ إٔ ٜٛدب عً
كـؿٞ عًـ٢ املطـأي١    ُٜ (ػب طاعت٘): ؾٗٛ حيدثين به١ًُ ألْ٘ أؾبض ٚيٞ األَس ؾتذب طاعت٘, املطًُني جيب طاعت٘

ِٟ ,عٟٝاٜػسيتاَتداداٟ  ٖٞإٔ اهلل أ ِٟ أيٝظ نريو؟ ,طاع١ ٖرا  أٚدب عً َٔ دٜٔ اهلل إٔ أطٝع ٖرا.  ,إٔ َٔ غسٜع١ اهلل :أ
 , ال ميهٔ أبدٟا إٔ ٜهٕٛ مما ٜسق٢ ب٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل. ميهٔ أبدٟا إٔ ٜهٕٛ َٔ دٜٔ اهلل ٖرا ال

ُْ ـ  طبت إىل دٜٖٔٚهرا ظٗست أغٝا٤ نجرل٠ ددٟا  ,   ايتػـسٜعات األخـس٣   ,اهلل ضٛا٤ّ   فاٍ ايعكا٥د,   املٛاقـ
ٟٗ ؾطرل٣ نـِ ضـتؿٝدٙ    (صٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىليتٓ): , ؾإذا نإ ًٜٓٛل َٔ ٖرٙ ايكاعد٠إْطإ طايب عًِ قد ًٜكاٖا أ
صٜـ٘  يتٓ , قاعـد٠ َـاذا؟  ٙ ع٢ً ٖرٙ ايكاعد٠, ٚضرل٣ ايبؿرل٠ ايعي١ُٝ اييت يتتشكل ي٘ َٔ ٚزا٤ اعتُادٖرٙ ايكاعد٠

 .اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل
 ْيسيتٓـا  ال ًٜٝل ب٘ ؾأٚقض يٓا مٔ خٛٛز٠ املطأي١ عًـ٢ أْؿطـٓا     اهلل ٜعًِ إٔ نجرلٟا َٔ عبادٙ ضٝٓطبٕٛ إيٝ٘ َا

ـ  أْؿطٓا ؾُٝا ٜتعًل بٛاقع اؿٝا٠ , خٛٛز٠ املطأي١ ع٢ً٘ ٚيتعاىلإىل اهلل ضبشاْ اآلٜـات  سِٜ , ؾأبإ يٓا   ايكـسإٓ ايه
َٛأت َََٚا ُٜ :ك١ٝ ١َُٗ اضتٓؿس شلا نٌ كًٛقايت٘صٜٗ٘ قع٢ً إٔ قك١ٝ يتٓ اييت يتدٍ ع٢ً َاذا؟ َُ ٘ٔ ََا ٔؾٞ ايٖط َطٚبُض ي٤ًٔ

ٍ  ,طبعٗا بإٔ يتطبش٘ ٟا يهٌ املدًٛقات؟عاَضتٓؿازٟا اأيٝظ ٖرا  (1:)اؾُع١ِزض٢ٔؾٞ اأٜل َٚـا نـإ    ,َا نإ َٓٗا بًطإ املكـا
 صا١ٖ اهلل. ٜػٗد بٓ -ُا ٖٛ عًٝ٘ ؾٝ -, ؾٗٛ ٜػٗد بأْ٘ ًطإ اؿآٍَٗا ب
ضبشإ ) :َا ْكٍٛ   ؾ يتٓا أثٓا٤ ايسنٛع, عٓديٝظ ؾكط فسد سهِ بدلا٤يت٘ َٔ نراصٜ٘ هلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ايتٓ

صٜ٘ ايرٟ جيب إٔ ًٜٓٛل َٓا مٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل يٝظ ؾكـط  ايتٓ ؟ْكٍٛ:)ٚعُدٙ(أيطٓا  ٚعُدٙ(اهلل ايعيِٝ 
 صٜ٘ املتًبظ بايجٓا٤ عًٝ٘., بٌ ايتٓتدل١٥ ٚإؾداز سهِ بدلا٤يت٘ َٔ نرافسد اي
٘ ؾشهُٓا بدلا٤يت, ٚيهٔ مل يتجبت إداْت٘ ٦ٟاعٌُ عُٟ  ضٝٚ٘ ػد َٔ ايٓاع َٔ إذا ْطب إيٝ٘ أْ اٍ ع٢ً ٖرا أْتٚنُج
ُٜ ,٧ٖٛ بسٜ . ٌٖ   ٖرا ثٓا٤ عًٝ٘؟٧قًٓا: ٖٛ بسٜ ,ؾكط سؾـ٘ بـايتك٣ٛ,   ٓطب ذيو ايؿعٌ إىل غدـ أْت يتعيهٔ إٔ 

 عُسٙ مل حيدخ َٓ٘ َجٌ ٖرا ايػ٤ٞ, نٝـ ضـتكٍٛ أْـت؟   , ٚيتعسؾ٘, بٛٗاز٠ زٚس٘, بصنا٤ ْؿط٘, بايؿ حبايعباد٠
ٛ اهلل ٤, ٖٚٛ َٔ أٚيٝا, ٚمٔ ْعسؾ٘ أْ٘ نراٖٚٛ نرا ,ٖٛ نراٚ  ميهٔ إٔ حيؿٌ َٓ٘ نراالرا ٖ ,أبدٟاضتكٍٛ:   ,, ٖٚـ
  ؾٝؼ    َاذا؟ , ٚايرٟ ٜكدّأٟ َذلاؾل بايجٓا٤ ,صٜ٘ املتًبظ بايجٓا٤ٖرا ٖٛ ايتٓ ٓكٍٛ ٖهرا؟ض. أيطٓا إخل .ٖٚٛ..

ْ   , مٔحيؿٌ َٓ٘ ٖرا  ميهٔال ,: أبدٟاَتًبط١ بايجٓا٤ يتكٍٛ ـ  ٟاْعسؾـ٘ إْطـا ْ َـٔ أٚيٝـا٤ اهلل   اٚيٝ٘ ٓ  ٟا, ٚإْطـا  ٟاَتـدٜ
 . . إخلٚ... ٚ.. ,ٚعاقٟ 

ايتدل٥ـ١   ٥ـ١ املتًبطـ١ بايجٓـا٤ أُٜٗـا أؾكـٌ؟     ٚبني ايتدلايتدل١٥, , ًَٛل ايدلا٠٤ٚ بني فسد ايدلا٠٤ ٓعسف ايؿسمؾ
ٓ   صٖ٘ )ٚعُدٙ(ْٓ :شْ٘طٚب يِٝ( ايعضبشإ اهللايجٓا٤. ؾٓشٔ ْكٍٛ: )املتًبط١ ب ٘ بايجٓـا٤ عًٝـ٘ ْ ٘  ;صٖـ إمنـا   ألْـ

ُٔنَي صٙٔ ٖٛ َٜٓطتشل ايجٓا٤ ََ ٘ٔ َزٚب اٞيَعاٜي ُُِد ي٤ًٔ ٢ٔ   :بعـد  ٖرٙ أٍٚ ضٛز٠ ايؿاؼ١؟ تأيٝط اٞيَش َُ ٘ٔ ايـٖسِس ٢ِ اي٤ًـ  ٔبِط



 (6) التسبيح معنى
ُٔنَئايٖسٔسِٝ ٘ٔ َزٚب اٞيَعاٜي ُِدُ ي٤ًٔ ٘ٔ ز بايجٓا٤ ع٢ً اهللؿٖدأٍٚ آ١ٜ بعد ايبط١ًُ يُت (1,2)ايؿاؼ١:اٞيَش ُُِد ي٤ًٔ إٔ ٜهٕٛ  اٞيَش
ٜعين أْـ٘  ذيو ٙ  عًٝ٘ عباُدٜٚجين ,, ؾإٔ ٜجين ع٢ً ْؿط٘إٔ ٜهٕٛ ٖٛ َٔ ٜطتشل ايجٓا٤ عًٝ٘, يًجٓا٤ عًٝ٘ ٖٛ أٖٟ 

 ٕ, أٚ أأٚ ٖرا ايػ٤ٞ ,ٜؿدز َٓ٘ ٖرا ايػ٤ٞ, ال ًٜٝل ظ ي٘ إٔ ًٜٝل ب٘, ال ًٜٝل بهُاي٘, أْ٘ ايهاٌَ ايرٟ ال صَٙٓ
ضبشإ  ,ُدٙضبشإ اهلل ايعيِٝ ٚع: )ٖرا َع٢ٓ ,٧ايطٝٚأٚ إٔ ٜؿدز َٓ٘ ٖرا ايؿعٌ  ,ٜهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ   ذايت٘

  .ايجٓا٤ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل :اؿُد َعٓاٙاهلل األع٢ً ٚعُدٙ( 
يـ١    سا ,  ساي١ ايكٝاّ ,جين عًٝ٘   نٌ سااليتو, يُتٓصٙ اهلل   نٌ سااليتو, ٚأْت ؼُدٙ   نٌ سااليتوْت يُتؾأ

ُا قد يتٛسٞ ب٘ ٖرٙ اؿاالت ايج خ داخٌ ايؿ ٠ َٔ ساالت   ٚاقع سٝايتو متس بٗـا  , ؾٝايسنٛع,   ساي١ ايطذٛد
 ,دٙ َػـه١ً عٓ , ال ٜٛددايت٘ٝي٘ ساد ٟا, َتٛؾسغرل, اسٟاَسيت :رل٣ ْؿط٘ؾ  سٝايت٘ بأسٛاٍ  أيٝظ اإلْطإ ميٗس أْت.

 ميٗس ك٢ َٓتؿبٟا   سٝايت٘ دا٥ُٟا؟اإلْطإ ٜب ٌٖ ,أندل أٚ َػانٌ َٛاقـ ي٘, قد ؼؿٌ ٘ع٘ َٛاقـ يتسن١قد حيؿٌ ي
ـ  ايعسب ناْٛا  مبػانٌ. ـ  (ايدٚاٖٞـ)ميجًٕٛ يًُؿا٥ب ايهـبرل٠ ب ٌ  يُت)ٜكٛيـٕٛ:   أٚ (قاؾ١ُ اييٗـس ـ)أٚ ب  (جكـٌ ايهاٖـ

٘ أٚ َؿٝب١ أٚ عا٢ْ َعاْا٠ َٔ َسض   ,ٚنأْ٘ ؾُٝا إذا ٚقعت عًٝ٘ َػه١ًإلْطإ يتؿٜٛس ي بعبازات َٔ ٖرٙ أٚ  , بدْـ
ُٝ, أٚ أؾساد أضسيت٘ ٜتبادز إىل ايأسد َٔ أؾدقا٥َ٘سض ب  شٓٝ٘.رٖٔ ٚنأْ٘ غ٤ٞ ٜجكٌ ناًٖ٘ ٚض

َُأْت   نٌ سااليتو  ـ , ٚ  نٌ اؿاالت ٜهٕٛ ٖ, نٔ ٚاثكٟا باهللشٟا هللطٚبنٔ  , َتـ٢ َـا عسؾـت إٔ    اهلل زقـا و ٖـٛ  ُٗ
٘    ي, املعاْا٠ اٖ٘ٞ   ضبًٝ ييت أْت ؾٝٗااملعاْا٠ ا  ,يت أْت ؾٝٗا يٝطت خٓٛعٟا ألعدا٥٘, يٝطـت ذاٟل ؼـت ٚطـأ٠ أعدا٥ـ

ٖرا ايٓٛع َٔ  .ايتذًد ٚايتؿدل ,دإٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ ساي١ َٔ اؾًٜ ,ذًدٖٚرا ٖٛ املًٛٛب َٔ املؤَٔ إٔ ٜت ,ٌ ٚاؾدلؼُٖ
أٍٚ غـد٠ ٜتعـسض   , أَا ايرٟ ٜطكط َٔ امل١ُٗ   ضبٌٝ إع ٤ ن١ًُ اهلل املؤَٓني ٖٛ ايرٟ ٜطتٛٝع إٔ ٜكـ املٛاقـ

إمياْٝـٟا ثـِ َـسض أسـد َـٔ       بعض ايٓاع قد ٜس٣ ْؿط٘ َت٢ َا يتٛد٘ يتٛدٟٗا ,٘ غدا٥د   ْؿط٘ؼؿٌ ي شلا, ضٛا٤ّ
ٕ ٜتدر قسازٟا آخس إٔ ٍٚ ؾٝشا ,ػاٙاالٖرا  ٖٚٛ ٜتذ٘ ,نراسؿٌ  ثِ, أَٛاي٘ ع٢ً ْدَسثِ سؿٌ َب ,أقازب٘  ,ٜـذلى  بـأ

ٖـٛ  ٚاسد ّ ٛإال ٜك , َا ٖٛ ْاؾعٝٓا َٚا دٖٛبٓعٓدانِ ˮ: اهلل ٜٓؿس   , ٜسدعؾ  ٜس٣ أْٗا اضتذٝبت دعٛيت٘ ٝدعٛ اهللؾ
‟, ٜتشٖسى ٖٛزٜدٚٚ

, دٌٗ بكؿٛزْا ٌ باؿٝا٠, دٖٗرٙ نًٗا يتدٍ ع٢ً دٌٗ غدٜد, دٌٗ غدٜد باهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل (1)
 أْٓا ْاقؿٕٛ. ,أْٓا قاؾسٕٚ

ؾـبشت يتتذـ٘ باػـاٙ ايؿ٦ـ١     أ أْـو: اؿُـد هلل,  بأْت يتعٝؼ   ساي١ متٓٔ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل عٓدَا يتس٣ 
ٟٓ ٚال عـاد  ,ٔ بعـد َٔقد أْت َٓتيس ثِ ˮ -نُا ٜكاٍ  -َتدٜٓني اػآٖا أؾبشٓا اآلٕ , أٚ مٔ: اؿُد هلل, ايؿ ١ْٝ  أ
ٟٓإْو ْت َٓتيس قد أ ,وٓطغ٤ٞ مَي ٟٓ ٖا َا عاد ْػيت حيؿˮٌ .‟َؿٝب١ َا عاد يتًك٢ أ ‟ساد١ أ

يتـأيتٞ أغـٝا٤   قد  .(2)
ألْو مل  ;ثِ يتػكب ع٢ً اهلل ,, أٚ أغٝا٤ أخس٣ ٖٞ مبا نطبت أٜدٟ اآلخسٜٔ َٔ اجملسَنيأخس٣ ٖٞ مبا نطبت ٜدى

 .أْت يتعسف بأْو ال يتصاٍ قاؾسٟا ْٚاقؿٟا
ٖٚٛ اإلْطإ ايهاٌَ    (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )سٍٛ قٍٛ اهلل يتعاىل يسضٛي٘  (3)مٔ قًٓا   قاقس٠ ّٜٛ اـُٝظ

ُ٘  :ٜكٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل عٓدَا .  سسؾ٘ ع٢ً ٖدا١ٜ عباد اهلل, ٘,   يتكٛاٙ,   طٗاز٠ ْؿط٘إمياْ ِِ ٜأْٖ ٜؾاعًِٜ
َ٘ إ٢ال٤ اٜل َٚاِضَتِػٔؿسِ ٔيَر إ٢ٜي  ُ٘ ُُِؤَٔٓٔنَيْاي٤ً ًٞ َٚٔي َّ َٔٔ َذْ ٔيَِٝػٔؿَس  أَُبّٝٓ اٜؾَتِشَٓا ٜيٜو ٜؾِتّشإ٢ْٖا  (19:)قُدٔبوٜ  ُ٘ ََا يَتٜكٖد ٔبٜو ٜيٜو اي٤ً

ٟٓ  ؾبشت ال ذْب يٞ, َاذا ٜعين ٖرا؟ ؾأْا عٓدَا أز٣ ْؿطٞ بأْين أ .(1,2:)ايؿتضَََٚا يَتٜأٖخَس  أؾبشت ٚنأْ٘ يـٝظ ٖٓـاى أ
ٖٟ  .‟هللاقد ايكك١ٝ عًٝو أْت ٜا أَا اآلٕ ˮ أْتيسإٔ إال  مل ٜبَل  ,إط قٟا ذْب يد
ِ  أ, ايباقٞ أْـتِ  مٔ األَسا٤ أؾًشٓا ْؿٛضٓا)نُا قاٍ ايس٥ٝظ عٓدَا ادتُع بايعًُا٤ قاٍ:  قايٛا , ؾـًشٛا ْؿٛضـه

إذٟا  ;مٔ ؾًشٓا((. األَسا٤ٚ ايعًُا٤ , ٚإذا ؾطدا ؾطد ايٓاع:ؾًض ايٓاع أَ ايٓاع إذا ؾًش يتكٛيٕٛ: ))ؾٓؿإ ِأْت
إٔ يتؿٞ أْت مبا باقٞ  (4)‟ْاَدِعَا عاد َب مٔ ,اضتكُٓاخ ف  مˮٔت َع اهلل يتكٍٛ: ْقد يتهٕٛ أ ٖهرا (.ؾًشٛاا ِأْت

 , ٚيتعٛٝٓا نٌ غ٤ٞ بطسع١.صٍ ايدلناتباقٞ أْت ٜا اهلل يتٓ ,ٚعدت ب٘

                                                         
ف ُع إال  أْن يـ  و )كم اّدّعينا وما جو ب، ما ىو انفع إال يق (ٔ) ْم د ع ْوان  هللا  ف م ا اْست ج اب  ل ن ا، ال  يـ نـْ ي ةِّ، وتعين: ك  ةِّ الع امِّّ ْْ ُُ م واحد ىو يدوِّر(: من الل ْهج  ُقوم  الَّ 

 و يـ ْبح ث و يـ ت ح ر ك. بنـ ْفسو

ي ةِّ، واملقصود هبا يف ىذا السياق: ال  )ىا ما  (ٕ) ةِّ الع امِّّ  ْن َت ُْدث  أي ُة ُمَّْكِّل ة ُمْستـ ْقب اًل.يُد أ  رِّ نُ  عاد نَّيت حيصل أّي حاجة(: من الل ْهج 

 الثقة ابهلل(. -معرفة هللا )الدرس األول ( ٖ)

ي ةِّ، واملقصود هبا يف ىذ(ما عاد بـ ْعد ان) (ٗ) ةِّ الع امِّّ  ال  يُوج ُد أ ْفض ُل مِّن ا. اق:ي  ا السِّّ : من الل ْهج 



 (7) التسبيح معنى
أؾبشت ػعٌ يٓؿطو َكاَـٟا ٖـٛ   قد أّ أْو  (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ٌٖ أْت ازيتكٝت إىل دزد١ قُد بٔ عبد اهلل 

ََٚٚاِضَتِػٔؿسِ ٔيَرْ ايرٟ ٜكٍٛ اهلل ي٘:( صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )أع٢ً َٔ َكاّ زضٍٛ اهلل  ُُِؤَٔٓٔنَئبوٜ  ًٞ ُ٘  ٔيَِٝػٔؿَس, ٔي ٜيٜو اي٤ً
ٔ َذْ َٔ َّ َََٚا يَتٜأٖخَسََا يَتٜكٖد يهٔ  ؟(صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ٖا مٔ بايٓطب١ يًٓيب ُزاييت قد ْتؿٖٛ ٖٞ ايرُْٛب أٜٔ ؟ٔبوٜ 
َُ يتصاٍ قاؾسٟا ْٚاقؿٟا الأْو ببد إٔ يتطتػعس  ِ ايهُاٍ الـ١ً  ُض َُٗا ازيتكٝت ـ ٚ  الأَـاّ اهلل ضـبشاْ٘ ٚيتعـاىل,     ّساكٚؿ
أْٗا قد أؾبشت نًٗا طاٖس٠ بٓطب١  بهٌ ايدا٥س٠ َٔ سٛيو , ال يتطتٛٝع إٔ ؼٝط عًُٟاَُكٚؿّسايتصاٍ  ال ,يتصاٍ ْاقؿٟا

َـا  ˮكٍٛ بعـد:  , ثِ يت, نٌ َٛاقؿونٌ أقٛايو, نٌ آزا٥و, نٌ ْيسايتوؿسؾايتو, نٌ أؾعايو, يتَا١٥   املا١٥   نٌ 
 ٖرٙ دٗاي١. ;سٜد يتطدط ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىليتتشكل ع٢ً َا يت األغٝا٤َ ؾإذا مل يتَس ‟عاد َبِعَدْا

ِ      ٥ُـٟا َطتػـعسٟا يًتكؿـرل أَـاّ اهلل    اإلْطإ املؤَٔ جيـب إٔ ٜهـٕٛ دا    :, اهلل ٚؾــ املـتكني بـأِْٗ نُـا قـاٍ عـٓٗ
َٔ ٔباأٜل ُُِطَتِػٔؿس٢ٜ اد املٓكٛعٕٛ َطتػؿسٜٔ دا٥ُٟا ست٢   يتًو األٚقات اييت عاد٠ ٜٓٗض ؾٝٗا ايعٓب (17:)آٍ عُسإِضَشاز٢َٚاٞي

ٕٚ إىل أْؿطِٗ بأِْٗ قد ال ٜٓيس ٌ ايؿذسٝبٝق , ٚ  ايطشسألخرل َٔ ايًٌٝ  ايعباد٠. ِٖ عٓدَا ٜٓٗكٕٛ   ايجًح ا
ٜطـتػؿسٕٚ اهلل دا٥ُـٟا    ‟يـدِٜٗ أٟ يتكؿـرل, ٚأْـ٘ َـا بكـٞ يـدِٜٗ أٟ ذْـب       عـاد بكـٞ    الٚ ,َـا غـا٤ اهلل  ˮأؾبشٛا 

َٔ ٔباأٜل ُُِطَتِػٔؿس٢ٜ  .ِضَشاز٢َٚاٞي
ٕ ْسضدٗا   ْؿٛضٓا ع٢ً أيهٔ نٝـ ْعٌُ , بايٓطب١ يٓا اٚاقّشَعٓاٖا هٕٛ ٜقد  (يتطبٝضا)عتكد بايٓطب١ يكك١ٝ أ

ٟٓ  : )ضبشإ اهلل(َٔ خ ٍ ايتهسٜس ايٛاعٞ يه١ًُ ٚ  َػاعسْا؟  عٓدَا يتطبض اهلل داخٌ ايؿ ٠ أٚ خازز ايؿـ ٠   أ
ٚقدضٝت٘ ٚد ي٘ ٚعيُت٘ َٔ خ ٍ آٜات ايكسإٓ  ,دال٥ٌ ْصا١ٖ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل تًُظثِ إٔ يت ٚقت َٔ األٚقات.

ذلضـذ   ْؿٛضـٓا َعـاْٞ    ِ يت, ٖـرا ايعـايٜ  ٖرا ايهٕٛ, ٚآٜات ٖرا ايهٕٛ ايرٟ بني ٜدٜوت , َٚٔ خ ٍ ؾؿشاايهسِٜ
 ألٕ املؤَٔ عاد١ إيٝٗا دا٥ُٟا. ;ْصا١ٖ اهلل

يدْٝا ع٢ً خـ ف َـا   , ٚيهإ ٚد٘ ايهاْت ايدْٝا غرل صٜ٘ اهلل()قاعد٠ يتٓ ٔ ٖرٙ ايكاعد٠ٚيٛ إٔ ايٓاع اًْٛكٛا َ
َُ ٧ً ايكًٛب مبػاعس يتٓبداٟل َٔ إٔ متت -ٚيألضـ  -يهٔ أؾبض ٖٛ عًٝ٘ اآلٕ.  ـ ًٔصٜـ٘ اهلل  ت ايكًـٛب بعكا٥ـد ْطـبت    ٦

ـَ ايكبا٥َض ٘  ,اهلل   ذايت٘ إىل ٚايٓك ٘  ,ٚأؾعايـ ِ       ٚيتػـسٜعايت    ,, َـٔ أٚي٦ـو ايـرٜٔ حيًُـٕٛ ايكـسإٓ بـني دٓـٛبٗ
يتطـبٝش٘ ٚاألَـس   ز اؿـدٜح عـٔ   اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ؾرلٕٚ ؾٝ٘ نـِ نـسٓ   ٕٚ نتاَبؤ, َٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٜكسؾدٚزِٖ
ُٜ ,بتطبٝش٘ قد  (زٚايتب) ِٚشل أٚزاْد َِع إٔ بعكِٗ شل ٖرا   ْؿٛضِٗ؟ ذٔدٚاضتٓؿاز نٌ اـ ٥ل يتطبٝش٘. ملاذا مل 

ٖٚـِ ممـٔ    ,بعـض ايؿـٛؾ١ٝ  نـإ ؼؿـٌ عٓـد    طٛشلا أيـ سبـ١   (1)(ابضَطََ), ًٜٛل   ايّٝٛ ايٛاسد أيـ يتطبٝش١
 عكا٥د نٗرٙ. ٕٜٚعتكد

, ٢ً زلع٘ ٚبؿسٙ, يتهٕٛ األغٝا٤ نًٗا متس ع, ٜٚعٞ َا ٜػاٖد ٜهٔ ٜعٞ َا ٜكٍٛ, ٜٚعٞ َا ٜكسأأسٝاْٟا اإلْطإ إذا مل
ٟٓ ,متس َسٚز ايهساّ, ٚيتًٓٛل َٔ يطاْ٘ , ٚإذا ملطت بأْو صٜ٘ هللذ   ْؿطو دا٥ُٟا ايتٓسٚض, ساٍٚ إٔ يتأثس ال يتذلى أ

َُ ض ؾٝٗا الزيتٝاب  ٚقع١ٝ قد يتتعٖس ال يتصاٍ ٟٓيٓؿطو ٦ٟا ٗٝٓؾاعًِ بأْو ال يتصاٍ   ,ٚقت إٔ يتهٕٛ قش١ٝ يًك ٍ   أ
س ايؿ ْٞ إ نرا, ٚاملؿٚطٚن, نرا, ٚقاٍ ايؿشابٞ ايؿ ْٞ نرا , ٚنإ ايطًـ ايؿاحلٝكٛيٕٛ يو: قاٍ زضٍٛ اهلل نراؾ

ؾتؤَٔ بٗا ع٢ً أْٗا  ,صا١ٖ اهلل, نؿس بكدض١ٝ اهللباط١ً ٖٞ نؿس بٓ ست٢ يتعتكد عكٝد٠ ;عًٝو جسثسٕٜٚٚ .قاٍ نرا..
 أيٝظ ٖرا ٖٛ َٔ ايك ٍ؟ ,َٔ دٜٔ اهلل

٘ بٓطب١ ايؿٛاسؼ إيٝـ٘,  ي دبايٓكـ, ْتعٖب دٙ مباذا؟يٓتعٖب , ؾٓأيتٞ٘صاٖتبٓ ,د ي٘ بكدضٝت٘اهلل ٜسٜد َٓا إٔ ْتعٖب
ُٜ أيٝظ ٖرا َٔ ايباطٌ؟ ,ْتعبد ي٘ بايط٤ٛ ًُٜٖٝايَب ٚغٗس) ٟاَكشه  باطٟ عتدلايباطٌ ايرٟ   .(كشو١ َا 

ُِدٔ َزٚبوٜ ٔسنَي  ٜكٍٛ اهلل ي٘: (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )َس ب٘ أٚيٝا٤ اهلل, ٚايسضٍٛ ٝألد نريو ايتطبٝض مما  ََٚضٚبضِ ٔبَش
َٚإ٢ِدَبازَ ايُٓٗذ٢ّٛ ُ يَتٝكّٛ  ُ٘ ٢ٌ ٜؾَطٚبِش ِٝ َٔ اي٤ً ٖٚٛ     ٚست٢   ساي١ ايػد٠ نُا سدخ يٓيب اهلل ْٜٛظ .(48,49)ايٛٛز:ََٚٔ

َُأت ٜإٔ بٛٔ اؿٛت َاذا قاٍ؟ َ٘ إ٢ال٤ ال٤ ٜؾَٓاَد٣ ٔؾٞ ايي٥ًٝ َٔ  إ٢ْٚٞ ٝنْٓصٖو ٝأ مل ٜكٌ ضبشاْو؟أ َت ُضِبَشاَْٜوٜأْ إ٢ٜي ُت َٔـ
ُٔنَي ٣ٌؾإٔ يتهٕٛ  (87:ْبٝا٤)األايي٤أي ألْٗا قاعـد٠ إمياْٝـ١   نـٌ     ;, ٚ  نٌ اؿاالتٚاع٣ أْت َؤَٔ بٗرٙ ايكاعد٠ بػه

ال ٜؿض  ٘ ؾٝٗا.ٖٓصْ الأَا ٖرٙ  ,ؾٝٗا ٙٓصيت َاأَا ٖرٙ  :اييسٚف ال ميهٔ ؿي١ ٚاسد٠ َٔ ؿيات سٝايتو يتكٍٛ ؾٝٗا
, ال بـد  يطسا٤ ٚايكسا٤ٚساي١ ا ,  ساي١ ايػد٠ ٚايسخا٤ ,  نٌ ايػدا٥د ,  نٌ اؿاالت ,إط قٟا.   نٌ اييسٚف

                                                         
 .يحبِّ سْ لت  لِّ  ةٌ وم  ظُ نْ م   اتٌ ز  ر  خ  مْسب ح ة، وىي  مفرُدىا: امل س ابِّح (ٔ)



 (8) التسبيح معنى
 يدٜو.ثابت١ قاعد٠ إٔ يتهٕٛ 

, أْـو دا٥ُـٟا ضـذلدع إىل    ٖرٙ شلا أثسٖا ايهـبرل  ؟ُضِبَشاَْٜوض ٖٚٛ   بٛٔ اؿٛت أمل ٜطٚب  ْيب اهلل ْٜٛظ
, , ٚأْت يتس٣ ْؿطو بأْو يتطرل ع٢ً ْٗر أٚيٝا٤ اهلل, ٚأْت يتعٌُ   ضبٌٝ اهللاؿٝا٠ْؿطو   نٌ سدخ يتٛادٗ٘   

ا ألْو أْت نٓت ددٜسٟا بإٔ ؾدز َٓـو َـا   عٓدٙ َا أؾابو ؾإمنا ذيو إَٖ, ست٢ ٚإٕ نإ َٔ ال يتسد ايًّٛ ع٢ً اهلل أبدٟا
 ,َٔ اهلل إٔ يت قٞ يتًو ايػد٠ , سه١ُا ألٕ   ذيو َؿًش١ يو ٚسه١ُٚإَٖ ,يتطتٛدب ب٘ إٔ حيؿٌ عًٝو ٖرا ايػ٤ٞ

 ملؿًشتو أْت. ,أٚ ؼؿٌ عًٝو يتًو املؿٝب١
, ثِ ٚي١ٝ َا سؿٌؤٌ اهلل َط, ؾٝشُٚ  اهلل املِشلٜسدٕٚ  (لِشامل) - مٔنُا ْكٍٛ  -َٔ ٜكعـ إمياِْٗ دا٥ُٟا ٜسدٕٚ 

ُٝ َُْٓٛاَٚإ٢ِذ َشاٜغٔت اأٜلايئ   اهلل ٧َٝطًٜٓٛل ي ٘ٔ ايي٥ َٕ ٔباي٤ً شؿـٌ  ؾ (10:)األسصابِبَؿاُز َٚبًََٜػٔت اٞيٝكًُٝٛب اٞيَشَٓأدَس َٚيَتٝيٓٗٛ
َٕ  :   غص٠ٚ األسـصاب  (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ُطًُٕٛ   املد١ٜٓ َع ايسضٍٛ عٓد ايبعض عٓدَا سٛؾس اٞي َٚيَتٝيٓٗـٛ

َُْٓٛا ٘ٔ ايي٥ , عٓدَا قسب اـٓدم ٕٚحيؿس ِٖٚ (صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ٓيب َٔ اي ست٢ اًْٛل بعكِٗ ٜطدسٕٚ ٔباي٤ً
ٍ  ((إْٞ ألز٣ قؿٛز ؾـٓعا٤  إْٞ ألز٣ قؿٛز ايسّٚ, ,قؿٛز ؾازعإْٞ ألز٣  ,اهلل أندل))ايؿدس٠ ؾاْكدست ؾكاٍ:   ؾكـا

 ٜكٛيـٛا ٖهـرا؟  ٖٚا مٔ ال ٜأَٔ ايٛاسد َٓا إٔ خيسز يٝبٍٛ. أمل يٓا ٖرٙ املٓاطل, ؿتض بإٔ يُتقُد ْا ُدٔع: َٜاملٓاؾكٕٛ
 اًْٛل بعض ايٓاع ٜكٍٛ ٖهرا.

, َـا دعـٌ   , ٚسؿٌ ؾٝٗا َا دعٌ ايبعض ٜسيتبود غدا٥دُسسؿٌ   غص٠ٚ ٝأ (دُسٝأ)بعد أسداخ  (ضٛز٠ آٍ عُسإ)  
َٜٚيُٖا ٜأَؾاَبِتٝهِ ٜٓيس أْ٘ ملاذا أؾابٓا ٖرا ايػ٤ٞايبعض  ِِ  َُٔؿَٝب٠١ ٜقِد ٜأَؾِبُتِ ٜأ ًُٞت َٗا ٝق ِٝ ِٔ ٔعٓٔد َٔجًِٜ َٔ َٛ ُٖ  ٌِ ََٖرا ٝق ٜأ٢ْٖ 

ِِٜأْ ٕ ٝؿٔطٝه ٞ ) إىل اهللأزادٚا إٔ ٜٓطبٖٛا  (165:)آٍ عُـسا َُِشل َٓ٘, ٖٛ ايطبب, ميهٔ َْٔطـ ٔ اٞي   ٚاقـع   ٜعـين  (..., ميهـ
ض٤ٛ , ل أْت بٗرٙ. ٚإٕ مل يتٓٛ., زمبا.ـٔزمبا مل َٜ ,زمبا ْطٞ :َع اهلل ع٢ً ٖرا ايٓشٛ اؿاٍ أْت قد يتهٕٛ يتتعاٌَ

 ايئ.
ال ميهٔ إٔ خيًـ ٚعدٙ أبدٟا. ؾُتـ٢   ت٘ٗ٘ ْصاٖٜصيتٓ ,ٟاثابت ٟا, عٓدَا ٜهٕٛ املٛقـ َع اهلل َٛقؿؿٞ َطرل٠ ايعٌُؾ

ٚمٔ ْسيتـب املطـأي١ عًـ٢    خٛأ َٔ عٓدْا سؿٌ زمبا  :, ٚإىل ٚاقع اؿٝا٠إىل أْؿطِٗ زدعٛا َا يٓاع بؿعٛب١ٕا َا َٖس
 نُـا سؿـٌ   ٜـّٛ سـٓني    , ٟاأْؿطٓا نجرلخٛأ َٔ عٓدْا أْ٘ قعؿت ثكتٓا باهلل عٓدَا زأٜٓا سؿٌ زمبا ٖٚرا ايٓشٛ, 

ِِ ِِ ٜنِجَسيُتٝه ٣ٔ إ٢ذِ ٜأِعَذَبِتٝه ِٝ َّ ُسَٓ ِٛ ٢ٔ َعٓ ََٜٚ ِِ يُتِػ ٦ِّٝؾًٜٜ ِِ َغ ُِ اأٜلٝه ِٝٝه ُِٝتِِزضُ ا ََٚقاٜقتِ عًَٜ ِٖ َٚي٤ َُا َزُسَبتِ ُث َٔ ٔب  (25:)ايتٛب١َُِدٔبس٢ٜ
ٕ     ٜصايٕٛ بعد ْػ٠ٛ ايٓؿس بعد ؾتض َهـ١ الٚناْٛا  ٟاألِْٗ زأٚا أْؿطِٗ نجرل ـ   ,ؾـاػٗٛا يكتـاٍ ٖـٛاش ٌ ٚبعـض ايكبا٥

دَا ٜهٕٛ ٖرا ايػعٛز ٚعٓ ْٗصّ ايّٝٛ َٔ ق١ً., ئ ٛعٟا نجرل٠زأ٣ مج (ئ ْٗصّ ايّٝٛ َٔ ق١ً) كاٍ ايبعض:, ؾاألخس٣
عدل عٓـ٘  تأٜٝد َٓ٘, ايرٟ يُت, ٚايايٓؿٛع ممت١٦ً بايًذ٤ٛ إىل اهلل, ٚاضتُداد ايٓؿس َٓ٘ , بدٍ إٔ يتهٕٛداخٌ ايهجرل

َِٝٓا َؾِبّسَزٖب اآل١ٜ: َََٔٚثٚبِت ٜأٞقَدآَََا َٚاْ آَا ٜأٞؾس٢ِؽ عًَٜ ٢ّ اٞيٜهأؾس٢ٜ ِٛ ئ ْٗصّ ايٝـّٛ َـٔ قًـ١.     (250:)ايبكـس٠ ُؿِسَْا ع٢ًَٜ اٞيٜك
ُٗ  صَٛا ٖصمي١ َٓهس٠.ؾ

, ٝؿششٛا أخٛا٤ِٖ ٜٚهتػؿٛا أخٛا٤ِٖاإلميإ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٖٛ ايرٟ ٜدؾع ايٓاع إىل إٔ ٜسدعٛا إىل أْؿطِٗ ؾ
ُٜ ُٜٓٛا َٔ أٚقاعِٗٚطَشٚ ُٜ ,طٓٛا خِِٛٛٗش, ٚ ٛ ٓٛا يتؿسؾايتِٗطِشٚ َُٗـا بًػـت   َـسيتبٛني بـاهلل    دا٥ُـٟا دا٥ُـاٟ   ا, ٜٚيًـ

ـ     ٟا, ٜيٌ ازيتباطِٗ باهلل قٜٛقٛيتِٗ, َُٗا بًؼ عددِٖ ّٛ نـاْٛا  , ازيتباطِٗ باهلل ِٖٚ َا٥ـ١ أيــ نازيتبـاطِٗ بـاهلل ٜ
َعٗا إىل يتأٜٝد َٔ  ٚزأٚا أْؿطِٗ ٚنأِْٗ   ساي١ ال حيتادٕٛ ,َت٢ َا اْؿؿٌ ايٓاع عٔ اهلل ,ا١٥ غدـ أٚ أقٌث مث
ُٝ  ٖٞ اييت قسبت املطًُني   سٓني. (َٔ ق١ً ئ ْٗصّ ايّٝٛ)ضٝكسبٕٛ , كسبٕٛاهلل ض

ضهت ايباقٕٛ ؾهإٔ عٓدَا عؿ٢ ايبعض ٚ( صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ٖٛ ايعؿٝإ يًسضٍٛ  د َا ايرٟ قسبِٗ؟ُسٚ  ّٜٛ ٝأ
ع٢ً ظ اؿاؿأٟ مل ٜطتٓهسٚا َا سدخ َٔ أٚي٦و عٓدَا ؽًؿٛا عٔ  ,أٚ أْٗا ؼي٢ بسقا٤ اآلخسٜٔ َعؿٝت٘ ٖٞ يتعدل

ـ    إٔ ٜي( صلى اهلل علي  ععلى ه   ع ل )ضٍٛ املٛقع ايرٟ أند عًِٝٗ ايس سبٛا قـسب١  ًٛا ؾٝ٘ ٚال ٜدلسـٛا َٓـ٘, ؾشؿـٌ إٔ ُق
ُٖغدٜد٠ ُِٗ :, بعد إٔ ناْٛا   بدا١ٜ املعسن١ نُا قاٍ اهلل ع١ِٗٓ َٓهس٠صَٛا ٖصمي, ٚ , ٌ ٖهـرا  قتٜعين ِيَتُشٗطَْٛ

ُِ اي٤ًَٜٚيٜكِد  ٚنأْ٘ قتٌ بطٗٛي١ ٚضسٜع َُِٗؾَدٜقٝه ُٙ إ٢ِذ يَتُشٗطَْٛ ٘ٔ َسٖت٢ إ٢َذا ٜؾ ُ٘ َِٚعَد ِِ ٔؾـٞ األٜ   ٔبإ٢ِذْٔ ِِ َٚيَتَٓـاَشِعُت ًُٞت َِـس٢  ٔػـ
ُِٝتِ  .ٟاتٌ مٛ ضبعني غدؿ, ٚٝقٖصمي١, ٚسؿٌ قت٢ًؾشؿًت  ,ا سؿٌسؿٌ َ (152:)آٍ عُسإََٚعَؿ

ٝ  اإلميإ باهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ثـِ إميـإ بأُٖٝـ١     ,اهلل   نـٌ اييـسٚف  إىل  ايتذـا٤ َـٔ  ُـا ميجـٌ   ايرٟ ٜعـين ؾ



 (9) التسبيح معنى
ـ   االضتُساز١ٜ ع٢ً أضباب ايٓؿس ٖٞ دص٤ َٔ اإلميإ باهلل. ٚأْت إذا مل يتًتصّ ؾكد حيؿٌ عً ٌ ٝو َؿـٝب١ ثـِ ؼُٓ

َٜٚيُٖـا ٜأَؾـاَبِتٝهِ    ايبداٜـ١  دٓٝت ع٢ً ْؿطو َٔايرٟ  , ٚيتهٕٛ أْت   ايٛاقعظٓو باهلل ٚي١ٝ, ثِ يتط٧ٝؤاهلل املط ٜأ
َٛ َُٔؿَٝب٠١ ٜقِد ٜأَؾِبُتِ ُٖ  ٌِ ََٖرا ٝق ِِ ٜأ٢ْٖ  ًُٞت َٗا ٝق ِٝ ِٔ ٔعٓٔد ٜأْ َٔجًِٜ َِِٔ  .(165:)آٍ عُسإٝؿٔطٝه

أُٖٝـ١ بايػـ١ َسيتبٛـ١ بهـٌ ايككـاٜا,   نـٌ        ٖٚهرا إذا يتأٌَ اإلْطإ نِ ضٝذد يتٓصٜ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل َٔ
, ستـ٢   املٛادٗـ١ ايه َٝـ١   سـاالت       َٛاد١ٗ أعدا٤ اهللني, ,   َٛاد١ٗ املكًاد١ٗ املؿطدٜٔ,   َٛاملٝادٜٔ
يـٔ يتكـٛسب    ,ٚشٜـٔ غـبٗت٘ يـدٜو    ,ل ايٛسف اآلخس ن َ٘ أَاَوَُٗا من٤ ,ْت يتًٓٛل َٔ قٛاعد ثابت١أٚ ,ايٓكاؽ
غـرل  , املطـأي١ َـٔ أضاضـٗا    عًـ٢ أضـاع ؾاضـد    دا٤ َٔ داْب٘ َـبينٙ ل ايرٟ ألْو ضذل٣ إٔ نٌ ٖرا ايه ّ املُٖٓ ;أبدٟا

, ؾُٝا ٜتعًـل بعًُـ٘,   عهُت٘, ؾُٝا ٜتعًل غٟا   ْصا١ٖ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىلخد :يٛ قبًٓاٖا نإ ذيو ٜعين ,ؾشٝش١
ٟٜٓتعًل بتدبرلٙ ؾُٝاؾُٝا ٜتعًل بسمحت٘,    األخرل  ؾًٔ يتٗتص أبدٟا. ,َٔ نُاي٘ ضبشاْ٘ ٚيتعاىل غ٤ٕٞ , ؾُٝا ٜتعًل بأ

 أيٝطـت  ,, ٚقاٍ اإلَاّ ايؿ ْٞ ٚزٚاٙ ايؿ ْٞؾ ٕ ٚأخسد٘ ؾ ٕ ٚيتًكاٙ ؾ ٕاٙ ٖرا اؿدٜح زٚاٙ ؾ ٕ ٚزٚ :ٍ يوٜٛك
 ,خسد٘ ؾ ٕزٚاٙ ؾ ٕ ٚأٚ .ال. يٝكٌ يو َا قاٍ(1)‟مِدب قد ٖٛ ٔؾٔطا اِسَُٛٙ ٜيُخٛٚـَؿˮُٜ َٔ ٖرٙ؟شمح١ أيتٞ عبازات ضت

 . . إخل, ٚنإ ٜدٜٔ ب٘ ؾ ٕ..ٚسهاٙ ؾ ٕ ,ٚذنسٙ ؾ ٕ
ٖـٞ ؽـايـ كايؿـ١     ثِ َاذا ضٝذليتب عًٝٗـا؟  ٢ً َاذا؟َب١ٝٓ ع ,َا ٖٞ ايٓتٝذ١   األخرل ا اْيساملطأي١ َٔ أضاضٗ

٘  ؾسحي١ َكتك٢ ْصا١ٖ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل ا كبـٌ َُٗـا ناْـت    ال ميهـٔ إٔ يتُ  إذٟا ;يرٟ ٖٛ َع٢ٓ يتطـبٝش٘ ٚيتكدٜطـ
ٍ ايتطـبٝض أٚ ؾُٝـا ٜتعًـل    املؤنـد ٖٓـا   ايكـسإٓ ايهـسِٜ   فـا     ايه ّ ايهجرل أٚ ألٕ ايكذ١ ٖٓا  ;ايكذ١ سٛشلا

ٟٓ يتتأثس , ؾ ٙ ع٢ً َػاعسىأثُس بايتطبٝض ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ جيب إٔ ٜطٝٛس  .قذ١ أخس٣ َُٗا نجست بأ
زٚاٙ  :ٜٚكٍٛ ,أْت يتدخٌ   ْكاؽ َع غدـ آخسٚ ٚأ, ٚأْت يتكسأ َجٟ  ,ْٗا قد ؼؿٌ قذ١ نجرل٠ أَاَوإ :نُا قًٓا

إىل  .ْ٘ مما أمجع عًٝ٘ ايطًـ ايؿاحل ٚسهـ٢.. إٚقاٍ ؾ ٕ  ,ٚسهاٙ ؾ ٕ ٚذنس ؾ ٕ ,ايبدازٟ َٚطًِ ٚذنسٙ ايذلَرٟ
َـا ٖـٛ أنجـس َـِٓٗ بهـجرل       ضعَس -بايٓطب١ شلرٙ ايكاعد٠  - اهلل مجٝعٟاايرٜٔ عسقِٗ  ن ّ نجرل. يهٔ ٖؤال٤ ,آخسٙ
َََٚا ٔؾٞ اأٜلُٜ ٘ٔ ََا ٔؾٞ ايٖطََُٛاتٔ    إىل آخسٙ؟ ...ٚؾ ٕ ,ٖؤال٤ أنجس َٔ ايبدازٟ َٚطًِ ٚؾ ٕ أيٝظ (1:)اؾُع١ِزض٢َطٚبضُ ي٤ًٔ

َََٚا ٔؾٞ ُٜٚإذا أزدت إٔ يتعسف أُٖٝتٗا ؾاْيس إىل ايكسإٓ ايهسِٜ ١ ددٟا. ايكاعد٠ َُٖٗؾٗرٙ  ٘ٔ ََا ٔؾٞ ايٖطََُٛاتٔ  َطٚبضُ ي٤ًٔ
٘ٔؿدز بايتطبٝض ع٢ً ٖرا ايٓشٛ: تضٛز   ايكسإٓ ايهسِٜ يتٚ (1:)اؾُع١ِزض٢اأٜل ٘ٔ   َضـٖبضَ   أٚ َُٜطٚبُض ي٤ًٔ ََـا ٔؾـٞ   ي٤ًٔـ

َٛأت َََٚا ٔؾٞ اأٜل َُ َٛأت َٚاأٜل ََاأٚ ( 1:اؿػس)ِزض٢ايٖط َُ ٚ  أٚاخس بعض ايطٛز ٚداخٌ ايطـٛز بٗـرا    (1:)اؿدٜدِزض٢ٔؾٞ ايٖط
َٛأت َٚاأٜلايًؿ  ايعاّ  َُ , ٚيتًٓٛل َٓـ٘  إٔ يتطتػعس أُٖٝت٘ٚأْو عاد١ إىل , ٜدٍ ع٢ً أُٖٝت٘ ٖرا ِزض٢ََا ٔؾٞ ايٖط

   نٌ َٛاقؿو.
ـ  ٜكسأ, ؾاإلْطإ ١ٜ ايؿهس١ٜٚسٓا ٖٛ اؿمما اَتاش ب٘ َرُٖب)ٚأْت طايب عًِ عٓدَا ٜكٛيٕٛ يو:  ـ  ٚي ُٜ ض سٚد٘ سـل إٔ 

ـ ؾأؾبض ٜطتٛٝع إٔ ٜطـتٓبط  دتٗاداال, ثِ ي٘ سل إٔ جيتٗد ؾُٝا بعد إذا َا يتٛؾست ي٘ آي١ سٜٚٓي١ ٚإٔ  ,س, ٚإٔ ٜٓي١
 . مبؿسدىِٖ خياطبْٛو بٗرا ايه ّ  .(ٙإىل آخس .ٚإٔ.. ,زٚإٔ ٜكٚس ,ضٜسٚد

٢ ّ أْ٘ ٖٛ ايرٟ ٜتٛي١أ ,يتعاىل ٜٛنٌ أَس اشلد٣ إىل ايٓاعٌٖ ممهٔ إٔ ٜهٕٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚايكاعد٠: ٖرٙ ازدع إىل 
ُٗد٣:ٖرٙ ايكك١ٝ عٓدَا ٜكٍٛ ًٞ َِٝٓا ٜي ٕٖ عًَٜ ٢ٌٔبايٖط ُدِؿٜق ٢ اهلٔلًَٜعَٚ (12)ايًٌٝ:إ٢ ايٓتٝذ١ ممهٔ ٖرٙ ٌٖٚ  ؟(9:)ايٓشٌٝ

 ايسب؟ ,اإلي٘ ,َع نْٛ٘ املًو ,َع زمحت٘ ,ٖٞ َٓطذ١ُ َع سهُت٘ ٌٖٚ اهلل؟ إٔ يتهٕٛ َكبٛي١ عٓد
ُٜ -عًِ ٚمٔ ط ب  -َٓا  ٜٓطذِ َع ٖرا نً٘ إٔ ًٜٓٛل نٌ ٚاسٕد ُٜض ٖراض خ ف َا زٖدسٚدؾٗرا  ز خ ف َا كٚس, ٖٚرا 

نًُـا  ٚ ,, ٖٚٛ غسع اهلل. ؾهًُا ايتطـعت دا٥ـس٠ املـتعًُني   إيٝ٘ ٖٛ دٜٔ اهللعٞ بإٔ َا ٚؾٌ َٓا ٜٖد ٚنٌ ٚاسٕد ,ز ٖراقٖس
ٌ َـِٓٗ  , ٚاًْٛل نٚؼسى مبؿسدٙ ,َِٙٚسَد, ؾؿعد نٌ غدـ خت فاالنجست األقٛاٍ ٚنجس اجملتٗدٜٔ ايتطعت دا٥س٠ 

َ أقٛاٍ د, اخت ف زٖٝب, يتعٓدغدٜد خت فاٌ إيٝ٘. ٜدعٛ إىل َا يتٖٛؾ ـ ٓٗـا يتُ , ٚنـٌ  , ب إىل اهلل ضـبشاْ٘ ٚيتعـاىل  َٓط
١ٛ ,   أغًب األسٛاٍ ال ػتُع شلِ األسٛاٍ م ؾ  ػتُع شلِ ن١ًُ   أغًبٚيتؿٓس ٖٚرا خيايـ ٖرا, ,٧ ٖراٖٚرا خي

 ن١ًُ.
ّ ؾكـدٓ  ,ٌٖٚ اهلل ٜسٜد َٓا إٔ ْهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ إٔ ٜهٕٛ دٜٔ اهلل ع٢ً ٖرا ايٓشٛ؟ٌٖ ميهٔ  :يتكٍٛ   األخرل

                                                         
ْدق)( ٔ) ب قد ىو صِّ ـي ة، ُيص وُِّخوه ل م ا اْحسِّ يحواملقصوُد هبا يف ىذا السياق: يـُتـ وُِّىون ُو ح َّت  ي ُظن  أن  ىذا (: من اللهجة العامِّّ  .احل دِّيث  ص حِّ
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 ,ٖٚهرا ايجاْٞ ,ٙ ضاز عًٝ٘ٙ ٚادتٗاُدؾُا أداٙ إيٝ٘ ْيُس ,ى ٖٛ مبؿسدَٙٓا إٔ ٜتشٖس نٌ ٚاسٕدزاد َٔ أٚ ,يٓا دٜٓ٘ ٖهرا
ٚأْـت يتـس٣ ٚيتػـاٖد إٔ ٖـرٙ      ؟ٚآالف ايعًُا٤ ,ٚإٕ ناْٛا آالف املتعًُني ,إىل آخس ايدا٥س٠ ...ٚايسابع ,ٖٚهرا ايجايح

ٕٚ عبادٙ؟ ٖـٌ ٖـرا   ؤ, ٌٖ ٖرا يتدبرلٙ يػًوامل ,م. ؾٌٗ اهلل ضبشاْ٘ ٚيتعاىل اإلي٘ٚايتؿٗس خت فاالٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ 
ُٜإٔ ٜٓ :يتػسٜع٘ يعبادٙ؟ ٌٖ ٖرا َا ٜتٓاضب َع يتٛسٝدٙ ٚإٔ ٜكبـٌ َـٔ نـٌ     ,سلًِٗ قِٗ ٜٚػتتؿٚسصٍ يًٓاع غسعٟا 

٠ املتدايؿ١ اييت ال ميهٔ املتكآدٚعٓدَا يتٓيس إىل داخًِٗ يتس٣ األغٝا٤ املتبا١ٜٓ  َا أداٙ إيٝ٘ ْيسٙ ٚادتٗادٙ؟ ٚاسٕد
ٛ   اهلل إٔ ٜهـٕٛ غـسعُ  ضبشإ  ,ضبشإ اهللال, كٍٛ: , ْٟايتهٕٛ نًٗا سك إٔ , إٔ ٜسقـ٢ يعبـادٙ ٖـرٙ    ٘ عًـ٢ ٖـرا ايٓشـ

ا ٖـٞ ايـيت   , ٚأْٗيتؿبض ٖرٙ ٖٞ َٝص٠ َا غسع٘ يعبادٙ, َٝص٠ اإلض ّ, إٔ َا ٜسٜدٙ َِٖٓٗٛ , إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايٛسٜك١
 كٍٛ: سس١ٜ ايؿهس.ٓ, ؾميتاش بٗا اإلض ّ

ضبشاْ٘   ١ ْٓطبٗا إىل اهللمتاز إىل إٔ ْؿبؼ َا ْكسزٙ بؿبػ١ دٜٓٝ :, أٟاٟـزٙ غسعستذٓا إٔ ْكٚسٛ قسزْا ذيو الـي
 ٗٛ غـسع ؾإذٟا   ,ًل ع٢ً ٖرا ايٓشٛ مبؿسدَٙٛٓٓا ٜ , إٔ نٌ ٚاسٕدإٔ ْهٕٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ,ٖهرا , أْ٘ أزاد َٓاٚيتعاىل
ُّٔٝعَٚاِعَت :ٜكٍٛ   ايكسإٓ ايهسِْٜؿط٘ , ٖٚٛ   ايٛقت ٖرا ٘ٔ َد ٢ٌ اي٤ً ُُٛا ٔبَشِب ثِ ٜكٍٛ  (103:)آٍ عُسإيَتٜؿٖسٝقٛا َٚاٜل أؿ
َٔ َٚاٜل :بعد ُْٛا ٜناي٤ٔرٜ ُِ اٞيَبَٝٚٓاُت يَتٜؿٖسٝقٛا َٚاِختًَٜٝؿٛا َٔٔ يَتٝهٛ ُٖ  .(105:)آٍ عُسإَبِعٔد ََا َدا٤َ

٘   ٚيتٗـدٓ  ,مٚايتؿـسٗ  خت فاالنٝـ يت٢ٗٓ ٖٓا عٔ  :إذٟا ضتكٍٛ ّ باالٚيتـأَس   ,د بايعـراب ايعيـِٝ عًٝـ املٛسـد   عتؿـا
سٝـح أدـصت يهـٌ     !؟ٚايتؿـسم  خت فاالع َا ٖٛ َٓبع َٔ َٓابع يتػٚسايٛقت ْؿط٘ ثِ أْت    ,اؾُاعٞ عبٌ ٚاسد

, ٚمـٔ ْـس٣ إٔ   ٘ٙ ٚيتسدُٝشد ع٢ً َا أداٙ إيٝ٘ ْيُس, أٚ أزدت َٔ نٌ ٚاسد َٓا إٔ ًٜٓٛل ٖٛ مبؿسدٙ ؾٝعتُٚاسد َٓا
 ؟اخت فإىل  أمل ٜؤٔد مل خيتًـ غسع اهلل ٖٓا؟ٚايٓتا٥ر ؽتًـ. أ ,األْياز ؽتًـ

ِٛ , ٜٚهٕٛ   غسع٘ يتٓاقض , إٔ ٜهٕٛ   غسع٘ اخت فهلل إٔ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖرا َٔ غسع٘صٙ آْ ,ض اهللْطٚب َٜٚي
٘ٔ اِخٔتٜ  ََٛدُدٚٞا ٔؾٝ ٘ٔ ٜي ِٝس٢ اي٤ً ِٔ ٔعٓدٔ ٜغ َٔ َٕ بٌ  ,  أيؿاظ ايٓؿٛف خت فاالٖٛ  خت فاالٚال ٜعين  (82:)ايٓطا٤اٜنٔجرّل اٟؾٜنا

ع أٜكٟا غ٦ٟٝا آخس ٜـؤدٟ  ع ٖٓا غ٦ٟٝا ثِ ٜػٚس  ايٓتا٥ر أٜكٟا. ؾ  ميهٔ إٔ ٜػٚس خت فاال,   ايػاٜات أٜكٟا خت فاال
آخـس ٜـؤدٟ   األخـرل إىل     ٤ٕثِ ٜٗدٟ إىل غٞ ,ع٘ ٖٓا. أٚ ٜٗدٟ إىل غ٤ٞ  األخرل إىل ْتٝذ١ ؽايـ ْتٝذ١ َا غٖس

ِٔ اؿكٝكٞ أنجس َٔ اخت ف ايٓؿٛف  خت فاال, بٌ ٖٛ أٜكٟا االخت فٖرا ٖٛ  ;األٍٚ قسب ذيو ايػ٤ٞ َٔ َٕ ِٛ ٜنا َٜٚي
٘ٔ اِخٔتٜ  ََٛدُدٚٞا ٔؾٝ ٘ٔ ٜي ِٝس٢ اي٤ً ٍ إٔ ْطبض اهلل  -نٛ ب عًِ  -تاز ٖٓا م ٟؾا ٜنٔجرّلأعٓٔد ٜغ ال ميهـٔ إٔ   ,ضـبشاْو : ْكـٛ

ُٖيتتٓاقض ٍ   د طسقـو , ال ميهٔ إٔ يتتعٓدزض ٖدٜو, ال ميهٔ إٔ ٜتعاداى, ال ميهٔ إٔ خيتًـ   :, ٚأْـت ايـرٟ يتكـٛ
َُِطَتٔكُّٝ ََٖرا ٔؾَسأطٞ   ٖٕ ُٙ اَٜٚأ   .(153:)األْعاًّ٘ٔٝٔٔبٔ َضَع ِِٝهٔب َمٖسٜؿَتٜؾ ٌَُبا ايٗطُِٛعٔبٖتيَت اٜلَٚ ٜؾايٖتٔبُعٛ

أْت  ٚأ , ٚأْت ؾكرلح, ٚأْت عاملْت ؾ ١, ٚأصٜ٘ اهلل   نٌ غ٤ٞ, ٚأْت طايب عًِ, ٚأْت يتادسإىل يتٓؼتاز ٖٚهرا 
, ٖٚـٞ ايـيت   إٔ يتًٓٛل َٓٗاإىل ٖرٙ ايكاعد٠, ؼتاز  ,أٚ أْت َسٜض أْت قاعد, ٚأْت ؾشٝض ٚأ , ٚأْت فاٖدغين

ٍ  كؿـ ٖـٛ املٛقــ ايؿـشٝض ايـرٟ جيـب إٔ يت     ؾتعسف َا  ,ٚيتٛدٗو إىل ايؿٛاب ضتشسنو ٚ  نـٌ   ,٘   نـٌ األسـٛا
ُُ  .٘ بايٓطب١ يكك١ٝ ايتطبٝضاييسٚف. ٖرا َا أؾٗ
عيُتـ٘   ذ   أعُـام ْؿٛضـٓا َػـاعسُ   ٖضذليت, ٚإٔ , املٓصٖني ي٘شني ي٘ٚيتعاىل إٔ جيعًٓا َٔ املطٚبٚأضأٍ اهلل ضبشاْ٘ 
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