
  ةمذلا نم ررحتلا ةالص
 

 فارتعا ةالص
 حیسملا ىلإ عجراو بوتا .ادیعب كنع تدعبو كیلا تأطخأ يننأب فرتعا ،بِحُملا يھلإ ای
 ةبغر ىلع ينحماسو نیرخالا دض ھتمدختسا دیدھت لك يل رفغت نا كوجرا .يبرو يصلخم
 يترطیسو يتاءادتعا لك يل رفغا .يئایربك يل رفغا .مھلالذا وأ مھریغصت وأ سانلا ریقحت

  .حیسملا عوسی مسأ يف رومألا هذھ لك دحجا .يلوح نم سانلا ىلع

 .بیلصلا ىلع حیسملا اھانتقا يتلا نارفغلا ةیطع ىلع كدجما ،حیسملا عوسی انبر وبأ هللا ای
 مویلا نلعأ .ضعبلا انضعبلو كسفنل انتحلاص بیلصلاب كنأل كركشأ .ينتلبق كنأ ملاعلل نلعأ
 .هللا توكلمل ثراوو )كتنبا وأ كنبا يننأ( كنم دولوم يننا

 دوحجو تارارقا
 نم يتمذ ئرباو ضفرا .كتبحم نبا لب ،فوخلل عضخأ ال يننا ىلع كعم قفتم انا ،يبأ ای
 ،نآرقلا يف رھاظلا  ّ} عوضخلا لاكشا لك دحجا .دمحم اھملع يتلا مالسإلا بلاطم لك
  .هاوس سیلو حیسملا عوسی انبر وبأ هللا دبعأ يننا نلعأو

 .مھایاطخل كنارفغ بلطنو ،اھئدابملو ةمذلا دقعل اوعضخ نیذلا اندادجا ایاطخ نع بوتن

 ءاوس ،مالسإلل وأ نیملسملل تدقُع يتلا مالستسالا دوقع نع ةجتانلا قوقحلا لك يغلاو دحجا
 .يدادجا ينع اھدقع وأ يسفنل انا اھتدقع

 ھطورش لكو ةمذلا ماظن امامت ضفرأ

 .ھلثمی ام لكو ،ةیزجلا عفد سقط يف سراُمی يذلا افقلا برض نع جتانلا قحلا دحجا
 .سقطلا اذھ يف نیلثمملا توملاو باقرلا عطق ةنعل نم يتمذ ئرباو دحجا دیدحتلابو

 ھل سیلو ،ةینالع ةمذلا دقع حُضف دقل .حیسملا بیلص ىلع رِمُس دق ةمذلا دقع نا نلعأ
 ،اھتقیقح ىلع ترھظ دق ةیحورلا ةمذلا دقع ئدابم نا نلعأ  .يدنع ھل قح الو َّىلع ناطلس
 .حیسملا بیلص ىلع تیزُخأو تمزھناو ،تدرُجو

 .مالسإلل نانتمالاب فئازلا روعشلا دحجا

 .بنذلاب فئازلا روعشلا نم يتمذ ئربا

 .بذكلاو عادخلاو ةغوارملا دحجا

  .حیسملاب ينامیإ نع ثدحتلا نع يتاكسإل مت قافتا يأو لك نم يتمذ ئربا



 نع وأ ةمذلا دقع نع مالكلا نع يتاكسإل تمت يتلا تایقافتالا نع ةجتانلا قوقحلا لك دحجا
 .مالسإلا

  .تمصا نلو ملكتأس

 .عوسی حیسملا يف ارح شیعأ نا راتخاو )٣٢ :٨ انحوی( "ينررحی قحلا" نا نلعأ

 لك يغلاو دحجا .مالسإلا مساب يتلئاع دضو يدض تلیق يتلا تانعللا لك يغلاو دحجأ
 .يفالساو يئابآ دض تلیق يتلا تانعللا

 !َّىلع ناطلس كل سیل ،توملا اھیأ .توملا ةنعل رسكأو دحجأ دیدحتلاب

 .َّىلع ناطلس اھل سیل تانعللا هذھ نا نلُعأ

 .يحورلا يثاریم بسحب حیسملا تاكرب يف يقحب بلاطأ

 .عوسی حیسملا يف ائیرج نوكأ نا راتخأ .دیدھتلاو فیوختلا دحجأ

 .طلستلاو تاملكلاب وا سانلاب بعالتلا دحجا

 .فنعلاو ءادتعالا نم يتمذ ئرباو دحجأ

 يتمذ ئربا .سانلا نم اضوفرم نوكأ نا نم فوخلا دحجا .َّىلع فوخلل قح يأ كدحجأ
 نم فوخلا دحجا .رقفلا نم فوخلا دحجا .يتاكلتممو يلاوما رسخا نا نم فوخلا نم
 .عمتجملا ينلزعی نا نم فوخلا دحجا .يسنجلا باصتغالا نم فوخلا دحجا .دابعتسالا
  .توملا نم فوخلا دحجاو لتُقأ نا نم فوخلا دحجا .يترسا دقفأ نا نم فوخلا دحجا

 .نیملسملا نم فوخلا دحجا .مالسإلا نم فوخلا دحجأ

 .يسایسلا لمعلا يف طارخنالا نم فوخلا دحجا

 .لكلا ىلع بر حیسملا عوسی نا نلُعأ

 بر وھ حیسملا عوسی .يتایح يحاون نم ةیحان لك ىلع برك ھل عضخاو عوسیل يسفن ملسأ
 لك بر وھ حیسملا عوسی .يبعش بر وھ حیسملا عوسی .يتنیدم بر حیسملا عوسی .يتیب
  .يبر حیسملا عوسیل عضخا .ضرألا هذھ يف بوعشلا

 .هاوس سیلو هدحو ھمدخا .ينلبق دق حیسملا نأ نلعأو .لذلاو ریغصتلاو ریقحتلا دحجا

 قح راعلل سیل   .ةیطخ لك نم ينرھط دق بیلصلا نأ نلعأو .يزخلاو بیعلاو راعلا دحجا
 .دجملا يف حیسملا عم مكحأسو َّيلع



 ءاوس ،هركلا نم يتمذ ئربأ .نیملسملا هاجت انع ردص هرُك لك يدادجألو يل رفغا ،بر ای
 يف سانلا لكلو نیملسملا عیمجل حیسملا ةبحم نلعأو ،صخش يأ هاجت وا نیملسملا هاجت ناك
   .ضرألا ءاحنا عیمج

 .ةسینكلا ةداق ھب ماق يذلا ئطاخلا مالستسالا نعو ةسینكلا ایاطخ نع بوتا

 عم تحلاصت دقل .حیسملا يف ينلبقو ينحماس دق هللا نا نلعأو ،نیرخألا نع داعتبالا دحجا
 .هللا شرع ماما يدض يكتشت نا ضرألا ىلع الو ءامسلا يف ةوقل سیل .�

 ينحنمی هدحو يذلا سدقلا حورللو ،دیحولا يصلخم حیسمللو ،يبأ � يركشو يدیجمت نلعأ
  .ةایح

 يحتسا تسلو .ھبیلصب يحتسا ال .برلا حیسملا عوسیل الماع ادھاش نوكأل يسفن سركا
 .ھتمایقب

 .بوقعیو قحساو میھاربإ ھلإ ،يحلا هللا نبا يننا نلعأ

 حیسملا عوسی نا فرتعیس ناسل لكو دجستس ةبكر لك ناب رقأو .ھحیسمو هللا راصتنا نلعأ
 .بآلا هللا دجمل بر وھ

 .ةمذلا ماظن يف مھتكراشمل نیملسملل ينارفغ نلعأ

 ئدابملا لك نمو ،ةیمذلا حور نمو ،ةمذلا ماظن نم ينررح كوجرا ،يوامسلا بآلا اھیأ
 .ةمذلا دقع اھیلع لمتشی يتلا ةسدقم ریغلا

 .حیسملا عوسی ةكلمم تاكرب لك َّيلع بكسأو ،سودقلا كحورب ينئلمت نا بلطا نآلاو
 .يتایح بناوج نم بناج لك ىلع ھقبطاو ،كتملك يف حوضوب قحلا مھفأل ةمعن ينحنما

 ،نیرخالا عم قحلاب ملكتأل ياتفش كرابو ،ينتدعو امك ةایحو لمأ تاملك يمف يف عض
 اقیمع ابح ينطعأ  .حیسملل انیما ادھاش نوكأل ةأرجلا ينحنما .حیسملا مسا يف ،ةوقو ناطلسب
  .مھعم حیسملا بح كراشی بلقو نیملسملل

 .نیمآ .يصلخمو يبر حیسملا عوسی مسا يف رومألا هذھ لك بلطاو نلعأ

 

 


