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اإليواى باليوم اآلخر:  لركي الخاهشا

فٟ وزبثٗ،  –ػؼ ٚجً–االػزمبص اٌجبػَ ٚاٌزصض٠ك اٌىبًِ؛ ث١َٛ اٌم١بِخ، ٚاإل٠ّبْ ثىً ِب أسجغ ثٗ اهلل:  هعٌاٍ

ٚأسجغ ثٗ عؿٌٛٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ِّب ٠ىْٛ ثؼض اٌّٛد، ٚدزٝ ٠ضسً أً٘ اٌجٕخ اٌجٕخ، ٚأً٘  

ٚاإل٠ّبْ ثىً ِب ٠مغ ِٓ أشغاغ اٌـبػخ اٌصغغٜ ٚاٌىجغٜ اٌزٟ ٟ٘ أِبعاد ػٍٝ ل١بَ اٌـبػخ ألٔٙب   .إٌبع إٌبع

.رضسً فٟ اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢سغ

:عالهاث الساعت الصغرى

ٟٚ٘ اٌزٟ رزمضَ اٌـبػخ ثؤػِبْ ِزؽبٌٚخ، ٚرىْٛ ِٓ إٌٛع اٌّؼزبص ٚلض ٠ظٙغ ثؼعٙب ِصبدجًب ٌألشغاغ اٌىجغٜ،  

:ٚػالِبد أشغاغ اٌـبػخ اٌصغغٜ وث١غح جضًا ٚٔظوغ ا٢ْ ش١ئًب ِّب صخ ِٕٙب

  فّٓ طٌه ثؼثخ إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚؿٍُ ٚسزُ إٌجٛح ٚاٌغؿبٌخ ثٗ، ِٚٛرٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚؿٍُ ، ٚفزخ ث١ذ

.اٌّمضؽ، ٚظٙٛع اٌفزٓ، ٚارجبع ؿٕٓ األُِ اٌّبظ١خ ِٓ ا١ٌٙٛص ٚإٌصبعٜ، ٚسغٚج اٌضجب١ٌٓ، ٚأصػ١بء إٌجٛح

  ٟٚٚظغ األدبص٠ث اٌّىظٚثخ ػٍٝ عؿٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚؿٍُ ٚعفط ؿٕزٗ، ٚوثغح اٌىظة، ٚػضَ اٌزثجذ ف

ٔمً األسجبع، ٚعفغ اٌؼٍُ ٚاٌزّبؽ اٌؼٍُ ػٕض األصبغغ، ٚظٙٛع اٌجًٙ ٚاٌفـبص، ٚط٘بة اٌصبٌذ١ٓ، ٚٔمط  

ػغٜ اإلؿالَ ػغٚح ػغٚح، ٚرضاػٟ األُِ ػٍٝ أِخ ِذّض صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ثُ غغثخ اإلؿالَ  

.ٚأٍ٘ٗ

ٚاٌمظف ٚاٌّسز اٌشسف ٚظٙٛع ٚاسزذالٌٙب، ٚاٌذغ٠غ، ٚاٌغثب، ٚاٌؼٔب، ٚاٌشّغ، اٌّؼبػف، ٚظٙٛع.
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اٌجالء، شضح ِٓ ا١ٌّذ ِىبْ ٠ىْٛ أْ اٌغجً ٚرّٕٟ اٌمجٛع أً٘ ٚغجؽخ اٌجالء، شضح ِٓ اٌّٛد ٚرّٕٟ اٌمزً، ٚوضغح  

  ػبع٠بد، وبس١بد ٚظٙٛع٘ٓ إٌسبء، ٚوضغح اٌغجبي، ػضص ٚلٍخ ٚاألِغاض، اٌؼالػي فٟ ٚاٌّٛد اٌفجأح ِٛد ٚوضغح

.إٌبؽ ٠جٍضْٚ اٌظ٠ٓ اٌشغؼخ ِٓ اٌظٍّخ أػٛاْ ٚظٙٛع اٌؽغلبد، فٟ اٌؼٔب ٚرفشٟ

ٚٚالصح س١بعُ٘، ػٍٝ أسبفٍُٙ ٚاعرفبع إٌبؽ، ِٓ األعاطي ٚػػبِخ أٍ٘ٗ، غ١غ إٌٝ األِغ ٚإسٕبص األِبٔخ، ٚرع١١غ  

 ٠ٚظٙغ األٚصبْ، رؼجض دزٝ اٌؼِبْ؛ ٚرغ١غ اٌّسبجض، ػسغفخ فٟ إٌبؽ ٚرجبٟ٘ اٌج١ٕبْ، فٟ ٚاٌزؽبٚي عثزٙب، األِخ

.األِخ فٟ اٌشغن

َاٌشىغ، ػضَ ِغ إٌبؽ أ٠ضٞ فٟ اٌىض١غ اٌّبي ٚٚجٛص األسٛاق ٚرمبعة اٌزجبعح، ٚوضغح فمػ، اٌّؼبعف ػٍٝ ٚاٌسال  

  ٚلؽ١ؼخ ٚاٌزشبدٓ، ٚاٌزجبغط ٚاٌزشبصُ اٌفذش، ٚظٙٛع اٌذك، شٙبصح ٚوزّبْ اٌؼٚع، شٙبصح ٚوضغح اٌشخ، ٚوضغح

.اٌجٛاع ٚسٛء اٌغدُ،

ٚاٌزٙبْٚ إٌبؽ، ث١ٓ اٌزٕبوغ ٚٚلٛع اٌّظٍُ، ا١ًٌٍ ومؽغ اٌفزٓ ٚدضٚس األٚلبد، فٟ اٌجغوخ ٚلٍخ اٌؼِبْ ٚرمبعة  

والَ اٌـجبع ٚاٌجّبصاد ٌإلٔؾ، ٚدـغ ِبء اٌفغاد ػٓ ججً  ,  ثبٌشجبة اٌش١ٛر ٚرشجٗ اإلسالَ، ف١ٙب عغت اٌزٟ ثبٌسٕٓ

.ِٓ ط٘ت، ٚصضق عإ٠ب اٌّئِٓ

  ِٚب ٠مغ ِٓ ِض٠ٕخ عؿٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚؿٍُ د١ث رٕفٟ اٌشجث، فال ٠جمٝ ف١ٙب اال األرم١بء اٌصبٌذْٛ، ٚػٛصح

.جؼ٠غح اٌؼغة ِغٚجًب ٚأٔٙبعًا، ٚسغٚج عجً ِٓ لذؽبْ ٠ض٠ٓ ٌٗ إٌبؽ

٠ب ِـٍُ ٘ظا ٠ٙٛصٞ؛ فزؼبي  " :ٚوثغح اٌغَٚ ٚلزبٌُٙ ٌٍّـ١ٍّٓ، ٚلزبي اٌّـ١ٍّٓ ١ٌٍٙٛص دزٝ ٠مٛي اٌذجغ ٚاٌشجغ

.()"فبلزٍٗ
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:عالهاث الساعت الكبرى
ٚ٘ظٖ ٟ٘ اٌزٟ رضي ػٍٝ لغة ل١بَ اٌـبػخ؛ فبطا ظٙغد وبٔذ اٌـبػخ ػٍٝ اثغ٘ب، ٚأً٘ اٌـٕخ ٠ئِْٕٛ ثٙب وّب جبءد 

:ػٓ إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ِٕٚٙب

ِٞذّض ثٓ ػجض اهلل ِٓ أً٘ ث١ذ إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ٠ٚشغج ِٓ لجً اٌّشغق   :ظٙٛع اٌّٙض ٛ٘ٚ

٠ٍّه ؿجغ ؿ١ٕٓ، ٠ّأل األعض لـؽًب ٚػضاًل ثؼضِب ٍِئذ ظًٍّب ٚجٛعًا، رٕؼُ األِخ فٟ ػٙضٖ ٔؼّخ ٌُ رٕؼّٙب لػ، رشغج 

.األعض ٔجبرٙب، ٚرّؽغ اٌـّبء لؽغ٘ب، ٠ٚؼؽٟ اٌّبي ثغ١غ ػضص

ػٕض إٌّبعح اٌج١عبء شغلٟ صِشك اٌشبَ،  –ػ١ٍٗ اٌـالَ–ٚٔؼٚي اٌّـ١خ ػ١ـٝ ثٓ ِغ٠ُ ٚسغٚج اٌّـ١خ اٌضجبي

٠ٕٚؼي دبوًّب ثشغ٠ؼخ ِذّض صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ػبِاًل ثٙب، ٚأٔٗ ٠مزً اٌضجبي، ٠ٚذىُ فٟ األعض ثبإلؿالَ،  

٠ٚىْٛ ٔؼٌٚٗ ػٍٝ اٌؽبئفخ إٌّصٛعح اٌزٟ رمبرً ػٍٝ اٌذك، ٚرىْٛ ِجزّؼخ ٌمزبي اٌضجبي؛ ف١ٕؼي ٚلذ البِخ اٌصالح  

.٠صٍٟ سٍف أ١ِغ رٍه اٌؽبئفخ

 ،سـف ثبٌّشغق ٚسـف ثبٌّغغة، ٚسـف ثجؼ٠غح اٌؼغة،   :اٌثالثخ ٚاٌشـٛفبدٚسغٚج ٠ؤجٛج ِٚؤجٛج

.ٚسغٚج اٌضسبْ، ٚؼٍٛع اٌشّؾ ِٓ ِغغثٙب، ٚسغٚج صاثخ األعض ٚرى١ٍّٙب ٌٍٕبؽ، ٚإٌبع اٌزٟ رذشغ إٌبؽ
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:اإليواى بسائر الوغيباث التي بعذ الووث إلي الجزاء

ِٚٓ اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢سغ، اإل٠ّبْ ثىً ِب ٠ىْٛ ِٓ أِٛع اٌغ١ت ثؼض اٌّٛد، ِّب أسجغ ثٗ اهلل ٚعؿٌٛٗ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ  

:ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ِٓ 

  ؿىغاد اٌّٛد، ٚدعٛع ِالئىخ اٌّٛد، ٚفغح اٌّئِٓ ثٍمبء عثٗ، ٚدعٛع اٌش١ؽبْ ػٕض اٌّٛد، ٚػضَ لجٛي

.ا٠ّبْ اٌىبفغ ػٕض اٌّٛد

ٓٚػبٌُ اٌجغػر، ٚٔؼ١ُ اٌمجغ ٚػظاثٗ ٚفزٕزٗ، ٚؿئاي اٌٍّى١.

ٚأْ اٌشٙضاء أد١بء ػٕض عثُٙ ٠غػلْٛ، ٚأْ أعٚاح أً٘ اٌـؼبصح ِٕؼّخ، ٚأعٚاح أً٘ اٌشمبٚح ِؼظثخ.

ُٙ٠َٚٛ اٌم١بِخ اٌىجغٜ اٌظٞ ٠ذ١ٟ اهلل ف١ٗ اٌّٛرٝ، ٠ٚجؼث اٌؼجبص ِٓ لجٛعُ٘، ثُ ٠ذبؿج.

 ،وهوا ثالث ًفخاثٚإٌفز فٟ اٌصٛع:

.ٔفشخ اٌفؼع:األولي

اٌزٟ ٠زغ١غ ثٙب اٌؼبٌُ اٌّشب٘ض ٠ٚشزٍف ٔظبِٗ، ٚف١ٙب اٌفٕبء ٚاٌصؼك، ٚف١ٙب ٘الن ِٓ لعٝ اهلل  :ٔفشخ اٌصؼك:الثاًيت

.ا٘الوٗ

.ٔفشخ اٌجؼث ٚإٌشٛع ٚاٌم١بَ ٌغة اٌؼب١ٌّٓ:الثالثت

 رضٔٛ ُِٕٙ اٌشّؾ، غغالثُ اٌجؼث ٚإٌشٛع، ٚأْ اهلل ٠جؼث ِٓ فٟ اٌمجٛع؛ ف١مَٛ إٌبؽ ٌغة اٌؼب١ٌّٓ دفبح ػغاح ،

.ُِٕٚٙ ِٓ ٠ٍجّٗ اٌؼغق، ٚأٚي ِٓ ٠جؼث ٚرٕشك ػٕٗ األعض ٘ٛ ٔج١ٕب ِذّض صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ

ٚاإل٠ّبْ ثب١ٌّؼاْ اٌظٞ ٌٗ وفزبْ رٛػْ ثٗ أػّبي اٌؼجبص.
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ٖٚثٕشغ اٌضٚا٠ٚٓ، ٟٚ٘ صذبئف األػّبي، فآسٌظ وزبثٗ ث١ّ١ٕٗ، ٚآسظ وزبثٗ ثشّبٌٗ، أٚ ِٓ ٚعاء ظٙغ.

ٚاٌصغاغ ِٕصٛة ػٍٝ ِزٓ جُٕٙ، ٠زجبٚػٖ األثغاع، ٠ٚؼي ػٕٗ اٌفجبع.

 ٚاٌجٕخ ٚإٌبع ِشٍٛلزبْ ِٚٛجٛصربْ ا٢ْ ال رف١ٕبْ أثضا، ٚاٌجٕخ صاع اٌّئ١ِٕٓ اٌّٛدض٠ٓ ٚاٌّزم١ٓ، ٚإٌبع صاع

اٌىبفغ٠ٓ؛ ِٓ اٌّشغو١ٓ ٚا١ٌٙٛص ٚإٌصبعٜ ٚإٌّبفم١ٓ ٚاٌٍّذض٠ٓ ٚاٌٛث١١ٕٓ ٚاٌّظٔج١ٓ ٚاٌجٕخ ٚإٌبع ال رف١ٕبْ  

.أثضا، ٚلض سٍمّٙب اهلل لجً اٌشٍك

ٚأْ أِخ ِذّض صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ أٌٚٝ األُِ ِذبؿجخ ٠َٛ اٌم١بِخ، ٚأٌٚٝ األُِ فٟ صسٛي اٌجٕخ, 
.ُٚ٘ ٔصف أً٘ اٌجٕخ، ٠ٚضسً اٌجٕخ ُِٕٙ ؿجؼْٛ أٌفًب ثغ١غ دـبة

  ْٚثؼضَ سٍٛص اٌّٛدض٠ٓ فٟ إٌبع، ُٚ٘ اٌظ٠ٓ صسٍٛا إٌبع ثّؼبص اعرىجٛ٘ب غ١غ اإلشغان ثبهلل رؼبٌٝ؛ أل

.اٌّشغو١ٓ سبٌضْٚ فٟ إٌبع ال ٠شغجْٛ ِٕٙب أثضا، ٚاٌؼ١بط ثبهلل

  ٍٝٚثؤْ دٛض ٔج١ٕب إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ فٟ ػغصبد اٌم١بِخ ِبإٖ أشض ث١بظًب ِٓ اٌٍجٓ، ٚأد

ِٓ اٌؼـً، ٚع٠ذٗ أؼ١ت ِٓ اٌّـه، ٚآ١ٔزٗ ػضص ٔجَٛ اٌـّبء، ٚؼٌٛٗ شٙغ ٚػغظٗ شٙغ، ِٓ شغة ِٕٗ ال 

دٛظٟ ِـ١غح  ":٠ظّؤ أثضا، ٠ٚذغَ طٌه ػٍٝ ِٓ اثزضع فٟ اٌض٠ٓ، لبي إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ

”شٙغ، ِبإٖ أث١ط ِٓ اٌٍجٓ، ٚع٠ذٗ أؼ١ت ِٓ اٌّـه، ٚو١ؼأٗ وٕجَٛ اٌـّبء، ِٓ شغة ِٕٗ ال ٠ظّؤ أثضا

  ً٘ٚاٌشفبػخ ٚاٌّمبَ اٌّذّٛص ٌٕج١ٕب ِذّض ثٓ ػجض اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ ٠َٛ اٌم١بِخ، ٚشفبػزٗ أل

اٌّٛلف ٌفصً اٌمعبء ث١ُٕٙ ٟ٘ اٌمعبء اٌّذّٛص، ٚشفبػزٗ ألً٘ اٌجٕخ أْ ٠ضسٍٛا اٌجٕخ، ٠ٚىْٛ اٌغؿٛي صٍٝ  

.اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ أٚي صاسً ف١ٙب، ٚشفبػزٗ ٌؼّٗ أثٟ ؼبٌت أْ ٠شفف ػٕٗ ِٓ اٌؼظاة
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.غيزه ألحذ وليس وسلن آلو وعلى عليو اهلل صلى ثبلنجي خبصخ الثالث الشفبعبد وىذه

ٖثؼط صعجبد ٌغفغ ٚسٍُ آٌٗ ٚػٍٝ ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ ٚاٌشٙضٚشفبػزٗ ٚإٌج١ْٛ، اٌّالئىخ، ف١ٙب رشبعوٗ اٌشفبػخ ٚ٘ظ  

  اٌجٕخ ٠ضسٍْٛ أِزٗ ِٓ ٌؽبئفخ ٚسٍُ آٌٗ ٚػٍٝ ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ ٚشفبػزٗ ػ١ٍب، صعجبد إٌٝ اٌجٕخ ٠ضسٍْٛ ِّٓ أِزٗ

.دسبة ثغ١غ

ٗٚفٟ اٌجٕخ، ١ٌضسٍٛا ف١ُٙ ف١شفغ ٚس١ئبرُٙ دسٕبرُٙ رسبٚد لض ألٛاَ فٟ ٚسٍُ آٌٗ ٚػٍٝ ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ ٚشفبػز  

.٠ضسٍٛ٘ب ال أْ إٌبع إٌٝ ثُٙ أِغ لض آسغ٠ٓ ألٛاَ

اٌجٕخ ف١ضسٍْٛ ٌُٙ ف١شفغ إٌبع، ِٓ اٌّٛدض٠ٓ ػصبح إسغاط فٟ ٚاٌشفبػخ.

  ثفعٍٗ ثً شفبػخ؛ ثغ١غ ألٛاًِب إٌبع ِٓ-ٚرؼبٌٝ رجبعن-اهلل ٠شغط صُ ٚاٌّؤِْٕٛ، ٚاٌصبٌذْٛ، ٚاٌصض٠مْٛ، اء،

ٚعدّزٗ

٤٨ :اٌّضثغ چٻٻٻٻٱچ  :رؼبٌٝ ٌمٌٛٗ ٌُٙ، شفبػخ فال اٌىفبع فأِب

اٌص١بَ ٚػًّ اٌّؤِٓ ٠َٛ اٌم١بِخ ٠شفغ ٌٗ أ٠عب، وّب أسجغ ثظٌه إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚسٍُ فمبي

. "ٚاٌمغآْ ٠شفؼبْ ٌٍؼجض ٠َٛ اٌم١بِخ

اطا صبع أً٘ اٌجٕخ اٌٝ  " :ٚاٌّٛد ٠ئرٝ ثٗ ٠َٛ اٌم١بِخ؛ ف١ظثخ وّب أسجغ إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؿٍُ

 !٠ب أً٘ اٌجٕخ :اٌجٕخ، ٚصبع أً٘ إٌبع اٌٝ إٌبع، أرٟ ثبٌّٛد دزٝ ٠جؼً ث١ٓ اٌجٕخ ٚإٌبع؛ ثُ ٠ظثخ، ثُ ٠ٕبصٞ ِٕبص
 "ال ِٛد؛ ف١ؼصاص أً٘ اٌجٕخ فغدب اٌٝ فغدُٙ، ٠ٚؼصاص أً٘ إٌبع دؼٔب اٌٝ دؼُٔٙ !٠ٚب أً٘ إٌبع .ال ِٛد
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:اآلخر باليوم اإليواى ثوراث

 ػٕض ا١ٌَٛ، ٚاٌغ٘جخ طٌه ٌثٛاة عجبء ػ١ٍٙب ٚاٌذغص اٌؽبػخ فؼً فٟ صالح اٌؼجض فٟ ٔفـٗ، ٚطٌه ثبٌغغجخ  

 .ا١ٌَٛ طٌه ػمبة ِٓ سٛفًب اٌّؼص١خ فؼً

 ٚثٛاثٙب ا٢سغح ٔؼ١ُ ِٓ ٠غجٖٛ ثّب اٌض١ٔب ِٓ ٠فٛرٗ ػّب اٌّئِٓ رـ١ٍخ. 
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اإليواى بالقذر: الركي السادس

  فٟ (وبئٓ ٘ٛ ِّب شٟء وً ثّمضاع أدبغ أٞ )ٚلّضع (ٚفصً دىُ أٞ)لعٝ اهلل ثأْ الجبسم االعتقبد :وهعنبه

.األػي

چجثيتىتمتختحتچ  :رؼبٌٝ لبي األثض، إٌٝ وبئٓ ٘ٛ ِّب اٌمٍُ، ثٗ ٚجغٜ اٌؼٍُ ثٗ سجك ِب ٘ٛ :ٍِٚشصٗ

:القذر هراتب

:ٟٚ٘ اٌؼٍُ، أً٘ ٚلغع٘ب إٌصٛص ػ١ٍٙب صٌذ ِغارت أعثغ ٌٍمضع

:العلن :األولى الوزتجخ

  ِب ػٍُ ٚأٔٗ ٚرفص١اًل، جٍّخ ٠ىْٛ؛ و١ف وبْ ٌٛ ٠ىٓ، ٌُ ِٚب ٠ىْٛ، ِٚب وبْ، ِب ثىً ػبٌُ رؼبٌٝ اهلل ثأْ اإل٠ّبْ

  ٚطٌه ٚاٌسؼ١ض، اٌشمٟ ُِٕٙ ٚػٍُ ٚسىٕبرُٙ، ٚدغوبرُٙ ٚأػّبٌُٙ ٚآجبٌُٙ أعػالُٙ ٚػٍُ سٍمُٙ، لجً ػبٍِْٛ اٌشٍك

.٢٣١ :اٌجمغح چڍڇڇڇڇچ چ:رؼبٌٝ اهلل لبي أػاًل، ثٗ ِٛصٛف ٘ٛ اٌظٞ اٌمض٠ُ ثؼٍّٗ
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:الكتبثخ :الثبنيخ الوزتجخ

  ف١ٗ ٠فغغ ٌُ اٌظٞ اٌىزبة ٚ٘ٛ اٌّذفٛؾ، اٌٍٛح فٟ اٌّشٍٛلبد ِمبص٠غ ِٓ ػٍّٗ ثٗ سجك ِب وزت اهلل ثأْ اإل٠ّبْ ٟٚ٘

َّ فٟ رؼبٌٝ اهلل ػٕض ِىزٛة فٙٛ اٌم١بِخ؛ ٠َٛ إٌٝ وبئٓ ٚوً ٠جغٞ ِٚب جغٜ ِب فىً شٟء؛ ِٓ  :٠ٚسّٝ اٌىزبة، أ

ائائىىېېېېۉۉۅۅۋۋچ :رؼبٌٝ لبي اٌّج١ٓ، ٚاٌىزبة ٚاإلِبَ، اٌظوغ،

 ِب :لبي ، اوزت :فمبياٌمٍُاهللسٍكِب أٚي إْ"  :ٚسٍُ آٌٗ ٚػٍٝ ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ إٌجٟ ٚلبي ١٢ :٠ؾ  چەئەئ

 "األثض إٌٝ وبئٓ ٘ٛ ِٚب وبْ، ِب اٌمضع؛ اوزت :لبي ؟ أوزت

ٚؿٍُ ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ اهلل عؿٛي ؿّؼذ :لبي ػّٕٙب اهلل عظٟ اٌؼبص ثٓ ػّغٚ ثٓ اهلل ػجض ػٓ-ِـٍُ صذ١خ ٚفٟ

"ؿٕخ أٌف ثشّـ١ٓ ٚاألعض اٌـّٛاد ٠شٍك أْ لجً اٌشالئك ِمبص٠غ اهلل وزت "

:والوشيئخ اإلرادح :الثبلثخ الوزتجخ

  ثغدّزٗ، ٠شبء ِٓ ٠ٙضٞ ٚاٌذىّخ، اٌغدّخ ث١ٓ اٌضائغح ِٚش١ئزٗ اهلل ثئعاصح فٙٛ اٌىْٛ ٘ظا فٟ ٠جغٞ ِب وً أْ :أٞ

  ٌؼٍّٗ ِؽبثك فئٔٗ طٌه؛ ِٓ ٚلغ ِٚب ٠سأٌْٛ، ُٚ٘ ٚسٍؽبٔٗ، دىّزٗ ٌىّبي ٠فؼً ػّب ٠سأي ال ثذىّزٗ، ٠شبء ِٓ ٠ٚعً

 ٠شغط فال ٠ىٓ؛ ٌُ ٠شأ ٌُ ِٚب وبْ، اهلل شبء ِب شبٍِخ، ٚلضعرٗ ٔبفظح، اهلل فّش١ئخ اٌّذفٛؾ، اٌٍٛح فٟ اٌّىزٛة اٌسبثك
 ػ١ٍٗ اهلل صٍٝ إٌجٟ ٚلبي .٢٩ :اٌزى٠ٛغ چېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئچ :رؼبٌٝ لبي .شٟء إعاصرٗ ػٓ

"٠شبء د١ش ٠صغفٗ ٚادض؛ ومٍت اٌغدّٓ، أصبثغ ِٓ إصجؼ١ٓث١ٓ وٍٙبآصَثٕٟلٍٛةإْ ":ٚسٍُ آٌٗ ٚػٍٝ
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.

:الخلق :الزاثعخ الوزتجخ

 ػبًِ وً سبٌك فٙٛ ِشٍٛق؛ سٛاٖ ِب وً ٚأْ سٛاٖ، عة ٚال غ١غٖ سبٌك ال شٟء، وً سبٌك اهلل ثأْ اإل٠ّبْ ٟٚ٘

ىبخبمبحبجبىئيئمئحئجئییییىئىئىئېئچ :رؼبٌٝ اهلل لبي ٚدغوزٗ، ِزذغن ٚوً ٚػٍّٗ،

.١٠١ :األٔؼبَ چحتجتيب

:العظين الجبة ىذا في كذلك هعزفتو يجت هوب

ٗأْ وً ِب ٠جغٞ ِٓ س١غ ٚشغ، ٚوفغ ٚإ٠ّبْ، ٚؼبػخ ِٚؼص١خ شبءٖ اهلل، ٚلضعٖ، ٚسٍم.

ٌٗأْ اهلل ٠ذت اٌؽبػخ ٠ٚىغٖ اٌّؼص١خ، ٠ٚٙضٞ ِٓ ٠شبء ثفعٍٗ ٠ٚعً ِٓ ٠شبء ثؼض.

  ٌُٚ ،ٌٗ أْ ال دجخ ٌّٓ أظٍٗ ٚال ػظع ٌٗ؛ ألْ اهلل لض أعسً اٌغسً ٌمؽغ اٌذجخ، ٚأظبف ػًّ اٌؼجض إ١ٌٗ ٚجؼٍٗ وسجب

.٠ىٍفٗ إال ثّب ٠سزؽ١غ

ٗال ٠ٕست اٌشغ إٌٝ اهلل ٌىّبي عدّزٗ؛ ألٔٗ أِغ ثبٌش١غ ٚٔٙٝ ػٓ اٌشغ، ٚإّٔب ٠ىْٛ اٌشغ فٟ ِمزع١برٗ ٚثذىّز ٚ.

ٚاهلل رؼبٌٝ ِٕؼٖ ػٓ اٌظٍُ، ِٚزصف ثبٌؼضي، فال ٠ظٍُ أدضًا ِضمبي طعح، ٚوً أفؼبٌٗ ػضي ٚعدّخ.

فبهلل رؼبٌٝ سٍك اإلٔسبْ ٚأفؼبٌٗ، ٚجؼً ٌٗ إعاصح، ٚلضعح، ٚاسز١بعًا، ِٚش١ئخ ٚ٘جٙب اهلل ٌٗ ٌزىْٛ أفؼبٌٗ ِٕٗ دم١مخ ال  

ِجبػا، صُ جؼً ٌٗ ػماًل ١ّ٠ؼ ثٗ ث١ٓ اٌش١غ ٚاٌشغ، ٌُٚ ٠ذبسجٗ إال ػٍٝ أػّبٌٗ اٌزٟ ٟ٘ ثئعاصرٗ ٚاسز١بعٖ؛ فبإلٔسبْ غ١غ 

ِججغ ثً ٌٗ ِش١ئخ ٚاسز١بع فٙٛ ٠شزبع أفؼبٌٗ ٚػمبئضٖ؛ إال أٔٗ ربثغ فٟ ِش١ئزٗ ٌّش١ئخ اهلل، ٚوً ِب شبء اهلل وبْ ِٚب ٌُ ٠شأ 

ٌُ ٠ىٓ، فبهلل رؼبٌٝ ٘ٛ اٌشبٌك ألفؼبي اٌؼجبص، ُٚ٘ اٌفبػٍْٛ ٌٙب؛ فٟٙ ِٓ اهلل سٍمًب ٚإ٠جبصًا ٚرمض٠غًا، ِٚٓ اٌؼجض فؼاًل  

.ٚوسجب .
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:بالقذر اإليواى ثوراث-
 

رؼبٌٝ اهلل ثمضع شٟء وً ألْ ٔفـٗ اٌـجت ػٍٝ ٠ؼزّض ال ثذ١ث األؿجبة فؼً ػٕض رؼبٌٝ، اهلل ػٍٝ االػزّبص.

ْاٌش١غ، أؿجبة ِٓ لضعٖ ثّب ، رؼبٌٝ اهلل ِٓ ٔؼّخ دصٌٛٗ ألْ ِغاصٖ، دصٛي ػٕض ثٕفـٗ اٌّغء ٠ؼجت ال أ  

.إٌؼّخ ٘ظٖ شىغ ٠ٕـ١ٗ ثٕفـٗ ٚاػجبثٗ ، ٚإٌجبح

ْاٌّئِٓ ٔفؾ فٟ اٌمٕبػخ ٠غغؽ ثبٌمضع اإل٠ّب.

ٕهطٌ ْأل ،ِىغٖٚ يدصٛ ٚأ ،ِذجٛة دثفٛا ك٠مٍ فال ٝرؼبٌ اهلل عألضا ِٓ ٗػ١ٍ ٠ٜجغ بثّ  ٚاٌغظٝ ، خاٌؽّؤ١ٔ  

  أٔٗ ٌٍؼجض اهلل اسز١بع لض٠ُ اٌٝ اٌمٍت ؿىْٛ اٌغظٝ" : ػؽبء اثٓ لبي ٚاألعض، داٌـّبٚا هٍِ ٌٗ ٞاٌظ اهلل عثمض

األفعً ٌٗ اسزبع
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ثذّض اهلل


